






דבר המערכת
אומר הנביא ישעיהו ]פרק נ"ח פסוק י"א[ : "ונחך ה' תמיד והשביע 
וכמוצא  רווה  כגן  והיית  יחליץ  ועצמותיך  נפשך  בצחצחות 

מים אשר לא יכזבו מימיו".
אחרי  הנפטר  נפש  שאין  ]שם[  אלשיך  משה  רבנו  ופירש 
פטירתה מן העולם יכולה לקנות עוד אושר העולם הבא ועל 
כן "דרך הצדיק בצאתו מן העולם שמראה להן הקדוש ברוך 

הוא אז מתן שכרן שלא תצא בעיצבון".  
אושר  עוד  לקנות  יכול  הוא  אין  האדם  פטירת  כיון שאחרי 
בעולם הבא, נהגו ישראל לקיים לימוד מיוחד בסיום השבעה 
ובשלושים וביום השנה לפטירה ]יארצייט[ בכל שנה ושנה, 
ונהגו עוד לתת צדקה ולהתפלל  לעילוי נשמות הנפטרים.  
וכדי  למדרגה  ממדרגה  הנפטר  לנשמת  עילוי  לעשות  כדי 
שתהנה הנשמה מזיו השכינה במחיצה פנימית יותר ותזכה 
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ותעמוד לגורלה לקץ הימין.

אשר על כן הבאנו בספר זה את סדר הלימוד לעילוי נשמות 
קטעי  המשניות,  התהילים,  פרקי  התפילות,  ובו  הנפטרים 
הזוהר הקדוש וההשכבות והוספנו הלכות בית העלמין. וכמו 
הצדיקים  קברי  על  לומר  שונות  תפילות  הבאנו  בנוסף  כן, 
לנוחות הבאים אל הצדיקים כדי שיעשה ה' למענם בזכות 
בשל  הנהנין"  "ברכות  הלכות  וכן  שם,  הטמונים  הצדיקים 
לזכות  עליהם  ולברך  מאכל  ומיני  שתיה  להגיש  המנהג 
הנפטרים והכל על פי פסקי מרן הראשון לציון הרב מרדכי 

אליהו זצוק"ל.
מתיקוני  מעט  הוספנו  נחיצותם  בשל  זאת,  לכל  בנוסף 
הנפטרים מתוך הסה"ק "לשון חכמים" למרן רשכבה"ג רבנו 

יוסף חיים זיע"א.
ויהי רצון שיתקיימו במהרה בימינו דברי הנביא ישעיהו ]פרק 
כ"ה פסוק ח'[ "בלע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל 

כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דיבר" ונזכה 
לתחיית המתים בב"א.

דרכי הוראה לרבנים
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א. תפילה על קברי צדיקים  

יש נוהגין לילך בערב ראש 
השנה להשתטח על קברי 
הצדיקים )רמ"א סי' תקפ"א סעי' י"ד(. 
ונותנים שם צדקה לעניים, 
לעורר  בתחנונים  ומרבים 
הקדושים  הצדיקים  את 
אשר בארץ המה שימליצו 
טוב בעדנו ביום הדין. ועוד 
כי מקום קבורת הצדיקים, 
וטהור  קדוש  מקום  הוא 
שם  מקובלת  והתפילה 
אדמת  על  בהיותה  ביותר 
האדם  ויבקש  קודש. 
חסד  הקב"ה  שיעשה 
לא  אבל  הצדיקים,  בזכות 
יתפלל אל המתים עצמם, 
בכלל  ח"ו  יהיה  שלא 

"ודורש אל המתים" 
)בא"ח ניצבים ב', כה"ח שם ס"ק צ"ה, 
משנ"ב שם ס"ק כ"ז(.

ב. הליכה לקבר פעמיים 

אין לילך על קבר אחד שתי 
אמנם  אחד,  ביום  פעמים 
אם חשב כך בליבו בפעם 

הראשונה - מותר 
)כה"ח שם ס"ק צ"ו, משנ"ב ס"ק כ"ז(.

ותפילה  תהלים  קריאת  ג. 
ליד קבר

ליד  תהלים  לקרוא  מותר 
אסור  אך  צדיקים,  קברי 
להתפלל שם תפילת חיוב, 

משום "לועג לרש". 
)שם סעי' ט"ז וסימן שס"ז סעי' ג'-ד'(.

ד. קריאת כתב שעל המצבה 

כתב  לקרוא  טוב  לא 
המצבה,  גבי  שעל  בולט 
מסתכן   - כן  שעושה  ומי 

בשכחה
)עיין הוריות י"ג ע"ב - זב"צ סי' קט"ז(.

ה. מקווה לפני ואחרי העלייה 

לפני  במקווה  לטבול  טוב 
הקברות  לבית  הכניסה 
ואחרי היציאה ממנו. ואם 
אחרי  לטבול  יכול  אינו 
היציאה - לפחות יטול את 

ידיו בלי כלי ובלי ברכה
)עיין כה"ח סי' תקפ"א ס"ק צ'(.

ו. נתינת צדקה 

זה,  ביום  טוב לתת צדקה 
ו"צדקה תציל ממוות"

)רמ"א שם סעי' ד', כה"ח שם ס"ק צ"ז(.
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ז. כהנים בבית קברות

יכולים להיכנס  כהנים לא 
ועל  הקברות,  לבית 
לבית  מחוץ  יעמדו  כן 
הקברות במרחק ד' אמות 

מהקברים ויתפללו שם 
)עיין יו"ד סי' שפ"ט ושע"א סעי' ה'(.

ח. נשים בבית קברות

לא  שנשים  וראוי  כדאי 
תלכנה כלל לבית הקברות, 
ועל אחת כו"כ בימי נידותן. 
בושה  מזה  להן  יש  ואם 
יעמדו   - נפש  עוגמת  או 
במרחק ד' אמות מהקברים 
)עיין שו"ע יו"ד סי' שנ"ט סעי' ב' ב"י 
שם ס"ק ב'(.

ט. נשים בקברי צדיקים 

מותר לנשים ללכת לקברי 
מערת  )כגון:  צדיקים 
המכפלה, קבר רחל, קבר 
אינם  אם  וכדו'(  הרשב"י 

בבית קברות.

י. ברכה בראיית הקברים 
כאשר בא אל בית הקברות, 
הקברים  את  ראה  לא  אם 
שלושים יום - צריך לברך, 
שם  בלי  לברך  ונהגו 

ומלכות.

יא. כשמגיע לקבר

ישים יד שמאלו על הקבר, 
תמיד  ה'  ונחך  ויאמר: 
נפשך  בצחצחות  והשביע 
ועצמתיך יחליץ והיית כגן 
אשר  מים  וכמוצא  רוה 
תשכב  מימיו.  יכזבו  לא 
בשלום  ותישן  בשלום 
משמיע  מנחם  בוא  עד 
ידו  את  וכששם  שלום". 
יכווין בפסוק "ונחך" שיש 
בו ט"ו תיבות כמניין קשרי 
ונוהגים  )ברכ"י סי' רכ"ד(.  היד 
להניח אבן על ציון הצדיק 

ולהדליק לידו נר 
)כה"ח סי' תקפ"א ס"ק צ"ב(.

יב. דריכה על קברים 

גבי  על  לדרוך  אסור 
מקום  ומכל  קברים. 
אחרת  דרך  לו  אין  אם 
 - וחייב לדרוך על הקבר 
מותר, ואף על פי כן נהגו 
מהמתים  מחילה  לבקש 

כשדורכים על קבריהם.

יג. ציצית

הציציות  עם  ללכת  אין 
מגולות בבית הקברות או 
בתוך ארבע אמות של מת. 
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יד. ספר קודש

אין ללכת בבית קברות עם 
ספר קודש ביד, אף על פי 

שלא קורא בו.

טו. קלות ראש 

קלות  לנהוג  שלא  יזהר 
ראש בבית הקברות.

הקברות  לבית  הליכה  טז. 
בחודש ניסן

לבית  ללכת  לא  נוהגים 
הקברות בחודש ניסן, ומי 
יום  של  אזכרה  לו  שיש 
ילך   - )יארצייט(  השנה 
ניסן.  ראש-חודש  בערב 
אזכרה  לו  שיש  מי  אמנם 
יום  או  השביעי  היום  של 
 - ניסן  בתוך  השלושים 
יכול ללכת לבית הקברות.

יז. עלייה בחול המועד 

אין עולים לקברים בחודש 
קם  כן  אם  אלא  ניסן, 
וה"ה  בניסן,  מ"שבעה" 
סוכות,  המועד  לחול 
אולם מותר לעלות לציוני 
המועד  בחול  הצדיקים 

ובחודש ניסן.

יח. ערב ראש חודש ניסן 

ראש- בערב  לילך  נהגו 
לבית הקברות  ניסן  חודש 
לע"נ  בתפילה  להרבות 
פי  ועל  היות  הנפטרים, 
בימים  יש  הקדוש  הזוהר 
אלו תועלת גדולה לנפטרים 
והמעשים  מהמצוות 
לעילוי  שעושים  הטובים 
כן  לעשות  וטוב  נשמתם. 
גם בערב ראש־חודש אייר.

יט. עלייה בתשעה באב 

לבית  לילך  נוהגים  יש 
תפילת  אחרי  הקברות 
באב,  בתשעה  שחרית 
שלא  ליזהר  וצריכים 
וכדו'  תהלים  שם  ללמוד 
"איוב"  "איכה",  רק  אלא 
המותרים  דברים  ושאר 
בתשעה באב. ויזהרו שלא 
יעשו מהליכה זו כעין טיול 
רק  אלא  חברים,  באסיפת 
ויש  לב.  בשברון  להתפלל 
לבית  מלילך  שנמנעים 
כיון  באב  בתשעה  קברות 
קודם  לטבול  נוהגים  שהם 
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כניסה לבית עלמין ואין הם 
יכולים לטבול בתשעה באב 
)עיין רמ"א שם סעי' י', כה"ח 

שם ס"ק פ"ב. משנ"ב ס"ק מ(.

כ. ערב ראש השנה 

ערב ראש השנה הוא היום 
והזדמנות  בשנה,  האחרון 
תשובה  לעשות  אחרונה 
יום  זהו  הדין.  יום  לפני 
של חשבון נפש על השנה 
הכנות  של  ויום  שחלפה, 
יום  דיני  החדשה.  לשנה 
חודש  ימי  מכל  שונים  זה 
נוהגים לצום  אלול, ורבים 
על  להתפלל  וללכת  בו 
ירחם  אולי  צדיקים  קברי 

ה' בזכותם 
)בא"ח ניצבים ב'(.

כא. ערב יום כיפור 

נוהגים לילך בערב כיפור 
להשתטח  הקברות  לבית 
הצדיקים,  קברי  על 
ונותנים שם צדקה לעניים, 
לעורר  תחנונים  ומרבים 
הקדושים  הצדיקים  את 
אשר בארץ המה שימליצו 

טוב בעדינו ביום הדין 
)עיין רמ"א סי' תר"ה סעי' א', 
כה"ח ס"ק ל"א(.

כב. עלייה לאזכרה 

לקבר  לעלות  נהגו 
יום  השבעה,  יום  בתום 
השלושים, תום י"א חודש 

וביום פקודת השנה.





תפילות
בית עלמין
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ברכת בית העלמין
קבר  כגון:  בודדים,  קברים  בו  שיש  במקום  זו  ברכה  מברכים  אין 

הרשב"י או קבר רחל או מערת המכפלה וכד' אלא רק כשבאים לבית 

קברות. ורק מי שלא היה שם שלשים יום צריך לברך. ואם התווסף 

שם קבר חדש - צריך לברך אפילו תוך שלושים )שו"ע רכ"ד ל"ט(:

ה ְיהָֹוה יאהדונהי  רּוְך )נהגו שלא להזכיר שם ומלכות אלא רק להרהר בלב: ַאתָּ בָּ

ל  ין. ְוִכְלכֵּ דִּ ין. ְוָזן ֶאְתֶכם בַּ דִּ ר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם( ֲאשֶׁ

ְוהּוא  ֶכם.  לְּ כֻּ ר  ִמְספַּ ְויוֵֹדַע  ִדין.  בַּ ֶאְתֶכם  ְוֵהִמית  ין.  דִּ בַּ ֶאְתֶכם 

ין.  דִּ ֶכם ּוְלַקיֵּם ֶאְתֶכם בַּ ָעִתיד ְלַהֲחיוֹתְׁ

ִתים: ה ֵיֵהֵוֵה( ְמַחיֶּה ַהמֵּ רּוְך )נהגו שלא להזכיר שם ומלכות אלא רק להרהר בלב ַאתָּ בָּ

ל  יַע. ְמַכְלכֵּ ה. ַרב ְלהוֹשִׁ ּבוֹר ְלעוָֹלם ֲאדָֹני. ְמַחיֶּה ֵמִתים ַאתָּ ה גִּ ַאתָּ

ים. סוֵֹמְך ֽנוְֹפִלים ְורוֵֹפא  ַרֲחִמים ַרבִּ ֶחֶסד. ְמַחיֶּה ֵמִתים בְּ ים בְּ ַחיִּ

ֵני ָעָפר. ִמי ָכמוָֹך  יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקיֵּם ֱאמּוָנתוֹ ִלישֵׁ חוִֹלים. ּוַמתִּ

בּורוֹת ּוִמי דוֶֹמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחיֶּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  ַעל גְּ בַּֽ

ה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים: ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ישים יד שמאלו על הקבר, ויאמר:

ָ֔ך ְוַעְצמֶֹת֖יָך  ַצְחָצחוֹת֙ ַנְפשֶׁ יַע בְּ ֤ בִּ ִמיד֒ ְוִהשְׂ ְוָנֲחָך ְ֣יהָֹוה יאהדונהי תָּ

יו: בּ֖ו ֵמימָֽ ֥ר לֹא־ְיַכזְּ ַג֣ן ָרֶו֔ה ּוְכמוָֹצ֣א ַמִ֔ים ֲאשֶׁ ַיֲחִל֑יץ ְוָהִי֨יָת֙ כְּ

לוֹם: ִמיַע שָׁ לוֹם ַעד ּבוֹא ְמַנֵחם ַמשְׁ שָׁ ן בְּ לוֹם ְוִתישַׁ שָׁ ב בְּ כַּ שְׁ תִּ

וכששם את ידו יכוין בפסוק “ונחך״ שיש בו ט״ו תיבות כמנין קשרי 
היד )ברכ״י סי' רכ״ד(.

ונוהגים להניח אבן על ציון הצדיק ולהדליק לידו נר, וכשעוזבים 

את הקבר מורידים את האבן מעל הציון.
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 תפילה שאומרים לפני הלימוד

ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהוָֹה  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 

ם  ְלשֵׁ לוְֹמִדים  ֲאַנְחנּו  שֶׁ ֶזה  ִלּמּוד  ְלָרצוֹן  יֲַּעֶלה  שֶׁ

ֶזה,  ִלּמּוד  ּוִבְזכּות  ע''ה.  לוִׂנית(  פְּ ן  בֵּ לוִׂני  )פְּ ַמת  ִנשְׁ

מוֹ,  שְׁ ְוָקדוֹש  ַעד  ׁשוֵֹכן  ְוַהּנוָֹרא  ּבוֹר  ַהגִּ דוֹל  ַהגָּ ָהֵאל 

ְוִתְמחֹל  ים.  ַהַחיִּ ְצרוֹר  בִּ ָמָתה(  )ִנשְׁ ָמתוֹ  ִנשְׁ ְצרֹר  תִּ שֶׁ

ָחָטא ְוָעָוה  ל ַמה שֶּׁ ר ְוִתְמֶחה ְוִתְמחֹק כָּ ְוִתְסַלח ּוְתַכפֵּ

ָעָשֹה  אוֹ  ְלָפֶניָך,  ָעה(  ּוָפשְׁ ְוָעְוָתה  ַחְטָאה  )שֶׁ ּוָפַשע 

ְזכּׂר לוֹ )ָלה( ׁשּום  ְרצוֶֹנָך. ְוַאל תִּ ּלֹא כִּ ָבר שֶׁ ָתה( דָּ )ָעשְׂ

ָעָשֹה  שֶׁ ְצוֹת  ַהמִּ ל  כָּ א  ֶאלָּ ַוֲעֵבָרה,  ע  ָוֶפשַׁ ְוָעוֹן  ֵחְטא 

יַע  ְרגִּ תַּ )ְורּוָחה(  ְורּוחוֹ  ְלטוָֹבה.  )ָלה(  לוֹ  ֵרם  ְזכְּ תִּ

ּטּוב  בַּ ן  ְתַעדֵּ תִּ ָמתוֹ  ְוִנשְׁ ֵעֶדן,  ַגן  בְּ ַהּיׂוְשִבים  ֵחֶלק  בְּ

ָכבוֹד ְמנּוָחתוֹ )ְמנּוָחָתה(,  יב בְּ יִקים ְוָתשִׁ דִּ פּון ַלצַּ ַהצָּ

ֵאָליו  ֶוה  ְוִילָּ )ְלגׂוָרָלה(.  ְלגוָֹרלוֹ  ַיֲעמֹד  ַהיִָּמין  ּוְלֵקץ 

ִדְכִתיב  לוֹם, כְּ ָבה( ָיבֹא שָּׁ כָּ בוֹ )ִמשְׁ כָּ לוֹם, ְוַעל ִמשְׁ ַהשָּׁ

ְוָכל  )ִהיא(  הּוא  בוָֹתם.  כְּ ִמשְׁ ַעל  ָינּוחּו  לוֹם  שָּׁ ָיבֹא 

ָהָרֲחִמים  ְכַלל  בִּ )ִעָמה(  ִעּמוֹ  וְֹכִבים  ַהשּׁ ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ

ן ְיִהי ָרצוֹן:  ִליחוֹת. ָאֵמן, כֵּ ְוַהסְּ

י ְלָפֶניָך ְיהָֹוה צּוִרי ְוגוֲֹאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ
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פתיחת אליהו הנביא ז"ל
ָעֵלינּו.  ּכוְֹנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעשֵׂ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהו: ּוַמֲעשֵׂ

ַאְנתְּ הּוא  ִביא ָזכּור ְלטוֹב, ְוָאַמר: ִרּבוֹן ָעְלִמין דְּ ַתח ֵאִליָּהּו ַהנָּ פָּ

ִאין, ְסִתיָמא ַעל  ל ִעלָּ ָאה ַעל כָּ ן. ַאְנתְּ הּוא ִעלָּ בָּ ֻחשְׁ ָחד ְוָלא בְּ

ְקתְּ  ַאפַּ ָלל. ַאְנתְּ הּוא דְּ ְך כְּ ִפיָסא בָּ ָבה תְּ ל ְסִתיִמין, ֵלית ַמֲחשָׁ כָּ

ר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְבהוֹן -  ָעְלִמין  ּקּוִנין, ְוָקֵריָנן לוֹן: ֶעשֶׂ ר תִּ ֶעשֶׂ

ֵני  יַאת ִמבְּ סִּ ְלָין. ּוְבהוֹן ִאְתכַּ ִאְתגַּ ְלָין, ְוָעְלִמין דְּ ָלא ִאְתגַּ ְסִתיִמין דְּ

ָגאו,  ַאְנתְּ ִמלְּ יר לוֹן, ּוְמַיֵחד לוֹן. ּוְבִגין דְּ א. ְוַאְנתְּ הּוא ְדָקשִׁ ָנשָׁ

יב ֵליּה  ר -  ִאְתַחשִׁ ין ֶעשֶׂ ַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאלֵּ ל ָמאן דְּ כָּ

ִסְדָרן - ַחד  ר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאְזִלין כְּ ין ֶעשֶׂ ְך. ְוִאלֵּ ִאּלּו ַאְפִריׁש בָּ כְּ

ַאְנִהיג לוֹן. ְוֵלית ָמאן  ינוִֹני. ְוַאְנתְּ הּוא דְּ ָאִריְך, ְוָחד ָקֵצר, ְוַחד בֵּ

ין  ל ִסְטָרא. ְלבּושִׁ א, ְוָלא ִמכָּ א, ְוָלא ְלַתתָּ ַאְנִהיג ָלְך, ָלא ְלֵעילָּ דְּ

גּוִפין  ה  ְוַכמָּ א.  ָנשָׁ ִלְבֵני  ָמִתין  ִנשְׁ ַפְרִחין  ְיהּו  ִמנַּ דְּ לוֹן,  ְנתְּ  קַּ תַּ

ֲעֵליהוֹן,  ְמַכְסָין  דִּ ין  ְלבּושִׁ י  ְלַגבֵּ גּוָפא  ִאְתְקִריאּו  דְּ לוֹן  ְנתְּ  קַּ תַּ

בּוָרה - ְדרוָֹעא  רוָֹעא ְיִמיָנא. גְּ ִתּקּוָנא ָדא. ֶחֶסד - דְּ ְוִאְתְקִריאּו בְּ

 - ְיסוֹד  ׁשוִֹקין.  ֵרין  תְּ  - ְוהוֹד  ֶנַצח  ּגּוָפא.   - ְפֶאֶרת  תִּ ָמאָלא.  שְׂ

ַעל  בְּ ּתוָֹרה שֶׁ ה,  ַמְלכּות – פֶּ ִרית קֶֹדׁש.  גּוָפא, אוֹת בְּ דְּ ִסּיּוָמא 

יָנה –  ָגאו. בִּ ָבה ִמלְּ ה ָקֵריָנן ָלּה. ָחְכָמה -  מוָֹחא, ִאיִהי ַמֲחשָׁ פֶּ

רוֹת ַלְיהָֹוה  ְסתָּ ִתיב: ַהנִּ ֵרין כְּ ין תְּ ב ֵמִבין. ְוַעל ִאלֵּ א, ּוָבּה ַהלֵּ ִלבָּ

יד  ֶתר ַמְלכּות. ְוָעֵליּה ִאְתַמר: ַמגִּ ֶתר ֶעְליוֹן -  ִאיהּו כֶּ ֱאלֵֹהינּו. כֶּ

ָגאו ִאיהּו אוֹת  י. ִמלְּ ִדְתִפלֵּ א  ַקְרַקְפתָּ ְוִאיהּו  ית ַאֲחִרית.  ֵמֵראשִׁ

ִאיהּו אַֹרח ֲאִצילּות. ִאיהּו  יוֹ"ד אוֹת ֵה"א אוֹת ָוא"ו ְואוֹת ֵה"א דְּ

י  ֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרבֵּ ַמיָּא ְדַאשְׁ ְדרוֹעוֹי ְוַעְנּפוֹי. כְּ ִאיָלָנא בִּ ְקיּו דְּ שַׁ

ְקיּו: ַההּוא שַׁ בְּ
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ֵקי  ְדַאשְׁ ּבוֹת,  ַהסִּ ת  ְוִסבַּ ָהִעּלוֹת  ת  ִעלַּ הּוא  ַאְנתְּ  ָעְלִמין,  ִרּבוֹן 

ְלגּוָפא  ְמָתא  ִנשְׁ כְּ ִאיהּו  ְנִביעּו  ְוַההּוא  ְנִביעּו.  ַההּוא  בְּ ְלִאיָלָנא 

ל  גּוָפא ִמכָּ ּיּוְקָנא דְּ ְמיוֹן ְוֵלית דִּ ים ְלגּוָפא. ּוָבְך ֵלית דִּ ִאיהּו ַחיִּ דְּ

  - הוֹן  ִמנְּ ְקתְּ  ְוַאפַּ ְוַאְרָעא.  ַמיָּא  שְׁ ּוָבָראָת  ּוְלַבר.  ְלָגאו  דִּ ַמה 

ִאין,  ֵלי. ּוְבַאְרָעא -  ִאיָלִנין ּוְדשָׁ א ְוִסיֲהָרא, ְוכוְֹכַביָּא ּוַמזָּ ְמשָׁ שִׁ

א.  ין, ְוֵחיָון ְועוִֹפין ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני ָנשָׁ בִּ ָתא ְדֵעֶדן, ְוִעשְׂ ְוִגנְּ

ִאין.  ִאין ְוַתתָּ הוֹן ִעלָּ ִאין, ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון בְּ הוֹן ִעלָּ מוְֹדָעא בְּ תְּ ְלִאשְׁ

ּוַבר  ָלל.  כְּ ְך  בָּ ָיַדע  דְּ ְוֵלית  ֵאי,  ְוַתתָּ ֵאי  ֵמִעלָּ מוְֹדָען  תְּ ִאשְׁ ְוֵאיְך 

ַעל  ָאדוֹן  מוָֹדע  תְּ ִאשְׁ ְוַאְנתְּ  ֵאי.  ְוַתתָּ ֵאי  ִעלָּ בְּ ִיחּוָדא  ֵלית  ְך,  ִמנָּ

ם ְיִדיַע. ּוְבהוֹן ִאְתְקִריאּו  ל ַחד ִאית ֵליּה שֵׁ א. ְוָכל ְסִפיָרן -  כָּ ּכֹלָּ

ל  כָּ א  ְמַמלֵּ הּוא  ַאְנתְּ  דְּ ְיִדיַע  ם  שֵׁ ָלְך  ֵלית    - ְוַאְנתְּ  ַמְלָאַכיָּא. 

הוֹן.  ִמנְּ ק  לָּ ְסתַּ תִּ ַאְנתְּ  ְוַכד  ֻכְלהּו.  דְּ ִלימּו  שְׁ הּוא  ְוַאְנתְּ  ָמָהן,  שְׁ

ים, ְוָלאו  ָמָתא. ַאְנתְּ ַחכִּ גּוָפא ְבָלא ִנשְׁ ָמָהן כְּ הּו שְׁ לְּ ָארּו כֻּ תְּ ִאשְׁ

ְיִדיָעא. ֵלית ָלְך  יָנה  ְיִדיָעא. ַאְנתְּ הּוא ֵמִבין, ְוָלאו ִמבִּ ָחְכָמה  בְּ

א.  ָנשָׁ ִלְבֵני  ְוֵחיָלְך  ְך  ְקפָּ תֻּ מוְֹדָעא  תְּ ְלִאשְׁ א  ֶאלָּ ְיִדיָעא.  ֲאָתר 

ּוְלַאְחָזָאה לוֹן ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי, ְדִאינּון ֶצֶדק 

ט  פָּ ין -  ִאיהּו ְגבּוָרה. ִמשְׁ א. דִּ ְבֵני ָנשָׁ פּום עוָֹבֵדיהוֹן דִּ ט, כְּ פָּ ּוִמשְׁ

א, מֹאְזֵני ֶצֶדק  ישָׁ -  ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶצֶדק -  ַמְלכּוָתא ַקדִּ

ְלַאְחָזָאה  א  ּכֹלָּ ִרית.  ַסְמֵכי ְקׁשוֹט. ִהין ֶצֶדק -  אוֹת בְּ ֵרין  -  תְּ

ִאיהּו  ִאית ָלְך ֶצֶדק ְיִדיָעא -  דְּ ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא. ֲאָבל ָלאו דְּ

ין ִמּדוֹת  ל ִאלֵּ ט ְיִדיָעא -  ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ְוָלאו ִמכָּ פָּ ִדין. ְוָלאו ִמשְׁ

ין ַעל ְיָדְך. ְדָהא ְרׁשּוָתא  ׁשּון ִמלִּ ְמעוֹן ְוִיְתַחדְּ י שִׁ ָלל. קּום ִרבִּ כְּ

ְרׁשּו  ִאְתְיִהיב  ְדָלא  ְיָדְך, ַמה  ַעל  ְטִמיִרין  ָרִזין  ָאה  ְלַגלָּ ָלְך  ִאית 

ָען: ר ָנׁש ַעד כְּ ָאה ְלׁשּום בַּ ְלַגלָּ



20

הלכות בית עלמין | קול אליהו  

בּוָרה  ְוַהגְּ ה  ֻדלָּ ַהגְּ ְיהָֹוה  ְלָך  ְוָאַמר:  ַתח  פָּ ְמעוֹן  שִׁ י  ִרבִּ ָקם 

ְיהָֹוה  ְלָך  ּוָבָאֶרץ  ַמִים  שָּׁ בַּ כֹל  י  כִּ ְוַההוֹד,  ַצח  ְוַהנֵּ ְפֶאֶרת  ְוַהתִּ

ִמיִכין  ָמעּו -  ִאנּון דְּ ִאין שְׁ א ְלכֹל ְלרֹאׁש. ִעלָּ ְתַנשֵּׂ ְמָלָכה ְוַהמִּ ַהמַּ

נּו  ְוַרנְּ ָהִקיצּו  ַנְתכוֹן.  ִמשְּׁ ָערּו  ִאתְּ   - ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ֶחְברוֹן  דְּ

ִאְתַמר  ְטָרא ְדַההּוא דְּ ִאנּון ִמסִּ יַקיָּא דְּ ין ִאנּון ַצדִּ ׁשוְֹכֵני ָעָפר - ִאלֵּ

ִאְתַמר  א  דָּ ּוְבִגין  ֵמִתים.  ִאנּון  ְוָלאו  ֵער.  י  ְוִלבִּ ָנה  ְישֵׁ ֲאִני  ּה:  בָּ

ַוֲאָבָהן  ַאְנתְּ  ְמֵהיְמָנא,  ַרְעָיא  ָעָפר.  ׁשוְֹכֵני  נּו  ְוַרנְּ ָהִקיצּו  ְבהוֹן 

ָנה ְבָגלוָּּתא.  ִאיִהי ְישֵׁ א, דְּ ִכיְנתָּ שְׁ ָערּוָתא דִּ נּו ְלִאתְּ -  ָהִקיצּו ְוַרנְּ

א ְבחוֵֹריהוֹן. ִמיָּד ָיִהיַבת  ְנתָּ הּו ְדִמיִכין, ְושִׁ לְּ יַקיָּא כֻּ ַען ַצדִּ ַעד כְּ דְּ

י ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְוִייָמא ֵליּה: קּום ַרְעָיא  ַלת ָקִלין ְלַגבֵּ א תְּ ִכיְנתָּ שְׁ

ע  ַאְרבָּ אי בְּ ְמֵהיְמָנא - ְדָהא ֲעָלְך ִאְתַמר: קוֹל ּדוִֹדי דוֵֹפק - ְלַגבָּ

ִתי.  ְתִחי ִלי ֲאחוִֹתי ַרְעָיִתי יוָֹנִתי ַתמָּ יֵליּה. ְוִייָמא ְבהוֹן: פִּ ַאְתָון דִּ

י ִנְמָלא  רֹאשִׁ ת ִצּיוֹן, לֹא יוִֹסיף ְלַהְגלוֵֹתְך. שֶׁ ם ֲעוֵֹנְך בַּ ְדָהא - תַּ

ְבתְּ  ִריְך הּוא: ַאְנתְּ ָחשַׁ א בְּ א ָאַמר ֻקְדשָׁ ָטל. ַמאי ִנְמָלא ָטל? - ֶאלָּ

ֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא  ָעאְלָנא בְּ א דְּ שָׁ י ַמְקדְּ ִמּיוָֹמא ְדִאְתָחַרב בֵּ דְּ

ָגלּוָתא. ֲהֵרי  ַאְנתְּ בְּ ל ִזְמָנא דְּ ָלא ָעאְלָנא כָּ ּוָבא? ָלאו ֲהִכי, דְּ ְבִישּׁ

ִלימּו  ָגלּוָתא. שְׁ ִכיְנָתא בְּ י ִנְמָלא ָטל - ֵה"א שְׁ רֹאשִׁ ָלְך ִסיָמָנא: שֶׁ

ֵה"א  אוֹת  יוֹ"ד  אוֹת  ִאיהוּּ:  ְוָדא  ַטל.  ִאיהּו  יָלּה  דִּ ים  ְוַחיִּ ִדיָלּה 

א  ן ט"ל, ֶאלָּ בָּ א, ְדָלא ֵמֻחשְׁ ִכיְנתָּ אוֹת ָוא"ו. ְואוֹת ֵה"א -  ִאיִהי שְׁ

ָט"ל.  ן  בָּ ְלֻחשְׁ ַאְתָון  ְסִליקּו  דִּ ָוא"ו,  ְואוֹת  ֵה"א  אוֹת  יוֹ"ד  אוֹת 

ִאין. ִמיַּד ָקם  ָכל ְמקוִֹרין ִעלָּ ִביעּו דְּ א, ִמנְּ ִכיְנתָּ ִאיִהי ַמְלָיא ִלשְׁ דְּ

ְדִיחּוָדא.  ָרָזא  אן  כָּ ַעד  יּה.  ִעמֵּ ין  ישִׁ ַקדִּ ַוֲאָבָהן  ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא 

רּוְך ְיהָֹוה ְלעוָֹלם ָאֵמן ְוָאֵמן: בָּ
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 תהלים פרק קי״ט
יקרא את אותיות שם הנפטר

ַההְֹלִכים  ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ֵרי  ַאשְׁ
ֵרי  ַאשְׁ יאהדונהי:   ְיהָֹוה  תוַֹרת  בְּ

ָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו:   נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ

ְדָרָכיו  בִּ ַעְוָלה  ָפֲעלּו  ֹלא  ַאף 

ֶדיָך  ִפקֻּ יָתה  ִצוִּ ה  ַאתָּ ָהָלכּו: 

ְדָרָכי  ִיּכֹנּו  ַאֲחַלי  ְמאֹד:   מֹר  ִלשְׁ

ֵאבוֹׁש  ֹלא  ָאז  יָך:   ֻחקֶּ מֹר  ִלשְׁ

ל ִמְצוֶֹתיָך:  אוְֹדָך  יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ בְּ

ֵטי  פְּ ִמשְׁ ָלְמִדי  בְּ ֵלָבב  ר  יֹשֶׁ בְּ

ַאל  מֹר  ֶאשְׁ יָך  ֻחקֶּ ֶאת  ִצְדֶקָך:  

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד:   תַּ
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מֹר  ַער ֶאת ָאְרחוֹ ִלשְׁ ה נַּ ה ְיַזכֶּ מֶּ בַּ
ַאל  יָך  תִּ ְדַרשְׁ י  ִלבִּ ָכל  בְּ ְדָבֶרָך:  כִּ

י  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצוֶֹתיָך: בְּ ִני ִממִּ גֵּ שְׁ תַּ

ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 

ֵדִני  ה ְיהָֹוה יאהדונהי ַלמְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ּכֹל  י  ְרתִּ ִספַּ ָפַתי  שְׂ בִּ יָך:  ֻחקֶּ

ֵעְדוֶֹתיָך  ֶדֶרְך  בְּ ִפיָך:  ֵטי  פְּ ִמשְׁ

ֶדיָך  ִפקֻּ בְּ הוֹן:  ל  כָּ ַעל  כְּ י  תִּ שְׂ שַׂ

אְֹרחֶֹתיָך:  יָטה  ְוַאבִּ יָחה  ָאשִׂ

ח  כַּ ע ֹלא ֶאשְׁ ֲעשָׁ תַּ ֻחּקֶֹתיךָָ ֶאשְׁ בְּ

ָבֶרָך:   דְּ
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ְמָרה  ָך ֶאְחֶיה ְוֶאשְׁ מֹל ַעל ַעְבדְּ גְּ
יָטה ִנְפָלאוֹת  ְדָבֶרָך:  גַּל ֵעיַני ְוַאבִּ

ַאל  ָבָאֶרץ  ָאנִֹכי  גֵּר  ִמּתוָֹרֶתָך: 

ָגְּרָסה  ִמְצוֶֹתיךָָ:  י  נִּ ִממֶּ ר  ְסתֵּ תַּ

ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ ֶאל  ְלַתֲאָבה  י  ַנְפשִׁ

ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָגַּעְרתָּ  ֵעת:   ְבָכל 

ֵמָעַלי  גַּל  ְצוֶֹתיָך:  ִממִּ ִֹגים  ַהשּׁ

י:  ָנָצְרתִּ ֵעדֶֹתיָך  י  כִּ ָובּוז  ה  ֶחְרפָּ

רּו  ִנְדבָּ י  בִּ ִרים  שָׂ בּו  ָישְׁ גַּם 

ם ֵעדֶֹתיָך  יָך: גַּ ֻחקֶּ יַח בְּ ַעְבְדָּך ָישִׂ

י ֲעָצִתי:   ָעי ַאְנשֵׁ ֲעשֻׁ שַׁ
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ְדָבֶרָך:  י ַחיִֵּני כִּ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁ דָּ
ֵדִני  ַלמְּ ֲעֵנִני  ַותַּ י  ְרתִּ ִספַּ ְדָּרַכי 

ֲהִביֵנִני  ּקּוֶדיָך  פִּ ֶדֶּרְך  יָך:  ֻחקֶּ

ְלָפה  דָּ ִנְפְלאוֶֹתיךָָ:  בְּ יָחה  ְוָאשִׂ

ְדָבֶרךָָ:  ֶדֶּרְך  ֵמִני כִּ י ִמּתּוָגה ַקיְּ ַנְפשִׁ

י ְותוָֹרְתָך ָחנִֵּני:  נִּ ֶקר ָהֵסר ִממֶּ שֶׁ

ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ י  ָבָחְרתִּ ֱאמוָּּנה  ֶרְך  דֶּ

ְיהָֹוה  ְבֵעְדוֶֹתיָך  י  ַבְקתִּ דָּ ִוּיִתי:  שִׁ

ֶדֶּרְך  ִני:  ִבישֵׁ תְּ ַאל  יאהדונהי 

י:   י ַתְרִחיב ִלבִּ ִמְצוֶֹתיךָָ ָארּוץ כִּ
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יָך  ֻחקֶּ ֶדֶּרְך  יאהדונהי  ְיהָֹוה  הוֵֹרִני 
ָרה  ְוֶאצְּ ֲהִביֵנִני  ֵעֶקב:  ֶרנָּה  ְוֶאצְּ

ֵלב:  ְבָכל  ְמֶרנָּה  ְוֶאשְׁ תוָֹרֶתָך 

בוֹ  י  כִּ ִמְצוֶֹתיָך  ְנִתיב  בִּ ַהְדִריֵכִני 

ֵעְדוֶֹתיָך  ֶאל  י  ִלבִּ ַהט  י:  ָחָפְצתִּ

ֵעיַני  ַהֲעֵבר  ַצע:  בָּ ֶאל  ְוַאל 

ְדָרֶכָך ַחיִֵּני: ָהֵקם  ְוא בִּ ֵמְראוֹת שָׁ

ר ְלִיְרָאֶתָך:  ְלַעְבְדָּך ִאְמָרֶתָך ֲאשֶׁ

י  כִּ י  ָיגְֹרתִּ ר  ֲאשֶׁ ִתי  ֶחְרפָּ ַהֲעֵבר 

י  ַאְבתִּ תָּ ִהנֵּה  טוִֹבים:  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ

ִצְדָקְתךָָ ַחיִֵּני:  ֶדיךָָ בְּ ְלִפקֻּ
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יאהדונהי  ְיהָֹוה  ֲחָסֶדָך  ִויבֹֻאִני 
ְוֶאֱעֶנה  ִאְמָרֶתךָָ:  כְּ ׁשּוָעְתָך  תְּ

ְדָבֶרָך:  בִּ י  ָבַטְחתִּ י  כִּ ָדָבר  חְֹרִפי 

י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד  ל ִמפִּ צֵּ ְוַאל תַּ

ְמָרה  ְוֶאשְׁ י:  ִיָחְלתִּ ֶטָך  פָּ ְלִמשְׁ י  כִּ

ָוֶעד:  ְלעוָֹלם  ָתִמיד  תוָֹרְתךָָ 

ֶדיָך  ִפקֻּ י  כִּ ָבְרָחָבה  ְוֶאְתַהְלָּכה 

ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיךָָ  ָרה  ַוֲאַדבְּ י:  תִּ ָדָרשְׁ

ע  ֲעשַׁ תַּ ְמָלִכים ְוֹלא ֵאבוֹׁש: ְוֶאשְׁ

א  ְוֶאשָּׂ י:  ָאָהְבתִּ ר  ֲאשֶׁ ִמְצוֶֹתיָך  בְּ

י  ָאָהְבתִּ ר  ֲאשֶׁ ִמְצוֶֹתיָך  ֶאל  י  ַכפַּ

יָך:   יָחה ְבֻחקֶּ ְוָאשִׂ



27

קול אליהו | תהלים פרק קי״ט   

ר  ֲאשֶׁ ַעל  ְלַעְבֶדָּך  ָבר  דָּ ְזכֹר 
י  כִּ ְבָעְנִיי  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִני:  ִיַחְלתָּ

ִאְמָרְתךָָ ִחיְָּתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד 

י  ְמאֹד ִמּתוָֹרְתךָָ לֹא ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

יאהדונהי  ְיהָֹוה  ֵמעוָֹלם  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ

ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  ָוֶאְתֶנָחם: 

ְזִמרוֹת  ּתוָֹרֶתךָָ:  עְֹזֵבי  ִעים  ֵמְרשָׁ

ְמגּוָרי:  ֵבית  בְּ יָך  ֻחקֶּ ִלי  ָהיּו 

ְמָך ְיהָֹוה יאהדונהי  י ַבַלְּיָלה שִׁ ָזַכְרתִּ

ְמָרה ּתוָֹרֶתךָָ: זֹאת ָהְיָתה ִלּי  ָוֶאשְׁ

י:   ֶדיָך ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ כִּ
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י  ָאַמְרתִּ יאהדונהי  ְיהָֹוה  ֶחְלִקי 
ָפֶניָך  ִחִלּיִתי  ָבֶריָך:  דְּ מֹר  ִלשְׁ

י  ְבתִּ ִאְמָרֶתךָָ: ִחשַּׁ ִני כְּ ְבָכל ֵלב ָחנֵּ

יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיךָָ:  ְדָרָכי ָוָאשִׁ

מֹר  י ִלשְׁ י ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהתִּ תִּ ַחשְׁ

ִעְוֻּדִני  ִעים  ְרשָׁ ֶחְבֵלי  ִמְצוֶֹתיךָָ: 

י: ֲחצוֹת ַלְיָלה  ָכְחתִּ ּתוָֹרְתָך ֹלא שָׁ

ֵטי  פְּ ִמשְׁ ַעל  ָלְך  ְלהוֹדוֹת  ָאקּום 

ר  ֲאשֶׁ ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  ִצְדֶקךָָ: 

ַחְסְדָך  ּקּוֶדיךָָ:  פִּ ּוְלׁשְֹמֵרי  ְיֵראּוָך 

יָך  ְיהָֹוה יאהדונהי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ

ֵדִני:   ַלמְּ
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ְיהָֹוה  ַעְבְדָּך  ִעם  יָת  ָעשִׂ טוֹב 
ְדָבֶרָך: טּוב ַטַעם ָוַדַעת  יאהדונהי כִּ

י:  ֶהֱאָמְנתִּ ְבִמְצוֶֹתיָך  י  כִּ ֵדִני  ַלמְּ

ה  ְוַעתָּ ׁשֵֹגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם 

ה  ַאתָּ טוֹב  י:  ָמְרתִּ שָׁ ִאְמָרְתָך 

יָך: ָטְפלּו ָעַלי  ֵדִני ֻחקֶּ ּוֵמִטיב ַלמְּ

ֶאּצֹר  ֵלב  ָכל  בְּ ֲאִני  ֵזִדים  ֶקר  שֶׁ

ֲאִני  ם  ִלבָּ ֵחֶלב  כַּ ָטַפׁש  ּקּוֶדיךָָ:  פִּ

ִכי  ִלי  טוֹב  י:  ְעתִּ ֲעשָׁ שִׁ ּתוָֹרְתךָָ 

יָך: טוֹב  יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ ֻענֵּ

יךָָ ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף:   ִלי תוַֹרת פִּ
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ֲהִביֵנִני  ַוְיכוְֹננּוִני  ָעשּׂוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצוֶֹתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראוִּּני 

י:   ִיָחְלתִּ ִלְדָבְרָך  י  כִּ ָמחּו  ְוִישְׂ

ֶצֶדק  י  כִּ יאהדונהי  ְיהָֹוה  י  ָיַדְעתִּ

ְיִהי  יָתִני:  ִענִּ ֶוֱאמּוָנה  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ

ִאְמָרְתָך  כְּ ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְדָּך  ָנא 

ְוֶאְחֶיה  ַרֲחֶמיָך  ְיבֹאּוִני  ְלַעְבֶדָּך: 

ָעי: ֵיבֹׁשוּּ ֵזִדים  ֲעשֻׁ י תוָֹרְתָך שַׁ כִּ

יַח  ָאשִׂ ֲאִני  תּוִני  ִעוְּ ֶקר  שֶׁ י  כִּ

ִפּקּוֶדיָך: ָיׁשוּּבּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי  בְּ

יָך  ֻחקֶּ בְּ ָתִמים  י  ִלבִּ ְיִהי  ֵעדֶֹתיָך: 

ְלַמַען ֹלא ֵאבוֹׁש:  
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י ִלְדָבְרָך  ְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפשִׁ כָּ
ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  לּו  כָּ י:  ִיָחְלתִּ

ָהִייִתי  י  כִּ ַנֲחֵמִני:  תְּ ָמַתי  ֵלאמֹר 

י:  ָכְחתִּ יָך לֹא שָׁ ִקיטוֹר ֻחקֶּ נֹאד בְּ כְּ

ה  ֲעשֶׂ תַּ ָמַתי  ַעְבֶדָּך  ְיֵמי  ה  מָּ כַּ

ֵזִדים  ִלי  רוּּ  כָּ ט:  פָּ ִמשְׁ ְברְֹדַפי 

ל  כָּ ְכתוָֹרֶתָך:  ֹלא  ר  ֲאשֶׁ יחוֹת  שִׁ

ְרָדפּוִני  ֶקר  שֶׁ ֱאמּוָנה  ִמְצוֶֹתיָך 

ּלוִּּני ָבָאֶרץ ַוֲאִני  ְמַעט כִּ ָעְזֵרִני: כִּ

ָך ַחיִֵּני  ַחְסדְּ ֶדיָך: כְּ י ִפקֻּ ֹלא ָעַזְבתִּ

יָך:   ְמָרה ֵעדּות פִּ ְוֶאשְׁ
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ְדָּבְרָך  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְלעוָֹלם 
ָמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך  שָּׁ ב בַּ ִנצָּ

ֶטיָך   פָּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁ ּכוַֹנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ

ֲעָבֶדיָך:  ַהּכֹל  י  כִּ ַהּיוֹם  ָעְמדּו 

י  ָעי ָאז ָאַבְדתִּ ֲעשֻׁ לּוֵלי תוָֹרְתָך  שַׁ

ח  כַּ ֶאשְׁ ֹלא  ְלעוָֹלם  ְבָעְנִיי: 

יָתִני: ְלָך ֲאִני  י ָבם ִחיִּ ּקּוֶדיָך  כִּ פִּ

י:  תִּ ָדָרשְׁ ִפּקּוֶדיָך  י  כִּ יֵעִני  הֹושִׁ

ֵעדֶֹתיָך  ֵדִני  ְלַאבְּ ִעים  ְרשָׁ ִקּוּו  ִלי 

ֵקץ  ָרִאיִתי  ְכָלה  תִּ ְלָכל  ֶאְתּבוָֹנן: 

ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמאֹד: 
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ַהּיוֹם  ל  כָּ תוָֹרֶתָך  י  ָאַהְבתִּ ָמה 
ֵמִני  ַחכְּ תְּ ֵמאְֹיַבי  יָחִתי:  שִׂ ִהיא 

ל  י ְלעוָֹלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ִמְצוֶֹתָך כִּ

ֵעְדוֶֹתיָך  י  כִּ י  ְלתִּ כַּ ִהשְׂ ַדי  ְמַלמְּ

ֶאְתּבוָֹנן  ֵקִנים  ִמזְּ ִלי:  יָחה  שִׂ

אַֹרח  ל  ִמכָּ י:  ָנָצְרתִּ ִפּקּוֶדיָך  י  כִּ

מֹר  ֶאשְׁ ְלַמַען  ַרְגָלי  ִלאִתי  כָּ ָרע 

י  י כִּ ֶטיָך ֹלא ָסְרתִּ פָּ שְׁ ָבֶרָך: ִממִּ דְּ

י  ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הוֵֹרָתִני: ַמה נִּ ַאתָּ

ּקוֶּּדיָך  ִמפִּ ְלִפי:  ַבׁש  ִמדְּ ִאְמָרֶתָך 

ל אַֹרח  ֵנאִתי כָּ ן שָׂ ֶאְתּבוָֹנן ַעל כֵּ

ֶקר:   שָׁ
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ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואוֹר ִלְנִתיָבִתי: 
מֹר  ִלשְׁ ָוֲאַקיֵָּמה  י  ְעתִּ בַּ ִנשְׁ

ַעד  ַנֲעֵניִתי  ִצְדֶקָך:  ֵטי  פְּ ִמשְׁ

ְמאֹד ְיהָֹוה יאהדונהי ַחיִֵּני ִכְדָבֶרָך: 

י ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה יאהדונהי  ִנְדבוֹת פִּ

י  ְבַכפִּ י  ַנְפשִׁ ֵדִני:  ַלמְּ ֶטיָך  פָּ ּוִמשְׁ

י: ָנְתנּו  ָכְחתִּ ָתִמיד ְותוָֹרְתָך לֹא שָׁ

לֹא  ּקּוֶדיָך  ּוִמפִּ ִלי  ח  פַּ ִעים  ְרשָׁ

ֵעְדוֶֹתיָך ְלעוָֹלם  י  ָנַחְלתִּ ָתִעיִתי: 

י  ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ שׂוֹן ִלבִּ י שְׂ כִּ

יָך ְלעוָֹלם ֵעֶקב:   ַלֲעשׂוֹת ֻחקֶּ
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י:  ֵנאִתי ְותוָֹרְתָך ָאָהְבתִּ ֵסֲעִפים שָׂ
י:   ה ִלְדָבְרָך ִיָחְלתִּ י ָאתָּ ִסְתִרי ּוָמִגנִּ

ָרה ִמְצוֹת  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ סּורּו ִממֶּ

ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  ֱאלָֹהי: 

ְסָעֵדִני  ְבִרי:  ִמשִּׂ ִני  ִבישֵׁ תְּ ְוַאל 

יָך ָתִמיד:  ָעה ְבֻחקֶּ ָעה ְוֶאשְׁ ְוִאוָּשֵׁ

י  כִּ יָך  ֵמֻחקֶּ ׁשוִֹגים  ל  כָּ ָסִליָת 

תָּ ָכל  בַּ ְרִמיָתם: ִסִגים ִהשְׁ ֶקר תַּ שֶׁ

י ֵעדֶֹתיָך:  ֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ִרשְׁ

ֶטיָך  פָּ שְׁ ִרי ּוִממִּ ְחְדָּך ְבשָׂ ָסַמר ִמפַּ

ָיֵראִתי:  
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ל  בַּ ָוֶצֶדק  ט  פָּ ִמשְׁ יִתי  ָעשִׂ
ַעְבְדָּך  ֲערֹב  ָקי:  ְלעֹשְׁ יֵחִני  נִּ תַּ

ֵעיַני  ֵזִדים:  ֻקִני  ַיַעשְׁ ַאל  ְלטוֹב 

ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  לּו  כָּ

יָך  ָך ְוֻחקֶּ ה ִעם ַעְבְדָּך ְכַחְסדֶּ ֲעשֵׂ

ֵדִני: ַעְבְדָּך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה  ַלמְּ

ַלְיהָֹוה  ַלֲעשׂוֹת  ֵעת  ֵעדֶֹתיָך: 

י  ָאַהְבתִּ ן  כֵּ ַעל  ּתוָֹרֶתָך:  ֵהֵפרּו 

ל  ן כָּ ז: ַעל כֵּ ִמְצוֶֹתיָך ִמזָָּהב ּוִמפָּ

ֶקר  ל אַֹרח שֶׁ י כָּ ְרתִּ ּקוֵּּדי כֹל ִישָּׁ פִּ

ֵנאִתי:   שָׂ
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ְנָצָרַתם  ן  ֵעְדוֶֹתיָך ַעל כֵּ ָלאוֹת  פְּ
ֵמִבין  ָיִאיר  ְדָּבֶריָך  ַתח  פֵּ י:  ַנְפשִׁ

ָאָפה  ָוֶאשְׁ י  ָפַעְרתִּ י  פִּ ָתִיים:  פְּ

ֵאַלי  ֵנה  פְּ י:  ָיָאְבתִּ ְלִמְצוֶֹתיָך  י  כִּ

ֶמָך:  שְׁ ְלאֲֹהֵבי  ט  פָּ ִמשְׁ כְּ ִני  ְוָחנֵּ

ֶלט  שְׁ ִאְמָרֶתָך ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ פְּ

ָאָדם  ק  ֵמֹעשֶׁ ֵדִני  פְּ ָאֶון:  ָכל  י  בִּ

ָהֵאר  ֶניָך  פָּ ּקּוֶדיָך:  פִּ ְמָרה  ְוֶאשְׁ

ְלֵגי  יָך: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ ַעְבֶדָּך ְוַלמְּ בְּ

ְמרּו  שָׁ לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדוּּ  ַמִים 

תוָֹרֶתָך:  
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ר  ְוָישָׁ ְיהָֹוה יאהדונהי  ה  ַצִדּיק ַאתָּ
ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  יָת  ִצוִּ ֶטיָך:  פָּ ִמשְׁ

ִקְנָאִתי  ַתְתִני  ִצמְּ ְמאֹד:  ֶוֱאמּוָנה 

ְצרּוָפה  ָצָרי:  ְדָבֶריָך  ְכחּו  שָׁ י  כִּ

ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְדָּך  ְמאֹד  ִאְמָרְתָך 

לֹא  ֶדיָך  קֻּ פִּ ְוִנְבֶזה  ָאנִֹכי  ָצִעיר 

ְלעוָֹלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  י:  ָכְחתִּ שָׁ

ּוָמצוֹק  ַצר  ֱאֶמת:  ְותוָֹרְתָך 

ָעי: ֶצֶדק  ֲעשֻׁ ְמָצאּוִני ִמְצוֶֹתיָך שַׁ

ֵעְדוֶֹתיָך ְלעוָֹלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: 
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ְיהָֹוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  ֶאּצָֹרה:  יָך  ֻחקֶּ יאהדונהי 

ֵעדֶֹתיָך:  ְמָרה  ְוֶאשְׁ יֵעִני  הוֹשִׁ

ִלְדָבְרָך  וֵָּעה  ָוֲאשַׁ ף  י ַבנֶּשֶׁ ְמתִּ ִקדַּ

ֻמרוֹת  ַאשְׁ ֵעיַני  מּו  ִקדְּ י:  ִיָחְלתִּ

ְמָעה  שִׁ קוִֹלי  ִאְמָרֶתָך:  בְּ יַח  ָלשִׂ

ֶטָך  פָּ ִמשְׁ ְכַחְסדֶָּך ְיהָֹוה יאהדונהי כְּ

ה ִמּתוָֹרְתָך  ַחיִֵּני: ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ

ה ְיהָֹוה יאהדונהי  ָרָחקּו: ָקרוֹב ַאתָּ

י  ְוָכל ִמְצוֶֹתיָך ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ

ם:   י ְלעוָֹלם ְיַסְדתָּ ֵמֵעדֶֹתיךָָ כִּ
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תוָֹרְתָך  י  כִּ ֵצִני  ְוַחלְּ ָעְנִיי  ְרֵאה 
ִריִבי  ִריָבה  י:  ָכְחתִּ שָׁ לֹא 

ָרחוֹק  ַחיִֵּני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 

יָך  ֻחקֶּ י  כִּ ְיׁשּוָעה  ִעים  ֵמְרשָׁ

ְיהָֹוה  ים  ַרבִּ ַרֲחֶמיָך  ָדָרׁשּו:  לֹא 

רְֹדַפי  ים  ַרבִּ ַחיִֵּני:  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ כְּ

ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדוֶֹתיָך  ְוָצָרי 

ר  ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקוָֹטָטה ֲאשֶׁ

י  כִּ ְרֵאה  ָמרּו:  שָׁ ֹלא  ִאְמָרְתָך 

יאהדונהי  ְיהָֹוה  י  ָאָהְבתִּ ִפּקוֶּּדיָך 

ָך ַחיִֵּני: רֹאׁש ְדָּבְרָך ֱאֶמת  ַחְסדְּ כְּ

ִצְדֶקָך: ט  פַּ ִמשְׁ ל  כָּ ּוְלעוָֹלם 
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ּוִמְדָּבְרָך  ם  ִחנָּ ְרָדפוִּּני  ִרים  שָׂ
שׂ ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך  י: שָׂ ַחד ִלבִּ פָּ

ֵנאִתי  ֶקר שָׂ ָרב: שֶׁ ָלל  מוֵֹצא שָׁ כְּ

ַבע  י: שֶׁ ַוֲאַתֵעָבה ּתוָֹרְתָך ָאָהְבתִּ

ֵטי ִצְדֶקָך:  פְּ יָך ַעל ִמשְׁ ְלתִּ ּיוֹם ִהלַּ בַּ

ְוֵאין  תוָֹרֶתָך  ְלאֲֹהֵבי  ָרב  לוֹם  שָׁ

י ִליׁשּוָעְתָך  ְרתִּ בַּ ָלמוֹ ִמְכׁשוֹל: שִׂ

יִתי:  ָעשִׂ ּוִמְצוֶֹתיָך  יאהדונהי  ְיהָֹוה 

ָואֲֹהֵבם  ֵעדֶֹתיָך  י  ַנְפשִׁ ְמָרה  שָׁ

ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  י  ַמְרתִּ שָׁ ְמאֹד: 

ָך:   ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ כִּ
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ִתי ְלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי  ְקַרב ִרנָּ תִּ
ִתי  ְתִחנָּ בוֹא  תָּ ֲהִביֵנִני:  ְדָבְרָך  כִּ

יֵלִני:   ַהצִּ ִאְמָרְתָך  כְּ ְלָפֶניָך 

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ָפַתי תְּ ְעָנה שְׂ בַּ תַּ

י ָכל  ַען ְלׁשוִֹני ִאְמָרֶתָך כִּ יָך: תַּ ֻחקֶּ

ִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני  ֶדק: תְּ ִמְצוֶֹתיָך צֶּ

י  ַאְבתִּ תָּ י:  ָבָחְרתִּ ִפּקּוֶדיָך  י  כִּ

ִליׁשוָּּעְתָך ְיהָֹוה יאהדונהי ְותוָֹרְתָך 

ּוְתַהְלֶלךָּ  י  ַנְפשִׁ ִחי  תְּ ָעי:  ֲעשֻׁ שַׁ

ה  שֶׂ כְּ ִעיִתי  תָּ ַיַעְזֻרִני:  ֶטָך  פָּ ּוִמשְׁ

י ִמְצוֶֹתיָך ֹלא  ָך כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ אֵֹבד בַּ

י: ָכְחתִּ שָׁ
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אותיות נשמה

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואוֹר ִלְנִתיָבִתי: 
מֹר  ִלשְׁ ָוֲאַקיֵָּמה  י  ְעתִּ בַּ ִנשְׁ

ַעד  ַנֲעֵניִתי  ִצְדֶקָך:  ֵטי  פְּ ִמשְׁ

ְמאֹד ְיהָֹוה יאהדונהי ַחיִֵּני ִכְדָבֶרָך: 

י ְרֵצה ָנא ְיהָֹוה יאהדונהי  ִנְדבוֹת פִּ

י  ְבַכפִּ י  ַנְפשִׁ ֵדִני:  ַלמְּ ֶטיָך  פָּ ּוִמשְׁ

י: ָנְתנּו  ָכְחתִּ ָתִמיד ְותוָֹרְתָך לֹא שָׁ

לֹא  ּקּוֶדיָך  ּוִמפִּ ִלי  ח  פַּ ִעים  ְרשָׁ

ֵעְדוֶֹתיָך ְלעוָֹלם  י  ָנַחְלתִּ ָתִעיִתי: 

י  ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ שׂוֹן ִלבִּ י שְׂ כִּ

יָך ְלעוָֹלם ֵעֶקב:   ַלֲעשׂוֹת ֻחקֶּ
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ּוִמְדָּבְרָך  ם  ִחנָּ ְרָדפוִּּני  ִרים  שָׂ
שׂ ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך  י: שָׂ ַחד ִלבִּ פָּ

ֵנאִתי  ֶקר שָׂ ָרב: שֶׁ ָלל  מוֵֹצא שָׁ כְּ

ַבע  י: שֶׁ ַוֲאַתֵעָבה ּתוָֹרְתָך ָאָהְבתִּ

ֵטי ִצְדֶקָך:  פְּ יָך ַעל ִמשְׁ ְלתִּ ּיוֹם ִהלַּ בַּ

ְוֵאין  תוָֹרֶתָך  ְלאֲֹהֵבי  ָרב  לוֹם  שָׁ

י ִליׁשּוָעְתָך  ְרתִּ בַּ ָלמוֹ ִמְכׁשוֹל: שִׂ

יִתי:  ָעשִׂ ּוִמְצוֶֹתיָך  יאהדונהי  ְיהָֹוה 

ָואֲֹהֵבם  ֵעדֶֹתיָך  י  ַנְפשִׁ ְמָרה  שָׁ

ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  י  ַמְרתִּ שָׁ ְמאֹד: 

ָך:   ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ כִּ
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ַהּיוֹם  ל  כָּ תוָֹרֶתָך  י  ָאַהְבתִּ ָמה 
ֵמִני  ַחכְּ תְּ ֵמאְֹיַבי  יָחִתי:  שִׂ ִהיא 

ל  י ְלעוָֹלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ִמְצוֶֹתָך כִּ

ֵעְדוֶֹתיָך  י  כִּ י  ְלתִּ כַּ ִהשְׂ ַדי  ְמַלמְּ

ֶאְתּבוָֹנן  ֵקִנים  ִמזְּ ִלי:  יָחה  שִׂ

אַֹרח  ל  ִמכָּ י:  ָנָצְרתִּ ִפּקּוֶדיָך  י  כִּ

מֹר  ֶאשְׁ ְלַמַען  ַרְגָלי  ִלאִתי  כָּ ָרע 

י  י כִּ ֶטיָך ֹלא ָסְרתִּ פָּ שְׁ ָבֶרָך: ִממִּ דְּ

י  ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הוֵֹרָתִני: ַמה נִּ ַאתָּ

ּקוֶּּדיָך  ִמפִּ ְלִפי:  ַבׁש  ִמדְּ ִאְמָרֶתָך 

ל אַֹרח  ֵנאִתי כָּ ן שָׂ ֶאְתּבוָֹנן ַעל כֵּ

ֶקר:   שָׁ
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יָך  ֻחקֶּ ֶדֶּרְך  יאהדונהי  ְיהָֹוה  הוֵֹרִני 
ָרה  ְוֶאצְּ ֲהִביֵנִני  ֵעֶקב:  ֶרנָּה  ְוֶאצְּ

ֵלב:  ְבָכל  ְמֶרנָּה  ְוֶאשְׁ תוָֹרֶתָך 

בוֹ  י  כִּ ִמְצוֶֹתיָך  ְנִתיב  בִּ ַהְדִריֵכִני 

ֵעְדוֶֹתיָך  ֶאל  י  ִלבִּ ַהט  י:  ָחָפְצתִּ

ֵעיַני  ַהֲעֵבר  ַצע:  בָּ ֶאל  ְוַאל 

ְדָרֶכָך ַחיִֵּני: ָהֵקם  ְוא בִּ ֵמְראוֹת שָׁ

ר ְלִיְרָאֶתָך:  ְלַעְבְדָּך ִאְמָרֶתָך ֲאשֶׁ

י  כִּ י  ָיגְֹרתִּ ר  ֲאשֶׁ ִתי  ֶחְרפָּ ַהֲעֵבר 

י  ַאְבתִּ תָּ ִהנֵּה  טוִֹבים:  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ

ִצְדָקְתךָָ ַחיִֵּני:  ֶדיךָָ בְּ ְלִפקֻּ
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  פרקי משנה
)על פי אלפא ביתא - ויקרא לפי אותיות השם(

ם  כֻּלָּ ְך  ְוַעמֵּ ֱאַמר  נֶּ שֶׁ א,  ַהבָּ ָלעוָֹלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ
ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתפָּ ַעי ַמֲעשֵׂ יִקים ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמטָּ ַצדִּ

משניות אות א'

ֲעֵליֶהן,  ַחיִָּבין  שֶׁ ִרים  ְקשָׁ ֵאּלּו  )א( 

ם  ִנין. ּוְכשֵׁ פָּ ר ַהסַּ ִלין ְוֶקשֶׁ מָּ ר ַהגַּ ֶקשֶׁ

ְך הּוא ַחיָּב  ּוָרן כָּ הּוא ַחיָּב ַעל ִקשּׁ שֶׁ

ר  ל ֶקשֶׁ י ֵמִאיר אוֵֹמר, כָּ ָרן. ַרבִּ ַעל ֶהתֵּ

ִמיָָּדיו  ְבַאַחת  ירוֹ  ְלַהתִּ ָיכוֹל  הּוא  שֶׁ

ֵאין ַחיִָּבין ָעָליו:

ֵאין ַחיִָּבין ֲעֵליֶהן  ִרים שֶׁ )ב( ֵיׁש ְלָך ְקשָׁ

ִנין.  פָּ ַהסַּ ר  ּוְכֶקשֶׁ ִלין  מָּ ַהגַּ ר  ֶקשֶׁ כְּ

ַח ֲחלּוָקּה, ְוחּוֵטי  ה ַמְפתֵּ ֶרת ִאשָּׁ קוֹשֶׁ

ִסיְקָיא, ּוְרצּועוֹת ִמְנָעל  ל פְּ ְסָבָכה ְושֶׁ
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משניות אות א' - המשך

ל  ֶמן, ּוְקֵדָרה שֶׁ ל, ְונוֹדוֹת ַיִין ָושֶׁ ְוַסְנדָּ

אוֵֹמר,  ַיֲעקֹב  ן  בֶּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ר.  שָׂ בָּ

ּלֹא  ִביל שֶׁ שְׁ ֵהָמה בִּ ִרין ִלְפֵני ַהבְּ קוֹשְׁ

ֲאָבל  ְפִסיְקָיא,  בִּ ִלי  דְּ ִרין  קוֹשְׁ ֵתֵצא. 

ָלל  כְּ יר.  ַמתִּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ְבֶחֶבל.  לֹא 

ל  ֵאינׂו שֶׁ ר שֶׁ ל ֶקשֶׁ י ְיהּוָדה, כָּ ָאַמר ַרבִּ

ְקָיָמא, ֵאין ַחיִָּבין ָעָליו:

ֲאִפּלּו  ִלים  ַהכֵּ ֶאת  ִלין  ְמַקפְּ )ג( 

יִעין  ּוַמצִּ ְפָעִמים,  ה  ַוֲחִמשָּׁ ָעה  ַאְרבָּ

ת,  בָּ ַלשַּׁ ת  בָּ שַׁ יֵלי  ִמלֵּ ּטוֹת  ַהמִּ ֶאת 

י  ת. ַרבִּ בָּ ת ְלמוָֹצֵאי שַׁ בָּ ֲאָבל לֹא ִמשַּׁ

ִלים  ִלין ֶאת ַהכֵּ ָמֵעאל אוֵֹמר, ְמַקפְּ ִישְׁ

ּפּוִרים  ּטוֹת ִמּיוֹם ַהכִּ יִעין ֶאת ַהמִּ ּוַמצִּ
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יוֹם  בְּ ְקֵרִבין  ת  בָּ שַׁ ְוֶחְלֵבי  ת,  בָּ ַלשַּׁ

ּפּוִרים  ל יוֹם ַהכִּ ּפּוִרים. ֲאָבל לֹא שֶׁ ַהכִּ

ל  שֶׁ לֹא  אוֵֹמר  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ת.  בָּ שַּׁ בַּ

ְולֹא  ּפּוִרים,  ַהכִּ יוֹם  בְּ ְקֵרִבין  ת  בָּ שַׁ

ת: בָּ שַּׁ ּפּוִרים ְקֵרִבין בַּ ל יוֹם ַהכִּ שֶׁ

משניות אות ב'

ה ֵאין טוְֹמִנין.  ה טוְֹמִנין ּוַבמָּ מֶּ )א( בַּ

ְבֶזֶבל,  ְולֹא  ְבֶגֶפת  לֹא  טוְֹמִנין  ֵאין 

ין  לֹא ְבֶמַלח ְולֹא ְבִסיד ְולֹא ְבחוֹל, בֵּ

ְולֹא  ְבֶתֶבן  לֹא  ים.  ְיֵבשִׁ ין  בֵּ ַלִחים 

ִבים  ַבֲעשָׂ ְולֹא  ְבמוִֹכים  ְולֹא  ים  ְבַזגִּ

טוְֹמִנין  ֲאָבל  ַלִחים,  ֵהן  שֶׁ ְזַמן  בִּ

ְכסּות  בִּ טוְֹמִנין  ים.  ְיֵבשִׁ ֵהן  שֶׁ כְּ ֶהן  בָּ

ל  שֶׁ ּוִבְנסֶֹרת  יוָֹנה  ַכְנֵפי  בְּ ּוְבֵפרוֹת, 
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י  ה. ַרבִּ קָּ ן דַּ תָּ שְׁ ל פִּ ים ּוִבְנעֶֹרת שֶׁ ָחָרשִׁ

ה: ַגסָּ בְּ יר  ּוַמתִּ ה  ַדקָּ בְּ אוֵֹסר  ְיהּוָדה 

ְשָלִחין, וְּּמַטְלְטִלין אוָֹתן,  )ב( טוְֹמִנין בִּ

יַצד  ִגזֵּי ֶצֶמר, ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אוָֹתן. כֵּ בְּ

ְוֵהן  ּסּוי  ַהכִּ ֶאת  נוֵֹטל  ה.  עוֹשֶׂ הּוא 

ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר,  י ֶאְלָעָזר בֶּ נוְֹפלוֹת. ַרבִּ

א ִיּטֹל  מָּ ּה ְונוֵֹטל, שֶׁ ּה ַעל ִצדָּ ה ַמטָּ ֻקפָּ

ְוֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַהֲחִזיר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, 

עוֹד יוֹם,  הּו ִמבְּ נוֵֹטל ּוַמֲחִזיר. לֹא ִכסָּ

ה,  לָּ הּו ְוִנְתגַּ סָּ ְך. כִּ ְחשַׁ תֶּ ּנּו ִמשֶּׁ לֹא ְיַכסֶּ

יתוֹן  ַהקִּ ֶאת  א  ְמַמלֵּ ְלַכּסוֹתוֹ.  ר  ֻמתָּ

ֶסת: ר, אוֹ ַתַחת ַהכֶּ ְונוֵֹתן ְלַתַחת ַהכַּ
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ָאֶרץ ּוְבחּוָצה  ה נוֵֹהג בָּ יד ַהנָּשֶׁ )א( גִּ

ִית,  ּלֹא ִבְפֵני ַהבַּ ִית ְושֶׁ ְפֵני ַהבַּ ָלָאֶרץ, בִּ

ֵהָמה  בְּ בַּ ְונוֵֹהג  ים.  שִׁ ְקדָּ ּוַבמֻּ ין  ֻחלִּ בַּ

ל  שֶׁ ּוְבָיֵרְך  ָיִמין  ל  שֶׁ ָיֵרְך  בְּ ּוַבַחיָּה, 

ֵאין  ֵני שֶׁ עוֹף, ִמפְּ שְּּּּׂמֹאל. ְוֵאינוֹ נוֵֹהג בָּ

ְיהוָּּדה  י  ַרבִּ ִליל.  שְּׁ בַּ ְונוֵֹהג  ָכף.  לוֹ 

ְוֶחְלּבוֹ  ִליל.  שְּׁ בַּ נוֵֹהג  ֵאינוֹ  אוֵֹמר, 

יד  גִּ ַעל  ֶנֱאָמִנין  ִחין  בָּ ַהטַּ ְוֵאין  ר.  ֻמתָּ

ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ ה,  ַהנָּשֶׁ

אוְֹמִרים, ֶנֱאָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלב:

יד  גִּ שֶׁ ְכִרי  ַלנָּ ָיֵרְך  ָאָדם  ׁשוֵֹלַח  )ב( 

ר.  ִנכָּ קוֹמוֹ  מְּ ֵני שֶׁ ה ְבתוָֹכּה, ִמפְּ ַהנָּשֶׁ

ּטוֹל ֶאת  יִּ ה. ָצִריְך שֶׁ יד ַהנָּשֶׁ ַהּנוֵֹטל גִּ
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ֵדי ְלַקיֵּם ּבוֹ  י ְיהוָּּדה אוֵֹמר, כְּ ּלוֹ. ַרבִּ כֻּ

ִמְצַות ְנִטיָלה:

ה ַכזִַּית, סוֵֹפג  יד ַהנָּשֶׁ )ג( ָהאוֵֹכל ִמגִּ

ַחיָּב.  ַכזִַּית,  ּבוֹ  ְוֵאין  ֲאָכלוֹ  ִעים.  ַאְרבָּ

סוֵֹפג  ַכזִַּית,  ּוִמזֶּה  ַכזִַּית  ִמזֶּה  ָאַכל 

ֵאינוֹ  אוֵֹמר,  ְיהוָּּדה  י  ַרבִּ מוִֹנים.  שְׁ

ִעים: א ַאְרבָּ סוֵֹפג ֶאלָּ

ה, ִאם  יד ַהנָּשֶׁ ּה גִּ ל בָּ שֵּׁ ְתבַּ נִּ )ד( ָיֵרְך שֶׁ

נוֵֹתן ַטַעם, ֲהֵרי זוֹ ֲאסּוָרה.  ּה בְּ ֶיׁש בָּ

ָלֶפת: ר בְּ ָבשָׂ ֲעִרין אוָֹתּה, כְּ יַצד ְמשַׁ כֵּ

יִדין,  ל ִעם ַהגִּ שֵּׁ ְתבַּ נִּ ה שֶׁ יד ַהנָּשֶׁ )ה( גִּ

נוֵֹתן ָטַעם. ְוִאם ָלאו,  ירוֹ, בְּ כִּ מַּ ְזַמן שֶׁ בִּ
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ָטַעם.  נוֵֹתן  בְּ ְוָהרֶֹטב,  ֲאסּוִרים.  ן  לָּ כֻּ

ל  ל ְנֵבָלה ְוֵכן ֲחִתיָכה שֶׁ ְוֵכן ֲחִתיָכה שֶׁ

ַהֲחִתיכוֹת,  ִעם  לּו  שְּׁ ְתבַּ נִּ שֶׁ ָטֵמא  ג  דָּ

ְוִאם  ָטַעם.  נוֵֹתן  בְּ יָרן,  כִּ מַּ שֶׁ ְזַמן  בִּ

נוֵֹתן  בְּ ְוָהרֶֹטב  ֲאסּורוֹת.  ן  לָּ כֻּ ָלאו, 

ָטַעם:

נוֵֹהג  ְוֵאינוֹ  הוָֹרה,  טְּ בַּ נוֵֹהג  )ו( 

ַאף  אוֵֹמר,  ְיהוָּּדה  י  ַרבִּ ֵמָאה.  טְּ בַּ

ַוֲהלֹא  ְיהוָּּדה,  י  ַרבִּ ָאַמר  ֵמָאה.  טְּ בַּ

ה, ַוֲעַדִין  יד ַהנָּשֶׁ ֵני ַיֲעקֹב ֶנֱאַסר גִּ ִמבְּ

ֶרת ָלֶהן. ָאְמרּו לוֹ,  ֵהָמה ְטֵמָאה ֻמתֶּ בְּ

ְמקוֹמוֹ: ב בִּ ְכתַּ נִּ א שֶׁ ִסיַני ֶנֱאַמר, ֶאלָּ בְּ
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ֵזלוֹת  גְּ ה.  לשָׁ שְׁ בִּ ָממוֹנוֹת,  יֵני  דִּ )א( 

ֶנֶזק,  ַוֲחִצי  ֶנֶזק  ה.  לשָׁ שְׁ בִּ ַוֲחָבלוֹת, 

ָעה  ַאְרבָּ לּוֵמי  ְוַתשְׁ ֶכֶפל  לּוֵמי  שְׁ תַּ

ה  ה. ָהאוֵֹנס ְוַהְמַפתֶּ לשָׁ שְׁ ה, בִּ ַוֲחִמשָּׁ

ְבֵרי  דִּ ה,  לשָׁ שְׁ בִּ ַרע,  ם  שֵׁ ְוַהּמוִֹציא 

י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, מוִֹציא  ַרבִּ

ֵני  ִמפְּ ה,  לשָׁ ּושְׁ ִרים  ֶעשְׂ בְּ ַרע,  ם  שֵׁ

יֶּׁש ּבוֹ ִדיֵני ְנָפׁשוֹת: שֶׁ

י  ַרבִּ ּום  ִמשּׁ ה.  לשָׁ שְׁ בִּ ַמּכוֹת,  )ב( 

ה.  לשָׁ ּושְׁ ִרים  ֶעשְׂ בְּ ָאְמרּו,  ָמֵעאל  ִישְׁ

ָנה,  ה. ִעּבּור ַהשָּׁ לשָׁ שְׁ ִעּבּור ַהחֶֹדׁש, בִּ

ן  ַרבָּ ֵמִאיר.  י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ ה,  לשָׁ שְׁ בִּ

ה  לשָׁ שְׁ בִּ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ
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ְונוְֹתִנין,  ִאין  נוֹשְׂ ה  ּוַבֲחִמשָּׁ ַמְתִחיִלין, 

ה,  לשָׁ ְמרּו ִבשְׁ ְבָעה. ְוִאם גָּ שִׁ ְוגוְֹמִרין בְּ

ֶרת: ְמֻעבֶּ

ֶעְגָלה,  ַוֲעִריַפת  ְזֵקִנים  ְסִמיַכת  )ג( 

י  ְוַרבִּ ְמעוֹן.  שִׁ י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ ה,  לשָׁ שְׁ בִּ

ַהֲחִליָצה  ה.  ֲחִמשָּׁ בַּ אוֵֹמר,  ְיהוָּּדה 

ְרָבִעי  ֶנַטע  ה.  לשָׁ שְׁ בִּ אּוִנין,  ְוַהמֵּ

ְידּוִעין,  ָמיו  דָּ ֵאין  שֶׁ ִני  שֵׁ ר  ּוַמֲעשֵׂ

ה.  לשָׁ שְׁ בִּ ׁשוֹת,  ַהֶהְקדֵּ ה.  לשָׁ שְׁ בִּ

ה.  לשָׁ שְׁ בִּ ְלְטִלין,  טַּ ַהמִּ ָהֲעָרִכין 

ּכֵֹהן.  ֵמֶהן  ֶאָחד  אוֵֹמר,  ְיהוָּּדה  י  ַרבִּ

ְוָאָדם,  ְוכֵֹהן.  ָעה  שְׁ תִּ ְרָקעוֹת,  ְוַהקַּ

ּיוֵֹצא ָבֶהן: כַּ
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ה.  לשָׁ ִרים ּושְׁ ֶעשְׂ יֵני ְנָפׁשוֹת, בְּ )ד( דִּ

ה,  לשָׁ ּושְׁ ִרים  ֶעשְׂ בְּ ע,  ְרבָּ ְוַהנִּ ָהרוֵֹבַע 

ה  ָהִאשָּׁ ֶאת  ְוָהַרְגתָּ  כ(  )ויקרא  ֶנֱאַמר  שֶׁ

ְוֶאת  )שם(  ְואוֵֹמר  ֵהָמה,  ַהבְּ ְוֶאת 

ְסָקל,  ַהנִּ ׁשוֹר  ֲהרֹגּו.  תַּ ֵהָמה  ַהבְּ

)שמות  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ה,  לשָׁ ּושְׁ ִרים  ֶעשְׂ בְּ

יּוָמת,  ָעָליו  בְּ ְוַגם  ֵקל  ִיסָּ וֹר  ַהשּׁ כא( 

וֹר.  ַהשּׁ ִמיַתת  ְך  כָּ ָעִלים  ַהבְּ ִמיַתת  כְּ

ָלס  ְרדְּ ֵמר ְוַהבַּ ֵאב ְוָהֲאִרי, ַהּדֹב ְוַהנָּ ַהזְּ

ה.  לשָׁ ּושְׁ ִרים  ֶעשְׂ בְּ ִמיָתָתן  ָחׁש,  ְוַהנָּ

ַהּקוֵֹדם  ל  כָּ אוֵֹמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ

אוֵֹמר,  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ָזָכה.  ְלָהְרָגן, 

ה: לשָׁ ִרים ּושְׁ ֶעשְׂ ִמיָתָתן בְּ
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ֶבט ְולֹא ֶאת  ִנין לֹא ֶאת ַהשֵּׁ )ה( ֵאין דָּ

א  דוֹל, ֶאלָּ ֶקר ְולֹא ֶאת ּכֵֹהן גָּ ְנִביא ַהשֶּׁ

ְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין  ל שִׁ ין שֶׁ י ֵבית דִּ ַעל פִּ

א ַעל  מוִֹציִאין ְלִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות, ֶאלָּ

ֵאין  ְוֶאָחד.  ְבִעים  שִׁ ל  ין שֶׁ דִּ ֵבית  י  פִּ

א  מוִֹסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרוֹת, ֶאלָּ

ְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין  ל שִׁ ין שֶׁ י ֵבית דִּ ַעל פִּ

א ַעל  ָבִטים, ֶאלָּ ין ַסְנֶהְדָריּות ַלשְּׁ עוֹשִׂ

ֵאין  ְוֶאָחד.  ְבִעים  שִׁ ל  ין שֶׁ דִּ ֵבית  י  פִּ

י ֵבית  א ַעל פִּ ַחת, ֶאלָּ דַּ ין ִעיר ַהנִּ עוֹשִׂ

ין  עוֹשִׂ ְוֵאין  ְוֶאָחד.  ְבִעים  שִׁ ל  שֶׁ ין  דִּ

לׁש, ֲאָבל  ָפר, ְולֹא שָׁ סְּ ַחת בַּ דַּ ִעיר ַהנִּ

ִים: תָּ ין ַאַחת אוֹ שְׁ עוֹשִׂ
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ְבִעים  ל שִׁ )ו( ַסְנֶהְדֵרי ְגדוָֹלה ָהְיָתה שֶׁ

ה.  לשָׁ ִרים ּושְׁ ל ֶעשְׂ ּוְקַטנָּה שֶׁ ְוֶאָחד, 

ְבִעים  שִׁ ל  שֶׁ ִהיא  שֶׁ דוָֹלה  ַלגְּ ִין  ּוִמנַּ

י  לִּ ֶאְסָפה  יא(  )במדבר  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ְוֶאָחד, 

ה  ּומשֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְקֵני  ִמזִּ ִאיׁש  ְבִעים  שִׁ

י  ַרבִּ ְוֶאָחד.  ְבִעים  שִׁ ֲהֵרי  יֶהן,  בֵּ גַּ ַעל 

ַטנָּה  ִין ַלקְּ ְבִעים. ּוִמנַּ ְיהּוָדה אוֵֹמר, שִׁ

ֱאַמר  נֶּ ה, שֶׁ לשָׁ ִרים ּושְׁ ל ֶעשְׂ ִהיא שֶׁ שֶׁ

ילּו ָהֵעָדה,  ְפטּו ָהֵעָדה ְוִהצִּ )שם לה( ְושָׁ

ֶלת, ֲהֵרי ָכאן  ֵעָדה ׁשוֶֹפֶטת ְוֵעָדה ַמצֶּ

ָרה,  ִהיא ֲעשָׂ ִין ָלֵעָדה שֶׁ ִרים. ּוִמנַּ ֶעשְׂ

ֱאַמר )שם יד( ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה  נֶּ שֶׁ

ִין  ּוִמנַּ ְוָכֵלב.  ַע  ְיהוֹשֻׁ ָיְצאּו  ַהּזֹאת, 
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ֱאַמר  נֶּ ַמע שֶׁ שְׁ ה, ִממַּ לשָׁ ְלָהִביא עוֹד שְׁ

ים ְלָרעוֹת,  )שמות כג( לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרבִּ

ְלטוָֹבה,  ֶהם  ִעמָּ ֶאְהֶיה  שֶׁ ֲאִני  ׁשוֵֹמַע 

ים  ַרבִּ )שם( ַאֲחֵרי  ֶנֱאַמר  ה  ָלמָּ ן  כֵּ ִאם 

ָיְתָך  ָיְתָך ְלטוָֹבה ַהטָּ ְלַהּטוֹת, לֹא ְכַהטָּ

ֶאָחד,  י  פִּ ַעל  ְלטוָֹבה  ָיְתָך  ַהטָּ ְלָרָעה. 

ית  ַנִים, ְוֵאין בֵּ י שְׁ ַהָטָיְתָך ְלָרָעה ַעל פִּ

קּול, מוִֹסיִפין ֲעֵליֶהן עוֹד ֶאָחד,  ין שָׁ דִּ

ה ְיֵהא  ה. ְוַכמָּ לשָׁ ִרים ּושְׁ ֲהֵרי ָכאן ֶעשְׂ

ֵמָאה  ְלַסְנֶהְדִרין,  ְראּוָיה  ּוְתֵהא  ָבִעיר 

ָמאַתִים  אוֵֹמר,  ְנֶחְמָיה  י  ַרבִּ ִרים.  ְוֶעשְׂ

רוֹת: ֵרי ֲעשָׂ ֶנֶגד שָׂ ים, כְּ לשִׁ ּושְׁ



60

פרקי משנה | קול אליהו  

משניות אות ה'

ְזַמן  יַע  ְוִהגִּ ַבּתוָֹרה,  קוֵֹרא  ָהָיה  )א( 

וֵּן ִלּבוֹ, ָיָצא. ְוִאם ָלאו,  ְקָרא, ִאם כִּ ַהמִּ

בוֹד  ֵני ַהכָּ ָרִקים ׁשוֵֹאל ִמפְּ פְּ לֹא ָיָצא. בַּ

ְרָאה  ֵני ַהיִּ יב, ּוָבֶאְמַצע ׁשוֵֹאל ִמפְּ ּוֵמשִׁ

ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ֵמִאיר.  י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ יב,  ּוֵמשִׁ

ְרָאה,  ַהיִּ ֵני  ִמפְּ ׁשוֵֹאל  ֶאְמַצע  בָּ אוֵֹמר, 

ׁשוֵֹאל  ָרִקים  פְּ בוֹד, בַּ ֵני ַהכָּ ִמפְּ יב  ּוֵמשִׁ

לוֹם ְלָכל ָאָדם: יב שָׁ בוֹד, ּוֵמשִׁ ֵני ַהכָּ ִמפְּ

ָרָכה  ין בְּ ָרִקים, בֵּ ין ַהפְּ )ב( ֵאּלּו ֵהן בֵּ

ַמע,  ִלשְׁ ִניָּה  שְׁ ין  בֵּ ִניָּה,  ִלשְׁ ִראׁשוָֹנה 

ין  בֵּ מַֹע,  שָׁ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  שְׁ ּוֵבין 

ַוּיֹאֶמר  ין  ְלַוּיֹאֶמר, בֵּ מַֹע  ְוָהָיה ִאם שָׁ

ין  י ְיהוָּּדה אוֵֹמר, בֵּ יב. ַרבִּ ֶלֱאֶמת ְוַיצִּ
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ַיְפִסיק.  לֹא  יב  ְוַיצִּ ֶלֱאֶמת  ַוּיֹאֶמר 

ה  ָלמָּ ָקְרָחה,  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ָאַמר 

א  מַֹע, ֶאלָּ ַמע ִלְוָהָיה ִאם שָׁ ָקְדָמה שְׁ

ַמִים  ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות שָׁ ַקבֵּ יְּ ֵדי שֶׁ כְּ

עֹל  ָעָליו  ל  ְיַקבֵּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ה,  ִחלָּ תְּ

ְלַוּיֹאֶמר,  מַֹע  שָׁ ִאם  ְוָהָיה  ִמְצוֹת. 

ְיָלה,  ּיוֹם ּוַבלַּ מַֹע נוֵֹהג בַּ ְוָהָיה ִאם שָׁ שֶׁ

ְלָבד: ּיוֹם בִּ א בַּ ַוּיֹאֶמר ֵאינוֹ נוֵֹהג ֶאלָּ

ִמיַע  ִהשְׁ ְולֹא  ַמע  שְׁ ֶאת  ַהּקוֵֹרא  )ג( 

י יוֵֹסי אוֵֹמר, לֹא ָיָצא.  ְלָאְזנוֹ, ָיָצא. ַרבִּ

י  ַרבִּ אוִֹתּיוֶֹתיָה,  בְּ ק  ִדְקדֵּ ְולֹא  ָקָרא 

י ְיהּוָדה אוֵֹמר לֹא  יוֵֹסי אוֵֹמר ָיָצא, ַרבִּ

ָיָצא. ַהּקוֵֹרא ְלַמְפֵרַע, לֹא ָיָצא. ָקָרא 

ָעה: טָּ קוֹם שֶׁ ְוָטָעה, ַיֲחזֹר ִלמְּ
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רֹאׁש ָהִאיָלן אוֹ  ִנין קוִֹרין בְּ )ד( ָהֻאמָּ

ִאין  ַרשָּׁ ֵאיָנן  שֶּׁ ַמה  ְך,  ְדבָּ ַהנִּ ְברֹאׁש 

ה: ִפלָּ תְּ ן בַּ ַלֲעשׂוֹת כֵּ

ְיָלה  לַּ ַמע בַּ ִריַאת שְׁ טּור ִמקְּ )ה( ָחָתן פָּ

לֹא  ִאם  ת,  בָּ שַׁ מוָֹצֵאי  ַעד  ָהִראׁשוֹן 

ְמִליֵאל  ן גַּ ַרבָּ ה בְּ ה. ַמֲעשֶׂ ה ַמֲעשֶׂ ָעשָׂ

א.  נָּשָׂ שֶׁ ָהִראׁשוֹן  ְיָלה  לַּ בַּ ָרא  קָּ שֶׁ

נּו,  ְדתָּ ִלמַּ לֹא  ְלִמיָדיו,  תַּ לוֹ  ָאְמרּו 

ַמע  שְׁ ִריַאת  ִמקְּ טּור  פָּ ָחָתן  שֶׁ נּו,  ַרבֵּ

ֵאיִני  ָלֶהם,  ָאַמר  ָהִראׁשוֹן.  ְיָלה  לַּ בַּ

ַמְלכּות  י  נִּ ִממֶּ ל  ְלַבטֵּ ָלֶכם  ׁשוֵֹמַע 

ָעה ֶאָחת: ַמִים ֲאִפּלּו שָׁ שָׁ
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ּתוֹ.  ָתה ִאשְׁ מֵּ ְיָלה ָהִראׁשוֹן שֶׁ לַּ )ו( ָרַחץ בַּ

נּו,  נּו, ַרבֵּ ְדתָּ ְלִמיָדיו, לֹא  ִלמַּ ָאְמרּו לוֹ תַּ

ֵאיִני  ָלֶהם,  ִלְרחֹץ. ָאַמר  ָאֵבל ָאסּור  שֶׁ

ל ָאָדם, ִאְסְטִניס ֲאִני: ָאר כָּ שְׁ כִּ

ָעָליו  ל  ִקבֵּ ַעְבּדוֹ,  ָטִבי  ת  מֵּ ּוְכשֶׁ )ז( 

לֹא  ְלִמיָדיו,  תַּ לוֹ  ָאְמרּו  ְנחּוִמין.  תַּ

ְנחּוִמין  ִלין תַּ ֵאין ְמַקבְּ נּו, שֶׁ נּו, ַרבֵּ ְדתָּ ִלמַּ

ָטִבי  ֵאין  ָלֶהם,  ָאַמר  ָהֲעָבִדים.  ַעל 

ר ָהָיה:  שֵׁ ל ָהֲעָבִדים, כָּ ָאר כָּ שְׁ י כִּ ַעְבדִּ

ְקִריַאת  ִלְקרוֹת  ָרָצה  ִאם  ָחָתן  )ח( 

ן  ַרבָּ קוֵֹרא.  ָהִראׁשוֹן,  ַלְיָלה  ַמע  שְׁ

ָכל  לֹא  אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ

ם ִיּטֹל: ָהרוֶֹצה ִלּטֹל ֶאת ַהשֵּׁ
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ַמאי  דְּ ִרין  ִמְתַעשְּׂ ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  )א( 

ָמִרים,  ְוַהתְּ ֵבָלה,  ַהדְּ ָמקוֹם.  ָכל  בְּ

ָהאֶֹרז  ּמוֹן.  ְוַהכַּ ָהאֶֹרז,  ְוֶהָחרּוִבים, 

ׁש  מֵּ תַּ שְׁ ַהמִּ ל  כָּ ָלָאֶרץ,  חּוָצה  בְּ שֶׁ

טּור: ּנּו פָּ ִממֶּ

ֶנֱאָמן,  ִלְהיוֹת  ָעָליו  ל  ַהְמַקבֵּ )ב( 

הּוא  הּוא אוֵֹכל, ְוֶאת שֶׁ ר ֶאת שֶׁ ְמַעשֵּׂ

ְוֵאינוֹ  לוֵֹקַח,  הּוא  שֶׁ ְוֶאת  מוֵֹכר, 

י ְיהּוָדה  ִמְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ. ַרבִּ

ְתָאֵרַח ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ  אוֵֹמר, ַאף ַהמִּ

ֶנֱאָמן. ָאְמרּו לוֹ, ַעל ַעְצמוֹ ֵאינוֹ ֶנֱאָמן, 

ל ֲאֵחִרים: יַצד ְיֵהא ֶנֱאָמן ַעל שֶׁ כֵּ
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ִלְהיוֹת ָחֵבר, ֵאינוֹ  ָעָליו  ל  )ג( ַהְמַקבֵּ

ְוֵאינוֹ  ְוָיֵבׁש,  ַלח  ָהָאֶרץ  ְלַעם  מוֵֹכר 

ִמְתָאֵרַח  ְוֵאינוֹ  ַלח,  ּנּו  ִממֶּ לוֵֹקַח 

ֶאְצלוֹ  ְמָאְרחוֹ  ְולֹא  ָהָאֶרץ,  ַעם  ֵאֶצל 

לֹא  ַאף  אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ְכסּותוֹ.  בִּ

ָפרּוץ  ְיֵהא  ְולֹא  ה,  ַדקָּ ֵהָמה  בְּ ל  ְיַגדֵּ

א  מֵּ ִמטַּ ְיֵהא  ְולֹא  חוֹק,  ּוִבשְׂ ְנָדִרים  בִּ

ְדָרׁש.  ַהמִּ ֵבית  בְּ ׁש  מֵּ ּוְמשַׁ ִתים,  ַלמֵּ

ָלל: ַלכְּ ֵאּלּו  ָבאּו  לֹא  לוֹ,  ָאְמרּו 

אוָֹתם  בּו  ִחיְּ לֹא  ְחּתוִֹמים  ַהנַּ )ד( 

ְתרּוַמת  ְכֵדי  א  ֶאלָּ ְלַהְפִריׁש  ֲחָכִמים 

ִאין  ה.  ַהֶחְנָוִנים ֵאיָנן ַרשָּׁ ר ְוַחלָּ ַמֲעשֵׂ

יִעין  פִּ שְׁ ַהמַּ ל  כָּ ַמאי.  ַהדְּ ֶאת  ִלְמּכֹר 
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ַמאי.  ִאין ִלְמּכֹר ֶאת ַהדְּ ה, ַרשָּׁ ה ַגסָּ ִמדָּ בְּ

גוֹן  ה, כְּ ה ַגסָּ ִמדָּ יִעין בְּ פִּ שְׁ ֵאּלּו ֵהן ַהמַּ

יטוֹנוֹת ּומוְֹכֵרי ְתבּוָאה: ַהסִּ

ְרּכוֹ  דַּ שֶׁ ֶאת  אוֵֹמר,  ֵמִאיר  י  ַרבִּ )ה( 

ְטֵפָלה  ה,  ְבַדקָּ ּוְמָדדוֹ  ה  ַגסָּ בְּ ֵדד  ְלִהמָּ

ה  ַדקָּ ֵדד בְּ ְרּכוֹ ְלִהמָּ דַּ ה. ֶאת שֶׁ ה ַלגַּסָּ ַדקָּ

ה. ֵאיזוֹ  קָּ ה ַלדַּ ה ְטֵפָלה ַגסָּ ּוָמַדד ְבַגסָּ

ין,  ת ַקבִּ לשֶׁ יֵָּבׁש, שְׁ ה. בַּ ה ַגסָּ ִהיא ִמדָּ

י  ַסלֵּ אוֵֹמר,  יוֵֹסי  י  ַרבִּ יָנר.  דִּ ח,  ּוַבלַּ

ל ָיָרק,  י ֲעָנִבים ְוֻקּפוֹת שֶׁ ְתֵאִנים ְוַסלֵּ

טּור: הּוא מוְֹכָרן ַאְכְסָרה, פָּ ל ְזַמן שֶׁ כָּ
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ֻטְמָאה,  ִלין  ְמַקבְּ ֵמֵאיָמַתי  ֵזיִתים  )א( 

ֲעָטן, ֲאָבל לֹא ֵזַעת  יִָּזיעּו ֵזַעת ַהמַּ ִמשֶּׁ

ְמעוֹן  י שִׁ אי. ַרבִּ מַּ ִדְבֵרי ֵבית שַׁ ה, כְּ פָּ ַהקֻּ

ית  ה ָיִמים. בֵּ לשָׁ עּור ֵזָעה שְׁ אוֵֹמר, שִׁ

ה ֶזה  לשָׁ רּו שְׁ ְתַחבְּ יִּ ל אוְֹמִרים, ִמשֶּׁ ִהלֵּ

ֵמר  גָּ תִּ ִמשֶּׁ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ ן  ַרבָּ ָלֶזה. 

ְדָבָריו: כִּ אוְֹמִרים  ַוֲחָכִמים  ן.  ְמַלאְכתָּ

ח,  ִלקַּ ָעִתיד  ֲאָבל  ְמסוֹק  ִמלִּ ַמר  גָּ )ב( 

ח ֲאָבל ָעִתיד ִלְלווֹת, ֵאְרעוֹ  קַּ ַמר ִמלִּ גָּ

ה, אוֹ אוֶֹנס, ֲאִפילּו ָזִבים  תֶּ ֵאֶבל, אוֹ ִמשְׁ

ִכים ֲעֵליֶהן, ְטהוִֹרין. ָנְפלּו  ְוָזבוֹת ְמַהלְּ

א  ִקין ְטֵמִאין, ֵאין ָטֵמא ֶאלָּ ֲעֵליֶהן ַמשְׁ

ָען, ְוַהּמַֹחל ַהּיוֵֹצא ֵמֶהן ָטהוֹר: ְמקוֹם ַמגָּ
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ֵאּלּו  ֲהֵרי  ן,  ְמַלאְכתָּ ִנְגְמָרה  )ג( 

ִקין ְטֵמִאין.  ִרין. ָנְפלּו ֲעֵליֶהן ַמשְׁ ֻמְכשָׁ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ֵמֶהן,  ַהּיוֵֹצא  ַהּמַֹחל 

י  ִאין. ָאַמר ַרבִּ ַוֲחָכִמים ְמַטמְּ ְמַטֵהר, 

ְמעוֹן, לֹא ֶנְחְלקּו ַעל ַהּמַֹחל ַהּיוֵֹצא  שִׁ

ַמה  ְוַעל  ָטהוֹר,  הּוא  שֶׁ ַהזֵּיִתים,  ִמן 

י  ַרבִּ שֶׁ ַהּבוֹר,  ִמן  ַהּיוֵֹצא  ַעל  ְחְלקּו,  נֶּ

ִאין: ֱאִליֶעֶזר ְמַטֵהר, ַוֲחָכִמים ְמַטמְּ

ה ַאַחת,  יֵּר ֻקפָּ )ד( ַהּגוֵֹמר ֶאת ֵזָתיו ְושִׁ

י ֵמִאיר.  ְבֵרי ַרבִּ ה ְלָעִני ַהּכֵֹהן, דִּ ֶננָּ ִיתְּ

ַח  ְפתֵּ י ְיהּוָדה אוֵֹמר, יוִֹליְך ֶאת ַהמַּ ַרבִּ

ְמעוֹן אוֵֹמר, ֵמֵעת ְלֵעת: י שִׁ ִמיָּד. ַרבִּ
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ְמּתוֹנּו  יִּ ּכוֶֹתׁש שֶׁ יַח ֵזיִתים בַּ נִּ )ה( ַהמַּ

ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִלְכּתוֹׁש,  נוִֹחין  הּו  יְּ שֶׁ

ית  בֵּ ְמְלֵחם,  יִּ שֶׁ ְמּתוֹנּו  יִּ שֶׁ ִרים.  ֻמְכשָׁ

ל  ִרים. ּוֵבית ִהלֵּ אי אוְֹמִרים, ֻמְכשָׁ מַּ שַׁ

ַהּפוֵֹצַע  ִרים.  ֻמְכשָׁ ֵאיָנן  אוְֹמִרים, 

ָאן: ָיַדִים ְטֵמאוֹת, ִטמְּ ֵזיִתים בְּ

ָרם, ֲאִפּלּו  ג ְלַגְרגְּ גַּ יַח ֵזיָתיו בַּ נִּ )ו( ַהמַּ

ְנָתָנן  ִרים.  ֻמְכשָׁ ֵאיָנן  ה,  ַאמָּ רּום  ֵהן 

ג,  ְלקּו ְוָעִתיד ְלַהֲעלוָֹתם ַלגַּ יִּ ִית שֶׁ בַּ בַּ

ֲהֵרי  ֵחם,  ְפתְּ יִּ ְלקּו אוֹ שֶׁ יִּ ג שֶׁ גַּ ְנָתָנן בַּ

ר  מֵּ שַׁ יְּ ִית ַעד שֶׁ בַּ ִרין. ְנָתָנן בַּ ֵאּלּו ֻמְכשָׁ

ּיוִֹליֵכם ְלָמקוֹם ַאֵחר,  ּגוֹ אוֹ ַעד שֶׁ ֶאת גַּ

ִרים: ֵאיָנן ֻמְכשָׁ
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ֵני  ד ֶאָחד אוֹ שְׁ )ז( ָרָצה ִלּטוֹל ֵמֶהן בַּ

קוֶֹצה  אוְֹמִרים,  אי  מַּ שַׁ ית  בֵּ ין,  ַבדִּ

ל  ִהלֵּ ית  ָטֳהָרה. בֵּ בְּ ה  ּוְמַחפֶּ ֻטְמָאה  בְּ

י  ַרבִּ ֻטְמָאה.  בְּ ה  ְמַחפֶּ ַאף  אוְֹמִרים, 

ל  שֶׁ ּמוֹת  ַקְרדֻּ בְּ חוֵֹפר  אוֵֹמר,  יוֵֹסי 

ֻטְמָאה: ד בְּ ֶכת ּומוִֹליְך ְלֵבית ַהבַּ ַמתֶּ

ֵאין  ֵרַחִים,  בָּ ְמָצא  נִּ שֶׁ ֶרץ  ַהשֶּׁ )ח( 

ָהָיה  ִאם  עוֹ.  ַמגָּ ְמקוֹם  א  ֶאלָּ ָטֵמא 

ְך, ַהּכֹל ָטֵמא. ִנְמָצא ַעל  ֶקה ְמַהלֵּ ַמשְׁ

לוַֹמר  ִדים  דָּ ַהבַּ ֲאלּו  ִישָּׁ ֶהָעִלים,  י  בֵּ גַּ

אוֹם, ֲאִפּלּו  לֹא ָנַגְענּו.ִאם ָהָיה נוֵֹגַע בָּ

ֲעָרה, ָטֵמא: ְבשַׂ



71

קול אליהו | פרקי משנה   

משניות אות ז'- המשך

ְוהּוא  ְפרּוִדים,  י  בֵּ גַּ ַעל  ִנְמָצא  )ט( 

ַעל  רּוִדים  פְּ ָטֵמא.  יָצה,  ַכבֵּ בְּ נוֵֹגַע 

הּוא נוֵֹגַע  י שֶׁ י ְפרּוִדים, ַאף ַעל פִּ בֵּ גַּ

עוֹ.  א ְמקוֹם ַמגָּ יָצה, ֵאין ָטֵמא ֶאלָּ ַכבֵּ בְּ

ין ּכֶֹתל ַלזֵּיִתים, ָטהוֹר. ִנְמָצא  ִנְמָצא בֵּ

ֲעָטן,  מַּ בַּ ִנְמָצא  ָטהוֹר.  ֲעָטן  ַהמַּ ג,  גַּ בַּ

רּוף ַעל ַהזֵּיִתים,  ג ָטֵמא. ִנְמָצא שָׂ ַהגַּ

ל  כָּ שֶׁ ְטהוָֹרה,  ְמהּוָהא,  ַמְטִלית  ְוֵכן 

ַעת ְמִציָאָתן: שְׁ ְמאוֹת כִּ ַהטֻּ

משניות אות ח'

יִלין  ַמצִּ ָרה,  בְּ שְׁ נִּ שֶׁ ָחִבית  )א( 

ְואוֵֹמר  ְסֻעּדוֹת,  לׁש  שָׁ ְמזוֹן  ֵהיֶמנָּה 

ילּו ָלֶכם, ּוִבְלַבד  ַלֲאֵחִרים, ּבוֹאּו ְוַהצִּ
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רוֹת  ּלֹא ִיְסּפֹג. ֵאין סוֲֹחִטין ֶאת ַהפֵּ שֶׁ

ָיְצאּו  ְוִאם  ִקין,  ַמשְׁ ֵמֶהן  ְלהוִֹציא 

אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ֲאסּוִרין.  ֵמַעְצָמן, 

ר, ְוִאם  ִאם ָלֳאָכִלין, ַהּיוֵֹצא ֵמֶהן ֻמתָּ

ַחּלוֹת  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיוֵֹצא  ִקין,  ְלַמשְׁ

ְוָיְצאּו  ת  בָּ שַׁ ֵמֶעֶרב  ָקן  ִרסְּ שֶׁ ַבׁש  דְּ

יר: י ֶאִליֶעֶזר ַמתִּ ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרים. ְוַרבִּ

ת,  בָּ שַׁ ֵמֶעֶרב  ין  ְבַחמִּ א  בָּ שֶׁ ל  כָּ )ב( 

ּלֹא  ת, ְוָכל שֶׁ בָּ שַּׁ ין בַּ ְבַחמִּ ׁשוִֹרין אוֹתוֹ 

ת, ְמִדיִחין אוֹתוֹ  בָּ ין ֵמֶעֶרב שַׁ ָבא ְבַחמִּ

ן  ַהיָּשָׁ ִליַח  ַהמָּ ִמן  ת, חּוץ  בָּ שַּׁ ין בַּ ְבַחמִּ

ִנין,  ים ְוקוְֹלַיס ָהִאְספָּ ְוָדִגים ְמלּוִחים ְקַטנִּ

ן: ֲהָדָחָתן זוֹ ִהיא ְגַמר ְמַלאְכתָּ שֶׁ
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ֶלֱאכֹל  ֶהָחִבית  ֶאת  ָאָדם  ׁשוֵֹבר  )ג( 

וֵּן  ּלֹא ִיְתכַּ ה ְגרוָֹגרוֹת, ּוִבְלַבד שֶׁ ֵהיֶמנָּ

ְמגּוָפה  נוְֹקִבים  ְוֵאין  ִלי.  כֶּ ַלֲעשׂוֹת 

י ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים  ְבֵרי ַרבִּ ל ָחִבית, דִּ שֶׁ

ְוִאם  ּה.  דָּ ִמצִּ ֶבנָּה  ִיקְּ ְולֹא  יִרין.  ַמתִּ

ֲעָוה,  ן ָעֶליָה שַׁ ָהְיָתה ְנקּוָבה, לֹא ִיתֵּ

י ְיהּוָדה,  הּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר ַרבִּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

אי  ן ַזכַּ ן יוָֹחָנן בֶּ ה ָבא ִלְפֵני ַרבָּ ַמֲעשֶׂ

את: ִני לוֹ ֵמַחטָּ שַׁ ְוָאַמר, חוֹשְׁ ֲעָרב,  בַּ

ַהּבוֹר  ְלתוְֹך  יל  ְבשִׁ תַּ נוְֹתִנין  )ד( 

ִים  ַהמַּ ְוֶאת  מּור,  שָׁ ֵהא  יְּ שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ

ְוֶאת  ּנּו,  צַּ יִּ שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ָרִעים  בָּ ַהיִָּפים 

יֵַּחּמּו. ִמי  ִביל שֶׁ שְׁ ַחָמה בִּ ַהּצוֵֹנן בַּ
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ֶהן  ְך בָּ ִים, ְמַהלֵּ מַּ ֶרְך בַּ דֶּ רּו ֵכָליו בַּ נָּשְׁ שֶׁ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצוָֹנה,  ׁש. ִהגִּ ְוֵאינוֹ חוֹשֵׁ

ה, ֲאָבל לֹא ְכֶנֶגד ָהָעם: ַחמָּ ׁשוְֹטָחן בַּ

ֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא  )ה( ָהרוֵֹחץ בְּ

ֲאֻלְנִטיאוֹת,  ר  ְבֶעשֶׂ ֲאִפּלּו  ג,  פֵּ ְוִנְסתַּ

ְבֵני  ָרה  ֲעשָׂ ֲאָבל  ָידוֹ,  בְּ ְיִביֵאם  לֹא 

ַאַחת  ֲאֻלְנִטית  בַּ ִגין  פְּ ִמְסתַּ ָאָדם 

ּוְמִביִאין  ְוַרְגֵליֶהם,  ְיֵדיֶהם  ֵניֶהם  פְּ

ָיָדן: אוָֹתּה בְּ

ְבֵני ֵמַעִים, ֲאָבל  ין בִּ ְמשִׁ )ו( ָסִכין ּוְמַמשְׁ

ְרִדין. ֵאין יוְֹרִדין  ִלין ְולֹא ִמְתגָּ לֹא ִמְתַעמְּ

ְקְטִויִזין,  ַאפִּ ין  עוֹשִׂ ְוֵאין  יָמא,  ְלקוְֹרדִּ
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ָטן, ְוֵאין ַמֲחִזיִרין  ִבין ֶאת ַהקָּ ְוֵאין ְמַעצְּ

ְפְרָקה ָידוֹ ְוַרְגלוֹ, לֹא  נִּ ֶבר. ִמי שֶׁ ֶאת ַהשֶּׁ

צוֵֹנן, ֲאָבל רוֵֹחץ הּוא ְכַדְרּכוֹ,  ִיְטְרֵפם בְּ

א: א ִנְתַרפָּ ְוִאם ִנְתַרפָּ

משניות אות ט'

ּפּוִרים, ֵאיָנן  ר כִּ )א( ְטבּול יוֹם ּוְמֻחסַּ

ים ֶלֱאכוֹל ָלָעֶרב. אוֵֹנן,  ָדשִׁ קֳּ חוְֹלִקין בַּ

נוֵֹגַע, ְוֵאינוֹ ַמְקִריב, ְוֵאינוֹ חוֵֹלק ֶלֱאכוֹל 

ֲעֵלי מּוִמין  ין בַּ ֲעֵלי מּוִמין, בֵּ ָלָעֶרב. בַּ

עוְֹבִרין,  מּוִמין  ֲעֵלי  בַּ ין  בֵּ ְקבּוִעין 

חוְֹלִקין ְואוְֹכִלין, ֲאָבל לֹא ַמְקִריִבין. 

ֵאינוֹ ָראּוי ַלֲעבוָֹדה, ֵאינוֹ חוֵֹלק  ְוכֹל שֶׁ

ר, ֵאין לוֹ  שָׂ ֵאין לוֹ ַבבָּ ר. ְוכֹל שֶׁ שָׂ בָּ בַּ

ְזִריַקת  ַעת  ִבשְׁ ָטֵמא  ֲאִפּלּו  ָבעוֹרוֹת. 
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ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים,  שְׁ ִמים ְוָטהוֹר בִּ דָּ

ז(,  )ויקרא  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ר,  שָׂ בָּ בַּ חוֵֹלק  ֵאינוֹ 

ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב  ם ַהשְּׁ ְקִריב ֶאת דַּ ַהמַּ

ֵני ַאֲהרֹן לוֹ ִתְהֶיה ׁשוֹק ַהיִָּמין ְלָמָנה: ִמבְּ

ָרּה,  ְבשָׂ בִּ ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ָזָכה  ּלֹא  שֶׁ ל  כָּ )ב( 

ֱאַמר )שם(  נֶּ עוָֹרּה, שֶׁ לֹא ָזכּו ַהּכֲֹהִנים בְּ

ָלִאיׁש.  ָעְלָתה  שֶׁ עוָֹלה  ִאיׁש,  עוַֹלת 

ַאף  ָמּה,  ִלשְׁ ּלֹא  שֶׁ ֲחָטה  שְׁ נִּ שֶׁ עוָֹלה 

ָעִלים, עוָֹרּה  ַלבְּ ָעְלָתה  ּלֹא  י שֶׁ פִּ ַעל 

ְוֶאָחד  ָהִאיׁש  עוַֹלת  ֶאָחד  ַלּכֲֹהִנים. 

ַלּכֲֹהִנים: עוֹרוֵֹתיֶהן  ה,  ָהִאשָּׁ עוַֹלת 

ָעִלים,  ַלבְּ ים  ַקלִּ ים  ָקָדשִׁ עוֹרוֹת  )ג( 

ים ַלּכֲֹהִנים.  י ָקָדשִׁ ְועוֹרוֹת ָקָדשֵׁ
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ָזכּו  ּלֹא  שֶׁ עוָֹלה  ִאם  ָמה  ָוחֶֹמר,  ַקל 

ים  י ָקָדשִׁ ָרּה, ָזכּו ְבעוָֹרּה. ָקְדשֵׁ ִבְבשָׂ

ְזּכּו  יִּ שֶׁ ִדין  ֵאינוֹ  ָרּה,  ִבְבשָׂ זָּכּו  שֶׁ

לוֹ  ֵאין  שֶׁ יוִֹכיַח,  ַח  ִמְזבֵּ ֵאין  ְבעוָֹרּה. 

ל ָמקוֹם: עוֹר ִמכָּ

סּול  ֶהם פְּ ֵאַרע בָּ ים שֶׁ ָדשִׁ ל ַהקֳּ )ד( כָּ

עוֹרוֵֹתיֶהם  ֵאין  ָטן,  ְלֶהְפשֵׁ קֶֹדם 

ָטן, עוֹרוֵֹתיֶהם  ַלּכֲֹהִנים. ְלַאַחר ֶהְפשֵׁ

י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים,  ַלּכֲֹהִנים. ָאַמר ַרבִּ

ְלֵבית  יוֵֹצא  עוֹר  ָרִאיִתי  לֹא  ִמיַָּמי 

ָבָריו  ִמדְּ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ָאַמר  ֵרָפה.  ַהשְּׂ

כוֹר ְוִנְמָצא  יט ֶאת ַהבְּ ְפשִׁ ַהמַּ ָלַמְדנּו, שֶׁ

עוֹרוֹ.  יֵּאוֹתּו ַהּכֲֹהִנים בְּ ְטֵרָפה, שֶׁ
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ָרִאינּו  לֹא  ֵאין  אוְֹמִרים,  ַוֲחָכִמים 

ֵרָפה: א יוֵֹצא ְלֵבית ַהשְּׂ ְרָאָיה, ֶאלָּ

ִעיִרים  ּושְׂ ָרִפים  שְׂ ַהנִּ ִרים  פָּ )ה( 

ָרִפין  ִנשְׂ ֵהם  שֶׁ ְזַמן  בִּ ָרִפים,  שְׂ ַהנִּ

ן  שֶׁ ַהדֶּ ֵבית  בְּ ָרִפין  ִנשְׂ ִמְצָוָתן,  כְּ

ָרִפין  ָגִדים. ְוִאם ֵאיָנן ִנשְׂ ִאין בְּ ּוְמַטמְּ

יָרה ְוֵאיָנן  ֵבית ַהבִּ ָרִפין בְּ ִמְצָוָתן, ִנשְׂ כְּ

ָגִדים: ִאין בְּ ְמַטמְּ

מוֹטוֹת. ָיְצאּו  )ו( ָהיּו סוְֹבִלין אוָֹתן בְּ

ָהֲעָזָרה  ְלחוַֹמת  חּוץ  ָהִראׁשוִֹנים 

ָהִראׁשוִֹנים  ָיָצאּו,  לֹא  ְוָהַאֲחרוִֹנים 

ֵאיָנן  ְוָהַאֲחרוִֹנים  ָגִדים.  בְּ ִאין  ְמַטמְּ
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ָיְצאּו  יֵֵּצאּו.  שֶׁ ַעד  ָגִדים,  בְּ ִאים  ְמַטמְּ

ָגִדים.  ִאין בְּ ֵאּלּו ְוֵאּלּו, ֵאּלּו ְוֵאּלּו ְמַטמְּ

ֵאיָנן  ְוֵאּלּו  ֵאּלּו  אוֵֹמר,  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ

ָהאּור  ת  יֻּצַּ שֶׁ ַעד  ָגִדים,  בְּ ִאין  ְמַטמְּ

ַהּשׂוֵֹרף  ֵאין  ר,  שָׂ ַהבָּ ְך  ִנתַּ ן.  ֻרבָּ בְּ

א ְבָגִדים: ְמַטמֵּ

משניות אות י'

ֲאִכיָלה  בַּ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  )א( 

ִתיָּה ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת  ּוִבשְׁ

ֶלְך  ְוַהמֶּ ה.  טָּ ַהמִּ ִמיׁש  ּוְבַתשְׁ ל  ְנדָּ ַהסַּ

ְוֶהָחָיה  ֵניֶהם.  פְּ ֶאת  ִיְרֲחצּו  ה  לָּ ְוַהכַּ

י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ ל,  ְנדָּ ַהסַּ ֶאת  ִתְנעוֹל 

ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחָכִמים אוְֹסִרין:
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מוָֹה  כָּ ה  סָּ ַהגַּ כוֶֹתֶבת  כְּ ָהאוֵֹכל  )ב( 

ֻלְגָמיו,  ְמלֹא  וֶֹתה  ְוַהשּׁ ּוְכַגְרִעיָנָתּה, 

ִמְצָטְרִפין  ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ַחיָּב. 

ִמְצָטְרִפין  ִקין  שְׁ ַהמַּ ל  כָּ ְלַכּכוֶֹתֶבת. 

ֵאין  ְוׁשוֶֹתה  ָהאוֵֹכל  ֻלְגָמיו.  ִלְמלֹא 

ִמְצָטְרִפים:

ֵאינוֹ  ֶאָחד,  ֶהְעֵלם  בְּ ָתה  ְושָׁ ָאַכל  )ג( 

ה  ְוָעשָׂ ָאַכל  ֶאָחת.  את  א ַחטָּ ֶאלָּ ַחיָּב 

ָאַכל  אוֹת.  ַחטָּ י  תֵּ שְׁ ַחיָּב  ְמָלאָכה, 

ָתה  ֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, ְושָׁ ֳאָכִלין שֶׁ

ָתה  ִתיָּה, ְושָׁ ֵאיָנן ְראּוִיין ִלשְׁ ִקין שֶׁ ַמשְׁ

טּור: ִציר אוֹ ֻמְרָיס, פָּ
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יוֹם  ין אוָֹתן בְּ ינוֹקוֹת, ֵאין ְמַענִּ )ד( ַהתִּ

ִכין אוָֹתם ִלְפֵני  ּפּוִרים, ֲאָבל ְמַחנְּ ַהכִּ

ְהיּו  יִּ שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ָנַתִים,  שְׁ ְוִלְפֵני  ָנה  שָׁ

ְצוֹת: מִּ ְרִגיִלין בַּ

ֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין אוָֹתּה  ָרה שֶׁ )ה( ֻעבְּ

ַמֲאִכיִלין  חוֶֹלה  ּה.  ַנְפשָׁ יב  שִׁ תָּ ַעד שֶׁ

ם  שָׁ ֵאין  ְוִאם  ִקיִאין.  בְּ י  פִּ ַעל  אוֹתוֹ 

י ַעְצמוֹ,  ִקיִאין, ַמֲאִכיִלין אוֹתוֹ ַעל פִּ בְּ

י: ּיֹאַמר דַּ ַעד שֶׁ

ֲאָחזוֹ ֻבְלמוֹס, ַמֲאִכיִלין אוֹתוֹ  )ו( ִמי שֶׁ

יֵּאוֹרּו  שֶׁ ַעד  ְטֵמִאים  ְדָבִרים  ֲאִפּלּו 

כוֹ ֶכֶלב ׁשוֶֹטה, ֵאין  שָׁ נְּ ֵעיָניו. ִמי שֶׁ
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י  ּלוֹ, ְוַרבִּ ֵבד שֶׁ ַמֲאִכיִלין אוֹתוֹ ֵמֲחַצר כָּ

י  יר. ְועוֹד ָאַמר ַרבִּ ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמתִּ

ְגרוֹנוֹ,  בִּ ׁש  ַהחוֹשֵׁ ָחָרׁש,  ֶבן  ַמְתָיא 

ת,  בָּ שַּׁ בַּ יו  פִּ תוְֹך  בְּ ַסם  לוֹ  יִלין  ִמטִּ

הּוא ְסֵפק ְנָפׁשוֹת, ְוָכל ְסֵפק  ֵני שֶׁ ִמפְּ

ת: בָּ ְנָפׁשוֹת ּדוֶֹחה ֶאת ַהשַּׁ

ָסֵפק  ַמּפֶֹלת,  ָעָליו  ְפָלה  נָּ שֶׁ ִמי  )ז( 

ַחי  ָסֵפק  ם,  שָׁ ֵאינוֹ  ָסֵפק  ם  שָׁ הּוא 

ָרֵאל,  ִישְׂ ָסֵפק  ָנְכִרי  ָסֵפק  ֵמת,  ָסֵפק 

ל. ְמָצאּוהּו ַחי,  ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהגָּ

יחּוהּו: ִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַינִּ ְמַפקְּ

ִרין.  ְמַכפְּ אי  ַודַּ ם  ְוָאשָׁ את  ַחטָּ )ח( 

ִעם  ִרין  ְמַכפְּ ּפּוִרים  ַהכִּ ְויוֹם  ִמיָתה 
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ַעל  ֶרת  ְמַכפֶּ ׁשּוָבה  ַהתְּ ׁשּוָבה.  ַהתְּ

לֹא  ְוַעל  ה  ֲעשֵׂ ַעל  ַקּלוֹת  ֲעֵברוֹת 

תוָֹלה  ִהיא  ַהֲחמּורוֹת  ְוַעל  ה.  ַתֲעשֶׂ

ר: ּפּוִרים ִויַכפֵּ יָּבוֹא יוֹם ַהכִּ ַעד שֶׁ

ֶאֱחָטא  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאוֵֹמר,  )ט( 

ַלֲעשׂוֹת  ָידוֹ  בְּ יִקין  ַמְספִּ ֵאין  ְוָאׁשּוב, 

ּפּוִרים  ַהכִּ ְויוֹם  ֶאֱחָטא  ׁשּוָבה.  תְּ

ר.  ְמַכפֵּ ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  ֵאין  ר,  ְמַכפֵּ

יוֹם  קוֹם,  ַלמָּ ָאָדם  ין  בֵּ שֶׁ ֲעֵברוֹת 

ין ָאָדם  בֵּ ר. ֲעֵברוֹת שֶׁ ּפּוִרים ְמַכפֵּ ַהכִּ

ר,  ְמַכפֵּ ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  ֵאין  ַלֲחֵברוֹ, 

ַרׁש  דָּ זוֹ  ֶאת  ֲחֵברוֹ.  ֶאת  ה  ַרצֶּ יְּ שֶׁ ַעד 

ן ֲעַזְרָיה, )ויקרא טז( ִמּכֹל  י ֶאְלָעָזר בֶּ ַרבִּ
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ֲעֵברוֹת  ְטָהרּו,  תִּ ְיָי  ִלְפֵני  ַחּטֹאֵתיֶכם 

ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  קוֹם,  ַלמָּ ָאָדם  ין  בֵּ שֶׁ

ַלֲחֵברוֹ,  ָאָדם  ין  בֵּ שֶׁ ֲעֵברוֹת  ר.  ְמַכפֵּ

ַעד  ר,  ְמַכפֵּ ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  ֵאין 

י ֲעִקיָבא,  ה ֶאת ֲחֵברוֹ. ָאַמר ַרבִּ ַרצֶּ יְּ שֶׁ

ם  ַאתֶּ ִמי  ִלְפֵני  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵריֶכם  ַאשְׁ

ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם  ִמטַּ

י  ֱאַמר )יחזקאל לו( ְוָזַרְקתִּ נֶּ ַמִים, שֶׁ שָּׁ בַּ שֶׁ

ם.  ּוְטַהְרתֶּ ְטהוִֹרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם 

ְיָי,  ָרֵאל  ִישְׂ ִמְקֵוה  יז(  )ירמיה  ְואוֵֹמר 

ֵמִאים, ַאף  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהטְּ ַמה מִּ

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִישְׂ דוֹׁש בָּ ַהקָּ
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ַעל  רוֹת.  ַהפֵּ ַעל  ְמָבְרִכין  יַצד  כֵּ )א( 

ִרי ָהֵעץ,  רוֹת ָהִאיָלן אוֵֹמר, ּבוֵֹרא פְּ פֵּ

ַעל ַהיִַּין אוֵֹמר ּבוֵֹרא  חּוץ ִמן ַהיִַּין, שֶׁ

אוֵֹמר  ָהָאֶרץ  רוֹת  פֵּ ְוַעל  ֶפן.  ַהגָּ ִרי  פְּ

ת,  ַהפַּ ִמן  חּוץ  ָהֲאָדָמה,  ִרי  פְּ ּבוֵֹרא 

ת הּוא אוֵֹמר ַהּמוִֹציא ֶלֶחם  ַעל ַהפַּ שֶׁ

ִמן ָהָאֶרץ. ְוַעל ַהְיָרקוֹת אוֵֹמר ּבוֵֹרא 

י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ּבוֵֹרא  ִרי ָהֲאָדָמה. ַרבִּ פְּ

ִאים: ִמיֵני ְדשָׁ

ִרי  רוֹת ָהִאיָלן ּבוֵֹרא פְּ ַרְך ַעל פֵּ )ב( בֵּ

ָהָאֶרץ  רוֹת  פֵּ ְוַעל  ָיָצא.  ָהֲאָדָמה, 

ם  לָּ כֻּ ַעל  ָיָצא.  לֹא  ָהֵעץ,  ִרי  פְּ ּבוֵֹרא 

ַהּכֹל, ָיָצא: ִאם ָאַמר שֶׁ
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ָהָאֶרץ  ִמן  ּדּולוֹ  גִּ ֵאין  שֶׁ ָבר  דָּ ַעל  )ג( 

ְוַעל  ַהחֶֹמץ  ַעל  ַהּכֹל.  שֶׁ אוֵֹמר 

ַהּכֹל  ַהּגוַֹבאי אוֵֹמר שֶׁ ְוַעל  ַהּנוְֹבלוֹת 

יִצים  ִביָנה ְוַעל ַהבֵּ ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהגְּ

ל  י ְיהּוָדה אוֵֹמר, כָּ ַהּכֹל. ַרבִּ אוֵֹמר שֶׁ

הּוא ִמין ְקָלָלה ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו: שֶׁ

י  ַרבִּ ה,  ַהְרבֵּ ִמיִנים  ְלָפָניו  ָהיּו  )ד( 

ין  ִממִּ יֵניֶהם  בֵּ ֵיׁש  ִאם  אוֵֹמר,  ְיהּוָדה 

ְבָעה, ְמָבֵרְך ָעָליו. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים,  שִׁ

ְרֶצה: יִּ שֶׁ ֵמֶהם  ֵאיֶזה  ַעל  ְמָבֵרְך 

זוֹן,  ַהמָּ ְפֵני  לִּ שֶׁ ַהיִַּין  ַעל  ַרְך  בֵּ )ה( 

ַרְך  בֵּ זוֹן.  ַהמָּ ַאַחר  לְּ שֶׁ ַהיִַּין  ֶאת  ַטר  פָּ
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ַטר  פָּ זוֹן,  ַהמָּ ְפֵני  לִּ שֶׁ ֶרת  ְרפֶּ ַהפַּ ַעל 

ַרְך  בֵּ זוֹן.  ַהמָּ ַאַחר  לְּ שֶׁ ֶרת  ְרפֶּ ַהפַּ ֶאת 

ַעל  ֶרת.  ְרפֶּ ַהפַּ ֶאת  ַטר  פָּ ת,  ַהפַּ ַעל 

ית  בֵּ ת.  ַהפַּ ֶאת  ָפַטר  לֹא  ֶרת,  ְרפֶּ ַהפַּ

ה  ַמֲעשֵׂ לֹא  ַאף  אוְֹמִרים,  אי  מַּ שַׁ

ְקֵדָרה:

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִבין ֶלֱאכֹל, כָּ )ו( ָהיּו יוֹשְׁ

ְמָבֵרְך  ֶאָחד  ֵהֵסּבּו,  ְלַעְצמוֹ.  ְמָבֵרְך 

ל  זוֹן, כָּ תוְֹך ַהמָּ א ָלֶהם ַיִין בְּ ן. בָּ ְלֻכלָּ

ְלַאַחר  ְלַעְצמוֹ.  ְמָבֵרְך  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ם. ְוהּוא אוֵֹמר  זוֹן, ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלֻכלָּ ַהמָּ

ֵאין ְמִביִאין  י שֶׁ ְגָמר, ַאף ַעל פִּ ַעל ַהמֻּ

ה: ֻעדָּ א ְלַאַחר ַהסְּ ְגָמר ֶאלָּ ֶאת ַהמֻּ
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ה ּוַפת  ִחלָּ תְּ )ז( ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח בַּ

ֶאת  ּופוֵֹטר  ִליַח  ַהמָּ ַעל  ְמָבֵרְך  ִעּמוֹ, 

ָלל,  ַהכְּ ֶזה  לוֹ.  ְטֵפָלה  ת  ַהפַּ שֶׁ ת,  ַהפַּ

ְמָבֵרְך  ְטֵפָלה,  ְוִעּמוֹ  ר  הּוא ִעקָּ ל שֶׁ כָּ

ֵפָלה: ר ּופוֵֹטר ֶאת ַהטְּ ַעל ָהִעקָּ

ְוִרּמוִֹנים,  ֲעָנִבים  ֵאִנים  תְּ ָאַכל  )ח( 

ְבֵרי  דִּ ָרכוֹת,  בְּ לׁש  שָׁ ַאֲחֵריֶהן  ְמָבֵרְך 

ָרָכה  ְמִליֵאל. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, בְּ ן גַּ ַרבָּ

י ֲעִקיָבא אוֵֹמר,  לׁש. ַרבִּ ַאַחת ֵמֵעין שָׁ

ְמָבֵרְך  ְמזוֹנוֹ,  ְוהּוא  ֶלק  שֶׁ ָאַכל  ֲאִפּלּו 

ַמִים  וֶֹתה  ַהשּׁ ָרכוֹת.  בְּ לׁש  שָׁ ַאֲחָריו 

ְדָברוֹ.  בִּ ִנְהָיה  ַהּכֹל  שֶׁ אוֵֹמר  ִלְצָמאוֹ, 

י ַטְרפוֹן אוֵֹמר, ּבוֵֹרא ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת: ַרבִּ
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ְבָעה.  ְושִׁ ה  שָּׁ שִׁ ַוֲעָרָבה,  לּוָלב  )א( 

ְוִנּסּוְך  ה  מוָֹנה. ֻסכָּ ְמָחה, שְׁ ְוַהשִּׂ ל  ַהַהלֵּ

ה: שָּׁ ה ְושִׁ ְבָעה. ְוֶהָחִליל, ֲחִמשָׁ ִים, שִׁ ַהמַּ

טוֹב  יוֹם  יַצד,  כֵּ ְבָעה  שִׁ לּוָלב  )ב( 

ת  בָּ שַּׁ ָחל ִלְהיוֹת בַּ ל ַחג שֶׁ ָהִראׁשוֹן שֶׁ

ה: שָּׁ ל ַהיִָּמים שִׁ ָאר כָּ ְבָעה, ּושְׁ לּוָלב שִׁ

ִביִעי  יַצד, יוֹם שְׁ ְבָעה כֵּ )ג( ֲעָרָבה שִׁ

ת, ֲעָרָבה  בָּ שַּׁ ָחל ִלְהיוֹת בַּ ל ֲעָרָבה שֶׁ שֶׁ

ה: שָּׁ ל ַהיִָּמים שִׁ ָאר כָּ ְבָעה, ּושְׁ שִׁ

טוֹב  יוֹם  יַצד,  כֵּ לּוָלב  ִמְצַות  )ד( 

ת,  בָּ שַּׁ ָחל ִלְהיוֹת בַּ ל ַחג שֶׁ ָהִראׁשוֹן שֶׁ

ִית,  מוִֹליִכין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהבָּ
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ִלין ֵמֶהן ְוסוְֹדִרין אוָֹתן  ִנין ְמַקבְּ ְוַהַחזָּ

יִחין  ַמנִּ ֵקִנים  ְוַהזְּ ָהִאְצְטָבא,  ב  גַּ ַעל 

ִדים  ּוְמַלמְּ ה.  כָּ שְׁ לִּ בַּ ֶהן  לָּ שֶׁ ֶאת 

לּוָלִבי  יַע  גִּ מַּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ לוַֹמר,  אוָֹתם 

ְלָמָחר  ָנה.  ְבַמתָּ לוֹ  הּוא  ֲהֵרי  ְבָידוֹ, 

זוְֹרִקין  ִנין  ְוַהַחזָּ ּוָבִאין,  יִמין  כִּ ַמשְׁ

ין  ּוַמכִּ ִפין  ְמַחטְּ ְוֵהן  ִלְפֵניֶהם.  אוָֹתם 

ין  דִּ ֵבית  ָראּו  ּוְכשֶׁ ֲחֵברוֹ.  ֶאת  ִאיׁש 

ֵהא ָכל  יְּ ָנה, ִהְתִקינּו שֶׁ אּו ִליֵדי ַסכָּ בָּ שֶׁ

ֵביתוֹ: ֶאָחד ְוֶאָחד נוֵֹטל בְּ

ָהָיה  יַצד, ָמקוֹם  ֲעָרָבה כֵּ ִמְצַות  )ה( 

מוָֹצא.  ְוִנְקָרא  ַלִים,  ִמירּושָׁ ה  ְלַמטָּ

ּיוֹת  ם ֻמְרבִּ ִטין ִמשָּׁ ם ּוְמַלקְּ יוְֹרִדין ְלשָׁ
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י  ִצדֵּ ל ֲעָרָבה, ּוָבִאין ְוזוְֹקִפין אוָֹתן בְּ שֶׁ

י  בֵּ גַּ ַעל  פּוִפין  כְּ יֶהן  ְוָראשֵׁ ַח,  ְזבֵּ ַהמִּ

ָכל  ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. בְּ ַח. תָּ ְזבֵּ ַהמִּ

ַעם ַאַחת,  ַח פַּ ְזבֵּ יִפין ֶאת ַהמִּ יוֹם ַמקִּ

א  יָעה ָנא, ָאנָּ ְואוְֹמִרים, ָאנָּא ה' הוֹשִׁ

אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָנא.  ַהְצִליָחה  ה' 

ַהּיוֹם  ְואוֹתוֹ  א.  נָּ יָעה  הוֹשִׁ ָוהּו  ֲאִני 

ָעִמים.  פְּ ַבע  שֶׁ ַח  ְזבֵּ ַהמִּ ֶאת  יִפין  ַמקִּ

ִטיָרָתן, ָמה ֵהן אוְֹמִרים, יִֹפי  ַעת פְּ שְׁ בִּ

י ֱאִליֶעֶזר  ַח. ַרבִּ ַח, יִֹפי ָלְך ִמְזבֵּ ָלְך ִמְזבֵּ

ַח: ַח. ְלָיּה ְוָלְך, ִמְזבֵּ אוֵֹמר, ְלָיּה ְוָלְך, ִמְזבֵּ

הּו  ַמֲעשֵׂ ְך  כָּ ַבחֹל  הּו  ַמֲעשֵׂ כְּ )ו( 

ִטין אוָֹתן  ָהיּו ְמַלקְּ א שֶׁ ת, ֶאלָּ בָּ ַבשַּׁ
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ִגיִגּיוֹת  יִחים אוָֹתן בְּ ת ּוַמנִּ בָּ ֵמֶעֶרב שַׁ

י  ַרבִּ ִיְכמוֹׁשּו.  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ָזָהב,  ל  שֶׁ

ל  שֶׁ ֲחִרּיוֹת  אוֵֹמר,  רוָֹקה  בְּ ן  בֶּ יוָֹחָנן 

אוָֹתן  ְוחוְֹבִטין  ְמִביִאין  ָהיּו  ֶקל  דֶּ

ַהּיוֹם  ְואוֹתוֹ  ַח,  ְזבֵּ ַהמִּ י  ִצדֵּ בְּ ְרַקע  קַּ בַּ

ִנְקָרא יוֹם ִחּבּוט ֲחִרּיוֹת:

ֶאת  ׁשוְֹמִטין  ינוֹקוֹת  ַהתִּ ִמיַּד  )ז( 

לּוְלֵביֶהן ְואוְֹכִלין ֶאְתרוֵֹגיֶהן:

יַצד,  מוָֹנה כֵּ ְמָחה שְׁ ל ְוַהשִּׂ )ח( ַהַהלֵּ

ְמָחה  ּוַבשִּׂ ל  ַהלֵּ בַּ ָאָדם  ַחיָּב  ד שֶׁ ְמַלמֵּ

ָחג,  ל  שֶׁ ָהַאֲחרוֹן  טוֹב  יוֹם  ּוִבְכבוֹד 

ְבָעה  שִׁ ה  ֻסכָּ ֶהָחג.  ְימוֹת  ל  כָּ ָאר  שְׁ כִּ

תוֹ,  יר ֻסכָּ ֱאכוֹל, לֹא ַיתִּ ַמר ִמלֶּ יַצד, גָּ כֵּ
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ְנָחה  ַהמִּ ִמן  ִלים  ַהכֵּ ֶאת  מוִֹריד  ֲאָבל 

טוֹב  יוֹם  ְכבוֹד  ֵני  ִמפְּ ּוְלַמְעָלה, 

ל ָחג: ָהַאֲחרוֹן שֶׁ

ְצלוִֹחית  יַצד,  כֵּ ִים  ַהמַּ ִנּסּוְך  )ט( 

ָהָיה  ים  ֻלגִּ ת  לשֶׁ ַמֲחֶזֶקת שְׁ ָזָהב  ל  שֶׁ

ַער  ְלשַׁ יעּו  ִהגִּ לוַֹח.  ַהשִּׁ ִמן  א  ְמַמלֵּ

ָעָלה  ְוָתְקעּו.  ְוֵהִריעּו  ְקעּו  תָּ ִים,  ַהמַּ

ְסָפִלים  ֵני  שְׁ מֹאלוֹ,  ִלשְׂ ּוָפָנה  ֶבׁש  ַבכֶּ

י ְיהּוָדה אוֵֹמר,  ם. ַרבִּ ֶסף ָהיּו שָׁ ל כֶּ שֶׁ

ָחִרין  ֻמשְׁ ָהיּו  שֶׁ א  ֶאלָּ ָהיּו,  ִסיד  ל  שֶׁ

ֵני  ִמין שְׁ ִבין כְּ ֵני ַהיִָּין. ּוְמֻנקָּ ֵניֶהם ִמפְּ פְּ

ק,  ה ְוֶאָחד דַּ ין, ֶאָחד ְמֻעבֶּ קִּ ֳחָטִמין דַּ

ַבת ֶאָחת.  ִלין בְּ ֵניֶהם כָּ הּו שְׁ יְּ ֵדי שֶׁ כְּ
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ל ָיִין. ֵעָרה  ל ַמִים, ִמְזָרִחי שֶׁ ַמֲעָרִבי שֶׁ

ל ַיִין ְלתוְֹך  ל ַיִין, ְושֶׁ ל ַמִים ְלתוְֹך שֶׁ שֶׁ

אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָיָצא.  ַמִים,  ל  שֶׁ

ְך  מוָֹנה. ְוַלְמַנסֵּ ל שְׁ ְך כָּ ּלֹג ָהָיה ְמַנסֵּ בַּ

ַעם ַאַחת  פַּ הַּ ָיֶדָך, שֶׁ אוְֹמִרים לוֹ, ַהְגבֵּ

י ַרְגָליו, ּוְרָגמּוהּו ָכל  בֵּ ְך ֶאָחד ַעל גַּ ִנסֵּ

ֶאְתרוֵֹגיֶהן: ָהָעם בְּ

ת,  בָּ הּו ַבשַּׁ ְך ַמֲעשֵׂ הּו ַבחֹל כָּ ַמֲעשֵׂ )י( כְּ

ת ָחִבית  בָּ א ֵמֶעֶרב שַׁ ָהָיה ְמַמלֵּ א שֶׁ ֶאלָּ

ילוַֹח,  ת ִמן ַהשִּׁ שֶׁ ֵאיָנּה ְמֻקדֶּ ל ָזָהב שֶׁ שֶׁ

ָתה,  לְּ ָכה אוֹ ִנְתגַּ פְּ ה. ִנשְׁ כָּ שְׁ לִּ יָחּה בַּ ּוַמנִּ

ִים  ַהיִַּין ְוַהמַּ ּיוֹר, שֶׁ א ִמן ַהכִּ ָהָיה ְמַמלֵּ

ַח: ְזבֵּ י ַהמִּ סּוִלים ְלַגבֵּ ין, פְּ ֻגלִּ ַהמְּ
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ָהַפְך ֶאת ֵזיָתיו ְוֵאְרעוֹ ֵאֶבל  )א( ִמי שֶׁ

פוֲֹעִלים,  ִהְטעּוהּו  שֶׁ אוֹ  אֶֹנס,  אוֹ 

יָחּה ְלַאַחר  טוֵֹען קוָֹרה ִראׁשוָֹנה ּוַמנִּ

י יוֵֹסי  י ְיהּוָדה. ַרבִּ ְבֵרי ַרבִּ ַהּמוֵֹעד. דִּ

ַדְרּכוֹ: אוֵֹמר, זוֵֹלף ְוגוֵֹמר ְוָגף כְּ

ַהּבוֹר  תוְֹך  בְּ ֵיינוֹ  ָהָיה  שֶׁ ִמי  ְוֵכן  )ב( 

ִהְטעּוהּו  שֶׁ אוֹ  אֶֹנס,  אוֹ  ֵאֶבל  ְוֵאְרעוֹ 

ְבֵרי  ַדְרּכוֹ. דִּ פוֲֹעִלים, זוֵֹלף ְוגוֵֹמר ְוָגף כְּ

ה לוֹ  י ְיהּוָדה אוֵֹמר עוֹשֶׂ י יוֵֹסי. ַרבִּ ַרבִּ

ּלֹא ַיְחִמיץ: ִביל שֶׁ שְׁ ִלּמּוִדים, בִּ

ֵני  ִמפְּ רוָֹתיו  פֵּ ָאָדם  ַמְכִניס  )ג( 

ָרה  שְׁ נוֹ ִמן ַהמִּ תָּ ִבים ְוׁשוֶֹלה ִפשְׁ נָּ ַהגַּ
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ּלֹא  שֶׁ ּוִבְלַבד  תֹאַבד,  ּלֹא  שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ

ן ִאם  ְוֻכלָּ ְיַכוֵּן ֶאת ְמַלאְכּתוֹ ַבּמוֵֹעד. 

ּמוֵֹעד, יֹאֵבדּו: ן בַּ נּו ְמַלאְכתָּ וְּ כִּ

ֲעָבִדים  ים,  תִּ בָּ לוְֹקִחין  ֵאין  )ד( 

א ְלצֶֹרְך ַהּמוֵֹעד, אוֹ ְלצֶֹרְך  ּוְבֵהָמה, ֶאלָּ

ין  ֵאין לוֹ ַמה ּיֹאַכל. ֵאין ְמַפנִּ ַהּמוֵֹכר, שֶׁ

ִית ְלַבִית, ֲאָבל ְמַפנֶּה הּוא ַלֲחֵצרוֹ.  ִמבַּ

ן. ְוִאם  ית ָהֻאמָּ ִלים ִמבֵּ ֵאין ְמִביִאין כֵּ

ן ְלָחֵצר ַאֶחֶרת: ׁש ָלֶהם, ְמַפנָּ חוֹשֵׁ

ׁש.  קַּ בַּ ִציעוֹת  ַהקְּ ֶאת  ין  ְמַחפִּ )ה( 

ין. מוְֹכֵרי  י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ַאף ְמַעבִּ ַרבִּ

ִצְנָעה  סּות ְוֵכִלים, מוְֹכִרים בְּ ֵפרוֹת, כְּ

ׁשוֹׁשוֹת  ְוַהדָּ יִָּדין  ַהצַּ ַהּמוֵֹעד.  ְלצֶֹרְך 
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י יוֵֹסי אוֵֹמר, ֵהם ֶהְחִמירּו  ַהּמוֵֹעד. ַרבִּ

ַעל ַעְצָמן:

משניות אות נ'

ָידוֹ,  נוֹ ְוָהֶאֶבן בְּ )א( נוֵֹטל ָאָדם ֶאת בְּ

ּוְמַטְלְטִלין  תוָֹכּה.  בְּ ְוָהֶאֶבן  ָלה  ְוַכְלכָּ

ְוִעם  הוָֹרה  ַהטְּ ִעם  ְטֵמָאה  רּוָמה  תְּ

י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ַאף ַמֲעִלין  ין. ַרבִּ ַהֻחלִּ

ֶאָחד ּוֵמָאה: ע בְּ ֶאת ַהְמֻדמָּ

ּה ַעל  י ֶהָחִבית, ַמטָּ ַעל פִּ )ב( ָהֶאֶבן שֶׁ

ּה ְוִהיא נוֶֹפֶלת. ָהְיָתה ֵבין ֶהָחִבּיוֹת,  ִצדָּ

ּה ְוִהיא נוֶֹפֶלת.  ּה ַעל ִצדָּ יָהּה ּוַמטָּ ַמְגבִּ

ר ְוֵהן  ר, נוֵֹער ֶאת ַהכַּ ַעל ַהכַּ ָמעוֹת שֶׁ

ת,  ֶלשֶׁ נוְֹפלוֹת. ָהְיָתה ָעָליו ִלשְׁ
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עוֹר,  ל  שֶׁ ָהְיָתה  ְסַמְרטּוט.  בִּ ָחּה  ְמַקנְּ

ְכֶלה: תִּ נוְֹתִנין ָעֶליָה ַמִים ַעד שֶׁ

יִהין ִמן  אי אוְֹמִרים, ַמְגבִּ מַּ ית שַׁ )ג( בֵּ

ל  ִהלֵּ ּוֵבית  ין.  ּוְקִלפִּ ֲעָצמוֹת  ְלָחן  ַהשֻּׁ

ּה  ֻכלָּ ְבָלה  ַהטַּ ֶאת  נוֵֹטל  אוְֹמִרים, 

ְלָחן  ַהשֻּׁ ְפֵני  ִמלִּ ַמֲעִביִרין  ּוְמַנֲעָרּה. 

ל  שֶׁ ָער  ְושֵׂ זִַּית  ִמכַּ חוֹת  פָּ רּוִרין  פֵּ

ֵני  ִמפְּ ים,  ֲעָדשִׁ ל  שֶׁ ָער  ְושֵׂ ֲאפּוִנין 

ֶיׁש  ִאם  ְספוֹג,  ֵהָמה.  בְּ ַמֲאַכל  הּוא  שֶׁ

ּבוֹ,  ִחין  ְמַקנְּ ֲאִחיָזה,  ית  בֵּ עוֹר  לוֹ 

ַוֲחָכִמים  ּבוֹ.  ִחין  ְמַקנְּ ֵאין  ָלאו,  ְוִאם 

ת,  בָּ שַּׁ ל בַּ ְך, ִנטָּ ְך ּוֵבין כָּ ין כָּ אוְֹמִרים בֵּ

ל ֻטְמָאה: ְוֵאינוֹ ְמַקבֵּ
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)א( ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב ָסֵפק לֹא ָאַכל, 

יעּור,  ַכשִּׁ ּבוֹ  ֵיׁש  ָסֵפק  ָאַכל,  ַוֲאִפּלּו 

ְלָפָניו,  ְוׁשּוָמן  ֵחֶלב  ּבוֹ,  ֵאין  שֶׁ ָסֵפק 

ֵאיזוֹ  ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ֶאָחד  ֶאת  ָאַכל 

ִית,  ּתוֹ ַוֲאחוֹתוֹ ִעּמוֹ ַבבַּ ֵמֶהן ָאַכל, ִאשְׁ

ֵאיזוֹ ֵמֶהן  ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע בְּ ַגג בְּ שָׁ

ְמָלאָכה  ה  ְוָעשָׂ חֹל  ְויוֹם  ת  בָּ ַגג, שַׁ שָׁ

ֵמֶהן  ֵאיזוֹ  בְּ ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ַאַחת  בְּ

לּוי: ם תָּ ה, ֵמִביא ָאשָׁ ָעשָׂ

ְוֵחֶלב  ֵחֶלב  ָאַכל  ִאם  שֶׁ שֵׁם  כְּ )ב( 

את  ַחטָּ א  ֶאלָּ ַחיָּב  ֵאינוֹ  ֶאָחד  ֶהְעֵלם  בְּ

ֵאינוֹ  ֶהן  לָּ שֶׁ הוַֹדע  לֹא  ַעל  ְך  כָּ ַאַחת, 

ָהְיָתה  ִאם  ֶאָחד.  ם  ָאשָׁ א  ֶאלָּ ֵמִביא 
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ֵמִביא  הּוא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ יְנַתִים,  בֵּ ְיִדיָעה 

הּוא  ְך  כָּ ְוַאַחת,  ַאַחת  ל  כָּ ַעל  את  ַחטָּ

ל ַאַחת ְוֶאָחת.  לּוי ַעל כָּ ם תָּ ֵמִביא ָאשָׁ

ִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם נוָֹתר ּוִפּגּול  ם שֶׁ שֵׁ כְּ

ל ַאַחת ְוַאַחת,  ֶהְעֵלם ֶאָחד ַחיָּב ַעל כָּ בְּ

ם  ָאשָׁ ֵמִביא  ֶהן  לָּ שֶׁ הוַֹדע  לֹא  ַעל  ְך  כָּ

ל ַאַחת ְוֶאָחת. ֵחֶלב ְונוָֹתר  לּוי ַעל כָּ תָּ

ְלָפָניו, ָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה 

ִעּמוֹ  ַוֲאחוֹתוֹ  ה  ִנדָּ ּתוֹ  ִאשְׁ ָאַכל,  ֵמֶהם 

ָידּוַע  ְוֵאין  ֵמֶהן  ַאַחת  בְּ ַגג  שָׁ ִית,  ַבבַּ

ּפּוִרים  ת ְויוֹם ַהכִּ בָּ ַגג, שַׁ ֵאיזוֹ ֵמֶהן שָׁ בְּ

ָמׁשוֹת ְוֵאין ָידּוַע  ין ַהשְּׁ ה ְמָלאָכה בֵּ ְוָעשָׂ

י ֱאִליֶעֶזר ְמַחיֵּב  ה, ַרבִּ ֵאיֶזה ֵמֶהן ָעשָׂ בְּ

י  ַע ּפוֵֹטר. ָאַמר ַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ את, ְוַרבִּ ַחטָּ
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ה ְמָלאָכה  ֶנְחְלקּו ַעל ָהעוֹשֶׂ יוֵֹסי, לֹא 

ֲאִני  שֶׁ ָפטּור,  הּוא  שֶׁ ָמׁשוֹת  ַהשְּׁ ין  בֵּ

ֵמַהּיוֹם  ה  ָעשָׂ ְמָלאָכה  ִמְקָצת  אוֵֹמר, 

ּוִמְקָצָתּה ְלָמָחר, ְוַעל ַמה נְֶּחָלקּו, ַעל 

ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין  ַהּיוֹם  תוְֹך  בְּ ה  ָהעוֹשֶׂ

ּפּוִרים  ַהכִּ יוֹם  בְּ ְוִאם  ה  ָעשָׂ ת  בָּ שַּׁ בַּ

ה ְוֵאין ָידּוַע ֵמֵעין  ה, אוֹ ַעל ָהעוֹשֶׂ ָעשָׂ

י ֱאִליֶעֶזר ְמַחיֵּב  ה, ַרבִּ ֵאיזוֹ ְמָלאָכה ָעשָׂ

י  ַע ּפוֵֹטר. ָאַמר ַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ את, ְוַרבִּ ַחטָּ

ַאף  ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ָהָיה  ּפוְֹטרוֹ  ְיהּוָדה, 

לּוי: ם תָּ ֵמָאשָׁ

ְמעוֹן  י שִׁ ְוַרבִּ זּוִרי  ְמעוֹן שְׁ י שִׁ )ג( ַרבִּ

הּוא  ָבר שֶׁ ֶנְחְלקּו ַעל דָּ אוְֹמִרים, לֹא 
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ְוַעל  ַחיָּב,  הּוא  שֶׁ ֶאָחד  ם  שֵׁ ּום  ִמשּׁ

ּום  ִמשּׁ הּוא  שֶׁ ָבר  דָּ ַעל  ְחָלקּו,  נֶּ ַמה 

ְמַחיֵּב  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ שֶׁ מוֹת,  שֵׁ ֵני  שְׁ

י  ַע ּפוֵֹטר. ָאַמר ַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ את, ְוַרבִּ ַחטָּ

ֵאִנים  תְּ ט  ְלַלקֵּ וֵּן  ִנְתכַּ ֲאִפּלּו  ְיהּוָדה 

ֵאִנים,  ט תְּ ְוִלקֵּ ט ֲעָנִבים, ֲעָנִבים  ְוִלקֵּ

ט  ט ְלָבנוֹת, ְלָבנוֹת ְוִלקֵּ חוֹרוֹת ְוִלקֵּ שְׁ

את,  י ֱאִליֶעֶזר ְמַחיֵּב ַחטָּ חוֹרוֹת, ַרבִּ שְׁ

י ְיהּוָדה,  ַע ּפוֵֹטר. ָאַמר ַרבִּ י ְיהוֹשֻׁ ְוַרבִּ

ַע.  י ְיהוֹשֻׁ ּה ַרבִּ ֵמהַּ ֲאִני ִאם ִיְפַטר בָּ תָּ

ר ָחָטא  ה ֶנֱאַמר )ויקרא ד( ֲאשֶׁ ן, ָלמָּ ִאם כֵּ

ק: ְתַעסֵּ ָרט ַלמִּ ּה, פְּ בָּ
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ֵדה ָהִאיָלן  שְׂ ין בִּ )א( ַעד ֵאיָמַתי חוְֹרשִׁ

אוְֹמִרים,  אי  מַּ שַׁ ית  בֵּ ִבִעית.  שְׁ ֶעֶרב 

ל  ִרי. ּוֵבית ִהלֵּ הּוא ָיֶפה ַלפֶּ ל ְזַמן שֶׁ כָּ

ְבֵרי  אוְֹמִרים, ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוְקרוִֹבין דִּ

ִדְבֵרי ֵאּלּו: ֵאּלּו ִלְהיוֹת כְּ

ה  ּלֹשָׁ שְׁ ל  כָּ ָהִאיָלן.  ֵדה  שְׂ ֵאיֶזהּו  )ב( 

ְראּוִיין  ִאם  ְסָאה,  ְלֵבית  ִאיָלנוֹת 

ָמֶנה  ים  שִּׁ ל שִׁ ֵבָלה שֶׁ דְּ ר  כַּ ַלֲעשׂוֹת כִּ

ְסָאה  ית  בֵּ ל  כָּ ים  חוְֹרשִׁ ִאַטְלִקי,  בָּ

ין  חוְֹרשִׁ ֵאין  אן,  ִמכָּ חוֹת  פָּ ִביָלן.  שְׁ בִּ

א ְמלֹא ָהאוֶֹרה ְוַסּלוֹ חּוָצה לוֹ: ָלֶהן ֶאלָּ

)ג( ֶאָחד ִאיַלן ְסָרק ְוֶאָחד ִאיַלן ַמֲאָכל, 

ֵאִנים.  ִאּלּו ֵהם תְּ רוִֹאין אוָֹתן כְּ
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ל  ֵבָלה שֶׁ ר דְּ כַּ ִאם ְראּוִיים ַלֲעשׂוֹת כִּ

ל  כָּ ים  חוְֹרשִׁ ִאיַטְלִקי,  בָּ ָמֶנה  ים  שִּׁ שִׁ

אן, ֵאין  חוֹת ִמכָּ ִביָלן. פָּ שְׁ ית ְסָאה בִּ בֵּ

ן: א ְלָצְרכָּ ים ָלֶהם ֶאלָּ חוְֹרשִׁ

ֵבָלה  דְּ ר  כַּ כִּ ה  עוֹשֶׂ ֶאָחד  ָהָיה  )ד( 

ין  עוֹשִׂ ַנִים  שְׁ אוֹ  ין,  עוֹשִׂ ֵאין  ַנִים  ּושְׁ

ין ָלֶהם  ה, ֵאין חוְֹרשִׁ ְוֶאָחד ֵאינוֹ עוֹשֶׂ

ה ְוַעד  ּלֹשָׁ ְהיּו ִמשְׁ יִּ ן, ַעד שֶׁ א ְלָצְרכָּ ֶאלָּ

ָרה ּוְלַמְעָלה,  ָרה, ֵמֲעשָׂ ָעה. ָהיּו ֲעשָׂ שְׁ תִּ

ין  ין, חוְֹרשִׁ ֵאיָנן עוֹשִׂ ין שֶׁ ין בֵּ ין עוֹשִׂ בֵּ

ֱאַמר )שמות  נֶּ ִביָלן. שֶׁ שְׁ ית ְסָאה בִּ ל בֵּ כָּ

ּבֹת, ֵאין ָצִריְך  שְׁ ִציר תִּ ָחִריׁש ּוַבקָּ לד( בֶּ

ִביִעית,  ל שְׁ לוַֹמר ָחִריׁש ְוָקִציר שֶׁ
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הּוא  ִביִעית שֶׁ ל ֶעֶרב שְׁ א ָחִריׁש שֶׁ ֶאלָּ

ִביִעית  ל שְׁ ִביִעית, ְוָקִציר שֶׁ שְּׁ ִנְכָנס בַּ

י  ַרבִּ ִביִעית.  שְׁ ְלמוָֹצֵאי  יוֵֹצא  הּוא  שֶׁ

ְרׁשּות,  ָחִריׁש  ֶמה  אוֵֹמר,  ָמֵעאל  ִישְׁ

ַאף ָקִציר ְרׁשּות, ָיָצא ְקִציר ָהעֶֹמר:

ה  לֹשָׁ שְׁ ל  שֶׁ ִאיָלנוֹת  ה  לֹשָׁ שְׁ )ה( 

ין  ים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין, ְוחוְֹרשִׁ ֲאָנשִׁ

ְיֵהא  ה  ְוַכמָּ ִביָלן.  שְׁ בִּ ְסָאה  ית  בֵּ ל  כָּ

ֵדי  כְּ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ ן  ַרבָּ ֵביֵניֶהם, 

ֵכָליו: ָקר עוֵֹבר בְּ ֵהא ַהבָּ יְּ שֶׁ

ית  תוְֹך בֵּ ר ְנִטיעוֹת ְמֻפזָּרוֹת בְּ )ו( ֶעשֶׂ

ִביָלן,  שְׁ ית ְסָאה בִּ ל בֵּ ין כָּ ְסָאה, חוְֹרשִׁ
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ׁשּוָרה  ָהיּו ֲעשּׂויוֹת  ָנה  ַעד רֹאׁש ַהשָּׁ

ָלֶהם  ין  חוְֹרשִׁ ֵאין  ֲעָטָרה,  פוֹת  ּוֻמקָּ

ן: א ְלָצְרכָּ ֶאלָּ

ִמְצָטְרִפין  ּלּוִעים,  ְוַהדִּ ִטיעוֹת  ַהנְּ )ז( 

ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ ן  ַרבָּ ְסָאה.  ית  בֵּ ְלתוְֹך 

ִדּלּוִעים  ָרה  ֲעשָׂ ל  כָּ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ

ְסָאה  ית  בֵּ ל  כָּ ין  חוְֹרשִׁ ְסָאה,  ְלֵבית 

ָנה: ַעד רֹאׁש ַהשָּׁ

י  ְנִטיעוֹת.ַרבִּ ִנְקְראּו  ֵאיָמַתי  ַעד  )ח( 

יָּחֹּלּו.  ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר, ַעד שֶׁ ֶאְלָעָזר בֶּ

ִנים.  ַבע שָׁ ת שֶׁ ַע אוֵֹמר, בַּ ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ

ָמּה.  ִכשְׁ ְנִטיָעה  אוֵֹמר,  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ



107

קול אליהו | פרקי משנה   

ַפח  ְגַמם ְוהוִֹציא ֲחִליִפין, ִמטֶּ נִּ ִאיָלן שֶׁ

ּוְלַמְעָלה,  ַפח  ִמטֶּ ִטיָעה,  נְּ כַּ ה  ּוְלַמטָּ

ְמעוֹן: י שִׁ ְבֵרי ַרבִּ ִאיָלן, דִּ כָּ

משניות אות פ'

ּה,  תָּ ָרָפּה חוּּץ ִמגִּ שְּׂ את שֶׁ ַרת ַחטָּ )א( פָּ

ִהְקִריבוֹ  שֶׁ ַח  לֵּ תַּ שְׁ ַהמִּ ִעיר  שָׂ ְוֵכן 

ְוֶאל  יז(  )ויקרא  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ טּור,  פָּ ַבחּוץ, 

ּכֹל  ֱהִביאוֹ,  לֹא  מוֵֹעד  אֶֹהל  ַתח  פֶּ

אֶֹהל  ַתח  פֶּ ֶאל  ָלבוֹא  ָראּוי  ֵאינוֹ  שֶׁ

מוֵֹעד, ֵאין ַחיִָּבין ָעָליו:

ְקֶצה,  ְוַהמֻּ ע,  ְרבָּ ְוַהנִּ ָהרוֵֹבַע,  )ב( 

ְלַאִים,  ִחיר, ְוַהכִּ ֱעָבד, ְוָהֶאְתָנן, ְוַהמְּ ְוַהנֶּ

חּוץ,  ִהְקִריָבן בַּ ֵרָפה, ְויוֵֹצא דֶֹפן, שֶׁ ְוַהטְּ

ן  כַּ ִמשְׁ ִלְפֵני  יז(  )ויקרא  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ טּור,  פָּ
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ן  כַּ ֵאינוֹ ָראּוי ָלבוֹא ִלְפֵני ִמשְׁ ה', ּכֹל שֶׁ

ין  ֲעֵלי מּוִמין, בֵּ ה', ֵאין ַחיִָּבין ָעָליו. בַּ

ֲעֵלי מּוִמין  ין בַּ ֲעֵלי מּוִמין ְקבּוִעים בֵּ בַּ

י  טּור. ַרבִּ חּוץ, פָּ ִהְקִריָבן בַּ עוְֹבִרים שֶׁ

ֲעֵלי מּוִמין ְקבּוִעים,  ְמעוֹן אוֵֹמר, בַּ שִׁ

טּור. וַּּבֲעֵלי מּוִמין עוְֹבִרין, עוְֹבִרין  פָּ

ן  יַע ְזַמנָּ ּלֹא ִהגִּ ה. ּתוִֹרים שֶׁ לֹא ַתֲעשֶׂ בְּ

ִהְקִריָבן  שֶׁ ן  ְזַמנָּ ָעַבר  שֶׁ יוָֹנה  ּוְבֵני 

ֵני  ְמעוֹן אוֵֹמר, בְּ י שִׁ טּור. ַרבִּ חּוץ, פָּ בַּ

ּלֹא  טּור. ְותוִֹרים שֶׁ ן, פָּ ָעַבר ְזַמנָּ יוָֹנה שֶׁ

ה. אוֹתוֹ ְוֶאת  לֹא ַתֲעשֶׂ ן, בְּ יַע ְזַמנָּ ִהגִּ

ְמעוֹן  י שִׁ טּור. ַרבִּ ר ְזָמן, פָּ נוֹ ּוְמֻחסַּ בְּ

ָהָיה  שֶׁ ה,  ַתֲעשֶׂ ְבלֹא  ֶזה  ֲהֵרי  אוֵֹמר, 
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ָראּוי  הּוא  שֶׁ ּכֹל  אוֵֹמר,  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ

ה  ָלבוֹא ְלַאַחר ְזָמן, ֲהֵרי ֶזה ְבלֹא ַתֲעשֶׂ

ּכֹל  ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים,  ָכֵרת,  ּבוֹ  ְוֵאין 

ה: ֵאין ּבוֹ ָכֵרת, ֵאין ּבוֹ ְבלֹא ַתֲעשֶׂ שֶׁ

ְבָעָליו.  ין בִּ גּופוֹ בֵּ ין בְּ ר ְזָמן, בֵּ )ג( ְמֻחסַּ

ְבָעָליו, ַהזָּב,  ר ְזָמן בִּ ֵאיֶזה הּוא ְמֻחסַּ

ִהְקִריבּו  שֶׁ ּוְמצוָֹרע,  ְויוֶֹלֶדת,  ְוַהזָָּבה, 

טּוִרין.  פְּ חּוץ,  בַּ ָמם  ַוֲאשָׁ אָתם  ַחטָּ

ַחָיִבין.  חּוץ,  בַּ ְלֵמיֶהן  ְושַׁ עוֹלוֵֹתיֶהן 

ם,  ר ָאשָׁ שַׂ את, ִמבְּ ר ַחטָּ שַׂ ֲעֶלה ִמבְּ ַהמַּ

ים  ר ָקָדשִׁ שַׂ ים, ִמבְּ י ָקָדשִׁ ר ָקְדשֵׁ שַׂ ִמבְּ

ֶחם,  ַהלֶּ י  תֵּ ָהעֶֹמר,ּושְׁ ּומוַֹתר  ים,  ַקלִּ

ָיֵרי ְמָנחוֹת, ַהּיוֵֹצק,  ִנים, ּושְׁ ְוֶלֶחם ַהפָּ
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ִניף,  ַהמֵּ ַהּמוֵֹלַח,  ַהּפוֵֹתת,  ַהּבוֵֹלל, 

ִטיב  ְלָחן, ְוַהמֵּ ר ֶאת ַהשֻּׁ יׁש, ַהְמַסדֵּ גִּ ַהמַּ

ִמים  ל דָּ ֶאת ַהנֵּרוֹת, ְוַהּקוֵֹמץ, ְוַהְמַקבֵּ

לֹא  ָעָליו  ַחיִָּבין  ֵאין  טּור.  פָּ חּוץ,  בַּ

ּום ֻטְמָאה, ְולֹא  ּום ָזרּות, ְולֹא ִמשּׁ ִמשּׁ

ּום  ִמשּׁ ְולֹא  ָגִדים,  בְּ ר  ְמֻחסַּ ּום  ִמשּׁ

ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים:

ָהיּו  ן,  כָּ שְׁ ַהמִּ הּוַקם  ּלֹא  שֶׁ ַעד  )ד( 

כוֹרוֹת.  בְּ בַּ ַוֲעבוָֹדה  רוֹת,  ֻמתָּ מוֹת  ַהבָּ

מוֹת,  ַהבָּ ֶנֶאְסרּו  ן,  כָּ שְׁ ַהמִּ הּוַקם  ִמשֶּׁ

ים,  ָקָדשִׁ י  ָקְדשֵׁ ּכֲֹהִנים.  בַּ ַוֲעבוָֹדה 

ים  ָלִעים. ָקָדשִׁ ֶנֱאָכִלים ִלְפִנים ִמן ַהקְּ

ָרֵאל: ָכל ַמֲחֵנה ִישְׂ ים, בְּ ַקלִּ
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מוֹת.  ַהבָּ רּו  ְוֻהתְּ ל  ְלגָּ ַלגִּ אּו  בָּ )ה( 

ִמן  ִלְפִנים  ֶנֱאָכִלים  ים,  ָקָדשִׁ י  ָקְדשֵׁ

ָכל ָמקוֹם: ים, בְּ ים ַקלִּ ָלִעים. ָקָדשִׁ ַהקְּ

מוֹת.  ַהבָּ ֶנֶאְסרּו  ילֹה  ְלשִׁ אּו  בָּ )ו( 

ל  שֶׁ ִית  בַּ א  ֶאלָּ ְקָרה,  תִּ ם  שָׁ ָהָיה  לֹא 

ִמְלַמְעָלן,  ִויִריעוֹת  ן  ַמטָּ ִמלְּ ֲאָבִנים 

ים  ָקָדשִׁ י  ָקְדשֵׁ ְמנּוָחה.  ָהְיָתה  ְוִהיא 

ים  ָלִעים. ָקָדשִׁ ֶנֱאָכִלים ִלְפִנים ִמן ַהקְּ

ָכל ָהרוֶֹאה: ִני, בְּ ר שֵׁ ים ּוַמֲעשֵׂ ַקלִּ

מוֹת.  רּו ַהבָּ אּו ְלנוֹב ּוְלִגְבעוֹן ֻהתְּ )ז( בָּ

ִמן  ִלְפִנים  ֶנֱאָכִלים  ים  ָקָדשִׁ י  ָקְדשֵׁ

ָעֵרי  ָכל  בְּ ים,  ַקלִּ ים  ָקָדשִׁ ָלִעים.  ַהקְּ

ָרֵאל: ִישְׂ
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מוֹת,  ֶנֶאְסרּו ַהבָּ ַלִים  אּו ִלירּושָׁ )ח( בָּ

ר, ְוִהיא ָהְיָתה  ְולֹא ָהָיה ָלֶהם עוֹד ֶהתֵּ

ֶנֱאָכִלים  ים,  ָקָדשִׁ י  ָקְדשֵׁ ַנֲחָלה. 

ים  ַקלִּ ים  ָקָדשִׁ ָלִעים.  ַהקְּ ִמן  ִלְפִנים 

ִני ִלְפִנים ִמן ַהחוָֹמה: ר שֵׁ ּוַמֲעשֵׂ

ַעת  שְׁ ן בִּ ישָׁ ִהְקדִּ ים שֶׁ ָדשִׁ ל ַהקֳּ )ט( כָּ

ִאּסּור  ַעת  שְׁ בִּ ְוִהְקִריָבן  מוֹת  בָּ ִאּסּור 

ְולֹא  ַבֲעשֵׂה  ֵאּלּו  ֲהֵרי  חּוץ,  בַּ מוֹת  בָּ

ן  ישָׁ ֵרת. ִהְקדִּ ה, ְוַחיִָּבין ֲעֵליֶהן כָּ ַתֲעשֶׂ

ַעת  שְׁ מוֹת, ְוִהְקִריָבן בִּ ר בָּ ַעת ֶהתֵּ שְׁ בִּ

ְולֹא  ה  ַבֲעשֵׂ ֵאּלּו  ֲהֵרי  מוֹת,  בָּ ִאּסּור 

ֵרת.  כָּ ֲעֵליֶהן  ַחיִָּבין  ְוֵאין  ה,  ַתֲעשֶׂ

מוֹת ְוִהְקִריָבן  ַעת ִאּסּור בָּ שְׁ ן בִּ ישָׁ ִהְקדִּ
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ה  מוֹת, ֲהֵרי ֵאּלּו ַבֲעשֵׂ ר בָּ ַעת ֶהתֵּ שְׁ בִּ

ה: לֹא ַתֲעשֶׂ ֶהם בְּ ְוֵאין בָּ

ן,  כָּ שְׁ מִּ בַּ ְקֵרִבין  ים  ָקָדשִׁ ֵאּלּו  )י( 

נוֹת  ָקְרבְּ ן.  כָּ שְׁ ַלמִּ ׁשּו  ֻהְקדְּ שֶׁ ים  ָקָדשִׁ

נוֹת  ְוָקְרבְּ ן.  כָּ שְׁ מִּ בַּ ְקֵרִבין  ּבּור,  ַהצִּ

ַהיִָּחיד  נוֹת  ָקְרבְּ ָמה.  בָּ בַּ ַהיִָּחיד, 

ן.  כָּ שְׁ ַבמִּ ִיְקְרבּו  ן,  כָּ שְׁ ַלמִּ ׁשּו  ֻהְקדְּ שֶׁ

ין  טּור. ַמה בֵּ ָמה, פָּ בָּ ְוִאם ִהְקִריָבן בַּ

ְסִמיָכה,  ִצּבּור.  ְלָבַמת  ָיִחיד  ַמת  בָּ

ן ָסִביב, ּוְתנּוָפה,  ִחיַטת ָצפוֹן, ּוַמתַּ ּושְׁ

י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ֵאין ִמְנָחה  ה. ַרבִּ ְוַהגָּשָׁ

וְּּכֵלי  ֵרת,  שָׁ ּוִבְגֵדי  ְוִכהּון,  ָמה,  ַבבָּ

ִמים,  ֵרת, ְוֵריַח ִניחוַֹח, ּוְמִחיָצה ַבדָּ שָׁ
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ָמן,  ַהזְּ ֲאָבל  ְוַרְגָלִים.  ָיַדִים  ּוְרחּוץ 

ֶזה ּוָבֶזה: ִוין בָּ ֵמא, שָׁ ְוַהּנוָֹתר, ְוַהטָּ

משניות אות צ'

ּוָבא  ה,  ְמֻגלָּ יָחּה  ִהנִּ שֶׁ ְצלוִֹחית  )א( 

יָחּה  ִהנִּ סּוָלה.  פְּ ה,  ְמֻכסָּ ּוְמָצָאּה 

ה, ִאם ְיכוָֹלה  ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמֻגלָּ ְמֻכסָּ

ָנָחׁש  אוֹ  ֵהיֶמנָּה,  ּתוֹת  ִלשְׁ ה  ַהֻחְלדָּ

ּה  בָּ יַָּרד  שֶׁ אוֹ  ְמִליֵאל,  גַּ ן  ַרבָּ ְלִדְבֵרי 

ֵאיָנּה  את  ַהַחטָּ סּוָלה.  פְּ ְיָלה,  לַּ בַּ ַטל 

ֵאיָנן  שֶׁ ּוַמִים  ִתיל.  פָּ ָצִמיד  בְּ ִנּצוָֹלה 

ִתיל: ָצִמיד פָּ ין ִנּצוִֹלין בְּ שִׁ ְמֻקדָּ

ֵפק ָטהוֹר ִלְתרּוָמה, ָטהוֹר  ל ַהסָּ )ב( כָּ

ְך  פָּ לּוי ִלְתרּוָמה, ִנשְׁ ל ַהתָּ את. כָּ ְלַחטָּ

ְטָהרוֹת,  יו  בָּ גַּ ַעל  ָעשּׂו  ִאם  את.  ְלַחטָּ
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ַלּקֶֹדׁש  ְטהוֹרוֹת  ָהְרָפפוֹת,  לּויוֹת.  תְּ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ את.  ְוַלַחטָּ רּוָמה  ְוַלתְּ

את: אוֵֹמר, ָהְרָעדוֹת, ְטֵמאוֹת ַלַחטָּ

ְפָלה ְלתוְֹך  נָּ רּוָמה שֶׁ ל תְּ ֵבָלה שֶׁ )ג( דְּ

ֶיׁש  ִאם  ַוֲאָכָלּה,  ּוְנָטָלּה  את  ַחטָּ ֵמי 

ין ְטהוָֹרה,  ְטֵמָאה בֵּ ין  יָצה, בֵּ בֵּ ּה כַּ בָּ

ִים ְטֵמִאין, ְוָהאוְֹכָלּה ַחיָּב ִמיָתה.  ַהמַּ

ְטהוִֹרין,  ִים  ַהמַּ יָצה,  בֵּ כַּ ּה  בָּ ֵאין 

י יוֵֹסי אוֵֹמר,  ְוָהאוְֹכָלּה ַחיָּב ִמיָתה. ַרבִּ

הוֹר  ַהטָּ ְטהוִֹרים.  ִים  ַהמַּ הוָֹרה,  טְּ בַּ

ְלתוְֹך  ְוֻרּבוֹ  רֹאׁשוֹ  ִהְכִניס  את שֶׁ ְלַחטָּ

את, ִנְטָמא: ֵמי ַחטָּ
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ְבֵרי  ִמדִּ ַמִים  יַאת  בִּ עּון  ַהטָּ ל  כָּ )ד( 

ְוֶאת  ַהּקֶֹדׁש  ֶאת  א  ְמַטמֵּ תוָֹרה, 

ר,  ֲעשֵׂ ין ְוֶאת ַהמַּ רּוָמה ְוֶאת ַהֻחלִּ ַהתְּ

ְלַאַחר  ׁש.  ְקדָּ ַהמִּ יַאת  בִּ ַעל  ְוָאסּור 

א ֶאת ַהּקֶֹדׁש, ּופוֵֹסל ֶאת  יָאתוֹ, ְמַטמֵּ בִּ

י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים  ְבֵרי ַרבִּ רּוָמה, דִּ ַהתְּ

רּוָמה,  ּוַבתְּ ּקֶֹדׁש  בַּ ּפוֵֹסל  אוְֹמִרים, 

א ֶאל  ר. ְוִאם בָּ ֲעשֵׂ ין ּוַבמַּ ֻחלִּ ר בַּ ּוֻמתָּ

ין ְלַאַחר  ין ִלְפֵני ִביָאתוֹ בֵּ ׁש, בֵּ ְקדָּ ַהמִּ

יָאתוֹ, ַחיָּב: בִּ

ְבֵרי  ִמדִּ ַמִים  יַאת  בִּ עּון  ַהטָּ ל  כָּ )ה( 

ּופוֵֹסל  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאת  א  ְמַטמֵּ סוְֹפִרים, 

ר,  ֲעשֵׂ ין ּוַבמַּ ֻחלִּ ר בַּ רּוָמה, ּוֻמתָּ ֶאת ַהתְּ
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אוְֹסִרים  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ

ן.  ֻכלָּ ר בְּ יָאתוֹ, ֻמתָּ ר. ְלַאַחר בִּ ֲעשֵׂ מַּ בַּ

ין ִלְפֵני ִביָאתוֹ  ׁש, בֵּ ְקדָּ א ֶאל ַהמִּ ְוִאם בָּ

טּור: יָאתוֹ, פָּ ּוֵבין ְלַאַחר בִּ

ין  בֵּ ַמִים,  יַאת  בִּ עּון  ַהטָּ ל  כָּ )ו( 

סוְֹפִרים,  ְבֵרי  ִמדִּ ין  בֵּ תוָֹרה  ְבֵרי  ִמדִּ

ֵאֶפר  ְוֶאת  את,  ַחטָּ ֵמי  ֶאת  א  ְמַטמֵּ

ע  ַמגָּ את בְּ זֶּה ֵמי ַחטָּ את, ְוֶאת ַהמַּ ַחטָּ

ִים  ְוַהמַּ ר,  ְכשָׁ ַהמֻּ ָהֵאזוֹב  א.  ּוְבַמשָּׂ

הוֹר  ים, ּוְכִלי ֵריָקם ַהטָּ שִׁ ֵאיָנן ְמֻקדָּ שֶׁ

י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ א,  ּוְבַמשָּׂ ע  ַמגָּ בְּ את,  ְלַחטָּ

ע ֲאָבל  ַמגָּ ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, בְּ

א: לֹא ְבַמשָּׂ
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סּול.  ם ְלָוי, פָּ יֶּׁש לוֹ שֵׁ ל ֵאזוֹב שֶׁ )ז( כָּ

ֵאזוֹב  יוֹן,  ֵאזוֹב  ר.  שֵׁ כָּ ֶזה,  ֵאזוֹב 

ִרי,  ִמְדבָּ ֵאזוֹב  רוִֹמי,  ֵאזוֹב  ּכוֲֹחִלית, 

סּול.  פָּ ְטֵמָאה,  רּוָמה  תְּ ל  ְושֶׁ סּול.  פָּ

ר.  שֵׁ ל ְטהוָֹרה, לֹא ַיזֶּה. ְוִאם ִהזָּה, כָּ ְושֶׁ

ין לֹא ְביוְֹנקוֹת, ְולֹא ִבְתָמרוֹת.  ֵאין ַמזִּ

יַאת  בִּ ַעל  ַהּיוְֹנקוֹת  ַעל  ַחיִָּבין  ֵאין 

ַאף  אוֵֹמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ׁש.  ְקדָּ ַהמִּ

ַהּיוְֹנקוֹת,  ֵהן  ֵאּלּו  ָמרוֹת.  ַהתְּ ַעל  לֹא 

ּלֹא ָגָמלּו: ְבעוִֹלין שֶׁ גִּ

ּבוֹ  ְלַטֵהר  ר  שֵׁ כָּ בוֹ,  ִהזָּה  ֵאזוֹב שֶׁ )ח( 

ְוָנְפלּו  ָלֵעִצים  ִלְקטוֹ  צוָֹרע.  ַהמְּ ֶאת 

ר.  ָכשֵׁ ְוהּוא  בוֹ  ְמַנגְּ ִקין,  ַמשְׁ ָעָליו 
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ִקין,  ַמשְׁ ָעָליו  ְוָנְפלּו  ָלֳאָכִלין  טוֹ  ִלקְּ

טוֹ  ִלקְּ סּול.  פָּ ְגבוֹ,  נִּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 

י  ְבֵרי ַרבִּ ט ָלֳאָכִלין, דִּ ְמַלקֵּ את, כִּ ְלַחטָּ

י  ְוַרבִּ יוֵֹסי  י  ְוַרבִּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ֵמִאיר. 

ט ָלֵעִצים: ְמַלקֵּ ְמעוֹן אוְֹמִרים, כִּ שִׁ

ה ְקָלִחים ּוָבֶהם  לשָׁ )ט( ִמְצַות ֵאזוֹב, שְׁ

ל  י ְיהּוָדה אוֵֹמר, שֶׁ ה ִגְבעוִֹלין. ַרבִּ לשָׁ שְׁ

ה  לשָׁ יֶּׁש ּבוֹ שְׁ ה. ֵאזוֹב שֶׁ לשָׁ ה שְׁ לשָׁ שְׁ

גוֹ ְולֹא ֲאָגדוֹ,  סְּ גוֹ ְואוְֹגדוֹ. פִּ ְקָלִחים, ְמַפסְּ

ְולֹא ֲאָגדוֹ,  גוֹ  גוֹ, לֹא ִפסְּ ְולֹא ִפסְּ ֲאָגדוֹ 

ֵאזוֹב,  ִמְצַות  אוֵֹמר,  יוֵֹסי  י  ַרבִּ ר.  שֵׁ כָּ

ה ִגְבעוִֹלים,  לשָׁ ה ְקָלִחים ּוָבֶהם שְׁ לשָׁ שְׁ

הּוא: שֶׁ ל  כָּ יו  ְוַגְרדֻּמָּ ַנִים,  שְׁ ָיָריו  ּושְׁ
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ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ַח  ְזבֵּ ַהמִּ י  ָקְדשֵׁ )א( 

ּגּול  ּום פִּ ֶזה ִלְמִעיָלה, ּוְלַחיֵּב ֲעֵליֶהן ִמשּׁ

ִית ִמְצָטְרִפין  י ֶבֶדק ַהבַּ נוָֹתר ְוָטֵמא. ָקְדשֵׁ

י ֶבֶדק  ַח ְוָקְדשֵׁ ְזבֵּ י ַהמִּ ֶזה ִעם ֶזה. ָקְדשֵׁ

ִית ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִלְמִעיָלה: ַהבַּ

עוָֹלה ִמְצָטְרִפין  ה ְדָבִרים בָּ )ב( ֲחִמשָּׁ

ְוַהּסֶֹלת,  ְוַהֵחֶלב,  ר,  שָׂ ֶזה ִעם ֶזה, ַהבָּ

ּתוָֹדה,  בַּ ה  שָּׁ ְושִׁ ֶמן.  ְוַהשָּׁ ְוַהיִַּין, 

ְוַהיִַּין,  ְוַהּסֶֹלת,  ְוַהֵחֶלב,  ר,  שָׂ ַהבָּ

ּוְתרּוַמת  רּוָמה,  ֶחם. ַהתְּ ְוַהלָּ ֶמן,  ְוַהשֶּׁ

ַמאי,  דְּ ל  שֶׁ ר  ַמֲעשֵׂ ּוְתרּוַמת  ר,  ַמֲעשֵׂ

ּכּוִרים, ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם  ה, ְוַהבִּ ַהַחלָּ

ֶזה ֶלֱאסוֹר ּוְלַחיֵּב ֲעֵליֶהן ֶאת ַהחֶֹמׁש:
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ּגּוִלין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה.  ל ַהפִּ )ג( כָּ

ֶזה.  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ַהּנוָֹתִרין  ל  כָּ

ל  ֵבלוֹת ִמְצָטְרפוֹת זוֹ ִעם זוֹ. כָּ ל ַהנְּ כָּ

ם  דַּ ֶזה.  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ָרִצים  ַהשְּׁ

ָאַמר  ָלל  כְּ ִמְצָטְרִפין.  רוֹ  ּוְבשָׂ ֶרץ  ַהשֶּׁ

עּורוֹ  ְושִׁ ְמָאתוֹ  טֻּ שֶׁ ּכֹל  ַע,  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ

ֻטְמָאתוֹ  ֶזה.  ֶזה ִעם  ִמְצָטְרִפין  ִוין,  שָׁ

עּורוֹ ְולֹא ֻטְמָאתוֹ, לֹא  עּורוֹ, שִׁ ְולֹא שִׁ

ִמְצָטְרִפין  ֵאין  עּורוֹ,  שִׁ ְולֹא  ֻטְמָאתוֹ 

ֶזה ִעם ֶזה:

ִמְצָטְרִפין  ֵאין  ְוַהּנוָֹתר  ּגּול  ַהפִּ )ד( 

מוֹת.  ֵני שֵׁ ֵהם שְׁ ֵני שֶׁ ִמפְּ ֶזה,  ֶזה ִעם 

ר  ּוְבשַׂ ֵבָלה  ַהנְּ ְוֵכן  ֵבָלה,  ְוַהנְּ ֶרץ  ַהשֶּׁ
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ֶזה  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין  ֵאין  ת,  ַהמֵּ

ֵניֶהם. ָהאֶֹכל  שְׁ בִּ ל שֶׁ א ֲאִפּלּו ַכקַּ ְלַטמֵּ

ְטָמא  נִּ ְושֶׁ ְמָאה  ַהטֻּ ְבַאב  ְטָמא  נִּ שֶׁ

ְמָאה, ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה  ִבְוַלד ַהטֻּ

ֵניֶהם: שְׁ בִּ ל שֶׁ א ַכקַּ ְלַטמֵּ

ִלְפסוֹל  ִמְצָטְרִפין,  ָהֳאָכִלין  ל  כָּ )ה( 

י  תֵּ ְמזוֹן שְׁ ִויָּה ְבַכֲחִצי ְפָרס, בִּ ֶאת ַהגְּ

א  ְלַטמֵּ יָצה  ַכבֵּ בְּ ָלֵערּוב,  ְסֻעּדוֹת 

ְלהוָֹצַאת  רוֶֹגֶרת  ַכגְּ בְּ ֳאָכִלין,  ֻטְמַאת 

ּפּוִרים.  ַהכִּ יוֹם  בְּ ַכּכוֶֹתֶבת  בְּ ת,  בָּ שַׁ

ֶאת  ִלְפסוֹל  ִמְצָטְרִפין,  ִקין  שְׁ ַהמַּ ל  כָּ

לּוְגָמיו  ּוִבְמלֹא  ְרִביִעית,  בָּ ִויָּה  ַהגְּ

ּפּוִרים: יוֹם ַהכִּ בְּ
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ִמְצָטְרִפין  ֶרם  ַהכֶּ ְוִכְלֵאי  ָהָעְרָלה  )ו( 

ֵאיָנן  ְמעוֹן אוֵֹמר,  י שִׁ ַרבִּ ֶזה.  ִעם  ֶזה 

ק ְוָהעוֹר,  ק, ַהשַּׂ ֶגד ְוַהשַּׂ ִמְצָטְרִפין. ַהבֶּ

ץ, ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה.  פָּ ָהעוֹר ְוַהמַּ

ֵהן ְראּוִיין  ֵני שֶׁ ְמעוֹן אוֵֹמר, ִמפְּ י שִׁ ַרבִּ

ב: ֵמא מוֹשָׁ ִלטָּ

משניות אות ר'

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה  ז נוֵֹהג בָּ ית ַהגֵּ )א( ֵראשִׁ

ִבְפֵני  ּלֹא  ְושֶׁ ִית  ַהבַּ ְפֵני  בִּ ָלָאֶרץ, 

ין.  שִׁ ְבֻמְקדָּ לֹא  ֲאָבל  ין  ֻחלִּ בְּ ִית,  ַהבַּ

ָבה  ּוַבקֵּ ָחַיִים  ּוַבלְּ רוַֹע  זְּ בַּ חֶֹמר 

ָחַיִים  ְוַהלְּ רוַֹע  ַהזְּ שֶׁ ז,  ַהגֵּ ית  ֵמֵראשִׁ

ּוַבּצֹאן,  ָקר  בָּ בַּ נוֲֹהִגים  ָבה  ְוַהקֵּ
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ז, ֵאינוֹ  ית ַהגֵּ ה ּוַבּמּוָעט. ְוֵראשִׁ ֻרבֶּ מְּ בַּ

א ָבְרֵחלוֹת, ְוֵאינוֹ נוֵֹהג ֶאָלא  נוֵֹהג ֶאלָּ

ה: ַבְמֻרבֶּ

אי  מַּ שַׁ ית  בֵּ ה,  ְמֻרבֶּ הּוא  ה  ְוַכמָּ )ב( 

ֱאַמר )ישעיה  נֶּ י ְרֵחלוֹת, שֶׁ תֵּ אוְֹמִרים, שְׁ

י צֹאן.  תֵּ ָקר ּושְׁ ז( ְיַחיֶּה ִאיׁש ֶעְגַלת בָּ

ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ָחֵמׁש,  אוְֹמִרים,  ל  ִהלֵּ ּוֵבית 

י  )שמואל א כה( ָחֵמׁש צֹאן ֲעשּׂויוֹת. ַרבִּ

יָנס אוֵֹמר, ָחֵמׁש ְרֵחלוֹת  ן ַהְרכִּ דוָֹסא בֶּ

ַחיָּבוֹת  ּוְפָרס,  ָמֶנה  ָמֶנה  ּגוְֹזזוֹת 

אוְֹמִרים,  ַוֲחָכִמים  ז.  ַהגֵּ ית  ֵראשִׁ בְּ

ה  ֵהן. ְוַכמָּ ל שֶׁ ָחֵמׁש ְרֵחלוֹת ּגוְֹזזוֹת כָּ

ְסָלִעים  ָחֵמׁש  ַקל  ִמשְׁ לוֹ,  נוְֹתִנין 
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ִליל,  גָּ בַּ ְסָלִעים  ר  ֶעשֶׂ ֵהן  שֶׁ יהּוָדה,  בִּ

ּנּו  ִממֶּ ַלֲעׁשוֹת  ֵדי  כְּ ְולֹא צוִֹאי,  ן  ְמֻלבָּ

ן לוֹ,  תֶּ ֱאַמר )דברים יח( תִּ נֶּ ֶגד ָקָטן, שֶׁ בֶּ

יק  ִהְספִּ לֹא  ָנה.  ַמתָּ ֵדי  כְּ בוֹ  ֵהא  יְּ שֶׁ

נוֹ  ִלבְּ טּור.  פָּ ָבעוֹ,  צְּ שֶׁ ַעד  לוֹ  נוֹ  ִלתְּ

ל  ז צֹאנוֹ שֶׁ ְולֹא ְצָבעוֹ, ַחיָּב. ַהּלוֵֹקַח גֵּ

ַהּלוֵֹקַח  ז.  ַהגֵּ ית  ֵמֵראשִׁ טּור  פָּ ָנְכִרי, 

יֵּר ַהּמוֵֹכר,  ל ֲחֵברוֹ, ִאם שִׁ ז צֹאנוֹ שֶׁ גֵּ

ַחיָּב.  ַהּלוֵֹקַח  יֵּר  שִׁ לֹא  ַחיָּב.  ַהּמוֵֹכר 

חּופוֹת ּוְלָבנוֹת,  ֵני ִמיִנין, שְׁ ָהיּו לוֹ שְׁ

ְלָבנוֹת,  לֹא  ֲאָבל  חּופוֹת  שְׁ לוֹ  ָמַכר 

נוֵֹתן  ֶזה  ְנֵקבוֹת,  לֹא  ֲאָבל  ְזָכִרים 

ְלַעְצמוֹ ְוֶזה נוֵֹתן ְלַעְצמוֹ:
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ל  כָּ ִביִעית.  ַלשְּׁ ֲאָרצוֹת  לֹׁש  שָׁ )א( 

ָרֵאל  ֶהֱחִזיקּו עוֵֹלי ָבֶבל, ֵמֶאֶרץ ִישְׂ שֶׁ

ִזיב, לֹא ֶנֱאָכל ְולֹא ֶנֱעָבד. ְוָכל  ְוַעד כְּ

ְוַעד  ִזיב  ִמכְּ ִמְצַרִים,  עוֵֹלי  ֶהֱחִזיקּו  שֶׁ

לֹא  ֲאָבל  ֶנֱאָכל,  ֲאָמָנה,  ְוַעד  ָהר  ַהנָּ

ְוִלְפִנים,  ּוֵמֲאָמָנה  ָהר  ַהנָּ ִמן  ֶנֱעָבד. 

ֶנֱאָכל ְוֶנֱעָבד:

ֲאָבל  סּוְרָיא,  בְּ לּוׁש  תָּ בַּ ין  עוֹשִׂ )ב( 

ְודוְֹרִכין  ְוזוִֹרין  ין  שִׁ דָּ ר.  ֻחבָּ ַבמְּ לֹא 

ְולֹא  קוְֹצִרין  לֹא  ֲאָבל  ִרין,  ּוְמַעמְּ

י  ָלל ָאַמר ַרבִּ ְולֹא מוְֹסִקין. כְּ בוְֹצִרין 

ֶאֶרץ  ר בְּ ּיוֵֹצא בוֹ ֻמתָּ כַּ ל שֶׁ ֲעִקיָבא, כָּ

סּוְרָיא: ין אוֹתוֹ בְּ ָרֵאל, עוֹשִׂ ִישְׂ
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ִמים  שָׁ גְּ ֲעֵליֶהם  יְָּרדּו  שֶׁ ָצִלים  בְּ )ג( 

חוִֹרין,  ֶהם שְׁ לָּ חּו, ִאם ָהיּו ֶהָעִלין שֶׁ ְוִצמֵּ

ִרין.  ֻמתָּ ֵאּלּו  ֲהֵרי  הוִֹריקּו,  ֲאסּוִרין. 

ִאם  אוֵֹמר,  ַאְנִטיְגנוֹס  ֶבן  ֲחִניָנא  י  ַרבִּ

ֶהן, ֲאסּוִרין.  לָּ ָעִלין שֶׁ ֵלׁש בֶּ ְיכוִֹלין ְלִהתָּ

ִרין: ֻמתָּ ִביִעית,  שְׁ מוָֹצֵאי  ן,  כֵּ ּוְכֶנֶגד 

ָיָרק  ח  ִלקַּ ָאָדם  ר  ֻמתָּ ֵמֵאיָמַתי  )ד( 

ַכּיוֵֹצא  ה  יֵָּעשֶׂ ִמשֶּׁ ִביִעית,  שְׁ מוָֹצֵאי  בְּ

י,  ר ָהָאִפיל. ַרבִּ יר, ֻהתַּ כִּ ה ַהבַּ בוֹ. ָעשָׂ

ִביִעית ִמיָּד: מוָֹצֵאי שְׁ ח ָיָרק בְּ יר ִלקַּ ִהתִּ

ֵרָפה ּוֵפרוֹת  ֶמן שְׂ )ה( ֵאין מוִֹציִאין שֶׁ

ִביִעית ֵמָהָאֶרץ ְלחּוָצה ָלָאֶרץ. ָאַמר  שְׁ
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ְבֵפרּוׁש,  י  ַמְעתִּ שָׁ ְמעוֹן,  שִׁ י  ַרבִּ

מוִֹציִאין  ְוֵאין  ְלסּוְרָיא  ּמוִֹציִאין  שֶׁ

ְלחּוָצה ָלָאֶרץ:

ֵמחּוָצה  רּוָמה  תְּ ְמִביִאין  ֵאין  )ו( 

ִשְמעוֹן,  י  ַרבִּ ָאַמר  ָלָאֶרץ.  ָלָאֶרץ 

ִמּסּוְרָיא  ִביִאין  מְּ שֶׁ ֵפרּוׁש,  בְּ י  ַמְעתִּ שָׁ

ְוֵאין ְמִביִאין ִמחּוָצה ָלָאֶרץ:

משניות אות ת'

י  ַחר, ַעד ֲחצוֹת. ַרבִּ ת ַהשַּׁ ִפלַּ )א( תְּ

עוֹת.  שָׁ ע  ַאְרבַּ ַעד  אוֵֹמר,  ְיהּוָדה 

י ְיהּוָדה  ְנָחה ַעד ָהֶעֶרב. ַרבִּ ת ַהמִּ ִפלַּ תְּ

ת ָהֶעֶרב  ִפלַּ ְנָחה. תְּ ַלג ַהמִּ אוֵֹמר, ַעד פְּ
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ל ַהּיוֹם.  ל מּוָסִפין כָּ ֵאין ָלּה ְקַבע. ְושֶׁ

עוֹת: ַבע שָׁ י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ַעד שֶׁ ַרבִּ

ל  לֵּ ָנה ָהָיה ִמְתפַּ ן ַהקָּ י ְנחּוְנָיא בֶּ )ב( ַרבִּ

ּוִביִציָאתוֹ  ְדָרׁש  ַהמִּ ְלֵבית  ְכִניָסתוֹ  בִּ

קוֹם  מָּ ַמה  לוֹ,  ָאְמרּו  ְקָצָרה.  ה  ִפלָּ תְּ

ְכִניָסִתי ֲאִני  ה זוֹ. ָאַמר ָלֶהם, בִּ ִלְתִפלָּ

ָקָלה ַעל ָיִדי,  ּלֹא ֶתֱאַרע תְּ ל שֶׁ לֵּ ִמְתפַּ

ּוִביִציָאִתי ֲאִני נוֵֹתן הוָֹדָיה ַעל ֶחְלִקי:

יוֹם  ָכל  בְּ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  גַּ ן  ַרבָּ )ג( 

י  ַרבִּ ֵרה.  ֶעשְׂ מוֶֹנה  שְׁ ָאָדם  ל  לֵּ ִמְתפַּ

ֵרה.  ֶעשְׂ מוֶֹנה  שְׁ ֵמֵעין  אוֵֹמר,  ַע  ְיהוֹשֻׁ

תוֹ  גּוָרה ְתִפלָּ י ֲעִקיָבא אוֵֹמר, ִאם שְׁ ַרבִּ
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ְוִאם  ֵרה  ֶעשְׂ מוֶֹנה  שְׁ ל  לֵּ ִיְתפַּ ִפיו,  בְּ

ֵרה: מוֶֹנה ֶעשְׂ ָלאו, ֵמֵעין שְׁ

תוֹ  ה ְתִפלָּ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר, ָהעוֹשֶׂ )ד( ַרבִּ

ַע  י ְיהוֹשֻׁ ֲחנּוִנים. ַרבִּ תוֹ תַּ ִפלָּ ְקַבע, ֵאין תְּ

ל  לֵּ ָנה, ִמְתפַּ ְמקוֹם ַסכָּ ְך בִּ אוֵֹמר, ַהְמַהלֵּ

ם ֶאת  ע ַהשֵּׁ ה ְקָצָרה. אוֵֹמר, הוֹשַׁ ִפלָּ תְּ

ת  ָרשַׁ ָכל פָּ ָרֵאל, בְּ ֵאִרית ִישְׂ ָך ֶאת שְׁ ַעמְּ

רּוְך  בָּ ְלָפֶניָך.  ָצְרֵכיֶהם  ִיְהיּו  ָהִעּבּור 

ה: ִפלָּ ה ה' ׁשוֵֹמַע תְּ ַאתָּ

)ה( ָהָיה רוֵֹכב ַעל ַהֲחמוֹר, ֵיֵרד. ְוִאם 

ָניו, ְוִאם  ֵאינוֹ ָיכוֹל ֵליֵרד, ַיֲחִזיר ֶאת פָּ
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ָניו, ְיַכוֵּן ֶאת  ֵאינוֹ ָיכוֹל ְלַהֲחִזיר ֶאת פָּ

ים: ָדשִׁ ית קֶֹדׁש ַהקֳּ ֶנֶגד בֵּ ִלּבוֹ כְּ

רוֹן  ַבקָּ אוֹ  ִפיָנה  סְּ בַּ ב  יוֹשֵׁ ָהָיה  )ו( 

ית  ֶנֶגד בֵּ ה, ְיַכוֵּן ֶאת ִלּבוֹ כְּ אוֹ ָבַאְסדָּ

ים: ָדשִׁ קֶֹדש ַהקֳּ

ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר, ֵאין  י ֶאְלָעָזר בֶּ )ז( ַרבִּ

ִעיר.  ֶחֶבר  בְּ א  ֶאלָּ ַהּמּוָסִפין  ת  ִפלַּ תְּ

ּלֹא  ֶחֶבר ִעיר ְושֶׁ ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, בְּ

מוֹ,  י ְיהּוָדה אוֵֹמר ִמשְּׁ ְבֶחֶבר ִעיר. ַרבִּ

ַהיִָּחיד  ִעיר,  ֶחֶבר  יֵּׁש  שֶׁ ָמקוֹם  ל  כָּ

ת ַהּמּוָסִפין: ִפלַּ טּור ִמתְּ פָּ
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 ’מסכת מקואות פרק ז
)אותיות נשמה( 

ְולֹא  ְקֶוה  ַהמִּ ֶאת  ַמֲעִלין  ֵיׁש  )א( 

לֹא  ַמֲעִלין,  ְולֹא  ּפוְֹסִלין  ּפוְֹסִלין, 

ַמֲעִלין ְולֹא ּפוְֹסִלין. ֵאּלּו ַמֲעִלין ְולֹא 

פוֹר,  ְוַהכְּ ָרד,  ְוַהבָּ ֶלג,  ַהשֶּׁ ּפוְֹסִלין: 

רוֹק.  ַהנָּ יט  ְוַהטִּ ַלח,  ְוַהמֶּ ִליד,  ְוַהגְּ

ָמֵעאל  י ִישְׁ י ֲעִקיָבא: ָהָיה ַרבִּ ָאַמר ַרבִּ

ַמֲעֶלה  ֵאינוֹ  ֶלג  ַהשֶּׁ לוַֹמר:  י  ֶנְגדִּ כְּ ן  דָּ

ֵמיְדָבא  י  ַאְנשֵׁ ְוֵהִעידּו  ְקֶוה.  ַהמִּ ֶאת 

ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר  שֶׁ מוֹ,  ִמשְּׁ

י יוָֹחָנן  ה. ַרבִּ ִחלָּ תְּ ֶלג ַוֲעׁשּו ִמְקֶוה בַּ שֶׁ

יַצד  ִים. כֵּ מַּ ָרד כַּ ן נּוִרי אוֵֹמר: ֶאֶבן ַהבָּ בֶּ

יֶּׁש ּבוֹ  ַמֲעִלין ְולא ּפוְֹסִלין? ִמְקֶוה שֶׁ
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ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם  ַאְרבָּ

ְסָאה ְלתוֹכוֹ, ְוֶהֱעַלּתּו, ִנְמְצאּו ַמֲעִלין 

ְולֹא ּפוְֹסִלין. 
לוגין  בשלשה  פוסלין.  ולא  סאה:  לארבעים  משלימין  מעלין.  יש 

שאובין. וכולהו מפרש כיצד: הכפור. גשמים שיורדין נקפים: גליד. 

מים שקפאו על פני הארץ או על פני המים: טיט הנרוק. טיט רך 

ורקיק שנעשה כמו רוק: אבן הברד כמים. כמים שאובים דאמרינן 

לקמן פוסלים ולא מעלים. ואין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. והלכה 

כעדותן של אנשי מידבא שעושין מקוה מן השלג אפילו לכתחלה: 

שאובין.  לוגין  בשלשה  פוסלין.  ולא  שהשלימוהו.  מעלין.  נמצאו 

שהרי סאה היא הרבה יותר משלשה לוגין, ולא נפסל המקוה בכך: 

ִים  ַמֲעִלין: ַהמַּ ּפוְֹסִלין ְולא  ֵאּלּו  )ב( 

ּוֵמי  ְטהוִֹרים,  ין  בֵּ ְטֵמִאים  ין  בֵּ

ַעד  ֶמד  ְוַהתֶּ ָלקוֹת,  שְׁ ּוֵמי  ים,  ְכָבשִׁ

ְולא  ּפוְֹסִלין  יַצד  כֵּ ֶהֱחִמיץ.  ּלֹא  שֶׁ

ִעים  ַאְרבָּ ּבוֹ  יֶּׁש  שֶׁ ִמְקֶוה  ַמֲעִלין? 

ֵמֶהן  ְוָנַפל  ֻקְרטוֹב,  ָחֵסר  ְסָאה 
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ֻקְרטוֹב ְלתוֹכוֹ - לֹא ֶהֱעָלהּו; ּפוְֹסלוֹ 

ִקין,  שְׁ ַהמַּ ָאר  שְׁ ֲאָבל  ין.  ֻלגִּ ה  לשָׁ שְׁ בִּ

ֶמד  ְוַהתֶּ ְרָיס,  ְוַהמֻּ יר,  ְוַהצִּ ֵפרוֹת,  ּוֵמי 

ָעִמים ַמֲעִלין ּוְפָעִמים  ֶהֱחִמיץ - פְּ ִמשֶּׁ

יֶּׁש  שֶׁ ִמְקֶוה  יַצד?  כֵּ ַמֲעִלין.  ֵאיָנן  שֶׁ

ָנַפל  ַאַחת,  ָחֵסר  ְסָאה  ִעים  ַאְרבָּ ּבוֹ 

ְלתוֹכוֹ ְסָאה ֵמֶהם - לֹא ֶהֱעַלּתּו. ָהיּו 

ְוָנַטל  ְסָאה  ָנַתן  ְסָאה,  ִעים  ַאְרבָּ ּבוֹ 

ר.  שֵׁ ְסָאה - ֲהֵרי ֶזה כָּ
המים. שאובין. בין טמאין בין טהורים: מי כבשים. מים שכבשו בהן 

זיתים או מיני ירקות: ומי שלקות. מים ששלקו בהן שלקות: והתמד. 

חרצנים וזגים או שמרים שנתן עליהן מים: עד שלא החמיץ. דאם 

החמיץ נידון כמי פירות: קורטוב. אחד מששים וארבע בלוג: פעמים 

מעלין. כדמפרש, כשיש במקוה ארבעים סאה מים כשרים ונתן בו 

סאה מי פירות, ואח״כ נטל סאה ממנו מים ומי פירות מעורבים יחד, 

הרי כל הסאה של מי פירות שנשארה במקוה משלימים את המקוה: 

פעמים אין מעלין. כדקתני במקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת: 
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י ֲעָנִבים,  י ֵזיִתים ְוַסלֵּ )ג( ֵהִדיַח ּבוֹ ַסלֵּ

י יוֵֹסי אוֵֹמר:  ר. ַרבִּ שֵׁ ּנּו ֶאת ַמְרָאיו - כָּ ְושִׁ

ין,  ה ֻלגִּ לשָׁ שְׁ ַבע ּפוְֹסִלין אוֹתוֹ בִּ ֵמי ַהצֶּ

ַמְרֶאה.  ּנּוי  שִׁ בְּ אוֹתוֹ  ּפוְֹסִלין  ְוֵאיָנן 

ּנּו ֶאת ַמְרָאיו  ָנַפל ְלתוֹכוֹ ַיִין ּוׂמַחל, ְושִׁ

לוֹ  ין  ַיְמתִּ ַיֲעשֶׂה?  יַצד  כֵּ סּול.  פָּ  -

ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו  ִמים,  שָׁ גְּ יְֵּרדּו  שֶׁ ַעד 

ִעים ְסָאה,  ִים. ָהיּו ּבוֹ ַאְרבָּ ְלַמְרֵאה ַהמַּ

יְַּחְזרּו  ֵתף ְונוֵֹתן ְלתוֹכוֹ, ַעד שֶׁ כָּ א בַּ ְמַמלֵּ

ִים.  ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהמַּ

מראה:  שינוי  חשיבא  לא  כלים  דהדחת  כשר.  מראיו  את  ושינו 

ואין פוסלים אותו בשינוי מראה. משום דצבעא לית ביה מששא: 

מוחל. מים היוצאים מן הזיתים: ימתין עד שירדו גשמים. דלמלאות 

לוגין:  בשלשה  נפסל  שהוא  עסקינן,  דבחסר  אפשר,  אי  בכתף 

לעולם:  אותו  פוסלים  השאובים  אין  שלם  דמקוה  בכתף.  ממלא 
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ּנּו  ְושִׁ ׂמַחל,  אוֹ  ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל  )ד( 

ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם ֵאין ּבוֹ ַמְרֵאה ַמִים 

ִעים ְסָאה - ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְטּבׂל ּבוֹ.  ַאְרבָּ

ארבעים  במקוה  אין  אם  סאה.  ארבעים  מים  מראה  בו  אין 

אפילו  מקוה  באותו  יטבול  לא  מים,  מראה  בהן  שיש  סאה 

טבילה:  לו  עלתה  לא  טבל  ואם  מים,  מראה  בו  שיש  צד  באותו 

ְוָנַפל ְלתוָֹכן  ין ַמִים,  ה ֻלגִּ לֹשָׁ )ה( שְׁ

ַמְרֵאה  כְּ ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ַיִין,  ֻקְרטוֹב 

ָסלּוהּו.  פְּ לֹא   - ְקֶוה  ַלמִּ ְוָנְפלּו  ַהיִַּין, 

ין ַמִים ָחֵסר ֻקְרטוֹב, ְוָנַפל  ה ֻלגִּ לשָׁ שְׁ

ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ָחָלב,  ֻקְרטוֹב  ְלתוָֹכן 

לֹא   - ְקֶוה  ַלמִּ ְוָנְפלּו  ִים,  ַהמַּ ַמְרֵאה  כְּ

אוֵֹמר:  נּוִרי  ן  בֶּ יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ָסלּוהּו.  פְּ

ְרֶאה.  ַהּכֹל הוֵֹלְך ַאַחר ַהמַּ
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פירות  ומי  כיין,  נראין  והן  הואיל  פסלוהו.  לא  למקוה  ונפלו 

פי  על  אף  המראה.  אחר  הולך  הכל  לוגין:  בשלשה  פוסלין  אין 

לפסול,  לוגין  שלשה  שיעור  במים  ואין  המקוה  פוסל  החלב  שאין 

חשבינן  כמים,  שנראין  לוגין  שלשה  כאן  שיש  כיון  מקום  מכל 

נורי:  בן  יוחנן  כרבי  הלכה  ואין  ופוסלין.  מים  כולן  כאילו  להו 

ְסָאה  ִעים  ַאְרבָּ ּבוֹ  יֶּׁש  שֶׁ ִמְקֶוה  )ו(  

ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ַנִים  שְׁ ָיְרדּו  ְמֻכוָּנוֹת, 

ָטֵמא.  ִני  ְוַהשֵּׁ ָטהוֹר,  ָהִראׁשוֹן   - ֶזה 

ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם  אוֵֹמר:  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ

ַאף   - ִים  מַּ בַּ נוְֹגעוֹת  ִראׁשוֹן  ל  שֶׁ

גוֹס,  ַהסְּ ֶאת  ּבוֹ  יל  ִהְטבִּ ָטהוֹר.  ִני  ַהשֵּׁ

ִים - ָטהוֹר.  מַּ ְוֶהֱעָלהּו, ִמְקָצתוֹ נוֵֹגַע בַּ

יהַּ  ִהְגבִּ יָון שֶׁ ל עוֹר, כֵּ ֶסת שֶׁ ְוַהכֶּ ר  ַהכַּ

ִים  ַהמַּ  - ִים  ַהמַּ ִמן  שְִׂפתוֵֹתיֶהם 

ַיֲעשֶׂה?  יַצד  כֵּ אּוִבין.  שְׁ תוָֹכן  בְּ שֶׁ

ֶרְך ׁשּוֵליֶהם.  יָלן ּוַמֲעֶלה אוָֹתם דֶּ ַמְטבִּ
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אף  ראשון:  של  בטבילתו  המקוה  שיעור  חסר  דודאי  טמא.  והשני 

השני טהור. דאמרינן גוד אחית, והוי כאילו המים שהעלה הראשון 

ופירשו  כלום.  משיעורו  נחסר  ולא  מקוה  למי  מחוברין  הן  בגופו 

בגמרא דחגיגה דלא טיהר רבי יהודה אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה 

למעשר  טהור  או שהיה  למעשר,  טהור  להיות  וטבל  לחולין  טהור 

גמורה לטהרה,  להיות טהור לתרומה. אבל לעלות מטומאה  וטבל 

דברי הכל טמא. ואין הלכה כר' יהודה: סגוס. בגד צמר עב, וקורין 

לו בערבי אלבורנו״ס, ובולע מים הרבה: מקצתו נוגע במים טהור. 

לאחר  אדם  בו  וטבל  איירי  מצומצמות  סאה  מ'  בו  שיש  ובמקוה 

שיעור  אע״פ שנחסר  הטובל  האיש  טהור  הסגוס,  את  בו  שהטביל 

מקוה בטבילת הסגוס, מאחר שמקצת הסגוס נוגע במים. ור' יהודה 

היא דסבירא ליה אמרינן גוד אחית: המים שבתוכן שאובים. וחוזרים 

ופוסלים את המקוה בשלשה לוגים. שהרי לא היו בו אלא ארבעים 

סאה מכוונות ונתחסר כשהגביה שפתותיהן מן המים: ומעלה אותם 

דרך שוליהם. כדי שלא יפלו המים שבתוכן למקוה ויפסלו כל מימיו: 

ה, ַאף ַעל  טָּ ּבוֹ ֶאת ַהמִּ יל  ִהְטבִּ )ז(  

ֶהָעֶבה  ִטיט  בְּ ׁשוְֹקעוֹת  ַרְגֶליָה  שֶׁ י  פִּ

ִמין.  ְמַקדְּ ִים  ַהמַּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ְטהוָֹרה,   -

ִדין, ּכוֵֹבׁש ֲאִפּלּו  יָמיו ְמֻרדָּ מֵּ ִמְקֶוה שֶׁ

ֵדי  ֲחִביֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים, כְּ

ְויוֵֹרד ְוטוֵֹבל. ַמַחט  ִים,  חּו ַהמַּ ְתפְּ יִּ שֶׁ
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ָעָרה,  ַהמְּ ַמֲעלוֹת  ַעל  ְנתּוָנה  ִהיא  שֶׁ

ָעַבר  יָון שֶׁ ִים, כֵּ מַּ ָהָיה מוִֹליְך ּוֵמִביא בַּ

ל - ְטהוָֹרה.  ָעֶליָה ַהגַּ
הטביל בו את המטה. שרגליה גבוהות, ואי אפשר להטבילה כולה 

שוקעות  רגליה  אא״כ  מצומצם  ששיערו  כזה  קטן  במקוה  כאחת 

בטיט: העבה. שאינו נרוק ואין מטבילין בו: שהמים מקדמין. להטביל 

מרודדים.  שמימיו  הוטבלו:  ובמים  בטיט,  שישקעו  קודם  הרגלים 

מתפשטים  והמים  רחב  שהמקוה  מחמת  עמוקים,  המים  שאין 

במים  מתכסה  גופו  כל  אין  סאה  ארבעים  בו  שיש  ואע״פ  בכולו. 

בבת אחת: כובש. לצד אחד של מקוה: אפילו חבילי עצים וקנים. 

ואע״ג דנראה כמקוה שחלקו, אפילו הכי הואיל והמים נכנסין ביניהן 

פני  על  צפים  והקנים  מפני שהעצים  דנקט,  וכובש  חלוק.  הוי  לא 

היה  המים:  תחת  שיכנסו  כדי  אבנים  עליהם  לכבוש  וצריך  המים, 

מוליך ומביא במים. מנענע המים בידיו: כיון שעבר הגל. של מים על 

המעלה של מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי הגל על המחט, טהורה. 

ולפי שהמחט דקה וקטנה וירא פן תפול במים, דרך להטבילה כן: 
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א ְלֵמיַמר  ישָׁ א, ָלא ִסיֵּים ּבּוִציָנא ַקדִּ י ַאבָּ ָאַמר ִרבִּ
ַתְבָנא, ָסַבְרָנא  ָככּו ִמּלוֹי, ַוֲאָנא כָּ תְּ ִאשְׁ ים, ַעד דְּ ַחיִּ
א,  ַמְעָנא. ְוָלא ָזִקיְפָנא ֵרישָׁ ב ְטֵפי, ְוָלא שְׁ ְלִמְכתַּ
ָלא.  כְּ ְנהוָֹרא ֲהָוה ָסִגי, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְלִאְסתַּ דִּ
ְוָאַמר  ָקאֵרי  ַמְעָנא ָקָלא דְּ ֲעַזַעָנא, שְׁ ָהִכי ִאְזדַּ ַאדְּ
ָלְך.  יוִֹסיפּו  לוֹם  ְושָׁ ים  ַחיִּ נוֹת  ּושְׁ ָיִמים   אֶֹרְך 
ה ּלוֹ  ָך ָנַתתָּ ַאל ִממְּ ים שָׁ ַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא, ַחיִּ שְׁ
ל ַההּוא יוָֹמא, ָלא ַאְפִסיק  אֶֹרְך ָיִמים עוָֹלם ַוֵעד.  כָּ
ָלא  יּה, דְּ ָמֵטי ְלַגבֵּ יָתא, ְוָלא ֲהָוה ַמאן דְּ א ִמן בֵּ ֶאשָּׁ
ל ַההּוא  סּוֲחָרֵניּה. כָּ א ֲהָוה בְּ ְנהוָֹרא ְוֶאשָּׁ ָיִכילּו דִּ
ָאִזיל  דְּ ַתר  בָּ ְוָגֵעיָנא.  ַאְרָעא,  ַעל  ָנִפיְלָנא  יוָֹמא 
ים,  ָדשִׁ א קֶֹדׁש ַהקֳּ ישָׁ א, ֲחִמיָנא ְלבּוִציָנא ַקדִּ ֶאשָּׁ
ִכיב ַעל ְיִמיֵניּה,  ף שָׁ ק ִמן ָעְלָמא, ִאְתֲעטָּ לַּ ִאְסתְּ דְּ
ְוָנִטיל  ֵריּה,  בְּ ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ ָקם  ַחְייִכין.  ְוַאְנּפוֹי 
ְתחוֹת  דִּ ַעְפָרא  ָלִחיְכָנא  ַוֲאָנא  לוֹן,  יק  ְוָנשִׁ ְידוֹי 
ָלא.  י, ְוָלא ָיִכילּו ְלַמלְּ עּו ַחְבַרָייא ְלִמְבכֵּ ַרְגלוֹי. בָּ
ֵריּה  בְּ ֶאְלָעָזר  י  ְוִרבִּ ִבְכָיה,  בְּ ַחְבַרָייא  ארּו  שָׁ
ּפּוֵמיּה.  ח  ְלִמְפתַּ ָיִכיל  ְוָלא  ִזְמִנין,  ַלת  תְּ ָנִפיל 
ַחד  ֲהווֹ,  ַלת  תְּ א.  ַאבָּ א  ַאבָּ ְוָאַמר,  ַתח  פָּ ְלָבַתר 
ָטאִסין,  ָראן  ִצפֳּ ֵחיָוָתא,  נּוד  תְּ א  תָּ ַהשְׁ ִאְתֲחָזרּו. 
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הּו  לְּ ְוַחְבַריָּיא כֻּ א,  א ַרבָּ ַימָּ אן דְּ נּוְקבָּ ָען בְּ קְּ תַּ ִמשְׁ
י ִחיָּיא ַעל ַרְגלוֹי ְוָאַמר, ַעד  ָמא. ָקם ִרבִּ ְתָיין דָּ שַׁ
א  תָּ ַהשְׁ ֲעָלן.  ל   כַּ ִמְסתְּ א  ישָׁ ַקדִּ ּבּוִציָנא  א  תָּ ַהשְׁ
ָקם  יָקֵריּה.  בִּ ָלא  דְּ תַּ ְלִאשְׁ א  ֶאלָּ ן,  ִעדָּ הּוא  ָלאו 
ִטיְקָרא  בְּ ֵליּה  ַנְטלּו  א,  ַאבָּ י  ְוִרבִּ ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ
ְוָכל  ַחְבַרָייא,  דְּ ִעְרּבּוְבָיא  ָחָמא  ַמאן  ִסיְקָלא,  דְּ
פּוְרֵייּה,  בְּ יּה  בֵּ ְסִליקּו  ֵריִחין  ָסִליק  ֲהָוה  יָתא  בֵּ
א.  י ַאבָּ י ֶאְלָעָזר ְוִרבִּ א ִרבִּ יּה, ֶאלָּ ׁש בֵּ מַּ תְּ ְוָלא ִאשְׁ

ִרי  ִצפֳּ ְכַפר  דִּ ִריִסין  תְּ ּוָמאֵרי  ְטִריִקין,  ָאתּו 
ְקִטיִרין,  בִּ ַצְווִחין  ְמרוְֹנָיא,  ֵני  בְּ הּו  בְּ ְוַטְרָדאן 
ָנַפק ּפּוְרָייא,  ַתר דְּ ן. בָּ מָּ ר תַּ ָלא ִיְתְקבַּ יבּו דְּ ָחשִׁ דְּ
יּה,  ַקמֵּ ָלִהיט  ֲהָוה  א  ְוֶאשָּׁ ֲאִויָרא.  בַּ ָסִליק  ֲהָוה 
ְלִהיּלּוָלא  ָנׁשּו  ְוִאְתכְּ ְוָאתּו,  עּולּו  ָקָלא,  שְָׁמעּו 
בוָֹתם.  כְּ לוֹם ָינּוחּו ַעל ִמשְׁ ְמעוֹן, ָיבֹא שָׁ י שִׁ ִרבִּ דְּ

ֶזה  א,  ְמַעְרתָּ בִּ ָקָלא  ְמעּו  שָׁ א  ִלְמַעְרתָּ ָעאל  ד  כַּ
ָמה  כַּ ַמְמָלכוֹת,  יז  ַמְרגִּ ָהָאֶרץ  ַמְרִעיׁש  ָהִאיׁש 
ָנא  ִגיָנְך, דְּ ין בְּ יוָֹמא דֵּ ִכין בְּ כְּ תַּ ְרִקיָעא ִמשְׁ ְטִרין בִּ פִּ
יּה  בֵּ ח  בַּ תְּ ִמשְׁ ָמאֵריּה  דְּ יוָֹחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ִרבִּ
ָמה  כַּ א.  ְוַתתָּ א  ְלֵעילָּ ָאה חּוָלֵקיּה  ַזכָּ יוָֹמא.  ָכל  בְּ
ה  ַמר ְוַאתָּ ְמָרן ֵליּה, ָעֵליּה ִאתְּ ִאין ִמְסתַּ ִניִזין ִעלָּ גְּ
ַהיִָּמין: ְלֵקץ  ְלגוָֹרְלָך  ְוַתֲעמוֹד  ְוָתנּוַח  ץ  ַלקֵּ ֵלְך 
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ָפֶניָך ְיהוָׂה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו  ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ל  ַקבֵּ תְּ נּו, ַמִציֵלנּו ּבוְֹרֵאנּו יוְֹצֵרנּו ְועוֵֹשׂנּו, שֶׁ ַמְלכֵּ

ְלָפֶניָך,  ָלַמְדנּו  ר  ֲאשֶׁ ִלּמּוֵדנּו  ּוְבַרֲחִמים  ֶחֶסד  בְּ

פלונית.  בן  פלוני  ַמת  ִנשְׁ ֶנֶפׁש  וִלְמנּוַחת  ִלְזכּות 

ְכבוֶֹדָך  א  ִכסֵּ ִלְפֵני  רּוַח  ּוְלַנַחת  ְלָרצוֹן  ַויֲַּעלּו 

ֵדי  ָך, כְּ ְפַעת ִיְפַעת אוֹרוֹת ַטלֶּ יַע ָעֶליָה שִׁ פִּ ְלַהשְׁ

ֶניָך ְוֵלְהנוֹת  אוֹר פָּ ֵנס ְלַגן ֵעֶדן ֶעְליוֹן, ְלאוֹר בְּ כָּ תִּ שֶׁ

ַגן  בְּ ְנכוָֹנה  ְמנּוָחה  ָלּה  ְוִתְהֶיה  ִכיָנְתָך.  שְׁ יו  ִמזִּ

יִקים.  ל ַצדִּ ן שֶׁ ְמִחַצתָּ ל ַהיִָּמים בִּ ֵעֶדן מוָֹשָבּה כָּ

ְלַהְמִליץ  ַמְעָלה  ֲהמוֵֹני  ַמְלָאִכים  ָעֶליָה  ַויַַּעְמדּו 

ל  ְקְראּו ְלָפֶניָך ְזֻכּיוֶֹתיָה. ּוִבְזכּות כָּ ֲעָדּה. ַויִּ טוֹב בַּ

מוֹת ְוַהֵצרּוִפים ְוַהּסוֹדוֹת ַהּיוְֹצִאים ְוָהְרמּוִזים  ַהשֵּׁ

נוֹת  ָקְרבָּ ֶלנָּה כְּ ַמְדנּו ְתַקבְּ לָּ ּמּוד שֶׁ לִּ ְוָהְמצָֹרִפים בַּ

א  ֲעֶנה נוָֹראוֹת ְלַכלֵּ ּוְמָנחוֹת ְוִנחוִֹחים, ּוְבֶצֶדק תַּ

ַמִים  ַער ַהשָּׁ חּו ָלּה שַׁ את. ְוִיְפתְּ ע ּוְלָהֵתם ַחטָּ שַׁ ַהפֶּ

ְמעוֹן  ְוַעל ֵמי ְמנּוחוֹת ְיַנֲהלּוָה ִויַלוּוָה, ְויוִֹשיבּוָה בִּ

ֵסֶתר  בְּ ְוַיְסִתירּוָה  בוֶֹדָך,  כְּ ן  כַּ ִמשְׁ ּוְמקוֹם  יֶתָך  בֵּ

יָעּה  ּוְלהוֹשִׁ יָלּה  ְלַהצִּ ֶחְביוֹן,  רּום  ׁשוֵֹכן  ֶעְליוֹן, 
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ּה  ְמנּוַחתָּ ְוִתְהֶיה  ָרִעים  ּוִמְמַקְטְרִגים  ָרע  ָטן  ִמשָּׂ

ִדְכִתיב  כְּ ָוֶבַטח.  ֵקט  ַהשְׁ לוֹם  שָׁ ְמנּוַחת  בִּ בוֹד  כָּ

ְנכוֹחוֹ.  הוֵֹלְך  בוָֹתם  כְּ ִמשְׁ ַעל  ָינּוחּו  לוֹם  שָׁ ָיבֹא 

נּו  בָּ ְוִיְתַקֶים  ַהיִָּמין.  ְלֵקץ  ְלגוָֹרָלּה  ֲעמֹד  תַּ שֶׁ ַעד 

ֲאדָֹני  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ֶות  ַהמָּ ע  לַּ בִּ תּוב  כָּ שֶׁ ִמְקָרא 

ַעּמוֹ  ת  ְוֶחְרפַּ ִנים.  פָּ ל  כָּ ֵמַעל  ְמָעה  דִּ ֱאלִֹהים 

ה ְיהָֹוה  ר. ְוַאתָּ בֶּ י ְיהָֹוה דִּ ל ָהָאֶרץ כִּ ָיִסיר ֵמַעל כָּ

י.  י, ּתֹאַמר ְלָצרוֵֹתינּו דַּ דַּ ים ֶאל שַׁ ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ בְּ

ָאר ִלְפֵלָטה. ּוְקָרא  שְׁ ֲחֶנה ַהנִּ ָטה ַהמַּ א ְיהָֹוה ַמלְּ ָאנָּ

מּוָרה,  ַהתְּ ְוַעל  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ַעל  ִריָאה  ַהקְּ ֶאת  ֵאֶליָה 

ה ְפזּוָרה. ּוְמֵהָרה  ץ שֶׂ י ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹל ּוְלַקבֵּ כִּ

ן  ית ֶאל ָאֵמן, כֵּ ָיבֹא ְלִצּיוׂן ּגוֵֹאל ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה בֵּ

ְיִהי ָרצוֹן: 

ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעשֵׂ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  נַֹעם  ִויִהי 

רּוְך ְיהָֹוה  ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו. בָּ ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵׂ

ֵעת  ְיהָֹוה  ְלָך  ִתי  ִפלָּ תְּ ַוֲאִני  ְוָאֵמן:  ָאֵמן  ְלעוָֹלם 

ֶעָך:  ִישְׁ ֱאֶמת  בֶּ ֲעֵנִני  ָך  ַחְסדְּ רֹב  בְּ ֱאלִֹהים  ָרצוֹן 

ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  י  ִלבִּ ְוֶהְגיוֹן  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצוֹן  ִיְהיּו 

צּוִרי ְוגֲֹאִלי: 
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קדיש על ישראל
ְבָרא,  י  דִּ ָעְלָמא  בְּ )אמן(  א.  ַרבָּ ֵמיּה  שְׁ ׁש  ְוִיְתַקדַּ ל  דַּ ִיְתגַּ
ִויָקֵרב  ְרָקֵניּה,  פֻּ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתיּה.  כִּ
ית  ְדָכל-בֵּ י  ּוְבַחיֵּ ּוְביוֵֹמיכוֹן  ַחיֵּיכוֹן  בְּ )אמן(  יֵחּה.  ְמשִׁ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( ִישְָׂרֵאל, בַּ
ַרְך,  א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ַעְלַמיָּא ִיְתבָּ ֵמיּה ַרבָּ ְיֵהא שְׁ
ה  ְוִיְתַעלֶּ ר  ְוִיְתַהדַּ א  ְוִיְתַנשֵּׂ ְוִיְתרוַֹמם  ַאר  ְוִיְתפָּ ח  בַּ תַּ ְוִישְׁ

א ְבִריְך הּוא. )אמן(  ֻקְדשָׁ ֵמיּה דְּ ל, שְׁ ְוִיְתַהלָּ
ְוֶנָחָמָתא  ָחָתא  בְּ שְׁ תִּ יָרָתא,  שִׁ ְרָכָתא,  ל-בִּ ִמן-כָּ א  ְלֵעלָּ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ַדֲאִמיָרן בְּ
ְלִמיֵדי  ל-תַּ ְלִמיֵדיהוֹן ְוַעל-כָּ ָנן ְוַעל תַּ ָרֵאל ְוַעל ַרבָּ ַעל ִישְׂ
ְבַאְתָרא  י  דִּ א,  תָּ ישְׁ ַקדִּ אוַֹרְיָתא  בְּ ְדָעְסִקין  ַתְלִמיֵדיהוֹן, 
ּוְלהוֹן,  ּוְלכוֹן  ָלָנא  ְיֵהא  ַוֲאַתר,  ְבָכל-ֲאַתר  ְוִדי  ָהֵדין 
ַמיָּא  שְׁ ָמאֵרי  ֳקָדם  ִמן  ְוַרֲחֵמי,  א  ְוִחְסדָּ א  ִחנָּ ָלָמא  שְׁ

ְוַאְרָעא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( 
ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה  ים ְושָׂ ַמיָּא, ַחיִּ א ִמן שְׁ ָלָמא ַרבָּ ְיֵהא שְׁ
ָלה,  ָרה ְוֶרַוח ְוַהצָּ ה ּוְסִליָחה ְוַכפָּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאלָּ ְושֵׁ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ָלנּו ּוְלָכל-ַעּמוֹ ִישְׂ
לוֹם  שָׁ ה  ַיֲעשֶׂ ְבַרֲחָמיו  הּוא  ְמרוָֹמיו,  בִּ לוֹם  שָׁ ה  עוֹשֶׂ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(  ל-ַעּמוֹ ִישְׂ ָעֵלינּו, ְוַעל כָּ

 השכבה
ֶות ִמּיוֹם ִהוְָּלדוֹ  ֶמן טוֹב ְויוֹם ַהמָּ ם ִמשֶּׁ )לאיש:( טוֹב שֵׁ

ִניִנים ִמְכָרּה  ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמפְּ )לאשה:( ֵאשֶׁ

ִריֹוָתיו, הּוא ָיחוֹס ְוַיְחמֹל ִויַרֵחם,  ל בְּ ַהְמַרֵחם ַעל כָּ
ִניֶחּנּו )לאשה:  ָמה ֶשל )פב"פ(.רּוַח ה' תְּ ַעל ֶנֶפש רּוַח ּוְנשָׁ

ַגן ֵעֶדן.  ִניֶחָנה( בְּ תְּ
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ִד֑י ֲאִנ֧י ָאִמ֣ית ַוֲאַחיֶּ֗ה  ֣י ֲאִנ֤י ַאִני֙ הּ֔וא ְוֵא֥ין ֱאלִֹה֖ים ִעמָּ ֗ה כִּ ּו |  ַעתָּ ְרא֣

ָיִד֑י  ַמִ֖ים  ֶאל־שָׁ ֥א  י־ֶאשָּׂ כִּֽ יל:  ַמצִּֽ ִמיִָּד֖י  ְוֵא֥ין  ֔א  ֶאְרפָּ ַוֲאִנ֣י  י֙  ָמַחְ֨צתִּ

֖ט  פָּ ִמשְׁ ֔י ְותֹאֵח֥ז בְּ ַר֣ק ַחְרבִּ ּנׂוִתי֙ בְּ ם: ִאם־שַׁ י ַח֥י ָאנִֹכ֖י ְלעֹלָֽ ְוָאַמְ֕רתִּ

֖י  ֔ם ְוַחְרבִּ י֙ ִמדָּ ֤יר ִחצַּ כִּ ם: ַאשְׁ לֵּֽ ְנַא֖י ֲאשַׁ ֤יב ָנָקם֙ ְלָצָר֔י ְוִלְמשַׂ ָיִד֑י ָאשִׁ

ב: ַהְרִנ֤ינּו גֹוִים֙  ְרע֥וֹת אֹויֵֽ ְבָי֔ה ֵמרֹ֖אׁש פַּ ֤ם ָחָלל֙ ְושִׁ ֑ר ִמדַּ שָׂ ּתֹאַכ֣ל בָּ

וֹ:  ֥ר ַאְדָמת֖וֹ ַעמּֽ ֣יב ְלָצָר֔יו ְוִכפֶּ ֥י ַדם־ֲעָבָד֖יו ִיּק֑וֹם ְוָנָקם֙ ָישִׁ ַעּמ֔וֹ כִּ

יאהדונהי  ְיהָֹוה  ַעל:  ַויָּֽ א֖וֹל  שְׁ מוִֹר֥יד  ּוְמַחיֶּ֑ה  ֵמִמ֣ית  יאהדונהי  ְיהָֹוה 

ּפֹת֙  ַאשְׁ ֗ל מֵֽ ָעָפ֜ר דָּ ם: ֵמִק֨ים מֵֽ ֖יל ַאף ־ְמרוֹמֵֽ פִּ ֑יר ַמשְׁ ֲעשִׁ מוִֹר֣יׁש ּומַֽ

יהָֹוה֙  ֤י לַֽ ֥א ָכב֖וֹד ַיְנִחֵל֑ם כִּ יב֙ ִעם־ְנִדיִב֔ים ְוִכסֵּ שִׁ ָיִר֣ים ֶאְבי֔וֹן ְלהוׂ 

מֹ֔ר  ִישְׁ ֲחִסיָדיו֙  ַרְגֵל֤י  ל:  בֵֽ תֵּ ֲעֵליֶה֖ם  ת  ַויָּ֥שֶׁ ֶאֶ֔רץ  ְמֻצֵ֣קי  יאהדונהי 

יׁש: ְיהָֹו֞ה יאהדונהי ֵיַחּ֣תּו  ר־אִֽ י־לֹ֥א ְבכַֹ֖ח ִיְגבַּ ּמּו כִּֽ ֑ ְך ִידָּ שֶׁ חֹ֣ ִע֖ים בַּ ּוְרשָׁ

ן־  ַמִ֣ים ַיְרֵע֔ם ְיהָֹו֖ה יאהדונהי ָיִד֣ין ַאְפֵסי־ ָאֶ֑רץ ְוִיתֶּ שָּׁ ְמִריָב֗ו ָעָליו֙ בַּ

יֽחוֹ: עֹ֣ז לַמְלּכ֔וֹ ְוָיֵר֖ם ֶקֶ֥רן ְמשִׁ

י ַטל אוֹרוֹת  ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון, ָהִקיצּו ְוַרּננּו ׁשׂוְכֵני ָעָפר כִּ

יָך  ְבתִּ ג ַעל ְיהָֹוה יאהדונהי ְוִהְרכַּ ְתַענַּ יל ַאז תִּ פִּ ָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים תַּ ַטלֶּ

י ִפי ְיהָֹוה יאהדונהי  יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך כִּ ֳמֵתי ָאֶרץ, ְוַהֲאַכְלתִּ ַעל בָּ

ֵבא ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדַֹני כתיב ֱיהוֹה  קרי ֱאלִֹהים  ר, ָלֵכן ִהנָּ בֵּ דִּ

י  ְברוֵֹתיֶכם ַעמִּ ִהנֵּה ֲאִני ּפוֵֹתַח ֶאת ִקְברוֵֹתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמקִּ

י ֲאִני ְיהָֹוה יאהדונהי,  ם כִּ ָרֵאל ִויַדְעתֶּ ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִישְׂ

י,  ַעמִּ ְברוֵֹתיֶכם  ִמקִּ ֶאְתֶכם  ּוְבַהֲעלוִֹתי  ִקְברוֵֹתיֶכם  ֶאת  ִפְתִחי  בְּ

ם  י ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם, ִויַדְעתֶּ ְחתִּ ֶכם ִוְחִייֶתם וִהנַּ י רּוִחי בָּ ְוָנַתתִּ

ִתי ְנֻאם ְיהָֹוה יאהדונהי.  י ְוָעשִׂ ְרתִּ בַּ י ֲאִני ְיהָֹוה יאהדונהי דִּ כִּ
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ַנֲחָלתוֹ.  ֵאִרית  ִלשְׁ ע  שַׁ פֶּ ַעל  ועוֵֹבר  ָעוֹן  א  נוֹשֵׁׂ מוָֹך  כָּ ֵאל  ִמי 

ִיְכּבֹׁש  יַרֲחֵמנּו  ָיׁשּוב  הּוא  ֶחֶסד  ָחֶפץ  י  כִּ ַאּפוֹ  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  לֹא 

ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ן  תֵּ ַחּטֹאָתם תִּ ל  ָים כָּ ְמֻצּלוֹת  בִּ ִליְך  ְוַתשְׁ ֲעוֹנוֵֹתינּו 

י ַלֲאבוֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם. ְעתִּ בַּ ר ִנשְׁ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאשֶׁ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו  יּה בִּ ִכיְנתֵּ ִריך הּוא ּושְׁ ם ִיחּוד קּוְדָשא בְּ ְלשֵׁ

ִלים  )יהרהר בליבו  ִיחּוָדא שְׁ אוִֹתּיוֹת ו"ה בְּ ם י"ה בְּ ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא שֵׁ

ִקים ִויִהי ָרצוֹן  דִּ ַבח ַהצַּ שְׁ ָרֵאל, ֲהֵריִני לוֵֹמד בִּ ל ִישְׂ ם כָּ שֵׁ י-ה-ו-ה( בְּ

בּור ּפֹה. ִויִהי נַֹעם ְיהָֹוה יאהדונהי  יק ַהזֶּה ַהקָּ דִּ שיהיהנחת רוחְלַהצַּ

ה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵׂ ֱאלֵֹהנּו ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵׂ

ה  ּלֹא ְיַדמֶּ ָנִזי ז"ל, ִהנֵּה ֵאין ָסֵפק שֶׁ כְּ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא ָאשְׁ ָאַמר ַרבֵּ

ֵטִלים ִמן  ְפִטיָרָתם ֶוֱהיוָֹתם ׁשוְֹכֵני ָעָפר, בְּ יִקים בִּ דִּ י ַהצַּ ָהָאָדם כִּ

ם ְורּוָחם  סוֹד ַנְפשָׁ ִמיד בְּ י ֵהם ְמַיֲחִדים תָּ חּוד ח"ו, כִּ ָהֲעבוָֹדה ְוַהיִּ

סוֹד  בְּ יָנה  בִּ ִעם  ָחְכָמה  ַהְמַיֲחִדים  ְלַמְעָלה  ָהעוֹלוֹת  ָמָתם  ְוִנשְׁ

סוֹד  בְּ יָדם  דִּ ּומ"ן  רּוָחם,  סוֹד  בְּ ַמְלכּות  ִעם  ְוִתְפֶאֶרת  ָמָתם,  ִנשְׁ

ַע  ְעשֵׁ תַּ רּוְך הּוא ִמשְׁ דוֹׁש בָּ ַהקָּ ְיָלה, שֶׁ ֲחִצי ַהלַּ ם בַּ ם. ּוַמה גַּ ַנְפשָׁ

א  ּזָֹהר. ְולֹא עוֹד ֶאלָּ בָֹאר בַּ מְּ ַגן ֵעֶדן כַּ ר בְּ יִקים ֲאשֶׁ דִּ סוֹד רּוֵחי ַהצַּ בְּ

ְמבָֹאר  כַּ ִרים,  ַלגֵּ ְנָפׁשוֹת  ּומוִֹליִדים  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ִגים  וְּ ִמְזדַּ ֵהם  ם  גַּ שֶׁ

ּסוֹד ֲעבוָֹדָתם ְוִיחּוָדם  א שֶׁ ַלח ְלָך )בריש דף קס"ח ע"ב( ֶאלָּ ת שְׁ ַרשַׁ פָּ בְּ

י  ים ּומוִֹסיִפין ּכַֹח ְלַמְעָלה ִמדֵּ שִׁ ים, הוְֹלִכים ּוִמְתַחדְּ ַחיִּ ְהיוָֹתם בַּ בִּ

ָכל יוֹם נוָֹסף ַעל  ֲאִצילּות אוֹר לֵאין ָערְֹך בְּ יוֹם, ּוְמִאיִרים בַּ יוֹם בְּ

ְהיוָֹתם  ר ָעשּׂוהּו בִּ ֲאשֶׁ ִטיָרָתם, ְמַיֲחִדים כַּ ֲחֵברוֹ: ֲהָאְמָנם ַאַחר פְּ

)פ'  ּזוַֹהר  בַּ ּנוָֹדע  כַּ ים  ַהַחיִּ ַעל  ִלים  לְּ ִמְתפַּ ם  שָׁ ֵהם  ְוַגם  ים,  ַחיִּ בַּ

ַעל  ִלים  לְּ ִמְתפַּ ֵהם  שֶׁ ָהעוָֹלם  ָאבוֹת  בְּ ם  שָׁ ִצינּו  מָּ שֶׁ מוֹ  כְּ שמות(, 

ֵסֶפר  ם בְּ ָמָרא )מציעא, בעובדא ר"ח ובניו(. ּוְמבָֹאר שָׁ גְּ בָֹאר בַּ ים, וַכמְּ ַהַחיִּ
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ִמים.  ִמְתַקיְּ ים  ַהַחיִּ ָהיּו  לֹא  ִתים  ַהמֵּ ת  ִפלַּ תְּ א  ִאְלַמלֵּ שֶׁ ַהּזַֹהר 

סוֹד  בְּ ִמיד  תָּ ּוְמַיֲחִדים  עוְֹבִדים  ֵהם  שֶׁ ְלָך  י  ְמתִּ ִהְקדַּ שֶׁ ְוַאֲחֵרי 

ר  ֲאשֶׁ כַּ ִהנֵּה  ָהֶעְליוֹן,  עוָֹלם  בָּ ְלַמְעָלה  ָמָתם  ְוִנשְׁ ְורּוָחם  ם  ַנְפשָׁ

ֶנֶגד ַהּנוֵֹגַע  ל ִיחּוד כְּ ְמַיֵחד ָהָאָדם ָהִיחּוד ָהֶעְליוֹן, ִויַכוֵּן ַלֲעשׂוֹת כָּ

ָמה  ִלְנשָׁ ְוַהּנוֵֹגע  ְלרּוַח,  ְלרּוַח  ְוַהּנוֵֹגַע  ְלֶנֶפׁש,  ְלֶנֶפׁש  ַהּנוֵֹגַע  לוֹ, 

ִיחּוִדים  יק ַההּוא בְּ דִּ ל ַהצַּ ָמה שֶׁ ק ֶנֶפׁש רּוח ְנשָׁ ָמה, ִויַכוֵּן ְלַדבֵּ ִלְנשָׁ

ֶנֶפׁש  ָמתוֹ בְּ ק ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ ּנוֵֹגַע לוֹ, ְוֵכן ְיַדבֵּ ל ֶאָחד בַּ ֵאּלּו, כָּ

ֵבק  דָּ ִלי ָסֵפק תִּ ַעת ַהִיּחּוד, ָאז בְּ שְׁ יק בִּ דִּ ל אוֹתוֹ ַהצַּ ָמה שֶׁ רּוַח ְנשָׁ

ם  ל ָחְכָמה ּוִביָנה, הּוא שֵׁ ה ַהִיּחּוד ָהֶעְליוֹן שֶׁ ַנְפֹשוֹ. ְוִהנֵּ ַנְפֹשוֹ בְּ

ֶזה: )יכוין  ָרם ַיַחד כָּ יָנה, ּוְבִהְתַחבְּ בִּ ם אהי"ה בַּ ָחְכָמה, ְושֵׁ ההוי"ה בַּ

ם  ָרם הּוא שֵׁ ם ַהְמַחבְּ במחשבה י"א ה"ה ו"י ה"ה( הּוא ִזּוּוג ֶעְליוֹן, ְוַהשֵׁ

וי"ו ה"י( ְוהּוא עוֶֹלה  יו"ד ה"י  )יכוין במחשבה  ֶזה:  כָּ יודי"ן  ִמּלּוי  בְּ הוי"ה 

ּוּוג  ָאה ַהְמַזוֵּג ֶאת ַהזִּ ִמְנַין "ֶחֶסד" ְוהּוא ֶחֶסד ִעלָּ ִגיַמְטִריָּה ע"ב כְּ בְּ

יק  דִּ ַמת ַהצַּ ה ַעל ְיֵדי ִנשְׁ ְקָרא ַמזָָּלא. ְוֶזה ַנֲעשֶׂ ָהֶעְליוֹן, ְוהּוא ַהנִּ

ר ְנָבֵאר,  ֲאשֶׁ ִביָנה כַּ הּוא מ"ן דְּ יָנה. ְואּוַלי שֶׁ בִּ ָהעוָֹלה ְלַמְעָלה בַּ

ָבה": ַמְחשָׁ ְך ָעָלה בְּ ְוֶזה סוֹד "כַּ

ם  ְפֶאֶרת ְושְֵׁ תִּ ם ההוי"ה הּוא בַּ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ֵהם, שֵׁ ְוָאְמָנם תִּ

ָרם ַיַחד ִיְהֶיה: )יכוין במחשבה י"א ה"ד ו"נ ה"י(  ְלכּות, ּוְבִהְתַחבְּ מַּ אדנ"י בַּ

ֶזה: )יכוין במחשבה  ִמּלּוי ֲאְלִפין כָּ ם הוי"ה בְּ ָרם הּוא שֵׁ ם ַהְמַחבְּ ְוַהשֵׁ

יק  דִּ יק, ְוֶנֶפׁש ַהצַּ דִּ ל ַהצַּ יו"ד ה"א וא"ו ה"א( ְוֶזה ַנֲעשֶׂה ַעל ְיֵדי ָהרּוַח שֶׁ

יֵליּה: ִהיא מ"ן דִּ

לּוְרָיא  ִיְצָחק  ינּו  ַרבֵּ ם  שֵׁ בְּ ז"ל,  ִויָטאל  ים  ַחיִּ ינּו  ַרבֵּ ֵאר  בֵּ ְועוֹד 

ִנְפָטר  יק  דִּ ַהצַּ שֶׁ כְּ ִאּמוֹ",  לוֹ  ה  ֲעשֶׂ תַּ ָקָטן  "ּוְמִעיל  סּוק  פָּ בַּ ז"ל, 

עוַֹלם  בְּ עוִֹלים  ָהֲאִצילּות  עוַֹלם  ד  ִמצָּ ּבוֹ  שֶׁ הנר"ן  ָהעוָֹלם,  ִמן 
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ַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ,  ִריָאה עוָֹלה בְּ ד ַהבְּ ּלוֹ ִמצַּ ָמה שֶׁ שָׁ ָהֲאִצילּות, ְוַהנְּ

ְזַמן  ל  כָּ ֶבר  ַהקֶּ ַעל  ִחינוֶֹתיָה  בְּ ָכל  בְּ ֶאֶרת  ִנשְׁ יָּה  ֲעשִׂ דַּ ְוֶנֶפׁש 

ם,  ֲארּו ָהֲעָצמוֹת ְלַבדָּ ר ְוִנשְׁ שָׂ ל ַהבָּ ְתַעכֵּ נִּ ר ַקיָּם, ְוַאַחר שֶׁ שָׂ ַהבָּ שֶׁ

ַגְרֵמי  ִאְקֵרי ֶהְבָלא דְּ ַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ. ְוַההּוא דְּ ֶפׁש עוָֹלה בְּ ם ַהנֶּ ָאז גַּ

ּזוַֹהר )פ' שלח  ְז' בַּ נִּ ִקְבָרא כַּ ֲארּו בְּ תַּ ִאשְׁ ִאּנּון ַגְרֵמי דְּ ִמיד בְּ ַאר תָּ ִנשְׁ

ִחיַנת  ל בְּ י ִהֵנה כָּ ֶנֶפׁש זוֹ ְוכוֹחוֵֹתיֶהם ָהִעְנָין הּוא, כִּ ּוֵבאּור  לך(. 

ֶנֶפׁש  ִנְקָרִאים  ם  לָּ כֻּ ְיִחיָדה,  ַחיָּה  ָמה  ּוְנשָׁ רּוַח  ֲאִפילּו  יָּה  ָהֲעשִׂ

ַגְדלוּּת  ד ַהּמוִֹחין דְּ ֵהם ִמצַּ ִחינוֹת שֶׁ ּנוָֹדע. ֲהָאְמָנם ַהבְּ ְכָללּות כַּ בִּ

ִחינוֹת  ר, ֲאָבל ַהבְּ שָׂ יָּה, ֵאּלּו עוִֹלים ְלַמְעָלה ַאַחר ִעּכּול ַהבָּ ֲעשִׂ בַּ שֶׁ

ָהְבָלא  ם  שֵׁ בְּ ְקָרִאים  ַהנִּ ֵהם  יָּה,  ֲעשִׂ דַּ ַקְטנּות  דְּ ֱאלִֹהים  ַצד  מִּ שֶׁ

ֶבר ַעל ָהֲעָצמוֹת ַעד  קֶּ ָאִרים בַּ שְׁ ַגְרֵמי ורפ"ח ִנּצוִֹצין, ְוֵאּלּו ַהנִּ דְּ

ִחיַנת ַקְטנּות, ולֹא עוֹד  ַהּמוִֹחין ֵאּלּו ֵהם ִמבְּ ִתים, ְלִפי שֶׁ ִחיַּת ַהמֵּ תְּ

ִחיַנת ֱאלִֹהים: ֵהם בְּ א שֶׁ ֶאלָּ

ִניִמּיוֹת  ֵהם פְּ ִחינוֹת שֶׁ ֵיׁש ּבוֹ ב' בְּ ַגְרֵמי  י ֶזה ֲהַבל דְּ ע, כִּ ְוִהנֵּה דַּ

ְרֵמי, ּוְבִחיַנת ִחיצוִֹנּיּות ַהחוֵֹפף ַעל ַהַגְרֵמי, ְולֹא  תוְֹך ַהגַּ ר בְּ ַהְמֻחבָּ

ַנְפֵקי ֵמָחְכָמה  ַגְרֵמי ֵהם סוֹד ַהׁש"ך ִנּצוִֹצין דְּ י ֲהַבל דְּ תוָֹכם, כִּ בְּ

יָתה.  ַהמִּ ַאַחר  ֲעָצמוֹת  בָּ מּור  גָּ ִחּבּור  ר  ְמחּובָּ ֶזהּו  א,  ַאבַָּ ַהיינוֹ  דְּ

סוֹד  ַמְעָלה בְּ ִמלְּ ֲעֵליֶהם  ִאיָמא, חוֶֹפֶפת  ד  ִמצַּ ִהיא  ֶפׁש שֶׁ ַהנֶּ ַאְך 

י ַגם ַאַחר ִמיָתה חוֶֹפֶפת  ֱאַבל" "ָעָליו" ַדייָקא, כִּ "ְוַנְפׁשוׂ ָעָליו תֶּ

ִחּבּוָרא  ַאר בְּ תָּ ִאשְׁ ַגְרֵמי דְּ מוֹ ֲהַבל דְּ תוָֹכם, כְּ ַעל ָהֲעָצמוֹת ְולֹא בְּ

וָָּנה הּוא  ֶפׁש, ַהכַּ ּזַֹהר )דף ק"ע( ָאַמר ֶזה ַעל ַהנֶּ בַּ ְרֵמי. ואע"פ שֶׁ ּגוֹ גַּ

ַגְרֵמי. עד כאן דבריו זכרונו לברכה: ַעל ֲהַבל דְּ
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 תפילה על ציון הצדיקים
לרבינו הרי״ח הטוב מלשון חכמים חלק א' סימן כ״ב

יק )יאמר שם הצדיק הטמון שם(  דִּ לוֹם ָעֶליָך, ֲאדוִֹני ַהצַּ שָׁ

ה  דוֹשָׁ ָך ַהקְּ לוֹם ַעל ַנְפשְׁ ְבָך, שָׁ כָּ לוֹם ַעל ִמשְׁ לוֹם ְלָך ְושָׁ שָׁ

ַדְרֵכי יוֵֹצְרָך ּוְלָעְבדוֹ  זִָּכיָת ָלֶלֶכת בְּ ֶריָך שֶׁ הוָֹרה. ַאשְׁ ְוַהטְּ

ן  ים טוִֹבים, ַעל כֵּ יָת ִמְצוֹות ּוַמֲעשִׂ ּוְלִיְרָאה אוֹתוֹ, ְוָעשִׂ

ֲעִמיָדְתָך,  ִויַמֵהר  ִחיְָּתָך  תְּ ָיִחיׁש  "ה  בָּ ְוַהקָּ ָכְרָך,  שְׂ דוֹל  גָּ

זַֹהר  כְּ ּוַמְזִהיִרים  ִאיִרים  ַהמְּ ֶניָך  פָּ ִלְראוֹת  ְוִנְחֶיה  ה  ְוִנְזכֶּ

ֲעֵדנּו, ְוִתְהֶיה  ָהָרִקיַע, ּוְזכּוְתָך ַיֲעמוֹד ָלנּו ְותוָֹרְתָך ָמֵגן בַּ

לוֹם ֶאת ה' ֱאלִֹהים:  ים ְוַהשָּׁ ְצרוֹר ַהַחיִּ ָמְתָך ְצרּוָרה בִּ ִנשְׁ

נּו  ַרנְּ בוָֹתם:  כְּ ִמשְׁ ַעל  נּו  ְיַרנְּ ָכבוֹד  בְּ ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 

יק  דִּ ַלצַּ ָזרּוַע  אוֹר  ה:  ִהלָּ תְּ ָנאָוה  ִרים  ַלְישָׁ ה'  בַּ יִקים  ַצדִּ

ָהֲאדוִֹנים,  ַוֲאדוֵֹני  ָהעוָֹלִמים  ִרּבוֹן  ְמָחה:  ֵלב שִׂ ֵרי  ּוְלִישְׁ

ְוֵאין  ֲאַנְחנּו,  ר  שָׂ י בָּ ְלָפֶניָך כִּ ְוָידּוַע  לּוי  גָּ ָהַרֲחִמים,  ָאב 

ים ָהְראּוִיים  דוֹשִׁ מוֶֹתיָך ַהקְּ נּו ּכַֹח ְלַכוֵּן ּוְלַיֵחד ִיחּוֵדי שְׁ בָּ

יִקים. ְוַגם ֵאין  דִּ חּות ַעל ִקְבֵרי ַהצַּ טְּ תַּ ִהשְׁ ְלַיֵחד ּוְלַזוֵּג בְּ

דוֹׁשוֹת  ַהקְּ ּדוֹת  ַהמִּ ְוזּוֵגי  חּוִדים  ַהיִּ י  ְרשֵׁ שָׁ יוֵֹדַע  נּו  ִאתָּ

ְיִהי  ן  כֵּ ַעל  רּוָחא:  בְּ ְורּוָחא  א  ַנְפשָׁ בְּ א  ַנְפשָׁ ְלָדְבָקא 

ִאּלּו  כְּ ַהזֶּה,  יק  דִּ ַהצַּ ֶקֶבר  ַעל  יָאֵתנּו  בִּ ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן 

ְדֵבקּות  דוֹׁשוֹת בִּ ּדוֹת ַהקְּ חּוִדים ְוזּוֵגי ַהמִּ ּנּו ְוִיַחְדנּו ַהיִּ וַּ כִּ

רּוַח  ָעֵלינּו  ְלַהֲאִציל  רּוָחא,  בְּ ְורּוָחא  א  ַנְפשָׁ בְּ א  ַנְפשָׁ

ֶנֶפׁש  ְוִתְתעוֵֹרר  ה',  ְוִיְרַאת  ַעת  דַּ רּוַח  ה,  ּוְקֻדשָּׁ ָטֳהָרה 

ל  לֵּ ְלִהְתפַּ שם(  הטמון  הצדיק  שם  )יאמר  ַהזֶּה   יק  דִּ ַהצַּ
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ה ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה ְלֵחן  ָעֵלינּו, ְוַתְמִליץ טוֹב ְלָפֶניָך, ְוִנְזכֶּ

לוֹם:  ים טוִֹבים ּוְלשָׁ ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחיִּ

יק ַהזֶּה  )יאמר שם הצדיק  דִּ ִתְתַער ֶנֶפׁש ַהצַּ ִויֵהא ַרֲעָוא, דְּ

ָהן  ַאבָּ י  ְלַגבֵּ אָטא  ְושָׁ ְוַאְזָלא  ַסְלָקא  ְוֶתֱהֵוי  שם(,  הטמון 

ֲאָנא  דַּ ּוָבעּוָתא  ְצלוָֹתא  ְלהוֹ  ְלאוָֹדָעא  ֶחְברוֹן,  ִמיֵכי  דְּ

ר  ר ְוִתְתַעטַּ א. ְוִתְתַחבֵּ ְעתָּ ַהאי שַׁ ן בְּ ֵעי ּוַמְצֵלי ּוִמְתַחנֵּ בָּ

דן,  דבגן  ְתָחא  פִּ ַההּוא  בְּ ְוֵתעוֹל  ָהן,  ַאבָּ דְּ ְזכּוָתא  בִּ

ָמה,  ִלְנשָׁ ּומוַֹדע  ר  ְוִאְתַעטַּ ָסִליק  ְורּוַח  ְלרּוַח,  ְואוָֹדָעא 

ָעאן ַרֲחֵמי ָעָלן, ְוַחס  הּו בָּ ָמה אוָֹדָעא לקב"ה, ְוֻכלְּ ּוְנשָׁ

יַקיָּא  ַצדִּ הּו  ֻכלְּ דְּ ְזכּוָתא  ּוְבִגין  ִגיֵניהוֹן.  בְּ ָעָלן  קב"ה 

ָאה,  ָרא ִעלָּ ִלְקׁשֹר ִקשְׁ ּוְזכּו  א,  ְלֵעלָּ בוֹד דִּ ת כָּ ָזכּו ְלִמדַּ דְּ

ְמֵהיְמנּוָתא, ְוהקב"ה ָיִריק ָעָלן  ָרא דִּ א, ִקשְׁ ישָׁ ָרא ַקדִּ ִקשְׁ

ְרָכאן  בִּ הּו  לְּ כֻּ ן  בָּ גַּ מּון  ְוִיְתַקיְּ ַנֲחָלא,  דְּ ּבּוָעא  ִממַּ ְרָכאן  בִּ

א: ֵמיּה ַרבָּ ִדיל שְׁ בְּ

ה ְלַמַען  נּו, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֲעשֵׂ א ְיהָֹוה, ָאִבינּו ַמְלכֵּ ָאנָּ

ה  דוֹל, ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּומֹשֶׁ ְמָך ַהגָּ שִׁ

ל  כָּ ְזכּות  ּוְלַמַען  לֹמֹה,  ּושְׁ ּוִפיְנָחס  ְוָדִוד  ְויוֵֹסף  ְוַאֲהרֹן 

יק ַהזֶּה )יאמר  דִּ יִקים ְוַהֲחִסיִדים, ּוְלַמַען ְזכּות ַהצַּ דִּ ַהצַּ

שם הצדיק הטמון שם(,  ְוָתחּוס ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל 

ִנים,  ים טוִֹבים ּוְמֻתקָּ ים ֲאֻרכִּ ָרֵאל, ּוְתַחיֵּנּו ַחיִּ ית ִישְׂ ל בֵּ כָּ

טוָֹבה  ֵעָצה  בְּ ֵננּו  ְוַתקְּ לוֶֹמָך,  שְׁ ת  ֻסכַּ ָעֵלינּו  ְוִתְפרֹשׂ 

נוֹת  ַמתְּ ר  ּוֵמעֹשֶׁ ְרכוֶֹתיָך,  ִמבִּ ָיֵדינּו  א  ּוְתַמלֵּ ָפֶניָך,  ִמלְּ

ר  ה ֲאשֶׁ ֲעשֶׂ ר ֵנֵלְך ּבוֹ ְוַהמַּ ֶרְך ַהּטוֹב ֲאשֶׁ ָיֶדיָך, ְותוֵֹרנּו ַהדֶּ

ה, ָאֵמן. ַנֲעשֶׂ
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 מזמורים לבית העלמין לבני אשכנז

ִרים  יהָֹוה ַלְישָׁ יִקים בַּ נּו ַצדִּ )לג( ַרנְּ

ִכּנוֹר  ה: הוֹדוּּ ַליהָֹוה בְּ ָנאָוה ְתִהלָּ

ירוּּ לוֹ  רּו לוֹ:  שִׁ ֵנֶבל ָעשׂוֹר ַזמְּ בְּ

ְתרוָּּעה:   ן בִּ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ שִׁ

הּו  ַבר ְיהָֹוה ְוָכל ַמֲעשֵׂ ר דְּ י ָישָׁ כִּ

ט  פָּ ּוִמשְׁ ְצָדָקה  אֵֹהב  ֱאמּוָנה:  בֶּ

ְדַבר  ֶחֶסד ְיהָֹוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ:  בִּ

יו  פִּ וְּּברוַּּח  ַנֲעשׂוּּ  ַמִים  שָׁ ְיהָֹוה 

ַהיָּם  ֵמי  ד  נֵּ כַּ ּכֵֹנס  ְצָבָאם:   ל  כָּ

ִייְראוּּ  הוֹמוֹת:    אָֹצרוֹת תְּ נֵֹתן בְּ

ָיגּורּו  ּנוּּ  ִממֶּ ָהָאֶרץ  ל  כָּ ֵמְיהָֹוה 
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ָאַמר  הּוא  י  כִּ ֵתֵבל:   ֵבי  יֹשְׁ ל  כָּ

ְיהָֹוה  ַויֲַּעמֹד:   ִצוָּה  הּוא  ַויִֶּהי 

בוֹת  ֵהִפיר ֲעַצת ּגוִֹים ֵהִניא ַמְחשְׁ

ְלעוָֹלם  ְיהָֹוה  ֲעַצת  ים:   ַעמִּ

בוֹת ִלּבוֹ ְלדֹר ָודֹר:   ֲעמֹד ַמְחשְׁ תַּ

ֱאלָֹהיו  ְיהָֹוה  ר  ֲאשֶׁ ַהּגוֹי  ֵרי  ַאשְׁ

ַמִים  ַחר ְלַנֲחָלה לוֹ:  ִמשָּׁ ָהָעם בָּ

ֵני  בְּ ל  כָּ ֶאת  ָרָאה  ְיהָֹוה  יט  ִהבִּ

יַח  גִּ ִהשְׁ ְבּתוֹ  שִׁ כוֹן  ִממְּ ָהָאָדם:  

ֵבי ָהָאֶרץ:  ַהּיֵֹצר ַיַחד  ל יֹשְׁ ֶאל כָּ

יֶהם:   ַמֲעשֵׂ ל  כָּ ֶאל  ִבין  ַהמֵּ ם  ִלבָּ

ּבוֹר  ָרב ָחִיל גִּ ע בְּ ֶלְך נוֹשָׁ ֵאין ַהמֶּ
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ֶקר ַהּסּוס  ָרב ּכַֹח:  שֶׁ ֵצל בְּ לֹא ִינָּ

ט:   ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילוֹ לֹא ְיַמלֵּ

ִהנֵּה ֵעין ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים 

ם  ַנְפשָׁ ֶות  ִממָּ יל  ְלַהצִּ ְלַחְסּדוֹ:  

ָתה  נּו ִחכְּ ָרָעב:  ַנְפשֵׁ ּוְלַחּיוָֹתם בָּ

י  כִּ הּוא:   נּו  ּוָמִגנֵּ ֶעְזֵרנּו  ַליהָֹוה 

ָקְדׁשוֹ  ם  ְבשֵׁ י  כִּ נּו  ִלבֵּ ַמח  ִישְׂ בוֹ 

ָך ְיהָֹוה ָעֵלינּו  ָבָטְחנּו:  ְיִהי ַחְסדְּ

ר ִיַחְלנוּּ ָלְך: ֲאשֶׁ כַּ

י  ְמֵרִני ֵאל כִּ ם ְלָדִוד שָׁ )טז( ִמְכתָּ

ָחִסיִתי ָבְך:  ָאַמְרתְּ ַליהָֹוה ֲאדָֹני 

ים  ל ָעֶליָך:  ִלְקדוֹשִׁ ה טוָֹבִתי בַּ ָאתָּ
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ל  כָּ יֵרי  ְוַאדִּ ה  ֵהמָּ ָאֶרץ  בָּ ר  ֲאשֶׁ

בוָֹתם ַאֵחר  ֶחְפִצי ָבם:  ִיְרּבּו ַעצְּ

ם  ִמדָּ יֶהם  ִנְסכֵּ יְך  ַאסִּ ל  בַּ ָמָהרוּּ 

ָפָתי:   מוָֹתם ַעל שְׂ א ֶאת שְׁ ּוַבל ֶאשָּׂ

ה  ַאתָּ ְוכוִֹסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָֹוה 

ִלי  ָנְפלוּּ  ּגוָֹרִלי:  ֲחָבִלים  ּתוִֹמיְך 

ְפָרה ָעָלי:   ְנִּעִמים ַאף ַנֲחָלת שָׁ בַּ

ר ְיָעָצִני ַאף  ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֲאשֶׁ

יִתי  וִּ שִׁ ִכְליוָֹתי:   רּוִני  ִיסְּ ֵלילוֹת 

ִמיִמיִני  י  כִּ ָתִמיד  י  ְלֶנְגדִּ ְיהָֹוה 

י ַויֶָּגל  ַמח ִלבִּ ל ֶאּמוֹט:  ָלֵכן שָׂ בַּ

י  ּכֹן ָלֶבַטח:  כִּ ִרי ִישְׁ שָׂ בוִֹדי ַאף בְּ כְּ
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ן  אוֹל לֹא ִתתֵּ י ִלשְׁ לֹא ַתֲעזֹב ַנְפשִׁ

ַחת:  ּתוִֹדיֵעִני  ֲחִסיְדָך ִלְראוֹת שָׁ

ֶאת  ָמחוֹת  שְׂ שַֹׂבע  ים  ַחיִּ אַֹרח 

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעמוֹת בִּ פָּ

ְיהָֹוה  ְמָעה  שִׁ ְלָדִוד  ה  ִפלָּ תְּ )יז( 

ַהֲאִזיָנה  ִרָנִּתי  יָבה  ַהְקשִׁ ֶצֶדק 

ִמְרָמה:   ְפֵתי  שִׂ ֹלא  בְּ ְתִפלִָּתי 

ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִטי  פָּ ִמשְׁ ָפֶניָך  ִמלְּ

י  ִלבִּ ַחְנתָּ  בָּ ִרים:   ֵמישָׁ ֱחֶזיָנה  תֶּ

ְמָצא  ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתַּ ַקְדתָּ לַּ פָּ

ִלְפֻעּלוֹת  י:    פִּ ַיֲעָבר  ל  בַּ ַזּמִֹתי 

י  ַמְרתִּ ָפֶתיָך ֲאִני שָׁ ְדַבר שְׂ ָאָדם בִּ
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ַרי  ֲאשֻׁ מְֹך  תָּ ִריץ:  פָּ ָאְרחוֹת 

ְפָעָמי:   ָנמוֹּטּו  ל  בַּ לוֶֹתיָך  ַמְעגְּ בְּ

ֵאל  ַתֲעֵנִני  ִכי  ְקָראִתיָך  ֲאִני 

ִאְמָרִתי:    ַמע  שְׁ ִלי  ָאְזְנָך  ַהט 

חוִֹסים  יַע  מוֹשִׁ ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 

ְמֵרִני  שָׁ יִמיֶנָך:   בִּ ְתקוְֹמִמים  ִממִּ

ָנֶפיָך  כְּ ֵצל  בְּ ָעִין  ת  בַּ ִאיׁשוֹן  כְּ

זּו  ִעים  ְרשָׁ ֵני  ִמפְּ יֵרִני:   ְסתִּ תַּ

ָעָלי:   יפּו  ַיקִּ ֶנֶפׁש  בְּ אְֹיַבי  ּדּוִני  שַׁ

רוּּ ְבֵגאּות:  בְּ ימוֹ דִּ ְגרּו פִּ מוֹ סָּ ֶחְלבָּ

ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונוּּ  ה  ַעתָּ ֵרינוּּ  ַאשֻּׁ

ִדְּמיֹנוֹ  ָאֶרץ:   בָּ ִלְנטוֹת  יתּו  ָישִׁ
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ְוִכְכִפיר  ִלְטרוֹף  ִיְכסוֹף  ַאְרֵיה  כְּ

ְיהָֹוה  קוָּּמה  ִרים:   ִמְסתָּ בְּ ב  יֹשֵׁ

ָטה  לְּ פַּ ַהְכִריֵעהּו  ָפָניו  ָמה  ַקדְּ

ִמְמִתים  ָך:   ַחְרבֶּ ע  ֵמָרשָׁ י  ַנְפשִׁ

ָיְדָך ְיהָֹוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם 

ִבְטָנם  א  ַמלֵּ תְּ ּוְצפּוְנָך  ים  ַחיִּ בַּ

ִיְתָרם  יחּו  ְוִהנִּ ָבִנים  עּו  בְּ ִישְׂ

ֶאֱחֶזה  ֶצֶדק  בְּ ֲאִני  ְלעוְֹלֵליֶהם:  

מּוָנֶתָך: ָעה ְבָהִקיץ תְּ בְּ ָפֶניָך ֶאשְׂ

ֶטיָך  פָּ לֹמֹה ֱאלִֹהים ִמשְׁ )עב( ִלשְׁ

ֶמֶלְך:    ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן  תֵּ ְלֶמֶלְך 

ט:    פָּ ָך ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּיָך ְבִמשְׁ ָיִדין ַעמְּ
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לוֹם ָלָעם ּוְגָבעוֹת  אּו ָהִרים שָׁ ִישְׂ

יַע  ּפֹט ֲעִניֵּי ָעם יוֹשִׁ ְצָדָקה:  ִישְׁ בִּ

ק:  ִייָראּוָך  א עוֹשֵׁ ִלְבֵני ֶאְביוֹן ִויַדכֵּ

ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדוֹר ּדוִֹרים:    ִעם שָׁ

ְרִביִבים ַזְרִזיף  ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ ֵיֵרד כְּ

ְורֹב  יק  ַצדִּ ָיָמיו  בְּ ִיְפַרח  ָאֶרץ:  

ְוֵיְרְדּ ִמיָּם  ָיֵרַח:   ִלי  לוֹם ַעד בְּ שָׁ

ָאֶרץ:   ַאְפֵסי  ַעד  ָהר  ּוִמנָּ ָים  ַעד 

ָעָפר  ְואְֹיָביו  ים  ִציִּ ִיְכְרעוּּ  ְלָפָניו 

ים  ְוִאיִּ יׁש  ַתְרשִׁ ַמְלֵכי  ְיַלֵחכוּּ:  

ּוְסָבא  ָבא  יבוּּ ַמְלֵכי שְׁ ִמְנָחה ָישִׁ

ֲחווּּ לוֹ ָכל  תַּ ר ַיְקִריבּו:  ְוִישְׁ כָּ ֶאשְׁ
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י  כִּ ַיַעְבדוּּהּו:   ּגוִֹים  ל  כָּ ְמָלִכים 

וֵַּע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר  יל ֶאְביוֹן ְמשַׁ ַיצִּ

ל ְוֶאְביוֹן ְוַנְפׁשוֹת  לוֹ:  ָיחֹס ַעל דַּ

יַע:  ִמּתוְֹך ּוֵמָחָמס  ֶאְביוִֹנים יוֹשִׁ

ֵעיָניו:   ָמם בְּ ם ְוֵייַקר דָּ ִיְגַאל ַנְפשָׁ

ל  לֵּ ָבא ְוִיְתפַּ ַהב שְׁ ן לוֹ ִמזְּ ִויִחי ְוִיתֶּ

ל ַהּיוֹם ְיָבֲרֶכְנהּו:   ֲעדוֹ ָתִמיד כָּ בַּ

רֹאׁש ָהִרים  ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ ְיִהי ִפסַּ

ְריוֹ ְוָיִציצּו ֵמִעיר  ָבנוֹן פִּ לְּ ִיְרַעׁש כַּ

מוֹ ְלעוָֹלם  ב ָהָאֶרץ:  ְיִהי שְׁ ֵעשֶׂ כְּ

ְרכּו  ְוִיְתבָּ מוֹ  שְׁ ִיּנוֹן  ֶמׁש  שֶׁ ִלְפֵני 

רּוְך  בָּ רּוהוּּ:   ְיַאשְּׁ ּגוִֹים  ל  כָּ בוֹ 
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ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹהי  ֱאלִֹהים  ְיהָֹוה 

ּוָברּוְך  ְלַבּדוֹ:   ִנְפָלאוֹת  ה  עֹשֵׂ

ֵלא ְכבוֹדוֹ  בוֹדוֹ ְלעוָֹלם ְוִימָּ ם כְּ שֵׁ

ּלּו  ְוָאֵמן:  כָּ ָאֵמן  ָהָאֶרץ  ּכֹל  ֶאת 

י: ן ִישָׁ ִוד בֶּ ְתִפּלוֹת דָּ

ֵצל  בְּ ֶעְליוֹן  ֵסֶתר  בְּ ב  יֹשֵׁ )צא( 

י ִיְתלוָֹנן:  אַֹמר ַליהָֹוה ַמְחִסי  דַּ שַׁ

י  כִּ ּבוֹ:   ֶאְבַטח  ֱאלַֹהי  ּוְמצּוָדִתי 

ֶבר  ִמדֶּ ָיקּוׁש  ח  ִמפַּ יְלָך  ַיצִּ הּוא 

ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ֶאְבָרתוֹ  ַהּווֹת:  בְּ

ְוסֵֹחָרה  ה  ִצנָּ ְחֶסה  תֶּ ָנָפיו  כְּ

ָלְיָלה  ַחד  ִמפַּ ִתיָרא  ֹלא  ֲאִמּתוֹ:  
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אֶֹפל  ֶבר בָּ ֵמֵחץ ָיעוּּף יוָֹמם:  ִמדֶּ

ֶטב ָיׁשוּּד ָצֳהָרִים:  ִיּפֹל  ַיֲהלְֹך ִמקֶּ

ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ָך  דְּ ִמצִּ

יט  ֵעיֶניָך ַתבִּ ׁש:  ַרק בְּ ֵאֶליָך לֹא ִיגָּ

ה  י ַאתָּ ְרֶאה:  כִּ ִעים תִּ לַֻּמת ְרשָׁ ְושִׁ

ְמתָּ ְמעוֶֹנָך:   ְיהָֹוה ַמְחִסי ֶעְליוֹן שַׂ

ֹלא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ה  ְתֻאנֶּ ֹלא 

י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּה  ָאֳהֶלָך:  כִּ ִיְקַרב בְּ

ַעל  ָרֶכיָך:   דְּ ָכל  בְּ ָמְרָך  ִלשְׁ ְך  לָּ

ֶאֶבן  בָּ ּגֹף  תִּ ן  פֶּ אּוְנָך  ִישָּׂ ִים  פַּ כַּ

ְדרְֹך  תִּ ָוֶפֶתן  ַחל  שַׁ ַעל  ַרְגֶלָך:  

ק  י ִבי ָחשַׁ ין:  כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ תִּ
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ִמי:    י ָיַדע שְׁ ֵבהּו כִּ גְּ ֵטהוּּ ֲאשַׂ ַוֲאַפלְּ

ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמוֹ ָאנִֹכי ְבָצָרה 

ֵדהּו:  אֶֹרְך ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ֲאַחלְּ

יׁשּוָעִתי: בִּ ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  בִּ ַאשְׂ

י ֶאת ְיהָֹוה ְיהָֹוה  ֲרִכי ַנְפשִׁ )קד(  בָּ

ְוָהָדר  הוֹד  אֹד  מְּ ַדְלתָּ  גָּ ֱאלַֹהי 

ְלָמה  שַּׂ כַּ אוֹר  עֶֹטה    : תָּ ָלָבשְׁ

ַהְמָקֶרה  ְיִריָעה:   ַמִים כַּ נוֶֹטה שָׁ

ָעִבים  ם  ַהשָּׂ ֲעִלּיוָֹתיו  ִים  ַבמַּ

רּוַח:   ְנֵפי  כַּ ַעל  ְך  ַהְמַהלֵּ ְרכּובוֹ 

ְרָתיו  ְמשָׁ רּוחוֹת  ַמְלָאָכיו  ה  עֹשֶׂ
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ֵאׁש לֵֹהט:  ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכוֶֹניָה 

הוֹם  תְּ ָוֶעד:    עוָֹלם  ּמוֹט  תִּ ל  בַּ

יתוֹ ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו  סִּ בּוׁש כִּ לְּ כַּ

ֲעָרְתָך ְינּוסוּּן ִמן קוֹל  ָמִים:  ִמן גַּ

ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון:  ַיֲעלוּּ ָהִרים ֵיְרדּו 

ָיַסְדתָּ  ֶזה  ְמקוֹם  ֶאל  ְבָקעוֹת 

ַיֲעבֹרוּּן  ל  בַּ ְמתָּ  שַׂ בוּּל  גְּ ָלֶהם:  

ָהָאֶרץ:   ְלַכּסוֹת  ְיׁשּובּון  ל  בַּ

ין  בֵּ ָחִלים  נְּ בַּ ַמְעָיִנים  ַח  לֵּ ַהְמשַׁ

ַחְיתוֹ  ל  כָּ קוּּ  ַישְׁ כּון:   ְיַהלֵּ ָהִרים 

ְצָמָאם:   ְפָרִאים  רּו  בְּ ִישְׁ ָדי  שָׂ
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ין  ּכוֹן ִמבֵּ ַמִים ִישְׁ ֲעֵליֶהם עוֹף ַהשָּׁ

ֶקה ָהִרים  נּו קוֹל:  ַמשְׁ ֳעָפאִים ִיתְּ

ע  בַּ שְׂ יָך תִּ ִרי ַמֲעשֶׂ ֵמֲעִלּיוָֹתיו ִמפְּ

ֵהָמה  ַלבְּ ָחִציר  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  

ְלהוִֹציא  ָהָאָדם  ַלֲעבַֹדת  ב  ְוֵעשֶׂ

ח ְלַבב  מַּ ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:  ְוַיִין ְישַׂ

ֶמן  ִמשָּׁ ִנים  פָּ ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש 

עּו  בְּ ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנוֹׁש ִיְסָעד:  ִישְׂ

ר  ֲאשֶׁ ְלָבנוֹן  ַאְרֵזי  ְיהָֹוה  ֲעֵצי 

נּו  ְיַקנֵּ ִרים  ִצפֳּ ם  שָׁ ר  ֲאשֶׁ ָנָטע:  

ָהִרים  יָתּה:   בֵּ ים  רֹושִׁ בְּ ֲחִסיָדה 
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ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה  בִֹהים ַליְּ ַהגְּ

ָיֵרַח ְלמוֲֹעִדים  ה  ים:  ָעשָׂ ַפנִּ ַלשְׁ

ְך  ת חֹשֶׁ שֶׁ ֶמׁש ָיַדע ְמבוֹאוֹ:  תָּ שֶׁ

ַחְיתוֹ  ל  כָּ ִתְרמֹשׂ  ּבוֹ  ָלְיָלה  ִויִהי 

ֶרף  ַלטָּ ׁשֲֹאִגים  ִפיִרים  ַהכְּ ָיַער:  

ְזַרח  תִּ ָאְכָלם:   ֵמֵאל  ׁש  ּוְלַבקֵּ

ְמעֹונָֹתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספוּּן  ֶמׁש  ַהשֶּׁ

ְלָפֳעלוֹ  ָאָדם  ֵיֵצא  צּון:   ִיְרבָּ

ַרּבוּּ  ָמה  ָעֶרב:   ֲעֵדי  ְוַלֲעבָֹדתוֹ 

ָחְכָמה  בְּ ם  לָּ כֻּ ְיהָֹוה  יָך  ַמֲעשֶׂ

ִקְנָיֶנָך:   ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת  ָעשִׂ
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ם  שָׁ ָיָדִים  וְּּרַחב  דוֹל  גָּ ַהיָּם  ֶזה 

ְקַטּנוֹת  ַחּיוֹת  ר  ִמְספָּ ְוֵאין  ֶרֶמשׂ 

כּון  ם ֳאִנּיוֹת ְיַהלֵּ דֹלוֹת:  שָׁ ִעם גְּ

ם  לָּ ֶחק ּבוֹ:  כֻּ ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלשַׂ

ִעּתוֹ:   רוּּן ָלֵתת ָאְכָלם בְּ בֵּ ֵאֶליָך ְישַׂ

ָיְדָך  ח  ְפתַּ תִּ ִיְלקֹטוּּן  ָלֶהם  ן  תֵּ תִּ

ֶניָך  פָּ יר  ְסתִּ תַּ טוֹב:    עּון  בְּ ִישְׂ

ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ּתֵֹסף  ֵהלּון  ִיבָּ

רּוֲחָך  ח  לַּ שַׁ תְּ ְיׁשּובּון:   ֲעָפָרם 

ֵני ֲאָדָמה:  ְיִהי  ׁש פְּ ֵראוּּן ּוְתַחדֵּ ִיבָּ

ַמח ְיהָֹוה  ְכבוֹד ְיהָֹוה ְלעוָֹלם ִישְׂ
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ְרָעד  יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ יו: ַהמַּ ַמֲעשָׂ בְּ

יָרה  ָאשִׁ נוּּ:   ְוֶיֱעשָׁ ָהִרים  בֶּ ע  ִיגַּ

ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזמְּ ַחיָּי  בְּ ַליהָֹוה 

יִחי ָאנִֹכי  עוִֹדי:  ֶיֱעַרב ָעָליו שִׂ בְּ

ִאים  ַחטָּ ּמּו  ִיתַּ יהָֹוה:   בַּ ַמח  ֶאשְׂ

ֵאיָנם  עוֹד  ִעים  ּוְרשָׁ ָהָאֶרץ  ִמן 

י ֶאת ְיהָֹוה ַהְללּו ָיּה: ֲרִכי ַנְפשִׁ בָּ

ים  ֲעַמקִּ ֲעלוֹת ִממַּ יר ַהמַּ )קל(  שִׁ

ְמָעה  שִׁ ֲאדָֹני  ְיהָֹוה:  ְקָראִתיָך 

בוֹת  ַקשֻּׁ ָאְזֶניךָָ  ְהֶייָנה  תִּ ְבקוִֹלי 

ֲעוֹנוֹת  ִאם  ֲחנּוָני:   תַּ ְלקוֹל 
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י  כִּ ַיֲעמֹד:   ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ָמר  שְׁ תִּ

וֵָּרא:   תִּ ְלַמַען  ִליָחה  ַהסְּ ךָָ  ִעמְּ

י ְוִלְדָברוֹ  ָתה ַנְפשִׁ יִתי ְיהָֹוה ִקוְּ ִקוִּ

ְֹמִרים  י ַלאדָֹני ִמשּׁ י:  ַנְפשִׁ הוָֹחְלתִּ

ַיֵחל  ַלּבֶֹקר:   ׁשְֹמִרים  ַלּבֶֹקר 

ְיהָֹוה  ִעם  י  כִּ ְיהָֹוה  ֶאל  ָרֵאל  ִישְׂ

ה ִעּמוֹ ְפדּות:  ְוהּוא  ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעוֹנָֹתיו: ה ֶאת ִישְׂ ִיְפדֶּ
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השכבות
על פי דברי האר"י ז"ל טוב ומועיל לומר השכבה זו בקיצור. וכתוב 
בספר "שער המצוות )ויחי( שהיה האר"י ז"ל מלעיג על המאריכים 
ב"השכבות", ועם כל זה הבאנו בהמשך נוסח ההשכבות הארוך למי 

שנוהג בזה:

ִרּיוָֹתיו הּוא ָיחּוס ְוַיְחמוֹל ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש רּוַח  ל בְּ ַרֵחם ַעל כָּ ַהמְּ

ל )לאיש: פלוני בן פלונית( )לאשה: פלונית בת פלונית( רּוַח  ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

ַגן ֵעֶדן. ּה( בְּ ִניֶחנָּ ִניֶחּנּו )לאשה: תְּ ה' תְּ

יאהדונהי  ְיהָֹוה  ּוָמָחה  ָלֶנַצח  ֶות  ַהמָּ ע  לַּ בִּ אומרים:  ההשכבה  אחרי 

ל ָהָאֶרץ  ת ַעּמוֹ ָיִסיר ֵמַעל כָּ ִנים ְוֶחְרפַּ ל פָּ ְמָעה ֵמַעל כָּ ֱאלִֹהים דִּ

נּו  ְוַרנְּ ָהִקיצּו  ְיקּומּון  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו  ר:  בֵּ יאהדונהי דִּ ְיהָֹוה  י  כִּ

יל: ְוהּוא ַרחּום  יָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַתפִּ י ַטל אוֹרוֹת ַטלֶּ ׁשוְֹכֵני ָעָפר כִּ

ל ֲחָמתוֹ:  יב ַאּפוֹ ְולֹא ָיִעיר כָּ ה ְלָהשִׁ ִחית ְוִהְרבָּ ר ָעוֹן ְולֹא ַישְׁ ְיַכפֵּ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביוֹם ָקְרֵאנּו: יָעה ַהמֶּ ְיהָֹוה יאהדונהי הוֹשִׁ

ַמִים. נּוָחמּו ִמן ַהשָׁ נּוָחמּו. ויש אומרים: תְּ ַלִים תְּ ומנחמים: ּוִבירּושָׁ

ביום השביעי אחר התפילה מסיים האבל את האבלות, ואומרים לו:

י ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְהֶיה ָלְך  ְך ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף כִּ ְמשֵׁ לֹא ָיבוֹא עוֹד שִׁ

ַנֲחֶמּנּו  ר ִאּמוֹ תְּ ִאיׁש ֲאשֶׁ ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך: ּוְכִתיב כְּ ְלאוֹר עוָֹלם ְושָׁ

נּוָחמּו: ַלִים תְּ ן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּושָׁ כֵּ

יש אומרים השכבות בנוסח זה:

לחכם מוסיפים פסוקים אלו לפני ההשכבה:

ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ַאשְׁ יָנה:  בִּ ְמקוֹם  ֶזה  ְוֵאי  ֵצא  מָּ תִּ ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה 

יֵרֶאיָך  לִּ ר־ָצַפְנתָּ  ֲאשֶׁ ַרב־טּוְבָך  ָמה  בּוָנה:  תְּ ָיִפיק  ְוָאָדם  ָחְכָמה 

ָך ֱאלִֹהים ּוְבֵני  ֵני ָאָדם: ַמה־יָָּקר ַחְסדְּ ְך ֶנֶגד בְּ ַעְלתָּ ַלחוִֹסים בָּ פָּ

ֵקם: יֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתשְׁ ן בֵּ שֶׁ ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: ִיְרְוֻין ִמדֶּ ֵצל כְּ ָאָדם בְּ
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ָבר  ֶות ִמּיוֹם ִהוְָּלדוֹ: סוֹף דָּ ֶמן טוֹב ְויוֹם ַהמָּ ם ִמשֶּׁ טוֹב שֵׁ

י־ֶזה  מוֹר כִּ ָמע ֶאת־ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת־ִמְצוָֹתיו שְׁ ַהּכֹל ִנשְׁ

בוָֹתם: כְּ נּו ַעל־ִמשְׁ ְיַרנְּ ָכבוֹד  ֲחִסיִדים בְּ ַיְעְלזּו  ל־ָהָאָדם:  כָּ

ים  ְקדוֹשִׁ ַמֲעַלת  בְּ ֶעְליוָֹנה,  יָבה  ישִׁ בִּ ְנכוָֹנה,  ְמנּוָחה 

ְוִחּלּוץ  ּוַמְזִהיִרים.  ְמִאיִרים  ָהָרִקיַע  זוַֹהר  כְּ ּוְטהוִֹרים, 

ע,  ע, ְוַהְקָרַבת ֶישַׁ שַׁ ִמים, ְוַהְרָחַקת פֶּ ַרת ֲאשָׁ ֲעָצִמים, ְוַכפָּ

ְפֵני ׁשוֵֹכן ְמעוָֹנה, ְוחּוָלָקא ָטָבא, ְלַחיֵּי  ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ִמלִּ

ם  יַבת ֶנֶפׁש ַהשֵּׁ ֵהא ְמַנת ּוְמִחיַצת ִוישִׁ ם תְּ א. שָׁ ָהעוָֹלם ַהבָּ

ֵעֶדן,  ַגן  ִניֶחּנּו בְּ רּוַח ה' תְּ רּוָחם )פלוני בן פלונית(  ַהּטוֹב ַהמְּ

ַמיָּא  שְׁ ָמאֵריה  ֱאָלָהא  ְרעּות  כִּ ָהֵדין  ָעְלָמא  ִמן  ָטר  ִאְתפְּ דְּ

ְוָיחוֹס  ְיַרֵחם ָעָליו  ַרֲחָמיו  ָלִכים בְּ ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ

יֵרהּו  ַיְסתִּ ַרֲחָמיו  בְּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ָעָליו.  ְוַיְחמוֹל 

יאהדונהי  ְיהָֹוה  נוַֹעם  בְּ ַלֲחזוֹת  לוֹ  ָאהְָ ּוְבֵסֶתר  ָנָפיו  כְּ ֵצל  בְּ

ֲעָדָניו  ּוִמנַַּחל  ַיֲעִמיֵדהּו,  ַהיִָּמין  ּוְלֵקץ  ֵהיָכלוֹ.  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ

בוֹד  כָּ ים  ְוָישִׂ ָמתוֹ,  ִנשְׁ ים  ַהַחיִּ ְצרוֹר  בִּ ְוִיְצרוֹר  ֵקהּו,  ַישְׁ

לוֹם  ַהשָּׁ ֵאָליו  ֶוה  ְוִילָּ ַנֲחָלתוֹ.  הּוא  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְמנּוָחתוֹ, 

לוֹם ָינּוחּו ַעל־ ִדְכִתיב ָיבוֹא שָׁ לוֹם, כְּ בוֹ ִיְהֶיה שָׁ כָּ ְוַעל ִמשְׁ

וְֹכִבים  ַהשּׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ְוָכל־בְּ הּוא  ְנכֹחוֹ,  הֵֹלְך  בוָֹתם  כְּ ִמשְׁ

ִליחוֹת, ְוֵכן ְיִהי ָרצוֹן ְונֹאַמר ָאֵמן: ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהסְּ ִעּמוֹ בִּ
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ַהֵחן  ֶקר  שֶׁ ִמְכָרּה:  ִניִנים  ִמפְּ ְוָרחֹק  ִיְמָצא  ִמי  ת־ַחִיל  ֵאשֶׁ

ל:  ְתַהלָּ תִּ ִהיא  יאהדונהי  ִיְרַאת־ְיהָֹוה  ה  ִאשָּׁ ַהּיִֹפי,  ְוֶהֶבל 

יָה: ַמֲעשֶׂ ָעִרים  ַבשְּׁ ִויַהְללּוָה  ָיֶדיָה  ִרי  ִמפְּ נּו־ָלּה  תְּ

ִריאּו  ִאְתבְּ ּוְבֵמיְמֵריּה  ִהיא  ֵליּה  ִדי  ַרֲחָמנּוָתא  דְּ ַרֲחָמָנא 

ַצְדָקִנּיוֹת  יּה  בֵּ ּוְגַנז  ָאֵתי,  דְּ ְוַעְלָמא  ָהֵדין  ַעְלָמא  ָעְלַמיָּא, 

ּוִביָקֵריּה  ּוְבֵמיְמֵריּה  ְרעּוֵתיּה  ַעְבָדן  דְּ ִנּיוֹת  ְוַחְסדָּ

ה  ָהִאשָּׁ ֶנֶפׁש  ּדּוְכָרן  ָדמוִֹהי  קְָ ְלֵמיַעל  ֵיאַמר  ּוְבתּוְקֵפיּה 

פלונית(  בת  )פלונית  ָמַרת  ֶדת  ְכבֶּ ְוַהנִּ נּוָעה  ְוַהצְּ בּוָדה  ַהכְּ

ָהֵדין  ַעְלָמא  ִמן  ָטַרת  ִאְתפְּ דְּ ֵעֶדן,  ַגן  בְּ ִניֶחנָּה  תְּ ה'  רּוַח 

ַרֲחָמיו  בְּ ֶלְך  ַהמֶּ ְוַאְרָעא.  ַמיָּא  שְׁ ָמאֵריה  ֱאָלָהא  ְרעּות  כִּ

ָבּה  כָּ ִמשְׁ ְוַעל  לוֹם  ַהשָּׁ ֵאֶליָה  ֶוה  ְוִילָּ ָעֶליָה,  ְוַיְחמוֹל  ָיחוֹס 

בוָֹתם  כְּ ַעל־ִמשְׁ ָינּוחּו  לוֹם  ָיבוֹא שָׁ ִדְכִתיב  כְּ לוֹם,  ִיְהֶיה שָׁ

ּה  ִעמָּ וְֹכבוֹת  ַהשּׁ ָרֵאל  ִישְׂ נוֹת  בְּ ְוָכל  ִהיא  ְנכֹחוֹ,  הֵֹלְך 

ָאֵמן: ְונֹאַמר  ָרצוֹן  ְיִהי  ְוֵכן  ִליחוֹת,  ְוַהסְּ ָהַרֲחִמים  ְכַלל  בִּ





תיקונים 
לנפטרים
מתוך הספה"ק 

"לשון חכמים" ג' כרכים

)מהדורה חדשה 

בהוצאת י. סאלם(
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ֵאין לוֹ ְמנּוָחה. ְפָטר שֶׁ ּקּון ַלנִּ תִּ
רוָֹביו ֲחלוֹם ְוָאַמר ְלֶאָחד ִמקְּ ּוָבא בַּ

)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן כ"ז(

ֵצאת  ַעד  ַחר  ַהשַּֽׁ ֵמֲעלוֹת  ֶאָחד  יוֹם  ֲעִנית  תַּ ָעָליו  ל  ְיַקבֵּ ָקרוֹב  )אוֹתוֹ 
ֲעִנית  ל ָעָליו ַהתַּ עוֹד יוֹם ַאַחר ִמְנָחה – ְיַקבֵּ ַהּכוָֹכִבים. ְויוֹם קֶֹדם – ִמבְּ

ח:( ֶזה ַהנֻּסָּ בְּ

ַחר  ֲעִנית ָיִחיד ְלָמָחר ֵמֲעלוֹת-ַהשַּֽׁ ל ָעַלי ְלִהְתַעּנוֹת תַּ יִני ְמַקבֵּ ֲהרֵֽ

ר ִמְתַמֵעט  י ְוָדִמי ֲאשֶׁ ֵהא ִמעּוט ֶחְלבִּ יְּ ֵדי שֶׁ ַעד ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים, כְּ

ה ַליהָֹוה יאהדונהי,  יַח ִניֽחַֹח ִאשֶּׁ ן רֵֽ ָקְרבַּ ה כְּ ַתֲעִניִתי ָחׁשּוב ּוְמֻרצֶּ בְּ

ה  ֵמעוָֹלם–ַהזֶּ ְפַטר  נִּ שֶׁ לוִֹנית(  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ

ְוַלֲעזֹר  ץ  ּוְלַאמֵּ ּוְלַחזֵּק  ן  ּוְלַתקֵּ ֶרץ,  ְוָהאָֽ ִים  מַֽ ַהשָּׁ ֱאלֵֹהי  ְרצוָֹנְך  בִּ

ֶאל–ְמנּוָחָתם,  ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ ָעְצרּו  ּלֹא  שֶׁ ָמתוֹ  ְוִנשְׁ רּוחוֹ  ֶאת–ַנְפׁשוֹ 

ַטח. ְוִיְהֶיה ָלֶהם  ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם כָּ

ְוָרִעים. ים  ָקשִׁ ְוִגְלּגּוִלים  ִיּסּוִרין  ל–ִמיֵני  ּוִמכָּ יִהנָּם  גֵּ ין  ִמדִּ ָלה  ַהצָּ

ל  ַקבֵּ תְּ ָפנֶֽיָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

יָך  ְלָפנֶֽ ה  ּוְמֻרצֶּ ל  ּוְמֻקבָּ ָחׁשּוב  ֵהא  יְּ ִתי–שֶׁ שָׁ ּוַבקָּ ִתי  ִפלָּ תְּ ָרצוֹן  בְּ

ב  יו ַעל–גַּ ּו ִהְקַרְבתִּ ִאלּֽ ַתֲעִניִתי כְּ ְתַמֵעט בְּ מִּ י ְוָדִמי שֶׁ ִמעּוט ֶחְלבִּ

יַח  ְוָהרֵֽ ְוָדִמי  י  ֵמֶחְלבִּ ְתַמֵעט  ַהמִּ ֶלק  ַהחֵֽ ְוִיְהֶיה  דוֹׁש,  ַהקָּ ֲחָך  ִמְזבַּ

ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ ָרה  פָּ כַּ ח  ִמְזבַּ ַתֲעִניִתי,  בְּ י  ִמפִּ ַהעוֶֹלה 

ִצְ֒דָקֶתָֽך,  ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ַט֒ ְֽ֒רֵכֽם  בָּ לוִֹנית(.  ן פְּ בֶּ לוִֹני  )פְּ ל  ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

ָלֲאָלִפים,  ֶסד   חֶֽ נוֵֹצר  ָהֵאל  ה  ְוַאתָּ צת"ג(.  )בט"ר  ְ֒מֵלם  גָּ ִמיד  ֒ תָּ
ֵלאוֹר  ִלְמאוֹרוֹת  ְוָהיּו  ָלֶהם,  ַרב  ַפע  שֶֽׁ יַע  פִּֽ שְׁ תַּ דוֹל  ַהגָּ טּוְבָך  בְּ

ְוַיַעְמדּו  ּוְמַקְטֵרג,  ְואוֵֹיב  ל–ַצר  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ים,  ַהַחיִּ אוֹר  בְּ

ִחנָּם. ֶסד  חֶֽ ֶהם  ִעמָּ ה  ְוַתֲעשֶׂ ֲעֵליֶהם,  טוֹב  ְלַהְמִליץ  ר  שֶׁ יֹֽ יֵצי  ְמלִֽ

א ְוזּוָטא. ָרא ַרבָּ ל "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ְוִאדְּ ָניוֹת שֶׁ ְרָי"ג ִמְצוֹת ּוִמשְׁ ְיָלה ִיְלמֹד תַּ לַּ בַּ

ה זוֹ: שָׁ קָּ ְיָלה יֹאַמר בַּ לַּ ּמּוד בַּ קֶֹדם ַהלִּ
ֶזה  ִלּמּוד  בְּ ְלַזּכוֹת  ּתוָֹרה  ְוִסְתֵרי  ָניוֹת  ִמשְׁ לוֵֹמד  ֲהֵריִני 
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ְפַטר  נִּ שֶׁ לוִֹנית(  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  ְלנֶֽ

ְלָרצ֨וֹן ׀  ְה֥יּו  יִֽ ֶרץ.   ְוָהאָֽ ִים  מַֽ ַהשָּׁ ֱאלֵֹהי  ְרצוֹן  בִּ ה  ֵמעוָֹלם–ַהזֶּ

י׃  ֲאלִֽ ְוגֹֽ צּוִר֥י   יאהדונהי  ְי֝הָֹו֗ה  ְלָפֶנ֑יָך  ֣י  ִלבִּ ְוֶהְגי֣וֹן  ִאְמֵרי־ִפ֡י 
ָעִמים(  י פְּ תֵּ סּוק "ִויִהי נַֹעם" שְׁ )ְויֹאַמר פָּ

ָעֵל֑ינּו  ּכוְֹנָנ֥ה  ָיֵ֭דינּו  ּוַמֲעשֵׂ֣ה  ָעֵ֫ל֥ינּו  ֱאלֵֹה֗ינּו  ֲאדָֹנ֥י  נַֹ֤עם  י ׀  ִויִה֤

הּו׃ ַמֲעשֵׂ֥ה ָיֵ֝ד֗ינּו ּכוְֹננֵֽ וּֽ
ּמּוד יֹאַמר: ַאַחר ַהלִּ

ֵהא ָחׁשּוב  יְּ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָפנֶֽ

ה  דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ ה בְּ ְיָלה ַהזֶּ לַּֽ י בַּ ְדתִּ מַֽ לָּ ה ִלּמּוד שֶׁ ּוְמֻרצֶּ ל  ּוְמֻקבָּ

ָמתוֹ.  ַעד ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ לוִֹנית( ּובְּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ַעד ַעְבדְּ ר בְּ ְלַכפֵּ

יֵלם  ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ְוַתצִּ ִ֒מיד גָּ ֲהֵרם, ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקֶתָֽך, תָּ ְֽ֒רֵכֽם ַט֒ בָּ
ל-ִמיֵני  יֵלם ִמכָּ ין, ְוַתצִּ ל-ִמיֵני ֳעָנשִׁ יֵלם ִמכָּ ל–ִמיֵני ִיּסּוִרין, ְוַתצִּ ִמכָּ

ׁשוֹת  בּורוֹת ַהקָּ קּו ַהגְּ בוֹד, ְוִיְתַמתְּ ים, ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם כָּ ְלּגּוִלין ָקשִׁ גִּ

מּוִרים. דוִֹלים ְוַרֲחִמים גְּ ר הּוא ֲחָסִדים גְּ ֶלא ָהֶעְליוֹן, ֲאשֶׁ ַעל–ְיֵדי פֶּֽ

ָרא  ְוִאדְּ ָניוֹת  ּוִמשְׁ ִמְצוֹת  ְוַתְרַי"ג  ל "ְקִריֵאי מוֵֹעד"  ַנ"ְך שֶׁ ִיְלמֹד תַּ יוֹם  בַּ
ן יֹאַמר ַאַחר  ְיָלה, ְוכֵּ ֲאָמרוֹ ַבלַּ מוֹ שֶׁ ה כְּ שָׁ קָּ ּמּוד יֹאַמר ַהבַּ זּוָטא. קֶֹדם ַהלִּ

ה יֹאַמר: שָׁ קָּ ֶרת ְלֵעיל. ְוַאַחר ִסּיּום ַהבַּ ְזכֶּ ה ַהנִּ שָׁ קָּ ּמּוד בַּ ַהלִּ

ָעִמים( ר פְּ ּה: )ֶעשֶׂ ֵא֕ל ָנ֛א ְרָפ֥א ָנ֖א לָֽ
ָקְדׁשוֹ",  ֶפׁש. ְוַאַחר ִסּיּומוֹ יֹאַמר ִמְזמוֹר "ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל בְּ ִויַכוֵּן ַעל ַהנֶֽ
ׁשוָֹפר תשר"ת  ל ָיּה ַהְללּוָיּה" ִיְתְקעּו בְּ ַהלֵּ ָמה תְּ שָׁ ל – ַהנְּ סּוק "כָּ ְוַאַחר פָּ

תש"ת תר"ת.

יֹאַמר  ָפה  ַהקָּ  – ָכל  ּובְּ ֶנֶסת,  ַהכְּ ֵבית  בְּ ָבה  ַלתֵּ פוֹת  ַהקָּ ה  ַיֲעשֶׂ ְך  כָּ ַאַחר 
ה  ְך ַיֲעשֶׂ ים ִמְזמוֹר כ"ט(, ְוַאַחר כָּ ִהלִּ ֵני ֵאִלים" ְוכּו' )תְּ ִמְזמוֹר "ָהבּו ַלה' בְּ
ב אוָֹתם ַעל רֹאׁשוֹ,  ָידוֹ ִויַסבֵּ ֵני ַתְרְנגוִֹלים בְּ ה? יֹאַחז שְׁ יַצד ַיֲעשֶׂ ָרה. כֵּ פָּ כַּ

ְוָכָכה יֹאַמר:

ְדיוֹן  ָרה, ֲהֵרי ֶזה פִּ פָּ ֒מּוָרה, ֲהֵרי ֶזה כַּ ֲהֵרי ֶזה ֲחִ֒ליָפה, ֲהֵרי ֶזה תְּ

ַ֗חת  ֵמֶרֶ֥דת שָׁ ָ֭דֵעהּו  פְּ ֗אֶמר  ַויֹּ ּ֗נּו  ַוְיֻחנֶּ לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ֶפׁש  ְלנֶֽ

ֶפר׃ אִתי כֹֽ ֶפר׃ ָמצָֽ אִתי כֹֽ ֶפר׃ ָמצָֽ ָמָצ֥אִתי כֹֽ
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ַצֲעִרים אוֹתוֹ ַאַחר ִמיָתתוֹ. מְּ ְפָטר שֶׁ ּקּון ַלנִּ תִּ
רוָֹביו ֲחלוֹם ְוָאַמר ָלֶאָחד ִמקְּ ּוָבא בַּ

)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן ּכ"ח(

ה  ים ַיֲעשֶׂ ה ֲאָנשִׁ לֹשָׁ ִרים, ְוָכל–ֶאָחד ִמן ַהשְּׁ שֵׁ ים כְּ ה ֲאָנשִׁ לשָׁ צּו שְׁ ִיְתַקבְּ
ח ֶזה: ֻנסָּ עוֹד יוֹם בְּ ֲעִנית ִמבְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ֵמֲעלוֹת- ְלָמָחר  ָיִחיד  ֲעִנית  תַּ ְלִהְתַעּנוֹת  ָעַלי  ל  ְמַקבֵּ יִני  ֲהרֵֽ

ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ ִמעּוט  ֵהא  יְּ שֶׁ ֵדי  כְּ ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים,  ַעד  ַחר  ַהשַּֽׁ

יַח  רֵֽ ה  ִאשֶּׁ ן  ָקְרבַּ כְּ ה  ּוְמֻרצֶּ ָחׁשּוב  ַתֲעִניִתי  בְּ ִמְתַמֵעט  ר  ֲאשֶׁ

ְפַטר  נִּ לוִֹנית( שֶׁ ן פְּ לוִֹני בֶּ )פְּ ַעד  ר בְּ ְלַכפֵּ ַליהָֹוה יאהדונהי,  ִניֽחַֹח 

ְוַלֲעזֹר  ן  ּוְלַתקֵּ ֶרץ,  ְוָהאָֽ ִים  מַֽ ַהשָּׁ ֱאלֵֹהי  ְרצוֹן  בִּ ה  ֵמעוָֹלם–ַהזֶּּּּ

ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ ָעְצֽרּו  ּלֹא  שֶׁ ָמתוֹ  ְוִנשְׁ רּוחוֹ  ֶאת–ַנְפׁשוֹ  ץ  ּוְלַאמֵּ ּוְלַחזֵּק 

ֵקט  ַהשְׁ לוֹם  שָׁ ְמנּוַחת  בוֹד,  כָּ ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ֶאל–ְמנּוָחָתם, 

ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ִמיד גָּ ֒ ָך, תָּ ִצְ֒דָקתֶֽ ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ם ַט֒ ְ֒רכֵֽ ַטח. בָּ ָובֶֽ

ַפע  יַע שֶֽׁ פִּֽ שְׁ דוֹל תַּ טּוְבָך ַהגָּ ָלֲאָלִפים, בְּ ֶסד  ה ָהֵאל, נוֵֹצר חֶֽ ְוַאתָּ

ַח  ּכֹֽ ָלֶהם  ן  ְוִתתֵּ ים.  ַהַחיִּ אוֹר  בְּ ֵלאוֹר  ִלְמאוֹרוֹת  ְוָהיּו  ָלֶהם,  ַרב 

רּוָרם ְוִתּקּוָנם  ִלים בֵּ שְׁ ֶניָך תַּ ָראּוי, ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ ֶמץ שֶׁ ֶזר ְואֹֽ ְועֵֽ

יֵצי  ְמלִֽ ְוַיַעְמדּו  ּוְמַקְטֵרג,  ְואוֵֹיב  ל–ַצר  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ְמֵהָרה.  בִּ

ְהיּ֥ו  יִֽ ִחנָּם.   ֶסד  חֶֽ ֶהם  ִעמָּ ה  ְוַתֲעשֶׂ ֲעֵליֶהם,  טוֹב  ְלַהְמִליץ  ר  שֶׁ יֹֽ

י: ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך, ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ְלָרצ֨וֹן ִאְמֵרי ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ

ֵבית  בְּ ַיַחד  בְּ ים  ֲאָנשִׁ ה  לֹשָׁ ַהשְּׁ ל–אוָֹתם  כָּ צּו  ִיְתַקבְּ ֲעִנית  ַהתַּ יוֹם  בְּ
ה זוֹ: שָׁ קָּ ל יֹאְמרּו בַּ ר ִנְכּתֹב, ְוקֶֹדם ַהכָּ ֶנֶסת ִלְלמֹד ֵסֶדר ֶזה ֲאשֶׁ ַהכְּ

ָנה  ּוִמשְׁ תּוִבים,  כְּ ְנִביִאים  ּתוָֹרה  ִלְלמֹד  מּוָכִנים  ְחנּו  ֲאנַֽ ֲהֵרי 

לוִֹני  ל )פְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ִלּמּוד ֶזה ְלנֶֽ ְוִסְתֵרי ּתוָֹרה, ְלַזּכוֹת בְּ

ֶרץ. ִים ְוָהאָֽ מַֽ ְרצוֹן ֱאלֵֹהי ַהשָּׁ ה בִּ ְפַטר ֵמעוָֹלם–ַהזֶּ נִּ לוִֹנית( שֶׁ ן פְּ בֶּ

ל  ַקבֵּ תְּ ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ַען  ה ְלמַֽ ה, ַוֲעשֵׂ דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ ר ִנְלמֹד ַהיוֹם בְּ ינּו ֲאשֶׁ ָרצוֹן ִלּמּודֵֽ בְּ
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ֶפׁש ֽרּוַח  א ַרֲחִמים ַעל נֶֽ יָך, ְוִתְתַמלֵּ יָך ַוֲחָסדֶֽ ַען ַרֲחמֶֽ דוֹל ּוְלמַֽ ְמָך ַהגָּ שִׁ

אוֹר  לוִֹנית(, ְוָהיּו ִלְמאוֹרוֹת ֵלאוֹר בְּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

ְ֒מֵלם  )בט"ר צת"ג(. ִמיד גָּ ֒ ָך תָּ ֲהֵרם ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ ם ַט֒ כֵֽ ֒רְֽ ים. בָּ ַהַחיִּ

ל–ִמיֵני  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ם׃  קֵֽ ַתשְׁ ֲעָדֶנ֣יָך  ְוַנַ֖חל  יֶתָ֑ך  בֵּ ן  ֣שֶׁ ִמדֶּ ִיְ֭רְוֻין 

ְלּגּוִלין  גִּ ל-ִמיֵני  יֵלם ִמכָּ ְוַתצִּ ין,  ֳעָנשִׁ ל-ִמיֵני  יֵלם ִמכָּ ְוַתצִּ ִיּסּוִרין, 

ַטח.  ָובֶֽ ֵקט  ַהשְׁ לוֹם  שָׁ ְמנּוַחת  בוֹד,  כָּ ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ים,  ָקשִׁ

ִטיִנים,  שְׂ ל–ַהמַּ כָּ ה  פֶּ ְוִתְסּתֹם  ל–ַהְמַקְטְרִגים,  כָּ ַח  ּכֹֽ ל  ּוְתַבטֵּ

ׁשוֹת ַעל– בּורוֹת ַהקָּ קּו ַהגְּ ין, ְוִיְתַמתְּ ת–ַהדִּ יָך ַעל-ִמדַּ יר ֲחָסדֶֽ ְוַתְגבִּ

מּוִרים. דוִֹלים ְוַרֲחִמים גְּ ר הּוא ֲחָסִדים גְּ ֶלא ָהֶעְליוֹן, ֲאשֶׁ ְיֵדי פֶּֽ

ּלוֹ,  ים כֻּ ִהלִּ "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ְוֵסֶפר תְּ ִסים בִּ ְדפָּ ַנ"ְך ַהנִּ ְך ִיְלְמדּו תַּ ַאַחר כָּ

ּה,  לָּ כֻּ זּוָטא  ָרא  ְוִאדְּ מוֵֹעד",  "ְקִריֵאי  בִּ ִסים  ְדפָּ ַהנִּ ָניוֹת  שְׁ ַהמִּ ְוַאֲחָריו 

ֵסֶתר  ב בְּ ָעִמים, ִמְזמוֹר "יוֹשֵׁ לֹׁש פְּ יוֹם ָצָרה" ְוכּו' שָׁ ִמְזמוֹר "ַיַעְנָך ה' בְּ

סּוק "ִויִהי נַֹעם" ְוכּו'. ָעִמים, ְוַיְתִחילּו ִמן פָּ לֹׁש פְּ ֶעְליוֹן" שָׁ

ה זוֹ: שָׁ קָּ ם ְויֹאְמרּו בַּ ְך ַיַעְמדּו ֻכלָּ ַאַחר כָּ

ּבוֹר ְוַהּנוָֹרא,  דוֹל ַהגִּ ָרֵאל, ָהֵאל ַהגָּ א ה' ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִישְׂ ָאנָּֽ

נּו  נּו ּוְתִחינָּתֵֽ תֵֽ ִפלָּ ִפּלוֹת ְוָהעוֶֹנה ְבָצרוֹת, ַהט ָאְזְנָך ֶאל-תְּ ל תְּ ַקבֵּ ַהמְּ

ְוַתְחמֹל  ְוָתחּוס  ָך,  ְבתֶּֽ שִׁ ְמכוֹן  ִים  מַֽ ַהשָּׁ ַמע  שְׁ תִּ ה  ְוַאתָּ נּו,  תֵֽ שָׁ ּוַבקָּ

לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעל  ּוְתַרֵחם 

ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(.  ְוִיְמְצאּון  ִ֒מיד גָּ ָך תָּ ם ַטֲ֒הֵרם ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ כֵֽ ֒רְֽ בָּ

ן  ַטח. ְוִתתֵּ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ ְמנּוָחה, ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם כָּ

רּוָרם  ִלים בֵּ שְׁ יָך תַּ נֶֽ ָראּוי, ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ ֶמץ שֶׁ ֶזר ְואֹֽ ַח ְועֵֽ ָלֶהם ּכֹֽ

ְואוֵֹיב  ַצר  ל  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ַער.  ְבצַֽ ְולֹא  ַחת  נַֽ בְּ ְמֵהָרה,  בִּ ְוִתּקּוָנם 

תּוב:  כָּ ֶהם ִמְקָרא שֶׁ ֶסד ִחנָּם, ּוְתַקיֵּם בָּ ֶהם חֶֽ ה ִעמָּ ּוְמַקְטֵרג, ְוַתֲעשֶׂ

ָ֒ך ְוַעְצמוֶֹת֖יָך  ַצְחָצחוֹת֙ ַנְפשֶׁ ֚יַע בְּ בִּ ִמיד֒ ְוִהשְׂ ֲחָך֣ ְיהָֹוה יאהדונהי תָּ ְונָֽ

יו: בּ֖ו ֵמימָֽ א ְיַכזְּ ֥ר לֹֽ ַג֥ן ָרֶו֒ה ּוְכמוָֹצ֥א ַמִ֔ים ֲאשֶׁ ֲחִל֑יץ, ְוָהִי֙יָת֙ כְּ יַֽ
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סּוק "ֵא-ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה"  ְך יֹאְמרּו פָּ ַאַחר כָּ
ָעִמים     ר פְּ ִנּגּון ּוְטָעִמים ֶעשֶׂ קוֹל ָרם, בְּ בְּ

ּה: ֵא֕ל ָנ֛א ְרָפ֥א ָנ֖א לָֽ

א ַרֲחִמים" ְוכּו', "ַויֲַּעבֹר" ְוכּו'.  סֵּ ב ַעל כִּ ְך יֹאְמרּו "ֵא-ל ֶמֶלְך יוֹשֵׁ ְוַאַחר כָּ

ל "ַויֲַּעבֹר", ִיְתַקע ַהּתוֵֹקַע תשר"ת תש"ת  אוְֹמִרים י"ג ִמּדוֹת שֶׁ ּוְבֵעת שֶׁ

ְך יֹאְמרּו: תר"ת. ְוַאַחר כָּ

ֲעֵנֽנּו ָאִבינּו, ֲענֵֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּבׂוְרֵאנּו, ֲעֵנֽנּו.  ֲענֵֽנּו ּגׂוֲאֵלנּו, ֲענֵֽנּו. ֲעֵנֽנּו 

ֶנָחמׂות, ֲעֵנֽנּו.  נּו, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו הׂוד ְוָהָדר, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ָוִתיק בְּ ּדׂוְרשֵׁ

ֵעיַנִים,  ְטהׂור  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ְוַקיָּם,  ַחי  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ר,  ְוָישָׁ ַזְך  ֲעֵנֽנּו 

ַח, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו לֹא  יר  ּכֹֽ בִּ ִים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו כַּ מַֽ ב שָׁ ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו יׂושֵׁ

ָלִכים,  ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו  ע,  ֲעֵנֽנּו  . ֲעֵנֽנּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ ֶרשַׁ ֵאל ָחֵפץ בְּ

ים,  לִּ ב, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו סׂוֵמְך נוְפִלים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו עוֵׂזר דַּ גַּ נׂוָרא ְוִנשְׂ

יק, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו  יק ּוַמְצדִּ יל, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַצדִּ ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּפׂוֶדה ּוַמצִּ

ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  א,  ְוִנשָּׂ ָרם  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ֱאֶמת,  בֶּ ְלָכל-קוְֹרָאיו  ָקרׂוב 

ִמיִמים, ֲעֵנֽנּו. ָחִקים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּתׂוֵמְך תְּ ׁשׂוֵכן שְׁ

ֲאִביר  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ִיְצָחק  ּוַפַחד  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲעֵנֽנּו 

ֵעת ָרצוֹן ֲעֵנֽנּו.  ִוד ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ָהעוֶֹנה בְּ ַיֲעׂקב ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ָמֵגן דָּ

ָבה ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו  ְרכָּ ֵעת ָצָרה ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ֱאלֵֹהי ַהמֶּ ֲעֵנֽנּו ָהעוֶֹנה בְּ

ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵנֽנּו.

מוָֹך" וכּו' ַעד "ִמיֵמי ֶקֶדם"  ל[ "ִמי ֵא-ל כָּ ְך יֹאְמרּו ּפסּוִקים ]שֶׁ ַאַחר כָּ
ְך יֹאְמרּו: ָעִמים. ְוִיְתַקע תשר"ת תש"ת תר"ת. ַאַחר כָּ לֹׁש פְּ שָׁ

ְק֝דֹׁ֗ש  יֶתָ֑ך  בֵּ טוֹב  בְּ ה  עָֽ בְּ ִנשְׂ ֲחֵצֶ֫ר֥יָך,  ּכׂן  ִישְׁ ּוְתָקֵרב  ְ֥בַח֣ר  תִּ ֵר֤י  ַאשְׁ

ָעִמים( לֹׁש פְּ ָך: )שָׁ יָכלֶֽ הֵֽ

ּלוֹ, ּוִמְזמוֹר  ים ְקָראִתיָך ה'" ְוכּו' כֻּ ֲעַמקִּ ֲעלוֹת ִממַּ יר ַהמַּ ְך ִמְזמוֹר "שִׁ ַאַחר כָּ

א"[ ָלָמא ָרבָּ יׁש ]"ְיֵהא שְׁ ּלוֹ, ְויֹאְמרּו ַקדִּ ָקְדׁשוֹ" ְוכּו' כֻּ "ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵא-ל בְּ



179

קול אליהו | תיקונים לנפטרים   

ח ֶזה: ל-ֶאָחד ֵמֶהם ֻנסָּ ַאַחר ִמְנָחה יֹאַמר כָּ

יָך  ׁש ַקיָּם, ָהיּו ַמְקִריִבין ְלָפנֶֽ ְקדָּ ָהָיה ֵבית-ַהמִּ שֶׁ ל עוָֹלם, כְּ ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

דוֹׁש.  ַהקָּ ֲחָך  ִמְזבַּ ב[  ַעל-]גַּ מוֹת  ַוֲאשָׁ אוֹת  ְוַחטָּ ּוְמָנחוֹת  עוֹלוֹת 

ח  ִמְזבַּ ָלנּו  ְוֵאין  ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ָחֵרב  ים,  ָהַרבִּ ינּו  ֲעוֹנוֹתֵֽ בַּ ה,  ְוַעתָּ

יָך  ְלָפנֶֽ י  ְבתִּ ִהְקרַֽ יָך שֶׁ ְלָפנֶֽ ְוָיֽדּוַע  ְוָגלּוי  נּו.  ֲעדֵֽ ר בַּ ַכפֵּ יְּ ְולֹא כֵֹהן שֶׁ

ֲחִמימּות  בַּ אוָֹתם  י  ְחתִּ ְוִהְרתַּֽ ה,  ַהזֶּ ַהיוֹם  ַתֲעִניִתי  בְּ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ

יַח  רֵֽ ה  ִאשֶּׁ ן  ָקְרבַּ כְּ ֶזה  ֲעִניִתי  תַּ ב  ֶנְחשָׁ ֵהא  יְּ שֶׁ ֵדי  כְּ ּגּוִפי,  ת  ֻחְלשַׁ

ן  לוִֹני בֶּ )פְּ ָך  ַעְבדְּ ל  ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעד  ר בְּ ְלַכפֵּ ִניֽחַֹח ַלה', 

ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ּוְתַרֵחם ַעל  ְוַתְחמֹל  חּוס  א ה', תָּ נָֽ לוִֹנית( אָֽ פְּ

ָך,  ִצְ֒דָקתֶֽ ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ַט֒ ם  כֵֽ ֒רְֽ בָּ לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ל  שֶׁ

ם:  קֵֽ יֶת֑ך, ְוַנַ֖חל ֲעָדֶנ֣יָך ַתשְׁ ן בֵּ ֣שֶׁ ן ִמדֶּ ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. יְִ֭רְויֻֽ ִ֒מיד גָּ תָּ

ּו ְלָרצ֨וֹן  ְהי֥ ַטח. יִֽ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם כָּ

י: ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך, ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִאְמֵרי ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ

ֵחם  ה ַתְרְנגוִֹלים, ְוִיקָּ לֹשָׁ יִָּביאּו שְׁ ּבֶֹקר, שֶׁ ַתְרְנגוִֹלים בַּ ּקּון בְּ עוֹד ַיֲעשּׂו תִּ
ְך:  ְפֵני ַעְצמוֹ ְויֹאַמר כָּ ְרְנגוֹל ֶאָחד בִּ ל-תַּ ֶהם, ְויֹאַחז כָּ בָּ דוֹל שֶׁ ַהגָּ

ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ֶפׁש  ְלנֶֽ ְדיוֹן  פִּ ֶזה  ֲהֵרי  ָרה,  פָּ כַּ ֶזה  ֲהֵרי  מּוָרה,  תְּ ֶזה  ֲהֵרי 

אִתי  ֶפר׃ ָמצָֽ ַ֗חת, ָמָצ֥אִתי כֹֽ הּו ֵמֶרֶ֥דת שָׁ ָ֭דעֵֽ ֗אֶמר פְּ ּ֗נּו ַויֹּ לוִֹנית(. ַוְיֻחנֶּ פְּ

ֶפר. אִתי כֹֽ ֶפר, ָמצָֽ כֹֽ

ְנּו  ְוִיתְּ ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  בָּ ה  לֹשָׁ ַהשְּׁ ְגַמר  ַעד  ָכל-ִסּבּוב  בְּ ְויֹאַמר  ה  ַיֲעשֶׂ ן  כֵּ

ֶנֶסת. ֵבית-ַהכְּ ה ֵנרוֹת בְּ לֹשָׁ אוָֹתם ְלחוִֹלים, ְוַיְדִליקּו שְׁ
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ין ִפלִּ ּלֹא ָהָיה ֵמִניַח תְּ ּקּון ְלִנְפָטר שֶׁ תִּ
)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן ל''א(

ה  ים ַיֲעשֶׂ ָרה ֲאָנשִׁ ִרים, ְוָכל–ֶאָחד ֵמָהֲעשָׂ שֵׁ ים כְּ ָרה ֲאָנשִׁ צּו ֲעשָׂ ]ִיְתַקבְּ
ח ֶזה:[ ֻנסָּ עוֹד יוֹם בְּ ֲעִנית ִמבְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ָיִחיד  ֲעִנית  תַּ ְלִהְתַעּנוֹת  ָעַלי  ל  ְמַקבֵּ יִני  ֲהרֵֽ עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ 

ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים,  ַעד  ַחר  ֵמֲעלוֹת-ַהשַּֽׁ ְלָמָחר 

ן  ָקְרבַּ כְּ ה  ּוְמֻרצֶּ ָחׁשּוב  ַתֲעִניִתי  בְּ ְתַמֵעט  מִּ שֶׁ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ ִמעּוט 

ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ יאהדונהי,  ַליהָֹוה  ה  ִאשֶּׁ ִניֽחַֹח  יַח  רֵֽ

ל  שֶׁ ה  ֲעשֵׂ ִמְצוֹת  ל  טֵּ בִּ שֶׁ ָחָטא  שֶׁ ֶחְטאוֹ  ֲעבּור  בַּ לוִֹנית(,  פְּ

ִפִלין. תְּ ָמַנח  לֹא  דְּ א  ַקְרַקְפתָּ ְוָהָיה  ָכל-יוֹם,  בְּ ִפִלין  ֲהָנַחת-תְּ

ל  ַקבֵּ תְּ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

לוִֹנית(,  ְוִיְהֶיה  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ַעד ַעְבדְּ ִתי בְּ שָׁ ִתי ּוַבקָּ ִפלָּ ָרצוֹן תְּ בְּ

ְתַמֵעט  מִּ שֶׁ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ ִמעּוט  יָך  ְלָפנֶֽ ה  ּוְמֻרצֶּ ל  ּוְמֻקבָּ ָחׁשּוב 

ַעד  בְּ דוֹׁש,  ַהקָּ ֲחָך  ִמְזבַּ ב  ַעל–גַּ יו  ִהְקַרְבתִּ ּו  ִאלּֽ כְּ ַתֲעִניִתי  בְּ

ַעל- ר-לוֹ  פֵּ ּותכַֽ ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל  לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ

ָכל-יוֹם,  בְּ ין  ִפלִּ תְּ ֲהָנַחת  ל  שֶׁ זוֹ  ה  ֲעשֵׂ ִמְצוֹת  ל  טֵּ בִּ שֶׁ ֶחְטאוֹ 

ין.  ִפלִּ ֲהָנַחת תְּ ל  זוֹ שֶׁ ה  ִמְצוֹת ֲעשֵׂ ִבּטּול  בְּ ַגם  פָּ ַגם שֶׁ ַהפְּ ן  ִויֻתקַּ

ָעִמים:[  י פְּ תֵּ סּוק "ִויִהי נַֹעם" שְׁ ]ְויֹאַמר פָּ

ָעֵל֑ינּו,  וְֹנָנ֥ה  כּֽ ינו  יָ֖דֵֽ ֣ה  ֲעשֵׂ ּומַֽ ָעֵ֫ל֥ינּו,  ֱאלֵֹה֗ינּו  ֲאדָֹנ֥-י  נַֹ֤עם  ִויִה֤י 

֣י ְלָפֶנ֑יָך,  וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ ְה֥יּו ְלָרצ֨ הּו: יִֽ וְֹננֵֽ ֥ה ָידֵ֝֗ינּו כּֽ ַמֲעשֵׂ וּֽ

י׃ ֲאלִֽ ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י ְוגֹֽ

ה זוֹ: שָׁ קָּ ּמּוד יֹאְמרּו בַּ ַליָלה קֶֹדם ַהלִּ בְּ

ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ ּתוָֹרה  ְוִסְתֵרי  ָנה  ִמשְׁ ה  ַהזֶּ ְיָלה  לַּֽ בַּ ִלְלמֹד  א  בָּ יִני  ֲהרֵֽ

ה  ִבּטּול ִמְצוֹת ֲעשֵׂ ָחָטא בְּ ֲעבּור ֲחָטָאיו שֶׁ לוִֹנית(, בַּ ן פְּ לוִֹני בֶּ )פְּ

ִפִלין. ָמַנח תְּ לֹא  א דְּ ַקְרַקְפתָּ ְוָהָיה  ָכל-יוֹם,  ִפִלין בְּ ֲהָנַחת-תְּ ל  שֶׁ

יֲַּעֶלה  ֲאבוַֹתי, שֶׁ ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ִמְלָפנֶֽ ָרצוֹן  ִויִהי 
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ְתךָֽ  ִלּמּוד ּתוֹרָֽ ְראּוֽיוֹת ְלַכוֵּן בְּ וָּנוֹת הָֽ ָכל–ַהכַּ י בְּ ְנתִּ וַֽ ּו כִּ ִאלּֽ יָך כְּ ְלָפנֶֽ

ר  ּוְתַכפֵּ ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל  ה,  ַהזֶּּּ ְיָלה  ַהלַּֽ לוֵֹמד  ֲאִני  שֶׁ ה  דוֹשָׁ ַהקְּ

ל  ְלַבטֵּ ע  ּוָפשַׁ ֵהִזיד  שֶׁ ַעל-ֲחָטָאיו  לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ְלַעְבדְּ

ָכל-יוֹם.  ִפִלין בְּ ל ֲהָנַחת-תְּ ה שֶׁ ִמְצוֹת ֲעשֵׂ

י ׀ נַֹ֤עם ֲאדָֹנ֥י ֱאלֵֹה֗ינּו  ָעִמים:[ ִויִה֤ י פְּ תֵּ סּוק "ִויִהי נַֹעם" שְׁ ]ְויֹאַמר פָּ

הּו׃ ַמֲעשֵׂ֥ה ָיֵ֝ד֗ינּו ּכוְֹננֵֽ ָעֵ֫ל֥ינּו ּוַמֲעשֵׂ֣ה ָיֵ֭דינּו ּכוְֹנָנ֥ה ָעֵל֑ינּו וּֽ

ַחג  ֵליל  ל  שֶׁ ִמְצוֹת  ְוַתְרַי"ג  מוֵֹעד",  "ְקִריֵאי  ָניוֹת  ִמשְׁ ִיְלְמדּו  ְיָלה  לַּ בַּ
ִיְלְמדּו  ָלֶהם עוֹד ֵעת,  ֵיׁש  ְוִאם  זּוָטא.  ָרא  ְוִאדְּ א  ַרבָּ ָרא  ְוִאדְּ בּועוֹת  ַהשָׁ

ַחר. ָמה ַעד ֲעלוֹת ַהשַּֽׁ ַהְקדָּ ית בַּ ֵראשִׁ זַֹהר בְּ

ה זוֹ: שָׁ קָּ ְיָלה יֹאְמרּו בַּ ל ַהלַּֽ ּמּוד שֶׁ ַאַחר ַהלִּ

ה  ֲעשֶׂ תַּ ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ֵהם:  ים שֶׁ דוֹשִׁ יָך ַהקְּ מוֹתֶֽ ה שְׁ לֹשָׁ ַען שְׁ יָך, ּוְלמַֽ יָך ַוֲחָסדֶֽ ַען ַרֲחמֶֽ ְלמַֽ

אהי"ה,  יהו"ה  אהי"ה  מוֹת:  שֵׁ ַען  ּוְלמַֽ יהו"ה,  יהו"ה  יהו"ה 

ֲהָוָי"ה  מוֹת  שְׁ ִרים  ְוֶעשְׂ ֶאָחד  ַען  ּוְלמַֽ ין,  ִפלִּ ַהתְּ מּוַרת  תְּ ֵהם  שֶׁ

ַען  ּוְלמַֽ ֶאְהֶי"ה,  ר  ִמְספַּ ֵהם  שֶׁ ין,  ִפלִּ ַהתְּ ּיוֹת  ָרשִׁ פָּ ע  ַאְרבַּֽ בְּ יֵּש  שֶׁ

ַען סוֹד  ּוְלמַֽ ין,  ִפלִּ ַהתְּ ל  ים שֶׁ ָבתִּ ָעה  ַאְרבָּ בְּ ּיוֹת  ָרשִׁ ע פָּ ַאְרבַּֽ סוֹד 

ִלּמּוד  ַען  ּוְלמַֽ ין,  ִפלִּ ל ַהתְּ ְרצּוֽעוֹת שֶׁ ּובָֽ ים  תִּ בָּ ָהָרמּוז בַּ י  דַּ ם שַׁ שֵׁ

ַער ִנּדּוד  ַען צַֽ ה, ּוְלמַֽ ְיָלה ַהזֶּ לַּֽ ְדנּו בַּ מַֽ לָּ ָניוֹת ְוִסְתֵרי ּתוָֹרה שֶׁ ַהִמשְׁ

ה,  ְיָלה ַהזֶּ לַּֽ ה בַּ דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ נּו בְּ ִלּמּודֵֽ ינּו בְּ ְדנּו ֵמֵעינֵֽ דַּֽ נִּ יָנה שֶׁ שֵׁ

לוִֹנית(. ַעל-ֲחָטָאיו  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ר ְלַעְבדְּ ּוְתַכפֵּ ְוִתְסַלח  ְמחֹל  תִּ

ַגם  ַהפְּ ן  ִויֻתקַּ ָכל-יוֹם,  בְּ ִפִלין  תְּ ֲהָנַחת  ִמְצוֹת  ִבּטּול  בְּ ָחָטא  שֶׁ

ָמתוֹ.  נּו ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ ִבּטּול ִמְצָוה זוֹ, ִויֻתקְּ ה בְּ ֻדשָּׁ קְּ ַגם בַּ פָּ שֶׁ

ְה֥יּו  יִֽ צת"ג(.   )בט"ר  ְ֒מֵלם  גָּ ִ֒מיד  תָּ ָך,  ִצְ֒דָקתֶֽ ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ַט֒ ם  כֵֽ ֒רְֽ בָּ

י׃ ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ וֹן ִלבִּ וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣ ְלָרצ֨

ָרא זּוָטא.  י ְפָעִמים ְוִאדְּ תֵּ ים שְׁ ל "ְקִריֵאי מוֵֹעד",  ּוְתִהלִּ ַנ"ְך שֶׁ יוֹם ִיְלְמדּו תַּ בַּ
ה  שָׁ קָּ ּמּוד, ּוְבסוֹף ַהבַּ ן ֶאת ַהלִּ ְיָלה, ְוכֵּ ל ַהלַּֽ ה שֶׁ שָׁ קָּ ּמּוד ִיְלְמדּו ַהבַּ ְוקֶֹדם ַהלִּ

ׁשוָֹפר. ָעִמים, ְוִיְתְקעּו בְּ ר פְּ ָקְדׁשוֹ" ְוכּו' ֶעשֶׂ ִיְלְמדּו "ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל בְּ
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דוֵֹמם, ל בְּ ְלגַּ ְתגַּ נִּ ּקּון ְלִנְפָטר שֶׁ תִּ
רוָֹביו ֲחלוֹם ְוָאַמר ָלֶאָחד ִמקְּ ּוָבא בַּ

)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן ל''ב(

ה  ים ַיֲעשֶׂ ָרה ֲאָנשִׁ ִרים, ְוָכל–ֶאָחד ֵמָהֲעשָׂ שֵׁ ים כְּ ָרה ֲאָנשִׁ צּו ֲעשָׂ ]ִיְתַקבְּ
עוֹד יוֹם:[ ֲעִנית ִמבְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ֲעִנית: ַלת תַּ ח ַקבָּ ֻנסָּ

ַחר  ֲעִנית ָיִחיד ְלָמָחר ֵמֲעלוֹת-ַהשַּֽׁ ל ָעַלי ְלִהְתַעּנוֹת תַּ יִני ְמַקבֵּ ֲהרֵֽ

ר ִמְתַמֵעט  י ְוָדִמי ֲאשֶׁ ֵהא ִמעּוט ֶחְלבִּ יְּ ֵדי שֶׁ ַעד ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים, כְּ

ה ַליהָֹוה יאהדונהי,  יַח ִניֽחַֹח ִאשֶּׁ ן רֵֽ ָקְרבַּ ה כְּ ַתֲעִניִתי ָחׁשּוב ּוְמֻרצֶּ בְּ

ְרצוֹן  בִּ ה  ֵמעוָֹלם–ַהזֶּ ְפַטר  נִּ שֶׁ לוִֹנית(  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ

ץ ְוַלֲעזֹר ֶאת–ַנְפׁשוֹ  ן ּוְלַחזֵּק ּוְלַאמֵּ ֶרץ, ּוְלַתקֵּ ִים ְוָהאָֽ מַֽ ֱאלֵֹהי ַהשָּׁ

ַח ָלבֹא ֶאל ְמנּוָחָתם, ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם  ְצֽרּו ּכֹֽ ּלֹא עָֽ ָמתוֹ שֶׁ רּוחוֹ ְוִנשְׁ

ַטח. ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ כָּ

ל  ַקבֵּ תְּ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְְּ

ה  ּוְמֻרצֶּ ל  ּוְמֻקבָּ ָחׁשּוב  ֵהא  יְּ שֶׁ זֹאת,  ִתי  שָׁ ּוַבקָּ ִתי  ִפלָּ תְּ ָרצוֹן  בְּ

יו  ִהְקַרְבתִּ ּו  ִאלּֽ כְּ ַתֲעִניִתי  בְּ ְתַמֵעט  מְְְְְְְִּ שֶׁ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ ִמעּוט  יָך  ְלָפנֶֽ

ְוָדִמי  י  ֵמֶחְלבִּ ְתַמֵעט  ַהמִּ ֶלק  ַהחֵֽ ְוִיְהֶיה  דוֹׁש.  ַהקָּ ֲחָך  ִמְזבַּ ב  ַעל–גַּ

ח  ַתֲעִניִתי, ִמְזבַּ י בְּ יַח ָהעוֶֹלה ִמפִּ ת ּגּוִפי, ְוָהרֵֽ ְוֵאׁש ֲחִמימּות ֻחְלשַׁ

לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ ָרה  פָּ כַּ

ְ֒מֵלם )ְיַכוֵּן:בט"ר צת"ג(. ִ֒מיד גָּ ָך, תָּ ם ַטֲ֒הֵרם, ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ ְֽ֒רכֵֽ בָּ

ַפע  יַע שֶֽׁ פִּֽ שְׁ דוֹל תַּ טּוְבָך ַהגָּ ֶסד  ָלֲאָלִפים, בְּ ה ָהֵאל נוֵֹצר חֶֽ ְוַאתָּ

ֶזר  ַח ְועֵֽ ן ָלֶהם ּכֹֽ ים, ְוִתתֵּ אוֹר ַהַחיִּ ַרב ָלֶהם, ְוָהיּו ִלְמאוֹרוֹת ֵלאוֹר בְּ

רּוָרם ְוִתּקּוָנם  ָלם בֵּ יָך ִיְהֶיה ִנשְׁ נֶֽ ָראּוי, ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ ֶמץ שֶׁ ְואֹֽ

ל– ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ּוְמַקְטֵרג,  ְואוֵֹיב  ַצר  ל  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ְמֵהָרה,  בִּ

ר, אוֹ  י ְמַדבֵּ ְלתִּ י בִּ ַבַעל–חַֽ ְלּגּוִלים בְּ יֵלם ִמגִּ ְוַתצִּ ְלּגּוִלים ָרִעים,  גִּּ
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ר ְלַהְמִליץ טוֹב ֲעֵליֶהם,  שֶׁ יֵצי יֹֽ דוֵֹמם, ְוַיַעְמדּו ְמלִֽ ַח, אוֹ בְּ צוֹמֵֽ בְּ

֣י  ִלבִּ וֹן  ְוֶהְגי֣ ִאְמֵרי־ִפ֡י  ְלָרצ֨וֹן ׀  ְה֥יּו  יִֽ ִחנָּם.   ֶסד  ֶהם חֶֽ ִעמָּ ה  ְוַתֲעשֶׂ

י׃ ֲאלִֽ ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

א.  ַרבָּ ָרא  ְוִאדְּ ִמְצוֹת,  ְוַתְרַי"ג  מוֵֹעד",  "ְקִריֵאי  ָניוֹת  ִמשְׁ ִיְלְמדּו  ְיָלה  לַּ בַּ
ָרא זּוָטא. ָאר ֵעת, ִיְלְמדּו ִאדְּ ְוִאם ִנשְׁ

ַלת  ַקבָּ בְּ ְלֵעיל  ֶרת  ְזכֶּ ַהנִּ ה  שָׁ קָּ בַּ יֹאְמרּו  ּמּוד  ַהלִּ קֶֹדם  ַליָלה  בְּ

ל: ת ַהכָּ ְתִחלַּ ֲעִנית, ְוָכְך יֹאְמרּו בִּ תַּ

ַעד  ר בְּ ה ְלַכפֵּ ְיָלה ַהזֶּ לַּֽ ָנה ַוֲהָלכוֹת ְוִסְתֵרי ּתוָֹרה בַּ יִני לוֵֹמד ִמשְׁ ֲהרֵֽ

ינּו  ֱאלֹהֵֽ יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ָפנֶֽ ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי  לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ

ְתךָֽ  תוֹרָֽ נּו בְּ ה ִלּמּודֵֽ ל ּוְמֻרצֶּ ֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ יְּ ינּו, שֶׁ ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ

ַעד  ר בְּ ינּו, ְלַכפֵּ ִדים ֵמֵעינֵֽ ַנדְּ מְּ ָנה שֶׁ ַער ִנּדּוד שֵׁ ה, ְוַגם צַֽ דוֹשָׁ ַהקְּ

ֲהֵרם, ַרֲ֒חֵמי  ם ַט֒ כֵֽ ֒רְֽ לוִֹנית(. בָּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ל )פְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ נֶֽ

ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ִ֒מיד גָּ ָך, תָּ ִצְ֒דָקתֶֽ

ַפע ַרב  יַע שֶֽׁ פִּֽ שְׁ דוֹל תַּ טּוְבָך ַהגָּ ֶסד ָלֲאָלִפים, בְּ ה ָהֵאל נוֵֹצר חֶֽ ְוַאתָּ

ֶזר  ְועֵֽ ַח  ּכֹֽ ָלֶהם  ן  ְוִתתֵּ ים,  ַהַחיִּ אוֹר  ֵלאוֹר בְּ ִלְמאוֹרוֹת  ְוָהיּו  ָלֶהם, 

רּוָרם ְוִתּקּוָנם  ָלם בֵּ יָך ִיְהֶיה ִנשְׁ נֶֽ ָראּוי, ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ ֶמץ שֶׁ ְואֹֽ

ל– ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ּוְמַקְטֵרג,  ְואוֵֹיב  ל-ַצר  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ְמֵהָרה,  בִּ

ר, אוֹ  י ְמַדבֵּ ְלתִּ י בִּ ַבַעל–חַֽ ְלּגּוִלים בְּ יֵלם ִמגִּ ְוַתצִּ ְלּגּוִלים ָרִעים,  גִּ

ר ְלַהְמִליץ טוֹב ֲעֵליֶהם,  שֶׁ יֵצי יֹֽ דוֵֹמם, ְוַיַעְמדּו ְמלִֽ ַח, אוֹ בְּ צוֹמֵֽ בְּ

֣י  ִלבִּ ְוֶהְגי֣וֹן  ִאְמֵרי־ִפ֡י  וֹן ׀  ְלָרצ֨ ְה֥יּו  יִֽ ִחנָּם.  ֶסד  חֶֽ ֶהם  ִעמָּ ה  ְוַתֲעשֶׂ

י׃ ֲאלִֽ ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

ה. שָׁ קָּ ּמּוד יֹאְמרּו ַהבַּ ן ַאַחר ַהלִּ ְוכֵּ

ָניוֹת, ְוַתְרַי"ג ִמְצוֹת, ְוֵסֶפר  ל "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ּוִמשְׁ ַנ"ְך שֶׁ יוֹם ִיְלְמדּו תַּ בַּ
ן  כֵּ ַגם  ּמּוד  ַהלִּ ְוַאַחר  ֶרת,  ְזכֶּ ַהנִּ ה  שָׁ קָּ בַּ יֹאְמרּו  ּמּוד  ַהלִּ ְוקֶֹדם  ים.  ִהלִּ תְּ

ׁשוָֹפר תשר"ת תש"ת תר"ת. ְך ִיְתְקעּו בְּ ה. ְוַאַחר כָּ שָׁ קָּ יֹאְמרּו ַהבַּ
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ת בָּ ֶלת שַׁ ְפְטָרה ְוָהְיָתה ְמַחלֶּ נִּ ה שֶׁ ּקּון ְלִאשָּׁ תִּ

)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן ל''ג(

ה  ים ַיֲעשֶׂ ָרה ֲאָנשִׁ ִרים, ְוָכל–ֶאָחד ֵמָהֲעשָׂ שֵׁ ים כְּ ָרה ֲאָנשִׁ צּו ֲעשָׂ ]ִיְתַקבְּ
ח ֶזה:[ ֻנסָּ עוֹד יוֹם בְּ ֲעִנית ִמבְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ֵמֲעלוֹת- ְלָמָחר  ָיִחיד  ֲעִנית  תַּ ְלִהְתַעּנוֹת  ָעַלי  ל  ְמַקבֵּ יִני  ֲהרֵֽ

ר  י ְוָדִמי ֲאשֶׁ ֵהא ִמעּוט ֶחְלבִּ יְּ ֵדי שֶׁ ַחר ַעד ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים, כְּ ַהשַּֽׁ

ה ַליהָֹוה  יַח ִניֽחַֹח ִאשֶּׁ ן רֵֽ ָקְרבַּ ה כְּ ַתֲעִניִתי ָחׁשּוב ּוְמֻרצֶּ ִמְתַמֵעט בְּ

ן  ּוְלַתקֵּ לוִֹנית(,  פְּ ת  בַּ לוִֹנית  )פְּ ה  ָהִאשָּׁ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ יאהדונהי, 

ְצֽרּו  עָֽ ּלֹא  שֶׁ ָמָתּה  ְוִנשְׁ רּוָחּה  ּה  ֶאת–ַנְפשָׁ ְוַלֲעזֹר  ץ  ּוְלַאמֵּ ּוְלַחזֵּק 

לוֹם  שָׁ ְמנּוַחת  בוֹד,  כָּ ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ֶאל–ְמנּוָחָתם,  ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ

ְ֒מֵלם )בט"ר  ִמיד גָּ ֒ ָך, תָּ ֲהֵרם, ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ ם ַט֒ ְ֒רכֵֽ ַטח. בָּ ֵקט ָובֶֽ ַהשְׁ

ֶלק  ת חֵֽ שֶׁ ל–ַצר ְואוֵֹיב, ְוִיְזּכּו ָלרֶֽ ִחית ּוִמכָּ שְׁ יֵלם ֵמַהמַּ צת"ג(. ְוַתצִּ

ְי֝הָֹו֗ה  ְלָפֶנ֑יָך  ֣י  ִלבִּ ְוֶהְגי֣וֹן  ִאְמֵרי־ִפ֡י  וֹן ׀  ְלָרצ֨ ְה֥יּו  יִֽ ֶדן.  ַגן–עֵֽ בְּ טוֹב 

י׃ ֲאלִֽ יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

ָניוֹת "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ְוָסָבא  ֵרת, ְוִיְלְמדּו ִמשְׁ ּקּון כָּ ֲעִנית ַיֲעשּׂו תִּ ֵליל ַהתַּ בְּ
ּמּוד יֹאְמרּו ֶזה: ָרא זּוָטא. ְוקֶֹדם ַהלִּ ִטים, ְוִאדְּ פָּ ְדִמשְׁ

ילּו  ְדחִֽ בִּ )יאהדונה"י(,  ּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך-הּוא  בְּ א  ֻקְדשָׁ ִיחּוד  ם  ְלשֵׁ

ם י"ה  ילּו )איההיוה"ה( ְלַיֲחָדא שֵׁ ימּו ּוְדחִֽ ימּו )יאההויה"ה( ּוְרחִֽ ּוְרחִֽ

ִיחּוָדא  בְּ ם(,  ּוְמַיַחדָּ ֶהם  בָּ יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ א"ס  ַפע  שֶֽׁ )ע"י  )זוֹ"ן(  ו"ה  בְּ )או"א( 

ה  ַהזֶּ ְיָלה  לַּֽ בַּ ָבִאים  ְחנּו  ֲאנַֽ ִהנֵּה  ָרֵאל,  ל–ִישְׂ כָּ ם  שֵׁ בְּ )ְיהָֹוה(,  ִלים  שְׁ

ת  בַּ לוִֹנית  )פְּ ה  ָהִאשָּׁ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ ּתוָֹרה,  ְוִסְתֵרי  ָנה  ִמשְׁ ִלְלמֹד 

ָמָתּה. ּה רּוָחּה ְוִנשְׁ ץ ֶאת–ַנְפשָׁ ן ּוְלַחזֵּק ּוְלַאמֵּ לוִֹנית(, ּוְלַתקֵּ פְּ

ינּו,  ֲאבוֹתֵֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֹהֵֽ יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ָפנֶֽ ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי 

ה, ְוִיְהֶיה  ְיָלה ַהזֶּ ה ַהלַּֽ דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ ינּו בְּ ָרצוֹן ִלּמּודֵֽ ל בְּ ַקבֵּ תְּ שֶׁ

ה  ַהזֶּ ְיָלה  לַּ ה בַּ דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ ינּו בְּ ִלּמּודֵֽ ה  ּוְמֻרצֶּ ל  ּוְמֻקבָּ ָחׁשּוב 
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לוִֹנית  )פְּ ְתךָֽ  ֲאמָֽ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  ְלנֶֽ ר  ּוְלַכפֵּ ְוִלְסֽלַֹח  ִלְמחֹל 

ְוַגם ַעל–ִחּלּול  ִעים,  ּוְפשָׁ ַוֲעוֹנוֹת  ל–ֲחָטאוֹת  לוִֹנית(, ַעל כָּ ת פְּ בַּ

יל  ְוַתצִּ ה,  עוָֹלם–ַהזֶּ בָּ ים  ַחיִּ בַּ ְהיוָֹתּה  בִּ ָלה  ִחלְּ ר  ֲאשֶׁ ת  בָּ שַׁ בוֹד  כְּ

ַער,  ל–ִמיֵני ִיּסּוִרין ְוצַֽ יל אוָֹתּה ִמכָּ ִחית, ְוַתצִּ ל–ַצר ּוַמשְׁ אוָֹתּה ִמכָּ

ּפלוִֹנית(,  ת  לוִֹנית בַּ )פְּ ְתךָֽ  ֲאמָֽ ִחנָּם ִעם  ֶסד  יָך חֶֽ ֲחֶסדֶֽ ה בַּ ְוַתֲעשֶׂ

ְוֶהְגי֣וֹן  ִאְמֵרי־ִפ֡י  ְלָרצ֨וֹן ׀  ְה֥יּו  יִֽ ָמָתּה.  ְוִנשְׁ ְורּוָחּה  ּה  ְוַנְפשָׁ ְלגּוָפּה 

י׃  ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִלבִּ

ָעִמים:(  י פְּ תֵּ סּוק "ִויִהי נַֹעם" שְׁ )ְויֹאַמר פָּ

ָעֵל֑ינּו  ּכוְֹנָנ֥ה  ָיֵ֭דינּו  ּוַמֲעשֵׂ֣ה  ָעֵ֫ל֥ינּו  ֱאלֵֹה֗ינּו  ֲאדָֹנ֥י  נַֹ֤עם  י ׀  ִויִה֤

הּו׃ ַמֲעשֵׂ֥ה ָיֵ֝ד֗ינּו ּכוְֹננֵֽ וּֽ

ן יֹאְמרּו ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָפֶניָך ְוכּו'. ּמּוד ַגם כֵּ ַאַחר ַהלִּ

ָעִמים.  י פְּ תֵּ ים שְׁ ִהלִּ ְך תְּ ל "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ְוַאַחר כָּ ַנ"ְך שֶׁ יוֹם ִיְלְמדּו תַּ בַּ

ׁשוָֹפר  בְּ ְוִיְתְקעּו  ְוַיַעְמדּו  ְיָלה,  לַּ בַּ מוֹ  כְּ ּמּוד  ַהלִּ ַאַחר  ה  שָׁ קָּ בַּ ויֹאְמרּו 

ָבה, ְוַיְדִליקּו ֵנר ֶאָחד ִלְמנּוָחָתּה. כָּ תשר"ת תש"ת תר"ת. ְוַיֲעשּׂו ָלּה ַהשְׁ
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ְפְטרּו  נִּ ה שֶׁ ּקּון ְלִאיׁש ְוִאשְָׁ תִּ
ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ַאַחר ִמיָתָתם, 

ֲחלוֹם ְוָאְמרּו ְלֶאָחד ִמְקרוֵֹביֶהם. ּוָבאּו בַּ
)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן ל''ד(

ה  ים ַיֲעשֶׂ ָרה ֲאָנשִׁ ִרים, ְוָכל–ֶאָחד ֵמָהֲעשָׂ שֵׁ ים כְּ ָרה ֲאָנשִׁ צּו ֲעשָׂ ]ִיְתַקבְּ
ח ֶזה:[ ֻנסָּ עוֹד יוֹם בְּ ֲעִנית ִמבְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ֲעִנית: ַלת תַּ ַקבָּ

ֵמֲעלוֹת- ְלָמָחר  ָיִחיד  ַתֲעִנית  בְּ יָך  ְלָפנֶֽ יִני  ֲהרֵֽ עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ 

ְתַמֵעט  מִּ י ְוָדִמי שֶׁ ְהֶיה ֶחְלבִּ יִּ ֵדי שֶׁ ַחר ַעד ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים, כְּ ַהשַּֽׁ

ה  יַח ִניֽחַֹח ִאשֶּׁ ן רֵֽ ָקְרבַּ יָך כְּ ה ְלָפנֶֽ ל ּוְמֻרצֶּ ַתֲעִניִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ בְּ

לוִֹני  ָך )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד נֶֽ ר בְּ ַליהָֹוה יאהדונהי, ְלַכפֵּ

לוִֹנית  ְתךָֽ )פְּ ל ֲאמָֽ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד נֶֽ ר בְּ לוִֹנית(, ּוְלַכפֵּ ן פְּ בֶּ

ִים  מַֽ ַהשָּׁ ֱאלֵֹהי  ְרצוֹן  בִּ ֵמעוָֹלם–ַהזֶּה  ְפְטרּו  נִּ שֶׁ לוִֹנית(,  פְּ ת  בַּ

ּלֹא  ָמָתם שֶׁ ם ְורּוָחם ְוִנשְׁ ן ּוְלַחזֵּק ְוַלֲעזֹר ֶאת–ַנְפשָׁ ֶרץ. ּוְלַתקֵּ ְוָהאָֽ

ְמנּוַחת  בוֹד,  כָּ ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ֶאל–ְמנּוָחָתם,  ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ ְצֽרּו  עָֽ

ַטח. ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ שָׁ

ל  ַקבֵּ תְּ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ִויִהי ָרצוֹן ִמְלָפנֶֽ

י  יָך ִמעּוט ֶחְלבִּ ה ְלָפנֶֽ ל ּוְמֻרצֶּ ִתי, ְוִיְהֶיה ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ שָׁ ִתי ּוַבקָּ ִפלָּ תְּ

ֲחָך  ב ִמְזבַּ יו ַעל-גַּ ּו ִהְקַרְבתִּ ִאלּֽ ַתֲעִניִתי ְלָמָחר כְּ ְתַמֵעט בְּ מִּ ְוָדִמי שֶׁ

ֲחִמימּות  ְוֵאׁש  ְוָדִמי,  י  ֵמֶחְלבִּ ְתַמֵעט  ַהמִּ ֶלק  ַהחֵֽ ְוִיְהֶיה  דוֹׁש.  ַהקָּ

ר  ָרה ְלַכפֵּ פָּ ח כַּ ַתֲעִניִתי - ִמְזבַּ י בְּ יַח ָהעוֶֹלה ִמפִּ ת ּגּוִפי, ְוָהרֵֽ ֻחְלשַׁ

ַעד  ר בְּ לוִֹנית(, ּוְלַכפֵּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד נֶֽ בְּ

ם  כֵֽ ֒רְֽ לוִֹנית(, בָּ ת פְּ לוִֹנית בַּ ה )פְּ ְתךָֽ ָהִאשָּׁ ל ֲאמָֽ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ נֶֽ

ל-ַצר  יֵלם ִמכָּ ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ְוַתצִּ ִ֒מיד גָּ ָך תָּ ַטֲ֒הֵרם ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ

ְה֥יּו ְלָרצ֨וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י  ֶסד ִחנָּם. יִֽ ֶהם חֶֽ ה ִעמָּ ְואוֵֹיב ּוְמַקְטֵרג, ְוַתֲעשֶׂ

י׃ ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י ְוגֹֽ ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ
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א  ַרבָּ ָרא  ְוִאדְּ ִמְצוֹת,  ְוַתְרַי"ג  מוֵֹעד"  ּו"ְקִריֵאי  ָניוֹת,  ִמשְׁ ִיְלְמדּו  ְיָלה  לַּ בַּ
ה זוֹ: שָׁ קָּ ּמּוד יֹאְמרּו בַּ ָרא זּוָטא. קֶֹדם ַהלִּ ְוִאדְּ

ילּו  ְדחִֽ בִּ )יאהדונה"י(,  ּה  ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך-הּוא  בְּ א  ֻקְדשָׁ ִיחּוד  ם  ְלשֵׁ

ם י"ה  ילּו )איההיוה"ה(, ְלַיֲחָדא שֵׁ ימּו ּוְדחִֽ ימּו )יאההויה"ה( ּוְרחִֽ ּוְרחִֽ

ִיחּוָדא  בְּ ם(,  ּוְמַיַחדָּ ֶהם  בָּ יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ א"ס  ַפע  שֶֽׁ )ע"י  )זוֹ"ן(  ו"ה  בְּ )או"א( 

ְיָלה  ַהלַּֽ ָבִאים  ְחנּו  ֲאנַֽ ה  ִהנֵּ ָרֵאל,  ל-ִישְׂ כָּ ם  שֵׁ בְּ )י-ה-ו-ה(,  ִלים  שְׁ

ְלַזּכוֹת  ּתוָֹרה,  ְוִסְתֵרי  ָנה  ִמשְׁ ְוִלְלמֹד  ֵמֵעיֵנינּו,  ָנה  שֵׁ ד  ְלַנדֵּ ַהזֶּה 

לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  ְלנֶֽ ֶזה  ִלּמּוד  בְּ

לוִֹנית(,  פְּ ת  בַּ לוִֹנית  )פְּ ה  ָהִאשָּׁ ְתךָֽ  ֲאמָֽ ל  ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  ּוְלנֶֽ

ֶרץ. ִים ְוָהאָֽ מַֽ ְרצוֹן ֱאלֵֹהי ַהשָּׁ ְפְטרּו ֵמעוָֹלם-ַהזֶּה בִּ נִּ שֶׁ

ינּו,  ֲאבוֹתֵֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֹהֵֽ יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ִמְלָפנֶֽ ָרצוֹן  ִויִהי 

ְיָלה  לַּ בַּ ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ְתךָֽ  תוֹרָֽ בְּ ִנְלַמד  ר  ֲאשֶׁ ינּו  ִלּמּודֵֽ ָרצוֹן  בְּ ל  ַקבֵּ תְּ שֶׁ

לוִֹני  ָך )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ ר ְלנֶֽ ה, ִלְמחֹל ְוִלְסֽלַֹח ּוְלַכפֵּ ַהזֶּ

ְתךָֽ  ל ֲאמָֽ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ ר ְלנֶֽ לוִֹנית(, ְוִלְמחֹל ְוִלְסֽלַֹח ּוְלַכפֵּ ן פְּ בֶּ

ל-ֶחְסרוָֹנם,  כָּ ִלים  ּוְלַהשְׁ ָנם  ְלַתקְּ לוִֹנית(,  פְּ ת  בַּ לוִֹנית  )פְּ ה  ָהִאשָּׁ

ים.  אוֹר ַהַחיִּ ְוָהיּו ִלְמאוֹרוֹת ]ֵלאוֹר[ בְּ א ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים,  ְוִתְתַמלֵּ

יֵלם  ְוַתצִּ )בט"ר צת"ג(.  ְ֒מֵלם  גָּ ִ֒מיד  ָך תָּ ִצְ֒דָקתֶֽ ַרֲ֒חֵמי  ַטֲ֒הֵרם  ם  כֵֽ ֒רְֽ בָּ

ִגְלּגּוִלים,  ל-ִמיֵני  וִמכָּ ים,  ֳעָנשִׁ ל-ִמיֵני  כָּ ּוִמן  ִיּסּוִרין,  ל-ִמיֵני  ִמכָּ

ְה֥יּו ְלָרצ֨וֹן ׀  ַטח. יִֽ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם כָּ

י׃ ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ

ה. שָׁ קָּ ן ַהבַּ ּמּוד יֹאְמרּו ַגם כֵּ ר. ְוַאַחר ַהלִּ ְזכַּ ּמּוד ַהנִּ ְך ִיְלְמדּו ַהלִּ ְוַאַחר כָּ

ְך  ּלוֹ, ְוַאַחר כָּ ים כֻּ ִהלִּ ְך ַהתְּ "ְקִריֵאי מוֵֹעד", ְוַאַחר כָּ ַנ"ְך בִּ יוֹם ִיְלְמדּו תַּ בַּ

ּמּוד ַגם  ֶרת, ְוַאַחר ַהלִּ ְזכֶּ ה ַהנִּ שָׁ קָּ ּמּוד יֹאְמרּו ַהבַּ א. ְוקֶֹדם ַהלִּ ָרא ַרבָּ ִאדְּ

ֶרת. ְזכֶּ ה ַהנִּ שָׁ קָּ ן יֹאְמרּו ַהבַּ כֵּ
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ד ֶאת ַעְצמוֹ ִאבֵּ ּקּון ְלִמי שֶׁ תִּ
)מ"לשון חכמים" ח"ב סי' מ"ב(

ה  ַיֲעשֶׂ ים  ֲאָנשִׁ ָרה  ֵמֲעשָׂ ְוָכל-ֶאָחד  ִרים,  שֵׁ כְּ ים  ֲאָנשִׁ ָרה  ֲעשָׂ צּו  ִיְתַקבְּ
ח ֶזה: ֻנסָּ ֲעִנית בְּ ַלת תַּ ַקבָּ

ַחר  ֲעִנית ָיִחיד ְלָמָחר ֵמֲעלוֹת-ַהשַּֽׁ ל ָעַלי ְלִהְתַעּנוֹת תַּ יִני ְמַקבֵּ ֲהרֵֽ

ר ִמְתַמֵעט  י ְוָדִמי ֲאשֶׁ ְהֶיה ִמעּוט ֶחְלבִּ יִּ ֵדי שֶׁ ַעד ֵצאת-ַהּכוָֹכִבים, כְּ

ה ַליהָֹוה יאהדונהי,  יַח ִניֽחַֹח ִאשֶּׁ ן רֵֽ ָקְרבַּ ה כְּ ַתֲעִניִתי ָחׁשּוב ּוְמֻרצֶּ בְּ

ָנה...  שָׁ בְּ ַעְצמוֹ  ַעל-ְיֵדי  ת  מֵּ שֶׁ לוִֹנית(  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ

רּוחוֹ  ֶאת-ַנְפׁשוֹ  ְוַלֲעזֹר  ץ  ּוְלַאמֵּ ּוְלַחזֵּק  ן  ְלַתקֵּ ְלֽחֶֹדׁש...,  יוֹם... 

ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ֶאל-ְמנּוָחָתם.  ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ ְצֽרּו  עָֽ ּלֹא  שֶׁ ָמתוֹ  ְוִנשְׁ

ַטח. ְוִיְזּכּו ִליַרׁש ֶחְלָקם ָלעוָֹלם- ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ כָּ

לוֹם. ֶלק ַהּטוֹב ּוִמְמנּוַחת שָׁ ִחין ֵמחֵֽ ְה֥יּו ִנדָּ א, ְולֹא יִֽ ַהבָּ

ל  ַקבֵּ תְּ ֲאבוַֹתי, שֶׁ ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ִמְלָפנֶֽ ָרצוֹן  ִויִהי 

יָך ִמעּוט  ה ְלָפנֶֽ ל ּוְמֻרצֶּ ֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ יְּ ִתי זֹאת, שֶׁ שָׁ ִתי ּוַבקָּ ִפלָּ תְּ

ַעל-גַּב  יו  ִהְקַרְבתִּ ּו  ִאלּֽ כְּ ְלָמָחר  ַתֲעִניִתי  בְּ ְתַמֵעט  מִּ שֶׁ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ

ְוֵאׁש  ְוָדִמי,  י  ֵמֶחְלבִּ ְתַמֵעט  ַהמִּ ֶלק  ַהחֵֽ ְוִיְהֶיה  דוֹׁש.  ַהקָּ ֲחָך  ִמְזבַּ

ָרה  פָּ ח כַּ ַתֲעִניִתי - ִמְזבַּ י בְּ יַח ַהעוֶֹלה ִמפִּ ת ּגּוִפי, ְוָהרֵֽ ֲחִמימּות ֻחְלשַׁ

לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ

ה ָהֵאל  ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ְוַאתָּ ִ֒מיד גָּ ָך, תָּ ם ַטֲ֒הֵרם, ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ כֵֽ ֒רְֽ בָּ

ֶפׁש  ְלנֶֽ ַרב  ַפע  שֶֽׁ יַע  פִּֽ שְׁ תַּ דוֹל  ַהגָּ טּוְבָך  בְּ ָלֲאָלִפים,  ֶסד   חֶֽ ַהּנוֵֹצר 

ִלְמאוֹרוֹת  ְוָהיּו  לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַהְמרּוָחם  ל  שֶׁ ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח 

נּוָחה  ֶזר ָלבֹא ֶאל-ַהמְּ ֶמץ ְועֵֽ ַח ְואֹֽ ן ָלֶהם ּכֹֽ ים. ְוִתתֵּ אוֹר ַהַחיִּ ֵלאוֹר בְּ

ֶלק טוֹב  ַטח. ְוִיְזּכּו ִליַרׁש חֵֽ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ ֲחָלה, ְמנּוַחת שָׁ ְוֶאל-ַהנַּ

יֵלם  א. ְוַתצִּ עוָֹלם ַהבָּ ִחין ֵמֶחְלָקם ַהּטוֹב בָּ ְה֥יּו ִנדָּ ֶדן, ְולֹא  יִֽ ַגן-עֵֽ בְּ

ר ְלַהְמִליץ טוֹב  שֶׁ יֵצי יֹֽ ל-ְמַקְטֵרג, ְוַיַעְמדּו ְמלִֽ ל-ַצר ְואוֵֹיב וִמכָּ ִמכָּ
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ל  ָמתוֹ שֶׁ ֶסד ִחנָּם ִעם גּופוֹ וַנְפׁשוֹ ורּוחוֹ ְוִנשְׁ ה חֶֽ ֲעֵליֶהם. ְוַתֲעשֶׂ

יָך  נֶֽ ָראּוי. ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ לוִֹנית(, שֶׁ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ַעְבדְּ

וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן  ְה֥יּו ְלָרצ֨ ְמֵהָרה.  יִֽ רּוָרם ְוִתּקּוָנם בִּ ִלים בֵּ שְׁ תַּ

י׃ ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִלבִּ

ים  ָהֲאָנשִׁ ָרה  ל-ָהֲעשָׂ כָּ ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ ֵנעוִֹרים  ִיְהיּו  ֲעִנית  ַהתַּ ֵליל  בְּ

ִלי  ֵרת בְּ ּקּון כָּ ְיָלה, ַלֲעשׂוֹת תִּ ל-ַהלַּ ִנים כָּ ִרים ְלֵעיל, ְולֹא  ִיְהיּו ְישֵׁ ְזכָּ ַהנִּ

ַיַחד  ם בְּ לָּ ה זוֹ כֻּ שָׁ קָּ ּמּוד יֹאְמרּו בַּ ָלל, וִיְלְמדּו ֵסֶדר ֶזה. ְוקֶֹדם ַהלִּ ָנה כְּ שֵׁ

ַבת ֶאָחת: בְּ

ית- בֵּ ְרׁשּות  בִּ ּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך-הּוא  בְּ א  ֻקְדשָׁ ּוִבְרׁשּות  ֵצרּוף  בְּ

נּו  ּתוָֹרתֵֽ ּוִבְרׁשּות  ה,  טָּ מַֽ ל  שֶׁ ין  ית-דִּ בֵּ ּוִבְרׁשּות  ְעָלה,  מַֽ ל  שֶׁ ין  דִּ

ר  ְלַכפֵּ ַהזֶּה,  ְיָלה  לַּ בַּ ּתוָֹרה  ִלְלמֹד  ָבִאים  ְחנּו  ֲאנַֽ ה  ִהנֵּ ה,  דוֹשָׁ ַהקְּ

יוֹם...  ָנה...  שָׁ בְּ ַעְצמוֹ  ַעל-ְיֵדי  ת  מֵּ שֶׁ לוִֹנית(  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַעד  בְּ

ָמתוֹ  ץ ְוַלֲעזֹר ֶאת-ַנְפׁשוֹ רּוחוֹ ְוִנשְׁ ן ּוְלַחזֵּק ּוְלַאמֵּ ְלֽחֶֹדׁש..., ְלַתקֵּ

בוֹד,  כָּ ְמנּוָחָתם  ְוִתְהֶיה  ֶאל-ְמנּוָחָתם.  ָלבֹא  ַח  ּכֹֽ ְצֽרּו  עָֽ ּלֹא  שֶׁ

א,  ָלעוָֹלם-ַהבָּ ֶחְלָקם  ִליַרׁש  ְוִיְזּכּו  ַטח.  ָובֶֽ ֵקט  ַהשְׁ לוֹם  ְמנּוַחת שָׁ

לוֹם.  ֶלק ַהּטוֹב ּוִמְמנּוַחת שָׁ ִחין ֵמחֵֽ ְה֥יּו ִנדָּ ְולֹא יִֽ

ינּו,  ֲאבוֹתֵֽ ֵואלֵֹהי  ינּו  ֱאלֹהֵֽ יאהדונהי  ְיהָֹוה  יָך  ָפנֶֽ ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי 

ל  ה, ִויֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ ְיָלה ַהזֶּ לַּ ּתוָֹרה בַּ נּו בַּ ָרצוֹן ִלּמּודֵֽ ל בְּ ַקבֵּ תְּ שֶׁ

ֶפׁש  ַעד נֶֽ ר בְּ ה ְלַכפֵּ ְיָלה ַהזֶּ לַּ ה בַּ דוֹשָׁ ְתךָֽ ַהקְּ תוֹרָֽ נּו בְּ ה ִלּמּודֵֽ ּוְמֻרצֶּ

לוִֹנית( ּוְבַעד ּגּופוׂ.   ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֽרּוַח ּוְנשָׁ

ה  ְוַאתָּ )בט"ר צת"ג(.  ְמֵלם  ֒ גָּ ִ֒מיד  תָּ ִצְ֒דָקֶתָֽך,  ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ַט֒ ֽ֒רְֵכֽם  בָּ

ַרב  ַפע  שֶֽׁ יַע  פִּֽ שְׁ תַּ דוֹל  ַהגָּ טּוְבָך  בְּ ָלֲאָלִפים,  ֶסד  חֶֽ ַהּנוֵֹצר  ָהֵאל 

לוִֹנית(, ְוָהיּו  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ְלנֶֽ

ֶזר ָלבֹא  ֶמץ ְועֵֽ ַח ְואֹֽ ּכֹֽ ן ָלֶהם  ים. ְוִתתֵּ אוֹר ַהַחיִּ ִלְמאוֹרוֹת ֵלאוֹר בְּ

ְוִיְזּכּו  ָוֶבַֽטח.  ֵקט  ַהשְׁ לוֹם  שָׁ ְמנּוַחת  ֲחָלה,  ְוֶאל-ַהנַּ נּוָחה  ֶאל-ַהמְּ
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עוָֹלם  ֶלק ַהּטוֹב בָּ ִחין ֵמחֵֽ ֶדן, ְולֹא  ִיְהיּו ִנדָּ ַגן-עֵֽ ֶלק טוֹב בְּ ִליַרׁש חֵֽ

ְוַיַעְמדּו  ל-ְמַקְטֵרג,  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ְואוֵֹיב,  ל-ַצר  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ א.  ַהבָּ

יָך  יָך ַוֲחָסדֶֽ רֹב ַרֲחמֶֽ ה כְּ ר ְלַהְמִליץ טוֹב ֲעֵליֶהם. ְוַתֲעשֶׂ שֶׁ יֵצי יֹֽ ְמלִֽ

ָך ַהְמרּוָחם  ל ַעְבדְּ ָמתוֹ שֶׁ ֶחֶֽסד ִחנָּם ִעם גּופוֹ וַנְפׁשוֹ ורּוחוֹ ְוִנשְׁ

רּוָרם  ִלים בֵּ שְׁ יָך תַּ נֶֽ ָראּוי. ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ לוִֹנית(, שֶׁ ן פְּ לוִֹני בֶּ )פְּ

֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה  ְה֥יּו ְלָרצ֨וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ ְמֵהָרה. יִֽ ְוִתּקּוָנם בִּ

י׃  ֲאלִֽ יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

ַחג  ֵליל  ל  שֶׁ מוֵֹעד"  "ְקִריֵאי  בִּ ִסים  ְדפָּ ַהנִּ ָניוֹת  שְׁ ַהמִּ ִיְלְמדּו  ְך  כָּ ַאַחר 
ף ר"ט ַעּמּוד א' –  ת ַויְַּקֵהל דַּ ָפָרשַׁ ְך ִיְלְמדּו זַֹהר בְּ בּועוֹת. ַאַחר כָּ ַהשָׁ
ף רי"ד ַעּמּוד א' – "ְלַאְעָטָרא  א" וכו', ַעד דַּ י ַאבָּ ַפְלגּות ֵלְיְלָיא ָקם ִרבִּ "בְּ

ָחְכָמָתא". ָרִזין דְּ ִריְך-הּוא בְּ א בְּ ֵלּה ְלֻקְדשָׁ

י  ִטים צ"ד ַעּמּוד ב' – "ִרבִּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ דוֹׁש פָּ זַֹהר ַהקָּ ְך ִיְלְמדּו בַּ ַאַחר כָּ
ה  ף קי"ד ַעּמּוד א' – "ַמֲעשֵׂ י יוֵֹסי ִאַעְרעּו ַחד ֵליְלָיא" וכו', ַעד דַּ ִחיָּא ְוִרבִּ
ּמּוד יֹאְמרּו  ָלּה, ְוַאַחר ַהלִּ ָרא זּוָטא כֻּ ְך ִיְלְמדּו ִאדְּ ֵאר", ְוַאַחר כָּ ָיַדי ְלִהְתפָּ

ַיַחד: ם בְּ לָּ ה זוֹ כֻּ שָׁ קָּ בַּ

ל  ַקבֵּ תְּ ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ִלְמחֹל  ה,  ַהזֶּ ְיָלה  לַּ בַּ ְדנּו  מַֽ לָּ שֶׁ ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ְתךָֽ  תוֹרָֽ בְּ נּו  ִלּמּודֵֽ ָרצוֹן  בְּ

ָך ַהְמרּוָחם  ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד ּגּוף ְונֶֽ ר בְּ ְוִלְסֽלַֹח ּוְלַכפֵּ

ם  כֵֽ ֒רְֽ בָּ יוֹם...  ָנה...  שָׁ בְּ ַעְצמוֹ  ַעל-ְיֵדי  ת  מֵּ לוִֹנית(, שֶׁ פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ

ָהֵאל  ה  ְוַאתָּ צת"ג(.  )בט"ר  ְ֒מֵלם  גָּ ִ֒מיד  תָּ ָך,  ִצְ֒דָקתֶֽ ַרֲ֒חֵמי  ַטֲ֒הֵרם, 

ֶפׁש ֽרּוַח  ַפע ַרב ְלנֶֽ יַע שֶֽׁ פִּֽ שְׁ דוֹל תַּ טּוְבָך ַהגָּ ֶסד  ָלֲאָלִפים, בְּ ַהּנוֵֹצר חֶֽ

לוִֹנית(, ְוָהיּו ִלְמאוֹרוֹת  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

נּוָחה  ֶזר ָלבֹא ֶאל-ַהמְּ ֶמץ ְועֵֽ ַח ְואֹֽ ן ָלֶהם ּכֹֽ ים. ְוִתתֵּ אוֹר ַהַחיִּ ֵלאוֹר בְּ

ֶלק טוֹב  ת חֵֽ שֶׁ ַטח. ְוִיְזּכּו ָלרֶֽ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ ֲחָלה, ְמנּוַחת שָׁ ְוֶאל-ַהנַּ

יֵלם  ְוַתצִּ א.  ַהבָּ עוָֹלם  בָּ ַהּטוֹב  ֶלק  ֵמחֵֽ ִחין  ִנדָּ ְה֥יּו  יִֽ ְולֹא   ֶדן,  עֵֽ ַגן  בְּ

ר  שֶׁ יֹֽ יֵצי  ְמלִֽ ְוַיַעְמדּו  ל-ְמַקְטֵרג,  ִמכָּ יֵלם  ְוַתצִּ ְואוֵֹיב  ל-ַצר  ִמכָּ
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ֶסד ִחנָּם ִעם  יָך חֶֽ יָך ַוֲחָסדֶֽ רֹב ַרֲחמֶֽ ה בְּ ְלַהְמִליץ טוֹב ֲעֵליֶהם. ְוַתֲעשֶׂ

לוִֹנית(,  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ גּוף ְונֶֽ

ְמֵהָרה.  רּוָרם ְוִתּקּוָנם בִּ ִלים בֵּ שְׁ יָך תַּ נֶֽ ָראּוי. ּוְבאוֹר פָּ נּו כָּ ֻתקְּ יְּ שֶׁ

יֱֶּהמּו- ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

לוִֹנית(, ִאם ִנְגַזר ָעָליו  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ יָך ַעל ַעְבדְּ ָנא ַרֲחמֶֽ

יָך  ֹלּו ַרֲחמֶֽ ָך, ְוִיגּֽ ֲעסֶֽ יָך ֶאת-כַּ ׁשּו ַרֲחמֶֽ ִעים, ִיְכבְּ ֵרת ְרשָׁ ִהכָּ ֵרת בְּ ְלִהכָּ

ת ָהַרֲחִמים. ְוָתחּוס  ֶסד ּוְבִמדַּ ת ַהחֶֽ ִמדַּ יָך, ְוִתְתַנֵהג ִעּמוֹ בְּ ַעל-ִמּדוֹתֶֽ

ְיָלה  לַּ בַּ ְרנּו  ְצַטעַֽ נִּ שֶׁ נּו  ַצֲערֵֽ ָחׁשּוב  ִויֵהא  ָעָליו.  ּוְתַרֵחם  ְוַתֲחמֹל 

ַהְמרּוָחם  ל  שֶׁ ינוֹ  דִּ ַזר  גְּ ַע  רֹֽ ַע  ִלְקרֹֽ ינּו  ֵמֵעינֵֽ ָנה  שֵׁ ְטנּו  ְוִקמַּֽ ה  ַהזֶּ

ם ַהגָּדוֹל  ַען שֵׁ ם )קר"ע שט"ן(, ּוְלמַֽ שֵׁ לוִֹנית(, בְּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ַעְבדְּ

לּול ִעם  הּוא כָּ ְחּתוָֹנה )אל"ד(, ּוְכשֶׁ ָבה ַהתַּ ְרכָּ אוֹר ַהמֶּ ט ִממְּ שֵׁ ְתפַּ ַהמִּ

יָך  ים ּוַבֲחֶסדֶֽ ֻרבִּ יָך ַהמְּ ַרֲחמֶֽ ל בְּ ַבטֵּ ֶזה )אאהליד"ה(, תְּ ְמקוֹרוֹ ֶאְהֶיה כָּ

לוִֹני  )פְּ ַהְמרּוָחם  ָך  ַעְבדְּ ֵמַעל  ְוָרעוֹת  ָקׁשוֹת  ֵזרוֹת  ל-גְּ ׁשּוִטים כָּ ַהפְּ

ַח  ִטיִנים ֵמָעָליו. ּוְבכֹֽ ל-ַהְמַקְטְרִגים ּוַמשְׂ ה כָּ ֵכר פֶּ לוִֹנית(, ְוִיסָּ ן פְּ בֶּ

הּוא  ָבה ָהֶעְליוָֹנה )קר"ע( ּוְכשֶׁ ְרכָּ אוֹר ַהמֶּ ט ִממְּ שֵּׁ ְתפַּ ם ַהגָּדוֹל ַהמִּ ַהשֵּׁ

ים  ֻרבִּ ַהמְּ יָך  ַרֲחמֶֽ בְּ ל  ַבטֵּ תְּ יקהרוע"ה(,   – )י-ה-ו-ה  ְמקוֹרוֹ  ִעם  לּול  כָּ

ֵזרוֹת ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת ֵמַעל  ִטיִנים ְוָכל-גְּ שְׂ ל-ַהמַּ דוִֹלים כָּ יָך ַהגְּ ּוַבֲחֶסדֶֽ

ְיׁשּוָעה  אוֹר  לוֹ  יַע  פִּֽ ְוַתשְׁ לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ַהְמרּוָחם  ָך  ַעְבדְּ

ְלָפֶנ֑יָך  ֣י  ִלבִּ ְוֶהְגי֣וֹן  ִאְמֵרי־ִפ֡י  ְלָרצ֨וֹן ׀  ְה֥יּו  יִֽ ֶעְליוֹן.  ֶתר  ִמכֶּ ְוַרֲחִמים 

י׃  ֲאלִֽ ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

ְוִיְלְמדּו  ֶנֶסת,  ֵבית ַהכְּ ִרים בְּ ְזכָּ ַהנִּ ים  ֲאָנשִׁ ָרה  ל–ָהֲעשָׂ צּו כָּ ִיְתַקבְּ ּוַבּיוֹם 
בּועוֹת, ְוַאַחר  ֵליל ַחג ַהשָׁ "ְקִריֵאי מוֵֹעד" בְּ ס בִּ ְדפָּ ַנ"ְך ַהנִּ ל–ַהתַּ ַיַחד כָּ בְּ
יוֹם  בְּ ה'  "ַיַעְנָך  ִמְזמוֹר  ְך  כָּ ְוַאַחר  זּוָטא.  ָרא  ְוִאדְּ ָניוֹת  וִמשְׁ ים  ִהלִּ תְּ ְך  כָּ
ָעִמים, קֶֹדם  ַבע פְּ ֵסֶתר ֶעְליוֹן" שֶׁ ב בְּ ָעִמים, וִמְזמוֹר "יֹשֵׁ ַבע פְּ ָצָרה" שֶׁ
תּוב ְלֵעיל קֶֹדם  ר כָּ ֲאשֶׁ ֵצרּוף ּוִבְרׁשּות" ְוכּו', כַּ ל יוֹם יֹאְמרּו "בְּ ּמּוד שֶׁ ַהלִּ
ְלֵעיל  ַתְבנּו  כָּ שֶׁ ה  שָׁ קָּ ַהבַּ יֹאְמרּו  יוֹם  ל  שֶׁ ּמּוד  ַהלִּ ַאַחר  ְיָלה.  ַהלַּ ִלּמּוד 
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ה יוִֹסיפּו ֵלאמֹר: ְיָלה, ְוַרק ַעתָּ ל ַהלַּ ּמּוד שֶׁ ַאַחר ַהלִּ

ל  ַקבֵּ תְּ ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ְוִלְסֽלַֹח  ִלְמחֹל  ה,  ַהזֶּ ַהּיוֹם  ה  דוֹשָׁ ַהקְּ ְתךָֽ  תוֹרָֽ בְּ נּו  ִלּמּודֵֽ ָרצוֹן  בְּ

לוִֹני  ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד ּגּוף ְונֶֽ ר בְּ ּוְלַכפֵּ

ַטֲ֒הֵרם,  ם  כֵֽ ֒רְֽ יוֹם... בָּ ָנה...  שָׁ בְּ ַעְצמוֹ  ת ַעל–ְיֵדי  מֵּ לוִֹנית(, שֶׁ ן פְּ בֶּ

ֶסד  ה ָהֵאל ַהּנוֵֹצר חֶֽ ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ְוַאתָּ ִ֒מיד גָּ ָך, תָּ ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקתֶֽ

ל  ָמה שֶׁ ֶפׁש ֽרּוַח ּוְנשָׁ ַפע ַרב ְלנֶֽ יַע שֶֽׁ פִּֽ שְׁ דוֹל תַּ טּוְבָך ַהגָּ ָלֲאָלִפים, בְּ

אוֹר  ִלְמאוֹרוֹת ֵלאוֹר בְּ ְוָהיּו  לוִֹנית(,  ן פְּ לוִֹני בֶּ )פְּ ָך ַהְמרּוָחם  ַעְבדְּ

ֲחָלה,  נּוָחה ְוֶאל-ַהנַּ ֶזר ָלבֹא ֶאל-ַהמְּ ֶמץ ְועֵֽ ַח ְואֹֽ ן ָלֶהם ּכֹֽ ים. ְוִתתֵּ ַהַחיִּ

ֶדן, ְולֹא  ַגן עֵֽ ֶלק טוֹב בְּ ת חֵֽ ַטח. ְוִיְזּכּו ָלֶרשֶׁ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ ְמנּוַחת שָׁ

ל-ַצר ְואוֵֹיב,  יֵלם ִמכָּ א. ְוַתצִּ עוָֹלם-ַהבָּ ֶלק ַהּטוֹב בָּ ִחים ֵמחֵֽ ִיְהיּו ִנדָּ

ר ְלַהְמִליץ טוֹב ֲעֵליֶהם.  שֶׁ יֵצי יֹֽ ל-ְמַקְטֵרג, ְוַיַעְמדּו ְמלִֽ יֵלם ִמכָּ ְוַתצִּ

ְוֽרּוַח  ֶפׁש  ְונֶֽ ּגּוף  ִעם  ִחנָּם  ֶסד  חֶֽ יָך  ַוֲחָסדֶֽ יָך  ַרֲחמֶֽ רֹב  בְּ ה  ְוַתֲעשֶׂ

ָראּוי,  נּו כָּ ֻתקְּ יְּ לוִֹנית(,שֶׁ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ל ַעְבדְּ ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

ְמֵהָרה.  רּוָרם ְוִתּקּוָנם בִּ ִלים בֵּ שְׁ יָך תַּ נֶֽ ּוְבאוֹר פָּ

יֱֶּהמּו- ינּו, שֶׁ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֹתֵֽ יָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֹהֵֽ ָפנֶֽ ִויִהי ָרצוֹן ִמלְּ

לוִֹנית(, ִאם ִנְגַזר ָעָליו  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ יָך ַעל ַעְבדְּ ָנא ַרֲחמֶֽ

יָך  ֹלּו ַרֲחמֶֽ ָך, ְוִיגּֽ ֲעסֶֽ יָך ֶאת-כַּ ׁשּו ַרֲחמֶֽ ִעים, ִיְכבְּ ֵרת ְרשָׁ ִהכָּ ֵרת בְּ ְלִהכָּ

ָהַרֲחִמים.  ת  ּוְבִמדַּ ֶסד  ַהחֶֽ ת  ִמדַּ בְּ ִעּמוֹ  ְוִתְתַנֵהג  יָך,  ַעל-ִמּדוֹתֶֽ

ְרנּו  ְצַטעַֽ נִּ שֶׁ נּו  ַצֲערֵֽ ָחׁשּוב  ִויֵהא  ָעָליו.  ּוְתַרֵחם  ְוַתֲחמֹל  ְוָתחּוס 

ָך  ל ַעְבדְּ ינוֹ שֶׁ ַזר דִּ ַע גְּ ַע רֹֽ ינּו ִלְקרֹֽ ָנה ֵמֵעינֵֽ ְטנּו שֵׁ ה ְוִקמַּֽ ְיָלה ַהזֶּ לַּ בַּ

דוֹל  ם ַהגָּ ַען שֵׁ ם )קר"ע שט"ן(, ּוְלמַֽ שֵׁ לוִֹנית(, בְּ ן פְּ לוִֹני בֶּ ַהְמרּוָחם )פְּ

לּול ִעם  הּוא כָּ ְחּתוָֹנה )אל"ד(, ּוְכשֶׁ ָבה ַהתַּ ְרכָּ אוֹר ַהמֶּ ט ִממְּ שֵׁ ְתפַּ ַהמִּ

יָך  ים ּוַבֲחֶסדֶֽ ֻרבִּ יָך ַהמְּ ַרֲחמֶֽ ל בְּ ַבטֵּ זֶּה )אאהליד"ה(, תְּ ְמקוֹרוֹ ֶאְהֶיה כָּ

לוִֹני  ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ֵזרוֹת ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת ֵמַעל ַעְבדְּ ל-גְּ ׁשּוִטים כָּ ַהפְּ
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ֵמָעָליו.  ִטיִנים  ּוַמשְׂ ל-ַהְמַקְטְרִגים  כָּ ה  פֶּ ֵכר  ְוִיסָּ לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ

ָבה ָהֶעְליוָֹנה )קר"ע(  ְרכָּ אוֹר ַהמֶּ ט ִממְּ שֵּׁ ְתפַּ דוֹל ַהמִּ ם ַהגָּ ַח ַהשֵּׁ ּוְבכֹֽ

יָך  ַרֲחמֶֽ בְּ ל  ַבטֵּ )י-ה-ו-ה – יקהרוע"ה(, תְּ ְמקוֹרוֹ  לּול ִעם  הּוא כָּ ּוְכשֶׁ

ָקׁשוֹת  ֵזרוֹת  ְוָכל-גְּ ִטיִנים  שְׂ ל-ַהמַּ כָּ דוִֹלים  ַהגְּ יָך  ּוַבֲחֶסדֶֽ ים  ֻרבִּ ַהמְּ

יַע לוֹ אוֹר  פִּֽ לוִֹנית(, וַתשְׁ ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך ַהְמרּוָחם )פְּ ְוָרעוֹת ֵמַעל ַעְבדְּ

֣י  ְה֥יּו ְלָרצ֨וֹן ׀ ִאְמֵרי־ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ ֶתר ֶעְליוֹן. יִֽ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמכֶּ

י׃  ֲאלִֽ ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ

קוֹל ָרם  סּוק "ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" בְּ ֶרת יֹאְמרּו פָּ ְזכֶּ ה ַהנִּ שָׁ קָּ ְוַאַחר ַהבַּ
ָעִמים: ֶרה פְּ ְוִנּגּון ּוְטָעִמים ַאַחת ֶעשְׂ

ּה:  ֵא֕ל ָנ֛א ְרָפ֥א ָנ֖א לָֽ

ֲעבוֹר"  "ַויַּ ְוכּו',  ַרֲחִמים"  ֵסא  כִּ ַעל  ב  יוֹשֵׁ ֶמֶלְך  "ֵא-ל  יֹאְמרּו  ְך  כָּ ְוַאַחר 
ל "ַויֲַּעבֹר", ִיְתַקע ַהּתוֵֹקַע  ֶרה ִמּדוֹת שֶׁ לֹׁש ֶעשְׂ יֹאְמרּו ַהשְׁ ְוכּו'. ּוְבֵעת שֶׁ

תשר"ת תש"ת תר"ת.

ְך יֹאְמרּו: ְוַאַחר כָּ

ֲעֵנֽנּו ָאִבינּו, ֲענֵֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּבׂוְרֵאנּו, ֲעֵנֽנּו.  ֲענֵֽנּו ּגׂוֲאֵלנּו, ֲענֵֽנּו. ֲעֵנֽנּו 

ֶנָחמׂות, ֲעֵנֽנּו.  נּו, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו הׂוד ְוָהָדר, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ָוִתיק בְּ ּדׂוְרשֵׁ

ֵעיַנִים,  ְטהׂור  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ְוַקיָּם,  ַחי  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ר,  ְוָישָׁ ַזְך  ֲעֵנֽנּו 

ַח, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו לֹא  יר  ּכֹֽ בִּ ִים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו כַּ מַֽ ב שָׁ ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו יׂושֵׁ

ָלִכים,  ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו  ע,  ֲעֵנֽנּו  . ֲעֵנֽנּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ ֶרשַׁ ֵאל ָחֵפץ בְּ

ים,  לִּ ב, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו סׂוֵמְך נוְפִלים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו עוֵׂזר דַּ גַּ נׂוָרא ְוִנשְׂ

יק, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו  יק ּוַמְצדִּ יל, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ַצדִּ ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּפׂוֶדה ּוַמצִּ

ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  א,  ְוִנשָּׂ ָרם  ֲעֵנֽנּו  ֲעֵנֽנּו.  ֱאֶמת,  בֶּ ְלָכל-קוְֹרָאיו  ָקרׂוב 

ִמיִמים, ֲעֵנֽנּו. ָחִקים, ֲעֵנֽנּו. ֲעֵנֽנּו ּתׂוֵמְך תְּ ׁשׂוֵכן שְׁ

נּו ֲאִביר ַיֲעקׂב  נּו. ֲענֵֽ נּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲענֵֽ נּו. ֲענֵֽ נּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲענֵֽ ֲענֵֽ

נּו ָהעוֶֹנה  נּו. ֲענֵֽ ֵעת ָרצוֹן ֲענֵֽ נּו ָהעוֶֹנה בְּ נּו. ֲענֵֽ ִוד ֲענֵֽ נּו ָמֵגן דָּ נּו. ֲענֵֽ ֲענֵֽ

נּו. נּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲענֵֽ נּו. ֲענֵֽ ָבה ֲענֵֽ ְרכָּ נּו ֱאלֵֹהי ַהמֶּ נּו. ֲענֵֽ ֵעת ָצָרה ֲענֵֽ בְּ
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מוָֹך" ְוכּו' ַעד "ִמיֵמי ֶקֶדם"  ל( "ִמי ֵאל כָּ סּוִקים )שֶׁ ְך יֹאְמרּו פְּ ְוַאַחר כָּ
ָעִמים. ְוִיְתַקע עוֹד תשר"ת תש"ת תר"ת. לֹׁש פְּ שָׁ

סּוק: ְך יֹאְמרּו פָּ ְוַאַחר כָּ

ט  פָּ שְׁ ְך ַלמִּ קּום-ִאתָּ ִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח, ְוָכל-ָלׁשוֹן תָּ ל-כְּ כָּ

י  ֵמִאתִּ ְוִצְדָקָתם  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ַעְבֵדי  ַנֲחַלת  זֹאת  יִעי,  ְרשִׁ תַּ

ְנֻאם-ְיהָֹוה יאהדונהי: 

סּוק: ְך פָּ ְוַאַחר כָּ

ן ֲחֵצֶ֫ר֥יָך,  כֹּ ְ֥בַח֣ר ּוְתָקֵרב֮ ִישְׁ ֵר֤י תִּ ַאשְׁ

ָך׃  יֶתָ֑ך, ְק֝דֹׁ֗ש ֵהיָכלֶֽ טוֹב בֵּ ָעה בְּ ִנ֭שְׂבְּ

ָעִמים( לֹׁש פְּ )שָׁ

ָקְדׁשוֹ"  ים" וכו', "ַהְללּו ָיּה ַהְללּו ֵאל בְּ ֲעַמקִּ ֲעלוֹת, ִממַּ יר ַהמַּ "שִׁ

ָלָמא"(. ִדיש )"ְיֵהא שְׁ ְוכּו', ְויֹאְמרּו קִַּ
ח ֶזה: ל ֶאָחד יֹאַמר ֻנסָּ ַאַחר ִמְנָחה כָּ

ׁש  ְקדָּ ית-ַהמִּ בֵּ ָהָיה  שֶׁ כְּ ְלָפנֶֽיָך,  ְוָיֽדּוַע  ָגלּוי  עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ 

מוֹת  ַוֲאשָׁ אוֹת  ְוַחטָּ ּוְמָנחוֹת  עוֹלוֹת  יָך  ְלָפנֶֽ ַמְקִריִבין  ָהיּו  ַקיָּם, 

ית- בֵּ ָחֵרב  ים,  ָהַרבִּ ינּו  ֲעוֹנוֹתֵֽ בַּ ה,  ְוַעתָּ דוֹׁש.  ַהקָּ ֲחָך  ַעל-ִמְזבַּ

ֲעדֵֽנּו. ְוָגלּוי  ר בַּ ַכפֵּ יְּ ָרה, ְולֹא כֵֹהן שֶׁ פָּ ח כַּ ׁש, ְוֵאין ָלנּו ִמְזבַּ ְקדָּ ַהמִּ

ַתֲעִניִתי ַהיוֹם ַהזֶּה,  י ְוָדִמי בְּ י ְלָפֶנֽיָך ֶחְלבִּ ְבתִּ ִהְקרַֽ יָך שֶׁ ְוָיֽדּוַע ְלָפנֶֽ

ב  ֶנְחשָׁ ְהֶיה  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ּגּוִפי,  ת  ֻחְלשַׁ ֲחִמימּות  בַּ אוָֹתם  י  ְחתִּ ְוִהְרתַּֽ

ִלְמחֹל  יאהדונהי,  ַליהָֹוה  ִניֽחַֹח  יַח  רֵֽ ה  ִאשֶׁ ן  ָקְרבַּ כְּ ֶזה  ֲעִניִתי  תַּ

לוִֹני  ל ַהְמרּוָחם )פְּ ָמה שֶׁ ֶפׁש ְוֽרּוַח ּוְנשָׁ ַעד ּגּוף ְונֶֽ ר בְּ ְוִלְסֽלַֹח ּוְלַכפֵּ

ְ֒מֵלם  )בט"ר  ִ֒מיד גָּ ֲהֵרם, ַרֲ֒חֵמי ִצְ֒דָקֶתָֽך, תָּ ֵכֽם ַט֒ ֒רְֽ לוִֹנית(. בָּ ן פְּ בֶּ

ם: ְוִתְהֶיה ְמנּוָחָתם  קֵֽ יֶת֑ך, ְוַנַ֖חל ֲעָדֶנ֣יָך ַתשְׁ ן בֵּ ֣שֶׁ ן ִמדֶּ צת"ג(. יְִ֭רְויֻֽ

ּו ְלָרצ֨וֹן ִאְמֵרי ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן  ְהי֥ ַטח. יִֽ ֵקט ָובֶֽ לוֹם ַהשְׁ בוֹד, ְמנּוַחת שָׁ כָּ

י: ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך, ְיהָֹוה יאהדונהי  צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִלבִּ
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ָהָיה ָעָליו ִקְלַלת ֵחֶרם אוֹ ִנּדּוי ּקּון ְלִנְפָטר שֶׁ תִּ
)מ"לשון חכמים" ח"ב סימן מ"ו(

ְרֶאה  ְוַהנִּ ה.  ְוָלמָּ ָמה  ַעל  ְמפָֹרׁש  ָעָליו  תּוב  כָּ ָמָצאִתי  לֹא  ּקּון  ַהתִּ ֶזה 
אוֹ  ֵחֶרם  ִקְלַלת  ָעָליו  ָחל  ָהָיה  שֶׁ ְפָטר  ְלַהנִּ ד  ְמֻיסָּ י  כִּ ׁשוֹן,  ַהלָּ ְגנוֹן  ִמסִּ

ָרֵאל. לוֹם ַעל ִישְׂ ר ִמַנן, ְושָׁ ִנּדּוי, בַּ

ל  ְדיוֹן שֶׁ פִּ ְשִביל  בִּ ֶסף  כֶּ עוֹת  ַמְטבְּ ים  שִּׁ ְושִׁ ֵמָאה  לוֹ  רוֹב שֶׁ ַהקָּ ֶזה  ן  ִיתֵּ
מוֹ  ְדיוֹן כְּ ה לוֹ ַהפִּ ַיֲעשֶׂ ַמִים שֶׁ ְלִמיד ָחָכם ְיֵרא שָׁ ָידוֹ תַּ ֵחם בְּ ְפָטר, ְוִיקָּ ַהנִּ

ין ְלחוֶֹלה. עוֹשִׂ ֵסֶדר שֶׁ

 160 יקח  זצ"ל:  החיד"א  ממרן  לחולה,  נפש"  "פדיון  סדר  )זה 

 ,160 מספר  שיהיו  די  קל,  שווים  שיהיה  הגם  כסף,  מטבעות 

ותיבת כס"ף גמטריא 160, גם כסף הוא רמז לחסד, ולכן טוב 

שיהיו 160 מטבעות כסף, ואם מטה ידו, יכול לעשות מ – 160 

מטבעות נחשת )או אגוזים וכדומה(. מה – 160 פרוטות ימנה 

במחשבה 17, ויכוין לשם אהו"ה, שהוא בדעת. ואחר כך ימנה 

במחשבה 21, ויכוין לשם אהי"ה, שהוא בבינה. ואחר כך ימנה 

הנזכרים  מספרים  ושלשה  הוי"ה.  לשם  ויכוין   ,26 במחשבה 

גמטריא די"ן, ויכוין למתק הדינים, אבל המיתוק בכח ולא בפועל, 

ועל כן המנין במחשבה מן השפה ולפנים במישוש היד בלבד. 

שלא  כדי  לעצמו,  כל–מספר  רק  יחד,  יערבם  לא  זה  ומטעם 

יחבר מספר דין שהמיתוק עדיין בכח. ואחר כך ימנה מהשפה 

ולחוץ 65 כמנין שם אדנ"י, וכשיגיע למנין 64 ימנה עוד אחד, 

ויכוין א' דין, שמאות א' שהוא רחמים ממתיק הדין. ויערב הכל 

יחד כל–המספרים הקודמים וה – 65, דעתה המיתוק בפועל. 

ְוִיזֵָּהר שבעוד שהוא מחבר הֶאָחד עם ה – 64, באותו רגע יחבר 

הכל ביחד השלשה שמות של רחמים והאחד שהוא המיתוק 

עם ה – 64, ויהיה המיתוק בפועל, ויוצא המיתוק מן הכח אל 

הפועל ברחמים גמורים. ועוד ימנה 31 הנשארים מן ה – 160 

בסוד "חסד אל כל – היום", ויערב הכל ביחד, ויתנם לצדקה(.



196

תיקונים לנפטרים | קול אליהו  

ה זוֹ: שָׁ קָּ ר בַּ ְזכַּ ְלִמיד ָחָכם ַהנִּ ְדיוֹן יֹאַמר ַהתַּ ַאַחר ַהפִּ

ה  ֲעשֶׂ תַּ ָפֶנֽיָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלֵֹהֽינּו ֵואלֵֹהי ֲאבוֵֹתֽינּו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ר  ים ֲאשֶׁ דוֹשִׁ מוֶֹתֽיָך ַהקְּ ת שְׁ ַען ְקֻדשַּׁ ַען ַרֲחֶמֽיָך ַוֲחָסֶדֽיָך, ּוְלמַֽ ְלמַֽ

ָעה  ר ַאְרבָּ ֵהם עוִֹלים ִמְספַּ עוֹת, שֶׁ ים ַמְטבְּ שִּ ֶדר ֵמָאה ְושִׁ סֵֽ י בְּ ְנתִּ וַֽ כִּ

ם א"ל, ּוְתָצֵרף  ים אהו"ה אהי"ה הוי"ה אדנ"י, ְושֵׁ דוֹשִׁ מוֹת ַהקְּ שֵׁ

יר  ְוַתְגבִּ ֶסד.  ַהחֶֽ יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְלָך  י  כִּ ְלַמֲעשֶׂה,  ָבה טוָֹבה  ַמֲחשָׁ

ׁשוֹת ַעל–ְיֵדי  בּורוֹת ַהקָּ קּו ַהגְּ ְוִיְתַמתְּ יִנין,  יָך ַעל–ּכֹחוֹת ַהדִּ ֲחָסדֶֽ

ְוָתחּוס  ּוְפׁשּוִטים.  מּוִרים  גְּ ַרֲחִמים  הּוא  ר  ֲאשֶׁ ָהֶעְליוֹן,  ֶלא  פֶּֽ

לוִֹנית(,  ן פְּ לוִֹני בֶּ ָך )פְּ ַמת ַעְבדְּ ֶפׁש ְוֽרּוַח ְוִנשְׁ ְוַתְחמֹל ּוְתַרֵחם ַעל נֶֽ

ָמתוֹ,  ר ִהְפִריׁש ִאיׁש ְקרוֹבוֹ ְלִפְדיוֹן ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ ְוִנשְׁ ְצָדָקה ֲאשֶׁ בַּ

ית  ַנֲעשֵׂ ּו  ִאלּֽ כְּ ֶזה  ִפְדיוֹן  בְּ ָדָקה  ַהצְּ יָך  ְלָפנֶֽ ְוַתֲעֶלה  ָרָתם.  ְוַכפָּ

ֵזרוֹת  ל-גְּ כָּ ל  ּוְתַבטֵּ ּה,  בָּ ְלַכוֵּן  ְראּוֽיוֹת  הָֽ וָּנוֹת  ָכל–ַהכַּ בְּ ֵלָמה  שְׁ

ַרֲ֒חֵמי  ֲהֵרם,  ֽ֒רְֵכֽם ַט֒ ָמתוֹ, בָּ ְוִנשְׁ ַנְפׁשוֹ ורּוחוֹ  ְוָרעוֹת ֵמַעל  ָקׁשוֹת 

ְ֒מֵלם )בט"ר צת"ג(. ִ֒מיד גָּ ִצְ֒דָקֶתָֽך, תָּ

ִאּיוֹב ל"ג: סּוִקים בְּ ֵני פְּ ְלִמיד ָחָכם שְׁ ְך יֹאַמר ַהתַּ ַאַחר כָּ

ּ֗נּו  ֽרוֹ׃ ַוְיֻחנֶּ ֖יד ְלָאָד֣ם ָישְׁ י־ָאֶ֑לף ְלַהגִּ ִאם־ֵיׁ֤ש ָעָל֨יו ׀ ַמְלָאְ֗ך ֵמִל֗יץ ֶאָח֥ד ִמנִּ

ֶפר׃ ֶפר׃ ָמָצאִתי כֹֽ ֶפר׃ ָמָצאִתי כֹֽ ַ֗חת ָמָצ֥אִתי כֹֽ ָ֭דֵעהּו ֵמֶרֶ֥דת שָׁ ֗אֶמר פְּ ַויֹּ

מוָֹנה ָעשָׂר  ִרים ַסְך שְׁ ְזכָּ ְדיוֹן ַהנִּ ֵמי ַהפִּ ְלִמיד ָחָכם ִמן דְּ נּו ַלתַּ ְך ִיתְּ ַאַחר כָּ
ֲעִנית  ַלת תַּ ִים ַקבָּ מַֽ ֵרא שָׁ ה אוֹתוֹ ַהיְּ ֶכף ּוִמיָּד ַיֲעשֶׂ ֶסף, ְוָאז תֵּ עוֹת כֶּ ַמְטבְּ

ח ֶזה: ֻנסָּ בְּ

ֵצאת–ַהּכוָֹכִבים,  ַעד  ַחר  ֵמֲעלוֹת–ַהשַּֽׁ ְלָמָחר  ַתֲעִנית  בְּ יִני  ֲהרֵֽ

ָפֶנֽיָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ִויִהי  לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ֶפׁש  נֶֽ ּוִפְדיוֹן  ַרת  ְלַכפָּ

ה  ל ּוְמֻרצֶּ ְהֶיה ָחׁשּוב ּוְמֻקבָּ יִּ ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ

ּו  ִאלּֽ כְּ ְלָמָחר  ַתֲעִניִתי  בְּ ִיְתַמֵעט  ר  ֲאשֶׁ ְוָדִמי  י  ֶחְלבִּ ִמעּוט  יָך  ְלָפנֶֽ

ַמת  ְוִנשְׁ ֽרּוַח  נֶֶֽפׁש  ַעד  בְּ ר  ְלַכפֵּ דוֹׁש,  ַהקָּ ֲחָך  ַעל–ִמְזבַּ יו  ִהְקַרְבתִּ

ל- ּוִמכָּ ים  ָקשִׁ ל–ִדיִנין  ִמכָּ ְוַתִציֵלהּו  לוִֹנית(.  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ
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ַרֲחֶמֽיָך  בְּ ְותֹאַמר  ּוְמַקְטֵרג.  ָטן  ל–שָׂ ּוִמכָּ ְוָרעוֹת,  ָקׁשוֹת  ֵזרוֹת  גְּ

ֶפר. אִתי כֹֽ ֶפר׃ ָמצָֽ אִתי כֹֽ ֶפר׃ ָמצָֽ אִתי כֹֽ ים: ָמצָֽ ָהַרבִּ

ים  ֲאָנשִׁ ָרה  ֲעשָׂ ֶכף  תֵּ ֵיְלכּו  ִרים,  ְזכָּ ַהנִּ ֲעִנית  ַהתַּ ַלת  ְוַקבָּ ְדיוֹן  ַהפִּ ַאַחר 
ה זוֹ: שָׁ קָּ ְפָטר, ְויֹאְמרּו בַּ ִרים ַעל ֶקֶבר ַהנִּ שֵׁ כְּ

ר ֶאְהֶיה, ָהָיה  דוֹל ְוַהּנוָֹרא, ֶאְהֶיה ֲאשֶׁ א ְיהָֹוה יאהדונהי, ָהֵאל ַהגָּ נָֽ אָֽ

דוֹל,  ַהגָּ ְמָך  שִׁ ַען  ּוְלמַֽ ַוֲחָסֶדֽיָך  ַרֲחֶמֽיָך  ַען  ְלמַֽ ה  ֲעשֶׂ ְוִיְהֶיה,  הֶֹוה 

ן  ְלַתקֵּ לוִֹנית(,  פְּ ן  בֶּ לוִֹני  )פְּ ָך  ַעְבדְּ ַעל  ּוְתַרֵחם  ְוַתֲחמֹל  ְוָתחּוס 

ל– ין, וִמכָּ ל–ִמיֵני ֳעָנשִׁ יֵלם ִמכָּ ם ְוַתצִּ ָמתוֹ, ְוִתְפדֵּ ַנְפׁשוֹ ורּוחוֹ ְוִנשְׁ

ֶסד ִחנָּם. ֶהם חֶֽ ה ִעמָּ ים, ְוַתֲעשֶׂ ל–ִדיִנין ָקשִׁ ִמיֵני ִיּסּוִרין, וִמכָּ

ָעִמים: לֹׁש פְּ מוָֹך" שָׁ ל( "ִמי ֵאל כָּ סּוִקים )שֶׁ ְך יֹאְמרּו פְּ ַאַחר כָּ

א־ לֹֽ ַנֲחָלת֑וֹ,  ֵאִר֖ית  ִלשְׁ ע  ֔שַׁ ַעל־פֶּ ְועֵֹב֣ר  ָעון֙  נֹשֵׂ֤א  מ֗וָֹך  כָּ ל  ִמי־ֵא֣

ׁש  ֖ ִיְכבֹּ ְיַרֲחֵמ֔נּו  ּוב  ָיׁש֣ ֽהּוא׃  ֶסד  חֶֽ י־ָחֵפ֥ץ  כִּֽ ַאּפ֔וֹ  ָלַעד֙  ֶהֱחִז֤יק 

ֲעקֹ֔ב  ן ֱאֶמת֙ ְליַֽ ֤ תֵּ ם׃ תִּ אותָֽ ְמֻצל֥וֹת ָי֖ם ּכל־ַחטֹּ ִל֛יְך בִּ ֲעונֵֹת֑ינּו, ְוַתשְׁ

ֶדם׃ ְ֥עתָּ ַלֲאבֵֹת֖ינּו ִמ֥יֵמי קֶֽ בַּ ר־ִנשְׁ ֶסד ְלַאְבָרָה֑ם ֲאשֶׁ חֶֽ

ח ֶזה: ֻנסָּ ָרה בְּ ְך ַיֲעשּׂו לוֹ ַהתָּ ַאַחר כָּ

ל  שֶׁ ין  ית-דִּ בֵּ ְרׁשּות  בִּ ּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך-הּוא  בְּ א  ֻקְדשָׁ ֵצרּוף  בְּ

ה,  דוֹשָׁ נּו ַהקְּ ה, ּוִבְרׁשּות ּתוָֹרתֵֽ טָּ ל מַֽ ין שֶׁ ית-דִּ ְעָלה, ּוִבְרׁשּות בֵּ מַֽ

ִרים  ִיְהיּו  ה, ֻמתָּ דוָֹלה ּוִבְרׁשּות ַסְנֶהְדִרי ְקַטנָּ ּוִבְרׁשּות ַסְנֶהְדִרי גְּ

תוֹת ַוֲחָרִמים ְוִנּדּוִיים ְוִארּוִרים, ְוָכל–ִמיֵני  מָּ ל–ְקָללוֹת ָאלוֹת ְושַׁ כָּ

ַעל  מּו  הּושְׂ שֶׁ ָרִעים  ִגְלּגּוִלים  ְוָכל–ִמיֵני  ְוָרעוֹת,  ָקׁשוֹת  ְגֵזרוֹת 

רּוִיים  ִרים לוֹ. שְׁ ִרים לוֹ, ֻמתָּ ִרים לוֹ, ֻמתָּ לוִֹנית(. ֻמתָּ ן פְּ לוִֹני בֶּ )פְּ

ְמחּוִלים  לוֹ,  ְמחּוִלים  לוֹ,  ְמחּוִלים  לוֹ.  רּוִיים  שְׁ לוֹ,  רּוִיים  שְׁ לוֹ, 

אן  תוֹת, ֵאין כָּ מָּ אן שַׁ אן ָאלוֹת, ֵאין כָּ אן ְקָללוֹת, ֵאין כָּ לוֹ. ֵאין כָּ

אן  אן ְגֵזרוֹת ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת, ֵאין כָּ אן ִנּדּוִיים, ֵאין כָּ ֲחָרִמים, ֵאין כָּ

ִריִרין  ִביִקין, ָלא שְׁ ִביִתין ּושְׁ יהוֹן שְׁ ְלּגּוִלים ָרִעים. ְיֵהא ְרֲעָוא דִּ גִּ
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ה  טָּ ל מַֽ ֵבית–ִדין שֶׁ יִרין לוֹ בְּ יִמים ּוַמתִּ ְסכִּ מַּ ם שֶׁ ְוָלא ַקיִָּמין. ּוְכשֵׁ

לוֹ  ירּו  ְוַיתִּֽ ימּו  ַיְסכִּ ְך  כָּ ּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ ִריְך-הּוא  בְּ א  ֻקְדשָׁ ְרׁשּות  בִּ

ר(. ֻכפַּ אְתךָֽ תְּ ְעָלה. )ְוָסר ֲעוְֹנָך ְוַחטָּֽ ל מַֽ ֵבית–ִדין שֶׁ בְּ

י" ְוכּו': ְרִכי ַנְפשִׁ ְך יֹאְמרּו ִמְזמוֹר ק"ג – "בָּ ַאַחר כָּ

 : תָּ שְׁ אֹ֑ד ה֭וֹד ְוָהָד֣ר ָלבָֽ ַדְ֣לתָּ מְּ ה ֱא֭לַֹהי גָּ ה ְיהָֹו֣ ֗י ֶאת־ְיהָֹ֫ו֥ ֲרִכ֥י ַנְפשִׁ בָּ

ִלּי֫וָֹת֥יו  ִ֗ים עֲֽ ה ַבמַּ ה: ַהְ֥מָקרֶֽ ְיִריעָֽ ַ֝מִ֗ים כַּ ְלָמ֑ה נוֶֹט֥ה שָׁ שַּׂ ֶטה־א֭וֹר כַּ עֹֽ

֣ה ַמְלָאָכ֣יו רוּּח֑וֹת  ְנֵפי־ֽרּוַח: עֹשֶׂ ְ֗ך ַעל־כַּ ְמַהלֵּ ם־ָעִב֥ים ְרכּוב֑וֹ הַֽ ַהשָּׂ

ד:  ּ֝מ֗וֹט עוָֹל֥ם ָועֶֽ ל־תִּ ַסד־ֶאֶ֭רץ ַעל־ְמכוֶֹנ֑יָה בַּ ט: יָֽ ְרָת֗יו ֵאׁ֣ש לֹהֵֽ שָׁ ְמ֝
ֲעָרְ֣תָך֣ ְינּוסּ֑ון  ִים: ִמן־גַּ ַעְמדּו־מָֽ ית֑וֹ ַעל־ָהִ֝ר֗ים יַֽ סִּ ב֣וּּׁש כִּ לְּ ֭הוֹם כַּ תְּ

וֹת ֶאל־ְמ֝ק֗וֹם ֶז֤ה׀  ַעְמָך֗ ֵיָחֵפֽזוּּן: ַיֲעלּ֣ו ָהִ֭רים ֵיְרדּ֣ו ְבָקע֑ ִמן־ק֥וֹל רַֽ

ֶרץ:  ל־ְיׁ֝שּוב֗וּּן ְלַכּס֥וֹת ָהאָֽ ֲעבֹרּ֑ון בַּ ל־יַֽ ְמתָּ בַּ ֭ בּול־שַׂ ם: גְּֽ ָיַסְ֬דתָּ ָלהֶֽ

ָד֑י  וֹ שָׂ ל־ַחְית֣ קּו כָּ ֽכוּּן: ַי֭שְׁ ֥ין ָהִ֝ר֗ים ְיַהלֵּ ָחִל֑ים בֵּ נְּ ַ֣ח ַמְ֭עָיִנים בַּ לֵּ ְמשַׁ הַֽ

֥ין ֳעָ֝פאִי֗ם  ּכ֑וֹן ִמבֵּ ַמִ֣ים ִישְׁ ם: ֲעֵ֭ליֶהם עוֹף־ַהשָּׁ רּ֖ו ְפָרִא֣ים ְצָמאָֽ בְּ ִישְׁ

ֶרץ:  ֥ע ָהאָֽ בַּ שְׂ ֗יָך תִּ ִר֥י ַמֲ֝עשֶׂ ֶק֣ה ָהִ֭רים ֵמֲעִלּיוָֹת֑יו ִמפְּ נּו־ֽקוֹל: ַמשְׁ ִיתְּ

וִֹציא ֶלֶ֗חם ִמן־ ב ַלֲעבַֹד֣ת ָהָאָד֑ם ְלה֥ ֵהָמ֗ה ְוֵ֭עשֶׂ ַמְצִמ֤יַח ָחִצ֨יר׀ ַלבְּ

ַבב־ ֶ֑מן ְוֶ֝לֶ֗חם לְֽ ִנ֣ים ִמשָּׁ ַבב־ֱאנ֗וֹׁש ְלַהְצִה֣יל פָּ ֬ח לְֽ מַּ ֶרץ: ְוַיִ֤ין׀ ְישַׂ ָהאָֽ

֭ם  ר־שָׁ ע: ֲאשֶׁ ֣ר ָנטָֽ וֹן ֲאשֶׁ ְרֵז֥י ְלָ֝בנ֗ עּו ֲעֵצ֣י ְיהָֹו֑ה אַֽ בְּ ד: ִי֭שְׂ וֹׁש ִיְסעָֽ ֱאנ֥
ֵעִל֑ים  ַליְּ בִֹהים  ַה֭גְּ ָהִר֣ים  ּה:  יתָֽ בֵּ ֥ים  רֹו שִׁ בְּ ֲחִ֝סיָד֗ה  ֑נוּּ  ְיַקנֵּ ִר֣ים  ִצפֳּ

ֶמׁש ָיַד֥ע ְמבוֹֽאוֹ:  ֗ ֣ה ָיֵ֭רַח ְלמוֲֹעִד֑ים שֶׁ ים: ָעשָׂ ַפנִּֽ שְׁ ְסָ֝לִע֗ים ַמְחֶס֥ה לַֽ

ִפיִרים  ַה֭כְּ ַער:  ל־ַחְיתוֹ־יָֽ כָּ וֹ־ִתְ֝רמֹ֗שׂ  בּֽ ָלְ֑יָלה  ִו֣יִהי  ְך  שֶׁ ת־חֹ֭ שֶׁ תָּֽ

ֶמׁש ֵיָאֵספּ֑ון ְוֶאל־ ְזַר֣ח ַה֭שֶּׁ ם: תִּ ׁ֖ש ֵמֵא֣ל ָאְכלָֽ ֶ֑רף ּוְלַבקֵּ ׁשֲֹאִג֣ים ַלטָּ

ה־ מָֽ ֶרב:  ֲעֵדי־עָֽ ַלֲעבָֹ֖דת֣וֹ  וְֽ וֹ  ְלָפֳעל֑ ָאָד֣ם  ֵיֵצ֣א  ֽצּון:  ִיְרבָּ ְמ֝עוֹנָֹת֗ם 

ָך:  ִקְנָינֶֽ ָהָ֝אֶ֗רץ  ָמְלָא֥ה  ֑יָת  ָעשִׂ ָחְכָמ֣ה  בְּ ם  ֭לָּ כֻּ הָֹו֗ה  יְֽ ֨יָך׀  ַמֲעשֶׂ ַרּבּ֬ו 

ְקַ֝טּנ֗וֹת  ַחּי֥וֹת  ֑ר  ִמְספָּ ְוֵא֣ין  ֶמשׂ  ם־ֶר֭ ָיָ֫דִ֥ים שָֽׁ ּוְרַח֪ב  דוֹל֘  גָּ ַהיָּ֥ם  ֶז֤ה׀ 

ם  ֭לָּ וֹ: כֻּ ֶחק־בּֽ ה־ָיַצְ֥רתָּ ְלשַֽׂ כּ֑ון ִלְ֝וָיָת֗ן זֶֽ ֭ם ֳאִנּי֣וֹת ְיַהלֵּ דֹֽלוֹת: שָׁ ִעם־גְּ
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ְדָך֗  ֥ח יָֽ ְפתַּ ֣ן ָלֶ֭הם ִיְלקֹטּ֑ון תִּ תֵּ וֹ: תִּ ִעתּֽ רּ֑ון ָלֵת֖ת ָאְכָל֣ם בְּ בֵּ ֵאֶל֣יָך ְישַׂ

ֶאל־ וְֽ ִיְגָועּ֑ון  רּ֭וָחם  ּתֵֹס֣ף  ֵה֫לּ֥ון  בָּ יִֽ ֶניָך֘  פָּ ֥יר  ְסתִּ תַּ ֽטוֹב:  עּ֥ון  בְּ ִישְׂ

ְיִה֤י  ה:  ֲאָדמָֽ ֵנ֣י  פְּ ׁ֗ש  ּוְ֝תַחדֵּ ֵראּ֑ון  ִיבָּ ּוֲחָך  ר֭ ֣ח  לַּ שַׁ תְּ ְיׁשּוֽבּון:  ֲעָפָר֥ם 

ְרָע֑ד  ֣יט ָלָ֭אֶרץ ַותִּ בִּ יו: ַהמַּ ַמֲעשָֽׂ ַמ֖ח ְיהָֹו֣ה בְּ ה ְלעוָֹל֑ם ִישְׂ ְכב֣וֹד ְיהָֹו֣

י:  עוֹדִֽ ה ֵלאלַֹה֣י בְּ ָר֖ ַחיָּ֑י ֲאַזמְּ ֣יָרה ַליהָֹו֣ה בְּ נּו: ָאשִׁ ֶיֱעשָֽׁ ָהִר֣ים וְֽ ֖ע בֶּ ִיגַּ

ִא֨ים׀ ִמן־ָהָאֶ֡רץ  ּ֤מּו ַחטָּ ה: ִיתַּ יהֹוָֽ ַמ֥ח בַּ יִח֑י ָא֝נִֹכ֗י ֶאשְׂ ֶיֱעַר֣ב ָעָל֣יו שִׂ

ּה: ְללּו־יָֽ י ֶאת־ְיהָֹו֗ה הַֽ ֲרִכ֣י ַנְ֭פשִׁ ִע֤ים׀ ע֤וֹד ֵאיָנ֗ם בָּ ּוְרשָׁ

ָלָמא". יׁש "ְיֵהא שְׁ ְך ַקדִּ ְוַאַחר כָּ





תפילות
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תפילה על הפרנסה
ְמזוֹנוַֹתי  ְה֥יּו  יִֽ שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  יָך  ָפנֶֽ ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 

ָך  ל ָעמְּ ֵני ֵביִתי ִעם ְמזוֹנוֹת ּוַפְרָנַסת כָּ ּוַפְרָנָסִתי ּוְמזוֹנוֹת ּוַפְרָנַסת בְּ

ָיְדָך, ְוַאל ָתְצִריֵכִני ִליֵדי  ִקים בְּ ִתים ּוֻמְצדָּ ִרים ּוְמֻאמָּ ית ִיְשָׂרֵאל, ֻמְכתָּ בֵּ

תּוָחה,  ֵלָאה ַהפְּ י ִאם ְלָיְדָך ַהמְּ ָשׂר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, כִּ ַמְתַנת בָּ

ה ְוַהְרָחָבה. ּוְתֵהא ְמַלאְכִתי ְוָכל ֲעָסַקי ִלְבָרָכה ְולֹא ַלֲעִנּיּות,  דוֹשָׁ ַהקְּ

ַמִים ַעל ָיִדי. ְוֶאְהֶיה ִמן  ם שָׁ ל שֵׁ ּלֹא ִיְתַחלֵּ ִני שֶׁ ים ְולֹא ְלָמֶות, ּוְתַזכֵּ ְלַחיִּ

ְרכוֶֹתיָך  א ָיִדי ִמבִּ ִמיד, ּוְתַמלֵּ ל ָאָדם תָּ יִעים טוֹב ְלכָּ פִּ ַהּמוִֹעיִלים ּוַמשְׁ

ַרְכתָּ  בֵּ ְיָי  ה  ַאתָּ י  כִּ ִמְצַרִים,  ְליוְֹצֵאי  ָעִשׂיָת  מוֹ שֶׁ ִמּטּוֶבָך, כְּ ֵענּו  ְוַשׂבְּ

ה נוֵֹתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם  רּו, ְוַאתָּ ל ֵאֶליָך ְיַשֹבֵּ ּוְמָבֵרְך ְלעוָֹלם. ֵעיֵני כָּ

ֵלְך ַעל ְיָי ְיָהְבָך  ל ַחי ָרצוֹן. ַהשְׁ יַע ְלכָּ ִעּתוֹ, ּפוֵֹתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂבִּ בְּ

דוֹׁשוֹת  מוֹת ַהקְּ ן ְנשָׁ יק. ְוַאתֶּ דִּ ן ְלעוָֹלם מוֹט ַלצַּ ֶלָך, לֹא ִיתֵּ ְוהּוא ְיַכְלכְּ

ִלי,  יהַּ ַמזָּ ֲעִדי ּוִבְגָלִלי, ָיִרים ַקְרִני ְוַיְגבִּ הוֹרוֹת, ַהֲעִתירּו ֶאל ְיָי בַּ ְוַהטְּ

ל ְיֵמי עוָֹלם ָאֵמן:  ֵלם כָּ ֵלָבב שָׁ ַען אּוַכל ְלָעְבדוֹ בְּ ְלמַֽ

תפילה לחולה
יאמר פסוקי ליקוטי תהלים באותיות שם החולה, ואחר כך יאמר תפילה זו.

ַרֲחִמים  ְתָמֵלא  תִּ שֶׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  יָך  ָפנֶֽ ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי 

תּוִבים  ים ַהכְּ דוֹשִׁ יָך ַהקְּ מוֹתֶֽ ַען שְׁ יָך וְלמַֽ ַען ַרֲחמֶֽ ה ְלמַֽ ָעֵלינּו, ְוַתֲעשֶׂ

ַהְרמּוִזים  ים  דוֹשִׁ ַהקְּ יָך  מוֹתֶֽ ּושְׁ ְלָפֶניָך,  ָקִריִתי  שֶׁ ֵאּלּו  ְפסּוִקים  בִּ

אוִֹתּיוֹת  יֶהם  ָראשֵׁ ר  ֲאשֶׁ ֵאלּו  סּוִקים  פְּ ּוִבְזכּות  ֶהם,  בָּ צָֹרִפים  ְוַהמְּ

ָמה  ּוְנשָׁ ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ י  ׁשוְֹרשֵׁ ל  כָּ ִאיר  תָּ יָך  ַרֲחמֶֽ רוֹב  בְּ )פב"פ(,  ם  שֵׁ

ַפע  ֲעֵליֶהם שֶׁ ע  פַּ ְויּושְׁ מוֹ,  אוִֹתּיוֹת שְׁ ֲאחּוֵזי  ְוכּוָלם  ַהְרמּוִזים,  לוֹ  שֶׁ

ֽרּוַח  ֶפׁש  נֶֽ ַעְנֵפי  ּכַֹח בְּ צּו  ִויַאמְּ יעּו  פִּ ְוַישְׁ ְוָיִאירּו  ֶהם,  לָּ קוֹם שֶׁ ַרב ִממָּ

ֵזרוֹת  ל גְּ ל ְמַעל )פב"פ( כָּ גּופוֹ ּוְמִקיָפיו, ּוְתַבטֵּ ר בְּ לוֹ ֲאשֶׁ ָמה שֶׁ ּוְנשָׁ

ַלח  ים ְיֲחֵיהּו ְוִישְׁ יָך, ְמַחיֶּה ַחיִּ דּוַלת ַרֲחמֶֽ כַֹח גְּ א בְּ ָקׁשוֹת ְוָרעוֹת, ָאנָּ

ן ְיִהי ָרצוֹן. ים, כֵּ נוֹת ַחיִּ ֵלָמה ְלאוֶֹרְך ָיִמים ּושְׁ ֵאהּו ְרפּוָאה שְׁ ָברוֹ ְוִיְרפָּ דְּ



203

קול אליהו | תפילות   

תפילה למציאת בן זוג
יָך  ַרֲחמֶֽ ְמִציא ִלי בְּ תַּ ָפֶנֽיָך ה' ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבוַֹתי, שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ

ְזַמנוֹ, ִזּוּוג ָהגּון  דוִֹלים ֶאת ִזּוּוִגי ָהָראּוי ִלי בִּ יָך ַהגְּ ים ּוַבֲחֶסדֶֽ ָהַרבִּ

ַרע  ִמזֶּ ּוְבִיְרָאה,  ּתוָֹרה  בְּ דוֹל  גָּ ָחָכם,  ְלִמיד  תַּ ְלהוִֹליד,  ָהָראּוי 

ְלָאָדם  ִזּוּוגוֹ  ִהְמֵצָא  שֶׁ מוֹ  כְּ ֵחְטא,  ְוִיְרַאת  ֱאֶמת  י  ְוַאְנשֵׁ יִקים  ַצדִּ

ִעּתוֹ  בְּ ִזּוּוגוֹ  ֶאָחד  ל  ה, כָּ ּומֹשֶׁ ְוַיֲעקֹב  ְוִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ָהִראׁשוֹן, 

ִאיׁש  טוֹב,  ִאיׁש  ְיֵהא  ְלִזּוּוִגי  ִלי  ְמִציא  תַּ שֶׁ ִאיׁש  ְואוֹתוֹ  ּוִבְזַמּנוֹ. 

יל ִויֵרא  ַעל ֵחן, ִאיׁש ַמשְׂכִּ ַעל ַמֲעִשׂים טוִֹבים, בַּ ַמֲעָשׂיו בַּ ָנֶאה בְּ

סּול ּומּום  ֶמץ פְּ ֶסד. ְולֹא ְיֵהא ּבוֹ שֵׁ ף ְצָדָקה ְוגוֵֹמל חֶֽ ֱאלִֹהים, רוֹדֵּ

ִריא  ַעל ֲעָנָוה ּוְנִמיכּות ֽרּוַח, בָּ ֲעָסן ְוַרְגָזן, ַרק בַּ ּוְפַגם, ְולֹא ְיֵהא כַּ

בוֵֹתיֶהם  ִרּיוֹת ְושׂוְֹנִאים ּוַמְחשְׁ ב ַאְכָזִרּיּות ַהבְּ ַח. ְוַאל ְיַעכֵּ ּוַבַעל ּכֹֽ

ְה֥יּו ְלָרצ֨וֹן ׀ ִאְמֵרי־ ן זּוִגי ַהמּוַכן ִלי. יִֽ ב ֶאת בֶּ ְוַתְחּבּולוֵֹתיֶהם ְלַעכֵּ

י. ֲאלִֽ ֣י ְלָפֶנ֑יָך ְי֝הָֹו֗ה יאהדונהי צּוִר֥י  ְוגֹֽ ִפ֡י ְוֶהְגי֣וֹן ִלבִּ

תפילה להפקד בבנים
יק  ָפֶניָך ְיָי ֱאלוַֹהי ֵוֱאלוֵֹהי ֲאבוַתי, ּצּור ָהעוָֹלִמים, ַצדִּ ְיִהי ָרצון ִמלְּ

דוֹל ַהֶנְעָלם היוצא מפסוק: ְיָי ְזָכָרנּו  ָכל ַהּדוֹרוֹת, ְלַמַען ִשְמָך ַהגָּ בְּ

ִלי  ן  תֵּ תִּ שֶׁ ַאֲהרֹן,  ית  בֵּ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרֵאל,  ִישְׂ ית  בֵּ ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך, 

ִלְחיוֹת  ְוָראּוי  ל,  ּוְמֻקבָּ ן  קָּ ְמתֻּ ְוָיֶפה,  ְוטוֹב  ְוָהגּון,  ָרצּוי  ָזָכר,  ֶזַרע 

ָמה.  ִלי ׁשּום ָעוֹן ְוַאשְׁ ּוְלִהְתַקיֵּם בְּ

זְָּכֶרָך,  יִתי בְּ ֶמָך, ּוְתָבֵרְך ֶאת בֵּ שְּׁ ָבְרֵכִני בְּ ים, ּותְּ ן ִלי ֶזַרע ֲאָנשִׁ ְוִתתֵּ

ִמַמְחָצב  ָמה  ּוְנשָׁ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבוֹ  יַע  פִּ ְוַתשְׁ אָֹהִלי.  לוֹם  שָׁ י  כִּ ְוֵאַדע 

נוֹי,  מו ּוְלַהֲעִמידוֹ בְּ ִלימוֹ ּוְלַקיְּ ֵדי ְלַהשְׁ כוֵֹנן כל ֲהָכנוָֹתיו כְּ ָטהוֹר, ּותְּ

אֶֹמץ ּוְבתֶֹקף ּוִבְגבּוָרה.  ִריאּות, בְּ ַקו ַהבְּ ּוְבֵחן ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, בְּ
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ּבּוְריוֹ  ַעל  יֵגהּו  ְוַתצִּ ֵאָבָריו.  מוֹ  ִהְתַרקְּ בְּ ֵהָעשׂוֹתוֹ,  בְּ ָעָליו  ּוְתַרֵחם 

ָמתוֹ, ִבְקָרָביו ּוִביצּוָריו. ַנְפׁשוֹ ּוְברּוחוֹ ּוְבִנשְׁ בְּ

רוֹן, לֹא ֶנַגע ְולֹא חִֹלי,  ֶאָחד ֵמֵאָבָריו לֹא ֵנֶזק ְולֹא ִחסָּ ְולֹא ִיְהֶיה בְּ

ָעה  ּוְבשָׁ טוֹב  ַמזָּל  בְּ ֵלד  ְוִיוָּ יו,  ַחיָּ ְיֵמי  ל  כָּ טּוב  ל  כָּ לוֹ  ֶיְחַסר  ְולֹא 

לוֹם,  ּוְלשָׁ ים  ַוֲאֻרכִּ טוִֹבים  ים  ַחיִּ ְוִיְחֶיה  ְוַהְצָלָחה,  ּוְבָרָכה  טוָֹבה 

ָך  ַעמְּ ְכַלל  בִּ ְוָכבוֹד,  ר  ְואֹשֶׁ עֶֹשר  בְּ ִמּיּות,  ַגשְׁ בְּ ין  בֵּ רּוָחִנּיּות  בְּ ין  בֵּ

ְעֵתנּו  ִלים דַּ שְׁ ָבר ַהמַּ ָכל דָּ ִיְשָׂרֵאל. ּוְתָבְרֵכִני ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי בְּ

ַמִים ֵמָעל,  ִבְרכוֹת שָׁ ְושְִׂכֵלנּו ְוַהָשָׂגֵתנּו ַלֲעשׂוֹת ְרצוֶֹנָך. ּוְתָבְרֵכִני בְּ

ְרכוֹת ָשַדִים ָוָרַחם. ַחת, בִּ הוֹם רוֶֹבֶצת תָּ ּוְבִבְרכוֹת תְּ

ָאְזֶניָך  ְהֶייָנה  תִּ רּוִבים,  ַהכְּ ב  יוֹשֵׁ ִיְשָׂרֵאל  ֱאלוֵֹהי  ְצָבאוֹת  ְיָי  א  ָאנָּ

ָקָפה  ַהשְׁ ָעַלי  ָקְדְשָך  עוֹן  ִממְּ ִקיָפה  ַהשְׁ ֲחנּוַני,  תַּ ְלקוֹל  ּובוֹת  ַקשּׁ

ְוִיְהֶיה  ה,  ְקדוֹשָׁ ָמה  ְנשָׁ בִּ ע  פָּ ֻמשְׁ ים  ֲאָנשִׁ ֶזַרע  ִלי  ה  ְוָנַתתָּ ְלטוָֹבה, 

ית  בֵּ ְוְיבַֹרְך  ָבְרֵכִני,  תְּ יָך  פִּ ְרכוֹת  ּוִמבִּ ִמְצוֹת,  ּוְמַקיֵּם  ּתוָֹרה  בַּ עוֵֹסק 

ְוָעִתי  ְושַׁ ְיָי  ִתי  ִפלָּ תְּ ְמָעה  שִׁ ְלעוָֹלם.  ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ּכֹל  ִעם  ָך  ַעְבדְּ

ֶבת  ָלשֶׁ י  כִּ עוָֹלְמָך,  בְּ ָהָאָדם  ֶאת  ְיִציָרְתָך  וַָּנת   כַּ י  בִּ ְוַקיַּם  ַהֲאִזיָנה. 

ים ָקדוֹׁש  ה ִלי ֶזַרע ֲאָנשִׁ ה, ְוָנַתתָּ ה ְיַצְרתָּ ָראָתה ְוַאתָּ ה בְּ אוָֹתּה ַאתָּ

ק  בוֹא, ֻמְדבָּ ה ּוְטהוָֹרה, ִמן ָהאוָֹצר תָּ ה, ְקדוֹשָׁ ָמה ֲחָדשָׁ ְנשָׁ ְוָטהוֹר בִּ

ֱהִייֶתם  ר  ֲאשֶׁ ים  דוֹשִׁ ַהקְּ מוֹת  ְנשָׁ ם  ְוַאתֶּ ֶעְליוֹן.  י  ְקדוֹשֵׁ מוֹת  ִנשְׁ בְּ

ְזכּוְתֶכם  י ְלטוָֹבה, בִּ ֵאָלתִּ ֵני ֵאל, ְלַמּלׂאת שְׁ עוָֹלם ַהזֶּה, ָחלּו ָנא פְּ בָּ

ְוָהגּון  ּתוָֹרה  ח בַּ ָזִריז ּוְמֻמלָּ ן  ה ְלַהֲעִמיד בֵּ ר ֲאִני ִמְתַאוֶּ ּוִבְזכּות ֲאשֶׁ

ִתי,  ִפלָּ ַרֲחִמים ּוְבָרצוֹן ֶאת תְּ ל בְּ ַמע קוִֹלי ְיָיֱאלִֹהים, ְוַקבֵּ ִלְנִביאּות. שְׁ

ַוֲאַגְדֶלּנּו  ְלטוָֹבה,  ֵאָלִתי  שְׁ א  ּוְתַמלֵּ ָפַנִיָך.  ִמלְּ ֵריָקם  יֵבִני  שִׁ תְּ ְוַאל 

ן  ָרֵאל. ָאֵמן, כֵּ ֶקֶרב ִישְׂ ל ַהיִָּמים ַעד עוָֹלם, הּוא ּוָבָניו בְּ ְלִיְרַאת ְיָי כָּ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֲֹאִלי. ְיִהי ָרצוֹן. ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלבִּ
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 תפילה ליולדת המקשה לילד
ַרֲחִמים  ְתָמֵלא  תִּ שֶׁ ֲאבוַתי,  ֵוֱאלוֵֹהי  ֱאלוַֹהי  ְיָי  ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצון  ְיִהי 

ל ַצַער ַוֶנֶזק,  )ובפרט  יֵלם ִמכָּ ר, ְוַתצִּ בֵּ בוׁת ַעל ַהַמשְׁ ל ַהיׂושְׁ ַעל כָּ

לפלונית בת פלונית(.

ֶאת  ָיַדְעתָּ  ה  ַאתָּ ִמיד,  תָּ ים  ַרבִּ ַרֲחִמים  ָמֵלא  עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִרּבוֹנוֹ 

ה ָיַדְעתָּ ֶאת ְלַבָבה ּוְלַבב ַאִביָה ְוִאיָמה  ְוָכל  ַצַעָרה בַמְכאוָֹבה, ַאתָּ

ַמְכאוָֹבם.  בְּ יָטה  ְוַהבִּ ַוֲעַמָלם  ָעְנִיָים  ְרֵאה  ָצָרָתה,  בְּ ַהִמְצָטֲעִרים 

זֹאת  ֲעִניָיה  ַעל  ַהְגנּוִזים,  יָך  ְוַרֲחמֶֽ ַעצּוִמים  הָׂ יָך  ַרֲחמֶֽ ִיְתעוְֹררּו 

ֲעֵרי  שַׁ ָלּה  ּוְפַתח  ה,  ְוִנְדכֶּ ר  בַּ ִנשְׁ ֵלב  בְּ ר,  בֵּ ַהַמשְׁ ַעל  ֶבת  ַהיוֹשֶׁ

ַער ַההוַֹלָדה.  ַתח ָלּה שַׁ ְוַהֲחִניָנה. פְּ ְוַהֶחֶסד, ַהֶחְמָלה  ָהַרֲחִמים  

ֵמ"ם  ֶנֶגד  כְּ ִהיא  ְסתּוָמה שֶׁ ַהֵמ"ם  ֶאת  ַתְחתוְֹך  ים  ָהַרבִּ יָך  ּוְבַרֲחמֶֽ

דוֹל  ַהגָּ ֲחְסְדּך  ּובְְ ַהָווַלד,  ש  ְמלּובַּ ם  שָׁ שֶׁ הוולד  ְיִציַרת  ל  שֶׁ יוֹם 

ֵתי דלתי"ם,  ה ִמֶמָנה שְׁ ְחתוֹך ֶאת ַהֵמ"ם ַהְסתּוָמה ַהזֹאת ְוַתֲעשֶׂ תַּ

ל  ְטָנה שֶׁ יָך ַהֲאִמִתיִים ַדְלֵתי בִּ יָך ַוֲחָסדֶֽ ַרֲחמֶֽ ְפַתח בְּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה תִּ

ֶתֶלד  שֶׁ ֶעְזָרָתה  בְּ ְוִתְהֶיה  ר,  בֵּ ַהַמשְׁ ַעל  ֶבת  ַהיוֹשֶׁ ַהזֹאת  ַהֲעִניָיה 

ַלל, ְוָתאַמר ַלַמְלַאְך ֶהֶרף  ִלי ׁשּום ִקׁשּוי הוָֹלָדה עוֹד כְּ ָנֵקל בְּ ִמַיד בְּ

ה  ְרבֶּ ּומַּ ֶחֶסד  ַרב  י.  דַּ ְלַצָרָתה  ֶאמוֹר  י,  דַּ ְלעוָֹלמוֹ  ַהאוֵֹמר  ַיֶדיָך. 

ַתח  ּופְּ ִעָמה,  ה  ֲעשֵׂ ַהָגדוֹל  ֲחְסְדּך  כְּ ְוַרֵחם.  ְוֲחמוֹל  חּוס  ְלֵהִטיב, 

ִלי ׁשּום ִאיחּור ְוִעיּכוּּב עוֹד  ְלֵתי ַההוָֹלָדה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה בְּ ָלּה דַּ

ל  שַׁ ר כָּ ה ַעד ֲאשֶׁ ַבר ָסְבָלה ְמִרירּות ַצַער ּוַמְכאוֹב ַהְרבֵּ י כְּ ַלל, כִּ כְּ

ְוַאל  ִחָנם,  ֶחֶסד  ִעָמנּו  ה  ֲעשֵׂ טוִֹבים,  ֲחָסִדים  ּגוֵֹמל  ַהֶסֶבל.  ּכוַֹח 

ִיְפַתח  ֲחְסְדּך, שֶׁ יָעהּ בְְּ ַלל. ֲעזוֹר ְוַהֵצל ְוהוֹשִׁ ֲאֵחר ֵליָדָתה עוֹד כְּ תְּ

ֵכף ּוִמיַיד. ְוֵתֵלד ִמיַיד  דוִֹלים תֵּ ַרֲחִמים גְּ ְטָנה בְּ ָלּה ִציֵרי ּוַדְלֵתי בִּ

ֶחְמָלה  ַרֲחִמים בְּ י ִאם בְּ ַלל, כִּ ִלי ׁשּום ַצַער ּוַמְכאוֹב עוֹד כְּ ָנֵקל בְּ בְּ

ים  ְלַחיִּ ַהעוָֹלם  ְלֲאִוויר  לוֹם  ְלשָׁ ַהָווַלד  ְותוִֹציא  דוֹל.  גָּ ּוְבֶחֶסד 

ִנים טוִֹבים. ָאֵמן. לוֹם, ְלאוֶֹרְך יִָּמים ְושָׁ טוִֹבים ּוְלשָׁ
וירבו בצדקה מאוד.





הלכות 

ברכות הנהנין
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א. כל האוכל בלי ברכה - 
המברך  וכל  לקב"ה,  גוזל 
- מביא ברכה לעולם, ולא 
ליראת  שזוכה  אלא  עוד 
ה'  "מה  שנאמר  שמים, 
כי  מעימך,  שואל  אלוקיך 
פסוק  ועל  ליראה",  אם 
החיוב  את  חז"ל  סמכו  זה 

למאה ברכות כל יום.

ב. יקח את האוכל שמברך 
אם  אפילו  ימין  ביד  עליו 
ר"ו  סי'  כה"ח  )עיין  איטר  הוא 
ס"ק ל'(. אמנם בדיעבד אם 

לא החזיק את האוכל בידו, 
ואפילו אם לא היה האוכל 
היתה  רק  כשברך  לפניו 
צריך  אינו   - עליו  דעתו 
לחזור ולברך )עיין כה"ח סי' ר"ו 
ס"ק ל"ד(. ועל כן טוב שבעת 

כל  לפטור  יכוין  הברכה 
מה שיביאו לו עד שיברך 

ברכה אחרונה.

ג. ברך על עוגה ולא כיון 
שום דבר מיוחד ולא אכל 
כך  ואחר  כזית,  שיעור 

הביא לו מישהו עוגות או 
מזונות: אם נשארו עוגות 
חוזר  אינו   - השולחן  על 
לברך "מזונות" על העוגה 
החדשה שהביאו לו, ואם 
אין עוד עוגות או מזונות 
על השולחן - צריך לברך 
שנית על העוגה. וכן הדין 
וברכת  אדמה  בפירות 
האדמה",  פרי  "בורא 
וברכת  העץ  ובפירות 

"בורא פרי העץ" וכד'. 

מזונות  כזית  אכל  אם  ד. 
"על  ברך  לא  ועדיין 
עוד  והביאו  המחיה", 
מזונות -  לא חוזר ומברך.

פרי  "בורא  ברך  אם  ה. 
אדמה  פרי  על  האדמה" 
ויש פירות אדמה עדיין על 
הביאו  כך  ואחר  השולחן, 
אחרים  אדמה  פירות 
שלא אכלם בשנה זו יברך 
עליהם "שהחיינו", אף על 
פי שלא מברך "בורא פרי 

האדמה" כדלעיל.
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ו. אם יש לפניו שני מינים 
כגון:  שוות,  שברכותיהם 
לברך  שיכול  ותפוח  אגוז 
על אחד ולפטור גם השני 
אחד  על  לברך  אסור   -
את  לפטור  שלא  בכוונה 
השני, משום דאסור לגרום 
צריכה,  שאינה  ברכה 
לו  החביב  על  ויברך 
השני.  את  ויפטור  ביותר, 
ואם בטעות ברך על שאינו 
חביב - נפטר החביב ואין 

לו לחזור ולברך עליו.

ז. אם יש לפניו שני מינים, 
כגון:  שונות,  שברכותיהם 
פרי העץ ופרי האדמה, או 
שברכתו  ומאכל  עץ  פרי 
דבדיעבד  אע"ג  "שהכל", 
אם ברך על כולם "שהכל" 
פרי  "בורא  שברך  או 
 - העץ  פרי  על  האדמה" 
יצא, מ"מ לכתחילה אסור 
יברך  אלא  כן,  לעשות 
ברכה  ואחד  אחד  כל  על 

המיוחדת לו.

פותח  שאדם  בשעה  ח. 
צריך  לברך,  פיו  את 
איזה  לדעת  לכתחילה 
לברך,  צריך  הוא  ברכה 
השם  את  שכשיזכיר  כדי 
ידע  שהוא עיקר הברכה, 

מה שיסיים ויברך.

סדר הברכות

נרמז  הברכות  סדר  ט. 
במילים "מגע אש" = מזונות 
שהכל.  אדמה  עץ  גפן 
"מזונות"  מברך  קודם 
כך  ואחר  וכד'.  עוגה  על 
כך  ואחר  יין,  על  "הגפן" 
העץ,  פירות  על  "העץ" 
"האדמה"  על  כך  ואחר 

ואחר כך "שהכל" 
)בא"ח מטות א'(.

מאכל  לפניו  יש  אם  י. 
שברכתו "בורא פרי העץ" 
או "בורא פרי האדמה", וגם 
"שהכל",  שברכתו  מאכל 
משניהם- לאכול  ורוצה 
העץ"  פרי  "בורא  ברכת 
וברכת "בורא פרי האדמה" 
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קודמות, שהן חשובות לפי 
שהן מבוררות יותר, שאינן 
אחד,  מין  אלא  פוטרות 
ו"שהכל" היא ברכה כוללת 
מאכל  אם  ואפי'  הרבה. 
שברכתו "שהכל" הוא חביב 
לו יותר - מ"מ צריך להקדים 
"בורא פרי העץ" או "בורא 

פרי האדמה".

יא. אם יש לפניו פירות עץ 
על  קודם  יברך   - שונים 
פרי משבעת המינים. ואם 
משבעת  פירות  כמה  יש 
להקדים  צריך   - המינים 
הפסוק  שהקדימו  זה  את 
כי  זה  נמצא לפי  ל"ארץ". 
לענבים,  קודמים  תמרים 
שני  הם  שתמרים  לפי 
וענבים  בתרא,  ל"ארץ" 
הוא שלישי ל"ארץ" קמא. 
זה:  סדר  לפי  יברך  ולכן 
או  ענבים  תמרים,  זיתים, 
צימוקים, תאנים ורימונים. 
יין, כיון שהוא דבר חשוב 
לעצמו,  ברכה  לו  וקבעו 

הוא קודם לכל הפירות.

יב. אם יש לפניו חצי תמר 
ותאנה שלימה - יקדים את 

התאנה כי השלם קודם.

עץ  פירות  אין  אם  יג. 
משבעת המינים - יברך על 
פרי העץ השלם. ואם כולם 
הפרי  על  יברך   - שלמים 
וכן  קודם.  עליו  החביב 
כשיש לפניו פירות האדמה 
הפרי  על  לברך  יקדים   -
כולם  ואם  קודם,  השלם 
שלמים - יברך על החביב 
עליו קודם. ואם יש ביניהם 
"ַשְלָוה" העשויה מחיטה - 
היא   - "אדמה"  שברכתה 

קודמת לכולם.

פרי  כל  הוא:  הכלל  יד. 
אפילו  המינים"  מ"שבעת 
אינו חביב לו - הוא ראשון 
שהוא  ואפילו  לברכה, 
רק חצי פרי. ואם אין פרי 
יברך   - המינים"  מ"שבעת 
העץ  מפירות  החביב  על 
שלפניו, ואח"כ על החביב 
מפירות האדמה, ואח"כ על 

החביב שברכתו "שהכל" 
)עיין בא"ח מטות א'(.
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לפרי  מעלה  יש  טו. 
מ"שבעת המינים" רק אם 
הפרי,  של  בישולו  נגמר 
אבל פרי שלא נגמר - אין 
משתבח  דלא  מעלה,  לו 
חזי.  דלא  במידי   קרא 
וכן אם אוכלו שלא בדרך 
הכוסס  כגון:  הנאתו, 

חיטה - אין לה קדימה.

מיני  "בורא  ברכות  טז. 
מזונות" ו"המוציא" קודמות 
גם לברכת היין, ו"המוציא" 
מיני  ל"בורא  גם  קודמת 
מזונות". ולכן בשבת ויו"ט 
כשמקדש על היין - צריך 
"שלא  הפת  את  לכסות 
שמקדימין  בושתו",  יראה 
לו ברכת היין. וכן בשחרית 
שמקדש ואוכל אח"כ מיני 
מזונות - צריך לכסות את 

המזונות בשעת הקידוש.

וכד'  תה  ששותה  מי  יז. 
את  להמתיק  ורוצה 
סוכר  בקוביית  השתייה 
או בתמר או בפרי אחר - 
יברך תחילה "שהכל" על 
השתייה ויפטור את הפרי 
)עיין שו"ע סי' רי"ב וכה"ח שם ס"ק י"א(.

לאכול  מתכוין  אם  יח. 
וכד',  תה  ולשתות  עוגות 
להעביר  באה  והשתייה 
מברך   - המאכל  את 
את  ופוטר  "מזונות" 
שניהם  ואם  השתייה. 
חשובים לו - יברך תחילה 
על  ואח"כ  המשקה  על 
המזונות, בכדי שלא יראה 

המשקה כטפל לעוגות.

האוכל פרי רטוב

עוגה  או  פרי  האוכל  יט. 
שבא  או  במשקה,  טבולה 
המשקה על המאכל, כגון: 
ועדיין  במים  פרי  ששטפו 
שמרטיב  באופן  לח,  הוא 
את היד, אע"פ שהוא אינו 
נוגע במקום המשקה - מ"מ 
תחילה,  ידיו  ליטול  צריך 

רק לא יברך ענט"י.

או  מסוכר  לחים  פירות  כ. 
מי פירות )שאינם משבעת 
אינם צריכים   - המשקים( 
משקים  כי  ידים  נטילת 
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אלה אינם נקראים משקה. 
מבושלים  הם  אם  אבל 
הדבש  נקרש  אם  בדבש: 
מכלל  יצא  אז   - היטב 
ואין  אוכל,  ונעשה  משקה 
צריכים נט"י, אבל אם לא 
נתעבה  אלא  היטב  נקרש 
 - ניגר  הוא  ועדיין  מעט 

צריכים נט"י.

לאכלן  שדרך  דברים  כא. 
בלא כף ומזלג, אפילו הוא 
 - מזלג  או  כף  ע"י  אוכל 
וכן דבר  לכ"ע.  נט"י  צריך 
רק  לאכול  דרכו  שאין 
לביבות  כגון:  כף,  ידי  על 
בדבש  מרוקחין  ופירות 
נט"י.  צריך  מהדין   - וכד' 
במקרה  מקילין  יש  אמנם 
אפשר  דחק  ובשעת  זה, 

לסמוך עליהם 
)בא"ח תזריע י"ח(.

כב. שבעת המשקים הם: 
מים, טל, שמן זית, דבש 

דבורים, חלב, יין.

ברכה אחרונה

שצריך  אומרים  יש  כג. 
על  אחרונה  ברכה  לברך 
בו  שאין  אע"פ  שלם  פרי 
ולכן  חולקים.  ויש  כזית, 
אין   - ספק  מידי  לצאת 
שהוא  שלם  דבר  לאכול 
נחלק  ואם  מכזית.  פחות 
הדבר קודם האכילה - בטל 
ולכו"ע  חשיבותיה,  ממנו 
ברכה  עליו  מברכין  אין 

אחרונה בפחות מכזית.

כד. אם אכל כזית או יותר 
יותר מארבע דקות  ועברו 
ה"כזית"  אכילת  מתחילת 
לאט  שאכל  )כגון:  לסופו 
או שאכל בהפסקות( – לא 
מדין  אחרונה  ברכה  יברך 

ספק ברכות להקל
)בא"ח מסעי ז'(.

כה. שתה תה או קפה חם 
שאינו  כיון  מעט,  מעט 
שותה בפעם אחת כשיעור, 
אע"פ שדרך שתייתו בכך-
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ואינו  מצטרפין  אין  מ"מ 
מברך ברכה אחרונה.

כו. השותה רביעית משקה 
שלוש  או  פעמיים  בפעם 
אחרונה,  ברכה  מברך   -

וביותר מכך - לא יברך 
)עיין בא"ח שם(.

כז. בשבעה מינים נשתבחה 
חטה  "ארץ  דכתיב:  א"י, 
ושעורה וגפן ותאנה ורמון 
ודבש".  שמן  זית  ארץ 
ולכן כל שאינו לחם גמור 
מאלו  מזונות  מיני  אלא 
על  וכן  דגן,  מיני  חמשת 
הגפן דהיינו יין, וכן ענבים 
בין  יבשים  בין  לחים  בין 
גדולים בין קטנים, ותאנים 
ותמרים  וזיתים  ורמונים 
שהם דבש האמור בתורה 
- על כל אלו מברכין ברכה 
אחת  ברכה   – אחרונה 
כוללת  שהיא  שלש  מעין 
בקיצור השלש ברכות וגם 
"הטוב והמטיב" שבברכת 

המזון.

שלש"  "מעין  בברכה  כח. 
מזונות  מיני  שלאחר 
ועל  המחיה  "על  פותח: 
"ונודה  וחותם:  הכלכלה", 
הארץ  על  אלוקינו  ה'  לך 
ועל המחיה ועל הכלכלה, 
הארץ  על  ה'  אתה  ברוך 
ועל המחיה ועל הכלכלה", 
ואם אוכל מתבואת הארץ 
ה'  לך  "ונודה  יסיים: 
ועל  הארץ  על  אלוקינו 
כלכלתה,  ועל  מחיתה 
הארץ  על  ה'  אתה  ברוך 
ועל מחיתה ועל כלכלתה" 
"ועל  אומרים:  שאין  )ויש 
אוכל  אם  וכן  כלכלתה"(. 
המינים  שבעת  מפירות 
שגדלו בארץ מברך ואומר: 
על  אלוקינו  ה'  לך  "ונודה 
הארץ ועל פירותיה, ברוך 
ועל  הארץ  על  ה'  אתה 
פירותיה", וכן ביין העשוי 
מענבי ארץ ישראל יסיים: 
על  אלוקינו  ה'  לך  "ונודה 
הארץ ועל פרי גפנה, ברוך 
אתה ה' על הארץ ועל פרי 
חו"ל  פירות  על  גפנה". 
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מסיים: "ועל הפירות" ועל 
יין מחו"ל מסיים: "ועל פרי 

הגפן" 
)עיין כה"ח סי' ר"ח ס"ק ז"ן(.

מזונות  מיני  אכל  כט. 
)שיעור  יין  שתה  וגם 
מכל מין( – כולל שניהם 
פירות  וכן  אחת.  בברכה 
ויין,  ענבים  ואפילו  ויין 
או  מזונות,  ומיני  פירות 
ויין  מזונות  מיני  אפילו 
ופירות )שיעור מכל מין( 
ויקדים  – כולל שלשתם. 
"על  ואח"כ  המחיה"  "על 
העץ".  "על  ואח"כ  הגפן" 
המחיה"  "על  וכשכולל 
יאמר  לא  אחר,  דבר  עם 
בחתימה: "ועל הכלכלה" 
אתה  "ברוך  יאמר:  אלא 
ה' על הארץ ועל המחיה 
"על  או  הגפן",  פרי  ועל 
ועל הפירות", או  המחיה 
"על המחיה ועל פרי הגפן 
ועל הפירות". וכבר נדפס 
וצריך  בסידורים,  הנוסח 
להיות  ישראל  איש  כל 

בקי בברכה זו בעל פה.

וראש  טוב  ויום  בשבת  ל. 
חודש מזכירין בה מעניינא 
ולא  שכח  ואם  דיומא, 
הזכיר - אין מחזירין אותו.

נפשות  בורא  ברכת  לא. 
בורא  אמ"ה  "בא"י  היא: 
על  וחסרונן  רבות  נפשות 
להחיות  שבראת  מה  כל 
בהם נפש כל חי ברוך חי 
ולא  בפתח  חי  העולמים". 
מטות  בא"ח  ועיין  בצירי. 
זו,  ברכה  כוונת  על  ט"ז 
וחשיבותה  שבה  הרמזים 

ע"פ הקבלה.

שברכתם  פירות  אכל  לב. 
ג'  מעין  היא  האחרונה 
וגם פירות העץ שברכתם 
"בורא  היא  האחרונה 
אגסים,  )תפוחים,  נפשות" 
 - וכד'(  שזיפים  שקדים, 
שלש,  מעין  ברכה  מברך 
פרי  בהם  שמזכיר  וכיון 
העץ נפטרים בזה כל פרי 
העץ שאכל. אך אם נתחייב 
על  נפשות"  "בורא  ברכת 
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אינו  וכד'-  אדמה  פרי 
נפטר בברכה מעין שלש, 
וצריך לברך שתי ברכות 
תחילה  ויברך  אחרונות, 
כך  ואחר  נפשות"  "בורא 
ויש  שלש",  מעין  "ברכת 
נוהגים  אנו  אך  חולקים. 

לברך "נפשות" תחילה.

ברך  ולא  ושתה  אכל  לג. 
מיד ברכה אחרונה - יכול 
עיכול,  שעת  עד  לברך 
דהיינו כל זמן שאינו תאב 
ולאחר  פירות,  לאכול 
שאינו  זמן  כל  שתייה 
צמא. ולאחר זמנים אלו- 
אינו יכול לברך עוד. ומי 
שאינו בקי לשער - ראוי 
ראשונה  ברכה  לברך  לו 
ויאכל  אחר,  מאכל  על 
ויברך  ברכה  שיעור  כדי 
ויפטור  אחרונה,  ברכה 

גם את הראשון.

ממש,  נמלך  הוא  אם  לד. 
לא  שמתחילה  דהיינו 
היתה דעתו לאכול רק את 

ואח"כ  לפניו  שהם  אלו 
נמלך לאכול יותר, אזי אפי' 
הם ממין הראשון וגם יש 
לפניו עוד גם מהראשונות 
לברך  צריך  מקום  מכל   -
שנית על אלו שהביאו לו.

הברכה  בשעת  חשב  לה. 
על כל מה שיביאו לו - אינו 
מברך אח"כ, אפילו אין לפניו 
הראשונים  מהפירות  לא 

ולא פירות אחרים 
)בא"ח בלק ז'(.

לו. ברך על הפירות ואכלם, 
ואח"כ הביאו לו עוד פירות, 
היתה  הברכה  בשעת  אם 
דעתו על כל מה שיביאו לו 
ולברך  אינו צריך לחזור   -
ברכה ראשונה, ואפילו לא 
מפורשת,  דעה  לו  היתה 
השולחן  על  נשאר  רק 
עליו-  שברך  הפרי  מסוג 
פרי  על  ומברך  חוזר  אינו 
חשוב  יהא  אפילו  שיביאו 

ביותר 
)בא"ח בלק ט'(.
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יכוון  שהאורח  טוב  לז. 
בברכה על כל מה שיביא 

לו בעל הבית 
)בא"ח בלק י'(.

יושבים  לעיתים  לח. 
ולומדים  ארוכות  שעות 
פעם  ומידי  מדברים  או 
או  עוגה,  או  פרי  אוכלים 
שותים קפה או מיץ, ויכול 
אדם להיכנס לספק ברכות 
ברכה  לברך  חייב  אם 
ראשונה או ברכה אחרונה. 
לכן ירגיל האדם את עצמו 
ראשונה  ברכה  לברך 
ולאכול מה שצריך )לפחות 
ברכה  מיד  ולברך  כזית( 
שאכל.  מה  על  אחרונה 
מה  זמן  אחר  ירצה  ואם 
לאכול עוד פרי או עוגה -  
ראשונה  ברכה  יברך  שוב 
בכך  ואין  אחרונה,  וברכה 
בברכות",  "מרבה  משום 
ברכה  שכשמברך  כיון 
אחרונה באותו זמן הוא לא 

רוצה יותר לאכול.

דין  ליתן  אדם  עתיד  לט. 
וחשבון על כל מה שראתה 

אלעזר  ור'  אכל.  ולא  עינו 
היה חוסך כסף וקונה מכל 
ומברך  בשנה  פעם  דבר 

ואוכל 
)ירושלמי סוף קידושין(.

פירורין  לאבד  אסור  מ. 
ופירורין  כזית.  בהם  שיש 
-ישרפם  קטנים  יותר 
ה'(,  שלח  )בא"ח  וכד'  בתנור 
שורפים,  אין  טוב  וביום 
בניילון  לעוטפם  יש  ולכן 

ובנייר ולזורקם לאשפה.

ישתה  לא  לכתחילה  מא. 
בין  שהיא  משקין  כמות 
ואם שתה  לרביעית,  כזית 
- לא יברך ברכה אחרונה 

)בא"ח מסעי ב'(.

שינוי מקום

מב. מי שאכל דבר שצריך
לברך עליו ברכה אחרונה 
לפני  ממקומו  יצא  לא   -
אחרונה,  ברכה  שיברך 
בין אם צריך לברך "בורא 
"מעין  ברכה  או  נפשות" 

שלש" או "ברכת המזון".
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עוגה  כזית  שאכל  מי  מג. 
לברך  בלי  ממקומו  ויצא 
רוצה  אם  אחרונה,  ברכה 
במקום  לאכול  להמשיך 
ברכה  יברך  לא   - אחר 
ראשונה, בגלל ספק ברכות.
או  מים  שתה  אם  מד. 
אם  וכן  משקים  שאר 
אכל פירות וכד' כשיעור, 
אע"פ  ממקומו  ויצא 
שלא ברך ברכה אחרונה 
ברכה  ויברך  יחזור   -
כשממשיך  ראשונה 
חזר  אם  אפילו  לאכול, 
למקום בו אכל מתחילה.

מה. אם יצא ממקומו ובידו 
המזון - אינו חוזר ומברך 

)עיין כה"ח סי' קע"ח ס"ק ב' 

ובא"ח בהעלותך ד', שדעתו לברך(.

יש אומרים שאם אכל  מו. 
לברך  צריך   - המינים  מז' 
אם  ולכן  שאכל,  במקום 
יצא ולא ברך ברכה אחרונה 
- לא יברך ברכה ראשונה 
במקום שבו ימשיך לאכול, 

בגלל ספק ברכות.

בחבורה  אוכלין  אם  מז. 
ויצאו קצת מהם על דעת 
לחזור, כיון שנשאר אפילו 
רק אחד מהן כאן במקומו, 
הקביעות,  נתבטלה  לא 
צריכים  אינם  וכשחוזרין- 
לברך. ואף על פי כן, לא 
אלא  לכתחילה,  כן  יעשו 
עוברת,  מצוה  לדבר  רק 
שאז אפילו אם לא השאיר 

חברים - מותר.

אדם שברך על אוכל  מח. 
ובעת הברכה חשב לאכול 
הכנסת  בבית  ולהסתובב 
ובחוץ - אינו חוזר ומברך, 

אפילו אם יצא וחזר.

בחדר  המסתובב  מט. 
אחד מפינה לפינה, אע"פ 
שהחדר גדול מאוד לא הוי 
אינו   - ולכן  מקום,  שינוי 
ברכה  ולברך  לחזור  צריך 

ראשונה.

נ. אם רואה ממקום הברכה 
אינו   - את מקום האכילה 
צריך לחזור ולברך, אפילו 
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מגן אחד לגן שני, וכ"ש בגן 
אחד שאינו מוקף מחיצות 
)בא"ח בהעלותך י'(.

אוכל  אדם  לפעמים  נא. 
עוגה בתחילת הלילה, ודי 
כעבור  כך  ואחר  בכך,  לו 
הוא  שעה  או  שעה  חצי 
או  עוגה  עוד  לאכול  תאב 
העוגה  אם  קפה.  לשתות 
והקפה עדיין על השולחן, 
אם הוא לא יצא לחוץ-אינו 
צריך לחזור ולברך. אמנם 
 - מהם  דעתו  הסיח  אם 
וכיון  ולברך.  לחזור  צריך 
היתה  אם  לשער  שקשה 
ולפעמים  דעת,  הסחת 
לב,  שם  ולא  יוצא  אדם 
יצא  אם  שגם  מקרים  ויש 
ולברך,  לחזור  צריך  אינו 
לברך   - ביותר  הטוב  לכן 
ברכה אחרונה מיד בסיום 
כדי  אכל  )אם  אכילתו 
וכשירצה  ברכה(,  שיעור 
יברך  נוספת  פעם  לאכול 
ברכה ראשונה ויאכל, ואין 
שאינה  ברכה  חשש  בזה 

נשארו  אם  אפילו  צריכה, 
עדיין פירות או מזונות על 

השולחן.
נב. אם יש לאדם ספק אם 
אחרונה  ברכה  ברך  הוא 
בסיום אכילתו או לא - יצא 
פעם  ויברך  ויחזור,  לחוץ 

נוספת ברכה ראשונה.

נג. אם אדם ברך על שתייה 
ברכה  ברך  ולא  "שהכל" 
לחוץ,  יצא  ולא  אחרונה 
על  בברכתו  כיון  לא  אבל 
כוס שתייה אחרת - צריך 
לחזור ולברך פעם נוספת 
על כוס נוספת שיביאו לו.

נד. שיעור כזית –
27-28 גרם; 

גרם;   54-56  – כביצה 
רביעית – 86-87 גרם.
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ברכת מזונות

מחמשת  תבשיל  על  נה. 
מיני דגן ועל מאפה ממינים 
אלה )חוץ מן הלחם(, על 
ביסלי,  איטריות,  אורז, 
בוטנים אמריקאים, בורקס, 
בייגלה, ביסקויטים, בורגול 
גביע  בלינצ'ס,  מבושל, 
בנפרד,  כשאוכלו  גלידה 
גראנולה כשהרוב שיבולת 
או  מחיטים  דייסה  שועל, 
שיבולת שועל כשהיא לא 
נשפכת,  שאינה  דלילה, 
מתוקה  חלה  וופלים, 
מורגשת,  כשהמתיקות 
מצה  מציות,  מקרונים, 
לפסח  כשרה  מצה  חמץ, 
ערב  עד  אייר  י"ד  מאחרי 
מלאווח  אורז,  מרק  פסח, 
המרגרינה(,  טעם  )שניכר 
נבט  מלוחים,  מקלות 
סופגניות,  מבושל,  חיטה 
כשהבצק  פיצה  סמבוסק, 
כלחם,  ואינו  לחם  אינו 
כופתאות   - קניידלך 
כשאוכלם  מרק  ושקדי 

קוגל,  קובה,  בנפרד, 
שלוה  קוסקוס,  קוואקר, 
שלמים,  לא  שהגרעינים 
ברכת  מברך   - שטרודל 

מזונות:
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ּבוֵֹרא  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ִמיֵני ְמזוֹנוֹת.

ברכת הגפן

ענבים  ומיץ  יין  על  נו. 
כשהרוב יין או מיץ ענבים 
או טעם  יין  בו טעם  שיש 

מיץ ענבים, מברך:
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ִרי  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ

ַהגֶֶּפן.

ברכת העץ

כגון:  העץ,  פירות  על  נז. 
אבוקדו, אגוז, אגוז קוקוס, 
אנונה,  אוכמניה,  אגס, 
אפרסק,  אפרסמון, 
גויאבה,  גודגדן,  אפרשזיף, 
דובדבן, זית, חבוש, חרוב, 
מנדרינה,  מנגו,  ליצ'י, 
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סברס,  נקטרינה,  משמש, 
סלט־פירות, ענבים, ערמון, 
פיסטוק  פיג'ויה,  פטל, 
חלּבי, פירות־הדר )להוציא 
לימון חמוץ(, קליפת אתרוג 
בדבש )לא מורכב(, פניונס, 
פקאן, צבר, צימוקים, צלף, 
קלמנטינה,  קיוי,  צנובר, 
רימון,  קשיו,  קרמבולה, 
תאנה,  רגיל,  שקד  שסק, 
ותפוח־עץ  תמר,  תות־עץ, 

- מברך ברכת העץ:
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ִרי  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ

ָהֵעץ.

ברכת האדמה

וּפרי  ירקות  על  נח. 
אבטיח,  כגון:  האדמה, 
אפונה,  אספרגוס,  אננס, 
במיה,  בוטנים,  ארטישוק, 
ברוקולי,  בצלים,  בננה, 
גזר, גמבה, דלורית, דלעת, 
חזרת,  חומוס,  זנגביל־לח, 
)אם  מבושלת  חיטה 
נמעכו(,  לא  הגרעינים 
חסה,  טחון(,  )לא  חילבה 

כרוב,  כוסברה,  חציל, 
לוביה,  כרפס,  כרובית, 
מרק  מלפפון,  ֵמלון,  לפת, 
מרוסק(,  )כשהאורז  אורז 
סלרי,  סלק,  סלט־ירקות, 
פולים,  עלשים,  עדשים, 
פלפל־חריף  פטרוזיליה, 
פלפל־מתוק  )כבוש(, 
צ'יפס  פפאיה,  ירוק,   -
צנון- אדמה,  מתפוחי 
צנונית, קולורבי, קישואים, 
שומר,  שומשום,  שום, 
)כשהגרעינים  שלוה 
תות־ שעועית,  שלמים(, 
שדה, תירס, תפוח אדמה, 
תפוצ'יפס, תרד, תורמוס - 

מברך ברכת האדמה:
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ִרי  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא פְּ

ָהֲאָדָמה.

ברכת שהכל

גידולו  שאין  דבר  על  נט. 
מן הארץ ועל כל המשקים 
אשל,  כגון:  היין,  מן  חוץ 
בירה, במבה, בשר  ביצה, 
בשר  קציצות  בקר,  עוף, 



221

קול אליהו | הלכות ברכות הנהנין   

או עוף, בשר צמחי, גבינה, 
גומי־לעיסה שיש לו טעם 
גרעינים  גלידה,  טוב, 
אבטיח  של  או  דלעת  של 
ולא  הפרי  לשם  שנזרעו 
דג,  דבש,  גרעינים,  לשם 
דלילה,  דיסה  סובין,  דיסה 
חלב,  תירס,  מקמח  חטיף 
כששותהו  חלב־קוקוס 
חלקום  חלבה,  לבדו, 
מתירס וסוכר, חרדל, טונה, 
יין־שרף,  טחינה,  טופי, 
קוניאק, יין־תפוחים, כבד, 
לימונדה,  לדר,  כמהין, 
לבדם,  פירות  שימורי  מי 
בו  כשאין  מרק  מים, 
של  גדולות  חתיכות 
ירקות או בשר, מרשמלו, 
מבושל  לא  נבט־חיטה 
)ואם רגילים לאוכלו חי - 
נקניק,  "האדמה"(,  מברך 
סוכריות,  סוכר,  סובין, 
פטריות,  פופקורן,  ערק, 
פריכיות  חי,  חריף  פלפל 
לא  )כשהאורז  אורז 
ניכר(, קוניאק, קורנפלקס 
מתירס, קליפות פרי הדר 

קרם,  קצפת,  ממותקות, 
את  אוכל  )ואם  קרמבו 
יברך   - בנפרד  הביסקויט 
מזונות(,  הביסקויט  על 
בעלות  תרופות  שניצל, 

טעם טוב - מברך שהכל:
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ַהּכֹל  שֶׁ ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ְדָברוֹ. ִנְהָיה בִּ

ברכת בורא נפשות

 27( "כזית"  שאכל  מי  ס. 
בשר  או  פירות  גרם( 
שתה  או  וכד',  אורז  או 
"רביעית" )87 גרם( משקה 
חוץ מיין - מברך אחריהם 

"בורא נפשות".

סא. מי ששתה מים ואכל 
עוגה - יברך קודם "בורא 
"מעין  ואח"כ  נפשות" 
וברך  טעה  ואם  שלוש", 
"מעין שלוש" קודם - יברך 

אח"כ "בורא נפשות".

ושתה  הגפן  ברך  אם  סב. 
לברך  צריך  אין  ומים-  יין 
נפשות"  "בורא  עליהם 
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נפטרים  הם  כי  באחרונה 
בברכת "מעין שלוש".

סג. וכן הדין אם ברך "העץ" 
על פירות משבעת המינים 
שאינם  פירות  גם  ואכל 
המינים-יברך  משבעת 
באחרונה רק "מעין שלוש" 

ויפטור את כל הפירות.
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ּבוֵֹרא  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 
ל  ְנָפׁשוֹת ַרּבוֹת ְוֶחְסרוָֹנן, ַעל כָּ
ֶהם  בָּ ְלַהֲחּיוֹת  ָראָת  בָּ שֶּׁ ַמה 
רּוְך ַחי ָהעוָֹלִמים. ל ָחי. בָּ ֶנֶפׁש כָּ

ברכת שהחיינו

בפעם  כשאוכלים  סד. 
פירות  בעונה  הראשונה 
חדשים שאינם מתקיימים 
מוסיפים   - השנה  כל 
ברכת  הפרי  ברכת  על 
מברכים  )וכן  "שהחיינו". 
בגדים  על  "שהחיינו" 

חדשים לפני שילבשם(. 
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ֶהֱחָינּו  שֶׁ ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ַמן ַהזֶּה. יָענּו ַלזְּ ָמנּו ְוִהגִּ ְוִקיְּ

ברכות הריח

סה. על ריח שאינו עץ ולא 
עשב, כמו: שמן המור, או 
ריח  בעל  מרוסק  תבלין 
וכן  בושם,  על  וכן  טוב, 
אם מסופק בין עץ לעשב 
ה ְיהָֹוה  רּוְך ַאתָּ אחר מברך:  בָּ
ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יאהדונהי 

ִמים. ּבוֵֹרא ִמיֵני ְבשָׂ

של  טוב  ריח  על  סו. 
עשבים, כגון נענע, מברך: 
יאהדונהי  ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ
ּבוֵֹרא  ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ִמים. י ְבשָׂ בֵּ ִעשְׂ

סז. על ריח טוב של עצים 
ה  רּוְך ַאתָּ או שיחים, מברך: בָּ
ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יאהדונהי  ְיהָֹוה 

ִמים. ָהעוָֹלם, ּבוֵֹרא ֲעֵצי ְבשָׂ

סח. עץ הוא: "שהקלח שלו 
קשה, ונשאר הקלח משנה 
לשנה, ואין העלים יוצאים 

משרשו אלא מזרעו" 
)בא"ח ואתחנן(.
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סט. על ריח טוב שבפירות 
מהפרי,  אוכל  כשאינו 
ְיהָֹוה  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ מברך: 
ָהעוָֹלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יאהדונהי 

רוֹת. פֵּ ַהּנוֵֹתן ֵריַח טוֹב בַּ
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תפילות וסליחות

בציון מרן הראשון לציון

הרב מרדכי אליהו זיע"א
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סדר סליחות
ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו. ַאְׁשֵרי 
ַהֶּמֶלְך.  ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד.  ְּתִהָּלה  ֱאֹלָהיו:   יאהדונהי  ֶׁשָיָהָוָה  ָהָעם 
ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְּבָכל יֹום ֲאָבְרֶכָּך. ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם 
ְלדֹור  ּדֹור  ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד.  ּוְמֻהָּלל  יאהדונהי  ַיַהַוַה  ָּגדֹול  ָוֶעד: 
ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  ְּכבֹוד  ֲהַדר  ַיִּגידּו:  ּוְגבּוֹרֶתיָך  יָך.  ַמֲעֹשֶ ְיַׁשַּבח 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ֲאַסְּפֶרָּנה:  ּוְגדּוָּלְתָך  ֹיאֵמרּו.  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאֹשִ
ַיִּביעּו. ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו: ַחּנּון ְוַרחּום ֵיֵהֵוֵה יאהדונהי. ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוְגָדל ָחֶסד: 
ָּכל  יאהדונהי  ְיְהְוְה  יֹודּוָך  יו:  ַמֲעֹשָ ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל.  יאהדונהי  ֶיֶהֶוֶה  טֹוב 
ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך.  ַמֲעֹשֶ
ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּוֹרָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות 
ָּכל ֹעָלִמים. ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל ּדֹור ָוֹדר: סֹוֵמְך ֹיֹהֹוֹה יאהדונהי ְלָכל ַהֹּנְפִלים. 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ֵּברּו.  ְיֹשַ ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל  ְוזֹוֵקף 
ִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִּדיק יּוהּווּוהּו  ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך.  ּוַמֹשְ
יו: ָקרֹוב ָיָהָוָה יאהדונהי ְלָכל ֹקְרָאיו.  יאהדונהי ְּבָכל ְּדָרָכיו. ְוָחִסיד ְּבָכל ַמֲעֹשָ

ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת  ה.  ַיֲעֹשֶ ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
ְויֹוִׁשיֵעם: ׁשֹוֵמר ִיִהִוִה יאהדונהי ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו. ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: 
ר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְּתִהַּלת ֻיֻהֻוֻה יאהדונהי ְיַדֶּבר ִּפי. ִויָבֵרְך ָּכל ָּבֹשָ

ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:

ואומר הש"ץ חצי קדיש:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא. )אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך 
ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  )אמן(  ְמִׁשיֵחיּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה. 
ְיֵהא  )אמן(  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ַּבֲעָגָלא  ָרֵאל  ִיֹשְ ֵּבית  ְדֹכל  ּוְבַחֵּיי 
ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשֹא.  ְוִיְתרֹוַמם. 
ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  ְלֵעיָּלא  )אמן(  הּוא. 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:

ְּדֹרׁש  יָחה,  ֹשִ ְׁשֹפְך  ְּבַתֲחנּוִנים.  ְקָרא  קּום  ִנְרָּדם,  ְּלָך  ַמה  ָאָדם,  ֶּבן 
ְסִליָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים. ְרַחץ ּוְטַהר, ְוַאל ְּתַאַחר, ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים. 
ְּבַרח  ֶרַׁשע,  ְוַגם  ּוִמֶּפַׁשע,  ְמעֹוִנים.  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ְלֶעְזָרה,  רּוץ  ּוְמֵהָרה, 
ֲאֹדָני  ְלָך  ֶנֱאָמִנים.  ָרֵאל  ִיֹשְ יֹוְדֵעי,  ִׁשְמָך  ְׁשֵעה,  ָאָּנא  ֵמֲאסונים.  ּוְפַחד 
ַעל  ְלִהְתַוּדֹות  ְוִהְתַּגֵּבר,  ְּכֶגֶבר,  ֲעֹמד  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה. 
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ֲחָטִאים. ָיּה ֵאל ְּדֹרׁש, ְּבֹכֶבד ֹראׁש, ְלַכֵּפר ַעל ְּפָׁשִעים. ִּכי ְלעֹוָלם, ֹלא 
ִנְקָרִאים.  ְלָפָניו ֵהם  ֵיָאַמר,  ֲאֶׁשר  ַמֲאָמר,  ְוָכל  ִנְפָלִאים.  ִמֶּמּנּו  ֶנְעָלם, 

ַהְּמַרֵחם, הּוא ְיַרֵחם, ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים:

ַמה  ֹּנאַמר.  ּוַמה  ִּנְתאֹוֵנן  ַמה  ַהָּפִנים:  ֹּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה.  ֲאֹדָני  ְלָך 
ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה. ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך: ִּכי ְיִמיְנָך  ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק: ַנְחְּפֹשָ
ְּפׁשּוָטה. ְלַקֵּבל ָׁשִבים: ָׁשִבים ֵאֶליָך ְּבָכל ֵלב. ַׁשְוָעָתם ְּתַקֵּבל ְּבַרֲחֶמיָך: 
ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָּבאנּו ְלָפֶניָך. ְּכַדִּלים ּוְכָרִׁשים ָּדַפְקנּו ְדָלֶתיָך: ְּדָלֶתיָך 
ָּדַפְקנּו ַרחּום ְוַחּנּון. ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶניָך: ִמְּלָפֶניָך ַמְלֵּכנּו ֵריָקם 
ר  ָּבֹשָ ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה.  ְּתִפָּלה: ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה ׁשֹוֵמַע  ִּכי  ְּתִׁשיֵבנּו.  ַאל 
ָהרּוחֹות.  ֵאֶליָך  ָיֹבאּו  ָיֹבאּו:  ָהרּוחֹות  ָּכל  ֵאֶליָך  ְּתִחָּנה.  ׁשֹוֵמַע  ָיֹבאּו: 
ַהְּנָׁשָמה  ֲעָמָלְך:  ַעל  ָּפֳעָלְך. חּוָסה  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה  ַהְּנָׁשָמה:  ְוָכל 
ָלְך ְוַהּגּוף ָּפֳעָלְך. צּור ֲאֶׁשר ֵאין ּדֹוֶמה ָלְך. חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך: ַהְּנָׁשָמה 
ִׁשְמָך.  ַעל  ָאָתאנּו  ִׁשְמָך:  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ יאהדונהי  ְיֹהוה  ָּפֳעָלְך.  ְוַהּגּוף  ָלְך 
ה ְלַמַען ִׁשְמָך: ַּבֲעבּור ִׁשְמָך. ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום  ְיֹהוה יאהדונהי ֲעֹשֵ
ְּבִקְרֵּבנּו.  ִנְקָרא  יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו: ִׁשְמָך  ְיֹהוה  ָעֵלינּו.  ִנְקָרא  ְׁשֶמָך: ִׁשְמָך 
ְוִנְכַלְמנּו  ינּו.  ְּבַמֲעֹשֵ ּבֹוְׁשנּו  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלֵהינּו:  יאהדונהי  ְיֹהוה  ַּתִּניֵחנּו  ַאל 
ַרּבּו  ִּכי  ֹראׁש:  ְלָהִרים  ֵמַצח  ְוֹלא  ְלָהִׁשיב.  ֶּפה  ָלנּו  ֵאין  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו: 
ַמה  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו.  ִעם  ָחָטאנּו  ָחָטאנּו:  ְלָך  ְמׁשּובֹוֵתינּו. 
ֹּנאַמר ְלָפֶניָך ְיֹהוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו. ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק: ַמה ֹּנאַמר 
ְלָפֶניָך יֹוֵׁשב ָמרֹום. ּוַמּה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים: ֲהֹלא ַהִּנְסָּתרֹות 
ְוַהִּנְגלֹות. ַאָּתה יֹוֵדַע: ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי: 
ֶנְעָלם ִמָּמְך.  ָוֵלב: ֵאין ָּדָבר  ַאָּתה חֹוֵפֹש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. רֹוֶאה ְכָליֹות 
ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ יאהדונהי  ְיֹהוה  ָבנּו.  ָענּו  ֲעֹוֵנינּו  ֵעיֶניָך: ִאם  ִמֶּנֶגד  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְׁשֶמָך: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה. ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה. ְלַמַען 
ִּתָּוֵרא: ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים. ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור: ִּכי ֹלא ַעל ִצְדקֹוֵתינּו 

ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך. ִּכי ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים:

ְיׁשּוָעְתָך  ְמַקִּוים  ַבַּיַער:  ַאְרֵיה  ֲהִיְׁשַאג  ּוְבַצַער.  ְּבֹדַחק  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט 
ֹחק.  ִלֹשְ ִנְהֶיה  ַּבל  ַּבֶּפֶרץ  ֲעֹמד  ְוָהֶאְביֹוִנים:  ָהֲעִנִּיים  ּוָבִנים.  ָאבֹות 
ָלָמה ְיהָֹוה יאהדונהי ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק: יֹוָנְתָך ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ִהִּגיָעה. יֹוֵׁשב 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: ָהָבה ָּלנּו ֶעְזַרת ִמָּצר. ֲהַיד ְיהָֹוה יאהדונהי ִּתְקָצר: ַחֵּדׁש 
ָיֵמינּו ְבָגלּות ָיָׁשן. עּוָרה ָלָּמה ִתיָׁשן: ְזֹכר ָּבֶניָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם. ְוָזר ֹלא 
ָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון   ַהר  ַמח  ִיֹשְ ְלַגְלמּוָדה.  ַּגֵּלה  ַהֶּנְחָּתם  ֵקץ  ֲאֵליֶהם:  ִיְקַרב 
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ְבנֹות ְיהּוָדה: ַׁשְוָעֵתנּו ַּתֲעֶלה ִלְׁשֵמי ְמרֹוִמים. ֶאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא 
ַרֲחִמים:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו 
ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. 
ר ְורּוַח. ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ֵאל הֹוֵרָתנּו  ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבֹשָ עֹוֹשֶ
ְּכמֹו  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ְּבִרית  ַהּיֹום  ָלנּו  ְזֹכר  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ִמּדֹות  לֹוַמר 
ֶּבָעָנן  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרָתְך:  ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ְיהָֹוה יאהדונהי. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:
ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיהָֹוה יאהדונהי . ְיהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום 
א ָעֹון ָוֶפַׁשע  ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֹשֵ

ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה:
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאְבָרָהם ְרִחיָמא   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִיְצָחק ֲעֵקיָדא   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַיֲעֹקב ְׁשֵליָמא   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדֹמֶׁשה ְנִביָאה   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדַאֲהֹרן ַּכֲהָנא    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְּדיֹוֵסף ַצִּדיָקא  
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדָדִוד ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא  
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְקָיֵמּה ְּדִפיְנָחס ַקָּנָאה   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִאְדַּכר ָלן ְצלֹוֵתּה ִּדְׁשֹלֹמה ַמְלָּכא   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ֻּפְרָקָנְך    

ַרֲחָמָנא ְּבִכּסּוֵפי ַאִּפין ָאֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקָּמְך ַרֵחם ֲעָלן 
ְּבִדיל      ַוַּיֲעֹבר:
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַּגֵּלי ְגֻבְרָּתְך ּוְפֹרק ָלן     
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִּדיָנן ַאֵּפיק ִלְנהֹוָרא    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ִּדיָנא ְדַחֵּיי ָטֵבי ְּגֹזר ֲעָלן    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַרֲחֵמי    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַצִּדיֵקי ַוֲחִסיֵדי   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ִדיָׁשֵרי ּוְתִמיֵמי   

ַרֲחָמָנא ַּכְתִביָנן ְּבִסְפָרא ְדַפְרָנָסָתא ַטְבָּתא ּוְמזֹוֵני ָטֵבי    
ְּבִדיל      ַוַּיֲעֹבר:
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ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְּכֹבׁש ֶחְמָּתא ְוֻרְגָזא ִמָּנן    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעֵּביד ְּגִמיָרא ָלן     
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְמֹחל ּוְׁשֹבק ְלחֹוִבין ְוַלֲעָוָין    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְנהֹור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן     
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעָּמָנא ָאָתא ְלַטב   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְּפַתח ְׁשַמָּיא ִלְצלֹוִתין    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְצלֹוָתָנא ַקֵּבל ְּבַרֲעָוא    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַקֵּבל ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין ְּבִעָּדן ַעְקִּתין   
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנְׁשָמִתין    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ַׁשָּתא ַטְבָּתא ַאְייֵתי ֲעָלן    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך    
ַוַּיֲעֹבר: ְּבִדיל  ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהָּדר ֵריָקם ִמן ַקָּמְך    

ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא, ְיהָֹוה יאהדונהי . ְיהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום 
א ָעֹון ָוֶפַׁשע  ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֹשֵ

ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה:
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ַּבֶּפֶרץ.  ַלֲעֹמד  ִּגּבֹוִרים  יֶהם:  ַמֲעֹשֵ ְּבֹכַח  ָּבִאים  ָאָבדּו.  ֱאמּוָנה  ַאְנֵׁשי 
ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות: ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה. ּוְלַמְחֶסה ְּביֹום ַזַעם: זֹוֲעִכים ַאף 
ַלֲעֹתר  יֹוְדִעים  ֲעִניָתם.  ְקָראּוָך  ֶטֶרם  ְּבַׁשְּוָעם:  ָעְצרּו  ֵחָמה  ְּבַלֲחָׁשם. 
ּוְלַרּצֹות: ְּכָאב ִרַחְמָּת ְלַמֲעָנם. ֹלא ֱהִׁשיבֹוָת ְּפֵניֶהם ֵריָקם: ֵמֹרב ֲעֹוֵנינּו 
אֹוָתנּו  ָעְזבּו  ִלְמנּוחֹות.  ֵהָּמה  ָסעּו  ַּבֲחָטֵאינּו:  ֶמּנּו  ֶנֶאְספּו  ֲאַבְדנּום. 
ַאִין.  ַּבֶּפֶרץ  ָקִמים  ֵחָמה:  ְמִׁשיֵבי  ֻצְּמתּו  ָגֵדר.  גֹוְדֵרי  ַּפּסּו  ַלֲאָנחֹות: 
ָמָצאנּו:  ְּתרּוָפה ֹלא  ִּפּנֹות.  ְּבַאְרַּבע  ָאֵפסּו: ׁשֹוַטְטנּו  ְלַרּצֹוְתָך  ְראּוִיים 

ַׁשְבנּו ֵאֶליָך ְּבֹבֶׁשת ָּפֵנינּו. ְלַׁשֲחָרְך ֵאל ְּבֵעת ְסִליָחֵתנּו: 

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו 
ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. 
ר ְורּוַח. ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ֵאל הֹוֵרָתנּו  ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבֹשָ עֹוֹשֶ
ְּכמֹו  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ְּבִרית  ַהּיֹום  ָלנּו  ְזֹכר  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ִמּדֹות  לֹוַמר 
ֶּבָעָנן  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ַוֵּיֶרד  ְּבתֹוָרָתְך:  ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ְיהָֹוה יאהדונהי. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:
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ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא, ְיהָֹוה יאהדונהי . ְיהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום 
א ָעֹון ָוֶפַׁשע  ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֹשֵ

ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה:
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ַעד  ָׁשַפְלנּו  ִלְמֹאד.  ַעד  ַׁשְחנּו  ִמָּצרֹות:  ֹּכֵחנּו  ָּתַׁשׁש  ֵמָרעֹות.  ָּתַמְהנּו 
ָעָפר: ַרחּום ַּכְך ִהיא ִמָּדֵתנּו. ְקֵׁשי ֹעֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנּו: ָצַעְקנּו ְּבִפינּו 
ִעְּמָך  ְסִליָחה  ֵמעֹוָלם.  ַרֲחֶמיָך  ֶעְליֹון  ִלֵּבנּו:  ְוִעֵּקׁש  ְּפַתְלֹּתל  ָחָטאנּו. 
ִהיא: ִנָחם ַעל ָהָרָעה. ַמֵּטה ְכַלֵּפי ֶחֶסד: ֹלא ִתְתַעָּלם ְּבִעּתֹות ָּכֵאל. ִּכי 
ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאַנְחנּו: ִיָּוַדע ְלֵעיֵני ַהֹּכל. טּוְבָך ְוַחְסְּדָך ִעָּמנּו: ֲחֹתם ֶּפה 
ִטין ָעֵלינּו. ְזֹעם ּבֹו ְוִיּדֹום: ְוַיֲעֹמד ֵמִליץ טֹוב ְלַצְּדֵקנּו. הּוא  ָטן ְוַאל ַיֹשְ ֹשָ
ַיִּגיד ָיְׁשֵרנּו: ְּדָרֶכיָך ַרחּום ְוַחּנּון. ִּגִּליָת ְלֶנֱאַמן ַּבִית: ְּבַבְקׁשֹו ָאז ִמְּלָפֶניָך. 

ֱאמּוָנְתָך הֹוַדְעָּת ּלֹו:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו 
ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. 
ר ְורּוַח. ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ֵאל הֹוֵרָתנּו  ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבֹשָ עֹוֹשֶ
ְּכמֹו  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ְּבִרית  ַהּיֹום  ָלנּו  ְזֹכר  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ִמּדֹות  לֹוַמר 
ֶּבָעָנן  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְּבתֹוָרָתְך:ַוֵּיֶרד  ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ְיהָֹוה יאהדונהי. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:
ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא, ְיהָֹוה יאהדונהי . ְיהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום 
א ָעֹון ָוֶפַׁשע  ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֹשֵ

ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה:
ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ינּו, ְוִנְכַלְמנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו, ֵאין ָלנּו ֶּפה ְלָהִׁשיב, ְוֹלא  ֲאַנְחנּו ּבֹוְׁשנּו ְּבַמֲעֹשֵ
ֵמַצח ְלָהִרים ֹראׁש:

ַּבִּמְׁשָּפט:  ָיְדָך  ָכָלה. ֹּתאֵחז  ִעָּמנּו  ַּתַעֹש  ַאל  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
מּוָסר.  ַלֲחֹקר  ִּגְׁשְּתָך  ֶּתַמח:  ַאל  ִמִּסְפְרָך  ְׁשֵמנּו  ֶנְגֶּדָך.  תֹוֵכָחה  ְּבֹבא 
ים ְּבׁשּוֶרָך. ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך: הֹוֵרנּו,  ַרֲחֶמיָך ְיַקְּדמּו ָרְגֶזָך: ַּדּלּות ַמֲעֹשִ
ְּפָתָחיו  ָאֳהֵלי ָתם.  ְוָתִׁשיב ְׁשבּות  ְּבַמְפִּגיַע:  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַצו  ָלְך.  ְּבַזֲעֵקנּו 
חֹוָתם  ַזְרעֹו:  ִמִּפי  ִתָּׁשַכח  ֹלא  ֵעדּות  ָנַאְמָּת.  ְזֹכר  ָׁשֵממּו:  ִּכי  ְרֵאה 
ֶיְחַסר  ַאַּגן ַהַּסַהר. ָנא ַאל  ים ְּבִלּמּוֶדָך. ַטּבּור  ְּתעּוָדה ַתִּתיר. סֹוְדָך שִֹ
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאת  ַמֵּגר  ְיָדעּוָך.  ֲאֶׁשר  ָרֵאל  ִיֹשְ ֶאת  ַּדע  ָיּה,  ַהָּמֶזג: 
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ְיָדעּוָך: ִּכי ָתִׁשיב ְלִבָּצרֹון. ְלכּוִדים ֲאִסיֵרי ַהִּתְקָוה:
ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו.  ְלָפֶניָך  ָּתֹבא  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ָאָּנא 
ּוְקֵׁשי ֹעֶרף לֹוַמר  ָפִנים  ַעֵּזי  ֲאַנְחנּו  ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחָּנֵתנּו. ֶׁשֵאין 
ְלָפֶניָך ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו. 

ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנֵׁשי ֵביֵתנּו:

ַלָיָהָוָה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  ִכִּסיִתי.  ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי 
ַיְצִליַח.  ֹלא  ְפָׁשָעיו  ְמַכֶּסה  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעֹון  אָת  ָנֹשָ ְוַאָּתה  יאהדונהי:. 

ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם:
ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ֹדִפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. 
ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִּכַּזְבנּו. ָּכַעְסנּו. ַלְצנּו. 
ָּפַגְמנּו.  ָּפַׁשְענּו.  ָעִוינּו.  ָסַרְרנּו.  ִנַאְפנּו.  ִנַאְצנּו.  ְדָבֶריָך.  ָמִרינּו  ָמַרְדנּו. 
ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו  ָוֵאם. ִקִּׁשינּו ֹעֶרף.  ִצַעְרנּו ָאב  ָצַרְרנּו. 
ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתיָך ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ָׁשָוה ָלנּו. ְוַאָּתה 

יָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו: ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ִּכי ֱאֶמת ָעֹשִ

ִלֵּבנּו  ָּדֶוה  ָמֹשֹוֹש.  ִמֶּמּנּו  ָּגָלה  ּגֹוי.  ִמָּכל  ּבֹוְׁשנּו  ָעם.  ִמָּכל  ָאַׁשְמנּו 
ַּבֲעֹוֵנינּו.  ָחֵרב  ִמְקָּדֵׁשנּו.  ְזבּול  ְּפֵאֵרנּו.  ְוִנְפַרע  ֶאְוֵינּו.  ָהְחַּבל  ַּבֲחָטֵאינּו. 
ְלֵעיֵנינּו  ְלָנְכִרים:  ֹּכֵחנּו  ְלָזִרים.  ַאְדָמֵתנּו  ְיִפי  ְלַׁשָּמה.  ָהְיָתה  ִטיָרֵתנּו 
ַעל  ָסַבְלנּו  ָעֵלינּו.  ֻעָּלם  ָנְתנּו  ִמֶּמּנּו.  ּוֹמָרט  ְמֻמָּׁשְך  ֲעָמֵלנּו.  ָעְׁשקּו 
ְסָבבּונּו.  ַרּבֹות  ָצרֹות  ִמָּיָדם.  ֵאין  ּפֹוֵרק  ָבנּו.  ָמְׁשלּו  ֲעָבִדים  ִׁשְכֵמנּו. 
ֵמַאֲחֶריָך.  ַׁשְבנּו  ַּבֲעֹוֵנינּו.  ִמֶּמּנּו  ִרַחְקָּת  ֱאֹלֵהינּו.  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְקָראנּוָך 
ָּפֵנינּו.  ָנִעיז  ְוֵהיַאְך  ִמְּתִעָּיֵתנּו.  ַׁשְבנּו  ֹלא  ַוֲעַדִין  ְוָאַבְדנּו.  ַּכֹּצאן  ָּתִעינּו 
ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  ָעְרֵּפנּו.  ְוַנְקֶׁשה 

ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו ְוֹלא ָחָטאנּו:

ַלאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות.  ִּכי ָחָטאנּו לֹו:
ַלאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִלחֹות.   ִּכי ָמַרְדנּו ּבֹו:

ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת. ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו:
ָחָטאנּו צּוֵרנּו. ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו: 

ָרֵאל. ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד: ְׁשַמע ִיֹשְ
ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים: ב' פעמים:
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עֹוִנים  ְסֻגָּלה.  ְּבִחיֵרי  ֲאדֹוֵננּו.  יאהדונהי  ְיהָֹוה  אֹוְמִרים  ַמְעָלה.  ֶאְרֵאֵלי 
ְואֹוְמִרים: ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים:

ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה. אֹוְמִרים ְיהָֹוה יאהדונהי ֲאדֹוֵננּו. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. עֹוִנים ְואֹוְמִרים: 
ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים:

ָרֵאל ְּבָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם  ֲהמֹוֵני ַמְעָלה. אֹוְמִרים ְיהָֹוה יאהדונהי ֲאדֹוֵננּו. ִיֹשְ
עֹוִנים ְואֹוְמִרים: ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים: 

ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
ב' פעמים:

ְוַעד ֹלא ְמאֹורֹות  יאהדונהי ֶמֶלְך.  ְיהָֹוה  ִנְמָּתחּו.  ַוֲאָרִקים  ְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים 
ִנְמָלחּו.  ְּכָעָׁשן  ְוָׁשַמִים  ִּתְבֶלה.  ַּכֶּבֶגד  ְוָהָאֶרץ  ָמָלְך.  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ָזָרחּו. 

ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:
ֲעֵלי  ְיצּוִרים  ּוַבֲהִכינֹו  ֶמֶלְך.  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְוחּוצֹות.  ֶאֶרץ  ה  ָעֹשָ ֹלא  ְוַעד 
ֲאָרצֹות. ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָלְך. ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצֹות. ְיהָֹוה 

יאהדונהי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. הּוא ֵמִמית 
ּוְמַחֶּיה. ְלָפָניו ֹלא נֹוַצר ֵאל. ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה:

ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי  ְונֹוָרא ְׁשמֹו:  ֲאדֹוֵננּו. ָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֱאֹלֵהינּו.  ֶאָחד 
ַאָּתה  ִנְפָלאֹות.  ה  ְוֹעֹשֵ ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד  ַחְסֶּדָך. 
ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך. ְוַעל ַמְמָלכֹות. 

ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך ֹלא ָקָראּו: 

ה ְוֹלא ָלנּו: ֹלא ָלנּו ְיהָֹוה יאהדונהי ֹלא ָלנּו. ִּכי ְלִׁשְמָך  ִלְקֻדַּׁשת ִׁשְמָך ֲעֹשֵ
ֵּתן ָּכבֹוד. ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך: ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים. ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֵואֹלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ַּבָּׁשַמִים. ֵעדּוֵתנּו ְּבָכל יֹום ַּפֲעַמִים. ַחי 
ה  ְוַקָּים הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים הּוא. ָמֵלא ַזִּכּיּות הּוא. ָּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעֹשָ
ֹיאַמר לֹו ַמה  ִמי  ְוֵאין  ה.  ֹיאַמר לֹו ַמה ַּתֲעשֶֹ ִמי  ֵאין  ּוָבָאֶרץ.  ַבָּׁשַמִים 

ה ָיָדיו: ִּתְפַעל. ִּכי ַהֹּכל ַמֲעֹשֵ
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ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשַמע קֹוֵלנּו ְוַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצֹון: 
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַאל ְּתַאְּבֵדנּו ְּבֹאֶרְך ָּגלּוֵתנּו:

ַאֵּבד ָּכל ַהָּקִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבִריְתָך ְזֹכר ְוַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו:

ָּבֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינּו:   
ַּבְּשֵֹרנּו ְּבֹשֹורֹות טֹובֹות:   

ַּבֵּטל ֵמָעֵלינּו ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּגֹזר ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות טֹובֹות:

ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּדַרְׁשנּוָך ִהָּמֵצא ָלנּו:

ְּדֹרׁש ָּדֵמינּו ִמַּיד ָקֵּמינּו:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִּבְתִפָּלֵתנּו:

ַהֲחִזיֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוַאל ְּתִביֵׁשנּו ִמִּשְֹבֵרנּו:
ְוִנְקָרא ְוַאָּתה ַתֲעֵננּו:   

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָזְכֵרנּו ְּבִזְכרֹון טֹוב ִמְּלָפֶניָך:
ַזֵּכנּו ְּבִדיֵננּו:   

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲחֹמל ָעֵלינּו ְוַעל ַטֵּפינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו:
חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:   

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹוֵנינּו:
ַטֲהֵרנּו ִמֻּטְמאֹוֵתינּו:   

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינּו:
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים:

ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים:   
ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְיָׁשִרים ּוְתִמיִמים:   

ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ָזִכּיֹות:   
ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמזֹונֹות ּוַפְרָנָסה טֹוָבה:   

ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה:   
ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה:   

ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּכֹבׁש ֶאת ּכֹוְבֵׁשנּו:
ָּכָלה ַאל ַּתַעֹש ִעָּמנּו:   

ה ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו: ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעֹשֵ
ְלַחץ ֶאת לֹוֲחֵצינּו:   
ְלַחם ֶאת לֹוֲחֵמינּו:   
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ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמֵּלא ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָך:
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְנֹקם ֶאת ִנְקָמֵתנּו:
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְסֹמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנּו:

ְסֹמְך ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנּו:
ֲעֵננּו ְּביֹום ָקְרֵאנּו:   

ַעֵּנה ְמַעֵּננּו:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּפֵדנּו ִמיֵדי ָכל אֹוְיֵבינּו:

ְּפֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַצֵּוה ִאָּתנּו ִּבְרכֹוֶתיָך:

ַצֵּוה ִאָּתנּו ְיׁשּועֹוֶתיָך:   
ַצְּדֵקנּו ְּבִמְׁשָּפֶטיָך:   

ַצְּדֵקנּו ְּבִדיֵננּו:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהְּגֻאָּלה:

ָקֵרב ָלנּו יֹום ַהְיׁשּוָעה:   
ָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנּו:

ָרֵאל: ְרֵאה ָּבֳעִני ַעְּמָך ִיֹשְ   
ָרֵאל: ְרָפא ָּכל חֹוֵלי ַעְּמָך ִיֹשְ   

ְרֵאה ְּבֹדַחק ַהָּׁשָעה:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְׁשֵעה ֶאת ַׁשְוָעֵתנּו:
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִׁשית ָׁשלֹום ֵּביֵנינּו:

ִׁשית ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוֵתינּו:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֵּתן ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ:

ָבע ָּבעֹוָלם: ֵּתן ֹשָ   
ֵּתן ָׁשלֹום ַּבַּמְלכּות:   

ֵּתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ְּבִעּתֹו ָּבָאֶרץ:   
ֵּתן ֶזַרע ַלּזֹוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאֹוֵכל:   

ֵּתן ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף ָלֹשַבע:   
ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִּתּכֹון ְּתִפָּלֵתנּו ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך:

ה ִעָּמנּו אֹות ִליׁשּוָעה.  ה ִעָּמנּו אֹות ְלטֹוָבה. ֲעֹשֵ ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ֲעֹשֵ
ה ִעָּמנּו אֹות ְלַרֲחִמים. ִיְראּו ֹשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשּו. ֶיֱחזּו אֹוְיֵבינּו ְוִיָּכְלמּו.  ֲעֹשֵ

ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה יאהדונהי ֲעַזְרָּתנּו ְוִנַחְמָּתנּו:
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ְּבֹרֶגז  ִּתְזֹּכר.  ֲעֵקָדה  ְּבֹרֶגז  ִּתְזֹּכר.  ַאֲהָבה  ְּבֹרֶגז  ִּתְזֹּכר.  ַרֵחם  ְּבֹרֶגז 
ָבֵעת  ֲעֵננּו  ִאָּתנּו.  ְּבִריְתָך  ָּתֵפר  ְוַאל  ַלְּבִרית  ַהֵּבט  ִּתְזֹּכר.  ְּתִמימּות 

ּוָבעֹוָנה ַהֹּזאת:

ּדֹוְרֵׁשנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּגֹוֲאֵלנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ּבֹוְרֵאנּו  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ָאִבינּו  ֲעֵננּו 
ְוָיָׁשר  ַזְך  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְּבֶנָחמֹות  ָוִתיק  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוָהָדר  הֹוד  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו. 
ָׁשַמִים  יֹוֵׁשב  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ֵעיַנִים  ְטהֹור  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו.  ְוַקָּים  ַחי  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַּכִּביר ֹּכַח ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֹלא ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ֶמֶלְך 
ָּגב ֲעֵננּו. ֲעֵננּו סֹוֵמְך נֹוְפִלים ֲעֵננּו.  ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנֹשְ
ֲעֵננּו עֹוֵזר ַּדִּלים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק ֲעֵננּו. 
ֲעֵננּו ָקרֹוב ְלָכל קֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ָרם ְוִנָּשֹא ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ׁשֹוֵכן 

ְׁשָחִקים ֲעֵננּו. ֲעֵננּו ּתֹוֵמְך ְּתִמיִמים ֲעֵננּו:

ַיֲעֹקב  ֲאִביר  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ִיְצָחק  ּוַפַחד  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲעֵננּו 
ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָרצֹון  ְּבֵעת  ָהעֹוֶנה  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו:  ָּדִוד  ָמֵגן  ֲעֵננּו  ֲעֵננּו: 
ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהֶּמְרָּכָבה 

ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו: ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננּו: 

ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות. ּבֹוֵחן ְלָבבֹות. ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּדֹוֵבר ְצָדקֹות.    

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות. ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות. זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות. חֹוֵקר ְּכָליֹות: 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות. יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות. ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות. לֹוֵבׁש ְצָדקֹות: 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
ָמֵלא ַזִּכּיּות. נֹוָרא ְתִהּלֹות. סֹוֵלַח ֲעוֹנֹות. עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות:    

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:
ֲעָרבֹות. ׁשֹוֵמַע  רֹוֵכב  ַהּדֹורֹות.  קֹוֵרא  ֲעִתידֹות.  צֹוֶפה  ְיׁשּועֹות.  ּפֹוֵעל 

ְּתִפּלֹות. ְּתִמים ֵּדעֹות: 
ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו:

ָרֵאל ַעֶּמָך: ה ְלַמַען ְׁשֶמָך         ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ְּתִמיֶמָך  ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ה ְלַמַען ִיְצָחק ֶנֱעַקד ְּבאּוַלֶּמָך    ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ ְיהָֹוה ֲעֹשֵ



236

ה ְלַמַען ַיֲעֹקב ֶנֱעָנה ְבֻסָּלם ִמְּמרֹוֶמיָך  ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ֹמֶׁשה ֶנֱאָמן ְּבָכל ֵּביֶתָך  ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ַאֲהֹרן ִּכֵהן ְּבאּוֶריָך ְוֻתֶּמיָך  ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ְזכּות יֹוֵסף ָאִסיר ַצִּדיֶקָך  ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ָּדִוד ְנִעים ְזִמירֹוֶתיָך   ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ִּפיְנָחס ַזְך ִקֵּנא ִלְׁשֶמָך  ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ה ְלַמַען ֶמֶלְך ְׁשֹלֹמה ָּבָנה ַּבִית ִלְׁשֶמָך   ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

רּוִפים ַעל ִיחּוד ְקֻדַּׁשת ְׁשֶמָך     ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ּוֹשְ ְיהָֹוה ֲעֹשֵ
ָרֵאל ַעֶּמָך:  ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ

ָרֵאל ַעֶּמָך: ְוחּוָסה ַעל ִיֹשְ ה ְלַמַען ְׁשֶמָך   ְיהָֹוה ֲעֹשֵ

ה  ֲעֹשֵ ְּבִריָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ֲאִמָּתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ְׁשָמְך.  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ
ה ְלַמַען ִויעּוָדְך.  ה ְלַמַען ֲהָדָרְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען ָּדָתְך. ֲעֹשֵ ְלַמַען ָּגְדָלְך. ֲעֹשֵ
ה ְלַמַען  ה ְלַמַען טּוָבְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען ַחְסָּדְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען ִזְכָרְך. ֲעֹשֵ ֲעֹשֵ
ה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך.  ה ְלַמַען ִלּמּוָדְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען ְּכבֹוָדְך. ֲעֹשֵ ָיְׁשָרְך. ֲעֹשֵ
ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ֻעָּזְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען סֹוָדְך. ֲעֹשֵ ה ְלַמַען ִנְצָחְך. ֲעֹשֵ ֲעֹשֵ
ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ְקֻדָּׁשָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ִצְדָקָתְך.  ְלַמַען  ה  ֲעשֵֹ ְּפֵאָרְך. 

ה ְלַמַען ּתֹוָרָתְך: ה ְלַמַען ְׁשִכיָנָתְך. ֲעֹשֵ ַרֲחָמנּוָתְך. ֲעֹשֵ

ה  ֲעֹשֵ ְוַאֲהֹרן.  ְלַמַען ֹמֶׁשה  ה  ֲעֹשֵ ְוַיֲעֹקב.  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ
ה  ֲעֹשֵ ַהֹּקֶדׁש.  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ּוְׁשֹלֹמה.  ָּדִוד  יֹוֵסף  ְלַמַען 
ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ֵּביָתְך.  ָחְרַּבן  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ְּכבֹוָדְך.  ִמְׁשַּכן  ִצּיֹון  ְלַמַען 
ָרֵאל  ִיֹשְ ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ָהֲעִנִּיים.  ָרֵאל  ִיֹשְ ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ֵהיָכָלְך.  ִׁשֲממּות 
ְיתֹוִמים  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ְּבָצרֹות.  ַהְּׁשרּוִיים  ָרֵאל  ִיֹשְ ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ַהַּדִּלים. 
ה  ֲעֹשֵ ָחָלב.  ְּגמּוֵלי  ְלַמַען  ה  ֲעשֵֹ ָׁשַדִים.  יֹוְנֵקי  ְלַמַען  ה  ֲעֹשֵ ְוַאְלָמנֹות. 

ְלַמַען ִּתינֹוקֹות ֶׁשָחְטאּו:
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ה ְלַמֲעָנְך ְוהֹוִׁשיֵענּו. הֹוִׁשיֵענּו ַוֲעֵננּו  ה ְלַמֲעָנְך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננּו. ֲעֹשֵ ֲעֹשֵ
ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִּבְתִפָּלֵתנּו ִּכי ְתִהָּלֵתנּו ָאָּתה:

ֲעֵניָנן:  ִלָּבא.  ִלְתִביֵרי  ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַלֲעִׁשיֵקי.  ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַלֲעִנֵּיי.  ְּדָעֵני 
ְּדָעֵני ְלִׁשְפֵלי ַדְעָּתא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלַמִּכיֵכי רּוָחא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלִיְצָחק ַעל ַּגֵּבי ַמְדְּבָחא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני 
ְלַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְליֹוֵסף ְּבֵבית ֲאִסיֵרי. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלֹמֶׁשה 
ַוֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלַאֲהֹרן ַּבַּמְחָּתא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלִפיְנָחס 
ַּבִּׁשִּטים. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ִליהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלֵעִלי ָּבָרָמה. ֲעֵניָנן: 
ִּבירּוָׁשַלִים.  ְּבנֹו  ְוִלְׁשֹלֹמה  ְלָדִוד  ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַּבִּמְצָּפה.  ִלְׁשמּוֵאל  ְּדָעֵני 
ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ֶלֱאִליָׁשע ִּביִריחֹו. ֲעֵניָנן: 
ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַהָּדָגה.  ִּבְמֵעי  ְליֹוָנה  ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַּבֲחלֹותֹו.  ְלִחְזִקָּיהּו  ְּדָעֵני 
ַלֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ְּבגֹו ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדָּתא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלָדִנֵּיאל 
ְּבֻגָּבא ְדַאְרָיָוָתא. ֲעֵניָנן: ְּדָעֵני ְלָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה. ֲעֵניָנן: 
ְלַצִּדיֵקי  ְּדָעֵני  ֲעֵניָנן:  ַּבַּמְעָּגל.  ְּדָעֵני ְלחֹוִני  ֲעֵניָנן:  ְלֶעְזָרא ַּבּגֹוָלה.  ְּדָעֵני 

ַוֲחִסיֵדי ּוְתִמיֵמי ִּדי ְּבָכל ָּדר ְוָדר. ֲעֵניָנן:

ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן. ַרֲחָמָנא ְׁשִזיב. ַרֲחָמָנא ְּפֹרק. ַרֲחָמָנא ְּדִיְתְמֵלי ַרֲחִמין 
ָרֵאל ָאָחָנא. ּוֵמֲחׁשֹוָכא  ַרֵחם ָעָלָנא ְוַעל ָּכל ַאְנֵׁשי ֵביָתָנא. ְוַעל ָּכל ִיֹשְ

ִלְנהֹוָרא ַאְּפִקָּנן ְּבִדיל ְׁשָמְך ַרָּבא:

ֻיְמַחק. ֶאת  ַּבל  ְּבִרית עֹוָלם  יּוַחק.  ַּבֵּסֶפר  ָלַעד  ַּבַּׁשַחק.  ְלָפֶניָך  ִזָּכרֹון 
ִּתְׁשֹקד.  ֲעֵקָדה  ְּבָצָרה  ָלקֹוד.  ָּבִאים  קֹוְרֶאיָך  ִיְצָחק:  ְוֶאת  ַאְבָרָהם 
ְוֹצאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפֹקד. ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָעקֹוד: עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהִקיץ 
ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְלַהְמִׁשיְך  ִנְדָהִמים.  ֲחֵרִדים  ִּתְפֶּדה  ְלַמַעְנָך  ִנְרָּדִמים. 

ִמְּׁשֵמי ְמרֹוִמים. ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים:

ֵאל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ַּבֲחִסידּות. מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו 
ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון. ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ַלַחָּטִאים. ּוְסִליָחה ַלּפֹוְׁשִעים. 
ר ְורּוַח. ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ֵאל הֹוֵרָתנּו  ה ְצָדקֹות ִעם ָּכל ָּבֹשָ עֹוֹשֶ
ְּכמֹו  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ְּבִרית  ַהּיֹום  ָלנּו  ְזֹכר  ֵרה.  ֶעֹשְ ְׁשֹלׁש  ִמּדֹות  לֹוַמר 
ֶּבָעָנן  יאהדונהי  ְיהָֹוה  ְּבתֹוָרָתְך:ַוֵּיֶרד  ָּכתּוב  ְוֵכן  ִמֶּקֶדם.  ֶלָעָנו  ֶׁשהֹוַדְעָּת 

ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם. ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם, ְיהָֹוה יאהדונהי. ְוָׁשם ֶנֱאַמר:
ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה יאהדונהי ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא, ְיהָֹוה יאהדונהי . ְיהָֹוה יאהדונהי ֵאל ַרחּום 
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א ָעֹון ָוֶפַׁשע  ְוַחּנּון, ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֹשֵ
ְוַחָּטָאה, ְוַנֵּקה:

ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ָרֵאל. ָהאֹוְמִרים  ִיֹשְ ֹיאַבד  ְוַאל  ָרֵאל.  ִיֹשְ ָרֵאל. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית  ִיֹשְ ׁשֹוֵמר 
ָרֵאל: ְּבָכל יֹום. ְׁשַמע ִיֹשְ

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ּגֹוי ֶאָחד. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד. ָהאֹוְמִרים 
ָרֵאל. ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו. ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד: ְּבָכל יֹום. ְׁשַמע ִיֹשְ

ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ֹיאַבד  ְוַאל  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ְׁשֵאִרית  ְׁשֹמר  ָקדֹוׁש.  ּגֹוי  ׁשֹוֵמר 
ָהאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום. ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש:

ׁשֹוֵמר ּגֹוי ַרָּבא. ְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ּגֹוי ַרָּבא. ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ַרָּבא. ָהאֹוְמִרים 
ְּבָכל יֹום. ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא:

קבלת עול מלכות שמיים
"לעולם  בפסוק  זיע"א.  הרש"ש  האלוקי  המקובל  שתיקן  תפילה 
ה'" יכוון במילה "דברך" שהגזירות הרעות יהיו ניצבות בשמים ולא 

תרדנה לארץ

ע"י ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
נוק' דע"י ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    

א"א ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
נוק' דא"א ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    

אבא ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
אמא ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
יש"ס ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    

תבונה ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
ז"א ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    

נוק' דז"א ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
יעקב ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    

רחל    ְלעֹוָלם ְיֹהָוה יאהדונהי, ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים:    
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ָרֵאל. ְיהָֹוה יאהדונהי ֱאֹלֵהינּו ְיהָֹוה יאהדונהי ֶאָחד: ְׁשַמע ִיֹשְ

ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים:
ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים. ְיהָֹוה יאהדונהי הּוא ָהֱאֹלִהים

ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
ְיהָֹוה יאהדונהי ֶמֶלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ָמָלְך. ְיהָֹוה יאהדונהי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

ָאָּנא ְיהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ְיהָֹוה יאהדונהי הֹוִׁשיָעה ָּנא. 
ָאָּנא ְיהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה ָנא. ָאָּנא ְיהָֹוה יאהדונהי ַהְצִליָחה ָנא:

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות:

ואומר החזן:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך 
ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  )אמן(  ְמִׁשיֵחיּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה. 
ְיֵהא  )אמן(  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ַּבֲעָגָלא  ָרֵאל  ִיֹשְ ֵּבית  ְדֹכל  ּוְבַחֵּיי 
ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשֹא.  ְוִיְתרֹוַמם. 
ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  ְלֵעיָּלא  )אמן(  הּוא. 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:
ִּתָּׁשַמע  ַצֲעַקְתֶכם.  ְּתֻקַּבל  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  ְּבַרֲחִמים  ְוֵתָעְתרּו  ֵּתָענּו 
ְּתִפַּלְתֶכם ְּבָרצֹון. ְוֵיָעֶנה קֹול ֲעִתיַרְתֶכם. ִויַקֵּים ָּבֶכם ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב: 
ִויָבֵרְך  ְּפָעִמים.  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  ֹיֵסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֹלֵהי  יאהדונהי  ְיהָֹוה 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן: )אמן(
ָרֵאל.  ִּתְתַקַּבל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ֵּבית ִיֹשְ
ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )אמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן 
ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה  ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוֹשָ
ה  ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן( עֹוֹשֶ ְוַכָּפָרה ְוֶרַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיֹשְ
ָרֵאל  ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו. ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיֹשְ ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֹשֶ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:
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ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות. ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְיהָֹוה יאהדונהי: ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי. 
ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות. ְלקֹול ַּתֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה. ֲאֹדָני ִמי 
ַיֲעֹמד: ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה. ְלַמַען ִּתָּוֵרא: ִקִּויִתי ְיהָֹוה יאהדונהי ִקְּוָתה ַנְפִׁשי. 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: ַנְפִׁשי ַלאֹדָני. ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: ַיֵחל 
ָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה יאהדונהי. ִּכי ִעם ְיהָֹוה יאהדונהי ַהֶחֶסד. ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות:  ִיֹשְ

ָרֵאל ִמֹּכל ֲעֹונֹוָתיו: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיֹשְ

ואומרים קדיש יהא שלמא:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא. )אמן( ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך 
ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  )אמן(  ְמִׁשיֵחיּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה. 
ְיֵהא  )אמן(  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ַּבֲעָגָלא  ָרֵאל  ִיֹשְ ֵּבית  ְדֹכל  ּוְבַחֵּיי 
ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּשֹא.  ְוִיְתרֹוַמם. 
ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  ְלֵעיָּלא  )אמן(  הּוא. 
ְׁשַמָּיא.  ִמן  ַרָּבא  ְׁשָלָמא  ְיֵהא  )אמן(  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא  ַּדֲאִמיָרן 
ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה  ַחִּיים ְוֹשָ
ה ָׁשלֹום  )אמן( עֹוֹשֶ ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָרֵאל  ִיֹשְ ּוְלָכל ַעּמֹו  ָלנּו  ְוַהָּצָלה.  ְוֶרַוח 
ָרֵאל  ִיֹשְ ַעּמֹו  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו.  ָׁשלֹום  ה  ַיֲעֹשֶ ְבַרֲחָמיו  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו. 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(
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לימוד על קברי הצדיקים
לרבינו הרי"ח הטוב )מלשון חכמים חלק ב' סימן כ"ב(

ְראּו ַעָּתה ִּכ י ֲאִני ַאִני הּוא ְוֵאין ֱאֹלִה ים ִעָּמִדי ֲאִני ָאִמ ית ַוֲאַחּיֶ ה 
ֶאל־ָׁשַמ ִים  ִּכ י־ֶאָּׂש א  ַמִּציל:  ִמָּיִדי  וֵא ין  ֶאְרָּפ א  ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי  
ְוֹתאֵח ז  ַחְרִּב י  ְּבַרק  ִאם־ַׁשֹּנוִתי   לֹעלָ ם:  ָאֹנִכ י  ַח י  ְוָאַמְרִּתי  ָיִד י 
ְּבִמְׁשָּפ ט ָיִד י ָאִׁש יב ָנָקם  לָצָר י ְוִלְמַׂשְנַא י ֲאַׁשּלֵ ם: ַאְׁשִּכ יר ִחַּצי  
ַּפְרע ֹות  ֵמרֹ אׁש  ְוִׁשְביָ ה  ָחָלל   ִמַּד ם  ָּבָׂש ר  ֹּתאַכ ל  ְוַחְרִּב י  ִמָּד ם 
ָיִׁש יב לָצָר יו  ְוָנָקם   ִיּק ֹום  ַדם־ֲעָבָד יו  ִּכ י  ַעּמ ֹו  ֹגוִים   ַהְרנִ ינּו  ֹאויֵ ב: 
ְׁשא ֹול  מֹוִר יד  ּוְמַחּיֶ ה  ֵמִמ ית  יאהדונהי  ְיֹהוה  ַעּמ ֹו:  ַאְדָמת ֹו  ְוִכֶּפ ר 
ַוּיָ ַעל: ְיֹהוה יאהדונהי מֹוִר יׁש ּוַמ ֲעִׁש יר ַמְׁשִּפ יל ַאף־ ְמרֹוֵמ ם: ֵמִק ים 
ְוִכֵּס א  ִעם־נִדיִב ים  ְלהֹוִׁשיב   ֶאְבי ֹון  ָיִר ים  ֵמ ַאְׁשֹּפת   ָּד ל  ֵמ ָעפָ֜ר 
ֵּתֵב ל:  ֲעֵליֶה ם  ַוּיָ ֶׁשת  ֶא ֶרץ  ְמֻצ ֵקי  יאהדונהי  לַ יֹהָוה   ִּכ י  ַיְנִחלֵ ם  ָכב ֹוד 
ִיְגַּבר־ ְבכֹ ַח  ִּכ י־ֹל א  ִיָּד ּמּו  ַּבחֹ ֶׁשְך  ּוְרָׁשִע ים  ִיְׁשמֹ ר  ֲחִסידיו   ַרְגלֵ י 
יאהדונהי  יֹהוָ ה  ַיְרֵע ם  ַּבָּׁשַמ ִים  ָעָליו   מִריָב ו  ֵיַח ּתּו  יאהדונהי  יֹהָוה  ִא יׁש: 

ָיִד ין ַאְפֵסי־ ָא ֶרץ ְוִיֶּתן־ עֹ ז ְלַמְלּכ ֹו ְוָיֵר ם ֶק ֶרן מִׁשיח ֹו:

אֹורֹות  ַטל  ִּכי  ָעָפר  ׂשוְכֵני  ְוַרּננּו  ָהִקיצּו  ְיקּומּון,  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו 
ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל  יאהדונהי  ְיֹהוה  ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל. ַאז ִּתְתַעַּנג ַעל  ַטֶּלָך 
ִּדֵּבר,  יאהדונהי  ְיֹהוה  ִפי  ִּכי  ָאִביָך  ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  ְוַהֲאַכְלִּתיָך  ָאֶרץ,  ָּבֳמֵתי 
ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדַני כתיב ֱיהֹוה  קרי ֱאֹלִהים ִהֵּנה ֲאִני 
ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי  ִקְברֹוֵתיֶכם  ֶאת  ּפֹוֵתַח 
ֶאת  ְּבִפְתִחי  יאהדונהי,  ְיֹהוה  ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ִיְׁשָרֵאל  ַאְדַמת  ֶאל  ֶאְתֶכם 
ָּבֶכם  רּוִחי  ְוָנַתִּתי  ַעִּמי,  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ּוְבַהֲעלֹוִתי  ִקְברֹוֵתיֶכם 
יאהדונהי  ְיֹהוה  ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶּתם  ַאְדַמְתֶכם,  ַעל  ֶאְתֶכם  ְוִהַּנְחִּתי  ִוְחִייֶתם 

ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשִתי ְנֻאם ְיֹהוה יאהדונהי. 

ִמי ֵאל ָּכמֹוָך נֹוֵׁשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו. ֹלא ֶהֱחִזיק 
ְוַתְׁשִליְך  ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְכֹּבׁש  ְיַרֲחֵמנּו  ָיׁשּוב  ָחֶפץ ֶחֶסד הּוא  ִּכי  ָלַעד ַאּפֹו 
ֲאֶׁשר  ְלַאְבָרָהם,  ֶחֶסד  ְלַיֲעֹקב  ֱאֶמת  ִּתֵּתן  ַחֹּטאָתם  ֹּכל  ָים  ִּבְמֻצּלֹות 

ִנְׁשַּבְעָּתי ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם.
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ּורִחימּו  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוְׁשִכינֵּתיּה  הּוא  ְבִּריך  קּודָשא  ִיחּוד  ְלֵׁשם 
בליבו  )יהרהר  ׁשִלים   ּבִיחּוָדא  ו"ה  ּבאֹוִתּיֹות  י"ה  ֶשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדְדִחילּו, 
י-ה-ו-ה( ְּבֵׁשם ּכל ִיְׁשָרֵאל, ֲהֵריִני לֹוֵמד ִּבְׁשַבח ַהַּצִּדִקים ִויִהי ָרצֹון ֵשָעל 

ֵיְדי ִלימּוד ֶזה ֶשַאִני לֹוֶמד ִיַמֶשך ַנָחת רּוַח ְלַהַּצִּדיק ַהֶּזה ַהָּקבּור ֹּפה, 
רבינו מרדכי צמח בן מזל. ִויִהי ֹנַעם ְיֹהוה יאהדונהי ֱאֹלֵהנּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׁשה 

ָיֵדינּו ּכֹונָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׁשה ָיֵדינּו ּכֹונָנהּו:

ָאַמר ַרֵּבנּו ִיְצָחק לּורָיא ָאְׁשּכָנִזי ז"ל, ִהֵּנה ֵאין ָסֵפק ֶׁשֹּלא ְיַדֶּמה ָהָאָדם 
ָהֲעבֹוָדה  ִמן  ְּבֵטִלים  ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  ֶוֱהיֹוָתם  ִּבְפִטיָרָתם  ַהַּצִּדיִקים  ִּכי 
ְוִנְׁשָמָתם  ְורּוָחם  ַנְפָׁשם  ְּבסֹוד  ָּתִמיד  ְמַיֲחִדים  ֵהם  ִּכי  ח"ו,  ְוַהִּיחּוד 
ָהעֹולֹות ְלַמְעָלה ַהְמַיֲחִדים ֹחְכָמה ִעם ִּביָנה ְּבסֹוד ִנְׁשָמָתם, ְוִתְפֶאֶרת 
ַּבֲחִצי  ַּגם  ּוָמה  ַנְפָׁשם.  ְּבסֹוד  ִּדיָדם  ּומ"ן  רּוָחם,  ְּבסֹוד  ַמְלכּות  ִעם 
ַהַּלְיָלה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְׁשַּתְעֵׁשַע ְּבסֹוד רּוֵחי ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר 
ֵעֶדן  ְּבַגן  ִמְזַּדּוִגים  ֵהם  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  ַּבֹּזהר.  ַּכּמֹבָאר  ֵעֶדן  ְּבַגן 
ּומֹוִליִדים ְנָפׁשֹות ַלֵּגִרים, ַּכְמֹבָאר ְּבָּפַרַׁשת ׁשַלח לָך )בריש דף קס"ח ע"ב( 
ּוִמְתַחּדִׁשים  הֹולִכים  ַּבַחִּיים,  ִּבְהיֹוָתם  ְוִיחּוָדם  ֲעבֹוָדָתם  ֶׁשּסֹוד  ֶאָּלא 
ְלֵאין  אֹור  ַּבֲאִצילֹות  ּוְמִאיִרים  ְּביֹום,  יֹום  ִמֵּדי  לַמְעָלה  ֹּכח  ּומֹוִסיִפין 
ָעֹרְך ְבָּכל יֹום נֹוָסף ַעל ֲחֵברֹו: ֲהאְמָנם ַאַחר ְּפִטיָרָתם, ְמַיֲחִדים ַּכֲאֶׁשר 
ַּכּנֹוָדע  ַהַחִּיים  ַעל  ִמְתַּפּלִלים  ָׁשם  ֵהם  ְוַגם  ַּבַחִּיים,  ִּבְהיֹוָתם  ָעׂשּוהּו 
ּבּזֹוַהר )פ' שמות(, ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ָׁשם ְּבָאבֹות ָהעֹוָלם ֶׁשֵהם ִמְתַּפּלִלים 
ַעל ַהַחִּיים, ְוַכְמֹבָאר ַּבּגָמָרא )מציעא, בעובדא ר"ח ובניו(. ּוְמֹבָאר ָׁשם ּבֵסֶפר 
ְוַאֲחֵרי  ַהַחִּיים ִמְתַקּיִמים.  ָהיּו  ַהֵּמִתים- ֹלא  ַהֹּזַהר ֶׁשִאְלַמֵּלא ְּתִפַּלת 
ְורּוָחם  ַנְפָׁשם  ְּבסֹוד  ָּתִמיד  ּוְמַיֲחִדים  עֹובִדים  ֶׁשֵהם  ְלָך  ֶׁשִהְקַּדְמִּתי 
ָהִיחּוד  ָהָאָדם  ְמַיֵחד  ַּכֲאֶׁשר  ִהֵּנה  ָהֶעְליֹון,  ָּבעֹוָלם  ְלַמְעָלה  ְוִנְשָמָתם 
ְלֶנֶפׁש,  ְלֶנֶפׁש  ְּכֶנֶגד ַהּנֹוֵגע לֹו, ַהּנֹוֵגע  ִיחּוד  ִויַכֵּון ָלֲעׂשות ֹּכל  ָהֶעְליֹון, 
ֶנֶפׁש רּוח  ִויַכֵּון לַדֵּבק  ִלְנָׁשָמה,  ִלְנָׁשָמה  ְוַהּנֹוֵגע  ְוַהּנֹוֵגַע ְלרּוח ְלרּוַח, 
ְנָׁשָמה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַההּוא ְּבִיחּוִדים ֵאּלּו, ֹּכל ֶאָחד ַּבּנֹוֵגע לֹו, ְוֵכן ְיַדֵּבק 
ִּבְׁשַעת  ַהַּצִּדיק  אֹותֹו  ֶׁשל  ְנָׁשָמה  רּוח  ְּבֶנֶפׁש  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו 
ָהֶעְליֹון  ַהִיחּוד  ֵּנה  ְוהְִ ּבַנְפֹׂשו.  ַנְפֹׂשו  ִּתָּדֵבק  ָסֵפק  ְּבִלי  ָאז  ַהִיחּוד, 
ַּבִּביָנה,  אהי"ה  ְוֵׁשם  ַּבֹחְכָמה,  ההוי"ה  ֵׁשם  הּוא  ּוִּביָנה,  ֹחְכָמה  ֶׁשל 
ּוְבִהְתַחּבָרם ַיַחד ָּכֶזה: )יכוין במחשבה י"א ה"ה ו"י ה"ה( הּוא ִזּוּוג ֶעְליֹון, ְוַהֵׁשם 
ַהְמַחּבָרם הּוא ֵׁשם הוי"ה ּבִמּלּוי יודי"ן ָּכֶזה: )יכוין במחשבה יו"ד ה"י וי"ו ה"י( 
ַהְמַזֵוג  ִעָּלָאה  ֶחֶסד  ְוהּוא  ְכִּמְנַין "ֶחֶסד"  ְבִּגיַמְטִרַיה ע"ב,  ְוהּוא עֹוֶלה 
ִנְׁשַמת  יֵדי  ַעל  ַנֲעֶׁשה  ְוֶזה  ַמָּזָלא.  ַהִּנְקָרא  ְוהּוא  ָהֶעְליֹון,  ַהִּזּוּוג  ֶאת 
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ַהַּצִּדיק ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה ַּבִּביָנה. ְואּוַלי ֶׁשהּוא מ"ן ְּדִביָנה ַּכֲאֶׁשר נָבֵאר, 
ְוֶזה סֹוד "ַּכְך ָעָלה ְּבַמְחָׁשָבה":

ם אדנ"י  ְוֹאְמָנם ִּתְפֶאֶרת ּוַמִלכּות ֵהם, ֵׁשם ההוי"ה הּוא ַּבִּתְפֶאֶרת ְוְשֵׁ
ְוַהֵׁשם  ה"י(  ו"נ  ה"ד  י"א  במחשבה  )יכוין  ִיְהֶיה:  ַיַחד  ּוְבִהְתַחּבָרם  ַּבַּמְלכּות, 
ה"א  יו"ד  במחשבה  )יכוין  ָּכֶזה:  ֲאְלִפין  ּבִמּלּוי  הוי"ה  ֵׁשם  הּוא  ַהְמַחּבָרם 
וא"ו ה"א( ְוֶזה ַנֲעֶשה ַעל יֵדי ָהרּוח ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ְוֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ִהיא מ"ן 

ִּדיֵליּה:

ז"ל,  לּוִרָיא  ִיְצָחק  ַרֵּבינּו  ְּבֵׁשם  ז"ל,  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרֵּבינּו  ֵּבֵאר  ְועֹוד 
ַּבָּפסּוק "ּוְמִעיל ָקָטן ַּתֲעֶׂשה לֹו ִאּמֹו", ְּכֶׁשַהַּצִּדיק ִנְפָטר ִמן ָהעֹוָלם, 
הנר"ן ֶׁשּבֹו ִמָּצד עֹוַלם ָהֲאִצילּות עֹוִלים ְּבעֹוַלם ָהֲאִצילּות, ְוַהּנָׁשָמה 
ֶׁשּלֹו ִמַּצד ַהְּבִריָאה עֹוָלה ְּבַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ, ֶוֶנֶפׁש ַּדֲעִׂשָּיה ִנְׁשֶאֶרת ְּבָכל 
ּבִחינֹוֶתיָה ַעל ַהֶּקֶבר ֹּכל ְזַמן ְׁשַהָּבָׂשר ַקָּים, ְוַאַחר ֶׁשִּנְתַעֵּכל ַהָּבָׂשר 
ְוִנְׁשֲארּו ָהֲעָצמֹות ְלַבָּדם, ָאז ַּגם ַהֶּנֶפׁש עֹוֶלה ְּבַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ. ְוַההּוא 
ְּבִקְבָרא  ְּדִאְׁשַּתֲארּו  ַגְרֵמי  ְּבִאּנּון  ָּתִמיד  ִנְׁשַאר  ְּדַגְרֵמי  ֶהְבָלא  ְּדִאְקֵרי 
ַּכִּנְז' ַּבּזֹוַהר )פ' שלח לך(. ּוֵבאּור ֶנֶפׁש זֹו ְוכֹוחֹוֵתיֶהם ָהִעְנָין הּוא, ִּכי ִהֵנה 
ִנְקָרִאים  ֻּכָּלם  ְיִחיָדה,  ַחָּיה  ּוְנָׁשָמה  רּוח  ֲאִפילּו  ָהֲעִׂשָיה  ְּבִחיַנת  ֹּכל 
ֶנֶפׁש ִּבְכָללֹות ַּכּנֹוָדע. ֲהֹאְמָנם ַהְּבִחינֹות ֶׁשֵהם ִמַּצד ַהּמֹוִחין ְּדַגְדלּות 
ַהְּבִחינֹות  ֲאָבל  ַהָּבָׂשר,  ִעּכּול  ַאַחר  ְלַמְעָלה  עֹוִלים  ֵאּלּו  ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה, 
ֶׁשִּמַצד ֱאֹלִהים ְּדַקְטנּות ַּדֲעִׂשָּיה, ֵהם ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ָהְבָלא ְּדַגְרֵמי 
ורפ"ח ִנּצֹוִצין, ְוֵאּלּו ַהִּנְׁשָאִרים ַּבֶּקֶבר ַעל ָהֲעָצמֹות ַעד ְּתִחַּית ַהֵּמִתים, 
ְלִפי ֶׁשַהּמֹוִחין ֵאּלּו ֵהם ִמְּבִחיַנת ַקְטנּות, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֵהם ּבִחיַנת 

ֱאֹלִהים:

ְוִהֵּנה ַּדע, ִּכי ֶזה ֲהַבל ְּדַגְרֵמי ֵיׁש ּבֹו ב' ְּבִחינֹות ֶׁשֵהם ְּפִניִמּיּות ַהְמֻחָּבר 
ִּכי  ְוֹלא ּבתֹוָכם,  ַהַגְרֵמי,  ּוְבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות ַהחֹוֵפף ַעל  ַהַּגְרֵמי,  ְּבתֹוְך 
ְרֵמי ֵהם סֹוד הׁש"ך ִנּצֹוִצין ְּדַנְפקי ְמֹחְכָמה ְּדַהיינּו ָאַּבא, ֶזהּו  ֲהַבל ְּדגְַ
ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִהיא ִמַּצד  ַהִּמיָתה. ַאְך  ָּבֲעָצמֹות ַאַחר  ְמחּוָּבר ִחּבּור ַּגמּור 
ִאיָמא, חֹוֶפֶפת ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה ְּבסֹוד "ְוַנְפׁשו ָעָליו ֶּתֱאַבל"- "ָעָליו" 
ַדְייָקא, ִּכי ַגם ַאַחר ִמיָתה חֹוֶפֶפת ַעל ָהֲעָצמֹות ְוֹלא ְּבתֹוָכם, ְּכמֹו ֲהַבל 
ְּדַגְרֵמי ְּדִאְׁשָּתַאר ְּבִחּבּוָרא ּגֹו ַּגְרֵמי. ואע"פ ֶׁשּבֹּזַהר )דף ק"ע( ָאַמר ֶזה 
ַעל ַהֶּנֶפׁש, ַהַּכָּוָנה הּוא ַעל ֲהַבל ּדַגְרֵמי. ַעד ָּכאן ְדַבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבַרָכה:
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תפילה על ציון מרן הרב זיע"א
לרבינו הרי"ח הטוב )מלשון חכמים חלק ב' סימן כ"ב(

ָׁשלֹום ָעֶליָך, ֲאדֹוִני ַהַּצִּדיק מֹוְרנּו ְוַרֵּבינּו ְוַעֶטֶרת ֹראֶשנּו ַהָרב ָמְרְּדַכי 
ַנְפְׁשָך  ַעל  ָׁשלֹום  ִמְׁשָּכְבָך,  ַעל  ְוָׁשלֹום  ְלָך  ָׁשלֹום   , ַמָּזל  ֵּבן  ֶצַמח 
ּוְלָעְבדֹו  יֹוֵצְרָך  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ֶׁשָּזִכיָת  ַאְׁשֶריָך  ְוַהְּטהֹוָרה.  ַהְּקדֹוָׁשה 
ְׂשָכְרָך,  ָּגדֹול  ֵּכן  ַעל  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצֹוות  ְוָעִׂשיָת  אֹותֹו,  ּוְלִיְרָאה 
ָּפֶניָך  ִלְראֹות  ְוִנְחֶיה  ְוִנְזֶּכה  ֲעִמיָדְתָך,  ִויַמֵהר  ְּתִחָּיְתָך  ָיִחיׁש  ְוַהָּקָּב"ה 
ָמֵגן  ְותֹוָרְתָך  ָלנּו  ַיֲעמֹוד  ּוְזכּוְתָך  ָהָרִקיַע,  ְּכֹזַהר  ּוַמְזִהיִרים  ַהְּמִאיִרים 
ְיֹהוה  ֶאת  ְוַהָּׁשלֹום  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּוָרה  ִנְׁשָמְתָך  ְוִתְהֶיה  ַּבֲעֵדנּו, 
ַרְּננּו  ִמְׁשְּכבֹוָתם:  ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  ֱאֹלִהים:  יאהדונהי 

ַצִּדיִקים ַּבְיֹהוה יאהדונהי ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְּתִהָּלה: אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי 
ָּגלּוי  ָהַרֲחִמים,  ָאב  ָהֲאדֹוִנים,  ַוֲאדֹוֵני  ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון  ִׂשְמָחה:  ֵלב 
ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִּכי ָּבָׂשר ֲאַנְחנּו, ְוֵאין ָּבנּו ֹּכַח ְלַכֵּון ּוְלַיֵחד ִיחּוֵדי ְׁשמֹוֶתיָך 
ַהַּצִּדיִקים.  ִקְבֵרי  ַעל  ְּבִהְׁשַּתְּטחּות  ּוְלַזֵּוג  ְלַיֵחד  ָהְראּוִיים  ַהְּקדֹוִׁשים 
ְוַגם ֵאין ִאָּתנּו יֹוֵדַע ָׁשְרֵׁשי ַהִּיחּוִדים ְוזּוֵגי ַהִּמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְלָדְבָקא 
יאהדונהי  ְיֹהוה  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי  ֵּכן  ַעל  ְּברּוָחא:  ְורּוָחא  ְּבַנְפָׁשא  ַנְפָׁשא 
ְלַפֵניָך  ּוְרצּוַיה  ּוֶמקּוֵּבֶלת  ַחשּוַבה  ֵשִּתִהֵיה  ַאבֹוֵתינּו  ְוֶאֹלֵהי  ֶאֹלֵהינּו 
ִּביָאֵתנּו ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהֶּזה, ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו ְוִיַחְדנּו ַהִּיחּוִדים ְוזּוֵגי ַהִּמּדֹות 
ָעֵלינּו  ְלַהֲאִציל  ְּברּוָחא,  ְורּוָחא  ְּבַנְפָׁשא  ַנְפָׁשא  ִּבְדֵבקּות  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ֶנֶפׁש  ְוִתְתעֹוֵרר  יאהדונהי,  ְיֹהוה  ְוִיְרַאת  ַּדַעת  רּוַח  ּוְקֻדָּׁשה,  ָטֳהָרה  רּוַח 
ַהַּצִּדיק ַהֶּזה, מֹוְרנּו ְוַרֵּבינּו ְוַעֶטֶרת ֹראֶשנּו ַהָרב ָמְרְּדַכי ֶצַמח ֵּבן ַמָּזל 
ְלֵחן  ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ְוִנְזֶּכה  ְלָפֶניָך,  טֹוב  ְוַתְמִליץ  ָעֵלינּו,  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום: 

ִויֵהא ַרֲעָוא, ְּדִתְתַער ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ַהֶּזה מֹוְרנּו ְוַרֵּבינּו ְוַעֶטֶרת ֹראֶשנּו 
ַהָרב ָמְרְּדַכי ֶצַמח ֵּבן ַמָּזל, ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוַאְזָלא ְוָׁשאָטא ְלַגֵּבי ַאָבָהן 
ּוַמְצֵלי  ָּבֵעי  ְּדֲאָנא  ּוָבעּוָתא  ְצלֹוָתא  ְלהּו  ְלאֹוָדָעא  ֶחְברֹון,  ְּדִמיֵכי 
ְוֵתעֹול  ְּדַאָבָהן,  ִּבְזכּוָתא  ְוִתְתַעַּטר  ְוִתְתַחֵּבר  ַׁשְעָּתא.  ְּבַהאי  ּוִמְתַחֵּנן 
ְּבַההּוא ִּפְתָחא ְדֵּבַגן ֶעֵדן, ְואֹוָדָעא ְלרּוַח, ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע 
ִלְנָׁשָמה, ּוְנָׁשָמה אֹוָדָעא לקב"ה, ְוֻכְּלהּו ָּבָעאן ַרֲחֵמי ָעָלן, ְוַחס קב"ה 
ָעָלן ְּבִגיֵניהֹון. ּוְבִגין ְזכּוָתא ְּדֻכְּלהּו ַצִּדיַקָּיא ְּדָזכּו ְלִמַּדת ָּכבֹוד ִּדְלֵעָּלא, 
ִּדְמֵהיְמנּוָתא,  ִקְׁשָרא  ַקִּדיָׁשא,  ִקְׁשָרא  ִעָּלָאה,  ִקְׁשָרא  ִלְקֹׁשר  ְוַזכּו 
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ֻּכְּלהּו  ַּגָּבן  ְוִיְתַקְּימּון  ְּדַנֲחָלא,  ִמַּמּבּוָעא  ִּבְרָכאן  ָעָלן  ָיִריק  ְוהקב"ה 
ִּבְרָכאן ְּבִדיל ְׁשֵמיּה ַרָּבא:

ָאָּנא ְיֹהוה יאהדונהי, ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך 
ְוָדִוד  ְויֹוֵסף  ְוַאֲהֹרן  ְוַיֲעֹקב ּוֹמֶׁשה  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ּוְלַמַען ְזכּות  ַהָּגדֹול, 
ּוִפיְנָחס ּוְׁשֹלֹמה, ּוְלַמַען ְזכּות ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים, ּוְלַמַען ְזכּות 
ַהַּצִּדיק ַהֶּזה מֹוְרנּו ְוַרֵּבינּו ְוַעֶטֶרת ֹראֶשנּו ַהָרב ָמְרְּדַכי ֶצַמח ֵּבן ַמָּזל, 
ְוָתחּוס ְוַתְחֹמל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוְתַחֵּינּו ַחִּיים ֲאֻרִּכים 
טֹוִבים ּוְמֻתָּקִנים, ְוִתְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך, ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה 
ִמְּלָפֶניָך, ּוְתַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך, ּוֵמֹעֶׁשר ַמְּתנֹות ָיֶדיָך, ְותֹוֵרנּו ַהֶּדֶרְך 

ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ֵנֵלְך ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה, ַאֶמן:
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ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
ּכֹוְנֵנהו:

ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ְלטֹוב, ְוָאַמר: ִרּבֹון ָעְלִמין ְּדַאְנְּת הּוא ָחד ְוָלא 
ְּבֻחְׁשָּבן. ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין, ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין, ֵלית 
ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל. ַאְנְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין, ְוָקֵריָנן לֹון: 
ְוָעְלִמין  ִאְתַּגְלָין,  ְּדָלא  ְסִתיִמין  ָעְלִמין    - ְבהֹון  ְלַאְנָהָגא  ְסִפיָרן,  ֶעֶׂשר 
ְּדִאְתַּגְלָין. ּוְבהֹון ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבֵני ָנָׁשא. ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר לֹון, ּוְמַיֵחד 
לֹון. ּוְבִגין ְּדַאְנְּת ִמְּלָגאו, ָּכל ָמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֶעֶׂשר 
ַאְזִלין  ִאּנּון  ְסִפיָרן  ֶעֶׂשר  ְוִאֵּלין  ָּבְך.  ַאְפִריׁש  ְּכִאּלּו  ֵליּה  ִאְתַחִׁשיב    -
ְּכִסְדָרן - ַחד ָאִריְך, ְוָחד ָקֵצר, ְוַחד ֵּבינֹוִני. ְוַאְנְּת הּוא ְּדַאְנִהיג לֹון. ְוֵלית 
ְלבּוִׁשין  ִסְטָרא.  ִמָּכל  ְוָלא  ְלַתָּתא,  ְוָלא  ְלֵעיָּלא,  ָלא  ָלְך,  ְּדַאְנִהיג  ָמאן 
ַּתַּקְנְּת לֹון, ְּדִמַּנְיהּו ַפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא. ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקְנְּת לֹון 
ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּוָנא  ֲעֵליהֹון,  ִּדְמַכְסָין  ְלַגֵּבי ְלבּוִׁשין  ְּדִאְתְקִריאּו גּוָפא 

ָדא. 
ֶחֶסד - ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא. ְּגבּוָרה - ְדרֹוָעא ְׂשָמאָלא. ִּתְפֶאֶרת - ּגּוָפא. ֶנַצח 
ְוהֹוד - ְּתֵרין ׁשֹוִקין. ְיסֹוד - ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא, אֹות ְּבִרית ֹקֶדׁש. ַמְלכּות 
ִאיִהי ַמֲחָׁשָבה  ָחְכָמה -  מֹוָחא,  ָקֵריָנן ָלּה.  – ֶּפה, ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה 
ִמְּלָגאו. ִּביָנה – ִלָּבא, ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין. ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב: ַהִּנְסָּתרֹות 
ַל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו. ֶּכֶתר ֶעְליֹון -  ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות. ְוָעֵליּה ִאְתַמר: ַמִּגיד 
ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית. ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי. ִמְּלָגאו ִאיהּו אֹות יֹו"ד אֹות 
ְּדִאיָלָנא  ַׁשְקיּו  ִאיהּו  ֲאִצילּות.  ֹאַרח  ְּדִאיהּו  ֵה"א  ְואֹות  ָוא"ו  ֵה"א אֹות 

ִּבְדרֹועֹוי ְוַעְנּפֹוי. ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּו:
ִרּבֹון ָעְלִמין, ַאְנְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלֹות ְוִסַּבת ַהִּסּבֹות, ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא 
ַחִּיים  ְּדִאיהּו  ְלגּוָפא  ְּכִנְׁשְמָתא  ִאיהּו  ְנִביעּו  ְוַההּוא  ְנִביעּו.  ְּבַההּוא 
ּוְלַבר.  ִדְלָגאו  ַמה  ִמָּכל  ְּדגּוָפא  ִּדּיּוְקָנא  ְוֵלית  ִּדְמיֹון  ֵלית  ּוָבְך  ְלגּוָפא. 
ְוכֹוְכַבָּיא  ְוִסיֲהָרא,  ִׁשְמָׁשא    - ִמְּנהֹון  ְוַאַּפְקְּת  ְוַאְרָעא.  ְׁשַמָּיא  ּוָבָראָת 
ּוַמָּזֵלי. ּוְבַאְרָעא -  ִאיָלִנין ּוְדָׁשִאין, ְוִגְּנָתא ְדֵעֶדן, ְוִעְׂשִּבין, ְוֵחיָון ְועֹוִפין 
ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני ָנָׁשא. ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְּבהֹון ִעָּלִאין, ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון ְּבהֹון 
ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְוֵאיְך ִאְׁשְּתמֹוְדָען ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי, ְוֵלית ְּדָיַדע ָּבְך ְּכָלל. 
ּוַבר ִמָּנְך, ֵלית ִיחּוָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי. ְוַאְנְּת ִאְׁשְּתמֹוָדע ָאדֹון ַעל ֹּכָּלא. 
ְיִדיַע. ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָּיא.  ְוָכל ְסִפיָרן -  ָּכל ַחד ִאית ֵליּה ֵׁשם 
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ְיִדיַע ְּדַאְנְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן, ְוַאְנְּת הּוא  ְוַאְנְּת -  ֵלית ָלְך ֵׁשם 
ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו. ְוַכד ַאְנְּת ִּתְסַּתָּלק ִמְּנהֹון. ִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא 
ְבָלא ִנְׁשָמָתא. ַאְנְּת ַחִּכים, ְוָלאו ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא. ַאְנְּת הּוא ֵמִבין, ְוָלאו 
ִמִּביָנה ְיִדיָעא. ֵלית ָלְך ֲאָתר ְיִדיָעא. ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ֻּתְקָפְך ְוֵחיָלְך 
ִלְבֵני ָנָׁשא. ּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי, ְדִאינּון 
ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְּכפּום עֹוָבֵדיהֹון ִּדְבֵני ָנָׁשא. ִּדין -  ִאיהּו ְגבּוָרה. ִמְׁשָּפט 
-  ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶצֶדק -  ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא, ֹמאְזֵני ֶצֶדק -  ְּתֵרין 
ִאְתְנִהיג  ֵאיְך  ְלַאְחָזָאה  ֹּכָּלא  ְּבִרית.  אֹות    - ֶצֶדק  ִהין  ְקׁשֹוט.  ַסְמֵכי 
ִמְׁשָּפט  ְוָלאו  ִדין.  ְּדִאיהּו    - ְיִדיָעא  ֶצֶדק  ָלְך  ְּדִאית  ָלאו  ֲאָבל  ָעְלָמא. 
ְיִדיָעא -  ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדֹות ְּכָלל. קּום ִרִּבי ִׁשְמעֹון 
ְוִיְתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל ְיָדְך. ְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָלְך ְלַגָּלָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל 

ְיָדך, ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגָּלָאה ְלׁשּום ַּבר ָנׁש ַעד ְּכָען:
ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה  ַהְּגֻדָּלה  ְיֹהָוה  ְלָך  ְוָאַמר:  ָּפַתח  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ָקם 
ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד, ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְלָך ְיֹהָוה ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא 
ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ְּדֶחְברֹון  ְּדִמיִכין  ִאּנּון    - ְׁשָמעּו  ִעָּלִאין  ְלֹראׁש.  ְלֹכל 
ַצִּדיַקָּיא  ִאּנּון  ִאֵּלין   - ָעָפר  ְוַרְּננּו ׁשֹוְכֵני  ָהִקיצּו  ִמְּׁשַנְתכֹון.  ִאְּתָערּו    -
ִאּנּון  ְוָלאו  ֵער.  ְוִלִּבי  ְיֵׁשָנה  ֲאִני  ָּבּה:  ְּדִאְתַמר  ְדַההּוא  ִמִּסְטָרא  ְּדִאּנּון 
ֵמִתים. ּוְבִגין ָּדא ִאְתַמר ְבהֹון ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, 
ְיֵׁשָנה  ְּדִאיִהי  ִּדְׁשִכיְנָּתא,  ְלִאְּתָערּוָתא  ְוַרְּננּו  ָהִקיצּו    - ַוֲאָבָהן  ַאְנְּת 
ִמָּיד  ְבחֹוֵריהֹון.  ְוִׁשְנָּתא  ְדִמיִכין,  ֻּכְּלהּו  ַצִּדיַקָּיא  ְּכַען  ְּדַעד  ְבָגלּוָתא. 
קּום  ֵליּה:  ְוִייָמא  ְמֵהיְמָנא,  ַרְעָיא  ְלַגֵּבי  ָקִלין  ְּתַלת  ְׁשִכיְנָּתא  ָיִהיַבת 
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא - ְדָהא ֲעָלְך ִאְתַמר: קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק - ְלַגָּבאי ְּבַאְרָּבע 
ַאְתָון ִּדיֵליּה. ְוִייָמא ְבהֹון: ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי. ְדָהא - 
ַּתם ֲעֹוֵנְך ַּבת ִצּיֹון, ֹלא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך. ֶׁשֹראִׁשי ִנְמָלא ָטל. ַמאי ִנְמָלא 
ָטל? - ֶאָּלא ָאַמר ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא: ַאְנְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיֹוָמא ְדִאְתָחַרב 
ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ְּדָעאְלָנא ְּבֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלָנא ְבִיּׁשּוָבא? ָלאו ֲהִכי, ְּדָלא 
ִנְמָלא  ֶׁשֹראִׁשי  ִסיָמָנא:  ָלְך  ֲהֵרי  ְּבָגלּוָתא.  ְּדַאְנְּת  ִזְמָנא  ָּכל  ָעאְלָנא 
ַטל.  ִאיהּו  ִּדיָלּה  ְוַחִּיים  ִדיָלּה  ְׁשִלימּו  ְּבָגלּוָתא.  ְׁשִכיְנָתא  ֵה"א   - ָטל 
ְוָדא ִאיהּו: אֹות יֹו"ד אֹות ֵה"א אֹות ָוא"ו. ְואֹות ֵה"א -  ִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא, 
ְדָלא ֵמֻחְׁשָּבן ט"ל, ֶאָּלא אֹות יֹו"ד אֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו, ִּדְסִליקּו ַאְתָון 
ִעָּלִאין.  ְמקֹוִרין  ְּדָכל  ִמְּנִביעּו  ִלְׁשִכיְנָּתא,  ַמְלָיא  ְּדִאיִהי  ָט"ל.  ְלֻחְׁשָּבן 
ִמַּיד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקִּדיִׁשין ִעֵּמיּה. ַעד ָּכאן ָרָזא ְדִיחּוָדא. 

ָּברּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:
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ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ִּכי 
ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי: ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר 
ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  ֹלא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְּדָבֶרָך: 
ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי: ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר:

ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך 
ַחֵּיִני: ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך ֹלא ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיֹהָוה 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: ַרִּבים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך ֹלא ָנִטיִתי: ָרִאיִתי ֹבְגִדים 
ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרְתָך ֹלא ָׁשָמרּו: ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיֹהָוה 

ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: ֹראׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך:

ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: ָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  ִּכְדָבֶרָך: 
ִמְצֹוֶתיָך  ֶּדֶרְך  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיֹהָוה  ְבֵעְדֹוֶתיָך  ָּדַבְקִּתי  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 

ָארּוץ ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי:

ֵלאֹמר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ְיֵמי  ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני: ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: ַּכָּמה 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר ֹלא  ִלי  ָּכרּו  ְבֹרְדַפי ִמְׁשָּפט:   ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶּדָך 
ְכתֹוָרֶתָך: ָּכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ 

ַוֲאִני ֹלא ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפיָך:

ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו 
ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: ָיַדְעִּתי ְיֹהָוה ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: ְיִהי 
ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ִּכי תֹוָרְתָך 
ַׁשֲעֻׁשָעי: ֵיֹבׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: ָיׁשּובּו ִלי 

ְיֵרֶאיָך ְוֹיְדֵעי ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש:
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ַצִּדיק ַאָּתה ְיֹהָוה ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיָך:  ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד:  
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי: ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך 
ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶתיָך  ֶצֶדק  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך 

ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ִּכי 
ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי: ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר 
ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  ֹלא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְּדָבֶרָך: 
ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי: ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר:

ֶחְלִקי ְיֹהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך: ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ֵעֹדֶתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ִלְׁשֹמר ִמְצֹוֶתיָך: ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי: ֲחצֹות ַלְיָלה 
ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום 

ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: ַחְסְּדָך ְיֹהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:

ַּבֶּמה ְיַזֶּכה-ַּנַער ֶאת-ָאְרחֹו, ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶרָך: ְּבָכל-ִלִּבי ְדַרְׁשִּתיָך, ַאל-
ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצֹוֶתיָך: ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתָך, ְלַמַען ֹלא ֶאֱחָטא-ָלְך: ָּברּוְך 
ְּבֶדֶרְך  ִמְׁשְּפֵטי-ִפיָך:  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי,  ִּבְׂשָפַתי  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה,  ַאָּתה 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה,  ְּבִפּקּוֶדיָך  ָּכל-הֹון:  ְכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹוֶתיָך 

ְּבֻחֹּקֶתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁשע, ֹלא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך:

ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך, ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה, ִלְׁשֹמר ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך: ַנֲעֵניִתי ַעד-ְמֹאד, ְיהָוה ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה-ָנא ְיהָוה, 
ָנְתנּו  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד,  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ִּכי- ְלעֹוָלם,  ֵעְדֹוֶתיָך  ָנַחְלִּתי  ָתִעיִתי:  ֹלא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי,  ַּפח  ְרָׁשִעים 

ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה: ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

ָמה-ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך, ָּכל-ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך, 
ִלי:  ִׂשיָחה  ֵעְדֹוֶתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי,  ִמָּכל-ְמַלְּמַדי  ִהיא-ִלי:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַרְגָלי,  ָּכִלאִתי  ָרע  ִמָּכל-ֹאַרח  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן,  ִמְּזֵקִנים 
ַמה- הֹוֵרָתִני:  ִּכי-ַאָּתה  ֹלא-ָסְרִּתי,  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשֹמר  ְלַמַען 
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ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי: ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן, ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי 
ָּכל-ֹאַרח ָׁשֶקר:

ִיַחְלָּתִני: ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי, ִּכי ִאְמָרְתָך  ְזֹכר-ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך,ַעל ֲאֶׁשר 
ִחָּיְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד-ְמֹאד, ִמּתֹוָרְתָך ֹלא ָנִטיִתי: ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטיָך 
ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים,  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ְזִמרֹות ָהיּו-ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה, ָוֶאְׁשְמָרה 

ּתֹוָרֶתָך: ֹזאת ָהְיָתה-ִּלי, ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי:

ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך,  ָוֹדר  ְלֹדר  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב  ְּדָבְרָך  ְיהָוה,  ְלעֹוָלם 
תֹוָרְתָך  לּוֵלי  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי  ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך,  ַוַּתֲעֹמד: 
ַׁשֲעֻׁשָעי, ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי: ְלעֹוָלם ֹלא-ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדיָך, ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: 
ְלָך-ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני, ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני, ֵעֹדֶתיָך 

ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל-ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ, ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

תהילים קיט: אותיות 'נשמה'

ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשֹמר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר 
ִצְדֶקָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיֹהָוה ַחֵּיִני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיֹהָוה 
ָנְתנּו  ָׁשָכְחִּתי:  ֹלא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 

ִלִּבי ֵהָּמה: ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי: ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא 
ָׁשָלל ָרב: ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך 
ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ֵעֹדֶתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצֹוֶתיָך  ְיֹהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי 

ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך:

ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתָך ִּכי 
ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי: ִמְּזֵקִנים 
ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר 
ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  ֹלא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְּדָבֶרָך: 
ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי: ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר:
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תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיֹהָוה  הֹוֵרִני 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל ֵלב: ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: ַהט ִלִּבי 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדֹוֶתיָך  ֶאל 
ָהֵקם ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי ִּכי 

ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני:

קדיש
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )אמן(: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך 
ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  )אמן(:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה. 
ְיֵהא  )אמן(:  ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ּוִבְזַמן ָקִריב  ַּבֲעָגָלא  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבַחֵּיי ְדֹכל ֵּבית 
ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּׂשא.  ְוִיְתרֹוַמם. 
ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  ְלֵעיָּלא  )אמן(:  הּוא. 
ְׁשַמָּיא.  ִמן  ַרָּבא  ְׁשָלָמא  ְיֵהא  )אמן(:  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא  ַּדֲאִמיָרן 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה 
ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום 
ִיְׂשָרֵאל   ַעּמֹו  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו.  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  ְּבַרֲחָמיו  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו. 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:

משניות אותיות 'מרדכי צמח'
מועד קטן פרק ב

)א( ִמי ֶׁשָהַפְך ֶאת ֵזיָתיו ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו ֹאֶנס, אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו פֹוֲעִלים, 
ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהּמֹוֵעד.  ְלַאַחר  ּוַמִּניָחּה  ִראׁשֹוָנה  קֹוָרה  טֹוֵען 

יֹוֵסי אֹוֵמר, זֹוֵלף ְוגֹוֵמר ְוָגף ְּכַדְרּכֹו:
)ב( ְוֵכן ִמי ֶׁשָהָיה ֵיינֹו ְּבתֹוְך ַהּבֹור ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו ֹאֶנס, אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו 
אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  יֹוֵסי.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְּכַדְרּכֹו.  ְוָגף  ְוגֹוֵמר  זֹוֵלף  פֹוֲעִלים, 

עֹוֶׂשה לֹו ִלּמּוִדים, ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ַיְחִמיץ:
ַהִּמְׁשָרה  ִמן  ִפְׁשָּתנֹו  ְוׁשֹוֶלה  ַהַּגָּנִבים  ִמְּפֵני  ֵּפרֹוָתיו  ָאָדם  ַמְכִניס  )ג( 
ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ֹתאַבד, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיַכֵּון ֶאת ְמַלאְכּתֹו ַבּמֹוֵעד. ְוֻכָּלן ִאם 

ִּכְּונּו ְמַלאְכָּתן ַּבּמֹוֵעד, ֹיאֵבדּו:
)ד( ֵאין לֹוְקִחין ָּבִּתים, ֲעָבִדים ּוְבֵהָמה, ֶאָּלא ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד, אֹו ְלֹצֶרְך 
ַהּמֹוֵכר, ֶׁשֵאין לֹו ַמה ֹּיאַכל. ֵאין ְמַפִּנין ִמַּבִית ְלַבִית, ֲאָבל ְמַפֶּנה הּוא 
ַלֲחֵצרֹו. ֵאין ְמִביִאין ֵּכִלים ִמֵּבית ָהֻאָּמן. ְוִאם חֹוֵׁשׁש ָלֶהם, ְמַפָּנן ְלָחֵצר 

ַאֶחֶרת:
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ְמַעִּבין.  ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּבַּקׁש.  ַהְּקִציעֹות  ֶאת  ְמַחִּפין  )ה( 
ַהַּצָּיִדין  ַהּמֹוֵעד.  ְלֹצֶרְך  ְּבִצְנָעה  מֹוְכִרים  ְוֵכִלים,  ְּכסּות  ֵפרֹות,  מֹוְכֵרי 
ְוַהָּדׁשֹוׁשֹות ְוַהָּגרֹוסֹות, עֹוִׂשין ְּבִצְנָעה ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ֵהם ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמן:

חולין פרק יא
ְוֶׁשֹּלא  ַהַּבִית  ִּבְפֵני  ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָּבָאֶרץ  נֹוֵהג  ַהֵּגז  ֵראִׁשית  )א( 
ִבְפֵני ַהַּבִית, ְּבֻחִּלין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקָּדִׁשין. ֹחֶמר ַּבְּזרֹוַע ּוַבְּלָחַיִים ּוַבֵּקָבה 
ּוַבֹּצאן,  ַּבָּבָקר  נֹוֲהִגים  ְוַהֵּקָבה  ְוַהְּלָחַיִים  ֶׁשַהְּזרֹוַע  ַהֵּגז,  ֵמֵראִׁשית 
ַּבְּמֻרֶּבה ּוַבּמּוָעט. ְוֵראִׁשית ַהֵּגז, ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ָבְרֵחלֹות, ְוֵאינֹו נֹוֵהג 

ֶאָלא ַבְמֻרֶּבה:
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְרֵחלֹות,  ְׁשֵּתי  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ְמֻרֶּבה,  הּוא  ְוַכָּמה  )ב( 
"ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת ָּבָקר ּוְׁשֵּתי ֹצאן". ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ָחֵמׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְרֵחלֹות  ָחֵמׁש  אֹוֵמר,  ַהְרִּכיָנס  ֶּבן  דֹוָסא  ַרִּבי  ֲעׂשּויֹות".  ֹצאן  "ָחֵמׁש 
אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַהֵּגז.  ְּבֵראִׁשית  ַחָּיבֹות  ּוְפָרס,  ָמֶנה  ָמֶנה  ּגֹוְזזֹות 
ָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ָּכל ֶׁשֵהן. ְוַכָּמה נֹוְתִנין לֹו, ִמְׁשַקל ָחֵמׁש ְסָלִעים 
ִּביהּוָדה, ֶׁשֵהן ֶעֶׂשר ְסָלִעים ַּבָּגִליל, ְמֻלָּבן ְוֹלא צֹוִאי, ְּכֵדי ַלֲעׁשֹות ִמֶּמּנּו 
ֶּבֶגד ָקָטן, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּתֶּתן לֹו", ֶׁשְּיֵהא בֹו ְּכֵדי ַמָּתָנה. ֹלא ִהְסִּפיק ִלְּתנֹו 
לֹו ַעד ֶׁשְּצָבעֹו, ָּפטּור. ִלְּבנֹו ְוֹלא ְצָבעֹו, ַחָּיב. ַהּלֹוֵקַח ֵּגז ֹצאנֹו ֶׁשל ָנְכִרי, 
ַהּמֹוֵכר  ִׁשֵּיר,  ִאם  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ֹצאנֹו  ֵּגז  ַהּלֹוֵקַח  ַהֵּגז.  ֵמֵראִׁשית  ָּפטּור 
ַחָּיב. ֹלא ִׁשֵּיר ַהּלֹוֵקַח ַחָּיב. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ִמיִנין, ְׁשחּופֹות ּוְלָבנֹות, ָמַכר 
לֹו ְׁשחּופֹות ֲאָבל ֹלא ְלָבנֹות, ְזָכִרים ֲאָבל ֹלא ְנֵקבֹות, ֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמֹו 

ְוֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמֹו:

סנהדרין פרק א
)א( ִּדיֵני ָממֹונֹות, ִּבְׁשלָׁשה. ְּגֵזלֹות ַוֲחָבלֹות, ִּבְׁשלָׁשה. ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק, 
ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה, ִּבְׁשלָׁשה. ָהאֹוֵנס ְוַהְמַפֶּתה 
ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע, ִּבְׁשלָׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוִציא 

ֵׁשם ַרע,ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות:
)ב( ַמּכֹות, ִּבְׁשלָׁשה. ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָאְמרּו, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה. 
ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ִּבְׁשלָׁשה,  ַהָּׁשָנה,  ִעּבּור  ִּבְׁשלָׁשה.  ַהֹחֶדׁש,  ִעּבּור 
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִּבְׁשלָׁשה ַמְתִחיִלין, ּוַבֲחִמָּׁשה נֹוְׂשִאין 

ְונֹוְתִנין, ְוגֹוְמִרין ְּבִׁשְבָעה. ְוִאם ָּגְמרּו ִבְׁשלָׁשה, ְמֻעֶּבֶרת:
ְוַרִּבי  ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה, ִּבְׁשלָׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון.  ְזֵקִנים  )ג( ְסִמיַכת 
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ְרָבִעי  ֶנַטע  ִּבְׁשלָׁשה.  ְוַהֵּמאּוִנין,  ַהֲחִליָצה  ַּבֲחִמָּׁשה.  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה 
ִּבְׁשלָׁשה.  ַהֶהְקֵּדׁשֹות,  ִּבְׁשלָׁשה.  ְידּוִעין,  ָּדָמיו  ֶׁשֵאין  ֵׁשִני  ּוַמֲעֵׂשר 
ֹּכֵהן.  ֵמֶהן  ֶאָחד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִּבְׁשלָׁשה.  ַהִּמַּטְלְטִלין,  ָהֲעָרִכין 

ְוַהַּקְרָקעֹות, ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן:
ְּבֶעְׂשִרים  ְוַהִּנְרָּבע,  ָהרֹוֵבַע  ּוְׁשלָׁשה.  ְּבֶעְׂשִרים  ְנָפׁשֹות,  ִּדיֵני  )ד( 
"ְוֶאת  ְואֹוֵמר  ַהְּבֵהָמה",  ְוֶאת  ָהִאָּׁשה  ֶאת  "ְוָהַרְגָּת  ֶׁשֶנֱאַמר  ּוְׁשלָׁשה, 
"ַהּׁשֹור  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְׁשלָׁשה,  ְּבֶעְׂשִרים  ַהִּנְסָקל,  ׁשֹור  ַּתֲהֹרגּו".  ַהְּבֵהָמה 
ַהְּזֵאב  ַהּׁשֹור.  ִמיַתת  ָּכְך  ַהְּבָעִלים  ְּכִמיַתת  יּוָמת"-  ְּבָעָליו  ְוַגם  ִיָּסֵקל 
ְוָהֲאִרי, ַהֹּדב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס ְוַהָּנָחׁש, ִמיָתָתן ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה. ַרִּבי 
ִמיָתָתן  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָזָכה.  ְלָהְרָגן,  ַהּקֹוֵדם  ָּכל  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 

ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה:
)ה( ֵאין ָּדִנין ֹלא ֶאת ַהֵּׁשֶבט ְוֹלא ֶאת ְנִביא ַהֶּׁשֶקר ְוֹלא ֶאת ֹּכֵהן ָּגדֹול, 
ְלִמְלֶחֶמת  מֹוִציִאין  ְוֵאין  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ֵבית  ִּפי  ַעל  ֶאָּלא 
ַעל  מֹוִסיִפין  ֵאין  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ֵבית  ִּפי  ַעל  ֶאָּלא  ָהְרׁשּות, 
ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין עֹוִׂשין 
ֵאין  ְוֶאָחד.  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ֵבית  ִּפי  ַעל  ֶאָּלא  ַלְּׁשָבִטים,  ַסְנֶהְדָריּות 
עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין עֹוִׂשין 

ִעיר ַהִּנַּדַחת ַּבְּסָפר, ְוֹלא ָׁשלׁש, ֲאָבל עֹוִׂשין ַאַחת אֹו ְׁשָּתִים:
ֶעְׂשִרים  ֶׁשל  ּוְקַטָּנה  ְוֶאָחד,  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ָהְיָתה  ְגדֹוָלה  ַסְנֶהְדֵרי  )ו( 
"ֶאְסָפה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֶאָחד,  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ֶׁשִהיא  ַלְּגדֹוָלה  ּוִמַּנִין  ּוְׁשלָׁשה. 
ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל", ּומֶׁשה ַעל ַּגֵּביֶהן, ֲהֵרי ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִׁשְבִעים. ּוִמַּנִין ַלְּקַטָּנה ֶׁשִהיא ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה", ֵעָדה ׁשֹוֶפֶטת ְוֵעָדה ַמֶּצֶלת, 
ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים. ּוִמַּנִין ָלֵעָדה ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַעד ָמַתי ָלֵעָדה 
ָהָרָעה ַהֹּזאת", ָיְצאּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב. ּוִמַּנִין ְלָהִביא עֹוד ְׁשלָׁשה, ִמַּמְׁשַמע 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרעֹות", ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֶׁשֶאְהֶיה ִעָּמֶהם 
ְלטֹוָבה, ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר "ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹות", ֹלא ְכַהָּטָיְתָך ְלטֹוָבה 
ִּפי  ַעל  ְלָרָעה  ַהָטָיְתָך  ֶאָחד,  ִּפי  ַעל  ְלטֹוָבה  ַהָּטָיְתָך  ְלָרָעה.  ַהָּטָיְתָך 
ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקּול, מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ֶאָחד, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשלָׁשה. ְוַכָּמה ְיֵהא ָבִעיר ּוְתֵהא ְראּוָיה ְלַסְנֶהְדִרין, ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. ַרִּבי 

ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ָמאַתִים ּוְׁשלִׁשים, ְּכֶנֶגד ָׂשֵרי ֲעָׂשרֹות:

ברכות פרק ו
)א( ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹות. ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ, 
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חּוץ ִמן ַהַּיִין, ֶׁשַעל ַהַּיִין אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן. ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ אֹוֵמר 
ַהּמֹוִציא  אֹוֵמר  הּוא  ַהַּפת  ֶׁשַעל  ַהַּפת,  ִמן  חּוץ  ָהֲאָדָמה,  ְּפִרי  ּבֹוֵרא 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהֲאָדָמה.  ְּפִרי  ַהְיָרקֹות אֹוֵמר ּבֹוֵרא  ְוַעל  ָהָאֶרץ.  ִמן  ֶלֶחם 

אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדָׁשִאים:
)ב( ֵּבַרְך ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ָיָצא. ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ 

ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ, ֹלא ָיָצא. ַעל ֻּכָּלם ִאם ָאַמר ֶׁשַהֹּכל- ָיָצא:
ְוַעל  ַהֹחֶמץ  ַעל  ֶׁשַהֹּכל.  אֹוֵמר  ָהָאֶרץ  ִמן  ִּגּדּולֹו  ֶׁשֵאין  ָּדָבר  ַעל  )ג( 
ְוַעל  ַהְּגִביָנה  ְוַעל  ֶהָחָלב  )ַעל  ֶׁשַהֹּכל  אֹוֵמר  ַהּגֹוַבאי  ְוַעל  ַהּנֹוְבלֹות 
ֵאין  ְקָלָלה  ִמין  ָּכל ֶׁשהּוא  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ֶׁשַהֹּכל(.  ַהֵּביִצים אֹוֵמר 

ְמָבְרִכין ָעָליו:
)ד( ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרֵּבה, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִמִּמין 
ִׁשְבָעה, ְמָבֵרְך ָעָליו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶׁשִּיְרֶצה:
)ה( ֵּבַרְך ַעל ַהַּיִין ֶׁשִּלְפֵני ַהָּמזֹון, ָּפַטר ֶאת ַהַּיִין ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון. ֵּבַרְך 
ַעל ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשִּלְפֵני ַהָּמזֹון, ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון. ֵּבַרְך 
ַעל ַהַּפת, ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת ַעל ַהַּפְרֶּפֶרת, ֹלא ָפַטר ֶאת ַהַּפת. ֵּבית 

ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַאף ֹלא ַמֲעֵׂשה ְקֵדָרה:
)ו( ָהיּו יֹוְׁשִבין, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו. ֵהֵסּבּו, ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלֻכָּלן. 
ָּבא ָלֶהם ַיִין ְּבתֹוְך ַהָּמזֹון, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו. ְלַאַחר ַהָּמזֹון, 
ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלֻכָּלם. ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהֻּמְגָמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְמִביִאין 

ֶאת ַהֻּמְגָמר ֶאָּלא ְלַאַחר ַהְּסֻעָּדה:
)ז( ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח ַּבְּתִחָּלה ּוַפת ִעּמֹו, ְמָבֵרְך ַעל ַהָּמִליַח ּופֹוֵטר 
ֶאת ַהַּפת, ֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשהּוא ִעָּקר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה, 

ְמָבֵרְך ַעל ָהִעָּקר ּופֹוֵטר ֶאת ַהְּטֵפָלה:
ְּבָרכֹות,  ָׁשלׁש  ַאֲחֵריֶהן  ְמָבֵרְך  ְוִרּמֹוִנים,  ֲעָנִבים  ְּתֵאִנים  ָאַכל  )ח( 
ָׁשלׁש(.  )ֵמֵעין  ַאַחת  ְּבָרָכה  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ַּגְמִליֵאל.  ַרָּבן  ִּדְבֵרי 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ָאַכל ֶׁשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו, ְמָבֵרְך ַאֲחָריו ָׁשלׁש 
ְּבָרכֹות. ַהּׁשֹוֶתה ַמִים ִלְצָמאֹו, אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו. ַרִּבי ַטְרפֹון 

אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות:

יומא פרק ח
)א( יֹום ַהִּכּפּוִרים ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתָּיה ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת 
ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה. ְוַהֶּמֶלְך ְוַהַּכָּלה ִיְרֲחצּו ֶאת ְּפֵניֶהם. ְוֶהָחָיה 

ִתְנעֹול ֶאת ַהַּסְנָּדל, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין:
)ב( ָהאֹוֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, ְוַהּׁשֹוֶתה ְמֹלא ֻלְגָמיו, 
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ַחָּיב. ְוָכל ָהֳאָכִלין ִמְצָטְרִפין ְלַכּכֹוֶתֶבת. ָּכל ַהַּמְׁשִקין ִמְצָטְרִפין ִלְמֹלא 
ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים:

ָאַכל  ֶאָחת.  ַחָּטאת  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו  ֶאָחד,  ְּבֶהְעֵלם  ְוָׁשָתה  ָאַכל  )ג( 
ְוָעָׂשה ְמָלאָכה, ַחָּיב ְׁשֵּתי ַחָּטאֹות. ָאַכל ֳאָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה ִציר אֹו ֻמְרָיס, ָּפטּור:
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֲאָבל ְמַחְּנִכין אֹוָתם  ֵאין ְמַעִּנין אֹוָתן  )ד( ַהִּתינֹוקֹות, 

ִלְפֵני ָׁשָנה ְוִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהיּו ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות:
חֹוֶלה  ַנְפָׁשּה.  ֶׁשָּתִׁשיב  ַעד  אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין  ֶׁשֵהִריָחה,  ֻעְּבָרה  )ה( 
ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ְּבִקיִאין. ְוִאם ֵאין ָׁשם ְּבִקיִאין, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל 

ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשֹּיאַמר ַּדי:
)ו( ִמי ֶׁשֲאָחזֹו ֻבְלמֹוס, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֲאִפּלּו ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו 
ֶׁשלֹו,  ָּכֵבד  ֵמֲחַצר  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֵאין  ֶכֶלב ׁשֹוֶטה,  ֶׁשְנָׁשכֹו  ִמי  ֵעיָניו. 
ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמִּתיר. ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש, ַהחֹוֵׁשׁש 
ִּבְגרֹונֹו, ִמִּטיִלין לֹו ַסם ְּבתֹוְך ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק ְנָפׁשֹות, 

ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:
)ז( ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמֹּפֶלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם ָסֵפק ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי 
ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק ִיְׂשָרֵאל, ְמַפְקִחין ָעָליו ֶאת ַהָּגל. ְמָצאּוהּו 

ַחי, ְמַפְּקִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיִּניחּוהּו:
ְמַכְּפִרין ִעם  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ִמיָתה  ְמַכְּפִרין.  ַוַּדאי  ְוָאָׁשם  )ח( ַחָּטאת 
ֹלא  ְוַעל  ֲעֵׂשה  ַעל  ַקּלֹות  ֲעֵברֹות  ַעל  ְמַכֶּפֶרת  ַהְּתׁשּוָבה  ַהְּתׁשּוָבה. 

ַתֲעֶׂשה. ְוַעל ַהֲחמּורֹות ִהיא תֹוָלה ַעד ֶׁשָּיבֹוא יֹום ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר:
ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר,  )ט( 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות 
ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין 
ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו 
ָּדַרׁש ַרִּביֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, "ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ִּתְטָהרּו", ֲעֵברֹות 
ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 
ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין 
ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם". ְואֹוֵמר 
"ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְיָי", ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
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משנה מסכת פרה פרק ט
ַיֶּזה  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶׁשֵהן,  ָּכל  ַמִים  ְלתֹוָכּה  ֶׁשָּנַפל  ְצלֹוִחית  )א( 
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַטל,  ְלתֹוָכּה  ָיַרד  ּפֹוְסִלין.  ַוֲחָכִמים  ַהָּזיֹות.  ְׁשֵּתי 
ַמְׁשִקין  ְלתֹוָכּה  ָנַפל  ּפֹוְסִלין.  ַוֲחָכִמים  עֹוֶלה.  ְוַהַּטל  ַּבַחָּמה  ַיִּניֶחָּנה 
ּוֵמי ֵפרֹות, ְיָעֶרה ְוָצִריְך ְלַנֵּגב. ְּדיֹו, קֹומֹוס, ְוַקְנַקְנּתֹום, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא 

רֹוֵׁשם, ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַנֵּגב:
ַמְרֵאיֶהם,  ְוִנְתַּבְּקעּו, אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו  ּוְרָמִׂשים  ָנַפל ְלתֹוָכּה ְׁשָקִצים  )ב( 
ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. ַרִּבי 
ֶׁשַּבְּתבּוָאה,  ְוַהִּכָּנה  ַהִּדיָרה  אֹוְמִרים,  ַיֲעֹקב  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  ִׁשְמעֹון 

ְּכֵׁשִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵלָחה:
חּוץ  ּפֹוְסִלין,  ָהעֹופֹות  ָּכל  ְּפסּוִלין.  ַחָּיה,  אֹו  ְּבֵהָמה  ֵמֶהן  ָׁשָתת  )ג( 
ִמן  ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ  ִמְּפֵני ֶׁשִהיא מֹוֶצֶצת. ָּכל ַהְּׁשָרִצים  ַהּיֹוָנה,  ִמן 
ִמְּפֵני  ַהָּנָחׁש,  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף  ַרָּבן  ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמֶּלֶקת.  ַהֻחְלָּדה, 

ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהַעְכָּבר:
ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּפסּול.  ַרִּבי  ִלְׁשּתֹות,  ֵמי ַחָּטאת  ַעל  )ד( ַהחֹוֵׁשב 
ְּבַמִים  ְדָבִרים ֲאמּוִרים,  ַּבֶּמה  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּכֶׁשַּיֶּטה.  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, 
ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה. ְוִאם ִּגְרֵּגר, ָּכֵׁשר:
ַּתָּקָלה  ַיֲעֵׂשם  ֶׁשֹּלא  ְּבִטיט,  ְיַגְּבֵלם  ֹלא  ֶׁשִּנְפְסלּו,  ַחָּטאת  ֵמי  )ה( 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּבְטלּו. ָּפָרה ֶׁשָּׁשָתת ֵמי ַחָּטאת, ְּבָׂשָרּה  ַרִּבי  ַלֲאֵחִרים. 

ָטֵמא ֵמֵעת ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה:
)ו( ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, ֹלא ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוֹלא ְיִׁשיֵטם 
ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְוֹלא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. ֲאָבל עֹוֵבר הּוא 
ַּבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת ּוְבָיָדיו ְּכִלי ֵריָקם ַהָּטהֹור 

ְלַחָּטאת, ּוְבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשין:
)ז( ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבֵאֶפר ִמְקֶלה, הֹוְלִכין ַאַחר ָהֹרב ִלַּטֵּמא, ְוֵאין 

ְמַקְּדִׁשין ּבֹו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן:
)ח( ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 
ֶאת  ְמַטְּמִאים  ִנְטְמאּו,  ְבגּופֹו.  ְוֹלא  ְבָיָדיו  ֹלא  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ְוֶאת 
ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, ְּבָיָדיו, ֲאָבל ֹלא 

ְבגּופֹו:
)ט( ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ְלַקֵּדׁש, ְמַטְּמִאין 
ְבָיָדיו  ֹלא  ְלַחָּטאת,  ַהָּטהֹור  ֶאת  ּוְבגּופֹו.  ִלְתרּוָמה,ְּבָיָדיו  ַהָּטהֹור  ֶאת 

ְוֹלא ְבגּופֹו:
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מועד קטן פרק ב
)א( ִמי ֶׁשָהַפְך ֶאת ֵזיָתיו ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו ֹאֶנס, אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו )פֹוֲעִלים(, 
ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהּמֹוֵעד.  ְלַאַחר  ּוַמִּניָחּה  ִראׁשֹוָנה  קֹוָרה  טֹוֵען 

יֹוֵסי אֹוֵמר, זֹוֵלף ְוגֹוֵמר ְוָגף ְּכַדְרּכֹו:
)ב( ְוֵכן ִמי ֶׁשָהָיה ֵיינֹו ְּבתֹוְך ַהּבֹור ְוֵאְרעֹו ֵאֶבל אֹו ֹאֶנס, אֹו ֶׁשִהְטעּוהּו 
ְיהּוָדה אֹוֵמר  ַרִּבי  יֹוֵסי.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְּכַדְרּכֹו.  ְוָגף  ְוגֹוֵמר  זֹוֵלף  )פֹוֲעִלים(, 

עֹוֶׂשה לֹו ִלּמּוִדים, ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ַיְחִמיץ:
ַהִּמְׁשָרה  ִמן  ִפְׁשָּתנֹו  ְוׁשֹוֶלה  ַהַּגָּנִבים  ִמְּפֵני  ֵּפרֹוָתיו  ָאָדם  ַמְכִניס  )ג( 
ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא ֹתאַבד, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ְיַכֵּון ֶאת ְמַלאְכּתֹו ַבּמֹוֵעד. ְוֻכָּלן ִאם 

ִּכְּונּו ְמַלאְכָּתן ַּבּמֹוֵעד, ֹיאֵבדּו:
)ד( ֵאין לֹוְקִחין ָּבִּתים, ֲעָבִדים ּוְבֵהָמה, ֶאָּלא ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד, אֹו ְלֹצֶרְך 
ַהּמֹוֵכר, ֶׁשֵאין לֹו ַמה ֹּיאַכל. ֵאין ְמַפִּנין ִמַּבִית ְלַבִית, ֲאָבל ְמַפֶּנה הּוא 
ַלֲחֵצרֹו. ֵאין ְמִביִאין ֵּכִלים ִמֵּבית ָהֻאָּמן. ְוִאם חֹוֵׁשׁש ָלֶהם, ְמַפָּנן ְלָחֵצר 

ַאֶחֶרת:
ְמַעִּבין.  ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּבַּקׁש.  ַהְּקִציעֹות  ֶאת  ְמַחִּפין  )ה( 
ַהַּצָּיִדין  ַהּמֹוֵעד.  ְלֹצֶרְך  ְּבִצְנָעה  מֹוְכִרים  ְוֵכִלים,  ְּכסּות  ֵפרֹות,  מֹוְכֵרי 
ְוַהָּדׁשֹוׁשֹות ְוַהָּגרֹוסֹות, עֹוִׂשין ְּבִצְנָעה ְלֹצֶרְך ַהּמֹוֵעד. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ֵהם ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמן:

שבת פרק כב
ְואֹוֵמר  ְסֻעּדֹות,  ָׁשלׁש  ְמזֹון  ֵהיֶמָּנה  ַמִּציִלין  ֶׁשִּנְׁשְּבָרה,  ָחִבית  )א( 
ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסֹּפג.  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ָלֶכם,  ְוַהִּצילּו  ּבֹואּו  ַלֲאֵחִרים, 
ַהֵּפרֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמְׁשִקין, ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ְלַמְׁשִקין,  ְוִאם  ֻמָּתר,  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ָלֳאָכִלין,  ִאם  אֹוֵמר, 
ָאסּור. ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרים. ְוַרִּבי 

ֶאִליֶעֶזר ַמִּתיר:
ְוָכל  ַּבַּׁשָּבת,  ְבַחִּמין  אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ַׁשָּבת,  ֵמֶעֶרב  ְבַחִּמין  ֶׁשָּבא  ָּכל  )ב( 
ֶׁשֹּלא ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, חּוץ ִמן 

ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ְגַמר ְמַלאְכָּתן:
)ג( ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאֹכל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְתַּכֵּון 
ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים 
ַמִּתיִרין. ְוֹלא ִיְּקֶבָּנה ִמִּצָּדּה. ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה, ֹלא ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן 

ַזַּכאי ַּבֲעָרב, ְוָאַמר, חֹוְׁשַׁשִני לֹו ֵמַחָּטאת:
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ַהַּמִים  ְוֶאת  ָׁשמּור,  ֶׁשְּיֵהא  ִּבְׁשִביל  ַהּבֹור  ְלתֹוְך  ַּתְבִׁשיל  נֹוְתִנין  )ד( 
ֶׁשֵּיַחּמּו.  ִּבְׁשִביל  ַּבַחָמה  ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת  ֶׁשִּיַּצּנּו,  ִּבְׁשִביל  ָּבָרִעים  ַהָּיִפים 
ִהִּגיַע ֶלָחֵצר  ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש.  ָּבֶהן  ֵכָליו ַּבֶּדֶרְך ַּבַּמִים, ְמַהֵּלְך  ִמי ֶׁשָּנְׁשרּו 

ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן ַּבַחָּמה, ֲאָבל ֹלא ְכֶנֶגד ָהָעם:
)ה( ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסַּתֵּפג, ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאֻלְנִטיאֹות, 
ַאַחת  ַּבֲאֻלְנִטית  ִמְסַּתְּפִגין  ָאָדם  ְבֵני  ֲעָׂשָרה  ֲאָבל  ְּבָידֹו,  ְיִביֵאם  ֹלא 

ְּפֵניֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן:
)ו( ָסִכין ּוְמַמְׁשְמִׁשין )ִּבְבֵני ֵמַעִים(, ֲאָבל ֹלא ִמְתַעְּמִלין ְוֹלא ִמְתָּגְרִדין. 
ֵאין יֹוְרִדין ְלקֹוְרִּדיָמא, ְוֵאין עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִויִזין, ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן, 
ִיְטְרֵפם ְּבצֹוֵנן,  ְוַרְגלֹו, ֹלא  ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהֶּׁשֶבר. ִמי ֶׁשִּנְפְרָקה ָידֹו 

ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

משניות מקוואות אותיות 'נשמה'

ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו ֹמַחל ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו, ִאם ֵאין ּבֹו ַמְרֵאה ַמִים 
ַאְרָּבִעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְטּבֹול ּבֹו:

ְּכַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ַיִין,  ֹקְרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  ַמִים,  ֻלִּגין  ְשׁלָׁשה 
ַהַּיִין, ְוָנְפלּו ַלִּמְקֶוה, ֹלא ְפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר ֹקְרטֹוב, ְוָנַפל 
ְלתֹוָכן ֹקְרטֹוב ָחָלב, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּמִים, ְוָנְפלּו ַלִּמְקֶוה, ֹלא 

ְפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ַהֹּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּמְרֶאה:
ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו  ְׁשַנִים  ָיְרדּו  ְמֻכָּונֹות,  ְסָאה  ַאְרָּבִעים  ֶׁשֶּיׁש ּבֹו  ִמְקֶוה 
ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהיּו ַרְגָליו ֶׁשל 
ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ַּבַּמִים, ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהָּסגֹוס ְוֶהֱעָלהּו, 
ֶׁשִהְגִּביַּה  ֵּכיָון  עֹור,  ֶׁשל  ְוַהֶּכֶסת  ַהַּכר  ָטהֹור.  ַּבַּמִים,  נֹוֵגַע  ִמְקָצתֹו 
ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִמן ַהַּמִים, ַהַּמִים ֶׁשְּבתֹוָכן ְׁשאּוִבין. ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה, ַמְטִּביָלן 

ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶרְך ׁשּוֵליֶהם:
ֶהָעֶבה,  ַּבִּטיט  ֶׁשַרְגֶליָה ׁשֹוְקעֹות  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהִּמָּטה,  ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת 
ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו 
ְוטֹוֵבל.  ְויֹוֵרד  ַהַּמִים,  ֶׁשִּיְתְּפחּו  ְּכֵדי  ָקִנים,  ֲחִביֵלי  ֲאִפּלּו  ֵעִצים,  ֲחִבֵלי 
ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל ַמֲעלֹות ַהְּמָעָרה, ָהָיה מֹוִליְך ּוֵמִביא ַּבַּמִים, ֵּכיָון 

ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה:
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְטהֹוָרה, ּוִמְקָואֹוֶתיָה ְטהֹוִרים:



259

זוהר אידרא זוטא

ָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ָלא ִסֵּיים ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ְלֵמיַמר ַחִּיים, ַעד ְּדִאְׁשְּתָככּו 
ִמּלֹוי, ַוֲאָנא ָּכַתְבָנא, ָסַבְרָנא ְלִמְכַּתב ְטֵפי, ְוָלא ְׁשַמְעָנא. ְוָלא ָזִקיְפָנא 
ַאְּדָהִכי  ְלִאְסַּתְּכָלא.  ָיִכיְלָנא  ֲהָוה  ְוָלא  ָסִגי,  ֲהָוה  ִּדְנהֹוָרא  ֵריָׁשא, 
ַחִּיים  ּוְׁשנֹות  ָיִמים   אֶֹרְך  ְוָאַמר  ְּדָקאֵרי  ָקָלא  ְׁשַמְעָנא  ִאְזַּדֲעַזַעָנא, 
ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָלְך. ְׁשַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא, ַחִּיים ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ַוֵעד.  ָּכל ַההּוא יֹוָמא, ָלא ַאְפִסיק ֶאָּׁשא ִמן ֵּביָתא, 
ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְּדָמֵטי ְלַגֵּביּה, ְּדָלא ָיִכילּו ִּדְנהֹוָרא ְוֶאָּׁשא ֲהָוה ְּבסּוֲחָרֵניּה. 
ָּכל ַההּוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל ַאְרָעא, ְוָגֵעיָנא. ָּבַתר ְּדָאִזיל ֶאָּׁשא, ֲחֵמיָנא 
ִאְתֲעָּטף  ָעְלָמא,  ִמן  ְּדִאְסְּתַּלק  ַהֳּקָדִׁשים,  ֹקֶדׁש  ַקִּדיָׁשא  ְלבּוִציָנא 
ְידֹוי  ְוָנִטיל  ְּבֵריּה,  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ָקם  ַחְייִכין.  ְוַאְנּפֹוי  ְיִמיֵניּה,  ַעל  ָׁשִכיב 
ְוָנִׁשיק לֹון, ַוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא ִּדְתחֹות ַרְגלֹוי. ָּבעּו ַחְבַרָייא ְלִמְבֵּכי, 
ָנִפיל  ְּבֵריּה  ֶאְלָעָזר  ְוִרִּבי  ְּבִבְכָיה,  ַחְבַרָייא  ָׁשארּו  ְלַמְּלָלא.  ָיִכילּו  ְוָלא 
ְּתַלת ִזְמִנין, ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפַּתח ּפּוֵמיּה. ְלָבַתר ָּפַתח ְוָאַמר, ַאָּבא ַאָּבא. 
ְּתַלת ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזרּו. ַהְׁשָּתא ְּתנּוד ֵחיָוָתא, ִצֳּפָראן ָטאִסין, ִמְׁשַּתְּקָען 
ִרִּבי ִחָּייא ַעל  ְוַחְבַרָּייא ֻּכְּלהּו ַׁשְתָיין ָּדָמא. ָקם  ְּדַיָּמא ַרָּבא,  ְּבנּוְקָּבאן 
ַרְגלֹוי ְוָאַמר, ַעד ַהְׁשָּתא ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא ִמְסְּתַּכל  ֲעָלן. ַהְׁשָּתא ָלאו 
הּוא ִעָּדן, ֶאָּלא ְלִאְׁשַּתְּדָלא ִּביָקֵריּה. ָקם ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא, ַנְטלּו 
ֵּביָתא  ְוָכל  ְּדַחְבַרָייא,  ִעְרּבּוְבָיא  ָחָמא  ַמאן  ְּדִסיְקָלא,  ְּבִטיְקָרא  ֵליּה 
ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְסִליקּו ֵּביּה ְּבפּוְרֵייּה, ְוָלא ִאְׁשְּתַּמׁש ֵּביּה, ֶאָּלא ִרִּבי 
ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא. ָאתּו ְטִריִקין, ּוָמאֵרי ְּתִריִסין ִּדְכַפר ִצֳּפִרי ְוַטְרָדאן 
ָּבַתר  ַּתָּמן.  ִיְתְקַּבר  ְּדָלא  ְּדָחִׁשיבּו  ִּבְקִטיִרין,  ַצְווִחין  ְמרֹוְנָיא,  ְּבֵני  ְּבהּו 
ָׁשְמעּו  ַקֵּמיּה,  ָלִהיט  ֲהָוה  ְוֶאָּׁשא  ַּבֲאִויָרא.  ָסִליק  ֲהָוה  ּפּוְרָייא,  ְּדָנַפק 
ָקָלא, עּולּו ְוָאתּו, ְוִאְתְּכָנׁשּו ְלִהיּלּוָלא ְּדִרִּבי ִׁשְמעֹון, ָיֹבא ָׁשלֹום ָינּוחּו 

ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
ַּכד ָעאל ִלְמַעְרָּתא ָׁשְמעּו ָקָלא ִּבְמַעְרָּתא, ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ 
ְּבִגיָנְך,  ֵּדין  ְּביֹוָמא  ִמְׁשַּתְּכִכין  ִּבְרִקיָעא  ִּפְטִרין  ַּכָמה  ַמְמָלכֹות,  ַמְרִּגיז 
ְּדָנא ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ְּדָמאֵריּה ִמְׁשְּתַּבח ֵּביּה ְּבָכל יֹוָמא. ַזָּכָאה 
חּוָלֵקיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא. ַּכָמה ְּגִניִזין ִעָּלִאין ִמְסַּתְמָרן ֵליּה, ָעֵליּה ִאְּתַמר 

ְוַאָּתה ֵלְך ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהָּיִמין:
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ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיהָוה ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַמְלֵּכנּו, ַמִציֵלנּו ּבֹוְרֵאנּו 
יֹוְצֵרנּו ְועֹוֵשנּו, ְשְתַקֵּבל ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ִלּמּוֵדנּו ֲאֶׁשר ָלַמְדנּו ְלָפֶניָך, 
ֹראֶשנּו  ְוַעֶטֶרת  ְוַרֵּבינּו  מֹוְרנּו  ַהַּצִּדיק  ִנְׁשַמת  ֶנֶפׁש  ְוִלְמנּוַחת  ִלְזכּות 
ַהָרב ָמְרְּדַכי ֶצַמח ֵּבן ַמָּזל ַוַּיֲעלּו ְלָרצֹון ּוְלַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך 
ְלַהְׁשִּפיַע ָעֶליָה ִׁשְפַעת ִיְפַעת אֹורֹות ַטֶּלָך, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ְלַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון, 
ְלאֹור ֵּבאֹור ָּפֶניָך ְוֵלְהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך. ְוִתְהֶיה ָלּה ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבַגן 
ֵעֶדן מֹוָשַבה ָּכל ַהָּיִמים ְּבְמִחַצַתן ֶׁשל ַצִּדיִקים. ַוַּיַעְמדּו ָעֶליָה ַמְלָאִכים 
ּוִבְזכּות  ְזֻכּיֹוֶתיָה.  ְלָפֶניָך  ַוִּיְקְראּו  ַּבֲעָדּה.  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ַמְעָלה  ֲהמֹוֵני 
ְוַהְמֹצַרִפים  ְוַהְרמּוִזים  ַהּיֹוְצִאים  ְוַהּסֹודֹות  ְוַהֵצרּוִפים  ַהֵּׁשמֹות  ָּכל 
ַּבִּלּמּוד ֶׁשָּלַמְדנּו ְתַקְּבֶלָּנה ְּכָקְרָּבנֹות ּוְמָנחֹות ְוִנחֹוִחים, ּוְבֶצֶדק ַתֲעֶנה 
ַהָּׁשַמִים  ַׁשַער  ָלּה  ְוִּיַּפְּתחּו  ַחָּטאת.  ּוְלָהֵתם  ַהֶּפַׁשע  ְלַכֵּלא  נֹוָראֹות 
ְוַעל ֵמי ְמנּוחֹות ְיַנֲהלּוה ְוִּיְלוּוה, ְויֹוִשיבּוה ִּבְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן 
ְּכבֹוֶדָך, ְוָיְסִתירּוה ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון, ׁשֹוֵכן רּום ֶחְביֹון, ְלַהִּציָלה ּוְלהֹוִׁשיָעּה 
ִמָּׂשָטן ָרע ּוִמְמַקְטְרִגים ָרִעים ְוִתְהֶיה ְמנּוַחַתה ָּכבֹוד ִּבְמנּוַחת ָׁשלֹום 
ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח. ְּכִדְכִתיב ָיֹבא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ִּבַּלע  ֶׁשָּכתּוב  ִמְקָרא  ְּבנֹו  ְוִיְתַקֶים  ַהָּיִמין.  ְלֵקץ  ְלגֹוָרַלה  ֶׁשַּתֲעֹמד  ַעד 
ַהָּמֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאֹדָני ֱאֹלִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים. ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו 
ָיִסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ְיֹהָוה ִּדֶּבר. ְוַאָּתה ְיֹהָוה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ֶאל 
ַׁשַּדי, ֹּתאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ַּדי. ָאָּנא ְיֹהָוה ַמְּלָטה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפְלָטה. 
זּוָלְתָך  ֵאין  ִּכי  ַהְּתמּוָרה,  ְוַעל  ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ַהְּקִריָאה  ֶאת  ֵאֶליָה  ְוְקָרא 
ִלְגֹאל ּוְלַקֵּבץ ֶׂשה ְפזּוָרה. ּוְמֵהָרה ָיֹבא ְלִצּיון ּגֹוֵאל ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית 

ֶאל ָאֵמן, ֵּכן ְיִהי ָרצֹון: 
ִויִהי ֹנַעם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
ּכֹוְנֵנהּו. ָּברּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ַוֲאִני ְּתִפָּלִתי ְלָך ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון 
ֱאֹלִהים ְּבֹרב ַחְסְּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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ָאָּתה  ֲאֹדָני  ַליֹהָוה  ָאַמְרְּת  ָבְך:  ָחִסיִתי  ִּכי  ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ֶחְפִצי  ָּכל  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִלְקדֹוִׁשים  ָעֶליָך:  ַּבל  טֹוָבִתי 
ֶאָּׂשא  ּוַבל  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך  ַּבל  ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  ָבם: 
ֶאת ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי: ְיֹהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: 
ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת ְיֹהָוה ֲאֶׁשר 
ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני  ְיֹהָוה  ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי: ִׁשִּויִתי  ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות 
ַּבל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: ִּכי ֹלא 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  ָׁשַחת:  ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ִתֵּתן  ֹלא  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ַתֲעֹזב 

ַחִּיים ׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

קדיש על ישראל:
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )אמן(: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך 
ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵּייכֹון  )אמן(:  ְמִׁשיֵחּה.  ִויָקֵרב  ֻּפְרָקֵניּה.  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה. 
ְיֵהא  )אמן(:  ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ּוִבְזַמן ָקִריב  ַּבֲעָגָלא  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבַחֵּיי ְדֹכל ֵּבית 
ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא ִיְתָּבַרְך. ְוִיְׁשַּתַּבח. ְוִיְתָּפַאר. 
ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמיּה  ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַעֶּלה.  ְוִיְתַהָּדר.  ְוִיְתַנֵּׂשא.  ְוִיְתרֹוַמם. 
ְוֶנָחָמָתא.  ִּתְׁשְּבָחָתא  ִׁשיָרָתא.  ִּבְרָכָתא.  ָּכל  ִמן  ְלֵעיָּלא  )אמן(:  הּוא. 
ְוַעל  ַרָּבָנן  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  )אמן(:  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ְּבָעְלָמא  ַּדֲאִמיָרן 
ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. 
ִחָּנא  ּוְלכֹון  ּוְלהֹון  ָלָנא  ְיֵהא  ְוָאָתר.  ָאָתר  ְבָכל  ְוִדי  ָהֵדין  ְבַאְתָרא  ִּדי 
ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(: ְיֵהא 
ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא. ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה 
ְוִאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלָכל ַעּמֹו  ָלנּו  ְוַהָּצָלה.  ְוֵריַוח  ְוַכָּפָרה  ּוְסִליָחה  ּוְגֻאָּלה 
ָאֵמן. )אמן(: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו. 

ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. )אמן(:
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תפילה לרפואה שחיבר מרן הרב זצ"ל 

   )לאמר(   )לחשוב(

1( אברהם - חסד

2( יצחק - גבורה

  3( יעקב - תפארת

שרה    רבקה    רחל    לאה

7      6         5         4

ריבונו של עולם בזכות האבות והאמהות תשלח לי 
ולכל אנשי ביתי רפו"ש בנפש ובגוף. ברכה והצלחה 
לעבוד את ה' באמת ובתמים. והקב"ה הטוב בעיניו 

יעשה "כי אין עוד מלבדו":
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)כתב היד צולם מתוך הספר "ישועות מרדכי"- תפילות וסגולות מכתב 
יד קודשו של מרן הרב זצ"ל( 



264

מוסדות
דרכי הוראה לרבנים
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המרכז הרוחני ''דרכי הוראה לרבנים'' 
גם לאחר פטירת מרן הרב מרדכי אליהו, יש מי שממשיך 

שמלא  שלם  מדרש  בית  יש  דיוק:  וליתר  דרכו.  את 

בממשיכי דרכו.

הרב  מרן  ייסד  לרבנים"  הוראה  "דרכי  המדרש  בית  את 

אליהו עצמו, לפני 25 שנה, בשנת התשמ"ט. מרן הרב ראה 

ובעולם,  את הצורך הגדול בהעמדת רבני קהילות, בארץ 

תהיה  העיקרית  שמטרתו  מדרש  בית  להקים  והחליט 

להצמיח את הרבנים הבאים.

 

הליבה של "דרכי הוראה" היא אכן הכשרת רבני קהילות: 

בקפידה,  ונבחרו  קשות  בחינות  שעברו  אברכים,  כ-400 

עוברים בבית המדרש מסלול ייחודי במטרה לכהן כרבנים 

גבוהה,  ברמה  הלכה  לימודי  מלבד  ישראל.  בקהילות 

שונים  בתחומים  קורסים  עוברים  הפוטנציאליים  הרבנים 

שבהם הם עתידים לעסוק. רפואה והלכה, הדרכת חתנים, 

בין-אישית  תקשורת  וגם  כשרות  חינוך,  לנישואין,  ייעוץ 

היום  שניצבים  מהאתגרים  חלק  רק  אלה  ופסיכולוגיה, 

בתחומים  ראויה  להסמכה  זקוק  הוא  הקהילה.  רב  בפני 

הללו, שאינם כתובים בהכרח באחד מחלקי השולחן ערוך.

של  לשורה  הלומדים  ניגשים  הלימוד  מסלול  בתום 

הרבנות  מטעם  הרשמיים  המבחנים  על  בנוסף  מבחנים, 

בליווי  הכשרה  תקופת  עוברים  הם  מכן  לאחר  הראשית, 

קצוות  ובכל  בארץ  לתפקידיהם,  נשלחים  לבסוף  ורק  רב 

תבל.
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פועלות  רבות  תכניות  לרבנים,  ההכשרה  מסלולי  מלבד 

במסגרת "דרכי הוראה לרבנים".

תוכניות שאינן מתרכזות רק בין כתלי בית המדרש, אלא 

לדרכו  בהתאם  לו,  שמחוצה  הציבור  כלל  אל  פונות  גם 

בקודש של מרן הרב אליהו.

 

ומעבירים  בחברותות  לומדים  המדרש  בית  אברכי 

היי- חברות  למשרדי  יוצאים  עובדים;  לאנשים  שיעורים 

טק ללמוד עם העובדים שם; מעבירים שיעורים בבסיסי 

צה"ל ברחבי הארץ ועוד. בית המדרש מפעיל גם בית דין 

בדינם.  שיפסוק  כדי  לפתחו  מגיעים  שרבים  לממונות, 

כולל  הן  המדרש  בבית  נוספות  ייחודיות  לימוד  תוכניות 

בציונו הקדוש של מרן הרב אליהו, וכולל מיוחד ללימודי 

קבלה.

 

כדרכו של מרן הרב אליהו, אין תלמוד תורה ללא גמילות 

חסדים. ואכן, מטעם "דרכי הוראה" פועל גם ארגון חסד, 

שתומך במשפחות רבות באופן קבוע.

כתובת: רח' ריינס 17 ירושלים 

טלפון במשרד: 02-6514399

פקס: 02-6536842

לתרומות: 1-800-99-72-73 
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ציונו הקדוש של מרן הראשון לציון 
הרב הראשי לישראל 

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
 

ביהדות  ידוע  המכפלה,  מערת  את  אברהם  שקנה  מאז 

של  קברו  גם  משמעות.  יש  צדיק  של  קבורתו  שלמקום 

הוא  בירושלים,  המנוחות  בהר  אליהו,  מרדכי  הרב  מרן 

מקום ייחודי שממשיך לחבר אותנו אל מרן הרב גם לאחר 

פטירתו. לא מפתיע שאנשים רבים מכל החוגים והעדות 

מרן  של  קברו  על  להשתטח  הציון,  אל  יום  מדי  מגיעים 

הרב אליהו, להתפלל ולבקש על עצמם ועל כלל ישראל. 

הרב  מרן  של  ציונו  הלילה,  של  המאוחרות  בשעות  גם 

אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אינו ריק מאדם ויושבים 

בו יהודים המעתירים בתפילה ובלימוד בציונו של הצדיק.

ייחודית,  מצבה  עומדת  אליהו  הרב  מרן  של  קברו  על 

"גבעות עולם"  שכולה תוצרת הארץ; היא נבנתה בחוות 

את  המרכיבות  האבנים  בלבד.  יהודים  בידי  שבאיתמר 

צפת,  ירושלים,   – הקודש  ערי  מארבע  נלקחו  המצבה 

חברון וטבריה – וכן מקבר יוסף בשכם.

שלא  אפשר  אי  אליהו,  הרב  מרן  של  לקברו  כשמגיעים 

אזולאי,  דוד  יוסף  חיים  רבי   – הרב  של  ב"שכנו"  להבחין 

הפרידו  שנים  ממאה  שלמעלה  אף  החיד"א.  הוא  הלא 

 – ראשית  עמוק;  נפשי  קשר  ביניהם  היה  השניים,  בין 

על  השאר  בין  מבוססות  אליהו  הרב  מרן  של  פסיקותיו 

שעסק  זה  היה  אליהו  הרב  מרן   – ושנית  החיד"א,  פסקי 
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בקבורתו של החיד"א. החיד"א נקבר בליוורנו שבאיטליה, 

ורק בשנת תש"ך, הודות למאמציו של הרב יצחק נסים – 

הרב הראשי דאז, הובאו עצמותיו לקבורה בארץ. מלאכת 

הטיפול בעצמות לפני הקבורה הוטלה על מרן הרב אליהו, 

וסיפורים מופלאים מסופרים על עיסוקו במלאכה זו. זכה 

שפוקד  מי  וכל  החיד"א,  יד  על  להיקבר  אליהו  הרב  מרן 

את קברו פוקד גם את מורו הרוחני, בנגלה ובנסתר.

ישיבה על קברו - בית המדרש כתר מרדכי
"וכבוד עשו לו במותו – מלמד שהושיבו ישיבה על קברו" 

)בבא קמא טז ע"ב(

כמו הרבה צדיקים אחרים במהלך הדורות, גם מרן הרב 
של  בציונו  קברו.  על  ישיבה  שתקום  זכה  אליהו  מרדכי 
כולו  מוקדש  אשר  ומרווח  מיוחד  חדר  הוקצה  הרב  מרן 
ללימוד תורה, ובו יושבים מניין תלמידי חכמים ועוסקים 
בתורה. התורה הנלמדת היא כמובן תורתו של מרן הרב 
אליהו – לימוד הלכתי מעמיק של פסקי ההלכה שלו בכל 
מקצועות התורה, לצד עיסוק בסודות התורה שגילה. כל 
זאת לאור רבותיו ואבותיו הרוחניים של מרן הרב אליהו, 
תגן  זכותם  חי"  איש  "הבן  חיים  יוסף  ורבי  החיד"א  כגון 

עלינו.
בני הישיבה שעל קברו של הרב אליהו אינם עוסקים רק 
התלמידי  והפרט.  הכלל  למען  בתפילה  גם  אלא  בתורה, 
חכמים שעל קברו מקבלים פניות של אנשים מכל רחבי 
הקבר,  על  עליהם  להתפלל  שמות  עם  היהודי  העולם 

ועורכים תיקונים בליל יום שישי לישועת הכלל והפרט.








