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 הוראות לפני התיקון )ספר שדי תפוחים(:

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

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

. הדגיש רבינו הרב יוסף חיים לחם עם לפתן גרם 042-לפחות מחיר סעודה של כ
יא מטבע שוה יותר מי שידו משגת יב זצ"ל בספרו "לשון חכמים" ששיעור פדיון

. עכ"ל. ומי שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע כפי השגת ידו
 ות פדיונו הוא עליו בלבד. לתקוני נפשו מתנהג הוא כדל, אחרי

זצ"ל בספר  היהודה פתיג. התקונים בעקרון מסודרים לפי מה שכתב מו"ר ר' 
 "מנחת יהודה", ועליהם נוספו שאר ענינים מתאימים מדברי מקובלים נוספים. 

שחשובים מאוד לתקון, ומי שאי אפשר  טבילות במקוהד. כל התקונים כוללים 
ו', יטבול בים כשאין שם נשים, ואם גם זה אי לו ללכת למקוה בגלל חולי וכד

אפשר לו, יעשה התקון ללא טבילה. )כי כל חלק מהתקון בפני עצמו עושה רושם 
גדול ותקון בשמים, ויתקן ככל יכלתו.( ואשה אם אי אפשר לה לטבול בעת 

פנויה הנמצאת במקום שלא  התקון, כשתטבול בליל טהרתה תכוון גם על הצום.
הכנס למקוה, תעשה בדיעבד התקון ללא טבילות, וטוב מניחים אותה ל

 שכשתנשא, ותטבול לטהרתה, תטבול גם את הטבילות לתקונים שעשתה.
לחגור בו מתניו בלילה ויום של התקון,  משער עיזיםה. ישתדל להשיג חגורה 

אבל אם אין לו, לא יעכב התקון כדי למצא חגורה כזו, כי כל יום שמזרז תקונו 
  ום, ושמא לא יפנה.הוא ריוח עצ

 [ֹקֶדם ֶשִטְלַבש ַשק ֶהָעשוי ִמְשַער ִעִזים, ֹיאַמר:]

א  יה, ִבְדִחילו וְרִחימו וְרִחימו וְדִחילו, ְלַיֲחדָׁ א ְבִריְך הוא וְשִכיְנתֵׁ ם ִיחוד ֻקְדשָׁ ְלשֵׁ
ל אֵׁ ל ִיְשרָׁ ם כָׁ א ְשִלים )יהו"ה( ְבשֵׁ ִרי י"ה ְבו"ה ְבִיחודָׁ ן ִלְלבש ַשק ַעל ְבשָׁ יִני מוכָׁ , ֲהרֵׁ

ה  יָך ְיֹהוָׁ נֶּׁ צֹון ִמְלפָׁ ה. ִויִהי רָׁ אֹורֹות ַהְקדֹוִשים ְלַמְעלָׁ ַגְמִתי בָׁ פָׁ ן ַמה שֶּׁ י ְלַתקֵׁ ְכדֵׁ
יָך ְכִאלו כִ יאהדונהי  נֶּׁ ה ְלפָׁ ל וְמֻרצֶּׁ שוב וְמֻקבָׁ א חָׁ ְיהֵׁ ינו, שֶּׁ י ֲאבֹותֵׁ אֹלהֵׁ ינו וֵׁ ַוְנִתי ֱאֹלהֵׁ

ן  אֹות קֹוִצין ַקִדיִשין ְדַתְליָׁ ִאירו ַאְרַבע מֵׁ ְראויֹות ִבְלִביַשת ַהַשק, ְויָׁ נֹות הָׁ ל ַהַכוָׁ ְבכָׁ
ה ִכְרצֹוְנָך, ְוִיְהיו ְמִאיִרים ִמן ַהַויָׁ"ה  ל ְמקֹום ַהְקֻדשָׁ א אֶּׁ א ַקִדישָׁ א ְדַעִתיקָׁ ְלתָׁ ְבגְֻלגָׁ

"ב  "ב.( )יוְדִמלוי עָׁ "ג"ד ה"י וי"ו ה"י )עָׁ ל ַהַויָׁ"ה ְדִמלוי סָׁ "ג.( אֶּׁ , )יו"ד ה"י וא"ו ה"י )סָׁ

"ה,  ל ַהַויָׁ"ה ְדִמלוי מָׁ "ג אֶּׁ "ה.(וִמן ַהַויָׁ"ה ְדִמלוי סָׁ וִמן ַהַויָׁ"ה  )יו"ד ה"א וא"ו ה"א )מָׁ
"ן.  ל ַהַויָׁ"ה ְדִמלוי בֶּׁ "ה אֶּׁ "ןְדִמלוי מָׁ ינו ( )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה )בֶּׁ י ֱאֹלהֵׁ ִויִהי ֹנַעם ַאֹדנָׁ

ינו  י ֱאֹלהֵׁ ינו כֹוְננֵׁהו: ִויִהי ֹנַעם ַאֹדנָׁ דֵׁ ה יָׁ ינו וַמֲעשֵׁ לֵׁ ה עָׁ ינו כֹוְננָׁ דֵׁ ה יָׁ ינו וַמֲעשֵׁ לֵׁ עָׁ
ינו כֹוְננֵׁהו: דֵׁ ה יָׁ ינו וַמֲעשֵׁ לֵׁ ה עָׁ ינו כֹוְננָׁ דֵׁ ה יָׁ ינו וַמֲעשֵׁ לֵׁ  עָׁ
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לוִיְלַבש ַהַשק ַעל ְבשָׁ ] יו. וֹיאַמר ְפסוִקים אֵׁ  [:רֹו, ְוִיְרַחץ יָׁדָׁ

ה  אשֵׁ ר וְשַער רֵׁ יה ִכְתַלג ִחוָׁ ן ְרִמיו ְוַעִתיק יֹוִמין ְיִתיב, ְלבושֵׁ ְרְסוָׁ זֶּׁה ֲהוית ַעד ִדי כָׁ חָׁ
ִלק: ְכֹתנֶּׁת ַבד קֹ  ְרְסיֵׁה ְשִביִבין ִדי נור, ַגְלִגלֹוִהי נור דָׁ א, כָׁ י ַכֲעַמר ְנקֵׁ ש וִמְכְנסֵׁ ש ִיְלבָׁ דֶּׁ

ַחץ ַבַםִים  ם ְורָׁ ש הֵׁ י ֹקדֶּׁ ת ַבד ִיְצֹנף, ִבְגדֵׁ רֹו, וְבַאְבנֵׁט ַבד ַיְחֹגר וְבִמְצנֶּׁפֶּׁ ַבד ִיְהיו ַעל ְבשָׁ
ת יִ  ל עֵׁ ג ַאְלִבין: ְבכָׁ לֶּׁ ִני וִמשֶּׁ ר, ְתַכְבסֵׁ ְטהָׁ זֹוב ְואֶּׁ ִני ְבאֵׁ ם: ְתַחְטאֵׁ שָׁ רֹו וְלבֵׁ ת ְבשָׁ ְהיו אֶּׁ

ן ַעל ֹראְשָך ַאל יְֶּׁחַסר. מֶּׁ ִנים, ְושֶּׁ יָך ְלבָׁ דֶּׁ  ְבגָׁ

ו. בכל מקום שכתוב לתת פרוטות, יתן לכל פרוטה מטבע הכי קטנה 
 .אגורות 02שמשתמשים בה. ובארץ ישראל זה מטבע של 

ביום הצום ישתדל להשלימו  האדראאו  התהליםז. אם לא הספיק להשלים  
 בשבתות שאחריו.

, הכוונה לתיבה שקורין להקיף התיבה של בית הכנסתשכתוב  ח. בכל מקום
עליה בתורה. ואין צורך שיהיה ספר תורה על התיבה. רצוי שגם האשה תשתדל 

)אפשר לשים ספר תנך על  לעשות זאת בשעות שאין אנשים בבית הכנסת.
מי שהוא אנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת ישתדל לעשות כן ביום אחר שולחן(. 
 .כשיוכל

. שלש פעמיםט. מי שחטא יותר מפעם אחת, ישתדל לעשות תקון לעוונו לפחות 
 .      חמש פעמיםולחטא זרע לבטלה 

ן.    ה, ְויָׁכֹול ְלַעשֵׁ אכָׁ ל ְמלָׁ ר ְבכָׁ  י. ְביֹום ַהצֹום מותָׁ
)כן כתב החיד"א , גם ללא צוםלו לצום, יעשה הלימוד והפדיון  שאסור חולהיא. 

 בסדר סי' ג'. וראה גם ברב פעלים להרי"ח זיע"א ח"ג או"ח סי' ל"ה.(זיע"א בספר יוסף 
" ולא ידבר שום דבר של חול ביום זה תענית דיבורוישתדל לעשות במקומו "

)כן כתב המקובל הקדוש ח' יצחק אלפייה זיע"א ויהיה כולו קודש ללימוד ותפילה, 

לא ננעלו" ויעשה וישתדל לבכות על חטאיו כי "שערי דמעה  בקונטרס היחיאלי.(
 התיקון כמה פעמים כי מי יודע כמה אחוזים נתקן החטא בכל פעם. 
 במים קריםיב. בתקונים שצריך לעשות פדיון לגלגולי השלג וצריך לטבול 

תמורת הגלגולים, אם אין באפשרותו לטבול במים קרים מחמת אונס, לא ימנע 
כמספר הפעמים רחץ כל גופו במים קרים מלעשות התקון ללא הטבילות וי

, ואם אי אפשר לו לרחוץ במים קרים מחמת בריאות וכדו' יעשה שצריך לטבול
התקון גם ללא זאת. )כי לא כל המקובלים הזכירו ענין זה, ומה גם שכל חלק 

 מהתקון בפני עצמו עושה רושם גדול בשמים ויתקן ככל יכלתו.(
יש לו במשפחתו  ואם ליתנם לעניים יראי שמים בלבדיג. כספי הפדיון צריך 

 לאברכיםכאלו הזקוקים לצדקה הם קודמים לאחרים. וראוי ליתנם  קרובים
בעלי משפחות העוסקים בתורה הזקוקים לפרנסתם שמקיים בהם מצות צדקה 

 והחזקת התורה גם יחד. 
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ר, יד. אף על פי שתקונים אלו נכתבו  כָׁ גם אשה תעשה אותם לתקון ִבְלשֹון זָׁ
ִמים.כר לנקבהנשמתה, ותשנה הנסח מז  . ַוה' ֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ְבתָׁ

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

 

 תיקון לעוון זרע לבטלה:

ַבתֹוָרה, ְבַתְמִצית ַהִסנור. שֹוֶנה ֵמֶהם ִאמור  ִמְצוֹות ה' ֲאֶשר ֹלא ֵתָעֶשָנה ִנְתָןֵרש ִאמוָרם ְוָעְנָשם
 "ֶזַרע ְלַבָחָלה" ֶשִנְכַתב ִאמורֹו ְוָעְנשֹו ֶדֶרְך ַמֲעֵשה "ֵער ְואֹוָנן". וְכמֹו ֶשָךתוב, "ְוָהָיה ִאם ָבא ֶאל

 )בראשית ל"ח, ט' י'(ָטֶמת ַגם אֹותֹו" ֵאֶשת ָאִחיו ְוִשֵחת ַאְרָצה. ַוֵטַרע ְבֵעיֵני ה' ֲאֶשר ָעָשה, וַ 
וִמֵתיָבת "ַגם" ָלַמְדנו ֶשַגם ֵער ֵמת ְבֵחְטא ֶשל "ֶזַרע ְלַבָחָלה", ֶאָכא ֶש"ֵער" ָהָיה מֹוִציא ַזְרעֹו 

ה ָלנו ַהתֹוָרה ֵךיַצד ְבָיָדיו, "ְואֹוָנן" ָנסֹוג ְלָאחֹור ְבבֹואֹו ַעל ָתָמר ְוִשֵחת ַזְרעֹו ִמחוץ ָלֶרֶחם. ְוִסְןרָ 
ִנְתָקֵטם ִבְבֵני ְיהוָדה ַהַנִדיק, ֶנְכֵדי ַיֲעֹקב ָאִבינו ֶהָעוֹון ְוָעְנשֹו. ְוֵאין ָסֵפק ֶשלֹוָתם ָגַרם ַצַער 

. ְוֹלא ִליהוָדה וְלַיֲעֹקב ָאִבינו. ְוֹלא ָחסו ִמָשַמִים ַעל ַצֲעָרם ְוָגבו ְנָפשֹות ַעל ֵחְטא ָחמור ֶזה
 ִהְסַתְןָקה ַהתֹוָרה ְבִצוויֹו ִךְשָאר ִאמוִרים, וֵפְרָטה ֵמֲעֶשה ֶזה ֵךיָון ֶשֵחְטא ֶזה ָחמור ְמֹאד, וָמצוי

 ה.ְמֹאד. ְוַהְלַואי ֶשְכַאַחר ָךל ֲאִריכות ַהתֹוָרה ְבִסןור ַמֲעֶשה ֶזה, ִיֶתן ָהָאָדם ֶאל ִלבֹו ְלִהָזֵהר ָבזֶ 

 ְוִהֵםה ִנְתָבֵאר ִמַלֲעֵשה ֵער ְואֹוָנן, ֶשֹּלא ַרק הֹוָצַאת ֶזַרע ַבָטַדִים ֲאסוָרה, ֶאָכא ָךל צוָרה ַהגֹוֶרֶמת
ַלֶזַרע ָלֵצאת ֵמַהגוף ֶשֹּלא ְלתֹוְך ֶרֶחם ָהִאָשה, ָעְנשֹו ָמֶות ִביֵדי ָשַמִים, ְוָאְמרו ֲחַז"ל ֶשַהחֹוֵטא 

 נדה י"ג.(מס' )א ֶזה, ָדִנים ִדינֹו ַבָשָמִים "ְךִאיכו ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, וְכרֹוֵצח ָבָניו". ְבֵחְט 

ַדע, ֶשִלי ֶשעֹוֵבר ְשָאר ֲעֵברֹות, ִמְתַלְבִשים בֹו  )שער הכוונות דרושי הלילה(ְוֶזה ְלשֹון ָהֲאִריָז"ל, 
ָליו. ֲאָבל ַהלֹוִציא ִשְכַבת ֶזַרע ְלַבָחָלה, ָעְנשֹו ָגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ִךי ַמִזיִקים ְוַנֲעִשים ָקֵטגֹוִרים עָ 

ַמְמִשיְך אֹוָתה ְנָשָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ומֹוִציָאה ֶאל ְקִלַןת ֹנַגה, ְוָאז ִמְתַחֵבר ָבה ֹךַח ַמִזיק ֶאָחד 
ְםָשָמה. ִנְמָצא, ֶשַהלֹוִציא ֶזַרע ְלַבָחָלה גֹוֵרם ֶשאֹוָתם ִטןֹות ְוַנֲעָשה ְבִחיַנת גוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתה הַ 

ֶשל ַהְםָשמֹות ֶשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶלםו ִבְבִחיַנת ָבִנים, ֶשִטְתָעְרבו ַבֺחְמָאה ְוִיְתַלְבשו ְבגופֹות 
ְסִלָןה, ְוֶהֱחִזיר ַהְסֺדָשה ֶאל ַהֺחְמָאה ְוַהחֹוב ֶאל ָהָרע. ַהַםֲעשֹות ִמַנד ַהָםָחש ְוֵאֶשת ְזנוִנים ֶשבַ 

י וְכֵדי ְלַתֵסן ָעֹון ֶזה ָצִריְך ֶשָטִמית אֹוָתם ַהגופֹות ַהְחֵמאֹות ַהַלְלִביִשים ְלאֹוָתם ַהְםָשמֹות, ְוַעל ְידֵ 
ָשְרָשם ֶשַבְסֺדָשה, ְוִנְמָצא ֶשָנִריְך ְשֵתי ַךָונֹות, ַאַחת  ֵכן אֹוָתם ַהְםָשמֹות ִיְבְרחו ִמָשם ְוַיְחְזרו ֶאל

 ְלָהִמית ַהגופֹות ָהֵהם, ֵשִנית ְלַהֲחִזיר ַהְםָשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְשִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ֶשטְֺתְקנו ָשם ִויֺצְטרו
 עֹוָלם ַהֶזה ִךְשָאר ָךל ַהְםָשמֹות.ִךְשָאר ָךל ַהְםָשמֹות, ְוַאַחר ָךְך ָיבֹואו בָ 

ַגם ֵיש ָעֹון ַאֵחר דֹוֶמה ָלֶזה, ְוהוא ִמי ֶשְלַשֵלש ִמָחתֹו ְוֵאינֹו שֹוֶהה ַעד ֶשֵטְצאו ָךל ַהִחןֹות 
ם ְראוִים ְלהֹוִליד, ִעם ָךל ֶזה ְלַגְמֵרי, וֵמאֹוָתם ִשטוֵרי ַהִחןֹות ַהטֹוְצאֹות ְלַבָחָלה, ַאף ַעל ִןי ֶשֵאינָ 

ְוַדע, ִךי ְךמֹו ֶשטֹוְצִאין ַמִזיִקין ֵאכו ִמן ָהִאיש  ִנְבָרִאים ֵמֶהם ַגם ֵךן ַמִזיִקים וַמְשִחיִתים ָרִעים.
 )ַעד ָךאן ְלשֹונֹו(.ִאיש. ַהלֹוִציא ִשְכַבת ֶזַרע ְלַבָחָלה ְבֹלא ִאָשה, ָךְך ָהִאָשה בֹוְרָאה ַמִזיִקין ְבֹלא 

תֹו ֶוֱהיֹות ְוָעוֹון ֶזה שֹוֶנה ִמְשַאר ֲעוֹונֹות, ִךי גֹוֵרם ֶשִטְתָלֵבש גוף ֶשל ַמִזיק ַעל ַהִחָןה וְלַאַחר מוֹ 
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ים וָמִרים ְבָאְמָרם ְקשוִרים בֹו אֹוָתם ַהִחןֹות ֶשָהְפכו ְלַמִזיִקין, ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְבִימוִרים ָקִש 
 ָאִבינו ַאָתה, ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶשָטמותו אֹוָתם גוִפים, ָצִריְך ְשֵני סוֵגי ִתסון.

 " ְבָכל ַלְיָלה, וְלַבֵסש ֶשָטמותו אֹוָתם ַמִזיִקים. ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִלָחהלֹוַמר " א.

ַאְרָבָעה יֹום ְרצוִפים, ְךֵדי ְלַנסֹות ַנְפשֹו ִמֶךֶתם ַהֵחְטא וְלַזְכָכה, ֶשֹּלא ִתְצָטֵרְך ָלצום ְשמֹוִנים וְ  ב.
, ָלצום ַאְרַבע רבינו הרי"ח זצ"ל ןַהָדָבר ִתְס לו ֶשָקֶשה  ומי ָלֳעָנִשים ָקִשים ְךֵדי ְלִהְתַנסֹות.

שאר ְוִלְפדֹות  .י, שני, חמישי, רצופיםולכתחילה יעשה אותם בימים שני, חמיש ִמיםפעָ 
זצ"ל מי שאינו יכול לצום  ד'  ה)ולדעת הר' יהודה פתיי ַהַתֲעִנטֹות ְבֶכֶסף, ֶשִיָםֵתן ִלְצָדָקה ַלֲעִנִטים.

  פעמים, יצום יום אחד בלבד עם פדיון.(

 ְוֶזה ֵסֶדר ַהִתסון.

 ְבֵצאת ַהךֹוָכִבים.ָיצום ִמְשִקיַעת ַהַחָלה ְוַעד ְלָמֳחָרת 

 יֹום ִלְפֵני ַהנֹום ֹיאַמר ִודוי ֶזה.

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָכֵתנו ְוַאל ִתְתַעָכם ַמְלֵךנו  יאהדונהיָאָםא ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיֶניָך ְיֹהָוה ִמְתִחָםֵתנו, ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלפָ 

ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו. ָןַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי 
ו. ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָאַשְמנו. ָבַגְדנו. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינ ֵביֵתינו:

ָטַפְלנו ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. ִךַזְבנו. ָךַעְסנו. ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינו ְדָבֶריָך. 
. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִנַאְצנו. ִנַאְפנו. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָןַשְענו. ָןַגְמנו. ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ָאב ָוֵאם

ִשַחְתנו. ִשַחְתנו ֵזַרע ֹקֶדש ְלַבָחָלה וָבָראנו ַמְשִחיִתים ְלַחֵבל, ַגם ִבְכַנֵפינו ִנְמְצאו ַדם 
יֶהם ַנְפשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקִטים ְוִהֵםה ִדְמַעת ָהֲעשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ִלִבי ִלִבי ַעל ַחְללֵ 

ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרוֵגיֶהם, אֹוי ָלָרָשע ָרע, ִךי ְגמול ָיָדיו ֵיָעֶשה לֹו. ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעַתְענו. 
י  ְוַסְרנו ִמִלְצֹוֶתיָך וִמִלְשָןֶטיָך ַהחֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנו. ְוַאָתה ַצִדיק ַעל ָךל ַהָבא ָעֵלינו. ִךִּֽ

ְענו:ֱאֶמת עָ   ִשיָת. ַוֲאַנְחנו ִהְרָשִּֽ
ֹםאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְםַסֵןר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִםְסָתרֹות ְוַהִםְגלֹות  ַמה

ֶטן. ֹרֶאה בָ  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָךל ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות ִסְתֵרי ָכל
 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהוה  ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָלְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶםֶגד ֵעיֶניָך:

ֲעֹונֹוֵתינו  ַחֹחאֵתינו וְתַכֵןר ָלנו ֶאת ָךל ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמֹחל ָלנו ֶאת ָךל
 ִתְסַלח ְלָכל ְןָשֵעינו.ְוִתְמֹחל וְ 

ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטבֹול ֶשַבע ְטִבילֹות, ִויַכֵון ֶשחֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות ֵאכו ַעל ַדַעת ֱאִליָשע ַהָםִביא ]
 ָצַרֲעת ַחֹטאָתיו. ֶשָאַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל ִמָנַרְעתֹו, ְוֶשֵךן ְיֹטֲהרו ַנְפשֹו, רוחֹו ְוִנְשָמתֹו ִמֺחְמַאת

ה", ְבִמְנָחה ֶשִכְפֵני ַהַתֲעִנית ֹיאַמר ֹנַסח ֶזה ֶשל ַקָבַלת ַהַתֲעִנית ִלְפֵני ֶשְטַסֵטם ִבְרַךת "שֹוֵמַע ְתִפכָ 
ֹות ְבָשָעה ִאם ֹלא ֲאָמרֹו, ֲאָבל ָחַשב ְלִהְתַעם אֹו ַאַחר "ֱאֹלַהי ְנֹצר" ִלְפֵני ֶשֹטאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".

 [ֶשִהְתַןֵכל ֲעִמיָדה )ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה( ֶשל ִמְנָחה, ָצִריְך ְלִהְתַעםֹות, ִךי ֶנְחָשב לֹו ְךַקָבַלת ַתֲעִנית.

 ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:
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ִמְשִקיַעת ַהַחָמה ַהיֹום ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ֲהֵריִני ְמַקֵבל ָעַלי ְלִהְתַעםֹות ְלָמָחר ַלְיָלה ָויֹום, 
ַעל ֲאֶשר ָחָטאִתי ְבָכל ְןָגֵמי ַהְבִרית וִבְפַרט ַבֲעֹון ֶזַרע ְלַבָחָלה  ְוַעד ְלֵצאת ַהךֹוָכִבים ָמָחר.

ֵבין ְבִגְלגול ֶזה וֵבין ְבִגְלגוִלים ֲאֵחִרים, ְוִאם ֹלא אוַכל ְלִהְתַעםֹות ְךֶשַאְפִריש ְןרוָטה 
ְצָדָקה ַוֲאַכֵון ְלַבֵחל ַהַתֲעִנית אוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא שום ָעֹון ְךָלל, ִויִהי ָרצֹון לִ 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתינו ֶשִתֵתן ִלי ֹךַח וְבִריאות ְלִהְתַעםֹות ְלָפֶניָך  יאהדונהיִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה 
 ִניִתי ְוִתְרֵצִני".וְתַקֵבל ְתשוָבִתי ְוַתעֲ 

ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָלה, וְפרוָסה ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָםה ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָםה. )ְוֵכן ]
ִמְכַבד ִאם  ַיֲעֶשה ִבְגַמר ַהַתֲעִנית ְךֶשָטֹבא ִלְסֹעד, ִיְטֹבל ְןרוָסה ִראשֹוָנה ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָםה(

 [הוא ַשָבת אֹו ֹראש ֹחֶדש.

 [מיד קבלה זו ויסיימנה לפני השקיעה. ֹיאַמרמעט לפני השקיעה. וְתִחיל ַהנֹום טַ ]

ִרבֹון ָהעֹוָלִמים, ֲהֵריִני ֵמַעְכָשיו ְלָפֶניָך ְבַתֲעִנית ְבֹזאת ַהַכְיָלה ֺךָכה, וְלָמָחר ָךל ַהטֹום 
ַחר ַעד ֵצאת ַהךֹוָכִבים, ְךֵדי ְלַתֵסן ַמה ֶשָןַגְמִתי ְבאֹות ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ֵמֲעלֹות ַהשַ 

ְדַמְלָךא, ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי וָפַשְעִתי ְבַהְשָחַתת ֶזַרע ְלַבָחָלה, ֲאֶשר ִמְשַמְשִתי ַבָטַדִים ַעל 
ְלַבָחָלה ַךָלה ְןָעִמים. ְוַגם ֲאֶשר ָחָטאִתי ָעִויִתי וָפַשְעִתי ְיֵדי ֹרק ְוִחךוְך ְוהֹוֵצאִתי ֶזַרע 

ְבהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָחָלה ַעל ְיֵדי ַמֲחַשְבִתי ֶשִהְרַהְרִתי ַבֲעֵבָרה. ִויִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה 
ִלי ֹךַח ִויֹכֶלת ְוֵעֶזר ַוֲהָכָנה ְלִהְתַעםֹות  ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשְתַזֵךִני ְוִתֵתן יאהדונהי

ִאם ִמְתַכֵוון ַלַעשֹות ִתקון ֶזה ַאְרַבע ְפַעִמים יֹוִסיף ַגם ִעְנַין ֶזה ֶשְבתֹוְך ַהסֹוְגַרִיים. ) ָךָראוי ְלָפֶניָך.

ֲאִני מוָכן ְלִהְתַעםֹות ְלָפֶניָך ַבַכְיָלה )וְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַתְחֹשב ִלי ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָשעֹות שֶ 
ַהֹזאת וְלָמָחר ָךל ַהטֹום ֺךכֹו, ָךל ָשָעה ְוָשָעה ֵמֶהם ְךַתֲעִנית יֹום ֶאָחד ָשֵלם. וְכִאכו ִהְתַעֵםיִתי 

וְמֺקָבל וְמֺרֶנה ְלָפֶניָך ְלַתֵסן ְוִיְהֶיה ַתֲעִניִתי ָחשוב  ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָיִמים ְרצוִפים וְשֵלִמים.(
ַמה ֶשָןַגְמִתי ְבאֹות ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ְדַמְלָךא, ְבַמה ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי וָפַשְעִתי ְוִהְרַהְרִתי 

י ְבַרַמ"ח ֵאָבִרים ְבִנאוִפים, ְוִשַחִתי ֶזַרע ֹקֶדש ְבַמֲעֶשה ְבָיַדִים ַךָלה ְןָעִמים, וָפַגְמתִ 
ְוָשָס"ה ִגיִדים ֶשַבְיסֹוד, ְוָגַרְמִתי ְןָגם ִויִריָדה ַבֵשמֹות ַהְסדֹוִשים ִבְכָללות וְפָרטות ְבִגְלגול 

ְשָמִתי, ֶזה וְבִגְלגוִלים ֶשָעְברו, ָאֹנִכי ְוַאְנֵשי ֵביִתי, ְוָכל ַהָבִאים ִמָשְרֵשי ַנְפִשי ְורוִחי ְונִ 
וַמְלבוֵשיֶהם ְוַהְסרֹוִבים ָלֶהם ֶשִלְךָללות ֲאִצילות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָטה, וִמָךל ִןְרֵטי 
ֲאִצילות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָטה. ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְךִאכו ִךַוְנִתי ְבָכל ַהַךָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵון 

ית ֶזה ֶשֶאְתַעֶםה ְבֶעְזָרְתָך, ַבֲעבור ִתסון ַהְןָגם ֶשָןַגְמִתי ְבַהְשָחַתת ֶזַרע ְלַבָחָלה, ְבַתֲענִ 
ְוִיְפַעל ַתֲעִנית ֶזה ֶשֶאְתַעֶםה ְבֶעְזָרְתָך, ְןֺעַכת ַהָסְרָבן ֲאֶשר ִיְפַעל ַאַחר ֲעִלַטת ֵריַח ַהִםיחֹוַח 

ֵרד ֶשַפע ָגדֹול ִמְכַמְעָלה ְלַמָחה, ֵךן ַעל ְיֵדי ַתֲעִנית ֶזה ֵיֵרד ֶשַפע ָגדֹול ְלַמְעָלה, ֶשָאז יוֹ 
ִמְכַמְעָלה ְלַמָחה, ַעד סֹוף ַהַלְדֵרגֹות ֶשַבְסֺדָשה. ִויֵהא ַרֲעָוא ֶשְטֺתְסנו ְוִיְתַעכו ַמִיין ְדכוִרין 

"ב, ְוִיְתַעכו ִבְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ָךָראוי ָלֶהם. ִויֵהא וַמִיין נְֺקִבין, ֶשֵהם סֹוד ְשֵני מ
ַרֲעָוא ֶשְטֺתְסנו ְוִיְתַעכו ַאְרַבע אֹוִתטֹות ַאְחָה"ע, ֶשֵהם ִמְסָןר ָפ"ד. ִויִהי ֹנַעם ַאֹדָני ֱאֹלֵהינו 

 ינו ךֹוְנֵנהו:ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵדינו ךֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֵשה ָיֵד 

ְוִיְשַתֵדל ְלָהִבין ְלָפחֹות ( )ִנְמָצא ְלַקָלן ִמְשָניֹות ְלָחג ַהָשבועֹותְבֵליל ַהַתֲעִנית ִיְשַתֵדל ִלְלמֹוד ]
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ִטְשַךב . וְךשֶ (ְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָשבועֹות)נמצא בזוהר פ' נשא, ובסדר . ְוִאְדָרא ַרָבא. ֵןרוש ַהִלִכים
ַעל ִמָחתֹו, ַיִםיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַלָנע ְוַהַךר, ִויַכֵון ְבֵשם יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה, ָהעֹוֶלה 

ִיְשַתֵדל ִאם  ִיָזֵהר לֹוַמר "ְקִריַאת ְשַמע ֶשַעל ַהִלָחה" ִמיָלה ְבִמיָלה.וְבִגיַמְטִרָטא ְךִמְנַין ֶאֶבן. 
  [ר ַלֲחֹגר ַעל ָמְתָניו ִמַתַחת ִלְבָגָדיו ֲחגֹוַרת ַשק ָהֲעשוָיה ִמְשַער ִעִזים ְבָכל ְזַמן ַהַתֲעִנית.ֶאְפשָ 

 ְביֹום ַהַתֲעִנית ֹיאַמר:  

תֹוָרה: ֲהֵריִני מוָכן וְמזָֺלן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל ַהְתשוָבה, ַךָךתוב בַ 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָךל ַמה ֶשָחָטאִתי,  יאהדונהיְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה 

ָעִויִתי וָפַשְעִתי, ֵבין ְבִגְלגול ֶזה וֵבין ְבִגְלגוִלים ֲאֵחִרים, ֲחָרָטה ְגמוָרה וְשֵלָמה, וְמַקֵבל 
ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר ְךבֹוד ְשמֹו ֵמַעָתה ָעַלי ֶשֹּלא 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ָתֹבא ְלָפֶניָך  יאהדונהיָאָםא ְיֹהָוה  ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ֵךן ְיִהי ָרצֹון.
נו ִמְתִחָםֵתנו, ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְתִפָכֵתנו ְוַאל ִתְתַעָכם ַמְלךֵ 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו.  יאהדונהיְיֹהָוה 
ָאַשְמנו. ָבַגְדנו. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע.   ָןַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי ֵביֵתינו:

 ֶהֱעִוינו. ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָטַפְלנו ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. ִךַזְבנו. ָךַעְסנו.
נו. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָןַשְענו. ָןַגְמנו. ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנו. ִנַאפְ 

ָאב ָוֵאם. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִשַחְתנו. ִשַחְתנו ֶזַרע ֹקֶדש ְלַבָחָלה וָבָראנו ַמְשִחיִתים 
ים ְוִהֵםה ִדְמַעת ָהֲעשוִקים ְוֵאין ָלֶהם ְלַחֵבל, ַגם ִבְכַנֵפינו ִנְמְצאו ַדם ַנְפשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקטִ 

ְמַנֵחם, ִלִבי ִלִבי ַעל ַחְלֵליֶהם ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרוֵגיֶהם, אֹוי ָלָרָשע ָרע, ִךי ְגמול ָיָדיו ֵיָעֶשה 
ים ְוֹלא ָשָוה ָלנו. ְוַאָתה לֹו. ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעַתְענו. ְוַסְרנו ִמִלְצֹוֶתיָך וִמִלְשָןֶטיָך ַהחֹובִ 

ְענו: י ֱאֶמת ָעִשיָת. ַוֲאַנְחנו ִהְרָשִּֽ  ַצִדיק ַעל ָךל ַהָבא ָעֵלינו. ִךִּֽ
ֹםאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְםַסֵןר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִםְסָתרֹות ְוַהִםְגלֹות  ַמה

ָבֶטן. ֹרֶאה  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָךל יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות ִסְתֵרי ָכלַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה 
 יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהוה  ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָלְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶםֶגד ֵעיֶניָך:

ֲעֹונֹוֵתינו  ַחֹחאֵתינו וְתַכֵןר ָלנו ֶאת ָךל ל ָלנו ֶאת ָךלֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמחֹ 
 ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְןָשֵעינו.

ָחֵפץ ֶחֶסד  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאןֹו ִךי ֶןַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָךמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
ַחֹחאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב  ֹבש ֲעֹוֹנֵתינו, ְוַתְשִליְך ִבְמֺצכֹות ָים ָךלהוא: ָישוב ְיַרֲחֵמנו ִיכְ 

 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם: ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר

 ַאַחר ָךְך ֹיאַמר

ְנַשְכָמה ָפִרים  ְוַקח טֹוב ֹןִאְמרו ֵאָליו ָךל ִתָשא ָעו ,ְקחו ִעָלֶכם ְדָבִרים ְושובו ֶאל ְיהָוה וִּֽ
ַעְרֵכי ֵלב ינו׃ ְלָאָדם ַמִּֽ ֹון׃, ְשָפֵתִּֽ ֲעֵנה ָלשִּֽ ְיהָוה ַמִּֽ ָך׃, ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח וֵמִּֽ  וִפי ַיִגיד ְתִהָכֶתִּֽ

יאיר  )יאההויהה(אין המחשבה יכולה השיגו.  )אהיה(יחיד האציל וברא הכל.  )יהוה(
יחיה הכל ומכלכל הכל.  )יהוה(ואין יכולים הסתכל הארתו.  את הספירות העליונים
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אמת המקיים דבריו, וכל נשמות  ְיֹהָוה )יאהדונהי(אין דבר נגדו יתחשב.  )אדני(
אלהינו העוזר דלים ומקבץ נדחים הכל יודוהו.  ְיֹהָוה )יאהדונהי(הברואים יהללוהו. 

 ְיֹהָוה )יאהדונהי(ניח יגיעים. יתברך אלהינו הקורא דרור ומתיר נאסרים המ )יאהדונהי(

ישראל אביונך הוגים  )יאהדונהי(אתה העונה דורשיך ושומע נאקתם הצמיח ישועתם. 
יסד אריאל הקם דבירך והרם ניסך  )יאהדונהי(דבריך, ודברי נפלאותך העצומים יגידו. 

ישראל אשר הוגי דת ותורה נהלם הושיעם ישרם.  )יאהדונהי(הכל ישבחוך. 
 ארומימך החייתני, דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישעך. ְיֹהָוה )יאהדונהי(

 [.ֵשם ַחב"ו ַאַחר ָךְך ֹיאַמר ַבַקָשה זֹו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלה הוא]

חי בורא ויוצר. חנני ברחמיך וחסדיך. חכמה בינה ודעת. חכמני בתותך והבינני. 
חזקני בנפש ובגוף. חבקני בימינך חזקני במצוותיך ושגבני. חייני בצדקתך וזכני. 

 יאהדונהי ֹהָוהְיִּֽ  )ראשי תיבות יהוה(ושמחני. חנני בטובך ורצונך. חיים בנים ומזונות. 
הנורא. חזק ברית ונשאהו. חיה ברית ונשאהו. חזקהו באורותיו וגדול הגבור ה

ועטרהו. חברו בביתו ונוהו. חילו ברך ואמץ. חון בניצוצותיו ולקטם. חלצם בררם 
יחיד הנסתר ונעלם  )ראשי תיבות יהוה(נקם. חזקם ברכם והעלם. חבבם בנם ויסדם. ו

המיוחד. חיינו בחסדיך וימלאו, חדרים בדעת ויתרבו, חסדים ביסוד ומלכות. חיינו 
בחכמה וימשכו, חיים בישראל ויעקב. חיינו בחכמה וימשכו, חיים בלאה ורחל. 

ות. חזקם בפנימי ומקיף, חזקם ביושר חזקם באורות וכלים. חזקם בפנימיות ובחצוני
ועגולים. חזקם בכללות ופרטות, חזקם בטעמים ונקודות. חזקם בתגין ואותיות. חזקם 
בע"ב וס"ג. חזקם במ"ה וב"ן. חזק בנימין ויוסף. חיה בנימין ויוסף. חנם בכתר 
וכללותו. חנם בחכמה ובינה. חנם בדעת וכללותו. חנם בחסד וגבורה. חנם בתפארת 

 לותו. חנם בנצח והוד. חנם ביסוד ומלכות.וכל

 )אב"ג ית"ץ(אורות בינה גלויים יאירו תוך צנורותינו.                  
 קר"ע שט"ן(קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג.                 )
 )נג"ד יכ"ש(נשיג גדלות דעת יהיה כולו שלם.                            

 )בט"ר צת"ג(             ֵחל ַצִדיִקים ִתְקנו ְגבורֹוֶתיָה:ְברוָכה טֹוָבה ָר 
 )חק"ב טנ"ע(טעמים נקודות עלינו.                 ִחִכינו ִקִוינו ִבְרַכת 

 )יג"ל פז"ק(                       ָקדֹוש:יהיה גדלות לאור פרצוף זעיר 
 שק"ו צי"ת()            .ויתייחדו צדקה יסוד תפארתַשְוָעֵתנו ַקֵבל. 

 ָברוְך ֵשם ְךבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 )אב"ג ית"ץ( ָאָםא ְבֹכַח. ְגדוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרוָרה:                   
 )קר"ע שט"ן(   ַקֵבל ִרַםת. ַעֶלָך ַשְגֵבנו. ַטֲהֵרנו נֹוָרא:                   

 )נג"ד יכ"ש(  ֹור. דֹוְרֵשי ִיחוֶדָך. ְךָבַבת ָשְמֵרם:                   ָנא ִגב
 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָגְמֵלם:              )בט"ר צת"ג(

 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  
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 )יג"ל פז"ק( ַעְלָך ְןֵנה. זֹוְכֵרי ְקדוָשֶתָך:                   ָיִחיד ֵגֶאה. לְ 
 )שק"ו צי"ת(  ַשְוָעֵתנו ַקֵבל. וְשַמע ַצֲעָקֵתנו. יֹוֵדַע ַתֲעלומֹות:       

 ָברוְך ֵשם ְךבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 )אב"ג ית"ץ(                 יק:ָאָםא ַבֲחָסִדים ְגדֹוִלים ָיִאיר ִתְפֶאֶרת ַצִד 
 )קר"ע שט"ן(                     ִקִוינו ְרצֹון ֶעְליֹון ֶשל ְטָעִמים ְנקודֹות:

 )נג"ד יכ"ש(                    ְנַקֶוה ַגְדלות דֹוִדים יוְשַלם ֶךֶתר ֶשָכֶהם:
 )בט"ר צת"ג(             ֶתיָה:ְברוָכה טֹוָבה ָרֵחל ַצִדיִקים ִתְקנו ְגבורוֹ 

 )חק"ב טנ"ע(                         ִחִכינו ִקִוינו ִבְרַכת טֹוב ֹנַעם ֶעְליֹון:
 )יג"ל פז"ק(                ִיְתַמְתקו ְגבורֹות ְלעֹוֵרר ְןעוַלת ִזווג ָקדֹוש:

 )שק"ו צי"ת(                     ְשִביל ֹקֶדש ִויסֹוד ַצִדיק ִיְהיו ְתִמיִמים:
 ָברוְך ֵשם ְךבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 [.ְוֹיאַמר ְוָיַעמֹוד ָיֵחף וָפָניו ְלַצד ַמְעָרב ִפְדיֹון ְשמֹוִנים ְוַאְרַבע ַתֲעניֹותִיַקח ְבָידֹו ]

ה ְגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִךי ֲעֹונֹוַתי ָעְברו ֹראִשי ֲעֵננו ָאִבינו ֲעֵננו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִךי ְבָצָר 
וְכַמָשא ָכֵבד ָךְבדו ִמֶלִםי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמֵסי ַמִים ְוִשבֹוֶלת 

ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. ְשָטָפְתִני. ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַןֵכל ְלָפֶניָך 
 בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָןַני ֵאֶליָך. ִךי ֲעֹונֹוַתי ַרבו ְלַמְעָלה ֹראש ְוַאְשמֹוַתי ָגְדלו

ֲאַדֵבר וָמה  ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהָוה ַהְנָדָקה ְוֵאַלי בֶשת ַהָןִנים. ָמה ֶאֱעֶנה וָמה ֹאַמר ָמה
ֶאְצַטַדק. ְךֵבן סֹוֵרר ומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְסדֹושֹות. ִלְדָבֶריָך ֹלא 
ִהֵחיִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי ַעל ְךִריתֹות וִמיתֹות 

ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים וָפַגְמִתי ַבִלדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי ֵבית 
ַח ִצםֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ְלַהִןיל ִניצֹוצֹות ַהְסֺדָשה ְבַמֲעַמֵסי ַהְסִלןֹות. ְוָנַתִתי ךֹ 

ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה וְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְסֺדָשה. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ַבְסִלןֹות 
וְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְסדֹוָשה ִמְלקֹוָרה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחִטים וְלהֹוִריָדה ֶאל ַיְרְךֵתי בֹור. 

 ִמי ָאנוס ֶאלֹלא ָיִכילו ַהַלִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר 
ְוָאָנה ֶאְפֶנה ִלישוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִךי ָנָשאִתי ֶחְרַןת ְנעוַרי. ֲאָבל ָגלוי  ,ְלֶעְזָרה

ֹלא ְבֶמֶרד וְבַמַעל ָעִשיִתי ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך  ְוָידוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִךי
ִנְתַךַוְנִתי, ַרק ִיְצִרי ָגַבר ָעַלי וַמֲעֵשה ָשָטן ִהְצִליַח, ִךי הוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם. ְוהוא 

 ַזְרִעיָעֹון ֶזה ֲאֶשר הֹוֵצאִתי  ֲאֶשר ֵהִסיַתִני וִפַתִני ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך. ְוִנְסַךְלִתי ְוָעִשיִתי
ֲאִני בֹוש ִמַלֲעַשי וֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי. וִמְתַנֵחם וִמְתָחֵרט ֲאִני ַעל ָךל ַמה  ְוַעָתהְלַבָחָלה, 

ָהָרִעים ְוֶאת ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד ַהטֹום ַהֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי 
ְיֹהָוה  אֹוְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרךֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו ְוָישֹוב ֶאל

ֱאֹלֵהינו ִךי ַיְרֶבה ִלְסלֹוַח. וָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶךה ְלִהְתַנֵןל ִלְפֵני ִכֵמא  ִויַרֲחֵמהו ְוֶאל
ָך ְוִלְדֹןק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך וְלַבֵסש ִמְלָך ְמִחיָלה וְסִליָחה ְוַכָןָרה, ִךי ֵאל ֶמֶלְך ַחםון ְכבֹוֶד 

 ְוַרחום ַאָתה ִויִמיְנָך ְןשוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.
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ִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי , ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְןָשִעים ֲאֶשר ָחָטאיאהדונהיָאָםא ְיֹהָוה 
ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהטֹום ַהֶזה, ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָןט ֶאת ַעְבֶדָך ִךי ֹלא ִיְצַדק 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל ָנא ִתְבֶזה  טֹוב ְוַסָכח ְוַרב יאהדונהיְלָפֶניָך ָךל ָחי. ִךי ַאָתה ְיֹהָוה 
נות ָעִני ֲאֶשר ִעֵםיִתי ַבנֹום ַנְפִשי, ִבְרַךי ָךְשלו ִמנֹום וְבָשִרי ָךַחש ִמָשֶמן. ְוִיְהֶיה ָחשוב עֱ 

וְמֺקָבל וְמֺרֶנה ְלָפֶניָך ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ַהטֹום ְבַתֲעִניִתי ְךֵחֶלב ָוָדם ַהִםְקָרב 
ְזַבֲחָך ַהָסדֹוש. וְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵסן ֶאת ְןַגם ַעל ַגֵבי ִמ 

ַנְפֵשנו ְבִמְסַןר וְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְסדֹוִשים ֲאֶשר ָןַגְמנו ָבֶהם. ְוָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִךי ָחֵפץ 
ן ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹךַח, ְוָכַשל ֹךִחי ְלִהְתַעםֹות ָךל ָךְך ָיִמים ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתסו

ְרצוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִנטֹות ֵאכו. ְוִתְהֶיה ֲחשוָבה 
ְוָכל ַהִתסוִנים וֵברור  .טֹות ְךִאכו ִהְתַעֵםיִתיוְמֺקֶבֶלת ַהְנָדָקה ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבור ַהַתֲענִ 

ִניצֹוצֹות ַהְסֺדָשה ָהְראוִים ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ַהַתֲעִנטֹות, ִיְהיו ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל 
ים ְתַטֵהר ֶאת ַהְןָגִמים ְוֶאת ְיֵדי ַהְנָדָקה ֶשל ִןְדיֹון ַהַתֲעִנטֹות. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרבִ 

ת ַהְךָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשו ְבגוִפי ְוַנְפִשי, רוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל ִניצֹוצֹות ַהְסֺדָשה ֶשָםְפלו ַבְסִלןוֹ 
ֶניָך ֶשָטמותו ָךל ַעל ְיֵדי ַחֹחאַתי ְוִנְבְראו ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְךָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְכפָ 

אֹוָתם ְקִלןֹות, ְוַיְחְזרו ָךל ִניצֹוצֹות ַהְסֺדָשה ִבְמקֹום ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלַמַען 
'ְיִקיֶאםו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשםו ֵאל, וַ 'ַלע בָ 'ִיל חַ ָהָרמוז ְבָראֵשי ֵתבֹות  )חב"ו(ִשְמָך ַהָסדֹוש 

ָהָרמוז ְבָראֵשי  )בי"ט('ְצפוְנָך ְתַמֵכא ִבְטָנם, וְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול ו'ַחִטים בַ 'ְלָקם חֶ ָןסוק וִמ 
'ָלִאים. ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָכִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָסדֹוש ְט 'ַקֵבץ יְ 'ְזרֹועֹו בִ ֵתבֹות 

'ְשמֹוֵתינו. אַ 'ְמחֹול תִ 'ְכְבשו יִ 'ְגֶזָך ָר 'ת אֶ 'ֲחֶמיָך ַר 'ָםא אָ בֹות ָהָרמוז ְבָראֵשי תֵ  )ארארית"א(
ִךי ֵאל שֹוֵמַע ְתִפכֹות ְוַתֲחנוִנים ַאָתה, ָברוְך שֹוֵמַע ְתִפָכה. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 

 צוִרי ְוֹגֲאִלי. יאהדונהיִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 

ם ִיחוד קוְדָשא ְבִריְך הוא וְשִכיְנֵתיה ִבְדִחכו וְרִחלו, וְרִחלו וְדִחכו, ְלַיֲחָדא ֵשם י"ה ְלשֵ 
ְבֵשם ָךל ִיְשָרֵאל, ֲהֵריִני ַמְפִריש ָמעֹות ֵאכו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה  )יהו"ה(ְבו"ה ְבִיחוָדא ְשִלים 

מֹוִנים יֹום ֶשל ַתֲעִנית ֶשַחָטב ֲאִני ְלִהְתַעםֹות, ִויִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה ְתמוַרת ַאְרָבָעה וְש 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ֶשִתְהֶיה ֲחשוָבה וְמֺקֶבֶלת וְרצוָיה ְלָפֶניָך ַהְפָרַשת ָמעֹות  יאהדונהי

י ַאְרָבָעה וְשמֹוִנים יֹום ְרצוִפים ְלַתֵסן ַמה ֶשָןַגְמִתי ֵאכו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה ְךִאכו ִהְתַעֵםיתִ 
ִבְשמֹוֶתיָך ַהְסדֹוִשים ַבֲעבור ָעֹון הֹוָצַאת ִשְכַבת ֶזַרע ְלַבָחָלה, וְלַתֵסן ַמה ֶשָןַגְמִתי ְבאֹות 

ָמאַתִים ְוַאְרָבִעים וְשֹמָנה ֵאָבִרים ְבִרית ֹקֶדש חֹוָתָמא ְדַמְלָךא, וְלַתֵסן ַמה ֶשָןַגְמִתי בְ 
וְשֹלש ֵמאֹות ְוִשִשים ַוֲחִמָשה ִגיִדים ֶשַבְיסֹוד, ִךי ֵכן ָיְסדו ָלנו ֲעָבֶדיָך ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל 

ָהְראויֹות ְלַכֵוין ְבִתסון  ִלְפדֹות ְבֶכֶסף ָךל ַתֲעִנית, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְךִאכו ִךַוְנִתי ְבָכל ַהַךָונֹות
ֵזה. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וָמֲעֵשה ָיֵדינו ךֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֶשה ָיֵדינו ךֹוְנֵנהו: ִויִהי 

 ְנֵנהו:ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וָמֲעֵשה ָיֵדינו ךֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֶשה ָיֵדינו ךוֹ 

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְתַרֵחם ָעַלי ְבֹרב ַרֲחֶמיָך וְבֹרב  יאהדונהיִויִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה  
ֲחָסֶדיָך ְוַקֶטם ִבי ַהָדָבר ֲאֶשר ִהְבַטְחָתנו ַעל ְיֵדי ְיַשְעָיה חֹוָזְך ָךָאמור: ַאל ִתיָרא ִךי ִעְלָך 

ְשָתע ִךי ֲאִני ֱאֹלֶהיָך ִאַלְצִתיָך ַאף ֲעַזְרִתיָך ַאף ְתַמְכִתיָך ִביִמין ִצְדִקי: ְוַאָתה ָאִני, ַאל תִ 
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 ִבְקדֹוש ִיְשָרֵאל ִתְתַהָכל. יאהדונהיָתִגיל ַביֹהָוה 

 [.ִמָךאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעַליו, וְלַהְמִשיך ָרִגיל]

ֶשל הס"ת וְבָכל ַהָסָפה ֹיאַמר ִמְזמֹור ְלָדִוד וָפסוק ֶאָחד  ה ַהָספֹות ַלֵתָבהִשְבעָ ַאַחר ָךְך ַיֲעֶשה ]
  [ֵמָאָםא ְבֹכַח.

יֹהָוה ְךבֹוד ְשמֹו  ז: ָהבו ַלִּֽ יֹהָוה ָךבֹוד ָוֹעִּֽ יֹהָוה ְבֵני ֵאִלים ָהבו ַלִּֽ ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבו ַלִּֽ
יֹהָוה ְבַהְדַרת ֲחוו ַלִּֽ ֶד  ִהְשַתִּֽ ל ש: קֹול ְיֹהָוה ַעלֹקִּֽ ַמִים  ַהָךבֹוד ִהְרִעים ְיֹהָוה ַעל ַהָלִים ֵאִּֽ

ים: קֹול ר: קֹול ְיֹהָוה ֹשֵבר ֲאָרִזים ַוְיַשֵבר ְיֹהָוה ֶאת ַרִבִּֽ ָהָדִּֽ ַאְרֵזי  ְיֹהָוה ַבֹךַח קֹול ְיֹהָוה ֶבִּֽ
ֹון: ַוַטְרִקיֵדם ְךמוֹ  ים: קֹול מֹו ֶבןֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִשְריֹון ךְ  ַהְכָבנִּֽ ש:  ְרֵאִמִּֽ ֲהבֹות ֵאִּֽ ְיֹהָוה ֹחֵצב ַלִּֽ

ֱחֹשף ְיָערֹות  ֶטִּֽ ש: קֹול ְיֹהָוה ְיחֹוֵלל ַאָטלֹות ַוִּֽ קֹול ְיֹהָוה ָיִחיל ִמְדָבר ָיִחיל ְיֹהָוה ִמְדַבר ָקֵדִּֽ
ֹוד: ְיֹהָוה ַלַלבול ָיָשב ַוֵטֶשב ְיֹהָוה מֶ  יָכלֹו ֺךכֹו ֹאֵמר ָךבִּֽ ֹהָוה ֹעז ְלַעלֹו ִיֵתן וְבֵהִּֽ ם: ְיִּֽ ֶלְך ְלעֹוָלִּֽ

ֹום: ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת   ַעלֹו ַבָשלִּֽ

 )אב"ג ית"ץ( ָאָםא ְבֹכַח. ְגדוַלת ְיִמיֶנָך. ַתִתיר ְצרוָרה:                   
 ט"ן()קר"ע ש   ַקֵבל ִרַםת. ַעֶלָך ַשְגֵבנו. ַטֲהֵרנו נֹוָרא:                   

 )נג"ד יכ"ש(  ָנא ִגבֹור. דֹוְרֵשי ִיחוֶדָך. ְךָבַבת ָשְמֵרם:                   
 ָבְרֵכם ַטֲהֵרם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך. ָתִמיד ָגְמֵלם:              )בט"ר צת"ג(

 )חק"ב טנ"ע(   ָחִסין ָקדֹוש. ְברֹוב טוְבָך. ַנֵהל ֲעָדֶתָך:                  
 )יג"ל פז"ק( יד ֵגֶאה. ְלַעְלָך ְןֵנה. זֹוְכֵרי ְקדוָשֶתָך:                   ָיִח 

 )שק"ו צי"ת(  ַשְוָעֵתנו ַקֵבל. וְשַמע ַצֲעָקֵתנו. יֹוֵדַע ַתֲעלומֹות:       
 ָברוְך ֵשם ְךבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 [זיע"אִלְכבֹוד ִנְשַמת יֹוֵסף ַהַנִדיק  ַאַחר ָךְך ַיְדִליק ֲחִמָשה ֵנרֹות]

 ְוַהְתִהִכים (לקמן)ִנְמָצא  ְבְקִריֵאי מֹוֵעד ְלָחג ַהָשבועֹותִיְלַמד ְבֶמֶשְך ַהיֹום ְןסוֵקי ַהָתָנ"ך ַהִםְדָןס ]
 [.ְוַאְדָרא זוָטא, ֺךכוֹ 

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאֹבַתי ֶשִהְקַרְבִתי ְלָפֶניָך  יאהדונהי ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ְיֹהָוה
ֶחְלִבי ְוָדִמי ְבַתֲעִניִתי ְוִהְרַתְחִתי אֹוָתם ַבֲחִמימות חוְלַשת גוִפי, ִויִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה 

ָפֶניָך ֶחְלִבי ְוָדִמי ֶשִםְתַמֵעט ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאֹבַתי ֶשְיֵהא ָחשוב וְמֺקָבל וְמֺרֶצה לְ יאהדונהי 
ְבַתֲעִניִתי ַבַכְיָלה וַבטֹום, ְלַתֵסן ַמה ֶשָןַגְמִתי ְבַמִין דוְכִרין וְבַמִין נוְקִבין ֶשֵהם סֹוד ְשֵני 

ְסַןר ְשֵני ִמְסַןר מ"ב, ְוִיְתַעכו ְלַמְעָלה ַבָלקֹום ָהָראוי ָלֶהם ִךי ֵכן ֵחֵל"ב ָד"ם עֹוֶלה ִמ 
ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶשִיָלֵשְך ְבֵשם ַהַוָי"ה  יאהדונהימ"ב. ִויִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיֹהָוה 

ְדִמכוי ֵהִהי"ן ָהעֹוֶלה ִמְסַןר ֶב"ן ֲאֶשר ַבַלְלכות, ַאְרָבָעה וְשמֹוִנים אֹוִתטֹות ֶשֵטש ַבַהַוָי"ה 
י ָהעֹוֶלה ָע"ב, וַבַהַוָי"ה ְדִמכוי ָהעֹוֶלה ָס"ג, וַבַהַוָי"ה ְדִמכוי ָהעֹוֶלה ָמ"ה, וְבִמכוי ְדִמכו

ְדִמכוי ֶשָכֶהם, ְוָכל ֵאכו ָהַאְרָבָעה וְשמֹוִנים אֹוִתטֹות ִיָלְשכו ֶאל ַהַלְלכות ֲעֶקֶרת ַהַבִית 
ְבֵשם ַהַוָי"ה, ְוַגם ְיתוְקנו ְוִיְתַעכו ַאְרַבע אֹוִתטֹות ַאְחָה"ע ֶשֵהם ֶשִהיא אֹות ֵה"ה ַאֲחרֹוָנה שֶ 

עֹוִלים ָפ"ד, ִויתוְקנו ְוִיְתַעכו ֲחִמָשה ֲחָסִדים ַוֲחִמָשה ְגבורֹות ֶשֵהם ַמִטן ְדכוִרין וַמִטן 
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 נוְקִבין:

ֹול וְלַמַען תֹוָרְתָך ַהְסדֹוָשה וְלַמַען ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָאָםא ְיֹהָוה ֲעֵשה ְלַמַען ִשְמָך ַהָגד
ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח וְתַכֵןר ְלָכל ַחֹחאַתי ַוֲעוֹונֹוַתי וְפָשַעי ֶשָחָטאִתי ָעִויִתי וָפַשְעִתי ְלָפֶניָך 

ֶשָןַגְמִתי ָבֶהם וְתַלֵסט ָךל ִננֹוֵצי וְתַתֵסן ֶאת ָךל ֲאֶשר ִעַוִתי ְוָהֵאר ָךל ֵשמֹות ַהֹסֶדש 
 ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ִןַזְרִתי ְוָישוב ַהֹךל ְלֵאיָתנֹו ָהִראשֹון ְוֹלא ִיַדח ִמֶלםו ִנָדח. אֹור ָזרוַע ַלַנִדיק

ָאָםא ְבֹכַח ֵשם  ע שט"ן(.)קר"וְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה, ַקֵבל ִרַםת ַעְלָך, ָשְגֵבנו ַטֲהֵרנו נֹוָרא 
ֶהָחתום ְבסֹוף אֹור ָזרוַע ַלַנִדיק, ְקַרע ַמְמֶלֶכת ָהִרְשָעה ֺךָכה, ְוָכל ַהִחןֹות ֶשָטְצאו  )קר"ע(

ה, ְבֹכַח ִמֶלִםי ְלַבָחָלה ֵבין ְבאֹוֶנס וֵבין ְבָרצֹון, ֵבין ְבשֹוֵגג וֵבין ְבֵמִזיד ֶשֹּלא ִבְמקֹום ִמְצוָ 
ִיְהֶיה ָעָקר ַלֲעֹקר ֶנַטע ִננֹוצֹות ַהְקֺדָשה ֲאֶשר ְבתֹוְך ִעְמֵקי ַהְקִלןֹות ַחִיל ָבַלע  )קר"ע(ֵשם 

ִמִבְטנֹו יֹוִרֶשםו ֶאל, ְוַהִםצֹוצֹות ַהְקדֹוִשים ֵהָלה ַיֲעשו ָעַר"ק ִלְברֹוַח  חב"ו(ת )ר"ַוְיִקיֶאםו 
ה ְוַלֲעלֹות ַעד ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִךי הוא ַרִק"ַע ְנָשָמה ְיַקֵבל ָש"ע אֹורֹות ִמתֹוְך ַהְקִלןָ 

ְוַאְדַרת ָןִנים ָהֶעְליֹוִנים, ְוַהֶםֶפש ַהְקדֹוָשה ִהיא מוֵצאת ְוִנְטֶהֶרת ִמָךל ָדָבר ָרע ְוֵתָעֶשה 
ְיֹהָוה ִיֵתן ַהחֹוב ְוַאְרֵצנו ִתֵתן ְיבוָלה, ָנא ִגבֹור טֹוב, וְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ַגם 

ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  )נג"ד יכ"ש(דֹוְרֵשי ִיחוְדָך ְךָבַבת ָשְמֵרם 
 צוִרי ְוֹגֲאִלי:

 [ם, ָךל ָןסוק ִבְפֵני ַעְצמֹו:ֹיאַמר ְןסוִקים ֵאכו ְשמֹוִנים ְוַאְרַבע ְןָעִמי]

 יאהדונהי.ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְיֹהָוה 

 ָוֶאְעֶדְך ֶעִדי.

 אֹור ָזרוַע ַלַנִדיק וְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה.

 [ֵשם ַחב"ו ַאַחר ָךְך ֹיאַמר ַבַקָשה זֹו ֶשָראֵשי ֵתיבֹות ֶשָלה הוא]

ְבִרית ְוָנְשֵאהו. ַחְזֵקנו ְבאֹורֹוָתיו ְוַעְטֵרהו. ַחְברֹו ְבֵביתֹו ְוָנֵוהו. ֵחילֹו  ַחי בֹוֵרא ְויֹוֵצר. ַחֵזק
ָבֵרְך ְוַאֵלץ. ֹחן ְבִנצֹוצֹוִתין ְוַלְקֵטם. ָחְטֵפם ָבְרֵכם ְוַנֵסם. ַחְלֵצם ָבְרֵכם ְוַהֲעֵלם. ַחְבֵבם ְבֵנם 

 ְוַיְסֵדם. 

ַאל ֶאת ַהָבִנים ַהשֹוָבִבים. ִךי ְלָך ִמְשַןט ַהְגֺאָכה ִלְקנֹות. קום ְקָרא קום ֹגֵאל ַהָסדֹוש וגְ 
ִלְשבוִים ְדרֹור ְוַלֲאסוִרים ְןַקח ֹקַח. ֱאֹמר ַלֲאסוִרים ְצאו ְוַלֲאֶשר ַבֹחֶשְך ִהָגלו. ִךי ֹכה ָאַמר 

קֹוַח ָעִריץ ִיָלֵלט. ֶאת ְיִריֵבְך ָאֹנִכי ָאִריב ְוֶאת ָבַנִיְך ַגם ְשִבי ִגבֹור יַֺסח וַמלְ  יאהדונהיְיֹהָוה 
ִךי  יאהדונהיָאֹנִכי אֹוִשיַע. ְשִאי ָסִביב ֵעיַנִיְך וְרִאי ֺךָכם ִנְקְבצו ָבאו ָלְך ַחי ָאִני ְנֺאם ְיֹהָוה 

ָסדֹוש ְוַהֵנל ָגזול ִמַטד עֹוֵשק, ִךי ֹכה ֺכָכם ַךֲעִדי ִתְלָבִשי וְתַקְשִרים ַךַךָכה. קום גֹוֵאל הַ 
ְצָבאֹות ֲעשוִקים ְבֵני ִיְשָרֵאל וְבֵני ְיהוָדה ַיְחָדיו, ְוָכל שֹוֵביֶהם ֶהֱחִזיקו  יאהדונהיָאַמר ְיֹהָוה 

ת ִריָבם וָבא ְלִצטֹון ְצָבאֹות ְשמֹו, ִריב ָיִריב אֶ  יאהדונהיָבם ֵמֲאנו ַשְלָחם. ֹגֲאָלם ָחָזק, ְיֹהָוה 
ְבַיֲעֹקב, ְוָשבו ָבִנים ִלְגבוָלם ְוָיִסירו ַהְבָגִדים ַהנֹוִאים  )ר"ת גו"ף(ג'ֹוֵאל ו'ְלָשֵבי ֶפ'ַשע 

יאהדונהי שֹוש ָאִשיש ַביֹהָוה  ,ֵמֲעֵליֶהם ְוַהְלֵבש אֹוָתם ַמֲחָלצֹות. ִויֺקָטם ָבנו ִמְקָרא ֶשָךתוב
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ל ַנְפִשי ֵבאֹלַהי ִךי ִהְלִביַשִםי ִבְגֵדי ֶיַשע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ֶךָחָתן ְיַכֵהן ְןֵאר ְוַכַךָכה ָתגֵ 
ַתֲעֶדה ֵכֶליָה. גֹוֵאל גֹוֵאל גֹוֵאל ַאָתה ַהגֹוֵאל וְלָך ַהְגֺאָכה ְקֵנה ָלְך, וְבֵני ָאָדם ְבֵצל ְךָנֶפיָך 

ִויֵהא ַרֲעָוא  שובו ָבִנים שֹוָבִבים ֶאְרָןא ְמשובֹוֵתיֶכם: יאהדונהיה ָאַמר ְיֹהָוה ֶיֱחָסיון ִךי כֹ 
ֶשְטֺתָסן ְןַגם ֵחְטא ַהַלֲחָשָבה ִויתוְקנו ַמִין ְדכוִרין ְדָחְכָמה, וַמִין נוְקִבין ְדִביָנה, ֶשֵהם מ"ב 

. ִויֵהא ַרֲעָוא ֶשְטֺתָסן ְןָגם ֵחְטא ַהַלֲעֶשה ִויתוְקנו ֲחִמָשה ִזווִגין ְוַיֲעלו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון
ֲחָסִדים ַוֲחִמָשה ְגבורֹות ֶשֵהם ַמִין ְדכוִרין וַמִין נוְקִבין ֶשֵהם סֹוד ַאְרָבָעה וְשמֹוִנים 

"ה ְבִמכוי ָהעֹוֶלה ָס"ג וַבַהַוָי"ה ְבִמכוי אֹוִתטֹות ֶשֵטש ַבַהַוָי"ה ְבִמכוי ָהעֹוֶלה ָע"ב, וַבַהַויָ 
ָהעֹוֶלה ָמ"ה, ְוַיֲעלו ִלְמקֹוָמם ַהָסדֹוש, ְוַגם ֵהם ִיָלְשכו ַבַהַוָי"ה ְדִמכוי ָהעֹוֶלה ֶב"ן ֲאֶשר 

ֶעְשִרים ֶאְהֶי"ה ֶשֵהם ַבַלְלכות. ְוַגם ְיתוְקנו עֹוד ַאְרָבָעה וְשמֹוִנים אֹוִתטֹות ֶשֵטש ְבֶאָחד וְ 
ִמְסַןר ֱאֶמ"ת ִמן ְזֵעיר ַאְנִןין ַהִםְקָרא ֱאֶמת ֶאל ַהַךָכה ַהַלְלכות, ְוָאז ִיְהֶיה ֺךכֹו ֶזַרע ֱאֶמת. 

ִמְסַןר  ְוַגם ְיֺתָסן ִזווג ֶעְליֹון ֶשַבֶןה ֶשֵהם ֵחיְך ְוָגרֹון, ִויתוְקנו ַאְרַבע אֹוִתטֹות ָאְחַה"ע ֶשֵהם
)בספר  ַאְרָבָעה וְשמֹוִנים, ְוֵהם סֹוד ַמִין נוְקִבין ֶשַבָגרֹון, ְוַיֲעלו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ַהָסדֹוש.

 לשון חכמים" הוסיף כאן עוד סדר בקשות והרוצה לאומרם יעיין שם.("

 .ְוַאַחר ָךְך ֹיאַמר

י ֲאבֹוַתי, ֶשְטֵהא ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֶשִםְתַמֵעט ַהטֹום ֱאֹלַהי ֵואֹלהֵ יהוה ְיִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך 
, ְלָפֶניָך ְבַתֲעִניִתי ָחשוב וְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵמא ְכבֹוֶדָך ְךִאכו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָסדֹוש

ד ב' ִזווֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. וְבֵכן יְֺמְתקו וְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִםְתַמֵעט ִמֶלִםי, ִיְתעֹוֵרר סוֹ 
ִמְסַןר אֹוִתטֹות ְדִמכוי ְדִרבוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם ִמְסַןר ֵמָאה 

 ַתֲעִנית. וְשֹלִשים אֹוִתטֹות ְדֶעֶשר ְןָעִמים ֱאֹלִהים ְבִמכוָים, ַיֲעלו ְלִמְסַןר
ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַלְדֵרָגה, ֵמֲעִשָטה ִליִציָרה וִמיִציָרה ִלְבִריָאה וִמְבִריָאה 
ַלֲאִצילות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְןֹסֶלת, וִמֹךָחה 

ַפע ָגדֹול ָוַרב ַעל ָךל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילות ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד שֶ 
ִלְבִריָאה וִמְבִריָאה ִליִציָרה וִמיִציָרה ַלֲעִשָטה, וִמָשם ַיִגיַע ְוָיחול ָעַלי, ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך 

ֲחַשְבִתי וְבֹמִחי ְלָבֵרר וְלַתֵסן וְלַהֲעלֹות ָךל ְלִיְרָאה וְלַאֲהָבה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹךַח ְבמַ 
ִניצֹוֵצי ַהְסֺדָשה ְוַהְםָפשֹות ְוָהרוחֹות ְוַהְםָשמֹות ִדְקֺדָשה, וְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהחֹוב ֶשֵטש ִבי ַעל 

ְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ַהֵחֶלק ָהָרע ֶשֵטש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנו. ֶטֶרם נִ 
ְוַאָתה ִתְשַמע, ַךָדָבר ֶשֶםֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני 

ִפַכת ָךל ֶאְשָמע", ִךי ַאָתה ה' ןֹוֶדה וַמִניל ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצוָקה ְושֹוֵמַע תְ 
 ֶןה, ָברוְך שֹוֵמַע ְתִפָכה.

אֹוי ָנא ָלנו ִךי ָחָטאנו ָאָםא נֹוִליְך ֶאת ֶחְרָןֵתנו, ֶבן ְךִסיל תוַגת ִאלֹו,  יאהדונהיָאָםא ְיֹהָוה 
י ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ְוִאם ִתְפֶנה ְלַחֹחאֵתינו ָאָבד ִשְבֵרנו ְוִתְקָוֵתינו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינו ִמ 

ַאֶןיָך, וְבטוְבָך ַהָגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך וְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת גוֵפינו ְוִנְשָמֵתינו ְוַקֵבל 
נו, וְבַיד הֹוִשיָעה ַהֶלֶלְך, ַאל ַתַעְזבֵ  יאהדונהי ְבֹרב ַרֲחֶמיָך ְתשוָבֵתינו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה

ַזֲעֶמָך ַאל ִתְחֵשנו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְןָך ִתָסֵחנו, ִךי ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִךי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנו 
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ינו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָשלֹום ֶנֶגד ְךבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַךָוָנֶתָך, ֶאֶפס ִךי ַעז ִיְצֵרנו ָהַרע ְוַעל ָךְרחֵ 
ָנָטה ָאְרֵחנו, וָמַנע ַהחֹוב ִמֶלםו, ִדְמיֹונֹו ְךַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִלְסָתִרים 

ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָנָרה ַנְפֵשינו,  יאהדונהיוֶפַתע ִןְתאֹום ַחִטים ְבָלעונו ְוַאָתה ְבטוְבָך ְיֹהָוה 
ֶחֶרב ַנְפֵשנו ְוַהֲעֵלה ֲארוָכה וַמְרֵןא ַלֲעֹוֵנינו ְוִיְהיו ִלְמאֹורֹות ָךל ַהֵשמֹות ֲאֶשר ַהִניָלה מֵ 

 ֶהֱחַשְכנו ַבֲעֹונֹוֵתינו ְוַחֹחאֵתינו וְפָשֵעינו, ְוַטֵהר ִלֵבנו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת וְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָאה
צוִרי יאהדונהי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה  ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי וְבַאֲהָבה, ָאֵמן, ֵךן

 ְוֹגֲאִלי:

 [.ֵתן ַהֶךֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִנטים ִיְרֵאי ָשַמִים וְיִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשוָבתו ְבָרצֹוןיִ ]
 

 

 :ָתָנ"ְך ְלֵליל ָשבועֹות 

ְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוחֶשְך ַעלְבֵראִש  ֶרץ: ְוָהָאֶרץ ָהִּֽ ְןֵני ְתהֹום ְורוַח  ית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָאִּֽ

ִים: ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְיִהי ְןֵני ַהָלִּֽ ֹור: ַוַטְרא ֱאֹלִהים ֶאת אֹור ַוִּֽ  טֹוב ַוַטְבֵדל ָהאֹור ִךי אִּֽ

ֶשְך: ַוִטְקָרא ֱאֹלִהים ְיִהי ֱאֹלִהים ֵבין ָהאֹור וֵבין ַהחִּֽ ְיִהי ָלאֹור יֹום ְוַלחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה ַוִּֽ ֹבֶקר יֹום  ֶעֶרב ַוִּֽ

ד:  ֶאָחִּֽ

ִים: ַוַטַעש ֱאֹלִהים ֶאת ָרִקיַע ַוַטְבֵדל ֵבין ָהִּֽ  ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְבתֹוְך ַהָלִים ִויִהי ַמְבִדיל ֵבין ַמִים ָלָמִּֽ

ְיִהי ָרִקיַע ַוִּֽ ָרִקיַע וֵבין ַהַלִים ֲאֶשר ֵמַעל ָלִּֽ ְיִהי ַהַלִים ֲאֶשר ִמַתַחת ָלִּֽ ָרִקיַע ָשָמִים ַוִּֽ ן: ַוִטְקָרא ֱאֹלִהים ָלִּֽ ֶעֶרב  ֵכִּֽ

ְיִהי י: ַוִּֽ  ֹבֶקר יֹום ֵשִנִּֽ

ְיִהי ִים ֶאלַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ִיָסוו ַהַלִים ִמַתַחת ַהָשמַ  ָרֶאה ַהַטָבָשה ַוִּֽ ן: ַוִטְקָרא ֱאֹלִהים ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתִּֽ  ֵכִּֽ

ְדֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב  ַלַטָבָשה ֶאֶרץ וְלִמְקֵוה ַהַלִים ָקָרא ַיִלים ַוַטְרא ֱאֹלִהים ִךי ֹוב: ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ַתִּֽ טִּֽ

ְיִהי בֹו ַעל י ְלִמינֹו ֲאֶשר ַזְרעוֹ ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְןִרי ֹעֶשה ְןִר  ן: ַותֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמְזִריַע  ָהָאֶרץ ַוִּֽ ֵכִּֽ

ֶשה ְיִהי בֹו ְלִמיֵנהו ַוַטְרא ֱאֹלִהים ִךי ְןִרי ֲאֶשר ַזְרעוֹ  ֶזַרע ְלִמיֵנהו ְוֵעץ ֹעִּֽ ֹוב: ַוִּֽ ְיִהי טִּֽ י: ֶעֶרב ַוִּֽ  ֹבֶקר יֹום ְשִליִשִּֽ

ִמים ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים ְלַהְבִדיל ֵבין ַהטֹום וֵבין ַהָכְיָלה ְוָהיו ְלֹאֹתת וְלמֹוֲעִדים וְליָ ַוֹטאֶמר 

ים: ְוָהיו ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים ְלָהִאיר ַעל ְיִהי ְוָשִנִּֽ ן: ַוַטַעש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּֽ ֹאֹרת ַהְגֹדִלים ְשֵני ַהלְ  ֵכִּֽ

ים: ַוִטֵתן ֹאָתם  ַהָלאֹור ַהָגֹדל ְלֶמְמֶשֶלת ַהטֹום ְוֶאת ֶאת ֹוָכִבִּֽ ַהָלאֹור ַהָסֹטן ְלֶמְמֶשֶלת ַהַכְיָלה ְוֵאת ַהךִּֽ

לֲַהְבִדיל ֵבי ֱאֹלִהים ִבְרִקיַע ַהָשָמִים ְלָהִאיר ַעל ֶרץ: ְוִלְמֹשל ַבטֹום וַבַכְיָלה וִּֽ ן ָהאֹור וֵבין ַהחֶשְך ַוַטְרא ָהָאִּֽ

ְיִהי ֱאֹלִהים ִךי ֹוב: ַוִּֽ ְיִהי טִּֽ י:  ֶעֶרב ַוִּֽ  ֹבֶקר יֹום ְרִביִעִּֽ

ִים: ַוִטְבָרא ֱאֹלִהים  ָהָאֶרץ ַעל ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ִיְשְרצו ַהַלִים ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחָטה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ְןֵני ְרִקיַע ַהָשָמִּֽ

ַחָטה ִנם ַהְגֹדִלים ְוֵאת ָךלַהַתִםי ֶאת יֵנֶהם ְוֵאת ָךל ֶנֶפש ַהִּֽ ְרצו ַהַלִים ְלִמִּֽ ֹרֶמֶשת ֲאֶשר ָשִּֽ עֹוף ָךָנף ְלִמיֵנהו  ָהִּֽ

ֹוב: ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ֵלאֹמר ְןרו וְרבו וִמְלאו ֶאת ַוַטְרא ֱאֹלִהים ִךי ֶרץ: ַהַלִים ַבַטִלים ְוָהעֹוף ִיֶרב  טִּֽ ָבָאִּֽ

ְיִהי ְיִהי ַוִּֽ י:  ֶעֶרב ַוִּֽ  ֹבֶקר יֹום ֲחִמיִשִּֽ

ְיתוֹ  ְיִהי ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָטה ְלִמיָנה ְבֵהָמה ָוֶרֶמש ְוַחִּֽ ן: ַוַטַעש ֱאֹלִהים ֶאת ֶאֶרץ ְלִמיָנה ַוִּֽ  ֵכִּֽ

ֲאָדָמה ְלִמיֵנהו ַוַטְרא ֱאֹלִהים ִךי ת ָךלַהְבֵהָמה ְלִמיָנה ְואֵ  ַחַטת ָהָאֶרץ ְלִמיָנה ְוֶאת ֹוב: ַוֹטאֶמר  ֶרֶמש ָהִּֽ טִּֽ
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ֲעֶשה ָאָדם ְבַצְלֵמנו ִךְדמוֵתנו ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָטם וְבעֹוף ַהָשַמִים וַבְבֵהָמה וְבָכל ָהָארֶ   ץ וְבָכלֱאֹלִהים ַנִּֽ

ֹרֵמש ַעל ֶרץ: ַוִטְבָרא ָהֶרֶמש ָהִּֽ ָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ָהָאִּֽ ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר וְנֵקָבה ָבָרא  ָהִּֽ

ם: ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוֹטאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְןרו וְרבו וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֺשָה וְרדו ִבְדַגת ַהָטם  ֹאָתִּֽ

ֹרֶמֶשת ַעלַחָטה  וְבעֹוף ַהָשַמִים וְבָכל ֶרץ: ַוֹטאֶמר ֱאֹלִהים ִהֵםה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ָהִּֽ ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר  ֵעֶשב ָךל ָהָאִּֽ

ְלָכל בֹו ְפִרי ָהֵעץ ֲאֶשר ָךל ָהָאֶרץ ְוֶאת ְןֵני ָכל ַעל ה: וִּֽ ְהֶיה ְלָאְכָלִּֽ  ַחַטת ָהָאֶרץ וְלָכל ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיִּֽ

ְיִהי ָךל בֹו ֶנֶפש ַחָטה ֶאת רֹוֵמש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְלֹכלעֹוף ַהָשַמִים ו ן: ַוַטְרא ֱאֹלִהים  ֶיֶרק ֵעֶשב ְלָאְכָלה ַוִּֽ ֵכִּֽ

ְיִהי ֲאֶשר ָעָשה ְוִהֵםה ָךל ֶאת ְיִהי טֹוב ְמֹאד ַוִּֽ י:  ֶעֶרב ַוִּֽ  ֹבֶקר יֹום ַהִשִשִּֽ

ם: ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַבטֹום ַהְשִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִטְשֹבת ַבטֹום ְצָבָאִּֽ  ַוְיֺככו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל

ה: ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ַהְשִביִעי ִמָךל יֹום ַהְשִביִעי ַוְיַקֵדש ֹאתֹו ִךי בֹו ָשַבת ִמָךל  ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשִּֽ

ֹות:ָבָרא ֱאֹלִהים  ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ֲעשִּֽ  ַלִּֽ

ֹום: ַוִטָםֶחם ְיֹהָוה  ָאָדם ָבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְשבת ִלבֹו ַרק ַרע ָךל ַהטִּֽ י ָעָשה ֶאת ַוַטְרא ְיֹהָוה ִךי ַרָבה ָרַעת ָהִּֽ ִךִּֽ

ָאָדם ֲאֶשר ָבָראִתי מֵ  ֹו: ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאְמֶחה ֶאת ָהִּֽ ָאָדם ָבָאֶרץ ַוִטְתַעֵנב ֶאל ִלבִּֽ ָאָדם ַעד ָהִּֽ ֲאָדָמה ֵמִּֽ ַעל ְןֵני ָהִּֽ

ה: ם: ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְיֹהָוִּֽ  ְבֵהָמה ַעד ֶרֶמש ְוַעד עֹוף ַהָשָמִים ִךי ִנַחְמִתי ִךי ֲעִשיִתִּֽ

ַח: ַוטוֹ  ְתַהֶכְך ֹנִּֽ ֱאֹלִהים ִהִּֽ ֹרָתיו ֶאת ָהִּֽ ֹוְלדת נַח נַח ִאיש ַצִדיק ָתִמים ָהָיה ְבֹדִּֽ ֶלד ֹנַח ְשלָשה ָבִנים ֶאת ֵאֶכה תִּֽ

ס: ַוַטְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים ַוִתָלֵלא ָהָאֶרץ ָחָמִּֽ ֶפת: ַוִתָשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהִּֽ ְוִהֵםה  ֵשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיִּֽ

ֶרץ: ַוְתִהי ָשַרי ֲעָקָרה אֵ  י ִהְשִחית ָךל ָבָשר ֶאת ַדְרךֹו ַעל ָהָאִּֽ ד: ַוִטַסח ֶתַרח ֶאת ַאְבָרם ִנְשָחָתה ִךִּֽ ין ָלה ָוָלִּֽ

ֶלֶכת ַאְרָצה ְבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן ָהָרן ֶבן ְבנֹו ְוֵאת ָשַרי ַךָכתֹו ֵאֶשת ַאְבָרם ְבנֹו ַוֵטְצאו ִאָתם ֵמאור ַךְשִדים לָ 

ְהיו ְיֵמי ֶתרַ  ם: ַוִטִּֽ ן:ְךַנַען ַוָטֹבאו ַעד ָחָרן ַוֵטְשבו ָשִּֽ  ח ָחֵמש ָשִנים וָמאַתִים ָשָנה ַוָטָמת ֶתַרח ְבָחָרִּֽ

עֶ  ָי: ְוֶאִּֽ ֹוַלְדְתָך וִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאִּֽ ַאְרְצָך וִמלִּֽ ְשָך ְלגֹוי ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמִּֽ

ְהֵיה בְ  ֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוִּֽ ֲאָבֶרְכָך ַוִּֽ ְרָכה ְמָבֲרֶכיָך וְמַקֶכְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכו ְבָך ֹךל ִמְשְןֹחת ָגדֹול ַוִּֽ ֲאָבִּֽ ה: ַוִּֽ ָרָכִּֽ

ֹו: ְבֶעֶצם ַהטֹום ַהֶזה ִנל ה: ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו ֶבן ְשלש ֶעְשֵרה ָשָנה ְבִהֹללֹו ֵאת ְבַשר ָעְרָלתִּֽ ֲאָדָמִּֽ ֹול ַאְבָרָהם ָהִּֽ

ֹו: ְוָכל ֹו: ְוִיְשָמֵעאל ְבנִּֽ  ַאְנֵשי ֵביתֹו ְיִליד ָבִית וִמְקַנת ֶךֶסף ֵמֵאת ֶבן ֵנָכר ִנֹללו ִאתִּֽ

ֹום: ַוִטָשא ֵעיָניו ַוַטְרא ְוִהםֵ  ח ָהֹאֶהל ְךֹחם ַהטִּֽ ַתִּֽ ֹלֵני ַמְמֵרא ְוהוא יֵשב ֶןִּֽ ה ְשלָשה ֲאָנִשים ַוֵטָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ְבֵאִּֽ

ְרָצה: ַוֹטאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִנָנִבים ָעָליו ַוַטְרא וַ  ח ָהֹאֶהל ַוִטְשַתחו ָאִּֽ ָטָרץ ִלְקָראָתם ִמֶןַתִּֽ

ְלָדה ִמְלךָ  ֲחֵרי ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ַוטַֺגד ְלַאְבָרָהם ֵלאֹמר ִהֵםה ָיִּֽ ָך: ַוְיִהי ַאִּֽ ֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶדִּֽ ה ַגם ִהוא ַאל ָנא ַתִּֽ

ם: ְוֶאת ֶךֶשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִןְלדָ  ָבִנים יָך: ֶאת עוץ ְבֹכרֹו ְוֶאת בוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמוֵאל ֲאִבי ֲאָרִּֽ ש ְלָנחֹור ָאִחִּֽ

ם: ו ְלָדה ִמְלָךה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהִּֽ ל: וְבתוֵאל ָיַלד ֶאת  ִרְבָקה ְשֹמָנה ֵאֶכה ָיִּֽ יַלְגשֹו ִפִּֽ ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְבתוֵאִּֽ

ה: ֲעָכִּֽ ת ַמִּֽ  וְשָמה ְראוָמה ַוֵתֶלד ַגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַגַחם ְוֶאת ַתַחש ְוֶאִּֽ

ה: ַוָתָמת ָשָרה ְבִקְרַית  ְהיו ַחֵטי ָשָרה ֵמָאה ָשָנה ְוֶעְשִרים ָשָנה ְוֶשַבע ָשִנים ְשֵני ַחֵטי ָשָרִּֽ ַאְרַבע ִהוא ַוִטִּֽ

ה: ַוָטָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְןֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵבר ֶאל ְבֵניֶחְברֹון ְבאֶ  ֵחת   ֶרץ ְךָנַען ַוָטֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹןד ְלָשָרה ְוִלְבֹךָתִּֽ

ם: וְ  יֹרָתם ְשֵנים ָעָשר ְנִשיִאם ְלֺאֹלָתִּֽ ר: ֵאֶכה ֵהם ְבֵני ִיְשָמֵעאל ְוֵאֶכה ְשֹמָתם ְבַחְצֵריֶהם וְבִטִּֽ ֵאֶכה ֵלאֹמִּֽ

יו: ַוטִ  ֲחִויָלה ְשֵני ַחֵטי ִיְשָמֵעאל ְמַאת ָשָנה וְשלִשים ָשָנה ְוֶשַבע ָשִנים ַוִטְגַוע ַוָטָמת ַוֵטָאֶסף ֶאל ַעָלִּֽ ְשְךנו ֵמִּֽ

ל: ֲאָכה ַאשוָרה ַעל ְןֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפִּֽ  ַעד שור ֲאֶשר ַעל ְןֵני ִמְצַרִים ֹבִּֽ

וֹ  ק: ַוְיִהי ִיְצָחק ֶבן ַאְרָבִעים ָשָנה ְבַקְחתֹו ֶאת ְוֵאֶכה תִּֽ ְלֹדת ִיְצָחק ֶבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחִּֽ

יֹהָוה ְלנ ה: ַוֶטְעַתר ִיְצָחק ַלִּֽ ֲאַרִלי לֹו ְלִאָשִּֽ ֲאַרִלי ִמַןַדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהִּֽ ִךי  ַכח ִאְשתוֹ ִרְבָקה ַבת ְבתוֵאל ָהִּֽ
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ֲעֹקב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאלֹו ַוֵטֶלְך ַןֶד  ֹו: ַוִטְשַמע ַיִּֽ ם: ַוַטְרא ֲעָקָרה ִהוא ַוֵטָעֶתר לֹו ְיֹהָוה ַוַתַהר ִרְבָקה ִאְשתִּֽ ה ֲאָרִּֽ ָנִּֽ

יו: ַוֵטֶלְך ֵעָשו ֶאל ִיְשָמֵעאל ַוִטסַ  ֲחַלת ַבת  ִיְשָמֵעאל ֶבן ֵעָשו ִךי ָרעֹות ְבנֹות ְךָנַען ְבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִבִּֽ ח ֶאת ַמִּֽ

ה:  ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָשיו לֹו ְלִאָשִּֽ

ַא ָנה: ַוִטְפַגע ַבָלקֹום ַוָטֶלן ָשם ִךי ָבא ַהֶשֶמש ַוִטַסח ֵמִּֽ ֲעֹקב ִמְבֵאר ָשַבע ַוֵטֶלְך ָחָרִּֽ ְבֵני ַהָלקֹום ַוָטֶשם ַוֵטֵצא ַיִּֽ

ֲאֹשתָ  ֲחֹלם ְוִהֵםה ֺסָכם ֺמָנב ַאְרָצה ְוֹראשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהֵםה ַמלְ ְמַרִּֽ ַטִּֽ וא: ַוִּֽ ֲאֵכי יו ַוִטְשַךב ַבָלקֹום ַההִּֽ

ֹו: ַוַטְשֵךם ָלָבן ַבֹבֶקר ַוְיַנֵשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָבֶרְך ֶאְתֶהם ַוֵטלֶ  ְרִדים בִּֽ ְך ַוָטָשב ָלָבן ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיִּֽ

ֲחֵנה  ֲאֶשר ָרָאם ַמִּֽ ֲעֹקב ַךִּֽ ים: ַוטאֶמר ַיִּֽ ִטְפְגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהִּֽ ֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרךֹו ַוִּֽ ֹו: ְוַיִּֽ ֱאֹלִהים ֶזה ִלְמֹקמִּֽ

ִים: ֲחָנִּֽ  ַוִטְקָרא ֵשם ַהָלקֹום ַההוא ַמִּֽ

ֲעקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָשו ָא אְמרון ַוִטְשַלח ַיִּֽ ֹום: ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ךה ֹתִּֽ ִחיו ַאְרָצה ֵשִעיר ְשֵדה ֱאדִּֽ

ֲחמֹור ֹצאן וְ  ְיִהי ִלי שֹור ַוִּֽ ָתה: ַוִּֽ ֵאַחר ַעד ָעִּֽ ֲעֹקב ִעם ָלָבן ַגְרִתי ָוִּֽ אֹדִני ְלֵעָשו ךה ָאַמר ַעְבְדָך ַיִּֽ ֶעֶבד ְוִשְפָחה ַלִּֽ

אֹדִני ִלְמֹצא ֶאְשְלָחה ְלַהִגיד ַלִּֽ ן: ַאכוף ְקַנז ַאכוף  ָוִּֽ יָבָמה ַאכוף ֵאָלה ַאכוף ִןיֹנִּֽ ֳהִלִּֽ יָך: ַאכוף ָאִּֽ ֵחן ְבֵעיֶנִּֽ

ְשֹבָתם ְבֶאֶרץ ֲאֺחָזָתם הוא עֵ  ר: ַאכוף ַמְגִדיֵאל ַאכוף ִעיָרם ֵאֶכה ַאכוֵפי ֱאדֹום ְלמִּֽ ָשו ֵתיָמן ַאכוף ִמְבָצִּֽ

ֹום:  ֲאִבי ֱאדִּֽ

ֲעקֹ  ע ֶעְשֵרה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאתַוֵטֶשב ַיִּֽ ֲעֹקב יֹוֵסף ֶבן ְשַבִּֽ ְלדֹות ַיִּֽ ַען: ֵאֶכה ֹתִּֽ  ב ְבֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ְבֶאֶרץ ְךָנִּֽ

ם: ִביֶאָחיו ַבֹנאן ְוהוא ַנַער ֶאת ְבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְבֵני ִזְלָןה ְנֵשי ָאִביו ַוָטֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדָבָתם ָרָעה ֶאל אֲ  ֶהִּֽ

ים: ַוָטֶשב ֶאת ַשר הַ  י ֶבן ְזֺקִנים הוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְךֹתֶנת ַןִמִּֽ ַלְשִקים ְוִיְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָךל ָבָניו ִךִּֽ

ף:  ֲאֶשר ָןַתר ָלֶהם יֹוֵסִּֽ ֹאִפים ָתָלה ַךִּֽ ה: ְוֵאת ַשר ָהִּֽ א ָזַכר ַשר ַעל ַמְשֵקהו ַוִטֵתן ַהךֹוס ַעל ַךף ַןְרֹעִּֽ ְוֹלִּֽ

הו:  ַהַלְשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִטְשָךֵחִּֽ

ר: ְוִהֵםה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת ֶשַבע ָןרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה  ַוְיִהי ִמֵסץ ְשָנַתִים ָיִמים וַפְרעה ֹחֵלם ְוִהֵםה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאִּֽ

חו: ְוִהֵםה ֶשַבע ןָ  ֲחֵריֶהן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדסֹות וְבִריאת ָבָשר ַוִתְרֶעיָנה ָבָאִּֽ רֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאִּֽ

ֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶשר ֲעִשיֶתם הֲ  ה ַהַלִּֽ ר: ַוטאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמִּֽ ֲעמְדָנה ֵאֶצל ַהָןרֹות ַעל ְשַפת ַהְיֹאִּֽ ַתִּֽ לֹוא ָבָשר ַוִּֽ

ִני: י ַנֵחש ְיַנֵחש ִאיש ֲאֶשר ָךֹמִּֽ ֱאֹלִהים  ְיַדְעֶתם ִךִּֽ אֹדִני ַמה ְםַדֵבר וַמה  ִםְצַטָדק ָהִּֽ ַוטאֶמר ְיהוָדה ַמה ֹםאַמר ַלִּֽ

ֹו: ַוֹטאֶמר ָחלִ  אֹדִני ַגם ֲאַנְחנו ַגם ֲאֶשר ִנְמָצא ַהָגִביַע ְבָידִּֽ יָלה ִכי ָמָצא ֶאת ֲעון ֲעָבֶדיָך ִהֶםםו ֲעָבִדים ַלִּֽ

ֲעֹשֹות ֹזאת ָהִאיש ֲאֶשר ְהֶיה ִכי ָעֶבד ְוַאתֶ ִנְמ  ֵמִּֽ ם: ָצא ַהָגִביַע ְבָידֹו הוא ִיִּֽ  ם ֲעלו ְלָשלֹום ֶאל ֲאִביֶכִּֽ

ְיַדֶבר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְןָך ְבַעְבֶדָך ִךי ָכמֹוָך  ִבי ֲאֹדִני ַוִטַגש ֵאָליו ְיהוָדה ַוֹטאֶמר

ה: ֲאֹדִני שָ  ח: ַוֹםאֶמר ֶאל ֲאֹדִני ֶיש ָלנו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֺקִנים ְךַפְרֹעִּֽ ַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיש ָלֶכם ָאב אֹו ָאִּֽ

ֱחִיָתנו ִנְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ֲאדֹ  אְמרו ֶהִּֽ ֹו: ַוֹטִּֽ ִני ְוָהִיינו ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִטָוֵתר הוא ְלַבדֹו ְלִאלֹו ְוָאִביו ֲאֵהבִּֽ

ה: ַוָטֶשם ֹאָתה יֹוֵסף ְלֹחק ַעד ַהטֹום ַהֶזה ַעל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ַלֹחֶמש ַרק ַאְדַמת ֲעבָ  ִדים ְלַפְרֹעִּֽ

ֲחזו ָבה ַוטִ  ה: ַוֵטֶשב ִיְשָרֵאל ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ גֶשן ַוֵטָאִּֽ ְיָתה ְלַפְרֹעִּֽ ֲהִנים ְלַבָדם ֹלא ָהִּֽ ד:ְפרו ַוטִ ַהֹךִּֽ  ְרבו ְמֹאִּֽ

ֲעֹקב ְשֵני ַחָטיו ֶשַבע ָשִנים ְוַאְרָבִעים ֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיִּֽ ה:  ַוְיִחי ַיִּֽ וְמַאת ָשָנִּֽ

ְדָך ַתַחת  ַוִטְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוטאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי  ָלמות  ַוִטְקְרבו ְיֵמי ִיְשָרֵאל ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים ָנא ָיִּֽ

ַכְבִתי ִעם ֲאֹבַתי וְנָשאַתִני ִמִלצְ  ִים: ְוָשִּֽ ֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִּֽ ַרִים וְקַבְרַתִני ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָלִדי ֶחֶסד ֶוִּֽ

ָרָתם ַוֹטאמַ  ָך: ַוֹטאֶמר הִ  ִבְקֺבִּֽ ֹנִכי ֶאְעֶשה ִכְדָבֶרִּֽ ה: ר ָאִּֽ ְבָעה ִלי ַוִטָשַבע לֹו ַוִטְשַתחו ִיְשָרֵאל ַעל ֹראש ַהִלָחִּֽ ָשִּֽ

ֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ ַהֹזאת ֶאל ָהָאֶרץ  אֹלִהים ָןֹקד ִיְפקד ֶאְתֶכם ְוֶהִּֽ ֹנִכי ֵמת ֵוִּֽ ַוטאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאִּֽ

ֲעֹקִּֽ  ְלַיִּֽ ב: ַוַטְשַבע יֹוֵסף ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ָןקד ִיְפקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ֲאֶשר ִנְשַבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וִּֽ
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ָאר ַחְנטו ֹאתֹו ַוִטיֶשם ָבִּֽ ה: ַוָטָמת יֹוֵסף )יָֺף( ֶבן ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשִנים ַוַטִּֽ ֲעִלֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶזִּֽ ֹון )ֺבןָ( ְוַהִּֽ

ִים:   )יוד אדני(ְבִמְצָרִּֽ

ה: ְוֵאֶכה ְש  יהוָדִּֽ או: ְראוֵבן ִשְמעֹון ֵלִוי ִוִּֽ ֲעֹקב ִאיש וֵביתֹו ָבִּֽ מֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהָבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיִּֽ

ן: ַוָטָשב ֹמֶשה ֶאל ְיֹהָוה ַוֹטאַמר ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ָלָלה ֶזה ְש  נִ ִיָששָכר ְזבוֺלן וִבְנָיִמִּֽ י: ַלְחָתִּֽ

ָך: ַוטאֶמר ְיֹהָוה אֶ  א ִהַנְלָת ֶאת ַעֶלִּֽ ל ֹמֶשה וֵמָאז ָבאִתי ֶאל ַןְרֹעה ְלַדֵבר ִבְשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְוַהֵנל ֹלִּֽ

ֹו: ַאְרצִּֽ ֲרֵשם ֵמִּֽ ֱעֶשה ְלַפְרֹעה ִךי ְבָיד ֲחָזָקה ְיַשְכֵחם וְבָיד ֲחָזָקה ְיָגִּֽ  ַעָתה ִתְרֶאה ֲאֶשר ֶאִּֽ

ֲעֹקב ְבֵאל ַשָדי וַוְיַד  ל ַיִּֽ ֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאִּֽ ה: ָוִּֽ ְשִמי ֵבר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶשה ַוֹטאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיֹהָוִּֽ

ֵריֶהם אֲ  ם: ְוַגם ֲהִקמִתי ֶאת ְבִריִתי ִאָתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְךָנַען ֵאת ֶאֶרץ ְמֺגִּֽ ֶשר ְיֹהָוה ֹלא נֹוַדְעִתי ָלֶהִּֽ

ה: ַוֵטֵצא ֹמֶשה ֵמִעם ַןְרֹעה ֶאת ָהִעיר ַוִטְפֹרש ַךָןיו ֶאל ְיֹהָוה ַוַטְחְדלו ַהֹסלֹות ְוַהָבָרד ו א ִנַתְך ָגרו ָבִּֽ ָמָטר ֹלִּֽ

ֲחֹטא ַוַטְכֵבד ִלבוֹ  י ָחַדל ַהָלָטר ְוַהָבָרד ְוַהֹסֹלת ַוטֶסף ַלִּֽ ְרָצה: ַוַטְרא ַןְרֹעה ִךִּֽ ֱחַזק ֵלב  ָאִּֽ ֶטִּֽ יו: ַוִּֽ ֲעָבָדִּֽ הוא ַוִּֽ

ה: ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוה ְבַיד ֹמֶשִּֽ  ַןְרֹעה ְוֹלא ִשַכח ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַךִּֽ

ֹתַתי י ֲאִני ִהְכַבְדִתי ֶאת ִלבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִשִתי ֹאִּֽ ה ֵאכֶ  ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַןְרֹעה ִךִּֽ

ֹתַתי ֲאשֶ  ֹו: וְלַמַען ְתַסֵןר ְבָאְזֵני ִבְנָך וֶבן ִבְנָך ֵאת ֲאֶשר ִהְתַעַכְלִתי ְבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאִּֽ ר ַשְמִתי ָבם ְבִקְרבִּֽ

ֲהֹרן ה: ַוָטֹבא ֹמֶשה ְוַאִּֽ י ֲאִני ְיֹהָוִּֽ יַדְעֶתם ִךִּֽ ה ָאַמר ְיהֹ   ֶאל ַןְרֹעה  ִוִּֽ אְמרו ֵאָליו ֹךִּֽ ִעְבִרים ַעד ָמַתי ַוֹטִּֽ ָוה ֱאֹלֵהי ָהִּֽ

ַמְר  ְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמר ַמה ֹזאת ְוָאִּֽ י ִיְשָאִּֽ ִני: ְוָהָיה ִךִּֽ ַעְבֺדִּֽ ָעֹנת ִמָןָני ַשַכח ַעִלי ְוַיִּֽ ָת ֵאָליו ְבחֶזק ָיד ֵמַאְנָת ֵלִּֽ

י ִהְקשָ  ים: ַוְיִהי ִךִּֽ ֹוִציָאנו ְיֹהָוה ִמִלְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדִּֽ ֲהֹרג ְיֹהָוה ָךל ְבכֹור ְבֶאֶרץ   נו ְלַשְכחֵ   ה ַפְרֹעההִּֽ ַוַטִּֽ

יֹהָוה ָךל ֶןֶטר ֶרֶחם ַהְזָכִרים ְוָכל ְבכֹור בָ  ה: ִמְצַרִים ִמְבֹכר ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ְבֵהָמה ַעל ֵךן ֲאִני ֹזֵבַח ַלִּֽ ַני ֶאְפֶדִּֽ

ֹוָטֹפת בֵ  ִים:ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה וְלטִּֽ ֹוִציָאנו ְיֹהָוה ִמִלְצָרִּֽ  ין ֵעיֶניָך ִךי ְבחֶזק ָיד הִּֽ

א ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְןִלְשִתים ִךי ָקרֹוב הוא ִךי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶןן   ֶאת ָהָעם  ַוְיִהי ְבַשַכח ַןְרֹעה ְוֹלִּֽ

ְיָמה:  ֲחֺמִשים ָעלו ִיָםֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבו ִמְצָרִּֽ ַוַטֵמב ֱאֹלִהים ֶאת ָהָעם ֶדֶרְך ַהִלְדָבר ַים סוף ַוִּֽ

ִים: ַוִטַסח ֹמֶשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעלֹו ִךי ַהְשֵבַע ִהְשִביַע ֶאת ְבֵני ִיְש  י ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִּֽ ָרֵאל ֵלאֹמר ְבֵנִּֽ

ֲעלִ  ם: ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְךֹתב זאת ִזָךרֹון ָןֹקד ִיְפקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהִּֽ יֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶזה ִאְתֶכִּֽ

ִים: ַוִטֶבן ֹמֶשה ִמְזֵבַח  י ָמחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמִּֽ ַוִטְקָרא ְשמֹו ַבֵמֶפר ְוִשים ְבָאְזֵני ְיֹהוֺשַע ִךִּֽ

י: ַוֹטאֶמר ר: ְיֹהָוה ִנִמִּֽ ֲעָמֵלק ִמֹדר ֹדִּֽ יֹהָוה ַבִּֽ  ִךי ָיד ַעל ֵךס ָיה ִמְלָחָמה ַלִּֽ

י הֹוִציא יְ  ְלִיְשָרֵאל ַעלֹו ִךִּֽ ֹהָוה ֶאת ַוִטְשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאת ָךל ֲאֶשר ָעָשה ֱאֹלִהים ְלֹמֶשה וִּֽ

ִים: ַוִטַסח ִיְתרֹו ֹחֵתן  יָה: ְוֵאת ְשֵני ָבֶניָה ֲאֶשר ֵשם ִיְשָרֵאל ִמִלְצָרִּֽ ֹמֶשה ֶאת ִצֹןָרה ֵאֶשת ֹמֶשה ַאַחר ִשכוֶחִּֽ

ה:  ְרֹשם ִךי ָאַמר ֵגר ָהִייִתי ְבֶאֶרץ ָנְכִרָטִּֽ ֶאָחד ֵגִּֽ  ָהִּֽ

י ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַבטֹום ַהֶזה ָבאו ִמְדַבר  ְרִפיִדים ַוָטֹבאו ַבֹחֶדש ַהְשִליִשי ְלֵצאת ְבֵנִּֽ י: ַוִטְסעו ֵמִּֽ ִסיָנִּֽ

ֱאֹלִהים ַוִטְקָרא אֵ  ר: וֹמֶשה ָעָלה ֶאל ָהִּֽ ַחן ָשם ִיְשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהִּֽ ֲחנו ַבִלְדָבר ַוִטִּֽ ַטִּֽ ָליו ְיֹהָוה ִמן ִמְדַבר ִסיַני ַוִּֽ

ל ֲעֹקב ְוַתֵגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ ֶאָשא ֶאְתֶכם ָהָהר ֵלאֹמר ךה ֹתאַמר ְלֵבית ַיִּֽ : ַאֶתם ְרִאיֶתם ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים ָוִּֽ

י: ְוַעָתה ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעו ְבֹקִלי וְשַמְרֶתם ֶאת ְבִריִתי ִוְהיִ  ָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלִּֽ יֶתם ִלי ְסֺגָכה ַעל ַךְנֵפי ְנָשִרים ָוִּֽ

ֶרץ: ְוַאֶתם ֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש ֵאֶכה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ְתַדֵבר ֶאל  ִמָךל ָהַעִלים ִךי ִלי ָךל ָהָאִּֽ ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹךִּֽ ִתִּֽ

ל: ַוָטבא ֹמֶשה ַוִטְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָטֶשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָךל ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ֲאֶשר ִצוָ  ה: ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ הו ְיֹהָוִּֽ

ֲענו ָכל ָהָעם ַיְח  ה: ַוֹטאֶמר ַוַטִּֽ ֲעֶשה ַוָטֶשב ֹמֶשה ֶאת ִדְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹהָוִּֽ ָדו ַוטאְמרו ךל ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוה ַנִּֽ

ֹנִכי ָבא ֵאֶליָך ָעָנן ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ִהֵםה ָאִּֽ ֲאִמינו ְלעֹוָלם  ְבַעב ֶהִּֽ ֲעבור ִיְשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי ִעָלְך ְוַגם ְבָך ַיִּֽ ַבִּֽ
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ה: ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַדְשָתם ַהטֹום וָמָחר וְ וַ  ִכְבסו ַטֵגד ֹמֶשה ֶאת ִדְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹהָוִּֽ

ם: ְוָהיו ְנֹכִנים ַלטֹום ַהְשִליִשי ִךי ַבטֹום ַהְשִלִשי ֵיֵרד ְיֹהָוה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר סִ  י: ְוִהְגַבְלָת ֶאת ִשְמֹלָתִּֽ יָנִּֽ

א ִתַגע בֹו  ת: ֹלִּֽ ְמרו ָלֶכם ֲעלֹות ָבָהר וְנגַע ְבָקֵצהו ָךל ַהֹםֵגַע ָבָהר מֹות יוָמִּֽ י ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָשִּֽ ָיד ִךִּֽ

ֹו ָירה ִיָטֶרה ִאם ְבֵהָמה ִאם ִאיש ֹלא ִיְחֶיה ִבְמֹשְך ַהֹטֵבל ֵהלָ  ר: ַוֵטֶרד ֹמֶשה ִמן ָהָהר ָסקֹול ִיָמֵקל אִּֽ ֲעלו ָבָהִּֽ ה ַיִּֽ

ל ִתְגש ם: ַוֹטאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיו ְנֹכִנים ִלְשלֶשת ָיִמים ַאִּֽ ְיַכְבסו ִשְמֹלָתִּֽ ו ֶאל ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵדש ֶאת ָהָעם ַוִּֽ

ה: ַוְיִהי ַבטֹום ַהְשִליִשי ִבְהית ַהֹבֶקר ַוְיִהי ֹקֹלת וְבָרִק  ֱחַרד ִאָשִּֽ ים ְוָעָנן ָךֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹשָפר ָחָזק ְמֹאד ַוֶטִּֽ

ְתַיְנבו ְבַתְחתִ  ֲחֶנה ַוִטִּֽ ַלִּֽ ֱאֹלִהים ִמן ַהִּֽ ה: ַוטֹוֵצא ֹמֶשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהִּֽ ֲחֶנִּֽ ַלִּֽ ר: ְוַהר ָךל ָהָעם ֲאֶשר ַבִּֽ ית ָהָהִּֽ

ְיִהי קֹול ִסיַני ָעַשן ֺךכֹו ִמְןֵני ֲאֶשר ָיַרד ָעלָ  ד: ַוִּֽ ֱחַרד ָךל ָהָהר ְמֹאִּֽ יו ְיֹהָוה ָבֵאש ַוַטַעל ֲעָשנֹו ְךֶעֶשן ַהִךְבָשן ַוֶטִּֽ

ֹול: ַוֵטֶרד ְיֹהָוה ַעל ַהר ִסיַני ֶאל ראש הָ  ֲעֶנםו ְבקִּֽ ֱאֹלִהים ַיִּֽ ָהר ַוִטְקָרא ַהֹשָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶשה ְיַדֵבר ְוָהִּֽ

ֶהְרסו ֶאל ְיֹהָוה ִלְראֹות ְיֹהָוה לְ  ה: ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵרד ָהֵעד ָבָעם ֶןן ֶיִּֽ ֹמֶשה ֶאל ֹראש ָהָהר ַוַטַעל ֹמֶשִּֽ

ה: ַוטאֶמר ֹמשֶ  ֲהִנים ַהִםָגִשים ֶאל ְיֹהָוה ִיְתַקָדשו ֶןן ִיְפֹרץ ָבֶהם ְיֹהָוִּֽ ב: ְוַגם ַהֹךִּֽ א ה ֶאל ְוָנַפל ִמֶלםו ָרִּֽ ְיֹהָוה ֹלִּֽ

ֹו: ַוֹטאֶמר ֵאָלי ֵעדָתה ָבנו ֵלאֹמר ַהְגֵבל ֶאת ָהָהר ְוִקַדְשתִּֽ י ַאָתה ַהִּֽ ֲעֹלת ֶאל ַהר ִסיָני ִךִּֽ ו ְיֹהָוה ֶלְך יוַכל ָהָעם ַלִּֽ

ֲעֹלת ֶאל ְיֹהָוה ֶןן יִ  ֶהְרסו ַלִּֽ ֲהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיִּֽ ם: ַוֵטֶרד ֹמֶשה ֶאל ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהרן ִעָלְך ְוַהֹךִּֽ ְפָרץ ָבִּֽ

ֹוצֵ  ֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הִּֽ ר: ָאִּֽ ם: ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָךל ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ֵלאֹמִּֽ אִתיָך ָהָעם ַוֹטאֶמר ֲאֵלֶהִּֽ

י: ֹלא  ְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָןָנִּֽ ים: ֹלא ִיִּֽ ֲעֶשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתמוָנה ֲאֶשר ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדִּֽ ַתִּֽ

עָ  ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתִּֽ א ִתְשַתִּֽ ֶרץ: ֹלִּֽ ֲאֶשר ַבַלִים ִמַתַחת ָלָאִּֽ ֲאֶשר ָבָאֶרץ ִמָתַחת ַוִּֽ ֹנִכי ַבָשַמִים ִמַלַעל ַוִּֽ ְבֵדם ִךי ָאִּֽ

ֲאָלִפים ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָםא ֹןֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָבִנים ַעל ִש  י: ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלִּֽ ְנָאִּֽ ֵכִשים ְוַעל ִרֵבִעים ְלֹשִּֽ

י: ֹלא ִתָשא ֶאת ֵשם ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָשְוא ִךי ֹלא ְיַנֶסה ְיֹהָוה ֵאת ֲאֶשר ִישָ  ְמֵרי ִמְצֹוָתִּֽ ֲהַבי וְלֹשִּֽ א ֶאת ְשמֹו ְלֹאִּֽ

וֹ  ְוא: ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשִּֽ ָך: ְויֹום ַהְשִביִעי ַשָבת ַלָשִּֽ ֲעֹבד ְוָעִשיָת ָךל ְמַלאְכֶתִּֽ : ֵשֶשת ָיִמים ַתִּֽ

ְרָך ֲאֶשר ְתָך וְבֶהְמֶתָך ְוֵגִּֽ ֲאָמִּֽ ֲעֶשה ָכל ְמָלאָכה ַאָתה וִבְנָך וִבֶתָך ַעְבְדָך ַוִּֽ יֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתִּֽ יָך: ִךי  ַלִּֽ ִבְשָעֶרִּֽ

ֶשת ָיִמים ָעָשה יְ  ֹהָוה ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת  ַהָטם ְוֶאת ָךל ֲאֶשר ָבם ַוָטַנח ַבטֹום ַהְשִביִעי ַעל ֵךן ֵשִּֽ

אֲ  ֲאִרכון ָיֶמיָך ַעל ָהִּֽ הו: ַךֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶלָך ְלַמַען ַיִּֽ ְיַקְדֵשִּֽ ָדָמה ֲאֶשר ֵבַרְך ְיֹהָוה ֶאת יֹום ַהַשָבת ַוִּֽ

ֶקר: ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך ֹלִּֽ ְיֹהוָ  ֲעָך ֵעד ָשִּֽ ֲעֶנה ְבֵרִּֽ ְך: ֹלא ִתְרַצח ֹלא ִתְנָאף ֹלא ִתְגֹנב ֹלא ַתִּֽ א ה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלִּֽ

ָך: ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהסֹוֹלת ְואֶ  ֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעִּֽ ֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוִּֽ ת ַתְחמד ֵאֶשת ֵרֶעָך ְוַעְבדֹו ַוִּֽ

אְמרו ֶאל ֹמֶשההַ  ק: ַוֹטִּֽ ָרֹחִּֽ ַעְמדו ֵמִּֽ ַדֶבר ַאָתה  ַכִןיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵשן ַוַטְרא ָהָעם ַוָטנֺעו ַוַטִּֽ

ות: ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ֲעבור ַנמֹות ךִ   ַאל ִתיָראו  ִעָלנו ְוִנְשָמָעה ְוַאל ְיַדֵבר ִעָלנו ֱאֹלִהים ֶןן ָנמִּֽ י ְלַבִּֽ

ָרֹחק ומֹ  ֲעֹמד ָהָעם ֵמִּֽ או: ַוַטִּֽ ֱחָטִּֽ ֲעבור ִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְןֵניֶכם ְלִבְלִתי ֶתִּֽ ֱאֹלִהים וַבִּֽ ֶשה ִנַגש ֶאל ֶאְתֶכם ָבא ָהִּֽ

ים: ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֹךה ֹתאַמר ֶאל ְבֵני ִיְש  ֱאֹלִהִּֽ ֲעָרֶפל ֲאֶשר ָשם ָהִּֽ ָרֵאל ַאֶתם ְרִאיֶתם ִךי ִמן ָהִּֽ

ם: ִמְזַבח ֲאָדָמה ֲעשו ָלֶכִּֽ אֹלֵהי ָזָהב ֹלא ַתִּֽ ֲעשון ִאִתי ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵוִּֽ ם: ֹלא ַתִּֽ ֲעֶשה ִכי  ַהָשַמִים ִדַבְרִתי ִעָלֶכִּֽ  ַתִּֽ

אְנָך ְוֶאת ְבָקֶרָך בְ  ֹלֶתיָך ְוֶאת ְשָלֶמיָך ֶאת ֹצִּֽ ַבְחָת ָעָליו ֶאת ֹעִּֽ ָכל ַהָלקֹום ֲאֶשר ַאְזִךיר ֶאת ְשִמי ָאבֹוא ְוָזִּֽ

א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָגִזית ִךי ַחְרְבָך ֵהַנְפָת ָעֶלי ֲעֶשה ִכי ֹלִּֽ יָך: ְוִאם ִמְזַבח ֲאָבִנים ַתִּֽ ַרְכִתִּֽ ָה: ְוֹלא ֵאֶליָך וֵבִּֽ ֲלֶלִּֽ ְתַחִּֽ ָה ַוִּֽ

א ִתָגלֶ  ֲעֹלת ַעל ִמְזְבִחי ֲאֶשר ֹלִּֽ ֲעֶלה ְבַמִּֽ יו:ַתִּֽ ְתָך ָעָלִּֽ  ה ֶעְרָוִּֽ

ֲעֹבד וַבְשִבִעת ֵיֵצא ַלִּֽ  ם: ִךי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵשש ָשִנים ַיִּֽ ָחְפִשי ְוֵאֶכה ַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ָתִשים ִלְפֵניֶהִּֽ

וֹ  ְצָאה ִאְשתֹו ִעלִּֽ ם: ִאם ְבַגןֹו ָיֹבא ְבַגןֹו ֵיֵצא ִאם ַבַעל ִאָשה הוא ְוָיִּֽ : ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיֹהָוה ִחָםִּֽ

ק: ְוִנַגש ֹמֶשה ְלַבדוֹ  ֲחִויֶתם ֵמָרֹחִּֽ ֲאִביהוא ְוִשְבִעים ִמִזְקֵני ִיְשָרֵאל ְוִהְשַתִּֽ ֲהֹרן ָנָדב ַוִּֽ  ֶאל ְיֹהָוה ְוֵהם ַאָתה ְוַאִּֽ
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ֹו: ַוָטבא ֹמֶשה ַוְיַסֵןר לָ  ֹלא ִיָגשו ְוָהעָ  ֲעלו ִעלִּֽ ָעם ֵאת ָךל ִדְבֵרי ְיֹהָוה ְוֵאת ָךל ַהִלְשָןִטים ַוַטַען ָךל ם ֹלא ַיִּֽ

ה: ַוִטְכתב ֹמֶשה ֵאת ָךל ִדְבֵרי ְיֹהָוה וַ  ֲעֹשִֶּֽ ַטְשֵךם ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוטאְמרו ָךל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוה ַנִּֽ

ֲעֵרי ְבֵני ַבֹבֶקר ַוִטֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר ושְ  ת ַנִּֽ ל: ַוִטְשַלח ֶאִּֽ ֵתים ֶעְשֵרה ַמֵנָבה ִלְשֵנים ָעָשר ִשְבֵטי ִיְשָרֵאִּֽ

ים: ַוִטַסח ֹמֶשה ֲחִצי ַהָדם ַוָטֶשם ָבִּֽ  יֹהָוה ָןִרִּֽ ִטְזְבחו ְזָבִחים ְשָלִמים ַלִּֽ ֲעלו ֹעֹלת ַוִּֽ ַטִּֽ ֲחִצי ַהָדם ִיְשָרֵאל ַוִּֽ ַאָגֹנת ַוִּֽ

ֲעֶשה ְוִנְש ָזַרק עַ  ַח: ַוִטַסח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִטְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם ַוטאְמרו ךל ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוה ַנִּֽ ע: ַוִטַסח ל ַהִלְזֵבִּֽ ָמִּֽ

ם ַהְבִרית ֲאֶשר ָךַרת ְיֹהָוה ִעָלֶכם ַעל ָךל ַהְד  ֶכה: ֹמֶשה ֶאת ַהָדם ַוִטְזֹרק ַעל ָהָעם ַוֹטאֶמר ִהֵםה ַדִּֽ ָבִרים ָהֵאִּֽ

ל: ַוִטְראו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְוַתַחת רַ  ֲאִביהוא ְוִשְבִעים ִמִזְקֵני ִיְשָרֵאִּֽ ֲהֹרן ָנָדב ַוִּֽ ֲעֵשה ַוַטַעל ֹמֶשה ְוַאִּֽ ְגָליו ְךַמִּֽ

ַהר: ְוֶאל ֲאִציֵלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֹלא שָ  אְכלו ִלְבַנת ַהַמִןיר וְכֶעֶצם ַהָשַמִים ָלֹטִּֽ ֱחזו ֶאת  ָהֱאֹלִהים ַוֹטִּֽ ֶטִּֽ ַלח ָידֹו ַוִּֽ

ְהֵיה ָשם ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת ֺלחת ָהֶאֶבן ְוַהתֹוָרה וְ  ו: ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוִּֽ ַהִלְצָוה ַוִטְשתִּֽ

יהֹוֺשַע ְמָשִּֽ  ם: ַוָטָקם ֹמֶשה ִוִּֽ ֹוֹרָתִּֽ ים: ְוֶאל ַהְזֵקִנים ָאַמר ְשבו ֲאֶשר ָךַתְבִתי ְלהִּֽ ֱאֹלִהִּֽ ֲרתֹו ַוַטַעל ֹמֶשה ֶאל ַהר ָהִּֽ

ם: ַוַטַעל ֹמשֶ  ֲהרן ְוחור ִעָלֶכם ִמי ַבַעל ְדָבִרים ִיַגש ֲאֵלֶהִּֽ ה ֶאל ָהָהר ָלנו ָבֶזה ַעד ֲאֶשר ָנשוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵםה ַאִּֽ

ר: ַוִטְשךן ךְ  ָעָנן ֶאת ָהָהִּֽ ָעָנן ֵשֶשת ָיִמים ַוִטְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַבטֹום ַוְיַכס ֶהִּֽ בֹוד ְיֹהָוה ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵמהו ֶהִּֽ

ל: ַוָטבֹ  ן: וַמְרֵאה ְךבֹוד ְיֹהָוה ְךֵאש ֹאֶכֶלת ְבראש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ ָעָנִּֽ א ֹמֶשה ְבתֹוְך ַהְשִביִעי ִמתֹוְך ֶהִּֽ

ָעָנן ַוַטַעל ְיָלה: ֶהִּֽ  ֶאל ָהָהר ַוְיִהי ֹמֶשה ָבָהר ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ָלִּֽ

ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ִלי ְתרוָמה ֵמֵאת ָךל ִאיש ֲאֶשר ִיְדבֶ  םו ִלבֹו ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

י: ְוֹזאת ַהְתרומָ  וָמִתִּֽ ָחֵצר ָסִביב ִתְקחו ֶאת ְתרִּֽ ֶשת: ָךל ַעלוֵדי ֶהִּֽ ִאָתם ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחִּֽ ה ֲאֶשר ִתְקחו ֵמִּֽ

ֲחִמִשים  ַאָלה ְורַחב ֲחִמִשים ַבִּֽ ָחֵצר ֵמָאה ָבִּֽ ֶשת: אֶרְך ֶהִּֽ ֵויֶהם ָךֶסף ְוַאְדֵניֶהם ְנֹחִּֽ ְוֹקָמה ְמֺחָשִקים ֶךֶסף ָוִּֽ

ָחֵצר ָחֵמש ַאלֹות ֵשש ָמְשָזר ְוַאְדנֵ  דָתיו ְוָכל ִיְתֹדת ֶהִּֽ ָדתֹו ְוָכל ְיֵתִּֽ ֶשת: ְלֹכל ְךֵלי ַהִלְשָךן ְבֹכל ֲעֹבִּֽ יֶהם ְנֹחִּֽ

ֶשת:  ְנֹחִּֽ

יד: ְבאהֶ  ֲעֹלת ֵנר ָתִמִּֽ ל מֹוֵעד ְוַאָתה ְתַצֶוה ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזִית ָזְך ָךִתית ַלָלאֹור ְלַהִּֽ

ֲהֹרן וָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ֹבֶקר ִלְפֵני ְיֹהָוה ֺחַסת עֹוָלם ְלדֹרָתם ִמחוץ לַ  ֲעֹרְך ֹאתֹו ַאִּֽ ֵעֺדת ַיִּֽ ָןרֶכת ֲאֶשר ַעל ָהִּֽ

הֲ  ֲהרן ָאִחיָך ְוֶאת ָבָניו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלַכִּֽ ל: ְוַאָתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאִּֽ ֲהֹרן נֹו ִלי ַאִּֽ ֵמֵאת ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ

ַעְרַבִים ַיְקִטיֶרםָ  ֲהֹרן ֶאת ַהֵםרת ֵבין ָהִּֽ ֲעֹלת ַאִּֽ ן: וְבַהִּֽ ֲהֹרִּֽ יָתָמר ְבֵני ַאִּֽ ֲאִביהוא ֶאְלָעָזר ְוִאִּֽ ה ְקֹטֶרת ָתִמיד ָנָדב ַוִּֽ

ֲעלו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְוֹעָלה וִמְנָחה ְונֵ  ם: ֹלא ַתִּֽ ֵתיֶכִּֽ ֲהֹרן ַעל  ֶסְך ֹלא ִתְמכו ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלֹדֹרִּֽ יו: ְוִכֶןר ַאִּֽ ָעָלִּֽ

ָדִשים הוא  ֶדש ָקִּֽ ה:ַקְרֹנָתיו ַאַחת ַבָשָנה ִמַדם ַחַחאת ַהִךֺןִרים ַאַחת ַבָשָנה ְיַכֵןר ָעָליו ְלֹדרֵתיֶכם ֹקִּֽ יֹהָוִּֽ  ַלִּֽ

י ִיְשָרֵאל ר: ִךי ִתָשא ֶאת ֹראש ְבֵנִּֽ יֹהָוה   ֵדיֶהםִלְפֺקִּֽ   ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ ְוָנְתנו ִאיש ֹךֶפר ַנְפשֹו ַלִּֽ

ֲחִצית ַהֶשֶקל ְבשֶ  ֹעֵבר ַעל ַהְןֺקִדים ַמִּֽ ם: ֶזה ִיְתנו ָךל ָהִּֽ ְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִבְפֹקד ֹאָתִּֽ ֶקל ִבְפקד ֹאָתם ְוֹלא ִיִּֽ

יהֹ  ֲחִצית ַהֶשֶקל ְתרוָמה ַלִּֽ ה: ַהֹסֶדש ֶעְשִרים ֵגָרה ַהֶשֶקל ַמִּֽ ה: ַוְיַכל ֹמֶשה ִמַדֵבר ִאָתם ַוִטֵתן ַעל ָןָניו ַמְסֶוִּֽ ָוִּֽ

ה: וְבֹבא ֹמֶשה ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלַדֵבר ִאתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַלְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ְוָיָצא ְוִדֶבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵאת אֲ  ֶשר ְיֺצֶוִּֽ

י ִיְשָרֵאל ֶאת ְןֵני ֹמֶשה ךִ  י ָקַרן עֹור ְןֵני ֹמֶשה ְוֵהִשיב ֹמֶשה ֶאת ַהַלְסֶוה ַעל ָןָניו ַעד ֹבאֹו ְלַדֵבר ְוָראו ְבֵנִּֽ

ֹו:  ִאתִּֽ

ם ֲעֹשת ֹאָתִּֽ ת ָךל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוטאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶכה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ַלִּֽ : ֵשֶשת ַוַטְקֵהל ֹמֶשה ֶאִּֽ

ָעֶשה מְ  ָיִמים ת:  ָלאָכהֵתִּֽ ה בֹו ְמָלאָכה יוָמִּֽ ֹעֹשֶ יֹהָוה ָךל ָהִּֽ וַבטֹום ַהְשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶדש ַשַבת ַשָבתֹון ַלִּֽ

ֲעֵשה ֹרֵקם ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ָחֵצר ַמִּֽ ת: וָמַסְך ַשַער ֶהִּֽ ֵתיֶכם ְביֹום ַהַשָבִּֽ ְשֹבִּֽ ֲערו ֵאש ְבֹכל מִּֽ א ְתַבִּֽ ְותֹוַלַעת  ֹלִּֽ

ֵדיֶהם ַאְר שָ  ר: ְוַעֺלִּֽ ָחֵצִּֽ ָבָעה ִני ְוֵשש ָמְשָזר ְוֶעְשִרים ַאָלה ֹאֶרְך ְוקֹוָמה ְבֹרַחב ָחֵמש ַאלֹות ְלֺעַלת ַקְלֵעי ֶהִּֽ
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ָכל ַהְיֵתֹדת ַלִלְשךָ  ֶסף: וְִּֽ ֵקיֶהם ָךִּֽ ֲחֺשִּֽ אֵשיֶהם ַוִּֽ ֵויֶהם ֶךֶסף ְוִצןוי ָרִּֽ ָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָבָעה ְנחֶשת ָוִּֽ ן ְוֶלִּֽ

ֶשת:  ְנֹחִּֽ

ן ַאִּֽ  יָתָמר ֶבִּֽ ְלִוִטם ְבַיד ִאִּֽ ֵעֺדת ֲאֶשר ֺןַסד ַעל ִןי ֹמֶשה ֲעֹבַדת ַהִּֽ ן: ֵאֶכה ְפקוֵדי ַהִלְשָךן ִמְשַךן ָהִּֽ ֲהֹרן ַהֹךֵהִּֽ

ֳהִליָאב ֶבן וְבַצְלֵאל ֶבן אוִרי ֶבן חור ְלַמֵחה ְיהוָדה ָעָשה ֵאת ָךל ֲאֶשר ִצָוה יְ  ה: ְוִאתֹו ָאִּֽ ֹהָוה ֶאת ֹמֶשִּֽ

עָ  ש: ַוְיַכס ֶהִּֽ יָסָמְך ְלַמֵחה ָדן ָחָרש ְוֹחֵשב ְוֹרֵקם ַבְתֵכֶלת וָבַאְרָגָמן וְבתֹוַלַעת ַהָשִני וַבֵשִּֽ ָנן ֶאת אֶהל ֲאִחִּֽ

א ָיכל ֹמֶשה ָלב ן: ְוֹלִּֽ ָעָנן וְכבֹוד מֹוֵעד וְכבֹוד ְיֹהָוה ָמֵלא ֶאת  ַהִלְשָךִּֽ י ָשַכן ָעָליו ֶהִּֽ ֹוא ֶאל אֶהל מֹוֵעד ִךִּֽ

ם: ְואִ  ָעָנן ֵמַעל ַהִלְשָךן ִיְסעו ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבֹכל ַמְסֵעיֶהִּֽ ָעלֹות ֶהִּֽ ן: וְבֵהִּֽ ָעֶלה ְיֹהָוה ָמֵלא ֶאת ַהִלְשָךִּֽ ם ֹלא ֵיִּֽ

ֹו: ִךי ֲעַנן )עֺ  ֹלתִּֽ ָעָנן ְוֹלא ִיְסעו ַעד יֹום ֵהָעִּֽ ןָ( ְיֹהָוה ַעל ַהִלְשָךן יֹוָמם ְוֵאש ִתְהֶיה ַלְיָלה בֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵבית ֶהִּֽ

ם: )הי אדינ(  ִיְשָרֵאל ְבָכל )ֺבָל( ַמְסֵעיֶהִּֽ

ַמְרָת ֲאֵלֶהם ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאִּֽ י  ַוִטְקָרא ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמִּֽ ָאָדם ִךִּֽ

ם: ִאם ֹעָלה ָקְרבָ  יֹהָוה ִמן ַהְבֵהָמה ִמן ַהָבָקר וִמן ַהֹנאן ַתְקִריבו ֶאת ָקְרַבְנֶכִּֽ נֹו ִמן  ַיְקִריב ִמֶךם ָקְרָבן ַלִּֽ

ה: אֹו ִמ    ֹךל ֲאֶשר ִיָשַבע ָעָליוַהָבָקר ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבםו ֶאל ֶןַתח אֶהל מֹוֵעד ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו ִלְפֵני ְיֹהָוִּֽ

ֹו: ְוֶאת ֲאָשמֹו יָ  ַלֶשֶקר ֲאֶשר הוא לֹו ִיְתֶנםו ְביֹום ַאְשָמתִּֽ ִשָתיו ֹיֵסף ָעָליו ַלִּֽ ֲחִמִּֽ ִביא ְוִשַכם ֹאתֹו ְבֹראשֹו ַוִּֽ

ן: ְוִכֶןר ָעָלי יֹהָוה ַאִיל ָתִמים ִמן ַהנאן ְבֶעְרְךָך ְלָאָשם ֶאל ַהֹךֵהִּֽ ו ַהֹךֵהן ִלְפֵני ְיֹהָוה ְוִנְסַלח לֹו ַעל ַאַחת ַלִּֽ

ה: ֲעֶשה ְלַאְשָמה ָבִּֽ ר ַיִּֽ  ִמֹךל ֲאֶשִּֽ

ֹעָלה ַעל  ֹעָלה ִהוא ָהִּֽ ֲהֹרן ְוֶאת ָבָניו ֵלאֹמר ֹזאת תֹוַרת ָהִּֽ ת ַאִּֽ ר: ַצו ֶאִּֽ ֹוְקָדה ַעל מִּֽ ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ְכְנֵסי ַבדַהִלְזֵבַח ָךל ַהַכְיָלה עַ  ֹו: ְוָלַבש ַהֹךֵהן ִמדֹו ַבד וִמִּֽ  ִיְלַבש ַעל ְבָשרוֹ  ד ַהֹבֶקר ְוֵאש ַהִלְזֵבַח תוַקד בִּֽ

ֲאֶשר ָעָשה בַ  ַח: ַךִּֽ ֹעָלה ַעל  ַהִלְזֵבַח ְוָשמֹו ֵאֶצל ַהִלְזֵבִּֽ טֹום ַהֶזה ְוֵהִרים ֶאת ַהֶדֶשן ֲאֶשר ֹתאַכל ָהֵאש ֶאת ָהִּֽ

ְשבו יֹוָמם ָוַלְיָלה ִשְבַעת ָיִמים וְשַמְרֶתם אֶ  ם: וֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵתִּֽ ֲעֹשת ְלַכֵןר ֲעֵליֶכִּֽ ת ִצָוה ְיֹהָוה ַלִּֽ

ֲהֹרן וָבָניו ֵאת ָךל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה יִתי: ַוַטַעש ַאִּֽ ה:בְ  ִמְשֶמֶרת ְיֹהָוה ְוֹלא ָתמותו ִךי ֵכן ֺצֵוִּֽ  ַיד ֹמֶשִּֽ

ֲהֹרן ַקח ְלָך עֵ  ל ַאִּֽ ל: ַוטאֶמר ֶאִּֽ ֲהֹרן וְלָבָניו וְלִזְקֵני ִיְשָרֵאִּֽ ְיִהי ַבטֹום ַהְשִמיִני ָקָרא ֹמֶשה ְלַאִּֽ ֶגל ֶבן ָבָקר ַוִּֽ

ה: ְוֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְתַדֵבר ֵלאמֹ  ר ְקחו ְשִעיר ִעִזים ְלַחָחאת ְלַחָחאת ְוַאִיל ְלֹעָלה ְתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיֹהָוִּֽ

ֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם ֵלִּֽ  ה: ִךי ֲאִני ְיֹהָוה ַהַלִּֽ י ָשָנה ְתִמיִמם ְלֹעָלִּֽ אֹלִהים ְוֵעֶגל ָוֶכֶבש ְבֵנִּֽ

ִני: זאת תֹוַרת ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוֹכל ֶנֶפש  ְהִייֶתם ְקדִשים ִךי ָקדֹוש ָאִּֽ ֹרֶמֶשת ַבָלִים וְלָכל ֶנֶפש ִוִּֽ ַחָטה ָהִּֽ ַהִּֽ

ַחָטה ֲאֶשר  ֱאֶכֶלת וֵבין ַהִּֽ ֶםִּֽ ַחָטה ַהִּֽ ֶרץ: ְלַהְבִדיל ֵבין ַהָחֵמא וֵבין ַהָחֹהר וֵבין ַהִּֽ ל:ַהֹשֶרֶצת ַעל ָהָאִּֽ ָאֵכִּֽ  ֹלא ֵתִּֽ

ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְמָאה ִשְבַעת  ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ ְלָדה ָזָכר ְוָטִּֽ ֵלאמר ִאָשה ִךי ַתְזִריַע ְוָיִּֽ

ָרֶאה עֹוד ַבֶבֶגד אִּֽ  ֹו: ְוִאם ֵתִּֽ א: וַבטֹום ַהְשִמיִני ִילֹול ְבַשר ָעְרָלתִּֽ ֹו ָיִמים ִךיֵמי ִנַדת ְדֹוָתה ִתְטָמִּֽ ֹו ַבְשִתי אִּֽ

ֹו ָכל ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְךִלי עֹור ֹןַרַחת ִהוא בָ  ֹו ָהֵעֶרב אִּֽ ֹו ַהְשִתי אִּֽ ַגע: ְוַהֶבֶגד אִּֽ ֵאש ִתְשְרֶפםו ֵאת ֲאֶשר בֹו ַהָםִּֽ

ַגע ָצַרַעת ֶבֶגד ַהֶנֶמר אוֹ  ר: ֹזאת תֹוַרת ֶנִּֽ  ַהִןְשִתים ְךִלי ָהעֹור ֲאֶשר ְתַכֵבס ְוָסר ֵמֶהם ַהָםַגע ְוֺכַבס ֵשִנית ְוָטֵהִּֽ

ֹו:אֹו ַהְשִתי אֹו  ֲהרֹו אֹו ְלַטְלאִּֽ  ָהֵעֶרב אֹו ָךל ְךִלי עֹור ְלַטִּֽ

ן: ְוָיָצא הַ  ֳהָרתֹו ְוהוָבא ֶאל ַהֹךֵהִּֽ ְהֶיה תֹוַרת ַהְלֹצָרע ְביֹום ָטִּֽ ר: זאת ִתִּֽ ֹךֵהן ֶאל ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ַגע  ֲחֶנה ְוָרָאה ַהֹךֵהן ְוִהֵםה ִנְרָןא ֶנִּֽ ַלִּֽ י ִיְשָרֵאל ִמֺחְמָאָתם ְוֹלא ִמחוץ ַלִּֽ וַע: ְוִהַזְרֶתם ֶאת ְבֵנִּֽ ַהָנַרַעת ִמן ַהָנרִּֽ

ֲאֶשר ֵתֵצא ִמֶלםו ִשְכַבת זֶ  ם: ֹזאת תֹוַרת ַהָזב ַוִּֽ ַרע ָיֺמתו ְבֺטְמָאָתם ְבַטְלָאם ֶאת ִמְשָךִני ֲאֶשר ְבתֹוָכִּֽ

ה: ְוַהָדָוה ְבִנָדָתה וְ  ה:ְלָטְמָאה ָבִּֽ  ַהָזב ֶאת זֹובֹו ַלָזָכר ְוַלְםֵקָבה וְלִאיש ֲאֶשר ִיְשַךב ִעם ְטֵמָאִּֽ

תו: ַוֹטאֶמר ְיֹהוָ  י ְיֹהָוה ַוָטֺמִּֽ ֲהֹרן ְבָקְרָבָתם ִלְפֵנִּֽ ֲחֵרי מֹות ְשֵני ְבֵני ַאִּֽ  ה ֶאל ֹמֶשה ַדֵברַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ַאִּֽ
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ֲהרן ָאִחיָך ָאֹרן ְוֹלא ָימות ִךי ְוַאל יָ  ֶאל ַאִּֽ בא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹסֶדש ִמֵבית ַלָןֹרֶכת ֶאל ְןֵני ַהַךןֶרת ֲאֶשר ַעל ָהִּֽ

ה: ְוֹלִּֽ  ֲהֹרן ֶאל ַהֹסֶדש ְבַפר ֶבן ָבָקר ְלַחָחאת ְוַאִיל ְלֹעָלִּֽ ֶרת: ְבזאת ָיֹבא ַאִּֽ ָרֶאה ַעל ַהַךֹןִּֽ ָעָנן ֵאִּֽ א ָתִקיא ֶבִּֽ

ֹוֵעבת  ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ֲעֶשה ִמֹךל ַהתִּֽ ם: ִךי ָךל ֲאֶשר ַיִּֽ ֲאֶשר ָקָאה ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ִלְפֵניֶכִּֽ ֲאֶכם ֹאָתה ַךִּֽ ַלִּֽ ְבַטִּֽ

ֺחסֹות ַהתִּֽ  ם: וְשַמְרֶתם ֶאת ִמְשַמְרִתי ְלִבְלִתי ֲעשֹות ֵמִּֽ ֹעֹשת ִמֶסֶרב ַעָלִּֽ ֹוֵעֹבת ָהֵאֶכה ְוִנְכְרתו ַהְםָפשֹות ָהִּֽ

ם:ֲאשֶ  ֵהיֶכִּֽ ַחְלאו ָבֶהם ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֲעשו ִלְפֵניֶכם ְוֹלא ִתִּֽ  ר ַנִּֽ

ְהיו ךִ  ַמְרָת ֲאֵלֶהם ְקדִשים ִתִּֽ י ִיְשָרֵאל ְוָאִּֽ ר: ַדֵבר ֶאל ָךל ֲעַדת ְבֵנִּֽ י ָקדֹוש ֲאִני ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ם: ִאיש ִאלֹו וְ  ֵהיֶכִּֽ ם: ְוִהְבַדְלֶתם ֵבין  ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֵהיֶכִּֽ ָאִביו ִתיָראו ְוֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרו ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

ֵתיֶכם ַבְבֵהָמה וָבעֹוף ו א ְתַשְסצו ֶאת ַנְפֹשִּֽ ְבֹכל ַהְבֵהָמה ַהְחֹהָרה ַלְחֵמָאה וֵבין ָהעֹוף ַהָחֵמא ַלָחֹהר ְוֹלִּֽ

ֲאָדָמה ַאְבִדל ֶאְתֶכם  ֲאֶשר ִתְרמש ָהִּֽ א: ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִשים ִךי ָקדֹוש ֲאִני ְיֹהָוה ָוִּֽ ֲאֶשר ִהְבַדְלִתי ָלֶכם ְלַטֵלִּֽ

ְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְדֹעִני מֹות יוָמתו ָבֶאֶבן ִיְרְגמו  ֹו ִאָשה ִךי ִיִּֽ י: ְוִאיש אִּֽ ַעִלים ִלְהיֹות ִלִּֽ ֹאָתם ְדֵמיֶהם ִמן ָהִּֽ

ם  :ָבִּֽ

יו:  א ִיַחָלא ְבַעָלִּֽ ַמְרָת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפש ֹלִּֽ ֲהֹרן ְוָאִּֽ ֲהִנים ְבֵני ַאִּֽ ִךי ִאם ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַהֹךִּֽ

ֲאֹחתֹו ַהְבתוָלה ַהְסרֹוָבה אֵ  יו: ְוַלִּֽ ָליו ֲאֶשר ֹלא ִלְשֵארֹו ַהָסֹרב ֵאָליו ְלִאלֹו וְלָאִביו ְוִלְבנֹו וְלִבתֹו וְלָאִחִּֽ

ת: ִמְשַןט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַךגֵ  א: וַמֵךה ְבֵהָמה ְיַשְכֶמָםה וַמֵךה ָאָדם יוָמִּֽ ְיָתה ְלִאיש ָלה ִיַחָלִּֽ ֶאְזָרח ָהִּֽ ר ָךִּֽ

ם: ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֵהיֶכִּֽ ְהֶיה ִךי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֲחֶנה ַוִטְרְגמו ַוטֹוִציאו ֶאת ַהִּֽ  ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ִיִּֽ ַלִּֽ ְמַקֵכל ֶאל ִמחוץ ַלִּֽ

ה: ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֶאת ֹמֶשִּֽ י ִיְשָרֵאל ָעשו ַךִּֽ  ֹאתֹו ָאֶבן וְבֵנִּֽ

ַמְרָת ֲאֵלֶהם ִךי ָתֹבאו ֶאל ָהָא ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאִּֽ ֶשר ֲאִני ֶרץ אֲ ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני ֵלאֹמִּֽ

ַספְ  ה: ֵשש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְוֵשש ָשִנים ִתְזמר ַךְרֶמָך ְוָאִּֽ יֹהָוִּֽ ְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת ַלִּֽ ָת ֶאת ֹנֵתן ָלֶכם ְוָשִּֽ

י ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶשר  הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאנִ  ה: ִךי ִלי ְבֵנִּֽ וָאָתִּֽ ם: ְתבִּֽ ֵהיֶכִּֽ י ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

חֲ  ְשַתִּֽ א ָתִקימו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְשִךית ֹלא ִתְתנו ְבַאְרְצֶכם ְלִהִּֽ ֲעשו ָלֶכם ֱאִליִלם וֶפֶסל וַמֵנָבה ֹלִּֽ ֹות ָעֶליָה ֹלא ַתִּֽ

ם: ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרו וִמְקָדִשי ִתיָראו ֲאִני יְ  ֵהיֶכִּֽ ה:ִךי ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ  ֹהָוִּֽ

ְתָנה ָהָארֶ  ַתִתי ִגְשֵמיֶכם ְבִעָתם ְוָנִּֽ ם: ְוָנִּֽ ֲעִשיֶתם ֹאָתִּֽ ץ ְיבוָלה ְוֵעץ ִאם ְבֺחֹסַתי ֵתֵלכו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרו ַוִּֽ

ֲאַכְלֶתם ֹו: ְוִהִִִשיג ָלֶכם ַדִיש ֶאת ָבִציר וָבִציר ַיִשיג ֶאת ָזַרע ַוִּֽ יַשְבֶתם  ַהָשֶדה ִיֵתן ִןְריִּֽ ַלְחְמֶכם ָלֹשַבע ִוִּֽ

יהֹ  ְהֶיה ֹסֶדש ַלִּֽ ֲעִשיִרי ִיִּֽ ֲעֹבר ַתַחת ַהָשֶבט ָהִּֽ ר ַיִּֽ ם: ְוָכל ַמְעַשר ָבָקר ָוֹצאן ֹךל ֲאֶשִּֽ ה: ֹלא ָלֶבַטח ְבַאְרְצֶכִּֽ ָוִּֽ

ָיה הוא וְתמִּֽ  ל: ֵאֶכה ַהִלְצֹות ְיַבֵסר ֵבין טֹוב ָלַרע ְוֹלא ְיִמיֶרםו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרםו ְוָהִּֽ ְהֶיה ֹסֶדש ֹלא ִיָגֵאִּֽ וָרתֹו ִיִּֽ

י: )ויו אנדי(  )ֺהָת( ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֶאת ֹמֶשה ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבַהר )ֺבָר( ִסיָנִּֽ

ה ַהֵשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבאֶהל מֹוֵעד ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהֵשִני ַבָשנָ 

י ִיְשָרֵאל ְלִמְשְןֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְבִמְסַןר ֵשמֹות ָךל ָזכָ  ר: ְשאו ֶאת ֹראש ָךל ֲעַדת ְבֵנִּֽ ר ִמְצַרִים ֵלאֹמִּֽ

ם: ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָךל ֹיֵצא ָצָבא ְבִיְשָרֵאל ִתְפְקדו ֹאתָ  ן: ַוְיַדֵבר ְלֺגְלְגֹלָתִּֽ ֲהֹרִּֽ ם ְלִצְבֹאָתם ַאָתה ְוַאִּֽ

ם: ְוזאת ֲעש ְלִוִטִּֽ ר: ַאל ַתְכִריתו ֶאת ֵשֶבט ִמְשְןחת ַהְסָהִתי ִמתֹוְך ַהִּֽ ֲהֹרן ֵלאֹמִּֽ ל ַאִּֽ ו ָלֶהם ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְוֶאִּֽ

ֲהרן וָבָניו יָ  ָדתֹו ְוֶאל ְוָחיו ְוֹלא ָיֺמתו ְבִגְשָתם ֶאת קֶדש ַהֳסָדִשים ַאִּֽ ֹבאו ְוָשמו אֹוָתם ִאיש ִאיש ַעל ֲעֹבִּֽ

תו: א ָיֹבאו ִלְראֹות ְךַבַכע ֶאת ַהֹסֶדש ָוֵמִּֽ ֹו: ְוֹלִּֽ  ַמָשאִּֽ

ם: ִמֶבן שְ  ְרשֹון ַגם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְשְןֹחָתִּֽ ר: ָנֹשא ֶאת ראש ְבֵני ֵגִּֽ  לִשיםַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ד: ָךל  ֲעֹבד ֲעֹבָדה ְבֹאֶהל מֹוֵעִּֽ ָשָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶבן ֲחִמִשים ָשָנה ִתְפקד אֹוָתם ָךל ַהָבא ִלְצבא ָצָבא ַלִּֽ

י ָשָנה ְשֵנים ָעָשר וִמְנָחָתם וְשִעיֵרי  ֹעָלה ְשֵנים ָעָשר ָןִרים ֵאיִלם ְשֵנים ָעָשר ְךָבִשים ְבֵנִּֽ ם ִעִזיַהָבָקר ָלִּֽ
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ח ַהְשָלִמים ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה את: ְוֹכל ְבַקר ֶזַבִּֽ ֵאיִלם ִשִשים ַעֺתִדים ִשִשים ְךָבִשים  ָןִרים ְשֵנים ָעָשר ְלַחָחִּֽ

ֹו: וְבֹבא ֹמֶשה ֶאל אֶהל מֹוֵעד ֲחֵרי ִהָלַשח ֹאתִּֽ י ָשָנה ִשִשים ֹזאת ֲחנַֺךת ַהִלְזֵבַח ַאִּֽ ַוִטְשַמע  ר ִאתוֹ ְלַדבֵ  ְבֵנִּֽ

יו:  ֵעֺדת ִמֵבין ְשֵני ַהְךֺרִבים ַוְיַדֵבר ֵאָלִּֽ  ֶאת ַהסֹול ִמַדֵבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַךֹןֶרת ֲאֶשר ַעל ֲארן ָהִּֽ

ְתָך ֶאת ַהֵםֹרת ֶאל  ֲעֹלִּֽ ַמְרָת ֵאָליו ְבַהִּֽ ֲהֹרן ְוָאִּֽ ל ַאִּֽ ר: ַדֵבר ֶאִּֽ מול ְןֵני ַהְלנֹוָרה ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהוָ  ֹרֶתיָה ַךִּֽ ֱעָלה ֵנִּֽ ֲהֹרן ֶאל מול ְןֵני ַהְלנֹוָרה ֶהִּֽ ֹות: ַוַטַעש ֵךן ַאִּֽ ה: ְוֶזה ָיִאירו ִשְבַעת ַהֵםרִּֽ ה ֶאת ֹמֶשִּֽ

ֲעֵשה ַהְלֹנָרה ִמְקָשה ָזָהב ַעד ְיֵרָכה ַעד ִןְרָחה ִמְקָשה ִהוא ַךַלְראֶ  ה ֲאֶשר ֶהְרָאה ְיֹהָוה ֶאת ֹמֶשה ֵךן ַמִּֽ

ה: ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְוָאִביָה ָירק ָיַרק ְבָפֶניָה ֲהֹלא ִתָךֵלם ִשְבַעת ָיִמים ִתָמֵגר  ִשְבַעת ָעָשה ֶאת ַהְלֹנָרִּֽ

ַלִּֽ  ף: ַוִתָמֵגר ִמְרָים ִמחוץ ַלִּֽ ָאֵסִּֽ ֲחֶנה ְוַאַחר ֵתִּֽ ַלִּֽ ָאֵסף ָיִמים ִמחוץ ַלִּֽ ֲחֶנה ִשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם ֹלא ָנַסע ַעד ֵהִּֽ

ן: ֲחנו ְבִמְדַבר ָןאָרִּֽ ַטִּֽ ֲחֵצרֹות ַוִּֽ ְסעו ָהָעם ֵמִּֽ ם: ְוַאַחר ָנִּֽ  ִמְרָיִּֽ

ר: ְשַלח ְלָך ֲאָנִשים ְוָיֺתרו ֶאת ֶאֶרץ ְךַנַען ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִישְ  ָרֵאל ִאיש ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ

ם: ַוִטְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ִמִלְדַבר ָןאָרן ַעל ִןי ְיהֹ  ָוה ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ְלַמֵחה ֲאֹבָתיו ִתְשָלחו ֹךל ָנִשיא ָבֶהִּֽ

ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְש  ָלה: ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ י ִיְשָרֵאל ֵהִּֽ ַמְרָת ֲאֵלֶהם ֺךָכם ֲאָנִשים ָראֵשי ְבֵנִּֽ ָרֵאל ְוָאִּֽ

ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְתנו ַעל ִציִצת ַהָךָנף ְןִתיל ְתֵכִּֽ ֹרָתם ְוָנִּֽ  ְלִציִצת ְוָעשו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַךְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדִּֽ

ֲחֵרי לְ  ֲעִשיֶתם ֹאָתם ְוֹלא ָתתורו ַאִּֽ יֵניֶכם ֲאֶשר וְרִאיֶתם ֹאתֹו וְזַכְרֶתם ֶאת ָךל ִמְצות ְיֹהָוה ַוִּֽ ֲחֵרי ֵעִּֽ ַבְבֶכם ְוַאִּֽ

ם: ֲאִני ְיהֹ  ֵהיֶכִּֽ ְהִייֶתם ְקדִשים ֵלאֹלִּֽ ֲעִשיֶתם ֶאת ָךל ִמְצֹוָתי ִוִּֽ ם: ְלַמַען ִתְזְךרו ַוִּֽ ֲחֵריֶהִּֽ ֵהיֶכם ַאֶתם ֹזִנים ַאִּֽ ָוה ֱאֹלִּֽ

אֹלִהים ֲאִני יְ  ם:ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלִּֽ ֵהיֶכִּֽ  ֹהָוה ֱאֹלִּֽ

ן: וַ  ֲאִביָרם ְבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶבן ֶןֶלת ְבֵני ְראוֵבִּֽ ָטֺקמו ִלְפֵני ַוִטַסח ֹקַרח ֶבן ִיְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוִּֽ

י ִיְשָרֵאל ֲחִמִשים וָמאָתִים ְנִשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹועֵ  ֲאָנִשים ִמְבֵנִּֽ ל ֹמֶשה ַוִּֽ ֲהלו ַעל ֹמֶשה ְוַעִּֽ ָסִּֽ ם: ַוִטִּֽ ד ַאְנֵשי ֵשִּֽ

אְמרו ֲאֵלֶהם ֲהֹרן ַוֹטִּֽ ה:   ַרב ָלֶכם ַאִּֽ ְתַנְשאו ַעל ְקַהל ְיֹהָוִּֽ ֵעָדה ךָֺכם ְקדִשים וְבתֹוָכם ְיֹהָוה וַמדוַע ִתִּֽ ִךי ָכל ָהִּֽ

יְמֶכם ֶאת ֶחְלבֹו ִמֶלםו וְ  ֲהִרִּֽ ַמְרָת ֲאֵלֶהם ַבִּֽ ֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבָכל ְוָאִּֽ ֶקב: ַוִּֽ ְלִוִטם ִךְתבוַאת ֹגֶרן ְוִכְתבוַאת ָיִּֽ ֶנְחַשב ַלִּֽ

ֲהִרִּֽ  א ִתְשאו ָעָליו ֵחְטא ַבִּֽ ד: ְוֹלִּֽ ַדְתֶכם ְבֹאֶהל מֹוֵעִּֽ י ָשָכר הוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעֹבִּֽ יְתֶכם ִךִּֽ יְמֶכם ָמקֹום ַאֶתם וֵבִּֽ

ותו:ֶאת ֶחְלבֹו ִמֶלםו ְוֶאת ָקְדשֵ  י ִיְשָרֵאל ֹלא ְתַחְכלו ְוֹלא ָתמִּֽ  י ְבֵנִּֽ

ר: ֹזאת ֺחַסת ַהתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֵלאֹמר ַדֵבר ֶאל ְבֵני  ֲהֹרן ֵלאֹמִּֽ ל ַאִּֽ ִיְשָרֵאל ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְוֶאִּֽ

ל: וְנַתֶתם ֹאָתה ֶאל ֶאְלָעָזר ְוִיְקחו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֺדָלה ְתִמיָמה ֲאֶשר ֵאין ָבה מום אֲ  א ָעָלה ָעֶליָה ֹעִּֽ ֶשר ֹלִּֽ

יו: ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ַאל ִתיָרא ֹאתֹו ךִ  ֲחֶנה ְוָשַחט ֹאָתה ְלָפָנִּֽ ַלִּֽ ְדָך ַהֹךֵהן ְוהֹוִציא ֹאָתה ֶאל ִמחוץ ַלִּֽ י ְבָיִּֽ

ֹון: ָנַתִתי ֹאתֹו ְוֶאת ָךל  ַעלֹו ְוֶאת ַאְרצֹו ְוָעִשי ֱאֹמִרי ֲאֶשר יֹוֵשב ְבֶחְשבִּֽ ֲאֶשר ָעִשיָת ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהִּֽ ָת כֹו ַךִּֽ

ֹו: ַוִטְסעו בְ  יְרשו ֶאת ַאְרצִּֽ ֲחנו ַוַטךו ֹאתֹו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ָךל ַעלֹו ַעד ִבְלִתי ִהְשִאיר לֹו ָשִריד ַוִטִּֽ ַטִּֽ ֵני ִיְשָרֵאל ַוִּֽ

ְרבֹות מֹוָא ֹו:ְבַעִּֽ  ב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵדן ְיֵרחִּֽ

י: ַוָטָגר מֹוָאב ִמְןֵני ָהָעם ְמֹאד ִךי ַרב ֱאֹמִרִּֽ הוא ַוָטָקץ  ַוַטְרא ָבָלק ֶבן ִצןֹור ֵאת ָךל ֲאֶשר ָעָשה ִיְשָרֵאל ָלִּֽ

ֲחכו ל: ַוֹטאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָתה ְיַלִּֽ ַהָסָהל ֶאת ָךל ְסִביֹבֵתינו ִךְלחְך ַהשֹור  מֹוָאב ִמְןֵני ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ

ֲהרן ַהךֹ  ן ַאִּֽ יְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבִּֽ וא: ַוַטְרא ִןִּֽ ֵהן ַוָטָקם ֵאת ֶיֶרק ַהָשֶדה וָבָלק ֶבן ִצןֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבֵעת ַהִהִּֽ

ֹו: ַוָטֹבא ַאַחר ִאיש ֵעָדה ַוִטַסח ֹרַמח ְבָידִּֽ ִיְשָרֵאל ֶאל ַהֺסָבה ַוִטְדֹקר ֶאת ְשֵניֶהם ֵאת ִאיש ִיְשָרֵאל  ִמתֹוְך ָהִּֽ

ְהיו ַהֵלִתים ַבַלֵגָפה ַאְרָבָעה ל: ַוִטִּֽ ָעַצר ַהַלֵגָפה ֵמַעל ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ ִאָשה ֶאל ֳקָבָתה ַוֵתִּֽ ֶלף: ְוֶאת ָהִּֽ  ְוֶעְשִרים ָאִּֽ

י ִיְשָרֵאל ְבַקְנאֹו ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ֵכאֹמִּֽ  ֲהרן ַהֹךֵהן ֵהִשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְבֵנִּֽ יְנָחס ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ַאִּֽ ר: ִןִּֽ

י: ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת ְבִריִתי שָ  י ִיְשָרֵאל ְבִקְנָאִתִּֽ א ִכִכיִתי ֶאת ְבֵנִּֽ ֹום: ֶאת ִקְנָאִתי ְבתֹוָכם ְוֹלִּֽ  לִּֽ
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ְקָרא ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ָךל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה וְביֹום ַהִבך ֺבֹעֵתיֶכם ִמִּֽ יֹהָוה ְבָשִּֽ וִרים ְבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַלִּֽ

י ָבָקר ְשַנִים ַאִיל ֶאָחד ִשְבָעה ְכָבִשים  יֹהָוה ָןִרים ְבֵנִּֽ ו: ְוִהְקַרְבֶתם עֹוָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַלִּֽ ֲעֹשִּֽ ה: ְבֵני שָ ֹלא ַתִּֽ ָנִּֽ

ד: ִעָשרֹון עִ  ֶאָחִּֽ ֶאָחד ְשֵני ֶעְשֹרִנים ָלַאִיל ָהִּֽ ָשרֹון וִמְנָחָתם ֹסֶלת ְבלוָלה ַבָשֶמן ְשלָשה ֶעְשֹרִנים ַלָןר ָהִּֽ

ם: ִמְכַבד ֹעַלת ַהָתִמיד ומִ  ים: ְשִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַכֵןר ֲעֵליֶכִּֽ ֶאָחד ְלִשְבַעת ַהְךָבֹשִִּֽ ֲעשו ַלֶךֶבש ָהִּֽ ְנָחתֹו ַתִּֽ

ה: ֵאֶכה ַתִּֽ  ם: וְשִעיר ַחָחאת ֶאָחד ִמְכַבד ֹעַלת ַהָתִמיד וִמְנָחָתה ְוִנְסָךִּֽ ְהיו ָלֶכם ְוִנְסֵךיֶהִּֽ ֲעשו ְתִמיִמם ִיִּֽ

ֵתיֶכם וְלִמְנחֵתיֶכם וְלִנְסךֵ  ֵתיֶכם ְלֹעֹלִּֽ ֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמִםְדֵריֶכם ְוִנְדֹבִּֽ יֹהָוה ְבמִּֽ ם: ַוֹטאֶמר ֹמֶשה ַלִּֽ יֶכם וְלַשְלֵמיֶכִּֽ

ה:  ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְךכל ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֶאת ֹמֶשִּֽ

י ִיֹדר נֶ  ה: ִאיש ִךִּֽ יֹהָוה ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֶאל ָראֵשי ַהַלחֹות ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוִּֽ ֶדר ַלִּֽ

ֹו ִהָשַבע ה: ְוִאשָ  אִּֽ ֲעֹשִֶּֽ י ִתֹדר ֶנֶדר  ְשֺבָעה ֶלְאסר ִאָמר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדָברֹו ְךָכל ַהֹטֵצא ִמִןיו ַיִּֽ ה ִךִּֽ

יָה: ַוִטֵתן ֹמֶשה ֶאת ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶבן ְמַנֶשה ַוֵטֶשב  ְסָרה ִאָמר ְבֵבית ָאִביָה ִבְנֺעֶרִּֽ יֹהָוה ְוָאִּֽ ה: וְ ַלִּֽ ָיִאיר ֶבן ָבִּֽ

יר: ְונַבח ָהַלְך ַוִטְלֹךד ֶאת ְקָנת ְוֶאת בְ  ֵתיֶהם ַוִטְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹות ָיִאִּֽ ֹנֶתיָה ַוִטְקָרא ְמַנֶשה ָהַלְך ַוִטְלֹךד ֶאת ַחֹוִּֽ

ֹו:  ָלה ֹנַבח ִבְשמִּֽ

ְצאו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאתָ  י ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָיִּֽ ן: ַוִטְכֹתב ֹמֶשה ֶאת ֵאֶכה ַמְסֵעי ְבֵנִּֽ ֲהֹרִּֽ ם ְבַיד  ֹמֶשה ְוַאִּֽ

ִראשֹון  ַרְעְמֵסס ַבחֶדש ָהִּֽ ם: ַוִטְסעו ֵמִּֽ ֵאיֶהִּֽ ֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִןי ְיֹהָוה ְוֵאֶכה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצִּֽ ֲחִמָשה מֹוָצִּֽ ַבִּֽ

ְצאו בְ  ֳחַרת ַהֶןַסח ָיִּֽ ִראשֹון ִמָלִּֽ ְהֶייָנה ַמְחָלה ָעָשר יֹום ַלחֶדש ָהִּֽ ִים: ַוִתִּֽ י ִיְשָרֵאל ְבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָךל ִמְצָרִּֽ ֵנִּֽ

י ְמַנֶשה ֶבן יוֹ  ִלְשְןחת ְבֵנִּֽ ים: ִמִּֽ ֵדיֶהן ְלָנִשִּֽ ֵסף ָהיו ְלָנִשים ִתְרָצה ְוָחְגָלה וִמְלָךה ְוֹנָעה ְבנֹות ְצָלְפָחד ִלְבֵני ֹדִּֽ

ֲחָלָתן ַעל ַמֵחה ִמ  ן: ֵאֶכה ַהִלְצֹות )ֺהָת( ְוַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ְבַיד ֹמֶשה ֶאל ַוְתִהי ַנִּֽ ְשַןַחת ֲאִביֶהִּֽ

ֹו: )הי אניד( ְרבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵדן )יֺןָ( ְיֵרחִּֽ  ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבַעִּֽ

ֲעָרָבה מֹול סוף ֵבין ָןאָרן וֵבין ֵאֶכה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר ֹמֶשה ֶאל ָךל ִיְשָרֵאל ְבֵעֶבר ַהַטְר  ֵדן ַבִלְדָבר ָבִּֽ

ְיִהי ְבַאְרבָ  ַע: ַוִּֽ ֹחֵרב ֶדֶרְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדש ַבְרֵנִּֽ ב: ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמִּֽ ֲחֵצֹרת ְוִדי ָזָהִּֽ ִעים ָשָנה תֶפל ְוָלָבן ַוִּֽ

י ָעָשר ֹחֶדש ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ִדֶבר מֹ  ם: ַעד ֲאֶשר ְבַעְשֵתִּֽ ֶשה ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְךֹכל ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֹאתֹו ֲאֵלֶהִּֽ

ֲאֵחיֶכם ְרשו ַגם ֵהם ֶאת ָהאָ   ָךֶכם  ָיִניַחִּֽ ְיֹהָוה ַלִּֽ ֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶהם ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְוַשְבֶתם  ְוָיִּֽ ֶרץ ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

יֺרָשתֹו ֲאֶשר ָנתַ  ֹרֹאת ֵאת ָךל ֲאֶשר ָעָשה ִאיש ִלִּֽ ם: ְוֶאת ְיהֹושוַע ִצֵויִתי ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ֵעיֶניָך ָהִּֽ ִתי ָלֶכִּֽ

ָלה: ֹלא ֲעֶשה ְיֹהָוה ְלָכל ַהַלְמָלכֹות ֲאֶשר ַאָתה ֹעֵבר ָשִּֽ ֵהיֶכם ִלְשֵני ַהְלָלִכים ָהֵאֶכה ֵךן ַיִּֽ יָראום  ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ִתִּֽ

ם:ִךי ְיֹהָוה אֱ  ֵהיֶכם הוא ַהִםְלָחם ָלֶכִּֽ  ֹלִּֽ

ת ַעְבְדָך ֶאת ָגְדְלָך וְ  ִחכֹוָת ְלַהְראֹות ֶאִּֽ ר: ֲאֹדָני יֱֹהִוה ַאָתה ַהִּֽ ֶאְתַחַםן ֶאל ְיֹהָוה ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמִּֽ ְדָך ָוִּֽ ֶאת ָיִּֽ

ֲעֶשיָך ְוִכגְ  ֲעֶשה ְכַמִּֽ ֲחָזָקה ֲאֶשר ִמי ֵאל ַבָשַמִים וָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיִּֽ ָך: ֶאְעְבָרה ָםא ְוֶאְרֶאה ֶאת  ָהָאֶרץ ַהִּֽ וֹרֶתִּֽ בִּֽ

ן:  ַהחֹוָבה ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ָהָהר ַהחֹוב ַהֶזה ְוַהְכָבֹנִּֽ

ֹנִכי ֹדבֵ  ֶאל ָךל ִיְשָרֵאל ַוִטְקָרא ֹמֶשה ֺחִסים ְוֶאת ַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ָאִּֽ ר ַוטאֶמר ֲאֵלֶהם ְשַמע ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִּֽ

ב: ֹל ם: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ָךַרת ִעָלנו ְבִרית ְבֹחֵרִּֽ ֲעֹשָתִּֽ א ֶאת ֲאֹבֵתינו ְבָאְזֵניֶכם ַהטֹום וְלַמְדֶתם ֹאָתם וְשַמְרֶתם ַלִּֽ

ים: ָןִנים בְ  ָפִנים ִדֶבר ְיֹהָוה ִעָלֶכם ָךַרת ְיֹהָוה ֶאת ַהְבִרית ַהֹזאת ִךי ִאָתנו ֲאַנְחנו ֵאֶכה ןה ַהטֹום ךָֺכנו ַחִטִּֽ

יֵניֶכם ָבֵעת ַהִהוא ְלַהִגיד ָלֶכם ֶאת ְדַבר ְיֹהָוה ִךי ְירֵ  ֹנִכי ֹעֵמד ֵבין ְיֹהָוה וֵבִּֽ ש: ָאִּֽ אֶתם ִמְןֵני ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאִּֽ

ֹוֵצאִתיָך  ֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הִּֽ א ֲעִליֶתם ָבָהר ֵלאֹמר: ָאִּֽ ְהֶיה ָהֵאש ְוֹלִּֽ ים: ֹלא ִיִּֽ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדִּֽ

ֲאֶשר ָבָאֶרץ ִמ  ֲעֶשה ְלָך ֶפֶסל ָךל ְתמוָנה ֲאֶשר ַבָשַמִים ִמַלַעל ַוִּֽ י: ֹלא ַתִּֽ ָתַחת ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָןָנִּֽ

ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתִּֽ  א ִתְשַתִּֽ ֶרץ: ֹלִּֽ ֲאֶשר ַבַלִים ִמַתַחת ָלָאִּֽ ֹנִכי ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָםא ֹןֵקד ֲעֹון ַוִּֽ ָעְבֵדם ִךי ָאִּֽ
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ְמֵרי ִמְצֹוָתִּֽ  ֲהַבי וְלֹשִּֽ ֲאָלִפים ְלֹאִּֽ י: ְוֹעֶשה ֶחֶסד ַלִּֽ ְנָאִּֽ י: ֹלא ָאבֹות ַעל ָבִנים ְוַעל ִשֵכִשים ְוַעל ִרֵבִעים ְלֹשִּֽ

ְוא: ָשמֹור ֶאת יֹום ִתָשא ֶאת ֵשם ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָשְוא ִךי ֹלא ְיַנסֶ  ה ְיֹהָוה ֵאת ֲאֶשר ִיָשא ֶאת ְשמֹו ַלָשִּֽ

ָך: ְויֹום הַ  ֲעֹבד ְוָעִשיָת ָךל ְמַלאְכֶתִּֽ יָך: ֵשֶשת ָיִמים ַתִּֽ ֲאֶשר ִצְוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהִּֽ ְשִביִעי ַשָבת ַהַשָבת ְלַקְדשֹו ַךִּֽ

ֲעֶשה ָכל ְמלָ  יֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתִּֽ ְרָך ַלִּֽ ְרָך ְוָכל ְבֶהְמֶתָך ְוֵגִּֽ ֲחֹמִּֽ ֹוְרָך ַוִּֽ ֲאָמֶתָך ְושִּֽ אָכה ַאָתה וִבְנָךִּֽ וִבֶתָך ְוַעְבְדָךִּֽ ַוִּֽ

ַכְרָת ִךי ֶעֶבד ָהִייָת ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוטֹ  ֹוָך: ְוָזִּֽ ְתָך ָךמִּֽ ֲאָמִּֽ ֶהיָך ִצֲאָך ְיֹהָוה ֱאֹלֲאֶשר ִבְשָעֶריָך ְלַמַען ָינוַח ַעְבְדָך ַוִּֽ

ת: ַךֵבד ֶאת ָאבִ  ֲעֹשֹות ֶאת יֹום ַהַשָבִּֽ יָך ְוֶאת ִאֶלָך ִמָשם ְבָיד ֲחָזָקה וִבְזרַע ְנטוָיה ַעל ֵךן ִצְוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלִּֽ

ֲאָדָמה ֲאשֶ  ֲאִריֺכן ָיֶמיָך וְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהִּֽ ֲאֶשר ִצְוָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלַמַען ַיִּֽ ְך: ֹלא ַךִּֽ ר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלִּֽ

ְוא: ְוֹלא ַתְחֹמד ֵאֶשת ֵרֶעָך ְוֹלא ִתְתַאֶוה ֵבית  ֲעָך ֵעד ָשִּֽ ֲעֶנה ְבֵרִּֽ ֵרֶעָך ִתְרַצח ְוֹלא ִתְנָאף ְוֹלא ִתְגֹנב ְוֹלא ַתִּֽ

ָך: ֶאת ַהְדבָ  ֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶשר ְלֵרֶעִּֽ ֲאָמתֹו שֹורֹו ַוִּֽ ִרים ָהֵאֶכה ִדֶבר ְיֹהָוה ֶאל ָךל ְקַהְלֶכם ָבָהר ָשֵדהו ְוַעְבדֹו ַוִּֽ

י: וַ  ִטְתֵנם ֵאָלִּֽ ִטְכְתֵבם ַעל ְשֵני ֺלחת ֲאָבִנים ַוִּֽ ֲעָרֶפל קֹול ָגדֹול ְוֹלא ָיָסף ַוִּֽ ָעָנן ְוָהִּֽ ְיִהי ְךָשְמֲעֶכם ִמתֹוְך ָהֵאש ֶהִּֽ

אְמרו ֵהן ֶהְרָאנו ֶאת ַהסֹול ִמתֹוְך ַהֹחֶשְך ְוָהָהר ֹבֵער ָבֵאש  ם: ַוֹתִּֽ ַוִתְקְרבון ֵאַלי ָךל ָראֵשי ִשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכִּֽ

י ְיַדֵבר  ֱאֹלִהים ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ֶאת ְךֹבדֹו ְוֶאת ָגְדלֹו ְוֶאת ֹקלֹו ָשַמְענו ִמתֹוְך ָהֵאש ַהטֹום ַהֶזה ָרִאינו ִךִּֽ

י: ְוַעָתה ָללָ  ָאָדם ָוָחִּֽ ְסִפים ֲאַנְחנו ִלְשֹמַע ֶאת קֹול ְיֹהָוה ָהִּֽ אְכֵלנו ָהֵאש ַהְגֹדָלה ַהֹזאת ִאם ֹיִּֽ ה ָנמות ִךי ֹתִּֽ

ִח  ְתנו: ִךי ִמי ָכל ָבָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחִטים ְמַדֵבר ִמתֹוְך ָהֵאש ָךֹמנו ַוֶטִּֽ י: ְקַרב ֱאֹלֵהינו עֹוד ָוָמִּֽ

ֲשָמע אֵ  ת ָךל ֲאֶשר ֹיאַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ְוַאְת ְתַדֵבר ֵאֵלינו ֵאת ָךל ֲאֶשר ְיַדֵבר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ֵאֶליָך ַאָתה וִּֽ

ינו: ַוִטְשַמע ְיֹהָוה ֶאת קֹול ִדְבֵריֶכם ְבַדֶבְרֶכם ֵאָלי ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ָשַמְעִתי אֶ  ְבֵרי ת קֹול ִד ְוָשַמְענו ְוָעֹשִִּֽ

י ִיֵתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי רו: ִמִּֽ ְוִלְשֹמר ֶאת  ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ִדְברו ֵאֶליָך ֵהיִטיבו ָךל ֲאֶשר ִדֵבִּֽ

ם: ֵלְך ֱאמר ָלֶהם שובו ָלֶכם ְלָאִּֽ  ם: ְוַאָתה ֹןהָךל ִמְצֹוַתי ָךל ַהָטִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעָלִּֽ  ֳהֵליֶכִּֽ

ֹנִכי   ֲעמד ִעָלִדי ֺחִסים ְוַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ְתַלְלֵדם ְוָעשו ָבָאֶרץ ֲאֶשר ָאִּֽ ֲאַדְבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָךל ַהִלְצָוה ְוַהִּֽ ַוִּֽ

ֵהיֶכם ֶאתְ  ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֲעשֹות ַךִּֽ ה: וְשַמְרֶתם ַלִּֽ אל: ְבָכל ֹנֵתן ָלֶהם ְלִרְשָתִּֽ ֶכם ֹלא ָתֺסרו ָיִמין וְשֹמִּֽ

ֲאַרְכֶתם ָיִמים ָבָאֶרץ  ְחיון ְוטֹוב ָלֶכם ְוַהִּֽ ֵהיֶכם ֶאְתֶכם ֵתֵלכו ְלַמַען ִתִּֽ ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

ֺחִסים ְוַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ִצָוה ְיֹהוָ  ון: ְוזאת ַהִלְצָוה ַהִּֽ יָרשִּֽ ֲעשֹות ָבָאֶרץ ֲאֶשר ִתִּֽ ֵהיֶכם ְלַלֵלד ֶאְתֶכם ַלִּֽ ה ֱאֹלִּֽ

ה: ְלַמַען ִתיָרא ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ֶאת ָךל ֺחֹסָתיו וִמְצֹוָתיו ְבִרים ָשָלה ְלִרְשָתִּֽ ֹנִכי  ַאֶתם ֹעִּֽ ֲאֶשר ָאִּֽ

ֲעשֹות ֲאֶשר ִייַטב ַאָתה וִבְנָך וֶבן ִבְנָך ֹךל ְיֵמי ַחֶטיָך ולְ  ְמַצֶוָך ַמְרָת ַלִּֽ ַמְעָת ִיְשָרֵאל ְוָשִּֽ יָך: ְוָשִּֽ ֲאִרֺכן ָיֶמִּֽ ַמַען ַיִּֽ

ש: ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדָבִּֽ ֲאֶשר ִתְרבון ְמֹאד ַךִּֽ  ְלָך ַוִּֽ

ד: וְ  ָך: ְשַמע ִיְשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ְיֹהָוה ֶאָחִּֽ ְבָך וְבָכל ַנְפְשָך וְבָכל ְמֹאֶדִּֽ ָאַהְבָת ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבִּֽ

ָך: ְוִשַםְנָתם ְלָבֶניָך ְוִדַבְרָת ָבם ְבִש  ֹנִכי ְמַצְוָך ַהטֹום ַעל ְלָבֶבִּֽ ְבְתָך ְבֵביֶתָך ְוָהיו ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ֲאֶשר ָאִּֽ

יָך: וְכַתְבָתם ַעל ְמזֺזֹות וְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך  ָטֹפת ֵבין ֵעיֶנִּֽ ָך: וְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיו ְלֹטִּֽ ְבָשְכְבָך וְבקוֶמִּֽ וִּֽ

ֱאָמן ֹשֵמר ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד  ֶםִּֽ ֱאֹלִהים ָהֵאל ַהִּֽ י ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך הוא ָהִּֽ יָך: ְוָיַדְעָת ִךִּֽ הֲ ֵביֶתָך וִבְשָעֶרִּֽ ָביו ְלֹאִּֽ

ֲאִבידֹו ֹלא ְיַאֵחר ְלשְנאֹו ֶאל ָןָניו יְ  ְנָאיו ֶאל ָןָניו ְלַהִּֽ ֹור: וְמַשֵכם ְלֹשִּֽ ְמֵרי ִמְצֹוָתו ְלֶאֶלף דִּֽ ֹו: וְלֹשִּֽ ַשֶכם לִּֽ

ֲעשָתִּֽ  ֹנִכי ְמַצְוָך ַהטֹום ַלִּֽ ֺחִסים ְוֶאת  ַהִלְשָןִטים ֲאֶשר ָאִּֽ ַמְרָת ֶאת ַהִלְצָוה ְוֶאת ַהִּֽ  ם:ְוָשִּֽ

ת ַהבְ  ְוָהָיה ֲעִשיֶתם ֹאָתם ְוָשַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאִּֽ ִרית | ֵעֶקב ִתְשְמעון ֵאת ַהִלְשָןִטים ָהֵאֶכה וְשַמְרֶתם ַוִּֽ

י ִבְטְנָך וְפִרִּֽ  ַרְכָך ְוִהְרֶבָך וֵבַרְך ְןִרִּֽ ֲאֵהְבָך וֵבִּֽ יָך: ַוִּֽ ֲאֹבֶתִּֽ ירְשָך ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר ִנְשַבע ַלִּֽ י ַאְדָמֶתָך ְדָגְנָך ְוִתִּֽ

הְ  ְך: ָברוְך ִתִּֽ ֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלִּֽ ֲאָדָמה ֲאֶשר  ִנְשַבע ַלִּֽ ֶיה ִמָךל ְוִיְצָהֶרָך ְשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְשְתרת ֹצאֶנָך ַעל ָהִּֽ

ָך: ִךי ִאם ָשֹמר תִ  ֲעָקָרה וִבְבֶהְמֶתִּֽ ְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוִּֽ ַעִלים ֹלא ִיִּֽ ֹנִכי ָהִּֽ ְשְמרון ֶאת ָךל ַהִלְצָוה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאִּֽ



 25 תיקון לעוון זרע לבטלה

 

ֹו: ְוהֹוִריש ְיֹהוָ  ְלָדְבָקה בִּֽ ֵהיֶכם ָלֶלֶכת ְבָכל ְדָרָכיו וִּֽ ֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֲעשָתה ְלַאִּֽ ה ֶאת ָךל ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַלִּֽ

יִרְשֶתם גֹוִים ְגֹדִלים ַוִּֽ  ף ַרְגְלֶכם בֹו ָלֶכם ַהגֹוִים ָהֵאֶכה ִמִכְפֵניֶכם ִוִּֽ ם: ָךל ַהָלקֹום ֲאֶשר ִתְדֹרְך ַךִּֽ ֲעֺצִמים ִמֶךִּֽ

א ִיְתַינֵ  ם: ֹלִּֽ ְלֶכִּֽ ְהֶיה ְגֺבִּֽ ֲחרֹון ִיִּֽ ְהֶיה ִמן ַהִלְדָבר ְוַהְכָבנֹון ִמן ַהָםָהר ְנַהר ְןָרת ְוַעד ַהָטם ָהַאִּֽ ב ִאיש ִבְפֵניֶכם ִיִּֽ

ֲאֶכם ִיתֵ  ם:ַןְחְדֶכם ומֹוַרִּֽ ֲאֶשר ִדֶבר ָלֶכִּֽ ֵהיֶכם ַעל ְןֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתְדְרכו ָבה ַךִּֽ  ן ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

ֵהיכֶ  ה: ֶאת ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעו ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהטֹום ְבָרָכה וְקָלָלִּֽ ם ֲאֶשר ְרֵאה ָאִּֽ

ֹנִכי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם  ֹנִכי ָאִּֽ ֵהיֶכם ְוַסְרֶתם ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאִּֽ ֹום: ְוַהְסָלָלה ִאם ֹלא ִתְשְמעו ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ ַהטִּֽ

ם:  א ְיַדְעֶתִּֽ ֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלִּֽ  ְמַצֶוה ֶאְתֶכם ַהטֹום ָלֶלֶכת ַאִּֽ

ָהֵחל ֶחְרֵמש בַ  ֺבֹעת ִתְסָןר ָלְך ֵמִּֽ יֹהָוה ִשְבָעה ָשִּֽ ֺבעֹות ַלִּֽ ֹות: ְוָעִשיָת ַחג ָשִּֽ ֺבעִּֽ ָסָמה ָתֵחל ִלְסֹןר ִשְבָעה ָשִּֽ

ַמְחָת ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹל יָך: ְוֹשִָּֽ ֶרְכָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהִּֽ ֲאֶשר ְיָבִּֽ ְדָך ֲאֶשר ִתֵתן ַךִּֽ ֶהיָך ַאָתה וִבְנָך ֱאֹלֶהיָך ִמַמת ִנְדַבת ָיִּֽ

ֲאמָ   וִבתָך ַאְלָמָנה ֲאֶשר ְבִקְרֶבָך ַבָלקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר   ֶתָךְוַעְבְדָך ַוִּֽ ְוַהֵכִוי ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך ְוַהֵגר ְוַהָטתֹום ְוָהִּֽ

ֺחִסים  ַמְרָת ְוָעִשיָת ֶאת ַהִּֽ ם: ְוָזַכְרָת ִךי ֶעֶבד ָהִייָת ְבִמְצָרִים ְוָשִּֽ ֶכה: ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵךן ְשמֹו ָשִּֽ ַחג ָהֵאִּֽ

ַמְחָת ְבַחֶגָך ַאָתה וִבְנָך ו ָך: ְוֹשִָּֽ ָגְרְנָך וִמִטְקֶבִּֽ ֲעֶשה ְלָך ִשְבַעת ָיִמים ְבָאְסְןָך ִמִּֽ ֲאָמֶתָך ַהֺמךת ַתִּֽ ִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוִּֽ

יָך: ִשְבַעת ָיִמים ָתֹחג ַלִּֽ  ַאְלָמָנה ֲאֶשר ִבְשָעֶרִּֽ יֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַבָלקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְיֹהָוה ְוַהֵכִוי ְוַהֵגר ְוַהָטתֹום ְוָהִּֽ

ַח: ָשלֹוש ְןָעִמים ֲעֵשה ָיֶדיָך ְוָהִייָת ַאְך ָשֵמִּֽ ְתָך וְבֹכל ַמִּֽ ֶרְכָך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָכל  ְתבוָאִּֽ ָרֶאה  ִךי ְיָבִּֽ ַבָשָנה ֵיִּֽ

וְרָך ֶאת ְןֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ַבָלקֹום ֲאשֶ  ָרֶאה ָכל ְזכִּֽ ֺבעֹות וְבַחג ַהֺמךֹות ְוֹלא ֵיִּֽ ר ִיְבָחר ְבַחג ַהַלנֹות וְבַחג ַהָשִּֽ

ְך: ַתן ָלִּֽ ם: ִאיש ְךַמְתַנת ָידֹו ְךִבְרַךת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ָנִּֽ  ֶאת ְןֵני ְיֹהָוה ֵריָקִּֽ

ֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך ֲאֶשר ְיהֹ  ְטִרים ִתִּֽ ְפִטים ְוֹשִּֽ ְפטו ֶאת ָהָעם ִמְשַןט ֹשִּֽ ָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ִלְשָבֶטיָך ְוָשִּֽ

יַסֵכף ִד  א ִתַסח ֹשַחד ִךי ַהֹשַחד ְיַעֵור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִוִּֽ א ַתֶחה ִמְשָןט ֹלא ַתִךיר ָןִנים ְוֹלִּֽ ֶדק: ֹלִּֽ ם: ֶצִּֽ ְבֵרי ַצִדיִקִּֽ

ְחֶיה ְוָיִּֽ  ְפכו ֶצֶדק ֶצֶדק ִתְרֹדף ְלַמַען ִתִּֽ ְמרו ָיֵדינו ֹלא ָשִּֽ ְך: ְוָענו ְוָאִּֽ ַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלִּֽ

ו: ַךֵןר ְלַעְלָך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָןִדיָת ְיֹהָוה ְוַאל ִתֵתן ָדם ָנִקי ְבקֶ  ֶרב ַעְלָך ִיְשָרֵאל ֶאת ַהָדם ַהֶזה ְוֵעיֵנינו ֹלא ָראִּֽ

ה:ְוִנךַ  ֲעֶשה ַהָטָשר ְבֵעיֵני ְיֹהָוִּֽ ם: ְוַאָתה ְתַבֵער ַהָדם ַהָםִקי ִמִסְרֶבָך ִךי ַתִּֽ  ֵןר ָלֶהם ַהָדִּֽ

ֹו: ְוָרִאיָת ַבִשְבָיה אֵ  ְיֶביָך וְנָתנֹו ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוָשִביָת ִשְביִּֽ י ֵתֵצא ַלִלְלָחָמה ַעל ֹאִּֽ ֶשת ְיַפת ֹתַאר ִךִּֽ

ְשָתה ֶאת ִצןָ  ֲהֵבאָתה ֶאל תֹוְך ֵביֶתָך ְוִגְכָחה ֶאת ֹראָשה ְוָעִּֽ ה: ַוִּֽ ַקְחָת ְלָך ְלִאָשִּֽ ַשְקָת ָבה ְוָלִּֽ יָה: ָזכֹור ְוָחִּֽ ְרֶנִּֽ

ְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵםב ְבָך  ִים: ֲאֶשר ָקִּֽ אְתֶכם ִמִלְצָרִּֽ ֲחֶריָך ֵאת ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצִּֽ ֱחָשִלים ַאִּֽ ָךל ַהֶםִּֽ

ָהִניַחִּֽ ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ִמָךל ֹאְיֶביָך ִמָמִביב ָבָארֶ  ְ ים: ְוָהָיה בִּֽ ץ ֲאֶשר ְיֹהָוה ְוַאָתה ָעֵיף ְוָיֵגַע ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהִּֽ

ֲחָלה ְלִרְשָתה ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהשָ  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ח:ַנִּֽ  ָמִים ֹלא ִתְשָךִּֽ

ַקְחתָ  ה: ְוָלִּֽ יִרְשָתה ְוָיַשְבָת ָבִּֽ ֲחָלה ִוִּֽ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנִּֽ ֵראִשית ָךל ְוָהָיה ִךִּֽ  ֵמִּֽ

ַאְרְצָך ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ְושַ  ֲאָדָמה ֲאֶשר ָתִביא ֵמִּֽ ַלְכָת ֶאל ַהָלקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְןִרי ָהִּֽ ְמָת ַבֶחֶנא ְוָהִּֽ

ַמְרָת ֵאָליו ִהַגְדתִ  ְהֶיה ַבָטִמים ָהֵהם ְוָאִּֽ ם: וָבאָת ֶאל ַהֹךֵהן ֲאֶשר ִיִּֽ יֹהָוה ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵךן ְשמֹו ָשִּֽ י ַהטֹום ַלִּֽ

נו: ַוָתֹבאו ֶאל ַהָלקֹום ַהֶזה ַוֵטֵצא ִסיחן ֱאֹלֶהיָך ִךי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע יְ  ֲאֹבֵתינו ָלֶתת ָלִּֽ ֹהָוה ַלִּֽ

ֲחלָ  ם: ַוִםַסח ֶאת ַאְרָצם ַוִםְתָנה ְלַנִּֽ ֶלְך ַהָבָשן ִלְקָראֵתנו ַלִלְלָחָמה ַוַםֵךִּֽ ֶלְך ֶחְשבֹון ְועֹוג ֶמִּֽ אוֵבִני ְוַלָגִדי ֶמִּֽ ה ָלרִּֽ

ְמ  ֲחִצי ֵשֶבט ַהִּֽ ֲעִשיֶתם ֹאָתם ְלַמַען ַתְשִךילו ֵאת ָךל ֲאֶשר ְוַלִּֽ י: וְשַמְרֶתם ֶאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהֹזאת ַוִּֽ ַנִשִּֽ

ון: ֲעֹשִּֽ  ַתִּֽ

אֵשיֶכם ִשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְושְטֵריֶכם ֹךל ִאיש ִיְש  ֵהיֶכם ָרִּֽ ל: ָרֵאִּֽ ַאֶתם ִנָנִבים ַהטֹום ךְֺכֶכם ִלְפֵני ְיֹהָוה ֱאֹלִּֽ

יָך: ְלָעְבְרָך ִבְבִרית ְיֹהָוה אֱ  ֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ֹשֵאב ֵמיֶמִּֽ ֲחֶניָך ֵמִּֽ ֹלֶהיָך ַטְןֶכם ְנֵשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶשר ְבֶקֶרב ַמִּֽ
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אֵבדון ֹלא ַתִּֽ  ֹום: ִהַגְדִתי ָלֶכם ַהטֹום ִךי ָאֹבד ֹתִּֽ ָלתֹו ֲאֶשר ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹךֵרת ִעְלָך ַהטִּֽ ֲאִריֺכן ָיִמים ַעל וְבָאִּֽ

ִעֹדִתי ָבֶכם ַהטֹום ה: ַהִּֽ  ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאָתה ֹעֵבר ֶאת ַהַטְרֵדן ָלבֹוא ָשָלה ְלִרְשָתִּֽ

ְח  ַחִטים ְלַמַען ִתִּֽ ַחְרָת ַבִּֽ ַחִטים ְוַהָלֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַהְבָרָכה ְוַהְסָלָלה וָבִּֽ ֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה ַהִּֽ ָך: ְלַאִּֽ ֶיה ַאָתה ְוַזְרֶעִּֽ

ֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשַבע ְיהֹ  ֲאֹבֶתיָך ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמַע ְבֹקלֹו וְלָדְבָקה בֹו ִךי הוא ַחֶטיָך ְואֶרְך ָיֶמיָך ָלֶשֶבת ַעל ָהִּֽ ָוה ַלִּֽ

ם: ֲעקב ָלֵתת ָלֶהִּֽ ְלַיִּֽ  ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וִּֽ

ֹנִכי ַהטֹום ַוֵטֶלְך ֹמֶשה  ל: ַוטאֶמר ֲאֵלֶהם ֶבן ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה ָאִּֽ ַוְיַדֵבר ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ֶאל ָךל ִיְשָרֵאִּֽ

ה: ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך הוא ֹעֵבר ְלפָ  ֲעֹבר ֶאת ַהַטְרֵדן ַהֶזִּֽ יֹהָוה ָאַמר ֵאַלי ֹלא ַתִּֽ א אוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוִּֽ ֶניָך ֹלִּֽ

ה: הִּֽ  ֲאֶשר ִדֶבר ְיֹהָוִּֽ יִרְשָתם ְיֹהוֺשַע הוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך ַךִּֽ ַהְקִהילו ֵאַלי וא ַיְשִמיד ֶאת ַהגֹוִים ָהֵאֶכה ִמְכָפֶניָך ִוִּֽ

ֲאַדְבָרה ְבָאְזֵניֶהם ֵאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶכה ְוָאִעיָדה ָבם אֶ  ְטֵריֶכם ַוִּֽ ת ַהָשַמִים ְוֶאת ֶאת ָךל ִזְקֵני ִשְבֵטיֶכם ְוֹשִּֽ

י ַהְשֵחת ַתְשִחתון ְוַסְרֶתם ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִויִתי ֶאְתֶכם ְוָקרָ  ֲחֵרי מֹוִתי ִךִּֽ ֶרץ: ִךי ָיַדְעִתי ַאִּֽ את ֶאְתֶכם ָהָאִּֽ

ֲעֵשה  ֲעשו ֶאת ָהַרע ְבֵעיֵני ְיֹהָוה ְלַהְכִעיסֹו ְבַמִּֽ ֲחִרית ַהָטִמים ִךי ַתִּֽ ָרָעה ְבַאִּֽ ם: ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ְבָאְזֵני ָךל ָהִּֽ ְיֵדיֶכִּֽ

ם:  ְקַהל ִיְשָרֵאל ֶאת ִדְבֵרי ַהִשיָרה ַהֹזאת ַעד ֺתָלִּֽ

ֲערף ַךָלָטר ִלְקִחי ִתַזל ַךַחל ִאְמָרִתי ךִ  י: ַיִּֽ ֲאַדֵבָרה ְוִתְשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפִּֽ ֲאִזינו ַהָשַמִים ַוִּֽ ְשִעיִרם ֲעֵלי ַהִּֽ

ינו: ַוְיַדֵבר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה ְבֶעֶצם ַהט ֶדֶשא אֹלֵהִּֽ ֶשב: ִךי ֵשם ְיֹהָוה ֶאְקָרא ָהבו ֹגֶדל ֵלִּֽ ֹום ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעִּֽ

ֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל ְןֵני ְיֵרחֹו וְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ר: ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהִּֽ  ַהֶזה ֵלאֹמִּֽ

ָאֵסף ֶאל ַעֶליָך ה: וֺמת ָבָהר ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָלה ְוֵהִּֽ ֲאֺחָזִּֽ ֲאֶשר ֵמת  ְךַנַען ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַלִּֽ ַךִּֽ

י  יו: ַעל ֲאֶשר ְמַעְלֶתם ִבי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבֵמִּֽ ֲהרן ָאִחיָך ְבהר ָהָהר ַוֵטָאֶסף ֶאל ַעָלִּֽ ְמִריַבת ָקֵדש ִמְדַבר ַאִּֽ

ל: ִךי ִמֶםֶגד ִתְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ְוָשָלה ֹלא ָתבֹוא  א ִקַדְשֶתם אֹוִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ ֶאל ָהָאֶרץ ִצן ַעל ֲאֶשר ֹלִּֽ

ל:   ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ

ֱאֹלהִ  ֹו: ַוֹטאַמר ְיֹהָוה ִמִמיַני ָבא ְוָזַרח ְוזאת ַהְבָרָכה ֲאֶשר ֵבַרְך ֹמֶשה ִאיש ָהִּֽ ים ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְפֵני מֹותִּֽ

מֹו: ַאף ֹחֵבב ַעִלים ָךל ְקדָשי יִמינֹו ֵאְש ָדת ָלִּֽ ֲבבת ֹקֶדש ִמִּֽ ו ִמֵשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָןאָרן ְוָאָתה ֵמִרִּֽ

א ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְךֹמֶשה ֲאֶשר ְיָדעֹו ְיֹהָוה ָןִנים ֶאל ְבָיֶדָך ְוֵהם ֺתךו ְלַרְגֶלָך ִיָשא ִמַד  יָך: ְוֹלִּֽ ְבֹרֶתִּֽ

ֲעֹשֹות ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה וְלָכל ֲעָבָדיו ולְ  ֹוְפִתים ֲאֶשר ְשָלחֹו ְיֹהָוה ַלִּֽ ֹאֹתת ְוַהלִּֽ ים: ְלָכל ָהִּֽ ֹו: ָןִנִּֽ ָכל ַאְרצִּֽ

ל: ) יוד אידנ(וְלֹכל ַהָטד )ֺהָד  ֲחָזָקה וְלֹכל ַהלֹוָרא ַהָגדֹול ֲאֶשר ָעָשה ֹמֶשה ְלֵעיֵני ָךל )ךָֺל( ִיְשָרֵאִּֽ  ( ַהִּֽ

 נביאים

ר: ֹמֶשה ַעְבִדי  ֵמת ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶשה ֶעֶבד ְיֹהָוה ַוטאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ְיהֹוֺשַע ִבן נון ְמָשֵרת ֹמֶשה ֵלאֹמִּֽ

ל: ָךל ְוַעָתה קו ם ֲעבר ֶאת ַהַטְרֵדן ַהֶזה ַאָתה ְוָכל ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ָלֶהם ִלְבֵני ִיְשָרֵאִּֽ

ה: ַוַטֲעבד ִיְשָרֵאל ֶאת ְיהֹ  ף ַרְגְלֶכם בֹו ָלֶכם ְנַתִתיו ַךֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל ֹמֶשִּֽ ְיֵמי  ָוה ֹךלָמקֹום ֲאֶשר ִתְדֹרְך ַךִּֽ

ר ָעָשה ְיהֹוֺשַע ְוכל ְיֵמי ַהְזֵקִנים ֲאֶשר ֶהֱאִריכו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹוֺשַע ַוֲאֶשר ָיְדעו ֵאת ָךל ַמֲעֵשה ְיֹהָוה ֲאשֶ 

ל: ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶשר ֶהֱעלו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִלְצַרִים ֶדה ֲאֶשר ָקָנה ְבֶחְלַקת ַהשָ   ָקְברו ִבְשֶכם  ְלִיְשָרֵאִּֽ

 ָ ן )ֺבן ה: ְוֶאְלָעָזר ֶבִּֽ י יֹוֵסף ְלַנֲחָלִּֽ ְהיו ִלְבֵנִּֽ י ְשֶכם ְבֵמָאה ְקִשיָטה ַוִטִּֽ י ֲחמֹור ֲאִבִּֽ ( ַאֲהֹרן ֵמת ַיֲעקב ֵמֵאת ְבֵנִּֽ

ִים: )הי  יְנָחס ְבנֹו ֲאֶשר ִנַתן לֹו ְבַהר )ֺבָר( ֶאְפָרִּֽ  אינד(ַוִטְקְברו ֹאתֹו ְבִגְבַעת ִןִּֽ

ְךַנֲעִני ַבתְ  ִטְשֲאלו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַביֹהָוה ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָכנו ֶאל ַהִּֽ ֹו: ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ְיהֹוֺשַע ַוִּֽ ִחָכה ְלִהָכֶחם בִּֽ

ֹו: ַוטאֶמר ְיהוָדה ְלִשְמעוֹ  ן ָאִחיו ֲעֵלה ִאִתי ְבגֹוָרִלי ַוטאֶמר ְיֹהָוה ְיהוָדה ַיֲעֶלה ִהֵםה ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְבָידִּֽ

ֲעשו ֵכן ְבֵני ֹון: ַוַטִּֽ ְךַנֲעִני ְוָהַלְכִתי ַגם ֲאִני ִאְתָך ְבגֹוָרֶלָך ַוֵטֶלְך ִאתֹו ִשְמעִּֽ ָכֲחָמה ַבִּֽ ִבְנָיִמן ַוִטְשאו ָנִשים  ְוִנִּֽ
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ם: ַוִטְתַהְככו ְלִמְסָןָרם ִמן ַהְלֹחְללֹות ֲאֶשר ָגָזלו ַוֵטְלכו ַוָטשו בו ֶאל ַנֲחָלָתם ַוִטְבנו ֶאת ֶהָעִרים ַוֵטְשבו ָבֶהִּֽ

ֹו: ַבָטִמי י ִיְשָרֵאל ָבֵעת ַהִהיא ִאיש ְלִשְבטֹו וְלִמְשַןְחתֹו ַוֵטְצאו ִמָשם ִאיש ְלַנֲחָלתִּֽ ם ָהֵהם )ֺהָם( ִמָשם ְבֵנִּֽ

ה: ֵאין ֶמֶלְך ְבִיְשָרֵאל ִאיש ַהטָ   ויו דאני( )ָשר ְבֵעיָניו )ֺבָו( ַיֲעֹשִֶּֽ

ף ַוְיִהי ִאיש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים וְשמֹו ֶאְלָקָנה ֶבן ְיֹרָחם ֶבן ֱאִליהוא ֶבן ֹתחו ֶבן צו

י: ְולֹו ְשֵתי ָנִשים ֵשם ַאַחת ַחָםה ְוֵשם ַהֵשִנית ְןִנָםה  ים: ְוָעָלה ֶאְפָרִתִּֽ ַוְיִהי ִלְפִנָםה ְיָלִדים וְלַחָםה ֵאין ְיָלִדִּֽ

י ֵעלִ  ְשַתֲחֹות ְוִלְזבַח ַליֹהָוה ְצָבאֹות ְבִשֹלה ְוָשם ְשֵני ְבֵנִּֽ ִעירֹו ִמָטִמים ָיִמיָמה ְלִהִּֽ י ָחְפִני ָהִאיש ַההוא ֵמִּֽ

ה: ַהֹךל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהלֶ  ָך: ַוֹטאֶמר וִפְנָחס ֹךֲהִנים ַליֹהָוִּֽ ֶלְך ַלֶלֶלְך ַוטאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶלֶלְך ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ִיְרֶצִּֽ

ֹוְתָך ִבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַליֹהָוה ֱאֹלַהי ֹעלֹות ִחָםם ַוִטֶקן ָד  י ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאִּֽ ִוד ֶאת ַהֶלֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ֹלא ִךִּֽ

יֹהָוה ַוַטַעל ֹעלֹות וְשָלִמים ַוֵטָעֵתר ַהגֶרן ְוֶאת ַהָבָקר ְבֶכֶסף ְש  ים: ַוִטֶבן ָשם )ֺשָם( ָדִוד ִמְזֵבַח ַלִּֽ ָקִלים ֲחִמִשִּֽ

ל:   הי אידנ( )ְיֹהָוה ָלָאֶרץ ַוֵתָעַצר ַהַלֵגָפה ֵמַעל )ֺמָל( ִיְשָרֵאִּֽ

ֹו: ַוֹטאְמרו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקשו ַלאֹדִני ַהֶלֶלְך ַנֲעָרה ְוַהֶלֶלְך ָדִוד ָזֵקן ָבא ַבָטִמים ַוְיַכֺמהו ַבְבָגִדים ְוֹל א ִיַחם לִּֽ

ֶלְך: ַוְיַבְקשו ַנֲערָ  ְמָדה ִלְפֵני ַהֶלֶלְך וְתִהי לֹו ֹסֶכֶנת ְוָשְכָבה ְבֵחיֶקָך ְוַחם ַלאֹדִני ַהֶלִּֽ ה ָיָפה ְבֹכל ְבתוָלה ְוָעִּֽ

ִטְמְצאו ֶאת אֲ  ֶלְך: ַוְיַדֵבר ִאתֹו ֹטבֹות ַוִטֵתן ֶאת ִךְסאֹו ֵמַעל ְגבול ִיְשָרֵאל ַוִּֽ ִביַשג ַהשוַנִלית ַוָטִבאו ֹאָתה ַלֶלִּֽ

י ל: ְוִשָםא ֵאת ִבְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ָתִמיד ְלָפָניו ָךל ְיֵמי ַחָטִּֽ ו: ַוֲאֺרָחתֹו ִךֵמא ַהְלָלִכים ֲאֶשר ִאתֹו ְבָבֶבִּֽ

יו: ֲאֺרַחת )  יוד דנאי( )ֺאָת( ָתִמיד ִנְתָנה כֹו ֵמֵאת ַהֶלֶלְך ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ֹךל ְיֵמי )יָֺי( ַחָטִּֽ

ְעָיהו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה ַעל ְיהוָדה ִוירוָשָלִים ִביֵמי ֺעִזָטהו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָטהו ַמלְ  ה: ֲחזֹון ְיַשִּֽ ֵכי ְיהוָדִּֽ

י: ָיַדע שֹור ֹקֵנהו וַ ִשְמעו שָ  ֲחמֹור ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִךי ְיֹהָוה ִדֵבר ָבִנים ִגַדְלִתי ְורֹוַמְמִתי ְוֵהם ָןְשעו ִבִּֽ

ן: ִךי ַכֲאֶשר ַהָשַמִים ַהֳחָדִשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָשה  ֲאֶשר ֲאִני ֵאבוס ְבָעָליו ִיְשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִלי ֹלא ִהְתבֹוָנִּֽ

ֵדי חֶדש ְבָחְדשֹו וִמֵדי ַשָבת בְ  ם: ְוָהָיה ִמִּֽ ַשַבתֹו ֹעֶשה ֹעְמִדים ְלָפַני ְנֺאם ְיֹהָוה ֵךן ַיֲעֹמד ַזְרֲעֶכם ְוִשְמֶכִּֽ

ה: ְוָיְצאו ְוָראו )ֺוָו( ְבִפְגֵרי ָהֲאָנִשים ַהןְשִעים ִבי ִךי תֹוַלְעָתם  ָיבֹוא ָכל ָבָשר ְלִהְשַתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיֹהָוִּֽ

ֵדי חֶדש ְבָחְדשֹו וִמֵדי ַשָבת  ר: ְוָהָיה ִמִּֽ ְבַשַבתֹו ֹלא ָתמות ְוִאָשם ֹלא ִתְכֶבה ְוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל )ֺלָל( ָבֹשִָּֽ

ה: )יכוין הי דניא(  ָיבֹוא ָכל ָבָשר ְלִהְשַתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיֹהָוִּֽ

ן: ֲאֶשר ָהָיה ְדַבר ְיֹהָוה ֵאָליו בִ  ִדְבֵרי ֲהִנים ֲאֶשר ַבֲעָנתֹות ְבֶאֶרץ ִבְנָיִמִּֽ יֵמי ִיְרְמָיהו ֶבן ִחְלִקָטהו ִמן ַהֹךִּֽ

ֹו: ַוְיִהי ִביֵמי ְיהֹוָיִקים ֶבן ֹיאִשָטהו מֶ  ֶלְך ְיהוָדה ֹיאִשָטהו ֶבן ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהוָדה ִבְשלש ֶעְשֵרה ָשָנה ְלָמְלכִּֽ

י: ַוְיַדֵבר ַעד ֹתם ַעְשֵתי ֶעְשֵרה ָשָנה ְלִצְדִקָטהו ֶבן ֹיאִשָטהו ֶמֶלְך ְיהוָדה ַעד ְגלֹות ְירוָשַלִים ַבֹחֶדש ַהֲחִמ  יִשִּֽ

ל: ְוִשםָ  ה ֵאת ִבְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ִאתֹו ֹטבֹות ַוִטֵתן ֶאת ִךְסאֹו ִמַמַעל ְלִכֵמא ַהְלָלִכים ֲאֶשר ִאתֹו ְבָבֶבִּֽ

ֶלְך ָבֶבל ְדַבר יֹום ְביוֹ  יו: ַוֲאֺרָחתֹו ֲאֺרַחת )ֺאָת( ָתִמיד ִנְתָנה כֹו ֵמֵאת ֶמִּֽ מֹו ַעד יֹום ְלָפָניו ָתִמיד ָךל ְיֵמי ַחָטִּֽ

יו: )ויו דיאנ(  מֹותֹו ֹךל ְיֵמי )יָֺי( ַחָטִּֽ

ֹוְך ַהגֹוָלה ַעל ְנַהר ְךָבר ִנְפְתחו ַהָשַמִים ָוֶאְרֶאה ִבְשלִשים ָשָנה ָבִּֽ  ַוְיִהי ְרִביִעי ַבֲחִמָשה ַלֹחֶדש ַוֲאִני ְבתִּֽ

ין: ָהיה ָהָיה ְדַבר ְיֹהָוה ים: ַבֲחִמָשה ַלֹחֶדש ִהיא ַהָשָנה ַהֲחִמיִשית ְלָגלות ַהֶלֶלְך יֹוָיִכִּֽ ֶאל  ַמְראֹות ֱאֹלִהִּֽ

ה: ָוֵאֶרא ְוִהֵםה רוַח ְסָעָרה ָבָאהְיֶחְזֵקאל ֶבן ב  וִזי ַהֹךֵהן ְבֶאֶרץ ַךְשִדים ַעל ְנַהר ְךָבר ַוְתִהי ָעָליו ָשם ַיד ְיֹהָוִּֽ

ש: וִמתוֹ  ה לֹו ָסִביב וִמתֹוָכה ְךֵעין ַהַחְשַמל ִמתֹוְך ָהֵאִּֽ ְדמות  ָכהִמן ַהָנפֹון ָעָנן ָגדֹול ְוֵאש ִמְתַלַסַחת ְונַגִּֽ

ם: ָםה: ְוַאְרָבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַבע ְךָנַפִים ְלַאַחת ָלֶהִּֽ יֶהן ְדמות ָאָדם ָלֵהִּֽ ְוַרְגֵליֶהם  ַאְרַבע ַחטֹות ְוֶזה ַמְרֵאִּֽ

ל: ִויֵדי ָאָדם ִמַתַחת ךַ  ְנֵפיֶהם ַעל ַאְרַבַעת ֶרֶגל ְיָשָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְךַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְונְצִצים ְךֵעין ְנחֶשת ָקָלִּֽ

ְברת ִאָשה ֶאל ֲאחֹוָתה ַךְנֵפיֶהם ֹלא ִיַמבו ְבֶלְכָתן ִאיש ם: ֹחִּֽ ֶאל ֵעֶבר  ִרְבֵעיֶהם וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַבְעָתִּֽ
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כו: וְדמות ְןֵניֶהם ַהְשֹמאול ְלַאְרַבְעָתן וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָטִמין ְלַאְרַבְעתָ   ְןֵני ָאָדם  ָןָניו ֵיֵלִּֽ ם וְפֵני שֹור ֵמִּֽ

ן: וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְןֺרדֹות ִמְלָמְעָלה ְלִאיש ְשַתִים ֹחְברֹות ִאיש וְשַתִים מְ  ַכמֹות ֵאת וְפֵני ֶנֶשר ְלַאְרַבְעָתִּֽ

הְ  ָנה: ְוִאיש ֶאל ֵעֶבר ָןָניו ֵיֵלכו ֶאל ֲאֶשר ִיִּֽ ן: וְדמות ְגִוֹטֵתיֶהִּֽ ֶיה ָשָלה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ֹלא ִיַמבו ְבֶלְכָתִּֽ

ֲערֹות ְךַמְרֵאה ַהַכִןִדים ִהיא ִמְתַהֶכֶכת ֵבין ַהַחטֹות ְונַגה ָלֵאש וִמ  ן ָהֵאש ַהַחטֹות ַמְרֵאיֶהם ְךַגֲחֵלי ֵאש ֹבִּֽ

ק: ְוַהַחטֹות ָרצֹוא ָושֹוב ְךַמְר  ק: ָוֵאֶרא ַהַחטֹות ְוִהֵםה אֹוַפן ֶאָחד ָבָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחטֹות יֹוֵצא ָבָרִּֽ ֵאה ַהָבָזִּֽ

יו: ַמְרֵאה ָהאֹוַפִםים וַמֲעֵשיֶהם ְךֵעין ַתְרִשיש וְדמות ֶאָחד ְלַאְרַבְעָתן וַמְרֵאיֶהם ומַ  ֲעֵשיֶהם ְלַאְרַבַעת ָןָנִּֽ

ן: ְוַגֵביֶהן ְוֹגַבה ַךֲאֶשר ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ְבתֹוְך ָהאוֹ  ן: ַעל ַאְרַבַעת ִרְבֵעיֶהן ְבֶלְכָתם ֵיֵלכו ֹלא ִיַמבו ְבֶלְכָתִּֽ ָפִּֽ

ַחטֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפִםים ֶאְצָלם  ן: וְבֶלֶכת ַהִּֽ וְבִהָםֵשא ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם ְוַגֹבָתם ְמֵלֹאת ֵעיַנִים ָסִביב ְלַאְרַבְעָתִּֽ

ַחטֹות ֵמַעל ְהֶיה ָשם ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ָשָלה ָהרוַח ָלֶלֶכת ְוָהאֹוַפִםים  ַהִּֽ ים: ַעל ֲאֶשר ִיִּֽ ָהָאֶרץ ִיָםְשאו ָהאֹוַפִםִּֽ

ְבִהָםְשָאם ֵמַעל  ֲעֹמדו וִּֽ ים: ְבֶלְכָתם ֵיֵלכו וְבָעְמָדם ַיִּֽ ץ ִיָםְשאו ָהָארֶ ִיָםְשאו ְלֺעָלָתם ִךי רוַח ַהַחָטה ָבאֹוַפִםִּֽ

ים: וְדמות ַעל ָראֵשי ַהַחָטה ָרִקיַע ְךֵעין ַהֶסַרח ַהםֹוָרא ֹוַפִםים ְלֺעָלָתם ִךי רוַח ַהַחָטה ָבאֹוַפִםִּֽ ָנטוי ַעל  ָהאִּֽ

ְעָלה: ְוַתַחת ָהָרִקיַע ַךְנֵפיֶהם ְיָשרֹות ִאָשה ֶאל ֲאחֹוָתה ְלִאיש ְשַתִים  ְמַכמֹות ָלֵהָםה וְלִאיש ָראֵשיֶהם ִמְלָמִּֽ

ם: ָוֶאְשַמע ֶאת קֹול ַךְנֵפיֶהם ְךקֹול ַמִים ַרִבים ְךקֹול ַשַדי ְבלֶ  ְכָתם קֹול ְשַתִים ְמַכמֹות ָלֵהָםה ֵאת ְגִוֹטֵתיֶהִּֽ

ן: ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיעַ  ֲאֶשר ַעל ֹראָשם ְבָעְמָדם ְתַרֶןיָנה  ֲהֺמָכה ְךקֹול ַמֲחֶנה ְבָעְמָדם ְתַרֶןיָנה ַכְנֵפיֶהִּֽ

ֶבן ַסִןיר ְדמות ִךֵמא ְוַעל ְדמות ַהִךֵמא ְדמו ן: וִמַלַעל ָלָרִקיַע ֲאֶשר ַעל ֹראָשם ְךַמְרֵאה ֶאִּֽ ת ְךַמְרֵאה ַכְנֵפיֶהִּֽ

ית ְעָלה: ָוֵאֶרא ְךֵעין ַחְשַמל ְךַמְרֵאה ֵאש ֵבִּֽ ָלה ָסִביב ִמַלְרֵאה ָמְתָניו וְלָמְעָלה וִמַלְרֵאה  ָאָדם ָעָליו ִמְלָמִּֽ

ְהֶיה ֶבָעָנן ְביֹום ַהגֶ  יב: ְךַמְרֵאה ַהֶסֶשת ֲאֶשר ִיִּֽ ה לֹו ָסִבִּֽ ֶשם ֵךן ַמְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָחה ָרִאיִתי ְךַמְרֵאה ֵאש ְוֹנַגִּֽ

ר: ַוִתָשֵאִני רוַח ַהםַגה ָסִביב הוא ַמְרֵאה ְדמות ְךבֹוד ְיֹהָוה ָוִּֽ  ֶאְרֶאה ָוֶאןל ַעל ָןַני ָוֶאְשַמע קֹול ְמַדֵבִּֽ

ֹו: וְפַאת  ֶנְגָבה ֲחֵמש ֵמאֹות ְוַאְרַבַעת אֲ  ָלִפים ָוֶאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש ָגדֹול ָברוְך ְךבֹוד ְיֹהָוה ִמְלקֹומִּֽ

ד: ְןַאת ָיָלה ֲחֵמש ֵמאֹות ִמָדה וְשָעִרים ְשלָשה ַשַער ִשְמעֹון אֶ  ָחד ַשַער ִיָששָכר ֶאָחד ַשַער ְזבוֺלן ֶאָחִּֽ

ד: ָסִביב ְשֹמָנה ) ֲעֵריֶהם ְשלָשה ַשַער ָגד ֶאָחד ַשַער ָאֵשר ֶאָחד ַשַער ַנְפָתִלי ֶאָחִּֽ ֺשָה( ְוַאְרַבַעת ֲאָלִפים ַשִּֽ

ָלה: )יכוין הי דינא(ָעָשר ָאֶלף ְוֵשם ָהִעיר ִמטֹום ְיֹהָוה )  יָֺה( ָשִּֽ

ֲאֶשר ָהָיה ֶאל הֹוֵשַע ֶבן ְבֵאִרי ִביֵמי ֺעִזָטה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָטה ַמְלֵכי ְיהוָדה וִביֵמי ָיָרְבָעם ֶבן  ְדַבר ְיֹהָוה

ל: ְתִחַכת ִדֶבר ְיֹהָוה ְבהֹוֵשַע ַוֹטאֶמר ְיֹהָוה  ֶאל הֹוֵשַע ֵלְך ַקח ְלָך ֵאֶשת ְזנוִנים ְוַיְלֵדי יֹוָאש ֶמֶלְך ִיְשָרֵאִּֽ

ֶלד ל ה: ַוֵטֶלְך ַוִטַסח ֶאת ֹגֶמר ַבת ִדְבָלִים ַוַתַהר ַוֵתִּֽ ַאֲחֵרי ְיֹהָוִּֽ י ָזנה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמִּֽ ן:ְזנוִנים ִךִּֽ  ֹו ֵבִּֽ

ֶרץ: ְתִפָכה יֹהָוה ְבֵהיַכל ָקְדשֹו ַהס ִמָןָניו ָךל ָהָאִּֽ ֹות: ְיֹהָוה ָשַמְעִתי ִשְמֲעָך ַוִּֽ  ַלֲחַבסוק ַהָםִביא ַעל ִשְגֹינִּֽ

ֹור: ֱאלֹוַה ִמֵתיָמן ָיבוֹ  ָיֵראִתי ָעְלָך ְבֶקֶרב ָשִנים ַחֵטיהו ְבֶקֶרב ָשִנים תֹוִדיַע ְבֹרֶגז ַרֵחם ִתְזךִּֽ א ְוָקדֹוש ְיֹהָוה ָןִּֽ

ַהר ָןאָרן ֶסָלה ִךָמה ָשַמִים ה ְהֶיה ַקְרַנִים ִמָטדֹו לֹו ְוָשם ֶחְביֹון ֵמִּֽ ֶרץ: ְוֹנַגה ָךאֹור ִתִּֽ ֹודֹו וְתִהָכתֹו ָמְלָאה ָהָאִּֽ

ְצצו ַהְר  יו: ָעַמד ַוְימֶדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוַטֵתר גֹוִים ַוִטְתֹןִּֽ ה: ְלָפָניו ֵיֶלְך ָדֶבר ְוֵיֵצא ֶרֶשף ְלַרְגָלִּֽ ֵרי ַעד ַשחו ֺעֹזִּֽ

ן: ֲהִבְנָהִרים ָחָרה ִגְבעֹות עוֹ  ֹו: ַתַחת ָאֶון ָרִאיִתי ָאֳהֵלי כוָשן ִיְרְגזון ְיִריעֹות ֶאֶרץ ִמְדָיִּֽ ָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לִּֽ

ה: ֶעְרָיה ֵתעֹור  ָך ַקְשתֶ ְיֹהָוה ִאם ַבְםָהִרים ַאֶןָך ִאם ַבָטם ֶעְבָרֶתָך ִךי ִתְרַךב ַעל סוֶסיָך ַמְרְךֹבֶתיָך ְישוָעִּֽ

ֶרץ: ָראוָך ָיִחילו ָהִרים ֶזֶרם ַמִים ָעָבר ָנַתן ְתהֹום קֹולֹו רֹום  ְשֺבעֹות ַמחֹות אֶמר ֶסָלה ְנָהרֹות ְתַבַסע ָאִּֽ

ָך: ְבַזַעם ִתְצַעד ָאֶרץ א: ֶשֶמש ָיֵרַח ָעַמד ְזֺבָלה ְלאֹור ִחֶניָך ְיַהֵככו ְלֹנַגה ְבַרק ֲחִניֶתִּֽ ַאף ָתדוש בְ  ָיֵדיהו ָנֹשִָּֽ

ָלה:  אש ִמֵבית ָרָשע ָערֹות ְיסֹוד ַעד ַצָואר ֶסִּֽ ם: ָיָצאָת ְלֵיַשע ַעֶלָך ְלֵיַשע ֶאת ְמִשיֶחָך ָמַחְצָת ֹרִ ָנַקְבָת גֹוִיִּֽ

ר: ָדַרְכָת ַבטָ  ים: ְבַמָחיו ראש ְןָרָזיו ִיְסֲערו ַלֲהִפיֵצִני ֲעִליֺצָתם ְךמֹו ֶלֱאכל ָעִני ַבִלְסָתִּֽ ם סוֶסיָך ֹחֶמר ַמִים ַרִבִּֽ
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ָרה ַלֲעלֹות ָשַמְעִתי ַוִתְרַגז ִבְטִני ְלקֹול ָצלֲלו ְשָפַתי ָיבֹוא ָרָקב ַבֲעָצַמי ְוַתְחַתי ֶאְרָגז ֲאֶשר ָאנוַח ְליֹום צָ 

א ִתְפָרח ְוֵאין ְיבול ַבְגָפִנים ִךֵחש מַ  י ְתֵאָנה ֹלִּֽ םו: ִךִּֽ ֲעֵשה ַזִית וְשֵדמֹות ֹלא ָעָשה ֹאֶכל ָגַזר ְלַעם ְיגוֶדִּֽ

י: יֱֹהִוה )קרי: ֱאֹלִהים ים: ַוֲאִני ַביֹהָוה ֶאְעלֹוָזה ָאִגיָלה ֵבאֹלֵהי ִיְשִעִּֽ ( ֲאֹדָני ִמִלְכָלה ֹצאן ְוֵאין ָבָקר ָבְרָפִתִּֽ

ַאָטלֹות ְוַעל ָבמֹוַתי ַיְדִרֵכִני ַלְמ  י: ִזְכרו תֹוַרת ֹמֶשה ַעְבִדי ֲאֶשר ִצִויִתי אֹותֹו ֵחיִלי ַוָטֶשם ַרְגַלי ָךִּֽ ַנֵנַח ִבְנִגינֹוָתִּֽ

ֹנִכי ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָטה ַהָםִביא ִלְפֵני בֹוא יֹום  ים: ִהֵםה ָאִּֽ ְיֹהָוה ְבֹחֵרב ַעל ָךל ִיְשָרֵאל ֺחִסים וִמְשָןִטִּֽ

א: ְוֵהִשיב ֵלב )ֺלבָ  ( ָאבֹות ַעל ָבִנים ְוֵלב ָבִנים ַעל ֲאבֹוָתם ֶןן ָאבֹוא ְוִהֵךיִתי ֶאת ָהָאֶרץ )ֺהָץ( ַהָגדֹול ְוַהםֹוָרִּֽ

א: )א נאדי( ֹנִכי ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָטה ַהָםִביא ִלְפֵני בֹוא יֹום ְיֹהָוה ַהָגדֹול ְוַהםֹוָרִּֽ ֶרם: ִהֵםה ָאִּֽ  ֵחִּֽ

 כתובים

ְפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵטֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהוָדה ָלגור ִבְשֵדי מֹוָאב הוא ְוִאְשתֹו  ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשִּֽ

י ֳעִמי ְוֵשם ְשֵנִּֽ יו: ְוֵשם ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשתֹו ָנִּֽ ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵבית ֶלֶחם  וְשֵני ָבָנִּֽ

יָה: ַוִטְשאו לָ ְיהוָדה ַוטָ  ֳעִמי ַוִתָשֵאר ִהיא וְשֵני ָבֶנִּֽ ם: ַוָטָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיש ָנִּֽ ְהיו ָשִּֽ י מֹוָאב ַוִטִּֽ ֶהם באו ְשֵדִּֽ

ים: ַוָטֺמתו ַגם ְשֵני ַאַחת ָעְרָןה ְוֵשם ַהֵשִנית רות ַוֵטְשבו ָשם ְךֶעֶשר ָשִנִּֽ ֲאִבטֹות ֵשם ָהִּֽ ם ַמְחלֹון הֶ ָנִשים ֹמִּֽ

ה: ַוָתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָתָשב ִמְשֵדי מֹוָאב  ִאיָשִּֽ ִאָשה ִמְשֵני ְיָלֶדיָה וֵמִּֽ ְמָעה ִבְשֵדה ְוִכְליֹון ַוִתָשֵאר ָהִּֽ ִךי ָשִּֽ

ְיתָ  ֶחם: ַוֵתֵצא ִמן ַהָלקֹום ֲאֶשר ָהִּֽ י ָפַקד ְיֹהָוה ֶאת ַעלֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלִּֽ ה ָשָלה וְשֵתי ַכֹּלֶתיָה ִעָלה מֹוָאב ִךִּֽ

ֳעִמי ִלְשֵתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה שְבָנה ִאָשה ְלֵבית אִ  ה: ַותאֶמר ָנִּֽ ָלה ַיַעש ַוֵתַלְכָנה ַבֶדֶרְך ָלשוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהוָדִּֽ

י: ִיֵתן ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם ַהֵלִתים ְוִעָלִדִּֽ ָ ְמנוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשה  ְיֹהָוה ִעָלֶכם ֶחֶסד ַךִּֽ ְיֹהָוה ָלֶכם וְמֶצאן

ֳעִמי שְבָנה ְבֹנַתי ָלָלה שֶ ַוִתַשק ָלֶהן ַותִ  ְך: ַותאֶמר ָנִּֽ י ִאָתְך ָנשוב ְלַעֵלִּֽ יָנה: ַוֹתאַמְרָנה ָכה ִךִּֽ אָנה קֹוָלן ַוִתְבֶךִּֽ

ֵמַעי ְוָהי עֹוד ִלי ָבִנים ְבִּֽ ְהיֹות ְלִאיש ִךי ָאַמְרִתי ֵתַלְכָנה ִעִלי ַהִּֽ ים: שְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִךי ָזַקְנִתי ִמִּֽ ֲאָנִשִּֽ ו ָלֶכם ַלִּֽ

ים: ֲהָלֵהן ְתַשֵבְרָנה ַעד ֲאֶשר ִיְגָדלו ֲהלָ  ָעֵגָנה ֶיש ִלי ִתְקָוה ַגם ָהִייִתי ַהַכְיָלה ְלִאיש ְוַגם ָיַלְדִתי ָבִנִּֽ ֵהן ֵתִּֽ

ה:ְלִבְלִתי ֱהיֹות  ְצָאה ִבי ַיד ְיֹהָוִּֽ י ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶךם ִךי ָיִּֽ ָנה קֹוָלן ַוִתְבֶךיָנה עֹוד אשֶ ַותִ  ְלִאיש ַאל ְבֹנַתי ִךִּֽ

ה: ַוֹתאֶמר ִהֵםה ָשָבה ְיִבְמֵתְך ֶאל ַעָלה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה שו ֲחמֹוָתה ְורות ָדְבָקה ָבִּֽ ֲחֵריַוִתַשק ָעְרָןה ַלִּֽ  ִבי ַאִּֽ

ֲאשֶ  ְלִכי ֵאֵלְך וַבִּֽ ֲחָרִיְך ִךי ֶאל ֲאֶשר ֵתִּֽ ַאִּֽ ְך: ַותאֶמר רות ַאל ִתְפְגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלשוב ֵמִּֽ ר ָתִליִני ָאִלין ְיִבְמֵתִּֽ

ֲעֶשה ְיֹהָוה ִלי ְוכ ֲאֶשר ָתמוִתי ָאמות ְוָשם ֶאָסֵבר ֹךה ַיִּֽ י: ַבִּֽ אֹלַהִיְך ֱאֹלָהִּֽ ה יֹוִסיף ִךי ַהָלֶות ַיְפִריד ַעֵלְך ַעִלי ֵוִּֽ

יָה: ַוֵתַלְכָנה ְשֵתיֶהם עַ  י ִמְתַאֶלֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָתה ַוֶתְחַדל ְלַדֵבר ֵאֶלִּֽ ְך: ַוֵתֶרא ִךִּֽ ד בֹוָאָנה ֵבית ֵביִני וֵביֵנִּֽ

י: ַותאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל ִתְקֶראָנה ָלֶחם ַוְיִהי ְךבֹוָאָנה ֵבית ֶלֶחם ַוֵתהם ָךל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוֹתאַמְרנָ  ֳעִמִּֽ ה ֲהזאת ָנִּֽ

ד: ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִתי ְוֵריָקם ֱהִשיַבִני ְיֹהָוה ָלָלה י ֵהַמר ַשַדי ִלי ְמֹאִּֽ ֳעִמי ְקֶראןָ ִכי ָמָרא ִךִּֽ ִתְקֶראָנה ִכי  ִכי ָנִּֽ

י: ַוָתָשב ַרע ִלִּֽ יֹהָוה ָעָנה ִבי ְוַשַדי ֵהִּֽ ֳעִמי ַוִּֽ ֹוֲאִבָטה ַכָכָתה ִעָלה ַהָשָבה ִמְשֵדי מֹוָאב ְוֵהָלה  ָנִּֽ ֳעִמי ְורות ַהלִּֽ ָנִּֽ

ְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיָשה ִאיש ִגבֹור ַחִיל ִמִלְשַןַחת ֱאִליֶמלֶ  ים: וִּֽ ְך וְשמֹו ָבאו ֵבית ֶלֶחם ִבְתִחַכת ְקִציר ְשֹעִרִּֽ

ֹואֲ  ַעז: ַותאֶמר רות ַהלִּֽ ֲאַלֳסָטה ַבִשֳבִלים ַאַחר ֲאֶשר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיָניו ֹבִּֽ ְלָכה ָםא ַהָשֶדה ַוִּֽ ֳעִמי ֵאִּֽ ל ָנִּֽ ִבָטה ֶאִּֽ

ְצִרים ַוִטֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהשָ  ֲחֵרי ַהֹסִּֽ י: ַוֵתֶלְך ַוָתבֹוא ַוְתַלֵסט ַבָשֶדה ַאִּֽ ֶדה ְלֹבַעז ֲאֶשר ַותאֶמר ָלה ְלִכי ִבִתִּֽ

ֶרכְ ִמ  ֹוְצִרים ְיֹהָוה ִעָלֶכם ַוטאְמרו לֹו ְיָבִּֽ ֶלְך: ְוִהֵםה ֹבַעז ָבא ִמֵבית ֶלֶחם ַוטאֶמר ַלסִּֽ ה: ִלְשַןַחת ֱאִליֶמִּֽ ָך ְיֹהָוִּֽ

את: ַוַטַען ַהַםַער ַהִםָנב ַעל הַ  ֲעָרה ַהֹזִּֽ ֹוְצִרים ְלִמי ַהַםִּֽ ֲערֹו ַהִםָנב ַעל ַהסִּֽ ֲעָרה ַוטאֶמר ֹבַעז ְלַנִּֽ ֹוְצִרים ַוֹטאַמר ַנִּֽ סִּֽ

ֲחֵרי ַהסִּֽ  ֳעָמִרים ַאִּֽ ַסְפִתי ָבִּֽ ב: ַוֹתאֶמר ֲאַלֳסָטה ָםא ְוָאִּֽ ֳעִמי ִמְשֵדי מֹוָאִּֽ ם ָנִּֽ ֹוֲאִבָטה ִהיא ַהָשָבה ִעִּֽ ֹוְצִרים מִּֽ

ט: ַוטא ֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹבֶקר ְוַעד ַעָתה ֶזה ִשְבָתה ַהַבִית ְמָעִּֽ ַתִּֽ ֶמר ֹבַעז ֶאל רות ֲהֹלא ָשַמַעְת ִבִתי ַאל ַוָתבֹוא ַוִּֽ

י: ֵעיַנִיְך ַבָשֶדה ֲאֶשר  ֲעֹרָתִּֽ ֲעבוִרי ִמֶזה ְוכה ִתְדָבִקין ִעם ַנִּֽ ְלִכי ִלְלֹקט ְבָשֶדה ַאֵחר ְוַגם ֹלא ַתִּֽ ִיְקֹצרון ֵתִּֽ
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ֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִויִתי ֶאת ַהְםָעִרים ְלִבְלִתי ָנגְ  ֲאֶשר ִיְשֲאבון ְוָהַלְכְת ַאִּֽ ֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְת ֶאל ַהֵךִלים ְוָשִתית ֵמִּֽ

ים: ַוִתֹןל ַעל ָןֶניָה ַוִתְשַתחו ָאְרָצה ַותאֶמר ֵאָליו ַמדוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִךיֵרִני וְ  ה: ַהְםָעִרִּֽ ֹנִכי ָנְכִרָטִּֽ ָאִּֽ

ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵלְך ְוֶאֶרץ  ַוַטַען ֹבַעז ַוטאֶמר ָלה ֺהֵגד ֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך ַוַתִּֽ ֺהַגד ִלי ךל ֲאֶשר ָעִשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאִּֽ

ֳעֵלְך וְתִהי ַמְשךְֺרתֵ  ֹום: ְיַשֵכם ְיֹהָוה ָןִּֽ א ָיַדַעְת ְתמֹול ִשְלשִּֽ ֹוַלְדֵתְך ַוֵתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר ֹלִּֽ ְך ְשֵלָמה ֵמִעם מִּֽ

ַחְמָתנִ ְיהֹ  יו: ַוֹתאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ִךי ִנִּֽ ַחת ְךָנָפִּֽ ֲחסֹות ַתִּֽ י ְוִכי ָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָבאת ַלִּֽ

י ֲהֹלם ָך: ַוטאֶמר ָלה בַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל גִשִּֽ ְהֶיה ְךַאַחת ִשְפֹחֶתִּֽ ֹנִכי ֹלא ֶאִּֽ ְוָאַכְלְת ִמן  ִדַבְרָת ַעל ֵלב ִשְפָחֶתָך ְוָאִּֽ

ר:  ְצִרים ַוִטְצָבט ָלה ָקִלי ַותאַכל ַוִתְשַבע ַוֹתַתִּֽ ַוָתָקם ְלַלֵסט ַוְיַצו ַהֶכֶחם ְוָטַבְלְת ִןֵתְך ַבֹחֶמץ ַוֵתֶשב ִמַנד ַהֹסִּֽ

וָה: ְוַגם ֹשִּֽ  ֳעָמִרים ְתַלֵסט ְוֹלא ַתְכִלימִּֽ ֲעַזְבֶתם ֹבַעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאֹמר ַגם ֵבין ָהִּֽ ל ָתשכו ָלה ִמן ַהְנָבִתים ַוִּֽ

ה: ַוְתַלֵסט ַבָשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַתְחֹבט ֵאת ֲאֶשר ִלֵסָטה ַוְיִהי ְךֵאיָפה ְשֹעִרִּֽ  ים: ַוִתָשא ְוִלְסָטה ְוֹלא ִתְגֲערו ָבִּֽ

ה: ַותאֶמר ָלה ַוָתבֹוא ָהִעיר ַוֵתֶרא ֲחמֹוָתה ֵאת ֲאֶשר ִלֵסָטה ַותֹוצֵ  א ַוִתֶתן ָלה ֵאת ֲאֶשר הֹוִתָרה ִמָשְבָעִּֽ

ְשָתה ִעל ֲחמֹוָתה ֵאת ֲאֶשר ָעִּֽ ֹו ַוֹתאֶמר ֲחמֹוָתה ֵאיֹפה ִלַסְטְת ַהטֹום ְוָאָנה ָעִשית ְיִהי ַמִךיֵרְך ָברוְך ַוַתֵגד ַלִּֽ

ַעז: א ָעַזב ַחְסדֹו ֶאת  ֵשם ָהִאיש ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעלֹו ַהטֹום ֹבִּֽ יֹהָוה ֲאֶשר ֹלִּֽ ֳעִמי ְלַכָכָתה ָברוְך הוא ַלִּֽ ַוֹתאֶמר ָנִּֽ

ַחִטים ְוֶאת ַהֵלִתים י ָאַמר  ,ַהִּֽ ֹוֲאִבָטה ַגם ִךִּֽ וא: ַוֹתאֶמר רות ַהלִּֽ ֲאֵלנו הִּֽ ֹגִּֽ ֳעִמי ָקרֹוב ָלנו ָהִאיש ִמִּֽ ַוֹתאֶמר ָלה ָנִּֽ

ֳעִמי ֶאל רות ַךָכָתה טֹוב ֵאַלי ִעם ַהְםָעִרים ֲאשֶ  י: ַותאֶמר ָנִּֽ ר ִלי ִתְדָבִקין ַעד ִאם ִךכו ֵאת ָךל ַהָסִציר ֲאֶשר ִלִּֽ

ֲערֹות ֹבַעז ְלַלֵסט ַעד ךְ  ר: ַוִתְדַבק ְבַנִּֽ ְצִאי ִעם ַנֲערֹוָתיו ְוֹלא ִיְפְגעו ָבְך ְבָשֶדה ַאֵחִּֽ יר ִבִתי ִךי ֵתִּֽ לֹות ְקִצִּֽ

ֳעִמי ֲחמֹוָתה ִבִתי ֲהֹלא ֲאַבֶסש ָלְך ָמנֹוַח אֲ ַהְש  ה: ַותאֶמר ָלה ָנִּֽ ִחִחים ַוֵתֶשב ֶאת ֲחמֹוָתִּֽ ֶשר ֹעִרים וְקִציר ַהִּֽ

ֲערֹוָתיו ִהֵםה הוא ֹזֶרה ֶאת גֶרן ַהְשֹעִרים הַ  ַדְעָתנו ֲאֶשר ָהִיית ֶאת  ַנִּֽ ְך: ְוַעָתה ֲהֹלא ֹבַעז ֹמִּֽ יַטב ָלִּֽ ְיָלה: ָכִּֽ ִיִּֽ

ֱאכל וְ  ְדִעי ָלִאיש ַעד ַךֹּלתֹו ֶלִּֽ ֹות: ִויִהי ְוָרַחְצְת ָוַסְכְת ְוַשְמְת ִשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְת ַהֹגֶרן ַאל ִתָוִּֽ ִלְשתִּֽ

ְוהוא ַיִגיד ָלְך ֵאת ֲאֶשר  ,ְבָשְכבֹו ְוָיַדַעְת ֶאת ַהָלקֹום ֲאֶשר ִיְשַךב ָשם וָבאת ְוִגִכית ַמְרְגֹלָתיו ְוָשָכְבתְ 

ה: ַוֵתֶרד ַהֹגֶרן ַוַתַעש ְךכל ֲאשֶ  ֱעֹשִֶּֽ אְמִרי ֵאַלי )קרי ולא כתיב( ֶאִּֽ ין: ַוֹתאֶמר ֵאֶליָה ךל ֲאֶשר ֹתִּֽ ֲעֹשִִּֽ ר ִצַוָתה ַתִּֽ

ה: ַוֹטאַכל בַעז ַוֵטְשְת ַוִטיַטב ִלבֹו ַוָטֹבא ִלְשַךב ִבְקֵצה ב:  ֲחמֹוָתִּֽ ֲעֵרָמה ַוָתבא ַבָכט ַוְתַגל ַמְרְגֹלָתיו ַוִתְשָךִּֽ ָהִּֽ

יו: ַוֹטאֶמר ִמי ָאְת וַ  ֱחַרד ָהִאיש ַוִטָכֵפת ְוִהֵםה ִאָשה ֹשֶכֶבת ַמְרְגֹלָתִּֽ ֲחִצי ַהַכְיָלה ַוֶטִּֽ ְיִהי ַבִּֽ ֹנִכי רות ַוִּֽ ֹתאֶמר ָאִּֽ

ַרְשָת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ֲחרֹון ִמן  ֲאָמֶתָך וָפִּֽ יֹהָוה ִבִתי ֵהיַטְבְת ַחְסֵדְך ָהַאִּֽ ָתה: ַוֹטאֶמר ְברוָכה ַאְת ַלִּֽ ִךי ֹגֵאל ָאִּֽ

אְמ  יר: ְוַעָתה ִבִתי ַאל ִתיְרִאי ךל ֲאֶשר ֹתִּֽ ֲחֵרי ַהַבחוִרים ִאם ַדל ְוִאם ָעִשִּֽ ִראשֹון ְלִבְלִתי ֶלֶכת ַאִּֽ ֱעֶשה ָהִּֽ ִרי ֶאִּֽ

םִ ָכְך ִךי יוֹ  ְת: ְוַעָתה ִךי ָאְמָנם ִךי ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיש ֹגֵאל ָקרֹוב ִמֶלִּֽ י: ִליִני ֵדַע ָךל ַשַער ַעִלי ִךי ֵאֶשת ַחִיל ָאִּֽ

ֳאֵלְך וְגַאְלִתיְך ָאנִכי ַחי ְיֹהָוה שִ  ְכִבי ַעד ַהַכְיָלה ְוָהָיה ַבבֶקר ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם ֹלא ַיְחֹןץ ְלָגִּֽ

י  ֶקר: ַוִתְשַךב ַמְרְגלֹוָתו ַעד ַהֹבֶקר ַוָתָקם ְבֶטֶרום ַיִךיר ִאיש ֶאת ֵרֵעהו ַוֹטאֶמר ַאל ִיָוַדע ִךִּֽ ִאָשה ַהֹבִּֽ ָבָאה ָהִּֽ

ש ֳחִזי ָבה ַותאֶחז ָבה ַוָטָמד ֵשִּֽ ֶרן: ַוֹטאֶמר ָהִבי ַהִלְטַןַחת ֲאֶשר ָעַלִיְך ְוֶאִּֽ ְשֹעִרים ַוָטֶשת ָעֶליָה ַוָטֹבא  ַהֹגִּֽ

יש: ַוֹתאֶמר  ָשה ָלה ָהִאִּֽ יר: ַוָתבֹוא ֶאל ֲחמֹוָתה ַוֹתאֶמר ִמי ַאְת ִבִתי ַוַתֶגד ָלה ֵאת ָךל ֲאֶשר ָעִּֽ ש ָהִעִּֽ ֵשִּֽ

ְך: ַוֹתאֶמר ְשִבי ִבִתי ַעד ַהְשֹעִרים ָהֵאֶכה ָנַתן ִלי ִךי ָאַמר ֵאַלי )קרי ולא כתיב( ַאל ָתבֹוִאי ֵריָקם  ֶאל ֲחמֹוֵתִּֽ

ֹום: וֹבַעז ָעָלה ַהַשַער ְדִעין ֵאיְך ִיןל ָדָבר ִךי ֹלא ִיְשֹקט ָהִאיש ִךי ִאם ִךָכה ַהָדָבר ַהטִּֽ   ַוֵטֶשב ָשם  ֲאֶשר ֵתִּֽ

ב: ַוִטַסח ֲעָשָרה ֲאָנִשים ְוִהֵםה ַהֹגֵאל ֹעֵבר ֲאֶשר ִדֶבר ֹבַעז ַוטאֶמר סוָרה ְשָבה ןֹ  ה ְןֹלִני ַאְלֹמִני ַוָטַסר ַוֵטֵשִּֽ

ֱאִליֶמֶלְך ָמִּֽ  בו: ַוֹטאֶמר ַלֹגֵאל ֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ְלָאִחינו ֶלִּֽ ֳעִמי ִמִזְקֵני ָהִעיר ַוטאֶמר ְשבו ֹפה ַוֵטֵשִּֽ ְכָרה ָנִּֽ

ֲאִני ָאַמְרתִ  ב: ַוִּֽ ֹטְשִביםַהָשָבה ִמְשֵדה מֹוָאִּֽ ִאם ִתְגַאל ְגָאל  ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִלי י ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאֹמר ְקֵנה ֶנֶגד ַהִּֽ

ְדעָ  ֲחֶריָך הְוִאם ֹלא ִיְגַאל ַהִגיָדה ִכי ְוֵאִּֽ ֹנִכי ַאִּֽ ְתָך ִלְגאֹול ְוָאִּֽ ל: ַוטאֶמר ֹבַעז  ,ִךי ֵאין זוָלִּֽ ֹנִכי ֶאְגָאִּֽ ַוֹטאֶמר ָאִּֽ
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ֹותְ  ֹום ְקנִּֽ ֹו: ְביִּֽ ֲחָלתִּֽ ם ַהֵלת ַעל ַנִּֽ ֶשת ַהֵלת ָקִניָת ְלָהִקים ֵשִּֽ ֹוֲאִבָטה ֵאִּֽ ֳעִמי וֵמֵאת רות ַהלִּֽ ָך ַהָשֶדה ִמַטד ָנִּֽ

א אוַכל לִ  ֲחָלִתי ְגַאל ְלָך ַאָתה ֶאת ְגֺאָכִתי ִךי ֹלִּֽ ל: ַוטאֶמר ַהֹגֵאל ֹלא אוַכל ִלְגָאל ִלי ֶןן ַאְשִחית ֶאת ַנִּֽ ְגֹאִּֽ

ֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהו ְוזְוזֹ  את את ְלָפִנים ְבִיְשָרֵאל ַעל ַהְגאוָכה ְוַעל ַהְתמוָרה ְלַקֵטם ָךל ָדָבר ָשַלף ִאיש ַנִּֽ

ֹו: ַוטאֶמר ֹבַעז ַלְזֵקִנים ְוָכל הָ  ֲעלִּֽ ל: ַוֹטאֶמר ַהֹגֵאל ְלֹבַעז ְקֵנה ָלְך ַוִטְשֹלף ַנִּֽ ם ֵעִדים ַאֶתם עָ ַהְתעוָדה ְבִיְשָרֵאִּֽ

י: ְוַגם ֶאת רות ֳעִמִּֽ ֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ָךל ֲאֶשר ְלִכְליֹון וַמְחלֹון ִמַטד ָנִּֽ ֲאִבָטה  ַהטֹום ִךי ָקִניִתי ֶאת ָךל ֲאֶשר ֶלִּֽ ַהֹלִּֽ

ם הַ  א ִיָךֵרת ֵשִּֽ ם ַהֵלת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלִּֽ ֵלת ֵמִעם ֶאָחיו וִמַשַער ֵאֶשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָשה ְלָהִקים ֵשִּֽ

ִאָשה  ֹום: ַוֹטאְמרו ָךל ָהָעם ֲאֶשר ַבַשַער ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיֵתן ְיֹהָוה ֶאת ָהִּֽ ַהָבָאה ֶאל ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶתם ַהטִּֽ

ֲעֵשה ַחיִ  ֶחם: ִויִהי ֵביֶתָך ְךָרֵחל וְכֵלָאה ֲאֶשר ָבנו ְשֵתיֶהם ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל ַוִּֽ ל ְבֶאְפָרָתה וְקָרא ֵשם ְבֵבית ָלִּֽ

את: וַ  ֲעָרה ַהֹזִּֽ ַםִּֽ יהוָדה ִמן ַהֶזַרע ֲאֶשר ִיֵתן ְיֹהָוה ְלָך ִמן ַהִּֽ ְלָדה ָתָמר ִלִּֽ יְתָך ְךֵבית ֶןֶרץ ֲאֶשר ָיִּֽ ִטַסח בַעז ֶאת ֵבִּֽ

ֳעִמי ָברוְך ְיֹהָוה רות ַוְתִהי לֹו ְלִאָשה ַוָטֹבא ֵאֶליָה ַוִטֵתן ְיֹהוָ  ל ָנִּֽ ן: ַוֹתאַמְרָנה ַהָםִשים ֶאִּֽ ָריֹון ַוֵתֶלד ֵבִּֽ ה ָלה ֵהִּֽ

ל: ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִשיב ֶנֶפש וְלַכְלֵךל ֶאת ֹשִֵּֽ  ִךי  ,יָבֵתְךֲאֶשר ֹלא ִהְשִבית ָלְך ֹגֵאל ַהטֹום ְוִיָסֵרא ְשמֹו ְבִיְשָרֵאִּֽ

ֳעִמי ֶאת ַהֶטֶלד ַוְתִשֵתהו ְבֵחיָקה  ַכָכֵתְך ֲאֶשר ֲאֵהָבֶתְך ים: ַוִתַסח ָנִּֽ ְיָלַדתו ֲאֶשר ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִשְבָעה ָבִנִּֽ

ֳעִמי ַוִתְקֶראָנה ְשמֹו עֹוֵבד הוא אֲ  ֶנת: ַוִתְקֶראָנה לֹו ַהְשֵכנֹות ֵשם ֵלאֹמר יַֺכד ֵבן ְלָנִּֽ י ִיַשי ַוְתִהי לֹו ְלֹאֶמִּֽ ִבִּֽ

יָנָדִּֽ ֲאבִ  ֹון: ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִלִּֽ ֹוְלדֹות ָןֶרץ ֶןֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרִּֽ ד: ְוֵאֶכה תִּֽ ב: י ָדִוִּֽ

ה: ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ֹבַעז וֹבַעז הֹוִליד ֶאת עוֹ  יָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחשֹון ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת ַשְלָמִּֽ ד: ֵבִּֽ ְוַעִלִּֽ

ד: )ה נאיד(  ְוֹעֵבד הֹוִליד )ֺהָד( ֶאת ִיָשי ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת )ֺאָת( ָדִוִּֽ

ֵרי ָהִאיש ֲאֶשר ֹלא ָהַלְך ב: ִךי ִאם   ַאְשִּֽ ים ֹלא ָעָמד וְבמֹוַשב ֵלִצים ֹלא ָיָשִּֽ ֲעַצת ְרָשִעים וְבֶדֶרְך ַחָחִאִּֽ ַבִּֽ

ְבתֹוָרתֹו יֶ  ָהָיה ְךֵעץְבתֹוַרת ְיֹהָוה ֶחְפצֹו וִּֽ ְיָלה: ְוִּֽ ל ַןְלֵגי ָמִים ֲאֶשר ִןְריֹו ִיֵתן ְבִעתֹו   ְהֶגה יֹוָמם ָוָלִּֽ ָשתול ַעִּֽ

וַח: עַ  ְרָשִעים ִךי ִאם ַךֹלץ ַאֶשר ִתְדֶפםו רִּֽ יַח: ֹלא ֵכן ָהִּֽ ֲעֶשה ַיְצִלִּֽ א ִיבֹול ְוֹכל ֲאֶשר ַיִּֽ א ָיֺקמו ְוָעֵלהו ֹלִּֽ ל ֵךן ֹלִּֽ

ד: הַ ְרָשִעִּֽ  ה ֶדֶרְך ַצִדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָשִעים ֹתאֵבִּֽ י יֹוֵדַע ְיֹהָוִּֽ ים: ִךִּֽ ֲעַדת ַצִדיִקִּֽ ְללוָיה ים ַבִלְשָןט ְוַחָחִאים ַבִּֽ

ְלל ֹו: ַהִּֽ ְללוהו ְךרב ֺגְדלִּֽ וֹרָתיו ַהִּֽ ְללוהו ִבְגבִּֽ ֹו: ַהִּֽ ְללוהו ִבְרִקיַע ֺעזִּֽ ְללו ֵאל ְבָקְדשֹו ַהִּֽ והו ְבֵתַקע שֹוָפר ַהִּֽ

ְללוהו ְבִצְלְצֵלי ָשַמע ַהִּֽ  ב: ַהִּֽ ְללוהו ְבִמִםים ְוֺעָגִּֽ ְללוהו ְבתף וָמחֹול ַהִּֽ ֹור: ַהִּֽ ְללוהו ְבֵנֶבל ְוִכםִּֽ ְללוהו ַהִּֽ

ה:  ְללוָיִּֽ ה: ךל ַהְםָשָמה )ֺהָה( ְתַהֵכל ָיה )ָיֺה( ַהִּֽ ִצְלְצֵלי ְתרוָעִּֽ  י נדאי( )ְבִּֽ

ע: ַוִטָוְלדו לֹו ִש אִ  ֶרץ עוץ ִאטֹוב ְשמֹו ְוָהָיה ָהִאיש ַההוא ָתם ְוָיָשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרִּֽ ְבָעה יש ָהָיה ְבֶאִּֽ

ֶמד בָ  ְבַעת ַאְלֵפי צאן וְשלֶשת ַאְלֵפי ְגַמִכים ַוֲחֵמש ֵמאֹות ֶצִּֽ ֹות: ַוְיִהי ִמְקֵנהו ִשִּֽ ָקר ַוֲחֵמש ָבִנים ְוָשלֹוש ָבנִּֽ

ֶדם: ְוֹלא ִנְמָצא ָנִשים ָיפֹות ךִ  ְבנֹות ֵמאֹות ֲאתֹונֹות ַוֲעֺבָדה ַרָבה ְמֹאד ַוְיִהי ָהִאיש ַההוא ָגדֹול ִמָךל ְבֵני ֶקִּֽ

ֲחֵרי זאת ֵמָאה ם: ַוְיִחי ִאטֹוב ַאִּֽ ְוַאְרָבִעים ָשָנה  ִאטֹוב ְבָכל ָהָאֶרץ ַוִטֵתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחיֶהִּֽ

ים: )ה נדי ֹות: ַוָטָמת ִאטֹוב )ֺאָב( ָזֵקן וְשַבע )ֺוָע( ָיִמִּֽ  א(ַוִטְרֶאה ֶאת ָבָניו ְוֶאת ְבֵני ָבָניו ַאְרָבָעה ֹדרִּֽ

ה: ָלַקַחת ל: ָלַדַעת ָחְכָמה ומוָסר ְלָהִבין ִאְמֵרי ִביָנִּֽ מוַסר ַהְשֵךל ֶצֶדק  ִמְשֵלי ְשֹלמה ֶבן ָדִוד ֶמֶלְך ִיְשָרֵאִּֽ

ה: ָבַטח ָבה ֵלב ַבְעָלה ְוָשָלל ֹלא  ֶשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרֹחק ִמְןִניִנים ִמְכָרִּֽ ים: ֵאִּֽ ר: וִמְשָןט וֵמיָשִרִּֽ ֶיְחָסִּֽ

יָה: ָדְרָשה ֶצֶמר וִפְשִתים ַוַתַעש ְבֵחֶפץ יָה: ָהְיָתה ָךֳאִנטֹות סֹוֵחר  ְגָמַלְתהו טֹוב ְוֹלא ָרע ֹךל ְיֵמי ַחֶטִּֽ ַךֶןִּֽ

יָה: ָזְמָמה ָשֶדה ַוִתסָ  ה: ַוָתָקם ְבעֹוד ַלְיָלה ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתִּֽ ֵחהו ִמְןִרי ִמֶלְרָחק ָתִביא ַלְחָמִּֽ

ְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה ַוְתַאֵלץ ְזֹרעֹוֶתִּֽ  ֶרם: ָחִּֽ ה: ַכֶןיָה ָנְטָעה ָךִּֽ א ִיְכֶבה ַבַכְיָלה ֵנָרִּֽ יָה: ָטֲעָמה ִךי טֹוב ַסְחָרה ֹלִּֽ

ֹון: ֹלא תִ  ֶאְביִּֽ ֶלְך: ַךָןה ָןְרָשה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ִשְכָחה ָלִּֽ יָרא ְלֵביָתה ָיֶדיָה ִשְכָחה ַבִךישֹור ְוַכֶןיָה ָתְמכו ָפִּֽ

ים: ַמְרבַ  ה: נֹוָדע ַבְשָעִרים ַבְעָלה ְבִשְבתֹו ִמָשֶלג ִךי ָכל ֵביָתה ָלֺבש ָשִנִּֽ ְשָתה ָכה ֵשש ְוַאְרָגָמן ְלבוָשִּֽ ִדים ָעִּֽ
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י: ֹעז ְוָהָדר ְלבוָשה ַוִתְשַחק ְליֹום ַא ְךַנֲעִנִּֽ ֶרץ: ָסִדין ָעְשָתה ַוִתְמֹךר ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלִּֽ ֹון: ִןיָה ִעם ִזְקֵני ָאִּֽ ֲחרִּֽ

ל: ָקמו ָבֶניָה ָןְתָחה ְבָחְכמָ  ה: צֹוִפָטה ֲהִליכֹות ֵביָתה ְוֶלֶחם ַעְצלות ֹלא ֹתאֵכִּֽ ֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלשֹוָנִּֽ ה ְותִּֽ

ָנה: ֶשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל  ה: ַרבֹות ָבנֹות ָעשו ָחִיל ְוַאְת ָעִלית ַעל ךָֺכִּֽ ְלָלִּֽ ְיַהִּֽ ְיַאְשרוָה ַבְעָלה ַוִּֽ ת ַהֹטִפי ִאָשה ִיְרַאַוִּֽ

יָה:  יַהְללוָה ַבְשָעִרים )ֺבָם( ַמֲעֹשִֶּֽ ל: ְתנו ָלה )ֺלָה( ִמְןִרי ָיֶדיָה ִוִּֽ  א ניאד( )ְיֹהָוה ִהיא ִתְתַהָכִּֽ

ֶבל: ַמה ִטְתרֹון ִים: ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהךל ָהִּֽ ָאדָ  ִדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶבן ָדִוד ֶמֶלְך ִבירוָשָלִּֽ ם ָלִּֽ

ֶמש: ְוֹיֵתר ֵמֵהָלה ְבִני ִהָזֵהר ֲעשֹות ְסָפִרים ַהְרֵבה ֵאין ֵקץ ְוַלַהג ַהְר  ַטֲעמל ַתַחת ַהָשִּֽ ֵבה ְיִגַעת ְבָכל ֲעָמלֹו ֶשִּֽ

ם: ִךי ֶאת ר: סֹוף ָדָבר ַהךל ִנְשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשמֹור ִךי ֶזה ָךל ָהָאָדִּֽ )ֺאָת( ָךל  ָבֹשִָּֽ

ע: סֹוף ָדָבר ַהךל ִנְשָמע ֶאת ָהֱאֹלִהים  ֲעֶשה ָהֱאֹלִהים ָיִבא ְבִמְשָןט ַעל ָךל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם )ֺוָם( ָרִּֽ ַמִּֽ

ם:   ה נידא()ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְשמֹור ִךי ֶזה ָךל ָהָאָדִּֽ

ה: ִיָשֵקִני ִמםְ  ִין: ְלֵריַח ְשָמֶניָך טֹוִבים ֶשֶמן ִשיר ַהִשיִרים ֲאֶשר ִלְשֹלֹמִּֽ י טֹוִבים ֹדֶדיָך ִמָטִּֽ ִשיקֹות ִןיהו ִךִּֽ

ְטִרים ֶאת ִןְר  וָך: ַךְרִמי ֶשִכי ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְשֹלֹמה וָמאַתִים ְלֹנִּֽ ֹו: תוַרק ְשֶמָך ַעל ֵךן ֲעָלמֹות ֲאֵהבִּֽ יִּֽ

ַאָטִלים ַהטֹוֶשֶבת ַבַגִםים ֲחֵבִרים ַמְקִש  ה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלעֶפר ָהִּֽ ְדֵמִּֽ ִני: ְבַרח דֹוִדי )ֺדָי( וִּֽ יִבים ְלקֹוֵלְך ַהְשִמיִעִּֽ

ים:   י יאדנ( )ַעל ָהֵרי )ֺהָי( ְבָשִמִּֽ

ְיתָ  ְיָתה ְךַאְלָמָנה ַרָבִתי ַבגֹוִים ָשָרִתי ַבְלִדינֹות ָהִּֽ ְשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָבִתי ָעם ָהִּֽ ס: ָבכֹו ִתְבֶךה ֵאיָכה ָיִּֽ ה ָלַמִּֽ

י ְיִבִּֽ ֲהֶביָה ָךל ֵרֶעיָה ָבְגדו ָבה ָהיו ָלה ְלֹאִּֽ ין ָלה ְמַנֵחם ִמָךל ֹאִּֽ ֱחָיה ֵאִּֽ ְלָתה ְיהוָדה ַבַכְיָלה ְוִדְמָעָתה ַעל ֶלִּֽ ם: ָגִּֽ

ְדֶפיהָ  ְצָאה ָמנֹוַח ָךל ֹרִּֽ ְשָבה ַבגֹוִים ֹלא ָמִּֽ ים: ָלָלה ָלֶנַצח  ֵמֹעִני וֵמרב ֲעֹבָדה ִהיא ָיִּֽ ִהִשיגוָה ֵבין ַהְלָצִרִּֽ

ֶדם: ִךי ִאם ) ָנשוָבה ַחֵדש ָיֵמינו ְךֶקִּֽ ים: ֲהִשיֵבנו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוִּֽ ַעְזֵבנו ְלאֶרְך ָיִמִּֽ ֺאָם( ָמאס ִתְשָךֵחנו ַתִּֽ

ד: ֲהִשיֵבנו ְיֹהָוה ֶדם: )ה יאנד ְמַאְסָתנו ָקַצְפָת ָעֵלינו ַעד )ֺעָד( ְמֹאִּֽ ָנשוָבה ַחֵדש ָיֵמינו ְךֶקִּֽ  (ֵאֶליָך ְוִּֽ

י ֶלְך ָבֶבל ְירוָשַלִים ַוָטַצר ָעֶלִּֽ ֶלְך ְיהוָדה ָבא ְנבוַכְדֶנאַנר ֶמִּֽ ָה: ַוִטֵתן ֲאֹדָני ִבְשַנת ָשלֹוש ְלַמְלכות ְיהֹוָיִקים ֶמִּֽ

ֶלְך ְיהוָדה וִמְקצָ  ֶרץ ִשְנָער ֵבית ֱאֹלָהיו ְוֶאת  ַהֵךִלים ְבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמִּֽ ֱאֹלִהים ַוְיִביֵאם ֶאִּֽ ת ְךֵלי ֵבית ָהִּֽ

יו: ַוטאֶמר ַהֶלֶלְך ְלַאְשְןַנז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְבֵני ִיְשָרֵאל וִמֶזַרע ַהְללו ָכה וִמן ֵהִביא ֵבית אֹוַצר ֱאֹלָהִּֽ

ים: וֵמֵעת הוַסר הַ  ַןְרְתִמִּֽ ְמַחֶךה ְוַיִגיַע ַהִּֽ ים: ַאְשֵרי ַהִּֽ ָתִמיד ְוָלֵתת ִשסוץ ֹשֵמם ָיִמים ֶאֶלף ָמאַתִים ְוִתְשִעִּֽ

ה: ְוַאָתה ֵלְך )ֺלָך( ַלֵסץ ְוָתנוַח ְוַתֲעמד ְלֹגָרְלָך ְלֵקץ )ֺלָץ( הַ  ין: ְלָיִמים ֶאֶלף ְשלש ֵמאֹות ְשלִשים ַוֲחִמָשִּֽ ָטִמִּֽ

 )א ידאנ(

ה: ַבָטִמים ָהֵהםַוְיִהי בִ   יֵמי ֲאַחְשֵורֹוש הוא ֲאַחְשֵורֹוש ַהֹלֵלְך ֵמהדו ְוַעד ךוש ֶשַבע ְוֶעְשִרים וֵמָאה ְמִדיָנִּֽ

ה: ִבְשַנת ָשלֹוש ְלָמְלכֹו ָעשָ  ֶתה ה ִמְש ְךֶשֶבת | ַהֶלֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ַעל ִךֵמא ַמְלכותֹו ֲאֶשר ְבשוַשן ַהִביָרִּֽ

יו: ַוָטֶשם ַהֶלֶלְך ֲאַחְשוֵ  ַןְרְתִמים ְוָשֵרי ַהְלִדינֹות ְלָפָנִּֽ ֲעָבָדיו ֵחיל | ָןַרס וָמַדי ַהִּֽ ֹרש ַמס ַעל ְלָכל ָשָריו ַוִּֽ

ָרַשת ְגֺדַכת ָמְרֳדַכי ֲאֶשר ִגְדל ֲעֵשה ָתְקןֹו וְגבוָרתֹו וָפִּֽ ם: ְוָכל ַמִּֽ ֹו ַהֶלֶלְך ֲהלֹוא ֵהם ְךתוִבים ָהָאֶרץ ְוִאֵטי ַהָטִּֽ

ס: ִךי ָמְרֳדַכי )ֺמָי( ַהְטהוִדי ִמְשֶנה ַלֶלֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש וְ  ָגדֹול ַעל ֵסֶפר ִדְבֵרי ַהָטִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי וָפָרִּֽ

ֹו: )ה ידנא(ַלְטהוִדים ְוָרצוי ְלֹרב ֶאָחיו ֹדֵרש טֹוב ְלַעלֹו ְוֹדֵבר ָשלֹום ְלָכל )ֺלָל( זַ   ְרעִּֽ

ֶלְך ןָ  ֲעֶבר וִבְשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרש ֶמֶלְך ָןַרס ִלְכלֹות ְדַבר ְיֹהָוה ִמִןי ִיְרְמָיה ֵהִעיר ְיֹהָוה ֶאת רוַח ךֶרש ֶמִּֽ ַרס ַוַטִּֽ

ר: ךה ָאַמר ֹךֶרש ֶמֶלְך ָןַרס ֹךל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי  קֹול ְבָכל ַמְלכותֹו ְוַגם  ְבִמְכָתב ֵלאֹמִּֽ

י ָבֶכם ִמָךל ַעלֹו ְיִהי ֱאֹלהָ  ה: ִמִּֽ יהוָדִּֽ ֹות לֹו ַבִית ִבירוָשַלִים ֲאֶשר ִבִּֽ וא ָפַקד ָעַלי ִלְבנִּֽ יו ִעלֹו ַהָשָמִים ְוהִּֽ

ִים: ָזְכָרה  ְוַיַעל ִלירוָשַלִים ֲאֶשר ִביהוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵבית ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל הוא ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ִבירוָשָלִּֽ

ַהְרִתים ִמָךל ֵנָכר ָוַאֲעִמיָדה ִמְשָמרוֹ  ם: ְוִטִּֽ ת ַלֹךֲהִנים ָלֶהם ֱאֹלָהי ַעל ָגֳאֵלי ַהְךֺהָםה וְבִרית ַהְךֺהָםה ְוַהְלִוִטִּֽ
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ֹו: וְלֺקְרַבן ָהֵעִצים )ֺהָם( בְ  ה:ְוַלְלִוִטם ִאיש ִבְמַלאְכתִּֽ  ִעִתים ְמזָֺלנֹות ְוַלִבךוִרים ָזְכָרה ִכי ֱאֹלַהי )ֺאָי( ְלטֹוָבִּֽ

 י ינאד()

ֶמְך: ְלַמֹּלאות ְדַבר ְיֹהָוה ְבִפי ִיְרְמָיהו ַעד ֶרד: ֲחנֹוְך ְמתוֶשַלח ָלִּֽ ֹוש: ֵקיָנן ַמֲהַלְלֵאל ָיִּֽ ָרְצָתה  ָאָדם ֵשת ֱאנִּֽ

ה: וִבְשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרש ֶמֶלְך ָןַרס ָהָאֶרץ ֶאת ַשְבתֹוֶתיָה ָךל ְימֵ  י ָהַשָלה ָשָבָתה ְלַמֹּלאות ִשְבִעים ָשָנִּֽ

ֲעֶבר קֹול ְבָכל ַמְלכותוֹ  ֶלְך ָןַרס ַוַטִּֽ  ְוַגם ִלְכלֹות ְדַבר ְיֹהָוה ְבִפי ִיְרְמָיהו ֵהִעיר ְיֹהָוה ֶאת רוַח ךֹוֶרש ֶמִּֽ

ר: ֹךה ָאמַ  וא ְבִמְכָתב ֵלאֹמִּֽ ר )ֺאָר( ךֹוֶרש ֶמֶלְך ָןַרס ָךל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ְוהִּֽ

י ָבֶכם ִמָךל ַעלֹו ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ִעלֹו )ֺעָי( וְ  יהוָדה ִמִּֽ ֹות לֹו ַבִית ִבירוָשַלִים ֲאֶשר ִבִּֽ ַעל: )הי ָפַקד ָעַלי ִלְבנִּֽ ָיִּֽ

 ינדא(

 

 :ֹות ֵליל ָשבועֹותִמְשָני 

 מסכת ברכות

קֹוִרין ֶאת ְשַמע ְבַעְרִבית. ִמָשָעה ֶשַהֹךֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאֹכל ִבְתרוָמָתן, ַעד סֹוף ָהַאְשמוָרה  ֵמֵאיָמַתי

ר, ַעד ֶשַטֲעֶלה ַעלוד ָהִראשֹוָנה, ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַעד ֲחצֹות. ַרָבן ַגְמִליֵאל אֹומֵ 

לוד ַהַשַחר. ַמֲעֶשה ֶשָבאו ָבָניו ִמֵבית ַהִלְשֶתה, ָאְמרו לֹו, ֹלא ָקִרינו ֶאת ְשַמע. ָאַמר ָלֶהם, ִאם ֹלא ָעָלה עַ 

ד ֲחצֹות, ִמְצָוָתן ַעד ֶשַטֲעֶלה ַהַשַחר, ַחָטִבין ַאֶתם ִלְקרֹות. ְוֹלא זֹו ִבְלַבד, ֶאָכא ָךל ַמה ֶשָאְמרו ֲחָכִמים עַ 

, ִמְצָוָתן ַעלוד ַהָשַחר. ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן ַעד ֶשַטֲעֶלה ַעלוד ַהָשַחר. ְוָכל ַהֶםֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד

ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה: ַעד ֶשַטֲעֶלה ַעלוד ַהַשַחר. ִאם ֵךן, ָלָלה ָאְמרו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ךְ 

ְוָאַהְבָת ֵאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך  ַחָטב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ְךֵשם ֶשהוא ְמָבֵרְך ַעל ַהחֹוָבה, ֶשֶםֱאַמר

ֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָרע. וְבָכל ַנְפְשָך, ֲאִפכו הוא נֹוֵטל וְבָכל ַנְפְשָך וְבָכל ְמֹאֶדָך. ְבָכל ְלָבְבָך, ִבְשֵני ְיָצֶריָך, ְביֵ 

ֵוי מֹוֶדה ֶאת ַנְפְשָך. וְבָכל ְמֹאֶדָך, ְבָכל ָממֹוְנָך. ָדָבר ַאֵחר ְבָכל ְמֹאֶדָך, ְבָכל ִמָדה וִמָדה ֶשהוא מֹוֵדד ָלְך הֱ 

ד ַשַער ַהִלְזָרח, ֶשהוא ְמֺכָון ְךֶנֶגד ֵבית ָקְדֵשי ַהֳסָדִשים. ֹלא לֹו ִבְמֹאד ְמֹאד. ֹלא ָיֵקל ָאָדם ֶאת ֹראשֹו ְךֶנגֶ 

א, וְרִקיָקה ִמַסל ִיָךֵנס ְלַהר ַהַבִית ְבַמְקלֹו, וְבַמְנָעלֹו, וְבֺפְנָדתֹו, וְבָאָבק ֶשַעל ַרְגָליו, ְוֹלא ַיֲעֶשםו ַקַןְנַדְריָ 

ֹות ֶשָהיו ַבִלְקָדש, ָהיו אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם. ִמֶשִסְלְקלו ַהִליִנין, ְוָאְמרו, ֵאין עֹוָלם ָוֹחֶמר. ָךל חֹוְתֵמי ְבָרכ

ֲחֵברֹו ֶאָכא ֶאָחד, ִהְתִקינו ֶשְטהו אֹוְמִרים, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. ְוִהְתִקינו, ֶשְטֵהא ָאָדם שֹוֵאל ֶאת ְשלֹום 

ְוִהֵםה ֹבַעז ָבא ִמֵבית ֶלֶחם, ַוֹטאֶמר ַלסֹוְצִרים ְיָי ִעָלֶכם, ַוֹטאְמרו לֹו, ְיָבֶרְכָך ְיָי. ְואֹוֵמר ְיָי  ֱאַמרַבֵשם, ֶשםֶ 

ן אֹוֵמר, תָ ִעְלָך ִגבֹור ֶהָחִיל. ְואֹוֵמר ַאל ָתבוז ִךי ָזְקָנה ִאֶלָך. ְואֹוֵמר ֵעת ַלֲעשֹות ַליָי ֵהֵפרו תֹוָרֶתָך. ַרִבי נָ 

 ֵהֵפרו תֹוָרֶתָך ֵעת ַלֲעשֹות ַליָי:

 מסכת פאה

ְדָבִרים ֶשֵאין ָלֶהם ִשעור. ַהֵןָאה, ְוַהִבךוִרים, ְוָהֵרָאיֹון, וְגִמילות ֲחָסִדים, ְוַתְלמוד תֹוָרה. ֵאכו  ֵאכו

ֶטֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָבא. ִךבוד ָאב ָוֵאם, וְגִמילות ְדָבִרים ֶשָאָדם אֹוֵכל ֵןרֹוֵתיֶהן ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶסֶרן קַ 

א נֹוֵשא ֲחָסִדים, ַוֲהָבַאת ָשלֹום ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמוד תֹוָרה ְךֶנֶגד ךָֺכם: ִמי ֶשֶטש לֹו ֲחִמִשים זוז ְוהו

ִריְך ִלֹחל ְונֹוֵטל, ֵאינֹו ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ַעד ֶשִטְצָטֵרְך ְונֹוֵתן ָבֶהם, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיֹחל. ְוָכל ִמי ֶשֵאינֹו צָ 

ְוָעָליו ַהָךתוב  ַלְבִרטֹות. ְוָכל ִמי ֶשָנִריְך ִלֹחל ְוֵאינֹו נֹוֵטל, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִזְקָנה, ַעד ֶשְטַפְרֵנס ֲאֵחִרים ִמֶשכֹו,

יָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבָטחֹו. ְוֵכן ַדָטן ֶשָדן ִדין ֱאֶמת ַלֲאִמתֹו. ְוָכל ִמי ֶשֵאינֹו ֹלא אֹוֵמר ָברוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח בַ 
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ם, ִחֵגר, ְוֹלא סוָמא, ְוֹלא ִפֵמַח, ְועֹוֶשה ַעְצמֹו ְךַאַחד ֵמֶהם, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהִזְקָנה ַעד ֶשִטְהֶיה ְךַאַחד ֵמהֶ 

ֶצֶדק ֶצֶדק ִתְרֹדף. ְוָכל ַדָטן ֶשכֹוֵקַח ֹשַחד וַמֶחה ֶאת ַהִדין, ֵאינֹו ֵמת  ְתבֹוֶאםו, ְוֶנֱאַמרֶשֶםֱאַמר ְוֹדֵרש ָרָעה 

 ִמן ַהִזְקָנה ַעד ֶשֵעיָניו ֵךהֹות, ֶשֶםֱאַמר ְוֹשַחד ֹלא ִתָסח ִךי ַהֹשַחד ְיַעֵור ִןְקִחים:

 מסכת דמאי

ִשיִתין, ְוָהִריִמין ְוָהֺעְזָרִדין, וְבנֹות שוַח, וְבנֹות ִשְקָמה, ְונֹוְבלֹות ַהְתָמָרה, ְוַהֺגְפִנין, ֶשַבְדַמאי, הַ  ַהַסִכין

ין, חוץ ְוַהִםְצָןה. וִביהוָדה, ָהאֹוג, ְוַהֹחֶמץ ֶשִביהוָדה, ְוַהֺךְסָבר. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ָךל ַהִשיִתין ְןטוִר 

דוְפָרה. ָךל ָהִריִמין ְןטוִרין, חוץ ֵמִריֵמי ִשְקמֹוָנה. ָךל ְבנֹות ִשְקָמה ְןטורֹות, חוץ ִמן ַהֺלְסָטפֹות: ִמֶשל 

  ֵאיזוֹ ִמי ֶשָהיו לֹו ֶעֶשר שורֹות ֶשל ֶעֶשר ֶעֶשר ַךֵדי ַיִין, ְוָאַמר, שוָרה ַהִחיצֹוָנה ַאַחת ַמֲעֵשר, ְוֵאין ָידועַ 

ע ִהיא, נֹוֵטל ְשֵתי ָחִבטֹות לֹוְכָסן. ֲחִצי שוָרה ַהִחיצֹוָנה ַאַחת ַמֲעֵשר, ְוֵאין ָידוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל ַאְרבַ 

 ָרהָחִבטֹות ֵמַאְרַבע ָזִוטֹות. שוָרה ַאַחת ַמֲעֵשר, ְוֵאין ָידוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל שוָרה ַאַחת לֹוְכָסן. ֲחִצי שו

יא, ַאַחת ַמֲעֵשר, ְוֵאין ָידוַע ֵאיזֹו ִהיא, נֹוֵטל ְשֵתי שורֹות לֹוְכָסן. ָחִבית ַאַחת ַמֲעֵשר, ְוֵאין ָידוַע ֵאיזֹו הִ 

 נֹוֵטל ִמָךל ָחִבית ְוָחִבית:

 מסכת כלאים

ל, ַהֺךְמִמין ְוַהִשיפֹון, ַהןֹול ְוַהַמִןיר, ְוַהזוִנין ֵאיָנם ִךְלַאִים ֶזה ָבֶזה. ַהְשעֹוִרים ְוִשֹבֶלת שועָ  ַהִחִחים

ִסים, ַהֺןְרְקָדן ְוַהֹחַפח, ופֹול ַהָכָבן ְוַהְשעוִעית, ֵאיָנם ִךְלַאִים ֶזה ָבֶזה: אֹותֹות ַהַגְרִדין ְואֹותֹות ַהךֹובְ 

ר, ְוֵאין ָבה ִמשום ִךְלַאִים, ְוַהשֹוְמָטה ַבַשָבת, ֲאסורֹות ִמשום ִךְלָאִים. ַהתֹוֵכף ְתִכיָפה ַאַחת, ֵאיָנה ִחבו

ַרִבי ְיהוָדה  ָןטור. ָעָשה ְשֵני ָראֶשיָה ְלַצד ֶאָחד, ִחבור, ְוֶיש ָבה ִמשום ִךְלַאִים, ְוַהשֹוְמָטה ַבַשָבת, ַחָטב.

 ִמְצָטְרִפין ַלִךְלָאִים: אֹוֵמר, ַעד ֶשְטַשֵכש. ַהַשק ְוַהֺסָןה

 מסכת שביעית

ֵאיָמַתי חֹוְרִשין ִבְשֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ְשִבִעית. ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ָךל ְזַמן ֶשהוא ָיֶפה ַלֶןִרי. וֵבית  ַעד

ַהַלֲחִזיר חֹוב ַבְשִביִעית, רוַח ֲחָכִמים  ִהֵכל אֹוְמִרים, ַעד ָהֲעֶצֶרת. וְקרֹוִבין ִדְבֵרי ֵאכו ִלְהיֹות ְךִדְבֵרי ֵאכו:

נֹוָחה ֵהיֶמםו. נֹוָחה ֵהיֶמםו. ַהֹּלֶוה ִמן ַהֵגר ֶשִםְתַגְטרו ָבָניו ִעלֹו, ֹלא ַיֲחִזיר ְלָבָניו. ְוִאם ֶהֱחִזיר, רוַח ֲחָכִמים 

 ת ְדָברֹו, רוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמםו:ָךל ַהִלַחְלְטִלין, ִנְקִנין ִבְמִשיָכה. ְוָכל ַהְמַקֵטם אֶ 

 מסכת תרומות

ֹלא ִיְתרֹומו, ְוִאם ָתְרמו, ֵאין ְתרוָמָתן ְתרוָמה. ַהֵחֵרש, ְוַהשֹוֶטה, ְוַהָסָטן, ְוַהתֹוֵרם ֶאת ֶשֵאינֹו  ֲחִמָשה,

ת, ֵאין ְתרוָמתֹו ְתרוָמה: ַמְדִליִקין ֶשֶמן ְשֵרָפה ְבָבֵתי ֶשכֹו. ָנְכִרי ֶשָתַרם ֶאת ֶשל ִיְשָרֵאל, ֲאִפכו ִבְרשו

ִםֵשאת ַלֹךֵהן, ְכֵנִסטֹות, וְבָבֵתי ִמְדָרשֹות, וַבְלבֹואֹות ָהֲאֵפִלין, ְוַעל ַגֵבי ַהחֹוִלין ִבְרשות ֹךֵהן. ַבת ִיְשָרֵאל שֶ 

ְדִליק ִבְרשוָתה. ַמְדִליִקין ְבֵבית ַהִלְשֶתה, ֲאָבל ֹלא ְבֵבית ָהֵאֶבל, ִדְבֵרי ְוִהיא ְלמוָדה ֵאֶצל ָאִביָה, ָאִביָה מַ 

ִבי ַרִבי ְיהוָדה. ְוַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְבֵבית ָהֵאֶבל, ֲאָבל ֹלא ְבֵבית ַהִלְשֶתה. ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵסר ָךאן ְוָכאן. רַ 

 ִשְמעֹון ַמִתיר ָךאן ְוָכאן:

 כת מעשרותמס

ר ָאְמרו ַבַלֲעְשרֹות, ָךל ֶשהוא ֹאֶכל, ְוִנְשָמר, ְוִגדוָליו ִמן ָהָאֶרץ, ַחָטב ַבַלַעְשרֹות. ְועֹוד ְךָלל ַאחֵ  ְךָלל

ְוָגדֹול. ְוָכל ֶשֵאין ָאְמרו, ָךל ֶשְתִחָכתֹו ֹאֶכל ְוסֹופֹו ֹאֶכל, ַאף ַעל ִןי ֶשהוא שֹוְמרֹו ְלהֹוִסיף ֹאֶכל, ַחָטב ָקָטן 

ִריִסין ְתִחָכתֹו ֹאֶכל, ֲאָבל סֹופֹו ֹאֶכל, ֵאינֹו ַחָטב ַעד ֶשֵטָעֶשה ֹאֶכל: שום ַבַעל ֶבִכי, וָבָצל ֶשל ִרְכָןא, וגְ 

ֵמר ַאף ַהסוְטִנים, ְןטוִרים ִמן ַהִסיְלִקין, ְוָהֲעָדִשים ַהִלְצִרטֹות, ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ַהַסְרָקס, ַרִבי יֹוֵסי אוֹ 
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ת ַהַלַעְשרֹות, ְוִנְלָקִחין ִמָךל ָאָדם ַבְשִביִעית. ֶזַרע לוף ָהֶעְליֹון, ֶזַרע ְךֵרִשים, ֶזַרע ְבָצִלים, ֶזַרע ֶלפֶ 

, ְוִנְלָקִחין ִמָךל ָאָדם ַבְשִביִעית, ֶשַאף וְצנֹונֹות, וְשָאר ֵזְרעֹוֵני ִגָםה ֶשֵאיָנן ֶנֱאָכִלים, ְןטוִרים ִמן ַהַלַעְשרֹות

 ַעל ִןי ֶשֲאִביֶהן ְתרוָמה, ֲהֵרי ֵאכו ֵיָאֵכלו:

 מסכת מעשר שני

ֵשִני, ֵאין מֹוְכִרין אֹותֹו, ְוֵאין ְמַמְשְךִנין אֹותֹו, ְוֵאין ַמֲחִליִפין אֹותֹו, ְוֹלא שֹוְקִלין ְךֶםְגדֹו. ְוֹלא  ַמֲעֵשר

ַמְתַנת אַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִבירוָשַלִים, ֵהיָלְך ַיִין ְוֶתן ִלי ֶשֶמן. ְוֵכן ְשָאר ָךל ַהֵןרֹות. ֲאָבל נֹוְתִנין ֶזה ָלֶזה יֹ 

ַעד ָיָמיו ִחָםם: יֹוָחָנן ֹךֵהן ָגדֹול ֶהֱעִביר הֹוַדַית ַהַלֲעֵשר. ַאף הוא ִבֵחל ֶאת ַהְמעֹוְרִרים, ְוֶאת ַהםֹוְקִפים. וְ 

 ָהָיה ַפִחיש ַמֶךה ִבירוָשַלִים, וְבָיָמיו ֵאין ָאָדם ָצִריְך ִלְשאֹול ַעל ַהְדַמאי:

 מסכת חלה

ָטִבין ֲחִמָשה ְדָבִרים ַחָטִבין ַבַחָכה, ַהִחִטים ְוַהְשעֹוִרים ְוַהֺךְסִמטן ְוִשֹבֶלת שוָעל ְוִשיפֹון. ֲהֵרי ֵאכו חַ 

ֹקֶדם , וִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, ַוֲאסוִרין ֶבָחָדש ִמִכְפֵני ַהֶןַסח, וִמִכְקצֹור ִמִכְפֵני ָהֹעֶמר. ְוִאם ִהְשִרישו ַבַחָכה

ְוֹלא  ָלֹעֶמר, ָהֹעֶמר ַמִתיָרן. ְוִאם ָלאו, ֲאסוִרין ַעד ֶשָטבֹוא ָהֹעֶמר ַהָבא: ֶבן ַאְנִטינֹוס ֶהֱעָלה ְבכֹורֹות ִמָבֶבל,

י ֵביתֹו, ִקְבלו ִמֶלםו. יֹוֵסף ַהֹךֵהן ֵהִביא ִבךוֵרי ַיִין ְוֶשֶמן, ְוֹלא ִקְבלו ִמֶלםו. ַאף הוא ֶהֱעָלה ָבָניו וְבנֵ 

ָריו ֵמַאַןְמָיא ַלֲעשֹות ֶןַסח ָקָטן ִבירוָשַלִים, ְוֶהֱחִזרוהו, ֶשֹּלא ִיָסַבע ַהָדָבר חֹוָבה. ֲאִריסטֹון ֵהִביא ִבךו

 ְוִקְבלו ִמֶלםו, ִמְןֵני ֶשָאְמרו, ַהסֹוֶנה ְבסוְרָיא, ְךקֹוֶנה ְבַפְרָור ֶשִבירוָשָלִים:

 מסכת ערלה

ֹון ִלְסָיג, ִלְסָיג וְלקֹורֹות, ָןטור ִמן ָהָעְרָלה. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֲאִפכו ָאַמר ַהְןִניִמי ְלַמֲאָכל ְוַהִחיצ ַהםֹוֵטעַ 

ֹוֵרד ַהְןִניִמי ַחָטב, ְוַהִחיצֹון ָןטור: ָסֵפק ָעְרָלה, ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָאסור, וְבסוְרָיא ֺמָתר, וְבחוָצה ָלָאֶרץ י

ָרֵאל ָאסור, וְבסוְרָיא ְולֹוֵקַח, וִבְלַבד ֶשֹּלא ִיְרֶאםו לֹוֵקט. ֶךֶרם ָנטוַע ָיָרק, ְוָיָרק ִנְמָךר חוָצה לֹו, ְבֶאֶרץ ִיְש 

 ֺמָתר, וְבחוָצה ָלָאֶרץ יֹוֵרד ְולֹוֵקט, וִבְלַבד ֶשֹּלא ִיְלקֹוט ַבָטד. ֶהָחָדש, ָאסור ִמן ַהתֹוָרה ְבָכל ָמקֹום.

 ְוָהָעְרָלה, ֲהָלָכה. ְוַהִךְלַאִים, ִמְדְבֵרי סֹוְפִרים:

 מסכת בכורים

ֹוִרין, ְמִביִאין ְוֹלא קֹוִרין, ְוֵיש ֶשֵאיָנן ְמִביִאין. ֵאכו ֶשֵאיָנן ְמִביִאין, ַהםֹוֵטַע ְלתֹוְך ְמִביִאין ִבךוִרים ְוק ֵיש

ְלתֹוְך ֶשכֹו. ֶשלֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך ֶשל ָטִחיד אֹו ֶשל ַרִבים, ְוֵכן ַהַלְבִריְך ִמתֹוְך ֶשל ָטִחיד אֹו ִמתֹוְך ֶשל ַרִבים 

ַרִבי ֵטַע ְלתֹוְך ֶשכֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך ֶשכֹו, ְוֶדֶרְך ַהָטִחיד ְוֶדֶרְך ָהַרִבים ָבֶאְמַצע, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֵמִביא. ַהםוֹ 

ְוֵאין  ְיהוָדה אֹוֵמר, ָךֶזה ֵמִביא: ֵךיַצד ֵאינֹו ָשֶוה ָלֲאָנִשים ְוָנִשים, ֵאן שֹוְרִפין ְתרוָמה ַעל ֺחְמַאת ִזיָבתֹו,

ָנִשים. ַחָטִבין ָעָליו ַעל ִביַאת ִמְקָדש, ֹלא ָכֲאָנִשים ְוָנִשים. ְוֵאין ִנְמָךר ְבֶעֶבד ִעְבִרי, ֹלא ָכֲאָנִשים ְוֹלא כַ 

ָנִזיר. ַרִבי יֹוֵסי  ְוֵאינֹו ֶנֱעַרְך ֹלא ָךֲאָנִשים ְוֹלא ַךָםִשים ְוִאם ָאַמר, ֲהֵריִני ָנִזיר ֶשֶזה ֹלא ִאיש ְוֹלא ִאָשה,

ה. ֲאָבל אֹוֵמר, ַאְנְדרֹוִגינֹוס ְבִרָטה ִבְפֵני ַעְצָמה הוא, ְוֹלא ָיְכלו ֲחָכִמים ְלַהְכִריַע ָעָליו ִאם הוא ִאיש אֹו ִאשָ 

 טוְמטום ֵאינֹו ֵכן, ְןָעִמים ֶשהוא ִאיש, ְןָעִמים ֶשהוא ִאָשה:

 מסכת שבת

ָבת ְשַתִים ֶשֵהן ַאְרַבע ִבְפִנים, וְשַתִים ֶשֵהן ַאְרַבע ַבחוץ. ֵךיַצד. ֶהָעִני עֹוֵמד ַבחוץ וַבַעל ַהשַ  ְיִציאֹות

ָעִני הֹוִציא, הֶ ַהַבִית ִבְפִנים, ָןַשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶשל ַבַעל ַהַבִית, אֹו ֶשָםַטל ִמתֹוָכה וְ 

ֹוָכה ַחָטב וַבַעל ַהַבִית ָןטור. ָןַשט ַבַעל ַהַבִית ֶאת ָידֹו ַלחוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶשל ָעִני, אֹו ֶשָםַטל ִמת

ֹוָכה, אֹו ֶשָםַתן ְוִהְכִניס, ַבַעל ַהַבִית ַחָטב ְוֶהָעִני ָןטור. ָןַשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ַבַעל ַהַבִית ִמת
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ְלתֹוָכה  ְלתֹוָכה ְוהֹוִציא, ְשֵניֶהם ְןטוִרין. ָןַשט ַבַעל ַהַבִית ֶאת ָידֹו ַלחוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמתֹוָכה, אֹו ֶשָםַתן

ְלֹצֶרְך ַהַשָבת. ןֹוְקִקין ֶאת  ְוִהְכִניס, ְשֵניֶהם ְןטוִרין: ְמִפיִרין ְנָדִרים ַבַשָבת, ְוִנְשָאִלין ִלְדָבִרים ֶשֵהן

ֶבן ַהָלאֹור, ומֹוְדִדין ֶאת ַהַלְטִלית ְוֶאת ַהִלְקֶוה. וַמֲעֶשה ִביֵמי ָאִביו ֶשל ַרִבי ָצדֹוק וִביֵמי ַאָבא ָשאול 

ע ִאם ֵיש ַבִגיִגית ןֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו. ָבְטִנית, ֶשָןְקקו ֶאת ַהָלאֹור ְבָטִפיַח, ְוָקְשרו ֶאת ַהְלִקָדה ְבֶגִמי ֵליַד 

 וִמִדְבֵריֶהן ָלַמְדנו, ֶשןֹוְקִקין ומֹוְדִדין ְוקֹוְשִרין ַבַשָבת:

 מסכת עירובין

ֶשר ַאלֹות, ֶשהוא ָגבֹוַה ְלַמְעָלה ֵמֶעְשִרים ַאָלה, ְיַמֵעט. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ֵאינֹו ָצִריְך. ְוָהָרָחב ֵמעֶ  ָמבֹוי

א ְיַמֵעט. ְוִאם ֶיש לֹו צוַרת ַהֶןַתח, ַאף ַעל ִןי ֶשהוא ָרָחב ֵמֶעֶשר ַאלֹות, ֵאין ָצִריְך ְלַמֵעט: ֶשֶרץ ֶשִםְמצָ 

א. ַרִבי ְיהוָדה ַבִלְקָדש, ֹךֵהן מֹוִציאֹו ְבֶהְמָינֹו, ֶשֹּלא ְלַשהֹות ֶאת ַהֺחְמָאה, ִדְבֵרי ַרִבי יֹוָחָנן ֶבן ְברֹוקָ 

ן אֹוֵמר, ִבְצַבת ֶשל ֵעץ, ֶשֹּלא ְלַרבֹות ֶאת ַהֺחְמָאה. ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותֹו, ִמן ַהֵהיָכל וִמן ָהאוָלם וִמֵבי

ל ְזדֹונֹו ָכֵרת ְוַעל ִשְגָגתֹו ָהאוָלם ְוַלִלְזֵבח, ִדְבֵרי ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן ַנָםס. ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ָמקֹום ֶשַחָטִבין עַ 

ַחָחאת, ִמָשם מֹוִציִאין אֹותֹו, וְשָאר ָךל ַהְלקֹומֹות ךֹוִפין ָעָליו ְןַסְכֵתר. ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ָמקֹום 

 ת:ֶשִהִתירו ְלָך ֲחָכִמים, ִמֶשְכָך ָנְתנו ָלְך, ֶשֹּלא ִהִתירו ְלָך ֶאָכא ִמשום ְשבו

 מסכת פסחים

ָעָשר, בֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהֵםר. ָךל ָמקֹום ֶשֵאין ַמְכִניִסין בֹו ָחֵמץ ֵאין ָצִריְך ְבִדיָקה. ְלַאְרָבָעה  אֹור

ַעל ְןֵני  ְוָלָלה ָאְמרו ְשֵתי שורֹות ַבַלְרֵתף, ָמקֹום ֶשַלְכִניִסין בֹו ָחֵמץ. ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ְשֵתי שורֹות

ַלְרֵתף. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ְשֵתי שורֹות ַהִחיצֹונֹות ֶשֵהן ָהֶעְליֹונֹות: ַהֶןַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵלא ֶאת ָכל הַ 

ַבח, ֹלא ֶשל זֶ ַהָטָדִים. ַהִןגול ְוַהםֹוָתר, ְמַטְמִאין ֶאת ַהָטָדִים. ֵבַרְך ִבְרַךת ַהֶןַסח ָןַטר ֶאת ֶשל ֶזַבח. ֵבַרְך ֶאת 

 ָפַטר ֶאת ֶשל ֶןַסח, ִדְבֵרי ַרִבי ִיְשָמֵעאל. ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֹלא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו, ְוֹלא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו:

 מסכת חגיגה

ים ֶשֵאיָנם ַחָטִבין ָבְרִאָטה, חוץ ֵמֵחֵרש, שֹוֶטה ְוָקָטן, ְוֺטְמטום, ְוַאְנְדרֹוִגינֹוס, ְוָנִשים, ַוֲעָבִד  ַהֹךל

ל ֶשֵאינֹו ְמֺשְחָרִרים, ַהִחֵגר, ְוַהמוָמא, ְוַהחֹוֶלה, ְוַהָזֵקן, וִמי ֶשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ְבַרְגָליו. ֵאיֶזהו ָקָטן, ךֹ 

אי. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ָיכֹול ִלְרךֹוב ַעל ְךֵתָפיו ֶשל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירוָשַלִים ְלַהר ַהַבִית, ִדְבֵרי ֵבית ַשלַ 

ֵךיַצד ֹךל ֶשֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאחֹוז ְבָידֹו ֶשל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירוָשַלִים ְלַהר ַהַבִית, ֶשֶםֱאַמר, ָשֹלש ְרָגִלים: 

ִרין ָלֶהם, ִהָזֲהרו ֶשֹּלא ִתְגעו ַמֲעִביִרים ַעל ָטֳהַרת ָהֲעָזָרה, ַמְטִביִלין ֶאת ַהֵךִלים ֶשָהיו ַבִלְקָדש, ְואֹוְמ 

ִאם ִנְטְמאו ַבֺשְלָחן )וַבְלנֹוָרה( וְתַטְלאוהו. ָךל ַהֵךִלים ֶשָהיו ַבִלְקָדש, ֵיש ָלֶהם ְשִנִטים וְשִליִשים, שֶ 

ִלְקָדש, ְטעוִנין ְטִביָלה, חוץ ִמִלְזַבח ַהָזָהב ָהִראשֹוִנים, ָיִביאו ְשִנִטים ַתְחֵתיֶהן. ָךל ַהֵךִלים ֶשָהיו בַ 

 ין:וִמְזַבח ַהְםֹחֶשת, ִמְןֵני ֶשֵהן ַךַסְרַקע, ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ִמְןֵני ֶשֵהן ְמֺצןִ 

 מסכת ביצה

ם, ֵתָאֵכל. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ֹלא ֵתָאֵכל. ֵבית ַשַלאי ֶשםֹוְלָדה ְביֹום טֹוב, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרי ֵביָצה

אֹוְרִחים,  אֹוְמִרים, ְשאֹור ְבַכַזִית ְוָחֵמץ ְבַכךֹוֶתֶבת. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ֶזה ָוֶזה ְבַכַזִית: ִמי ֶשִזֵלן ֶאְצלוֹ 

ָלֶהם ָמנֹוֵתיֶהם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב. ֵאין ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין ֶאת  ֹלא יֹוִליכו ְבָיָדם ָמנֹות, ֶאָכא ִאם ֵךן ִזָךה

 נֹות ָבֲאָפר:ַהִלְדָבִרטֹות, ֲאָבל ַמְשִקין ְושֹוֲחִטין ֶאת ַהַבְיתֹות. ֵאכוֵהן ַבְיתֹות, ַהָכנֹות ָבִעיר. ִמְדָבִרטֹות, ַהכָ 

 מסכת מועד קטן

לֹוֵעד וַבְשִביִעית, ֵבין ִמַלְעָין ֶשָטָצא ַבְתִחָכה, ֵבין ִמַלְעָין ֶשֹּלא ָיָצא ַבְתִחָכה. ֲאָבל ֵבית ַהְשָלִחין בַ  ַמְשִקין
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ַבֲחנָֺךה  ֵאין ַמְשִקין ֹלא ִמֵלי ַהְגָשִמים ְוֹלא ִמֵלי ַהִסילֹון. ְוֵאין עֹוִשין עוִגטֹות ַלְגָפִנים: ְבָראֵשי ֳחָדִשים,

ת. וְבפוִרים, ְמַעםֹות וְמַטְןחֹות, ָבֶזה וָבֶזה )ֲאָבל( ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקַבר ַהֵלת, ֹלא ְמַעםֹות ְוֹלא ְמַטְןחוֹ 

ְבֹנֵתיֶכם  ָנהֵאיֶזהו ִעםוי, ֶשךָֺכן עֹונֹות ְךֶאָחת. ִקיָנה, ֶשַאַחת ְמַדֶבֶרת ְוכָֺכן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ֶשֶםֱאַמר, ְוַלֵלְד 

ָעה ֶנִהי, ְוִאָשה ְרעוָתה ִקיָנה. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הוא אֹוֵמר, ִבַכע ַהָלֶות ְלֶנַצח, וָמָחה ֲאֹדָני יֱֹהִוה ִדְמ 

 ֵמַעל ָךל ָןִנים וגו':

 מסכת ראש השנה

ים ְוָלְרָגִלים. ְבֶאָחד ֶבֱאלול ֹראש ַהָשָנה ָראֵשי ָשִנים ֵהם. ְבֶאָחד ְבִניָסן ֹראש ַהָשָנה ַלְלָלכִ  ַאְרָבָעה

ה ַלָשִנים ְלַמְעַשר ְבֵהָמה. ַרִבי ֶאְלָעָזר ְוַרִבי ִשְמעֹון אֹוְמִרים, ְבֶאָחד ְבִתְשֵרי. ְבֶאָחד ְבִתְשֵרי ֹראש ַהָשנָ 

ד ִבְשָבט, ֹראש ַהָשָנה ָלִאיָלן, ְךִדְבֵרי ֵבית ַשַלאי. ֵבית ִהֵכל ְוַלְשִמִחין ְוַלטֹוְבלֹות, ַלְםִטטָעה ְוַלְיָרקֹות. ְבֶאחָ 

עור אֹוְמִרים, ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו: ֵסֶדר ְתִקיעֹות, ָשלש, ֶשל ָשלש ָשלש. ִשעור ְתִקיָעה ְךָשלש ְתרועֹות. ִש 

ָנה, וָמַשְך ַבְשִנָטה ִכְשַתִים, ֵאין ְבָידֹו ֶאָכא ֶאָחת. ִמי ֶשֵבַרְך ְוַאַחר ָךְך ְתרוָעה ְךָשלש ְיָבבֹות. ָתַקע ָבִראשוֹ 

ְוָיִחיד ַחָטב.  ִנְתַמָםה לֹו שֹוָפר, תֹוֵקַע וֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָשלש ְןָעִמים. ְךֵשם ֶשְשִליַח ִצבור ַחָטב, ָךְך ָךל ָיִחיד

 יֵאל אֹוֵמר, ְשִליַח ִצבור מֹוִציא ֶאת ָהַרִבים ְיֵדי חֹוָבָתן:ַרָבן ַגְמלִ 

 מסכת יומא

ר ָיִמים ֹקֶדם יֹום ַהִךןוִרים ַמְפִריִשין ֹךֵהן ָגדֹול ִמֵביתֹו ְלִלְשַךת ַןְלֶהְדִרין, וַמְתִקיִנין לֹו ֹכֵהן ַאחֵ  ִשְבַעת

ִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ַאף ִאָשה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לֹו, ֶשָלא ָתמות ִאְשתֹו, ַתְחָתיו, ֶשָלא ֶיֱאַרע בֹו ְפסול. רַ 

ֱחָטא ֶשֶםֱאַמר ְוִכֶןר ַבֲעדֹו וְבַעד ֵביתֹו. ֵביתֹו, זֹו ִאְשתֹו. ָאְמרו לֹו, ִאם ֵךן, ֵאין ַלָדָבר סֹוף: ָהאֹוֵמר, אֶ 

ִןיִקין ְבָידֹו ַלֲעשֹות ְתשוָבה. ֶאֱחָטא ְויֹום ַהִךןוִרים ְמַכֵןר, ֵאין יֹום ְוָאשוב, ֶאֱחָטא ְוָאשוב, ֵאין ַמסְ 

ין יֹום ַהִךןוִרים ְמַכֵןר. ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלָלקֹום, יֹום ַהִךןוִרים ְמַכֵןר. ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, אֵ 

ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה, ִמֹךל ַחֹחאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי  ַרֶנה ֶאת ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו ָדַרש ַרִביַהִךןוִרים ְמַכֵןר, ַעד ֶשטְ 

ןוִרים ִתְטָהרו, ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלָלקֹום, יֹום ַהִךןוִרים ְמַכֵןר. ֲעֵברֹות ֶשֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהךִ 

ַרֶנה ֶאת ֲחֵברֹו. ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ַאְשֵריֶכם ִיְשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶתם ִמַחֲהִרין, וִמי ְמַטֵהר ְמַכֵןר, ַעד ֶשטְ 

ֵאל ְיָי, ַמה ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶשַבָשַמִים, ֶשֶםֱאַמר, ְוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתם. ְואֹוֵמר, ִמְקֵוה ִיְשרָ 

 ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְחֵמִאים, ַאף ַהָסדֹוש ָברוְך הוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְשָרֵאל:לִ 

 מסכת סוכה

, ֶשִהיא ְגבֹוָהה ְלַמְעָלה ֵמֶעְשִרים ַאָלה, ְןסוָלה. ַרִבי ְיהוָדה ַמְכִשיר. ְוֶשֵאיָנה ְגבֹוָהה ֲעָשָרה ְטָפִחים ֺסָךה

נֹות, ְוֶשַחָלָתה ְמֺרָבה ִמִנָלָתה, ְןסוָלה. ֺסָךה ְיָשָנה, ֵבית ַשַלאי ןֹוְסִלין, וֵבית ִהֵכל ְוֶשֵאין ָלה ְשֹלש ְדפָ 

ִפכו ַמְכִשיִרין. ְוֵאיזֹו ִהיא ֺסָךה ְיָשָנה, ָךל ֶשֲעָשָאה ֹקֶדם ֶלָחג ְשלִשים יֹום. ֲאָבל ִאם ֲעָשָאה ְלֵשם ַחג, אֲ 

ַהָשָנה, ְךֵשָרה: ָחל )ִלְהיֹות( יֹום ֶאָחד ְלַהְפִסיק ֵביְנַתִים, ִמְשָמר ֶשְזַמםֹו ָקבוַע, ָהָיה נֹוֵטל ֶעֶשר  ִמְתִחַכת

הוָדה ִבי יְ ַחכֹות, ְוַהִלְתַעֵךב נֹוֵטל ְשַתִים. וִבְשָאר ְימֹות ַהָשָנה, ַהִםְכָנס נֹוֵטל ֵשש, ְוַהטֹוֵצא נֹוֵטל ֵשש. רַ 

ְלָגה ְלעֹוָלם אֹוֵמר, ַהִםְכָנס נֹוֵטל ֶשַבע, ְוַהטֹוֵצא נֹוֵטל ָחֵמש. ַהִםְכָנִסין חֹוְלִקין ַבָנפֹון, ְוַהטֹוְצִאין ַבָדרֹום. בִ 

 חֹוֶלֶקת ַבָדרֹום, ְוַטַבְעָתה ְקבוָעה, ְוַחכֹוָנה ְסתוָמה:

 מסכת תענית

בורֹות ְגָשִמים. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִמיֹום )טֹוב( ָהִראשֹון ֶשל ָחג. ַרִבי ְיהֹוֺשַע אֹוֵמר, ַמְזִךיִרין גְ  ֵמֵאיָמַתי

ה ִמטֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶשל ָחג. ָאַמר לֹו ַרִבי ְיהֹוֺשַע. הֹוִאיל ְוֵאין ַהְגָשִמים ֶאָכא ִסיַמן ְקָלָלה ֶבָחג, ָלמָ 
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ַרִבי ֱאִליֶעֶזר, ַאף ֲאִני ֹלא ָאַמְרִתי ִלְשאֹול, ֶאָכא ְלַהְזִךיר, ַמִשיב ָהרוַח ומֹוִריד ַהֶגֶשם ַמְזִךיר. ָאַמר לֹו 

 ְבעֹוָנתֹו. ָאַמר לֹו, ִאם ֵךן, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזִךיר: ָאַמר ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל, ֹלא ָהיו ָיִמים טֹוִבים

ִמָשה ָעָשר ְבָאב וְכיֹום ַהִךןוִרים, ֶשָבֶהן ְבנֹות ְירוָשַלִים יֹוְצאֹות ִבְכֵלי ָלָבן ְשאוִלין, ֶשֹּלא ְלִיְשָרֵאל ַךחֲ 

 ֶמה ָהיוְלַבֵטש ֶאת ִמי ֶשֵאין לֹו. ָךל ַהֵךִלים ְטעוִנין ְטִביָלה. וְבנֹות ְירוָשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַבְךָרִמים. ו

ָןָחה. ֶשֶקר אֹוְמרֹות, ָבחור, ָשא ָנא ֵעיֶניָך וְרֵאה, ָמה ַאָתה בֹוֵרר ָלְך. ַאל ִתֵתן ֵעיֶניָך ַבםֹוי, ֵתן ֵעיֶניָך ַבִלְש 

ַבְשָעִרים ַמֲעֶשיָה.  ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹטִפי, ִאָשה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהָכל. ְואֹוֵמר, ְתנו ָלה ִמְןִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללוהָ 

תֹו וְביֹום ְוֵכן הוא אֹוֵמר, ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ְבנֹות ִצטֹון ַבֶלֶלְך ְשֹלֹמה ַבֲעָטָרה ֶשִעְחָרה כֹו ִאלֹו ְביֹום ֲחֺתםָ 

ַין ֵבית ַהִלְקָדש, ֶשִטָבֶנה ִבְמֵהָרה ִשְמַחת ִלבֹו. ְביֹום ֲחֺתָםתֹו, זֹו ַמַתן תֹוָרה. וְביֹום ִשְמַחת ִלבֹו, ֶזה ִבנְ 

 ְבָיֵמינו. ָאֵמן:

 מסכת שקלים

ַבֲאָדר ַמְשִמיִעין ַעל ַהְשָקִלים ְוַעל ַהִךְלַאִים. ַבֲחִמָשה ָעָשר בֹו קֹוִרין ֶאת ַהְלִגָכה ַבְךַרִךין,  ְבֶאָחד

ת ְוֶאת ִמְקְואֹות ַהַלִים, ְועֹוִשין ָךל ָצְרֵכי ָהַרִבים, וְמַצְטִנין ֶאת וְמַתְסִנין ֶאת ַהְדָרִכים ְוֶאת ָהְרחֹובוֹ 

ָסִפין ִנָתִנין ַהְסָברֹות, ְויֹוְצִאין ַאף ַעל ַהִךְלָאִים: ֵאָבֵרי ַהָתִמיד, ִנָתִנין ֵמֲחִצי ֶךֶבש וְלַמָחה ַבִלְזָרח, ְוֶשל מו

ַלֲעָרב, ְוֶשל ָראֵשי ֳחָדִשים ִנָתִנין ִמַתַחת ַךְרֹךב ַהִלְזֵבַח ִמְכַמָטה, ַהְשָקִלים ֵמֲחִצי ֶךֶבש וְלַמָחה בַ 

ין ִבְפֵני ְוַהִבךוִרים ֵאין נֹוֲהִגין ֶאָכא ִבְפֵני ַהַבִית, ֲאָבל ַמֲעַשר ָדָגן וַמֲעַשר ְבֵהָמה ְוַהְבכֹורֹות נֹוֲהִגין בֵ 

ֶשֹּלא ִבְפֵני ַהַבִית. ַהַלְקִדיש ְשָקִלים וִבךוִרים, ֲהֵרי ֶזה ֹקֶדש. ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ָהאֹוֵמר ַהַבִית ֵבין 

 ִבךוִרים ֹקֶדש, ֵאיָנן ֹקֶדש:

 מסכת מגילה

ר, ַבֲחִמָשה ָעָשר, ֹלא ָןחֹות ְוֹלא ְמִגָכה ִנְקֵראת ְבַאַחד ָעָשר, ִבְשֵנים ָעָשר, ִבְשֹלָשה ָעָשר, ְבַאְרָבָעה ָעשָ 

לֹות, קֹוִרין יֹוֵתר. ְךַרִךין ַהֺלָסִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֺשַע ִבן נון, קֹוִרין ַבֲחִמָשה ָעָשר. ְךָפִרים ַוֲעָירֹות ְגדוֹ 

ה: ַמֲעֵשה ְראוֵבן, ִנְקָרא ְוֹלא ִמַתְרֵגם. ַמֲעֵשה ְבַאְרָבָעה ָעָשר, ֶאָכא ֶשַהְךָפִרים ַמְקִדיִמין ְליֹום ַהְךִניסָ 

ַךת ֹךֲהִנים, ָתָמר, ִנְקָרא וִמַתְרֵגם. ַמֲעֵשה ֵעֶגל ָהִראשֹון, ִנְקָרא וִמַתְרֵגם. ְוַהֵשִני, ִנְקָרא ְוֹלא ִמַתְרֵגם. ִבְר 

ְגִמין. ֵאין ַמְפִטיִרין ַבֶלְרָךָבה. ְוַרִבי ְיהוָדה ַמִתיר. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ַמֲעֵשה ָדִוד ְוַאְמנֹון, ֹלא ִנְקָרִאין ְוֹלא ִמַתְר 

 אֹוֵמר, ֵאין ַמְפִטיִרין ְבהֹוַדע ֶאת ְירוָשַלִים:

 מסכת יבמות

סֹוף ָהעֹוָלם. ְוֵאכו ֵהן, ֶעְשֵרה ָנִשים ןֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה וִמן ַהִטבום ַעד  ֲחֵמש

חֹותֹו ִבתֹו, וַבת ִבתֹו, וַבת ְבנֹו, ַבת ִאְשתֹו, וַבת ְבָנה, וַבת ִבָתה, ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו, ְוֵאם ָחִמיו, אֲ 

א ָהָיה ְבעֹוָלמֹו, ְוַכָכתֹו, ֲהֵרי ֵמִאלֹו, ַוֲאחֹות ִאלֹו, ַוֲאחֹות ִאְשתֹו, ְוֵאֶשת ָאִחיו ֵמִאלֹו, ְוֵאֶשת ָאִחיו ֶשֹּל

 ֵאכו ןֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ְוָצרֹות ָצרֹוֵתיֶהן ִמן ַהֲחִליָצה וִמן ַהִטבום, ַעד סֹוף ָהעֹוָלם. ְוכָֺכן ִאם ֵמתו, אוֹ 

ָתה ָיכֹול לֹוַמר ַבֲחמֹותֹו וְבֵאם ֲחמֹותֹו ֵמֲאנו, אֹו ִנְתָגְרשו, אֹו ֶשִםְמְצאו ַאְילֹוִניֹות, ָצרֹוֵתיֶהן ֺמָתרֹות. ְוִאי אַ 

ר ַהָשָנה, ָמָצאִתי וְבֵאם ָחִמיו ֶשִםְמְצאו ַאְילֹוִנטֹות אֹו ֶשֵלֵאנו: ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ְךֶשָטַרְדִתי ִלְנַהְרְדָעא ְלַעבֵ 

ַמִשִאין ֶאת ָהִאָשה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ַעל ִןי ֵעד ֶאָחד, ֶאָכא  ְנֶחְמָיה ִאיש ֵבית ְדִלי, ָאַמר ִלי, ָשַמְעִתי ֶשֵאין

יָנה ַרִבי ְיהוָדה ֶבן ָבָבא. ְונוֵמִתי לֹו, ֵךן ַהְדָבִרים. ָאַמר ִלי, ֱאמֹור ָלֶהם ִמְשִמי, ַאֶתם יֹוְדִעים ֶשַהְלִד 

ִליֵאל ַהָזֵקן, ֶשַלִשִאין ֶאת ָהִאָשה ַעל ִןי ֵעד ֶאָחד. וְכֶשָבאִתי ְמֺשֶבֶשת ִבְגָיסֹות, ְמֺקְבַלִני ֵמַרָבן ַגְמ 

ִמתֹוְך ְוִהְרֵציִתי ַהְדָבִרים ִלְפֵני ַרָבן ַגְמִליֵאל, ָשַמח ִלְדָבַרי, ְוָאַמר, ָמָצאנו ָחֵבר ְלַרִבי ְיהוָדה ֶבן ָבָבא. 
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ֶשֶםֶהְרגו ֲהרוִגים ְבֵתל ַאְרָזא, ְוִהִשיא ַרָבן ַגְמִליֵאל )ַהָזֵקן( ְנשֹוֵתיֶהם ַעל ִןי ַהְדָבִרים ִנְזַךר ַרָבן ַגְמִליֵאל, 

ִמִןי  ֵעד ֶאָחד )ְוֺהְחְזקו ִלְהיֹות ַמִשִאין ַעל ִןי ֵעד ֶאָחד(. ְוֺחְחְזקו ִלְהיֹות ַמִשִאין ֵעד ִמִןי ֵעד, ִמִןי ֶעֶבד,

ָחה. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִבי ְיהֹוֺשַע אֹוְמִרים, ֵאין ַמִשִאין ֶאת ָהִאָשה ַעל ִןי ֵעד ֶאָחד. ַרִבי ִאָשה, ִמִןי ִשפְ 

ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֹלא ַעל ִןי ִאָשה )ְוֹלא ַעל ִןי ֶעֶבד ְוֹלא ַעל ִןי ִשְפָחה( ְוֹלא ַעל ִןי ְקרֹוִבים. ָאְמרו לֹו, 

ִוי ֶשָהְלכו ְלֹצַער ִעיר ַהְתָמִרים, ְוָחָלה ֶאָחד ֵמֶהם ַבֶדֶרְך, ֶוֱהִביאוהו ַבֺןְנָדק, וַבֲחָזָרָתם ַמֲעֶשה ִבְבֵני לֵ 

ֹכֶהֶנת  ָאְמרו ַלֺןְנָדִקית ַאֵטה ֲחֵבֵרנו, ָאְמָרה ָלֶהם ֵמת וְקַבְרִתיו, ְוִהִשאו ֶאת ִאְשתֹו. ָאְמרו לֹו, ְוֹלא ְתֵהא

 ָדִקית. ָאַמר ָלֶהם, ִלְכֶשְתֵהא ֺפְנָדִקית ֶנֱאֶמֶנת ַהֺןְנָדִקית הֹוִציָאה ָלֶהם ַמְקלֹו ְוַתְרִמילֹו ְוֵסֶפר תֹוָרהַךֺןנְ 

 ֶשָהָיה ְבָידֹו:

 מסכת כתובות

י ִדיִנין יֹוְשִבין ַבֲעָירֹות, ַבטֹום ִנֵשאת ְליֹום ָהְרִביִעי, ְוַאְלָמָנה ְליֹום ַהֲחִמיִשי. ֶשַןֲעַמִים ַבַשָבת ָבתֵ  ְבתוָלה

ִיְשָרֵאל, ַהֵשִני וַבטֹום ַהֲחִמיִשי, ֶשִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת ְבתוִלים, ָהָיה ַמְשִךים ְלֵבית ִדין: ַהֹךל ַמֲעִלין ְלֶאֶרץ 

ִציִאין. ֶאָחד ָהֲאָנִשים ְוֶאָחד ַהָםִשים. ָנָשא ִאָשה ְוֵאין ַהֹךל מֹוִציִאין. ַהֹךל ַמֲעִלין ִלירוָשַלִים, ְוֵאין ַהֹךל מוֹ 

ל ְוֵגְרָשה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְוֵגְרָשה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, נֹוֵתן ָלה ִמְלעֹות ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ָנָשא ִאָשה ְבֶאֶרץ ִיְשָראֵ 

ֵאל. ָנָשא ִאָשה ְבַקןֹוְטְקָיא ְוֵגְרָשה ְבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, נֹוֵתן ָלה ְבַקןֹוְטְקָיא, נֹוֵתן ָלה ִמְלעֹות ֶאֶרץ ִיְשרָ 

ןֹוְטְקָיא ִמְלעֹות ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר, נֹוֵתן ָלה ִמְלעֹות ַקפֹוְטְקָיא. ָנָשא ִאָשה ְבקַ 

 ָלה ִמְלעֹות ַקןֹוְטְקָיא: ְוֵגְרָשה ְבַקןֹוְטְקָיא, נֹוֵתן

 מסכת קידושין

ִנְקֵנית ְבָשלש ְדָרִכים, ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה ִבְשֵתי ְדָרִכים. ִנְקֵנית ְבֶכֶסף, ִבְשָטר, וְבִביָאה. ְבֶכֶסף,  ָהִאָשה

ם, ִבְפרוָטה וְבָשֶוה ְפרוָטה. ְוַכָלה ִהיא ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ְבִדיָנר וְבָשֶוה ִדיָנר. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרי

ִביָאה. ְפרוָטה, ֶאָחד ִמְשמֹוָנה ְבִאָמר ָהִאיַטְלִקי. ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה ְבֵגט וְבִמיַתת ַהָבַעל. ַהְיָבָמה ִנְקֵנית בְ 

ֵמר, ֹלא ִיְרֶעה ַרָוק ְבֵהָמה, ְוֹלא ִייְשנו ְשֵני ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמה ַבֲחִליָצה וְבִמיַתת ַהָטָבם: ַרִבי ְיהוָדה אוֹ 

ד ָאָדם ַרָוִקים ְבַטִכית ֶאָחת. ַוֲחָכִמים ַמִתיִרין. ֹךל ֶשֲעָסָקיו ִעם ַהָםִשים, ֹלא ִיְתַיֵחד ִעם ַהָםִשים. ְוֹלא ְיַללֵ 

עֹוָלם ְיַלֵלד ָאָדם ֶאת ְבנֹו ֺאָלנות ְנִקָטה )ְוַקָכה(, ְוִיְתַןֵכל ֶאת ְבנֹו ֺאָלנות ֵבין ַהָםִשים. ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, לְ 

נות ְוֹלא ְלִמי ֶשָהעֶשר ְוַהְםָכִסים ֶשכֹו, ֶשֵאין ֺאָלנות ֶשֵאין ָבה ֲעִנטות ַוֲעִשירות, ֶשֹּלא ֲעִנטות ִמן ָהֺאלָ 

ְלִפי ְזכותֹו. ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ָרִאיָת ִמָטֶמיָך ַחָטה ָועֹוף ֶשֵטש ֲעִשירות ִמן ָהֺאָלנות, ֶאָכא ַהֹךל 

ֵלש ֶאת ָלֶהם ֺאָלנות, ְוֵהן ִמְתַןְרְנִסין ֶשֹּלא ְבַצַער, ַוֲהֹלא ֹלא ִנְבְראו ֶאָכא ְלַשְלֵשִני, ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלשַ 

ֶאְתַןְרֵנס ֶשֹּלא ְבַצַער, ֶאָכא ֶשֲהֵרעֹוִתי ַמֲעַשי ְוִקַןְחִתי ֶאת ַןְרָנָסִתי. ַאָבא ֺגְרָין ִאש ַצְדָין קֹוִני, ֵאינֹו ִדין שֶ 

נות נוָתן ֺאלָ אֹוֵמר ִמשום ַאָבא ֺגְרָיא, ֹלא ְיַלֵלד ָאָדם ֶאת ְבנֹו, ַחָלר, ַגָלל, ַסָןר, ַסָןן, רֹוֶעה, ְוֶחְנָוִני, ֶשֺאלָ 

ָבן ֲחִסיִדים. ִלְסִטים. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר ִמְשמֹו, ַהַחָלִרים, ֺרָבן ְרָשִעים, ְוַהַגָלִלין, ֺרָבן ְךֵשִרים. ַהַמָןִנין, רֺ 

ֵמר, ַמִםיַח ֲאִני ָךל טֹוב ֶשָברֹוְפִאים, ְלֵגיִהָםם. ְוַהָךֵשר ֶשַבַחָבִחים, ֺשָתפֹו ֶשל ֲעָמֵלק. ַרִבי ְנהֹוַראי אוֹ 

ן ַקֶטֶמת ֺאָלִנטֹות ֶשָבעֹוָלם ְוֵאיִני ְמַלֵלד ֶאת ְבִני ֶאָכא תֹוָרה, ֶשָאָדם אֹוֵכל ִמְשָכָרה ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶסרֶ 

ֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִימוִרין ְוֵאינ ָיכֹול ָלעֹוָלם ַהָבא. וְשָאר ָךל ֺאָלִנטֹות ֵאיָנן ֵךן. ְךֶשָאָדם ָבא ִליֵדי ֹחִלי אֹו ִלי

 ְונֹוֶתֶנת ַלֲעסֹוק ִבְמַלאְכתֹו, ֲהֵרי הוא ֵמת ְבָרָעב. ֲאָבל ַהתֹוָרה ֵאיָנה ֵךן, ֶאָכא ְמַשְלַרתו ִמָךל ַרע ְבַנֲערותוֹ 

י ה' ַיֲחִליפו ֹכַח. ְבִזְקנותֹו ַמהו אֹוֵמר, עֹוד ְינובון לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ְבִזְקנותֹו. ְבַנֲערותֹו ַמהו אֹוֵמר, ְוֹקוֵ 

 ְבֵשיָבה. ְוֵכן הוא אֹוֵמר ְבַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהָשלֹום, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ַוה' ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבֹךל.
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ַעד ֶשֹּלא ִנָתָנה, ֶשֶםֱאַמר, ֵעֶקב ֲאֶשר ָשַמע ַאְבָרָהם ְבֹקִלי  ָמִצינוֶשָעָשה ַאְבָרָהם ָאִבינו ֶאת ָךל ַהתֹוָרה ךָֺכה

 ַוִטְשֹמר ִמְשַמְרִתי ִמְצֹוַתי ֺחסֹוַתי ְותֹוֹרָתי:

 מסכת גיטין

ֵמר, ַאף ַהֵלִביא ִמן ַהֵלִביא ֵגט ִמְלִדיַנת ַהָטם, ָצִריְך ֶשֹטאַמר ְבָפַני ִנְכַתב וְבָפַני ֶנְחָתם. ַרָבן ַגְמִליֵאל אוֹ 

אַמר ָהֶרֶקם וִמן ֶהַחַגר. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲאִפכו ִמְךַפר לוִדים ְללוד. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָצִריְך ֶשטֹ 

ְלִדיָנה ִלְמִדיָנה ִבְמִדיַנת ַהָטם, ְבָפַני ִנְכַתב וְבָפַני ֶנְחַתם ֶאָכא ַהֵלִביא ִמְלִדיַנת ַהָטם ְוַהלֹוִליְך. ְוַהֵלִביא ִמ 

ֶהְגמֹוְנָיא: ֵבית ָצִריְך ֶשֹטאַמר ְבָפַני ִנְכַתב וְבָפַני ֶנְחָתם. ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲאִפכו ֵמֶהְגמֹוְנָיא לְ 

ָצא ָבה ְדַבר ֶעְרָוה, ֶשֶםֱאַמר ִךי ָמָצא ָבה ֶעְרַות ַשַלאי אֹוְמִרים, ֹלא ְיָגֵרש ָאָדם ֶאת ִאְשתֹו ֶאכא ִאם ֵךן מָ 

א אֹוֵמר, ָדָבר. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ֲאִפכו ִהְקִדיָחה ַתְבִשילֹו, ֶשֶםֱאַמר ִךי ָמָצא ָבה ֶעְרַות ָדָבר. ַרִבי ֲעִקיבָ 

 ִאם ֹלא ִתְמָצא ֵחן ְבֵעיָניו: ֲאִפכו ָמָצא ַאֶחֶרת ָנָאה ֵהיֶמָםה, ֶשֶםֱאַמר ְוָהָיה

 מסכת סוטה

ְלִאְשתֹו, ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקֵםא ָלה ַעל ִןי ְשַנִים, וַמְשֶקה ַעל ִןי ֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ִןי ַעְצמֹו.  ַהְמַקֵםא

ְשַנִים: ִמֶשֵלת ַרִבי ֵמִאיר, ָבְטלו מֹוְשֵלי ַרִבי ְיהֹוֺשַע אֹוֵמר, ְמַקֵםא ָלה ַעל ִןי ְשַנִים וַמְשֶקה ַעל ִןי 

י ְיהֹוֺשַע, ְמָשִלים. ִמֶשֵלת ֶבן ַעַזאי, ָבְטלו ַהַשְקָדִנים. ִמֶשֵלת ֶבן זֹוָמא, ָבְטלו ַהַדְרָשִנים. ִמֶשֵלת ַרבִ 

ן ַגְמִליֵאל, ָבא גֹוַבי ְוַרבו ָצרֹות. ִמֶשֵלת ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ָןְסָקה טֹוָבה ִמן ָהעֹוָלם. ִמֶשֵלת ַרָבן ִשְמעֹון בֶ 

ן דֹוָסא, ֲעַזְרָיה, ָןַסק ָהעֶשר ִמן ַהֲחָכִמים. ִמֶשֵלת ַרִבי ֲעִקיָבא, ָבַטל ְךבֹוד ַהתֹוָרה. ִמֶשֵלת ַרִבי ֲחִניָנא בֶ 

ִבי יֹוֵסי ַקְטנוָתא, ָןְסקו ֲחִסיִדים. ְוָלָלה ִנְקָרא ְשמֹו ַקְטנוָתא, ֶשָהָיה ָבְטלו ַאְנֵשי ַמֲעֶשה. ִמֶשֵלת רַ 

ֵקן, ָבַטל ַקְטנוָתן ֶשל ֲחִסיִדים. ִמֶשֵלת ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַךאי, ָבַטל ִזיו ַהָחְכָמה. ִמֶשֵלת ַרָבן ַגְמִליֵאל ַהזָ 

ָרה וְפִרישות. ִמֶשֵלת ַרִבי ִיְשָמֵעאל ֶבן ָןאִבי, ָבַטל ִזיו ַהְךֺהָםה. ִמֶשֵלת ַרִבי, ְךבֹוד ַהתֹוָרה וֵמָתה ָטהֳ 

י חֹוִרין, ָבְטָלה ֲעָנָוה ְוִיְרַאת ֵחְטא. ַרִבי ִןְנָחס ֶבן ָיִאיר אֹוֵמר, ִמֶשָחַרב ֵבית ַהִלְקָדש, בֹושו ֲחֵבִרים וְבנֵ 

ם, ְוִנַדְלְדלו ַאְנֵשי ַמֲעֶשה, ְוָגְברו ַבֲעֵלי ְזרֹוַע וַבֲעֵלי ָלשֹון, ְוֵאין דֹוֵרש ְוֵאין ְמַבֵסש, ְוֵאין ְוָחפו ֹראשָ 

ְקָדש, ַהלִ שֹוֵאל, ַעל ִמי ָלנו ְלִהָשֵען, ַעל ָאִבינו ֶשַבָשַמִים. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ַהָגדֹול אֹוֵמר, ִמטֹום ֶשָחַרב ֵבית 

א ָאְזָלא ְוִנַדְלְדָלא, ְשרֹו ַחִךיַמָטא ְלִמְהֵוי ְכָסְפַרָטא, ְוָסְפַרָטא ְךַחָזַנָטא, ְוַחָזַנָטא ְךַעָלא ְדַאְרָעא, ְוַעָלא ְדַאְרעָ 

א ֺחְצָןא ִיְסֵגא, ְוֹיֶקר ַיֲאִמיר. ַהֶגֶפן ְוֵאין ְמַבֵסש. ַעל ִמי ֵיש ְלִהָשֵען, ַעל ָאִבינו ֶשַבָשָמִים. ְבִעְסבֹות ְמִשיחָ 

ָגִליל ֶיֱחַרב, ִתֵתן ִןְרָיה ְוַהַטִין ְבֹיֶקר, ְוַהַלְלכות ֵתָהֵפְך ְלִמינות, ְוֵאין תֹוֵכָחה. ֵבית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנות, ְוהַ 

יר ְוֹלא ְיחֹוָננו, ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח, ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְוַהַגְבָלן ִישֹום, ְוַאְנֵשי ַהְגבול ְיסֹוְבבו ֵמִעיר ְלעִ 

ַנֵבל ָאב, ַבת ִיָלֵאסו, ְוָהֱאֶמת ְתֵהא ֶנְעָדֶרת. ְנָעִרים ְןֵני ְזֵקִנים ַיְלִבינו, ְזֵקִנים ַיַעְמדו ִמְןֵני ְקַטִםים. ֵבן ְמ 

יש ַאְנֵשי ֵביתֹו. ְןֵני ַהדֹור ִךְפֵני ַהָךֶלב, ַהֵבן ֵאינֹו ִמְתַבֵטש ֵמָאִביו. ְוַעל ָקָמה ְבִאָלה, ַךָכה ַבֲחֹמָתה, ֹאיֵבי אִ 

ות, וְנִקטות ִמי ֶיש ָלנו ְלִהָשֵען, ַעל ָאִבינו ֶשַבָשָמִים. ַרִבי ִןְנָחס ֶבן ָיִאיר אֹוֵמר, ְזִריזות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקט

י ָטֳהָרה, ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְפִרישות, וְפִרישות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֺדָשה, וְקֺדָשה ְמִביָאה ִליֵדי ְמִביָאה ִליֵד 

 ֲעָנָוה, ַוֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ְוִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידות, ַוֲחִסידות ְמִביָאה ִליֵדי רוחַ 

 רוַח ַהֹסֶדש ְמִביָאה ִליֵדי ְתִחַטת ַהֵלִתים, וְתִחַטת ַהֵלִתים ָבָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָטהו ָזכור ַלחֹוב, ָאֵמןַהֹסֶדש. וְ 

 מסכת נדרים

אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו, ִךםוֵיי ְנָדִרים ַךְםָדִרים, ַוֲחָרִמים ַךֲחָרִמים, וְשבועֹות ַךְשבועֹות, וְנִזירות ַךְםִזירות. הָ  ָךל

ֲאִני ָלְך, ַרִבי  ֺמְדַרִני ִמָלְך, ֺמְפְרַשִני ִמָלְך, ְמֺרֲחַקִני ִמָלְך, ֶשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך, ֶשֵאיִני טֹוֵעם ָלְך, ָאסור. ְמנֶֺדה
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וִבְשבוָעה. ְךִנְדֵרי ְכֵשִרים, ֹלא ָאַמר ֲעִקיָבא ָהָיה חֹוֵכְך ָבֶזה ְלַהְחִמיר. ְךִנְדֵרי ְרָשִעים, ָנַדר ְבָנִזיר וְבָקְרָבן 

ֺתָבה, ְךלום. ְךִנְדבֹוָתם, ָנַדר ְבָנִזיר וְבָקְרָבן: ָבִראשֹוָנה ָהיו אֹוְמִרים, ָשלש ָנִשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ךְ 

ן ַהְטהוִדים. ָחְזרו לֹוַמר, ֶשֹּלא ְתֵהא ִאָשה ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ֲאִני ָלְך, ָשַמִים ֵביִני ְלֵביָנְך, ְנטוָלה ֲאִני מִ 

ַמִים נֹוֶתֶנת ֵעיֶניָה ְבַאֵחר וְמַקְלֶקֶלת ַעל ַבְעָלה, ֶאָכא ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ֲאִני ָלְך, ָתִביא ְרָאָיה ִלְדָבֶריָה. שָ 

הוִדים, ָיֵפר ֶחְלקֹו, וְתֵהא ְמַשְלַשתו, וְתֵהא ְנטוָלה ִמן ֵביִני ְלֵביָנְך, ַיֲעשו ֶדֶרְך ַבָסָשה. ְנטוָלה ֲאִני ִמן ַהטְ 

 ַהְטהוִדים:

 מסכת נזיר

י ֶזה ָנִזיר. ִךםוֵיי ְנִזירות ִךְנִזירות. ָהאֹוֵמר ֱאֵהא, ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר. אֹו ֱאֵהא ָנֶוה, ָנִזיר. ָנִזיק, ָנִזיַח, ָןִזיַח, ֲהרֵ  ָךל

ֵריִני ְמַסְלֵסל ֲהֵריִני ְמַכְלֵךל, ֲהֵרי ָעַלי ְלַשַכח ֶןַרע, ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר. ֲהֵרי ָעַלי ִצֳןִרים, ַרִבי ֵמִאיר ֲהֵריִני ָךֶזה, הֲ 

ה ֹלא אֹוֵמר, ָנִזיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָנִזיר: ָנִזיר ָהָיה ְשמוֵאל, ְךִדְבֵרי ַרִבי ְנהֹוַראי, ֶשֶםֱאַמר ומֹורָ 

יר, ֲעֶלה ַעל ֹראשֹו, ֶנֱאַמר ְבִשְמשֹון ומֹוָרה, ְוֶנֱאַמר ִבְשמוֵאל ומֹוָרה, ַמה לֹוָרה ָהֲאמוָרה ְבִשְמשֹון, ָנזִ יַ 

י ַאף מֹוָרה ָהֲאמוָרה ִבְשמוֵאל, ָנִזיר. ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי, ַוֲהֹלא ֵאין מֹוָרה ֶאָכא ֶשל ָבָשר ָוָדם. ָאַמר לֹו ַרבִ 

ה ֶשל ְנהֹוַראי, ַוֲהֹלא ְךָבר ֶנֱאַמר ַוֹטאֶמר ְשמוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוָשַמע ָשאול ַוֲהָרָגִני, ֶשְךָבר ָהָיה ָעָליו מֹורָ 

 ָבָשר ָוָדם:

 בבא קמא

ֵרי ַהַלְבֶעה, ְוֹלא ֲהֵרי ַהַלְבֶעה ַאְרָבָעה ָאבֹות ְנִזיִקין ַהשֹור ְוַהבֹור ְוַהַלְבֶעה ְוַהֶהְבֵער. ֹלא ֲהֵרי ַהשֹור ַךהֲ 

ה, ֶשַדְרָךן ַךֲהֵרי ַהשֹור. ְוֹלא ֶזה ָוֶזה, ֶשֵטש ָבֶהן רוַח ַחִטים, ַךֲהֵרי ָהֵאש ֶשֵאין בֹו רוַח ַחִטים. ְוֹלא ֶזה ָוזֶ 

ַהַנד ַהָשֶוה ֶשָבֶהן, ֶשַדְרָךן ְלַהִזיק וְשִמיָרָתן ָעֶליָך.  ֵליֵלְך וְלַהִזיק, ַךֲהֵרי ַהבֹור ֶשֵאין ַדְרךֹו ֵליֵלְך וְלַהִזיק.

כֹו. וְכֶשִהִזיק, ָחב ַהַלִזיק ְלַשֵכם ַתְשלוֵמי ֶנֶזק ְבֵמיַטב ָהָאֶרץ: מֹוִכין ֶשַהךֹוֵבס מֹוִציא, ֲהֵרי ֵאכו שֶ 

ָבִית. ַהךֹוֵבס נֹוֵטל ְשלָשה חוִטין ְוֵהן ֶשכֹו. ָיֵתר ִמֵךן, ֲהֵרי ֵאכו ֶשל ְוֶשַהמֹוֵרק מֹוִציא, ֲהֵרי ֵאכו ֶשל ַבַעל הַ 

ְךֵדי ִלְתןֹור ַבַעל ַהָבִית. ִאם ָהָיה ַהָשחֹור ַעל ַגֵבי ַהָכָבן, נֹוֵטל ֶאת ַהֹךל ְוֵהן ֶשכֹו. ַהַחָטט ֶשִשֵטר ִמן ַהחוט 

ָשלש ַעל ָשלש, ֲהֵרי ֵאכו ֶשל ַבַעל ַהָבִית. ַמה ֶשֶהָחָרש מֹוִציא ַבַלֲעָצד, ֲהֵרי ֵאכו  בֹו, וַמְטִלית ֶשִהיא

 ֶשכֹו, וַבַךִשיל, ֶשל ַבַעל ַהָבִית. ְוִאם ָהָיה עֹוֶשה ֵאֶצל ַבַעל ַהַבִית, ַאף ַהְםֹסֶרת ֶשל ַבַעל ַהָבִית:

 מסכת בבא מציעא

ֹוֲחִזין ְבַטִכית, ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה, ֶזה אֹוֵמר ךָֺכה ֶשִכי ְוֶזה אֹוֵמר א ְשַנִים

ֶזה ֲחֹלקו. ֺךָכה ֶשִכי, ֶזה ִיָשַבע ֶשֵאין לֹו ָבה ָןחֹות ֵמֶחְצָיה, ְוֶזה ִיָשַבע ֶשֵאין לֹו ָבה ָןחֹות ֵמֶחְצָיה, ְויַ 

ה ֲחָלִקים, אֹוֵמר ֺךָכה ֶשִכי ְוֶזה אֹוֵמר ֶחְצָיה ֶשִכי, ָהאֹוֵמר ֺךָכה ֶשִכי, ִיָשַבע ֶשֵאין לֹו ָבה ָןחֹות ִמְשלשָ 

ֵטל ְרִביַע: ְשֵתי ְוָהאֹוֵמר ֶחְצָיה ֶשִכי, ִיָשַבע ֶשֵאין לֹו ָבה ָןחֹות ֵמְרִביַע. ֶזה נֹוֵטל ְשלָשה ֲחָלִקים, ְוֶזה נוֹ 

. ָאַמר ַרִבי ִגםֹות זֹו ַעל ַגב זֹו ְוַהָטָרק ֵביְנַתִים, ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶשל ֶעְליֹון. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ֶשל ַתְחתֹון

ִיְרֶצה ַהַתְחתֹון ְלַמֹּלאת ֶאת  ֵמִאיר, ִאם ִיְרֶצה ָהֶעְליֹון ִלַסח ֶאת ֲעָפרֹו ֵאין ָךאן ָיָרק. ָאַמר ַרִבי ְיהוָדה, ִאם

ֶזה ָחי.  ִגָםתֹו ֵאין ָךאן ָיָרק. ָאַמר ַרִבי ֵמִאיר, ֵמַאַחר ֶשְשֵניֶהן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ֶזה ַעל ֶזה, רֹוִאין ֵמֵהיָכן ָיָרק

 הוא ֶשכֹו, ְוַהְשָאר ֶשל ַתְחתֹון:ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון, ָךל ֶשָהֶעְליֹון ָיכֹול ִלְפֹשט ֶאת ָידֹו ְוִלֹחל, ֲהֵרי 

 מסכת בבא בתרא

ֶשָרצו ַלֲעשֹות ְמִחָנה ֶבָחֵצר, בֹוִנין ֶאת ַהֹךֶתל ָבֶאְמַצע. ָמקֹום ֶשָםֲהגו ִלְבנֹות ָגִויל, ָגִזית,  ַהֺשָתִפין
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ִויל, ֶזה נֹוֵתן ְשלָשה ְטָפִחים, ְוֶזה נֹוֵתן ְשלָשה ְטָפִחים. ְךִפיִסין, ְלֵבִנים, בֹוִנים. ַהֹךל ְךִמְנַהג ַהְלִדיָנה. ְבגָ 

ִטְפַחִים.  ְבָגִזית, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים וֶמֱחָצה, ְוֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים וֶמֱחָצה. ִבְכִפיִסין, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים, ְוֶזה נֹוֵתן

ֵתן ֶטַפח וֶמֱחָצה. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹךֶתל, ַהָלקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶשל ִבְלֵבִנים, ֶזה נֹוֵתן ֶטַפח וֶמֱחָצה, ְוֶזה נוֹ 

חֹוִרין. ְשֵניֶהם: ַהַלְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ִבְשָטר, גֹוֶבה ִמְםָכִסים ְמֺשְעָבִדים. ַעל ְיֵדי ֵעִדים, גֹוֶבה ִמְםָכִסים ְבֵני 

לֹו, גֹוֶבה ִמְםָכִסים ְבֵני חֹוִרין. ָעֵרב ַהטֹוֵצא ְלַאַחר ִחתום ְשָטרֹות, גֹוֶבה הֹוִציא ָעָליו ְךָתב ָידֹו ֶשהוא ַחָטב 

ן ַנָםס, ֵאינֹו ִמְםָכִסים ְבֵני חֹוִרין. ַמֲעֶשה ָבא ִלְפֵני ַרִבי ִיְשָמֵעאל ְוָאַמר, גֹוֶבה ִמְםָכִסים ְבֵני חֹוִרין. ָאַמר לֹו בֶ 

ם ְמֺשְעָבִדים ְוֹלא ִמְםָכִסים ְבֵני חֹוִרין. ָאַמר לֹו, ָלָלה. ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ַהחֹוֵנק ֶאת גֹוֶבה ֹלא ִמְםָכִסי

הוא ַחָטב, ֶאָחדַבשוק וְמָצאֹו ֲחֵברֹו ְוָאַמר לֹו ַהַםח לֹו, ָןטור, ֶשֹּלא ַעל ֱאמוָנתֹו ִהְלָוהו. ֶאָכא ֵאיֶזהו ָעֵרב שֶ 

נֹוֵתן ְלָך, ַחָטב, ֶשֵךן ַעל ֱאמוָנתֹו ִהְלָוהו. ָאַמר ַרִבי ִיְשָמֵעאל, ָהרֹוֶצה ֶשַטְחִךים, ַיֲעסֹוק ְבִדיֵני ַהְלֵוהו ַוֲאִני 

ת, מֹונוֹ ָממֹונֹות, ֶשֵאין ְלָך ִמְקצֹוַע ַבתֹוָרה ָגדֹול ֵמֶהן, ֶשֵהן ְךַמְעָין ַהםֹוֵבַע. ְוָהרֹוֶצה ֶשַטֲעסֹוק ְבִדיֵני מָ 

 ְיַשֵלש ֶאת ִשְמעֹון ֶבן ַנָםס:

 מסכת סנהדרין

ָממֹונֹות, ִבְשלָשה. ְגֵזלֹות ַוֲחָבלֹות, ִבְשלָשה. ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק, ַתְשלוֵמי ֶכֶפל ְוַתְשלוֵמי ַאְרָבָעה  ִדיֵני

ִבְשלָשה, ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ַוֲחִמָשה, ִבְשלָשה. ָהאֹוֵנס ְוַהְמַפֶתה ְוַהלֹוִציא ֵשם ַרע,

ֵמר ָךְך מֹוִציא ֵשם ַרע, ְבֶעְשִרים וְשלָשה, ִמְןֵני ֶשֶטש בֹו ִדיֵני ְנָפשֹות: ַהִלְתַנֵבא ְבֵשם ֲעבֹוָדה ָזָרה ְואוֹ 

א ֶאת ַהָחֵמא וְלַטֵהר ֶאת ַהָחהֹור. ַהָבא ַעל ֵאֶשת ִאיש, ָאְמָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲאִפכו ִךֵון ֶאת ַהֲהָלָכה ְלַטמֵ 

זֹוְמֵמי ַבת ֵךיָון ֶשִםְכְנָסה ִלְרשות ַהַבַעל ַלִםשוִאין ַאף ַעל ִןי ֶשֹּלא ִנְבָעָלה, ַהָבא ָעֶליָה ֲהֵרי ֶזה ְבֶחֶנק. וְ 

 ְלאֹוָתה ִמיָתה, חוץ ִמזֹוְמֵמי ַבת ֹךֵהן ובֹוֲעָלה:ֹךֵהן ובֹוֲעָלה, ֶשָךל ַהזֹוְמִמין ַמְקִדיִמין 

 מסכת מכות

ָהֵעִדים ַנֲעִשים זֹוְמִמין, ְמִעיִדין ָאנו ְבִאיש ְןלֹוִני ֶשהוא ֶבן ְגרוָשה אֹו ֶבן ֲחלוָצה, ֵאין אֹוְמִרים  ֵךיַצד

א לֹוֶקה ַאְרָבִעים. ְמִעיִדין ָאנו ְבִאיש ְןלֹוִני ֶשהוא ַחָטב ֵיָעֶשה ֶזה ֶבן ְגרוָשה אֹו ֶבן ֲחלוָצה ַתְחָתיו, ֶאכָ 

ִאְשתֹו ִלְגלֹות, ֵאין אֹוְמִרים ִיְגֶלה ֶזה ַתְחָתיו, ֶאָכא לֹוֶקה ַאְרָבִעים. ְמִעיִדין ָאנו ְבִאיש ְןלֹוִני ֶשֵגַרש ֶאת 

ֹום וֵבין ְלָמָחר סֹופֹו ִלֶתן ָלה ְךֺתָבָתה, אֹוְמִדין ַךָלה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵתן ְוֹלא ָנַתן ָלה ְךֺתָבָתה, ַוֲהֹלא ֵבין ַהט

לֹוִני ִבְכֺתָבָתה ֶשל זֹו, ֶשִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָגְרָשה, ְוִאם ֵמָתה ִייָרֶשָםה ַבְעָלה. ְמִעיִדין ָאנו ְבִאיש ןְ 

זוז ַעל ְמָנת ִלְתָנן לֹו ִמָךאן ְוַעד ְשלִשים יֹום, ְוהוא אֹוֵמר ִמָךאן ְוַעד ֶעֶשר ָשִנים, ֶשהוא ַחָטב ַלֲחֵברֹו ֶאֶלף 

ן ִמָךאן אֹוְמִדין ַךָלה ָאָדם רֹוֶצה ִלֵתן ְוִיְהיו ְבָידֹו ֶאֶלף זוז, ֵבין נֹוְתָנן ִמָךאן ְוַעד ְשלִשים יֹום, ֵבין נֹוְתנָ 

ים: ַרִבי ֲחַנְנָיא ֶבן ֲעַקְשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָסדֹוש ָברוְך הוא ְלַזךֹות ֶאת ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָבה ְוַעד ֶעֶשר ָשנִ 

 ָלֶהם תֹוָרה וִמְצֹות, ֶשֶםֱאַמר ְיָי ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִדיל תֹוָרה ְוַיְאִדיר:

 מסכת שבועות

ַאְרַבע, ְיִדיעֹות ַהֺחְמָאה ְשֺתִים ֶשֵהן ַאְרַבע, ְיִציאֹות ַהַשָבת ְשַתִים ֶשֵהן ַאְרַבע, ְשַתִים ֶשֵהן  ְשבועֹות

ַבר ַמְראֹות ְנָגִעים ְשַנִים ֶשֵהם ַאְרָבָעה: ֵהיָכן שֹוִרי, ָאַמר לֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַאָתה ָסח, ְוהוא ֶשֵלת אֹו ִנְש 

ִנְגַנב אֹו ָאַבד. ַמְשִביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָטב. ָאַמר ְלנֹוֵשא ָשָכר ְוַהֹוֵכר ֵהיָכן שֹוִרי, ָאַמר לֹו אֹו ִנְשָבה אֹו 

וא ְגַנב, ְוהֵמת, ְוהוא ֶשִםְשַבר אֹו ִנְשָבה. ִנְשַבר, ְוהוא ֶשֵלת אֹו ִנְשָבה. ִנְשָבה, ְוהוא ֶשֵלת אֹו ִנְשַבר. נִ 

ְגַנב אֹו ֶשָאַבד. ָאַבד, ְוהוא ֶשִםְגַנב. ַמְשִביֲעָך ֲאני ְוָאַמר ָאֵמן, ָןטור. ֵמת אֹו ִנְשַבר אֹו ִנְשָבה, ְוהוא ֶשםִ 

ִביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאַבד. ַמְשִביֲעָך ֲאִני ְוָאַמר ָאֵמן, ַחָטב. ָאַבד אֹו ִנְגַנב, ְוהוא ֶשֵלת אֹו ִנְשַבר אֹו ִנְשָבה. ַמְש 
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 ָאֵמן, ָןטור. ֶזה ַהְךָלל, ָךל ַהְמַשֶםה ֵמחֹוָבה ְלחֹוָבה וִמְןטור ִלְפטור וִמְןטור ְלחֹוָבה, ָןטור. ֵמחֹוָבה

 טור(:ִלְפטור, ַחָטב. )ֶזה ַהְךָלל, ָךל ַהִםְשָבע ְלָהֵקל ַעל ַעְצמֹו, ַחָטב. ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו, ןָ 

 מסכת עדיות

אֹוֵמר, ָךל ַהָםִשים ַדָטן ַשְעָתן. ְוִהֵכל אֹוֵמר, ִמְןִקיָדה ִלְפִקיָדה. ֲאִפכו ְלָיִמים ַהְרֵבה. ַוֲחָכִמים  ַשַלאי

יָדה, וִמְןִקיָדה אֹוְמִרים, ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָכא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ִמְןִקיָדה ִלְפִק 

ֵרי זֹו ִלְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת. ָךל ִאָשה ֶשֶטש ָלה ֶוֶסת, ַדָטה ַשְעָתה. ַהְמַשֶלֶשת ָבִעִדים, הֲ 

ֺקָבל ֲאִני ֵמַרָבן יֹוָחָנן ִכְפִקיָדה, ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל ַיד ִמְןִקיָדה ִלְפִקיָדה: ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֺשַע, ְמ 

ֵחק וְלָקֵרב, ֶבן ַזַךאי ֶשָשַמע ֵמַרבֹו ְוַרבֹו ֵמַרבֹו, ֲהָלָכה ְלֹמֶשה ִמִמיַני ֶשֵאין ֵאִלָטהו ָבא ְלַטֵלא וְלַטֵהר ְלרַ 

ַחת ֵבית ְצִריָפה ָהְיָתה ְבֵעֶבר ַהַטְרֵדן ְוִרֲחָקה ֶאָכא ְלַרֵחק ַהְמקֹוָרִבין ִבְזרֹוַע וְלָקֵרב ַהְמֺרָחִקין ִבְזרֹוַע. ִמְשןַ 

ֵלא וְלַטֵהר ֶבן ִצטֹון ִבְזרֹוַע, ְועֹוד ַאֶחֶרת ָהְיָתה ָשם ְוֵקְרָבה ֶבן ִצטֹון ִבְזרֹוַע, ְךגֹון ֵאכו, ֵאִלָטהו ָבא ְלטַ 

ֹלא ְלַרֵחק. ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ְלַהְשוֹות ַהַלֲחֹלֶקת. ַוֲחָכִמים ְלַרֵחק וְלָקֵרב. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ְלָקֵרב, ֲאָבל 

ה אֹוְמִרים, ֹלא ְלַרֵחק ְוֹלא ְלָקֵרב, ֶאָכא ַלֲעשֹות ָשלֹום ָבעֹוָלם, ֶשֶםֱאַמר ִהֵםה ָאֹנִכי ֹשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלטָ 

 ב ָבִנים ַעל ֲאבֹוָתם:ַהָםִביא ְוגֹו' ְוֵהִשיב ֵלב ָאבֹות ַעל ָבִנים ְולֵ 

 מסכת עבודה זרה

ֵאיֵדיֶהן ֶשל גֹוִים ְשלָשה ָיִמים ָאסור ָלֵשאת ְוָלֵתת ִעָלֶהן, ְלַהְשִאיָלן ְוִלְשאֹול ֵמֶהן, ְלַהְלוֹוָתן  ִלְפֵני

ֵני ֶשהוא ֵמֵצר לֹו. ָאְמרו לֹו. ָאְמרו ְוִלְלוֹות ֵמֶהן, ְלָפְרָען ְוִלָןַרע ֵמֶהן. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ִנְפָרִעין ֵמֶהן ִמןְ 

ךֹו לֹו, ַאף ַעל ִןי ֶשֵלֵצר הוא ַעְכָשיו, ָשֵמַח הוא ְלַאַחר ְזָמן: ַהכֹוֵקַח ְךֵלי ַתְשִמיש ִמן ַהגֹוי, ֶאת ֶשַדְר 

ר. ַהְשפוד ְוָהַאְסְךָלה, ְמַלְבָנן ָבאור. ַהַמִךין, ְלַהְטִביל, ַיְטִביל. ְלַהְגִעיל, ַיְגִעיל. ְלַלֵבן ָבאור, ְיַלֵבן ָבאו

 ָשָפה ְוִהיא ְטהֹוָרה:

 מסכת אבות

ֵשי ִקֵבל תֹוָרה ִמִמיַני, וְמָסָרה ִליהֹוֺשַע, ִויהֹוֺשַע ִלְזֵקִנים, וְזֵקִנים ִלְנִביִאים, וְנִביִאים ְמָסרוָה ְלַאנְ  ֹמֶשה

ֵהם ָאְמרו ְשלָשה ְדָבִרים, ֱהוו ְמתוִנים ַבִדין, ְוַהֲעִמידו ַתְלִמיִדים ַהְרֵבה, ַוֲעשו ְסָיג ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. 

ָלא ְתזוַע,  ַלתֹוָרה: ֶבן ַבג ַבג אֹוֵמר, ֲהָפְך ָבה ַוֲהָפְך ָבה, ְדֹכָכא ָבה. וָבה ֶתֱחֵזי, ְוִסיב וְבֵלה ַבה, וִמַםה

 ָך ִמָדה טֹוָבה ֵהיֶמָםה. ֶבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר, ְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא:ֶשֵאין לְ 

 מסכת הוריות

ֵבית ִדין ַלֲעבֹור ַעל ַאַחת ִמָךל ִמְצֹות ָהֲאמורֹות ַבתֹוָרה ְוָהַלְך ַהָטִחיד ְוָעָשה שֹוֵגג ַעל ִןיֶהם, ֵבין  הֹורו

ו ְוָעָשה ַאֲחֵריֶהן, ֵבין ֶשֹּלא ָעשו ְוָעָשה, ָןטור, ִמְןֵני ֶשָתָלה ְבֵבית ִדין. ֶשָעשו ְוָעָשה ִעָלֶהן, ֵבין ֶשָעש

ָעשו הֹורו ֵבית ִדין ְוָיַדע ֶאָחד ֵמֶהן ֶשָחעו אֹו ַתְלִמיד ְוהוא ָראוי ְלהֹוָרָאה ְוָהַלְך ְוָעָשה ַעל ִןיֶהן, ֵבין שֶ 

ֶשָעשו ְוָעָשה ַאֲחֵריֶהן, ֵבין ֶשֹּלא ָעשו ְוָעָשה, ֲהֵרי ֶזה ַחָטב, ִמְןֵני ֶשֹּלא ָתָלה ְבֵבית ִדין. ְוָעָשה ִעָלֶהן, ֵבין 

ָרֵאל ֶזה ַהְךָלל, ַהתֹוֶלה ְבַעְצמֹו, ַחָטב. ְוַהתֹוֶלה ְבֵבית ִדין, ָןטור: ֹךֵהן קֹוֵדם ְלֵלִוי, ֵלִוי ְלִיְשָרֵאל, ִיְש 

ר ר, וַמְמֵזר ְלָנִתין, ְוָנִתין ְלֵגר, ְוֵגר ְלֶעֶבד ְמֺשְחָרר. ֵאיָמַתי, ִבְזַמן ֶשךָֺכן ָשִוין. ֲאָבל ִאם ָהָיה ַמְמזֵ ְלַמְמזֵ 

 ַתְלִמיד ָחָכם ְוֹכֵהן ָגדֹול ַעם ָהָאֶרץ, ַמְמֵזר ַתְלִמיד ָחָכם קֹוֵדם ְלֹכֵהן ָגדֹול ַעם ָהָאֶרץ:

 

 סדר קדשים
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 מסכת זבחים

ן ַהְזָבִחים ֶשִנְזְבחו ֶשֹּלא ִלְשָמן, ְךֵשִרים, ֶאָכא ֶשֹּלא ָעלו ַלְבָעִלים ְלֵשם חֹוָבה. חוץ ִמן ַהֶןַסח וִמ  ָךל

ַחָחאת ַהַחָחאת. ַהֶןַסח ִבְזַמנֹו, ְוַחַחָחאת ְבָכל ְזָמן. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהָאָשם. ַהֶןַסח ִבְזַמנֹו, ְוהַ 

ה ְוָהָאָשם ְבָכל ְזָמן. ָאַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶזר, ַהַחָחאת ָבָאה ַעל ֵחְטא, ְוָהָאָשם ָבא ַעל ֵחְטא. ַמה ַחָחאת ְןסולָ 

ו ַלִלְשָךן. ֶשֹּלא ִלְשָמה, ַאף ָהָאָשם ָןסול ֶשֹּלא ִלְשמֹו: ֵאכו ָקָדִשים ְקֵרִבין ַבִלְשָךן, ָקָדִשים ֶשֺהְקְדש

ְשָךן, ִיְקְרבו ָקְרְבנֹות ַהִנבור, ְקֵרִבין ַבִלְשָךן. ְוָקְרְבנֹות ַהָטִחיד, ַבָבָמה. ָקְרְבנֹות ַהָטִחיד ֶשֺהְקְדשו ַללִ 

ְסִמיָכה, וְשִחיַטת ָצפֹון, וַמַתן ַבִלְשָךן. ְוִאם ִהְקִריָבן ַבָבָמה, ָןטור. ַמה ֵבין ָבַמת ָיִחיד ְלָבַמת ִצבור. 

ֵריַח ָסִביב, וְתנוָפה, ְוַהָגָשה. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ֵאין ִמְנָחה ַבָבָמה, ְוִכהון, וִבְגֵדי ָשֵרת, וְכֵלי ָשֵרת, וְ 

 ָתר, ְוַהָחֵמא, ָשִוין ָבֶזה וָבֶזה:ִניחֹוַח, וְמִחיָצה ַבָדִמים, וְרחוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים. ֲאָבל ַהְזָמן, ְוַהםוֹ 

 מסכת מנחות

ֵטא ַהְלָנחֹות ֶשִםְקְמצו ֶשֹּלא ִלְשָמן, ְךֵשרֹות, ֶאָכא ֶשֹּלא ָעלו ַלְבָעִלים ִמשום חֹוָבה, חוץ ִמִלְנַחת חוֹ  ָךל

ֹּלא ִלְשָמן, ָנַתן ַבֶךִלי, ְוִהֵכְך, ְוִהְקִטיר ֶשֹּלא ִלְשָמן, וִמְנַחת ְקָנאֹות. ִמְנַחת חֹוֵטא וִמְנַחת ְקָנאֹות ֶשְסָמָצן שֶ 

ַחת חֹוֵטא אֹו ִלְשָמן ְוֶשֹּלא ִלְשָמן, אֹו ֶשֹּלא ִלְשָמן ְוִלְשָמן, ְןסולֹות. ֵךיַצד ִלְשָמן ְוֶשֹּלא ִלְשָמן, ְלֵשם ִמנְ 

ְוִלְשָמן, ְלֵשם ִמְנַחת ְנָדָבה וְלֵשם ִמְנַחת חֹוֵטא: ֶנֱאַמר ְבעֹוַלת וְלֵשם ִמְנַחת ְנָדָבה, אֹו ֶשֹּלא ִלְשָמן 

ֶשֶאָחד ַהְבֵהָמה ִאֵשה ֵריַח ִניחֹוַח, )וְבעֹוַלת ָהעֹוף ִאֵשה ֵריַח ִניחֹוַח(, וַבִלְנָחה ִאֵשה ֵריַח ִניחֹוַח, ְלַלֵמד, 

 ְטַכֵון ָאָדם ֶאת ַדְעתֹו ַלָשָמִים:ַהַלְרֶבה ְוֶאָחד ַהַלְמִעיט, וִבְלַבד שֶ 

 מסכת חולין

 שֹוֲחִטין וְשִחיָטָתן ְךֵשָרה, חוץ ֵמֵחֵרש, שֹוֶטה, ְוָקָטן, ֶשָלא ְיַקְלְקלו ִבְשִחיָטָתן. ְוֺכָכן ֶשָשֲחטו ַהֹךל

, ְנֵבָלה וְמַטְלָאה ְבַמָשא. ַהשֹוֵחט ַבַכְיָלה, ְוֵכן ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן, ְשִחיָטָתן ְךֵשָרה. ְשִחיַטת ָנְכִרי

ְפשֹו, ַהמוָמא ֶשָשַחט, ְשִחיָטתֹו ְכֵשָרה. ַהשֹוֵחט ַבַשָבת, וְביֹום ַהִךןוִרים, ַאף ַעל ִןי ֶשִלְתַחֵטב ְבנַ 

ִפכו ְלַטֵהר ֶאת ַהְלצֹוָרע. וָמה ִאם ִמְצָוה ַקָכה ֶשִהיא ְשִחיָטתֹו ְכֵשָרה: ֹלא ִיחֹול ָאָדם ֵאם ַעל ָבִנים, אֲ 

 ְכִאָמר, ָאְמָרה תֹוָרה, ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָת ָיִמים, ַקל ָוֹחֶמר ַעל ִמְצֹות ֲחמורֹות ֶשַבתֹוָרה:

 מסכת בכורות

ל ִןי ֶשֵאינֹו ַרַשאי, וַהִלְשַתֵתף לֹו, ְוַהְמַקֵבל ִמֶלםו, ֺעַבר ֲחמֹורֹו ֶשל ָנְכִרי, ְוַהלֹוֵכר לֹו ַאף עַ  ַהכֹוֵקחַ 

ְןטוִרין ִמַסל ְוַהםֹוֵתן לֹו ְבַקָבָלה, ָןטור ִמן ַהְבכֹוָרה, ֶשֶםֱאַמר , ְבִיְשָרֵאל, ֲאָבל ֹלא ַבֲאֵחִרים. ֹךֲהִנים וְלִוִטם 

ִלְדָבר, ִדין הוא ֶשִטְפְטרו ֶשל ַעְצָמן: ָיְצאו ְשַנִים ְךֶאָחד, מֹוֶנה אֹוָתן ְשַנִים ָוֹחֶמר, ִאם ָןְטרו ֶשל ִיְשָרֵאל בַ 

ְמֺקְלָקִלין.  ְשָנִים. ְמָנָאן ֶאָחד, ְתִשיִעי ַוֲעִשיִרי ְמֺקְלָקִלין. ָיְצאו ְתִשיִעי ַוֲעִשיִרי ְךַאַחת, ְתִשיִעי ַוֲעִשיִרי

, יִעי ֲעִשיִרי ְוָלֲעִשיִרי ְתִשיִעי וְלַאַחד ָעָשר ֲעִשיִרי, ְשָלְשָתן ְמֺקָדִשין. ַהְתִשיִעי ֶנֱאָכל ְבמומוֹ ָקָרא ַלְתִש 

ש י יֵ ְוָהֲעִשיִרי ַמֲעֵשר, ְוַאַחד ָעָשר ָקֵרב ְשָלִמים ְועֹוֶשה ְתמוָרה, ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר. ָאַמר ַרִבי ְיהוָדה, ְוכִ 

ִרי ְתמוָרה עֹוָשה ְתמוָרה. ָאְמרו ִמשום ַרִבי ֵמִאיר, ִאכו ָהָיה ְתמוָרה, ֹלא ָהָיה ָקֵרב. ָקָרא ַלְתִשיִעי ֲעִשי

ִשיִרי ִמֶלםו, ְוָלֲעִשיִרי ֲעִשיִרי וְלַאַחד ָעָשר ֲעִשיִרי, ֵאין ַאַחד ָעָשר ְמֺקָדש. ֶזה ַהְךָלל, ֹךל ֶשֹּלא ֶנֱעַקר ֵשם עֲ 

 ֵאין ַאַחד ָעָשר ְמֺקָדש:

 מסכת ערכין

רֹוִגינֹוס, ַמֲעִריִכין, ְוֶנֱעָרִכין, נֹוְדִרים, ְוִנָדִרים, ֹךֲהִנים וְלִוִטם ְוִיְשְרֵאִלים, ָנִשים ַוֲעָבִדים. ֺטְמטום ְוַאְנְד  ַהֹךל

ָרִכין, ֶשֵאינֹו ֶנֱעָרְך ֶאָכא ָזָכר ַוַדאי וְנֵקָבה ַוָדִאית. ֵחֵרש שֹוֶטה נֹוְדִרים ְוִנָדִרים וַמֲעִריִכין, ֲאָבל ֹלא ֶנעֱ 



 45 תיקון לעוון זרע לבטלה

 

, ִנָדר ֲאָבל ְוָקָטן, ִנָדִרין ְוֶנֱעָרִכין, ֲאָבל ֹלא נֹוְדִרין ְוֹלא ַמֲעִריִכין, ִמְןֵני ֶשֵאין ָבֶהם ָדַעת. ָןחות ִמֶבן ֹחֶדש

ש ֲאִבי ִאלֹו ֵלִוי, ֵאינֹו גֹוֵאל ַךֵמֶדר ַהֶזה. ְוֵכן ֵלִוי ֶשָטַרש ֶאת ֲאִבי ִאלֹו ִיְשָרֵאל, ֵאינֹו ֹלא ֶנֱעָרְך: ִיְשָרֵאל ֶשָטרַ 

ם, ֲחָכִמים אֹוְמִריגֹוֵאל ַךֵמֶדר ַהֶזה, ֶשֶםֱאַמר ִךי ָבֵתי ָעֵרי ַהְלִוִטם, ַעד ֶשְיֵהא ֵלִוי וְבָעֵרי ַהְלִוִים ִדְבֵרי ַרִבי. וַ 

ר ְוֹלא ֵאין ַהְדָבִרים ֲאמוִרים ֶאָכא ְבָעֵרי ַהְלִוִטם. ֵאין עֹוִשים ָשֶדה ִמְגָרש ְוֹלא ִמְגָרש ָשֶדה, ְוֹלא ִמְגָרש ִעי

ין ָשֶדה ִעיר ִמְגָרש. ָאַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶזר, ַבֶלה ְדָבִרים ֲאמוִרים, ְבָעֵרי ַהְלִוִטם. ֲאָבל ְבָעֵרי ִיְשָרֵאל, עֹוִש 

ם ְוַהְלִוִטם ִמְגָרש ְוֹלא ִמְגָרש ָשֶדה, ִמְגָרש ִעיר ְוֹלא ִעיר ִמְגָרש, ְךֵדי ֶשֹּלא ַיֲחִריבו ֶאת ָעֵרי ִיְשָרֵאל. ַהֹךֲהִני

 מֹוְכִרים ְלעֹוָלם ְוגֹוֲאִלים ְלעֹוָלם, ֶשֶםֱאַמר, ְגֺאַכת עֹוָלם ִתְהֶיה ַלְלִוִטם:

 מסכת תמורה

ְמִמיִרים, ֶאָחד ֲאָנִשים ְוֶאָחד ָנִשים. ֹלא ֶשָאָדם ַרַשאי ְלָהִמיר, ֶאָכא, ֶשִאם ֵהִמיר, מוָמר, ְוסֹוֵפג ֶאת  ֹךלהַ 

ָחאת ָהַאְרָבִעים. ַהֹךֲהִנים ְמִמיִרים ֶאת ֶשָכֶהם, ְוִיְשָרֵאל ְמִמיִרים ֶאת ֶשָכֶהם. ֵאין ַהֹךֲהִנים ְמִמיִרים ֹלא ַבחַ 

ַרִבי ְוֹלא ָבָאָשם ְוֹלא ַבְבכֹור. ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן ֶבן נוִרי, )ְוִכי( ִמְןֵני ָמה ֵאין ְמִמיִרים ַבְבכֹור. ָאַמר לֹו 

ְבכֹור ֲעִקיָבא, ַחָחאת ְוָאָשם ַמָתָנה ַלֹךֵהן, ְוַהְבכֹור ַמָתָנה ַלֹךֵהן, ַמה ַחָחאת ְוָאָשם ֵאין ְמִמיִרים בֹו, ַאף הַ 

ן ְבַחֵטיֶהם, ֹלא ְיִמיֶרםו בֹו. ָאַמר לֹו ַרִבי יֹוָחָנן ֶבן נוִרי, ַמה ִכי ֵאינֹו ֵמִמיר ַבַחָחאת וָבָאָשם ֶשֵאין ָזִכין ָבהֶ 

וא וְתמוָרתֹו ִיְהֶיה ֹסֶדש, ֹתאַמר ַבְבכֹור ֶשָזִכין בֹו ְבַחָטיו. ָאַמר לֹו ַרִבי ֲעִקיָבא, ַוֲהֹלא ְכָבר ֶנֱאַמר, ְוָהָיה ה

ִלְזַמָםן, ֵהיָכן ְקֺדָשה ָחָלה ָעָליו, ְבֵבית ַהְבָעִלים, ַאף ְתמוָרה ְבֵבית ַהְבָעִלים: ָךל ַהֳסָדִשים ֶשִםְשֲחטו חוץ 

ה אֹוֵמר, ִיָסֵבר. ַחַחאת ָהעֹוף ַהָבָאה ַעל ְוחוץ ִלְמקֹוָמן, ֲהֵרי ֵאכו ִיָשֵרפו. ָאָשם ָתלוי, ִיָשֵרף. ַרִבי ְיהוָד 

ֹלא ִיָשֵרפו. ַרִבי ָסֵפק, ִתָשֵרף. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ַיִחיֶלָםה ָלַאָלה. ָךל ַהִםְשָרִפין, ֹלא ִיָסֵברו. ְוָכל ַהִםְקָבִרים, 

 ף ֶאת ַהִםְקָבִרים, ַרַשאי. ָאְמרו לֹו, ֵאינֹו ֺמָתר ְלַשםֹות:ְיהוָדה אֹוֵמר, ִאם ָרָצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ִלְשרוֹ 

 מסכת כריתות

ָוֵשש ְךֵרתֹות ַבתֹוָרה, ַהָבא ַעל ָהֵאם, ְוַעל ֵאֶשת ָהָאב, ְוַעל ַהַךָכה, ַהָבא ַעל ַהְזכור, ְוַעל ַהְבֵהָמה,  ְשלִשים

ֶליָה, ַהָבא ַעל ִאָשה וִבָתה, ְוַעל ֵאֶשת ִאיש, ַהָבא ַעל ֲאחֹותֹו, ְוַעל ֲאחֹות ְוִאָשה ַהְמִביָאה ֶאת ַהְבֵהָמה עָ 

ֵדף, ָאִביו, ְוַעל ֲאחֹות ִאלֹו, ְוַעל ֲאחֹות ִאְשתֹו, ְוַעל ֵאֶשת ָאִחיו, ְוַעל ֵאֶשת ֲאִחי ָאִביו, ְוַעל ַהִםָדה, ַהְמגַ 

ֵתן ִמַזְרעֹו ַלֹלֶלְך, וַבַעל אֹוב, ַהְמַחֵכל ֶאת ַהַשָבת, ְוָטֵמא ֶשָאַכל ֶאת ַהֹסֶדש, ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַהםוֹ 

ַסח, ְוַהָבא ַלִלְקָדש ָטֵמא, ָהאֹוֵכל ֵחֶלב, ְוָדם, ְונֹוָתר, וִפגול, ַהשֹוֵחט ְוַהַלֲעֶלה ַבחוץ, ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ַבןֶ 

ָלאָכה ְביֹום ַהִךןוִרים, ַהְמַפֵחם ֶאת ַהֶשֶמן, ְוַהְמַפֵחם ֶאת ַהְסֹטֶרת, ְוַהָמְך ְבֶשֶמן ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוֶשה ְמ 

כֹול ַהִלְשָחה. ַהֶןַסח ְוַהִליָלה ְבִמְצֹות ֲעֵשה: ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ְךָבִשים קֹוְדִמין ָלִעִזים ְבָכל ָמקֹום. יָ 

ִרין ֵמֶהן, ַתְלמור לֹוַמר ְוִאם ֶךֶבש ָיִביא ָקְרָבנֹו ְלַחָחאת, ְמַלֵלד ֶשְשֵניֶהם ְשקוִלין. תֹוִרין ִמְןֵני ֶשֵהן ֺמְבחָ 

ָחאת, קֹוְדִמין ִלְבֵני יֹוָנה ְבָכל ָמקֹום. ָיכֹול ִמְןֵני ֶשֵהן ֺמְבָחִרים ֵמֶהן, ַתְלמוד לֹוַמר, וֶבן יֹוָנה אֹו תֹור ְלחַ 

ד ֶשְשֵניֶהן ְשקוִלין. ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְבָכל ָמקֹום. ָיכֹול ֶשְךבֹוד ָהָאב עֹוֵדף ַעל ְךבֹוד ָהֵאם, ַתְלמוד ְמַללֵ 

ל לֹוַמר, ִאיש ִאלֹו ְוָאִביו ִתיָראו, ְמַלֵלד, ֶשְשֵניֶהם ְשקוִלים. ֲאָבל ָאְמרו ֲחָכִמים, ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ְבכָ 

ִמְןֵני ֶשהוא ְוִאלֹו ַחָטִבין ִבְכבֹוד ָאִביו. ְוֵכן ְבַתְלמוד תֹוָרה. ִאם ָזָכה ַהֵבן ִלְפֵני ָהַרב. קֹוֵדם ֶאת  ָמקֹום,

 ָהָאב ְבָכל ָמקֹום, ִמְןֵני ֶשהוא ְוָאִביו ַחָטיִבין ִבְכבֹוד ַרבֹו:

 מסכת מעילה

ֹוֲעִלין ָבֶהן. ְשָחָטן ַבָדרֹום ְוִקֵבל ָדָמן ַבָנפֹון, ַבָנפֹון ְוִקֵבל ָדָמן ַבָדרֹום, ָקָדִשים ֶשְשָחָטן ַבָדרֹום, מ ָקְדֵשי



 תיקון לעוון זרע לבטלה   46

 

ִלין ָבֶהן. ְךָלל ְשָחָטן ַבטֹום ְוָזַרק ַבַכְיָלה, ַבַכְיָלה ְוָזַרק ַבטֹום, אֹו ֶשְשָחָטן חוץ ִלְזַמָםן ְוחוץ ִלְמקֹוָמן, מֹועֲ 

ֲהִנים, ַרִבי ְיהֹוֺשַע, ֹךל ֶשָהָיה ָלה ְשַעת ֶהֵתר ַלֹךֲהִנים, ֵאין מֹוֲעִלין ָבה. ְוֶשֹּלא ָהָיה ָלה ְשַעת ֶהֵתר ַלךֹ ָאַמר 

יא ֶשֹּלא ָהָיה מֹוֲעִלין ָבה. ֵאיזֹו ִהיא ֶשָהָיה ָלה ְשַעת ֶהֵתר ַלֹךֲהִנים, ֶשָכָנה, ְוֶשִםְטְמָאה, ְוֶשָטְצָאה. ֵאיזֹו הִ 

ָמה: ְןרוָטה ָלה ְשַעת ֶהֵתר ַלֹךֲהִנים, ֶשִםְשֲחָטה חוץ ִלְזַמָםה, חוץ ִלְמקֹוָמה, ְוֶשִסְבלו ְפסוִלין ְוָזְרקו ֶאת ָד 

ֶשהֹוִציא ֶאת ָהִראשֹוָנה, ָמַעל,  ֶשל ֶהְקֵדש ֶשָםְפָלה ְלתֹוְך ַהִךיס, אֹו ֶשָאַמר ְןרוָטה ְבִכיס ֶזה ֶהְקֵדש, ֵךיָון

ִמן  ִדְבֵרי ַרִבי ֲעִקיָבא. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַעד ֶשטֹוִציא ֶאת ָךל ַהִךיס. מֹוֶדה ַרִבי ֲעִקיָבא, ְבאֹוֵמר ְןרוָטה

 ַהִךיס ֶזה ֶהְקֵדש, ֶשהוא מֹוִציא ְוהֹוֵלְך ַעד ֶשטֹוִציא ֶאת ָךל ַהִךיס:

 מידמסכת ת

ְמקֹומֹות ַהֹךֲהִנים שֹוְמִרים ְבֵבית ַהלְקָדש. ְבֵבית ַאְבִטיָנס, ְבֵבית ַהִםיצֹוץ, וְבֵבית ַהלֹוֵקד. ֵבית  ִבְשלָשה

ה, ֺמָסף ַאְבִטיָנס וֵבית ַהִםיצֹוץ ָהיו ֲעִלטֹות, ְוָהרֹוִבים שֹוְמִרים ָשם. ֵבית ַהלֹוֵקד, ִךָןה, וַבִית ָגדֹול ָהיָ 

ָבָאֶרץ.  רֹוְבִדים ֶשל ֶאֶבן, ְוִזְקֵני ֵבית ָאב ְיֵשִנים ָשם, וַמְפְתחֹות ָהֲעָזָרה ְבָיָדם. וִפְרֵחי ְכֺהָםה ִאיש ִךְסתוֹ 

וִמְתַךִמין ִבְכסות ֹלא ָהיו ְיֵשִנים ְבִבְגֵדי ֹקֶדש, ֶאָכא פֹוְשִטין וְמַקְןִלין וַמִםיִחים אֹוָתן ַתַחת ָראֵשיֶהן, 

אן ַעְצָמן. ֵאַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶהן, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ִבְמִסָבה ַההֹוֶלֶכת ַתַחת ַהִביָרה, ְוַהֵםרֹות דֹוְלִקין ִמךָ 

ד. ְוֶזה ָהָיה ְכבֹודֹו, וִמָךאן, ַעד ֶשהוא ַמִגיַע ְלֵבית ַהְחִביָלה, וְמדוָרה ָהְיָתה ָשם, וֵבית ִךֵמא ֶשל ָךבוֹ 

ַחַלם ְךֶנֶגד ְמָצאֹו ָנעול, יֹוֵדַע ֶשֶטש ָשם ָאָדם. ָןתוַח, יֹוֵדַע ֶשֵאין ָשם ָאָדם. ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַתַןג, ְוִנתְ 

יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו: ַהִשיר ֶשָהיו ַהְלִוִטם ַהְלדוָרה, ָבא ְוָיַשב לֹו ֵאֶצל ֶאָחיו ַהֹךֲהִנים ַעד ֶשַהְשָעִרים ִנְפָתִחים, 

יו אֹוְמִרים, אֹוְמִרים ַבִלְקָדש, ַבטֹום ָהִראשֹון ָהיו אֹוְמִרים, ַלה' ָהָאֶרץ וְמלֹוָאה ֵתֵבל ְויֹוְשֵבי ָבה. ַבֵשִני הָ 

ְשִליִשי ָהיו אֹוְמִרים, ֱאֹלִהים ִנָנב ַבֲעַדת ֵאל ְבֶקֶרב ָגדֹול ְיָי וְמֺהָכל ְמֹאד ְבִעיר ֱאֹלֵהינו ַהר ָקְדשֹו. בַ 

ינו ֱאֹלִהים ִיְשֹןט. ָבְרִביִעי ָהיו אֹוְמִרים, ֵאל ְנָקמֹות ְיָי ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע. ַבֲחִמיִשי ָהיו אֹוְמִרים, ַהְרנִ 

ה' ָמָלְך ֵגאות ָלֵבש ְוגֹו'. ַבַשָבת ָהיו אֹוְמִרים,  י ָהיו אֹוְמִריםֵלאֹלִהים עוֵזנו, ָהִריעו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. ַבִשִש 

 ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשָבת, ִמְזמֹור ִשיר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְליֹום ֶשֺךכֹו ַשָבת ְמנוָחה ְלַחֵטי ָהעֹוָלִמים:

 מסכת מדות

ים ְבֵבית ַהִלְקָדש, ְבֵבית ַאְבִטיָנס, וְבֵבית ַהִםיצֹוץ, וְבֵבית ַהלֹוֵקד. ְמקֹומֹות ַהֹךֲהִנים שֹוְמִר  ִבְשלָשה

ו ִמתֹוכֹו. ְוַהְלִוִטם ְבֶעְשִרים ְוֶאָחד ָמקֹום. ֲחִמָשה, ַעל ֲחִמָשה ַשֲעֵרי ַהר ַהָבִית. ַאְרָבָעה, ַעל ַאְרַבע ִןםֹוָתי

ָהֲעָזָרה. ַאְרָבָעה, ַעל ַאְרַבע ִןםֹוֶתיָה ִמַבחוץ, ְוֶאָחד ְבִלְשַךת ַהָסְרָבן, ְוֶאָחד  ֲחִמָשה, ַעל ֲחִמָשה ַשֲעֵרי

ַהָגִזית. ְבִלְשַךת ַהָןֹרֶכת, ְוֶאָחד ַלֲאחֹוֵרי ֵבית ַהַךֹןֶרת: ֶשַבָדרֹום, ִלְשַךת ָהֵעץ, ִלְשַךת ַהגֹוָלה, ִלְשַךת 

ָאַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן ַיֲעֹקב, ָשַכְחִתי ֶמה ָהְיָתה ְמַשֶלֶשת, ַאָבא ָשאול אֹוֵמר, ִלְשַךת ֹךֵהן ִלְשַךת ָהֵעץ, 

 ְלַגל ָנתוןָגדֹול, )ְוִהיא( ָהְיָתה ֲאחֹוֵרי ְשֵתיֶהן, ְוַגג ְשָלְשָתן ָשֶוה. ִלְשַךת ַהגֹוָלה, ָשם ָהָיה בֹור ָקבוַע, ְוַהגַ 

יֹוֶשֶבת ָעָליו, וִמָשם ַמְסִןיִקים ַמִים ְלָכל ָהֲעָזָרה. ִלְשַךת ַהָגִזית, ָשם ָהְיָתה ַסְנֶהְדֵרי ְגדֹוָלה ֶשל ִיְשָרֵאל 

לֹו. ְוֶשֹּלא  ְוָדָנה ֶאת ַהְךֺהָםה, ְוֹכֵהן ֶשִםְמָצא בֹו ְןסול, לֹוֵבש ְשחֹוִרים וִמְתַעֵחף ְשחֹוִרים, ְויֹוֵצא ְוהֹוֵלְך

ֹוִשים, ִנְמָצא בֹו ְןסול, לֹוֵבש ְלָבִנים וִמְתַעֵחף ְלָבִנים, ִנְכָנס וְמַשֵלש ִעם ֶאָחיו ַהֹךֲהִנים. ְויֹום טֹוב ָהיו ע

הוא, ֶשֹּלא ִנְמָצא ְפסול  ֶשֹּלא ִנְמָצא ְפסול ְבַזְרעֹו ֶשל ַאֲהֹרן ַהֹךֵהן, ְוָכְך ָהיואֹוְמִרים, ָברוְך ַהָלקֹום ָברוְך

 ִשים:ְבַזְרעֹו ֶשל ַאֲהֹרן. וָברוְך הוא, ֶשָבַחר ְבַאֲהֹרן וְבָבָניו ַלֲעמֹוד ְלָשֵרת ִלְפֵני ה' ְבֵבית ָקְדֵשי ַהֳסָד 

 מסכת קנים
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ֵשית ְלַמְעָלה, ְועֹוַלת ַהְבֵהָמה ָהעֹוף ַנֲעֵשית ְלַמָחה, ְוַחַחאת ְבֵהָמה ְלַמְעָלה. עֹוַלת ָהעֹוף ַנעֲ  ַחַחאת

ְלַמָחה. ִאם ִשָםה ָבֶזה וָבֶזה, ָןסול. ֵסֶדר ִקִםים ָךְך הוא, ַהחֹוָבה ֶאָחד ַחָחאת ְוֶאָחד עֹוָלה. ִבְנָדִרים 

אֹוֵמר ֲהֵרי זֹו עֹוָלה. ַמה ֵבין וְנָדבֹות, ךָֺכן עֹולֹות. ֵאיֶזהו ֶנֶדר, ָהאֹוֵמר ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה. ְוֵאיֶזהו ְנָדָבה, הָ 

ֵאין ַחָטִבים ְנָדִרים ִלְנָדבֹות, ֶאָכא ֶשַהְםָדִרים, ֵמתו אֹו ִנְגְנבו, ַחָטִבים ְבַאֲחָריוָתם. וְנָדבֹות, ֵמתו אֹו ִנְגְנבו, 

ה ָזָכר, ְמִביָאה ְשֵתי ִקִםים, ַאַחת ְלִנְדָרה ְבַאֲחָריוָתן: ָהִאָשה ֶשָאְמָרה, ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ְךֶשֵאֵלד ָזָכר, ָיְלָד 

ָעָשה ֵכן, ְוַאַחת ְלחֹוָבָתה. ְנָתָנַתם ַלֹךֵהן, ְוַהֹךֵהן ָצִריְך ַלֲעשֹות ָשלש ְןִריִדים ִמְלַמְעָלן ְוַאַחת ִמְכַמָחן, ֹלא 

ְך, ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ְןִריָדה ַאַחת ְוַיְקִריֶבָםה ְלַמְעָלן, ֶאָכא ָעָשה ְשַתִים ְלַמְעָלן וְשַתִים ְלַמָחן ְוֹלא ִנְמלַ 

ָחד. ִמִלין ֶאָחד. ִמְשֵני ִמיִנין, ָתִביא ְשָתִים, ֵןְרָשה ִנְדָרה, ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָשלש ְןִריִדים, ִמִלין אֶ 

ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמש ְןִריִדים, ִמִלין ֶאָחד. ִמְשֵני ִמיִנין, ִמְשֵני ִמיִנין, ָתִביא ַאְרַבע. ָקְבָעה ִנְדָרה, 

ָהִביא עֹוד ָתִביא ֵשש. ְנָתָנַתם ַלֹךֵהן ְוֵאין ָידוַע ַמה ָנְתָנה, ָהַלְך ַהֹךֵהן ְוָעָשה ְוֵאין ָידוַע ֶמה ָעָשה, ְצִריָכה לְ 

ְלחֹוָבָתה, ְוַחָחאת ֶאָחת. ֶבן ַעַזאי אֹוֵמר, ְשֵתי ַחָחאֹות. ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֺשַע,  ַאְרַבע ְןִריִדים ְלִנְדָרה, וְשַתִים

ְשֵתי  ֶזה הוא ֶשָאְמרו, ְךֶשהוא ַחי קֹולֹו ֶאָחד, וְכֶשהוא ֵמת קֹולֹו ִשְבָעה. ֵךיַצד קֹולֹו ִשְבָעה, ְשֵתי ַקְרָניו,

יו, ְשֵני ֲחִליִלין. עֹורֹו ְלתֹוף, ֵמָעיו ִלְנָבִלים, ְבֵני ֵמָעיו ְלִכםֹורֹות. ְוֵיש אֹוְמִרים, ַאף ֲחצֹוְצרֹות. ְשֵתי שֹוקָ 

ֶפת ֲעֵליֶהן, ַצְמרֹו ִלְתֵכֶלת. ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן ֲעַקְשָיא אֹוֵמר, ִזְקֵני ַעם ָהָאֶרץ, ָךל ְזַמן ֶשַלְזִקיִנין, ַדְעָתן ִמָחרֶ 

ְעָתן ר, ֵמִסיר ָשָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיָסח. ֲאָבל ִזְקֵני תֹוָרה ֵאיָנן ֵךן, ֶאָכא ָךל ְזַמן ֶשַלְזִקיִנין, ַד ֶשֶםֱאמַ 

 ִמְתַיֶשֶבת ֲעֵליֶהן, ֶשֶםֱאַמר, ִביִשיִשים ָחְכָמה ְוֹאֶרְך ָיִמים ְתבוָנה:

 מסכת מקואות

ָואֹות, זֹו ְלַמְעָלה ִמזֹו, ְוזֹו ְלַמְעָלה ִמזֹו. ֵמי ְגָבִאים, ָשָתה ָטֵמא ְוָשָתה ָטהֹור, ָטֵמא. ַמֲעלֹות ַבִלְק  ֵשש

יַח, ָשָתה ָטֵמא וִמֵכא ִבְכִלי ָטהֹור, ָטֵמא. ָשָתה ָטֵמא ְוָנַפל ִךָךר ֶשל ְתרוָמה, ִאם ֵהִדיַח, ָטֵמא. ְוִאם ֹלא ֵהִד 

ְטֵמִאים, ְוָשָתה ַמְשִקים ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאן, ְטֵמִאים, ִמְןֵני ֶשֵאיָנן ְטהֹוִרים ַבגוף.  ָטהֹור: ָאַכל ֳאָכִלים

ֶהל ָשָתה ַמִים ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאם, ְטהֹוִרים, ִמְןֵני ֶשֵהם ְטהֹוִרים ַבגוף. ָבַלע ַטַבַעת ְטהֹוָרה, ִנְכַנס ְלאֹ 

ָנה ְוָטַבל ֶוֱהִקיָאה, ֲהֵרי ִהיא ְךמֹות ֶשָהְיָתה. ָבַלע ַטַבַעת ְטֵמָאה, טֹוֵבל ְואֹוֵכל ַבְתרוָמה. ַהֵלת, ִהָזה ְושָ 

 ֱהִקיָאה, ְטֵמָאה ְוִטְלָאתו. ֵחץ ֶשהוא ָתחוב ָבָאָדם, ִבְזַמן ֶשהוא ִנְרֶאה, חֹוֵצץ. ְוִאם ֵאינֹו ִנְרֶאה, טֹוֵבל

 תֹו:ְואֹוֵכל ִבְתרומָ 

 מסכת פרה

ָפָרה, ַבת ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶעְגָלה, ַבת ְשָנָתה. וָפָרה. ַבת ְשַתִים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶעְגָלה, ַבת ְשַתִים. ו

ִתיִנין ָלה, ֶשָלא ָשלש אֹו ַבת ַאְרַבע. ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַאף ַבת ָחֵמש ְךֵשָרה ַהְזֵקָנה, ֶאָכא ֶשֵאין ַמְמ 

. ָאַמר ַתְשִחיר, שֹּלא ִתָןֵסל. ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֺשַע ֹלא ָשַמְעִתי ֶאָכא ְשָלִשית. ָאְמרו לֹו, ַמה ַהָכשֹון ְשָלִשית

ַלֲאֵחרֹות ְבִמְנָין. וְכֶשַאָתה  ָלֶהם, ָךְך ָשַמְעִתי ְסָתם. ָאַמר ֶבן ַעַזאי, ֲאִני ֲאָפֵרש. ִאם אֹוֵמר ַאָתה, ְשִליִשית,

ֶהם, אֹוֵמר, ְשָלִשית, ַבת ָשלש ָשִנים. ַךטֹוֵצא בֹו ָאְמרו, ֶךֶרם ְרָבִעי. ָאְמרו לֹו, ַמה ַהָכשֹון ְרָבִעי. ָאַמר לָ 

י, ַלֲאֵחִרים ְבִמְנָין. וְכֶשַאָתה אֹוֵמר, ָךְך ָשַמְעִתי ְסָתם. ָאַמר ֶבן ַעַזאי, ֲאִני ֲאָפֵרש. ִאם אֹוֵמר ַאָתה, ְרִביעִ 

מֹור ְרָבִעי, ֶבן ַאְרַבע ָשִנים. ַךטֹוֵצא בֹו ָאְמרו, ָהאֹוֵכל ַבַבִית ַהְמנָֺגע ְןַרס ִמָשלש ַלָסב. ָאְמרו לֹו, אֱ 

ן ַעַזאי, ֲאִני ֲאָפֵרש. ִאם אֹוֵמר ַאָתה ִמָשלש ִמְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ַלְמָאה. ָאַמר ָלֶהם, ָךְך ָשַמְעִתי ְסָתם. ָאַמר בֶ 

ם ְוִהָזה ַלַסב, ֵאין בֹו ַחָכה. וְכֶשַאָתה אֹוֵמר ִמְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ַלְמָאה, ִמֲעַטתו ַחָכתֹו: ָטַבל ֶאת ָהֵאזֹוב ַבטוֹ 
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ְוִהָזה ַבטֹום, ָןסול. ֲאָבל הוא ַעְצמֹו טֹוֵבל ַבַכְיָלה וַמֶזה ַבטֹום, ַבטֹום, ָךֵשר. ַבטֹום ְוִהָזה ַבַכְיָלה, ַבַכְיָלה 

 ֶשֵאין ַמִזין ַעד ֶשָתֵנץ ַהַחָלה. ְוֺכָכן ֶשָעשו ִמֶשָעָלה ַעלוד ַהַשַחר, ָךֵשר:

 מסכת ידים

ֲחִצית ֹלג, ִלְשלָשה אֹו ְלַאְרָבָעה. ִמֹּלג, ַלֲחִמָשה ְוָלֲעָשָרה ְרִביִעית נֹוְתִנין ַלָטַדִים, ְלֶאָחד ַאף ִלְשָנִים. מַ  ֵמי

ְוֵאין ְוַלֵלָאה. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, וִבְלַבד ֶשֹּלא ִיְפחֹות ָלֲאֲחרֹון ֶשָבֶהם ֵמְרִביִעית. מֹוִסיִפין ַעל ַהְשִנִטים, 

ִלי, קֹוֵבל ֲאִני ֲעֵליֶכם ְןרוִשים, ֶשַאֶתם ךֹוְתִבין ֶאת ַהלֹוֵשל ִעם מֹוִסיִפין ַעל ָהִראשֹוִנים: ָאַמר ְצדֹוִקי ְגִלי

ֵשם ֹמֶשה ַבֵגט. אֹוְמִרים ְןרוִשים, קֹוְבִלין ָאנו ָעֶליָך ְצדֹוִקי ְגִליִלי, ֶשַאֶתם ְךֹוְתִבים ֶאת ַהלֹוֵשל ִעם הַ 

ין ֶאת ַהלֹוֵשל ִמְלַמְעָלן ְוֶאת ַהֵשם ִמְכַמָחן, ֶשֶםֱאַמר, ַוֹטאֶמר ַןְרֹעה ִמי ַבָדף, ְוֹלא עֹוד ֶאָכא ֶשַאֶתם ךֹוְתבִ 

 ה' ֲאֶשה ֶאְשַמע ְבֹקלֹו ְלַשַכח ֶאת ִיְשָרֵאל. וְכֶשָכָקה ַמהו אֹוֵמר, ה' ַהַנִדיק:

 מסכת אהלות

, ְוֶאָחד ָטֵמא ֺטְמַאת ָעֶרב. ְשלָשה ְטֵמִאין ַבֵלת, ְשַנִים ְטֵמִאים ַבֵלת, ֶאָחד ָטֵמא ֺטְמַאת ִשְבָעה ְשַנִים

ְטֵמִאין ֺטְמַאת ִשְבָעה, ְוֶאָחד ָטֵמא ֺטְמַאת ָעֶרב. ַאְרָבָעה ְטֵמִאין ַבֵלת, ְשלָשה ְטֵמִאין ֺטְמַאת ִשְבָעה, 

ת, ָטֵמא ֺטְמַאת ִשְבָעה. ְוָאָדם ַהםֹוֵגע בֹו, ָטֵמא ְוֶאָחד ָטֵמא ֺטְמַאת ָעֶרב. ֵךיַצד ְשַנִים, ָאָדם ַהםֹוֵגַע ַבלֵ 

ֺטְמַאת ָעֶרב: ֲעָשָרה ְמקֹומֹות ֵאין ָבֶהן ִמשום ְמדֹור גֹוִים, ָאֳהֵלי ָהֲעְרִבִטים, ְוַהֺמךֹות, ְוַהְנִריִפין, 

 , ְוַהֶלְרָחץ, וְמקֹום ַהִחִנים, וְמקֹום ַהִכְגיֹונֹות:ְוַהֺבְרָגִנין, ְוָהַאְלְקָטיֹות, וֵבית ַשַער, ַוֲאִויָרה ֶשל ָחֵצר

 מסכת נגעים

ה, ְנָגִעים ְשַנִים ֶשֵהן ַאְרָבָעה. ַבֶהֶרת ַעָזה ַכֶשֶלג, ְשִנָטה ָלה ְךִסיד ַהֵהיָכל. ְוַהְשֵאת ִךְקרום ֵביצָ  ַמְראֹות

ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַהְשֵאת ְךֶצֶמר ָלָבן, ְשִנָטה ָלה ִךְקרום ֵביָצה: ְשִנָטה ָלה ְךֶצֶמר ָלָבן, ִדְבֵרי ַרִבי 

ְנֵשי ְשֵני ְמצֹוָרִעים ֶשִםְתָעְרבו ָקְרְבנֹוֵתיֶהם, ָקַרב ָקְרָבנֹו ֶשל ֶאָחד ֵמֶהם, וֵמת ֶאָחד ֵמֶהם, זֹו ֶשָשֲאלו ַא

 הֹוֺשַע. ָאַמר ָלֶהם, ִיְכתֹוב ְנָכָסיו ְלַאֵחר ְוָיִביא ָקְרַבן ָעִני:ֲאֶלְךַסְנְדִרָטא ֶאת ַרִבי יְ 

 מסכת זבים

ְרִאָטה ַאַחת ֶשל זֹוב, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ְךשֹוֶמֶרת יֹום ְךֶנֶגד יֹום. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ְךַבַעל  ָהרֹוֶאה

וַבְשִליִשי ָרָאה ְשַתִים אֹו ַאַחת ְמֺרָבה ִכְשַתִים, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ָזב ֶקִרי. ָרָאה ַאַחת, וַבֵשִני ִהְפִסיק, 

ַמר ַרִבי ָגמור. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ְמַטֵלא ִמְשָךב ומֹוָשב, ְוָצִריְך ִביַאת ַמִים ַחִטים, וָפטור ִמן ַהָסְרָבן. ָא

מֹוִדים ֵבית ַשַלאי ָבֶזה ֶשֵאינֹו ָזב ָגמור. ְוַעל ָמה ֶנְחְלקו, ַעל ָהרֹוֶאה ְשַתִים אֹו ַאַחת ֱאִליֶעֶזר ֶבן ְיהוָדה, 

אֹוְמִרים,  ְמֺרָבה ִכְשַתִים, וַבֵשִני ִהְפִסיק, וַבְשִליִשי ָרָאה ַאַחת, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ָזב ָגמור. וֵבית ִהֵכל

ָךב ומֹוָשב, ְוָצִריְך ִביַאת ַמִים ַחִטים, וָפטור ִמן ַהָסְרָבן: ֵאכו ןֹוְסִלים ֶאת ַהְתרוָמה, ָהאֹוֵכל ְמַטֵלא ִמְש 

הֹור ֹאֶכל ִראשֹון, ְוָהאֹוֵכל ֹאֶכל ֵשִני, ְוַהשֹוֶתה ַמְשִקין ְטֵמִאין, ְוַהָבא ֹראשֹו ְוֺרבֹו ְבַמִים ְשאוִבין, ְוטָ 

ִלים ְפלו ַעל ֹראשֹו ְוַעל ֺרבֹו ְשלָשה ֺלִגין ַמִים ְשאוִבין, ְוַהֵמֶפר, ְוַהָטַדִים, וְטבול יֹום, ְוָהֳאָכִלים ְוַהךֵ ֶשםָ 

 ֶשִםְטְמאו ְבַמְשִקים:

 מסכת נדה

ה, ַוֲאִפכו ְלָיִמים ַהְרֵבה. ַוֲחָכִמים אֹוֵמר, ָךל ַהָםִשים ַדָטן ַשְעָתן. ִהֵכל אֹוֵמר, ִמְןִקיָדה ִלְפִקיָד  ַשַלאי

אֹוְמִרים, ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָכא ֵמֵעת ְלֵעת ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ִמְןִקיָדה ִלְפִקיָדה, וִמְןִקיָדה 

ְעָתה. ְוַהְמַשֶלֶשת ְבִעִדים, ֲהֵרי זֹו ִלְפִקיָדה ְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת. ָךל ִאָשה ֶשֶטש ָלה ֶוֶסת, ַדָטה שַ 
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ִךְפִקיָדה, וְמַמֶעֶטת ַעל ַיד ֵמֵעת ְלֵעת ְוַעל ַיד ִמְןִקיָדה ִלְפִקיָדה: ָהרֹוָאה יֹום ַאַחד ָעָשר ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב 

ין ַבָסְרָבן. ֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ְןטוִרין ִמן ְוִשְלָשה, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ְמַטְלִאין ִמְשָךב ומֹוָשב, ְוַחָטבִ 

ִאין ַהָסְרָבן. ָטְבָלה ְביֹום ֶשְכַאֲחָריו ְוִשְלָשה ֶאת ֵביָתה ְוַאַחר ָךְך ָרֲאָתה, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ְמַטלְ 

ים, ֲהֵרי ֶזה ַגְרְגָרן. ומֹוִדים ָברֹוָאה ְבתֹוְך ַאַחד ָעָשר ִמְשָךב ומֹוָשב וְפטוִרים ִמן ַהָסְרָבן. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִר 

ָריו ְוִשְלָשה, יֹום ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ְוִשְלָשה, ֶשְלַטְלִאין ִמְשָךב ומֹוָשב ְוַחָטִבין ַבָסְרָבן. ָטְבָלה ְביֹום ֶשְכַאחֲ 

 ִעיָלָתן ְתלוִים:ֲהֵרי זֹו ַתְרבות ָרָעה, וַמָגָען ובְ 

 מסכת טהרות

ָעָשר ָדָבר ְבִנְבַלת ָהעֹוף ַהָחהֹור, ְצִריָכה ַמֲחָשָבה, ְוֵאיָנה ְצִריָכה ֶהְכֵשר, וְמַטְלָאה ֺטְמַאת ֳאָכִלין  ְשלָשה

ים ָעֶליָה ַעל ִביַאת ַהִלְקָדש, ְבַכֵביָצה, ְוַכַזִית ְבֵבית ַהְבִליָעה, ְוָהאֹוְכָלה ָטעון ַהֲעֵרב ֶשֶמש, ְוַחָטבִ 

ה ְושֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת ַהְתרוָמה, ְוָהאֹוֵכל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ִמֶלָםה סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרָבִעים, ְשִחיָטָתה וְמִליָקתָ 

ֹות. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְשִחיָטָתה ְמַטֶהֶרת ֶאת ְטֵרָפָתה, )ִדְבֵרי ַרִבי ֵמִאיר(. ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ֵאיָנן ְמַטֲהר

ָטִחיד. ְמַטֶהֶרת, ֲאָבל ֹלא ְמִליָקָתה: ֵבין ָהִעגוִלים ַלָזִגין, ְרשות ָהַרִבים. ֶךֶרם ֶשִכְפֵני ַהבֹוְצִרים, ְרשות הַ 

ָנִסים ָבזֹו ְויֹוְצִאים ָבזֹו. ְךֵלי ֵבית ַהַבד, ְוֶשל ֶשְכַאַחר ַהבֹוְצִרים, ְרשות ָהַרִבים. ֵאיָמַתי, ִבְזַמן ֶשָהַרִבים ִנכְ 

ָשר ֹחֶדש, אֹו ַגת, ָהֵעֶקל, ִבְזַמן ֶשֵהן ֶשל ֵעץ, ְמַנְגָבן ְוֵהן ְטהֹוִרין. ִבְזַמן ֶשֵהן ֶשל ֶגִמי, ְמַיְשָנן ָךל ְשֵנים עָ 

 ן ְבִשֹבֶלת ַהָנָהר, ַדטֹו:חֹוְלָטן ַבַחִלים. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ְנָתנָ 

 מסכת כלים

ַהֺחְמאֹות, ַהֶשֶרץ, ְוִשְכַבת ֶזַרע, וְטֵמא ֵמת, ְוַהְלצֹוָרע ִביֵמי ְסָפרֹו, וֵמי ַחָחאת ֶשֵאין ָבֶהם ְךֵדי  ֲאבֹות

, ְוֵאיָנם ְמַטְלִאין ְבַמָשא: ְצלֹוִחית ְקַטָםה ַהָזָיה, ֲהֵרי ֵאכו ְמַטְמִאין ָאָדם ְוֵכִלים ְבַמָגע, וְכֵלי ֶחֶרש ָבֲאִויר

ִהיא סֹוַרַחת ֶשִםַחל ִןיָה, ְטֵמָאה. וְגדֹוָלה ֶשִםַחל ִןיָה, ְטהֹוָרה. ֶשל ַןְלָיטֹון ֶשִםַחל ִןיָה, ְטהֹוָרה, ִמְןֵני שֶ 

ִמְןֵני ֶשהוא ְמַתְסָנן ִלְכָבִשין. ְוָהֲאַפְרֵךס ֶשל ְזכוִכית, ֶאת ַהָיד. ְלִגיִנין ְגדֹוִלים ֶשִםַחל ִןיֶהן, ְטֵמִאין, 

 ְטהֹוָרה. ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי, ַאְשֶריָך ֵךִלים, ֶשִםְכַנְסָת ְבֺטְמָאה, ְוָיָצאָת ְבָטֳהָרה:

 מסכת טבול יום

ְמִרים, ִחבור ִבְטבול יֹום. וֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ַחכֹות ַעל ְמָנת ְלַהְפִריש, ְוָנְשכו, ֵבית ַשַלאי אוֹ  ַהְמַכֵםס

ֶשֹּלא  ֵאינֹו ִחבור. ִמְקָרצֹות נֹוְשכֹות זֹו ָבזֹו, ְוִכָךרֹות נֹוְשכֹות זֹו ָבזֹו, ָהאֹוֶפה ֲחִמיָטה ַעל ַגֵבי ֲחִמיָטה ַעד

ת ְגִריִסין ֶשל ןֹול ִראשֹוָנה, וְרִתיַחת ַיִין ָחָדש, ַרִבי ָקְרמו ַבַתםור, ְוקֹוִלית ֶשל ַמִים ַהְמֺחְלֶחֶלת, וְרִתיחַ 

ְיהוָדה אֹוֵמר, ַאף ֶשל ֹאֶרז, ֵבית ַשַלאי אֹוְמִרים, ִחבור ִבְטבול יֹום. ֵבית ִהֵכל אֹוְמִרים, ֵאינֹו ִחבור. 

ֹות: ַהתֹוֵרם ֶאת ַהבֹור ְוָאַמר, ֲהֵרי זֹו ְתרוָמה ַעל ְמָנת ומֹוִדים ִבְשָאר ָךל ַהֺחְמאֹות, ֵבין ַקכֹות ֵבין ֲחמור

ֶשַתֲעֶלה ָשלֹום, ָשלֹום ִמן ַהֶשֶבר וִמן ַהְשִפיָכה, ֲאָבל ֹלא ִמן ַהֺחְמָאה. ַרִבי ִשְמעֹון אֹוֵמר, ַאף ִמן 

ֹלא ְתַדֵלַע, ְךֵדי ֶשִתְתַגְלֵגל ְוַתִגיַע ַלבֹור. ַרִבי יֹוֵסי ַהֺחְמָאה. ִנְשְבָרה, ֵאיָנה ְמַדַלַעת. ַעד ֵהיָכן ִתָשֵבר וְ 

 ין:אֹוֵמר, ַאף ִמי ֶשָהָיה בֹו ַדַעת ְלַהְתנֹות ְוֹלא ִהְתָנה, ִנְשְבָרה ֵאיָנה ְמַדַלַעת, ִמְןֵני ֶשהוא ְתַנאי ֵבית ִד 

 מסכת מכשירין

ַאף ַעל ִןי ֶשֵאין סֹופֹו ְלָרצֹון, אֹו ֶשמֹופֹו ְלָרצֹון ַאף ַעל ִןי ֶשֵאין ְתִחָכתֹו  ַמְשֶקה ֶשְתִחָכתֹו ְלָרצֹון ָךל

ן ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון ֲהֵרי ֶזה ְבִכי יַֺתן. ַמְשִקין ְטֵמִאים ְמַטְלִאין ְלָרצֹון ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון: ֲחֵלב ָהִאָשה ְמַטֵלא ְלָרצוֹ 

ֵהָמה ֵאינֹו ְמַטֵלא ֶאָכא ְלָרצֹון. ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ַקל ָוֹחֶמר ַהְדָבִרים, ָמה ִאם ֲחֵלב ְלָרצֹון, ַוֲחֵלב ַהבְ 
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ַטִםים ָהִאָשה ֶשֵאינֹו ְמיָֺחד ֶאָכא ַלְסַטִםים, ְמַטֵלא ְלָרצֹון ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון. ֲחֵלב ַהְבֵהָמה ֶשהוא ְמיָֺחד ַלְס 

ִדין ֶשְטַטֵלא ְלָרצֹון ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון. ָאְמרו לֹו, ֹלא, ִאם ִטֵלא ֲחֵלב ָהִאָשה ֶשֹּלא ְלָרצֹון,  ְוַלְגדֹוִלים, ֵאינוֹ 

י ֶשַדם ַמֵגָפָתה ָטֵמא, ְיַטֵלא ֲחֵלב ַהְבֵהָמה ֶשֹּלא ְלָרצֹון, ֶשַדם ַמֵגָפָתה ָטהֹור. ָאַמר ָלֶהם, ַמְחִמיר ֲאנִ 

ֶשַהחֹוֵלב ִלְרפוָאה, ָטֵמא. ְוַהַלִסיז ִלְרפוָאה, ָטהֹור. ָאְמרו לֹו, ַסֵכי ֵזיִתים ַוֲעָנִבים יֹוִכיחו,  ם,ֶבָחָלב ִמַבדָ 

י ֶשַהַלְשִקים ַהטֹוְצִאין ֵמֶהן ְלָרצֹון, ְטֵמִאים. ְוֶשֹּלא ְלָרצֹון, ְטהֹוִרים. ָאַמר ָלֶהן, ֹלא, ִאם ֲאַמְרֶתם ְבַסכֵ 

ֲעָנִבים, ֶשְתִחָכָתן ֹאֶכל ְוסֹוָפן ַמְשֶקה, ֹתאְמרו ֶבָחָלב ֶשְתִחָכתֹו ְוסֹופֹו ַמְשֶקה. ַעד ָךאן ָהְיָתה ֵזיִתים וַ 

ֶקה ֹוָפן ַמְש ְתשוָבה. ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ִמָךאן ְוֵאיֵלְך ָהִיינו ְמִשיִבין ְלָפָניו, ֵמי ְגָשִמים יֹוִכיחו, ֶשְתִחָכָתן ְוס

צֹות ְוֵאיָנן ְמַטְלִאין ֶאָכא ְלָרצֹון. ָאַמר ָלנו, ֹלא, ִאם ֲאַמְרֶתם ְבֵמי ְגָשִמים, ֶשֵאין ֺרָבן ָלָאָדם, ֶאָכא ָלֲארָ 

 ְוָלִאיָלנֹות, ְוֹרב ֶהָחָלב, ָלָאָדם:

 ןקציומסכת ע

שֹוֵמר, ַאף ַעל ִןי ֶשֵאינֹו ָיד, ִמַחֵלא וְמַטֵלא ֶשהוא ָיד ְוֹלא שֹוֵמר, ִמַחֵלא וְמַטֵלא ְוֹלא ִמְצָטֵרף.  ֹךל

ְך הוא וִמְצָטֵרף. ֹלא שֹוֵמר ְוֹלא ָיד, ֹלא ִמַחֵלא ְוֹלא ְמַטֵלא: ָאַמר ַרִבי ְיהֹוֺשַע ֶבן ֵלִוי, ָעִתיד ַהָסדֹוש ָברו

מֹות, ֶשֶםֱאַמר, ְלַהִנִחיל ֹאֲהֵבי ֵיש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵכא. ְלַהְנִחיל ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ְשלש ֵמאֹות ַוֲעָשָרה עֹולָ 

לֹום, ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן ֲחַלְפָתא, ֹלא ָמָצא ַהָסדֹוש ָברוְך הוא ְךִלי ַמֲחִזיק ְבָרָכה ְלִיְשָרֵאל ֶאָכא ַהשָ 

 ת ַעלֹו ַבָשלֹום:ְיָי ֹעז ְלַעלֹו ִיֵתן ְיָי ְיָבֵרְך אֶ   ,ֶשֶםֱאַמר

 

 

 :ַאְדָרא זוָטא ַקִדיָשא

ָטא ְלֵבי ָתאָנא ְבַההוא יֹוָמא ְדִרִבי ִשְמעֹון ָבָעא ְלִאְסַתְכָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסֵדר ִמכֹוי. ִאְתְךָנשו ַחְברַ 

י ַאָבא וְשָאר ַחְבַרָטא. ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא. ָזִקיף ֵעינֹוי ִרִבי ִרִבי ִשְמעֹון. ַוֲהוֹו ַקֵליה ִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ְוִרבִ 

ִרִבי ִשְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא. ָבָכה ִרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר: ְבִזְמָנא ַאֲחָרא ַךד ֲהֵויָנא ְבֵבי ַמְרֵעי ֲהָוה 

א דוְכָתאי אֹוִריכו ִלי ַעד ַהְשָתא. ְוַכד ַתְבָנא ַאְסַחר ֶאָשא ִמַסָלאי ִןיְנָחס ֶבן ָיִאיר ַקָלאי ְוַעד ְדָבִריְרנָ 

 וֵמָעְלִמין ָלא ִאְתְןָסק. ְוָלא ֲהָוה ָעאל ַבר ָנש ֶאָכא ִבְרשוָתא. ְוַהְשָתא ָחֵמיָנא ְדִאְתְןָסק ְוָהא ִאְתְמֵלי

ִבי ִשְמעֹון ְוָחָמא ַמה ְדָחָמא ְוַאְסַחר ֶאָשא ְבֵביָתא ָנְפקו כְֺכהו ֵביָתא. ַעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ָןַתח ֵעינֹוי ִר 

ִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ְוִאְשְתֲארו ִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ְוִרִבי ַאָבא. וְשָאר ַחְבַרָטא ָיְתבו ַאָבָראי. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ְלִר 

י ִיְצָחק, ַדֲאָנא ְמָעַרְבָנא ֵליה. ֵאיָמא ֵליה ִדיַסֵדר ִמכֹוי ְוֵיִתיב ְלַגָבאי. ַזָךָאה חוָלֵקיה. ןוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרבִ 

ַקֵליה. ָזִקיף  ָקם ִרִבי ִשְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחִטיְך ְוָחֵדי. ָאַמר, ָאן ִאינון ַחְבַרָטא. ָקם ִרִבי ֶאְלָעָזר ְוָאִעיל לֹון ְוָיְתבו

נון ָהָכא. דֹוי ִרִבי ִשְמעֹון וְמַצֵכי ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ָחֵדי ְוָאַמר, ִאינון ַחְבַרָטא ְדִאְשְתָכחו ְבֵבי ִאָדָרא ִיְזַדלְ יְ 

ִחָטא. ַאְדָהִכי ָעאל ִרִבי ָנְפקו ֺךְכהו ְוִאְשְתֲארו ִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ְוִרִבי ַאָבא ְוִרִבי ְיהוָדה ְוִרִבי יֹוֵסי ְוִרִבי 

ב ִרִבי ִיְצָחק. ָאַמר ֵליה ִרִבי ִשְמעֹון ַךָלה ָיאות חוָלָקְך, ַךָלה ֵחידו ָבֵעי ְלִאתֹוְסָפא ָלְך ְבַהאי יֹוָמא. ָיִתי

ְעָתא ִדְרעוָתא הוא. ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ַאָבא ָבָתר ִךְתפֹוי ְוִרִבי ֶאְלָעָזר ַקֵליה. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ָהא ַהְשָתא שַ 

י ְלֵמיָעל ְבָלא ִכמוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָהא ִמִכין ַקִדיִשין ְדָלא ַגְלָיאן ַעד ַהְשָתא ָבֵעיָנא ְלַגָכָאה ַקלֵ 
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ן ְטִמיִרין ֲהוֹו ְבִלָבאי ְלֵמיַעל ְבהו ְשִכיְנָתא. ְדָלא ֵיְמרון ְדָהא ִבְגִריעוָתא ִאְסַתָכְקָנא ֵמָעְלָמא. ְוַעד ְךעַ 

ְיַרֲחשון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָכְך ַאְסַדְרָנא ְלכו. ִרִבי ַאָבא ִיְכֹתב. ְוִרִבי ֶאְלָעָזר ְבִרי ִיְלֵעי. וְשָאר ַחְבַרָטא 

ָזר ְבֵריה ַקֵליה, ָאַמר ֵליה קום ְבִרי, ְדָהא ַאֲחָרא ְבִלַבְיהו. ָקם ִרִבי ַאָבא ִמָבַתר ִךְתפֹוי ְוָיִתיב ִרִבי ֶאְלעָ 

 ָיִתיב ְבַההוא ֲאַתר. ָקם ִרִבי ֶאְלָעָזר. ִאְתַעָחף ִרִבי ִשְמעֹון ְוָיִתיב. 

הוא ַוָדאי, ִאינון ָןַתח ְוָאַמר, ֹלא ַהֵלִתים ְיַהְללו ָיה, ְוֹלא ָךל ֹיְרֵדי דוָמה, ֹלא ַהֵלִתים ְיַהְללו ָיה ָהִכי 

 ְדִאְקרון ֵמִתים. ְדָהא ֺקְדָשא ְבִריְך הוא ַחי ִאְקֵרי. ְוהוא ָשאֵרי ֵבין ִאינון ְדִאְקרון ַחִטים ְוָלא ִעם ִאינון

ֵגיִהָםם ִיְשַתֲארון. ְדִאְקרון ֵמִתים. ְוסֹוֵפי ִדְקָרא ְךִתיב, ְוֹלא ָךל ֹיְרֵדי דוָמה. ְוָכל ִאינון ְדַנְחִתין ְלדוָמה בְ 

א ַשְעָתא ָשאֵני ִאינון ְדִאְקרון ַחִטים ְדָהא ֺקְדָשא ְבִריְך הוא ָבֵעי ִביָקֵריהֹון. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ַךָלה ַשְניָ 

א ֺקְדָשא ְבִריְך הוא ָהָכא, ְוָאֵתי ִעם ָדא ֵמִאָדָרא. ִדְבִאָדָרא ִאְזַדָלן ֺקְדָשא ְבִריְך הוא וְרִתיכֹוי, ְוַהְשָתא הָ 

ִדיַקָטא ַיִתיר ִאינון ַצִדיַקָטא ִדְבִגְםָתא ְדֵעֶדן, ַמה ְדָלא ִאְעָרעו ְבִאָדָרא. ְוֺקְדָשא ְבִריְך הוא ָבֵעי ִביָקֵריהֹון ְדצַ 

וִמְפַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֺקְדָשא ְבִריְך הוא אֹוִריְך ֵליה. ִמיָקָרא ִדיֵליה. ְךַמה ִדְכִתיב ְבָיָרְבָעם ַדֲהָוה ְמַקָחר 

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוֵכיָון ְדאֹוִשיט ְיֵדיה ְלַקְבֵליה ְדִעדֹו ְנִביָאה. ִאְתַיָבש ְיֵדיה, ִדְכִתיב ַוִתיַבש ָידֹו. ְוַעל ְדָפַלח לַ 

ֹו ְנִביָאה. ְוַהְשָתא ֺקְדָשא ְבִריְך הוא ָבֵעי ִביָקָרא ִדיָלן, ְוֺכְכהו ָלא ְכִתיב, ֶאָכא ַעל ְדאֹוִשיט ְיֵדיה ְלִעד

ל ַחד ָאָתאן ִעֵליה. ָאַמר, ָהא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהָכא ְוָסְחַרֵםיה ִשְבִעין ַצִדיֵקי ְגִליָפן ְבִעְטִרין, ְמַנֲהִרין ךָ 

ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ְוהוא ָאֵתי ְלִמְשַמע ְבֶחְדָוָתא ִאֵכין ִמִכין  ְוַחד ִמִזיֲהָרא ְדִזיָוא ְדַעִתיָקא

ַרָטא ַדֲאָנא ֵאיָמא. ַעד ַדֲהָוה ָיִתיב ָאַמר, ָהא ִרִבי ִןיְנָחס ֶבן ָיִאיר ָהָכא, ַאְתִקינו דוְכֵתיה. ִאְזַדְעָזעו ַחבְ 

ְבִשןוֵלי ֵביָתא. ְוִרִבי ֶאְלָעָזר ְוִרִבי ַאָבא ִאְשָתֲארו ַקֵליה ְדִרִבי ִשְמעֹון. ָאַמר ִרִבי  ַדֲהוֹו ַתָלן ְוָקמו ְוָיְתבו

כְֺכהו ִשְמעֹון, ְבִאָדָרא ִאְשְתַכְחָנא ְדָכל ַחְבַרָטא ֲהוֹו ָאְמֵרי ְוָאָנא ִעְלהֹון. ַהְשָתא ֵאיָמא ֲאָנא ִבְלחֹוָדאי וְ 

 ן ְלִמכוִלי, ִעָכִאין ְוַתָתִאין. ַזָךָאה חוָלִקי יֹוָמא ֵדין. ָצְיִתי

יָרא ָןַתח ִרִבי ִשְמעֹון ְוָאַמר, ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשוָקתֹו. ָךל יֹוִמין ְדִאְתְקַטְרָנא ְבַהאי ָעְלָמא ְבַחד ְקִט 

ָךְך ַהְשָתא ְוָעַלי ְתשוָקתֹו. ְדהוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקִדיָשא ִדיֵליה ִאְתְקַטְרָנא ֵביה ְבֺקְדָשא ְבִריְך הוא. וְבִגין 

ַרש ָאתו ְלִמְשַמע ְבֶחְדָוה ִמִכין ְסִתיִמין וְשָבָחא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ָןִריש ְוִאְתןְ 

ִמְתַדְבָקן ְוהוא ִמְתַדָבק ְבֹכָכא. הוא הוא ֹכָכא, ַעִתיָקא ְדָכל ַעִתיִקין.  ִמֹךָכא ְוָלא ָפִריש. ְדָהא ֹךָכא ֵביה

א ָשִכיַח. ַךד ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ִאְתַתָסן ְוָלא ִאְתַתָסן. ִאְתַתָסן ְבִגין ְלַקְיָמא ֹכָכא. ְוָלא ִאְתַתָסן ְבִגין ְדלָ 

ְשָעה ְנהֹוִרין ְדָלָהִטין ִמֵםיה ִמִתסונֹוי. ְוִאינון ְנהֹוִרין ִמֵםיה ִמְתַנֲהִרין וִמְתַלֲהִטין ְוָאְזִלין ִאְתַתָסן ַאִןיק תִ 

ַךד ְשִטין וִמְתַןְשִטין ְלָכל ֵעיַבר. ְךבוִציָנא ְדִמְתַןְשִטין ִמֵםיה ְנהֹוִרין ְלָכל ֵעיַבר. ְוִאינון ְנהֹוִרין ְדִמְתןַ 

יָמא ִיְקְרבון ְלִמְנַדע לֹון ָלא ָשִכיַח ֶאָכא בוִציָנא ִבְלחֹודֹוי. ָךְך הוא ַעִתיָקא ַקִדיָשא בוִציָנא ִעָכָאה ְסתִ 

ָמא ַקִדיָשא. ְדָכל ְסִתיִמין. ְוָלא ָשִכיַח ַבר ִאינון ְנהֹוִרין ְדִמְתַןְשָטן ְדִמְתַגְלָין וְטִמיָרן. ְוִאינון ִאְקרון ְש 

ִדיָשא ִאְתַגֵכי וְבִגין ָךְך ֹךָכא ַחד. וַמה ְדָאְמֵרי ַחְבָרָנא ְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ְדִאינון ַדְרִגין ְדִאְתְבִריאו ְוַעִתיָקא קַ 

א ִעָדָנא ְלַהֵםי ִמִכין, ְדָהא ֲאֵמיָנא ְבהו ְבָכל ַחד ְוַחד. ִמשום ְדִאינון ִתסוִנין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא. ָלאו ַהְשתָ 

ָנא לֹון ְבִאָדָרא ַקִדיָשא. ְוָחֵמיָנא ַמה ְדָלא ָיַדְעָנא ָהִכי ְוַעד ַהְשָתא ַאְסִתים ְבִלָבאי ִמָכה. ְוַהְשָתא ָא

 ט ְדָאתו ְלִמְשַמע ִמִכין ִאֵכין:ִבְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדָנא ַקֵלי ַמְלָךא ַקִדיָשא. ְוָכל ַהֵםי ַזָךֵאי ְקשוֹ 

יה ַיְרתון גוְלַגְכָתא ְדֵריָשא ִחָוָרא ָלאו ֵביה ִשירוָתא ְוִסטוָמא. קוְלְטָרא ְדַקְטפֹוי ִאְתְןַשט ְוִאְתָנִהיר וִמםֵ 
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קוְלְטָרא ְדִקְטָפא ְדִהיא גוְלַגְלָתא ִחָוָרא ָנִטיף ַצִדיַקָטא ַאְרַבע ֵמָאה ָעְלִמין ְדִכמוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ֵמַהאי 

ָאֵתי, ַטָכא ָךל יֹוָמא ְלַההוא ְזֵעיר ַאְנִןין ַלֲאַתר ְדִאְקֵרי ָשַמִים. וֵביה ְזִמיִנין ֵמיַתָטא ַלֲאַחָטא ְלִזְמָנא ְד 

ָיא ֵריֵשיה וֵמַההוא ְזֵעיר ַאְנִןין ָנִטיף ַלֲחַקל ַתןוִחין. ִדְכִתיב: ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַחל ַהָשַמִים. ְוִאְתַמלְ 

 ְוָכל ֲחַקל ַתןוִחין ְנִהיִרין ֵמַההוא ַטָכא. ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא ָטִמיר ְוָגִניז. ְוָחְכְמָתא ִעָכָאה ְסִתיָמָאה

ָקא ָלא ִאְתַגְלָיא ֶאָכא ֵריָשא ִבְלחֹודֹוי. ְבִגין ְדִאיהו ֵריָשא ְבַההוא גוְלַגְלָתא ִמְשְתַכח ַוָדאי. ְבַהאי ַעִתי

יְך ְלָכל ֵריָשא. ָחְכְמָתא ִעָכָאה, ְדִאיִהי ֵריָשא ֵביה ָסִתים ְוִאְקֵרי מֹוָחא ִעָכָאה, מֹוָחא ְסִתיָמא, מֹוָחא ְדָשכִ 

 ְוָשִקיט. ְוֵלית ְדָיָדע ֵליה ַבר ִאיהו:

ֵריִשין ִאְתַגְכָפן ָדא ְלגֹו ִמן ָדא. ְוָדא ְלֵעָכא ִמן ָדא. ֵריָשא ָחָדא ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדִאְתַךְסָיא ְוָלא  ְתַלת

ִמְתַןְתָחא. ְוָחְכְמָתא ָדא ְסִתיָמָאה ֵריָשא ְלָכל ֵריֵשי ִדְשָאר ָחְכמֹות. ֵריָשא ִעָכָאה ַעִתיָקא ְסִתיָמא ְדָכל 

ָבק ִמין. ֵריָשא ְדָכל ֵריָשא. ֵריָשא ְדָלאו ֵריָשא. ְוָלא ָיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ַמה ַדֲהֵוי ְבֵריָשא ָדא. ְדָלא ִאְתַד ְסִתי

ַעִתיָקא ְמקֹוֶמָך. ְוַהַחטֹות ָרצֹוא ָושֹוב. וְבִגין ָךְך -ְבָחְכְמָתא ְוָלא ְבסוְכְלָתנו. ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי, ְבַרח ְלָך ֶאל

ן ְוֺכְכהו ַקִדיָשא ִאְקֵרי ָאִין. ְדֵביה ַתְלָיא ָאִין. ְוָכל ִאינון ַשְעֵרי ְוָכל ִאינון ִניִמין, ִמלֹוָחא ְסִתיָמָאה ַנְפִקי

ֵוי. ֹךָכא ְבֵחידו ְוָלא ְשִעיִעין ְבִשסוָלא ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא ֹךָכא הוא. ְבִגין ְדַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְבַחד הֲ 

ִמְתְןַרש ַשְנָיא ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין ִבְתַלת ֲעַשר ְמִכיָלן ְדַרֲחִמין ִאְשְתַכח. ְבִגין ְדַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ְדֵביה 

 ְתַלת ִזְמִנין ְלַאְרַבע ַאְרַבע. ְוהוא ַעִתיָקא ָךִליל לֹון ְוַשִכיט ַעל ֹךָכא. 

ֵתי. ַחד ָאְרָחא ְדָנִהיר ְבַפְלגוָתא ְדַשְעֵרי ְדָנְפֵקי ִמלֹוָחא. הוא ָאְרָחא ְדַנֲהִרין ֵביה ַצִדיַקָטא ְלָעְלָמא ְדָא

י ִדְכִתיב: ְוֹאַרח ַצִדיִקים ְךאֹור ֹנַגה הולך ואור עד נכון היום. ְוַעל ָדא ְךִתיב, ָאז ִתְתַעַםג ַעל ְיֹהָוה. וֵמַהא

 ָאְרָחא ִמְתַנֲהִרין ָךל ְשָאר ָאְרִחין ְדַתְלָין ִבְזֵעיר ַאְנִןין. 

בוִציִנין ַהאי ַעִתיָקא ָסָבא ְדָסִבין. ִךְתָרא ִעָכָאה ְלֵעָכא ְדִמְתַעְחִרין ֵביה ָךל ִעְטִרין ְוִכְתִרין. ִמְתַנֲהִרין ָךל 

יָנא ִעָכָאה ְטִמיָרא ְדָלא ִאְתְיַדע. ָהאי ַעִתיָקא ִאְשְתַכח ִבְתַלת ֵריִשין ִמֵםיה וִמְתַלֲהִטין. ְוהוא הוא בוצִ 

, אוף ָהִכי וְכִליָלן ְבַחד ֵריָשא. ְוַההוא ֵריָשא ִעָכָאה ְלֵעָכא ְלֵעָכא. וְבִגין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתְרִשים ִבְתַלת

ין ִמֵםיה ְךִליָלן ִבְתַלת. עֹוד ַעִתיָקא ִאְתְרִשים ִבְתֵרין. ְךָלָלא ְדַעִתיָקא ִבְתֵרין הוא. ָךל ְשָאר בוִציִנין ְדַנֲהִר 

ָאר ִךְתָרא ִעָכָאה ְדָכל ִעָכִאין, ֵריָשא ְדָכל ֵריֵשי. ְוַההוא ַדֲהֵוי ְלֵעָכא ִמן ָדא ְדָלא ִאְתְיַדע. ָךְך ָךל ְש 

ן ִבְתֵרין. עֹוד ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתְרִשים ְוַאְסִתים ְבַחד. ְוהוא ַחד ְוֹכָכא הוא ַחד. ָךְך ָךל בוִציִנין ְסִתיִמי

 ְשָאר בוִציִנין ִמְתַקְשִרין וִמְתַהְדִרין ְבַחד ְוִאינון ַחד:

א ִעָכָאה ָדא ָסִתים ְלֵעָכא ְדָלא ִאְתְיַדע. ָןִשיט ַחד ִמְצָחא ְדִאְתְגֵלי ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא ָרצֹון ִאְקֵרי. ְדָהא ֵרישָ 

א טוְרָנא ְבִסיָמא ָיָאה ְוִאְתְךִליל ְבִמְצָחא. וְבִגין ְדַהאי ַרֲעָוא ְדָכל ַרֲעִוין ִאְתַתָסן ְבִמְצָחא ְוִאְתַגְליָ 

ְלָיא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ִאְשְתַכח ְבכְֺכהו ָעְלִמין. ְוָכל ְבבוִסיָטא, ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון. ְוַכד ָרצֹון ָדא ִאְתגַ 

ין ִאְתַטְלָרן ְצלֹוִתין ִדְלַתָתא ִמְתַקְבִלין, וִמְתַנֲהִרין ַאְנןֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִןין ְוֹכָכא ְבַרֲחֵמי ִאְשְתַכח. ְוָכל ִדינִ 

 ְוִאְתַךְפָין. 

ָתא ְדִמְנָחה, ְדהוא ִעָדן ְדָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין. ִאְתַגְלָיא ַהאי ִמְצָחא ְוִאְתַךְפָין ָךל ְבַשַבָתא ְבַשְעָתא ִדְצלוֹ 

ְלַתָתא. ַוֲאִפכו  ִדיִנין ְוִאְשְתָכחו ַרֲחִמין ְבֺכְכהו ָעְלִמין. וְבִגין ָךְך ִאְשְתַכח ַשָבת ְבָלא ִדיָנא, ָלא ְלֵעָכא ְוָלא

ַבר ָנש  א ְדֵגיִהָםם ִאְשְתַקע ְבַאְתֵריה, ְוַנְיִחין ַחָטַבָטא. ְוַעל ָדא ִאתֹוַסף ִנְשְמָתא ְדֵחדו ְבַשַבָתא. וָבֵעיֶאשָ 
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ָבֵעי ַבר ָנש ְלֶמְחֵדי ִבְתַלת ְסעוָדֵתי ְדַשַבָתא. ְדָהא ָכל ְמֵהיְמנוָתא ְוָכל ְךָלָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ֵביה ִאְשְתָכח. ו

י ְלָכל ְלַסְדָרא ָפתֹוָרא וְלֵמיָכל ְתַלת ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיְמנוָתא וְלֶמְחֵדי ְבהו. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ַאְסַהְדָנא ָעלַ 

יְכָנא ְלַתֲעִניָתא ִאֵכין ְדָהָכא. ְדָהא ִמן יֹוַמאי ָלא ָבִטיְלָנא ִאֵכין ְתַלת ְסעוָדֵתי, וְבִגיְנהֹון ָלא ִאְצְטִר 

ֵהיְמנוָתא ְבַשַבָתא. ַוֲאִפכו ְביֹוֵמי ַאֲחַרֵםי ָלא ִאְצְטִריְכָנא, ָךל ֶשֵךן ְבַשַבָתא. ְדָמאן ְדָזֵכי ְבהו ָזֵכי ִלְמ 

ָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְשֵליָמָתא. ַחד ְסעוָדָתא ְדַמְטרֹוִניָתא. ְוַחד ְסעוָדָתא ְדַמְלָךא ַקִדיָשא. ְוַחד ְסעוָד 

 ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. וְבַההוא ָעְלָמא ִיְזֵךי ְבהו ְלִאֵכין.

ִתסוָנא ַחד ַהאי ָרצֹון ַךד ִאְתַגְלָיא ָךל ִדיִנין ִאְתַךְפָין ִמשוְלָשֵליהֹון. ִתסוָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתַתָסן בְ 

סוִנין. ְוִהיא ָחְכָמה ִעָכָאה ְסִתיָמָאה, ְךָלָלא ְדָכל ְשָאר. ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָכָאה ְסִתיָמא, ְךָלָלא ְדָכל תִ 

ֵעֶדן ְוהוא מֹוָחא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוַהאי מֹוָחא ִאְתַןָשט ְלָכל ֵעיָבר. ִמֵםיה ִאְתַןָשט ֵעֶדן ַאֲחָרא, וֵמַהאי 

ַההוא ֵריָשא ְסִתיָמא ִדְבֵריָשא ְדַעִתיָקא ְדָלא ִאְתְיָדע ַךד ַןִשיט ַחד טוְרָנא ַדֲהָוה ִמְתַתָסן ִאְתְגַלף. וְ 

ַהאי ְלִאְתַנֲהָרא. ָבַטש ְבַהאי מֹוָחא ְוִאְתְגַלף ְוִאְתְנִהיר ְבַכָלה ְנִהיִרין. ְוַאִןיק ְוַאְרִשים ְךבוִסיָטא ָדא בְ 

ְתְרִשים ֵביה ַחד ְנהֹוָרא ְדִאְקֵרי ָרצֹון. ְוַהאי ָרצֹון ִאְתַןָשט ְלַתָתא ְבִדְקָנא ַעד ַההוא ֲאַתר ִמְצָחא. ְואִ 

ין ָמאֵרי ְדִמְתַיְשָבא ְבִדְקָנא ְוִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָכָאה. ְוָדא ִאיהו ֹנֵצר ֶחֶסד. וְבַהאי ָרצֹון ַךד ִאְתַגְלָיא ִמְסַתְךלִ 

 וִמְתַךְפָין:ְדִדיָנא 

ום ְוֹלא ֵעינֹוי ְדֵריָשא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְתֵרין ְךַחד ְשִקיָלן ְדַאְשְגִחין ַתִדיָרא ְוָלא ָנִאים, ִדְכִתיב, ֹלא ָינ

ָלא ְכסוָתא, ַההוא מֹוָחא ִייָשן, שֹוֵמר ִיְשָרֵאל. ִיְשָרֵאל ַקִדיָשא. ְבִגין ָךְך ָלא ִאית ֵליה ְגִביִנין ַעל ֵעיָנא וְ 

צֹות ֶבָחָלב, ִאְתְגִליף ְוָנִהיר ִבְתַלת ִחָוִרין ְדֵעיָנא. ְבִחָוָרא ָחָדא ִמְסַתְחָין ַעְיִנין ִדְזֵעיר ַאְנִןין, ִדְכִתיב ֹרחֲ 

ִנין. מֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ְדִבְרָכָתא. ְנִביָעא ְדהוא ִחָוָרא ַקְדָמָאה, וְשָאר ִחָוִרין ִאְסַתְחָין ְוַנֲהִרין ִלְשָאר בוִצי

ָכָתא. ְדָכל ִבְרָכאן ִמֵםיה ִאְשְתָכחו. וְבִגין ְדַהאי מֹוָחא ַלִהיט ִבְתַלת ִחָוִרין ְדֵעיָנא ְבֵעיָנא ָתֵלי ֵביה ִבְר 

 ֵעיָנא. ִדְכִתיב, טֹוב ַעִין הוא ְיֹבָרְך, ְדָהא ְבמֹוָחא ַתְלָין ִחָוֵרי ְד 

ָבה ַהאי ֵעיָנא ַךד ַאְשַגח ִבְזֵעיר ַאְנִןין, ַאְנְהָרן ַאְנִןין ֺךְכהו ְבֵחידו. ֵעיָנא ָדא הוא ֹכָכא ְיִמיָנא ֵלית 

ָהא יֹוד ִעָכָאה יֹוד ְשָמאָלא. ַעְיִנין ְדַתָתא ְיִמיָנא וְשָמאָלא ְתֵרי ִבְתֵרי ַגְוִנין. ִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אֹוִליְפָנא ְד 

ִבְזֵעיר ַתָתָאה. ֵהא ִעָכָאה ֵהא ַתָתָאה. ָואו ִעָכָאה ָואו ַתָתָאה. ָךל ִאינון ִעָכִאין ְבַעִתיָקא ַתְלָין. ַתָתִאין 

ְשָמא ְדַעִתיָקא ִאְתַךְסָיא ִמֹךָכא ַאְנִןין ִאינון. ָלאו ַתְלָין ֶאָכא ִאינון ִמָלש וְבַעִתיָקא ַקִדיָשא ַתְלָין. ְדָהא 

י ָלא ְוָלא ִאְשְתַכח. ֲאָבל ִאֵכין ַאְתָון ְדַתְלָין ְבַעִתיָקא ְבִגין ְדִיְתַקְטמון ִאינון ִדְלַתָתא. ְדִאי ָלאו ָהכִ 

ְלָקְבֵליה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדֹכָכא. ִיְתַקְטמון, וְבִגין ָךְך ְשָמא ַקִדיָשא ָסִתים ְוַגְלָיא. ַההוא ְדָסִתים 

ְדַתְלָין  ְוַההוא ְדִאְתַגְלָיא ִבְזֵעיר ַאְנִןין. וְבִגין ָךְך ָךל ִבְרָכאן ַבְעָין ָסִתים ְוַגְלָיא. ִאֵכין ַאְתָון ְסִתיָמן

 יֹוד ִדְלַתָתא:ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא ַאָלאי ַתְלָין, ַתְלָיא יֹוד ְלַקְיָמא 

חֹוָטָמא. ְבַהאי חֹוָטָמא ְבנוְקָבא ְדַפְרַדְשָקא ְדֵביה ָנִשיב רוָחא ְדַחֵטי ִלְזֵעיר ַאְנִןין. וְבַהאי חֹוָטָמא 

ה ְוִאְקֵרי ְבנוְקָבא ְדַפְרַדְשָקא ַתְלָיא ֵהא ְלַקְיָמא ֵהא ַאֲחָרא ִדְלַתָתא. ְוָדא רוָחא ָנִפיק ִמלֹוָחא ְסִתיָמָא

 ְיֹהָוה, רוָחא ְדַחֵטי. וְבַהאי רוָחא ְזִמיִנין ְלִמְנַדע ָחְכְמָתא ְבִזְמָנא ְדַמְלָךא ְמִשיָחא ִדְכִתיב, ְוָנָחה ָעָליו רוחַ 

חֹוָטָמא ִדְזֵעיר רוַח ָחְכָמה וִביָנה. ַהאי חֹוָטָמא ַחִטין ִמָךל ִסְטִרין, ֵחידו ְשֵליָמא. ַנַחת רוַח. ַאְסָוָתא. בְ 

יָבא ָסָבא ַאְנִןין ְךִתיב, ָעָלה ָעָשן ְבַאןֹו. ְוָהָכא ְךִתיב, וְתִהָכִתי ֶאֱחָטם ָלְך. וְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב יֵ 
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, ֶאָכא ְבֵהא ִדיָנא אֹוִקים ֵהא ְבֺפָלא. ְוָהָכא ָלא ִמְתַקְטָמא ָהִכי ְוָלא ִאְצָטְרָפא. ַאף ַעל ַגב ִדְבַחד ַסְלָקא

ָסָרא ַתְלָיא. ְוִדיָנא ְבחֹוָטָמא ַתְלָיא. ִדְכִתיב ָעָלה ָעָשן ְבַאןֹו. ְוִאי ֵתיָמא ָהא ְךִתיב ְוֵאש ִמִןיו ֹתאֵכל. עִ 

ְתַתְסָנן. ְוָכל ִתסוִנין ִדְזֵעיר ְדרוְגָזא ְבחֹוָטָמא ַתְלָיא. ָךל ִתסוִנין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְבמֹוָחא ָשִקיט ְוָסִתים ִמ 

ין ֵהא ְלֵהא. ַאְנִןין ְבָחְכָמה ַתָתָאה ִמְתַתְסָנן. ִדְכִתיב: ֺךָכם ְבָחְכָמה ָעִשיָת. ְוֵהא ְךָלָלא ְדֹכָכא ַוָדאי. ַמה בֵ 

 ֵהא ְדָהָכא ִדיָנא ִאְתָער ִמָםה. וְדָהָכא ַרֲחֵמי גֹו ַרֲחֵמי:

יָרא ְדָכל ְקָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ַתְלָיא ָךל ַיִסירו ְדֹכָכא. ַמָזָלא ְדֹכָכא ִאְקֵרי. ֵמַהאי ִדיְקָנא ִמַמְזָלא ַיִס ְבִדי

ֹכָכא, ְמזֹוֵני ְדֹכָכא, ַיִסיִרין. ַמְזֵלי ִעָכֵאי ְוַתָתֵאי. ֺךְלהו ַמְשִגיִחין ְלַההוא ַמָזָלא. ְבַההוא ַמָזָלא ַתְלָיא ַחֵטי ְד 

ָלא ַתְלָין ָךל ְבַהאי ַמָזָלא ַתְלָין ְשַמָטא ְוַאְרָעא, ִגְשִמין ְדַרֲעָוא, ְבַהאי ַמָזָלא ַאְשָגחוָתא ְדֹכָכא. ְבַהאי ַמזָ 

ַתְלָין ְבִדיְקָנא ְדַמָזָלא ַיִסיָרא ָדא, ְוֺכְכהו  ַחָטִלין ִעָכִאין ְוַתָתִאין, ְתַלת ֲעַשר ְנִביִעין ְדִמְשָחא ִדְרבוָתא ָטָבא

ִדיִנין. ְוַכד ַהאי  ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנִןין. ָלא ֵתיָמא ֺךְכהו ֶאָכא ִתְשָעה ִמַםְיהו ִמְשַתְךָחן ִבְזֵעיר ַאְנִןין ְלַאְכַןָטא

 דוֵשי ִקדוִשין ִדְקֺדָשה ֵביה ַתְלָין. ַמָזָלא ַתְלָיא ְבִשסוָלא ַעד ַטבוָרא, ָךל ִק 

ַדע ְוָלא ְבַהאי ַמָזָלא ָןִשיט ְןִשיטוָתא ְדקוְטָרא ִעָכָאה. ַההוא ֵריָשא ְדָכל ֵריִשין ְדָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְשְתמוֹ 

א ַתְלָיא. ְבִדיְקָנא ָדא ְתַלת ֵריִשין ְדָאֵמיָנא ִמְתַןְשָטן. ָיְדִעין ִעָכִאין ְוַתָתִאין. ְבִגין ָךְך ֹךָכא ְבַהאי ַמָזלָ 

ָלא ַתְלָיא. ָךל ִאֵכין ְוֺכְכהו ִמְתַחְבָרן ְבַהאי ַמָזָלא וִמְשַתְךִחין ֵביה. וְבִגין ָךְך ָךל ַיִסירו ְדַיִסירוָתא ְבַהאי ַמזָ 

יָקא, ֺךְכהו ַתְלָין ְבַהאי ִדיְקָנא וִמְתַחְבָרן ְבַהאי ַמָזָלא ְוַתְלָין ֵביה, ְלַקְיָמא ַאְתָון ַאְתָון ְדַתְלָין ְבַהאי ַעתִ 

ה ַךד ַאֲחָרִנין. ְדִאְלָמֵלא ָלא ָסְלִקין ִאֵכין ַאְתָון ְבַעִתיָקא, ָלא ַקְיִמין ִאֵכין ַאֲחָרִנין. וְבִגין ָךְך ָאַמר ֹמשֶ 

ְסֵפי : ְיֹהָוה | ְיֹהָוה ְתֵרי ִזְמֵני, וָפִסיק ַטְעָמא ְבַגַוְיהו, ְדָהא ְבַמָזָלא ַתְלָיא ֹךָכא. ֵמַהאי ַמָזָלא ִמְתךַ ִאְצְטִריְך

 ִעָכֵאי ְוַתָתֵאי וִמְתַךְפָין ַקֵליה. ַזָךָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדָזֵכי ְלַהאי. 

ְדָכל ְסִתיִמין. ָלא ִאְדַךר ְוָלא ִאְשְתַכח. וְבִגין ְדִאיהו ֵריָשא ִעָכָאה ְלָכל ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא 

ונֹוי ִעָכִאין. ָלא ִאְדַךר ַבר ֵריָשא ָחָדא ְבָלא גוָפא ְלַקָטָמא ֹךָכא. ְוַהאי ָטִמיר ְוָסִתים ְוָגִניז ִמֹךָכא. ִתס

ִתיָמָאה ְדֹכָכא ְדִאְתַןָשט ְוִאְתַתָסן ֹךָכא. ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעָכָאה ְוַתָתָאה. ְוֶחֶסד ִאְתַתְסָנן ְבַההוא מֹוָחא סְ 

ָדא, ָבַטש  ִעָכָאה ִאְתַןָשט ְוִאְתַתָסן ְוִאְתְךִליל ֹךָכא ְבמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָדא. ַךד ִאְתַתָסן ִחָוָרא ָדא ִבְנִהירו

ְבַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהיר ְוַתְלָיא ִמַלָזָלא ַיִסיָרא מֹוָחא ַאֲחָרא ְדִאְתַןָשט ְוָנִהיר ִלְתָלִתין וְתֵרין ָמאן ְדָבַטש 

 ָכִליל לֹון.ְשִביִלין. ַךד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמַלָזָלא ַיִסיָרא ְוִאְתְנִהירו ְתַלת ֵריִשין ִעָכִאין. ְתֵרין ֵריִשין ְוַחד ְד 

ה. ְוִאינון וְבַמָזָלא ַתְלָין ְוִאְתְךִליָלן ֵביה. ִמָךאן ָשאֵרי ְלִאְתַגְלָיא ַיִסירו ְדִדיְקָנא ְדִאיהו ַמָזָלא ְסִתיָמָא

ִשין. ְוַכד ִאְתַנֲהָרן ִמְתַתְסָנן ֵביה. ְךָמה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְתַלת ֵריִשין ִמְתַעְחִרין ֵביה, ָהִכי ֹכָכא ִבְתַלת ֵרי

 ַתְלָין ֺךְכהו ָדא ְבָדא ִבְתַלת ֵריִשין. ְתֵרין ִמְתֵרין ִסְטִרין ְוַחד ְדָכִליל לֹון. 

ִשים ְוִאי ֵתיָמא ָמאן ַעִתיָקא ַקִדיָשא: ָתא ֲחֵזי, ְלֵעָכא ְלֵעָכא ִאית ְדָלא ִאְתְיָדע ְוָלא ִאְשְתמֹוָדע ְוָלא ִאְתְר 

ָלא ִבְכָלָלא ְוָלא ְוהוא ָךִליל ֹךָכא. וְתֵרין ֵריִשין ֵביה ְךִליָלן. וְכֵדין ֹךָכא ָהִכי ִאְתַתָסן. ְוַההוא ָלאו ְבִמְנָיָנא וְ 

ֲאַתר ְדֵשירוָתא  ְבֺחְשָבן ֶאָכא ִבְרעוָתא ְדִלָבא. ַעל ָדא ִאְתַמר ָאַמְרִתי ֶאְשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלשֹוִני.

ֵעיָבר. ִאְשְתַכח ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ְדִאְתָנִהיר ִמַלָזָלא. הוא ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ְדִמְתַןָשט ִלְתָלִתין וְתֵרין 

ִמיָתא ָדא הוא, ְוָשרוָתא ְוָנְפָקא ֵמַההוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ִמְםִהירו ְדֵביה. וַמה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ָנִהיר ְבַקְד 

ַאְנִןין. ִמַלה ְדִאְתַגְלָיא ְוִאְתֲעִביד ִלְתַלת ֵריִשין. ְוֵריָשא ָחָדא ָךִליל לֹון. ְוִאֵכין ְתַלת ִמְתַןְשָטן ִלְזֵעיר 
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 וֵמִאֵכין ַנֲהִרין ֹךָכא. 

ְוָנִפיק ְלַאְשָקָאה ִגְםָתא. ְוָעִייל ְבֵריָשא ִדְזֵעיר ַאְנִןין  ִאְתְגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוַאִןיק ַחד ַנֲהָרא ְדָנִגיד

ִתיב ְוִאְתֲעִביד ַחד מֹוָחא. וִמַתָלן ִאְתְמִשיְך ְוָנִגיד ְבָכל גוָפא. ְוַאְשֵקי ָךל ִאינון ְנִטיָעאן, ָהָדא הוא ִדכְ 

ְגִליף ַהאי ָחְכְמָתא ְוִאְתְמָשְך ְוָעִייל ְבֵריָשא ִדְזֵעיר ַאְנִןין, ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהָגן. תו ִאתְ 

ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא. ַההוא ַאֲחָרא הוא ְנִהירו ְדִאְתְמַשְך ִמַםיהו, ְוִאֵכן ְתֵרין ְמִשיָכן ִאְתְגִליפו 

ִדְכִתיב ְבַדְעתֹו ְתהֹומֹות ִנְבָקעו. ְוָעִייל ְבֵריָשא ִדְזֵעיר ַאְנִןין וִמְתַחְבָרן ְבַחד ֵריָשא ְדָעִמיָקא ְדֵביָרא. 

ְדגוָפא. ְוִאְתֲעִביד מֹוָחא ַאֲחָרא. וִמַתָלן ִאְתְמִשיְך ְוָעִייל ְלגֹו גוָפא וַמְלָיא ָךל ִאינון ִאָדִרין ְוַאְכַסְדִרין 

ם ִיָלְלאו. ְוִאֵכין ַנֲהִרין ִמְםִהירו ְדַההוא מֹוָחא ִעָכָאה ְסִתיָמָאה ְדָנִהיר ָהָדא הוא ִדְכִתיב וְבַדַעת ֲחָדִרי

ְדֹכָכא ַחד  ְבַמָזָלא ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוֹכָכא ָדא ְבָדא ַתְלָין. ְוִאְתַקָשר ָדא ְבָדא ְוָדא ְבָדא. ַעד ְדִיְשְתמֹוַדע

 ְוָלא ִאְתְןָרש ִמֵםיה ְךלום. ְוֹכָכא הוא ַעִתיָקא 

ַחד. ַךד  ִאֵכין ְתַלת ְנהֹוִרין ַנֲהִרין ִלְתַלת ַאֲחָרִנין ְדִאְקרון ֲאָבָהן. ְוִאֵכין ַנֲהִרין ִלְבִנין ְוֹכָכא ָנִהיר ֵמֲאַתר

ְבֵחידו ְשֵליָמָתא. ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן.  ִאְתַגְלָיא ַהאי ַעִתיָקא ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין. ֹךָכא ָנִהיר ְוֹכָכא ִאְשְתַכח

ְקֵרי ְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמָשְך ֵמֵעֶדן ִעָכָאה ְסִתיָמָאה ְדָכל ְסִתיִמין. וֵמַהאי ֵעֶדן ִאְקֵרי ֵשירוָתא, ִדְבַעִתיָקא ָלא אִ 

ָתא ְוִסטוָמא ָלא ִאְקֵרי ַאָתה. ְבִגין ְדִאְתַךְסָיא ְוָלא ְוָלא ֲהֵוי ֵשירוָתא ְוִסטוָמא. וְבִגין ְדָלא ֲהֵוי ֵביה ֵשירו

. ְוָתֵניָנן ִאְתַגְלָיא ְוִאְקֵרי הוא. וֵמֲאַתר ְדֵשירוָתא ִאְשְתַכח ִאְקֵרי ַאָתה ְוִאְקֵרי ָאב, ִדְכִתיב ִךי ַאָתה ָאִבינו

ָכא ְזֵעיר ַאְנִןין ִאְקֵרי ַאָתה. ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְדִאְתַךְסָיא ִאְקֵרי הוא, ְבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, ְךָלָלא ְדכֹ 

ירוָתא ְוַשִןיר. ְוַהְשָתא ָקֵריָנן ַבֲאַתר ָדא ְדֵשירוָתא ִאְשְתַכח ַאָתה. ַאף ַעל ַגב ְדִאְתַךְסָיא ִמֵםיה ֲהֵוי שֵ 

ָהן. ְוַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא. ִדְכִתיב ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָלֵצא. וְבִגין ָךְך ְוִאְקֵרי ָאב. ְוהוא ָאב ַלֲאבָ 

ֹוָמה ָלא ִאְשְתמֹוַדע. ָתא ֲחֵזי, ְךִתיב ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרָךה. ַדְרָךה ַמָלש. ֲאָבל ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה, ְמק

 ן ַדְרָךה. ְוָכל ֶשֵךן ַהִהיא ָחְכָמה ִדְסִתיָמא ֵביה ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא. ַמָלש, ְוָכל ֶשךֵ 

ֶעְשִרין ַהאי ָחְכָמה ֵשירוָתא ְדֹכָכא. ִמֵםיה ִמְתַןְשָטן ְתָלִתין וְתֵרין ְשִביִלין. ְואֹוַרְיָתא ְבהו ִאְתְךִליַלת בְ 

ן. ַהאי ָחְכָמה ָאב ַלֲאָבָהן. וְבַהאי ָחְכָמה ֵשירוָתא ְוִסטוָמא ִאְשְתַכח. וְבִגין ָךְך וְתֵרין ַאְתָון ְוֶעֶשר ֲאִמירָ 

ְכִתיב ָחְכָמה ִעָכָאה ָחְכָמה ַתָתָאה. ַךד ִאְתַןָשט ָחְכָמה ִאְקֵרי ָאב ַלֲאָבָהן. ֹךָכא ָלא ִאְתְךִליל ֶאָכא ְבַהאי, ִד 

יָת. ָזַקף ִרִבי ִשְמעֹון ְידֹוי ְוָחֵדי, ָאַמר: ַוָדאי ִעָדן הוא ְלַגָכָאה ְוֹכָכא ִאְצְטִריְך ְבַשְעָתא ֺךָכם ְבָחְכָמה ָעִש 

 ָדא:

א. ְונוְקבָ ָתאָנא, ְבַשְעָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ָבָעא ְלַאְתָקָנא. ֹךָכא ַאְתִקין ְךֵעין ְדָכר 

ְךָלָלא ַבֲאַתר ְדִאְתְךִלילו ְדָכר ְונוְקָבא ָלא ִאְתַקָטמו ְבִקטוָמא ַאֲחָרא ֶאָכא ִבְדָכר ְונוְקָבא, ְוַהאי ָחְכָמה 

ַןָשט ְדֹכָכא, ַךד ַנְפָקא ְוִאְתָנִהיר ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ָלא ִאְתָנִהיר ֶאָכא ִבְדָכר ְונוְקָבא, ַהאי ָחְכָמה ִאתְ 

ִאְתָקלו  ְוַאִןיק ִמֵםיה ִביָנה ְוִאְשְתַכח ִדְדָכר ְונוְקָבא הוא. ָחְכָמה ָאב ִביָנה ֵאם. ָחְכָמה וִביָנה ְבַחד ַמְתְקָלא

  ְדָכר ְונוְקָבא, וְבִגיַנְיהו ֹךָכא ִאְתְקָים ִבְדָכר ְונוְקָבא, ְדִאְלָמֵלא ַהאי ְלא ִמְתַקְטִמין.

ידו ֵשירוָתא ָדא ָאב ְלֹכָכא ָאב ְלֺכְכהו ֲאָבָהן, ִאְתַחָברו ָדא ְבָדא ְוָנִהירו ָדא ְבָדא. ַךד ִאְתַחָברו אֹולִ 

א ְבָדא, ְוִאְתָןָשַטת ְמֵהיְמנוָתא. ְבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָהִכי ָתאֵני, ָמהו ִביָנה ֶאָכא ַךד ִאְתַחָברו ָד 

ִאְשְתָכחו יֹוד ְבֵהי, ִאְתַעָבַרת ְוַאִןיַקת ֵבן ְואֹוִליַדת. וְבִגין ָךְך ִביָנה ִאְקֵרי ֵבן יֹוד ֵהי. ְשֵלימוָתא ְדֹכָכא. 
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ָתא ְדֹכָכא, ָאב ָוֵאם וֵבן וַבת. ַתְרַוְיהו ְדִמְתַחְבָרן וֵבן ְבַגַוְיהו. ְךָלָלא ְדֹכָכא ְבִתסוַנְיהו ִאְשְתַכח ְשֵלימו

ְבִריְך הוא, ִמִכין ִאֵכין ָלא ִאְתְיָהבו ְלַגָכָאה ַבר ְלַקִדיֵשי ֶעְליֹוִנין ְדָעאלו ְוָנְפקו ְוָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדֺקְדָשא 

ְיֹהָוה ְוַצִדִקים ֵיְלכו ָבם. ַזָךָאה חוָלֵקיה  ְדָלא ָסָטאן ְבהו ִליִמיָנא ְוִלְשָמאָלא. ִדְכִתיב ִךי ְיָשִרים ַדְרֵכי

יֹוִנין ְנִהיִרין ְדָמאן ְדָזֵכי ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ְוָלא ָסֵטי ְוָלא ִיְטֵעי ְבהו. ְדִמִכין ִאֵכין ְסִתיִמין ִאינון. ְוַקִדיֵשי ֶעלְ 

ְמָסרו ִמִכין ִאֵכין ֶאָכא ְלָמאן ְדָעאל ְוָנַפק. ְדָמאן ְדָלא ָעאל ְבהו ְךָמאן ְדָנִהיר ִמְםִהירו ְדבוִציָנא, ָלא ִאתְ 

ַנֲהִרין ְוָנַפק ָטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי. ְדָהא ַגְלָיא ַקֵלי ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ְדִמִכין ִאֵכין 

ילו ְדֺקְדָשא ְבִריְך הוא, ְוִאֵכין ְבֵני ְדָהָכא ָיַדְעָנא ְבהו ְדָהא ָעאלו ְבִלָבאי ְבַאְשָלמוָתא ִדְרִחימוָתא, וְדִח 

. ַזָךָאה חוָלִקי ְוָנְפקו ְוִאְתְנִהיָרן ְבִאֵכין ִמִכין ְוָלא ְבֺכְכהו. ְוַהְשָתא ִאְתְנִהירו ִבְשֵלימוָתא ְךַמה ְדִאְצְטִריְך

 ָמא:ִעְלהֹון ְבַההוא ָעלְ 

ֹךָכא הוא ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ָךל ַמה ְדָאֵמיָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוָכל ַמה ְדָאֵמיָנא ִדְזֵעיר ַאְנִןין ֹךָכא ַחד. 

ֵזי, ֵשירוָתא ָדא ַחד ִמָכה, ָלא ַתְלָיא ֵביה ֵןרוָדא. ְבִריְך הוא, ְבִריְך ְשֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ָתא חֲ 

ִתיָמא ְדָכל ְדִאְקֵרי ָאב ִאְתְךִליל ְביֹוד ְדַתְלָיא ִמַלָזָלא ַקִדיָשא. וְבִגין ָךְך יֹוד ָךִליל ַאְתָון ַאֲחָרִנין. יֹוד סְ 

ָמא ְדָאֵתי. ְדָאֵתי ַתִדיר ְוָלא ַאְתָון ַאֲחָרן. יֹוד ֵריָשא ְוסֹוָפא ְדֹכָכא. ְוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאְקֵרי ָעלְ 

. ֲעֵליה ָןִסיק. ְוַהאי הוא ִעדוָנא ְדַצִדיַקָטא ְלַזָךָאה ְלַהאי ָעְלָמא ְדָאֵתי ְדַאְשֵקי ַתִדיר ְלִגְםָתא ְוָלא ָןִסיק

ְבֵרי ְביֹוד. ָהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָנָהר ֹיֵצא ְךִתיב וְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו. ְוַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי אִ 

ַלאי ָויו ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת ַהָגן. יֹוד ָךִליל ְתֵרין ַאְתָון, ָואו ָדֶלת. ְבַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָתֵניָנן, אַ 

ו, ְוִאית ִגְםָתא ַאֲחָרא ְדִאיִהי ָדֶלת. וֵמַהאי ָויו ִאְשַתְקָיא ָדֶלת ְךִליָלן ְביֹוד ֶאָכא ְנִטיָעה ְדִגְםָתא ָדא ִאְקֵרי ָוא

ָגן ָדא ָדֶלת. ְוַהְינו ָרָזא ִדְכִתיב, ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן. ָמאן הוא ֵעֶדן ָדא ָחְכָמה ִעָכָאה ְוָדא יֹוד. ְלַהְשקֹות ֶאת הַ 

ָעה ָראִשים ָדא ִהיא ָדֶלת. ְוֹכָכא ָךִליל ְביֹוד, וְבִגין ָךְך ִאְקֵרי ָאב ְלֹכָכא. הוא ָואו. וִמָשם ִיָןֵרד ְוָהָיה ְלַאְרבָ 

יָת. ָאב ַלֲאָבָהן. ֵשירוָתא ְדֹכָכא, ֵביָתא ְדֹכָכא. ִדְכִתיב ְבָחְכָמה ִיָבֶנה ָבִית. וְכִתיב ךָֺכם ְבָחְכָמה ָעִש 

א ִאְתְיָדע. ִמְדִאְתַחָבר ְבִאָלא ִאְתָרִמיז ְבִאָלא. וְבִגין ָךְך ִאָלא ְךָלָלא ְדֹכָכא. ָבה ְבַאְתֵריה ָלא ִאְתַגְלָיא ְולָ 

א ַקִדיָשא. ִאְתְיָדע וָבה ִאְתְרִמיז. ֵשירוָתא ְוִסטוָמא ְדֹכָכא ָחְכָמה ִאְקֵרי, ְדָבה ָסִתים ֹךָכא. ְךָלָלא ְדֹכָכא ְשמָ 

א ָתא ָרִמיְזָנא ְוָלא ָאֵמיָנא ָךל ִאֵכין יֹוִמין, ְוָהִאָדָנא ִמְתַגְכִפין ִסְטִרין יֹוד ָךִליל ְבַהאי ָחְכָמה. ֵהי דָ ַעד ַהְש 

ָכא יֹוד ךֹ ִאָלא ְוָקֵריָנן ִביָנה. ָואו ֵהה ִאֵכין ְתֵרין ְבִנין ְדִמְתַעְחָרן ֵמִאָלא ְוָהא ָתֵניָנן ְדִביָנה ִאְתְךִליל ִמ 

ית ְלִאְסַתָךָלא, ְדִמְתַחְבָרא ְבִאָלא וַמְןִקין ֵבן, ְוַהְינו ִביָנה, ָאב ָוֵאם ְדִאינון יֹוד ֵהי, ֵבן ְבַגַוְיהו. ַהְשָתא אִ 

ְעָתא ְדָיְנָקא ִלְתֵרין ְבִנין ֵבן וַבת ִביָנה ְוִאְקֵרי ְתבוָנה. ַאָלאי ִאְקֵרי ְתבוָנה ְוֹלא ִביָנה ֶאָכא ְתבוָנה ִאְקֵרי ְבשַ 

ְוֹכָכא ַחד ְדִאינון ָואו ֵהא, ְוַהִהיא ַשְעָתא ִאְקֵרי ְתבוָנה. ְדֹכָכא ָךִליל ְבִאֵכין ַאְתָון ֵבן וַבת ִאינון ָואו ֵהה. 

 ְךָלָלא ְוַהְינו ְתבוָנה. 

ִדְשֹלֹמה ַמְלָךא ִתסוָנא ַקְדָמָאה ְדַגֵכי ְוָאַמר ִהָםְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הוא.  ְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר,

ְלַתָתא ִאינון. ְוִתסוָנא ִתְנָיָנא ִאְקֵרי ַכָכה, ְדִאיִהי נוְקָבא ִדְלַתָתא ְוִאינון ְדָאְמֵרי ְדַתְרַוְיהו ְלַהאי נוְקָבא ִד 

ֵהי ַקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ַךָכה. ְוֵהה ַבְתָרָאה ִאְקֵרי ַךָכה ְלִזְמִנין ְיִדיִעין. ְדָהא ִזְמִנין ַסִגיִאין ִאינון ָלאו ָהִכי. ְד 

. ְקַרבִדְדכוָרא ָלא ִאְתַחַבר ִעָלה ְוִאְסַתָכק ִמָםה. ְבַההוא ִזְמָנא ְךִתיב ְוֶאל ִאָשה ְבִנַדת ֺטְמָאָתה, ֹלא תִ 

ְתָיא. ֲאָבל ַהאי ְבַשְעָתא ְדִאְתַדְךַאת נוְקָבא וְדכוָרא ָבֵעי ְלִאְתַחְבָרא ִעָלה. ְךֵדין ִאְקֵרי ַךָכה. ְךַכָכה ַמָלש ַא
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ָדא. ְוָלא ִאְסַתָכק  ִאָלא ָלא ַאְפִסיק ְרעוָתא ְדַתְרַוְיהו ְלָעְלִמין, ְבַחד ַנְפִקין ְבַחד ַשְרָין. ָלא ַאְפִסיק ָדא ִמן

ם ֲאֶשר ָדא ִמן ָדא. וְבִגין ָךְך ְךִתיב ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, ֹיֵצא ַתִדיר ְוָלא ָןִסיק, ָהָדא הוא ִדְכִתיב וְכמֹוָצא ַמיִ 

ֲחדוָתא ְשֵליָמָתא. ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו, וְבִגין ָךְך ְךִתיב ַרְעָיִתי. ִבְרעוָתא ְדַאְחָוה ַשְרָין, ְבַא

ִתסוִנין ַךָכה. ְדַכד ָאָתא ְדכוָרא ְלִאְתַחְבָרא ִעָלה ִהיא ַךָכה. ְךַכָכה ִאיִהי ַאְתָיא ַמָלש. וְבִגין ָךְך ְתֵרי 

יהו ְסִתיָמא. ְוִתסוָנא ִתְנָיָנא ָןִריש ַיִתיר ְוָלא ְדנוְקֵבי ָןִריש ְשֹלֹמה. ִתסוָנא ְדַקְדִמיָתא ְסִתיָמא ְבִגין ְדאִ 

ַלְדָתה. ָסִתים ךוֵכי ַהאי. וְלָבַתר ַתְלָיא ָךל ְשָבָחא ְבַהִהיא ִדְלֵעָכא, ִדְכִתיב ַאַחת ִהיא ְלִאָלה ָבָרה ִהיא ְליוֹ 

ה וְרעוָתא ְדיֹוד ָלא ַאְפִסיק ִמָםה ְלָעְלִמין. ִאְתְיִהיב ִבְרשוָתה וְבִגין ְדִאיִהי ִאָלא ִמְתַעְחָרא ְבִעְטָרא ְדַככָ 

ַבטֹום ַהֶזה ְיַכֵןר ֲעֵליֶכם. -ָךל ֵחרו ְדַעְבִדין. ָךל ֵחרו ְדֹכָכא. ָךל ֵחרו ְדַחָטַבָטא ְלַדָךָאה ְלֹכָכא. ִדְכִתיב ִךי

ַהֲחִמִשים ָשָנה וְקָראֶתם ְדרֹור, יֹוֵבל ִהיא. ַמאי יֹוֵבל ְךַמה ְדַאְת ָאֵמר ְוַעל יוַבל  וְכִתיב ְוִקַדְשֶתם ֵאת ְשַנת

ָנה ִתְקָרא, ְיַשַכח ָשָרָשיו. ִמשום ַההוא ָנָהר ְדָאֵתי ְוָנִגיד ְוָנִפיק ְוָאֵתי ַתִדיר ְוָלא ָפִסיק. ְךִתיב ִךי ִאם ַלִבי

ה ן קֹוֶלָך. ֵךיָון ְדָאַמר ִךי ִאם ַלִביָנה, ַאָלאי ַלְתבוָנה, ֶאָכא ֹךָכא ְךַמה ְדָאֵמיָנא. ֵהי ִמַםְיהו ִעָכָאַלְתבוָנה ִתתֵ 

ן, ֵבן וַבת ִניִביָנה ִעָכָאה ִמְתבוָנה. ִביָנה ָאב ָוֵאם וֵבן. יֹוד ֵהי ָאב ָוֵאם וֵבן ְבַגָוְיהו. ְתבוָנה ֹכָכא ְךָלָלא ִדבְ 

ח ָואו ֵהה. ְוָלא ִאְשְתַכח ָאב ָוֵאם ֶאָכא ְבִביָנה. ִדְתבוָנה ַוָדאי ְרִביָעא ֲעָלְיהו, ְוָלא ִאְתַגְלָיא. ִאְשְתכַ 

ָלא ֹךָכא ְבַהאי ִדְכָלָלא ִדְתֵרין ְבִנין ִאְקֵרי ְתבוָנה. וְכָלָלא ְדָאב ָוֵאם וֵבן ִאְקֵרי ִביָנה. ְוַכד ָבֵעי ְלַאְכלָ 

יה ִאְקֵרי ִאְתְךִליל. ְוַהאי ָאב ָוֵאם וֵבן ִאְקרון ָחְכָמה ִביָנה ָוַדַעת. וְבִגין ְדַהאי ֵבן ָנִטיל ִסיָמִנין ְדָאבֹוי ְוִאלֵ 

ִיְשָרֵאל. וְבִגין ְדִאְקֵרי בוְכָרא ַדַעת, ְדהוא ַסֲהדוָתא ְדַתְרַוְיהו. ְוַהאי ֵבן ִאְקֵרי בוְכָרא, ִדְכִתיב ְבִני ְבֹכִרי 

ְתַלת חוָלִקין ָנִטיל ְתֵרין חוָלִקין. ְוַכד ִאְתַרֵבי ְבִעְטרֹוי ָנִטיל ְתַלת חוָלִקין. וֵבין ָךְך וֵבין ָךְך ְתֵרין חוָלִקין ו

יה ָיִרית. ַמאי ְירוָתא ָדא ַאְחַסְנָתא ְדָאבֹוי ְוִאֵליה ֹךָכא ַחד ִמָכה. ְוַהאי ְוַהאי ָהִכי ֲהֵוי, ְירוָתא ְדָאבֹוי ְוִאלֵ 

ִעְטָרא ְדִאְקֵרי וְתֵרין ִעְטִרין ַדֲהוֹו ְגִניִזין ְבַגַוְיהו ְוַאְחִסינו ְלֵבן ָדא. ִמִמְטָרא ְדָאבֹוי ֲהָוה ָגִניז ְבַגֵויה ַחד 

י ְגבוָרה. ְוכְֺכהו ִמְתַעְחִרין ְבֵריֵשיה ְוָאִחיד לֹון. ְוַכד ַנֲהִרין ִאֵכין ֶחֶסד. וִמִמְטָרא ְדִאָלא ַחד ִעְטָרא ְדִאְקרֵ 

ל גוָפא. ְוַהאי ָאב ָוֵאם ֲעֵליה. ךְֺכהו ִאְקרון ְתִפִכין ְדֵריָשא. ְוֹכָכא ָנִטיל ֵבן ָדא ְוָיִרית ֹךָכא, ְוִאְתַןָשט ְבכָ 

וְבַרָתא ִמֵםיה ִאְתָזן ְוַעל ָךל ָןִנים ִמָךאן ְבָרא ָיִרית ְוָלא ְבַרָתא. ְבָרא ָיִרית ְלָאבֹוי  ֵבן ָיִהיב ִלְבַרָתא.

א ָלן וִמְתַחְבָרן דָ וְלִאֵליה ְוָלא ְבַרָתא, וִמֵםיה ִאְתָזן ְבַרָתא, ְךַמה ִדְכִתיב וָמזֹון ְלֹכָכא ֵבה. ַהֵםי ָאב ָוֵאם ְךִלי

ִרין. ְוִאֵכין ְבָדא. ְוָאב ָטִמיר ַיִתיר ְוֹכָכא ָאִחיד ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ְוַתְלָיא ִמַלָזָלא ַקִדיָשא, ַיִסירו ְדָכל ַיִסי

ן, וְבַדַעת ֲחָדִרים ָאב ָוֵאם ְמַתְסִנין ֵביָתא ְךָמה ְדָאֵמיָנא, ִדְכִתיב ְבָחְכָמה ִיָבֶנה ָבִית, וִבְתבוָנה ִיְתךֹונָ 

יָנא, ְוַתְלָין ִיָלְלאו, ָךל הֹון ָיָקר ְוָנִעים. וְכִתיב ִךי ָנִעים ִךי ִתְשְמֵרם ְבִבְטֶנָך. ַהֵםי ְכָלָלא ְדֹכָכא ְךַמה ְדָאמֵ 

 ִמַלָזָלא ַקִדיָשא ַיִסיָרא:

. ְוָכל ַהֵםי ִמִכין ְטִמיִרין ְבִלָבאי ֲהוֹו ַעד ַהְשָתא. וָבֵעיָנא ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון: ְבִאָדָרא ָלא ַגֵכיָנא ֹךָכא

ֹחֶסן ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ִמשום ְדַתָלן ְשֶאְלָתא ָשִאיל ָלָנא, ְךַמה ִדְכִתיב ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעֶתיָך 

י. ְוַהְשָתא ְרעוָתא ְדֺקְדָשא ְבִריְך הוא ְבַהאי. ָהא ְבָלא ִךמוָפא ְישוֹעת ָחְכַמת ָוָדַעת. ְוָחְכָמה ַבְעָין ִמםִ 

ְלָין, ִאיעול ַקֵלי ְןַלְטרֹוי. ְךִתיב, ִךי ֵאל ֵדעֹות ְיֹהָוה. ֵדעֹות ַוַדאי הוא ַהַדַעת. ְבַדַעת ָךל ְןַלְטרֹוי ִאְתמַ 

וְבִגין ָךְך ַדַעת ַאֲחָרא ָלא ִאְתַגְלָיא, ְדָהא ְטִמיָרא ָאִזיל ְבַגֵויה ְוִאְתְךִליל ִדְכִתיב וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָלְלאו. 

ה. ַאל ִתְקֵרי ֵביה, ַדַעת ָנִהיר ְבמֹוִחין ְוִאְתַןָשט ְבמֹוָחא ֹךָכא. ְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ָתֵניָנן, ִךי ֵאל ֵדעֹות ְיֹהוָ 
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דות, ְדהוא ַסֲהדוָתא ְדֹכָכא. ַסֲהדוָתא ִדְתֵרין חוָלִקין, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוָטֶקם ֵעדות ְבַיֲעֹקב. ֵדעֹות ֶאָכא עֵ 

א ַשִןיר ְוַאף ַעל ַגב ְדַהאי ִמָכה אוְקמוָה ְבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְבַגְוָנא ַאֲחָרא. ָהָתם ְבַאְתֵריה ְשִלים. ָהָכא ֹךכָ 

ַמָזָלא ָכא ֲהֵוי. ַךד ַאְסִתים ִמָכה ַהאי ָאב ָוֵאם ֺךְכהו ְבהו ְךִליָלן, ךְֺכהו ְבהו ְסִתיָמן. ְוִאינון ְסִתיָמן בְ ְוכֹ 

ִריְך ְשֵמיה ַקִדיָשא, ַעִתיָקא ְדָכל ַעִתיִקין. ֵביה ְסִתיָמן, ֵביה ְךִליָלן. ֹךָכא הוא, ֹךָכא ֲהֵוי. ְבִריְך הוא, בְ 

א ְלָעָלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ָךל ִמִכין ְדִאָדָרא ֵיאֹות, ְוכְֺכהו ִמִכין ַקִדיִשין, ִמִכין ְדָלא ָסָטאן ִליִמינָ 

ְוַעד ַהְשָתא ֲהוֹו  ְוִלְשָמאָלא. ךְֺכהו ִמִכין ִדְסִתיִמין ְוִאְתַגְלָין ְלִאינון ְדָעאלו ְוָנְפקו, ְוֹכָכא ָהִכי הוא.

א ְדָהא ָלא ִליָקָרא ִמְתַךְסָין ִאֵכין ִמִכין ְדָדִחיְלָנא ְלַגָכָאה, ְוַהְשָתא ִאְתַגְלָין. ְוַגֵכי ַקֵלי ַמְלָךא ַעִתיָקא ַקִדישָ 

ַלְטרֹוי ֲעִביְדָנא. ְועֹוד ְדָהא ָחֵמיָנא ִדיִלי וְדֵבית ַאָבא ֲעִביְדָנא. ֶאָכא ְבִגין ְדָלא ֵאעול ְבִכמוָפא ַקֵלי פְ 

ֵמיָנא ְדכְֺכהו ְדֺקְדָשא ְבִריְך הוא ְוָכל ַהֵםי ַזָךֵאי ְקשֹוט ְדָהָכא ִמְשַתְךָחן ֺךְכהו ִמְסַתְךִמין ַעל ָיִדי. ְדָהא חָ 

 ָמא ְבִהכוָלא ִדיִלי. ַזָךָאה חוָלִקי:ָחָדאן ְבַהאי ִהכוָלא ִדיִלי. ְוכְֺכהו ְזִמיִנין ְבַההוא ָעלְ 

א ְלַגָכָאה ָאַמר ִרִבי ַאָבא: ַךד ִסֵטם ִמָכה ָדא בוִציָנא ַקִדיָשא, בוִציָנא ִעָכָאה. ָאִרים ְידֹוי וָבָכה ְוָחִייְך. ָבעָ 

א ָלא ַיֲהִבין ִלי ְרשוָתא. ִאְתַתָסף ְוָיִתיב ְוָרִחיש ִמָכה ָחָדא. ָאַמר, ְבִמָכה ָדא ִאְצָטַעְרָנא ָךל יֹוַמאי. ְוַהְשתָ 

ר, ֺןָלא ֺןָלא, ְבִשְפָוֵתיה ְוָסִגיד ְתַלת ִזְמִנין. ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ַבר ָנש ְלִאְסַתְךָלא ְבַאְתֵריה, ָךל ֶשֵךן ֵביה. ָאמַ 

. ַמבוָעְך ָנִפיק ְוָלא ָןַסק. ֲעָלְך ָקֵריָנן ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, וְכִתיב ְדָזִכית ְלָכל ַהאי, ָלא ַאְנִגיבו ַמבוָעְך

ֵמי יֹוָמא וְכמֹוָצא ַמִים ֲאֶשר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו. ָהִאָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי, ְדָכל יֹוִמין ְדָקִאיְמָנא ָתִאיְבָנא ְלֶמְח 

ִאָדָנא, ְדָהא ְבִעְטָרא ָדא ִמְתַעָחר ַהאי יֹוָמא. ְוַהְשָתא ָבֵעיָנא ְלַגָכָאה ִמִכין ָדא, ְוָלא ָסִליק ִבְרעוִתי ַבר הָ 

יה ְךיֹוָמא ַקֵליה ְדֺקְדָשא ְבִריְך הוא, ְדָהא ךְֺכהו ִמְתַעְחָראן ְבֵריִשי. ְוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתָרַחק ְלֵמיַעל ְלדוְכתֵ 

יֹוָמא ָדא ִבְרשוִתי ַקְיָמא. ְוַהְשָתא ָשֵריָנא ְלַגָכָאה ִמִכין ְבִגין ְדָלא ֵאעול ְבִכמוָפא  ַאֲחָרא, ְדָהא ָךל

 ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָהא ָשֵריָנא ֵאיָמא. ְךִתיב ֶצֶדק וִמְשָןט ְמכֹון ִךְסֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדמו ָפֶניָך. ָמאן

ל ְבַהאי ְלֶמְחֵמי ָאְרחֹוי ְדַקִדיָשא ִעָכָאה. ִדיִנין ִדְקשֹוט. ִדיִנין ְדִמְתַעְחָרן ְבִכְתִרין ִעָכִאין. ַחִךיָמא ִיְסַתךָ 

ֲהָרא. ְדָהא ָחֵמיָנא ְדכְֺכהו בוֵציִנין ַנֲהִרין ִמבוִציָנא ִעָכָאה, ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין. ךְֺכהו ַדְרִגין ְלִאְתנַ 

ִבְנהֹוָרא ְבַההוא ְנהֹוָרא ִדְבָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא ִאְתַגְלָיא ַמה ְדִאְתַגְלָיא. ְוכְֺכהו ְנהֹוִרין ֲאִחיָדן ְנהֹוָרא ָדא ו

ָנא ובוִציָנא ָדא, וְנהֹוָרא ָדא ִבְנהֹוָרא ָדא, ְוַנֲהִרין ָדא ְבָדא, ְוָלא ִמְתָןְרָשן ָדא ִמן ָדא. ְנהֹוָרא ְדָכל בוִצי

א ִמְתְןָרש ְדִאְתְסרון ִתסוֵני ַמְלָךא, ִךְתֵרי ַמְלָךא. ָךל ַחד ְוַחד ָנִהיר ְוָאִחיד ְבַההוא ְנהֹוָרא ִדְלגֹו ְלגֹו, ְולָ 

ִמְתְןָרש ָדא ִמן ָדא. ִאיהו ְלַבר. וְבִגין ָךְך ֹךָכא ְבַחד ַדְרָגא ִאְסַתָכק. ְוֹכָכא ְבַחד ִמָכה ִאְתַעָחר, ְוָלא 

ְרָיא וְשֵמיה ַחד הוא. ְנהֹוָרא ְדִאְתַגְלָיא ִאְקֵרי ְלבוָשא ְדַמְלָךא. ְנהֹוָרא ִדְלגֹו ְלגֹו ְנהֹוָרא ָסִתים. וֵביה שַ 

ַנֲהִרין ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ַההוא ְדָלא ִאְתְןַרש ְוָלא ִאְתַגְלָיא, ְוכְֺכהו בוִציֵני ְוכְֺכהו ְנהֹוִרין 

ָכָאה ְדִאַחָלר ְסִתיִמין, בוִציָנא ִעָכָאה. ְוַכד ִמְסַתְךָלן ךְֺכהו ְנהֹוִרין ְדִאְתַןְשָטן, ָלא ִאְשְתַכח ַבר בוִציָנא עִ 

 ְוָלא ִאְתַגְלָיא. 

שֹוט, ִתסוֵני ְקשֹוט, בוִציֵני ְקשֹוט. ִאְשְתָכחו ְתֵרין בוִציִנין, ִתסוָנא ְבִאינון ְלבוִשין ִדיָקר, ְלבוֵשי ְק 

ְתַעְחִרין ְדכוְרַסָטא ְדַמְלָךא ְוִאְקרון ֶצֶדק וִמְשָןט. ְוִאינון ֵשירוָתא וְשֵלימוָתא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, וְבַהֵםי ִמ 

א ְוַתָתא. ְוֹכָכא ָסִתים ַבִלְשָןט. ְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמְשָןט ִאְתָזן. וְלִזְמִנין ָקֵריָנן ָלה וַמְלִךי ֶצֶדק ָךל ִדיִנין ִדְלֵעכָ 

 ְוִדיִניןֶמֶלְך ָשֵלם. ַךד ִמְתָעִרין ִדיִנין ִמִלְשָןט ךְֺכהו ַרֲחֵמי, ךְֺכהו ִבְשִלמו. ְדַהאי ְמַבָמם ְלַהאי ֶצֶדק 
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ְקָבא. ְוָכל ִמְתַתְסִנין. ְוכְֺכהו ַנְחִתין ְלָעְלָמא ִבְשִלימו, ְבַרֲחֵמי. וְכֵדין ִאְקֵרי ַשְעָתא ְדִמְתַחַבר ְדָכר ְונו

ִאְתָרַחק ִמן  ָעְלִמין ךְֺכהו ְבַרֲחֵמי וְבֶחְדָוָתא. ְוַכד ַאְסִגיאו חֹוֵבי ָעְלָמא ְוִאְסַתֲאַבת ַמְקְדָשא, וְדכוָרא

י ְטִריִקין נוְקָבא, ְוִחְוָיא ַתִסיָפא ַשְרָיא ְלִאְתָעָרא, ַוי ְלָעְלָמא ְדִמְתָזן ְבַההוא ִזְמָנא ֵמַהאי ֶצֶדק. ַךָלה ֲחִבילֵ 

ַחק ְדכוָרא ִמן נוְקָבא. וִמְשָןט ִמְתָעִרין ְבָעְלָמא. ַךָלה ַזָךִאין ִמְסַתְכִקין ֵמָעְלָמא. ְוָכל ָךְך ָלָלה ְבִגין ְדִאְתרָ 

ַבְמָמא, ָלא ָקֵרב ְבֶצֶדק ָדא. ְוַעל ַהאי ְךִתיב ְוֵיש ִנְסֶןה ְבֹלא ִמְשָןט. ְדִמְשָןט ִאְתָרַחק ֵמַהאי ֶצֶדק, ְוָלא ִאתְ 

ִאיִתי ִביֵמי ֶהְבִלי, ֵיש ַצִדיק ֹאֵבד ְוֶצֶדק ָיְנָקא ֵמֲאַתר ַאֲחָרא. ְוַעל ָדא ָאַמר ְשֹלֹמה ַמְלָךא ֶאת ַהֹךל רָ 

ְדַכד  ְבִצְדקֹו, ֶהְבִלי ָדא ֶהֶבל ָחָדא ֵמֲהָבִלים ִדְלֵעָכא, ְדִאְקרון ַאֵןי ַמְלָךא. ְוָדא ִאיהו ַמְלכוָתא ַקִדיָשא.

ִמשום ְדִמְשָןט ִאְתָרַחק ִמֶנֶדק. וְבִגין ָךְך ִהיא ִמְתָעָרא ְבִדינֹוי ְךִתיב, ֵיש ַצִדיק ֹאֵבד ְבִצְדקֹו. ַמאי ַטְעָמא 

יְך הוא, ִאְקֵרי ְוֵיש ִנְסֶןה ְבֹלא ִמְשָןט. ָתא ֲחֵזי, ַךד ִאְשְתַכח ַזָךָאה ִעָכָאה ְבָעְלָמא, ְרִחיָמא ְדֺקְדָשא ְבִר 

ְתָזָבא ְבִגיֵניה, ְוֺקְדָשא ְבִריְך הוא ָבֵעי ִביָקֵריה ְוָלא ֲאִפכו ַךד ִאְתָער ֶצֶדק ִבְלחֹודֹוי, ָיִכיל ָעְלָמא ְלִאְש 

יָקם ֵביה. ִמְסָתֵפי ִמן ִדיָנא. ְוַכד ַההוא ַזָךָאה ָלא ַקְיָמא ְבִקטוֵמיה, ִמְסָתֵפי ֲאִפכו ִמִלְשָןט, ְוָלא ָיִכיל ְלמֵ 

ְדִמיָתא ָאַמר ְבָחֵנִני ְיֹהָוה ְוַנֵמִני, ְדָהא ֲאָנא ָלא ִמְסַתֵפיָנא ִמָךל ִדיִנין, ֲאִפכו ָךל ֶשֵךן ְבֶצֶדק. ָדִוד ַמְלָךא ְבקַ 

יָנא ֵמַהאי ֶצֶדק, ְוָכל ֶשֵךן ַדֲאִחיְדָנא ֵביה, ַמה ְךִתיב ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך. ְבֶצֶדק ַוַדאי, ָלא ִמְסָתפֵ 

ָתר ְדָחב, ֲאִפכו ִמִלְשָןט ִמְסָתֵפי, ִדְכִתיב ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָןט ֶאת ַעְבֶדָך. ָתא ֲחֵזי, ַךד ְלֵמיָקם ְבִדינֹוי. בָ 

ִתיב ֹאֵהב ִמְתַבְמָמא ַהאי ֶצֶדק ִמִלְשָןט. ְךֵדין ִאְקֵרי ְצָדָקה. ְוָעְלָמא ִמְתַבְמָמא ְבֶחֶסד ְוִאְתַמְלָיא ִמֵםיה, ִדכְ 

ע ָקה וִמְשָןט, ֶחֶסד ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְדָכל יֹוַמאי ֲהֵויָנא ִמְצָטֵער ַעל ָעְלָמא, ְדָלא ִיְערָ ְצָד 

ָךל ם ְבִדינֹוי ְדֶצֶדק, ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ְבַשְלהֹובֹוי, ְךָמה ִדְכִתיב ָאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה. ִמָךאן וְלָהְלָאה ְךפו

ְוַעל  ַחד ְךפום ִביָרא ִעְמָקא. ְוָהא ְבָדָרא ָדא ִאית ֵביה ַזָךִאין. וְזִעיִרין ִאינון ִדיקומון ְלַאָגָנא ַעל ָעְלָמא

 ָעָנא ֵמַאְרָבָעה ִזְוָין. 

יָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְוֵהיְך ַעד ָךאן ֲאִחיָדן ִמָכי ָדא ְבָדא. וִמְתָןְרָשן ִמִכין ִדְסִתיָמן ְבַעִתיָקא ַקִד 

ַדֲהוֹו ְסִתיָמן  ֲאִחיָדן ִאֵכין ְבִאֵכין. ִמָךאן וְלָהְלָאה ִמִכין ִדְזֵעיר ַאְנִןין ִאינון ְדָלא ִאְתַגְלָין ְבִאָדָרא. ִאינון

ְלָין. ְוֺכְכהו ִמִכין ְסִתיִמין וְבִריִרין ךְֺכהו. ַזָךָאה חוָלִקי ְבִלָבאי ְוַתָלן ְלא ִאְתַתָסנו. ַהְשָתא ִאְתַתָסנו ְוִאְתגַ 

ן ְוִאינון ְדָיְרתו ְירוָתא ָדא, ִדְכִתיב ַאְשֵרי ָהָעם ֶשָךָכה כֹו. ַהאי ְדאֹוִקיְמָנא ָאב ָוֵאם ְבַעִתיָקא ֲאִחיָד 

ָאה ְדָכל ְסִתיִמין ַתְלָין וִמְתַאֲחָדן ֵביה. ְוַכד ִיְסַתְךלון ְבָכל ִמָכי, ְבִתסונֹוי ֲהִכי הוא, ְדָהא ִמלֹוָחא ְסִתימָ 

א ָנְפקו. ֹךָכא הוא ַעִתיָקא ִבְלחֹודֹוי, הוא ֲהֵוי ְוהוא ְיֵהא. ְוָכל ַהֵםי ִתסוִנין ֵביה ֲאִחיָדן, ָאב ָוֵאם ֵמַהאי מֹוחָ 

ַתְלָין וֵביה ֲאִחיָדן. ְזֵעיר ַאְנִןין ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא ַתְלָיא ְוָאִחיד. ְוָהא אֹוִקיְמָנא  ִאְתְךִלילו ְבַמָזָלא וֵביה

וָמאן ְדָלא ִמֵכי ְבִאָדָרא. ַזָךָאה חוָלֵקיה ְדָמאן ְדָעאל ְוָנַפק ְוִיְנָדע אֹוְרִחין ְדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלְשָמאָלא, 

 ק ַטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, וְכִתיב ִךי ְיָשִרים ַדְרֵכי ְיֹהָוה:ָעאל ְוָנפַ 

ֲעָנִוים  ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ִמְסַתֵךל ֲהֵויָנא ָךל יֹוַמאי ְבַהאי ְקָרא ִדְכִתיב, ַביֹהָוה ִתְתַהֵכל ַנְפִשי, ִיְשְמעו

א, ַביֹהָוה ִתְתַהֵכל ַנְפִשי ַוַדאי, ְדָהא ִנְשָמִתי ֵביה ֲאִחיָדא, ֵביה ַלֲהָטא, ְוִיְשָמחו. ְוָהִאָדָנא ִאְתַקָטם ְקָרא ֹךכָ 

ל ָהֵני ַצִדיַקָטא, ֵביה ִאְתַדָבַקת ְוִאְשַתָדַלת. וְבִאְשַתָדלוָתא ָדא ִתְסַתָכק ְלַאְתָרָהא. ִיְשְמעו ֲעָנִוים ְוִיְשָמחו ךָ 

ן ִתיְבָתא ַקִדיָשא ְוַזָךִאין ְדַאְתָין ַהְשָתא ִעם ֺקְדָשא ְבִריְך הוא. ךְֺכהו ָשְמִעין ִמָכי ְוָחָדאן. ְבִגיְוָכל ְבֵני ְמ 

 ָךְך ַגְדלו ַליֹהָוה ִאִתי, וְנרֹוְמָמה ְשמֹו ַיְחָדו. 
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ִהֵםה ַהְלָלִכים נֹוֲעדו, -ֶרץ ֱאדֹום, ָהָדא הוא ִדְכִתיב ִךיָןַתח ְוָאַמר, ְךִתיב ְוֵאֶכה ַהְלָלִכים ֲאֶשר ָמְלכו ְבאֶ 

ב ַוָטָמת ְוגֹו', ָעְברו ַיְחָדו. נֹוֲעדו ְבָאן ֲאַתר ְבֶאֶרץ ֱאדֹום, ַבֲאַתר ְדִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ַתָלן. ָעְברו ַיְחָדו, ִדְכִתי

ָמהו, ִנְבֲהלו ֶנְחָןזו ְדָלא ִאְתַקָטמו ְבַאְתַרְיהו, ְבִגין ְדִתסוִנין ְדַמְלָךא ָלא ַוִטְמֹלְך ַתְחָתיו. ֵהָלה ָראו ֵךן תָ 

ָהא כְֺכהו ָלא ִאְתַתָסנו. ְוַקְרָתא ַקִדיָשא ְושורֹוי ָלא ִאְזַדָלנו. ָהָדא הוא ִדְכִתיב ַךֲאֶשר ָשַמְענו ֵךן ָרִאינו, ְד 

. ְוִהיא ִאְתַקָטַמת ַהְשָתא ְבִסְטָרא ִדְדכוָרא ְדַשְרָיא ִעָלה. ָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִטְמֹלְך ַתְחָתיו ֲהַדר ִאְתַקָטמו

א. ִאָדרָ ְוֵשם ִעירֹו ָןעו, ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַבת ַמְטֵרד ַבת ֵמי ָזָהב. ֵמי ָזָהב ַוָדאי, ְךָמה ְדאֹוִקיְמָנא בְ 

ָאֵמר ְןִרי ֵעץ ְוָהא ְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ִאְתַמר, ַוִטְמֹלְך ַתְחָתיו ֲהַדר, ֲהַדר ַוַדאי, ְךָמה ְדַאְת 

ח, ְדִאיִהי ְדָכר ָהָדר. ְוֵשם ִאְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר ַךֹןת ְתָמִרים, וְכִתיב ַצִדיק ַךָתָמר ִיְפרָ 

א ָיַדע ְונוְקָבא. ַהאי ִאְתְקִריַאת ַבת ַמְטֵרד, ַבת ֵמַההוא ֲאַתר ְדָטְרִדין ֹךָכא ְלִאְתַדָבָקא ְוִאְקֵרי ָאב. וְכִתיב ֹל

ַאֲחִדין ִדיִנין ְדָטְרִדין ֱאנֹוש ֶעְרָךה, ְוֹלא ִתָלֵצא ְבֶאֶרץ ַהַחִטים. ָדָבר ַאֵחר, ַבת ֵמִאָלא ְדִמִמְטָרָהא ִמתְ 

י ָעְלָמא ָלא ֲהוֹו ְלֹכָכא. ַבת ֵמי ָזָהב ְדָיְנָקא ִבְתֵרין ַאְנִןין ִדְנִהיָרא ִבְתֵרין ַגְוִנין. ְבֶחֶסד וְבִדיָנא. ַעד ָלא ִאְברֵ 

בו, ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ְבָלא ִתסוָנא ִאְתֲעִבידו. ַמְשִגיִחין ַאְנִןין ְבַאְנִןין. וְבִגין ָךְך ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ִאְתֲחרָ 

א ַאִןיק ְוַההוא ְדָלא ֲהָוה ְבִתסוָנא ִאְקֵרי ִזיִקין ִננֹוִצין. ְךַהאי ֺאָלָנא ְמַרְנָפא ַךד ַאְכַתש ְבָמָנא ְדַפְרְזלָ 

ִהיִטין וְנִהיִרין ְוַדֲעִכין ְלַאְלָתר. ְוִאֵכין ִאְקרון ָעְלִמין ִזיִקין ְלָכל ֵעיָבר. ְוִאינון ִזיִקין ְדָנְפִקין, ָנְפִקין לְ 

ֵתיה. ְוַעל ַהאי ַקְדָמֵאי. וְבִגין ָךְך ִאְתֲחָרבו ְוָלא ִאְתַקָטמו ַעד ְדִאְתַתָסן ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְוָנִפיק ֺאָלָנא ְלֺאָלנו

ָנא ַאִןיק ִזיִקין ְבִזיִקין ִלְתַלת ֵמָאה ְוֶעְשִרין ֵעיַבר. ְוִאינון ִזיִקין ָעְלִמין ָתֵניָנא ְבַמְתִניָתא ִדיָלן, ְדבוִצי

ִזיִקין ַקְדָמֵאי ִאְקרון, וִמיתו ְלַאְלָתר. ְלָבָתר ָנִפיק ֺאָלָנא ְלֺאָלנוֵתיה ְוִאְתַתָסן ִבְדָכר ְונוְקָבא. ְוַהֵםי 

ִאְתַקָטם ֹךָכא. ִמבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ָנַפק ִניצֹוָצא ַןִחיָשא ַתִסיָפא ְדָבַטש ְוַאִןיק ִאְתַדֲעכו וִמיתו ַהְשָתא 

ְוַההוא ָאב ִזיִקין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי וִמְתָעְרֵבי ַבֲאֵויָרא ַדְכָיא, ְוִאְתַבָממו ָדא ְבָדא, ַךד ִאְתַחָברו ַאָבא ְוִאָלא. 

א א ְדָגִניז ְבַעִתיק יֹוִמין. ֵביה ִאְתְגִניז ַהאי ֲאֵויָרא ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא ְדָנִפיק ִמבוִציָנא ְדַקְרִדינותָ הוא רוחָ 

א ְוִאְתַןָשט פָ ְדָגִניז ִבְמעֹוי ְדִאָלא. ְוַכד ִאְתַחָברו ַתְרַוְיהו ְוִאְתְךִלילו ָדא ְבָדא, ָנִפיק גוְלַגְלָתא ַחד ַתִסי

ָךְך ֹךָכא ְבִסְטרֹוי. ָדא ְבִסְטָרא ָדא, ְוָדא ְבִסְטָרא ָדא. ְךָמה ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְתַלת ֵריִשין ִאְשְתָכחו ְבַחד, 

 ִאְזַדָלן ִבְתַלת ֵריִשין ְךָמה ְדָאֵמיָנא. 

ַטָכא ֵמֵריָשא ִחָוָרא. ְוַההוא ַטָכא ִאְתֲחֵזי ִבְתֵרי ַגְוֵני. וִמֵםיה ִמְתָזן  ְבַהאי גוַלַגְלָתא ִדְזֵעיר ַאְנִןין ָנִטיף

יה ְזִמיִנין ַחְקָלא ְדַתןוִחין ַקִדיִשין. וֵמַהאי ַטָכא ְדגוַלַגְלָתא ָדא, ַטֲחִנין ַמָםא ְלַצִדיַקָטא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ובֵ 

ָלא ִאְזַדָלן ַמָםא ְדָנַפל ֵמַהאי ַטָכא ַבר ַההוא ִזְמָנא. ְבִזְמָנא ְדָאְזלו ִיְשָרֵאל ְבַמְדְבָרא ְוָזן ֵמיַתָטא ְלָאַחָטא. וְ 

-ְלהו ַעִתיָקא ְדֹכָכא ֵמַהאי ֲאַתר. ַמה ְדָלא ִאְשְתַכח ְלָבָתר. ָהָדא הוא ִדְכִתיב ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן

ים ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמַחל ַהָשַמִים. ַהאי ְבַההוא ִזְמָנא. ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ָתֵניָנן, ָקִש  ַהָשָמִים,

י וְמזֹוֵני ָלאו ְמזֹונֹוָתיו ֶשל ָאָדם ַקֵלי ֺקְדָשא ְבִריְך הוא. ְוָהא ְבַמָזָלא ַתְלָיא. ְבַמָזָלא ַוָדאי. ְוַעל ֵךן ַבֵני ַחטֵ 

. ִתְשָעה ִבְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא, ֶאָכא ְבַמָזָלא ַתְלָיא ִמְלָתא. ְוֹכָכא ַתְלָין ְבַהאי ַמָזָלא ְךָמה ְדאֹוִקיְמָנא

ִליל ְבֹכָכא. ְוֵכיָון ְדהוא ַאְלִפין ִרבֹוא ָעְלִמין ַנְטִלין ְוָסְמִכין ַעל ַהאי גוְלַגְלָתא. ְוַהאי ֲאֵויָרא ַדְכָיא ִאְתךְ 

ֹךָכא. ְוַכד ִאְתְךִליל ְבֹכָכא ְוֹכָכא ִאְתְךִליל ֵביה. ִאְתַןָשטו ַאְנןֹוי ִלְתֵרין ִסְטִרין ִבְתֵרי ְנהֹוִרין ְךִליָלן מִ 

ִים ִאְקֵרי. ַמאי ֶאֶרְך ַאַןִים, ֶאָכא ָהִכי ָתֵניָנן: ֶאֶרְך ִאְסַתָךלו ַאְנןֹוי ְבַאְנִןין ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ֹךָכא ֶאֶרְך ַאןַ 
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ְבִזְמָנא  ַאַןִים ַאְסָוָתא ְדַאְנִןין, ְבִגין ַדֲאִריְך ַאֵןיה ְלַחָטַבָטא, ְדָהא ָלא ִאְשְתַכח ַאְסָוָתא ְבָעְלָמא ֶאָכא

 ְדַאְשְגִחין ַאְנִןין ְבַאְנִןין:

גוְלַגְלָתא ְנִהיִרין ְתַלת ְנהֹוִרין. ְוִאי ֵתיָמא ְתַלת, ַאְרַבע ִאינון ְךָמה ְדָאֵמיָנא ַאְחַסְנָתא ְדָאבֹוי ַבֲחָלָלא ְד 

ן ְבִסְטרֹוי ְתַחְברָ ְוִאֵליה, וְתֵרין ְגִניִזין ִדיְלהֹון ְדִמְתַעְחָרן ֺךְכהו ְבֵריֵשיה. ְוִאינון ְתִפִכין ְדֵריָשא. ְלָבָתר ִמ 

ֵכין ִמְתַחְבִרין ְוַנֲהִרין ְוָעאִלין ִבְתַלת ֲחָלֵלי ְדגוַלַגְלָתא. ְוָנְפִקין ָךל ַחד ְבִסְטרֹוי וִמְתַןְשִטין ְבָכל גוָפא. ְואִ 

ְתַןָשט ְבָכל גוָפא ִבְתֵרי מֹוֵחי. ומֹוָחא ְתִליָתָאה ָךִליל לֹון ְוָאִחיד ְבַהאי ִסְטָרא וְבַהאי ִסְטָרא. וִמ 

ְנןֹוי. ְוהוא ְוִאְתָעִביד ִמֵםיה ְתֵרי ַגְוֵני ְךִליָלן ַךֲחָדא. וֵמַהאי ָנִהיר ַאְנןֹוי ְוַאְסִהיד ְבַאָבא ְוִאָלא ַגְוֵני ְדַא

ֵני לֹו ִנְתְךנו ֲעִללֹות, ֲאָבל ְלַעִתיָקא ִאְקֵרי ַדַעת, ְבָדא ְכִתיב ִךי ֵאל ֵדעֹות ְיֹהָוה. וְבִגין ְדִאיהו ִבְתֵרי ַגוְ 

 ַקִדיָשא ְסִתיָמָאה ֹלא ִנְתְךנו. ַמאי ַטְעָמא ִנְתְךנו ְלַהאי ְבִגין ְדָיִרית ְתֵרין חוָלִקין. וְכִתיב ִעם ָחִסיד

ָרֵחל ִךי ֲאִחי ָאִביָה הוא. ַוַטֵגד ָהא אֹוְקמוה ִתְתַחָמד. ְוָהא ִבְקשֹוט אֹוִקימו ַחְבַרָטא, ִדְכִתיב ַוַטֵגד ַיֲעֹקב לְ 

ָתא. ְדֹכָכא ָרָזא ְדָחְכְמָתא. ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הוא, ֶבן ִרְבָקה ְוָלא ְכִתיב ֶבן ִיְצָחק, ֶרֶמז ְוֹכָכא ְרִמיָזא ְבָחְכְמ 

וְבִגין ָךְך ְךִתיב, ַוַטֵגד ַיֲעֹקב, ְוָלא ְכִתיב ַוֹטאֶמר.  ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ְשִלים ְבֹכָכא. וֵביה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנוָתא.

וָפא, ְוגוָפא ַהֵםי ַגְוֵני ְךָמה ְדַנֲהִרין ְבִעְטָרא ְדֵריָשא ְוָעאִלין ַבֲחָלֵלי ְדגוְלַגְלָתא. ָהִכי ִמְתַןְשִטין ְבָכל ג

ְסִתיָמא ֹלא ִנְתְךנו ְוָלא ָיָאן ֵליה. ְדָהא ֹךָכא ְבַחד ִאְשְתַכח. ֵחדו  ִאְתָאִחיד ְבהו. ֲאָבל ְלַעִתיָקא ַקִדיָשא

 ְלֹכָכא, ַחִטים ְלֹכָכא. ָלא ַתְלָיא ֵביה ִדיָנא. ֲאָבל ְבַהאי לֹו ִנְתְךנו ֲעִללֹות ַוָדאי:

ן ִמסֹוֵצי ְדַשְעִרין ְדִאינון ֺאָךִמין. וִמְסַתְבִכין ָדא ְבָדא, ְבגוְלַגְלָתא ְדֵריָשא ַתְלָין ָךל ִאינון ִרְבָון ְוַאְלִפי

. ְלָבָתר ָאִחיָדן ָדא ְבָדא. ַדֲאִחיָדן ִבְנִהירו ִעָכָאה ְדִמְתַעָחר ְבֵריֵשיה ְדַאָבא, וִמלֹוָחא ְדִאְתְנִהיר ֵמַאָבא

ְתַעָחר ְבֵריָשה ְדִאָלא וִמְשָאר מֹוֵחי. ְוֺכְכהו ֲאִחיָדן וִמְסַתְבֵכי ְבִאינון ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין ִמְםִהירו ְדמִ 

ָדן ַשְעֵרי ַדֲאִחיָדן ֵמַאָבא. ְבִגין ְדִאינון ִמְתָעְרִבין ָדא ְבָדא וִמְסַתְבִכין ָדא ְבָדא. ְוכְֺכהו מֹוֵחי ֲאִחי

ָכָאה, ְוכְֺכהו ְמִשיָכן ִאְתַמְשָכן ִמְתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוָחא. ִמְתָעְרָבן ָדא ְבָדא ְבַדְכָיא ְבגוְלַגְלָתא ְבמֹוָחא עִ 

ֹלֶהיָך. ְךָמה ִבְמָסֲאָבא. ְבָכל ִאינון ַטְעִמין ְוָרִזין ְסִתיָמן וִמְתַגְלָין. וְבִגין ָךְך ךְֺכהו ְרִמיֵזי ְבָאֹנִכי ְיֹהָוה אֱ 

ְדִנין. ן ְבִעְטָרא ְדֵריָשא ְוָעאִלין ַבֲחָלֵלי ְדגוְלַגְלָתא. ָךל ִאינון קֹוִצין ֺאָךִמין ַחְפָין ְוַתְלָין ְלִסְטָרא ְדאוְדַנֲהִרי

ַמְלָךא  ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִדְבִגין ָךְך ְךִתיב ַהֵחה ְיֹהָוה ָאְזְנָך וְשַמע. ִמָךאן אֹוִקיְמָנא ָמאן ְדָבֵעי ְדַיְרִךין

 ל ָמה ְדָבֵעי.אוְדֵניה ְלָקְבֵליה, ְיַסְלֵסל ְבֵריֵשיה ְדַמְלָךא ִויַפֶםה ַשְעֵרי ֵמַעל אוְדנֹוי. ְוִיְשַמע ֵליה ַמְלָךא ְבכָ 

ָךל ָאְרחֹוי ְדִפסוֵדי ְבַפְלגוָתא ְדַשְעֵרי ִמְתַאֲחָדא ַחד ָאְרָחא ְבָאְרָחא ְדַעִתיק יֹוִמין. וִמְתָןְרָשן ִמֵםיה 

ְדָלא ָיְדִעין  אֹוַרְיָתא. ָךל ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא ַתְלָין ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ְוִאינון ְמָפְרִשין ִרְשָתא ְלַחָטַבָטא

ָין ְבקֹוִצין ַתִסיִפין, וְבִגין ָךְך ךְֺכהו ִאינון ָאְרִחין. ָהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶדֶרְך ְרָשִעים ָךֲאֵפָלה. ְוָכל ִאֵכין ַתלְ 

ֹהָוה ַתִסיִפין. ְואֹוִקיְמָנא ְבִאינון ְשִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא ִדְרִחימוָתא, ִדְכִתיב ָךל ָאְרחֹות יְ 

ְרִהיֵטי ְדמֹוָחא. וְבִגין ָךְך ִמְשַתְכֵחי ָךל ַחד ְךפום ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְוָכל ָךְך ְבִגין ְדַמְשִכין ִמלֹוִחין ְסִתיִמין ִד 

ֹות ָאְרחֹוי ֵמַחד מֹוָחא. ְבִאינון קֹוִצין ְשִעיָען ִאְתַמְשָכן ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא ִדְרִחימוָתא. ִדְכִתיב ָךל ָאְרח

ַתִסיִפין ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָין ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא ִויָלָלא. ִדְכִתיב  ְיֹהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ִמלֹוָחא ִתְנָיָנא ְבִאינון קֹוִצין

ְדִעין ְוָלא ְבהו, ֶדֶרְך ְרָשִעים ָךֲאֵפָלה, ֹלא ָיְדעו ַבֶלה ִיָךֵשלו. ַמאי ָקא ַמְיִרי ֶאָכא ֹלא ָיְדעו, ְךלֹוַמר, ָלא יַ 

ַאל ִתְקֵרי ַבֶלה ֶאָכא ְבִאָלא, ִיָךֵשלו ְבִאינון ְדִמְתַאֲחִדין ְבִסְטָרא ְדִאָלא. ַמאי  ָבָעאן ְלִמְנַדע, ַבֶלה ִיָךֵשלו,
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ִצין ִסְטָרא ְדִאָלא ְגבוָרה ַתִסיָפא. ִמָםה ִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ִדיָבָבה ִויָלָלא. ִמלֹוָחא ְתִליָתָאה ְבִאינון קוֹ 

ִעיָתא. ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָין ָמאֵריהֹון ְדִמִדין ְוִאְקרון ַאְנִןין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין, וְבַהֵםי ְךִתיב, ְדִאינון ְבֶאְמצָ 

 ַןֵכס ַמְעַגל ַרְגֶלָך. ְוֹכָכא ִאְשְתַכח ְבִאינון קֹוִצין ְוַשְעֵרי ְדֵריָשא:

ָדא ַחָטַבָטא ַעל עֹוָבֵדיהֹון. ְוַכד ַהאי ִמְצָחא ִאְתַגְלָיא, ִמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ִמְצָחא ְדגוְלַגְלָתא, ִמְצָחא ְלִאְתַןְס 

ִמְצָחא ְדִדיִנין ְלִאינון ְדָלא ִמְתַךְמִפין ְבעֹוָבֵדיהֹון. ַהאי ִמְצָחא ֺסָלָקא ְךַוְרָדא, וְבַשְעָתא ְדִאְתַגְלָיא 

ַהָדַרת ִחָוָרא ְךַתְלָגא. ְוַהִהיא ַשְעָתא ֵעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלֹכָכא. ְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְדַעִתיָקא ְבַהאי ִמְצָחא, ִאתְ 

ה ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמר, ֵמַצח ָזֵכי, ֵמַצח ִמְצָחא ְדַעִתיָקא. ְוִאי ָלאו ַאְשֵדי ֵחי"ת ֵבין ְתֵרין ַאְתָון. ְךמַ 

ַןֲאֵתי מֹוָאב, ְואֹוִקיְמָנא ְדִאְקֵרי ֶנַצח ְבַאְתָון ְרצוִפין. ְוַכָלה ְנָצִחים ֲהוֹו, ְוַאף ַעל ַגב ְדַאְת ָאֵמר, וָמַחץ 

ַבָתא ְדֶנַצח ַאֲחָרא ְבֶנַצח ַאֲחָרא ִאְסַתָכק. ְוִאית ְנָצִחים ַאֲחָרִנין ְדִמְתַןְשִטין ְבָכל גוָפא. וְבִגין ִדְבשַ 

ְפָין ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְבִגין ְדָלא ִיְתַער ִדיִנין, ַגְלָיא ַעִתיָקא ַקִדיָשא ִמְצָחא ִדיֵליה. ְוָכל ִדיִנין ִאְתךַ  ְבַשְעָתא

 ְוִאְשְתָככו ְוָלא ִאְתֲעִבידו. 

ן ְבעֹוָבֵדיהֹון, ְךָמה ִדְכִתיב, ְוָאְמרו ֵאיָכה ְבַהאי ִמְצָחא ַתְלָין ַאְרַבע ְוֶעְשִרין ָבֵתי ִדיִנין ְלָכל ִאינון ְדָחִציִפי

ִדְלַתָתא, ָיַדע ֵאל, ְוֵיש ֵדָעה ְבֶעְליֹון. ְוָהא ֶעְשִרים ִאינון, ַאְרַבע ָלָלה, ְלָקְבֵליהֹון ְדַאְרַבע ִמיתֹות ֵבי ִדיָנא 

ָלא ַמֲעִניִשין ֵבי ִדיָנא ִעָכָאה ַעד ְדַיְשִלים ְוָסִליק ְלֶעְשִרין  ְדַתְלָין ִמְכֵעָכא. ְוִאְשַתֲארו ֶעְשִרין. וְבִגין ָךְך

ְשִרים ְסָפִרים ְשִנין, ְלָקְבֵליהֹון ְדֶעְשִרין ָבֵתי ִדיָנא. ְבַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ִדיָלן ָתֵניָנן, ְלָקְבֵליהֹון ְדַאְרַבע ְועֶ 

 ְדִאְתְךִליָלן ְבאֹוַרְיָתא:

ָךְך ִאְקרו ֵעיָניו ִנין ְדֵריָשא ִאינון ַעְיִנין ְדָלא ִמְסַתְלִרין ִמַםְיהו ַחָטַבָטא. ַעְיִנין ְדַנְיִמין ְוָלא ַנְיִמין, וְבִגין ַעיְ 

רו ֹלא ִיְרֶאה ָטה. ְךיֹוִנים. ַמאי יֹוִנים, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר, ְוֹלא תֹונו ִאיש ֶאת ֲעִמיתֹו. ְוַעל ָדא ְךִתיב, ַוֹטאמְ 

יעוָרא וְכִתיב, ֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהֹלא ִיְשָמע, ִאם ֹיֵצר ַעִין ֲהֹלא ַיִביט. ִתסוָנא ְדַעל ֵעיָנא ַשְעֵרי ְדִמְתָשֲעָרן ְבִש 

ָבא. וְכֵדין ַקְיֵמי ֺךְכהו ְשִלים, ֵמִאינון ַשְעִרין ַתְלָין ְשַבע ֵמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַאְשָגחוָתא ְלַאָגָחא ְקרָ 

ָאה ַרְבָון ָמאֵרי ִמשוְלָשֵליהֹון וִמְתַןְסִחין ַעְיִנין. ְךסוָתא ְדַעל ַעְיִנין ְגִביִנין ִמְתַאֲחָדן ְבהו. ְוֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵ 

נון ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיֹהָוה ָלא ַןְקִחין ְוָלא ְתִריִסין ִמְתַאֲחָדן ְבהו. ְוִאינון ִאְקרון ְךסוָתא ְדַעְיִנין. ְוָכל ִאי

ְתָןְרָשן ְגִביֵני ִמְתָעִרין, ַבר ְבִזְמָנא ְדִאֵכין ְךסוֵתי ִדְגִביִנין ִמְתָןְרִשין ִאינון ַתָתֵאי ֵמִעָכֵאי. וְבַשְעָתא ְדאִ 

ַןְסִחין ַעְיִנין ְוִאְתֲחֵזי ְךָמאן ְדִאְתַער ִמִשְנֵתיה. ְוִאְסְתָחרו ַעְיִנין ַתָתֵאי ֵמִעָכֵאי, ְוָיֲהִבין ֲאַתר ְלַאְשָגָחא, ִמתְ 

ֵאל. וְבִגין ְוָחָמאן ְלֵעיָנא ְןִקיָחא ְוִאַתְסָחן ְבִחָוָרא ִדיֵליה. ְוַכד ִאְתַסְחָין ִאְתַךְפָין ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְלִיְשרָ 

 ה ִתיַשן ֲאֹדָני, ָהִקיָצה:ָךְך ְךִתיב עוָרה ָללָ 

מֹוָחא. ִשְבָעה ַאְרַבע ַגְוִנין ִאְתַחְזָין ְבִאינון ַעְיִנין, ֵמִאינון ְנִהיִרין ַאְרַבע ָבֵתי ִדְתִפִכין ְדַנֲהִרין ִבְרִהיֵטי 

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְבִאָדָרא, ִדְכִתיב, ַעל ֶאֶבן ְדִאְקרון ֵעיֵני ְיֹהָוה ְדַאְשָגחוָתא ָנְפֵקי ִמַגַון ֺאָךָמא ְדֵעיָנא, ךְ 

ָתא ְלִדיָנא. ַאַחת ִשְבָעה ֵעיָנִים. ְוִאינון ַגְוִנין ִמְתַלֲהִטין ְבִסְטַרְיהו. ִמֺמָלָקא ָנְפִקין ַאֲחָרִנין ָמאֵרי ְדַאְשָגחו

ֶרץ. ְמֹשְטטֹות ְוֹלא ְמשֹוְטִטים, ְבִגין ְדכְֺכהו ִדיָנא. ְוִאינון ִאְקרון, ִךי ְיֹהָוה ֵעיָניו ְמֹשְטטֹות ְבָכל ָהָא

ִאיש. ְוִאֵכין ִמירֹוָקא ָנְפִקין ַאֲחָרִנין ְדַקְיִמין ְלַגָכָאה עֹוָבִדין ֵבין ָטב וֵבין ִביש, ִדְכִתיב, ִךי ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי 

ֹוְטִטים ְוֹלא ְמשֹוְטטֹות, ְבִגין ְדִאינון ִלְתֵרין ִסְטִרין ְלַטב וְלִביש. ִאְקרון ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהָלה ְמשֹוְטִטים, ְמש

ֵדין ֵמִחָוָרא ָנְפִקין ָךל ִאינון ַרֲחֵמי, ָךל ִאינון ָטָבאן ְדִמְשַתְכֵחי ְבָעְלָמא, ְלאֹוָטָבא ְלהו ְלִיְשָרֵאל, וכְ 
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 ְלַרֲחָמא ֲעַלְיהו. ִמְתַסְחָין ָךל ִאינון ְתַלת ַגְוֵני 

ר ֵמִחָוָרא, ִאֵכין ַגְוִנין ִמְתָעְרִבין ָדא ְבָדא וִמְתַדְבָקן ָדא ְבָדא. ָךל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמַגְוֵני ִדיֵליה, בַ 

א ָלא ָיְכִלין ָךל ְבֵני ָעְלָמא ְלַאְסָחָרא ְדֺכְכהו ְךִליָלן ֵביה. ַךד ִאְצְטִריְך הוא ָחֵפי ַעל ֹךָכא. ָךל ַגְוִנין ִדְלַתתָ 

א. ְגִבינֹוי ָלא לֹון ִחָוָרא ְלֺאָךָמא ְלֺסָלָקא ְוִלירוָקא, ְוָהָכא ְבַאְשָגחוָתא ַחד ֺךְכהו ִאְתַאֲחָדן ְוִאְתַסְחָין ְבִחָורָ 

ְבִגין ִדְגִביִנין ָיֲהִבין ֲאַתר ְלַאְשָגָחא ְלכְֺכהו ַגְוֵני. ְוִאי ִאינון  ִמְשַתְכִכין ַבר ַךד ָבְעָין ַגְוֵני ְדִחָור ְלַאְשָגָחא.

א ְשֵליָמָתא, ָלא ַיֲהִבין ֲאַתר, ָלא ָיְכִלין ְלַאְשָגָחא וְלִאְסַתָךָלא. ְגִביִנין ָלא ָקְיִמין ְוֹלא ִמְשַתְכִכין ַשְעָתא ָחָד 

ְתִמין וָפְקִחין, ִמשום ֵעיָנא ְןִקיָחא ְדָקֵאי ֲעַלְיהו, ְוַעל ָדא ְךִתיב, ְוַהַחטֹות ָרצֹוא ֶאָכא ָןְקִחין ְוָסְתִמין, סָ 

יָך ָבה ָושֹוב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְךִתיב ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירוָשַלִים ָנֶוה ַשֲאָנן. וְכִתיב, ָתִמיד ֵעיֵני ְיֹהָוה ֱאֹלהֶ 

ה. ְדָהא ְירוָשַלִים ַבְעָיא ֵךן, ִדְכִתיב, ֶצֶדק ָיִלין ָבה. וְבִגין ָךְך ְירוָשַלִים ְוֹלא ִצטֹון, ִדְכִתיב ֵמֵרִשית ַהָשנָ 

ָתא ֵעיֵני . ַהְש ִצטֹון ְבִמְשָןט ִתָןֶדה. ְדֹכָכא ַרֲחֵמי. ֵעיֶניָך, ֵעיְנָך ְךִתיב, ֵעיָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדֹכָכא

יָך ִתְרֶאיָנה ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבה ְלָטב וְלִביש ְךָמה ְדִאְתֲחֵזי. ְבִגין ָךְך ָלא ִאְתַקְימו ְבִקטוָמא ַתִדיר. ְוָהָתם ֵעינֶ 

ד ֵעיֵני ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך ָבה ְירוָשַלִים ֹךָכא ְלָטב, ֹךָכא ְבַרֲחֵמי, ִדְכִתיב, וְבַרֲחִמים ְגֹדִלים ֲאַקְבֵצְך. ָתִמי

ִליְך ֵמֵרִשית ַהָשָנה. ֵמֵרִשית ָחֵסר א' ְךִתיב, ְוֹלא ֵראִשית ְבָאֶלף. ָמאן ִהיא ֵהא ִדְלַתָתא וְלֵעָכא. ְךִתיב, ִהשְ 

ִדְכִתיב ַאְלִביש ָשַמִים ַקְדרות.  ִמָשַמִים ֶאֶרץ ִתְפֶאֶרת ִיְשָרֵאל, ַמאי ַטֲעַמא ִהְשִליְך ִמָשַמִים ֶאֶרץ, ִמשום

ן ֵעיֵני ְיֹהָוה. ְוַעְיִנין ְבַקְדרוָתא ְבַגְוָנא ֺאָךָמא ִאְתָחפו. ֵמֵרִשית ַהָשָנה ֵמָאן ֲאַתר ִמְסַתְךִלין ִבירוָשַלִים ִאֵכי

ָנא ִאְתָאַחד ְבִסְטָרָהא ַאף ַעל ַגב ְדָלאו הוא ִדיָנא ָחַזר וֵפֵרש, ֵמֵרִשית ַהָשָנה, ְדהוא ִדיָנא ְבֹלא ָאֶלף, ְוִדי

ִרית ַמָלש. ְוַעד ַאֲחִרית ָשָנה. ַאֲחִרית ָשָנה ַוַדאי ִדיָנא ִאְשְתַכח. ְדָהא ְךִתיב: ֶצֶדק ָיִלין ָבה, ְדִהיא ַאחֲ 

ר ְבָאֶלף ָסִתים ְוַגִםיז ַמה ְדָלא ִאְתְיַדע. ַךד ִאְתַחָבר ַהאי ַהָשָנה. ָתא ֲחֵזי, ָאֶלף ִבְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראשֹון, ְדכָ 

ין ִאְקֵרי ָאֶלף ַבֲאַתר ַאֲחָרא ִאְקֵרי ֵראִשית. ְוִאי ֵתיָמא ְדִאְתַחְבָרא. ָלא. ֶאָכא ִאְתַגְלָיא ֵביה ְוָנִהיר ֵליה, וְכֵד 

ח ִבירוָשַלִים. ְדִאְלָמֵלא ֲהַות ְבַהאי ִאְתַקְיַמת ַתִדיָרא. ֲאָבל ֵראִשית. ַוֲאִפכו ְבַהאי ֵראִשית ָלא ַאְשגַ 

 ֵמֵרִשית ְךִתיב. וְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְךִתיב ִראשֹון ְלִצטֹון ִהֵםה ִהָםם:

ָמא ָדא ָלא ְךחֹוָטָמא ְדַעִתיָקא חֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִןין ִתסוָנא ְדַפְרצוָפא. ָךל ַןְרצוָפא ֵביה ִאְשְתמֹוַדע. חֹוטָ 

רוִחין  ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ְדחֹוָטָמא ְדַעִתיָקא ַחִטים ְדַחִטים ְלֹכָכא, ְדָהא ִמְתֵרין נוְקִבין ָנְפִקין

ְתָנָנא ָךל ַגְוֵני ֲאִחיָדן ֵביה. ְבָכל ַגְוָנא  ְדַחִטין ְלֹכָכא, ְבַהאי ְזֵעיר ַאְנִןין ְךִתיב, ָעָלה ָעָשן ְבַאןֹו. ְבַהאי

א ִבְתָנָנא ְוַגְוָנא ֲאִחיָדן ַךָלה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקְשָיא ַדֲאִחיָדן ְבַההוא ְתָנָנא. ְוָלא ִמְתַבְמִמין ֺךְכהו ֶאכָ 

ה ֶאת ֵריַח ַהִםיֹחַח. ַמהו ַהִםיֹחַח, ִאְתַבָממוָתא ְדָמאֵרי ִדיָנא, ְדַמְדְבָחא ִדְלַתָתא. ְוַעל ָדא ְךִתיב, ַוָטַרח ְיֹהוָ 

ו ְגבוָראן ַנַחת רוַח. ַוָטַרח ְיֹהָוה ֶאת ֵריַח ַהִםיֹחַח, ֶאת ֵריַח ַהָסְרָבן ָלא ְךִתיב, ֶאָכא ֶאת ֵריַח ַהִםיֹחַח, ְדכְֺכה

ָדן ְבהו, ךְֺכהו ִמְתַבְמָמן. ְוַכָלה ְגבוָראן ִמְתַאֲחָדן ַךֲחָדא, ִדְכִתיב ִמי ַדֲאִחיָדן ְבחֹוָטָמא. ְוָכל ְדִאְתַאחֲ 

ֶאִשין, ְיַמֵכל ְגבורֹות ְיֹהָוה, ַיְשִמיַע ָךל ְתִהָכתֹו. ְוַהאי חֹוָטָמא ֵמַחד נוְקָבא ָנַפק ֶאָשא ְדָאְכָלא ָךל ְשָאר 

ַהאי ְוַהאי ִמְשַתְכֵכי ְבֶאָשא וְתָנָנא ְדַמְדְבָחא, ְוִאְתַגְלָיא ַהאי ַעִתיָקא ַקִדיָשא וֵמַחד נוְקָבא ְתָנָנא. וְ 

ִאְקֵרי ֶאֶרְך ְוִאְשְתַכח ֹךָכא. ַהְינו ְדִאְתַמר, וְתִהָכִתי ֶאֱחָטם ָלְך. חֹוָטָמא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ָאִריְך וִמְתַןָשט וְ 

ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר. ְוַכד ְתָנָנא ָשֵרי ָנִפיק ִבְבִהילו ְוִאְתֲעִביד ִדיָנא, וָמאן ְמַעֵךב ְלַהאי, חֹוָטָמא ַאַןִים. וְ 

ְתֵרי  ְדַעִתיָקא, ְוֹכָכא ְךָמה ְדָאֵמיָנא ְבִאָדָרא ְוִאְתָערו ַחְבַרָטא. וְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא אֹוִקים ַהֵםי
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ָבנֹון. ֵבי, ֵמַחד ְתָנָנא ְוֶאָשא. וֵמַחד ְנָיָחא ְורוָחא ָטָבא ְדִאית ֵביה ְיִמיָנא וְשָמאָלא. וְכִתיב, ְוֵריַח לֹו ַךכְ נוְק 

ַמה ְדָאַמר ַוָטַרח וְבנוְקָבא ְךִתיב, ְוֵריַח ַאֵןְך ַךַתןוִחים. וַמה ְבנוְקָבא ֲהִכי, ָךל ֶשֵךן ֵביה, ְוַשִןיר ָקָאָמר. ו

ִתיִמין. ְיֹהָוה ֶאת ֵריַח ַהִםיֹחַח. ַהִםיֹחַח ִבְתֵרי ִסְטֵרי. ַחד ְנָיָחא ְדִאְתַגְליא ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל סְ 

ָנא ְוֶאָשא ְדַמְדְבָחא. וְבִגין ְדַהאי הוא ְנָיָחא ְוִאְתַבָממוָתא ְלֹכָכא. ְוַחד ִאְתַבָממוָתא ִדְלַתָתא ְבַההוא ְתנָ 

 ְדִאיהו ִמְתֵרין ִסְטִרין ְךִתיב ִניֹחַח. ְוֹכָכא ִבְזֵעיר ַאְנִןין ִאְתַמר:

גֹו ְלגֹו. בְ ְתֵרי אוְדִנין ְלִמְשַמע ָטב וִביש. ְוַתְרַוְיהו ָסְלִקין ְלַחד, ִדְכִתיב, ַהֵחה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך וֲשָמע. אוְדָנא 

ְבִהילו. ְדָכל ִדיֵליה ַתְלָיא ִבְרִשיִמין ֲעִקיִמין, ְבִגין ְדִיְתַעָךב ָקָלא ְלָאָעָלא ְבמֹוָחא ְוַיְבִחין ֵביה מֹוָחא ְוָלא בִ 

ְדַגְדִפין ְדָנְטִלין ָקָלא ִמָכה ַדֲהֵוי ִבְבִהילו ָלא ֲהֵוי ְבָחְכְמָתא ְשֵליָמָתא. ֵמאוְדִנין ִאֵכין ַתְלָין ָךל ָמאֵריהֹון 

ַהָשַמִים ֵמָעְלָמא. ְוֺכְכהו ָהִכי ִאְקרון ָאְזֵני ְיֹהָוה. ִדְכִתיב ְבהו ִךי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהסֹול. ִךי עֹוף 

א ִדְקָרא ְךִתיב, ַגם ְבַמָדֲעָך ֶמֶלְך יֹוִליְך ֶאת ַהסֹול ַהאי ְקָרא ַקְשָיא. ַהְשָתא ַמאי קֹול ִאָךא ָהָכא, ְדָהא ֵרישָ 

א ֵליָךא ַאל ְתַקֵכל. ְבַמָדֲעָך ְךִתיב. וְבַחְדֵרי ִמְשָךְבָך, ַמאי ַטְעָמא, ִךי עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהסֹול, ְוהָ 

ָךל ְבִלבֹוי, ָלא ֲעִביד ִמָכה ַעד ְדַאִןיק ָלה ָהָכא ָקָלא. ֶאָכא ַוַדאי ָךל ַמה ְדָחִשיב ַבר ַנש ְוָכל ַמה ְדִיְסתַ 

א ְוַסְלָקא ְבִשְפָוֵתיה. ְוַאף ַעל ַגב ְדִאיהו ָלא ִאְתַךָון ֵביה. ְוַהִהיא ִמָכה ְדַאִןיק ִמְתַבָסע ַבֲאֵויָרא. ְוָאְזלָ 

ָנְטִלין ֵליה ָמאֵרי ְדַגְדִפין ְוָסְלִקין ֵליה ְלַמְלָךא ְוָעִייל ְוָטָסא ְבָעְלָמא ְוִאְתֲעִביד ִמֵםיה ָקָלא. ְוַההוא ָקָלא 

ְך ָךל ְצלֹוָתא ְבאוְדנֹוי. ָהָדא הוא ִדְכִתיב, ַוִטְשַמע ְיֹהָוה ֶאת קֹול ִדְבֵריֶכם. ַוִטְשַמע ְיֹהָוה ַוִטַחר ַאןֹו. וְבִגין ךָ 

ְדָשא ְבִריְך הוא, ָבֵעי ְלַאָןָקא ִמִכין ְבִשְפָתֵויה. ְדִאי ָלא ַאִןיק לֹון, ָלאו וָבעוָתא ְדָבֵעי ַבר ָנש ִמַסֵלי קֺ 

ין ְוִאְתֲעִבידו ְצלֹוֵתיה ְצלֹוָתא, ְוָלאו ָבעוֵתיה ָבעוָתא. ְוֵכיָון ְדִמִכין ָנְפִקין ִמְתַבְסִעין ַבֲאֵויָרא, ְוָסְלִקין ְוָטסִ 

 ן ָמאן ְדָנִטיל. ְוָאִחיד לֹון ַלֲאַתר ִךְתָרא ַקִדיָשא ְבֵריָשא ְדַמְלָךא. ָקָלא ְוָנִטיל לוֹ 

לֹוַמר ִמְתַלת ֲחָלֵלי ְדמֹוֵחי ָנִטיף ְנִטיָפא ְלאוְדִנין ְוַההוא ִאְקֵרי ַנַחל ְךִרית. ְךַמה ְדַאְת ָאֵמר, ַנַחל ְךִרית, ךְ 

ְבַההוא ֲעִקיָמא ְוִאְשְתָאב ְבַנֲהָרא ְדַההוא ְנִטיָפא, וְכֵדין ִאְתַעַךב ַתָלן ְךרוָתא ְדאוְדִנין. ְוָקָלא ָעִייל 

ם ְוִאְתְבִחין ֵבין ָטב ְלִביש, ָהָדא הוא ִדְכִתיב ִךי ֹאֶזן ִמִכין ִתְבָחן. ַמאי ַטְעָמא ֹאֶזן ִמִכין ִתְבָחן, ִמשו

א ִדְנִטיָפא ַבֲעִקימוָתא ְדאוְדִנין, ְוָלא ָעִייל ִבְבִהילו. וְבִגין ָךְך ִאְתְבִחין ֵבין ָטב ְדִאְתַעַךב ָקָלא ְבַההוא ַנֲהרָ 

ְבגוָפא. ְלִביש. ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאֹכל, ַמאי ַטְעָמא ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאֹכל, ְבִגין ְדִיְתַעַךב ַתָלן ְוָלא ָעִייל ִבְבִהילו 

 ם ְוִיְתְבָחן ֵבין ְמִתיָקא ִלְמִרירו. ְוַעל ָדא ִיְטעַ 

הוא ְבַהאי נוְקָבא ְדאוְדִנין ַתְלָין נוְקִבין ַאֲחָרִנין. נוְקָבא ְדַעְיִנין, נוְקָבא ְדֺפָלא, נוְקָבא ְדחֹוָטָמא. ֵמהַ 

ין, ְוַנְבִעין ִדְמִעין ֵמַההוא ָקָלא. ִאי ִאְצְטִריְך ָקָלא ְדָעִייל ְבנוְקָבא ְדאוְדִנין, ִאי ִאְצְטִריְך ָעִייל ְלנוְקֵבי ְדַעְינִ 

ֹהָוה ָעִייל ְלנוְקָבא ְדחֹוָטָמא ְדַפְרִדְשָקא וַמְןֵקי ְתָנָנא ְוֶאָשא ֵמַההוא ָקָלא. ָהָדא הוא ִדְכִתיב, ַוִטְשַמע יְ 

ִייל ַההוא ָקָלא ְלנוְקָבא ְדֺפָלא. וָמִליל ְוָגַזר ִמִכין. ַוִטַחר ַאןֹו, ַוִתְבַער ָבם ֵאש ְיֹהָוה. ְוִאי ִאְצְטִריְך עָ 

וְדָנא. ֵמַההוא ָקָלא ֹךָכא. ֵמַההוא ָקָלא ְדאוְדִנין, ָעִייל ְבָכל גוָפא ְוִאְתְרִגיש ִמֵםיה. ֹךָכא ַתְלָיא ְבַהאי א

ְלשֹוְנָך ֵמָרע, וְשָפֶתיָך ִמַדֵבר ִמְרָמה. ַהאי אוְדָנא ָקֵרי ֵביה  ַזָךָאה ָמאן ְדָנִטיר ִמכֹוי. ַעל ָדא ְךִתיב, ְנֹצר

ִדְכִתיב,  ְשִמיָעה. וִבְשִמיָעה ִאְתְךִליָלן ִאינון ְתַלת מֹוֵחי, ְדִאינון ָחְכָמה ִביָנה ָוַדַעת. ָחְכָמה ִאְתְךִליל ֵביה,

ה, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַדֵבר ִךי ֹשֵמַע ַעְבֶדָך. ִךי ֹשְמִעים ֲאָנְחנו. ַדַעת, ְךָמה ְדַאְת ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך ֵלב ֹשֵמַע. ִבינָ 

 ָאֵמר, ְשַמע ְבִני ְוַקח ֲאָמָרי. וִמְצֹוַתי ִתְצֹןן ִאָתְך. ָהא ֹךָכא ַתְלָין ְבאוְדִנין. 
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ין וְפִקיָחא ְדַעְיִנין. ָהָדא הוא ִדְכִתיב, ַהֵחה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך וֲשָמע, ְןַקח ְבַהאי אוְדָנא ַתְלָין ְצלֹוִתין וָבעותִ 

 ִהיא ֲעִקיָמא ֵעיֶניָך וְרֵאה. ָהא ֹךָכא ֵביה ַתְלָיא. ְבַהאי אוְדָנא ַתְלָין ָרִזין ִעָכִאין ְדָלא ָנְפִקין ְלַבר. ְבִגין ָךְך

יִמין ֵביה. ַוי ְלַההוא ְמַגֶכה ָרִזין. וְבִגין ְדַהאי אוְדָנא ָךִניש ָרִזין ַוֲעִקימוָתא ִדְלגֹו ָנִטיל ְלגֹו ְוָרָזא ְדָרִזין ְסתִ 

ְיֹהָוה לֹון, ָלא ַגֵכי ָרִזין ְלִאינון ַדֲעִקיִמין ְבָאְרַחְיהו, ֶאָכא ְלִאינון ְדָלא ֲעִקיִמין. ָהָדא הוא ִדְכִתיב, סֹוד 

ְיִלין לֹון יו, וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ְדָנְטֵלי ָאְרחֹוי ְוָנְטֵלי ִמִכין. ְוִאינון ַדֲעִקיִמין ְבָאְרַחְיהו ָנְטֵלי ִמִכין ְועָ ִליֵרָא

ין ְבנוְקָבא ִבְבִהילו ְוֵלית ְבהו ֲאַתר ְלִאְתַעָךָבא. ְוָכל נוְקִבין ַאֲחָרִנין ִמְתַןְתִחין ֵביה. ַעד ְדָנְפִקין ִמכִ 

ל גוְבִרין, ְדֺפָלא. ְוִאֵכין ִאְקרון ַחָטֵבי ָדָרא, ְשנוֵאי ְדֺקְדָשא ְבִריְך הוא. ְבַמְתִניָתא ִדיָלן ְתָנן, ְךִאכו ָקִטי

א ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך, ֲאִני וְכִאכו ָפַלח ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוֹכָכא ְבַחד ְקָרא, ִדְכִתיב, ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַעֶליָך, ֹל

הו ְךִתיב, ְיֹהָוה. ָמאן ְדָעַבר ַעל ַהאי ֵריָשא ִדְקָרא, ְךִאכו ָעַבר ַעל ֹךָכא. ַזָךָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָטא ַדֲעַליְ 

ר ִעָכָאה ַקִדיָשא ִאְשְתִליף. וְבִגין ָךְך ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכֶמה ָדָבר. ֶנֱאַמן רוַח ַוָדאי, ְדָהא רוָחא ִדיְלהֹון ֵמֲאתַ 

ְדַמְלָךא ֶנֱאַמן רוַח ִאְקרון. ְוִסיָמן ָדא אֹוִקיְמָנא ַההוא ִדְמַגֶכה ָרִזין ְבָידוַע ְדִנְשָמֵתיה ָלאו ִאיִהי ִמגוָפא 

וא. ְוַכד ִתיןֹוק ִנְשָמֵתיה ָלא ִאְתַדְבָקא ְבגוָפא ַקִדיָשא. וְבִגין ָךְך ֵלית ֵביה ָרָזא ְוָלא ֵמֲאַתר ְדָרָזא ה

ָטא ְדַמְלָךא ְדָהא ָלא ַאְתֵריה הוא. ַוי ְלַההוא ַבר ָנש, ַוי ֵליה, ַוי ְלִנְשָמֵתיה. ַזָךָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיקַ 

ְבִריְך הוא. ָרִזין ִעָכִאין ְדַמְלָךא ַקִדיָשא. ֲעַלְיהו ְךִתיב, ְוַעֵלְך ִדְמַכִמין ָרִזין. ָךל ֶשֵךן ָרִזין ִעָכִאין ְדֺקְדָשא 

 ֺךָכם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרשו ָאֶרץ.

ֹכָכא ַתְלָיא ַאְנןֹוי ִךְתֵרין ַתְקרוִבין ְדבוְסָמא ךְֺכהו ַסֲהדוָתא ַעל ַמה ַדֲאֵמיָנא. ְדָהא ַסֲהדוָתא ְבהו ַתְלָיא, ובְ 

ִרית ַסֲהדוָתא, ֲאָבל ַהֵםי ַתְקרוֵבי ְדבוְסָמא ִחָוָרא ְוֺסָלָקא, ַסֲהדוָתא ְלַאָבא ְוִאָלא. ַסֲהדוָתא ְלַאְחְסָנא ְדיָ 

יָלן ֵביה ַךֲחָדא ְבִסְטָרא ְוָאִחיד לֹון, ְוָהא ְבַמְתִניָתא ִדיָלן אֹוִקיְמָנא ַךָלה ַןְרֵסי ֵבין ִחָוָרא ְלֺסָלָקא. ְוִאְתְךלִ 

ְשְתַכח. ְדִחָוָרא. ַךד ִאְתְנִהיר ִמן ְנִהירו ְדִחָוָרא ְדַעִתיָקא. ַחְפָיא ַההוא ִחָוָרא ַעל ֺסָלָקא. ְוֹכָכא ִבְנִהירו אִ 

ְתַכַחת ְסִגירוָתא ְבֹכָכא. ְוֺסָלָקא ִאְתַןָשט וְכֵדין ְךִתיב, ָיֵאר ְיֹהָוה ָןָניו ֵאֶליָך. ְוַכד ַתְלָין ִדיִנין ְבָעְלָמא ִאְש 

ְוֹכָכא ְבַהאי ְבַאְנִןין ְוַחְפָיא ַעל ִחָוָרא, וְכֵדין ֹךָכא ִאְשְתַכח ְבִדיָנא, וְכֵדין ְךִתיב, ְןֵני ְיֹהָוה ְבֹעֵשי ָרע, 

ה ְוַכָלה ָמאֵרי ְתִריִסין ְמַחָךאן ְלַהֵםי ַגְוֵני, ְמַצָןאן ְלַהֵםי ַגְוֵני. ַתְלָיא, וְבִגין ָדא ַסֲהדוָתא הוא ְבֹכָכא. ַךלָ 

ְוַכד ִאְתֲחזו ַךד ְנִהיִרין ַגְוֵני ָךל ָעְלִמין ךְֺכהו ְבֵחדו. ְבִזְמָנא ְדָנִהיר ִחָוָרא ֹךָכא ִאְתֲחזו ְבַההוא ַגְוָנא. 

ֲחזו ְבַההוא ַגְוָנא. ְבִאֵכין ַתְקרוִבין ְדבוְסָמא ָשאֵרי ִדיְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה ֵמֵריָשא ְבֺסָלָקא, ֹךָכא ָהִכי ִאתְ 

 ְדאוְדִנין. ְוָנִחית ְוָסִליק ְבַתְקרֹוְבָתא ְדבוְסָמא:

ְשָחא ִדְרבות ְדִדיְקָנא ִעָכָאה ְדַעִתיָקא ַשְעִרין ֺאָךִמין ְדִדיְקָנא ְבִתסוָנא ָיָאה ַשִןיר, ְךִגַבר ַתִסיף ַשִןיר, מִ 

ד ִמְשָחא ְבַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִןין ִאְתֲחֵזי ְוָנִהיר. ַשִןירו ְדַהאי ִדיְקָנא ְבִתְשָעה ִתסוִנין ִאְשְתַכח. ְוכַ 

ָנִהיר ְבַהאי ִדיְקָנא ִאְשְתָכחו ֶעְשִרין וְתֵרין ִתסוִנין. ִדְרבות ִדְתַלת ָעָשר ְנִביִעין ְדִדיְקָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא 

ין ְדִדיְקָנא ָדא וְכֵדין ִמְתָבְרִכין ֺךְכהו. ְוִיְשָרֵאל ָסָבא ִמְתָבְרָכא ְבַהאי. ְוִסיָמן ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל. ָךל ִתסונִ 

הו ִמִתסוִנין ְדִדיְקָנא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ִאְתַתָסנו. ְוָהָכא ָבֵעיָנא ְלַגָכָאה ַמה אֹוִקיְמָנא ְבִאָדָרא ַקִדיָשא ְדֺככְ 

ַפק ַההוא ְדָלא ִאְתַגֵכי ַתָלן. ְבִגין ְלֵמיַעל ְבָלא ִךמוָפא. ִשָתא ִאינון, ִתְשָעה ִאְקרון. ִתסוָנא ַקְדָמָאה. נָ 

יָנא ְדַקְרִדינוָתא, וָבַטש ִבְתחֹות ַשְעָרא ְדֵריָשא ִמְתחֹות קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין. ְוָנִחית ִמַסֵלי ִניצֹוָצא בוצִ 

ַעִתיָקא ִןְתָחא ְדאוְדִנין ַעד ֵריָשא ְדֺפָלא. ָהא ִתסוָנא ָדא ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ָלא ִאְשְתַכח, ַךד ָנִגיד ַמָזָלא ְד 
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יָשא, ְוַתְלָיא ִמֵםיה ַההוא ַמבוָעא ְדָחְכְמָתא, ֶאָלא ַךד ִאָלא ִאְתַמְשַכת ְוִאְתְךִליַלת ַבֲאֵויָרא ַדְכָיא, ַקִד 

ְך ְטִריַההוא ִחָוָרא ָנִקיט ִאָלא. ְוִניצֹוָצא ָעאַלת ְוָנְפַקת ְוִאְתֲאַחד ָדא ְבָדא ְוִאְתֲעִבידו ַחד ִתסוָנא. ְוַכד ִאצְ 

ַרֲחָמא. ָסְלָקא ָדא ַעל ָדא ְוִאְתַךְסָיא ַחד ִמַסֵלי ַחד. וְבִגין ָךְך ֹךָכא ִאְצְטִריְך. ַחד ְלֶמְעַבד נוְקִמין ְוַחד לְ 

ַכחו, ִשָתא ְוַעל ַהאי ָתִאיב ְלַהאי ִדיְקָנא ָדִוד ַמְלָךא ְךָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְבַהאי ִדיְקָנא ִתְשָעה ִתסוִנין ִאְשתְ 

ְבָתא ְדבוְסִמין, ִרְבָון ְדַתְלָין ְבהו ִמְתַןְשִטין ְבָכל גוָפא. ְוִאֵכין ִשָתא ְדַתְלָין, ַתְלָין ְבַשְעֵרי ִדְתחֹות ַתְקרו

ָרִנין. ַחד ְלֵעָכא ְבִשְפָון. וְתֵרין ְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא וְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא. וְבַיִסירוָתא ְדִדיְקָנא ַתְלָין ְתַלת ַאחֲ 

ֺךְכהֹון ְבִאינון ְבִאינון ַשְעִרין ְדַתְלָין ַעד ַטבוָרא. ְוָכל ַהֵםי ִשָתא, ְתַלת ִמָךאן וְתַלת ִמָךאן, ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָין 

ַהֵםי ְתָלָתא ִאינון ְבַיִסירו ְדִדיְקָנא ַיִתיר ִמֺךְכהו, ְךִתיב ְבהו ַשְעֵרי ְדַתְלָין וִמְתַןְשִטין ְבָכל גוָפא. וְבִגין ְד 

א ְשָמא ַקִדיָשא, ִדְכִתיב, ִמן ַהֵלַצר ָקָראִתי ָטה, ָעָנִני ַבֶלְרָחב ָיה, ְיֹהָוה ִלי ֹלא ִאיָרא. ְוָהא ְדאֹוִקיְמנָ 

ַתר ְדָשֵרי ִדיְקָנא ְלִאְתַןָשָטא, ְדהוא ֲאַתר ָדִחיק ִמַסֵלי אוְדִנין ַשִןיר ְבִאָדָרא ִמן ַהֵלַצר ָקָראִתי ָטה ֵמאֲ 

ִתיב, הוא. וְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ְדֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ְדֵשירוָתא ְדִדיְקָנא ֵמֶחֶסד ִעָכָאה, ִדכְ 

בוָרה ְוַהִתְפֶאֶרת, ְוֹכָכא ָהִכי הוא ְוָהִכי ָשאֵרי. ְוִתְשָעה ִאְתַמְשָכן ְוַתְלָין ְבִדיְקָנא. ְלָך ְיֹהָוה ַהְגֺדָכה ְוַהגְ 

יְך וִמַסֵלי אוְדִנין ָהִכי ָשאֵרי. ְוִקטוָמא ָלא ִמְתַקְטִמין ֶאָכא ַבֲאַתר ַאֲחָרא ְךָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְוַכד ִאְצְטִר 

ִאְתַגְלָיא ַמָזָלא ַקִדיָשא, ְוָכל ַהֵםי ִתסוִנין ִדְבִדיְקָנא ַיִסיָרא ִדְזֵעיר ַאְנִןין, ֺךְכהו ַרֲחֵמי  ָעְלָמא ְלַרֲחֵמי

ין ון ַדֲעִק ִמְשָתְכֵחי. ְוַכד ִאְצְטִריְך ְלִדיָנא ִמְתַחְזָיא ִדיָנא. וְכֵדין ָעְבִדין נוְקִמין ְלַשְנֵאיהֹון ְדִיְשָרֵאל ְלִאינ

ְעֵרי ְדִדיְקָנא ְלהו, ָךל ַיִסירו ְדִדיְקָנא ְבִאינון ַשְעֵרי ְדַתְלָין ִאְםהו, ִמשום ְדֹכָכא ְבַהאי ַתְלָין. ָךל ַהֵםי שַ 

ְדַמָזָלא ַקִדיָשא ִאְתַגֵכי, ְוַכד ִדְזֵעיר ַאְנִןין ֺךְכהו ְקִשיִשין ְוַתִסיִפין. ִמשום ְדכְֺכהו ַאְכְןָין ְלִדיִנין ְבַשְעָתא 

ִריט ָבֵעי ְלַאָגָחא ְקָרָבא ְבַהאי ִדיְקָנא ִאְתֲחֵזי ְךִגַבר ַתִסיף ָמאֵרי ִנְצָחן ְקָרַבָטא. וְכֵדין ָמִריט ָמאן ְדמָ 

 ְוַאְגִליש ָמאן ְדַאְגִליש. 

ְנָיָנא ְבַשְעָתא ְדִאְצְטִריְך ְלַאְהָדָרא לֹון ךְֺכהו ַרֲחֵמי. ְדַאף ַעל ַגב ַהֵםי ִתְשָעה ִתסוִנין ֲאָמָרן ֹמֶשה ִזְמָנא תִ 

ָרא, ֶאָכא ִדְתֵליָסר ִתסוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהְשָתא. ְבַכָוָנה ַתְלָיא ִמְלָתא. ְדָהא ָלא ִיעול ְבַהֵםי ִתסוִנין ְלַאְדךָ 

ַךר ֵליה, ָהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא ֹךַח ֲאֹדָני. ָמאן ֹךַח ֲאֹדָני, ַההוא ְדִאְקֵרי ְבַמָזָלא ִאְתַךָון ְוִאְד 

ְוִאְדַךר  ַמָזָלא ַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְדֵחיָלא ָדא וְנִהירו ָדא ִמַלָזָלא ָתֵלי. ְוֵכיָון ְדָאַמר ֹמֶשה ָדא

ַכח ִדיָנא. ַךָון ֵביה. ָאַמר ַהֵםי ִתְשָעה ִתסוִנין ְדַתְלָין ִבְזֵעיר ַאְנִןין, ְבִגין ְדַיְנִהירו כְֺכהו ְוָלא ִיְשתְ ָדא ְוִאתְ 

 ְוַעל ָדא ֹךָכא ְבַמָזָלא ָתֵלי. 

ף ְךִגַבר ָמאֵרי ַנָנח ְקָרִבין. ְבַהאי ִדיְקָנא ָנִגיד ַהאי ִדיְקָנא ַךד ָשָראן ַשְעֵרי ְלִאְתָעָרא, ִאְתֲחֵזי ְךִגַבר ַתִסי

ֹרן. ִאֵכין ְמַשח ִדְרבות ֵמַעִתיָקא ְסִתיָמָאה, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַךֶשֶמן ַהחֹוב ַעל ָהֹראש ֹיֵרד ַעל ַהָזָקן, ְזַקן ַאהֲ 

ָלִקין ְךַוְרָדא, ִדְכִתיב, ִשְפתֹוָתיו שֹוַשִםים. ִשְפָון ְמַרֲחָשן ַשְעֵרי ָלא ַחְפָין ַעל ִשְפָון. ְוִשְפָון ךְֺכהו סֺ 

יהֹון ְגבוָרה, ְמַרֲחָשן ָחְכְמָתא. ְבִאינון ִשְפָון ַתְלָין ָטב וִביש, ַחֵטי ומֹוָתא. ֵמִאֵכין ִשְפָון ַתְלָין ָמארֵ 

ְפָון, ִמְתָעִרין ֹךָכא ְלִמְגָזר ִדיָנא ְבָכל ָבֵתי ִדיִנין ְדִאְקרון ִעיִרין. ִדְכִתיב, ְדִאְתֲערוָתא. ְדַכד ְמַרֲחִשין ִאֵכין שִ 

ִרין ִדיִנין ִבְגֵזַרת ִעיִרין ִןְתָגָמא. ַמאי ִעיר, ְבִסְפָרא ְדַאַגְדָתא ָתֵניָנן, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר ַוְיִהי ָעֶרָך. ְדִמְתעָ 

ִאְתְרִחימו ְלֵעָכא. ְבִגין ָךְך ִמְתָעִרין ִאֵכין ְדִאינון ָמאֵרי ְדָבבו ְלהו. ְוִעם ָךל ָדא ִבְתֵרי ַגְוֵני,  ְלִאינון ְדָלא

 ַתח.ְבַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְוַעל ָדא ִאְקרון עיר ְוַקִדיש, ִדיָנא ְוַרֲחֵמי. וְבִאֵכין ִשְפָון ִאְתֲחֵזי ֺןָלא ַךד ִאְתןַ 
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ְמֵהיְמֵני, רוָחא ְדָנִפיק ִמן ֺןָלא ֵביה ִמְתַלְבִשין ַךָלה ֶאֶלף ְוִרְבָבן, ְוַכד ִאְתַןָשט ִמְתַלְבִשין ֵביה ְנִביָאן 

ַתְמֵני ָסֵרי ַאְלֵפי  ְוֺכְכהו ִןי ְיֹהָוה ִאְקרון. ַךד ִמִכין ָנְפִקין ִמן ֺןָלא וִמְתַרֲחִשין ְבִשְפָון, ְמָנֲהִרין ְלכְֺכהו

ן ְלֺפָלא ָדא ָעְלִמין. ַעד ְדִמְתַקְחִרין ךְֺכהו ַךֲחָדא. ְבַתְמֵניָסר ָאְרִחין וְשִביִלין ְדִאְשְתמֹוְדָען. ְוֹכָכא ְמַחָךא

ַמְמַתִסים. ַמְמַתִסים ַוָדאי. ַמאי  ְבִליָשן ְמַמֵכל ַרְבְרָבן ְבִקְטָרא ְדִטיֲהָרא ְבעוְטָרא. ְוַעל ָדא ְךִתיב, ִחךוֹ 

ָאן ְבִצטורֹוי. ִחךֹו, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאֹכל. ְוכֺכֹו ַמֲחַמִדים ֵאש וַמִים. ֶאָשא וַמָטא ִמְתַתְסִנין ְויָ 

ְתַגְכָפן ְבִעְטרֹוי ְגִליִדין. ַאְחַה"ע ְבָגרֹון. א' ְדָטִריד ְדָהא ַגְוֵני ִמְתַחְבָרן ַךֲחָדא. ִחךֹו ְבַאְתָון ְרִשיָמן ְדִמ 

רוָחא. ה' ַמְלִכין וְמַהְעֵדה ַמְלִכין וְמָהֵקים ַמְלִכין. ח' ְדָטִריד ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָעִטיר, ָךִביש ְבֶאָשא ַגִכיד בְ 

נוְקָבא ַרָבא ְבִתיאוְבָתא ְדַקְרָתא ַקִדיָשא ְדִמְתַקְחֵרי ַאְתִרין ָדא ְינוָקא ְדִאָלא ָסִטיר ְלנוְקָבא. ִאְתַןָשט לְ 

ְנִןין ְבָדא. ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר, ַהר ַהלֹור, ִגְבַעת ַהְכבֹוָנה. ע' ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ְגִליָפא ְבִשְפָסא, ְרִהיִטין ְדעַ 

יִפין. ְוָהא ְבָרֵזי ְדַאְתָון ִדְשֹלֹמה ַמְלָךא ִאְתַעָחרו ִאֵכין ַאְתָון ָדא ְבָדא. ִגיַכ"ק ִמְתַאֲחָדן ְלִסְטרֹוי ְלרוִחין ְגלִ 

ה ָשלֹום. ְבֵחיְך, ְךָמה ְדַאְת ָאֵמר, ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאֹכל. ֲהֵיָאֵכל ָתֵפל ִמְבִלי ֶמַלח. וְכִתיב, ְוָהָיה ַמֲעֵשה ַהְנָדקָ 

ָזָהב וִמַןז ָרב, וְמתוִקים מדבש ונופת צופים. ְמתוִקים ַוָדאי. ָדִוד ַמְלָךא ָאַמר, ַגם ַעְבְדָך ַהֶםֱחָמִדים ִמ 

א ִעְטֵרי ִנְזָהר ָבֶהם. ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְדָכל יֹוַמאי ֶאְזָדַהְרָנא ְבהו ְדָלא ְלַאְטָעָאה ְבהו, ַבר יֹוָמא ַחד ְדָעִטיְרנָ 

ְמַעְרָתא ִדְמרֹוְנָיא, ְוָחֵמיָנא ְדֶאָשא ִמְתַלֲהָטא ַאןוְתָיא ְדֵמירֹוְנָיא ְוִאְזַדְעַזְעָנא. ֵמַההוא יֹוָמא ַמְלָךא בִ 

ַמְלָךא ִאְזָדַהְרָנא ְבַדְעָתאי ְבהו ְוָלא ָשִביְקָנא לֹון ָךל יֹוַמאי. ַזָךָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִאְזְדָהר ִבְמִתיָקא ְד 

 ְוָטִעים ְבהו ִךְדַקֲחֵזי, ַעל ָדא ְךִתיב, ַטֲעמו וְראו ִךי טֹוב ְיֹהָוה. וְכִתיב, ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי. 

ֵמַחדֹוי ָכל גוָפא ִאְתַןָשט ְדכוָרא ְבַדַעת ְוִאְתַמְלָין ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין. ֵמֵריָשא ְדגוְלַגְלָתא ָשֵרי ְוִאְתַןָשט בְ 

ָדא ְסִתיָמא וְדרֹועֹוי וְבֹכָכא. ֵמֲאחֹורֹוי ִאְתַדָבק ִניצֹוָצא ְדבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְוַלֲהָטא. ְוַאִןיק גוְלַגְלָתא חָ 

ָךְך ִאְתְקֵרי יֹוָנִתי ַתָלִתי. ַאל ִמָךל ִסְטרֹוי. וְנִהירו ִדְתֵרי מֹוֵחי ְגִליָפן ָבה ְוִאְתַדָבַקת ְבִסְטרֹוי ִדְדכוָרא. ְבִגין 

ָךַאְרָגָמן.  ִתְקֵרי ַתָלִתי ֶאָכא ְתאֹוָמִתי ַוַדאי. ַשְערֹוי ְדנוְקָבא ְךִליָלן ֵבהו ַגְוֵני, ְךִדְכִתיב, ְוַדַכת ֹראֵשְך

ָהא, ְוִאְתַדָבַקת ְבִסְטרֹוי ִדְדכוָרא. ַעד ִאְתְקַטר ְגבוָרה ְבָחֵמש ְגבוָראן. ְוִאְתַןָשַטת נוְקָבא ְבִסְטרָ 

וָפא ַמָלש. ְדִאְתָןְרָשא ִמִמְטרֹוי ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחְבָרא ִעֵליה ַאְנִןין ְבַאְנִןין. ְוַכד ִמְתַחְבָרן ִמְתַחְזָין ַחד ג

ֹכָכא ִאיהו ַרֲחֵמי. ְוָכְך נוְקָבא, ְוַכד ִמְתַחְבָרן ַךֲחָדא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ְדַכר ִבְלחֹודֹוי ִאְתֲחֵזי ְןַלג גוָפא וְ 

ְוָעְלִמין ִאְתֲחֵזי ֹךָכא ַחד גוָפא ַמָלש. ְוָהִכי הוא. אוף ָהָכא ַךד ְדַכר ִאְתַחַבר ְבנוְקָבא ֹךָכא הוא ַחד גוָפא. 

ים ִמְתָבְרָכן. ְוַהְינו ָרָזא, ַעל ֵךן ֵבַרְך ְיֹהָוה ֶאת יֹום ַהַשָבת ַוְיַקְדֵשהו. ֺךְכהו ְבֵחדו, ְדָהא ֺךְכהו ִמגוָפא ְשלִ 

ְוַעל ֵךן ְדָהא ִאְשְתַכח ֹךָכא ְבַחד גוָפא ְשִלים. ְדָהא ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדָבַקת ְבַמְלָךא ְוִאְשְתַכח גוָפא ַחד. 

ן ְבַהאי יֹוָמא. וֵמָהָכא ָמאן ְדָלא ִאְשְתַכח ְדַכר ְונוְקָבא ִאְקֵרי ְפַלג גוָפא. ְוֵלית ִבְרָכָתא ִבְרָכאן ִמְשַתְכִחי

ה ָלא ַשְרָיא ְבִמָכה ְפִגיָמא ַוֲחֵסָרה, ֶאָכא ַבֲאַתר ְשִלים, ְבִמָכה ְשִלים, ְוָלא ְבַפְלגות ִמָכה. וַפְלגות ִמכָ 

ָעְלִמין ְוָלא ִאְתָבְרָכא ְלָעְלִמין. נֹוי ְדנוְקָבא ֹךָכא ִמםֹוי ִדְדכוָרא הוא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵכי ִאְתְקָים לְ 

. ְוַהאי ְוִאְשְתמֹוְדַען ֵביֵני ַחְבַרָטא. ֵמַהאי נוְקָבא ִמְתַאֲחָדן ָךל ִאינון ִדְלַתָתא. ִמָםה ָיְנִקין וִמְתָבְרִכין

יַאת ֵאם ְלֺכְכהו. ְךָמה ְדַאֲחָרא ֵאם ְלגוָפא ְוָכל גוָפא ִמָםה ַיְנָקא. ָךְך ַהאי ֵאם ְלֺכְכהו ַאֲחָרִנין ִאְתְקִר 

 ִדְלַתָתא. 

ֲחָרא. ְךִתיב, ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאֹחִתי ָאְת. ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה. ְוַהאי נוְקָבא ִאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגֵבי ַא
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ַדאי ְקַטָםה ְוַעל ָדא ְךִתיב, ָאחֹות ָלנו ְקַטָםה ְוָשַדִים ֵאין ָלה, ְדָהא ָדא ְבָגלוָתא ִאְתְמָשְך. ָאחֹות ָלנו ְקַטָםה וַ 

ב, ֲאִני חֹוָמה ְוָשַדי ִאְתֲחֵזי. ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא ְוַסִגיָאה ִהיא. ְדָהא ִהיא ְשִלימו ְדָנִטיל ִמֹךָכא. ְךָמה ִדְכִתי

י ֵמִאָלא ִעָכָאה. ַךִלְגָדלֹות. ְוָשַדי ְדָהא ַמְלָין ִאינון ְלָיְנָקא ְלֹכָכא. ַךִלְגָדלֹות ְדִאינון ַנֲהִרין ַרְבְרִבין ְדָנְפקֵ 

ְוֵני ִאְתַחָברו ִאְקֵרי ִתְפֶאֶרת. ְוִאְתַתָסן ָךל תו ִאְתַןָשט ְדכוָרא ִביִמיָנא וְשָמאָלא, ִבירוָתא ְדַאְחָסָנא. ְוַכד גַ 

ן ִצֲןֵרי גוָפא ְוִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתִסיף ַשִןיר ְוָיֶאה. ְתֹחתֹוִהי ַתְטֵלל ֵחיַות ָבָרא וְבַעְנפֹוִהי ְידורָ 

אָלא ִביִמיָנא ַחִטים ָוֶחֶסד. ִבְשָמאָלא ִמיָתה וְגבוָרה. ֵמעֹוי ְשַמָטא. וָמזֹון ְלֹכָכא ֵבה. ְדרֹועֹוי ְיִמיָנא וְשמָ 

. תו ִאְתַןָשט ִאְתַתָסן ְבַדַעת. ְוִאְתַמְלָין ָךל ַאְכַסְדִרין ְוִאָדִרין ְךָמה ְדָאֵמיָנא, ִדְכִתיב וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיָלְלאו

ָדן ֵביַנְיהו ְתֵרין ךוְלָין וְתֵרין ֵביֵעי ִדְדכוָרא. ְדָכל ִמְשָחא וְרבות ְוֵחיָלא ְדָכל גוָפא ִבְתֵרין שֹוִקין, וִמְתַאחֲ 

 ִאְקרון ְצָבאֹות, גוָפא ְבהו ִאְתַךָםש. ְדָכל ַחָטִלין ְדָנְפֵקי. ִמְםהֹון ָנְפִקין ְוַשְרָין ֹךָכא ְבפום ַאָלה. וְבִגין ָךְך

ל ן ֶנַצח ָוהֹוד. ִתְפֶאֶרת ְיֹהָוה. ֶנַצח ָוהֹוד, ְצָבאֹות. וְבִגין ָךְך ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ַאָלה ִדְדכוָרא ִסטוָמא ְדכָ ְוִאינו

ְיסֹוד.  איגוָפא, ְוִאְקֵרי ְיסֹוד, ְוָדא הוא ַדְרָגא ִדְמַבֵמם ְלנוְקָבא. ְוָכל ִתיאוְבָתא ִדְדכוָרא ְלַגֵבי נוְקָבא ְבהַ 

ְך ְיֹהָוה ָעִייל ְלנוְקָבא ַלֲאַתר ְדִאְקֵרי ִצטֹון. ְדָהָתם הוא ֲאַתר ְךסוָתא ְדנוְקָבא ְךֵבית ֶרֶחם ְלִאְתָתא. וְבִגין ךָ 

רֹוִניָתא ְוִאְתַחָבַרת ְצָבאֹות ִאְקֵרי ְיסֹוד. ְךִתיב, ִךי ָבַחר ְיֹהָוה ְבִצטֹון, ִאָוה ְלמֹוָשב לֹו. ַךד ִאְתַןְרָשת ַמְט 

וא ְבֺכְרֵסיה. ְבַמְלָךא ַאְנִןין ְבַאְנִןין ְבַמֲעֵלי ַשַבָתא, ִאְתֲעִביד ֹךָכא ַחד גוָפא. וְכֵדין ָיִתיב ֺקְדָשא ְבִריְך ה

ָעְלִמין. ָךל ִאֵכין ִמִכין ָסִליְקָנא ַעד  ְוִאְקֵרי ֹכָכא ְשָמא ְשִלים ְשָמא ַקִדיָשא. ְבִריְך ְשֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי

 יֹוָמא ָדא ְדִאְתַעָחר ְבהו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוַהְשָתא ִאְתַגְלָין ָהָכא, ַזָךָאה חוָלִקי.

ֹכָכא. ְךָמה ִדְדכוָרא ַהאי ַמְטרֹוִניָתא ַךד ִאְתַחָבַרת ִעם ַמְלָךא ָךל ָעְלִמין ִמְתָבְרָכן ְוִאְשְתַכחו ְבֶחְדָוָתא ְד 

ָכא ֶאָכא ָךִליל ִבְתָלָתא ְוֵשירוָתא ִבְתָלָתא. ָךְך ֹךָכא ָהִכי ְוִסטוָמא ְדָכל גוָפא ָהִכי. וַמְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתָבְר 

ַבֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדש ַהֳסָדִשים ִבְכָלָלא ִדְתָלָתא ִאֵכין. ְדִאינון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. וִמְתַבְמָמא וִמְתָבְרָכא 

ין ָךְך ֵלית ִדְלַתָתא, ִדְכִתיב, ִךי ָשם ִצָוה ְיֹהָוה ֶאת ַהְבָרָכה. ְדָהא ְתֵרין ַדְרִגין ִאינון ְלֵעיָכא ְוַתָתא. וְבגִ 

ְבִגין ְדָלא ָעִייל ְלַההוא ֲאַתר ִדְלֵעָכא ֶאָכא ְרשוָתא ְלֵמיַעל ַתָלן. ַבר ַךֲהָנא ַרָבא ְדָאֵתי ִמִמְטָרא ְדֶחֶסד. 

גֹו ְלגֹו ַההוא ְדִאְקֵרי ֶחֶסד. ְוָעִייל ְבֹקֶדש ַהֳסָדִשים וִמְתַבְמָמא נוְקָבא. וִמְתָבְרָכא ַהאי ֹקֶדש ַהֳסָדִשים בְ 

ין ִאינון, ַחד ַרֲחֵמי ְוַחד ִדיָנא. ִצטֹון ִדְכִתיב, ִצטֹון ְבִמְשָןט ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִצטֹון. ִצטֹון ִוירוָשַלִים. ְתֵרין ַדְרגִ 

ָהָכא הוא.  ִתָןֶדה. ְירוָשַלִים ִדְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ָבה. ְךָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְוָכל ִתיאוְבָתא ִדְדכוָרא ְלַגֵבי נוְקָבא

ָנְפֵקי ִבְרָכן ְלכְֺכהו ָעְלִמין ְוֺכְכהו ִמְתָבְרָכן. ַהאי ֲאַתר ִאְקֵרי ֹקֶדש, ְוָכל ָקָדִשים  ְוָקֵריָנן ְלהו ְבָרָכה. ְדִמַתָלן

. ִמִמְטָרא ִדְדכוָרא ָעְיִלין ַתָלן ְבַההוא ַדְרָגא ְדָאֵמיָנא. ְוכְֺכהו ַאְתָין ֵמֵריָשא ִעָכָאה ְדגוְלַגְלָתא ִדְדכוָרא

ֵאי ְדַשְרָין ֵביה ְוָנִגיד ַהִהיא ְבָרָכה ְבָכל ַשְיֵפי גוָפא. ַעד ִאינון ְדִאְקרון ְצָבאֹות. ְוָכל ַההוא ְדמֹוֵחי ִעכָ 

ַתָלן ָתִאין ִמ ְנִגידו ְדִאְתְנִגיד ִמָךל גוָפא ִמְתַךְםֵשי ַתָלן. ְוַעל ָדא ִאְקרון ְצָבאֹות, ְדָכל ִצְבאֹות ְדִעָכִאין ְותַ 

ין ָךְך ִאְקֵרי ָנְפִקין. ְוַההוא ְנִגידו ָבָתר ְדִאְתְךִניש ַתָלן ַשְרָין ֵליה ַבַההוא ְיסֹוד ַקִדיָשא ֹךָכא ִחָוָרא. ְבגִ 

 ָהעֹוָלם.-ִטים ַעדֶחֶסד. ְוַההוא ֶחֶסד ָעִייל ְלֹקֶדש ַהֳסָדִשים, ִדְכִתיב, ִךי ָשם ִצָוה ְיֹהָוה ֶאת ַהְבָרָכה, חַ 

ָנא ְלִמְכָתב ָאַמר ִרִבי ַאָבא, ָלא ִסֵטם בֹוִציָנא ַקִדיָשא ְלֵמיַמר ַחִטים ַעד ְדִאְשְתָככו ִמכֹוי. ַוֲאָנא ַךְתָבָנא ָסַבְר 

א ְלִאְסַתָךָלא. ַאְדָהִכי ְטֵפי, ְוָלא ְשַמְעָנא ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵריָשאי, ִדְנהֹוָרא ֲהָוה ַסִגי ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלנָ 

ָלא ַאֲחָרא, ִאְזַדְעַזְעָנא, ָשַמְעָנא ָקָלא ְדָקאֵרי ְוָאַמר, ֹאֶרְך ָיִמים וְשנֹות ַחִטים, ְוָשלֹום יֹוִסיפו ָלְך. ָשַמְעָנא קָ 
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א ַאְפִסיק ֶאָשא ִמן ֵביָתא ְוָלא ֲהָוה ַחִטים ָשַאל ִמְלָך ָנַתָתה כֹו, ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד. ָךל ַההוא יֹוָמא לָ 

א ָמאן ְדָמֵטי ְלַגֵביה ְדָלא ָיִכילו. ִדְנהֹוָרא ְוֶאָשא ֲהָוה ְבסֹוְחָרֵניה ָךל ַההוא יֹוָמא. ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרעָ 

ים ְדִאְסַתָכק ִמן ָעְלָמא, ִאְתַעָחף ָשִכיב ְוָגֵעיָנא. ָבָתר ְדָאִזיל ֶאָשא ָחֵמיָנא ְלבֹוִציָנא ַקִדיָשא ֹקֶדש ַהֳסָדִש 

ְתחֹות ַעל ְיִמיֵניה ְוַאְנןֹוי ַחְיִכין. ָקם ִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ָנִטיל ְידֹוי ְוָנִשיק לֹון. ַוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִד 

ַחְבַרָטא ִבְבִכָטה. ְוִרִבי ֶאְלָעָזר ְבֵריה ָנַפל ְתַלת ִזְמִנין  ַרְגלֹוי. ָבעו ַחְבַרָטא ְלִמְבֵךי ְוָלא ָיִכילו ְלַמָכָלא. ָשארו

יָוָתא, ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפַתח ןוֵמיה. ְלָבָתר ָןַתח ְוָאַמר, ַאָבא ַאָבא. ְתַלת ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזרו, ַהְשָתא ְתנוד חֵ 

ַיָלא ַרָבא. ְוַחְבַרָטא ךְֺכהו ַשְתָין ָדָמא. ָקם ִרִבי ִחָטא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר, ִצָןאָרן ָטאִסין ִמְשַתְסָען ְבנוְקָבא ְד 

י ֶאְלָעָזר ַעד ַהְשָתא בֹוִציָנא ַקִדיָשא ִמְסַתָךל ָעָלן, ַהְשָתא ָלאו הוא ִעָדן ֶאָכא ְלִאְשַתָדָלא ִביָקֵריה. ָקם ִרבִ 

ו ֵליה ְבִטְקָרא ְדִסְקָלא. ָמאן ָחָמא ִעְרבוְבָיא ְדַחְבַרָטא, ְוָכל ֵביָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין. ְסִליקו ְוִרִבי ַאָבא, ָנְטל

י. ְכַפר ִצןֹוִר ֵביה ְבפוְרֵיה. ְוָלא ִאְשַתַלש ֵביה ֶאָכא ִרִבי ֶאְלָעָזר ְוִרִבי ַאָבא. ָאתו ְטִריִקין וָמאֵרי ְתִריִסין ִד 

ְרָיא ֲהָוה ָסִליק ַוֲהוֹו ְבֵני ְמרֹוְנָיא ַצְוִחין ִבְקִטיִרין ְוָטְרֵדי ְבהו, ַדֲחִשיבו ְדָלא ִיְתְקָבר ַתָלן. ָבַתר ְדָנַפק ןו

י ִשְמעֹון, ָיבֹוא ָשלֹום ַבֲאֵויָרא ְוֶאָשא ֲהָוה ָלִהיט ַקֵליה. ָשְמעו ָקָלא, עולו ְוָאתו ְוִאְתְךָנשו ְלִהכוָלא ְדִרבִ 

ָלכֹות. ָינוחו ַעל ִמְשְךבֹוָתם. ַךד ָעאל ִלְמַעְרָתא ָשְמעו ָקָלא ִבְמַעְרָתא, ֶזה ָהִאיש ַמְרִעיש ָהָאֶרץ ַמְרִגיז ַמְמ 

ן ֶבן יֹוָחאי ְדָמאֵריה ִמְשַתַבח ֵביה ְבָכל ַךָלה ִןְטִרין ִבְרִקיָעא ִמְשַתְכִכין ְביֹוָמא ֵדין ְבִגיָנְך ְדָנא ִרִבי ִשְמעוֹ 

ְך ַלֵסץ, יֹוָמא. ַזָךָאה חוָלֵקיה ְלֵעָכא ְוַתָתא. ַךָלה ְגִניִזין ִעָכִאין ִמְסַתְלָרן ֵליה. ֲעֵליה ִאְתַמר, ְוַאָתה לֵ 

 ְוָתנוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְלָך ְלֵקץ ַהָטִמין:
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