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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

              
  ִענְיַן ְּפָגֵמי ַהֶּפה ְוִתּקּונָם                

      
                               ~  

  
  ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ                     
  א ַהָּמלֵ  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ                    

  םְונִָׂשים ִלְגָבִרי                      
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

, 0527661162 :תל אביב 0544868812, 0526062609 :אשדוד
 כפר שלם, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073
 זינגוףדי 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662
, 0504119180 :בני ברק 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

 :נתניה 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
, 0526501123 :חדרה 0526736537 0538267213, 0508510663
 :םיגבעתי 0525969526, 0548598852, 0586007019
 0526764048 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125

 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 0543454026 :קריית שלום 0548432037 :ראשון לציון 0525933847

: אלעד 0583293332 :אור יהודה 0504124998: קרית אתא
בית , בקעת הירדן ,0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548: שאן והסביבה

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  0524027676 :תל מונד 0548463014

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in:  
Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, +19174458900, 
+19179351230 Spanish: 00-972-523145665 

  
  0523145665שאלות בנוגע לענייני התיקונים ניתן לפנות אל 
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 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים ררבים מתקנים ומזכים י
היו שותפים בתרומה !! אל תפספסו .ויסורים קשים גלגולים, הקלע

בזיכוי הרבים הנרחב והעצום בארץ ובעולם ' ברית עולם'לארגון 
החל מתיקוני הברית השייכים , גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

אי , גילוח בתער, קעקוע, גויה, הפלה, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . ועודרבינו יוסף חיים , יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש
רפואה , ניתן להקדיש להצלחה!  ויותר יהודים 3הצלתם בלבד ושח 
 0524701719,  0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“ולע

 לספרי התיקונים במייל:britolam100@gmail.com,  
 בהודעה‘ רית עולםב’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

ברית 'נקיה חובקת עולם קבוצת וואטסאפ י הצטרפות ל“או ע\ו
   0508743073: שלחו הודעה' עולם

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, צניעות, עינים, ברית קודש

, תקשורהאיסור ב( קהיהדות או מיסטי, מוסר, תורת הסוד, א"שליט
. 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד, רייקי, קטורת בכור, שדים

המספר לכמה שיותר  את העבירמצוה גדולה לזכות יהודים ול
  . אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני תקשורת. אנשים

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ היות מפיץל, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

  0527661162: ועוד תקשור ,סיאנסים ,איסור כישופים, שמע
 • For correction's guidance in English call 00-972-

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. לצורך מסחרי לא
 .זיכוי הרביםלהעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה ל מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 הקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשת. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 כםלקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לבית. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 ורוסית אנגליתניתן להאזין גם ב. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  הסדר העולמי החדש סכנות: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  

  
  

                                                           'ברית עולם'ארגון י "ענערך           
  של רבינו יוסף חיים ועוד' שון חכמיםל'לוקט בעיקר מהספר         
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

  , ֲחנָֻּפה, ֶׁשֶקר, ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות( נָםִענְיַן ְּפגֵָמי ַהֶּפה ְוִתּקּו
  ִּדְבֵרי חֹול , ִּדּבּור חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, נְִבלּות ַהֶּפה, ֵליָצנּות
  6       )ַמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵברֹו, ְמַכּנֶה ֵׁשם ַלֲחֵברֹו. אֹונַָאת ְּדָבִרים, ְּבַׁשָּבת

  67                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאן ִענְיָ 
  69                                  הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  ְוִתּקּונָם ִענְיַן ְּפָגֵמי ַהֶּפה
  , נְִבלּות ַהֶּפה, ֵליָצנּות, ֲחנָֻּפה, ֶׁשֶקר, ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות(

ְמַכּנֶה ֵׁשם  .אֹונַָאת ְּדָבִרים, ִּדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת, ִּדּבּור חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת
  ) ַמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵברֹו, ֵברֹוַלחֲ 

  
  

  
ַּכת , ַּכת ֲחנִֵפים, ַּכת ֵלִצים, ַאְרַּבע ִּכּתֹות ֵאין ְמַקְּבִלין ְּפנֵי ְׁשִכינָה, ל"ָאְמרּו ֲחזַ 

 ְוָכַתב ְּבִתּקּונֵי זַֹהר.) ב"ַמֶּסֶכת סֹוָטה ַּדף מ( .ַׁשְקָרנִים ְוַכת ְמַסְּפֵרי ָלׁשֹון ָהַרע
, ֶׁשַהְמַׁשֵּקר גֹוֵרם ְלִסּלּוק ַהְּׁשִכינָה ֵמָעָליו ּוֵמָהעֹוָלם) א"ט ַּדף קי"ִּתּקּון ס(

ְוָעָליו , ְוָכַמה יִּסּוִרים ָקִׁשים, ְוׁשֹוְלִטים ָעָליו ָּכַמה ְּמַחְּבִלים, ְונְִׁשַאר ַּבחֹוֶש
ָהי ְּבִקְרִּבי", נֱֶאַמר א ַעל ִּכי ֵאין ֱא ) ז"ַּדף קי(ְוָׁשם ". ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה ְמָצאּונִי, ֲה

ַמְפִריד ֵּבין ַהְּׁשִכינָה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו . ָּכל ַהּמֹוִציא ִמִּפיו ְדַבר ֶׁשֶקר אֹו נְִבלּות ַהֶּפה
ְוַכָּמה ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ּפֹוְתִחים ַּכנְֵפיֶהם ְלַקֵּבל ֶאת ". ּכֹוֵפר ָּבִעָּקר"ְונְִקָרא , הּוא

הֹוי מֹוְׁשֵכי ֶהָעֹון ", ְוָעָליו נֱֶאַמר, ר ַההּוא ּובֹונִים ֵמֲהֶבל ַהִּמִּלים ִּבנְיְנֵי נֵזֶקַהִּדּבּו
  ".ְוַכֲעבֹות ָהֲעגָָלה ַחָּטָאה, ְּבֶחְבֵלי ַהָּׁשְוא

  
 ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת, ָּכַתב:) א"ַּדף קל(ְּתרּוָמה ' ּוַבּזַֹהר ַהָּקדֹוש פ

א ִּבזְַמן ַהְּתִפָּלה ַוֲאִפיּלּו( אֹוי לֹו ֶׁשַמְרֶאה ֵּפירּוד ֵּבינֹו ְלֵבין , ְּבִדְבֵרי חֹול) ֶׁש
ֵהי , אֹוי לֹו. אֹוי לֹו ֶׁשּגֹוֵרַע ֶאת ַהְּׁשִכינָה ֵמַהּבֹוֵרא, ַהְּׁשִכינָה ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבא
ּהַ . יְִׂשָרֵאל ְוֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק , ִהים ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסתְוֶׁשֵאין ֱא, ִּכי ַמְרֶאה ֶׁשֵאין לֹו ֱא

ִהים . ְוגֹוֵרם ְּפגָם ְוָקלֹון ְּבִתּקּון ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים, ְוֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵחד ִמֶּמנּו. ֵּבא
, ְּכֶׁשּנְִכנִָסים ַעם ַהּקֶֹדׁש ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת.) ה"ַּדף ר, ָּפָרַׁשת ַוּיְַקֵהל(, ְוָכַתב עֹוד

, ֶאָּלא ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ָלֶהם ְלׂשֹוֵחַח ְּבתֹוכֹו ֲאִפילּו ְּבָצְרֵכי ֵּבית ַהְּכנֶֶסת ָאסּור
אֹו , ּוִמי ֶׁשִּמְתַעְּסִק ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִּבְדָבִרים ֲאֵחִרים, ְוִׁשיר ּוְׁשָבָחה ָּכָראּוי, ּוְתִפָּלה

ַהיְינּו ֶּׁשּנְַפׁשֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִמְסַּתֶּלֶקת ּדְ . (ֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבַעם יְִׂשָרֵאל, ְּבִדּבּור חֹול
 ,)ׁשֹו ְּכגֹויּוָבָאה ַחִליַפָּתה נֶֶפׁש ִמַּצד ַהָּׂשָטן ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבַעם יְִׂשָרֵאל ְונַפְ , ִמֶּמנּו

ל רֹאׁשֹו ַמּנִיִחים יְֵדיֶהם עַ , ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת ְׁשנֵי ַמְלָאִכים ַהְּממּונִים ַעל ִענְיָן זֶה
ֵהי יְִׂשָרֵאל, אֹוי ִלְפלֹונִי, ְואֹוְמִרים ָּפָרַׁשת ֱאמֹור (, ְוָכַתב עֹוד. ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבא

, ָּכל ִמָּלה ֶׁשיֹוֵצאת ֵמָהָאָדם עֹוָלה ְלַמֲעָלה ּוְמעֹוֶרֶרת ּכַֹח רּוָחנִי ְלֻעָּמָתּה) ה"ַּדף ק
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ְוגֹוֵרם ְלַהְפִריד ֵּבין יִחּוד , ר ֶאת ּכֹחֹות ַהחֹולְוַהְמַדֵּבר ִדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת ְמעֹורֵ 
ַהּקֹולֹות , ּוִמי ֶׁשּמֹוִציא ִמִּפיו ִדְבֵרי קֶֹדׁש. ו"ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ְוַהְּׁשִכינָה ח

ְוַהֲהָבִלים ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו ְמעֹוְרִרים ִענְיְנֵי קֶֹדׁש ַהּגֹוְרִמים ִׂשְמָחה ְויִחּוד ְּבָכל 
  . ָלמֹות ַהּקֶֹדׁשעֹו
  

ְמנִַּדים , ַהּמֹוִציא ִמִּפיו ִמָּלה ֲאסּוָרה, ָּכַתב) ט"ַּדף רמ(ּוַבּזַֹהר ָּפָרַׁשת ְּפּקּוֵדי 
א נְִׁשַמַעת ְּתִפָּלתֹו ָּכל יִָמים ֵאּלּו, אֹותֹו ַּבָּׁשַמיִם ַאְרָּבִעים יֹום ֶאָּלא ִאם ֵּכן . ְו
ְוָכַתב . ְונְִׁשַמַעת ְּתִפָּלתֹו, ִרים לֹו ַּבָּׁשַמיִם ֶאת נִּדּויֹויָׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשָאז ַמִּתי

א ְּתׁשּוָבה:) ג"ָּׁשם ַּדף רס(, עֹוד נִּדֹון ְּביִּסּוִרים ָקִׁשים ֶׁשל נְָחִׁשים , ֶׁשִאם ֵמת ְל
ֵתר ִמֶּׁשל נְָחִׁשים ְוִסְבלֹו ַאְכזִָרי יֹו, ַהּנֹוְׁשִכים ֶאת ַהּנֶֶפׁש, ְוַעְקַרִּבים רּוָחנִּיִים ֵמֵאׁש

  .ַּגְׁשִמּיִים ַהּנֹוְׁשִכים ֶאת ַהּגּוף
  

. ּדֹוָחה ֵמָאה זְֻכּיֹות, ַּפַעם ַאַחת ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר, ְוָכַתב ָהַרב ְׁשנֵי לּוחֹות ַהְּבִרית
, ַאַחתִּבּזּוי ּתֹוָרה אֹו ַּתְלִמיד ָחָכם ַּפַעם . ּדֹוֶחה ֵמָאה ְּתִפּלֹות, ַּפַעם ַאַחת' ִחּלּול ה

ּגְזֵָלה ַּפַעם , ּדֹוָחה ֵמָאה ַהְבָטחֹות, נְִבלּות ַהֶּפה ַּפַעם ַאַחת, ּדֹוָחה ֵמָאה ְׂשָמחֹות
ֶקת ַּפַעם ַאַחת, ּדֹוָחה ֵמָאה ְּבָרכֹות, ַאַחת ָלׁשֹון ָהַרע . ּדֹוָחה ֵמָאה ַּפְרנָסֹות, ַמֲח

  .ּדֹוֶחה ֵמָאה ַמְדֵרגֹות ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ַּפַעם ַאַחת
  

ְוָראּוי ְלָסְקלֹו ְּבֶאֶבן , ְּכִאילּו ָּכַפר ָּבִעָּקר ָּכל ַהְמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהַרעל "ְוָאְמרּו ֲחזָ 
ֲאנִי , ְואֹוֵמר ָעָליו ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ְלַׂשר ֶׁשל ֵּגֵהיּנֹם, ּוַמגְִּדיל ֲעֹונֹות ַעד ַלָּׁשַמיִם

, ְוַתָּקנָתֹו ִאם יָכֹול ִלְלמֹוד יֲַעסֹוק ַּבּתֹוָרה. הְוַאָּתה ָעָליו ִמְלַמּטָ , ָעָליו ִמְלָמְעָלה
ּוְׁשקּוָלה ָלׁשֹון ָהָרע ְּכנֶגֶד , ְוִאם ַעם ָהָאֶרץ הּוא יְַׁשִּפיל ַּדְעּתֹו ְויְִתנֵַהג ַּבֲענָָוה

ָחֶפץ ְוָכַתב הַ :) ו"ט, ַמֶּסֶכת ֲעַרִכין. (ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים, ִּגיּלּוי ֲעָרּיֹות, ֲעבֹוָדה זָָרה
גֹוֵרם ֶׁשַהְּמַקְטֵרג ָהֶעְליֹון ְמַדֵּבר ָלׁשֹון , ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ל"ַחּיִים זַצַ 

ָחֵפץ (, ְוָכַתב עֹוד. ְוגֹוֵרם יִּסּוִרים לֹו ּוְלַעם יְִׂשָרֵאל, ָהַרע ָעָליו ְוַעל ַעם יְִׂשָרֵאל
ֶׁשַעל ָּכל ֶרגַע ָוֶרגַע ֶׁשָאָדם , נּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכהִמֵּׁשם ֲחָכֵמי) ְּפִתיָחה ֲעִׂשין, ַחּיִים

ֶׁשֵאין ָּכל , זֹוֶכה ִּבְׁשִבילֹו ָלאֹור ַהָּגנּוז, נְִמנַע ֵמָחטֹא ִּבְלׁשֹונֹו ְוחֹוֵסם ֶאת ִּפיו
ָצִרי ּוְכנֶגֶד זֶה ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשל ִאּסּור , ַמְלָא ּוְבִרּיָה יְכֹוִלים ְלָׁשֵער

ְוָכַתב ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ִמִּויְלנָא ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָׁשֵער , ָלֶרֶדת ַלְּׁשאֹל ְלַמָּטה ַהְרֵּבה ְמאֹוד
א נֱֶאָבד ֲאִפּלּו ִדּבּור , ּגֶֹדל ַהּיִּסּוִרים ְוַהָּצרֹות ֶׁשּסֹוֵבל ָהָאָדם ִּבְׁשִביל ִדּבּור ֶאָחד ְו
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  .ֶאָחד
  

ָּכ יֵׁש ִאיסּור אֹונָָאה , ם ֶׁשּיֵׁש ִאיסּור אֹונָָאה ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתןְּכׁשֵ , ְוָאְמרּו ֲחָכִמים
, ִּכי ֵאינָּה נִֶּתנֶת ַלֲהָׁשָבה. ֵמאֹונָָאת ָממֹון אֹונַָאת ְּדָבִריםּוגְדֹוָלה ִאיסּור , ִּבְדָבִרים
ֵּכיַצד אֹונַָאת  .נֶה ִמּיָדנַעֲ , ְוַהּצֹוֵעק ַעל אֹונַָאת ְּדָבִרים. ְּבנֶֶפׁש ָהָאָדם, ּוְפגִיָעָתּה

ֶאָּלא ִאם , ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתַּכֵּון ִלְקנֹותֹו, א יְִׁשַאל אֹותֹו ָּכַּמה ְמִחיר ֵחֶפץ זֶה, ְּדָבִרים
ְוֵכן ִאם ָרָאה ָאָדם . ֵּכן מֹוִדיעֹו קֶֹדם ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ִלְקנֹותֹו ֶאָּלא ָלַדַעת ֶאת ְמִחירֹו

א יֹאָמר לֹו ֵל ֶאל ְּפלֹונִיְמַחֵּפׂש ִלְקנֹות חֵ  ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאין לֹו , ֶפץ ְמֻסּיָם 
א יֹאַמר לֹו זְכֹור ַמֲעֶׂשי ָהִראׁשֹונִים ְּכֵדי , ִאם ָהיָה ֲחֵברֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה. ִלְמּכֹור

, ְמַלאְכָּתם ְּבזּויָהאֹו ֶּבן ֲאנִָׁשים ׁשֶ , אֹו ֶּבן ְרָׁשִעים, ִאם ָהיָה ֶּבן גִֵרים. ְלַהְקנִיטֹו
א יֹאָמר לֹו ָרָׁשע , ִאם ָהיָה סֹוֵבל יִּסּוִרים. א יֹאָמר לֹו זְכֹור ַמֲעֵׂשי ֲאבֹוֶתי

, ְּכֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבֵברּור ֶׁשָחָטא ְורֹוֶצה ְלַהֲחזִירֹו ְלמּוָטב, ָאָּתה ְוָלֵכן ַאָּתה סֹוֵבל
ְוֵכן ֻמָּתר לֹוַמר . ֶׂשי ְוִתְבדֹק ָלָּמה ָּבאּו ְל יִּסּוִריםֲאָבל יֹאַמר לֹו ְּתַפְׁשֵּפׁש ְּבַמעֲ 

ִמַּמֲעֶׂשי ' ׁשּוב ֶאל ה, ֶׁשָּמא ִּבגְָלל ַמֲעֶׂשי ְּבגְִלּגּול קֹוֵדם ִהּנְ סֹוֵבל, לֹו
א יְִׁשַאל ְׁשֵאָלה ִּבְדַבר ָחְכָמה ְלָאָדם ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֹו. ְּבגְִלּגּוִלים קֹוְדִמים ֶׁשֵאין ְּביָדֹו  ְו

ֶׁשָצִרי ְלִהּזֵָהר ְּבאֹונַָאת ִאְׁשּתֹו ל "ְוָאְמרּו ֲחזָ . ְוֵכן ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבזֶה, ְלָהִׁשיב
  . ְוִדְמָעָתּה ְמצּויָה, ְלִפי ֶׁשאֹונָָאָתּה ְקרֹוָבה, ְּביֹוֵתר

  
ִאם ַּכָּונָתֹו , ֹותֹו ִּכּנּויַוֲאִפילּו ִאם הּוא ָרגִיל ְּבא, ָאסּור ְלַכּנֹות ַלֲחֵברֹו ֵׁשם ַרע

א ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ָעָליו. ָאסּור, ְלַבּיְיׁשֹו יֹוֵרד , ְוזֶה ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשָאָדם ִאם 
  .ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהַּמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵברֹו. ְלֵּגִהיּנֹם ְוֵאינֹו עֹוֶלה ְלעֹוָלם

  
ָצִרי ְלהֹוִדיַע , ֹוֵכר ָדָבר ֶׁשּיֵׁש ּבֹו מּוםְוִאם מ, ָאסּור ִלְגנֹוב ַדַעת ְּבנֵי ָאָדם

ְוֵכן ִלגְנֹוב , ְּבָחְׁשבֹו ֶׁשזֹו ְּבַׂשר ְׁשחּוָטה, ְוָאסּור ִלְמּכֹור ְלגֹוי ְּבַׂשר נְֵבָלה. ַלָּלקֹוחַ 
ָהיָה , אְלֻדגְמָ . ָאסּור, ְוֵאינֹו ֵכן, ַדַעת ַהְּבִרּיֹות ִּבְדָבִרים ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשעֹוֶׂשה ִּבְׁשִבילֹו

ְואֹוֵמר ַלּקֹונֶה ִלְכבֹוְד ֲאנִי , ָצִרי ִלְפתַֹח ָחִבית ָחָדׁש אֹו ֲחִביָלה ֲחָדָׁשה ֵּבין ּכֹה
א רֹוֶצה ְלַכֵּבד ַלֲחֵברֹו ֶלֱאכֹל ִעּמֹו , ְוֵכן. ְוָאסּור, ֲהֵרי זֹו ְּגנֵַבת ַּדַעת, ּפֹוֵתחַ  ִאם 

, ַוַּדאי יִֵּתן לֹו, ַעת ֶׁשִאם יְִתַרֶּצה ֲחֵברֹו ֶלֱאכֹל ִעּמֹוַעל ּדַ . ּוְמַכְּבדֹו ִמְּפנֵי ַהּנִּמּוס
א ָהיָה ְמַכְּבדֹו ָאסּור, ֲאָבל ִאם ְמַכְּבדֹו ִמְּפנֵי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשיְָסֵרב. ֻמָּתר ִּכי , ְוַאֶחֶרת 

ְוֻׁשְלָחן . ח"ף נַעל ִּפי ַמֶּסֶכת ַּבָבא ְמִציָעא ּדַ . (ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבזֶה. ּגֹונֵב ֶאת ַּדְעּתֹו
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  ).ח"ִסיָמן רכ, ָערּו חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט
  

 יֵׁשר ָּדבָ ל ֶׁשְּלכָ  ֵּפרּוׁש( ִּכי ֵאין ְל ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ַמָּמׁש, ַּדע, ל"ָּכַתב ָהַאִריזָ 
נְִבָרִאים וְ , א ַעל יְֵדי ַהָּכַאת ַהַּמֶּטה ֵאינֹו ְלַבָּטָלהַהּיֹוצֵ ל ַהּקֹו ַוֲאִפילּו, )תַמָּמִׁשּיֹו

אֹו , ְוִאם ָהַל ִעם ַמֵּטהּו ִלְמקֹום ִמְצָוה, ְּבֶהְתֵאם ְלצֶֹר ַהּנְִקיָׁשה(ִמֶּמּנּו רּוחֹות 
, ְוִאם ִלְמקֹום ֲעֵבָרה. רּוחֹות טֹוִבים, נֹוָצִרים ִמּקֹול נְִקיַׁשת ַהַּמֶּטה, ְלצֶֹר ּגּופֹו

ְּכִפי , ם נֹוָצִרים ַמְלָאִכים טֹוִבים אֹו ָרִעיםּוִמִּדּבּור ָהָאדָ .) נֹוָצִרים רּוחֹות ָרִעים
". ּוַמִּגיד ְלָאָדם ַמה ֵּׂשחֹו, ִּכי ִהּנֵה יֹוֵצר ָהִרים ּובֹוֵרא רּוחַ "ְוָאַמר ַהָּכתּוב . ִדּבּורֹו

ֶׁשֲאִפיּלּו ִׂשיָחה יְֵתיָרה ֶׁשֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ַמִּגיִדים , ל"ּוְדָרׁשּוהּו ֲחזַ ) 'ָעמֹוס ד(
) ְּדַהיְינּו ְּכֶׁשעֹוֵמד ְונִּדֹון ִּבְפנֵי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה. (לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ִמיָתה

  :).'ֲחגִיגָה ה(
  

גֹוֶרֶמת ְלִסּלּוק  ַּכת ֵלִציםִּכי .) סֹוָטה' מס, ל"ַׁשַער ַמַאָמֵרי ַרזַ (, ל"ְוָכַתב ָהַאִריזָ 
ת ּכַ  םהֵ ֲחמּוִרים ֵמֶהם , ֶעְליֹונִים ֵמָהעֹוָלםֶהָאַרת ְּבִחינַת ַהֶּכֶתר ְוָהַרֲחִמים הָ 

ֲחמּוִרים . ם ּגַם ֶאת ֶהָאַרת ְּבִחינַת ַהָחְכָמה ְוַהְּקֻדָּׁשה ֵמָהעֹוָלםֶׁשְּמַסְּלִקי ַחנְָפנִים
. ֶׁשְּמַסְּלִקים ַּגם ֶאת ֶהָאַרת ְּבִחינַת ַהִּבינָה ְוַהֶּׁשַפע ֵמָהעֹוָלם ַּכת ַׁשְקָרנִיםֵמֶהם 
ֶׁשְמַסְּלִקים ַּגם ֶאת ֶהָאַרת ְּבִחינֹות  ַּכת ְמַסְּפֵרי ָלׁשֹון ָהַרעים ֵמֶהם ֲחמּורִ 

ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַסֵּלק ַהנְָהגָתֹו ַהְּגלּויָה . (ַהִּתְפֶאֶרת ְוַהַּמְלכּות ֵמָהעֹוָלם
נָֻּתק ִמָּכל אֹור רּוָחנִי מְ , ְוגֹוְרִמים ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתנֵַהג ְּבֶהְסֵּתר ָּפנִים, ֵמָהעֹוָלם

ּוֻמְׁשָּפע ִמּכֹחֹות ַהֻּטְמָאה ַהִּמְתגְַּבִרים ּוִמְׁשּתֹוְלִלים ְועֹוִׂשים ָרע ַלָּׁשַמיִם , ָקדֹוש
ַמּדּוַע ַמְסִּתיר ָּפנָיו ', ְוַאַחר ָּכ ָּבִאים ְּבנֵי ָאָדם ִּבְטָענֹות ַאּיֵה ה, ּוְלַעם יְִׂשָרֵאל
, ְוַאְדַרָּבה. א ְמִבינִים ֶׁשִּבְלׁשֹונָם ּגְָרמּו ְלָכל ָהַאְכזִָרּיּות ַהּזֹווְ , ְוֵאינֹו ְמַרֵחם

ֵהם ְּבַעְצָמם ַּבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהַרע אֹו ְמַדְּבִרים ִדְבֵרי חֹול ְּבֵבית , אֹוָתם ַהטֹוֲענִים
ֶבל ֶׁשּנִגְַרם ָלעֹוָלם ְוֵהם ֲעִתיִדים ְלֵהָענֵׁש ַעל ָּכל ַהּסֵ , ַהְּכנֶֶסת ֶׁשִּבגְָלָלם נִגְַרם זֶה

ֶׁשְּבַהְרֵּבה , ּוְכָבר ֵהִעידּו נִּצֹוֵלי ַמֲחנֹות ַהּׁשֹוָאה. ְּכִפי ֵעֶר ַמה ֶּׁשּגְָרמּו ְּבִדּבּוָרם
נְִתַּגְּלָתה ְּדמּות ִאָּׁשה , ֲעיָרֹות ְּבֵעת ֶׁשּנְִתַאְּספּו ְלִהָּלַקח ִּביֵדי ָהרֹוְצִחים ְלֶהֶרג

, ת ְואֹוֶמֶרת ֶׁשִּבגְַלל ִדְבֵרי חֹול ֶׁשִּדְּברּו ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ַּכָּמה ֲאנִָׁשיםּבֹוָכה ּוְמקֹונֶנֶ 
א ִמיחּו ָּבֶהם ְונְָפלּו ּגַם . יְִׁשְמֶרּנּו' ה, נִגְזְָרה ַהְּגזֵָרה ַעל ְּכָלל יְִׂשָרֵאל, ַוֲאֵחִרים 

ִּכי "ל ַעל ַהָּפסּוק "ְּכָבר ָאְמרּו ֲחזַ  ִּכי. ְּגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵאׁש ֲחרֹון ַאף יֹוֵצא ָּבעֹוָלם , "ֵּתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹוִצים ְונֱֶאַכל ָּגִדיׁש
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נֹוְפִלים ּגַם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם ִּבְבִחינַת ָּגִדיׁש , ְלַכּלֹות ָהְרָׁשִעים ַהּדֹוִמים ְלקֹוִצים
ְוִאְלָמֵלא ֲחרֹון ָהַאף . ִּבגְָלל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְמִּגְלּגּוִלים קֹוְדִמים, ָּמֶהםַהְּתבּוָאה עִ 

ֶאְפָׁשר ֶׁשָהיּו ְמַכְּפִרים ַעל ּגְִלּגּוֵליֶהם ַהּקֹוְדִמים ְּבֶדֶר , ֶׁשּנִגְַרם ַעל יְֵדי ָהְרָׁשִעים
  .)יְַרֵחם' ה. ַאֶחֶרת

  
ֶׁשֵאינָם ֶאָּלא ְמָעט ִּבְקֵצה , ים ַהּנֱֶאָמִרים ֶּבֱאֶמתְוַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו ָּכל ַהְּדָברִ 

ַּבַּתְלמּוד ַּבִּמְדָרִׁשים , ל"ַהַּמזְֵלג ֵמֻחְמַרת ָהִענְיָן ְּכִפי ַהּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ֲחָכֵמינּו זַ 
ִמְׁשֵלי ( ".ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות נְַפׁשֹו, ׁשֹוֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו"ּוְכָבר ָאַמר ַהָּכתּוב , ּוַבּזַֹהר

ְויְִׁשקֹל ְּבֶפֶלס ָּכל ִמיָלה ַהּיֹוֵצאת .) ח"ִמְׁשֵלי י" (ּוָמֶות ְוַחּיִים ְּביַד ַהָּלׁשֹון) "א"כ
א "ל ְוַהִחידָ "ְוַרּבֹוֵתינּו ָהַאִריזָ . 'ֶׁשִּתְהיֶה ְלָרצֹון ִלְפנֵי ה, ִמִּפיו א ָהיּו נִזְָהִרים ֶׁש

ֶׁשָּמא ְּבָטעּות יְִפְלטּו ִמָּלה , ַחְבֵריֶהם ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ְלַדֵּבר ֲאִפילּו ִדְבֵרי ּתֹוָרה ִעם
. ַמה ּנֲַעֶׂשה ֲאנְַחנּו ֲאזֹוֵבי ַהִּקיר, ְוִאם ָהֲאָרזִים ָּפֲחדּו ִמנְִפיַלת ַׁשְלֶהֶבת, ֶׁשל חֹול

ל ִמינֵי ִמּכָ " יִָּלֵחם ָלֶכם' ה"ל ֶׁשָאְמרּו "ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ִלּטֹול ֶאת ֲעַצת ֲחָכֵמינּו זַ 
, ִמִּדְבֵרי חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת אֹו ְּבַׁשָּבת". ְוַאֶּתם ַתֲחִריׁשּון"ִּבְתנַאי ֶׁשל , ְמַקְטְרגִים

  .ּוִמִּדְבֵרי ִאּסּור ִּבְכָלל
  

א נְִתָּפֵרׁש ְּבִדְבֵרי ָהַאִריזָ  , ל"ִמנְיַן ַהּצֹומֹות ָהְראּויִים ְלָכל ֶאָחד ִמְפגִָמים ֵאּלּו 
ִׁשים ְוֶׁשַבע ַּתֲענִּיֹותְּפָרט לְ  ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש . (נְִבלּות ַהֶּפה ֶׁשָּכַתב ֶׁשִּתּקּונֹו ִּבְׁש
נְִרֶאה ֶׁשַעל ֵחְטא , ֲאָבל ִמְּדָבָריו ְּבֵפרּוט ָּכל ְּפגָם ֵמֶהם ִּבְמקֹומֹו ּוִמְּסָּפרֹו) 'ִּתּקּון ו

. ֹות ְוֵכן ָּכְתבּו ַהְמֻקָּבִלים ְמַסְּדֵרי ַהִּתּקּונִיםָצִרי ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַּתֲענִּי, "ֵליָצנּות"
ִקים ֶׁשָּפגַם ָּבֶהם"ְּכִמנְיָן ק(   .) ך ֵצרּוֵפי ֱא
  

ְּכִמְסַּפר ( ֹונִים ּוְׁשמֹונָה ַּתֲענִּיֹותְּבֵמָאה ְׁשמאולי ִּתּקּונֹו , ְוִתּקּון ָעֹון ַהֲחנּוָפה
ְוֵכן נְִרֶאה ִמְסָּתמּות . ח"ִתיֹות ַהּׁשֶֹרׁש קפאֹו' ד ְוִעם ד"ּב ָהעֹוֶלה קפ"ִרּבּוַע עָ 

ְוַהְמֻקָּבִלים ְמַסְּדֵרי ַהִּתּקּונִים ֶׁשָּכְתבּו שִּתּקּונו . ִמְׁשנַת ֲחִסיִדים' ִדְבֵרי ַהר
  .)  א יָָדְעִּתי ִמּנַיִן ָלֶהם. ַאְרָּבִעים ַּתֲענִיֹות

  
ׁש ֵמאֹות ועשרים ושלש ּבִ אולי ִּתּקּונֹו  ,"ָלׁשֹון ָהָרע"וִתּקּון ָעֹון  ְׁש

ָּכַתב ֶׁשַהְמַדֵּבר ) ב"תהלים י(ל ְּבַׁשַער ַהְּפסּוִקים "כי ַרֵּבינּו ָהַאִריזָ . ַּתֲענִּיֹות
ְואּוַלי יֵׁש . ג ֶׁשהּוא ָׁשְרָׁשם"ּוְּבסָ , ר"ָלׁשֹון ָהָרע ּפֹוגֵם ְּבִׁשְבָעה ָהָבִלים ֶׁשֵהם ס
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ׁש ואולי  .ג"ר ס"ג ַּתֲענִיֹות ְּכִמנְיַן ס"ְּבשכִלְלמֹוד ִמְדָבָריו ֶׁשִּתּקּונֹו  ִּתּקּונֹו ִּבְׁש
ה ּוְכִמנְיָן ְׁשִכינָה ִעם "ּוְכִמנְיַן שפ, ְּכִמנְיַן ָלׁשֹון ,ֵמאֹות ְׁשמֹונִים ָוֵׁשׁש ַּתֲענִּיֹות

ּו ֶׁשִּתּקּונֹו ִּכי ֵהִבינ, ה ַּתֲענִיֹות"מ -  ָאְמנָם ַהְמֻקָּבִלים ִסְּדרּו ִּתּקּונֹו ב. ַהּכֹוֵלל
  .ה"ה ְּדִמילּוי ַאְּלִפין ָהעֹוֶלה ְּכִמנְיַן מ"א ֶׁשהּוא הוי"בז
  

' ְּכִמנְיַן ב ,ְּבֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ַּתֲענִּיֹותאולי ִתּקּונֹו  ,"ַהֶּׁשֶקר"וִתּקּון ָעֹון 
 ,ִׁשים ְוֶׁשַבע ַּתֲענִּיֹותִּבְׁשְואּוַלי ִּתּקּונֹו . ְּדִּבינָה ּוְדָמְלכּות, ה ִּדינִים"פעמים שכ
ִּכי ַאֶחֶרת ָהיָה לֹו ְלַחֵּלק ְּבִתּקּון ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר ְולֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ְמַתֵּקן , ְּכִמנְיָן ַהָבל

ַלֶּׁשֶקר יֲַעֶׂשה ֲאָבל . ֶׁשֵהם ַהֲהָבִלים ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּצִרי ְלָהִׁשיָבם, ַרק ַהְּׁשבּוָעה
ֶׁשְמָבֵאר ְּפגַם . א"ְוֵכן ַמְׁשַמע ִלְכאֹוָרה ִמִּתּקּונֵי זַֹהר ַּדף קי, מֹוִּתּקּון ִּבְפנֵי ַעצְ 

ל ַמְרֶאה "ל ְּבַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרזַ "ָאְמנָם ְּפָׁשט ִּדְבֵרי ָהַאִריזָ . ַהֶּׁשֶקר ְּבסֹוד ַהֲהָבִלים
ִמְׁשנַת ' ֵמַהר ְוֵכן ַמְׁשַמע. ן"ָהעֹוִלים תר. ה"ֶׁשְּפָגמֹו ְוִתּקּונֹו ְּבַּפֲעַמיִם שכ

א ִדָּמהּו ְלִׁשבּוַעת ֶׁשֶקר. ל"ֶׁשֶהֱעִתיק ְלַמַאְמֵרי ַרזַ . ֲחִסיִדים   .ְו
  
ְּבָמאַתיִם אֹו  ִּבְׁשמֹנִים ּוְׁשמֹונָה ַּתֲענִיֹותאולי ִּתּקּונֹו  "ּוַמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵבירֹו"

ִקים ְּבִמּל. ְוִתְׁשִעים ַוֲחֵמׁש ַּתֲענִיֹות ָאְמנָם , ה"ן ָהעֹוֶלה רצ"ּוי ֵהִהיְּכִמנְיָן ֱא
ְּכִמנְיַן . ְּבַאְרָּבִעים ְוַאְרַּבע ַּתֲענִיֹותַהְמֻקָּבִלים ְמַסְדֵרי ַהִּתּקּונִים ָּכְתבּו ֶׁשִּתּקּונֹו 

א ִּתְקנּו פ, ָּדם ֶׁשָׁשַפ ְּבָפנָיו א יָָדְעִּתי ָלָּמה  ָּדם ָהָאָדם "ח ַּתֲענִּיֹות ְּבסֹוד "ְו
ְואּוַלי ִמי (, ְוָצִרי ַּגם ְלִהְתַּגְלֵּגל ַעל ַהּקֹוִצים ַהּנְִקָרִאים ֲחֻרִּלים". םָּבָאדָ 

ְוֵאין ְּביִָדי , ֵאין ָצִרי ְלִהְתַּגְלֵּגל ַעל ַהּקֹוִצים, ֶׁשִּבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמֲחֵברֹו ּוָמַחל לֹו
   .)ד ְלַקָּמן ִּתּקּון ַלזֶה"י בסוִסַּדְרּתִ , ְלַהְכִריעַ 

  
 ".ָלׁשֹון ָהָרע"ְּכִדין ִּתּקּון אולי ִּתּקּונֹו , ֹוִציא ִּדָּבה ַוֲעִליַלת ָׁשְוא ַעל ֲחֵברֹוּומ

, ִּתּקּונֹו ְּבִׁשִּׁשים ַוֲחֵמׁש ַּתֲענִּיֹותואולי ', ֵּכן ַמְׁשָמע ִמַּׁשַער רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ִּתּקּון ה
ְואּוַלי ָצִרי ְלַתֵּקן ָּכל , ת"י ְּדַאְדנּו"ֹות אכי ַהִמְׁשנַת ֲחִסיִדים ָּכַתב ֶׁשְּפגָמֹו ָּבאֹוִתּי

ֹ נְִרֶאה "ָאְמנָם ִמַּׁשַער רּוהַ . ה"ָהעֹוֶלה ס, ת"ֵׁשם ַאְדנּו ֶׁשִעיָקר ַהִּתּקּון הּוא ּק
  .סֹוד ַהָּלׁשֹון

  
ׁש ֵמאֹות ְׁשמֹונִים ַוֲחמֵ ֶׁשָּמא ָצִרי , ְוַהְמַדֵּבר ִדְבֵרי חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת  ׁשְׁש

, ת"ְּכִמנְיַן ַאְדנּו תַּתֲענִּיֹו ְוָחֵמׁשם ִׁשִּׁשיֶׁשָּפגַם ָּבּה אֹו ". ְׁשִכינָה"ְּכִמנְיַן  .ַּתֲענִּיֹות
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  .)א יָָדְעִּתי ִמּנַיִן ָּלֶהם סֹוד זֶה ִּתּקּונֹו ְּבַאְרָּבִעים יֹוםְוַהְמֻקָּבִלים ֶׁשָּכְתבּו 
  

ְויֹוִסיף ֶאת ַהִּלמּוד , ִּתּקּון ְלִחּלּול ַׁשָּבתֲעֶׂשה יַ  ְוַלְמַדֵּבר ִדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת
  . ַהְמֻסָּדר ָּכאן ְלִתּקּון ַהֶּפה

  
ראה ַּבָּבא ְמִציָעא . (ָׁשֶוה ְלַמְלִּבין ְּפנֵי ֲחֵבירֹואולי ִתקונֹו  ",ּוְמַכּנֶה ֵׁשם ָרע"

  :) ט"ַּדף נ
  
ַוֲאנִי , ֶׁשִּתּקּונֹו יֹום ֶאָחד ֶׁשל צֹום "אֹור ַהְּלָבנָה"ָּכַתב ָהַרב  "ְואֹונַָאת ְּדָבִרים"

ׁשים ַּתֲענִּיֹותְמסּוָּפק ֶׁשָּמא   במאתים וששים תעניותאו  ִּתּקּונֹו ְּבמאה ְוש
  .בסוד עיניך יונים

  
  :נותַהִּפְדיֹום ְסכּו~ 
 40או  188: םִמינִימּו ,שח 400או שח  1880: םַמְקִסימּו עון חנופה 

   .שח 200ו א 940: כ"סה, 5ל ָּכפּו
 386: םִמינִימּו ,שח 450 או, 3230, 3860: םַמְקִסימּו, עון לשון הרע ,

  .שח 225או  1615, 1930: כ"סה, 5ל ָּכפּו 45או  323
 מינימום ,שח 450או  880, 2950: מקסימום, עון מלבין פני חברו :

  .שח 225או  440, 1475
 ן הרעלשותיקון עון ראה , מוציא דיבה ועלילות שוא על חברו.  
 שח 400או , 650, 3650: מקסימום, המדבר דברי חול בבית הכנסת ,

  .שח 200או  325, 1825: מינימום
 יעשה תיקון לחילול שבת עם סדר הלימוד  המדבר דברי חול בשבת

  . לתיקון פגמי הפה המובא בתיקון
 תיקונו כתיקון המלבין פני חברו ברבים המכנה שם רע.  
 1300 :מינימום ,שח 1300 או 2600 :מקסימום, עון אונאת דברים 

 . שח 650 או
  

ד עַ ם יֹול ְּבכָ ר יֹותֵ  אֹושח  5ן יִּתֵ , ְוִאם ֵאין ִּביכְֹלתֹו ָלֶתת ַהְּסכּום ַהָּמֵלא
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  :ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .אַהָּמלֵ ן ַהִּפְדיֹום ְסכּות ַהְׁשָלמַ 
  

ַּבֵחֶלק , ם ָּבעֹוָלמֹות ּוְבנְִׁשָמתֹוהּוא ַרק ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָּפגַ , ְוַדע ֶׁשָּכל ִּתּקּון זֶה
ֲאָבל ַהֵחֶלק ֶׁשנְִפּגָם ַעל , ֶׁשָאַסר ַלֲעׂשֹות ָּדָבר זֶה, ֶּׁשֵּבינֹו ְלֵבין ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא

א . א יִָמֵחל לֹו ַעד ֶׁשּיְַפּיֵס אֹותֹו ִויַבֵּקׁש ְמִחיָלה ִמֶּמּנּו, יְֵדי ַמה ֶׁשּנְִפּגַע ֲחֵבירֹו ְו
ְויֵַדע ֶׁשַּצַער ַהּבּוָׁשה ֶׁשְּמַבֵּקׁש , ְתַּבּיֵׁש ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה ִמֶּמּנּו ִּכי ְּבנְַפׁשֹו ַהָּדָבריִ 

ְוהּוא ְּכַאיִן ּוְכֶאֶפס ְלֻעַּמת ַהַּצַער ֶׁשָעִתיד , ְמִחיָלה ִמֶּמּנּו הּוא ִּתּקּון גָדֹול ְלנְַפׁשֹו
א יְַבֵּקׁש ִמֶּמּנּוְלַקֵּבל ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ּוָבעֹוָלם הַ  יְַבֵקׁש ִמֶּמּנּו , ּוְבדַֹחק. ָּבא ִאם 

ְוִאם ָּגַרם , ְויְִׁשַלח ָאָדם ְלַפּיְסֹו ַעד ֶׁשּיְִׁשַמע ִמֶּמּנּו ֶׁשָּסַלח לֹו, ְסִליָחה ִּבְכָתב
ּו ְמִחיָלה ּגַם יְַבֵּקׁש ִמֶּמּנ, אֹו נֵזֶק ַאֵחר, ַלֲחֵברֹו ַעל יְֵדי ִדּבּורֹו נֵזֶק ְוֶהְפֵסד ַּכְסִּפי

אֹו ְּכִפי ֶׁשיְִפסֹק לֹו ַרב מֹוֶרה , ִויַפֶּצה אֹותֹו ְּכִפי ֶׁשיְֻּסָּכם ֵּבינֵיֶהם, ַעל ִענְיַן זֶה
א מּוָכן ִלְמחֹל לֹו. הֹוָרָאה ָׁשה ְּבנֵי ָאָדם ְויֵֵל ִעָּמֶהם , ְוִאם ֲחֵברֹו  יִַּקח ִעּמֹו ְׁש

א ָמַחל. ׁש ְמִחיָלתֹוְלַפּיְסֹו ִּבְפנֵיֶהם ּוְלַבּקֵ  ָׁשה ְּבנֵי , ְוִאם  יָׁשּוב ָּפַעם ְׁשנִּיָה ִעם ְׁש
ְוִאם . ִויַפּיְֶסנּו ְּבִדְבֵרי ִּפּיּוס ׁשֹונִים, ָאָדם ַוֲאִפּלּו אֹוָתם ַעְצָמם ֶׁשָהיָה ִעָּמֶהם קֵֹדם

ָׁשה ְּבנֵי ָאָדם , א ָמַחל לֹו ַוֲאִפּלּו ֶאת ַהּקֹוְדִמים יִַּקח ִעּמֹו ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ְׁש
א ָמַחל לֹו, ִויַפּיְֶסנּו ְּבִדְבֵרי ִּפּיּוס ׁשֹונִים ּוִמן , ׁשּוב ֵאין זָקּוק ִלְמִחיָלתֹו, ְוִאם 

ָצִרי ְלַהְמִׁשי ָלֶלֶכת ֵאָליו ְּבִלי , ָאְמנָם ִאם ָּפגַע ְּבַרּבֹו. ַהָּׁשַמיִם יְִמֲחלּו לֹו
, ִאם הֹוִציא ָעָליו ֵׁשם ָרע, ְויֵׁש אֹוְמִרים ֶׁשּגַם ָלָאָדם ָרגִיל. ּיֵסַעד ֶׁשיְִתּפַ , ַהגְָּבָלה

  .ָצִרי ָלֶלֶכת ֵאָליו ַעד ֶׁשיְִתַּפּיֵס
  

א , ִמְּבִלי ֶׁשִּבֵּקׁש ְסִליָחתֹו, ִאם ֵמת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָחָטא לֹו~  אֹו ֶׁשִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְו
ֵהי יְִׂשָרֵאל ' ָחָטאִתי ַלה. נֵי ָאָדם ְלִקְברֹו ְויֹאַמריִַּקח ֲעָׂשָרה ּבְ , ָרָצה ִלְמחֹול ֱא

ַהֵּמת ) ְויַזְִּכיר ְׁשָמם, ִויָפֵרט ְׁשמֹו ְוִאם יֹוֵדַע ֵׁשם ִאּמֹו אֹו ָאִביו יֹאַמר ֶּבן(ְוִלְפלֹונִי 
נִי ְמַבֵּקׁש ַואֲ ). יְָפֵרט ֶחְטאֹו(ַהָּקבּור ְּבָכאן ֶׁשָחָטאִתי לֹו ְוָעִׂשיִתי לֹו ָּכ ְוָכ 

ֵהי יְִׂשָרֵאל' ְוׁשֹוֵאל ְמִחיָלה ִמֶּמּנּו ִלְפנֵי ה ֶׁשיִַּתיר ִלי ְוֶׁשיְִמחֹול ִלי ַמה , ֱא
ֵהי יְִׂשָרֵאל' ִלְפנֵי ה, ֶּׁשָעִׂשיִתי לֹו , ָמחּול ְל, ָמחּול ְל. ְוּיֲַענּו לֹו ָהעֹוְמִדים. ֱא

   .ָמחּול ְל
  

 אֹו ֵּכיָון ֶׁשַהֵּמת ָקבּור, ֶכת ְלִקְברֹו ֵמֲחַמת ֳחִלי ְוַכּדֹוֶמהִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ָללֶ ~ 
יָכֹול ִלְׁשלֹוַח ָׁשִליַח ִּבְמקֹומֹו ֶׁשּיֱֶאסֹוף ֲעָׂשָרה ֶׁשּיִָקֵחם ְלֶקֶבר ַהֵּמת , ְּבִעיר ַאֶחֶרת
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ֶׁשָחָטא ) אֹו ָאִביויַזְִּכיר ֵׁשם ַהְּמַׁשֵּלַח ְוֵׁשם ִאּמֹו ... (ִהּנְנִי ָׁשִליַח ֶׁשל: ְויֹאַמר
ֵהי יְִׂשָרֵאל ְול .) ְוִאם יֹוֵדע ֵׁשם ִאּמֹו אֹו ָאִביו ּגַם יַזְִּכיר, יַזְִּכיר ֵׁשם ַהֵּמת... (ֵלא

ַוֲאנִי ְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵאל , )יְָפֵרט ַהֵחְטא(ַהָּקבּור ְּבָכאן ֶׁשָחָטא לֹו ְוָעָׂשה לֹו ָּכ ְוָכ 
ֵהי יְִׂשָרֵאל ֶׁשיִַּתיר לֹו ְוֶׁשיְִמחֹול לֹו ' ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה ִלְפנֵי הִּבְׁשִליחּותֹו ּוִבְׁשמֹו  ֱא

ֵהי יְִׂשָרֵאל' ִלְפנֵי ה, ַמה ֶּׁשָעָׂשה לֹו , ָמחּול לֹו, ָמחּול לֹו. ְוּיֲַענּו ָהעֹוְמִדים. ֱא
  .ָמחּול לֹו

  
א יָכֹול ִלְמצֹא ֶאת ֲאָבל  ִאם יֹוֵדע ְּבֵאיזֶה ֵּבית ְקָברֹות ָקבּור ַהּנְִפָטר~ 

יִַּקח ֲעָׂשָרה ֲאנִָׁשים ְויִָקיף ֶאת ַאְרַּבַעת ְצָדֵדי ֵּבית ַהְּקָברֹות ּוְבָכל ַצד , ַהֶּקֶבר
ֵהי יְִׂשָרֵאל ְול' ָחָטאִתי ַלה, ֵמַאְרָּבָעָתם יֲַעמֹוד ְויֹאַמר , יַזְִּכיר ֵׁשם ַהּנְִפָטר... (ֱא

ְוָעִׂשיִתי לֹו ָּכ , ַהָּקבּור ָּכאן ֶׁשָחָטאִתי לֹו) ַע ַהֵּׁשםְוֵׁשם ֶאָחד ֵמהֹוָריו ִאם יֹודֵ 
ֵהי יְִׂשָרֵאל' ַוֲאנִי ְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה ִלְפנֵי ה) יְָפֵרט ֶחְטאֹו. (ְוָכ , ֱא

ֵהי יְִׂשָראֵ ' ִלְפנֵי ה, ֶׁשיִַּתיר ִלי ְוֶׁשּיְִמחֹול ִלי ַמה ֶּׁשָעִׂשיִתי לֹו ', ּכֹה ָאַמר ה. "לֱא
ְוֵאי זֶה ָמקֹום , ֵאי זֶה ַביִת ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרגְָלי, ַהָּׁשַמיִם ִּכְסִאי

ֶׁשַּׂשר ֵּבית , ִויַכֵּון ֶשַעל יְֵדי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ַהּיֹוְצִאים ִמָּפסּוק זֶה". (ְמנּוָחִתי
, ְוָאז יֲַענּו ֻּכָּלם.) ַלּנְִפָטר ֶאת ַּבָקַׁשת ַהְּסִליָחה יֹוִדיעַ , "דּוָמה"ַהְּקָברֹות ַהּנְִקָרא 

  .ָמחּול ְל, ָמחּול ְל, ָמחּול ְל
  

, ְּבִדיַעָבד גָדֹול, ִאם ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ָלַדַעת ְּבֵאיזֶה ֵּבית ְקָברֹות ָקבּור ַהֵּמת~ 
ְויֹוִׁשיֵבם . ם יֹוְדִעים ִלְלמֹוד ַּבֲהָבנָהיִַּקח ֲעָׂשָרה ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשְּלָפחֹות ִמְׁשנָּיֹות הֵ 

  : ְויֲַעמֹד ִּבְפנֵיֶהם ְויֹאַמר, ֵּבית ִּדין
  

ּוִמּתֹוָרתֹו , ֲהֵרי ֲאנִי ׁשֹוֵאל ּוְמַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִׁשְמעּו נָא ַרּבֹוַתי
ְוִהנְנִי מֹוֶדה ּוִמְתַוֶּדה ִּכי , ין ֶׁשל ַמָּטהּוִמֵּבית ּדִ , ּוִמֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ַהְּקדֹוָׁשה

ֵהי יְִׂשָרֵאל ְול' ָחָטאִתי ַלה יַזְִּכיר ֵׁשם ַהּנְִפָטר ְוִאם יֹוֵדַע ּגַם ֵׁשם ִאּמֹו אֹו ... (ֱא
ְוָחָטאִתי לֹו , ֶׁשּנְִפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו ְוֵאינִי יֹוֵדַע ְמקֹום ְקבּוָרתֹו) ָאִביו ָעִדיף

ּוִבְפנֵיֶכם ֵּבית ַהִּדין ֲאנִי ְמַבֵּקׁש ְוׁשֹוֵאל ְמִחיָלה ) יְָפֵרט ֶחְטאֹו(י ָּכ ְוָכ ְוָעִׂשיתִ 
ֵהי יְִׂשָרֵאל' ִלְפנֵי ה יַזְִּכיר ֵׁשם ... (ַעל ַמה ֶׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְעִתי לְ . ֱא
ל ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹוד ֲאנִי אֹו ְוַאנִי ְמַקּבֵ .) ְוֵׁשם ִאּמֹו אֹו ָאִביו ִאם יֹוֵדעַ , ַהּנְִפָטר

ִׁשים יֹום ִׁשים יִָמים ֵאלּו, ְשלּוִחי ִמְשנָיֹות ֶמֶשך ְׁש , ְולֹוַמר ָקִדיש ְּבָכל יֹום ִמְּׁש
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ְּכֵדי ֶׁשַעל יְֵדי נַַחת רּוַח זֶה ֶׁשּיְַקֵּבל , ַהנִזְָּכר) יַזְִּכיר ֵׁשם ַהּנְִפָטר... (ְלִעלּוי נְִׁשַמת
ֵהי יְִׂשָרֵאל' יִַּתיר ִלי ְויְִמחֹול ִלי ַמה ֶּׁשַעִשיִתי לֹו ִלְפנֵי ה ,ַעל יְֵדי זֶה   .ֱא

  
  :ְוּיֲַענּו לֹו ֵּבית ַהִּדין

  
ּוִבְרׁשּות , ּוִבְרׁשּות ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמֲעָלה, ְּבֵצרּוף קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

, ּוִבְרׁשּות ַסנְֶהְדֵרי ּגְדֹוָלה, ֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשהּוִבְרׁשּות ּתֹורָ , ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה
ֵהי ' ִקַּבְלנּו ֶאת הֹוָדֲאְת ְּוִוּדּויְ ַעל ֲאֶׁשר ָחַטאָת ַלה. ּוִבְרׁשּות ַסנְֶהְדֵרי ְקַטּנָה ֱא

ֶׁשִּקַּבְלָּת  ְוַקָּבָלְת.) ִאם יֹוְדִעים. יַזְִּכירּו ֵׁשם ַהּנְִפָטר ְוֶאָחד ֵמהֹוָריו... (יְִׂשָרֵאל ְול
ִׁשים יֹום ְלִעּלּוי נְִׁשָמתֹו , ֶׁשַאָּתה אֹו ְׁשלּוֲח ּתֹאְמרּו ִמְׁשנָיֹות ְוַקִּדיׁש ְׁש

ֶׁשּיְִמחֹול ְל ְמִחיָלה ְּגמּוָרה , ּוְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִמּנְִׁשַמת ַהּנְִפָטר ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא
, ָמחּול ְל, ְוָכ ָאנּו אֹוְמִרים, ֶׁשְרצֹונְ ֶׁשּיְִלְמדּו ֲעבּורֹוִּבזְכּות ַהַּקִּדיׁש ְוַהִּמְׁשנָיֹות 

ַהָּׁשַמיִם ִּכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרגְָלי ֵאי זֶה ַביִת ', ּכֹה ָאַמר ה. "ָמחּול ְל, ָמחּול ְל
ת ַהּקֹוֶדׁש ַהּיֹוְצִאים ִויְַכְונּו ֶׁשַעל יְֵדי ְׁשמֹו". (ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי זֶה ְמקֹום ְמנּוָחִתי

יֹוִדיַע ַלּנְִפָטר ֶאת ַּבָקַׁשת " דּוָמה"ֶׁשַּׂשר ֵּבית ַהְּקָברֹות ַהּנְִקָרא , ִמָּפסּוק זֶה
ֵהיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה) ַהְּסִליָחה ּוַמֲעֶׂשה ֵּבית ִּדין . ֱא

ְלִעּלּוי נְִׁשַמת , ִּדיׁש הּוא אֹו ְׁשלּוחֹו ְׁשלִׁשים יֹום ְרצּוִפיםְויְִלַמד ִמְׁשנָיֹות ְויֹאַמר קַ 
  .ַהּנְִפָטר

  
יְָצְרֵפם ֵהן ְּבַבָּקָׁשה , ִאם ָחָטא ְלַכָּמה נְִפָטִרים ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדע ְמקֹום ְקבּוָרָתם~ 

  .ם יַַחד ְלִעּלּוי נְִׁשַמת ֻּכָּלםְוגַם ְּבִלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות ְוַהָּקִּדיׁש ְׁשלִׁשים יֹו. ִמֵּבית ַהִּדין
יֵֵל ְלִקְברֹו ְויָָעֶׂשה ְּכָכל ַהַאמּור , ִאם ַאַחר ֶׁשָעָׂשה ַמָעֶׂשה ֵּבית ִדין ָמָצא ִקְברֹו

  .ִּכי ַמֲעֶׂשה ֵּבית ִדין ֵאינֹו ִתּקּון ַוָדִאי ּומּוְׁשָלם, ְלֵעיל
  

ּוִמי , ד ִמְּפגִָמים ֵאּלּו ִּתּקּון ִּבְפנֵי ַעְצמֹוְוַדע ִּכי ְלַכְּתִחָּלה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְלָכל ֶאחָ 
ֶׁשּיָכֹול ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ִמּיָד ִּתּקּון ְלָכל ֶאָחד ִּבְפנֵי ַעְצמֹו ַאְׁשָריו ְוַאְׁשֵרי 

אּוי טֹוב ְורָ , ּוִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ִלְדחֹות ָּכל ִּתּקּון ִלזְַמן ַאֵחר ִמְּפַאת ֻחְלָׁשתֹו. ֶחְלקֹו
ְוַאַחר ָּכ יָׁשּוב ְויֲַעֶׂשה ְלַאט , ֶׁשּיֲַעֶׂשה ַּפַעם ַאַחת ִּתּקּון ְלָכל ְּפגֵָמי ַהֶּפה ְּביַַחד

  : ְוזֶה ֵסֶדר ַהִּתּקּון .ְלַאט ִּתּקּון נְִפָרד ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם
ֵמַהְּקִלָּפה , ָמתֹורּוחֹו ְונִׁשְ , ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר נְַפׁשֹו יֵֵל ְלִמְקֶוה~ 
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ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר . ֶׁשּנְִדְּבָקה ָּבֶהם
רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרַעּת , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

, ְסִקיָלה, ָלה ְׁשִמינִית יְַכֵּון ְלַקֵּבל ָעָליו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדיןּוְטִבי, ֲעֹונֹוֶתיהַ 
ה "ְוֶׁשַעל יְֵדי זֶה יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע אֹוִתּיֹות יהו', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה

  .ְּביִחּוד ָׁשֵלם ְוגָמּור
  

 יֶׁשִּלְפנֵם ּוַבּיֹו. ָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִביםיֹום ֶאָחד ִמְּׁשִקיַעת ַהַחָּמה ְוַעד לְ  יָצּום~ 
  :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה ַהּצֹום לֵלי
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוקְ , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי ְולָ . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

ִּדַּבְרנּו , ִּדַּבְרנּו ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת. ְונְִבלּות ַהֶּפה, ְוֶׁשֶקר ַוֲחנָֻּפה, ּוְרִכילּות, ְוֵליָצנּות
. ְוִהְרַׁשְענּו, ִהְלַּבנְנּו ְּפנֵי ֲחֵבֵרינּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו ַּבַּׁשָּבת ִּדְבֵרי חֹול. ִעם ַהְּתִפִּלין

ִּכּנִינּו ֵׁשם ַרע . ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. נּוָחַמסְ . זְַדנּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְּדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ַלַחֵבֵרינּו

ִצַעְרנּו ְלַחֵבֵרינּו ְוִלנְׁשֹוֵתינּו ְּבאֹונַָאת . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ְדָבִרים

א ָׁשָוה ָלנּו ינּו ִּכי ֱאֶמת ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעלֵ . ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן , ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות . ֲה
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן ַאָּתה חֵֹפׂש. ִסְתֵרי ָכל ָחי

ֵהי : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
ינּו ְוִתְמחֹל ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹותֵ , ֲאבֹוֵתינּו

  .ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
  

ׁשֹוֵמַע "ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת  ִויַקֵּבל ַּתֲענִית, יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום~ 
  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה

א ִקֵּבל ַּתֲענִית~  ֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעִמיָדה ֶׁשל ִמנְָחה , ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבתֹו ִאם 
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ְוזֶה נַֹסח  .ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹות
  :ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית

  
ָחר ַליְָלה ָויֹום ַעל ֲאֶׁשר ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלמָ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ְוִדַּבְרִּתי ָלׁשֹון ָהַרע ) ְלִתּקּון ָלׁשֹון ָהַרע יֹאַמר( .ְעִּתיָעִויִתי ּוָפׁשַ , ָחָטאִתי
) ְלִתּקּון ֲחנּוָפה יֹאַמר. (ְוִׁשַּקְרִּתי ְוִכזְַבִתי) ְלִתּקּון ֶׁשֶקר יֹאַמר. (ּוְרִכילּות
) ְלִתּקּון נְִבלּות ֶּפה יֹאַמר. (ְולֹוַצְצִתי, ְוַלְצִתי) יֹאַמר ְלִתּקּון ֵליָצנּות. (ְוֵהְחנְַפִתי

ְוִדַּבְרִּתי ) ְלִתּקּון ִדְבֵרי חֹול ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת יֹאַמר.  (ְונִָּבְלִתי ִּפי ְּבִדְבֵרי ִאיסּור
. ע ַלֲחֵבַריְוִכּנִיִתי ֵׁשם רַ ) יֹאַמר, ְלִתּקּון ְמַכּנֶה ֵׁשם. (ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ִדְבֵרי חֹול

ְלאֹונַָאת ְּדָבִרים . (ְוִהְלָּבנְִּתי ְּפנֵי ֲחֵבַרי ָּבַרִּבים) ְלִתּקּון ַמְלִּבין ָּפנִים יֹאַמר(
ְּבגְִלּגּול זֶה ּוְבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד  .ְואֹונִֵתי ִּבְדָבִרים ִלְבנֵי ָאָדם)  יֹאַמר

א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹותַוֲהֵרינִי ַמְתנֶה , ַהּיֹום ַהּזֶה ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה , ֶׁשִאם 
א ׁשּום ָעֹון ְּכָלל, ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית ַוֲהֵרינִי ִמְתַּכֵּון . אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבן ַהּנְִקָרב ְּבַתֲענִית זֶה ְלַהְקִריב ֶחְלִּבי ְוָדִמי ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ֵהי . ְלַכֵּפר ַעל ַחּטֹאַתי, ַעל ַּגֵּבי ַהִמזְֵּבחַ  ֵהינּו ֵוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי , ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי, ֲאבֵֹתינּו
  .ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּביםְוִתְרֵצנִי 

  
ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , יְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלְפנֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה~ 

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) הִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָ 

  
יְִׁשַּתֵּדל ִלְלמֹוד ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ְלָפחֹות  ְּבֵליל ַהַּתֲענִית~ 

  .ֵּפרּוׁש ַהִּמִּלים
  

ִויַכֵּון ְּבֵׁשם , ְוַהַּכריַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע , ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו~ 
  . ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"יו
  

 ִמְׂשַער ִעּזִיםָהֲעׂשּויָה  ֲחגֹוַרת ַׂשקיֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו , ִאם יָכֹול~ 
  )'רַהֵּספֶ ת הֹוָראֹות ִּבְתִחּלַ . (ַמן ַהַּתֲענִיתְּבָכל זְ 
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ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלה ְוָרצּוי  טֹוב~ 

ִּתּקּון "ִמִּלּמּוד ַהִּמְׁשנָיֹות וְ  ִאָּׁשה ְּפטּוָרה. ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה )הַהְּתִפּלָ י ְּבִסּדּורֵ נְִמָצא (
  ".ֲחצֹות

  
  :יֹאַמר ְּביֹום ַהצֹום~ 
  

ַּכָּכתּוב , ן ְלַקיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבהֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזֻּמָ 
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו: ַּבּתֹוָרה ַוֲהֵרינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֲחָרָטה , ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִריםֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה , ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי, ַמה ֶּׁשָחָטאִתי
א ַלֲחזֹר ְוַלְחטֹא עֹוד, גְמּוָרה ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש

ָאּנָא יְהָֹוה  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, יַַעזְֵרנִי ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויאהדונהי אֱ  ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו , ֵהינּו ֵוא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי , ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו
ִּדַּבְרנּו  ,ִּדַּבְרנּו ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת. ְונְִבלּות ַהֶּפה, ְוֶׁשֶקר ַוֲחנּוָפה, ּוְרִכילּות, ְוֵליָצנּות

. ְוִהְרַׁשְענּו, ִהְלַּבנְנּו ְּפנֵי ֲחֵבֵרינּו. ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו ַּבַּׁשָּבת ִּדְבֵרי חֹול. ִעם ַהְּתִפִּלין
ִּכנִינּו ֵׁשם ַרע . ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו

. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. נּוָּכַעסְ . ְלַחֵבֵרינּו
ִצַעְרנּו ְלַחֵבֵרינּו ְוִלנְׁשֹוֵתינּו ְּבאֹונַָאת . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי . ָּתִעינּו ְוִתֲעָּתְענּו. נּוִּתַעבְ . ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ְדָבִרים

א ָׁשָוה ָלנּו ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ֱאֶמת . ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
ׁשֹוֵכן  ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום :ָעִׂשיָת ַוֲאנְַחנּו ִהְרַׁשְענּו

א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ . ְׁשָחִקים ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות . ֲה
ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ . רֶֹאה ְכָליֹות ָוֵלב. ַאָּתה חֵֹפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ִסְתֵרי ָכל ָחי

ֵהי יְִהי רָ : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא צֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל , ֲאבֹוֵתינּו

, תֹוִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחלָ  .ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו
ְוַתְׁשִלי , יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּו: א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא
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ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת , ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם: ִּבְמֻצּלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאָתם
  :ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם

  
  :ֵאּלּו ְּבַכָּונָה גְדֹוָלהְּפסּוִקים יֹאַמר ~ 
  

ר ֹֽ יְהָֹוה ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד נֵֹׂשא : ְוַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדֹנָי ַּכֲֽאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמ
א יְנֶַּקה ּפֵֹקד ֲעון ָאבֹות ַעל ָּבנִים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעֽים : ָעֹון ָוָפַׁשע ְונֵַּקה 

 ֽ ֲעֹון ָהָעם ַהּזֶה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד ְוַכֲֽאֶׁשר נָָׂשאָתה ָלָעם ַהּזֶה ִמִּמְצַריִם ְוַעד ֽסְַלֽח נָא ַל
ַוּיָבֹא ַיֲֽעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ: ֵהּֽנָה

ֶדה ֲאֶׁשר ָנָֽטה : ירְּכנַַען ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוּיִַחן ֶאת ְּפנֵי ָהִעֽ ָֹ ַוּיִֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהּׂש
ַוּיֶַּצב ָׁשם ִמזְֵּבַח ַוּיְִקָרא לֹו : ָׁשם ָאֳהלֹו ִמּיַד ְּבֵנֽי ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטֽה

ֵהי יְִׂשָרֵאֽל ַוּיאֶמר : ַוּיֹאֶמר ֵאָליו יְהָֹוה ַמה ּזֶה ְביֶָד ַוּיֹאֶמר ַמֶּטֽה: ֵאל ֱא
ַוּיאֶמר יְהָֹוה ֶאל : ַהְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוּיְַׁשִלֵכהּו ַאְרָצה ַויְִהי ְלנָָחׁש ַוּיָנָס מֶׁשה ִמָּפָנֽיו

ְלַמַען : מֶׁשה ְׁשַלח ָיְֽד ֶוֱֽאחֹז ִּבזְנָבֹו ַוּיְִׁשַלח יָדֹו ַוַּיֲֽחזֶק ּבֹו ַויְִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּֽפֹו
ֵהי  ַיֲֽאִמינּו ִּכֽי נְִרָאה ֵאֶלי ֵהי יְִצָחק ֵוֽא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ֲאבָֹתם ֱא יְהָֹוה ֱא

ב ֹֽ ַוּיאֶמר יְהָֹוה לֹו עֹוד ָהֵֽבא נָא ָיְֽד ְּבֵחיֶק ַוּיֵָבא יָדֹו ְּבֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ְוִהּנֵה : ַיֲֽעק
ֶלג ב יָדֹו ֶאל ֵחיקֹו ַוּיֹֽוִצָאּה ַוּיֹאֶמר ָהֵׁשב ָיְֽד ֶאל ֵחיֶק ַוּיָׁשֶ : יָדֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֽ

א יְִׁשְמעּו ְלקֹל ָהאֹת : ֵמֵֽחיקֹו ְוִהּנֵה ָׁשָבה ִּכְבָׂשֽרֹו א ַיֲֽאִמינּו ָל ְו ְוָהיָה ִאם 
א ַיֲֽאִמינּו ּגַם ִלְׁשנֵי ָהֽאֹתֹות : ָהִֽראׁשֹון ְוֶהֱֽאִמינּו ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲֽחֽרֹון ְוָהיָה ִאם 

א  ַפְכָּת ַהּיַָּבָׁשה ְוָהיּו ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ְו יְִׁשְמעּון ְלקֶֹל ְוָלַֽקְחָּת ִמֵּמיֵמי ַהיְאֹר ְוָׁשֽ
א ִאיׁש : ִּתַּקח ִמן ַהיְאֹר ְוָהיּו ְלָדם ַּבּיַָּבֶֽׁשת ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יְהָֹוה ִּבי ֲאדֹנָי 

ם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל ַעְבֶּד ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ְּדָבִרים ָאנִֹכי ּגַם ִמְּתמֹול ּגַם ִמִּׁשְלׁשֹם ּגַ 
ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֵאָליו ִמי ָשם ֶּפה ָלָֽאָדם אֹו ִמֽי יָשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו : ָלׁשֹון ָאנִֹֽכי

א ָאֽנִֹכי יְהָֹוֽה ֵריִתי ֲאֶׁשר ְוַעָּתה ֵל ְוָאֽנִֹכי ֶאְהיֶה ִעם ִּפי ְוֽהֹו: ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲה
א ֶיֱֽחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְֽדעּון | ּוְלכֹל : ְּתַדֵּבֽר ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל 

א ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל ָּתֶׁשת ָיְֽד : ֲאֶׁשר יְַפֶלה יְהָֹוה ֵּבין ִמְצַריִם ּוֵבין יְִׂשָרֵאֽל
ֽא : ד ָחָמֽסִעם ָרָׁשע ִלְֽהיֹת עֵ  ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְונִָקי ְוַצִּדיק ַאֽל ַּתֲֽהרֹג ִּכי 

ע ְוֶאל ַהּזְֵקנִים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבזֶה ַעד ֲאֶׁשר נָׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהּנֵה : ַאְצִּדיק ָרָׁשֽ
ים ֲאֶׁשר ַיֲֽעשּו חֶׁשן ְוֵאֶּלה ַהְּבגָדִ : ַאֲֽהרן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים יִּגַׁש ֲאֵלֶהֽם

ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֹנֶת ַּתְׁשֵּבץ ִמְצנֶֶפת ְוַאְבנֵט ְוָעשּו ִבגְֵדי קֶדׁש ְלַאֲֽהרֹן ָאִחי 
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ְוֵהם יְִקחּו ֶאת ַהּזָָהב ְוֶאֽת ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת ָהַֽאְרּגָָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת : ּוְלָבנָיו ְלַכֲֽהנֹו ִלֽי
ְוָהיָה ִפֽי רֹאׁשֹו ְּבתֹוכֹו : ְוָעִשיָת ֶאת ְמִעיל ָהֵֽאפֹוד ְּכִליל ְּתֵכֶֽלת: ׁשַהָּׁשנִי ְוֶאת ַהֵּׁשֽ 

עַ  א יִָּקֵרֽ ְוָעִשיָת ַעל : ָׂשָפה יְִהיֶה ְלִפיו ָסִביב ַמֲֽעֵשה אֵֹרג ְּכִפי ַתְחָרא ִיְֽהיֶה ּלֹו 
ָליו ָסִביב ּוַפֲֽעמֹנֵי זָָהב ְּבתֹוָכם ׁשּוָליו ִרּמֹנֵי ְּתֵכֶלת ְוַאְרּגָָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִי ַעל ׁשּו

ְוָהיָה ַעֽל : ַּפֲֽעמֹן זָָהב ְוִרּמֹון ַּפֲֽעמֹן זָָהב ְוִרּמֹון ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִבֽיב: ָסִבֽיב
א יָֽמּות : ַאֲֽהרֹן ְלָׁשֵרת ְונְִׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶדׁש ִלְפנֵי יְהָֹוה ּוְבֵצאתֹו ְו

ְוַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל : ִּציץ זָָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַלֽיהָֹוֽהְוָעִשיָת 
ְוָהיָה ַעל ֵמַצח ַאֲֽהרֹן : ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהיָה ַעל ַהִּמְצנֶָפת ֶאל מּול ְּפֵנֽי ַהִּמְצנֶֶפת ִיְֽהֶיֽה

ִּדיׁשּו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְונָָשא ַאֲֽהרן ֶאת ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר יַקְ 
ר: ְוָהיָה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפנֵי יְהָֹוֽה ֹֽ ִּכי : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ

ֵדיֶהם ְונְָתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר נְַפׁשֹו ַלֽיהָֹוה ִּבפְ  קֹד אָֹתם ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵנֽי יְִׂשָרֵאל ִלְפֻקֽ
א ִיְֽהיֶה ָבֶהם נֶגֶף ִּבְפקֹד אָֹתֽם יְִּתנּו ָּכל ָהֽעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲֽחִצית ַהֶּׁשֶקל | זֶה : ְו

ּכֹל ָהֽעֵֹבר ַעל : ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲֽחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלֽיהָֹוֽה
ֽא יְַרֶּבה ְוַהַּדל : נָה ָוָמְעָלה יִֵּתן ְּתרּוַמת יְהָֹוֽהַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ׁשָ  ֶהָֽעִׁשיר 

ֵתיֶכֽם ֹֽ ְוָלַֽקְחָּת : א יְַמִעיט ִמַּֽמֲֽחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת יְהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל נְַפׁש
בַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהיָה ִלְבנֵי ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָנַֽתָּת אֹתֹו ַעל עֲ 

ֵתיֶכֽם ֹֽ ַוּיֹאֶמר ֲאנִי ַאֲֽעִביר ָּכל טּוִבי ַעל : יְִׂשָרֵאל ְלזִָּכרֹון ִלְפנֵי יְהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל נְַפׁש
ַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחֽם : ָּפנֶי ְוָקָראִתי ְבֵׁשם יְהָֹוה ְלָפנֶי ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרֽ

ּוִפֽי ַהְּמִעיל ְּבתֹוכֹו ְּכִפי ַתְחָרא : ּיַַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵֽאפֹד ַמֲֽעֵשה אֵֹרג ְּכִליל ְּתֵכֶֽלתוַ 
עַ  א יִָּקֵרֽ ַוַּֽיֲֽעׂשּו ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ִרּמֹונֵי ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן : ָׂשָפה ְלִפיו ָסִביב 

מֹנֵי זָָהב ָטהֹור ַוּיְִּתנּו ֶאת ַהַּפֲֽעמֹנִים ְּבתֹו ַוַּֽיֲֽעשּו ַפֽעֲ : ְותֹוַלַעת ָׁשנִי ָמְׁשָזֽר
ַּפֲֽעמֹן ְוִרּמֹן ַּפֲֽעמֹן ְוִרּמֹן ַעל : ָהִֽרּמֹנִים ַעל ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְּבתֹו ָהִֽרּמִֹנֽים

ַהָּכְתנֹת ֵׁשׁש ַוַּֽיֲֽעשּו ֶאת : ׁשּוֵלי ַהְּמִעיל ָסִביב ְלָׁשֵרת ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽה
ְוֵאת ַהִּמְצנֶֶפת ֵׁשׁש ְוֶאת ַּפֲֽאֵרי ַהִּמגְָּבעֹת ֵׁשׁש ְוֶאת : ַמֲֽעֵשה אֵֹרג ְלַאֲֽהרֹן ּוְלָבָנֽיו

ֽוְֶאת ָהַֽאְבנֵט ֵׁשׁש ָמְׁשזָר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָָמן ְותֹוַלַעת ָׁשנִי : ִמְכנְֵסי ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזֽר
ַוַּֽיֲֽעשּו ֶאת ִציץ ֶנֽזֶר ַהּקֶֹדׁש זָָהב ָטהֹור : ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽה ַמֲֽעֵשה רֵֹקם ַּכֲֽאֶׁשר

ַוּיְִּתנּו ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת ַעל : ַוּיְִכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַלֽיהָֹוֽה
ה נֶגַע ָצַרַעת ִּכי ִתְֽהיֶה ְּבָאָדם : ַהִּמְצנֶֶפת ִמְלָמְעָלה ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת מֶׁשֽ

ר: ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהֽן ֹֽ זאת ִּתְֽהיֶה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ
ְויָָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּֽמֲֽחנֶה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵה נְִרָּפא : ָטֳֽהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהֽן
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ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתֽי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות : ע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצֽרּועַ ֶנֽגַ
ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶֽאָחת ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש : ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשנִי תֹוַלַעת ְוֵאזֹֽב

יִַּקח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשנִי ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת  ֶאת ַהִּצּפר ַהַֽחּיָה: ַעל ַמיִם ַחִּיֽים
: ָהֵֽאזֹב ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַֽחּיָה ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמיִם ַהַֽחִּיֽים

 ֹ ר ַהַֽחּיָה ַעל ְוִהּזָה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפ
ֶדֽה ָֹ ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבגָָדיו ְוגִַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמיִם ְוָטֵהר : ְּפנֵי ַהּׂש

ְוָהיָה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי : ְוַאַחר יָבֹוא ֶאל ַהַּֽמֲֽחנֶה ְויַָׁשב ִמחּוץ ְלָאֳֽהלֹו ִׁשְבַעת יִָמֽים
ֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת זְָקנֹו ְוֵאת ּגַּבֹת ֵעינָיו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו יְגֵַּלַח יְגַַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָער

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי יִַּקח ְׁשֵנֽי ְכָבִׂשים : ְוִכֶּבס ֶאת ְּבגָָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבַּמיִם ְוָטֵהֽר
ֶעְׂשרֹנִים סֶלת ִמנְָחה ְּבלּוָלה ְּתִמיִמם ְוַכְבָשה ַאַחת ַּבת ְׁשנָָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשלָׁשה 

ֶמן ג ֶאָחד ָׁשֽ ְוֶהֱֽעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְֽמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ִלְפנֵי : ַבֶּׁשֶמן ְו
ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶֽאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת : יְהָֹוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעֽד

ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר יְִׁשַחט : ֵהנִיף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפנֵי יְהָֹוֽהג ַהָּׁשֶמן וְ 
ֶאת ַהַֽחָּטאת ְוֶאת ָהֽעָֹלה ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִּכי ַּכַֽחָּטאת ָהָֽאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש 

ָדִׁשים ֽהּוא ַעל ְּתנּו אֹזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָֽאָׁשם ְונַָתן ַהּכֵֹהן: ָקֽ
ג ַהָּׁשֶמן ְויַָצק ַעל : ְוַעל ּבֶהן יָדֹו ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶֹהן ַרגְלֹו ַהיְָמִנֽית ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמ

ָמאִלֽית ְֹ ֹו ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַהיְָמנִית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפ: ַּכף ַהּכֵֹהן ַהּׂש
ָמאִלית ְוִהּזָה ִמן ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפנֵי יְהָֹוֽה ְֹ ּוִמּיֶֶתר ַהֶּׁשֶמן : ַהּׂש

ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו יִֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּו אזֶן ַהִּמַּטֵהר ַהיְָמנִית ְוַעל ּבֶהן יָדֹו ַהיְָמנִית ְוַעל 
ם ּבֶֹהן ַרגְלֹו ַהיְָמנִית ַעל ַּדם ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן יִֵּתן ַעל : ָהָֽאָׁשֽ

ְוָעָשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת ְוִכֶּפר ַעל : רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפנֵי יְהָֹוֽה
ת ָהֽעָֹלה ְוֶאת ַהִּמנְָחה ְוֶהֱֽעָלה ַהּכֵֹהן אֶ : ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו ְוַאַחר יְִׁשַחט ֶאת ָהֽעָֹלֽה

ֽא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש : ַהִּמזְֵּבָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהֽר ֽא ְתַכֲֽחׁשּו ְו א ִּתגְנֹבּו ְו
ֶהי ֲאנִי יְהָֹוֽה: ַּבֲֽעִמיֽתֹו ְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱא ֽא ִתָּׁשֽ א : ְו

ֶקרַתֲֽעׁשֹק ֶאת  ֹֽ ֽא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּת ַעד ּב א ִתגְזֹל  ֲע ְו ֽא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש : ֵרֽ
ֶהי ֲאנִי יְהָֹוֽה א ִתֵּתן ִמְכׁשֹל ְויֵָראָת ֵּמֱֽא א ַתֲֽעשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט : ְוִלְפנֵי ִעֵּור 

א ֶתְהַּדר ְּפנֵי גָדֹול  ֽא ֵתֵל ָרִכיל : ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתֽֽא ִתָּׂשא ְפנֵי ָדל ְו
א ַתֲֽעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶע ֲאנִי יְהָֹוֽה ְוָסַֽפְרָּת ְל ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ָׁשנִים ֶׁשַבע : ְּבַעֶּמי 

 ֽ : הָׁשנִים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְל יְֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת ַהָּׁשנִים ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנ
ְוַהֲֽעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָֽעשֹור ַלחֶֹדׁש ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲֽעִבירּו 
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ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשנַת ַהֲֽחִמִּׁשים ָׁשנָה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ : ׁשֹוָפר ְּבָכֽל ַאְרְצֶכֽם
ֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלָכל יְֽׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהיֶה לָ 

א ִתְקְצרּו ֶאת : ָּתֻׁשֽבּו א ִתזְָרעּו ְו יֹוֵבל ִהוא ְׁשנַת ַהֲֽחִמִּׁשים ָׁשנָה ִּתְהיֶה ָלֶכם 
יהָ  א ִתְבְצרּו ֶאת נְזִֶרֽ ָֹ : ְסִפיֶחיָה ְו אְכלּו ִּכי יֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש ִּתְהיֶה ָלֶכם ִמן ַהּׂש ֹֽ ֶדה ּת

ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח | זֹאת : ִּבְׁשנַת ַהּיֹוֵבל ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָֽתֹו: ֶאת ְּתֽבּוָאָתּֽה
ֲערֹת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמֽזְְרֵקי ֶכֶסף  ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו ֵמֵאת נְִׂשיֵאי יְִׂשָרֵאל ַקֽ

הְׁשנֵים ָעָשר ַּכּפֹות זָהָ  ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה ָהַֽאַחת ֶּכֶסף : ב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרֽ
ֶדׁש ֹֽ : ְוִׁשְבִעים ַהִּמזְָרק ָהֶֽאָחד ּכֹל ֶּכֶסף ַהֵּכִלים ַאְלַּפיִם ְוַאְרַּבֽע ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהּק

ל ַהּקֶֹדׁש ָּכל ַּכּפֹות זָָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְמֵלאֹת ְקטֶֹרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשקֶ 
ָּכל ַהָּבָקר ָלֽעָֹלה ְׁשנֵים ָעָשר ָּפִרים ֵאיִלם ְׁשנֵים : זְַהב ַהַּכּפֹות ֶעְׂשִרים ּוֵמָאֽה

: ָעָׂשר ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה ְׁשנֵים ָעָשר ּוִמנְָחָתם ּוְׂשִעיֵרי ִעּזִים ְׁשנֵים ָעָשר ְלַחָּטֽאת
ִרים ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים ֵאיִלם ִׁשִּׁשים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ְּבַקר זֶַבֽח ַהְּׁשָלִמים ֶעׂשְ , ְוכֹל

ּוְבבֹא מֶׁשה ֶאל : ְּכָבִשים ְּבֵנֽי ָׁשנָה ִׁשִּׁשים זֹאת ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח ַאֲֽחֵרי ִהָּמַׁשח אֹֽתֹו
ת ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹן אֶֹהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוּיְִׁשַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכּפֹרֶ 

ר: ָהֵֽעֻדת ִמֵּבין ְׁשנֵי ַהְּכֻרִבים ַויְַדֵּבר ֵאָלֽיו ֹֽ ַּדֵּבר ֶאֽל : ַויְַדֵּבר יְהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמ
ְֽת ֶאת ַהּנֵרֹת ֶאל מּול ְּפנֵי ַהְּמנֹוָרה יִָאירּו ִׁשְבַעת  ַאֲֽהרֹן ְוָאַֽמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲֽע

ן ַאֲֽהרֹן ֶאל מּול ְּפנֵי ַהְּמנֹוָרה ֶהֱֽעָלה ֵנֽרֶֹתיָה ַּכֲֽאֶׁשר ִצָּוה יְהָֹוה ֶאת ַוּיַַעׂש ּכֵ : ַהּנֵֽרֹות
ְוזֶה ַמֲֽעֵשה ַהְּמנָֹרה ִמְקָׁשה זָָהב ַעד יְֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה : מֶׁשֽה

 ֹ הֲאֶׁשר ֶהְרָאה יְהָֹוה יאהדונהי ֶאת מֶׁשה ֵּכן ָעָשה ֶאת ַהְּמנ ִהָּׁשֶמר ְּבֶנֽגַע : ָרֽ
ֲהנִים ַהְֽלִוּיִם ַּכֲֽאֶׁשר  ֹֽ ַהָּצַרַעת ִלְׁשמֹר ְמאֹד ְוַלֲֽעשֹֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר  יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכ

ֹות ֹֽ ֶהי ְלִמְריָם ַּבֶּדֶר : ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲֽעש זָכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה יְהָֹוה ֱא
יִם   :ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאנִי יְהָֹוֽה :ְּבֵצֽאְתֶכם ִמִּמְצָרֽ

  
ׁש ְּפָעִמיםְׁשנֵי ְּפס יֹאַמר~    :ּוִקים ֵאּלּו ָׁש
  

א יְִצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּת ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת נֲַחַלת  ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַליִ 
יְהָֹוה יֵַחּתּו ְמִריָבו ָעָלו ַּבָּׁשַמיִם יְַרֵעם : ָתם ֵמִאִּתי נְֻאם יְהָוֽהַעְבֵדי יְהָֹוה ְוִצְדקָ 

  :יְהָוה יִָדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְויִֶּתן עֹז ְלַמְלּכֹו ְויֵָרם ֶקֶרן ְמִׁשיֽחֹו
  
  :ִמְּבִלי ְלהֹוִציָאם ִמִּפיוִויַכֵּון ְּבֵׁשמֹות ַהּקֹוֶדׁש  ,ֲעַמיִםָּפסּוק זֶה ּפַ  יֹאַמר ~
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ֹ ַּבע יְ ׁשְ נִ  . ַעל ִּדְּבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק, ַאָּתּה כֵֹהן ְלעֹוָלם, ֵחםּנָא יִ ָוה יאהדונהי וְ ה

נסּוק הּוא ֵׁשם ָקדֹוש ִויַכֵּון ֶׁשאֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ַהּפָ (   )ׁשַה
  
ֹ ַּבע יְ ׁשְ נִ  . י ַמְלִּכי ֶצֶדקַעל ִּדְּבָרתִ , ַאָּתּה כֵֹהן ְלעֹוָלם, ֵחםּנָא יִ ָוה יאהדונהי וְ ה
ְוְׁשמֹות ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו . לשנהִויַכֵּון ֶׁשאֹוִתּיֹות ְׁשנִיֹות ֶׁשל ַהָּפסּוק הּוא ֵׁשם ָקדֹוׁש (

ְוִעם ַהּכֹוֵלל ּגִיְמַטְריָא . ְׁשִכינָהּוְבגִיַמְטִריָא , ָׂשָפה ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּבגִיַמְטִריָא
  )נֹו ּוִבְׂשָפָתיו ַּבְּׁשִכינָהִּבְלׁשֹו ְלַתֵּקן ָּכל ַמה ֶׁשָּפגַם. ָלׁשֹון

  
ִהים"ת אֹוִתּיֹון הֵ  ִויַכֵּון ֶׁשֵאיִלָמה, אַהּבָ ק ַהָּפסּו יֹאַמר~  ְלַתֵּקן ָּכל ַמה , "ֱא

ִהים"ֶׁשָּפגַם ְּבֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֵצירּוֵפי ֵׁשם    :"ֱא
  

ִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲֽחנּו ָׁשם ַעל ַוּיָבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמיִם וְ 
  :ַהָּמֽיִם

  
ו "א וא"ד ה"יו. ה"ם יהוֶׁשָּלהֶ ת ֵּתבֹוי ֶׁשָראׁשֵ (ְּפסּוִקים ֵאּלּו  ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
ד "ף למ"אל, י"ו ה"ו וי"ד הי"יו, ו"י וי"ד ה"יו, י"ד ה"יו, ד"יו, י"אדנ. א"ה
א ְלַהפְ .) ם"ד מ"ה יו"ה   ! ּום ִדּבּור אֹו ַמֲעֶׂשה ַאֵחרְּבׁש ִסיק ֵּבינֵיֶהםְויִּזֵָהר ֶׁש
  

ַהְדִריֵכנִי ַבֲֽאִמֶּת ְוַֽלְּמֵדנִי : ת ֶׁשֶקר ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיֽהְיֽהָֹוה ַהִּציָלה נְַפִׁשי ִמְׂשפַ : יהוה
ֵהי יְִׁשִעי ֽאֹוְת ִקּוִ   ר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד ִּכיְוַֽאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדבַ  :יִתי ָּכל ַהּיֹֽוםִּכֽי ַאָּתה ֱא

  :ַהְרֵאנּו יְהָֹוָה ַחְסֶּד ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן ָלֽנּו: ְלִמְׁשָּפֶט יִָחְֽלִּתי
  

ּוְלַבב נְִמָהִרים יִָבין ָלָדַעת ּוְלׁשֹון  :ָּכל ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּתֽיִָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶת  :יוד
  :ֶכי יְהָֹוה ֽהֹוִדיֵענִי אְֹרחֹוֶתי ַלְּמֵדֽנִיְּדרָ  :ים ְּתַמֵהר ְלַדֵּבר ָצֽחֹותִעְּלגִ
ֵהי ְתֽׁשּוָעִתי ּתְ | ַהִּציֵלנִי ִמָּדִמים : הא ִהים ֱא ָאז יְַדֵּלג  :ַרּנֵן ְלׁשֹונִי ִצְדָקֶתֶֽא

  :    הָּכַֽאּיָל ִּפֵּסַח ְוָתרֹן ְלׁשֹון ִאֵּלם ִּכֽי נְִבְקעּו ַבִּמְדָּבר ַמיִם ּונְָחִלים ָּבֲעָרָבֽ 
ֲאדֹנָי יְהִֹוה נַָתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים  :ָּכל ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתֽ ּוְלׁשֹונִי ֶּתְהֶּגה ִצְדֶק: ואו

:    ָלַדַעת ָלעּות ֶאת יֵָעף ָּדָבר יִָעיר ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר יִָעיר ִלי אֹזֶן ִלְׁשמַֹע ַּכִּלּמּוִדֽים
  :    ְוָחֵּנֽנִי ַוֲֽאנִי ְּבֻתִּמי ֵאֵל ְּפֵדנִי
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הָ : הא ַאזְִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל ּדֹר  :י ִּכֽי ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלֽלַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי ַמְלִּכי ֵוֽא
  :ָודֹר ַעל ֵּכן ַעִּמים יְהֹודּו ְלעָֹלם ָוֶעֽד

  
יְהָֹוה ַלֲֽעׂשֹות ם ִהגְִּדיל ָאז יִָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹונֵנּו ִרּנָה ָאז יֹֽאְמרּו ַבּגֹויִ : אדני

נְצֹר ְלֽׁשֹונְ ֵמָרע  :ָּכל ְמגּֽורֹוַתי ִהִּציָלֽנִיָּדַרְׁשִּתי ֶאת יְהָֹוָה ְוָענָנִי ּומִ  :ִעם ֵאֶּֽלה
  :ְיֽהָֹוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ :ְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמֽהּו
  

הָֹוה ָּתִשיׂש ְונְַפִׁשי ָּתגִיל ַּבֽי :י ֵאין ַמְחסֹור ִלֽיֵרָאֽיות יְהָֹוָה ְקדָֹׁשיו ּכִ יְראּו אֶ : יוד
ֽ :ִּביֽׁשּוָעֽתֹו   :   ָּדְֽבָקה נְַפִׁשי ַאֲֽחֶרי ִּבי ָּתְֽמָכה יְִמיֶנ

ם יְִרְויֻן ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת: יוד הי ִּתי ַעל ֵחל ְוֽהֹוַספְ ַוֲֽאנִי ָּתִמיד ֲאיַ  :ְונַַחל ֲעָדנֶי ַתְׁשֵקֽ
םִּדְבֵרי ֲעֹונֹת ָּגְברּו ֶמּנִי ּפְ : ָּכל ְּתִהָּלֶתֽ הֹוֵל ָּתִמֽים ּופֵֹעל  :ָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרֽ

ְֹֽרנָה: ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבֽבֹו   :    יְִרֲעפּו נְאֹות ִמְדָּבר ְוגִיל ְּגָבעֹות ַּתְחּג
ַוֲֽאנִי ְתִפָּלִֽתי ְל יְהָֹוה ֵעת  :ִהים יֹודּו ַעִּמים ֻּכָּלֽםֱא| ים יֹודּו ַעּמִ : יוד הי ויו

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱֽאֶמת יְִׁשֶעֽ  ִּדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן ְוִׂשְפתֹות ְּכִסיל: ָרצֹון ֱא
יְִׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם  :יִּדְּבָרה ְלׁשֹונִי ְבִחּכִ ִהּנֵה נָא ָּפַתְחִּתי ִפי  :ְּתַבְּלֵעּנּו

ה ְצַלח ְרַכב ַעֽל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַענְָוה ֶצֶדק ְוֽתֹוְר נֹֽוָראֹות | ַוֲהָדְר : ּוגְָבעֹות ִּבְצָדָקֽ
ֽ ִהים ְוִיֽיְראּו: יְִמיֶנ ֲהֵבי  :אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶֽרץ יְָבְֽרֵכנּו ֱא ֹֽ ְוזֶַרע ֲעָבָדיו יִנְָחלּוָה ְוא
  :   ֹו יְִׁשְּכנּו ָבּֽהְׁשמ

:     ַחְסּדֹו ּוַבַּליְָלה ִׁשירה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיֽי| יֹוָמם יְַצֶּוה יְהָֹוה: יוד הי ויו הי
ִהים : ְרנֹֽוֶוֶאמּונִָתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי ָּתרּום קַ  ְּדעּו ִּכֽי יְהָֹוה יאהדונהי הּוא ֱא

א ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחּיֵנּו: ּו ַעּמֹו ְוצאן ַמְרִעיֽתֹונְַחנֽהּוא ָעָׂשנּו ְולֹו אֲ  ְוַעְּמ יְִׂשְמחּו  ַה
ַוָּתֶרם :   יַׁשּוב יְַרַחֵמנּו יְִכבֹוׁש ַעֹונֹוֵתינּו ְותְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יַם ָּכל ַחּטֹאָתם: ָבֽ

ֲעָנֽןִּכְרֵאים ַקְרנִי ּבַ  ַוֲֽאנִי : נִָוים ַּבִּמְׁשָּפט ִוֽיַלֵּמד ֲענִָוים ַּדְרּֽכֹויְַדֵר עֲ : ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֽ
ֽ ָאבֹוא ֵביֶת ֶאְׁשַּתֲֽחֶוה ֶאל ֵהֽיַכל ָקְדְׁש ְּביְִרָאֶתֽ ַהְדִריֵכנִי ַבֲֽאִמֶּת : ְּברב ַחְסְּד

ֵהי יְִׁשִעי ֽאֹוְת ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹֽום ֹ : ְוַֽלְּמֵדנִי ִּכֽי ַאָּתה ֱא ָוָה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגֽב יְה
ֵהי ַיֲֽעקב ֶסָֽלה   :ָלנּו ֱא

  
ָאַמְרִּתי ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲֽחטֹוא ִבְלׁשֹונִי ֶאְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ְּבעֹד ָרָׁשע : אלף

יְִבים ִמֵּנֽהּוְלַמַען ִּתְמַחץ ַרגְְל ְּבָדם ְלׁשֹון ּכְ : ְלנֶגְִּדֽי ֹֽ ַצִּדיק יְֶהֶּגה ִּפֽי  :ָלֶבי ֵמא
  :   ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפֽט
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ֲהֶביָה  :ּוֵמֽיְהָֹוה ַמֲֽענֵה ָלֽׁשֹוןְלָאָדם ַמַֽעְרֵכי ֵלב : למד ֹֽ ָמֶות ְוַחּיִים ְּביַד ָלׁשֹון ְוא
  : ֶּדֶֽר ִּפּקּוֶדי ֲהִבינֵנִי ְוָאִשיָחה ְּבנְִפְלאֹוֶתֽי :ִּפְרָיּֽהיֹאַכל 

הֹוֵרנִי יְהָֹוה ַּדְרֶּכ ֲאַהֵּל  :יָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּֽונֹוָתֽיֲאזִינָה יְהָֹוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקׁשִ ַהֽ : הה
  :   ַּבֲֽאִמֶּת יֵַחד ְלָבִבי ְליְִרָאה ְׁשֶמֽ

ָאבֹוָאה ֶאל וְ : ֲעַפר ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתֽנִייֵָבׁש ַּכֶחֶרׂש ּכִֹחי ּוְלׁשֹונִי ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוֽלַ : יוד
ִהים ֶאל ֵאל ִׂשְמַחת ִּגיִלי ְוֽאֹוְד ָהֽי ִמזְַּבח ֱא ִהים ֱא ֶּדֶֽר ֶׁשֶקר ָהֵסר : ְבִכּנֹור ֱא

  :    ִמֶּמּנִי ְוֽתֹוָרְת ָחֵּנֽנִי
ף ַמְרֵּפא ָלׁשֹון ֵעץ ַחּיִים ְוֶסלֶ  :י ְרָׁשִעים יְַכֶּסה ָחָמֽסְמקֹור ַחּיִים ִּפי ַצִּדיק ּופִ : מם

  :ָּבּה ֶׁשֶבר ְּבֽרּוחַ 
  

  :ְפסּוִקים ֵאלּו ר ָּכ יֹאַמרְוַאחַ , ַעד ָּכאן יֹאַמר ְּבֵרֶצף ֶאָחד~ 
  

ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפנֶי ֵמֻֽרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפנֵם : רּוַח יהוה ִּדֶּבר ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִנֽי
ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב : ַער ֵאׁש ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשֹוִנֽיַּבֲֽהגִיגִי ִתבְ : ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלׁשֹנֹֽות

ֵאָליו ִּפֽי ָקָראִתי ְורֹוַמם ַּתַחת : אֵֹמר ָאנִי ַמֲֽעַשי ְלֶמֶל ְלׁשֹונִי ֵעט סֹוֵפר ָמִהֽיר
ֹונִי ָּכל ַהּיֹום ּגַם ְלׁש: ְּתַרּנֵּנָה ְׂשָפַתי ִּכי ֲאזְַּמָרה ָּל ְונְַפִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדֽיתָ : ְלׁשֹוִנֽי

ָעִתֽי : ִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי ּכֹל ִמְׁשְּפֵטי ִפֽי: ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת ִּכי בֹׁשּו ִכֽי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרֽ
ְרחֶֹתֽי: ְּבֶדֶר ֵעְֽדֹוֶתי ַּׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל ֽהֹון ֹֽ : ְּבִפּקּוֶדי ָאִשיָחה ְוַאִּביָטה א

א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרְּֽבֻחּקֶֹתי ֶאֽ  : ִּפֽי ָפַעְרִּתי ָוֶֽאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצֹוֶתי יָָאְֽבִּתי: ְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶּכֶסף : ֲאָמַרי ַהֲֽאזִינָה יְהָֹוה ִּבינָה ֲהגִיִגֽי: ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת ִּכי ָכל ִמְצֹוֶתי ֶּצֶֽדק

יֵׁש ּבֹוֶטה ְּכַמְדְקרֹות ָחֶרב ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים : ְמָעֽטנְִבָחר ְלׁשֹון ַצִּדיק ֵלב ְרָׁשִעים ּכִ 
ֶקר: ַמְרֵּפֽא ַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֽ ְֹֽ ְּבאֶר ַאַּפיִם יְֻפֶּתה ָקִצין : ש

ֹ ַהּנָָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁש: ְוָלׁשֹון ַרָּכה ִּתְׁשָּבר ָּגֶֽרם : רֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹוןְוֵאין יִתְ . ִאם יִּׁש
ֱאֶמת ְקנֵה ְוַאל ִּתְמּכֹר ָחְכָמה ּומּוָסר : ִּכי יְַאֵּלף ֲעֹונְ ִפי ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים

ע: ּוִביָנֽה ֶחֶסד ֶוֱֽאֶמת ַאֽל יַַעזְֻב : ְּבֶחֶסד ֶוֱֽאֶמת יְֻכַּפר ָעֹון ּוְביְִרַאת יְהָֹוה סּור ֵמָרֽ
ָּכל ָאְרחֹות יְהָֹוה ֶחֶסד ֶוֱֽאֶמת ְלנְֹֽצֵרי : רֹוֶתי ָּכְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבָֽקְׁשֵרם ַעל ּגְַרּגְ 
ְׁשַלח ֽאֹוְר ַוֲֽאִמְּת ֵהָּמה : ֶחֶֽסד ֶוֱאֶמת נְִפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום נָָׁשֽקּו: ְבִריתֹו ְוֵעֽדָֹתֽיו

ה זֶַרע : נֹוֶתֽייַנְחּונִי יְִביאּונִי ֶאל ַהֽר ָקְדְׁש ְוֶאל ִמְׁשּכְ  ְוָאֽנִֹכי נְַטְעִּתי ׂשֵרק ֻּכ
ִהים ַחּיִים : ֱאֶמת ְוֵאי נְֶהַּפְכְּת ִלי סּוֵרי ַהּגֶֶפן נְָכִרָּיֽה ִהים ֱאֶמת ֽהּוא ֱא ַוֽיהָוה ֱא

ֽא יִָכלּו גֹויִם זְַעֽמֹו ּוא יִָליץ ִאם ַלֵּלִצים הֽ : ּוֶמֶל עֹוָלם ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְו
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ה: ְוַלֲֽענִָוים יִֶּתן ֵחֽן ֽא ָׁשַמע ְּגָעָרֽ ִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאיִן : ֵּבן ָחָכם מּוַסר ָאב ְוֵלץ 
ל ׁש ֵלץ ְויֵֵצא ָמדֹון ְויְִׁשּבֹת ִּדין ְוָקֽלֹון: ְוַדַעת ְלנָבֹון נָָקֽ א : ָּגֵרֽ ֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ַאְׁשֽ

ב ָהַל ַּבֲֽעַצת ְרָׁשִעים א יָָׁשֽ א ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים    :ּוְבֶדֶר ַחָּטִאֽים 
  

 ,ְלַתֵּקן ָמה ֶׁשָּפגַם. ָּלֶהםִויַכֵּון ְּבָראֵׁשי ֵתיבֹות ׁשֶ , ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעמֹוד ְויֹאַמר~ 
  :ִּפיו ִּבְׂשָפָתיו ּוְלׁשֹונֹו ְּבַהַבל

  
ָראָת ְבָאזְנֵי יְרּוָׁשַלםִ : הבל ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר יְהָוה זַָכְרִּתי ָל ֶחֶסד נְעּוַריִ  ָה ְוָקֽ

ָתיִ ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמדְ  א זְרּוָעֽהַאֲהַבת ְּכלּו ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי יָָצא ִמִּפי   :ָּבר ְּבֶאֶרץ 
א יָׁשּוב ִּכי ִלי ִּתְכַרע ָּכל ּבֶ  ִלְׁשָמְר ֵמֵאֶׁשת : ֶר ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלֽׁשֹוןְצָדָקה ָּדָבר ְו

  :ָרע ֵמֶֽחְלַקת ָלׁשֹון נְָכִרָּיֽה
  

ִּפיָה ָּפְֽתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד  :נֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות נְַפֽׁשֹוׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹו: שפה
  :ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ֽתֹוִדיֵעֽנִי :ָנּֽהַעל ְלׁשֹו

  
א  :י ְכִסיִלים יִַּביַע ִאֶּוֶֽלתָכִמים ֵּתיִטיב ָּדַעת ּופִ ְלׁשֹון חֲ : לשון ְׁשֵאִרית יְִׂשָרֵאל 

א יִָמֵצא ְּבִפיֵהם ְלׁשֹון ַתְרִמית א יְַדֵּברּו ָּכזָב ְו עּו ִּכי ֵהָמה יִרְ , יַַעׂשּו ַעְוָלה ְו
ִהיַוּיִַּגידּו ָׁשַמיִם ִצְדקֹו ִּכֽ  :ְוָרְבצּו ְוֵאין ַמַחִריד ֶנֱֽאַלְמִּתי  :ם ׁשֵֹפט הּוא ֶסָֽלהי ֱא

  :ֽדּוִמּיָה ֶהֱֽחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי נְֶעָּכֽר
  

, ִמי ָעָלה ָׁשַמיִם ְויַָרד ַא ְלִתּקּונֹום ַהּנְִצָרִכי תַהַּתֲענִּיֹויִַּקח ְּביָדֹו ֶּכֶסף ִּפְדיֹון ~ 
ְדיֹון נְַפׁשֹו ִלְצָדָקה ַלֲענִּיִים ְּכָכל ֲאֶׁשר ְויִֵּתן ּפִ , ִלְקּבֹוַע ֶאת ִמְסַּפר יְֵמי ַהַּתֲענִּיֹות

 יַַעזְרּוהּום ּוִמָּׁשַמיִ , ֵאּלּות ְלעֹונֹול ָלֵעיר ַהֻּמזְּכָ ן ֵמַהִּפְדיֹות יְִפחֹוא ֶׁשב ְוטֹו, ליּוכַ 
יִַּקח ְּביָדֹו . דֹוַּבעֲ ן ְמַסּיְִעיר ְלִהָּטהֵ א ֶׁשַהּבָ  ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ּוְכמֹו ִּתּקּונֹום ְלַהְׁשִלי

ּוָפנָיו  ,ְוַאַחר ָּכ יֲַעמֹוד יֵָחף, ֶּכֶסף ַהִּפְדיֹון ְויְַחלֹוץ נַָעָליו ְויֵֵל ַּכָמה ְצָעִדים יֵָחף
  : ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר

  
נֹוַתי ִּכי ְבָצָרה גְדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹו, ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה

ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָעְברּו רֹאִׁשי ּוְכַמָּׂשא ָכֵבד ָּכְבדּו ִמֶּמּנִי
יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
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ַהי ָּפנַי ֵאֶלי. ִתיְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשי . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱא
ְל יְהָֹוה יאהדונהי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם

ְּכֵבן . ָּדקָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצטַ . ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפנִים
א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹות א . סֹוֵרר ּומֹוֶרה ָהיִיִתי ְלָפנֶי ְו ִלְדָבֶרי 

א ַתֲעֶׂשה. ִהֵּטיִתי ָאזְנִי ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 
ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות  ָעַבְרִּתי ַעל. ּוִמיתֹות ֵּבית ִּדין

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע
ת ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלִהְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹו. ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות

ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה . ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשה
ּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר . ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור

ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה . ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. א יִָכילּו ַהַּמיִם
ֲאָבל ָּגלּוי ְויָדּוַע . ּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי. ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא א ְּבֶמֶרד, ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא א , ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתי ִּכי  ְו
ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי , ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ , ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי

ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹון , ְוהּוא ֲאֶׁשר ִהִּסיַתּנִי ּוִפַּתּנִי ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי, ִמָּבָׂשר ָוָדם
, ְוִדַּבְרִּתי ָלׁשֹון ָהַרע, ְוִׁשַּקְרִּתי, ה ֲאֶׁשר ָּפגְַמִתי ְּבִפי ּוִבְלׁשֹונִי ּוְבַהַבל ִּדּבּוִריזֶ 

ְוִדְבֵרי חֹול ְּבֵבית , ְוִדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת, ְונְִבלּות ַהֶּפה, ַוֲחנָֻּפה, ְוֵליָצנּות, ּוְרִכילּות
, ְוִכינֵיִתי ֵּׁשם ַרע ָלֶהם, ְלַעִמיַתי ַּבתֹוָרה ּוַבִמְצוֹות ְואֹונִֵתי אֹונָָאת ְּדָבִרים, ַהְּכנֶֶסת

ּוִמְתנֵַחם , ְוַעָּתה ֲאנִי ּבֹוׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתי. ְוִהְלָּבנְִּתי ְּפנֵיֶהם
. ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי 

יֲַעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו : ִּדְכִתיב, ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
חַ  ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְס . ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא

ְדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִּכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר ְונִ 
ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ , ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ים ְוַלֲעֹונֹות ְסַלח נָא ַלֲחָטאִ , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי .ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים
ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהּיֹום 

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי, ַהּזֶה ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה . ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד ִּכי 
ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר . ֶסד ְלָכל קֹוְרֶאייאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב חֶ 

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל . ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן, ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי
ִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִי
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ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן . ַעל ּגֵַּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ְוגָלּוי . ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם

ְוָכַׁשל , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , נֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה ְּבָכל ֵלבְויָדּוַע ְלפָ 
ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה , ּכִֹחי ְלִהְתַעּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶה

ָדָקה ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהּצְ . ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו
ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם , ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי

יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל , ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים ְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר . ַהַּתֲענִּיֹותִּפְדיֹון 

ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, נֲַעׂשּו ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשי
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו , ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים

ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות , ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות
יֶאּנּו יְקִ 'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות חַ ) ו"חב(ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 

ּוְלַמַען ִׁשְמ , ְצפּונְ ְּתַמֵּלא ִבְטנָם'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל
ְוִתְׁשַמע ֶאת . ָלִאים'ַקֵּבץ טְ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ַהָּגדֹול 

ּנָא 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ ) א"ארארית(ַהָּקדֹוׁש ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ 
ִּכי ֵאל ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים . ְׁשמֹוֵתינּו'ְמחֹול אַ 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'רַ 

י יְהֹוה צּוִרי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶ . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ַאָּתה
  .ְוגֲֹאִלי

  
  .נְָעַליויָכֹול ִלנְעֹול מִ  ִמָּכאן~ 
  

ְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ַּכָמה ֶׁשּיָכֹול ַמה , ִּבְמִתינּות יֵֵׁשב ְויְִלַמד ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות ַהּזֶה~ 
' ֶׁשאֹוִתּיֹות ָהא. הִויַכֵּון ְלַתֵּקן ָּכל ַמה ֶׁשָּפגַם ְּבִפיו ְּבמֹוְצאֹות ַהּפֶ , ֶׁשמֹוִציא ִמִּפיו

. ע יֹוְצאֹות ִמן ַהָּגרֹון"ִּכי אֹוִתּיֹות אהח, ּוְלַהָבנַת ָהִענְיָן ַדע. ִמְתַחְלקֹות ָּבֶהם' ב
ף "בומ. ץ ְמַהִּׁשּנַיִם"זסשר, ת ְמַהָלׁשֹון"דטלנ, ק ְמַהֵחי"ְואֹוִתיֹות גיכ

ם ֲחֵמֶׁשת ֶחְלֵקי ַהּנְָׁשָמה ַהּנְִקָרִאים ֶׁשְּכנֶגְדָ , ְוֵהם ֲחִמָּׁשה מֹוָצאֹות, ְמַהְׂשָפַתיִים
ֶׁשְּכנֶגְָדם יֵׁש ֲחִמָּׁשה עֹוָלמֹות . יְִחיָדה, ָחיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , נֶֶפׁש, )ִמְלַמָּטה ְלַמֲעָלה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות) ִמְלָמְעָלה ְלַמָּטה(רּוַחנִיִים ֶׁשַאְרַּבַעה ֵמֶהם נְִקָרִאים 
ְוֶעֶׂשר ַהְסִפירֹות ֶׁשֵהם . ּוֵמַעל ָהֲאִצילּות יֵׁש עֹוָלם ֲחִמיִׁשי נְִסָּתר יֹוֵתר, ֲעִׂשיָּה

, גְבּוָרה, ֶחֶסד, ִּבינָה, ָחְכָמה, נְִקָרִאים ֶּכֶתר, ָּבעֹוָלם' ׁשֶֹרׁש ְלָכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ה
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ֶׁשת ָהִראׁשֹנֹות, ּוַמְלכּות, יְסֹוד, הֹוד, נֶַצח, ִּתְפֶאֶרת ֵהם , ֶּכֶתר ָחְכָמה ִּבינָה ּוְׁש
ֵׁשֶׁשת , ֲחִטיָבה ֶעְליֹונָה ַהַמְׁשִּפיָעה ְּבֶׁשַבע ַהַתְחתֹונֹות ֶׁשּגַם ֵהם ִמְתַחְלִקים

, ֶׁשֵהם ְּכנֶגֶד ֵׁשֶׁשת ְקָצוֹות ָהעֹוָלם, ַהְסִפירֹות ֶחֶסד גְבּוָרה ִּתְפֶאֶרת נֶַצח הֹוד יְסֹוד
ְונְִקָרִאים ִלְפָעִמים ְּבֵׁשם , ַמֲעָרב, ַמָּטה, ַמֲעָלה ,ַמֲעָרב, ִמזְָרח, ָצפֹון, ָּדרֹום

ִהיא ". ַמְלכּות"ְוַהְּסִפיָרה ַהְּׁשִביִעית , "זְֵעיר ַאנְִּפין"ְוִלְפָעִמים ְּבֵׁשם , ְקָצוֹות
י ַהְמַקֶּבֶלת ֶאת ָּכל ַהֶּׁשַפע ּוַמַעִביָרה אֹותֹו ְלָכל ַהנְִבָרִאים ֶׁשִמַּתְחֶּתיָה ּכֹוֵלל ְּבנֵ 

ְוַהָחְכַמה ְוַהִבינָה ַהַמְׁשִפיִעים ֶאת ַהֶׁשַפע ". ְׁשִכינָה"ְוִהיא ַהּנְִקֵראת , ָהָאָדם
ִּכי ֵהם , ְלִׁשְבַעת ַהְסִפירֹות ַהַתְחתֹונֹות נְִקָרִאים ִבְלׁשֹון ַהְׁשַאָלה ְּבֵׁשם ַאָבא ְוִאָמא

. ְּכהֹוִרים ִלְבנֵיֵהם, ָלֵהם ַהֵׁשַפע ַהְמגִָלים כַֹח ִׁשְבַעת ַהַתְחתֹונֹות ָּבעֹוָלם ְונֹוְתנִים 
א ַהגְַּבָלה נְִקָרא ְּבֵׁשם ֶאֶר ַאָּפיִם ּוִבְלׁשֹון  ְוַהֶכֶתר ַהַמְׁשִפיַע ַהָּכל ְּבֶׁשַפע ְל

ְוָכל ָתג הּוא , ְוַעל  ַהאֹוִתיֹות  ֶׁשְבֵסֶפר  תֹוָרה  יֵׁש  ַתגִין .ַתְרגּום ַאִרי ַאנְִפין
ְונִקּוד ָהאֹוִתיֹות ָּכל נְקּוָדה ִהיא .  ִמְסַּפרֹו ְבגִיַמְטְריָא ֵׁשׁשּו' ִבְדמּות אֹות ו

ִׁשים)  ◌ֶ  (ְלדּוגְָמא ֶסגֹול ',  ְּבֶחְׁשבֹון ֶעֶׂשר ְּכֶחְׁשבֹון אֹות י ) ַ◌  (ְוַפַתח ,  הוא ְׁש
רֹו ֵׁשׁש ּוִמְסּפַ ' מּוְרָּכב ִמנְקּוָדה ְווַ ) ָ◌  (ְוָקָמץ . ּוִמְסַפרֹו ֵׁשׁש' הּוא ְדמּות ו

א ֵמִבין .ְוַדי ִּבְמַעט זֶה ְּכֵדי ֶׁשָּתִבין ַמה ֶׁשּתֹוִציא ִמִּפי. ֶעְׂשֵרה יְִקָרא , ַּגם ִמי ֶׁש
ָהֲאסּוִרים  יְַקֵּבל ַהִּמִּלים ֶׁשמֹוִציא ִמִּפיו ִויַתֵּקן ָּבֶהם ָּכל ַהִּמִּלים' זֶה ִויַכֵּון ֶׁשה
  :ֶׁשהֹוִציא ִמִּפיו

  
ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו , ּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּוְלֵׁשם יִחּוד ק
ְּביִחּוָדא , )ַעל יְֵדי ֶׁשַפע ֵאין סֹוף ַהַּמְׁשִּפיַע ָּבֶהם ּוְמיֲַחָדם(ה "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י

ְׂשִרים אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֲהֵרינִי מּוָכן לֹוַמר ְׁשנַיִם ְועֶ , ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַהְּקדֹוָׁשה ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּתָצֵרף ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֱא

ַוֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי , ִּכי ַרחּום ַאָּתה ּוַמְרֶּבה ְלֵהִטיב, ֶאת אֹוִתּיֹות ֵאּלּו ְלֵתיבֹות ִּכְרצֹונֶ
ְוַאנְָחֵתינּו , יְהָֹוה נֶגְְּד ָּכל ַּתֲאָוֵתינּו. ַּכָּונֵָתנּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֶ, ְּבנֵי ְּבחּונֶיָּבנֶי 

א נְִסָּתָרה ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ִמְּמ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשַּתֲעֶׂשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ּוְתַתֵּקן ָּכל ְּפגֵָמינּו ּוְפגֵָמי ָאָדם , ְת ַהְּקדֹוָׁשהּוְלַמַען ּתֹורָ , ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול

ּוְבָכל ְּפָרֵטי , ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפגְַמנּו ִּבְכָללּות ֲאִצילּות
ְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ְויְִתָּבְררּו ִויֻתְּקנּו ְויֲַעלּו ָּכל נִּצֹוֵצי הַ , ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות

ֲאֶׁשר נְָפלּו ַּבְּקִליָּפה ַעל יְֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעל , יְִחיָדה, ָחיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , נֶֶפׁש
ח "ְויְִתָּבְררּו ִויֻתְּקנּו ְויֲַעלּו ְׁשֵאִרית ָרפָ . יֵָדינּו ְּבגְִלּגּוִלים ֵאּלּו ּוְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים
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יְִחיָדה ִּדְכָללּות ּוְפָרטּות , ָחיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , ּו ָּכל ְלבּוֵׁשי נֶֶפׁשִויֻתְּקנ. נִּצֹוִצין
ְויְִתָּבְררּו ֶחְלֵקי ַהּנֶֶפׁש ֶׁשנְִפְּגמּו ְונְָפלּו ְּבנֹגַּה . ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות

ִויִהי נַֹעם , ְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁשְונֹגַּה ָּכאֹור תִ . ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ְּדֲאִצילּות
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו יְִהיּו ְלָרצֹון . ֲאדֹנָי ֱא

  :ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי
  

ֹֽה ָאַמר יְהָֹוה ֶמֶֽל יִ  ְׂשָרֵאל ְוגֲֹאלֹו יְהָֹוה ְצָבאֹות ֲאנִי ִראׁשֹון ַוֲאנִי ַאֲחרֹון ּכ
ִהֽים ּוִמֽי ָכמֹונִי יְִקָרא ְויִַּגיֶדָה ְויְַעְרֶכָה ִלי ִמּׂשּוִמי ַעם עֹוָלם : ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא

ֹֽה ָאַמר יְהָֹוֽה ְקדֹוׁש יִ : ְואִֹתּיֹות ַוֲאֶׁשר ָּתבֹאנָה יִַּגידּו ָלֽמֹו ְׂשָרֵאל ְויְֹצרֹו ָהאִֹתּיֹות ּכ
  :ְׁשָאלּונִי ַעל ָּבנַי ְוַעל ּפַֹעל יַָדי ְּתַצֻּוֽנִי

  
  :ַהזֶה 'ב' ִמים ֶאת ֵסֶדר אֹוִתיֹות אֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתיִם ְּפעָ , ַאַחר ָּכ יֹאַמר ְבַכָּונָה~ 
    
  
  
  

  :ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָּכ יֹאַמר ַאַחר~ 
  

ְּתנָה . ְּפנֵה ֵאַלי ְוָחּנֵנִי: ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ּום ְוַחּנּוןְוַאָּתה ֲאדֹנָי ֵאל ַרח
ְויְִראּו ׂשֹונְַאי ִויבֹוׁשּו , ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות ְלטֹוָבה: ֻעּזְ ְלַעְבֶּד ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת

ה יְִׂשָרֵאל ַעד יְהָֹוה יאהדונהי ׁשּובָ : ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֲעזְַרָּתנִי ְונִַחְמָּתנִי
ֶהי ִּכי ָּכַׁשְלָּת ַּבֲעֹונֶ ִאְמרּו , ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי: ֱא

ֵהינּו : ֵאָליו ָּכל ִתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּונְַׁשְּלָמה ָּפִרים ְׂשָפֵתינּו ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :ֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֶׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּוָעֵלינּו ּומַ 

  
  
  
  
  

  :ַּפַעם ַאַחת ֵסֶדר א ב זֶה ַאַחר ָּכ יֹאַמר~ 
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  בגרון                            
  בחיך                            
  בלשון                            
  בשניים                            
  בשפתים                            

  
  
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  :זֶה ַּפֲעָמיִם ָּפסּוק יֹאַמר~ 
  

  :יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  .ֶׁשיּוַכלְויְִׁשַּתֵּדל ְלָהִבין ַּכָמה . ִּבְמִתינּות יְִלַמד ִענְיָנֵי אֹוִתיֹות ֵאּלּו~ 
  

א ֵמִבין ְּכָלל ְּבנֹוְׂשֵאי זַֹהר ְוַקָּבָלה ְוֵכן ִאָׁשה יְָדְלגּו ִמָּכאן ְוַעד ַהֶקַטע , ִמי ֶׁש
  ):םָהַעּמּוִדי ְּבֶהְמֵׁש ַהֻּמְדּגָׁש( ָאְמרּו ְּבַמֶסֶכת ַׁשָבתַהַמְתִחיל 

  
, ג"סָ , ּב"ֶׁשֵהם עָ , גְַדלּותד ֶרֶמז ְלמֹוִחין ִּדָהָויֹות ּדְ "ג. ב ֶרֶמז ְלסֹוד ַהּנְִסיָרה"א
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ְוגַם , ְּבסֹוד ָחְכָמה ּוִבינָה ּוְתֵרין ִעְטִרין ְּדָחָסִדים ּוגְבּורֹות ֶׁשְּבַדַעת. ֶּבן, ה"מָ 
ן "ן ְוַאְלִפי"ה ְדיּוִדי"ֶׁשֵהם ֵׁשמֹות ְדֶאְהיֶ , ְּדִאָּמא. הֹוד יְסֹוד, ְמֻלָּבִׁשים ּתֹו נֶַצח

ו "ה. ד ֶׁשֵהם ַהְמֻלָּבִׁשים ְוַהּמֹוִחים ֶׁשְּבתֹוָכם"ז ָּבאֹוִתּיֹות גְוזֶהּו ָהָרמּו. ן"ְוֵהִהי
ח ֶרֶמז ִאיהּו ַּבּנֵַצח "ז. ן"ֶׁשֵהם זּו, ּוְׁשִכינְֵּתיּה, ֶרֶמז ְליִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא

א ְסִפיָרה ְוָההֹוד הּו, ְוַהּנֶַצח הּוא ְסִפיָרה ְׁשִביִעית ֵמֵעיָלא ְלַתָּתא, ְוִאִהי ָּבהֹוד
, י ֶרֶמז ֶׁשַהַּמְלכּות ַמְׁשֶלֶמת ֶאת זֵֵעיר ַאנְִּפין ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹות"ט. ְׁשִמינִית

ִּגַמְטִריָא ֶעְׂשִרים ְּבִמְסַּפר ' כ, ר"ל ֶרֶמז ַּבֶּכתֶ "כ: ְוַהִּתְׁשָעה ֶׁשּלֹו יְִהיּו ֲעָׂשָרה
, ֶּׁשָּכל ֶאָחד ָּכלּול ֵמֲעָׂשָרה, תָדעַ , ִּבינָה, ֶרֶמז ְלָחְכָמה' ְואֹות ל: ר ָּכנֹוָדע"כת

ִׁשים ְוַהַּדַעת ְמַחְּבָרם ֶׁשהּוא , ְוִהּנֵה ָחְכָמה ּוִבינָה ֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא. ִּגַמְטִריָא ְׁש
, ְוָצִרי ֶׁשּיִָּמֵׁש ָלֶהם ֶׁשַפע ִמְּבִחינַת ַהֶּכֶתר ְּכֵדי ֶׁשּיִזְַּדְּוגּו. ְּבִחינַת יְסֹוד ֶׁשָּלֶהם

ן "נ ֶרֶמז ֶׁשַעל יְֵדי זִּוּוג ַהּנִזְָּכר יְֻתְּקנּו ַאְרָּבָעה יּוִדי"מ: ל"הּו ֶרֶמז ִחּבּור כְוזֶ 
ְּבסֹוד ' ְוַאְרָּבָעה יּוִדין ֵהם מ. ְויֲַעלּו ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה, ּב"ֶׁשְּבֵׁשם עָ 

ַוֲחִמָּׁשה ּגְבּורֹות , ה ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדיםְוגַם יְֻתְּקנּו ַעל יְֵדי זֶ , ם"ַאְרָּבִעים יֹום ְּדׁשֹוָבִבי
ע "ס: 'ֶׁשֵהם סֹוד ַמיִם ְּדכּוִרין ּוַמיִין נּוְקִבין ְוָכל ֶאָחד ָּכלּול ֵמָחֵמׁש ֲהֵרי אֹות נ

יְִתַחְּברּו ִעם ַהַּמְלכּות , ֶרֶמז ִּכי ֵׁשׁש ַהְקָצוֹות ֶׁשֵהם ִׁשִּׁשים ֶּׁשָּכל ֶאָחד ָּכלּול ְמֶעֶׂשר
ֶרֶמז ֶׁשַהיְסֹוד יְִהיֶה , ִּגַמְטִריָא ַמיִם' צ. ִּגַמְטִריָא יְסֹוד' ק ֶרֶמז פ"פצ: ּו ִׁשְבִעיםְויְִהי

ֶּׁשָּכל , ְוֵאּלּו ַהַּמיִם ֵהם ֲחִמָּׁשה ֲחָסִדים ְוָחֵמׁש ְּגבּורֹות. ָּתִמיד ָמֵלא ַמיִם ְקדֹוִׁשים
', ִּכי רֹאׁש ְׁשָמּה ר, ִהיא ָרֵחל' ר ת ֶרֶמז אֹות"רש. 'ֶאָחד ָּכלּול ֵמֶעֶׂשר ּגִַמְטִריָא ק

ֲהֵרי ', י ִּגַמְטִריָא ר"ף הֵ "ד ָאלֶ "ִּכי ֵלָאה ְּבִמלּוָאּה ָּכזֶה ָלמֵ , ַּגם ּבֹו ָרמּוז ֵׁשם ֵלָאה
ָּכל ֶאָחד , ִּתְפֶאֶרת, גְבּוָרה, ֶרֶמז ְלֶחֶסד' אֹות ש. יֵׁש ֶרֶמז ְלֵלָאה ּוְלָרֵחל' ְּבאֹות ר

ַעל , ֶרֶמז ְלנֶַצח הֹוד יְסֹוד' ְואֹות ת', ְוֶעֶׂשר ְמֶעֶׂשר גִיַמְטִריָא ש, ָּכלּול ֵמֶעֶׂשר
, ְוַהיְינּו ֶרֶמז ִּכי ֵלָאה ְוָרֵחל ְׁשֵּתיֶהם יְִהיּו ְׁשֵלִמים ְּבֶׁשַבע ְסִפירֹות, ֶדֶר ַהּנִזְַּכר
ְוָלֵכן , ַּבת ֶׁשַבע ְּבסֹוד, ַמְלכּות, יְסֹוד, הֹוד, נֶַצח, ִּתְפֶאֶרת, גְבּוָרה, ֶׁשֵהם ֶחֶסד

מֹה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִחּנּו ַהַּביִת ִׁשְבַעת יִָמים ְוִׁשְבַעת יִָמים ַּכּנֹוָדע   .ָעָׂשה ְׁש
  

' א: ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ְוֵחֶפץ יְהָֹוה יאהדונהי ְּביֵָדינּו יְִצַלח
ֶרֶמז ַלֶּכֶתר ֶׁשהּוא ְסִפיָרא , ַהֵוי ִמְסַּפר ִׁשְבָעה, ִּגַמְטִריָא ִׁשָּׁשה ִעם ַהָּתגִין ֶׁשהּוא

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבינּו , ְויָדּוַע ֵׁשָּׁשם יֵׁש סֹוד ִׁשְבָעה. ְוהּוא סֹוד ּגְֻלָּגְלָּתא, ִראׁשֹונָה
ֹו ִׁשְבָעה ִּתּקּונִים ֶׁשַעל יָָדם יֵׁש ּב, ֵריָׁשא ְּדָאִרי ַאנְִּפין, ל ְוזֶה ְלׁשֹונֹו"י זַ "ָהֲארִ 

ר ְּדָאִרי "ְוהּוא נְִקָרא ֶכתֶ , ּגְֻלָּגְלָּתא, ְוֵאּלּו ֵהן, ֵמִאיר ָהַעִּתיק ַהִּמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוכֹו
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, ְקרּוָמא ַּדֲאִויָרא' ג. ְוהּוא מַֹח ָחְכָמה ְּדָאִרי ַאנְִּפין, ָטָלא ִּדְבדֹוְלָחא', ב, ַאנְִּפין
ֲעַמר נְֵקי ' ד. ַהְּקרּום ַהַּמִּקיף ֶאת ַהּמֹוִחין ּוַמְפִסיק ֵּבינֹו ּוֵבין ַהֻּגְלּגֶֹלתהּוא סֹוד 

ַאְׁשּגָָחא ' ו, ְוהּוא ֵמַצח ָהָרצֹון ְּדָאִרי ַאנְִּפין, ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין' ה. ֵהם ָהָאזְנַיִם
ְרְׁשָקא ְוהּוא חֹוָטָמא ְּדָאִרי נְֻקָבא ְּדפַ ' ז, ְּפִקיָחא ְוֵהם ַעיְינִין ְּדָאִרי ַאנְִּפין

ֶרֶמז , ֶׁשהּוא ָחְכָמה', ִעם ַהָּתגִין ִּגַמְטִריָא ח' ב. ְּדגְֻלָּגְלָּתא' ֲהֵרי נְִתָּבֵאר ז. ַאנְִּפין
ֶׁשהּוא ִמְסַּפר ֵׁשם , א"ִעם ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא כ' ג. ֶׁשַהָחְכָמה ִהיא ְסִפיָרה ְׁשנִּיָה

ִעם ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא ' ד. ְוַהִּבינָה ִהיא ְסִפיָרה ְׁשִליִׁשית, ִּבינָהה ֶׁשהּוא ּבַ "ֶאְהיֶ 
ָׁשה ְּבִחינֹות ֶּכֶתר. ה"ד ֶׁשְּבֵׁשם ַהַויָ "ֶרֶמז ְלאֹות יּו, ֲעָׂשָרה , ִּבינָה, ָחְכָמה, ִּכי ְׁש

ֶׁשַהֶּכֶתר ָרמּוז , עַ ֵהם ְרמּוזִים ּוְכלּוִלים ָּבּה ַּכּיָדּו, ג"ַהּנִזְָּכִרים ָהְרמּוזִים באב
ּתֹו ' ִּכי ָּתּנִיַח ו, ד"ְוַהִּבינָה ְּבִמּלּוי ַהיּו, ד ַעְצָמּה"ְוַהָחְכָמה ַּביּו, ד"ְּבקֹוץ ֶׁשל יּו

א ַסְּמָמנֵי "ֶרֶמז לי, א"ִעם ַהָּתגִין ִּגַמְטִריָא י' ה, ְּבסֹוד ָהֵבן ָּבָחְכָמה', ְויְִהיֶה ה' ד
, ָחְכָמה, ּו ִויֻתְּקנּו ַעל יְֵדי ֶהָאַרת ַהּמֹוִחין ַהּנִזְָּכִרים ֶׁשֵהם ֶּכֶתרֶׁשיְִתָּבְרר, ַהְּקטֶֹרת

ִעם ַהָּתגִין ִּגַמְטִריָא ' ז. ו ֶׁשל ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ֶרֶמז ִלְבִחינַת וא. ִּבינָה
ֲחֵמׁש ְּפָעִמים ֲחֵמׁש ִּכי , ה"א ַאֲחרֹונָה ֶׁשַּבֵּׁשם ֶׁשּנְִקֵראת כ"ֶרֶמז ַלַּמְלכּות ה, ה"כ

ז ֶׁשֵהם קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה "ְוֶרֶמז ִּבְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֵאּלּו ו, ה"ִּגַמְטִריָא כ
ִעם ' ח. 'א ַסָּמנֵי ַהְּקטֶֹרת ַהּנְִרָמז ָּבאֹות ה"ן ֶׁשיְִתיֲַחדּו ְויִזְַּדְוגּו ַעל יְֵדי ֵּברּור י"זּו

ּגַם זָָהב ֶׁשהּוא סֹוד , ֶרֶמז ְלָחֵמׁש ּגְבּורֹות ַהּנְִרָמזִים ְּביָד, ד"ִריָא יַהָּתגִין ּגִַמטְ 
ֶׁשַהַּמְלכּות ַהּנִזְֶּכֶרת ִהיא נְִבנֵית ַעל יְֵדי ַהְּגבּורֹות ְוִתְהיֶה , ד"ַהְּגבּורֹות ּגִַמְטִריָא י

ֶׁשנְִתָקנִים , ַהּתֹוָרה ֶׁשָּבּהז אֹוִתּיֹות "ֶרֶמז ְלכ, ז"ִעם ַהָּתגִין כ' ט. ְראּויָה ְלּזִּוּוג
ֶרֶמז ְלסֹוד ְרׁשּות , ו"ִעם ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא י' י. קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

מ אֹוִתּיֹות ֶמֶל "כל. י ְּדָאּנָא ְּבכֹחַ "ֶׁשּנְִתָקנִים ְּבסֹוד אבג, ו ַאָּמה"ָהַרִּבים ָרְחּבֹו י
' ֶׁשֵהם נְִקָרִאים ז. ו ַהּנִזְָּכִרים ֵהם ְּבִחינַת ְמָלִכים ַּכּנֹוָדע"י ֶרֶמז ִּכי, ְלַמְפֵרעַ 
ֶרֶמז ֶׁשיְִתָּבְררּו ִויֻתְּקנּו ְויִָּמֵׁש ָלֶהם ַחּיִים , ִעם ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא ַחּיִים' נ: ְמָלִכים

ִעם ַהָּתגִין ' ע: ֵראת ְּכִליֶרֶמז ִליְסֹוד ְּדנְֻקָבא ַהּנִקְ , ִּגַמְטִריָא ְּכִלי' ס: ִמְּלַמְעָלה
ֶרֶמז ִליְסֹוד , ִּגַמְטִריָא יְסֹוד' פ. ֶרֶמז ִליְסֹוד ְּדִאָּמא ַהּנְִקָרא נַַחל, ִּגַמְטִריָא נַַחל

ׁש אֹוִתּיֹות ֵאּלּו הּוא ִלְרמֹז, זְֵעיר ַאנְִּפין , ֶׁשיְסֹוד זְֵעיר ַאנְִּפין, ְוַכָּונַת ָהֶרֶמז ְּבָׁש
ְויִֵּתן ', ָהָרמּוז ָּבאֹות ע, יְַקֵּבל ֶׁשַפע ִמן יְסֹוד ִאיָּמא ַהּנְִקָרא נַַחל', ת פָהָרמּוז ָּבאֹו

ִעם ַהָּתגִין ִּגַמְטִריָא ' צ. 'ָהָרמּוז ָּבאֹות ס, ֶאל יְסֹוד ַמְלכּות נְֻקֵביה ַהּנְִקָרא ְּכִלי
א יֲַעבֹר, חֹק ' ק. ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ְהיֶהֶׁשָּתִמיד ּתִ , ֶרֶמז ֶׁשַהַהְׁשָּפָעה ִּתְהיֶה חֹק ְו

א , ִּכי ֶּדֶבק הּוא סֹוד ַהּזִּוּוג. ִעם ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא ֶּדֶבק ְוַהַּכָּונָה ֶׁשַהּזִּוּוג יְִהיֶה חֹק ְו
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ִּכי , יֵׁש ּבֹו ֶרֶמז ְלֵלָאה' ר. ֶׁשָּׁשם ָרמּוז ַהחֹק' ְוָלֵכן ְמֻחָּבר ִעם אֹות צ, יִָּפֵסק
ִעם ' ש. 'ִּכי רֹאׁש ְׁשָמּה ר, ְויֵׁש ּבֹו ֶרֶמז ּגַם ֵּכן ְלָרֵחל' ָאּה עֹוֶלה ִּגַמְטִריָא רְּבִמּלּו

ֶרֶמז ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ָהְרמּוזִים . יְִחיָדה, ָחיָה, רּוַח נְָׁשָמה, נֶֶפׁש, ַהָּתגִין ּגִַמְטִריָא
ִּגַמְטִריָא ' ת. ְויִָאירּו ָּבֶהם. יְִחיָדה, ָחיָה, נְָׁשָמה, רּוחַ , יְִׁשַּתְּלמּו ְּבנֶֶפׁש', ָּבאֹות ר

. יְַקְּבלּו ָּתִמיד ַמּיִין ְּדכּוִרין ְּבסֹוד ַהּזִּוּוג, ֶרֶמז ֶׁשֵּלָאה ְוָרֵחל ַהּנִזְָּכרֹות, ַמיִין ְּדכּוִרין
ְטִריָא ֶׁשָּׁשם ַהָּתגִין ֶׁשֵהם ּגִמַ , ן"א ָוִוי"ץ יֵׁש כ"ז גֶ"נְִמָצא ִּכי ְּבאֹוִתּיֹות ָשָעְטנְ 

ׁש מ"קכ ׁש ְּפָעִמים ֵׁשם , ְּבסֹוד ֲעִלי ְּבֵאר ֵענּו ָלּה, ב"ו ְּכִמנְיַן ָׁש ֶׁשהּוא סֹוד ָׁש
ׁש ְּפָעִמים מ. ב"מ ֶרֶמז , ן ַהּנִזְָּכִרים"א ָוִוי"ב ַהּנִזְָּכִרים ָהְרמּוזִים ְּבכ"ּגַם ְּבָׁש

ְוזֶהּו , ַהְּפנִיִמי ְוַהִּתכֹון ְוַהִחיצֹון, ְׁשֵלימּותְמָלִכים ּבִ ' ב ַּפְרצּוִפין ֶׁשל ז"ֶׁשיְֻתְּקנּו ַהמ
ׁש ְּפָעִמים מ ' ן ֶׁשֵהם גי"יֵׁש ִׁשָּׁשה ַוִוי, ה"ק ַחיָ "ְוִהּנֵה ְּבאֹוִתּיֹות ֵבדֶ . ב"ֶרֶמז ָׁש

ֵהם אֹוִתּיֹות זְֵעיר ַאנְִּפין , ץ"ז גֶ"ְוִהּנֵה אֹוִתּיֹות ָשָעְטנֶ . י"י חַ "ְּכִמנְיַן חַ , ו"ל
א "ִּכי ָּבאֹוִתּיֹות ַהּנִזְָּכִרים יֵׁש כ, ּוָבזֶה יּוַבן ַא טֹוב ְליְִׂשָרֵאל, ּנְִקָרא יְִׂשָרֵאלהַ 

ְבזְֵעיר ַאנְִּפין ֶׁשנְִתְקנּו ְונְִכנְסּו ָהאֹורֹות , ְונֲַעׂשּו טֹוב ְליְִׂשָרֵאל, ן ִמנְיַן ַא"ָוִוי
ז "ְּכנֶגֶד כ, א ְוִׁשָּׁשה"ֶׁשֵהם כ, ן"ז ָוִוי"כְונְִמָצא ַס ָּכל ַהָּתגִין הּוא . ִּבְפנִים

ּגַם ֶאְפַׁשר . ְוֻכָּלם נְִתָקנִים ִּבְׁשֵלימּות ְונֲַעִׂשים זַ ְויָָׁשר ָּפֳעלֹו, אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה
 ֶׁשהּוא יְסֹוד, ב ְּכִמנְיַן ִּבנְיִָמין"ו ִּגַמְטִריָא קס"ו ול"קכ, יְִתָּבַר' ִלְרמֹז ְּבֶעזְַרת ה

ְּבַאְלָפא ', ְועֹוד נָבֹא ִלְרמֹז ְּבֶעזְַרת ה. ן ִמן ֵּברּוִרים ַהּנִזְָּכִרים"ֶׁשַּמֲעֶלה מַ , ְּדנְֻקָבא
ְוהּוא ִּכי אֹוִתּיֹות , ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה. ע"א ְדַאְחהָ "ֵביתָ 
ֶרֶמז . ג"יֲַעֶלה ִמְסַּפר שמ, ִמְסַּפר ּגָרֹוןע ִעם "ָצֵרף ִמְסַּפר ַאְחהָ . ע ַּבָּגרֹון"ַאְחהָ 

ן "ה ְּדִמּלּוי ַאְלִפי"א ְּבַהַויָ "ּב ָקסָ "ן ֶׁשֵהם עָ "ה ְּבִמּלּוי יּוִדי"ה ְוֶאְהיֶ "ֶׁשּיִָאירּו ַהַויָ 
ְוָלֵכן ִמְסָּפר זֶה עֹוֶלה ִּגַמְטִריָא . ג"שמ' גי, ה ְוַס ַהּכֹל"ה וס"י ֶׁשֵהם מ"וַאדֹנָ 

ְוגַם ְּבִחינַת ֵׁשם . ה"ן ִּגַמְטִריָא מָ "ה ְּבִמּלּוי ַאְלִפי"ִּכי ַהַויָ , ּטֹוב ּוַמה ּנִָעיםִהּנֵה ַמה 
ְוָלֵכן ִסּיֵם ַהָּפסּוק ֶׁשֶבת ַאִחים ּגַם יַַחד . 'ה ְּבסֹוד ָמה ָאִׁשיב ַלה"י נְִקָרא מָ "ַאדֹנָ 

עֹוֶלה ִּגַמְטִריָא , ְסַּפר ֵחיק ִעם מִ "ִהּנֵה ָצֵרף ִמְסַּפר גִיכָ , ק ַּבֵחי"גִיכָ . ְוָהֵבן
, ד ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ַהַּמְלכּות"ף יּו"ד ָאלֶ "ד יּו"י ְּבִמּלּואֹו יּו"ְּכִמנְיַן ֵׁשם ייא, א"קע

י ִמֵּׁשם "ְויֵׁש ָׁשם ייא, ְוזֶה ְמַקֶּבֶלת ָרֵחל, ג"י ִמֵּׁשם סָ "ְויָדּוַע ֶׁשּיֵׁש ָׁשם ייא
ת ִעם ִמְסַּפר "ִמְסַּפר ַדְטָלנָ , ִהּנֵה ָצֵרף, ת ַּבָּלׁשֹון"ְטָלנָ דַ . ְוזֶה ְמַקֶּבֶלת ֵלָאה, א"ָקסָ 

ֶרֶמז ֶׁשַעל יְֵדי ִּתּקּון , יֲַעֶלה ַהִּמְסָּפר ִּגַמְטִריָא ָמִׁשיַח ָמֵלא ִעם ַהּכֹוֵלל, ָלׁשֹון
, ה ְּביֵָמינּו ָאֵמןַהָּלׁשֹון יְִתַמֵּלא ַהָּמִׁשיַח אֹורֹות ְּגדֹוִלים ְויָבֹא ִלגְאֹל אֹוָתנּו ִּבְמֵהרָ 

ְוָלֵכן . ְוָאז יְֻקּיַם אֹותֹו זְַמן ַמה ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ּכֹוס יְׁשּועֹות ֶאָּׂשא
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ִהּנֵה ָצֵרף , ץ ַּבִּׁשּנַיִם"זְָסֶׁשרָ : ָלׁשֹון, ת"ּגִַמְטִריָא ַדְטָלנָ , ּכֹוס יְׁשּועֹות ִעם ַהּכֹוֵלל
ְוַהַּכָּונָה ֶׁשָאז , ן"יֲַעֶלה ַהִּמְסָּפר ּגִַמְטִריָא ֶאֶלף ז, ץ ּוִמְסַּפר ִׁשּנַּיִם"ִמְסַּפר זְָסֶׁשרָ 

, פ ַּבְּׂשָפַתיִם"בּומַ . נִזֹנִים ֲאנְַחנּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל ִמן ָהֲאִצילּות ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ֲאָלִפים
, ח"ִּמְסָּפר גִיַמְטִריָא ַתְתְקנַ יֲַעֶלה הַ , פ ּוִמְסַּפר ְׂשָפַתיִם"ִהּנֵה ָצֵרף ִמְסַּפר בּומַ 

ֶרֶמז ֶׁשַעל יְֵדי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר , ה"ׁש הֵ "ו ֵרי"ו ַוי"ְּכִמנְיַן ּתֹוָרה ְמֵלָאה ָּכזֶה ַּתי
, אֹוִרים ּגְדֹוִלים, יְִתַמֵּלא זְֵעיר ַאנְִּפין ַהּנְִקָרא ּתֹוָרה, יֹוִציא ָהָאָדם ִּבְׂשָפָתיו
ְלִהזְַּדֵּוג ּוְלַהְׁשִּפיַע , א ֵּבין נֶַצח ָוהֹוד ַהּנְִקָרִאים ְׂשָפַתיִםְויְִתעֹוֵרר ַהיְסֹוד ֶׁשהּו

ד "ן ַלמֵ "ְוָלֵכן ִמְסַּפר ַהּנִזְָּכִרים עֹוֶלה ַּגם ֵּכן ִּגַמְטִריָא ֻׁשְלָחן ָמֵלא ִׁשי, ַּבַּמְלכּות
ן אֹורֹות ַרִּבים ֶרֶמז ֶׁשַהַּמְלכּות ַהּנְִקֵראת ֻׁשְלָחן ִּתְתַמֵּלא ַּגם ּכֵ , ן"ת נּו"ֵחי

ִּכי . ְוָאז יְֻקּיַם ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּפסּוק ְויְָׁשָבה יְרּוָׁשַליִם ָלֶבַטח, ּוגְדֹוִלים ַעל יְֵדי ַהּזִּוּוג
ׁש ֵּתיבֹות ֵאּלּו עֹוִלים ַּכִּמְסָּפר ַהּנִזְָּכר ְרצֹון יְֵרָאיו , ְוָאז יְִתַקּיֵים ַּגם ֵּכן ַהָּפסּוק. ָׁש

  .ְוַהּכֹל ִּבזְכּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּתְהיֶה ְמֵלָאה ְוָהֵבן, ַּגם ֵּכן עֹוֶלה ַהִּמְסָּפר ַהּנִזְָּכרׁשֶ , יֲַעֶׂשה
ב אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה "ת ֶרֶמז ְלכ"א. ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ְוַׁשב ְלׁשֹון . ְמָלִכים' ז' יֶרֶמז ֶׁשֵהם ְּבחִ , ב"ש אֹוִתּיֹות ש"בַ . ו"ֵמָאֶלף ְוַעד ָּתי
ֶרֶמז ֶׁשַהִּׁשְבָעה ְמָלִכים ַהּנִזְָּכִרים ֵהם , ק"ר דַ "גַ. ְּכמֹו ַׁשב ְׁשַמְעְּתָתא, ִׁשְבָעה

ְוזֶה , ק"ּגִַמְטִריָא דַ , ן"ְּפָעִמים ּבֶ ' ּוב, ְוָצִרי ְלַהֲעלֹוָתם ָׁשם, ן"ְּבִחינַת ֵׁשם ּבֶ 
ע אֹוִתּיֹות עֹז "זַ . פ אֹוִתּיֹות צֹוֶפה"ץ וַ "ֶרֶמז הַ , ע"פ זַ "צ וַ "הַ . ק"ר דַ "ֶׁשָּכתּוב גַ

ָצִרי ָהָאָדם ִלְהיֹות , ְמָלִכים' ְּכֵדי ְלַתֵּקן ַהז, ְוַהַּכָּונָה. ֶרֶמז ַלּתֹוָרה ֶׁשּנְִקֵראת עֹז
ֶמז ַלּנְָׁשמֹות רֶ , ן"ס טַ "חַ . ִּכי ָּבּה יְֻתְּקנּו ַהּכֹל, צֹוֶפה ּוַמִּביט ַּבּתֹוָרה ַהּנְִקֵראת עֹז

ְּכלֹוַמר ָחס ַעל אֹוָצר ַהּנְִקָרא , ְּכמֹו ַטב ְלֵמיַתב ַטן דּו, ן הּוא גּוף"ִּכי טַ , ֶׁשַּבּגּוף
, ל"ם כָ "יַ : ִּכי ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ַעד ֶׁשיְִכלּו ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשַּבּגּוף, ּגּוף ְּכֵדי ְלַתְּקנֹו

ַהֵּׁשם . ל"ִעם ַהיְסֹוד ַהּנְִקָרא כָ , ם"ַּמְלכּות ַהּנְִקֵראת יַ ֶרֶמז ֶׁשָאז ָּבזֶה ְּתַחֵּבר הַ 
  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון. יְִתָּבַר יַַעזְֵרנּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו ָּתִמיד

  
ף ֶׁשהּוא ְּבִחינַת "ֶרֶמז ָאלֶ , ס"ָאחָ . ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ִּכי ַחּיִים ֵהם ִמן ַהָחְכָמה , ס יִָּמֵׁש ִמֶּמּנּו ַחּיִים"ח. ף ָחְכָמה"סֹוד ָאלֶ ָחְכָמה ּבְ 
יִָּמֵׁש ִמֶּמּנָּה ַהָּמזֹון ֶׁשהּוא , ע ֶרֶמז ַהִּבינָה ֶׁשִהיא ְסִפיָרה ְׁשנִּיָה"ָבטָ . ַּכּנֹוָדע
' ְוזֶהּו ב, ַמְטִריָא ֶלֶחם ִעם ַהּכֹוֵללע ּגִ"ְואֹוִתּיֹות טָ . ִּכי ְמזֹונֵי ִמִּבינָה ַּכּנֹוָדע, ַהֶּלֶחם

, ִּבינָה, ְּבסֹוד ָחְכָמה, פ ֶרֶמז ֶׁשַהַּדַעת ֶׁשהּוא ְסִפיָרה ְׁשִליִׁשית ַלָחְכָמה"גִי. ע"טָ 
', ְוזֶהּו ג, פ"ֶׁשהּוא עֹוֶלה ִמְסַּפר י, י"יִָּמֵׁש ַליְסֹוד ֶׁשהּוא ָרמּוז ָּבאֹות ַצדִ , ַדַעת
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ֶרֶמז , ץ"ַדכָ . ִעם ַהּכֹוֵלל, פ"ֶׁשֵהם ִמְסַּפר י, י"ה ַאדֹנָ "זִּוּוג ַהַויָ ַּגם ָרמּוז . פ"י
ֵהן ָרֵחל ֵהן ֵלָאה ַּכּנִזְָּכר ְּבסֹוד ַּכָּונַת ְלדֹור ָודֹור , ת ֶׁשִהיא ֶרֶמז ְלַהַּמְלכּות"ָּדלֶ 

, י"ַמְטִריָא קּגִ, ץ"ְואֹוִתּיֹות כ, ִּכי ֵהם ֶּדֶלת ּוְכנִיָסה ַלֲאִצילּות, ַהְמִליכּו ָלֵאל
ְוַהַּכָּונָה ֶׁשִּתְׁשַּתֵּלם ַהַּמְלכּות ְּבֶהָאַרת . י ְּבסֹוד נֵס"ה ְוַאדֹנָ "ֶׁשהּוא ִמְסַּפר ֵׁשם מָ 

ַּגם הּוא ְּבגִיַמְטִרּיָא , ץ סֹוד נֵס ַהּנִזְָּכר"כ, ַהַּמְלכּות' ְוזֶהּו ד, י"ה ְוַאדֹנָ "ֵׁשם מָ 
' ֶרֶמז ַהַּמְלכּות ֶׁשִהיא ה, ק"ַהלָ . ְתַמֵּתק ַּבֲחָסִדיםֶׁשהּוא סֹוד ַהֶחֶסד ֶׁשּתִ , יִָמין

ַּגם ָּתִאיר ָּבּה ָהַעיִן ֶׁשִהיא ִּגַמְטִריָא . ל"ְּתַקֵּבל ּגְבּורֹות ֶׁשֵהם ּגִַמְטִריָא ק, ַאֲחרֹונָה
את יֲַעֶלה ִויַקֵּבל ֶׁשַפע ִמן ַהָחְכָמה ֶׁשּנְִקרֵ , ֶׁשהּוא ַהִּתְפֶאֶרת' ֶרֶמז ו, ר"ְומ. ל"ק
ֶאת ַהּמֹוִחין , ת ֶרֶמז ֶׁשיְַקֵּבל ַהזְֵעיר ַאנְִּפין ַהּנִזְָּכר"זנש. ִּכי ָרם הּוא ַּבָחְכָמה, ם"רָ 

ֶׁשעֹוִלים , ו ְּבִמּלּוָאם"י ְוַאְרָּבָעה יה"ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה אה, ַהּנְִקָרִאים ְׁשנֹות ַחּיִים
ְּכלֹוַמר ַהַּמְלכּות , ן"תש' אֹו ֶרֶמז ז. ת"נשְוִעם ַהּכֹוֵלל ִּגַמְטִריָא ז, ִּגַמְטִריָא ְׁשנֹות
ְּבסֹוד ֲאֶׁשר ָׂשם , ן"ה נְהֹוִרין ָהעֹוִלים תש"ְּפָעִמים ָשעָ ' ְּתַקֵּבל ב, ֶׁשִהיא ְׁשִביִעית
ִּכי ֵאֶׁשת ַחיִל ִעם ַהּכֹוֵלל . ְוָלֵכן ַהַּמְלכּות נְִקֵראת ֵאֶׁשת ַחיִל, ֵׁשמֹות ָּבָאֶרץ
ְוִתְהיֶה ְּבסֹוד , ְבאֹורֹות ֵאּלּו ִּתגְַּדל ַהַּמְלכּות ַהּנְִקֵראת ַׁשָּבתּו. ן"ִּגַמְטִריָא תש
  .ה ַהּנִזְָּכִרים"ְפַעִמים ָשעָ ' ֶׁשהּוא ְּכִמְסַּפר ב, ַׁשָּבת ַהָּגדֹול

  
, ם"ּבָ . ֶרֶמז ְלֵׁשם ֵאל ֶׁשהּוא ֶחֶסד, ל"אֶ . ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה

ֶרֶמז ֶׁשּיִָאירּו ֵׁשמֹות ַהּנִזְָּכִרים ַּבַּמְלכּות ַהּנְִקֵראת , ן"גַ. ב ַהְמָבֵרר"ֶמז ְלֵׁשם מרֶ 
ֶרֶמז ֶׁשנֹגַּה ִּתַּתֵּקן , ע ִּגַמְטִריָא ֶאֶבן טֹוָבה"הַ . ס ּגִַמְטִריָא נֹגַּה ֶרֶמז ַלנֹגַּה"דַ . גַן

פ ּגִַמְטִריָא "וַ . ר ִּתְהיֶה ֶאל ְמקֹום ַהּקֶֹדׁשְונֹגַּה ָּכאֹו, ְוִתְתָּבֵרר ְוִתְהיֶה ֶאֶבן טֹוָבה
, ץ"זַ . ה"י יְֻתַּקן ַעל יְֵדי ֵׁשם ֶאְהיֶ "ֶרֶמז ֶׁשְּבִחינַת ֵׁשם ַאדֹנָ , י"ה ַאדֹנָ "ֶאְהיֶ 

ג "גִיְמַטְריָא סָ , ק"חָ . ן"ה ּובֶ "ן ֶׁשֵהם מָ "ֶרֶמז ְלִחּבּור ְוזִּוּוג זּו, ה ֶּבן"גִיְמַטְריָא מָ 
ְוהּוא ֶמֶל ַהְּׁשִמינִי , ִּגַמְטִריָא ָהָדר. ר"טָ . ה"ג ְּבֵׁשם מָ "ֶׁשּיִָאיר ֵׁשם סָ ֶרֶמז , ה"מָ 

ֶרֶמז ַלֶחֶסד ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשּנְִּתַּקן , ל"ׁש ִּגַמְטִריָא ֶעֶׂשר ְּפָעִמים אֵ "יֵ . ֶׁשהּוא ַהיְסֹוד
ְּבְּכָפִלים . ה"ג מָ "ּב סָ "ֶרֶמז ְלִחּבּור ֵׁשם עָ , ת"ּכָ . ְּבסֹוד ַהֶחֶסד, ָהָדר ַהּנִזְָּכר
ְוַהַּכָּונָה ֶׁשַעל יְֵדי ִּתּקּון ָהָדר , ך"ת' ְוִעם ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹות ֶׁשָּלֶהם גי, ס"ָהעֹוִלים ש

ּב "ֶׁשִּמן ִחּבּור עָ , ַּגם ֶרֶמז. ה"ג ְלָהִאיר ְלֵׁשם מָ "ּב סָ "ַהּנִזְָּכר ָאז נְִתַחְּברּו ֵׁשמֹות עָ 
  .ה"ג יָָצא ֵׁשם מָ "סָ 
  

ף "ֶרֶמז ְלָאלֶ , ף"ק ִּגַמְטִריָא ָאלֶ "ִאי: ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
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ָׁשה ַאְלִפין , גַָלׁש. ְּכלֹוַמר ִּתֵּקן אֹותֹו, אֹוִתּיֹות ֶּבֶר, ר"ָבכָ . ה"ְדֶאְהיֶ  ֶרֶמז ִלְׁש
ֵהם , ת"ָדמָ . ֶלג ֶׁשיְֻתְּקנּו ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשםג ַּכּנִזְָּכר ְּבסֹוד ַהּׁשֶ "ה ֶׁשעֹוִלים ֶשלֶ "ְדֶאְהיֶ 

, "ָהנָ . ְּבסֹוד ּוִמַּדת יַָמי ַמה ִהיא, ת"ַאְלִפין ֶׁשל ֶאְהיֶה ֶׁשעֹוִלים ְּבגִיַמְטִרּיָא ִמדַ ' ד
, ף ִמְׁשנֶה"ְּכִמנְיַן ֶכסֶ , ה" ִּגַמְטִריָא תקנ"אֹו יְִרמֹז ָהנָ . אֹוִתּיֹות ּכֵֹהן ְּבסֹוד ַהֶחֶסד

ֶרֶמז , ף ָׁשלֹום"ּו ְּכִמנְיַן רֹודֵ "ּגִַמְטִריָא ַּתְרס, ם"ַוסָ . ֶרֶמז ַלֲחָסִדים ְּכפּוִלים
. ְורֹוֵדף אֹוָתם ַהיְסֹוד ַהּנְִקָרא ָׁשלֹום, "ף ִמְׁשנֶה ָהְרמּוזִים ְּבאֹוִתּיֹות ָהנָ "ֶׁשֶכסֶ 

מֹז ִּכי ַהֲחָסִדים ָהְרמּוזִים ִלרְ , ִעם ַהּכֹוֵלל, ַע ֶלֶכת"ְוגַם הּוא ְּבגִיַמְטִרּיָא ַהְצנֵ 
ּו ּגַם ֵּכן אֹוִתּיֹות "ְוָלֵכן ַּתְרס. ֵהם ְמֻכִּסים ְּבסֹוד ֵמַאֲהָבה ְמֻסָּתֶרת, "ָּבאֹוִתּיֹות ָהנָ 

ִּכי ַּבֲחָסִדים ַרב , "ם ָּבנַיִ "ב ְׁשלֹו"ְוגַם הּוא ְּבגִיַמְטִרּיָא ְורַ , ְלׁשֹון ֶהְסֵּתר, ֹו"ִסְתר
ִּכי ַּבֲחָסִדים יְִהיֶה ְּפֵאר , ת"ר ַמְלכּו"ְּכִמנְיַן ְּפאֵ , ן"זַעָ . יְִׂשָרֵאלָׁשלֹום ַעל 

ֶרֶמז ֶׁשַהַּמְלכּות , ת"ף ַׁשּבָ "ִּגַמְטִריָא מּוסַ , ף"ַחפָ . ִּכי יְִתַמְּתקּו ְּגבּורֹוֶתיהָ , ַלַּמְלכּות
ֶׁשֵהם ֲעֻקִּדים , ת ָהעֹוָלמֹותּגַם ֶרֶמז ֶׁשְּכָללּו. ֶׁשּנְִקֵראת ַׁשָּבת יְִהיֶה ָלּה ּתֹוֶסֶפת

ֶׁשעֹוִלים ּגִַמְטִריָא ַׁשָּבת יְִהיֶה ָלֶהם ּתֹוֶסֶפת ְוֶהָאָרה ַעל יְֵדי , נְֻקִּדים ְּבֻרִּדים
, ץ"ָטצָ . ְוָלֵכן הּוא ְּבגִיַמְטִרּיָא ֲאדֹנַי ְׂשָפָתי ִּתְפַּתח. ְוזֶהּו מּוַסף ַׁשָּבת, ַהֲחָסִדים

ִּכי ַעל יְֵדי ֶהָאַרת ֵאל . ת"ם ַהְּבִריֹו"ּוְבגִיַמְטִרּיָא ְׁשלֹו, י ָמֵלא"ל ָׁשדַ "ִּגַמְטִריָא אֵ 
ץ ַהּנִזְָּכר ִּגַמְטִריָא ְּפֵאר "ּגַם ָטצָ . יְִהיֶה ְׁשלֹום ַהְּבִרּיֹות ְלַמָּטה, ַׁשַּדי ְלַמְעָלה

, ָּבאֹוִתּיֹות ַהּקֹוְדִמיםִלְרמֹז ִּכי ָּכל ַהִּתּקּונִים ְוַהַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר נְִרְמזּו , ַהְּתׁשּוָבה
ְּתׁשּוָבה , ֶׁשָהָאָדם יֲַעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ְמפֶֹאֶרת, ַהּכֹל יְִהיֶה ַעל יְֵדי ְּפֵאר ַהְּתׁשּוָבה

ְויִָׁשיֵבנּו , ַהֵּׁשם יְִתָּבַר יַַעזְֵרנּו ַעל ְדַבר ְּכבֹוד ְׁשמֹו. ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ְׁשֵלָמה
נִזְֶּכה ַלֲעלֹות , ן ֵּכן יְִהי ָרצֹון ְוַעל יְֵדי ַהְּתׁשּוָבה ַהְמפֶֹאֶרת ַהּזֹוִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ָאמֵ 

ר "ְוָלֵכן ֶּפאֵ . ְּבִסילּוק ֶעֶרב ָרב ְוַהּזִֵדים ִמּתֹוָכּה, ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְּגאּוִלים
ָאֵמן ֵּכן , ַהַחּיִיםֶׁשנִיַרׁש ֶאֶרץ , ּו ָאֶרץ"ם יִיְרׁש"ה עֹוֶלה ִּגַמְטִריָא ַוֲענִָוי"ַהְתׁשּובָ 

  .יְִהי ָרצֹון
  

ּגִַמְטִריָא רֹאׁש ַהְּגִוּיָה , ט ְּבִמילּוָאם"אַ . ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ִּגיַמְטִריָא ְׂשָפַתיִם ֶׁשֵהם נֶַצח ְוהֹוד ֶׁשנְִקָרִאים , ח ְּבִמּלּוי"בַ . ן"ֶׁשהּוא ַהיְסֹוד ּבֶ 

ְוַהִּתּקּון ֶׁשּלֹו ַעל יְֵדי ַהְּׂשָפַתיִם ֶׁשעֹוֵסק , ַהיְסֹוד הּוא ֵּבין נֶַצח ְוהֹודוְ . ְׂשָפַתיִם
ּו "ד. ן אֹורֹות"ֶרֶמז ְלקַ , ן"ּגִַמְטִריָא קַ , ז ְּבִמּלּוי"אֹוִתּיֹות גַ, צ"ּו יַ "ז ד"גַ. ַּבּתֹוָרה

ַּכָּונָה ֶׁשַּפְרצּוף זֵֵעיר ַאנְִּפין ַהּנְִקָרא ְוהַ . ִאיָלנָא ְּדַחּיֵי, צ"יַ . ְּבִמּלּוי ּגִַמְטִריָא ַּפְרצּוף
ּגִַמְטִריָא , ף ְּבִמּלּוי"ִהּנֵה כַ , ס"ע מַ "ף לַ "כַ . ן אֹורֹות"לֹוֵקַח קַ , ִאיָלנָא ְּדַחּיֵי
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. הּוא ַהיְסֹוד ֶׁשּנְִקָרא ַצִּדיק. ִּגַמְטִריָא ַצִּדיק, ע ְּבִמּלּוי"לַ . ְּכִמנְיַן ֵאל ָמֵלא, ה"קפ
ְוַהַּכָּונָה ֶׁשַעל יְֵדי ַהְמָׁשַכת ַהֲחָסִדים יְִתַחֵּבר ַהיְסֹוד , ַמְטִריָא ֵלָאה ְּבִמּלּוָאּהס ּגִ"מַ 

ך ִעם ֲעָׂשָרה "ְּכִמנְיַן ֲחֵמׁש ְּגבּורֹות ַמנְָצפַ , ּגִַמְטִריָא ָרץ, ץ ְּבִמּלּוי"קֵ . ִעם ֵלָאה
יִֵּתן ָלּה ַחֵמׁש , ּוּוג ֶׁשּיִזְַּדֵּוג ַהיְסֹוד ִעָּמּהְוַהַּכָּונָה ְּבזִ , ְּבסֹוד ְּפִרי, ּכֹוְלִלים ֶׁשָּלֶהם

, ְּכִמנְיַן ָרֵחל ְּבִׂשְמָחה, ה"ּגִַמְטִריָא ַתְקצַ , ף ְּבִמּלּוי"רַ . ְּגבּורֹות ֶׁשָּלּה ְמֻמָּתִקים
, ִאָּמאִּכי יָדּוע ֶׁשַהִׂשְמָחה ִהיא ּבְ . ְוֵהם ֶהָארֹות ִאָּמא, ֶרֶמז ֶׁשִּתְהיֶה ָרֵחל ְּבִׂשְמָחה

, ְוָכל ִׂשְמָחה ְּבָבָׂשר ְויַיִן, ְוֵכן ַהַּמְלכּות נְִקֵראת ֵּכן ִמִּצָּדּה, ֵאם ַהָּבנִים ְׂשֵמָחה
ֶׁשהּוא ַאָּבא , ָרֵחל ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוגַם עֹוד יְִהיֶה ַהִּמְסַּפר. ֶׁשֵהם ַהְּגבּורֹות ַהְמֻמָּתִקים

, ן ְּבִמּלּוי"ש. י נְִרְמזּו ָּבה ֶהָארֹות ַאָּבא ְוִאָמאֲהרֵ . ֶׁשהּוא סֹוד ַהַּמֲחָׁשָבה ַּכּנֹוָדע
, א"ּב ָקסָ "ְּבסֹוד עָ , ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ַאָּבא ְוִאָמא, ל"ְפַעִמים ֶרגֶ' ב, ו"ִּגַמְטִריָא תס

ְוהּוא ִחּבּור ַאָּבא ְוִאָמא ֲאֶׁשר ֵמִחּבוָרם ְוזִּוּוגָם יַַחד יִָּמֵׁש ֶׁשַפע . ּב"א עָ "ָקסָ 
ם "תַ . ַּכֲאֶׁשר נְָבֵאר ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם, ם"רֹות ַלַּמְלכּות ָהְרמּוזָה ָּבאֹוִתּיֹות תַ ְואֹו

ְוַהַּכָּונָה ֶׁשאֹורֹות ַאָּבא . ּו ְּכִמנְיַן ַמְלכּות"ּגִַמְטִריָא ַתצ, ם"ו מֵ "ַּתי, ְּבִמּלּוי ָּכזֶה
א "א ֵביתָ "ּגַם נְִרָמז ְּבסֹוף ַאְלפַ . תן יִָּמְׁשכּו ַלַּמְלכּו"ְוִאָמא ָהְרמּוזִים ָּבאֹוִתּיֹות ש

, ח ִהיא ְּבִתּקּון ַהַּמְלכּות"ט ּבַ "א זֹו ְדאַ "א ֵביתָ "ִלְרמֹז ִּכי ַאְלפַ , זֹו ִמְסַּפר ַמְלכּות
. ֶרֶמז ֶׁשַהַּמְלכּות ִתְהיֶה ָמלֹון ָׁשֵלם ַלִתְפֶאֶרת, ּגִַמְטִריָא ָמלֹון ָׁשֵלם. ּו"ְוָלֵכן ַתצ
, ִּכי ַהַּמְלכּות נֲַעָׂשה ָלּה ֶסֶמ ַעל יְֵדי ַהָּׁשלֹום הּוא ַהיְסֹוד,  ָׁשלֹוםֶסמֶ , ְוגַם הּוא

ַוֲאַמְרֶּתם ּכֹה ֶלַחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְת ָׁשלֹום . ֶמֶל ַהְּׁשִמינִי ַהּנְִקָרא ָׁשלֹום, ֲהַדר
ַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ּבְ . ְוָכל ֲאֶׁשר ְל ָׁשלֹום

  .ְוַעל ָּכל יְִׂשָרֵאל ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון
  
ם 'ּגַ .) ל"ִּגימֶ . (ְפֶאֶרת'ר ּתִ 'ֹו יִָאי'ּב.) ת"ֵּבי. (נִיִמי'אֹור ּפְ 'ִּויִתי לְ 'אִ .) ף"ָאלֶ (
ְטִעינּוהּו 'הַ .) א"הֵ . (ְמִׁשיכּו'זְֵעיר ּתַ 'ַעת לְ 'ּדַ .) ת"ָּדלֶ . (ֹו'ִּקיִפים ל'ִאירּו מַ 'יָ 
. ְפָלִאים'סֹודֹות נִ 'ְוגּו יְ 'זַ .) ן"זַיִ . (גְדֹוִלים'ָקִרים ּו'מֹוִחין יְ 'ּו.) ו"ַוי. (ֹורֹות'א
.) ד"יּו. (ְפֶאֶרת'זְַּדְּוגּו ּתִ 'ֶרם יִ 'טֶ .) ת"ֵטי. (ְחתֹונִים'סֹודֹות ּתַ 'ּזְקּו יְ 'חַ .) ת"ֵחי(
. ַעת'ִאיר ּדַ 'ַּמְלכּות מֵ 'לַ .) ד"ָלמֶ . (ְרצּופֹו'ּפַ ל 'ּכָ .) ף"כַ . (ַעת'ִאיר ְויַזְִהיר ּדַ 'יָ 
ִפירֹוֵתיָה 'סְ .) "ָסמֶ . (ֲעִׂשים'הֹוד נַ 'ַצח וָ 'נֶ .) ן"נּו. (ן'ֹוחֹוֶתיָה מַ 'מ.) ם"מֵ (
.) י"ַצדִ . (דּוִרים'נֵיָה הֲ 'ּפָ .) ה"ֵפי. (ִעיִמים'ִפים נְ 'ינֶיָה יָ 'עֵ .) ן"ַעיִ . (ָּלם'ֵלִאים ּכֻ 'מְ 
ֹ .) ׁש"ֵרי. (ְרצּוָפּה'ַתְּקנּו ּפַ 'ּומּו וְ 'ק.) ף"קו. (ְפַּתח'ְלֶּתיָה יִ 'ִּדיק ּדַ 'צַ  ְהיֶה 'אָׁשּה יִ 'ר
  .יְִתיֲַחדּו'זְַּדְּוגּו וְ 'ִמיד יִ 'ּתָ .) ו"ַּתי. (ָרּה'ִאיר נֵ 'ַּדי יָ 'ׁשַ .) ן"ִׁשי. (ֵלם'ׁשָ 
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יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאתּו ַּדְרָּדֵקי ' ַאְמֵרי ֵליּה ַרָּבנָן ְלר) ד"ַּדף ק( ָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת

א ִאַּתַמר , ַדֲאִפּלּו ִּביֵמי יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, ָהִאָּדנָא ְלֵבי ִמְדָרָׁשא ְוַאְמֵרי ִמֵּלי
ּוַמה ַטַעם ְּפׁשּוָטה . ּגְמֹול ַּדִּלים, ת"ל ָּדלֶ "ּגִימֵ , ת ָאֶלף ִּבינָה"ף ֵּבי"ָאלֶ , ְּכַוְתיָיהּו

ּוַמאי . ֶׁשֵּכן ַּדְרּכֹו ֶׁשל ּגֹוֵמל ֲחָסִדים ָלרּוץ ַאַחר ַּדִּלים, גִיֶמל ְלגֵַּבי ָּדֶלתַּכְרֵעיּה ּדְ 
ּוַמאי ַטְעָמא . ְּדִלְמֵצי ֵליּה נְַפֵׁשיּה, ל"ת ְלגֵַּבי ִּגימֶ "ַטְעָמא ְּפׁשּוָטה ַּכְרֵעיּה ְדָדלֶ 
ו זֶה "ה. ִּכי ֵהיִכי ְּדָלא ִליְכִסיף ִמּנֵיּה, ְּדִלֵּתן ְּבִצנְָעה, ִמיְהָּדר ַאֵּפיּה ְּדָדֶלת ִמּגִיֶמל

ְוִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה ֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו , ל"י כ"ח ט"ז. ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ְוקֹוֵׁשר ְל ֶּכֶתר ָלעֹוָלם , ּוֵמִטיב ְל ְונֹוֵתן ְל יְרּוָׁשה, ְוַחן אֹוְת, הּוא זָן אֹוְת

ן "נּו, ן ְּכפּוָפה"נּו. ַמֲאַמר ָּפתּוַח ַמֲאַמר ָסתּום, ם ְסתּוָמה"ם ְּפתּוָחה מֵ "מֵ . ַהָּבא
ִליְׁשנָא ַאֲחִרינָא ִסיָּמנִין . ע ְסמֹו ֲענִּיִים"ס. נֱֶאָמן ָּכפּוף נֱֶאָמן ָּפׁשּוט, ְּפׁשּוָטה

י "ָצדִ , ה ָּפתּוַח ֶּפה ָסתּוםּפֶ , ה ְּפׁשּוָטה"ה ְּכפּוָפה פֵ "פֵ . ֲעֵׂשה ַּבּתֹוָרה ּוְקנֵה אֹוָתּה
. ַהיְינּו נֱֶאָמן ָּכפּוף נֱֶאָמן ָּפׁשּוט. ַצִּדיק ָּכפּוף ַצִּדיק ָּפׁשּוט, י ְּפׁשּוָטה"ְוָצדִ , ְּכפּוָפה

. ִמָּכאן ֶׁשּנְִּתנָה ַהּתֹוָרה ִּבְמנֹוד רֹאׁש. הֹוִסיף ְל ַהָּכתּוב ְּכִפיָפה ַעל ְּכִפיָפתֹו
ָאַמר ַהָּקדֹוש , ף ֵמֵריׁש"ַמאי ַטְעָמא ִמְהָּדר ַאֵּפיּה ְּדקֹו. ָרָּׁשע, ש"ירֵ . ָקדֹוׁש, ף"קֹו

ּוַמאי ַטְעָמא ִמְהָּדר ָּתגֵיּה ְדקֹוף ְלגֵַּבי . ָּברּו הּוא ֵאין ֲאנִי יָכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ָּבָרָׁשע
ּוַמאי . ֶּכֶתר ְּכמֹוִתי ֲאנִי קֹוֵׁשר לֹו, ָאַמר ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ִאם חֹוזֵר ּבֹו, ֵריׁש

ְמַסּיְָעה ֵליּה . ְּדִאי ָהַדר ֵּביּה ִליַעיִיל ְוִליעּול ְּבָה, ף ְּתלּויָה"ַטְעָמא ַּכְרֵעיּה ְּדקֹו
ְּדָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ִּדְכִתיב ִאם ַלֵלִצים הּוא יִָליץ ְוַלֲענִָוים יִֵּתן , ְלֵריׁש ָלִקיׁש

ַמאי . ו ֱאֶמת"ַּתי, ן ֶׁשֶקר"ִׁשי. ָּבא ִלַּטֵהר ְמַסּיְִעין אֹותֹו, ְתִחין לֹוָּבא ִלַּטֵּמא ּפֹו, ֵחן
ֻקְׁשָטא ָלא , ִׁשְּקָרא ָׁשִכיחַ , ֱאֶמת ְמַרֲחָקא ִמֵּלי, ֶׁשֶקר ִמיָקְרָבן ִמֵּליּה, ַטְעָמא
ֻקְׁשָטא ַקֵאי , נֵיהֶוֱאֶמת ְמַלֵּבן ִלּבּו, ּוַמאי ַטְעָמא ִׁשְקָרא ַאֲחָדא ַּכְרֵעיּה ַקֵאי. ָׁשִכיחַ 

  .ִׁשְקָרא ָלא ַקֵאי
  
א ָחַׁשק"בַ ! ? ֵעב ֶאְתַאֶּוה לֹו'ֹוִתי ּתִ 'א, ת"אַ  ר ּגּופֹו "גַ! ? ְׁשִמי יָחּול ָעָליו, ׁש ִּבי 

א ֲאגֵַּדעַ , ק ַּדְלתֹוַתי נַָעל"דַ ! ? ֲאַרֵחם ָעָליו, ִטֵּמא ַעד ָּכאן ִמַּדת ! ? ַקְרנָיו 
ק ִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה "ר דַ "גַ. ׁש ִאם ַאָּתה ּבֹוׁש"ת בַ "אַ , ת ַצִּדיִקיםֲאָבל ִמּדַ . ְרָׁשִעים

ְוֵאין ַאָּתה . ו"ס טַ "ע חַ "זַ . ף"ֲחִציָצה ֱהֵוי ֵּבינְ ְלֵבין אַ . ף"ץ וַ "הַ . ּגּור ָּבדּוק, ֵכן
ָּברּו הּוא ִרּבֹונֹו  ל ָאַמר ָׂשר ֶׁשל ֵּגיִהּנָם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש"ם כָ "יַ . ִמזְַּדֲעזֵַע ִמן ַהָּׂשָטן

ֹ 'ֶׁשל עֹוָלם לַ  ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲאנִי ָחס ֲעֵליֶהם , פ"ע גִי"ס ַבטַ "ל ַאחַ 'יָם כ
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ק ֵאין ְל ֵחֶלק "ִהלֵ . ֵּכנִים ֵהם ַצִּדיִקים ֵהם, ץ ָּדִכים ֵהם"ַדכַ . ִמְּפנֵי ֶׁשָּבַעט ַּבּגּוף
ֹ . ָּבֶהם ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם , ִהיּנָם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואָאַמר ּגֵ , ת"ן ׁשֵ "ר זַ "ּומ

. ְלֵהיָכן אֹוִליֵכם ְלגַן ֲהָדס. ס"ַאל ָּבם גַן דַ , ָאַמר לֹו. ָמִרי זַנֵנִי ִמּזְַרעֹו ֶׁשל ֵׁשת
ָאַמר . יף ָאַמר ֵּגיִהּנָם ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָעיֵף ָאנֹכִ "ע וַ "הַ 

נְטֹור יֵׁש ִלי ַּכּתֹות ַּכּתֹות ֶׁשל , ת"ׁש ּכַ "ר יֵ "טַ . ק ַהָּללּו זְַרעֹו ֶׁשל יְִצָחק"ץ חַ "לֹו זַ 
. ּוְבאֹוִתיֹות ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ִאיָתא .ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ְל, ֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְבֵדי ֱאִליִלים

, ו ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ְּבִרּיָתֹו ֶׁשל עֹוָלם"ַּתי. ןת ָאֶלף זֶה ָאָדם ָהִראׁשֹו"אַ , ׁש"ת בַ "אַ 
ֵּבית ֵאּלּו , ׁש"בַ . ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם נְִבָרא ְּבַמֲאָמר ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָאָדם ְּבַכּפֹו

ר "גַ. ֵאּלּו ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ֶׁשנְִבְראּו ִעם ָאָדם ָהִראׁשֹון, ן"ִׁשי, ְּבֵהָמה ְוַחּיָה
ל זֹו ַּגן ֶׁשּנַָטע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵעֶדן ָלׂשּום ְּבתֹוכֹו ֻחּפֹות ֶׁשל ֲאָבנִים "ימֶ ּגִ 

ש ֶׁשהּוא נְִכנָס רֹאׁש ְלגַן ֵעֶדן קֶֹדם ָּכל "ֵרי, טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ִּבְׁשִביל ָאָדם
חּו ְלָפנָיו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֶׁשִּׁשגְָרן ת זֶהּו ַּדְלֵּתי ַּגן ֵעֶדן ֶׁשָּפתְ "ק ָּדלֶ "דַ , ַהַּצִּדיִקים

ְמַלֵּמד ֶׁשָּקְראּו ְלָפנָיו ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹונִים ' ק. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵאֶצל ָאָדם ְלָׁשְרתֹו
א ֶׁשִהִּפיל ָעָליו ַהָּקדֹוש ָּברּו "הֵ , ץ"הַ . ְוָאְמרּו לֹו ּבֹא ְּבָׁשלֹום, ְוגִּבֹוֵרי ֲעָרבֹות

ף "וַ . ַצִדי זֹו ֶצַלע ַאַחת ֶׁשָּלַקח ֵהיֶמּנּו ִמַּצְלעֹוָתיו ּוְבנָָאּה ְלִאָּׁשה, ַּתְרֵּדָמה הּוא
ֶׁשִהִביָאּה ְּבִרְבבֹות ֲאָּלִפין ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֶאל ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבקֹול ִרּנָה 

ן "זַיִ , ע"זַ . ְעָלה יְָרדּו ְלגַן ֶעֶדןה ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ַּפַּמְליָא ֶׁשל מַ "ּוַמה הּוא פֵ , ְוִׁשיָרה
ן ֶׁשָעַר "ַעיִ . ְמַלֵּמד ֶׁשּזִֵּמן ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ְׁשנֵיֶהם ִלְסֻעָּדה ַעל ַמֲעַדּנֵי ַּגן ֶעֶדן

ֶׁשָחׁשּו ַמְלָאֵכי ַהָּׁשֵרת ְוָצלּו לֹו ָּבָׂשר , ֵחית, ס"חַ . ִלְפנֵיֶהם ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות
. ּוָבא ַהּנָָחׁש ְוָרָאה ֶאת ְּכבֹוָדן ְוֵהִציץ ָּבֶהם ְונְִתַקּנֵא ָּבֶהם, ְוִצּנְנּו לֹו ֶאת ַהּיַיִן

ּוִמְפִרי , ֶׁשָּסח לֹו ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ָלָאָדם ְוָאַמר לֹו ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּגן תֹאֵכל, ך"ַסמֵ 
א ּתֹאַכל ִמֶּמּנּו ֶׁשָּטֲעָתה ַחָּוה ִּבְדָבָריו ֶׁשל , ת"ֵטי, ן"טַ . ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו ַהַּגן 

ֶׁשּנְִפְּתחּו ֵעינֵיֶהם ְוֵהִבינּו ֶׁשֵהם , ן"נּו. נָָחׁש ְוָאְכָלה ִמן ָהֵעץ ְונְָתנָה ֵהיֶמּנּו ָלָאָדם
ְתָּבַר ֶׁשְּכָבר ָּגלּוי ְויָדּוַע ְלָפנָיו יִ , ד"יּו, ם"יַ . ֲעֻרִמים ְונְִתַעְּטפּו ְּבָעִלין ֶׁשל ְתֵאנָה

ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוש , ם"מֵ . ַמַעֵׂשיֶהם ֶׁשָעׂשּו ְויַָרד ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ְוָקָרא ָלָאָדם
ֶׁשֻּכָּלם זְִמנָם ַהָּקדֹוש , ף"ּכָ , ל"ּכָ . ָּברּו הּוא ָלָאָדם ִמי ִהִּגיד ְל ִּכי ֵערֹום ַאָּתה

ָׁשהֶׁשָּלקּו ַאְרּבָ , ד"ָלמֵ . ָּברּו הּוא ְלִדין נָָחׁש ְוַחָּוה ְוָאָדם ָחְטאּו . ָעה ְוָחְטאּו ְׁש
   .ֶאֶרץ ָלְקָתה ַּבֲעבּוָרם, ּוְרִביִעית, ְוָלקּו

  
ְמַלֵּמד ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ֲאנִי ְּבַעְצִמי ָאחּוס , ס"ַמהּו ַאחַ , ע"ס ַבטַ "ַאחַ 
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ְּפנֵי ֶׁשֵהם ַמְמִליִכים אֹוִתי ְּבעֹוָלִמי מִ , ַעל יְִׂשָרֵאל יֹוֵתר ֵמַעל ָּכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם
ֶׁשּנֱֶאַמר ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל . ַּפֲעָמיִם ְבָכל יֹום ּוְמיֲַחִדים ֶאת ְׁשִמי ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית

ֵהינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד , ֶׁשָּבֶהם נָטּוַע ָהעֹוָלם, ע"ַבטָ . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית , ן ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֵהם עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרהֶׁשִאְלָמֵלא ֶׁשּיֹוְצִאי

ּוְמַקְּבִלים עֹל , ְויְִׂשָרֵאל ֶׁשֵהם קֹוִרין ְׁשַמע, ַרָּבן ֶׁשֵהם הֹוגִין ַּבִּמְקָרא ּוַבִּמְׁשנָה
ִׁשין ּוַמֲחִריִבין ֶאת ְּכָבר ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה נֹותְ , ַמְלכּות ָׁשַמיִם ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית

ֶׁשָראֵׁשי יְִׁשיבֹות , זֹו גּוָפּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ף ֶאָּלא גּוף"ף ַאל ִּתְקֵרי גִי"גִי. ָהעֹוָלם
. ַוֲהָויֹות ִאּסּור ְוֶהֵּתר ְליְִׂשָרֵאל. ְּגאֹון יֲַעקֹב ִמְתַעְּסִקין ָּבּה ּומֹוִרין ְּפָרט ּוְכָלל

ְוֵאין ֵחֶפץ ֶאָּלא יְִׂשָרֵאל ֶׁשּנְִקְראּו , א ָּד ֻּכּלֹו ֵחֶפץץ ֶאּלָ "ַאל ִּתְקֵרי ָדכָ , ץ"ָדכָ 
ִמְּפנֵי ֶׁשֵהם ּדֹוִמים , ְוָלָּמה נְִקְראּו ֶאֶרץ ֵחֶפץ, ֶאֶרץ ֵחֶפץ ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ֹום ָויֹום ֶחְפצֹו ֵחֶפץ ִּבְׁשִביל ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ְּבָכל י. ְלֶאֶרץ ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ָּבּה
ֶׁשנְִתַקֵּדׁש , זֶה יֲַעקֹב ֶׁשּנְִקָרא ֶחֶלק, ק"ֶהלֶ . ּוְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּכָּדת

: ְוָחַקק לֹו ְּדמּותֹו ַעל ִּכֵּסא ְּכבֹודֹו, ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְקֻדָּׁשה ַעל יָדֹו
ֵאּלּו ַׂשְרֵפי ֶלָהָבה ּוַמְלֲאֵכי ְצָבאֹות ְוַחּיֵָלי , ֶאָּלא ְוָאַמר ר"ַאל ִּתְקֵרי ָומַ , ר"ָומַ 

ַעד ֶׁשּפֹוְתִחין ְּתִחָּלה יְִׂשָרֵאל ִּפיֶהם , ְמעֹונָה ֶׁשֵאינָן יְכֹוִלין לֹוַמר ָקדֹוש ִמְּלַמְעָלה
. ִּדיִׁשין ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרתְוַאַחר ָּכ ַמקְ , ְואֹוְמִרים ְקֻדָּׁשה ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ִּבְקֻדָּׁשה ִמְּלַמָּטה

ַאל , ת"ן ׁשַ "זַ . ֶׁשּנֱֶאַמר ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר, ְוֵאין ְוָאַמר ֶאָּלא ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת
ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל ֶׁשּנְָׂשאּו ּתֹוָרה ּוִמְצַות ַׁשָּבת , ת ֶאָּלא זֶה נָָׂשא ַׁשָּבת"ן ׁשַ "ִּתְקֵרי זַ 

ֶׁשָּבּה זֹוִכין יְִׂשָרֵאל ְונֹוֲחִלין ַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא , י ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואָּבעֹוָלם ַהזֶה ִמּפִ 
ַמהּו , ף"ָאלֶ , ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא .ֶׁשּנֱֶאַמר ִמזְמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת, ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת

. ֶׁשִּתזְֶּכה ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְּכֵדי, ְמַלֵּמד ֶׁשָאְמָרה ּתֹוָרה ֱאֶמת ַלֵּמד ִּפי, ף"ָאלֶ 
ִמְּפנֵי ֶׁשַהָקדֹוש , ִמְּפנֵי ַמה. י ָלֵמד ֱאֶמת ְּכֵדי ֶׁשִתזְֶּכה ְלַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא'ֱהֵוי ּפִ 

, ּוָפנָיו יְַקְּדמּו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוִכְסאֹו ֵמָאז יֹוֵׁשב ַעָליו ֶּבֱאֶמת, ָּברּו הּוא נְִקָרא ֱאֶמת
: ְוָכל ָאְרחֹוָתיו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוָכל ִמְׁשָּפָטיו ִמְׁשְּפֵטי ֱאֶמת, ָבָריו ֶחֶסד ֶוֱאֶמתְוָכל ּדְ 

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא . ְפַּתח'ׁשֹון אֶ 'ה לָ 'ּפֶ . ה'ׁשֹון ּפֶ 'ְפַּתח לְ 'אֶ , ף"ָּדָבר ַאֵחר ָאלֶ 
ּוַמְמִליִכין , ַקְּלִסין ִלָפנַי ְּבָכל יֹום ָויֹוםְּכֵדי ֶׁשּיְִהיּו מְ , ֶאְפַּתח ְלׁשֹון ָּכל ְּבנֵי ָאָדם

ֶׁשִאְלָמֵלא ִׁשיָרה ְוזְִמָרה ֶׁשֵהם אֹוְמִרים ְלָפנַי ְּבָכל . אֹוִתי ְּבַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם
, ּוֶפה ָלׁשֹון ֶאְפַּתח, ָּדָבר ַאֵחר ֶאְפַּתח ְלׁשֹון ֶּפה. א ָּבָראִתי ֶאת עֹוָלִמי, יֹום ָויֹום

, ֵאין נֶָאה ְּבָמאַתיִם ְוַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹונָה ֲאָבִרים לֹוַמר ְלָפנָיו ִׁשיָרה ֶאָּלא ַּבֶּפהׁשֶ 
א נְִמְׁשלּו ֶּפה ְוָלׁשֹון ֶאָּלא ְּכיָם ְוגַָּליו. ֶׁשּנֱֶאַמר ִּפי יְַסֵּפר ְּתִהָּלֶת ְּכֵׁשם ֶׁשַהּיָם , ֶׁש
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ָּכ ַהֶּפה , ְּכֵׁשם ֶׁשַהּיָם ָמֵלא ַמְרּגִָלּיֹות. ּופֹוֵתחַ  ָּכ ַהֶּפה ַמְרִחיב, ַמְרִחיב ּופֹוֵתחַ 
ָּדָבר . ָּכ ַהֶּפה ַמִּביַע ַמיִם, ְּכֵׁשם ֶׁשַהּיָם ַמִּביַע ַמיִם. ָמֵלא ַמְרָּגִלּיֹות ֶׁשל ֲעָצמֹות

ה ְוָלׁשֹון ֶאְפַּתח ָלֶהם ְליְִׂשָרֵאל ּפֶ , ּוְלׁשֹון ֶּפה ֶאְפַּתח, ֶאְפַּתח ֶּפה ָלׁשֹון, ַאֵחר
ֶׁשִאם ֵאין יְִׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם ֵאין , ְּכֵדי ֶׁשּיְַׁשְּבחּו ְׁשִמי ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה

. ִאם ֵאין ֵּבית ֵאין ָאֶלף. ִאם ֵאין ָאֶלף ֵאין ֵּבית, ָאֶלף, ָּדָבר ַאֵחר. ִלי ֶׁשַבח ּוגְֻדָּלה
ִאם ֵאין ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו . ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמְתַקּיֵם ֵאין ָּכל, ִאם ֵאין ּתֹוָרה ְּתִמיָמה

ת ֵאין "ְוִאם ֵאין ָּדלֶ . ת"ל ֵאין ָּדלֶ "ִאם ֵאין ִּגימֶ . ֵאין ּתֹוָרה ְּתִמיָמה, ִמְתַקּיֵם
ֵאין ּגְִמילּות , ְוִאם ֵאין ַּדִּלים ָּבעֹוָלם, ֵאין ַּדִּלים, ִאם ֵאין גְִמילּות ֲחָסִדים. ל"ִּגימֶ 

ֵאּלּו , ֶׁשּנֱֶאַמר ֶאת ַעם ָענִי ּתֹוִׁשיעַ , ּוִמּנַיִן ֶׁשּיְִׂשָרֵאל ִאְתָקרּו ַּדִּלים. ָסִדים ָּבעֹוָלםחֲ 
ָאַמר , ָאֶלף, ָדָבר ַאֵחר. ְוֵעינַיִם ָרמֹות ַתְׁשִּפיל ֵאּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. יְִׂשָרֵאל

ְוֵאין . ֵּפַאְרִּתי ְלַעִּמי ִאְמָרִּתי. ָרֵאלִאְמָרִּתי ֵּפַאְרִּתי ְליִׂשְ , ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא
, ָדָבר ַאֵחר. ֶׁשּנֱֶאַמר יֲַערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתּזַל ַּכַּטל ִאְמָרִתי, ִאְמָרִּתי ֶאָּלא ּתֹוָרה

הּוא ַאּלּוף ְּברֹב ַאְלֵפי . זֶה ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ִראׁשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון, ָאֶלף
, ָּכ ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא רֹאׁש ְלָכל ַהְּמָלִכים, ְּכֵׁשם ֶׁשָאֶלף רֹאׁש ָלאֹוִתּיֹות .ֶמֶל

ֲאנִי הּוא ָראּוי . ֶׁשּנֱֶאַמר ֲאנִי ִראׁשֹון ַוֲאנִי ַאֲחרֹון, ְוגַם הּוא סֹוף ָּכל ַהְּמָלִכים
ַמר ְוֶאת ַאֲחרֹונִים ֲאנִי ַמה ַּתְלמּוד לֹו. ְוֶאת ַאֲחרֹונִים ֲאנִי הּוא, ַלִּמְקָרא לֹוַמר

הּוא עֹוֵמד ְּבַעְצמֹו , ֶאָּלא ְמַלֵּמד ְּכֶׁשְמַחֵּדׁש ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ֶאת ָהעֹוָלם. הּוא
ִסְדָרן ֶׁשל , ִסְדָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים. ּוְמַסֵּדר ִסְדָרן ֶׁשל ַאֲחרֹונִים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא

ִסְדָרן ֶׁשל , ִסְדָרן ֶׁשל ַּפְרנְֵסי ַהּדֹור, ְדָרן ֶׁשל נְִביִאיםסִ , ִסְדָרן ֶׁשל ֲענִָוים, ֲחִסיִדים
ְוָכל נְָׁשָמה , ְוָכל עֹוף ָועֹוף, ְוָכל ַחּיָה ְוַחּיָה, ְוָכל ְּבִרּיָה ּוְבִרּיָה, ָּכל ּדֹור ָודֹור

ת ִמַּתַחת ַּגְלַּגֵּלי ְוֶאת ַאְרַּבע ַחּיֹו, ט"ם טֵ "ּומֹוִריד ֲחנֹו ֶּבן יֶֶרד ֶׁשְּׁשמֹו מֵ , ּונְָׁשָמה
ּוַמֲעֶלה ֶאת קַֹרח ַוֲעָדתֹו ִמְּׁשאֹול ּוִמְּתהֹום , ּוַמֲעִמיד ֶאת ִּכְסאֹו ְלַצד ֶאָחד, ִּכְסאֹו
הּוא ְמַסֵּדר , ְוהּוא ַמֲעִמיָדן ַעל ַרגְֵליֶהם, ּוְמִביִאים ְלָפנָיו ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם, ַרָּבה

, ְואֹוֵמר ָלֶהם ְּכלּום ְרִאיֶתם ֶאלֹוַה ַאֵחר ִמַּבְלָעַדי, ִרּיֹותִּדינֹו ֶׁשל ַעְצמֹו ִלְפנֵי ַהּבְ 
ָהִעידּו ִּבי ְותֹאְמרּו . אֹו ְּבַאְרַּבע רּוחֹות ָהעֹוָלם, ַּבָּׁשַמיִם ִמָּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמַּתַחת

ט "ם טֵ "ְמִׁשיִבים מֵ . ֶׁשּנֱֶאַמר ַאֶּתם ֵעַדי נְֻאם יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲאנִי ֵאל, ֱאֶמת
, ְּבקֹול ֶאָחד ְּבֶפה ֶאָחד ְּבִדּבּור ֶאָחד, ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש ְוקַֹרח ַוֲעָדתֹו ֻּכָּלם ְּבַבת ַאַחת

א ָרִאינּו ָּכמֹו ֵמעֹוָלם ְרׁשּות ֶאָחד ָּבָאֶרץ , ְואֹוְמִרים ְלָפנָיו ְּבָכל ָּבֵאי עֹוָלם 
ִהים זּוָלֶת, ְלֶּתְוֵאין צּור ּבִ , ֵאין ֶמֶל ָּכמֹו, ִמַּתַחת ַאָּתה ִראׁשֹון . ְוֵאין ֱא

ִהים, ְוֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדי, ְוַאָּתה ַאֲחרֹון ֶׁשּנֱֶאַמר ֵאין ָּכמֹו , ְוֵאין עֹוד ֱא



 
43 

 

ִהים ַאדֹנָי ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֵמִׁשיב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָכל ָּבֵאי. ָּבֱא
ִהים ִעָּמִדי, עֹוָלם ֲאנִי הּוא קֶֹדם , ֶׁשּנֱֶאַמר ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאנִי ֲאנִי הּוא ְוֵאין ֱא

ִהים ִעָּמִדי ָלעֹוָלם ַהָּבא, ַוֲאנִי הּוא ִמֶׁשּנְִבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשּנְִבָרא ָהעֹוָלם , ְוֵאין ֱא
ַוֲאנִי הּוא , י עֹוָלם ָּבעֹוָלם ַהזֶהֲאנִי הּוא ֶׁשָאִמית ְלָכל ָּבאֵ , ֲאנִי ָאִמית ַוֲאַחּיֶה

ַוֲאנִי הּוא ֶׁשָּמַחְצִּתי אֹוָתם , ֶׁשַאְחזִיר ָלֶהם רּוַח ּונְָׁשָמה ַוֲאַחּיֶה אֹוָתם ָלעֹוָלם ַהָּבא
, ִּבְכָללּות ֶאְצְּבעֹות, ְוִחגְרּות ַרגְַליִם, ַוֲחִרׁשּות ָאזְנַיִם, ָּבעֹוָלם ַהזֶה ְּבִעְּורּות ֵעינַיִם

ַוֲאנִי הּוא ֶׁשְמַרֵּפא אֹוָתם , ְּבִאְּלמּות ֶּפה ְוָלׁשֹון, ְּבָעְרַלת ְׂשָפַתיִם, ְפָלגּות ֲאָבִריםּבִ 
ָדָבר ַאֵחר ָאֶלף ִמְּפנֵי ַמה ּכֹוְתִבין : ְוֵאין ִמּיִָדי ַמִּציל ְליֹום ַהִּדין, ָלעֹוָלם ַהָּבא

ׁש אֹו, אֹותֹו ְּבאֹות ַאַחת ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא נְֶחָׁשב ֶאָחד ְּכנֶגֶד , ִתּיֹותְוקֹוִרין אֹותֹו ְּבָׁש
ְוָכל ֵׁשם ָוֶׁשַבח ֶׁשּלֹו ֵאין קֹוִרין ְלָפנָיו ֶאָּלא . ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשּנְִקָרא ֶאָחד

ֵהינּו, ִּבְמֻׁשָּלׁש ֲהֵרי ְׁשמֹו . יְהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד, ֶׁשּנֱֶאַמר יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ּוִמּנַיִן . ֲהֵרי ְׁשמֹו ְמֻׁשָּלׁש, יְהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום| יְהָֹוה יאהדונהי . ְמֻׁשָּלׁש

ֶׁשּנֱֶאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יְהָֹוה , ֶׁשָּכל ֶׁשַבח ֵאין אֹוְמִרים ְלָפנָיו ֶאָּלא ְמֻׁשָּלׁש
ל ְמאֹד ְוִלגְֻדָּלתֹו ֵאין ָּגדֹול יְהָֹוה יאהדונהי ּוְמֻהּלָ . ֲהֵרי ְמֻׁשָּלׁש, יאהדונהי ְצָבאֹות

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא . ת ֶאָּלא ָּביִת"ת ַאל ִּתְקֵרי ֵּבי"ֵּבי. ֻׁשָּלׁשֲהֵרי מְ , ֵחֶקר
יַָצְרִּתי ָּכל , ְלַמָּטה' ַּפְלְטִרין ֶׁשִּלי ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוא' ָּבנִיִתי ב. ָּבנִיִתי יַָצְרִּתי ִּתַּכנְִּתי

ֶׁשּנֱֶאַמר ִמי ִּתֵּכן ֶאת רּוַח יְהָֹוה . ִּתַּכנְִּתי ַחּיֵי עֹוָלם ַהָּבא. ִׁשיתִסְדֵרי ְּבֵרא
. ת ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵבית ָּבָראִתי ֵאת ָהעֹוָלם"ָּדָבר ַאֵחר ֵּבי. יאהדונהי

ַּבְלִּתי ֶאת ַהָּלׁשֹון ְּבֵבית ִּבלְ . ְּבֵבית ִׁשַחְתִּתי ֶאת ָהעֹוָלם. ְּבֵבית ַּדנְִּתי ֶאת ָהעֹוָלם
ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת . ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת יְִצָחק. ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת ֶאזְָרַחי. ָּבעֹוָלם
ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת . ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת יֹוֵסף. ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת ַהְּׁשָבִטים. יֲַעקֹב

ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת . ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת ִצּיֹון. ְכִּתי ֶאת יְרּוָׁשַליִםְּבֵבית ֵּברַ . יְִׂשָרֵאל
. ִּבינָה ְלָכל ְּבִרּיָה, ת"ָדָבר ַאֵחר ֵּבי. ְּבֵבית ֵּבַרְכִּתי ֶאת עֹוַלם ַהָּבא. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ֶׁשִאְלָמֵלא . ינָה ְלָכל רּוחַ ּבִ . ִּבינָה ְלָכל נְָׁשָמה. ִּבינָה ְלָכל נֶֶפׁש. ִּבינָה ְלָכל יְצּור
ְמַלֵּמד ֶׁשָאַמר , ַמהּו ִּגיֶמל, ל"ּגִימֶ . ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵם ֲאִפיּלּו ָׁשָעה ֶאָחת, ִּבינָה

:         ַמְלִּתי'ַחד ּגָ 'ֲחָסַדי יַ 'ַּדִּלים מֵ 'לַ , ַּדִּלים'ֲחָסַדי לַ 'ַחד מֵ 'ַמְלִּתי יַ 'ּגָ , ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
. ַּבְרִּתי'ָהִקים ּדִ 'ל לְ 'ּדַ . ל'ָהִקים ּדַ 'ַּבְרִּתי לְ 'ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּדִ , ת"ָּדלֶ 

ַוֲאנִי . ֶׁשּנֱֶאַמר ַאל יָׁשּוב ָּד נְִכָלם. ֵאינִי ְמִׁשיבֹו ִמְּלָפנַי ֵריָקם, ְּכֶׁשָּבא ַדל ְלָפנַי
. ֶׁשּנֱֶאַמר ָקרֹוב יְהָֹוה יאהדונהי ְלנְִׁשְּבֵרי ֵלב, ָויֹום ְמָקֵרב ְׁשִכינִָתי ֶאְצלֹו ְּבָכל יֹום

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו ַמִּביט ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל , ְוֵאין נְִׁשְּבֵרי ֵלב ֶאָּלא ֲענִּיִים ְו
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ְוָעֵרב ְלָפנַי קֹול . ֶׁשּנֱֶאַמר ְוֶאל זֶה ַאִּביט ֶאל ָענִי ּונְֵכה רּוחַ , ֶרגַע ְוֶרגַע ֶאָּלא ַּבַּדל
ֶׁשּנֱֶאַמר ִּכי ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹונִים , יֹוֵתר ִמָּכל ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשַּתַחת ַהָּׁשַמיִם, ִּדְבֵריֶהם

א ָבזָה, יְהָֹוה יאהדונהי א ָּבזָה. ְוֶאת ֲאִסיָריו  ֵאּלּו ַּבֲעֵלי , ַמהּו ֶאת ֲאִסיָריו 
ֶׁשֵהם ּדֹוִמים ָּבעֹוָלם ַהזֶה ְּכִאּלּו ֲחבּוִׁשים ְּבֵבית , י ַמָּכהַּבֲעֵלי חִֹלי ּוַבֲעלֵ , יִּסּוִרין

ֶׁשּנֱֶאַמר . ַעד ֶׁשַהָקדֹוש ָּברּו הּוא ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ְרפּוָאה ְויְַרְּפֵאם ֵמָחְליָם, ָהֲאסּוִרים
סּוִרים ֵאּלּו ַואֲ , ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם יִַּציֵלם, ַוּיְִצֲעקּו ֶאל יְהָֹוה יאהדונהי ַּבַּצר ָּלֶהם

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַהָקדֹוש ָּברּו הּוא . ֶׁשּנֱֶאַמר לֹוַמר ָלֲאסּוִרים ְצאּו, ֳחָלִאים ְו
ּוְמִקיָמם ֵמָעָפר ְלהֹוִׁשיָבם ִעם נְִדיִבים ּוְלַהנְִחיָלם ִּכֵּסא , ְמגְַלֵּגל ַרֲחָמיו ֲעֵליֶהם

.                    ּנֱֶאַמר ָּכבֹוד ֲחָכִמים יִנְָחלּוׁשֶ , ְוֵאין ָּכבֹוד ֶאָּלא עֹוָלם ַהָּבא. ָּכבֹוד
ֶׁשּבֹו נְִבָרא ָהעֹוָלם , א ֶאָּלא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהְמפָֹרׁש"ֵאין הֵ , א"הֵ 

ָּלא ַאל ִּתְקֵרי ְּבִהָּבְרָאם אֶ , ֶׁשּנֱֶאַמר ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ֲהָׁשַמיִם ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם, ֻּכּלֹו
ּוִמּנַיִן ֶׁשַאף ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ ֶׁשֲעִתיִדין ְלִהְתַחֵּדׁש ֵאין נְִבָרִאים ֶאָּלא , א ְּבָרָאם"ְּבהֵ 
ָׁשַמיִם ֲחָדִׁשים ְוֶאֶרץ ֲחָדָׁשה . ֶׁשּנֱֶאַמר ֲהָׁשַמיִם ַהֲחָדִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה, א"ְּבהֵ 

א ָהיְָתה , ָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשהֶאָּלא ַהָּׁשַמיִם ַהֲחָדִׁשים וְ . א נֱֶאַמר ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁש
א , א ְבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ֶׁשל עֹוָלם ַהזֶה, יְגִיָעה ִמִּלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְו
א ְּבָרָאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאָּלא ְּבָדָבר , ְּבַמֲעֶׂשה ַאֲחִרית ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא ֶׁש

ּוַמה נְִׁשַּתּנָה ִמָּכל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשָּבֶהם נְִּתנָה . א"ֵאין ּבֹו ַמָּמׁש ֶאָחד ִּבְלָבד ְּבהֵ ׁשֶ 
ִמְּפנֵי ֶׁשָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְּכֶׁשָהָאָדם מֹוִציָאן . ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש, ּתֹוָרה ְליְִׂשָרֵאל

א "ֲאָבל ָההֵ . ּומֹוִצא ִטַּפת רֹק ִמִּפיו, ִבְלׁשֹונֹוהּוא ַמְרִּגיׁש ָּבֶהן ִּבְׂשָפָתיו ּו, ִמִּפיו
א ִּבְׂשָפָתיו , ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ִמְּפנֵי ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם מֹוִציאֹו ִמִּפיו ֵאינֹו ַמְרּגִיׁש ּבֹו 

א ִּבְלׁשֹונֹו ם ָּכל ֵׁשמֹות ַהְמפָֹרׁשֹות ֵאינָ . ְוֵאין מֹוִציא ָּבּה ִטַּפת רֹק ִמִּפיו, ְו
, א נְֶחְּתמּו ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ ְועֹוָלם ַהזֶה ְועֹוָלם ַהָּבא"ּוְבהֵ . א"נְִכָּתבֹות ֶאָּלא ְּבהֵ 

ֶׁשָּבֶהם נְֶחְּתמּו ָּכל נְָׁשמֹות , חֹוָתמֹות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ו"וַ  .ִוימֹות ַהָּמִׁשיחַ 
זֶה , ֶׁשּנֱֶאַמר זֶה ְׁשִמי ְלעָֹלם ְוזֶה זְִכִרי ְלדֹור ּדֹור, ַהְמפָֹרִׁשים ֶׁשַעל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד

ֶׁשָּכל , ֹור חֹוְתמֹות ַהֵּׁשםְוזֶה זְִכִרי ְלדֹור ּד, ְׁשִמי ְלעֹוָלם ֵאּלּו ֵׁשמֹות ַהְמפָֹרִׁשים
זֶה ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש , ן"זַיִ . יֵׁש לֹו חֹוָתם ְויֵׁש לֹו ִּכּנּוי, ֵׁשם ָוֵׁשם ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה

ִמַקְרנֵי ְרֵאִמים ְוַעד , ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא זָן ּוְמַפְרנֵס ָּכל יְצּוֵרי ַּכָּפיו ְבָכל יֹום ָויֹום
ְואֹוֵמר ּפֹוֵתַח ֶאת יֶָדי , ֶׁשּנֱֶאַמר ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ ,ֵּביֵצי ִּכּנִים

ַמְפֵּתַח ֶׁשל , ְוַכָּמה ַמְפְּתחֹות יֵׁש לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
ַמְפֵּתַח , ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַּפְרנָָסה, יםַמְפֵּתַח ֶׁשל ְּתִחּיַת ַהֵּמתִ , ַמְפֵּתַח ֶׁשל ּגְָׁשִמים, ִאָּׁשה
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ַמְפֵּתַח , ַמְפֵּתַח ֶׁשל ֵעינַיִם, ַמְפֵּתַח ֶׁשל ִחּדּוׁש ַמְלֻכּיֹות, ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַמן, ֶׁשל נְָקִבים
ַמְפֵּתַח ֶׁשל , ַמְפֵּתַח ֶׁשל ָלׁשֹון, ַמְפֵּתַח ֶׁשל ֶּפה, ַמְפֵּתַח ֶׁשל ְׂשָפַתיִם, ֶׁשל ֵחְרִׁשים

.                  ַמְפֵּתַח ֶׁשל ֶאֶרץ ַמְפֵּתַח ֶׁשל ַּגן ֶעֶדן ּוַמְפֵּתַח ֶׁשל ּגֵיִהּנָם, ִריםֲאסּו
ִמְּפנֵי ֶׁשֵחְטא נְֶחָׁשב ָלֶהם ְליְִׂשָרֵאל ִלְצָדָקה , ת ֶאָּלא ֵחְטא"ַאל ִּתְקֵרי ֵחי, ת"חֵ 

ְוֵכיָון ֶׁשַמֲעִלים , ינָּה ֶׁשל ֵּגיִהּנָםּוְמַקְּבִלים ֲעֵליֶהם ּדִ , ִמָּׁשָעה ֶׁשרֹוִאים ְפנֵי ֵּגיִהנֹם
, ִמּיָד ִמְתַקְּבִלים ִלְפנֵי ְׁשִכינָה, אֹוָתם ְוחֹוזְִרים ִּבְתׁשּוָבה ִלְפנֵי ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא

א ָחְטאּו ֵמעֹוָלם ְוָהיָה ָלֶהם , ְטאּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר ַעל חֵ , ִּכַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים ֶׁש
ּוַמהּו ִטיט זֶה ִטיט ֶׁשְּביָדֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוש , ת ֶאָּלא ִטיט"ַאל ִּתְקָרא ֵטי, ת"טֵ . ָקהִּכְצדָ 

א נְִבָרא ֶאָּלא ֵהיֶמּנּו, ֶׁשּנֱֶאַמר ִהּנֵה ַּכחֶֹמר ְּביַד ַהּיֹוֵצר, ָּברּו הּוא , ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 
ַהּכֹל , ֱאַמר ַהּכֹל הֹוֵל ֶאל ָמקֹום ֶאָחדֶׁשּנֶ , ּוְלַבּסֹוף ֲעִתיִדין ֻּכָלם ֶׁשחֹוזְִרים ְלִטיט

ֶׁשּנֱֶאַמר ַוּיִיֶצר , ְוֵאין ִטיט ֶאָּלא ָעָפר ֶׁשּנְִבָרא ִמֶּמנּו ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָהיָה ִמן ֶהָעָפר
ִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ד ֶאָּלא "ַאל ִתְקֵרי יּו, ד"יּו.  יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּו יַד ְוֵׁשם טֹוב ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוש ָּברּו הּוא ִלֵּתן ָלֶהם ְלַצִּדיִקים ָלעֹוָלם ֶׁשּזֶה, ד"יַ 
ֶׁשּנֱֶאַמר ְונַָתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי יַד ָוֵׁשם , ַהָּבא ִּבירּוָׁשַליִם ּוְבֵבית ַהִּמְקָדׁש

ּוַמהּו יָד ְמַלֵּמד ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוש  ,ֶּׁשּנֱֶאַמר ָחֵמׁש יַּדֹות, ְוֵאין יָד ֶאָּלא ָמנֹות, טֹוב
ְּכֵדי , ְונֹוֵתן ָלֶהם ּכֹוס ֶׁשל ַסם ַחּיִים ְּביָָדם, ָּברּו הּוא ִלְקרֹות ָּכל ַהַּצִּדיִקים ִּבְׁשָמן

ַּכף ֶׁשהּוא ַמֶּכה זֹו ַעל ּגַב , ף ְׁשבּוָעה"זֹו ּכַ , ף"ּכַ  .ֶׁשּיְִהיּו ַחּיִים ְוַקּיִָמים ְלעֹוָלִמים
ד ֶאָּלא "ַאל ִּתְקֵרי ָלמֶ , ד"ָלמֶ . ְסֻעָּדה ֶׁשל ַצִּדיִקים ָלעֹוָלם ַהָּבא, זֹו ְבִׂשְמָחה ַרָּבה

ם "ִמְּפנֵי ַמה מֵ , ם"מֵ   .ֵּלב ְּכנֶגֶד ָּכל ָהֲאָבִריםְמַלֵּמד ֶׁשָּׁשקּול הַ , ַעת'ִבין ּדַ 'ב מֵ 'לֵ 
ְוֻכָּלם , יִם עֹוְמִדים ְּבָרזֵי ִּכֵּסא ַהָּכבֹודִמְּפנֵי ֶׁשְּׁשנַ , קֹוֵרא אֹוָתם ְׁשנַיִם ְּבַבת ַאַחת

.                                ְוקֹוְׁשִרים ְּברֹאָׁשם ְּכָתִרים ֶׁשל אֹוָרה, ֲחקּוִקים ְּבִטְּכֵסי ַׁשְלֶהֶבת ֶׁשל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד
י ֶׁשנְִבֵראת ּבֹו נְָׁשָמה ִמְּפנֵ , נּון ִמְּפנֵי ָמה ֶאָחד רֹוֵבץ ְוֶאָחד זָקּוף ְועֹוֵמד, ן"נּו

ִּבזְָמן . ֶׁשָּכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ַּפַעם ֶׁשִהיא רֹוֶבֶצת ַּפַעם ֶׁשִהיא זְקּוָפה. ַלְּבִרּיֹות
ֶׁשּנֱֶאַמר נֵר , ּוִבזְַמן ֶׁשָהָאָדם זָקּוף נְַפׁשֹו זְקּוָפה, ֶׁשָהָאָדם רֹוֵבץ נְַפׁשֹו רֹוֶבֶצת

ך ֶאָּלא "ַאל ִּתְקֵרי ָסמֵ , ך"ָסמֵ   .ָדם חֹוֵפׁש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטןיְהָֹוה יאהדונהי נְִׁשַמת ָא
ֶׁשּנֱֶאַמר סֹוֵמ יְהָֹוה , סֹוֵמ זֶה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶּׁשהּוא סֹוֵמ נֹוְפִלים. סֹוֵמ

ם ַהזֶה סֹוֵמ עֹולָ , סֹוֵמ ֶעְליֹונִים ְוסֹוֵמ ַּתְחּתֹונִים. יאהדונהי ְלָכל ַהּנֹוְפִלים
ן ֶאָּלא ַעיִן ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַעיִן ְלָכל "א נֱֶאַמר ַעיִ , ן"ַעיִ . ְוסֹוֵמ עֹוָלם ַהָּבא

ְוִהיא ַמָּדע . ּוִבינָה ְלָכל נְבֹונִים, ְוִהיא ָחְכָמה ְלָכל ָחְכָמה. ְואֹור ְלָכל אֹור, ַעיִן
ֶּׁשּנֱֶאַמר , ֵאין ֶּפה ֶאָּלא מֶֹׁשה, ה"פֵ . ָּבּה ְוִהיא ַחּיִים ַלַּמֲחזִיִקים, ְלָכל יֹוְדֵעי ִּבינָה
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זֶה ַצִּדיקֹו ֶׁשל , י ֶאָּלא ַצִּדיק"ַאל ִּתְקֵרי ַצדִ , י"ַצדִ . ִּכי ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי
זֶה מֶֹׁשה ֲאִבי ַהָחְכָמה , ף"קֹו. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶּׁשהּוא עֹוֶׂשה ְצָדקֹות, עֹוָלם
ְוָכל , ְוָכל ִדְבֵרי ִּבינָה, ֶׁשִהִּקיף ִלְפנֵי ַּפְרעֹה ָּכל ִמינֵי ָחְכָמה, ָּכל ַהּנְִביִאים ֲאִבי

זֶה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא רֹאׁש ְלָכל , ש"ֵרי. ְוָכל ִּדְבֵרי ַהְׂשֵּכל, ִּדְבֵרי ַּדַעת
זֶה ִׁשּנֵיֶהם ֶׁשל , ן"ִׁשי. נִיםּות ִראׁשֹונִים ְוַאֲחרֹוְוהּוא קֹוֵרא ְּבגָל, ַהְּגדֹוִלים
, ו ֶאָּלא ַּתֲאָוה"ַאל ִּתְקֵרי ָּתי, ו"ָּתי: ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָׁשְבָרם, ְרָׁשִעים

  .ֶׁשהּוא ִמְּתַאֶּוה ָּבעֹוָלם ַהזֶה ְּבָכל יֹום ָויֹום, זֶה ַּתֲאָוָתם ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם
  

ָסָבא ָאַמר ַאְׁשְּכָחן ַאְתָוון ְבִהפּוָכא ֵבית ְּבַקְדִמיָתא ַרב ַהְמנּונָא , ְּבֵראִשית
, ף ְּבַקְדִמיָתא ּוְלָבָתר"ָאלֶ . ָּבָרא ְלָבָתר, ֵּבית ְּבַקְדִמיָתא ַהיְינּו ְּבֵראִׁשית, ּוְלָבָתר

ִהים ֶאת ְלָבָתר"ָאלֶ  א ֶאָּלא ַּכד ָּבָעא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּו, ף ְּבַקְדִמיָתא ַהיְינּו ֱא
, ּוְתֵרין ַאְלִפין ְׁשנִין ַעד ְדָלא ָבָרא ַעְלָמא, ְלֶמְעַּבד ַעְלָמא ָּכל ַאְתָוון ֲהוֹו ְסִתיִמין

ַּכד ָבָעא ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ָאתּו ָכל . ָהָוה ִמְסָּתַּכל ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְוִאְׁשַתְעָׁשע ְבהּו
ָאְמָרה ִרּבֹון . ְלֵמיַעל ְּבֵריָׁשא' ַאת אֹת תָׁשִרי. ַאְתָוון ַקֵּמיּה ִמּסֹוָפא ֲאֵריַׁשיְיהּו

, ת"ַּדָאנָא חֹוָתָמא ְדגּוְׁשַּפנְָקא ִּדיָל ֱאמֶ , ַעְלִמין נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
. ת ּוְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָּמא"יֵאֹות ְלַמְלָּכא ְלִמְׁשֵרי ְבאֹת ֱאמֶ . ת"ְוַאנְְּת ִאְתְקִריַאת ֱאמֶ 

ֶאָּלא ֵלית ַאנְְּת ְּכָדאי ְלִמְבֵרי , ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יֵאֹות ַאנְְּת ְוזַָּכָאה ַאנְּתְ  ָאַמר ָלּה
, הֹוִאיל ְוַאנְְּת זְִמינָא ְלֵמֱהֵוי ָרִׁשים ַעל ִמְצִחין ְדגּוְבִרין ְמֵהיְמנִין. ָּב ַעְלָמא

ְועֹוד ְדַאנְְּת חֹוָתָמא . ִּדיָל יְמּותּוןּוִבְרִׁשימּו , ו"ף ְוַעד ָּתי"ְדִקּיְימּו אֹוַריְיָתא ֵמָאלֶ 
ָעאָלת , ִמּיַד נְַפַקת. ֵלית ַאנְְּת ְּכָדאי ְלִמְבֵרי ָּב ַעְלָמא, ְוהֹוִאיל ְּדַאנְְּת ָּב, ְדָמֶות

ְדִבי , ָאְמָרה ָקֵּמיּה ִרּבֹון ַעְלִמין נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא. ָקֵּמיּה' אֹת ש
ָאַמר ָלּה יֵאֹות ַאנְְּת . ְויַאּות ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ִבְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, י"ִׁשְמ ַׁשדַ  ִאְתְקֵרי

ֲאָבל הֹוִאיל ְוַאְתָוון ְדזִּיּוָפא נְַטִלין ָל ְלֵמֱהֵוי ִעְמהֹון ָלא . ְוַטב ַאנְְּת ּוְקׁשֹוט ַאנְּתְ 
. ר"ים ִׁשְקָרא ֶאָּלא ִאי יְִטלּון ָל קִּדְבגִין ְדָלא ִאְתָקיָ , ָבֵעינָא ְלִמְבֵרי ָּב ַעְלָמא

ּוְלָבָתר יֹוִקים , ִמָּכאן ָמאן ְּדָבֵעי ְלֵמיָמר ִׁשְקָרא יִּטֹול יְסֹוָדא ִּדְקׁשֹוט ְּבַקְדִמיָתא
. אֹת ְקׁשֹוט ְּדָאָבָהָתן ְדִאְתיַיֲחדּו ָבּה, אֹת ְקׁשֹוט ִאיהּו' ְּדָהא אֹת ש. ֵליּה ִׁשְּקָרא

' ּוְבגִין ְלִאְתַקּיְיָמא נְַטֵלי אֹת ש, ַאְחזִיאּו ַעל ִסְטָרא ִביָׁשא ִאינּוןר ַאְתָוון דְ "ק
ָאְמָרה ' ָעאָלת אֹות צ. ֵּכיָון ְדָחָמאת ָהִכי נְַפַקת ִמָּקֵּמיּה. ְבגַָּוויְיהּו ַוֲהֵוי ֶקֶׁשר

, ִתיִמין ַצִּדיִקיםְדָאנָא ִּבי חֲ , ִרּבֹון ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא, ָקֵּמיּה
ּוִבי יֵאֹות , ְוַאנְְּת ְּדִאְתְקִריַאת ַצִּדיק ִּבי ָרִׁשים ִדְכִּתיב ִּכי ַצִּדיק יְיָ ְצָדקֹות ָאֶהב
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ְוַצִּדיק ַאנְְּת ֲאָבל ַאנְְּת ָצִרי ְלֵמֱהֵוי , ַצִּדי ַאנְּתְ , ָאַמר ָלּה ַצִּדי. ְלִמְבֵרי ַעְלָמא
. ְּבגִין ְדָלא ְלֵמיָהב ִּפְתחֹון ֶּפה ְלָעְלָמא,  ְלִאְתַּגְליָא ָּכל ַּכֵלית ַאנְְּת ָצִרי, ְטִמיָרא

ִּדְׁשָמא ִּדְבִרית ַקִּדיָׁשא ְוָרִכיב ֲעָלּה ְוִאְתָאָחד ' ַאְתיָא י, ִאיִהי' נ, ָמאי ַטְעָמא
. ְרצּוִפין ְּבָראֹודּו פַ , ְוָרזָא ָדא ַּכד ָּבָרא ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון. ְּבָהָדא

ְוָלא ִאְתַהְּדרּו ַאנְִפין . ד ְמַהֵּדר ַלֲאחֹוָרא ְּכגֹוָונָא ָדא צ"ּוְבגִין ַּכ ַאנְפֹוי ְדיּו
ִאְסַּתְּכָלא ְלַתָּתא ְּכגַוְונָא , ְּכגַוְונָא ָדא צ. ִאְסָּתַּכל ְלֵעיָלא, ְבַאנְִּפין ְּכגֹוָונָא ָדא צ

ִרי הּוא תּו ְדָאנָא זִַּמין ְלנְַּסָרא ָל ּוְלֶמְעַּבד ָל ַאִּפין ָאַמר ָלּה ֻקְדָׁשא ּבְ ' ָדא צ
ָעאָלת אֹת פ ָאְמָרה . נְַפַקת ִמָּקֵּמיּה ְוַאזְַלת. ֲאָבל ְבַאְתָרא ַאֲחָרא ִּתְסָּתַלק, ְבַאִּפין

ַאנְְּת זִַּמין ְלֶמְעַּבד ָקֵּמיּה ִרּבֹון ַעְלִמין נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא ְּדָהא פּוְרָקנָא דְ 
. ָאַמר ָלּה יֵאֹות ַאנְּתְ . ּוִבי יֵאֹות ְלִמְבֵרי ַעְלָמא, ְוָדא הּוא ְפדּות, ְּבַעְלָמא ִבי ָרִׁשים

ְּכגַוְונָא ְּדִחיְויָא ְדָמֵחי ְוָאִעיל ֵריֵׁשיה ֵבין , ֲאָבל ָּב ִאְתְרִׁשים ֶּפַׁשע ִּבְטִמירּו
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָאְמָרה . ָעֹון' ב ָכִפיף ֵריֵׁשיה ְוַאִּפיק יָדֹו ְוֵכן עָהִכי ָמאן ְדחָ , ּגּוֵפיּה

נְַפָקת ִמָּקֵּמיּה . ְּדִאית ִּבי ֲענָָוה ָאַמר ָּלּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָלא ִאיְבֵרי ָב ַעְלָמא
ְּדִאית ִבי , ְלָמאָאְמָרה ַקֵּמיה ִרּבֹון ַעְלִמין נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי עַ ' ָעאָלת אֹת ס

ָאַמר ָלּה ַעל ָּדא ַאנְְּת ָצִרי . ְסִמיָכא ַלּנְֹפִלין ִדְכִּתיב סֹוֵמ יְיָ ְלָכל ַהּנֹוְפִלים
, ִאי ַאנְְּת נִָפיק ֵמַאְתָר ַמה ְתֵהא ֲעַליְיהּו ְדִאיּנּון נֹוְפִלין. ְלַאְתָר ְוָלא ָתזּוז ִמּנֵיּה
ָאְמָרה ָקֵּמיּה ִרּבֹון ' ָעאָלת אֹת נ. ִמיַד נְַפַקת ִמָּקֵּמיּה. ָלהֹוִאיל ְוִאּנּון ְסִמיִכין עֲ 

ּוְתִהָּלה ְדַצִּדיִקים , ְדִבי ְּכִתיב נֹוָרא ְּתִהּלֹות, ַעְלָמא נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
 ְלַאְתָרּה ַוֲהֵוי "ְּדַהא ְבגִינָ ָּתַבת ָסמֶ , ן ּתּוב ְלַאְתָר"ָאַמר ָלּה נּו. נָאָוה ְּתִהָּלה
ָאְמָרה ָקֵּמיּה ִרּבֹון ' ָעאָלת אֹת מ. ִמיַד ָּתַבת ְלַאְתָרּה ְּונְַפַקת ִמָּקֵּמיּה. ְסִמי ָעָלה

ָאַמר ָלּה ָהִכי הּוא . ְדִבי ִאְתְקִריַאת ֶמֶל, ַעְלָמא נִיָחא ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ּתּוב ְלַאְתָר ַאנְְּת , ָמא ְבגִין ְּדַעְלָמא ִאְצְטִרי ַלֶּמֶלֲאָבל ָלא ֶאְבֵרי ָּב ַעלְ . ַוָדאי
א ֶמֶל. 'ְו ך', ְו ל ְּבַהִהיא ַׁשְעָתא נְַחָּתא ִמן . ְּדָהא ָלא יֵאֹות ְלַעְלָמא ְלֵמיָקם ְּב

ְלָמא נִיָחא ִאזְַדְעזְָעא ְוָאְמָרה ָקֵּמיּה ִרּבֹון עַ , ֵמַעל ּכּוְרֵסי יְָקֵריּה' ֳקָדמֹוִהי אֹת כ
ִאזְַּדְעזְעּו , ֵמַעל ּכּוְרֵסי יְָקֵריּה' ְוַכד נְַחַתת כ. ָקָּמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא ְּדָאנָא ְּכבֹוָד

ָאַמר ָלּה . ְוֻכְלהּו ַעְלִמין ִאזְַּדְעזְעּו ְלִמנְַּפל, ָמאָתן ֶאֶלף ַעְלִמין ְוִאזְַדְעזַע כּוְרְסיָא
ּתּוב , ְדָלא ֶאְבֵרי ָב ַעְלָמא, ַמה ַאנְְּת ָעִביד ָהָכא. ף"ף ּכַ "ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּכַ 

. ּתּוב ְלכּוְרְסיֵי ַוֲהֵוי ָתָמן, ְּדָהא ָב ְּכָליָה ָּכָלה ְונֱֶחָרָצה ִאְׁשְּתַמע, ְלַאְתָר
ּה ִרּבֹון ָאמָרה ָקֵּמי' ָעאָלת אֹת י. ְבַהִהיא ַׁשְעָּתא נְַפַקת ִמָּקֵמיּה ְוָתַבת ְלדּוְכָּתא

ְדָאנָא ֵׁשירּוָתא ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ְויֵאֹות ָל , ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
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ְוָכל ְרעּוָתא , ָאַמר ָלּה ַּדי ָל ְּדַאנְְּת ָחִקיק ִּבי ְוַאנְְּת ָרִׁשים ִּבי. ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ָאְמָרה ָקֵּמיּה ' ָעאָלת אֹת ט. ְלִאְתַעְּקָרא ִמן ְׁשִמיֵלית ַאנְְּת יֵאֹות , ִדיִלי ָב ָסִליק

ָאַמר . ְדָאנָא ִבי ִאְתְקִריַאת טֹוב ְויָָׁשר, ִרּבֹון ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ִתיב ְּדָהא טּוֵב ָסִתים ְּבגֵַוו ְוָצפּון ְּבגֵַוו ָהָדא הּוא ִּדכְ , ָלּה ָלא ֶאְבֵרי ָב ַעְלָמא

הֹוִאיל ְוגָנּוז ְּבגֵַּוו ֵלית ֵּביּה חּוָלָקא ְלַעְלָמא . ַמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפנְָּת ִליֵרֶאי
ְותּו ְדַעל ְדטּוֵב ּגָנּוז ְּבגֵַוו יְִטְּבעּון . ֶאָּלא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָדא ְדָאנָא ָבֵעי ְלִמְבֵרי

ְוַכד , ְלָקְבֵל' ְותּו ְדח. יב ָטְבעּו ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריהָ ָהָדא הּוא ִדְכתִ , ַתְרֵעי ְדֵהיָכָלא
, ְוַעל ָדא ַאְתָוון ִאֵּלין ָלא ְרִׁשיִמין ְבִׁשְבִטין ַקִּדיִׁשין, ט"ִּתְתַחְּברּון ַּכֲחָדא ָהא חֵ 

ִבי ָאְמָרה ֵליּה ִרּבֹון ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ְלִמְבֵרי ' ָעאָלת אֹת ז. ִמּיָד נְַפַקת ִמָּקֵמיּה
ָאַמר ָלּה ָלא . ְדִבי נְַטִרין ָּבנֶי ַׁשָּבת ִּדְכִתיב זָכֹור ֶאת יֹום ַהַׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ַעְלָמא

ְדַאנְְּת ִאית ָּב ְקָרָבא ְוַחְרָּבא ְדִׁשּנָנָא ְורּוְמָחא ִדְקָרָבא ְּכגֹוָונָא , ֶאְבֵרי ָּב ַעְלָמא
ָאְמָרה ַקֵמיּה ִרּבֹון ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ' ָלת אֹת וָעא. ִמּיָד נְַפַקת ִמָקֵּמיּה. ן"ְדנּו

ַּדי ְלכֹון ְדָאּתּון ' ַאנְְּת ְוה, ו"ָאַמר ָלּה ָוא. ְדָאנָא אֹת ִמְּׁשָמ, ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא
ְבכּו ְוָלא ֶאְבֵרי , ְדָאּתּון ְּבָרזָא ִּדְׁשִמי ְוַחִּקיִקין ּוגְִליִפין ִּבְׁשִמי, ַאְתָוון ִּדְׁשִמי

ַּדי ְלכֹון ְלֵמֱהֵוי ָדא , ָאַמר אּוף לֹון. ָאְמרּו אּוף ָהִכי' ואֹת ג' ָעאָלת אֹת ד. ַעְלָמא
ת "ָּדלֶ . ְדָהא ִמְסְּכנִין ָלא יְִתַבְטלּון ִמן ַעְלָמא ּוְצִריִכין ִלגְמֹול ִעְּמהֹון ִטיבּו, ִעם ָדא

ְוַדי ְלכֹון ְלֵמיזָן , ְתָפְרׁשּון ָּדא ִמן ָּדאָלא תִ , ל ּגֹוֵמל ָלּה ִטיבּו"גִימֶ . ִאיִהי ִמְסְּכנָא
ְדִבי , ָאְמָרה ֵליּה ִרּבֹון ַעְלָמא נִיָחא ָקָמ ְלִמְבֵרי ִבי ַעְלָמא' ָעאָלת אֹת ב. ָּדא ְלָדא

ָאַמר ָלּה ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָהא ַוָּדאי ָּב ֶאְבֵרי ַעְלָמא . ְמָבְרָכן ָל ְלֵעיָלא ְוַתָּתא
ָאַמר ָלּה ֻקְדָׁשא . ָלא ָעאָלת' ַקיְיָמא אֹת א. ְּת ְתֵהא ֵּׁשירּוָתא ְלִמְבֵרי ַעְלָמאְוַאנְ 

ָאְמָרה . ָלָּמה ֵלית ַאנְְּת ָעאָלת ָקָמאי ִּכְׁשָאר ָּכל ַאְתָוון, ף"ף ָאלֶ "ְּבִרי הּוא ָאלֶ 
א תֹוַעְלָּתאָקֵמיּה ִרּבֹון ַעְלָמא ְבגִין ְדָחֵמינָא כֹל ַאְתָוון נְַפקּו ִמן ָקמָ  ַמה ֲאנָא ,  ְּב

ְוָלא יֵאֹות . ת נְַבזְְבזָא ַרְבְרָבא ָדא"ְותּו ְדָהא יִָהיְבָּתא ְלאֹת ֵּבי. ַאְעִּביד ָתָמן
ָאַמר ָלּה ֻקְדָׁשא . ְלַמְלָּכא ִעָלָאה ְלַאְעְּבָרא נְַבזְְבזָא ְדיַָהב ְלַעְבדֹוי ּוְלֵמיַהב ְלַאֲחָרא

ַאנְְּת ְּתֵהא ֵריׁש . ת ָּבּה ֶאְבֵרי ַעְלָמא"ַאף ַעל גַב ְּדאֹת ֵּבי, ף"לֶ ף ָא"ְּבִרי הּוא ָאלֶ 
ָֹל חּוְׁשָּבנִין ְוכֹל עֹוָבִדין . ֵלית ִבי יִחּוָדא ֶאָּלא ָּב. ְלָכל ַאְתָוון ָּב יְִׁשרּון ּכ

הּוא ַאְתָוון  ְוָעַבד ֻקְדָׁשא ְּבִרי. ְוָכל יִחּוָדא ָלא ֲהֵוי ֶאָּלא ְבאֹת ָאֶלף, ְדַעְלָמא
. ְבֵראִׁשית ָּבָרא. ת"ת ֵּבי"ּוְבגִין ַּכ ֵּבי. ִעָּלִאין ַרְבְרִבין ְוַאְתָוון ַתָּתִאין זְִעיִרין

ִהים ֶאת"ף ָאלֶ "ָאלֶ  , ַאְתָוון ִמְּלֵעיָלא ְוַאְתָוון ִמְּלַתָּתא ְוֻכְלהּו ַּכֲחָדא ֲהוֹו, ף ֱא
  .ֵמַעְלָמא ִעָּלָאה ּוֵמָעְלָמא ַתָּתָאה
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, ֶׁשִחֵּבר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום" ֶסֶפר יְִציָרה"מִ  ַאַחר ַּכ יְִקָרא ֶּפֶרק זֶה~ 

  :ָעִדיף, ְוִלְקרֹא ֻּכּלֹו" יָרהֵסֶפר יְצִ "ְוִאם יּוָכל ְלַהִּׂשיג 
  

ִׁשים ּוְׁשַּתיִם נְִתיבֹות ְּפִליאֹות ָחְכָמה ָחַקק יָּה יְהָֹוה ְצָבאֹות ֱא . ֵהי יְִׂשָרֵאלִּבְׁש
ִהים ַחּיִים ּוֶמֶל עֹוָלם ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום . ָרם ְונִָּׂשא. ֵאל ַׁשַּדי ַחּנּון ְוַרחּום. ֱא

ָׁשה ְסָפִרים. ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו :                 ְּבֵסֶפר ְוֵסֶפר ְוִסּפּור. ּוָבָרא ֶאת עֹוָלמֹו ִּבְׁש
ּוְבִרית יִָחיד . ָחֵמׁש ְּכנֶגֶד ָחֵמׁש. ר ֶעֶׂשר ֶאְצָּבעֹותֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה ְּבִמְסּפַ 

א . ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: ּוְבִמיָלת ַהָּמעֹור. ְּבִמַּלת ָלׁשֹון. ְמֻכָּון ַּבֶאְמַצע ֶעֶׂשר ְו
א ֲאַחת ֶעְׂשֵרה. ֵּתַׁשע . ַוֲחקֹר ֵמֶהםְּבחֹן ָּבֶהם . ָהֵבן ְּבָחְכָמה ַוֲחַכם ַּבִּבינָה. ֶעֶׂשר ְו

ִמָּדָתן ֶעֶׂשר . ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: ְוַהֲעֵמד ָּדָבר ַעל ֻּבְריֹו ְוָהֵׁשב יֹוֵצר ַעל ְמכֹונֹו
עֶֹמק רּום . עֶֹמק טֹוב ְועֶֹמק ָרע. עֶֹמק ֵראִׁשית עֶֹמק ַאֲחִרית. ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף

ֵאל . ָאדֹון יִָחיד. ְועֶֹמק ָּדרֹום, ק ָצפֹוןעֹמֶ . ְועֶֹמק ַמֲעָרב, עֶֹמק ִמזְָרח. ְועֶֹמק ָּתַחת
. ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: מֹוֵׁשל ְּבֻכָּלם ִמְּמעֹון ָקְדׁשֹו ַעד ֲעֵדי ַעד. ֶמֶל נֱֶאָמן

. ְּדָברֹו ָּבֶהן ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב. ְוַתְכִליָתן ֵאין ָלֶהם ֵקץ. ְצִפּיָָתן ְּכַמְרֵאה ַהָּבזָק
. ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: ְוִלְפנֵי ִּכְסאֹו ֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים. ּסּוָפה יְִרּדֹפּוּוְלַמֲאָמרֹו ּכַ 

ְוִלְפנֵי . נָעּוץ סֹוָפן ִּבְתִחָּלָתן ְּכַׁשְלֶהֶבת ְקׁשּוָרה ַבַּגֶחֶלת ֶׁשָאדֹון יִָחיד ְוֵאין לֹו ֵׁשנִי
. ְוִלְּב ִמְלַהְרֵהר. ִּפי ִמְּלַדֵּבר ְּבלֹום. ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: ֶאָחד ָמה ַאָּתה סֹוֵפר

. ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה: ֶׁשְלַכ נֱֶאַמר ָרצֹוא ָוׁשֹוב. ְוִאם ָרץ ִלְּב ׁשּוב ַלָּמקֹום
ִהים ַחּיִים . ִדּבּורקֹול ְורּוַח וְ . ָּברּו ּוְמבָֹר ְׁשמֹו ֶׁשל ַחי ָהעֹוָלִמים. ַאַחת רּוַח ֱא

ָחַקק ְוָחַצב ָּבּה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתיִם אֹוִתּיֹות ְועֹוד . ְׁשַּתיִם רּוַח ֵמרּוחַ  :ַהּקֶֹדׁשזֶהּו רּוַח 
ׁש ִאּמֹות ְוִׁשְבָעה ְכפּולֹות ׁש  :ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְּפׁשּוטֹות ְורּוַח ַאַחת ָּבֶהן. ָׁש ָׁש

ִהִּציָבן . ֲחָקָקן ְּכֵעין ֲערּוגָה, ִטיטֶרֶפׁש וְ , ָחַקק ְוָחַצב ָּבֶהן ּתֹהּו ָובֹהּו. ַמיִם ֵמרּוחַ 
. ָחַקק ְוָחַצב ָּבּה ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד. ַאְרַּבע ֵאׁש ִמַּמיִם :ִסְּבָבן ְּכִמין ַמַעזִיָבה. ְּכִמין חֹוָמה

ְׁשָּתן יַָסד ְמעֹונֹו. ּוַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת. ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש. ְׂשָרִפים ְואֹוַפנִים ֱאַמר ֶׁשּנֶ . ּוִמְׁש
ֵהט ׁש אֹוִתּיֹות ִמן ַהְּפׁשּוטֹות , ָחֵמׁש :עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש  ָׁש

ׁש ּוָפנָה . ְוָחַתם ָּבֶהם ֵׁשׁש ְקָצוֹות. ו"ּוְקָבָען ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול יה. ָחַתם רּוַח ְּבַעד ָׁש
ָחַתם , ֶׁשַבע. ה"ַוֲחָתמֹו ְּביו, ָפנָה ְלַמָּטהּו, ָחַתם ַּתַחת, ֵׁשׁש. ו"ְלַמֲעָלה ַוֲחָתמֹו ְּביה

ַוֲחָתמֹו , ּוָפנָה ְלַאֲחָריו, ְׁשמֹנֶה ָחַתם ַמֲעָרב. י"ַוֲחָתמֹו ְּבהו, ּוָפנָה ְלָפנָיו, ִמזְָרח
ּוָפנָה , ֶעֶׂשר ָחַתם ָצפֹון: ה"ַוֲחָתמֹו ְּבוי, ּוָפנָה ִליִמינֹו, ֵּתַׁשע ָחַתם ָּדרֹום: ו"ְּבהי
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 ֹ ִהים ַחּיִים. ֵאּלּו ֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּבִליָמה :י"ַוֲחָתמֹו ְּבוה, אלֹוִלְׂשמ . ַאַחת רּוַח ֱא
ִמזְָרח ּוַמֲעָרב ָצפֹון , ְורּוַח ַמְעָלה ְוַתַחת. ְוֵאׁש ִמַּמיִם. ּוַמיִם ֵמרּוחַ , ְורּוַח ֵמרּוחַ 

  .ְוָדרֹום
  

  :ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ,זֶה ֶלף ֵּביתיֹאַמר ָא~ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ְויְִהיּו ְמצּויָיִרים ְלָפנָיו ָּכזֶה, ַאַחר ַּכ יַזְִּכיר ַהּנְֻקּדֹות ְּבִפיו~ 
  

חָֹלם , )ְּגבּוָרה(ְׁשָבא , )ֶחֶסד(ֶסּגֹול , )ִּבינָה(ֵצֵרי , )ָחְכָמה(ַּפָּתח , )ֶּכֶתר(ָקָמץ 
  )יְסֹוד(ׁשּוֻרק , )הֹוד(ּבּוץ קֻ , )נֶַצח(ִחיִריק , )ִּתְפֶאֶרת(
  

  : יְִקָרא ַהְּטָעִמים ְּבִפיוַאַחר ּכַ ~ 
  

  :שמות הטעמים לפי נוסח הספרדים
דֹול ָּפֵזר. ְסגוְֺלָּתא֒ . ַזְרָקא֮  ה. ָּג֡ ִר  אלָ זְ֨ ַא  .ָׁשא֩ לְ ַּת  .אָס יְר ִּת֠  .ַקְרֵני ָפָר֟  .ׁשי ֵּג֜
א .ְמֻהָּפ֤ ׁשוָֺפר ן .הֹוֵל֣  ׁשוָֺפר .ַקְדָמ֨ ַ  .ָזֵקף ָקטֹ֔ י  .ָזֵקף ָּג֕דֹול .ְרִב֗

ְׁשִט ְׁשֵני  .ְיִ֚תיב .ןיִׁש֞ י ִר ּגְ  יְׁשנֵ  ֶלת .ןי֙ ַּפ֙ א .יְּתֵרי ַטֲעֵמ֦  .ַׁשְלֶׁש֓ יר ַּדְרָּג֧ י ַמֲאִר֥  .ְּתִב֛
   סוֺף ָּפֽסּוק׃ .ידַמֲעִמֽ .  ָקף־ַמ . ָּפֵסק׀ .חְתנָ֑ ַא  .אַטְרָח֖ 

  יםאשכנזהמים לפי נוסח שמות הטע

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A3
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א ְׁשָט֙א  .ַּפְׁשָט֙א  .ַקְדָמ֨ ֒ ְסגוֺ ֻמַּנ֣ח   ַזְרָקא֮  ֻמַּנ֣ח .ַּפ֙ יעִ  ׀ ֻמַּנ֣ח ֻמַּנ֣ח .ל  .יְרִב֗
ן ֻמַּנ֣ח ַּפְׁשָט֙א   ַּפ֤ ְה ַמ  ן ַּפְׁשָט֙א  .ָזֵקף ָקטֹ֔ א .ָזֵקף ָּג֕דֹול .ָזֵקף ָקטֹ֔ א ֵמְרָכ֥  ִטְּפָח֖

א ֻמַּנ֣ח ִליָשא ְגדֹוָלה  .ְּתִליָׁשא ְקַטָּנה֩  .רָּפזֵ֡  .ֶאְתַנְחָּת֑ א .ְּת֠  .אָל֜ ְוַאזְ  ַקְדָמ֨
ֵרׁש ַאְזָלא ִים .ֵּג֜ יר ַּדְרָּג֧א .ֵּגְרַׁש֞ א .ְּתִב֛ יר ֵמְרָכ֥ ֶלת .ֻמַּנ֣ח .ְיִ֚תיב .ְּתִב֛  .ַׁשְלֶׁש֓

ה ַ ֶּבן יֹו֪מו .ֵמְרָכא ְּכפּוָל֦ה .ַקְרֵני ָפָר֟ ֶתג .ָּפֵסק׀ .ַמָקף־( ֹ.ָיֵר    .)ֶמֽ
א א ֵמְרָכ֥ א ִטְּפָח֖    סוֺף ָּפֽסּוק׃ ֵמְרָכ֥

  
ּוְבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה ּוְבקֹול נִָעים , ּוב ַהַּדַעתְבַכָּוונָה ּוְבּיִׁש יֲַעמֹוד ְויֹאַמר~ 

  :ְוָצלּול ִמָּלה ְּבִמָּלה
  

ְוִתְתַקְּׁשרּון ְּבנְּקּוִדין ְוַטֲעִמין , קּומּו ַאְתָון ַקִּדיִׁשין ַוֲאִחידּו ְּבזַיְינִין ַקִּדיִׁשין ִּדיְלכֹון
ְוִתְבעּון ַרֲחִמין ַעל , ִרי הּוא ּוְׁשִכנְֵּתיהְוִאְתַּכּנְׁשּו ְוֻעּלּו ָקֵמי קּוְדָׁשא ּבְ , ַקִּדיִׁשין

, ה ַרָּבא"ְויְִתּגַַּדל ְויְִתַקַּדׁש ֵׁשם יָ , ְוַקְרָּתא ִּדירּוָׁשֵלם, ְׁשִכינְָּתא ְוַעל ֵּבית ִמְקָּדָׁשא
ְכָרנָא ַּדֲעָמֵלק ְויְִמֵחי ּדּו, ְויְִתַעַּקר פּוְלָחנָא ְּדֱאִליַלּיָא ֵמַאְרָעא, ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב

ְויְַמִלי , ְויֵיתּוב פּוְלָחנָא יִַּקיָרא ִדְׁשַמּיָא ְלַהְּדֵריּה ּוְלזִיֵויּה ִויָקֵריּה, ִמְּתחֹות ְׁשַמּיָא
ִאְתַּכּנְׁשּו , קּומּו ַאְתָון ַקִּדיִׁשין: ַויְַצַמח ֻּפְרָקנֵיּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחיּה, ַמְלכּוֵתיּה

ִויֵהא ְׁשָלָמא . ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, יָא ְּבַעד ֵּבית יְִׂשָרֵאלּוָמִלילּו ַסנֵיגֹורְ 
ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה ּוְסִליָחה , ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא

  .ִהי ָרצֹוןָאֵמן ֵּכן יְ . ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל יְִׂשָרֵאל, ְוַכָּפָרה
  

ל עַ  ְוִאָּׁשה ְּתַדֵלג, זֹוַהר זֶה ָהעֹוֵסק ְּבִתּקּונֵי ִדְקנָא ַקִּדיָׁשא ַאַחר ַּכ יְִקָרא~ 
  :םָהַעּמּוִדי ְּבֶהְמֵׁש הְּבַהְדָּגׁשָ א ַהּמּובָ  "אנא בכח" :מ ְוַתְמִׁשי ִליּמּוד זֶה

  
יָדֹוי ְּבִדיְקנָא יִַּקיָרא ִעָּלָאה ְּדָסָבא  ַוי ָמאן ְּדאֹוִׁשיט: ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר

ִּדיְקנָא ְּדָסִתים ְויִַּקיר . ִּדיְקנָא ְּדַהִהיא ֻתְׁשַּבְחָּתא. ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא
ְּדָכל ִּדיְקנָא ְּדִהיא ּתּוְׁשַּבְחָּתא . ִּדיְקנָא ְּדָלא יְָדִעין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ִמָּכל ִּתקּונֹוי

ִּדיְקנָא . ִּדיְקנָא ְּדָלא ֲהָוה ַּבר נַׁש נְִביָאה ְוַקִּדיָׁשא ְּדיְִקַרב ְלֶמְחֵמי ֵליּה. ֻּתְׁשָּבִחין
ְטִמיָרא , יִַּקיָרא ְּדיִַּקִרין, ִחָּוָרא ְּכַתְלגָא, ְּדִהיא ַּתְליָא ְּבַׂשֲערֹוי ַעד ַטּבּוָרא ְדִלָּבא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%92_(%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F)
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ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא ְדִסְפָרא ְּדָהאי ִּדיְקנָא . ְמנּוָתא ְּדכָֹלאִדְטִמיִרין ְמֵהיְמנּוָתא ִדְמֵהי
נִָפיק ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית סּוְחָרנֵיּה ְּדפּוָמא ַקִּדיָׁשא ְונִָחית ְוָסִליק , ְמֵהיְמנּוָתא ְדכֹוָלא

ּוָלא ְוָחֵפי ַעד ְונִָחית ְּבִׁשּק. ְוָחֵפי ְּבַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ִחָּוָרא ְדיִַּקיָרא
הּוא ִּדיְקנָא יִַּקיָרא ְמַהיְמנָא ְׁשֵליָמא ְּדנַגְִּדין ֵּביּה ְּתַלת ֲעָׂשר נְִביִעין , ִטּבּוָרא

  :ִּבְתַלת ֲעַׂשר ִּתקּונִין ִמְתַּתְּקנָא, ַמּבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ָטָבא
  

ן ַׂשְעָרא ִמְּלֵעיָלא ְוָׁשאֵרי ִמְתַּתּקַ ) ֵאל' ִמי ֵאל ָּכמֹו במדה א( ִּתקּונָא ַקְדָמָאה
ֵמַההּוא ִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריֵׁשיה ְּדָסִליק ְּבִתּקּונֹוי ְלֵעיָּלא ְמאּוְדנֹוי ְונִָחית ִמַּקֵּמי 

  :ִּפְתָחא ְדֻאְדנִין ְּבַחד חּוָטא ְּבִׁשֻּקָלא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְּדפּוָמא
, ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ֵמֵריָׁשא ְּדפּוָמא) ַרחּום' נֹוֵׂשא ָעֹון במדה ב( ,ִּתקּונָא ִתנְיָינָא

  :ְוָסִליק ַעד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְּדפּוָמא ְּבִתּקּונָא ָׁשִקיל
ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ) ְוַחּנּון' ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע במדה ג( ,ִּתקּונָא ְּתִליָתָאה

ּוָמֵלי . ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא, ִמְּתחֹות ְּתֵרין נּוְקִבין נִָפיק ַחד ָאְרָחא
  :ֵמָהאי ִּגיָסא ּוֵמָהאי ִּגיָסא ַׂשְעָרא ְּבִתּקּונָא ְׁשִלים סּוְחָרנֵּה ְדַההּוא ָאְרָחא

ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְונִָחית ְּתחֹות ) ֶאֶר' ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו במדה ד( ,ִּתקּונָא ְרִביָעָאה
  :א ֲחָדא ְלֵריָׁשא ֲחָדא ְּבִתּקּונָא ְׁשִליםּפּוָמא ֵמֵריׁשָ 

ְּתחֹות ּפּוָמא נִָפיק ) ַאַּפיִם' א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו במדה ה( ,ִּתקּונָא ֲחִמיָׁשָאה
ְוִאֵּלין ְּתֵרין ָאְרִחין ְרִׁשיִמין ַעל ּפּוָמא , ָאְרָחא ַאֲחָרא ְּבִׁשּקּוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא

  :אןִמָּכאן ּוִמּכָ 
ִמְתַּתַּקן ַׂשְעָרא ְוָסִליק ) ְוַרב ֶחֶסד' ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא במדה ו( ,ִּתקּונָא ְׁשִתיָתָאה

ְונִָפיק ִמְּלַרע ְלֵעיל ְלֵריָׁשא ְּדפּוָמא ְוָחֵפי ַתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא 
  :א ְדָאְרָחא ַתָּתָאה ְּדפּוָמאְונִָחית ַׂשְעָרא ְלֵריָׁשא ְדִפְתחָ . ְּדפּוָמא ִדְלֵעיָלא

ָּפִסיק ַׂשְעָרא ְוִאְתֲחזּון ְּתֵרין ) ֶוֱאֶמת' יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו במדה ז( ,ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְּבגִינְהֹון ִאְתַקיָם ָעְלָמא . ַּתּפּוִחין ְּבִתְקרּוְבָּתא ְּדבּוְסָמא ָטָבא ַׁשִּפיָרן ְויָָאן ְלֶמֱחזֵי

  :יב ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִיםֲהָדא הּוא ִּדְכתִ 
נִָפיק ַחד חּוָטא ְּדַׁשֲעֵרי ) נֹוֵצר ֶחֶסד' יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו במדה ח( ,ִּתקּונָא ְתִמינָָאה
  :ְוַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, סֹוֲחָרנֵי ְדִדיְקנָא

) ָלֲאָלִפים' ַחּטֹאָתם במדה ט ְוַתְׁשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל( ,ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה
ְוָלא נְַפֵקי , ִמְּתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ַׁשְעֵרי ִּדיְקנָא ִעם ִאינּון ַׁשְעֵרי ְּדַתְליָין ְּבִׁשּקּוָלא

  :ָּדא ִעם ָּדא
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נְַחִתין ַׁשְעֵרי ְּתחֹות ) נֵֹׂשא ָעֹון' ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב במדה י( ,ִּתקּונָא ֲעִׁשיָרָאה
  :א ְוַחְפיָין ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות ִּדיְקנָאִּדיְקנָ 

ְּדָלא נְָפִקין נִיָמא ִמן נִיָמא ) א ָוֶפַׁשע"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם במדה י( ,ִּתקּונָא ַחד ַסר
  :ּוִמְתַׁשְעָרן ְּבִׁשיעּוָרא ְׁשִלים

א ַתְליָין ַׁשְעֵרי ְּדלָ ) ב ְוֲחָּטָאה"ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו במדה י( ,ִּתקּונָא ְּתֵריַסר
  :ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָּכל ִסְטרֹוי ְויָָאן ַׁשְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ַעל ּפּוָמא

ְּדַתְליָין ַׁשְעֵרי ִּבְתחֹות ִּדיְקנָא ) ג ְונֵַּקה"ִמיֵמי ֶקֶדם במדה י( ,ִּתקּונָא ְּתֵליַסר
ָלא ִאְתֲחזֵי ִמָּכל . א ְמַחְפיָין ַעד ַטּבּוָראִּביָקָרא יָָאה ִּביָקָרא ַׁשִּפירָ . ִמָּכאן ּוִמָּכאן

. ַּבר ִאּנּון ַּתּפּוִחין ַׁשִּפיִרין ִחָּוִרין ְּדַמְפִקין ַחּיִין ְלַעְלָמא. ַאנְֵּפי ַתְקֻרְבָּתא ְּדֻבְסָמא
יַסר ַמּבּוִעין ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין נַגְִּדין ְונְָפִקין ְּתלֵ . ּוְמַחזְיָן ֵחדּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין

ּוְמִׁשיִחין ֵמַההּוא . ְונֲַהִרין ְּבַההּוא ִמְׁשָחא. ְונַגְִּדין ְלָכל ִאּנּון ִּדְלַתָּתא, ִּדְמָׁשח ְרבּות
ִּבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין ִאְתְרִׁשים ִּדיְקנָא יִַּקיָרא . ִמְׁשָחא ְּדִבְתֵליַסר ִּתקּונִין ִאֵּלין

נְִהיִרין ַאנְפֹוי , ִמְּתֵרי ַּתּפּוִחין ַׁשִפיָרן ְדַאנְפֹוי :ַעִּתיק ְדַעִּתיִקיןְסִתיָמָאה ְּדכָֹּלא ּדְ 
נְִהיִרין ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא . ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ְוָכל ֵחזּור ְושוֵׁשן ְּדִאְׁשַתְכָחן ְלַתָּתא

וִבְשֵלימּות ִדיְקנָא , אִתקּונִין ְּתֵליָסר ִאֵלין ִאְׁשְתָכחּו ְבִדיְקנָ . נְהֹוָרא ִדְלֵעיָלא
ָּתאנָא  :ְּדָכל ְדָחֵמי ִּדיְקנֵיה ָתֵלי ֵביּה ְמֵהיְמנּוָתא. ִאְתְקֵרי ַּבר נָׁש נֱֶאָמן. ְכִתּקּונֹוי

ִבְשִביָעָאה , ְּתֵליָסר ִתקּונִין ִאֵלין ְּדַתְליָן ְבִדיְקנָא יִַקיָרא. ִּבְצנִיעּוָתא ְדסְפָרא
ּוָמאן ְדאֹוִׁשיט יְֵדיּה . ַּפְתֵחי ִבְתֵליָסר ַּתְרֵעי ְדַרֲחֵמיּוִמתְ . ִמְשַתְכֵחי ְּבַעְלָמא

ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין . ָהַאי ַּבֲאִרי ַאנְִּפין. ְכָמאן ְדאּוֵמי ִבְתֵליָסר ִּתּקּונֵי ִדיְקנָא. ְלאּוָמָאה
נָא ְדַמְלָּכא ְוִסְלֵסל ְּבַסְלְסָלא ְדִתקּו. ָאַמר ְלַרִּבי יְִצָחק קּום ְבִקיּוָמ, ְּבַכָּמה

ָקם ַרִּבי יְִצָחק ָּפַתח ְוָאַמר ִמי ֵאל ָּכמֹו נֹוֵׂשא ָעֹון . ַקִּדיָׁשא ֵהיָא יִַּתְתְקנּון
ָּתאנָא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן . ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ְוּגֹוֵמר. יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו ְוּגֹוֵמר. ְוּגֹוֵמר

ְתֵליָסר ַמבּוִעין ִּדְמַׁשח ְרבּות ְדִתקּונֵי ִדיְקנָא ְוֻכְלהּו נְַפִקין מִ , ִאְתֲחזּון ָהָכא
ָּתנָא ִּתקּונָא ְדִדיְקנָא ָטִמיר ְוָסִתים . ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ַעִּתיָקא ְדַעִתיִקין, ַקִּדיָׁשא

א ָטִמיר א ָסִתים, ָטִמיר ְו א יְִדיַע, ָסִתים ְו   :ְבִתקּונֹוי יְִדיַע ְו
  

ָהא ָתנֵינָן ְּדָכל ַׂשְעָרא ְוַׂשְעָרא ְוָכל נִיָמא ְונִיָמא ָלא ִמְתַּדְבָקא  .ִּתקּונָא ַקְדָמָאה
ָהָכא ִאית , ְוָׁשְארּו נִיִמין ְדִדיְקנָא ְלַאְתְקנָא ִמִּתקּונָא ִדְׂשַער ֵריָׁשא. ַלֲחֵבְרָּתא

ִעָּלָאה ְבָחד נִיָמא ְונִיִמין ְדִדיְקנָא יְָקָרא , ִאי ָכל נִיִמין ִדְׂשַער ֵריָׁשא, ְלִאְסַּתְכָלא
ֲאָמאי נִיִמין ְדִדיְקנָא ָלא ֲאִריִכין , ֲאָמאי ִאֵלין ֲאִריִכין ְוִאֵלין ָלא ֲאִריִכין. ִאְתְכַללּו
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ֶאָּלא ָכל נִיִמין ְׁשִקיָלן . ְוִאֵלין ְּדֵריָשא ָלא ַקְׁשיָין ֶאָּלא ְׁשִעיִעין. כּוֵלי ָהַאי ְוַקְׁשיָין
ְלֵמיגַד ְמֵריָׁשא ְלֵריָׁשא ִדזְֵעיר , יָשא ֲאִריִכין ַעל ִּכְתִפיןְּדרֵ , ְּדֵריָשא ְוִדיְקנָא

ְוַעל ָדא . ּוְבגִינֵי ַכ ָלא ֲהוּו ַקְׁשיָין, ֵמַההּוא ְמִׁשיָכא ְדמֹוָחא ְלמֹוָחא ִּדיֵליּה, ַאנְִּפין
ּוְלַבסֹוף ְּכִתיב  .ָּתאנָא ָמאי ִּדְכִתיב ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתרֹנָה. ִאְתֲחזּון ְלֶמֱהֵוי ְרִּכיֵכי
ֶאָּלא . ָהִאי ְקָרא ָלאו ֵריֵׁשיה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריֵׁשיה. ָּבְרחֹובֹות ִּתֵּתן קֹוָלּה

ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתרֹנָה ַכד נָגִיד ִממֹוָחא ְסִתיָמָאה ַדֲאִרי ַאנְִּפין ְלמֹוָחא ִדזְֵעיר 
. ְוִאְתֲעִביד ָחד מֹוָחא, ְבַראן ְלָבר ְּתֵרין מֹוִחיןְּכִאּלּו ִמְתחַ . ַאנְִּפין ְּבִאינּון נִיִמין

ְוַכד נָגָד ֵמָהַאי . ְּבגִין ְּדֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא ַתָּתָאה ֶאָּלא ְבִקיּוָמא ְדמֹוָחא ִעָּלָאה
ָלא ּוְּבגִין ְּדנָגִיד ִממֹוָחא ְלמֹוָחא ְּבִאינּון נִיִמין ִאינּון , ְלָהאי ְּכִתיב ִּתֵּתן קֹוָלה ָחד

ָלא נָגִיד ָחְכְמָתא , ִמׁשּום ְּדִאי ִאְׁשְתָכחּו ְקִׁשיִׁשין, ָמאי ַטְעָמא. ִאְׁשְתָכחּו ְקִׁשיִׁשין
ְּבגִינֵי ַכ ֵלית ָחְכְמָתא נְַפָקא ִמַּבר נָׁש ְּדִאיהּו ְקִׁשיָׁשא ָמאֵרי . ְלמֹוָחא ְבהֹון

ּוֵמָהָכא אֹוִליְפנָא ָמאן ְּדַׂשְערֹוי . ִעיםִּדְכִתיב ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבנַַחת נְִׁשמָ , ְדרּוגְזָא
ְוַעל ָּדא ִאינּון ֲאִריִכי ְלֵמיֵתי . ְּדֵריָׁשא ְקִׁשיִׁשין ָלאו ָחְכְמָתא ִמְתיְַׁשָבא ִעֵמיּה

ָא ֹ א ְדִׂשְדָרא ְדִמְתַׁשְקיָן ִמן מֹוָחא. תֹוַעְלָּתא ְלּכ ָֹ ָא ְלֵמיַעל ַעל חּוט ֹ ּוְּבגִין . ָמאי ְלּכ
ְּדַׂשְעָרא ְּדֵריָשא ָתֵלי ְוָסִליק ַעל . ָלא ָתֵלי ַׂשְעָרא ְּדֵריָשא ַעל ַׂשְעָרא ְדִדיְקנָאָּדא 

ָא ָתֵלי ַעל ִדיְקנָא, אּוְדנִין ַלֲאחֹורֹוי ִמׁשּום ְּדָלא ִאיְצָטִרי ְלַאְתָעְרָבא ִאֵלין , ְו
ָמאי . ִדיְקנָא ָקִׁשיָׁשֵאי ֻּכְּלהּוְוָתאנָא ִאינְהּו דְ , ְּדֻכְּלהּו ִחָווֵרי ְכַתְלגָא. ְּבִאֵלין
ְלַאֲחִסין ִאינּון ְּתַלת ָעָׂשר ְמִכיָלן ְמֲעִּתיק , ִמׁשּום ְּדִאינּון ַּתִּקיָפא ְדַתִקיִפין. ַטְעָמא

ְּדָלא . ַוֲהנֵי ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאינּון. ַוֲהנֵי ְמִכיָלן ִמָקֵמי אּוְדנֹוי ַׁשְריָין. ְדַעִתיִקין
ְּדַתנְיָא ְּתֵליָסר ְמִכיָלן . ָלא, ְוִאי ֵתיָמא ְּדֵלית ַאֲחָרנִין ְּכָוִתיְיהּו. ְּבַאֲחָרנִין יְִתָעְרבּון

ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע . נֹוֵׂשא ָעֹון ְּתֵרי. ִמי ֵאל ָּכמֹו ָחד, ְדַרֲחֵמי ֵמַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא
ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא . ַאּפֹו ָחֵמׁשא ֶהֱחזִיק ָלַעד . ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ַאְרַּבע. ְּתַלת
ְוַתְשִלי ִּבְמצּולֹות יָם ָּכל . יְִכּבֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְּתַמנְיָא. יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו ִׁשְבָעה. ִשית

ֲאֶׁשר נְִׁשַבְעָּת . ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ָחד ָסר. ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֲעָׂשָרה. ַחטֹאָתם ִּתְׁשָעה
ָלֳקֵּבל ָּדא ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְוּגֹוֵמר ְוִאינּון . ִמיֵמי ֶקֶדם ְּתֵליָסר. ְּתֵריַסר ַלַאבֹוֵתינּו

ֶאָּלא מֶֹׁשה ָלא ִאְצְטִרי ֶאָּלא , ְוִאי ֵתיָמא מֶֹׁשה ֵאי ָלא ָאַמר ִאֵלין ִעָּלִאין. ְלַתָּתא
מֶֹׁשה ָלא . ָלא ָבֵעי ָהִכי ְלֵמיַמרּוְבָאָתר ְּדִדינָא ִאְׁשְּתַכח , ְלָאָתר ְּדִדינָא ִאְׁשְּתַכח

ּוְבגִינֵי ַכ ָלא ָאַמר מֶֹׁשה . ּוִּדינָא ָהָוה ַתְליָיא, ַאַמר ֶאָּלא ְבִעיָדנָא ְדיְִׂשָרֵאל ָחאבּו
ֲאָבל ְּבָהאי ָאָתר ִסּדּוָרא ִדְׁשָבָחא ְדַעִּתיק יֹוִמין . ֶאָּלא ְּבָאָתר ְּדִדינָא ִאְׁשְּתַכח

. ְוִאינּון ְּתֵליָסר ִתקּונִין ְדִדיְקנָא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ְמַסֵּדר נְִביָאה
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ָמאן ָחֵמי ִדיְקנָא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא . ַתִּקיִפין ְלַתְּבָרא ּוְלַאְכְפיָיא ָּכל ִּגזְֵרי ִדינִין
רֹוי ְקִׁשיִׁשין ְוַתִּקיִפין ּוְּבגִין ַכ ָכל ַׂשעְ , ְטִמיָרא ְדְטִמיִרין ְּדָלא ַאְכִסיף ִמּנֵיּה

ֲאָמאי ָלא ֲהוו ָדא , ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ִׂשַעֵרי ִּדְלַתָּתא ִאינּון אּוָּכֵמי, ְבִתקּונֹוי
ּוְּכִתיב ֵׂשָער ֵריֵׁשיה . ְּדַתנְיָא ְּכִתיב ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹורֹות ָּכעֹוֵרב. ְכָדא

ְוַעל ָּדא ַכד , ָהא ְבִדיְקנָא ִעָּלָאה ָהא ְבִדיְקנָא ַתָּתָאה, אָלא ַקְׁשיָ . ַכֲעַמר נְֵקא
. ִאְתיְיִהיַבת אֹוַריְיָתא ְליְִׂשָרֵאל ִאְתיְיִהיַבת ְּבֵאׁש ְׁשחֹוָרה ַעל ַּגֵּבי ֵאׁש ְלָבנָה

ָכא ְלמֹוָחא ְלִאְתַמּׁשְ , ְוִעיָקָרא ְדִמָלה ִמׁשּום ְּדָהנֵי ַׁשְעֵרי ְּבגִין ְּדִמּמֹוָחא ִאְׁשְתָכחּו
ְוָכל ִתקֹונֹוי ִּבְלחּוַדיְהּו . ִדיְקנָא ִבְלחֹודֹוי הּוא, ְוִאינּון ְלֵעיָלא ִמן ִדיְקנָא, ִּדְלַתָּתא

ִּתקּונָא ְדַׁשֲאֵרי , ִּתקּונָא ַקְדָמָאה .ְוַׁשֲעֵרי ִבְלחּוַדיְיהּו. ִדיְקנָא ִבְלחֹודֹוי. ִאְׁשְתָכחּו
ְוָתאנָא ָכל ִּתּקּונֵי ִדיְקנָא ָלא ִאְׁשְתָכחּו ֶאָּלא ִממֹוָחא  ,ְמֵריָׁשא ִדַשְעֵרי ְּדֵריָׁשא

, ְדָהא ָלא ַהֵוי ֶאָּלא ִּתקּונָא ָדא ְדנִָחית ִמן ֵריָׁשא, ְוָהָכא ָלא ָפִריש ֲהִכי, ְּדֵריָשא
ֵריָׁשא ּוֵמָהאי ִדיְקנָא ִאְׁשְּתמֹוָדע ָּכל ַמה ַדֲהֵוי ּבְ . ְדַׂשְעֵרי ְּדֵריָשא ֲהִכי ִאְׁשְּתַכח

ָאְרָכא ְּדָכל . ִעזְָקא ְדָכִליל ָּכל ִעזְִקין. ְדֶאֶלף ַעְלִמין ְּדַחִתיִמין ְּבִעזְָקא ְדַדְכיָא
א ִאְתְדַבק ָּדא ְבָדא. ַׂשְעָרא ְדנִָחית ִמָקֵמי אּוְדנֹוי ָלא ֲהֵוי ֲאִריָכא ְוָלא נְַחִּתין . ְו

ְוֵׁשירּוָתא ְדִתקּונָא ַקְדָמָאה ְּתָלִתין ְוָחד , ַתְליָיןִאֵלין ַׂשְעִרין ִמַכד נַגְִּדין ִאְתַמְּׁשָכן וְ 
ּוְתַלת ֵמָאה ְוִתְׁשִעין נִיִמין ִאְׁשְתָכחּו . ִאְתַמְּׁשָּכן ַעד ֵריָׁשא ְדפּוָמא, קֹוֵצי ְׁשִקיָלן

יִפין ַתּקִ , ְּתָלִתין ְוָחד קֹוֵצי ְׁשִקיִלין ַדֲהוּו ְּבִתּקּונָא ַקְדָמָאה. ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא
ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא . ל ַּתִּקיף יָכֹול"ָמהּו אֵ . ל"ְלַאְכְּפיָיא ְלַתָּתא ְּכֻחְשָּבן אֵ 

ְּתָלִתין ְוָחד ְּבָהאי . ַתִּקיִפין ָׁשִלִטין ְלִאְתַעיָינָא, ִמְתַּפְרִׁשין ְּתָלִתין ְוָחד ַעְלִמין
ַעְלָמא ִמּנֵיּה ִמְתְּפַרׁש ְלֶאֶלף ַעְלִמין ְוָכל ַעְלָמא וְ , ּוְּתָלִתין ְוָחד ְּבָהאי ְסָטר, ְסָטר

ָא ָסִתים ְּבֵריָׁשא ְדִדיְקנָא ְדָכִליל ַּתִּקיָפא ּוְכִליָלן . ִּדְכִסיִפין ְלִעדּונָא ַרָבא ֹ ְוכ
ל ִאְתַּכְפיָיא ְלַרֲחֵמי ְדַרֲחֵמי ְדַעִּתיק יֹוִמין ִאְתְכַלל "ל ְוִעם ָּכל ָּדא ָהַאי אֵ "ְּבָהאי אֵ 

ָמאי , ִמׁשּום ִּדְכִתיב ִּדינָא יְִתיב ְוִסְפִרין ְּפִתיחּו, ֲאָמאי ַעד ּפּוָמא, ַׁשט ֵביּהְוִאְתּפֵ 
. ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ֶפֵלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור. יְִתיב ְלַאְתֵריה ְּדָלא ַׁשְלָטא. ִּדינָא יְִתיב

ְוָרזָא ִּדְכִתיב ִמי ֵאל . ִּתיק יֹוִמיןְוִאְּתְּבָׂשם ְבִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ְדעַ . ֵאל ְּדהּוא ּגִּבֹור
  :ְּבִתקּונָא ַקְדָמָאה ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, ָּכמֹו ְבַעִּתיק יֹוִמין ִאְתַמר

  
ָׁשִליט ְונִָחית ְוָסִליק ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרבֹוא , ַעְלָמא ַקְדָמָאה ְדנִָפיק ִמִּתקּונָא ַקְדָמָאה

ַעְלָמא ִתנְיָינָא : ּוִמּנֵיּה ִמְתַאֲחִדין ְּבִקְסָטא ְדִעזְָקא ַרָּבא, יןִרְּבַבן ָמאֵרי ְתִריסִ 
ָׁשִליט ְונִָפיק ְונִָחית ְוָסִליק ְלִׁשְבָעה ְוַחְמִׂשין ֶאֶלף ַּדְרִּגין . ְדנִָפיק ֵמָהַאי ִּתקּונָא
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ַעְלָמא ְתִליָתָאה  .ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵיּה ְלַאְכְּפיָיא ְבקּוְדָלא ְבִחיָוָרא. ָמאֵרי ִדיָבָבא
, ְונִָחית ְוָסִליק ְלִׁשָּתא ְוִתְׁשִעין ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיְָלָלא. ְדנִָפיק ֵמָהַאי ִּתקּונָא

ּוִמְתַּבְּסָמן , ּוֵמָהאי ִּתקּונָא ִמְתַּכְפיָין ֻּכְּלהּו, ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵיּה ְּכבּוִסיָטא ְלקּוְסִטיָרא
ָמאן ָחֵמי ִּתקּונָא ָדא ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא . ְּסִמין ְּביַָּמא ַרָּבאִּבְמִריָרא ְדִדְמִעין ְדִמְתּבַ 

ָמאן ָחַמי ְטִמירּוָתא ְדקֹוִצין ְדַשְעֵרי ְדַתְליָין . ִעָּלָאה יִַקיָרא ְּדָלא ַאְכִסיף ִמּנֵיּה
ִאְתְכָללּו  ִעְטִרין ְּדָלא. ֵמָהאי ָסָבא יִָתיב ְּבִעְטָרא ְדִעְטִרין ִעְטִרין ְּדָכל ִעְטִרין

. ִעְטִרין ְדִעְטִרין ִּדְלַתָּתא ִמְתַאֲחָדן ִמנְהֹון. ִעְטִרין ְּדָלא ִּכְׁשָאר ִעְטִרין. ְּבִעְטִרין
ִּתּקּונֵי ְּדִאְתְּתַקן . ּוְּבגִין ַכ ָהנֵי ִתקּונִין ִאינּון ִתקּונִין ִּדְלַתָּתא ִמנְהֹון ִמְתַאֲחִדין

ְּדָכל ִתקּונִין ְּדִאְתְּתַקן ְּבָקְבֵליהֹון ִּבְרָכאן . אן ְּדָבֵעי ְּבָרָכהְּדִאְצְטִרי ְלִאְתָּבְרָכא מָ 
ָא ָּכִליל ְּבָהנֵי ִתקּונִין, ְוִאְתֲעִביד ַמה ְדִאְתַעִביד. ִמְשַּתְכִחין ֹ ָא זְַקָפן ְלָקְבֵלי . ּכ ֹ ּכ

. ִאְתַּבְסָמן ִמִתקּונִין ִאֵלין ְוֻכְלהּו. ִתקּונִין ְדַמְלָּכא ַּתִּקיָפא ַעִּתיָקא ְסִתיָמא ְּדכָֹלא
ָלא , ָּתאנָא ִאי ַעִּתיק ְדַעִתיִקין ַקִּדיָׁשא ְדָקִּדיִׁשין ָלא ִאְתְּתַקן ְּבִאֵלין ִתקּונִין

א ֲהֵוי. ִאְׁשְתָכחּו ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ָא ֲהֵוי ְּכ ֹ ְוַתנְיָא ַעד ַּכָּמה זְִהיִרין ִאֵלין ִּתּקּונֵי . ְוכ
. זְִהיִרין ִאֵלין ִּדְלַתָּתא, ְוָכל זְִמנָא ִדְתֵליָסר ִאֵלין ִמְשַּתְכִחין, א ַעד ְּתֵליָסרְדִדיְקנָ 

ָא ְבֻחְׁשָּבנָא ְדִאֵלין ְּתֵליָסר ֹ ָא, ְוכ ֹ . ִאְׁשְּתַכח ִדיְקנָא ְדַמְלָּכא ַעִּתיָקא יִַקיָרא ִמּכ
ָא ְבָחד ִאיהּו ֹ ָאּוְּבגִין ּדְ , ְטִמיָרא ְויִַּקיָרא, ּכ ֹ ָלא ִאְדַּכר . ִאיהּו יִַקיָרא ּוְטִמיָרא ִמּכ

ִדיְקנָא ְדַכֲהנָא ַרָּבא . ּוַמה ִדיְקנָא ִאְתַּגְליָא, ֵביּה ְּבָאָתר ְּדאֹוַריָתא ְוָלא ִאְתַּגְליָא
ִדיְקנָא ְדַכֲהנָא ַרָּבא , ּוֵמָהאי ִדיְקנָא נִָחית ְלִדיְקנָא ְדַכֲהנָא ַרָּבא ִּדְלַתָּתא, ִעָּלָאה

ּוְּבגִין ַּכ ְּתַמנְיָא ִתקּונִין ְלַכֲהנָא ַרָּבא ַכד ִמְׁשָחא נִָחית . ִבְתַמנְיָא ִתקּונִין ִאְתְּתַקן
, ַעל ִּדיְקנֵיה ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ַּכֶּׁשֶמן ַהטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹוֵרד ַעל ַהּזָָקן ּוְמנָא ָלן

ְּדָכל זְִמנָא ְדַכֲהנָא , כֵֹהן גָדֹול ִּדְלַתָּתאגַם ְלַרּבֹות . ִּדְכִתיב ֶׁשֶבת ַאִחים גַם יַָחד
ַכְביָכֹול כֵֹהן גָדֹול ִדְלֵעיָלא ְמַׁשֵּמׁש ִּבְכהּונָא , ַרָּבא ִּדְלַתָּתא ְמַׁשֵּמׁש ִּבְכהּונָא ַרָּבא

אֹות ַאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון יֵ . ָּדא ִּתקּונָא ָחד ְדִדיְקנָא ְדַעִּתיק ְסִתיָמא ְּדכָֹלא. ַרָּבא
ַאנְְּת ַרִּבי יְִצָחק ְלֵמְחֵמי ִביָקָרא ְדִתקּונֵי ְדִדיְקנָא ְוָסַבר ַאֵּפי ְדַעִּתיק יֹוִמין ַעִּתיָקא 

  :ְדַעִתיִקין זַָּכָאה חּוָלָק ְוזַָּכָאה חּוָלִקי ִעְמכֹון ְּבַעְלָמא ְדָאֵתי
  

ד ֵריָׁשא ַאֲחָרא ְדפּוָמא ְּבִתקּונָא ִמְתָתַקן ַׁשְעָרא ְמֵריָׁשא ְדפּוָמא עַ  .ִּתקּונָא ִּתנְיָנָא
ְואֹוִקיר יְָקָרא ְדִתקּונָא ָדא ְדִדיְקנָא . קּום ַרִּבי ִחזְִקּיָה ְוָקִאים ְבִקיּוָמ. ָׁשִקיל

ִמי ּגַָרם ֶׁשֲאנִי . ָקם ַרִּבי ִחזְִקּיָה ַׁשֲאֵרי ְוָאַמר ֲאנִי ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו. ַקִּדיָׁשא
ִמְסַּתֵּכל ֲהֵוינָא ַוֲארּו ָחֵמית נְהֹוָרא יִַּקיָרא ְדבּוִצינָא . ׁשּום ְּדָעַלי ְּתׁשּוָקתֹומִ . ְלדֹוִדי
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ְוָחד ָחׁשֹו ָהָוה ִאְתַסֵחי . נִָהיר ְוָסִליק ִלְתַלת ֵמָאה ְוַחְמָׁשא ְוָעְׂשִרין ִעיָבר. ִעָּלָאה
ִמיָקא ְדֵמימֹוי ִמְתַּפְּלִּגין ְונֲַהִרין ְכָמאן ְּדִאְתְסֵחי ְבַההּוא נֲַהָרא עֲ . ְבַההּוא נְהֹוָרא

ְוָסִליק ַההּוא נְהֹוָרא ִבְׂשָפָתא ְדיַָמא ִעָּלָאה . ְונַגְִּדין ְלָכל ִעיָבר ִמָּמא ְדָעלֹוי
ֲאנָא ָׁשִאיל ֵמֶהם . ְּדָכל ִּפְתִחין ָטִבין ְויִַּקִרין ְבַההּוא ִפְתָחא ִאְתַּפְתָחן. ֲעִמיָקא

. ָאַמר ָּדא הּוא ִּתקּונָא ִּתנְיָנָא. ָּפְתחּו ְוָאְמרּו נֹוֵׂשא ָעֹון ָחֵמיָתא .ִּפְׁשָרא ְדָחֵמית
ְּבִרי ַאנְְּת ַרִּבי ִחזְִקּיָה ְלַעִתיָקא . יִָתיב ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהִאיָדנָא ִאְתְקָשר ַעְלָמא

. ַאְתיָן ְּבָהאי ִעזְָקא ַקִּדיָׁשאָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֻּכְלהֹון בֹוִצינִין ַחְבִרין ּדְ : ְדַעִתיִקין
ַּדֲאנָא ָחַמי . ְוַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ְדִעָּלָאה, ַאְסַהְדנָא ָעַלי ְׁשַמּיָא ִעָּלִאין ְּדִעָּלִאין

. ַמה ְּדָלא ָחָמא ַּבר נָׁש ִמיֹוָמא ְדָסִליק מֶֹׁשה זְִמנָא ִּתנְיָנָא ְלטּוָרא ְדִסינַי. ַהְׁשָּתא
ְדזִַּמין ְלֵמיַפק ְּבַאְסָוָתא , ָחֵמינָא ַאנְָפאי נְִהיִרין ִּכנְהֹוָרא ְדִׁשְמָׁשא ַּתִּקיָפאַּדֲאנָא 
ָועֹוד , ִּדְכִתיב ְוזְָרָחה ָלֶכם יְִרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכנֶָפיהָ , ְלַעְלָמא

ָא ִאְסַּתַּכל ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ַּדֲאנָא יַָדְענָא ְדַאנְָּפאי נְִהיִרין ּומֶֹׁשה ָלא יַָדע  ְו
ָועֹוד ַּדֲאנָא ָחֵמי ְּבֵעינַי ְּתֵליָסר ְמִכיָלן ּגְִליִפין . ּומֶֹׁשה ָלא יַָדע ִכי ָקַרן עֹור ָּפנָיו

ִאְסָּתַלק ְוִאְּתַקן . ְוָכד ִאְתְּפַרׁש ָּכל ָחד ִמנַיְהּו ִמפּוֵמיכֹון. ּונְִהיִרין ְּכבֹוִצינִין, ַקָמאי
ּוְבעֹוד . ְוָכל ַאֲחָרנִין ִאְׁשַּתֲאָרן. ְתַעָטר ְוִאְתָטַמר ִּבְטִמירּוָתא ְדִתּקּונֹוי ְדִדיְקנָאְואִ 

ְוַכד . נִָהיר ְוִאְתַעָטר ְויִָתיב ְּכַמְלָּכא ְבגֹו ֵחיֵליה. ְּדָכל ָחד ִמְתְּפַרׁש ְּבפּוַמיְכּו
ְוִאְתְּתַקן ְוִאְתָטַמר ְויִָתיב . א ַקִּדיָׁשאָסִליק ְוִאְתַעָטר ְּבִעְטרָ . ִאְסַּתיַם ְלִאְתָּפְרָׁשא

ְדָהא . ִאזְְּדָרזּו ַחְבִרין ַקִּדיִׁשין. ְוֵכן ְלָכל ָחד ְוָחד. ְבִתקּונֹוי ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא
קּום ַרִּבי ִחזְִקּיָה ִתנְיָנּות ְואֹוִקיר . ְכִקיּוָמא ָדא ָלא יְֵהא ַעד ְּדיַיֵתי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא

. ָּתנָא ַעד ָלא ָקם ַרִּבי ִחזְִקּיָה ַקָּלא נַָפק ְוָאַמר. נָא ְתִליָתָאה ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשאִּתקּו
ַוָּדאי ָּכל . ִאְתֵרגִיש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר. ֵאין ַמְלָא ֶאָחד עֹוֶׂשה ְׁשֵּתי ְׁשִליחּויֹות

. ְוַרִּבי ַאָּבא ֶאְׁשְתִלים ְׁשֵליָמָתא ִעָּלָאה ַוַאנָא ְוַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבִרי. ַחד ְוָחד ְּבַאְתֵריּה
א יַָדְעִּתי , ָקם ַרִּבי ִחּיָיא ָּפַתח ְוָאַמר. קּום ַרִּבי ִחּיָיא ִקים ִהּנֵה  ָואֹוַמר ֲאָהּה יְיָ ֱא

ָא. ַּדֵּבר ִּכי נַַער ָאנִֹכי ְפקּו ְוָהא ַּכָּמה ִמלּוִלין נַ , ְוִכי יְִרְמיָה ָלא ָהָוה יַָדע ְלַמְל
א יַָדְעִּתי ַדֵּבר, ִמּפֹומֹוי ַעד ָלא ָאַמר ָּדא . ְוהּוא ָאַמר ִמָּלה ְכִדיָבא ִּדְכִתיב ִהּנֵה 

. ַמה ֵּבין ִּדּבּור ְלֲאִמיָרה, ֶאָּלא ָהִכי ָתאנָא. ֶאָּלא ַחס ְוָׁשלֹום ְּדִאיהּו ָאַמר ַעל ָּדא
ר ָבֵעי ְלָאָרָמא ַקָּלא ּוְלַאְכְרזָא ִמִּלין ִדּבּו. ֲאִמיָרה הּוא ְּדָלא ָבֵעי ְלָאָרָמא ַקָּלא

ִהים ֶאת ָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאמֹר ְוָתאנָא ָכל ַעְלָמא ַׁשְמעּו . ִּדְכִתיב ַויְַדֵּבר ֱא
ָא ְּכִתיב ַוּיֹאֶמר. ְוָכל ַעְלָמא ִאזְַּדְעזַעּו. ַההּוא ִדּבּור אּוף . ּוְּבגִין ָּכ ְּכִתיב ַויְַדֵּבר ְו

א יַָדְעִּתי ַדֵּבר . ְלַאְכְרזָא ִמָּלה ּוְלאֹוָכָחא ְּברּוַח קּוְדָׁשא ְלַעְלָמא, ָהָכא ְּכִתיב ִהּנֵה 
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ֶאָּלא ָמאן הּוא נְִביָאה ִעָּלָאה ְּכמֶֹׁשה . ִאי ָהִכי ָהא ְּכִתיב ַויְַדֵּבר יְיָ ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר
ָא ִאזְַּדְעזָע. ִדּבּור ְּבַהְכָרזָה ְּדהּוא ַׁשַמע, ְּדָלא זָָכה ַּבר נָׁש ְּכָוֵתיה ָא ָדִחיל ְו . ְו

ְוָתאנָא ִּתקּונָא ַקְדָמָאה . ּוְׁשָאר נְִביִאים ִאזְַּדַעזְעּו ֲאִפילּו ַּבֲאִמיָרה ְוַדֲחִלין ִּבְּדִחילּו
ש ִּדְכִתיב ֵהן ָּכל ֵאֶּלה יְִפַעל ֵאל ּפַ . ְדִדיְקנָא ְוִתנְיָינָא ְלַאָתָבא ִלְתִליָתָאה ֲעַמיִם ָׁש

ִּתקּונָא ִעם גֶָבר ְוָתא ֲחזֵי ִדְתֵרין ִתקּונִין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ִלְתִליָתָאה ַהוּו ְּדהּוא 
. נִָפיק ַחד ָאְרָחא. ֵמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא ִמָּתַחת ְּתֵרין נֹוְקִבין. ְתִליָתָאה

ִמׁשּום ְּדָהאי ָאְרָחא ִאְתְּתַקן . ְתְּפַסקֲאָמאי אִ . ְוַׂשְעָרא ִאְתְּפַסק ְּבַההּוא ָאְרָחא
ְוַׂשְעָרא ָלא . ּוְּבגִין ָּכ יְִתיב ְּתחֹות נֹוְקֵבי חֹוָטָמא ָהאי ָאְרָחא. ְלַאְעְּבָרא ֵביּה

ְלֵמיַהב ַאְעְּבָרא ַעד ּפּוָמא . ִמׁשּום ִּדְכִתיב ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע. ִאְתְרֵבי ְּבָהאי ָאְרָחא
ָא , ָתאנָא ַּכָּמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחָּכָאן ְלַההּוא ּפּוָמא. יָמא ָסַלְחִּתיַקִּדיָׁשא ְדיֵ  ְו

ָא יְִדיַע. ִאְתְּגֵלי ְלָחד ִמנַיהּו ָּתאנָא ִּבְצנִיעּוָתא . ְדָהא ִאְסָּתַלק ְוִאְתַעָטר יְִדיַע ְו
ָמאי ֵּבין . אי ִּבזְֵעיר ַאנְִּפיןהָ . ָלא זָכּו ֶּפַׁשע. זָכּו עֹוֵבר. ְדִסְפָרא ַמהּו ִּדְכִתיב ֶּפַׁשע

, ִּבזְֵעיר ַאנְִּפין ַּכד נִָחית ַההּוא ָאְרָחא ִמְּתחֹות נּוְקֵבי חֹוָטמֹוי ְּכִתיב. ָהאי ְלָהאי
ּוָמאן , ְדנִָפיק רּוָחא ְדרּוגְזָא ֵמִאינּון נּוְקֵבי. ָמאי ַויֵַל. ַוּיִַחר ַאף יְיָ ָּבם ַויֵַל

ְּבֲאִרי , ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ִּכי רּוַח יְיָ נְָׁשָבה בֹו. ָאזִיל ְוָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַאְׁשַּכח ָקֵּמיּה
ְוָתאנָא ָהָכא ְּכִתיב . ּוְּכִתיב ְורּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם. ַאנְִּפין ְּכִתיב ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע

זַָּכָאה חּוָלֵקיּה , ֹוף ֶאת ִמְצַריִםָהָּתם ְוָעַבר יְיָ ִלנְּג. עֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ְּבַההּוא ָאְרָחא
ְוָדא הּוא ִּתקּונָא ְתִליָתָאה ְדִדיְקנָא יִַּקיָרא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה . ְּדָמאן ְּדזֵָכי ְלָהאי

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַוָּדאי ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא יְִסגֵי ְלאֹוָטָבא ָל . ַעִּתיָקא ְדַעִּתיֵקי
, ְבַעִּתיק יֹוִמין ִאְתַמר, ְוָתאנָא ָמאי ִּדְכִתיב ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש ַּביְיָ . נָא ֲעָלְויְֶחֵּדי ְלַאּגָ 

ָּתאנָא ְבַׁשְעָּתא ְדִאְתְּגֵלי ָהאי ָאְרָחא ְדִדיְקנָא ְדַעִּתיק , ְדָהא הּוא ָחְדָוָתא ְּדכָֹלא
ְוֵלית , יִמין ּוְׁשִּתיִקיןֻּכְּלהּו ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה ּוָמאֵריהֹון ְּדִדינָא ְסתִ , יֹוִמין

ּוֵמָהאי ָמאן , ִמׁשּום ְּדָהאי ָאְרָחא ִאְתַּגְליָא ְלַתְקנָא, ְּדיְִפַּתח ִפְטָרא ְלַאְבָאָׁשא
  :ְּדהּוא ִסיָמנָא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ְלָהאי ָאְרָחא ָרִׁשים, ְּדָאִחיד ְוַאזְַהר ְלַׁשְתָקָאה

  
ָהָדא , ַׁשְעָרא ְּתחֹות ּפּוָמא ְמֵריָׁשא ָחָדא ְלֵריָׁשא ָחָדאִמְתָתַקן  ִּתקּונָא ְרִביָעָאה

הּוא ִּדְכִתיב ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְונָָׂשאָת ְּתִפָּלה ְבַעד ַהְּׁשֵאִרית 
א יֲַעׂשּו ַעְולָ . ְׁשֵאִרית, ַהנְִמָצָאה ַמָּמׁש, ַהנְִמָצָאה   :הִּדְכִתיב ְׁשֵאִרית יְִׂשָרֵאל 

  
א ֶהֱחזִיק  ִּתקּונָא ֲחִמָׁשָאה נִָפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמְּתחֹות ּפּוָמא ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב 
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ָקם ַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ְוָאַמר ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַאְׁשֵרי , קּום ַרִּבי יֹוֵסי. ָלַעד ַאּפֹו
ָהיו ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ַוֲחַמת . ַמהּו ֶׁשָּכָכה לֹו. לֹוַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה . ָהָעם ֶׁשיְיָ ֱא

ָדָבר ַאֵחר ָׁשִכי ְּברּוגְזֵיה ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ְוִאם . ָׁשִכי ֵמרּוגְזֵיה, ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה
ָהיוַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשיְיָ , ָדא הּוא ִּדינָא ְדִדינֵי, ָּכָכה ַאְּת עֹוֶׂשה ִלי ָהְרּגֵנִי נָא ֲהרֹוג . ֱא

ְׁשָמה ְדָכִליל ָּכל ֶׁשָמָהן ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ָדָבר ַאֵחר ֶׁשָּכָכה. ַרֲחֵמי ְדַרֲחֵמי
ְּדַתנְיָא . ַוֲאנַח ֵּביּה ִלזְֵעיר ַאנְִּפין ּוַמֲעִביר ַעל ָכל ִאינּון ִדְלַבר, ַמְעָבר רּוגְזֵיה

. נִָחית ְּתחֹות נּוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ְדַעִּתיָקא ְּדִאיהּו, ָאְרָחא ִעָּלָאה ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא
ְלֵעיָלא עֹוֵבר . ָּדא ְלֵעיָלא ְוָדא ְלַתָּתא. ְוָהאי ָאְרָחא ִּדְלַתָּתא ְׁשִקיָלן ִאינּון ְּבכָֹלא

א ֶהֱחזִיק ָלַעד ַאּפֹו, ַעל ֶּפַׁשע א ֶהֱחזִיק ְּדָלא ִאית ָאָתר ְלֵמיָתב. ְלַתָּתא  . ְוָתנִינָן 
ַּכ ְלַתָּתא יִָהיב ָאָתר ְלָאְעְבָרא ָתנָא ְּבָכל , ה ִדְלֵעיָלא יִָהיב ַאְתָרא ְלָאְעְבָראְּכמָ 

ְדָהא , ָאְרָחא ִאְתַּגְליָיא ַטב ְלֻכְלהּו ִּדְלַתָּתא, ָאָתר ִּדְבָהאי ַעִּתיָקא ְטִמיָרא ְּדכָֹלא
ָא ֹ ְוֵלית , ִאְתַּגְליָיא ֵלית ֵעיָטא ָמאן ְּדָסִתים ְוָלא. ִאְתֲחזֵי ֵעיָטא ְלֶמְעַּבד ַטב ְלכ

ְּכָמה ְדֵעֶדן ִעָּלָאה ֵלית ְדיַָּדע ֵליּה ֶאָּלא הּוא . ָמאן ְדיַָּדע ֵליּה ֶאָּלא הּוא ִבְלחֹודֹוי
. ְוַעל ָהאי ְּכִתיב ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי יְיָ ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְשבֹוֶתי. ַעִּתיָקא ְדַעִּתיֵקי
   :ֹון יִַּתְתְקנּון עֹוַבָּד ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ֵמִעם ַעִּתיָקא ְדַעִתיִקיןָאַמר ַרִּבי ִׁשְמע

  
ְוָחֵפי ַּתְקרּוְבָּתא , ִמְתָתַקן ַׁשְעָרא ְוָסִליק ִמְלַרע ְלֵעיָלא ִּתקּונָא ְׁשִּתיָתָאה

א ְדָאְרָחא ְונִָחית ַׁשְעָרא ְלֵריָׁשא ְדִפְתחָ . ְדבּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריָׁשא ְדפּוָמא ִדְלֵעיָלא
ָקם ַרִּבי יֵיָסא ָּפַתח ְוָאַמר , קּום ַרִּבי יֵיָסא ְוַאְתִקין ִּתקּונָא ָדא. ַתָּתָאה ְדפּוָמא

, ָהנֵי ְקָרֵאי ַקְׁשיָן ֲאַהְדֵדי. ּוְּכִתיב ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתי. ְוַחְסִּדי ֵמִאָּת ָלא יָמּוׁש
ָא ָאְקׁשּו ֶחֶסד . ִאית ֶחֶסד ִּדְלּגָו ְוִאית ֶחֶסד ִדְלַבר. ְוִאית ֶחֶסד ְדָתנֵינִן ִאית ֶחֶסד, ְו

ְוהּוא ָסִתים ְּבִסְטָרא ָדא ְדִדיְקנָא ְדִאְקֵרי , ִּדְלּגָו ָהא ְדַאָמָרן ְדַעִּתיָקא ְדַעִתיִקין
ָא ָבֵעי ַּבר נָׁש ְלַחְבָלא ָהאי ִסְטָרא ִמׁשּום ָהאי ֶחֶסד ִּדְלָּגו דְ  ַעִּתיק ְּפַאת ַהּזָָקן ְו

א יְִקְרחּו ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְּפַאת זְָקנָם , יֹוִמין ּוְּבגִין ַכ ְּבכֵֹהן ִּדְלַתָּתא ְּכִתיב ֵביּה 
ְדכֵֹהן ִמִּסְטָרא , ְּבגִין ְּדָלא ְלַחְּבָלא אֹוְרֵחי ְדֶחֶסד ְדַעִתיָקא, ָמאי ַטְעָמא. א יְגֵַלחּו

ְּבכָֹלא ִאְצְטִרי ֶחֶסד ְלִאְתַרְבָאה , א ְדִסְפָראְוָתאנָא ִּבְצנִיעּותָ . ָדא ָקא ָאֵתי
א ְלַקְטָעא ֵליּה, ּוְלִמְבנֵי ָא ְלִאְׁשַּתָצָאה ֵמָעְלָמא, ְו ְוָהאי ִּדְכִתיב ְוַחְסִּדי ֵמִאָּת . ְו

, ָלםּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִריַחְמִּתי ֶחֶסד ְדִאְקֵרי ֶחֶסד עֹו. א יָמּוׁש ֶחֶסד ְדַעִּתיק יֹוִמין
ְוָהאי ֶחֶסד , ְוָהאי הּוא ַאְתָרא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין ִּדְכִתיב ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד יִָּבנֶה

ֶאָּלא , ְוֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט ָלאו ְּבַחּיֵי גּוָפא ִאְתַמר. ְדַעִּתיק ְדַעִתיִקין הּוא ֶחֶסד ִּדְקׁשֹוט
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ָדא הּוא ִּתקּונָא ְׁשִּתיָתָאה . ָחֵפץ ֶחֶסד הּואּוְּבגִין ַכ ְּכִתיב ִּכי . ְּבַחּיֵי ְדנְִׁשָמָתא
   .ְדִדיְקנָא יִַקיָרא ְדַעִּתיק ְדַעִּתיֵקי

  
ְּבַתְקרּוְבָּתא ְדבּוְסָמא ַׁשִפיָרן ְויָָאן , ָפִסיק ְוִאְתֲחזָן ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה

ַמה ַּתּפּוַח זֶה ָּכִליל . ַּבֲעֵצי ַהּיַַער ְוּגֹוֵמר ְלֶמֱחזֵי ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר ְּכַתּפּוחַ 
ּוְתֵרין , ַכ ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ָּכִליל ִׁשָּתא ּגְַוונֵי. ִּבְתַלת ּגְַוונֵי

. ֲאֵמינָאִאינָן ְּכָלָלא ְּדָכל ִׁשיָתא ִתקּונִין ּדַ , ַּתּפּוִחין ִאֵלין ְּדִאינּון ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה
ְוָתאנָא ִמָהנֵי ַּתּפּוִחין נְַפִקין ַחיִין . ּוְבִּגינֵיהֹון ִאְתָקיָם ְּבאֹור ְּפנֵי ֶמֶל ַחּיִים

ּוְכִתיב ְּבאֹור ְּפנֵי . ָּפנָיו ֵאֶלי' ְּכִתיב יֵָאר יְיָ . ּוְמַחזְיָין ֵחידּו ִלזְֵעיר ַאנְִּפין, ְלַעְלָמא
ֶמֶל ִאֵלין ִאינּון ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ְּדַתְקרּוְבָתא ְדבּוְסָמא ְּבאֹור ְּפנֵי . ֶמֶל ַחּיִים

ְוָתאנָא ָכל . ָפנִים ִּדְלַבר ְּדַכד נְִהָרן ִמְתָּבֵר ַעְלָמא, ָּפנָיו ֵאֶלי' יֵָאר יְיָ . ַּדֲאֵמינָא
ָא ִאׁשְ , ָכל ַעְלָמא ִמְתְּבַר. זְַמן ְּדָהנֵי בֹוִצינֵי ִּדְלַבר נְִהיִרין . ְּתַכח רּוגְזָא ְּבָעְלָמאְו

ִדַחָדָאן ְתִדיָרא ַעל ַאַחת , ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִּדנְִהִרין ְתִדיָרא. ּוַמה ִאי ָהנֵי ִּדְלַבר ַכ
ִאְתֲחזֵי זְֵעיר ַאנְִּפין , ַּכד ִאְתַּגְליָין ְּתֵרין ַּתּפּוִחין ִאֵלין. ַתנְיָא. ַּכָּמה ְוַכָּמה

ְוָכל , ְוָכל ִאינּון ִּדְלַתָּתא נָָהִרין. ינּון בֹוִצינִין ִּדְלַתָּתא ְּבֶחְדָווָתאְוָכל אִ . ְּבֶחְדָווָתא
ָא ַחָּדָאן ּונְִהִרין. ַעְלִמין ַחָּדָאן ּוְׁשֵליִמין ִמָּכל ְׁשֵלימּוָתא ֹ . ְוכֹל ִטיבּו ָלא ָפִסיק. ְוכ

, ָּתא ָחזֵי ָפנִים ִּדְלַבר. ַׁשְעָּתא ָחָדאֻּכְּלהּו ַחָּדָאן בְ . ֻּכְּלהּו ִאְתַמְליָין ְבַׁשְעָּתא ָחָדא
יֵָאר . ָּפנָיו ֵאֶלי' ּוְּבגִין ַּכ ְּכִתיב יֵָאר יְיָ . ִאית זְַמן ִּדנְִהִרין ְוִאית זְַמן ְּדָלא נְִהִרין

. יָלאֶאָּלא ַּכד ִאְתּגְַליָין ַּתּפּוִחין ִדְלעֵ , ִמְּכַלל ְּדָלא ֲהֵוי ְתִדיָרא. ָּפנָיו ִאָּתנּו ֶסָלה
ּוִמנְהֹון נְִהיִרין ִלְתַלת ֵמָאה . ָּתאנָא ִאֵלין ַּתּפּוִחין ִּדְסִּתיִמין נְִהיִרין ְוִחָווִרין ְתִדיָרא

ָהָדא הּוא . ְוָכל ִׁשיָתא ִתּקּונִין ַקְדָמִאין ְדְבִדיְקנָא ֵביּה ְכִליָלן. ְוִׁשְבִעין ִעיָבר
ָלל ְּדזְִמנִין ְטִמיִרין ְוזְִמנִין ִאְתַּגְליָן ָהָכא הּוא ִמּכְ , יָׁשּוב. ִּדְכִתיב יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו

ָּדא הּוא ִּתקּונָא ְׁשִביָעָאה ְדָכִליל . ּוְבָהאי ִּדְלַתָּתא הּוא ְוֱאֶמת. יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו
 נִָפיק ָחד חּוָטא .ִּתקּונָא ְתִמינָָאה :ִּבְתֵרין ַּתּפּוִחין ִּדְבַעִּתיָקא ְדַעִתיִקין. ִׁשיָתא

קּום ֶאְלָעזָר ְּבִרי ַאְתִקין , ְוַתְליָן ְּבִׁשּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא, ִדַשְעֵרי סֹוֲחָרנֵיה ְדִדיְקנָא
ַהָּכל ָּתלּוי ְבַמּזָל ַוֲאִפּלּו ֵסֶפר . ָקם ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבֵריּה ָּפַתח ְוָאַמר, ִּתקּונָא ָדא

. ְוָהָכא ִאית ְלִאְסַּתְכָלא. ְפָרא ִדְצנִיעּוָתאִמָּלה ָדא אֹוִקיְמנָא ְבסַ . ּתֹוָרה ֶׁשָּבֵהיָכל
. ְוַהֵהיָכל קֶֹדׁש. ְונְַרִּתקֹו קֶֹדׁש, ְוָתנִינָן ֵסֶפר ּתֹוָרה קֶֹדׁש. ְוִכי ַהָּכל ָּתלּוי ְבַמּזָל

ְוֵסֶפר ּתֹוָרה . ָהא ְּתַלת ִאינּון. ּוְּכִתיב ְוָקָרא זֶה ֶאל זֶה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ׁש . ְוהּוא ָקדֹוש, נְַרִּתקֹו קֶֹדׁש ְוַהֵהיָכל קֶֹדׁש. ְּבֵליהֹוןְלקָ  ְוַהּתֹוָרה נְִּתנָה ְּבָׁש
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ׁש ַמֲעלֹות. ְקדּוׁשֹות ָׁשה. ְּבָׁש ׁש. ְּביִָמים ְׁש . ְוֲארֹון. לּוחֹות. ּוְׁשִכינָה ְּבָׁש
ּוְּכִתיב ּוֵמאֹותֹות ַהָׁשַמיִם . א ְבַמּזָלְוִאיהּו ַּתְליָ . ְוַהּכֹל ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ַּתְליָא. ְוֵהיָכל

ֶאָּלא ָהִכי אֹוִקיְמנָא . ֶלֱהֵוי ַתְליָא ְבַמּזָָלא, ָמאן ְּדִאיהּו ִבְקדּוׁשֹות ַהָּללּו, ַאל ֵּתַחּתּו
. ְּדָכל ַׁשֲעֵרי ְדִדיְקנָא ַתְליָן ֵביּה, ָהאי חּוָטא יִַקיָרא ַקִּדיָׁשא. ְבַסְפָרא ִדְצנִיעּוָתא

. ִמׁשּום ְּדָכל ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשין ְּדקּוְדַׁשיָא ְּבָהאי ַמּזָָלא ַתְליָן, ָמאי ַטְעָמא, ֵרי ַמּזָלִאְתקְ 
ַעד ְּדָעיִיל . ָלא ָחל ֲעֵליה ֶעֶׂשר ִקּדּוִׁשין. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָקדֹוש

ְּכגְַונָא ִדְלֵעיָלא ְּדָלא . ֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹותִאְתְקֵרי ָקדֹוש ּבְ , ֵּכיָון ְּדָעיִיל ָלֵהיָכל. ָלֵהיָכל
ְּדִאיהּו . ְוָתאנָא ַהָּכל ָּתלּוי ְבַמּזָל. ִאְתְקֵרי ֵהיָכל ֶאָּלא ַכד ִאְתַחְבָרן ֶעֶׂשר ְקדּוׁשֹות
ִמׁשּום ְּדִמנֵיּה , ֲאָמאי ִאְקֵרי ַמּזָל. חּוָטא יִַקיָרא ַקִּדיָׁשא ְּדָכל ַׂשְעִרין ַתְליָן ֵביּה

ּוֵביּה ַתְליָן ָכל , ּוְּבגִין ַכ ִאיהּו ַתְליָא. ּוַמּזִָלי ִמּנֵיּה ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. יָן ַמּזִָליַתלְ 
ַוֲאִפּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשָּבֵהיָכל ְּדִמְתַעֵטר ְּבֶעֶׂשר , ִמֵּלי ְּדָעְלָמא ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ּוָמאן ְדָחֵמי . ּדּוִׁשין ְוֻכְלהּו ַתְליָן ְּבָהאיָלא נִָפיק ִמְכָלֵליה ִעם ְׁשַאר קִ , ְקדּוׁשֹות
ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב יְִכּבֹוׁש , ִאְתַּכְבָשן חֹוֵביהֹון ִמָקֵּמיּה ּוִמְתַּכְפיָן. ְלָהאי ִּתקּונָא

ָא, ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ֲעֹונֹוֵתנּו ֹ  :ְּבִרי ְּבִרי ִלֻקְדָׁשא ְדַקִּדיִׁשין ַעִּתיק ִמּכ
ָא נְַפִקין ָדא ָעם . ִמְתָעְרִבין ַׁשֲעֵרי ִעם ִאינּון ַׁשֲעֵרי ְּדַתְליָן .ִּתקּונָא ְתִׁשיָעָאה ְו
ָקם ַרִּבי ַאָּבא ְוָאַמר ִאֵלין ִאינּון ַׁשֲעֵרי ְדִמְתָעְרִבין ִעם ִאינּון . ָדא קּום ַרִּבי ַאָּבא

ֵקי ִממֹוָתֵרי מֹוָחא ּוֵמָהאי ַאְתָרא ָרִמיו ָכל ִמׁשּום ְּדנַפְ . ִאְקרּון ְמצּולֹות יָם. ְּדַתְליָן
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִרי ְּתֵהא ְלַעִּתיק . ָמאֵרי ְדַתְבִעין חֹוֵבי ִדְבנֵי נָָׂשא ּוִמְתַּכְפיָן

ְוַחְפיָן ִּבגְרֹונָא ְּתחֹות . נְַחִּתין ַׁשֲעֵרי ְּתחֹות ִדיְקנָא .ִּתקּונָא ֲעִׂשיָרָאה :יֹוִמין
ָקם ַרִּבי יְהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר ּוָבאּו ִבְמָערֹות צּוִרים , יְקנָא קּום ַרִּבי יְהּוָדהדִ 

ְּדָמאן ְּדִאיהּו , ָהא ִאְתיְַדע' ִמְּפנֵי ַּפַחד יְיָ . ְוּגֹוֵמר' ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמְּפנֵי ַּפַחד יְיָ 
ן ַׁשֲעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקנָא ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ִאינּו. ּוֵמֲהַדר ּגְאֹונֹו. ִאְתְקֵרי' ְלַבר ַּפַחד יְיָ 

ְּדָלא נְַפֵקי . ְוִתקּונָא ָחד ָסר: ְּתֵרי ִּתקּונָא ֲעִׂשיָרָאה ִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב. ְּגאֹונֹו
, ְּדָלא ַתְליָין ַׁשֲעֵרי ַעל ּפּוָמא ִּתקּונָא ִדְתֵריָסר: נִיָמא ִמן נִיָמא ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

ְּבגִין ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח . ְויָָאין ַׁשֲעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ְּפנֵי ִמָכל ִסְטִריןּופּוָמא ִאתְ 
ִּדינָא ְּבָאָתר ִּדינָא ִטְרחּוָתא . ִטְרחּוָתא ְבָמאי ָקא ַמיְֵרי, ִטְרחּוָתא ְכָמה ְּדִאְצְטִרי

ְוָהא כָֹלא ַרֲחֵמי . ִאינּון ְוִכי ַׁשֲעֵרי ְדִדיְקנָא ִטְרָחא ִאינּון אֹו ִּדינָא. ִאְׁשְּתַכח
ְדָתאנָא ֵמָהאי ּפּוָמא . ֶאָּלא ְּדָלא ִאְתְטַרח ְּביִׁשּוָבא ְדרּוָחא ִדזְֵעיר ַאנְִּפין. ִאְתֲחזּון

, רּוָחא ְדִאיְּתַרק ֵביּה. ָמאי רּוָחא. ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה קֶֹדׁש ֳקָדִׁשים נְַׁשָבא רּוָחא
ְוָכד הּוא , ּוֵמָהאי רּוָחא ִמְתַלְבִׁשין ָּכל ִאינּון ִּדְלַתָּתא. ִּפיןְּדִמְתְלַבׁש ֵביּה זְֵעיר ַאנְ 
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ְוִאְתָּפַׁשט ָכל ָחד ִּבְלחֹודֹוי . רּוָחא נִָפיק ִאְתְּפַרׁש ִלְּתָלִתין ְוִׁשְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר
ִרין ָלא ְוַעל ָדא ַׂשעְ . ְוָכל ָמאן ְדִאְתֲחזֵי ְלִאְתַלְבָׁשא ִמּנֵיּה ִאְתָלֵבש. ְלַאְתֵריה

ָא ָבֵעי ִמָּלה ַאֲחָרא , ִאְׁשְתָכחּו ַעל ּפּוָמא ַקִּדיָׁשא ִמׁשּום ְּדרּוֵחיה נִָפיק ְו
ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ְּדכָֹלא ְּדָלא ִאְתְדַבק ָלא . ּוְלָקְרָבא ַבֲהֵדיה, ְלִאְתָעְרָבא ֵביּה

ָא ְלַתָּתא ָדא הּוא ְּדָלא , יִמין ְּדָלא ִאְתיְָדעְוהּוא ָסִתים ִּבְסִתיָמא ִדְסּתִ . ְלֵעיָלא ְו
ָא ָהָוה ֵּביּה ִּתקּונָא , ֵמַההּוא ִּדְלַבר, ּוְּבגִין ַּכ רּוַח ְדנִָפיק ְלַבר. ִאְתָּתַקן ְו

ֲאָבל ְּבָהאי ַעִּתיָקא ְדַעִתיִקין ָלא . 'ּוִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה נְִביֵאי ְמַהיְמנֵי ִאְתְקֵרי ָּפה יְיָ 
ּוְּבגִין ַּכ ַׂשְערֹוי ְׁשִקיִלין סֹוֲחָרנֵיה . ְוֵלית ָמאן ְּדיַַדע רּוֵחיה ַּבר ִאיהּו ִאְתְּפַרׁש
ּוְבָהאי ִאְתְרִחיצּו ַאְבֲהָתנָא ְלִאְתַלְבָׁשא ְּבָהאי . ּופּוָמא ִאְתְּפנֵי ִמָכל ִסְטרֹוי, ְדפּוָמא
ֲעֵרי ְׁשִקיִלין ְּבסֹוַחָרנֹוי ְוָדא הּוא ְּבָאָתר ְּדָכל ׁשַ , ְדִמְתָּפַׁשט ְלַכָּמה ִעיָבִרין. רּוָחא

. ְּדִמָכאן ִאְׁשָּתְלָׁשלּו ְּתֵריַסר ְתחּוִמין ְלֵעיָלא. ִּתקּונָא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ִדְתֵריָסר
ָהָדא הּוא . ְּתֵריַסר ְתחּוִמין ִלְּתֵריַסר ִׁשְבֵטי ָאָבָהָתא. ְּתֵריַסר ְתחּוִמין ְלַתָּתא

ַתְליָין ַׁשֲעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקנָא , ִּתקּונָא ִדְתֵליָסר :ַבְעָּת ַלַאבֹוֵתינּוִּדְכִתיב ֲאֶׁשר נִׁשְ 
ָא ִאְתַחזְיָין . ִביָקָרא יָָאה ּוִביָקָרא ַׁשִּפיָרא ְוָחְפיָין ַעד ַטּבּוָרא, ִמָּכאן ּוִמָּכאן ְו

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון . ָווִריןֵמַאנְֵּפי ַּתְקרּוְבָּתא ְדבּוְסָמא ַבר ִאינּון ַּתּפּוִחין ַׁשִפיָרן חִ 
זַָּכָאה . זַָּכָאה חּוָלֵקיּה ְּדָמאן ְּדִאְׁשְּתַכח ְּבָהאי ִאָּדָרא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ְדֲאנָן ֵּביּה

ֶאָּׂשא ִעָּלָאה , ְדֲאנָן יְַתִבין ִּבְקדּוָׁשא ִעָּלָאה. חּוָלֵקיּה ְּבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי
ְוִאְתֲעָטרּו ְוִאְסָחרּו , ָהא ָכל ִתקּונִין ִעָּלִאין ְדִדיְקנָא ַקִּדיָׁשא ִאְתָּתָקנּוַאְסַחר ָלן וְ 
ָא ֻּכְּלהּו . ְלדּוְכַּתיְיהּו ֹ ְוָהאי ִּתקּונָא ִדְתֵליָסר הּוא ִּתקּונָא יָָאה ְּדֵביּה ֲאִחיָדן ּכ

. ן ַעל ִאינּון ְּדִבזְֵעיר ַאנְִּפין ֲאִחיָדןִמּנֵיּה ַתְליָי, ִמְתַּכְּסִפין ְלִמזְַקף ֵריָׁשא ָלָקְבִליּה
. ְוָכל ִּגנְזִין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ּגְנִיזִין ֵביּה ּוֵביּה ְכִליָלן, ִמּנֵיּה ַתְליָין ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

ָא ָדא הּוא ִּתקּונָא ְׁשֵליָמָתא ְדַאְשִלים ְלָכל ֹ , ִתקּונִין ְוִאּיְהּו ַמּזָָלא ְדִמָתזְֵלי ִמּנֵיּה ּכ
ָא ֹ ְמַרֲחָׁשן , ִׂשְפָון ְמַרֲחָׁשן ְּגבּוָרה. ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשּנִים: ְכִתיב :ָדא ַאְׁשִלים ְלכ

ֵמִאֵּלין ִׂשְפָון ַּתְליָן ָמאֵריהֹון . ַחּיֵי ּומֹוָתא, ְּבִאינּון ִׂשְפָון ַּתְליָן ָטב ּוִביׁש, ָחְכְמָתא
ִמְּתָעִרין ּכָֹּלא ְלִמגְזָר ִּדינָא ְּבָכל ָּבֵּתי , ן ִאֵּלין ִׂשְפָוןְּדַכד ְמַרֲחִׁשי. ְּדִאְתֲערּוָתא

ְּבִסְפָרא ְדַאַּגְדָּתא ? ַמאי ִעיר. ִּבגְזֵַרת ִעיִרין ִּפְתגָָמא: ִּדְכִתיב. ִדינִין ְּדִאְקרּון ִעיִרין
. ינּון ְּדָלא ִאְתְרִחימּו ְלֵעָּלאְּדִמְתָעִרין ִּדינִין ְלאִ . ַויְִהי ָעֶר: ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר: ָּתנֵינָן

ְּבַרֲחֵמי , ְוִעם ָּכל ָּדא ִּבְתֵרי גְַונֵי. ְּבגִין ָּכ ִמְתָעִרין ִאֵּלין ְּדִאינּון ָמאֵרי ְדָבבּו ְלהּו
ד ּוְבִאֵּלין ִׂשְפָון ִאְתֲחזֵי ֻּפָּמא ּכַ . ִּדינָא ְוַרֲחֵמי, ְוַעל ָּדא ִאְקרּון ִעיר ְוַקִּדיׁש. ְוִדינָא

ְוַכד ִאְתַּפָּׁשט , רּוָחא ְדנִָפיק ִמן ֻּפָּמא ֵּביּה ִמְתַלְּבִׁשין ַּכָּמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן. ִאְתַּפַּתח
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ַּכד ִמִּלין נְָפִקין ִמן ֻּפָּמא . ְוֻכְּלהּו ִּפי יְהָֹוה ִאְקרּון, ִמְתַלְּבִׁשין ֵּביּה נְִביָאן ְמֵהיְמנֵי
ַעד ְּדִמְתַקְּטִרין ֻּכְּלהּו . ין ְלֻכְּלהּו ַּתְמנֵי ָסֵרי ַאְלֵפי ָעְלִמיןְמנֲָהרִ , ּוִמְתַרֲחִׁשין ְּבִׂשְפָון

ְוכָֹּלא ְמַחָּכאן ְלֻפָּמא ָדא ְּבִליָׁשן . ְּבַתְמנֵיָסר ָאְרִחין ּוְׁשִביִלין ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָען. ַּכֲחָדא
. ִחּכֹו ַמְמַתִּקים: ִתיבְוַעל ָּדא ּכְ . ְמַמֵּלל ַרְבְרָבן ְּבִקְטָרא ְּדִטיֲהָרא ְּבעּוְטָרא

ְוֻכּלֹו ַמֲחַמִּדים ֵאׁש . ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל: ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר? ַמאי ִחּכֹו. ַמְמַתִּקים ַוָּדאי
ִחּכֹו ְּבַאְתָון . ְּדָהא ּגְַונֵי ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא. ֶאָּׁשא ּוַמּיָא ִמְתַּתְּקנִין ְויָָאן ְּבִצּיּורֹוי. ּוַמיִם

ְּדָטִריד ַמְלִכין ּוְמַהְעֵּדה ' א. ע ְּבגָרֹון"ַאְחהַ . ְרִׁשיָמן ְּדִמְתַּגְּלָפן ְּבִעְטרֹוי ְּגִליִדין
ָּכִביׁש ְּבֶאָּׁשא ַּגִּליד , ְּדָטִריד ְונִָחית ְוָסִליק ְוָעִטיר' ח. ַמְלִכין ּוְמָהֵקים ַמְלִכין

ִאְתַּפָּׁשט ְלנּוְקָבא ַרָּבא ְּבִתיאּוְבָתא  .יְנּוָקא ְדִאָּמא ָסִטיר ְלנּוְקָבא' ה. ְּברּוָחא
ִּגְבַעת , ַהר ַהּמֹור: ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר. ְדַקְרָּתא ַקִּדיָׁשא ְּדִמְתַקְּטֵרי ַאְתִרין ָּדא ְבָדא

ְרִהיִטין ְּדַענְִּפין ִמְתַאֲחָדן ְלִסְטרֹוי , ִטיֲהָרא ְדִטיְפָסא ְּגִליָפא ְּבִׁשְפָסא' ע: ַהְּלבֹונָה
מֹה ַמְלָּכא ִאְתַעָּטרּו ִאֵּלין ַאְתָון ָּדא ְּבָדא. ְלרּוִחין ּגְִליִפין . ְוָהא ְּבָרזֵי ְדַאְתָון ִּדְׁש

. ֶמַלח- ֲהיֵָאֵכל ָּתֵפל ִמְּבִלי. ְוֵח יְִטַעם ֶלֱאכֹל: ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ק ְּבֵחי"ִּגיכַ 
  :ְוָהיָה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום: ּוְכִתיב

  
  )ץ"ג ית"אב:                    (ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
  )ן"ע שט"קר(      :                 ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
  )ש"כד י"נג:                     (ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט(       :          ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(     :                  נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש

  )ק"ל פז"יג(     :                זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(     :       יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבַלַחׁשר ְויֹאמַ 
  

  :ַאָחר ָּכ יֹאַמר~ 
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט ֶׁשּיְֵהא ִמעּו, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגֵַּבי 

ב "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
ִהים ְּדֵהִהי. ְוגָרֹון ְּדֵחי ן ָהעֹוָלה "ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
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ִהים , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש
ֵמֲעִׂשּיָה , נֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָהְויֲַעֶלה ְלפָ  .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם

ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה , ִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלֲאִצילּות
ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָהֶעְליֹונָה

ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ל ָהעֹוָלמֹותּכָ 
ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ּוִמיִציָרה ַלֲעִׂשּיָה

ֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלבָ , ֶאת ְׁשֶמ
ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי , ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ִּדְקֻדָּׁשה

ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי
ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹוד "ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ֲענֶהּתַ 

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע
ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא  . ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלהָּברּו, ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה

ְוִאם ִּתְפנֶה , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו
 ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז, ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו

ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ַאֶּפי
ְונְִׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי 

א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ִּתְּטֵׁשנּו ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי , ְו
א ָעְלָתה ַעל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד  גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 

נַע ּומָ , ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו, ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת
ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּוֶפַתע ִּפְתאֹום , ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו

, ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו
ה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעלֵ 

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב , ֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו
ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי - צֹון ִאְמֵרייְִהיּו ְלרָ . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה

  :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  

  .ִויִהי ָרצֹון ֶׁשְּתקּוַּבל ְּתׁשּוָבתֹו ְּבָרצֹון. יְִרֵאי ָׁשַמיִם, יִֵּתן ַהֶּכֶסף ַלֲענִּיִים~ 
  
  

  !שימו לב 
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ֹ  םַהּׁשֵ ת י ֵסֶדר זֶה ּוְבֶעזְרַ ְּכַדאי ֶׁשּיְַמׁשִ  ,ֲחֵברֹוי ְּפנֵן ַהַּמְלִּבין ֲעֹון ְלִתּקּו   . ריֲַעז

ְּבֵסֶדר , ם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבׁשּוָרה ֶאָחתִויַסְּדרֵ ת ַמְטְּבעֹויִַּקח ְּביָדֹו ְׁשמֹונִים ּוְׁשמֹונָה ~ 
  ):לִלְׂשמֹאן ִמּיִָמי( זֶה
  

10  .6  .4  . 5  .1  . 6  .1  .1  .5  .1  .5  .10  .1  .5  .10  .5  .6  .5  .1 .  
  

  :ָּכ יֹאַמר ֶעֶׂשר ְּפָעִמים- רְּבִפיו ְוַאחַ  יְִמנֶה ֶאת ַהִּמְסָפִרים~ 
  ".ׁשֹוֵפ ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו יִָּׁשֵפ"
  

  :ְויֹאַחז אֹוָתם ְביַד יְִמין ְויֹאַמר יְֲעֵרב ָּכל ַהַּמְטְּבעֹות ְביָדֹו ַהיְָמנִית~ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּיְִהיֶה ָחּׁשּוב ּוְמקּוָּבל ְוָרצּוי ֱא' יְִהי ָרצֹון ִמְּלָּפנֶי הַ  ֵהינּו ֶוא
ה ְּבִמּלּוי "ְלָפנֶי ֵסֶדר ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשִּסַּדְרִּתי ְלִפי אֹוִתּיֹות ִׁשְמ ַהגָדֹול ְוַהָקדֹוׁש ַהָויָ 

ְוָּדִמים ְּבָדִמים . ְטִריָא ָדםה ָהעֹוֶלה ְבגִימַ "ַאְלִפין ְּכֶׁשֵּמִאיר ְּבתֹוכֹו ִרּבּוַע ֵׁשם ֶאְהיֶ 
אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק . ְלִּתְפֶאֶרת ְּבנַּה ַקִּדיָׁשא, ְלָהִאיר ֵמַהִּבינָה ִאָּמא ִעיָלָאה, נָגָעּו

ִויכּוַפר ִלי ָכל ַמה . אֹור זָרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה. ּוְליְִׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה
ְוֶהן ְּבגְִלּגּוִלים , ֶהן ְּבִּגְלּגּול זֶה, ְלָבנַת ְּפנֵי ֲחֵבַרי ְבָכל אֹוָפן ֶׁשּיְִהיֶהֶׁשָּפגְַמִּתי ְבהַ 

  .יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ֲאֵחִרים
  

 'קֹוִצים'ַעל  ַּפַעם ַאַחתְמֵרי ָצִרי ְלִהְתּגְַלּגֵל ִּבְהיֹותֹו ָערּום ְלגַ  ְלִפי ַהַּקָּבָלה~ 
   .)ַהִּסְרָּפד ְוַהחֹוַח ְונְִקָרִאים אֹוְרִטיגָסי ַעלֵ ִמִּמְׁשַּפַחת (ַהּנְִקָרִאים ָחֻרִלים 

  
 ִּתּקּון ִּגְלּגּול ַהָחרּוִליםי שּיֲַעֶׂשה ִּתּקּון זֶה ְלִּפְדיֹון ְּכַדאי אּולַ , ּוִמי ֶׁשֵאינֹו יָכֹול~ 
, ל"זַצַ ם ַחּיִיף יֹוסֶ  ֶׁשִּתֵּקן ָרֵבינּוג ַהֶּׁשלֶ ל ּגְִלּגּון ֵמֵעי אֹותֹוי ְכּתִ ָערַ ה זֶ ן ִּתּקּו(

 ֶּדֶר יֹוֵדעַ  ִאָּתנּון ֶּׁשֵאיי ּפִ ל עַ ף ְוַא. םַהַּמְתִאיִמי ַהּקֶֹדׁשת ְוֵׁשמֹום ַהְּפסּוִקית ִּבנְִתינַ 
, ןנָכֹוה זֶ ן ִּתּקּום אִ  יֹוֵדעַ י ְוֵאינִ , יָסַמְכּתִ ר ַהּנִזְּכָ  בֶּדֶר ָהרַ ל עַ , םַּבָּׁשַמיִ ר ַהּנֶׁשֶ 

ל יֹוִעית ְלָפחֹוי ְואּולַ , דיְַפִסיא י ַוָּדאִ  ַלֲעׂשֹותֹוה ֶׁשּיְִרצֶ י ּומִ . ְוַרֲחָמנָא ִליָּבא ָּבֵעי
  :ןַהִּתּקּור ֵסדֶ  ְוזֶהּו .)ְּבֶחְלקֹו

  



 
66 

 

  : ְּפסּוִקים ֵאּלּויֹאַמר ~ 
  

ָאנִי נְֻאם יְהָֹוה ְצָבאֹות - ָלֵכן ַחי: ן ַרְעיִָתי ֵּבין ַהָּבנֹותּכֵ , ְּכׁשֹוַׁשנָה ֵּבין ַהחֹוִחים
ֵהי יְִׂשָרֵאל ִּכי מֹוָאב ִּכְסדֹם ִּתְהיֶה ּוְבנֵי ַעמֹון ַּכֲעמֹוָרה ִמְמַׁשק ָחרּול ּוִמְכֵרה , ֱא

ין ִׁשיִחים יִנְָהקּו ּבֵ : ְׁשֵאִרית ַעִּמי יְַבּזּום ְויֶֶתר גֹויִ יִנְָחלּום, עֹוָלם- ֶמַלח ּוְׁשָמָמה ַעד
ָכסּו ָּפנָיו ֲחֻרִלים ְוּגֶֶדר ֲאָבנָיו , ְוִהנֵה ָעָלה ֻכּלֹו ִקְמׁשֹונִים: ַתַחת ָחרּול יְֻסָפחּו

  :נֱֶהָרָסה
  

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְֽהיֶינָה ָאזְנֶי : ִׁשיר ַהַּֽמֲעלֹות ִמַּמֲֽעַמִּקים ְקָראִתי יְהָֹוֽה
ד: ל ַּתֲֽחנּוָנֽיַקֻּׁשבֹות ְלקֹו ֹֽ ִּכֽי ִעְּמ ַהְּסִליָחה : ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי ַיֲֽעמ
א ְמִרים : ִקִּויִתי יְהָֹוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִֽלְדָברֹו הֹוָחְֽלִּתי: ְלַמַען ִּתָּוֵרֽ ֹֽ נְַפִׁשי ַלֽאדֹנָי ִמּׁש

ֶקר ֹֽ ְמִרים ַלּב ֹֽ ל ֶאל יְהָֹוה ִּכֽי ִעם יְהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו יֵַחל יְִׂשָראֵ : ַלּבֶֹקר ׁש
  :ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹֽונָֹתֽיו: ְפֽדּות

  
ש ְּפָעִמיםיֹאַמר ~    :ָּפסּוק זֶה ָׁש
  

ִהים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲענֵנִי ֶּבֱאֶמת יְִׁשֶע, ַוֲאנִי ְתִפָּלִתי ְל יְהָֹוה ֵעת ָרצֹון   :ֱא
  

  :ְויֹאַמר, ָמאַתיִים ְוִּתְׁשִעים ְוָחֵמׁש ְּפרּוטֹות יִַּקח ְביָדֹו~ 
  

ְליֲָחָדא , ִּבְדִחּלּו ּוְרִחמּו ּוְרִחּמּו ּוְדִחּלּו, ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
ה "נִי ַמְפִריׁש רצֲהֵרי, ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה בו"ֵׁשם י

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו . ְּפרּוטֹות ֶׁשְּביִָדי ִלְצָדָקה ֵהינּו ֶוא ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָּפנֶי יְהָֹוה ֱא
ה ְּפרּוטֹות ֵאּלּו "ּוְלַמַען ַהְפָרַשת רצ, ֶׁשַתֲעֶׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי

ּוְלַמַען , קֶֹדׁש ֲאֶׁשר ָקִריִתי ְלָפנֶיּוְלַמַען ִמְקָרֵאי , ֶׁשִהְפַרְׁשִּתים ִלְצָדָקה
יְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , ּוְלַמַען ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ָהְרמּוזִים ָּבֶהם, סֹודֹוֵתיֶהם

ּוְמרּוָצה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ָעִׂשיִתי ִּתּקּון ִּגְלּגּול ַהַחרּוִלים ָּכָראּוי ְלִתּקּון ַהְּפגָם ֶׁשל 
  :ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוּגֲֹאִלי- יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי. ְּפנֵי ֲחֵבַרי ַהְלָבנַת

  
ח ֶצמַ  ֶׁשּזֶהּום אֹוְמִרי ְויֶׁש( יְִׁשַּתֵּדל ְלַהִּׂשיג ַּכָּמה קֹוִצים ַהּנְִקָרִאים ַחרּוִלים~ 
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עֹוָתיו ְוַכּפֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו ְוקֶֹדם ֶׁשּיְִדקֹור ִויגְַלֵּגל ַעל זְרֹו, )םַּכּיֹור ַהֻּמּכָ ד ַהִּסְרּפָ 
, ִּבְּדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְּדִחילּו, ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי ּוְׁשִכינְֵּתיּה :יֹאַמר

ֲהֵרינִי מּוָכן , ְבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י
' ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָּפנֶי הַ , ְלֵּגל ַעל זְרֹוִעי ְוַכַפי ְוֶאְצְבעֹוַתי יִָמין ּוְׂשמֹאל ַחרּוִליםְלגַ

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֶוא ִּגְלּגּול ֶהָחרּוִלים ַעל ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּויָה , ֱא
ְלַתֵּקן ַמה . ּגּוִפי ָפנִים ְוָאחֹור ַעל ַהָחרּוִליםְּכִאּלּו ִּגְלַּגְלִּתי ָּכל , זְרֹוִעי ְויַָדי

ִהים ְּבִמּלּוי ֵהִהי ָהעֹוֶלה ִעם ) ם"ד מ"ה יו"ד ה"ף למ"אל(, ן"ֶׁשָּפגְַמִּתי ְבֵׁשם ֱא
יְִהיּו , יְתּוַקן ַהְּפגָם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי, ְוַעל יְֵדי ְּדִקיַרת ָּפנַי ְויַָדי. ה"ַהּכֹוֵלל ְּכִמנְיָן רצ

  .ָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה צּוִרי ְוּגֲֹאִלילְ 
  

ְויְִדקֹור ְמַעט ֶאת ֶאְצְּבעֹוָתיו , יְַגְלֵּגל ַהָחרּוִלים ַעל ָפנָיו ְויָָדיו ְוזְרֹועֹוָתיו~ 
א יֵֵצא ַדם ה יֲַעׂשֶ , םִאם ִאי ֶאְפַׁשר לֹו ְלַהִּׂשיג ָחרּוִלים ְּבאֹותֹו יֹו. ְּבַעִדינּות ֶׁש

    .זֹאת ְּביֹום ַאֵחר
  

  . יְַקֵּבל ִּתקּונֹו ְּבָרצֹון' ִויִהי ָרצֹון ֶׁשהַ  יִֵּתן ַהֶּכֶסף ִלְצָדָקה~ 
  
  
  

  ַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהִענְיַן ְקִרי             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָאַמר ַהָּכתּוב
אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל  ַעד ֶׁשהּוא, א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ 

". קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקיד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹום? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע לְ 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש . ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא. ַלֲאדֹונֶיהָ 

ִהּנֵה , ַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁשַּכְמבָֹאר ּבְ , ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּו , ַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש
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ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי , ְוַדע. ָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשהְּבַעצְ 

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ן ֵקץָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאי, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֶׁשּיְִתָעְרבּו ַּבֻּטְמָאה , ֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִיםִטּפ
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות ּו. ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע
ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות

ַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות ַא, ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה
ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעְליֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו , ָהֵהם

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ה ָלזֶהַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹומֶ 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ָּכל ַהִּטּפֹות ְלגְַמֵרי

, ְוַדע. ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשה , ִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב

א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " ַעד יֹאַכל ֶטֶרף א יְִׁשַּכב"

ְוָצִרי , ַמּזִיִקין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ן זֶהָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹו

ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכַֹח ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין
א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש

ְויֵׁש . ְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶהּו, ְּביֹומֹו
י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים

א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו  ּוִמי ָרָאה. ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ּוִמי יּוַכל לֹוַמר נִָקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִרי, ָהֲעלּוָבה

ל ְמכֹונֹו ַעל נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל עַ , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו
א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע . יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו
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 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו
ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ַּבַּתְלמּוד ל"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבִדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֹויָה ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּג, ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

שער רוח (ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכֶלב :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 
א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל

ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין
, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹוָתם ּגּוִפים, ַאָּתה

ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה
א  יְִלַמד ַּכָּונָה זֹו , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד הֶׁש

ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה
ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ב ַהּטֹו' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

ְוהּוא ַרחּום יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות . ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים
" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .    ן ֵּכן יְִהי ָרצֹוןָאמֵ , )ט"בי(
                
  

ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                                   
  
  
  
  

ֲהֵרינִי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין ְּבאֹונֶס ֵּבין . ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי ֵּבין ְּבגּוִפי. ְּכנֶגְִּדי

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָא. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ָדם ְּבִסָּבִתיְו

א ֶאֱחָטא עֹוד ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש ַהי ֵוא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 

  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ן ִלִּבי ְלָפנֶיִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹו
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו



 
70 

 

ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יְִצָחק וֵ , ַאְבָרָהם ֵהי יֲַעקֹבֱא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, א

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹבְּבנֵי ַא, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר
ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות , ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות

ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם
ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ינֵנּו ְלֵבינְְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ּבֵ , ַּבֲעוֹונֹוַתי

ְוַאל יְַעֵּכב , ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה
ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו , יְלָפנֶ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

  
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) ונהייאהד(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 

ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא ֵׁשם י) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּותׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונִׁשְ 
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה

ֹ , ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , אֶמרְוַוּי
ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו . יְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהֵּׁשנָה

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה . זִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּוַאְׁשְּכנַ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו

  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלםַאָּתה יְ (ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי  )הָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִ  ַהי ֵוא ְוֵתן , ים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹוםֱא
ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת

א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו
ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים . ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. ֶצר ָהָרעיֵ 

ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :ְכבֹודֹוַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ּבִ 

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי
 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי , ר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶיַהְמֻחּבָ 

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ּנְִמצָ ּׁשֶ 
 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 

, ְקָבאהנּול זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(
ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ַויָ ִרּבּוַע הַ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֵמהָ 
): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 

 בַהֶּכלֶ ת ַלֲהרֹג ֶאת ְקִלּפַ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ּגִימֶ ם ּוְסכּומָ 



 
72 

 

י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש
 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ ן ְמַכּוֵ 

, י"ו ה"ויי "ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 
ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 
, ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע ,ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן  ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ֲחגֹר ַחְרּבְ , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ֹוֶחהּד
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ וַ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם רּו יְִצַטּיְ ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו

, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

  
ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא ח"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, י ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִ 

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  ּויְִהי. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו
  
  
  

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
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א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ַתְׁשִמיוְ ר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   יְלַהְמׁשִ  תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ 

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁשְּגבּול ָהרִ , ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

ְוַאל , ילְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתּצִ , ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּו, יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 
רּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ָׁשם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי וְ 

ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה
ִויֻתְּקנּו , ְונּוְקֵבּהח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ֵהינּו ָעֵלינּו . ֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשאֶׁשְּבת" ְלעֹוָלם"ּדְ  ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא

  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי
                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד

מיתות  4ו לקבל על עצמ - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 
  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין

   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
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 ֹ , ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבַֽהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנ
ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ

ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ יּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ּבֵ : ְלט   :יֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
  

ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְׁש ְויְִצָהֶרְֽוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבעִ  ֹֽ ְוָנַֽתִּתי : ּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר

ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם לָ  ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ֶהֽםַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא

א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה  א ִיְֽהיֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם

: ַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם וְ 
ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 

י ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוִבְׁשָעֶרֽ
ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ַעל ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב

  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
  

ר ֹֽ ְׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יִ : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת ֹֽ : ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
ֽא ָתתּור ְלַמַען : ּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽםאָֹתם ְו

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות  ֽ ִהים ֲאנִי יְהָֹוה ֱא ָלֶכם ֵלֽא

ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכֽם ֱאֶמת: יאהדונהי ֱא ֽ   .יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
  :ּיֹות ְּביָָדםְוֶחֶרב ִּפיפִ ). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם

  
ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר) ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש

ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל
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  :ַּבֵּלילֹות
  

: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : הדונהי ְויְִׁשְמֶריְָבְרְכ יְהָֹוה יא :ריֹאמַ 
  :יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹום

  
ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא

ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד , יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, יָלן ַהָּטֵמאֶׁשָּבאִ 
גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא

א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְּקִלּפֹותְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל הַ , ַענְפֹוִהי
ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה

א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם יַּנִחּום וְ . ְו
  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה

  
ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא

יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ֶאְבָרתֹו ּבְ : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו
ֵחָרה ֲאִמּֽתֹו ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם ֽ | יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ א יִָּג ַרק : ׁשֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

  .ִּכֽי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי: ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה
  

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּוֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינ
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. יָמִרינּו ְדָברֶ . ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
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א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. יֹוֵׁשב ָמרֹום ֲה
, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 

יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. רֹוֶאה ְּכָליֹות ָוֵלב
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ל ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ּכָ , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

  .ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו
  

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ַהָּגדֹול ַהַויָ  ד ֶׁשל ִׁשְמ"ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה
הֹוה ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְ . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א

ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, רה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹורֵ "ֶׁשל ַהַויָ 
ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ִׁשים ַהְּקדֹו

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' י ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות הָּפַׁשְעּתִ 

ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה ,ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ה "ּו ְויְִתיֲַחדּו יְויָׁשּוב. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה. ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ה ְּדַהַויָ ִראׁשֹונָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) ואו היהי 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

גַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות וְ , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות נ, ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויאהדונהי ֱא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי , ֵהינּו ֵוא

, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , זְֵעיר ַאנְִּפיןה ֶׁשהּוא "ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא

, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ה יָׁשּוב ְלִהְתַחֵּבר ִעם ה"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ֶׁשת ׁשְ  ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאְלִפין ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(מֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִויִתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי עָ , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ֵצא ּבֹוַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , יאהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ֹות וְוָתׁשּוב א. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה
ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י

ָׁשה ְוָתׁשּו). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
  

יְִהי . ִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהרַ 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְּכִאּלּו , ע ִמתֹות ֵּבית ִּדיןּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרּבַ 
ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , נֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ּזֶהּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי הַ ) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם
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, יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי
  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי

  
  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 

  
ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ְּבכֹחַ ָאּנָא ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש

  .ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה
  

 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו '
 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד :ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב

  
  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. יִחּוֶד ּדֹוְרֵׁשי. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם  ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. נֵהְלַעְּמ ּפְ . יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל  ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : דּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקבּגָד ּגְ : יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: ְּגדּוד ָּגד : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ׁשּוָעְת יְהָֹוהִקִּויִתי ִלי: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
 ֹ   : ַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצחאַֹרח ַחּיִים ׂש

  
  : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון

  
  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"ת בא"ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי 
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  .ף ְּביְִׂשָרֵאלָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאלֶ 

  
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ׁשֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "מֹות אֵ ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש

ְויֵָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל 
, דֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכןַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהּקְ . ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות ִמָּכל ַרע
ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  

  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"ְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהיֶ יְַכֵּון ְּבע  :ְו
  

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריזֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח קדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , ַהָּׂשָטן ֶׁש

 ְקְרְע ְׂשְטן: ְוָׁשלֹום
 
  ְויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון: 

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהֲעִליָמם ִמן , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ִתיְונְִׁשמָ 
ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו 

ְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר ֶאל יְסֹוד ּדִ , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו
ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין

  .נֹוְבִעים
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 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 
  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִּבי ִקרְ בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 

  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבם
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

  
ֶאל ַהיְסֹוד  יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש(

  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹב: יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה.  
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