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"COMMITMENT TO fAST FOR "TIKUN

הוראות למשתמש בספר זה.
א .כל שמות הקודש הנמצאי בסוגרי אסור להזכיר בפה ,אלא
יהרהר אות במחשבתו.
ב .פדיו כל יו מימי התענית הוא הסכו של מה שעושה התיקו
אוכל בכל יו ,וא אי אפשר לו ית כפי יכולתו ,ומי שחי בצמצו
ואי ידו משגת ,ית לפחות מחיר סעודה של כ 240Kגר לח ע
לפת ,שמחירו כיו עולה כ 3K4שקל .כשער הכס יורד יש לתת
לפחות סכו השוה לסעודה כזו ,וכבר הדגיש רבינו הרב יוס
חיי זצ"ל בספרו "לשו חכמי" ששיעור פדיו זה הוא לדל שאי
ידו משגת ,ומי שידו משגת יביא מטבע שוה יותר כפי השגת ידו,
ורק הדל לא ימעיט מהשווי הזה .עכ"ל .ומי שמוציא ממו בקלות
לתענוגי העול הזה וכשמגיע לתקוני נפשו מתנהג הוא כדל,
אחריות פדיונו הוא עליו בלבד.
ג .התקוני בעקרו מסודרי לפי מה שכתב מו"ר ר' יהודה פתיא
זצ"ל בספר "מנחת יהודה" ,ועליה נוספו שאר עניני מתאימי
מדברי מקובלי נוספי.
ד .כל התקוני כוללי טבילות במקוה שחשובי מאוד לתקו,
ומי שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי וכדו' ,יטבול בי
כשאי ש נשי ,וא ג זה אי אפשר לו ,יעשה התקו ללא
טבילה) .כי כל חלק מהתקו בפני עצמו עושה רוש גדול ותקו בשמי,
ויתק ככל יכלתו (.ואשה א אי אפשר לה לטבול בעת התקו,
כשתטבול בליל טהרתה תכוו ג על הצו.
פנויה הנמצאת במקו שלא מניחי אותה להכנס למקוה ,תעשה
בדיעבד התקו ללא טבילות ,וטוב שכשתנשא ,ותטבול לטהרתה,
תטבול ג את הטבילות לתקוני שעשתה.
ה .ישתדל להשיג חגורה משער עיזי לחגור בו מתניו בלילה ויו
של התקו ,אבל א אי לו ,לא יעכב התקו כדי למצא חגורה כזו,
כי כל יו שמזרז תקונו הוא ריוח עצו ,ושמא לא יפנה.

ֹאמר:
קֹ ֶד ְִֶ C/ל ַ;Fַ /ק ֶה ָע6Fי ִמ ְַ Mער ִעִIי ,י ַ
6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ְ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
ִ /6כינ ֵ
י ה6א ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְ
ָאל,
6ד ִחילְ ,6ל ַי ֲחדָא י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
ַמ ִ8י ָ;א)ר)ת
ֲהרֵינִי מ6כָ ִל ְל;Fַ /ק עַל ְ; ִָ Fרי ְ:דֵי ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9ג ְ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ד)/י ְל ַמ ְע ָלה .ו ִ
ַה ְִ 7
POה ְל ָפנֶי ָ ְִ :א6ַ :ִ 6Bנ ְִ8י
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ֲב)תינְֵ C/ֶ ,6הא ָח6/ב ְ
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ק)צי
0ר ַ;ע ֵמא)ת ִ
י/ת ַה ַMקְ ,וי ִָאירְ 6
ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ִ; ְל ִב ַ
9Oה
י/א ֶאל ְמק) ַה ְ7ד ָ
יקא ַק ִָ %
ָל ָ8א ְַ %ע ִָ 8
Oל@ ְ
י/י ְַ %ת ְליָ ְ;ג ְ
ַק ִִ %
ירי ִמ ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָע"; )יו"ד ה"י וי"ו ה"י ) ָע";(.
ְִ :רצ) ְנ ְָ ,וי ְִהיְ 6מ ִא ִ
6מ ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָס"ג
ֶאל ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָס"ג) ,יו"ד ה"י וא"ו ה"י ) ָס"גִ (.
6מ ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי
ֶאל ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָמ"ה) ,יו"ד ה"א וא"ו ה"א ) ָמ"הִ (.
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי
ָמ"ה ֶאל ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ֶ;") .יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה ) ֶ;"( ו ִ
ִיהי
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננֵה :6ו ִ
6מע ֵ
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה ָעלֵינַ 6
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6עלֵינַ 6
ֲFה ָידֵינ6
6מע ֵ
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
נֹ ַע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6עלֵינַ 6
ְ ):ננֵה:6
ס6קי ֵא:6B
ֹאמר ְִ E
י ְִל ַ;ַ /ה ַMק עַל ְ; ָFר)ְ ,וי ְִר ַחָ #ידָיו .וי ַ
ב/6יְ :ִ Jתלַג ִחָ6ר
י)מי י ְִתיבְ ,ל ֵ
ְע ִ8יק ִ
ָר ְסוָ ְר ִמיו ו ַ
ָחזֶה הֲוית עַד ִ%י כ ְ
ָלק:
)Bהי נ6ר ִ %
ַל@ִ ִ
יבי ִ%י נ6רְ @ ,
ָר ְסיִֵ /ְ Jב ִ
ֲמר ְנ ֵקאְ : ,
ֵא:ַ J/ע ַ
F6עַר ר ֵ
ְ
0בנֵט ַ;ד י ְַח@ֹר
6ב ְ
ְסי ַבד י ְִהיַ 6על ְ; ָFר)ְ ,
6מ ְכנ ֵ
ְ:תֹנֶת ;ַד קֹדֶ /י ְִל ָ;ִ /
6ל ֵב ָ:/
ָח-ַ ;ַ #יִ ֶאת ְ; ָFר) ְ
6ב ִמ ְצ ֶנ ֶפת ;ַד י ְִצנֹ;ִ ,גְ דֵי קֹדֵֶ /ה ְור ַ
ְ
0ל ִ;י;ְ :כָל ֵעת י ְִהיְ 6ב ָג ֶדי ָ
6מ ֶ9לֶג ְ
ַ; ֵסנִי ִ
ְא ְט ָהר8ְ ,כ ְ
ְַ 8ח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ו ֶ
ֶח ַסר.
ֹא0 ָ /ל י ְ
ְֶ /מ עַל ר ְ
ְל ָבנִי ,ו ֶ
ו .בכל מקו שכתוב לתת פרוטות ,ית לכל פרוטה מטבע הכי
קטנה שמשתמשי בה .ובאר #ישראל זה מטבע של  10אגורות.
ז .א לא הספיק להשלי התהלי או האדרא ביו הצו ישתדל
להשלימו בשבתות שאחריו.

ח .בכל מקו שכתוב להקי התיבה של בית הכנסת ,ג האשה
תשתדל לעשות זאת בשעות שאי אנשי בבית הכנסת ,וא אי
באפשרותה להקי התיבה כלל ,תניח תנ" על כסא בבית ותאמר
מזמור לדוד ואנא בכח ותקי אותו שבע פעמי .ג זכר שהוא
אנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת ישתדל לעשות כ ,וביו אחר
כשיוכל ,יל לבית הכנסת ויקי התיבה שבע פעמי ויאמר מזמור
לדוד ואנא בכח.
ט .מי שחטא יותר מפע אחת ,ישתדל לעשות תקו לעוונו לפחות
שלש פעמי.
מ86ר ְ;כָל ְמלָאכָהְ ,ויָכ)ל ְל ַע ֵ.9
י;ְ .י) ַהָ )P
יא .חולה שאסור לו לצו ,יעשה הלימוד והפדיו ג ללא צו) ,כ
כתב החיד"א זיע"א בספר יוס בסדר סי' ג' .וראה ג ברב פעלי להרי"ח
זיע"א ח"ג או"ח סי' ל"ה (.וישתדל לעשות במקומו "תענית דיבור"

ולא ידבר שו דבר של חול ביו זה ויהיה כולו קודש ללימוד
ותפילה) ,כ כתב המקובל הקדוש ח' יצחק אלפייה זיע"א בקונטרס
היחיאלי (.וישתדל לבכות על חטאיו כי "שערי דמעה לא ננעלו".
יב .בתקוני שצרי לעשות פדיו לגלגולי השלג וצרי לטבול
במי קרי תמורת הגלגולי ,א אי באפשרותו לטבול במי
קרי מחמת אונס ,לא ימנע מלעשות התקו ללא הטבילות וירח#
כל גופו במי קרי כמספר הפעמי שצרי לטבול ,וא אי אפשר
לו לרחו #במי קרי מחמת בריאות וכדו' יעשה התקו ג ללא
זאת) .כי לא כל המקובלי הזכירו עני זה ,ומה ג שכל חלק מהתקו בפני
עצמו עושה רוש גדול בשמי ויתק ככל יכלתו(.

יג .כספי הפדיו צרי ליתנ לעניי יראי שמי בלבד וא יש לו
במשפחתו קרובי כאלו הזקוקי לצדקה ה קודמי לאחרי.
וראוי ליתנ לאברכי בעלי משפחות העוסקי בתורה הזקוקי
לפרנסת שמקיי בה מצות צדקה והחזקת התורה ג יחד.
במהדורה זו לא נדפסו טעמי המקרא בגלל שנוי התוכנה ,וכל מי
שיודע לקרא בטעמי יקרא את הפסוקי מתו ספר ע הטעמי.

ספר זה נדפס בסיוע החפ #בעילו שמו לכבוד ה' יתבר
לזיכוי הרבי ולתיקו הברית של כל העוסקי והמסייעי
להדפיסו ולעילוי נשמת הנפטרי
ולנטינה ז"ל בת בתKציו תחי' נפטרה ב' אלול
נלה ) ( NELAנלי ) (NELIז"ל בת בתKציו תחי'
נפטרה כ"ב אלול
יוס חיי ב אפרת ז"ל Qנפטר כ"ו ניס
ברו ב יוכבד ז"ל נפטר כ"ט טבת
ניס ב מלכה ז"ל נפטר כ' שבט
יוכבד בת רחל ז"ל נפטרה י"ד שבט
יהושע ב מיכל ז"ל נפטר כ"ו אד"ב
פנחס ורעייתו בריו ) Q(BARIOאורייב ז"ל
אברה ורעייתו מלכה חנוכוב ז"ל
פסח ורעייתו רחל מורדכייב ז"ל
שמואל ורעייתו מיכל שמאילוב ז"ל
ת נ צ ב" ה.

*
סיוע להדפסת ספר זה נתר ע"י החפ #בעילו שמו
לעילוי נשמת הנפטרי
קבבוש בת פרנוס ווובה ז"ל )י"א אדר א' ה'תשע"ד(
איאיו ז"ל ב יישמוש ומקוראיו )כ"א ניס ה'תשנ"ו(
איוב ב אברש וווסה ז"ל
וובה ב וורקנש וביינה ז"ל
דגנש בת טפטש ואנניה ז"ל
ת נ צ ב" ה
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שדי

1

ָמה
ַה ְקָ %
0ר ָצה ְורֹא)/
ֶדר OסO ָBמ ָPב ְ
Hד ה6א ְ;ג ֶ
Hד וְ י ִָבי ַה ַ:ִ Fְ -יל ִ:י ָה ָ
י ְִת;)נֵ ָה ָ
ֲד ָמה ַה):לֵל ַ)C-O :ת ְק ַט>)ת ֶ/ל
ְמה6@ .פ) ָע6Fי ָע ָפר ִמ ָהא ָ
יע ַה ַָ 9מי ָ
ַמ ִ@ ַ
ֲ/ר ְמ ִחי ָר
ָפ ִרית ,א ֶ
ְ /0לגַָ ,מ ְג ֶנ ְזי 6וְ ג ְ
:Oרִ ,סיד ,ז ְַר ָחְ ,
6/מְ ;ַ ,רזֶל ,ס ָ
ָ
Hד ֵ;ינ)נִ י ,ע)לֶה ְסכָ 6ק ָט ְמאֹד.
ימִCי ְ; ַכ6-ת ַה>ִ ְמ ֵצאת ְ; ָ
ֳמ ִרי ִכ ִ
ָ:ח ָ
ֲמ ִ8י
Hד ָהא ִ
)9כנֶת ְ; ִק ְר;) ִהיא ָה ָ
ֶפַ /ה ֶ
Hד:ִ ,י ַה> ֶ
 0לֹא זֶה ָ:ל ָה ָ
ְ
ר6חנִ ית ז).
ֶפָ /
6מד)ר ְלנ ֶ
6מ ְל;ָ /6
ה)פ ִכי ִל ְהי)ת @ַ 6
ֳמ ִרי ֵא ֶBה ְ
ְ/ֶ :ח ָ
)Pמ ַח ,וְ ַה ַחי ֵֶ /אינ) ְמ ַד ֵ;ר,
)%מַ ,ה ֵ
Hד ִמ ַה ֵ
ַח ֶדת ֶאת ָה ָ
ֶפ /ז) ִהיא ַה ְמי ֶ
נֶ
6מצ6יָה ִהיא
)%מהְ ,
Hד ְל ִמ ְ/נֵהְ ;ִ 6תכ6נ)ת א ִֹפיִ ,מ ְ:ָ Fל וְ ַכ ֶ
ילה ֵ;י ָ
6מ ְב ִָ %
ַ
ַר@)ת רָ 6חנִ )Cת
ְה6די ע)ד ְ %
ָHד ַהִ C
נִ8נ 6ל ָ
ְתרָה ִמֹIאת ְ
Hד .י ֵ
ְ;כָל ְ;נֵי ָה ָ
א)תנִ 6מ
ר6ח 6נְ ָָ /מה ַה ְַ -ב ִ%יל)ת ָ
ִח6דCתַ ,
ֶפ /י ִ
ְ@ב)ה)ת ַה> ְִק ָרא)ת ְ; ֵ /נ ֶ
6ב@)יִ לֹא י ְִת ַח ָ9ב,
ֲ/ר ְל ָבדָד י ְִַ ֹ:/
ִח6די א ֶ
א)תנְ 6ל ַע י ִ
ה)פכ)ת ָ
ֲ-י ,וְ ְ
ָהע ִ
)9מרֶת ַעל
Oח ֶדת ַה ֶ
ֶ ִה ְת ַנהֲג6ת ְמי ֶ
א)תנִ ;ְ 6ק%ֶ 6Cר ְ
ו ְַד ְר@)ת ֵאְ 6Bמ ַחְCב)ת ָ
ְב6תנ6
6מָ:א ִה ְת ַחֵ C
Hד ע)ד ְ;ע)ד) ְ;ג6פ)ִ .
ְה ְָ Eָ /ע ָת ַעל ָה ָ
ָ/ְ :רָ ו ַ
@)ר ִמי
ֲFה ַה ְ
ֲFה וְ ַהֹBא ַתע ֶ
ְה6די ִל ְ/מֹר ְַ 8ר ַי"ג ִמ ְצ)ת ָהע ֵ
Oח ֶדת ִ:י ִ
ַה ְמי ֶ
ַטרֵל
6ל ִה ְתנ ְ
Hדְ ,
ע)ל וְ ָה ָ
6ל ִה ְת ַק ֵ9ר ִע ;)רֵא ָה ָ
ַחד ְ
)9מ ָר ְל ִה ְתי ֵ
ַל ְ
ֶפ/
Hד ְל ִה ְת ַע)Bת ְ;ע)ד) ְ;ג6פ) ֶאל ַחֵCי ַה> ֶ
יעי ָל ָ
@)ר ֵמי ֶט ַבע ַה ְַ -פ ִר ִ
ִמ ְ
ַ;י
ְאי ִעֵ )-אל ֵנכָר"ִ .כי ְלג ֵ
ר6ח ַה ָ /ְ -Oל ִמיְ ;ִ ,ב ִחינַת "ה' ָ; ָדד יַנְ ֶח> 6ו ֵ
ְה ַ
וָ
ר6ח וְ ַה>ְ ָָ /מה,
6מ ַק ֵ;ל א)ר) ֵמ ָה ַ
)9מר ַעל ְַ 8ר ַי"ג ַה ְִ -צ)ת ְ
ְה6די ַה ֵ
Hד ַהִ C
ָה ָ
ָה
ֵכר":ִ ,י ֵאי ל ֶ
ָאי ְ; ֵֵ " /אל נ ָ
ַ;יו ):ח)ת ַה ֶַ +בעְ ,ונ ְִקר ִ
ִַ -די ְלג ָ
ִמ ְת@ ְ
 ,BOה' ְצ ָבא)ת ְ/מ).
יטה ָע ָליו :ֵ /ֶ ,נִ ְד ַ;ק ה6א ְ;ב)רֵא ):ח)ת ַה ֶַ +בע ָ :
ְִ /ל ָ
י
יַ ;ָ ָ ;ְ ,חר ה' ֱאל ֶֹה ָ
80ה לַה' ֱאל ֶֹה ָ
ֱמר " ִ:י ַע ָקד)ָ /
ַעל יִח6ד זֶה ֶנא ַ
0
ֲד ָמה" )דברי ז(ְ .
ֲ/ר ַעל ְEנֵי ָהא ָ
ִל ְהי)ת ל) ְל ַע ְסגָBOה ִמֹ:ל ָה ַע ִ-י א ֶ
6מ6כ
ָ
ָאלֶ ,א ָBא ְלכֹל ֶה ָח ֵפJ;ָ #
ִח6ד6Cת ז) נִ ֶ8נֶת לֹא רַק ְל ַע י ְִFר ֵ
י ִ
6ב ְתנַאי ְֶַ C/ק ֵ;ל ָע ָליו ִ; ְפנֵי ֵ;ית ִ%י ָ/ֵ :ר
ְל ִה ְס ַַ Eֵ 8ח ֶאל ָה ָע ַה ֲַ -ח ִזיק ָ;ִ ,J
ֲפ ָצה ְל ִה ְת ַק ֵ9ר ִע ַע זֶה ו ְִל ְ/מֹר ֶאת ְַ 8ר ַי"ג ַה ְִ -צ)ת
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ְ;לֵב ָ/לֵ ְ
ַר@)ת
ֶצח ְלד ְ
ילה ַ%ִ :יִ ,מ ְצ ָטרֵ ה6א ָלנ ַ
6ט ִב ָ
ילה ְ
0חר ִמ ָ
ְמי ַחָCיו ,וְHז ְל ַ
ָ:ל י ֵ
ָאל.
ֲלת ה' ְצ ָבא)ת;ֵ ,ית י ְִFר ֵ
ֵא ֶBה ,וְ ה6א @ֵר ַה ֶPדֶק ַה> ְִלוֶה ְל ַנח ַ

2

שדי

תפוחי

ֱל ִקִCי,
6מ ְָ /מע6ת א ָ
Hד ְל ַב ַעל ֶֹ 8כ ַ
ה)פכ)ת ֶאת ָה ָ
וְה ְ> ָָ /מה ְ
ר6ח ַ
ְַ %ר@)ת ָה ַ
Hד
ב)היָ .
ר6ח וְ ְַ /לוָה ְג ִ
6מ ְָ /רה ָע ָליו ַחֵCי ַ
ר6ח ַהֶֹ 7דַ /
ֲ/ר )/רָה ָע ָליו ַ
אֶ
ֲב6ר Jנִ ְ/לַח לָע) ָל
ֲ/ר ע ָ
;)רא) ְו ֶאת ַה ְַ 8פ ִקיד ַה +ָ -Oל ָע ָליו ַוא ֶ
)Cד ַע ֶאת ְ
ַה ֵ
6רכH ,/6דָ ַ; ַעל ְ/לֵמ6ת
)Cד ַע ְל ַה ֵ;ל ַ8עֲנ6גֵי ְב ִָ /רי ְ
Hד ַה ֵ
ַהֶIהָ ,
ַ )8ה ָ:רָה ֶֶI/ה
י)צר ִמ ְ
ְע)בד וְ ֵ
ֲFי ַה ַחי ו ֵ
Hד ַמע ִ
ַחד ִע זֹאת ָ
)%תיוְ ,וי ַ
ְ; ִמ ָ
Hד ַה ְמעֹרָב
ע)ל וְ "לֹא תֹהְ 6ב ָרֶ "JHא ָBא " ָל ֶֶ /בת י ְָצרָָ ."J
ְרצ) ;)רֵא ָה ָ
ָ,
6מבֹר ְ
ֲ/ר ַה ֶ/ֶ 7ר ִֶ )B/ע ְ;נֵי ֵבית) ָהד6ק ְ
יהַ ,וא ֶ
י)ת ָ
6ב ֲע ֶ
ְ; ַחֵCי ֶח ְב ָרה ַ
יתנ)ת ַעל ַה ְַ 7ר ַקע
ע)מד ִ; ְ8ֵ /י ר ְַג ַליִ ֵא ָ
0ר ָצהָ ,ה ֵ
ִ; ְב ִחינַת OסO ָBמ ָPב ְ
ֲבנַת
ְמה ַ;ה ָ
יע ַה ַָ 9מי ָ
6ב ִ6B/ב ָלזֶה רֹאַ )/מ ִ@ ַ
יא6תית ֶ/ל ָהע)לָ ַהֶIהְ ,
ַה ְִ -צ ִ
ה)פ ְ ִל ְהי)ת " ִאי/
6ב ִה ְBְ 8ַ /ב6ת) ָב ֶה ֵ
ע6תְ .
6מ ְָ /מ ָ
ר6חנִ ִCי ַ
ַה):ח)ת ָה ָ
0ר ִצִCי ,ה6א ִ; ְב ִחינַת ִאי,/
ָכי ָה ְ
6ל ַמ ָ+הַ %ְ ,היְנPְ ;ַ 6ר ִ
ֱאל ִֹקי" ְֶ -ֵ /ֶ :ח ְצי) ְ
6ל ַמ ְע ָלה ה6א ִ; ְב ִחינַת ֱאל ִֹקי.
6מ ֶח ְצי) ְ
ֵ
ר6ח
ֶפָ /ה ַ
ָמנֶ ,6א ָBא ַחֵCי ַה> ֶ
יסי ְ;ע)ל ֵ
Hד ֵאינ) ִק6Cמ) ַה ִפ ִ
ְַ 8כ ִלית ָה ָ
0חר
ע)ל ֵ
Oח ֶדת ְ; ָ
א6ת ִ; ְ/לֵמ6ת ְמי ֶ
0חר ִה ְָ Eר ָד ֵמ ַה@ 6ו ְִה ְָ -צ ָ
ְה>ְ ָָ /מהְ ,ל ַ
וַ
ת) ַה ַ=)B
ְ/ר ְל ְ
ַ;י ַהי ֵ
ֲבר ֵמ ְר6/ת ָהר ִ
6כ ֵַ /ֶ /ה ַ-ע ָ
ר6חנִ י ַה ְַ -ת ִאי ָל ֶהְ ,
ָ
6פר)זְ ד)ר ֵ;י ַניִ ִח6Cנִ י ה6א ֶאל ַה>ִ ְכנָס ); ,י6כַל
6Cתְ ,J
)8א ֶמת ְ; ָק ְט ִב ָ
ֵאינֶָ J
זְק6קה
ֶפָ /
6ב ֲא ִוירָהַ :ֵ ,ה> ֶ
י)ֵ /בי ַה ַ=Bְ ;ַ )Bבָ /6
6ל ָת ֵא ַע ְצמ) ֶאל ְ
ְל ַה ְת ִקי ְ
Hד ַה)9נֶה ִמ ִ/ְ -נֵה6
ִח6דָ :ְ J
6ל ַע ֵPב לֶָ Jאת י ָ
ְלע)לָ זֶה ִ; ְת ִח ָBה ְל ִה ְת ַַ 8ֵ Eח ְ
ֶפֶ /א ְפ ָ/ר)COת ִ; ְל ִ8י
ע)ל זֶה נ ְִפ ִָ 8חי ִ; ְפנֵי ַה> ֶ
נְפ)/תָ ;ְ .
0ל ֵפי ָ
ת) ְ
ְ; ְ
ר)מ ֶמת
ֶפִ /מ ְת ֶ
וְה ְלרַע)+;ַ /ֶ :ְ .בַ ,ה> ֶ
Oמ ְג ָ;ל)ת ְל ִה ְת ַ8ְ Eח6תֵ ,ה ְלט)ב ֵ
מ)ס ֵפי ָרה
0ט ְ
ִ %0ירי ֵמ ָה ְ
6מ ִMיגָה ):ח)ת ִ
וְה>ְ ָָ /מה ַ
ר6ח ַ
0ח ֶדת ִע ָה ַ
6מ ְת ֶ
ִ
ֶפ/
6ברַעַ ,ה> ֶ
0חר ִה ְָ Eר ָדה ֵמ ַה@ָ .6
ֵ ְל ִה ֵָ -צא ְל ַ
ר6חנִ ית ָ;ִ Jהיא ְִ 8צ ָטר ְ
ָה ָ
0חר
6ל ַ
ֶתתְ ,
6מ ְת ַעֶ 6
יה ִ
6/רי ֵא ֶל ָ
ר6ח וְ ַה>ְ ָָ /מה ַה ְִ 7
ַר ֵעינֵי ָה ַ
ֶתת ִמ@ ְ
נ ְִכר ֶ
ֲ/ר ִ;ֵ %ר ַה ַָ>8א
ר6ח ִני .ה6א א ֶ
ק)מָ Jה ָ
מ)צאת ֶאת ְמ ָ
ִה ְָ Eר ָדה ֵמ ַה@ֵ 6אינֵָ J
ַק ִליַ ,ה ְת ֵק
)%מה ִל ְטר ְ
)%מה ִל ְפר)זְד)ר ,ע)לָ ַה ָ;א ֶ
ע)ל ַהֶIה ֶ
Hמרָ " :
ְו ַ
ז)כה
ַק ִלי" )אבות פ"ד ,כ"א( .ו ִא ֶ
ַע ְצ ְמ ָ ַ; ְEר)זְד)ר ְֵ :די ֶ:ָ 8ִ /נֵס ַל ְטר ְ
ז)כה ה6א ְל ַה ָ:רָת)
ע)לה ֵ;ית ֵאלֶ ,
ֶ ָה ָ
ה)ל ְ ַ; ֶ%ר ְ
ח)תיו וְ ֵ
Hר ָ
ַ9ר ְ
6מי ֵ
Hד ְ
ָה ָ
ז) .וְ:ִ 0י ֲ 0חרֵי מ)ת) ,ז) ֶכה
ְ; ַד ְר@)ת ֵא ֶBה ְ;ע)ד) ְ;ג6פ) ,וְ ָחִ /ה ְת ַע6Bת וְ ְ
0רצ)ת ַה ַחִCיְ .ו ִא ָח ִלילָה ,נִ ְפ ֶ8ה ה6א ֲ 0חרֵי ַה ָ;רָק
ַ;ק ְ; ְ
ה6א ְל ִהֵ %
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ֶ ה'ְ ,מק)ר ַמיִ ַחִCיַ ,ל ֲחצֹב ;)ר)ת
ַה ְמ ַס ְנוֵר ֶ/ל ָהע)לָ ַהֶIה וְע)זֵב ֶאת ֶ%ר ְ
ָ
)+בהִ ,ה>ֵה ְEרָט ְלכ ְ
ַפִ )/מ ָ
יח נ ְ
6מ ְז ִנ ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִַ ,
ִנ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ֲ/ר ַ8אֲ)ת ְ; ִָ Fרי:ָ ,ב)ד,
ֲלי ְ; ַד ְר@ָה נְ מ6כָה א ֶ
ע)ל ַהֶIה ַה ְִ -ת ַנה ִ
ֶַ /חָCיו ָ; ָ
ֲמ ִ8י ְל ַחָCיו
ֶ א ִ
וְער ְ
וְאי ַט ַע ֵ
)/ל ִטי ָע ָליוֵ ,
ָממ) וְ כַַ ')%מ ִ+י א)ת) ְו ְ
ֲ/ר יָ)/ב ֶה ָע ָפר ֶאל
%Oהֵ ;ְ ,עת א ֶ
ָה ְלHה;ְ ,בֹא י) ְEק ָ
ֶפִ /מ ֶ 6>-ו ָ
נ6חת ַה> ֶ
6מ ַ
ְ
>ִצ ִחי
ְתנָ:ִ ,Jי Hז ִס ְבל) ַה ְ
ֲ/ר נ ָ
ר6ח ָ6/8ב ֶאל ָה ֱאל ִֹקי א ֶ
וְה ַ
ָהHרֶָ /ֶ :ְ #היָהָ ,
6מי ֶֹB/א
ֹאכל ְ; ַ;ָ /תִ ,
ֵאי ְל ָת ֲארֵהִ :ֵ /ֶ ,6מי ֶֹB/א ָט ַרח ְ; ֶערֶב ַ;ָ /ת ַמה ַ C
0חר ַסְCמ) חֹק
זְמ>) ְ; ִמ ְָ Fח ִקיְ ,ל ַ
ְ;ז ַ
6בז ֵ
Hרח)ת ַחִCיִ ,
ָמד ְ; ֵבית ַה ֵ= ֶפר ְ
לַ
יצד י ְִֵB8ַ /ב הוא ַ; ַחִCי ,וְ זֶה 6ה6א ַה> ְִק ָרא ִ; ְלֲ )/ח ַז"ל
ִלָ 6-דיו ֵַ :
ָדיו ְ; ֶה ְת ֵא ְלנִ68ק)
ֵיה>) ְ;מ) י ָ
ע)Fה ל) ֶאת ַה@ ִ
ֵיה>)" ,ו ְָכל Hדָ ֶ
"@ ִ
ֲFה ְֶ ִ>/ת ַחֵCב
ר6ח וְ ַה>ְ ָָ /מה וְ ִה ְָ Eרד) ֵמ ֶה ַעל י ְֵדי ִ;6+ל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ִמ ְ-ק)ר)ת ָה ַ
יבי ַה ָ-ז)
6כ ֵ:ָ /ֶ /ל נִ68ק ִמ ְַ -ר ִֵ :
ֲFהְ .
ֲבר)ת ַעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ָ; ֶה ַוע ֵ
6ככָל ֶַ /ה>ִ68ק
)%מהְ ,
י)צ ִרי Oח ְל ָ/הְ ,ס ַח ְרחֹרֶת ו ְַכ ֶ
Hד ְ
ק6קי ְלגָ 6ה ָ
ַהִ ְI
ר6חנִ ִCי,
יבי ַה ָ-ז) ָה ָ
ָ ֶהרֶס ַה@ ֵ: ,6ה6א ְ; ַמ ְר ִֵ :
יבי ַה ָ-ז) @ָד)לְ : ,
ִמ ְַ -ר ִֵ :
ר6חנִ 6Cת) ֶ/ל
ֲלי /וְה)רֵס ָ
ֲ/ר ַה>ִ 68ק ֵמ ֶה ַמח ִ
יה ,א ֶ
ְַ 8ר ַי"ג ִמ ְצ)ת וְ ַענְ ֵפ ֶ
ק6ע ְ;ע ֶֹמק
Hד .וְ ִא ְ;ע)ד) ְ;ג6פ) ֵאינ) ַמ ְר@ִ י /זֹאת:ֵ ,יוָ ֶ/ה6א ַָ /
ָ
יכ ָט ָעה וְ ָ/גָה ְב ַד ְר,):
0חר ִה ְָ Eרד) ֵמ ַה@ֵ ,6מ ִבי ה6א ַעד ֵה ָ
ֲ)תיוִ ,ה>ֵה ְל ַ
ַ8א ָ
ָח .א)י ְלא)ת)
9Oנֵי עֹנֶג ,י ְַה ֵ ְ Bה6א ָערֹ וְ י ֵ
י)ִ /בי ְמד ְ
ֲח ִרי ְ
6ב ָמק) ֶ/א ֵ
ְ
ֶצח ְ; ַחֵCי ָָ /עה ,וְ לֹא ע)דֶ ,א ָBא
וְחֵCי נ ַ
ֱלי ֶא ֶב ַיהֲל) ְ; ֶא ֶב ִ@ירַ ,
Hד ֶֶ /הח ִ
ָ
ע)ד) 6@;ַ Jוְ לֹא
ֲ/ר ִהיא ֶָ /ח ָ/ה ְ; ָכל ַה ַ8עֲנ6ג)ת ָהאֲס6ר)ת ְ; ָ
ְֶַ >/פ )/א ֶ
ַה@ַ 6ה@ ְָל ִמיBְ /ֶ ,לֹא נ ֶ
6מ ִרי ַעל
ָ/י ָק ִ/י ָ
ֶפֵ /אינ) ָח:ְ /לְ 8ִ (6ס;ֹל ֳענ ִ
ֲ/ר ְִ 8ס;ֹל ְ;ע)דָ.6@;ַ J
יה ,וְ ָתחָ ;ְ /6כל ַה ֵ= ֶבל וְ ַה ַַ Pער ְ:כֹל א ֶ
ֲָ F
ַמע ֶ
ַס)E
יטב ְ :
יע ֶאת ֵמ ַ
ַEה ֶאת ֵ;ית)ַ ,מ ְִ /ק ַ
6מי ֶ
Hד ַה ְמ ְַ #Eֵ /
ַ;> ַֹהג ֶ;ָ /ע)לָָ ,
ֲדר ַה ֵ9נָה א)
ֵ/ב רֹב ַהַ ְIמִ ,א זֶה ח ַ
ֲ/ר ָ; ֶה י ֵ
ֲדרָיו א ֶ
ר)מ ֶאת ח ָ
6ל ֵ
ְל ָפ ֵאר ְ
6מלֵא
Hמנָ ֵאינ) ַמ ְִ /איר ֶאת ַה ְEר)זְ ד)ר רֵיק ָ
ַה ְִ -ט ָ;ח וְֶ 0את ַה ַ= ,)Bוְ ְ
ה)צא)ת ַה ְEר)זְ ד)ר לֹא י ִַ@יע6
:ָ 0ל ָ
ַEה ְ 6מ ַק ֵ9טְ ,
ַט ַחב ,וְ 0א)ת) ה6א ְמי ֶ
יע ֶאת ָ:ל
Hד ַה ִַ /ְ -ק ַ
ה)צא)ת ַה ִ%ירָהְ .ו ִא נִ ְר ֶאה ָ
;)ד ִדי ֵמ ָ
ֶא ָBא ַלאֲח6זִ י ְ
ֵ ִל ְחי)ת ָ; ֶה
ֲ/ר י ְִצ ָטר ְ
ֲד ִרי א ֶ
א)נ) וְה)נ) ְ;יִ6Eי ַה ְEר)זְ ד)ר ,ו ְִאֶ 6Bאת ַהח ָ
וְק)ד ִריִ ,ה>ֵה נִ ְל ַעג וְ נָב)ז
מ6די ְ
ַל ִ
ֵיקי @ ְ
יר ר ִ
6מ ְִ /א ָ
יח ה6א ַ
זְמ>) ַמזְ נִ ַ
רֹב ַ
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ֲ/ר Hנ6
ֲלי ִע ָ7ר ְ; ָט ֵפל ,וְ ָל ָ-ה לֹא נָב)ז ְל ַע ְצ ֵמנ:ַ 6א ֶ
)/טה ָ:מ)הַ 6ה ַ-ח ִ
ְל ֶ
יע ֵתנ )C/ֶ 6יָב)א
ָמינַ 6על ְEר)זְ ד)ר ָהע)לָ ַהֶIה ַל ְמר)ת י ְִד ָ
ט)ר ִחי ָ:ל י ֵ
ְ
ֲ/ר
ֲד ִרי ָה ִע ִָ 7רִCי ֶ/ל ָהע) ָל ַה ָ;א ,א ֶ
6מ ְפ ִק ִירי Hנֶ 6את ַהח ָ
ְבהַ ,6
ַעז ֵ
ְונ ַ
Hד ַמ ְק ִEיד ְלנַ)7ת)
ה6א ִע ַ7ר ַה ַחִCי ַה ִ> ְצ ִחִCי ְ;ע)לָ Hר ְֹ ,וְ ִא ַעל ִ; ְגד) ָ
ֱל)ִ Jמ ַַ -על
ֲ/ר ִהיא ֵחלֶק א ַ
ִמָ:ל ְר ָבב:ָ ,ל ֶ :ֵ /ו ְַקל ָוח ֶֹמר ַעל נִ ְָ /מת) א ֶ
ֲת ֵֶ 7את ִנ ְָ /מ ִתי
0זְקי 6/Hב וְ ֶא ָEנֶה ַוא ַ
Hד ִל ְכ ִֶ /
ֹאמר ָ
ו ְִהיא נ ְִצ ִחית .וְ 0ל י ַ
ע)ל ַהזֶה
ע)ל ַה ָ;א:ִ ,י ִמ ְַ Bבד ַה ֶה ְפ ֵסד ֶ/ל ַט ַע ַחֵCי ָה ָ
ְֵ :די ִלזְ ):ת ָל ָ
יהִ ,מי
)ת ָ
6מ ְצ ֶ
)8רה ִ
Hד ַה ְַ -קָ ֵC
ֶפָ /ה ָ
נ6חת נ ֶ
6מ ַ
ָבי ְ;ט ַֹהר ְ
ְֵ /ֶ :ה ְמ ִ B/O
ַע)8
יעִ ,מי ָערֵב ל) ְִֶ C/היֶה ֵָ /ל ְ;ד ְ
ימי ַהְִ Iקנָה .וְ ִ 0א יַ@ִ ַ
יע ִל ֵ
ָערֵב ל) ֶַ @ִַ C/
Hמר ְ/לֹמֹה ְ; ָח ְכ ָמת)
6כ ָבר ַ
ֲFיו ,וְ ֶ-ָ /א לֹא י ִָEנֶהְ .
6ל ַת ֵַ 7מע ָ
6בכֹח) ָל6/ב ְ
ְ
ָעה ו ְִה ִ@יע6
ְמי ָהר ָ
ֲ/ר לֹא ָיבֹא 6י ֵ
יַ ,עד א ֶ
ימי ְ;ח6ר ֶֹת ָ
י ִ; ֵ
;)ר ֶא ָ
"ְ 6זכֹר ֶאת ְ
)תיו
ֹאמר ֵאי ִלי ָב ֶה ֵח ֶפֶ ...#את ָה ֱאל ִֹקי ְירָא ְו ֶאת ִמ ְצ ָ
ֲ/ר ַ 8
ָ/נִ י א ֶ
ְ/מ)ר ִ:י זֶה ָ:ל ָהָ Hד" )קהלת יב(.
ֶפְ /לנִ ְקי)נְָ :ִ Jבי)
6/בהַ :ֵ /ֶ ,על יָדָָ /ָ Jבה ַה> ֶ
ֶפ /נִ ְקרָא ְָ 8
י נִ 67י ַה> ֶ
ֲל ְ
ַ8ה ִ
6מ ְצ)ת,
ר6ח ִנ6Cת ַעל י ְֵדי ת)רָה ִ
י)תִ :ְ Jלי מ6כָ ְל ִה ְת ַע)Bת ָ; ָ
ִהְָ 6ל ָד ,Jוְ ִל ְה ָ
יHתJ
ֲ/ר זֶה ְַ 8כ ִלית ִ; ָ
0חר ִה ְָ Eר ָדֵ Jמ ַה@ ,6א ֶ
ו ְָלא)ר ְ;א)ר ְEנֵי ֶמ ֶל ְ ַחִCי ְל ַ
ֲטHיו
ָטה ֵ:נָה ַעל ח ָ
ֲל ִקי :אֲ .חר ָ
ֶבת ִמ ְ9נֵי ח ָ
6/בה ז) Oמ ְרֶ :
6ת ָ
ָלע)לָ ַהֶIהְ .
ֲFיו וְ ִה ְת ַנהֲג6ת) ֶ; ָע ִתיד ,וְ ִא ָח ָטא @ַ ִ; ְד ָב ִרי ֶ;ֵ /י
ו ְַק ָ;לָה ְל ֵה ִטיב ַמע ָ
ֲבר)
יע ַלח ֵ
ֲ/ר ַמ ִ@ ַ
ֲבר)ְַ C/ֶ ,ק ֵ;ל ַעל ַע ְצמ) ְל ָה ִ/יב ְ;פ ַֹעל ֶאת א ֶ
Hד ַלח ֵ
ָ
ַ%ה ֵ;ינ) ְל ֵבי ֱאל ָֹקיו,
יחת) .בַ .ה6%ִ6יַ %ְ ,היְנְִ C/ֶ 6תו ֶ
6ל ַב ֵֶ ַ@ /7את ְס ִל ָ
ְ
6ב)ִ /תי
ְ
יתי,
ֶי ָע ִִ F
וְהרָע ְ; ֵעינ ָ
יתיְ /ַ Eָ ,ע ִ8יָ ,
אתיָ ,עוִ ִ
ֹאמר ְ; ִפיוָ :ח ָט ִ
ְוי ַ
6מ ַק ֵ;ל אֲנִ י ַעל ַע ְצ ִמי ֶֹB/א 6/Hב ְל ִכ ְס ָלה.
ֲ)נ)תיְ ,
ֲFי וְ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ֵמע ַ
ִמ ַ-ע ַ
6ל ִה ְת ָקרֵב
ילה נ ְַפְ )/ל ִה ֵָ +הר ְ
6/בה ז)ַ ,מ ְת ִח ָ
Hד ִ; ְת ָ
ֲ/ר ְמ ַה ְר ֵהר ָה ָ
6מָCד ַ:א ֶ
ִ
)ציא ַה6% ִ6י ִמ ִEיו ,נִ ְת ֶקנֶת נ ְַפ.)/
6כ ֶ/מ ִ
ב)ר ,JHוְ ה6א ִ; ְב ִחינַת ַצ ִ%יק @ָמ6רְ .
ְל ְ
ע)למ)ת ָה ֶע ְלי) ִני
וְה ְ; ַה ְפ ָרדַת ָה ָ
Hד)E ,גֵ ה6א ֵה ְ;נ ְַפֵ ,)/
ח)טא ָה ָ
ֵ /:
ֶ
6ב6/ב) ֵמ ִר ְ/ע) ַעל
ְה ְָ Eָ /ע ָת ָ;ע)לָ ַהֶIהֵ ;ַ ,ח ֶלק ַה ְמ Oכֶ :ְ ָ6נגֶד נִ ְָ /מת)ְ .
וַ
ֶדר ַצ ִ%יק @ָמ6ר .וְַ 0על ִEי כֵ
ָטה נִ ְת ֶקנֶת נ ְַפַ ,)/ו ֲהרֵי ה6א ְ;ג ֶ
י ְֵדי וִ 6%י ַו ֲחר ָ
0חר זְ ַמ.
ִַ Eרי ֶא ָBא ְל ַ
ִַ Eרי ִמָCד ,וְ יֵֵ /ֶ /אי ִמ ְתְ :
ֲבר)ת ֵֶ /ה ִמ ְתכ ְ
יֵ /ע ֵ
6/בה,
יה ִח6Cב ָ:רֵת וְ ָע ָFה ְת ָ
ֲל ֶ
ֲFה ֵֶ /אי ע ֵ
Hד ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יצדָ ,ע ַבר ָ
ֵַ :
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יכ".
6/ב)ת ֶ
ֵ
)/ב ִבי ֶא ְר ָEא ְמ
ֱמר "6/בִ ;ָ 6ני ָ
ֲלי ל) ,ו ְָע ָליו ֶנא ַ
ִמָCד מ)ח ִ
יתת ֵ;ית ִ%י ו ְָע ָFה
ֲFה ֵֶ /אי ָ; ֶה ָ:רֵת וְ לֹא ִמ ַ
ְו ִא ָע ַבר ַעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
9Oת ַה)C
6Eרי ,וְ Hז ְקד ַ
יע י) ַה ִִ :
ְע)מ ֶדת ַעד ֶַ ִ@ַC/
)8לה ו ֶ
6/בת) ָ
6/בהָ 8ְ ,
ְת ָ
ַEר ֲע ֵליכֶ
ֱמר " ִ:י ַבַ )CהֶIה ְיכ ֵ
6ב ֵאֶ 6Bנא ַ
ִַ Eרי ל)ְ ,
6/בת) ְמְ :
ְ; ֵצרָ 8ְ 6
6מ)8ת
=6רי ֶָ /ענְ ִָ :ְ /רית)ת ִ
יכ"ָ .ע ַבר ַעל ִא ִ
ֹאת ֶ
ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכ ִמָ:ל ַחֵ +
ִ=6רי ֶָC/ב)א 6ל)
)8לי ְוי ִ
6Eרי ִ
6/בה וְ י) ַה ִִ :
6/בהָ 8ְ ,
וְע ָFה ְת ָ
ֵ;ית ִ%י ָ
מ6רה ַעד
ַEר ל) ַEָ :רָה גְ ָ
6לע)לָ ֵאי ִמ ְתֵ :
6Eרי ְמ ַכ ְִ Eריְ ,
0חר י) ַה ִִ :
ְל ַ
ָעי
6ב ְנג ִ
6פ ַק ְד ִ8י ְ; ֵֶ /בט ִָ /ְ Eע ִ
ֱמר " ָ
ִ=6ריְ 6 ,ב ֵאֶ 6Bנא ַ
ֶָC/ב)אָ 6ע ָליו י ִ
ִ=6רי,
6Eרי וְ י ִ
6/בת) וְ י) ַה ִִ :
ֲFיוָ 8ְ ,
עֲ)נָ" .וְ ַה ְמ ַחֵBל ֶאת ַה ֵַ ;ְ 9מע ָ
EOר ֶה ָע) ַהֶIה ָלכֶ ַעד
Hמר ַה ָ:ת6ב " ִא ְיכ ַ
י ְַכ ְEרָ 6ע ָליו ְ;י) מ)ת) .וְ ָע ָליו ַ
ְO 8מת) ."6רמב" הלכות תשובה פרק ב'(.
6Eריֵ ,אינֶָ Jא ָBא ְל ִת67
ֲר ָטה ְוי) ַה ִִ :
ַEָ :רָה ז) ַה ָ;Hה ַעל י ְֵדי וִ 6%י ַוח ָ
ר6חנִ ִCי ְֶ ִ>/גרָ ֵע ֶקב ַה ֵח ְטאֵ ;ְ ,עינ)
ֲבל ַה ֵ>זֶק ָלע)לָמ)ת ָה ָ
ַפְ ,)/וזִכ6כָה .א ָ
נְ
ִ=6רי ,א) ָ;ע)לָ ַהֶIה א) ָ;ע)לָ ַה ָ;א.
ְאינ) ִמ ְת ַEֵ :ר ֶא ָBא ַעל ְי ֵדי י ִ
ע)מד ,ו ֵ
ֵ
ֲבל ִא
ֲמ6ריֹB/ֶ :ְ ,א ִת ֵֶ 7את ַה ְEגָ ֶ;ָ /ע)לָמ)ת ְ; ַחָCיו ,א ָ
ַ; ֶ-ה ְָ %ב ִרי א ִ
 -Oה6א ְל ַחֵCי ָה ָ
ִ7ְ 8נְָ ,מז ָ
Hד ֵע ֶקב נִ H6Mיו,
ַEרָה ַה ָ;Hה ָל ָ
ע)ל ַה ָ;א) .ו ַהָ :
ֲ)נ)תיו" אי זה אלא במי ששב בתשובה שלמה וג
ו ְִכ ְל)/נָ " ָח ָת נ ְִמ ָח ִלי ע ָ
זכה לשאת את בת זוגו שמשרש נשמתו ,וג אז אי מחילה זו פוטרת אותו
אלא מהייסורי שהיו ראויי לבא עליו עקב חטאיו בעול הזה אבל אינה
מועילה לנקותו לעול הבא אלא על ידי ייסורי או תקוני נפש(.

0חת ִמ ְ9לֶֹ /א ְפ ָ/ר)COת ֵאָ ,6Bה ִרא)/נָה ִא
ֲFה ְ; ַ
ע)למ)ת ַנע ֶ
ִEְ 678גַ ָה ָ
ר)ממ6תH/ֶ ,ז ִמָCד ִע
ֲבת ה' ֱאל ָֹקיו וְ י ְִר0ת ָה ְ
6/בה ְֵ /ל ָמה ֵמ0ה ַ
ָ/ב ִ; ְת ָ
ָ לֹא
וְאינ) נ ְִצר ְ
ה)פ ִכי ִל ְזכ)COתֵ ,
ְד)נ)תיו ְ
ֲFיו6 ,ז ָ
6/בת) נִ ְ7ַ 8נִ י ָ:ל ַמע ָ
ְָ 8
ִ=6רי ְֵ :די ְל ַת ֵֶ 7את נ ְַפ )/א) ֶאת ָהע)לָמ)ת ֶEָ /גַ
6Eרי וְ לֹא ְלי ִ
ְלי) ַה ִִ :
א)מרַ " :ס ְ-כ6נִ י
ָ; ֶה ,וְ ַהֹ:ל ַעל ְמק)מ) ִנ ְִ 7ַ 8מָCד ,וְ ָע ָליו ַהָ:ת6ב ֵ
ֲבה Hנִ י"ַ .ה ְ9נִ ָCהִ ,א ָ/ב
6Eחי ִ:י ח)לַת 0ה ָ
ַEד6נִ י ַ; ִַ 8
ֲ/י)/ת ר ְ
ָ;א ִ
)8רה וְ ַה ְִ -צוָה וְ ֶרגֶ/ֶ /ל ק ֶֹדH/ֶ ,/ז
ֶ ַה ָ
ַ )8ה ָ:רָה ְ; ֶדר ְ
6/בה ְר ִגילָה ִמ ְ
ְָ 8
ע)למ)ת
אתי ְל ֵעיל ,וְHז ִEְ 678גַ ָה ָ
6Bקי ַה ַEָ :רָה ֵֶ /ה ֵב ִ
0ר ָ; ַעת ִח ֵ
ֶ/נָ ָ:ל ְ
יְ
י/ית
ֶ ְִ /ל ִ
ֲבל יֵ%ֶ /ר ְ
ע)ל ַה ָ;א ,א ָ
ע)ל ַהֶIה א) ָ; ָ
ִ=6רי ָ; ָ
ֵע ֶ/ה ַעל ְי ֵדי י ִ
יָ
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ִ=6רי ֶ/ל
6בי ִ
ֹאתיוְ ,
ָ ִ ,678וְה6א ִא ְִֶ Cת ַע>ֶה ַעל ַחָ +
>ִצר ְ
ְל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ַה ְ
ִ=6רי
6בזֶה י ִֵָ Eטר @ַ ֵמ ַהִ C
ֲבר)תָ ,
ָכי ַעל ֵחלֶק ֵמ ָהע ֵ
@6לי ֶֶ /לג ַה>ִ ְצר ִ
@ִ ְל ֵ
ע)למ)ת ֶEַ Fגַ ָ; ֶה.
ַה ְִ Pר ִיכי ָלבֹא ְל ִתָ 67ה ָ
6מ ְס ַEר ְ/מ)ת
וְע) ְל ִפי ֶח ְִ );/
צ6בי ֵה ְל ָכל ָע) ָ
ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ )Cת ֵא ֶBה ְק ִ
ֲר"י ַה ָ7ד)/
ַ;נָ 6הא ִ
6כ ִפי ֲֶ 9ִ /ערָ וְ ִח ְָ 9ב ר ֵ
ַהֶֹ 7דְ >ִ /ֶ /פ ְ@מַ 6על י ְֵדי ֶח ְטא)ְ ,
יעי ְל ַע ְFר)ת
6מ ִ@ ִ
ַצ"לַ ,על ִEי ַמה ֶ;ֵ 7ִ 9ל ֵמ ֵא ִלָCהַ 6ה> ִָביא זָכ6ר לַ)+בַ ,
זַ
ָמינ6
ָHד ְ;י ֵ
 0הֱי)ת וְ ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל ָ
6מא)ת ַ8עֲנִ )Cת ְל ִת:ָ 67ל ֵח ְטא וְ ָע)ְ .
ֵ
ֲר"י ַז"לְ ,ל ִה ְת ַע>)ת
ִ ;Oלי @6רֵי ָהא ִ
ָמי7ְ 8ִ ,נַ 6ה ְ-ק ָ
ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ַָ ְ :ה ְר ֵ;ה י ִ
0חת
ילת ְס Oעָ%ה ַ
ֲכ ַ
ָמי ְ; ֶכ ֶס ְמ ִחיר א ִ
וְל ְפ)%ת ְH/ר י ִ
י) ֶא ָחד ַעל ָ:ל ֵח ְטאִ ,
ָמי ִֶ Pָ /ר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת ַעל ֶח ְטא),
ֲכל ָ6/Eט ְל ָכל י) ִמִ C
6מא ָ
ֶח ַ
ֶ/ל ל ֶ
ֲ/ר
נִר ָצה ל) ְלכֵַEר ָע ָליו ֵמא ֶ
ֶח ָ/ב ל) ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת ְַ :תעֲנִ י)ת ַע ְצ ָמְ ,ו ְ
ְונ ְ
ע)למ)ת ָה ֶע ְלי) ִניְ ,ונ ְִס ָלח ל).
וְעל ְEגַ ָה ָ
ֶפַ /
ָח ָטא ַעל ַה> ֶ
יתי ְל ָה ִביא ָ:א ֶאת ְִ %ברֵי ָהרַב ַה@ָד)ל
ָא ִ
ְֵ :די ְל ַה ְמ ִחיֶ /את ָהHמ6ר ְל ֵעיל ,ר ִ
ְה6דה" )א)ת פ"ו( וְ זֶה ְל)/נ)/ְ ;ִ :נַת
ַצ"ל ְ; ִס ְפר) " ִמנְ ַחת י ָ
ר' יְה6דָה ְפ ַתָCא ז ַ
Hמר ִלי ֶ/ה6א ָ;א ַעל ַָB:ת) ְ; ַחֵCי
ָק ֶא ָחד ְו ַ
ֲFה ֶ;ָ /א ֵא ַלי ז ֵ
התרפ"ג ַמע ֶ
@6פי.
ְאינ) יָכ)ל ַלעֲ)Fת ַ8עֲנִ )Cת וְ ִס ִ
ֲFיו ,ו ֵ
6ל ַת ֵַ 7מע ָ
ר)צה ָל6/ב ְ
ְבנ) ,וְ ֶ
Hמ ְר ִ8י ל)ַ ,ה ִא ֵאינְ ָ יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפח)ת י) ֶא ָחדַ ,לי ְָלה וְ י) ְ:י)
ַ
6טבֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ו ְַק ֵ;ל ָע ֶלי ָ
ֵ ְ
Hמ ְר ִ8י ל) ,ל ְ
Hמר ִלי ֵהַ .
6Eריַ ,
ַה ִִ :
80ה Oמ ָ8ר
0ר ַ;ע ָ/ע)ת ַעל ָע) ַה>ִ זְ ָ:ר ,רַק ֶָ /
ְל ִה ְת ַע>)ת ַ8עֲנִ ית ֶ/ל ֶע ְִ Fרי וְ ְ
6בי) ַה ַ8עֲנִ ית ;ֹא ֶא ְצ ִלי ִע ַמע)ת ְִ Eדי) ְ/לֵֹ /מא)ת
ָאכהְ ,
ֲַCFת ְמל ָ
ְ;כָל ע ִ
ֱFה
וְאע ֶ
ָכי ְל ִת 67עֲ) ַה ָ;א ַעל ֵא ֶ/ת ִאיֶ ,/
ְע ְִ Fרי וְ ָח ֵמ8ַ /עֲנִ )Cת ַה>ִ ְצר ִ
וֶ
0ר ַ;ע )-0ת
ַ ְ
ֲ/ר ָ;א ֵא ַלי ,נִ ְכנ ְַסנְ 6ל ֶחדֶר ,וְ ָהל ְ
ְל ָ ִ ,678וְ ֵכ ָע ָFהְ .ו ַכא ֶ
וְ0חר ְ@ ַמר ַה6%ִ6י ָמ ַסר ְ;י ִָדי
ַ%ה ֶאת ַה6% ִ6י ַה ִ>זְ ַ:ר ְל ֵעילַ ,
ָח ,ו ְָע ַמד וְ ִה ְתו ָ
יֵ
ְHמר ִליֵ ,הא ְל ָ ֵאַ 6Bה ַ-ע)ת ְִ Eדי) ְ/לֵֹ /מא)ת ֶע ְִ Fרי
ֶס ַה ְִ Eדי) ו ַ
ֶאת ֶ :
ֲ/ר ִק ַ; ְל ִ8י ַה ָ-ע)ת
80ה Oמ ְר ֶ/ה ְל ַח ְָ Bק ִל ְצ ָד ָקה .וְ ַכא ֶ
ֲמַ /ה ַ8עֲנִ )Cת ,וְ ָ
ַוח ֵ
>ְתנָ
Hמ ְר ִ8יֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ֶאת ֵאַ 6Bה ָ-ע)ת ִמַCד ְEל) ִני ֶ; ְEל)נִ י ֶָ /
ִמָCד)ַ ,
ָקה ְ; ַעד ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת ְֶ >ִ /ת ַחֵCב ְל ִה ְת ַע>)ת ִמ ְEנֵי ֶַ 9ָ /כב ִע ַBָ :ת),
ִל ְצד ָ
Oב ֶלת
6מק ֶ
6בה ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה חֲָ /
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ה' ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִו ִ
ֲ)נ)תיו
ֶי ְִ Eדי) ֵאַ 6Bה ֲַ 8ע ִנ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע>ָה ְEל) ִני ֶ; ְEל)נִי ַעל ע ָ
ְל ָפנ ָ
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9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ַעל יְדֵי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת י ְִת ָ;רֵר ַעל
ַמ ְָ ,/-וכָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
יא>6
)Cצא ִמ ָEס6ק ַחיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶ
י ְֵדי ִמ ְצוַת ַה ְָ Pד ָקה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)ַ /ה ֵ
ַ /6מע ֶאת ְִ 8פ ֵָ Bתנְ 6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)/
יֵ 6>/אלְ .
י)ר ֶ
)חב"ו( ִמ ִ; ְטנ) ִ
6ל ִפי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBהְ .
רֵ 6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
80ה ֵ
)ארארית"א( ִ:י ָ
ֲח ִריָ ,ל ֵכ ֶה ֱחז ְַר ִ8י
ָק ַהה6א ה6א ִאיָ /ענִ י ְו ָלוָה ַה ָ-ע)ת ֵמא ֵ
ֵֶ /ה ַבנְ ִ8יַ /ֶ ,הֵ I
ָט ְל ִ8י ֵמ ֶה ִ:י ִא ְ8ֵ /י ְפר6ט)ת
ל) ֶאת ָ:ל ַה ָ-ע)ת ְ;ת)רַת ְצ ָד ָקה ,וְ לֹא נ ַ
ע)מד
יתי ַ;חֲל) ֵֶ /
ָא ִ
ָק ,וְ ר ִ
נִפ ַטר א)ת) ז ֵ
0חר ְ8ֵ /י ָ/נִ י ְ
ִ; ְל ַבד .וְה>ֵה ַ
6/בה ִ:י
6/בה ,רַק ֶֹB/א ָע ָFה ְת ָ
ְ; ֵבית ִ%י ֶ/ל ַמ ְע ָלהְ ,ורָא/ֶ 6ה6א ַ; ַעל ְָ 8
ַBת) ,וְ לֹא ִד ְ;רִ 6ע)-
ִא ַעל ִא=6ר ֵא ֶ/ת ִאיְ /ל ַבדְ ,ולֹא @ַ ַעל ִא=6ר ָ :
ָ/ב ל) ַעל ִ; ְר ָ:יו,
ָָ %בר ,וְ ה6א ֵמ ַע ְצמ) נִ ְכנַס ְ; ֵח ֶדר ֶַ ;ְ /צד ַה ֵ;ית ִ%י ְוי ַ
Hכי
6מָCד י ְָרד/ְ 6ל ָֹ/ה ַמ ְל ִ
וְת ֶכ ִ
ֵיה ְל ַמ ְע ָלהֵ ,
ְה ֵ;ית ִ%י ִהגְ ִ;יהֵ 6עינ ֶ
וַ
ְה ִסירֶ 6את
68ח ַ;@ִ יד ֶ )B/ו ֵ
יע ֶַ Bְ /מ ְע ָלה ֵמ ַה ֵ;ית ִ%י וְ ָע 6Fל) נִ ַ
ָק ַ
ֵמ ָהר ִ
ַמרֵי וְ י ְָצאַ .6עד ָ:א
וְה ְEגָ ֶ/ל ִא=6ר ַָB:ת) ,וְ ִר ְEא 6א)ת) ְלג ְ
ֲל6דה ַ
ַהח ָ
6/בה ַ-ָ :ה ִהיא
Hד ֶאת י ְַקר ְִ 8פ ֶארֶת ַה ְָ 8
6מֶIה ֵידַע ָה ָ
יתי ַ;חֲל)ִ .
ָא ִ
רִ
ָק ִמ ֵמא)ת ָ/נִ י ֶָ /היָה רָא6י ִל ְהי)ת ְ; ַכ ַה ֶ7לַע
ילה ְלא)ת) ז ֵ
ד)לה:ִ ,י ִה ִָ P
@ְ ָ
6/בה
0חת ִ; ְת ָ
ָפה ָָ /עה ַ
Hמרֲ 6ח ַז"ל ֶָ C/
ֵהינְָ .ו ָל ֵכ ְ
6ב@ ִ
@6לי )/נִ י ַ
6ב ִג ְל ִ
ְ
ע)ל ַה ָ;א ) ַעד ָ:א ְל)/נ)(.
ע)ל ַהֶIה ִמָ:ל ַחֵCי ָה ָ
ט)בי ָ; ָ
ֲFי ִ
6ב ַמע ִ
ְ
@)ר ִמי ְל ִס6Bק
ֲבר)ת ְ
ְHמרַֹ I;ַ 6הר ַה ָ7ד)) /פרשת שמות( " ְ/ל ָֹ/ה ע ֵ
ְ
ַה ְִ 9כינָה ֵמ ַה ְַ 8ח)8נִ יְ ,ו ֵה עֲ) ַה> ִָ%ה ,וְ ֵח ְטא ַה ְָ /ח ַתת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ,וְ ַה ָ;א
ְאינָ ַנעֲנִ יְ 6 .ל ָכל ָמק)
6מ ְת ִַ Bְ Eלי ו ֵ
ק)ר ִאי לַה' ִ
ַעל ַה@)יָה .וְ ַה ְ; ִר)Cת ְ
ה)ל ְְ ,מ ָגרֵ /ה6א ֶאת ַה ְִ 9כינָה ִמ ָ."9
ֲט ִאי ֵאֵ 6B
Hד ֶָ /ח ָטא ְ; ֶא ָחד ֵמח ָ
ֶָ /
6מבֹHר ה6א ְ;כָל ִס ְפרֵי
ה)סי ְ; ִענְ יַ ח ֶֹמר ַה ְEגָ וְ ָענְ ְ ,)/
ֶ ְל ִ
ְאי צֹר ְ
וֵ
ֱריכִ ;ְ 6ענְ יָ זֶה .וְ ַה ָ;א ַעל ַה>ִ ָ%ה ה6א
ִ ;Oלי ,וְ גַ ַ; ְַ 8למ6ד ֶהא ִ
6סר וְ ַה ְ-ק ַָה ָ
ר6חנִ ִCי
ה)רי ָה ָ
ֶתת נ ְַפַ )/ה ְ+ה)רָה ִמ ְ-ק)ר ַה ַחִCי ַה ְִ +
ְ; ִה ָ:רֵת ,וְ נִ ְכר ֶ
ֲמנָא
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִַ ,רח ָ
ְוי) ֶרדֶת ִל ְמק) ַה ְ +OמHה ְלב)ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ִל ְצ ָלְ .
וְHמרָ @ְ ;ַ 6מרָא )שבת יג( ֶַ /על ִא=6ר ַקל ִמ ִ@ ְדר)ת Oח ְמרַת ַה>ִ ָ%ה ֶָ@/זְ ר6
ְע ַבר ְַ 8ל ִמיד ָחכָ וְ גָד)ל ַ;)8רָה ַעל @ְ ֵז ָר ָת ,לֹא ָחס6
ֲכ ִמי ְל ִה ֶָ 9מר ;) ,ו ָ
חָ
ָמיו ִ; ְגלַל ֵח ְטא זֶהַ .ועֲ)נ)ת ֵאֵ 6Bה
ֲצי י ָ
ָע ָליו ִמ ַָ 9מיִ ַו ֲהרָג6ה;ַ 6ח ִ
ֱמר " ֵאי
וְעל ִEגְ ֵמי ַה ְ; ִרית ֶנא ַ
BOהַ ,
ֵמ ַה ְָ %ב ִרי ָה ִע ִָ 7רִCי ַה ְַ -ע ְִ :בי ֶאת ַה ְ@א ָ
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Hמרֲ 6ח ַז"ל )נדה יג(.
6כ ָבר ְ
ֱטא"ְ .
ֲFה ט)ב וְ לֹא ֶיח ָ
ֲ/ר ַיע ֶ
ַצ ִ%יק ָ;Hרֶ #א ֶ

)/פ ְ
6כ ִאֵ 6B
ע)בד עֲב)דָה ָזרָהְ ,
יתה ,וְ ִדינ) ְֵ :
)ציא ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ַחָCב ִמ ֶַָ /ה ִ
י)ת ְק ַט>ִ י וְ לֹא
6בעֲב6ר ָע) זֶה ֵמתֵ 6ער וְא)נָ ִ; ְה ָ
ָמיַ ,ו ֲהרֵיה;ְ 6נִ 6%יַ .
ִ%
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל),
ָדיו ֶ/ל ַי ֲעקֹב ִ
ָFא ה' ָל ֶה ָEנִ י ַ 0על ִEי ֶָ /היְ 6נכ ָ
נָ
ֲמ6רי
ָמי ח ִ
יתי ִל ִ;י וְ נ ְַפ ִ/י ִמ ְEג ִ
זִִ :
ל)מר ִ
י6כל ַ
6מי ַ
6בנֵי יְה6דָה ַה ַ%ִ Pיקִ .
ְ
ֲר"י ַה ָ7ד)ִ /מ ְָ Pפת ֶ)=/פ)
ֵא .6Bוְ ַה ָ;א ַעל ַה@)יָה ְָ :בר ִ@ָBה ָענְ ָ )/הא ִ
ילנ.6
ַל@ֵל ְ; ֶכלֶבִ ,מ ְַ Bבד ָהעֹנֶַ /ה ֵָ :בד ְ;כַ ַה ֶ7לַע ,ה' י ִֵַ P
ְל ִה ְת@ ְ
ֲמירַת
ֲט ִאי ֵאִ ,6Bמ ְַ Bבד ַה ִִ 678ני ֶַ Bְ /ה ָ ,Bה6א א ִ
ַה ִַ 678ה ְַ -ת ִמיד ַלח ָ
ֲ/ר ְיבֹ0ר
6ב ֶרגֶָ /עצ ,6ו ְַכא ֶ
ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה ְ; ַכ ָ6נָה ְגד)לָה ְ
אתי ִ678נִ י ַלעֲ)נ)ת ֵא6B
ְ; ַה ְק ַָ %מת ִענְ יַ ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה .וְ ֵה ֵב ִ
ֲ/ר י ְִ=דַ 6על ֵס ֶדר ִ678נָ
ִ ;Oלי א ֶ
ַ;)תינַ 6ה ְ-ק ָ
ֶפַ ,/על ִEי ר ֵ
ַה ִָ 9וי ְל ָכל נ ֶ
ֲ/ר ֲ 0חרָיו,
ד)/י א ֶ
6ק ִ
ֲר"י ַז"ל ְ
ַמבֹHר ְלר' ָהא ִ
ָ;ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי) ִניְ : ,
ְה6דה ְפ ָתיָא
וְהרי"ח ט)ב ַז"ל זיע"א ,וְ ָהרַב י ָ
6ב ְפרָט ַה ִחי ָד"א זיע"אָ ,
ִ
ע)Fה ִת67נִ י ֵא,6B
ְ/0רֵי ַה ָ9ב ְ;כָל ִל;) וְ ֶ
ְה6דה" .ו ְ
זיע"א ְ; ִס ְפר) " ִמ ְנ ַחת י ָ
ע)מ ִדי ְ;גַ ֵע ֶד,
6/בה ְ
ֲלי ְת ָ
Hמרֲ 6ח ַז"ל )ברכות לדָ ;ְ /ֶ (:מק) ֶ;ַ /ע ֵ
ו ְָע ָליו ְ
ר 6ה6א ק)רֵא ְל ַב ַעל
ְכ)לי ַל ֲעמֹד .וְ ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
מ6רי י ִ
יקי ְ@ ִ
ֵאי ַצ ִִ %
ֲ/ר ְ; ָ ֶא ְת ָHEר.
ָאל א ֶ
8Hה ,י ְִFר ֵ
א)מר ל) ַע ְב ִ%י ָ
ֲבי ,וְ ֵ
6/בה א)ה ִ
ַה ְָ 8
0חת.
ֲFה ִתִ 67ני ֵאַ Eַ 6Bע ַ
0חתַ ,מ ְס ִEיק ל) ֶCַ /ע ֶ
Hד ֶָ /ח ָטא ַַ Eע ַ
ו ְִה>ֵה ָ
ֲט ִאי ֵא ֶBה ,י ְִֵ%8ַ /ל ַלעֲ)Fת
ַ-ה ְפ ָע ִמי ַעל ח ָ
ֲבל ִמי ֶ9ָ /נָה וְ ִ /Bֵ /וְ ָע ַבר ָ :
אָ
0חת ְלכֹל
ֲFה ִַ Eַ 678ע ַ
0חר ֶCַ /ע ֶ
ִ678נִ י ֵא/ָ 6Bלְֹ /פ ָע ִמיֵ .ד ַהיְינְ /ֶ 6ל ַ
י/ית ,וְַ 0על ִEי ִֶ 678ִ /ני
ִ /6ל ִ
ֲַ Eַ Fע ְ/נִ ָCה ְ
ֹאתיו 6/ָCב וְ ַיע ֶ
ֶא ָחד ֵמ ַחט ָ
6ת ֶַ>/ה
ִָ /מ ָתהְ ,
א)ת ְל ִת 67נ ְ
ֲFה ָ
ֵא 6Bנ ְִכ ְ8בְ ;ִ 6לָ )/זכָרִ ַ@ ,א ָ9ה ַ8ע ֶ
ה)ל ִכי ְ; ָת ִמי.
ְק ָבה .וַה' לֹא י ְִמנַע ט)ב ַל ְ
ַה> ַֹסח ִמ ָIכָר ִלנ ֵ
נִכ ַ/ל ֵה ְ;)/גֵג
ֲכ ֶBהִ ,הנְ נִ י ְל ָה ִעיר ִ:י ִת67נִ י ֵא ֶBה ֵה עֲב6ר ִמי ְֶ /
ֶטרֶ א ַ
0חר
ֲבר)ת א) ִמ ְָ 7צ ָת וְ ַ
Hד ֶא ֱעבֹר ַעל ָהע ֵ
ֹאמר ָ
ֲבל לֹא ֶַ C/
ֵ;י ְ; ֵמזִ יד .א ָ
ל)מר
ילה ַ
וְתעֲנִ ית וְ כַָ ,')%ח ִל ָ
ֶס ַ
ֲ/ר ִק ְל ַק ְל ִ8י ְ;כ ֶ
ֲת ֵ 7א ֶ
א)ת ַוא ַ
ֶָ ְ :א ְפ ֶ%ה ָ
6/בה ,וַה'
יקי ְ;יָד) ַלעֲ)Fת ְָ 8
א)מר ֶא ְח ָטא וְ6/Hב ֵאי ַמ ְס ִִ E
ֵ:ִ ,:י ָה ֵ
Hמ.
ידי נִ ָ=י)ֵ ,
י ְְִ /מרֵנֹB/ֶ 6א נִ ָ/ֵ :ל וְ לֹא נֵב)ְ /ולֹא נָב)א ִל ֵ
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ָמב)א
6ל ַט ֵהר ֶאת
ַ; ַה ְק ָד ָמה ִה ְב ַה ְר ִ8י ֶ+ְ -ַ /רַת ַה ִ678נִ י ֵה לא רק כדי ְלנַ)7ת ְ
68כל ְל ַק ֵ;ל ֶאת ָהא)ר
6לז ְַָ :כ:ְ Jדֵי ֶַ /
יהְ ,
ֹאת ָ
6פגְ ֵמי ַחֶ +
ֶפִ /מ ְִ :ת ֵמי ִ
ַה> ֶ
א)ת ,Jאלא ג ובעיקר כדי לתק את העולמות הרוחניי
ח)פ ָ
ָה ֱאל ִֹקי ָה ֵ
שנפגמו על ידי החטא .וא כ ,לֹא ְ; ֶה ְכ ַרח ֶַ /ה ִ678נִ י י ְִהיֶ 6א ְמ ָצ ִעי
ֲטHיו
Hד ֶאת ח ָ
ִַ /מית:ִ .י ֶא ְפ ָ/ר ְֶַ C/ת ֵָ 7ה ָ
ט)בי ִמ ְ; ִחי ָנה @ ְ
BOה ְל ַחִCי ִ
6סג ָ
ְ
ק)ד ִמי:ִ .י רֹב
@6לי ְ
ֲטHיו ִמ@ִ ְל ִ
ֲדיִ י ְִס;)ל ַעל ח ָ
ֶָ /ע ָFה ְ; ִג ְל@6ל זֶהַ ,וע ַ
נ)כ ִחי:ִ ,י ָ;זֶה
ֲטHיו ִמ@ִ ְל@6ל) ַה ְ
ע)ל ַהזֶה ֵאינָ ַעל ח ָ
Hד ָ; ָ
ִ=6רי ֶ/ל ָה ָ
ַהִ C
וְא ְפ ָ/ר
ָעה ְ; ֶטרֶ ַי ֲע ִני6/הֶ ,6
ַרָ ):הר ָ
ֶ זְ ָמ ָל6/ב ִמְ %
י ִֵָ 8כ ֶ8ְִ C/נ 6ל) אֹר ְ
0חר מ)ת) ְ;ב)א) ִל ְפנֵי ֵ;ית%ִ Kי
ֲבל ְל ַ
E0יִ ַעד י) מ)ת) ,א ָ
ֲריכ 6ל) ַ
ֶCַ /א ִ
ִֵ -צא ַחָCבֶ ,א ְפ ָ/ר ֶָC-ִ /ד יָ6/ב
ֲFיו ְוי ָ
ֶ/ל ַמ ֲעלָה ָל ֵתת ִ%י וְ ֶח ְַ );/על ַמע ָ
ֲטHיו ִמ ִ@ ְל@)ל) ַה ֵ
Hד וְ י ְִס;ֹל ֶאת עֹנֶ /ח ָ
ְ; ִג ְל@6ל ָ
נ)Fא זֶה
)7דֵ ;ְ ) ,בא6ר ֵ
ְא ְפ ָ/ר
ֲמר " ִ@ ְל@6ל נְ ָ/מ)ת" (.ו ֶ
י)ס" ח"ב ַמא ָ
יפיו ְר ֵאה ְ;ספר " ַַ /ער ֵ
6פ ְר ֵטי ְס ִע ָ
ִ
1
ָ/י ָק ִ/י ָ
ֵענֳֵ ;ָ /ענ ִ
ֶָ C/
ֲכי ַח ָ;לָה ַה ַ:ִ -י
6מ ִרי ְבכַ ַה ֶַ 7לע ַעל ְי ֵדי ַמ ְלא ֵ
י)תJ
י/ה ֶאת ַה ְֵ :אב ְ; ִד6Cק ְ:מ) ִ; ְה ָ
ֶפַ /מ ְר ִג ָ
ַ;ה ,וְ ַה> ֶ
0כז ִָר6Cת ר ָ
ֶפְ ;ְ /
ֶאת ַה> ֶ
ְה ְֵ :אב
י/ה ֶאת ַה ַַ Pער ו ַ
י)תִ 6@;ַ Jהיא ִהיא ְֶ -ַ /רגִ ָ
ַ )8ה@:ִ ,6י ֲהרֵי @ַ ִ; ְה ָ
ְ
ֶפ/
6ב ִה ְס ֵַB8ק ַה> ֶ
ֶפְ ./
ִַ /מי ,וְ לֹא ַה@ֵ /ֶ 6אינ) ֶא ָBא נ ְַר ִ8יק ָלנ ֶ
ר6חנִ י א) ַה@ ְ
ָה ָ
ֲ6C/ת ַ;@6
ֵמ ַה@6/ ,6ב ֵאי ַה@ַ 6מ ְר@ִ יַ ;ְ /צ ַער ָ:ל ֶ/ה6א .וְ ַכ>ִ ְר ֶאה ְ;מ6ח ִ
ימת ָ%
ֶפ /וְ ַלַֹ -ח וְ יֶ /זְ ִר ַ
ע)ד>ְ 6מ Oח ָ;ר ְ; ֶח ְלק) ַל> ֶ
ַה ְ8ָ /O -ק ֶַ 0/על ִEי ֶֶ /
6ב ָכל זֹאת ַ-ָ :ה ֶ:ֵ 8ַ /ה 6ו ְִת ְד ְקרֵה6
ָמקְ ,
ָכ ֵאי ַה ָ; ָFר נ ֵ
ָל ֵא ֶבר ַה ְמ 8ָ /Oק ְול ֵ
ֲצ ִבי ֶ/ל
ת) ָהע ָ
)9כנֶת ַ;ַֹ -ח לֹא נִ ְמ ֶֶ /כת ְ; ְ
ֶפַ /ה ֶ
לֹא י ְַר ִ@יָ :ְ /לל:ִ .י ַה> ֶ
2
ֶהי>ָ ַה ָ; ִאי ֲ 0חרָיו,
ְס ֶבל ְמד)רֵי ַה@ ִ
0חר ֵס ֶבל ָק ֶ/ה זֶה ,ו ֵ
6ל ַ
ָה ֵא ֶבר ָה ָEג6ע ְ .
)%מ,
6פ ָע ִמי ֶ8ָ /בֹא ְ; ִג ְל@6ל ֵ
Hדְ ,
ֶפִ /מָCד ְ; ִג ְל@6ל ָ
י ִֵָ 8כ וְ ָת6/ב ַה> ֶ
Hד ַ; ַעל
כ B6א) ְ; ִמ ְק ָצ ָת ִל ְפנֵי ;);ְ JHגִ ְל@6ל ָ
6ב ַעל ַחיָ ;ְ ,
צ)מ ַחַ ,
ֵ
וְה ִ678נִ י
)7ד ִמי " ִמ ָ%ה ְֶ :נגֶד ִמָ%ה"ַ .
ֲטHיו ַה ְ
ְ; ִחירָה ְִֶ C/ס;)ל ְ; ֶה ְת ֵא ַלח ָ
6מז ְִַ :כי ֶאת נ ְַפ )/ר6ח)
ָ/י ֵאְ 6B
ע)Fה ְ; ַחָCיוְ ,מנ ִַ7י א)ת) ֵמ ֳענ ִ
Hד ֶ
ֶָ /
.6:
ֶ ַה ִ :ֵ ,678ג ֶֹדל ַהְ ִI
ִ :6פי ֵער ְ
ְו ִנ ְָ /מת) ְל ִה ְת ַע;ָ ֵ%א)ר ַה@ָנ6ז ְ
ַמבֹHרֵ ,אינָ "עֹנֶ/
0חר מ)ת) ְ :
ִ=6רי ַה ָ; ִאי ַעל ָהHדָ ְ; ַחָCיו א) ְל ַ
ַהִ C
Hד
6כ ֵָ /ֶ /
ֶפְ ./
ֲלי ְ ֶ/ל נִ67י ַה> ֶ
Hד ַעל ֲח ָטHיוֶ ,אָBא ַ8ה ִ
ְק ָמה" ָ; ָ
6נ ָ
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ֵֶ ,א ָBא ַ6ָ :נָת)
נ)ק ֵמ ַה ֶ;גֶד ַעל ִֶ /ה ְת ַל ְכל ְ
ַה ְמ ַכ ֵ;ס ֶאת ִ; ְגִ )%מ ְָ :ת ָמיוֵ ,אינ) ֵ
ָ
6ל ִפי ִטיב וְ ע ֶֹמק ַה ֶֶ :ת ְ :
ָבֵ )/מ ָח ָדְ ./
ְלנַ)7ת ֶאת ִ; ְגְִ C/ֶ )%היֶה רָא6י ְלל ְ
ילי ְֵ :די
ֶת ְֶ -ַ /ס ִEיק ל) ְמ ַעט ַמיִ ְר ִג ִ
6כ ֵֶ : /ֵC/ֶ /
>ִ7י)ְ ,
ִטיב וְ עֹ ֶמק ַה ָ
ֲסיר)ֵ: ,
ַ;י ְ:דֵי ַלה ִ
ר)ת ִחי וְ ָח ְמרֵי נִ 67י ר ִ
י ַמיִ ְ
ֶת ַה ְַ -צ ִר ְ
ְלנַ)7ת) ,וְ יֵֶ : /
6ל ִפי ע ֶֹמק
יהְ ,
ֲט ֶא ָ
יה ַוח ָ
ֶפִ /מ ְִ :ת ֵמי ְֶ /ָ Eע ָ
וְה ֵ= ֶבל ֵה ָח ְמרֵי ַה>ִ67י ַל> ֶ
ַה ַַ Pער ַ
ַה ְEגֶָֹ @ :ֶ ,דל ַה ֵ= ֶבל.
יה ַ; ִ@ ְל@6ל ַהנ) ֵכ ִחי
ֲֶ F
6/בה ַעל ַמע ֵ
6ת ָ
ָטה ְ
ע)ל יֲֶ ;ַ 678ִ /חר ָ
ְלא)-Oת ָה ָ
6/בת 0נְ ֵ/י נִ נְ וֵה ִֶ /ע ֵ:ב ֶאת
6כמ) ְַ 8
יהְ ,
ֲל ֶ
ַל ֲעצֹר ֶאת ַה ִדי ָהרָא6י ָלבֹא א ֵ
ק)ד ִמי
@6לי ְ
יה ִמ@ִ ְל ִ
ֲט ֵא ֶ
ֲבל ֵאי ִַ 678לח ַ
יכת ָה ִעירֵ ) .ס ֶפר י)נָה (.א ָ
ֲפ ַ
הִ
ִַ /מִCי
ִ=6רי @ ְ
ִ=6רי ר6חֲנִ ִCי ִמחַ #6ל@ ,6א) י ִ
ֶא ָBא ַעל ְידֵי ֵס ֶבל ְוי ִ
ֲבי ַגיִל ְל ָדוִד ַה ֶֶ -ל ְ
מ6אל א' ,כ"ה ,כט;ִ (.נְ ב06ת א ִ
יע ַ;> ִָביא ) ְֵ /
)פ ַ6+;ִ 1י ַה ִ
ֶפֲ /אדֹנִ י ְצר6רָה ִ; ְצר)ר
ְתה נ ֶ
ְהי ָ
Hמרָה "ו ָ
ַפ)/ת )FנְHיוְ ;ְ .
ע"הַ ,על נ ְַפ ,)/וְ נ ְ
6בא6ר),
ת) " ַַ :ה ָק ַלע"ֵ .
ֶפ /א)י ְֶב ָ י ְַק ְֶ Bע>ָה ְ; ְ
י ,וְ ֶאת נ ֶ
ַה ַחִCי ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
ב6קה ֶאל
ִזְ:ה ְל ַחֵCי ָהע)לָ ַה ָ;א ְ;גַ ָה ֵע ֶדָ %ְ ,
ֲט)בי י ֶ
ֲFיו ה ִ
ֶ%ָ /וִד ִ; ְגלָל ַמע ָ
ָ/י
ֶפ /א)י ְָביו ְִ 8ס;ֹל ֳענ ִ
זְמ ֶֶ >/
ַה ֵMכֶל ָה ֱאל ִֹקי וְ ֶנ ֱהנֵית ִמ ִIיו ַה ְִ 9כינָהַ ;ִ ); .
Hמרֲ 6ח ַז"ל " ָק ָ/ה ִר ָ-ה ְל ֵמת
ַEיוַ 6 .2 .מה ְֶ /
ֲג6ת ְ:ל ָ
6מ ִרי ֵע ֶקב ִה ְת ַנה ָ
ְֵ :ב ִדי ָ
ֶפַ 0 /על ִEי
ְַ :מ ַחט ַ; ָ; ָFר ַה ַחי";ְ ) .רָכ)ת י"ח (:ה6א ִ; ְגלַל ֵֶ /ח ֶלק ְמ Oסְ ָCמ ַה> ֶ
י)צא ֵמ ַה@ֵ ,6אינ) ע)לֶה ְל ַמ ְע ָלה ֶא ָBא נִ ְH/ר )/כֵ ַעל ַה@ַ 6עד ִל ְת ִחַCת
ֵֶ /
ֲצמ)ת:ִ .י
ַה ִֵ -תי .וְ נִ ְקרָא ִ; ְלַ )/ה ַ;ָ 7לָה " ַה ְב ָלא ְדג ְַר ֵמי" ֶEֵ /ירֶ )/6הבֶל ָהע ָ
Hבק ,וְה6א ֵח ֶלק
ה)פ ִכי ְל ָ
ְת ְולֹא ְ
ֲצמ)ת ְ; ַמ ְת ָ:נ ָ
Hרי ָהע ָ
ֶפ /ז) נִ ְִ /
ִ; ְג ַלל ֶח ֶלק נ ֶ
ֲתיד)ת:ִ ,י
ֲלי ַ;ע ִ
מ)ִ /כי א)ת) וְ)/א ִ
ְע)ר ֵכי ַה ִסי0נְ ִסי ְ
ֲלי ָהא)ב ,ו ְ
ֶפ;ַ /ֶ /ע ֵ
ַה> ֶ
ר6חנִ ית
ָמה ָה ָ
ֱי)תֶ " Jנ ֶפ ,"/ר)Hה ִהיא ָע ַבר ,ה)וֶה ,וְ ָע ִתידֶ ;ְ ,ה ְת ֵא ַלר ָ
ֵע ֶקב ה ָ
ֲFה "א)ב"%ְ ,מ6ת ַה ֶֶ 9לד
ֶ .JָB/וְ ִא י ְִפ ְ8חֶ 6את ַה ֶֶ 7בר ִ; ְַ /עת ִסי0נְס א) ַמע ֶ
ֶפִ ;ַ /סי0נְס א) ָ;"א)ב" ,וְה6א
ַ:ז6ת ַה> ֶ
טֶ /6ט ֶ/ת ְמא)ד ִ; ְגלַל ִה ְתר ְ
ָאה ְמ ְ
ֵ8ר ֶ
י)תר
ַ)%מה ,וְ ָק ֶ/ה לֵָ J
ֶ ַה ִסי0נְ ס וְכ ֶ
ֶפִ ;ְ /ה ְָ Eרֵ Jָ%מ ַה@ְ 6לצ)ר ְ
ֵס ֶבל Hי) וְ נ)רָא ַל> ֶ
Hסרָה )8רָה ִל ְדר)ֶ /אל ַה ִֵ -תיָ %ְ K .ב ִרי י"ח,
ד6ע ְ
0חת ַה ִ=;)ת ַמ ַ
ֵמ ַה ָ-וֶת .וְ ז) ַ
ימה ֶ/ל ַה@6
וְה ִר ָ
ֲס ִידי סי' תנ"ב ,תתשכ"ט ,תתשל"בָ .
6ר ֵאה ֵס ֶפר ח ִ
יאְ .
Fָ ;ְ 0ר)
יה ְַ :מ ַחט ַ; ָ; ָFר ַה ַחי ,וְ זֶה ס)ד ַהָ:ת6ב " ְ
ֶפַ /הֶ )9כנֶת ָע ֶל ָ
ְמ ַצ ֶערֶת ֶאת ַה> ֶ
ֱבל"ִ ) .א)Cב י"ד ,כב.(.
ָע ָליו י ְִכHב ,וְ נ ְַפָ )/ע ָליו ֶתא ָ
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ַ;י וְ ָק ִ/י ַעד ְל ִת 67נ ְַפ ָ ./וְ גַ ֲאב ֵֹתינ 6לֹא י ְָכלְ 6ל ַת ֵֶ 7את
@6לי ר ִ
ְ; ִג ְל ִ
ֲב6דה"
0ט ַלנְ ִטיס ָהא ָ
י)ת ְ 0נ ֵ/י " ְ
)7ד ִמי ִ; ְה ָ
יה ַה ְ
יה ִמ ִ@ ְל@ֵ 6ל ֶ
ֲט ֵא ֶ
חַ
ָאי ִ; ְלֲ )/ח ַז"ל ")%ר אֱנ) ("/וְ 0נְ ֵ/י )%ר ַה ַ6;-ל וְ ַה ַBָ Eגָהֶ ,א ָBא ַעל
) ַה> ְִקר ִ
ָדע זֹאת ,לֹא
Hבינַ C/ֶ 6
0ב ָר ָה ִ
6ב ְל ֵב ִני ְ; ִמ ְצ ָריִ .וְ ְ
ֶ ְ;ח ֶֹמר ִ
ֲב)דת ֶEר ְ
י ְֵדי ע ַ
ֲ ְ; ֶארֶ#
ֱמר ל) " ָיד ַֹע ֵ8דַע ִ:י @ֵר י ְִהיֶה ז ְַרע ָ
ֲמי ְ>ֶ /ֶ :א ַ
ִה ְתא)נֵ וְ לֹא ִ; ֵַ /7רח ִ
א)ת ְ
ֲבד 6וְ ִע>ָ 6
לֹא ָל ֶה ַוע ָ
ֵא/ית ט"ו ,יג:ִ (.י
0ר ַ;ע ֵמא)ת ָ/נָה" ) ְ;ר ִ
ֶפֵ /אי ַמה ַBעֲ)Fת,
ֲל ְי י ְִח ִידי ְלנִ 67י ַה> ֶ
ֲמי ַ; ִ%י" ,וְ ִא זֶה ַ8ה ִ
" ֵאי ַרח ִ
ר)ת ִחי ְו ָח ְמרֵי נִ 67י
Hד ְי ַר ֵח ַעל ִ; ְגְ )%ולֹא ְי ַכ ְ; ֵסהַ ;ְ 6מיִ ְ
ְִ /ֶ /ֵ :א ָ
0ב ָר ָה
ֵצאָ .ל ֵכ לֹא ָהיָה ְל ְ
)Fר ִפי ֶא ָBא ִ; ְמ ָעט ַמיִ ָק ִריַ ,ה ֶֶ :ת לֹא י ֵ
ְ
ֲק ָBה ֵמעֹנֶָ /ה ִע>6יִי וְ ָה ַע ְבד6ת:ִ ,י ְ; ָפח)ת ִמֶIה לֹא
ָחה ַוה ָ
ַמה ְַ Bב ֵַ /7ה> ָ
3
0נְ/י ְסד) ַעל
ֲמי ַעל ֵ
ֲבל ִ; ֵַ /7רח ִ
ָה ְי ָתה נ ְַפ ִָ /מזְ ַד ֶ:כֶת וְ ִנ ְט ֶהרֶת  .א ָ
6/בה.
נ)כ ִחי ִל ְדח)ת ֶאת ְ@זַר ִ%ינָ ֶ-ָ /א יָ6/בְ ;ִ 6ת ָ
יה ְ; ִג ְל@6לָ ַה ְ
ֲט ֵא ֶ
חָ
יה.
ֲט ֵא ֶ
ֵבי זֶה ָלזֶה ַעל ח ָ
ָאל לָHרֶָ ,#ה ְפכְ 6ל ַע ֶא ָחדֲ /ֶ ,ער ִ
יס ִת י ְִFר ֵ
ִ; ְ:נִ ָ
ְכ)לי ְל ֵה ָענֵ;ַ /עֲ)
ָחיד ֶנ ֱענֶָ ;ְ /ח ְטא)ֶ ,א ָBא ַה ְ:לָל י ִ
ְו6/ב ֵאי רַק ַהִ C
ָחיד,
יעה ָו ֶנזֶק ֶ/ל ֵא ֶבר י ִ
ס)בל ְ; ִע ְ7ב)ת ְEגִ ָ
ח)לה וְ ֵ
ָחיד ְ:ָ /ֶ /ֵ :ל ַה@ֶ 6
ַהִ C
0חת .וְ ֵכיוָ ֶ:ָ /ל ָה ָע ָה ַפ ְ ְל ֶא ָחד ְו" ַע לֹא
יבה ַ
ֲט ָ
ה)פ ְ ַלח ִ
ִ:י ָ:ל ָה ָע ֵ
>ְִ 8ל ַת ְ7נ)
נ)כ ִחי ֶָ /
@6לי ָה ְפכְ 6ל ֶא ָחד ו ְִ%ינָ ְ ִ@ַ:ל@6ל ַה ֵ
ֵמת"ָ: ַ@ ,ל ַה ִ@ ְל ִ
)7ד ִמי רַק
@6ליו ַה ְ
יה6די ְל ַת ֵֶ 7את ִ@ ְל ָ
6מHז ֵאי ֶה ְכ ַרח ִל ִ
6/בהֵ .
ַעל יְדֵי ְָ 8
6/בה .וְ לָכֵ ָנהֲג6
וְא ְפ ָ/ר ְל ַת ְ7נָ @ַ ַעל י ְֵדי ְָ 8
ַעל ְידֵי ֵסבֶל ו ְַצ ַערֶ ,
ַ%אי לֹא ָח ְטא6
ַמר)ת ֶ/ו ַ
ִ ;Oלי ַלעֲ)Fת ִ678נֵי ֶח ְט ֵאי ָהעֲו)נ)ת  ָBO:ל ְ
ַה ְמק ָ
6בר6ר
@6לי ֶָ /ע ְברָ .6
>)כ ִחיִ ,מ ָ= ֵפק ֶ-ָ /א ָח ְטא;ָ 6זֶה ַ; ִ@ ְל ִ
@6ל ַה ְ
ָ; ֶה ְ;גִ ְל ָ
6/בה
ק)ד ִמי וְ ָע ָFה ְָ 8
@6לי ְ
ֲטHיו ִמ ִ@ ְל ִ
ס)בל ְ;גִ ְל@6ל זֶה ַעל ח ָ
Hד ֵ
ִֶ /א ָ
נִכ ְ/ל6
ָכיְ ,
ְע ֶFר ִָ /ני לֹא ְמזִ :O
אתיִ ו ֶ
0חר ָמ ַ
ֱמת ְְָ C/ֶ :צאִ 6מ ְִ -צ ָריִ ְל ַ
6בא ֶ
ֶ .3
יעת
יה זָכְ ;ִ 6ק ִר ַ
ַ-ה ְָ Eע ִמי:ִ ,י לֹא ָי ְכלְ 6ל ַק;ֵל ֶאת ָ:ל א)ר ַה ֶַ 9פע ֵא ֶל ָ
ַ; ְִ -ד ָ;ר ָ :
ַכנ6
זִֹ@ :ֶ 6:דֶל ָהא)ר ַה ְִ -ת ַק;ֵל .וְ Oה ְצר ְ
ֶ ַה ְ
ֲמד ָהר ִסינַי:ִ .י ְּל ִפי ֵער ְ
6ב ַמע ַ
יָ סְ 6
ידי
וְה@ָל6ת ָה0חֲר)נָה היא ְ; ֶארֶַ #הֶֹ 7דֵ ;ִ /
ֲ/ר נ ְִH/רַ ,
נ)ס ִפי ְל ַת ֵ 7א ֶ
ְלגָל)C6ת ָ
ָאל" ַעל
)9ל ִטי ְ; ֵ" /י ְִFר ֵ
ָאל ִמ ְִ -צ ָריִ ַה ְ
@ִ ְל@ֵ 6לי ַה" ֶערֶב רַב" ְֶָ C/צאִ 6ע י ְִFר ֵ
ח)ל ִ>י" ַל>ְ ָָ /מה.
>ִ " 6ח)Bנִ י" ֶ/ה6א " ַ
6מ ַק ְל ְק ִלי ֶאת ִנ ְָ /מ ָת ְ; ִח ְ
ַע ַהֶ ֹ7דְ /
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וְא ְפ ָ/ר
ַפֶ ,)/
ַָ :כה נ ְ
ֶפֲ /הרֵי ֶ/נִ ְר ְHEה ְונִ זְ ְ %
)7ד ִמי ִמֵBב וְ נ ֶ
ֲטHיו ַה ְ
ו ְִתַ 67לח ָ
ֵחלִֵ #מ ָָ Pרת).
ָפא ִמ ְַ -כא)ב) וְ י ָ
ֶCֵ /ר ֵ
ע)Fי
ימי ֶ7ָ /רְ 6ל ֵ
ֲ)CFת ַמ ְד ִה ִ
ָמה ָלHמ6ר אֲנִ י ְמ ָצרֵ ָ:א ַ-ָ :ה ַמע ִ
ְַ :ה ְדג ָ
)תב ֵעד ָל ֶה.
ַה ִִ 678ניֲ /ֶ ,א ִני ַהֵ :
ָעי ָעזַב
ֲב ִרי ר ִ
ְה6די ;)כֶה ֶ;ְ /נ) ֶ; ַה ְַ 9בע ֶע ְFרֵה ִה ְת ַח ֵ;ר ַלח ֵ
א;ָ .א ֵא ַלי י ִ
ֶאת ַה ַ%ת וְ ֶאת ַה ַ;יִתֵ%@ִ ,ל ָצ ָמה וְ ָָ Fע ִגיל ָ;אֹזֶ ,וְ ָע ַבר לָג6ר ְ; ֵבית ִא)-
ַ;יִת
ַ; ְ; ַת ֲחנ6נִ י ֲֶ Cַ /עזֹב ֶאת ַד ְר ):וְ יָ6/ב ל ַ
ר/6הָ .הHב ֶEָ /נָה ל ֵ
ַה ְ@ ָ
Hמר
Hביו ָEנָה ֵא ָליו ַ
ַמסֹרֶתַ ,נ ֲענָה ִ; ְִ /לילָהַ Eַ ;ַ .ע ָה0חֲר)נָה ִֶ /
6ל ָפח)ת ל ָ
ְ
6ד ָר ֵכינ6
ָתי ְ
ָת ָ לֹא אֱמ6נ ִ
;0א ִת ְַ:/ח ִמ ֶ ִ>-י ְַ %ר ְ ָ :לֹא ְַ %ר ִ:י ֶואֱמ6נ ְ
ל) ַה ֵ;ָ ,
וב ֵֵ /7ע ָצהִ ,נזְ ְַ :ר ִ8י
ִנ ְפרָד)תָ .הHב ִֶ );Bִ /נ ְ;ַ /ר ָEנָה ֵא ַלי ִ
ָ/י,
ְתה ִע נ ִ
ֲב)דת) ִל ְפנֵי ָ/נִ י ָהי ָ
0חת ַה ִMיח)ת ה6א ִס ֵEר ִלי ֶ/ע ָ
ֶַ ;ְ /
ָפל ְ; ֵח ְטא ֵא ֶ/ת
ה)דה ֶ/ה6א נ ַ
0ל ִ8י א)ת) ִא ה6א לֹא ָח ָטא ִא ָ ,8וְ ה6א ָ
ְו ְָ /
Hמ ְר ִ8י ל) ְֶַ C/ק;ֵל ַעל ַע ְצמ) ַלעֲ)Fת ְִ 678ל ֵח ְטא זֶה
0חת ֵמ ֶהַ .
ִאיִ /ע ַ
ְח ְטא זֶה ָ@רַ ל) ֶאת
6Eחי" ָ/לֹש ְָ Eע ִמי:ִ ,י י ִָ8כֵ ו ֵ
ְל ִפי ֵספֶר " ְFדֵי ִַ 8
ב6ע;ְ ,א)ת) י)
0חר ַָ /
ִס ְבל)ָ .הHב ָע ָFה ֶאת ַה ִָ 678ה ִרא;ְ )/י) ֵ/נִ י ְל ַ
0חר ַהְ ,)Pל ֶפ ַתע נ ְִכנָס ַה ֵ;
ֲר6חה ֶַ Bְ /
Hכל ֶאת ָהא ָ
ִע ִסַ 6Cה/ֶ :ְ )Pה6א ַ
ֶפ/
ֲFי ,וְ ָע ְג ַמת ַה> ֶ
ֲר ָטה ְֵ :ב ִדי ַעל ַמע ַ
א)תי ִה ְרה6רֵי ח ָ
Hמר " ַהְ 8ָ )Cקפִ 6
ְו ַ
ר)ע ַע ִע
Hמנָ ע)ד ִמ ְת ֵ
6מHז ה6א ְ
ַ;יִת"ֵ .
ַמ ִ8י ְל ַָ ,ואֲנִ י ָ/ב ֵא ֶלי ָ ְול ָ
ֶ@ָ /ר ְ
6די,ִַ B
וְה)ל ְ ל ִ
י)/ב ַ; ַ;יִת ֵ
ֲבל ֵ
ט)בי:ִ ,י ז) ַה ְ; ִחירָה ֶ ,)B/א ָ
ֲב ִרי לֹא ִ
חֵ
נ)ר ָמ ִלי.
6לבְ /6
ִע ֵָ Fער ְ
0חת גב' גַ :ְ .בת
ָ/יָ ,ה ַ
י)רק8ֵ /ְ ,י נ ִ
ב;ְ .חֹרֶ ְ/נַת תשנ"ג ָ;אֵ 6א ַלי ִ;נְ יְ K6
ק)ד ִמי .ו ְִע ָ J-גב' שִ .א ָ9ה ְַ :בת
67רי ְ
ִ9ִ /י וְ ָח ֵמO ,/מ ֶ:רֶת ִלי ִמ ִ; ִ
Hמ ָרה ִלי" ,ר ָ;איְ 8ִ ,ר ֶאה ִא ֶא ְפ ָ/ר ַל ֲעזֹר ִלגב'
8ַ /6יִ .וגב' גְ .
0ר ָ; ִעי ְ
ְ
ֶיה" .וְHז
ֲמ68ת ְָ %בר ָ
ידה ַעל א ִ
6מ ִע ָ
>)לדָהְ ,
א)תֵ JמHז ְֶ /
ש/ֶ .אֲנִ י ַמ ִ:ירָה ָ
ה)רי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ
נ)לדָה ְַ :בת זְ קOנִ י ְל ִ
וְס ְEרָה ִלי ִֶ /היא ְ
ְָ Eת ָחה גב' שִ .
ָתJ
יה ְַ 9ָ /ֶ :מע ַעל ֵליד ָ
Hב ָ
י)רקִ .
ר6ק ִלי נְ יְ 6
;6רג" ְ; ְ
י0מ ְס ְ
יל ְ
ִ; ְ/כ6נַת "וִ ִ
ֵיה ֶָ /הְָ Cל ָדה
יעה ,וְ ָכל ַה ִָ Eָ /ְ -חה ְ:מ) ֶה ְח ִליט;ֵ 6ינ ֶ
יק ֶסע" ִה ִ@ ָ
ִה ְכ ִריזַ ,ה" ְִ /
ֲג6ת
6מ ִה ְת ַנה ָ
;)ק ַעת ֵמ ֶה ֵ
%Oהִ .היא ָח ָ/ה ֶאת ַה ִMנְ Hה ַ
6מנ ָ
ַהFְ )IנH6ה ְ
א)תִ Jל ְ/טֹ ֶאת ַה ִֵ :לי ֶ/ל ָ:ל
ֶיה ִה ְכ ִריחָ 6
י)תִ ;ְ Jגיל ֵ //ה)ר ָ
ִא ְָ ;ִ .J8ה ָ
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מ6ט ֶטת ְל ִה ֵָ 9אר
6מ ֶ
יכה י ְָלדָה ְק ַט>ָה ְ
6ב ֵליל)ת ַ;ָ /ת ָהי ְָתה ְצ ִר ָ
ַה ִָ Eָ /ְ -חהְ ,
ֲרכ)ת ִֵ :לי ֶ/ל ַה ִָ Eָ /ְ -חה וְ ֶ/ל
א6חר)ת ְֵ :די ִל ְ/טֹ ַמע ְ
ֵערָה ַעד ָ/ע)ת ְמ ָ
Hמר ָלJ
יה ַ
Hב ָ
)תַ :ְ Jבת ֶע ֶFרִ ,
יהְ ;ִ .הי ָ
ֲל ֶ
א)ר ִחי ִֶ /ה ִ@יע 6א ֵ
ָ:ל ָה ְ
א)ת ,Jוְה6א לֹא מ6כָ ִֶ /היא ֹ8אכַל ֶא ְצל) " ֶל ֶח
א)ה ֶבת ָ
ֶַ /ה ִָ Eָ /ְ -חה לֹא ֶ
Oצ ְרכָה ָ:ל י)
יה .וְ ה ְ
א)ת ָ
ה)צ ֶ
ֶבת ְל ִַ Bֵ /מ ְַ :ס ַָ JEעל ָ:ל ָ
ֶח ֶסד" ,וְ ִהיא ַחֶ C
ה6כנָה לַָ ,Jלעֲב)ד
ָ/י ְֶ /
ימת ָ; ִ8י ֶ/ל ֲאנ ִ
6די ָל ֵצאת ִל ְר ִַ /0חר ַה ִִ B
ְל ַ
יחיֶ .את ַה ֶֶ :ס ֶָ ;ְ 7ִ /לה ָמ ְסרָה ָ:ל
ִ /6ט ִ
)/מרֶת ַט ,א) ִל ְ/טֹ ִֵ :לי ְ
ְֶ :
ֶיה
ֶס זֶה ָמ ְמ ַ7ִ 8י ,וְ ֵעינ ָ
יה ְִֶ C/קנָ 6ל ֶה ְ;כ ֶ
0ח ָ
יה ֶָ ְ>/תנָ ִמַCד ְל ֶ
Hב ָ
ֶערֶב ְל ִ
Hמר,
יה ָקרָא לָ Jוְ ַ
Hב ָ
י)תָ Jקר)ב ְל ִגיל ְ/מ)נֶה ֶע ְFרֵהִ ,
ר)א)ת וְ ָכל)תְ ;ִ .ה ָ
א)ת ְ ַ; ָ;יִת ַעל ְָ :ר ִחי רַק ְֵ :די ֶֹB9א ְֵ 8צ ִאי ָל ְרח)ב
עד היוִ ,ה ְחז ְַק ִ8י ָ
יתי
א)ת ְ ִמ ֵ; ִ
ָד ְל ְ ,8וְ ִה ְח ַל ְט ִ8י ִל ְ/ל ַֹח ָ
רַ 6ה ֵַ @ 9
ָעהַ ,ע ְכ ָ/יו ָ; ְ
6ל ַת ְר;6ת ר ָ
ְ
6בע)ד
אתי ָל ְ ָח ָת ִ):/רְ ,
ֵ :ְ 0די ֶֹB9א ְִ %ַ 8ר ְִ %רי ִל ְפ ִריצ6ת ָמ ָצ ִ
ָמיְ ,
ְלע)ל ִ
ַר ִ8י ;)
ֶס ֶָ /ע ַב ְד ְָ 8ח ַס ְכ ִ8י ְסכMָ /ֶ 6כ ְ
ִ 80מ ְת ַח ֶתנֶת ִאֵ .)8מ ַהֶ :
ב6עִCי ְ
ְַ /
ָת ְ
ָ/ר ְל ִ%ר ֵ
6מ ַה Oח ָEה ְֵ 8ל ִכי י ָ
ִ%ירָה ְו ְִ Bַ /מ ִ8י ְִ Fכיֹר6ת ֵמרֹאְ /ל ַכ ָ-ה ֳח ָד ִ/י ֵ
ֲל ְ וְ ֶאת ַה ַ;יִת וְ ָ/ל)
יקי ֶאת ַ;ע ֵ
6ל ִה ְ:ֵ 8ַ Fר8ַ ,חֲזִ ִ
י)ד ַעת ַלעֲב)ד ט)ב ְ
ַ 80
ְו ְ
)+בה" ֶ )=/ס) ִהיא
ְולֹא ְל ִה ְתרָא)תִ .היא ְָ Fמ ָחה ַעל ַה" ְ;)Fרָה ַה ָ
ֲFיו.
6מה ַ-ע ָ
ִמ ְת ַ+ֶ Eרֶת ִמ ַ;יִת ע)יְֵ ,ולֹא ָהיָה ֶא ְכ ַEת ָלִ Jמי ַה ָ;ח6ר ַ
ֶיה ַַ 8חת ַה Oח ָEהָ: ,ל ַה" ֶֶ +קס" ָל ַקח
ֶאת ַה ָ;ח6ר ִהיא ָEגְ ָ/ה ָל ִרא)/נָה ְ; ַחָ C
0חר ַה Oח ָEה
נ)כח6ת ִמ ְניְָ .ל ַ
ילה ְ; ְ
ב/6ה ְ; ְִ Fמ ָלה ְרגִ ָ
ַ-ָ :ה ַ)7%תִ /ֶ :ְ ,היא ְל ָ
א)תJ
יה ִהז ְִהיר ָ
Hב ָ
כ6רה ,לֹא ִל ְפנֵי ִֶ /
ַ%ירָה ַה ְָ M
ִהיא י ְָצHה ִע ַה ַ; ַעל ל ִ
י)תר ,א) ָח ִלילָה
א)פ לֹא ֵָ 8עז ְלנַ=)ת ִליצ)ר ֶק ֶ/ר ִע ַה ִָ Eָ /ְ -חה ֵ
ֶֶ 6/;ְ /
יהי ָמה.
ָלב)א ְל ַב ֵ7ר וִ ִ
י)מָ Jהיָה ָEח)ת א)
ֶ 0ס ֶדר ָ
ַ;יִתְ ,
נְסה ִע ַה ַ; ַעל ל ַ
נִכ ָ
ְָ J;ָ Bִ /ֶ :מ ֵלא ְִ 8קוָה ְ
י)תר ָ:זֶה:ְ " ,ב)ד)" ָק ִ; ְַ /עת ַה ֳָ Pה ַריִ ַָ Eתח ֶאת ַה ְמ ָקרֵר וְ Hכַל ַמה
ֵ
א)תJ
ֲב)ד ָת ,Jוְ Hז ִה ָ:ה ָ
ֲFה ַעד ֶָ 9ָ /בה ֵמע ָ
ֶָ -ָ 9צאִ ,ה ְמ ִ8י ָלֶ ;ְ Jא ֶפס ַמע ֶ
ָצא
יח לָ Jוְ Hז ה6א י ָ
ארי ֶַ ִ>ַC/
)%ל ִ
ָתנָה ל) ַ-ָ :ה ָ
"רַק" ְמ ָעט ,וְ ִהיא נ ְ
6מ ֶ:ה
וְהיָה ָ/ב ַ;חֲצ)ת ַלי ְָלה ִ):/ר ְ:ל)טַ ,
6ל ִה ְ:ֵ 8ַ /רָ ,
ְל" ִמ ְס ָ;Hה" ִל ְ)8/ת ְ
6מ ְת ַע ֵBל ָ; Jוְע) ֶFה ָ:ל ַמה ֶָ );Bִ 9ח ֵפִ #מ ְ; ִלי
ג6פִ J
א)ת;ְ Jכָל ֶח ְל ֵקי ָ
ָ
ה)ל ְ ִליַ )/עד ְל ָמחֳרָת ַ; ֳָ Pה ָריִ וְח)זֵר
ֳרה ,וְ ֵ
ְל ִה ְת ַח ֵ9ב ִ ;ְ 0דינֵי ַה ָ+ה ָ
ב6ע ):לֵל ַ;ָ /תֶ ,אָBא ֶ;ָ /ַ ;ְ /ת
ָמי ַ; ַָ 9
ילהֵ .ס ֶדר זֶה נִ ְמ ְָ /ִ ְ /ב ָעה י ִ
ָח ִל ָ
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)/מרֶת ִמ ְצו)ת
ֱי)תֶ J
י)תר Oמ ְק ָ ,%וְ ַל ְמר)ת ה ָ
ֶסת" ֵ
ִהיא ָח ְזרָה ִמ" ֵ;ית ַה ְ:נ ֶ
יח לָ.J
ֵ ִל ְ)8/ת וְ יָנִ ַ
ֶס ֵֶC/ל ְ
ָתנָה ל) ֶ :
נְ
נ)ס ִפי
ֳד ִ/י ָ
0חר ִָ /ְ 8עה ח ָ
6ל ַ
נְסה ְל ֵהרָי)ְ ,
6Mאי ִהיא נִ ְכ ָ
0חר ח ֶֹדֵ /מ ַה>ִ ִ
ְל ַ
ַ 0ה ַPָ -ב ַ; ָ;יִת לֹא ִה ְָ>8ַ /ה ְ; ִע ְ7ב)ת ַה ֵ; ְ:לָל ,וְ ִה ְמ ְִ /י ָ:ר ִָגיל.
י ְָל ָדה ֵ;ְ ,
יטה ֶַ /ה ַPָ -ב
נְסה 6/ב ְל ֵהרָי) וְHז ֶה ְח ִל ָ
נִכ ָ
נ)ס ִפי ִהיא ְ
0חר ְכ ָח ְד ַ/יִי ָ
ְל ַ
וְה ְ9כ6נָה ,וְ ְָ Fכ ָרה לָ%ִ Jירָה ִ; ְ/כ6נַת
י)תר ,וְ ָעזְ ָבה ֶאת ַה ָ;יִת ַ
ִ; ְל ִ8י נִ ְס ָ;ל ֵ
ָאלית ֲֶ 8ַ /עזֹר ָלְ Jל ֵה ָח ֵלִ #מ ַָ Pָ -ב.J
ס)צי ִ
ע)ב ֶדת ְ
ְתה ְל ֶ
6פנ ָ
ארק"ָ ,
";)ר) ְָ E
יק ִאיי,
ֲמ ִר ָ
ֵר/6י ַהא ֵ
פ6רי ִהיא ִק ְ;לָה ִמ ֵ;ית ִמ ְEָ /ט ֶאת ַה@ ִ
ֳ )8ח ָד ִ/י ְס ִ
ְ
ית.J
ֵע ֵמ ַה ַ; ַעל ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ֵב ָ
6/ת ,Jוְ ַצו ַה)-נ ַ
;Oר ִ; ְר ָ
ְהע ָ
ָקת ַה ֵ; ו ָ
):לל ַה ְחז ַ
ֵ
ָצ ָתה
6כ ִֶ /היא ר ְ
ֲל6טיְ ,
ָג6ע ַלח ִ
יע ר ַ
יתַ ,Jה ַ; ַעל ִה ִ@ ַ
י)תֵ ;ְ Jב ָ
ֶערֶב ֶא ָחד ִ; ְה ָ
אתי רַק
ֶ אֲנִ י ְָ :בר ע)זֵבִ ;ָ ,
Hמר ָל;ַ Jעֲלָהֵ ,אי צֹר ְ
ְל ַט ְל ֵַ Eל ִָ /ְ -טרָהַ ,
ֶ " ֵא ֶ/ת ִאי ,"/וְ נִ ְק ָמ ִתי
 80נְ H6Fה וְע)ד ְ
ָאל ְ
ָ ִֶ Bְ /פי )8רַת י ְִFר ֵ
ְל ַה ִ@יד ל ְ
וְהיא
וְה ַל ְִ .
ְמי ַח ַCי ְִָ ,
ֵ עֲג6נָה ָ:ל י ֵ
א)תיְ ,ל ַה ְִ /איר ְ
ַב ְִ 8
ת6קה ַעל ֶָ /עז ְ
ַה ְָ -
ָ ַה ְר ֵ;ה ָ/נִ י ְל ַבד ַואֲנִ י
8ַ /6יִ וְ ָכל ְ :
0ר ָ; ִעי ְ
ֵ;אי ,אֲנִ י ַ;ת ְ
Hמ ָרה ִלי ,ר ָ
ְ
אתי ,ז) רַק
ֲבל זֶה ע)ד לֹא ַה ְֵ :אב ְֶ /ל ַמעֲנ) ָ; ִ
ֲדיִי " ֵא ֶ/ת ִאי ."/א ָ
עַ
יכה ֶאת ִס6Eרָ.J
ֶסת ְל ֶע ֶצ ַה ְֵ :אב .וְ ִה ְמ ִָ /
ְ :Oריָה"ַ ,ע ְכ ָ/יו אֲנִ י נִ ְכנ ֶ
" ַהס ָ
6מ ִמ ְַ Eָ /חת
ֶ 8Oקת ִמ ְִ Eַ /ְ -ח ִָ J8
6ב ְָ J8ל ַבד ְמנ ֶ
ִהיא י ְָלדָה ַ;ת ,וְ ִג ְ%לָה ֶאת ְ;נִָ J
6ב ְמ ִסיר6ת ,וְ ַהי ְָל ִדי ֵה ִ/יב6
ֲבה ִ
א)ת ְ;0ה ָ
ַ%ל ָ
ַה ַ; ַעל ,וְ ָע ְב ָדה ָק ֶ/ה ְֵ :די ְלג ֵ
6כ ֶָ /היָה
ינ6תְ .J
ֲג ָ
יד6תַ Jוע ִ
ֲבה וְ חֹ ִֶ /ה 66לָ6PEִ Jי ְמ Oסַ ָCעל ְ; ִד ָ
ָל0 Jה ָ
0חת ֶע ְFרֵה ָ/נִ י ,י)
ֲלה ֵמ ַ
ְה ַ;ת ַ;ת ְל ַמע ָ
ָח ִצי ו ַ
ַה ֵ; כב ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ו ֵ
ַ ;ָ 0ני ְִ נְ ָכדַי
ֵ 80אינ ְֵ ִ; ִ8יְ ,
Hמנָ ְ
Hמר ָלְ ,J
ית Jוְ ַ
יה ְ; ֵב ָ
Hב ָ
יע ִ
ה)פ ַ
ֶא ָחד ִ
ֱליט
6כ ִֶ /היא ֵס ְר ָבה ְל ִת ָ 8ל)H ,ז ה6א ֶהח ִ
ַָ %לְ .
אתי ְל ַק ְח ֵָ 8א ַלי ְלג ְ
6ב ִ
ָ
6מ Oח ָ9ב)ת
6ב ִמ ִBי ְמת6נ)ת ְ
יח ָל ַק ַחת ְבכ ַֹח ,י ִָ7ח ְ;מ ַֹחְ .
ֶ-ַ /ה ֶֹB/א י ְַצ ִל ַ
ָתת
Hמר ָלְ ,Jר ִאיַ ;ָ ,ני ְִ ִמ ְס ִֵ :ני ְללֹא ִמ ְָ Eָ /חה ִמַ 69צד ,וְ כָל ְרצ)נִי ל ֵ
ַ
6ל ַק ְח ָ;ָ /ַ ;ְ 8ת)ת
)די וְ ד)ד)תְ .
ָל ֶה ח) ֶ/ל ִמ ְָ Eָ /חהַ ,ס ָ;אַ ,ס ְב ָ8אִ % ,
0חר
6בכ ֵֹח ְ ַלעֲ)Fתְ .ל ַ
ָד ְ ְ
6ל ַח ְ> ָכ ְל ִמ ְצו)ת ַמה ֵֶ 9אי ְ;י ֵ
ֶסת" ְ
ְל" ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֶיה,
ט)ב ָת ִ; ְל ַבד ָע ְמ ָדה ְל ֶנגֶד ֵעינ ָ
ֶיהֶ ,ש ָ
ֲמ ִ8ית ְל ָבנ ָ
ֲבה א ִ
0 )8ה ָ
ֲָ /בהִ ,מ ְ
ַמח ָ
ָדי ִהנֵה ַס ָ;א ֶBָ /כֶ ְֵ 8לכֵ 6א ָליו ְל ַ;ָ /ת ,ו ְִא י ְִמ ָצא
Hמרָה ַל ְיל ִ
ימה ,וְ ְ
ִה ְס ִָ :
ב6עַ .הי ְָל ִדי ָע;ָ /ַ 6Fת ִ; ְמ ִח ַPת ַה ַ= ָ;א וְ ָכל
ָבר ָק ַ
ֵיכ י ְִהיֶה זֶה ָ %
ֵח ְ; ֵעינ ֶ
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6ברָצ) ֵה ֵח6B
6מ ָ8נ)תְ ,
ֲבהַ ,
ַה ִָ Eָ /ְ -חה ,וְ ֶנהֱנְ 6מא)ד ִ:י ָמ ְצא 6ח)0 ,ה ָ
יפת ַהַֹ -ח ֶֶ Bָ /ה
ָל ֶלכֶת ִמ ֵ%י ַ;ָ /ת ְ; ְַ )8;ַ /ל ֵבית ַה ַ= ָ;א ,וְ ָכ ְ ֵה ֵח ָלה ְִ /ט ַ
ֶנגֶד ָה ֵא ְל ַח ְל ֵחל ָ; ֶה ְל0ט ְל0ט.
Hרי
י)רק לֹא ִנ ְִ /
ְה6די ִ;נְ יְ 6
יע ָח ְד ֵ/י ַה ַ7יִ6-8ַ ,#ז Hב ,ר)ב י ְַלדֵי ַהִ C
ְ; ַה ִ@ ַ
י)צ ִאי ְל ַמחֲנ)ת ַקיִָ ;ֶ #ה ִרי ִֶ =ָ -ִ /ביבַ@ .
ָ; ִעיר ֵע ֶקב ַהַBח6ת ַה ְֵ :ב ָדה ,וְ ְ
ֶיה
ֲל ִפי )%לָאר ֵמעֲב)ד)ת )/נ)תְ /ָ ,ל ָחה ֶאת ָ;נ ָ
ֲFרֶת א ָ
ָה ֵא ָח ְס ָכה ע ֶ
ְתה
)%לאר עֲב6ר ָ:ל ֶא ָחד ֵמ ֶה ,וְ ָהי ָ
ָפי ָ
ֲמ ֶ/ת ֲאל ִ
ְל ַמחֲנ)ת ַה ַ7יִ ,#וְ ִָ Bְ /מה ח ֵ
ָמי ְH;ָ /ֶ :ה ַל ֲַ -חנֶה ֶ/ל ַה ֵ; לֹא
0חד ַהִ C
ב6ע ְל ַב ְ7רַָ ;ְ .
ֲמיִ ַ; ַָ 9
ָ;Hה ַEע ָ
ָמי
Hמר לְָ Bִ /ֶ Jפנֵי ְ/ל ָֹ/ה י ִ
א)ד)תיו ,וְ ַ
ָ
ַהל
ֲלה ֶאת ַה ְמנ ֵ
ָמ ְצHה א)ת)ְ ,ו ָ/א ָ
ֲצי ָָ /עה ֶ/ל ִט6Cל וְ לֹא ֶה ְחזִ יר) ,וְ לֹא
י ְל ַב ְ7ר) וְ ָל ַקח א)ת) ִעַ )-לח ִ
0ח ָ
ָ;א ִ
ֶפת
ֲצה וְ נ ְָס ָעה ְִ :מט)ר ֶ
ָדיִ ט)ב)תָ .ה ֵא נִ ְלח ָ
ַענ/ֶ 6ה6א ְ;י ַ
0גנ:ִ 6י יָד ְ
ְָ %
וְה ִ=6Eר ָחזַר ַעל ַע ְצמ)ָ ,ה0ח וְ ִא ְָ )8/ל ְקחֶ 6את ַהְַ Cל ָ%ה
ַל ֲַ -חנֶה ֶ/ל ַה ַ;ת ַ
יה ְָ %פ ָקה ַ; ֶֶ %לת
Hח ָ
ָ/ר ְל ֵבית ִ
ח/6י י ָ
יב6הָ .ה ֵא ָנ ֲהגָה ְ; ֵטרִ 6
ְולֹא ֵה ִָ /
ָדי
Hמר ָלֶ @ְ ,Jברֶתַ ,ה ְיל ִ
יה ַָ Eתח ֶאת ַה ַח )Bוְ ַ
Hח ָ
ָדיִ ,
6ב ְכ ָתהֵ ,היכָ ַה ְיל ִ
ָ
א)תיַ ;ְ ,ב ָ/ָ 7ה ַל ֲעזֹב ֶאת ַה ָ-ק) ,ו ְָסגַר ֶאת ַה ַח.)B
ָ ֵאינָ ְמ ַע ְניְנִ י ִ
ְֶ B/
ֱמר לְָ Jל ַח):ת
י8ְ J/ל6נָהֶ .נא ַ
ָה ֵא ְ;ר)ב ְֵ :א ָבEָ Jנְ ָתה ַל ִָ /ְ -טרָה ו ְִה@ִ ָ
ֶ ְל ָת ֵאר ֶאת ִס ְב ָלֶ ;ְ Jמ ֶ-ָ :ַ ְ /ה ָ/ב6ע)ת
ְט ַEלֵ .אי צ)ר ְ
ְ; ַס ְב ָלנ6תָ ,ה ִענְ יָ י O
ָמה
ֶיה ִֶ /הֶ 66את ָ:ל ע)ל ָ
ָפ6ה ְ; ָח ְָ /בה ַעל ָ;נ ָ
ָפי ְרד ָ
ְִ /ֶ :ד ְמי)נ)ת ְמט)ר ִ
ֶע ְלמ.6
ְונ ֶ
יע ְל ֵבית ַה ִEָ /ְ -ט
ה)פ ַ
6ב ְקִ 6/מ ֶמ>ָה ְל ִ
יה ֵמ ַה ִָ /ְ -טרָה ִ
י) ֶא ָחד ָEנֵ 6א ֶל ָ
יה וְ ִג ָ= ָת,J
Hח ָ
ֲלי ַה ַ-חֲנ)תִ ,
יעָ ,Jמ ְצHה ֶָ /את ְמ ַנה ֵ
י ְמ Oסַ ;ְ .ָCה@ִ ָ
ֲר ְ
ְ; ַתא ִ
)9פט
ד6תהִ ,צָ6ה ַה ֵ
ידה ֶאת ֵע ָ
ְה ִע ָ
ֱמת ו ֵ
ל)מר ֶאת ָהא ֶ
0חר ֶָ ;ְ /ְ >ִ /עה ַ
6ל ַ
ְ
)9טר
6פנָה ַל ֵ
יה נִ ְ;ַ /ר ָ
Hח ָ
י)מיִ ִ
0חר ַ
6ל ַ
יכ ַהי ְָל ִדיְ .
ָלַ Hעד ֶ@ִַ C/ידֵ 6ה ָ
ְלכ ְ
)/פט ֶ/ה6א
וְס ֵEר ַל ֵ
ָ /0מהִ ,
)9פטְ ,רצ)נ) ְלה)ד)ת ָ; ְ
יאהִ 6ל ְפנֵי ַה ֵ
ֶ/י ְִב ֶ
ֵדי)ת
ימ)Cת ֲחר ִ
ָדי ְל"ס6נְ ְד ְר ַלנְד" ֶ0;ְ /נְ ְ@ ִלָCה /ָ ,יֶEְ /נִ ִ
יח ֶאת ַה ְיל ִ
ִה ְב ִר ַ
ַמ ִ/יכָ 6ל ֶֶ /בת
 BOי ְ
)9פט ִצָ6ה ֶָ :/
יל ִדי ְ; ִגילַָ .ה ֵ
ָתי)ת ִל ָ
י)קר ִ
ט)ב)ת ְו ְ
ֲFה.
יסה ֶ=ַ 8ִ /ע ְל0נְ ְ@ ִלָCה ְל ָה ִ/יב ֶאת ַהי ְָל ִדי ,ו ְָכ ְ ַנע ָ
ֲצרEְ ,רָט ַל ִ@ ָ
ְ; ַמע ָ
יסה ָ;ִ /ָ Jבי ַהי ְָל ִדיָ .ה ֵא ָ:ל ַה ַלי ְָלה לֹא
ַה ִָ /ְ -ט ָרה ִ%וְ ָחה ָל ֵא ַעל ַה ִט ָ
יה.
ָדי ַהי ְָק ִרי ִֶ /ָ /בי ס) ס) ֵא ֶל ָ
6ל ַב ֵ9ל ַל ְיל ִ
ָ/נָה וְ ָט ְר ָחה ְל ָה ִכי ְ
יְ
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א)תJ
ָח ָ
ַ Hה ֵ; ַ %
ָָ /קְ ,
6לנ ְ
ָצה ְל ָח ְ; ָק ְ
ְכ ֶַ /הי ְָל ִדי י ְָרדֵ 6מ ַה ָ-ט)ס ר ָ
ט)בה ַ;ת
ימיָה ָ
א)תנִ 6מ ְEנִ ִ
יק ֵסע" ָל ָמה ֶה ֱחז ְַר ָָ 8
Hמר) " ְִ /
ָה ְלHה ְ; ְ
ִמ ֶ-נ 6ו ָ
ֲבה ֵא ֵלינָ 6ע ִFית
0 )8ה ָ
)7דר ,לֹא ִמ ְ
ְה ֵ
ֲמ ו ַ
ית ְ ַה ְמ ַ/ע ֵ
):כ ִבי ְל ֵב ֵ
ֲמ ָ9ה ָ
חִ
א)תנָ 6היִית
א)ה ֶבת ָ
ָ:ִ ,י ִא ָהיִית ֶ
ָטית ְֶ B/
נ)כי6ת ְEר ִ
ֶ )8א ִ
זֹאת ֶא ָBא ִמ ְ
ָאיָ .ה ֵא
ָאי נִ ְפל ִ
6ל ַה ְִ /אירֵנִ /ָ 6ל ְלמ)ד ִ; ְתנ ִ
ָ;Hה ְל ַב ְ7רֵנ0;ְ 6נְ ְ@ ִלָCה ְ
)Fח ַח
ָצ ָתה ְָ :לל ְל ֵ
יה וְ לֹא ר ְ
Hח ָ
ַ;ת ִֶ /ה ְת ַח ְ;Hה ֵמ ֲאחֹרֵי ִ
ֲמ6מה ְָ Eנ ָתה ל ַ
ַהה ָ
ֶ
ְס)דית ָ:ל ַה ֶ%ר ְ
יפת מ ַֹח י ִ
יסה ָע ְָ Fתה ָל ֶה ְִ /ט ָ
ִע ָה ֵאָ .ה ֵא ֵה ִבינָה ֶַ /ה ִ@ ָ
6בHה
יתָ J
א)ת ִל ְמכ)נִ ָ
יסה ָ
ָדי ֵיר ְָגעִ ,6היא ִה ְכנִ ָ
ְח ְָ /בה ֶ0Bְ /ט ַה ְיל ִ
ֲחזָרָה ,ו ָ
יח
ְHמרָ 6לַ ,Jעד ָ:א ַהח)ק ַמ ְכ ִר ַ
ַ 0הי ְָל ִדי ִה@ִ יעַ 6עד ַל ָח ֵצר ו ְ
יתְ .J
ְל ֵב ָ
ֵ ,רַק
ֲכל ְ
ית ְ וְ לֹא נֹאכַל ִמ ַ-א ָ
י)תרH ,נ 6לֹא נִ ָ:נֵס ְל ֵב ֵ
א)תנָ 6לבֹא וְ לֹא ֵ
ָ
א)ת ְ-ָ :ַ .ה
ֲבי ָ
יק ֶסע" וְ ֵאינֶ> 6א)ה ִ
ְ /ִ " 80
)%דיְ ,
וְה ִ
ִמ ַ-אֲכָל ַה ָ= ָבא ַ
6/בַ ,הי ְָל ִדי ִה ְת ַע ְ6/7
ֲב ָת Jוְ ְִ Fמ ָח ָתַ Jעל ָ
>ִ= ָתה ָה ֵא ְל ַב ֵ+א ֶאת 0ה ָ
ְֶ /
יה ַ;חַ ,#6עד ֶ;ְ /ְ >ִ /רָה
ו ְָע ְמדֶ Bָ /ֶ ;ְ 6ה/ָ .ע)ת ָע ְמ ָדה ָה ֵא ִע ְי ָל ֶד ָ
יע ִע ְמכ)נִ ית)
ִ 6Cה@ִ ַ
ָדי ֶלאֱכ)לָ .הHב ָמ ֵלא ִח ְ
יה ִֶָ C/ביא ַל ְיל ִ
Hב ָ
ו ְִט ְל ְEנָה ְל ִ
א)ת
ל)ק ַח ָ
א)ת ֶאָBא ֵ
ח)ט ָ
ָדי ְר ֵע ִבי אֲנִ י לֹא ֵ
Hמר ָלְ ,Jנכ ַ
א)כל ,וְ ַ
ְללֹא ֵ
יתי ִא
ֲבל לֹא ֲאג ְָר ִֶ /מ ֵ; ִ
י)ד ִעי ,א ָ
ָרה ֵה ְ
ֶ ֲחז ָ
יתי ֶלאֱכ)לֶ ,את ַה ֶ%ר ְ
ְל ֵב ִ
ָדי י ְִרצ 6י ְִת ַק ְ9ר6
י ְִרצְ 6ל ִה ֵָ 9אר0 .ל ְַ 8ט ְל ְEנִ י ִ:י לֹא ַנ ֲענֶה ָל ְִ ,א ַה ְיל ִ
ֵא ַלי ְִַ .הי ְָל ִדי ָק ְפצְ Fִ ;ְ 6מ ָחה ִל ְמכ)נִ ית ַה ַ= ָ;א ְונ ְָסעְ 6ל ֵבית)ָ .ה ֵא
ֲתה ָט ְרקָ 6לֶ Jאת ַה ֶ+לֶפ).
6בכָל ַַ Eע ְִ /ֶ :הזְ ַדה ָ
ִה ְת ַק ְ9רָה ַ-ָ :ה ְָ Eע ִמי ְ
0חת ְל ֵבית ַה ֵ= ֶפר
6כ ֶָ /ה ְל ָכה ַַ Eע ַ
יהְ ,
ַהי ְָל ִדי ְָ :לל לֹא ִה ְת ַק ְ9רֵ 6א ֶל ָ
ֶיהְ ;ִ ,כ ֵאב
ָחָ ./ה ֵא ִה ְמ ִ/יכָה ֶאת ַחָ C
ְל ַב ְ7רָ ֵה ָ; ְרחִ 6מ ֶמ>ָה ְִ :מ ְEנֵי נ ָ
ְס)מ ְ,
)מ ְ ו ֵ
ֶיה ֵאינָ ַחִCיְ ,ללֹא ַ 6/צד ֵ 8
יבה ְַ /ֶ :חָ C
6ב ְב ִדיד6ת ַמ ְכ ִא ָ
ָ:פ6ל ִ
ָ/יב לָJ
6ל ִה ְת ֵַBEל ל) ִֶ C/
ָת;ְ Jב)רֵא ע)לָ ְל ִה ְת ַח>ֵ ְ
יכה ֶ;אֱמ6נ ָ
ֲבל ִה ְמ ִָ /
אָ
/Hרָ.J
ֶיה וְ ֶאת ְ
ֶאת ָ;נ ָ
ארקְ Eָ ,ג ָ/ה ַמ ָָ :רה
י)תְ ;ִ Jרח)ב ַה ְ9לֶֹ /ע ְFרֵה ְ;;)ר) ְָ E
י) ֶא ָחד ִ; ְה ָ
י)ד ַעת ֶ;ְ /נ ְֶ ָמ ָחר ַמ ְכנִ יס ֶאת ְ;נ) ִל ְב ִרית) ֶ/ל
ַ 80
Hמרָה ָל Jגב' שְ .
ְֶ /
א)ת Jוְ ִכי ְ;נִי נָ6Fי ,וְ ִה ְת ָ;רֵר ָלJ
ֲלה ָ
ֲמ6מה ָ/א ָ
Hבינָ ,6ה ֵא ַהה ָ
0ב ָר ָה ִ
ְ
ְה ְ; ִרית ִי ְת ַקְ ֵCל ָמ ֳח ָרת
ְHכ נ)לַד ל) ֵ; .ו ַ
וְה ָדר ו ֵ
ֶ;ְ /נִָ Jה ְת ַח ֵ;ְ 8ר)ב ְֵ Eאר ָ
יעה
וְה@ִ ָ
ֶסת ְֶ ;ִ /רח)ב " ִלי"ִ .היא ְָ 8פ ָסה יָזְ ָמה ִ
;6רג" ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַאמס ְ
ְ;"וִ ְילי ְ
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ֹאJ/
א)תָ ,Jח ְט ָפה לֶָ Jאת ַה ֵHEה ַה> ְָכ ִרית ֵמ ַעל ר ָ
ֲתה ָ
יס ָתָ /ֶ Jרא ָ
ַל ְ; ִריתָ @ִ ,
א)תֵ Jמ ַה ָ-ק),
ֲבר)ת @ ְֵרָ 6/
6Cע ַ-ָ :ה ח ֵ
6ב ִס ַ
ח6צהְ ,
א)תַ Jה ָ
ְוז ְָר ָקה ָ
ֲדי ַל" ְ; ִרית".
ֲתה ֶאת ְ;נִָ Jע ִא ְ )8/וְ ַה ִ8ינ)ק צ)ע ִ
ְ-ֵ /ֶ :רָח)ק ָרא ָ
נְ6Fאיֵ ,אינֶ>ִ י
ִ
6ב ִ8י
ֵ;אי";ְ ,נִ י ִ
Hמרָה" ,ר ָ
ְמה ֶאת ִס6EרָEָ Jנְ ָתה ֵא ַלי ְ; ְ
ְ=ִ /ֶ :י ָ
ִיתי
ַעת ַ-ָ :ה ָ;נִ י יֶָ /ל ֶהְ Fִ ;ְ .מ ָחה ָהי ִ
ֲת ִני וְ ֵאינֶ>ִ י י)ד ַ
ַמ ִ:ירָה ֶאת ִַ Bָ :תי ַוח ָ
ָע)ל
ַעתֵ ,אי ל) ֵח ֶלק ל ָ
;0ד ַע ְצמ) ָלד ַ
ֲבל אֲנִ י י) ַד ַעת ֶַ "/ה ְמ ֵ
ֶ ;0דת ,א ָ
ִמ ְת ֶ
Oמ ָל ִלי .הא 68כַל ַל ֲעזֹר ִלי.
יכה ֶאת ַחַCי ָהא ְ
ַה ָ;א"ָ ,ל ֵכ אֲנִ י ְ;ק ִֹ/י ַמ ְמ ִָ /
ֶיה,
ע)מק ִנ ְָ /מ ִתי ִמ)7ר)ת ַחָ C
יתי ו ְִהזְ ְַ %עז ְַע ִ8י ַעד ֶ
6ב ִכ ִ
ְָ /ב ִ8י ָ
ָ:ל ֵעת ִס6Eרָ Jי ַ
אתי ִ:י
6מ ָצ ִ
יה ֵסבֶל ָ:בֵד ָ:זֶהָ .
6%ע נִ ְגזַר ָע ֶל ָ
ו ְָל ֶכ ִה ְס ְַ :מ ִ8י ִל ְב)%ק ַמ ַ
ֶיה
ְה6דָCה ְֶ ;ָ /ר ָחה ִמ ֵ;ית ה)ר ָ
ח6רה י ִ
יר)Eה ָה ְי ָתה ִהיא ַ; ָ
ְ;" ִ@ ְל@6ל ק)דֵ" ְ; ֵא ָ
יה " ְִ /ב ָעה" ְַ :על
ָ/בָ 6ע ֶל ָ
ֶיה ְְ /ָ :מ ָע ,י ְ
ְו ִה ְת ַח ְ8נָה ִע ְֵ /כנַָ Jה@)י .ה)ר ָ
וְהיא ָה ְי ָתה ְמ Oא ֶ9רֶת ְ; ֵחיק ַה@)י
ֶצחִ .
ֵמ ָתהְ ,ונ ְִ8קֶ 6את ַה ֶ/ֶ 7ר ִע ָָ J-לנ ַ
6בת
6מ ִסיר6תִ .היא י ְַל ָדה ל) ֵ; ַ
ֲבה ְ
א)ת;ְ Jכָל ִל;) וְ ֶה ֱע ִניק לָ0 Jה ָ
Hהב ָ
ֶַ /
א)ת
א)ת ְ:ג)יִ וְָ 0ל ְק ָחה ָ
ְה6די ,ו ְִהיא @ִ ְ%לָה ָ
ָאל ֵה י ִ
ִֶ Bְ /פי ִ%י י ְִFר ֵ
זְקנָה
ע)ל ָמֵ :ִ J
יצד נ ְִפ ְטרָה ְל ָ
א)תַ :ֵ J
יתי ָ
יהָ .ר ִא ִ
ֲב ֶ
ַחד ִע א ִ
ַל ְ:נ ִֵס)Cת י ַ
א)תJ
יפי ָ
6ב ָ J8וְ ַה@)י ַמ ִִ 7
6כ ֶ;ְ /נִָ J
9Oרֶת ִע ֵָ Fער ְַ 8ל ַBִ 8י ָל ָבְ ,
ְמא ֶ
ְע ָ8ה ָָ /בה ְל ַת ֵ7
ֶכת ַעל ַה ַ= ָEה .ו ַ
6ב ִ/ירָה ,נ ְָפ ָחה ֶאת נִ ְָ /מ ָתְ Jמ ַחֶ C
ֲבה ְ
ְ;0ה ָ
@6לי ִמ ְְ Eַ 9ח ָJ8
6מ ְְ Eַ /ח ַָ J8ע ָ8הֵ ,ה ִ@ ְל ֵ
ֶיה ִ
ֲ/ר ִעָ ְ6תה/ֶ :ְ ,ה)ר ָ
ֶאת א ֶ
ְתה
ָת ָהי ָ
ֶ ִ678נ) ,וְ ָלכֵ ְ; ַתת ַה ָ:ר ָ
)7ד ִמי ֶ9ָ /בֵ 0 6ה ָ:ל ֶא ָחד ְלצ)ר ְ
ַה ְ
ֲלי ְצ ָד ָקה וְ ֶח ֶסד ִע
ָ/י ַבע ֵ
יהַ ,ל ְמר)ת ֶָ /היֲ 6אנ ִ
ה)מית ֵא ֶל ָ
ָל ֶה ִFנְ Hה ְִ 8
יעהִ ,מ ְ; ִלי
יק ֶסע" ִה ִ@ ָ
יד ָתַ Jה" ְִ /
יה ַָ Eלט ִמ ִEיו ְ; ֵעת ֵל ָ
Hב ָ
ָכ ִ
ֲח ִרי .וְ ל ֵ
אֵ
ר 6ה6א ֵה
)%תיו ֶ/ל ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ִֶָ C/בי ֶאת ַמ ְָ /מע6ת ְָ %ברָיוֶ .והֱי)ת וְ ָכל ִמ ָ
וְס6Eק
ָחה ִ
ֶיה ְמ ֵל ִאי ֵס ֶבל ,וְ ַת ַחת ָ:ל ֶאנְ ַחת ְרו ָ
" ִמ ָ%ה ְֶ :נגֶד ִמ ָ%ה" ַחָ C
ֲבת ַ; ַעל.
ָHקה ֵמח ֶֹסר 0ה ַ
ֶכת ִהיא ַע ָ8ה ְל0נְ ַחת ְֵ :אב וְ נ ָ
ֲבת ַה@)י ,נ ְִצר ֶ
ֵמ0ה ַ
א)ת
ַ%ל ָ
יה ֶ%ְ @ִ /לָה ְ:ג)יִ ֶה ֱח ִזירָה ְ; ִג ְל@6ל ,וְ ֵאי ָל Jזְ כ6ת ְלג ֵ
ְו ֶאת י ְָל ֶד ָ
ַ=רֶתְ ,ל ַת ֵ7
6מ ְתי ֶ
):א ֶבת ִ
;)ד ָדה ֶ
יה ִל ְהי)ת ֵ
מ)ת Jנִ ְגזַר ָע ֶל ָ
וְעד י) ָ
יה6דיַ .
ִִ :
ֲס6רה ֶָ /הי ְָתה ָלִ Jע ַה@)י.
ֲבה ָהא ָ
9Oרֶת ְמ ָה0ה ָ
6מא ֶ
ֱי)תֵ Fְ Jמ ָחה ְ
ֶאת ה ָ
Hמרָה " ְ:לֵ 6אי ִלי ַ7ָ 8נָה?!"
ְִ /ֶ :ס ְַ Eר ִ8י לֶָ Jאת ַה ִ= ָ;הִ ,היא ָ; ְכ ָתה וְ ְ
יתי לֵָ Jא ְי ַלעֲ)Fת ֶאת ַה ְִ 678ל ִמי
6Eחי" וְ ֵה ְר ֵא ִ
אתי ֵס ֶפר " ְFדֵי ִַ 8
ה)צ ִ
ֵ
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ב6ע ְ; ֶמ ֶ/ָ ְ /נָה
ֲFה ִ 678זֶה ָ:ל ַָ /
וְHמ ְר ִ8י לָ8ַ /ֶ Jע ֶ
ֶָ /הי ְָתה ִע ג)יַ .
נ6חה.
יע ֶאל ַה ְָ -
ְת@ִ ַ
EOר ָל Jו ַ
ְֵ /ל ָמה ְEרָט ַל ַח ִ@י ,וְ Hז אֲנִ י ְמ ַקֶ6ה ְֶ /יכ ַ
ֵע
ֵ;אי ,י)ד ַ
Hמ ָרה ִלי" .ר ָ
י)רק וגב' גְ .
ֲַ :עבֹר ְ/ל ָֹ/ה ֳח ָד ִ/י ְַ /ב ִ8י ִלנְ יְ 6
ֵית ָל,J
ב6ע ִִ :ְ 678פי ֶ/ה)ר ָ
80ה ַמה ָָ 7רה ִע גב' שִ ,היא ָע ְָ Fתה ָ:ל ַָ /
ָ
יה ְֵ :די ֶל ֱאכֹלַ ,ה ֶֶ +לפ)
ָט ָלה ֶאת ָי ֶד ָ
מ)צ ֵאי ַה ִַ 678ה ְִ 9מינִ י ְִ /ֶ :היא נ ְ
6ב ָ
ְ
ֲרי ַעל
ֲח)תי ִמ ְצ ַטע ִ
Hמר ָלִ " Jא ָ-א ,אֲנִ י ַוא ִ
ִצ ְל ֵצל;ְ ,נָָ Jהיָה ַעל ַה ַ7ו ְו ַ
ֲמ6מה לֹא י ְָכ ָלה
ַה>ִ 68ק ֶBָ /נִ 6מ ֵַ ,ְ -ואֲנִ י ָ;א ְל ַת ֵֶ 7את ַה ְמ Oעָ6תָ ".ה ֵא ַהה ָ
יע ִח ֵ;ק ֶאת ִא)-
ה)פ ַ
ָעי ַה ֵ; ִ
0חר ַ-ָ :ה ְרג ִ
ס)ערֶתְ ,ל ַ
ֶ JBO
ְתה ָ :
ֶל ֱאכֹל וְ ָהי ָ
א)תְ ;ִ Jמכ)נִ ית) ְל ֵבית) ָ/
ילה ,וְ ָל ַקח ָ
6מ ִח ָ
יחה ְ
ָ/ק לַָ ;ְ Jב ָ/ַ 7ת ְס ִל ָ
ְונ ַ
ֵיה ֶ;ַ 9ָ /ת
%Oר ֵ;ינ ֶ
6ב ְָ ,J8ו ַה ַמ ֲע@ָל נ ְִס@ַר ְָ =/ֶ :
ִה ְמ ִ8ינָה @ַ ַה ַ;ת ִע ַ; ֲעלִָ J
ֲר)תי ְל ִמ ְַ /מע
ֲFה ְ; ֵבית ַה ֵ; וְ ַה ְ9נִ ָCה ְ; ֵבית ַה ַ;תָ .ס ְמרFַ 6ע ַ
0חת ִהיא ַ8ע ֶ
ַ
א)תי גב' גַ .מה י ְִהיֶה ִע גב'
ֲלה ִ
ְ;)Fרָה ז)ַ ,ואֲנִ י ָה ַפ ְכ ִ8י ָהמ ,6וְHז ָ/א ָ
Hמ ְר ִ8י ָלְ Jל ַה ְמ ְִ /י ָ:ל ַה ָ9נָה ֶאת ַה ִ 678וְHז א)
ינ6תהַ ,
ֲג ָ
נ)Fא ע ִ
שֵ ;ְ .
יפ>ֶה
ָאל ,א) ֶָC/מ6ת ִו ַ
ַר ֶָ>/ה ְ;גֵט ְ:דַת מ ֶֹ/ה ְוי ְִFר ֵ
ְֶ>/ה ְַ %ע )8וִ יג ְ
ֶ;ַ /עֲלָ Jי ַ
0חר ָ/נָה,
יבה ,וְ גַ גב' ש .לֹא ָָ /בה ְל ַ
ֶאת ְמק)מ) .גב' גָ .עז ְָבה ֶאת ַה ְ= ִב ָ
ינ6ת "Jסַ%Oר.
ֲג ָ
ִמ ָ:א אֲנִ י ַמ ִ=יק ִֶ ַ@/ע ְנ ַי "ע ִ
0ר ָ; ִעי ֶ; )8רָה ,וְ ִס ֵEר
ְה6די ְֶ :ב ְ
י)רק י ִ
גִ .ל ְפנֵי כמה ָ/נִ י ָ;א ֵא ַלי ִ;נְ יְ 6
6ב ִ8י ֶַ /עד ִל ְפנֵי ַ-ָ :ה ָ/נִ י ִה ְכנִ יס ל)
ַ 66ק ְר ָקע)ת ָ
ִלי ֶ /ֵC/ל) ִמ ְFרָד ְל ִת ְ
0רצ)ת ַה ְ; ִרית ֵָ :בד ,ה6א ְָ :בר
וְה ֵֵ 9פל ַ; ֲענָ זֶה ְ; ְ
ֲבל הֱי)ת ַ
ַה ְר ֵ;ה ֶֶ :ס ,א ָ
כ)נ)תיו:ִ ,י ִ 6/ע ְס ָקה לֹא ָע ָFה ִמֶIה ַ-ָ :ה ִָ /ני ,וְ לֹא
Hכַל ֶאת ָ:ל ֶח ְס ָ
ָסה
)%לר ִמ ַ-ס ַה ַה ְכנ ָ
ֲל ַמת ֵמHה ֶאלֶ ָ
ע)ד ֶאָBא ֶ/ה6א נִ ְת ַEס ְ; ַהע ָ
Hמר ל)ִ ,א
ֵ ִ%י ַ
6כ ֶEָ /נָה ְלע)ר ְ
יעה ִמ ְִ Eָ /טיתְ ,
יק ִאי ,וְ יֶ /נ ְֶגִ 8ְ )%ב ָ
ֲמ ִר ָ
ָהא ֵ
ָת,ִC
ס)הר רַק ְ/נ ַ
י/י ֶא ֶל )%לָר ֶא ְֵ%8ַ /ל ֶ/ֵ 8ֵ /ב ְ; ֵבית ַ
ֲמ ִ
ִִ 8ֵ 8לי ח ִ
ל6מיְ .וגַ ֶאת זֶה לֹא
6ת ֶַ Bֵ /את ַה ֶֶ :ס ִע ָה ִר ִ;ית וְ ַה ַה ְצ ָמ ָדה ְ; ַת ְִ /
ְ
א)בד ֵע ָצה.
ָיכ ְֹל ִ8י ְל ַַ ,Bֵ /ו ֲא ִני ֵ
ְHמר ִBי ֶ)>/לַד ְ; ֶח ְ/וָ ְ; ַמָIל " ָע ְקרַב",
ידת) ,ו ַ
ֲר ְי ֵל ָ
0ל ִ8י א)ת) ְל ַתא ִ
ְָ /
Hמ ְר ִ8י ל) ְֶ /מפֹרִַ ;ְ /ת67נֵי ז ַֹהר ) ִ8קֶ 6ע ְִ Fרי ו ְֶא ָחד;ְ /ֶ (.נֵי ַמָIל " ָע ְקרַב"
ַ
א)תי)ת ָע ַקר
י)תר ְ; ֵח ְטא ֶ/ל " ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה":ִ ,י " ָע ְקרַב" ִ
ָהר ְ; ֵ
ְצ ִר ִיכי ְל ִהֵ I
6פרִ ,)/6ע ְניָ ֵח ְטא ָחמ6ר זֶה .וְ ה6א
ֵא/ית"ֵ .
ב'ִ /ֶ ,היא ב' ִרא)/נָה ֶ/ל " ְ;ר ִ
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Hמ ְר ִ8י ל)ַ ,ה ִא
Hמר ִלי ֶֹB/א י ִֵָ 8כ:ִ ,י ֵמע)לָ ה6א לֹא ָח ָטא ְ;"א)נֵנ6ת"ַ .
ַ
Hמר ִלי ֶ/ה6א ִמ ְ/-ֵ 8ַ /
יעה ,וְ ַ
80ה וְ ִא ְִ ָ 8ְ /מ ְַ /ת ְמ ִ/י ְ; ֶא ְמ ָצ ֵעי ְמנִ ָ
ָ
Hמ ְר ִ8י ל):ְ ,לֵ 6אינְ ָ י)דֵע ֶֶI/ה ֵח ְטא @ָמ6ר ֶ/ל " ֶזרַע
ְ;"ק)נְ ד)"ַ .
ָEָ /0ה ,וְה6א ְִַ >:ר ֶאה ַה ֵח ְטא
ֲ ְ; ַ7ִ Fית ל ְ
80ה ֶאת ז ְַרע ָ
מ)ציא ָ
ְל ַב ָָ +לה" ִ:י ִ
ק)ד ֹ:ל ְַ 8פ ִסיק
ָסה וְ גָרַ ְל ָ ְל ִמ ְEָ /טH ,ז ֵ
ֶה ָחמ6ר ֶ-ָ /נַע ִמ ְֶ ָ -את ַה ְַ Eרנ ָ
ֲFה ִַ 678על ֶה ָע ָברַ ,ואֲנִ י ְמ ַקֶ6ה ֶ/ה' ַי ֲעזֹר וְ ַהֹ:ל
ָ ַ8ע ֶ
0חר ְ :
ֵח ְטא זֶהְ ,ו ַ
Hמר ִלי ֶ/ה6א לֹא מ6כָ ְל ַה ְפ ִסיק ְל ִה ְ";ְ /-ֵ 8ַ /ק)נְ ד)":ִ ,י
י ְִס ֵַ%8ר .ה6א ַ
ְאי ל) ְ;רֵירָהֵ .ה ְַ /ב ִ8י ל),
0חר ו ֵ
יעה ֵ
מ6כנָה ְלֶ 6/א ְמ ָצ ִעי ְמנִ ָ
ִא ְ )8/לֹא ָ
Hז ֵל ְ ִמ ָ:א ֵאי ִלי ָמה ַלעֲ)Fת ִא ְ.ָ 8
וְHמר ִלי ֵֶ /מח ֶֹסר ְ;רֵירָה ה6א
)בEָ /נָיו ַ; ְַ 7ר ַקעַ ,
Hד ָחזַר ֵ :
ב6ע ָה ָ
0חר ַָ /
ְל ַ
Hמ ְר ִ8י ל)
6Eחי" וְ ַ
ָת ִ8י ל) ֵס ֶפר " ְֵ Fדי ִַ 8
6ל ַת ְ7נ) .נ ַ
מ6כ ְל ַה ְפ ִסיק ֵח ְטא זֶה ְ
ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי ,וְ גַ ְל ַה ְק ִEיד
ַלעֲש)ת ֶאת ַה ִ/ֶ 678ל ֵח ְטא " ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה" ְ
0חר ח ֶֹד /ה6א ָ/ב
%Oרְ .ל ַ
ִ;" ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶש ַעל ַה ִ+ָ -ה"ִ ;ְ ,ת ְקוָה ֶַ /הֹ:ל ְיס ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי וְ 6/
6כע6ס)תִ /ֶ ,ה>ֵה ָע ָFה ֶאת ַה ְִ 678
ֵא ַלי ְ; ָפנִ י חֲמ6צ)ת ְ
ַע ֶָ 8את
יבה ְו ָיד ְ
יָ /
80ה ָל ַמ ְד ִָ ;ִ 8
Hמ ְר ִ8י ל) ֶא ְפ ָ/ר ְֶ ;ִ /גלַל ֶָ /
ָָ %בר לֹא זָזַ .
ֲFה ע)ד
6/ב ְת ָ ֶטרֶ נִ ְת ַק ְ;לָה8ַ ,ע ֶ
אָ 8ְ ,8
6ב ָכל זֹאת ָח ָט ָ
@ ֶֹדל ָה ִא=6ר ְ
6פ ְדי) ַ8עֲנִ )Cת(
נ)ס ִפיָ:/ֶ ) .ל ֶא ָחד ):לֵל צ) ִ
0ר ָ; ָעה ִ678נִ י ָ
ְ
יתי
Hמר ִליִ ,ה>ֵה ָע ִִ F
ֲדיִי ְ; ָפ ִני חֲת6מ)ת וְ ַ
0חר ָח ְד ִַ /יי ה6א ָEנָה ֵא ַלי ע ַ
ְל ַ
ֲמי ְל ָ
Hמ ְר ִ8י ל) ֵאינֶ>ִ י ַמא ִ
ָסה ְָ :ללַ ,
0ר ָ; ָעה ִ678נִ י וְ ע)ד ֵאי ִלי ְַ Eרנ ָ
ע)ד ְ
0חר ַה ִ678
Hמר ִלי ,:ֵ ,י) ְל ַ
ְֶ /שמ)נָה ִִ 678ני לֹא ָEעֲל:ְ 6לH .6ז ה6א ַ
יע
ה)פ ַ
6ב ְקִ 6/ני ְל ִ
ָסה" ִ
ֲקיר)ת ֶ/ל " ַמס ַה ְכנ ָ
ַה ִ9ִ 9י ָEנֵ 6א ַלי ִמ ַמ ְח ֶל ֶקת ַהח ִ
ַ8ִ /י
ֵ ִ%י וְ ֵאינִ י י)דֵע ַמה ַBעֲ)Fת .נִ @ ְ
BOי ִ:י ֵאי ִלי ע)ר ְ
ַד ִ8י ִ :
ֵיהֶ ,נ ֱחר ְ
ִ; ְפנ ֶ
ְָ /בנַ 6על ַה ִ8יק
Hמר ִליַ /ְ ,מעֶ ,א ְתמ)ל י ַ
ֲקיר)ת ַ
יה ,וְ רֹאַ /מ ְח ֶל ֶקת ַהח ִ
ֲל ֶ
אֵ
)%מה ֶע ֶFר
ֲברָה ָ
ֲFה ע ֵ
80ה לֹא ַ8ע ֶ
ְה ְח ַל ְטנִ /ֶ 6א ְַ 8חָ: )8א ֶָ /
ֶ ָ Bְ /ו ֵ
ֶס ֶֶ /ה ֱע ַל ְמ ִ8י לֹא
ֲפֶ 6Bאת ַהֶ :
ָ/נִ יַ ,ה ִ8יק י ִָ=גֵר .וְ ֵ Hכ ַה ִ8יק נִ ְס@ַר ְ/ֶ :א ִ
ָבר ֶַI:ה
ֲמי ִלי:ִ ,י ָ %
ֲָ: .ֵB/ל ִמי ֲֶ /א ִני ְמ ַס ֵEר ל) זֹאת לֹא ַמא ִ
ִ; ְק/ֶ 6/א ַ
ָסה.
א)תי ִ:י ֵאי ִלי ְַ Eרנ ָ
ַח ִ
ֲבל זֶה לֹא ְמנ ֵ
ֱמת .א ָ
ֲבל זֹאת ָהא ֶ
ֶטרֶ נִ ְָ /מע ,א ָ
ֲמ ִ9י ֶאלֶ
ֵ ִ%י ַ;ח ִ
יתי ל) " ֶא ְדי)ט"ְ 8ִ ,ר ֶאה ֶאת ֶח ֶסד ַה;)רֵאַ ,מה ֶ/ע)ר ְ
ָענִ ִ
80ה
מ6כ ְל ִה ְת ַחֵCב ְל ָָ ,ע ָFה ְל ָ ַה;)רֵא ְ; ִ9ָ /ה ִִ 678ני ,וְ ָ
)%לאר לֹא ָהיָה ָ
ָ
0חר
Oח ִמ ַָ 9מיְִ .ל ַ
0ר ָ; ָעה ִ678נִ י ַעד ְֶ /תר ַ
ֲFה ע)ד ְ
ע)ד ִמ ְתל)נֵ8ַ ,ע ֶ
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נ)ס ִפי ה6א ָ/ב ֵא ַלי זְ עEָ 6נִ י ֶַ /ה ַPָ -ב ֶטרֶ ִה ְס ַ%ֵ 8ר,
0ר ָ; ָעה ִ678נִ י ָ
ְ
א)תJ
)%לאר ֶָ /
0ר ָ; ִעי ֶאלֶ ָ
יסה ל) ְ
0חת ִֶ /ה ְכנִ ָ
Hמנָ ה6א ָע ָFה ִע ְס ָקה ַ
ְ
ֲבל זֶה לֹא ַמ ְס ִEיק ְל ַת ְ/ל6
ֳד ִִC/י ,א ָ
ל6מי ח ְ
ֲFרָה ִַ /ְ 8
ה6א י ְַק ֵ;ל ַ;ע ָ
ֶיה,
0חת ְל ָה ִאיר ָEנ ָ
Hמ ְר ִ8י ל) ִא ֵה ֵחלָה ְסנ6נִ ית ַ
)/טפ)תַ .
ה)צא)ת ַה ְ
ַה ָ
ִית ְַ 8ל ִמיד
80ה ָהי ָ
0ר ָ; ָעה ִ678נִ י ַעד ִֶ /מ ַָ 9מיִ ְי ַרחֲמ:ִ ,6י ָ
ְַ 8מ ְִ /י ע)ד ְ
י ֶה ְמ ֵ.ְ /
ָח ָכ ֶַ 9ָ /קע ְ; ֵח ְטא זֶה ַעד ָח ְטמ) ,וְ ִת67נְ ָ ַמ ְצ ִר ְ
0חר
6ל ַ
0ר ָ; ָעה ִ678נִ יְ ,
יתי ע)ד ְ
א)מר ָע ִִ F
י) ֶא ָחד ה6א ָ/ב ֵא ַלי ְמ ַחֵ ְ Cוְ ֵ
ֲבל ִק ַ; ְל ִ8י ְ8ֵ /י עֲב)ד)ת
ָדי ֲע ַדיִ ְמ 8ָ /Oק ,א ָ
Hמנָ ִמ ְFר ִ
ַה ִַ 678ה ִ9ָ 9ה ָע ָFר ְ
ְה ֵ9נִ י ְִ Eְ ":סיכ)ל)ג" ְ; ֵבית ֵס ֶפר ֶ/ל
ֶסת" ,ו ַ
0חת ְ:רַב " ֵ;ית ְ:נ ֶ
ַמ ְכנִ יס)תַ ,
רַ 6ה ֵ.9
6ב ְ
ַה ְֶ -מ ָָ /להָ ,
אתי
0מ ְַ 8ח ִ8י ,וְ ֵאי ָ:א ַה ָ-ק) ְל ַס ְEרָ .וְ ֵה ֵב ִ
ְָ %ב ִרי ֵמ ֵעי זֶה יֶ /עוד ְ; ְ
ַ/ֶ 678ע)זֵר ְל ֵס ֶבל ִֶ>/גְ רַ ֵמ ַח ִָ +אי ְ;גִ ְל@6ל זֶה
ָמה ל ִ
ֲMי)ת ֵאַ :ְ 6Bה ְדג ָ
ַמע ִ
ק)ד.
א) ְ; ִג ְל@6ל ֵ
ַרג)ת יֶ.J;ָ /
ט)בה ִהיאֶ ,א ָBא ְֶ %/
6בכָל ִע ְניָ ָ
6/בה ְבכָל ִמ ְקרֶה ְ
ו ְַדע ִ:י ַה ְָ 8
)Cצא ;) ֶ; ָע ָבר,
Hד ֶ;ָ /א ְליָד) ְד ַבר ֵח ְטאָ :ְ /ֶ ,בר ָח ָטא ֵַ :
ד6ג ָמאָ ,
6ל ְ
ְ
6/בה ,לֹא ִמְִ CרHה וְ לֹא
נִמנַע ְולֹא ָע ָFה ִמ ְEנֵי ַה ְָ 8
ְא ְפ ָ/ר ְ;יָד) ַלעֲ)Fת) ְו ְ
וֶ
0חר זְ ָמ יֶ /ל) יְכ)לֶת
6ל ַ
ֲברָהְ ,
ִמ ִ/ְ :ל) ַֹ :ח:ְ .ג) ֶ;ָ /א ַעל ִא ָ9ה ַ;ע ֵ
א)תJ
ֲבת) ָ
ע)מד ְ;0ה ָ
ַיחד ִא ָ6/ J8ב ,וְ ַלעֲ)Fת ִע ָָ: J-ל ֶח ְפצ) ,וְה6א ֵ
ְל ִה ְתי ֵ
6פרַ /וְ לֹא ָע ַבר
ֲברָהָ ,
ָאי ֶ/ל ְמק) 6זְ ָמ ָהע ֵ
א)ת ְ8נ ִ
6ב ָ
6בכ ַֹח @6פ) ְ
ְ
Hמר
6/בה ְ@מ6רָה .ה6א ֶ9ְ /לֹמֹה ַ
ֲדר ְ@א)נ) ,זֶהַ ;ַ 6על ְָ 8
6מה ַ
ִמ ַַ Eחד ה' ֵ
6ב ֵעת
ימי ז ְִקנ6ת) ְ
ימי ְ;ח6ר ֶֹתי ָ" .וְ ִא לֹא ָ/ב ֶא ָBא ִ; ֵ
י ִ; ֵ
;)ר ֶא ָ
"6זְכ)ר ֶאת ְ
BOה,
6/בה ְמע ָ
ע)Fהַ 0 ,על ִEי ֵֶ /אינָָ 8ְ J
ִֶ /אי ֶא ְפ ָ/ר ל) ַלעֲ)Fת ַמה ֶָ 9היָה ֶ
6/בה
ָמיו ,וְ ָע ָFה ְָ 8
ֲפילָ 6ע ַבר ָ:ל י ָ
6/בה" ה6א .א ִ
ילה ל)ַ "6 ,ב ַעל ְָ 8
מ)ע ָ
ִ
;)רא)
ָכר ֶאת ְ
ֲו)נ)תיו נִ ְמ ָח ִלי:ִ ,י ֵ:יוָ ֶַ I/
6/בת):ָ ,ל ע ָ
6מת ִ; ְת ָ
ְ;י) מ)ת) ֵ
6/בה ֶEרֶק ב' ֲה ָלכָה א'(.
ָמ ָ;" ִה ְלכ)ת ְָ 8
נִס ַלח ל)ַ ) .הר ְ
ק)ד ֶ/יָמ6תְ ,
ְו ָ/ב ֵ
ָכה ְָ :ת ָמיו ִמ ְתנ ִַ7י.
0חר ִמ ֵָ : ,:
ִ=6רי ַה ָ; ִאי ְל ַ
ְהִ C
6/בה ו ַ
6ל ִפי ְַ %ר@ַת ַה ְָ 8
ְ
6/בה,
6מית)ת ֵ;ית ִ%י ו ְָע ָFה ְָ 8
ָמה ֶ-ִ /י ֶָ /ע ַבר ַעל ְִ :רית)ת ִ
ָינְתי ְ; ַה ְקד ָ
) ְכמ) ִֶ /צי ִ
6לע)לָ לֹא
0חר ִמ ְֵ :מ ַכ ְִ Eריְ " ,
ִ=6רי ַה ָ; ִאי ְל ַ
)8לי ,וְ י ִ
פ6רי ִ
6/בה וְ י) ַה ִִ :
ְָ 8
6/בה
ַמ ָ;" ִה ְלכ)ת ְָ 8
ִמ ְת ַEֵ :ר ל) ַEָ :רָה ְ@מ6רָהַ ,עד ֶ/יָב)אָ 6ע ָליו יִ=ִ 6רי" K .ר ְ
וְה ָ9ב ְ;י) מ)ת) ְָ :ת ָמיו
ִ=6ריַ (.
ֲלכָה ד'  Kוְ ַה ִ ,678ה6א ְ8מ6רַת ַהִ C
ֶEרֶק א' ,ה ָ
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6מ ִרי ַעד ֵאי ֵח ֶקר,
ִ=6רי ָק ִ/י ָ
ֶח ָל ִ/י ,וְ נִ ְפ ָטר ִמ"ַ ַ:ה ֶ7לַע" ֶ/ה6א י ִ
נְ
י)תרֵ :ְ ַ@ ,די ְלנַ)7ת ְָ :ת ָמיו,
ֲח ִריַ ,ק ִBי ֵ
ָ/י א ֵ
ֲבל יתכ שי ְִצ ָט ֵר ְ ָל ֳענ ִ
אָ
ידי ֹ:ח)ת ָה ַרע
יל ִ; ֵ
ְוגַ ְֵ :די ְל ָה ִ/יב ֶאת נִ יצ)צ)ת ַהֶֹ 7ד/ֶ /ל נִ ְָ /מת) ִֶ /ה ִָ E
ִ=6רי ַה ָ; ִאי ָע ָליו
6/בת) ,י ִ
וְחי ִ; ְת ָ
6/בה ְ@מ6רָה ַ
6מי ֶ9ָ /ב ִ; ְת ָ
ְה ְק ִל ָEהִ .
וַ
ִ=6רי
ַEרָהְ .ו ִא לֹא ִק ֵ;ל י ִ
@)מ ִרי ל) ַהָ :
6/בת)ְ ,
0חר ְָ 8
ָ;ע)לָ ַהֶIה ְל ַ
ֲFיוַ 0 ,על ִEי ְִֶ >/פ ָטר ֵמעֹנֶַ ַ:" /ה ֶַ 7לע" ,וְאַ 6לי @ַ
ְ; ֶה ְת ֵא ְל ַמע ָ
ַל@ֵל ָ; ֶהֶ ,א ְפ ָ/ר
ֲלי ַחִCי ֶָ /היָה ל) ְל ִה ְת@ ְ
6בע ֵ
צ)מ ַח ַ
)%מֵ ,
@6לי ֵ
ִמ ִ@ ְל ֵ
0חרֵ :ְ ,די ְל ַהעֲל)ת ֶאת נִ יצ)צ)ת ַהֶ )7דִ /ֶ /ה ִEיל ,תמורת
ֵ ְלעֹנֵֶ /
ֶ/י ְִצ ָטר ְ
ֱלה ַה>ִ יצ)צ)ת ְל ְָ /ר ָ,/
ִ=6רי ֶֹB/א ִק ְ;לָ ְ; ִג ְל@6ל זֶה .ו ְִא ֶהע ָ
ְהִ C
ַה ֵ= ֶבל ו ַ
ִ=6רי ֶ;ֵ 7ִ /ל ,או ַעל י ְֵדי ַה ִ678נִ י
וְהִ C
6/בת)ַ ,
ָמת ְָ 8
ַהֹ:ל ְ; ֶה ְת ֵא ְלגֹדֶל וְ ר ַ
ֶת ,יִזְ ֶ:ה ְל ַחֵCי
ִ ;Oלי ,ו>ִ ָ7ה נ ְַפִ )/מָ:ל ְר ָבב וֶָ :
ַ;)תינַ 6ה ְמק ָ
ֶ ִ@/ילָ 6לנ 6ר ֵ
ע)ל ַה ָ;אֶ ;ְ ,ה ְת ֵא ְל ַר ַ-ת נ ְִ7י) נ ְַפְ )/וזִ6:כָ.J
ָה ָ
ָ/ע
6ב6/ב ר ָ
א)מר)) ,י ְֶחזְ ֵקאל ֶEרֶק י"חְ " (.
ְח ְז ֵקאל ַה> ִָביא ְ; ְ
ו ְַעל זֶה נִ ָ;א י ֶ
ָקה".
6צד ָ
ַעִ Fמ ְEָ /ט ְ
ֲר ָטהַ " .וַ C
6/בת ַה6% ִ6י וְ ַהח ָ
ֲ/ר ָע ָFה" .ז) ְַ 8
ֵמ ִר ְָ /עת) א ֶ
ֲFה ַה ְִ -צו)ת" .ה6א ֶאת נ ְַפ)/
6מע ֵ
ירת ַה)8רָה ַ
ִ /6מ ַ
ז) ַה ַָ ;ָ 7לה ֶל ָע ִתיד ְ
ָכי
>ִצר ִ
ִ=6רי ַה ְ
ע)ל ַהֶIה ֶאת ַהִ C
ְָ ;ָ ֵB/
0חר ֶַ C/
ע)ל ַה ָ;אְ ,ל ַ
ְחֶCה"ָ ;ָ .
יַ
ַמר)ת
נ)ס ְלנַ)7ת ַה ֶֶ :ת ֶH/ְ ִ>/ר ל ְ
6/בה .א) ְ;ב)א) ְ; ִג ְל@6ל ָ
ַחד ִע ַה ְָ 8
יַ
6/בת ַה ִ678
ֲ/ר ָע ָFה" .זֶה ְַ 8
6/בה" .וְ י ְִר ֶאה וְ ָיֹ/ב ִמָ:ל ְָ /ָ Eעיו א ֶ
ַה ְָ 8
ִ=6רי
ְו ַה ֲַ 8ע ִניתָ " ,חי) י ְִחיֶה";ָ .ע) ָל ַה ָ;א" .לֹא יָמ6ת"/ֵ .נִ ית ַעל י ְֵדי י ִ
נ)ס.
ִ=6רי נִ ְמ ִָ /לי ְל ָמוֶת ,א) ַעל י ְֵדי ;ֹא) ְ; ִג ְל@6ל ָ
ָ;ע)לָ ַהֶIהַ /ֶ ,הי ִ
ָכיו ֶא ְֹE/ט ֶא ְת ֶכ
Hמרָ " ,ל ֵכ ִאיְ :ִ /דר ָ
ו ְִה ְס ִ;יר ַה> ִָביא ַה ֶה ְב ֵ%ל וְ ַה ִ= ָ;ה וְ ַ
ֲמ ַ; ִ%י,
6בא6ר "ה' ֱאל ִֹהי" ה6אַ ,רח ָ
ֵ;ית י ְִָ Fר ֵאל נְא 6ה' ֱאל ִֹהי"ֵ .
ֲבל לֹא ָע ָFה ַה ִַ 0 ,678על
Hד ֶ9ָ /ב ְ; ָכל ִל;) ,א ָ
ֲמי ֵה ֶָ ַ@/ל ָ
ְה ַרח ִ
וָ
6מ ִרי ֶָ /היָה
ג6לי ָק ִ/י ָ
ָ/י וְגִ ְל ִ
6/בת) ִמ ְת ַק ֶ; ֶלתְ ,ונִ ְפ ָטר ֵמע)נ ִ
ִEי ֵכ ְָ 8
ֱלה
א)מ ִרי ֵ:יוָ ֶֹB/א ֶהע ָ
ָצ ִר ְי ִל ְס;)ל ָ/נִ י רַ;)ת ְ:דֵי ְל ִה ְתנַ)7ת ,וְ לֹא ְ
ֶ
Hמנָ ַהֹPר ְ
ֲל0ת ַהנִ יצ)צ)תְ .
ִֵ 9אר ְ;ְ Hב ָדנ) ַעד ְל ַהע ָ
ַהנִ יצ)צ)ת ִֶ /ה ִEיל ,י ָ
ְדי ִ 678וְ ַתעֲנִ ית )א) ְִ Eדי)
ֲל0ת ַהנִ יצ)צ)ת:ֵ ,יוָ ֶֹB/א ֶה ֶע ָל ַעל י ֵ
ְל ַהע ָ
ִ=6רי ָ;ע) ָל
ֲל)ת א) ַעל י ְֵדי י ִ
ֵ ִל ְס;)ל ְ:דֵי ְל ַהע ָ
ַ8עֲנִ ית( ִנ ְH/ר ,וְ י ְִצ ָטר ְ
ָטה.
Hד6/" .בַ "6על י ְֵדי וִ י6%י ַוחֲר ָ
נ)ס ְָ :
ֵהי>) א) ְ; ִג ְל@6ל ָ
ַהֶIה ,א) ְ;ג ִ
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"וְ ַה ִ/יבִ 6מָ:ל ִֵ /ְ Eעיכֶ"ֶ ,את ָ:ל ַה ִניצ)צ)ת ֶ/ל נִ ְַ /מ ְת ֶכ ִֶ /ה ְַ Eל ֶת
6לי ָה ֵא.6B
ַ; ְק ִל ָEה" .וְ לֹא י ְִהיֶה ָל ֶכ ְל ִמ ְכ)/ל ָע)"ַ .הנִ יצ)צ)ת ַה ְ>פ ִ
ֲת ָ;"
ֲ/ר ְ/ַ Eע ֶ
יכ ֶאת ָ:ל ִֵ /ְ Eעיכֶ" ַעל י ְֵדי ַה ִ" ,678א ֶ
" ַה ְִ /ליכֵ 6מ ֲע ֵל ֶ
ַ;ק
ַמ ֶַ 8ל ְק ִל)Eת ְל ִה ְתֵ %
9Oה ַל ְק ִל)Eת6 ,גְ ר ְ
ַד ֶ 8נִ יצ)צ)ת ַה ְקד ָ
ָ;זֶה ֶ/ה)ר ְ
ֲד ָ/ה":ִ .י ַעל ְי ֵדי ַה ְִ 8ִ ,678הי 6נְ ִקִCי
ר6ח ח ָ
וְעָ 6Fל ֶכ לֵב ָח ָד /וְ ַ
ָ; ֶהָ " .
ָאל";ְ ,גִ ְל@6ל
6ר ָבבֲ :ַ ,ח ָד ִ/י ַמ ָמְ " ./ו ָל ָמה ָ8מ6ת;ֵ 6ית י ְִFר ֵ
ִמָ:ל ֶֶ :ת ְ
6ב ַתעֲנִ ית )א) ְִ Eדי) ֲַ 8ע ִנית( .א)
נ)סִ ,א לֹא ָ/ִ 8יבֶ 6את ַה>ִ יצ)צ)ת ְ; ִתְ 67
ָ
ע)ל ַהֶIה:ִ " .י לֹא ֶא ְח;ְ #)Eמ)ת ָה ֵמת" .וְ לֹא
יכ ָ; ָ
ֲל ֶ
ְ;יִ=ִ 6רי ֶ/יָב)א 6ע ֵ
Hד ְ;גִ ְל@6ל
ָ/ע" ֶא ָBא ְ;"מ)ת ַה ֵ-ת"Eֵ /ֶ ,יר;ְ )/6מ)ת ָה ָ
Hמר ְ;"מ)ת ָהר ָ
ַ
ִ=6רי
0חת ִמ ְ; ִלי ַה ִ ,678א) ִמ ְ; ִלי ַהִ C
0חר ֶָ :ְ /בר ֵמת ַַ Eע ַ
נ)ס ְל ַ
ָ
6מ ַת ֵ7
Oצ ְרכָ 6לבֹא ָע ָליו ,וְ לֹא ָ;א" .6נְ א 6ה' ֱאל ִֹהי" ,רַח%ִ ;ַ 6י ְ
ֶ/ה ְ
ֲ/יבֶ "6את ַה>ִ יצ)צ)ת ְל ְָ /ר ַָ /על יְדֵי
6/ב ְת ֶכַ " .וה ִ
ֶ ְַ 8
ֶא ְת ֶכ ְל ִפי ֵער ְ
ע)ל ַהֶIה ,א)
ִ=6רי ָ; ָ
ֶ ְל 6/עֹ ֶנ /א) י ִ
ֶצח ְללֹא צֹר ְ
ַה ִ" ,678ו ְִחיַ ."6חֵCי נ ַ
ע)ל ַה ָ;א.
ָ/ר ְל ַחֵCי ָה ָ
נ)סֶ ,אָBא י ָ
ְלְ @ִ 6/ל@6ל ָ

הקדמה נוספת אודות התיקוני שלא התפרשו בכתבי המקובלי
כתב האריז"ל זיע"א בספר שער הכוונות )עני ראש השנה דרוש א'( וזה
לשונו .מה שכתוב בספר התשובה שחיבר הר' ר' אליעזר מגרמייזא ז"ל
הנקרא מורה חטאי ,שהמתענה ד' פעמי בכל שנה בארבעת זמני
התקופות ג' ימי רצופי בכל פע מה ,מתכפרי כל עוונותיו .כ הוא
האמת ,אמנ דברי אלו צריכי ביאור ,והוא כי אי זה מספיק ,רק
למחול ולכפר להעביר מעליו היסורי שה עתידי לבא עליו בעול
הזה לסיבת עוונותיו ,אבל עיקר עונש עוונותיו והוא מה שעתיד ליענש
בגהינ אחר פטירתו ,אי זה נמחל על ידי התעניות הנזכרות ,אמנ
צרי לתקוני אחרי כאשר ביארנו בספרינו אלה) .בשער רוח הקודש(.
עד כא לשונו .עוד כתב בשער הכוונות )דרוש ז' מדרושי הלילה( וזה
לשונו .המוציא זרע לבטלה נתבאר תקונו בשער רוח הקודש ,הנה
התקו ההוא יועיל לו לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ ושימחלו לו
עוונותיו אלו ,אבל עדיי צרי לתקו נוס כדי לתק ולהחיות את אות
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הטיפות עצמ שיצאו לבטלה ונפלו לקליפה ,ולהחזיר אל הקדושה,
כי שונה עבירה זו משאר עבירות ,כי בעבירה זו גור שאות טיפות של
הנשמות שעתידות לצאת ממנו בבחינת בני ,מתלבשי ה בגופות של
הסטרא אחרא ומוליד מזיקי ממש ,וכדי לתק עוו זה צרי שני כוונות
שיכוו בקריאת שמע שעל המיטה ,אחת להמית הגופות הה ,והשניה
להחזיר הנשמות הה אל הקדושה וכו' .עד כא לשונו .מבואר בדבריו
שהעושה התקוני כפי שכתב בשער רוח הקודש התקו ההוא יועיל לו
לנקות לו עוונו שלא יכנס לגהינ ושימחלו לו עוונותיו .א דא עקא ,כי
התקוני המוזכרי בשער רוח הקודש ה לעבירות בודדות בלבד.
אמנ בש"ס ובזוהר מבואר שעל כל העבירות תשובה מכפרת ומזכה
לעול הבא אלא שעל עבירות שעונש כריתות ומיתות בית די,
תשובה ויו הכפורי תולי וייסורי הבאי עליו לאחר התשובה
מכפרי .וכלשו הרמב"" ,ולעול לא מתכפר לו כפרה גמורה עד
שיבואו עליו ייסורי") .וכמו שהרחבתי בזה בהקדמה לשדי תפוחי חלק
א'( ודברי הרמב" אלו מקור בזוהר חדש על רות )שכבר הוכיחו הרד"ל
ועוד שהזוהר היה בידי הרמב" ושהביא ציטטות ממנו בספריו( שכתב שמי
ששב ומת בלי לקבל את כל הייסורי שהוצרכו לכפרת עוונותיו ,א על
פי שתשובתו זיכתה לו וניצול מכ הקלע ומגילגולי וכדו' ,יתכ
לפעמי שיצטר לסבול למעלה מעט מיסורי גהינ בטר יכנס
למחיצתו בג עד .וכתב מו"ר ח' יהודה פתיא זצ"ל בספרו "מנחת
יהודה" שתקוני אלו שבשער רוח הקודש ה תמורת הייסורי .עד כא
לשונו .והנה רבינו האר"י לא גילה את מספר הימי הראוי לתקו שאר
חטאי ,ומי עלה שמי וירד כמותו וישמיענו אותה ונעשנה .א לא
אבדה תקוה ,כי מצאנו להרב משנת חסידי זיע"א שכתב שתקו לחטא
עבודה זרה הוא בשלש מאות ואחת תעניות .ורבינו הגדול ראש כל בני
הגולה הרב יוס חיי זצ"ל בשו"ת "רב פעלי" )חלק ג' יו"ד סי י"ד(.
נשאל על תקו למי שהכשיל בשוגג לאחרי באכילת טרפות וכתב וזה
לשונו" .והנה אוכל טרפיות לא נתפרש בדברי רבינו האר"י ז"ל מספר
תעניותיו ,ובספר עיר מקלט כתב שיצו צ"א יו כמני מאכל .ותקו זה
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בנוי מהשערת השכל ואי לו יסוד על פי הסוד ,ובליקוטי כתב יד לא
נודע למי ,מצאתי כתוב ,האוכל טרפה יתענה ג' פעמי כ"ד ימי
רצופי כי בכל כ"ד יו יש רפ"ח שעות דכל יו נחשב י"ב שעות
אפילו שהוא יו ארו ,וכשיתענה ג' פעמי כ"ד יו שה ע"ב יו יש
בידו ג' פעמי רפ"ח ,וא ירצה יתענה ג' הפסקות של ב' ימי וב'
לילות שכל הפסקה ערכה כ"ז יו והרי בידו רפ"ח ביתרו .עכ"ל.
ומצאתי בס"ד שורש למס' התעניות הנז' על פי הסוד שגילה רבינו
האר"י בע #חיי וזה לשונו ,וכ מצות הטריפה היא הרע שברפ"ח
נצוצי וכו' והנה כפי סוד זה של הטרפה יתיישב לנכו מספר התעניות
שמצאתי כתוב בליקוטי הנז' עד כא לשונו של ה"רב פעלי" .וסמ
הרי"ח סמיכה בכל כחו על עני זה וסידר על פיו תקו אפילו לאוכל
טריפה במזיד ,בשלש תעניות ופדיו של רפ"ט תעניות בכל אחד מה,
עיי"ש .וש ב"רב פעלי" )או"ח סי' ל"ה( הארי להוכיח שמי שלא
יכול להתענות מספר הימי הראוי לתקונ יכול להתענות יו אחד של
לילה ויו כיו הכפורי ולפדות שאר הימי בכס שית לעניי דמי
סעודה לכל יו שיפדה .ולכאורה מתבאר מדבריו שלכל עוו שהוא,
יועיל יו צו כיו הכפורי א ידע מס' התעניות היועיל לתקונ
ויפד בכס ,וכל העיכוב הוא חוסר ידיעתנו מספר זה אבל א נמצא
בדברי האר"י סוד הפג ונדע על פיו מספר הימי הרווחנו תיקו לחטא
נוס .או א יתעקש אד ויעשה תקו בפדיו סכו תעניות גדול מאוד
שודאי יהיה מעבר לצור תקו הפג) ,לדוגמא פדיו אל תעניות( ודאי
שיתוק כי בכלל מאתיי מנה .אמנ כיו שלא בפירוש אמרה האר"י
צרי לעשות התקו שלש פעמי .וכ נראה ג ממה שכתב ש )"רב
פעלי" חלק ג' או"ח סי י"ט( .שמי שחטא בשוגג בחילול שבת שיתענה
שלשה ימי שני חמישי ושני ,וא יכול שיתענה שבעה ימי ודמי
חטאת שמנה וכו' עיי"ש .ולא הסתפק בצו של יו אחד) .ועל מה
שהצרי לכתחילה שבעה ימי תענית ועל השוגג ,הסברתי הנלע"ד בהבדל
שבי חלול שבת לשאר עבירות בתשובתי הנדפסת בסו ספר זה ,עיי"ש(.

וכתב מו"ר ח' יהודה פתיא זצ"ל בספרו "מנחת יהודה" וזה לשונו.
וממה שכתבתי פה בעני חיבוט הקבר ובעני נתינת האד די וחשבו
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על מעשיו לפני בית הדי העליו ,ובעני הרוחות והמשחיתי הממוני
עליה ודני אות בכמה דיני משוני זה מזה וכ עני הגלגולי
שמתגלגל האד בדומ ובצומח ובחי בלתי מדבר ובאד ,שכל דיני
אלו כלל בספר הזוהר וקרא בש "כ הקלע" .וזהו מלבד דינה של
גהינ הבא אחרו לכול ,מזה יבי האד את הנעשה בו אחרי פטירתו
מהעול הזה ,יחרד וילפת מאימת יו הדי הגדול והנורא ההוא ,ויחוס
ויחמול וירח על נפשו ,לתק חטאיו מאשר חטא על הנפש .וישאל את
פי החכמי להורות לו דרכי התשובה על כל עוו ועוו אשר עשה כפי
מה שהוא יודע את חטאתו אשר חטא בה .וא הוא בוש ונכל לגלות
את מסתרי עוונו ...יוכל לעשות באופ אחר ,והוא ,שלכל עוו ועוו
אשר חטא יטבול שבע טבילות במקוה או במעיי מבעוד יו ואחר
שיצא מבית הטבילה יאמר בפיו הריני מקבל עלי להתענות וכו') ,אמר
שנ"י ,מה שכתב רבינו לקבל התענית בצאתו מבית הטבילה הוא כיו שנקט
כדעת הפוסקי כ ,אבל ברור שלכתחילה צרי לקבלו בתו תפילת המנחה
בדווקא ,וכפשט לשו מר" בשו"ע ,ולכ צרי להקפיד לטבול לפני תפילת
המנחה כדי שקבלת התענית תהיה בתו תפילת המנחה ולאחר הטבילות(.

ואחר כ יאכל סעודה המפסקת ,ופרוסה אחרונה יטבלנה במעט אפר
ויאכלנה .וכ יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה
באפר ויאכלנה .ובליל התענית כשישכב על מטתו יניח אב קטנה תחת
ראשו בי המצע והכר ,ויזמי לו אזור שק העשוי משיער של עיזי
ויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו של התענית ,וביו
התענית מותר בכל מלאכה ויוכל לעש סיגארה וכיוצא בזה ,וביו
התענית באיזו שעה שירצה מהיו יכנס לחדר ויל יח ארבע אמות
ובעודו יח יעמוד כנגד המערב כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח זה
הווידוי .עננו אבינו עננו וכו'.
והנה זה התקו של תענית יו אחד כיו הכפורי הוא דבר קל מאוד
וכל אד יוכל עשוהו בי בחור בי זק ,בי איש בי אשה .והוא יקר
הער מאוד כי מציל את האד מכ הקלע ,והקב"ה הוא מתק הפג
שלו ואינו נמסר עוד בידי המשחיתי ,ואפילו א יהיה העוו ההוא
כלול משני עוונות כגו שבא על אשת איש בימי נדותה שאז הוא
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מתחייב שתיי משו אשת איש ומשו נדה ,והוא לא עשה תקו רק
לעוו אשת איש בלבד ,ע כל זה הואיל ושני האיסורי נעשו בגו
אחד ביחד בפע אחת ,הנה הוא יתבר לא ימסור אותו בידי
המשחיתי בכ הקלע ,אלא הבית די של מעלה מתקני אותו אחר
פטירתו את הפג של עוו הנידה באופ אחר ,והוא כי מכניסי אותו
בחדר מיוחד וש מחתכי את ברית המילה שלו ומוציאי ממנו את
כתמי פג הנידה שנשאר בו ואחר כ מרפאי אותו) .אמר שנ"י ,דברי
רבינו ה על אשה הכוללת שני איסורי בגופה כאשת איש נדה ,אבל א
חטא ע נדה או א אשת איש ודש מבפני וזרע מבחו #או בתו קונדו,
אלו שתי עבירות נפרדות ואי אחת מכפרת על חברתה כלל וצרי תקו
מושל לכל אחת מה (.וזה למדתי ממעשה שבא לידי ִ; ְ/נַת התרפ"ג
)הובא לעיל עמוד ) (6אמר שנ"י ,ממה שרבינו לא ציי במעשה שבקש
מהזק לחגור חגורת שק על מתניו יתכ שחשש שהזק יתעכב מתקונו עד
שימצא שק ובנתיי ימות ללא תקו כלל ,ואולי אפשר ללמוד מכא שאי
לעכב התקו עבור זה אעפ"י שהוא תקו חשוב מאוד(.

ד)לה:ִ ,י ִה ִPי ָלה
6/בה ַ-ָ :ה ִהיא ְ@ ָ
Hד ֶאת י ְַקר ְִ 8פ ֶארֶת ַה ְָ 8
6מֶIה ֵי ַדע ָה ָ
ִ
ָק ִמ ַ-ָ :ה ֵמא)ת ִָ /ני ֶָ /היָה רָא6י ִל ְהי)ת נִַ ;ְ )%כ ַה ֶ7לַע
ְלא)ת) ז ֵ
6/בה
0חת ִ; ְת ָ
ָפה ָָ /עה ַ
Hמרֲ 6ח ַז"ל ֶָ C/
ֵהינְָ .ו ָל ֵכ ְ
6ב@ ִ
@6לי )/נִ י ַ
6ב ִג ְל ִ
ְ
ע)ל ַה ָ;א .עכ"ל .ולהל כתב
ע)ל ַהֶIה ִמ ָ:ל ַחֵCי ָה ָ
ט)בי ָ; ָ
ֲFי ִ
6ב ַמע ִ
ְ
וזה לשונו" .והנה כתבתי לפני בעל התשובה אי יתנהג בתעניות על
חטאיו ,והוא כי הדר המובחר והמעולה מכול להתענות על כל מי
עוו אשר חטא בו סיכו התעניות שקצב האר"י ,וא חטא בחטא אחד
כמה פעמי יעשה סדר זה התקו כמה פעמי ואפילו עד מאה פעמי.
וזה התקו הוא מדרגה ראשונה המעולה שבכול .וא אינו יכול
להתענות כל כ ימי רבי יוכל להתענות על כל חטא ועוו תענית
אחת בלבד כיו הכפורי ושאר התעניות הקצובי לאותו העוו פדה
יפדה אות בצדקה וכ יעשה סדר התיקו הזה על כל פע אשר כפל
ועשה את החטא ההוא עצמו אפילו עד מאה פעמי .וא אי ידו משגת
לפדות את קצב התעניות של אותו החטא בפע אחת יכול לפדות אות
דבר יו ביומו קוד שיסעוד ,וזה התקו הוא מדרגה שניה .וא אינו
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יכול לכפול ולעשות את תקו החטא ההוא על כל פע ופע אשר כפל
וחטא בו ,יעשה התקו ההוא בי בתעניות ובי בפדיו הצדקות שבו
שלש פעמי בלבד וזו מדרגה רביעית) .אמר שנ"י ,דלג על מדרגה
שלישית ואפשר שהוא טעות סופר( או פע אחת בלבד וזו מדרגה
חמישית .וכסברת הפוסקי שכתבתי למר כדאית ליה שלש פעמי
ולמר כדאית ליה פע אחת בלבד עכ"ל") .אמר שנ"י ,כוונתו לתשובה של
הרב פעלי הנזכר לעיל ש חקר רבינו הרי"ח זצ"ל באד שחטא ושנה ושלש
כמה וכמה באותו חטא כמה פעמי צרי לעשות התקו לחטאיו ,שיש
סוברי ג' פעמי ,והסכימה דעת הרי"ח שדי בפע אחת ,ועליה ציי רבינו
כל אחד כדאית ליה .הנני להוסי שג מו"ר החיד"א זיע"א עמד בחקירה זו
והסכימה דעתו שבשלש פעמי מספיק .ראה שמחת הרגל פסח רמז ב'.
וברית עול סי' שצד .ואפשר שא היו רבותינו הקדושי הרי"ח זיע"א
והמנחת יהודה זיע"א רואי דבריו היו מסכימי לדבריו(.

מכל האמור מתבאר שג רבינו ב"מנחת יהודה" דעתו כדעת ה"רב
פעלי" הנ"ל שעל כל פני בדיעבד א יעשה יו אחד כיו הכפורי
וידע בכמה לפדות שאר התקוני תקונו של וכמו מעשה רב באותו זק
שבא על כלתו.
ושאר עבירות שלא נתבאר ימי תקונ בדברי האר"י בודאי שחייב אד
לעשות עליה תשובה כפי שהורונו רבותינו סדר הודוי ובקשת
המחילה ,שבזה כבר ינצל מכ הקלע והרבה עונשי ויהיה ככלל
ישראל הכשרי ואהוב לפני המקו ,וכמבואר בדברי חז"ל בהרבה
מקומות ,וכמ"ש בזוה"ק פ' משפטי )ק"ו" (.שאי דבר בעול ואי
פתח בעול שלא משבר מי ששב בתשובה .ושנינו ,אי דבר בעול
העומד בפני התשובה ולכל בעלי התשובה מקבל הקב"ה ומזמ לפניה
אורחות חיי ,ואעפ"י שפג מה שפג הכל נתק והכל שב על מכונו.
ואפילו במה שנשבע הקב"ה לרעה ,כאשר שב האד בתשובה שב בו
הקב"ה והופ לטובה .והתשובה שוברת גזרות רעות ודיני ושלשלאות
של ברזל מעל השב .ואי דבר העומד בפני התשובה .ואפילו א פשע
אד בעדי והתראה ,כאשר שב ,רפואת נפשו מזומנת לו" .עכ"ל .אלא
שעדיי צרי הוא לפחות ליו של תענית ופדיו ימי תענית במספר
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ובמפקד שמות הקודש שפג בה כדי שלא יבואו עליו ייסורי בעול
הזה ואולי ג עונש גהנ מעט למעלה וכמו שכתב בזוהר רות הנז'.
ואעפ"י שאינו יודע מספר הימי הנצר ,מסתבר שכל פדיו שית עבור
ס ימי לאותו עוו יפחית מעונש הייסורי וא משמי יזכוהו וית
פדיו בס ימי הראוי או יותר ונקה לו ינקה .וכמו שכתב החיד"א
זיע"א שצדקה מכפרת א על המזיד) .ברית עול אות ס"א .בש הילקוט
ריש פרשת שופטי (.וכתב עוד שכשאד מתוודה בלב של תיכ
מסתלק הקטיגור מלקטרג ,והתשובה בסיגופי ותעניות הוא כדי
למחות הקטיגור לגמרי) .חומת אנ ישעיהו נ"ה .בש הזוהר( והני ידו
שנית וכתב ,הרהור תשובה וחרטה בוידוי מועיל להעביר הקטיגור
מלקטרג כמ"ש בזוהר ,אבל למחות הקטיגור צרי תעניות וסיגופי.
כדאשכח בעני בת שבע כי באומרו חטאתי ,נדחה הקטיגור דכתב ג
ה' העביר חטאת .כמ"ש בזוהר .ואחר זה רוה"ק העידה ברכי כשלו
מצו) .ראשי אבות  Kחסדי אבות פ"ד( וכבר אמרו חז"ל "בא ליטהר
מסייעי אותו" )שבת ק"ד(.
ולכ כל מי שנדבה אותו רוחו לשוב ראוי שיעשה התקוני כסדר
התקוני שסדרו לנו רבותינו לחטאי שנודע ימי התענית הקצובי
עליה ,וית פדיו נפשו לפדות שאר הימי שאי ידוע מספר ,ככל
שיוכל ,ויעשה כל תקו ע פדיונותיו ג' פעמי ,שאפשר שבצירו הכל
תשיג ידו תקו של לפגמו ,וא לאחר כל זאת לא תשיג ידו בטהרתו
את מספר הימי הנצר ,משמי יסייעוהו להשלי התקו ,כאשר ישית
עליו יוצר בראשית .ולכ ג לתקוני שלא נזכר במפורש בכתבי
המקובלי מספר ימי הצו הנצרכי לה סדרתי נוסח התקו על פי
כתבי רבותינו הרש"ש והמנחת יהודה והלשו חכמי מתו עקרו
לעורר את האד לשוב מעבירות אלו ולהורות לו את סדר הוידוי
ובקשת החרטה עליה ,א כיו שימי מס' התעניות הצריכי פדיו אינו
ֲ/ר י6כַל ,ואעפ"י שיגעתי
ָקה ַל ֲע ִנִCי ְ:כָל א ֶ
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ברור ,י ֵ
למצא בכתבי המקובלי היכ שרש הפג ,עשיתי זאת כדי למצא
פסוקי מתאימי לתקו אותו חטא בשרשו ,שבזה א נכו הדבר פסוק
בעתו מה טוב ,וא טעיתי אי הפסד כלל מאמירת פסוקי אלו ,אבל
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לסמו על זה כדי לקצוב מספר ימי לתקו ,זה יכלו לעשות רק רבינו
שר בית הזוה"ר הרי"ח זצ"ל וארזי הקומה כמותו ,וכבר כתב החיד"א
וז"ל .ומי עלה שמי או נגלה אליו אליהו ז"ל בקבע אחר רבינו
האריז"ל לעשות פשר דבר בעניני העומדי ברומו של עול ,ותקו
בשמות ועולמות העליוני למעלה עכ"ל) .צפור שמיר סי' ו'( ומה
שכתבתי שנראה לי במספר הימי הוא רק כדי לעשות פדיו בער,
ומספק לקחתי מספרי גדולי שאולי יהיה בה כדי לתק ,אבל ציינתי
בכל תקו שאי אתנו יודע מה באמת מס' הקצוב לחטאי אלו וכמה
יתק בדיוק מספר פדיונות אלו ,ואי לי אחריות לגבי עני זה כלל .וכתב
בזוהר "שכל מחשבה טובה ורעותא דלבא עושי רוש ותקו עצו
בעולמות העליוני" ,וכל שכ סדר תיקו זה שודאי יתק הרבה מאוד,
ורחמנא ליבא בעי ומסתמא משמי יסייעוהו להשלי תקונו.
במהדורה זו נקבצו התקוני שהאריז"ל והר' מצת שמורי זיע"א ורבינו
ב"רב פעלי" ו"לשו חכמי" קבעו את מספר התעניות הראוי לכל
חטא ועוו ,והוספתי ג התקו של מי שטמא עצמו בשדי כיו שרבינו
סדרו בלשו חכמי ,אמנ אעפ"י שרבינו סדרו ללא ציו מספר תעניות
או פדיונ ,לא מלאני לבי להביאו בסת ,והיות ששרש הכל הוא בש
ע"ב )ובפרט בע"ב דנוצר כנודע מייחוד האלפי"( צרפתי אליו פדיו ע"ב
אבל שוב איני כמחליט הדבר אלא כמציג ומעורר בלבד.
והבאתי ג תקוני שאי לנו ידיעה ברורה במס' התעניות הקצובי
מתו כוונה לעורר האד לתשובה עליה כי המציאות מראה שכשיש
תקו מסודר מתעוררי בני אד לעשותו מאשר כשאי כזה בנמצא
וצריכי ה לחפש נוסח ומענה לשו לתשובת ,מה ג שנוסח התקו
של רבותינו הרש"ש והמנחת יהודה והלשו חכמי ה שרש ויתד
ופינה לכל תקו שהוא ויפה כח ג בתקוני שאר עוונות ואי הבדל בי
נוסח סדר קבלת התענית ובקשת החרטה והוידוי ושאר עניני שמסביב
לו בכל סוגי התקוני וכמו שכתב במנחת יהודה שלכל תקו יעשה
הסדר שכתב ,וג הר' יוס חיי סידר הנוסח לכל התקוני באותה דר
וצורה) .אלא שמדברי רבינו הרב פעלי למדנו שא על פי שבדעתו הרחבה
הבי שבתקוני שקצב רבינו האר"י מספיק תקו של יו אחד לילה ויו,
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בשאר תקוני צרי לעשות ג' פעמי וכמ"ש (.אלא שאי אני לוקח
אחריות למספר הימי הנצרכי לתקוני אלו וכמו שאמרו ,א רבי לא
שנאה ,ר' חייא מניי לו .וכל מטרתי לזכות את הרבי שיתעוררו לתק
כל פשעיה לכל חטאת בעוד חיי וימנעו מעצמ צער גדול
וייסורי נוראי בחיי נצח .וכל אחד ית פדיונות לתעניות הנצרכות
לתקו עוונו כפי יכולתו .וכבר כתב בזוהר )פ' תרומה ק"נ" (.שכל מחשבה
טובה ורעותא דלבא עושי רוש ותקו עצו בעולמות העליוני,
ואפילו אות שהרהרו תשובה בלב ומתו בטר שהספיקו לעשות
התשובה בוידוי ומעשה ,אפילו שייענשו על שנפטרו בלא תשובה ,אותו
הרהור תשובה מצפצ וגור לסייע להעלות הנפש מהשאול" עכ"ל.
וכל שכ סדר תיקו זה הכולל תשובה ווידוי וחרטה וג פדיונות א לא
כול אז בחלק ,שודאי יתק הרבה מאוד ,ורחמנא ליבא בעי ומסתמא
משמי יסייעוהו להשלי תקונו .והמרבה בתשובה הרי זה משובח.
והנה מבואר מדברי רבינו האר"י שסכו הזמ הנצר לתקו החטא אינו
לפי ער חומרת החטא אלא לפי בחינת תקו השמות שבה פג,
כשלחטא חמור כזרע לבטלה שבזוהר אמרו שתקונו קשה ,תקונו בפ"ד
תעניות ,וכ חטא נדה שהוא משלשה חטאי שבזוהר פ' שמות הפליג
בחומרת וטומאת ,תקונו בפ"ב תעניות ושבועת שקר שעליה נזדעזע
העול תקונו בל"ז תעניות ,ואלו לאוכל טרפות החליט רבינו הרי"ח
תקונו ברפ"ט תעניות.
ומסדרי התקוני כתבו מספרי ימי ג לעוונות אלו והזכרתי בספר זה
אבל לא סמכתי עליה וכמו שכתב ברב פעלי הנ"ל לגבי ספר עיר
מקלט .אמנ הפשטני כתבו מס' ימי לתקוני מסויימי ואי לזלזל
בדבריה כי אלו גדולי עול שכל בית ישראל נשע על פסקיה ,ואביא
דוגמא מעני תקו לחילול שבת ,כתב הרמ"א) ,או"ח סי' של"ד(
"שמחלל שבת תקונו להתענות ארבעי יו שני וחמישי ולא ישתה יי
ולא יאכל בשר וית במקו קרב חטאת י"ח פשוטי לצדקה וא ירצה
לפדות התענית ית בעד כל יו שני עשר פשוטי לצדקה" .וכתב הרב
כ החיי )או"ח סי' של"ד( וזה לשונו ,א עבר על אב מלאכה בשבת
כתב בספר "חמדת ימי" בש האר"י שיצו תנ"ה ימי .אמנ מדברי
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הרב בשערוה"ק תיקו ט"ז לא משמע הכי שכתב תקו למחוייב ד'
מיתות ב"ד שיתענה מאתיי תעניות וכו' .ואיסור שבת הוא בסקילה
וא"כ נראה דא"צ כ"כ תעניות ,והג דיש לחלק דלפי סוד של דברי
אי התקוני שוי ,מ"מ בכתבי האר"י בח' שערי אשר אתנו לא
מצאנו גילוי בהדיא כמה צרי להתענות מי שחלל שבת במזיד ,וע"כ
נראה להקל למי שלא יוכל להתענות כ"כ ימי וג אי לו ממו לפדות
כ"כ תעניות שילקה ויתענה מ' יו ,עכ"ל .הרי שסמ הרב כ החיי
שהיה גברא רבא ומקובל חסיד קדוש על פסק מהרא"י והרמ"א
שהצריכו להתענות מ' ימי לתקו זה .והוסי מלקות) .אמנ מהרב
פעלי שהובא לעיל נראה שלא הסתפק בתקו זה ואפילו למחלל שבת בשוגג
בספק איסור דאורייתא ,והצריכו להתענות בפועל ג' או ז' ימי וללמוד סדר
תקו ארו ולתת דמי חטאת שמנה (.ומסדרי התקוני יש שכתבו שתקונו

בחמישי תעניות ובתשובה שבס' ברית אברה הראתי מניי יצא לה
טעות זה .ויש שכתבו שתקונו בשבע מאות ושתיי תעניות כמני שבת
וזה קרוב אל השכל כי באמת שמות הקודש המאירי בשבת עולי
כמני שבת א מי אמר שזה באמת עני הפג ותקונו .וכל קבל דנא מי
שירצה לסמו על הרב כ החיי זצ"ל מי ימנע בעדו .ולכ סדרתי
הנוסח ע סדר התקו הנראה כמתאי לפי כתבי האריז"ל ורבותינו
הרש"ש והמנחת יהודה והלשו חכמי מבלי להחליט מס' ימי הפדיו.
והוספתי הפסוקי והייחודי המתאימי לתקו זה כפי מה שמצאתי
בכתבי האר"י ,לדוגמא בכל תקו שהוא על חטא ד' מיתות ב"ד הכנסתי
עני פסוקי אאע"ה ונפילתו באור כשדי ,ופסוקי העקדה וירידת יעקב
מצריימה ותפילה על כ שענייני אלו זכות יכפר על חיוב ד' מיתות
ב"ד והוא על פי תקו ד' מיתות ב"ד המופיע בשערוה"ק ,ובתקו
לחילול שבת צרפתי הכוונות שכתב האר"י למתענה בשבת ,ותקו
לחילול שבת הנמצא ברב פעלי )חלק ג' או"ח סי י"ט( .וכ על זה הדר.
עוד יש לציי את דברי רבינו בתשובתו )ב"רב פעלי" או"ח סי' ל"ה(
שכתב וזה לשונו" .על כ כל מי שהוא אנוס גמור ואינו יכול להתענות
מספר התעניות בשלמות כאשר פירש רבינו האר"י ישתדל לפדות
תעניות שלו בכס לצדקה ,א יעשה כאשר כתבתי לעיל לסדר הכס
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על פי סדר חשבו השמות הקודש כדר שעושי בפדיו החולה ,וג
צרי שיעשה הפדיו ביו שיקבל עליו תענית כתענית יו הכפורי
לילה ויו) ,אמר שנ"י כוונת רבינו ליו התענית עצמו ולא ליו שלפניו שבו
הוא מקבל התענית ,כ מבואר בדבריו בתשובה זו (.ונכו לבו בטוח
בשברו הלב ,ובצדקה ,ובכוונה שעושה בפדיו ובתענית אותו היו
שיתוק פג שעשה בעוונו כאלו עשה תעניות גמורי ושלמי ע"פ
רבינו האר"י זלה"ה .ובמהדורה זו השתדלתי לסדר לפני השב ,את סדר
הכס על פי סדר חשבו השמות הקודש ככל אשר השיגה ידי .ויהי
רצו שנזכה לתשובה שלימה ולכל הישועות.
)ראה ג לקמ בתשובה שבסו הספר(

*
מהלכות תשובה להחיד"א זיע"א.
א .אי דבר העומד בפני התשובה .וא עבד עבודה זרה ,גילוי עריות
ושפיכות דמי ,א שב ,הוא מקובל .שמחת הרגל רות פ"א K.לב דוד פרק
כא K.פני דוד קרח.

ב .כתבו המפרשי שארבעה חלוקי כפרה שהיה דורש ר' ישמעאל היינו
לשב מיראה ,אבל שב מאהבה ועוסק בתורה נמחל תיכ ,ואפי' חילול
ה' .פני דוד חוקת י"א.
ג .מי שחשקה נפשו בתורה כל כ עד שיו ולילה לא יחשוב כי א
בתורה וישלי אחרי גוו עניני העול השפל הגשמיי והעכור הגופני
הזה ובתורתו יהגה ובאהבתו ישגה ,ישיג מעלה נפלאה שלא יצטר כלל
לתעניות וסיגופי .צפור שמיר סימ ד'.
ד .ספר חסידי ,הרמב" והרא"ש כתבו דקיימ"ל כר' אבהו דבמקו
שבעלי תשובה עומדי ,צדיקי גמורי אינ יכולי לעמוד א בחטא
במעשה והכי מסתברא .וכ נראה דעת מהרח"ו .ברית עול אות ס'.
הלכה כר' אבהו ,שבעלי תשובה גדולי מצדיקי גמורי .ראש דוד
האזינו קנח.
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ה .השגת החכמה למעט בדבור ולהרבות בשתיקה וכדתנ סייג לחכמה
שתיקה ונעשה מרכבה לשכינה .צפור שמיר סי' ד'.
ו .ילמד פושעי דרכיו יתבר וחטאי אליו ישובו והיה תמורת אשר
פיזר ניצוצי הקדושה עתה יחבר נפש החוטאי אליו יתבר ,ואי ק#
לשכר מזכה לחייבא והאריכו הרבה בזוהר הקדוש ואתיא מכללא יתוק
אשר פג בחטא זה ותשובת"ו הרמת"ה .צפור שמיר סי' ט'.
ו .יזהר שלא לדבר בבית הכנסת אפילו אחר תפלה בשו אופ לכבוד
השכינה השורה ש ויהיה תקו למה שפג בכבודה .צפור שמיר סי' ט'.
ז .א ח"ו חטא בערוה או נדה או גויה במעשה ,יל אצל חכ בקי
ברפואות הנפש לסדר לו רפואה ע"פ הש"ס והזוהר והאר"י זצ"ל ולא
יתרשל שמא יספה בעוונו ולא יזכה לעשות תשובה .צפור שמיר סי' ו'.
ח .אשריו מי שיוכל להתענות על חטאתיו ורבו סגולת התענית כי
הסטרא אחרא אי בה כח לידבק במי ששרוי בתענית .צפור שמיר יא'.
ט .על ידי תענית יבא לידי ענוה כי יכיר מה הוא האד דבמניעת מעט
פת יותש כחו .צפור שמיר סי' יא'.
י .השרוי בתענית אינו בא לידי נסיו כי הש"י רואה שהוא מנסה עצמו
בתענית .צפור שמיר סי' יא'.
יא .המתענה נקרא גבור הכובש את יצרו וראוי שתשרה עליו שכינה,
ואי לו מקטרג ותפלתו נשמעת ,וא חייב יסורי הוא מראה שמקבל
באהבה .צפור שמיר סי' יא'.
יב .יש מלאכי שאינ יכולי לעלות אלא בכח תעניות בני אד .צפור
שמיר סי' יא'.

יג .התענית הוא סוד הקרב וחלבו ודמו החלו עולי לריח ניחוח כמו
שהאריכו בזוהר הקדוש פ' שמות .צפור שמיר סי' יא'.
יד .כל המעלות האלו ויותר מהמה שכתבו ז"ל היינו א בתעניות
יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ויתענה לכפרה .צפור שמיר סי' יא'.
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טו .זה עיקר העבודה לשמור העיקרי ולהוסי ,לא לזלזל בעיקר
ולקיי התוספת .מורה באצבע סימ ח'.
טז .א עבר כמה פעמי אותה עבירה ,יעשה תקו אותה עבירה כפי
אשר הורה רבינו האריז"ל ג"פ .ובתלתא סגי ,א שעבר כמה פעמי.
ודלא כנו"ב או"ח סי' ל"ה שהשיג על זה מדי מלקות ,דשאני הכא דלא התרו
בו .ובהא איכא למימר דכשיעשה התקו תלתא זמני סגי ויסלח לו שמחת
הרגל פסח רמז ב' K.ברית עול שצד.

יז .הבעל תשובה לא ימהר לקבל סיגופי ותעניות ביו טהרתו אשר
נשאו לבו לעשות תשובה ,רק ראשית כל יעזוב דרכו ויפרוש ממעשיו
הרעי ויתנהג בזה זמ רב ,עד אשר יראה בעיניו כי שלט ביצרו ופירש
פרישות גמורה מחטאתו ,ואחר זה יתק אשר עוות לפני ,בסיגופי
ותעניות כאשר יוכל שאת וה' יגמור בעדו .פתח עיני סנהדרי מ"ג.K .
שמחת הרגל פסח רמז ב'.

יח .ראשו לחשבו עונות לשו הרע השקול כעבודה זרה ,גילוי עריות
ושפיכות דמי ,ויש לו פירות ,ולה"ר הוא המדבר בגנות חבירו אפילו
אומר אמת ,על זה ידוו הדווי ופלגי מי מי המרי יורדי כי הוא עוו
חמור מאד תדירי ונתגדל בזה הוא ורעיו ובני ביתו אוי לנו אהה על
נפשנו .מורה באצבע סי' י'.
יט .שבועת שוא אחת דוחה מאה זכיות ,חילול הש אחד דוחה מאה
תפלות ,ביזוי תורה אחת דוחה מאה שמחות ,נבלות הפה אחת דוחה
מאה הבטחות ,גזל א' דוחה מאה ברכות ,מחלוקת א' דוחה מאה
פרנסות ,לשו הרע א' דוחה מאה תשובות .וה ז' דחיות שמנו רז"ל.
צפור שמיר סי' ג'.

כ .אמרו בתנא דבי אליהו לא חרב העול אלא בפשעה של תורה ולא
חרבה אר #ישראל אלא מפשעה של תורה וכל הצרות הבאות לאד
אינ אלא מפשע התורה שנאמר בפשע יעקב כל זאת ,ומי שיש לו לב
יתעורר מתרדמה אשר הפיל עליו יצרו ואחז שמורות עיניו וישוב אל ה'
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ויעסוק בתורה בשמחה כאשר יוכל ולא יוציא הזמ היקר מפניני
בהבלי העוה"ז אשרי אד שומע .צפור שמיר סי' ד'.
כא .הגאוה והקפדה עוו פלילי ככופר בעיקר ועובד ע"ז ואי עפרו ננער
כב .הרהור תשובה וחרטה בוידוי מועיל להעביר הקטיגור מלקטרג,
כמ"ש בזוהר .אבל למחות הקטיגור צרי תעניות וסיגופי .כדאשכח
בעני בת שבע כי באומרו חטאתי ,נדחה הקטיגור דכתב ג ה' העביר
חטאת .כמ"ש בזוהר .ואחר זה רוה"ק העידה ברכי כשלו מצו .וכו'.
)ראשי אבות  Kחסדי אבות פ"ד K.חומת אנ ישעיהו נ"ה(.

כג .א א עבר כריתות ומיתות ב"ד שאי תשובה ויוהכ"פ מכפרי,
אלא ע יסורי ,א קדש אשה על תנאי שהוא צדיק גמור ,מקודשת
מספק שמא הרהר תשובה .דהכפרה מתחילה ע הרהור התשובה .כסא
רחמי אבות פכ"ט

כד .א הקט הוא ב דעת נענש על מעשיו בב"ד של מעלה ולכ מתו
ער ואונ בקטנות .שמחת הרגל הגדה של פסח.
כה .יש ל אד שהוא רחמ ולבו ר ,וא יראה עני ביו סגריר נושא
הצינ"ה לפניו ורותת יהמו נא רחמיו עליו ,ג א ראה יראה העני עומד
בחדר קט צר וחשו יתמה על חיי צער ודירה סרוחה ,ואי לא ירח
על נפשו שתהיה בגיהנ של שלג נתונה ביד אכזרי ה ה המזיקי
נושכי וממיתי והוא בגיהנ מקו אופל וצלמות .מורה באצבע סי' י'.
כו .עבירות בגלגול אחד גוררות עבירות בגלגול שיבא) .מש
המקובלי( .ראש דוד משפטי נט:

כז .שמירת שבת הוא עיקר גדול לבעל תשובה אשר מבית ומחו #תצפנו
הקליפה ,וג צרי לקיי מצוות חבילות חבילות ובשמירת שבת הכל
מתוק .פתח עיני מעילה יז .שמירת שבת בכל הפרטי ולענגו כפי כחו
בכל זה יועיל לכפר חטאתיו ,כמש"ה אשרי אנוש יעשה זאת כו' שומר
שבת וכ שנו רבותינו אפי' עע"ז כאנוש מוחלי לו ובשמירתו מיחד
קבה"ו ויתוק אשר גר להיות נרג מפריד אלו ח"ו .צפור שמיר ט'.
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כח .ובכלל איסור גדול לשמוע שירי נשי המשוררות ,דקול באשה
ערוה ואפי' ברבוי דברי אסרו הפוסקי מדינא ,ומשנה שלימה ואל
תרבה שיחה ע האשה ,גור רעה לעצמו שהסט"א הנקראת רעה תדבק
בו וסופו יורש גיהנ הנקראת רעה כמשז"ל ומרעה אל רעה יצא ,ומי
יודע כמה נכשלו וה' הטוב יכפר בעדנו .מורה באצבע סימ ט'.
כט .יזהר מהכעס קט וגדול שמחלי נפשו הקדושה בנפש סט"א
ונעשה הוא עצמו ע"ז טור" נפשו וכל מה שטרח כל ימיו בהסתלק
נפשו חל הל ,וכה דיבר האיש קדוש רבינו האר"י זצ"ל כי בעל הכעס
אי לו תקו עד אשר ישתדל מאד שלא יכעוס כלל ואז יתחיל לתק.
מורה באצבע סי' א'.

ל .ילמוד ספרי מוסר תדיר ואשריו מי שיקבע לימוד בס' הקדוש ראשית
חכמה ומש יכיר פחיתות מעשיו ותוק חיובו ויו יו יתבונ בעניניו.
מורה באצבע סימ א.

לא .כל חומרות הזוהר ועונשי הנזכרי בו אמת ה וצרי לחוש לה.
ומה שלא נזכרו בתלמוד ,טע יש בו .ש הגדולי ח"א .א .רי"ט.
לב .א מאכל אחד ערב לו ומסלק ידו מלאכול לסג עצמו על חטאתיו
הוא חשוב לפניו יתבר ועביד ומהני להיות לו כפרה וא יתמיד בזה
הוא פקח שאוכל ומתענה בבת אחת כי מעט סיגו זה שמסלק ידו
מאכילת הערב לחכו נרצה לו כעי תענית .צפור שמיר סימ ה' K.מורה
באצבע סימ ג'.
לג .המתכבד בקלו חבירו אי לו חלק לעוה"ב ,כ"כ הרמב" והוא
ירושלמי פ' אי דורשי ובריש בראשית רבה .ודע דמהרח"ו כתב דהאי
מתכבד בקלו חבירו נ"ל דזהו בפניו .ברית עול אות י"ט .מתכבד בקלו

חבירו מצוי בבלי דעת ומלבי פני חבירו ברבי לא יבצר ,וכל סעיפי
וענפי הגאוה דוק ותשכח כי ענפי הגאוה ת' פרקי והיא היתה א כל
האיסורי .מורה באצבע סי' י'.
לד .ד' כתות אינ מקבלות פני שכינה כת שקרני כת חנפני כת לצי
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כת מספרי לשה"ר אוי לנו כי כמעט האד נכשל בכל או במקצת וכל
עצ אד שבא לעוה"ז שיזכה בכח תורתו ומצוותיו להסתכל בשכינה
ואי יעשה לו סגולה לבל יראה גאות ה' ח"ו .מורה באצבע סי' י'.
לה .החמדה אב הטומאה וכבר אמרו רז"ל שרשע א' מ החמדה עבר על
כל עשרת הדברות .מורה באצבע סימ י'.
לו .ברכות לבטלה ובלי כוונה ותפלה חטופה בבליעת חציי של
אותיות וכמה תיבות והסח הדעת בתפילי בעווה"ר מצויי א לא כל
מקצת .מורה באצבע סי' י'.
לז .חילול שבת בעווה"ר לעשות מלאכה ע"י גוי ,ודבור של חול ומשא
ומת והוצאות איזה דברי קלי מהעיר לשדה הרבה כשלו ונפלו .ש
לח .עוד ישתדל מאד שכשעושה מצוה או לומד תורה יהיה בשמחה
גדולה מאלפי זהב וכס על שזכה ללמוד בתורה או לקיי מצוותו ית',
ובוודאי שזה ימשי עליו קדושה יתירה והגיד רבינו האר"י זצ"ל כי לא
זכה לכל חכמתו הרמה ונפלאה כי א ע"י השמחה הגדולה שהיה שמח
בלימוד ובמצוות לאי ק .#מורה באצבע סימ י'.
לט .סגולת העקידה לכבוש הדי ולכ יתאמ #בכוונתה וכתבו ז"ל דא
שב בתשובה בכוונת העקידה יכופר עוונו .צפור שמיר סי' ב'.
מ .הפליגו בזוהר הק' באמירת שירת הי וסודה אחר פסוקי דזמרה
שהוא עילוי מאד ונחת רוח לשכינת עוזינו ועל כ צרי לאומרה
בשמחה רבה ובנעימה ויצייר בדעתו כאלו עומד ביבשה בתו הי
והמצרי נטבעי והוא ניצול והיא סגולה לכפר עוונותיו .צפור שמיר.
מא .צרי בכל יו לקרות מוסר איזה שיעור ,ורבו כמו רבו ספרי מוסר,
לכ יקרא בספר אחד שיעור בכל יו עד תומו ואח"כ יקח אחר וכ על
זה הדר ובכל אחד ימצא התעוררות חדש ויקיי החזק במוסר אל תר
ויזהר מאד בזה ויראה שלא יאבד זמנו ותבא עליו המיתה פתאו ואז
הוא בעצמו יחרט חרטה גדולה על שקלקל מעשיו וכלה בהבל כחו
ועוונותיו כמשא ואי מושיע .צפור שמיר סי' ד'.
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מב .יתעורר האד שבפג הברית פוג מאד בנר" בחות המל ופוג
בשרשי נר" למעלה ובפג זה מתו ער ואונ א שהיו קטני בני
שמונה שני ועל חטא זה בא מבול לעול ואי בשו עבירה מי שבורא
גו למזיקי כעבירת פג הברית .והוא מעכב הגאולה כי אי ב דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגו וזה מוריד מחדש בקליפות וזה צע"ר
השמי וצער כל העולמות שמעכב תשועת ה' ,אוי לו ולרוע מזלו א
לא חזר בתשובה כי אחר מותו נפרעי ממנו על הכל מלבד עונשו על
עצ העבירה .ביותר יחרד חרדה גדולה כי עתה אנחנו באל הששי
והוא כנגד היסוד ומעשיו המקולקלי ערו ערו עד היסוד ב"א .מה עצמו
וגדלו סעיפי שריגי חטא זה בכמה אופני פני מפני שוני כי בשג
לא חטא בערוה ונדה וכיוצא בפועל א חשב והרהר ועי"ז בא להשחית
בהקי ,#גדול עוו זה מאד מאד .ולא זו בהקי #אלא אפי' בחלו א
יטמאהו דבקתו הרעה ועתיד לית את הדי וענוש יענש כי נפש הוא
חובל ,נבראי מזיקי כמ"ש רז"ל פרימו מאר #תאבד וזרע מבני אד,
יותר על כ באשתו אמרו א לא נזהר לקדש עצמו ולשהות באופ
שיכלו הניצוצות עוונו ישא .צפור שמיר סימ ו'.
מג .מי ימלל עד היכ מגיע פג הברית וכבר גורי האר"י זצ"ל הפליאו
לדבר ותסמר שערת האד מפני מראית העי רואה תוק הפג בקדשי
שמי תצלנה אזני .אמרו רז"ל המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי וכמה
וכמה פעמי שנתחייב נדוי בב"ד של מעלה וכל שכ קל וחומר א בא
לידי עוו .לאיש אשר אלה לו אי יאכל מעדני והוא מוכ לפורענות
ויגרס בחצ #שיניו ,אי ילבש בגדי משי והוא לבש בטומאת הסט"א
ולבוש נשמתו קרוע קרעי קרעי לבוש הבו"ז ומעילו סרוח ,אי
ישתרר על משרתיו ועל הסרי למשמעתו והוא בזוי מאד לפניו ית' וכל
צבא השמי ,נתעב ונאלח בעיניה .אי ייש על כ"ר נרחב ביקר כרי"
וכסתות ומוכ לחבק אשפתות וללכת מדחי אל דחי בידי מלאכי חבלה
אכזריי מידו נגזרו ובפועל כפיו נוצרו ,אי יטרח וכל מאויי נפשו
להרויח ממו והוא מפסיד ומשחית נפשו ,ואי ישמח ועוונו קבע לו
בכיה לדורות ,אי יתק גופו ובגדיו שיהיה נקי מסודר ומהודר ומלאכי
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חבלה מתקני ומסדרי מיני עצב"י בשמי רא"ש ולענה שיהיה
מלוכל ומבולבל די לעלמי יתחבל ,אי מניח עסקי נפשו וקובע עתי
לשחוק במקו קביעות עת לתורה ותשובה ומלאכי חבלה יעשו שחוק
בנפשו בעוונותיו וחטאתיו וכהנה רבות אנחותיו על פי מדותיו .צפור
שמיר סימ ו'.

מד .אי לזאת בריש כל מראי" ישב בדד וידו להסתכל יפה יפה מעת
היותו מה היה לו ומה בידו מחטאת נעורי בכל פרטי פרטות מיני
חטאי אלו כי עצמו מספר ,וכשיזכור וידע רוב ככול אז תבי
ותשקול בפלס עד היכ מגיע פג כל אחד וכשתגיע לזה הלא תבוש
הלא תכל ותתחרט חרטה גדולה ופלגי מי ירדו עיני ובמרירות
תאנח אנחה שוברת על אשר הכעסת את הבורא ועיקר הכל להתרחק
משחוק וקלות ראש המרגילי לערוה .צפור שמיר סימ ו'.
מה .נשי להסתכל בה ולהתקרב אצל הוא עוו פלילי ,וכמ"ש
הרמב" ,ופסקו מר בש"ע אבה"ז סימ כ"א וז"ל ,המחבק ומנשק א'

מהעריות שאי לבו של אד נוקפו עליה ,כגו אחותו הגדולה ,ואחות
אביו וכיוצא בה אע"פ שאי לו שו הנאה כלל ,הרי זה מגונה ,ודבר
איסור הוא ומעשה טפשי .שאי קרובי לערוה כלל ,בי גדולה בי
קטנה .חו #מאב לבתו וא לבנה .וכתב עוד הרמב" ש .א חבק
ונשק דר תאוה ונהנה ,לוקה מ התורה שנא' לא תעשו מכל חוקות
התועבות .ונאמר ,לא תקרבו לגלות ערוה .כלומר ,לא תקרבו לדברי
המביאי לידי גלוי עריות עד כא לשונו .לב דוד פרק טז.
מו .המסתכל בעריות איסור גדול ,וכתב רבינו יונה דהוי מומר לדבר
אחד .וכתב רבינו האר"י ז"ל דמתגלגל בעו הנקרא ראה .חומת אנ"
קהלת K.פני דוד מק #ז'.

מז .פג הראיה חמור מאוד שפוג למעלה ,ובזוה"ק החמיר הרבה
בהסתכלות בנשי .ולאפוקי מהמו הע שסוברי כי אי בראיה איסור.
)יומא עד ( .מראית העי.

מח .אמרו רז"ל אי יצה"ר שולט במה שעיני אינ רואות ואמרו רז"ל
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אי ל דבר עומד בפני התאוה כעצימת העי .צפור שמיר סי' יא'.

מט .על זה דברית הלשו וברית המעור ,וג הוא פג גדול ומעכב
הגאולה .כי תכלית הגלות ,לברר ניצוצות הקדושה ,ומחדש מפזר ניצוצי
הקדושה ,כי נפש הוא חובל .לב דוד פרק כא.
נ .הפוג בברית לא יוכל להבי בתורה .פני דוד חוקת י"ב.
נא .העוסק בסדר טהרות הוא תקו לפג ברית קודש )גורי האריז"ל(.
ראש דוד חוקת קכ"א ע"א.

נב .הרוצה להנצל מקרי לא יטמא ברית הלשו ובפרט מנבלות הפה
ולה"ר ,כי הלשו והמעור מכווני ,ומי שפוג בלשו וודאי יחטא
במעור ,וזה אפשר רמז הפסוק אמרתי אשמרה דרכי ,דר גבר ,מחטוא
בלשוני .צפור שמיר סי' ז'.
נג .הפוג פיו בדבר נבלה ,פוג בנפשו ואפילו נחת לו גזר די של ע'
שנה לטובה נהפ לרעה .ומטמאי אותו בקרי ,או לבטלה ,ונדו במיתה
עולמית .ואי תפלתו נשמעת מ' יו ,ובהיכל נוגה ו' מלאכי ע רמ"ח
כתות מנדי אותו למוציא לבטלה .צפור שמיר סימ י"א.
נד .עוד יזהר מברכה לבטלה שידע ברכת הפרי וכיוצא שהוא אוכל,
ויבר בנחת ולא ידלק ה' או מל העול או איזה תיבה מנוסח הברכה
שאז יהיה ברכה לבטלה ,ואוכל בלא ברכה ,וא אינו מדקדק חס ושלו
בזה הוא גוזל ה' וכש שבממו אסור גזל כל שהוא לכתחילה ,ג אות
או תיבה מהברכה בסוג של גזל דאמרו רז"ל כל הנהנה מהע"ז בלא
ברכה כאילו גוזל להקב"ה א"כ בחסרו תיבה ואות הוי בסוג גזל ,והמו
הע אומרי במקו ה' אלהינו מל העול נאיילנו מליכול ואוי לה
לאותה בושה במקו רעדה להיות חרד בהזכרת ה' כל עצמותי תאמרנה
ה' ,לא זו אשר לא ש לבו הגא מפיו יוצא עוד בה שפוג בהזכרה
ובמלכותו ח"ו ,ואוכל בלי ברכה .וג א אומר ה' אלהינו מל העול
כתקנו ובלע תיבה בברכה אפשר דבחסרו תיבה ההוא לא תחשב ברכה
ואוכל בלא ברכה ומרעה אל רעה יצא שבא לידי קרי ועל הכל ענש
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יענש כאשר ישית עליו גדול העצה .צפור שמיר סי' ז'.

נה .מסורת היא שהמגלה סודות התורה לשאינ הגוני בא לידי קרי
ואסמכוה אקרא סוד ה' ליראיו וברית"ו להודיע .צפור שמיר סי' ז'.
נו .מסורת היא שהרואה קרי וטובל ביו ההוא דווקא ומתודה כראוי
נמחה המזיק של קרי .צפור שמיר סי' ז'.
נז .הנודר ואינו מקיי בא לידי קרי והוא בכלל מה שאמרו רז"ל בעוו
נדרי בני"ו מתי .צפור שמיר סי' ז'.
נח .מאכלי המרובי ושתיית יי בלילה פרצה קוראת לגנב וישתו
וישקרו עמו זרע שקר .צפור שמיר סי' ז'.
נט .היש יחידי בלילה בביתא דמיחדא משאר בתי הוא באחריות לבא
לידי מקרה לילה .צפור שמיר סי' ז'.
ס .העצבות ובעל אנחה גור ליטמא כי היא מדת פלונית כשמה ונות
לה יד לעשות בו תאותה כיו שהוא מסטרא דילה צפור שמיר סי' ז'.
סא .השומע קול שיר שאינו של קדושה מטמא אזניו אז ששמעה
תרש"ע ויבא לידי קרי ח"ו .צפור שמיר סי' ז'.
סב .א יהיה סמו למראשותיו מנעלי או מכנסי וכיוצא יגביר כח
להכשילו ח"ו .צפור שמיר סי' ז'.
סג .א יהיה לו מפתחות ברזל וכיוצא ית לה יד להחטיאו ח"ו .ש

סד .אל יאמר אד בראותו אזהרות אלו ה אני עובר כל או מקצת ובל
יראה קרי ,דיש להשיב דאפשר שנעקרה הטיפה ויוצא דר מי רגלי או
אפשר דכל זה ברוצה להפרד ואינו מהסטרא אחרא ,אבל א כבר
החזיקה בו בעוונות גדולות אינה חוששת לפרוטרוט וקי ליה בדרבה,
ודברי חז"ל קדושי נאמני ולא יחטיאו השערה או שמא יש לו מצוה
המגינה עליו לשעה .צפור שמיר סי' ז'.
סה .ירבה בצדקה כפי כחו יו יו ולא יעבור יו א' שלא ית צדקה א
מעט וא הרבה ובזה מיחד ש המיוחד הויה ברו הוא כמ"ש האר"י
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זצ"ל ,והוא תקו גדול להחיות נפשות אביוני ובזה יעלה ניצוצי
קדושה אשר פיזר והוא רמז הפסוק פזר כלומר א פזר ניצוצי קדושה,
א נת לאביוני צדקת"ו עומדת לעד מתק השכינה וזכות הצדקה
עמדה ונשא"ת להגי עליו .צפור שמיר סי' ט'.
סט .יהיה ענו באמת ,ובזה יהיה מרכבה לשכינה ויעלה עליו כאלו
הקריב כל הקרבנות ותפלתו אינה נמאסת וממילא רווחא להשיב נדחיו
וירבה שפע .צפור שמיר סי' ט' .הענו נמחלי עוונותיו ואי סט"א
שולטת בו .חומת אנ ישעיה נ"ז.
ע .עוד יזהר לבכות כשמתוודה בפרט כשאומר שחתנו זרע לבטלה כל
עצמותיו יאחזמו רעד .צפור שמיר סי' ט'.
עא .יזהר לטרוח בלישת מצות מצוה בכח גדול וכ כשמקיי מצוות
גמילות חסדי לקבור מתי ולחפור קבר וכיוצא ,והזיע שמזיע תועלת
לחטא זה לתק אשר פג .צפור שמיר סי' ט'.
עב .יאהב צדקות להיות עושה ומעשה ית ויתנו אחרי וכתיב צדיק ה'
צדקות אהב ויפייס העני .צפור שמיר סימ ט'.
עג .יסורי ממרקי עוונותיו של אד וא קבל מאהבה יראה זרע
יארי ימי וחפ #ה' בידו יצלח ,ואפשר שהיסורי די והוא מקבל
באהבה חסד ,ומתמתקי הדיני ושכרו בני חיי ומזוני דבמזלא תליי.
צפור שמיר סי' י'.

עד .לעול ילמד סנגוריא על ישראל כלל ופרט ,יצדיק ישראל וילמד
עליה זכות וגדעו נגלה עליו ה' בעבור שלמד סנגוריה על ישראל
כמ"ש ז"ל .צפור שמיר סי' ט'.
עה .כל המעביר על מדותיו מעבירי לו על כל פשעיו .ש

עו .כל השומע אגדה מפי הדורש ועונה אמ יהא שמיה רבה ,מכפרי לו
עוונותיו .צפור שמיר סי' י'.
עז .יתרחק ממדת אכזריות כי הוא מהס"א ויהיה לבו ר ורחמ וכל
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המרח מרחמי לו וידיעת ההפכי אחת היא וג זו מסימני ישראל
להיות רחמני .צפור שמיר סי' יא'.
עח .יזהר ממחשבות רעות וא בא לו מחשבה רעה יעביר יד ימינו על
מצחו ג"פ וישתוק מעט ויכוי בש קר"ע שט" .צפור שמיר סי' יא'.
עט .מצוה שאי לה תובעי רדו אחריה בלב של וטוב ל .ש.

פ .טוב להסתכל תמיד לשמי כי מועיל ליראת שמי כמו שאמר
הכתוב כי ארא שמי מעשה אצבעותי כו' מה אנוש כו' .צפור שמיר
סי' יא'.
פא .יותר חמור עונש העובר על עשה ,מעל ל"ת) .הרמב" ושוש סודות(.
פתח עיני מנחות מ"א.

פב .מצוה רבה לדו לכ זכות א א נראה חובה יכריעו לזכות ודע כי
כפי הנהגת ע בני אד כ יתנהגו בשמי עמ ומדה כנגד מדה
שיורד על פי מדותיו .צפור שמיר סי' יא'.
פג .אסור לשמוח בתקלת חבירו או במיעוט ידיעתו בתורה או בעבודת
השי"ת .צפור שמיר סי' יא'.
פד .לא יהיה ל אלהי אחרי וגו' ,מה מאוד בושה וכלימה ,למי שהוא
כועס שהוא כעובד עכו" וא זורק בחמתו דבר הוי כמקריב קרב
לע"א כמשז"ל וטור" נפשו .עושה אותה טריפה כמ"ש רבינו האר"י
ז"ל .לב דוד פרק י"ט .יזהר שלא יזרוק שו דבר בחמתו ,כי הוא תקרובת
לע"ז ,וסט"א אומרת דא קרבנא דאקריב להו פלניא .צפור שמיר סי' יא'.
פה .ההפסקות והסיגופי אי ב מועיל לעבירות שבי אד לחברו,
וא גזל בידו תפילתו תועבה .שמחת הרגל פסח רמז ב'.
פו .הגזל ענפיו וסעיפיו ופארותיו והטעיות היצר ופסקי הרא"ש ולענה
רבו כמו רבו לא יכילו מגילות וכל זמ שגזל בידו אי תפלתו נשמעת
והוא צרי לבא בגלגול ואי הפרש בי רב למעט כי על הכל יביא
אלהי במשפט .מורה באצבע סי' י'.
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פז .האיש הירא יפקח עיניו ומעייניו ,כי על דבר קט מגזל מתחייב לבא
בגלגול כדי לשל אשר גזל .לב דוד פרק י"ט.
פח .גזל הוא חמור מאד אפילו מ עובדי ע"ז ,וכמשז"ל שדור המבול
לא נחת גזר דינ אלא על הגזל .ומי שיש בידו גזל אי תפלתו נשמעת
כמש"ה .לא אוסי עוד עבור לו .וגזל העכו" ,איסור מוסי ,כי יש בו
עוו חילול ה' החמור ,שאפילו בתשובה ויוה"כ ויסורי אינו מתכפר עד
יו המיתה .ויש לצדד ,דהג שפרע לעכו" ופייסו ,עדיי חילול ה'
במקומו ,וצרי כל ד' חלוקי כפרה .לב דוד פרק ט"ז.
פט .מי שנפל מידו תפילי ,טוב שיתענה וא הוא תש כח וקשה עליו
התענית וכ"ש א הוא צורבא מדרבנ וממעט בת"ת ,ית צדקה לכפר
עוו נפילת התפילי .חיי שאל ח"א סי' יב'.
צ .אעפ"י שחברו מחל לו על חטאו צרי לשוב ממעלו ג לפני הש,
בצערו את חברו) .ראייתו מהשבטי שנענשו בזמ גלות מצרי ובזמ המ
על מכירת יוס למרות שמחל לה( .ברית עול אות יא'.
צא .הכי אמרו רבנ צדקה מכפרת א על המזיד .כמ"ש בילקוט ריש
פרשת שופטי .ברית עול אות ס"א.

צב .המעלי עיניו מ הצדקה ,הוא כשופ דמי .והמלבי פני חבירו
ברבי כשופ דמי .לב דוד פרק י"ט.
צג .הבא על אשת איש ולא שב אי לו חלק לעוה"ב ,ומה שאמרו
בהזהב שמיתתו בחנק ,ויש לו חלק לעוה"ב .זה דווקא כשמת בחנק
דמיתתו כפרתו .ברית עול קס"ז.
צד .צרי ליזהר שלא יהיה כפוי טובה כי מלבד העונש עצמו הנה צור"
עוו חילול ה' החמור מכל העבירות .ברית עול קפ"ה.
צה .הא דמעביר הקב"ה על חטא ראשו הוא במצוות שבי אד
למקו ,אבל במצוות שבי אד לחבירו כגזל וניאו וא"א ורציחה
וכיוצא ,אי מעביר ראשו ראשו ונענש על חטא ראשו .פני דוד וישב
כ"ב ,מק #ח'.
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צו .קריאת ספר תהילי הוא תקו לפג הברית .פני דוד שמות י"ב.

צז .יש קליפה שנקראת זבוב ליפרע ממי שפוג ביסוד ,וע"י התורה
הקדושה מכניעה קליפה זו) .ספר קרני( .פני דוד משפטי י"ד.
צח .שונה משניות מבטל יצה"ר דסגולת להרוג יצה"ר .פני דוד שלח.

צט .כל מי שנתחייב כרת ,ולא עשה תשובה צרי להתגלגל פע אחרת
בעוה"ז בסוד הגלגול וימות פע אחרת ואח"כ ינקה מעוונו ויכנס
לעוה"ב) .מהרח"ו( .ראש דוד ויחי מ .תקו כרת לילה של לימוד .ובלבד
שילמד ביו) .תקמ"א(.
ק .הא דתנ כל המזכה את הרבי אי חטא בא על ידו ,היינו שאינו
נכשל לחטוא בשוגג .אבל לא מפני שזיכה את הרבי יסתלק ממנו
הבחירה ולא יהיה לו יצה"ר וא"כ א יצר הטעהו לעבור עבירה במזיד
אפשר שיעבור כי הוא בחירי .ברית עול שנ"ב.
קא .כתבו ז"ל דשנאת חנ לא דמי לשאר עבירות ,דעבירות דעלמא,
אינו עובר תדיר עליה ,אלא עוב"ר לעשיית ,א עוו שנאת חנ הוא
תדיר ,יו ולילה בשכבו ובקומו ,ובכל עת עובר על לא תשנא ועל
ואהבת לרע כמו ,שהוא כלל גדול בתורה .לב דוד פרק ט"ז.

ִע ְניַ ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה
ַ
ֲל ִלי י ְִ8ֶ /ה".
ֹאכל ֶטרֶ ,וְ דַ ח ָ
Hמר ַה ָ:ת6ב) ,במדבר כג( "לֹא י ְִַ:/ב ַעד י ַ
ַ"/י ְ; ֲֵ /ח ַז"ל" ,לֹא י ְִ:ַ /ב ַ; ְַ Bילָה ַעל ִמ ָ+ת)ַ ,עד ֶ/ה6א א) ֵכל
6פרֵ /ר ִ
ֵ
6מ ְפ ִקיד ר6ח)
יצד? ק)רֵא ְק ִרי0ת ְַ /מע ַ
6מ ַח ֵ;ל ָ:ל ַמ ִIיק ַה ָ;א ְל ָט ְרפ)ַ :ֵ .
ְ
ֲרי ַז"ל:ִ ,י ִב ְק ִרי0ת ְַ /מע יֵ/
ַ;נָ 6הא ִ
ָתב ר ֵ
ְ;יַד ַה ָ-ק)"ַ .עד ָ:א ְל)/נ) .וְ כ ַ
ֲ/ר ה6א ָחמ6ר ְמאֹד
ה)צ0ת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה א ֶ
ַEר ַעל עֲ) ָ
6לכ ֵ
ַ6ָ :נָה ְל ִתְ 67
Hד ְמאֹד
ֶיה .ו ְַעל י ְֵדי ַכ ָ6נָה ז) נִ ְת ַק ָה ָ
ֲלַCת ַה>ְ ָָ /מה ַ; ַBי ְָלה ַלאֲד)נ ָ
ֵע ע ִ
6מ)נ ַ
ְמאֹד ִמ ַ-ה ֶָ 9ח ָטא .וְַ 0על ִEי ְֶ 678ִ /ֵC/ל ֵח ְטא זֶה ַעל ְי ֵדי ַתעֲנִ )Cת
ר6ח ַהֶֹ 7ד) /נדפס להל(ִ ,ה>ֵה ַה ִַ 678הה6א
ַמבֹHר ְ; ַַ /ער ַ
@6פיְ : ,
ו ְִס ִ
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ֲדיִ
ֲבל ע ַ
ֲ)נ)תיו ֵא ,6Bא ָ
ֵיה>ָ וְ ְִֶ C/מחֲל 6ל) ע ָ
י)עיל ְלנַ)7ת עֲ)נ) ֶֹB/א ִי ָ:נֵס ַל@ ִ
ִ
א)ת ַה ִ)E+ת ְ; ַע ְצ ָמ
6ל ַהחֲי)ת ָ
ְחזָק ִמ ְֶ 6>-ל ַת ְֵ 7
0חר @ָד)ל ו ָ
ָצ ִר ְי ִֵ 678
ע)בר
9Oה .וְ דַע-ִ /ֶ ,י ֵֶ /
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
נִכנְסִ 7ְ ;ַ 6ל ָEה ְ
ְֶָ C/צאְ 6ל ַב ָָ +לה ְו ְ
)ציאֲבל ַה ִ
ג)רי ָע ָליו .א ָ
ֲFי ָק ֵט ִ
יקי וְ ַנע ִ
ֲבר)תִ ,מ ְת ַל ְ; ִ/י ;) ַמִ ִI
ְH/ר ע ֵ
א)ת Jנְ ָָ /מה ֵמע) ַל
ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +להָ ,ענְ ָ@ )/ד)ל ְל ֵאי ֵק:ִ ,#י ַמ ְמ ְִ /י ָ
ֲFה
6מ)ציֶ JHאל ְק ִל ַEת נֹגַ ,JוְHז ִמ ְת ַח ֵ;ר ָ;ַֹ : Jח ַמ ִIיק ֶא ָחד ְו ַנע ֶ
ִ
ָה ֶע ְלי)
)ציא ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה @)רֵנִמ ָצאַ /ֶ ,ה ִ
א)תַ Jה>ְ ָָ /מהְ .
ְ; ִחינַת @ֶ 6א ָחד ֶאל ָ
ֲתיד)ת ָל ֵצאת ִמ ְֶ ;ִ 6>-ב ִחינַת ָ;נִ י,
א)ת ִט)Eת ֶ/ל ַה>ְ ָ/מ)ת ֶ/ע ִ
ֶָ /
ָח /וְ ֵא ֶ/ת זְ נ6נִ י
ְִֶ C/ת ָע ְרבְ +O ;ַ 6מHה ְוי ְִת ַל ְ;;ְ 6/ג6פ)ת ַה ַ>עֲ)Fת ִמ ַPד ַה> ָ
6כ ֵדי ְל ַת ֵָ 7ע)
9Oה ֶאל ַה ְ +OמHה וְ ַה)+ב ֶאל ָהרָעְ .
ִֶ 7ְ ;ַ /ל ָEה ,וְ ֶהחֱזִ יר ַה ְ7ד ָ
א)ת ַה>ְ ָ/מ)ת,
י/י ְל ָ
א)ת ַה@6פ)ת ַה ְֵ +מא)ת ַה ְַ -ל ִ; ִ
ָמית ָ
זֶה ָצ ִר ְי ִֶ C/
9Oה,
ַחזְ רֶ 6אל ְָ /ר ָ7ְ ;ַ /ֶ /ד ָ
א)ת ַה>ְ ָ/מ)ת י ְִב ְרחִ 6מ ָ 9וְ י ְ
ו ְַעל י ְֵדי כֵ ָ
0חת ְל ָה ִמית ַה@6פ)ת ָה ֵה/ֵ ,נִ ית ְל ַה ֲחזִ יר
י ְ8ֵ /י ַכָ6נ)תַ ,
ְונ ְִמ ָצא ִֶ Pָ /ר ְ
Oת ְקנִ /ָ 6וי OצְCרH/ְ :ִ 6ר ָ:ל
ַה>ְ ָ/מ)ת ָה ֵה ֶאל ַה ְִ 9כינָה ָה ֶע ְלי)נָה ְֶ C/
ע)ל ַהֶIה ִH/ְ :ר ָ:ל ַה>ְ ָ/מ)ת.
0חר ָ ְ :יָב)אָ ;ָ 6
ַה>ְ ָ/מ)ת ,וְ ַ
)/הה ַעד
)%מה ָלזֶה ,וְ ה6א ִמי ִֶ /-ֵ /ַ -ְ /מ ָ+ת) וְ ֵאינ) ֶ
0חר ֶ
@ַ יֵָ /ע) ֵ
)Cצא)ת ְל ַב ָָ +לה0 ,
א)ת ִ6C/רֵי ַה ִ)E+ת ַה ְ
6מ ָ
ַמרֵיֵ ,
ְֵֶ C/צאָ: 6ל ַה ִ)E+ת ְלג ְ
יקי
ָאי ֵמ ֶה @ַ ַ ֵ:מִ ִI
ה)לידִ ,ע ָ:ל זֶה נִ ְבר ִ
ַעל ִEי ֵֶ /אינָ ְרא6יִ ְל ִ
)ציאיקי ֵאִ 6Bמ ָה ִאיַ /ה ִ
)Cצ ִאי ַמִ ִI
ָעי .וְ דַע:ִ ,י ְכמ) ְֶ /
יתי ר ִ
6מ ְִ /ח ִ
ַ
ָתב
יקי ְ;לֹא ִאי ./וְ כ ַ
;)רHה ַמִ ִI
ָ ָה ִא ָ9ה ְ
ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ְ;לֹא ִא ָ9הְ : ,
ר/6י
6ב ְד ֵ
ַ;ַֹ Iהר ַה ָ7ד)) /פ' בלק( ַעל ַה ָEס6ק "לֹא י ְִַ:/ב ַעד יֹאכַל ֶטרֶ" ִ
Hד ֵמ ִמית ְ;כָל ַל ְי ָלה
יקי ֶָ /ה ָ
6ר ָבב)ת ֶ/ל ַמִ ִI
ָפי ְ
א)ת אֲל ִ
ֲח ַז"ל ְ; ִע ְניַ ָ
Hד ְל ַכְ ;ִ ֵ6ק ִרי0ת ְַ /מע
י ָה ָ
וְצ ִר ְ
ַעל יְדֵי ַה ְִ 7רי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -הָ ,
יקי.
א)ת ַה@6פ)ת ֶ/ל ַה ִַ Iִ -
6ל ָה ִמית ָ:ל ָ
א)מר ַעל ִמ ָ+ת) ְל ִתָ 67ע) זֶהְ ,
ֵֶ /
6מHה
6Cכל ְל ָה ִמית ְ; ָכל ַל ְי ָלה ֶאלֶ ֵ
ְויֵH /דָ ֶָ@/ד)ל ַֹ :ח ַ6ָ :נָת) ַעד ֶַ /
י6כל ְל ָה ִמית ֶאָBא ְַ %בר י) ְ;י)מ),
Hד ֶֹB/א ַ
ֲמ ָ9ה ֵמ ֶה ,וְ יֵָ /
ְע ְִ Fרי ַוח ִ
וֶ
ֲח ִרי ְ:נ ְֶגְ ָ%ל ַת ֵָ 7ע) זֶהְ .ויֵ/
ָמי א ֵ
י י ִ
ָ ָצ ִר ְ
ָמי ֶָ /ח ָטא ְ :
6כ ִמ ְס ַEר ַהִ C
ְ
ֲר ְי
ְאי ָ:א ָמק) ְל ַהא ִ
ָטי ,ו ֵ
ְ; ִענְ יָ זֶה ַ-ָ :ה ְפר ִ
זֶהֹ8 6רֶ ְִ %ברֵי ַה ָ7ד)ָ /הא ִ
6מי רָHה ָ:זֹאת
ֲר"י ַז"ל ְ; ִס ְפר) ַַ /ער ַה ַָ6:נ)תִ .
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ל)מר נ ִָקי אֲנִ י ֵמעֲ)
6מי י6כַל ַ
ֲל6בהִ ,
ִמי ַָ /מע ֵָ :א ֶBה וְ לֹא ֶי ֱחרַד ַעל נ ְַפָ )/הע ָ
ָת ְ; ָי ָד
)Cתיו ,נ ַ
ילה ַעל ְ; ִר ָ
ֲל ָ
ר 6ה6א ָ;א ַ;ע ִ
6מ ֵ:יוָ ֵֶ /אי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ַה ִֶ 7ריִ ,
6ל ָה ִ/יב ַהֹ:ל ַעל ְמכ)נ) ַעל י ְֵדי ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה.
ַה ְCכ ֶֹלת ְל ַת ְֵ 7
Hד ְ; ִת67נ) וְ לֹא ָקרָא ְק ִרי0ת ְַ /מע ַעל ִמ ָ+ת) ,לֹא ַעל ה'
זִלזֵל ָ
ְו ִא ְ
EOר.
ל6נ)תיו ִ:י ִא ַעל ַע ְצמ) ֶ@ָ /רַ ְל ַע ְצמ) ֵס ֶבל ַ;ל ְיכ ַ
ְָ 8
ָד6ע ֶָ:/ל ס)ד)ת ַה ְ> ָ/מ)ת
ֲ/ר ַַ C:
ָמזָ: 6ל ִענְ יָ זֶה ֲח ַז"ל ַ; ְַ 8למ6ד ,א ֶ
6כ ָבר ר ְ
ְ
ְָ /ללֹא ְק ִרי0ת ְַ /מע
Hמרַ /ֶ 6הֵ C
ד)/י .וְ ְ
ֵיה ַה ְִ 7
ע)למ)ת ְרמִ 6זי ְ; ִד ְבר ֶ
ְה ָ
וָ
ִָ /ע ַה@)יָה
ָתַ /ֶ /ֵ :ְ /ֶ ,הֵ C
ַָ /על ִמ ַ+ת @)יָה )ברכות ח .(.ו ְַכ ָ6נ ָ
ֶח ָ/ב ְ:י ֵ
נְ
נְ
0חר מ)ת) ָיבֹא ְ;גִ ְל@6ל ֶ:לֶב )שער
6ל ַ
ַפ ְָ J/ק6/רָה ב) ְֶ :כלֶב )סוטה גְ (:
6/רי ;)
0חר מ)ת) ְק ִ
ְָ /ללֹא ְק ִרי0ת ְַ /מעְ ,ל ַ
רוח הקודש תיקו כ(ַ ֵ: ,הֵ C
6מר
ְט)ר ִדי א)ת) ְ;כַ ַה ֶ7לַע ָק ֶ/ה ַ
יקי ,ו ְ
א)ת ַה ִ)E+ת ֶָ /ה ְפכְ 6ל ַמִ ִI
ָ
@6פי.
א)ת ִ
80ה ,וְ ֵאי ֵקְ #ל ִס ְבל) ַעד ֶָC/מ6ת) ָ
Hבינָ 6
Hמ ָר ִ
ְ; ְ
ל)מר ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על
ֲFהַ 6
י/ה ַמע ֵ
ָח ָ
ְמ ֵהר י ִ
ִֶ 8אל ִל;) ,י ַ
ו ְַעל ֵַ ,:ה ַחי י ֵ
6ל ַכָ6:ַ ֵ6נ)ת ִיח6ד
ֲפִ 6Bמי ֶֹB/א זָכָה ָלבֹא ְ;ס)ד ה' ְ
;Oהַ ,וא ִ
ַה ִ+ָ -ה ְ; ַכ ָ6נָה ְמר ָ
ְעל ָ:ל ָEנִ י ְי ַכְ ֵ6ל ָה ִמית
ַה ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ,י ְִל ַמד ַ6ָ :נָה ז) ֶ7ַ /ל ְל ָה ִבינָ .Jו ַ
6ל ָה ִ/יב ָ:ל ַה>ִ יצ)צ)ת ְל ְָ /ר ְָ ;ִ /מק) ַהֶ ֹ7ד ,/וַה'
יקי ְ
א)ת ַמ ִִ I
ָ:ל ָ
ה)ל ִכי ַה ְָ %ב ִרי .וְה6א
Hד ְ
0חר ַ6ָ :נַת ָה ָ
ֲמנָא ִל ָ;א ָ; ֵעי" ,וְ ַ
ַה)+ב " ַרח ָ
ב6ל ְ;ס)ד ַה ֵ9מ)ת " ַחיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶא>) 6חב"ו(
ָ/יב ָ; ִני ִלגְ ָ
ַEר וְ י ִ
רַח 6יְכ ֵ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ).
ָאי" )בי"ט(ֵ ,
יֵ 6>/אל";ִ " ,זְ ר)ע) י ְַק ֵ;ְ #טל ִ
ִמ ִ; ְטנ) י ִֹר ֶ

ֵסדֶר ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה
א)תי
ֵח ְלכָל ִמי ִֶ /ה ְכ ִעיס ו ְִה ְקנִ יט ִ
מ)חל וְ ס)ל ַ
ע)לֲ ,הרֵינִי ֵ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ֲ/ר
ב)די ֵ;י ְ;כָל א ֶ
ג6פי ֵ;י ְ; ָממ)נִ י ֵ;י ִ; ְכ ִ
א) ֶָ /ח ָטא ְ:נֶגְ ִ%י;ֵ .י ְ; ִ
ִלי;ֵ .י ְ;א)נֶס ֵ;י ְ;רָצ) ֵ;י ְ;ֵ )/גג ֵ;י ְ; ֵמזִ יד ֵ;י ְ; ִד;6ר ֵ;י
ָאל .וְ לֹא
0חר ְלכָל ַ;ר י ְִFר ֵ
ֲFה;ֵ .י ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ;י ְ;גִ ְל@6ל ֵ
ְ; ַמע ֶ
Hד ְ; ִס ָ; ִתי .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֵענֵָ 6/ /
יָ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי
ֶי ְמח)ק
אתי ְל ָפנ ָ
6מה ֶָ 9ח ָט ִ
ֱטא ע)דַ .
ֲב)תי ֶֹB/א ֶאח ָ
וֵאל ֵֹהי א ַ
ָעי :י ְִהיְ 6לרָצ)
ִ=6רי וְח) ָל ִאי ר ִ
ֲבל לֹא ַעל י ְֵדי י ִ
ַ;י א ָ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
ֲלי:
צ6רי וְג)א ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ְָ .יהֹוָה יאהדונהי ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
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ֵע ִ:י ָע ָפר ֲא ַנ ְחנְ ,6ולֹא ִ;ינַת Hדָ ָלנְ ,6ו ֵאי
80ה י)ד ַ
ע)לָ ,
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ד)/י וְ ַכ ָ6נַת ָ:ל ְק ִרי0ת ְַ /מע ְִ :פי
מ)תי ָ ַה ְק ִ
ר6פי ְֶ /
י)ד ִעי ֵצ ֵ
ַחנְ 6
ֲאנ ְ
ִח6די ְו ִז66גֵי ִמ)%ת
ֲFה ַה ְִ -צו)ת ְ;כָל ַהִ C
ְמ>ָ ,Jוְ ַכ ָ6נַת ָ:ל ַמע ֵ
זַ
ֶי
ֵיהָ .ל ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ַה ְ7ד))/ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ָה ְרא6י)ת ָלבֹא ַעל ְיד ֶ
ָהֱ ,אל ֵֹהי י ְִצ ָחק
0בר ָ
ֲב)תינֱ ,6אל ֵֹהי ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲס ִדי
@)מל ח ָ
ְה>)רָא ֵאל ֶע ְלי)ֵ ,
וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ ,ה ֵאל ַה@ָד)ל ַה@ִ ;)ר ו ַ
י
ֲס ֶד ָ
ַ;י ַוח ָ
י ָהר ִ
ֲמ ָ
)כר ַח ְס ֵ%י Hב)ת8ַ /ֶ ,גְ ִ;יר ַרח ֶ
ט)בי קֹנֵה ַהֹ:ל וְ ז ֵ
ִ
ָה י ְִצ ָחק
0בר ָ
ָאל;ְ ,נֵי ְ
ֲב ֶדי ָ ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ַחנ 6ע ָ
6/טי ָעלֵינֲ 6אנ ְ
ַה ְִ E
ָ/ת
6פר ַ
ָ/ת ְַ /מעָ ,
ֶי ְק ִרי0ת ָEר ַ
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
ְו ַי ֲעקֹבְ ,וי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
א)מר ַע ָ8ה ֶטרֶ ַה ֵ9נָה,
ֹאמרH/ֶ ,נ ִֹכי ֵ
ָ/ת ַוֶ C
6פר ַ
ְו ָה ָיה ִא ַ/מ ַֹעָ ,
ע)לי ִמָ )8כ,
ר6פי ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7דָ 9ה ִ
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ֵצ ֵ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
יה,
ִח6די וְ זִ66גֵי ִמ)%ת ַה ְ7ד))/ת ָה ְרא6י)ת ָלבֹא ַעל ְי ֵד ֶ
6בכָל ַהִ C
ְ
ֲו)נ)תי ,וְ0ל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ַ 7Oה ְEגַ א ֶ
ָ)C/ת ֵא 6Bיְת ָ
6בכ ַֹח ְק ִרי0ת ָEר ִ
ְ
ֲס ֶדי ָ ְ8כ)נֵ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ילי ֵ;ינֵנְ 6ל ֵבינְ ְָ ,
ֲו)נ)תינַ 6מ ְב ִִ %
י ְִהי 6ע ֵ
ֲב ְת ָ וְ ַת ְק ִ/יב Hזְ ֶנ ָ ִל ְד ָברֵנֵ 6א ֶBהְ ,ו0ל י ְַע ֵ:ב
Hת ָ וְ 0ה ָ
ֶאת ְל ָב ֵבנְ 6לי ְִר ְ
ֵיח
ֲלה ְלרָצ) ְ:ר ַ
וְע) ְו ִה ְרה6ר רַעֶ ,את ַה ְִ -צוָה ַהֹIאת ,וְ ַתע ֶ
ֵ 6/ח ְטא ָ
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
נִיח ַֹח ְל ָפנֶי ִָ ,ו ִ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה.6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ָע.)8
ֹאמר ֶא ָלא י ְַכֵ6י ְ;ד ַ
ָ:ל ַמה ֶ;ַ /ס)גְ ַריִ לֹא י ַ

6ר ִחימ6
ִ /6כינְ ֵ8י) Jיאהדונהי( ִ; ְד ִחילְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחיל) 6איההיוהה( ְל ַי ֲח ָדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא
6ר ִחימְ 6
)יאההויהה( ְ
נְ/מ)ת
6ב ֵָ: /ל ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת וְ ַה ָ
ָאל ְ
ְִ /לי )יהוה( ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
יה ֶ:ְ -ִ /לָל6ת
;ֶ /6
6מ ְל ֵ
נִָ /מ ֵתנַ 6
ר6חנ 6וְ ְ
ֲסי ֶאל ֹ/רֶ /נ ְַפ ֵ/נֵ 6
ַה ְִ -ת ַיח ִ
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה,
ָטי א ִ
6מָ:ל ְEר ֵ
ֲָCFהִ .
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
אִ
ָ)C/ת ְַ /מע,
6ס ִפירָהִ ,ה>ֵה Hנ ִֹכי ָ;א ִל ְקר)ת ָEר ִ
ֲָCFה%ְ ,כָל ְַ Eרצְ 6
עִ
Hמרָ ַעל ַה ִ+ָ -ה
ָאל ְל ְ
ֹאמרְ 8ִ /ֶ ,קנָ 6לנַ 6ח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ְו ָהיָה ִא ַ/מ ַֹעְ ,ו ַוֶ C
ַ;י ְִ /מע) ֶ;
ַעת ר ִ
קֹ ֶד ַה ֵ9נָה .וְ ִה ְ>נִי ְמ ַכְ ;ִ ֵ6ק ִרי0ת ָָ Eר ִ)C/ת ֵאְ 6Bלד ַ
:ְ /0נַזִי
ל6ריָא ְ
ַ;נ 6י ְִצ ָחק ְ
ַעת ר ֵ
6לד ַ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;נ)ְ ,
ַעת ר ִ
6לד ַ
י)חאיְ ,
ָ
ָדינְ ): 6ננָה
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְכ6ת ָיגֵ ָעלֵינִ .6ו ִ
ז ָ
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ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ֶ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ .6
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶ ָהע)לָ ַה ַEִ -יל ֶח ְב ֵלי ֵ/נָה ַעל
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
ֶי
6מ ִאיר ְל ִאי;ַ )/ת ָעיִ .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
נ6מה ַעל ַע ְפ ַע ַEי ֵ
6ת ָ
ֵעינַי ְ
ידנִי
ֲמ ֵ
יבנִי ְל ָ/ל) ְו ַתע ִ
ֲב)תי ֵֶ :ִ /ְ 8ַ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ָת ָ ,וְ ַת ְר@ִ י ֵלנִי ִל ְד ַבר ִמ ְצוָה
6ל ָ/ל) ,וְ ֵת ֶח ְל ִקי ְ;ת)ר ֶ
ט)בי ְ
ְל ַחִCי ִ
ידי נִ ָ=י)
ידי ֵח ְטא וְ לֹא ִל ֵ
יאנִי ִל ֵ
ֲברָה .וְ0ל ְִ 8ב ֵ
ילנִי ִל ְד ַבר ע ֵ
ְו0ל ְַ 8ר ִ@ ֵ
ידי ִבָIי)ְ .וי ְִ/ל)ט ִ;י יֵצֶר ַה)+ב וְ 0ל י ְִ/ל)ט ִ;י יֵצֶר ָהרָע.
ְולֹא ִל ֵ
ָעי
ָעי .וְ 0ל י ְַב ִהיל6נִי חֲל)מ)ת ר ִ
ֳל ִאי ר ִ
6מח ָ
ֵצר ָהרָע ֵ
ְו ַת ִPי ֵל ִני ִמֶ C
י/
6ת ֵהא ִמ ִָ +תי ְֵ /ל ָמה ְל ָפנֶי ָ וְ ָה ֵאר ֵעינַי ִֶ Eא ַ
ָעי ְ
ה6רי ר ִ
ְו ִה ְר ִ
ָע)ל ְ ;ִ )BO:כב)ד):
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ִֵ -איר ל ָ
רָ 6
ַה ָ-וֶתְ ;ָ .
ֲב)תינ;ְ /ֶ ,6כ ַֹח
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד
6פס6ק " ָ; ְ
ָאל ָ
ְס Oג ַBת ְק ִרי0ת ָEס6ק ִרא/ֶ )/ל ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֶיCֵ/ֶ ,רֵד ֶַ /פע
ָא ְל ָפנ ָ
ָעד" ַה ְמ Oח ָ;ר ִעֶ /ֶ )-א ְקר ֵ
ע)ל ו ֶ
ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ֲFי ַעל ְידֵי ַכָ6נ)ת
צ6פי ַהֶֹ 7דַ /ה ַ>ע ִ
6פ ְר ֵ
6ס ִפיר)ת ַ
@ָד)ל ְל ָכל ֵ/מ)ת ְ
ִ /6כינְ ֵתי;ְ Jיִחָ 6דא ְִ /לי,
י ה6א ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ס6קי ֵא ֶBהְ ,וי ְִת ַיחֲד 6ק ְ
ְִ E
6/טה
;6ע ַה ַו ָי"ה ְָ E
ִ /6כינְ ֵתיִ Jר ַ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ִִ ְ /ֵ -מיס)ד ְ%ק ְ
ְוי ָ
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע
נ6ק ִבי ְֶ .JBָ /וי ָ
6ל ַת ֵֶ 7את ַה ְִ :לי ְַ %מיִ ְ
;6ע ֶ;" ְלכ)נֵ ְ
ו ְִר ַ
ְו ֶהHרָה ְגד) ָלה ֵמ ָה ִרי"ָ 6ה ֶע ְלי) ֶ/ה6א ָ/לַֹ /הוַי)"ת ְִ %
י6די )יו"ד ה"י
ימ ְט ִרָCא " ְו ֶחרֶב",
וי"ו ה"י .יו"ד ה"י וי"ו ה"י .יו"ד ה"י וי"ו ה"י( ֵֶ /ה ְ;גִ ַ
ח)ת ְ
6ל ַה ְִ /מיד ֶאת ַה ֶחרֶב ָה ֶע ְלי) ֶ/ל ַה ְִ 7ל ָEה ַה ֵ
6ל ַ;ֵ /ר ְ
ַל ֲעקֹר ְ
ְ/מ)ת ַה ְ7ד))/ת ,וְ ֵירֵד ֶהHרָה ֵמ ָה ִרי"ַ 6ה ְַ 8ח/ֶ )8ה6א
ְק)צֶ #את ַה> ָ
ו ֵ
ִר ַ
;6ע ֶ;" )יו"ד ,יו"ד ה"ה,
;6ע ַה ַו ָי"ה ָ6/Eט )י' ,י"ה ,יה"ו ,יהו"ה( ו ְִר ַ
יו"ד ה"ה ו"ו ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ַל ֲהרֹג ֶאת ַה ֶ:לֶב ֶ/ה6א ְ; ִג ַמ ְט ִרָCא ֶ;"
ה)ריד ֶהHרָה ְגד) ָלה ֵמ ָה ִרי"6
6ל ִ
י/אְ ,
ֶֶ :ְ /נגֶד יְס)ד ִִ /ְ %כי ְנ ָ8א ַק ִָ %
@6פי ַה ְֵ +מ ִאי
;0ד ֶאת ָ:ל ַה ִ
6ל ֵ
ָה ֶע ְלי) וְ ַה ְַ 8חְ ,)8ל ַה ְִ /מיד וְ ַל ֲהרֹג ְ
ֹאתינ6
ֲ/ר ַ; ֲחט ֵ
יתי ,י ְַל ֵדי ֶפ ַ/עֶ ,זרַע ֶֶ /קר ,א ֶ
ְה ִַ /ְ -ח ִ
ֶ/ל ַה ְִ 7ל)Eת ו ַ
ג6פי ְל ִניצ)צ)ת ַהֶֹ 7ד,/
וְר)מ ְמנ@ְ ,6ב6ל ָה ִר ְָ /עה ֶ>ַ /עֲִ 6F
ַלנַ 6
ָ;נִ י ִ@ְ %
ֲ/ר לֹא ִָ /הינַ 6על ַה ֶ; ֶטָ>H .א
0ר ָצהֵ ,ה ַ;א ֶ
ֵה ְ; ַה ְִ /חית ז ְַר ֵענְ 6
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יה,
ְת)ציא ִ; ְל ָע ִמ ִֶ E
0ריֵה ִ0/ְ 8ג ְל Oע ָָ -ת ו ִ
6כ ְ
ְיהֹוָהֲ ,חגֹר ַח ְר ְ; ָ ְ
ְו ָה ֵFג ַFִ 8יג וְ ָה ֵצל ַPִ 8יל ,וְ0ל י ִַ%ח ִמ ֶ 6>-נִ ָ%חְ ,ו ַה@6פ)ת ָה ֵה ִ ְI8רֵ
ְ 0יהֹוָה
6מ ְל ְ
ר6חַ ,
ְר6ח ִֵ Fָ 8א ְו ָהי:ְ 6לֹא ָהי" .6י ְִהי:ְ 6מ)ִ #ל ְפנֵי ַ
ו ַ
9Oה ֶֶ ;ָ /הַ ,יעֲלִ 6ע
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
>ְ/מ)ת ְו ִנ ֵ
ְה ָ
)%חה" .וְ כָל ַה ִ)E+ת ו ַ
ֶ
י/א ְל ַהעֲל)ת ַָ /מיִ
ת) יְס)ד ִִ /ְ %כי ְנ ָ8א ַק ִָ %
נִָ /מ ִתי ְ; ְ
וְר6חי ְו ְ
נ ְַפ ִ/י ִ
ע)ל ַהֶIה.
ֲביֶ Hאל ָה ָ
6ל ִה ְת ַע ֵ;ר ֵמ ֶה וְ ַלה ִ
נ6ק ִבי ְ
ְ
ָמ"ח ֵא ְברֵי
7Oנ 6ר ַ
ָמ"ח ֵ8ב)ת ְֶ ;ִ /ק ִרי0ת ְַ /מע ֶֶ /א ְקרָא ,יְת ְ
6ב ְס Oג ַBת ר ַ
ִ
ְ/מ)ת ְָ %כל
ָמ"ח ֵא ָב ִרי ְל ָכל ַה> ָ
ֵע 6Fר ַ
7Oנ 6וְ י ָ
נ6ק ֵב ,Jוִ ית ְ
0נְEי וְ ְ
זְ ֵעיר ִ
ֶרי וְ ַה ְִ 9כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ְֶָ C/צאִ 6מ ֶ ִ>-י
>ִ/מ)ת ַהִ 7
ְָ /מה ִמ ְ
ְָ /מה 6נ ָ
נָ
ת) יְס)ד
ת) א)ת  ְְ "%לע) ָל" ְֶ ;ְ /
ָאלCַ /ֶ ,עֲלְ 6ל ְ
6מָ:ל ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ִ
ָדינְ ): 6ננָה
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
י/אִ .ו ִ
ִִ /ְ %כינְ ָ8א ַק ִָ %
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה.6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחWד:
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְלע)לָ וָעֶד:
ואומר בלחשְ ;ָ :
6מי
ֲָ /בה ִ; ְל ַבד8ָ ,בֹא ָע ָליו ְ;רָכָהִ ,
6ב ַ-ח ָ
ֲבנָה ַ
ִמי ֶָC/כ)ל ְל ַכָ6:ַ ֵ6נ)ת ֵא;ַ 6Bה ָ
Hה ְב ָ."8
ֵֶ /אינ) יָכ)ל ,י ְַמ ְִ /י "וְ ַ
ְי ַכ ְֵ 6ל ַה ְמ ְִ /י ֶהHרָה גְ ד)לָה ִמ ָה ִרי"ָ 6ה ֶע ְלי) ֶ/ה6א ג' ע"ב ֶ;ִ /יס)ד ְִ %א ָ-א
)יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י( ֵֶ /ה ְ; ִגי' חרב"ו,
6ל ַ;ֵ /ר ֶאת ַה ֶחרֶב ָה ֶע ְלי) ְִ %ק ִל ָEה
וְעל י ְֵדי זֶה ְי ַכַ ֵ6ל ֲעקֹר ְ
נ6ק ָבאַ ,
ְל ַח ְ;ר) ִליס)ד ְְ %
ח)ת ְ ֶאת ַה>ְ ָ/מ)ת ַה ְ7ד))/ת.
ְה ֵ
)7צ #ו ַ
ַה ֵ
;6ע ֶ;" ֶ;ִ /יס)ד
;6ע ַה ַוָי"ה וְ ִר ַ
ה)ריד ֶהHרָה ֵמ ִרי"ַ 6ה ְַ 8ח/ֶ )8ה6א ִר ַ
@ַ ְי ַכְ ֵ6ל ִ
נ6ק ָבא )י ,י"ה ,יה"ו ,יהו"ה .יו"ד ,יו"ד ה"ה ,יו"ד ה"ה ו"ו ,יו"ד ה"ה ו"ו
ְְ %
נ6ק ָבא דז"א.
ֶלב ְִ %ק ִל ָEה ֶֶ :ְ /נגֶד יְס)ד ְְ %
ה"ה( ַל ֲהרֹג ֶאת ַהֶ :
ה)ריד ֶהHרָה ִמ ְ8ֵ 9י ֲחרָב)תֶ ,ע ְלי) וְ ַת ְח) ,)8יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,יו"ד
@ַ ְי ַכְ ֵ6ל ִ
ה"י וי"ו ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י .י' ,י"ה ,יה"ו ,יהו"ה .יו"ד יו"ד ה"ה ,יו"ד
@6פי ַה ְֵ +מ ִאי
;0ד ֶאת ָ:ל ַה ִ
6ל ֵ
ה"ה ו"ו ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ְל ַה ְִ /מיד ַל ֲהרֹג ְ
ְ/ל
9Oה ֶ/ל ַה ְִ 9כ ַבת ֶזרַע ֶ )B/ו ֶ
ב/6י ֶאל ַה ְ> ָ/מ)ת ְִ %קד ָ
ֶ/ל ַה ְִ 7ל)Eת ֶ>ַ /עְֲ 6Fל ִ
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 )8א)ת  ֶ/ל
ַפ )/וְר6ח) ְונ ְִָ /מת) ֶאל ְ
6ל ַהעֲל)ת ַה ִ)E+ת ָה ֵאִ 6Bע נ ְ
ָאלְ ,
ָ:ל י ְִFר ֵ
9Oה,
נ6ק' ִ%זְ ֵעיר 0נ ְִEי ְִ %קד ָ
ת) ַהיְס)ד ְְ %
ֶלי ְֶ ;ְ /
ע)ל" ֶ/ה6א ַהִ :
יבת " ְל ָ
ֵַ 8
ָחל) ,שי" דל"ת יו"ד .שד"י .ש ,ש"ד,
6ל ַה ְמ ִ/יכָ ִל ְ/ל ֶֹ/ת ְֵ :לי ַהיְס)ד ְ%ר ֵ
ְ
ע)ל".
יצירַת ַהָ6לָד ִמ ְניַ  ֶ/ל " ְל ָ
0ר ָ; ִעי י) ִִ %
שד"י( 6ב) י ְִצ ַטְCרְ ;ְ 6

6ב ָכל
6ב ָכל נ ְַפ ְְ ָ /
Hה ְב ֵָ  8את ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹהי ָ ְ;כָל ְל ָב ְWב ָ ְ
ְו ַ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6הַ )Cעל ְל ָב ֶב ָ:W
ֶ :Wוְ ָהיַ 6ה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה א ֶ
ְמאֹד ָ
ֶ ְ W6ב ְָ /כ ְ; ָ
6ב ֶל ְכ ְַ ָ 8ב ֶ%ר ְ
ית ָ ְ
וְד ַ; ְר ְָ /ִ ;ְ ,;ָ 8ב ְֵ ;ְ ָ 8ב ֶ
ַנְְ 8ל ָבנֶי ָ ִ
ְָ >/
וִ
6כ ַת ְב ָ8
Wיְ :
6ק ְַ /ר ְָ 8לא)ת ַעל ָי ֶד ָ ְו ָהיְ 6לטֹ ָWטפֹת ֵ;י ֵעי ֶנ ָ
ק6מ ְָ :W
6ב ֶ
ְ
ֶWי:
6ב ְָ /ער ָ
ית ָ ִ
ַעל ְמזOז)ת ֵ; ֶ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצֶ6ה ֶא ְת ֶכ ַה)C
)תי א ֶ
ְו ָהיָה ִא ָ/מ ַֹע ְִ /ְ 8מעֶ 6אל ִמ ְצ ַ
6ל ָע ְבד) ְ; ָכל
יכ )יבטא את העי"( ְ
ֲבה ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֵWה ֶ
ְל 0Wה ָ
6מ ְלק)/
0ר ְצ ֶכ ְ; ִע )8י)רֶה ַ
6בכָל נ ְַפ ְ/כֶ :Wוְ ָנ ַWת ִ8י ְמ ַטWר ְ
ְל ַב ְב ֶכ ְ
ְֶ :Wו ָנ ַWת ִ8י ֵע ֶFב ְ; ָWְ Fד ָ ִל ְב ֶה ְמ ֶ ָ 8וְ ַ HWכ ְל ָ8
ְו ַ HWס ְפ ְָ 8ד ָג ֶנ ָ וְ ִתירֹ ְְ ָ /Wוי ְִצ ָהר ָ
ֲב ְד ֱֶ 8אל ִֹהי
וְס ְר ֶַ 8וWע ַ
ָכ ֶ Eי ְִפ ֶ8ה ְל ַב ְב ֶכ ַ
ְָ Fב ְWע ִָ :8ה ָWְ 9מר 6ל ֶ
וָ
וְע ַצר ֶאת
ְחרָה ְ 0יהֹוָה יאהדונהי ָ; ֶכ ָ
ית ָל ֶה :Wו ָ
ֲח ִרי וְ ִה ְW8ַ /חֲוִ ֶ
אֵ
ֲב ְד ְֶ 8מ ֵהרָה
ַה ַָ 9מיִ ְולֹא י ְִWהיֶה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵֶ 8את יְב6לַָ JוWא ַ
ֵמ ַעל ָהHרֶַ #הָֹ +בה א ֶ
וְְ Fמ ֶֶ 8את ְָ %ברַי
ֲ/ר ְיהֹוָה יאהדונהי נ ֵֹת ָל ֶכַ :W
6ק ְַ /ר ֶ 8א ָֹת ְלא)ת ַעל י ְֶד ֶכ וְ ָהי6
ֵא ֶBה ַעל ְל ַב ְב ֶכ ו ְַעWל נ ְַפ ְֶ /כ ְ
ַ;ר ָ; ְ; ְִ /ב ְָ 8
ֵיכ ְלד ֵ
ֵיכ :Wו ְִל ְַ -ד ֶ 8א ָֹת ֶאת ְ;נ ֶ
)טפֹת ֵ;י ֵעWינ ֶ
ְל Wט ָ
ית ָ
6כ ַת ְב ַָ 8על ְמז6ז)ת ֵ; ֶ
ק6מְ :ָ W
6ב ֶ
ֶ ְ W6ב ְָ /כ ְ; ָ ְ
ֶכ ְַ ָ 8ב ֶ%ר ְ
6בל ְ
ית ָ ְ
ְ; ֵב ֶ
ִימי ְבנֵיכֶ ַעל ָהֲ Wא ָד ָמה א ֶ
6ב ְָ /ערֶWי ְָ :ל ַמ ַע י ְִר;ְ 6י ֵמי ֶכ ו ֵ
ִ
ֲ/ר )יבטא את
ימי ַה ַָ 9מיִ ַעל
יכ ָל ֵתת ָל ֶה ִֵ :
העי"( נִ ְ;ַ /ע ְיהֹוָה יאהדונהי לֲַ Wאבֹ ֵWת ֶ
ָה HWרֶ:#
ָאל ו ַ HְWמ ְר ָ8
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֹאמר ְיהֹוָה יאהדונהי ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרֵ % :
ַוֶ C
יצת
יה ְלדֹWר ָֹת ְו ָנ ְWתנַ 6על ִצ ִ
יצת ַעל ַ:נ ְֵפי ִב ְג ֵד ֶ
ֲא ֵל ֶה ו ְָעָ 6Fל ֶה ִצ ִ
ַר ֶֶ 8את ָ:ל
ית אֹת) 6זְ כ ְ
6ר ִא ֶ
יצת ְ
ָכ ְל ִצ ִ
ַה ָ:נָ ְִ Eתיל ְֵ 8כֶ Wלת :וְ ָהיָה ל ֶ
ית א ָֹת ְולֹWא ָתת6רֲ 0W 6חרֵי ְל ַב ְב ֶכ וְ ֲ 0Wחרֵי
ֲֶ F
ִמ ְצ)ת ְיהֹוָה יאהדונהי ַוWע ִ
ית ֶאת ָ:ל
ֲֶ F
ֵיהְ :Wל ַמ ַע ִ8ז ְְ:רַ 6וWע ִ
 80זֹנִ י ֲ 0Wחר ֶ
ֲ/ר ֶ
יכ א ֶ
ֵעWי ֵנ ֶ
ִית ְקד ִֹ/י ֵלWאל ֵֹה ֶ
)תי ו ְִWהי ֶ
ִמ ְצ ָ
ֲ/ר
יכ א ֶ
יכֲ :Wא ִני ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֵWה ֶ
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אתי ֶא ְת ֶכ ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִל ְWהי)ת ָל ֶכ ֵלWאל ִֹהי ֲאנִי ְיהֹוָה
ה)צ ִ
ֵ
ֱמת.
יכ Wא ֶ
יאהדונהי ֱאלֹ ֵWהיכְֶ :Wיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֵWה ֶ
ר)ממ)ת ֵאל ִ;גְ ר)נָ
ב)תְ :
ֲס ִידי ְ;כָב)דְ .י ַרנְנַ 6על ִמ ְָ :ְ /
ַע ְלז 6ח ִ
יַ
ָד:
יפ)Cת ְ;י ָ
ְחרֶב ִִ E
)ר"ת באר( .ו ֶ
ִה>ֵה ִמ ָ+ת) ֶ/ְ Bִ /לֹמֹה )ר"ת מה"ש( ִ9ִ /י @ִ ; ִֹרי ָס ִביב ָלִ Jמ ִ@;ֹרֵי
Oמ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה ִאיַ /ח ְר;) ַעל ְירֵכ) ִמ ַַ Eחד
ֲחזֵי ֶחרֶב ְמל ְ
 BOא O
ָאלָ : :
י ְִFר ֵ
ַ; ֵBיל)ת:
ִה>ֵה ִמ ָ+ת) ֶ/ְ Bִ /לֹמֹה )ר"ת מה"ש( ִ9ִ /י @ִ ; ִֹרי ָס ִביב ָלִ Jמ ִ@;ֹרֵי
Oמ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה ִאיַ /ח ְר;) ַעל ְירֵכ) ִמ ַַ Eחד
ֲחזֵי ֶחרֶב ְמל ְ
 BOא O
ָאלָ : :
י ְִFר ֵ
ַ; ֵBיל)ת:
ִה>ֵה ִמ ָ+ת) ֶ/ְ Bִ /לֹמֹה )ר"ת מה"ש( ִ9ִ /י @ִ ; ִֹרי ָס ִביב ָלִ Jמ ִ@;ֹרֵי
Oמ ֵדי ִמ ְל ָח ָמה ִאיַ /ח ְר;) ַעל ְירֵכ) ִמ ַַ Eחד
ֲחזֵי ֶחרֶב ְמל ְ
 BOא O
ָאלָ : :
י ְִFר ֵ
ַ; ֵBיל)ת:
ֶ:X
יח> ָ
ֶי וִ O
ָאר ְיהֹוָה יאהדונהי ָEנָיו ֵאל ָ
ֶ :י ֵ
י ְָב ְר ְכ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי וְ י ְְִ /מר ָ
יָ
ְָ Fל ָ ָ/ל):
ִMא ְיהֹוָה יאהדונהי ָEנָיו ֵא ֶלי ָ וְ י ֵ
נְ/מ)ת
ֶי ְיהֹוָה ֶאל ֵֹהינֶ 6ו ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינָ:/ֶ ,6ל ַה ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְל ָפנ ָ
ו ִ
/Oה ִֶ ;ָ /אי ָל ַה ֵָ +מא ,י ְִָ Eרדִ 6מ ֵ 6>-וְ ַיעֲלַ 6לְCס)ד ְדז ְֵעיר
ִ)Pצי ַה ְקד ָ
ְונ ֵ
י/א ,וְ ָה ִאי ָל ַה ֵָ +מא ַהה6א
ָתנַ 6לְCס)ד ְִ /ְ %כי ְנ ָתא ָק ִד ָ
6מ ִָ 9י> ְ
0נְEיִ ,
ִ
@6פי ַה ְט ֵמ ִאי
פ)הי ,וְ כָל ַה ִ
6ק ִציצַ 6ענְ ִ
6ת ַ;ֵ /ר ,ג6דִ 6אי ַלנַא ְ
ְַ 8ע ֵ7ר ְ
ֶה ְר@ְ ;ִ 6ק ִרי0ת ְַ /מע ַהז) ,לֹא ְִ 8היֵה ָל ֶה ע)ד
ֶ/ל ַה ְִ 7ל)Eתֶ >/ֶ ,
Eְ BOג ִָרי ֵמ ִתי ְל ַבל יִגְ  6/ע)ד
ֹאבדְ 6וי ְִהיָ : 6
ק6מה .וְ Oכ ֶָ :ָ Bרגַע י ְ
ְָ 8
ְ/מ)ת ַה ְקד)ש)ת ֶ/י ְָצאֵ 6מ ֶהְ ,ולֹא י ְִת0חֲז 6ע)ד ָ; ֶה.
א)ת ַהנ ָ
ֶאל ָ
/Oהִ :ַ ,מ ְEָ /ט ָה ִראְ ,)/מנ)7Oת ִמָ:ל רָע.
ְו ַי>ִחַ 6לעֲל)ת ֶאל ַה ְ7ד ָ
6מ Wצָ 6ד ִתי
י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) ְ; ֵצל ַ%ַ /י י ְִתל) ָנ :Wא ַֹמר ַלWיהֹוָה ַמ ְח ִסי ְ
Wיל ָ ִמ ַEח יָקִ /6מ ֶֶ %בר ַה) W6תֶ ;ְ :א ְברָת) |
ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח :ִ :);Wי ה6א י ְִַ P
ֲמ  :)8WלֹWא ִתירָא ִמ ַַ Eחד
ָפיו ְֶ 8ח ֶסה ִצ>ָה ְוסֹ ֵWחרָה א ִ
ָ וְ ַת ַWחת ְ:נ ָ
ָס ְ ל ְ
יֶ
ֶבר ָ;א ֶֹפל ַי ֲהל ְֹ ִמ ֶֶ 7טב יָ6/ד ָצֳ WהרָWיִ:
י)מִ :Wמֶ %
ָלי ְָלה ֵמ ֵח #יָעָ 6
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י לֹא ִי@ָ :/Wרַק ְ; ֵעינֶי ָ ַת ִ;יט
Wימי ֶנ ָ ֵא ֶל ָ
6ר ָב ָבה ִמ ִ
ִיֹEל ִמ ִֶ | ָ %ְ Pא ֶל ְ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ַמ ְח ִסי.
Oמת ְר ִָ /עי ְִ 8ר ֶאWהW:ִ :י ָ
ְַ B/
וִ
א)מ ִרי וִ יד6י י ְַד ֵלג ַעד Hנָא ְבכ ַֹח ) ְל ָק ַמ עמוד (55
ָמי ֵֶ /אי ְ
ְבי ִ

ֲב)תינ8ָ .6בֹא ְל ָפ ֶני ָ ְִ 8פ ֵָ Bתנ.6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ .6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַַ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתנ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
י)/ב ָמר)ַ .
ֶי ֵ
ֹאמר ְל ָפנ ָ
ַמה > ַ
ֵע ָרזֵי ע) ָלְ .ו ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה י)ד ַ
ֵעָ .
80ה י)ד ַ
וְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
ר)אה ְָ :לי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ח)פ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶטֶ ,
80ה ֵ
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֶי :י ִ
ְאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינ ָ
ִמ ָ .ְ -ו ֵ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ ,6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מח)ל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ ,6וְ ִת ְמח)ל ו ְִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
אתי
ֲב)תי ִֶ /א ָח ָט ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ַמ ִ8י ְ;א)ת י"6ד ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"הְ ,וגַ
6פג ְ
ֶי ָ
יתי ְָ /ַ Eע ִ8י ְל ָפנ ָ
ָעוִ ִ
ַמ ִ8י ְבא)ת א' ֶ/ל
ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ְק ִרי0ת ְַ /מע ַה ְ8ל6יָה ָ;ְ ,Jוגַ ָEג ְ
ַ)Cצא ;)ֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי
ילה א) ֵ :
0דֹנָיְ ,ונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינְ ָ ַה ֶֶ Pדק ְס ִק ָ
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְס ִקי ָלה .ו ִ
ֶח ָ/ב ְל ָפנֶי ָ ְִ :א 6Bנ ְִס ַק ְל ִ8י ַעל ְידֵי א)ת א' ֶ/ל ַה ֵ0 9דֹנָי
ְֵֶ C/הא נ ְ
ירַ /6ליְִ .ו ָת6/ב א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה
ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֵיה
/6נ ֶ
ֲלה ֶאל א)ת ו' ֶ/ל ַה ַו ָי"הְ .
ִֶ /היא ַה ְַ -לכ6ת ְל ִה ְתע)רֵרְ ,ו ַתע ֶ
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;0א וְ ִא ָ-א ,וְ י ְִת ַיחֲד6
א)ת)Cת י"הֵ /ֶ ,ה ָ
נ6ק ִבי ֶאל ִ
ַיעֲלְ 6ל ַמיִ ְ
א)ת)Cת ִרא)/נ)ת
ַחד ְ/ל ָֹ/ה ִ
6תי ֵ
ְ6/8ב ְ
ְ;יִח6דָא ְִ /לי )ה הו יה( .ו ָ
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
ד)/י )יהוה אהיה אדני יא"א( וְ ֵָ /ק ְד ְָ /
ֲציל6ת וְ 0ל י ְִהי
ע)ל ָהא ִ
י6די )יוד הי ויו הי( י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ; ָ
ְ; ִמ6Bי ִ
ֵע:
מ)נ ַ
ו ִ
ֲב)תינִ /ֶ ,6א
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל ְִ /מ ָ
6פג ְ
יתי ְָ /ַ Eע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ָ
אתי ָעוִ ִ
ָח ָט ִ
ָחת ְִ 8פ ִBי ַה ְ8ל6יָה ָ; ,Jוְ גַ
ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה ְוגַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ַה> ַ
ַ)Cצא
ֵפה א) ֵ :
נִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינְ ָ ַה ֶPדֶק ְFר ָ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ד' ֶ/ל 0דֹנָיְ ,ו ְ
ָEג ְ
ֵפהִ .ו ִ
ָ;הֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָעלַי ְFר ָ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ַפ ִ8י ַעל י ְֵדי
ֶי ְִ :א 6Bנִ ְFר ְ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
ֲב)תינ/ֶ ,6י ְֵהא נ ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ירַ /6ליִ .וְ יָ6/ב6
א)ת ד' ֶ/ל ַה ֵ0 9דֹנָי ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֲלה א)ת
ִח6דא ְִ /ליְ .ו ַתע ֶ
וְא ָ-א;ְ ,י ָ
;0א ִ
ְוי ְִת ַיחֲד 6י"ה ְַ %ה ַו ָי"הֵ /ֶ ,ה ָ
ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"הִ /ֶ ,היא ַמ ְלכ6תֶ ,אל א)ת ו' ְַ %ה ַו ָי"ה.
;0א ְו ִא ָ-אְ .ו ָת6/ב א)ת ה' ִרא)/נָה
נ6ק ִבי ְל ָ
ֵיה ַיעֲלְ 6ל ַמיִי ְ
/6נ ֶ
ְ
ְַ %ה ַו ָי"הִ /ֶ ,היא ִא ָ-אְ ,ל ִה ְת ַח ֵ;ר ִע א)ת ו' ְַ %ה ַו ָי"ה )יה הו הו( וְ ָ6/8ב
י ַה ְק ִ
מ)ת ָ
א)ת)Cת ְ/נִ)Cת ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
ַחד ְ/ל ָֹ/ה ִ
6תי ֵ
ְ
ד)/י )יהוה
י6די וְ 0לֶ )יוד הי ואו
ְָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ְ/ל ָֹ/ה ִ
אהיה אדני הה"ד( ו ֶ
ֵע:
הי( י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ;ע) ָל ַה ְ; ִריHה וְ 0ל י ְִהי מ)נ ַ
ו ִ
ֲב)תינִ /ֶ ,6א
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ו' ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה ָ@ד)ל
6פג ְ
ֶי ָ
יתי ְָ /ַ Eע ִ8י ְל ָפנ ָ
אתי ָעוִ ִ
ָח ָט ִ
ַמ ִ8י ְ;א)ת נ'
יצית ַה ְ8ל6יָה ָ;ְ ,Jוגַ ָEג ְ
ַה ַו ָי"ה ,וְ גַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ִצ ִ
)Cצא ב),
ֶ/ל ְִ /מ ָ 0דֹנָיְ ,ונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְל ָפנֶי ָ ְ; ִדינְ ָ ַה ֶPדֶק ֶהרֶג א) ֵַ :
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶהרֶג .וִ ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ֶח ָ/ב ְל ָפנֶי ָ ְִ :אֶ 6Bנ ֱהר ְַג ִ8י ַעל ְי ֵדי א)ת נ' ֶ/ל
ֲב)תינְֵ C/ֶ ,6הא נ ְ
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ירַ /6ליִ ,וְ יָ6/בְ 6וי ְִת ַח ְ;ר 6י"ה ְַ %ה ַו ָי"ה,
0דֹנָי ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
זְעיר 0נ ְִEיִ ,ל ְהי)ת ָע ָליו
וְא ָ-אִ ,ע א)ת ו' ְַ %ה ַו ָי"ה ֶ/ה6א ֵ
;0א ִ
ֵֶ /ה ָ
ְלא)ר ַמ ִ7י .וְא)ת ו' ְַ %ה ַו ָי"ה יָ6/ב ְל ִה ְת ַח ֵ;ר ִע ה' 0חֲר)נָה ְַ %ה ַויָה
ַחד
6תי ֵ
ִֶ /היא ַמ ְלכ6תָ ,ל ֵתת ָלֶ Jאת א)ר ַה ַ7ִ -י )יהו וה( .וְ ָ6/8ב ְ
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
י)C/ת ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
א)ת)Cת ְִ /ל ִ
ְ/ל ָֹ/ה ִ
ד)/י )יהוה אהיה
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0ל ִפי )יוד הא ואו הא( י ִָאיר ִ; ְרצ) ְנ ָ
אדני ,וי"נ( וְ ֵָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ְ
ֵע:
ְ;ע) ַל ַהי ְִצירָה ְו0ל י ְִהי מ)נ ַ
ו ִ
ֲב)תינִ /ֶ ,6א
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' 0חֲר)נָה ְֶ /ִ ;ְ /מ ָ
6פג ְ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ָ
וִיתי ָ
אתי ָע ִ
ָח ָט ִ
ַמ ִ8י
ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה ,וְ גַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ַה ְִ 8פ ָBה ַה ְ8ל6יָה ָ; ,Jוְ גַ ָEג ְ
ַ)Cצא ;)ֲ ,הרֵינִי
ְ;א)ת י' ֶ/ל 0דֹנָיְ ,ונִ ְת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינְ ָ ַה ֶPדֶק ֶחנֶק א) ֵ :
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶחנֶקִ .ו ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ֶחנ ְַק ִ8י ַעל י ְֵדי א)ת י' ֶ/ל 0דֹנָי
ֶי ְִ :א 6Bנ ְ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
ֲב)תינ/ֶ ,6י ְֵהא נ ְ
א ֵ
ְת6/ב א)ת ו' ְַ %ה ַו ָי"ה ַלעֲל)ת
ירַ /6ליִ .ו ָ
ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֵיה ַיעֲל6
/6נ ֶ
6ל ִה ְת ַח ֵ;ר ִע א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"הִ /ֶ ,היא ִא ָ-אְ ,
ְ
;0א ,וְא)ת ה' 0חֲר)נָה ְַ %ה ַו ָי"הִ /ֶ ,היא
ֶאל א)ת י' ְַ %ה ַו ָי"ה/ֶ ,ה6א ָ
ַחד ְ/ל ָֹ/ה
6תי ֵ
ֲלה ִע ֶָ -ה) ,ו"ה וה"י הוה"י( .וְ ָת6/ב ְ
ַה ְַ -לכ6ת ַ8ע ֶ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
א)ת)Cת 0חֲר)נ)ת ֶ/ל ְ/ל ָֹ/ה ְֶ /
ִ
ד)/י) ,יהוה אהיה אדני,
ע)ל
הה"י( וְ ֵָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ֵה ִהי" )יוד הה וו הה( י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ; ַ
ֵע:
ֲָCFה וְ 0ל י ְִהי מ)נ ַ
ָהע ִ
0ר ַ;ע ִמת)ת
6ב ְטלְ 6
ֶחרַב ֵ;ית ַה ְִ -ק ָָ /%
ַ;י ְֶ >/
נ)תינָ 6הר ִ
ו ְַע ָ8ה ַ;עֲ) ֵ
ְהא
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
ֵ;ית ִ%י .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲצ ִמי ְל ַק ֵ;ל
6מ ַס ְר ִ8י ֶאת ע ְ
6מ ִסירָה ז) ְֶ ;ַ 7ִ /ל ִ8י ָ
ֶח ָ/ב ְל ָפנֶי ָ ַק ָ; ָלה ז) ְ
נְ
0ר ַ;ע ִמת)ת ֵ;ית ִ%יִ :ְ ,אַ 6Bנעֲ;ִ 6Fי ְ;פ ַֹעל ְ; ֵבית ַה ִ%י ַה@ָד)ל
ְ
ַמ ִ8י
6ל ַת ֵָ: 7ל ָהע)לָמ)ת ֶEָ /ג ְ
ֲ)נ)תי ְ
ַEר ַעל ָ:ל ע ַ
ירַ /6ליְִ ,לכ ֵ
ֶָ ;ִ /
ֲמי ַרת ַה6% ִ6י ַהֶIה ,י ְַחזְ ר6
BOת א ִ
6ב ֵכ ְ;כ ַֹח ְסג ַ
ֲה ְהדֹ)ֶינ ְָה ְה ְי( ְ
ְאא ָ
ָ; ֶה) :י ֶ
ֲ)נ)תי,
ֲמת ע ַ
BOי ֶָ /עלְ 6ו ִנ ְתֵ 6=ַ:מח ַ
ֲס ִדי ַה ְמג ִ
6ל ִה ְת@ַ)Bת ַהח ָ
ָל ֶר ֶדת ְ
א)תִ Jמ ַBעֲל)ת ְל ֵהרָא)ת ֶאת
ְוי ְִת ְָ Eרדַ 6ה ְִ 7ל)Eת ִמ> ְַפ ִ/י וְ0ל י ְַע ְ:בָ 6
ֶי.
ָEנ ָ
ֹאמר ָ/לֹ/
ָמר א)ת) י ַ
ֲחר ְ/ג ַ
ֹאמר ָ>Hא ְ;כ ַֹח 6:ל) ְ;כָל ָל ְילָה .וְ א ַ
ָ י ַ
ֲחר ְ :
אַ
א)תה ָל ְילָה.
ְָ Eע ִמי ַה6/רָה ַה ְרא6יָה ְל ָ

ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה.
ליל א ָ>Hא ְ;כ ַֹח ְ@ .דַBOת י ְִמינ ָ
ליל ב ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא.
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ.
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
ליל ג נָא ִג;)רְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
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)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל.
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ליל ד ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ֲד ֶת ָ.
ַהל ע ָ
ט6ב ָ .נ ֵ
ליל ה ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ.
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ליל ו י ִָחיד @ ֶ
ֵע ַ8עֲל6מ)ת) .שק"ו צי"ת(
ֲק ֵתנ .6י)ד ַ
ַ /6מע ַצע ָ
וְע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ליל ז ַָ /
ָעד:
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְלע) ָל ו ֶ
ָ; ְ

ְג6ד> ְ@ 6ד6ד @ָדִ :א
ְג6ד> 6וְה6א ָיגOד ָע ֵקבָ :ע ֵקב יָג6ד וְה6א י ֶ
@ָד ְ@ד6ד י ֶ
ִיתי ְיהֹוָה:
י6/ע ְת ָ ִקִ 6
ָת ִָ :ל ָ
ַב ָ 8ו ְָע ְר ָבה ְ/נ ֶ
ִַ:/ְ 8ב לֹא ִת ְפ ָחד וְ ָ/כ ְ
6ע ְת ָ
יתי ִליָ /
י6/ע ְת ִָ :ק ִִ 6
ִ6יתי ְיהֹוָה ִל ָ
יתיִ :ק ִ
י6/ע ְת ָ ְיהֹוָה ִק ִִ 6
ִל ָ
80ה ֵס ֶתר ִלי
י6/ע ְת ָָ :
יתי ִל ָ
יתיְ :יהֹוָה ִקִ ִ6
י6/ע ְת ָ ִקִ ִ6
ְיהֹוָהְ :יהֹוָה ִל ָ
ס)ב ֵבנִי ֵַBEט ָר>ֵי ְִ 8צרֵנִי
ס)ב ֵב ִני ֶס ָלהֶ :ס ָלה ְְ 8
ִמ ַPר ְִ 8צרֵנִ י ָרנֵי ַפ ֵBט ְְ 8
יענִ י אֹרַח ַחִCי ַֹ Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנֶי ָ
)8ד ֵ
80הִ :
ִמ ַPר ִלי ֵס ֶתר ָ
ֶצח:
ימינְ ָ נ ַ
נ ְִעימ)ת ִ; ִ
0פ ִקיד
מ)עד;ְ :י ְָד ָ ְ
ַח ִצ:ִ .)Cי ֵעת ְל ֶח ְננָ:ִ Jי ָבא ֵ
80ה ָתק8ְ 6ר ֵ
ָ
ֱמת.
א)תי ְיהֹוָה )ר"ת פא"י( ֵאל א ֶ
יתה ִ
ר6חי )ר"ת בא"ר( ִָ Eד ָ
ִ
ָאל.
0ר ָ; ִעי ֶאלֶ ְ;י ְִFר ֵ
ָאה ָור ַֹמח ְ; ְ
ָמגֵ ִא ֵיר ֶ
ֲב)תי;ְ /ֶ ,כ ַֹח ְס Oג ַBת ֵ/
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ַֹהי א ַ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי
א)תי ְיהֹוָהְ 8ִ /ֶ ,פ ֶ%ה ֶאת ְ; ִר ִ
יתה ִ
ָא/י ֵתב)ת ִָ Eד ָ
)Cצא ֵמר ֵ
)פא"י( ַה ֵ
BOת ְ/ל ָֹ/ה ֵ/מ)ת ֵא"ל ֵא"ל ֵא"ל
ְ; ִרית ק ֶֹדִ /מ ֵ;י ַה ְִ 7ל)Eת ְ;כ ַֹח ְסג ַ
6ת ַע ֵ7ר
ָאה ָור ַֹמח ֲַ 8הרֹג ְ
6בכ ַֹח ְסגַBOת ָמגֵ וְ ֵיר ֶ
ע)לי ְִ :מ ְס ַEר ָמגְֵ ,
ָה ִ
>ִב ְראַ 6על
@6פי ַה ְֵ +מ ִאי ֶ/ל ַה ְִ 7ל)Eת ְֶ /
6ת ַכ ֵֶ Bאת ָ:ל ַה ִ
6ת ַ;ֵ /ר ְ
ְ
ְתחֲזִ ירֵ
ת)כ ,ו ַ
ְ/מ)ת ַה ְ7ד))/ת ֶָ ;ְ /
Eָ 0דֹה ִת ְפֶ%ה ֶאת ָ:ל ַה> ָ
י ִָדיְ .
א)ת)Cת ַהֶֹ 7ד/
9Oה ַEָ /ְ -ִ :ט ָה ִראְ )/מנ)7Oת ִמ ָ:ל רַעְ ,וי ִָאירִ 6
ַל ְ7ד ָ
ע)לי ְִ :מ ְס ַEר ֵא"ל וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ֶא ָחד וְ ֶע ְִ Fרי ֵ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה
ָה ִ
ֱמת.
ע)לי ְִ :מ ְס ַEר א ֶ
ָה ִ
יא ַ; ֶEה.
י)צ ֵ
ְי ַכֶ ;ְ ֵ6ע ְִ Fרי וְ ֶא ַחד ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"ה .וְ לֹא ִ
אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה
אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה
אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה אהי"ה

תפוחי

שדי

57

ְט ְֵ -אהֶ ;ְ 6ק ִריַ ,חס וְ ָ/ל).
ָ י ְַכ /ֵ ;ְ ֵ6זֶה ִל ְקר ַֹע ַ ֹ:ח ַה ָָ Mט ֶֹB/א י ַ
0חר ְ :
ַ

ְק ְר ְע ְְ Fט
ֹאמר:
ל)ה וְ י ַ
0חר ְ ְָ :י ַכֵ /ֵ ;ְ ֵ6א ַ
ַ
י ַעל
ָפ ָ
ֲב)תיְ 8ִ /ֶ ,פרֹס ְ:נ ֶ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲל)ת
ֶיְ ,ל ַהע ָ
ֲל)ת ְל ֵהרָא)ת ֶאת ָEנ ָ
נִָ /מ ִתי;ַ ,ע ָ
ר6חי ְו ְ
נ ְַפ ִ/יִ ,
ל)ה ְוי ִָאיר
ימ ִמ ַה ִחיצ) ִני ְ; ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)ֵ /ֵ /א ַ
ֲל ָ
6ל ַהע ִ
6ל ַה ְס ִ8ירָ ְ
ְ
ִָ /מ ִתי,
ר6חי ְונ ְ
6מ ְס ָEרָיו .וְ ַיעֲל 6נ ְַפ ִ/יִ ,
6מH6Bיו ִ
ר6פיו ִ
ֵ /זֶה ְ; ָכל ֵצ ָ
0נְEי ְלע)רֵר ַָ /מיִ
זְעיר ִ
נ6ק ָבא ִֵ %
י/א ְ
ֶאל יְס)ד ִִ /ְ %כי ְנ ָתא ַק ִָ %
נ)ב ִעי.
ְת ָע ֶFה ְ; ֵאר ַמיִ ְ
כ6רי ,ו ֵ
6ל ַק ֵ;ל ַָ /מיִ ְִ %
נ6ק ִבי ְ
ְ
ס6קי ֵא:6B
י)סי ב' ְִ E
ְ;רֹא /חֹ ֶדִ /

ָ/י ֶאל ְיהֹוָה י ְִת ַק Eֶ 6/ָ%י ְִפרְֹ 6 :;ָ #בנֵי דָ
ְוגַ ַהֹ:הֲנִ י ַה ִ>@ ִ
Oח ִ/י:
ָחֶ /אל
9Oה ִמ ְִ 7ל ַEת ַה> ָ
ס6קי ֵאַ 6Bיעֲל 6נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ִיכ;ְ /ֶ ֵ6כ ַֹח ְִ E
) ַ
ַהיְס)ד ַה>ִ ְקרָא " ַחי"(
ַ
ָ/ה ְק ִה ַBת ַי ֲעקֹב.
יסָ ;ְ ֵCפס6ק זֶה)8 :רָה ִצָ6ה ָלנ 6מ ֶֹ/ה מ)ר ָ

ִע ְניָ ִ 678חֲצ)ת
ט)בי ֶה ְ;כָל ֵעתִ ,ה>ֵה ֵמחֲצ)ת ַל ְי ָלה
6/בה ִ
ַ 0על ִEי ֶַ /ה ְִ 8פָBה וְ ַה ְָ 8
ט)בי ֵה ְִ /ב ָע ַתיִ .א:ִ .י ְמ ַ 8ֵ /ה6א ַצ ַער ַה ְִ 9כינָה ְ; ָצרָת).
ו ְַעד ַה; ֶֹקר ִ
י)תר ְל ַק ָ; ַלת ַה ְָ 6/8בה ,וְ ַה ְִ 8פ)Bת
ָלי ֵ
6מ Oס@ ִ
ת6חי ְ
יע ְִ E
ָק ַ
ב:ִ .י ֲַ /ערֵי ר ִ
י)תר:ִ ,י ְ; ֵא ֶBה
ָע)לַ ,נעֲל)ת ֵ
ֶדת ל ָ
ֲמי י)ר ֶ
ְ; ָ/ע)ת ֵאֶ ;ָ /ֶ ,6Bה ִמ ַ%ת ָה ַרח ִ
ח)ט ִאי .וְ ֵ 0מֲ 0חרֵי ֶֶ /בת ַ;חֲצ)ת
ְאינָ ְ
ְ/נִ י ו ֵ
Hד י ֵ
ַה ָ9ע)ת רֹב ְ;נֵי ָה ָ
ְטה)ר .וְס)ד
י)תר נ ִָקי ו ָ
ר 6ה6א ֵ
ע)למ) ֶ/ל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְ/נִ י ,וְ ָ
ָ :ְ ;Oבר י ֵ
רָ
ק)צי ְ;ס)ד ְל ָדוִד
יצי וְ ִ
ַ-ר ָע ִר ִ
6מז ֵ
ִ)>:ר) ֶ/ל ָ%וִ ד ַה ְמ ַנ@ֵ ֵמ ֵא ָליו ִמ ְתע)רֵר ְ
ִמזְ מ)ר ,וְ ַה ִִ ;ְ 8ֵ 8ַ /ְ -כ>)ר זֶה נִ ְק ָ/ר ְל ַמ ְעיַ ַמיִ ַחִCי ,וְ ח6ט ֶ/ל ֶח ֶסד
ע)סק ַ;)8רָה ַ; ַBי ְָלה ,ח6ט ֶ/ל ֶח ֶסד
ֲמר ֲח ַז"לֹ:" :ל ָה ֵ
6כ ַמא ַ
ָ 6/ע ָליוְ ,
ָמ ְ
ק6מי רֹ>ִ י ַב ְַ Bילָה ְלרֹא/
Hמר ַה> ִָביאִ " :
ָ 6/ע ָליו ָ:ל ַה .")Cוְ ָל ֵכ ַ
ָמ ְ
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ָHד ִלזְ ֹ:ר ֶאת @ָל6ת
ַ-יִ ִל ֵ; ְ נֹכַח ְEנֵי ה'" .וְ רָא6י ל ָ
O /0מר)תְ /ִ ,פ ִכי כ ַ
ְ
ק)מֵ :ְ Jדי ְל ָהגֵ ָע ֵלינ6
ֱל)ִ Jמ ַַ -עלְ ,וי ְָר ָדה ִמ ְָ -
ֲ/ר ִהיא ֵח ֶלק א ַ
ַה ְִ 9כינָה א ֶ
6בס)ד "Hנ ִֹכי ֵארֵד ִע ְָ -
יכ"ְ ,
 80לַה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֶיה;ְ ,ס)ד " ָ; ִני ֶ
ָ;נ ָ
ָלינֵ 6מ ַעל
6בס)ד " ְב ָכל ָצ ָר ָת ל) ָצר" ,וְ א)י ָלנַ 6ה ָ;נִ י ִֶ @/
ְמה"ְ ,
ִמ ְצ ַרי ָ
נִבנָה
ָמי וְ ָ/נִ י .וְ ָכל )%ר ֶֹB/א ְ
ֶ י ִ
Hבינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ זֶה ַ-ָ :ה אֹר ְ
ְ /Oל ַח ִ
ָמינH 6נֲ Pַ /ֶ ,6ערֵנָ 6צ ִר ְי
6מה @ַ ְ;י ֵ
ָמיוַ ) .
ָמיוִ :ְ ,אֶ 6Bנ ֱחרַב ְ;י ָ
ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ;ְ /%י ָ
ָאלֶ ,אָBא ָה ֵערֶב רַב
ְ6/עת י ְִFר ֵ
מ)נְעי ֶאת י ַ
ֲ/ר לֹא @)יִ ִ
EOל ַ;א ֶ
6מכ ָ
ִל ְהי)ת ָ:פ6ל ְ
ָאל
ר)מ ִסי ֶאת ִמ ְצ)ת )8רַת י ְִFר ֵ
ְת ַחת ֵ /זֶה ְ
ָאל" ְמכ ִ>Oי ,ו ַ
ֲ/ר ְ; ֵ" /י ְִFר ֵ
אֶ
וְח ָ7יו ,וְ גַ י ְִבנֶ 6את ִמז ְַ;ח ה' ֶה ָהר6ס
ֲ/ר י ְְִ /מר)8 6רַת ה' O
ְת ַחת א ֶ
ָאל .ו ַ
ְ; ֶארִֶ #י ְFר ֵ
ר6ע
6ל ָכל ָצ ַ
נ)תנִ י ֵה ִל ְבנֵי אֱד) וְ ִי ְָ /מ ֵעאל ְ
;ְ ,/6
>ִמ ָצא ַַ 8חת ִָ :
ְ; ַהר ַה ַ;יִת ַה ְ
ָמס) ו ְִל ְדר ְֹ ִ; ְמק)
6לר ְ
0ר ֵ8נְ 6
וְת ְפ ְ
יעי ְב ִרית ַלעֲל)ת ְל ַהר ָק ְד ֵ/נִ 6
6לכָל זָב ִמ ְַ -ר ִֵ /
ְ
ְה ֵה ַהָCד ֶָ Bְ 8ַ /ְ ִ>/חה ְ; ִמ ְק ָ ,ָ /ָ %ו ְַעל ֵאֶBה אֲנִ י
ֳד ִ/י ְ; ַג ֲאוָה וְ Oח ְצ ָEה .ו ֵ
קֹ ֶדַ /הָ 7
ב)כָCה ֵעינִ י ֵעינִ י ְ
ִ
י)ר ָדה ַמיִ( וְ כֹל ַה ְמ ַַ 8ֵ /צעֲר) ְ; ַצ ַער ַה ְִ 9כינָה 6ב)כֶה ַעל

וְל ְרא)ת @ַ ְ; ְִ Fמ ָח ָתJ
ָ/ע ִ
)/כנֶת ָע ָפר ,ס)פ) ְל ִהַ 6
ֱי)תֶ J
@ָל6ת ַה ְִ 9כינָה ֶוה ָ
;)כה
ָאל ,וְ כֹל ַה ֶ
ֲלנ 6ה' ְצ ָבא)ת ְ/מ) ְקד) /י ְִFר ֵ
ק6מֶ Jאל ַה ֶֶ -ל ְ @)א ֵ
ְ; ָ
ר)אה ְ; ְִ Fמ ָח ָת.
ְרַ /6ליִ וְ ַה ְִ -ק ָ ,/%ז)כֶה וְ ֶ
;0ל ַעל Oח ְר ַ; י ָ
6מ ְת ֵ
ִ
ֲלת ַה ָ;ַ 7חֲצ)ת
ִ ;Oלי ְ; ַמע ַ
6ב ִכ ְת ֵבי ַה ְמק ָ
6כ ָבר ִה ְפ ִליגַֹ I;ַ 6הר ַה ָ7ד)ְ /
ְ
6/טי זָכ6
ָ/י ְִ E
ְה ְר ֵ;ה ֲאנ ִ
ִל ְב):ת ַעל @ָל6ת ַה ְִ 9כינָה ְו ַל ֲעסֹק ַ;)8רָה .ו ַ
יה נִ ְת ַק ְ;לַ 6על יְדֵי
)Bת ֶ
6ת ִפ ֵ
יה נ ְִת ַקְCמְ 6
כ)ת ֶ
ְלת)רָה ְוי ְִר0ת ַָ /מיִ וְ ְֶ ;ִ /ר ֵ
ֲ/ר ָ/ב ֶאל ה' ְ;כָל ִל;) ,רָא6י ל) ְ; ֵכ ֶפל ְִ :פ ַליִ ְל ִה ְֵ%8ַ /ל
ימת חֲצ)תַ .וא ֶ
ִק ַ
ֲרי ַז"ל:ִ ,י
ֲ/ר י ְִ=ד) ַה ֶֶ -ל ְ ַה ָ7ד)ָ /הא ִ
ָלק;ַ 6חֲצ)ת וְ ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה א ֶ
מ)צHיו ָמ ָצא ַחִCי וְ ָע ָליו ָ8בֹא ִ; ְר ַ:ת ט)ב.
ְ
ִ 678חֲצ)ת ְמ OחָBק ִל ְ8ֵ /י ְקב6צ)ת ֶ/ל ִֶ :ְ ,678נגֶד ְ8ֵ /י ְב ִחינ)ת ֶ/ֵC/
ֶמז
ָחל ִא ֵ-נ 6ע"ה:ִ ,י ָה ִא ָ-ה)ת ֵה ר ֶ
ָחל ַעל ֵ /ר ֵ
0חת ְָ /מ Jר ֵ
ַל ְִ 9כינָהָ ,ה ַ
Hבינ 6ע"ה.
ְַ -ר ָָ :בה ָה ֶע ְלי)נָה ,וְ ַה ְ9נִ ָCה ַעל ֵֵ /לHה8ֵ /ְ ,י נְ )/ת ַי ֲעקֹב ִ
לֶ
ֶיה ִ:י ֵאינֶ>ַ ,6עד ֶַ /ה ָ7ד)/
ָח ַעל ָ;נ ָ
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִה> ֵ
ָחל ְמ ַבָ:ה ַעל ָ;נ ָ
ְו ִא ר ֵ
מ)דה
ָת ְִ ,ה>ֵה ֵלHה ָ
ית ְ וְ ָָ Fכר ִל ְפעֵ BO
ֲר ֵ
יח Jיְֵ 8ִ /קוָה ְל0ח ִ
ר 6ה6א ַמ ְב ִט ָ
ָ; ְ
0חת ֵ;י ְִ /ב ִעי
)/מר ַעל ְִ :ב ָFה ַ
ֲ/ר ֵ
ר 6ה6א א ֶ
ַ7ד)ְ ;ָ /
6מ ַַ ;ַ /חת ל ָ
ְ
ע)מ ִדי
ר)צי ְל ָט ְר ָפ Jוְ ֶל ֱאכֹל ֶאת ְ; ָFרָ ,Jוְ ֶ;ְ /כָל )%ר וָד)ר ְ
ֲ/ר ִ
ְא ִבי א ֶ
זֵ
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וְעל  ֵ:נִ ְק ָר ִאי ִ678נִ י
ָדַ .
ילנִ 6מָ C
ר 6ה6א ַמ ִֵ P
וְה ָ7ד)ְ ;ָ /
)Bתנַ 6
ָע ֵלינְ 6ל ַכ ֵ
וְתֵ 67לHה.
ָחל ִ
ֵא ֶBה ִ 678ר ֵ

ֵמ ִה ְלכ)ת ִ 678חֲצ)ת
ֹאמר @ַ
ַָ /על ִמ ָ+ת) ,י ַ
ֹאמר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר .וְ ִא ה6א ְָ :בר י ַ
אֶ .טרֶ ֹ:ל ,י ַ
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה)8רָה ַעד
ָהר ֶֹB/א ַ
ִָ ,/יֵ I
ֲבל ִא ֶט ֶר י ַ
ִ; ְרכ)ת ַה)8רָה .א ָ
ִֶָ C/איר ַה ַַ 9חר.
ַדיו
ָטל י ָ
ֹאמר ֶא ָלא ִא ֵַ :ק ֵמ ַה ֵ/ינָה וְ נ ַ
ָדיִ לֹא י ַ
בְ ;ִ .ר ָ:ת ַעל נְ ִטילָת י ַ
ַכיו.
א)מ ָרה ֶא ָלא ִא ֵָ :ע ָFה ְצר ָ
ָצר ֵאי ְל ְ
ֲ/ר י ָ
גְ ;ִ .רָ:ת א ֶ
ֵ/ב ַעל ַה ְַ 7ר ַקע ,ו ְִא ֶא ְפ ָ/ר ְליַד
0חר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר י ִָסיר ִמנְ ָע ָליו וְ י ֵ
דַ .
ֹאמר ִ 678חֲצ)ת.
ְמז6זַת ַה ֶַ Eתח ָע ִדי ,וְ י ַ
0חר
יה א) ַעל ָָ %בר ֵ
ֵ/ב ַעל ַה ְַ 7ר ַקע ַמ ֶָ /-אָBא ַעל ֶ;גֶד ַה ָEרָ F6ע ֶל ָ
ה .לֹא י ֵ
ח)צ;ֵ #ינ) ְל ֵבי ַה ְַ 7ר ַקע.
ַה ֵ
ָחת ְִ 8פ ִBי.
ו .ישתדל ָל ִFי ְמ ַעט ֵא ֶפר ַעל רֹאְ ;ִ )/מק) ַה> ַ
ֹאמר ֶאת
ָחל וְ גַ ִֵ 678לHה ,וְHז ָצ ִר ְי ֶַ C/
א)מ ִרי @ַ ִ 678ר ֵ
ָמי ְֶ /
ז .יֵ /י ִ
א)מ ִרי רַק ִ 678לֵHה וְ Hז ֵאי
ָמי ְֶ /
ָ/ב) ַעל ַה ְַ 7ר ַקעְ ,ויֵ /י ִ
ֵיה ְ;י ְ
ְ/נ ֶ
ָ/ב) ַעל ְמק)מ) ָהר ִָגיל.
ֹאמרֶ>;ְ 6י ְ
י/ב ַעל ַה ְַ 7ר ַקע ְ:לָלֶ ,אָBא י ְ
ָצ ִר ְי ֵל ֵ
ימי ַהח)ל ֶ-ֵ /רֹא/
6ב ֵ
)עד ֶ/ל ס):Oתִ ,ֳד ִ/י ,וְח)ל ַה ֵ
ָא/י ח ַ
ילי ר ֵ
חֵ ;ְ .ל ֵ
6ב ֵליל)ת
ָאלְ ,
6ב ְ/נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ְ; ֶארֶ #י ְִFר ֵ
ימי ָהע ֶֹמרִ ,
6ב ֵ
ַה ָ9נָה ו ְַעד ס):Oתִ ,
א)מ ִרי רַק ִֵ 678לHה.
6Eרי י"ד וְט"ו ,וְט"ו ְ;Hבְ ,
:Oה ,ט"ו ִ; ְָ /בטִ ,
ֲחנ ָ
)עד ֶ/ל ֶַ Eסח ְורֹאַ /ה ָ9נָה ,וְ י)וְח@ִ י ,וְ ח)ל ַה ֵ
טֵ ;ְ .לי ֵלי ַ;ָ /ת)ת ַ
א)מ ִרי ִ 678חֲצ)ת ְ:לַל.
6Eריֵ ,אי ְ
ַה ִִ :
ֲצי
י .זְ ַמ חֲצ)ת ,ה6א ֵמחֲצ)ת ַלי ְָלה ֵֶ /ה ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ָ/ע)ת ְרגִ יל)תֵ ,מח ִ
ְמ>ִ )Cת ,וְ ַעד ַע6-ד ַה ַַ 9חר.
ֵחלַק ְל ִפי ָ/ע)ת ז ַ
ַהַ /ֶ :ְ ,)Cהי) נ ְ
Hמירַת ִ8יק 6חֲצ)ת.
ל)מר וִ יד6י ִל ְפנֵי ִ
יא .ט)ב ַ
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ִ; ְר):ת ַה ַַ 9חר
ַ;ה
נִָ /מ ִתי ְ; ֶח ְמ ָלה .ר ָ
ֶ ַחי ו ְַקֶ /ֶ ָCה ֱחז ְַר ָ;ִ 8י ְ
ֶי ֶמל ְ
מ) ֶדה אֲנִ י ְל ָפנ ָ
ָת ָ:
אֱמ6נ ֶ
)תיו
ֲ/ר ִק ְ/ָ %נִ ;ְ 6מ ְצ ָ
ֶ ָהע)לָ א ֶ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
ָדיִ:
ו ְִצָ6נַ 6על נ ְִטילַת י ַ
רָ 6
ָ; ְ
ָצר ֶאת ָהHדָ
ֲ/ר י ַ
ֶ ָהע) ָל א ֶ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
ָד6ע ִל ְפנֵי
ֲל6ליָ@ .ל6י וְ י ַ
ֲל6לי ח ִ
נְק ִבי .ח ִ
6ברָא ב) נ ְָק ִבי ָ
ְ; ָח ְכ ָמהָ .
ב)ד ָ ִֶ /א י ִָ= ֵת ֶא ָחד ֵמ ֶה א) ִא י ִֵָ Eת ַח ֶא ָחד ֵמ ֶה ֵאי ֶא ְפ ַ/ר
ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ר)פא כָל ָ; ָFר
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ
רָ 6
ֲפָ /ָ 6Bעה ֶא ָחתְ ;ָ .
ְל ִה ְת ַק ֵCא ִ
6מ ְפ ִליא ַלעֲ)Fת:
ַ
80ה
80ה י ְַצ ְר ָָ .J8
ָאתָ .J
80ה ְבר ָ
ָת ָ;ִ 8י ְטה)רָהָ .
ְָ /מה ֶַ >/
ֱאל ַֹהי ,נ ָ
80ה ָע ִתיד ִל ְָ +לִ Jמ ִֶ>-י
80ה ְמ ַ-ְ /רִָ ;ְ Jק ְר ִ;י .וְ ָ
נ ְַפ ְח ָ;ִ J8י .וְ ָ
מ)דה אֲנִי
ְָ /מה ְב ִק ְר ִ;י ֶ
ְמ ֶַ /ה> ָ
ֶע ִתיד ָלבֹאָ: .ל ז ַ
6ל ַהחֲזִ ירָ;ִ Jי ל ָ
ְ
ֲFי .אֲד)
ֲב)תי ִר;) ָ:ל ַה ַ-ע ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ְל ָפנ ָ
רָ 6
>ְ/מ)תְ ;ָ .
ָ:ל ַה ָ
נְ/מ)ת ִל ְפג ִָרי
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ֲַ -חזִיר ָ
ֵמ ִתי:
ְַ Mכוִי ִ;ינָה
>)ת ל ֶ
ע)ל ַה ֵ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מ ֶל ְ ָה ָ
רָ 6
ָ; ְ
6בי ָלי ְָלה:
ְל ַה ְב ִחי ֵ;י י) ֵ
רָ 6
ָ; ְ
וְרי:
)Eק ַח ִע ִ
ֶ ָהע)לָ ֵ
80ה ְיהֹוָה יהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
ֲס6רי:
ֶ ָהע)לָ ַמ ִ8יר א ִ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
פ6פי:
ז)ק ְִ :
ֶ ָהע)לָ ֵ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
ֲר-6י:
ֶ ָהע)לָ ַמ ְל ִ;י /ע ִ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
רָ 6
ָ; ְ
ָע ַֹ :ח:
>)ת ַלֵ C
ֶ ָהע)לָ ַה ֵ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
ר)קע ָהHרֶַ #על
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מ ֶל ְ ָהע) ָל ַ
רָ 6
ָ; ְ
ַה ָ-יִ:
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ָבר:
ֶ ָהע)לָ ַה ִֵ -כי ִמ ְצ ֲעדֵי ג ֶ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
רָ 6
ָ; ְ
ֶ ָהע)לָ ֶָ /ע ָFה ִלי ָ:ל ָצ ְר ִ:י:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
ָאל
ע)ל א)זֵר י ְִFר ֵ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מ ֶל ְ ָה ָ
רָ 6
ָ; ְ
ִ; ְגב6רָה:
רָ 6
ָ; ְ
ָאל
ע)טר י ְִFר ֵ
ֶ ָהע) ָל ֵ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
ְ; ִת ְפHרָה:
ֶ ָהע)לָ ֶֹB/א ָע ַFנִי ג)י:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
)האשה אומרת ֶֹB/א ָע ִַ Fני ג)יָה(

ֶ ָהע)לָ ֶֹB/א ָע ַFנִי ָע ֶבד:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
)האשה אומרת ֶֹB/א ָע ִַ Fני ְִ /פ ָחה(

ֶ ָהע)לָ ֶֹB/א ָע ַFנִי ִא ָ9ה:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
רָ /ֶ 6ע ַFנִ י ְִ :רצ)נ).
)האשה אומרת בלי ש ומלכות( ָ; ְ

ֲביר ֶח ְב ֵלי ֵ/נָה
ע)ל ַה ַ-ע ִ
ֶ ָה ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
רָ 6
ָ; ְ
נ6מה ֵמ ַע ְפ ַע ָEי :ו ִ
6ת ָ
ֵמ ֵעינַי ְ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי
יאנִי
י .וְ0ל ְִ 8ב ֵ
)ת ָ
יקנִ י ְ; ִמ ְצ ֶ
ְת ְד ִ; ֵ
ָת ָ .ו ַ
ילנִי ְ;ת)ר ֶ
ֲב)תי ְֶ 8ַ /ר ִ@ ֵ
וֵאל ֵֹהי א ַ
יקנִי
נִ=י)ְ .ולֹא ִלי ֵדי ִבָIי)ְ .ו ַת ְר ִח ֵ
ידי ָ
ידי ָע) .וְ לֹא ִל ֵ
ידי ֵח ְטאְ .ולֹא ִל ֵ
ִל ֵ
יקנִי ְ;ֵי ֶצר ַה)+ב .וְכ) ֶאת י ְִצ ִרי ְל ִה ְַ 8ַ /ע ֶ;ד ָל ְ.
ֵצר ָהרָעְ .ו ַת ְד ִ; ֵ
ִמֶ C
6ב ֵעינֵי כָל ר)0י.
ֶי ְ
ֲמי ְ; ֵעינ ָ
6ל ַרח ִ
6ל ֶח ֶסד ְ
6בכָל י) ְל ֵח ְ
6תנֵנִי ַהְ )C
ְ
ֲס ִדי
@)מל ח ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ
רָ 6
ט)ביְ ;ָ .
ֲס ִדי ִ
ָמ ֵלנִי ח ָ
ְוג ְ
ָאל:
ט)בי ְל ַע )-י ְִFר ֵ
ִ
6ב ָכל י)
ֲב)תי ֶPִ 8ַ /י ֵלנִי ַהְ )C
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֵצר רָעֵ .מ ָח ֵבר רָע.
Hד רָעִ .מֶ C
6מ ַע6Iת ִָ Eניֵ .מ ָ
וָי) ֵמ ַעֵIי ָפנִ יֵ .
6מ ַ; ַעל
6מָ )/ָBהרָעִ .מ ִ%י ָק ֶ/הִ .
ִמ ֵָ 9כ רָעִ .מ ֶEגַע רָעֵ .מ ַעיִ ָהרָעִ .
6בי ֵֶ /אינ) ֶב ְ; ִרית:
ִ%י ָק ֶ/ה;ֵ .י ֶ/ה6א ֶב ְ; ִריתֵ .
ברכות התורה יאמר אחר חצות לילה רק א הוא ק מהשינה ,אבל
א נשאר ער מתחילת הלילה ,לא יאמר ברכות התורה עד שיאיר השחר.
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)תיו
ֲ/ר ִק ְ/ָ %נִ ;ְ 6מ ְצ ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מ ֶל ְ ָהע)לָ א ֶ
רָ 6
ָ; ְ
ו ְִצָ6נַ 6על ְִ %ברֵי ת)רָה:
יפ)Cת
6ב ִפ ִ
ָת ָ ְ; ִפינְ 6
ְו ַה ֲערֵב נָא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6את ְִ %ברֵי ת)ר ְ
ֱצ ֵאי
וְצא ָ
ֱצ ֵאינֶ 6
ֱצ ֵאי ֶצא ָ
וְצא ָ
ֱצ ֵאינֶ 6
ַחנ 6ו ְֶצא ָ
ָאל .וְ נִ ְהיֶה ֲאנ ְ
ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ר6
ָת ָ ִל ְָ /מְ ;ָ .J
וְל)מ ֵדי ת)ר ְ
ְ
י)ד ֵעי ְֶ /מ ָ
BOנְ 6
ָאלָ : .
ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ָאל:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְמ ַל ֵ-ד )8רָה ְל ַע )-י ְִFר ֵ
ָ
רָ 6
ָ; ְ
ֲ/ר ָ; ַחר ָ;נִ 6מָ:ל
ע)ל א ֶ
ֶ ָה ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6מל ְ
נ)ת ַה)8רָה:
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ
רָ 6
ָת ָלנֶ 6את )8רָת)ְ ;ָ .
ָה ַע ִ-י ְונ ַ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר;ֵ %ַ :ר ֶאל ֲ 0Wהרֹ ְו ֶאל ָ;נָיו ֵלאמֹר ֹ:ה
ָאר
ֶ :Wי ֵ
ֶכ ָ ְיהֹוָה וְ י ְְִ /מר ָ
ָאלH .מ)ר ָל ֶה :י ְָבWר ְ
ְת ָב ְWרכֶ 6את ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְFמ6
ְָ Fל ָ ָ/ל) :ו ָ
ִMא ְיהֹוָה ָEנָיו ֵא ֶלי ָ ְוי ֵ
Wיח ֶ> ָ :XWי ָ
ְיהֹוָה ָEנָיו ֵא ֶלי ָ וִ O
ֲב ְWר ֵכ:W
ָאל ַוֲ Wאנִי א ָ
ֶאת ְִ /מי ַעל ְ;נֵי י ְִFר ֵ

ֵסדֶר ִ 678חֲצ)ת.
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6וְ 0ל
ֲב)תינ8ָ .6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר
6ק ֵ/י עֹרֶ ַ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ .6אי ֲאנ ְ
ְִ 8ת ַע ַַ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנְ 6ולֹא ָח ָטאנ.6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְל ָפנ ָ
יתנ:6
ַחנַ 6ואֲב) ֵתינ 6וְְ 0נ ֵ/י ֵב ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
אָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ /ִ .6ח ְתנ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ַפינ 6נ ְִמ ְצא%ַ 6
יתי ְל ַח ֵ;לְ ;ְ ַ@ ,כנ ֵ
ָבראנַ 6מ ְִ /ח ִ
ֶזַרע קֹ ֶדְ /ל ַב ָָ +לה ָ 6
ַחִ ,ל ִ;י
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֶה ְמנ ֵ
נְקִCי ְו ִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
ַנ ְפ)/ת ֶא ְבי) ִני ִ
ָ/ע רָע:ִ ,י @ְ מ6ל יָדָיו
ֵיה ,א)י ָלר ָ
יה ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ
)תי ָ ִ
ֲת ְענ .6וְ ַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֵע ֶFה ל)ַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ַ
יָ
ֱמת
ְ80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ָע ִָ F
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)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
י)/ב ָמר)ַ .
ֶי ֵ
ֹאמר ְל ָפנ ָ
ַמה > ַ
ֵע ָרזֵי ע) ָלְ .ו ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה י)ד ַ
ֵעָ .
80ה י)ד ַ
וְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
ר)אה ְָ :לי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ח)פ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶטֶ ,
80ה ֵ
ָכל ָחיָ .
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ִמ ָמ ְְ .ו ֵאי ְ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ ,6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מח)ל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
א ֵ
וְת ְמח)ל ו ְִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ ,6
ע ֵ
ָחל
ִ 678ר ֵ
תכוי לבכות על חרב הבית

ָבי
ְָ /בנִ ;ָ ַ@ 6כינ;ְ .6ז ְָכרֵנֶ 6את ִצַ :) WCעWל ֲער ִ
ַעל ַנWהֲר)ת ָ; ֶבל ָ /י ַ
)ל ֵלינ6
)/בינְ %ִ 6ברֵי ִ/יר ו ְWת ָ
Wר)תWינ:ִ :6י ָWֵ /ְ /אל6נֵ 6
ת)כִ 8ָ Jלינֵ ֹ>:ִ 6
ְ; ָ
0ד ַמת
ָ/יר ֶאת ִ/יר ְיהֹוָה ַעל ְ
ְִ Fמ ָחה/ִ .ירָ 6לנִ 6מ ִ9יר ִצֵ :) WCא ְי נ ִ
ְWרָ /6ליִ ִַ:/ְ 8ח י ְִמינִWיְ 8ִ :ד ַ;Wק ְל)/נִי ְל ִח ִ:י ִא לֹא
ֵכWרִ :אֶ Wא ְֵ :ָ /ח ְ י ָ
נָ
ַ /6ליִַ .על רֹאְ Fִ /מ ָח ִתWי :זְ כֹר ְיהֹוָה
ֲלה ֶאת י ְWר ָ
ֵכיִ .א לֹא 0Wע ֶ
זְ:ר ִ
ֶא ְ
ְWרָ /6ליִָ .הא ְֹמ ִרי ָערָ 6ערַ .6עד ַהיְס)ד ָ;;ַ :JWת
ִל ְבנֵי אֱד) ֵאת י) י ָ
/0רֵי
ָמ ְל ָ 8לָWנְ :6
ֵ ֶַ @/
ְָ Bֶ /ל ְֶ .את @ְ מ6ל ְ
/0רֵי ֶ/י ַ
ָ; ֶבל ַה ְ9דָ 6דהְ .
ֹאחז וְ נִ ֵֶ #EאWת ע ָֹל ַלי ְִ ֶאל ַה ָ= ַWלע:
ֵֶ C/
תכוי לבכות על הריגת הצדיקי

יכל ָק ְד ֶ.ָ /
Hס ֶאל ִֹהי ָ;א 6ג)יִ ְ;ַ Wנֲ Wח ָל ֶת ִָ ,ט ְ-אֶ 6את ֵה ַ
ִמזְמ)ר ְל ָ
י ַמWאֲכָל ְלע)
ֲב ֶד ָ
ָFמֶ 6את י ְWרַ /ָ 6ליִ ְל ִעWִCיָ :נ ְWתנֶ 6את נ ְִב ַלת ע ָ
ָמ ַ-ַ :יִ ְס ִWביב)ת
י ְל ַחיְת) HWרֶWְ /ָ :#פכ 6ד ָ
יד ָ
ֲס ֶ
ַה ָָ 9מיִFַ ;ְ .ר ח ִ
Wיב)תWינ:6
ָקלֶס ִל ְס ִב ֵ
ַעג ו ֶ
ק)בWרָ :היִינֶ 6ח ְר ָEה ִל ְֵ /כנֵינ .6ל ַ
ְWרָ /6ליִ וְ ֵאי ֵ
י ָ
ֲמ ְWת ָ ֶאWל
Hת ָ/ְ :Wפ ְֹ ח ָ
ֶצחWְ 8ִ .ב ַער ְ:מ) ֵאִ /ק ְנ ֶ
ַעד ָמה ְיהֹוָה ֱֶ W8אנַ ָלנ ַ
ֲ/ר ְ; ְִ /מ ָ לֹא ָקרָWא:ִ :6י
וְעל ַמ ְמלָכ)ת .א ֶ
ֲ/ר לֹWא יְדָעַ .ָ 6
ַה@)יִ א ֶ
Hכַל ֶאWת ַיֲ Wעקֹב .וְ ֶWאת ָנוֵהֵ 6ה ַ0W :6-W/ל ִ8זְ ָ:ר ָלנ 6עֲ)נֹת ִרWאֹ/נִ יַ .מ ֵהר
י:ִ .י דַ)Bנְ 6מאֹWדָ :עזְ רֵנֱ 6אל ֵֹהי י ְִֵ /ענַ 6עWל ְַ %בר ְW :ב)ד
ֲמ ָ
י ְַק ְ%מ6נ 6רַWח ֶ
Wאמרַ 6ה@)יִ
ָ-ה יֹ ְ
ֹאתינְ 6ל ַמ ַע ְֶ /מ ָ :Wל ָ
ַEר ַעל ַחֵ +
ילנ 6וְ כ ֵ
ְֶ /מ ָ .וְ ַה ִֵ P
8ָ :6ב)א
י ַה ָW 9פ ְ
ֲב ֶד ָ
נִק ַמת ַ W%ע ָ
ָדע ַ;@)יִ ְל ֵעי ֵנינְ .6
יהִ .יַ 6
ֵC0ה ֶאל ֵֹה ֶ
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ְה ֵ/ב ִל ְֵ /כנֵינ6
מ6תWה :ו ָ
ה)תר ְ;נֵי ְת ָ
Hסיר ְ:ג ֶֹדל Wזְר) ֲע ֵָ .
ֶי ֶאנ ְַקת ִ
ְל ָפנ ָ
ַחנַ 6ע ְ ָ -וְ צֹא
פֲ 6אדֹ ָנWיַ :וֲ Wאנ ְ
ֲ/ר ֵח ְWר ָ
יקֶ .ח ְר ָָ Eת א ֶ
ְִ /ב ָע ַתיִ ֶאל ֵח ָ
ע)לְ .לד)ר ָודֹר .נְ ַס ֵEר ְִ 8ה ֶָ Bת:ָ W
נ)דה ְְ ָ Bל ָ
ית ֶָ ,
ַמ ְר ִע ֶ
ָתנֶ 6נ ֶWה ְפ ָכה
6ר ֵאה ֶאת ֶח ְר ֵָ EתWנַ :6נֲ Wחל ֵ
יטה ְ
ְזכֹר ְיהֹוָה ֶמWה ָהיָה ָלנַ .6ה ִ; ָ
0ל ָמנ) Wת:
ְת)מי ָהיִינ 6וְ ֵאי Hבִ .אֵֹ -תינְ :ְ 6
ְלז ִָרי8ֵ ;ָ .ינְ 6לנ ְָכ ִרWי :י ִ
ַענ6
ָפנָ .6יג ְ
ֶס ִָ /תינֵ .6ע ֵצינְ ;ִ 6מ ִחיר ָיבֹWא :6עַל ַצָ6ארֵנ 6נִ ְרְ %
ימינ;ְ 6כ ֶ
ֵמ ֵ
ָWחֲ :אב ֵֹתינָ 6ח ְWטא6
ָת> 6יָד690 .ר ִל ְַֹ ;Fע Wל ֶ
ְולֹא Wהַ 6נWח לָWנִ :6מ ְצ ַריִ נ ַ
ָד:W
ֲב ִדי ָמ ְ/לָ 6בנֹE .6רֵק ֵאי ִמָ C
יה ָס ָב ְWלנ :6ע ָ
ַחנ 6עֲ)נֹ ֵWת ֶ
ְו ֵאינַָ .וֲ Wאנ ְ
ַח ֵמנִ .6מ ְEנֵי ֶחרֶב ַה ְִ -ד ָ;Wר :ע)רֵנַ :ְ 6ת>6ר נ ְִכ ָמרִ .6מ ְEנֵי
ְ;נ ְַפ ֵ/נ 6נ ִָביא ל ְ
ָד
ְה6דWהִ Fָ :רי ְ;י ָ
ָ/י ְ; ִצִ )Cע>O ;ְ .6תלֹת ְ; ָערֵי י ָ
ָעWב :נ ִ
ז ְַלעֲפ)ת ר ָ
ָFא6 .6נ ְָע ִרי ָ; ֵע#
Wח6רי ְטח) נ ָ
ֶהWָ%רִ ;ַ :6
ִנ ְתלEְ .6נֵי ז ְֵקנִ י לֹא נ ְ
ָתַ /ָ :Wבת ְמִ F)Fל ֵ;נ.6
Wח6רי ִמ> ְִגWינ ָ
זְקנִ י ִמ ַַ 9ער ָָ /בתִ ;ַ .6
ָW/ָ :לֵ :6
ֹא/נW .6א)י
ֲטרֶת ר ֵ
ֶה ְַ ְ Eל ֵא ֶבל ְמחֹלֵWנָ :6נ ְWפ ָלה )נפל ה' שהיא השכינה( ע ֶ
נְ
נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטWאנַ :6על זֶה )שהוא יסוד ,עומד ההוד ,ועתה נהפָ (.היָה
ָדוֶה ִל ֵ;נַ 6על ֵא ֶBה) ,שה הו"ק כל אחד כלול מו' גימ' אלהָ (.ח ְ/כ6
6/ע ִלי
ֵעי ֵנWינ) :6הקליפה הנקראת ג היא ֵא ֶלה( ַעל ַהר ִצֵ 9ָ /ֶ )Cמָ .
ע)ל ֵ/ֵ 8בְ :ִ .ס ֲא ָ ְלדֹר ו ָWד)רָ :ל ָ-ה
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ְל ָ
ִה ְBכW 6ב)ָ :
ֲֵ /
ָמWי :ה ִ
ֶ י ִ
זְבנְ 6לאֹר ְ
ָחנWַ 8ַ .6ע ֵ
ֶצח ִֵ :/ְ 8
ָלנ ַ
י
יבנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֵא ֶל ָ
0ס ָ8נָ .6ק ַצ ְפ ָָ 8ע ֵלינַ 6עד
ָמינֶ :ְ 6ק ֶWד:ִ :י ִא ָמאֹס ְמ ְ
ָ6/בהַ .ח /ֵ%י ֵ
וְWנ ָ
ָמינֶ :ְ 6קֶ Wד:
ָ6/בהַ .ח /ֵ%י ֵ
יבנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֵא ֶלי ָ וְ Wנ ָ
ֲֵ /
ְמאֹWד :ה ִ
0ר ֵֶC0 .ָ 8ה ִקנְ ְ HWת ָ ְ6גב6ר ֶֹת ָ
6ר ֵאה ִמ ְIבOל ָק ְד ְ ָ /וְ ִת ְפ ְ
ַה ֵ;ט ִמ ַָ 9מיִ ְ
ָה לֹא
0בר ָ
Hבינ:ִ 6י ְ
80ה ִ
WE0קW:ִ :6י ָ
ֲמי ָ ֵא ַלי ִה ְת ָ
הֲמ) ֵמ ֶעי ָ וְַ Wרח ֶ
ָאל לֹא י ִַ:ירָנָ .6
י ְָד ָענ ,6וְ י ְִFר ֵ
Wע)ל
Hבינֲ ֹW@ 6א ֵלנֵ 6מ ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
Hת ָ.
יח ִל ֵ;נִ 6מְִ Cר ֶ
ָ-ה ַת ְת ֵענְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִמ ְָ %ר ֶכי ָ ְַ 8ק ִַ /
ְֶ /מ :ָ Wל ָ
י ְִ /ב ֵטי ַנֲ Wח ָל ֶתַ :ָ Wל ְִ -צ ָער ָי ְWרַ 6/ע ָק ְד ֶָ .ָ /צרֵינ6
ֲב ֶד ָ
6/ב ְל ַמ ַע ע ָ
ַחנַ 6הח ֶֹמר
8Hהֲ .אנ ְ
Hבינָ 6
)ססִ 6מ ְק ָ :Wָ /ֶ %ו ְַע ָ8ה ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ְ ;W
6מWע ֵ
80ה יֹ ְWצרֵנַ 6
ְו ָ
ֲFה ָי ְWד ָ WָB:Oנ0 :6ל ְִ 8קצֹ ְיהֹוָה יאהדונהי ַעד ְמאֹד
WBOנָ :6ערֵי ָק ְד ְָ ָ /היִ 6מ ְד ָ;ר.
ָעד ְִ 8זֹ:ר ָע)ֵ .ה ַה ֶ;ט נָא ַע ְ ָ -כ ָ
ְו0ל ל ַ
ֲ/ר
0ר ֵ8נ 6א ֶ
ַ /6ליִ ְָ /מ ָמWה;ֵ :ית ָק ְד ֵ/נ 6וְ ִת ְפ ְ
ָתה י ְWר ָ
ִצִ )Cמ ְד ָ;ר ָהי ָ
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ֲמֵ%ינָ 6היָה ְל ָח ְר ָ;Wהַ :ה ַWעל
ֵפת ֵא ./וְ כָל ַמWח ַ
לֲ 6אב ֵֹתינָ 6היָה ִל ְFר ַ
ִה ְWל ָ
6ת ַע>ֵנַ 6עד ְמאֹWד:
ֱ/ה ְ
E0ק ְיהֹוָה יאהדונהיW8ֶ .ח ֶ
ֵא ֶBה ִת ְת ַ
ַ /6ליִ ִה ְפ ַק ְד ִ8י Wְ ֹ/מ ִרי ָ:ל ַה )Cוְ כָל ַה ַBי ְָלה ִָ 8מיד
ַעל Wח)מ ַֹתי ְִ י ְWר ָ
לֹא ֶיWחֱַ .6/ה ַ-זְ :י ִִרי ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי '0ל ֳִ '%מי ָל'כֶ) Wר"ת אל"ד(:
ַ /6ליִ ְִ 8ה ָBה ָ; HWרֶ:#
ָFי ֶאת י ְWר ָ
ֳמי ל)ַ .עד יְכ)נֵ ו ְַעד י ִ
ְו 0Wל ִ8ְ 8נ 6ד ִ
זְר)ע עִ .)IOא ֶא ֵֶ 8את ְָ %גנ ְֵ ע)ד
6ב ַ
Wימינ) ִ
ִ;ַ /ע ְיהֹוָה יאהדונהי ִ; ִ
נְ
ַע ְ:ִ :);W 8י
ֲ/ר ָיג ַ
Wיר) ְ /א ֶ
ַמWאֲכָל ְלאֹי ְַבי ְִ ו ְִא י ְְִ 68/ב ֵנWי ֵנכָר ִֵ 8
0ס ָפיו יֹ ְ
ְמ ְ
6מ ַק ְ; ָציו י ְִO8/הַ ;ְ 6ח ְצר)ת
WאכלOהְ 6ו ִה ְWללֶ 6את ְיהֹוָה יאהדונהי ְ
מ)עWדW:ִ :י רָצ6
ַח ִצ:ִ .)Cי ֵעת ְל ֶחְ Wננָ:ִ Jי ָבא ֵ
80ה ָתק8ְ 6ר ֵ
ָק ְד ִW/יָ :
ַ /6ליִ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲפ ָרְ Jיחֹ ֵנWנ); :6נֵה י ְWר ָ
ֶיה .וְ ֶWאת ע ָ
ֲבנ ָ
י ֶאת א ָ
ֲב ֶד ָ
עָ
ָאל ְי ַכ ֵ>Wס:
נ ְִד ֵחי י ְִFר ֵ
ִ 678לֵHה
Wיקי ָמיִ ֵ: .נ ְַפ ִ/י
ֲפ ֵ
ַַ Pח ַמ ְ:ִ Fיל ִל ְבנֵי קֹWרַחָC0:ְ :ל ֲַ W8ערֹג ַעל א ִ
ַל ְמנ ֵ
י ֱאל ִֹהWיָ :צ ְWמHה נ ְַפ ִ/י ֵלWאל ִֹהי ְל ֵאל ָחיָ .מ ַתי Hב)א.
ַתֲ Wערֹג ֵא ֶל ָ
י)מ ָו ָל ְי ָלהֱ W;ֶ .אמֹר ֵאלַי
ְתה ִBי ִד ְמ ָע ִתי ֶל ֶח ָ
ָאה ְEנֵי ֱאל ִֹהWיָ :הWי ָ
וְ ֵאWר ֶ
זְ:רָה וְ ֶא ְָ Eְ /כה ָע ַלי נ ְַפ ִ/י ִ:י ֶאֱ Wעבֹר
ָ:ל ַהֵC0 )Cה ֱאל ֶֹהWי ֵָ :א ֶBה ֶא ְ
ַ; ָ= ְ ֶא ַַ %ֵ %עד ֵ;ית ֱאל ִֹהי;ְ .ק)ל ִר>ָה וְת)דָה ָהמ) ח) ֵגWגַ :מה
א)ד> 6יְ6/ע)ת
ה)ח ִלי ֵלWאל ִֹהי ִ:י ע)ד ֶ
ֱמי ָע ָליִ .
ֲחי נ ְַפ ִ/י ַו ֶW8ה ִ
ִ)8/ְ 8ח ִ
ָר ָ ֵמ ֶארֶ #י ְַר ֵ.%
)8חחַ .על ֵֶ :אזְ ְ :
ָָ EנWיוֶ :אל ַֹהי ָע ַלי נ ְַפ ִ/י ִת ְָ /
ֶיWָ: .ל
ְח ְרמ)נִ י ֵמ ַהר ִמ ְצ ָעWר8ְ :ה) ֶאל ְ8ה) ק)רֵא ְלק)ל ִצ>)ר ָ
וֶ
6ב ְַ Bי ָלה'
י)מ י ְַצֶ6ה ְיהֹוָה יאהדונהי ַח ְסַ ')%
י ָע ַלי ָע ָבWרָ :6
ֶי וְ ַג ֶָ B
ִמ ְ;ָ /ר ָ
)מרָה ְל ֵאל ַס ְל ִעי ָל ָמה
ִ/ירֹה' ִע ִ-י' )ס"ת והה"י(ִ 8ְ .פ ָBה ְל ֵאל ַח ָWCיW :א ְ
מ)תי ֵח ְWרפ6נִי
ֶצח ְ; ַWע ְצ ַ
ֵ ְ; ַל ַח #א)ֵיWב;ְ :ר ַ
ָ-Wה קֹדֵר ֵאל ְ
ְַ /כ ְח ָ8נִ י .ל ָ
ֲחי נ ְַפ ִ/י ַ W6מה
Hמרָ ֵא ַלי ָ:ל ַהֵC0 )Cה ֱאל ֶֹהWי ַָ :מה ִ)8/ְ 8ח ִ
)ררָיְ ;ְ .
Wצ ְ
א)ד> .6יְ6/עֹת ָEנַי ֵוWאל ָֹהWי:
ה)ח ִילי לֵWאל ִֹהי ִ:י ע)ד ֶ
ֱמי ָע ָליִ .
ֶW8ה ִ
יבי ִמ@)י לֹWא ָח ִסידֵ .מ ִאיִ /מ ְר ָמה וְ ַעוְ לָה
יבה ִר ִ
וְר ָ
ְָ /פ ֵטנִי ֱאל ִֹהי ִ
ֵ
ַח ָ8נִ יָ .ל ָ-Wה קֹדֵר ֶא ְת ַהְ B
80ה ֱאל ֵֹהי ָמWעִI6י ָל ָמה ְזנ ְ
ְת ַפ ְֵ Bטִ WניW:ִ :י ָ
ֲמ ְֵ ָ 8ה ָ-ה ַינְח6נִ י .י ְִביא6נִי ֶאל ַהWר ָק ְד ְָ /
)ר ָ ַוWא ִ
ְ; ַל ַח #א) ֵיWב/ְ :לַח Wא ְ
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נ)תWי ָ :וְ Hב)Hה ֶאל ִמזְ ַ;ח ֱאל ִֹהי ֶאל ֵאל ְִ Fמ ַחת ִ@ ִילי.
ְו ֶאל ִמ ְֶ :ְ /
ֱמי ָע ָלי.
ֲחי נ ְַפ ִ/י ַ W6מה ֶW8ה ִ
)ד ָ ְב ִכ>)ר ֱאל ִֹהי ֱאל ָֹהWיַ :מה ִ)8/ְ 8ח ִ
ו ְWא ְ
ילי לֵWאל ִֹהי ִ:י ע)ד א) ֶד> .6יְ6/עֹת ָEנַי ֵוWאל ָֹהWי:
ה)ח ִ
ִ
ְ;י) ֵֶ /אי ;) ַת ַחנ 6י ְַד ֵלג זֶה ַה ִמזְ מ)ר
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :יַ 'Wענְ ָ ְי'הֹוָה יאהדונהי ְ;'י) ָצ'רָה )ר"ת גי' יב"ק
ַל ְמנ ֵ
ֶב ָ ֱֵ /אל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב )ס"ת גי' ב" יוד הה וו הה( י ְִ/לַWח
ְְ @F
יאהלוההי( י ַ
ַ9נֶה
ָWת ָ ְיד ְ
6מ ִ )CPי ְִס ָע ֶד ָ :XWיִזְ ֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָ .וְ ע)ל ְ
ֶעזְ ְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
י6/ע ֶת ָ )ר"ת ב"
ְמ ֵWBא :נְ ' ַר ְ>נָה ִ; ָ
ֲצ ְת ָ י ַ
ְWכל ע ָ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .ו ָ
ֶסָ Wלה :י ֶ
ְמ ֵBא ְיהֹוָה יאהדונהי ָ:ל
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נ ְִד@ֹל .י ַ
יוד הה וו הה( ְ
ה)ַ /
ַע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה יָד ְ
ִמ ְ/א ֶ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵה6
ִמ ְֵ 9מי ָק' ְדְ ';ִ .)/גבOר)ת ֵי' ַ/ע )ר"ת גי' יאהלוההי( י ְִמינֵ :) WאֶBה ָב ֶר ֶכב
ַחנְ /ֵ ;ְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6נַזְ ִW:ירֵ :ה ָ-ה
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ְו ֵא ֶBה ַב ִ
ָפלַ 6וֲ 'Wאנ ְ
ָWְ :רע 6ו'ְנ ָ
ע)דWד )ר"ת
ַחנְ '7ַ 6מנ) 6ר"ת גי' יאהלוההי( ַו'>ִ ְת ָ
יעה ה' ֶֶ -ל ְ'
ה)ָ /
ואנחנו קמנו ונתעודד גי' יאהלוההי( ְי'הֹוָה יאהדונהי ִ
)ר"ת ע ר"ת ונתעודד צירו ויהה( ַיֲ 'Wענֵנ '6ב'ְי)' ָק ְר ֵאWנ) :'6ר"ת גי'
יאהלוההי וס"ת ב" יוד הה וו הה וע ס"ת המל ג"י ע"ב יוד הי ויו הי(

6מל)ֵ 8ֵ .JHבל וְ י ְֵֹ /בי ָב:ִ :JWי
ְל ָדוִד ִמזְמ)ר .לַWיהֹוָה יאהדונהי ָהHרְֶ #
וְעל נְ ָהר)ת י ְWכ)נְ ֶנ ָWהִ :מWי ַיֲ Wע ֶלה ְב ַהר ְיהֹוָה
ה6א ַעל י ִַ-י י ְָס ָדַ .J
ָFא
ֲ/ר לֹWא נ ָ
ֵבב .א ֶ
ָד  :)/Wנְ ִקי ַכ ַEיִ  W6בַר ל ָ
6מWי יָקְ ;ִ 6מק) ק ְ
יאהדונהי ִ
ָכה ֵמ ֵאת ְיהֹוָה' יאהדונהי
ִMא ְבר ָ
ִ;ַ /ע ְל ִמ ְר ָמWה :י ָ
ַל ָ9וְ א ַנ ְפ ִ/יְ .ולֹא נ ְ
ָקה' ֵמֱ Wאל ֵֹהי' י ְִW /ע)' )ס"ת ההי"ו( :זֶה' )ס"ת היו"ה( )%ר Wְ ֹ%ר ָ/יו
6צד ָ
ְ
יכ וְ ִWה> ְ
ָWאֶ /
ֶי ַיֲ Wעקֹב ֶס ָWלהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
ְמ ַב ְק ֵ/י ָפנ ָ
ָFא 6ו"ה נשאו
ְִ Eת ֵחי ע) ָלְ .ויָב)א )הקב"ה( ֶמ ֶל ְ ַה ָW :ב)ד )להשתעשע בנשמות
ֶ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי ִע6Iז וְגִ ;)רְ .יהֹוָה
הצדיקי(ִ :מי זֶה ֶמל ְ
F6אְ Eִ 6ת ֵחי ע) ָל.
ָWא/יכֶ ְ
יאהדונהי @ִ ;)ר ִמ ְל ָח ָמWהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
ָב)דִ :מי ה6א זֶה ֶמל ְ
ֶ ַהW :
ְו ָיבֹא ֶמל ְ
ֶ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת.
ה6א ֶמ ֶל ְ ַה ָ:ב)ד ֶסָ Wלה:
ָאWר ָEנָיו ִא ָ8נ6
יב ְWר ֵכנ .6י ֵ
ְח>ֵנ 6וִ ָ
ַַ Pח ִ;נְגִ ינֹת ִמזְמ)ר ִW/ירֶ :אל ִֹהי י ָ
ַל ְמנ ֵ
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6ע ֶת :ָ Wי)דַ ָ 6ע ִ-י ֱאל ִֹהי.
ַעת ָ;Hרְֶ %ַ #ר ֶָ ;ְ .ָ :כל @)יִ י ָ /ְW
ֶסָ Wלהָ :לד ַ
י)דַ 6ע ִ-י  :WָB:Oי ְְִ Fמח 6וִWי ַר>ְנְ 6ל Oא ִ-יW:ִ .י ִת ְֹE/ט ַע ִ-י ִמיֹ/ר.
ָ
:WBO
י)דַ 6ע ִ-י ָ :
ָ
ְח ֶס ָWלה :י)דַ ָ 6ע ִ-י ֱאל ִֹהי.
6ל Oא ִ-י ָ;Hרֶ8ַ #נ ֵ
ְ
ִWירא6
ְב6ל .Jי ְָב ְWר ֵכנֱ 6אל ִֹהי ֱאל ֵֹהWינ :6י ְָב ְWר ֵכנֱ 6אל ִֹהיְ .וי ְ
ֶארֶָ #נ ְWתנָה י ָ
0פ ֵסי HWרֶ:#
א)ת) ָ:ל ְ
ְִ /רי ו ְֵעדָWה ְ@ :ד ִֹלי
ַה ְלל6יָ Jא)דֶה ְיהֹוָה יאהדונהי ְ;כָל ֵל ָבב;ְ .ס)ד י ָ
ְהדָר ָWEעֳל).
יה :Wה)ד ו ָ
ר/6י ְלכָל ֶח ְפ ֵצ ֶ
ֲFי ְיהֹוָה יאהדונהי ְִ %
ַמWע ֵ
א)תיוַ .ח>ְ 6ורַחְ 6יהֹ ָוWה
ָעWדֵ :זכֶר ָע ָFה ְלנ ְִפ ְל ָ
ו ְִצ ְד ָקת) ע ֶֹמ ֶדת ל ַ
ֲFיו ִה@ִ יד
ית)ַֹ : :ח ַמWע ָ
ע)ל ְ; ִר W
ָת ִלWירֵHיוִ .י ְזֹ:ר ְל ָ
יאהדונהיֶ :טרֶ נ ַ
ֱמנִ י ָ:ל
6מ ְEָ /טֶ .נWא ָ
ֱמת ִ
ָדיו א ֶ
ֲFי י ָ
ֲלת @)יִַ :WמWע ֵ
ְל ַעָ .)-ל ֵתת ָל ֶה ַנWח ַ
ָW/רEְ :ד6ת ָ/לַח
ֱמת ְוי ָ
ָעד ְלע) ָל .עֲ6Fיִ ֶ;Wא ֶ
מ6כי ל ַ
ִ67EדָWיוְ :ס ִ
ֵא/ית ָח ְכ ָמה י ְִר0ת
ְל ַעִ )-צ ָW6ה ְלע)לָ ְ; ִרית)ָ .קד) /וְנ)רָא ְW /מ) :ר ִ
יהִ 8ְ .ה ָBת) ע ֶֹמ ֶדת ָל ַעWד:
ְיהֹוָה יאהדונהי ֵFכֶל ט)ב ְלכָל עֹ ֵֶ FW
וְת ַב ֵקְ /מ ִל ְפנֵי ַה ֵ/
ו)נ)תי ְָ ,
ָצ ִר ְי ְֶ 8ִ /ב ֶ:ה ִ; ְד ָמע)ת ְבכָל ַל ְילָה ַעל ָע ֵ
6ב ַק ָ/ה:
ֹאמר זֶה ִב ְב ִכיָה ַ
ַכ ת ַ
ילה ,ל ֵ
ַ ְמ ִח ָ
י ְִת ָ;ר ְ

ֲ/ר ָ;א ֶאל ַ;ת
ָת ַה> ִָביאW:ַ .א ֶ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדW;ְ :ב)א ֵאלָיו נ ָ
ַל ְמנ ֵ
ַ; ֵסנִ י
ֲמי ָ ְמ ֵחה ְפ ָָ /עWיֶ :הרֶב ְ :
ֶ:ְ .רֹב רַWח ֶ
ָWַ /בעָ :ח>ֵנִ י ֱאל ִֹהי ְַ :ח ְסָ %
אתי נֶגְ ִ%י ָת ִמWיד:
וְח ִָ +
אתי ַטֲ Wהרִֵ WניW:ִ :י ְפ ַָ /עי אֲנִ י ֵאדָעַ .
ֵמWעֲ)נִיֵ W6 .מ ַח ִָ +
ֶ8ִ ,זְ ֶ:ה
יתיְ .ל ַמ ַע ְִ 8צַ%ק ְ; ָד ְבר ָ
אתי וְ ָהרַע ְ; ֵעינֶי ָ ָע ִִ F
ְל ָ ְל ַב ְָ ָ %ח ָט ִ
ֱמת ָח ַפ ְצ ָ8
ֱמ ְתנִי ִא ִW-יֵ :ה א ֶ
6ב ֵח ְטא ֶיWח ַ
ָל ִ8יְ .
ְב ְָ /פ ֶט ֵָ :Wה ְ; ָעו) ח)ל ְ
ַ; ֵסנִ י
וְא ְט ָהר8ְ .כ ְ
יעWנִ יַ 8ְ :ח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ֶ
)ד ֵ
6ב ָס Oת ָח ְכ ָמה Wת ִ
ַב +Oח)תְ .
Wית:
ֲצמ)ת ִָ :ִ %
ֵלנָה ע ָ
ְְ Fמ ָחה8ָ .ג ְ
יענִי ָ )FFו ִ
0ל ִ;Wיִ /ְ 8ַ :מ ֵ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
ְWכל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחWהֵ :ל"ב ָטה)"ר ְ; ָר"א )גי' אל הי
ֲטHי .ו ָ
ֶי ֵמWח ָ
ַה ְס ֵ8ר ָEנ ָ
יוד הי ,אל הא יוד הא ,אל הה יוד הה( ִלי )גי' ד' יודי דע"ב יוד הי ויו הי(
וְר6ח נָכ) ַח) /ֵ%בגי' י"ב
לי ע ֱאל ִֹהי )גי' ריבוע אדני א אד אדני אדני( ַ
6ה ַה ְי ַוי ָֹה ַה ַהיִהוְ
ָה ַ
הה ָו ִי ָוהֹי ַ
ִה ִ
ְ6ה ַה ֶה ֵוהֹ ִי ַה6י ַ
ִה ַהוְ י ַ
ְה י ַ
צירופי הויה ,י ִַהו ָ
ר6ח ָק ְד ְ0 ָ /ל
יכנִי ִמ ְָ Bפנֶי ָ .וְ ַ
ַהיְוְ ה ִה ְה ְי ַו( ְ; ִק ְר ִ;Wי )גי' שדי(0 :ל ִַ /ְ 8ל ֵ

ַ-דָה
יבה ִת ְס ְמ ֵכWנִיֲ :אל ְ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִBי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ .
ִ7ַ 8ח ִמ ֶ ִ>W-יָ :ה ִָ /
ילנִי ִמ ִָ %מי ֶאל ִֹהי ֱאל ֵֹהי
ָ6/בַ :6ה ִֵ P
ֶי י W
ְח ִָ +אי ֵאל ָ
ָכי ָ .ו ַ
פֹ ְִ /Wעי ְ%ר ֶ
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6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת:ָ W
6ע ִתי ְַ 8ר>ֵ ְל)/נִי ִצ ְד ָק ֶת ֲָ :Wאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8חִ .
ְת ָ /W
ר6ח
זִב ֵחי ֱאל ִֹהי ַ
ֶבח ְו ֶא ֵ8נָה .ע)לָה לֹא ִת ְר ֶצWהְ :
ִ:י לֹWא ַת ְח #ֹEז ַ
יבה ִב ְר Wצ)נ ְָ ֶאת
יט ָ
ִ;ָ /רָה .לֵב נִ ְ;ָ /ר וְ נִ ְד ֶ:הֱ .אל ִֹהי לֹא ִת ְב ֶזWהֵ :ה ִ
נְ
ע)לה ְו ָכ ִלילH .ז
זִב ֵחי ֶצדֶק ָ
ָ /6לWיִH :ז ְַ 8חְ #ֹE
ִצְ 8ִ .)Cבנֶה ח)מ)ת י ְWר ָ
ַיWעֲלַ 6על ִמז ְַ;ֲ Wח ָ ָפ ִרWי:
יה ִָ /ְ Eעה וְ נ ְָפ ָלה
נ)ד ָדה ְַ :מל6נָה ו ְָכ ַבד ָע ֶל ָ
נ6ע ֶארֶ):9ִ :ַ #ר וְ ִה ְת ְ
נ)ע ַָ 8
ַ
ת)סי ק :6וְ ָהיָה ַ;ַ )Cהה6א ,י ְִפקֹד ְיהֹוָה יאהדונהי ַעל ְצ ָבא
ְולֹא ִ
ֲד ָמהַ :עד Hנָה ִ; ְכיָה
וְעל ַמ ְל ֵכי ָה ֲא ָד ָמה ַעל ָהא ָ
ַה ָ-ר) ַ; ָ-ר)ַ ,
ְרָ /6ליִ:
ַח ִצְ 8ִ ,)Cבנֶה ח)מ)ת י ָ
ירָ /6ליִ8ָ ,ק8ְ 6ר ֵ
ְב ִצִ ,)Cמ ְס ֵEד ִ; ָ
ֹאמר
יָקֵ 6מ ָהHרִֶ #וי ַ

י ֶאת
ֲב ֶד ָ
מ)עד:ִ :י רָצ 6ע ָ
ַח ִצ:ִ )Cי ֵעת ְל ֶח ְננָ:ִ Jי ָבא ֵ
80ה ָתק8ְ 6ר ֵ
ָ
ָאל
ְרַ /6ליִ ְיהֹוָה יאהדונהי נ ְִד ֵחי י ְִFר ֵ
ֲפרָה יְח)נֵנ); :6נֵה י ָ
וְאת ע ָ
ֶיה ֶ
ֲבנ ָ
אָ
י ְַכ>ֵס:
6מ ִטיב ִה ָ%רֵ/
ַח ָע ֵלינ ,6ט)ב ֵ
ֲמ ר ֵ
ֶ ַרח ָ
ֲב)תינֶ ,6מל ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֶ;ְ ,נֵה
י;ִ ,גְ ַלל Hב)ת ֶָ /עְ 6Fרצ)נ ָ
ֲמ ָ
6/בה ָע ֵלינ;ַ 6הֲמ) ַרח ֶ
ָלנָ ,6
ַָ ָ /Wעל ְמכ)נ)ַ ,ה ְר ֵאנִ ;ְ 6בנְ יָנ)ֵ -ְ Fַ ,חנ6
ית ָ ְַ :ב ְִ 8ח ָBה): ,נֵ ֵ;ית ִמ ְקְ %
ֵב ְ
6ל ִוִC
ְ; ִת67נ)ְ ,ו ָה ֵ/ב ְִ /כי ָנ ְWת ָ ְלת)כ)ְ ,ו ָה ֵ/ב ֲ ֹ:הנִי ַלעֲב) ָד ָתְ ,
ָאה
ְַ /נ ֲע ֶלה ְו ֵנר ֶ
ֵיה ,ו ָ
ָאל ִל ְנו ֶ
ְה ֵ/ב י ְִFר ֵ
6לז ְִמרָ ,ו ָ
ְלדָ 6כנָ ְל ִ/ירָ ְ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ְונ ְֲִ 8ַ /חוֶה ְל ָפנֶי ָ .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה
ְַ /נע ֶ
וְת ֵָ +ענְ ;ִ 6גבֵ 6לנ .6ו ָ
0ר ֵצנִ 6
ֲלנְ Fִ ;ְ 6מ ָחה ְל ְ
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֵ
א ֵ
6מ6ס ִפי ְִ :ה ְל ָכ ָת:
ח)ב)תינִ 8ְ .6מ ִידי ְִ :ס ְדרָ ָ
ֵ
ֶי ֶאת ָק ְר ְ;נ)ת
ְל ָפנ ָ
יבת ִצָ .)Cהיִינ:ְ 6חֹ ְWל ִמWי:
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת6/;ְ .ב ְיהֹוָה יאהדונהי ֶאת ִַ /
Wאמרַ 6ב@)יִִ .הגְ ִ%יל ְיהֹוָה
6ל)/נֵנִ 6ר>ָהH .ז יֹ ְ
ִֵ -לא ְFח)ק ִEינְ 6
Hז י ָ
יאהדונהי לַWעֲ)Fת ִע ֵא ֶBWהִ :הגְ ִ%יל ְיהֹוָה יאהדונהי ַלWעֲ)Fת ִע ָ-נָ .6היִינ6
יקי ַ; ֶ>Wגֶבַ :הWְ ֹIר ִעי
ֲפ ִ
יתנW:ַ .6א ִ
6/בה ְיהֹוָה יאהדונהי ֶאת ְִ /ב ֵ
ְֵ Fמ ִחWיָ :
6בכֹה נ ֵֹFא ֶמ ֶַ ְ /Wה ָIרַעWֹ; .א ָיבֹא
ֵ ָ
ל) ֵיל ְ
ְ; ִד ְמ ָעה ְ; ִר>ָה י ְִקצֹWרָ :6ה ְ
ל)מר @ַ ִמ ְ/נָ)Cת מס' ִָ 8מיד.
יפי ַ
מ)ס ִ
ֹFא ֲא Oלָֹ -תWיוַ :ה ְַ -ה ְִ %רי ִ
ְב ִר>ָה .נ ֵ
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ִע ְניָ ִא=6ר ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ,ו ְִת67נ).
וְענְ ָ)8;ַ /רָהַ ;ְ ,ת ְמ ִצית
=6ר ָ
ֲ/ר לֹא ֵָ 8ע ֶשנָ Jנִ ְת ָEרִֵ /א ָ
ִמ ְצו)ת ה' א ֶ
ֶ
ְע ְנֶ )/דר ְ
ַה ִ6P7ר)/ .נֶה ֵמ ֶה ִא=6ר " ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה" ֶ/נִ ְכ ַ8ב ִא=6ר) ו ָ
Hחיו וְ ִֵ /חת
6כמ) ֶָ:/ת6ב" ,וְ ָהיָה ִא ָ;א ֶאל ֵא ֶ/ת ִ
ֲFה " ֵער וְ א)נָ"ְ .
ַמע ֵ
ֲ/ר ָע ָFהַ ,וֶ C
0ר ָצהַ .וֵCרַע ְ; ֵעינֵי ה' א ֶ
ְ
ָמת @ַ א)ת)" )בראשית ל"ח ,ט' י'(
יבת "@ַ" ָל ַמ ְדנֵ ַ@/ֶ 6ער ֵמת ְ; ֵח ְטא ֶ/ל " ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה"ֶ ,א ָBא ֵֶ "/ער"
6מ ֵת ָ
ִ
ָדיו" ,וְ א)נָ" נָס)ג ְלHח)ר ְ;ב)א) ַעל ָָ 8מר ְו ִֵ /חת ז ְַרע)
מ)ציא ז ְַרע) ְ;י ָ
ָהיָה ִ
יצד נִ ְת ָקְ ;ִ ֵCבנֵי יְה6דָה ַה ַ%ִ Pיק ,נ ְֶכ ֵדי
ֶח .וְ ִס ְEרָה ָלנַ 6ה)8רָה ֵַ :
ִמחָ #6לר ֶ
6ל ַי ֲעקֹב
יה6דה ְ
)ת ָ@רַ ַצ ַער ִל ָHבינֶ 6ה ָעו) וְ ָענְ  .)/וְ ֵאי ָס ֵפק ֶָ /
ַי ֲעקֹב ִ
Hבינ .6וְ לֹא ָחסִ 6מ ַָ /מיִ ַעל ַצ ֲערָ וְ גָב 6נְ ָפ)/ת ַעל ֵח ְטא ָחמ6ר זֶה .וְ לֹא
ִ
ֲFה זֶה ֵ:יוָ ֵֶ /ח ְטא זֶה
6פ ְר ָטה ֵמע ֶ
=6ריֵ ,
)8רה ְ; ִצ66י) ִH/ְ :ר ִא ִ
ִה ְס ַָ Eְ 8קה ַה ָ
ֲריכ6ת ַה)8רָה ְ; ִס6Eר
0חר ָ:ל א ִ
6מצ6י ְמאֹד .וְ ַה ְלוַאי ֶַ Bְ /
ָחמ6ר ְמאֹדָ ,
ָהר ָ;זֶה.
Hד ֶאל ִל;) ְל ִהֵ I
ִָ 8ה ָ
ֲFה זֶה ,י ֶ
ַמע ֶ
ָדיִ אֲס6רָהֶ ,א ָBא
ה)צ0ת ֶזרַע ַ;ַ C
ֲFה ֵער וְ א)נָֹB/ֶ ,א רַק ָ
ו ְִה>ֵה ִנ ְת ָ; ֵאר ִמ ַ-ע ֵ
ֶח ָה ִא ָ9הָ ,ענְ ָ )/מוֶת
ת) ר ֶ
ֶמת ַל ֶזרַע ָל ֵצאת ֵמ ַה@ֹB/ֶ 6א ְל ְ
ָ:ל צ6רָה ַה@)ר ֶ
ח)טא ְ; ֵח ְטא זֶה%ָ ,נִ י ִ%ינ) ַ; ָָ 9מיִ " ְִ :אי6B
Hמרֲ 6ח ַז"ל ֶַ /ה ֵ
ידי ַָ /מיִ ,וְ ְ
ִ; ֵ
ר)צח ָ;נָיו") .מס' נדה י"ג(.
6כ ֵ
ֲב)דה ָזרָהְ ,
ָע ַבד ע ָ
ע)בר ְH/ר
ֲרי ָז"ל) ,שער הכוונות דרושי הלילה( ַדע-ִ /ֶ ,י ֵֶ /
ְוזֶה ְלָ )/הא ִ
)ציאֲבל ַה ִ
ג)רי ָע ָליו .א ָ
ֲFי ָק ֵט ִ
יקי וְ ַנע ִ
ַ; ִ/י ;) ַמ ִִ I
ֲבר)תִ ,מ ְתל ְ
עֵ
א)ת Jנְ ָָ /מה ֵמע) ָל
ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +להָ ,ענְ ָ@ )/ד)ל ְל ֵאי ֵק:ִ ,#י ַמ ְמ ְִ /י ָ
ֲFה
6מ)ציֶ JHאל ְק ִל ַEת נֹגַ ,JוְHז ִמ ְת ַח ֵ;ר ָ;ַֹ : Jח ַמ ִIיק ֶא ָחד ְו ַנע ָ
ִ
ָה ֶע ְלי)
)ציא ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה @)רֵנִמ ָצאַ /ֶ ,ה ִ
א)תַ Jה>ְ ָָ /מהְ .
ְ; ִחינַת @ֶ 6א ָחד ֶאל ָ
ֲתיד)ת ָל ֵצאת ִמ ְֶ ;ִ 6>-ב ִחינַת ָ;נִ י,
א)ת ִט)Eת ֶ/ל ַה>ְ ָ/מ)ת ֶ/ע ִ
ֶָ /
ָח /וְ ֵא ֶ/ת זְ נ6נִ י
ְִֶ C/ת ָע ְרבְ +O ;ַ 6מHה ְוי ְִת ַל ְ;;ְ 6/ג6פ)ת ַה ַ>עֲ)Fת ִמ ַPד ַה> ָ
6כ ֵדי ְל ַת ֵָ 7ע)
9Oה ֶאל ַה ְ +OמHה וְ ַה)+ב ֶאל ָהרָעְ .
ִֶ 7ְ ;ַ /ל ָEה ,וְ ֶהחֱזִ יר ַה ְ7ד ָ
א)ת ַה>ְ ָ/מ)ת,
י/י ְל ָ
א)ת ַה@6פ)ת ַה ְֵ +מא)ת ַה ְַ -ל ִ; ִ
ָמית ָ
זֶה ָצ ִר ְי ִֶ C/
9Oה,
ַחזְ רֶ 6אל ְָ /ר ָ7ְ ;ַ /ֶ /ד ָ
א)ת ַה>ְ ָ/מ)ת י ְִב ְרחִ 6מ ָ 9וְ י ְ
ו ְַעל י ְֵדי כֵ ָ
0חת ְל ָה ִמית ַה@6פ)ת ָה ֵה/ֵ ,נִ ית ְל ַהחֲזִ יר
י ְ8ֵ /י ַָ6:נ)תַ ,
ְונ ְִמ ָצא ִֶ Pָ /ר ְ
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Oת ְקנִ /ָ 6וי OצְCרH/ְ :ִ 6ר ָ:ל
ַה>ְ ָ/מ)ת ָה ֵה ֶאל ַה ְִ 9כינָה ָה ֶע ְלי)נָה ְֶ C/
ע)ל ַה ֶIה ִH/ְ :ר ָ:ל ַה>ְ ָ/מ)ת.
0חר ָ ְ :יָב)אָ ;ָ 6
ַה>ְ ָ/מ)ת ,וְ ַ
)/הה ַעד
)%מה ָלזֶה ,וְ ה6א ִמי ִֶ /-ֵ /ַ -ְ /מ ָ+ת) וְ ֵאינ) ֶ
0חר ֶ
@ַ יֵָ /ע) ֵ
)Cצא)ת ְל ַב ָָ +לה0 ,
א)ת ִ6C/רֵי ַה ִ)E+ת ַה ְ
6מ ָ
ַמרֵיֵ ,
ְֵֶ C/צאָ: 6ל ַה ִ)E+ת ְלג ְ
יקי
ָאי ֵמ ֶה @ַ ַ ֵ:מִ ִI
)לידִ ,ע ָ:ל זֶה נִ ְבר ִ
ַעל ִEי ֵֶ /אינָ ְרא6יִ ְלה ִ
)ציאיקי ֵאִ 6Bמ ָה ִאיַ /ה ִ
)Cצ ִאי ַמִ ִI
ָעי .וְ דַע:ִ ,י ְ:מ) ְֶ /
יתי ר ִ
6מ ְִ /ח ִ
ַ
;)רHה ַמ ִִ I
ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ְ;לֹא ִא ָ9הָ ְ :ָ ,ה ִא ָ9ה ְ
יקי ְ;לֹא ִאיַ ) ./עד
ָ:א ְל)/נ)(.

ָ;/ֶ 6@ /ל ַמ ִIיק ַעל
וְעו) זֶה )/נֶה ִמ ְ0/ר עֲו)נ)ת:ִ ,י @)רֵ ְִֶ C/תל ֵ
ֶוהֱי)ת ָ
וְט)ר ִדי
יקיְ ,
א)ת ַה ִ)E+ת ֶָ /ה ְפכְ 6ל ַמ ִִ I
6/רי ;) ָ
0חר מ)ת) ְק ִ
6ל ַ
ַה ִEָ +ה ְ
80ה ,וְ ֵאי ֵקְ #ל ִס ְבל) ַעד
Hבינָ 6
Hמרָ ִ
6מ ִרי ְ; ְ
ִ=6רי ָק ִ/י ָ
א)ת) ְ;י ִ
@6פיָ ,צ ִר ְי ְ/נֵי ס6גֵי ִ.678
א)ת ִ
ֶָC/מ6תָ 6
א)ת
6ל ַב ֵָC/ֶ /7מ6תָ 6
ל)מר " ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה" ְ;כָל ַל ְילָהְ ,
אַ .
יקי) .נמצא לעיל ד כ"ה(
ַמִ ִI
צ6פי:ְ ,דֵי ְלנַ)7ת נ ְַפִ )/מ ֶֶ :ת ַה ֵח ְטא
0ר ָ; ָעה י) ְר ִ
בָ .לצ/ְ 6מ)נִ י וְ ְ
ָבר
ָ/י ָק ִ/י ְֵ :די ְל ִה ְתנַ)7ת .ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַהָ %
ֵ ָל ֳענ ִ
6לז ְַכ ָכֹB/ֶ ,Jא ְִ 8צ ָטר ְ
ְ
פע ִמי ולכתחילה יעשה אות
0ר ַ;ע ָ
ִ 7ְ 8רבינו הרי"ח זצ"ל ,לָצְ 6
ֶס,
בימי שני ,חמישי ,שני ,חמישי ,רצופי .ו ְִל ְפ)%ת שאר ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ְ;כ ֶ
ָקה ַלעֲנִ ִCי) .ולדעת הר' יהודה פתייא זצ"ל מי שאינו יכול לצו
ָת ִל ְצד ָ
ִֶ /י> ֵ
ד' פעמי ,יצו יו אחד בלבד ע פדיו(.

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
ָבי.
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצִ 6מ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י ֶIה.
י) ִל ְפנֵי ַה )Pי ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
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ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .ה ֱעוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ /ִ .6ח ְתנ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ַפינ 6נ ְִמ ְצאַ% 6
יתי ְל ַח ֵ;לְ ;ִ ַ@ ,כנ ֵ
6ברָאנַ 6מ ְִ /ח ִ
ֵזרַע ק ֶֹדְ /ל ַב ָ+לָה ָ
ַחִ ,ל ִ;י
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֶה ְמנ ֵ
נְקִCי ְו ִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
נ ְַפ)/ת ֶא ְבי) ִני ִ
ָ/ע רָע:ִ ,י @ְ מ6ל יָדָיו
ֵיה ,א)י ָלר ָ
יה ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ
)תי ָ ִ
ֲת ְענ .6וְ ַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֵע ֶFה ל)ַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ַ
יָ
ֱמת
ְ80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ָע ִָ F
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְד ֵרי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;)ל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
יֵ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ֹא8יו.
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ַחט ָ
ֹאמר נ ַֹסח זֶה ֶ/ל ַק ָ; ַלת ַה ַ8עֲנִ ית ִל ְפנֵי ְֶַ C/סֵC
ְ; ִמנְ ָחה ְֶ Bִ /פנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ
ע)Fה
ֹאמר " ֶ
0חר " ֱאל ַֹהי נְ צֹר" ִל ְפנֵי ֶַ C/
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה" ,א) ַ
ִ; ְרַ:ת " ֵ
ֲמי ָדה
ֲבל ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ְ; ָָ /עה ִֶ /ה ְת ֵַBEל ע ִ
ֲמר) ,א ָ
ָ/ל)"ִ .א לֹא א ָ
ֶח ָ/ב ל) ְַ :ק ָ; ַלת ֲַ 8ע ִנית.
) ְ/מ)נֶה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחהָ ,צ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת:ִ ,י נ ְ

ְוזֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי),
אתי
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ו ְַעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
ִמ ְִ /ק ַ
6בי
6ב ְפרַט ַ;עֲ) ֶזרַע ְל ַב ָ+לָה ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ָמי ַה ְ; ִרית ִ
ְ; ָכל ְEג ֵ
ר6טה
0פ ִריָ Eְ /
א6כל ְל ִה ְת ַע>)ת ְְ /ֶ :
ֲח ִרי ,וְ ִא לֹא ַ
@6לי א ֵ
ְ; ִג ְל ִ
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וְל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע)
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ֲַ 8ענִית א6כַל ֶל ֱאכֹל ִ
ִל ְצ ָד ָקה ַוא ַ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ8ֵ 8ִ /ֶ 6
ְ:לָל ,וִ ִ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י".
6/ב ִתי וְ ַת ֲע ִנ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶי ְ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ִלי ַֹ :ח ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל ָ>ה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר ְוי ְ
ֹאמר מיד קבלה זו ויסיימנה לפני
ְַ Cת ִחיל ַה )Pמעט לפני השקיעה .וי ַ
השקיעה.

ֶי ְ; ַתעֲנִ ית ְ;זֹאת ַה ְַ Bי ָלה ,JBָ :O
ָמיֲ ,הרֵינִ י ֵמ ַע ְכ ָ/יו ְל ָפנ ָ
ִר;) ָהע)ל ִ
ָביֵ :ְ ,די ְל ַת ֵַ 7מה
6ל ָמ ָחר ָ:ל ַהֵ )Cמעֲל)ת ַה ַַ 9חר ַעד ֵצאת ַה):כ ִ
ְ
יתי
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ח)ת ָמא ְַ %מ ְל ָ:א ,א ֶ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ְ; ִרית קֹדֶָ /
ֶEָ 9ג ְ
ָדיִ ַעל י ְֵדי רֹק
ֲ/ר ִמ ְַ /מ ְ8ִ /י ַ;ַ C
6פ ְַ /ע ִ8י ְ; ַה ְָ /ח ַתת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ,א ֶ
ָ
יתי
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אתי ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ַ-ָ :ה ְָ Eע ִמי .וְ גַ א ֶ
ה)צ ִ
ְ 6:ו ֵ
ו ְִח ְ
ֲברָה.
ְֲ /ב ִ8י ִֶ /ה ְר ַה ְר ִ8י ַ;ע ֵ
ה)צ0ת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ַעל יְדֵי ַמח ַ
6פ ְַ /ע ִ8י ְ; ָ
ָ
ַ:נִי
ֲב)תינ8ְ /ֶ ,6ז ֵ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
וִ ִ
ֶיִ ) .א ִמ ְת ַכוֵו
ְו ִת ִֵ 8לי ַֹ :ח וִ יכֹ ֶלת ו ְֵעזֶר ַו ֲה ָכנָה ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:רָא6י ְל ָפנ ָ
6ברֹב
ס)ג ַריִיְ ) .
ת) ַה ְ
י)סי גַ ִענְ יַ זֶה ְֶ /ב ְ
0ר ַבע ְפ ַע ִמי ִ
ַל ַע)Fת ִתק 6זֶה ְ
מ6כ ְל ִה ְת ַע>)ת
0ר ָ; ָעה וְ ֶע ְִ Fרי ָ/ע)ת ֲֶ /אנִ י ָ
י ְַ 8חֹ/ב ִלי ְ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
ַרח ֶ
6ל ָמ ָחר ָ:ל ַהָ: ,)BO: )Cל ָָ /עה וְ ָָ /עה ֵמ ֶה ְַ :תעֲנִ ית
ֶי ַ; ַBיְלָה ַהֹIאת ְ
ְל ָפנ ָ
ֵ /6ל ִמי(.
צ6פי ְ
ָמי ְר ִ
0ר ָ; ָעה וְ ֶע ְִ Fרי י ִ
ֵיתי ְ
6כ ִאִ 6Bה ְת ַע> ִ
י) ֶא ָחד ֵָ /לְ .

ַמ ִ8י ְ;א)ת
POה ְל ָפנֶי ָ ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9ג ְ
6מר ֶ
;Oל ְ
יתי ָח6/ב ְ 6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ֲַ 8ע ִנ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י וְ ִה ְר ַה ְר ִ8י
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ח)ת ָמא ְַ %מ ְל ָ:אַ ;ְ ,מה ֶָ 9ח ָט ִ
ְ; ִרית ק ֶֹדָ /
ַמ ִ8י
6פג ְ
ֲFה ְ; ָי ַדיִ ַ-ָ :ה ְָ Eע ִמיָ ,
ְַ /ח ִ8י ֶזרַע קֹ ֶדַ ;ְ /מע ֶ
א6פי ,ו ִ
ְ;נִ ִ
ַמ ִ8י ְEגָ ִו ִירי ָדה ַ; ֵ9מ)ת
ַמ"ח ֵא ָב ִרי ְו ָָ /ס"ה ִ@ ִידי ֶ;ַ /יְס)ד ,וְ ָגר ְ
ְ;ר ַ
@6לי ֶָ /ע ְברH ,6נ ִֹכי
6בגִ ְל ִ
6פרָט6ת ְ; ִג ְל@6ל זֶה ְ
ד)/י ִ; ְכ ָלל6ת ְ
ַה ְִ 7
יה
;ֶ /6
6מ ְל ֵ
וְר6חי ְו ִנ ְָ /מ ִתיַ ,
יתי ,וְ כָל ַה ָ; ִאי ִמ ְָ 9ר ֵ/י נ ְַפ ִ/י ִ
וְ0נְ ֵ/י ֵב ִ
6מ ָ:ל ְִ Eר ֵטי
ֲָCFהִ ,
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ר)בי ָל ֶה ֶָ :ְ -ִ /לל6ת א ִ
ְו ַה ְִ 7
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת
ֲלה ְל ָפנ ָ
ֲָCFה .וְ ַיע ֶ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
אִ
ָת ָ;ַ ,עֲב6ר ִַ 678ה ְEגָ
ָה ְרא6י)ת ְל ַכַ ;ְ ֵ6ת ֲע ִנית זֶה ֶֶ /א ְת ַע>ֶה ְ; ֶע ְזר ְ
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ַמ ִ8י ְ; ַה ְָ /ח ַתת ֶזרַע ְל ַב ָָ +להְ ,וי ְִפ ַעל ַ8עֲנִ ית זֶה ֶֶ /א ְת ַע>ֶה
ֶEָ /ג ְ
ִיח)ח ְל ַמ ְע ָלה,
ֵיח ַה> ַ
ֲלַCת ר ַ
0חר ע ִ
ֲ/ר י ְִפ ַעל ַ
BOת ַה ְָ 7ר ָ; א ֶ
ָת ָEְ ,ע ַ
ְ; ֶע ְזר ְ
ֶH/ז י) ֵרד ֶַ /פע @ָד)ל ִמ ְַ Bמ ְע ָלה ְל ַמ ָ+הַ :ֵ ,על י ְֵדי ֲַ 8ע ִנית זֶה ֵירֵד ֶַ /פע
ִיהא ַר ֲעוָא
9Oה .ו ֵ
@ָד)ל ִמ ְַ Bמ ְע ָלה ְל ַמ ָ+הַ ,עד ס) ַה ְַ -דרֵג)ת ֶ7ְ ;ַ /ד ָ
Oק ִביֵ /ֶ ,ה ס)ד ְ/נֵי מ"ב,
6מיִי נ ְ
כ6רי ַ
ְת ְ7נ 6וְ י ְִת ַעַ 6Bמיִי ְִ %
ֶO C/
ְת ְ7נ6
יהא ַר ֲעוָא ֶO C/
ק)מ ָה ֶע ְלי) ְל ַמ ְע ָלה ָ:רָא6י ָל ֶה .וִ ֵ
ְוי ְִת ַעְ ;ִ 6Bמ ָ
יהי נ ַֹע 0דֹנָי
0ח ָה"עֵ /ֶ ,ה ִמ ְס ָEר ָפ"ד .וִ ִ
א)ת)Cת ְ
0ר ַ;ע ִ
ְוי ְִת ַעְ 6B
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נֵה:6
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית י ְִ8ַ /דֵל ִל ְלמ)ד ִמ ְ/נָי)ת ְל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא ְל ַק ָ -עמוד
ַ;א) .נמצא בזוהר פ'
ְ (660וי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י .וְ ִא ְ%רָא ר ָ
יח ֶא ֶב
ַ:/ְִ C/ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת)ַ ,י ִ> ַ
מ)עד ְל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת(ְ .
יאי ֵ
נשא ,ובסדר ְק ִר ֵ
ע)לה
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע וְ ַהַ:ר ,וִ ַ
ָהר ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב .ו ִיֵ I
ְ; ִג ַ
ל)מר " ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה" )נ ְִמ ָצא
ילה.
לעיל עמוד ִ (47מילָה ְ; ִמ ָ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ִא ֶא ְפ ָ/ר ַל ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה
ִמ ְַ Fער ִע ִIי ְ; ָכל זְ ַמ ַה ַ8עֲנִ ית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ֹאמר:
ְ;י) ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹהי ָ ו ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ

74

תפוחי

שדי

ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ /ִ .6ח ְתנ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ַפינ 6נ ְִמ ְצאַ% 6
יתי ְל ַח ֵ;לְ ;ִ ַ@ ,כנ ֵ
6ברָאנַ 6מ ְִ /ח ִ
ֶזרַע ק ֶֹדְ /ל ַב ָ+לָה ָ
ַחִ ,ל ִ;י
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֶה ְמנ ֵ
נְקִCי ְו ִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
נ ְַפ)/ת ֶא ְבי) ִני ִ
ָ/ע רָע:ִ ,י @ְ מ6ל יָדָיו
ֵיה ,א)י ָלר ָ
יה ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ
)תי ָ ִ
ֲת ְענ .6וְ ַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֵע ֶFה ל)ַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ַ
יָ
ֱמת
ְ80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ָע ִָ F
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ְקחִ 6ע ֶָ -כ ְָ %ב ִרי וְ 6/בֶ 6אל יְהוָהִ ,א ְמרֵ 6א ָליו ָ:ל ִMָ 8א ָעוֹ וְקַח
6מWיְהוָה ַמֲ Wענֵה
ט)ב  W6נְ ַָ Bְ /מה ָפ ִרי ְָ Fפ ֵתWינְ Z6לָ Hד ַמ ַWע ְר ֵכי לֵבֵ ,
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָZW
ָל ֲ Z)/Wאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8חִ ,
)יהוה( יחיד האציל וברא הכל) .אהיה( אי המחשבה יכולה השיגו.
)יאההויהה( יאיר את הספירות העליוני ואי יכולי הסתכל
הארתו) .יהוה( יחיה הכל ומכלכל הכל) .אדני( אי דבר נגדו
יתחשב) .יאהדונהי( ְיהֹוָה אמת המקיי דבריו ,וכל נשמות
הברואי יהללוהו) .יאהדונהי( ְיהֹוָה אלהינו העוזר דלי ומקב#
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נדחי הכל יודוהו) .יאהדונהי( יתבר אלהינו הקורא דרור ומתיר
נאסרי המניח יגיעי) .יאהדונהי( ְיהֹוָה אתה העונה דורשי
ושומע נאקת הצמיח ישועת) .יאהדונהי( ישראל אביונ הוגי
דברי ,ודברי נפלאות העצומי יגידו) .יאהדונהי( יסד אריאל
הק דביר והר ניס הכל ישבחו) .יאהדונהי( ישראל אשר הוגי
דת ותורה נהל הושיע ישר) .יאהדונהי( ְיהֹוָה ארומימ
החייתני ,דיליתני וגדלתני נשאתני הראני ישע.
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /לה ה6א ֵַ /ח;".6
ֹאמר ַ; ַק ָ/ה ז) ֶ/ר ֵ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

חי בורא ויוצר .חנני ברחמי וחסדי .חכמה בינה ודעת .חכמני
בתות והבינני .חזקני במצוותי ושגבני .חייני בצדקת וזכני.
חזקני בנפש ובגו .חבקני בימינ ושמחני .חנני בטוב ורצונ.
חיי בני ומזונות) .ראשי תיבות יהוה( ְיWהֹוָה יאהדונהי הגדול הגבור
והנורא .חזק ברית ונשאהו .חיה ברית ונשאהו .חזקהו באורותיו
ועטרהו .חברו בביתו ונוהו .חילו בר ואמ .#חו בניצוצותיו
ולקט .חלצ ברר ונק .חזק ברכ והעל .חבב בנ ויסד.
)ראשי תיבות יהוה( יחיד הנסתר ונעל המיוחד .חיינו בחסדי
וימלאו ,חדרי בדעת ויתרבו ,חסדי ביסוד ומלכות .חיינו בחכמה
וימשכו ,חיי בישראל ויעקב .חיינו בחכמה וימשכו ,חיי בלאה
ורחל .חזק באורות וכלי .חזק בפנימיות ובחצוניות .חזק
בפנימי ומקי ,חזק ביושר ועגולי .חזק בכללות ופרטות,
חזק בטעמי ונקודות .חזק בתגי ואותיות .חזק בע"ב וס"ג.
חזק במ"ה וב" .חזק בנימי ויוס .חיה בנימי ויוס .חנ בכתר
וכללותו .חנ בחכמה ובינה .חנ בדעת וכללותו .חנ בחסד
וגבורה .חנ בתפארת וכללותו .חנ בנצח והוד .חנ ביסוד
ומלכות.
אורות בינה גלויי יאירו תו צנורותינו.
קדושת רישא עילאה שהוא טמיר נשיג.
נשיג גדלות דעת יהיה כולו של.
יה:
ב6ר)ת ָ
ֶ
יקי ְִ 8קנ@ְ 6
ָחל ַצ ִִ %
ט)בה ר ֵ
ְ;רָ 6כה ָ

)אב"ג ית"(#

)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
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)חק"ב טנ"ע(
ִח ִBינִ 6ק ִ6ינְ ;ִ 6ר ַכת טעמי נקודות עלינו.
)יג"ל פז"ק(
יהיה גדלות לאור פרצו זעיר ָקד):/
)שק"ו צי"ת(
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;ל .ויתייחדו צדקה יסוד תפארת.
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
)אב"ג ית"(#
ד)לי י ִָאיר ְִ 8פ ֶארֶת ַצ ִ%יק:
ֲס ִדי @ְ ִ
ָ>Hא ַ;ח ָ
)קר"ע שט"(
ִק ִ6ינְ 6רצ) ֶע ְלי) ֶ/ל ְט ָע ִמי נְ ק6ד)ת:
)נג"ד יכ"ש(
ֶתר ֶֶ Bָ /ה:
י/6לַ ֶ :
)%די ְ
ַדל6ת ִ
נ ְַקֶ6ה @ ְ
)בט"ר צת"ג(
יה:
ב6ר)ת ָ
ֶ
יקי ְִ 8קנ@ְ 6
ָחל ַצ ִִ %
ט)בה ר ֵ
ְ;רָ 6כה ָ
)חק"ב טנ"ע(
ִח ִBינִ 6ק ִ6ינְ ;ִ 6ר ַכת ט)ב נ ַֹע ֶע ְלי):
)יג"ל פז"ק(
ע6לת זִ 66ג ָקד):/
י ְִת ַמ ְ8ק@ְ 6ב6ר)ת ְלע)רֵר ְַ E
)שק"ו צי"ת(
ימי:
ְִ /ביל קֹ ֶד /וִ יס)ד ַצ ִ%יק י ְִהיִ 8ְ 6מ ִ
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6פנָיו ְל ַצד ַמ ְערָב
ָח ָ
ָעמ)ד י ֵ
ְ0ר ַ;ע ַתעֲני)ת וְ י ַ
י ִַקח ְ;יָד) ִפ ְדי) ְ/מ)נִ י ו ְ
ְוי ַ
ֹאמר .

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
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ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
אתי ז ְַר ִעי ְל ַב ָָ +לה ,וְ ַע ָ8ה אֲנִ י ;)/
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִ י ֵמע ַ
ֲFי O
ִמ ַ-ע ַ
)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
ֶי ֵמע ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְס ָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
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י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְויָדַ 6ע
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ר ִח6-
6ר ִחְ ,6-
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחְ 6B
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחְ ,6Bל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
0ר ָ; ָעה
ָקה ְ8מ6רַת ְ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצד ָ
י ְִFר ֵ
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
/6מ)נִ י י) ֶ/ל ַ8עֲנִית ֶַ /חָCב ֲאנִי ְל ִה ְת ַע>)ת ,וִ ִ
ְ
6רצ6יָה
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֲב)תי ְֶ 8ִ /היֶה ח ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
0ר ָ; ָעה
ֵיתי ְ
ָקה ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ָ/ת ָמע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצד ָ
ֶי ַה ְפר ַ
ְל ָפנ ָ
ד)/י ַ;עֲב6ר
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ַמ ִ8י ִ; ְֶ /
צ6פי ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
/6מ)נִ י י) ְר ִ
ְ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ְ; ִרית
6ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ה)צ0ת ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָָ +להְ ,
ָע) ָ
0ר ָ; ִעי
אתיִ וְ ְ
ַמ ִ8י ְ; ָמ ַ
6ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
קֹדֶ /ח) ָת ָמא ְד ַמ ְל ָ:אְ ,
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ֲמ ָ9ה @ִ ִידי ֶ;ַ /יְס)ד:ִ ,י כֵ
/6לֵֹ /מא)ת ְו ִ9ִ /י ַוח ִ
/6מֹנָה ֵא ָב ִרי ְ
ְ
ֶי
ֲלה ְל ָפנ ָ
ָאל ִל ְפד)ת ְ; ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ יתְ ,ו ַיע ֶ
ֲב ֶדי ָ ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
י ְָסדָ 6לנ 6ע ָ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6י ְ; ִת 67זֵהִ .ו ִ
יהי
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננֵה :6וִ ִ
6מע ֶ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינָ 6
ָדינ6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינָ 6
ְ ):ננֵה:6
ַח ָע ַלי
ֲב)תי8ְ /ֶ ,ר ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
וִ ִ
ֲ/ר ִה ְב ַט ְח ָ8נַ 6על י ְֵדי
ָבר א ֶ
י ו ְַק;ִ ֶCי ַהָ %
ֲס ֶד ָ
6ברֹב ח ָ
ֲמי ָ ְ
ְ;רֹב ַרח ֶ
ְְ /עיָה ח)ז ְָ Hָ:מ6ר0 :ל ִ8ירָא ִ:י ִע ְH ָ -נִ י0 ,ל ִ8ָ /ְ 8ע ִ:י אֲנִי
יַ
80ה ָ8גִ יל
ימי ִצ ְד ִקיְ :ו ָ
י ִ; ִ
י ֲ 0עז ְַר ִתי ָ ַ 8ְ 0מ ְכ ִת ָ
י ִא ְַ -צ ִָ 8
ֱאל ֶֹה ָ
ָאל ְִ 8ת ַהָBל.
ַ;יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְקד) /י ְִFר ֵ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ֹאמר ִמזְ מ)ר
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ַָ 8בה ֶ/ל הס"ת ְ
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ל ֵ
ָ ַיע ֶ
0חר ְ :
ַ
6פס6ק ֶא ָחד ֵמָ>Hא ְבכ ַֹח.
ְל ָדוִ ד ָ

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַו ְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
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)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
י)ס ַה ַ%ִ Pיק זיע"א
ֲמ ָ9ה נֵר)ת ִל ְכב)ד נִ ְַ /מת ֵ
0חר ָ ְ :י ְַד ִליק ח ִ
ַ
מ)עד ְל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת
יאי ֵ
ס6קי ַה ָת ָנ" ַה> ְִד ָEס ְב ְק ִר ֵ
י ְִל ַמד ְ; ֶמ ֶַ ְ /הי) ְֵ E
) ְ
נִמ ָצא בעמוד ( 608
ז6טא ) ְ
%0רָא ָ
נִמ ָצא בעמוד ְ (575ו ַה ְִ 8ה ִBי  ,)BO:וְ ְ

ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲאב ַֹתי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ @ָל6י וְ י ַ
ֲמימ6ת
א)ת ַ;ח ִ
יתי וְ ִה ְר ְַ 8ח ִ8י ָ
ָמי ְ; ַתעֲנִ ִ
ֶי ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ַב ִ8י ְל ָפנ ָ
ִֶ /ה ְקר ְ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
@6פי ,וִ ִ
ח6ל ַ/ת ִ
ְ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲאב ַֹתי
יתי
Oצה ְל ָפנֶי ָ ֶח ְל ִ;י ְו ָד ִמי ְֶ ִ>/ת ַמ ֵעט ְ; ַתעֲנִ ִ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ֶ/י ְֵהא ָח6/ב ְ
נ6ק ִבי ֵֶ /ה
6ב ַמיִ ְ
6%כ ִרי ְ
ַמ ִ8י ְ; ַמיִ ְ
6בְ ,)Cל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ַ; ְַ Bי ָלה ַ
ס)ד ְ/נֵי ִמ ְס ַEר מ"ב ,וְ י ְִת ַעְ 6Bל ַמ ְע ָלה ַ; ָ-ק) ָהרָא6י ָל ֶה ִ:י כֵ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ע)לה ִמ ְס ַEר ְ/נֵי מ"ב .ו ִ
ֵח ֵל"ב ֶָ "%
ִַ /ֵ ;ְ ְ /ֵ -ה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ֵה ִהי" ָהע)לֶה
ֲב)תינ/ֶ 6י ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
א)ת)Cת ֶַ ;ַ /ֵC/ה ַו ָי"ה
/6מ)נִ י ִ
0ר ָ; ָעה ְ
ֲ/ר ַ; ְַ -לכ6תְ ,
ִמ ְס ַEר ֶ;" א ֶ
ַ ;6ה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי
6ב ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָהע)לֶה ָס"גַ ,
ְִ %מ6Bי ָהע)לֶה ָע";ַ ,
/6מ) ִני
0ר ָ; ָעה ְ
6ב ִמ6Bי ְִ %מ6Bי ֶֶ Bָ /הְ ,וכָל ֵאָ 6Bה ְ
ע)לה ָמ"הְ ,
ָה ֶ
ֲקרֶת ַה ַ;יִת ִֶ /היא א)ת ֵה"ה 0חֲר)נָה
ִ/ְ -כֶ 6אל ַה ְַ -לכ6ת ע ֶ
א)ת)Cת י ָ
ִ
0ח ָה"ע ֵֶ /ה
א)ת)Cת ְ
0ר ַ;ע ִ
ְת6קנְ 6וי ְִת ַעְ 6B
ֶַ /ֵ ;ְ /ה ַו ָי"ה ,וְ גַ י ְ
ֲמ ָ9ה ְ@ב6ר)ת ֵֶ /ה
ֲס ִדי ַוח ִ
ֲמ ָ9ה ח ָ
ית6קנ 6וְ י ְִת ַע 6Bח ִ
ע)לי ָפ"ד ,וִ ְ
ִ
נ6ק ִבי:
6מְ ִC
ַמ%ְ ִCכִ 6רי ַ
6ל ַמ ַע
ד)/ה ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
6ל ַמ ַע )8ר ְ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה ע ֵ
ֲו)נ)תי
ֹאתי ַוע ַ
ַEר ְלכָל ַחַ +
6תכ ֵ
י ו ְִת ְמח)ל ו ְִת ְס ַלח ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ַ8י
ֲ/ר ִעִ 6
6ת ַת ֵֶ 7את ָ:ל א ֶ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ְ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ְ
9Oה
)Pצי ַה ְקד ָ
ַ7ט ָ:ל נִ ֵ
6תל ֵ
ַמ ִ8י ָ; ֶה ְ
ְו ָה ֵאר ָ:ל ֵ/מ)ת ַהֹ7דֶEָ /ֶ /ג ְ
יתנ) ָה ִרא )/וְ לֹא ִיַ%ח ִמ ֶ 6>-נִ ָ%ח .א)ר
ֲ/ר ְִַ IEר ִ8י ְויָ6/ב ַהֹ:ל ְל ֵא ָ
אֶ
6לי ְִ/רֵי ֵלב ְִ Fמ ָחהַ ,ק ֵ;ל ִר>ַת ַע ְFָ ,ָ -גְ ֵבנַ 6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
ז ַ
ַ%ִ Pיק,
ָר6ע ל ַ
)קר"ע שט"(ָ>H .א ְבכ ַֹח ֵ) /קר"ע( ֶה ָחת;ְ 6ס) א)ר ז ַ

תפוחי

שדי

81

 ,JBOוְ כָל ַה ִ)E+ת ְֶָ C/צאִ 6מ ִֶ>-י ְל ַב ָָ +לה ֵ;י
ְקרַע ַמ ְמ ֶל ֶכת ָה ִר ְָ /עה ָ :
6בי ְ; ֵמזִ יד ֶֹB/א ִ; ְמק) ִמ ְצוָהְ ,בכ ַֹח
6בי ְ;רָצ);ֵ ,י ְ;)/גֵג ֵ
ְ;א)נֶס ֵ
ת) ִע ְמ ֵקי
ֲ/ר ְ; ְ
9Oה א ֶ
ֶטע נִ)Pצ)ת ַה ְקד ָ
ֵ) /קר"ע( י ְִהיֶה ָע ָקר ַל ֲעקֹר נ ַ
ְה>ִ צ)צ)ת
י)ר ֶֶ 6>9אל ,ו ַ
יא>) 6ר"ת חב"ו( ִמ ִ; ְטנ) ִ
ַה ְק ִל)Eת ַחיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶ
ַ )8ה ְק ִל ָEה ְו ַלעֲל)ת ַעד ַצ ִ%יק
ר)ח ִמ ְ
ד)/י ֵה ָ-ה ַיעֲָ 6Fע ַר"ק ִל ְב ַ
ַה ְק ִ
0דרַת ִָ Eני
ְָ /מה י ְַק ֵ;ל ָש"ע א)ר)ת וְ ְ
ַק" ַע נ ָ
ע)ל ִ:י ה6א ר ִ
יְס)ד ָ
ָבר רָע
מ6צאת ְונ ְִט ֶהרֶת ִמָ:ל ָ %
ד)/ה ִהיא ֵ
ֶפַ /ה ְק ָ
ְה> ֶ
ָה ֶע ְלי) ִני ,ו ַ
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה ַצ ִ%יק וְט)ב ל)ְ ַ@ ,יהֹוָה י ִֵַ 8ה)+ב
ְו ֵת ָע ֶFה ט)בְ ,
)%ר ֵ/י י ְ
ְב6ל ,Jנָא ִג;)ר ְ
0ר ֵצנ 8ֵ 8ִ 6י ָ
ְו ְ
ִח6ד ָ ְָ :ב ַבת ְָ /מרֵ )נג"ד יכ"ש(
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמיָ: ,ל ָEס6ק ִ; ְפנֵי ַע ְצמ):
ס6קי ֵא/ְ 6Bמ)נִ י ְו ְ
ֹאמר ְִ E
י ַ
ֹח ָמ ָצא ֵח ְ; ֵעינֵי ְיהֹוָה יאהדונהי.
וְ נ ַ

ֶ ֶע ִדי.
ָא ְעד ְ
וֶ
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה.
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
א)ר ז ַ
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /לה ה6א ֵַ /ח;"6
ֹאמר ַ; ַק ָ/ה ז) ֶ/ר ֵ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

א)ר)תיו וְ ַע ְטרֵהַ .6ח ְ;ר)
ָ
ֵָ Fאהַ .6חז ְֵקנ;ְ 6
ְי)צרַ .חֵIק ְ; ִרית ְונ ְ
ַחי ;)רֵא ו ֵ
נִצ)צ)תי ו ְַל ְק ֵטָ .ח ְט ֵפ ָ; ְר ֵכ
ִ
ְ .#-0חֹ ְ;
ֵ ו ֵ
ְ; ֵבית) וְ ָנוֵהֵ .6חיל) ָ;ר ְ
ֲלַ .ח ְ; ֵב ְ;נֵ ְוי ְַס ֵ.%
ַַ .7ח ְל ֵצ ָ; ְר ֵכ וְ ַהע ֵ
ְונ ֵ
)9ב ִבי:ִ .י ְל ָ ִמ ְEַ /ט ַה@ְ OאָBה
קֵֹ @ 6אל ַה ָ7ד)6 /גְ 0ל ֶאת ַה ָ;נִ י ַה ָ
ֲס6רי
ֲס6רי ְַ Eקח ק ַֹחֱ .אמֹר ַלא ִ
ִל ְקנ)ת .קְ 6קרָא ִל ְ/ב6יִ ְ%ר)ר וְ ַלא ִ
ֲ/ר ַ;ח ִֶֹ ְ /ה@ָל:ִ .6י כֹה ַ
ְצא 6וְ ַלא ֶ
Hמר ְיהֹוָה יאהדונהי @ַ ְִ /בי ִ@;)ר
Hריב ְו ֶאת ָ; ַני ְִ Hנ ִֹכי
יב ְ Hנ ִֹכי ִ
ִֵ -לטֶ .את י ְִר ֵ
ק)ח ָע ִרי #י ָ
6מ ְל ַ
7Oח ַ
יַ
ָ ַחי Hנִ י נְ Oא ְיהֹוָה
נִק ְ;צ;ָ 6א 6ל ְ
ְ BO
6ר ִאי ָ :
יעִ Fְ .אי ָס ִביב ֵעי ַני ְִ ְ
א)ַ /
ִ
ג)אל ַה ָ7ד)/
6ת ַק ְִ /רי ַBָ :ַ :ה .קֵ 6
ֲדי ְִ 8ל ָ; ִ/י ְ
:ַ BOע ִ
יאהדונהי ִ:י כ ָ
ֲ6/קי
Hמר ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ע ִ
ע)/ק:ִ ,י כֹה ַ
ְו ַה ֵPל @ָז6ל ִמַCד ֵ
יה ֶהחֱזִ יקֵ ;ָ 6מאֲנ6
)/ב ֶ
6בנֵי יְה6דָה י ְַח ָ%יו ,וְ כָל ֵ
ָאל ְ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
יב
ְַ /ל ָחֲ ֹ@ .אלָ ָחזָקְ ,יהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְ/מ)ִ ,ריב י ִָריב ֶאת ִר ָ
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)אל ְ '6ל ֵָ /בי ֶפ' ַ/ע )ר"ת גו"( ְ; ַי ֲעקֹב ,וְ ָ/בָ 6בנִי
6בא ְל ִצ )Cג' ֵ
ָ
א)ת ַמ ֲחלָצ)ת.
יה וְ ַה ְל ֵ;ָ /
ֲל ֶ
)Pאי ֵמע ֵ
ָדי ַה ִ
ִל ְגבָ 6ל וְ י ִָסירַ 6ה ְ;ג ִ
וִי Oק;ָ ָCנִ 6מ ְקרָא ֶ:ָ /ת6בִ F)F ,
FHי;ַ Fיהֹוָה יאהדונהי ָ8גֵל נ ְַפ ִ/י
ֶח ָת ְי ַכ ֵה ְֵ Eאר
ָקה י ְָע ָטנִי ָ :
ֶ/ע ְמ ִעיל ְצד ָ
י ִ>/י ִ; ְג ֵדי י ַ
ֵ;אל ַֹהי ִ:י ִה ְל ִ; ַ
BOה ְקנֵה
6ל ָ ַה ְ@א ָ
@)אל ְ
80ה ַה ֵ
ג)אל ָ
ג)אל ֵ
ג)אל ֵ
יהֵ .
ֵל ָ
ֲדה כ ֶ
ו ְַכ ַBָ :ה ַ8ע ֶ
Hמר ְיהֹוָה יאהדונהי 6/ב6
ֱסי:ִ 6י כֹה ַ
ָפי ָ ֶיח ָ
6בנֵי ָ Hד ְ; ֵצל ְ:נ ֶ
ָל ְְ ,
ְת ָEְ 7גַ ֵח ְטא
ִיהא ַר ֲעוָא ֶO C/
יכ :ו ֵ
6/ב)ת ֶ
ֵ
)/ב ִבי ֶא ְר ָEא ְמ
ָ;נִ י ָ
נ6ק ִבי ְִ %בינָהֵ /ֶ ,ה
6מיִ ְ
כ6רי ְָ %ח ְכ ָמהַ ,
ית6קנַ 6מיִ ְִ %
ֲָ /בה וִ ְ
ַה ַ-ח ָ
ְת ָEְ 7גָ ֵח ְטא
יהא ַר ֲעוָא ֶO C/
ק)מ ָה ֶע ְלי) .וִ ֵ
מ"ב זִ 66גִ י וְ ַיעֲלִ 6ל ְמ ָ
כ6רי
ֲמ ָ9ה @ְ ב6ר)ת ֵֶ /ה ַמיִ ְִ %
ֲס ִדי ַוח ִ
ֲמ ָ9ה ח ָ
ית6קנ 6ח ִ
ֲFה וִ ְ
ַה ַ-ע ֶ
א)ת)Cת ֶַ ;ַ /ֵC/ה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי
/6מ) ִני ִ
0ר ָ; ָעה ְ
נ6ק ִבי ֵֶ /ה ס)ד ְ
6מיִ ְ
ַ
6ב ַה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ָהע)לֶה
ע)לה ָס"ג ַ
6ב ַה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ָה ֶ
ע)לה ָע";ַ ,
ָה ֶ
ע)לה
ִ/ְ -כַ ;ַ 6ה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ָה ֶ
ק)מ ַה ָ7ד)ש ,וְ גַ ֵה י ָ
ָמ"ה ,וְ ַיעֲלִ 6ל ְמ ָ
א)ת)Cת ֶ/ֵC/
/6מ) ִני ִ
0ר ָ; ָעה ְ
ֲ/ר ַ; ְַ -לכ6תְ .וגַ יְתְ 6קנ 6ע)ד ְ
ֶ;" א ֶ
ֱמ"ת ִמ ז ְֵעיר 0נ ְִEי ַה>ִ ְקרָא
ְ; ֶא ָחד ו ְֶע ְִ Fרי ֶא ְהֶי"ה ֵֶ /ה ִמ ְס ַEר א ֶ
ְת ָ 7זִ 66ג
ֱמת .וְ גַ י O
ֱמת ֶאל ַה ַBָ :ה ַה ְַ -לכ6ת ,וְHז י ְִהיֶה ֶ )BO:זרַע א ֶ
אֶ
Hח ַה"ע ֵֶ /ה
א)ת)Cת ְ
0ר ַ;ע ִ
ית6קנְ 6
ֶע ְלי) ֶEֶ ;ַ /ה ֵֶ /ה ֵח ְי וְ גָר) ,וִ ְ
נ6ק ִבי ֶָ@;ַ /ר)ְ ,ו ַיעֲל6
/6מ) ִניְ ,ו ֵה ס)ד ַמיִ ְ
0ר ָ; ָעה ְ
ִמ ְס ַEר ְ
ק)מ ָה ֶע ְלי) ַה ָ7ד)ש) .בספר "לשו חכמי" הוסי כא עוד סדר
ִל ְמ ָ
בקשות והרוצה לאומר יעיי ש(.
ֹאמר.
ָ י ַ
וְ ַ 0חר ְ :

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
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יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵח ֶלק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
)Eדה ַ 6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
6/בתו ְ;רָצ).
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וי ְִהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ִי ֵַ 8הֶ :
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ִַ 678לעֲו) ַה ִ> ָ%ה.

ַל@ֵל ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ָ:ל @6פ) ְ; ֶֶ /לג.
6ל ִה ְת@ ְ
8ַ /6יִ י)ְ ,
ָצ ִר ְי ָלצ/ְ 6מ)נִ י ְ
קִ ;6לי ,לָצ 6רַק ָל ְילָה וְ י)
ַ;)תינַ 6ה ְמ ָ
ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר ְִ 8קנ 6ר ֵ
ָקה ַלעֲנִCי.
ָת ִל ְצד ָ
ֶס ִֶ /י> ֵ
@6לי ַה ֶ9לֶג ְ;כ ֶ
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית וְ גִ ְל ֵ
ו ְִל ְפ)%ת י ֵ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה.
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
יתי ַ;עֲ)
6ב ִ
0פנ .6נ ְִכ ְַ /ל ִ8י ֲא ִני ֵ
0צנִ .6נ ְ
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ַחלֵי
ה)ביְ /ִ /ב ָעה נ ַ
6ל ִ
ַמנְ 6ל ַה ְח ִריב ְ
ַמנ/ֵ ;ְ 6מ)ת ַהֶ ֹ7דְ ,/ו ָגר ְ
6פג ְ
נ ִָ%הָ ,
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ַה ְַ -לכ6ת ַ;עֲ)נֵנָ .6סר ְ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ָ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
וֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ֲע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
ַעת
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ; ְגלַל ָע) ַה>ִ ָ%ה ,וִ י ַכֵ /ֶ ֵ6
ְֶ /
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ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱא ִל ָ
0ר ַ;ע
ילה ְִ /מינִ ית י ְַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו ְ
6ט ִב ָ
יהְ ,
ו)נ)ת ָ
ַעת ַע ֵ
ְו ִנ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על י ְֵדי זֶה
ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִקילָהFְ ,ר ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ָ/לֵ.
0ר ַ;ע ִ
י ְִת ַיחֲדְ 6
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה,
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ע ִ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית ו ְָצ ִר ְ
) ְ/מ)נֵה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ,נ ְ
ְל ִה ְת ַע>)ת.

ְוזֶה נֹסַח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וְי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ו ְַעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
ִמ ְִ /ק ַ
H/6ר ִEגְ ֵמי ַה ְ; ִרית ְ; ִג ְל@6ל זֶה
6פ ְַ /ע ִ8י ַ;עֲו) ַה>ִ ָ%הְ ,
יתי ָ
ָעוִ ִ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵי ִני ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא
ֲח ִרי ֵמ ִ
6ב ִג ְל@ִ 6לי א ֵ
ְ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית,
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
א6כַל ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְָ :ללַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:ת ֲע ִנית ֶזה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
זְ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִֵ -
ַעל @ ֵ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
6ת ַק ֵ;ל
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ְָ ,
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ;י.
י ָהר ִ
ֲמ ָ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
ְָ 8
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
טוב ִל ְלמ)ד ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת נִ ָ%ה ,וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא)/
ַ:/ְ Cִ /ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ֵEרַ /6ה ִBִ -יֵ ;ְ .ליל ַה ַ8עֲנִ יתְ ,
ימ ְט ִרָCא
ע)לה ְ; ִג ַ
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ֵ;י ַה ַPָ -ע וְ ַהַ:ר ,וִ ַ
ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
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ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְבג ָ
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר וְ ִ 678חֲצ)ת.
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
)לעיל עמוד ִ (.60א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת וְ " ִ 678חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲה ֵרינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
>ָ Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
יתי ַ;עֲ)
6ב ִ
0פנ .6נ ְִכ ְַ /ל ִ8י ֲא ִני ֵ
0צנִ .6נ ְ
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ַח ֵלי
ה)ביְ /ִ /ב ָעה נ ַ
6ל ִ
ַמנְ 6ל ַה ְח ִריב ְ
ַמנ/ְ ;ְ 6מ)ת ַהֶֹ 7דְ /ו ָגר ְ
6פג ְ
ַה>ִ ָ%ה ָ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ַה ְַ -לכ6ת ַ;עֲ)נֵנָ .6סר ְ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ָ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
וֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
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6ת ַכ ֵEר ָלנ6
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
6מי
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6תִ ) .
י ְִט;)ל ְ; ִמ ְקוֵה ַמיִ ָק ִרי ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְֶ :נגֶד ְִ /ב ָעה נ ַ
ֶ/אנוס ולא יכול לטבול ְ; ַמיִ ָק ִרי ,בדיעבד י ְִרחֲ #כל @6פ) ְ; ַמיִ  ָק ִרי ֶַ /בע
ָדיו
ָדיו וְ י ְִר ַח #י ָ
וְ0חר ָ ְ :י ְִל ָ;;ְ /ג ָ
ְָ Eע ִמי .ראה בהוראות שבתחילת הספר( ַ

ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְוי ַ

6פ ְַ /ע ִ8י אֲנִי
יתי ָ
אתי ָע ִו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ א ֶ
ע)לָ@ .ל6י וְ י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת.
ה)ביְ /ִ /ב ָעה ַנח ֵ
6ל ִ
ֲריב ְ
ַמנְ 6ל ַהח ִ
יתי ַ;עֲ) נ ִָ%הְ ,ו ָגר ְ
6ב ִ
ֵ
ָאלְ ,ל ַת ֵַ 7ה ְEגַ
ֲב ֶדי ָ ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ַע ַָ 8על ְי ֵדי ע ָ
י ה)ד ְ
ֲמ ָ
80ה ְ; ַרח ֶ
ְו ָ
ַחנ6
ֶי ֵֶ /אי ֲאנ ְ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ַל@ֵל ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ְ; ֶ/לֶג ,וְ גָל6י וְ י ַ
ְל ִה ְת@ ְ
ָכ י ְִהי רָצ)
ְכ)לי ַלעֲ)Fת ִ8קַ 6הֶIה ֶ/ל ִ@ ְל@6ל ַה ֶ9לֶג ְִ :ה ְל ָכת) .ל ֵ
י ִ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲ6/בי
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינְִ C/ֶ ,6הי 6ח ִ
ָח ְצ ִ8י(
ֶי ֶַ /בע ְט ִביל)ת ) ְר ִחיצ)ת( ֶַ +ָ /ב ְל ִ8י ) ֶ/ר ַ
6רצ6יִי ְל ָפנ ָ
ִ ;Oלי ְ
6מק ָ
ְ
6בר)ב
@6פי ְ; ֶ/לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמיְ ,
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ַל@ ְ
ְ; ַמיִ ָק ִריִ :ְ ,א 6Bנ ְִת@ ְ
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת ְמ ִאי ִרי ְונִ ְִ Eָ /עי
ַחזְ רְ /ִ 6ב ָעה ַנח ֵ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6מ ֵל ִאי ְו ִנ ְמ ִָ /כי ְַ :ב ְִ 8ח ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ֶ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה ִ
ס6קי ֵא:6B
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

6ב ָניָהֶ 6ב יְה)יָדָע ֶ; ִאWיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ִמ ְַ 7Wב ְצ ֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת
ְ
ת) ַה;ֹאר ְ;י)
ֲרי ְ; ְ
ֲר ֵאל מ)Hב וְ ה6א ָירַד ְו ִה ָ:ה ֶאWת ָהא ִ
ְ/נֵי א ִ
6ביַד ַה ְִ -צ ִרי חֲנִ ית ַו ֵCרֶד
ַה ָW9לֶג :וְה6א ִהָ:ה ֶאת ִאיִ /מ ְצ ִרי ִאיַ /מ ְר ֶאה ְ
ית)ֵ :אֶBה
ַה ְרגֵהֲ ;ַ 6ח ִנ W
ֵא ָליו ַ; ֶָ 9בט ַוִCגְ זל ֶאWת ַה ֲחנִית ִמַCד ַה ְִ -צ ִרי ַוַ C
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ָדע וְל) ֵ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ַה ִ@; ִֹרWיִ :מ ַה ְ9ל ִֹ/י
ָע ָFה ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
נ ְִכ ָ;ד וְ ֶאל ַה ְ9ל ָֹ/ה לֹא ָבא ַוי ְִֵ Fמהָ 6דוִד ֶאל ִמ ְַ /מ ְע ְ :)8Wלכ 6נָא
ְו ִנ ָWְ 6כ ָחה י ַ
ֶַ 9לג י ְַל ִ;ינ6
ַ9נִ י ֶ :
ֲט ֵWאי ֶכ ָ :
ֹאמר ְיהֹוָה יאהדונהי ִא י ְִWהי 6ח ָ
ְֶ /ו ַה ֶֶ 9לג ִמ
ֲ/ר ֵירֵד ַה@ ֶ
ֶַ Pמר י ְִWהי:ִ :6 Wי ַ:א ֶ
ַ)8לע ֶ :
ִא י ְַא ִ%ימ 6כ ָ
יחJ
ה)לי ָדְ Jו ִה ְצ ִמ ָ
ְ-ָ /ה לֹא יָ6/ב ִ:י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָהHרֶ #וְ ִ
ַה ַָ 9מיִ ו ַ
ֵצא ִמ ִEי לֹWא יָ6/ב
ֲ/ר י ֵ
ֵע וְ ֶל ֶח ָלאֹכֵWל :ֵ :י ְִWהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ָת ֶזרַע ַלֹIר ַ
ְונ ַ
ֲ/ר ְַ /ל ְח ִW8יוִ :א
יח א ֶ
ֲ/ר ָח ַפ ְצ ִ8י וְ ִה ְצ ִל ַ
ֵיק ִ:י ִא ָע ָFה ֶאת א ֶ
ֵא ַלי ר ָ
ֹאמר ֱהוֵא Hרֶ,#
ַפי:ִ :י ַל ֶ9לֶג י ַ
):תי ְ;ב)ר ָ :
ָח ְצ ִ8י ְב ֵמי ָ/לֶג ְוהֲזִ ִ
ִה ְתר ַ
ַ; ֵסנִי
ְא ְט ָהר ְ8כ ְ
ִֶ /מ ְטר)ת עַ 8ְ :)IOח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ו ֶ
ֶָ /מ ָטר וְ ג ֶ
ְוג ֶ
ָכי ָ;/ְ 8ַ Jלֵג ְ; ַצ ְל Wמ)ַ :ה> ֵֹת ֶֶ /לג
0ל ִ;Wיָ ;ְ :פרֵ%ַ /ַ Fי ְמל ִ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
יתָ Jלב/O
יתִ Jמ ֶָ 9לג ִ:י כָל ֵ; ָ
ֶַ Pמר ְ:פ)ר ֵָ :א ֶפר י ְַפ ֵWIר :לֹWא ִתירָא ְל ֵב ָ
ָ:
ָ/נִWי:
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַו ְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְַ CחֹEר
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
ִאיְ /לר ֵ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
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יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
80ה ְיהֹוָה
רָ 6
ַCאמר ָד ִויד ָ; ְ
ֶ ָדוִ יד ֶאת ְיהֹוָה ְל ֵעינֵי ָ:ל ַה ָָ 7הל .ו ֶ
ַוי ְָבר ְ
BOה
ע)לְ :ל ָ ְיהֹוָה ַה@ְ ד ָ
וְעד ָ
ע)ל ַ
Hבינֵ 6מ ָ
ָאל ִ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6בHרְֶ .#ל ָ ְיהֹוָה
ְהה)ד ִ:י כֹל ַ; ַָ 9מיִ ָ
ֵצח ו ַ
וְה> ַ
ְו ַה ְ@ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ַ
ְהָ:ב)ד ִמ ְָ Bפנֶי ָ
ַMא ְלכֹל ְלרֹא :/וְ ָהע ֶֹ/ר ו ַ
ְה ְִ -תנ ֵ
יאהדונהי ַה ְַ -מ ָל ָכה ו ַ
6ל ַחֵIק ַלֹ:ל :ו ְַע ָ8ה
6בי ְָד ָ ְלגֵַ%ל ְ
6בי ְָד ָ ַֹ :ח 6גְ ב6רָה ְ
מ)/ל ַ;ֹ:ל ְ
80ה ֵ
ְו ָ
ִיב ְרכ/ֵ 6
0ר ֶ :ָ 8ו ָ
6מ ַה ְל ִלי ְל ִֵ /ת ְפ ְ
ְָ .
ַחנ 6ל ְ
מ)די ֲאנ ְ
ֱאל ֵֹהינִ 6
80ה
80ה ה6א ְיהֹוָה ְל ַב ֶָ ָ %
6ת ִה ָBהָ :
ָכה ְ
ר)מ ַעל ָ:ל ְ;ר ָ
6מ ַ
ְ:ב ֶֹד ָ ְ
יה
ֲ/ר ָע ֶל ָ
ית ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְֵ /מי ַה ַָ 9מיִ וְ כָל ְצ ָבָ HהHרֶ #וְ כָל א ֶ
ָע ִָ F
6צ ָבא ַה ַָ 9מיִ ְל ָ
ְ .BO
80ה ְמ ַחֶCה ֶאת ָ :
ֲ/ר ָ; ֶה וְ ָ
ַ-י וְ כָל א ֶ
ַהִ C
וְה)צאת)
ֲ/ר ָ; ַח ְר ְָ 0;ְ 8ברָ ֵ
80ה ה6א ְיהֹוָה ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ִמ ְ8ַ /חֲוִ יָ .
ֶי.
ֱמ ְל ָפנ ָ
את ֶאת ְל ָבב) ֶנא ָ
6מ ָצ ָ
ָהָ ,
0בר ָ
וְְ Fמ ָ/ְ 8מ) ְ
ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :יַ .
ו ְָכר)ת ִעַ )-ה ְ; ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶארֶַ #ה ְַ :נ ֲענִי ַה ִח ִ8י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְִ EרִIי
ַ8רֶא
8Hה .ו ֵ
ֶי ִ:י ַצ ִ%יק ָ
ֶַ 8ק ֶאת ְָ %בר ָ
ָ/י ָל ֵתת ְלז ְַרע) .ו ָ
ְב6סי וְ ַה ִ@ ְר@ ִ
ְו ַהי ִ
ַ8ֵ 8
ֲק ָת ַָ /מ ְע ַָ 8על יַ ס .6ו ִ
ֲב)תינִ ;ְ 6מ ְצ ָריִ .וְ ֶאת ַזע ָ
ֶאת עֳנִ י א ֵ
ָע ָ:ִ 8י
0רצ) ִ:י ָיד ְ
6בכָל ַע ְ
ֲב ָדיו ְ
6בכָל ע ָ
אֹתֹת 6מ ְֹפ ִתי ְ; ַפ ְרעֹה ְ
ֵיה
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIהְ .ו ַהַ ;ָ ָCק ְע ִָ 8ל ְפנ ֶ
יה ,ו ַ
ֲל ֶ
ֵהזִ יד 6ע ֵ
ַכ ִָ 8ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶא ֶב
יה ִה ְ/ל ְ
ְאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ַ; ָ/ה .ו ֶ
ת) ַהָ C;ַ ָC
ַע ְברְ 6ב ְ
ַוַ C
ְ; ַמיִ ַע ִIי:
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַֹ Cע ְיהֹ ָוה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
ָאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹ ָוה ַוְ ֹC
6בנֵי י ְִFר ֵ
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ 0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה יְה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
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י
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמ ָ
ָרי ַ;ַֹ :ח י ְִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
ֶאִ %
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָח ָ
ָעמ) HWרֶ :#נ ִ
ית י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ָט ָ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל י ְֵ /Wבי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
Hב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
י ְִ%מֶ :ָ 6
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ָד ָ
יֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ; ַָ Cוֶ C
ַה ָ:WC
ָ/י
ֶַ 8צא כָל ַה> ִ
ָד Jו ֵ
>ְביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה;ְ ֹ8י ָ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה ִ
וִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
ֶיה ְ; Oת ִEי ִ
ֲ 0Wחר ָ
ָאל ִמ ַCסַ 6ו ֵWְ Cצאֶ 6אל
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ס6ס וְ רֹ ְWכב) ר ָ
ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת י ִָמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִַ :ו ָCבֹא6
ָתה וְ לֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה עַל ֵָ :קWרָא ְָ /מJ
ָמר ָ
ָמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה >ִ ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה)ָה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י אֲנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה-ַ Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ְ Hזנ ָ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי) :יאמר פסוק זה שבע פעמי( ִא עֲ)נ)ת
ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א
עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי
ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יָJ
ֲאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י ִע ְָ -
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ה)ח ְWל ִ8י:
ִיתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י וְ ִWל ְד ָבר) ָ
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ 6
ַה ְ= ִל ָ
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה
ַחל י ְִFר ֵ
נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָאל ִמֹ:ל
ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
עֲ) Wנ ָֹתWיו:
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֶ ֲענֵנִי
ַוWאֲנִי ְת ִפ ָWִ Bתי ְל ָ ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:W
ֶ;Wא ֶ
ֹאמר:
ל/ה ְEר6ט)ת ,וְ י ַ
ָ /6
/6ל ִֹ/י ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְ/לֵֹ /מא)ת ְ

6ר ִחמ6
6ר ִחמְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחלְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ֲדא ֵ /י"ה בו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
6ד ִחלְ ,6ל ַיח ָ
ְ
יהי רָצ)
ָקה .וִ ִ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריֶ /ש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצד ָ
י ְִFר ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה ְל ַמ ַע
ֲב)תינ8ַ /ֶ 6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִַ /תי
ָ/ת ֶש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֵאִ /ֶ 6Bה ְפר ְ
6ל ַמ ַע ַה ְפר ַ
ֲס ֶדי ְָ ,
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
יה,
ס)ד)ת ֶ
ֵ
6ל ַמ ַע
ֶיְ ,
יתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָק ִר ִ
ָאי ֶֹ 7ד /א ֶ
6ל ַמ ַע ִמ ְקר ֵ
ִל ְצ ָד ָקהְ ,
;Oל
6מק ָ
ד)/י ָה ְרמִ 6זי ָ; ֶה ,י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
6ל ַמ ַע ְֶ /
ְ
יתי ִַ 678ה ֶ9לֶג:ָ ,רָא6י ְל ִתַ 67ה ְEגָ ֶ/ל ָע)
POה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אָ 6Bע ִִ F
6מר ֶ
ְ
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת
ַחזְרְ /ִ 6ב ָעה נ ַ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ַה>ִ ָ%הְ ,
6מ ְז ִה ִירי ְונִ ְִ Eָ /עי ְִ :רצ)נְ ָ .י ְִהיְ 6לרָצ)
ֵ /6ל ִמיְ ,מ ִא ִירי ַ
ְמ ֵל ִאי ְ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוה ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֵה ְפכְ 6לגֶ /6קרַח,
יכת ֶֶ /לג ,א) י ְַק ִEיא ַמיִ ַעד ֶָ C/
ֲת ַ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַה ִMיג ח ִ
ע)תיוַ /ֶ ,בע ְָ Eע ִמי
ְר)ע)תיו וְ כַ)Eת ָי ָדיו ַעד ס) ֶא ְצ ְ; ָ
ָ
ַל@ֵל ַה ֶ7רַח ַעל ז
ִויג ְ
ֹאמר:
ַל@ֵל י ַ
ְלכָל ַצדְ .וקֹדֶ ֶCְ /ג ְ

6ד ִחיל,6
6ר ִחימְ 6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
י ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְל ַיח ָ
ָאלֲ ,הרֵינִי
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
F6מֹאל ַעל ַה ֶֶ 9לג ֶַ /בע
ע)תי י ִָמי ְ
וְא ְצ ְ; ַ
ַEי ֶ
ְר)עי וְ כ ִ
ַל@ֵל ז ִ
מָ 6כ ְלג ְ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְָ Eע ִמי ,וִ ִ
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָדי ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי,
6רצ6יָה ִ@ ְל@6ל י ַ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֵֶ 8ְ /הא ח ָ
ַחזְרַ 6על
@6פי ָEנִ י וְHח)ר ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ,וְ י ְ
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ְִ :אְ ִ@ 6Bל@ ְ
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ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת נ ְִמ ִָ /כי ְונ ְִת ָקנִ י ְַ :ב ְִ 8ח ָBה ְִ :רצ)נְ ָ.
י ִָדי ְִ /ב ָעה ַנח ֵ
ֲליִ ) :א ִאי
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ֲFה
ֶא ְפ ָ/ר ל) בשו אופ ְל ַה ִMיג ֶ7רַח א) ֶֶ 9לג ְ;א)ת) י) ,בדיעבד ַיע ֶ
0חר(.
דבר זה ְ;י) ֵ
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /ל ֵה ֵה ,יו"ד ה"י ה"א ,ה"ה .ה"י,
ס6קי ֵאל/ֶ 6ר ֵ
ֹאמר ְפ ִ
י ַ
ה"א ,ה"ה.

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יְ :יהֹוָה י ְִגמֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח>ֵנֲ :6אדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8ח,
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ:
ִ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ֵַ ;ְ :סנִי ֵמעֲ)נִי ֵ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ַט ַהרֵנִ י:
ה"י
ִמרָת יְָ ,Jיהֹוָה יאהדונהי
ְ6/ע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד:ִ ,י ָעִIי ְוז ְ
ִה>ֵה ֵאל י ָ
ֲ)נ)תינְ ,6ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצOל)ת
ֲמנ 6י ְִכ;) /ע ֵ
י6/עה :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ַוי ְִהי ִלי ִל ָ
ֹאת:
יָ ָ:ל ַחָ +
ה"א
מ)טה,
ֶ/עַ ,ה ֵ8ר ֲאג)%Oת ָ
הֲל)א זֶה צ) ֶא ְב ָחרֵהַ 8ֵ Eַ 6ח ַח ְרצ);Oת ר ַ
ֶ,
ַ8קH :6ז י ִָ; ַקע ַַ 9ַ :חר א)ר ָ
מ)טה ְ8נ ֵ
צ6צי ָח ְפ ִ/י ,ו ְָכל ָ
ְBַ /ח ְר ִ
וַ
ַ ְל ָפנ ָ
ְהל ְ
ַו ֲא Oר ָכ ְת ָ ְמ ֵהרָה ִת ְצ ָמח ,ו ָ
ֶי ִצ ְד ֶק ָ:ְ ,ב)ד ְיהֹוָה יאהדונהי
ַ0ס ֶפ ָ:
י ְ
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ה"ה
יֵ /בי ְ; ֶארֶַ #צ ְל ָמוֶת א)ר ָנגַJ
ח ְ /רָא 6א)ר @ָד)לְ ,
ָה ָע ַהה ְֹל ִכי ַ; ֶ
יהַ :ה ָ7טֹ י ְ
ֲע ֵל ֶ
ִהיֶה ָל ֶא ֶל וְ ַה ִָ Pעיר ְלג)י ָעצ ,6אֲנִ י ְיהֹוָה יאהדונהי
יָ>/ה:
ֲח ֶ
ְ; ִע ָ J8א ִ
ַל ְמנ ֵ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :יַ 'Wענְ ָ ְי'הֹוָה יאהדונהי ְ;'י) ָצ'רָה )ר"ת גי' יב"ק
6מ ִ)CP
ֶב ָ ֱֵ /אל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :י ְִ/לַWח ֶעזְ ְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
ְְ @F
יאהלוההי( י ַ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .וְ Wכָל
וְע)ל ְWת ָ י ְַד ְ9נֶה ֶס ָWלה :י ֶ
ֶ :XWיִזְ ֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָָ .
י ְִס ָעד ָ
ְמ ֵBא ְיהֹוָה
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נִ ְד@ֹל .י ַ
י6/ע ֶת ָ ְ
ְמ ֵWBא :נְ ַר ְ>נָה ִ; ָ
ֲצ ְת ָ י ַ
עָ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי
ה)ַ /
ָד ְע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה י ַ
יאהדונהי ָ:ל ִמ ְ/א ֶ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) WאֶBה ָב ֶרכֶב ְו ֵא ֶBה
ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵהִ 6מ ְֵ 9מי ָק ְדְ ;ִ .)/גבOר)ת י ַ
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ַב ִ
ַחנְ /ֵ ;ְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6נז ְִW:ירֵ :ה ָ-ה ָWְ :רע6
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ְונ ָ
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנ6
ה)ָ /
ַחנְ 7ַ 6מנ 6וַ>ִ ְתע)דָWדְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
ְבי) ָק ְר ֵאWנ:6
8ַ /6יִ ַָ Eע.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ְ/מ)נִ י ְ
י ַ
ֶ) ,יה"ה( ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ) .6יב"ק
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יאהלוההי(.

8ַ /6יִ
8ַ /6יִ ַ8עֲנִ י)ת .מתוכ י ִָ7ח ְ/מ)נִ י ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִ Eדי) ֶ/ל ְ/מ) ִני ְ
ַמ ְט ְ;ע)ת ִוי ְַס ְדרֵ ַעל ַה ְ 9Oל ָח ְ;צ6רָה ָ:ז)
.4 . 6 . 10
.5 . 5 . 1 . 5 . 10 . 5
. 5 . 5 . 1 . 5 . 10 . 5
ָ ֶ/ל 6/רָה ְ/נִ יָה
0חר ְ :
ְח ֵ;ר ְַ -ט ְ;ע)ת ֶ/ל 6/רָה ִרא)/נָה ִ; ְפנֵי ַע ְצ ָמְ ,ו ַ
יַ
ְח ֵ;ר ָ:ל
ָ י ַ
0חר ְ :
י/ית ִ; ְפנֵי ַע ְצ ָמְ .ו ַ
ָ ֶ/ל 6/רָה ְִ /ל ִ
0חר ְ :
ִ; ְפנֵי ַע ְצ ָמ ,וְ ַ
יה ְל ַה ְִ /לי ִל ְסכ/ֶ 6ל
ֲל ֶ
)Cסי ע ֵ
0חר ִ
ָחד ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְל ַמ ָ+הְ .ו ַ
ַה ְַ -ט ְ;ע)ת י ַ
6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
יק ְ;יָד) ,ו ַי ֲעמֹד י ֵ
ַחזִ ֵ
8ַ /6יִ ַ8עֲנִ י)ת ,וְ י ְ
ְִ Eדי) ְ/מ) ִני ְ
ֹאמר.
ַמ ֲערָב ,וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַה ֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
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6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
אתי ַעל
ֲ/ר ָ; ִ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ) ֶתי ְָ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י ָ
ִ
ֲFי
ֳאתי ְ; ִאי=6ר ַה>ִ ָ%ה( ,וְ ַע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ַה>ִ ָ%ה) ,האשה תאמרָ ,חט ִ
אתי
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
O
ָעי
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
ו ְָעוִ ִ
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְו ֶאת ְ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
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80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהֶיה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6פ ְַ /ע ִתי
וִיתי ָ
אתי ָע ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ֶי ַעל א ֶ
מ)דה ֲא ִני ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ֶ
6ב ְס ִפיר)ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ַ;עֲ) ִא=6ר
ַמנ/ֵ ;ְ 6מ)ת ַהֶ ֹ7דַ /
6פג ְ
יתיָ ,
6ב ִ
אֲנִ י ֵ
ָאלְ ,ל ַת ֵ7
ֲב ֶדי ָ ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ַע ַָ 8על ְי ֵדי ע ָ
ֲמי ָ ה)ד ְ
6ברֹב ַרח ֶ
ַה>ִ ָ%הְ ,
צ6פי ,וְ ָלכֵ ִה ְננִי ַמ ְפ ִרי/
/6מ)נִי י) ְר ִ
נ ְַפ ֵ/נַ ;ְ 6ת ֲע ִנית ָלצ/ְ 6נַי ְ
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית ִֶ Pָ /ר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת אֲנִי
ָמע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקהִ ,ל ְפ)%ת י ֵ
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6בכֵ י ְִהי רָצ)
י ִל ְפ)%ת ְב ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ יתְ ,
ֲב ֶד ָ
יתי:ִ ,י ֵכ י ְָסד 6ע ָ
6ב ִ
ֵ
ֲב)תינ8ַ /ֶ 6עֲלֶה ָע ַלי ְִ :א6B
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲ6/בה
וְת ְהיֶה ח ָ
צ6פי ִ
/6מ)נִ י י) ְר ִ
יתי ְַ /ניִ ְ
6ב ִ
ֵיתי אֲנִי ֵ
ִה ְת ַע> ִ
נ)ת ַ;עֲב6ר
ֲ/ר ֲאנִי ֵ
ֶי ַה ְצ ָָ %קה ַהֹIאת א ֶ
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ְ
צ6פי
/6מ) ִני י) ְר ִ
יתי ְַ /ניִ ְ
6ב ִ
ֵיתי ֲא ִני ֵ
ַה ַ8עֲנִ יתִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
6כ ִאַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ִֶ Pָ /ר ְי ְל ַכֵ6י ָ; ֶה.
ֵמיְ ,
/6ל ִ
מ6רי ְ
ְ@ ִ
וְת ְמח)ל וְ ִת ְסלַח
ַמנֶ ;ָ 6הִ ,
ט6ב ָ ְַ 8מֵBא ָ:ל ַה ֵ9מ)ת ֶEָ /ג ְ
80ה ְ; ְ
ְו ָ
6מ ְר ֶ;ה
80ה ַ
6פ ֵָ /עינ:ִ ,6י ַח> 6וְ רַחָ 6
ֲ)נ)תינְ 6
ֹאתינַ 6וע ֵ
ַEר ְל ַחֵ +
6תכ ֵ
ְ
ֲFה
ָת ְ ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע )8ר ָ
ֲFה ְל ַמ ַע י ְִמינ ְָ ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְָ /מ ְ ע ֵ
ל)ח ,ע ֵ
ִל ְס ַ
יעה י ְִמינְ ָ ַו ֲענֵנִ יָ ,ח>ֵנ6
ה)ָ /
י ִ
יד ָ
ֵח ְלצ 6י ְִד ֶ
ָ 9Oת ְְ ,ל ַמ ַע י ָ
ְל ַמ ַע ְקד ָ
)/מ ַע
רֵ 6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה ָ; ְ
80ה ֵ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ:ִ 6י ָ
ַו ֲענֵנְ 6
ְִ 8פ ָBה.
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
ְעלַיוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמנ ָ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
ה)/י ָעהַ .ה ֶ-ל ְ
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
0חר ְָ :
מ)רי .וְ ַ
ָ י ְִקרָא ֵס ֶפר ִרא/ֶ )/ל ְת ִה ִBי ֶ ); /ֵC/מ"א ִמזְ ִ
0חר ְ :
ַ
זְמ)רי
מ)ריַ ,נעֲ 6Fפ"ב ִמ ִ
י ְִקרָא ִמ ִמזְ מ)ר ק"י ַעד ַה=) ֵֶ /ה מ"א ִמזְ ִ
נִמ ָצא ְל ָק ַמ
ז6טא" ) ְ
ָ %0רא ָ
ָ י ְִל ַמד " ְ
0חר ְ :
ְמי ַהצ)ַ .
ְֶ :נגֶד ְִ Eדי) פ"ב י ֵ
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת.
%0רָא ָ
עמוד  (608וְ ָה ִא ָ9ה ִ; ְמק) " ְ
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד (575
) ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ
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ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
יHתי
ֶי ָה ָבל ְק ִר ִ
יתי ַ;עֲ) ַה>ִ ָ%ה ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
6ב ִ
ַמ ִ8י אֲנִי ֵ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ַמ ִ8י ָ; ֶה
ד)/י ֶEָ /ג ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ָת ָ ַה ְָ 7
ְ;ת)ר ְ
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע
ַמנ ,6וְ י ָ
ֲ/ר ָEג ְ
:ָ 7Oל א ֶ
ֲס ֶדי ָ ְית ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
אֲנִ י ֵ
ר6חנ6
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
רַב ְ; ָכל ָה ָ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ֲַ 8ענִית ַהֶIה וְ י ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה
ְונ ְִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ַמנ6
ָמי Hדָ ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
6פג ֵ
ָמינְ 6
י) רָצ) ְל ָפנֶי ְָ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה
ָטי א ִ
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ִ; ְכ ָלל6ת א ִ
ֲציל6ת
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה ֶ> ֶפ/ֶ /נ ְִפ@ְ מְ 6ונ ְָפל;ְ 6נֹגַ%ְ Jא ִ
ֲָCFהְ ,
י ְִצירָה ע ִ
ֲָCFהְ ,ונֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7ד:/
ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ֲב ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ֶח ֶסד,
ָה אֹה ָ
0בר ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ;זְכ6ת ְ
ימ ְ
6בזְכ6ת ַי ֲעקֹב ְִ 8מ ָ
6בזְ כ6ת י ְִצ ָחק ַע ְב ָָ ְ %הHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה@ְ ב6רָהִ ,
ִ
ֵצח,
יָ HהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה> ַ
נְב ְ
6בזְכ6ת מ ֶֹ/ה ִ
ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ְִ 8פ ֶארֶתִ ,
יק ְ ָהHח6ז
י)ס ַצ ִָ %
6בזְכ6ת ֵ
6בזְ כ6ת ֲ 0הרֹ ֲַ :הנ ְָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהה)דִ ,
ִ
יח ְ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְַ -לכ6ת,
ָ ְמ ִָ /
6בזְכ6ת ָ%וִד ַע ְבְ %
ְ; ִמ ַ%ת ַהיְס)דִ ,
7Oנְ /ִ 6ב ָעה ַנחֲלֵי ַה ְַ -לכ6ת ִ8קָ@ 6מ6ר וְ ֵָ /ל ,וְ י ְַחזְרִ 6ל ְהי)ת ְמ ֵל ִאי
יְת ְ
6מ ִא ִירי ְונ ְִמ ִָ /כי ְ; ֶַ /פע רַב ְִ :רצ)נ ְָ:
ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ק)ל)ת
ד)/י :ע ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְֶ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה
ד)/י :ע ֵ
יכל)ת ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ֵה ָ
ד)/י :ע ֵ
ַה ְִ 7
ֲת ִידי ַל ֲעמֹד:
ר)עי ֶ/ע ִ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ִ
יקי :ע ֵ
Oח)Eת ֶ/ל ַה ִַ %ִ P
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה
)בל :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְִ /מ)+ת ֵֶ C;ַ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת ְקנֵי
6Eרי :ע ֵ
ַהָIא)ת ֶ/ל ֵֹ :ה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי ַחג ַהס):6ת :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ַה ְ-נ)רָה :ע ֵ
ְמי נ ְִקִCי
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה י ֵ
ְמי ַחג ַה ַ)P-ת :ע ֵ
ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי Oח ָEה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֶ/ל ְס ִפירַת ַה>ִ ָ%ה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְִ :ריכ)ת
ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה :ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע :ע ֵ
ֶ/ל ְִ 8פ ִBי :ע ֵ
ֲל)Cת ֶ/ל ֵס ֶפר )8רָה ְ; ַ;ָ /ת:
ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ע ִ

98

תפוחי

שדי
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ר)תיו ְ;ק)ל)ת
יענָ ;ְ %ִ 6
ֲמ ָ9הַ ,ה ִַ /ְ -מ ֵ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִחי ֵלנ%ָ 6ת ְס ָפ ִרי ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י
ֲמ ָ9ה ח ִ
ת6בי ַעל ַה6Bח)ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ ,ה ְִ :
חִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה .ו ְִת ְת ָ;רֵר וְ ִת ְתי ֵ
ְ; ִמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
Hד
ָצר ָ; ָ
ֲמ ָ9הְ ,וי ַ
ָ>Hא ַה;)רֵא ע)לָ ַהֶIה ָ;א)ת ֵה' ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ָמי ֶאלֶ
יחנְ 6לי ִ
וְה ְַ -ב ִט ֵ
ֲמ ָ9הַ ,
מ)צא)ת ח ִ
ֲמ ָ9הְ ,ו ִת ֵEֶ ;ַ 7ה ָ
ח/6י ח ִ
ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
/6ל ִֹ/י ַוח ִ
/6לֵֹ /מא)ת ְ
ְ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְת ַח ֵ;ר ו ְִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
ַ;ה
ֲ/ר ר ָ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ֲליפ)ת ְָ Fמל)ת ח ִ
Hחיו ח ִ
>)ת ְל ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ַה ֵ
ֲמ ָ9הַ ,וְִ Cת ֵל ַעל
ָכי ח ִ
ֲ/ר ֵה ִמית ְמל ִ
6בזְ כ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ַמ ְHFת) יַ)%ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ7
ָבְ /לבַ /6מ ְלכ6ת ִמינִ י ח ִ
ֲ/ר ל ַ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ֵע ִצי ח ִ
6תכ)נֵ א)ת
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
ְו ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר וְ ִת ְתי ֵ
ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְחה צֹא
ה6בא ל) ִמנ ָ
ֲמ ָ9ה ,וְ ָ
ֲבנִי ח ִ
6Bקי א ָ
ֲ/ר ָ; ַחר ל) ַח ֵ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
וְק ִלי ְס ִאי ח ִ
ֲמ ָ9הָ ,
עֲ6Fי)ת ח ִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶ/ר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָָ Eרִ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9ה ,וְ ִת ְת ַח ֵ;ר ְו ִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
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ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
חִ
ֲמ ָ9ה ,וְ ָע ָFה ַ:נְ פ)ת ַה ָEר ֶֹכת
ֲ/ר ָהיָה ִ/יר) ֶאלֶ ַוח ִ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת א ֶ
ְק)מת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
יע ַעל ָ:ל ַה ַ;יִת )-0ת ח ִ
ק)מת ַהִָ Cצ ַ
6בנָה ַ
ֲמ ָ9הָ ,
)-0ת ח ִ
ְק)מת ַה)-0 ָCת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
6די )-0ת ח ִָא/י ָה ַע ִ
):תרֶת ֶ/ל ר ֵ
ַה ֶ
ֲמ ָ9ה.
ֶFר ַוח ִ
ְת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bע ֶ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
חִ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ְו ִת ְבנֶה ְ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְו ִת ְתי ֵ
ֲמ ָ9ה,
ירַ /6ליִ ִ; ְהי)ת) ֶ; ָ/נִי ֶע ְִ Fרי ַוח ִ
ַ ִ; ָ
ֲ/ר ָמל ְ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת א ֶ
ָמיו
וְה)ס ְפ ַָ 8על י ָ
ַ
ֲמ ָ9ה,
/6מ)נִ י ַוח ִ
ְו ָהר ְַג ֶָ 8את א)י ְָביו ֵמHה ֶאלֶ ְ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ֲFרָה ַוח ִ
ְ/נ)ת ַחִCי ע ָ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר ְו ִת ְת ַי ֵ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָָ Eרִ ;ְ JמJH6B
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
חִ
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל):
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י)ס ָע ָליו:
י/ית) ֵ
ֲמ ִ
ְו ִא ָ@אֹל יִגְ 0ל ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ַ; ָק ָ/ה ז).
ַעמ)ד וְ י ַ
יַ

ה)ְ /ענָא.
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ֵא/ית ְלי ִָמי ְִ /ב ָעה,
ָע)ל ְָ %ב ִרי ְִ /ב ָעהַ ,ה=)דֵר ְ;ר ִ
ָ>Hא ַה ְַ -ק ִ%י ל ָ
ר)קע ֲארָצ)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
>)טה ַָ /מיִ ְִ /ב ָעה ,וְ ַ
ַה ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
/6נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ְל ָ/נִ י ְִ /ב ָעה,
ָמי ְִ /ב ָעהְ ,
ילנ;ָ /ַ 6ת ְלי ִ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִח ֵ
ב6עי ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
)Cבל ְל ֵקִ /ַ #
/6נַת ַה ֵ
ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
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ב6עי
6:רי ְל ִַ /
ְחג ַה ִ; ִ
ר6תנ 6י ִָמי ְִ /ב ָעה ,ו ַ
ְמ ֵח ֵ
ח)קק ז ַ
ָ>Hא ַה ֵ
ִ=ַ 6ה ַ-יִ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ְחג וְ Oס ָ:ה ְונ ְ
ְִ /ב ָעה ,וְל6לָב ו ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ָ/יו ִָ /ני
ָצא ִמ ְ; ֵאר ְִ /ב ָעה ,וְ ָע ַבד ְ;נ ָ
ֲ/ר י ָ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת ִאי 8ָ /א ֶ
0ר ָ; ִעי וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר
נ)תיו ֵמHה ְו ְ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה ,וְ ָהיָ /ְ 6
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְִ /ב ָעה:
ֲ/ר ַָ Eתר חֲל) ַה ָEר)ת ְִ /ב ָעהַ ,וחֲל)
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /צ ִ%יק א ֶ
ַל ֵ:ל ַע רַב ִ; ְ/נֵי
ֳלי ְִ /ב ָעה ,וְ ָצ ַבר ָ;ר ִ; ְ/נֵי ַה ָָ Mבע ְִ /ב ָעהַ ,ו ְיכ ְ
ַה ִִ ;9
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי
ָעב ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ָהר ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְ
/6ל ִֹ/י וְ ְִ /ב ָעה,
נ)תיו ֵמHה ְ
ֲ/ר ָהיָ /ְ 6
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיִ /מ ֵ;ית ֵלוִי א ֶ
ְה ֱע ָלה נֵר)ת ַה ְ-נ)רָה
6Bאי ְִ /ב ָעה ,ו ֶ
ְמי ִמ ִ
ֲ/ר ָהי 6ל) י ֵ
ְה)ליד ֵ; א ֶ
ו ִ
6מ ֵל ִאי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵק וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
6מ ַל ְ ְ; ֶח ְבר) ִָ /ני
0חי ְִ /ב ָעהָ ,
ֲ/ר נ ְִב ַחר ֵמ ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /חיִל א ֶ
ְת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ל/י וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
;)רי ְִ /
ְִ /ב ָעה ,וְ ָהי 6ל) ִ@ ִ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ֲ/ר ָ;נָה ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ/ָ ;ְ /%נִ י ְִ /ב ָעהַ ,ו7ִָ Cהֲל6
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאי /י ְִדיד א ֶ
ַעֶ Fאת ֶה ָחג ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה,
ָאל ְ;חֹדֶַ /ה ְִ 9ב ָעהַ ,וַ C
ֵא ָליו ָ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת
ֵמי ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהי/ְ 6ל ִ
ְַ 8ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
נָ
ַער ַו ְיזֹרֵר ְָ Eע ִמי ְִ /ב ָעה,
ָהר ַעל ַה> ַ
ֲ/ר @ ַ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיָ /קד) /א ֶ
ְט ֵהר ַה ְ-צֹרָע ְ; ֵמי ַהְַ Cר ְֵ ;ִ %ט ִביל)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ַוי ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ה)ְ /ענָא:
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
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צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
ֲָCFהִ 6 ,מ ָ 9יַ@ִ ַ
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה.
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
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Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
אתינְ 6
ְחֵ ֹ+
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ע)ל ָו ֶעד:
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
ִַ 8הֶ :
יֵ
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ִַ 678לעֲו) ַה@)יָה.
ַל@ֵל
6ל ִה ְת@ ְ
אתיִ וְ ִ9ָ /ה ָע ָFר י)ְ .
ִ ;Oלי ָצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת ָמ ַ
ַעת ַה ְמק ָ
ְלד ַ
ַ;)תינ6
ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי ָ:ל @6פ) ְ; ֶ/לֶג .ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר7ְ 8ִ ,נ 6ר ֵ
@6לי ַה ֶ9לֶג;ְ ,כֶסֶ
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית וְ ִג ְל ֵ
ִ ;Oלי לָצ 6רַק ַל ְילָה וְ י) ו ְִל ְפ)%ת י ֵ
ַה ְמק ָ
ח)טא ְ; ֵח ְטא זֶה,
6מ ְצו)תֶ .והֱי)ת וְ ַה ֵ
)/מרֵי )8רָה ִ
ָת ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנCי ְ
ִֶ /י> ֵ
6/בה ט)ב
0חר מ)ת) ְ; ִג ְל@6ל ֶ:לֶבָ ,ל ֵכ ַה ָ9ב ִ; ְת ָ
ֲFיו ָיבֹא ַ
ִא לֹא ִַ 7ֵ 8מע ָ
ֶבל י ִַPיל6ה6
ֶ/י ְִכ ְ;לֶ 6את ר ְַג ָליו ְל ָפח)ת ָ/לֹש ָ/ע)תֵ :ְ ,די ֶ/יִ=6רֵי ַהֶ :
ִמ6=ִCרֵי ַה ֶ:לֶב.

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
ֳרת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמח ָ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ ) .6ה ָIכָר
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ֹאמרַ /ָ ,כ ְב ִ8י ִע ג)י
ֹאמרַ /ָ ,כ ְב ִ8י ִע @)יָה ִנדָה ְִ /פ ָחה ז)נָהַ ) (,הנְ ֵק ָבה ַ 8
י ַ
9Oה
ֲ/ר ה6א ְ; ַמ ְלכ6ת ְִ %קד ָ
ַמ ִתי ְ; ֲֵ /ה ָו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי" א ֶ
6פג ְ
ָט ֵמאָ (.

ַמ ִ8י רַע
נ6ק ִבי ֶ .J;ָ /א)י ִלי א)יָה ָע ַלי ִ:י ָ@ר ְ
וְה6א ַה ֲַ -ע ֶלה ַמיִ ְ
נ6ק ִבי ֶ/ל ַה ְִ 7ל ָEהַ 8ִ .ע ְבנ.6
ֲלה ַמיִ ְ
נִק ַ/ר ְ; ֶכלֶב ַה ַ-ע ֶ
ְל ַע ְצ ִמיִ ,ל ְהי)ת ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
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ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ִרא)/נ)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת),
יֵ
)+בל ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵמ ַה ְִ 7ל ָEה ְֶ ִ>/ד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ; ְג ַלל ָע) ַה@)יָה ,וִ ַ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ילה ְִ /מינִ ית י ְַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו
6ט ִב ָ
יהְ ,
ו)נ)ת ָ
ַעת ַע ֵ
ר6ח) ְונִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ְחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על יְדֵי
ֵפהֶ ,הרֶג ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
ְ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ֵָ /ל.
0ר ַ;ע ִ
זֶה י ְִת ַיחֲדְ 6
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
ִי ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה ֶ/ל
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ע ִ
ת) ְִ 8פַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ֲַ 8ע ִנית וְ ָצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ

ְוזֶה נֹסַח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וְי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
ֵכר ְ; ִג ְל@6ל זֶה
אתי ַעל ַ;ת ֵאל נ ָ
6ב ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ו ְִח ְַ Bל ִ8י ְ; ִרית ֹ7דֶָ /
יתי ָ
ָעוִ ִ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵי ִני ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית,
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ַוא ַ
0פ ִריָ Eְ /
א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
א6כַל ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְָ :ללַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:ת ֲע ִנית זֶה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
זְ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִֵ -
ַעל @ ֵ
ֶי,
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ;י.
י ָהר ִ
ֲמ ָ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ְ
6פרָ 6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
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ט)ב ִל ְלמ)ד ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת )נ ְִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד (641
יח ֶא ֶב ַַ 8חת
:ַ /ְִ C/ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ְוי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -יְ .
ע)לה
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
וְה ַ:ר ,וִ ַ
רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ְ; ִג ַ
ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְבג ָ
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר וְ ִ 678חֲצ)ת )לעיל
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב לָקַ 6
עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְגד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת ,וְ ִת 67חֲצ)ת.
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ ) .6ה ָIכָר
ֹאמרַ /ָ ,כ ְב ִ8י ִע ג)י
ֹאמרַ /ָ ,כ ְב ִ8י ִע @)יָה ִנדָה ְִ /פ ָחה ז)נָהַ ) (,הנְ ֵק ָבה ת ַ
י ַ
9Oה
ֲ/ר ה6א ְ; ַמ ְלכ6ת ְִ %קד ָ
ַמ ִתי ְ; ֲֵ /ה ָו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי" א ֶ
6פג ְ
ָט ֵמאָ (.

ַמ ִ8י רַע
נ6ק ִבי ֶ .J;ָ /א)י ִלי א)יָה ָע ַלי ִ:י ָ@ר ְ
וְה6א ַה ֲַ -ע ֶלה ַמיִ ְ
נ6ק ִבי ֶ/ל ַה ְִ 7ל ָEהַ 8ִ .ע ְבנ.6
ֲלה ַמיִ ְ
נִק ַ/ר ְ; ֶכלֶב ַה ַ-ע ֶ
ְל ַע ְצ ִמיִ ,ל ְהי)ת ְ
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)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
6מי
נ6עִ .
י ְִט;)ל ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)ת ְ; ִמ ְקוֵה ְ; ַמיִ ָק ִרי ,א) ְ;יָ ְ; ַמק) ָצ ַ
ֶ/אנוס ו ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל) ִל ְט;)ל ְ; ַמיִ ָק ִרי ,בדיעבד ְל ָפח)ת י ְִר ַח6@ #פ)
ְ; ַמיִ ָק ִרי ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי.
ֹאמר.
ֲצה י ַ
ילה א) ַה ָרח ָ
ִל ְפנֵי ַה ְִ +ב ָ

6פ ְַ /ע ִ8י ַ;עֲ)
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ א ֶ
ע)ל @ָל6י וְ י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ַמ ִ8י ְ; ֵַ /ה ַו ָי"ה
6פג ְ
ַב ִ8י ִע @)יָה נִ ָ%ה ְִ /פ ָחה ז)נָהָ ,
ֲ/ר ָ/כ ְ
ֹאמר ,א ֶ
ָכר י ַ
) ַהז ַ
9Oה וְה6א
ֲ/ר ה6א ְ; ַמ ְלכ6ת ְִ %קד ָ
ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ,א ֶ
ֲ/ר ַָ /כ ְב ִ8י ִע @)י ָערֵל ֵלב,
ֹאמר ,א ֶ
ֵק ָבה ַ 8
נ6ק ִבי ֶ) (.J;ָ /וְ ַהנ ֶ
ֲלה ַמְ ִC
ַה ַ-ע ֶ
ַמ ִ8י רַע ְל ַע ְצ ִמי ִל ְהי)ת נִ ְק ַ/ר ְ; ֶכלֶב ַה ַ-עֲלֶה
ו ְָערֵל ָ; ָFר ,ו ְָט ֵמא (.וְ ָ@ר ְ

י ַח ְכ ֵמי
ֲב ֶד ָ
ַע ַָ 8על י ְֵדי ע ָ
ֲמי ָ ה)ד ְ
80ה ְ; ַרח ֶ
נ6ק ִבי ֶ/ל ַה ְק ִל ָEה .וְ ָ
ַמְ ִC
ילה
וְעל יְדֵי ְט ִב ָ
ָאל ְל ַת ֵַ 7ה ְEגַ ַהֶIה ִל ְט;ֹל ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי ְ; ֶֶ /לגַ ,
י ְִFר ֵ
=Oר ְק ִ/ירַת ַה ֵ9גָל ֶ/ה6א ַה ֶ:לֶב ַה ִחיצ)
ַ 7Oה ְEגַ וְ י ַ
ְ; ֶֶ /לג יְת ָ
ֶי ֵֶ /אי ֲא ִני יָכ)ל ַלעֲ)Fת ַה ִַ 678הֶIה ֶ/ל
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְֶ ;ַ /ק ִל ָEה ,וְ גָל6י וְ י ַ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ילה ְ; ֶֶ /לג ָָ :רא6יָ :ל ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְט ִב ָ
ֶי ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)ת
6רצ6יִי ְל ָפנ ָ
ִ ;Oלי ְ
6מק ָ
ֲ6/בי ְ
ֲב)תינְִ C/ֶ 6הי 6ח ִ
א ֵ
ר)ח-ַ ;ַ (#יִִ :ְ ,אָ 6Bט ַב ְל ִ8י ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי
ט)בל ) ֵ
) ְר ִחיצ)ת( ֵאֲ /ֶ 6Bא ִני ֵ
ַמ ִ8י ְ; ְִ /מ ָ
ְת ַַ 7ה ְEגַ ֶEָ /ג ְ
י י O
ֲס ֶד ָ
6ברֹב ח ָ
י ְ
ֲמ ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ְ; ֶֶ /לגְ ,
ֶי ְִ :א6B
י6סר ִמ ִֶ>-י ְק ִ/ירַת ַה ֶ:לֶב ְֶ ;ַ /ק ִל ָEה ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
ַה ָ7ד) ,/וְ ַ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ִַ6:נְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכִ ,ֵ6ו ִ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֶ
ַ
6ב ָניָהֶ 6ב יְה)יָדָע ֶ; ִאWיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ִמ ְַ 7Wב ְצ ֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת
ְ
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ת) ַה;ֹאר ְ;י)
ֲרי ְ; ְ
ֲר ֵאל מ)Hב וְ ה6א ָירַד ְו ִה ָ:ה ֶאWת ָהא ִ
ְ/נֵי א ִ
6ביַד ַה ְִ -צ ִרי חֲנִ ית ַו ֵCרֶד
ַה ָW9לֶג :וְה6א ִהָ:ה ֶאת ִאיִ /מ ְצ ִרי ִאיַ /מ ְר ֶאה ְ
ית)ֵ :אֶBה
ַה ְרגֵהֲ ;ַ 6ח ִנ W
ֵא ָליו ַ; ֶָ 9בט ַוִCגְ זל ֶאWת ַה ֲחנִית ִמַCד ַה ְִ -צ ִרי ַוַ C
ָדע וְל) ֵ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ַה ִ@; ִֹרWיִ :מ ַה ְ9ל ִֹ/י
ָע ָFה ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
נ ְִכ ָ;ד וְ ֶאל ַה ְ9ל ָֹ/ה לֹא ָבא ַוי ְִֵ Fמהָ 6דוִד ֶאל ִמ ְַ /מ ְע ְ :)8Wלכ 6נָא
ִַ 9ני ַ9ֶ :לֶג י ְַל ִ;ינִ 6א
יכ ָ :
ֲט ֵWא ֶ
ֹאמר ְיהֹוָה ִא י ְִWהי 6ח ָ
ְו ִנ ָWְ 6כ ָחה י ַ
ֶ /וְ ַה ֶ9לֶג ִמ ַה ַָ 9מיִ
ֲ/ר ֵירֵד ַה@ ֶ
ֶַ Pמר י ְִWהי:ִ :6Wי ַ:א ֶ
י ְַא ִ%ימ 6כַ)8לָע ֶ :
ָת ֶזרַע
יחְ Jונ ַ
יד Jוְ ִה ְצ ִמ ָ
וְה)ל ָ
ְ-ָ /ה לֹא יָ6/ב ִ:י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָהHרִֶ #
וַ
ֵיק
ֵצא ִמ ִEי לֹWא יָ6/ב ֵא ַלי ר ָ
ֲ/ר י ֵ
ֶח ָלאֹכֵWל :ֵ :י ְִWהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ֵע וְ ל ֶ
ַלֹIר ַ
ָח ְצ ִ8י
ֲ/ר ְַ /ל ְח ִW8יוִ :א ִה ְתר ַ
יח א ֶ
ֲ/ר ָח ַפ ְצ ִ8י וְ ִה ְצ ִל ַ
ִ:י ִא ָע ָFה ֶאת א ֶ
ֶָ /מ ָטר
ֹאמר ֱהוֵא Hרְֶ ,#וג ֶ
ַ9לֶג י ַ
ַפי:ִ :י ל ֶ
ִ):תי ְ;ב)ר ָ :
ְב ֵמי ָ/לֶג וְ ֲהז ִ
0ל ִ;Wי:
6מ ֶֶ 9לג ְ
ַ; ֵסנִי ִ
ִֶ /מ ְטר)ת עַ 8ְ :)IOח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב וְ ֶא ְט ָהר ְ8כ ְ
ְוג ֶ
ֶַ Pמר ְ:פ)ר ֵָ :א ֶפר
ָכי ָ;/ְ 8ַ Jלֵג ְ; ַצ ְל Wמ)ַ :ה> ֵֹת ֶֶ /לג ָ :
ְ; ָפרֵ%ַ /ַ Fי ְמל ִ
יתָ Jלב/ָ /Oנִ Wי:
יתִ Jמ ָ9לֶג ִ:י כָל ֵ; ָ
י ְַפ ֵWIר :לֹWא ִתירָא ְל ֵב ָ
י ְִט;)ל ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)ת ְ; ִמ ְקוֵה ַמיִ ָק ִריַ .הHנ6ס י ְִר ַח6@ #פ) ְ; ַמיִ ָק ִרי
ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי.
ָדע,
ָ ;6ניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
ס6קי ִמ ְ
ָדיו ְו ַי ֲחזֹר ִל ְקר)ת ָ:ל ַה ְִ E
ָדיו וְ י ְִר ַח #י ָ
י ְִל ַ;;ְ /ג ָ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלֹש ְָ Eע ִמי:
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
ְ0חר ְ :
עד ָלב/ָ /Oנִ Wי .ו ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר:
/6ל ִֹ/י ְו ָ/לֹEְ /ר6ט)ת וְ י ַ
י ִָ7ח ְ;יָד) ְ/לֵֹ /מא)ת ְ

6ר ִח6-
6ר ִחְ ,6-
ְ8יְ ;ִ Jד ִחְ 6B
ִ /6כנ ֵ
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאלֲ ,הרֵינִי
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
ַח ָדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;י ָ
6ד ִחְ ,6Bלי ַ
ְ
/6ל ִֹ/י וְ ָ/לEְ /ר6ט)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה.
ַמ ְפ ִרי/ְ /לֵֹ /מא)ת ְ
ֲFה
ֲב)תי8ַ /ֶ ,ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ו ִ
יתי
ת6בי ִֶ 7ָ /ר ִ
6כ ִ
יאי ְ
ס6קי )8רָה נְ ִב ִ
6ל ַמ ַע ְֵ E
יְ ,
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
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/6ל ִֹ/י
ָ/ת ְ/לֵֹ /מא)ת ְ
6ל ַמ ַע ַה ְפר ַ
יהְ ,
ס)ד)ת ֶ
ֵ
6ל ַמ ַע
ֶיְ ,
ְל ָפנ ָ
;Oל
6מק ָ
ַ8ִ /י ִל ְצ ָד ָקה/ֶ ,י ְֵהא ָח6/ב ְ
ֲ/ר ִה ְפר ְ
ְ/לEְ /ר6ט)ת ֵא 6Bא ֶ
וָ
יתי ִַ 678ה ֶ9לֶג ָ:רָא6י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת
ר6צה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אָ 6Bע ִִ F
6מ ֶ
ְ
ַמ ִ8י ְ; ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי"
ָה ְרא6יִי ְל ַכְ ,ֵ6ל ַת ֵַ 7ה ְEגַ ֶEָ /ג ְ
ֹאמר,
)יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ְ; ְָ /כ ִבי ִע ַה@)יָה נִ ָ%ה ְִ /פ ָחה ז)נָה ) ָה ִא ָ9ה ַ 8
י6סר ִמ ֶ ִ>-י ְק ִ/ירַת ַה ֶ:לֶב
ְ; ְָ /כ ִבי ִע @)י ָערֵל לֵב וְ ָערֵל ָ; ָFר ,וְ ָט ֵמא (.וְ ַ
ְֶ ;ַ /ק ִל ָEה .י ְ
ִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת ָרצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ֲֶ ,ָ %ענֵנִי
ֱמת י ְִֶ /ע ָ.
ֶ;א ֶ
ֹאמר ִמזְ מ)ר זֶה ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי:
י ַ

ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWיִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י
ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹ ָוה ִק ְָ 6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר)
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ ִ6
ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָ
ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפֶ%ה ֶאת
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִFר ֵ
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /ל ֵה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה.
ס6קי ֵאל/ֶ 6ר ֵ
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"ה
ֲב ִדי
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יִ :ה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְר6ח נְ ִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ָ ,ו ַ
ָה ִָ /
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ֵָ :ֵ ,J8עינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה
ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ְח>ֵנ:6
ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
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ו"ו
/Hירָה ְַ Bיהֹוָה יאהדונהי ִ:י
י6/ע ֶת ָ ִ
ַואֲנִ י ְ; ַח ְס ְָ ָ %ב ַט ְח ִ8י ָיגֵל ִל ִ;י ִ; ָ
גַ
ָמל ָע ָליַ :ואֲנִי ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:
ַח ְס ֲֶ .ָ %ענֵנִי ֶ;א ֶ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ֵַ ;ְ :סנִי ֵמעֲ)נִי ֵ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ַט ַהרֵנִ י:
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

וְעד ְ; ֵה ָמה ְל ַמ ַע
ָאל לֹא ֶי ֱחרַ:ֶ #לֶב ְלֹ/נ) ְל ֵמ ִאיַ /
6לכֹל | ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְ
ְֵ 8דע 6א ֶ
ָאל:
6בי י ְִFר ֵ
ֲ/ר י ְַפ ֶלה ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ;י ִמ ְצ ַריִ ֵ
ַ /6תיִ ְָ Eע ִמי:
ֲמ ִ9י ְ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ח ִ
י ַ

יד ִתי:
ֶלב י ְִח ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ִ/י ִמַCד ֶ :
ַה ִָ P
ַ /6תיִ ְָ Eע ִמי:
ֲמ ִ9י ְ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ח ִ
י ַ

ֶ/ת רַגְ ָלי:
י)ציא ֵמר ֶ
ֵעינַי ִָ 8מיד ֶאל ְיהֹוָה) ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה:ִ (.י ה6א ִ
ֹאמר ִמזְ מ)ר זֶה ְ8ֵ /י ְָ Eע ִמי:
י ַ

ֶב ָ ֵ/
ְְ @F
ַענְ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ;י) ָצרָה י ַ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWד :י ַ
ַל ְמנ ֵ
6מ ִ )CPי ְִס ָע ֶד ָ :XWיִזְ ֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָ.
ֱאל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :י ְִַ /לWח ֶעז ְְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
ְמWֵBאְ :נ ַר ְ>נָה
ֲצ ְת ָ י ַ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .וְ Wכָל ע ָ
ְע)ל ְWת ָ ְי ַד ְ9נֶה ֶסָ Wלה :י ֶ
ו ָ
נִד@ֹל .י ַ
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינְ 6
י6/ע ֶת ָ ְ
ִ; ָ
Wי:
ֲל)ת ָ
ְמֵBא ְיהֹוָה יאהדונהי ָ:ל ִמ ְ/א ֶ
)ַ /
ַע ִ8י ִ:י ה ִ
ַע ָ8ה יָד ְ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵהִ 6מ ְֵ 9מי ָק ְד.)/
ַחנְ /ֵ ;ְ 6יהֹוָה
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ֶכב וְ ֵאֶBה ַב ִ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) WאֶBה ָבר ֶ
ִ; ְגבOר)ת י ַ
ַחנְ 7ַ 6מנ 6וַ>ִ ְתע)דָWד:
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ָWרעְ 6ונ ָ
ַזְW:ירֵ :ה ָ-ה ְ :
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6נ ִ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאWנ:6
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶסתֶ :ְ ,נגֶד ֶַ /בע ְס ִפיר)ת ֶח ֶסד ְגב6רָה
ָ י ְַד ִליק ְִ /ב ָעה נֵר)ת ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
0חר ְ :
ַ
ֶצח ה)ד יְס)ד ַמ ְלכ6ת .וְ י ְַד ִליק ע)ד ְ/נֵי >ֵר)תֶ ,א ָחד ִל ְכב)ד י)סֵ
ְִ 8פ ֶארֶת נ ַ
יה ַה ָ9ל).
ַה ַצ ִדיק ,וְ ֶא ָחד ִל ְכב)ד ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה) ָידָעֲ ,ע ֵל ֵ
יכת ֶֶ /לג ,וְ ִא ָלאו ,א אפשר י ְַק ִEיא
ֲת ַ
ִא יִזְ ַ;ְ -ֵ %א)ת) זְ ָמ ֶֶ /לג ,י ִַ7ח ח ִ
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ר)ע,
F6מֹאלֶ ,א ְצ ְ;ע)ת וְ כַ 6זְ ַ
ָמי ְ
ַל@ֵל ָי ָדיו ָ;ה י ִ
ַמיִ ִ; ְמ ָקרֵר ַח ְַ /מ ִBי ,וִ ְיג ְ
ֹאמר ִ; ְת ִח ָBה ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ָEנִ י וְ Hח)ר ,וְ י ַ

6ר ִח6-
6ר ִחְ ,6-
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחְ 6B
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
ַח ָדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;י ָ
6ד ִחְ ,6Bלי ַ
ְ
וְה ְMמֹאל ְ; ֶ/לֶג
ְר)עי ַהְִ Cמי ַ
ַEי 6ז ִ
ע)תי וְ כ ַ
ַל@ֵל ֶא ְצ ְ; ַ
ְ -Oלג ְ
6מז ָ
מָ 6כ ְ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיִ ,ו ִ
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ָ @ִ ְל@6ל ָידַי ְ; ֶ/לֶג
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֲב)תיֵ 8ְ /ֶ ,הא ח ָ
א ַ
@6פי /ֶ ;ְ )BO:לֶג ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיְ ,ל ַת ֵ7
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיִ :ְ ,אְ @ִ 6Bל@ ְ
ֲ/ר ה6א
ַמ ִ8י ְ; ֵַ /ה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי" )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( א ֶ
ַמה ֶEָ /ג ְ
וְעל י ְֵדי
י/י ֶַ ,J;ָ /
9Oה ,וְ ה6א ַה ַמ ַע ֶלה ַמ ִCנְ 6ק ִבי ַק ִִ %
ְ; ַמ ְלכ6ת ְִ %קד ָ
י6סר ִמ ִֶ>-י
ַמ ִ8י ,וְ ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ַ 7Oה ְEגַ א ֶ
ָדי ְ; ֶֶ /לג ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיְ ,ית ַ
ִג ְל@6ל י ַ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
ְק ִ/ירַת ַה ֵ9גָל ֶ/ה6א ַה ֶ:לֶב ַה ִחיצ) ְֶ ;ַ /ק ִל ָEה .וִ ִ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נֵה:6
6מע ֶ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינָ 6
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב
ָח ָ
אתיִ ְו ֵֶ //ע ְFרֵה ַ8עֲנִ י)ת וְ ַי ֲעמֹד י ֵ
י ִַ7ח ְִ Eדי) ָמ ַ
ֹאמר.
ְוי ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ַ;ר ָ 6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַח ֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
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ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
יְ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י וְ ָע ִִ F
)ת ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
ֲ/ר
ֹאמר ,א ֶ
יתי ָע) זֶה ) ַה ָזכָר י ַ
ַב ִ8י ִע @)י,
ֲ/ר ָ/כ ְ
ֹאמר ,א ֶ
ַב ִ8י ִע @)יָה ִנ ָדה ְִ /פ ָחה ז)נָהַ ) (.הנְ ֵק ָבה ַ 8
ָ/כ ְ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
וְערֵל ָ; ָFר (.וְ ַע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ָט ֵמאָ ,ערֵל לֵבָ ,

6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָח ֵרט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ;לֵב ִנ ְָ;/ר
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְונ ְִדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח>ְ 6ורַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
;Oל ְ 6מר ֶ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ֲַ 8ענִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
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ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ר ִח6-
6ר ִחְ ,6-
ִ /6כנְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחְ 6B
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ַח ָדא ֵ /י"ה בו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
6ד ִחְ ,6Bלי ַ
ְ
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה .וִ ִ
י ְִFר ֵ
ָ/ת
ֲ6/בה ְל ָפנֶי ָ ִמ ְצוַת ַה ְפר ַ
ֲב)תי ְֶ 8ִ /היֶה ח ָ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
צ6פי,
אתיִ וְ ִ9ָ /ה ָע ָFר י) ְר ִ
ֶי ָמ ַ
ֵיתי ְל ָפנ ָ
ַה ְצ ָד ָקהִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ד)/י;ַ ,עֲ) ֶַ 9ָ /כ ְב ִ8י ִע
מ)תי ָ ַה ְק ִ
ַמ ִ8י ִ; ְֶ /
ַ;עֲב6ר ִַ 678ה ְEגַ ֶEָ /ג ְ
וְט ֵמא(,
ֹאמר)@ ,י ָערֵל לֵב וְ ָערֵל ָ; ָFר ָ
ִ%ה ְִ /פ ָחה ז)נָהָ ) ,ה ִא ָ9ה ַ 8
@)יָה נ ָ
ֲלה
ָאל ִל ְפד)ת ְב ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ ית ,וְ ַיע ֶ
ִ:י ֵ :י ְָסדֲ 6ע ָבדֶי ָ ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֵיתי ו ְִכ ְַ 6נ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכִ ;ְ ֵ6תָ 67ע)
ֶי ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ְל ָפנ ָ
ָדינ6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינַ 6
זֶהִ .ו ִ
ֲFה
6מע ֶ
ֲFה יָדֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֶ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינַ 6
ְ ):ננֵה :6וִ ִ
ָדינ): 6נְ נֵה:6
יֵ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ

ֵיה
ֵל ְ ֵמ ֲ 0Wחר ֶ
ֵ ִל ְפנֵי ַמֲ Wחנֵה י ְִָ Fר ֵאל ַוֶ C
ָ 0הֱ Wאל ִֹהי ַהWהֹל ְ
ַו=ִַ Cע ַמ ְל ְ
ֵיהַ :Wו ָCבֹא ֵ;י ַמֲ Wחנֵה
ֵיה ַוֲ WCַ Wעמֹד ֵמ ֲ 0Wחר ֶ
ַו=ִַ Cע ַע6-ד ֶה ָWענָ ִמ ְEנ ֶ
ָאר ֶאת ַה ְָ Bי ָלה וְ לֹWא
חַ ְ /וֶ C
ָאל ַוי ְִהי ֶה ָWענָ וְ ַה ֶ
6בי ַמֲ Wחנֵה י ְִFר ֵ
ִמ ְצ ַריִ ֵ
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ֶ יְה)ָה ֶאת
ָקרַב זֶה ֶאל זֶה ָ:ל ַה ָWBי ְָלהַ :וֵCט מ ֶֹ/ה ֶאת יָד) ַעל ַה ָCוַ)Cל ְ
ָבה ַוWְ ;ִָ Cקע6
ֶחWר ָ
ֶָ Fאת ַה ָCל ָ
ר6ח ָק ִדי ַעָIה ָ:ל ַה ַBי ְָלה ַוֶ C
ַהַ ;ְ ָC
ַה ָW-יִ:
מ/ה ֵBאמֹWרַ :קח ֶאת ַה ְWלוִ ַ 8ַ ִCחת ָ:ל ְ;כ)ר ִ; ְבנֵי
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
ֱמת ַה ְWל ִוַ 8ַ ִCחת ְ; ֶה ְמ ָ 8וְ ָהWיִ 6לי ַה ְWלוִ ֲ ִCא ִני יְה ָ)Wה:
ָאל וְ ֶאת ֶ;Wה ַ
י ְִFר ֵ
אתיִ ָהעֹ ְWד ִפי ַעל ַה ְWל ִוִ ִCמ ְ;כ)ר
ְה ָָ -
ל/ה ְו ַה ְִ 9ב ִעי ו ַ
ְו ֵאת ְEד6יֵי ַה ְָ 9
Oל@ֹלֶת ְ; ֶֶ /קל ַהֶֹ 7ד/
ֲמ ֶ/ת ְָ /ק ִלי ַל@ ְ
ֲמ ֶ/ת ח ֵ
ָWק ְח ָ 8ח ֵ
ָאWל :וְ ל ַ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
6ל ָבנָיו ְEד6יֵי
ִ7ָ 8חֶ ,ע ְִ Fרי ֵ@רָה ַה ָWֶ 9קלְ :ו ָנ ַWת ָ8ה ַה ֶֶ :ס ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ֶס ַה ְִ Eדי) ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפי ַעל ְEד6יֵי
מ/ה ֵאת ֶ :
ָהעֹ ְWד ִפי ָ; ֶהַ :Wו7ִַ Cח ֶ
ֲמ ָ9ה וְ ִ9ִ /י
ָס ,ח ִ
ָקח ֶאת ַהֶ :
ָאל ל ַ
ַה ְWל ִוֵ :WִCמ ֵאת ְ;כ)ר ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶס ַה ְO Eדיִ
מ/ה ֶאת ֶ :
ִֶ 8
ָאלֶ ְ; ֶֶ /קל ַהWֶ ֹ7דַ :/וֵ C
/6לֵ /מא)ת ו ֶ
ְ
מW/ה:
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
6ל ָבנָיו ַעל ִפי יְה)ָהW:ַ ,א ֶ
ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ִ/ְ 8נֵי ר ְַג ָליו ָ; ֶה ,וְק) ֶד
0חר וְ י ִָביא ְַ :בלֵי ַ; ְרזֶל וְ י ֵ
Hד ֵ
0חר ָָ ְ :יבֹא ָ
ַ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ֶ/י ְִ8נֵ ְ;רַגְ ָליו י ַ

ַב ֵלי
ֲפ ָצה ַצ ַער וְ ִע>6י ֶ/ל ְ :
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
מ6כ ְל ַק ֵ;ל ְ; ֵלב ֵָ /ל ְ
ֲהרֵינִ י ָ
א)ת,J
וְַ /כ ְב ִ8י ָ
יHתי ַעל @)יָה נ ְָכ ִרָCה ָ
אתי ְ; ִב ִ
ַ; ְרזֶלְ ,ל ַכ ֵEר ָע) ֶָ /ח ָט ִ
ו ִ
ֲב)תיְִ C/ֶ ,היֶה ָח6/ב
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֶי ַצ ַער ְַ :ב ֵלי ַ; ְרזֶל ֲֶ /א ִני ִמ ְצ ַט ֵער ;) ַ;ַ )CהֶIה,
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְ
ֲרי
א)ת)Cת ֶֶ :ב"ל ,וְ י ְִהיֶה ַצע ִ
ֲמי ָ ִמ @ִ ְל@6ל ַה ֶ:לֶב ֶ/ה6א ִ
ֶPִ 8ַ /י ֵלנִ י ְ; ַרח ֶ
ֲס ֶדי ָ ְל ַמ ַע
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַ; ֶֶ :בל ַהֶIה ְ8מ6רַת ִ@ ְל@6ל ַה ֶ:לֶב ,וְ ַת ִPי ֵלנִי ְ; ַרח ֶ
ָה ִאיַ /ה ֶח ֶסד
0בר ָ
6ל ַמ ַע זְ כ6ת ְ
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ְ
ָה
0בר ָ
ַ ֶאת ְ
ָמי וַיהֹוָה יאהדונהי ֵ;ר ְ
ָק ָ;א ַ;ִ C
ָה ז ֵ
0בר ָ
ֱמר ;) ְו ְ
ֶ>ֶ /א ַ
ֱמר ;) ִע>ֶ :ֶ ;ַ 6ב"ל ר ְַגל) ַ; ְרזֶל
יק ְ ֶ>ֶ /א ַ
י)ס ַצ ִָ %
6ל ַמ ַע זְכ6ת ֵ
ַ;"ֹ:לְ ,
ָפ ְתה/ָ :6לַח
ָ;Hה נ ְַפַ ,)/עד ֵעת ;ֹא ְָ %בר) ִא ְמרַת ְיהֹוָה יאהדונהי ְצר ָ
ָלב ֶ;
6ל ַמ ַע זְ כ6ת ַע ְב ְֵ : ָ %
מ)/ל ַע ִ-י ַוי ְַפ ְֵ 8חהְ .6
ֶ ַו8ִַ Cירֵהֵ 6
ֶמל ְ
ְמ ֵBא
0חרֶת ִעַ )-וי ַ
ר6ח ֶ
וְע ְב ִ%י ָ:לֵב ֵע ֶקב ָהי ְָתה ַ
ֱמר ;) ַ
יְפ6נֶה>ֶ /ֶ ,א ַ
6ב ָניָה;ֶ 6
ֱמר ;) ְ
6ל ַמ ַע זְכ6ת ַע ְב ְָ ;ְ ָ %ניָה ;ֶ 6יְה)יָדָע>ֶ /ֶ ,א ַ
ֲ 0חרָיְ .
יאל
ֲר ֵ
ָדע ֶ; ִאיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ְמ ַק ְב ְצ ֵאל ,ה6א ִהָ:ה ֶאת ְ/נֵי א ִ
יְה)י ָ
6ל ַמ ַע
ת) ַה;)ר ְ;י) ַה ֶָ 9לגְ .
ֲרי ְ; ְ
מ)Hב וְה6א ָירַד ו ְִה ָ:ה ֶאת ָהא ִ
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ַעל ֵא ִלָCה6
זְכ6ת ַע ְב ְֵ ָ %א ִלָCהַ 6ה> ִָביא זָכ6ר לַ)+ב:ָ /ֶ ,ת6ב ;) ַוַ C
6מ ְס ַEר ְ/מ) ע)לֶה ֶ;" ,י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי)
ִ; ְס ָערָה ַה ַָ 9מיִִ ,
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ֲלי .וִ ִ
צ6רי וְ גֹא ִ
ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ו ִ
ָדינ): 6נְ נֵה:6
יֵ
ֶבל ְל ָפח)ת ָ/לֹ/ָ /ע)ת ,וְ ִא
ִ9אֲר 6רַגְ ָליו ָ;ֶ :
ֶבל ְ8ֵ /י ר ְַג ָליו ,וְ י ָ
ָFי ָ;ֶ :
יִ
ֹאמר ֶEרֶק זה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ְִהי 6יותרָ ,ע ִדיְ 6 .ב ֵעת ֶ/ר ְַג ָליו ָ; ֶֶ :בל י ַ

ֶַ ,ההֹ ְWל ִכי ְ;ת)רַת ְיהֹ ָוWה :ב
Wימי ָדר ְ
/0רֵי ְת ִמ ֵ
)תהילי פרק קי"ט( ְ
ָכיו
/0רֵי נֹ ְWצרֵי ֵעWד ָֹתיו;ְ ,כָל לֵב י ְִד ְר 6/Wה :6ג  0לֹWא ָפעֲלַ 6עו ְָלה ִ; ְדר ָ
ְ
ָכי ִל ְ/מֹר
י ִל ְ/מר ְמאֹWד :ה 0Wחֲלַי ִיֹ:נְ 6דר ָ
Oד ָ
יתה ִפֶ 7
80ה ִצָ ִ6
ָהלָWכ :6ד ָ
ֵבב
י/ר ל ָ
)ד ָ ְ; ֶ
Wי :ז Wא ְ
)ת ָ
יטי ֶאל ָ:ל ִמ ְצ ֶ
Wי :ו Hז לֹWא ֵאב)ַ ;ְ /ה ִ; ִ
Oח ֶָ 7
י ֶא ְ/מר 0Wל ַַ 8עז ְֵבנִי ַעד ְמאֹWד :ט
ְ; ָל ְמ ִדי ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wח ֶאת Oח ֶָ 7
י 0ל
ַָ 8ִ /
ֶ :Wי ְ;כָל ִל ִ;י ְדר ְ
Hרח) ִל ְ/מר ְִ :ד ָבר ָ
ַער ֶאת ְ
ַ:ה > ַ
ַ; ֶ-ה ְיז ֶ
ָ :Wיב
ֱטא ל ְ
ָת ָ ְל ַמ ַע לֹא ֶאWח ָ
)תWי ָ :יא ְ; ִל ִ;י ָצ ַפ ְנ ִ8י ִא ְמר ֶ
ֵַ@/ְ 8נִי ִמ ְִ -צ ֶ
Wי:
Wי :יג ִ; ְָ Fפ ַתי ִס ְַ Eר ִ8י :ל ִמ ְֵ Eְ /טי ִפ ָ
80ה ְיהֹ ָוה ַל ְֵ -דנִי Oח ֶָ 7
רָ 6
ָ; ְ
יטה
ָ ;0
יחה וְ ִ
Hש ָ
י ַ8ִ Fְ Mי ְַ :על ָ:ל Wה) :טו ְ; ִפ67דֶי ָ ִ
)ת ָ
ֶ ֵע ְWד ֶ
יד ְ; ֶדר ְ
ֶ :Wיז @ְ מל ַעל
ֲ/ע לֹא ֶא ְ:ַ /ח ְָ %בר ָ
י ֶא ְ8ַ /Wע ָ
Wי :טז ְ; Oחֶֹ 7ת ָ
אֹ ְWרח ֶֹת ָ
ָת ָ:W
יטה נ ְִפ ָלא)ת ִמ )8Wר ֶ
ָ ;0
ֶ :Wיח @ַל ֵעינַי ְו ִ
ַע ְב ְֶ ָ %א ְWחיֶה וְ ֶא ְְ /מרָה ְד ָבר ָ
ֲבה
ָWר ָסה נ ְַפ ִ/י ְל ַתWא ָ
Wי :כ @ ְ
)ת ָ
יט @ֵר HWנ ִֹכי ָבHרֶ0 #ל ְַ 8ס ֵ8ר ִמ ִֶ>-י ִמ ְצ ֶ
Wי:
)ת ָ
ֲר6רי ַהֹ9גִ י ִמ ְִ -צ ֶ
ָע ְר ָ 8ז ִֵדי א ִ
י ְבכָל ֵעWת :כא @ ַ
ֶאWל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ָצ ְWר ִ8י :כג @ַ ָי ְ/Wבִ Fָ 6רי ִ;י
י נ ָ
כב @ַל ֵמ ָWע ַלי ֶח ְר ָEה וָב6ז ִ:י ֵעWד ֶֹת ָ
ֲצ ִתWי :כה
ֲָ /עי 0נְ ֵ/י ע ָ
יח ְ; Oח ֶW7י ָ :כד @ֵַ Wעד ֶֹתי ָ ַW/ע O
ָש ַ
נ ְִד ָ;רַ 6ע ְב ְ ָ %י ִ
ָכי ִס ְַ Eר ִ8י ַו ֲַ 8Wענֵנִי ַל ְֵ -דנִי
ֶ :Wכו ְ%ר ַ
ָWְ %ב ָקה ֶל ָWע ָפר נ ְַפ ִ/י ַחֵCנִי ְִ :ד ָבר ָ
ָWל ָפה
Wי :כח ְ %
א)ת ָ
נִפ ְל ֶ
יחה ְ; ְ
ְHש ָ
ֲבי ֵננִי ו ִ
י ה ִ
67ד ָ
ֶ ִֶ E
Wי :כז ֶW%ר ְ
Oח ֶָ 7
ָת ָ ָח ֵ>Wנִ י:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ִֶ>-י וְWת)ר ְ
ֶ :Wכט ֶW%ר ְ
ְמנִי ְִ :ד ָבר ָ
נ ְַפ ִ/י ִמ68גָה ַקֵ C
י ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְב ֵע ְWד ֶ
ִWיתי :לא ַ %
ֶ אֱמ6נָה ָב ָח ְר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִִ 6/
ל Wֶ%ר ְ
י Hר:ִ #6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;Wי :לג ה) ֵרנִי ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ֶ ִמ ְצ ֶ
יW/נִ י :לב ֶW%ר ְ
0ל ְִ 8ב ֵ
ְא ְְ /מ ֶר>ָה ְב ָכל
ָת ָ ו ֶ
ֲבי ֵננִי וְ ֶא ְPרָה Wת)ר ֶ
ְא ְֶ Pר>ָה ֵע ֶWקב :לד ה ִ
ֶ Oח ֶ7י ָ ו ֶ
ֶ%ר ְ
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י ִ:י ב) ָח ָפ ְWצ ִ8י :לו ַהט ִל ִ;י ֶאל
)ת ָ
יכנִי ִ; ְנ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ֵלWב :לה ַה ְד ִר ֵ
ָכ ָ ַח ֵWCנִי :לח
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְWרא)ת ָ/וְא ִ; ְדר ֶ
י ְו0ל ֶאל ָ; ַWצע :לז ַהWע ֵ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
ֲ/ר ָיג ְֹר ִ8י
ֲבר ֶח ְר ִָ Eתי א ֶ
Hת :ָ Wלט ַהWע ֵ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
י ְ; ִצ ְד ָק ְWת ָ ַחֵWCנִי :מא
Oד ָ
0ב ִ8י ְל ִפֶ 7
ט)בWי :מ ִה>ֵה ְָ 8
ִ:י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִ
ָת ָ :Wמב וְ ֶאֱ Wענֶה חֹ ְWר ִפי ָד ָבר ִW:י
6/ע ְת ָ ְִ :א ְמר ֶ
ֶ ְיהֹ ָוה ְָ 8
ֲסד ָ
וִWיבֹ Oא ִני ח ָ
ֱמת ַעד ְמאֹד ִ:י ְל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֶ :Wמג וְ 0Wל ַPֵ 8ל ִמ ִEי ְד ַבר א ֶ
ָב ַט ְח ִ8י ִ; ְד ָבר ָ
וְא ְת ַה ְָ Bכה
ָעWד :מה ֶ
ע)ל ו ֶ
ָWת ָ ָת ִמיד ְל ָ
ִח ְWל ִ8י :מד וְ ֶא ְְ /מרָה ת)ר ְ
יָ
ָכי וְ לֹא
י ֶנגֶד ְמל ִ
ַ;רָה ְב ֵעWד ֶֹת ָ
ָ8ִ /Wי :מו ַוWאֲד ְ
י ָדר ְ
Oד ָ
ָב ְWר ָח ָבה ִ:י ִפֶ 7
Hהְ Wב ִ8י :מח ְו ֶאשָֹWא ַכ ַEי ֶאWל
ֲ/ר ָ
)תי ָ א ֶ
ֲ/ע ְ; ִמ ְצ ֶ
ְא ְW8ַ /ע ַ
ֵא Wב) :/מז ו ֶ
ָבר ְל ַע ְב ֶַ ָ %על
Wי :מט ְזכֹר ָ %
יחה ְב Oח ֶָ 7
Hש ָ
Hה ְב ִ8י ְו ִ
ֲ/ר ָ
י א ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ָWת ָ ִח ָWְ Cתנִי :נא ז ִֵדי
ֶח ָWמ ִתי ְב ָע ְניִי ִ:י ִא ְמר ְ
ִWח ְל ָW8נִ י :נ זֹאת נ ָ
ֲ/ר י ַ
אֶ
Wע)ל |
י ֵמ ָ
ַר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ָטWי ִתי :נב זָכ ְ
ָת ָ לֹא נ ִ
ֱלי Oצ ִני ַעד ְמאֹד ִמ)8ר ְ
הִ
ָת :ָ Wנד ְז ִמר)ת
ַתנִי ֵמ ְWר ִָ /עי עֹWזְ ֵבי )8Wר ֶ
ֲחז ְ
ֶח :Wנג ז ְַל ָע ָפה א ָ
ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְתנ ָ
ַר ִ8י ַב ַBי ְָלה ְִ /מ ָ ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְְ /מרָה
ָהWיִ 6לי Oח ֶ7י ָ ְ; ֵבית ְמג6רָWי :נה זָכ ְ
Hמ ְר ִ8י
ָצ ְWר ִ8י :נז ֶח ְל ִקי ְיהֹ ָוה ַ
י נ ָ
Oד ָ
ְתה ִBי ִ:י ִפֶ 7
ָת ָ :Wנו זֹאת ָהWי ָ
)8Wר ֶ
ָת :ָ Wנט ִח ְַ 9ב ִ8י
ֶי ְבכָל לֵב ָח ֵ>נִי ְִ :א ְמר ֶ
יתי ָפנ ָ
ֶWי :נח ִח ִִ B
ִל ְ/מֹר ְָ %בר ָ
Wי :ס ַח ְ8ִ /י ְולֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִ8י ִל ְ/מֹר
יבה רַגְ לַי ֶאל ֵעWד ֶֹת ָ
ָ /HW
ְד ָר ָכי ָו ִ
ֲצ)ת
ָWח ִ8י :סב ח W
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
Wי :סא ֶח ְבלֵי ְר ִָ /עי ִע ְ6דOנִי )8ר ְ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲ/ר
ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wסג ָח ֵבר Hנִי ְלכָל א ֶ
ַלי ְָלה Hקְ 6לה)ד)ת ל ְ
6לWְ ֹ/מרֵי ִ67EדֶWי ָ :סד ַח ְס ְְ ָ %יהֹ ָוה ָמ ְWלHה ָהHרֶO #ח ֶ7י ָ ַל ְֵ -דWנִ י:
ְירֵאְ ָ 6
ֵַ -דנִי ִ:י
ָד ַעת ל ְ
ית ִעַ Wע ְב ְְ ָ %יהֹ ָוה ְִ :ד ָברֶ :ָ Wסו ט6ב ַט ַע ו ַ
סה ט)ב ָע ִש ָ
ָWת ָ ָָ /מ ְWר ִ8י:
ֱמWנְ ִ8י :סז ֶטרֶ ֶאֱ Wענֶה ֲאנִי ֹ/גֵג וְ ַע ָ8ה ִא ְמר ְ
)תי ָ ֶהWא ָ
ְב ִמ ְצ ֶ
Wי :סט ָט ְWפלָ 6ע ַלי ֶֶ /קר ז ִֵדי אֲנִי
ֵַ -דנִי Oח ֶָ 7
6מ ִטיב ל ְ
80ה ֵ
סח ט)ב ָ
ֲWְ /ע ִ8י:
ָWת ָ ִW/ע ָ
ֶWי :ע ָט ַפֵ :ַ /ח ֶלב ִל ָ; אֲנִ י )8ר ְ
ְ; ָכל ֵלב ֶאֹPר ִ67Eד ָ
י
Wי :עב Wט)ב ִלי Wת)רַת ִָ E
ֵיתי ְל ַמ ַע ֶא ְל ַמד Oח ֶָ 7
עא Wט)ב ִלי ִכWי Oע> ִ
ֲבי ֵננִי ְו ֶא ְל ְמדָה
י ָע6Fנִי ַוWיְכ)נְנ6נִי ה ִ
ָד ָ
ָWס :עג י ֶ
ָהב ָוכ ֶ
0Wל ֵפי ז ָ
ֵמ ְ
ַע ִ8י
ִח ְWל ִ8י :עה יָד ְ
ֵאי ָ י ְִרא6נִי ְוי ְִָ Fמח:ִ 6י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
Wי :עד ְיר ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲמנִי
ִיתWנִ י :עו י ְִהי נָא ַח ְס ְְ ָ %ל ַנWח ֵ
י ֶוWאֱמ6נָה ִע> ָ
ְיהֹ ָוה ִ:י ֶצדֶק ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֲָ /עWי :עח
ָת ָ ַW/ע O
ֲמי ָ וְ ֶא ְWחיֶה ִ:י ת)ר ְ
ָWת ָ ְל ַע ְב ֶ :ָ W%עז ְיבֹא6נִי רַWח ֶ
ְִ :א ְמר ְ
ֵאי ָ
ֶWי :עט יָ6/בִ 6לי ְיר ֶ
יח ְ; ִפ67ד ָ
Hש ַ
יֵב 6/ז ִֵדי ִ:י ֶֶ /קר ִעְ6ת6נִי ֲא ִני ִ
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י ְל ַמ ַע לֹא ֵא Wב) :/פא ְ Wָ:ל ָתה
ְויֹ ְWד ֵעי ֵעWד ֶֹתWי ָ :פ י ְִהWי ִל ִ;י ָת ִמי ְ; Oח ֶָ 7
ָת ָ ֵלאמר ָמ ַתי
ִח ְWל ִ8י :פב ָ:לֵ 6עינַי ְל ִא ְמר ֶ
6/ע ְWת ָ נ ְַפ ִ/י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ִל ְת ָ
ְמWי
ָWח ִ8י :פד ַ-ָ :ה י ֵ
י לֹא ָ/כ ְ
ִיתי ְ:נֹאד ְ; ִקיט)ר Oח ֶָ 7
ֲמִ Wני :פג ִW:י ָהי ִ
ְַ W8נח ֵ
ֲ/ר לֹא
ֲשה ְברֹ ְWד ַפי ִמ ְWEָ /ט :פה Wָ:רִ 6לי ז ִֵדי ִ/יח)ת א ֶ
ַע ְב ֶָ ָ %מ ַתי ַW8ע ֶ
י אֱמ6נָה ֶֶ /קר ְר ָדפ6נִ י ָעזְ רֵWנִ י :פז ְִ :מ ַעט ִ6B:נִי
)ת ָ
ָת :ָ Wפו ָ:ל ִמ ְצ ֶ
ְכ Wת)ר ֶ
Wי:
Wי :פח ְַ :ח ְס ְַ ָ %חֵCנִי וְ ֶא ְְ /מרָה ֵעד6ת ִָ E
Oד ָ
ָבHרֶַ #וWאֲנִי לֹWא ָעז ְַב ִ8י ִפֶ 7
ָת ָ ):נַנְ ָW8
ֱמ6נ ֶ
פט ְלע) ָל ְיהֹ ָוה ְָ %ב ְWר ָ נ ִָPב ַ; ָָ 9מWיִ :צ ְלדֹר ָודֹר א W
Wי :צב ל6לֵי
ֲב ֶד ָ
י ָע ְWמדַ 6ה:ִ )Cי ַהֹ:ל ע ָ
ֶארֶַ #ו ֲַ 8WעמֹWד :צא ְל ִWמ ְֶ Eָ /ט ָ
י ִ:י
67ד ָ
ע)ל לֹWא ֶא ְַ:/ח ִֶ E
Hב ְד ִ8י ְב ָענְ יִWי :צג ְל ָ
ֲָ /עי Hז ַ
ָWת ָ ַW/ע O
ת)ר ְ
ָ8ִ /Wי :צה ִלי ִק66
יענִ י ִ:י ִפֶ 67די ָ ָדר ְ
)ֵ /
ִיתִ Wני :צד ְל ָ Wאֲנִי Wה ִ
ָב ִחָ C
יתי ֵקְ #ר ָח ָבה
ָא ִ
י ֶא ְת;) ָנ :Wצו ְלWכָל ְִ 8כ ָלה ר ִ
ֵ ;0דנִ י ֵעWד ֶֹת ָ
ְר ִָ /עי ְל ְ
Wיח ִתWי :צח
ָת ָ ָ:ל ַהִ )Cהיא שִֹ ָ
Hה ְב ִ8י Wת)ר ֶ
ִמ ְצ ָו ְWת ָ ְמאֹWד :צז ָמWה ַ
ַל ִ8י
ַַ -די ִה ְְ :F
)ת ָ ִ:י ְלע) ָל ִהיא ִלWי :צט ִמָ:ל ְמל ְ
ֵמאֹי ְַבי ְַ 8ח ְֵ :מנִי ִמ ְצ ֶ
ָצ ְWר ִ8י :קא ִמָ:ל
י נ ָ
67ד ָ
ְIק ִני ֶא ְת;)נָ ִ:י ִפ ֶ
יחה ִלWי :ק ִמ ֵ
י ִש ָ
)ת ָ
ִ:י ֵע ְWד ֶ
י לֹא ָס ְר ִ8י
ֶ :Wקב ִמ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
אתי ר ְַגלָי ְל ַמ ַע ֶא ְ/מר ְָ %בר ָ
אֹרַח רָע ִָ :ל ִ
ָת ָ ִמ ְַ %בְ /ל ִפWי :קד
ֵתWנִ י :קג ַמה > ְִמ ְלצְ 6ל ִח ִ:י ִא ְמר ֶ
80ה Wה)ר ָ
ִW:י ָ
ֶ
ֵאתי ָ:ל אֹרַח ָWֶ /קר :קה נֵר ְלרַגְ ִלי ְד ָבר ָ
י ֶא ְת;)נָ ַעל Fָ ֵ:נ ִ
67ד ָ
ִמ ִֶ E
ֵמה ִל ְ/מֹר ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wקז
ֲקָ C
ְִ ;ַ /ע ִ8י ָוWא ַ
Wיב ִתWי :קו נ ְ
וְא)ר ִלנְ ִת ָ
נִדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא ְיהֹ ָוה
ֶ :Wקח ְ
ֵיתי ַעד ְמאֹד ְיהֹ ָוה ַחֵCנִי ִכ ְד ָבר ָ
ַנֲ Wענ ִ
ָWח ִ8י :קי
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
ַ-דֵWנִ י :קט נ ְַפ ִ/י ְב ַכ ִEי ָת ִמיד וְת)ר ְ
י ל ְ
ִ W6מ ְֶ Eָ /ט ָ
)תי ָ
ָח ְל ִ8י ֵע ְWד ֶ
Wיתי :קיא נ ַ
י לֹא ָת ִע ִ
67ד ָ
6מ ִֶ E
ָנ ְWתנְ 6ר ִָ /עי ַEח ִלי ִ
ע)ל
יתי ִל ִ;י ַלWעֲ)Fת Oח ֶ7י ָ ְל ָ
ָט ִ
ְלע) ָל ִW:י ְִ )FFל ִ;י ֵה ָ-Wה :קיב נ ִ
8Hה
6מWגִ >ִי ָ
Hה ְWב ִ8י :קיד ִס ְת ִרי ָ
ָת ָ ָ
ֵאתי וְWת)ר ְ
ֲפי ָFנ ִ
ֵע ֶWקב :קיג ֵסWע ִ
ֵעי וְ ֶא ְPרָה ִמ ְצות ֱאל ָֹהWי :קטז
ִח ְWל ִ8י :קטו Wס6רִ 6מ ִֶ>-י ְמר ִ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ָָ /עה
י/נִי ִמ ְִ Fב ִרWי :קיז ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאֵ 6
ָWת ָ וְ ֶא ְWחיֶה וְ0ל ְִ 8ב ֵ
ָס ְמ ֵכנִ י ְכ ִא ְמר ְ
י ִ:י ֶ/קֶר
ית ָ:ל )/גִ י ֵמ WOח ֶָ 7
ְו ֶא ְָ /עה ְב Oח ֶ7י ָ ָת ִמWיד :קיח ָס ִל ָ
Hה ְב ִ8י ֵעWד ֶֹתWי ָ :קכ
ָכ ַ
ית :Wקיט ִסגִ י ִה ְ 8ָ ;ַ /כָל ִר ְֵ /עי Hרֶ #ל ֵ
ְַ 8ר ִמ ָ
ָצדֶק ַ;ל
יתי ִמ ְEָ /ט ו ֶ
ֵWאתי :קכא ָע ִִ F
י ָיר ִ
ָט ָ
ָס ַמר ִמ ְַ Eח ְְ ָ %ב ִָ Fרי ִ W6מ ִֶ E/ְ -
ַע ְO /קנִי ז ִֵדWי :קכג ֵעינַי
>ִיחנִי ְלעֹ ְָ /WקWי :קכב ֲערֹב ַע ְב ְְ ָ %לט)ב 0Wל י ַ
ֵַ 8
י
ֲשה ִע ַע ְב ְְ ָ %כ ַח ְס ְֶ ָ %ו Oח ֶָ 7
6ל ִא ְמרַת ִצ ְד ֶק ָ :Wקכד ע ֵ
6ע ֶת ָ ְ
יָ /
ָ:לִ 6ל W
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Wי :קכו ֵעת ַלWעֲ)Fת
ֲבי ֵננִי וְ ֵא ְWד ָעה ֵעWד ֶֹת ָ
ַל ְֵ -דWנִ י :קכה ַע ְב ְH ָ %נִי ה ִ
6מ ָWEז :קכח
י ִמ ָָ Iהב ִ
)ת ָ
Hה ְב ִ8י ִמ ְצ ֶ
ָת ָ :Wקכז ַעל ֵַ :
ַלWיהֹ ָוה ֵה ֵפר)8W 6ר ֶ
Wאתי :קכט ְָ Eלא)ת
ְִ 9ר ִ8י ָ:ל ארַח ֶֶ /קר ֵָ Fנ ִ
ַעל ֵָ: :ל ִֵ 67Eדי כֹל י ָ
ָת נ ְַפ ִW/י :קל ֵַ Eתח ְָ %ברֶי ָ י ִָאיר ֵמ ִבי ְָ EתיִWי:
י ַעל ֵ :נְ ָצר ַ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
ְח>ֵנִי
י י ְ HָWב ִ8י :קלב ְֵ EנWה ֵא ַלי ו ָ
)ת ָ
Hפה ִ:י ְל ִמ ְצ ֶ
קלא ִWEי ָפ ַע ְר ִ8י ָו ֶWא ְָ /
ָת ָ וְ0Wל ֶַ /ְ 8לט ִ;י כָל
ֲבי ְֶ /מ :ָ Wקלג ְָ Eע ַמי ָה ֵכ ְ; ִא ְמר ֶ
ְִ :מ ְEָ /ט ְלאֹWה ֵ
ֶי ָה ֵאר
Wי :קלה ָEנ ָ
67ד ָ
וְא ְְ /מרָה ִֶ E
ע/ק ָ Hד ֶ
HWוֶ :קלד ְֵ Eדנִ י ֵמ ֶ
Wי :קלו ְַ Eלגֵי ַמיִ ָי ְWרדֵ 6עינָי ַעל לֹWא ְָ /מר6
ְ; ַע ְב ֶ ָ %וְ ַל ְֵ -דנִי ֶאת Oח ֶָ 7
ית ֶצדֶק
Wי :קלח ִצָ ִ6
ָ/ר ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
80ה ְיהֹ ָוה וְ י ָ
ָת ָ :Wקלז ַצ ִ%יק ָ
Wת)ר ֶ
ֶי ָצרָWי:
Hתי ִW:י ְָ /כחְ 6ד ָבר ָ
י ֶוWאֱמ6נָה ְמאֹWד :קלט ִצ ְַ -ת ְתנִי ִקנְ ִ
ֵעWד ֶֹת ָ
נִבזֶה
ֲה ָב :JWקמא ָצ ִעיר HWנ ִֹכי וְ ְ
ָWת ָ ְמאֹד וְ ַWע ְב ְ ָ %א ֵ
ר6פה ִא ְמר ְ
קמ ְצ ָ
ֱמWת :קמג
ָת ָ א ֶ
י לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י :קמב ִצ ְד ָק ְWת ָ ֶצדֶק ְלע) ָל וְ Wת)ר ְ
Oד ָ
ִֶ 7E
ע)ל
י ְל ָ
)ת ָ
ֲָ /עWי :קמד ֶצ ֶדק ֵע ְWד ֶ
)תי ָ ַW/ע O
6מצ)ק ְמ ָצא6נִ י ִמ ְצ ֶ
ַצר ָ
ָאתי ְבכָל ֵלב ֲענֵנִ י ְיהֹ ָוה Oח ֶ7י ָ ֶאֹWPרָה :קמו
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְWחֶיWה :קמה ָקר ִ
הִ
ֵעה
ֲָ 6/
ֶָ /וWא ַ
Wי :קמז ִק ְַ %מ ִ8י ַב> ֶ
יענִי ְו ֶא ְְ /מרָה ֵעWד ֶֹת ָ
)ֵ /
י Wה ִ
ָאת ָ
ְקר ִ
ָת ָ :Wקמט
יח ְ; ִא ְמר ֶ
O /0מר)ת ָל ִש ַ
ִח ְWל ִ8י :קמח ִק ְ%מֵ 6עינַי ְ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ֶ ְיהֹ ָוה ְWִ :מ ְֶ Eָ /ט ָ ַחֵWCנִ י :קנ ָק ְWרב 6רֹ ְWד ֵפי זִ ָ-ה
ק)לי ְִ /מ ָעה ְכ ַח ְסָ %
ִ
ֱמWת :קנב ֶק ֶד
י א ֶ
)ת ָ
וְWכל ִמ ְצ ֶ
80ה ְיהֹ ָוה ָ
ָחWק :6קנא ָקר)ב ָ
ָWת ָ ר ָ
ִמ)8ר ְ
ָת ָ
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ת)ר ְ
ע)ל י ְַס ְד ָ :W8קנג ְר ֵאWה ָענְ יִי ו ַ
י ִ:י ְל ָ
ָד ְע ִ8י ֵמ ֵעWד ֶֹת ָ
יַ
ָWת ָ ַחֵWCנִי :קנה רָח)ק
יבי 6גְ ֵ Hלנִי ְל ִא ְמר ְ
יבה ִר ִ
לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י :קנד ִר ָ
ַ;י | ְיהֹ ָוה
ֲמי ָ ר ִ
ְ6/עה ִW:י Oח ֶ7י ָ לֹא ָדרָ :6/Wקנו רַWח ֶ
ֵמ ְWר ִָ /עי י ָ
Wיתי :קנח
ָט ִ
י לֹא נ ִ
)ת ָ
ַ;י רֹ ְWד ַפי וְ ָצרָי ֵמ ֵע ְWד ֶ
ְWִ :מ ְֶ Eָ /טי ָ ַחֵWCנִ י :קנז ר ִ
ָWת ָ לֹא ָָ /מWר :6קנט ְר ֵאה ִW:י
ֲ/ר ִא ְמר ְ
ק)ט ָטה א ֶ
יתי בֹ ְWג ִדי ָו ֶWא ְת ָ
ָא ִ
רִ
ע)ל ָ:ל
6ל ָ
ֱמת ְ
Hה ְב ִ8י ְיהֹ ָוה ְWַ :ח ְס ְַ ָ %חֵWCנִי :קס רֹאָ %ְ /ב ְWר ָ א ֶ
י ָ
ִפֶ 67ד ָ
6מ ְָ %ב ְWר ָ ַָ Eחד ִל ִ;Wי :קסב ָשF
ִמ ְEַ /ט ִצ ְד ֶק ָ :Wקסא ִָ Fרי ְרדָפִ 6ני ִח>ָ ִ
ֲת ֵע ָבה
ֵאתי ָוWא ַ
מ)צא ָ/לָל רָWב :קסג ֶֶ /קר ָFנ ִ
ָת ָ ְֵ :
HWנ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ
ַל ִ8י ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק :ָ Wקסה
Hה ְWב ִ8י :קסד ֶַ /בע ַ;ִ )Cהְ B
ָWת ָ ָ
)8ר ְ
י6/ע ְWת ָ
ָת ָ וְ ֵאWי לָמ) ִמ ְכ )/Wל :קסו ְִ ;ַ Fר ִ8י ִל ָ
ֲבי Wת)ר ֶ
ָ/ל) רָב ְלאֹWה ֵ
ֲב ְמאֹWד:
י ָואֹWה ֵ
Wיתי :קסז ָWְ /מרָה נ ְַפ ִ/י ֵעWד ֶֹת ָ
י ָעשִֹ ִ
)ת ָ
ְיהֹ ָוה ִ W6מ ְצ ֶ
ָתי
ֶ :Wקסט ְִ 8קרַב ִר> ִ
י ִ:י כָל ְָ %ר ַכי נ ְֶגָ %
י ו ְֵעWד ֶֹת ָ
67ד ָ
קסח ַָ /מ ְר ִ8י ִפ ֶ
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ָWת ָ
ֶי ְִ :א ְמר ְ
ֲבי ֵנWנִי :קע ָ8ב)א ְת ִח> ִָתי ְל ָפנ ָ
ֶי ְיהֹ ָוה ְִ :ד ָב ְWר ָ ה ִ
ְל ָפנ ָ
ַה ִPילֵWנִ י :קעא ְַ ;ַ 8ענָה ְָ Fפ ַתי ְִ 8ה ָBה ִ:י ְת ַל ְֵ -דנִי Oח ֶW7י ָ :קעב ַַ 8ע
י
67ד ָ
י ֶWPדֶק :קעג ְִ 8הWי י ְָד ָ ְל ָע ְז ֵרנִי ִ:י ִפ ֶ
)ת ָ
ָת ָ ִ:י ָכל ִמ ְצ ֶ
ְל)/נִי ִא ְמר ֶ
ֲָ /עWי :קעה ְWִ 8חי
ָת ָ ַW/ע O
Wי6/ע ְWת ָ ְיהֹ ָוה וְ ת)ר ְ
0ב ִ8י ִל ָ
ָב ָח ְWר ִ8י :קעד ְָ 8
יתי ְֶ :שה א ֵֹבד ַ; ֵַ /7ע ְב ֶָ %
נ ְַפ ִ/י ְ W6ת ַה ְל ֶל ִָ W6 Xמ ְֶ Eָ /ט ָ י ְַע ְז Oרִ Wני :קעו ִָ 8ע ִ
)תי ָ לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י:
ִ:י ִמ ְצ ֶ
ֶיה ט"ו ִ/יר ַה ַ-עֲל)ת ,וְ י ְַכ ִEלֵ @ַ ֵ/ָ :לָֹ Eְ /ע ִמי.
ֹאמר ֲ 0חר ָ
וְע)ד י ַ

ָאתי ַוֲ Cַ Wע ֵנWנִ י :ב יְWהֹ ָוה
ָתה ִBי ָקר ִ
קכ א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֶאל ְיהֹ ָוה ַ; ָPר ָ
ָ
6מה ִֹ Cסי ל ְ
ְִ 8ל ָ ַ
ַה ִPי ָלה נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Fפת ֶֶ /קר ִמ ְָ )/Bר ִמ ָWCה :ג ַמה ֵ C
ָלְ )/ר ִמ ָWCה :ד ִח ֵPי גִ ;)ר ְ/נִ 6ני ִע ַ@ֲ Wח ֵלי ְר ָת ִמWי :ה Wא)יָה ִלי ִ:י
ַ;ת ָWְ /כנָה ָ JBנ ְַפ ִ/י ִע )Fנֵא
ג ְַר ִ8י ֶמ ֶַ /ָ ְ /כ ְנ ִ8י ִעֳ H Wה ֵלי ֵק ָדWר :ו ר ַ
ָW /ל) :ז 0נִי ָ/ל) וְ ִכי ֲא ַד ֵ;ר ֵה ָ-ה ַל ְִ -ל ָח ָמWה:
זְרWי :ב
ַ-Wעֲל)ת ֶא ָMא ֵעינַי ֶאל ֶה ָWה ִרי ֵמ0יִ ָיבֹא ֶע ִ
קכא א ִ/יר ל ַ
ִ 8לַ)-ט רַגְ ֶל ָ 0ל יָנ6
ֶעזְ ִרי ֵמ ִע ְיהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ :#ג 0ל י ֵ
ָאWל :ה ְיהֹ ָוה Wְ ֹ/מ ֶר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ֶ :Wד ִה>ֵה לֹWא יָנ 6וְ לֹא י ָ
Wְ ֹ/מר ָ
ֵח ַ;ְ WָBי ָלה :ז
ֶ:ה וְ ָיר ַ
י)מ ַה ֶֶ 9מ /לֹWא ַיָ :
ְיהֹ ָוה ִצ ְַ ָ Bעל יַד י ְִמי ֶנ :ָ Wו ָ
6ב)א ָ
Wאת ָ ֶ
יְWהֹ ָוה י ְִָ /מ ְר ָ ִמָ:ל רָע י ְִ/מר ֶאת נ ְַפ ֶ :Wָ /ח יְWהֹ ָוה י ְִָ /מר ֵצ ְ
ע)ל:W
וְעד ָ
ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ֵל ְ :Wב
קכב א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ַָ Fמ ְח ִ8י ְ;אֹ ְWמ ִרי ִלי ֵ;ית ְיהֹ ָו ָה נ ֵ
ַ /6לי ַה ְ;נ6יָה ְִ :עיר
ָ /6לי :ִ Wג י ְWר ָ
עֹ ְWמד)ת ָהי 6רַגְ לֵינָ /ְ ;ִ 6ע ַרי ְִ י ְWר ָ
ָאל
ֶWO /ח ְ;רָה ָ JBי ְַח ָW%ו :ד ֶָ 9ָ /עלָ /ְ 6ב ִטי ְִ /ב ֵטי יֵָ Jעד6ת ְלי ְִFר ֵ
ְלהֹד)ת ְל ְֵ /יהֹ ָוה :ה ִ:י ָ-ָ /ה | ָי ְ/Wבִ 6כ ְסא)ת ְל ִמ ְEָ /ט ְִ :סא)ת ְל ֵבית
ֵ
ֲבWי ְִ :ז י ְִהWי ָ/ל) ְ; ֵחיל ְ
ָ /6לי י ְִ/לָי 6אֹWה ָ
ָ%וִ Wד :ו ַW/אֲל/ְ 6ל) י ְWר ָ
ֲד ְ;רָה >ָא ָ/ל) ָ; ְ :Wט
ֵעי א ַ
0חי ְור ָ
נ)תWי ְִ :ח ְל ַמעַ ַ
0ר ְמ ָ
ְַ /לוָה ְ; ְ
ָ:W
ֲב ְק ָ/ה ט)ב ל ְ
ְל ַמ ַע ֵ;ית ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינ 6א ַ
אתי ֶאת ֵעינַי ַהִ /Wְ ֹCבי ַ; ָָ 9מWיִ :ב ִה>ֵה
ָש ִ
י נ ָ
קכג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֵא ֶל ָ
ֵיה :ג ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ָ:ֵ J8
ֲד)נ ֶ
ֲב ִדי ֶאל יַד א W
ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח ֵ>Wנ :6ד ָח ֵ>נְ 6יהֹ ָוה ָח>ֵנ:ִ 6י רַב ַָ Fב ְענ6
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
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ַ;ת שָֹ ְWב ָעה ָ JBנ ְַפ ֵ/נַ 6ה ַַ Bעג ַה ֲַ W9א ַנ>ִי ַה;6ז ִל ְג ֵאי י)נִWי:
Wב6ז :ה ר ַ
ָאWל:
Wאמר נָא י ְִFר ֵ
קכד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִ ד לֵ 6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ 6יֹ ַ
Hד :Wג ֲאזַי ַחִCי ְ; ָלע6נ6
ל6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ;ְ 6קָ 6ע ֵלינָ 6
ב ֵ
ַחלָה ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵW/נ :6ה ֲאזַי
W;ָ E0נ :6ד ֲאזַי ַה ַ-יִ ְָ /טפ6נ 6נ ְ
ַ;Wחֲר)ת ָ
ְתנָנֶ 6טרֶ
רְ 6יהֹ ָוה ֶֹB/א נ ָ
ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵ/נַ 6ה ַ-יִ ַה ֵWIיד)נִ Wי :ו ָ; ְ
ַחנ6
ִ;ָ /ר ַוֲ Wאנ ְ
)Wק ִ/י ַה ַEח נ ְ
ֵיה :Wז נ ְַפ ֵ/נִ :ְ 6צ)Eר ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַEח י ְ
ְל ִֶ >/
ָWטנ :6ח ֶעזְ רֵנְ /ֵ ;ְ 6יהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
נ ְִמל ְ
ע)ל
קכה א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ַה;ֹ ְWט ִחי ַ;Wיהֹ ָוה ְWַ :הר ִצ )CלֹWא יִ)-ט ְל ָ
וְעד
ְWרַ /6לי ָה ִרי ָס ִביב ָלַ JוWיהֹ ָוה ָס ִביב ְל ַעֵ )-מ ַWע ָ8ה ַ
ֵW/ב :ב י ָ
יֵ
יקי ְל ַמ ַע לֹWא
ֶ/ע ַעל @)רַל ַה ִַ %ִ PW
ָנ6ח ֵֶ /בט ָהר ַ
ע)לָ :Wג ִ:י לֹא י ַ
Wיִ /רי
וְל ָ
)+בי ִ
יבה ְיהֹ ָוה ַל ִ
יט ָ
יה :Wד ֵה ִ
יקי ְ; ַעו ְָל ָתה ְי ֵד ֶ
י ְְִ /לחַ 6ה ִַ %ִ P
יכ ְיהֹ ָוה ֶאת ֲ ֹWEע ֵלי ָהHוֶ ָ/ל)
)ל ֵ
)Bת יִ W
ְה ַ+ִ -י ַע ַק ְל ַק ָ
;)ת :Wה ו ַ
ְ; ִל ָ
ָאWל:
ַעל י ְִFר ֵ
יבת ִצָ )Cהיִינ:ְ 6חֹ ְWל ִמWי :ב
קכו א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ;6/ב ְיהֹ ָוה ֶאת ִַ /
Wאמר 6בַ@)יִ ִהגְ ִ%יל ְיהֹ ָוה
6ל)/נֵנִ 6ר>ָה Hז יֹ ְ
ִֵ -לא ְFח)ק ִEינְ 6
Hז י ָ
ַלWעֲ)Fת ִע ֵאBֶ Wה :ג ִה ְג ִ%יל ְיהֹ ָוה לַWעֲ)Fת ִע ָ-נָ 6היִינֵ Fְ 6מ ִחWי :ד
יקי ַ; ֶ>Wגֶב :ה ַהWְ ֹIר ִעי ְ; ִד ְמ ָעה ְ; ִר>ָה
ֲפ ִ
יתנW:ַ 6א ִ
6/בה ְיהֹ ָוה ֶאת ְִ /ב ֵ
ָ
6בכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶַ ְ /Wה ָIרַע ;ֹWא ָיבֹא ְב ִר>ָה נ ֵֹשא
ֵל ְ ָ
ל) י ֵ
י ְִקצֹWר :6ו ָה ְ
ֲא Oלָֹ -תWיו:
קכז א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִל ְ/לֹמה ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִבנֶה ַביִת ָ/וְא ָע ְWמל6
)/מWר :ב ָ/וְא ָל ֶכ
ב)נָיו ;) ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִָ /מר ִעיר ָ/וְא ַָ /קד ֵ
Wידיד) ֵָ /נWא:
ֲצ ִבי ֵ :י ִִֵ 8ל ִ
ימWי קְ 6מ ֲ 0Wחרֵי ֶֶ /בת אֹ ְWכ ֵלי ֶל ֶח ָהWע ָ
ַמ ְֵ :ִ /
ֲלת ְיהֹ ָוה ָ;נִ י ָFכָר ְִ Eרי ַה ָ; ֶWט :ד ְִ :ח ִPי ְ;יַד @ִ ;)ר ֵ;ְ :נֵי
ג ִה>ֵה ַנWח ַ
Eָ /0ת) ֵמ ֶה לֹWא יֵבW:ִ 6/י
ֲ/ר ִמ ֵBא ֶאת ְ
ֶבר א ֶ
/0רֵי ַה@ ֶ
>ְע6רWי :ה ְ
ַה ִ
י ְַד ְ;רֶ 6את Wא)י ְִבי ַ; ָWַ 9ער:
יע
ֵ ִ; ְד ָר ָכWיו :ב יְגִ ַ
/0רֵי ָ:ל ְירֵא ְיהֹ ָוה ַהWהֹל ְ
קכח א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ
ית ָ
ֶפ Wִ ֹEרָCה ְ;י ְַר ְֵ :תי ֵב ֶ
ָ :Wג ֶא ְ:ְ ָ 8ְ /ג ֶ
ֶי וְט)ב ל ְ
/0ר ָ
ַEי ָ ִ:י תֹאכֵל ְ
ֶ:
ָבר ְירֵא
ַ @ ֶ
ֵיתי ָס ִביב ְל ְ /Oל ָח ֶנ ָ :Wד ִה>ֵה ִכי כֵ ְיבֹר ְ
ֶי ִִ /ְ :ת ֵלי ז ִ
ָ;נ ָ
Wי:
ְמי ַחֶָ C
ָ /6לי :ל י ֵ
6ר ֵאה ְ;ט6ב י ְWר ָ
ֶכ ָ ְיהֹ ָוה ִמ ְִ )CP
ְיהֹ ָוWה :ה י ְָבWר ְ
ָאWל:
ֶי ָ/ל) ַעל י ְִFר ֵ
6ר ֵאWה ָבנִי ְל ָבנ ָ
ְ
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ַ;ת
ָאWל :ב ר ַ
אמר נָא י ְִFר ֵ
ַ;ת ְצרָר6נִי ִמ>ְ ע6רַי יַ ֹW
קכט א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ר ַ
ֱריכ6
ַ;י ָח ְWר 6/חֹ ְWר ִ/י ֶהWא ִ
ְצרָר6נִ י ִמ>ְע6רָי @ַ לֹא י ְָכלִ 6לWי :ג ַעל @ ִ
ית :Wד ְיהֹ ָוה ַצ ִ%יקִ ,ק ֵ #Pעֲב)ת ְר ִָ /עWי :ה ֵיבְֹ 6/ו ִי=ֹגH 6ח)ר
ְל ַמWעֲנִ ָ
ָב :/Wז ֶֹB/א ִמֵBא
ֹ:ל WֹFנְ ֵאי ִצ :) WCו י ְִWהיֲ Wַ: 6ח ִציר @ַ@)ת ְֶ 7ַ /ד ַמת ָ/לַ י ֵ
ֲליכֶ
ק)צר ְו ִח ְצנ) ְמ ַע ֵW-ר :ח ְולֹא ְ HWמרָ 6העֹ ְWב ִרי ִ; ְר ַW:ת ְיהֹ ָוה א ֵ
כֵַ )E
ַכנֶ 6א ְתכֶ ְ; ְֵ /יהֹ ָוWה:
ֵ;ר ְ
ק)לי
ָאתי ָ ְיהֹ ָוWה :ב ֲאדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
קל א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי :ג ִא עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי
ִWְ 8היֶינָה ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWא :ה ִק ִִ 6
ַיֲ WעמֹWד :ד ִW:י ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ה)ח ְWל ִ8י :ו נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :ז
ו ְִWל ְד ָבר) ָ
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :ח וְה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָבִ Jל ִ;י וְ לֹWא רָמֵ 6עינַי וְ לֹWא
קלא א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִדְ ,יהֹ ָוה לֹWא ג ַ
ְד)מ ְמ ִ8י נ ְַפ ִ/י
יתי ו ַ
6בנִ ְפ ָלא)ת ִמ ִֶ>-י :ב ִא לֹא ִִ ִ6/
ַכ ִ8י ִ;גְ דֹל)ת ְ
ִהְ B
וְעד
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ַחל י ְִFר ֵ
ָמל ָע ַלי נ ְַפ ִW/י :ג י ֵ
ָמל ֲע ֵלי ִאO @:ַ )-
ְ:ג O
ע)לָ:W
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע
)>Oת) :ב א ֶ
קלב א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת זְכ)ר ְיהֹ ָוה ְל ָדוִד ֵאת ָ:ל ע W
יתי ִא ֶאֱ Wע ֶלה ַעל
ֲביר ַיֲ WעקֹWב :ג ִא Hבֹא ְ;א ֶֹהל ֵ; ִ
ַלWיהֹ ָוה נָדַר ַלWא ִ
נ6מWה :ה ַעד ֶא ְמ ָצא
ְצ6עWי :ד ִא ֶא ֵ/ְ 8נַת ְל ֵעינָי ְל ַWע ְפ ַע ַEי ְָ 8
ֶערֶ Fי ָ
ָתה
ֲנ6ה ְב ֶא ְפר ָ
ֲביר ַיֲ WעקֹWב :ו ִה ֵ>Wה ְַ /מע ָ
ָמק) ַלWיהֹ ָוה ִמ ְָ:/נ)ת לַWא ִ
ֲִ W8ַ /חוֶה ַלֲ Wהדֹ ר ְַגלָWיו :ח
נ)תיו נ ְ
אנ6ה ִ; ְFדֵי ָי ַWער :ז נָב)Hה ְל ִמ ְָ :ְ /
ְמ ָצ ָ
ֶי י ְִל ְ;ֶ 6/צ ֶדק
80ה ַוWאֲר) Oע ֶ :Wָ Iט ֲ ֹW:הנ ָ
6ח ֶת ָ ָ
ק6מה ְיהֹ ָוה ִל ְמנָ W
ָ
יח :ָ Wיא נִ ְW;ַ /ע
י ְי ַר ֵ>Wנ :6י ַ;Wעֲב6ר ָ%וִ ד ַע ְב ֶ0 ָ %ל ָ/ֵ 8ב ְEנֵי ְמ ִֶ /
יד ָ
ֲס ֶ
ַוWח ִ
ָ :Wיב
/Hית ְל ִכ ֵ=א ל ְ
ֱמת לֹWא יָ6/ב ִמ ֶָ>-ה ִמ ְִ Eרי ִב ְטנְ ָ ִ
ְיהֹ ָוה ְל ָדוִד א ֶ
ֵיה ֲע ֵדי ַעד ֵי ְ/Wב6
ֲל ְֵ -ד @ַ ְ;נ ֶ
יתי ו ְֵעWד ִֹתי ז) א ַ
ֶי ְ; ִר ִ
ִא Wי ְְִ /מרָ 6בנ ָ
6ח ִתי
מ)/ב Wל) :יד זֹאת ְמנָ W
ָ :Wיג ִW:י ָב ַחר ְיהֹ ָוה ְ; ִצִ )Cאְ Jָ6ל ָ
ְל ִכ ֵ=א ל ְ
יעW
ַ ;ִ F0
ֶיה ְ
ֵ ֶא ְבי)נ ָ
ֲבר ְ
ֵ א ָ
יד;ָ Jר ְ
Wיה :טו ֵצ ָ
ֲע ֵדי ַעד WֹEה ֵא ֵ/ב ִ:י ִא ִִ 6ת ָ
יח
0צ ִמ ַ
יה ַר>ֵ ְי ַר ֵ>Wנ :6יז ְָ /
יד ָ
ֲס ֶ
ֶ/ע ַוWח ִ
0ל ִ;י /י ַ
ֶיה ְ
ָל ֶWח :טז וְWכֹ ֲהנ ָ
;/ת ו ְָע ָליו י ִָצי#
0ל ִ;יֶ /
יחWי :יח Wא)י ְָביו ְ
ַכ ִ8י נֵר ִל ְמ ִִ /
ֶקרֶ ְל ָדוִד ָער ְ
ִנז ְWר):
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0חי @ַ
6מה > ִָעי ֶֶ /בת ִ
קלג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ִה>ֵה ַמה )+ב ַ
זְקֲ 0 Wהרֹ ֶֹC/רֵד ַעל ִEי
ָק ַ
ֶַ 9מ ַה)+ב ַעל ָהרא /יֹרֵד ַעWל ַהָ I
ָי ַWחד :ב ֶ :
)%תWיו :ג ְַ :טל ֶח ְרמ) ֶֹC/רֵד ַעל ַה ְררֵי ִצ:ִ )Cי ִָ /צָ6ה ְיהֹ ָוה ֶאת
ִמ ָ
Wע)ל:W
ָכה ַחִCי ַעד ָה ָ
ַה ְ;ר ָ
קלד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִה>ֵה ָ; ְWרכֶ 6את ְיהֹ ָוה ָ:ל ַע ְב ֵדי ְיהֹ ָוה ָהעֹ ְWמ ִדי
ֶכ ָ
6ב ְWרכֶ 6את ְיהֹ ָוWה :ג י ְָבWר ְ
ֵכ ק ֶֹדָ /
ְ; ֵבWית ְיהֹ ָוה ַ; ֵW Bיל)ת :ב ְW Fאְ 6יד ֶ
ְיהֹ ָוה ִמ ִ )CPעֹשֵֹה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
י)ציא ר ְַג ָליו ִמ ֶ-נ .6וְק)דֶ ֶ/י ִַתירֵנ6
Hדְ ,וי ִַ8יר ַה ֶֶ :בל וְ ִ
ָ ָיבֹא א)ת) ָ
0חר ְ :
ַ
Hד ָEס6ק זֶה:
ֹאמר א)ת) ָ
י ַ

אתי כ ֶֹפר,
אתי כ ֶֹפרָ ,מ ָצ ִ
ָעהֵ 6מ ֶר ֶדת ַַ /חתָ ,מ ָצ ִ
ֹאמר ְEד ֵ
ִיחנֶנ 6וְ ַ C
וָ
EOר:
את ָ ְ8כ ָ
ְח ְָ +
אתי כ ֶֹפר ,ו ְָסר עֲ)נְ ָ ו ַ
ָמ ָצ ִ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
)ציא ר ְַג ָליו ִמ ַה ֶֶ :בלַ .י ֲעמֹד וְ י ַ
לאחר שה ִ

ְהא
ֲב)תינֵ C/ֶ 6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ַה ַַ Pער וְ ָה ִע>6י ֶָ /היָה ִלי ְ; ֶֶ :בל ַ; ְרזֶל,
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
יענִי
ֶPִ 8ַ /י ֵל ִני ִמ ִ@ ְל@6ל ַה ֶ:לֶבְ ,ו ַת ְעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְֶ /מ ִָ )8 .ד ֵ
ימינְ ָ ֶנ ַצח:ִ :י ִע ְָ -
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנֶי ָ נ ְִעימ)ת ִ; ִ
אֹרַח ַחִCי ַ
ֶי
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
א)ר ָ נ ְִר ֶאה א)ר :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ְמק)ר ַחִCי ְ; ְ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
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ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
6לֲ 0ה ָבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהֵיה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBהָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא
י ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנִ :ְ ;ֶ ,6סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא
נ)ל ְ
ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְק ָו ֵתינ ,6וְ ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד
ֹאתינָ 6
ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ
ֲמי ָ ְ
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
6ב ְ
E0י ְָ ,
ֶי ֵמHז ֶ
ְל ָפנ ָ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ֲמי ָ ְָ 8
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
ָצרַת ֵ
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ,6
6ביַד ַזע ֶ
זְבנְ ,6
ֶ0 ,ל ַַ 8ע ֵ
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נ6
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י ְוי ַ
ֶ ְ
ְולֹא ְלאֹר ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז
ֶ וְ ַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
ְ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְל ַה ְמר)ת ַחס ו ָ
0ריֵה
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
Hר ֵחנָ ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
וְעל ְ :
י ְִצרֵנָ 6הרַע ַ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נ6
י)/ב ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
וְכ ְכ ִפיר ֵ
י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
ילה
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
80ה ְ; ְ
ְו ָ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל
ֲלה אֲר6כָה ַ
ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
ְט ֵהר ִל ֵ;נ6
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
ֲ)נ)תינ 6ו ַ
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
ַה ֵ9מ)ת א ֶ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהי6
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה ְ
6בל ָ
ֱמת ְ
ְל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
ְלרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
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ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה חֹ ֵצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
)%ר ֵ/י יִחֶ 6ד ָָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ9ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
)8רהִ ,ו ִ
)/מרֵי ָ
י ִֵַ 8ה ֶֶ :ס ַלעֲנִ Cי ְ

ְִ 678ל ָע) ִמ ְָ:/ב ָזכָר
ַל@ֵל ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי
6ל ִה ְת@ ְ
/6ל ִֹ/י וְ ָ/לֹ8ַ /עֲנִ י)תְ ,
אתיִ ְ
ָצ ִר ְי לָצָ 6מ ַ
ִ ;Oלי לָצ 6רַק
ַ;)תינַ 6ה ְמק ָ
ַ; ֶֶ 9לג ָ:ל @6פ) .ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %ברְ 8ִ ,קנ 6ר ֵ
ָת ִל ְצ ָד ָקה
ֶס ֵֶ >Cִ /
@6לי ַה ֶֶ 9לג;ְ ,כ ֶ
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית וְ ִג ְל ֵ
ַלי ְָלה וְ י) וְ ִל ְפד)ת י ֵ
)/מרֵי )8רָה.
ַלעֲנִ Cי ְ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
אמר וִ6%י זֶה:
ַהצ) יֹ ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
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ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי אֲב ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
וְאת ָזכָר לֹא
אתי ַעל ַהָIכ6ר וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב ֶ
ַדנִ ;ָ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
י6די" ,וְ גַ
ַמ ִ8י ְ; ַה ַו ָי"ה ְו ֶא ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
6פג ְ
ִַ:/ְ 8ב ִמ ְֵ :ְ /בי ִא ָ9הָ ,
ָת ִ8י
ד6ת ָ ְונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
ָאל ְלח ֶֹ;ָ .ְ /ג ְ
ְהיָה א)ר י ְִFר ֵ
ְ; ֵ/מ)ת אֲח) ַריִי ,ו ָ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נִ י ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי
6פג ְ
מָ ;ְ 6ק ְד ֵ/י ַָ /מיִָ ,
יה@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ6
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע ָהרָא6י ָלבֹא ַעל י ְֵד ֶ
9Oהָ ,
ַה ְ7ד ָ
)%פי וְלָָ )/הרָעֶ .ה ֱע ִוינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר
ִ
ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
Hל"
Hל" ֶ
Hל" ֶ
ַמ ִ8י ְ; ֶ
6פג ְ
0פנ .6נ ְִב ַע ְל ִ8י ֶאל ַה ָIכָר ָ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ַמנ.6
ַרנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ֶ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"ה ֶ;ִ ;ַ /ינָהָ .סר ְ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶָ .ר ְַ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ָצר ְ
ְ80ה
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְו ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ָכר ,וִ ַ
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ; ְג ַלל ֵח ְטא ִמ ְ:ָ /ב ז ָ
ְֶ /
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
6ט ִבילָה ְִ /מינִ ית י ְַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו
יְ ,J
ֹאת ָ
ַעת ָחט ֵ
ר6ח) ְונִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ְחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על יְדֵי
ֵפהֶ ,הרֶג ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
ְ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ֵָ /ל.
0ר ַ;ע ִ
זֶה י ְִת ַיחֲדְ 6
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)"ִ .א לֹא ִק ֵ;ל
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
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ידה ֶ/ל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ַBֵ Eל ע ִ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ַ8עֲנִ ית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
זֶה נ ַֹסח ַק ָ;לַת ַה ַ8עֲנִ ית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
ַב ִ8י,
ָכר ָ/כ ְ
אתי ַעל ַהז ָ
6ב ִ
ַל ִתי ְ; ִרית ָק ְד ֶָ ,ָ /
6פ ְַ /ע ִ8י ו ְִחל ְ
יתי ָ
ָעוִ ִ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIה,
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6בגִ ְל ִ
ַב ִתי;ְ .גִ ְל@6ל זֶה ְ
ְונ ְְִ :/
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה
0פ ִריָ Eְ /
ַו ֲהרֵינִי ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְָ :לל.
ר6
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:תעֲנִ ית זֶה ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י ְו ָד ִמי ִל ְפנֵי ַהָ7ד)ְ ;ָ /
יהי
ֹאתי .וִ ִ
ַEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִ-ז ְֵ; ַחְ ,לכ ֵ
>ִקרָב ַעל @ ֵ
ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה ְ
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲמי ָ
יתי ְו ִת ְר ֵצ ִני ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ְָ ,
ְ
ַ;י.
ָהר ִ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
אכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ יֹ ְ
טוב ִל ְלמ)ד ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ=כֶת ַ;ָ /ת )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד (.641
יח ֶא ֶב ַַ 8חת
:ַ /ְִ C/ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ְוי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -יְ .
ע)לה
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
וְה ַ:ר ,וִ ַ
רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ְ; ִג ַ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
)נמצא לעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְגד)לָה.
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
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ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ /8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
וְאת ָזכָר לֹא
אתי ַעל ַהָIכ6ר וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב ֶ
ַדנִ ;ָ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
י6די" ,וְ גַ
ַמ ִ8י ְ; ַה ַו ָי"ה ְו ֶא ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
6פג ְ
ִַ:/ְ 8ב ִמ ְֵ :ְ /בי ִא ָ9הָ ,
ָת ִ8י
ד6ת ָ ְונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
ָאל ְלחֹ ֶ;ָ .ְ /ג ְ
ְ; ֵ/מ)ת אֲח) ַריִי ְו ָהיָה א)ר י ְִFר ֵ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נִ י ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי
6פג ְ
מָ ;ְ 6ק ְד ִ/י ַָ /מיִָ ,
יה@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ6
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע ָהרָא6י ָלבֹא ַעל י ְֵד ֶ
9Oהָ ,
ַה ְ7ד ָ
)%פי וְלָָ )/הרָעֶ .ה ֱע ִוינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר
ִ
ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
Hל"
Hל" ֶ
Hל" ֶ
ַמ ִ8י ְ; ֶ
6פג ְ
0פנ .6נ ְִב ַע ְל ִ8י ֶאל ַה ָIכָר ָ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ַמנ.6
ַרנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ֶ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"ה ֶ;ִ ;ַ /ינָהָ .סר ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ָצר ְ
ְ80ה
י ַהִ )+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְו ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
80ה י) ֵד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
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ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

Hכ ַָ /מ ְע ָ 8ק)ל ַ8חֲנ6נָי
Hמ ְר ִ8י ְ; ָח ְפזִי נִ ְ@רַזְ ִ8י ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ ֵ
ַואֲנִ י ַ
י:
ְ; ַ/ו ְִעי ֵא ֶל ָ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ְתה תֹה6
ֵא/ית ָ;רָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֵאת ָה HWרֶ :#וְ ָהHרֶָ #הWי ָ
ְ;ר ִ
ַח ֶפת ַעל ְEנֵי ַה ָW-יִ:
וְר6ח ֱאל ִֹהי ְמר ֶ
חַ ְ /על ְEנֵי ְתה) ַ
ָובֹהְ 6ו ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א)ר ַוWי ְִהי Wא)רַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא)ר ִ:י ט)ב
ַוֶ C
6בי ַה Wח ֶַ :ְ /וְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ָלא)ר י)
ַוְַ Cב ֵ%ל ֱאל ִֹהי ֵ;י ָהא)ר ֵ
חָ ְ /קרָא ָלי ְָלה ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֶא ָחWד:
ו ְַל ֶ
ָמWיִ:
יהי ַמ ְב ִ%יל ֵ;י ַמיִ ל ָ
ת) ַה ָ-יִ ִו ִ
יע ְ; ְ
ָק ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ר ִ
ַוֶ C
6בי
יע ֵ
ָק ַ
ֲ/ר ִמ ַַ 8חת ָלWר ִ
יע ַוְַ Cב ֵ%ל ֵ;י ַה ַ-יִ א ֶ
ָק ַ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ָהWר ִ
ַוַ C
יע ָָ /מיִ ַוWי ְִהי
ָק ַ
יע ַוWי ְִהי כֵַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי לָWר ִ
ָק ַ
ֲ/ר ֵמ ַעל לָWר ִ
ַה ַ-יִ א ֶ
ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֵ/נִWי:
ָאה
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ִָ7וַ 6ה ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ַה ַָ 9מיִ ֶאל ָמק) ֶא ָחד וְ ֵתWר ֶ
ַוֶ C
6ל ִמ ְקוֵה ַה ַ-יִ ָקרָא
ַ; ָ/ה ֶארְֶ #
ַ; ָ/ה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ַלָ C
ַהָ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַWְ 8ד ֵ/א ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב
ַ-י ַוְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וֶ C
יִ
ֲ/ר ז ְַרע) ב) ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי ֵכ:W
יע ֶזרַע ֵעִ Eְ #רי ע ֶֹFה ְִ Eרי ְל ִמינ) א ֶ
ַמזְ ִר ַ
ֲ/ר
וְע #עֹ ֶFWה ְִ Eרי א ֶ
יע ֶזרַע ְל ִמינֵהֵ 6
זְר ַ
ַ)8צא ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב ַמ ִ
ו ֵ
ז ְַרע) ב) ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
יW/י:
ְִ /ל ִ
6בי
יע ַה ַָ 9מיִ ְל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַהֵ )C
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ; ְר ִק ַ
ַוֶ C
יע
וְ/נִ Wי :וְ ָהיִ 6ל ְמא)רֹת ִ; ְר ִק ַ
6לי ִָמי ָ
ֲדי ְ
6למ)ע ִ
ַה ְָ Bי ָלה ְו ָהיְ 6לאֹתֹת ְ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ְ/נֵי ַה ְ-אֹרֹת
ַה ַָ 9מיִ ְל ָה ִאיר ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי כֵַ :Wוַ C
ַה ְ@ד ִֹלי ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ@דֹל ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַהְ )Cו ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ7טֹ
יע ַה ָָ 9מיִ
ָבWיַ :ו 8ִֵ Cא ָֹת ֱאל ִֹהי ִ; ְר ִק ַ
ְאת ַה ):Wכ ִ
ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַה ְַ Bילָה ו ֵ
6בי
ֲה ְב ִ%יל ֵ;י ָהא)ר ֵ
6ב ַBי ְָלה  W6ל ַ
וְל ְמֹ/ל ַ;ַ )C
ְל ָה ִאיר ַעל ָה HWרִֶ :#
יעWי:
חַ ְ /וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ְר ִב ִ
ַה ֶ
ְע)פ ַעל ָהHרֶ#
ֶפַ /חָCה וְע) י ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְְִ /רצַ 6ה ַ-יִ ֶ/רֶ #נ ֶ
ַוֶ C
יע ַה ָָ 9מWיִַ :וְִ Cברָא ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ִַ>8ינִ ַה@ְ ד ִֹלי ְו ֵאת ָ:ל
ַעל ְEנֵי ְר ִק ַ
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ְאת ָ:ל ע) ָ:נָ
ֵה ו ֵ
ֲ/ר ָWְ /רצַ 6ה ַ-יִ ְל ִמWינ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת א ֶ
נֶ
6רב6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ֵלאמֹר ְEרְ 6
ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וי ְָבר ְ
ַ-י וְ ָהע) ִירֶב ָ; HWרֶַ :#וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
6מ ְלאֶ 6את ַה ַ-יִ ַ;ִ C
ִ
יW/י:
ֲמ ִ
חִ
ְחWיְת)
ֶמ Fו ַ
ֶפַ /חָCה ְל ִמינֵָ ;ְ Jה ָמה ָור ֶ
)8צא ָהHרֶ #נ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֵ
ַוֶ C
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ַחַCת ָהHרְֶ #ל ִמינָ Jוְ ֶאת
ֶארְֶ #ל ִמינַָ JוWי ְִהי ֵכַ :Wוַ C
ָמה ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)ב:
ֶמָ FהWאֲד ָ
ְאת ָ:ל ר ֶ
ַה ְ; ֵה ָמה ְל ִמינָ Jו ֵ
6בע)
מ6תנ 6וְ י ְִרִ 6%ב ְדגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַנWע ֶ
ַוֶ C
ֶמָ FהWר ֵֹמַ Fעל ָה HWרֶַ :#וְִ Cברָא
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHWדָ ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא אֹת) ז ָ
6מ ְלאֶ 6את
6רבִ 6
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְEרְ 6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ C
א ָֹתַ :Wוי ְָבר ְ
6בכָל ַחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת עַל
6רדְ ;ִ 6דגַת ַהְ 6 ָCבע) ַה ַָ 9מיִ ְ
ָהHרֶ #וְ ִכ ְב ָ /Oה ְ
ֲ/ר ַעל
ֵע ֶזרַע א ֶ
ָת ִ8י ָלכֶ ֶאת ָ:ל ֵע ֶFב זֹר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ִה>ֵה נ ַ
ָה HWרֶַ :#וֶ C
ֵע ָזרַע ָל ֶכ י ְִWהיֶה
ֲ/ר ;) ְפ ִרי ֵע #זֹר ַ
ְEנֵי כָל ָהHרֶ #וְ ֶאת ָ:ל ָה ֵע #א ֶ
ר)מַ Fעל ָהHרֶ#
6לכֹל ֵ
6לכָל ע) ַה ַָ 9מיִ ְ
Hכ ָלWהְ W6 :ל ָכל ַחַCת ָהHרְֶ #
ְל ְ
Hכ ָלה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְַ Cרא ֱאל ִֹהי
ֶפַ /חָCה ֶאת ָ:ל ֶירֶק ֵע ֶFב ְל ְ
ֲ/ר ;) נ ֶ
אֶ
ֲ/ר ָע ָFה וְ ִה>ֵה ט)ב ְמאֹד ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ַה ִW9ִ 9י:
ֶאת ָ:ל א ֶ
יעי
ַו ְיכַ 6BOה ַָ 9מיִ וְ ָהHרֶ #וְ ָכל ְצ ָב ַ :HWויְכַל ֱאל ִֹהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ֲ/ר ָע ָWFה:
אכ )8א ֶ
יעי ִמָ:ל ְמ ַל ְ
ֲ/ר ָע ָFה ַוֹ;/ְִ Cת ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
יעי ַוי ְַק ֵ /%אֹת) ִ:י ב) ַָ /בת ִמָ:ל
ֶ ֱאל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 9ב ִ
ַוי ְָבר ְ
ֲ)Fת:
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי ַלWע W
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
6מי
נ6עִ .
י ְִט;)ל ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)ת ְ; ִמ ְקוֵה ְ; ַמיִ ָק ִרי ,א) ְ;יָ ְ; ַמק) ָצ ַ
ֶ/אנוס ו ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל) ִל ְט;)ל ְ; ַמיִ ָק ִרי ,בדיעבד ְל ָפח)ת י ְִר ַח6@ #פ)
ְ; ַמיִ ָק ִרי ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי) .ראה בהוראות שבתחילת הספר( וקוד
שיטבול יאמר.

6פ ְַ /ע ִתי ַ;עֲ)
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ א ֶ
ע)ל @ָל6י וְ י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
0ל ִפי ֶ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה
ַמ ִ8י ִ; ְ/ל ָֹ/ה ְ
6פג ְ
ִמ ְַ:/ב זָכ6ר ָ
ֲמי ָ
80ה ְ; ַרח ֶ
6מ6Bי ֵה ִהי" .וְ ָ
0ל ִפיִ ,
6מ6Bי ְ
י6די"ִ ,
ֶ;ִ ;ַ /ינָה ְִ %מ6Bי ִ
ַל@ֵל ֵ/ַ 8ע
ָאלְ ,ל ַת ֵַ 7ה ְEגַ ְל ִה ְת@ ְ
י ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֲב ֶד ָ
ַע ַָ 8על י ְֵדי ע ָ
ה)ד ְ
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ֶי ֵֶ /אינִי יָכ)ל ַלעֲ)Fת ַה ִַ 678ה ֶIה
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְָ Eע ִמי ְ; ֶֶ /לגְ ,וגָל6י וְ י ַ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי
ֶ/ל @ִ ְל@6ל ַה ֶ9לֶג ָ:רָא6יָ .ל ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6רצ6יִי ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)ת
ִ ;Oלי ְ
6מק ָ
ֲ6/בי ְ
ֲב)תיְִ C/ֶ ,הי 6ח ִ
וֵאל ֵֹהי א ַ
@6פי
ַל ַ@ ְל ִ8י ָ:ל ִ
ֶ/אֲנִי מָ 6כ ִל ְט;)ל )לרחוַ ;ְ (#מיִ ָק ִריִ :ְ ,א 6Bנִ ְת@ ְ
ֲמי ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ָכהְ ,
זִכר)נָ ִל ְבר ָ
ָמי ְ
ְ; ֶֶ /לג ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיַ :ְ ,ת ָקנַת ֲחכ ִ
Hל"
0ל ִפי" ֵֶ /ה ֶ Hל" ֶ Hל" ֶ
ַחזְרַ 6ה ְ/ל ָֹ/ה ְ
ֲס ֶדי ָ י ְ
6ברֹב ח ָ
ְ
ְ /Oלמ/ְ 6ל ָ
ק)מ ָה ֶע ְלי) ,וְ י ְ
ִל ְמ ָ
ֹ/ה ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"ה ֶ;ִ ;ַ /ינָה ) ֵֶ /ה
אל" ה"י יו"ד ה"י ,אל" ה"א יו"ד ה"א ,אל" ה"ה יו"ד ה"ה( ,וְ י ְִהי6
6מ ִא ִירי ַ; ָ-ק) ָה ֶע ְלי) ְִ :רצ)נְ ָ .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
6מ ֵל ִאי ֵ
ְֵ /ל ִמי ְ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

6ב ָניָהֶ 6ב יְה)יָדָע ֶ; ִאWיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ִמ ְַ 7Wב ְצ ֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת
ְ
ת) ַה;ֹאר ְ;י)
ֲרי ְ; ְ
ֲר ֵאל מ)Hב וְ ה6א ָירַד ְו ִה ָ:ה ֶאWת ָהא ִ
ְ/נֵי א ִ
6ביַד ַה ְִ -צ ִרי חֲנִ ית ַו ֵCרֶד
ַה ָW9לֶג :וְה6א ִהָ:ה ֶאת ִאיִ /מ ְצ ִרי ִאיַ /מ ְר ֶאה ְ
ית)ֵ :אֶBה
ַה ְרגֵהֲ ;ַ 6ח ִנ W
ֵא ָליו ַ; ֶָ 9בט ַוִCגְ זל ֶאWת ַה ֲחנִית ִמַCד ַה ְִ -צ ִרי ַוַ C
ָדע וְל) ֵ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ַה ִ@; ִֹרWיִ :מ ַה ְ9ל ִֹ/י
ָע ָFה ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
נ ְִכ ָ;ד וְ ֶאל ַה ְ9ל ָֹ/ה לֹא ָבא ַוי ְִֵ Fמהָ 6דוִד ֶאל ִמ ְַ /מ ְע ְ :)8Wלכ 6נָא
ֶַ 9לג י ְַל ִ;ינ6
ַ9נִ י ֶ :
ֲט ֵWאי ֶכ ָ :
ֹאמר ְיהֹוָה יאהדונהי ִא י ְִWהי 6ח ָ
ְו ִנ ָWְ 6כ ָחה י ַ
ְֶ /ו ַה ֶֶ 9לג ִמ
ֲ/ר ֵירֵד ַה@ ֶ
ֶַ Pמר י ְִWהי:ִ :6 Wי ַ:א ֶ
ַ)8לע ֶ :
ִא י ְַא ִ%ימ 6כ ָ
יחJ
ה)לי ָדְ Jו ִה ְצ ִמ ָ
ְ-ָ /ה לֹא יָ6/ב ִ:י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָהHרֶ #וְ ִ
ַה ַָ 9מיִ ו ַ
ֵצא ִמ ִEי לֹWא יָ6/ב
ֲ/ר י ֵ
ֵע וְ ֶל ֶח ָלאֹכֵWל :ֵ :י ְִWהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ָת ֶזרַע ַלֹIר ַ
ְונ ַ
ֲ/ר ְַ /ל ְח ִW8יוִ :א
יח א ֶ
ֲ/ר ָח ַפ ְצ ִ8י וְ ִה ְצ ִל ַ
ֵיק ִ:י ִא ָע ָFה ֶאת א ֶ
ֵא ַלי ר ָ
ֹאמר ֱהוֵא Hרֶ,#
ַפי:ִ :י ַל ֶ9לֶג י ַ
):תי ְ;ב)ר ָ :
ָח ְצ ִ8י ְב ֵמי ָ/לֶג ְוהֲזִ ִ
ִה ְתר ַ
ַ; ֵסנִי
ְא ְט ָהר ְ8כ ְ
ִֶ /מ ְטר)ת עַ 8ְ :)IOח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ו ֶ
ֶָ /מ ָטר וְ ג ֶ
ְוג ֶ
ָכי ָ;/ְ 8ַ Jלֵג ְ; ַצ ְל Wמ)ַ :ה>ֹ ֵת ֶֶ /לג
0ל ִ;Wיָ ;ְ :פרֵ%ַ /ַ Fי ְמל ִ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
יתָ Jלב/O
יתִ Jמ ֶָ 9לג ִ:י כָל ֵ; ָ
ֶַ Pמר ְ:פ)ר ֵָ :א ֶפר י ְַפ ֵWIר :לֹWא ִתירָא ְל ֵב ָ
ָ:
ָ/נִWי:
ֲ ֶאת
ה)ציא ָ
יִ ;ְ ,
ַח ִָ 8
ֹאמר ִ:י ֶא ְהיֶה ִע ְָ ְ -וזֶה ְָ ָ Bהא)ת ִ:י Hנ ִֹכי ְ/ל ְ
ַוֶ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי
ָה ָע ִמ ְִ -צ ַריִ ַַ 8ע ְבדֶ 6את ָה ֱאל ִֹהי ַעל ָה ָהר ַהֶIהַ :וֶ C
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ָאל ֶא ְהיֶה
ֹאמר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֹאמר ֹ:ה ת ַ
ֲ/ר ֶא ְהיֶהַ .וֶ C
ֶאל מ ֶֹשה ֶא ְהיֶה א ֶ
ָ/יו
ָ>/)9ה ,וְ י ְַ ָ/ר ָ
ָאל י ְִפרַח ַַ :
יכֶ :א ְהיֶה ַ+ַ :ל ְלי ְִFר ֵ
ֲל ֶ
ְָ /ל ַחנִי א ֵ
6לכָב)ד
ח)מת ֵאָ /ס ִביב ְ
ַָ Bְ :בנ)ַ :ו ֲאנִי ֶא ְהיֶה לְָ Jנאְ Oיהֹוָה יאהדונהי ַ
ֶא ְהיֶה ְבת) ָכ:J
א)תי)ת
ילה י ְַכֵ6י ְ;א)ת ֶא ָחת ִמ ִ
6בכָל ְט ִב ָ
ָ י ְִט;)ל ֵ/ַ 8ע ְט ִביל)תְ ,
0חר ְ :
ַ
Hל" ֶ Hל" ְִ :ס ְדרָ.
Hל" ֶ
ֶ
ָהר ,א)
ֲFה ֵסדֶר ַה ִַ /ְ 8ל ְי ַעל ְָ Fפת יָ ,א) נ ָ
ָדיו וְ י ְִר ַחָ #י ָדיו ,וְ ַיע ֶ
י ְִל ַ;;ְ /ג ָ
6בי)
יע ָבד ַעל ְִ %לי ָמ ֵלא ַמיְִ ,
ֲFהִ ;ְ 6ד ָ
וְא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ַיע ֵ
ַמ ֲעיָ א) ;)ר ַמיִִ ) ,
0חר ְ/ֶ :י ְִמ ָצא ְמק)ר ַמיִַ ,יע ֵ
ֵ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְק)ד י ַ
ֲFה/ֵ 6נִ ית (.ו ֶ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאל.
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
ת6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְִ :
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲהרֵינִי מ6כָ ַ
BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
את ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ ֹ+
יסרְ :ל ַק ֵביל ָ%א,
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲב)תינ8ְ 6ר ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָסר .א ֶ
0ר ַ;ע.
ֶ ִמָ%ה ְ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ֵאל ִמָ%ה ַחד ,רַחִ 6מָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
נ)צר ֶח ֶסד
ֱמת ִמ ָ%ה ְִ /ב ָעהֵ .
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמְ ./ורַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
ַ
ָפ ַ/ע
ֲFרָה .ו ֶ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה ע ָ
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
ִמָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .לאֲל ִ
יסר:
ַ7ה ִמ ָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסר .וְ נ ֵ
ְח ָH+ה ִמָ%ה ְ8ר ָ
ִמ ָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֶ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ְל ַק ֵביל ָ%אֵ ,אל ִמ ָ%ה ַחד ,רַחִ 6מ ָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
ֱמת ִמָ%ה
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמ ./וְ רַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
0ר ַ;עַ .
ִמָ%ה ְ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
נ)צר ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .ל ֲאל ִ
ְִ /ב ָעהֵ .
יסר:
ַ7ה ִמָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסרְ .ונ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ָפ ַ/ע ִמ ָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֲFרָה .ו ֶ
עָ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ו ִ
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>ִר ָמזִ י ָ; ֶה
ס6קי ַה ְ
ֶי ְק ִרי0ת ַה ְִ E
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ח ָ
יִ Hמי ָכה,
ֲמ6רי ַעל יַד נ ְִב ְ
ֲמיָ ,הא ִ
ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲמ6רי ַעל ְידֵי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ.ְ %
ַה ְמ Oכָ6נִ י ֶאל ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִא6B
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
ֶי,
ִה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .ו ְִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מַ%ת
)%תי ָ ,ו ְִת ְתנ ֵ
ֲמי ָ ַעל ִמ ֶ
ְו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
י
יHתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /
ֲמי ָ ִב ְק ִר ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
6ב ִמ ַ%ת ָה ַרח ִ
ַה ֶח ֶסד ְ
נ)צר ֶח ֶסד,
>ִקרָא ֵ
ֶַ /פע ְו ֶהHרָה ִמ ַה ַָI-ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִי ַה ְ
ֲל ִפי) ,אל"
>ִקרָא ַלא ָ
יעי ַה ְ
)יו"ד ה"י וי"ו ה"י(ֶ .אל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
6בזֶה י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר
ה"ה יו"ד ה"ה(ָ .
ֹאתינ .6וְ כָל
י ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
6ב ֵכ וְ ַת ְִ /ל ְ
ְֵ /ל ְִ :רצ)נ ְְָ ,
וָ
י.
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ְ /Oלכְ ;ִ 6מצ)BOת יָ .וְ ָ
ָעי י ְ
ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי ר ִ
9Oה
)Pצי ַה ְ7ד ָ
0ל" ֵה"י י"6ד ֵה"י י ְִת ָ; ְרר 6וְ ַיעֲל:ָ 6ל נִ ֵ
ו ְַעל י ְֵדי ֵֵ /
יהי
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֶֹ 7ד ./וִ ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
;Oנִ יְ ,ונ ֵ
6מל ָ
7Oי ְ
6מנ ִ
ָרי ְ
ְמבֹר ִ
ָדינ6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ ):ננֵה:6
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /6ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ 8
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ְמ ֵהי ְמ ָ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ָחית ו ְָס ִליק ְו ָח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
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א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
י/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְל ֵר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא ֲהדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ִ8ק6נָא ע ִ
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
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ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
ֵיסר ַמ ִ
ִ8ק6נִי ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְ8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
Hל" ֶ Hל" ֶ Hל"
0חר ָ ְ :י ִַ7ח ְ;יָד) של"ג )Eְ (333ר6ט)ת ֵֶ /ה ִמ ְס ָEר ֶ
ַ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
יִ /ל ְצ ָד ָקהְ ,וי ַ
ְל ַה ְפ ִר ָ

ֲFה ְל ַמ ַע
ֲב)תינ8ַ /ֶ 6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָ/ת ֶש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי
6ל ַמ ַע ִמ ְצוַת ַה ְפר ַ
ֲס ֶדי ְָ ,
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶי,
יתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָק ִר ִ
ָאי ק ֶֹד /א ֶ
6ל ַמ ַע ִמ ְקר ֵ
ָקהְ ,
יִ /ל ְצד ָ
ֶ/אֲנִי ַמ ְפ ִר ָ
ֶי
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
6ל ַמ ַע ס)ד)ת ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה ,י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ְ
@6פי ְ; ֶֶ /לג ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיְ ,ל ַת ֵ7
ַל@ֵל ִ
יתי ִ8קַ 6ה ֶֶ /ל"גְ ,לג ְ
ְִ :אָ 6Bע ִִ F
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Hל" ֶ Hל" ֶ Hל" ֶֶ /ֵ ;ְ /א ְה ֶי"ה
א)ת)Cת ֶ
ַמ ִ8י ִ; ְ/ל ָֹ/ה ִ
ַה ְEגַ ֶEָ /ג ְ
Hל"
Hל" ֶ
Hל" ֶ
ַחזְר/ְ 6ל ָֹ/ה ֶ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ֶ;ִ ;ַ /ינָהְ ,
ְ /Oלמ/ְ 6ל ָֹ/ה ְ/מ)ת
א)ת)Cת הי"ה וְ י ְ
ק)מ ָה ֶע ְלי) ,וְ י ְִת ַח ְ;רִ ;ְ 6
ִל ְמ ָ
ֶא ְהיֶה ֶ;ִ ;ַ /ינָה )אל" ה"י יו"ד ה"י ,אל" ה"א יו"ד ה"א ,אל" ה"ה יו"ד
ק)מ ָה ֶע ְלי) ְִ :רצ)נ ְָ:
6מ ִא ִירי ִ; ְמ ָ
ה"ה( ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְְ 6מ ֵל ִאי ֵ
Hכ ַָ /מ ְע ָ 8ק)ל ַ8חֲנ6נַי
ֶי ֵ
Hמ ְר ִ8י ְ; ָח ְפזִי נ ְִגרַזְ ִ8י ִמ ֶ>גֶד ֵעינ ָ
ַואֲנִי ַ
ָד ְע ָ8
)תיו :וְ י ַ
6לְ ֹ/מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲביו ְ
ָפי ְלאֹה ָ
ְ; ִַ ְ6/עי ֵא ֶלי ָ :וְ ע ֶֹFה ֶח ֶסד ַל ֲאל ִ
וְה ֶח ֶסד
ֱמ ֵֹ /מר ַה ְ; ִרית ַ
ִ:י ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ה6א ָה ֱאל ִֹהי ָה ֵאל ַה ֶ>א ָ
)תו ְל ֶאלֶ )%רַ :ה ָ7טֹ י ְִהיֶה ָל ֶא ֶל ְו ַה ִָ Pעיר ְלג)י
6לְֹ /מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲביו ְ
ְלאֹה ָ
ֵ ָ;נ6י
י>ָ /הִ :ְ :מ ְגַ%ל ָ%וִ יד ַצָ6אר ְ
ֲח ֶ
ָעצ 6אֲנִ י ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִע ָ J8א ִ
;)רי:ֶ :רֶ ָהיָה
ְל ַת ְל ִ)CEת ֶאלֶ ַה ָ-גֵ ָ8ל6י ָע ָליו ֹ:ל ְִ /ל ֵטי ַה@ִ ִ
ָת ֶאת ַה ֶ:רֶ ַל> ְֹט ִרי ִאי /י ִָבא ְב ִפ ְרי) ֶאלֶ
ִל ְ/לֹמֹה ְ; ַב ַעל ָהמ) נ ַ
אתיִ ְלנ ְֹט ִרי ֶאת ְִ Eרי):
6מ ַ
ֶָ :סְ :ַ :ר ִמי ֶBִ /י ְל ָפנָי ָה ֶא ֶל ְל ָ ְ/לֹמֹה ָ
ֵה ְפכְ 6לגֶ /6קרַח,
יכת ֶֶ /לג ,א) י ְַק ִEיא ַמיִ ַעד ֶָ C/
ֲת ַ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַה ִMיג ח ִ
ע)תיו ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי
ָדיו ַעד ס) ֶא ְצ ְ; ָ
ר)ע)תיו וְ כַ)Eת י ָ
ָ
ַל@ֵל ַה ֶ7רַח ַעל זְ
ִויג ְ
ֹאמר:
ַל@ֵל י ַ
ְלכָל ַצדְ .וקֹדֶ ֶCְ /ג ְ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י
6ד ִחילְ ,6ל ַיחֲדָא י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
ְ
6זְר)עי ַהִָ Cמי וְ ַה ְMמֹאל ַ; ֶֶ 9לג ֵ/ַ 8ע
ִ
ע)תי וְ ַכ ִEי
ַל@ֵל ֶא ְצ ְ; ַ
מָ 6כ ְלג ְ
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְָ Eע ִמי .וִ ִ
POה ִ@ ְל@6ל ָי ַדי ַ; ֶֶ 9לג ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמיְ ,ל ַת ֵ7
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְֵֶ C/הא ָח6/ב ְ
ַמ ִ8י ְל ַס ְָ Bק ִמ
א)ת)Cת ֶ Hל" ֶ Hל" ֶ Hל"@ָ /ֶ ,ר ְ
ַמ ִ8י ְ; ָ/לִ /
ַמה ֶEָ 9ג ְ
ל/ה ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"ה ֶ;ִ ;ַ /ינָה ,וְ נ ְִH/ר ָ:ל ֶא ָחד ֵמ ֶה ְ;ס)ד הי"ה
ְָ /
Hל"
ָדי ֵ/ַ 8ע ְָ Eע ִמי ַ; ֶֶ 9לג ֶ/ע) ֶלה ִמ ְס ַEר ֶ
ִ; ְל ַבד .ו ְַע ָ8ה ְ; ִג ְל@6ל י ַ
ק)מ,
Hל" ִל ְמ ָ
Hל" ֶ Hל" ֶ
א)ת)Cת ֶ
Hל"ַ ,י ְחזְר/ָ 6לִ /
ֶ Hל" ֶ
וִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ל/ה ְ/מ)ת ֶא ְהיֶה ֶ;ִ ;ַ /ינָהִ .
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְוי ְ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
F6מֹאל.
ָדיו י ְִמי ְ
ע)תיו וְ ַ:פ)ת 6זְ ר)ע)ת י ָ
ַלגֵל ְ; ֶ/לֶג א) ְ; ֶק ַרח ֶאת ֶא ְצ ֵב ָ
ְיג ְ
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ְ/לֲֹ 8ַ /ענִי)ת.
/6ל ִֹ/י ו ָ
אתיִ ְ
י ִַקח ְִ Eדי) ָמ ַ
ְ/לַֹ /מ ְט ְ;ע)ת,
/6ל ִֹ/י ו ָ
אתיִ ְ
ֵחלֶק ִמֶ:סֶ ַה ְִ Eדי) י ְִהיֶה ְ; ִמ ְס ָEר ֶ/ל ָמ ַ
ְוי ְַס ְדרֵ ַעל ַה ְ 9Oל ָח ִ; ְ8ֵ /י 6/ר)ת.
ַ;69רָה ָה ִרא)/נָה י ְַסֵ%ר10 ,5 ,6 ,10 ,6 ,10 ,5 ,4 ,6 ,10 :
ַ;69רָה ַה ְִ 9נָCה י ְַסֵ%ר.10 ,5 ,4 ,6 ,10 ,10 ,5 ,80 ,30 ,1 :
ִַ /לי
ָ י ְָצרֵ ָ:ל ַה ְַ -ט ְ;ע)ת ְוי ְ
ְ0חר ְ :
א)ת ְ; ִפיו ַ; ֵסֶ%ר ַהֶIה ,ו ַ
י ְִ-נֶה ָ
יה ְH/ר ֶ:סֶ ַה ְִ Eדי).
ֲע ֵל ֶ
ָ
0חר ְ :
ָח ָ-ַ :ה ְצ ָע ִדי .וְ ַ
ֵ י ֵ
ֶס ַה ְִ Eדי) ְ;יָד)ַ .יחֲל)ִ #מנ ְָעלָיו ְו ֵיל ְ
ַי ֲחזִיק ֶ :
ֹאמר.
6פנָיו ְלצַד ַמ ֲערָב ְוי ַ
ָח ָ
ַיעֲמ)ד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאלֹ ֵהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
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אתי ַעל
ֲ/ר ָ; ִ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
)תי ְָ ,ו ִנ ְס ְַ :ל ִ8י ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
וְע ָ8ה ֲא ִני ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ַב ִ8יַ ,
ִ/כ ְ
ַב ִ8י ְונ ְ
ַהָIכ6ר ָ/כ ְ
6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֶי ֵמ ִ
ְל ָפנ ָ
ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ;לֵב ִנ ְָ;/ר
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְו ִנ ְדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ י ִתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
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ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
י
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפ ֶנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
א/י ֵ8יב)ת ֶָ /ל ֶה )יו"ד ה"י וי"ו ה"י .אל" ה"י
ס6קי ֵאלָ /ֶ 6ר ֵ
ֹאמר ְִ E
י ַ
יו"ד ה"י .יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,אל" ,אל"
ה"י ,אל" ה"י יו"ד ,אל" ה"י יו"ד ה"י(.

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ י :יְה)ָה יִגְ מֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
וי"ו
ֶי ָ:ל ָחי :י ְִהי6
ְו0ל ָ8בֹא ְב ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ,ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
6ב ֵ/
צ6רי ְוגֹ ֲא ִליְ :
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶא ְקרָאָ>H ,א ְיהֹוָה יאהדונהי ַמ ְָ Bטה נ ְַפ ִ/י:
ה"י
ֶ ְיהֹוָה ִצ ְַ ָ Bעל
ָאלְ :יהֹוָה ְֹ /מר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶ:
יַד י ְִמינ ָ
אל"
יחה נָא:
יעה >ָאָ>H ,א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֲמ ֶEְ :ָ 8נֵה ֵא ַלי
לֹא ָלנ 6לֹא ָלנ:ִ 6י ְל ְִ /מ ָ ֵָ: 8ב)דַ ,על ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
ֲמ ֶת ָ:
יעה ְל ֶב א ָ
ה)ָ /
ְח>ֵנִ י8ְ ,נָה עְ ָ ְIOל ַע ְב ְֶ ,ָ %ו ִ
וָ
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ה"י
י ֶא ְת ַָBEלְ :יהֹוָה ְצ ָבא)ת
וְעי ַמ ְל ִ:י וֵאל ַֹהי:ִ ,י ֵא ֶל ָ
יבה ְלק)ל ִַ /
ַה ְק ִָ /
ִע ָ-נִ ,6מ ְָ@Fב לָנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
יו"ד
ְה)ס ְפ ִ8י ַעל
ַחל ,ו ַ
;)ט ַח ָ; ְַ :ואֲנִ י ִָ 8מיד ֲאי ֵ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)תְ ,
ח)תי ָ ַל ְֵ -דנִ י:
יע ִני ,א ְֹר ֶ
ה)ד ֵ
ָכי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָ:ל ְִ 8ה ֶָ Bת ָ%ְ :ר ֶ
ה"י
ֶ
יעהַ ,ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְֶ :יהֹוָה ִ
יענִ י ְב ַח ְסָ %
ה)ֵ /
ָה ִאירָה ָפנֶי ָ ַעל ַע ְב ִֶ ,ָ %
ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יו"ד
ַ8רֶ ְִ :ר ֵא ַק ְרנִ יִֹ B;ַ ,תי
י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי)ֵ ;ְ ,צל ַ%ַ /י י ְִתל)נָ :ו ָ
)תי ָ Hר:ִ ,#6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;י:
ֶ ִמ ְצ ֶ
ְ; ֶֶ /מ ַר ֲענָ%ֶ :ר ְ
יו"ד
ֲצ ֶEהַ :ו ֲאנִי ְ;רֹב ַח ְס ְָ %
ק)ליֶֹ ; ,קר ֶא ֱער ְֹ ְל ָ ַוא ַ
ְיהֹוָה ; ֶֹקר ִַ /ְ 8מע ִ
ָב ָקה נ ְַפ ִ/י
Hת ְָ % :
ית ָ ֶא ְֲ 8ַ /חוֶה ֶאל ֵהיכַל ָק ְד ְ;ְ ָ /י ְִר ֶ
Hב)א ֵב ֶ
ֶ:
ֶי;ִ ,י ְָ 8מ ָכה י ְִמינ ָ
ֲ 0חר ָ
ה"י
כ)סי,
יד ִתיְ :יהֹוָה ְמנָת ֶח ְל ִקי וְ ִ
ַה ִPי ָלה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ִ/יִ ,מַCד ֶ:לֶב י ְִח ָ
ָלי:
י @)ר ִ
)8מ ְ
80ה ִ
ָ
יו"ד
ַָ :ואֲנִי ְ; ַח ְס ְַ ;ָ ָ %ט ְח ִ8י ָיגֵל
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
י ְִהי ַח ְס ְְ ָ %יהֹוָה ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
י ְיהֹוָה
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְב ֵע ְד ֶ
ָמל ָע ָליַ % :
/Hי ָרה ַל ְיהֹוָה ִ:י @ ַ
י6/ע ֶת ָ ִ
ִל ִ;י ִ; ָ
יִ /ני:
0ל ְִ 8ב ֵ
ה"י
יחנִ י,
)8כ ֵ
ִ ָ E0
ֲ)נ)תי ְמ ֵחהְ :יהֹוָה 0ל ְ; ְ
ֲט0י ,וְ ָכל ע ַ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ֲמ ְת ָ ְ8י ְַ= ֵרנִי:
ְו0ל ַ;ח ָ
וי"ו
ח/6הְ :יהֹוָה ֱאל ִֹהי ְצ ָבא)ת
ָתי ָ
ל6תי ְל ֶעזְ ר ִ
80ה ְיהֹוָה 0ל ְִ 8ר ָחקֱ ,א ָי ִ
ְו ָ
Hמ ְר ִ8י
י ָ; ַט ְח ִ8י ְיהֹוָהַ ,
ָָ /עהַ :ואֲנִ י ָע ֶל ָ
ֶי וְ ִנֵ 6
יבנָ ,6ה ֵאר ָEנ ָ
ָה ִֵ /
80ה:
ֱאל ַֹהי ָ
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יו"ד
ֲה)ד>:6
6מ ִִ 9ירי א ֶ
6מגִ >ִי ;) ָב ַטח ִל ִ;י ְו ֶנ ֱעז ְַר ִ8י ַו ַCעֲל)ז ִל ִ;יִ ,
ְיהֹוָה OעִIי ָ
ְמנִי
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ָח ֵפ;ִ #יְ %ָ :ל ָפה נ ְַפ ִ/י ִמ68גָהַ ,קֵ C
יאנִי ַל ְֶ -ר ַחב ,י ַ
ַ)Cצ ֵ
ו ִ
ֶ:
ְִ :ד ָבר ָ
ה"י
ית ִמ
ֱל ָ
ה)דַ 6ל ְיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ט)ב:ִ ,י ְלע)לָ ַח ְסְ :)%יהֹוָה ֶהע ִ
ִיתנִי ִמ ְָ Cר ִדי ב)ר:
ְ/א)ל נ ְַפ ִ/יִ ,חַ C
וי"ו
ַחד
ַח ְEר 6י ַ
ְ6/ע ְת ָ ֱאל ִֹהי ְֵ @ְ Fַ 8בנִיֵ :יבְֹ 6/וי ְ
ְכ)אב ,י ָ
ַואֲנִ י ָענִי ו ֵ
ָע ִתי :ו ִִַ 8ֵ 8לי
ֲפ ֵצי ר ָ
ָלמ 6ח ֵ
ְמ ַב ְק ֵ/י נ ְַפ ִ/י ִל ְסָֹ Eתִ ,Jי=ֹגH 6ח)ר ְו ִיְ :
ָת ָ ְַ 8ר ֵ;נִ י:
ִימינ ְָ ְִ 8ס ָע ֵדנִ י ,ו ְַענְ ו ְ
ָמגֵ י ְִֶ /ע ָ ו ִ
ה"י
ְרַ /6ליִ ָה ִרי ָס ִביב ָלJ
Hת ָ :י ָ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ ,א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
ע)ל:
ַו ְיהֹוָה ָס ִביב ְל ַעֵ ,)-מ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
אל"
ֲמרַי ַהאֲזִינָה ְיהֹוָה יאהדונהי;ִ ,ינָה הֲגִ ִיגיְ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְיהֹוָה
אָ
ֶי ָה ֵאר ְ; ַע ְב ֶ ,ָ %וְ ַל ְֵ -דנִי
ָEנ ָ
יאהדונהי ,וְ ָס ַל ְח ַָ 8לעֲ)נִי ִ:י רַב ה6א:
י:
ֶאת Oח ֶָ 7
אל"
י:ִ ,י דַ)Bנְ 6מאֹד:
ֲמ ָ
0ל ִ8זְ ָ:ר ָלנ 6עֲ)נ)ת ִראֹ/נִ י ַמ ֵהר י ְַק ְ%מ6נַ 6רח ֶ
ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְַ 8חֵCינִ יִ ;ְ ,צ ְד ָק ְת ָ ִ )8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ִ/י:
ָת ָ ,וְ 0ל ֵַ /ְ 8לט ִ;י ָ:ל Hוֶ:
ְָ Eע ַמי ָה ֵכ ְ; ִא ְמר ֶ
ה"י
ְ6/ע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ַחד:ִ ,י ָעִIי ְוז ְִמרָת יְָ Jיהֹוָה יאהדונהי,
ִה>ֵה ֵאל י ָ
ע)Fיו;ְ ,נֵי ִצ )Cי ִָגילְ 6ב ַמ ְל ָ::
ָאל ְ; ָ
י6/עה :י ְִַ Fמח י ְִFר ֵ
ַוי ְִהי ִלי ִל ָ
אל"
ָאר ָEנָיו ִא ָ8נֶ 6ס ָלהֵ :לב ָטה)ר ְ;רָא ִלי
יב ְר ֵכנ ,6י ֵ
ְח>ֵנִ 6ו ָ
ֱאל ִֹהי י ָ
יע ְל ָכלַ Kחי
6מ ְַ ;ִ F
ָד ַָ ,
)Eת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
ר6ח נָכ) ַחִ ;ְ /ֵ%ק ְר ִ;י:
ֱאל ִֹהי ,וְ ַ
רָצ):
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ה"י
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד ֲאד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ָ,
ְח>ֵנ :6י ְִהי ְֵ /יהֹוָה יאהדונהי ְמב)ר ְ
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ע)ל:
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
יו"ד
ר)מ ָמה ,י ְִמי ְיהֹוָה יאהדונהי ע ָֹFה ָחיִלַ :ו ֲאנִ י
י ְִמי ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ
ָת ָ ָח>ֵנִי:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ֶ>ִ -י ,וְת)ר ְ
ֵֵ Eְ ,דנִי וְ ָח>ֵנִ י%ֶ :ר ְ
ְ; Oת ִ-י ֵאל ְ
אל"
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחהְ :לע ֵֹFה ַה ַָ 9מיִ ִ; ְתב6נָה:ִ ,י
Oע ַל ַ%ִ Pיקְ ,
א)ר ָזר ַ
ר)תיו:
ָאל ִמ ָ:ל ָצ ָ
ְלע) ָל ַח ְסֵ Eְ :)%דה ֱאל ִֹהי ֶאת י ְִFר ֵ
ה"י
ֵאי ָ י ְִרא6נִי
ט)ביְ :יר ֶ
ֲ/ר ָיג ְֹר ִ8י:ִ ,י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִ
ֲבר ֶח ְר ִָ Eתי א ֶ
ַהע ֵ
ִח ְל ִ8י:
ְוי ְִָ Fמח:ִ ,6י ִל ְד ָב ְר ָ י ָ
יו"ד
יהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֲָ /עי :וִ ִ
ָת ָ ַ/ע O
ֲמי ָ וְ ֶא ְחיֶה:ִ ,י ת)ר ְ
ְיבֹא6נִי ַרח ֶ
י
67ד ָ
ֶ ִֶ E
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה%ֶ :6ר ְ
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
א)תי ָ:
נִפ ְל ֶ
יחה ְ; ְ
ְָ FH
ֲבינֵנִ י ,ו ִ
הִ
ה"י
יקי ִ:י
ה)ציHה ִמ ְַ -ס@ֵר נ ְַפ ִ/י ְלה)ד)ת ֶאת ְֶ /מ ָ;ִ ,י י ְַכ ִ8ירַ 6צ ִִ %
ִ
ֲ)נ)תינ 6וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצOל)ת יָ ָ:ל
ֲמנ 6י ְִכ;) /ע ֵ
ִת ְגמֹל ָע ָלי :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֹאת:
ַחָ +
ע)Fה,
)Cצר וְ ָה ֶ
ֲציל ַה;)רֵא ְו ַה ֵ
ָמי ַו ֲאדֹנֵי ָהאֲד) ִניַ ,ה ַ-א ִ
ִר;) ָהע)ל ִ
ֲס ֶדי ָ ,וְ לֹא
י ַוח ָ
ֲמ ָ
יטיב ִע;ְ )-רֹב ַרח ֶ
ָצ ְר ֶָ 8את ָהHדָ ְל ֵה ִ
ָאת וְ י ַ
ֲ/ר ָ;ר ָ
אֶ
)Eת ַח יָד
80ה ַה ֵ
ְחיָהְ .ו ָ
ַת ְח;ְ #ֹEמ)ת ַה ֵ-ת:ִ ,י ִא ְ;6/ב) ִמ ְַ %ר ):ו ָ
ֶי ְיהֹוָה
אתי ְל ָפנ ָ
וְע ָ8ה ִה>ֵה ָב ִ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /ביַ ,
וִימינְ ָ ְָ E
6/בה ִ
ִ; ְת ָ
ֲ)נ)תי ַע ְצמִ 6מ ַ= ֵEר,
ָד ְע ִ8י ע ַ
ֲב)תי:ִ ,י י ַ
יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲ)נ)תי:ִ ,י
נִכ ַל ְמ ִ8י ֵמע ַ
ֲFי ְו ְ
;)8ִ /י ְ; ַמע ַ
מ)תי ַע ְצמִ 6מ ְַ Bהז ְִ:ירְ ,
ַ /0
ְו ְ
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ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ֵ/י ַָ /מיִ,
ד6ת ְָ ,ונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
6בג ְ
ָת ָָ ,
אתי ְ;ת)ר ֶ
ָח ָט ִ
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב
9Oהָ ,
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי ַה ְקד ָ
6פג ְ
ָ
ח)ת ָמא
ַמ ִתי ְ;א)ת ְ; ִרית קֹדֶָ /
6פג ְ
יהָ ,
ֲל ֶ
ְו ַה ֶַ 9פע ָהרָא6י ָלבֹא א ֵ
ַל ִ8י
ֲ/ר ִ@ְ %
ִ-ה:ִ ,י ֵאי ִמ ְס ָEר ְלי ְַל ֵדי זְ נ6נִ י א ֶ
אתי ָהHרֶ #ז ָ
6מ ִֵ B
ְד ַמ ְל ָ:אִ ,
>)פת,
ַ ;6ה ְכנִ יס ַהֶֹ 7דָ ;ְ /מק) ַה ִֶ +
6Bליְ ,
ֲל6לי וְגִ ִ
ְר)מ ְמ ִ8י ְ; ַ8ע ִ
ו ַ
ִ #8Oמז ְַ;ח ְיהֹוָה יאהדונהי ְונ ְִ/חֲתַ 6ה ְמק)ר)ת ְונִ ְר ְַ 6/Eה ֲַ -עיָנ)ת:
ְונ ַ
ֲ/ר
ֲל)תי ַעל ְל ָב ִבי ָ:ל א ֶ
6מה ֶא ְצ ַטָ%ק ַ;ע ִ
ַ;ר ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה ָמה ֲאד ֵ
ק6ל ָק ִלי 6נְ ִתיב)ת לֹא
Hרח)ת ְמ ְ
ְ/נִ י ְ; ְ
יְ ,ו ִה ְר ֵ;י ִתי י ִָמי ו ָ
ִה ְכ ַע ְס ִָ 8
6ב ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת
ֶפַ /הי ְָקרָהִ ,
ְסל6ל)תְ ,ל ַד ֵ:א ַַ 8חת ר ְַגלַי ֶאת ַה> ֶ
אתי
ִָ F
ַמ ִ8י ִ:י נ ָ
נִכל ְ
;)8ִ /י ְוגַ ְ
נִח ְמ ִ8יְ ,
6/בי ַ
6/בה ,ו ְַע ָ8ה ֲא ֲחרֵי ִ
ַה ְָ 8
ֶי
מ)דה ְל ָפנ ָ
6/בה ְֵ /ל ָמהַ ,ו ֲהרֵינִי ֶ
ֶח ְר ַEת נְע6רָי .וְ ִה ְ>נִי ָ/ב ֵאלֶי ָ ִ; ְת ָ
אתי ַעל
6ב ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְ; ַה ְָ /ח ַתת ֶזרַע ְל ַב ָָ +להָ ,
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ַעל א ֶ
ַהָIכ6ר ,וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב וְ ֶאת זָכָר לֹא ִ:ַ /ְ 8ב ִמ ְֵ :ְ /בי ִא ָ9ה ) ְוגַ
י6די" )ָ:ל ַה ֵ9מ)ת
ַמ ִתי ַב ַה ַו ָי"ה ְו ֶא ְה ֶי"ה ְ; ִמל6י ִ
6פג ְ
ָכר( ָ
נ ְִב ַע ְל ִ8י ְלז ָ
י)ציא ִמ ִEיו .יו"ד ה"י וי"ו ה"י .אל" ה"י יו"ד
ס)גרַייִ ְי ַכוֵו ְ; ִל;) ,וְ לֹא ִ
ְֶ ;ַ /
6בינָה )יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד
ַמ ִ8י ְ; ֵ/מ)ת אֲח) ַריִ ְָ %ח ְכ ָמה ִ
ה"י(Eָ ַ@ .ג ְ
ה"י וי"ו ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י .אל" ,אל" ה"י ,אל" ה"י יו"ד ,אל" ה"י יו"ד
ֲס ִדי ֶ )B/וְ ָהיָה
א)ת ִל ְמק) ַה ְִ 8פ ֶארֶתְ ,ונ ְִתַ 6=ַ:הח ָ
ַד ִ8י ָ
ה"י( .וְ ה)ר ְ

וְק ְל ַק ְל ִ8י
ַעת ֶע ְלי) ְו ַת ְחִ )8
ַמ ִ8י ְ;ד ַ
ָאל ְלח ֶֹ .ְ /וְ גַ ָEג ְ
א)ר י ְִFר ֵ
א)ת
ַד ִ8י ָ
ַמ ִתי ְ;כָל ַה ְ= ִפיר)ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ,וְ ה)ר ְ
6פג ְ
ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעָ ,
א)ת)Cת ִַ ָ -ְ /ה@ָד)ל,
0ר ַ;ע ִ
ַמ ִ8י ֵEר6ד ְ; ְ
ְל ַמ ְד ֵרגָה ֶַ Bְ /מ ָ+ה ֵמ ֶה ,וְ ָ@ר ְ
ֲ/ר ִ; ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה
Hל" ֶ Hל" א ֶ
Hל" ֶ
ַמ ִ8י ִ; ְ/ל ָֹ/ה ֶ
ְוגַ ָEג ְ
אתי
ָטה @ְ מ6רָה ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
וְע ָ8ה ִהנְ נִי ִמ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
ֶ;ִ ;ַ /ינָהַ .
יבה @ְ מ6רָה ְולֹא 6/Hב ע)ד
א)ת עֲזִ ָ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ,וְ עֹזֵב ָ
יתי ָ
ָעוִ ִ
ֲ)Fת:
ַלע ָ
י
ֲב ֶד ָ
ַע ַָ 8על יְדֵי ע ָ
ֲמי ָ ה)ד ְ
ֲמ;ְ ,רֹב ַרח ֶ
HבינH 6ב ָה ַרח ָ
80ה ְיהֹוָה ִ
ְו ָ
/6ל ָֹ/ה
/6ל ִֹ/י ְ
אתיִ ְ
ָאלְ ,ל ַת ֵ 7נ ְַפ ֵ/נַ ;ְ 6תעֲנִ ית לָצָ 6מ ַ
ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
צ6פיֵ :ְ ,די ְל ַת ֵEְ 7גַ עֲ) ִמ ְַ:/ב זָכ6רִ :ְ ,מ ְס ַEר ֵ/מ)ת ַהֹ7דֶ/
ָמי ְר ִ
יִ
ֶי ֵֶ /אי אֲנִי יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)ת
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י וְ י ַ
ֲ/ר ָEג ְ
אֶ
ָכ אֲנִי
צ6פי ְַ :ת ָקנַת ֲח ָכ ִמי .וְ ל ֵ
/6ל ָֹ/ה י ִָמי ְר ִ
/6ל ִֹ/י ְ
אתיִ ְ
ָמ ַ
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י ִל ְפ)%ת ְב ֶכ ֶס
ֲב ֶד ָ
ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה:ִ ,י ֵכ י ְָסד 6ע ָ
6ב ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ָ:ל ַ8עֲנִ יתְ .
/6ל ָֹ/ה
/6ל ִֹ/י ְ
אתיִ ְ
ֵיתי ָמ ַ
ֲב)תינֲ 8ַ /ֶ ,6עלֶה ָע ַלי ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
א ֵ
ֲ/ר
ָקה ַהֹIאת א ֶ
6רצ6יָה ַה ְצד ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
צ6פיְ ,ו ִת ְהיֶה ח ָ
ָמי ְר ִ
יִ
ֵיתי
/6ל ָֹ/ה ַ8עֲנִ)Cתִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
/6ל ִֹ/י ְ
אתיִ ְ
ַ8/יֶ :ְ ,נגֶד ָמ ַ
ִה ְפר ִ
צ6פי ַמ ְָ ,/-ונִ ְת ַמ ֵעט ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי
/6ל ָֹ/ה י ִָמי ְר ִ
ל)/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ָמ ַ
6כ ִא:ִ 6Bוַנְ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת
ֲ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל ִמזְ ַ;ח ָ
ָ; ֶה ְו ִה ְקר ְ
ט6ב ָ
ְ80ה ְ; ְ
6בכָל ַה ִַ 678הֶIה .ו ָ
ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6י ְ; ַתעֲנִ )Cת ֵאְ ,6B
וְת ְמח)ל
ֲ)נ)תינִ ,6
ַEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
6תכ ֵ
ֹאתינְ ,6
ְִ 8מח)ל לָנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ַ/נֶ ;ָ 6ה ַָ :מה ְָ Eע ִמי ְ; ִג ְל@6ל
ֲ/ר ָ/נִינ 6וְ ְִ B/
ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ ,6א ֶ
ַמנֶ ;ָ 6ה,
ֲח ִרי ֶָ /ע ְבר .6וְ ָת ִאיר ְלכָל ַה ֵ9מ)ת ֶEָ /ג ְ
@6לי א ֵ
6בגִ ְל ִ
זֶה ְ
ֲ/ר
9Oה א ֶ
ַחד ָ:ל ָָ %בר ְֶ ;ַ /קד ָ
6תי ֵ
ֲ/ר ְִַ IEרנְ ,6
9Oה א ֶ
נִ)Pצי ַה ְקד ָ
ַ7ט ֵ
6תל ֵ
ְ
ֲלָCה
ַדנְ ,6ו ַיעֲל 6ע ִ
ֲ/ר ִה ְפר ְ
9Oה א ֶ
ְִַ IEרנְ ,6וי ְִת ַיחֲד:ָ 6ל ַה ְָ %ב ִרי ְֶ ;ַ /קד ָ
ָבר
ַַ 8מֵBא ָ:ל ָ %
ַדנ ,6ו ְ
ֲ/ר ה)ר ְ
9Oה א ֶ
ֵמה ָ:ל א)ר)ת ְֶ ;ַ /קד ָ
/6ל ָ
ְ@מ6רָה ְ
יתנ) ָה ִרא/ְ ;ִ )/לֵמ6ת
ֲ/ר ִח ַ= ְרנְ ,6ויָ6/ב ַהֹ:ל ְל ֵא ָ
9Oה א ֶ
ְֶ ;ִ /קד ָ
ר6ח,
ֶפַ ,/
א)ת)Cת ִַ ָ -ְ /ה@ָד)לְ ,ונ ֶ
0ר ַ;ע ִ
6ב ֵכ י ְִת ַיחֲדְ 6
ְִ :רצ) ְנ ְָ ,
ֲָCFה,
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
6פרָט6ת א ִ
ְָ /מהַ ,חָCה ,י ְִחי ָדה ְִ %כלָל6ת ְ
נָ
ֲ/ר ָ; ֶה
ָאל .וְ י ְִהיֶה ִ=ֵ :א ָ/לֵ א ֶ
ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
י ְִת ַ9ֵ Eט ֶַ /פע ֵאי ס).
ָ>Hא ְבכ ַֹח @ְ ד ַ
BOת י ְִמינְ ָ ַ8ִ 8יר ְצר6רָה )אב"ג ית"ַ .(#ק ֵ;ל ִר>ַת ַע ְָ -
6לי ְִ/רֵי ֵלב
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
ָFגְ ֵבנַ 6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא )קר"ע שט"( .א)ר ז ַ
ָר6ע
ס)פי ֵתיב)ת א)ר ז ַ
ְִ Fמ ָחהָ>H .א ְ;כ ַֹח ֵ) /קר"ע( ֶה ָחתֵ ;ְ 6
9Oה ֶ/ל ַה ִ)E+ת
ִ)Pצי ַה ְקד ָ
 ,JBOוְ כָל נ ֵ
ַל ַ%ִ Pיקְ ,קרַע ַמ ְמ ֶלכֶת ָה ִר ְָ /עה ָ :
ְֶָ C/צאִ 6מ ִֶ>-י ְל ַב ָ+לָה ֶֹB/א ִ; ְמק) ִמ ְצוָה .י ְִת ַ; ְרר 6וְ ַיעֲלַ 6עד ַצ ִ%יק
ֶפ/
ְה> ֶ
יק ֵ;ל ָש"ע א)ר)ת ְו ָהHרַת ָEנִ י ָה ֶע ְלי) ִני,ו ַ
ע)ל ,וִ ַ
יְס)ד ָ
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה.
ָבר רָע ,וְ ֵת ָע ֶFה ט)ב ְ
מ6צאת ִמָ:ל ָ %
ד)/ה ִהיא ֵ
ַה ְָ 7
)%ר ֵ/י
0ר ֵצנ 8ֵ 8ִ 6יְבָ 6ל ,Jנָא @ִ ;)ר ְ
ַצ ִ%יק וְט)ב ל) ַ@ .ה' י ִֵַ 8ה)+ב וְ ְ
י ְ
ִח6ד ָ ְָ :ב ַבת ְָ /מרֵ )נג"ד יכ"ש(.
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
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ֹאמר ָEס6ק זֶה ְַ /בע ֶע ְFרֵה ְָ Eע ִמי:
י ַ

6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה:
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
א)ר ז ַ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע @ ְָד ָל ְ .ע ֵ
ית ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְ; ִר ָ
ֲמ ָ .ְ 8ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע א ִ
עֵ
ָת ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע )8ר ָ
ְל ַמ ַע י ְִמינ ְָ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִצ ְד ָק ָת ְ) .אב"ג ית":(#
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע Oע .ְָ Iע ֵ
נ6ת ְ .ע ֵ
ַח ָמ ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ר ְ
ָ 9Oת ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְקד ָ
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע נִ ְצ ָח ְ) .קר"ע שט"(:
ָ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ט6ב ְ
ְל ַמ ַע ְָ /מ ְ .ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ָָ %ת ְ .ע ֵ
ָת ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ַ@ ֲאו ָ
ימ6ת ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִע ָ
עֵ
ב)ד ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְָ :
ָ .ע ֵ
ָ/ר ְ
ְל ַמ ַע י ְ
ֲFה ְל ַמ ַע ְָ /מ ְ) .נג"ד יכ"ש( ְל ַמ ַע
יעה י ְִמינְ ָ ַו ֲענֵנִ יָ .ח ֵ>נִי ַו ֲענֵנִי
ה)ָ /
ֵח ְלצ 6י ְִדי ֶדי ָ )ראשי תיבות .ש יל"י( ִ
יָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהי6
רֵ 6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ .
80ה ֵ
ַ /6מע ְִ 8פ ִָ Bתי:ִ ,י ָ
ְ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ע)ל ְ; ִרית)ָ ,קד)ְ /ונ)רָא ְ/מ) :י ֵ
ְEד6ת ָ/לַח ְל ַעִ )-צָ6ה ְל ָ
ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
יה ִ; ְצ ָד ָקה:
ֲ)נ)תיוִ :צִ ;ְ )Cמ ְEָ /ט ִֶ Eָ 8דה וְ ֶָ /ב ָ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ְְ Fמ ַחת ע)לָ ַעל
6באִ 6צִ ;ְ )Cר>ָה ו ִ
6פד6יֵי ְיהֹוָה יאהדונהי יְ6/בָ 6
ְ
ָחה:ִ :י י ִָ7רֵא ַק ִצ)Eר
ַMיגְ 6ונָס 6יָג) ַו ֲאנ ָ
וְְ Fמ ָחה י ִ
ֹאִ )FFָ ,/
ר ָ
יצי וְ ָה ֵא ר ֶֹב ֶצת
ֶ ְ; ָכל ֵע #א) ַעל ָהHרֶֶ #א ְפר ִֹחי א) ֵב ִ
ֶי ַ; ֶ%ר ְ
ְל ָפנ ָ
ֵח
יצי ,לֹא ִת ַ7ח ָה ֵא ַעל ַה ָ;נִיַ B/ַ :
ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחי א) ַעל ַה ֵ; ִ
ָמי:
ַכ ָ 8י ִ
ָ ְו ַה ֲאר ְ
ִיטב ל ְ
ָ ְל ַמ ַע י ַ
ְאת ַה ָ;נִ י ִ7ַ 8ח ל ְ
ְBַ /ַ 8ח ֶאת ָה ֵא ו ֶ
אָ
ית ָע ָליו
ֲל ָ
ְהע ִ
י ,ו ַ
ֲב ִני ְ/לֵמ)ת ְִ 8בנֶה ֶאת ִמז ְַ;ח ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6נְתנְ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְלרֹא /וְ לֹא
יָ :
ע)לֹת ַל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
ִית רַק ְל ַמ ְע ָלה וְ לֹא ְִ 8היֶה ְל ָמ ָ+ה:ִ .י ִת ְַ /מע ֶאל ִמ ְצ)ת ְיהֹוָה
ְל ָזנָב ְו ָהי ָ
ֲ/ר Hנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6הִ )Cל ְ/מֹר ו ְַלעֲ)Fתְ :ו ָהי6
יאהדונהי ֱאל ֶֹהי ָ א ֶ
ֵיה
6פנ ֶ
יה ַעל ַה ַֹE:רֶת ְ
ָפיִ ְל ַמ ְע ָלה ס ְֹכ ִכי ְ; ַכנ ְֵפ ֶ
Oבי ְֹ Eר ֵFי ְכנ ַ
ַה ְ:ר ִ
Oביְ :לע ֵֹFה ַה ַָ 9מיִ
Hחיוֶ ,אל ַה ַֹE:רֶת י ְִהיEְ 6נֵי ַה ְ:ר ִ
ִאיֶ /אל ִ
ֶ:
ע)ל ַח ְס:ִ :)%י ִא ַל ִ;ינָה ִת ְקרָאַ ,ל ְ8ב6נָה ִ 8ֵ 8ק)ל ָ
ִ; ְתב6נָה ִ:י ְל ָ
ְHד י ִָפיק ְ8ב6נָהְ :יהֹוָה יאהדונהי ְ; ָח ְכ ָמה
/0רֵי Hדָ ָמ ָצא ָח ְכ ָמה ,ו ָ
ְ
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ֲסר לֵב ,ו ְִאי8ְ /ב6נָה
ֶלת ְִ Fמ ָחה ַלח ַ
ָסד Hרֶ): ,#נֵ ַָ /מיִ ִ; ְתב6נָהִ :אֶ 6
יַ
ַ9ר ָל ֶכת :קֹנֶה ֵBב א ֵֹהב נ ְַפֵֹ / ,)/מר ְ8ב6נָה ִל ְמצֹא ט)בַ :מיִ
ְיי ֶ
וְאי8ְ /ב6נָה י ְִד ֶל>ָהָ ;ְ :ח ְכ ָמה י ִָ;נֶה ָ;יִת,
ֲמ ִ7י ֵע ָצה ְבלֶב ִאיִ ,/
עO
6ב ְתב6נָה י ְִת):נָ:
ִ
א/י ֵ8יב)ת ֶָ /ל ֶה ְ8ב6נָה
ס6קי ֵאלָ 6ר ֵ
ְִ E

ֶ
ַַ 8חת ָ:ל ַה ַָ 9מיִ י ְִ/רֵהְ ,6וא)ר) עַל ַ:נְפ)ת ָהHרֶ;ְ :#א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ֵ וָא)ר ַעד
יקי ְ:א)ר נֹגַ Jה)ל ְ
6רצ)נ) ְָ :עב ַמ ְלק)ְ :/ואֹרַח ַצ ִִ %
ַחִCי ְ
ה)ל ִכי ַ;ח ְֶֹ /
יב ִתיָ :ה ָע ַה ְ
ֶי וְא)ר ִלנְ ִת ָ
נְכ) ַהֵ :)Cנר ְלרַגְ ִלי ְד ָבר ָ
יה:
ֲל ֶ
י)ֵ /בי ְ; ֶארֶַ #צ ְל ָמוֶת א)ר ָנגַ Jע ֵ
רָא 6א)ר @ָד)לְ ,
ֹאמר ָפס6ק זֶה ְ 45פ ַע ִמי6ְ ,בכָל ַפ ַע ְי ַכוֵי ְב ֵ /י6גִ בֹיהיְה.
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ
י6גבֹיהיְה (
יהִ ) :
ֲל ֶ
ִ:י ָגב ֵַֹ Jמ ַעל ָ@ב ֵַֹֹ / Jמר ְ6גב ִֹהי ע ֵ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֵ ֶאת ֵ;ית ֲ 0הרֹ:
ָאל ,י ְָבר ְ
ֵ ֶאת ֵ;ית י ְִFר ֵ
ֵ ,י ְָבר ְ
ְיהֹוָה זְ ָכרָנ 6י ְָבר ְ
ס6קי ֵאלָ ,6פ ָע ַמיִי.
ֹאמר ָ:ל ָפס6ק ִמ ְפ ִ
י ַ

ֶא ֶב ָמאֲסַ 6ה;)נִ יָ ,הי ְָתה ְלרֹאָ>Eִ /ה:
ֵמ ֵאת ְיהֹוָה יאהדונהי ָהי ְָתה ֹIאת ִהיא נִ ְפ ָלאת ְ; ֵעינֵינ:6
נְִ Fמ ָחה ב):
ילה ְו ְ
זֶה ַהָ )Cע ָFה ְיהֹוָה יאהדונהי נ ִָג ָ
יחה נָא:
יעה >ָאָ>H ,א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר:
ָ י ִָביא תשכ"ח )ְ (728פר6ט)ת ,וְ יֹ0חזֵ ְ;יָד) וְ י ַ
0חר ְ :
ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחילְ ,6ל ַיח ָ
ְ
ָאל,
ֲדא י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
ַמ ִ8י
ֲהרֵינִ י ַמ ְפ ִריEְ /ר6ט)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9ג ְ
יב6ע ַה ַו ָי"ה ְ; ִמילִ 6
ְ; ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7ד /של ִר ַ
י6די) ,יו"ד .יו"ד ה"י .יו"ד ה"י
י6די) ,אל" .אל" ה"י.
יב6ע ֶא ְהיֶה ְ; ִמיל6י ִ
וְר ַ
וי"ו .יו"ד ה"י וי"ו ה"יִ (.
7Oנ6
ֲס ֶדי ָ ְית ְ
6ברֹב ח ָ
ֲמי ָ ְ
6ברֹב ַרח ֶ
אל" ה"י יו"ד .אל" ה"י יו"ד ה"יְ (.
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6ת ָצרֵ
6ב ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)תְ ,
ַמ ִ8י ְ; ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7דַ /
ָמי ֶEָ /ג ְ
ָ:ל ַה ְEג ִ
ֲ/ר
ָאי קֹדֶ /א ֶ
ַ8ִ /יִ ,ע זְכ6ת ָ:ל ִמ ְקר ֵ
ֲ/ר ִה ְפר ְ
ָקה א ֶ
זְכ6ת ִמ ְצוַת ַה ְPד ָ
ֶי ְל ַת ֵ7
ֲלה ְלרָצ) ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ִה ְת ְַ Bַ Eל ִ8יCַ /ֶ ,ע ֶ
ֶי וְ ַה ְִ 8פ ָBה א ֶ
יתי ְל ָפנ ָ
ָק ִר ִ
ָ/נָ:J
ֲטרָה ְלי ְ
וְת ֲחזֹר ע ָ
ַת ִ8יַ ,
ֲ/ר ִעְ 6
ָ:ל ָה ִע66ת א ֶ
ֲFה ַה ְָ Pד ָקה
ָ/ר ֶיחֱזָ 6פנֵימ) :וְ ָהיָה ַמע ֵ
Hהב ,י ָ
ִ:י ַצ ִ%יק ְיהֹוָה ְצ ָדק)ת ֵ
ָאל ַעד
6/בה י ְִFר ֵ
ָב ַטח ַעד ע) ָלָ :
ָ/ל)ַ ,ו ֲעב ַֹדת ַה ְָ Pד ָקה ַה ְֵ /קט ו ֶ
י:ִ ,י ָכ ְַ /ל ָ;ַ 8עֲ) ֶנ ְָ :קחִ 6ע ָ-כֶ ְָ %ב ִרי וְ6/בֶ 6אל ְיהֹוָה,
ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִא ְמרֵ 6אלָיו ָ:ל ִMָ 8א ָע) ו ְַקח ט)ב6 ,נְ ְַ /ל ָמה ִָ Eרי ְָ Fפ ֵתינַ :6י ֲעזֹב
ֲמה ,6וְ ֶאל
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְ/ב ָֹתיוְ ,ו ָיֹ/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
רָ
ל)ח:
ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
ֲמנ 6י ְִכ;) /עֲ)נ ֵֹתינ ,6וְ ַת ְִ /ל ְ
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצOל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ֲב)תינִ 6מ ֵ
ְִ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
נְ
מ/ה ֵBאמֹWרַ :קח ֶאת ַה ְWלוִ ַ 8ַ ִCחת ָ:ל ְ;כ)ר ִ; ְבנֵי
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
ֱמת ַה ְWלוִ ַ 8ַ ִCחת ְ; ֶה ְמ ְָ 8ו ָהWיִ 6לי ַה ְWלוִ ֲ ִCאנִי יְה ָ)Wה:
ָאל וְ ֶאת ֶ;Wה ַ
י ְִFר ֵ
ְה ָ-א ָתיִ ָהעֹ ְWד ִפי ַעל ַה ְWל ִוִ ִCמ ְ;כ)ר
ל/ה וְ ַה ְִ 9ב ִעי ו ַ
ְו ֵאת ְEד6יֵי ַה ְָ 9
Oל@ֹלֶת ְ; ֶֶ /קל ַהֶֹ 7ד/
ֲמ ֶ/ת ְָ /ק ִלי ַל@ ְ
ֲמ ֶ/ת ח ֵ
ָWק ְח ָ 8ח ֵ
ָאWל :וְ ל ַ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
6ל ָבנָיו ְEד6יֵי
ֶס ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ִ7ָ 8ח ֶע ְִ Fרי ֵ@רָה ַה ָWֶ 9קל :וְ ָנ ַWת ָ8ה ַהֶ :
ֶס ַה ְִ Eדי) ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפי ַעל ְEד6יֵי
מ/ה ֵאת ֶ :
ָהעֹ ְWד ִפי ָ; ֶהַ :Wו7ִַ Cח ֶ
/6ל/
ְ9ִ /י ְ
ֲמ ָ9ה ו ִ
ָס ח ִ
ָקח ֶאת ַהֶ :
ָאל ל ַ
ַה ְWל ִוֵ :WִCמ ֵאת ְ;כ)ר ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶס ַה ְO Eדיִ ְל ֲ 0Wהרֹ
מ/ה ֶאת ֶ :
ִֶ 8
ָאלֶ ְ; ֶֶ /קל ַהWֶ ֹ7דַ :/וֵ C
ֵמא)ת ו ֶ
מW/ה:
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
6ל ָבנָיו ַעל ִפי יְה)ָה ַW:א ֶ
ְ
ֹאמר ָ; ָק ָ/ה ז):
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ה)ְ /ענָא.
ה)ְ /ענָאַ ,
ַ
7Oנ 6וְ י ִָאיר6
ל/הְ ,ית ְ
א)ת)Cת ְָ /
ָ>Hא ְל ַמ ַע ֵַ /ה ָ7ד)ַ%/ַ /י ֶ/ה6א ִ
ע)לי
י6די"ִ /ֶ ,
ְֶ /א ְהיֶה ְ; ִמ6Bי ִ
י6די" ,ו ֵ
ְוי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ִ
ל/ה
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְת ְ7נ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
ל/הְ .וגַ י O
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ע)לי ְ/לֵ /מא)ת ְ
0ל ִפי ֶ/ל ֶא ְהֶי"הִ /ֶ ,
ְ
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7Oנ6
ל/הְ ,ית ְ
ָה י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ֵֶ /ה Hב)ת ְָ /
0בר ָ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת ְ
י6די",
י6די"ְ ,ו ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְ /Oלמ6
7Oנ 6וְ י ְִת ַעְ 6Bוי ְ
ל/ה .וְ גַ ְית ְ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ִֶ /
ל/י
ִ /6
0ל ִפי" ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"הֵ /ֶ ,ה ִמ ְס ַEר ְ/לֵ /מא)ת ְ
ל/ה ְ
ְָ /
ל/ה:
ָ /6
ְ
ְת ְ7נ6
ל/ה ,י O
ר)עי ְָ /
6מ ְריֵָ /ֶ ,ה ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְ כ6ת מ ֶֹ/ה וְֲ 0הרֹ ִ
י6די",
י6די"ְ ,ו ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְ /Oלמ6
7Oנ 6וְ י ְִת ַעְ 6Bוי ְ
ל/ה ,וְ גַ ְית ְ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ִֶ /
ל/י
ִ /6
0ל ִפי" ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"הֵ /ֶ ,ה ִמ ְס ַEר ְ/לֵ /מא)ת ְ
ל/ה ְ
ְָ /
ל/ה:
ָ /6
ְ
7Oנ 6וְ י ִָאיר6
ל/הְ ,ית ְ
ת6בי ֵֶ /ה ְָ /
6כ ִ
יאי ְ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת )8רָה נ ְִב ִ
ע)לי
י6די"ִ /ֶ ,
י6די" ,וְ ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְוי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ל/ה
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְת ְ7נ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
ל/הְ .וגַ י O
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ל/י
ִ /6
ע)לי ִמ ְס ַEר ְ/לֵ /מא)ת ְ
0ל ִפי" ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"הִ /ֶ ,
ְ
ל/ה:
ָ /6
ְ
ְת ְ7נ6
ל/ה ,י O
6ב ֵארֵ /ֶ ,ה ַמ ָ8נ)ת ְָ /
וְע ְננֵי ָ:ב)ד ְ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ס)ד ָמַ ,
ע)לי
י6די"ִ /ֶ ,
ְֶ /א ְהֶי"ה ְד ִ
י6די" ,ו ֵ
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְד ִ
ל/ה
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְת ְ7נ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
ל/הְ .וגַ י O
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ל/י
ִ /6
ע)לה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ְ
ֲל ִפי ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"הֶ /ֶ ,
אְ
ל/ה:
ָ /6
ְ
נִר ְמזַ ;ְ 6ה)C
ל/הְ ,ו ְ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְסע)%Oת ַ;ָ /ת קֹ ֶדֵ /ֶ /ה ְָ /
ְֶ /א ְה ֶי"ה
י6די" ,ו ֵ
ְת ְ7נְ 6וי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ִ
ל/ה ,י O
ְָ /
ְת ְ7נ6
ל/ה ,וְ גַ י O
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
י6די"ִ /ֶ ,
ְ; ִמ6Bי ִ
ע)לי ִמ ְס ַEר
ֲל ִפי ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"הִ /ֶ ,
ל/ה א ְ
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְוי ְִת ַעְ 6Bוי ְ
ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ְ/לֵ /מא)ת ְ
6ל ַמ ַע
ל/הְ ,
ָלי ְָ /
ֲדי ֵֶ /ה ְרג ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /מירַת ַה)-ע ִ
9Oת ָערֵי
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ל/הְ ,
ֲדי ְָ /
ִמ ְצוַת ָה ְר ִאָCה ְ; ֵבית ַה ְִ -ק ָ;ְ /%מ)ע ִ
7Oנ 6וְ י ִָאיר 6וְ י ְִת ַע/ֵ 6B
ל/ה ,יְת ְ
ָאל ֵֶ /ה ָע ִרי ְָ /
ִמ ְק ָלט ְ; ֶארֶ #י ְִFר ֵ
אתיִ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
י6די"ִ /ֶ ,
י6די" וְ ֵֶ /א ְהֶי"ה ְד ִ
ַה ַו ָי"ה ְד ִ
ֲל ִפי ֶ/ל
ל/ה א ְ
ְ /Oלמָ /ְ 6
7Oנְ 6וי ְִת ַעְ 6Bוי ְ
ל/הְ .וגַ יְת ְ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ְ
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ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ע)לי ִמ ְס ַEר ְ/לֵ /מא)ת ְ
ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"הִ /ֶ ,
6ל ַמ ַע זְכ6ת
ל/הְ ,
ה)ליד ָ;נִ י ְָ /
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת נ ַֹח ַה ַ%ִ Pיק ִֶ /
6ל ַמ ַע זְ כ6ת ַי ֲעקֹב
ל/הְ ,
ָ/י ְָ /
ָליו ֲאנ ִ
ֲ/ר נ ְִPב 6ע ָ
Hבינ 6א ֶ
ָה ִ
0בר ָ
ְ
ְת ְ7נ6
ל/ה ,י O
יה ֶע ְדרֵי צֹא ְָ /
ר)ב ִצי ָע ֶל ָ
ֲ/ר רָHה ְ; ֵאר ַ; ֶָ Mדה ְ
Hבינ 6א ֶ
ִ
י6די",
י6די"ְ ,ו ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְ /Oלמ6
7Oנ 6וְ י ְִת ַעְ 6Bוי ְ
ל/ה .וְ גַ ְית ְ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ִֶ /
ֲל ִפי ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה/ֶ ,ע)לֶה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת
ל/ה א ְ
ְָ /
ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ְ
ָ/ב/ָ 6
6באֶ 6ה ָהרָה ְוי ְ
ֲ/ר ָה ְלכָ 6
ְחס וְ ָכלֵב ,א ֶ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְ כ6ת ִEנ ָ
ֶַ 8לד
ַַ 8הר ו ֵ
נִפ ְק ָדה ו ַ
ֲ/ר ְ
6ל ַמ ַע זְכ6ת ַח>ָה ַה> ְִביHה א ֶ
ל/הְ ,
ָמי ְָ /
יִ
י6די"ְ ,ו ֵ/
7Oנְ 6וי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ִ
ל/הְ ,ית ְ
ָ;נִ י ְָ /
ל/ה .וְ גַ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ע)לי ִמ ְס ַEר ָמ ַ
י6די"ִ /ֶ ,
ֶא ְהֶי"ה ְ; ִמ6Bי ִ
ֲל ִפי ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה/ֶ ,ע)לֶה
ל/ה א ְ
ְ /Oלמָ /ְ 6
7Oנ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
יְת ְ
ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ְ
ירַ /6ליִ ִָ /ני
ַ ִ; ָ
ֲ/ר ָמל ְ
יח ָ ,א ֶ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת ָ%וִ ד ַע ְב ְְ ָ %מ ִֶ /
ָפי
ֲ/ר ִ;ֵ %ר ְמ ִָ /לי אֲל ִ
6ל ַמ ַע זְכ6ת ְ/לֹמֹה ְ;נ) א ֶ
ל/הְ ,
ָ /6
ל)/י ְ
ְִ /
ְת ְ7נ6
ל/ה ,י O
ֲ/ר ל) ֵָ /ְ ;ִ /
6ל ַמ ַע זְכ6ת ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה) ָידָע א ֶ
ל/הְ ,
ְָ /
י6די"ְ -ִ /ֶ ,ס ָEרָ
י6די" ,וְ ֵֶ /א ְהֶי"ה ְד ִ
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְד ִ
ֲל ִפי
ל/ה א ְ
ְ /Oלמָ /ְ 6
7Oנ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
ל/ה .וְ גַ ְית ְ
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ָמ ַ
ל/ה:
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
ע)לה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ְ
ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְהֶי"הֶ /ֶ ,
ֲ/ר ֶה ֱחיָה ֶאת
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת ַע ְב ְֵ ָ %א ִלָCהַ 6ה> ִָביא זָכ6ר לַ)+ב ,א ֶ
9Oת ְ/נֵי ָע ָFר
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ל/הְ ,
מ)דד) ָע ָליו ְָ Eע ִמי ְָ /
ַהֶCלֶד ְ; ִה ְת ְ
7Oנ 6וְ י ִָאיר6
ל/הְ ,ית ְ
ר6ח ְָ /ע ִרי ְָ /
ֲ/ר ֵה ְלכָל ַ
ֲַ /ערֵי ִעיר ָק ְד ֶ ,ָ /א ֶ
ע)לי
י6די"ִ /ֶ ,
י6די" ,וְ ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ְוי ְִת ַעַ /ֵ 6Bה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ִ
ל/ה
ְ /Oלמָ /ְ 6
ְת ְ7נ 6וְ י ְִת ַע 6Bוְ י ְ
ל/הְ .וגַ י O
ָ /6
ל/י ְ
ִ /6
אתיִ ְ
ִמ ְס ַEר ָמ ַ
ל/י
ִ /6
ע)לי ִמ ְס ַEר ְ/לֵ /מא)ת ְ
ֲל ִפי ֶ/ל ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"הִ /ֶ ,
אְ
ה)ְ /ענָא ַ
ל/הַ :
ָ /6
ְ
יעה >ָאָ>H ,א
ה)ָ /
ה)ְ /ענָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יעה >ָאָ>H ,א
ה)ָ /
יחה נָאָ>H :א ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
יחה נָא:
ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
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ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹ ָוה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת ְי ִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ֹאמר
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ֹאמר
ָ/ר)ְ :וַ C
Hד י ְ
ֶ Hא ָחד ִמ ִ>י Hלְֶ ,ל ַה@ִ יד ְל ָ
ִא יֵָ /ע ָליו ַמ ְל ְ
אתי
ָעהֵ 6מ ֶר ֶדת ַַ /חת ָמ ָצ ִ
ֹאמר ְEד ֵ
אתי כ ֶֹפרְ :וַ C
ֶדת ַַ /חת ָמ ָצ ִ
ְָ Eד ֵעהֵ 6מר ֶ
אתי כ ֶֹפר:
ֹאמר ְָ Eד ֵעהֵ 6מ ֶרדֶת ַַ /חת ָמ ָצ ִ
כ ֶֹפרְ :וַ C
ֹאמר ָ/לְֹ /פ ַע ִמי
י ַ

/0רֵי
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב לָנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
ָ Hד ֵ
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ֹאמר ָ/לְֹ /פ ָע ִמי.
גַ ָפס6ק זֶה י ַ

ֶ ֲענֵנִי
ַואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:
ֶ;א ֶ
Hחת.
ֹאמר זֶה ָפ ַע ַ
י ַ

/0רֵי נֹ ְWצרֵי ֵעWד ָֹתיו,
ֶַ ,ההֹ ְWל ִכי ְ;ת)רַת ְיהֹ ָוWה :ב ְ
Wימי ָדר ְ
/0רֵי ְת ִמ ֵ
ְ
80ה
ָכיו ָהלָWכ :6ד ָ
ְ; ָכל לֵב י ְִד ְר 6/Wה :6ג  0לֹWא ָפעֲלַ 6עוְ ָלה ִ; ְדר ָ
Wי :ו Hז
ָכי ִל ְ/מֹר Oח ֶָ 7
יתה ִפ 7Oדֶי ָ ִל ְ/מר ְמאֹWד :ה ֲ 0Wחלַי ִיֹ:נְ 6דר ָ
ִצָ ִ6
ֵבב ְ; ָל ְמ ִדי
י/ר ל ָ
)ד ָ ְ; ֶ
יטי ֶאל ָ:ל ִמ ְצ) ֶתWי ָ :ז Wא ְ
לֹWא ֵאב)ַ ;ְ /ה ִ; ִ
י ֶא ְ/מר 0Wל ַַ 8עז ְֵבנִ י ַעד ְמאֹWד :ט ַ; ֶ-ה
ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wח ֶאת Oח ֶָ 7
י 0ל ֵַ@/ְ 8נִי
ַָ 8ִ /
Hרח) ִל ְ/מר ְִ :ד ָברֶ :ָ Wי ְ; ָכל ִל ִ;י ְדר ְ
ַער ֶאת ְ
ְי ַז ֶ:ה > ַ
ר6
ָ :Wיב ָ; ְ
ֱטא ל ְ
ָת ָ ְל ַמ ַע לֹא ֶאWח ָ
Wי :יא ְ; ִל ִ;י ָצ ַפנְ ִ8י ִא ְמר ֶ
)ת ָ
ִמ ְִ -צ ֶ
ֵַ -דנִי Oח ֶW7י ָ :יג ִ; ְָ Fפ ַתי ִס ְַ Eר ִ8י :ל ִמ ְֵ Eְ /טי ִפWי ָ :יד
80ה ְיהֹ ָוה ל ְ
ָ
יטה
ָ ;0
יחה וְ ִ
Hש ָ
י ִ
67ד ָ
י ַ8ִ Fְ Mי ְַ :על ָ:ל Wה) :טו ְ; ִפ ֶ
)ת ָ
ֶ ֵע ְWד ֶ
ְ; ֶדר ְ
ֶ :Wיז @ְ מל ַעל
ֲ/ע לֹא ֶא ְ:ַ /ח ְָ %בר ָ
י ֶא ְ8ַ /Wע ָ
Wי :טז ְ; Oחֶֹ 7ת ָ
אֹ ְWרחֹ ֶת ָ
ָת ָ:W
יטה נ ְִפ ָלא)ת ִמ )8Wר ֶ
ָ ;0
ֶ :Wיח @ַל ֵעינַי ְו ִ
ַע ְב ְֶ ָ %א ְWחיֶה וְ ֶא ְְ /מרָה ְד ָבר ָ
ֲבה
ָWר ָסה נ ְַפ ִ/י ְל ַתWא ָ
Wי :כ @ ְ
)ת ָ
יט @ֵר HWנ ִֹכי ָבHרֶ0 #ל ְַ 8ס ֵ8ר ִמ ִֶ>-י ִמ ְצ ֶ
Wי:
)ת ָ
ֲר6רי ַהֹ9גִ י ִמ ְִ -צ ֶ
ָע ְר ָ 8ז ִֵדי א ִ
י ְבכָל ֵעWת :כא @ ַ
ֶאWל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ָצ ְWר ִ8י :כג @ַ ָי ְ/Wבִ Fָ 6רי ִ;י
י נ ָ
כב @ַל ֵמ ָWע ַלי ֶח ְר ָEה וָב6ז ִ:י ֵעWד ֶֹת ָ
ֲצ ִתWי :כה
ֲָ /עי 0נְ ֵ/י ע ָ
יח ְ; Oח ֶW7י ָ :כד @ֵַ Wעדֹ ֶתי ָ ַW/ע O
ָש ַ
נ ְִד ָ;רַ 6ע ְב ְ ָ %י ִ
ָכי ִס ְַ Eר ִ8י ַו ֲַ 8Wענֵנִי ַל ְֵ -דנִי
ֶ :Wכו ְ%ר ַ
ָWְ %ב ָקה ֶל ָWע ָפר נ ְַפ ִ/י ַחֵCנִי ְִ :ד ָבר ָ
ָWל ָפה
Wי :כח ְ %
א)ת ָ
נִפ ְל ֶ
יחה ְ; ְ
ְHש ָ
ֲבי ֵננִי ו ִ
י ה ִ
67ד ָ
ֶ ִֶ E
Wי :כז ֶW%ר ְ
Oח ֶָ 7
ָת ָ ָח ֵ>Wנִ י:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ִֶ>-י וְWת)ר ְ
ֶ :Wכט ֶW%ר ְ
נ ְַפ ִ/י ִמ68גָה ַק ְֵ Cמנִי ְִ :ד ָבר ָ
י ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְב ֵע ְWד ֶ
ִWיתי :לא ַ %
ֶ אֱמ6נָה ָב ָח ְר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִִ 6/
ל Wֶ%ר ְ
י Hר:ִ #6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;Wי :לג ה) ֵרנִי ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ֶ ִמ ְצ ֶ
יW/נִ י :לב ֶW%ר ְ
0ל ְִ 8ב ֵ
ְא ְְ /מ ֶר>ָה ְב ָכל
ָת ָ ו ֶ
ֲבי ֵננִי וְ ֶא ְPרָה Wת)ר ֶ
ְא ְֶ Pר>ָה ֵע ֶWקב :לד ה ִ
ֶ Oח ֶ7י ָ ו ֶ
ֶ%ר ְ
י ִ:י ב) ָח ָפ ְWצ ִ8י :לו ַהט ִל ִ;י ֶאל
)ת ָ
יכנִי ִ; ְנ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ֵלWב :לה ַה ְד ִר ֵ
ָכ ָ ַח ֵWCנִי :לח
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְWרא)ת ָ/וְא ִ; ְדר ֶ
י ְו0ל ֶאל ָ; ַWצע :לז ַהWע ֵ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
ֲ/ר ָיג ְֹר ִ8י
ֲבר ֶח ְר ִָ Eתי א ֶ
Hת :ָ Wלט ַהWע ֵ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
י ְ; ִצ ְד ָק ְWת ָ ַחֵWCנִי :מא
Oד ָ
0ב ִ8י ְל ִפֶ 7
ט)בWי :מ ִה>ֵה ְָ 8
ִ:י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִ
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ָת ָ :Wמב וְ ֶאֱ Wענֶה חֹ ְWר ִפי ָד ָבר ִW:י
6/ע ְת ָ ְִ :א ְמר ֶ
ֶ ְיהֹ ָוה ְָ 8
ֲסד ָ
וִWיבֹ Oא ִני ח ָ
ֱמת ַעד ְמאֹד ִ:י ְל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֶ :Wמג וְ 0Wל ַPֵ 8ל ִמ ִEי ְד ַבר א ֶ
ָב ַט ְח ִ8י ִ; ְד ָבר ָ
וְא ְת ַה ְָ Bכה
ָעWד :מה ֶ
ע)ל ו ֶ
ָWת ָ ָת ִמיד ְל ָ
ִח ְWל ִ8י :מד וְ ֶא ְְ /מרָה ת)ר ְ
יָ
ָכי וְ לֹא
י ֶנגֶד ְמל ִ
ַ;רָה ְב ֵעWד ֶֹת ָ
ָ8ִ /Wי :מו ַוWאֲד ְ
י ָדר ְ
Oד ָ
ָב ְWר ָח ָבה ִ:י ִפֶ 7
Hה ְWב ִ8י :מח ְו ֶאשָֹWא ַכ ַEי ֶאWל
ֲ/ר ָ
)תי ָ א ֶ
ֲ/ע ְ; ִמ ְצ ֶ
ְא ְW8ַ /ע ַ
ֵא Wב) :/מז ו ֶ
ָבר ְל ַע ְב ֶַ ָ %על
Wי :מט ְזכֹר ָ %
יחה ְב Oח ֶָ 7
Hש ָ
Hה ְב ִ8י ְו ִ
ֲ/ר ָ
י א ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ָWת ָ ִח ָWְ Cתנִי :נא ז ִֵדי
ֶח ָWמ ִתי ְב ָע ְניִי ִ:י ִא ְמר ְ
ִWח ְל ָW8נִ י :נ זֹאת נ ָ
ֲ/ר י ַ
אֶ
Wע)ל |
י ֵמ ָ
ַר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
Wיתי :נב זָכ ְ
ָט ִ
ָת ָ לֹא נ ִ
ֱלי Oצ ִני ַעד ְמאֹד ִמ)8ר ְ
הִ
ָת :ָ Wנד ְז ִמר)ת
ַתנִי ֵמ ְWר ִָ /עי עֹWזְ ֵבי )8Wר ֶ
ֲחז ְ
ֶח :Wנג ז ְַל ָע ָפה א ָ
ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְתנ ָ
ַר ִ8י ַב ַBי ְָלה ְִ /מ ָ ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְְ /מרָה
ָהWיִ 6לי Oח ֶ7י ָ ְ; ֵבית ְמג6רָWי :נה זָכ ְ
Hמ ְר ִ8י
ָצ ְWר ִ8י :נז ֶח ְל ִקי ְיהֹ ָוה ַ
י נ ָ
Oד ָ
ְתה ִBי ִ:י ִפֶ 7
ָת ָ :Wנו זֹאת ָהWי ָ
)8Wר ֶ
ָת :ָ Wנט ִח ְַ 9ב ִ8י
ֶי ְבכָל לֵב ָח ֵ>נִי ְִ :א ְמר ֶ
יתי ָפנ ָ
ֶWי :נח ִח ִִ B
ִל ְ/מֹר ְָ %בר ָ
Wי :ס ַח ְ8ִ /י ְולֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִ8י ִל ְ/מֹר
יבה רַגְ לַי ֶאל ֵעWד ֶֹת ָ
ָ /HW
ְד ָר ָכי ָו ִ
ֲצ)ת
ָWח ִ8י :סב ח W
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
Wי :סא ֶח ְבלֵי ְר ִָ /עי ִע ְ6דOנִי )8ר ְ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲ/ר
ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wסג ָח ֵבר Hנִי ְלכָל א ֶ
ַלי ְָלה Hקְ 6לה)ד)ת ל ְ
י ַל ְֵ -דWנִ י:
6לWְ ֹ/מרֵי ִ67EדֶWי ָ :סד ַח ְס ְְ ָ %יהֹ ָוה ָמ ְWלHה ָהHרֶO #ח ֶָ 7
ְירֵאְ ָ 6
ֵַ -דנִי ִ:י
ָד ַעת ל ְ
ית ִעַ Wע ְב ְְ ָ %יהֹ ָוה ְִ :ד ָברֶ :ָ Wסו ט6ב ַט ַע ו ַ
סה ט)ב ָע ִש ָ
ָWת ָ ָָ /מ ְWר ִ8י:
ֱמWנְ ִ8י :סז ֶטרֶ ֶאֱ Wענֶה ֲאנִי ֹ/גֵג וְ ַע ָ8ה ִא ְמר ְ
)תי ָ ֶהWא ָ
ְב ִמ ְצ ֶ
Wי :סט ָט ְWפלָ 6ע ַלי ֶֶ /קר ז ִֵדי אֲנִי
ֵַ -דנִי Oח ֶָ 7
6מ ִטיב ל ְ
80ה ֵ
סח ט)ב ָ
ֲWְ /ע ִ8י:
ָWת ָ ִW/ע ָ
ֶWי :ע ָט ַפֵ :ַ /ח ֶלב ִל ָ; אֲנִ י )8ר ְ
ְ; ָכל ֵלב ֶאֹPר ִ67Eד ָ
י
Wי :עב Wט)ב ִלי Wת)רַת ִָ E
ֵיתי ְל ַמ ַע ֶא ְל ַמד Oח ֶָ 7
עא Wט)ב ִלי ִכWי Oע> ִ
ֲבי ֵננִי ְו ֶא ְל ְמדָה
י ָע6Fנִי ַוWיְכ)נְנ6נִי ה ִ
ָד ָ
ָWס :עג י ֶ
ָהב ָוכ ֶ
0Wל ֵפי ז ָ
ֵמ ְ
ַע ִ8י
ִח ְWל ִ8י :עה יָד ְ
ֵאי ָ י ְִרא6נִי ְוי ְִָ Fמח:ִ 6י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
Wי :עד ְיר ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲמנִי
ִיתWנִ י :עו י ְִהי נָא ַח ְס ְְ ָ %ל ַנWח ֵ
י ֶוWאֱמ6נָה ִע> ָ
ְיהֹ ָוה ִ:י ֶצדֶק ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֲָ /עWי :עח
ָת ָ ַW/ע O
ֲמי ָ וְ ֶא ְWחיֶה ִ:י ת)ר ְ
ָWת ָ ְל ַע ְב ֶ :ָ W%עז ְיבֹא6נִי רַWח ֶ
ְִ :א ְמר ְ
ֵאי ָ
Wי :עט יָ6/בִ 6לי ְיר ֶ
יח ְ; ִפֶ 67ד ָ
Hש ַ
יֵב 6/ז ִֵדי ִ:י ֶֶ /קר ִעְ6ת6נִי ֲא ִני ִ
ָWל ָתה
י ְל ַמ ַע לֹא ֵא Wב) :/פא ְ :
ְויֹ ְWד ֵעי ֵעWד ֶֹתWי ָ :פ י ְִהWי ִל ִ;י ָת ִמי ְ; Oח ֶָ 7
ָת ָ ֵלאמר ָמ ַתי
ִח ְWל ִ8י :פב ָ:לֵ 6עינַי ְל ִא ְמר ֶ
6/ע ְWת ָ נ ְַפ ִ/י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ִל ְת ָ
ְמWי
ָWח ִ8י :פד ַ-ָ :ה י ֵ
י לֹא ָ/כ ְ
ִיתי ְ:נֹאד ְ; ִקיט)ר Oח ֶָ 7
ֲמִ Wני :פג ִW:י ָהי ִ
ְַ W8נח ֵ
ֲ/ר לֹא
ֲשה ְברֹ ְWד ַפי ִמ ְWEָ /ט :פה Wָ:רִ 6לי ז ִֵדי ִ/יח)ת א ֶ
ַע ְב ֶָ ָ %מ ַתי ַW8ע ֶ
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י אֱמ6נָה ֶֶ /קר ְר ָדפ6נִ י ָעזְ רֵWנִ י :פז ְִ :מ ַעט ִ6B:נִי
)ת ָ
ָת :ָ Wפו ָ:ל ִמ ְצ ֶ
ְכ Wת)ר ֶ
Wי:
Wי :פח ְַ :ח ְס ְַ ָ %חֵCנִי וְ ֶא ְְ /מרָה ֵעד6ת ִָ E
Oד ָ
ָבֶ Hרַ #וWאֲנִי לֹWא ָעז ְַב ִ8י ִפֶ 7
ָת ָ ):נַנְ ָW8
ֱמ6נ ֶ
פט ְלע) ָל ְיהֹ ָוה ְָ %ב ְWר ָ נ ִָPב ַ; ָָ 9מWיִ :צ ְלדֹר ָודֹר א W
Wי :צב ל6לֵי
ֲב ֶד ָ
י ָע ְWמדַ 6ה:ִ )Cי ַהֹ:ל ע ָ
ֶארֶַ #ו ֲַ 8WעמֹWד :צא ְל ִWמ ְֶ Eָ /ט ָ
י ִ:י
67ד ָ
ע)ל לֹWא ֶא ְַ:/ח ִֶ E
Hב ְד ִ8י ְב ָענְ יִWי :צג ְל ָ
ֲָ /עי Hז ַ
ָWת ָ ַW/ע O
ת)ר ְ
ָ8ִ /Wי :צה ִלי ִק66
יענִ י ִ:י ִפֶ 67די ָ ָדר ְ
)ֵ /
ִיתִ Wני :צד ְל ָ Wאֲנִי Wה ִ
ָב ִחָ C
יתי ֵקְ #ר ָח ָבה
ָא ִ
י ֶא ְת;) ָנ :Wצו ְלWכָל ְִ 8כ ָלה ר ִ
ֵ ;0דנִ י ֵעWד ֶֹת ָ
ְר ִָ /עי ְל ְ
Wיח ִתWי :צח
ָת ָ ָ:ל ַהִ )Cהיא שִֹ ָ
Hה ְב ִ8י Wת)ר ֶ
ִמ ְצ ָו ְWת ָ ְמאֹWד :צז ָמWה ַ
ַל ִ8י
ַַ -די ִה ְְ :F
)ת ָ ִ:י ְלע) ָל ִהיא ִלWי :צט ִמָ:ל ְמל ְ
ֵמאֹי ְַבי ְַ 8ח ְֵ :מנִי ִמ ְצ ֶ
ָצ ְWר ִ8י :קא ִמָ:ל
י נ ָ
67ד ָ
ְIק ִני ֶא ְת;)נָ ִ:י ִפ ֶ
יחה ִלWי :ק ִמ ֵ
י ִש ָ
)ת ָ
ִ:י ֵע ְWד ֶ
י לֹא ָס ְר ִ8י
ֶ :Wקב ִמ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
אתי ר ְַגלָי ְל ַמ ַע ֶא ְ/מר ְָ %בר ָ
אֹרַח רָע ִָ :ל ִ
ָת ָ ִמ ְַ %בְ /ל ִפWי :קד
ֵתWנִ י :קג ַמה > ְִמ ְלצְ 6ל ִח ִ:י ִא ְמר ֶ
80ה Wה)ר ָ
ִW:י ָ
ֶ
ֵאתי ָ:ל אֹרַח ָWֶ /קר :קה נֵר ְלרַגְ ִלי ְד ָבר ָ
י ֶא ְת;)נָ ַעל Fָ ֵ:נ ִ
67ד ָ
ִמ ִֶ E
ֵמה ִל ְ/מֹר ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wקז
ֲקָ C
ְִ ;ַ /ע ִ8י ָוWא ַ
Wיב ִתWי :קו נ ְ
וְא)ר ִלנְ ִת ָ
נִדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא ְיהֹ ָוה
ֶ :Wקח ְ
ֵיתי ַעד ְמאֹד ְיהֹ ָוה ַחֵCנִי ִכ ְד ָבר ָ
ַנֲ Wענ ִ
ָWח ִ8י :קי
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
ַ-דֵWנִ י :קט נ ְַפ ִ/י ְב ַכ ִEי ָת ִמיד וְת)ר ְ
י ל ְ
ִ W6מ ְֶ Eָ /ט ָ
)תי ָ
ָח ְל ִ8י ֵע ְWד ֶ
Wיתי :קיא נ ַ
י לֹא ָת ִע ִ
67ד ָ
6מ ִֶ E
ָנ ְWתנְ 6ר ִָ /עי ַEח ִלי ִ
ע)ל
יתי ִל ִ;י ַלWעֲ)Fת Oח ֶ7י ָ ְל ָ
ָט ִ
ְלע) ָל ִW:י ְִ )FFל ִ;י ֵה ָ-Wה :קיב נ ִ
8Hה
6מWגִ >ִי ָ
Hה ְWב ִ8י :קיד ִס ְת ִרי ָ
ָת ָ ָ
ֵאתי וְWת)ר ְ
ֲפי ָFנ ִ
ֵע ֶWקב :קיג ֵסWע ִ
ֵעי וְ ֶא ְPרָה ִמ ְצות ֱאל ָֹהWי :קטז
ִח ְWל ִ8י :קטו Wס6רִ 6מ ִֶ>-י ְמר ִ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ָָ /עה
י/נִי ִמ ְִ Fב ִרWי :קיז ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאֵ 6
ָWת ָ וְ ֶא ְWחיֶה וְ0ל ְִ 8ב ֵ
ָס ְמ ֵכנִ י ְכ ִא ְמר ְ
י ִ:י ֶ/קֶר
ית ָ:ל )/גִ י ֵמ WOח ֶָ 7
ְו ֶא ְָ /עה ְב Oח ֶ7י ָ ָת ִמWיד :קיח ָס ִל ָ
Hה ְב ִ8י ֵעWד ֶֹתWי ָ :קכ
ָכ ַ
ית :Wקיט ִסגִ י ִה ְ 8ָ ;ַ /כָל ִר ְֵ /עי Hרֶ #ל ֵ
ְַ 8ר ִמ ָ
ָצדֶק ַ;ל
יתי ִמ ְEָ /ט ו ֶ
ֵWאתי :קכא ָע ִִ F
י ָיר ִ
ָט ָ
ָס ַמר ִמ ְַ Eח ְְ ָ %ב ִָ Fרי ִ W6מ ִֶ E/ְ -
ַע ְO /קנִי ז ִֵדWי :קכג ֵעינַי
>ִיחנִי ְלעֹ ְָ /WקWי :קכב ֲערֹב ַע ְב ְְ ָ %לט)ב 0Wל י ַ
ֵַ 8
י
ֲשה ִע ַע ְב ְְ ָ %כ ַח ְס ְֶ ָ %ו Oח ֶָ 7
6ל ִא ְמרַת ִצ ְד ֶק ָ :Wקכד ע ֵ
6ע ֶת ָ ְ
יָ /
ָ:לִ 6ל W
Wי :קכו ֵעת ַלWעֲ)Fת
ֲבי ֵננִי וְ ֵא ְWד ָעה ֵעWד ֶֹת ָ
ַל ְֵ -דWנִ י :קכה ַע ְב ְH ָ %נִי ה ִ
6מ ָWEז :קכח
ָהב ִ
י ִמָ I
)ת ָ
Hה ְב ִ8י ִמ ְצ ֶ
ָת ָ :Wקכז ַעל ֵַ :
ַלWיהֹ ָוה ֵה ֵפר)8W 6ר ֶ
Wאתי :קכט ְָ Eלא)ת
ְִ 9ר ִ8י ָ:ל ארַח ֶֶ /קר ֵָ Fנ ִ
ַעל ֵָ: :ל ִֵ 67Eדי כֹל י ָ
ָת נ ְַפ ִW/י :קל ֵַ Eתח ְָ %ברֶי ָ י ִָאיר ֵמ ִבי ְָ EתיִWי:
י ַעל ֵ :נְ ָצר ַ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
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ְח>ֵנִי
י י ְ HָWב ִ8י :קלב ְֵ EנWה ֵא ַלי ו ָ
)ת ָ
Hפה ִ:י ְל ִמ ְצ ֶ
קלא ִWEי ָפ ַע ְר ִ8י ָו ֶWא ְָ /
ָת ָ וְ0Wל ֶַ /ְ 8לט ִ;י כָל
ֲבי ְֶ /מ :ָ Wקלג ְָ Eע ַמי ָה ֵכ ְ; ִא ְמר ֶ
ְִ :מ ְEָ /ט ְלאֹWה ֵ
ֶי ָה ֵאר
Wי :קלה ָEנ ָ
67ד ָ
וְא ְְ /מרָה ִֶ E
ע/ק ָ Hד ֶ
HWוֶ :קלד ְֵ Eדנִ י ֵמ ֶ
Wי :קלו ְַ Eלגֵי ַמיִ ָי ְWרדֵ 6עינָי ַעל לֹWא ְָ /מר6
ְ; ַע ְב ֶ ָ %וְ ַל ְֵ -דנִי ֶאת Oח ֶָ 7
ית ֶצדֶק
Wי :קלח ִצָ ִ6
ָ/ר ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
80ה ְיהֹ ָוה וְ י ָ
ָת ָ :Wקלז ַצ ִ%יק ָ
Wת)ר ֶ
ֶי ָצרָWי:
Hתי ִW:י ְָ /כחְ 6ד ָבר ָ
י ֶוWאֱמ6נָה ְמאֹWד :קלט ִצ ְַ -ת ְתנִי ִקנְ ִ
ֵעWד ֶֹת ָ
נִבזֶה
ֲה ָב :JWקמא ָצ ִעיר HWנ ִֹכי וְ ְ
וְWע ְב ְ ָ %א ֵ
ָWת ָ ְמאֹד ַ
ר6פה ִא ְמר ְ
קמ ְצ ָ
ֱמWת :קמג
ָת ָ א ֶ
י לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י :קמב ִצ ְד ָק ְWת ָ ֶצדֶק ְלע) ָל וְ Wת)ר ְ
Oד ָ
ִֶ 7E
ע)ל
י ְל ָ
)ת ָ
ֲָ /עWי :קמד ֶצ ֶדק ֵע ְWד ֶ
)תי ָ ַW/ע O
6מצ)ק ְמ ָצא6נִ י ִמ ְצ ֶ
ַצר ָ
ָאתי ְבכָל ֵלב ֲענֵנִ י ְיהֹ ָוה Oח ֶ7י ָ ֶאֹWPרָה :קמו
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְWחֶיWה :קמה ָקר ִ
הִ
ֵעה
ֶָ /וֲ Wא ַָ 6/
Wי :קמז ִק ְַ %מ ִ8י ַב> ֶ
יענִי ְו ֶא ְְ /מרָה ֵעWד ֶֹת ָ
)ֵ /
י Wה ִ
ָאת ָ
ְקר ִ
ָת ָ :Wקמט
יח ְ; ִא ְמר ֶ
O /0מר)ת ָל ִש ַ
ִח ְWל ִ8י :קמח ִק ְ%מֵ 6עינַי ְ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ק)לי ְִ /מ ָעה ְכ ַח ְס ְֶ ָ %יהֹ ָוה ְWִ :מ ְֶ Eָ /ט ָ ַחֵWCנִ י :קנ ָק ְWרב 6רֹ ְWד ֵפי זִ ָ-ה
ִ
ֱמWת :קנב ֶק ֶד
י א ֶ
)ת ָ
80ה ְיהֹ ָוה וְWכָל ִמ ְצ ֶ
ָחWק :6קנא ָקר)ב ָ
ָWת ָ ר ָ
ִמ)8ר ְ
ָת ָ
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ת)ר ְ
ע)ל י ְַס ְד ָ :W8קנג ְר ֵאWה ָענְ יִי ו ַ
י ִ:י ְל ָ
ָד ְע ִ8י ֵמ ֵעWד ֶֹת ָ
יַ
ָWת ָ ַחֵWCנִי :קנה רָח)ק
יבי 6גְ ֵ Hלנִי ְל ִא ְמר ְ
יבה ִר ִ
לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י :קנד ִר ָ
ַ;י | ְיהֹ ָוה
ֲמי ָ ר ִ
ְ6/עה ִW:י Oח ֶ7י ָ לֹא ָדרָ :6/Wקנו רַWח ֶ
ֵמ ְWר ִָ /עי י ָ
Wיתי :קנח
ָט ִ
י לֹא נ ִ
)ת ָ
ַ;י רֹ ְWד ַפי וְ ָצרָי ֵמ ֵע ְWד ֶ
ְWִ :מ ְֶ Eָ /טי ָ ַחֵWCנִ י :קנז ר ִ
ָWת ָ לֹא ָָ /מWר :6קנט ְר ֵאה ִW:י
ֲ/ר ִא ְמר ְ
ק)ט ָטה א ֶ
יתי בֹ ְWג ִדי ָו ֶWא ְת ָ
ָא ִ
רִ
ע)ל ָ:ל
6ל ָ
ֱמת ְ
Hה ְב ִ8י ְיהֹ ָוה ְWַ :ח ְס ְַ ָ %חֵWCנִי :קס רֹאָ %ְ /ב ְWר ָ א ֶ
י ָ
ִפֶ 67ד ָ
6מ ְָ %ב ְWר ָ ַָ Eחד ִל ִ;Wי :קסב ָשF
ִמ ְEַ /ט ִצ ְד ֶק ָ :Wקסא ִָ Fרי ְרדָפִ 6ני ִח>ָ ִ
ֲת ֵע ָבה
ֵאתי ָוWא ַ
מ)צא ָ/לָל רָWב :קסג ֶֶ /קר ָFנ ִ
ָת ָ ְֵ :
HWנ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ
ַל ִ8י ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק :ָ Wקסה
Hה ְWב ִ8י :קסד ֶַ /בע ַ;ִ )Cהְ B
ָWת ָ ָ
)8ר ְ
י6/ע ְWת ָ
ָת ָ וְ ֵאWי לָמ) ִמ ְכ )/Wל :קסו ְִ ;ַ Fר ִ8י ִל ָ
ֲבי Wת)ר ֶ
ָ/ל) רָב ְלאֹWה ֵ
ֲב ְמאֹWד:
י ָואֹWה ֵ
Wיתי :קסז ָWְ /מרָה נ ְַפ ִ/י ֵעWד ֶֹת ָ
י ָעשִֹ ִ
)ת ָ
ְיהֹ ָוה ִ W6מ ְצ ֶ
ָתי
ֶ :Wקסט ְִ 8קרַב ִר> ִ
י ִ:י כָל ְָ %ר ַכי נ ְֶגָ %
י ו ְֵעWד ֶֹת ָ
קסח ַָ /מ ְר ִ8י ִפֶ 67ד ָ
ָWת ָ
ֶי ְִ :א ְמר ְ
ֲבי ֵנWנִי :קע ָ8ב)א ְת ִח> ִָתי ְל ָפנ ָ
ֶי ְיהֹ ָוה ְִ :ד ָב ְWר ָ ה ִ
ְל ָפנ ָ
ַה ִPילֵWנִ י :קעא ְַ ;ַ 8ענָה ְָ Fפ ַתי ְִ 8ה ָBה ִ:י ְת ַל ְֵ -דנִי Oח ֶW7י ָ :קעב ַַ 8ע
י
67ד ָ
י ֶWPדֶק :קעג ְִ 8הWי י ְָד ָ ְל ָע ְז ֵרנִי ִ:י ִפ ֶ
)ת ָ
ָת ָ ִ:י ָכל ִמ ְצ ֶ
ְל)/נִי ִא ְמר ֶ
ֲָ /עWי :קעה ְWִ 8חי
ָת ָ ַW/ע O
Wי6/ע ְWת ָ ְיהֹ ָוה וְ ת)ר ְ
0ב ִ8י ִל ָ
ָב ָח ְWר ִ8י :קעד ְָ 8
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יתי ְֶ :שה א ֵֹבד ַ; ֵַ /7ע ְב ֶָ %
נ ְַפ ִ/י ְ W6ת ַה ְל ֶל ִָ W6 Xמ ְֶ Eָ /ט ָ י ְַע ְז Oרִ Wני :קעו ִָ 8ע ִ
)תי ָ לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י:
ִ:י ִמ ְצ ֶ
ֹאמר ט"ו ִ/יר ַה ַ-עֲל)ת ,וְ י ְַכ ִEלֵ חמש עשרה ְָ Eע ִמי.
י ַ

ָאתי ַוֲ Cַ Wע ֵנWנִ י :ב יְWהֹ ָוה
ָתה ִBי ָקר ִ
קכ א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֶאל ְיהֹ ָוה ַ; ָPר ָ
ָ
6מה ִֹ Cסי ל ְ
ְִ 8ל ָ ַ
ַה ִPי ָלה נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Fפת ֶֶ /קר ִמ ְָ )/Bר ִמ ָWCה :ג ַמה ֵ C
ָלְ )/ר ִמ ָWCה :ד ִח ֵPי גִ ;)ר ְ/נִ 6ני ִע ַ@ֲ Wח ֵלי ְר ָת ִמWי :ה Wא)יָה ִלי ִ:י
ַ;ת ָWְ /כנָה ָ JBנ ְַפ ִ/י ִע )Fנֵא
ג ְַר ִ8י ֶמ ֶַ /ָ ְ /כ ְנ ִ8י ִעֳ H Wה ֵלי ֵק ָדWר :ו ר ַ
ָW /ל) :ז 0נִי ָ/ל) וְ ִכי ֲא ַד ֵ;ר ֵה ָ-ה ַל ְִ -ל ָח ָמWה:
זְרWי :ב
קכא א ִ/יר ַל ַ-Wעֲל)ת ֶא ָMא ֵעינַי ֶאל ֶה ָWה ִרי ֵמ0יִ ָיבֹא ֶע ִ
ִ 8לַ)-ט רַגְ ֶל ָ 0ל יָנ6
ֶעזְ ִרי ֵמ ִע ְיהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ :#ג 0ל י ֵ
ָאWל :ה ְיהֹ ָוה Wְ ֹ/מ ֶר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ֶ :Wד ִה>ֵה לֹWא יָנ 6וְ לֹא י ָ
Wְ ֹ/מר ָ
ֵח ַ;ְ WָBי ָלה :ז
ֶ:ה וְ ָיר ַ
י)מ ַה ֶֶ 9מ /לֹWא ַיָ :
ְיהֹ ָוה ִצ ְַ ָ Bעל יַד י ְִמי ֶנ :ָ Wו ָ
6ב)א ָ
Wאת ָ ֶ
יְWהֹ ָוה י ְִָ /מ ְר ָ ִמָ:ל רָע י ְִ/מר ֶאת נ ְַפ ֶ :Wָ /ח יְWהֹ ָוה י ְִָ /מר ֵצ ְ
ע)ל:W
וְעד ָ
ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ֵל ְ :Wב
קכב א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ַָ Fמ ְח ִ8י ְ;אֹ ְWמ ִרי ִלי ֵ;ית ְיהֹ ָו ָה נ ֵ
ַ /6לי ַה ְ;נ6יָה ְִ :עיר
ָ /6לי :ִ Wג י ְWר ָ
עֹ ְWמד)ת ָהי 6רַגְ לֵינָ /ְ ;ִ 6ע ַרי ְִ י ְWר ָ
ָאל
ֶWO /ח ְ;רָה ָ JBי ְַח ָW%ו :ד ֶָ 9ָ /עלָ /ְ 6ב ִטי ְִ /ב ֵטי יֵָ Jעד6ת ְלי ְִFר ֵ
ְלהֹד)ת ְל ְֵ /יהֹ ָוה :ה ִ:י ָ-ָ /ה | ָי ְ/Wבִ 6כ ְסא)ת ְל ִמ ְEָ /ט ְִ :סא)ת ְל ֵבית
ֵ
ֲבWי ְִ :ז י ְִהWי ָ/ל) ְ; ֵחיל ְ
ָ /6לי י ְִ/לָי 6אֹWה ָ
ָ%וִ Wד :ו ַW/אֲל/ְ 6ל) י ְWר ָ
ֲד ְ;רָה >ָא ָ/ל) ָ; ְ :Wט
ֵעי א ַ
0חי ְור ָ
נ)תWי ְִ :ח ְל ַמעַ ַ
0ר ְמ ָ
ְַ /לוָה ְ; ְ
ָ:W
ֲב ְק ָ/ה ט)ב ל ְ
ְל ַמ ַע ֵ;ית ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינ 6א ַ
אתי ֶאת ֵעינַי ַהִ /Wְ ֹCבי ַ; ָָ 9מWיִ :ב ִה>ֵה
ָש ִ
י נ ָ
קכג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֵא ֶל ָ
ֵיה :ג ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ָ:ֵ J8
ֲד)נ ֶ
ֲב ִדי ֶאל יַד א W
ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח ֵ>Wנ :6ד ָח>ֵנְ 6יהֹ ָוה ָח>ֵנ:ִ 6י רַב ַָ Fב ְענ6
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ַ;ת שָֹ ְWב ָעה ָ JBנ ְַפ ֵ/נַ 6ה ַַ Bעג ַה ֲַ W9א ַנ>ִי ַה;6ז ִל ְג ֵאי י)נִWי:
Wב6ז :ה ר ַ
ָאWל:
Wאמר נָא י ְִFר ֵ
קכד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִ ד לֵ 6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ 6יֹ ַ
Hד :Wג ֲאזַי ַחִCי ְ; ָלע6נ6
ל6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ;ְ 6קָ 6ע ֵלינָ 6
ב ֵ
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ַחלָה ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵW/נ :6ה ֲאזַי
W;ָ E0נ :6ד ֲאזַי ַה ַ-יִ ְָ /טפ6נ 6נ ְ
ַ;Wחֲר)ת ָ
ְתנָנֶ 6טרֶ
רְ 6יהֹ ָוה ֶֹB/א נ ָ
ָע ַבר ַעל ַנ ְפ ֵ/נַ 6ה ַ-יִ ַה ֵWIיד)נִ Wי :ו ָ; ְ
ַחנ6
ִ;ָ /ר ַוֲ Wאנ ְ
)Wק ִ/י ַה ַEח נ ְ
ֵיה :Wז נ ְַפ ֵ/נִ :ְ 6צ)Eר ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַEח י ְ
ְל ִֶ >/
ָWטנ :6ח ֶעזְ רֵנְ /ֵ ;ְ 6יהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
נ ְִמל ְ
ע)ל
קכה א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ַה;ֹ ְWט ִחי ַ;Wיהֹ ָוה ְWַ :הר ִצ )CלֹWא יִ)-ט ְל ָ
וְעד
ְWרַ /6לי ָה ִרי ָס ִביב ָלַ JוWיהֹ ָוה ָס ִביב ְל ַעֵ )-מ ַWע ָ8ה ַ
ֵW/ב :ב י ָ
יֵ
יקי ְל ַמ ַע לֹWא
ֶ/ע ַעל @)רַל ַה ִַ %ִ PW
ָנ6ח ֵֶ /בט ָהר ַ
ע)לָ :Wג ִ:י לֹא י ַ
Wיִ /רי
וְל ָ
)+בי ִ
יבה ְיהֹ ָוה ַל ִ
יט ָ
יה :Wד ֵה ִ
יקי ְ; ַעו ְָל ָתה ְי ֵד ֶ
י ְְִ /לחַ 6ה ִַ %ִ P
יכ ְיהֹ ָוה ֶאת ֲ ֹWEע ֵלי ָהHוֶ ָ/ל)
)ל ֵ
)Bת יִ W
ְה ַ+ִ -י ַע ַק ְל ַק ָ
;)ת :Wה ו ַ
ְ; ִל ָ
ָאWל:
ַעל י ְִFר ֵ
יבת ִצָ )Cהיִינ:ְ 6חֹ ְWל ִמWי :ב
קכו א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ;6/ב ְיהֹ ָוה ֶאת ִַ /
Wאמר 6בַ@)יִ ִהגְ ִ%יל ְיהֹ ָוה
6ל)/נֵנִ 6ר>ָה Hז יֹ ְ
ִֵ -לא ְFח)ק ִEינְ 6
Hז י ָ
ַלWעֲ)Fת ִע ֵאBֶ Wה :ג ִה ְג ִ%יל ְיהֹ ָוה לַWעֲ)Fת ִע ָ-נָ 6היִינֵ Fְ 6מ ִחWי :ד
יקי ַ; ֶ>Wגֶב :ה ַהWְ ֹIר ִעי ְ; ִד ְמ ָעה ְ; ִר>ָה
ֲפ ִ
יתנW:ַ 6א ִ
6/בה ְיהֹ ָוה ֶאת ְִ /ב ֵ
ָ
6בכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶַ ְ /Wה ָIרַע ;ֹWא ָיבֹא ְב ִר>ָה נ ֵֹשא
ֵל ְ ָ
ל) י ֵ
י ְִקצֹWר :6ו ָה ְ
ֲא Oלָֹ -תWיו:
קכז א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִל ְ/לֹמה ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִבנֶה ַביִת ָ/וְא ָע ְWמל6
)/מWר :ב ָ/וְא ָל ֶכ
ב)נָיו ;) ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִָ /מר ִעיר ָ/וְא ַָ /קד ֵ
Wידיד) ֵָ /נWא:
ֲצ ִבי ֵ :י ִִֵ 8ל ִ
ימWי קְ 6מ ֲ 0Wחרֵי ֶֶ /בת אֹ ְWכ ֵלי ֶל ֶח ָהWע ָ
ַמ ְֵ :ִ /
ֲלת ְיהֹ ָוה ָ;נִ י ָFכָר ְִ Eרי ַה ָ; ֶWט :ד ְִ :ח ִPי ְ;יַד @ִ ;)ר ֵ;ְ :נֵי
ג ִה>ֵה ַנWח ַ
Eָ /0ת) ֵמ ֶה לֹWא יֵבW:ִ 6/י
ֲ/ר ִמ ֵBא ֶאת ְ
ֶבר א ֶ
/0רֵי ַה@ ֶ
6רWי :ה ְ
ַה>ְע ִ
י ְַד ְ;רֶ 6את Wא)י ְִבי ַ; ָWַ 9ער:
יע
ֵ ִ; ְד ָר ָכWיו :ב יְגִ ַ
/0רֵי ָ:ל ְירֵא ְיהֹ ָוה ַהWהֹל ְ
קכח א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ
ית ָ
ֶפ Wִ ֹEרָCה ְ;י ְַר ְֵ :תי ֵב ֶ
ָ :Wג ֶא ְ:ְ ָ 8ְ /ג ֶ
ֶי וְט)ב ל ְ
/0ר ָ
ַEי ָ ִ:י תֹאכֵל ְ
ֶ:
ָבר ְירֵא
ַ @ ֶ
ֵיתי ָס ִביב ְל ְ /Oל ָח ֶנ ָ :Wד ִה>ֵה ִכי כֵ ְיבֹר ְ
ֶי ִִ /ְ :ת ֵלי ז ִ
ָ;נ ָ
Wי:
ְמי ַחֶָ C
ָ /6לי :ל י ֵ
6ר ֵאה ְ;ט6ב י ְWר ָ
ֶכ ָ ְיהֹ ָוה ִמ ְִ )CP
ְיהֹ ָוWה :ה י ְָבWר ְ
ָאWל:
ֶי ָ/ל) ַעל י ְִFר ֵ
6ר ֵאWה ָבנִי ְל ָבנ ָ
ְ
ַ;ת
ָאWל :ב ר ַ
Wאמר נָא י ְִFר ֵ
ַ;ת ְצרָר6נִי ִמ>ְ ע6רַי יֹ ַ
קכט א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ר ַ
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ֱריכ6
ַ;י ָח ְWר 6/חֹ ְWר ִ/י ֶהWא ִ
ְצרָר6נִ י ִמ>ְע6רָי @ַ לֹא י ְָכלִ 6לWי :ג ַעל @ ִ
ית :Wד ְיהֹ ָוה ַצ ִ%יקִ ,ק ֵ #Pעֲב)ת ְר ִָ /עWי :ה ֵיבְֹ 6/ו ִי=ֹגH 6ח)ר
ְל ַמWעֲנִ ָ
ָב :/Wז ֶֹB/א ִמֵBא
ֲציר @ַ@)ת ְֶ 7ַ /ד ַמת ָ/לַ י ֵ
ֹ:ל WֹFנְ ֵאי ִצ :) WCו י ְִWהיWַ: 6ח ִ
ֲליכֶ
ק)צר ְו ִח ְצנ) ְמ ַע ֵW-ר :ח ְולֹא ְ HWמרָ 6העֹ ְWב ִרי ִ; ְר ַW:ת ְיהֹ ָוה א ֵ
כֵַ )E
ַכנֶ 6א ְתכֶ ְ; ְֵ /יהֹ ָוWה:
ֵ;ר ְ
ק)לי
ָאתי ָ ְיהֹ ָוWה :ב ֲאדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
קל א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי :ג ִא עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי
ִWְ 8היֶינָה ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWא :ה ִק ִִ 6
ַיֲ WעמֹWד :ד ִW:י ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ה)ח ְWל ִ8י :ו נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :ז
ו ְִWל ְד ָבר) ָ
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :ח וְה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָבִ Jל ִ;י וְ לֹWא רָמֵ 6עינַי וְ לֹWא
קלא א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִדְ ,יהֹ ָוה לֹWא ג ַ
ְד)מ ְמ ִ8י נ ְַפ ִ/י
יתי ו ַ
6בנִ ְפ ָלא)ת ִמ ִֶ>-י :ב ִא לֹא ִִ ִ6/
ַכ ִ8י ִ;גְ דֹל)ת ְ
ִהְ B
וְעד
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ַחל י ְִFר ֵ
ָמל ָע ַלי נ ְַפ ִW/י :ג י ֵ
ֲלי ִאO @:ַ )-
ָמל ע ֵ
ְ:ג O
ע)לָ:W
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע
)>Oת) :ב א ֶ
קלב א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת זְכ)ר ְיהֹ ָוה ְל ָדוִד ֵאת ָ:ל ע W
יתי ִא ֶאֱ Wע ֶלה ַעל
ֲביר ַיֲ WעקֹWב :ג ִא Hבֹא ְ;א ֶֹהל ֵ; ִ
ַלWיהֹ ָוה נָדַר ַלWא ִ
נ6מWה :ה ַעד ֶא ְמ ָצא
ְצ6עWי :ד ִא ֶא ֵ/ְ 8נַת ְל ֵעינָי ְל ַWע ְפ ַע ַEי ְָ 8
ֶערֶ Fי ָ
ָתה
ֲנ6ה ְב ֶא ְפר ָ
ֲביר ַיֲ WעקֹWב :ו ִה ֵ>Wה ְַ /מע ָ
ָמק) ַלWיהֹ ָוה ִמ ְ:ָ /נ)ת לַWא ִ
ֲִ W8ַ /חוֶה ַלֲ Wהדֹ ר ְַגלָWיו :ח
נ)תיו נ ְ
אנ6ה ִ; ְFדֵי ָי ַWער :ז נָב)Hה ְל ִמ ְָ :ְ /
ְמ ָצ ָ
ֶי י ְִל ְ;ֶ 6/צ ֶדק
80ה ַוWאֲר) Oע ֶ :Wָ Iט ֲ ֹW:הנ ָ
6ח ֶת ָ ָ
ק6מה ְיהֹ ָוה ִל ְמנָ W
ָ
יח :ָ Wיא נִ ְW;ַ /ע
י ְי ַר ֵ>Wנ :6י ַ;Wעֲב6ר ָ%וִ ד ַע ְב ֶ0 ָ %ל ָ/ֵ 8ב ְEנֵי ְמ ִֶ /
יד ָ
ֲס ֶ
ַוWח ִ
ָ :Wיב
/Hית ְל ִכ ֵ=א ל ְ
ֱמת לֹWא יָ6/ב ִמ ֶָ>-ה ִמ ְִ Eרי ִב ְטנְ ָ ִ
ְיהֹ ָוה ְל ָדוִד א ֶ
ֵיה ֲע ֵדי ַעד ֵי ְ/Wב6
ֲל ְֵ -ד @ַ ְ;נ ֶ
יתי ו ְֵעWד ִֹתי ז) א ַ
ֶי ְ; ִר ִ
ִא Wי ְְִ /מרָ 6בנ ָ
6ח ִתי
מ)/ב Wל) :יד זֹאת ְמנָ W
ָ :Wיג ִW:י ָב ַחר ְיהֹ ָוה ְ; ִצִ )Cאְ Jָ6ל ָ
ְל ִכ ֵ=א ל ְ
יעW
ַ ;ִ F0
ֶיה ְ
ֵ ֶא ְבי)נ ָ
ֲבר ְ
ֵ א ָ
יד;ָ Jר ְ
Wיה :טו ֵצ ָ
ֲע ֵדי ַעד WֹEה ֵא ֵ/ב ִ:י ִא ִִ 6ת ָ
יח
0צ ִמ ַ
יה ַר>ֵ ְי ַר ֵ>Wנ :6יז ְָ /
יד ָ
ֲס ֶ
ֶ/ע ַוWח ִ
0ל ִ;י /י ַ
ֶיה ְ
ָל ֶWח :טז וְWכֹ ֲהנ ָ
;/ת ו ְָע ָליו י ִָצי#
0ל ִ;יֶ /
יחWי :יח Wא)י ְָביו ְ
ַכ ִ8י נֵר ִל ְמ ִִ /
ֶקרֶ ְל ָדוִד ָער ְ
ִנז ְWר):
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0חי @ַ
6מה > ִָעי ֶֶ /בת ִ
קלג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ִה>ֵה ַמה )+ב ַ
זְקֲ 0 Wהרֹ ֶֹC/רֵד ַעל ִEי
ָק ַ
ֶַ 9מ ַה)+ב ַעל ָהרא /יֹרֵד ַעWל ַהָ I
ָי ַWחד :ב ֶ :
)%תWיו :ג ְַ :טל ֶח ְרמ) ֶֹC/רֵד ַעל ַה ְררֵי ִצ:ִ )Cי ִָ /צָ6ה ְיהֹ ָוה ֶאת
ִמ ָ
Wע)ל:W
ַה ְ; ָר ָכה ַחִCי ַעד ָה ָ
קלד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִה>ֵה ָ; ְWרכֶ 6את ְיהֹ ָוה ָ:ל ַע ְב ֵדי ְיהֹ ָוה ָהעֹ ְWמ ִדי
ֶכ ָ
6ב ְWרכֶ 6את ְיהֹ ָוWה :ג י ְָבWר ְ
ֵכ ק ֶֹדָ /
ְ; ֵבWית ְיהֹ ָוה ַ; ֵW Bיל)ת :ב ְW Fאְ 6יד ֶ
ְיהֹ ָוה ִמ ִ )CPעֹשֵֹה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
ֹאמר ֶפרֶק זֶה ֶַ /בע ְפ ַע ִמי.
י ַ

ֲשה
ָדינְ ):W 6ננָה ָע ֵלינַ W6 6מע ֵ
ֲשה י ֵ
6מWע ֵ
נע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ִיהי ַ
ו ִ
ָדינְ ):W 6נ ֵנWה :6י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) ְ; ֵצל ַ%ַ /י י ְִתל) ָנ :Wא ַֹמר ַלWיהֹ ָוה
יֵ
ֶבר
Wיל ָ ִמ ַEח יָקִ /6מֶ %
6ד ִתי ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח :ִ :);Wי ה6א י ְִַ P
6מ Wצ ָ
ַמ ְח ִסי ְ
ֲמ  :)8WלֹWא
ָפיו ְֶ 8ח ֶסה ִצ>ָה וְ סֹ ֵWחרָה א ִ
ָ ְו ַת ַWחת ְ:נ ָ
ָס ְ ל ְ
ַה) W6תֶ ;ְ :א ְברָת) י ֶ
י)מִ :Wמ ֶֶ %בר ָ;א ֶֹפל ַיֲ Wהל ְֹ ִמ ֶֶ 7טב יָ6/ד
ִתירָא ִמ ַַ Eחד ָליְלָה ֵמ ֵח #יָעָ 6
ֶי
Wימי ֶנ ָ ֵא ֶלי ָ לֹא ִי@ָ :/Wרַק ְ; ֵעינ ָ
6ר ָב ָבה ִמ ִ
ָצֳ WהרָWיִִ :יEל ִמ ִֶ ָ %ְ Pאלֶ ְ
80ה ְיהֹ ָוה ַמ ְח ִסי ֶע ְלי) ַש ְמ ָ8
Oמת ְר ִָ /עי ְִ 8ר ֶאWהW:ִ :י ָ
ַת ִ;יט וְ ִַ B/
Hכיו
ֳל ָ:ִ :Wי ַמ ְל ָ
ָעה ְו ֶנגַע לֹWא י ְִקרַב ְ; HWה ֶ
י ר ָ
ְמע) ֶנ ָ :WלֹWא ְת Oא>ֶה ֵא ֶל ָ
ִMא6נ ְָ ֶֶ ;ָ ֹ@8ִ Eא ֶב
ֶWיַ :על ַEַ :יִ י ָ
י ְַצֶ6ה ִָ ְ Bל ְָ /מ ְר ָ ְ;כָל ְָ %רכ ָ
וְת>ִWי:ִ :י ִבי ָח ַ/ק
ָפ ֶת ְִ 8דר ְֹ ְִ 8רמֹס ְִ :פיר ַ
ֶַ :Wעל ַַ /חל ו ֶ
ר ְַגל ָ
ָאנִ י וְ ֶWא ֱענֵהִ 6ע H )-Wנ ִֹכי ְב ָצרָה
ָדע ְִ /מWי :י ְִקר ֵ
ֲֵ @ְ FבהW:ִ 6י י ַ
ֲפ ְֵ Bטה 6א ַ
ַוWא ַ
6ע ִתWי:
יָ /
0ר ֵאהW ;ִ 6
יעה 6וְ ְ
ֵ ;ִ F0
ֶ י ִָמי ְ
ַ; ֵדWה :6אֹר ְ
ֲח ְֵ Bצהַ 6וWאֲכ ְ
אַ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א) ִת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
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יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מ ֲע ִָCFה ִל ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBהָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
י ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנִ :ְ ;ֶ ,6סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא
נ)ל ְ
ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ
ֲמי ָ ְ
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
6ב ְ
E0י ְָ ,
ֶי ֵמHז ֶ
ְל ָפנ ָ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ֲמי ָ ְָ 8
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
ָצרַת ֵ
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ,6
6ביַד ַזע ֶ
זְבנְ ,6
ֶ0 ,ל ַַ 8ע ֵ
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נ6
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י ְוי ַ
ֶ ְ
ְולֹא ְלאֹר ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז
ֶ וְ ַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
ְ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְל ַה ְמר)ת ַחס ו ָ
0ריֵה
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
Hר ֵחנָ ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
וְעל ְ :
י ְִצרֵנָ 6הרַע ַ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נ6
י)/ב ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
וְכ ְכ ִפיר ֵ
י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
ילה
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
80ה ְ; ְ
ְו ָ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל
ֲלה אֲר6כָה ַ
ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
ְט ֵהר ִל ֵ;נ6
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
ֲ)נ)תינ 6ו ַ
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
ַה ֵ9מ)ת א ֶ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהי6
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה ְ
6בל ָ
ֱמת ְ
ְל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְלרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֲFה ַָ Eָ :רה
ז6טא" )נ ְִמ ָצא לקמ עמוד  (608וְ ַיע ֶ
ָ %0רא ָ
ֹאמר " ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
ְ; ַת ְרנֶג)ל:ְ ,מ) ְ; ֶערֶב ִ6E:ר.
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ֶס ַלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ .וִ ִ
ִַ 8הֶ :
יֶ
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ִַ 678לעֲו) ֵא ֶ/ת ִאי./

Hד ֶָ /ח ָטא ִע ִא ָ9ה נְ H6Fה .א) ִא ָ/ה
ֵאי ִא=6ר ֵא ֶ/ת ִאיֶ ,/א ָBא ְ; ָ
ה)פ ְ
6בי נָ6FיH/ֶ ,ז ָ:ל ֶא ָחד ֵמ ֶה ֵ
ֶבר ֵ;י ָEנ6י ֵ
ְנH6Fה ֶָ /ח ְטHה ִע ג ֶ
ֲבל
6/בה .א ָ
ֲFה ְָ 8
ע)לִ ,א לֹא ַיע ֶ
ע)לי ְל ָ
ֵיהנָ וְ ֵאינָ ִ
)Cר ֵדי @ ִ
ִל ְהי)ת ִמ ְ
ֶבר נָ6Fי ֵאי לָה ִענְ יָ ְ; ִת 67זֶהֶ ,א ַלא ְ; ִֵ 678חטא
ְEנ6יָה ֶָ /ח ְטHה ִע ג ֶ
ַה>ִ ָ%ה.
ָצ ִר ְי לָצ/ְ 6לֵֹ /מא)ת וְ ֶע ְִ Fרי וְ ָח ֵמ8ַ /עֲנִ י)ת .ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר,
ֶס
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית ְבכ ֶ
ִ ;Oלי ָלצ 6רַק ַBיְלָה וְ י) ,וְ ִל ְפ)%ת י ֵ
ַ;)תינַ 6ה ְמק ָ
ְִ 8קנ 6ר ֵ
6מ ְצו)ת.
)/מרֵי )8רָה ִ
ָת ָלעֲנִ ִCי ְ
ִֶ /י> ֵ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמחֳרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַמ ִתי
6פג ְ
ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ֵ/י ַָ /מיִָ ,
6%ת ָ ְונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
ַדנ;ָ .6ג ְ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע
וְק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי ַה ֶַ 9פעָ ,
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)תִ ,
ַמ ִתי ְ; ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7ד/
6פג ְ
אתי ַעל ֵא ֶ/ת ִאיָ /
יהִ ;ָ .
ֲל ֶ
ָהרָא6י ָלבֹא א ֵ
יעה
ַמ ִ8י ְמנִ ָ
ד)/יְ .ו ִה ְג ַ; ְר ִ8י ֹ:ח)ת ַה ִ%ינִי ,וְ גַ ָ@ר ְ
6בע) ָלמ)ת ַה ְק ִ
ָ
נ)Fא ָע).
יקנָא ַה> ְִקרָא ֵ
ֶ ִַ 678ה ֵ9נִ י ְִ %ד ְ
ְ; ִה ְת ַ/ְ Eט6ת ָהא)ר)ת ֶ%ר ְ
ָ@ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי וְ ָלָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6ו ְִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנ.6
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ַדנ.6
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְ Iַ :ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ָט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנ.6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ָמ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ִצ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ְ80ה
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְו ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה ִ>גְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ֶי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינ ָ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינֵ 6ואל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
ַעת
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
ֲ)נ)תיוִ ,וי ַכֵ /ֶ ֵ6
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ;גְ לַל ע ָ
ְֶ /
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
אִ
0ר ַ;ע
6ט ִבילָה ְִ /מינִ ית י ְַכ ְֵ 6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו ְ
ֲ)נ)תיוְ ,
ַע 8ע ָ
ְו ִנ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על י ְֵדי זֶה
ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִקילָהFְ ,ר ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ָ/לֵ וְ גָמ6ר.
0ר ַ;ע ִ
י ְִת ַיחֲדְ 6
ֲמְ /ט ִביל)ת
ַמ ִ8י ְ:מ) ֶרגַע וְ ַי ֲחזֹר וְ י ִָ:נֵס וְ י ְִט;)ל ע)ד ח ֵ
ֵצא ִמ ַה ָ-יִ וְ י ְ
יֵ
6ב ָכל ְט ִבילָה י ְַכֵ6י ֲֵ 9אדֹנָי.
ְ
ֹאמר:
ָ;ְ ,/וי ַ
ְ; ֵצאת) ֵמ ַה ִמ ְקוֶה י ְִתל ֵ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
)מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת "ֵ /
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)"ִ .א לֹא ִק ֵ;ל
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה ֶ/ל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ַBֵ Eל ַע ִמ ָ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ַ8עֲנִ ית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
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וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
6ב ִ
ַל ִ8י ְ; ִרית ָק ְד ֶָ ָ /
6פ ְַ /ע ִ8י ו ְִחְ B
יתי ָ
ָעוִ ִ
אתי ַעל ֵא ֶ/ת ִאיָ ) ,/ה ִא ָ/ה
ַב ִ8י ִע זָר ִ; ְה ִ
ֹאמר :וְ ָ/כ ְ
ת ַ
@6לי
6ב ִג ְל ִ
י)תי ֵא ֶ/ת ִאי;ְ (./גִ ְל@6ל זֶה ְ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִי ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא א6כַל
ֲח ִרי ֵמ ִ
אֵ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:תעֲנִ ית זֶה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי ,וִ ִ
זְ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִמ ֵ
ַעל @ ֵ
ֶי,
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְ
ַ;י.
י ָהר ִ
ֲמ ָ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפ ֵני ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
נִמ ָצא ְל ַק ָ-
מ)עד ְל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת ) ְ
יאי ֵ
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית י ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת ְק ִר ֵ
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד ְ (641וי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי
עמוד  660ו ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת ) ְ
ז6טא" נִ ְמ ָצא לקמ עמוד.
%0רָא ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד " ְ
ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -יַ .
יכ/ֵ ;ְ ֵ6
וְה ַ:ר ,וִ ַ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
:ַ /ְִ C/ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת)ַ ,י ִ> ַ
ְ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֶה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
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ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ִ/י ַָ /מיִָ ,
0חדְ 6ת ָ ְונ ַ
ַד ִ8י ְ; ְ
ַדנ;ָ .6ג ְ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע
9Oהָ ,
וְק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי ַה ְ7ד ָ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נִ י ִ
ַמ ִתי ְ; ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7ד/
6פג ְ
אתי ַעל ֵא ֶ/ת ִאיָ /
יהִ ;ָ .
ָהרָא6י ָלבֹא ַעל י ְֵד ֶ
יעה
ַמ ִ8י ְמנִ ָ
ד)/יְ .ו ִה ְג ַ; ְר ִ8י ֹ:ח)ת ַה ִ%ינִי ,וְ גַ ָ@ר ְ
6בע) ָלמ)ת ַה ְק ִ
ָ
נ)Fא ָע).
יקנָא ַה> ְִקרָא ֵ
ֶ ִַ 678ה ֵ9נִ י ְִ %ד ְ
ְ; ִה ְת ַ/ְ Eט6ת ָהא)ר)ת ֶ%ר ְ
)%פי וְ לָָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנ.6
ָ@ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנִ 6
ַדנ.6
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ָט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנ.6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ָמ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ִצ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ְ80ה
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְו ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ילה ְי ַכֵ6י ֲֵ 9אדֹנָי.
6בכָל ְט ִב ָ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;)ל ָח ֵמְ /ט ִביל)ת ְ
יֵ
ָהר,
ֲFה " ֵס ֶדר ַה ִַ /ְ 8ל ְי"ַ ,על ְָ Fפת יָ ,א) נ ָ
ָדיו וְ י ְִר ַחָ #י ָדיו ,וְ ַיע ֶ
י ְִל ָ;;ְ /ג ָ
;6י)
ֲבד ַעל ְִ %לי ָמ ֵלא ַמיְִ ,
ֲFהְ 6ב ִדיע ַ
וְא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ַיע ֵ
או ַמ ַעיָ א) ;)ר ַמיִִ ) .
ַע ֵFה/ֵ 6נִ ית(.
0חר ְ/ֶ :י ְִמ ָצא ְ-ק)ר ַמיִ ,י ַ
ֵ
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ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְק)ד י ַ
ו ֶ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאל.
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
ת6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְִ :
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲה ֵרינִי מ6כָ ַ
BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +
יסר:
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲב)תינ8ְ 6ר ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָסר .א ֶ
ֶ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ְל ַק ֵביל ָ%אֵ ,אל ִמ ָ%ה ַחד ,רַחִ 6מ ָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
ֱמת ִמָ%ה
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמ ./וְ רַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
0ר ַ;עַ .
ִמָ%ה ְ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
נ)צר ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .ל ֲאל ִ
ְִ /ב ָעהֵ .
יסר:
ַ7ה ִמָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסרְ .ונ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ָפ ַ/ע ִמ ָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֲע ָFרָה .ו ֶ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ו ִ
>ִר ָמזִ י ָ; ֶה
ס6קי ַה ְ
ֶי ְק ִרי0ת ַה ְִ E
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ח ָ
יִ Hמי ָכה,
ֲמ6רי ַעל יַד נ ְִב ְ
ֲמיָ ,הא ִ
ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲמ6רי ַעל ְידֵי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ.ְ %
ַה ְמ Oכָ6נִ י ֶאל ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִא6B
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
ֶי,
ִה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .ו ְִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מַ%ת
)%תי ָ ,ו ְִת ְתנ ֵ
ֲמי ָ ַעל ִמ ֶ
ְו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
י
Hתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /
ֲמי ָ ִב ְק ִרי ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
6ב ִמ ַ%ת ָה ַרח ִ
ַה ֶח ֶסד ְ
נ)צר ֶח ֶסד,
>ִקרָא ֵ
ֶַ /פע ְו ֶהHרָה ִמ ַה ַָI-ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִי ַה ְ
ֲל ִפי) ,אל"
>ִקרָא ַלא ָ
יעי ַה ְ
)יו"ד ה"י וי"ו ה"י(ֶ .אל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
6בזֶה י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר
ה"ה יו"ד ה"ה(ָ .
ֹאתינ .6וְ כָל
י ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
6ב ֵכ וְ ַת ְִ /ל ְ
ְֵ /ל ְִ :רצ)נ ְְָ ,
וָ
י.
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ְ /Oלכְ ;ִ 6מצ)BOת יָ .וְ ָ
ָעי י ְ
ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי ר ִ
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9Oה
נִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
0ל" ֵה"י י"6ד ֵה"י י ְִת ָ; ְררְ 6ו ַיעֲל:ָ 6ל ֵ
ו ְַעל י ְֵדי ֵֵ /
יהי
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֶֹ 7ד ./וִ ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
;Oנִ יְ ,ונ ֵ
6מל ָ
7Oי ְ
6מנ ִ
ָרי ְ
ְמבֹר ִ
ָדינ6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ ):ננֵה:6
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ָחית ו ְָס ִליק ְו ָח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ

164

שדי

תפוחי

Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ע ִ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
ֵיסר ַמ ִ
ִ8ק6נִ י ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְ8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
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יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינ ,6וְ ַת ְִ /ל ְ
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ס6קי ֵא:6B
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ַ8רֶד ָה ַע ְי ָנה
ָע ,Jו ֵ
ט)בת ַמ ְר ֶאה ְמאֹד ְ;ת6לָה וְ ִאי /לֹא יְד ָ
ְה ַ> ֲערָה ַ
וַ
)תי:
6לְֹ /מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲבי ְ
ֲל ִפי ְלאֹה ַ
וְע)Fה ֶח ֶסד ָלא ָ
ֶ
ַַ 8על:
ַ J%ו ָ
ַַ 8מֵBא ָ :
וְ
ַה ָ7ט) י ְִהיֶה ְל ֶאלֶ וְ ַה ִָ Pעיר ְלג)י ָעצֲ ,6א ִני ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִע ָJ8
ֵ ָ;נ6י ְל ַת ְל ִ)CEתֶ ,אלֶ ַה ָ-גֵ ָ8ל6י ָע ָליו
יָ>/הִ :ְ :מגְ ַ%ל ָדוִ יד ַצָ6אר ְ
ֲח ֶ
אִ
ָת ֶאת ַה ֶ:רֶ
;)רי:ֶ :רֶ ָהיָה ִל ְ/לֹמֹה ְ; ַב ַעל ָהמ) נ ַ
ָ:ל ְִ /ל ֵטי ַה ִ@ ִ
ַר ִמי ֶBִ /י ְל ָפנָי ָה ֶאלֶ ְל ָ
>)ט ִריִ ,אי /י ִָביא ְ; ִפ ְרי) ֶאלֶ ֶָ :סְ : :
ַל ְ
ֲ/ר
וְע ָ8ה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ 6א ֶ
נ)ט ִרי ֶאת ְִ Eרי)ַ :
אתיִ ְל ְ
6מ ַ
ְ/לֹמֹהָ ,
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIה,
ָקה ו ַ
את ֶאת ַע ְֵ ָ -מ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְ;יָד ֲחז ָ
ה)צ ָ
ֵ
ֲמ ְת ָ ֵמ ִע ְיר ָ
ַ ָ E0וח ָ
י יָ6/ב נָא ְ
ק)ת ָ
ְָ /ענֲ :6אדֹנָי ְ:כָל ִצ ְד ֶ
ָח ָטאנ 6ר ָ
ְרַ /6ליִ ו ְַע ְָ -
ֲב)תינ ,6י ָ
6בעֲ)נ)ת א ֵ
ֲט ֵאינַ 6
ְרַ /6ליִ ַהר ָק ְד ֶ:ִ ,ָ /י ַבח ָ
י ָ
וְע ָ8ה ְַ /מע ֱאל ֵֹהינֶ 6אל ְִ 8פ ַBת ַע ְב ְ ָ %וְ ֶאל
יב)תינַ :6
ְל ֶח ְר ָEה ְלכָל ְס ִב ֵ
ֶי ַעל ִמ ְק ַָ ָ /ְ %ה ֵָ 9מְ ,ל ַמ ַע ֲאדֹנָיַ :ה ֵ+ה ֱאל ַֹהי
ַ8חֲנ6נָיוְ ,ו ָה ֵאר ָEנ ָ
ֲ/ר נ ְִקרָא ִָ -ְ /
מ)תינ 6וְ ָה ִעיר א ֶ
)/מ ֵ
6ר ֵאה ְ
ֶי ְ
ָ /6מע ְַ Eקח ֵעינ ָ
ְ Hזנְ ָ ֲ
ֶי ִ:י ַעל
ַחנַ 6מ ִִ Eילי ַ8חֲנ6נֵינְ 6ל ָפנ ָ
ק)תינֲ 6אנ ְ
יה:ִ ,י לֹא ַעל ִצ ְד ֵ
ָע ֶל ָ
ֲFה 0ל
יבה ַוע ֵ
ַ;יֲ :אדֹנָי ְָ /מ ָעה ֲאדֹנָי ְס ָל ָחה ֲאדֹנָי ַה ְק ִָ /
י ָהר ִ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֹאמר
0חרְ ,ל ַמ ֲע ְנ ָ ֱאל ַֹהי ִ:י ְִ /מ ָ נ ְִקרָא ַעל ִע ְיר ָ ו ְַעל ַע ֶַ :ָ -וֶ C
ְַ 8
6בע)
מ6תנְ ,6וי ְִרְ ;ִ 6%דגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֱאל ִֹהי ַנע ֶ
ר)מַ Fעל ָהHרֶַ :#וְִ Cברָא
ֶמָ Fה ֵ
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
Hד ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא א)ת) ,ז ָ
ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
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Hד ְ;י) ְ;רֹא ֱאל ִֹהי Hדְָ ;ִ ,דמ6ת
)8לד)ת ָ
א)ת :זֶה ֵס ֶפר ְ
ָ
א)ת ַוְִ Cקרָא ֶאת ְָ /מ
ֶ ָ
ֱאל ִֹהי ָע ָFה א)ת) :זָכָר 6נְ ֵק ָבה ְ;רַָ ,Hוי ְָבר ְ
ָד ְע ָ8
ֲ/ר לֹא י ַ
ֲכ ְל ָ ֶאת ַה ָ -א ֶ
ָ Hד ְ;י) ִה ָ; ְרַ :Hוי ְַענְ ָ ַוְַ Cר ִע ֶב ָ ַו ַCא ִ
ֶח ְל ַב )%י ְִחיֶה
ה)די ֲע ָ ִ:י לֹא ַעל ַהֶ B
ֲב)תי ְָ ,ל ַמ ַע ִ
ְולֹא י ְָדע 6א ֶ
Hד:ִ ,י ַעל ָ:ל ָ
ָה ָ
ֵ /0רי Hדָ
Hדְ :
מ)צא ִEי ְיהֹוָה יאהדונהי י ְִחיֶה ָה ָ
ִַ /מת ָ Hד,
Hד י ִָפיק ְ8ב6נָה :נֵר ְיהֹוָה יאהדונהי נ ְ
ָמ ָצא ָח ְכ ָמה ,וְ ָ
ֲפרָ Jיְח)נֵנ:6
וְאת ע ָ
ֶיהֶ ,
ֲבנ ָ
י ֶאת א ָ
ֲב ֶד ָ
ח)פָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט:ִ :י רָצ 6ע ָ
ֵ
מ)צא ָ/לָל רָבַ@ :ל ֵמ ָע ַלי ֶח ְר ָEה וָב6ז:ִ ,י
יֵ :ְ ,
ָת ָ
ָH FFנ ִֹכי עַל ִא ְמר ֶ
ְהֵBכְ ;ִ :6רב)ת
י י ַ
ב6להְ ,לא)ר ִח ֶצ ָ
ֵח ָע ַמד זְ ָ
ָצ ְר ִ8יֶ /ֶ :מָ /יר ַ
י נ ַ
ד)ת ָ
ֵע ֶ
Hמ ְר ִ8י
יה ִ:י ִא ְרא)ת ֵעינָיו ַ
6מה ִ/ְ :ר) ִל ְב ָע ֶל ָ
יהַ ,
א)כ ֶל ָ
)+בה רַ;ְ 6
ַה ָ
ָ/ע
ָכי ֵמחֲט)א ִ; ְל)/נִ י ֶא ְְ /מרָה ְל ִפי ַמ ְחס);ְ ,ע)ד ר ָ
ֶא ְְ /מרָה ְ%ר ָ
וְל ְפנֵי ְיהֹוָה יאהדונהי י ְִFִ ְֹ E/יח):
ֶענִי ִ:י י ְַעטִֹ ,
ְלנ ְֶג ִ%יִ 8ְ :פ ָBה ל ָ
ָא/י ֵתיב)ת אל" ,דל"ת ,נו" ,יו"ד.
ס76י ֵאלֵ /ֶ 6ה ר ֵ
ֹאמר ְפ ִ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ
אל" ,דל"ת ,מ" .יו"ד ,ה"א ,וא"ו ,ה"א.

אל"
ֲאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8חִ ,
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ :לֹא ָלנְ 6יהֹוָה יאהדונהי לֹא ָלנ6
ֲמ ֶEְ :ָ 8נֵה ֵאלַי ְו ָח ֵ>נִי ְ8נָה Oע ְָ I
ִ:י ְל ְִ /מ ָ ֵ:ָ 8ב)דַ ,על ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
ֲמ ֶת ָ:
יעה ְל ֶב א ָ
וְה)ָ /
ִ
ְל ַע ְב ְָ %
דל"ת
ג6ר)תי ִה ִָ Pלנִ יְ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ
6מָ:ל ְמ ַ
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי ְו ָע ָננִיִ ,
ָ%ר ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ,ו ְָס ַל ְח ַָ 8לעֲ)נִי ִ:י רַב ה6אִ 8ְ ):8ִ :פ ִָ Bתי ְקטֹרֶת
ְחת ָערֶב:
ֶיַ ,מ ְ0Fת ַEַ :י ִמנ ַ
ְל ָפנ ָ
נו"
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
6מ ִג>ֵנ 6ה6א :וִ ִ
נ ְַפ ֵ/נִ 6ח ְָ :תה ַל ְיהֹוָה יאהדונהיֶ ,עזְ רֵנָ 6
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ֵַ -דנִ י:
6מ ְֶ Eָ /טי ָ ל ְ
נ ְִדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא ְיהֹוָה יאהדונהיִ ,
יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ִע ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
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י
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְ; ֵע ְד ֶ
ֲ)נ)תיוַ % :
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
ִעְ )-פד6ת :וְה6א י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
י/נִי:
ְיהֹוָה0 ,ל ְִ 8ב ֵ
אל"
ָאר ָEנָיו ִא ָ8נֶ 6ס ָלה :לֵב ָטה)ר ְ;רָא ִלי
יב ְר ֵכנ ,6י ֵ
ְח>ֵנ 6וִ ָ
ֱאל ִֹהי י ָ
יע ְלכָל ַחי
6מ ְַ ;ִ F
יַ ,
ָד ָ
)Eת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
וְר6ח ָנכ) ַחִ ;ְ /ֵ%ק ְר ִ;י:
ֱאל ִֹהיַ ,
רָצ):
דל"ת
ְמי ֶנ ְָ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ְָ %ב ָקה נ ְַפ ִ/י ֲ 0חרֶי ָ;ִ ,י ְָ 8מ ָכה י ִ
וְְ Fמ ָחה,
יענִ י ִָ )FF
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ִ/יִ /ְ 8ַ :מ ֵ
ְַ 8חֵCינִ יִ ;ְ ,צ ְד ָק ְת ָ ִ
ית:
ֲצמ)ת ִָ :ִ %
ֵלנָה ע ָ
ָ8ג ְ
מ"
ילנִ יֶ ,ח ְר ַEת
ָאתי ָ ,JָCענָנִי ַב ְֶ -ר ָחב יִָ :Jמָ:ל ְַ /ָ Eעי ַה ִֵ P
ִמ ַה ֵַ -צר ָקר ִ
ימנִ י:
ָבל 0ל ְֵ Fִ 8
נָ
יו"ד
ַָ :ואֲנִ י ְ; ַח ְס ְָ %
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
י ְִהי ַח ְס ְְ ָ %יהֹוָה יאהדונהי ָעלֵינ:ַ ,6א ֶ
ָמל ָע ָלי:
/Hירָה ְַ Bיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ג ַ
י6/ע ֶת ָ ִ
ָב ַט ְח ִ8י ָיגֵל ִל ִ;י ִ; ָ
ְמנִי ְִ :ד ָב ֶר ָ:
ְָ %ל ָפה נ ְַפ ִ/י ִמ68גָהַ ,קֵ C
ה"א
יעה
ה)ָ /
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהָ>H :א ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
יחה נָא:
>ָאָ>H ,א ְיהֹ ָוה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
וא"ו
6לי ְִ/רֵי
ַ%ִ Pיק ְ
Oע ל ַ
ְ6/ע ְת ָ ֱאל ִֹהי ְֵ @ְ Fַ 8בנִ י :א)ר ָזר ַ
וְכ)אב ,י ָ
ַואֲנִ י ָענִי ֵ
ָת ָ ְַ 8ר ֵ; ִני:
וְע ְנו ְ
ימינְ ָ ְִ 8ס ָע ֵדנִ יַ ,
ִַ 8ֵ 8לי ָמגֵ י ְִֶ /ע ָ וִ ִ
לֵב ְִ Fמ ָחה :ו ִ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ָ:ֵ J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ִ-לֵא ְשח)ק ִEינ6
ְח>ֵנH :6ז י ָ
ֵעינֵנֶ 6אל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ֹאמרַ 6ב@)יִ ִהגְ ִ%יל ְיהֹוָה יאהדונהי ַלעֲ)Fת ִע
6ל)/נֵנִ 6ר>ָהH ,ז י ְ
ְ
ֵא ֶBה:
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י ִַ7ח ְ;יָד) ֶֶ :ס ְִ Eדי) ֶ/ל ְ/לֹש ֵמא)ת וְ ֶע ְִ Fרי וְ ָח ֵמ8ַ /עֲנִ )Cת .וְ ִא ֶא ְפ ָ/ר
ל) ,י ִַ7ח ְִ Eדי) ֶ/ל ָ/לְֹ /פ ַע ִמי ְ/לֹש ֵמא)ת וְ ֶע ְִ Fרי וְ ָח ֵמ8ַ /עֲנִ )Cת ֵֶ /ה
ְ 975ד ֵמי 0ר6ח)ת.
ֶס ַה ִפ ְדי) א) ֵח ְלק) ִל ְת ַ/ע ְמא)ת וְ ְִ /ב ִעי וְ ַח ֵמַ /מ ְט ֵבע)ת,
י ְִפר)ט ֶאת כ ֶ
ְוי ְַס ְדרֵ ַעל ַה ְ /Oל ָח ְ; ֵס ֶדר זֶה ,וְ י ְִמנֵ ְ; ִפיו.
שורה ראשונה.

– .10 ,50 ,4 ,1 K .10 ,50 ,4 ,1 K .10 ,50 ,4 ,1

ִיח ַ; ַצד.
ַחד ְו ְינ ֶ
ְ .10 ,50 ,4 ,1 K .10 ,50 ,4 ,1וי ְַע ְר ֵב י ַ
שורה שניה – .40 ,4 ,1 K .40 ,4 ,1 K .40 ,4 ,1 K .40 ,4 ,1 K 40 ,4 ,1
ֵיה ע)ד ַ 5מ ְט ֵבע)ת
ְי)סי ַעל ֶ
ַחד ו ִ
ְח ְברַ י ַ
ְ K .40 ,4 ,1 K .40 ,4 ,1וי ַ
ִיח ַ; ַצד.
ַחדְ ,ו ַינ ֵ
יה ְ .5וי ְִצ ֵברֵ י ַ
ְע ֵל ֶ
וַ
שורה שלישית,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4 ,6 ,10 K .1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 .4 ,6 ,10 .
,6 ,10 K .1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4 ,6 ,10 K .1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4 ,6 ,10 K .1
.1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4 ,6 ,10 K .1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4
.1 ,5 ,6 ,1 ,6 .1 ,5 ,4 ,6 ,10 K
ְח ְברֵ.
ַחד ְוי ַ
יה ע)ד ְ ,5וי ְַע ְרבֵ י ַ
ְע ֵל ֶ
י)סי ע)ד ַ 5מ ְט ֵבע)ת ,ו ַ
יה ִ
ְע ֵל ֶ
וַ
יה
ְי)סי ַע ֵל ֶ
ְמ ִנית ,ו ִ
ֹאחזֵ ְ;יָד) ַהי ָ
ַחדְ ,וי ַ
ְח ֵבר ֶאת ָ:ל ַה ֶכסֶ ְ;י ַ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ
ֶאת ְH/ר ְד ֵמי ַה ִפ ְדי).
ֹאמר.
6פנָיו ְל ַצד ַמ ַערָב וְ י ַ
ָח ָ
ַעמ)ד י ֵ
יַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
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ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי,
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי אֲב) ַתי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
יח:ִ ,י
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ נִ ְת ְַ 6ַ :נ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְולֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל
ית>ִ י ִ
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִ י ִמ ָ; ָFר ו ָ
אתי ַעל ֵא ֶ/ת ִאיָ ) ,/ה ִא ָ/ה
ֲ/ר ָ; ִ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
נִס ְַ :ל ִ8י ָ
יְ ,ו ְ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
/0ר ַח ָט ִ
ֹאמרֶ :
ת ַ
6מ ְכ ָל
ֲFי O
אתי ְבעוו ֵא ֶ/ת ִאי (./וְ ַע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
יתי
אתי ו ְָעוִ ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
אֲנִ י ֵמע ַ
ָעי וְ ֶאת
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ָ
ב)תיו
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְ
אתי ְ; ֵלב
6ב ִ
ְאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֲמה 6ו ֶ
ְויָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה ִוי ַרח ֵ
ֲמי ָ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכב) ֶד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ִ;ָ /ר ְונִ ְד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
נְ
80ה
ֶ ַח>ְ 6ורַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימי ְנ ָ ְָ E
ִ
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
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0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ֲח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
ֲציל ַה;)רֵא
ָמי ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהי ַו ֲאדֹנֵי ָהאֲד)נִ יַ ,ה ַ-א ִ
ִר;) ָהע)ל ִ
יטיב ִע)-
ית ֶאת ָהHדָ ְל ֵה ִ
ָצ ְר ָ 8ו ְָע ִָ F
ָאת וְ י ַ
ֲ/ר ָ;ר ָ
ע)Fה ,א ֶ
)Cצר וְ ָה ֶ
ְו ַה ֵ
ֲס ֶדי ָ ,וְ לֹא ַת ְח;ְ #)Eמ)ת ַה ֵ-ת ִ:י ִא ְ;6/ב)
6כרֹב ח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ְ:רֹב ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל
וִימינְ ָ ְָ E
6/בה ִ
)Eת ַח יָד ִ; ְת ָ
80ה ַה ֵ
ְחיָה ,וְ ָ
ַר ):ו ָ
ִמְ %
ֲב)תי,
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ָ
אתי ְל ָפנ ָ
ִָ /ביְ .ו ִה>ֵה ַע ָ8ה ָ; ִ
מ)תי רַ;ִ 6מ ְַ Bהז ְִ:יר8ִ /ְֹ ; ,י
ַ /0
ֲו)נ)תי ָע ְצמִ 6מ ַ= ֵEר ,וְ ְ
ָד ְע ִ8י ִ:י ע ַ
ִ:י י ַ
6%ת ָ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
6בג ְ
ָת ָ ָ
אתי ְ;ת)ר ְ
ֲו)נ)תי:ִ ,י ָח ָט ִ
ֲFי ְונ ְִכ ַל ְמ ִ8י ֵמע ַ
ְ; ַמע ַ
וְק ְל ַק ְל ִ8י
ַמ ִתי ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)תִ ,
6פג ְ
ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ֵ/י ַָ /מיִָ ,
ְונ ַ
ַמ ִתי
6פג ְ
ֵיהָ ,
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב ְו ַה ֶַ 9פע ָהרָא6י ָלבֹא ֲאל ֶ
9Oהָ ,
ִצ>)ר)ת ַה ְקד ָ
ִ-ה:ִ ,י ֵאי ִמ ְס ָEר
אתי ָהHרֶ #ז ָ
6מ ִֵ B
ח)ת ָמא ְד ַמ ְל ָ:א ִ
ְ;א)ת ְ; ִרית קֹדֶָ /
6ב ַה ְכנִיס
6Bליְ ,
ֲל6לי וְ ִג ִ
ְר)מ ְמ ִ8י ְ; ַ8ע ִ
ַל ִ8י ו ַ
ֲ/ר ִ@ְ %
ְלי ְַל ֵ%י זְ נ6נִ י א ֶ
נִ/חֲת6
ִ #8Oמז ְַ;ח ְיהֹוָה יאהדונהי ְו ְ
>)פתְ ,ונ ַ
ַהֶֹ 7דְ ;ִ /מק) ַה ִֶ +
ַה ְמק)ר)ת ְונִ ְר ְַ 6/Eה ֲַ -עיָנ)ת:
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ֲל)תי ַעל ְל ָב ִבי ָ:ל
6מה ֶא ְצ ַטָ%ק;ַ ,ע ִ
ַ;ר ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ָמה ֲאד ֶ
ק6ל ָקל)ת 6נְ ִתיב)ת
Hרח)ת ְמ ְ
וְִ /ני ְ; ְ
ָמי ָ
יתי י ִ
יְ ,ו ִה ְר ֵ; ִ
ֲ/ר ִה ְכ ַע ְס ִָ 8
אֶ
6ב ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת
ֶפַ /הי ְָקרָהִ ,
ַ:א ַַ 8חת רַגְ ַלי ֶאת ַה> ֶ
לֹא ְסל6ל)תְ ,לד ֵ
אתי
ִָ F
נִכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ִח ְמ ִ8י8ִ /ְֹ ; ,י וְ גַ ְ
6/בי נ ַ
6/בה .וְ ַע ָ8ה ֲא ֲחרֵי ִ
ַה ְָ 8
6/בה ְֵ /ל ָמה,
ֶח ְר ַEת נְע6רָי .וְ ַע ָ8ה ִה ְננִי ָ/ב ֵאלֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ; ְת ָ
אתי ַעל
6פ ְַ /ע ִ8י:ִ ,י ָ; ִ
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ַו ֲהרֵינִי מ) ֶדה ְל ָפנֶי ָ ַעל א ֶ
ע)למ)ת
6ב ָ
ַמ ִתי ְ; ֵ/מ)ת ַהֶ ֹ7דָ /
6פג ְ
יָ ,
)ת ָ
ֵא ֶ/ת ִאי ,/וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ ֶ
יעת ִה ְת ַ9ְ Eט6ת
ַמ ִ8י ְמנִ ַ
ד)/י וְ ִהגְ ַ; ְר ִ8י ֹ:ח)ת ַה ִ%ינִ י ,וְ גַ ָ@ר ְ
ַה ְק ִ
נ)Fא ָע) .ו ְַע ָ8ה
>ִקרָא ֵ
י/א ַה ְ
יקנָא ַק ִָ %
ֶ ַה ִַ 678ה ֵ9נִי ְִ %ד ְ
ָהא)ר)ת ֶ%ר ְ
6פ ְַ /ע ִתי
וִיתי ָ
אתי ָע ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָטה @ְ מָ 6רה ַעל ָ:ל א ֶ
ִה ְננִ י ִמ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
ֲ)Fת ַעד ע) ָל:
יבה @ְ מ6רָה וְ לֹא 6/Hב ַלע ָ
א)ת עֲזִ ָ
ֶיְ ,ועֹזֵב ָ
ְל ָפנ ָ
ה)ד ְע ַָ 8על י ְֵדי
י ַ
ֲמ ָ
ֲמ;ְ ,רֹב ַרח ֶ
HבינH 6ב ָה ַרח ָ
וְ ַע ָ8ה ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָאלְ ,ל ַת ֵ 7נ ְַפ ֵ/נ8ַ ;ְ 6עֲנִ ית ְל ִה ְת ַע>)ת ְ/לֵֹ /מא)ת
י ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֲב ֶד ָ
עָ
צ6פיְ ,ל ַת ֵ 7עֲ) ַה ִ;יHה ַעל ֵא ֶ/ת ִאי./
ֲמ ָ9ה י ִָמי ְר ִ
ו ְֶע ְִ Fרי ַוח ִ
וְע ְִ Fרי
ֶי ִ:י ֵאי ֲא ִני יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)ת ְ/לֵֹ /מא)ת ֶ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוגָל6י ְוי ַ
ָמי ,וְ ָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי ְַ :ת ָ7נַת ֲחכ ִ
ֲמ ָ9ה י ִָמי ַ8עֲנִ)Cת ְר ִ
ַוח ִ
ָאל ִל ְפ)%ת
י ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֲב ֶד ָ
ָקה:ִ ,י  ֵ:י ְָסד 6ע ָ
ָמע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצד ָ
ְ; ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ ית:
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲאבֹ ַתי8ַ /ֶ ,עֲלֶה
6ב ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְ
צ6פי,
ֲמ ָ9ה י ִָמי ְר ִ
ֵיתי ְ/לֵֹ /מא)ת וְ ֶע ְִ Fרי ַוח ִ
ָע ַלי ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֲ/ר
ֶי ַה ְָ Pד ָקה ַהֹIאת א ֶ
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְו ִת ְהיֶה ח ָ
ֲמ ָ9ה ַ8עֲנִ)Cת
וְע ְִ Fרי ַוח ִ
ֵיתי ְ/לֵֹ /מא)ת ֶ
ַ8ִ /יִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ִה ְפר ְ
6כ ִאַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְב ָכל ַה ַָ6:נ)ת
צ6פי ְַ :ת ָ7נַת ֲח ָכ ִמיְ ,
6ר ִ
ֵ /6ל ִמי ְ
מ6רי ְ
ְ@ ִ
ט6ב ָ
ְ80ה ְ; ְ
6בכָל ַה ִַ 678הֶIה .ו ָ
ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6י ְ; ַתעֲנִ )Cת ֵאְ 6B
וְת ְמח)ל
ֲ)נ)תינִ ,6
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ ,6
ְִ 8מח)ל לָנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ַ/נֶ ;ָ 6ה ַָ :מה ְָ Eע ִמי ְ; ִג ְל@6ל
ֲ/ר ָ/נִינ 6וְ ְִ B/
ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ ,6א ֶ
ַתנ,6
ֲ/ר ִעְ 6
י ְַ 8ת ֵָ: 7ל א ֶ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6ברֹב ַרח ֶ
@6לי ֶָ /ע ְברְ ,6
6ב ִג ְל ִ
זֶה ְ
ַמנֶ ;ָ 6הְ ,וי ְִת ַמ ְ8קָ: 6ל ַה ְ@ב6ר)ת וְ ַה ִ%ינִי,
ְו ָה ֵאר ְלכָל ַה ֵ9מ)ת ֶEָ /ג ְ
9Oה
ַחד ָ:ל ָָ %בר ְֶ ;ִ /קד ָ
6תי ֵ
ֲ/ר ְִַ IEרנְ ,6
ַ7ט ָ:ל נִ )Pצ)ת ַהֹ7דֶ /א ֶ
6תל ֵ
ְ
ֲ/ר ִח ַ= ְרנ ,6וְ ָי6/ב ַהֹ:ל
9Oה א ֶ
ָבר ְֶ ;ִ /קד ָ
6ת ַמֵBא ָ:ל ָ %
ַדנְ ,6
ֲ/ר ִה ְפר ְ
אֶ
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ֲFה ְל ַמ ַע
ֲFה ְל ַמ ַע ְָ /מ ְ ,ע ֵ
יתנ) ָה ִרא/ְ ;ִ )/לֵמ6ת ְִ :רצ)נ ְָ .ע ֵ
ְל ֵא ָ
ֵח ְלצ6
דָ /6ת ְְ ,ל ַמ ַע י ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְק ָ
ָת ְ ,ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע )8ר ָ
י ְִמינ ְָ ,ע ֵ
יד ָ
י ְִד ֶ
יעה י ְִמינְ ָ ַו ֲענֵנִ יִ ,י ְהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
ה)ָ /
ָא/י ֵתיב)ת :יל"י( ִ
י )ר ֵ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוה ִ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
י ר ִָגיל.
6ל ַה ְמ ְִ /
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמנְ ָע ָליו ְ

מ/ה ֵBאמֹWרַ :קח ֶאת ַה ְWלוִ ַ 8ַ ִCחת ָ:ל ְ;כ)ר ִ; ְבנֵי
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
ֱמת ַה ְWלוִ ַ 8ַ ִCחת ְ; ֶה ְמ ְָ 8ו ָהWיִ 6לי ַה ְWלוִ ֲ ִCאנִי יְה ָ)Wה:
ָאל וְ ֶאת ֶ;Wה ַ
י ְִFר ֵ
אתיִ ָהעֹ ְWד ִפי ַעל ַה ְWל ִוִ ִCמ ְ;כ)ר
ְה ָָ -
ל/ה ְו ַה ְִ 9ב ִעי ו ַ
ְו ֵאת ְEד6יֵי ַה ְָ 9
Oל@ֹלֶת ְ; ֶֶ /קל ַהֶ ֹ7ד/
ֲמ ֶ/ת ְָ /ק ִלי ַל@ ְ
ֲמ ֶ/ת ח ֵ
ָWק ְח ָ 8ח ֵ
ָאWל :וְ ל ַ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
6ל ָבנָיו ְEד6יֵי
ֶס ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ִ7ָ 8ח ֶע ְִ Fרי ֵ@רָה ַה ָWֶ 9קל :וְ ָנ ַWת ָ8ה ַהֶ :
ֶס ַה ְִ Eדי) ֵמ ֵאת ָהע ְֹד ִפי ַעל ְEד6יֵי
מ/ה ֵאת ֶ :
ָהעֹ ְWד ִפי ָ; ֶהַ :Wו7ִַ Cח ֶ
/6ל/
ְ9ִ /י ְ
ֲמ ָ9ה ו ִ
ָס ח ִ
ָקח ֶאת ַהֶ :
ָאל ל ַ
ַה ְWל ִוֵ :WִCמ ֵאת ְ;כ)ר ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶס ַה ְO Eדיִ ְל ֲ 0Wהרֹ
מ/ה ֶאת ֶ :
ִֶ 8
ָאלֶ ְ; ֶֶ /קל ַהWֶ ֹ7דַ :/וֵ C
ֵמא)ת ו ֶ
מW/ה:
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
6ל ָבנָיו ַעל ִפי יְה)ָה ַW:א ֶ
ְ
ָאל ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי
ַחל י ְִFר ֵ
ע)ל ְ; ִרית) :י ֵ
ְEד6ת ָ/לַח ְל ַעִ )-צָ6ה ְל ָ
ָאל ִמֹ:ל
ִ:י ִע ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת ,וְה6א י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ)נ)תיוְ :
ע ָ
ְְ Fמ ַחת
6באִ 6צִ ;ְ )Cר>ָה ו ִ
6פד6יֵי ְיהֹוָה יאהדונהי יְ6/בָ 6
ָחה:ִ :י ַצ ִ%יק
ַMיגְ 6ונָס 6יָג) ַו ֲאנ ָ
ְְ Fמ ָחה י ִ
ֹא )FFָ ,/ו ִ
ע)ל ַעל ר ָ
ָ
ֲFה ַה ְָ Pד ָקה
ְהיָה ַמע ֵ
ָ/ר ֶיחֱזָ 6פנֵימ) :ו ָ
Hהב ,י ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצדָק)ת ֵ
ָאל ַעד
6/בה י ְִFר ֵ
ָב ַטח ַעד ע) ָלָ :
ָקה ַה ְֵ /קט ו ֶ
ָ/ל)ַ ,ועֲב) ַדת ַה ְPד ָ
ְָ /ל ָ;ַ 8עֲ) ֶנ ְָ :קחִ 6ע ָ-כֶ ְָ %ב ִרי וְ6/ב6
י ִ:י כ ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
ְָ Bְ /מה ָפ ִרי
וְקח ט)ב 6נ ַ
ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהיִ ,א ְמרֵ 6א ָליו ָ:ל ִMָ 8א ָע) ַ
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְ/ב ָֹתיו ,וְ ָיֹ/ב ֶאל ְיהֹוָה
ָ/ע ְ %
ְָ Fפ ֵתינַ :6יעֲז)ב ר ָ
ֲמהְ ,6ו ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל) ַח:
יאהדונהי וִ י ַרח ֵ
ֹאמר ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
י ַ

ֲלת) .לֹא ֶה ֱחזִיק
ִמי ֵאל ָ:מ) ָ .נ ֵֹFא ָע) .וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eעִ .ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינ.6
ֲמנ .6י ְִכ;) /ע ֵ
ָל ַעד :ִ .)E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ָה.
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹבֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצOל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ֲב)תינִ .6מ ֵ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
אֶ
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ֹאמר ִמזְ מ)ר זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
י ַ

ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWיִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י
ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹוָה ִק ְָ 6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר)
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ ִ6
ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָ
ֶאל ְיהֹוָה ִW:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפֶ%ה ֶאת
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִFר ֵ
ֹאמר
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר ְו ַה>)רָאְ ,ל ַמ ַע א)ת ֵה"א
6ל ַמ ַע א)ת ֵה"א
ֲמ ָ9הְ ,
ִרא)/נָה ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
6ל ַמ ַע א)ת ֵה"א ִרא)/נָה ֶ/ל ְִ /מ ָ
ֲמ ָ9הְ ,
0חֲר)נָה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
6ל ַמ ַע א)ת ֵה"א 0חֲר)נָה
ֲמ ָ9הְ ,
ַה ָ7ד)ֶ /א ְה ֶי"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת ֵ/
7Oנ 6וְ י ִָאיר 6וְ י ְִת ַמ ְ8ק 6וְ י ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9הְ ,ית ְ
ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה:
וְע ְִ Fרי ַוח ִ
0דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ֶ
ֲמ ָ9ה,
א)ת)Cת ח ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ֵֵ /אל ַ%ַ /י ַה ִֵ -איר ַ; ְ; ִריHה ֶ/ה6א ִ
ֲמ ָ9ה
7Oנְ 6ו ִי ְת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה ,יְת ְ
א)ת)Cת ח ִ
6ל ַמ ַע ְֵ /צ ָבא)ת ֶ/ה6א ִ
ְ
ֲמ ָ9ה:
וְע ְִ Fרי ַוח ִ
ְ/מ)ת ֵ0 /דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ֶ
ֲFרֶת
6ל ַמ ַע ע ֶ
ֲמ ָ9הְ ,
ָ>Hא ְל ַמ ַע )8רָה ְֶ ;ִ /כ ָ8ב ִֶ /היא ְס ָפ ִרי ח ִ
א)תנ6
וְה ְַ /מ ְע ָָ 8
ֲמ ָ9הִ ,
ֲמ ָ9ה ח ִ
ת6בי ַעל ַה6Bח)ת ח ִ
ַה ִ;ְ %ר)ת ַה ְִ :
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת ֵ/
7Oנ 6וְ י ִָאיר 6וְ י ְִת ַמ ְ8קְ 6וי ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה ,יְת ְ
ְ;ק)ל)ת ח ִ
ֲמ ָ9ה:
וְע ְִ Fרי ַוח ִ
0דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ֶ
6ל ַמ ַע ֱֵ /אל ִֹהי ַה ָ7ד)/
ֲמ ָ9הְ ,
ֲס ִדי ֵֶ /ה א)ר)ת ח ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ַהח ָ
6ל ַמ ַע
ֲמ ָ9הְ ,
א)ת)Cת ַמנ ְֶצ ָפ" ְ ֵֶ /ה ח ִ
6ל ַמ ַע ִ
ֲמ ָ9הְ ,
א)ת)Cת ח ִ
ֶ/ה6א ִ
7Oנ 6וְ י ִָאיר 6וְ י ְִת ַמ ְ8ק6
ֲמ ָ9הְ ,ית ְ
מ)צא)ת ַה ֶEה ֵֶ /ה ח ִ
ֲמ ָ9ה ְ
ס)ד ח ִ
וְע ְִ Fרי
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת ֵ0 /דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ֶ
ְוי ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
ָמי
ֲ/ר ִה ְק ִריבֶ 6זבַח ַה ְ9ל ִ
יאי א ֶ
ְִ F
ָ>Hא ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ָק ְר ְ;נ)ת ַה> ִ
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ְת ְ7נ6
ֲמ ָ9ה ,י O
ֲמ ָ9הָ :ְ ,ב ִFי ְ;נֵי ָ/נָה ח ִ
68די ח ִ
ֲמ ָ9הַ ,ע ִ
ֵא ִלי ח ִ
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת ֵ0 /דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/ל/
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַמ ְ8ק 6וְ י ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֵמא)ת ו ְֶע ְִ Fרי ַוח ִ
6ל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ Eדי)
ֲמ ָ9הְ ,
ֵא/ית ַה@ֵז ִמֹPא ח ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ר ִ
ָכה ֶ/ל ָEס6ק
6ל ַמ ַע ַה ְ;ר ָ
ֲמ ָ9הְ ,
ֶס ְָ /ק ִלי ח ִ
ֲ/ר ִהיא ְ;כ ֶ
ַה ְ;כ)ר א ֶ
ְת ְ7נ6
ֲמ ָ9ה ,י O
ֶ/ֶ Xה6א ֵ8ב)ת ח ִ
יח> ָ
י וִ O
ָאר ְיהֹוָה יאהדונהי ָEנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת 0דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַמ ְ8קְ 6וי ְִתעֲ 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה:
ו ְֶע ְִ Fרי ַוח ִ
>)ס ִ; ְ/מ) א)ת ֵהא ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
י)ס ַה ַ%ִ Pיק ֶַ /
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת ֵ
ֲמ ָ9ה,
ַ;ה ַמ ְHFת) יַ)%ת ח ִ
ֲ/ר ר ָ
6ל ַמ ַע זְכ6ת ִ;נְ י ִָמי ַה ַ%ִ Pיק א ֶ
ֲמ ָ9הְ ,
חִ
ְת ְ7נ6
ֲמ ָ9ה .י O
ֲ/ר ָה ְרגֶ 6את ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָ ח ִ
ְחס וְ ַה ָָ Pבא א ֶ
6ל ַמ ַע זְכ6ת ִEנ ָ
ְ
ֲמ ָ9ה ְ/מ)ת ֵ0 /דֹ ָנ"י ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/ל/
ְוי ִָאירְ 6וי ְִת ַמ ְ8ק 6וְ י ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֵמא)ת ו ְֶע ְִ Fרי ַוח ִ
6Bקי
ַחל ַח ֵ
ֲ/ר ָ; ַחר ל) ִמ ַה> ַ
יח ָ א ֶ
ָ>Hא ְל ַמ ַע זְכ6ת ָ%וִד ַע ְב ְְ ָ %מ ִֶ /
ב/6י ַמ ְלכ6ת
ָבְ /ל ֵ
ֲ/ר ל ַ
6ל ַמ ַע זְ כ6ת ָמ ְר ְַ %כי ַה ַ%ִ Pיק א ֶ
ֲמ ָ9הְ ,
ֲב ִני ח ִ
אָ
ֲמ ָ9ה ֵ/מ)ת ֵ0 /דֹ ָנ"י
7Oנְ 6וי ִָאירְ 6וי ְִת ַמ ְ8ק 6וְ י ְִת ַע 6Bח ִ
ֲמ ָ9ה ,יְת ְ
חִ
ֲמ ָ9ה:
ְֶ -ִ /ס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ו ְֶע ְִ Fרי ַוח ִ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה@ִ ;)ר וְ ַה>)רָאְ ,ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
ֲמ ָ9ה,
ֲFר)ת ח ִ
ע)לה ע ָ
ְ;נִ67ד ַפ ַת"ח )י ַַהו ַַה( ֶ/ה6א ַ; ָח ְכ ָמהְ -ִ /ֶ ,ס ָEר) ֶ
ֲל ִפי
ְ /Oלמ 6וְ י ְִתעְַ /ִ 6Bב ָעה ְ/מ)ת ַה ָו ָי"ה ְ; ִמ6Bי א ְ
7Oנ 6וְ י ִָאירְ 6וי ְ
יְת ְ
ֲמ ָ9ה:
ֲFרָה ַוח ִ
ע)לה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ַוע ָ
ֶֶ /
ֵח ְלצ6
ָא/י ֵתב)ת ְל ַמ ַע י ָ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ֵַ /ה ָ7ד)) /יל"י( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ע)לה ִמ ְס ַEר
ָ/בֶ /ֶ ,
ַ6;-ל י ַ
ָא/י ֵתב)ת ְיהֹוָה יאהדונהי ל ַ
6בר ֵ
יְ ,
יד ָ
י ְִד ֶ
ְ /Oלמְ 6וי ְִת ַעְ /ִ 6Bב ָעה ְ/מ)ת ַה ָו ָי"ה
ְת ְ7נְ 6וי ִָאירְ 6וי ְ
ֲמ ָ9ה ,י O
ֲFר)ת ח ִ
עָ
ֲמ ָ9ה:
ֲFרָה ַוח ִ
ֲל ִפי ֶ/ע)לֶה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ַוע ָ
ְ; ִמ6Bי א ְ
ֲמ ָ9ה ,י ִָאיר6
ֲFר)ת ח ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ִ;ינָה ָה ֶע ְלי)נָה ֶָ /ְ J;ָ /ֵC/ע ִרי ע ָ
ֲל ִפי ֶ/ע)לֶה
ְ /Oלמ 6וְ י ְִת ַעְ /ִ 6Bב ָעה ְ/מ)ת ַה ָו ָי"ה ְ; ִמ6Bי א ְ
ִית ְ7נ 6וְ י ְ
וO
ֲמ ָ9ה:
ֲFרָה ַוח ִ
ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ַוע ָ
ע)לה ִמ ְס ָEר) ֵמHה
ָ>Hא ְל ַמ ַע ֵַ /ה ָ7ד)ֵ /אל ְ; ִמ6Bא) Hלֶ ָל ֶמדֶ /ֶ ,
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ְ /Oלמְ 6וי ְִת ַעְ /ִ 6Bב ָעה ְ/מ)ת ַה ָו ָי"ה
7Oנ 6וְ י ִָאיר 6וְ י ְ
ֲמ ָ9הְ ,ית ְ
/6מ)נִ י ַוח ִ
ְ
ֲמ ָ9ה:
ֲFרָה ַוח ִ
ֲל ִפי ֶ/ע)לֶה ִמ ְס ָEרָ ְ/לֵ /מא)ת ַוע ָ
ְ; ִמ6Bי א ְ
9Oת ַ;ָ /ת
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה@ִ ;)ר וְ ַה>)רָאְ ,ל ַמע ְקד ַ
9Oת ְ/נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ִֶ /היא ְל ִָ /ני
6קד ַ
ָמי ְִ /ב ָעהְ ,
ָק ְד ְ/ֶ ָ /ה6א ְלי ִ
ית ְ7נ6
ב6עי ְִ /ב ָעה ,י ִָאירִ 6ו O
)Cבל ֶ/ה6א ְל ֵקִ /ָ #
9Oת ַה ֵ
6קד ַ
ְִ /ב ָעהְ ,
ְ /Oלמְ 6וי ְִת ַעH 6Bדָ ְִ /ב ָעה:
ְוי ְ
):ר ֵתי ְב ִרית
יקי ְ
6ל ַמ ַע ַצ ִִ %
ָ>Hא ְל ַמ ַע ְס ִפיר)ת ַה ִ;נְ יָ ֵֶ /ה ְִ /ב ָעהְ ,
6ל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /מירַת ַחג ַה ַ)P-ת ֶ/ה6א י ִָמי ְִ /ב ָעה,
ֵֶ /ה ְִ /ב ָעהְ ,
ְ /Oלמ6
7Oנְ 6וי ְ
6ל ַמ ַע ְִ /מירַת ַחג ַה=):Oת ֶ/ה6א י ִָמי ְִ /ב ָעה ,י ִָאירִ 6וית ְ
ְ
Hד ְִ /ב ָעה:
ְוי ְִת ַעָ 6B
6ל ַמ ַע
ָ>Hא ְל ַמ ַע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶערֶב ָוב ֶֹקר ֵֶ /ה ְִ /ב ָעהְ ,
6ל ַמ ַע
ָמי ְִ /ב ָעהְ ,
ִמ ְצוַת ַה ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה ֵֶ /ה ְִ /ב ָעה ְ;י ִ
ית ְ7נ6
ְIר)ע ֵֶ /ה ְִ /ב ָעה ,י ִָאירִ 6ו O
6רצ6ע)ת ַה ְִ 8פ ִBי ַעל ַה ַ
ְִ :ריכ)ת ְ
ְ /Oלמְ 6וי ְִת ַעH 6Bדָ ְִ /ב ָעה:
ְוי ְ
ֲָCFהֵ /ֶ ,ה ְִ /ב ָעה
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
יכל)ת ֶ/ל א ִ
ָ>Hא ְל ַמ ַע ֵה ָ
ְָ Fל ָ
ִMא ְיהֹוָה ָEנָיו ֵא ֶלי ָ וְ י ֵ
ָכה ֶ/ל ָEס6ק י ָ
6ל ַמ ַע ַה ְ;ר ָ
ְִ /ב ָעהְ ,
Hד
ְ /Oלמְ 6וי ְִת ַעָ 6B
7Oנ 6וְ י ְ
ָ/ל)/ֶ ,ה6א ֵ8ב)ת ְִ /ב ָעה ,י ִָאיר 6וִ ית ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְִ /ב ָעה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
י ְִל ַמד ַה ָת ָנ" ְ ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד ְ (.575וי ְִקרָא ֶאת ָ:ל
ָקי ִראִ )/ני
0חר ָ ְ :י ְִקרָא ע)ד ֶע ְִ Fרי וְ ֶא ָחד ְEר ִ
ֲמיִ וְ ַ
ילי ַEע ָ
ַה ְִ 8ה ִ
ְע ְִ Fרי
ֲלה ַהֹ:ל ְל ַס ְ ֶ/ל ְ/לֵֹ /מא)ת ו ֶ
ָקי 0חֲר)נִ יCַ /ֶ .ע ֶ
ְ0ר ָ; ָעה ְEר ִ
ו ְ
ז6טא") .נ ְִמ ָצא לקמ עמוד (608
ָ %0רא ָ
0חר ָ ְ :י ְִקרָא " ְ
ָקי .וְ ַ
ֲמ ָ9ה ְEר ִ
ַוח ִ
ִַ /לי
ז6טא;ְ ,י) ַה )Pי ְ
ָ %0רא ָ
) ִא לֹא ִה ְס ִEיק ִל ְגמ)ר ַה ְִ 8ה ִBי ,א) ָה ְ
0חר ִמ(.ֵ:
א)ת ְ; ַ;ָ /ת)ת ְֶ /ל ַ
ָ
ֹאמר
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
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6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
ִמ ְס ַEר ֵמHה /ְ 6ל ִֹ/י ִ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /Cֵ/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ /8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
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ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
פ6רי
ג)לת( ְ:מ) ְ; ֶערֶב י) ַה ִִ :
וְהנְ ֵק ָבה ְ; ָת ְרנְ ֶ
ַEרָה ְ; ָת ְרנְ ג)לַ ) .
ֲFה ָ :
ַיע ֶ
ס)בב) ַעל רֹא )/י ַ
/ָ ;6לְֹ /פ ָע ִמי ְְ /מ ְ
ְ
ִיחנֶנ6
ֹאמר ְ;כָל ַָ Eע ָEס6ק זֶה :ו ָ

אתי כֹפֶר.
ָאתי כ ֶֹפרָ ,מ ָצ ִ
אתי כ ֶֹפרָ ,מצ ִ
ֹאמר ְָ Eד ֵעהֵ 6מ ֶרדֶת ַַ /חתָ ,מ ָצ ִ
ְוי ַ
ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
יכָ ;ְ ֵ6כל נֵר ֶ/ה6א ְֶ :נגֶד ֵ) /יו"ד ה"א
ֶסת וִ ַ
י ְַד ִליק ְִ /ב ָעה נֵר)ת ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
י)ציא ַה ִֵ ;ְ 9פיוָ ,חס וְ ָ/ל).
וא"ו ה"א( ְולֹא ִ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ֶס ַה ִפ ְדי) ְל ַענִ יי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ,וִ ִ
ִת כ ֶ
יֵ
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ִַ 678הַ :

י/י וְ ֶא ָחד ֲַ 8ע ִנ)Cת ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו
ֲמ ִ
ְִ Bפי ַה ַ;ָ 7לָה ָצ ִר ְי לָצֵ 6מHה ַוח ִ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנית
ִ ;Oלי לָצ 6רַק ַBי ְָלה וְ י) ,וְ ִל ְפ)%ת י ֵ
ַ;)תינַ 6ה ְמק ָ
ָבר ְִ 8קנ 6ר ֵ
ַהָ %
6מ ְצו)ת.
)/מרֵי ָ )8רה ִ
ָת ָל ֲע ִנִCי ְ
ֶס ִֶ /י> ֵ
ְבכ ֶ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
E0נַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ְ;ח)ל ְ
ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
ִק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְד ֵרי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת
יכֵ /ֶ ֵ6
וְל ְט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)תִ ,ו ַ
י ְִֵ 8ַ 9דל ַל ֶלכֶת ְל ִמ ְקוֶה ִ
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ַָ Pר ְעְ ,)8ו ְֶ :ֵ /יטֹהֲר6
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעת א ִ
ֵאַ 6Bעל ַ %
ַעס.
ַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת עֲ) ַהַ :
נְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
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ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
ְוזֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)
ָבי ָמ ָחרְ .ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
6ב ְפרָט
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהִ ,
6פ ְַ /ע ִ8י ֵמ ִ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ָמי ֶָ /ח ָט ִ
ַה ְEג ִ
א6כל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא
ָע ְס ִ8י וְ ִה ְכ ַע ְס ִ8י וְ ִא לֹא ַ
ַעס ֶַ :/
ֶ; ָעו) ַהַ :
יתי זֶה ,א6כַל ֶל ֱאכֹל
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ַ8עֲנִ ִ
ֶא ְר ֶצה ְֶ /ֶ :א ֵָ Eְ 8
ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ִ 6/א=6ר ְָ :לל".
ָהר ִ; ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על
ָל .)8וְ ִיֵ I
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית י ְִֵ%8ַ /ל ִל ְלמֹד )8רָה ְִ :פי ְיכ ְ
ָא)/תיו .וִ י ְַכוֵו ְ; ֵ/
ָFי ֶא ֶב ַַ 8חת ַהַ:ר ִל ְמר ָ
א)מרְָ Jב ַכ ָָ 6נה .וְ י ִ
ַה ִ+ָ -ה ְל ְ
ע)לה ְִ :מנְ יָ ֶא ֶב.
)יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה( ָה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
ד)לה.
)נמצא לעיל עמוד ַ ;ְ (.60כ ָ6נָה ְג ָ
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ֵמהְ 6 ,מ ַק ֵ;ל
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
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ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
E0נַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ְ;ח)ל ְ
ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
ִק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִמ ְִ -צ) ֶתי ָ ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ַעס" ִע
ֲמ ִ9י וְ ֶא ָחד ְט ִביל)ת ְִ :מנְ יָ "ַ :
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;)ל ֵמHה ַוח ִ
יֶ
יר6גי
ָדיו ָָ Eְ /ֹB/ע ִמי ְ; ֵס ִ
ילה ְ;ע)ד) ְ; ֵבית) יִ)+ל י ָ
ַה):לֵל .וְ ִל ְפנֵי ַה ְִ +ב ָ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ֲרית .וְ י ַ
ָדיִ ֶ/ל ַ/ח ִ
ילת י ַ
ְ:מ) נ ְִט ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
א)ת)Cת ו"ה ְ;י ָ
6ד ִחילְ 6ל ַי ֲחדָא א) ִת)Cת י"ה ְ; ִ
ְ
ִח6דא ְִ /לי )יהו"ה(
6/בה ַָ :כת6ב
ֲFה ֶ/ל ַה ְָ 8
ָאלֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
וְַ /מ ְע ָ;ְ 8ק)ל)ַ ,ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ָחרֵט עַל
י ָ
ְְ /ב ַָ 8עד יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
וַ
6פ ְַ /ע ִתי ,ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
6פ ִָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ֲט ִאי ַועֲ)נ)ת ְ
ָ:ל ח ָ
ַ;נָ.
ְ8אְ ,וגַ ִמ ְצ)ת ְ%ר ָ
ֲFה ִמ ְ%א) ַרי ָ
ֲFה וְ ַעל ִמ ְצ)ת לֹא ַ8ע ֶ
ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַע ִ8י
ַעס ֶַ :ָ /ע ְס ִ8י ו ְָקר ְ
6מ ְת ָחרֵט ִ; ְפרָט6ת ַעל עֲ) ַהַ :
ַ%ה ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְתו ֶ
9Oה
ַמ ִ8י ַ; ְ7ד ָ
6פג ְ
וְק ְל ַק ְל ִ8י ָ
ֲמ ִתיִ ,
ֵלי ַ;ח ָ
ֲמ ִתי וְ ַָ /ב ְר ִ8י ִ :
ִֵ :לי ַ;ח ָ
ַמ ִ8י ְל ַסֵBק ֵמ ָעלַי א)ר
יתי ִק ְלק6ל ְ;נ ְַפ ִ/י ְל ַמ ָ+הְ ,ו ָגר ְ
ְל ַמ ְע ָלה ,וְ גַ ָע ִִ F
9Oה ,ו ְַע ָ8ה ִה>ְ נִי מ) ֶדה וְע)זֵבַ .ו ֲהרֵינִ י ָ
ַה ְ7ד ָ
מ6כ ִל ְט;ֹל ַ; ְִ -קוֶה )י ְַכוֵי
וְא ָחד ְט ִביל)ת ְִ :מנְ יַ ֵֶ /א ְה ֶי"ה
ֲמ ִ/י ֶ
ִמ ְקוֶה גימ' קנ"א( ֵמHה ַוח ִ
ַעס ְֶ -ִ /ס ָEר) ִע
ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי" )אל" ה"ה יו"ד ה"ה(ֵ :ְ .די ְל ַת ֵ 7עֲ) ַהַ :
ְא ָחד ,וְ י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6נֵי ְ/מ)ת 0דֹ ָנ"י
ֲמ ִ/י ו ֶ
):לל ֵֶ )B/מHה ַוח ִ
ַה ֵ
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ֲמ ִ9י
ַפיָא ו ְַק ְ/יָא ְֶ -ִ /ס ָEרָ ֵמHה ַוח ִ
ֱאל ִֹהי" ֵֶ /ה ְ8רֵי ָ; ֵ8י ִ%ינָא ר ְ
ַ;ר 6וְ י ְִת ַ9ְ Eטְ 6ל ַמ ֵ8ק ָ:ל ַה ִ%ינִי
ֲס ִדיְ ,וי ְִת@ ְ
ְא ָחדְ .וי ְִת@ַ 6Bא)ר)ת ַהח ָ
וֶ
ֵצר ָהרָע ֶ/ל
ית ַ; ֵ+ל ָ:ל ָה 0וְ ֶה ָחר) .וְ י ְִת ַ; ֵ+ל ֵהֶ C
ָפי ,וְ ְ
ְהר ִ
ַה ָ9ִ 7י ו ָ
6מ ַע ְכ ָ/יו ֲהרֵינִי
6מ ַע ָ8ה ֵ
ֲב)דה ָזרָה וְ י ְִת ַ; ְ+ל6+;ִ 6ל @ָמ6רֵ .
ַה ַַ :עס ַוע ָ
ִ +Oלי ֵמ ִע ָ7רָ
6מב ָ
יה ְִֶ C/היֵ ;ְ Bָ :O 6ט ִלי ְ
ֲל ֶ
6מ ְתנֶה ע ֵ
יהַ ,
ִמ ְת ָחרֵט ֲע ֵל ֶ
ַטנָא
BOה) ִא ְת ָחר ְ
6בכ ְ
וְע ָ7רְ ,
ָמי ו ְָלא י ְִהיָ 6ח ִלי ְ:לָל ִ
ָלא ְִ /ר ִירי ְולָא ַקִ C
ע)ל:
וְעד ָ
ְ;ה) ֵמ ַע ָ8ה ַ
י
ֲס ֶד ָ
6בח ָ
ַ;י ַ
ֲמי ָ ָהר ִ
ָפי )ר"ת נח"ל( ְ; ַרח ֶ
נ)צר ֶח ֶסד ַל ֲאל ִ
80ה ָה ֵאל ֵ
ְו ָ
ֲ)נ)תי
ֹאתי ַוע ַ
ַEר ְל ָכל ַחַ +
6תכ ֵ
6/טיְ 8ִ ,מ ַחל וְ ִת ְס ַלח ְ
ד)לי וְ ַה ְִ E
ַה ְ@ ִ
ֵיתי,
ֲ/ר ֶה ֱעו ִ
ַ9ר ֶאת א ֶ
6תי ֵ
6תכ)נֵ ְ
ֲ/ר ִק ְל ַק ְל ִ8יְ ,
6ת ַת ֵֶ 7את א ֶ
6פ ַָ /עיְ ,
ְ
ְת ְמ ְִ /י ָע ַלי א)ר ַה ְ7ד ָ
וַ
9Oה ְִֶ >/ס ַתֵBק ֵמ ָע ַליָ>H .א יְה)ָה יאהדונהי ַה ְפרֵד
ֵצר ַהט)ב
ַ; ֵבנִ י ְ;כ ַֹח ַהֶ C
6תל ְ
6תז ְֵַ :כנִי ְ
ֵצר ָהרַעְ ,
נָא ֵמ ָע ַלי ַצד ָהרָע ֶ;ֶ /י ֶ
וְת)סי ָ;ַֹ : Jח וְ ֶהHרָה ְל ִה ְת ַק ֵ9ר ְל ַמ ְע ָלה
ִ
ֵ נ ְַפ ִ/י ְו ָת ִאיר ָ;J
6תזְַ :
ְ
ֲבה ֶאת ְִ /מ ָ ָ:ל
6ל0ה ָ
6תכ)נֵ ְל ָב ִבי ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
9Oה ָה ֶע ְלי)נָהְ ,
ַ; ְ7ד ָ
ָמי:
ַהִ C
ֹאמר ָEס6ק זֶה ְַ /בע ֶע ְFרֵה ְָ Eע ִמי:
י ַ

וְר6ח נָכ) ַחִ ;ְ /ֵ%ק ְר ִ;י.
לֵב ָטה)ר ְ;רָא ִלי ֱאל ִֹהי ַ
ֹאמר ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי:
ָפס6ק זֶה י ַ

ֲFה
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6עלֵינַ 6
וִ ִ
ָדינ): 6נְ נֵה.6
יֵ
ָדיו,
ָדיו ְוי ְִר ַח #י ָ
י/י וְ ֶא ָחד ְט ִביל)ת וְ י ְִל ַ;;ְ /ג ָ
ֲמ ִ
0חר ָ ְ :י ְִט;)ל ֵמHה ַוח ִ
ַ
0חר
ֵ ָע ָליו ְ; ַכ ָ6נָה ְ@ד)לָה .וְ ַ
יבר ְ
ְו ָיבֹא ְל ֵבית) וְ י ְִל ַ;ַ /ט ִBית @ָד)ל ,וִ ָ
א)ת ַעל
ָFי ָ
0ר ַ; ַעת ַ:נְ פ)ת ַה ַBִ +ית ְ;יָד י ְִמינ) וְ י ִ
ְִֶ C/ל ְ; ֶ/נ 6י ְַק ֵ;ֶ #את ְ
ַעס"ְ .וגַ
0ר ָ; ָע ָת ע)לֶה ְִ :מנְ יָ ִמ ְס ָEר "ַ :
ֶה ָחזֶה ֶ )B/וִ י ְַכוֵו ִ:י ָכל ָ:נַ ֵמ ְ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מ ְס ַEר ֵֶ /א ְה ֶי"ה ְ; ִמ6Bי ֶה ִהי" ָ:זֶה )אל" ה"ה יו"ד
ע)לֶה ְ;גִ ַ
0ר ַ; ַעת
6בע)ד ְֶ /
ֲס ִדיְ .
ה"ה(ִ .ו ְי ַכוֵו ְִֶ C/ת ָמ ְתקַ 6ה ִ%ינִ י ַעל י ְֵדי א)ר)ת ַהח ָ
ס6קי ֵא.6B
ֹאמר ְִ E
ַה ַ:נְפ)ת ְ;יָד) ַעל ֶה ָחזֶה י ַ
)האשה תאמר פסוקי אלו ללא עטיפת טלית וללא אחיזה בציציות(.
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ְחס ֶ; ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲ 0Wהרֹ ַהֵֹ :ה
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרWEִ :ינ ָ
ת)כ וְ לֹWא
Hתי ְ; ָ
ָאל ְ; ַקנְ א) ֶאת ִק ְנ ִ
ֲמ ִתי ֵמ ַעל ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ֵה ִ/יב ֶאת ח ָ
יתי
HתWיָ :ל ֵכ ֱאמֹר ִה ְננִי נ ֵֹת ל) ֶאת ְ; ִר ִ
ָאל ְ; ִק ְנ ִ
יתי ֶאת ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ִכ ִִ B
ֲ/ר ִק>ֵא
ע)ל ַַ 8חת א ֶ
6לז ְַרע) ֲ 0Wחרָיו ְ; ִרית ְO :ה>ַת ָ
ָW /ל) :וְ ָהי ְָתה ְ )B
ָאWל:
ֵלWאל ָֹהיו ַוי ְַכ ֵEר ַעל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ס6קי ֵאֵ /ֶ ,6Bה ר"ת )יאהלוההי"( ֶ/ה6א ִח;6ר ֵ/
ֹאמר ִָ /ְ 8עה ְִ E
י ַ
ע)לה יב"קְ ,ל ָמ ֵתק ֱֵ /אל ִֹהי ֶ/ה6א ִדי/ֵ ;ְ ,
הוי"ה וְ ֵ /אלהי" ֶֶ 9
ֲמי:
הוי"ה ֶ/ה6א ַרח ִ

ִח ְלנָ 6ל ְ8ָ 0 :ה ְיהֹוָה
ֲ/ר י ַ
ְי ִהי ַח ְס ְ ָ %יְה)ָה יאהדונהי ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
ֲמ ְִ 8ָ ָ 8מיד י ְִPר6נִיַ :ה ְר ֵאנ6
י ִמ ֶ ִ>-י ַח ְס ְַ ָ %וא ִ
ֲמ ָ
יאהדונהי לֹא ִת ְכ ָלא ַרח ֶ
ֲ ִָ 8ֵ 8לנ :6לֹא ָלנְ 6יהֹוָה לֹא ָלנ:ִ 6י
ֶ/ע ָ
ֶ וְ י ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַח ְסָ %
ֲמ ֶ :ָ 8וְ ֶח ֶסד יְה)ָה ֵמע)לָ ו ְַעד ע)לָ
ְל ְִ /מ ָ ֵ:ָ 8ב)ד ַעל ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
יענִי
ה)ֵ /
ֶי ַעל ַע ְב ִֶ ָ %
ַעל ְירֵHיו וְ ִצ ְד ָקת) ִל ְבנֵי ָבנִיָ :ה ִאירָה ָפנ ָ
ע)ל ַח ְס:)%
ְב ַח ְס ֶַ :ָ %ה ְלל6יָ Jה)דַ 6ליה)ָה יאהדונהי ִ:י ט)ב ִ:י ְל ָ
י
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)ל ַמע ֵ
ֲדי יְה)ָה יאהדונהי ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
יְה)ָה יאהדונהי י ְִגמֹר ַ;ע ִ
ֱסי:6
י ֶיח ָ
ָפ ָ
Hד ְ; ֵצל ְ:נ ֶ
6בנֵי ָ
ָקר ַח ְס ְֱ ָ %אל ִֹהי ְ
0ל ֶ8רֶַ :מה ָ C
י ַעל ְַ Fפת ;)ר ,א) ְ; ֵאר ,א) ַמ ְעיָ ,א) יָ .או מקוה
ֲFה ֵס ֶדר ַה ִַ /ְ 8ל ְ
ַיע ֶ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
לטבילת כלי הנמצא מחו #לבני המרח .#וְק)דֶ י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאל.
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
ת6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְִ :
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲהרֵינִי מ6כָ ַ
BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +
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יסרְ :ל ַק ֵביל ָ%א,
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לאֲב) ֵתינ8ְ 6ר ָ
ָסר .א ֶ
0ר ַ;ע.
ֶ ִמָ%ה ְ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ֵאל ִמָ%ה ַחד ,רַחִ 6מָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
נ)צר ֶח ֶסד
ֱמת ִמ ָ%ה ְִ /ב ָעהֵ .
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמְ ./ורַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
ַ
ָפ ַ/ע
ֲFרָה .ו ֶ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה ע ָ
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
ִמָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .ל ֲאל ִ
יהי רָצ)
יסר :וִ ִ
ַ7ה ִמ ָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסר .וְ נ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ִמָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֲ6/בה
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה ח ָ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ס6קי ַה> ְִר ָמזִ י ָ; ֶה ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ָ ְק ִרי0ת ַה ְִ E
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ְ
יכהַ ,ה ְמ Oכָ6נִי ֶאל ְ/לֹ/
יִ Hמ ָ
נְב ְ
ֲמ6רי ַעל יַד ִ
ֲמיָ ,הא ִ
ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :א6B
ֲמ6רי ַעל ְי ֵדי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ .ְ %וְ ַיע ֶ
ֶע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִאִ 6Bה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת
ִַ6:נְ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
י ַעל
ֲמ ָ
ֶיְ ,ו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .וְ ִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
6ב ִמַ%ת
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מ ַ%ת ַה ֶח ֶסד ְ
י ,וְ ִת ְתנ ֵ
)%ת ָ
ִמ ֶ
יHתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /י ֶַ /פע וְ ֶהHרָה ִמ
ֲמי ָ ִב ְק ִר ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
ָה ַרח ִ
נ)צר ֶח ֶסד) ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י(.
>ִקרָא ֵ
ַה ַָI-ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִי ַה ְ
ֲל ִפי) ,אל" ה"ה יו"ד ה"ה(ָ 6 .בזֶה
יעי ַה>ִ ְקרָא ַלא ָ
ֶאל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
6ב ֵכ
י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר וְ ֵָ /ל ְִ :רצ)נְ ְָ ,
ְ /Oלכ6
ָעי י ְ
ֹאתינ .6וְ כָל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי ר ִ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִ; ְמצ)BOת יְָ .ו ָ
0ל" ֵה"י
י .וְ ַעל ְי ֵדי ֵֵ /
;Oנִ י,
6מל ָ
7Oי ְ
6מנ ִ
ָרי ְ
9Oה ְמבֹר ִ
נִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
י"6ד ֵה"י י ְִת ָ; ְררְ 6ו ַיעֲלָ: 6ל ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֶֹ 7דִ ./ו ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
ְונ ֵ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְל ָגא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
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ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
ָחית ו ְָס ִליק ו ָ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /י ָר וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
67לא ַעד ַט;6רָא:
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִָ /
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
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יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ִ8ק6נָא ע ִ
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֲ/ירָHהֱ 8ֵ 8ִ ) ,א ֶמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
ֵיסר ַמ ִ
ִ8ק6נִי ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְ8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַר ֲח ֵמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
י/י וְ ֶא ָחד ְַ Eע ִמי.
ֲמ ִ
ס6קי ֵאלָ 6כל ֶא ָחד ֵמ ֶהֵ ,מHה ַוח ִ
ֹאמר ְִ E
י ַ

וְר6ח נָכ) ַחִ ;ְ /ֵ%ק ְר ִ;י.
לֵב ָטה)ר ְ;רָא ִלי ֱאל ִֹהי ַ
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ֲFה
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6עלֵינַ 6
וִ ִ
ָדינ): 6נְ נֵה.6
יֵ
)7ד /וי ְַכ:ִ ֵ6י נֵר ה6א ִמ ְס ָEר ְ/ל ָֹ/ה
ֶסת ִל ְפנֵי אֲר) ַה ֶ
י ְַד ִליק נֵר ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ִח6די )יאההויה"ה ,יאהלוההי" ,יאהדונה"י(.
י ִ
ֹאמר
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ַָ 8בה ֵֶ ;ְ /בית ַה ְ:נ ֶ
ֲFה ֶַ /בע ַה ָ7פ)ת ל ֵ
0חר ַָ ְ :יע ֶ
ַ
ס6קי ָ>Hא ְ;כ ַֹח.
6פס6ק ֶא ָחד ִמ ְֵ E
ִמזְ מ)ר ָהב 6לה' ְ;נֵי ֵא ִלי ָ ,)B6:

ִמזְמ)ר ְל ָד ִוד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ;ָ WהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ֹאחזֵ ְ;יָד) ַו ַיעֲמ)ד
י/י ְו ֶא ָחד ֲַ 8ענִ)Cת וְ י ְ
ֲמ ִ
י ִַ7ח ְ;יָד) ֶֶ :ס ִפ ְדי) ֵמHה ַוח ִ
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַמ ֲערָב ְוי ַ
ָח ָ
יֵ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל
א)ת)Cת ו"ה ְ;י ָ
א)ת)Cת י"ה ְ; ִ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ִ
ְ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקהֵ :ְ ,די ִל ְפ)%ת ִ; ְצ ָד ָקה
י ְִFר ֵ
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יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה
ַעס .וִ ִ
ַמה ֶ9אֲנִי ַחָCב ְל ִה ְת ַע>)ת ַ;עֲב6ר עֲ) ַהַ :
6רצ6יָה
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ 6היֶה ח ָ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ/ר אֲנִי ַחָCב
ְמי ַה ַ8עֲנִ)Cת א ֶ
ֵתי ָ:ל י ֵ
ָ/ת ְצ ָד ָקה ז)ִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ַה ְפר ַ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י
ַעס .וְ ַיע ֶ
ְל ִה ְת ַע>)ת ַ;עֲב6ר ִEְ 678גַ עֲ) ַהַ :
ימי
6ב ֵ
ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6ה ַ;עֲב6ר ִ 678עֲ) ַה ַַ :עסִ ,
ֲFה
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ַה ַ8עֲנִ )Cת ַה ְִ Pר ִיכי ְל ִת 67זֶה .וִ ִ
ִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ָדינְ ): 6ננֵה .6ו ִ
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
יֵ
וִיהי נ ַֹע
ָדינ): 6נְ נֵהִ .6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ָדינְ ): 6ננֵה.6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲס ִ8י
ֲ/ר ַ:ע ְ
יתי ָע) זֶה א ֶ
נִס ְַ :ל ִ8י ו ְָע ִִ F
)תי ָ ,וְ ְ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
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6מ ְכלָ
ֲFי O
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
E0יַ .
ְט ְר ְפ ִ8י נ ְַפ ִ/י ְ; ִ
6ב ַ;ָ /ת ו ַ
ְ;ח)ל ְ
יתי
אתי ו ְָעוִ ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
אֲנִ י ֵמע ַ
ָעי וְ ֶאת
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ָ
ב)תיו
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְ
ְאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
ֲמה 6ו ֶ
וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי וִי ַרח ֵ
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֲס ֶדי ָ ַ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִ ֹ:חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי ֲא ֶ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַח ְזרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
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ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
ְעלַיוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמנ ָ
ֹאמר.
ָ י ַ
0חר ְ :
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
/6ל ִֹ/י א) ִת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
אתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ ֹ+
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
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ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
6/ב ֵתינ 6וְ ק) ְר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַל ֲע)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָקה ַלעֲנִ ִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ֶס ִל ְצד ָ
ל)מר ָ:ל ַה ְִ 8ה ִBי ,וית ַהֶ :
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ַ

ִיח ְִ 8פ ִBי.
ְִ 678ל ִמי ֶֹB/א ִה> ַ
0חת ַ8עֲנִ )Cת ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר ,יָצ 6י) ֶא ָחד
ִָ Pר ְי לָצ9ִ /ִ 6י וְ ַ
ָמי ְ; ֶכ ֶס ִל ְצ ָד ָקה ָלעֲנִ ִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיְִ .ל ִפי
ַלי ְָלה וָי) וְ י ְִפ ֶ%ה ְH/ר ַהִ C
ַה ֵ= ֶדר ַהזֶה.
ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה )Pי ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
E0נַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ְ;ח)ל ְ
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ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
ִק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
ֱמת ָע ִFי ָתַ .ו ֲאנ ְ
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;)ל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
יֶ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ֹא8יו.
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ֲחט ָ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)"ִ .א לֹא ִק ֵ;ל
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ַBֵ Eל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,ה ֵרי
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ַ8עֲנִ ית ְ; ְ
וְצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית ָ
זֶה נ ְ
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

וְעד
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ֶי ִמ ְִ /ק ַ
ע)לֲ ,הרֵינִי ְ; ַתעֲנִ ית ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ו)נ)תי ְ
ָבי ָמ ָחרֵ :ְ .די ְל ַכ ֵEר ַעל ָ:ל ָחטא ַֹתי ַע ַ
ְל ֵצאת ַה):כ ִ
ְ ;6פרַט
ע)די וְ ַעד ַהי) ַהזֶהִ .
עתי ְל ָפנֵי ָ ְמ ִ
ְִ /ָ Eָ /
וִיתי ו ֶ
אתי וְ ֶַ /ע ִ
ֶָ /ח ָט ִ
ָחת ְִ 8פ ִילי .וְ ִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַענ)ת א)
ְ; ֵח ֶטא ֵַ ;ִ /ט ְל ִ8י ִמ ְצוַת ַהנ ַ
יתי זֶה ,א6כַל ֶל ֶאכ)ל
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ַ8עֲנִ ִ
לֹא ֶא ְר ֶצה ְֶ /ֶ :א ֵָ Eְ 8
ְאל ֵֹהי
וִיהי רַצ) ִמ ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי ו ֶ
ו ְִל ְ/ת)ת ְללֹא ִ 6/אס6ר ְ:לָלִ .
6/ב ִתי
6ת ַק ֵ;ל ְת ָ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֶי ָ ְ
0ב)תי ִֶ /ת ֵת ִלי ַֹ :ח ְ
ַ
ַ;י.
י ַהר ִ
ֲמ ָ
ְו ַת ֲע ִני ִתי ְו ִת ְר ֵצנִ י ְב ַרח ֶ
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י; ְל ִתי ָע ַלי ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָמ ַחר ָל ְילָה וָי) ְֵ :די
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ֲהרֵי ִק ַ
ֶי
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
יתי ָח6/ב ְ
ְִֶ C/היֶה ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי ְֶ -ִ /ת ַמ ֵעט ְ; ַתענִ ִ
אתי ְֶ +ַ ;ִ /ל ִתי
ֹאתי ֶָ /ח ָט ִ
ַEר ַעל ַחט ַ
ִח)ח ִא ֶ9ה ַלה'ְ ,לכ ֵ
ֵיח נ ַ
ְָ :ק ְר ַ; ר ַ
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ; ָכל י) ,וְ ָהי ִִתי ַק ְר ַק ְפ ָ8א ְָ %לא ָמנַח
ֲFה ֶ/ל ֲהנ ַ
ִמ ְצוַת ע ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְִ 8פ ִBי .וִ ִ
ֲב)תינ,6
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֶי
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
6ב ִָ /ָ 7תי ְוי ְִהיֲה ָח6/ב ְ
ֶַ 8ְ /ק ֵ;ל ְ;רָצ) ְִ 8פ ִָ Bתי ַ
ַ;י
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
יתיִ :ְ ,אִ 6Bה ְקר ְ
ָמי ְֶ -ִ /ת ַמ ֵעט ְ; ַתעֲנִ ִ
ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ַEר ִלי ַעל ֶח ְט ִאי ְֶ +ַ ;ִ /ל ִתי ִמ ְצוַת
6תכ ֵ
זְ; ֲח ָ ַה ָ7ד) /וְ ִת ְמ ַחל וְ ִת ְס ַלח ְ
ִמ ַ
ֲFה ז)
ַמ ִתי ְ; ִב6+ל ִמ ְצוַת ע ֵ
ַ 7Oה ְEגָ ֶEָ /ג ְ
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ;כָל י) ,וִ ית ַ
ֲהנ ַ
ָדינְ ): 6ננָה
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ָחת ְִ 8פ ִBי .וִ ִ
ֶ/ל ֲהנ ַ
ֶי
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲFה יָדֵינְ ): 6ננֵה .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
יְה)ָה יאהדונהי ִ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְEר ָ
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
נִמ ָצא ְל ַק ַמ
ְ; ֵליל ַהִ )Pא י6כַל ְל ִה ֵָ /אר ֵער ו ְַלעֲ)Fת ַה ִ/ֶ 678ל ַה ַלי ְָלה ) ְ
)מר ְק ִרי0ת ְַ /מע
ֵ ִלי )/י ְִֵ%8ַ /ל ל ַ
וְא ָק ֶ/ה ל) וְה)ל ְ
ָ (198ע ִדיִ ,
עמוד 198
יח ַַ 8חת ַה ָ:ר
ד)לה ,וְ ָי ִ> ַ
ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה )נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עמוד ְ (.47ב ַכ ָ6נָה ְ@ ָ
ע)לה ְִ :מנְ יָ ֶא ֶב"
ָא)/תיו ֶא ֶב וִ י ְַכוֵ ְ; ֵ) /יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה(ָ .ה ֶ
ִל ְמר ָ
6ב ְב ִכ.JָC
ֶמע ִ
וְל)מר ִ 678חֲצ)ת ְ;ד ַ
ְוי ְִֵ%8ַ /ל לָקַ 6
ֹאמר זֶה:
ְ;י) ַה )Pי ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנַ ;ִ .6ט ְל ִתי ִמ ְצוַת ְת ִפ ִילי@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָע.
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְצנ 6עֵצ)ת רָע)ת.
6מ ְר ָמה .י ַ
ֶה ֱע ִוינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ְִַ I:בנַ : .6
ְָ /ענ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָעוִ ינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
י
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
)תי ָ ִ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִַ /ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִת ְע ְָ 8ענַ .6
ית
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנְ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ַו ֲאנ ְ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נֹ ֵFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר:
0חר ְ :ָ Kי ַ
ַ

6ר ִחימ6
ִ /6כינְ ֵ8י) Jיאהדונהי( ִ; ְד ִחילְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחיל) 6איההיוהה( ְל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה )יהו"ה(
6ר ִחימְ 6
)יאההויהה( ְ
ֲט0י
ְ;יִח6דָא ְִ /לי ֲהרֵינִי ָ;א ִל ְלמֹד ת)רָה וְ ִס ְתרֵי ת)רָהְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ח ָ
ִיתי
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ;כָל י)ְ ,ו ָהי ִ
ֲFה ֶ/ל ֲהנ ַ
אתי ְ; ִב6+ל ִמ ְצוַת ע ֵ
ֶָ /ח ָט ִ
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יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ַק ְר ַק ְפ ָ8א ְָ %לא ָמנַח ְִ 8פ ִBי .וִ ִ
ֶי ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6
ֲב)תינֲ Cַ /ֶ ,6ע ֶלה ְל ָפנ ָ
א ֵ
ַEר ִלי ַעל
ותכ ֵ
ל)מד ,וְ ִת ְמ ַחל ְו ִת ְס ַלח ְ
ד)/ה ֲֶ /אנִי ֵ
ָת ָ ַה ְָ 7
ְ; ִל6-ד )8ר ְ
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ; ָכל
ֲFה ֶ/ל ֲהנ ַ
ופ ְַ /ע ִ8י ְל ַב ֵ+ל ִמ ְצוַת ע ֵ
ַיד ִתי ָ
ֲטHי ֵֶ /הז ְ
חָ
ָדינ6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ומע ֵ
וִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ָע ֵלינַ 6
י)ִ .
ְ ):ננֵה.6
8ֵ /6י ְָ Eע ִמי ָ:ל
י ְִל ַמד ְַ 8נ" ְ ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע)ת ) ְל ָק ַמ עמוד ְ (575
ֹאמר ֶֶ Eרק זֶה ֶע ֶFר
ָ י ַ
ְ0חר ְ :
ז6טא לקמ עמוד  (.608ו ַ
ְ%0רָא ָ
ַה ְִ 8ה ִBי ,ו ְ
ְָ Eע ִמי.

יע עַ :) WIOה ְWלל6הִ 6ב ְג Wב6ר ָֹתיו
ַה ְלל6יַָ Jה ְWללֵ 6אל ְ; ָק ְדַ )/ה ְWלל6הְ ;ִ 6ר ִק ַ
ֵבל ו ְִכ>) Wר:
Oד Wל)ַ :ה ְWלל6הֵ ;ְ 6ת ַקע )/פָר ַה ְWלל6ה;ְ 6נ ֶ
ַה ְWלל6ה:ְ 6רֹב @ ְ
6מח)ל ַה ְWלל6הִ ;ְ 6מ ִ>י ְו OעגָWבַ :ה ְWלל6הְ 6ב ִצ ְל ְצ ֵלי ַָ /מע
ַה ְWלל6ה;ְ 6תֹ ָ
>ְָ /מה ְַ 8ה ֵBל יַָ Jה ְWללָ 6י:JW
ר6עWהֹ: :ל ַה ָ
ַה ְWלל6הWִ ;ְ 6צ ְל ְצלֵי ְת ָ
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב
ָח ָ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִ Eדי) ֶ/ל ִ9ִ /י ְו ֶא ָחד ֲַ 8ע ִנ)Cת ַו ַיעֲמ)ד י ֵ
ֹאמר:
וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
ֲענֵנִ H 6בינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
ֲFה וְ ַעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
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ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַח ִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר ִ; ַט ְל ִ8י
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
י ,וְ נִ ְסְ :
)ת ָ
6פ ַ>ִ 8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
ַח
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
ֲFי O
ְע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ילי .ו ַ
ִמ ְצוַת ְִ 8פ ִ
ע)די ַעד
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ִ
Oל ָק ִלי,
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ָכי ָהר ִ
ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה
ַרְ ):ו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
ְִ %כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
אתי ְ; ֵלב ִנ ְ;ָ /ר
6ב ִ
ֲמהְ 6ו ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י ַי ְר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
יאהדונהי וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְונ ְִדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ד)/י ֲא ֶ/ר ָEג ְ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
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ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
י)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ְו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִ6-Bד י ַ
ַ

ֲFה
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6ל ַמ ַע ְ/ל ֶֹ/ת ְ/מ)ת ַה ַו ָי"ה ַה ְִ 7
יְ ,
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
/)%י )יהו"ה
6ל ַמ ַע ֵ/מ)ת ) ֶא ֵהֶי"ה ַה ַו ָי"ה ֶא ְהֶי"ה( ֵֶ /ה ְ8מ6רַת
יהו"ה יהו"ה(ְ ,
0ר ַ;ע ְַ Eר ִ)C/ת
6ל ַמ ַע ֶא ָחד וְ ֶע ְִ Fרי ֵ/מ)ת ַה ַו ָי"ה ְֶ ;ְ /ֵC/
ַה ְִ 8פ ִBיְ ,
6ל ַמ ַע ִל6-ד ַהת)רָה ו ְִס ְתרֵי ת)רָה
0ר ָ; ָעה ָ; ִ8י ֶ/ל ַה ְִ 8פ ִBיְ ,
ְ; ְ
אתי ְ; ִב6+ל ִמ ְצוַת
ֲטHי ֶָ /ח ָט ִ
ַEר ִלי ַעל ח ָ
ותכ ֵ
ֶַ Bָ /מ ְד ִתי ְִ 8מ ַחל וְ ִת ְס ַלח ְ
9Oה ְ; ִב6+ל ִמ ְצוָה
ַמ ִתי ַ; ְ7ד ָ
ַ 7Oה ְEגָ ֶEָ /ג ְ
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ;כָל י) ,וִ ית ַ
ֲהנ ַ
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ָ ִָ 8מיד
נִָ /מ ִתיָ .ב ְר ֵכ ַט ֲהרֵ ַרח ֵ
וְר6חי ְו ְ
7Oנ 6נ ְַפ ִ/י ִ
ז) .וִ ית ְ
וְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ָמ ֵל .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ֶ
@ְ
צ6רי
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ִ
ֲלי.
וְג)א ִ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
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6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה.
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
ה)/י ָעה ַה ֶ-ל ְ
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז ִי ְצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָָ Pרה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
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ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ית ַהֶ :
ֲFהֵ ;ְ 6ליל
ֲFה ָליְלָה ָ/לֵ ֶ/ל ִל6-דִ ,א י6כַל ַיע ֵ
ִמחַ #6ל ַ8עֲנִ ית ַה ַנ"ל ַיע ֶ
0חר .וְק)דֵ ַה ִ6-Bד
ֲFהַ ;ְ 6ליְלָה ֵ
מ)צ ֵאי ַה )Pוְ ִא ַלאו ַיע ֵ
ַהצ) ,א) ְ; ָ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
י ַ

ֲט0י
ַEר ַעל ח ָ
ֲהרֵינִי ָ;א ִל ְלמֹד ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ִמ ְ/נָה וְ ִס ְתרֵי ת)רָהְ ,לכ ֵ
ִיתי
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ;כָל י)ְ ,ו ָהי ִ
ֲFה ֶ/ל ֲהנ ַ
אתי ְ; ִב6+ל ִמ ְצוַת ע ֵ
ֶָ /ח ָט ִ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ַק ְר ַק ְפ ָ8א ְָ %לא ָמנַח ְִ 8פ ִBי .וִ ִ
ֶי ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6
ֲב)תינֲ Cַ /ֶ ,6ע ֶלה ְל ָפנ ָ
א ֵ
ל)מד ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ,ו ְִת ְמ ַחל וְ ִת ְסלַח
ד)/ה ֲֶ /אנִי ֵ
ָת ָ ַה ְָ 7
ְ; ִל6-ד )8ר ְ
ָחת
ֲFה ֶ/ל ֲהנ ַ
ופ ְַ /ע ִ8י ְל ַב ֵ+ל ִמ ְצוַת ע ֵ
ַיד ִתי ָ
ֲטHי ֵֶ /הז ְ
ַEר ִלי ַעל ח ָ
ותכ ֵ
ְ
ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינ6
ומע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ָע ֵלינַ 6
ְִ 8פ ִBי ְ;כָל י)ִ .ו ִ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נֵה.6
6מע ֵ
ַ
י ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת ֶ/ל ֵליל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת ) ְל ָק ַמ עמוד  660וְ ַת ְר ָי"ג ִמ ְצ)ת,
נִמ ָצא בזוהר פרשת
ַ;א ) ְ
וְא ְָ %רא ר ָ
)נמצא בספרי הלימוד לליל שבועות( ִ
נִמ ָצא לקמ עמוד
ז6טא ) ְ
וְָ %0רא ָ
נשא ובספרי הלימוד לליל שבועות(ְ ,
ֵאשית ַ; ַה ְק ָָ %מה ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
ז)הר ְ;ר ִ
וְא יֵ /ע)ד זמ ,י ְִל ַמד ַ
ִ ( 608
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִ6-Bד י ַ
ַ

ֲFה
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6ל ַמ ַע ְ/ל ֶֹ/ת ְ/מ)ת ַה ַו ָי"ה ַה ְִ 7
יְ ,
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
/)%י )יהו"ה
6ל ַמ ַע ֵ/מ)ת ) ֶא ֵהֶי"ה ַה ַו ָי"ה ֶא ְהֶי"ה( ֵֶ /ה ְ8מ6רַת
יהו"ה יהו"ה(ְ ,
0ר ַ;ע ְַ Eר ִ)C/ת
6ל ַמ ַע ֶא ָחד וְ ֶע ְִ Fרי ֵ/מ)ת ַה ַו ָי"ה ְֶ ;ְ /ֵC/
ַה ְִ 8פ ִBיְ ,
6ל ַמ ַע ִל6-ד ַה ִ/ְ -נָי)ת וְ ִס ְתרֵי ת)רָה
0ר ָ; ָעה ָ; ִ8י ֶ/ל ַה ְִ 8פ ִBיְ ,
ְ; ְ
ַד ִתי ֵמ ֵעינַי
6ל ַמ ַע ַצ ַער נִ6%ד ֵ/ינָה ְֶ % ִ>/
ֶַ Bָ /מ ְד ִתי ַ; ַBי ְָלה ַהֹIאתְ ,
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ַEר ִלי
ותכ ֵ
ד)/ה ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאתְ 8ִ ,מ ַחל וְ ִת ְסלַח ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
6די ְ;ת)ר ְְ; ִל ִ
7O
ָחת ְִ 8פ ִBי ְ; ָכל י) ,וִ ית ַ
אתי ְ; ִב6+ל ִמ ְצוַת ֲהנ ַ
ֲטHי ֶָ /ח ָט ִ
ַעל ח ָ
ְר6חי
7Oנ 6נ ְַפ ִ/י ו ִ
9Oה ְ; ִב6+ל ִמ ְצוָה ז) .וִ ית ְ
ַמ ִתי ַ; ְ7ד ָ
ַה ְEגָ ֶEָ /ג ְ
ָמ ֵל .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ָ ִָ 8מיד @ ְ
ְונ ְִָ /מ ִתיָ .ב ְר ֵכ ַט ֲהרֵ ַרח ֵ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲלי .וִ ִ
צ6רי וְג)א ִ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ִ
>ִצ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ֲרי ְֶ /
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
יָ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִיֵֹ / /מר
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ ,א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
ע)מד
ֶס ָה ֵ
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכ ִני ֵמ ַ
6ת ָח>ֵנִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
י ְִFר ֵ
י)מ
ָת ָ ָ
:Oי ַל ֲעסֹק ְ;ת)ר ְ
ימי ָה ֶע ְלי) ,וְ ִת ִֵ 8לי ֲאנִי ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ִל ִ
ַמ ִ8י
ָלי ְָלה .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
וַ
ַ 7Oה ְEגָ ַהה6א ְ; ָכל
יתי .וִ ית ַ
ֶי ָע ִִ F
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ְ; ַעיְנִ י ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ֲָCFה.
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
0ר ַ;ע ע) ָלמ)ת א ִ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ַה ְ-ק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
0חר
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ְו ַת ִPי ֵלנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב
ְת ְַ Eִ /
ְִ Eטירָת) ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
י)מי ְו ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPי ֵלנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
וַ
ְה>)רָא )אל"ד( ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי
ב)ד ָ.
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ָ:ל ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה ַנ ַחת ַ
ֶי ו ְַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי
ְו ִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר וְ ִל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
ֲפ ָצה
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ֶי ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ע)ב ִדי ְל ָפנ ָ
ָת ָ ו ְִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ת)ר ֶ
ְל)מ ִדי )8רָה ִל ְָ /מ Jוְ ִל ְברֹר ָ:ל ִניצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְִֶ >/ת ַ ְIEר;ֵ 6י
ו ְ
9Oהְ ,ל ַי ֲחדָא ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלJ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי ְ
ְר6חנ6
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ 6ו ֵ
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ָתֵ Jמ ַע ְפרָא ,ו ְָל ֵתת נ ַ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ְ
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֵבב ֵָ /ל .ו ִ
6לי ְִרHה א)ת) ְ;ל ָ
ְונ ְִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
רְ 6יהֹוָה
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְHמ:
Hמ ו ֵ
ְלע) ָל ֵ
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ֶי י ָ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
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ֶי
ְס)די .אֲנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)יכוי בש "קרע שט"( וְ נ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
>ְ/מ)ת
ע)ל ַה ָ
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גַָ ;ְ J
ֲמי
יע ָע ֵלינ 6א)ר יְָ 6/עה וְ ַרח ִ
ְת ְַ Eִ /
ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס ְו ָ/ל) .ו ַ
:Oי ְִ /ֵ %ני
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת
>ְ/מ)ת נ ְ
ַ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ְו ַר ֲענַ>ִ י ַלע ָ
6בכ ַֹח
ע)ל ַה ָ;אְ .
)Iכי ְל ַחֵCי ָה ָ
וְה ִ
ע)לי ַ
וְאז ְֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ִמ ֶָ ,9
יתינָ: 6ל
6מ ַעל ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
ֱמר ;) " ִה>ֵה
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ֶ>ֶ /א ַ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ ַת ְַ @ִ /
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ֶָ>/ד ְ
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶי
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי וְ ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה>ִ ְקרָא רָHה ַ;עֲ) ָה ְרא6ת.
י8יְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ָע ִִ F
0כז ִָרי ַה ְמ ֵַ;/ר ֵעינֵי
ילנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -לְ ְ H
6פ ֵצנִ י וְ ַה ִֵ P
ְ
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ְת ַ
וָ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
ו ְִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כ ַֹח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
ֶי ַ/וְ ָע ֵתנ .6לֵב
ֲלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hאַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ֶ
ִ;ָ /ר וְ נ ְִדֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְבזֶה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב ָה ֶע ְלי) ֶ%ר ְ
נְ
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנ6
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעי .נְ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
ְרח)ב)ת ַה> ָ
י 0נְ ִEי
Hר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ ִמ ְצ ָחא ְד ִ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִמָ:ל ְֵ /ָ Eעינ .6וְ ָ
0נְEי ְב ֵעינָא ִדז ְֵעיר
Hר ְי ִ
זְעיר 0נ ְִEי וְ ֵעינָא ְד ִ
ַע ִוי ְ; ֶמצַח ֵ
ַר ֲעוָא ְָ %כל ר ָ
80ה ָח ֵפ#
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י וְ ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
0נְEיְ ,
ִ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
ִ; ְת ַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) /ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ִו ִ
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ב6עת ֶ/קֶר.
ִִ 678ל ְַ /
ָבר י ְִת ַע>ֶה
צ6פי ,ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַהָ %
ִ678נ) ְל ִה ְת ַע>)ת ְ/ל ִֹ/י וְ ֶַ /בע י) ְר ִ
ְמי ַהְ )Pל ִפי ֵ= ֶדר זֶה.
י) ֶא ָחד ְוי ְִפ ֶ%ה י ֵ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפ ֵני ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַ9וְא ו ְַל ֶֶ 9קר.
0פנ .6נִ ְְ ;ַ /ענ 6ל ָ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ָסר ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
רַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָָ %בר נ ְֶע ָל
ָכל ָחיָ .
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת
יכֵ /ֶ ֵ6
וְל ְט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)תִ ,ו ַ
י ְִֵ 8ַ 9דל ַל ֶלכֶת ְל ִמ ְקוֶה ִ
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ַָ Pר ְעְ ,)8ו ְֶ :ֵ /יטֹהֲר6
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעת א ִ
ֵאַ 6Bעל ַ %
ֹא8יו.
ַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ַחט ָ
נְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)"ִ .א לֹא ִק ֵ;ל
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
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ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ַBֵ Eל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,ה ֵרי
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ַ8עֲנִ ית ְ; ְ
וְצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית ָ
זֶה נ ְ
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)
אתי
ֲ/ר ָח ָט ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ו ְַעד ְל ֵצאת ַהָ ):כ ִבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
ִמ ְִ /ק ַ
@6לי
6בי ְ; ִג ְל ִ
אתי ָ;;ֵ Jי ְ;גִ ְל@6ל זֶה ֵ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ב6עת ֶ/קֶר א ֶ
ְ; ֵח ְטא ְַ /
ֲכֵ6
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
א6כל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ֲח ִרי .וְ ִא לֹא ַ
אֵ
יהי
ְל ַב ֵ+ל ַה ֲַ 8ענִית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ִ 6/א=6ר ְָ :לל .וִ ִ
6ב ִריא6ת
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְ
ֶי יהוה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י.
6/ב ִתי וְ ַת ֲע ִנ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶי ְ
ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ְוי ְ
ר6סה ִרא)/נָה
ֲFה ִ; ְג ַמר ַה ַ8עֲנִ ית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .ו ְֵכ ַיע ֶ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /ח ֶֹד./
ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ יתַ:/ְִ C/ֶ :ְ ,ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,הע)לֶה ְ; ִג ַ
ְה ַ:ר ,וִ ַ
וַ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
)נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְגד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמל) ַמר ִ 678חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָעלַי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר
ֵ /6ל ָמהְ ,
ָטה ְ@מ6רָה ְ
ֲח ִרי ֲחר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ; ִג ְל ִ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ).
ו ְַעד ע) ָלֵ ,
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ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַ9וְא ו ְַל ֶֶ 9קר.
0פנ .6נִ ְְ ;ַ /ענ 6ל ָ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ָסר ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
רַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
יֵ
יה ְ; ַכ ָ6נָה ,וְ ק ֶֹד
ֲל ֶ
ֵ ע ֵ
יבר ְ
ַ;נ 8ָ 6וִ ָ
ַ"/י וְ ר ֵ
6ת ִפ ִBי ר ִ
יצית ְ
0חר ָ ְ :י ְִל ַ;ִ /צ ִ
ַ
ִַ 8פ ִBי
יצ)Cת ,וְ ֵכ ֶַ /בע נְ ִ/יק)ת ל ְ
0ר ַ;ע ִצ ִ
ֵַ 9ק ֶַ /בע ְנ ִ/יק)ת ְל ְ
ְִֶ C/ל ְ; ְֵ /ינ ְ
יטב ַ; ִ9ינִ י" ֶ/ל ָהרֹא/
ֶ/ל יָדְ .וקֹדֶ ְִֶ C/ל ַ;ִ 8ְ /פ ִBי ֶ/ל רֹא ,/י ְִס ֵַ:8ל ֵה ֵ
ֵַ 9ק ֶַ /בע נְ ִ/יק)ת.
ֵֶ /ה ְִ /ב ָעה ָו ִוי" ,וִ ינ ְ
אשה תמשי כל הסדר ללא ציצית ותפילי.
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִ Eדי) ְ/ל ִֹ/י ְו ֶַ /בע ֲַ 8ע ִנ)Cתְ ,ו ַי ֲעמֹד ָי ֵח ָ
ֹאמר:
וְ י ַ

ד)לה ֲאנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ֲַ 8ענִית ַהֶIה ִ:י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
ָבדִ 6מ ֶ>ִ -יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ָבד ְ :
6כ ַמ ָFא כ ֵ
ֹא/יְ ,
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
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ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
אתי ְב ַמ ֲע ַמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
וְ ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַטַ%קֵ :ְ ,ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ֲד ֵ;ר ָ
6מה א ַֹמרָ ,מה א ַ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני,
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); ,ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי ,וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי ִ:י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד ,וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ִ8י ַל ָ9וְא וְ ַל ֶֶ 9קר ,וְ ַע ָ8ה אֲנִ י ;)/
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִ י ֵמע ַ
ֲFי O
ִמ ַ-ע ַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
וְע ִו ִ
אתי ָ
ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
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6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶ >ָ /פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6פ ַש ְע ִ8י.
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ מ)דֶה אֲנִי ְל ָפנֶי ָ ַעל א ֶ
וְעל ַה ָ:ת6ב לֹא
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב ַ;)8רָה לֹא ִת ְָ 9בעִ /ְ ;ִ 6מי ַל ֶֶ 9קר ַ
6מז)
ַמ ִ8י ִס6Bק ַה ֶַ 9פע ו ְִח6Cת ָ
י ַל ְַ 9ואְ .ו ָגר ְ
ִת ָMא ֶאת ְֵ /יהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָטי
6מ ְָ 9ל ָכל ְEר ֵ
ֲציל6תִ ,
ָטי ָהא ִ
ַה> ְִמ ִָ ְ /מ ָ-ק) ֶע ְלי) ְל ָכל ְEר ֵ
ֲFיְָ ,Jוגַ
ָטי ָהע ִ
6מ ְָ 9ל ָכל ְEר ֵ
ָטי ַהי ְִצירָהִ ,
6מ ְָ 9לכָל ְEר ֵ
ַה ְ; ִריHהִ ,
ֲב ִלי ַה> ְִמ ִָ /כי ִמ ֶEה
ְת ְח ,)8וְ נִ ְס ְַ 8לקְ /ִ 6ב ָעה ה ָ
ַעת ֶע ְלי) ו ַ
ַמ ִ8י ְ;ד ַ
ָEג ְ
ֶע ְלי) .וְ גַ נ ְִס ְַ 8לקְ /ִ 6ב ָעה ְ/מ)ת ַה ַו ָי"ה וְ ְִ /ב ָעה ְ/מ)ת ֶא ְה ֶי"ה
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ָאל ָה ֶע ְלי) ַה ָ7ד) ,/ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פע ֶ/ל
ַה> ְִמ ִָ /כי ִמ ֶEה י ְִFר ֵ
ַמ ִ8י
ְ/לֵֹ /מא)ת וְ ְִ /ב ִעי א)ר)ת ַה> ְִמ ִָ /כי ִמ ָ-ק) ֶע ְלי)ְ .וגַ ָEג ְ
ֲמ ָ9ה ְ@ב6ר)ת ְִ %ת ִרי ִע ְט ִרי ְַ %ד ַעת ֶע ְלי).
ֲס ִדי ַוח ִ
ֲמ ָ9ה ח ָ
ְ; ְָ /ר ֵ/י ַהח ִ
א)ת)Cת ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל .ו ְַע ָ8ה ִה>ְ נִי
0ר ַ;ע ִ
ַמ ִ8י ֵEר6ד ְ; ְ
ַמ ִ8י ֶ@ָ /ר ְ
ְוגַ ָEג ְ
ֶי,
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ָטה @ְ מ6רָה ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ִמ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
80ה
ע)לְ .ו ָ
ֲ)Fת ַעד ָ
יבה @ְ מ6רָה ,וְ לֹא 6/Hב ַלע ָ
א)ת עֲזִ ָ
וְע)זֵב ָ
ָאלְ ,ל ַת ֵֶ 7את
י ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ַָ 8על י ְֵדי ע ָ
ַ;י ַ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
צ6פי ,ו ְָל ֵכ ִה ְ>נִי
ל)/י י) ְר ִ
ִ /6
נ ְַפ ֵ/ינַ ;ְ 6תעֲנִ ית ְל ִה ְת ַע>)ת ְִ /ב ָעה ְ
ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה ַ;עֲב6ר ְִ Eדי) ִמ ְס ַEר ְִ /ב ָעה
י ַח ְכ ֵמי
ֲב ֶד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ ית ֶ/אֲנִ י ַחָCב ְל ִה ְת ַע>)ת:ִ ,י ֵכ י ְִ=ד 6ע ָ
ל)/י י ֵ
ִ /6
ְ
ָאל ִל ְפ)%ת ְ; ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ ית.
י ְִFר ֵ
ֲב)תינ,6
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ב ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְ
6כ ִא6B
צ6פיְ ,
/6ל ִֹ/י י) ְר ִ
ֵיתי ְִ /ב ָעה ְ
ֲֶ 8ַ /ע ֶלה ָע ַלי ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ ;Oלת
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
וְת ְהיֶה ח ָ
ִַ6:נְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הִ ,
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :א6B
ֲ/ר אֲנִי ֵ
ֶי ַה ְָ Pד ָקה ַהֹIאת א ֶ
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ְ
ט6ב ָ ְַ 8ת ֵֶ 7את ָ:ל
80ה ְ; ְ
צ6פי .וְ ָ
ל)/י י) ְר ִ
ִ /6
ֵיתי ְִ /ב ָעה ְ
ִה ְת ַע> ִ
ב6עת
ַמ ִ8י ָ; ֶה ַעל ְַ /
ַ8יְ ,ו ָה ֵאר ָ:ל ַה ֵ9מ)ת ַהֶֹ 7דEָ /ֶ /ג ְ
ֲ/ר ִעִ 6
אֶ
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע ו ְִח6Cת
ר 6ה6א .וְ י ָ
ָכי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶ ַמ ְלכֵי ַה ְ-ל ִ
ֱאל ִֹהי ְ; ֶמל ְ
6ס ִפירָה
ד)/י ְלכָל ְַ Eרצְ 6
6מז) ִמ ָ-ק) ֶע ְלי) ְ;כָל ָהע) ָלמ)ת ַה ְִ 7
ָ
וְעד ס) ַה ֵ= ֶדר ָהרָא6י
ֲFיֵָ ,Jמרֹאַ /
Hציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ֶ/ל ִ
7Oנַ 6ה ִ)>Pר)ת ֶ/ל ְ/לֹ/
ר6ח ,וִ ית ְ
ָל ֶה .וְ י ְִת ְָ Eרדַ 6ה ְִ 7ל)Eת ְ 6רע6ת ַ
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע
ִ/ְ -כ-ָ ;ַ 6ק) ָהרָא6י ָל ֶהְ .וי ָ
ְְ /ב ִעי א)ר)ת וְ י ָ
ֵמא)ת ו ִ
ְִ /ִ ְ /ֵ -ב ָעה א)ר)ת ִמ
ָאלְ .וי ָ
ְו ֶהHרָה ְ@ד) ָלה ִמ ַה ִ;ינָה ְל ִת ְפ ֶארֶת י ְִFר ֵ
ָאל ְל ְִ /ב ָעה ַת ְח)8נ)ת ֶ/ל ַה ְַ -לכ6ת ,וְ יָ6/ב ַעל י ְֵדי ֵכ
ְִ 8פ ֶארֶת י ְִFר ֵ
ִֵ 9קנִי
ַ:ת6ב י ָ
ֵעהִ ;ְ 6ח;6ר ְונִ69ק וְ ָה ָבל .וְ כ ָ
ַחד ְEנֵי ר ֵ
ְָ :ב ִרא)/נָהִ ,אי /י ַ
ֱמת נִ ְפ@ֶָ 6/צ ֶדק
ֱמר ֶח ֶסד ֶוא ֶ
י ִמ ַCיְִ .ו ֶנא ַ
)%ד ָ
ט)בי ֶ
ִמ>ְ ִ/יק)ת ִEיה:ִ 6י ִ
ֱמר
יהְ .ו ֶנא ַ
ָBה ְַ 8ע ֶ%ה ֵכ ֶל ָ
ַחת ָע ְל ָתה נ ִָצ Jוְ ַכָ :
ָ/ק .6וְ ִהיא ְכפ)ר ַ
וְ ָ/ל) נ ָ
ֶָ /מ
6ד ַב /ו ֶ
ָמ ִ/י וְ ִר ְק ָמה סֹלֶת ְ
; //ֵ ְ /6ו ֶ
6מ ְל ֵ
ָכ ֶס ַ
ָהב ו ֶ
ְַ 8ע ִ%י ז ָ
וַ
ל6כהַ .על ֵ :נְ ַקֶ6ה ָל ָ יְה)ָה
ְַ 8צ ְל ִחי ִל ְמ ָ
יפי ִ; ְמאֹד ְמאֹד ו ִ
ִַ 8
ַל ְ ,8ו ִ
Hכ ְ
ל6לי ִמ
ֲביר @ִ ִ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ 6ל ְרא)ת ְמ ֵהרָה ְ; ִת ְפ ֶארֶת Oעְ ,ְָ Iל ַהע ִ
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ע)ל ְ; ַמ ְלכ6ת ַ%ַ /י וְ כָל ְ;נֵי
ָרתְ ,6ל ַת ֵָ 7
ֱל ִילי ָ:ר)ת ִיְ :
ָהHרֶ #וְ ָהא ִ
ל)
ע)ל ֵמי ַעד ְִ 8מ ְ
6ל ְ
ָ; ָFר י ְִק ְראֶ /ְ ;ִ 6מ ָ:ִ ,י ַה ְַ -לכ6ת ְֶ /ל ָ ִהיא ְ
ַ:ת6ב ְ;ת)ר ָ
ְ; ָכב)ד ָ :
ֶ ַעל ָ:ל ָהHרֶ#
ָת ָ ְו ָהיָה יְה)ָה יאהדונהי ְל ֶמל ְ
/6מ) ֶא ָחד ,י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
ַ;ַ )Cהה6א י ְִהיֶה יְה)ָה יאהדונהי ֶא ָחד ְ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ס6קי ֵאל.6
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר | ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
ַחֹEר
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְ C
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
יה
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה :ו ְָע ִָ F
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
Wיה:ִ :י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
ְו ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ ִהְ Wננִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנאְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת
ַ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶַ #ה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה
ַ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWה:
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְראִ 6איְ /לר ֵ
ֹאמר ֵאלַי
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י ַוי ְִעי ֵרנִ י ְִ :אי /א ֶ
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ַוָ C
ֹאJ/
ַ JBOעל ר ָ
ְ JBOוג ָ
ָהב ָ :
יתי וְ ִה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
ָא ִ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר ר ִ
ָמה ָ
ֲ/ר ַעל
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ֶיה ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
יה ָעל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
וִ
ר ָ
ֲליל
ֶס ָצרW;ַ 6ע ִ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶ :
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה יאהדונהי א ָ
ֶיה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַע6-ד ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִָ :ח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
ָלHרְֶ #מז ָ
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ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַו ְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ

שדי

תפוחי

209

ֲָ /בה ָה ֶע ְלי) ָנה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBהָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי א)י
י ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנִ :ְ ;ֶ ,6סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא
נ)ל ְ
נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ
ֲמי ָ ְ
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
6ב ְ
E0י ְָ ,
ֶי ֵמHז ֶ
ְל ָפנ ָ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ֲמי ָ ְָ 8
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
ָצרַת ֵ
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ,6
6ביַד ַזע ֶ
זְבנְ ,6
ֶ0 ,ל ַַ 8ע ֵ
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נ6
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י ְוי ַ
ֶ ְ
ְולֹא ְלאֹר ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז
ֶ וְ ַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
ְ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְל ַה ְמר)ת ַחס ו ָ
0ריֵה
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
Hר ֵחנָ ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
וְעל ְ :
י ְִצרֵנָ 6הרַע ַ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נ6
י)/ב ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
וְכ ְכ ִפיר ֵ
י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
ילה
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
80ה ְ; ְ
ְו ָ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל
ֲלה אֲר6כָה ַ
ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
ְט ֵהר ִל ֵ;נ6
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
ֲ)נ)תינ 6ו ַ
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
ַה ֵ9מ)ת א ֶ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהי6
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה ְ
6בל ָ
ֱמת ְ
ְל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶסת ְו ְי ַכוֵ ֵֶ /ה ְכ ֵנגֶד ְִ /ב ָעה ְס ִפיר)ת ֶח ֶסד,
י ְַד ִליק ְִ /ב ָעה נֵר)ת ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
6מ ְלכ6ת .ית ַה ֶֶ :ס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי
ֶצח ,ה)ד ,יְס)ד ַ
גְ ב6רָהִ ,ת ְפ ֶארֶת ,נ ַ
ימי
יעי ֶַ );/מ ְִ /ל ִ
ת)רה ְ; ַ;ָ /ת ַע ִליָת ְִ /ב ִ
ַעל)ת ְל ֵס ֶפר ָ
ַָ /מיִ ,וְ י ְִַ /תֵ%ל ל ַ
ַה ַָ Eר ָ/ה.
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0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י.
ְִ 678ל ִמי ֶַ /חָCב ֶא ָחד ֵמ ְ
ְה ְד ִרי%ִ ,י
Hמרֲ 6ח ַז"לִ " :מָ /ֶ )Cחרַב ֵ;ית ַה ְִ -ק ַָ 0 ,/%על ִEי ְֶ ;ָ /טלַ 6סנ ֶ
ְ
0חת ֵמ ִמית)ת ֵ;ית ִ%י ,ס)פ) לָמ6ת
0ר ַ;ע ִמית)ת לֹא ָב ְטל .6וְ ַה ְִ -ת ַחֵCב ַ
ְ
6מי
)%ר ַסִ .)8
נ)פל ִמ ַה@ַג א) ַחָCה ְ
יתהִ ,מי ְֶ ִ>/ת ַחֵCב ְס ִקילָה ,א) ֵ
א)תִ Jמ ָ
ְ; ָ
ֲריגָה ,א)
6מי ְֶ ִ>/ת ַחֵCב ה ִ
ָחַ /מ ִ:יִ .)/
נ)פל ִ; ְד ֵל ָקה א) נ ָ
ֵפה ,א) ֵ
ְֶ ִ>/ת ַחֵCב ְFר ָ
ָהר
)ב ַע ַ;> ָ
6מי ְֶ ִ>/ת ַחֵCב ֶחנֶק ,א) ט ֵ
נ ְִמ ָסר ַל ְַ -לכ6ת א) ִל ְס ִטי ָ; ִאי ָע ָליוִ .
ח)ט ִאי ַ; ֲח ָט ִאי ַה ַחִָ Cבי
א) ֵמת ִ; ְסר)נ ְִכי") .כתובות ל (.וְ0פילו ֶַ /ה ְ
ִמית)ת ֵ;ית ִ%יִ -ֵ ,תי ְ; ָ/ל) ַעל ִמ ָָ +תַ ,ה ִ= ָ;ה ִהיא ְֵ :די ֶַ /ה ְ; ִחי ָרה
ָ/י
ִ-נְעֲ 6אנ ִ
יתה ,י ָ
יתה יָמ6ת ְ;ס)פ) ְ;א) ָתִ Jמ ָ
Hד ַה ַחָCב ִמ ָ
ִֵ 9ָ 8מרִ ,כי ִא ָ
ֲבל
Hד ַעל ִמ ָ+ת) ,א ָ
ירהָ .ל ֵכ ֵמת ָה ָ
ִ ;ְ )8ח ָ
ִמ ַה ֵח ְטא ִמ ַַ Eחד ַה ָ-וֶת וְ לֹא ִמ ְ
ָ/י
יתה ְֶ ִ>/ת ַחֵCב ָ; .Jוְ ָל ֵכ ֲאנ ִ
יתי א)ת) ַ; ִָ -
6מ ִמ ִ
ַמ ֲח ִז ִירי א)ת) ְ;גִ ְל@6ל ְ
ֲFה ָעוֶל
וְל ְכא)רָה ְללֹא ַ 6/מע ֵ
ַ;י ֵמ ִתי ְ; ִמית)ת ְמ )>/Oת ְ; ָכל ַה ִ@ ִיליִ ,
רִ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י ְ; ִג ְל@6ל ֶָ /ע ָבר,
יתה ֵמ ְ
Hד ְ; ִמ ָ
ִמ ִ .%ָ Pוְ ִא ִנ ְת ַחֵCב ָ
יתה ְמ ָ>/Oה ,א) ֶָ /ח ָטא ְ;גִ ְל@6ל זֶה
א)תִ Jמ ָ
ְונִ ְגזַר ָע ָליו לָמ6ת ְ;גִ ְל@6ל זֶה ְ; ָ
ִ ;Oלי,
ַ;)תינַ 6ה ְ-ק ָ
יתה7ְ 8ִ ,נ 6ר ֵ
א)תִ Jמ ָ
וְס)פ) ָלבֹא ַ;@ִ ְל@6ל ַה ָ;א וְ לָמ6ת ְ; ָ
ֵיה>ָ וְ כַ
ַEר ַעל ִ%י @ ִ
וְאי ִ 678זֶה ְמכ ֵ
ָצל ִמ ָהעֹנֵֶ ./
ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְל ִה> ֵ
7Oנִ י ְלכָל ֵח ְטא ִ; ְפנֵי ַע ְצמ).
ַה ָ7לַעֶ ,א ָBא ַה ִ678נִ י ַה ְמת ָ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
6בי)
):כ ִביְ ,
י ְַק ֵ;ל ָע ָליו ַ8עֲנִ ית י) ֶא ָחד ֵמ ַע6-ד ַה ַַ 9חר ו ְַעד ֵצאת ַה ָ
ֹאמר
ק)לנ "6א) ִל ְפנֵי ֶַ C/
ִֶ /ל ְפנֵי ַה ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְר ַ:ת " ְַ /מע ֵ
ֹאמר:
ידה ,י ַ
ֲמ ָ
ע)Fה ָ/ל)" ֶ;ְ /ס) ָהע ִ
" ֶ

וְעד
ע)לֲ ,הרֵינִי ְ; ַת ֲע ִנית ְל ָפנֶי ָ ְל ָמ ָחר ֵמ ַע6-ד ַה ַַ 9חר ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ֶי,
0ר ַ;ע ִמית)ת ְל ָפנ ָ
>ִת ַחְַ Cב ִ8י ְ
ָבי ְֵ :די ְל ַת ֵַ 7מה ְֶ /
ֵצאת ַה):כ ִ
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶק ,ו ְִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצה,
ְס ִקי ָלהFְ ,ר ָ
ָקה ְל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ְללֹא 6/
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ְְ /ֶ :
6/ב ִתי
ַ;ל ְָ 8
6תק ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ִֶ 8ֵ 8ִ /לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת ְ
ָע) ְ:לָל .וִ ִ
ְ;רָצ).
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ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
אמר
6ת ִח ָBה יֹ ַ
ֶסת וְ ַי ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְ/נֵי ְ;נֵי Hדְָ ,
ְ;י) ַה ֲַ 8ע ִנית ָיבֹא ְל ֵבית ַה ְ:נ ֶ
וִ6%י:

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַלנFַ ;ְ 6ר
ֲכל)ת אֲס6ר)תH .כ ְ
ַלנַ 6מא ָ
Hכ ְלנFָ ;ָ 6ר ֶ; ָחלָבH .כ ְ
ְ /Hמנַ .6
ַ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנ.6
6ב ַFר ְ; ֵה ָמה ְט ֵמHה;ָ .ג ְ
Hכ ְלנFַ ;ְ 6ר חֲזִ יר ְ
6טרֵפ)תַ .
נ ְֵבל)ת ְ
ַלנ/ֵ 6
ְִ ;ַ %רנ 6ד ִֹפי וְלָָ )/הרָעֶ .ה ֱעוִינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנִ .6חְ B
ַלנ;ְ /ַ 6ת)ת 6מ) ֲע ֵדי ָק ְד ֶָ .ָ /ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר
6ב@ָל6יִ .חְ B
ַָ /מיִ ַ; ֵ= ֶתר ַ
ָע ְסנַ .6ל ְצנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)ת ַעד ֵאי ֵח ֶקרְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
ַרנ.6
ֶַ 9קרָ .סר ְ
ַ9וְא ְול ֶ
0פנ .6נִ ְְ ;ַ /ענ 6ל ָ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ל)צ ְצנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַ
יעה
6כ ִר ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ִFינִ 6ה ְֲ 8ַ /ח ָויָה ְ
ָעוִ ינָ .6ע ַב ְרנַ 6על ְִ :רית)ת ִ
ָערֶבָ .ע ַב ְרנ6
יעה וְ ִה ְֲ 8ַ /ח ָויָה ְֶ :נגֶד ְִ /תי ו ֵ
ִל ְפנֵי ַה ְָ Pל ִמיָ .ע ִFינִ :ְ 6ר ָ
ֲב)דה ָזרָהָ .ע ִFינְ 6מ ָלאכ)ת ָהאֲס6ר)ת ְ; ַ;ָ /ת
ַלנַ ;ְ 6צ ְל ֵמי ע ָ
ְו ִה ְס ְַ :8
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
6בי) ט)בְ /ַ Eָ .ענEָ .6ג ְ
ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִת ְע ְָ 8ענַ .6
רַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
אֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
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ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;אֹנֶס.
ַעת.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְב ִלי ד ַ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;גִ 6Bי ֲערָי)ת.
6ב ִמ ְר ָמה.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַד ַעת ְ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִה ְרה6ר ַהֵBב.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;וִ6%י ֶפה.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;זָד).
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;חֹזֶק יָד.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; Oט ְמ0ת ְָ Fפ ָתיִ.
ֵצר ָהרָע.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;י ֶ
י)ד ִעי.
6בלֹא ְ
י)ד ִעי ְ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ְ
6ב ָכזָב.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַכ ַחְ /
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ָלָ )/הרָע.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַמ ְר ִאית ָה ַעיִ.
6ב ַמ ְר ִ;ית.
ְֶ ְ /
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;נ ֶ
ת)תינ.6
יח ְִ Fפ ֵ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִַ F
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ַ; ֵ= ֶתר.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ֵעי ַניִ רָמ)ת.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִפ ְתח) ֶEה.
ֲדי רַגְ ַליִ ְל ָהרַע.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַצע ֵ
יצת יָד.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְק ִפ ַ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;רָצ).
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְָ /גגָה.
6Fמת יָד.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְת ֶ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִת ְמה) ֵל ָבב.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִFנְ 0ת ִח>ָ.
ָעה.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;ר ְַג ַליִ ְמ ַמהֲר)ת ָלרְ #6לר ָ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְר ִכיל6ת.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִק69י עֹרֶ.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַצָ6אר ָע ָתק.
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יקת ע)ל.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְפ ִר ַ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַע6Iת ֵמ ַצח.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִס67ר ָעיִ.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ;נ ְִטַCת @ָר).
6מ ָ.8
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַמ ָFא ַ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְלְ 8ַ )/ר ִמית.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְכנ ִֵסָCה ֶֹB/א ְל ֵַ /ָ /מיִ.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;יֹ ֲהרָא.
ַעי).
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; Oט ְמ0ת ר ְ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִח6Bל ַה ֵ.9
6מ)רי.
ה)רי ִ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;ז ְִלז6ל ִ
ֲברָה.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;וִע6ד ע ֵ
ה)צ0ת ִ;ָ %ה.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ָ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ִ; ְד ָב ִרי ְ; ֵט ִלי.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ַג ֲאוָה וָב6ז.
ֲח ִרי.
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ;גִ ְל@6ל זֶה ְ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ִב6+י ְָ Fפ ַתיִ.
ֲכי ַלת ִא=6ר.
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ַ;א ִ
/6לֹ/
/6מֹנָה ֵא ָב ִרי ְ
0ר ָ; ִעי ְ
אתיִ וְ ְ
ַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ; ָמ ַ
ִָ /מ ֵתנ6
ר6חנְ 6ונ ְ
@6פנְ 6ונ ְַפ ֵ/נ 6וְ ֵ
ֲמ ָ9ה ִג ִידי ֶ/ל ֵ
ֵמא)ת וְ ִ9ִ /י ַוח ִ
נִָ /מ ֵתנ.6
ְָ /מה ְל ְ
6נ ָ
ְ0ר ָ; ִעי
אתיִ ו ְ
ַמנEְ 6גָ 6מָ ;ְ 6מ ַ
ֶי ֶ@ָ /ר ְ
ו ְַעל ֵח ְטא ֶָ /ח ָטאנְ 6ל ָפנ ָ
ֲח ִרי.
ידי ֶ/ל א ֵ
ֲמ ָ9ה גִ ִ
/6לֵֹ /מא)ת וְ ִ9ִ /י ַוח ִ
/6מֹנָה ֵא ָב ִרי ְ
ְ
נִָ /מ ָת.
6נְָ /מה ְל ְ
נִָ /מ ָת ָ
וְר6ח ְו ְ
ג6פ ְונ ְַפ ָָ /
6ב ָ
ְ
ֲFה.
יה ַעל ִ;6+ל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ֲFה.
ִ8ק ַלע ֵ
יה ַעל ָלאו ַה> ָ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ֲFה.
יה ַעל ָלאו ֵֶ /אי ;) ַמע ֶ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ע)לה.
יה ָ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
יה ַח ָ+את.
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ע)לה וְי)רֵד.
יה ָק ְר ַ; ֶ
ֲל ֶ
ֲט ִאי ֲֶ /א ַנ ְחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ַעל ח ָ
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ַ%אי.
 /Hו ָ
8ָ /Hל6י ְו ָ
יה ָ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
יה ַמ ַ:ת ַמ ְר6%ת.
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
יתה ִ;י ֵדי ַָ /מיִ.
יה ִמ ָ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
יה ִמית)ת ְמ )>/Oת.
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ֲר ִירי.
יה ָ:רֵת ַוע ִ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ְחי ִ; ְל ִ8י
ְצ)מ ַח ו ַ
ד)מ ו ֵ
יה @ִ ְל@6ל ְ; ֵ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ַ;ר.
ַ;ר ְו ַחי ְמד ֵ
ְמד ֵ
ִ=6רי.
יה ָ:ל ִמינֵי י ִ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ָ/י.
יה ָ:ל ִמינֵי ֳענ ִ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ .ס ִקי ָלה.
יה ְ
ֲל ֶ
ַחנַ 6חִָ Cבי ע ֵ
ֲט ִאי ֲֶ /אנ ְ
ַעל ח ָ
ֲFה;ֵ .י ֶ/ֵC/
ֲFה .וְ עַל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ַחנֶקַ .על ִמ ְצ)ת ע ֵ
ֵיפהֶ .הרֶג ו ֶ
ְFר ָ
6בי ֵֶ /אינָ
ֲFה;ֵ .י ֶ@ְ /ל6יִ ָלנֵ .6
6בי ֵֶ /אי ָ; ק 6ע ֵ
ֲFהֵ .
ָ; ק 6ע ֵ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ֲמ ְרנְ 6ל ָפנ ָ
ְ@ל6יִ ָלנֶ .6את ֶ@ְ /ל6יִ ָלנָ :ְ 6בר א ַ
יה .וְ ֶאת ֵֶ /אינָ @ְ ל6יִ לָנֵ 6ה @ְ ל6יִ
ֲל ֶ
)דינְ 6ל ָ ע ֵ
ֲב)תינ 6וְ ה ִ
א ֵ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ:ְ .6מ)
ֶי:ִ .י ַהֹ:ל @ָל6י וְ ָצפ6י ְל ָפנ ָ
ִיד6עי ְל ָפנ ָ
ו ִ
6ל ָבנֵינַ 6עד ע) ָל.
ֱמרַ .ה>ִ ְס ָ8ר)ת ַליהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וְ ַה>ִגְ ל)ת לָנְ 6
ֶ>ֶ /א ַ
ָאל 6מ) ֲחלָ
ס)ל ָח ְלי ְִFר ֵ
80ה ְ
ַלעֲ)Fת ֶאת ָ:ל ְִ %ברֵי ַה)8רָה ַהֹIאת:ִ :י ָ
ֵח:
מ)חל וְס)ל ַ
י ֵאי לָנֶ 6מ ֶל ְ ֵ
6מ ַ; ְל ָע ֶד ָ
ְ/רִ .6
ְל ְִ /ב ֵטי י O
ֹאמר זֹאת ַה ַ; ָ/ָ 7ה:
0חר ַָ ְ :י ֲעמֹד וְ י ַ
ַ

0ר ָ; ִעי ָח ֵסר
0חת ְ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COת:ָ ,ל ַ
ְ -Oל ַק ֵ;ל ָע ַלי ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִ י ָ
ד)/י
יתיְ /ַ Eָ ,ע ִ8י ַ; ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
אתיָ ,ע ִו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
0חתַ ,על ָ:ל א ֶ
ַ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
6בע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי) ִני .וִ ִ
6ב ְ= ִפיר)ת ָ
ַ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
ַמ ִ8י ְ;א)ת י"6ד ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
6פג ְ
אתי ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלִ ,א ָח ָט ִ
ילה ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה
ַה ַו ָי"הְ ,ונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינ ְָ ַה ֶֶ Pדק ְס ִק ָ
ֶח ָ/ב ַמ ְלק6ת ָה ִראִ )/מ
ְהא נ ְ
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
POה
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COת ֵאְ ;ִ 6Bמק) ְס ִקי ָלה .וְ י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ְ
ְת6/ב א)ת ה'
ירַ /6ליִ ,ו ָ
ֶי ְִ :א 6Bנִ ְס ַק ְל ִ8י ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ְל ָפנ ָ
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ֵיה ַיעֲלֶ 6אל
/6נ ֶ
0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ֶאל א)ת וא"ו ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"הְ ,
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י
ִח6דא ְִ /לי .וְ ַיע ֶ
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ְ;י ָ
ִ
ֲFה
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכ .ֵ6וִ ִ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה:6
6מע ֵ
ָדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
יֵ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה,
6פג ְ
אתי ָ
ְו ִא ָח ָט ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵפה ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ֵבית ִ%ינְ ָ ַה ֶPדֶק ְFר ָ
0ר ַ;ע
ֶי ַמ ְלק6ת ַה ֵ9נִ י ִמ ְ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
ֲב)תינְ Cִ /ֶ ,6היֶה נ ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַפ ִ8י ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל
6כ ִאִ 6Bנ ְFר ְ
ֵפהְ ,
ַמ ְלק)COת ֵאְ ;ִ 6Bמק) ְFר ָ
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי,
ירַ /6ליִ ,וְ יָ6/בְ 6וי ְִת ַיחֲדִ 6
ֶָ ;ִ /
ֲלה א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ֶאל א)ת וא"ו ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה,
ְו ַתע ֶ
ֶי ְִ :א6B
ֲלה ְל ָפנ ָ
א)ת)Cת י"ה ,וְ ַיע ֶ
נ6ק ִבי ֶאל ִ
ֵיה י ְַח ָ%ו ַיעֲלַ 6מיִי ְ
/6נ ֶ
ְ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ִַ6:נְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכִ .ֵ6ו ִ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
ַ 6מע ֵ
ַמ ִ8י ְ;א)ת וא"ו ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה
6פג ְ
אתי ְל ָפנֶי ָ ָ
ְו ִא ָח ָט ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ְונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ֶהרֶג ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COת
י/י ִמ ְ
ֶי ַמ ְלק6ת ַה ְִ 9ל ִ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה נ ְ
א ֵ
ירַ /6ליִ,
ֵאְ ;ִ 6Bמק) ֶהרֶגִ :ְ ,אֶ 6Bנ ֱהרַגְ ִ8י ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה ִע א)ת וא"ו ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ,וְ יָ6/ב
ְוי ְִת ַיחֲדִ 6
ָתת לָ Jא)ר
א)ת וא"ו ְל ִה ְת ַח ֵ;ר ִע א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ל ֵ
יהי
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכ .ֵ6וִ ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ַמ ִ7יְ ,ו ַיע ֶ
ָדינ6
6מ ֲע ֵFה י ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ ):ננֵה:6
ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה
6פג ְ
אתי ְל ָפנֶי ָ ָ
ְו ִא ָח ָט ִ
ְונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינְ ָ ַה ֶֶ Pדק ֶחנֶק ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
יעי ִמ
ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה ָח6/ב ְל ָפנֶי ָ ַמ ְלק6ת ָה ְר ִב ִ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COת ֵאְ ;ִ 6Bמק) ֶחנֶקִ :ְ ,אֶ 6Bנ ֱחנ ְַק ִ8י ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל
ְ
ירַ /6ליְִ ,ויָ6/ב א)ת וא"ו ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה ְל ִה ְת ַח ֵ;ר ִע א)ת ה'
ֶָ ;ִ /
6מ ֵלא
א)ת)Cת ְָ %פ6/ט ָ
0חֲר)נָה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה וְ ָהיִ 6ל ְמא)ר)ת ַט"ל ִ
ֶי ְִ :אְ 6ַ :ִ 6Bנ ִ8י
ֲלה ְל ָפנ ָ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COת ֵא ,6Bוְ ַיע ֶ
ְב ַט"ל ֶ;ְ /כָל ֶא ָחד ִמ ְ
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ֲFה
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכ .ֵ6וִ ִ
ִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ָדינְ ): 6ננֵה .6ו ִ
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
יֵ
ָדינ): 6נְ נֵה.6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ל)/י
ַ:הִ /ְ 6
6ב ָכל ַמ ְלק6ת י ֵ
0ר ַ;ע ַמ ְלק)COתְ ,
ָ י ְַל ֶקה א)ת) ַה ְַ -ל ֶקה ְ
0חר ְ :
ַ
ַחֵ ;ָ /עת ֶ/ה6א נִ ְל ֶקה.
ַ%ה ְוי ְִבֶ:ה ְ;ל ַ
ֲמי וְ ַה>ִ ְל ֶקה י ְִתו ֶ
ְת ָ/ע ְEע ִ
וֵ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י וְ זֶה ִס ְדרָ:
ֲFה ִתְ 67
ָ ַיע ֶ
0חר ְ :
ַ
ְעד רַגְ ָליוְ ,וי ְִת ַ=ֶ :ה ְב ַFק ,וְ י ְִקֹ/ר א)ת)
ָדיו ֵמרֹא )/ו ַ
ח)טא ֶאת ְ;ג ָ
י ְִפֹ/ט ַה ֵ
ָסיִ ְֶ ;ִ )B/ל ַבד ,וְ ַי ֲעמֹד
נִמ ָצא ַFק ,י ְִל ַ;ַ /ה ְִ -כנ ַ
וְא לֹא ְ
ַעל @6פ) ְ; ֶח ֶבלִ ,
ֹאמר:
ְוי ַ

ַמ ִ8י ְ;א)ת יו"ד ֶ/ל ְִ /מ ָ
6פג ְ
אתי ְל ָפנֶי ָ ָ
ע)לִ ,א ָח ָט ִ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"הְ ,וגַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ְק ִרי0ת ְַ /מע ַה ְ8ל6יָה ָ; ,Jוְ גַ
נִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינ ְָ ַה ֶPדֶק ְס ִקי ָלה,
ַמ ִ8י ְ;א)ת ֶ Hל" ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"יְ ,ו ְ
ָEג ְ
ֲהרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְס ִקי ָלה.
ְוזֶה ֵס ֶדר ַה ְ= ִקילָה:

יתי,
אתיָ ,עוִ ִ
ֹאמרָ :ח ָט ִ
ח)טא וְ יֶַ:ה ַעל ִל;) ְ; ֶא ֶב ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי ,וְ י ַ
ַי ֲעמֹד ַה ֵ
ְָ /ַ Eע ִ8י.
ֲב ִני ְק ַט>)ת,
0חר ִָ ְ :י@ִַ /איֶ /א ָחד ֵמ ֵאַ 6Bה ְַ 9ניִ וְ יִזְ רֹק ָע ָליו ָ/לֹ /א ָ
ַ
;)רא).
ֵע ֶFה ָל ִאיִ /ֶ /ה ְכ ִעיס ֶאת ְ
א)מר ְ;ק)ל רָָ :ָ :כה י ָ
ֲבר) ַה ֵ9נִ י ֵ
ַוח ֵ
א)י ָלנִ 6מַ )Cה ִ%י ,א)י ָלנִ 6מַ )Cה ֵ
ֹאמר ַה ְכ ָרזָה
)8כ ָחה .וְ זֶה ַה ְַ -כ ִריז י ַ
0חר ָ ְ :ח)זֵר ַה ְַ -כ ִריז
0חר זֶה .וְ ַ
ֲבנִ י ָ;זֶה ַ
זֹאת ָ; ֵעת ֶֶI/ה ז)רֵק ֶאת ָהא ָ
ֲבר) י ְַכ ִריז:
0חר זֶהַ ,וח ֵ
ֲבנִ י ְק ַט>)ת ָ;זֶה ַ
וְז)רֵק ָ/לֹ /א ָ

;)רא) .א)י לָנִ 6מַ )Cה ִ%י ,א)י ָלנ6
ֵע ֶFה ָל ִאיִ /ֶ /ה ְכ ִעיס ֶאת ְ
ָָ :כה י ָ
ֵחה.
ִמַ )Cה)8כ ָ
צ)עק ְ
ח)טא ֵ
ְו ַה ֵ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי :א)י ,א)י ,א)י ,א)י:
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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Hל" ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"י ְ; ֵבית
נִס ַק ְל ִ8י ַעל י ְֵדי א)ת ֶ
ֶי ְִ :אְ 6B
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
נְ
ְת6/ב א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה
ירַ /6ליִ ,ו ָ
ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֵיה ַיעֲלַ 6מיִי
/6נ ֶ
ְת ֲע ֶלה ֶאל א)ת וַא"ו ֶ/ל ַה ַו ָי"הְ ,
ְל ִה ְתע)רֵר ,ו ַ
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ,וְ י ְִת ַיחֲד;ְ 6יִח6דָא ְִ /לי )ה הו יה(,
נ6ק ִבי ֶאל ִ
ְ
ד)/י
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
א)ת)Cת ִרא)/נ)ת ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
ַחד ִ
6תי ֵ
ְו ָת6/ב ְ
י6ד"י )יו"ד ה"י וי"ו
ְָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ִ
ַה ַו ָי"ה ֶא ְהיֶה ֲאדֹנָי )יאא (.ו ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
ֵע .וִ ִ
ֲציל6ת ְו0ל י ְִהי מ)נ ַ
ה"י( ָי ִאיר ִ; ְרצ)נ ְָ ְ;ע) ַל ָהא ִ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נֵה:6
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ֹאמר זֶה:
ֵפה י ַ
ֵכר ַל ְMר ָ
ֲFה ז ֶ
קֹ ֶֹד ֶCַ /ע ֶ

ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל
6פג ְ
ֶי ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלִ ,א ָח ָטא ִתי ְל ָפנ ָ
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה ,וְ גַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ַה ְִ 8פ ִBי ַה ְ8ל6יָה ָבְ ,Jוגַ
ֵפה,
נִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינ ְָ ַה ֶPדֶק ְFר ָ
ַמ ִ8י ְ;א)ת ד' ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"יְ ,ו ְ
ָEג ְ
ֵפה.
ֲהרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְFר ָ
ֵפה:
וְ זֶה ֵס ֶדר ַה ְMר ָ
ַ-ה ִט)Eת ַעד
יפי ַַ 8חת ַה ַFק ַעל ְ; ָFר) ָ :
6מ ִִ +
יקי נֵר ֶ/ל ֲַ /עוָה ַ
ַמ ְד ִל ִ
ָ י ְַכ ִריז ֶא ָחד ֵמ ֶה ְ;ק)ל רָ:
0חר ְ :
ר)אי ֶ/ה6א נִ ְר ָ8ע ,וְ ַ
ִֶ /

;)רא) .א)י לָנִ 6מַ )Cה ִ%י ,א)י ָלנ6
ֵע ֶFה ָל ִאיִ /ֶ /ה ְכ ִעיס ֶאת ְ
ָָ :כה י ָ
ֵחה.
ִמַ )Cה)8כ ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי :א)י ,א)י ,א)י ,א)י:
צ)עק ְ
ח)טא ֵ
וְ ַה ֵ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ְהא
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ירַ /6ליִ ַעל י ְֵדי
ַפ ִ8י ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֶי ְִ :א 6Bנִ ְFר ְ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
נְ
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה
א)ת ד' ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"י ,וְ יָ6/בְ 6וי ְִת ַיחֲדִ 6
ְ;יִח6דָא ְִ /ליְ ,ו ָת6/ב ְו ַת ֲע ֶלה א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ֶאל א)ת ו'
א)ת)Cת ְ/נִ )Cת ֶ/ל
ַחד ָ/לִֹ /
6תי ֵ
ֶ/ל ַה ַו ָי"ה) ,יה הו הו( וְ ָת6/ב ְ
ְָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי
מ)תי ָ ַה ַו ָי"ה ֶא ְהֶי"ה ֲאדֹ ָנ"י) ,ההד (.ו ֵ
ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
י)די וְ ֶ
ְ/ל ָֹ/ה ִ
ע)ל ַה ְ; ִריHה
Hל )יו"ד ה"י וא"ו ה"י( י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ; ַ
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ָדינְ ): 6ננָה
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ֵע :וִ ִ
ְו0ל י ְִהי מ)נ ַ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה:6
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ֹאמר זֶה:
ֵכר ַל ֶהרֶג י ַ
ֲFה ז ֶ
ק ֶֹד ֶCַ /ע ֶ

ַמ ִ8י ְ;א)ת וא"ו ֶ/ל ְִ /מ ָ
6פג ְ
ֶי ָ
אתי ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלִ ,א ָח ָט ִ
ַמ ִ8י
יצית ַה ְ8ל6יָה ָ; ,Jוְ גַ ָEג ְ
ַה ָ@ד)ל הוי"הְ ,וגַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ִצ ִ
ָ;א)ת נ/ֶ "6ל ֲֵ /אדֹ ָנ"יְ ,ו ִנ ְת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינ ְָ ַה ֶPדֶק ֶהרֶגֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל
ָע ַלי ֶהרֶג.
וְ זֶה ֵס ֶדר ַה ֶהרֶג:
יכת ֶ;גֶד
ֲת ַ
יבי א)ת) ַעל ח ִ
ַ /;Oה ַFק א) ַה ְִ -כ ָנ ַסיִ ְל ַבַ ,)%מ ְִ :ִ /
ְ;ע)ד) ְמל ָ
Hד א)
ָא/י ַה ֶ;גֶד ְ/נֵי ְ;נֵי ָ
ְת)פ ִסי ְ;ר ֵ
)Eר ִסי א)ת) ַעל ַה ְַ 7ר ַקע ,ו ְ
ְֶ /
6מ ְכ ִריז ֶא ָחד ֵמ ֶה
ְה)בHהַ ,
ה)ל ָכה ו ָ
ֲבי א)ת) ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי ָ
0ר ָ; ָעה ,וְס)ח ִ
ְ
ְ;ק)ל רָ:

;)רא) .א)י לָנִ 6מַ )Cה ִ%י ,א)י ָלנ6
ֵע ֶFה ָל ִאיִ /ֶ /ה ְכ ִעיס ֶאת ְ
ָָ :כה י ָ
ֵחה.
ִמַ )Cה)8כ ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי :א)י ,א)י ,א)י ,א)י:
צ)עק ְ
ח)טא ֵ
וְ ַה ֵ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ְהא
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶח ָ/ב ְל ָפנֶי ָ ְִ :אֶ 6Bנ ֱהרַגְ ִ8י עַל יְדֵי א)ת נו" ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"י ְ; ֵבית ִ%י
נְ
א)ת)Cת י"ה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה ִע
ירַ /6ליִ ,וְ יָ6/בְ 6וי ְִת ַיחֲדִ 6
ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
א)ת וא"ו ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"הִ ,ל ְהי)ת ָע ָליו ְל ַמ ִ7י ,וְא)ת וא"ו ֶ/ל ַה ַו ָי"ה
י ְִת ַח ֵ;ר ִע א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ַה ַו ָי"ה ָל ֵתת לָ Jא)ר ַמ ִ7י )יהווה(
י ַה ַו ָי"ה
מ)ת ָ
י)C/ת ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
א)ת)Cת ְִ /ל ִ
ַחד ְ/ל ֶֹ/ת ִ
6תי ֵ
ְו ָת6/ב ְ
0ל ִפי )יו"ד ה"א וא"ו ה"א(
ֶא ְהֶי"ה ֲאדֹ ָנ"י) ,וינְ (.ו ֵָ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ְ
ֵע:
ע)ל ַהי ְִצירָה וְ 0ל י ְִהי מ)נ ַ
י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ; ַ
ֹאמר זֶה:
ֵכר ַל ֶחנֶק י ַ
ֲFה ז ֶ
ק ֶֹד ֶCַ /ע ֶ

ַמ ִ8י ְ;א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל
6פג ְ
ֶי ָ
אתי ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלִ ,א ָח ָט ִ
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ַמ ִ8י ָ;א)ת
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ַה ַו ָי"ה ,וְ גַ ִ; ְַ +ל ִ8י ִמ ְצוַת ַה ְִ 8פ ָBה ,וְ גַ ָEג ְ
י"6ד ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"י ְונ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ְ; ִדינ ְָ ַה ֶPדֶק ֶחנֶקֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי
ֶחנֶק.
וְ זֶה ֵס ֶדר ַה ֶחנֶק:
)8פס ְ; ַצד
ָ/י בעדינות ְמ ַעט ִ; ְגר)נ):ָ ,ל ֶא ָחד ֵמ ֶה ֵ
ח)נְ ִקי א)ת) ְ/נֵי ֲאנ ִ
ֶא ָחד .וְ י ְַכ ִריז ֶא ָחד ֵמ ֶה ְ;ק)ל רָ:

;)רא) .א)י לָנִ 6מַ )Cה ִ%י ,א)י ָלנ6
ֵע ֶFה ָל ִאיִ /ֶ /ה ְכ ִעיס ֶאת ְ
ָָ :כה י ָ
ֵחה.
ִמַ )Cה)8כ ָ
0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי :וַי ,וַיַ ,ו ַ ,וי.
וְא)מר ְ
צ)עק ֵ
ח)טא ֵ
וְ ַה ֵ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֶי ְִ :אֶ 6Bנ ֱחנ ְַק ִ8י ַעל י ְֵדי א)ת י"6ד ֶ/ל ֲֵ /אדֹ ָנ"י ְ; ֵבית
ָח6/ב ְל ָפנ ָ
ירַ /6ליִ .וְ ַי ֲע ֶלה א)ת וַא"ו ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"הְ ,ל ִה ְת ַח ֵ;ר
ִ%י ַה@ָד)ל ֶָ ;ִ /
ֵיה
/6נ ֶ
ִע א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"הִ /ֶ ,היא ִא ָ-א ִע ָHBהְ ,
;0אְ .ו ַת ֲע ֶלה וְ ִת ְת ַח ֵ;ר
ַח ָ%ו ַיעֲלֶ 6אל א)ת יו"ד ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה ֶ/ה6א ָ
יְ
ַחד
6תי ֵ
ְת6/ב ְ
ִע ֶָ -ה א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ֵַ /ה ַו ָי"ה )וה והי הוהי( ו ָ
ד)/י ַה ַו ָי"ה
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
א)ת)Cת 0חֲר)נ)ת ֶ/ל ְ/ל ֶֹ/ת ְֶ /
ָ/לִֹ /
ִיהי רָצ) ֶָ 9ֵ /ק ְד ְִ ;ְ ָ /מ6Bי ֵה ִהי" )יו"ד ה"ה
ֶא ְהֶי"ה ֲאדֹ ָנ"י )ההי( .ו ִ
ֵע:
ֲָCFה ,וְ0ל ְי ִהי מ)נ ַ
ע)ל ָהע ִ
ו"ו ה"ה( י ִָאיר ִ; ְרצ)נְ ָ ְ; ַ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י,
6ב ְטלְ 6
ֲ)נ)תינֱ >ֶ /ֶ 6חרַב ֵ;ית ַה ְִ -ק ָָ ,/%
ו ְַע ָ8ה ַ;ע ֵ
ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6מ ַס ְר ִ8י ֶאת ַע ְצ ִמי ְל ַק ֵ;ל
6מ ִסירָה ז) ְֶ ;ַ 7ִ /ל ִ8י ָ
ֶי ַה ַָ ;ָ 7לה ְ
ֶח ָ/ב ְל ָפנ ָ
נְ
ירַ /6ליִ,
0ר ַ;ע ִמית)ת ְִ :אַ 6Bנעֲִ 6Fבי ְ;פ ַֹעל ְ; ֵבית ִ%י ַה@ָד)ל ִ; ָ
ְ
ַמ ִ8י.
6ל ַת ֵָ: 7ל ָהע)לָמ)ת ֶEָ /ג ְ
6פ ַָ /עי ְ
ֲ)נ)תי ְ
ְל ַכ ֵEר ַעל ָ:ל ע ַ
) ְי ֶא ֲא ָה ְה דֹ ) ֶי ָנ ְה ְה ְי(.

ֲFה
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ִו ִ
ָדינ): 6נְ נֵה.6
יֵ
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ֹאמר ָEס6ק זֶה /לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ִ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6ו ִי ְהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(

ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ

)בט"ר צת"ג(

ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ

)חק"ב טנ"ע(

דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ

)יג"ל פז"ק(

י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .

)שק"ו צי"ת(

ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
י ְִהי רָצ) שה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
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ִַ 9די.
ִָ /מת) ; ֵ
ְִ 678ל ִמי ֶ-ֵ +ִ /א נ ְ
)9אל
וְה ֵ
ֵיהַ .
יה וְ ָFר ֶ
ָפי ְ;נ6יִי ַעל ִEי ַמחֲנ)ת ַה ִֵ 9דיַ ,מ ְל ֵכ ֶ
ַ%ע ִ:י ַה ְ7ל ִ
ידי
6מ)סרֵָ ;ִ J
ְ
ֵיהְ ,מ ַט ֵ-א נִ ְָ /מת)
)Eת ֵחי ַה ְָ 7ל ִפי ְל ִמינ ֶ
ֲצ ָת ֶ/ל ְ
ַ;ע ָ
Hמרֲ 6ח ַז"לַ " :ה ָ;א ִל ַ-ֵ +א
ֲמנָא ִל ְצ ָל ,וְה6א ִ; ְכלַל ַמה ְֶ 9
ַה ִֵ 9דיַ ,רח ָ
ָחַ /ה ְַ 7דמ)נִ י:ְ ,מ) ֶַ :ָ /תב ַ;ַֹ Iהר ַה ָ7ד)/
6מ ְס ֵָ 8אב ַעל י ְֵדי ַה> ָ
)Eת ִחי ל)"ִ ,
ְ
נ6חה ְָ :לל .וְ כֵ
וְאי ְלנ ְַפְ )/מ ָ
ֵיה ֵ
נ)פל ֵ;ינ ֶ
0חר מ)ת) ֵ
6ל ַ
)פ' חיי שרה(ְ ,
ֵיה ֶֶ /ח ְל ָק
ֲתיד)ת 6פ) ֲע ֵלי יְ6/ע)ת ְל ִמינ ֵ
6מ@ִ י ֵדי ע ִ
ַה)Eנֶה ְלי ְִ%ע)נִ י ַ
וְה ְִ -ת ַע ְ= ִקי ְ;כ)ס ַמיִ
9Oהַ ,
6קד ָ
ִמ ְִ /ֵ ;ְ /-ֵ 8ַ /די ְ; ַמ ְסוֶה ֶ/ל ָח ְכ ָמה ְ
6מלַח ְ; ָמק)
)9פ ִכי ַמיִ ֶ
ֲFה ִֵ /די ה6א .ו ְֵכ ַה ְ
ו ְִט)Eת ֶֶ /מ ָע ָליו ַ Kמע ֵ
)/פ ִכי ֵמי ; ֶֹF
יקי נֵר)ת ְ; ֵבית ַה ִ=ֵ :א ,א) ְ
Hד א) ְֶ -ַ /ד ִל ִ
ָפל ָָ /
ֶַ >/
;0ד
א)תְ ,מ ֵ
ע)Fה ָ
יהָ ,ה ֶ
וְד)מ ֶ
)%מה ַל ְַ 7ר ַקע ְל ַפֵCס ַה ִֵ 9די:ָ .ל ֵאֵ 6B
ו ְַכ ֶ
ֶפ/
י)תר ט)ב ַל> ֶ
ֲב )%ע)לָ .וְ ֵ
6ביַד ְ/א)ל ִיֹEל ַלא ַ
ֶח ְלק) ָ;ע)לָ ַה ָ;אְ ,
ֵיה>ָ ִמ ִֹEBל ְ; ַצ ֲחנַת ַה ִֵ 9די וְ ִל ְהי)ת ָ/ר6י
ַ=ר ְ;יִ=6רֵי ַ ַ:ה ֶַ 7לע וְ ג ִ
ְל ִה ְתי ֵ
ָפל
ֲבר) ֶַ >/
י)ס" )ד י"ב( ְ; ֵ /ח ֵ
ֲלת ֵ
ָתב ָהרַב " ַנח ַ
6כמ) ֶַ :/
ִע ֶָ -הְ .
9Oה
6בא ְל ַב ֵ8ַ /7חֲנ6נִ י ַעל נ ְַפ .)/וְ כֵ ַה ְר ֵ;ה ְק ִמיע)ת ֵאינָ ִ; ְקד ָ
ֵיהָ ,
ֵ;ינ ֶ
ס)פ ַמרַ ,חס
יה וְ ָ
כ)ת ֵב ֶ
6ב ְ
ימי נִ ְכ ִָ /לי ָ; ֶה ְ
6ת ִמ ִ
ֶא ָBא ְ; ַה ְַ ;ָ /עת ִֵ /דיְ ,
ֲFהְ 6ל ַת ֵEְ 7גָ נ ְַפ)/
י/ה ַמע ֵ
ָח ָ
ְמ ֵהר ,י ִ
ֲ/ר ֵא ֶBה ְ;יָד) י ַ
ילה .וְ ִאי /א ֶ
ְח ִל ָ
וָ
ֲמה6
Hד ֵא ,6Bוְ יָ)/ב ֶאל ה' וִ י ַרח ֵ
ט)ר ֵפי ָ
ידי ְ
ילִ Jמ ְִ BנֹEל ִ; ֵ
6ל ַה ִָ P
Oמ ָל ָלה ְ
ָהא ְ
ְאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
וֶ
והנה רבינו הגדול בספרו "לשו חכמי" א על פי שסדר תקו בנושא
זה ,לא ציי מספר הימי הראוי לפדיו תקו זה ,ו ִמי ָע ָלה ַָ /מיִ וְ ָירַד
ָקה ַלעֲנִ ִCי ְ:כָל
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,ו ְָל ֵכ י ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ִל ְק ַ
ַ /6תיִ ַ8עֲנִ )Cת
שבעי ְ
ִ
ֲ/ר י6כַל ,וְ כדאי ש ַה ְַ -מ ִעיט לֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי)
אֶ
כמני ש ע"ב.
ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
6ב ֵליל
ָביְ ,
ְי ַק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ֶ/ל י) ֶא ָחד ֵמעֲל)ת ַה ַַ 9חר ַעד ֵצאת ַה):כ ִ
ִי /וְ י ְִל ַמד ָ:ל ַה ַBי ְָלה.
ֲבל לֹא י ַ
י6כל ֶל ֱאכֹל ,א ָ
ַה ֲַ 8ע ִנית ַ

222

תפוחי

שדי
ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵא6B
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ְ 7ט ִביל)ת ,וִ ַ
0חר ָ ְ :יֵל ְ
ַ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעת א ִ
ַעל ַ %
ָ י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ְֶ :נגֶד
0חר ְ :
ר6ח) ְונִ ְָ /מת) ִמ ָ:ל ):ח)ת ַה ִחיצ)נִ י .וְ ַ
0חת ִמ ְִ 9ב ַעת
יכ;ְ ֵ6כָל ְט ִבילָה ְ;א)ת ַ
א)ת)Cת צל" צ"ל צ"ל .וִ ַ
ִ 7
ָ י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ִל ְמָ ְֹ /ע ָליו ֵ/
וְ0חר ְ :
א)ת)Cת ְל ִפי ַה ֵ=דֶרַ .
ָה ִ
ֱמר ָ; ֶה " ַל ִֵ 9די לֹא
>ִס ֵַB8ק ֵמ ָע ָליו ְְִ >/ֶ :ק ַ/ר ַ; ִֵ 9די>ֶ /ֶ ,א ַ
ֱל)ְ /ֶ "J
"א ַ
6ב ַס ְ ַהֹ:ל י ְִהיְ 21 6ט ִביל)ת ְִ :מנְ יַ ֵ /אהי"ה.
ֱאל ַֹ) "Jפ' האזינו(ְ .
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
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ְוזֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ע)לֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ַ8עֲנִ ית י ִָחיד ְל ָמ ָחר
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ֲ/ר
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי א ֶ
ָבי:ְ ,דֵי ֵֶ C/
ֵמעֲל)ת ַה ַַ 9חר ַעד ֵצאת ַה):כ ִ
ַEר
נִיח)ח ִא ֶ9ה ַלה'ְ ,לכ ֵ
ַ
ֵיח
POה ְָ :ק ְר ָ; ר ַ
6מר ֶ
יתי ָח6/ב ְ
ִמ ְת ַמ ֵעט ְ; ַתעֲנִ ִ
6ב ְפרָט
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהִ ,
6פ ְַ /ע ִ8י ֵמ ִ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַב ִ8י
ֱמ)רי וְ ַה ְקרָב)ת ִֶ /ה ְקר ְ
אתי ַ;עֲ) ְַ %ר ֵכי ָהא ִ
ַ;עֲב6ר ֵח ְטא ֶָ /ח ָט ִ
ר6טה
ַל ִחיצ) ִני .ו ְִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצהֶ /ֶ :ְ ,א ֵָ Eְ 8
וְל ְ)8/ת ְללֹא ִ 6/א=6ר
ִל ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ַ8עֲנִ ית זֶה ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ִ
ֲב)תינַ 8ְ /ֶ ,6ק ֵ;ל ְ;רָצ)
ֶי ה' ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְ:לָל .וִ ִ
ֶי ִמע6ט
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְהא ָח6/ב ִ
6ב ִָ /ָ 7תי זֹאתֵ C/ֶ ,
ְִ 8פ ִָ Bתי ַ
ַב ִ8יו ַעל ִמז ְַ; ֲח ָ
ִיתי ְל ָמ ָחרִ :ְ ,אִ 6Bה ְקר ְ
ָמי ְֶ -ִ /ת ַמ ֵעט ְ; ַת ֲענ ִ
ֶח ְל ִ;י ְוד ִ
ָמי ,וְ ֵאָ /ח ִמימ6ת Oח ְל ַ/ת
ַה ָ7ד) ./וְ י ְִהיֶה ַה ֵחלֶק ַה ְִ -ת ַמ ֵעט ֵמ ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ַEרָה ִל ְמחֹל וְ ִל ְסל ַֹח
יתיִ ,מזְ;ַח ָ :
ֵיח ָהע)לֶה ִמ ִEי ְ; ַתעֲנִ ִ
@6פי ,וְ ָהר ַ
ִ
)דה ָזרָה
ָ עֲב ָ
וְסר ְ
ֱמ)רי ֶ
אתי ַ;עֲ) ְַ %ר ֵכי ָהא ִ
ֲט ִאי ֶָ /ח ָט ִ
ַEר ח ָ
6לכ ֵ
ְ
ֶי
ַחיצ)נִי וְ ַל ִֵ 9די .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ְו ַה ְק ָטר)ת ל ִ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה ִ
ֵ/ב
י ,/וְ י ֵ
ָהר ֶֹB/א ִל ַ
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ָָ /עה ִל ְפנֵי ִֶָ C/איר ַה ֶֶ 9מִ ,/יֵ I
ִמ ְִ 9ק ַ
6די ק ֶֹד ./וְ יָכ)ל ֶל ֱאכֹל ַעד ְָ /ע ַתיִי ִל ְפנֵי ֶ/י ִָאירָ:ל ַה ַBי ְָלה ִל ְלמֹד ִל ֵ
ֲר6חה
ֲבל Hס6ר ֶל ֱאכֹל א ָ
ִ /6תָCה ַק ָBה ,א ָ
ַה ֶֶ /מָ %ְ /ב ִרי ַק ִBי ְ:ע6ג)תEֵ ,ר)ת ְ
יפי.
ֲר ִ
6מ ְָ /קא)ת ח ִ
א) ִל ְ)8/ת ַייִ ַ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ְַ Bילָה י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
וְלנְ ֹ%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
6ב ִס ְתרֵי ת)רָהִ ,
מ6כ ִל ְלמֹד ַ; ִ/ְ -נָה ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י ָ
י ְִFר ֵ
ָ עֲב) ָדה ָזרָה
אתי ַ;עֲ) ֶסר ְ
ֲט ִאי ֶָ /ח ָט ִ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאתְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ח ָ
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ַב ִ8י ְל ִֵ /ֵ /די וְר6ח)ת רָע)ת .וִ ִ
ָבה ִֶ /ה ְקר ְ
ְו ַה ְקר ָ
6די זֶהֶי ִל ִ
ֲלה ְלרָצ) ְל ָפנ ָ
ֲב)תינCַ /ֶ ,6ע ֶ
ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַEר ִלי
6תכ ֵ
וְצ ַער נִ 6%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ְִת ְמחֹל ו ְִת ְס ַלח ְ
ד)/ה ַ
ָת ָ ַה ְָ 7
ְ;ת)ר ְ
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ֶי
יתי וְ ְֶ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ע ַ
ַעל ַחַ +
ֶי ְיהֹוָה
וְעד ַהַ )CהֶIה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ע)די ַ
ֵמ ִ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
0ד ָרא
ֹאמר ִמ ְ/נָי)ת ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  (660וְ ְ
י ַ
ֹאמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת
ז6טא נמצא לקמ עמוד ִ 608א נִ ְH/ר זְ ַמ ,י ַ
ָ
ֹאמר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ְו ִ 678חֲצ)ת ְַ ִ>:ד ַEס ְל ֵעיל עמוד .60
ַה ַַ 9חר .י ַ
ֲלכ)ת ְ;רָכ)תְ ,ו ִא ֶא ְפ ָ/ר @ַ
ֲלכ)ת ַ;ָ /תְ ,וה ָ
ִא ָ9ה ַעד חֲצ)ת ָל ְילָה ְִ 8ל ַמד ה ָ
ר6תה ִל ְלמ)ד
הֲלָכ)ת ֶ/ל ִדינֵי ִנדָה וְ ָט ֳה ַרת ַה ִָ Eָ /ְ -חה .וְ ִא ֵאי ֵ; ֶא ְפ ָָ /
0חר חֲצ)ת ָל ְי ָלה
ק)דַ /מה ֶש ִָ J;ָ Bח ֵפ .#וְ ָ
6די ֶהֲלָכ)ת ֵאְ 8ִ ,6Bל ַמד ִל ֵ
אמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
תֹ ַ
ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַַ 9חר י ַ
ְל ַ

ְחרֵדְ .ו ִא ַחס ְו ָ/ל)
ב/ת ָEנִ י ָירֵא ו ָ
ע)לִ ,ה>ֵה ֲאנִי ָ;א ְ; ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
נ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶPדֶק ַעל ַחַ +
;Oי:
ַה ְמר ִ
ַד ִ8י
>ִצ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ְַ Bי ָלה ַהֶIה ְונָד ְ
ֲרי ְֶ /
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֶי ֵֶ C/
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָאי
יחא ְדלָא נ ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא ְִ Eק ָ
וְת ְַ ִ@/
ֵ/נָה ֵמ ֵעינַיַ ,
ָאל"ְ ,ו ִת ְקרַע
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ ,א ַ
ימי ָה ֶע ְלי),
ע)מד ִל ִ
ֶס ָה ֵ
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכנִי ֵמ ַ
6ת ָח ֵ>נִי ְ
ר ַֹע @ְ זַר ִ%י ִניְ ,
י)מ ָו ַל ְי ָלה .וְ י ְִהיֶה
ָת ָ ָ
:Oי ַל ֲעסֹק ְ;ת)ר ְ
ְו ִת ִֵ 8לי ֲא ִני ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ַמ ִ8י ְ; ַע ְי ִני ִע ִָ Bאי,
ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
ַ 7Oה ְEגָ ַהה6א ְ; ָכל ַה ְ-ק)מ)ת
יתיִ .וית ַ
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינֶי ָ ָע ִִ F
ַוא ֶ
ילנִי
ֲָCFה .וְ ַת ִֵ P
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ע)למ)ת א ִ
0ר ַ;ע ָ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ֶEָ /ג ְ
0חר ְִ Eטירָת)
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי)
ְת ְַ Eִ /
ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
ְה>)רָא )אל"ד(
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ו ַ
י)מי וְ ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ילנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
ְל ַה ִֵ P
ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי ָ:ל @ְ זֵר)ת ָק)/ת
ֶ .ו ְִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב)ד ָ
ַחת ַ
ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ָת ָ
ֶי וְ ַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי ת)ר ֶ
ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר וְ ִל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
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וְל)מ ִדי )8רָה
ֲפ ָצה ְ
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ע)ב ִדי ְל ָפנֶי ָ ְ; ֵלב ֵָ /ל ְ
ו ְִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ִל ְָ /מ Jו ְִל ְברֹר ָ:ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְֶ ִ>/ת ְַIEר;ֵ 6י ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי
ָתJ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ֲדא ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלְ J
9Oהְ ,ל ַיח ָ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ְ
נִָ /מ ֵתנ6
וְר6חנְ 6ו ְ
ֵ
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ6
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ֵמ ַע ְפרָא ,ו ְָל ֵתת נ ַ
יהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
6לי ְִרHה א)ת) ְ; ֵל ָבב ֵָ /ל .וִ ִ
ְל ָע ְבד) ְ
ע)ל
רְ 6יהֹוָה ְל ָ
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ַ
וְHמ:
Hמ ֵ
ֵ
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ י ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעי ַני ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ֶי
ְס)די .אֲנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)יכוי בש "קרע שט"( וְ נ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
>ְ/מ)ת
ע)ל ַה ָ
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גַָ ;ְ J
ֲמי
יע ָע ֵלינ 6א)ר יְָ 6/עה וְ ַרח ִ
ְת ְַ Eִ /
ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס ְו ָ/ל) .ו ַ
:Oי ְִ /ֵ %ני
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת
>ְ/מ)ת נ ְ
ַ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ְו ַר ֲענַ>ִ י ַלע ָ
6בכ ַֹח
ע)ל ַה ָ;אְ .
)Iכי ְל ַחֵCי ָה ָ
וְה ִ
ע)לי ַ
וְאז ְֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ִמ ֶָ ,9
יתינָ: 6ל
6מ ַעל ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
ֱמר ;) " ִה>ֵה
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ֶ>ֶ /א ַ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ ַת ְַ @ִ /
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ֶָ>/ד ְ
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶי
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי וְ ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה>ִ ְקרָא רָHה ַ;עֲ) ָה ְרא6ת.
י8יְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ָע ִִ F
0כז ִָרי ַה ְמ ֵַ;/ר ֵעינֵי
ְ H
ילנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִ י וְ ַה ִֵ P
ְ
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ְת ַ
וָ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
ו ְִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
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ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כֹ ַח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
ֶי ַ/וְ ָע ֵתנ .6לֵב
ֲלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hאַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ֶ
ִ;ָ /ר וְ נ ְִדֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְבזֶה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב ָה ֶע ְלי) ֶ%ר ְ
נְ
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנ6
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעי .נְ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
ְרח)ב)ת ַה> ָ
י 0נְ ִEי
Hר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ ִמ ְצ ָחא ְד ִ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִמָ:ל ְֵ /ָ Eעינ .6וְ ָ
0נְEי ְב ֵעינָא ִדז ְֵעיר
Hר ְי ִ
זְעיר 0נ ְִEי וְ ֵעינָא ְד ִ
ַעוִ י ְ; ֶמצַח ֵ
ַר ֲעוָא ְָ %כל ר ָ
80ה ָח ֵפ#
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י וְ ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
0נְEיְ ,
ִ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
ִ; ְת ַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ָנ6ח ְמ ַעטְ ,ו ַ
ֲרית י ַ
ילת ַ/ח ִ
0חר ְִ 8פ ַ
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָח ֵרט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
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ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֹאמר:
וְל ְפנֵי ֵכ י ַ
ֹאמר ָ:ל ֵס ֶפר " ְָ %ב ִרי" ִ
י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ִ -Oל ְקרֹא ָ:ל ֵס ֶפר " ְָ %ב ִרי" ַה>ִ ְקרָא " ִמ ְ/נֵה
6מז ָ
ָאלִ ,הנְ נִי מ6כָ ְ
י ְִFר ֵ
6בזְכ6ת
;Oיִ .
ֹאתי ַה ְמר ִ
ֲ/ר ִא ַ; ְד ִ8י ְ; ַחַ +
ת)רָה" ְֵ :די ְל ָה ִ/יב ַה ֶֶ Pל א ֶ
6ט ָע ָמיו
)Cתיו ְ
ְא)ת ָ
ב)תיו ו ִ
ס6קיו וְ ֵת ָ
6פ ָ
)Cתיו ְ
ָָ /
6פר ִ
ֵס ֶפר " ִמ ְ/נֵה ת)רָה" ָ
6Bפי ֵתב)ת ִ; ְכלָל
6מ ִח ֵ
ָא/י ֵתב)ת וְס) ֵפי ֵתב)ת ֵ
)Cצ ִאי ֵמר ֵ
)%Oתיו ַה ְ
ְ 6נק ָ
י6די" )אל" ה"י יו"ד
6בזְכ6ת ֵַ /ה@ָד)ל ֶא ְה ֶי"ה ְ; ִמH6Bיו ְ; ִ
6פרָטִ ,
ְ
6ב ֵה ִהי" )אל" ה"ה יו"ד ה"ה(
ֲל ִפי" )אל" ה"א יו"ד ה"א( ְ
6בא ְ
ה"י( ַ
וִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ)ִ .
ל)מ ָ ֵ
:Oת ְֶ /
6פרָֹ Fע ַלי ס ַ
ָ/ִ 8יב ִצ ִBי ְ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נֵה.6
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ָאל"
ֹאמר ָ:ל ַה ֵ= ֶפרַ ,עד " ְל ֵעינֵי ָ:ל י ְִFר ֵ
ְוי ְַת ִחיל ֵמ" ֵא ֶBה ַה ְָ %ב ִרי" וי ַ
6מ ַסְִ Cמי ְ;נַ ;ְ "6כ ָ6נָה
ס6קי ֵאַ 6Bה ְַ -ת ִח ִילי ְ;נְ "6
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
ד)לה:
@ְ ָ

ֲל6צי
ַחנַ 6נ ֲעבֹר ח ִ
ְה6בא ֶאל ַהֵֹ :ה :נ ְ
ַעת ִ:י ִת ְהיֶה ְ;Hדָ ו ָ
ֶנגַע ָצר ַ
ָתנֵ 6מ ֵע ֶבר ַלְַ Cר ֵ :%נ ִָביא
ֲחַIת ַנחֲל ֵ
ָע ְו ִא ָ8נ 6א O
ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֶארֶ:ְ #נ ַ
ָהר
י ֵא ָליו ִָ /ְ 8מע :6נ ָ
0חי ָ ָ:מֹ ִני י ִָקי ְל ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ְִ 7ר ְ; ָ ֵמ ֶ
ֲב)ת ָע ָFה
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ִֹהי ְקד)ִ /מ ְ:ְ /נֵי ֶע ְלי)ֶ :נגֶד א ָ
ְָ Eלגָיו י ַ
ית ַכֹPא ַע ֶ;ְ ָ -יַד מ ֶֹ/ה ְוֲ 0הרֹ:
ָח ָ
ֶפ ֶלא ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְֵ Fדה צ ַֹע :נ ִ
ח)פָ: Fל
נִַ /מת Hדָ ֵ
ֲה ִלי ו ְִק>ָמ) :נֵר ְיהֹוָה ְ
ָבי מֹר א ָ
נ ְַפ ִ8י ִמ ְִ :/
ת)תי ְִ ַָB:ה ְַ %בְ /ו ָחלָב ַַ 8חת ְל)/נ ְֵ
ַח ְדרֵי ָב ֶט :נ ֶֹפת ְִֹ +8פנָה ְִ Fפ ַ
6מ ֶארֶ%ִ Fְ :ַ #י ֵצאִ 6ו ְהי6
ֶ ;ָ )8בל ֵ
ֵיח ְל ָבנ) :נOדִ 6מ ְ
ֵיח ְַ Fלמ ַֹתי ְִ ְ:ר ַ
ְור ַ
ֲב ִני
אלי ָ;א ָ
6מ ְִ Fמ ִ
68די ִל ְפנֵי צֹא :נ ְֵֹ /קי ֶק ֶ/ת ַמי ְִמי ִני ַ
ְַ :ע ִ
ֶי ה' ֱאל ֵֹהינ6
ָמ :י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲחי ָ/א6ל ִמ ִ; ְני ִ
6ב ִח ִPי ַ; ָ/ֶ 7ת ֵמא ֵ
ַ
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6לכָל ְ;נֵי
ֲמי ָע ֵלינְ 6ו ַת ִPי ֵלנ 6לָנְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6ת ַמֵBא ַרח ִ
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֵצר ָהרָע
יח י ֶ
6מ ָ:ל ִמינֵי ִ ,69:וְ ַת ְב ִר ַ
ָאל ֵמ ַעיִ ָהרָע ִ
6לכָל י ְִFר ֵ
יתינְ 6
ֵב ֵ
ֲב)תינְ -ִ ;ַ 6ד ָ;ר ,וְ ִה ְַ Pל ָ8
י ַעל א ֵ
ָפ ָ
ַ:ְ 8ָ Fנ ֶ
6כ ֵEָ /ֶ /ר ְ
ְו ַה ָָ Fט ִמ ְֶ 6>-
ֲמי ָ
י ָע ֵלינַ ;ְ 6רח ֶ
ָפ ָ
ָ/עְ 8ִ :ֵ ,פרֹ:ְ Fנ ֶ
י/א ְִ %ב ְל ָע ָהר ָ
ֵמ ֵעינָא ִ; ָ
Hמ
ד)/י ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
נְהגָה ִ; ְֶ /
ְה ָ
=Oי ְ; ִמ ְכ ֶסה ו ַ
ַ;י ,וְ נִ ְהיֶה ְמכ ִ
ָהר ִ
ָעד:
ֶצח ֶס ָלה ו ֶ
נַ
6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
ַ /6תיִ ַ8עֲנִ )Cת ְו ַי ֲעמֹד י ֵ
שבעי ְ
ִ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְל ָפח)ת ְִ Eדי)
ֹאמר:
ַמ ֲערָב וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ ;/
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ַב ִ8י ָל ֶה אֲנִי א)
0ל ִ8י ַ; ִֵ 9די וְ ִה ְקר ְ
ֲ/ר ְָ /
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
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ַח
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִי ֵמע ַ
ֲFי O
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ֲב6ריַ .
0חר ע ִ
ֵ
ע)די ַעד
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ִ
Oל ָק ִלי,
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי ְו ֶאת ְ
ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה
ַרְ ):ו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
ְִ %כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
אתי ְ;לֵב ִנ ְ;ָ /ר וְ נִ ְדֶ:ה
6ב ִ
ל)חָ .
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
וִי ַרח ֵ
6ל ַב ִֵ /7מ ְָ -
ֲמי ָ ְ
וְל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ְל ִה ְתנ ֵ
6/טה
ימינְ ָ ְָ E
80ה וִ ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ְמ ִחילָה ְ
ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
6מ Oק ָ;ל ְ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר וְל ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
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ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;י ָ
ְ
ַEר ַעל ֵח ְטא
וְס ְתרֵי ת)רָהֵ :ְ ,די ְלכ ֵ
ת6בי ִ
6כ ִ
יאי ְ
מָ 6כ ִל ְלמֹד )8רָה נְ ִב ִ
ַחיצ)נִי ו ְַל ִֵ 9די,
מ)רי ְו ַה ְק ָטר)ת ל ִ
ֲב)דה ָזרָה וְ ַד ְר ֵכי ָה ֱא ִ
ָ ע ָ
עֲ) ֶסר ְ
יהי רָצ)
6ב ְרצ) ִני :וִ ִ
6/תי ִ
ֲב6רי ִ; ְר ִ
ֲח ִרי ַ;ע ִ
יתי ְו ֶָ /ע 6Fא ֵ
ֶָ /ע ִִ F
6די6ברָצ) ִל ִ
ֲמי ְ
ֲב)תינַ 8ְ /ֶ ,6ק ֵ;ל ְ; ַרח ִ
ֶי ה' ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
ד)/ה ,וְ ַתע ֶ
ָת ָ ַה ְָ 7
ֲ/ר ֶא ְל ַמד ַה;ְ )Cת)ר ְ
אֶ
אתי
ֲ/ר ָח ָט ִ
ַEר ִלי ַעל א ֶ
6תכ ֵ
י ,ו ְִת ְמ ַחל וְ ִת ְסלַח ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6ל ַמ ַע ַרח ֶ
ְ
ֱמ)רי ,וְ ַה ְק ָטר)ת ַל ִחיצ) ִני
ַר ֵכי ָהא ִ
ֲב)דה ָזרָה וְ ד ְ
ָ ע ָ
ֶי ַ;עֲ) ֶסר ְ
ְל ָפנ ָ
6/תי ,וְ ַת ִPיל
6ב ְר ִ
ֲב6רי ִ; ְרצ)נִי ִ
ֲח ִרי ע ִ
ְָ /ע 6Fא ֵ
יתי ו ֶ
ו ְַל ִֵ 9דיָ /ֶ ,ע ִִ F
6בע) ָל ַה ָ;א,
ע)ל ַהֶIה ָ
ָ/י ָ; ָ
6מָ:ל ִמינֵי ֳענ ִ
ִ=6רי ִ
א)תי ִמ ָ:ל ִמינֵי י ִ
ִ
ֶי ה'
EOר .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
אתי ְ8כ ַ
ְח ִָ +
ְויָס6ר עֲ)נִי ו ַ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
ְאל ָ:ל ְ;נֵי
ַ;ר ֶאל ֲ 0Wהרֹ וְ ֶאל ָ;נָיו ו ֶ
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרֵ % :
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה לֵאמֹWרִ :איִ /אי/
ָבר א ֶ
יה זֶה ַהָ %
וְַ Hמ ְר ֲָ 8א ֵל ֶ
ָאל W
י ְִFר ֵ
ֲ/ר
ֲ/ר י ְִַ /חט )/ר א) ֶכ ֶFב א) ֵעז ַ; ֲַ W-Wחנֶה א) א ֶ
ָאל א ֶ
ִמ ֵ;ית י ְִFר ֵ
ֱביא) ְל ַה ְק ִריב
מ)עד לֹא ה ִ
ְאל ֶַ Eתח א ֶֹהל ֵ
ֲַ W-Wח ֶנWה :ו ֶ
י ְִָ /חט ִמח #6ל ַ
ָ
ָק ְר ָ; ַלWיהֹוָה ִל ְפנֵי ִמ ְ :ַ /יְה)ָה ֵָ %י ָWח ֵ/ב ָל ִאיַ /הה6א ָ/ָ %פ ְ
ָאל ֶאת
ֲ/ר י ִָביא;ְ 6נֵי י ְִFר ֵ
ְונ ְִכרַת ָה ִאיַ /הה6א ִמ ֶ7רֶב ַע ְ :)-Wל ַמ ַע א ֶ
יא לַWיהֹוָה ֶאל ֶַ Eתח
ֱב O
ֲ/ר ֵה זֹ ְWב ִחי עַל ְEנֵי ַה ָMדֶה ֶוWה ִ
יה א ֶ
ז ְִב ֵח ֶ
א)ת :Wוְ ָזרַק ַהֵֹ :ה
ָמי ַלWיה)ָה ָ
מ)עד ֶאל ַהֵֹ :ה ְוז ְָבח 6ז ְִב ֵחי ְ/ל ִ
אהל ֵ
ֶ
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ֵיח נִיח ַֹח
מ)עד וְ ִה ְק ִטיר ַה ֵחלֶב ְלר ַ
זְ;ח ְיהֹוָה ֶַ Eתח א ֶֹהל ֵ
ֶאת ַהַ ָ%על ִמ ַ
ֲ/ר ֵה זֹ ִני
יה ַל ְִ Mע ִיר א ֶ
ַלWיה ָ)Wהְ :ולֹWא ִיז ְְ;ח 6ע)ד ֶאת ז ְִב ֵח ֶ
ָמ) ְיהֹוָה
ֵיה Oח ַ7ת ע)לָ ִWְ 8היֶה ֹIאת ָל ֶה ְלדֹWר ָֹתֵ :Wמ ֵאי ָ :
ֲ 0Wחר ֶ
ֲ ֶמ ֶל ְ ַה@)יִ ִ:י ְל ָ
80ה וְ גָד)ל ְִ /מ ָ ִ;גְ ב6רָWהִ :מי לֹא ִירָWא ָ
@ָד)ל ָ
0חת
6ב ַ
)ְ :
ָמ ָ
כ6ת ֵמ ֵאי W :
6ב ָכל ַמ ְל ָ
ָHתה ִ:י ְבכָל ַח ְכ ֵמי ַה@)יִ ְ
י ָ
י6בא
7Oע ִמ ְַ 8ר ִ/יָ /
ֶס ְמר ָ
ֲב ִלי ֵעW #ה6אֶ : :
מ6סר ה ָ
י ְִבWעֲרְ 6וי ְִכ ָסלַ 6
ֲFה
בַ /6מWע ֵ
ָמ ְל ָ
0ר@ ָ
וִידי צ)רֵ ְֵ 8כ ֶלת וְ ְ
ֲFה ָחרֵָ /
Wא6פז ַמWע ֵ
ָהב ֵמ ָ
ְוז ָ
ע)ל
ֶ ָ
6מל ְ
ֱמת Wה6א ֱאל ִֹהי ַחִCי ֶ
ַ :WBOוWיהֹוָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ֲח ָכ ִמי ָ :
Wאמרְ 6לה)
ִמ ְִ 7צְ 8ִ )Eר ַעָ /הHרֶ #וְ לֹWא י ִָכל 6ג)יִ ז ְַע Wמ)ְ :ִ :דנָה ְֵ 8
6מ ְ8ח)ת ְַ /מָCא
0Wר ָעא ִ
ֵאבדֵ 6מ ְ
ֲבד 6י ַ
0ר ָקא לָא ע ַ
ֱא ָל ַהָCא ִW%י ְַ /מ ָCא ְו ְ
ָטה ָָ /מWיִ:
6ב ְתב6נָת) נ ָ
ֵאBֶ Wה :ע ֵֹFה ֶארֶ;ְ #כֹח) ֵמ ִכי ֵֵ 8בל ְ; ָח ְכ ָמת) ִ
ָקי
ֲלה ְנ ִִ Fאי ִמ ְק ֵצה ָהHרֶ;ְ #ר ִ
ְלק)ל ִ )88הֲמ) ַמיִ ַ; ַָ 9מיִ ַו ַWCע ֶ
Hד ִמ ַַ %עת ה ִֹביָ: /ל
ר6ח ֵמא ְֹצר ָֹתWיו :נִ ְב ַער ָ:ל ָ
ַ)Cצא ַ
ַל ָָ -טר ָע ָFה ו ֵ
Oעי
ֲFה ְַ 8עִ 8
ר6ח ָ;ֶ :Wה ֶבל ֵה ָ-ה ַמWע ֵ
צ)רֵ ִמ ֶָ Eסל ִ:י ֶֶ /קר נ ְִס ):וְ לֹא ַ
י)צר ַהֹ:ל ה6א
ֹאבWד :6לֹWא ְכ ֵא ֶBה ֵחלֶק ַיֲ Wעקֹב ִW:י ֵ
ָ %Oת י ֵ
ְ; ֵעת ְEק ָ
ֲלת) ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְW /מ):
ָאל ֵֶ /בט ַנWח ָ
ְוי ְִFר ֵ
ז6טא
ְ0דרָא ָ
י ְִל ַמד ַַ 8נ" ְ ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  ,(575ו ְ
)נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  (608וְכָל ֵס ֶפר ְִ 8ה ִBי.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
)%Oתיו
ֹאמר ָEס6ק " ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלַ 0 "JWחד ָע ָFר ְָ Eע ִמי ִ;נְ ק ָ
6ט ָע ָמיו:
ְ

ֵא ֕◌ל ָנא ְר ָפא נָא ָלZJW
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ְו ַ
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;Oל
6מק ָ
ֲב)תינְֵ C/ֶ ,6הא ָח6/ב ְ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6דייתי וְ ִל ִ
>ִת ַמ ֵעט ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ ִ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמיְ /ֶ ,
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
ְ
ַEר ִלי ַעל ָ:ל
6תכ ֵ
ד)/ה ,ו ְִת ְמ ַחל וְ ִת ְסלַח ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
ֲ/ר ָל ַמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
אֶ
ָבה
6ב ְפרָט ַ;עֲ) ַה ְקר ָ
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהִ ,
ֶי ֵמ ִ
אתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
Hת ָ
ָת ָ ְוי ְִר ְ
6ת ָק ְר ֵב ִני ְלת)ר ְ
ֲב)דה ָזרָהְ ,
ָ ע ָ
ַ7ק6ת ְל ִֵ /די וְ ֶסר ְ
ו ְִהזְ ְ %
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי)
יענִ י ְל ַמ ַע ְֶ /מ ֵָ ,
ת)ֵ /
וְ ִ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
וי ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַתעֲנִ ִ
ו ְָד ִמי ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י א ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
אתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ ֹ+
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
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ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6/ב ֵתינ 6וְ ק ְ
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ית ַהֶ :

ְִ 678ל ִמי ְִֶ >/כ ַ/ל ַ;"עֲב)דָה ָזרָה"
יה
ֲֶ F
ר)ע ַמע ֵ
י)ד ִעי ַ
ַעת וְ לֹא ְ
ַ;י נ ְִכ ִָ /לי ;) ִמ ְ; ִלי ד ַ
ֵח ְטא עֲב)דָה ָזרָה ר ִ
א6סי
6מ ִ
ר6חי ְ
ֲליפ) ְ;ב)ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי ְס ִ
ֲ/ר ֵה ִ-רֶ 6את ֵאל ֶע ְלי) ְל ַהח ִ
אֶ
ע)בדֵי
6מ ְָ :לל ֵח ְטא זֶהִ :מי ְֶ ִ>/כנָס ִל ְכנ ִֵס)Cת ֶ/ל ְ
ֵכר )/רֵֶ ;ָ #הִ .
ֲ/ר ֵאל נ ָ
אֶ
ילי ַה ִ-זְ רָח .א) ִמי ֶ:ֶ -ַ /ה ְ; ֶא ְצ ָ;ע) ג' ְָ Eע ִמי ַעל
ֱל ֵ
עֲב)דָה ָזרָה ְ:נ ְַצר6ת ֶוא ִ
ע)Fי ָ:ְ ְ :דֵי
6מק)ר) מע"ז ֶ/ל ַה> ְַצר6ת ִֶ /
ֵעֹB/ֶ #א ִ/ְ 8ל)ט ;) ַעיִ ָהרַעְ .
ה)לי ו6ד.
ק)רי ל) ִ
ִמח ְ/מ) וְ ז ְִכר) .וְ ִ
ְל ִה ְת ַק ֵ9ר ִע ָה ֵעָ /ֶ #ע ָליו ָ8לְ 6לי ַ
6כמ)
ֲכל) ַל ָָ Mטְ .
הק ֵד ."/ו ְֵכ ִמי ְֶ -ַ /פ ִריִ /מ ִ )8Eא) ִמ ַ-א ָ
ְַ %היְנָ " 6ה ֵעַ #
)ציא"יכת " ַה ִ
ֲת ַ
וְע ֵ-י ֲארָצ)ת ְל ַה ְפ ִריֵ /מח ִ
;6רי ַ
ֶַ Eָ /רַ #ה ִ-נְ ָהג ֵ;י ִ
ֵהינֹ ָ:לֵה וְה6א
ע)Fה ֵכ ה6א ַמ ְק ִריב ָק ְר ָ; ַלעֲב)דָה ָזרָה .וְ ג ִ
יEהָ 9ֶ .ה ֶ
ַל ְִ 7ל ָ
ִַ %לי
ְא)ת ְ@ ָב ִרי ַה ְמג ְ
ימה .ו ָ
6/בה ְֵ /ל ָ
ָלה ֶא ָBא ִא ֵ :יָ6/ב ִ; ְת ָ
ֵאינ) ֵ :
6מה ְֶ ִ>/קרָא "ק6קֵ /ֶ ."6אינָ ְמ ִבי ִני
יה ֵמHח)ר ְֵ :עי " ָצ ָמה"ָ ,
ָאֶ /
ְַ Fער ר ֵ
ָב)ה וְ ה6א
יEה ִלינ)ק ִמ ָ-ק) @ ַ
>)תנִ י ַֹ :ח ַל ְִ 7ל ָ
ָרה ַה ְ
ע)ב ֵדי עֲב)דָה ז ָ
ֵֶ 9ה ְ
ִַ %לי א)ת)) .וְ ַעֵC
):מרֵי ע"ז ֶ/ל אֱד) ְמג ְ
עֲב)דָה ָזרָה ֶָ /ע ַבד ֵע ָFו .וְ ָל ֵכ ָ
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ֲתיד)ת
א)ת ַמ ִ@י ֵדי ע ִ
ַ ְל ָ
וְה ֵב( .וְ גַ ִמי ֶָ /הל ְ
ר6ח ַהֶֹ 7ד6ָ :ַ /נַת ַה ָMק ָ
ְ; ַַ /ער ַ
מ6רה.
יקי נֵר)ת א) ְמ ַק ְִ +רי ְקט)רֶת ְל ֵ/ד )I/ֶ ,עֲב)דָה ָזרָה @ְ ָ
ַה ְַ -ד ִל ִ
ֵיה ֶ/ל ַה> ְַצר6ת א) ת)ר)ת
ָטה ֲ 0חרֵי ִס ְפר ֶ
6מי ֶָ >/
)Eס ִקיִ .
ַ-בֹHר ַ; ְ
ְ:
ָHד ָל6/ב
0חת ֵמ ֵא ֶBה יֵ /ל ָ
יצ ָלַ .על ָ:ל ַ
ֲמנָא ִל ְ
ַה ִ-זְ רָח א) ְַ 8ר;6ת ָיוַָ .רח ָ
ל)ח.
וְאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
ֲמהֶ ,6
ְ;כָל ִל;) ֶאל ה' ֶַ Cְ /רח ֵ
ֶפַ /על י ְֵדי ִר6:זִ ,ל ְפר)ֶ #את ַמ ְחס) ַה@ 6וְ ִל ְרא)ת
ַדע ֶַֹ : /ֵC/ח ַל> ֶ
ַEא ַעל י ְֵדי ַמ@ַע יָד .וְ ִל ְצ)Eת
ו ְַלעֲ)Fת ְָ %ב ִרי ֵֶ /מ ֵע ֶבר ַל ְַ +בע:ְ .ג)ְ ,לר ֵ
ח)קי
א)תנ 6וְ ִל ְFח)ת ָ;אֲוִ יר ִל ְמק)מ)ת ְר ִ
יפי ָ
ְ;כֹח)ת רֲ 6ח ִנCי ַה ִַ 7ִ -
ֲ/ר ִה ְת ַר ֵח/
ַחַ /ע ָ8ה א) ֶאת א ֶ
ָ;ע)לָ ַהזֶה ְל ִה ֵָ -צא ִָ ,/ל ְרא)ת ֶאת ַה ְִ -תר ֵ
ֶצת ֶאת
ֶפ)E /ר ֶ
ֲ/ר ַה> ֶ
 :Oה6א:ִ ,י ַ:א ֶ
ְוי ְִת ַר ֵחָ %ָ ./בר זֶה ְְ /ֶ :ל ַע ְצמ) ְמס ָ
ַמ ְחס) ַה@ 6נִ ְת ְק ֶלת ִהיא ְ;כֹח)ת ֶ/ל "ע)לַ ַה ְ8מ6ר)ת" ֵֶ /ה )8ַ:ת
א)תה
ָ
6מ ְת ִעי
ד)/יַ ,
6ק ִ
ֶיה ְ:רֲ 6ח ִנִCי ְ
ַה ְק ִלי)Eת ְֶ -ִ /ת ַד ִ-י ְ; ֵעינ ָ
יחֵ Jמ ֶארֶ#
6ס ֵפיר)ת ַנעֲל)תְ ,ל ַה ִָ %
)%חי ֶ/ל ע)לָמ)ת ְ
6מ ִ
ְ; ִד ְמי)נ)ת ַ/וְ א ַ
ַ;ה 6זְ ִהיר6ת ְ@ד)לָה וְ ַכָ6נ)ת ק ֶֹד /עֲצ6מ)ת ֶֹB/א ִל)Eל
9Oה ר ָ
ַחִCי וְ ָצ ִר ְי ְקד ָ
ְ; ִר ְ.8ָ /
ילי ֶ/ל ַה ִ-זְ רַח ִא ְ-צ6
ֱל ִ
ע)בדֵי ָהא ִ
ָבר ֶה ָחמ6ר ִמָ:ל ה6אָ:/ֶ ,ל ְ
ֲבל ַהָ %
אָ
ֵיה
יט ְצי)ת ְל ִמינ ֶ
יה .וְ ָלכֵ ַה ִֵ -ד ָ
יל ֶ
ֱל ֵ
וְע ְרבֵ ;ָ 6ה ֶאת עֲב)דָת א ִ
ִ/ט)ת ֵא ֶBה ֵ
ֵייקי6@ ,רֵיי וכדו' .כ ָB6א ִ
ְור ִ
ייקי יֵ/
וְדע ֵֶ ;ְ /ר ִ
ֲס6רי ְ; ִא=6ר עֲב)דָה זָרָהַ ) .
6מי
9Oה ,ה' י ְְִ /מרֵנִ (.6
ֶ/ִ -ְ 8ַ /ְ -ִ /י ְ;כֹח)ת ֶ/ל ע"ב ֵ/מ)ת ֶַ /בק)דֶB/ֶ /א ִ; ְקד ָ
0חת ִמָ:ל ֵא ֶBה ָצ ִר ְי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה:
נִכ ַ/ל ְ; ַ
ְֶ /
כתב הרב המקובל האלוהי בספר "משנת חסידי" ,שלתקו עוו עבודה
ָמי ְִ :מנְ יָ " ֵא ,"/ומדברי הרה"ג
זרה ִָ Pר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת ְ/לֵֹ /מא)ת וְ ֶא ָחד י ִ
ר' יוס חיי זצ"ל בספרו "לשו חכמי" לגבי תקוני של עוונות
אחרי להתענות לפחות יו אחד לילה ויו ולפדות את שאר הימי,
ומדבריו בשו"ת "רב פעלי" חלק ג' סי' ל"ה ,וכ מדברי החיד"א,
ומדברי ה"מנחת יהודה" מתבאר שג לזה יש פדיו) .ראה בהקדמה ב'(
ָבר ,י ְִת ַע>ֶה ְל ָפח)ת י) ֶא ָחד
ולכ אפשר שג בעוו זה מי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַהָ %
ָמי .ובוודאי
ַ8עֲנִ ית ֶ/ל ַליְלָה וְ י) וְ י ְִֶ Eִ 8די) ֶ/ל ְ/לֵֹ /מא)ת וְ ֶא ָחד י ִ
שכל תקו עושה רוש בשמי ומתק לפחות במדה מסויימת.
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ֹאמר וִ יד6י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
E0נַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ְ;ח)ל ְ
ֲב)דה ָזרָה ְונ ְָכ ִרָCהָ .עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
ֲב ְד ִ8י ע ָ
ַרנ .6ע ַ
0פנָ .6סר ְ
ִנְ 0צנ .6נִ ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
י ִ
)ת ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
י/ע ַה> ִָביא
ֱל ָ
ַעת א ִ
)+בל ַעל ַ %
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)תִ ,ו ַ
יֵ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נ ְִָ /מת) ִמ ָ:ל
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
ֶַ /
א)ת)Cת צל"
0חר ָ ְ :י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ְֶ :נגֶד ִ 7
):ח)ת ַה ִחיצ) ִני .וְ ַ
א)ת)Cת ְל ִפי ַה ֵ= ֶדר.
0חת ִמ ְִ 9ב ַעת ָה ִ
יכ;ְ ֵ6כָל ְט ִבילָה ְ;א)ת ַ
צ"ל צ"לִ .ו ַ
ֱל)ְִ >/ֶ "Jס ֵַB8ק ֵמ ָע ָליו
ָ י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ִל ְמָ ְֹ /ע ָליו ֵ" /א ַ
0חר ְ :
ְו ַ
6ב ַס ְ ַהֹ:ל י ְִהיְ 21 6ט ִביל)ת ְִ :מ ְניַ ֵֶ /א ְהֶי"ה.
ְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
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וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וְ י)
אתי
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ו ְַעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
ִמ ְִ /ק ַ
ֲח ִרי .וְ ִא לֹא
@6לי א ֵ
6בי ְ; ִג ְל ִ
ֲב)דה ָזרָה ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַ;עֲו) ע ָ
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ֲַ 8ע ִנית
0פ ִריָ Eְ /
א6כַל ְל ִה ְת ַע>)ת ְְ /ֶ :
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה
א6כַל ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ִ 6/א=6ר ְ:לָל ,וִ ִ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ 6לי ַ ֹ:ח ְ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲנִיתי ְו ִת ְר ֵצ ִני.
6/ב ִתי וְ ַתע ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶי ְ
ְל ָפנ ָ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ְוי ְ
ר6סה ִרא)/נָה
ֲFה ִ; ְג ַמר ַה ַ8עֲנִ ית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .ו ְֵכ ַיע ֶ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /ח ֶֹד./
ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית ,י ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד(641
ֹאמר ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה
ְוי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י .וְ י ַ
0ר ַ;ע
6ב ְפרָט ִ; ְמ ִסירַת ַע ְצמ) ַעל ְ
)נמצא לעיל עמוד ַ ;ְ (47כ ָ6נָה ְ@ד)לָה ִ
יטב.
ִמית)ת ֵ;ית ִ%יַ Cְ /ֶ ,כֶ ;ָ ֵ6ה ֵה ֵ
ְה ַ:ר,
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ו ַ
ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית ְ:ַ /ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
ִוי ַכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
נִמ ָצא ְל ֵעיל עמוד ַ ;ְ (.60כ ָ6נָה ְגד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת
) ְ
ו ִמל) ַמר ִ 678חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל ֶזה ֵ
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ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
וְ לֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת ָרע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
E0נַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ְ;ח)ל ְ
ֲב)דה ָזרָה ְונ ְָכ ִרָCהָ .עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
ֲב ְד ִ8י ע ָ
ַרנ .6ע ַ
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ִנ ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
מ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
י ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :י ָל ֶתת
את ָ
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
ֹאמר ֵאלָיו ֲאנִי ְיהֹוָה יאהדונהי א ֶ
" ַוֶ C
ְל ָ ֶאת ָהHרֶַ #הֹIאת ְל ִר ְ:"J8ָ /
%Oת
6פ ְק ֵדנְ ;ִ 6פק ַ
ֲב)תינ ,6ז ְָכרֵנ;ְ 6זִ ְכר) ט)ב ִמ ְָ Bפנֶי ָ ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְ6/עה וְ ַרח ִ
י ָ
ֲמי ִמ ְֵ 9מי ְֵ /מי ֶק ֶד6 ,זְ כָר ָלנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
יֶ ,את ַה ְ; ִרית וְ ֶאת
ֲב ֶד ָ
ָאל ע ָ
ָה י ְִצ ָחק וְ י ְִFר ֵ
0בר ָ
ֲבת ַה ְַ 7דמ)נִיְ ,
0ה ַ
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Hבינַ ;ְ 6הר ַהִ )-רָCה ,וְ ֶאת
ָה ִ
0בר ָ
ְִ ;ַ /ע ְָ 8ל ְ
ב6עה ְֶ >/
ַה ֶח ֶסד ְו ֶאת ַה ְָ 9
ָת ְ:
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַח ַ:ָ :ת6ב ְ;ת)ר ָ
ֲק ָדה ֶָ /ע ַקד ֶאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַעל @ ֵ
ָהע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו
ָה ַוֶ C
0בר ָ
נִ=ה ֶאת ְ
ְה ֱאל ִֹהי ָ
0חר ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה ו ָ
ַוי ְִהי ַ
Hה ְב ָ8
ֲ/ר ַ
Wיד ָ א ֶ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִ;נְ ָ ֶאת י ְִח ְ
ֹאמר ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
ָה ַוֶ C
0בר ָ
ְ
0חד
ֲלהְ /ָ 6לע ָֹלה ַעל ַ
ֶ ְל ָ ֶאל ֶארֶַ #הWִ ֹ-רָCה ְו ַהWע ֵ
ֶאת י ְִצ ָחק וְ ל ְ
ָה ַ;; ֶֹקר ַוֲ Cַ Wחבֶֹ /את ֲחמֹר)
0בר ָ
ְַ :ֵ /
Wיַ :וְ C
ֲ/ר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֶה ָWה ִרי א ֶ
ֶ
ָק ַו ֵCל ְ
ֲצי ע ָֹלה ַוָ C
ְאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַוי ְַב ַ7ע ע ֵ
נְערָיו ִא )8ו ֵ
ַו7ִַ Cח ֶאת ְ/נֵי ָ
ָה ֶאת
0בר ָ
ִMא ְ
י/י ַוָ C
ֲ/ר ַ HWמר ל) ָהֱ Wאל ִֹהWיַ )C;ַ :ה ְִ 9ל ִ
ֶאל ַה ָ-ק) א ֶ
ָה ֶאל נ ְָערָיו ְ/בָ 6לכֶ
0בר ָ
ֹאמר ְ
ֵעינָיו ַוְַ Cרא ֶאת ַה ָ-ק) ֵמָ WרחֹWקַ :וֶ C
יכ:W
ֲל ֶ
ָ6/בה א ֵ
ַער ֵנ ְWל ָכה ַעד ֹ:ה ְו ִנ ְֲ W8ַ /חוֶה ְונ ָ
ֹEה ִעַ WהWחֲמ)ר ַוWאֲנִי וְ ַה> ַ
ַָ Fעל י ְִצ ָחק ְ;נ) ַו7ִַ Cח ְ;יָד) ֶאת ָה ֵא/
ֲצי ָהWע ָֹלה ַוֶ C
ָה ֶאת ע ֵ
0בר ָ
ַו7ִַ Cח ְ
Hביו
ָה ִ
0בר ָ
ֹאמר י ְִצ ָחק ֶאל ְ
ֵיה י ְַחWָ%וַ :וֶ C
ֶלת ַוֵWְ Cלכ/ְ 6נ ֶ
ְו ֶאת ַה ֲַ -Wאכ ֶ
ֹאמר ִה>ֵה ָה ֵא /וְ ָה ֵע ִצי וְ ֵC0ה ַה ֶMה
ֹאמר ִה>ֶ>ִ Wי ְבנִי ַוֶ C
Hבי ַוֶ C
ֹאמר ִ
ַוֶ C
ָה ֱאל ִֹהי י ְִר ֶאה ַ )Bה ֶMה ְלעֹ ָלה ְ;נִי ַו ֵWְ Cלכ6
0בר ָ
ֹאמר ְ
ְלע ָֹלWהַ :וֶ C
ֲ/ר ַ HWמר ל) ָהֱ Wאל ִֹהי ַוִֶ Cב ָ/
ֵיה י ְַח ָW%וַ :ו ָCבֹאֶ 6אWל ַה ָ-ק) א ֶ
ְ/נ ֶ
ָF
ָה ֶאת ַה ִ-ז ְֵ; ַח ַו ֲַ WCער ְֹ ֶאת ָה ֵWע ִצי ַו ֲַ WCעקֹד ֶאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַוֶ C
0בר ָ
ְ
ָה ֶאת יָד) ַו7ִַ Cח ֶאת
0בר ָ
ָWע ִצWיַ :ו/ְִ Cלַח ְ
אֹת) ַעל ַה ִ-ז ְֵ; ַח ִמ ַַ -על ל ֵ
ֲכ ֶלת ִל ְ/חֹט ֶאת ְ;נַ :) Wוְִ Cקרָא ֵאלָיו ַמ ְל ְ
ַה ַW-א ֶ
ְ 0יהֹוָה יאהדונהי ִמ
ֹאמר 0ל ִ/ְ 8לַח ָי ְWד ָ
ֹאמר ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
ָה ַוֶ C
0בר ָ
ָה | ְ
0בר ָ
ֹאמר ְ
ַה ַָ 9מיִ ַוֶ C
80ה
ַע ִ8י ִW:י ְירֵא ֱאל ִֹהי ָ
א6מה ִ:י ַע ָ8ה יָד ְ
ַער וְ 0ל ַַ 8ע Fל) ְמ ָ
ֶאל ַה> ַ
ָה ֶאת ֵעינָיו ַוְַ Cרא
0בר ָ
ִMא ְ
יד ָ ִמ ֶ ִ>W-יַ :וָ C
ְולֹא ָח ְַ Fכ ֶָ 8את ִ;נ ְָ ֶאת י ְִחְ W
ָה ַו7ִַ Cח ֶאת ָה0יִל
0בר ָ
ֶ ְ
ֱחז ַ; ְ= ַב ְ ְ; ַק ְרנָיו ַו ֵCל ְ
0חר ֶנWא ַ
ו ְִה>ֵה 0יִל ַ
ָה ֵַ W/ה ָ-ק) ַהה6א ְיהֹ ָוWה
0בר ָ
ֲלהְ 6לע ָֹלה ַַ 8חת ְ;נַ :) Wוְִ Cקרָא ְ
ַו ַWCע ֵ
ָאWהַ :וְִ Cקרָא
HWמר ַהַ ;ְ )Cהר ְיהֹוָה יאהדונהי ֵיWר ֶ
ֲ/ר ֵי ֵ
יאהדונהי י ְִר ֶאה א ֶ
ַמ ְל ְ
ֹאמר ִ;י
ָה ֵ/נִ ית ִמ ַה ָָ 9מWיִַ :וֶ C
0בר ָ
ְ 0יהֹוָה יאהדונהי ֶאל ְ
ית ֶאת ַה ָָ %בר ַהֶIה וְ לֹא
ֲ/ר ָע ִָ F
ַע א ֶ
ְִ ;ַ /ע ִ8י נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ִ:י י ַ
נְ
ֲ
0ר ֶ;ה ֶאWת ז ְַרע ָ
ֶכ ָ ְו ַה ְר ָ;ה ְ
ֲבWר ְ
ֵ א ָ
ידW:ִ :ָ Wי ָבר ְ
ָח ְַ /כ ֶָ 8את ִ;נְ ָ ֶאת י ְִח ֶ
ֲ ֵאת ַַ /ער
ֲ/ר ַעל ְַ Fפת ַה ָCוְ ִירַ /ז ְַרע ָ
)כ ֵבי ַה ַָ 9מיִ וְ כַח)ל א ֶ
ְW :כ ְ
ֲ/ר ַָ /מ ְע ָ;ְ 8ק ִֹלWי:
ֲ ֹ:ל @)יֵי ָהHרֵֶ #ע ֶקב א ֶ
אֹWי ְָבWיו :ו ְִה ְת ָ;Wרֲכְ 6בז ְַרע ָ
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ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בע:
0בר ָ
ְ
ֹאמר
ֹאמר ַיֲ Wעקֹב | ַיֲ Wעקֹב ַוֶ C
ָאל ְ; ַמ ְראֹת ַה ְַ Bי ָלה ַוֶ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ְלי ְִFר ֵ
ַוֶ C
ְמה ִW:י
י 0ל ִ8ירָא ֵמ ְWרדָה ִמ ְצ ַרי ָ
Hב ָ
ֹאמר HWנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
וְHנ ִֹכי ַ 0Wע ְל ָ גַ
ְמה W
Wימ ָ ָHW :W/נ ִֹכי ֵארֵד ִע ְִ ָ -מ ְצ ַרי ָ
ְֲ F
ְלג)י @ָד)ל א ִ
Wי.
ָ/ית יָד) ַעל ֵעי ֶנ ָ
ְי)ס י ִ
ָעלֹה ו ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תי
ֹאתי ,ע ַ
וְת ְמחֹל ִלי ַעל ָ:ל ַחַ +
ַח ָע ַליִ ,
6תר ֵ
ֲסדֶי ָ ְ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
וְעד ַהַ )CהֶIה.
ע)די ַ
ֶי ֵמ ִ
ְְ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ו ֶ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
6פ ַָ /עיָ /ֶ ,ח ָט ִ
ְ
Hבינָ ,6ע ָליו ַה ָ9ל)ִ /ֶ ,ה ִEיל ַע ְצמ) ְל ִכ ְב ַָ /ה ֵאַ /על
ָה ִ
0בר ָ
6בזְ כ6ת ְ
ִ
ֵפה ִֶ /היא ְֶ :נגֶד א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל
יל ִני ִמ ְMר ָ
9Oת ְֶ /מ ֵָ Pִ 8ַ ,
יִח6ד ְקד ַ
Hבינָ ,6ע ָליו ַה ָ9ל),
6בזְכ6ת י ְִצ ָחק ִ
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְו ַה ָ7ד)ַ /ה ַו ָי"הִ .
ילנִי ֵמ ֶהרֶג
ַ;י ַה ִ-ז ְֵ; ַח ַלעֲ)Fת ְרצ)נְ ָ ְ; ֵל ָבב ֵָ /לֵ Pִ 8ַ ,
ֱקד ַעל @ ֵ
ֶ>ֶ /ע ַ
Hבינָ ,6ע ָליו
6בזְכ6ת ַי ֲעקֹב ִ
ֶ/ה6א ְֶ :נגֶד א)ת ו' ֶָ /ֵ ;ְ /ק ְד ְַ ָ /ה ַו ָי"הִ .
)%מה ְלגָל6תֶ /ֶ ,ח ֶנק ה6א
ילנִ י ֵמ ֶחנֶק ַה ֶ
ָלה ְ;גָל6תֵ Pִ 8ַ ,
ַה ָ9ל)ָ @/ֶ ,
ַחד
ָ;ְ 8ָ /י ַ
6בזְ כ6ת ְ/ל ְ
ְֶ :נגֶד א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ֵָ /ק ְד ְַ ָ /ה ַו ָי"הִ .
ילה ִֶ /היא ְֶ :נגֶד א)ת י' ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל וְ ַה ָ7ד)ַ /ה ַו ָי"ה,
ַPִ 8י ֵל ִני ִמ ְ= ִק ָ
א)ת)Cת ַה ַה ַו ָי"ה ְ;יִח6ד ֵָ /ל )יהוה(ַ .ו ֲהרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל
0ר ַ;ע ִ
ְוי ְִת ַיחֲדְ 6
ָטה
6מ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
י ְ; ָכל לֵב ִ
6/בה וְ ָ/ב ֵא ֶל ָ
ֲFה ֶ/ל ַה ְָ 8
ָע ַלי ִמ ְצוַת ע ֵ
ע)די
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ִיתי ָ
אתיָ ,עו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ֵ /6ל ָמה ַעל ֹ:ל א ֶ
ְגמ6רָה ְ
ֶפ/
6בנ ֶ
כ6ת ָ ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ .ו ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי עֹל ַמ ְל ְ
ֵמה " ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֲבה ְ/ל ָ
וְא)מר ְ;0ה ָ
ֲפ ָצהֵ ,
חֵ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
9Oת ְֶ /מ ָ.
6מ6כ אֲנִי ִל ְמסֹר ַע ְצ ִמי ַעל יִח6ד ְקד ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד"ָ ,
ד)/י .י ְִ;ַ 8ַ /ח ְִ /מ ָ
ֶצח צ6רֵנַ 6מ ְלֵ:נְ 6וגֹ ֲא ֵלנ); 6רֵא ְק ִ
ַ ָלנ ַ
ְִ 8ת ָ;ר ְ
6מ ַק ֵ;ל ַעל
6בHרְֶ .#
ֶ ַה@ָד)ל ְו ַה ָ7ד)ַ 9ָ ;ַ /מיִ ָ
ָל ַעד ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶ-ל ְ
ָחנֶקְ ,ל ַמ ַע
ֵפהֶ ,הרֶג ,ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
ַע ְצ ִמי ָ;זֶה ְ
י/י
6מ ְק ִִ %
ֲרי ַ
6מ ָפא ִ
6מ ִַ ;ְ /חי ְ
ַחנְ 6מ ָב ְר ִכי ְ
ֲבהַ .ו ֲאנ ְ
ְִ /מ ָ ְ;0ה ָ
ֶ ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר
יכי ֶאת ְִ /מ ָ ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶ-ל ְ
6מ ְמ ִל ִ
יצי ַ
ֲר ִ
6מע ִ
ַ
י.
ֱל)ִ Jמ ַ; ְל ָע ֶד ָ
8Hה ְונ)רָא ְֶ /מ ָ וְ ֵאי א ַ
ְה>)רָאָ ,קד)ָ /
וַ
ָFא
וְה> ֵ
ִָ ,
ֲב)תינְ ,6מל ְֹ ַעל ָ:ל ָהע) ָל ְ ;ִ )BO:כב)ד ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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י)ֵ /בי ֵת ֵבל
ֲדר @ְ א) Oעַ ְָ Iעל ָ:ל ְ
ָ ,וְ ה)פַע ַ;ה ַ
יקר ְ
ַעל ָ:ל ָהHרֶָ ;ִ #
80ה
80ה ְפ ַע ְל) )8עשיה( ,וְ י ִָבי ָ:ל יְצ6ר ִ:י ָ
0ר ָצ ְְ .ו ֵידַע ָ:ל ָEע6ל ִ:י ָ
ְ
נְָ /מה ְ;) )E0בריאה( ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲ/ר ָ
ֹאמר ֹ:ל א ֶ
י ְַצ ְר) )8יצירה( וְ י ַ
6מ ְלכ6ת) ַ;ֹ:ל )גי' ב" ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ָמ ָָ /לה
ַָ ,
ָאל ָמל ְ
ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
יֶ 8ֵ ,ח ְל ֵקנ6
)ת ָ
)אפי' בקליפות להכניע( ַק ְ/ֵ %נ) 6מכתר( ְ; ִמ ְצ ֶ
י6/ע ָת ְ,
6+ב ְ )מיסוד( ַַ -ֵ Fח נ ְַפ ֵ/נָ ;ִ 6
ָת ְ )מתפארת( ֵַ ;ְ Fענִ 6מ ָ
ְ;ת)ר ָ
ָת ָ ו ְַד ֵ;ק ִל ֵ;נ6
ֱמת ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵינ;ְ 6ת)ר ֶ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
וַ
6לי ְִרHה ֶאת ְֶ /מ ָ.
ֲבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנְ 6ל0ה ָ
)תי ְָ ,וי ֵ
ְ; ִמ ְצ ֶ
ָאWל:
ֶ ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ָ ֶמל ְ
ֲ/ר ָמ ְלכֶ ;ְ 6ארֶ #אֱד) ִל ְפנֵי ְמל ְ
ְו ֵא ֶBה ַה ְָ -ל ִכי א ֶ
ָמת ָ; ַלע ַוְִ Cמל ְֹ
ְִ /עיר) ִ%נְ ָה ָWבהַ :וָ C
ַוְִ Cמל ְֹ ֶ;Wאֱד) ֶ; ַלע ֶ; ְ;ע)ר ו ֵ
י)בב ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו Oח ֵָ /מ ֶארֶ#
ָמת ָ
י)בב ֶ; ֶזרַח ִמ ָ; ְצרָWהַ :וָ C
ְַ 8ח ָ8יו ָ
ֲדד ֶ; ְ; ַדד ַה ַ:ֶ -ה ֶאת ִמ ְדיָ
ָמת Oח ַָ /וְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ה ַ
Wימנִ Wיַ :וָ C
ַה ֵָ 8
ָמת הֲדָד ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ְַ Fמלָה
ִ; ְֵ Fדה מ)Hב ְו ִֵ /עיר) עֲוִWיתַ :וָ C
ָמת
ָהWרַ :וָ C
ָמת ְַ Fמ ָלה ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ָ/א6ל ֵמ ְWרחֹב)ת ַה> ָ
ֵקWהַ :וָ C
ִמ ַFְ -ר ָ
ָמת ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ;)ר
ָ/א6ל ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ );Wרַ :וָ C
Wיט ְב ֵאל ַ;ת ַמ ְטרֵד
ְִ /א ְְ )8/מ ֵה ַ
ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו הֲדַר וְ ִֵ /עיר) ָEע 6ו ֵ
ָהWב:
ַ;ת ֵמי ז ָ
ְתה תֹה6
ֵא/ית ָ;רָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֵאת ָה HWרֶ :#וְ ָהHרֶָ #הWי ָ
ְ;ר ִ
ַח ֶפת ַעל ְEנֵי ַה ָW-יִ:
וְר6ח ֱאל ִֹהי ְמר ֶ
חַ ְ /על ְEנֵי ְתה) ַ
ָובֹהְ 6ו ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א)ר ַוWי ְִהי Wא)רַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא)ר ִ:י ט)ב
ַוֶ C
6בי ַה Wח ֶַ :ְ /וְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ָלא)ר י)
ַוְַ Cב ֵ%ל ֱאל ִֹהי ֵ;י ָהא)ר ֵ
חָ ְ /קרָא ָלי ְָלה ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֶא ָחWד:
ו ְַל ֶ
ָמWיִ:
יהי ַמ ְב ִ%יל ֵ;י ַמיִ ל ָ
ת) ַה ָ-יִ ִו ִ
יע ְ; ְ
ָק ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ר ִ
ַוֶ C
6בי
יע ֵ
ָק ַ
ֲ/ר ִמ ַַ 8חת ָלWר ִ
יע ַוְַ Cב ֵ%ל ֵ;י ַה ַ-יִ א ֶ
ָק ַ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ָהWר ִ
ַוַ C
יע ָָ /מיִ ַוWי ְִהי
ָק ַ
יע ַוWי ְִהי כֵַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי לָWר ִ
ָק ַ
ֲ/ר ֵמ ַעל לָWר ִ
ַה ַ-יִ א ֶ
ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֵ/נִWי:
ָאה
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ִָ7וַ 6ה ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ַה ַָ 9מיִ ֶאל ָמק) ֶא ָחד וְ ֵתWר ֶ
ַוֶ C
6ל ִמ ְקוֵה ַה ַ-יִ ָקרָא
ַ; ָ/ה ֶארְֶ #
ַ; ָ/ה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ַלָ C
ַהָ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַWְ 8ד ֵ/א ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב
ַ-י ַוְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וֶ C
יִ
ֲ/ר ַז ְרע) ב) ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי ֵכ:W
יע ֶזרַע ֵעִ Eְ #רי ע ֶֹFה ְִ Eרי ְל ִמינ) א ֶ
זְר ַ
ַמ ִ
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ֲ/ר
וְע #עֹ ֶFWה ְִ Eרי א ֶ
יע ֶזרַע ְל ִמינֵהֵ 6
זְר ַ
ַ)8צא ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב ַמ ִ
ו ֵ
ז ְַרע) ב) ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
יW/י:
ְִ /ל ִ
6בי
יע ַה ַָ 9מיִ ְל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַהֵ )C
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ; ְר ִק ַ
ַוֶ C
יע
וְ/נִ Wי :וְ ָהיִ 6ל ְמא)רֹת ִ; ְר ִק ַ
6לי ִָמי ָ
ֲדי ְ
6למ)ע ִ
ַה ְָ Bי ָלה ְו ָהיְ 6לאֹתֹת ְ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ְ/נֵי ַה ְ-אֹרֹת
ַה ַָ 9מיִ ְל ָה ִאיר ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי כֵַ :Wוַ C
ַה ְ@ד ִֹלי ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ@דֹל ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַהְ )Cו ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ7טֹ
יע ַה ָָ 9מיִ
ָבWיַ :ו 8ִֵ Cא ָֹת ֱאל ִֹהי ִ; ְר ִק ַ
ְאת ַה ):Wכ ִ
ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַה ְַ Bילָה ו ֵ
6בי
ֲה ְב ִ%יל ֵ;י ָהא)ר ֵ
6ב ַBי ְָלה  W6ל ַ
וְל ְמֹ/ל ַ;ַ )C
ְל ָה ִאיר ַעל ָה HWרִֶ :#
יעWי:
ַהח ֶַ ְ /וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ְר ִב ִ
ְע)פ ַעל ָהHרֶ#
ֶפַ /חָCה וְע) י ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְְִ /רצַ 6ה ַ-יִ ֶ/רֶ #נ ֶ
ַוֶ C
יע ַה ָָ 9מWיִַ :וְִ Cברָא ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ִַ>8ינִ ַה@ְ ד ִֹלי ְו ֵאת ָ:ל
ַעל ְEנֵי ְר ִק ַ
ְאת ָ:ל ע) ָ:נָ
ֵה ו ֵ
ֲ/ר ָWְ /רצַ 6ה ַ-יִ ְל ִמWינ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת א ֶ
נֶ
6רב6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ֵלאמֹר ְEרְ 6
ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וי ְָבר ְ
ַ-י וְ ָהע) ִירֶב ָ; HWרֶַ :#וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
6מ ְלאֶ 6את ַה ַ-יִ ַ;ִ C
ִ
יW/י:
ֲמ ִ
חִ
ְחWיְת)
ֶמ Fו ַ
ֶפַ /חָCה ְל ִמינֵָ ;ְ Jה ָמה ָור ֶ
)8צא ָהHרֶ #נ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֵ
ַוֶ C
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ַחַCת ָהHרְֶ #ל ִמינָ Jוְ ֶאת
ֶארְֶ #ל ִמינַָ JוWי ְִהי ֵכַ :Wוַ C
ָמה ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)ב:
ֶמָ Fהֲ Wאד ָ
ְאת ָ:ל ר ֶ
ַה ְ; ֵה ָמה ְל ִמינָ Jו ֵ
6בע)
מ6תנ 6וְ י ְִרִ 6%ב ְדגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַנWע ֶ
ַוֶ C
ֶמָ FהWר ֵֹמַ Fעל ָה HWרֶַ :#וְִ Cברָא
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHWדָ ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא אֹת) ז ָ
6מ ְלאֶ 6את
6רבִ 6
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְEרְ 6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ C
א ָֹתַ :Wוי ְָבר ְ
6בכָל ַחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת עַל
6בע) ַה ַָ 9מיִ ְ
6רדְ ;ִ 6דגַת ַהְ ָC
ָהHרֶ #וְ ִכ ְב ָ /Oה ְ
ֲ/ר ַעל
ֵע ֶזרַע א ֶ
ָת ִ8י ָלכֶ ֶאת ָ:ל ֵע ֶFב זֹר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ִה>ֵה נ ַ
ָה HWרֶַ :#וֶ C
ֵע ָזרַע ָל ֶכ י ְִWהיֶה
ֲ/ר ;) ְפ ִרי ֵע #זֹר ַ
ְEנֵי כָל ָהHרֶ #וְ ֶאת ָ:ל ָה ֵע #א ֶ
ר)מַ Fעל ָהHרֶ#
6לכֹל ֵ
6לכָל ע) ַה ַָ 9מיִ ְ
Hכ ָלWהְ W6 :ל ָכל ַחַCת ָהHרְֶ #
ְל ְ
Hכ ָלה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְַ Cרא ֱאל ִֹהי
ֶפַ /חָCה ֶאת ָ:ל ֶירֶק ֵע ֶFב ְל ְ
ֲ/ר ;) נ ֶ
אֶ
ֲ/ר ָע ָFה וְ ִה>ֵה ט)ב ְמאֹד ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ַה ִW9ִ 9י:
ֶאת ָ:ל א ֶ
יעי
ַו ְיכַ 6BOה ַָ 9מיִ וְ ָהHרֶ #וְ ָכל ְצ ָב ַ :HWויְכַל ֱאל ִֹהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
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ֲ/ר ָע ָWFה:
אכ )8א ֶ
יעי ִמָ:ל ְמ ַל ְ
ֲ/ר ָע ָFה ַוֹ;/ְִ Cת ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
יעי ַוי ְַק ֵ /%אֹת) ִ:י ב) ַָ /בת ִמָ:ל
ֶ ֱאל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 9ב ִ
ַוי ְָבר ְ
ֲ)Fת:
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי ַלWע W
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
ֲב ִדWי :לֹא
י ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִמ ֵ;ית ע ָ
את ָ
)צ ִ
ֲ/ר Wה ֵ
י א ֶ
HWנ ִֹכי יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲFה ְל ָ ֶפ ֶסל ָ:ל ְ8מ6נָה
ֲח ִרי ַעל ָָ EנWי :לֹא ַתWע ֶ
י ְִWהיֶה ְל ָ ֱאל ִֹהי א ֵ
ֲ/ר ַ; ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ָל HWרֶ:#
ֲ/ר ָ;Hרִֶ #מ ַָ 8חת ַוWא ֶ
ֲ/ר ַ; ַָ 9מיִ ִמ ַַ -על ַוWא ֶ
אֶ
י ֵאל ַק>ָא ֵֹ Eקד
לֹWא ִת ְֲ W8ַ /חוֶה ָל ֶה וְ לֹא ָת ָWע ְב ֵד ִ:י HWנ ִֹכי יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ַCאמר יְה)ָה ֶאל
וְעל ִר ֵ; ִעי ְל FWנְ HWי :ו ֶ
עֲ) Hב)ת ַעל ָ;נִ י וְ ַעל ִ/ִ Bֵ /י ַ
ֲבנִ י ִָ :רWאֹ/נִי וְ ָכ ַWת ְב ִ8י ַעל ַה BOחֹת ֶאת
מ ֶֹ/ה ְָ Eסל ְל ָ ְֵ /נWי Oלחֹת א ָ
ֶהיֵה נָכ)
ֲ/ר ִWְ ;ַ /ר ָ :8ו ְ
ֲ/ר ָהיַ 6על ַה BOחֹת ָה ִרWאֹ/נִ י א ֶ
ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
נְִ Pב ִָ 8לי ַָ /על רֹאָ /ה ָהWרְ :ו ִאי/
ית ַב; ֶֹקר ֶאל ַהר ִסינַי ְו ַ
ַל; ֶֹקר וְ ָע ִל ָ
ֲלה ִע ָ ְ -וְ גַ ִאי0 /ל ֵירָא ְ;כָל ָה ָהר @ַ ַהPא וְ ַה ָ; ָקר 0ל י ְִרע6
לֹא ַיWע ֶ
ַ :ֵ /מ ֶֹ/ה
ָרWאֹ/נִ י ַוְ C
ֲבנִ י ִ :
ֶאל מ6ל ָה ָהר ַה Wה6אַ :וְִ Cפסֹל ְֵ /נWי Oלחֹת א ָ
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה אֹת) ַו7ִַ Cח ְ;יָד) ְ/נֵי Oלחֹת
ַעל ֶאל ַהר ִסינַי Wַ:א ֶ
ַב; ֶֹקר ַוַ C
ַPב ִעַ /ָ )-וְִ Cקרָא ְב ֵ /יְה ָ)Wהַ :ו ֲַ WCעבֹר
ֲבנִWיַ :ו ֵCרֶד יְה)ָה ֶ; ָWענָ ַוְִ Cתי ֵ
אָ
E0יִ וְ רַב
ֶ ַ
ְח>ֶ 6אר ְ
יְה)ָה ַעל ָEנָיו ַוְִ Cקרָא  ,יְה)ָה ! ְיהֹוָה ֵאל רַח 6ו ַ
ַ7ה לֹא
ְח ָH+ה  ,וְ נ ֵ
ָפ ַ/ע ו ַ
ָפי נ ֵֹFא ָע) ו ֶ
ֱמWת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָWאֲל ִ
ֶח ֶסד ֶוWא ֶ
ַ7ה ֵֹ Eקד עֲ) Hב)ת ַעל ָ;נִי וְ ַעל ְ;נֵי ָבנִ י ַעל ִ/ִ Bֵ /י ו ְַעל ִר ֵ; ִעWי:
ְינ ֶ
ֶי
אתי ֵח ְ; ֵעינ ָ
ֹאמר ִא נָא ָמ ָצ ִ
0ר ָצה ַוW8ָ /ְִ Cחַ :6וֶ C
ְמ ֵהר מ ֶֹ/ה ַו ִֹ7Cד ְ
ַוי ַ
ֶ נָא ֲאדֹנָי ְ; ִק ְר ֵ;נ:ִ 6י ַע ְק ֵ/ה עֹ ֶר ה6א ו ְָסַ Wל ְח ַָ 8לWעֲ)נֵנ6
ֲאדֹנָי ֵיWל ְ
ֹאמר ִה>ֵה Hנ ִֹכי ֹ:רֵת ְ; ִריתֶ ,נגֶד ָW:ל ַע ְָ -
ְח ְל ָW8נַ :6וֶ C
אתנ6 6נ ַ
6ל ַח ֵָ +
ְ
6בכָל ַה@)יִ וְ רָHה כָל
נִב ְראְ 6ב ָכל ָהHרְֶ #
ֲ/ר לֹWא ְ
ֱFה נִ ְפ ָלאֹת א ֶ
ֶאWע ֶ
ֲ/ר ֲאנִי ע ֶֹFה
ֲFה יְה)ָה ִW:י נ)רָא ה6א א ֶ
80ה ְב ִק ְר;) ֶאת ַמWע ֵ
ֲ/ר ָ
ָה ָע א ֶ
ֶי ֶאת
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6הִ )Cה ְנ ִני גֹרִֵ /מ ָEנ ָ
ִע ָָ /ְ :Wְ -מר ְל ָ ֵאת א ֶ
ְב6סWיִ :ה ֶָ 9מר ְל ָ ְֶ 8ִ Eכרת
ְה ְַ :WנWעֲנִ י ְו ַה ִWח ִ8י ְו ַה ְִ Eר ִIי וְ ַה ִWח ִ6י וְ ַהי ִ
ָהֱ Wאמ ִֹרי ו ַ
מ)קִ ;ְ /ק ְר ֶ; ָ:ִ :Wי
יה ֶ Eי ְִWהיֶה ְל ֵ
80ה ָ;א ָע ֶל ָ
ֲ/ר ָ
י)/ב ָהHרֶ #א ֶ
ְ; ִרית ְל ֵ
ֲ/רָיו ְִ 8כר ֹWת:ִ :6י
ְאת א ֵ
ֶאת ִמזְ ְ;ח ָֹת ִֹ88צ 6וְ ֶאת ַמ ֵWPב ָֹת ְ;ֵ /ַ 8ר 6ו ֶ
0חר ִ:י יְה)ָה ַק>ָא ְ/מ) ֵאל ַק>ָא Wה6אְ 8ִ Eֶ :כרֹת
לֹא ִת ְֲ W8ַ /Wחוֶה ְל ֵאל ֵ
וְקרָא ְל ָ
יה ָ
יה וְ ז ְָבחֵ 6לאל ֵֹה ֶ
י)/ב ָהHרֶ #וְ זָנֲ 0W 6חרֵי ֱאלֹ ֵWה ֶ
ְ; ִרית ְל ֵ
יה
ֶי ,וְ זָנְ 6בנ ָֹתיו ֲ 0Wחרֵי ֱאל ֵֹה ֶ
ַל ִָ 8מְִ Iב Wח) :ו ְָל ַWק ְח ִָ 8מ ְ;נ ָֹתיו ְל ָבנ ָ
ְו HWכ ְ
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ֲFה ָW:ִ :Wְ Bי
יהֱ :Wאלֹ ֵהי ַמ ֵ= ָכה לֹא ַתWע ֶ
ו ְִהזְ נֶ 6את ָ;נֶי ָ ֲ 0Wחרֵי ֱאלֹ ֵWה ֶ
ית ֶֶ Eסל
ֲֶ F
)/נְ ֶH;ָ 8רֶ #וְ ִה ְַ /ח ֶַ 8וWע ִ
6בנֵי ָבנִ י וְ נַ W
ת)ליד ָ;נִ י ְ
ִ
ית ָהרַע ְ; ֵעי ֵנWי יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ְל ַה ְכ ִע Wיס)ַ :ה ִWעיד ִֹתי
ֲֶ F
ְ8מ6נַת ֹ:ל ַוWע ִ
Wאבדַ 6מ ֵהר ֵמ ַעל ָהHרֶ#
ָב ֶכ ַהֶ )Cאת ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת ָהHרֶW:ִ #י Hבֹד ֵ ֹ8
יה
ֲריכ Oי ִָמי ָע ֶל ָ
 80עֹ ְWב ִרי ֶאת ַהְַ Cר ֵ-ָ /ָ %ה ְל ִר ְ J8ָ /לֹא ַתWא ִ
ֲ/ר ֶ
אֶ
0ר ְֶ 8מ ֵתי
נְִ /
ִ:י ִה ֵָ 9מד ִWֵ 9ָ 8מ Wד :6וְ ֵה ִפי #יְה)ָה ֶא ְת ֶכ ָ; ַWע ִ-י ְו ְ
ֲב ְד ֱֶ /ָ 8אל ִֹהי
ַהג יְה)ָה ֶא ְת ֶכ ָ-Wָ /הַ :וWע ַ
ֲ/ר ְינ ֵ
ִמ ְס ָEר ַ;@)יִ א ֶ
Wאכל6
ֲ/ר לֹWא י ְִראְ 6ולֹא י ְְִ /מעְ 6ולֹא יֹ ְ
ָא ֶב א ֶ
Hד ֵע #ו ֶ
ֲFה י ְֵדי ָ
ַמWע ֵ
את ִ:י ִת ְד ְר ֶ6>/
6מ ָצ ָ
י ָ
6ב ִַ 8ֶ /ְ 7מ ֶָ 9את יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
יחִ :W
ְולֹא י ְִר O
6מ ָצא: ָ 6ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵאֶBה
6ב ָכל נ ְַפ ֶPַ ;ַ :Wָ /ר ְל ָ ְ
ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
י ְו ָWַ /מ ְע ָ;ְ 8ק ֹWל):ִ :י ֵאל רַח6
ֲרית ַהִָ Cמי וְ ְַ /ב ַָ 8עד יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ְ; 0Wח ִ
ית ָ וְ לֹא י ְִַ:/ח ֶאת ְ; ִרית ֲאב ֶֹתי ָ
ִַ /ח ֶ
י לֹא י ְַר ְְ ָ Eולֹא י ְ
יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶי ְל ִמ
ֲ/ר ָהיְ 6ל ָפנ ָ
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע ָל ֶה:ִ :Wי ְ0/ל נָא ְלי ִָמי ִרWאֹ/נִי א ֶ
אֶ
וְעד ְק ֵצה
6ל ִמ ְק ֵצה ַה ַָ 9מיִ ַ
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי Hדָ ַעל ָהHרְֶ #
ַה )Cא ֶ
ֲַ /מWע ָע ק)ל
ִַ /מע ָ:מֹWה :6ה ָ
ָבר ַה@ָד)ל ַהֶIה א) ֲהנ ְ
ַה ָָ 9מיִ הֲנִ ְWהיָה ַָ %:
80ה ַוֶWִ Cחי :א) הֲנִ ָ=ה
ֲ/ר ַָ /מ ְע ָָ 8
ָ )8ה ֵאW:ַ /א ֶ
ֱאל ִֹהי ְמ ַד ֵ;ר ִמ ְ
)פ ִתי
6ב Wמ ְ
ָק ַחת ל) ג)י ִמ ֶ7רֶב @)י ְ; ַמ=ֹת ְ;אֹתֹת ְ
ֱאל ִֹהי לָב)א ל ַ
ֲ/ר
6ב Wמ) ָר ִאי ְ@ד ִֹלי ְ:כֹל א ֶ
זְר)ע נְט6יָה ְ
6ב ַ
ָקה ִ
6ביָד ֲחז ָ
6ב ִמ ְל ָח ָמה ְ
ְ
ָד ַעת ִ:י
80ה ָה ְר ֵא ָת ל ַ
Wיָ :
יכ ְ; ִמ ְצ ַריִ ְל ֵעי ֶנ ָ
ָע ָFה ָלכֶ יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֲ ֶאת קֹל)
יְה)ָה ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ֵאי ע)ד ִמ ְַ Bב ִ :)%Wמ ַה ַָ 9מיִ ִה ְִ /מWיע ָ
)8
6ד ָברָיו ַָ /מ ְע ִָ 8מ ְ
ד)לה ְ
ֲ ֶאת ִאַ )9ה ְ@ ָ
ֶ Xוְ ַעל ָהHרֶֶ #ה ְרא ָ
ְלי ְַ=ר ָ
ֲ ְ; ָפנָיו
ַ)CצWא ָ
Hהב ֶאת ֲאב ֶֹתי ָ ַוְִ Cב ַחר ְ;ז ְַרע) ֲ 0Wחרָיו ו ִ
וְת ַחת ִ:י ַ
ָה ֵאַ :/W
ֶי
Oמי ִמ ְִ ָ -מ ָEנ ָ
ה)רי)@ /יִ @ְ ד ִֹלי ַוֲ Wעצ ִ
ְ;כֹח) ַה ָ@דֹל ִמ ְִ -צרָWיְִ :ל ִ
ֲW/ב ָֹת
ַע ַָ 8הַ )CוWה ֵ
0ר ָצ ַנWחֲלָה ַַ )C:ה ֶWIה :וְ ָיWד ְ
ֲ ָל ֶWתת ְל ָ ֶאת ְ
ֲבWיא ָ
ַלWה ִ
ֶאל ְל ָב ֶב ָ ִ:י יְה)ָה ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ַ; ַָ 9מיִ ִמ ַַ -על וְ ַעל ָהHרִֶ #מ ַָ 8חת
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6הֲ )Cא ֶ/ר
)תיו א ֶ
ְאת ִמ ְצ ָ
ֵאי Wע)ד :וְ ָWַ /מ ְר ֶָ 8את Oח ָ7יו ו ֶ
ֲ/ר יְה)ָה
ֲד ָמה א ֶ
ָמי ַעל ָהא ָ
ֲר ְי י ִ
6ל ַמ ַע ַW8א ִ
ֶי ְ
ֶי ֲ 0Wחר ָ
6ל ָבנ ָ
ִיטב ְל ָ ְ
י ַ
י נ ֵֹת ְל ָ ָ:ל ַהִָ CמWי:
ֱאל ֶֹה ָ
ָWא/י ֶכ ְִ /ב ֵטיכֶ
יכ ר ֵ
BOכֶ ִל ְפנֵי יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
 80נ ִִָ Pבי ַהְ : )C
ֶ
ֲ/ר ְ; ֶקרֶב
ָאWלַ :ט ְֶ Eכ נְ ֵ/י ֶכ וְ ג ְֵר ָ א ֶ
ֵיכ ֹ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
ֵיכ וְ ְֹ /טר ֶ
ז ְִקנ ֶ
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י
Wיְ :ל ָע ְב ְר ָ ִ; ְב ִרית יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
י ַעד ֵֹ /אב ֵמ ֶ
ַמֲ Wחנֶי ָ ֵמWח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
י ֹ:רֵת ִע ְַ ָ -ה ְ :)CWל ַמ ַע ָה ִקWי אֹ ְWת ָ ַה)C
ֲ/ר יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
6ב ָ HWלת) א ֶ
ְ
ִ;ַ /ע
ֲ/ר נ ְ
ָ וְ כַWא ֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ל ְ
ל) ְל ָע ְוה6א י ְִWהיֶה ְֵ ָ BלWאל ִֹהי Wַ:א ֶ
ָה ְלי ְִצ ָחק ְ W6ל ַיֲ WעקֹWבְ :ולֹא ִא ְֶ 8כ ְל ַב ְֶ %כ HWנ ִֹכי ֹ:רֵת
0בר ָ
י ְל ְ
ַלֲ Wאב ֶֹת ָ
ֶ/נ) ֹEה ִע ָ-נ6
ֲ/ר י ְ
HWלה ַהWֹIאת:ִ :י ֶאת א ֶ
ֶאת ַה ְ; ִרית ַהֹIאת ְו ֶאת ָה ָ
ֲ/ר ֵאינֶ>ֹE 6ה ִע ָ-נַ 6ה W:ִ :)CWי
ע ֵֹמד ַהִ )Cל ְפנֵי יְה)ָה ֱאל ֵֹהינ 6וְ ֵאת א ֶ
ָב ְרנֶ ;ְ 6קרֶב
ֲ/ר ע ַ
ְָ /בנֶ ;ְ 6ארִֶ #מ ְצ ָריִ ְו ֵאת א ֶ
ֲ/ר י ַ
ַע ֵֶ 8את א ֶ
 80יְד ְ
ֶ
ָא ֶב
ֵיה ֵע #ו ֶ
יה וְ ֵאת ִ@WOBל ֶ
67צ ֶ
ְַ 8ראֶ 6את ִֵ /
ֲב ְר ֶ :W8ו ִ
ֲ/ר ע ַ
ַה@)יִ א ֶ
ֲ/ר ִע ֶָ -ה Eֶ :Wיֵ;ָ /כֶ ִאיW /א) ִא ָ9ה א) ִמ ְָ Eָ /חה א)
ָהב א ֶ
ֶֶ :ס ְוז ָ
ֲ/ר ְל ָבב) פֹנֶה ַהֵ )Cמ ִע יְה)ָה ֱאל ֵֹהינָ 6ל ֶל ֶכת לַWעֲבד ֶאת
ֵֶ /בט א ֶ
ְהיָה ְ; ְָ /מע)
ֱאל ֵֹהי ַה@)יִ ָה ֵה ֶ Eיֵֶ ;ָ /כ ֹ/רֶֹE /רֶה רא /ו ְַלֲ Wע ָנWה :ו ָ
ֵ ִ; ְל ָבב) ֵלאמֹר ָ/ל) י ְִWהיֶה ִBי ִ:י
HWלה ַהֹIאת וְ ִה ְת ָ;ר ְ
ֶאת ְִ %ברֵי ָה ָ
ֹאבה ְיהֹוָה
ֵ ְל ַמ ַע ְספ)ת ָהָ Wרוָה ֶאת ַה ְֵ Pמ HWה :לֹWא י ֶ
ִ; ְִ /רר6ת ִל ִ;י ֵאל ְ
ָב ָצה ;) ָ:ל
ְסל ַֹח ל) ִ:י Hז י ְֶע ַ 0 /יְה)ָה וְ ִקנְ Hת) ָ; ִאיַ /הה6א ְור ְ
6מ ָחה יְה)ָה ֶאת ְ/מ) ִמ ַַ 8חת ַה ָָ 9מWיִ:
ת6בה ַ; ֵ= ֶפר ַהֶIה ָ
Hלה ַה ְָ :
ָה ָ
ת6בה
ָאל ְ:כֹל Hל)ת ַה ְ; ִרית ַה ְָ :
ָעה ִמֹ:ל ְִ /ב ֵטי י ְִFר ֵ
ְו ִה ְב ִ%יל) יְה)ָה ְלר ָ
ֲ/ר יָק6מ6
ֵיכ א ֶ
Hמר ַה)%ר ָה 0Wחֲר) ְ;נ ֶ
ְ; ֵס ֶפר ַה)8רָה ַה ֶWIה :וְ ַ
ח)קה ְורָאֶ 6את ַמ):ת ָהHרֶ#
ֲ/ר ָיבֹא ֵמ ֶארְֶ #ר ָ
וְה> ְָכ ִרי א ֶ
ֵמֲ 0חרֵי ֶכ ַ
ֵפה כָל
ָמלַח ְFר ָ
ָפ ִרית ו ֶ
ֲ/ר ִח ָBה יְה)ָה ָ;ְ @ :JW
יה א ֶ
Oא ָ
ַה ִהוא וְ ֶאת ֲַ 8חל ֶ
ֲלה ָבָ: Jל ֵע ֶFב ְַ :Wמ ְה ֵַ Eכת ְסד
0ר ָצ Jלֹא ִת ָIרַע ְולֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא ַיWע ֶ
ְ
וְְ Hמרָ: 6ל
ֲמ Wת)W :
6בWח ָ
ֲ/ר ָה ַפ ְ ְיהֹוָה ְ;ַ )E0
6צב)ִ י א ֶ
0ד ָמה ְ
ַוֲ Wעמֹרָה ְ
ֳרי ָהַ 0ה@ָד)ל
ַה@)יִ ַעל ֶמה ָע ָFה יְה)ָה ָָ :כה ָלHרֶַ #הֹIאת ֶמה ח ִ
ֲ/ר ָ:רַת
ֲ/ר ָעWזְבֶ 6את ְ; ִרית יְה)ָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹת א ֶ
ְHמרַ 6על א ֶ
ַה ֶWIה :ו ְ
ֲח ִרי
)ציא) א ָֹת ֵמ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִַ :ו ֵWְ Cלכַ 6ו ַWַ Cע ְבדֱ 6אל ִֹהי א ֵ
ִע ָW ;ְ -ה ִ
ִWחר 0
ֲ/ר לֹWא י ְָדעְ 6ולֹא ָחלַק ָל ֶהַ :Wוַ C
ִW8ַ /Wחֲוָ 6ל ֶה ֱאל ִֹהי א ֶ
ַוְ C
ת6בה ַ; ֵ= ֶפר ַה ֶWIה:
יה ֶאת ָ:ל ַה ְָ 7ל ָלה ַה ְָ :
יְה)ָה ָ;Hרֶַ #ה ִהוא ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
ִַ /ל ֵכ ֶאל
6ב ֶק ֶצ @ָד)ל ַוְ C
6ב ֵח ָמה ְ
0ד ָמ ָת ְ;ְ 0
ַו /ֵ 8ְִ Cיְה)ָה ֵמ ַעל ְ
וְה>ִגְ לֹת ָלנֹֹ6
ֲחרֶת ַ )Cַ:ה ֶWIהַ :ה>ִ ְס ָ8רֹת לַWיה)ָה ֱאל ֵֹהינַ 6
ֶארֶ #א ֶ
ע)ל ַלWעֲ)Fת ֶאת ָ:ל ְִ %ברֵי ַה)8רָה ַהWֹIאת:
ֹ6לְֹבֵָֹניֹנַֹ 6עד ָ
ָת ִ8י
ֲ/ר נ ַ
ְה ְָ 7ל ָלה א ֶ
ָכה ו ַ
ְו ָהיָה ִכWי ָיבֹאָ 6ע ֶלי ָ ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה ַה ְ;ר ָ
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ֲ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֲ/ר ִה ִW%Wיח ָ
ֲW/ב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָ ְ; ָכל ַה@)יִ א ֶ
ֶי ַוWה ֵ
ְל ָפנ ָ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצְָ 6
י וְ ָWַ /מ ְע ְָ 8בקֹל) ְ:כֹל א ֶ
ָ-Wָ /הְ :ו ְַ /ב ַָ 8עד יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
י ֶאת
6בכָל נ ְַפ ֶ :Wָ /וְ ָ/ב יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶי ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
6בנ ָ
80ה ָ
ַהָ )C
י
Wיצ ָ יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱפ ְ
ֲ/ר ה ִ
ֲמ ָ וְ ָ/ב ו ְִק ֶ; ְצ ָ ִמָ:ל ָה ַע ִ-י א ֶ
וְרWח ֶ
6ת ָ ִ
ְW /ב ְ
ֲ ִ; ְק ֵצה ַה ָָ 9מיִ ִמ ָ 9י ְַק ֶ; ְצ ָ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ִW%Wח ָ
ָ-Wָ /הִ :א י ְִWהיֶה נ ַ
י
ֲ/ר ָי ְWרֲ 6/אב ֶֹת ָ
ֲ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ֱבWיא ָ
6מ ָ 9י ִֶָ 7חֶ :ָ WוWה ִ
ִ
י ֶאת ְל ָב ְWב ָ
6מל יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
Wיָ :
יט ְWב ָ וְ ִה ְר ְ; ָ ֵמֲ Wאב ֶֹת ָ
ִWיר ְ ,J8ָ /וְ ֵה ִ
ו ִ
6ב ָכל נ ְַפ ְָ /
י ְ;כָל ְל ָב ְWב ָ ְ
ֲבה ֶאת יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ְו ֶאת ְל ַבב ז ְַר ֶע ָ ְל 0Wה ָ
וְעל
ָת יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֵאת ָ:ל ָהHWל)ת ָה ֵאֶBה ַעל אֹWי ְֶבי ָ ַ
Wיְ :ונ ַ
ְל ַמ ַע ַחֶָ C
ית ֶאת ָ:ל
ְWַ /מ ְע ָ;ְ 8ק)ל יְה)ָה ו ְָע ִָ F
ְ80ה ָת6/ב ו ָ
 :6ו ָ
ָפ ָ
ֲ/ר ְרד W
י א ֶ
ְ FWנ ֶא ָ
ֲFה
Wיר ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ְ;כֹל ַמWע ֵ
ְה)ת ְ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6ה  :)CWו ִ
)תיו א ֶ
ִמ ְצ ָ
0ד ָמ ְWת ָ ְלט ָֹבה ִ:י יָ6/ב ְיהֹוָה
6ב ְפ ִרי ְ
6ב ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְִ ָ 8
ָד ָ ִ; ְפ ִרי ִב ְטנְ ָ ִ
יֶ
Wי:ִ :י ִת ְַ /מע ְ;ק)ל יְה)ָה
ֲ/ר ַָ FFעל ֲאב ֶֹת ָ
י ְלט)ב ַW:א ֶ
ָלָ F6Fע ֶל ָ
ת6בה ְ; ֵס ֶפר ַה)8רָה ַהֶIה ִ:י ָת6/ב
)תיו וְ Oחָֹ 7תיו ַה ְָ :
י ִל ְ/מר ִמ ְצ ָ
ֱאל ֶֹה ָ
6ב ָכל נ ְַפ ֶ:Wָ /
ֶאל יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ְ;כָל ְל ָב ְWב ָ ְ
ֲFה ְידֵי ָחרָ/
ֲבת ְיהֹוָה ַמWע ֵ
6מ ֵ= ָכה )8Wע ַ
ֲFה ֶפ ֶסל ַ
ֲ/ר ַיWע ֶ
Hר6ר ָה ִאי /א ֶ
Hמַ :Wו ִֵ /ַ@Cא ִWלָCהֶ 6אל ָ:ל ָה ָע
ְֶ =ָ ;ַ Fתר ו ְָענָ 6כל ָה ָע ְו ְ HWמרֵ 6
וָ
Wְ ֹE 80ס ִחי ַעל ְ8ֵ /י ַה ְ= ִע ִEי ִא ְיהֹוָה ָהֱ Wאל ִֹהי
ֹאמרַ ,עד ָמ ַתי ֶ
ַוֶ C
ַCאמר
ָבWר :ו ֶ
ְלכֲ 0W 6חרָיו ,וְ ִא ַה ַ; ַעל ְלכֲ 0W 6חרָיו וְ לֹWא ָענָ 6ה ָע אֹת) ָ %
0ר ַ;ע
יאי ַה ַ; ַעל ְ
נ)ת ְר ִ8י נ ִָביא לַWיהֹוָה ְל ַב ִ%י 6נְ ִב ֵ
ֵא ִWלָCהֶ 6אל ָה ָע אֲנִי ַ
ֲמ ִ9י ִאWיְ :/וי ְִ8נָ 6לנַ /ְ 6ניִ ִָ Eרי ְוי ְִבWחֲרָ 6ל ֶה ַה ָEר ָה ֶWא ָחד
ֵמא)ת ַוWח ִ
ֱFה ֶאת ַה ָEר
ָFימַ 6וWאֲנִי ֶאWע ֶ
ָFימַ 6על ָה ֵע ִצי ְו ֵא /לֹא י ִ
ַO 8חהְ 6וי ִ
וִWינ ְ
יכ
ָאת ְ; ֱֵ /אלֹ ֵWה ֶ
6קר ֶ
WFHיְ :
וְא /לֹא ִ
ָה ֶWא ָחד ְו ָנ ַWת ִ8י ַעל ָה ֵע ִצי ֵ
ֲ/ר ַיֲ Wענֶה ָב ֵא /ה6א
ְהיָה ָהֱ Wאל ִֹהי א ֶ
ַוWאֲנִי ֶא ְקרָא ְב ְֵ /יהֹוָה ו ָ
יאי
ֹאמר ֵא ִWלָCהִ 6לנ ְִב ֵ
ָבWרַ :וֶ C
Wאמר 6ט)ב ַהָ %
ַע ָ:ל ָה ָע ַוְ ֹC
ָהֱ Wאל ִֹהי ַוַ C
ַ;י וְ ִק ְרא6
ָ 80הWר ִ
ָכ ַה ָEר ָה ֶWא ָחד ַוWעֲִ 6FרWאֹ/נָה ִ:י ֶ
ַה ַ; ַעל ַ;Wחֲר 6ל ֶ
ָת ָל ֶה
ֲ/ר נ ַ
יכ ְו ֵא /לֹא ָת ִWFימַ :6וְִ Cקחֶ 6את ַה ָEר א ֶ
ְ; ֱֵ /אלֹ ֵWה ֶ
;קר ו ְַעד ַה ֳָ WPה ַריִ ֵלאמֹר ַה ַ; ַעל ֲענֵנ6
ַו ַWCעֲַ 6Fוְִ Cק ְראְ 6ב ֵַ W/ה ַ; ַעל ֵמ ַWה ֶ
ֲ/ר ָע ָWFהַ :וי ְִהי ַב ֳָ WPה ַריִ
ְו ֵאי ק)ל וְ ֵאי עֹנֶה ַוי ְַפ ְ=חַ 6על ַה ִ-זְ ֵ; ַח א ֶ
יח
ֹאמר ִק ְראְ 6ב Wק)ל @ָד)ל ִW:י ֱאל ִֹהי ה6א W:ִ ,י ִַ F
ַו ְי ַה ֵ8ל ָ; ֶה ֵא ִWלָCהַ 6וֶ C
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ָ /ה6א וְ י ִָקַ :#Wוְִ Cק ְרא;ְ 6ק)ל @ָד)ל
ֶ ל) א6לַי י ֵ
ו ְִכי ִFיג ל) ו ְִכWי ֶדר ְ
יהַ :WוWי ְִהי
ֲל ֶ
6ב ְWר ָמ ִחי ַעד ְָ /פ ְ ָ %ע ֵ
ַוWְִ Cת@ ְֹדדִ :ְ 6מ ְָ Eָ /ט ַ;ֲ Wחרָב)ת ָ
ֲַ W:עבֹר ַה ֳָ WPה ַריִ ַוWְִ Cתנ ְַ;אַ 6עד ַלWעֲל)ת ַה ְִ -נ ָחה ְו ֵאי ק)ל ְו ֵאי עֹנֶה וְ ֵאי
ַEא
ֹאמר ֵא ִWלָCהְ 6לכָל ָה ָע ְ@ֵ 6/א ַלי ַ ,ו 6/ ְ@ִCכָל ָה ָע ֵא ָליו ַו ְיר ֵ
ָק ֶ/Wבַ :וֶ C
ֲבנִ י ְִ :מ ְס ַEר
ֶאת ִמזְ ַ;ח ְיהֹוָה ֶה ָWה Wר6סַ :ו7ִַ Cח ֵא ִWלָCה8ֵ /ְ 6י ֶע ְFרֵה א ָ
ָאל י ְִWהיֶה
ֲ/ר ָהיָה ְד ַבר ְיהֹוָה ֵאלָיו ֵלאמֹר י ְִFר ֵ
ְִ /ב ֵטי ְב ֵנWי ַיֲ Wעקֹב א ֶ
ַעָ 8ְ Fע ָלה ְֵ :בית
זְ; ַח ְ; ְֵ /יהֹוָה ַוַ C
ֲבנִ י ִמ ֵ
ְֶ /מַ :ָ Wוְִ Cבנֶה ֶאת ָהWא ָ
ָF
ַ8ח ֶאת ַה ָEר ַוֶ C
אתיִ ֶזרַע ָס ִביב ַל ִ-זְ ֵ; ַWחַ :ו ֲַ WCער ְֹ ֶאת ָה ֵWע ִצי ַו ְינ ַ
ָס ַ
וְעל
ַ%י ַמיִ וְ י ְִWצקַ 6על ָהWע ָֹלה ַ
0ר ָ; ָעה כ ִ
ֹאמר ִמ ְלאְ 6
ַעל ָה ֵWע ִצWיַ :וֶ C
ְַ :6/WֵB/וֵWְ Cלכַ 6ה ַ-יִ ָס ִביב
ֹאמר ַַ 6/Bֵ /וי ַ
ַCאמר ְ/נַ 6ו/ְִ Cנַ 6וֶ C
ָה ֵWע ִצי ו ֶ
ְחה ַו ִֵ /ַ@Cא ִWלָCה6
ַל ִ-ז ְֵ; ַח וְ גַ ֶאת ַה ְָ 8ע ָלה ִמ ֵBא ָמWיִַ :וי ְִהי ַ;Wעֲל)ת ַה ִ-נ ָ
80ה
ָאל ַהִ )Cי ָ6דַע ִW:י ָ
ָה י ְִצ ָחק וְ י ְִFר ֵ
0בר ָ
ֹאמר ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ְ
ַה> ִָביא ַוַ C
יתי ֵאת ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBWה:
6ב ְד ָב ְר ָ ָע ִִ F
ֶ ִ
ָאל ַוWאֲנִי ַע ְבָ %
ֱאל ִֹהי ְ;י ְִFר ֵ
80ה
80ה ְיהֹוָה ָהֱ Wאל ִֹהיְ ,ו ָ
ֲענֵנִי ְיהֹוָה ֲענֵנִ יְ ,ו ֵי ְWדעָ 6ה ָע ַהֶIה ִW:י ָ
ַ8אכל ֶאת ָהWעֹ ָלה וְ ֶאת
;ת ֶאת ִל ָ; ֲאחֹWרַ>ִ Wית :ו ִַֹE8ל ֵאְ /יהֹוָה ו ַ
ֲס ָ
הִ
ֲ/ר ַ; ְָ 8ע ָלה ִל ֵח ָWכה:
ָה ֵWע ִצי וְ ֶאת ָהֲ Wא ָב ִני וְ ֶאת ֶה ָWע ָפר וְ ֶאת ַה ַ-יִ א ֶ
ֹאמרְ 6יהֹוָה ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ְיהֹוָה
ֵיה ַוְ C
ַוְַ Cרא ָ:ל ָה ָע ַוEְִ Cלַ 6על ְEנ ֶ
ה6א ָהֱ Wאל ִֹהWי:
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה יאהדונהי
ְצ ָבא)ת ְ
יעהַ .ה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנ6
ה)ָ /
/0רֵי Hדָ ; ֵֹט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
ְבי) ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִי ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ֲֶ ָ %ענֵנִי
ֶיְ .יהֹוָה יאהדונהי
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
צ6רי וְג)א ִ
ִ
6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
י ִַ7ח ְ;יָד) ֶֶ :ס ְִ Eדי) ְ/לֵֹ /מא)ת וְ ֶא ָחד ַ8עֲנִ )Cת ַו ַיעֲמ)ד י ֵ
ֹאמר
ַמ ֲערָב ְוי ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
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ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
@ָל6י ְוי ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר ָע ַב ְד ִ8י ְל ֵאל
יתי ָע) זֶה א ֶ
יְ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י וְ ָע ִִ F
)ת ָ
6פ ַ ִ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְת ָחרֵט
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
ֲFי O
ְע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ֵכר .ו ַ
נָ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIה.
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
וִיתי ָ
אתי וְ ָע ִ
אֲנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ָכי ָהר ִ
ָעז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֲמה6
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי ִוי ַרח ֵ
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
רָ
ַEל ִל ְפנֵי
נִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב ִנ ְ;ָ /ר ְו ְ
6ב ִ
ְו ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
יחה
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ֶ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ִ=ֵ :א ְכב)ד ָ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ימי ְנ ָ ְָ E
80ה ִו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ו ְַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
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6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמ ְז ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ְל ָפנ ָ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפ ֶני ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ

6מה ִהיא
/ֶ %Oת ִמָ:ל ָה ֲארָצ)תַ .
ָאל ְמק ֶ
ֶע ֶFר ְקד)9Oת ֵהֶ ,ארֶ #י ְִFר ֵ
ֶחַ ,מה ֵֶ 9אי
8ֵ /6י ַהֶ B
6:רי ְ
יאי ִמ ֶָ>-ה ָהע ֶֹמר ְו ַה ִ; ִ
ָ 9Oתִ -ְ /ֶ ,Jב ִ
ְקד ָ
ח)מה ְמ Oק ָ)/%ת ִמ ֶָ>-ה,
יאי ִֵ :מ ָ:ל ָה ֲא ָרצ)תֲ :עיָר)ת ַה 7ָ -Oפ)ת ָ
ְמ ִב ִ
6מ ַס ְ; ִבי ְלת) ָכ ֵמת ַעד ְִֶ C/רצ.6
ָעיְ ,
ִֶ Bְ /ַ -ְ /חי ִמ)8כָ ֶאת ַה ְ-צ)ר ִ
א)כ ִלי
ח)מה ְמקֵ /ָ%Oמ ֶהְ /ֶ ,
ָצאֵ ,אי ַמחֲזִ ִירי א)ת)ִ :ל ְפנִי ִמ ַה ָ
יָ
ֲFר ֵ/נִ יַ .הר ַה ַ;יִת ְמקִ /ָ%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ז ִָבי
6מע ֵ
ָ/י ַק ִBי ַ
ָָ /קד ִ
ִ /%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי @)יִ
ְי)לד)ת נִ ְכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵחיל ְמק ָ
ְוזָב)ת נִ )%ת ו ְ
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/ֶ %Oת ִמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ְטב6ל י)
ָ/י ְמק ֶ
6ט ֵמא ֵמת נ ְִכנ ִָסי ְל ֲָ ./ע ָזרַת נ ִ
ְ
ָאל ְמ Oק ֶ/ֶ %ת ִמ ֶָ>-ה,
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת י ְִFר ֵ
נ ְִכנָס ְל ָ ,/וְ ֵאי ַחִָ Cבי ָע ֶל ָ
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת ַהֲ ֹ:הנִי
ְחִָ Cבי ָע ֶל ָ
6Eרי נ ְִכנָס ְל ָ ,/ו ַ
ֵֶ /אי ְמ Oח ַ=ר ִִ :
יה,
נִכנ ִָסי ְל ֶָ /א ָBא ִב ְַ /עת ָצ ְר ֵכ ֶ
ָאל ְ
/ֶ %Oת ִמ ֶָ>-הֵ /ֶ ,אי י ְִFר ֵ
ְמק ֶ
ַ-זְ ֵ; ַח ְמ Oק ִָ /%מ ֶָ>-ה,
א6ל ְול ִ
נ6פה;ֵ :י ָה ָ
יטה ו ְִל ְת ָ
יכה ִל ְִ /ח ָ
ִל ְס ִמ ָ
ר6עי רֹא /נ ְִכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵהיכָל ְמ Oק ִָ /%מ ֶ,6>-
6פ ֵ
מ6מי ְ
ֵֶ /אי ַ; ֲעלֵי ִ
ָ/י ְמק/ָ%O
ָדיִ וְ רַגְ ָליִ .קֹ ֶדַ /ה ֳ7ד ִ
ֵֶ /אי נ ְִכנָס ְל ָֹB/ֶ /א ְרח #6י ַ
6Eרי ִ; ְַ /עת
ֵמ ֶהֵ /ֶ ,אי נִ ְכנָס ְל ֶָ /א ָBא כ ֵֹה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ַ-זְ ֵ; ַח ָ/וֶה
א6ל וְ ל ִ
ֲמ ָ9ה ְד ָב ִרי ֵ;י ָה ָ
י)סי;ַ ,ח ִ
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ֲב)דהַ .
ָהע ָ
ְֹB/א ְרח#6
ר6עי רֹא/ְ 6 ,/ת6יֵי ַייִ ,ו ֶ
6פ ֵ
מ6מיְ ,
ַל ֵהיכָלֵ /ֶ ,אי ַ; ֲע ֵלי ִ
ַ-ז ְֵ; ַח ִ; ְַ /עת
6פ)ר ִ/י ִמ ֵ;י ָהאָ 6ל וְ ל ִ
ְ
נִכנ ִָסי ְל ָ,/
ָדיִ וְ רַגְ ַליִ ְ
יַ
ַה ְק ָטרָה:
)7דֶ :ֶ /תרָ ,ח ְכ ָמה;ִ ,ינָהֶ ,ח ֶסד,
י ְַד ִליק ֶע ֶFר נֵר)ת ִל ְכב)ד ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת ַה ֶ
ס6קי ַה ְַ 8נ" ְ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד ְֵ E
6מ ְלכ6תָ .
ֶצח ,ה)ד ,יְס)ד ַ
@ְ ב6רָהְ 8ִ ,פ ֶארֶת ,נ ַ
ז6טא )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ
וְ%0רָא ָ
ֶ/ל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמודְ ( 575
עמוד ( 608וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל ִל ְלמ)ד ַה ְִ 8ה ִBי .)B6:
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפ ֶני ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
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>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה.
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
6/בת) ְ;רָצ).
ָקה ַלעֲנִ ִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ֶס ִל ְצד ָ
י ְַפ ִריַ /הֶ :

ִע ְניָ ְEגַ ְר ִא)Cת אֲס6ר)ת ְו ִת67נ).
ֲבה" ,וְ לֹא ָ8ת6רֲ 0 6חרֵי ְל ַב ְב ֶכ
ֲמיִ ְ;0ה ָ
נ ְִצ ָט ִ6ינִ 6ל ְקרֹא ְ;כָל י) ַEע ַ
Hד ָק6/ר
ֶפָ /ה ָ
ֵיה":ִ .י ָ:ל ִח6Cת נ ֶ
 80ז)נִ י ֲ 0חר ֶ
ֲ/ר ֶ
ֵיכ א ֶ
ְוֲ 0חרֵי ֵעינ ֶ
ידית ו ְָק ָ/ה
ֲב)דה ְִ 8מ ִ
ָ/יִ ,היא ע ָ
וְה ְִ 9מירָה ַעל ָה ַעיִ ִמ ְַ Bה ִ;יט ְ;נ ִ
ָל ַעיִַ ,
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יתי ,רַק ִה ַ; ְט ִ8י וְ לֹא ַָ Eע ְל ִ8י 0וֵ.
Hד ְמז ְַלזֵל ָ;ָ ;ְ Jח ְ/ב)ֶ ,מה ָע ִִ F
ְמאֹד .וְ ָה ָ
ֲFה
ירה ַע ְצ ָמ:ִ ,Jי ַעל ַמע ֵ
ֲב ָ
ֲFה ָהע ֵ
י)תר ִמ ַ-ע ֵ
ְה ָָ Mט ֵָ Fמ ַח ְ; ֵח ְטא זֶה ֵ
וַ
6/בה
Hד ,וְ יָ6/ב ִ; ְת ָ
ִנְק ֵפהַ 6ה ְַ -צָ 6Eל ָ
ֲבירָהִ 8ָ ,מיד ָירֵא ַה ָָ Mט ֶ-ָ /א י ְ
ָהע ֵ
ָ/י ְִ :מ ַעט ֵֶ /אי Hדָ ָ/ב
ֲבל ַעל ִה ְס ַ:ְ 8ל6ת ְ;נ ִ
ְונ ְִמ ָצא ְמ ַת ֵ 7נ ְַפ ,)/א ָ
ֲכ ִמי ,ט)ב ַל ָָ Mט ַמ ְר ֶאה ֵעי ָניִ
Hמר 6ח ָ
6מ ְת ָחרֵט .וְ ָל ֵכ ְ
6/בה 6ב)כֶה ִ
ִ; ְת ָ
ָפ."/
ָ נ ֶ
ֱמר "ט)ב ַמ ְר ֵאה ֵעי ָניִֵ ,מהֲל ְ
י)תר ִמ@6פ) ֶ/ל ֵח ְטא>ֶ /ֶ ,א ַ
ְ; ִא ָ9ה ֵ ,
יה ֶ/ל ִא ָ9ה
ָד ָ
ֲפְ ;ִ 6Bבג ֶ
ֲלכָה ֶ/א ִ
6כ ָבר נ ְִפ ַסק ַלה ָ
י)מא ַ %ע"דְ (:
) ַמ ֶ= ֶכת ָ
ֲפיל6
יהH ,ס6ר ְל ִה ְס ֵַ:8ל ,וְ ַה ְִ -ס ַ:ֵ 8ל א ִ
ֲפֵ 6Bאינָ ָע ֶל ָ
ירַ ,Jוא ִ
ֶ/ה6א ַמ ִָ :
ְ; ֶא ְצ ַ;ע ְק ַט>ָה ֶ/ל ִא ָ9הְ ,ונִ ְת ֵַ ֵ6:ל ָהנ)ת ִמ ֶמ>ָה%ִ ,ינ) ְִ :מ ְס ֵַ:8ל ִ; ְמק)
ָת ,Jוְ ַחָCב ַמַ:ת ַמ ְרד6ת.
ֶע ְרו ָ
ַמ ַ;" ַה ְִ -ס ַ:ֵ 8ל ַ;ע ָ
ו ְָכ ַתב ָהר ְ
ֲרי)תEֵ ) ,רֲ /6ע ָרי)תָ: ,ל ִא ָ9ה ֶH/ס6ר ַ; ַPָ -ב
ָ ְ:ל/ֶ ,6ה6א
ֲלה ַעל ְַ %עֵ /ֶ )8אי ְ;כ ְ
ֲסי ִאי6/תַ (.מע ֵ
ַה ַקְ ָCל ַקִ ֵCא ַָ J8יח ֵ
א)מר ,ו ְִכי ָ; ַע ְל ִ8י ,א) ֶַ 7ָ /ר ְב ִ8י ֶא ְצ ָל ,Jוְ ה6א ֵאינ) י)דֵע ְֶ /ר ִאַCת ָה ֵעי ַניִ עֲ)
ֵ
ֱמר וְ לֹא ָתת6רֲ 6א ֲחרֵי ְל ַב ְבכֶ וְ ֲ 0חרֵי ֵעינֵיכֶ .וְ כָת6ב ַ;ַֹ Iהר
@ָד)ל>ֶ /ֶ ,א ַ
ֵיה>) נִ ְקרָא
ָ/ת ְEקֵ 6די  ַ%רס"ג(ַ /ֶ .ה ָ-ד)ר ָה ִרא/ֶ )/ל @ ִ
ַה ָ7ד)ש ) ָEר ַ
ל6חיו ְל ַפ)8ת
)9ל ַח ְָ /
ַ Hח ָ;לָה ַה> ְִקרָא ַפת)"תַ ,ה ֵ
וְע ָליו ְמ Oמ>ֶה ַמ ְל ְ
";)ר"ָ ,
Hד ֵמת,
6כ ֶָ /ה ָ
ְֲ /בְ ,)8
ָ/י וְ ִלזְ נ)ת וְ ִלנְ אֹ ְ; ַמח ַ
ְ;נֵי Hדָ ְל ִה ְס ֵַ:8ל ְ;נ ִ
א)תה ְל ִע ֶ6רֶתֹB/ֶ .א יְכ) ָלה
ה)פ ְ ָ
ֶפ ,)B/ֶ /וְ ֵ
)/בר ֶאת ֵעינֵי ַה> ֶ
 Hזֶה ֵ
ַמ ְל ְ
ְח ִ/י
0כז ִָרי ְ;ב)ר ָמ ֵלא נ ָ
ֵלא)ר ְ;א)ר ַה ַחִCיַ ,עד ֶO 8ְ /ת ַַ 7על ְידֵי ֵס ֶבל ְ
א)ת.J
ֲרי ָ
6מ ָצע ִ
א)תְ J
>)ִ /כי ָ
ַ;י ְֶ /
ו ְַע ְקר ִ
ָכי
Hד ְ8ֵ /י ְ%ר ִ
Hמרַ 6ח ָז"ל ) ָ; ָבא ַ; ְתרָא ַ %נ"ז( ִֶ /א יֶָ /ל ָ
י)תר ִמֶIה ְ
ְו ֵ
יה
ְר)ע)ת ֶ
ֵ
ָ/י ְמגַ)Bת ז
ְה ִֵ 9נית ,נ ִ
ילה ,ו ַ
ֶ ְר ִג ָ
0חת ֶדר ְ
יע ִל ְמח)ז ֶח ְפצ)ַ ,
ְל ַה ִ@ ַ
ֶ ַה ְ9נִ ָCהְ ,ו ִא ָה ַל ְַ 0 ,על ִEי
ָדיH ,ס6ר ָל ֶלכֶת ַ; ֶ%ר ְ
ָ:ִ /י ְמ ַכ ְ;ס)ת ְ;ג ִ
ֱמיד ַע ְצמ) ְ;נִ ָ=י).
ָ/עַ ,על ֶֶ /הע ִ
נִקרָא ר ָ
ֶַ 9ָ /מר ֶאת ֵעינָיו ְ
ַל@ֵל ְ;ע)
ָ/י ,י ְִת@ ְ
ֲר"י ַה ָ7ד)שַ /ֶ ,ה ְִ -ס ֵַ:8ל ִָ 8מיד ְ;נ ִ
ידי ָהא ִ
ו ְָכ ְתבְ 8ַ 6ל ִמ ֵ
ַה>ִ ְקרָא "רָHה"ִ .א לֹא ָע ָFה ְָ 8
@6לי הקדמה כ"ב(.
6/בהַ /ַ ) .ער ַה ִ@ ְל ִ
Hד:ִ ,י
ד)מה ְל ִג ְל@6ל ְ; ָ
ֲר"י:ִ ,י @ִ ְל@6ל ְ; ַב ַעל ָחיֵ ,אינ) ֶ
6מ6בא ְ; ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ָ
ָתJ
ק)ד ,וְ ָכל ְ@ד6ל ָ
Hד ֵ
ֶלת ְ; ָ
Oל@ ֶ
ְתה ְמג ְ
ֶפֵ /א ְי ָהי ָ
ְ; ַב ַעל ַחי ,ז) ֶכרֶת ַה> ֶ
יל ָתִ Jמ ָ-ק) @ָד)ל
ֲצ ְב ָָ J8ה ֶע ְלי)נָה6 ,נְ ִפ ָ
יה .וְז) ֶכרֶת ְמק)ר ַמח ַ
נ6ג)ת ָ
ְת ַע ֶ
וַ
ד)/ה ְ; ִלי
ת) ַ; ַעל ַחי ָט ֵמא/ֶ ,ה6א ִס ְרח) ַל ֶ> ֶפַ /ה ְָ 7
ְונ ְִפ ָלא ָ:זֶה ְל ִה ָ:נֵס ְ; ְ
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6ל ַסֵEר
6מי יָכ)ל ְל ֵַ /ער ְ
ֲ/ר ִאי ֶא ְפ ָ/ר ְל ַצֵCר ְ; ֵFכֶל ְ:לָלִ ,
6ב ִלי ֵח ֶקר .א ֶ
ִ/ע6ר ְ
ְה>)רָא.
@ ֶֹדל ַה ַַ Pער ַה@ָד)ל ו ַ
0חר ָ:ל ַה ֵ= ֶבל ַה>)רָא ֶ8ַ /עֲב)ר,
ֶלת ְ; ַב ַעל ַחיְ ,ל ַ
ַל@ ֶ
ו ְַדע ֶֹ:/ל ְנ ָָ /מה ִֶ /מ ְתג ְ
יצ ָת;ְ Jגַ ֵע ֶדֶ ,אָBא ְצ ִריכָה ָל6/ב ְ; ִג ְל@6ל ָ Hד
ְכ)לה ְל ִה ָ:נֵס ִל ְמ ִח ָ
לֹא י ָ
וְה ְס ַ:ְ 8ל6ת
ֲָ /בה ִ
@6לי ַה ְק ָָ %מה כ"ב(ְ .ודַע ֶָ:/ל ַמח ָ
ַ; ַעל ְ; ִחירָהַ /ַ ) .ער ַה ִ@ ְל ִ
ֲפ6B
יEנ)זָה ְל ִג ְל@6ל ק)דֵ ַוא ִ
Hד ְ; ִה ְ
ֶצח ,וְ ֶא ְפ ָ/ר ְל ַהחֲזִ יר ָ
נ ְִר ֶֶ /מת ַ;ַֹ -ח ָלנ ַ
וְה ְס ַ:ְ 8ל6ת
ֲָ /בה ִ
ָטי ָ:ל ַמח ָ
Hד ְִ Eר ֵטי ְEר ִ
ק)ד ִמי וְHז ְמ ַס ֵEר ָה ָ
@6לי ְ
ְל ִג ְל ִ
יע ָלִ Jלזְ ֹ:ר ַהֹ:ל,
ֶפֵ /מ ַה@ַ 6ה ְַ -פ ִר ַ
ֶָ /ח ַ/ב ְו ָרHה ,וְ ָכל ֵֶ ;ְ /ֶ :ֵ /צאת ַה> ֶ
מ)ק ./וְ ֵה
ע)מ ִדי ְלמ6ל) ְל ֵ
ֲ/ב)ת ָהאֲס6ר)ת ְ
ֶָC-ִ /ד ָ:ל ָה ְר ִא)Cת וְ ַה ַ-ח ָ
ֶפ ,/ה' י ִַPי ֵלנַ ,6עד ֶ8ַ /עֲב)ר
ִ Hל ְֹ;/ר ֶאת ֵעינֵי ַה> ֶ
ְַ -ל ְ
>)תנִ י ַהַֹ :ח ל ַ
ַה ְ
ֲ/ב)ת וְ ַה ִה ְס ַת ְ:ל6י)ת ָהאֲס6ר)ת ִמ> ְַפ.)/
6מ ִרי ְל ִטה6ר ַה ַ-ח ָ
ִ=6רי ָק ִ/י ָ
י ִ
ֲFהָ 6ל6/ב ֵמעֲ) ָחמ6ר וְ ְת ִד ִירי זֶה .וְ ַי ֲחֹ/ב,
ַ:ִ Fיל ַמע ֵ
ְו ַה ַחי י ִֵֶ 8אל ִל;) ,וְ י ְ
6כל6
יד)ת ָה נָא)תְ ,
ֵצא ִלי ֵמ ַה ַה ָ; ָטה ְ; ִא ָ9ה:ְ ,לִ 6מ ֶ
6מה ֵ C
ִִ 8לי ַ
ַמה י ֵ
י
ְצ)פהֵ ,א ְ
ע)מד ַ; ַ;נְ ק ו ֶ
Hד ָה ֵ
)%מה ָל ָ
א)תְ Jל ִא ָ9הַ ,ו ֲהרֵי  ִ>0י ֶ
א6כל ִל ָMא ָ
ָ
י)צא ִלי ִמֶIהַ@ ,
קִ E6אי:ְ /ֶ ,ל 6לֹא ֵ
ֶס ְמ ַה ַ
0חר ְמ ַק ֵ;ל ְָ /טר)ת ֶ :
Hד ֵ
ָ
ְֲ /ב ִ8י ְ; ָד ָבר ֵֶ /אי ל) ְַ 8כ ִלית.
ֵצר ְל ַב ְל ֵ;ל ַמח ַ
ָ:א ֵאי ָ;זֶה ֶא ָBא ֲַ 8אוַת ַהֶ C
וְע)צ ֵעינָיו ֵמ ְרא)ת ְ;רָע ,י ְִת ַק); ֵC
Hמרֲ 6ח ַז"ל ֶַ /ה ָ9ב ;) ֵמ ֵח ְטא זֶה ֵ
ְו ְ
ָעי ִמ ְשגַ;)ַ ,ל ְחמ) נִ ָ,8
ר)מי י ְְִ ,):/מ ָצד)ת ְסל ִ
מ .6ה6א ְמ ִ
ַה ָEס6ק ַה ָ= ְ
ֶיַ ) .מ ֶ=כֶת ַמ):ת  ַ%כ"ד(.
יח( ְ;י ְָפי) ֱֶ 8חזֶינָה ֵעינ ָ
ֱמנִ יֶ ,מ ֶל ְ ) ַה ַָ /ִ -
ימיו ֶנא ָ
ֵמ ָ
ִ ;Oלי ה6א ָלצְ Bַ 6ילָה וָי) .וְ ָל ֵתת ְִ Eדי)
ו ְִה>ֵה ַה ְִ 678ל ֵח ְטא זֶה ְל ִפי ַה ְמק ָ
ָקה ַל ֲע ִנִCי.
ְ/מֹנָה ָע ָFר ַ8עֲנִ )Cת ִל ְצד ָ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמחֳרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
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ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי וְ ָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ֵי ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
י/ע ַה> ִָביא
ֱל ָ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַַ %עת א ִ
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶהִ .וי ַכֵ /ֶ ֵ6
ְֶ /
ַע ,)8וְ ְֶ ֵ:/יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
ֶַ /
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י,
ילה ְִ /מינִ ית י ְַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו ְ
6ט ִב ָ
ֹאתיוְ .
ַעַ 8חט ָ
ָצר ַ
0ר ַ;ע
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על ְי ֵדי זֶה י ְִת ַיחֲדְ 6
ְס ִקילָהFְ ,ר ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ֵָ /ל ְוגָמ6ר.
ִ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה ֶ/ל
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ַע ִמ ָ
ת) ְִ 8פַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ֲַ 8ע ִנית וְ ָצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ

ְוזֶה נֹסַח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
6ל ָמ ָחר
ְ ,JBO
ֶי ְ; ַתעֲנִ יתַ ,ה ַלי ְָלה ַהֹIאת כ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר
ַמ ִ8י ַ;עֲו) א ֶ
):כ ִביֵ :ְ ,די ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ָ:ל ַהי) ַ )BO:עד ֵצאת ַה ָ
@6לי
6בי ְב ִ@ ְל ִ
ָיתי;ֵ ,י ְ;גִ ְל@6ל זֶהֵ ,
נְה ְ> ִתי ִמ ְר ִאי ִ
ַ/יְ ,ו ֵ
ַל ִתי ְ;נ ִ
ִה ְס ַתְ :
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִי ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא א6כַל
ֲח ִרי ֵמ ִ
אֵ
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ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:תעֲנִ ית זֶה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
וִיהי
ָ/יִ ,
6ב ְפרָט ְ; ִה ְס ַ:ְ 8ל6ת ְ;נ ִ
ֹאתיִ ,
ַEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַחְ ,לכ ֵ
ַעל @ ֵ
;Oל
6מק ָ
רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינְֵ C/ֶ ,6הא ָח6/ב ְ
ִיתיִ :ְ ,א6B
רP6ה ְל ָפנֶי ָ ִמע6ט ֶח ְל ִ;י ו ְָד ִמי ִָ /מ ְת ַמ ֵעט ְ; ַת ֲענ ִ
6מ ֶ
ְ
ֲ/ר
ֲ ַה ָ7ד)שְ ,ל ַת ֵEְ 7גָ ָע) ִה ְס ַ:ְ 8ל6ת א ֶ
ַב ִ8יו ַעל ִמז ְַ;ח ָ
ִה ְקר ְ
י,
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ילנִ י ְ; ַרח ֶ
6ב ְH/ר ְר ִאי)ת אֲס6ר)ת ,וְ ַת ִֵ P
ָ/י ִ
ַל ִתי ְ;נ ִ
ִה ְס ַתְ :
ְת ְנ ִחי ֵלנִי ֶח ֶלק ט)ב ָלע) ָל ַה ָ;א,
>ִקרָא רָHה ,ו ָ
ַל@ֶל ָ;ע) ַה ְ
ֶֹB/א ֶא ְתג ְ
ֶי ְִ :א6ַ :ִ 6Bנ ְִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6ו ְ;זֶה ַה ַ8עֲנִ ית.
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
ֲFה
6מע ֶ
ֲFה ָי ֵדנְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֶ
נ)ע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ִיהי ַ
ו ִ
ָי ֵדינ): 6נְ נֵה.6
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ְ; ֵליל ַהצ) י ְִקרָא ְלא)ר ַה ְָ Bבנָה ֶEרֶק ִרא/ֶ )/ל ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת) .נִ ְמ ָצא
ֹאמר @ַ " ַָ Eתח ֵא ִלָCה",6
בעמוד ְ 641וי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ֵEרַ /6ה ִBִ -י וְ י ַ
ֹאמר ָEס6ק זֶה.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֶ/ת רַגְ ָלי.
י)ציא ֵמר ֶ
ֵעינָי ִָ 8מיד ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי:ִ ,י ה6א ִ
ֲמְ /ל ָכל ַעיִ ְ;צ6רָה ז),
ָבה ְל ֶע ֶFר ְ/מ)ת ַה ֲה ָו ָי"ה ,ח ֵ
ִוי ַכֵ /ֶ ֵ6עינָיו י ְִהיֶ 6מ ְרָ :
ה)ציא ַה ֵ9מ)ת ְ; ִפיוָ ,חס וְ ָ/ל).
ָהר ֶֹB/א ְל ִ
ְו ִיֵ I

ַעיִ י ְִמי
יהוה

ַעי ְFמֹאל

יהוה

יהוה

יהוה
יהוה

יהוה

יהוה
יהוה

יהוה
חמש פעמי ַה ַו ָי"ה עולי בגמ' עי.

יהוה
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ז)ר ַחת ְ; ֵליל ַהH ,)Pז ְ; ַל ְי ָלה
ֲFה ְלא)ר ַה ְָ Bבנָה ,וְ ִא ֵאי ַה ְָ Bבנָה ַ
ָ:ל זֶה ַיע ֶ
0חר ְַ /ֶ :ה ְל ָבנָה ְִ 8ז ַרח ,י ְִל ַמד ְלא)רָה ָ:ל זֶהִ ,וי ַכְ ֵ6ל ִתַ 67ה ְַ -רא)ת
ֵ
ַהאֲס6ר)ת.
ְה ַ:ר,
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ו ַ
ְ; ֵליל ַהצ)ַ:/ְִ C/ֶ :ְ ,ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
ִוי ַכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ָ ִ678
0חר ְ :
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר ְו ַ
0חר חֲצ)ת ַBיְלָה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
ד)לה.
חֲצ)ת )נמצא לעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה גְ ָ

ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) ,י ַ
ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ִ/י ַָ /מיִָ ,
ד6ת ָ ְונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
ַדנ;ָ .6ג ְ
ְ /ַ Hמנ;ָ .6ג ְ
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע
9Oהָ ,
וְק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי ַה ְ7ד ָ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נִ י ִ
)%פי וְ לָָ )/הרָעֶ .ה ֱעוִינ.6
ֵיה@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנִ 6
ָהרָא6י ָלבֹא ַעל ְיד ֶ
ָע ְצנ 6עֵצ)ת רָע)ת.
6מ ְר ָמה .י ַ
ְו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ְִַ I:בנַ : .6
ְָ /ענ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָעוִ ינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
י
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
)תי ָ ִ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִַ /ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ָ
ית
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנְ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ַו ֲאנ ְ
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)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְלְ 0בר ָ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
וְ0ר ַ;ע ְָ Eע ִמי.
ֹאמר ָEס 76זֶה ֶע ְִ Fרי ְ
י ַ

וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵח ְ; ֵעינֵי ְיהֹוָה יאהדונהי.
ֹאמר ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי.
6פס6ק זֶה י ַ
ָ

ְִ /רי ְמ ֵַ -ְ Fחי לֵבִ ,מ ְצוַת ְיהֹוָה ָ;רָא ְמ ִאירַת ֵעי ָניִ.
67די ְיהֹוָה י ָ
ִֵ E
ֹאמר ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ְָ Eע ִמי.
6פס6ק זֶה ַ C
ָ

ֶ/ת ר ְַג ָלי.
י)ציא ֵמר ֶ
ֵעי ָני ִָ 8מיד ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ה6א ִ
ֹאמר ָ/לֹש ְָ Eע ִמי.
6פס6ק זֶה ַ C
ָ

ָתי ָ.
יטה נִ ְפ ָלא)ת ִמת)ר ֶ
ָ ;0
גָל ֵעינַי ְו ִ
ֹאמר ֲַ Eע ָמיִ
פרקי אלו י ַ

זְרי ֵמ ִע ְיהֹ ָוה
זְרWיֶ :ע ִ
ַ-Wעֲל)ת ֶא ָMא ֵעינַי ֶאל ֶה ָWה ִרי ֵמ0יִ ָיבֹא ֶע ִ
ִ/יר ל ַ
ִ 8לַ)-ט רַגְ ֶל ָ 0ל יָנWְ ֹ/ 6מרִֶ :ָ Wה>ֵה לֹWא
ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ0 :#ל י ֵ
ֶ ְיהֹ ָוה ִצ ְַ ָ Bעל יַד י ְִמי ֶנ ָ:W
ָאWלְ :יהֹ ָוה Wְ ֹ/מר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
יָנ 6וְ לֹא י ָ
ֵח ַ;WָBי ְָלה :יְWהֹ ָוה י ְִָ /מ ְר ָ ִמָ:ל רָע י ְִ/מר
ַ:ָ :ה ְו ָיר ַ
י)מ ַה ֶֶ 9מ /לֹWא י ֶ
ָ
6ב)א ָ ֵמ ַWע ָ8ה ו ְַעד ע)לָ:W
Wאת ָ ֶ
ֶאת נ ְַפ ֶ :Wָ /יְWהֹ ָוה י ְִָ /מר ֵצ ְ
אתי ֶאת ֵעינַי ַהִ /Wְ ֹCבי ַ; ָָ 9מWיִִ :ה>ֵה ְכ ֵעינֵי
ָש ִ
י נ ָ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֵא ֶל ָ
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ֵיהֵ :ְ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ֵָ :ֵ J8עינֵינֶ 6אל
ֲד)נ ֶ
ֲב ִדי ֶאל יַד א W
עָ
ַ;ת
ְח ֵ>Wנָ :6ח>ֵנְ 6יהֹ ָוה ָח>ֵנ:ִ 6י רַב ַָ Fב ְענW 6ב6ז :ר ַ
ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ַעג ַה ֲַ W9אנַ>ִ י ַה;6ז ִלגְ ֵאי י)נִ Wי:
שָֹ ְWב ָעה ָ JBנ ְַפ ֵ/נַ 6הַ B
ֲמיִ.
ֹאמר ַEע ָ
כל אחד מפסוקי אלו י ַ

ֵיה.
)/מ ַעת וְ ַעיִ ר)Hהְ ,יהֹוָה יאהדונהי ָע ָFה @ַ ְ/נ ֶ
א)זֶ ַ
ָעי ַניִ ִל ְרא)ת ֶאת ַה ֶָ 9מ./
6מת)ק ָהא)ר וְט)ב ל ֵ
ָ
ֹאמר זֶה:
ָ י ַ
Hחר ְ :
ַ

ס6תא ַעל ֵעינָא וְ ֵלית
ֵי/א ִח ָורָא ִמ ְ8ַ /נְ יָי ִמ ְH9ר ַע ְי ִניֵ ,לית ְָ :
ֵעינ)י ְדר ָ
)/מר
ִיֵ /
ְג ִבינִ י ַעל ֵעינָאָ ,מאי ַט ְע ָמא ְִ %כ ִ8יב ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ָ
וְתאנָא כָל ַמה
ֲ/ר ֵעינֶי ָ ְEק6ח)תָ .
6כ ִתיב א ֶ
ָאל ְִ %ל ֵע ָלאְ .
ָאל ,י ְִFר ֵ
י ְִFר ֵ
ס6תא ַעל ֵעינָא וְ ֵלית גְ ִבינִי ַעל ֵעינָא ,כָל ֵֶ /כ
ֲמי ֵלית ְָ :
Hתי ְ; ַרח ֵ
ְד ֵ
;0א ְל ָמאי ִהיא
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע) ְל ִר ִ;י ָ
ֵי/א ִח ָורָא ְד ָלא ָב ֵעי ִמ ִדיַ .
ר ָ
ס6תא ַעל ֵעינָא וְ לֵית גְ ִבי ִני ַעל
ַ-א ְדלֵית ְָ :
Hמר לֵיְ Jלנ6נֵי י ָ
ְר ִמיזָאַ ,
יקי
יקא ְד ַע ִֵ 8
ְימי ו ְָלא ַב ְעיָי נְט6רָא ַעל ֵעינָא:ָ ,ל ֶַ :ֵ /ע ִָ 8
ֵעינָא וְ ָלא ַני ִ
ְָ %לא ָב ֵעי נְט6רָא ,וְ כָל ִֶ %ְ :ֵ /איהַ 6מ ְ/גַח ְלכ ָֹלא וְ כ ָֹלא ִמ ְ8זָ ֵבי ,Jוְ לָא
ָאל,
)מר י ְִFר ֵ
ִיֵ / /
ָאיָ .הדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ִהנֵה לֹא יָנ 6וְ לָא י ָ
נִ
6כ ִתיב ֵעינֵי ְיהֹוָה
ילאִ :ְ .תיב ִהנֵה ֵעי ְיהֹוָה ֶאל ְירֵHיוְ ,
ָאל ְִ %ל ֵע ָ
י ְִFר ֵ
י
ֲר ְ
0נְEי ָהא ַ;א ִ
)/ט ִטי ְ;כָל ָהHרֶָ ,#לא ַק ְ/יָא ָהא ִבז ְֵעיר ִ
ֵה ָ-ה ְמ ְ
יהי ִחוָר
0נְEי ,ו ְִע כָל ָ%א ְ8רֵי ַעיְינִי ִאינ 6וְ ִא ְת ַחזְ רְ 6ל ָחדֵ ,עינָא ְד ִא ִ
ִ
ָחית
ָהיר ו ְָס ִליק ְונ ִ
ְבג) ִחוָר ,ו ְִחוָר ְד ָכ ִליל כָל ִחוָרִ .ח ָורָא ַק ְד ָמHה נ ִ
ְ0ד ִליק ְַ 8לת
ְל ִא ְס ַָ :ָ 8לא ְד ָצ ִריר ִ; ְצר)רָא8ָ .אנָא ָב ַטָ /האי ִח ָ6רָא ו ְ
ֵמ86א.
ָתא ִב ְ/ל ָ
ֲטי ְ; ֶח ְדו ָ
ְח ְדוָה ,וְ ֲלה ִ
;6צינִ י ְד ִא ְקר 6ה)ד וְ ָה ָדר ו ֶ
ִ
;6צינִ י ֲ 0חרָנִ י
0ד ִליק ְַ 8לת ִ
6ב ָטְ /ו ְ
ָחית ָ
ָהיר ו ְָס ִליק וְ נ ִ
ִח ָ6רָא ִ8נְ יָינָא נ ִ
ָתאִ .ח ָ6רָא
ימ6תא ְ; ֶח ְדו ָ
ֲטי ִ; ְֵ /ל ָ
ֶצח ְו ֶח ֶסד וְ ִת ְפ ֶארֶת וְ ַלה ִ
ְד ִא ְקר 6נ ַ
6ב ָט/
מ)חאָ .
ימ6תא ְד ָ
ָחית ְו ָס ִליק ,וְ נ ִָפיק ִמ ְ= ִת ָ
ָהיר ְונ ִ
יתHה ָל ִהיט וְ נ ִ
ְִ 8ל ָ
מ)חא ַת ָH8ה,
Hר ָחא ְל ַ
E0יק ְ
יעHהְ .ו ִ
יתא ְִ /ב ָ
;6צינָא ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְ; ִ
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע) יֵא)ת ה6א ,וְ ַע ִ8יק
ב6צינִי ְִ %ל ַת ָ8אַ .
BOהִ 6
ֲט ְ :
6מ ְת ַלה ָ
ִ
ָ ְ; ְַ /ע ָ8א ְד ִת ְצ ְט ִר ְי ֵלי.J
י)מי י ְִפ ַקח ֵעינָא דָא עֲל ְ
ִ
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ָ8אנָא ִחוָר ְבג) ִחָ6ר ו ְִחוָר ְד ָכ ִליל כָל ִחָ6רִ .ח ָורָא ַק ְד ָמHה נ ִָהיר וְ ָס ִליק
ְ0ס ִחי ְ; ָהאי ִח ָורָא
ֲטי ו ְ
אלא ,וְ ֲלה ִ
;6צינֵי ְִ %ל ְס ָטר ְָ Fמ ָ
ָחית ִל ְתלַת ִ
ְונ ִ
ֵיחי ַעל ַמה ַ%הֲו) עֲל)י
6בר ִ
ב6ס ִמי ָט ִבי ְ
@6פיְ ;ְ J
0ס ֵחי ֵ
ְָ :מא ְְ %
ב6צינֵי ְִ %ל ְס ַטר
ָהיר ִל ְת ַלת ִ
וְס ִליק וְ נ ִ
ָחית ָ
יתאִ :ח ָורָא ְִ 8ניָינָא נ ִ
ְ; ַק ְד ִמ ָ
ב6ס ִמי ָט ִבי
0ס ֵחי ְ; ְ
0ס ִחי ְ; ָהאי ִח ָורָא ְָ :מא ְְ %
ֲטי וְ ְ
י ְִמינָא ,וְ ֲלה ִ
יתHה נ ִָהיר וְ ָס ִליק
יתאִ :ח ָ6רָא ְִ 8ל ָ
ֵיחי עַל ַמה ַ%הֲו) עֲל)י ְ; ַק ְד ִמ ָ
6בר ִ
ְ
6ב ָטְ Fַ ;ָ /ערָא
מ)חאָ ,
ָחית ְונ ִָפיק נְ ִהרְ 6ד ִח ָורָא ִד ְלג)ְ ,לג) ִמ ָ
ְונ ִ
ָהיר ִל ְת ַלת ִכ ְת ִרי
ֵי/אְ .ונ ִ
מ)חא ְדר ָ
6ב ָ
ֵי/א ְ
6בר ָ
Oא ָכ ָמא ,כַד ִא ְצ ְט ִר ְיְ ,
ימא ְ%כֹ ָלא.
ִיחא ָק ֵמי ַע ִ8יק ְס ִת ָ
ַHBה ִאי נ ָ
ְִ %א ְ8ַ /אֲרְ 6כ ָמה ְִ %א ְצ ְט ִר ְי ְלג ָ
ְו ָתאנָא ָלא ָס ִתי ָהאי ֵעינָא .וְ ִא>8ְ 6רֵי ו ְִא ְת ֲחזָרְ 6ל ָחדBָ ֹ: ,א ה6א
יר6תא.
0ד ִמ ְי וְ לָא ָב ֵעי ְנ ִט ָ
ָאי וְ לָֹא ְ
אלא ,לָא נ ִ
י ְִמינָאֵ ,לית ֵ;יָ Fְ Jמ ָ
ַ@/0ח ַעל ָ ֹ:לא,
Hגי ַעל כ ָֹלא ,וְה6א ְ
Hגי ָע ֵלי ,Jה6א ִ
ֵלית ָמא ְד ִ
0ס ִתי
BOה8ָ .6אנָא ִאי ֵעינָא ָדא ְ
ָח6תא ְָ %האי ֵעינָא ִמ ְָ 8זנָ כ ְ
ָ @/0
6מ ְ
ְ
יחא.
ָ ִא ְקרֵי ֵעינָא ְִ Eק ָ
Oלה;ְ ,6גִ י ְ :
ְמא כ ְ
ִר ְג ָעא ָח ָדא ,לָא י ְַכ ִלי ְל ַקָ C
0ד ִמ ְי וְ ָלא
ָח6תאֵ .עינָא ְָ %לא ְ
ָ @/0
י/אֵ .עינָא ְד ְ
ֵעינָא ִע ָHBהֵ .עינָא ַק ִָ %
י6מא ְ%כֹ ָלא .ו ְַעל ָהאי
ָאיֵ ,עינָא ְ%ה6א נְט6רָא ְ%כ ָֹלאֵ .עינָא ְ%ה6א ִק ָ
נִ
ֵָ %ְ ,האי ִא ְת ְקרֵי
ָ ֶא ָBא י ְָבר ְ
ָ0 .ל ִת ְקרֵי יְב)ר ְ
ְכ ִתיב ט)ב ַעיִ ה6א יְב)ר ְ
ֵ ְלכֹ ָלא .וְ ָתאנָא ֵלית ְנ ִהרְ 6ל ֵעינָא ַת ָH8ה
6מ>ֵיְ Jמ ָבר ְ
ט)ב ַעיִִ ,
מ6תא;ַ ,ר ַ:ד ִא ְת ָס ֵחי ֵמ ָהאי נְ ה)רָא
ימ6תא ֵמ Oא ָָ :
0ד ִמ ָ
ְל ִא ְס ַתחֲHה ֶמ ְ
ָהיר ֵעינָא ִע ָHBה
ִח ָ6רָא ְד ֵעינָא ִע ָHBה ְד ִא ְקרֵי ט)ב ַעיִ ,וְ ֵלית ְַ %ידַע ַ:ד נ ִ
יקיָא ַז ֵָ :אי
0ס ֵחי ְל ֵעינָא ַת ָH8ה ָדא;ַ ,ר ִאיה6 .6זְ ִמינִי ַצ ִַ %
י/א ְו ְ
ָדא ַק ִָ %
ר6חא ְד ָח ְכ ָמ ָתא ָהדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ִ:י ַעיִ ְ; ַעיִ
ֱמי דָא ְ; ָ
ֶע ְלי)נִ י ְל ֶמח ֵ
80ה
ֲ/ר ַעיִ ְ; ַעיִ נ ְִרHה ָ
6כ ִתיב א ֶ
ימ ַתי ְב6/ב ְיהֹוָה ִצְ .)C
י ְִראֵ ,6א ָ
0ס ֵחי ְל ֵעינָא ַת ָH8ה .לָא
0שגַח וְ ְ
ְיהֹוָה .וְ ִא ְל ָמ ֵלא ֵעינָא ָט ָבא ִע ָHBה ְד ְ
יק ִר ְג ָעא ָח ָדא:
י ִָכיל ַע ְל ָמא ְל ֵמ ָ
ַ@/0ח נְ ִהר6
ָח6תא ְד ֵעינָא ַת ָH8ה ַ:ד ְ
ָ @/0
יע6תא ְד ִס ְפרָאְ .
ָ8אנָא ִב ְצנִ ָ
ָהיר כֹ ָלא,
ִע ָHBה ֵבי .Jו ְַעיִיל ַהה6א נ ְִהרְ 6ד ִע ָלHה ְ; ַת ָH8ה ְד ִמינֵי Jנ ִ
80ה ְיהֹוָהְ .כ ִתיב ִהנֵה ֵעי
ֲ/ר ַעיִ ְ; ַעיִ נִ ְרHה ָ
ָה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב א ֶ
)/ט ִטי ְ;כָֹל ָהHרֶ ,#זָכ6
6כ ִתיב ֵעינֵי ְיהֹוָה ֵה ָ-ה ְמ ְ
ְיהֹוָה ֶאל ְירֵHיו ְ
ילא .לֹא זָכֵ ,6עינֵי ְיהֹוָה ֵה ָ-ה
ֵעינֵי ְיהֹוָה ֶאל ְירֵHיו ֵעינָא ְִ %ל ֵע ָ
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י)ס ְָ %לא ְַ /ל ָטא ֵביJ
)/טט)ת ֵעינָא ְִ %ל ַת ָ8אַ %ְ .תנְ יָא ִמ ְEנֵי ַמה זָכָה ֵ
ְמ ְ
ָכה ְל ִא ְַ /ת ְ@ ָחא ְב ֵעינָא ָט ָבא ִע ָלHהָ ,הדָא ה6א
י/אִ ,מ ְEנֵי ֶשז ָ
ֵעינָא ִב ָ
ֲמאי ה6א ֵב )Eרַת ֲעלֵי ַעיִ,
ֲלי ַעיִ .א ָ
י)ס ֵ; )Eרַת ע ֵ
ְִ %כ ִתיב ֵ; )Eרַת ֵ
ָָ ,מאי
6כ ִתיב ט)ב ַעיִ ה6א יְב)ר ְ
ל)מר ַעל ִס ַבת ַעיִ ְִ %א ְ8ְ /גַח ֵביְ .J
ְָ :
ַחמ) ַלָ%לָ .מאי ְַ +ע ָמא ִא ְקרֵי ָחד8ָ .א ֲחזֵי ְ; ַעיְנִ י
ָת ִמְ B
ַט ְע ָמא ִ:י נ ַ
וְא>8ְ 6רֵי ִב ְתרֵי
ְד ַת ָתHה ִאית ֵעינָא ְי ִמינָא ו ְִאית ֵעינָא ִָ Fְ %מא ָלאִ .
ַר@ָא ָחד ַס ְל ֵקי,
אלא .וְ ַת ְרוַויְיה;ְ 6ד ְ
ֲבל ָה ָכא ֵלית ֵעינָא ְָ Fמ ָ
ַג ְוונֵי .א ָ
ְתאנָא ֵעינָא ָדא ְ%ה6א
6ב ִגינֵי ַכ ְ ֵעינָא ָחד וְ ָלא ְ8רֵי .ו ָ
ְוכֹ ָלא י ְִמינָאְ .
ְח ָדא ָת ִדירְ .דלָא ֲהוֵי
ְיכא ָת ִדיר .ו ָ
יחא ִָ 8דירַ ,חי ָ
ָח6תאִ Eְ ,ק ָ
ָ @/0
ֵעינָא ְד ְ
6ב ִח ָָ 6ורָא ִב ְתלָת ַג ְונֵיה .וְ לָא
6ב Oא ָכ ָמא ְ
ס6מ ָקא ְ
יל ְב ָ
ָה ִכי ְל ַת ָH8הְ %ִ ,כ ִל ָ
ס6טרָא ַעל ֵעינָא .ו ְַעל ָ%א ְכ ִתיב ע6רָה
ַב ָהנָא ְ
יחאְ .ד ֵליה ג ְ
ֲהוֵי ִָ 8דיר ְִ Eק ָ
ֶי ,כַד ִא ְת ְפ ַקחִ ,אית ְל ַמא ְד ִא ְת ְפ ַקח
יְ /יהֹוָהַ Eְ .קח ְיהֹוָה ֵעינ ָ
ָל ָ-ה ִת ָ
6ל ָמא ְָ %לא ִא ְת ְפ ַקח ְל ָטב ,וַוי ְל ָמא ְִ %א ְת ְפ ַקח ו ְֵעינָא ִא ְת ָערַב
ְל ָטבְ .
ַסיָיא ֵעינָאָ .מא י ְִ8ְ /זִיב
6מכ ְ
ס6מ ָקא ִא ְת ֲחזֵי ְל ָק ְבלֵיְ J
ס6מ ָקא ,וְ ָ
ְב ָ
ָליל ָ:ל
י)מי ָט ָבא ְד ֵעינָאִ .חָ6ור ְבג) ִחָ6ור .ו ְִחָ6ור ְדכ ִ
ֲבל ַע ִ8יק ִ
ִמ>ֵיה .א ָ
ָקיְ Jל ָמא ְדי ְִַ@/ח ִע ָBוֵיָ Jחד ִחָ6ור ִמ ַ>יְיה .6ו ְַעל ָ%א
ִחָ6ורֵיַ .ז ָH:ה ח6ל ֵ
6כ ִתיב ֵ;ית ַי ֲעקֹב ְלכְ 6ונ ְֵל ָכה ְ;א)ר
ְָ .
ַ%אי ְִ :תיב ט)ב ַעיִ ה6א יְב)ר ְ
וָ
ְיהֹוָה.
י)תיו ַָ :מה ֶָC/כ)ל ,וְ לָֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) ְ/מ)נָה ָע ָFר
י ִָ7ח ְ;יָד) ְִ Eדי) ְל ַתעֲנִ ָ
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב ְוי ַ
ָח ָ
ַ8עֲנִ י)ת ,וְ ַי ֲעמֹד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
י ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפ ֶנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
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ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
ַעל ְִ :רית)ת ִ 6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר ִה ַ; ְט ִ8י
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
יְ ,ונִ ְסְ :
)ת ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
ֲFי
וְע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
6ב ְH/ר ְר ִאי)ת 0ס6ר)תַ ,
ָ/י ִ
ַל ִ8י ְבנ ִ
ְו ִה ְס ְַ :8
אתי
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
O
ָעי
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
ו ְָעוִ ִ
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְו ֶאת ְ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
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ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ֲח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַו ֲע ִתיר ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
ֲFה
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינַ /ֶ ,6תע ֶ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי,
יתי ְל ָפנ ָ
ס6קי ו ְִס ְתרֵי )8רָה ִֶ 7ָ /ר ִ
6ל ַמ ַע ְִ E
יְ ,
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
ָ/ת ְצ ָד ָקה ֲֶ /אנִי ַמ ְפ ִריָ /מע)ת ֵא;ְ /ֶ 6Bי ִָדי ִל ְצ ָד ָקה,
6ל ַמ ַע ִמ ְצוַת ַה ְפר ַ
ְ
ל6תי
ַמ ִ8י ְ; ִה ְס ַת ְִ :
ֲ/ר ָEג ְ
ַח ָע ַלי ְל ַת ֵַ 7ה ְEגָ א ֶ
6תר ֵ
ְֲ 8חמֹל ְ
ָ8ח6ס ו ַ
אתי
ֲ/ר ָח ָט ִ
6ב ְH/ר ְר ִאי)ת אֲס6ר)תַ ,ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל א ֶ
ָ/יִ ,
ְ;נ ִ
ד)לי
י ַה ְ@ ִ
ֲס ֶד ָ
6ברֹב ח ָ
יבה @ְ מ6רָהְ ,
ַ;עֲ) זֶה ,וְ ע)זֵב ֵח ְטא זֶה ֲע ִז ָ
ילנִי ֵחלֶק ט)ב
וְתנ ְִח ֵ
>ִקרָא רָHהַ ,
ַל@ֵל ְ;ע) ַה ְ
ַח ָע ַלי ֶֹB/א ֶא ְת@ ְ
ְ8ר ֵ
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָהרָא6י ְל ַכֵ6
לַע) ָל ַה ָ;א ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
ָדינְ ): 6ננָה
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ְ; ִתָ 67ע) זֶה ,וִ ִ
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6ננֵה.6
6מע ֶ
ָע ֵלינַ 6
6ל ַה ְמ ְִ /י רָגִ יל.
נְע ָליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
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ֹאמר ָEס6ק זֶה:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֶ/ת רַגְ ָלי.
י)ציא ֵמר ֶ
ֵעינָי ִָ 8מיד ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי:ִ ,י ה6א ִ
ֲמְ /ל ָכל ַעיִ ְ;צ6רָה ז),
ָבה ְל ֶע ֶFר ְ/מ)ת ַה ֲה ָו ָי"ה ,ח ֵ
ִוי ַכֵ /ֶ ֵ6עינָיו י ְִהיֶ 6מ ְרָ :
ה)ציא ַה ֵ9מ)ת ְ; ִפיוָ ,חס וְ ָ/ל).
ָהר ֶֹB/א ְל ִ
ְו ִיֵ I

ַעיִ י ְִמי
יהוה

יהוה
יהוה

יהוה

יהוה

ַעיִ ְFמֹאל
יהוה

יהוה

יהוה
יהוה

יהוה

חמש פעמי ַה ַו ָי"ה עולי בגמ' עי.
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
י ְִַ /תדֵל ִל ְלמ)ד ָ:ל ַה ְִ 8ה ִלי .ו ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
ְ 6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
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ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
אתינְ 6
ְחֵ ֹ+
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנ ִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
ִַ 8הֶ :
יֵ

ָאל.
ֱכיל ְטרֵפ)ת ְלי ְִFר ֵ
ְִ 678ל ִמי ֶH/כַל א) ֵהא ִ
ָ/ַ 8ע ַתעֲנִ י)ת .ומי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר ,יָצ6
/6מ)נִ י ו ֵ
אתיִ ְ
ִָ Pר ְי לָצָ 6מ ַ
ָקה
ָ/ַ 8ע ַ8עֲנִ )Cת ִ; ְצד ָ
/6מ)נִ י ו ֵ
אתיִ ְ
י) ֶא ָחד ָליְלָה וָי) .וְ י ְִפ ֶדה ָמ ַ
ֲFה
ֲFה ִ 678זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמיְ .ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה .וְ ִא ֶא ְפ ָ/ר ַיע ֶ
ָלעֲנִ ִCי .וְ ַיע ֶ
י/י וְ ֵ/נִ י.
ֲמ ִ
ימי ֵ/נִ י ַוח ִ
זֹאת ִ; ֵ
Hכל ְטרֵפ)ת ִָ Pר ְ
ִמי ֶַ /
ֱכיל ְטרֵפ)ת
י לעשות ִ 678זה בפני עצמו ,ו ִמי ֵֶ /הא ִ
ָאל ִָ Pר ְי לעשות ִ 678זה בפני עצמו.
ְלי ְִFר ֵ
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ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה )Pי ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ֵיפה לֹא
6ב ָFר ְטר ָ
ֵיפה וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב ָ
Hכ ְל ִ8י ָ; ָFר ְטר ָ
ְ /Hמנַ .6
ַ
יEת נ)גַה
ִצ)צי ִד ְק ִל ַ
ָפ"ח נ ִ
ַמ ִ8י ְ;רַע ֶֶ /בר ָ
6פג ְ
תֹאכֵלְ ,6ונ ְִכ ְַ /ל ִ8י ָ
ַמ ִ8י ְב ָר ָפ"ח
יEה/ֶ .ה6א ס)ד ֶבְ ,וגַ ָEג ְ
ְִֶ >/ט ְר ָפה ֵמ ַה ֶ:לֶב ָהרַע ְֶ ;ַ /ק ִל ָ
ָכי.
9Oהְִ >/ֶ .ט ְרפְ 6וי ְָצא 6לָחִ #6ע ַה ִֵ :לי ֶ/ל ַה ְמל ִ
ִצ)צי ְִ %קד ָ
נ ִ
ַדנ.6
ָת ִלירֵHיו;ָ .ג ְ
6בס)ד ֶטרֶ נ ַ
ֶפ ֶאנְ ,6
ְֶ >ִ /ת ְקנ;ְ 6ס)ד ִ:י ה6א טֹרַ ַו ִיר ַ
ָאל ְ; ִא=6ר
ָ@ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי וְ ָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינִ .6ה ְכ ְָ /ל ִ8י ְלי ְִFר ֵ
ָע ְצנ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ֵיפהִ .ה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ְ; ַFר ְטר ָ
E0נ.6
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ֵעצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ :ָ .6ע ְסנ;ְ 6ח)ל ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
ֶי .נִ ְ 0צנ .6נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ ְו ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;)ל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
יֵ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ֲו)נ)תיו.
6+מא)ת ע ָ
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
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ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ

וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ַ8עֲנִ ית:
יעת ָה ַח ָ-ה ַה,)C
ֶי ָה ֵחל ִמ ְִ 9ק ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ֲהרֵינִי ְ; ַתעֲנִ ית ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי
ֹאתי ע ַ
ַEר ִלי ַעל ָ:ל ַחט ַ
):כ ִבי ָמ ָחר ְֵ :די ֶ8ְ /כ ֵ
ו ְַעד ֵצאת ַה ָ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIה
ֶי ֵמ ִ
ע8י ְל ָפנ ָ
ְִ /ַ Eָ 9
ִיתי ו ֶ
ְָ 9עִ 6
אתי ו ֶ
6פ ַָ /עי ֶָ 9ח ָט ִ
ְ
ֲט ִאי ַועֲו)נ)ת ְ
6ב ְפרָט ַ;ח ָ
ִ
ופ ִָ /עי )העושה ִ 678ל ִמי ֶH/כַל ְטרֵפ)ת
ָאל
ֱכיל ְטרֵפ)ת ְלי ְִFר ֵ
ַל ִ8י ְטרֵפ)ת) (.העושה ִ 678ל ִמי ֵֶ /הא ִ
ֹאמרH/ֶ ,כ ְ
ַ C
ָאל (.וְ ִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַענ)ת
ַל8י ְטרֵפ)ת ְל ַע ְ ָ -י ְִFר ֵ
ֹאמרֶ 9ֶ ,האֱכ ְ
ַ C
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ְל ִב6+ל ַה ַ8עֲנִית א6כַל ֶלאֱכ)ל ְללֹא  6/עֲ)
ְֶ 9ֶ :א ֵָ Eְ 8
ֲב)תי ִֶ 8ֵ 8ִ /לי ַֹ :ח
ֶי ה' ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ִיהי רָצ) ִמ ְEָ Bנ ָ
ְ:לָל .ו ִ
6/ב ִתי ְ;רָצ).
6ת ָ
יתי ְ
6ת ַק ֵ;ל ַ8עֲנִ ִ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֶי ָ ְ
ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ְוי ְ
ר6סה ִרא)/נָה
ֲFה ִ; ְג ַמר ַה ַ8עֲנִ ית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .ו ְֵכ ַיע ֶ
ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /ח ֶֹד./
6מ ְ/נָ)Cת ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע)ת
ח6ליִ .
אמר ִמ ְ/נָ)Cת ַמ ֶ= ֶכת ִ
ְ; ֵליל ַה )Pיֹ ַ
ְת ְר ָי"ג
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  (660וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י .ו ַ
) ְ
ִמ ְצו)ת )נִ ְמ ָצא בסדר הלימוד לליל שבועות "קריאי מועד"( ְוז ַֹהר ְ/מ)ת
) ָס ָבא ְד ִמ ְִ Eָ /טי(ִ .מ ַ %צ"ד ַע6-ד ב'ַ ,עד  ַ%קי"ד.
יכ/ֵ ;ְ ֵ6
וְהַ:ר ,וִ ַ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ְַ:/ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ָ ִ678
0חר ְ :
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ְו ַ
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
ד)לה.
חֲצ)ת )נִ ְמ ָצא ְל ֵעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה גְ ָ
ִא ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת ְו" ִ 678חֲצ)ת".
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ֹאמר:
ְ;י) ַה )Pי ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ֵיפה לֹא
6ב ָFר ְטר ָ
ֵיפה וְ ָע ַב ְר ִ8י ַעל ַה ָ:ת6ב ָ
Hכ ְל ִ8י ָ; ָFר ְטר ָ
ְ /Hמנַ .6
ַ
יEת נ)גַה
ִצ)צי ִד ְק ִל ַ
ָפ"ח נ ִ
ַמ ִ8י ְ;רַע ֶֶ /בר ָ
6פג ְ
תֹאכֵלְ ,6ונ ְִכ ְַ /ל ִ8י ָ
ָפ"ח
ַמ ִ8י ְבר ָ
יEה/ֶ .ה6א ס)ד ֶבְ ,וגַ ָEג ְ
ְִֶ >/ט ְר ָפה ֵמ ַה ֶ:לֶב ָהרַע ְֶ ;ַ /ק ִל ָ
ָכי.
9Oהְִ >/ֶ .ט ְרפְ 6וי ְָצא 6לָחִ #6ע ַה ִֵ :לי ֶ/ל ַה ְמל ִ
ִצ)צי ְִ %קד ָ
נ ִ
ַדנ.6
ָת ִלירֵHיו;ָ .ג ְ
6בס)ד ֶטרֶ נ ַ
ֶפ ֶאנְ ,6
ְֶ >ִ /ת ְקנ;ְ 6ס)ד ִ:י ה6א טֹרַ ַו ִיר ַ
ָאל ְ; ִא=6ר
ָ@ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי וְ ָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינִ .6ה ְכ ְָ /ל ִ8י ְלי ְִFר ֵ
ָע ְצנ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ֵיפהִ .ה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ְ; ַFר ְטר ָ
E0נ.6
6ט ְר ָפה נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
6ב ַ;ָ /ת ָ
ֵעצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ :ָ .6ע ְסנ;ְ 6ח)ל ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
ָת ַ/ע ֲַ 8ע ִנ)Cת וְ ַיעֲמ)ד י ֵ
/6מ)נִ י ו ֵ
אתיִ ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִ Eדי) ָמ ַ
ֹאמר:
ַמ ֲערָב וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
יתי עֲ)
ֲ/ר וְ ָע ִִ F
יתי ָע) זֶה א ֶ
יְ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י וְ ָע ִִ F
)ת ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
ֵיפה.
ילת ְטר ָ
ֲכ ַ
ָאל ַ;א ִ
ֲח ִרי ֵמ ַע ֵ ָ -י ְִFר ֵ
ַל ִ8י וְ ִה ְכ ְַ /ל ִ8י א ֵ
ֲ/ר Hכ ְ
זֶה א ֶ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִי
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל אֲנִי ֵמע ַ
ֲFי O
ְע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
וַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIה.
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
וְאת ְ
ָעי ֶ
ָכי ָהר ִ
ָעז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֲמה6
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי ִוי ַרח ֵ
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
רָ
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ַEל ִל ְפנֵי
נִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב ִנ ְ;ָ /ר ְו ְ
6ב ִ
ְו ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
יחה
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ֶ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ִ=ֵ :א ְכב)ד ָ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ימי ְנ ָ ְָ E
80ה ִו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ו ְַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהֶיה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
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6פ ְַ /ע ִ8י
וִיתי ָ
אתי ָע ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ֶי א ֶ
ע)ל ,מ)דֶה ֲאנִי ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6ב ָFר
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ַמה ֶ:ָ /ת6ב ַב)8רָה ָ
ֵפהָ ,
ַל ִ8י ְ; ַFר ְטר ָ
ֶיH/ֶ ,כ ְ
ְל ָפנ ָ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ֶַ :לב ִַ /ְ 8ליכ 6א)ת)ְ ,ונִ ְכ ְַ /ל ִ8י ָ
ֹאכל 6ל ֶ
ֵפה לֹא ֵ 8
ַ; ֶָ Mדה ְטר ָ
9Oה,
נִ)Pצי ְִ %קד ָ
ִ
ָפ"ח
ַמ ִ8י ְ;ר ָ
6פג ְ
ָ;רָע ֶ;ְ /רפ"ח ֶ/ה6א ס)ד ֶב"ָ ,
ֵלי ֶ/ל ַה ְָ -ל ִכיְ ִ>/ֶ ,ת ְקנ;ְ 6ס)ד ִ:י ה6א
ְִֶ >/ט ְרפ 6וְ י ְָצא 6לַחִ #6ע ַהִ :
ֶי ֵֶ /אינִי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ָת ִלירֵHיו ,וְ גָל6י וְ י ַ
6בס)ד ֶטרֶ נ ַ
טֹרַ ַוְִ Cר ְֶ Eא>ְ ,6
ָאל ִ7ְ 8נ6
ֲבדֶי ָ ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
צ6פיַ ,וע ָ
יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)ת רפ"ט י ִָמי ְר ִ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינְ 6ו ֱאל ֵֹהי
ִל ְפ)%ת ְ; ֶכ ֶס ָ:ל ַ8עֲנִ יתָ ,ל ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָ/ת ָממ) זֶה
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ָ ַה ְפר ַ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
Hב)תינְ 8ִ /ֶ 6היֶה ח ָ
ֵ
6כ ִא6ַ :ִ 6Bנ ְִ8י
צ6פיְ ,
ֵיתי רפ"ט י ִָמי ְר ִ
ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצ ָד ָקהִ :ְ ,אִ 6Bה ְת ַע> ִ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכִ ;ְ ֵ6תק 6זֶה .וִ ִ
ָדינ): 6נְ נֵה .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ ,6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ַ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ֶEרֶק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
י ַ

ל6לי
ָאWלֵ :
Wאמ Wר נָא י ְִFר ֵ
ל6לי ְיהֹוָה ֶָ /היָה ָלנ 6יֹ ַ
ִ/יר ַה ַW-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ֵ
E0
Hדֲ :Wאזַי ַחִCי ְ; ָלע6נW;ַ 6חֲר)ת ָ
ְיהֹוָה ֶָ /היָה ָלנ;ְ 6קָ 6ע ֵלינָ 6
ַח ָלה ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵW/נֲ :6אזַי ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵ/נ6
ָ;Wנֲ :6אזַי ַה ַ-יִ ְָ /טפ6נ 6נ ְ
ֵיה :Wנ ְַפ ֵ/נ6
רְ 6יהֹוָה ֶֹB/א נְ ָתנָנֶ 6טרֶ ְל ִֶ >/
ַה ַ-יִ ַה ֵWIיד)נִ Wיְ ;ָ :
ַחנ 6נ ְִמ ָל ְWטנֶ :6עזְ רֵנ6
)Wק ִ/י ַה ַEח נִ ְ;ָ /ר ַוֲ Wאנ ְ
ְִ :צ)Eר נ ְִמ ְל ָטה ִמ ַEח י ְ
ְ; ְֵ /יהֹוָה ע ֵֹFה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
אתי ַ;עֲ) ִֶ /ה ְכ ְַ /ל ִ8י ֶאת
ֲ/ר ָח ָט ִ
ֶי ,א ֶ
מ)דה ֲאנִי ְל ָפנ ָ
ע)ל ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ָכ
ַמ ִ8י ָ;זֶה ְEגָ ִ; ְמק) ַהֶֹ 7ד ./וְ ל ֵ
ֵפה .וְ ָגר ְ
ָאל ְ; ִא=6ר ְ; ַFר ְטר ָ
י ְִFר ֵ
ָת ַ/ע ְEר6ט)ת ֵא ֶBה ֶָ ;ְ /י ִדי ִל ְצ ָד ָקה
/6מ)נִי ו ֶ
אתיִ ְ
ִה ְ>נִ י ַמ ְפ ִריָ /מ ַ
9Oה ִֶ /נ ְט ְרפְ 6וי ְָצא 6לַח,#6
ִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
ֵֶ /ה ְִ :מנְ יַ ֶטרְֶ ,ל ַת ֵֶ 7טרֶ נ ֵ
7Oנְ 6וי ְַחזְ ר 6וְ ַיעֲלֶ 6אל ְמק) ַהֶֹ 7דָ ;ְ /מק) ֶע ְלי);ְ ,ס)ד
ו ְַע ָ8ה ְית ְ
ָת ִלירֵHיו
ַה ָ:ת6ב ִ:י ה6א טֹרַ ַוי ְִר ֶָ Eא> ,6י ְַ ַוְַ Cח ְ; ֶ ,6>/ו ְַכ ָ:ת6ב ֶטרֶ נ ַ
ע)לה ִמ ְס ָEר)
ול ַמ ַע ַה ֵַ /ה ָ7ד)ִ /ט ְפ Oט ִפי ִָהֶ /ֶ ,
ע)ל ְ; ִרית)ְ .
ִי ְזֹ:ר ְל ָ
ַ /6ב"א וְ קOב #"6וְ ִח ִיר"ק ְו ִח ִיר"ק ו ְָק ָמ",#
)%Oתיוֵ /ֶ .ה ִח ִיר"ק ְ
ִע ְנק ָ
)Eר ִחי
9Oה ְוי ְִהיְ 6
ִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
6מ ְס ַEר ֶא ְפרַח ,י ְִת ָ; ְרר 6נ ֵ
ִמ ְס ָEר רפ"ט ִ
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ְע)לי ְל ָמק) ֶע ְלי) ִ; ְמק) ַהֶֹ 7ד ,/וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ;כָל
ו ִ
י,
ֲס ֶד ָ
6ברֹב ח ָ
ֲמי ָ ְ
6ברֹב ַרח ֶ
ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)תְ .ל ַכִ ;ְ ֵ6ת 67זֶהְ .
יל ְ;ס)ד
ֲלה ִא ָ
ַל@ֵל ַ;ע ֶ
ַPִ 8י ֵל ִני ִמ ֶ+רֶ ַה@ִ ְל@6ל ,וְ ִת ְְ /מ ֵרנִי ֶB/א ֶא ְת@ ְ
ָבל .וְ ִת ְפ ְט ֵרנִי ְל ָ/ל) ,וְ ֶא ְהיֶה ָEט6ר ִמ ַה ֶ+רֶ ְל ַמ ַע ַהיְס)ד
ְו ֶה ָע ֶלה נ ֶ
ַ;י ַט ְרפ) ָעלָיו ַה ָ9ל).
נִַ /מת ַע ְב ְ ָ %ר ִ
6ל ַמ ַע ְ
ַה ָ7ד)ַ /ה>ִ ְקרָא ְEרָטְ ,
יע י ְִ/רֵי ֵלב .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
מ)ַ /
ָמגִ >ִ י ַעל ֱאל ִֹהי )יכוי גי' רפ"ט( ִ
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
ֶיְ ,יהֹוָה ִ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ביו התענית באיזה שעה שיוכל ,טוב שילקה ל"ט מלקויות כמו
שנוהגי בערב כפור.
ֲמיִ ָ:ל
ֹאמר ַEע ָ
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  (575וְ י ַ
י ְִל ַמד ְַ 8נ" ְ ֶ/ל ֵליל ָ/ב6ע)ת ) ְ
7O
6בזֶה ַה ִ6-Bד ְית ַ
ר6טה ָ
6כ ִמ ְניָ ְָ E
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יָ כפ"ר ְ
ַה ְִ 8ה ִBי ֵֶ /ה ְ; ִג ַ
ֵיפה:ִ .י ֶח ְ);/נָ ָ/וֶה
ילת ְטר ָ
ֲכ ַ
עֲ) א ִ
ֹאמר ִמזְ מ)ר
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ַָ 8בה ֶ/ל הס"ת ְ
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ל ֵ
ָ ַיע ֶ
0חר ְ :
ַ
6פס6ק ֶא ָחד ֵמָ>Hא ְבכ ַֹח.
ְל ָדוִ ד ָ

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
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ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
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)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ע)ל ָו ֶעד:
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
י ֶאת
נ)ל ְ
ְִ 8פ ָBהָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
Hבד ְִ Fברֵנ6
ֹאתינָ 6
ֶח ְר ֵָ Eתנִ :ְ ;ֶ ,6סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ָתינ ,6וְ ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ְו ִת ְקו ֵ
ִָ /מ ֵתינ6
@6פינְ 6ונ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
ֲמי ָ ְ
ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
י ְָ 8
ֲמ ָ
ו ְַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
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ָ E0
ֶ ְ
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹר ָ
6ביַד ַזע ֶ
ֶ0 ,ל ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס
ִֵ 7ָ 8חנ:ִ ,6י גָל6י וְ י ַ
וְעל
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע ַ
ב)ד ָ וְ ַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
ְ/ל) ֶנגֶד ְֶ :
וָ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
Hר ֵחנָ ,6
ָטה ְ
ְָ :ר ֵחינ 6נ ָ
ט6ב ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נ 6וְ ָ
י)/ב ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ו ְִכ ְכ ִפיר ֵ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ6
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְיהֹוָה יאהדונהי ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ/ר
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ֲלה אֲר6כָה ַ
ְו ַהע ֵ
ֱמת
וְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינַ ,6
ֹאתינְ 6
ֲ)נ)תינ 6וְ ַחֵ +
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֶהח ַ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
6ב ֵל ָבב ָ/לֵ ְ;י ְִרHה ְ
ְ
ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ָל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ית ַהֶ :

ְִ 678ל ָע) הגאוה.
י
כתב רבינו האר"י ז"ל בספר "שער רוח הקודש" ,שלתקו עוו זה ִָ Pר ְ
קִ ;6לי מתבאר
ַ;)תינַ 6ה ְמ ָ
ֲמ ִ9י וחמשה ָי ִמי ,ולפי ר ֵ
ְל ִה ְת ַע>)ת ָלצ 6ח ִ
שג לחטא זה יש פדיו .ולכ מי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר ,י ְִת ַע>ֶה ְל ָפח)ת י)
חמישי וחמש ַ8עֲנִ י)ת.
ִ
ְִ Eִ 8די) ֶ/ל
ֶא ָחד ַ8עֲנִ ית ֶ/ל ַלי ְָלה וְ י) וְ י ֶ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה.
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַמנ6
ֲFה ְו ָגר ְ
6ב ַמע ֶ
ֲָ /בה ְ; ִד;6ר ְ
ָאינַ ;ְ 6מח ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנִ @ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָאל.
ר6ח ִמFְִ Cר ֵ
ִע6:ב ַה@ְ Oא ָBהֵ /ֶ .אי ֶ; ָ%וִד ָ;א ַעד ֶ/י ְִכלֵ=ַ@ 6י ָה ַ
ְִ ;ַ %רנ 6ד ִֹפי ְולָָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנ/ֶ 6קֶר
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ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
ַרנִ .6צ ַע ְרנ6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ָ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
Hב ו ֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
ַעת
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
יכֵ /ֶ ֵ6
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ; ְג ַלל ָע) ַהגאוה ,וִ ַ
ְֶ /
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
אִ
יה.
ו)נ)ת ָ
ַעת ַע ֵ
ְונִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ַBֵ Eל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י)ִ ,ו ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה,
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ע ִ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית ו ְָצ ִר ְ
) ְ/מ)נֵה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ,נ ְ
ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וְי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
ע)די
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ַ;עֲו) הגאוה ְ;גִ ְל@6ל זֶה ְ
יתי ָ
ָעוִ ִ
0פ ִרי/
ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִי ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
ְָ E
ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:תעֲנִ ית זֶה ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי ִל ְפנֵי
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה> ְִקרָב ַעל @ ֵ
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
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ֲב)תינ,6
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֹאתי .וִ ִ
ַחַ +
ֲנִיתי וְ ִת ְר ֵצנִי
6/ב ִתי וְ ַתע ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶיְ ,
ִֶ 8ֵ 8ִ /לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ַ;י.
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ יתַ:/ְִ C/ֶ :ְ ,ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,הע)לֶה ְ;גִ ַ
ְה ַ:ר ,וִ ַ
וַ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
ד)להִ .א ָ9ה ְEט6רָה מלומר " ִ 678חֲצ)ת".
)לעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה גְ ָ
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַמנ6
ֲFה ְו ָגר ְ
6ב ַמע ֶ
ֲָ /בה ְ; ִד;6ר ְ
ָאינַ ;ְ 6מח ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנִ @ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָאל.
ר6ח ִמFְִ Cר ֵ
ִע6:ב ַה@ְ Oא ָBהֵ /ֶ .אי ֶ; ָ%וִד ָ;א ַעד ֶ/י ְִכלֵ=ַ@ 6י ָה ַ
ְִ ;ַ %רנ 6ד ִֹפי ְולָָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר
ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
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ַרנִ .6צ ַע ְרנ6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ָ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
Hב ו ֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ֶי ֵ )/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
יאמר פסוק זה חמישי וחמש פעמי ,ויכוו לתק מה שהפריד אותיות
יה מש אלהי ,ועתה על ידי אמירת ִל ְ ֹ:/יֱָ Jאל ִֹהWי יחזרו לשכו
אותיות יה בש אלהי.

)ר ִרי
HWד ,וְW 0ס ְ
ָק ְח ַָ 8מ ָ8נ)ת ָ; ָ
ית ִֶ 9בי ,ל ַ
ית ַל ָ-ר) ִָ /ב ָ
ָע ִל ָ
ִל ְ ֹ:/יֱָ Jאל ִֹהWיZ
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב
ָח ָ
חמישי וְ חמש ֲַ 8ע ִנ)Cת וְ ַי ֲעמֹד י ֵ
ִ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִִ Eדי)
ֹאמר:
וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
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;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
ס)פ ִרי ָ 6פג ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
ו ְַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַ6ַ :נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ֲFי
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ֲFהַ .
6ב ַמע ֶ
ֲָ /בה ְ; ִד;6ר ְ
ָאיתי ְ; ַמח ָ
ַל ִ8י וְ @ ִ
ְונ ְִסְ :
אתי
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
O
ָעי
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
ו ְָעוִ ִ
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ְו ֶאת ְ
ל)ח.
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִי ַרח ֵ
ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
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י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
י ַ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ֲ/ר ַנעֲ;ְ 6Fגִ 6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעהַ .ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
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ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
נִמ ָצא לקמ עמוד  (.608וְ ָה ִא ָ9ה ִ; ְמק)
ז6טא" ) ְ
%0רָא ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד " ְ
ַ
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד 575
%0רָא ָ
" ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ָת ָ
יHתי ְ;ת)ר ְ
ַמ ִ8י בעוונותי ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנֶי ָ ָה ָבל ְק ִר ִ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִי
ד)/י ֶEָ /ג ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ַה ְָ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב
ַמנְ ,6וי ָ
ֲ/ר ָEג ְ
ְת ָָ: 7ל א ֶ
ֶי י O
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
ֵ
ר6חנ6
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ְ; ָכל ָה ָ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ֲַ 8ע ִנית ַהֶIה וְ י ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה
ְונ ְִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ַמנ6
ָמי Hדָ ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
6פג ֵ
ָמינְ 6
י) רָצ) ְל ָפנֶי ְָ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה
ָטי א ִ
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ִ; ְכ ָלל6ת א ִ
ֲציל6ת
ֶפ/ֶ /נ ְִפ@ְ מְ 6ונ ְָפל;ְ 6נֹגַ%ְ Jא ִ
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
י ְִצירָה ע ִ
ֲָCFהְ ,ונֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7ד:/
ְ; ִריHה ְי ִצירָה ע ִ
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
ה)/י ָעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל):
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י)ס ָע ָליו:
י/ית) ֵ
ֲמ ִ
ְו ִא ָ@אֹל יִגְ 0ל ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
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יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹ ָוה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמָ 6Bיַ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :חִ Jי ְְ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצ ָרה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
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Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצ ֵרנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה ַנ ְפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
ְ 6ב0ה ָ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ 6 ,)BO: ,פס6ק ִמ ְֵ E

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
ִַ 8הֶ :
יֵ
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ְִ 678ל ָע) כבוד אב וא.
י
כתב רבינו האר"י ז"ל בספר "שער רוח הקודש" ,שלתקו עוו זה ִָ Pר ְ
קִ ;6לי מתבאר
ַ;)תינַ 6ה ְמ ָ
ארבעי וחמשה ָי ִמי ,ולפי ר ֵ
ִ
ְל ִה ְת ַע>)ת ָלצ6
שג לחטא זה יש פדיו .ולכ מי ֶָ /ק ֶ/ה לו ַה ָָ %בר ,י ְִת ַע>ֶה ְל ָפח)ת י)
ארבעי וחמש ַ8עֲנִ י)ת.
ִ
ְִ Eִ 8די) ֶ/ל
ֶא ָחד ַ8עֲנִ ית ֶ/ל ַליְלָה וְ י) וְ י ֶ

וְ זֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה.
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
>ָ Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
יקי ֲא ַנ ְחנ6
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
Hחינַ 6ה@ָד)ל@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי
ָא ְו ִ
ַדנ;ָ .6זִינH 6ב ו ֵ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מ ְר ָמה.
ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
0צנ.6
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
יַ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ָ
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
אֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ 6 ,מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
)+בל ֶַ /בע
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ;גְ ַלל ָע) שפג בכבוד אביו ואמו ,וִ י ַכֵ /ֶ ֵ6
ְֶ /
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ַע ,)8וְ ֵֶ:/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַַ %עת א ִ
יה.
ו)נ)ת ָ
ַעת ַע ֵ
ְיטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) ְונִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ַBֵ Eל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י)ִ ,ו ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה,
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ע ִ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית ו ְָצ ִר ְ
) ְ/מ)נֵה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ,נ ְ
ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וְי)
אתי,
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָבי ָמ ָחרַ .על א ֶ
וְעד ְל ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ִמ ְִ /ק ַ
@6לי
6ב ִג ְל ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ופגמתי בכבוד אבי ואמי ְ;גִ ְל@6ל זֶה ְ
יתי ָ
ָעוִ ִ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִי ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא א6כַל
ֲח ִרי ֵמ ִ
אֵ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:תעֲנִ ית זֶה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
זְ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
ַ;י ַה ִֵ -
ַעל @ ֵ
6ת ַק ֵ;ל
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ְָ ,
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ;י.
י ָהר ִ
ֲמ ָ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
ְָ 8
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר ְוי ְ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ יתַ:/ְִ C/ֶ :ְ ,ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,הע)לֶה ְ; ִג ַ
ְה ַ:ר ,וִ ַ
וַ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר וְ ִ 678חֲצ)ת )לעיל
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ישתדל ָלקַ 6
ד)להִ .א ָ9ה ְEט6רָה מלומר " ִ 678חֲצ)ת".
עמוד ַ ;ְ (.60כ ָ6נָה גְ ָ
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ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ל)מר ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
וְHחינַ 6ה@ָד)ל@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ 6רנ 6ד ִֹפי
ָא ִ
ַדנ;ָ .6זִ ינH 6ב ו ֵ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מ ְר ָמה.
ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
0צנ.6
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
יַ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענַ Eָ .6ג ְמנָ .6צר ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ָ
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
אֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
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ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת ָי ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /ל ֵה ֵה ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"א ,יו"ד
ס6קי ֵאל/ֶ 6ר ֵ
ֹאמר ְפ ִ
י ַ
ה"ה .יו"ד ה"י וי"ו ה"י ,יאהדונהי.

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יְ :יהֹ ָוה י ְִגמֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
יו"ד
ַָ :ו ֲאנִי ְ; ַח ְס ְַ ;ָ ָ %ט ְח ִ8י ָיגֵל
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
י ְִהי ַח ְס ְְ ָ %יהֹוָה ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
י ְיהֹוָה
)ת ָ
ָמל ָע ָליַ %ָ :ב ְק ִ8י ְב ֵע ְד ֶ
/Hירָה ַל ְיהֹוָה ִ:י ג ַ
י6/ע ֶת ָ ִ
ִל ִ;י ִ; ָ
יִ /ני:
0ל ְִ 8ב ֵ
ה"א
ֶ
יד ִתיִ :א ָ/ִ 8יב ִמ ַ;ָ 9ת ר ְַגל ָ
ַה ִPי ָלה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ִ/יִ ,מַCד ֶ:לֶב י ְִח ָ
ֲפ ֶצ ָ ְ;י) ָק ְד ִ/י:
עֲ)Fת ח ָ
יו"ד
ַ8רֶ ְִ :ר ֵא ַק ְרנִי ַ;ִ ֹBתי ְ; ֶֶ /מ
י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) ְ; ֵצל ַ%ַ /י י ְִתל)נָ :ו ָ
)תי ָ Hר:ִ #6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;י:
ֶ ִמ ְצ ֶ
ַר ֲענָ%ֶ :ר ְ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ַ; ֵסנִ י ֵמעֲ)נִי ֵ
ֲטHי וְכָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ְ :
ֶי ֵמח ָ
ַה ְס ֵ8ר ָEנ ָ
ַט ַהרֵנִ י:
יו"ד
ֲה)ד>:6
6מ ִִ 9ירי א ֶ
6מ ִג>ִי ;) ָב ַטח ִל ִ;י ְו ֶנ ֱעז ְַר ִ8י ַו ֲַ Cעל)ז ִל ִ;יִ ,
ְיהֹוָה עִIOי ָ
ְמנִי
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ָח ֵפ;ִ #יְ %ָ :ל ָפה נ ְַפ ִ/י ִמ68גָהַ ,קֵ C
יאנִי ַל ְֶ -ר ַחב ,י ַ
ַ)Cצ ֵ
ו ִ
ֶ:
ְִ :ד ָבר ָ

שדי

תפוחי

285

ה"י
ית ִמ
ֱל ָ
ה)דַ 6ל ְיהֹוָה יאהדונהי ִ:י ט)ב:ִ ,י ְלע)לָ ַח ְסְ :)%יהֹוָה ֶהע ִ
ִיתנִי ִמְָ Cר ִדי ב)ר:
ְ/א)ל נ ְַפ ִ/יִ ,חַ C
וי"ו
ַחד
ַח ְEר 6י ַ
ְ6/ע ְת ָ ֱאל ִֹהי ְֵ @ְ Fַ 8בנִיֵ :יבְֹ 6/וי ְ
ְכ)אב ,י ָ
ַואֲנִ י ָענִי ו ֵ
ָע ִתי :ו ִִַ 8ֵ 8לי
ֲפ ֵצי ר ָ
ָלמ 6ח ֵ
ְמ ַב ְק ֵ/י נ ְַפ ִ/י ִל ְסָֹ Eתִ ,Jי=ֹגH 6ח)ר ְו ִיְ :
ָת ָ ְַ 8ר ֵ;נִ י:
ִימינ ְָ ְִ 8ס ָע ֵדנִ י ,ו ְַענְ ו ְ
ָמגֵ י ְִֶ /ע ָ ו ִ
ה"י
ְרַ /6ליִ ָה ִרי ָס ִביב ָלJ
Hת ָ :י ָ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ ,א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
ע)ל:
ַו ְיהֹוָה ָס ִביב ְל ַעֵ ,)-מ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
יאהדונהי
ֶֶ :Wאת Oח ֶ7י ָ ֶא ְ/מר 0Wל
ָWת ָ ְל ַע ְבָ %
ֲמנִי ְִ :א ְמר ְ
ְי ִהי נָא ַח ְס ְְ ָ %ל ַנWח ֵ
ָWב ָקה
ֶ ַח ֵWCנִ יְ % :
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְWרא)ת ָ/וְא ִ; ְד ָרכ ָ
ַַ 8עז ְֵבנִ י ַעד ְמאֹWדַ :הWע ֵ
Hה ְב ִ8י
ֲ/ר ָ
י א ֶ
)ת ָ
ַEי ֶאWל ִמ ְצ ֶ
ְאשָֹWא כ ַ
ֶל ָWע ָפר נ ְַפ ִ/י ַחֵCנִי ְִ :ד ָברֶ :ָ Wו ֶ
יכנִ י
ֵיתי ַעד ְמאֹד ְיהֹ ָוה ַחֵCנִי ִכ ְד ָברֶַ :ָ Wה ְד ִר ֵ
יחה ְב Oח ֶW7י ַָ :נֲ Wענ ִ
Hש ָ
ְו ִ
ָWת ָ
ֲמנִ י ְִ :א ְמר ְ
)תי ָ ִ:י ב) ָח ָפ ְWצ ִ8י :י ְִהי נָא ַח ְס ְְ ָ %ל ַנWח ֵ
ִ;נְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ְל ַע ְב ֶ:ָ W%
ארבעי וְ חמש ַ8עֲנִ )Cת ,וא קילל אביו או אמו י ִַ7ח
ִ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְִִ Eדי)
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב וְ י ַ
ָח ָ
ְ;יָד) ְִִ Eדי) שבעי ושתי ַ8עֲנִ )Cת וְ ַי ֲעמֹד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
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ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;) ְ8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִלי ַח:ִ ,י ה6א
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ֲָ /בה
ְHחַ Cה@ָד)ל ְ; ַמח ָ
ָא ו ִ
ֲ/ר ָ;זִ יתי Hב ו ֵ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
ֲ)נ)תי.
6מ ְכ ָל אֲנִי ֵמע ַ
ֲFי O
ֲFה .וְ ַע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
6ב ַמע ֶ
ְ; ִד;6ר ְ
ֶי
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ִיתי ָ
אתי ו ְָעו ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ִ
ח)תי
א)ר ַ
וְאת ְ
ָעי ֶ
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֵמ ִ
ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ; ֵלב ִנ ְ;ָ /ר
6ב ִ
ל)חָ .
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ְונ ְִדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
וְעד ַהַ )CהֶIה,
ֲד ָמה ַ
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
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0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶי ֶָC/מ6ת:ָ 6ל
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ָ
ע)למ)ת
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָָ ;ָ /
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְ ר:ָ 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל
ָה ֶע ְלי) ִני ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפְ 6נ ָ
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י ֵתב)ת
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְַ 8מֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ
ֲתיר ִ
ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
ֲמי ָ ֶא'ת ָר'גְ ֶז ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
80ה,
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת וְ ַתחֲנִ 6ני ָ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ֶי ְיהֹוה
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
ָ; ְ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעהַ .ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת ָרצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
וְה ִא ָ9ה ִ; ְמק)
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד ָ (608
ז6טא" ) ְ
ָ %0רא ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד " ְ
ַ
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד (575
%0רָא ָ
" ְ
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ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ָת ָ
יHתי ְ;ת)ר ְ
ַמ ִ8י בעוונותי ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנֶי ָ ָה ָבל ְק ִר ִ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִי
ד)/י ֶEָ /ג ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ַה ְָ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב
ַמנְ ,6וי ָ
ֲ/ר ָEג ְ
ְת ָָ: 7ל א ֶ
ֶי י O
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
ֵ
ר6חנ6
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ְ; ָכל ָה ָ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ֲַ 8ע ִנית ַהֶIה וְ י ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה
ְונ ְִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ַמנ6
ָמי Hדָ ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
6פג ֵ
ָמינְ 6
י) רָצ) ְל ָפנֶי ְָ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה
ָטי א ִ
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ִ; ְכ ָלל6ת א ִ
ֲציל6ת
ֶפ/ֶ /נ ְִפ@ְ מְ 6ונ ְָפל;ְ 6נֹגַ%ְ Jא ִ
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
י ְִצירָה ע ִ
ֲָCFהְ ,ונֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7ד:/
ְ; ִריHה ְי ִצירָה ע ִ
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל):
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י)ס ָע ָליו:
י/ית) ֵ
ֲמ ִ
ְו ִא ָ@אֹל יִגְ 0ל ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
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יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת ִי ְֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲע ִנ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
יצירָה ִ 6מ ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
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Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְמ)ר ָהב6
6בכָל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה ְִ /ב ָעה ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0ר ֵזי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )B:Oא ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
י ִֵַ 8הֶ :
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ְִ 678ל ִח6Bל ַ;ָ /ת
אכת ח)ל"
>ִקרֵאת " ְמ ֶל ֶ
יתהְ ,ל ִפי ֶ)@/רֵ ֶאל ַה ְִ 7ל ָEה ַה ְ
ַה ְמ ַחֵBל ַ;ָ /ת ַחָCב ִמ ָ
יע ַעד ַהֹ9רֶָ /ְ >ִ /ֶ /מת) ְ8ל6יָה ָ ,/וְ ג)רֵ רַע ל)
6ל ַה@ִ ַ
9Oה ְ
ְל ִה ָ:נֵס ֶאל ַה ְ7ד ָ
9Oה.
ַ; וְ ַל ֲחזֹר ֶאל ַה ְ7ד ָ
6לז6לָת) ,ו ְָל ֵכ ָע ְנָ@ )/ד)ל ְמאֹד ְֵ :די ְל ִה ְתל ֵ
ְ
)האריז"ל שער הכוונות ד ס"ג ,עני תחו שבת (.ו ְָצ ִר ְי ַלעֲ)Fת ִ678
ַ-ה ְפ ָע ִמיַ ,עד ֶCְ /טֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח)
6פ ְדי) ַ8עֲנִ )Cת ָ :
ַה):לֵל ַ8עֲנִ ית ִ
ב6ע ל ִת67
ְו ִנ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה ְֶ ִ>/ד ְ; ָקה ְ; ְָ /ר ָ ./וְ ֵאי ִמ ְס ַEר ְָ Eע ִמי ָק ַ
Hד ְ; ֶה ְת ֵא ְלֹ/רִֶ /נ ְָ /מת)
י ְל ֵה ָע)Fת:ִ ,י )/נֶה ה6א ְ; ָכל ָ
ִֶ Pָ /ר ְ
ֲFה ְִ 678ל ָפח)ת ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ְ; ָ/נָה
ק)מ .Jו ְָל ֵכ ט)ב וְ ָהגCַ /ֶ 6ע ֶ
6מ ָ
ְ
ָ .וְ ִא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל)ַ :ְ ,דאי
0חר ְ :
נ)ספ)ת ַ
ִרא)/נָהְ ,ו ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי ָ
נ)ס
0חר ָָ 678ִ ְ :
ֲFה ַה ִתְ 67ל ָפח)ת ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי ְ; ָ/נָה ִרא)/נָה וְ ַ
ֶCַ /ע ֶ
ֲFהַ 6על ָ:ל ָEנִ י ָ/לֹ/
ְ;כָל ָ/נָה וְ ָ/נָה .וְ ִא @ַ זֶה ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל)ַ ,יע ֵ
א6לי
6מע ֶֹמק ִל;)ַ ,
0חת ְ; ַכ ָ6נָה ְגד)לָה ֵ
6ל ָפח)ת ַַ Eע ַ
ְָ Eע ִמי בימי חייוְ ,
ֶדת ַַ /חת.
ְי ָחנְ נֵה 6ה' וְ י ְִפ ֵָ %אהֵ 6מר ֶ
יה,
כ)ת ָ
ידת ִה ְל ֶ
6ב ְל ִמ ַ
ו ְָצ ִר ְי ַה ָ9ב ֵמ ֵח ְטא זֶה ְל ַה ְק ִEיד ְמאֹד ִ; ְִ /מירַת ַ;ָ /ת ִ
ֲס6רי.
ֲFה ָהא ִ
6ב ַמע ֶ
ְֵ :די לֹא ְל ִה ָ/ֵ :ל ְ; ִד;6ר ְ
והנה רבותינו המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ואולי תקונו
בשבע מאות ושתי תעניות או בתשעי ושבע תעניות או במאתי
תעניות או בארבעי תעניות ,או בסכו אחר ,ו ִמי ָע ָלה ַָ /מיִ וְ ָירַד
ָקה ַלעֲנִ ִCי ְ:כָל
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,ו ְָל ֵכ י ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ִל ְק ַ
י6כל.
ֲ/ר ַ
אֶ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
):כ ִבי .י) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה ָ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
י ְִת ַע>ֶה י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְצנ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ֲדי ָק ְד ֶָ .ָ /ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַלנ;ָ /ַ 6ת)ת 6מ)ע ֵ
ז ְַדנִ .6חְ B
0צנ.6
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָברֶי ִָ .נ ְ
ֵעצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ :ָ .6ע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ָ
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַהִ )+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
אֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
80ה י) ֵד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ַ=דֶר ַהֶIה:
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶע ֶFר ְט ִביל)ת ֵ :
ָ י ֵ
0חר ְ :
ַ
ֶַ /בע ְט ִביל)ת ִרא)/נ)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ ִנ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה ְִֶ >/ד ְ; ָקה
י/ע
ֱל ָ
ַעת א ִ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
יכֵ /ֶ ֵ6
ָ; ֶה ִ; ְג ַלל ִח6Bל ַ;ָ /ת ,וִ ַ
ַע ,)8וְ ְֶ ֵ:/יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ ִנ ְָ /מת)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
ַה> ִָביא ֶַ /
נ)ס ֶפת,
ָ י ְִט;ֹל ְט ִבילָה ֶ
0חר ְ :
ַע ָ/ֶ J8ל ֵח ְטא ִח6Bל ַ;ָ /תְ .ו ַ
ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ְ
יעית י ְַכ/ֵ ;ְ ֵ6מ)ת אל  Kאל" דל"ת
6ט ִבילָה ְִ /ִ 8
ִוי ַכ/ֵ ;ְ ֵ6מ)ת אל  Kאדניְ ,
0ר ַ;ע
ֲִ Fירית ְי ַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו ְ
ילה ע ִ
6ט ִב ָ
נו" יו"ד/ֶ ,ע)לֶה ְִ :מנְ יַ ַ;ָ /תְ ,
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על י ְֵדי זֶה
ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִקילָהFְ ,ר ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ָ/לֵ.
0ר ַ;ע ִ
י ְִת ַיחֲדְ 6
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
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י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַל ְי ָלה וְי) עַל
ַל ִ8י ַ;ְ /ת)ת ָק ְד ְ;ְ ָ /גִ ְל@6ל זֶה
6פ ְַ /ע ִ8י ו ְִחְ B
יתי ָ
אתיָ ,ע ִו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲה ֵרי ִני ַמ ְתנֶה ִֶ /א לֹא
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית,
ָקה ַוא ַ
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
א6כַל ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְָ :ללַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ַַ ;ְ ֵ6:ת ֲע ִנית זֶה
ר 6ה6א ִ; ְמק) ַה ְָ 7ר ָ; ַה>ִ ְקרָב
ָמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲמ6רי ְ; ִח6Bל ַ;ָ /ת)ת ק ֶֹד./
ֹאתי ַהח ִ
ַEר ַעל ַחַ +
זְ; ַחְ ,לכ ֵ
ַ;י ַה ִֵ -
ַעל @ ֵ
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ו ִ
ֲנִיתי וְ ִת ְר ֵצנִי
6/ב ִתי וְ ַתע ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ְָ ,
ַֹ :ח ְ
ַ;י.
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ְוי ְ
ר6סה ִרא)/נָה
ֲFה ִ; ְג ַמר ַה ַ8עֲנִ ית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .ו ְֵכ ַיע ֶ
ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית י ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ=כֶת ַ;ָ /ת )נ ְִמ ָצא לקמ עמוד ְ (641וי ְִֵ%8ַ /ל
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא)/
ַ:/ְ Cִ /ֶ :6ב ַעל ִמ ָ+ת)ַ ,י ִ> ַ
ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -יְ .
ימ ְט ִרָCא
ע)לה ְ; ִג ַ
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ֵ;י ַה ַPָ -ע וְ ַהַ:ר ,וִ ַ
ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ט)ב וְ רָצ6י ְמאֹדִ ,א יָכ)לַ ,ל ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָגדָיו חֲג)רַת ַFק
ְמ ַה ַ8עֲנִ ית )ראה בהוראות שבתחילת הספר{
ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי ְ; ָכל ז ַ
ָ ִ678
0חר ְ :
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ְו ַ
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
ט6רה ִמ ִ6-Bד ִ/ְ -נָי)ת ְו" ִ 678חֲצ)ת".
חֲצ)ת )נמצא לעיל עמוד ִ (60א ָ9ה ְָ E
ֶכת ְל ִמ ְקוֶה וְ ִל ְט;ֹל ֶע ֶFר ְט ִביל)ת,
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ְִ%ֵ 8ַ /לִ ,א ֶא ְפ ָ/רָ ,לל ֶ
6ל ַכ:ְ ֵ6מ) ֶא ְ8מ)ל.
ְ
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שדי
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בקֹל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
יתי ָ
אתיָ ,עוִ ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵ /6ל ָמהְ ,
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ; ִג ְל ִ
ֵ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ַל ֲחזֹר וְל ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְצנ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ֲדי ָק ְד ֶָ .ָ /ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַלנ;ְ /ַ 6ת)ת 6מ)ע ֵ
ז ְַדנִ .6חְ B
0צנ.6
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָברֶי ִָ .נ ְ
ֵעצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ :ָ .6ע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִת ְע ְָ 8ענַ .6
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
אֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
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ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
6מה ִהיא
/ֶ %Oת ִמָ:ל ָה ֲארָצ)תַ .
ָאל ְמק ֶ
ֶע ֶFר ְקד)9Oת ֵהֶ ,ארֶ #י ְִFר ֵ
ֶחַ ,מה ֵֶ 9אי
8ֵ /6י ַהֶ B
6:רי ְ
יאי ִמ ֶָ>-ה ָהע ֶֹמר ְו ַה ִ; ִ
ָ 9Oתִ -ְ /ֶ ,Jב ִ
ְקד ָ
ח)מה ְמ Oק ָ)/%ת ִמ ֶָ>-ה,
יאי ִֵ :מָ:ל ָה ֲארָצ)תֲ :עיָר)ת ַה 7ָ -Oפ)ת ָ
ְמ ִב ִ
6מ ַס ְ; ִבי ְלת) ָכ ֵמת ַעד ְִֶ C/רצ.6
ָעיְ ,
ִֶ Bְ /ַ -ְ /חי ִמ)8כָ ֶאת ַה ְ-צ)ר ִ
א)כ ִלי
ח)מה ְמקֵ /ָ%Oמ ֶהְ /ֶ ,
ָצאֵ ,אי ַמחֲזִ ִירי א)ת)ִ :ל ְפנִי ִמ ַה ָ
יָ
ֲFר ֵ/נִ יַ .הר ַה ַ;יִת ְמקִ /ָ%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ז ִָבי
6מע ֵ
ָ/י ַק ִBי ַ
ָָ /קד ִ
ִ /%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי @)יִ
ְי)לד)ת נִ ְכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵחיל ְמק ָ
ְוזָב)ת נִ )%ת ו ְ
/ֶ %Oת ִמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ְטב6ל י)
ָ/י ְמק ֶ
6ט ֵמא ֵמת נ ְִכנ ִָסי ְל ֲָ ./ע ָזרַת נ ִ
ְ
ָאל ְמ Oק ֶ/ֶ %ת ִמ ֶָ>-ה,
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת י ְִFר ֵ
נִ ְכנָס ְל ָ ,/וְ ֵאי ַחִָ Cבי ָע ֶל ָ
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת ַהֲ ֹ:הנִי
ְחִָ Cבי ָע ֶל ָ
6Eרי נ ְִכנָס ְל ָ ,/ו ַ
ֵֶ /אי ְמ Oח ַ=ר ִִ :
יה,
נִכנ ִָסי ְל ֶָ /א ָBא ִב ְַ /עת ָצ ְר ֵכ ֶ
ָאל ְ
/ֶ %Oת ִמ ֶָ>-הֵ /ֶ ,אי י ְִFר ֵ
ְמק ֶ
ַ-זְ ֵ; ַח ְמ Oק ִָ /%מ ֶָ>-ה,
א6ל ְול ִ
נ6פה;ֵ :י ָה ָ
יטה ו ְִל ְת ָ
יכה ִל ְִ /ח ָ
ִל ְס ִמ ָ
ר6עי רֹא /נ ְִכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵהיכָל ְמ Oק ִָ /%מ ֶ,6>-
6פ ֵ
מ6מי ְ
ֵֶ /אי ַ; ֲעלֵי ִ
ָ/י ְמק/ָ%O
ָדיִ וְ רַגְ ָליִ .קֹדֶַ /ה ֳ7ד ִ
ֵֶ /אי נ ְִכנָס ְל ָֹB/ֶ /א ְרח #6י ַ
6Eרי ִ; ְַ /עת
ֵמ ֶהֵ /ֶ ,אי נִ ְכנָס ְל ֶָ /א ָBא כ ֵֹה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ַ-זְ ֵ; ַח ָ/וֶה
א6ל וְ ל ִ
ֲמ ָ9ה ְד ָב ִרי ֵ;י ָה ָ
י)סי;ַ ,ח ִ
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ֲב)דהַ .
ָהע ָ
ְֹB/א ְרח#6
/6ת6יֵי ַייִ ,ו ֶ
ר6עי רֹאְ ,/
6פ ֵ
מ6מיְ ,
ַל ֵהיכָלֵ /ֶ ,אי ַ; ֲע ֵלי ִ
ַ-ז ְֵ; ַח ִ; ְַ /עת
6פ)ר ִ/י ִמ ֵ;י ָהאָ 6ל וְ ל ִ
ְ
נִכנ ִָסי ְל ָ,/
ָדיִ וְ רַגְ ַליִ ְ
יַ
ַה ְק ָטרָה:
" ַוֶ C
י ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :י ָל ֶתת
את ָ
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
ֹאמר ֵאלָיו ֲאנִי ְיהֹוָה יאהדונהי א ֶ
ְל ָ ֶאת ָהHרֶַ #הֹIאת ְל ִר ְ:"J8ָ /
%Oת
6פ ְק ֵדנְ ;ִ 6פק ַ
ֲב)תינ ,6ז ְָכרֵנ;ְ 6זִ ְכר) ט)ב ִמ ְָ Bפנֶי ָ ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲמי ִמ ְֵ 9מי ְֵ /מי ֶק ֶד6 ,זְ כָר ָלנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ְ6/עה וְ ַרח ִ
י ָ
יֶ ,את ַה ְ; ִרית וְ ֶאת
ֲב ֶד ָ
ָאל ע ָ
ָה י ְִצ ָחק וְ י ְִFר ֵ
0בר ָ
ֲבת ַה ְַ 7דמ)נִיְ ,
0ה ַ
)רָCה ,וְ ֶאתHבינַ ;ְ 6הר ַה ִ
ָה ִ
0בר ָ
ְִ ;ַ /ע ְָ 8ל ְ
ב6עה ְֶ >/
ַה ֶח ֶסד ְו ֶאת ַה ְָ 9
ָת ְ:
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַח ַ:ָ :ת6ב ְ;ת)ר ָ
ֲק ָדה ֶָ /ע ַקד ֶאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַעל @ ֵ
ָהע ֵ
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ֹאמר ֵא ָליו
ָה ַוֶ C
0בר ָ
נִ=ה ֶאת ְ
ְה ֱאל ִֹהי ָ
0חר ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה ו ָ
ַוי ְִהי ַ
Hה ְב ָ8
ֲ/ר ַ
Wיד ָ א ֶ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִ;נְ ָ ֶאת י ְִח ְ
ֹאמר ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
ָה ַוֶ C
0בר ָ
ְ
0חד
ֲלהְ /ָ 6לע ָֹלה ַעל ַ
ֶ ְל ָ ֶאל ֶארֶַ #הWִ ֹ-רָCה ְו ַהWע ֵ
ֶאת י ְִצ ָחק וְ ל ְ
ָה ַ;; ֶֹקר ַוֲ Cַ Wחבֶֹ /את ֲחמֹר)
0בר ָ
ְַ :ֵ /
Wיַ :וְ C
ֲ/ר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ֶה ָWה ִרי א ֶ
ֶ
ָק ַו ֵCל ְ
ֲצי ע ָֹלה ַוָ C
ְאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַוי ְַב ַ7ע ע ֵ
נְערָיו ִא )8ו ֵ
ַו7ִַ Cח ֶאת ְ/נֵי ָ
ָה ֶאת
0בר ָ
ִMא ְ
י/י ַוָ C
ֲ/ר ַ HWמר ל) ָהֱ Wאל ִֹהWיַ )C;ַ :ה ְִ 9ל ִ
ֶאל ַה ָ-ק) א ֶ
ָה ֶאל נ ְָערָיו ְ/בָ 6לכֶ
0בר ָ
ֹאמר ְ
ֵעינָיו ַוְַ Cרא ֶאת ַה ָ-ק) ֵמָ WרחֹWקַ :וֶ C
יכ:W
ֲל ֶ
ָ6/בה א ֵ
ַער ֵנ ְWל ָכה ַעד ֹ:ה ְו ִנ ְֲ W8ַ /חוֶה ְונ ָ
ְה> ַ
ֹEה ִעַ WהWחֲמ)ר ַוWאֲנִי ו ַ
ַָ Fעל י ְִצ ָחק ְ;נ) ַו7ִַ Cח ְ;יָד) ֶאת ָה ֵא/
ֲצי ָהWע ָֹלה ַוֶ C
ָה ֶאת ע ֵ
0בר ָ
ַו7ִַ Cח ְ
Hביו
ָה ִ
0בר ָ
ֹאמר י ְִצ ָחק ֶאל ְ
ֵיה י ְַחWָ%וַ :וֶ C
ֶלת ַוֵWְ Cלכ/ְ 6נ ֶ
ְו ֶאת ַה ֲַ -Wאכ ֶ
ֹאמר ִה>ֵה ָה ֵא /וְ ָה ֵע ִצי וְ ֵC0ה ַה ֶMה
ֹאמר ִה>ֶ>ִ Wי ְבנִי ַוֶ C
Hבי ַוֶ C
ֹאמר ִ
ַוֶ C
ָה ֱאל ִֹהי י ְִר ֶאה ַ )Bה ֶMה ְלעֹ ָלה ְ;נִי ַו ֵWְ Cלכ6
0בר ָ
ֹאמר ְ
ְלע ָֹלWהַ :וֶ C
ֲ/ר ַ HWמר ל) ָהֱ Wאל ִֹהי ַוִֶ Cב ָ/
ֵיה י ְַח ָW%וַ :ו ָCבֹאֶ 6אWל ַה ָ-ק) א ֶ
ְ/נ ֶ
ָF
ָה ֶאת ַה ִ-ז ְֵ; ַח ַו ֲַ WCער ְֹ ֶאת ָה ֵWע ִצי ַו ֲַ WCעקֹד ֶאת י ְִצ ָחק ְ;נ) ַוֶ C
0בר ָ
ְ
ָה ֶאת יָד) ַו7ִַ Cח ֶאת
0בר ָ
ָWע ִצWיַ :ו/ְִ Cלַח ְ
אֹת) ַעל ַה ִ-ז ְֵ; ַח ִמ ַַ -על ל ֵ
ֲכ ֶלת ִל ְ/חֹט ֶאת ְ;נַ :) Wוְִ Cקרָא ֵאלָיו ַמ ְל ְ
ַה ַW-א ֶ
ְ 0יהֹוָה יאהדונהי ִמ
ֹאמר 0ל ִ/ְ 8לַח ָי ְWד ָ
ֹאמר ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
ָה ַוֶ C
0בר ָ
ָה | ְ
0בר ָ
ֹאמר ְ
ַה ַָ 9מיִ ַוֶ C
80ה
ַע ִ8י ִW:י ְירֵא ֱאל ִֹהי ָ
א6מה ִ:י ַע ָ8ה יָד ְ
ַער וְ 0ל ַַ 8ע Fל) ְמ ָ
ֶאל ַה> ַ
ָה ֶאת ֵעינָיו ַוְַ Cרא
0בר ָ
ִMא ְ
Wיד ָ ִמ ֶ ִ>W-יַ :וָ C
ְולֹא ָח ְַ Fכ ֶָ 8את ִ;נ ְָ ֶאת י ְִח ְ
ָה ַו7ִַ Cח ֶאת ָה0יִל
0בר ָ
ֶ ְ
ֱחז ַ; ְ= ַב ְ ְ; ַק ְרנָיו ַו ֵCל ְ
0חר ֶנWא ַ
ְו ִה>ֵה 0יִל ַ
ָה ֵַ W/ה ָ-ק) ַהה6א ְיהֹ ָוWה
0בר ָ
ֲלהְ 6לע ָֹלה ַַ 8חת ְ;נַ :) Wוְִ Cקרָא ְ
ַו ַWCע ֵ
ָאWהַ :וְִ Cקרָא
HWמר ַהַ ;ְ )Cהר ְיהֹוָה יאהדונהי ֵיWר ֶ
ֲ/ר ֵי ֵ
יאהדונהי י ְִר ֶאה א ֶ
ַמ ְל ְ
ֹאמר ִ;י
ָה ֵ/נִ ית ִמ ַה ָָ 9מWיִַ :וֶ C
0בר ָ
ְ 0יהֹוָה יאהדונהי ֶאל ְ
ית ֶאת ַה ָָ %בר ַהֶIה וְ לֹא
ֲ/ר ָע ִָ F
ַע א ֶ
ְִ ;ַ /ע ִ8י נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ִ:י י ַ
נְ
ֲ
0ר ֶ;ה ֶאWת ז ְַרע ָ
ֶכ ָ ְו ַה ְר ָ;ה ְ
ֲבWר ְ
ֵ א ָ
ידW:ִ :ָ Wי ָבר ְ
ָח ְַ /כ ֶָ 8את ִ;נְ ָ ֶאת י ְִח ֶ
ֲ ֵאת ַַ /ער
ֲ/ר ַעל ְַ Fפת ַה ָCוְ ִירַ /ז ְַרע ָ
)כ ֵבי ַה ַָ 9מיִ וְ כַח)ל א ֶ
ְW :כ ְ
ֲ/ר ַָ /מ ְע ָ;ְ 8ק ִֹלWי:
ֲ ֹ:ל @)יֵי ָהHרֵֶ #ע ֶקב א ֶ
אֹWי ְָבWיו :ו ְִה ְת ָ;Wרֲכְ 6בז ְַרע ָ
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
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ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בע:
0בר ָ
ְ
ֹאמר
ֹאמר ַיֲ Wעקֹב | ַיֲ Wעקֹב ַוֶ C
ָאל ְ; ַמ ְראֹת ַה ְַ Bי ָלה ַוֶ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ְלי ְִFר ֵ
ַוֶ C
ְמה ִW:י
י 0ל ִ8ירָא ֵמ ְWרדָה ִמ ְצ ַרי ָ
Hב ָ
ֹאמר HWנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
ִה ֵ>Wנִ יַ :וֶ C
וְHנ ִֹכי ַ 0Wע ְל ָ גַ
ְמה W
Wימ ָ ָHW :W/נ ִֹכי ֵארֵד ִע ְִ ָ -מ ְצ ַרי ָ
ְֲ F
ְלג)י @ָד)ל א ִ
Wי.
ָ/ית יָד) ַעל ֵעי ֶנ ָ
ְי)ס י ִ
ָעלֹה ו ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תי
ֹאתי ,ע ַ
וְת ְמחֹל ִלי ַעל ָ:ל ַחַ +
ַח ָע ַליִ ,
6תר ֵ
ֲסדֶי ָ ְ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
וְעד ַהַ )CהֶIה.
ע)די ַ
ֶי ֵמ ִ
ְְ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ו ֶ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
6פ ַָ /עיָ /ֶ ,ח ָט ִ
ְ
Hבינָ ,6ע ָליו ַה ָ9ל)ִ /ֶ ,ה ִEיל ַע ְצמ) ְל ִכ ְב ַָ /ה ֵאַ /על
ָה ִ
0בר ָ
6בזְ כ6ת ְ
ִ
ֵפה ִֶ /היא ְֶ :נגֶד א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ/ל
יל ִני ִמ ְMר ָ
9Oת ְֶ /מ ֵָ Pִ 8ַ ,
יִח6ד ְקד ַ
Hבינָ ,6ע ָליו ַה ָ9ל),
6בזְכ6ת י ְִצ ָחק ִ
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְו ַה ָ7ד)ַ /ה ַו ָי"הִ .
ילנִי ֵמ ֶהרֶג
ַ;י ַה ִ-ז ְֵ; ַח ַלעֲ)Fת ְרצ)נְ ָ ְ; ֵל ָבב ֵָ /לֵ Pִ 8ַ ,
ֱקד ַעל @ ֵ
ֶ>ֶ /ע ַ
Hבינָ ,6ע ָליו
6בזְכ6ת ַי ֲעקֹב ִ
ֶ/ה6א ְֶ :נגֶד א)ת ו' ֶָ /ֵ ;ְ /ק ְד ְַ ָ /ה ַו ָי"הִ .
)%מה ְלגָל6תֶ /ֶ ,חנֶק ה6א
ילנִ י ֵמ ֶחנֶק ַה ֶ
ָלה ְ;גָל6תֵ Pִ 8ַ ,
ַה ָ9ל)ָ @/ֶ ,
ַחד
ָ;ְ 8ָ /י ַ
6בזְ כ6ת ְ/ל ְ
ְֶ :נגֶד א)ת ה' 0חֲר)נָה ֶ/ל ֵָ /ק ְד ְַ ָ /ה ַו ָי"הִ .
ילה ִֶ /היא ְֶ :נגֶד א)ת י' ֶ/ל ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל וְ ַה ָ7ד)ַ /ה ַו ָי"ה,
ַPִ 8י ֵל ִני ִמ ְ= ִק ָ
א)ת)Cת ַה ַה ַו ָי"ה ְ;יִח6ד ֵָ /ל )יהוה(ַ .ו ֲהרֵינִ י ְמ ַק ֵ;ל
0ר ַ;ע ִ
ְוי ְִת ַיחֲדְ 6
ָטה
6מ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
י ְ; ָכל לֵב ִ
ֲFה ֶ/ל ַה ְָ 6/8בה וְ ָ/ב ֵא ֶל ָ
ָע ַלי ִמ ְצוַת ע ֵ
ע)די
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ִיתי ָ
אתיָ ,עו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ֵ /6ל ָמה ַעל ֹ:ל א ֶ
ְגמ6רָה ְ
ֶפ/
6בנ ֶ
כ6ת ָ ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ו ְַעד ַהַ )CהֶIהַ .ו ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי עֹל ַמ ְל ְ
ֵמה " ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֲבה ְ/ל ָ
וְא)מר ְ;0ה ָ
ֲפ ָצהֵ ,
חֵ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
9Oת ְֶ /מ ָ.
6מ6כ אֲנִי ִל ְמסֹר ַע ְצ ִמי ַעל יִח6ד ְקד ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד"ָ ,
ד)/י .י ְִ;ַ 8ַ /ח ְִ /מ ָ
ֶצח צ6רֵנַ 6מ ְלֵ:נְ 6וגֹ ֲא ֵלנ); 6רֵא ְק ִ
ַ ָלנ ַ
ְִ 8ת ָ;ר ְ
6מ ַק ֵ;ל ַעל
6בHרְֶ .#
ֶ ַה@ָד)ל ְו ַה ָ7ד)ַ 9ָ ;ַ /מיִ ָ
ָל ַעד ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶ-ל ְ
ָחנֶקְ ,ל ַמ ַע
ֵפהֶ ,הרֶג ,ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
ַע ְצ ִמי ָ;זֶה ְ
י/י
6מ ְק ִִ %
ֲרי ַ
6מ ָפא ִ
6מ ִַ ;ְ /חי ְ
ַחנְ 6מ ָב ְר ִכי ְ
ֲבהַ .ו ֲאנ ְ
ְִ /מ ָ ְ;0ה ָ
ֶ ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר
יכי ֶאת ְִ /מ ָ ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶ-ל ְ
6מ ְמ ִל ִ
יצי ַ
ֲר ִ
6מע ִ
ַ
י.
ֱל)ִ Jמ ַ; ְל ָע ֶד ָ
8Hה ְונ)רָא ְֶ /מ ָ וְ ֵאי א ַ
ְה>)רָאָ ,קד)ָ /
וַ
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ָFא
וְה> ֵ
ִָ ,
ֲב)תינְ ,6מל ְֹ ַעל ָ:ל ָהע) ָל ְ ;ִ )BO:כב)ד ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י)ֵ /בי ֵת ֵבל
ֲדר @ְ א) Oעַ ְָ Iעל ָ:ל ְ
ָ ,וְ ה)פַע ַ;ה ַ
יקר ְ
ַעל ָ:ל ָהHרֶָ ;ִ #
80ה י ְַצ ְר,)8
80ה ְפ ַע ְל ,)8וְ י ִָבי ָ:ל יְצ6ר ִ:י ָ
0ר ָצ ְְ .ו ֵידַע ָ:ל ָEע6ל ִ:י ָ
ְ
ֲ/ר ָ
ֹאמר ֹ:ל א ֶ
ְוי ַ
ָאל ָמ ָל,
נְָ /מה ְ;ְ )E0יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ַ
6מ ְלכ6ת) ַ;ֹ:ל )גי' ב" ,יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה( ָמ ָָ /לה )אפי' בקליפות
להכניע(
ָת ְ )מתפארת( ֵַ ;ְ Fענ6
יֶ 8ֵ ,ח ְל ֵקנ;ְ 6ת)ר ָ
)ת ָ
ַק ְ/ֵ %נ) 6מכתר( ְ; ִמ ְצ ֶ
ִמ ָ
ֱמת,
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
י6/ע ָת ְ ,ו ַ
6+ב ְ )מיסוד( ַַ -ֵ Fח נ ְַפ ֵ/נָ ;ִ 6

ֲבה
ַחד ְל ָב ֵבנְ 6ל0ה ָ
י ,וְ י ֵ
)ת ָ
ָת ָ ו ְַד ֵ;ק ִל ֵ;נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
ְו ָה ֵאר ֵעינֵינ;ְ 6ת)ר ֶ
6לי ְִרHה ֶאת ְֶ /מ ָ.
ְ
ָאWל:
ֶ ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ָ ֶמל ְ
ֲ/ר ָמ ְלכֶ ;ְ 6ארֶ #אֱד) ִל ְפנֵי ְמל ְ
ְו ֵא ֶBה ַה ְָ -ל ִכי א ֶ
ָמת ָ; ַלע ַוְִ Cמל ְֹ
ְִ /עיר) ִ%נְ ָה ָWבהַ :וָ C
ַוְִ Cמל ְֹ ֶ;Wאֱד) ֶ; ַלע ֶ; ְ;ע)ר ו ֵ
י)בב ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו Oח ֵָ /מ ֶארֶ#
ָמת ָ
י)בב ֶ; ֶזרַח ִמ ָ; ְצרָWהַ :וָ C
ְַ 8ח ָ8יו ָ
ֲדד ֶ; ְ; ַדד ַה ַ:ֶ -ה ֶאת ִמ ְדיָ
ָמת Oח ַָ /וְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ה ַ
Wימנִ Wיַ :וָ C
ַה ֵָ 8
ָמת הֲדָד ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ְַ Fמלָה
ִ; ְֵ Fדה מ)Hב ְו ִֵ /עיר) עֲוִWיתַ :וָ C
ָמת
ָהWרַ :וָ C
ָמת ְַ Fמ ָלה ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ָ/א6ל ֵמ ְWרחֹב)ת ַה> ָ
ֵקWהַ :וָ C
ִמ ַFְ -ר ָ
ָ/א6ל ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ );Wרַ :ו ָָ Cמת ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ;)ר
Wיט ְב ֵאל ַ;ת ַמ ְטרֵד
ְִ /א ְְ )8/מ ֵה ַ
ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו הֲדַר וְ ִֵ /עיר) ָEע 6ו ֵ
ָהWב:
ַ;ת ֵמי ז ָ
ְתה תֹה6
ֵא/ית ָ;רָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֵאת ָה HWרֶ :#וְ ָהHרֶָ #הWי ָ
ְ;ר ִ
ַח ֶפת ַעל ְEנֵי ַה ָW-יִ:
וְר6ח ֱאל ִֹהי ְמר ֶ
חַ ְ /על ְEנֵי ְתה) ַ
ָובֹהְ 6ו ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א)ר ַוWי ְִהי Wא)רַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא)ר ִ:י ט)ב
ַוֶ C
6בי ַה Wח ֶַ :ְ /וְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ָלא)ר י)
ַוְַ Cב ֵ%ל ֱאל ִֹהי ֵ;י ָהא)ר ֵ
חָ ְ /קרָא ָלי ְָלה ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֶא ָחWד:
ו ְַל ֶ
ָמWיִ:
יהי ַמ ְב ִ%יל ֵ;י ַמיִ ל ָ
ת) ַה ָ-יִ ִו ִ
יע ְ; ְ
ָק ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ר ִ
ַוֶ C
6בי
יע ֵ
ָק ַ
ֲ/ר ִמ ַַ 8חת ָלWר ִ
יע ַוְַ Cב ֵ%ל ֵ;י ַה ַ-יִ א ֶ
ָק ַ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ָהWר ִ
ַוַ C
יע ָָ /מיִ ַוWי ְִהי
ָק ַ
יע ַוWי ְִהי כֵַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי לָWר ִ
ָק ַ
ֲ/ר ֵמ ַעל לָWר ִ
ַה ַ-יִ א ֶ
ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֵ/נִWי:
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ָאה
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ִָ7וַ 6ה ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ַה ַָ 9מיִ ֶאל ָמק) ֶא ָחד וְ ֵתWר ֶ
ַוֶ C
6ל ִמ ְקוֵה ַה ַ-יִ ָקרָא
ַ; ָ/ה ֶארְֶ #
ַ; ָ/ה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ַלָ C
ַהָ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַWְ 8ד ֵ/א ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב
ַ-י ַוְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וֶ C
יִ
ֲ/ר ז ְַרע) ב) ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי ֵכ:W
יע ֶזרַע ֵעִ Eְ #רי ע ֶֹFה ְִ Eרי ְל ִמינ) א ֶ
זְר ַ
ַמ ִ
ֲ/ר
וְע #עֹ ֶFWה ְִ Eרי א ֶ
יע ֶז ַרע ְל ִמינֵהֵ 6
זְר ַ
ַ)8צא ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב ַמ ִ
ו ֵ
ז ְַרע) ב) ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
יW/י:
ְִ /ל ִ
6בי
יע ַה ַָ 9מיִ ְל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַהֵ )C
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ; ְר ִק ַ
ַוֶ C
יע
וְ/נִ Wי :וְ ָהיִ 6ל ְמא)רֹת ִ; ְר ִק ַ
6לי ִָמי ָ
ֲדי ְ
6למ)ע ִ
ַה ְָ Bי ָלה ְו ָהיְ 6לאֹתֹת ְ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ְ/נֵי ַה ְ-אֹרֹת
ַה ַָ 9מיִ ְל ָה ִאיר ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי כֵַ :Wוַ C
ַה ְ@ד ִֹלי ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ@דֹל ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַהְ )Cו ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ7טֹ
יע ַה ָָ 9מיִ
ָבWיַ :ו 8ִֵ Cא ָֹת ֱאל ִֹהי ִ; ְר ִק ַ
ְאת ַה ):Wכ ִ
ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַה ְַ Bילָה ו ֵ
6בי
ֲה ְב ִ%יל ֵ;י ָהא)ר ֵ
6ב ַBי ְָלה  W6ל ַ
וְל ְמֹ/ל ַ;ַ )C
ְל ָה ִאיר ַעל ָה HWרִֶ :#
יעWי:
חַ ְ /וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ְר ִב ִ
ַה ֶ
ְע)פ ַעל ָהHרֶ#
ֶפַ /חָCה וְע) י ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְְִ /רצַ 6ה ַ-יִ ֶ/רֶ #נ ֶ
ַוֶ C
יע ַה ָָ 9מWיִַ :וְִ Cברָא ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ִַ>8ינִ ַה@ְ ד ִֹלי ְו ֵאת ָ:ל
ַעל ְEנֵי ְר ִק ַ
ְאת ָ:ל ע) ָ:נָ
ֵה ו ֵ
ֲ/ר ָWְ /רצַ 6ה ַ-יִ ְל ִמWינ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת א ֶ
נֶ
6רב6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ֵלאמֹר ְEרְ 6
ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וי ְָבר ְ
ַ-י וְ ָהע) ִירֶב ָ; HWרֶַ :#וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
6מ ְלאֶ 6את ַה ַ-יִ ַ;ִ C
ִ
יW/י:
ֲמ ִ
חִ
ְחWיְת)
ֶמ Fו ַ
ֶפַ /ח ָCה ְל ִמינֵָ ;ְ Jה ָמה ָור ֶ
)8צא ָהHרֶ #נ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֵ
ַוֶ C
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ַחַCת ָהHרְֶ #ל ִמינָ Jוְ ֶאת
ֶארְֶ #ל ִמינַָ JוWי ְִהי ֵכַ :Wוַ C
ָמה ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)ב:
ֶמָ FהWאֲד ָ
ְאת ָ:ל ר ֶ
ַה ְ; ֵה ָמה ְל ִמינָ Jו ֵ
6בע)
מ6תנ 6וְ י ְִרִ 6%ב ְדגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַנWע ֶ
ַוֶ C
ֶמָ FהWר ֵֹמַ Fעל ָה HWרֶַ :#וְִ Cברָא
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHWדָ ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא אֹת) ז ָ
6מ ְלאֶ 6את
6רבִ 6
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְEרְ 6
א ָֹתַ :Wוי ְָב ֶר ְ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ C
6בכָל ַחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת עַל
6בע) ַה ַָ 9מיִ ְ
6רדְ ;ִ 6דגַת ַהְ ָC
ָהHרֶ #וְ ִכ ְב ָ /Oה ְ
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ֲ/ר ַעל
ֵע ֶזרַע א ֶ
ָת ִ8י ָלכֶ ֶאת ָ:ל ֵע ֶFב זֹר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ִה>ֵה נ ַ
ָה HWרֶַ :#וֶ C
ֵע ָזרַע ָל ֶכ י ְִWהיֶה
ֲ/ר ;) ְפ ִרי ֵע #זֹר ַ
ְEנֵי כָל ָהHרֶ #וְ ֶאת ָ:ל ָה ֵע #א ֶ
ר)מַ Fעל ָהHרֶ#
6לכֹל ֵ
6לכָל ע) ַה ַָ 9מיִ ְ
Hכ ָלWהְ W6 :ל ָכל ַחַCת ָהHרְֶ #
ְל ְ
Hכ ָלה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wו ְַ Cרא ֱאל ִֹהי
ֶפַ /חָCה ֶאת ָ:ל ֶירֶק ֵע ֶFב ְל ְ
ֲ/ר ;) נ ֶ
אֶ
ֲ/ר ָע ָFה וְ ִה>ֵה ט)ב ְמאֹד ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ַה ִW9ִ 9י:
ֶאת ָ:ל א ֶ
יעי
ַו ְיכַ 6BOה ַָ 9מיִ וְ ָהHרֶ #וְ ָכל ְצ ָב ַ :HWויְכַל ֱאל ִֹהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ֲ/ר ָע ָWFה:
אכ )8א ֶ
יעי ִמָ:ל ְמ ַל ְ
ֲ/ר ָע ָFה ַוֹ;/ְִ Cת ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
יעי ַוי ְַק ֵ /%אֹת) ִ:י ב) ַָ /בת ִמָ:ל
ֶ ֱאל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 9ב ִ
ַוי ְָבר ְ
ֲ)Fת:
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי ַלWע W
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
ֱהב ַיֲ Wעקֹב
יפת ַמ ְר ֶאWהַ :ו ֶWCא ַ
ָחל ָהWי ְָתה י ְַפת 0ֹ8ר וִ ַ
ו ְֵעינֵי ֵלHה רַ):ת וְ ר ֵ
ָב
ַCאמר ל ָ
ָחל ִ; ְַ ָ 8ה ְַ 7ט ָ>Wה :ו ֶ
ֱב ְד ָ ֶַ /בע ָ/נִ י ְ;ר ֵ
ֹאמר ֶאWע ָ
ָחל ַוֶ C
ֶאת ר ֵ
0חר ְָ /בה ִע ִָ -דWיַ :ו ֲַ WCעבֹד ַיֲ Wעקֹב
ָ ִמ ִ8ִ 8י א ָֹתְ Jל ִאיֵ /
ט)ב ִ8ִ 8י א ָֹת Jל ְ
ֹאמר
ֲבת) א ָֹתַ :JWוֶ C
ֲח ִדי ְ; 0Wה ָ
ָמי א ָ
ָחל ֶַ /בע ָ/נִ י ַוWְִ Cהיְ 6ב ֵעינָיו ְ:י ִ
ְ;ר ֵ
ֶWיהַ :ו ֱֶ WCאסֹ
ָמי וְ Hב)Hה ֵאל ָ
ַיWעֲקב ֶאל ָל ָב ָה ָבה ֶאת ִא ְ8ִ /י ִ:י ָמ ְWלא 6י ָ
ַעִ Fמ ְW8ֶ /הַ :וי ְִהי ָב ֶערֶב ַו7ִַ Cח ֶאת ֵלHה
ָב ֶאת ָ:ל 0נְ ֵ/י ַה ָ-ק) ַוַ C
לָ
Wיהַ :וָ 8ִֵ Cל ָב לֶָ Jאת ז ְִל ָEה ְִ /פ ָחת)
ָבא א ָֹתֵ Jאלָיו ַו ָCבֹא ֵא ֶל ָ
ִבַ )8וֵ C
ָב ַמה
ֹאמר ֶאל ל ָ
וְה>ֵה ִהוא ֵלHה ַוֶ C
ְל ֵלHה ִבְ /ִ )8פ ָחWהַ :וי ְִהי ַב; ֶֹקר ִ
ָב
ֹאמר ל ָ
יתִ Wניַ :וֶ C
ָ-ה ִר ִָ -
ָחל ָע ַב ְד ִ8י ִע ָ ְ -וְ ל ָ
ית ִBי ֲהלֹא ְבר ֵ
ֹIאת ָע ִָ F
Oע זֹאת
לֹא ֵי ָWע ֶFה ֵכ ִ; ְמק) ֵמנָ 6ל ֵתת ַה ְִ Pעירָה ִל ְפנֵי ַה ְ; ִכירָWהַ :מֵBא ְ/ב ַ
ֲ/ר ֲַ W8עבֹד ִע ִָ -די ע)ד ֶWַ /בע ִָ /ני
ְונ ְִ8נָה ְל ָ @ַ ֶאת זֹאת ַ;ֲ Wעב ָֹדה א ֶ
ָחל ִ; )8ל)
ִ 8Wל) ֶאת ר ֵ
Oע זֹאת ַוֶ C
ְמ ֵBא ְ/ב ַ
ַעַ Fיֲ Wעקֹב ֵַ :וי ַ
ֲח Wר)תַ :וַ C
אֵ
ֲִ 8די ָהWע ִֹלי ַעל ַהPא
6ר ֵאה ָ:ל ָהWע O
ֶי ְ
ֹאמר ָFא נָא ֵעינ ָ
ְל ִא ָW9הַ :וֶ C
ָב ע ֶֹFה ָH :Wְ Bנ ִֹכי
ֲ/ר ל ָ
יתי ֵאת ָ:ל א ֶ
%Oי ִ:י ָר ִא ִ
6בר ִ
%Oי ְ
%Oי נְ ק ִ
ֲעק ִ
ַר ָBִ 8י ָ /נֶדֶר ַע ָ8ה
ֲ/ר נָד ְ
ֲ/ר ָמ ְַ /ח ַָ 9ָ 8מ ֵָ Pבה א ֶ
ָה ֵאל ֵ;ית ֵאל א ֶ
ַד ֶ:ָ :ָ W8ל ֵא ֶBה ְִ /ב ֵטי
קֵ 6צא ִמ ָהHרֶַ #הֹIאת וְ6/ב ֶאל ֶארֶW #מ)ל ְ
א)ת ִאי/
ֶ ָ
יה ַוי ְָבר ְ
ֲב ֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ָל ֶה א ִ
ָאל ְ/נֵי ָע ָFר ְוזֹאת א ֶ
י ְִFר ֵ
ָ 0הֱ Wאל ִֹהי ַהWה ֵֹל ְ ִל ְפנֵי ַמֲ Wחנֵה
ַ א ָֹתַ :Wו=ִַ Cע ַמ ְל ְ
ֲ/ר ְִ :ב ְר ָכת) ֵ;ר ְ
אֶ
ֵיה ַוֲ WCַ Wעמֹד
ֵיה ַו=ִַ Cע ַע6-ד ֶה ָWענָ ִמ ְEנ ֶ
ֶ ֵמ ֲ 0Wחר ֶ
ָאל ַו ֵCל ְ
י ְִFר ֵ
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ָאל ַוי ְִהי ֶה ָWענָ
6בי ַמֲ Wחנֵה י ְִFר ֵ
ֵיהַ :Wו ָCבֹא ֵ;י ַמֲ Wחנֵה ִמ ְצ ַריִ ֵ
ֵמ ֲ 0Wחר ֶ
ָאר ֶאת ַה ָBי ְָלה ְולֹWא ָקרַב זֶה ֶאל זֶה ָ:ל ַה ְָ WBי ָלהַ :וֵCט מ ֶֹ/ה
חַ ְ /וֶ C
ְה ֶ
וַ
ר6ח ָק ִדי ַעָIה ָ:ל ַה ַBי ְָלה
ֶ יְה)ָה ֶאת ַהַ ;ְ ָC
ֶאת יָד) ַעל ַה ָCוַ)Cל ְ
ָבה ַוWְ ;ִָ Cקעַ 6ה ָW-יִ:
ֶָ Fאת ַהֶ ָCל ָחWר ָ
ַוֶ C
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַֹ Cע ְיהֹ ָוה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
ָאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹוָה ַוְ ֹC
6בנֵי י ְִFר ֵ
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ 0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה יְה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמי ָ
ָרי ַ;ַֹ :ח י ְִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
ֶאִ %
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָח ָ
ָעמ) HWרֶ :#נ ִ
ית י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ָט ָ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל י ְֵ /Wבי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
י ְִ%מֶ H:ָ 6ב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
ָד ָ
יֶ
ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ;ַ ָCוֶ C
ַה ָ:WC
ָ/י
ֶַ 8צא כָל ַה> ִ
ָד Jו ֵ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה> ְִביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה;ְ ֹ8י ָ
וִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
ֶיה ְ; Oת ִEי ִ
ֲ 0Wחר ָ
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ָאל ִמ ַCסַ 6ו ֵWְ Cצאֶ 6אל
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ס6ס וְ רֹ ְWכב) ר ָ
ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת י ִָמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִַ :ו ָCבֹא6
ָתה וְ לֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה עַל ֵָ :קWרָא ְָ /מJ
ָמר ָ
ָמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה >ִ ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה)ָה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י אֲנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
ְְ /ב ִעי ְָ 8מ ִרי ַו ַWCחֲנ6
יל ָמה וְ ָ8ֵ /ְ /י ֶע ְFרֵה ֵעינֹת ַמיִ ו ִ
ַו ָCבֹאֵ 6א ִ
ָWא ָחד
ֶח ִמ ְ/נֶה ְ/נֵי ָהע ֶֹמר ל ֶ
ָWקט 6ל ֶ
ַָ /על ַה ָW-יִַ :וי ְִהי ַ;ַ )Cה ִ9ִ 9י ל ְ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ה6א א ֶ
יאי ָה ֵWע ָדה ַו@ִַ Cידְ 6למ ֶֹW/הַ :וֶ C
ַו ָCבֹאָ: 6ל נְ ִֵ F
ֲW/ר
ֲ/ר ֹ8אפֵ 6אפְ 6ו ֵאת א ֶ
ְיהֹוָה ַ;ָ /ת) ַ;ַ /ת ק ֶֹד /לַWיה)ָה ָמ ָחר ֵאת א ֶ
ְַ 8ב ְ9ל9ֵ ;ַ 6לְ 6ו ֵאת ָ:ל ָהע ֵֹד ַה>ִיחָ 6לכֶ ְל ִמ ְֶ /מרֶת ַעד ַה;ֹ ֶWקר:
ְתה
וְר ָ-ה לֹא ָהWי ָ
ֲ/ר ִצָ6ה מ ֶֹ/ה וְ לֹא ִה ְב ִאיִ /
ַוִ>ַCיח 6אֹת) ַעד ַה; ֶֹקר ַW:א ֶ
ַCאמר מ ֶֹ/ה ִא ְכלOהַ 6הW:ִ )Cי ַ;ָ /ת ַהַ )CלWיה)ָה ַה )Cלֹא
 :);Wו ֶ
יעי ַ;ָ /ת לֹא י ְִWהיֶה
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
ִת ְמ ָצ Oאהֶ Mָ ;ַ 6דWה/ֶ /ֵ :ת י ִָמי ְִ 8ל ְק Oטהַ 6
ֹאמר
יעי ָי ְWצאִ 6מ ָה ָע ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמ ָצWאַ :6וֶ C
ַ :);WוWי ְִהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
וְת)ר ָֹתWיְ :ראW:ִ 6י יְה)ָה
)תי W
ְִ 8ל ְ/מֹר ִמ ְצ ַ
יְה)ָה ֶאל מ ֶֹ/ה ַעד Hנָה ֵמ0Wנ ֶ
י)מיִ ְ/ב6
ֶח ָ
ָכ ַ;ַ )Cה ִ9ִ 9י ל ֶ
ָת ָל ֶכ ַה ַ;ָ 9ת עַל  ֵ:ה6א נ ֵֹת ל ֶ
נַ
יעWיַ :וי ְִ;ְ /תָ 6ה ָע ַ;)C
ֵצא ִאיִ /מ ְ-קֹמ) ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ִאיְ 8ַ /ח ָ8יו 0ל י ֵ
ית ָ:ל
וְע ִָ F
ָמי ֲַ W8עבֹד ָ
ַה ְִ 9ב ִעWי :זָכ)ר ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ְל ַק ְ/ֶ /ֵ :)/W %ת י ִ
אכה
ֲFה כָל ְמ ָל ָ
יעי ַ;ָ /ת ַלWיה)ָה ֱאלֹ ֶהי ָ לֹא ַתWע ֶ
אכ ֶ :Wָ 8וְי) ַה ְִ 9ב ִ
ְמ ַל ְ
ֲ/ר ִ; ְָ /ערֶWי ָ:ִ :י
6ב ֶה ְמ ְֶ ָ 8ו ֵג ְWר ָ א ֶ
ֲמ ְWת ָ ְ
6ב ֶַ ָ 8ע ְב ְַ ָ %וWא ָ
6ב ְנ ָ ִ
80ה ִ
ָ
ֲ/ר
ְאת ָ:ל א ֶ
ָמי ָע ָFה ְיהֹוָה ֶאת ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת ָהHרֶֶ #את ַה ָCו ֶ
ֵ/Wֶ /ת י ִ
ַ יְה)ָה ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ַוWי ְַק ְW/ֵ %ה:6
ָ; ַו ָCנַח ַ;ַ )Cה ְִ 9בי ִעי ַעל ֵ;ֵ :ר ְ
0
ָאל ֵלאמֹר ְ
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְ80ה ֵ %
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר :ו ָ
ַוֶ C
ָד ַעת ִ:י
יכ ל ַ
ֵיכ ְלדֹר ֵֹת ֶ
6בWינ ֶ
ֶאת ַ;ְ /ת ַֹתי ִ/ְ 8מֹר:ִ 6י א)ת ִהוא ֵ;ינִ י ֵ
ַ /6מ ְר ֶֶ 8את ַה ַ;ָ 9ת ִ:י ק ֶֹדִ /הוא ָלכֶ
אֲנִי ְיה)ָה ְמ ַק ִֶ /ְ %כְ :W
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ֶפַ /ה ִהוא
אכה ְונִ ְכ ְר ָתה ַה> ֶ
י6מת ִ:י ָ:ל ָהWע ֶֹFה ָבְ Jמ ָל ָ
ֶיה מ)ת ָ
ְמ ַח ְWלל ָ
יעי ַ;ַ /ת ַ;ָ /ת)
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכה ַ
ָמי ֵי ָWע ֶFה ְמ ָל ָ
Wיה/ֶ /ֵ :ת י ִ
ִמ ֶ7רֶב ַע ֶָ -
י6מWת :וְ ָWְ /מרְ 6ב ֵנWי
אכה ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת מ)ת ָ
קֹדֶ /לַWיה)ָה ָ:ל ָהWע ֶֹFה ְמ ָל ָ
6בי
ע)ל;ֵ :Wינִי ֵ
ָאל ֶאת ַה ַ;ָ 9ת לַWעֲ)Fת ֶאת ַה ַ;ָ 9ת ְלדֹWר ָֹת ְ; ִרית ָ
י ְִFר ֵ
ָמי ָע ָFה יְה)ָה ֶאת ַה ַָ 9מיִ
ָאל א)ת ִהוא ְלע ָֹל ִ:י ֵ/ֶ /ת י ִ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֲדת
ָפַ :/Wוְַ Cק ֵהל מ ֶֹ/ה ֶאWת ָ:ל ע ַ
יעי ַָ /בת ַו ִַ >C
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
ְו ֶאת ָהHרֶַ #
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ַלWעֲFת
ֲל ֶה ֵא ֶBה ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
ֹאמר א ֵ
ָאל ַוֶ C
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
יעי י ְִהיֶה ָל ֶכ ק ֶֹד/
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכה ַ
ָמי ֵWָ 8ע ֶFה ְמ ָל ָ
א ָֹת/ֶ /ֵ :Wת י ִ
י6מWת :לֹWא ְת ַבWעֲרֵ 6א/
אכה ָ
ַ;ַ /ת ַ;ָ /ת) ַלWיה)ָה ָ:ל ָהWע ֶֹFה ב) ְמ ָל ָ
ַ;ר יְה)ָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר;ֵ %ַ :ר ֶאל
יכ ְ;י) ַה ַW;ָ 9תַ :ו ְיד ֵ
ְ;כֹל Wמ ְ/בֹ ֵWת ֶ
ָאי
ֲ/ר ְִ 8ק ְרא 6א ָֹת ִמ ְקר ֵ
ֲדי ְיהֹוָה א ֶ
ֲל ֶה Wמ)ע ֵ
ָאל ו ַ HְWמ ְר ָ 8א ֵ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
יעי
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
ָמי ֵWָ 8ע ֶFה ְמ ָלא ָכה ַ
ֲדWי/ֶ /ֵ :ת י ִ
קֹדֵֶ /א ֶBה ֵה Wמ)ע ָ
אכה לֹא ַתWעֲ;ָ /ַ 6Fת ִהוא ַלWיהֹוָה
ַ;ַ /ת ַ;ָ /ת) ִמ ְקרָא ק ֶֹדָ: /ל ְמ ָל ָ
ַ;ר ֶאל
ַ;ר יְה)ָה ֶאל מ ֶֹ/ה ְ; ַהר ִסינַי לֵאמֹWרֵ % :
)/בֹ ֵWתיכֶַ :Wו ְיד ֵ
ְ;כֹל Wמ ְ
ֲ/ר ֲאנִי נ ֵֹת ָל ֶכ
ֲל ֶה ִ:י ָתבֹאֶ 6אל ָהHרֶ #א ֶ
וְַ Hמ ְר ָ 8א ֵ
ָאל W
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶ ְו ִֵ /ָ //ני ְִ 8זמֹר
ְWְ /ב ָתה ָהHרֶ;ָ /ַ #ת לַWיה ָ)Wה/ָ //ֵ :נִ י ִ8זְ רַע ָFד ָ
וָ
יעת ַ;ַ /ת ַ;ָ /ת) י ְִהיֶה
6ב ָ9נָה ַה ְִ 9ב ִ
H6תַ :JW
ְַ :ר ֶמ ָ וְ ַ HWס ְפ ֶָ 8את ְW 8ב ָ
יח
ַר ְמ ָ לֹא ִת ְזמֹWרֵ :את ְס ִפ ַ
ָלHרֶ;ָ /ַ #ת לַWיה)ָה ָWְ Fד ָ לֹא ִת ְזרָע וְ כ ְ
ֶ לֹא ִת ְבצֹר ְ/נַת ַ;ָ /ת) י ְִהיֶה
ְאת ִע> ְֵבי ְנזִ יר ָ
Wיר ָ לֹא ִת ְקצ)ר ו ֶ
ְק ִצ ְ
ֲמ ֶת ָ
6ל ַע ְב ְ ָ %ו ְַלWא ָ
Hכלָה ְל ָ ְ
ְתה ַ;ַ /ת ָהHרֶָ #ל ֶכ ְל ְ
ָל HWרֶ :#וְָ WהWי ָ
0ר ֶצ ָ
ֲ/ר ְ; ְ
ַWחָCה א ֶ
ת)ְ /ב ָ ַה@ ִָרי ִע ָ :Wְ -ו ְִל ְWב ֶה ְמ ְ ָ 8וְ ל ַ
6ל ָ
Wיר ָ ְ
ו ְִל ְִ Fכ ְ
H6תֶ Jלֱ WאכֹWל :ו ְָס ַWפ ְר ְָ 8ל ָ ֶַ /בע ַ;ְ /תֹת ָ/נִי ֶַ /בע ִָ /ני
ְִ 8היֶה ָכל ְW 8ב ָ
0ר ָ; ִעי ָָ /נWה:
ְמי ֶַ /בע ַ;ְ /תֹת ַה ָ9נִ י ֵ/ַ 8ע וְ ְ
ֶַ /בע ְָ Eע ִמי וְ ָהיְ 6ל ָ י ֵ
Oרי
ר6עה ַ;חֹדֶַ /ה ְִ 9ב ִעי ֶ; ָWע)Fר ַלחֹדֶ;ְ /י) ַה ִִ E:
)/פר ְָ 8
ֲב ְר ַָ 8
ְו ַהWע ַ
ֲמ ִ9י ָ/נָה
0ר ְצ ֶכ :Wוְ ִק ֵַ 8ֶ /ְ %את ְ/נַת ַהWח ִ
)/פר ְ; ָכWל ְ
ֲבירָ 6
ַW8ע ִ
ָכ וְ ְַ /ב ִֶ 8אי/
י)בל ִהוא ְִ 8היֶה ל ֶ
יה ֵ
ָאת ְ%ר)ר ָ;Hרְֶ #לכָל יֹ ְֶ /Wב ָ
6קר ֶ
ְ
ֲמ ִ9י ָ/נָה
י)בל ִהוא ְ/נַת ַהWח ִ
ֲחָIת) וְ ִאיֶ /אל ִמ ְְ Eַ /חW/O 8ָ )8בֵ :6
ֶאל א O
יה וְ לֹא ִת ְב ְצרֶ 6את
יח ָ
ָכ לֹא ִתזְ רָעְ 6ולֹא ִת ְק ְצרֶ 6את ְס ִפ ֶ
ְִ 8היֶה ל ֶ
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Wאכלֶ 6את
י)בל ִהוא קֹ ֶדְ 8ִ /היֶה ָל ֶכ ִמ ַה ֶָ Mדה ְ ֹ8
ֶWיה:ִ :י ֵ
ְנ ִזר ָ
ֲחָW Iת) :לֹא ַתWעֲ6F
)Cבל ַהֹIאת ָ/O 8בִ 6איֶ /אל א O
H6ת/ְ ;ִ :JWנַת ַה ֵ
ְW 8ב ָ
6מ ֵָ Pבה לֹWא ָת ִקימָ 6ל ֶכ ְו ֶא ֶב ַמ ְ:ִ Fית לֹא ִת ְ8נ6
6פ ֶסל ַ
ֱל ִיל ֶ
ָל ֶכ א ִ
יכֶ :Wאת ַ;ְ /ת ַֹתי
יה ִ:י אֲנִ י יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
0ר ְצ ֶכ ְל ִה ְW8ַ /Wחֲות ָע ֶל ָ
ְ; ְ
ָ/י ִ8ירָאֲ 6א ִני יְה ָ)Wה:
6מ ְקִ %
ִ/ְ 8מֹרִ 6
ֲ/ר ִצ ָ ְ6יְה)ָה ֱאל ֶֹהWי ָ/ֶ /ֵ :ת י ִָמי
ָ/מ)ר ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ְל ַק ְWַ: )/%א ֶ
י לֹא
יעי ַ;ָ /ת ַלWיה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶ :Wָ 8וְי) ַה ְִ 9ב ִ
ית ָ:ל ְמ ַל ְ
ֲַ W8עבֹד ו ְָע ִָ F
)ר ָ ַוֲ Wחמֹ ְWר ָ
ֲמ ֶת ָ וְ ְ /W
וְע ְב ְַ Wָ %וWא ָ
6ב ֶַ ָ 8
6בנ ְָ ִ
80ה | ִ
אכה ָ
ֲFה כָל ְמ ָל ָ
ַתWע ֶ
):
ֲמ ְWת ָ ָW :מ ָ
ָנ6ח ַע ְב ְַ ָ %וWא ָ
ֶי ְל ַמ ַע י ַ
ו ְָכל ְ; ֶה ְמ ֶ ָ 8וְ ֵג ְWר ָ ֲא ֶ/ר ִ; ְָ /ער ָ
ֲ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ִמ ָ;ְ 9יָד
ִית ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ַוִֹ Cצא ָ
ְו ָז ַWכ ְר ָ:ִ 8י ֶע ֶבד ָהי ָ
י ַלWעֲ)Fת ֶאת י) ַה ַW;ָ 9ת:
6בזְ ר ַֹע נְט6יָה ַעל ִֵ :צ ְָ 6יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ָקה ִ
ֲחז ָ
ְHה ְב ֵָ 8את יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ָאל יְה)ָה ֱאל ֵֹהינ 6יְה)ָה | ֶא ָחWד :ו ַ
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֲ/ר
ְהיַ 6ה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה א ֶ
6ב ָכל ְמא ֶֹד ָ :Wו ָ
6ב ָכל נ ְַפ ְְ ָ /
ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
HWנ ִֹכי ְמ ַצ ְַ ָ 6הַ )Cעל ְל ָב ֶב ָ :Wוְ ִַ>/נְ ְָ 8ל ָבנֶי ָ וְ ִד ַ; ְר ְָ /ִ ;ְ ;ָ 8ב ְָ 8
ֶ
6ק ְַ /ר ְָ 8לא)ת ַעל ָיד ָ
ק6מ ְָ :W
6ב ֶ
ֶ ְ W6ב ְָ /כ ְ; ָ ְ
6ב ֶל ְכ ְַ ָ 8ב ֶ%ר ְ
ית ָ ְ
ְ; ֵב ֶ
ֶWי:
6ב ְָ /ער ָ
ית ָ ִ
6כ ַת ְב ַָ 8על ְמזOז)ת ֵ; ֶ
וְ ָהיְ 6לטֹ ָWטפֹת ֵ;י ֵעי ֶנWי ְָ :
ֲ/ר יָבא 6ב) ַמ ְל ֵכי
Hמר יְהוָה ֵא ַלי ָהל ְֹ וְ ָע ַWמ ְד ַָ /ַ ;ְ 8ער ְ; ֵנWי ָה ָע א ֶ
ֹ:ה ַ
יה ְִ /מע6
וְHמ ְר ֲָ 8א ֵל ֶ
ְרָ /6לWיִַ :
6בכֹל ֲַ /ערֵי י ָ
ֲ/ר י ְֵצא 6ב) ְ
ְה6דה ַוא ֶ
י ָ
ְרָ /6ליִ ַה ָ; ִאי
ְד ַבר יְהוָה ַמ ְל ֵכי יְהָ 6דה וְ כָל יְהָ 6דה וְ כֹל י ְֵֹ /בי י ָ
)תיכֶ וְ 0ל ִFְ 8א6
Hמר יְהוָה ִה ְָ 9מר;ְ 6נ ְַפ ֵ /W
ַ; ְָ 9ע ִרי ָה ֵאBֶ Wהֹ: :ה ַ
ת)ציאַ 6מ ָMא
ְר/6לָWיִ :וְ לֹא ִ
את ְ; ֲַ /ערֵי י ָ
ֲב ֶ
ַמ ָMא ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת ַוה ֵ
אכה לֹא ַתWעֲ 6Fוְ ִק ֶַ 8ֶ /ְ %את י)
יכ ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת וְ כָל ְמ ָל ָ
ִמ ָ; ֵֶ 8W
יכ :Wוְ לֹא ָWְ /מעְ 6ולֹא ִהֶ 6+את ְ Hזנָ
ֲב)ת ֶ
יתי ֶאת א ֵ
ֲ/ר ִצִ ִ6
ַה ַ;ָ 9ת ַ:א ֶ
מ6סWרְ :ו ָהיָה ִא ָ/מ ַֹע
6ל ִב ְל ִ8י ַק ַחת ָ
מ)ע ְ
ַוְַ Cקֶ 6/את ָע ְר ְָ Eל ִב ְל ִ8י ְַ /
ְא יְהוָה ְל ִב ְל ִ8י ָה ִביא ַמ ָMא ְ; ֲַ /ערֵי ָה ִעיר ַהֹIאת ְ;י)
ְִ /ְ 8מעֵ 6א ַלי נ O
6בא6
ֲ)Fת ;ה ָ:ל ְמלָאכָWהָ :
6ל ַקֶ /ֵ%את י) ַה ַ;ָ 9ת ְל ִב ְל ִ8י ע W
ַה ַ;ָ 9ת ְ
ָכי וְ ִָ Fרי י ְִֹ /בי ַעל ִ=ֵ :א ָדוִ ד ר ְֹכ ִבי
ְב ֲַ /ערֵי ָה ִעיר ַהֹIאת ְמל ִ
ָָ /בה
ְרָ /6ליִ ְוי ְ
ְה6דה וְ י ְֵֹ /בי י ָ
ֵיה ִאי /י ָ
ְFר ֶ
=6סי ֵה ָ-ה ו ָ
6ב ִ
ֶכב ַ
ָ;ר ֶ
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6מ ֶארֶ#
ְרַ /6ליִ ֵ
6מ ְ= ִביב)ת י ָ
6באֵ 6מ ָערֵWי יְה6דָה ִ
ָה ִWעיר ַהֹIאת ְלע)לָָ :W
6מ ְנ ָחה
ֶבח ִ
6מ ַה ֶ>גֶב ְמ ִב ִאי ע) ָלה ְוז ַ
6מ ָה ָהר ִ
6מ ַה ְֵ 9פ ָלה ִ
ָמ ִ
ִ;נְ י ִ
6מ ִב ֵאי ת) ָדה ֵ;ית ְיהֹ ָוWה:
6לב)נָה ְ
ְ
ָחל ְמ ַב ָ:ה ַעל
ר6רי ר ֵ
ִָ /מע נְ ִהי ְ; ִכי ַת ְמ ִ
ָמה נ ְ
Hמר ְיהֹוָה ק)ל ְ;ר ָ
:ה | ַ
Hמר ְיהֹוָה ִמנְ ִעי ק) ֵל ְ
ֶיה ִ:י ֵאי ֶנֹ: :6>Wה | ַ
ָח ַעל ָ;נ ָ
ֶיה ֵמֲ Wאנָה ְל ִה> ֵ
ָ;נ ָ
ְ/בֵ 6מ ֶא ֶר#
ֵ BOת ְ ְנ Oאְ Wיהֹוָה ו ָ
ִמ ֶ; ִכי ו ְֵעי ַני ְִ ִמ ְִ %מ ָעה ִ:י יֵFָ /כָר ִל ְפע ָ
מ)ע
ית ְ נְ אְ WOיהֹוָה ְו ָ/בָ 6בנִי ִל ְגב6לַָ /ָ :W
ֲר ֵ
א)ֵיWב :וְ ֵיְ 8ִ /Wקוָה ְל 0Wח ִ
ֲֵ /בנִי
-Oד ה ִ
ָסר ְֵ :עגֶל לֹא ל ָ
ַָ /מ ְע ִ8י ֶא ְפ ַריִ ִמ ְתנ)דֵד י ִַ= ְר ַ8נִ י ָו ִWאֵ 6
וְֲ 0חרֵי ִהְָ 6ד ִעי
ִח ְמ ִ8י W
6/בי נ ַ
80ה ְיהֹוָה ֱאל ָֹהWיW:ִ :י ֲ 0Wחרֵי ִ
6/Hבה ִ:י ָ
ְו ָ
ֲב י ִַ7יר
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רָWי :ה ֵ
ִָ F
נִכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ֵ ; ְֹ8ִ /י וְ גַ ְ
ָס ַפ ְק ִ8י ַעל ָיר ְ
זְ:רֶ> 6ע)ד ַעל ֵ:
ֲ6/עי ִW:י ִמֵ%י ַד ְ; ִרי ;) ָזכֹר ֶא ְ
ִלי ֶא ְפ ַריִ ִא יֶלֶד ַW/ע ִ
ָ
ָ ִצOCני ִִ Fמי ל ְ
יבי ל ְ
ֲמ> 6נְ א WOיְה ָ)Wהַ :ה ִִ P
ַח ֲארַWח ֶ
ָהמֵ 6מ ַעי ל) ר ֵ
ָאל ִ /Oבי ֶאל
ת6לת י ְִFר ֵ
6/בי ְ; ַ
ָכ ְִ 8
ֶ ָהל ְ
ַWמ ִס ָBה ֶ%ר ְ
; ל ְ
ְַ 8מר6רי ִִ /תי ִל ְ
)ב ָבה ִW:י ָברָא יְה)ָה ֲח ָד ָ/ה
ָע ַרי ְִ ֵא ֶBWהַ :עד ָמ ַתי ְִ 8ת ַח ִָ -קי ַה ַ;ת ַה ֵ 9W
ָאל ע)ד
Hמר יְה)ָה ְצ ָבא)ת ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ס)בב ָ@ ֶWברWֹ: :ה ַ
ָ;Hרֶ #נְ ֵק ָבה ְֵ 8
ב6ת
6/בי ֶאת ְָ /
6ב ָערָיו ְ; ִ
ָבר ַהֶIה ְ; ֶארֶ #יְהָ 6דה ְ
Wאמרֶ 6את ַהָ %
יֹ ְ
ֶכ ָ יְה)ָה ְנוֵה ֶצדֶק ַהר ַהWֶ ֹ7ד:/
י ְָבWר ְ
ד)להִ ,וי ַכְ ֵ6ל ָגרֵַ /ה ְִ 7ל ָEה ִמ> ְַפ,)/
ס6קי ֵאַ ;ְ 6Bכ ָ6נָה גְ ָ
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
ָ;א.
ה)מא ר ָ
נ6ק ָבא ִד ְת ָ
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ,ו ְִל ְזרֹק ַה ְִ 7ל ָEה ְל ְ

ָה ְמ ַצ ֵחWק:
0בר ָ
ֲ/ר ָי ְWל ָדה ְל ְ
ַ8רֶא ָFרָה ֶאת ֶ; ָהגָר ַה ְִ -צ ִרית א ֶ
וֵ
HWמה
HWמה ַהֹIאת וְ ֶאת ְ;נָ:ִ Jי לֹא יִירַָ ;ֶ /ה ָ
ָה ָ@רֵָ /ה ָ
0בר ָ
ֹאמר ְל ְ
ַוֶ 8
ע)ל
6מ ַַ 8חת ְזרֹעֹת ָ
ַהֹIאת ִע ְ;נִי ִע י ְִצ ָחWקְ :מעֹנָה ֱאל ֵֹהי ֶק ֶד ִ
ָאל ֶ; ַטח ָ;דָד ֵעי
ֹאמר ַה ְֵ /מWדַ :ו ֹ:/ְִ Cי ְִFר ֵ
ַו ְי ָגרִֶ /מ ָEנֶי ָ א)יֵב ַוֶ C
ָאל ִמי
ֶי י ְִFר ֵ
/0ר ָ
ַיֲ Wעקֹב ֶאל ֶארֶ%ָ #גָ ְו ִתיר)ָ /ָ 0 /מיו ַי ַWע ְרפָ 6טWלְ :
ָכמ) ָ ַע ַ
ָת ָ
ֲ/ר ֶחרֶב @ֲַ Wאו ֶ
נ)/ע ַ;Wיהֹוָה יאהדונהי ָמגֵ ֶעזְ ֶר ָ ַוWא ֶ
Wמ)תימ) ִת ְדרֹ ְ:W
80ה ַעל ָ; ֵ
ָ ְו ָ
ְוי ִָW:חֲ 6/אֹWי ְֶבי ָ ל ְ
ד)לה:
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי ְ; ַכ ָ6נָה ְג ָ
ֹאמר ְִ E
י ַ
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E0יִ וְ רַב
ֶ ַ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ֵָ 8לאמֹWרְ :יהֹוָה ֶאר ְ
ו ְַע ָ8ה יִגְ ַ%ל נָא ַֹ :ח ֲאדֹנָי ַW:א ֶ
ַ7ה ֵֹ Eקד עֲו Hב)ת ַעל ָ;נִ י ַעל
ַ7ה לֹא ְינ ֶ
ָפ ַ/ע וְ נ ֵ
ֶח ֶסד נ ֵֹFא ָע) ו ָ
ֲ/ר
ִ/ִ Bֵ /י וְ ַעל ִר ֵ; ִעWיW :סְלַWח נָא לֲַ Wע) ָה ָע ַהֶIה ְ:גֹדֶל ַח ְס ֶ ָ %וְ ַכWא ֶ
ֶ:W
ֹאמר ְיהֹוָה ָס ַל ְח ִ8י ְִ :ד ָבר ָ
אתה ָל ָע ַהֶIה ִמ ְִ -צ ַריִ ו ְַעד ֵהָ>Wהַ :וֶ C
ָָ F
נָ
)א חטא בחילול שבת בשוגג י ִַ7ח ְ;יָד) ְסכַ 6ה ָ9וֶה ִל ְקנִ ַCת ֵעז ְק ַט>ָה ַ;ת
ֹאמר.
ָמי וְ ַעד ָָ /נהְ ,וי ַ
ְ/מ)נָה י ִ

0חת ִמ ְִ -צ)ת
ֲFתַ J
ֱטא ִב ְָ /גגָה ֵמ ַע ָהHרֶW;ַ #ע ָ
0חת ֶW8ח ָ
ֶפַ /
ְו ִא נ ֶ
ֲ/ר ָח ָטא
ְ :W/Hא) ה)דַע ֵא ָליו ַח ָ+את) א ֶ
ֲ/ר לֹא ֵת ָWע ֶFינָה ו ֵ
יְה)ָה א ֶ
ֲ/ר ָח ָטWא:
ימה נ ְֵק ָבה ַעל ַח ָ+את) א ֶ
ְו ֵה ִביא ָק ְר ָ;נ) ְִ Fעירַת ִע ִIי ְִ 8מ ָ
ְַ /חט ֶאת ַה ַח ָ+את ִ; ְמק) ָהWע ָֹלWה:
ו ְָס ַמ ְ ֶאת יָד) ַעל רֹאַ /ה ַWח ָ+את ו ָ
ָת ַעל ַק ְרנֹת ִמז ְַ;ח ָהWע ָֹלה וְ ֶאת ָ:ל
ָמֶ ;ְ Jא ְצ ָ;ע) וְ נ ַ
ו ְָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמָ %
ה6סר ֵחלֶב
ֲ/ר ַ
ָָ %מ Jי ְִֶ ְֹ E/אל יְס)ד ַה ִ-ז ְֵ; ַWח :וְ ֶאת ָ:ל ֶח ְל ָ; Jי ִָסיר Wַ:א ֶ
נִיחח לַWיה)ָה וְ ִכֶEר
ֵיח ַ
זְ; ָחה ְלר ַ
ָמי ו ְִה ְק ִטיר ַהֵֹ :ה ַה ִֵ -
ֶבWח ַה ְ9ל ִ
ֵמ ַWעל ז ַ
ימה
ֶב Fי ִָביא ָק ְר ָ;נ) ְל ַח ָ+את נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
ָע ָליו ַהֵֹ :ה ְונִ ְסלַח Wל)ְ :ו ִא ֶ :
וְַ /חט א ָֹתְ Jל ַח ָ+את
יאָ>Wה :וְ ָס ַמ ְ ֶאת יָד) ַעל רֹאַ /ה ַWח ָ+את ָ
י ְִב ֶ
ֲ/ר י ְִַ /חט ֶאת ָהWע ָֹלWה :ו ְָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמַ ַ%ה ַWח ָ+את ְ; ֶא ְצ ָ;ע)
ִ; ְמק) א ֶ
ָת ַעל ַק ְרנֹת ִמז ְַ;ח ָהWע ָֹלה וְ ֶאת ָ:ל ָָ %מ Jי ְִֶ ְֹ E/אל יְס)ד ַה ִ-זְ ֵ; ַWח:
ְונ ַ
ֶבWח ַה ְָ 9ל ִמי
י6סר ֵחWלֶב ַה ֶFֶ :ב ִמַ I
ֲ/ר ַ
ְו ֶאת ָ:ל ֶח ְל ָ; Jי ִָסיר Wַ:א ֶ
ְו ִה ְק ִטיר ַהֵֹ :ה א ָֹת ַה ִ-זְ ֵ; ָחה ַעל ִא ֵ9י יְה)ָה ו ְִכ ֶEר ָע ָליו ַהֵֹ :ה ַעל
נִס ַלח Wלו:
ֲ/ר ָח ָטא ְו ְ
ַח ָ+את) א ֶ
ֲכ ִמי:ִ ,י ֵאי
ֶס זֶה ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי ְַ 8ל ִמי ֵדי ח ָ
ֲהרֵינִי ַמ ְפ ִריֶ : /
יהי רָצ)
ֲדנ .6וִ ִ
זְ; ַח וְ לֹא ֵֹ :ה ְֶַ C/כ ֵEר ַ;ע ֵ
ָלנ;ֵ 6ית ַה ְִ -ק ָ /%וְ לֹא ִמ ֵ
וְל6-ד
ֶס זֶה ִ
ְהא ֶ :
ֲב)תינֵ C/ֶ ,6
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶי ָק ְר ַ;
ַב ִ8י ְל ָפנ ָ
;Oל ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
6מק ָ
ֶי ָח6/ב ְ
ָאתי ְל ָפנ ָ
ַה ְָ 7ר ָ;נ)ת ֶ7ָ /ר ִ
אתי
ירַ /6ליִ ַעל עֲ)נ)ת ִח6Bל ַ;ָ /ת ֶָ /ח ָט ִ
ַח ָ+את ְ; ֵבית ַה ְִ -ק ָָ ;ִ /ֶ /%
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIה6 ,נ ַ
ֶי ֵמ ִ
ְל ָפנ ָ
ְָ Bְ /מה ָפ ִרי ְָ Fפ ֵתינ .6עד כא לשוגג(.
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
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ָקה ַלעֲנִ ִCי
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְו ָירַדִ ,ל ְק ַ
8ַ /6יִ ַ8עֲנִ )Cת
ֲ/ר י6כַל ,וטוב שלא יפחות מפדיו ְַ /בע ֵמא)ת ְ
ְ:כָל א ֶ
אתיִ ַ8עֲנִ )Cת .וְ ִא אי
ֶס ְִ Eדי) ָמ ַ
ְִ :מנְ יַ ַ;ָ /ת .וְ ִא אי ֶא ְפ ָ/ר ל) ,י ִַ7ח ֶ :
ֶא ְפ ָ/ר ל) ,י ַ
ִ7ח ְִ Eדי) ִִ /ְ 8עי ְו ֶַ /בע ֲַ 8ע ִנ)Cת )ראה בסו הקדמה כ'(.
ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו רבותינו שהבא להיטהר
מסייעי בעדו.
ישתדל לקחת את דמי הפדיו או חלק ,בשבע מאות ושתי מטבעות
ויסדר על השלח בסדר זה.
שורה ראשונה .10 .5 .6 .10 .6 .10 .5 .4 .6 .10
.10 .5 .6 .1 .6 .10 .5 .4 .6 .10
שורה שניה
.1 . 5 .6 .1 .6 .1 .5 .4 .6 .10
שורה שלישית
.5 .5 .6 .6 .5 .5 .4 .6 . 10
שורה רביעית
שורה חמישית .10 .5 .4 .6 .10 .10 .5 .80 .30 .1
.1 .5 .4 .6 10 .1 .5 .80 .30 .1
שורה ששית
שורה שביעית .5 .5 .4 .6 .10 .5 .5 .80 .30 .1
שורה שמינית .5 . 10
יקב #כל המטבעות בידו ממעלה למטה ויוסי עליה ככל הנצר
6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
להשלי כס הפדיו ויחזיק כל הכס ביד ימינו וְ ַי ֲעמֹד י ֵ
ֹאמר:
ַמ ֲערָב וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
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ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oה .וְ ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי ,וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י,
)ת ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִ>י ִ
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ַל ִ8י ַ;ְ /ת)ת ָק ְד ֶַ ,ָ /
ַל ִ8י וְ ִחְ B
ְונ ְִסְ :
6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
)נ)תיִ ,
ֵמ ֲע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְ/ב) ָתיו וְ יָ)/ב
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ;לֵב ִנ ְָ;/ר
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְונ ְִדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמ ֶל ְ ַח> 6וְ רַחָ 6
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ְָ E
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /ביָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ו ְַל ְִ /ָ Eעי א ֶ
ו ְַעד ַהַ )CהֶIהְ ,ו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנֶי ָ ָ:ל
ָחי:ִ .י ָ
י .וְ 0ל נָא
ק)ר ֶא ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ו ְַסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְל ָכל ְ
6ב ִָ Fרי
ָ/לִ 6מְ )P
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ְ :
ֲ/ר ִע> ִ
ִת ְבזֶה עֱנ6ת ָענִ י א ֶ
ָמי
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ַָ :חִ /מ ֶָ 9מְ .וי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ
>ִקרָב ַעל @ ֵ
יתי ְֵ :חלֶב וָדָ ַה ְ
ֲ/ר נ ְִת ַמ ֵעט ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ ִ
אֶ
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל ֵלב,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י ְוי ַ
0חר
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,וְ ָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ְ
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ֲ6/בה
זֶה ,וְ ָל ֵכ אֲנִ י ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ַ8עֲנִ )Cת ֵא .6Bו ְִת ְהיֶה ח ָ
ֵיתי ,וְ כָל
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי ֵ
6מק ֶ
ְ
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ו ְָל ֵצאת ַעל י ְֵדי
6בר6ר ִניצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַה ִ678נִ י ֵ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי)
ְי)צ ִאי ַעל ְידֵי ַה ְPד ָ
ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי ו ְ
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ַה ַ8עֲנִ )Cתְ .ו ָ
9Oה ְֶָ >/פל6
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
אֶ
ָמי,
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַ; ְִ 7ל)Eת ַעל י ְֵדי ַחַ +
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְ רָ: 6ל נִ יצ)צ)ת
ֶי ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)/
ַה ְ7ד ָ
יֵ 6>/אל,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
)חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ִ
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .ו ְִת ְַ /מע ֶאת
)בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
ָא/י ֵתב)ת
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֲמי ָ ֶא'ת ָר'גְ ֶז ָ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָ>'Hא ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
וְתחֲנ6נִ י ָ
ְִ 8פ)Bת ַ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְ ע)ל ִמ ָ
א)ת)Cת  '/בתִ ,וי ַכְ ֵ6ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9גַ ַעל י ְֵדי ִֶ /ה ְפ ִריד
ַ%ע:ִ ,י ַ;ָ /ת ה6א ִ
ֹאמר ֶַ /בע
ַחד .וְ י ַ
א)ת)Cת ַ;ָ /ת י ַ
יכְ ֵ6ל ַח ֵ;ר ִ
א)ת /ֶ '/ל ַ;ָ /ת ִמ ַה ַ;ָ 9תִ ,ו ַ
ְָ Eע ִמי:

יכ".
ב)ת ֶ
מ)ֵ /
" ַ;ָ /ת ִהיא ַלה' ְ; ָכל ְ
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ְו ַ

ימWינְ ָ'
י ,נ ְִָ Pבה' ֵ/גַל' ִל ִ
ר)ת ָ
יֶ 7
ָכי ִ; ְ
ְ;נ)ת ְמל ִ
Wי:
Hב ְ
6בית ִ
וְה ִ+י ְ Hזנ ְֵ וְ ְִ /כ ִחי ַע ֵֵ ְ -
6ר ִאי ַ
א)פWירְ /ִ :מ ִעי ַבת ְ
ְ; ֶכ ֶת ִ
נְחה ַָ Eני ְִ
6בWת צֹר ְ; ִמ ָ
ֶ י ְָפי ְֵ ִ:י ה6א ֲאדֹ ַני ְִ ְו ִה ְW8ַ /חֲוִ י Wל)ַ :
וְ ִי ְתHו ַה ֶ-ל ְ
ָהב
נִימה ִמ ִ;ְ /ְ -Wצ)ת ז ָ
ֶ ְָ E
ב%6ה ַבת ֶמל ְ
ֲ/ירֵי ָעָ: :Wל ְָ :
ְח 6Bע ִ
יַ

ס)פי ֵ8ב)ת ַ"Bָ :ה(
)י ְַכֵ ֵ6
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ָ:W
מ6בא)ת ל ְ
יה ָ
ֶיה רֵWע) ֶת ָ
ֶ ְ;ת6ל)ת ֲ 0Wחר ָ
ַ-ל ְ
68בל ל ֶ
בִ :JW/6ל ְר ָקמ)ת ַ
ְל ָ
68ב ְלנָה ִ; ְָ Fמחֹת ו ִָגיל ְ8ב ֶֹאינָה ְ; ֵהיכַל ֶמ ֶWל ְ:
ַ
א/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה ה6א :א"ל ,אל" ,דל"ת ,נו",
ס6קי ֵאָ /ֶ 6Bר ֵ
ֹאמר ְִ E
י ַ
יכְ ֵ6ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9גַ ְ; ֵ/מ)ת ֵא.6B
יו"דָ ,הע)לֶה ְִ :מנְ יַ ַ;ָ /ת ,וִ ַ

א"ל
ִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחהְ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6לי ְ
Oע ַל ַ%ִ Pיק ְ
אוֹר ָזר ַ
ו ְָס ַל ְח ַָ 8לעֲ)נִי ִ:י רַב ה6א:
אל"
0חר ְל ַמ ַע ְנ ָ
ֲFה 0ל ְַ 8
יבה ַוע ֵ
ֲאדֹנָי ְָ /מ ָעה ֲאדֹנָי ְס ָל ָחה ֲאדֹנָי ַה ְק ִָ /
ֲמי
וְעל ַע ֶַ :ָ -לאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ה ַרח ִ
נִקרָא ַעל ִע ְיר ָ ַ
ֱאל ַֹהי ִ:י ְִ /מ ָ ְ
יע ְלכָל ַחי רָצ):
6מ ְַ ;ִ F
ֶ ַ
)Eת ַח ֶאת ָיד ָ
ַדנֵ :); 6
ְו ַה ְ= ִלח)ת ִ:י ָמר ְ
דל"ת
ח)תי ָ ַל ְֵ -דנִי :לֹא ִה ִ;יט Hוֶ
יע ִני א ְֹר ֶ
ה)ד ֵ
י ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָכ ָ
ְ%ר ֶ
ְ; ַי ֲעקֹב וְ לֹא רָHה ָע ָמל ְ;י ְִFר ֵ
ר6עת
6ת ַ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ָֹהיו ִעְ )-
ָ/ה ְק ִה ַBת ַי ֲעקֹב:
ֶ ;))8 :רָה ִצָ6ה לָנ 6מ ֶֹ/ה מ)ר ָ
ֶמל ְ
נו"
יב ִתיַ :ו ֲא ִני ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת
ֵנר ְלר ְַג ִלי ְד ָב ֶר ָ וְ א)ר ִל ְנ ִת ָ
רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ֲֶ ָ %ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ֱמת י ְִֶ /ע ִָ :נ ְדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא ְיהֹוָה
ֵַ -דנִ י:
י ל ְ
6מ ְֶ Eָ /ט ָ
יאהדונהי ִ
יו"ד
ָסד Hרֶ): #נֵ ַָ /מיִ ִ; ְתב6נָהָ :ו ֶא ְת ַָ Bְ Eלה ַליהֹוָה
ְיהֹוָה ְ; ָח ְכ ָמה י ַ
ַ%ה ָוא ְֹמרָה ָ>Hא ֲאדֹנָי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר
ָא ְתו ֶ
יאהדונהי ֱאל ַֹהי ו ֶ
6לְֹ /מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲביו ְ
ְה>)רָא ֵֹ /מר ַה ְ; ִרית וְ ַה ֶח ֶסד ְלאֹה ָ
וַ
ַ8ִ /י ֶאת
)תיו%ָ :ר ְ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
6מָ:ל ְמ ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ו ְָע ָננִי ִ
ָא/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה ֵה ְ/מ)ת ַהֶֹ 7ד/
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר ֵ
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
)הוי"ה ,י ,יה ,יהו ,יהו"ה .יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא(
ימ ְט ִרָCא ַ8עֲנִ ית.
וְע ַ;ָ /ת ַיעֲלִ ;ְ 6ג ַ
רִ ,6
ימ ְט ִרָCא ָ; ְ
ע)לי ְ; ִג ַ
ָה ִ
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הוי"ה
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת:
ַי ֵחל י ְִFר ֵ
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכ ִני :וְ 0ל ָ8בֹא ְ; ִמ ְEַ /ט
נְד ָ
ר6ח ִ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ָ ,וְ ַ
ָה ִָ /
ֶאת ַע ְבָ %
יבה ְלק)ל ַ/וְ ִעי ַמ ְל ִ:י
ֶ:ִ ,י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנֶי ָ ָ:ל ָחיַ :ה ְק ִָ /
י ֶא ְת ַBָ Eל:
וֵאל ַֹהי:ִ ,י ֵא ֶל ָ
י
ֲFי ָי ֶדי ָ 0ל ֶ8רֶ:
ֲדי ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %לע) ָלַ ,מע ֵ
ְיה)ָה יִגְ מֹר ַ;ע ִ
י"ה
ֲליִ :ה>ֵה לֹא
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ִי ְהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ָאל:
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
יָנ 6וְ לֹא י ַ
יה"ו
ֶ :ה6א ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֵהינ6
ֶ ְיהֹוָה ִצ ְַ ָ Bעל יַד י ְִמינ ָ
ְיהֹוָה ְֹ /מר ָ
80ה ָמר) ְלע)לָ ְיהֹוָה יאהדונהי:
ְ; ָכל ָהHרִֶ #מ ְָ Eָ /טיו :וְ ָ
הוי"ה
ע)ל:
רַ /6ליִ ָה ִרי ָס ִביב ָלַ Jו ְיהֹוָה ָס ִביב ְל ַעֵ )-מ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ְי ָ
ֲס ֶד ָ ְיהֹוָה
ָת ָ ְו ֶא ְְ /מ ֶר>ָה ְבכָל לֵבִ :ויב ֹOאנִי ח ָ
ַה ִבינֵנִי וְ ֶא ְPרָה ת)ר ֶ
ְהדָר ְל ָפנָיו עֹז וְ ִת ְפ ֶארֶת ְ; ִמ ְק ָ:)/%
ָת ָ :ה)ד ו ָ
6/ע ְת ָ ְִ :א ְמר ֶ
ְָ 8
יו"ד
ַָ :ו ֲאנִי ְ; ַח ְס ְַ ;ָ ָ %ט ְח ִ8י ָיגֵל
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
ְי ִהי ַח ְס ְְ ָ %יהֹוָה ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
/Hירָה ַל ְיהֹוָה ִ:י ג ַ
י6/ע ֶת ָ ִ
ִל ִ;י ִ; ָ
י ְיהֹוָה
)ת ָ
ָמל ָע ָליַ %ָ :ב ְק ִ8י ְב ֵע ְד ֶ
יִ /ני:
0ל ְִ 8ב ֵ
יו"ד
יֹ ֵ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) ְ; ֵצל ַ%ַ /י י ְִתל)נַָ :ו ָ8רֶ ְִ :ר ֵא ַק ְרנִי ַ;ִֹ Bתי ְ; ֶֶ /מ
)תי ָ Hר:ִ #6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;י:
ֶ ִמ ְצ ֶ
ַר ֲענָ%ֶ :ר ְ
ה"א
יד ִתיִ :א ָ/ִ 8יב ִמ ַ;ָ 9ת ר ְַג ֶל ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ִ/יִ ,מַCד ֶ:לֶב ְי ִח ָ
ַה ִָ P
ֲפ ֶצ ָ ְ;י) ָק ְד ִ/י:
עֲ)Fת ח ָ
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יו"ד
ֲצ ֶEהַ :ו ֲא ִני ְ;רֹב ַח ְס ְָ %
ק)ליֶֹ ; ,קר ֶא ֱער ְֹ ְל ָ ַוא ַ
ְיהֹוָה ; ֶֹקר ִַ /ְ 8מע ִ
ְָ %ב ָקה ַנ ְפ ִ/י
Hת ָ:
ית ָ ֶא ְֲ 8ַ /חוֶה ֶאל ֵהיכַל ָק ְד ְ;ְ ָ /י ְִר ֶ
Hב)א ֵב ֶ
ֶ:
ֶי;ִ ,י ְָ 8מ ָכה י ְִמינ ָ
ֲ 0חר ָ
ה"א
יע ִני ְב ַח ְס ֶ0 :ָ %ל ִ8זְָ:ר ָלנ 6עֲ)נ)ת
ה)ֵ /
ֶי ַעל ַע ְב ִֶ ,ָ %
ָה ִאירָה ָפנ ָ
ִראִ ֹ/ני ִ:י דַ)Bנְ 6מאֹד:
וא"ו
ְ 6ב ְֵ /יהֹוָה יאהדונהי ֶא ְקרָא Hנָה ְיהֹוָה יאהדונהי ַמ ְָ Bטה נ ְַפ ִ/יֲ :אדֹ ָני
ַנְ8
80ה ):נ ָ
Hהב ָ
ֶ ִמ ְEָ /ט ֵ
י ִֶ 8א ֶֹמר ַה ְמ ַב ְFר)ת ָצ ָבא רָב :וְ עֹז ֶמל ְ
ית:
80ה ָע ִָ F
ָקה ְ; ַי ֲעקֹב ָ
6צד ָ
יִ /רי ִמ ְEָ /ט ְ
ֵמ ָ
יו"ד
ָת ָ ָת ִמיד
ֲָ Fעי :וְ ֶא ְְ /מרָה ת)ר ְ
ָת ָ ַ/ע O
ְא ְחיֶה ִ:י ת)ר ְ
ֲמי ָ ו ֶ
ְיבֹא6נִי ַרח ֶ
ְלע) ָל ו ֶ
יתי:
ֶ אֱמ6נָה ָב ָח ְר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִִ ִ6/
ָעד%ֶ :ר ְ
ה"א
ָכ ָ ַחֵCנִיֶ :את Oח ֶ7י ָ ֶא ְ/מֹר 0ל ַַ 8עזְ ֵבנִי
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְרא)ת ָ/וְ א ִ; ְדר ֶ
ֲהע ֵ
ַעד ְמאֹד:
וא"ו
6מצָ 6ד ִתי
ע)ל ְיהֹוָה יאהדונהי :אֹ ַמר ַליהֹוָה ַמ ְח ִסי ְ
80ה ָמר) ְל ָ
וְ ָ
ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח ;)ַ :ו ָ8רֶ ְִ :ר ֵאי ַק ְרנִי ַ;ִֹ Bתי ְ; ֶֶ /מ ַר ֲענָ:
ה"א
יתי ָ:ל ַה:)C
א)ת ָ ִקִ ִ6
80ה ֱאל ֵֹהי י ְִִ /עי ְ
ֲמ ֶ ָ 8וְ ַל ְֵ -דנִי ִ:י ָ
יכנִ י ַבא ִ
ַה ְד ִר ֵ
ֲב ְֵ /ִ /7ב ִ8י ְ; ֵבית ְיהֹוָה
א)ת Jא ַ
0ל ִ8י ֵמ ֵאת ְיהֹוָה יאהדונהי ָ
ַ 0חת ְָ /
יכל):
6ל ַב ֵ7ר ְ; ֵה ָ
ְמי ַחַCי ַלחֲז)ת ְ;נ ַֹע ְיהֹוָה יאהדונהי ְ
יאהדונהי ָ:ל י ֵ
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ְֲ /בת) ְ; ֵַ /ת ַר ֵכ ֶו ִס ִי ַה
י ַכַ ;ְ ֵ6מח ַ
ָא/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה ֵה ְ/מ)ת ַהֶֹ 7ד) /יוד
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר ֵ
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
הי ויו הי ,יוד הי ואו הי ,יוד הא ואו הא ,יוד הה וו הה .אל הי יוד הי,
ימ ְט ִרָCא ַ;ָ /ת.
ע)לי ְ;גִ ַ
אל הא יוד הא ,אל הה יוד הה ,יהָ (.ה ִ

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל עֲ) ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יְ :יהֹוָה י ְִגמֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
וי"ו
ֶי ָ:ל ָחי :י ְִהי6
ְו0ל ָ8בֹא ְב ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ,ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
6ב ֵ/
ֲליְ :
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶא ְקרָאָ>H ,א ְיהֹוָה יאהדונהי ַמ ְָ Bטה נ ְַפ ִ/י:
ה"י
ֶ ְיהֹוָה ִצ ְַ ָ Bעל
ָאלְ :יהֹוָה ְֹ /מר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶ:
יַד י ְִמינ ָ
יו"ד
ְה)ס ְפ ִ8י ַעל
ַחל ,ו ַ
;)ט ַח ָ; ְַ :ואֲנִ י ִָ 8מיד ֲאי ֵ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)תְ ,
יע ִני ,א ְֹרח) ֶתי ָ ַל ְֵ -דנִ י:
ה)ד ֵ
ָכי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָ:ל ְִ 8ה ֶָ Bת ָ%ְ :ר ֶ
ה"י
ֶ
יעהַ ,ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְֶ :יהֹוָה ִ
יענִ י ְב ַח ְסָ %
ה)ֵ /
ָה ִאירָה ָפנֶי ָ ַעל ַע ְב ִֶ ,ָ %
ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
וא"ו
6לי ְִ/רֵי
ַ%ִ Pיק ְ
Oע ל ַ
ְ6/ע ְת ָ ֱאל ִֹהי ְֵ @ְ Fַ 8בנִ י :א)ר ָזר ַ
וְכ)אב ,י ָ
ַואֲנִ י ָענִי ֵ
ָת ָ ְַ 8ר ֵ; ִני:
וְע ְנו ְ
ימינְ ָ ְִ 8ס ָע ֵדנִ יַ ,
ִַ 8ֵ 8לי ָמגֵ י ְִֶ /ע ָ וִ ִ
לֵב ְִ Fמ ָחה :ו ִ
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ה"י
י ֶא ְת ַָBEלְ :יהֹוָה ְצ ָבא)ת
וְעי ַמ ְל ִ:י וֵאל ַֹהי:ִ ,י ֵא ֶל ָ
יבה ְלק)ל ִַ /
ַה ְק ִָ /
ִע ָ-נִ ,6מ ְָ@Fב לָנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
יו"ד
ַ8רֶ ְִ :ר ֵא ַק ְרנִ יִֹ B;ַ ,תי
י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי)ֵ ;ְ ,צל ַ%ַ /י י ְִתל)נָ :ו ָ
)תי ָ Hר:ִ ,#6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;י:
ֶ ִמ ְצ ֶ
ְ; ֶֶ /מ ַר ֲענָ%ֶ :ר ְ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח>ֵנֲ :6אדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8ח,
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ:
ִ
וא"ו
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
/0רֵי ָה ָע ְֶ /יהֹוָה
/0רֵי ָה ָע ֶָ :ָ /כה ל) ְ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעְ :
0בר ָ
ְ
ֲ/ירָה ַליהֹוָה ִ:י
י6/ע ֶת ָ א ִ
ֱאל ָֹהיוַ :ואֲנִי ְ; ַח ְס ְַ ;ָ ָ %ט ְח ִ8י ָיגֵל ִל ִ;י ִ; ָ
ָמל ָע ַלי:
@ַ
ה"א
מ)טה,
ֶ/עַ ,ה ֵ8ר ֲאג)%Oת ָ
הֲל)א זֶה צ) ֶא ְב ָחרֵהַ 8ֵ Eַ 6ח ַח ְרצ);Oת ר ַ
ֶ,
ַ8קH :6ז י ִָ; ַקע ַַ 9ַ :חר א)ר ָ
מ)טה ְ8נ ֵ
צ6צי ָח ְפ ִ/יְ ,ו ָכל ָ
ְBַ /ח ְר ִ
וַ
ַ ְל ָפנ ָ
ְהל ְ
ַו ֲא Oר ָכ ְת ָ ְמ ֵהרָה ִת ְצ ָמח ,ו ָ
ֶי ִצ ְד ֶק ָ:ְ ,ב)ד ְיהֹוָה יאהדונהי
ַ0ס ֶפ ָ:
י ְ
יו"ד
ַָ :ואֲנִי ְ; ַח ְס ְַ ;ָ ָ %ט ְח ִ8י ָיגֵל
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
י ְִהי ַח ְס ְְ ָ %יהֹוָה ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
י ְיהֹוָה
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְב ֵע ְד ֶ
ָמל ָע ָליַ % :
/Hירָה ַל ְיהֹוָה ִ:י @ ַ
י6/ע ֶת ָ ִ
ִל ִ;י ִ; ָ
יִ /ני:
0ל ְִ 8ב ֵ
ה"ה
ֲב ִדי
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יִ :ה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְר6ח נְ ִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ָ ,ו ַ
ָה ִָ /
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ֵָ :ֵ ,J8עינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה
ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ְח>ֵנ:6
ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
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ו"ו
י6/ע ֶת ָ ִ
ַואֲנִ י ְ; ַח ְס ְָ ָ %ב ַט ְח ִ8י ָיגֵל ִל ִ;י ִ; ָ
/Hירָה ְַ Bיהֹוָה יאהדונהי ִ:י
ָמל ָע ָליַ :ואֲנִי ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב
גַ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:
ַח ְס ֲֶ .ָ %ענֵנִי ֶ;א ֶ
ה"ה
ַ; ֵסנִ י ֵמעֲ)נִי
ֶהרֶב ְ :
ֲטHי ו ְָכל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחה:
ֶי ֵמח ָ
ַה ְס ֵ8ר ָEנ ָ
אתי ַט ַהרֵנִ י:
6מ ַח ָט ִ
ֵ
אל"
יחה נָא:
יעה >ָאָ>H ,א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֲמ ֶEְ :ָ 8נֵה ֵא ַלי
לֹא ָלנ 6לֹא ָלנ:ִ 6י ְל ְִ /מ ָ ֵָ: 8ב)דַ ,על ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
ֲמ ֶת ָ:
יעה ְל ֶב א ָ
ה)ָ /
ְח>ֵנִ י8ְ ,נָה עְ ָ ְIOל ַע ְב ְֶ ,ָ %ו ִ
וָ
ה"י
יחנִ י,
)8כ ֵ
ִ ָ E0
ֲ)נ)תי ְמ ֵחהְ :יהֹוָה 0ל ְ; ְ
ֲט0י ,וְ ָכל ע ַ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ֲמ ְת ָ ְ8י ְַ= ֵרנִי:
ְו0ל ַ;ח ָ
יו"ד
ֲצ ֶEהַ :ו ֲאנִי ְ;רֹב ַח ְס ְָ %
ק)ליֶֹ ; ,קר ֶא ֱער ְֹ ְל ָ ַוא ַ
ְיהֹוָה ; ֶֹקר ִַ /ְ 8מע ִ
ָב ָקה נ ְַפ ִ/י
Hת ְָ % :
ית ָ ֶא ְֲ 8ַ /חוֶה ֶאל ֵהיכַל ָק ְד ְ;ְ ָ /י ְִר ֶ
Hב)א ֵב ֶ
ֶ:
ֶי;ִ ,י ְָ 8מ ָכה י ְִמינ ָ
ֲ 0חר ָ
ה"י
כ)סי,
ֶלב י ְִחי ָד ִתיְ :יהֹוָה ְמנָת ֶח ְל ִקי וְ ִ
ַה ִPי ָלה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ִ/יִ ,מַCד ֶ :
ָלי:
י @)ר ִ
)8מ ְ
80ה ִ
ָ
אל"
אָ
וְס ַל ְח ָ8
ֲמרַי ַהאֲזִינָה ְיהֹוָה ִ;ינָה הֲגִ ִיגיְ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהיָ ,
י:
ֶ ,וְ ַל ְֵ -דנִי ֶאת Oח ֶָ 7
ַלעֲ)נִ י ִ:י רַב ה6אEָ :נֶי ָ ָה ֵאר ְ; ַע ְבָ %
ה"א
ָאר
וִיב ְר ֵכנ ,6י ֵ
ְח>ֵנָ 6
Hת ֱָ :אל ִֹהי י ָ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ ,א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
ָEנָיו ִא ָ8נֶ 6ס ָלה:
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יו"ד
ֲה)ד>:6
6מ ִִ 9ירי א ֶ
6מגִ >ִי ;) ָב ַטח ִל ִ;י ְו ֶנ ֱעז ְַר ִ8י ַו ַCעֲל)ז ִל ִ;יִ ,
ְיהֹוָה OעִIי ָ
ְמנִי
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ָח ֵפ;ִ #יְ %ָ :ל ָפה נ ְַפ ִ/י ִמ68גָהַ ,קֵ C
יאנִי ַל ְֶ -ר ַחב ,י ַ
ַ)Cצ ֵ
ו ִ
ֶ:
ְִ :ד ָבר ָ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי לֹא ִת ְכלָא
ְח>ֵנָ :6
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ֲמ ְִ 8ָ ָ 8מיד י ְִPרִ 6ני:
י ִמ ִֶ>-י ַח ְס ְַ ָ %וא ִ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
אל"
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחהְ :לע ֵֹFה ַה ַָ 9מיִ ִ; ְתב6נָה:ִ ,י
Oע ַל ַ%ִ Pיקְ ,
א)ר ָזר ַ
ר)תיו:
ָאל ִמ ָ:ל ָצ ָ
ְלע) ָל ַח ְסֵ Eְ :)%דה ֱאל ִֹהי ֶאת י ְִFר ֵ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ַ; ֵסנִי ֵמעֲ)נִי ֵ
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ְ :
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ַט ַהרֵנִ י:
יו"ד
ר)מ ָמה ,י ְִמי ְיהֹוָה יאהדונהי ע ָֹFה ָחיִלַ :ואֲנִ י
י ְִמי ְיהֹוָה יאהדונהי ֵ
ָת ָ ָח>ֵנִי:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ֶ>ִ -י ,וְת)ר ְ
ֵֵ Eְ ,דנִי וְ ָח>ֵנִ י%ֶ :ר ְ
ְ; Oת ִ-י ֵאל ְ
ה"ה
יֵ /בי ְ; ֶארֶַ #צ ְל ָמוֶת א)ר ָנגַJ
ח ְ /רָא 6א)ר @ָד)לְ ,
ָה ָע ַהה ְֹל ִכי ַ; ֶ
יהַ :ה ָ7טֹ י ְִהיֶה ָל ֶא ֶל וְ ַה ִָ Pעיר ְלג)י ָעצ ,6אֲנִי ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲע ֵל ֶ
י>ָ /ה:
ֲח ֶ
ְ; ִע ָ J8א ִ
י"ה
ִיתנִ י ִמְָ Cר ִדי ב)ר :ה)דַ 6ל ְיהֹוָה
ית ִמ ְ/א)ל נ ְַפ ִ/יִ ,חַ C
ֱל ָ
ְיהֹוָה ֶהע ִ
יאהדונהי ִ:י ט)ב:ִ ,י ְלע) ָל ַח ְס.)%
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
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ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מ ֲא ִציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ַר ֲח ֶמ ָ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
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ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ז6טא )נִ ְמ ָצא לקמ עמוד .(608
%0רָא ָ
0חר ֵָ ְ :ס ֶפר ְִ 8ה ִלי ,וְ ְ
ִיא ַמר ַ
ֹאמר ִמזְ מ)ר ָהב6
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה שבע ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ִ8
ֶס ְִ Eדי) ַה ַָ 8ענִ י)ת י ֶ
ִַ 8לעֲנִ ִCי ,וְ גַ ֶאת ֶ :
ַEרָה ְ; ַת ְרנְג)ל ְוי ֵ
ֲFה ָ :
ַיע ֶ
ְלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ,וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַק ֵ;ל ַמ ְלק6ת ,כמו בערב יו כפור.
י6כל יעשה ֵס ֶדר ְ
ִא ַ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%י )נמצא לעיל עמוד .,( 210
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ל)מר
ֵמהָ ;ְ ,כל ֵליל ַ;ָ /ת קֹדִֶ /ל ְפנֵי חֲצ)תַ ,
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְ; ֶמ ֶ/ָ ְ /נָה ְ/ל ָ
ְEסִ 6קי ֵאִ ,6Bוי ַכֵ ;ְ /ֶ ֵ6תיב)ת " ֱאל ֵֹהי ֶק ֶד" ֶ ;ָ /ֵCה ס)ד @ָד)ל ַה ְַָ C9
ְל ֵליל ַ;ָ /ת ִל ְפנֵי חֲצ)ת.

ֹאמר
ֶי א)יֵב ַוֶ C
ע)ל ַו ְי ָגרִֶ /מ ָEנ ָ
6מ ַַ 8חת ְזרֹעֹת ָ
ְמעֹנָה ֱאל ֵֹהי ֶקדֶ ִ
ָאל ֶ; ַטח ָ; ָדד ֵעי ַיֲ Wעקֹב ֶאל ֶארֶ%ָ #גָ וְ ִתיר)0 /
ַה ְֵ /מWדַ :ו ֹ:/ְִ Cי ְִFר ֵ
נ)/ע ַ;Wיהֹוָה יאהדונהי
ָאל ִמי כָמ) ָ ַע ַ
/0רֶי ָ י ְִFר ֵ
ָָ /מיו ַי ַWע ְרפָ 6טWלְ :
Wמ)תימ)
ְ80ה ַעל ָ; ֵ
ָת ָ ְו ִיWָ:חֲ 6/אֹWי ְֶבי ָ ָל ְ ו ָ
ֲ/ר ֶחרֶב @ֲַ Wאו ֶ
ָמגֵ ֶעזְ ֶר ָ ַוWא ֶ
ִת ְדרֹ ְ:W
6/בת) ְ;רָצ).
ִוי ִהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8

ִ 678לַ)Eגֵ ִ; ְכב)ד ַ;ָ /ת
ָדי ְ;ז6יִ ,א) ְ; ִט ְלט6ל
ַה)Eגֵ ִ; ְכב)ד ַ;ָ /ת ַעל י ְֵדי ִד;6ר ֶ/ל ח)ל א) ִ; ְבג ִ
6ב ַ;ָ /תָ ,ענְ )/
Oמ ְק ֶצה ,א) ִ; ְק ִרי0ת ִע)8נִ י ֶ;ַ ַ@/ח)ל ה6א ִא=6ר @ָמ6רְ ,
;)ע
י)תר .וְ)Eגֵ ְ;ס)ד ַה ָ:ב)ד ֶ/ל ַמ ְע ָלה ,ו ִמי ָעלָה ַָ /מיִ וְ ָירַד ִל ְק ַ
ָחמ6ר ְ; ֵ
ְה ַמ ְח ָָ /בה,
ְהרָצ) ו ַ
ְה ִ6יד6י ,ו ָ
6/בה ו ַ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,וְ היות ש ַה ְת ָ
ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְִ Eִ 8די)
וְה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִָ .678לכֵ י ֵ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית ַ
6מע ֶ
ֵה ִע ָ7ר ַה ִַ 678
ְה ְַ -מ ִעיט לֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי)
י6כל ,ו ַ
ֲ/ר ַ
ָקה ַל ֲע ִנִCי ְָ :כל א ֶ
ַפִ )/ל ְצד ָ
נְ
יעת
8ַ /6יִ ַ8עֲנִ )Cת ְִ :מנְ יַ "ָ:ב)ד" ,וְ ְִ Cת ַע>ֶה ְל ָפח)ת י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ְ/ל ִֹ/י ְ
ָאי
;/6י ַ;ָ /ת נ ִ
ָביְ ,וי ְַק ִEיד ְ; ַמ ְל ֵ
ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמ ֳחרָת) ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
6ב ָ/לְֹ /סע)%Oת ַ;ָ /ת חֲ6/ב)ת ִע ֶל ֶחְ ,ל ָפח)ת ְ/ִ :ע6ר ִ9ִ /י
Oח ִדי ְ
6מי ָ
ְ
ָלכֶת ְ; ָכל ֶע ֶרב ַ;ָ /ת ְל ִמ ְקוֶה וְ ִל ְט;ֹל ִל ְכב)ד
0חת ֵמ ֶה ,וְ י ְַק ִEיד ל ֶ
@ְ רָ ְ;כָל ַ
ֲפ;ִ 6Bימ)ת
ֶסת 6;%ִ 6/ר ֶ/ל ח)לַ ,וא ִ
ַ;ר ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ָהר ִמ ְBד ֵ
ַ;ָ /תְ ,ו ִיֵ I
ֲפ/ֶ 6Bלֹא ִ; ְַ /עת ַה ְִ 8פילָהֶ .א ְפ ָ/ר ְל ָצרֵ ִ 678זֶה וְ ַלעֲ)Fת) ְ;י)
ַהח)לַ .וא ִ
ַ8עֲנִ ית) ַעל ֲע) ִח6Bל ַ;ָ /ת.
)הקו נסדר לפי שו"ת "ברית אברה" בתשובה שהובאה להל בסו הספר(
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ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678

יק ֵ;ל ְ; ִמנְ ָחה ַה ַ8עֲנִ ית,
ְַ -קוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
ֵ ל ִ
י) ִל ְפנֵי ַה )Pיֵל ְ
יעת ַה ַח ָ-ה ,וְ י ְִל ַמד ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית ַהֹ:ל
%Oה ַה ְַ -פ ֶס ֶקת ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֹאכל ְסע ָ
ְוי ַ
ְ:מ) ַה ֵ=דֶר ְֶ ִ>/סַ%ר ַ; ְִ 678ל ִח6Bל ַ;ָ /ת ).לעיל עמוד (291
ֹאמר:
ְבי) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנֶי ָ ְִ 8פ ֵָ Bתנ 6וְ0ל
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר
6ק ֵ/י עֹרֶ ַ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ְל ָפנ ָ
ַחנ 6וְ לֹא
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יתינ:6
ְ/י ֵב ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נ ֵ
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ָח ָטאנ .6א ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְצנ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ֲדי ָק ְד ֶָ .ָ /ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַלנ;ְ /ַ 6ת)ת 6מ)ע ֵ
ז ְַדנִ .6חְ B
0צנ.6
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָברֶי ִָ .נ ְ
ֵעצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ :ָ .6ע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ַמנְ ;ִ 6כב)ד ַ;ְ /ת)ת 6מ) ֲעדֵי ָק ְד ֶ.ָ /
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ָצר ְ
ְ80ה
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ְו ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
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ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ָאל ַע ֶ:ָ -
6ב ֵכ י ְִת ַק ְַ /ִ /%מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6על ִי ְFר ֵ
ְ
ְ
ימ ְת ָ ַעל ָ:ל
יְ .ו ֵא ָ
ֲָ F
6ב ֵכ ְֵ Eַ 8ח ְְ ָ %יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6עַל ָ:ל ַמע ֶ
ר6אי.
ֲFי ְוי ְִ8ַ /חֲוְ 6ל ָפנֶי ָ ָ:ל ַה ְ; ִ
ָא:ָ 6ל ַה ַ-ע ִ
ָאת .וְ יִיר ָ
ַמה ֶ;ָ 9ר ָ
ָד ְענְ 6יהֹוָה
ֲ BOא Oג ָ%ה ֶא ָחת ַלעֲ)Fת ְרצ)נְ ָ ְ; ֵל ָבב ֵָ /לַ C/ֶ .
ֵע 6Fכ ָ
ְוי ָ
וְְ /מ ָ
ִֶ .
ימינ ָ
ֶי .ע)ז ְ;י ְָד ָ6 .גְ ב6רָה ִ; ִ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ /ֶ 6ה ְָ 9ל ָט ְל ָפנ ָ
ָאת:
נ)רָא ַעל ָ:ל ַמה ֶ;ָ 9ר ָ
6פ ְתח)
ד)ר ֶ/י ִָ .
ט)בה ְל ְ
י .וְ ִת ְקוָה ָ
ֵא ָ
6ב ֵכ ֵָ: 8ב)ד ְל ַע ִֶ 8ְ ָ -ה ָBה ִליר ֶ
ְ
יחת ֶקרֶ ְל ָדוִד
6צ ִמ ַ
ְָ .
0ר ָצ ְְ )FFָ .ל ִעיר ְ
ְָ Fִ .מ ָחה ְל ְ
ֲלי ל ְ
ֶEה ַל ְמ ַיח ִ
ָמינ:6
יח ָ ִ; ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
ִ/י ְמ ִֶ /
יכת נֵר ְל ֶב י ַ
ֲר ַ
ַע ְב ַָ .ְ %וע ִ
ֲס ִידי ְ; ִר ָ>ה י ִָגיל.6
וִיִ /רי ַיעֲל)זַ .6וח ִ
יקי י ְִרא 6וְ י ְִָ Fמחָ 6
6ב ֵכ ַצ ִִ %
ְ
ֲביר ֶמ ְמ ֶ/לֶת
ָ ;ֶ JBOע ְָ 8ִ Fכ ֶלה:ִ .י ַתע ִ
יה .וְ ָה ִר ְָ /עה כ ָ
ְע)ל ָתה ְִ 8קָ Eִ #)E
ו ָ
80ה ה6א ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6מ ֵהרָה ַעל
ל) ָ
זָד) ִמ ָהHרֶ:#ו ְִת ְמ ְ
ירַ /6ליִ ִעיר ִמ ְק ָ.ָ /ֶ %
6ב ָ
ִֶ .
ֲFי ַָ ;ְ .הר ִצִ )Cמ ְ:ְ :ַ /ב)ד ָ
ָ:ל ַמע ֶ
ל) ְיהֹוָה יאהדונהי ְלע) ָל ֱאל ַֹהי ְִ ִצְ )Cלדֹר
ַ:ָ :ת6ב ְ; ִד ְברֵי ָק ְד ֶ .ָ /י ְִמ ְ
ָודֹר ַה ְלל6יָ:J
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
ָקה ַלעֲנִ ִCי
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְו ָירַדִ ,ל ְק ַ
י6כל ,ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו רבותינו
ֲ/ר ַ
ְ:כָל א ֶ
שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ֹאמר
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב וְ י ַ
ָח ָ
יחזיק כס הפדיו ביד ימינו וְ ַי ֲעמֹד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
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6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ְ 6ל ִ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי ,וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י,
)ת ָ
6פ ִַ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִ>י ִ
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ַל ִ8י ַ;ְ /ת)ת ָק ְד ֶַ ,ָ /
ַל ִ8י וְ ִחְ B
ְונ ְִסְ :
6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ;לֵב ִנ ְָ;/ר
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְו ִנ ְדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי ו ְַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
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ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
יְ .ו0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
ק)ר ֶא ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ו ְַסָBח ְורַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ י ִתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
ָכ אֲנִ י
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵאְ .6Bו ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ָא/י
ְָ /ר ָ;ָ /ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז
ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי
ֲתיר ִ
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאיְ .ו ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
ְ;ר ֵ
י
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
ֵ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל
ֶא'ת ָר' ְג ֶז ָ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוה ִ
ְל ָפנ ָ
ֹאמר.
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְ ע)ל ִמנְ ָע ַליו .וְ י ַ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
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6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ְו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
6בטְ 6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
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ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ז6טא )נִ ְמ ָצא לקמ עמוד .(608
%0רָא ָ
0חר ֵָ ְ :ס ֶפר ְִ 8ה ִלי ,וְ ְ
ִיא ַמר ַ
ֹאמר ִמזְ מ)ר ָהב6
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה שבע ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַה ָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַעִ )-י ְֵ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כ ֵרי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ימ ִ; ְפנֵי
יֵ F
0חר ָ ְ :י ְִמנֶה ֶע ְִ Fרי וְ ֵEְ //ר6ט)ת ְִ :מנְ יַ ֵ /הוי"הִ ,ו ִ
ַ
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ימ ִ; ְפנֵי
יֵ F
י/י וְ ָח ֵמEְ /ר6ט)ת ְִ :מנְ יַ ֵ /אדנ"י ,וִ ִ
ַע ְצ ָמ ,וְ י ְִמנֶה ע)ד ִִ /
יכְ ֵ6ל ַח ֵ;ר ְ/מ)ת הוי"ה אדנות
ַחד וִ ַ
ְח ְ;רֵ י ַ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַע ְצ ָמְ ,ו ַ
ֶס זֶה
ֲד ְ;יִח6ד ָ@מ6ר ְו ָ/לֵ ,וְ י ִֵֶ : 8
)יאהדונה"י( ֶEָ /גַ ָ; ֶה ,וְ ַע ָ8ה ְמ ַיח ָ
ֹאמר ִ/יר ַה ִִ 9ירי ,)BO:
ֶס ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת ְלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ,וְ י ַ
ְו ֶאת ֶ :
ֲבה ו ְִח ָ;ה.
6ס ִפיר)ת ַהֶֹ 7ד0;ְ /ה ָ
ַחד ָ:ל ע)לָמ)ת ְ
ִוי ַכְ ֵ6לי ֵ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶשה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ִו ִ

אכ6תית
ְִ 678ל ִמי ֶָ /ע ְָ Fתה ַה ָָ Eלה ְמ ַל ִ
רבותינו המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ואולי תקונה
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר
Hמנָ ִמי ָעלָה ַָ /מיִ ְו ָירַד ִל ְק ַ
בשמוני ושמונה תעניותְ .
וְה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִ678
6/בה וְ ַה ִ6יד6י ,וְ ָהרָצ) ַ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,וְ ַה ְת ָ
יֵ
ָקה
ְה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ .678ו ְָל ֵכ ִת ְֵ Eִ 8די) נ ְַפ/ה ִל ְצד ָ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית ו ַ
6מע ֶ
ַ
6כל ,וְ לֹא ִת ְפח)ת ִמ ְִ Eדי) שמוני ושמונה ַ8עֲנִ )Cת.
ֲ/ר ת ַ
ַלעֲנִ ִCי ְָ :כל א ֶ
ה):כ ִבי וְ ִת ֵת
ָ
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמ ֳחרָת) ְב ֵצאת
ָתצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ /ק ַ
ָקה ִפ ְדי) ַ8עֲנִ )Cת ְל ִפי ַה ֵ= ֶדר ְִ :ד ְל ַה ַל:
ְצד ָ
ֵיה) .תקו זה נסדר לפי
ֲFה ִתק 6זֶה לפחות ָ Eְ 3K5ע ִמי ְ; ַחי ָ
טוב ֶַ /תע ֶ
הקדמה ב' ולפי שו"ת "ברית אברה" בתשובה שהובאה להל בסו הספר (

ִא יְכ)לָה ֵֵ 8ל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ ִת ְט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת) ,ראי בהוראות שבתחילת
Hמר
ָביא ֶַ /
י/ע ַה> ִ
ֱל ָ
ַעת א ִ
)+ב ֶלת ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
הספר( וְ ְַ 8כֶ /ֶ ֵ6
ר6ח Jוְ ִנ ְָ /מ ָתִ Jמ ְ +Oמ0ת
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ַָ Pר ְע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ ָָ ,J/
ְל ַנע ָ
ָצ ַרעֲת עֲ) ָה ַה ָEלָה.
ֹאמר ִויד6י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַהצ) ת ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ 6וְ 0ל
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר
6ק ֵ/י עֹרֶ ַ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
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ַחנ 6וְ לֹא
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְל ָפנ ָ
יתינ:6
ְ/י ֵב ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נ ֵ
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ָח ָטאנ .6א ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6דֹ ִפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְת ִתי ֶזרַע
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ק)דְ /ל ַב ָט ָלה ו ְִה ַפ ְל ִתי ְפ ִרי ִב ְט ִניַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
ֶ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ע)Fה ָ/ל)",
יBת ִמנְ ָחה .וְ ִל ְפנֵי ִֶ /ת ְפ ַסע ָ/לִֹ Eְ /סיע)ת ֶ/ל " ֶ
ִת ְת ַBֵ Eל ְת ִפ ַ
ֹאמר:
ת ַ

יעת ַה ַח ָמה ַהי)
ֶי ְל ָמ ָחר ְב ַת ַענִ ית ִמ ְִ /ק ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ַהרֵינִ י ְל ָפנ ָ
יתי
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
ֹאתי ֶַ /ח ַט ִ
ַפר ַעל ָכל ָחט ַ
ָבי ָמ ָחר ְלכ ֵ
ו ְַעד ֵצאת ַה):כ ִ
6ב ְפרַט ְב ָכ ְ ִֶ /ה ְָ Eל ִתי ְפ ִרי
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIהִ ,
ֶי ֵמ ִ
ְָ /פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנ ָ
וֶ
וְא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצה,
Hר ָצהִ .
ִב ְטנִי ְו ִה ְַ /ח ִתיו ְ
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ְכ ֵדי ְל ָב ֵטל ַה ַת ַע ִנית א6כַל ֶלאֱכ)ל ְללֹא 6/
ְכ ֶֶ /א ֶת ְָ E
ֲב)תינִ /ֶ 6ת ֵת
יהי רָצ) ִמ ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִאיס6ר ְָ :ללִ .ו ִ
6/ב ִתי וְ ִת ְר ֵצנִ י:
ֵי ְו ְת ָק ֵבל ְָ 8
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנ ָ
ִלי כ ַֹח ְ
ֲבל ְִ /ְ :ה ְת ְַ Eל ָלה ִמנְ ָחה ָח ְָ /בה
ילת ַה ִמנְ ָחה ,א ָ
ל)מר זֹאת ִ; ְת ִפ ַ
ִא ְָ /כ ָחה ַ
יכה ְל ִה ְת ַענ)ת.
6צ ִר ָ
ְל ִה ְת ַענ)תָ ,הרֵי זֶה נְ ְח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַַ 8ענִ ית ְ
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ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) ַ 8

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
-Oנת ְל ַקֶ ;ְ ֵCע ְזרַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
ֲהרֵינִי מָ 6כנה ְ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
יתי ָ
אתיָ ,ע ִו ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ָחרֵטת ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;לת
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ; ִג ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנֶי ָ ְִ 8פ ֵָ Bתנ 6וְ 0ל
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר
6ק ֵ/י עֹרֶ ַ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ 6וְ לֹא
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְל ָפנ ָ
יתינ:6
ְ/י ֵב ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נ ֵ
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ָח ָטאנ .6א ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְת ִתי ֶזרַע
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ק)דְ /ל ַב ָט ָלה ו ְִה ַפ ְל ִתי ְפ ִרי ִב ְט ִניַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
ֶ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר | ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
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HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
יה ַוְִ Cק ָרא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְַ CחֹEר
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
ִאיְ /לר ֵ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
0חת
6Fל ַח ְ;6Fרָה ַ
ָדה ַ 88מ ְט ֵבע)ת ,ו ְְת ַס ְדרֶ ַעל ַה ְ
0חר ִָ ְ :ת ַקח ְ;י ָ
ַ
ְ; ֵס ֶדר זֶה:

.1 .5 .6 .5 .10 .5 .1 .10 .5 .1 .5 .1 .1 .6 .1 .5 .4 .6 .10
ֹאמר ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
0חר ָ ְ :ת ַ
יה ,וְ ַ
ִת ְמנֶה ֶאת ַה ִמ ְס ִָ Eרי ְ; ִפ ָ

ִֵ 9פ ְ".
ש)פ ְ ַָ %הHדָ ָ;ָ Hד ָ%מ) י ָ
" ֵ
ָקה
ְת)סי ִל ְצד ָ
א)ת ְ;יַד י ְִמי ו ִ
ֹאחז ָ
ְמ ִנית וְ ת ַ
ְת ָערֵב כָל ַה ַמ ְט ֵ;ע)ת ְ;יָדָה ַהי ָ
ֹאמר:
ֵיה ְל ַצד ַמ ַערָב וְ ת ַ
6פנ ָ
ְח ָפה ָ
ַָ :מה ֵֶ /א ְפ ָ/ר וְ ַת ַעמ)ד י ֵ
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ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ָקה וְ ָלנ/ֶ ֹ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
6מה ֶא ְצ ַטָ%קַ :ְ .בת ס) ֵררֵת
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רָה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל ַי ְר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
י ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ָד6ע ְל ָפ ֶנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר ִה ְַ Eל ִתי ְִ Eרי
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
יְ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י ָ
)ת ָ
6פ ַ>ִ 8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְכ ֵל ֶמת אֲנִי
ֲFי O
;)/ה ִמ ַ-ע ַ
0ר ָצה ,וְ ַע ָ8ה אֲנִי ָ
וְַ /ח ְת ִתיו ְ
ִב ְטנִי ִ
יתי
אתי ו ְָעוִ ִ
ֵטת ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ְת ָחר ֶ
ַח ֶמת ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ָעי וְ ֶאת
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ָ
ב)תיו
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְ
ְאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
ֲמה 6ו ֶ
וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי וִי ַרח ֵ
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
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6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל ֵלבְ ,
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפצה ָהי ִ
ְוי ַ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי
צ6פי זֶה ַ
ַֹ :ח ,וְ ָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִָמי ְר ִ
ֶ ;Oלת
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
וְת ְהיֶה ח ָ
ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵאִ .6B
ַמ ְפ ִרי/ה ְצד ָ
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִִ 678ני
נ)תנת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת,
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר וְ ל ֵ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֵ
80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cתְ .ו ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי ו ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ָא/י
ְָ /ר ָ;ָ /ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז
ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי
ֲתיר ִ
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאיְ .ו ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
ְ;ר ֵ
י
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
ֵ
ֶא'ת ָר' ְג ֶז ָ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל /ְ '0מ) ֵתינ:ִ .6י ֵאל
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוה ִ
ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
ִמ ָ:א יָכ)לה ִלנְע)ל ִמנְ ָע ַליהְ ,
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)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
6מ Oק ָ;ל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲע ִנ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ,
6ל0ה ָ
יע וְ יָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
ִמ ִֶ>-י י ִַ@ ַ
ִיצ)צי
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
ְֲ /ב ִ8י ְ 6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב
9Oהְ ,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
ְהר6ח)ת ַ
>ְפ)/ת ו ָ
9Oה וְ ַה ָ
ַה ְ7ד ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא
ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ
ָבר ֶ>ֶ /א ַ
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
80ה ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ו ָ
ֵא ֶלי ָ ְו ָ
80ה ה' )Eדֶה
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
י ְִקרָאַ 6ו ֲאנִי ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
וְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה,
ֵ
וְצ6קה
ַח ְ; ָכל ֵעת ָצרָה ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
ַ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ָ; ְ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנַ ,6בת
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ,6
Hבד ְִ Fברֵנְ 6ו ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְכ ִסי ָלה 68גַת ִא ָמה ,וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ְו ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפ ֶני ָ ֵמHז ֶ
נִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב
@6פינ 6וְ ְ
י ָצרַת ֵ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ
ֲמי ָ ְ
ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
וְק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה
ְ
6/ב ֵתינ6
י ְָ 8
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
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י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
ָ 6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ט6ב ָ ְיהֹוָה ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ;לָע6נ 6וְ ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
6מ ְר ֵEא
ֲר6כה ַ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִPי ָלה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נְ 6ו ַה ֲע ֵלה א ָ
ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה ִ
וְת ֵת ַה ֶֶ :ס ְל ַע ִניִי
תֹא ַמר ֶאת ָ:ל ֵס ֵפר ְת ִה ִלי )וְ ִא ֶא ְפ ָ/ר ַָ Eע ַמיִיָ ,ע ִדי( ִ
6/ב ָתה ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְת ָ
)/מרֵי ִמ ְצו)ת ִו ִ
ְ

ָסה.
ְה ְַ Eרנ ָ
ִע ְניַ ִע6:ב ַה66ִIג ו ַ
ָלד;ַ .ת ק)ל
0ר ָ; ִעי י) קֹדֶ י ְִצירַת ַהָ 6
ַ;)תינ;ְ /ֶ ,6זִ 66ג ִראְ )/
Hמר 6ר ֵ
ְ
Hד
ֲבל 66 ִIג ֵ/נִ יֵ " ,אי ְמזִַ ְ6גי ָל ָ
א)מרֶת " ַ;ת ְEל) ִני ִל ְפל) ִני א ָ
י)צאת וְ ֶ
ֵ
Hמרָ "זִ 66ג
ֲFיו" .וְ ָכ ַתב ָהִ 0ר"י ַז"ל6ָ :ָ /ֶ ,נַת ֲח ַז"ל ְ; ְ
ִא ָ9הֶ ,א ָBא ְל ִפי ַמע ָ
Hד ָ;א ָלע)לָ ,וְ ִז66ג ֵ/נִי ה6א ֲח ָזרָת)
ִרא ,")/ה6א ְל ַפ ַע ָה ִרא)/נָה ֶָ /
יענ/ֶ ,6לָHדָ ַה ְמ Oג ְל@ָל לֹא ְמזִַ ְ6גי ִא ָ9ה ֶא ָBא
ה)ד ֵ
ְ; ִג ְל@6ל .ו ְָכ ָ6נָת ֲח ַז"ל ְל ִ
@)ר ִמי ְל ִמ ַ%ת
ֲ)נ)תיו ְ
6ב ִע ָ7ר ְ; ִג ְל@6ל ק)דֵ:ִ .י ע ָ
ְל ִפי ַמ ֲע ָFיו ְ; ִג ְל@6ל זֶהְ ,
Hמר6
ה)סיפֲ 6ח ַז"ל וְ ְ
ָסה .וְ ִ
נ)ע ִמ ֶַ 6>-ה66 ִIג א) ַה ְַ Eרנ ָ
ַה ִ%י ְל ַק ְטרֵג ָע ָליו ִל ְמ ַ
ר6מה  ַ%ק"ע(:
ָ/ת ְָ 8
ז)הר ) ָEר ַ
Hמרַ ;ַ 6
יעת יָ ס .6וְ ְ
"וְ ָק ֶ/ה ְלזָ ְ6גָ ְִ :ק ִר ַ
נ)ע
ה6תי:ִ .י ִמ ַ%ת ַה ִ%י ִק ְט ְרגָה ְ:דֵי ִל ְמ ַ
ֵֶ /אי ַה ַ6ָ :נָה ְלק ִֹ/י ִפי ִזיֶ ,אָBא ַמ ִ
יה
ֲֶ F
ָאל ְרא6יִ ְלנֵס ָ:זֶה:ֵ ,יוָ ֶַ /מע ֵ
יעת יָ סַ ;ְ 6ט ֲענָה ֵֶ /אי י ְִFר ֵ
ֶאת ְק ִר ַ
ר 6ה6א ֶֹB/א ְל ִה ְת ַח ֵ9ב
וְהיָה ָק ֶ/ה ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ִ 7Oניָ .
לֹא ָהיְ 6מת ָ
ְ; ִמ ַ%ת ַה ִ%י:ִ ,י ֵאי ַמ)Mא ָEנִ י ְל ָפנָיו ,וְה6א ָ;רָא ֶאת ִמ ַ%ת ַה ִ%י ְ:דֵי
ֲמי וְ ַה)+ב ִמ ִ-י ֵֶ /אינ) רָא6י .וְ רַק ִמ ֵ:יוָ
ֶַ 8ְ /ק ְטרֵג וְ ִת ְמנַע ֶאת ָה ַרח ִ
יעי יָ6/בֵ 6ה>ָהָ ".ע ָFה ִל ְפנִ י
Hבינ 6ע"ה" .וְד)ר ְר ִב ִ
0ב ָר ָה ִ
יח ְל ְ
ִֶ /ה ְב ִט ַ
וְקרַע ָל ֶה ֶאת ַה.ָC
69רת ַה ִ%י ָ
ִמ ַ
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6מHז Oח ְר ָ;
ָאי "זִ 66ג ֵ/נִ י"ֵ ,
ָלי ֵה ,וְ נִ ְקר ִ
Oל@ ִ
Hד ְמג ְ
ו ְִהנֵה ר)ב ְָ :כל ְ;נֵי ָה ָ
ֵ;ית ַה ְִ -ק ָדְ :ִ /מ ָעט ֵֶ /אי נְ ָ/מ)ת ח ָ
ָ/ת ִ:י ֵ8צֵא( ו ְָלכֵ
ֲד)/ת ) ַַ /ער ַה ְִ -צו)תEָ ,ר ַ
@6לי ַה ְק ָָ %מה כ'( ִ:י
6בק ִֹ/יַ /ַ ) .ער ַה ִ@ ְל ִ
ֵאי ְמ ִִ Fיגי ֶאת ְ;נֵי ז6גָ ֶא ָBא ְ; ַצ ַער ְ
יה
ֲֶ F
Hד ֵע ֶקב ַמע ֵ
ָסה ִמ ְ;נֵי ָ
וְה ְַ Eרנ ָ
נ)ע ַה66 ִIג ַ
ִמ ַ%ת ַה ִ%י ְמ ַק ְט ֶרגֶת ִל ְמ ַ
ר 6ה6א ַמ ְס ִ:י ְל ִמ ַ%ת ַה ִ%י
)7ד .וְ ִא ָהיָה ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ָעי ַ;@ִ ְל@6ל ַה ֵ
ָהר ִ
Hד,
ז)נ)תיו ֶ/ל ָ
ע)ל ֵָ /מ .ו ְָל ֵכ ָק ֶ/ה זִ66ג) ֶ/ל Hדָ ,וְ ָק ִ/י ְמ ָ
ָהיָה ָה ָ
ר 6ה6א
נ)ת ָל ֶה ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
יעת יָ ס:ִ .6י ֵ
ר 6ה6א ְִ :ק ִר ַ
ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
6ב ַצ ַער ִ;גְ לַל
נ)תנָ ְ;ק ִֹ/י ְ
ַמר)ת ִק ְטר6ג ִמ ַ%ת ַה ִ%יֶ ,א ָBא ְֶ /
ָסה וְ זִ 66ג ל ְ
ְַ Eרנ ָ
ַה ְִ 7טר6ג.
Hד ֶָ /ח ָטא ְ;גִ ְל@6ל
ֶא ָBא ֶַ 0/על ִEי ֵכִ " ,מ ָ%ה ְֶ :נגֶד ִמ ָ%ה לֹא ָ; ְט ָלה ".וְ ָ
6מעֹנִ י ְ;גִ ְל@6ל
ָסה ֵ
ַד)מה ,י ְִס;)ל ִמ ַַ Pער ַה ְַ Eרנ ָ
ק)דֵ ְ; ִענְ ְינֵי ָממ) ְֶ :גזֶל וְ כ ֶ
Hד ְ; ִע ְנ ְינֵי ָממ):ָ ,כָה י ְִס;)ל ְ; ִע ְנ ְינֵי
ַצ ַער ֶ@ָ /רַ ִל ְבנֵי ָ
6ב ֶה ְת ֵא ל ַ
זֶהְ ,
0חת ֵמ ָה ֲערָי)ת ,א) @)יָה,
ֲבה אֲס6רָה ְ:ג) ַ
וְא ָח ָטא ְ;0ה ָ
ָממ) ְ; ִג ְל@6ל זֶהִ .
ַמרֵי ,א) יְ0חֲר6ה6
ֲפָ 6Bח ָטא ִע ִא ְ;ְ )8/נ ִָָ %ת ,Jי ְִמנְ עִ 6מ ֶַ 6>-ה66 ִIג ְלג ְ
א) א ִ
6ב ֶה ְת ֵא ְל ִמַ%ת ָהעֹנֶג וְ ַה ְִ Mמ ָחה ֶָ /הי 6ל) ַ;66 ִIג ָהHס6ר,
ל) ְ; ָ/נִ י ַה ְר ֵ;הְ .
וְה ַַ Pער ְ/י ְִהי 6ל) ִ; ְב ִדיד6ת) ַע ָ8ה .וְ ֵאי ֶה ְב ֵ%ל ְב ָכל זֶה ֵ;י
ִָ ְ :מַ%ת ַה ֵ= ֶבל ַ
גֶ
ֲל ִקי א'
י)ס" ח ָ
6ב" ַַ /ער ֵ
ֶבר ְל ִא ָ9הO%) .גְ ָמא)ת ְל ָכ ְְ ,ר ֵאה ַ; ָ-ב)א ְל ֵס ֶפר ֶIהְ ,
וְה ֵב(.
ירַ /6ליִָ ,
6ב ָ
ֲ)CFת ֶ/ל @ִ ְל@ֵ 6לי ַה>ְ ָ/מ)תְ ;ִ ,צ ַפתִ ;ְ ,מ ְצ ָריִִ ,
ב' ְ; ַמע ִ

ילה ְ;כָל ִל;)ַ ,על
6מ ַב ְֵ /7מ ִח ָ
6/בה ְֵ /ל ָמה ִל ְפנֵי ק)נ)ְ ,
Hד ִ; ְת ָ
ִא ָ/ב ָה ָ
ע)ל ְ; ַפ ַע ִרא)/נָה ו ְַעד ַע ָ8הְ ,מ ַב ֵ+ל ֶאת
ֲ/ר ָח ָטא ֵמע)ד) ָ; ָ
ָ:ל א ֶ
ַח ֵמה 6וְ י ְִפ ַ8ח ל)
ַה ְִ 7טר6ג וְ ֶאת ַה ְ@זֵר)ת ָהרָע)ת ֶ/נִ ְגזְ רָ 6ע ָליו ,וְג)רֵ ֶ/ה' ְיר ַ
ֶ
6/בה ְו ַה ְִ 8פָBהֶ ֵ: ,ער ְ
ֶ ְוג ֶֹדל ַה ְָ 8
6ל ִפי ֶער ְ
ָסהְ .
6פ ְרנ ָ
ֲמי ,זִ66גַ ,
ֲַ /ערֵי ַרח ִ
מ)ָ ְ /ע ָליו.
ֲמי ֵֶ /
ַה ֶַ 9פע וְ ָה ַרח ִ
ֲבי ָרה
ק)ד ִמי ֵאיז) ע ֵ
@6לי ְ
Hד ְ;גִ ְל@6ל זֶה א) ְ;גִ ְל ִ
ו ְַדע ִ:י ִא ָע ַבר ָ
ֳפ ִני ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֶה ה6א,
ס6גי ָוא ָ
ֶָ /ע ְנ ָ:ָ " J/רֵת" ,יֵ;ְ /עֹנֶ /זֶה ַָ :מה ִ
6ב ָ
ע)ל ַהֶIה ָ
ֶפִ /מ ֶ; ז6גָָ ;ָ J
ֶ:ָ 8ִ /רֵת ַה> ֶ
ע)ל ַה ָ;אְ ) .ר ֶאה ַַ /ער ַה ְִ -צו)ת ַ%
)8רה ֶ/ה6א ִ8קַ 6לעֲו)
):לל ַליְלָה ָ/לֵ ֶ/ל ִל6-ד ָ
ג (.וְ ָל ֵכ ַה ִֵ ,678
ר6ח ַהֶֹ 7ד ַ% ,/י"א(
" ַה ָ:רֵת"ָ:/ֶ .ל ַל ְילָה ֶא ָחד ְמ ַכ ֵEר ַעל ָ:רֵת ֶא ָחדַ /ַ ) ,ער ַ
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ָסה ִא נִ ְגזָר
ֵע ַהזִ 66ג א) ַה ְַ Eרנ ָ
ִוי ַכְ ֵ6ל ִה ֵָ Eטר ְ; ִל6-ד ַלי ְָלה זֶה ִמ" ָ:רֵת" ַה)-נ ַ
ֹאמר ִג;)ר אֲנִ יַ ,ל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר ְו ַלעֲ)Fת ַה ִ678
ְה ַח ָ /Bי ַ
ָע ָליו ,ו ַ
ָסה
6ל ַפ ְרנ ָ
ֱמ ְ;י ְִָ Fר ֵאלְ ,
ִ; ְ/לֵמ6ת) ,וְ ִיז ְֶ:ה ְ; ֶע ְז ַרת ַה ְֵ ,9ל ָה ִקי ַ;יִת ֶנא ָ
Hמ.
הֲג6נָהֵ ,

ָסת).
ְִ 678ל ִמי ְֶ -ִ /ת ַעֵ:ב זִ66ג) א) ְַ Eרנ ָ
י ְַק ִEיד ְבכָל ; ֶֹקר ְ;ק6מ) ִמ ִ+ָ -ת)ִ ,ל)+ל ֶאת ָי ָדיו ִע ְִ :ליְ ,שמ)נֶה ְָ Eע ִמי
ָ ַעל יָד)
0חר ְ :
ְמ ִנית ,וְ ַ
ָ )Eמיִ ֵמ ַה ְִ :לי ַעל יָד) ַהי ָ
יר6גיַ %ְ .היְינ/ֶ 6י ְְִ /
ְל ֵס ִ
0ר ַ;ע
אליתְ .
ֶיה ַעל ַהָCד ַה ְָ Mמ ִ
ְמנִ ית ,וְ ֲ 0חר ָ
אליתְ ,ו6/ב ַעל יָד) ַהי ָ
ַה ְָ Mמ ִ
ְָ Eע ִמי ַעל ָ:ל יָד.

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
):כ ִבי ,וְ י ְִהיֶה ֵער ַ; ְַ Bילָה
יָצ 6י) ֶא ָחד ֵמ ַע6-ד ַה ַַ 9חר ו ְַעד ֵצאת ַה ָ
ֶָ Bְ /פנָיוְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
ֹאמר וִ6%י ֶIה.
י) ִל ְפנֵי ַה )Pי ַ

ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנֶי ָ ְִ 8פ ֵָ Bתנ 6וְ0ל
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר
6ק ֵ/י עֹרֶ ַ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ 6וְ לֹא
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ְל ָפנ ָ
יתינ:6
ְ/י ֵב ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נ ֵ
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ָח ָטאנ .6א ָ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ /ִ .6ח ְתנ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ַפינ 6נ ְִמ ְצאַ% 6
יתי ְל ַח ֵ;לְ ;ִ ַ@ ,כנ ֵ
6ברָאנַ 6מ ְִ /ח ִ
ֶזרַע ק ֶֹדְ /ל ַב ָ+לָה ָ
ַחִ ,ל ִ;י
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֶה ְמנ ֵ
נְקִCי ְו ִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
נ ְַפ)/ת ֶא ְבי) ִני ִ
ָ/ע רָע:ִ ,י @ְ מ6ל יָדָיו
ֵיה ,א)י ָלר ָ
יה ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ
)תי ָ ִ
ֲת ְענ .6וְ ַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֵע ֶFה ל)ַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ַ
יָ
ֱמת
ְ80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
ַה ִ
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ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ָע ִָ F
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת
יכֵ /ֶ ֵ6
וְל ְט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)תִ ,ו ַ
י ְִֵ 8ַ 9דל ַל ֶלכֶת ְל ִמ ְקוֶה ִ
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ַָ Pר ְעְ ,)8ו ְֶ :ֵ /יטֹהֲר6
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעת א ִ
ֵאַ 6Bעל ַ %
ֹא8יו.
ַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ַחט ָ
נְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
זֶה נ ַֹסח ַק ָ;לַת ַה ַ8עֲנִ ית:

וְעד ֵצאת
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ַהרֵינִי ְל ָפנֶי ָ ְל ָמ ָחר ְב ַת ַע ִנית ֵמ ָעל)ת ַה ַַ /חר ַ
ֶי
יתי וְ ֶָ /פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
ֹאתי ֶָ /ח ָט ִ
):כ ִבי ְל ַכ ֵפר ַעל ָכל ָחט ַ
ַה ָ
ָסה(
6ב ְפרַט ַ;עֲו) ַה@)רֵ ִלי ְל ִע6:ב ) ַה ְַ Eרנ ָ
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהִ ,
ֵמ ִ
) ַה>ִ ִ
ר6טה
א6כל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצהְ ,כ ֶֶ /א ֶת ְָ E
6Mאי(ְ ,ו ִא לֹא ַ
יהי
ִל ְצ ָד ָקה ְכ ֵדי ְל ָב ֵטל ַה ַת ַענִ ית א6כַל ֶלאֱכ)ל ְללֹא ִ 6/איס6ר ְ:לָל .וִ ִ
ֲב)תינִ /ֶ 6ת ֵת ִלי כ ַֹח
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
רָצ) ִמ ְל ָפנ ָ
6/ב ִתי ְו ִת ְר ֵצנִ י:
וְת ָק ֵבל ְָ 8
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֵי ָ ְ
ְ
ֵ/ב
י ,/וְ י ֵ
ָהר ֶֹB/א ִל ַ
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ָָ /עה ִל ְפנֵי ִֶָ C/איר ַה ֶֶ 9מִ ,/יֵ I
ִמ ְִ 9ק ַ
6די ק ֶֹד ./וְ יָכ)ל ֶל ֱאכֹל ַעד ָָ /ע ַתיִי ִל ְפנֵי ֶ/י ִָאירָ:ל ַה ַBי ְָלה ִל ְלמֹד ִל ֵ
ֲר6חה
ֲבל Hס6ר ֶל ֱאכֹל א ָ
ִ /6תָCה ַק ָBה ,א ָ
ַה ֶֶ /מָ %ְ /ב ִרי ַק ִBי ְ:ע6ג)תEֵ ,ר)ת ְ
יפי.
ֲר ִ
6מ ְָ /קא)ת ח ִ
א) ִל ְ)8/ת ַייִ ַ
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ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ְַ Bילָה י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵתיְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְ
6ד ִחילְ ,6ל ַי ֲחדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ; ִיח6דָא ְִ /לי )יהוה( ְ; ֵָ: /ל
ְ ;6ת ִה ִBי:ְ ,דֵי
ָאלִ ,ה>ֵה Hנ ִֹכי ָ;א ִל ְלמֹד ְ; ַל ְי ָלה זֶה ְ; ִס ְתרֵי )8רָה ְ
י ְִFר ֵ
ע)די וְ ַעד ָע ַ8ה ְ; ִג ְל@6ל זֶה
6פ ְַ /ע ִתי ֵמ ִ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ַח ִָ +
ְל ַכ ֵEר ַעל א ֶ
6/בה
ֲשה ֶ/ל ַה ְָ 8
ֲח ִריַ .ו ֲה ֵרי Hנ ִֹכי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ִמ ְצוַת ע ֵ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ
ֵ /6ל ָמה
ָטה @ְ מ6רָה ְ
6מ ְת ָחרֵט ֲחר ָ
Hבינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְב ָכל ֵלבִ ,
ְ/ב ֵא ֶלי ָ ִ
וָ
ַמ"ח ִמ ְצ)ת
ֶי ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ר ַ
6פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ַעל ָ:ל א ֶ
6מ ְִ %ברֵי
יה ִמ ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ֲFה ו ְַענְ ֵפ ֶ
ֲFה וְ ָ"=ָ /ה ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
עֵ
6פ ְַ /ע ִתי ְ; ִח6Bל ה' ,ו ְָע ַב ְר ִ8י
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
6ב ְפרָט ַ; ֶ-ה ֶָ /ח ָט ִ
ס)פ ִריִ ,
ְ
ד)/ה ֶ:ָ /ת6ב ָ;" Jוְ לֹא ְת ַח ְBלֶ 6את ֵָ /ק ְד ִ/י,
ָת ָ ַה ְָ 7
ַעל )8ר ְ
אתי
6ב ֶ-ה ֶָ /ח ָט ִ
ָאל ,אֲנִ י ה' ְמ ַק ִד ְֶ /כ"ַ ,
ת) ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְונ ְִק ַ8ִ /ְ %י ְ; ְ
ָת ָ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ַמה ֶַ :ָ /ת ְב ָ;ְ 8ת)ר ְ
6פ ְַ /ע ִתי ַ;עֲ) ַה ִֶ 7ריָ ,
יתי ָ
ָעוִ ִ
6%ת ָ
0ח ֶ
6ב ְ
ָת ָ ְ
ַמ ִתי ְ;ת)ר ֶ
6פג ְ
ָבר רָע"ָ ,
נִַ /מ ְר ִָ 8מָ:ל ָ %
ד)/ה " ְו ְ
ַה ְָ 7
Hמנָ
יְ .
ֲ/ר ִה ְכ ַע ְס ִת ָ
ָפ ַחד ָ8בֹא ִ;י ְ;ז ְָכ ִרי ָ:ל א ֶ
ְ 6ביִח6ד ְֶ /מ ָ .י ְִרHה ו ַ
6מ ַק ֵ;ל
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /ביְ .
ָט ְח ִ8י ִ:י י ְִמינְ ָ ְָ E
6/טי ; ַ
ֲמ ָ ַה ְִ E
ַעל ַרח ֶ
א)מר
ֲפ ָצה ,וְ ֵ
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ַ ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
כ6ת ָ י ְִת ָ;ר ְ
אֲנִי ָע ַלי עֹל ַמ ְל ְ
6מ6כ אֲנִי
ָאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה ֶא ָחד"ָ ,
ֲבה ְֵ /ל ָמה " ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְ;0ה ָ
ֶצח צ6רֵנַ 6מ ְל ֵ:נ6
ַ ָלנ ַ
9Oת ְֶ /מ ְָ 8ִ .ת ָ;ר ְ
ִל ְמסֹר ַע ְצ ִמי ַעל יִח6ד ְקד ַ
ָעד ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶֶ -ל ְ ַה@ָד)ל
ד)/י .י ְִ;ַ 8ַ /ח ְִ /מ ָ ל ַ
ֲלנ); 6רֵא ְק ִ
וְג)א ֵ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית
וְה ְננִי ְמ ַק ֵ;ל ַעל ַע ְצ ִמי ְ
6בHרִֶ .#
ְו ַה ָ7ד)ַ 9ָ ;ַ /מיִ ָ
ַחנְ 6מ ָב ְר ִכי
ֲבהַ .ו ֲאנ ְ
ְחנֶקְ ,ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ְ;0ה ָ
ֵפהֶ ,הרֶג ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
ִ%יְ ,ס ִק ָ
יכי ֶאת ְִ /מ ָ
6מ ְמ ִל ִ
יצי ַ
ֲר ִ
6מע ִ
י/י ַ
6מ ְק ִִ %
ֲרי ַ
6מ ָפא ִ
6מ ִַ ;ְ /חי ְ
ְ
8Hה ְונ)רָא ְֶ /מ ָ
ֶ ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר ְו ַה>)רָאָ ,קד)ָ /
ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶ-ל ְ
ְו ֵאי ֱאל ִַֹ Jמ ִ; ְל ָע ֶדי ָ:
ָFא
וְה> ֵ
ִָ ,
ֲב)תינְ ,6מל ְֹ ַעל ָ:ל ָהע) ָל ְ ;ִ )BO:כב)ד ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י)ֵ /בי ֵת ֵבל
ֲדר ְ@א) Oעַ ,ְָ Iעל ָ:ל ְ
ְה)פע ַ;ה ַ
ָ ,ו ַ
יקר ְ
ַעל ָ:ל ָהHרֶָ ;ִ #
80ה י ְַצ ְר,)8
80ה ְפ ַע ְל ,)8וְ י ִָבי ָ:ל יְצ6ר ִ:י ָ
0ר ָצ ְְ .ו ֵידַע ָ:ל ָEע6ל ִ:י ָ
ְ
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ָ
ָאל ָמל ְ
ְָ /מה ְ;ְ ,)E0יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ֲ/ר נ ָ
ֹאמר ָ:ל א ֶ
ְוי ַ
ַ
יע(.
ֲפילַ 6ב ְק ִליפ)ת ְל ַה ְכנִ ַ
6מ ְלכ6ת) ַ;ֹ:ל ָמ ָָ /לה) .א ִ
ָת ְ )מתפארת(ֵ ;ְ Fַ ,ענ6
יֶ 8ֵ ,ח ְל ֵקנ)8;ְ 6ר ָ
)ת ָ
ַק ְ/ֵ %נ) 6מכתר( ְ; ִמ ְצ ֶ
ִמ ָ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְָ %
י6/ע ָת ְ ,ו ַ
6+ב ְ) ,מיסוד( ַַ -ֵ Fח נ ְַפ ֵ/נ) 6מלכות( ִ; ָ
ַחד ְל ָב ֵבנ6
)תי ָ וְ י ֵ
ָת ָ ו ְֵָ %בק ִל ֵ;נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
ֱמתְ ,ו ָה ֵאר ֵעינֵנ;ְ 6ת)ר ֶ
ֶ;א ֶ
6לי ְִרHה ֶאת ְֶ /מ ָ.
ֲבה ְ
ְל0ה ָ
6ל ַמ ַע
ד)/ה ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
6ל ַמ ַע )8ר ְ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה ע ֵ
ֲו)נ)תי
ֹאתי ַוע ַ
ַEר ְלכָל ַחַ +
6תכ ֵ
י ו ְִת ְמח)ל ו ְִת ְס ַלח ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ַ8י
ֲ/ר ִעִ 6
6ת ַת ֵֶ 7את ָ:ל א ֶ
ֶיְ ,
6פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנ ָ
וִיתי ָ
אתי ָע ִ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ְ
9Oה
)Pצי ַה ְקד ָ
ַ7ט ָ:ל נִ ֵ
6תל ֵ
ַמ ִ8י ָ; ֶה ְ
ְו ָה ֵאר ָ:ל ֵ/מ)ת ַהֹ7דֶEָ /ֶ /ג ְ
יתנ) ָה ִרא )/וְ לֹא ִיַ%ח ִמ ֶ 6>-נִ ָ%ח .א)ר
ֲ/ר ְִַ IEר ִ8י ְויָ6/ב ַהֹ:ל ְל ֵא ָ
אֶ
6לי ְִ/רֵי ֵלב ְִ Fמ ָחהַ ,ק ֵ;ל ִר>ַת ַע ְFָ ,ָ -גְ ֵבנַ 6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
ז ַ
)קר"ע שט"(.

ַ%ִ Pיקְ ,קרַע ַמ ְמ ֶל ֶכת
ָר6ע ל ַ
ָ>Hא ְ;כ ַֹח ֵ) /קר"ע( ֶה ָחת;ְ 6ס) א)ר ז ַ
6בי
 ,JBOוְ כָל ַה ִ)E+ת ְֶָ C/צאִ 6מ ִֶ>-י ְל ַב ָָ +לה ֵ;י ְ;א)נֶס ֵ
ָה ִר ְָ /עה ָ :
6בי ְ; ֵמזִיד ֶֹB/א ִ; ְמק) ִמ ְצוָה;ְ ,כ ַ
ְ;רָצ);ֵ ,י ְ;)/גֵג ֵ
ֹח ֵ) /קר"ע(
ת) ִע ְמ ֵקי ַה ְק ִל)Eת,
ֲ/ר ְ; ְ
9Oה א ֶ
ֶטע נִ)Pצ)ת ַה ְקד ָ
י ְִהיֶה ָע ָקר ַל ֲעקֹר נ ַ
ד)/י
י)ר ֵֶ 6>9אל ,וְ ַה>ִ)Pצ)ת ַה ְק ִ
יא>) 6ר"ת חב"ו( ִמ ִ; ְטנ) ִ
ַחיִל ָ; ַלע ַוי ְִק ֶ
ַ )8ה ְק ִל ָEה וְ ַלעֲל)ת ַעד ַצ ִ%יק יְס)ד ע)לָ
ר)ח ִמ ְ
ֵה ָ-ה ַיעֲָ 6Fע ַר"ק ִל ְב ַ
0דרַת ָEנִ י ָה ֶע ְלי)נִ י,
ְָ /מה ,י ְַק ֵ;ל ָש"ע א)ר)ת וְ ְ
ַק" ַע נ ָ
ִ:י ה6א ר ִ
מ6צאת ְו ִנ ְט ֶהרֶת ִמָ:ל ָָ %בר רָע וְ ֵת ָע ֶFה ט)ב,
ד)/ה ִהיא ֵ
ֶפַ /ה ְק ָ
ְה> ֶ
וַ
ִַ 8ה)+ב
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה ַצ ִ%יק וְט)ב ל)ְ ַ@ ,יהֹוָה יאהדונהי י ֵ
ְ
)%ר ֵ/י י ְ
ְב6ל ,Jנָא @ִ ;)ר ְ
0ר ֵצנ 8ֵ 8ִ 6י ָ
ְו ְ
ִח6ד ָ ְָ :ב ַבת ְָ /מרֵ )נג"ד יכ"ש(.
כ6ת ָ ָע ֵלינְ 6מ ֵהרָה) .י ְַכֵ6
ַBה ְכב)ד ַמ ְל ְ
Hבינַ 6מ ְל ֵ:נֱ ,6אל ֵֹהינֵ @ 6
ִ
ָFא ָע ֵלינְ 6ל ֵעינֵי כָל ָחי .וְ ָקרֵב
וְה> ֵ
וְה)פע ִ
ֶָ /ה ִא ָ9ה ִהיא ְ; ִחינַת ַמ ְלכ6ת(ַ .
ו)נ)תיו(
נִת ָפזְ ָרה ִמ>ִ ְָ /מת) ָ; ַע ָ
ְEז6רֵנִ 6מ ֵ;י ַה@)יִ) .זֹאת ַה ַ;ת ז6ג ְֶ /
יל ִאי( ֵַ>:ס ִמְַ Cר ְֵ :תי
ת)ב ִבי ַע ְר ִט ַ
ְפ6צ)תינֶ ) 6ח ְל ֵקי ַה>ְ ַ-ָ /ה ֶש ָBנִ /ֶ 6מ ְס ְ
ֵ
6נ
ָ ְ; ִר>ָה )י ְַכֵ6
יאנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6ל ִצִ )Cעיר ְ
Hרֶ .#וְ ַה ִב ֵ
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ירַ /6ליִ )י ְַכ/ֶ ֵ6ז)
ד)/ה (.וְ ִל ָ
ִֵ "/צי)" ִהיא ס)ד ַהזִ 66ג ִע ַה ְִ 9כינָה ַה ְק ָ
ס)ד ַה ְִ 9כינָה ִ; ְכ ָללַ .
6בת ז6ג) ִ; ְפרָטִ (.עיר ִמ ְק ָד ְְ Fִ ;ְ ָ /מ ַחת ע) ָל".

ָבר ִֶ /ה ְב ַט ְח ָתנַ 6על ְי ֵדי ְצ ָפ ְניָה
ו ְַקָ ֵCלנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6את ַהָ %
6ב ֵעת ַק ְ; ִצי ֶא ְת ֶכ:ִ ,י ֶא ֵ8
Hביא ֶא ְת ֶכָ ,
ח)ז ְָ ָH:מ6רֵ ;ָ ,עת ַה ִהיא ִ
ֵיכ
יכ ְל ֵעינ ֶ
ב6ת ֶ
6/בי ֶאת ְֵ /
וְל ְת ִה ָBה ְ;כֹל ַע ֵמי ָהHרִֶ ;ְ #
ֶא ְת ֶכ ְל ִֵ /
צ6רי
Hמר ְיהֹוָה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ,וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ְָ ,יהֹוָה ִ
ַ
ֲלי.
וְג)א ִ
ז6טא) .נִ ְמ ָצא לקמ עמוד (608
וְָ %0רא ָ
ֹאמר " ַָ Eתח ֵא ִלָCהְ ."6
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
ְו ִא יֵ /זְ ָמ ְלחֲצ)ת ַBיְלָה ,י ְִל ַמד ְH/ר ִד ְברֵי )8רָה ֶָ );Bִ /ח ֵפ.#
0ב ָר ָה ,י ְִצ ָחקַ ,י ֲעקֹב ,מ ֶֹ/ה,
ַ;חֲצ)ת ַBיְלָה י ְַד ִליק ֶַ /בע נֵר)ת ִל ְכב)ד ְ
ֹאמר.
ָ י ַ
0חר ְ :
יה ַה ָ9ל) .וְ ַ
ֲל ֶ
י)ס ,וְ ָדוִ ד ַה ֶֶ -ל ְ ע ֵ
ֲ 0הרֵֹ ,

יָ Jח ְ:ִ /יָ>H ,א ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
80ה ִָ 8איר נ ִֵריְ ,יהֹוָה ֱאל ַֹהי יַ@ִ ַ
ִ:י ָ
ַח ָע ַלי אֲנִי ַע ְב ְ) ָ %יַזְ ִ:יר
י ְ8ר ֵ
ֲב ֶד ָ
ָאל ע ָ
ָה י ְִצ ָחק ְוי ְִFר ֵ
0בר ָ
ֲב)תינְ ,6
א ֵ
ט)בה( ) ַ;ת ז6ג
ָסה ָ
ֹאמר ִֵ /אְ ()-ו ִ/ְ 8לַח ִלי ) ְַ Eרנ ָ
ֲמ ֶת ָ )י ַ
ְ/מ)( ֶ; א ָ
9Oה
ְמי ַחֵCינְ ;ִ 6קד ָ
ַחד ָ:ל י ֵ
הֲג6נָה וְ ְי ֵר0ת ַָ /מיִ ֶֶ /א ֶָ Fא>ָה ַמ ֵהרְ ,ונִ ְחיֶה י ַ
):ר ֵתי ַה ְ; ִרית
יקי ְ
ֲבה וְ ֲ 0חוָה ָ/ל) ְורֵע6ת( ִ;זְ כ6ת ְִ /ב ַעת ַה ִַ %ִ P
6ב0ה ָ
ְ

ָעד.
ֶצח ֶס ָBה ו ֶ
Hמ נ ַ
ב)דֵ .
ַק ִ8י נֵר)ת ִל ְכ ָ
ִֶ /ה ְדל ְ
ֹאמר
וְ0חר ָ ְ :י ַ
ֹאמר ִב ְרכ)ת ַה ַָ 9חר וְ ִַ 678חצ)ת )נִ ְמ ָצא לעיל עמוד ַ (.60
י ַ
ְִ 8ה ִBי ְ; ָכל י ְָכ ְלת) ַעד ַעמ6ד ַה ַָ 9חר ) ְכ ָָ /עה ַורבע ִל ְפנֵי ֵצאת ַה ַח ָ-ה( וְ ִא
ק)דַ /עד ַעמ6ד ַה ַָ /חר.
ָמר ַה ְִ 8ה ִBי י ְִַ /ת ֵ%ל ִל ְלמ)ד ְH/ר ִלמֵ 6די ֶ
גָ
ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַַ 9חר י ַ
ְל ַ

ְחרֵדְ .ו ִא ַחס ְו ָ/ל)
ב/ת ָEנִ י ָירֵא ו ָ
ע)לִ ,ה>ֵה ֲא ִני ָ;א ְ; ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
נ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶPדֶק ַעל ַחַ +
>ִצ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ֲרי ְֶ /
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֶי ֵֶ C/
;Oי .י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ַה ְמר ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִי/
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי ,וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ .א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
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ֶס
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכנִ י ֵמ ַ
6ת ָח ֵ>נִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
ֵֹ /מר י ְִFר ֵ
:Oי ַל ֲעסֹק
ימי ָה ֶע ְלי) ,ו ְִת ִֵ 8לי ֲאנִי ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ע)מד ִל ִ
ָה ֵ
י)מ ָו ַל ְי ָלה .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת
ָת ָ ָ
ְ;ת)ר ְ
וִית ַַ 7ה ְEגָ
יתיO .
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינֶי ָ ָע ִִ F
ַמ ִ8י ְ; ַע ְי ִני ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ֶEָ /ג ְ
ֲציל6ת ְ; ִריHה
0ר ַ;ע ע) ָלמ)ת א ִ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ַהה6א ְ; ָכל ַה ְ-ק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
ַ Hה ְמ ֵַ;/ר ֶאת
ֲָCFה .וְ ַת ִPי ֵלנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
י ְִצירָה ע ִ
יע ָע ַלי
0חר ְִ Eטירָת) ַ; ֶֶ 7ברְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pערְ .ו ַת ְַ Eִ /
ֵעינֵי ָהHדָ ַ
6ל ַמ ַע
י)מי וְ ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ילנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִֵ P
ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְו ַה>)רָא )אל"ד( ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה(
ר6ח ִל ְפנֵי
ַחת ַ
ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי ָ:ל ְ@זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ֶי
ב)ד ְָ .ו ִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר ו ְִל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ֶפ/
6בנ ֶ
ֶי ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ע)ב ִדי ְל ָפנ ָ
וְל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ָת ָ ִ
ו ְַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי ת)ר ֶ
ְל)מ ִדי )8רָה ִל ְָ /מ Jו ְִל ְברֹר ָ:ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת
ֲפ ָצה ו ְ
חֵ
ֲדא
9Oהְ ,ל ַיח ָ
6ל ַה ֲח ִזירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ְֶ >ִ /ת ְַIEר;ֵ 6י ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי ְ
י)צרֵנ6
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ָתֵ Jמ ַע ְפרָא ,וְ ָל ֵתת נ ַ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלְ J
יהי
6לי ְִרHה א)ת) ְ; ֵל ָבב ֵָ /ל .וִ ִ
נִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
וְר6חנְ 6ו ְ
ְל ַד ֵ;ק נ ְַפ ֵ/נֵ 6
ָדינ6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
Hמ:
Hמ וְ ֵ
ע)ל ֵ
רְ 6יהֹוָה ְל ָ
ְ ):ננֵהְ ;ָ :6
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ָי ָהו ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ֶי
ְס)דיֲ .אנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)י ְַכוֵו ְב ֵ" /קר"ע שט""( ְונ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גָ Jלֹא ָ;ע) ָל ַהֶIה ,וְ לֹא
יע ָע ֵלינ 6א)ר
ְ/מ)ת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס וְ ָ/ל) .וְ ַת ְַ Eִ /
ְ;ע) ַל ַה> ָ
ֲי)תנִי ַחִCי
6ל ַהח ֵ
ֲמי ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ְ6/עה וְ ַרח ִ
י ָ
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ַ:נִ י ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
:Oי ְ/ֵ %נִ י וְ ַר ֲע ַנ>ִי ַלע ָ
ֲאר ִ
)Iכי ְל ַחֵCי
וְה ִ
ע)לי ַ
ְאזְ ֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ֶח ָצב)ת ִמ ָ ,9ו ֶ
>ְ/מ)ת נ ְ
ְה ָ
וַ
6מ ַעל
6בכ ַֹח ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
ע)ל ַה ָ;אְ .
ָה ָ
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ
ְת ְַ @ִ /
יתינָ: 6ל @ְ זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת .ו ַ
ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
ֱמר ;) " ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶ>ֶ /א ַ
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ֶַ >/
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה> ְִקרָא רָHה
י8י ,וְ ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ֶי ָע ִִ F
ְו ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר
ילנִ י ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִי וְ ַה ִֵ P
ַ;עֲ) ָה ְרא6תְ .
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת)
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ֵעינֵי ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ַה ַַ Pער וְ ָת ַ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
וְ ִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמ ָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כ ַֹח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
ֶי
ֲלנְ 6ו ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנֵ .6לב נִ ְ;ָ /ר ְונִ ְד ֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְב ֶזה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב
ְ-ְ Fחִ 6עיר
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעיְ .נ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
ֶ ְרח)ב)ת ַה> ָ
ָה ֶע ְלי) ֶ%ר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנִ 6מָ:ל ְֵ /ָ Eעינְ .6ו ָ
וְעינָא
ַעוִ יֶ ;ְ ,מ ַצח ז ְֵעיר 0נ ְִEיֵ .
Hר ְי 0נ ְִEי ַר ֲעוָא ְ%כָל ר ָ
ִמ ְצ ָחא ְד ִ
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+ל:ָ 6ל ַה ִ%י ִני ְו ָהי6
זְעיר 0נְ ִEיְ .
0נְEיְ ,ב ֵעינָא ִד ֵ
י ִ
Hר ְ
ְד ִ
ַ /6מע
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
80ה ָח ֵפְ ;ִ #ת ַ
ְ:לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6ב ֵאיזֶה ָָ /עה ְִֶ C/ר ֶצה
אכהְ .
י ./וְ ַלעֲ)Fת ָ:ל ְמ ָל ָ
מ6תר ִל ָ
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית ָ
ֹאמר.
ִמ ְ9ע)ת ַהי) ,י ַ

ֲFה ֶ/ל
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ; ַר ְ ִמ ְצוַת ע ֵ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ

342

שדי

תפוחי

6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ֲח ִריֲ ,ח ָר ָטה גְ מ6רָה ְ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ /ִ .6ח ְתנ6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
ַפינ 6נ ְִמ ְצאַ% 6
יתי ְל ַח ֵ;לְ ;ִ ַ@ ,כנ ֵ
6ברָאנַ 6מ ְִ /ח ִ
ֶזרַע ק ֶֹדְ /ל ַב ָ+לָה ָ
ַחִ ,ל ִ;י
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֶה ְמנ ֵ
נְקִCי ְו ִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
נ ְַפ)/ת ֶא ְבי) ִני ִ
ָ/ע רָע:ִ ,י @ְ מ6ל יָדָיו
ֵיה ,א)י ָלר ָ
יה ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ
)תי ָ ִ
ֲת ְענ .6וְ ַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֵע ֶFה ל)ַ 8ִ .ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ַ
יָ
ֱמת
ְ80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ָע ִָ F
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
ַה>ִ ְס ָ8ר)ת ו ַ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
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ָקה ָמה ֶָC/כ)לְ ,ולֹא י ְִפח)ת
ָחְ .וי ִַ7ח ְ;יָד) ֶ:סֶ ִל ְצד ָ
ֵ י ֵ
ַחדֶר ְו ֵיל ְ
י ִָ:נֵס ל ֶ
ֹאמר.
ֵמ ֶע ְִ Fרי ו//ה ְָ /ק ִלי וְ ַי ֲעמֹד מ6ל ַצד ַמ ֲערָבְ ,וי ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ְל ָפנֶי ָ וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
ו ְַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8יַ ,רק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ִו6גי( ,ו ְַע ָ8ה
ָס ִתי() ,ז ִ
ַמ ִ8י ִל ְדח)ת ) ְָ Eרנ ַ
ֲ/ר ָגר ְ
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִי ֵמע ַ
ֲFי O
אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
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ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ע)די ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
ָכ אֲנִי
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵאְ .6Bו ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
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ֹאמר זֶה.
ע)Fה ַה ְִ 678ל66 ִIג ,י ַ
ִמי ֶֶ /

ית ל) ֵעזֶר,
Hד ,ו ְָע ִָ F
ָאת ָ
6בר ָ
ָצ ְר ָ 8ע) ָל ֶמ ָָ ,
ע)לַ ;ְ ,ח ְס ְ ָ %י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
זִכר)נָ
ַ;)תינְ 6
י ר ֵ
ֲב ֶד ָ
וְה ְח ִמיר 6ע ָ
ה)ליד ָ; ִניֶ ,
6ל ִ
יתנִ 6ל ָMא ִא ָ9ה ְ
ו ְִצָ ִ6
6בע)לָ
ַע ַחֵCי ָהHדָ ָ;ע) ָל ַהֶIה ָ
0חר ִמ ְצוָה ז) .וְ י ַ
ָכה ֶֹB/א ְל ֵ
ִל ְבר ָ
ַ;י ֵאי ע)ד נ ִָביא וְ לֹא
ֲ)נ)תינָ 6הר ִ
6בע ֵ
ַה ָ;א ְ8ל6יִי ְִ :מ ַעט ָ; ִא ָ9הַ ,
ָכ ְ; ֵלב
ָת ָ .ל ֵ
ָד ַעת ֵאיז) ְרא6יָה ְֵ :די ְל ַקיֵ ִמ ְצו ֶ
ר6ח ַהֶֹ 7ד ,/ל ַ
ֲלי ַ
ַ;ע ֵ
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲמ .וִ ִ
ָתי ְל ָפנֶי ָ Hב ָה ַרח ָ
אתי ְל ַה ִEיל ְִ 8ח> ִ
ִ;ָ /ר ָ; ִ
נְ
ֲמי ָע ַלי ְו ַתזְ ִמי ִלי
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲאב ָֹתי ְֶ 8ִ /ת ַמֵBא ַרח ִ
6ב ֲע ַלת ַמָIל ט)ב,
6ב ֲע ַלת ִמ)%ת ט)ב)ת ַ
ַ;ת ז6ג נָHה ,י ְִר0ת ַה ֵַ 9
ֲב)דת ַהֹ7דֶ/
א6כל ַל ֲעבֹד ע ַ
6מבֹ ֶר ֶכת:ִ ,י ָ;זֶה ַ
6מ ְצ ַל ַחת ְ
ְט)בת ֵֶ Fכל O
ו ַ
יה וְ ִהיא ְראָ 6יהְ ,ויֵ /לָJ
ֲ/ר י ְַד ְ;רִ 6לי ָע ֶל ָ
ְ; ִלי ִט ְר ָ%הְ .ו ָהיָה זֹאת א ֶ
ַ;י
י ָהר ִ
ֲמ ָ
6מָIל ט)ב וְ ה) ֶגנֶת ִליַ ;ְ ,רח ֶ
6מ)%ת ט)ב)ת ַ
י ְִר0ת ַה ִֵ 9
)תי ָ וְט)ב
ְת ֶ+ה ִל ֵ;נִ 6לגְ מֹר ַה ָָ %בר ְ;א ֶֹפ ֶ/א6כַל ְל ַקיֵ ִמ ְצ ֶ
ָ8חֹ ָע ַלי ו ַ
)מר
ֲמיַ ,ר'חַ 6ח'נ 6ש' ֵ
ע)ל ַה ָ;אֵ .אל ָמ ֵלא ַרח ִ
6ב ָ
ִלי ָ;ע) ָל ַהֶIה ָ
ֵ '8
)מ ַמ' ִPיל ָי' ָ/ר )'Eדֶה )י ְַכוֵ ְב ֵש רח"ש תמי"( ָעזְ ֵרנִי ַעל ְַ %בר
ֲFה ְל ַמ ַע
ָת ְ ,ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע )8ר ָ
ֲשה ְל ַמ ַע י ְִמינ ְָ ,ע ֵ
ְ:ב)ד ְֶ /מ ָ .ע ֵ
80ה
ַ /6מע ְִ 8פ ִָ Bתי )י ְַכוֵי ְב ֵש ארארית"א(:ִ ,י ָ
ָ 9Oת ְָ ,ח>ֵנִי ַו ֲענֵנִי ְ
ְקד ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה )י ְַכוֵי אוכ" #אזבוג"ה( .י ְִהי6
רֵ 6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ֵ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֹאמר
0חר ָ ְ :י ַ
וְ ַ

ָבר
ָחִ /ל ִ;י | ָ %
ַַ Pח עַל Wִ>/Wַ ֹ/י ִל ְבנֵי קֹרַח ַמ ְ:ִ Fיל ִ/יר י ְִדידֹWת :ר ַ
ַל ְמנ ֵ
ית ִמ ְ;נֵי
ֲשי ְל ֶמ ֶל ְ ְל)/נִי ֵעט | ס)פֵר ָמ ִהWיר :י ְָפי ִָפ ָ
ט)ב א ֵֹמר Hנִ י ַמWע ַ
ַכ ָ ֱאל ִֹהי ְלע)לָ :Wחֲג) Wר ַח ְר ְ; ָ
י עַל ֵW;ֵ :ר ְ
ת)ת ָ
ה6צק ֵח ְ; ְִ Fפ ֶ
ָ Hד ַ
וְע ְנוָה
אמWת ַ
ָר ָ | ְצלַח ְרכַב ַעWל ְַ %בר ֶ
ֶַ :Wוהֲד ְ
ֲדר ָ
ה)ד ָ ַוWה ָ
ֵ @ִ ;)ר ְ
ַעל ָיר ְ
י ְ/נ6נִ י ַע ִW-י ְַ 8ח ֶ8י ָ י ְִEל;ְ 6לֵב
)ר ָ נ) Wרָא)ת י ְִמי ֶנ ִָ :Wח ֶָ P
ֶצ ֶדק וְ Wת ְ
כ6ת ָ:W
ָעד ֵֶ /בט ִמיֹ/ר ֵֶ /בט ַמ ְל ֶ
ע)ל ו ֶ
ֲ ֱאל ִֹהWי ָ
ְֶ :ִ :סא ָ
Wא)י ְֵבי ַה ֶW-ל ְ
ֶ/ע ַעל ְֵ | :מ ֲָ W/ח ָ ֱאל ִֹהי ֱאל ֶֹהWי ָ ֶֶ /מ ָ)FF
ַFְ 8נָא ר ַ
Hה ְב ָPֶ 8דֶק ו ִ
ַ
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יכ ֵלי ִֵ /מ>ִי
ֲהל)ת ְק ִצ Wיע)ת ָ:ל ִ;גְ ד ֶֹתי ָ ִמֵ Wה ְ
ֶ :Wמֹר ַוWא ָ
ֲבר ָ
ֵמWח ֵ
א)פWיר:
ימWינְ ָ ְ; ֶכ ֶת ִ
י נ ְִָ Pבה ֵַ /גל ִל ִ
ר)ת ָ
ָכי ְ;י ְִֶ 7
;ְ :6נ)ת ְמל ִ
ִW -ְ Fח ָ
ֶ
Wיְ :וי ְִתHו ַה ֶ-ל ְ
Hב ְ
6בית ִ
ְְ /כ ִחי ַע ֵֵ ְ -
ְה ִ+י ְ Hזנ ְֵ ו ִ
6ר ִאWי ו ַ
ְִ /מ ִעי ַבת ְ
ְח6B
ְחה ַָ Eני ְִ י ַ
6בWת צֹר | ְ; ִמנ ָ
י ְָפי ְֵ ִ:י ה6א ֲאדֹ ַני ְִ ְו ִה ְW8ַ /חֲוִ י Wל)ַ :
ב:JW/6
ָהב ְל ָ
ימה ִמ ִ;ְ /ְ -Wצ)ת ז ָ
ֲ/ירֵי ָעָ: :Wל ְ:ב%ָ 6ה ַבת ֶמ ֶל ְ ְEנִ ָ
עִ
68ב ְWלנָה
מ6בא)ת ָל ְַ :W
יה ָ
ֵWע)ת ָ
ֶWיה ר ֶ
ֶ ְ;ת6ל)ת ֲ 0Wחר ָ
68בל ַל ֶ-ל ְ
ִל ְר ָקמ)ת ַ
יתמ)
ֶי ְֵ /ִ 8
יכל ֶמ ֶWל ְַ 8ַ :חת ֲאב ֶֹתי ָ י ְִWהיָ 6בנ ָ
ִ; ְָ Fמחת ו ִָגיל ְ8ב ֶֹאינָה ְ; ֵה ַ
ְה)ד6
ָ
ְל ִָ Fרי ְ; ָכל ָה HWרֶ0 :#ז ְִ:ירָה ְִ /מ ָ ְ;כָל %ר ָודֹר ַעל ֵַ :ע ִ-י י
ָעWד:
ְלע) ָל ו ֶ
זְרי ֵמ ִע
ִ/יר ַל ַ-Wעֲל)ת ֶא ָMא ֵעינַי ֶאל ֶה ָWה ִרי ֵמ0יִ ָיבֹא ֶעזְ ִרWיֶ :ע ִ
ִֶ :Wה>ֵה
ֶ 0ל יָנWְ ֹ/ 6מר ָ
ִ 8לַ)-ט ר ְַגל ָ
ְיהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ0 :#ל י ֵ
ֶ ְיהֹ ָוה ִצ ְַ ָ Bעל יַד
ָאWלְ :יהֹ ָוה Wְ ֹ/מר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
לֹWא יָנְ 6ולֹא י ָ
ֵח ַ;ְ WָBי ָלה :יְWהֹ ָוה י ְִָ /מ ְר ָ ִמ ָ:ל רָע
ֶ:ה ְו ָיר ַ
י)מ ַה ֶֶ 9מ /לֹWא ַיָ :
י ְִמי ֶנ ָָ :W
6ב)א ָ ֵמ ַWע ָ8ה ו ְַעד ע)לָ:W
Wאת ָ ֶ
י ְִ/מר ֶאת נ ְַפ ֶ :Wָ /יְWהֹ ָוה י ְִָ /מר ֵצ ְ
יע עַ :) WIOה ְWלל6הִ 6ב ְג Wב6ר ָֹתיו
ַה ְלל6יַָ Jה ְWללֵ 6אל ְ; ָק ְדַ )/ה ְWלל6הְ ;ִ 6ר ִק ַ
ֵבל ו ְִכ>) Wר:
Oד Wל)ַ :ה ְWלל6הֵ ;ְ 6ת ַקע )/פָר ַה ְWלל6ה;ְ 6נ ֶ
ַה ְWלל6ה:ְ 6רֹב @ ְ
6מח)ל ַה ְWלל6הִ ;ְ 6מ ִ>י ְו OעגָWבַ :ה ְWלל6הְ 6ב ִצ ְל ְצ ֵלי ַָ /מע
ַה ְWלל6ה;ְ 6תֹ ָ
>ְָ /מה ְַ 8ה ֵBל יַָ Jה ְWללָ 6י:JW
ר6עWהֹ: :ל ַה ָ
ַה ְWלל6הWִ ;ְ 6צ ְל ְצלֵי ְת ָ
ַ
ָמי ,וַיהוָה ֵ;ר ְ
ָק;ָ ,א ַ;ִ C
ָה ז ֵ
0בר ָ
ס6קי א' נ"ח( וְ ְ
ֵאשית ֶEרֶק כ"דִ Eְ ,
) ְ;ר ִ
ָהֶ ,אלַ Kע ְב )%זְ ַק ֵ;ית)ַ ,ה/ֵֹ -ל,
0בר ָ
ֹאמר ְ
0ב ָר ָהֹ:;ַ ,לַ :וֶ C
ֶאתְ K
ֲ ַ;יהוָה ֱאל ֵֹהי
;ִ /0יע ָ
ֵכי :וְ ְ
ֲ/רKל)Fִ ,יKנָא י ְָד ַָ 8ַ ,חת ְיר ִ
ְ; ָכלKא ֶ
ֲ/ר לֹא ִת ַ7ח ִא ָ9הִ ,ל ְבנִ יִ ,מ ְ;נ)ת ַה ְַ :נעֲנִ י,
ַה ַָ 9מיִ ,וֵאל ֵֹהי ָהHרֶ ,#א ֶ
ָק ְח ָ8
ֵ ,וְ ל ַ
מ)ל ְד ִ8י ֵ8ל ְ
0ר ִצי ְו ֶאלַ K
י)/ב ְ; ִק ְר;):ִ :י ֶאלְ K
ֲ/ר Hנ ִֹכי ֵ
אֶ
ֹאבה ָה ִא ָ9ה,
א6לי לֹא ת ֶ
ֹאמר ֵא ָליוָ ,ה ֶע ֶבדַ ,
ִא ָ9הִ ,ל ְבנִ י ְלי ְִצ ָחקַ :.וֶ C
/Hיב ֶאת;ִ Kנְ ֶָ ,אלָ KהHרֶ#
ָל ֶל ֶכת ֲ 0חרַי ֶאלָ KהHרֶַ #הֹIאתֶ ,ה ָה ֵ/ב ִ
ָהִ ,ה ֶָ 9מר ְל ָ/ִ 8ָ KEֶ ,יב ֶאתK
0בר ָ
ֹאמר ֵאלָיוְ ,
את ִמ ַָ :9וֶ C
ָצ ָ
ֲ/רKי ָ
אֶ
6מ ֶארֶ#
Hבי ֵ
ֲ/ר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵ;ית ִ
ְ;נִ י ָ-ָ /ה :יְהוָה ֱאל ֵֹהי ַה ַָ 9מיִ ,א ֶ
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ֲ/ר נִ ְ;ַ /עִ Kלי ֵלאמֹרְ ,לז ְַר ֲע ָ ֶא ֵֶ 8אתK
ֲ/ר ִ;ֶ %רִ Kלי ַוא ֶ
ַד ִ8יַ ,וא ֶ
מ)ל ְ
ָק ְח ִָ 8א ָ9ה ִל ְבנִ יִ ,מ ָ:9
ֶי ,וְ ל ַ
ָהHרֶַ #הֹIאת ,ה6א י ְִ/לַח ַמ ְלHכ) ְל ָפנ ָ
Oע ִתי זֹאת ,רַק ֶאתK
ית ִמ ְ9ב ָ
ֶכת ֲ 0חרֶי ְָ ,ונ ִִָ 7
ֹאבה ָה ִא ָ9ה ָלל ֶ
ְו ִאKלֹא ת ֶ
0ב ָר ָה ֲאדֹנָיו,
ֶ ְ
ָָ Fה ֶע ֶבד ֶאתKיָד)ַ 8ַ ,חת ֶיר ְ
ְ;נִ י ,לֹא ָת ֵ/ב ָ-ָ /הַ :וֶ C
ֲFרָה גְ ַמ ִBי ִמ ְ@ ַמֵBי ֲאדֹנָיו
ִַ 9בע ל)ַ ,עלַ Kה ָָ %בר ַהֶIהַ :ו7ִַ Cח ָה ֶע ֶבד ע ָ
ַוָ C
ֵל ְ ֶאלֲ Kארַ ַנ ֲה ַריִ ֶאלִ Kעיר
ָקַ ,וֶ C
ֶ ,וְ כָלKט6ב ֲאדֹנָיו ְ;יָד)ַ ,וָ C
ַו ֵCל ְ
ָעיר ֶאלֵ ;ְ Kאר ַה ָ-יְִ ,ל ֵעת ֶערֶבְ ,ל ֵעת
ֵ ַה@ְ ַמ ִBי ִמח #6ל ִ
נָח)רַ :וְַ Cבר ְ
ָהַ ,ה ְקרֵהKנָא ְל ָפנַי
0בר ָ
ֹאמר ,יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִי ְ
ֵצאת ַהֲ ֹ9אבֹתַ :וַ C
ָהִ :ה>ֵה Hנ ִֹכי נ ִָPבַ ,עלֵ Kעי ַה ָ-יִ,
0בר ָ
ֲFהֶ Kח ֶסדִ ,ע ֲאדֹנִי ְ
ַהַ ,)Cוע ֵ
יה
ֲ/ר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
6בנ)ת 0נְ ֵ/י ָה ִעיר ,י ְֹצאֹת ִל ְ/אֹב ָמ ִיְ :ו ָהיָה ַה ַ> ֲע ָר ,א ֶ
ְ
ֶ /0קה ,א ָֹתJ
י ְ
וְHמרָה ְֵ /תהְ ,וגַַ ְ@Kמ ֶָ B
ֵ וְ ֶא ְ8ֶ /הְ ,
ַה ִ+יKנָא ַכְ %
ית ֶח ֶסד ִעֲ Kאדֹנִ יַ :וי ְִהי
6בֵ Jאדַע:ִ ,יָ Kע ִָ F
ה ַֹכ ְח ְָ ,8ל ַע ְב ְְ ָ %לי ְִצ ָחקָ ,
ת6אל ֶ;K
ָ BOדה ִל ְב ֵ
ֲ/ר י ְ
וְה>ֵה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת א ֶ
ַ;רִ ,
ה6אֶ ,טרֶ ִBָ :ה ְלד ֵ
ְה ַ> ֲע ָר ,ט ַֹבת
ָה ,ו ְַכ ַָ ,J%עלְ /ִ Kכ ָמ :Jו ַ
0בר ָ
ֲחי ְ
ִמ ְל ָ:הֵ ,א ֶ/ת נָח)ר א ִ
ַ8רֶד ָה ַע ְינָה ,ו ְַַ 8מֵBא ַכ ָJ%
ָע ,Jו ֵ
ת6לה ,ו ְִאי /לֹא ְיד ָ
ַמ ְר ֶאה ְמאֹדָ ;ְ ,
יאינִי נָא ְמ ַעט ַמיִ
ֹאמרַ ,הגְ ִמ ִ
אתַ Jוֶ C
ַַ 8עלַ :ו ָCרָָ #ה ֶע ֶבדִ ,ל ְק ָר ָ
וָ
ֵַ /ְ 8קה:6
ָד ,Jו ַ
ַַ J%עלKי ָ
ַַ 8מ ֵהר ַוֹ8רֶד ָ :
ֹאמרֵ /ְ ,תה ֲאדֹ ִני ,ו ְ
ַַ :ְ %וֶ 8
ִמֵ :
י ֶא ְH/בַ ,עד ִאִ ,6B:ִ Kל ְֹ8/ת:
ֹאמרִ ַ@ ,ל ְג ַמ ֶָ B
ַ8כַלְ ,ל ַה ְ/קֹת)ַ ,וֶ 8
וְ
ַ0/ְ 8ב
ַ8רָ #ע)ד ֶאלַ Kה ְ; ֵאר ִל ְ/אֹב ,ו ִ
ֶַ J%אלַ Kהֶֹ 9קת ,ו ָ
ַַ 8ער ָ :
ַַ 8מ ֵהר ,ו ְ
וְ
יח יְהוָה
ָד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
ֲרי /ל ַ
ְל ָכלַ ְ@Kמ ָBיו :וְ ָה ִאיִ /מ ְֵ 8ָ /אה ָלַ ,Jמח ִ
ֲ/ר ִַ 6B:ה@ְ ַמ ִBי ִל ְ)8/תַ ,ו7ִַ Cח ָה ִאיֶ /נזֶ
ְַ %רִ ,):אKלֹאַ :וי ְִהי:ַ ,א ֶ
ָהב ִמ ְָ /ק ָל:
ֲFרָה ז ָ
יה ,ע ָ
ָד ָ
ידי ַעלKי ֶ
/6נֵי ְצ ִמ ִ
ָז ָהבַ ;ֶ ,קע ִמ ְָ /קל)ְ ,
Hב ְי ָמק) ָלנָ ,6ל ִלי:
ַ ,80ה ִ@ ִידי נָא ִליֲ ,היֵ;ֵ /יתִ K
ֹאמר ַ;תִ Kמי ְ
ַוֶ C
ֲ/ר י ְָל ָדה ְלנָח)ר:
ת6אל Hנ ִֹכיִ K;ֶ ,מ ְל ָ:ה ,א ֶ
ֹאמר ֵא ָליו;ַ ,תֵ ;ְ K
ַוֶ 8
ֹאמר ֵא ָליוֶ 8ֶ Kַ@ ,ב @ִַ Kמ ְס)Eא רַב ִע ָ-נָ Kַ@ ,6מק) ,לָלַ :6ו ִֹ7Cד
ַוֶ 8
ָה,
0בר ָ
ר 6יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִי ְ
ֹאמרְ ;ָ ,
ָה ִאיַ ,/ו8ַ /ְִ Cחַ 6ליהוָהַ :וֶ C
ָחנִי יְהוָה;ֵ ,ית
ֶ נ ַ
ֲמֵ )8מ ִע ֲאדֹ ִניH ,נ ִֹכי ַ; ֶ%ר ְ
ֲ/ר לֹאָ Kעזַב ַח ְסַ )%וא ִ
אֶ
6ל ִר ְב ָקה
ֵַ@8ד ְל ֵבית ִא ָָ %ְ :ַ ,J-ב ִרי ָה ֵא ֶBהְ :
ַ8רַָ #ה ַ> ֲע ָר ,ו ַ
ֲחי ֲאדֹנִ י :ו ָ
אֵ
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ח6צה ֶאלָ Kה ָעיִַ :וי ְִהי ְִ :ראֹת
ָב ֶאלָ Kה ִאיַ ,/ה ָ
ָבַ ,ו ָCרָ #ל ָ
/6מ) ל ָ
Hחְ ,
6כ ְָ /מע) ֶאתְ %ִ Kברֵי ִר ְב ָקה
ְאתַ Kה ְִ Pמ ִדי ַעלְ Kידֵי ֲאחֹת)ְ ,
ֶאתַ Kה ֶ>זֶ ו ֶ
ֲאחֹת) לֵאמֹרֹ: ,ה ִד ֶ;ר ֵא ַלי ָה ִאיַ ,/ו ָCבֹא ֶאלָ Kה ִאי ,/וְ ִה>ֵה ע ֵֹמד עַל
ָ-ה ַת ֲעמֹד ַ;ח,#6
ר 6יְהוָה ,ל ָ
ֹאמר); ,א ְ; ְ
ַה ְ@ ַמ ִBיַ ,עלָ Kה ָעיִַ :וֶ C
ְתהַ ,וי ְַפ ַ8ח
6מק) לַ@ְ ַמ ִBיַ :ו ָCבֹא ָה ִאיַ /ה ַ;י ָ
יתי ַה ַ;יִתָ ,
וְHנ ִֹכי ִִ ִ>E
6מיִ ִל ְרחֹ #רַגְ ָליוְ ,ורַגְ לֵי
6מ ְס)Eא ,לַ@ְ ַמ ִBיַ ,
ִֶ 8ֶ 8ב ִ
ַה ְ@ ַמ ִBיַ ,וֵ C
ֹאמר לֹא א ַֹכל ַעד ִא
ְַ F6Cל ָפנָיו ֶל ֱאכֹלַ ,וֶ C
ֲ/ר ִא :)8ו ַ
ָ/י א ֶ
ָה ֲאנ ִ
ַ
ָהH ,נ ִֹכי :וַיהוָה ֵ;ר ְ
0בר ָ
ֹאמרֶ ,ע ֶבד ְ
ֹאמר ַ;ֵ %רַ :וַ C
ְִ ;ַ %ר ִ8י ְָ %ברָיַ ,וֶ C
ֲב ִד
ָהבַ ,וע ָ
ֶס ְוז ָ
6ב ָקר ,וְ כ ֶ
ִK8ל) צֹא ָ
ֶאתֲ Kאדֹ ִני ְמאֹד ַוִCגְ ָ%לַ ,וֶ C
ַ8לֶד ָFרָה ֵא ֶ/ת ֲאדֹנִ י ֵבַ ,לאדֹ ִניֲ 0 ,חרֵי
ָ /6פחֹת6 ,גְ ַמ ִBי ַו ֲחמ ִֹרי :ו ֵ
ְ
ֵַ ;ִ /ענִ י ֲאדֹנִ יֵ ,לאמֹר ,לֹאִ Kת ַ7ח
ֲ/רKל)ַ :וְ C
ִK8ל) ֶאתָ:KלKא ֶ
ָתַ ,Jוֶ C
ז ְִקנ ָ
0רצ)ִ :א לֹא ֶאלK
ֲ/ר Hנ ִֹכי י ֵֹ/ב ְ; ְ
ִא ָ9הִ ,ל ְבנִ יִ ,מ ְ;נ)ת ַה ְַ :נעֲנִ י ,א ֶ
ֵ ,וְ ֶאלִ Kמ ְְ Eַ /ח ִ8י ,ו ְָל ַק ְח ִָ 8א ָ9הִ ,ל ְב ִניָ :וא ַֹמר ֶאלֲ Kאדֹנִ י,
Hבי ֵ8ל ְ
ֵ;יתִ K
ַכ ִ8י
ֲ/רִ Kה ְת ַהְ B
ֹאמר ֵא ָלי ,יְהוָה א ֶ
ֵ ָה ִא ָ9ה ֲ 0חרָיַ :וֶ C
Oא ַלי לֹאֵ Kתל ְ
ָק ְח ִָ 8א ָ9ה ִל ְבנִ י,
ַר ֶ ,ָ :וְ ל ַ
יח ְ %
ְל ָפנָיו ,י ְִ/לַח ַמ ְלHכ) ִא ָ ְ 8וְ ִה ְצ ִל ַ
ָקה ֵמָ Hל ִתי:ִ ,י ָתב)א ֶאלִ Kמ ְְ Eַ /ח ִ8י,
HביH :ז ִֶ >8
6מ ֵ;ית ִ
ִמ ְִ Eַ /ְ -ח ִ8י ִ
ִית נ ִָקי ֵמָ Hל ִתי :וָHבֹא ַהֶ ,)Cאלָ Kה ָעיִָ ,וא ַֹמר,
ָ ,וְ ָהי ָ
ְו ִאKלֹא י ְִ8נ 6ל ְ
ֲ/ר Hנ ִֹכי
ַר ִ:י ,א ֶ
יח ְ %
ֶָ>Kָ /א ַמ ְצ ִל ַ
ָהִ ,אKי ְ
0בר ָ
יְהוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִי ְ
ֶיהִ :ה>ֵה Hנ ִֹכי נִ ָPבַ ,עלֵ Kעי ַה ָ-יְִ ,ו ָהיָה ָה ַע ְל ָמהַ ,הֵֹ Cצאת
ה ֵֹל ְ ָעל ָ
ְHמרָה ֵאלַי
ֵ :ו ְ
יהַ ,ה ְִ /קי ִניKנָא ְמ ַעטַ Kמיִ ִמ ְַ %:
Hמ ְר ִ8י ֵא ֶל ָ
ִל ְ/אֹב ,וְ ַ
יח יְהוָה
ֲ/רKה ִֹכ ַ
80ה ְֵ /תה ,וְ גַ ִלגְ ַמ ֶBי ָ ֶא ְH/בִ ,הוא ָה ִא ָ9ה ,א ֶ
@ַָ K
ַBה ְל ַד ֵ;ר ֶאל ִל ִ;י ,וְ ִה>ֵה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ ַכJָ%
ְל ֶבֲ Kאדֹנִ י :אֲנִי ֶטרֶ ֲאכ ֶ
ַַ 8מ ֵהר,
יהַ ,ה ְִ /קינִי נָא :ו ְ
ַH/ְ 8בָ ,וא ַֹמר ֵא ֶל ָ
ַ8רֶד ָה ַע ְינָה ,ו ִ
ַעלְ /ִ Kכ ָמ ,Jו ֵ
ָא ְ ,8ְ /וְ גַ
ֶ /0קה ,ו ֵ
י ְ
ֹאמר ְֵ /תה ,וְ גַַ ְ@Kמ ֶָ B
יהַ ,וֶ 8
וַ)8רֶד ֵַ J%ָ :מ ָע ֶל ָ
ֹאמר ַ;תK
ַ ,80וֶ 8
ָא ְ0/ל א ָֹתָ ,Jוא ַֹמר ַ;תִ Kמי ְ
ַה ְ@ ַמ ִBי ִה ְָ /ק ָתה :ו ֶ
,JE0
ַָ FHה ֶ>זֶ ַעלָ K
ֲ/ר י ְָל ָדהִ )BKמ ְל ָ:ה ,ו ִ
ת6אל ֶ;Kנָח)ר ,א ֶ
ְ; ֵ
ֵֶ ,אתKיְהוָה
ֲבר ְ
ָא ְֲ 8ַ /חוֶה ,לַיהוָהָ ,וא ָ
ָאֹ7ד ו ֶ
יה :ו ֶ
ָד ָ
ְו ַה ְִ Pמ ִידי ַעלKי ֶ
ֲחי
ָק ַחת ֶאת;ַ KתKא ִ
ֱמת ,ל ַ
ֶ א ֶ
ְחנִי ְ; ֶדר ְ
ֲ/ר ִהנ ַ
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
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ֱמתֶ ,אתֲ Kאדֹנִ י ַ ִ@ידִ 6לי,
ֶֶ /כ ע ִֹFי ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֲאדֹנִי ִל ְבנ) :וְ ַע ָ8ה ִאKי ְ
ָב
ַע ל ָ
ָמי א) ַעלFְ Kמֹאלַ :וַ C
ְו ִאKלֹאַ ,ה@ִ ידִ 6לי ,וְ ֶא ְפנֶה ַעלKי ִ
ַ;ר ֵאלֶי ָ רַע א)Kט)ב:
ָצא ַה ָָ %בר ,לֹא נ6כַל ֵ %
ֹאמרֵ ,6מיְהוָה י ָ
ת6אל ַוְ C
6ב ֵ
ְ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר
ֶי:ַ ,א ֶ
6ת ִהי ִא ָ9ה ְל ֶבֲ Kאדֹנ ָ
ְֵ ,
ֶיַ ,קח וָל ְ
ִה>ֵהִ Kר ְב ָקה ְל ָפנ ָ
0ר ָצה,
ֵיהַ ,ו8ַ /ְִ Cחְ 6
ָה ֶאתְ %ִ Kבר ֶ
0בר ָ
ֲ/ר ַָ /מע ֶע ֶבד ְ
יְהוָהַ :וי ְִהי:ַ ,א ֶ
ָדיַ ,וְ 8ִֵ Cל ִר ְב ָקה,
6בג ִ
ָהבְ ,
6כ ֵלי ז ָ
ַ)Cצא ָה ֶע ֶבד ְֵ :ליֶ Kכ ֶס ְ
ַליהוָה :ו ֵ
ֲ/רK
ָ/י א ֶ
ֹאכלַ 6ו ,68/ְִ Cה6א ְו ָה ֲאנ ִ
6ל ִא ַָ :J-וְ C
יהְ ,
Hח ָ
ָת ְל ִ
6מ ְג ָ%נֹת ,נ ַ
ִ
יה
Hח ָ
ֹאמר ִ
ֹאמר ַO Bְ /חנִי ַלאדֹנִ יַ :וֶ C
ִעַ )-וִָ Cלינַ ,6וָCק6מַ 6ב; ֶֹקרַ ,וֶ C
ֲל ֶה
ֹאמר א ֵ
0חרֵ 8ֵ ,ל ְַ :וֶ C
ָמי א) ָע)Fר; ַ
ו ְִא ָ/ֵ 8ֵ ,J-ב ַה ַ> ֲע ָר ִא ָ8נ 6י ִ
יח ְַ %ר ִ:יBְ /ַ ,ח6נִ י ,וְ ֵא ְל ָכה ַלאדֹנִ י:
0ל08ְ Kחֲר 6א ִֹתי ,וַיהוָה ִה ְצ ִל ַ
ֹאמר6
יהַ :וְִ Cק ְראְ 6ל ִר ְב ָקה ַוְ C
ֲלה ֶאתָ Eִ K
ֹאמר ,6נ ְִקרָא ַל ַ> ֲע ָרְ ,ונ ְִ/א ָ
ַוְ C
ֵ:
ֹאמר ֵאל ְ
ֲת ְל ִכי ִעָ Kה ִאיַ /הֶIה ַוֶ 8
יה ,ה ֵ
ֵא ֶל ָ
י6חד ְל ִתַ 67ה66 ִIג.
ַעד ָ:א ְמ ָ
6מל)ְ JHו ֵ/מ)ת
ֹאמר ִמזְ מ)ר ַלה' ָהHרְֶ #
ָסה י ַ
ע)Fה ִַ 678ה ְַ Eרנ ָ
ִמי ֶֶ /
ַה ַה ָו ַי"ה ֶ-ִ ;ַ /זְ מ)ר י ְַכֵ6י ְ;נִ67ד זֶה.

6מל)ֵ 8ֵ .JHבל וְ י ְֵֹ /בי
ְה)ה( ָהHרְֶ #
ְל ָדוִד ִמזְמ)ר .לַWיהֹוָה יאהדונהי )י ֶ
ֲלה ְב ַהר ְיהֹוָה
ָב:ִ :JWי ה6א ַעל י ִַ-י י ְָס ָד .Jו ְַעל ְנ ָהר)ת י ְWכ) ְנ ֶנ ָWהִ :מWי ַיWע ֶ
ֲ/ר
6מWי יָקְ ;ִ 6מק) ָק ְד  :)/Wנ ְִקי ַכ ַEיִ ַ W6בר ֵל ָבב .א ֶ
יאהדונהי )י ְֶה)ה( ִ
ָכה ֵמ ֵאת ְיהֹוָה
ִMא ְבר ָ
ַ9וְ א נ ְַפ ִ/יְ .ולֹא ִנ ְ;ַ /ע ְל ִמ ְר ָמWה :י ָ
ָFא ל ָ
לֹWא נ ָ
ֶי
6צ ָד ָקה ֵמֱ Wאל ֵֹהי י ְִW /ע) :זֶה )%ר Wְ ֹ%ר ָ/יו ְמ ַב ְק ֵ/י ָפנ ָ
ְה)ה( ְ
יאהדונהי )י ֶ
ֶ
ָFאְ Eִ 6ת ֵחי ע) ָלְ .ויָב)א ֶמל ְ
יכ וְ ִWה> ְ
ָWאֶ /
ַיֲ Wעקֹב ֶסָ WלהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
ָב)דִ :מי זֶה ֶמ ֶל ְ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי )י ְֶה)ה( ִע6Iז ו ְִג;)רְ .יהֹוָה
ַהW :
F6אְ Eִ 6ת ֵחי
יכ ְ
ָWאֶ /
ְה)ה( @ִ ;)ר ִמ ְל ָח ָמWהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
יאהדונהי )י ֶ
ָב)דִ :מי ה6א זֶה ֶמל ְ
ע)ל .וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְ ַהW :
ָ
ֶ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי
)י ְֶה)ה( ְצ ָבא)ת .ה6א ֶמ ֶל ְ ַהָ:ב)ד ֶסָ Wלה:
ֲFה
וְה>)רָא ע ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה ִ@;ֹר ַ
ָרי ;).
ד)/י ַה ִ>זְ ִ :
9Oת ַה ִ-זְמ)ר ַהֶIה וְ ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ְל ַמ ֲענ ְָ ְ
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וְס)ד)תיו
ָ
6ר ָמזָיו
ֲמיו ְ
6טע ָ
)Cתיו ְ
וְא)ת ָ
ִ
יב)תיו
ס6קיו וְ ֵת ָ
9Oת ְָ E
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ְ
6ל ַמ ַע ַה ֵַ /ה@ָד)ל ו ַ
)Cצ ִאי ִמ ְֶ ,6>-
ַה ְ
)Cצא
נ)סא( ַה ֵ
יק ְר ָ
ְה ָ7ד)ִ ) /ד ַ
6מ ָEס6ק נְ ָסה ָעלֵינ 6א)ר
ָכה ַעד ְ; ִלי ַ%יִ .
ֲריק ִֹתי ָל ֶכ ְ;ר ָ
ִמ ָEס6ק ַוה ִ
6ברֵיוַח.
יתי ְ; ִמ6Bי ְ
6לכָל ְ;נֵי ֵב ִ
ָלהְ .
ָסה וְ ַכ ְלָ :
ֶי ְיהֹוָהִ /ֶ .ת ֵת ִלי ְַ Eרנ ָ
ָEנ ָ
ָב ַטח:ְ .דֵי
6ב ַה ְֵ /קט ו ֶ
6ב ְַ /לוָה ְ
ַחת ְ
ְולֹא ְב ִא=6ר וְ לֹא ְב ָע ָמל וְט)רַח;ְ .נ ַ
6ב ָט ֳהרָה ְ; ִלי ִ 6/ט ְר ָדא.
9Oה ְ
ֶ/נ6כַל ַלעֲב)ד עֲב) ַדת ַהֶֹ 7דְ ;ִ /קד ָ
ידי ַמ ְ8נ)ת
יכנִ 6ל ֵ
6כ ִל ָ-הְ .ו0ל ְַ 8צ ִר ֵ
;/6ה ְ
ָסה ֶֹB/א י ְִהיֶה ָ;ָ 6/ J
ְַ Eרנ ָ
יחנְ 6בכָל
ְה ְרוִ ֵ
יחנ 6ו ַ
ד)/ה .וְ ַה ְצ ִל ֵ
ת6חה ְו ַה ְָ 7
ָד:ִ .י ִא ִמְָ Cד ָ ַה ְָ E
ָ; ָFר ו ָ
יתנָ 6מלֵא ִ; ְרַ:ת ְיהֹוָהְ .ונִ ְ;ַ /ע
וְע ְס ֵקנ .6וְ י ְִהיֶה ֵב ֵ
ָדינִ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
6דנַ 6ִל ֵ
ָ/רֶ )E ,דה,
)8מ ְַ ,מ ִPיל ,י ַ
)/מרֵ ,
ט)בי .רַחַ ,6ח>ֵ ,6
ֶל ֶח ְונִ ְהיֶה ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה;ָ .רְ 6
80ה ֵ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ:ִ 6י ָ
)רח"ש תמי"( ְ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
ֵ
פַ /ֶ ,6בע ְָ Eע ִמי.
וְה ְ
ָ/ר ָ
ֹאמר ָEס6ק זֶה י ַ
י ַ

יחַ ,וי ְִהי ְ; ֵבית אֲד)נָיו ַה ְִ -צ ִרי.
י)סַ ,וי ְִהי ִאיַ /מ ְצ ִל ַ
ַוי ְִהי ְיהֹוָה ֶאת ֵ
י)ס ֶאת ְיהֹוָה ַוי ְִהי.
יח ִאיַ ,/וי ְִהי ֵ
ַה ְִ -צ ִרי אֲד)נָיו ְ; ֵביתַ ,וי ְִהי ַמ ְצ ִל ַ
6בי ְל ִתק6
ָסה ֵ
ֹאמר ֵבי ְל ִתקַ 6ה ַפ ְרנ ָ
ָסהִ .מ ָ:א י ַ
ַעד ָ:א ְל ִתַ 67ה ְַ Eרנ ָ
ַהזִ ו6ג.
ַ/)Cע ה'ַ ,עד ִ:י אֲנִ י ה' ְ
ֹאמר " ִ/ירַת ַהִ ."ָCמו ָ
י ַ
ר)פ ֶא ָ )לעיל עמוד (89
ֹאמר.
ָ י ַ
0חר ְ :
ְו ַ

ֲל6צי
ַחנַ 6נ ֲעבֹר ח ִ
ְה6בא ֶאל ַהֵֹ :ה :נ ְ
ַעת ִ:י ִת ְהיֶה ְ;Hדָ ו ָ
ֶנגַע ָצר ַ
ָתנֵ 6מ ֵע ֶבר ַלְַ Cר ֵ :%נ ִָביא
ֲחַIת ַנחֲל ֵ
ָע ְו ִא ָ8נ 6א O
ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֶארֶ:ְ #נ ַ
ָהר
י ֵא ָליו ִָ /ְ 8מע :6נ ָ
0חי ָ ָ:מֹ ִני י ִָקי ְל ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ְִ 7ר ְ; ָ ֵמ ֶ
ֲב)ת ָע ָFה
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ִֹהי ְקד)ִ /מ ְ:ְ /נֵי ֶע ְלי)ֶ :נגֶד א ָ
ְָ Eלגָיו י ַ
ית ַכֹPא ַע ֶ;ְ ָ -יַד מ ֶֹ/ה ְוֲ 0הרֹ:
ָח ָ
ֶפ ֶלא ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְֵ Fדה צ ַֹע :נ ִ
ח)פָ: Fל
נִַ /מת Hדָ ֵ
ֲה ִלי ו ְִק>ָמ) :נֵר ְיהֹוָה ְ
ָבי מֹר א ָ
נ ְַפ ִ8י ִמ ְִ :/
ת)תי ְִ ַָB:ה ְַ %בְ /ו ָחלָב ַַ 8חת ְל)/נ ְֵ
ַח ְדרֵי ָב ֶט :נ ֶֹפת ְִ ֹ+8פנָה ְִ Fפ ַ
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6מ ֶארֶ%ִ Fְ :ַ #י ֵצאִ 6ו ְהי6
ֶ ;ָ )8בל ֵ
ֵיח ְל ָבנ) :נOדִ 6מ ְ
ֵיח ְַ Fלמ ַֹתי ְִ ְ:ר ַ
ְור ַ
ֲב ִני
אלי ָ;א ָ
6מ ְִ Fמ ִ
68די ִל ְפנֵי צֹא :נ ְֵֹ /קי ֶק ֶ/ת ַמי ְִמי ִני ַ
ְַ :ע ִ
ֲחי ָ/א6ל ִמ ִ;נְ י ִָמ:
6ב ִח ִPי ַ; ָ/ֶ 7ת ֵמא ֵ
ַ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6ת ַמֵBא
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָאל ֵמ ַעיִ ָהרָע
6ל ָכל י ְִFר ֵ
יתינְ 6
6לכָל ְ;נֵי ֵב ֵ
ילנ 6לָנְ 6
ֲמי ָע ֵלינ 6וְ ַת ִֵ P
ַרח ִ
ַ8ָ F
6כ ֵEָ /ֶ /ר ְ
ֵצר ָהרָע וְ ַה ָָ Mט ִמ ְֶ 6>-
יח י ֶ
6מָ:ל ִמינֵי ִ ,69:וְ ַת ְב ִר ַ
ִ
ָ/ע,
י/א ְִ %ב ְל ָע ָהר ָ
ֲב)תינְ -ִ ;ַ 6ד ָ;ר ,וְ ִה ְַ Pל ֵָ 8מ ֵעינָא ִ; ָ
י ַעל א ֵ
ָפ ָ
ְ:נ ֶ
=Oי ְ; ִמ ְכ ֶסה
ַ;יְ ,ונִ ְהיֶה ְמכ ִ
י ָהר ִ
ֲמ ָ
ָפי ָ ָע ֵלינַ ;ְ 6רח ֶ
ְֵ 8ִ :פרֹ:ְ Fנ ֶ
ָעד:
ֶצח ֶס ָלה ו ֶ
Hמ נ ַ
ד)/י ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ְו ַהנְ ָהגָה ִ; ְֶ /
ֹאמר " ִ/יר ַה ִִ 9ירי" .)BO:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
יהי רָצ) ֶFה' י ְַק ֵ;ל ִ678נ) ְ;רָצ).
)/מרֵי ִמ ְצו)ת .וִ ִ
ֶס ָלעֲנִ ִCי ְ
י ֵַ 8הֶ :
סגולה לזווג) .ללא תענית(.

ֲפל/ֶ 6ל ֶע ֶFר אֲג)ר)ת שטופי ורחוצי מזיעת
י ִכי ְִ /ב ִעי ַמ ְט ְ;ע)ת א ִ
ָקי
אמר ַעל סיר גדול ַמלֵא ַמיִ ,כשפיו קרוב למי ְת ִה ִBי ְEר ִ
אד .וְ יֹ ַ
יעה
ה)ָ /
יע ַל ָEס6ק ָ>Hא ה' ִ
6כ ֶ/י ִ@ ַ
קי"ג ,קי"ד ,קט"ו ,קט"ז ,קי"ז ,קי"חְ .
6ב ָכל ַָ Eע י ְפ ִרי/
אמר א)ת) ְִ /ב ִעי ַָ Eעְ .
יחה נָאַ ֹC .
נָאָ>H ,א ה' ַה ְצ ִל ָ
ָקה וישלי לתו הסיר.
ַמ ְט ֵ; ַע ִל ְצד ָ
אמר זֶה .כשפיו קרוב למי.
0חר ִֶ /יגְ מ)ר ֶEרֶק קי"חַ ֹC ,
ְל ַ

ֲFה
ֲב)תינָ /ֶ 6תע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָה,
0בר ָ
ה)ריְ ,
ְה ְִ +
ד)/י ו ַ
ֲב)תינַ 6ה ְק ִ
6ל ַמ ַע זְכ6ת א ֵ
ֲמי ָ ְ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
יה ַה ָ9ל).
ֶ ָע ֵל ֶ
י)ס וְ ָדוִד ַה ֶ-ל ְ
י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ,מ ֶֹ/הֲ 0 ,הרֵֹ ,
וְק ֶשר ,ו ְִכ69
ְת ִסיר ִמ ִֶ>-י ָ:ל ִע6:בֶ ,
ט)בה ו ָ
ְו ְִ 8פ ַ8ח ֶאת ַמִָ Iלי ְל ָ
6מ ְת ִאימה.
6מ ְכ)/ל6 ,גְ זֵיר)ת רָע)ת וְ ֶא ֶFא ַמ ֵהר בת ז6ג ָהג6נה וכשרה ַ
ִ
Hמ  ֶ:י ְִהי רָצ).
ֵ
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יבר "שהכל" וישתה מעט מהמי ,אחר כ ירתיח המי על האש,
ובשעה שמתחילי המי להתחמ יאמר שוב את בקשת "יהי רצו"
הנזכרת כשפיו קרוב למי ,ולאחר שירתחו המי יניח להתקרר מעט
וירח #בה כל גופו .וית הכס לצדקה לעניי שומרי תורה.

ָס ָת.J
ְִ 678ל ִמי ְֶ -ִ /ת ַעֵ:ב זִ66גָה א) ְַ Eרנ ָ
יה ִע ְִ :לי ְ/מ)נֶה ְָ Eע ִמי
ָד ָ
ק6מִ Jמ ִָ +ָ -תִ Jליט)ל ֶאת י ֶ
ְַ 8ק ִEיד ְב ָכל ; ֶֹקר ְ; ָ
ָ ַעל ָידָJ
0חר ְ :
ְמנִ ית ,וְ ַ
יר6גיַ %ְ .היְינַ ְֹ E/ְ 8ִ /ֶ 6מיִ ִמ ְִ :לי ַעל ָידַָ Jהי ָ
ְל ֵס ִ
0ר ַ;ע
אליתְ ,
ֶיה ַעל ַהָCד ַה ְָ Mמ ִ
ְמ ִנית ,וְ ֲ 0חר ָ
ָדַ Jהי ָ
אליתְ ,ו6/ב ַעל י ָ
ַה ְָ Mמ ִ
ְָ Eע ִמי ַעל ָ:ל יָד.
):כ ִביְ ,ו ִת ְהיֶה ֵערָה ַ; ְַ Bי ָלה
ָ8צ 6י) ֶא ָחד ֵמ ַע6-ד ַה ַַ 9חר וְ ַעד ֵצאת ַה ָ
ֶיהְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
ְֶ /ל ָפנ ָ
0חר ִמ ֵ:ָ :ל ע)ד ִהיא נְ ִקָCה,
0חר ֶ/י ִֵָ Eסק ַ ַ%ה ַ-חֲז)רְ ,ל ַ
ֵע ֶFה ְל ַ
צ) זֶה ָ C
יה
ָמ ָ
ֶפִ /מָ:ל ְEג ֶ
6ת ַכְ ֵ6ל ַט ֵהר ַה> ֶ
ְִ 8ט;)ל ְ; ִמ ְקוֵה ָ/ֵ :ר ֶַ /בע ְט ִביל)תְ .
ֲמ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעת א ִ
ֲח ִרי ַעל ד ַ
@6לי א ֵ
6מ ִ@ ְל ִ
ִמ ִ@ ְל@6ל זֶה ִ
ֲFה ִ678
0חר ָ8ַ ְ :ע ֶ
ִל ְט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ַ;ְַ Cר ְֵ %ל ָט ֳהרָת) ִמ ָצ ַרעֲת) .וְ רַק ַ
זֶה) .ראי בהוראות שבתחילת הספר(

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
ֹאמר וִ 6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה )Pת ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאלֹ ֵהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
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ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
וְ ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ע)Fה ָ/ל)",
יBת ִמנְ ָחה .וְ ִל ְפנֵי ִֶ /ת ְפ ַסע ָ/לִֹ Eְ /סיע)ת ֶ/ל " ֶ
ִת ְת ַBֵ Eל ְת ִפ ַ
ֹאמר:
ֳרת ְות ַ
יה צ) ְלי) ַה ָמח ַ
ְַ 8ק ֵ;ל ַע ֶל ָ

וְעד ֵצאת
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ַהרֵינִי ְל ָפנֶי ָ ְל ָמ ָחר ְב ַת ַע ִנית ֵמ ָעל)ת ַה ַַ /חר ַ
ֶי
יתי וְ ֶָ /פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
ֹאתי ֶָ /ח ָט ִ
ַפר ַעל ָכל ָחט ַ
):כ ִבי ְלכ ֵ
ַה ָ
6Mאי(
ָרמִ 6לי ְל ִע6:ב ) ַה ִ> ִ
6ב ְפרַט ַ;עֲו)נ)ת ֶ/ג ְ
וְעד ַהַ )CהֶIהִ ,
ע)די ַ
ֵמ ִ
) ַה ְַ Eרנ ָ
ר6טה
ָסה( .וְ ִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצהְ ,כ ֶֶ /א ֶת ְָ E
יהי
ִל ְצ ָד ָקה ְכ ֵדי ְל ָב ֵטל ַה ַת ַענִ ית א6כַל ֶלאֱכ)ל ְללֹא ִ 6/איס6ר ְ:לָל .וִ ִ
ֲב)תינִ /ֶ 6ת ֵת ִלי כ ַֹח
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
רָצ) ִמ ְל ָפנ ָ
6/ב ִתי ְו ִת ְר ֵצנִ י:
וְת ָק ֵבל ְָ 8
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֵי ָ ְ
ְ
ֲבל ְִ /ְ :ה ְת ְַ Eל ָלה ִמנְ ָחה ָח ְָ /בה
ילת ַה ִמנְ ָחה ,א ָ
ל)מר זֹאת ִ; ְת ִפ ַ
ִא ְָ /כ ָחה ַ
יכה ְל ִה ְת ַענ)ת.
6צ ִר ָ
ְל ִה ְת ַענ)תָ ,הרֵי זֶה נְ ְח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַַ 8ענִ ית ְ
ְ/ֵ 8ב
י ,/ו ֵ
ָהר ֶֹB/א ִל ַ
ְעד ָָ /עה ִל ְפנֵי ִֶָ C/איר ַה ֶֶ 9מֵ I8ִ ,/
יעת ַה ַח ָ-ה ו ַ
ִמ ְִ 9ק ַ
6די ק ֶֹד ./וְ יְכ)לָה ֶל ֱאכֹל ַעד ָָ /ע ַתיִי ִל ְפנֵי ֶ/י ִָאירָ:ל ַה ְַ Bילָה ִל ְלמֹד ִל ֵ
ֲבל Hס6רָה ֶל ֱאכֹל
ִ /6תָCה ַקָBה ,א ָ
ַה ֶֶ /מָ %ְ /ב ִרי ַק ִBי ְ:ע6ג)תEֵ ,ר)ת ְ
יפי.
ֲר ִ
6מ ְָ /קא)ת ח ִ
ֲר6חה א) ִל ְ)8/ת ַייִ ַ
א ָ
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ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ַBיְלָה ַ 8

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵתיְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְ
6ד ִחילְ ,6ל ַי ֲחדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהוה( ְ; ֵָ: /ל
6ת ִה ִליֵ :ְ ,די ְל ַכ ֵEר ַעל
ָאלִ ,ה>ֵה ִ Hני ָ;Hה ִל ְלמֹד ְ; ַלי ְָלה זֶה )8רָה ְ
י ְִFר ֵ
@6לי
6ב ִג ְל ִ
ע)די וְ ַעד ָע ַ8ה ְ;גִ ְל@6ל זֶה ְ
6פ ְַ /ע ִתיֵ ,מ ִ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ַח ִָ +
אֶ
י
ְָ /בה ֵא ֶל ָ
6/בה ו ָ
ֲשה ֶ/ל ַה ְָ 8
ֲח ִריַ .ו ֲהרֵי Hנִ י ְמ ַק ֶ; ֶלת ָע ַלי ִמ ְצוַת ע ֵ
אֵ
ֵ /6ל ָמה ַעל ָ:ל
ָטה ְ@מ6רָה ְ
ֶטת ֲחר ָ
6מ ְת ָחר ֶ
Hבינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְבכָל לֵב ִ
ִ
ֲFה
ַמ"ח ִמ ְצ)ת ע ֵ
6פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנֶי ָ ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ר ַ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ס)פ ִרי,
6מ ְִ %ברֵי ְ
יה ִמ ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
נְפ ֶ
ֲFה ו ְַע ֵ
ְ"=ָ /ה ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
וָ
ָת ָ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל )8ר ְ
6פ ְַ /ע ִתי ְ; ִח6Bל ה'ָ ,
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
6ב ְפרָט ַ; ֶ-ה ֶָ /ח ָט ִ
ִ
ת)
נִק ַ8ִ /ְ %י ְ; ְ
ד)/ה ֶ:ָ /ת6ב ָ;" Jוְ לֹא ְת ַח ְBלֶ 6את ֵָ /ק ְד ִ/יְ ,ו ְ
ַה ְָ 7
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ָת ָ
ַמ ִתי ְ;ת)ר ֶ
6פג ְ
ָאל ,אֲנִ י ְיהֹוָה יאהדונהי ְמ ַק ִֶ /ְ %כ"ָ ,
ֲ/ר
ָפ ַחד ָ8בֹא ִ;י ְ;ז ְָכ ִרי ָ:ל א ֶ
6ביִח6ד ְֶ /מ ָ .י ְִרHה ו ַ
6%ת ָ ְ
0ח ֶ
6ב ְ
ְ
6/טה
6/טי ָ; ַט ְח ִ8י ִ:י י ְִמי ְנ ָ ְָ E
ֲמ ָ ַה ְִ E
Hמנָ ַעל ַרח ֶ
יְ .
ִה ְכ ַע ְס ִת ָ
ַ ְ; ֵלב ָ/לֵ
כ6ת ָ י ְִת ָ;ר ְ
6מ ַק ֶ; ֶלת אֲנִי ָע ַלי עֹל ַמ ְל ְ
ְל ַק ֵ;ל ִָ /ביְ .
ָאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ6
ֲבה ְֵ /ל ָמה " ְַ /מע י ְִFר ֵ
וְא)מרֶת ְ;0ה ָ
ֲפ ָצהֶ ,
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ְ
ַ
9Oת ְֶ /מ ְָ 8ִ .ת ָ;ר ְ
6מ6כנָה אֲנִ י ִל ְמסֹר ַע ְצ ִמי ַעל יִח6ד ְקד ַ
ְיהֹוָה ֶא ָחד"ָ ,
ָעד ַמ ְל ֵ:נ6
ד)/י .י ְִ;ַ 8ַ /ח ְִ /מ ָ ל ַ
ֶצח Pורֵנַ 6מ ְל ֵ:נ 6וְג) ֲא ֵלנ); 6רֵא ְק ִ
ָלנ ַ
6בHרֶ .#וְ ִה ְננִי ְמ ַק ֶ; ֶלת ַעל ַע ְצ ִמי
ָה ֵאל ַה ֶֶ -ל ְ ַה@ָד)ל וְ ַה ָ7ד)ַ 9ָ ;ַ /מיִ ָ
ֵפהֶ ,הרֶג וְ ֶחנֶקְ ,ל ַמ ַע ְִ /מ ָ
ילהFְ ,ר ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
ְ
יצי
ֲר ִ
6מע ִ
י/י ַ
6מ ְק ִִ %
ֲרי ַ
6מ ָפא ִ
6מ ִַ ;ְ /חי ְ
ַחנְ 6מ ָב ְר ִכי ְ
ֲבהַ .ו ֲאנ ְ
ְ;0ה ָ
ְה>)רָאָ ,קד)/
6מ ְמ ִל ִיכי ֶאת ְִ /מ ָ ַמ ְל ֵ:נָ 6ה ֵאל ַה ֶֶ -ל ְ ַה@ָד)ל ַה ִ@;)ר ו ַ
ַ
ֲב)תינ,6
8Hה וְ נ)רָא ְֶ /מ ָ וְ ֵאי ֱאל ִַֹ Jמ ִ; ְל ָעדֶי ֱָ :אל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָ
ָ,
יקר ְ
ָFא ַעל ָ:ל ָהHרֶָ ;ִ #
ָ ,וְ ִה> ֵ
ע)ל ְ ;ִ )BO:כב)ד ְ
ְמל ְֹ ַעל ָ:ל ָה ָ
0ר ָצ ְְ .ו ֵידַע ָ:ל ָEע6ל ִ:י
י)ֵ /בי ֵת ֵבל ְ
ה)פע ַ; ֲהדַר @ְ א) Oעַ ,ְָ Iעל ָ:ל ְ
ְו ַ
נְָ /מה
ֲ/ר ָ
ֹאמר ָ:ל א ֶ
80ה י ְַצ ְר )8וְ י ַ
80ה ְפ ַע ְלְ )8וי ִָבי ָ:ל יְצ6ר ִ:י ָ
ָ
6מ ְלכ6ת) ַ;ֹ:ל ָמ ָָ /ל.J
ָ ַ
ָאל ָמל ְ
ְ;ְ )E0יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6+ב ְ ַַ -ֵ Fח נ ְַפ ֵ/נ6
ָת ְֵ ;ְ Fַ ,ענִ 6מ ָ
יֶ 8ֵ ,ח ְל ֵקנ)8;ְ 6ר ָ
)ת ָ
ַק ְ/ֵ %נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
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ָבק
ָת ָ וְ ֵ %
ֱמת ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵנ;ְ 6ת)ר ֶ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
י6/ע ָת ְ ,ו ַ
ִ; ָ
6לי ְִרHה ֶאת ְֶ /מ ָ.
ֲבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנְ 6ל0ה ָ
)תי ָ וְ י ֵ
ִל ֵ;נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
6ל ַמ ַע
ד)/ה ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
6ל ַמ ַע )8ר ְ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה ע ֵ
ֲו)נ)תי
ֹאתי ַוע ַ
ַEר ְלכָל ַחַ +
6תכ ֵ
י ו ְִת ְמח)ל ו ְִת ְס ַלח ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ַ8י
ֲ/ר ִעִ 6
6ת ַת ֵֶ 7את ָ:ל א ֶ
6פ ְַ /ע ִתי ְל ָפנֶי ָ ְ
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ְ
9Oה
)Pצי ַה ְקד ָ
ַ7ט ָ:ל נִ ֵ
6תל ֵ
ַמ ִ8י ָ; ֶה ְ
ְו ָה ֵאר ָ:ל ֵ/מ)ת ַהֹ7דֶEָ /ֶ /ג ְ
יתנ) ָה ִרא )/וְ לֹא ִיַ%ח ִמ ֶ 6>-נִ ָ%ח .א)ר
ֲ/ר ְִַ IEר ִ8י ְויָ6/ב ַהֹ:ל ְל ֵא ָ
אֶ
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחהַ ,ק ֵ;ל ִר>ַת ַע ְְ Fָ ,ָ -ג ֵבנַ 6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא.
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
ז ַ
ָבר ִֶ /ה ְב ַט ְח ָתנַ 6על ְי ֵדי ְצ ָפ ְניָה
ו ְַקָ ֵCלנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֶ 6את ַהָ %
6ב ֵעת ַק ְ; ִצי ֶא ְת ֶכ:ִ ,י ֶא ֵ8
Hביא ֶא ְת ֶכ ָ
ח)ז ְָ Hָ:מ6רֵ ;ָ ,עת ַה ִהיא ִ
ֵיכ
יכ ְל ֵעינ ֶ
ב6ת ֶ
6/בי ֶאת ְֵ /
ְ6ל ְת ִה ָBה ְ;כֹל ַע ֵמי ָהHרִֶ ;ְ #
ֶא ְת ֶכ ְל ִֵ /
ַ
Hמר ְיהֹוָה יאהדונהי .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפיְ ,ו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ְָ ,יהֹוָה
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
יאהדונהי ִ
ֲלכ)ת ְ;רָכ)ת ,וְ ִא ֶא ְפ ָ/ר @ַ
ֲלכ)ת ַ;ָ /תְ ,וה ָ
ַעד חֲצ)ת ָל ְילָה ְִ 8ל ַמד ה ָ
ר6תה ִל ְלמ)ד
הֲלָכ)ת ֶ/ל ִדינֵי ִנדָה וְ ָט ֳה ַרת ַה ִָ Eָ /ְ -חה .וְ ִא ֵאי ֵ; ֶא ְפ ָָ /
ק)דַ /מה ֶש ִָ J;ָ Bח ֵפ.#
6די ֶהֲלָכ)ת ֵאְ 8ִ ,6Bל ַמד ִל ֵ
0ב ָר ָהִ ,י ְצ ָחקַ ,י ֲעקֹב ,מ ֶֹ/ה,
ַ;חֲצ)ת ַBיְלָה ְַ 8ד ִליק ֶַ /בע >ֵר)ת ִל ְכב)ד ְ
ֹאמר.
0חר ַָ 8 ְ :
יה ַה ָ9ל) .וְ ַ
ֲל ֶ
י)ס ,וְ ָדוִ ד ַה ֶֶ -ל ְ ,ע ֵ
ֲ 0הרֵֹ ,

יָ Jח ְ:ִ /יָ>H ,א ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ6
80ה ִָ 8איר נ ִֵריְ ,יהֹוָה ֱאל ַֹהי י ִַ@ ַ
" ִ:י ָ
ֲמ ְת ָ
ַח ָעלַי ֲאנִי א ָ
י ְ8ר ֵ
ֲב ֶד ָ
ָאל ע ָ
ָה י ְִצ ָחק ְוי ְִFר ֵ
0בר ָ
וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינְ ,6
ט)בה(
ָסה ָ
ֹאמר ִֵ /א ָמ (Jוְ ִ/ְ 8לַח ִלי ) ְַ Eרנ ָ
ֲמ ֶת ָ )ת ַ
) ַתזְ ִ:יר ְָ /מה( ַ;ת א ָ
9Oה
ְמי ַחֵCינְ ;ִ 6קד ָ
ַחד ָ:ל י ֵ
ָFא ַמ ֵהר ,וְ נ ְִחיֶה י ַ
) ֶ; ז6ג ָהג 6וִ ירֵא ַָ /מיִ ֶֶ /א> ֶ
ַק ִ8י נֵר)ת
יקי ִֶ /ה ְדל ְ
0חוָה ָ/ל) וְ רֵע6ת( ִ;זְ כ6ת ְִ /ב ַעת ַה ִַ %ִ P
ֲבה וְ ְ
6ב0ה ָ
ְ

ָעד.
ֶצח ֶס ָBה ו ֶ
Hמ נ ַ
ב)דֵ .
ִל ְכ ָ
ָל ַָ J8עד ַע6-ד ַה ַָ 9חר ) ְָ /ָ :עה ָורבע ִל ְפנֵי
ֹאמר ְִ 8ה ִBי ְ;כָל יְכ ְ
0חר ַָ 8 ְ :
ַ
6די ק)דֶ /עַדָמ ָרה ַה ְִ 8ה ִBי ִ%ֵ 8ַ /ְ 8ל ִל ְלמ)ד ְH/ר ִל ֵ
ֵצאת ַה ַח ָ-ה( ְו ִא @ ְ
ַע6-ד ַה ַָ 9חר.
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ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַָ 9חר ַ 8
ְל ַ

ֵדה .וְ ִא ַחס
ְחר ָ
ב/ת ִָ Eני ְירֵHה ו ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלִ ,ה>ֵה ֲאנִי ָ;Hה ְ; ֶ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
ְ/ל) נ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶֶ Pדק ַעל ַחַ +
וָ
ֲרי ְֶ ִ>/צ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
;Oי :י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֵֶ C/
ַה ְמר ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִי/
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי ,וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ .א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
ֶס
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכנִ י ֵמ ַ
6ת ָח ֵ>נִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
ֵֹ /מר י ְִFר ֵ
:Oי.
ט)בי ַו ֲאר ִ
ֲמ ֶת ָ ַחִCי ִ
ימי ָה ֶע ְלי)ְ ,ו ִת ִֵ 8לי אֲנִי א ָ
ע)מד ִל ִ
ָה ֵ
ַמ ִ8י ְ; ַעיְנִ י
ְוי ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
ַ 7Oה ְEגָ ַהה6א ְ; ָכל ַה ְ-ק)מ)ת
יתי .וִ ית ַ
ֶי ָע ִִ F
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ילנִ י
ֲָCFה .וְ ַת ִֵ P
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ע)למ)ת א ִ
0ר ַ;ע ָ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ֶEָ /ג ְ
0חר ְִ Eטירָת)
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי)
ְת ְַ Eִ /
ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ו ַ
י)מי וְ ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ילנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
ְל ַה ִֵ P
ְה>)רָא )אל"ד(
ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי ָ:ל @ְ זֵר)ת ָק)/ת
ֶ .ו ְִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב)ד ָ
ַחת ַ
ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ֶפ/
6בנ ֶ
ע)בד)ת ְל ָפנֶי ָ ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר וְ ִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ֲפ ָצה .וְ ִל ְברֹר ָ:ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְֶ >ִ /ת ְַIEר;ֵ 6י ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי
חֵ
ְר6חנ6
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ 6ו ֵ
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
9Oה ,וְ ָל ֵתת נ ַ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ְ
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֵבב ֵָ /ל .ו ִ
6לי ְִרHה א)ת) ְ;ל ָ
ְונ ְִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
רְ 6יהֹוָה
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְHמ:
Hמ ו ֵ
ְלע) ָל ֵ
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ י ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ָת ָ.
ְס)די .אֲנִ י ְב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנֶי ָ ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
י6צק י ִ
ָהר ַ
ְונ ָ
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵי.
יתנִי לֹא ָ:רֵת ְֵ %
ַח ָע ַליְ .ו0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
וָ
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נ6ק ִבי ְל ַמ ְע ָלהְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י
ְולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
>ְ/מ)ת ְ; ִה ָ:רֵת
ע)ל ַהֶIהְ ,ולֹא ְ;ע) ַל ַה ָ
ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ֶב ז6גָ Jלֹא ָ; ָ
ֲמי ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי)
ְ6/עה וְ ַרח ִ
יע ָע ֵלינ 6א)ר י ָ
ְר ִָ /עיַ ,חס וְ ָ/ל) .וְ ַת ְַ Eִ /
:Oי ְ/ֵ %נִי וְ ַר ֲע ַנ ִ>י
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת ִמ ָ ,9וְ ֶאזְ ֶ:ה
>ְ/מ)ת נ ְ
6ת ַז ֵ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ַלע ָ
6מ ַעל
ַ 86ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
)Iכי ְל ַחֵCי ָהע)לָ ַה ָ;אְ .
ע)לי וְ ַה ִ
ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ
ְת ְַ @ִ /
יתינָ: 6ל @ְ זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת .ו ַ
ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
ֱמר ;) " ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶ>ֶ /א ַ
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ֶַ >/
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה> ְִקרָא רָHה
י8י ,וְ ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ֶי ָע ִִ F
ְו ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר
ילנִ י ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִי וְ ַה ִֵ P
ַ;עֲ) ָה ְרא6תְ .
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת)
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ֵעינֵי ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחיָ>H .אַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ַה ַַ Pער וְ ָת ַ
וְע ֵתנ .6לֵב נִ ְ;ָ /ר ְונִ ְד ֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא
ֶי ַָ /
ַ;ִ 8יט ְ; ַמ ֲע ֵלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
80ה
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנִ 6מ ָ:ל ְֵ /ָ Eעינְ .6ו ָ
ִת ְבזֶהְ .נ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י ְו ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י
ֲמי ְָ ,
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
ְ; ְ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ)
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
80ה ָח ֵפְ ;ִ #ת ַ
ָ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
6ב ֵאיזֶה ָָ /עה ְֶ 8ִ /ר ֶצה
ָאכהְ ,
י ,/ו ְַלעֲ)Fת ָ:ל ְמל ָ
מ86רֶת ִל ַ
ְ;י) ַה ֲַ 8ע ִנית ֶ
ֹאמר.
ִמ ְ9ע)ת ַהַ 8 )C

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
-Oנָה ְל ַקיֵ ְ; ֶע ְזרַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
ֲהרֵינִי מָ 6כנָה ְ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
יתי ָ
אתיָ ,ע ִו ִ
ֶטת ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ָחר ֶ
6מ ַק ֶ; ֶלת
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ 6בי ְ; ִג ְל ִ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
וְ ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ַמה ֶ/יְכ)לָה ,וְ לֹא ִת ְפח)ת ְמ ֶע ְִ Fרי וש/ה
ָקה ָ :
ִת ַקח ְ;יָדָה ֶכסֶ ִל ְצד ָ
ֹאמר.
ֶיה ְל ַצד ַמ ֲערָב ְות ַ
6פנ ָ
ְח ָפה ָ
וְתעֲמ)ד י ֵ
ְָ /ק ִליַ .

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאלֶי ָ:ִ .י ע ַ
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ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַטָ%קַ :ְ .בת ס) ֵררֵת
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רָה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ַמ ִ8י
ֲ/ר ָ@ר ְ
יתי ָע) זֶה א ֶ
נִס ְַ :ל ִ8י ו ְָע ִִ F
)תי ָ ,וְ ְ
6פ ַ ִ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְכ ֵל ֶמת אֲנִי
ֲFי O
;)/ה ִמ ַ-ע ַ
ָס ִתי( ,ו ְַע ָ8ה אֲנִי ָ
ו6גי( ) ְָ Eרנ ַ
ִל ְדח)ת )זִ ִ
יתי
אתי ו ְָעוִ ִ
ֵטת ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ְת ָחר ֶ
ַח ֶמת ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ָעי וְ ֶאת
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
ָ
ב)תיו
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי וִי ַרח ֵ
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְַעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ֲמ ֶת ָ ִ:י לֹא י ְִצַ%ק ְל ָפנ ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת א ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְס ָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
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ָחִ /מ ֶָ 9מ.
6ב ִָ Fרי ַ :
ָ/לִ 6מְ )P
ֵיתי ַבַ )Pנ ְפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ְ :
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ יָה א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל ֵלבְ ,
6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפ ָצה ָהי ִ
ְויָד ַ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי
צ6פי זֶה ַ
ַֹ :ח ,וְ ָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִָמי ְר ִ
ֶ ;Oלת
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
וְת ְהיֶה ח ָ
ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵאִ .6B
י/ה ְצד ָ
ַמ ְפ ִר ָ
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִִ 678ני
נ)תנֶת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת,
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר וְ ל ֵ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֵ
80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cתְ .ו ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי ו ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)ָ /הרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י ֵתב)ת
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ
ֲתיר ִ
ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
ֲמי ָ ֶא'ת ָר'גְ ֶז ָ ִי' ְכ ְ;6/
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ַה ָ7ד)ָ /הרָמ6ז ְ;ר ֵ
ר6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ו ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ְִ '8מח)ל ֵ /ְ '0
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְ
ֵ
ִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹ ָוה יאהדונהי
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
יבה.
יָ F
וְל)מר אפילו ִ; ִ
יהַ .
ֲל ָ
ְכ)לה ִלנְע)ל ִמנְ ע ֶ
ְח ָפהִ .מָ:א י ָ
ַעד ָ:א ַתעֲמ)ד י ֵ

ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ

)אב"ג ית"(#
)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
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)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
)8סי זֶה.
ָסה ִ
ע)Fה ִ8קְ 6ל ַפ ְרנ ָ
ִמי ֶָ F

6מל)ֵ 8ֵ .JHבל וְ י ְֵֹ /בי
ְה)ה( ָהHרְֶ #
ְל ָדוִד ִמזְמ)ר .לַWיהֹוָה יאהדונהי )י ֶ
ֲלה ְב ַהר ְיהֹוָה
ָב:ִ :JWי ה6א ַעל י ִַ-י י ְָס ָד .Jו ְַעל ְנ ָהר)ת י ְWכ) ְנ ֶנ ָWהִ :מWי ַיWע ֶ
ֲ/ר
6מWי יָקְ ;ִ 6מק) ָק ְד  :)/Wנ ְִקי ַכ ַEיִ ַ W6בר ֵל ָבב .א ֶ
יאהדונהי )י ְֶה)ה( ִ
ָכה ֵמ ֵאת ְיהֹוָה
ִMא ְבר ָ
ַ9וְ א נ ְַפ ִ/יְ .ולֹא ִנ ְ;ַ /ע ְל ִמ ְר ָמWה :י ָ
ָFא ל ָ
לֹWא נ ָ
ֶי
6צ ָד ָקה ֵמֱ Wאל ֵֹהי י ְִW /ע) :זֶה )%ר Wְ ֹ%ר ָ/יו ְמ ַב ְק ֵ/י ָפנ ָ
ְה)ה( ְ
יאהדונהי )י ֶ
ֶ
ָFאְ Eִ 6ת ֵחי ע) ָלְ .ויָב)א ֶמל ְ
יכ וְ ִWה> ְ
ָWאֶ /
ַיֲ Wעקֹב ֶסָ WלהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
ָב)דִ :מי זֶה ֶמ ֶל ְ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי )י ְֶה)ה( ִע6Iז ו ְִג;)רְ .יהֹוָה
ַהW :
F6אְ Eִ 6ת ֵחי
יכ ְ
ָWאֶ /
ְה)ה( @ִ ;)ר ִמ ְל ָח ָמWהFְ :אָ /ְ 6ע ִרי ר ֵ
יאהדונהי )י ֶ
ֶ ַהָ:ב)דְ .יהֹוָה יאהדונהי
ָב)דִ :מי ה6א זֶה ֶמל ְ
ע)ל .וְ ָיבֹא ֶמ ֶל ְ ַהW :
ָ
)י ְֶה)ה( ְצ ָבא)ת .ה6א ֶמ ֶל ְ ַהָ:ב)ד ֶסָ Wלה:
ֲFה
וְה>)רָא ע ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ָה ֵאל ַה@ָד)ל ַה ִ@;ֹר ַ
ָרי ;).
ד)/י ַה ִ>זְ ִ :
9Oת ַה ִ-זְמ)ר ַהֶIה וְ ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ְל ַמ ֲענ ְָ ְ
וְס)ד)תיו
ָ
6ר ָמזָיו
ֲמיו ְ
6טע ָ
)Cתיו ְ
וְא)ת ָ
ִ
יב)תיו
ס6קיו וְ ֵת ָ
9Oת ְָ E
6ל ַמ ַע ְקד ַ
ְ
6ל ַמ ַע ַה ֵַ /ה@ָד)ל ו ַ
)Cצ ִאי ִמ ְֶ ,6>-
ַה ְ
)Cצא
נ)סא( ַה ֵ
יק ְר ָ
ְה ָ7ד)ִ ) /ד ַ
6מ ָEס6ק נְ ָסה ָעלֵינ 6א)ר
ָכה ַעד ְ; ִלי ַ%יִ .
ֲריק ִֹתי ָל ֶכ ְ;ר ָ
ִמ ָEס6ק ַוה ִ
6ברֵיוַח.
יתי ְ; ִמ6Bי ְ
6לכָל ְ;נֵי ֵב ִ
ָלהְ .
ָסה וְ ַכ ְלָ :
ֶי ְיהֹוָהִ /ֶ .ת ֵת ִלי ְַ Eרנ ָ
ָEנ ָ
ָב ַטח:ְ .דֵי
6ב ַה ְֵ /קט ו ֶ
6ב ְַ /לוָה ְ
ַחת ְ
ְולֹא ְב ִא=6ר וְ לֹא ְב ָע ָמל וְט)רַח;ְ .נ ַ
6ב ָט ֳהרָה ְ; ִלי ִ 6/ט ְר ָדא.
9Oה ְ
ֶ/נ6כַל ַלעֲב)ד עֲב) ַדת ַהֶֹ 7דְ ;ִ /קד ָ
ידי ַמ ְ8נ)ת
יכנִ 6ל ֵ
6כ ִל ָ-הְ .ו0ל ְַ 8צ ִר ֵ
;/6ה ְ
ָסה ֶֹB/א י ְִהיֶה ָ;ָ 6/ J
ְַ Eרנ ָ
יחנְ 6בכָל
ְה ְרוִ ֵ
יחנ 6ו ַ
ד)/ה .וְ ַה ְצ ִל ֵ
ת6חה ְו ַה ְָ 7
ָד:ִ .י ִא ִמְָ Cד ָ ַה ְָ E
ָ; ָFר ו ָ
יתנָ 6מלֵא ִ; ְרַ:ת ְיהֹוָהְ .ונִ ְ;ַ /ע
וְע ְס ֵקנ .6וְ י ְִהיֶה ֵב ֵ
ָדינִ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
6דנַ 6ִל ֵ
ָ/רֶ )E ,דה,
)8מ ְַ ,מ ִPיל ,י ַ
)/מרֵ ,
ט)בי .רַחַ ,6ח>ֵ ,6
ֶל ֶח ְונִ ְהיֶה ִ
ר6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ .
80ה ֵ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ:ִ 6י ָ
)רח"ש תמי"( ְ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
ֵ
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;6י
ָסה ֵ
ָסהִ .מ ָ:א ַת ְמ ְִ /י ֵ;י ְל ִתקַ 6ה ַפ ְרנ ָ
י6חד ְל ִתַ 67ה ְַ Eרנ ָ
ַעד ָ:א ְמ ָ
ְל ִתקַ 6הזִ ו6ג.
ר)פ ֶא ָ) ,לעיל עמוד (89
ַ/)Cע ה'ַ ,עד ִ:י ֲאנִ י ה' ְ
ֹאמר " ִ/ירַת ַהִ ."ָCמו ָ
ַ 8
ֹאמר.
ָ ַ 8
0חר ְ :
ו ַ

ֲל6צי
ַחנַ 6נ ֲעבֹר ח ִ
ְה6בא ֶאל ַהֵֹ :ה :נ ְ
ַעת ִ:י ִת ְהיֶה ְ;Hדָ ו ָ
ֶנגַע ָצר ַ
ָתנֵ 6מ ֵע ֶבר ַלְַ Cר ֵ :%נ ִָביא
ֲחַIת ַנחֲל ֵ
ָע ְו ִא ָ8נ 6א O
ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֶארֶ:ְ #נ ַ
ָהר
י ֵא ָליו ִָ /ְ 8מע :6נ ָ
0חי ָ ָ:מֹ ִני י ִָקי ְל ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ְִ 7ר ְ; ָ ֵמ ֶ
ֲב)ת ָע ָFה
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ִֹהי ְקד)ִ /מ ְ:ְ /נֵי ֶע ְלי)ֶ :נגֶד א ָ
ְָ Eלגָיו י ַ
ית ַכֹPא ַע ֶ;ְ ָ -יַד מ ֶֹ/ה ְוֲ 0הרֹ:
ָח ָ
ֶפ ֶלא ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְֵ Fדה צ ַֹע :נ ִ
ח)פָ: Fל
נִַ /מת Hדָ ֵ
ֲה ִלי ו ְִק>ָמ) :נֵר ְיהֹוָה ְ
ָבי מֹר א ָ
נ ְַפ ִ8י ִמ ְִ :/
ת)תי ְִ ַָB:ה ְַ %בְ /ו ָחלָב ַַ 8חת ְל)/נ ְֵ
ַח ְדרֵי ָב ֶט :נ ֶֹפת ְִֹ +8פנָה ְִ Fפ ַ
6מ ֶארֶ%ִ Fְ :ַ #י ֵצא 6וִ ְהי6
ֶ ;ָ )8בל ֵ
ֵיח ְל ָבנ) :נOדִ 6מ ְ
ֵיח ְַ Fלמ ַֹתי ְִ ְ:ר ַ
ְור ַ
ֲב ִני
אלי ָ;א ָ
6מ ְִ Fמ ִ
68די ִל ְפנֵי צֹא :נ ְֵֹ /קי ֶק ֶ/ת ַמי ְִמי ִני ַ
ְַ :ע ִ
ֲחי ָ/א6ל ִמ ִ;נְ י ִָמ:
6ב ִח ִPי ַ; ָ/ֶ 7ת ֵמא ֵ
ַ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6ת ַמֵBא
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָאל ֵמ ַעיִ ָהרָע
6ל ָכל י ְִFר ֵ
יתינְ 6
6לכָל ְ;נֵי ֵב ֵ
ילנ 6לָנְ 6
ֲמי ָע ֵלינ 6וְ ַת ִֵ P
ַרח ִ
ַ8ָ F
6כ ֵEָ /ֶ /ר ְ
ֵצר ָהרָע וְ ַה ָָ Fט ִמ ְֶ 6>-
יח י ֶ
6מָ:ל ִמינֵי ִ ,69:וְ ַת ְב ִר ַ
ִ
ָ/ע,
י/א ְִ %ב ְל ָע ָהר ָ
ֲב)תינְ -ִ ;ַ 6ד ָ;ר ,וְ ִה ְַ Pל ֵָ 8מ ֵעינָא ִ; ָ
י ַעל א ֵ
ָפ ָ
ְ:נ ֶ
=Oי ְ; ִמ ְכ ֶסה
ַ;יְ ,ונִ ְהיֶה ְמכ ִ
י ָהר ִ
ֲמ ָ
ָפי ָ ָע ֵלינַ ;ְ 6רח ֶ
ְֵ 8ִ :פרֹ:ְ Fנ ֶ
ָעד:
ֶצח ֶס ָלה ו ֶ
Hמ נ ַ
ד)/י ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ְהנְ ָהגָה ִ; ְֶ /
וַ
ֹאמר.
וְ0חר ָ ְ :ת ַ
ֹאמר " ִ/יר ַה ִִ 9ירי" ַ ,)BO:
ָ ַ 8
0חר ְ :
ַ

נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנַ ,6בת
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ,6
Hבד ְִ Fברֵנְ 6ו ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְכ ִסי ָלה 68גַת ִא ָמה ,וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ְו ִא ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנֶי ָ ֵמHז ֶ
נִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב
@6פינ 6וְ ְ
י ָצרַת ֵ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ
ֲמי ָ ְ
ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
וְק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה
ְ
6/ב ֵתינ6
י ְָ 8
ֲמ ָ
ַרח ֶ
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ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ;לָע6נ 6וְ ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
6מ ְר ֵEא
ֲר6כה ַ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִPי ָלה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נְ 6ו ַה ֲע ֵלה א ָ
ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
ַלעֲ)נֵינ 6וְ י ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה ִ
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ִ678נָ;ְ Jרָצ).
)/מרֵי ִמ ְצו)ת ,וִ ִ
ֶס ַלעֲנִ יִי ְ
ִת ֵַ 8הֶ :
סגולה לזווג) .ללא תענית(.

ֹאמר
ֲפל/ֶ 6ל ֶע ֶFר אֲג)ר)ת ,שטופי ורחוצי .וְ ת ַ
ִָ 8כי ְִ /ב ִעי ַמ ְט ְ;ע)ת א ִ
ָקי קי"ג ,קי"ד ,קט"ו ,קט"ז ,קי"ז,
ַעל סיר גדול ַמ ֵלא ַמיְִ ,ת ִה ִBי ְEר ִ
יעה נָאָ>H ,א ה'
ה)ָ /
יע ַל ָEס6ק ָ>Hא ה' ִ
6כ ֶַ @ִ 8ַ /
קי"ח .כשפיה קרוב למיְ .
6ב ָכל ַָ Eע ְַ 8פ ִריַ /מ ְט ֵ; ַע ִל ְצ ָד ָקה
ֹאמר א)ת) ְִ /ב ִעי ַָ Eעְ .
יחה נָאַ 8 .
ַה ְצ ִל ָ
ותשלי לתו הסיר.
ֹאמר זֶה.
0חר ִֶ /ת ְגמ)ר ֶEרֶק קי"חַ 8 ,
ְל ַ

ֲFה
ֲב)תינָ /ֶ 6תע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ָה,
0בר ָ
ה)ריְ ,
ְה ְִ +
ד)/י ו ַ
ֲב)תינַ 6ה ְק ִ
6ל ַמ ַע זְכ6ת א ֵ
ֲמי ָ ְ
ְל ַמ ַע ַרח ֶ
יה ַה ָ9ל).
ֶ ָע ֵל ֶ
י)ס וְ ָדוִד ַה ֶ-ל ְ
י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ,מ ֶֹ/הֲ 0 ,הרֵֹ ,
וְק ֶשר ,ו ְִכ69
ְת ִסיר ִמ ִֶ>-י ָ:ל ִע6:בֶ ,
ט)בה ו ָ
ְו ְִ 8פ ַ8ח ֶאת ַמִָ Iלי ְל ָ
6מ ְת ִאי.
ָ/ר ַ
ָFא ַמ ֵהר ְל ֵב ז6ג ָהג 6וְ כ ֵ
וְאנ ֶ
6מ ְכ)/ל6 ,גְ זֵיר)ת רָע)ת ֶ
ִ
Hמ  ֶ:י ְִהי רָצ).
ֵ
תבר "שהכל" ותשתה מעט מהמי
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אחר כ תרתיח המי על האש ,ובשעה שמתחילי המי להתחמ
תאמר שוב את בקשת "יהי רצו" הנזכרת כשפיה קרוב למי ,ולאחר
ג6פה .ואחר כ תת
שירתחו המי תניח להתקרר מעט וְ ִת ְר ַחֶ ;ָ #ה ָ:ל ָ
את המטבעות לצדקה לעניי שומרי תורה.

ֵ/ה
ְה ְ7ד ָ
ִַ 678ה ִBֶ Eגֶ /ו ַ
;)על נִ ָ%ה
ְה6דָCה ְEנ6יָהִ ,א לֹא ָט ְב ָלה ְלנִ ָָ %תה ֲהרֵי ה6א ֵ
ַה ָ;א ַעל י ִ
ֲבל
ֶ/ע)נְ ָ:ָ /רֵת רח"ל .וְ ָצ ִר ְי ָ:ל ֶא ָחד ֵמ ֵה ַלעֲ)Fת ִַ 678לעֲ) נִ ָ%ה .א ָ
ַ%י ,אֲס6ר ַה ָָ %בר ֵמ ַה)8רָה ְ; ִאיס6ר
וְט ְב ָלה ְ; ִמ ְקוֶה ִ :
ֲפִ 6Bא ְטה)רָה ִהיא ָ
אִ
/6%י
וְק ִ
ֲרה ְ; ִלי Oח ָEה ִ
ִחד ל) ִא ָ9ה ְ; ַטה ָ
" ְק ֵד ָ/ה" וְ ָענְ ַָ " /מ ְלק6ת" .וְ ִא י ֵ
ח)טא
)Iהר ַה ָ7ד)ַ /ֶ ,/ה ֵ
ָתב ַ; ַ
>ִק ֵראת " ִBֶ Eגֶ ."/וְ כ ַ
א)פ ִמ ְת ַמ ִֵ ,ְ 9היא ַה ְ
ְ; ֶ
ִ; ְק ֵד ָ/ה א) ְ; ִפ ֶBגֶ /נִ ְקרָא ג)זֵל ֶאת הקב"ה וְ ַה ְִ 9כינָה ,וְ ג)רֵ @ָל6ת ַל ְִ 9כינָה
נִמ ְָ ְ /ק ָל ָלה ָק ָ/ה ִל ְ/נֵי ִ;נֵי ַה6Iג,
יה ,וְ ְ
)7דֵ /ֶ /מ ָע ֶל ָ
6ס ִפיר)ת ַה ֶ
6לע)לָמ)ת ְ
ְ
)Iהר( וְ כָל ֶא ָחד ִמ ְ9נֵי
יע ,ו ְִת 67ו' ִמ ִ678נֵי ַה ַ
ז)הר פ' ַ8זְ ִר ַ
ילנְ ) .6ר ֵאה ַ
ה' י ִֵַ P
ע)למ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י
ֲFיו ְל ַת ֵEְ 7גָמ) ,וְ ֶאת ָה ָ
ָחיַ /מע ָ
ְמ ֵהר י ִ
ְ;נֵי ַה6Iג י ַ
)7דְ ִ>/ֶ /פ ְ@מַ 6על יָד).
6ס ִפיר)ת ַה ֶ
ְ
ַע ִ8י
ְמי ַ8עֲנִ )Cת וְ לֹא ָיד ְ
0ר ָ; ִעי י ֵ
ָתב678ִ /ֶ 6נ) ְ; ְ
ו ְִה>ֵה ְמ ַס ְ%רֵי ַה ִ678נִ י ְ :
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cת,
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
6מי ָע ָלה ַָ /מיִ וְ ָירַד ִל ְק ַ
ִמ ַ>יִ ָל ֶהִ ,
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית
6מע ֶ
וְה ִ6יד6י ,וְ ָהרָצ) וְ ַה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ 678
6/בה ַ
ְו ַה ְת ָ
ֲ/ר
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי ְ:כָל א ֶ
ְה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ .678ו ְָל ֵכ י ֵ
וַ
י6כַל ,וְ ַה ְַ -מ ִעיט אולי כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) תש ִעי ְואחת ַ8עֲנִ )Cת.

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמחֳרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ /ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
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ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
וְה ִBֶ Eגֶ@ָ ,(/ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ6
אתי ַעל ַה ְֵ 7ד ָ/ה ַ
ֹאמר ָ; ִ
ָכר י ַ
ַדנַ ) .6הָ I
ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .ה ֱע ִוינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְ
ֹאמר
ַדנָ .6ח ַמ ְסנָ ) .6ה ִא ָ9ה ַ 8
ָע ְצנֵ 6עצ)ת
6מ ְר ָמה .י ַ
א8י ְ; ִאס6ר ְק ֵד ָ/ה ִ6פ ֶBגֶָ .(/ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ָח ָט ִ
0פנ.6
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ָסר ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
רַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
יֵ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ֹא8יו.
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ַחָ +
ֹאמר נ ַֹסח זֶה ֶ/ל ַק ָ; ַלת ַה ַ8עֲנִ ית ִל ְפנֵי ְֶַ C/סֵC
ְ; ִמנְ ָחה ְֶ Bִ /פנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ
ע)Fה
ֹאמר " ֶ
0חר " ֱאל ַֹהי נְ צֹר" ִל ְפנֵי ֶַ C/
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה" ,א) ַ
ִ; ְרַ:ת " ֵ
ֲמי ָדה
ֲבל ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ְ; ָָ /עה ִֶ /ה ְת ֵַBEל ע ִ
ֲמר) ,א ָ
ָ/ל)" .א לֹא א ָ
ֶח ָ/ב ל) ְַ :ק ָ; ַלת ַ8עֲנִ ית.
) ְ/מ)נֶה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחה ,יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)תְ ,ונ ְ

ְוזֶה נֹסַח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)ַ ,על
6פ ֶBגֶ;ֵ /י
6ב ְפרַט ַ;עֲ) ְק ֵד ָ/ה ִ
ָמי ַה ְ; ִרית ִ
אתי ְ;כָל ְEג ֵ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
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ֲח ִרי ,וְ ִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)ת
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ָקה ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ֲַ 8ע ִנית א6כַל ֶל ֱאכֹל
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ְְ /ֶ :
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָל ,וִ ִ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינִ 8ֵ 8ִ /ֶ 6לי ַֹ :ח ְ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י".
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ְה ַ:ר,
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ו ַ
ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית ְּ:ַ /ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ויאמר
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶבַ .
ע)לה ְ;גִ ַ
ִוי ַכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ילה.
נִמ ָצא לעיל עמוד ִ (47מילָה ְ; ִמ ָ
" ְק ִרי0ת ְַ /מע ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה" ) ְ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ָ ִ678
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר ְוַ 0חר ְ :
0חר חֲצ)ת ַליְלָה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
ד)להִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד
חֲצ)ת )נִ ְמ ָצא לעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְג ָ
ַה ִ/ְ -נָי)ת וְ " ִ 678חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ /8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
וְה ִBֶ Eגֶ@ָ ,(/ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ6
אתי ַעל ַה ְֵ 7ד ָ/ה ַ
ֹאמר ָ; ִ
ָכר י ַ
ַדנַ ) .6הָ I
ֹאמר
ַדנָ .6ח ַמ ְסנָ ) .6ה ִא ָ9ה ַ 8
ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .ה ֱע ִוינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְ
ָח ָט ִ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת
6מ ְר ָמה .י ַ
א8י ְ; ִאס6ר ְק ֵד ָ/ה ִ6פ ֶBגֶָ .(/ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
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0פנ.6
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ָסר ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ַ
רַ
ל^ה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי וְ לֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ 8ָ 0ה ַצ ִ%יק ַעל ַָ :
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַת ֲעל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
כָל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי ְ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ַכְ )8ל ָה ִכי
6ל ָ/ל) ֵאי ֵקַ #על ִ=ֵ :א ָדוִד וְ ַעל ַמ ְמל ְ
ְל ַ ְר ֶ;ה ַה ִFְ -רָה ְ
6ב ְצ ָד ָקה ֵמ ַע ָ8ה וְ ַעד ע)לָ ִק ְנ0ת ְיהֹוָה
ֲע ָדִ ;ְ Jמ ְEָ /ט ִ
6לס ַ
א)תְ J
ָ
ֲFה ֹIאת:
ְצ ָבא)ת ַ8ע ֶ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :ו ָ/ָ Cב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְַ CחֹEר
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
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ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ִאיְ /ל ֵר ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֶ ֹWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
ר6
ַCאמר ָדוִ יד ָ; ְ
ֶ ָד ִויד ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי ְל ֵעינֵי ָ:ל ַה ָָ 7הל .ו ֶ
ַוי ְָבר ְ
ָ
ע)ל וְ ַעד ע) ָלְ :ל ָ ְיהֹוָה
Hבינֵ 6מ ָ
ָאל ִ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6בHרְֶ .#ל ָ
ֵצח וְ ַהה)ד ִ:י כֹל ַ; ַָ 9מיִ ָ
BOה וְ ַה@ְ ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ְו ַה> ַ
ַה ְ@ד ָ
ַMא ְלכֹל ְלרֹאְ :/ו ָהע ֶֹ/ר ְו ַהָ:ב)ד
וְה ְִ -תנ ֵ
ָכה ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְַ -מל ָ
6ל ַחֵIק
6בי ְָד ָ ְל ַגֵ%ל ְ
6בי ְָד ָ ַֹ :ח ְ6גב6רָה ְ
מ)/ל ַ;ֹ:ל ְ
80ה ֵ
ֶי וְ ָ
ִמ ְָ Bפנ ָ
0ר ֶ:ָ 8
6מ ַה ְל ִלי ְל ִֵ /ת ְפ ְ
ַחנָ 6ל ְְ .
מ)די ֲאנ ְ
ַלֹ:ל :וְ ַע ָ8ה ֱאל ֵֹהינִ 6
80ה ה6א ְיהֹוָה
6ת ִה ָBהָ :
ר)מ ַעל ָ:ל ְ; ָר ָכה ְ
6מ ַ
ֶ ְ
ִיב ְרכ:ְ /ֵ 6בֹד ָ
וָ
ית ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְֵ /מי ַה ַָ 9מיִ ו ְָכל ְצ ָבָ HהHרֶ #וְ כָל
80ה ָע ִָ F
ְל ַב ֶָ ָ %
6צ ָבא
ְ .BO
ְ80ה ְמ ַחֶCה ֶאת ָ :
ֲ/ר ָ; ֶה ו ָ
יה ַה-ִַ Cי וְ כָל א ֶ
ֲ/ר ָע ֶל ָ
אֶ
0ברָ
ָח ְר ְָ ;ְ 8
ֲ/ר ; ַ
80ה ה6א ְיהֹוָה ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ַה ַָ 9מיִ ְל ָ ִמ ְ8ַ /חֲוִ יָ .
ֱמ
את ֶאת ְל ָבב) ֶנא ָ
6מ ָצ ָ
ָהָ ,
0בר ָ
ְְ Fמ ָ/ְ 8מ) ְ
ְה)צאת) ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :י .ו ַ
ו ֵ
ֶי .וְ כָר)ת ִעַ )-ה ְ; ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶארֶַ #ה ְַ :נ ֲענִי ַה ִח ִ8י ָה ֱאמ ִֹרי
ְל ָפנ ָ
ֶַ 8ק ֶאת ְָ %ברֶי ָ ִ:י ַצ ִ%יק
ָ/י ָל ֵתת ְלז ְַרע) .ו ָ
ְב6סי וְ ַה@ִ ְר@ ִ
ְו ַה ְִ Eר ִIי ְו ַהי ִ
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ֲק ָת ַָ /מ ְע ַָ 8על יַ
ֲב)תינִ ;ְ 6מ ְצ ָריִ .וְ ֶאת ַזע ָ
ַ8רֶא ֶאת עֳנִי א ֵ
8Hה .ו ֵ
ָ
0רצ) ִ:י
6בכָל ַע ְ
ֲב ָדיו ְ
6ב ָכל ע ָ
ַ 8ֵ 8אֹתֹת 6מ ְֹפ ִתי ְ; ַפ ְרעֹה ְ
ס .6ו ִ
ְהַ ;ָ ָCק ְע ָ8
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIה .ו ַ
יה ,ו ַ
ָד ְע ָ:ִ 8י ֵהזִידֲ 6ע ֵל ֶ
יָ
יה ִה ְַ /ל ְכ ִָ 8ב ְמצ)לֹת
ְאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ַ; ָ/ה .ו ֶ
ת) ַהָ C;ַ ָC
ַע ְברְ 6ב ְ
ֵיה ַוַ C
ִל ְפנ ֶ
ְ:מ) ֶא ֶב ְ; ַמ ִי ַע ִIי:
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַֹ Cע ְיהֹוָה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
ָאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹוָה ַוְ ֹC
6בנֵי י ְִFר ֵ
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ 0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה יְה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
י
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמ ָ
ֶא ִָ %רי ַ;ַֹ :ח י ְִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָח ָ
ָעמ) HWרֶ :#נ ִ
ָטי ָת י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל Wי ְֵ /בי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
Hב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
י ְִ%מֶ :ָ 6
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
ָד ָ
יֶ
ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ;ַ ָCוֶ C
ַה ָ:WC
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ָ/י
ֶַ 8צא כָל ַה> ִ
ָד Jו ֵ
>ְביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה;ְ ֹ8י ָ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה ִ
וִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
ֶיה ְ; Oת ִEי ִ
ֲ 0Wחר ָ
ָאל ִמ ַCסַ 6ו ֵWְ Cצאֶ 6אל
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ס6ס וְ רֹ ְWכב) ר ָ
ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת י ִָמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִַ :ו ָCבֹא6
ָתה וְ לֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה ַעל ֵָ :קWרָא ְָ /מJ
ָמר ָ
ָמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה >ִ ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה ָ)ה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י אֲנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWיִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י
ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹוָה ִק ְָ 6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר)
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ ִ6
ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָ
ֶאל ְיהֹוָה ִW:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפֶ%ה ֶאת
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִFר ֵ
ָא/י ֵ8יב)ת ֵא ֵ/ת ו'
ֹאמר ָEס6ק זֶה שבע פעמיִ ,וי ַכֵ6י ְ; ָכל ַַ Eע ֵֶ /ה ר ֵ
י ַ
ְל ַח ֵ;ר ַה ְִ 9כינָה א)ת ה' 0חֲר)נָה ִֶ 9ֵ ;ַ /ע א)ת ו' ֶ/ה6א ְ; ִחינַת ְס ִפי ַרת
ֵיה .וְ יָ6/בְ 6וי ְִת ַיחֲד.6
ֲ)נ)תיו ִה ְפ ִריד ֵ;ינ ֶ
ֲ/ר ַ;ע ָ
ַה ְִ 8פ ֶארֶת א ֶ

ֲאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ַ8ח ִ 6פי יַ@ִ יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ.
יכַ /ֶ ֵ6על יְדֵי
ָא/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה י"ה ,הו"ה ,הו"ה .וִ ַ
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר ֵ
י ְִקרָא ְִ E
ַחד ְלא)ת ה'
יה ְ;י ַ
ֵ /6ת ֶ
א)ת)Cת י"ה ְִ 8ת ַח ֵ;ר ה' 0חֲר)נָה ְֶ 9ֵ ;ַ /לא)ת ו' ְ
ִ
יע א)ת ה' ִרא)/נָה ֶ9ֵ ;ַ /
וְעל י ְֵדי זֶה ַַ Eִ /ְ 8
ִרא)/נָה ֶ .9ֵ ;ַ /הו"הַ .
א)ת)Cת ו"ה הו"ה.
ְ; ִ
יח ְִ 8פ ִBי ֶ/ל ר"ת
)גבר שעושה התקוִ ,א ֶא ְפ ָ/ר י ְִת ַע ֵַ ;ְ +ט ִBית וְ יַ>ִ ַ
ס6קי ֵא(.6B
א)מר) ְִ E
ְ; ְ
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י"ה
ְה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת:
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,ו ַ
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ י:
ְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ָ ,ו ַ
ָה ִָ /
הו"ה
ה)ד ְו ָהדָר ְל ָפנָיו עֹז וְ ִת ְפ ֶארֶת ְ; ִמ ְק ָ :)/%וְ 0ל ָ8בֹא ְ; ִמ ְEַ /ט ֶאת
יבה ְלק)ל ַ/ו ְִעי ַמ ְל ִ:י
ֶי ָ:ל ָחיַ :ה ְק ִָ /
ַע ְב ֶ:ִ ,ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
י ֶא ְת ַBָ Eל:
וֵאל ַֹהי:ִ ,י ֵא ֶל ָ
הו"ה
80ה ָמר) ְלע) ָל ְיהֹוָה
ָאל :וְ ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ִה>ֵה לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
יאהדונהי :ה6א ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ;ְ 6כָל ָהHרִֶ #מ ְָ Eָ /טיו:
ֲ/ר ָ;א ֶאל ַ;ת
ָת ַה> ִָביאW:ַ .א ֶ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדW;ְ :ב)א ֵאלָיו נ ָ
ַל ְמנ ֵ
ַ; ֵסנִ י
ֲמי ָ ְמ ֵחה ְפ ָָ /עWיֶ :הרֶב ְ :
ֶ:ְ .רֹב רַWח ֶ
ָWַ /בעָ :ח>ֵנִי ֱאל ִֹהי ְַ :ח ְסָ %
אתי נֶגְ ִ%י ָת ִמWיד:
וְח ִָ +
אתי ַטֲ Wהרִֵ WניW:ִ :י ְפ ַָ /עי אֲנִ י ֵאדָעַ .
ֵמWעֲ)נִיֵ W6 .מ ַח ִָ +
ֶ8ִ ,זְ ֶ:ה
יתיְ .ל ַמ ַע ְִ 8צַ%ק ְ; ָד ְבר ָ
אתי וְ ָהרַע ְ; ֵעינֶי ָ ָע ִִ F
ְל ָ ְל ַב ְָ ָ %ח ָט ִ
ֱמת ָח ַפ ְצ ָ8
ֱמ ְתנִ י ִא ִW-יֵ :ה א ֶ
6ב ֵח ְטא ֶיWח ַ
ָל ִ8יְ .
ְב ְָ /פ ֶט ֵָ :Wה ְ; ָעו) ח)ל ְ
ַ; ֵסנִ י
וְא ְט ָהר8ְ .כ ְ
יעWנִ יַ 8ְ :ח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ֶ
)ד ֵ
6ב ָס Oת ָח ְכ ָמה Wת ִ
ַב +Oח)תְ .
Wית:
ֲצמ)ת ִָ :ִ %
ֵלנָה ע ָ
ְְ Fמ ָחה8ָ .ג ְ
יענִי ָ )FFו ִ
0ל ִ;Wיִ /ְ 8ַ :מ ֵ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
ְWכל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחWה :לֵב ָטה)ר ְ;רָא ִלי ֱאל ִֹהי
ֲטHי .ו ָ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמWח ָ
ו ַ
ר6ח ָק ְד ְ0 ָ /ל ִ7ַ 8ח
יכנִ י ִמ ְָ Bפנֶי ָ .וְ ַ
ְר6ח נָכ) ַח ִֵ ;ְ /%ק ְר ִ;Wי0 :ל ִַ /ְ 8ל ֵ
יבה ִת ְס ְמכֵWנִיֲ :א ַל ְ-דָה
נְד ָ
וְר6ח ִ
ַ
יבה ִBי ְ )FFי ְִֶ /ע ָ.
ִמ ֶ ִ>W-יָ :ה ִָ /
ילנִי ִמ ִָ %מי ֶאל ִֹהי ֱאל ֵֹהי
ָ6/בַ :6ה ִֵ P
ֶי י W
ְח ִָ +אי ֵאל ָ
ָכי ָ .ו ַ
פֹ ְִ /Wעי ְ%ר ֶ
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ:W
6ע ִתי ְַ 8ר>ֵ ְל)/נִי ִצ ְד ָק ֶת ֲָ :Wאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8חִ .
ְת ָ /W
ר6ח
זִב ֵחי ֱאל ִֹהי ַ
ֶבח ְו ֶא ֵ8נָה .ע)לָה לֹא ִת ְר ֶצWהְ :
ִ:י לֹWא ַת ְח #ֹEז ַ
יבה ִב ְר Wצ)נ ְָ ֶאת
יט ָ
ִ;ָ /רָה .לֵב נִ ְ;ָ /ר וְ נִ ְד ֶ:הֱ .אל ִֹהי לֹא ִת ְב ֶזWהֵ :ה ִ
נְ
ָלילH .ז
ע)לה וְ כ ִ
זִב ֵחי ֶצדֶק ָ
ָ /6לWיִH :ז ְַ 8חְ #ֹE
ִצְ 8ִ .)Cבנֶה ח)מ)ת י ְWר ָ
ַיWעֲלַ 6על ִמז ְַ;ֲ Wח ָ ָפ ִרWי:
ָבר
ָחִ /ל ִ;י | ָ %
ַַ Pח עַל Wִ>/Wַ ֹ/י ִל ְבנֵי קֹרַח ַמ ְ:ִ Fיל ִ/יר י ְִדידֹWת :ר ַ
ַל ְמנ ֵ
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ית ִמ ְ;נֵי
ֲשי ְל ֶמ ֶל ְ ְל)/נִי ֵעט | ס)פֵר ָמ ִהWיר :י ְָפי ִָפ ָ
ט)ב א ֵֹמר Hנִ י ַמWע ַ
ַכ ָ ֱאל ִֹהי ְלע)לָ :Wחֲג) Wר ַח ְר ְ; ָ
י עַל ֵW;ֵ :ר ְ
ת)ת ָ
ה6צק ֵח ְ; ְִ Fפ ֶ
ָ Hד ַ
וְע ְנוָה
אמWת ַ
ָר ָ | ְצלַח ְרכַב ַעWל ְַ %בר ֶ
ֶַ :Wוהֲד ְ
ֲדר ָ
ה)ד ָ ַוWה ָ
ֵ @ִ ;)ר ְ
ַעל ָיר ְ
י ְ/נ6נִ י ַע ִW-י ְַ 8ח ֶ8י ָ י ְִEל;ְ 6לֵב
)ר ָ נ) Wרָא)ת י ְִמי ֶנ ִָ :Wח ֶָ P
ֶצ ֶדק וְ Wת ְ
כ6ת ָ:W
ָעד ֵֶ /בט ִמיֹ/ר ֵֶ /בט ַמ ְל ֶ
ֲ ֱאל ִֹהWי ע) ָל ו ֶ
ְֶ :ִ :סא ָ
Wא)י ְֵבי ַה ֶW-ל ְ
ֶ/ע ַעל ְֵ | :מ ֲָ W/ח ָ ֱאל ִֹהי ֱאל ֶֹהWי ָ ֶֶ /מ ָ)FF
ַFְ 8נָא ר ַ
Hה ְב ָPֶ 8דֶק ו ִ
ַ
יכ ֵלי ִֵ /מ>ִי
ֲהל)ת ְק ִצ Wיע)ת ָ:ל ִ;גְ ד ֶֹתי ָ ִמֵ Wה ְ
ֶ :Wמֹר ַוWא ָ
ֲבר ָ
ֵמWח ֵ
א)פWיר:
ימWינְ ָ ְ; ֶכ ֶת ִ
י נ ְִָ Pבה ֵ/גַל ִל ִ
ר)ת ָ
ָכי ְ;י ְִֶ 7
;ְ :6נ)ת ְמל ִ
ִW -ְ Fח ָ
ֶ
Wיְ :וי ְִתHו ַה ֶ-ל ְ
Hב ְ
6בית ִ
ְְ /כ ִחי ַע ֵֵ ְ -
ְה ִ+י ְ Hזנ ְֵ ו ִ
6ר ִאWי ו ַ
ְִ /מ ִעי ַבת ְ
ְח6B
ְחה ַָ Eני ְִ י ַ
6בWת צֹר | ְ; ִמנ ָ
י ְָפי ְֵ ִ:י ה6א ֲאדֹ ַני ְִ ְו ִה ְW8ַ /חֲוִ י Wל)ַ :
ב:JW/6
ָהב ְל ָ
ימה ִמ ִ;ְ /ְ -Wצ)ת ז ָ
ֲ/ירֵי ָעָ: :Wל ְ:ב%ָ 6ה ַבת ֶמ ֶל ְ ְEנִ ָ
עִ
68ב ְWלנָה
מ6בא)ת ָל ְַ :W
יה ָ
ֵWע)ת ָ
ֶWיה ר ֶ
ֶ ְ;ת6ל)ת ֲ 0Wחר ָ
68בל ַל ֶ-ל ְ
ִל ְר ָקמ)ת ַ
יתמ)
ֶי ְֵ /ִ 8
יכל ֶמ ֶWל ְַ 8ַ :חת ֲאב ֶֹתי ָ י ְִWהיָ 6בנ ָ
ִ; ְָ Fמחת ו ִָגיל ְ8ב ֶֹאינָה ְ; ֵה ַ
ְה)ד6
ָ
ְל ִָ Fרי ְ; ָכל ָה HWרֶ0 :#ז ְִ:ירָה ְִ /מ ָ ְ;כָל %ר ָודֹר ַעל ֵַ :ע ִ-י י
ָעWד:
ְלע) ָל ו ֶ
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
ָקה ַלעֲנִ ִCי
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר ְי ֵמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
ְו ָירַדִ ,ל ְק ַ
י6כל ,וטוב שלא יפחות מפדיו תש ִעי וְ אחת ַ8עֲנִ )Cת.
ֲ/ר ַ
ְָ :כל א ֶ
ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו רבותינו שהבא להיטהר
מסייעי בעדו.
יס ְ%רֵ ַעל
0ר ָ; ִעי וְ ֶַ /בע ַמ ְט ְ;ע)ת ִו ַ
ִא ֶא ְפ ָ/ר י ִַ7ח ִמ ְסכַ 6ה ְִ Eדי) ְ
ַה ְ 9Oל ָח ְֵ :סדֶר זֶה:
5 10
5 6 5
5 6 5
ָ ֶ/ל 6/רָה ְ/נִ ָCה
0חר ְ :
י/ית ִ; ְפנֵי ַע ְצ ָמְ ,ו ַ
ְח ֵ;ר ַמ ְט ְ;ע)ת ֶ/ל 6/רָה ְִ /ל ִ
יַ
יה ֶאת
ֲל ֶ
י)סי ע ֵ
ְח ֵ;ר ַהָ:ל ִע 6/רָה ִרא)/נָה ,וְ ִ
ָ י ַ
0חר ְ :
ִ; ְפנֵי ַע ְצ ָמ ,וְ ַ
ֹאמר.
6פנָיו ְל ַצד ַמ ְערָב וְ י ַ
ָח ָ
ָעמ)ד י ֵ
ֹאחזֵ ְ;יָד) ,וְ י ַ
ְH/ר ְֵ %מי ַה ְִ Eדי) .וְ י ַ
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ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְב ֵרי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
ו ְַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
6פ ֶBגֶ ,/ו ְַע ָ8ה אֲנִי
א8י ְ; ִאס6ר ְק ֵד ָ/ה ִ
יתי ָע) זֶה ֶָ /ח ָט ִ
ַל ִ8י ו ְָע ִִ F
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִ י ֵמע ַ
ֲFי O
;)ִ /מ ַ-ע ַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
וְע ִו ִ
אתי ָ
ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
י ְ 6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
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ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ְויָדַ 6ע ְל ָפנ ָ
ָכ אֲנִי
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ֲמִCי:
ֹאמר ָEס6ק זֶה ַEע ַ
י ַ
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6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה.
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
א)ר ז ַ
ַהר לֹא ְל ַה ְפ ִסיק
)7דְ /ו ִיֵ I
ִ %Oרי ְל ִפי ְ/מ)ת ַה ֶ
ס6קי ֵאַ 6Bה ְ-ס ָ
ֹאמר ְִ E
י ַ
א)ת)Cת ו"ד ,א ,א"ו ,אֵ /ֶ ,ה ִמ6Bי
ס6קי ֵאַ 6Bה ְַ -ת ִח ִילי ְ; ִ
ב ֶא ְמ ַצעְ ;ִ .פ ִ
>)רא י ְַכְ ֵ6ל ָה ִאיר א)ר ַל ְִ 9כינָה ַה>ִ ְקרֵאת " ֵלHה".
ְה> ְִכ ָ;ד וְ ַה ָ
ַה ֵַ 9ה ָ7ד) /ו ַ

ו"ד
ילנִ 6מ ַה@)יִ ְלה)ד)ת
וְק ְ; ֵצנ 6וְ ַה ִֵ P
יענֱ 6אל ֵֹהי י ְִֵ /ענַ 6
ה)ֵ /
ו ְִא ְמרִ 6
י
ֲָ F
ְ;ַ /ח ַמע ֶ
ד)ר ְלד)ר י ַ
ְל ֵָ /ק ְד ְֶ ָ /ל ִה ְַ ;ֵ 8ַ /ח ִ; ְת ִה ֶָ Bת ָ:
ב6ר)תי ָ י ִַ@יד:6
ֶ
ְ@6
א
ַער ִמ ְִ Bפנֵי ְיהֹוָה ִ:י ָבא ִל ְ)E/ט ֶאת ָהHרֶ:#
ֲצי ַהַ C
Hז ְי ָרנְנ 6ע ֵ
א"ו
/0רֵי ָה ָע ְֶ /יהֹוָה ֱאל ָֹהיוַ :ואֲנִ י ְ; ַח ְס ְָ %
ֵ /0רי ָה ָע ֶָ :ָ /כה ל) ְ
ְ
ָמל ָע ַלי:
ֲ/ירָה ַליהֹוָה ִ:י @ ַ
י6/ע ֶת ָ א ִ
ָ; ַט ְח ִ8י ָיגֵל ִל ִ;י ִ; ָ
א
ֲמ ְת ָ ִָ 8מיד י ְִצר6נִ י:
ֲמי ָ ִמ ִֶ>-י ַח ְס ְַ ָ %וא ִ
80ה ְיהֹוָה לֹא ְִ 8כ ָלא ַרח ֶ
ָ
א)ת)Cת ו"ד ,א ,א"ו ,אֵ /ֶ ,ה ִמ6Bי ַה ֵ9
ילי ְ; ִ
6קי ֵאַ 6Bה ְַ -ת ִח ִ
ִ; ְפס ִ
ָחל".
>)ראְ ,י ַכְ ֵ6ל ָה ִאיר א)ר ַל ְִ 9כינָה ַה> ְִקרֵאת "ר ֵ
ַה ָ7ד)ַ /ה>ִ ְכ ָ;ד וְ ַה ָ

ו"ד
יענִ י
ה)ד ֵ
ָכי ָ ְיהֹוָה ִ
ע)ל%ְ :ר ֶ
Hמ ְר ִ8י ְ; ְַ /לוִי ַ;ל ֶאמ)ט ְל ָ
ַואֲנִ י ַ
ח)תי ָ ַל ְמ ֵ%נִי:
א)ר ֶ
ְ
א
יע:
ה)פ ַ
נְקמ)ת ְיהֹוָה ֵאל נְ ָקמ)ת ִ
ֵאל ָ
א"ו
ֵא ֶלי ָ ְיהֹוָה ֶא ְקרָא וְ ֶאל ֲאדֹנַי ֶא ְת ַח>ַ :וְה6א רַח 6י ְַכ ֵEר ָע) וְ לֹא
ֲמת):
ִַ /חית ְו ִה ְר ָ;ה ְל ַה ִ9יב ְ )E0ולֹא י ִָעיר ָ:ל ח ָ
יְ
א
ַע ְלצ 6א)י ְַבי ִלי:
ב)/ה 0ל י ַ
ֱאל ַֹהי ְ; ָ ָב ַט ְח ִ8י 0ל ֵא ָ
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ָא/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה ה6א "יאהלוההי",
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר ֵ
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי

י ֶא ְ/מ)ר
ית ִניֶ :את Oח ֶָ 7
ָד ְע ִ8י ְיהֹוָה ִ:י ֶצ ֶדק ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ֶואֱמ6נָה ִעי ִנ ָ
יַ
י וְ ֶא ֳצ ֶר>ָה ֵע ֶקב:
ֶ Oח ֶָ 7
ה)רֵנִי ְיהֹוָה ֶ%ר ְ
0ל ֲַ 8ע ְז ֵבנִי ַעד ְמא)ד:
6/ע ְת ָ
ֶ ְיהֹוָה ְָ 8
ֲסד ָ
ְלע) ָל ְיהֹוָה ְָ %ב ְר ָ נִ ָPב ַ; ָָ /מיִ :וִ יב)א6נִי ח ָ
ֲבר ֵעינַי
ְא ְְ /מ ֶר>ָה ְב ָכל לֵבַ :הע ֵ
ָת ָ ו ֶ
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְPרָה ת)ר ֶ
ָת ָ :ה ִ
ְִ :א ְמר ֶ
י ְל ַמ ַע לֹא ֵאב):/
ָכ ָ ַחִֵ Cני :י ְִהי ִל ִ;י ָת ִמי ְ; Oח ֶָ 7
ֵמ ְרא)ת ָ/וְ א ִ; ְדר ֶ
ֶ:
אתי רַגְ ָלי ְל ַמ ַע ֶא ְ/מ)ר ְָ %בר ָ
ִמָ:ל א)רַח רָע ִָ :ל ִ
ָא/י ֵתב)ת ֶֶ Bָ /ה אל" למ"ד8ֵ /ְ ,י ְָ Eע ִמי
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר ֵ
ֹאמר ְִ E
י ַ

אל
ָת ָ ):נַנְ ֶָ 8ארֶ#
ָכי ִל ְ/מ)ר Oח ֶ7י ְָ :לד)ר וָד)ר אֱמ6נ ֶ
ֲלי ִיֹ:נְ 6דר ָ
0ח ַ
י:
ֵַ -דנִי ֶאת Oח ֶָ 7
ֶי ָה ֵאר ְ; ַע ְב ְֶ ָ %ול ְ
ַ8עֲמ)דEָ :נ ָ
וַ
למד
י ִ:י
)ת ָ
ָ8ִ /יֵ :מאֹי ְַבי ְַ 8ח ְֵ :מנִ י ִמ ְצ ֶ
י ָדר ְ
67ד ָ
יע ִני ִ:י ִפ ֶ
ה)ֵ /
ְל ָ ֲאנִי ִ
יתי:
ֶ אֱמ6נָה ָ; ַח ְר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִִ ִ6/
ְלע) ָל ִהיא ִלי%ֶ :ר ְ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֶ ֲענֵנִי
ַוWאֲנִי ְת ִפ ָWִ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:W
ֶ;Wא ֶ
ֹאמר.
ָ י ַ
0חר ְ :
6%רי .וְ ַ
>ִד ֶֶ Eסת ַ; ִ= ִ
ֹאמר ִ/יר ַה ִִ 9ירי וְ ַה ְִ 8פ ָBה ֲֶ 0/חרָיו ַה ְ
י ַ

/0רֵי נֹ ְWצרֵי ֵעWד ָֹתיו,
ֶַ ,ההֹ ְWל ִכי ְ;ת)רַת ְיהֹ ָוWה :ב ְ
Wימי ָדר ְ
/0רֵי ְת ִמ ֵ
ְ
80ה
ָכיו ָהלָWכ :6ד ָ
ְ; ָכל לֵב י ְִד ְר 6/Wה :6ג  0לֹWא ָפעֲלַ 6עוְ ָלה ִ; ְדר ָ
Wי :ו Hז
ָכי ִל ְ/מֹר Oח ֶָ 7
יתה ִפ 7Oדֶי ָ ִל ְ/מר ְמאֹWד :ה ֲ 0Wחלַי ִיֹ:נְ 6דר ָ
ִצָ ִ6
ֵבב ְ; ָל ְמ ִדי
י/ר ל ָ
)ד ָ ְ; ֶ
)תWי ָ :ז Wא ְ
יטי ֶאל ָ:ל ִמ ְצ ֶ
לֹWא ֵאב)ַ ;ְ /ה ִ; ִ
י ֶא ְ/מר 0Wל ַַ 8עז ְֵבנִ י ַעד ְמאֹWד :ט ַ; ֶ-ה
ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wח ֶאת Oח ֶָ 7
י 0ל ֵַ@/ְ 8נִי
ַָ 8ִ /
Hרח) ִל ְ/מר ְִ :ד ָברֶ :ָ Wי ְ; ָכל ִל ִ;י ְדר ְ
ַער ֶאת ְ
ְי ַז ֶ:ה > ַ
ר6
ָ :Wיב ָ; ְ
ֱטא ל ְ
ָת ָ ְל ַמ ַע לֹא ֶאWח ָ
Wי :יא ְ; ִל ִ;י ָצ ַפנְ ִ8י ִא ְמר ֶ
)ת ָ
ִמ ְִ -צ ֶ
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ֵַ -דנִי Oח ֶW7י ָ :יג ִ; ְָ Fפ ַתי ִס ְַ Eר ִ8י :ל ִמ ְֵ Eְ /טי ִפWי ָ :יד
80ה ְיהֹ ָוה ל ְ
ָ
יטה
ָ ;0
יחה וְ ִ
Hש ָ
י ִ
67ד ָ
י ַ8ִ Fְ Mי ְַ :על ָ:ל Wה) :טו ְ; ִפ ֶ
)ת ָ
ֶ ֵע ְWד ֶ
ְ; ֶדר ְ
ֶ :Wיז @ְ מל ַעל
ֲ/ע לֹא ֶא ְ:ַ /ח ְָ %בר ָ
י ֶא ְ8ַ /Wע ָ
Wי :טז ְ; Oחֶֹ 7ת ָ
אֹ ְWרח ֶֹת ָ
ָת ָ:W
יטה נ ְִפ ָלא)ת ִמ )8Wר ֶ
ָ ;0
ֶ :Wיח @ַל ֵעינַי ְו ִ
ַע ְב ְֶ ָ %א ְWחיֶה וְ ֶא ְְ /מרָה ְד ָבר ָ
ֲבה
ָWר ָסה נ ְַפ ִ/י ְל ַתWא ָ
Wי :כ @ ְ
)ת ָ
יט @ֵר HWנ ִֹכי ָבHרֶ0 #ל ְַ 8ס ֵ8ר ִמ ִֶ>-י ִמ ְצ ֶ
Wי:
)ת ָ
ֲר6רי ַהֹ9גִ י ִמ ְִ -צ ֶ
ָע ְר ָ 8ז ִֵדי א ִ
י ְבכָל ֵעWת :כא @ ַ
ֶאWל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ָצ ְWר ִ8י :כג @ַ ָי ְ/Wבִ Fָ 6רי ִ;י
י נ ָ
כב @ַל ֵמ ָWע ַלי ֶח ְר ָEה וָב6ז ִ:י ֵעWד ֶֹת ָ
ֲצ ִתWי :כה
ֲָ /עי 0נְ ֵ/י ע ָ
יח ְ; Oח ֶW7י ָ :כד @ֵַ Wעד ֶֹתי ָ ַW/ע O
ָש ַ
נ ְִד ָ;רַ 6ע ְב ְ ָ %י ִ
ָכי ִס ְַ Eר ִ8י ַו ֲַ 8Wע ֵננִי ַל ְֵ -דנִי
ֶ :Wכו ְ%ר ַ
ָWְ %ב ָקה ֶל ָWע ָפר נ ְַפ ִ/י ַחֵCנִי ְִ :ד ָבר ָ
ָWל ָפה
Wי :כח ְ %
א)ת ָ
נִפ ְל ֶ
יחה ְ; ְ
ְHש ָ
ֲבי ֵננִי ו ִ
י ה ִ
67ד ָ
ֶ ִֶ E
Wי :כז ֶW%ר ְ
Oח ֶָ 7
ָת ָ ָח ֵ>Wנִ י:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ִֶ>-י וְWת)ר ְ
ֶ :Wכט ֶW%ר ְ
ְמנִי ְִ :ד ָבר ָ
נ ְַפ ִ/י ִמ68גָה ַקֵ C
י ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ָב ְק ִ8י ְב ֵע ְWד ֶ
ִWיתי :לא ַ %
ֶ אֱמ6נָה ָב ָח ְר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִִ 6/
ל Wֶ%ר ְ
י Hר:ִ #6י ַת ְר ִחיב ִל ִ;Wי :לג ה) ֵרנִי ְיהֹ ָוה
)ת ָ
ֶ ִמ ְצ ֶ
יW/נִ י :לב ֶW%ר ְ
0ל ְִ 8ב ֵ
ְא ְְ /מ ֶר>ָה ְב ָכל
ָת ָ ו ֶ
ֲבי ֵננִי וְ ֶא ְPרָה Wת)ר ֶ
ְא ְֶ Pר>ָה ֵע ֶWקב :לד ה ִ
ֶ Oח ֶ7י ָ ו ֶ
ֶ%ר ְ
י ִ:י ב) ָח ָפ ְWצ ִ8י :לו ַהט ִל ִ;י ֶאל
)ת ָ
יכנִי ִ; ְנ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ֵלWב :לה ַה ְד ִר ֵ
ָכ ָ ַח ֵWCנִי :לח
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְWרא)ת ָ/וְא ִ; ְדר ֶ
י ְו0ל ֶאל ָ; ַWצע :לז ַהWע ֵ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
ֲ/ר ָיג ְֹר ִ8י
ֲבר ֶח ְר ִָ Eתי א ֶ
Hת :ָ Wלט ַהWע ֵ
ֲ/ר ְלי ְִר ֶ
ָת ָ א ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ ָ %א ְמר ֶ
י ְ; ִצ ְד ָק ְWת ָ ַחֵWCנִי :מא
Oד ָ
0ב ִ8י ְל ִפֶ 7
ט)בWי :מ ִה>ֵה ְָ 8
ִ:י ִמ ְֶ Eָ /טי ָ ִ
ָת ָ :Wמב וְ ֶאֱ Wענֶה חֹ ְWר ִפי ָד ָבר ִW:י
6/ע ְת ָ ְִ :א ְמר ֶ
ֶ ְיהֹ ָוה ְָ 8
ֲסד ָ
וִWיבֹ Oא ִני ח ָ
ֱמת ַעד ְמאֹד ִ:י ְל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֶ :Wמג וְ 0Wל ַPֵ 8ל ִמ ִEי ְד ַבר א ֶ
ָב ַט ְח ִ8י ִ; ְד ָבר ָ
וְא ְת ַה ְָ Bכה
ָעWד :מה ֶ
ע)ל ו ֶ
ָWת ָ ָת ִמיד ְל ָ
ִח ְWל ִ8י :מד וְ ֶא ְְ /מרָה ת)ר ְ
יָ
ָכי וְ לֹא
י ֶנגֶד ְמל ִ
ַ;רָה ְב ֵעWד ֶֹת ָ
ָ8ִ /Wי :מו ַוWאֲד ְ
י ָדר ְ
Oד ָ
ָב ְWר ָח ָבה ִ:י ִפֶ 7
Hה ְWב ִ8י :מח ְו ֶאשָֹWא ַכ ַEי ֶאWל
ֲ/ר ָ
)תי ָ א ֶ
ֲ/ע ְ; ִמ ְצ ֶ
ְא ְW8ַ /ע ַ
ֵא Wב) :/מז ו ֶ
ָבר ְל ַע ְב ֶַ ָ %על
Wי :מט ְזכֹר ָ %
יחה ְב Oח ֶָ 7
Hש ָ
Hה ְב ִ8י ְו ִ
ֲ/ר ָ
י א ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ָWת ָ ִח ָWְ Cתנִי :נא ז ִֵדי
ֶח ָWמ ִתי ְב ָע ְניִי ִ:י ִא ְמר ְ
ִWח ְל ָW8נִ י :נ זֹאת נ ָ
ֲ/ר י ַ
אֶ
Wע)ל |
י ֵמ ָ
ַר ִ8י ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
Wיתי :נב זָכ ְ
ָט ִ
ָת ָ לֹא נ ִ
ֱלי Oצ ִני ַעד ְמאֹד ִמ)8ר ְ
הִ
ָת :ָ Wנד ְז ִמר)ת
ַתנִי ֵמ ְWר ִָ /עי עֹWזְ ֵבי )8Wר ֶ
ֲחז ְ
ֶח :Wנג ז ְַל ָע ָפה א ָ
ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְתנ ָ
ַר ִ8י ַב ַBי ְָלה ְִ /מ ָ ְיהֹ ָוה ָו ֶWא ְְ /מרָה
ָהWיִ 6לי Oח ֶ7י ָ ְ; ֵבית ְמג6רָWי :נה זָכ ְ
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Hמ ְר ִ8י
ָצ ְWר ִ8י :נז ֶח ְל ִקי ְיהֹ ָוה ַ
י נ ָ
Oד ָ
ָת ָ :Wנו זֹאת ָהְ Wי ָתה ִBי ִ:י ִפֶ 7
)8Wר ֶ
ָת :ָ Wנט ִח ְַ 9ב ִ8י
ֶי ְבכָל לֵב ָח ֵ>נִי ְִ :א ְמר ֶ
יתי ָפנ ָ
ֶWי :נח ִח ִִ B
ִל ְ/מֹר ְָ %בר ָ
Wי :ס ַח ְ8ִ /י ְולֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִ8י ִל ְ/מֹר
יבה רַגְ לַי ֶאל ֵעWד ֶֹת ָ
ָ /HW
ְד ָר ָכי ָו ִ
ֲצ)ת
ָWח ִ8י :סב ח W
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
Wי :סא ֶח ְבלֵי ְר ִָ /עי ִע ְ6דOנִי )8ר ְ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲ/ר
ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wסג ָח ֵבר Hנִי ְלכָל א ֶ
ַלי ְָלה Hקְ 6לה)ד)ת ל ְ
י ַל ְֵ -דWנִ י:
6לWְ ֹ/מרֵי ִ67EדֶWי ָ :סד ַח ְס ְְ ָ %יהֹ ָוה ָמ ְWלHה ָהHרֶO #ח ֶָ 7
ְירֵאְ ָ 6
ֵַ -דנִי ִ:י
ָד ַעת ל ְ
ית ִעַ Wע ְב ְְ ָ %יהֹ ָוה ְִ :ד ָברֶ :ָ Wסו ט6ב ַט ַע ו ַ
סה ט)ב ָע ִש ָ
ָWת ָ ָָ /מ ְWר ִ8י:
ֱמWנְ ִ8י :סז ֶטרֶ ֶאֱ Wענֶה ֲאנִי ֹ/גֵג וְ ַע ָ8ה ִא ְמר ְ
)תי ָ ֶהWא ָ
ְב ִמ ְצ ֶ
Wי :סט ָט ְWפלָ 6ע ַלי ֶֶ /קר ז ִֵדי אֲנִי
ֵַ -דנִי Oח ֶָ 7
6מ ִטיב ל ְ
80ה ֵ
סח ט)ב ָ
ֲWְ /ע ִ8י:
ָWת ָ ִW/ע ָ
ֶWי :ע ָט ַפֵ :ַ /ח ֶלב ִל ָ; אֲנִ י )8ר ְ
ְ; ָכל ֵלב ֶאֹPר ִ67Eד ָ
י
Wי :עב Wט)ב ִלי Wת)רַת ִָ E
ֵיתי ְל ַמ ַע ֶא ְל ַמד Oח ֶָ 7
עא Wט)ב ִלי ִכWי Oע> ִ
ֲבי ֵננִי ְו ֶא ְל ְמדָה
י ָע6Fנִי ַוְ Wיכ)נְנ6נִי ה ִ
ָד ָ
ָWס :עג י ֶ
ָהב ָוכ ֶ
0Wל ֵפי ז ָ
ֵמ ְ
ַע ִ8י
ִח ְWל ִ8י :עה יָד ְ
ֵאי ָ י ְִרא6נִי ְוי ְִָ Fמח:ִ 6י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
Wי :עד ְיר ֶ
)ת ָ
ִמ ְצ ֶ
ֲמנִי
ִיתWנִ י :עו י ְִהי נָא ַח ְס ְְ ָ %ל ַנWח ֵ
י ֶוWאֱמ6נָה ִע> ָ
ְיהֹ ָוה ִ:י ֶצדֶק ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֲָ /עWי :עח
ָת ָ ַW/ע O
ֲמי ָ וְ ֶא ְWחיֶה ִ:י ת)ר ְ
ָWת ָ ְל ַע ְב ֶ :ָ W%עז ְיבֹא6נִי רַWח ֶ
ְִ :א ְמר ְ
ֵאי ָ
ֶWי :עט יָ6/בִ 6לי ְיר ֶ
יח ְ; ִפ67ד ָ
Hש ַ
יֵב 6/ז ִֵדי ִ:י ֶֶ /קר ִעְ6ת6נִי ֲא ִני ִ
ָWל ָתה
י ְל ַמ ַע לֹא ֵא Wב) :/פא ְ :
ְויֹ ְWד ֵעי ֵעWד ֶֹתWי ָ :פ י ְִהWי ִל ִ;י ָת ִמי ְ; Oח ֶָ 7
ָת ָ ֵלאמר ָמ ַתי
ִח ְWל ִ8י :פב ָ:לֵ 6עינַי ְל ִא ְמר ֶ
6/ע ְWת ָ נ ְַפ ִ/י ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ִל ְת ָ
ְמWי
ָWח ִ8י :פד ַ-ָ :ה י ֵ
י לֹא ָ/כ ְ
ִיתי ְ:נֹאד ְ; ִקיט)ר Oח ֶָ 7
ֲמִ Wני :פג ִW:י ָהי ִ
ְַ W8נח ֵ
ֲ/ר לֹא
ֲשה ְברֹ ְWד ַפי ִמ ְWEָ /ט :פה Wָ:רִ 6לי ז ִֵדי ִ/יח)ת א ֶ
ַע ְב ֶָ ָ %מ ַתי ַW8ע ֶ
י אֱמ6נָה ֶֶ /קר ְר ָדפ6נִ י ָעזְ רֵWנִ י :פז ְִ :מ ַעט ִ6B:נִי
)ת ָ
ָת :ָ Wפו ָ:ל ִמ ְצ ֶ
ְכ Wת)ר ֶ
Wי:
Wי :פח ְַ :ח ְס ְַ ָ %חֵCנִי וְ ֶא ְְ /מרָה ֵעד6ת ִָ E
Oד ָ
ָבHרֶַ #וWאֲנִי לֹWא ָעז ְַב ִ8י ִפֶ 7
ָת ָ ):נַנְ ָW8
ֱמ6נ ֶ
פט ְלע) ָל ְיהֹ ָוה ְָ %ב ְWר ָ נִ ָPב ַ; ָָ 9מWיִ :צ ְלדֹר ָודֹר א W
Wי :צב ל6לֵי
ֲב ֶד ָ
י ָע ְWמדַ 6ה:ִ )Cי ַהֹ:ל ע ָ
ֶארֶַ #ו ֲַ 8WעמֹWד :צא ְל ִWמ ְֶ Eָ /ט ָ
י ִ:י
67ד ָ
ע)ל לֹWא ֶא ְַ:/ח ִֶ E
Hב ְד ִ8י ְב ָענְ יִWי :צג ְל ָ
ֲָ /עי Hז ַ
ָWת ָ ַW/ע O
ת)ר ְ
ָ8ִ /Wי :צה ִלי ִק66
יענִ י ִ:י ִפֶ 67די ָ ָדר ְ
)ֵ /
יתִ Wני :צד ְל ָ Wאֲנִי Wה ִ
ָב ִח ִָ C
יתי ֵקְ #ר ָח ָבה
ָא ִ
י ֶא ְת;) ָנ :Wצו ְלWכָל ְִ 8כ ָלה ר ִ
ֵ ;0דנִ י ֵעWד ֶֹת ָ
ְר ִָ /עי ְל ְ
Wיח ִתWי :צח
ָת ָ ָ:ל ַהִ )Cהיא שִֹ ָ
Hה ְב ִ8י Wת)ר ֶ
ִמ ְצ ָו ְWת ָ ְמאֹWד :צז ָמWה ַ
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ַל ִ8י
ַַ -די ִה ְְ :F
)ת ָ ִ:י ְלע) ָל ִהיא ִלWי :צט ִמָ:ל ְמל ְ
ֵמאֹי ְַבי ְַ 8ח ְֵ :מנִי ִמ ְצ ֶ
ָצ ְWר ִ8י :קא ִמָ:ל
י נ ָ
67ד ָ
ְIק ִני ֶא ְת;)נָ ִ:י ִפ ֶ
יחה ִלWי :ק ִמ ֵ
י ִש ָ
)ת ָ
ִ:י ֵע ְWד ֶ
י לֹא ָס ְר ִ8י
ֶ :Wקב ִמ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
אתי ר ְַגלָי ְל ַמ ַע ֶא ְ/מר ְָ %בר ָ
אֹרַח רָע ִָ :ל ִ
ָת ָ ִמ ְַ %בְ /ל ִפWי :קד
ֵתWנִ י :קג ַמה > ְִמ ְלצְ 6ל ִח ִ:י ִא ְמר ֶ
80ה Wה)ר ָ
ִW:י ָ
ֶ
ֵאתי ָ:ל אֹרַח ָWֶ /קר :קה נֵר ְלרַגְ ִלי ְד ָבר ָ
י ֶא ְת;)נָ ַעל Fָ ֵ:נ ִ
67ד ָ
ִמ ִֶ E
ֵמה ִל ְ/מֹר ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק ָ :Wקז
ֲקָ C
Wיב ִתWי :קו נִ ְְ ;ַ /ע ִ8י ָוWא ַ
וְא)ר ִלנְ ִת ָ
נִדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא ְיהֹ ָוה
ֶ :Wקח ְ
ֵיתי ַעד ְמאֹד ְיהֹ ָוה ַחֵCנִי ִכ ְד ָבר ָ
ַנֲ Wענ ִ
ָWח ִ8י :קי
ָת ָ לֹא ָ/כ ְ
ַ-דֵWנִ י :קט נ ְַפ ִ/י ְב ַכ ִEי ָת ִמיד וְת)ר ְ
י ל ְ
ִ W6מ ְֶ Eָ /ט ָ
)תי ָ
ָח ְל ִ8י ֵע ְWד ֶ
Wיתי :קיא נ ַ
י לֹא ָת ִע ִ
67ד ָ
6מ ִֶ E
ָנ ְWתנְ 6ר ִָ /עי ַEח ִלי ִ
ע)ל
יתי ִל ִ;י ַלWעֲ)Fת Oח ֶ7י ָ ְל ָ
ָט ִ
ְלע) ָל ִW:י ְִ )FFל ִ;י ֵה ָ-Wה :קיב נ ִ
8Hה
6מWגִ >ִי ָ
Hה ְWב ִ8י :קיד ִס ְת ִרי ָ
ָת ָ ָ
ֵאתי וְWת)ר ְ
ֲפי ָFנ ִ
ֵע ֶWקב :קיג ֵסWע ִ
ֵעי וְ ֶא ְPרָה ִמ ְצות ֱאל ָֹהWי :קטז
ִח ְWל ִ8י :קטו Wס6רִ 6מ ִֶ>-י ְמר ִ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ָָ /עה
י/נִי ִמ ְִ Fב ִרWי :קיז ְס ָע ֵדנִ י וְ ִאֵ 6
ָWת ָ וְ ֶא ְWחיֶה וְ0ל ְִ 8ב ֵ
ָס ְמ ֵכנִ י ְכ ִא ְמר ְ
י ִ:י ֶ/קֶר
ית ָ:ל )/גִ י ֵמ WOח ֶָ 7
ְו ֶא ְָ /עה ְב Oח ֶ7י ָ ָת ִמWיד :קיח ָס ִל ָ
Hה ְב ִ8י ֵעWד ֶֹתWי ָ :קכ
ָכ ַ
ית :Wקיט ִסגִ י ִה ְ 8ָ ;ַ /כָל ִר ְֵ /עי Hרֶ #ל ֵ
ְַ 8ר ִמ ָ
ָצדֶק ַ;ל
יתי ִמ ְEָ /ט ו ֶ
ֵWאתי :קכא ָע ִִ F
י ָיר ִ
ָט ָ
ָס ַמר ִמ ְַ Eח ְְ ָ %ב ִָ Fרי ִ W6מ ִֶ E/ְ -
ַע ְO /קנִי ז ִֵדWי :קכג ֵעינַי
>ִיחנִי ְלעֹ ְָ /WקWי :קכב ֲערֹב ַע ְב ְְ ָ %לט)ב 0Wל י ַ
ֵַ 8
י
ֲשה ִע ַע ְב ְְ ָ %כ ַח ְס ְֶ ָ %ו Oח ֶָ 7
6ל ִא ְמרַת ִצ ְד ֶק ָ :Wקכד ע ֵ
6ע ֶת ָ ְ
יָ /
ָ:לִ 6ל W
Wי :קכו ֵעת ַלWעֲ)Fת
ֲבי ֵננִי וְ ֵא ְWד ָעה ֵעWד ֶֹת ָ
ַל ְֵ -דWנִ י :קכה ַע ְב ְH ָ %נִי ה ִ
6מ ָWEז :קכח
ָהב ִ
י ִמָ I
)ת ָ
Hה ְב ִ8י ִמ ְצ ֶ
ָת ָ :Wקכז ַעל ֵַ :
ַלWיהֹ ָוה ֵה ֵפר)8W 6ר ֶ
Wאתי :קכט ְָ Eלא)ת
ְִ 9ר ִ8י ָ:ל ארַח ֶֶ /קר ֵָ Fנ ִ
ַעל ֵָ: :ל ִֵ 67Eדי כֹל י ָ
ָת נ ְַפ ִW/י :קל ֵַ Eתח ְָ %ברֶי ָ י ִָאיר ֵמ ִבי ְָ EתיִWי:
י ַעל ֵ :נְ ָצר ַ
)ת ָ
ֵע ְWד ֶ
ְח>ֵנִי
י י ְ HָWב ִ8י :קלב ְֵ EנWה ֵא ַלי ו ָ
)ת ָ
Hפה ִ:י ְל ִמ ְצ ֶ
קלא ִWEי ָפ ַע ְר ִ8י ָו ֶWא ְָ /
ָת ָ וְ0Wל ֶַ /ְ 8לט ִ;י כָל
ֲבי ְֶ /מ :ָ Wקלג ְָ Eע ַמי ָה ֵכ ְ; ִא ְמר ֶ
ְִ :מ ְEָ /ט ְלאֹWה ֵ
ֶי ָה ֵאר
Wי :קלה ָEנ ָ
67ד ָ
וְא ְְ /מרָה ִֶ E
ע/ק ָ Hד ֶ
HWוֶ :קלד ְֵ Eדנִ י ֵמ ֶ
Wי :קלו ְַ Eלגֵי ַמיִ ָי ְWרדֵ 6עינָי ַעל לֹWא ְָ /מר6
ְ; ַע ְב ֶ ָ %וְ ַל ְֵ -דנִי ֶאת Oח ֶָ 7
ית ֶצדֶק
Wי :קלח ִצָ ִ6
ָ/ר ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
80ה ְיהֹ ָוה וְ י ָ
ָת ָ :Wקלז ַצ ִ%יק ָ
Wת)ר ֶ
ֶי ָצרָWי:
Hתי ִW:י ְָ /כחְ 6ד ָבר ָ
י ֶוWאֱמ6נָה ְמאֹWד :קלט ִצ ְַ -ת ְתנִי ִקנְ ִ
ֵעWד ֶֹת ָ
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נִבזֶה
ֲה ָב :JWקמא ָצ ִעיר HWנ ִֹכי וְ ְ
וְWע ְב ְ ָ %א ֵ
ָWת ָ ְמאֹד ַ
ר6פה ִא ְמר ְ
קמ ְצ ָ
ֱמWת :קמג
ָת ָ א ֶ
י לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י :קמב ִצ ְד ָק ְWת ָ ֶצדֶק ְלע) ָל וְ Wת)ר ְ
Oד ָ
ִֶ 7E
ע)ל
י ְל ָ
)ת ָ
ֲָ /עWי :קמד ֶצ ֶדק ֵע ְWד ֶ
)תי ָ ַW/ע O
6מצ)ק ְמ ָצא6נִ י ִמ ְצ ֶ
ַצר ָ
ָאתי ְבכָל ֵלב ֲענֵנִ י ְיהֹ ָוה Oח ֶ7י ָ ֶאֹWPרָה :קמו
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְWחֶיWה :קמה ָקר ִ
הִ
ֵעה
ֲָ 6/
ֶָ /וWא ַ
Wי :קמז ִק ְַ %מ ִ8י ַב> ֶ
יענִי ְו ֶא ְְ /מרָה ֵעWד ֶֹת ָ
)ֵ /
י Wה ִ
ָאת ָ
ְקר ִ
ָת ָ :Wקמט
יח ְ; ִא ְמר ֶ
O /0מר)ת ָל ִש ַ
ִח ְWל ִ8י :קמח ִק ְ%מֵ 6עינַי ְ
ִל ְד ָב ְWר ָ י ָ
ֶ ְיהֹ ָוה ְWִ :מ ְֶ Eָ /ט ָ ַחֵWCנִ י :קנ ָק ְWרב 6רֹ ְWד ֵפי זִ ָ-ה
ק)לי ְִ /מ ָעה ְכ ַח ְסָ %
ִ
ֱמWת :קנב ֶק ֶד
י א ֶ
)ת ָ
וְWכל ִמ ְצ ֶ
80ה ְיהֹ ָוה ָ
ָחWק :6קנא ָקר)ב ָ
ָWת ָ ר ָ
ִמ)8ר ְ
ָת ָ
ְח ְֵ Bצנִי ִ:י ת)ר ְ
ע)ל י ְַס ְד ָ :W8קנג ְר ֵאWה ָענְ יִי ו ַ
י ִ:י ְל ָ
ָד ְע ִ8י ֵמ ֵעWד ֶֹת ָ
יַ
ָWת ָ ַחֵWCנִי :קנה רָח)ק
יבי 6גְ ֵ Hלנִי ְל ִא ְמר ְ
יבה ִר ִ
לֹא ָָ /כְ Wח ִ8י :קנד ִר ָ
ַ;י | ְיהֹ ָוה
ֲמי ָ ר ִ
ְ6/עה ִW:י Oח ֶ7י ָ לֹא ָדרָ :6/Wקנו רַWח ֶ
ֵמ ְWר ִָ /עי י ָ
Wיתי :קנח
ָט ִ
י לֹא נ ִ
)ת ָ
ַ;י רֹ ְWד ַפי וְ ָצרָי ֵמ ֵע ְWד ֶ
ְWִ :מ ְֶ Eָ /טי ָ ַחֵWCנִ י :קנז ר ִ
ָWת ָ לֹא ָָ /מWר :6קנט ְר ֵאה ִW:י
ֲ/ר ִא ְמר ְ
ק)ט ָטה א ֶ
יתי בֹ ְWג ִדי ָו ֶWא ְת ָ
ָא ִ
רִ
ע)ל ָ:ל
6ל ָ
ֱמת ְ
Hה ְב ִ8י ְיהֹ ָוה ְWַ :ח ְס ְַ ָ %חֵWCנִי :קס רֹאָ %ְ /ב ְWר ָ א ֶ
י ָ
ִפֶ 67ד ָ
6מ ְָ %ב ְWר ָ ַָ Eחד ִל ִ;Wי :קסב ָשF
ִמ ְEַ /ט ִצ ְד ֶק ָ :Wקסא ִָ Fרי ְרדָפִ 6ני ִח>ָ ִ
ֲת ֵע ָבה
ֵאתי ָוWא ַ
מ)צא ָ/לָל רָWב :קסג ֶֶ /קר ָFנ ִ
ָת ָ ְֵ :
HWנ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ
ַל ִ8י ָ ַעל ִמ ְֵ Eְ /טי ִצ ְד ֶק :ָ Wקסה
Hה ְWב ִ8י :קסד ֶַ /בע ַ;ִ )Cהְ B
ָWת ָ ָ
)8ר ְ
י6/ע ְWת ָ
ָת ָ וְ ֵאWי לָמ) ִמ ְכ )/Wל :קסו ְִ ;ַ Fר ִ8י ִל ָ
ֲבי Wת)ר ֶ
ָ/ל) רָב ְלאֹWה ֵ
ֲב ְמאֹWד:
י ָואֹWה ֵ
Wיתי :קסז ָWְ /מרָה נ ְַפ ִ/י ֵעWד ֶֹת ָ
י ָעשִֹ ִ
)ת ָ
ְיהֹ ָוה ִ W6מ ְצ ֶ
ָתי
ֶ :Wקסט ְִ 8קרַב ִר> ִ
י ִ:י כָל ְָ %ר ַכי נ ְֶגָ %
י ו ְֵעWד ֶֹת ָ
67ד ָ
קסח ַָ /מ ְר ִ8י ִפ ֶ
ָWת ָ
ֶי ְִ :א ְמר ְ
ֲבי ֵנWנִי :קע ָ8ב)א ְת ִח> ִָתי ְל ָפנ ָ
ֶי ְיהֹ ָוה ְִ :ד ָב ְWר ָ ה ִ
ְל ָפנ ָ
ַה ִPילֵWנִ י :קעא ְַ ;ַ 8ענָה ְָ Fפ ַתי ְִ 8ה ָBה ִ:י ְת ַל ְֵ -דנִי Oח ֶW7י ָ :קעב ַַ 8ע
י
67ד ָ
י ֶWPדֶק :קעג ְִ 8הWי י ְָד ָ ְל ָע ְז ֵרנִי ִ:י ִפ ֶ
)ת ָ
ָת ָ ִ:י ָכל ִמ ְצ ֶ
ְל)/נִי ִא ְמר ֶ
ֲָ /עWי :קעה ְWִ 8חי
ָת ָ ַW/ע O
י6/ע ְWת ָ ְיהֹ ָוה וְ ת)ר ְ
0ב ִ8י ִלָ W
ָב ָח ְWר ִ8י :קעד ְָ 8
יתי ְֶ :שה א ֵֹבד ַ; ֵַ /7ע ְב ֶָ %
נ ְַפ ִ/י ְ W6ת ַה ְל ֶל ִָ W6 Xמ ְֶ Eָ /ט ָ י ְַע ְז Oרִ Wני :קעו ִָ 8ע ִ
)תי ָ לֹא ָָ /כ ְWח ִ8י:
ִ:י ִמ ְצ ֶ
ָתה ִBי ָקרָא ִתי ַוֲ Cַ Wע ֵנWנִ י :ב יְWהֹ ָוה
קכ א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֶאל ְיהֹ ָוה ַ; ָPר ָ
ָ
6מה ִֹ Cסי ל ְ
ְִ 8ל ָ ַ
ַה ִPי ָלה נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Fפת ֶֶ /קר ִמ ְָ )/Bר ִמ ָWCה :ג ַמה ֵ C
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ָלְ )/ר ִמ ָWCה :ד ִח ֵPי גִ ;)ר ְ/נִ 6ני ִע ַ@ֲ Wח ֵלי ְר ָת ִמWי :ה Wא)יָה ִלי ִ:י
ַ;ת ָWְ /כנָה ָ JBנ ְַפ ִ/י ִע )Fנֵא
ג ְַר ִ8י ֶמ ֶַ /ָ ְ /כ ְנ ִ8י ִעֳ H Wה ֵלי ֵק ָדWר :ו ר ַ
ָW /ל) :ז 0נִי ָ/ל) וְ ִכי ֲא ַד ֵ;ר ֵה ָ-ה ַל ְִ -ל ָח ָמWה:
זְרWי :ב
קכא א ִ/יר ַל ַ-Wעֲל)ת ֶא ָMא ֵעינַי ֶאל ֶה ָWה ִרי ֵמ0יִ ָיבֹא ֶע ִ
ִ 8לַ)-ט רַגְ ֶל ָ 0ל יָנ6
ֶעזְ ִרי ֵמ ִע ְיהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ :#ג 0ל י ֵ
ָאWל :ה ְיהֹ ָוה Wְ ֹ/מ ֶר ָ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ /
ֶ :Wד ִה>ֵה לֹWא יָנ 6וְ לֹא י ָ
Wְ ֹ/מר ָ
ֵח ַ;ְ WָBי ָלה :ז
ֶ:ה וְ ָיר ַ
י)מ ַה ֶֶ 9מ /לֹWא ַיָ :
ְיהֹ ָוה ִצ ְַ ָ Bעל יַד י ְִמי ֶנ :ָ Wו ָ
6ב)א ָ
Wאת ָ ֶ
יְWהֹ ָוה י ְִָ /מ ְר ָ ִמָ:ל רָע י ְִ/מר ֶאת נ ְַפ ֶ :Wָ /ח יְWהֹ ָוה י ְִָ /מר ֵצ ְ
ע)ל:W
וְעד ָ
ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ֵל ְ :Wב
קכב א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ַָ Fמ ְח ִ8י ְ;אֹ ְWמ ִרי ִלי ֵ;ית ְיהֹ ָו ָה נ ֵ
ַ /6לי ַה ְ;נ6יָה ְִ :עיר
ָ /6לִWי :ג י ְWר ָ
עֹ ְWמד)ת ָהי 6רַגְ ֵלינָ /ְ ;ִ 6ע ַרי ְִ י ְWר ָ
ָאל
ֶWO /ח ְ;רָה ָ JBי ְַח ָW%ו :ד ֶָ 9ָ /עלָ /ְ 6ב ִטי ְִ /ב ֵטי יֵָ Jעד6ת ְלי ְִFר ֵ
ְלהֹד)ת ְל ְֵ /יהֹ ָוה :ה ִ:י ָ-ָ /ה | ָי ְ/Wבִ 6כ ְסא)ת ְל ִמ ְEָ /ט ְִ :סא)ת ְל ֵבית
ֵ
ֲבWי ְִ :ז י ְִהWי ָ/ל) ְ; ֵחיל ְ
ָ /6לי י ְִ/לָי 6אֹWה ָ
ָ%וִ Wד :ו ַW/אֲל/ְ 6ל) י ְWר ָ
ֲד ְ;רָה >ָא ָ/ל) ָ; ְ :Wט
ֵעי א ַ
0חי ְור ָ
נ)תWי ְִ :ח ְל ַמעַ ַ
0ר ְמ ָ
ְַ /לוָה ְ; ְ
ָ:W
ֲב ְק ָ/ה ט)ב ל ְ
ְל ַמ ַע ֵ;ית ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינ 6א ַ
אתי ֶאת ֵעינַי ַהִ /Wְ ֹCבי ַ; ָָ 9מWיִ :ב ִה>ֵה
ָש ִ
י נ ָ
קכג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ֵא ֶל ָ
ֵיה :ג ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד ְ@ ִב ְר ָ:ֵ J8
ֲד)נ ֶ
ֲב ִדי ֶאל יַד א W
ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח ֵ>Wנ :6ד ָח>ֵנְ 6יהֹ ָוה ָח>ֵנ:ִ 6י רַב ַָ Fב ְענ6
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹ ָוה ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
ַ;ת שָֹ ְWב ָעה ָ JBנ ְַפ ֵ/נַ 6ה ַַ Bעג ַה ֲַ W9א ַנ>ִי ַה;6ז ִל ְג ֵאי י)נִWי:
Wב6ז :ה ר ַ
ָאWל:
Wאמר נָא י ְִFר ֵ
קכד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִ ד לֵ 6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ 6יֹ ַ
Hד :Wג ֲאזַי ַחִCי ְ; ָלע6נ6
ל6לי ְיהֹ ָוה ֶָ /היָה ָלנ;ְ 6קָ 6ע ֵלינָ 6
ב ֵ
ַחלָה ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵW/נ :6ה ֲאזַי
W;ָ E0נ :6ד ֲאזַי ַה ַ-יִ ְָ /טפ6נ 6נ ְ
ַ;Wחֲר)ת ָ
ְתנָנֶ 6טרֶ
רְ 6יהֹ ָוה ֶֹB/א נ ָ
ָע ַבר ַעל נ ְַפ ֵ/נַ 6ה ַ-יִ ַה ֵWIיד)נִ Wי :ו ָ; ְ
ַחנ6
ִ;ָ /ר ַוֲ Wאנ ְ
)Wק ִ/י ַה ַEח נ ְ
ֵיה :Wז נ ְַפ ֵ/נִ :ְ 6צ)Eר ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַEח י ְ
ְל ִֶ >/
ָWטנ :6ח ֶעזְ רֵנְ /ֵ ;ְ 6יהֹ ָוה ע ֵֹשה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
נ ְִמל ְ
ע)ל
קכה א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ַה;ֹ ְWט ִחי ַ;Wיהֹ ָוה ְWַ :הר ִצ )CלֹWא יִ)-ט ְל ָ
וְעד
ְWרַ /6לי ָה ִרי ָס ִביב ָלַ JוWיהֹ ָוה ָס ִביב ְל ַעֵ )-מ ַWע ָ8ה ַ
ֵW/ב :ב י ָ
יֵ
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יקי ְל ַמ ַע לֹWא
ֶ/ע ַעל @)רַל ַה ִַ %ִ PW
ָנ6ח ֵֶ /בט ָהר ַ
ע)לָ :Wג ִ:י לֹא י ַ
Wיִ /רי
וְל ָ
)+בי ִ
יבה ְיהֹ ָוה ַל ִ
יט ָ
יה :Wד ֵה ִ
יקי ְ; ַעו ְָל ָתה ְי ֵד ֶ
י ְְִ /לחַ 6ה ִַ %ִ P
יכ ְיהֹ ָוה ֶאת ֲ ֹWEע ֵלי ָהHוֶ ָ/ל)
)ל ֵ
)Bת יִ W
ְה ַ+ִ -י ַע ַק ְל ַק ָ
;)ת :Wה ו ַ
ְ; ִל ָ
ָאWל:
ַעל י ְִFר ֵ
יבת ִצָ )Cהיִינ:ְ 6חֹ ְWל ִמWי :ב
קכו א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ;6/ב ְיהֹ ָוה ֶאת ִַ /
Wאמר 6בַ@)יִ ִהגְ ִ%יל ְיהֹ ָוה
6ל)/נֵנִ 6ר>ָה Hז יֹ ְ
ִֵ -לא ְFח)ק ִEינְ 6
Hז י ָ
ַלWעֲ)Fת ִע ֵאBֶ Wה :ג ִה ְג ִ%יל ְיהֹ ָוה לַWעֲ)Fת ִע ָ-נָ 6היִינֵ Fְ 6מ ִחWי :ד
יקי ַ; ֶ>Wגֶב :ה ַהWְ ֹIר ִעי ְ; ִד ְמ ָעה ְ; ִר>ָה
ֲפ ִ
יתנW:ַ 6א ִ
6/בה ְיהֹ ָוה ֶאת ְִ /ב ֵ
ָ
6בכֹה נ ֵֹשא ֶמ ֶַ ְ /Wה ָIרַע ;ֹWא ָיבֹא ְב ִר>ָה נ ֵֹשא
ֵל ְ ָ
ל) י ֵ
י ְִקצֹWר :6ו ָה ְ
ֲא Oלָֹ -תWיו:
קכז א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִל ְ/לֹמה ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִבנֶה ַביִת ָ/וְא ָע ְWמל6
)/מWר :ב ָ/וְא ָל ֶכ
ב)נָיו ;) ִא ְיהֹ ָוה לֹWא י ְִָ /מר ִעיר ָ/וְא ַָ /קד ֵ
Wידיד) ֵָ /נWא:
ֲצ ִבי ֵ :י ִִֵ 8ל ִ
ימWי קְ 6מ ֲ 0Wחרֵי ֶֶ /בת אֹ ְWכ ֵלי ֶל ֶח ָהWע ָ
ַמ ְֵ :ִ /
ֲלת ְיהֹ ָוה ָ;נִ י ָָ Fכר ְִ Eרי ַה ָ; ֶWט :ד ְִ :ח ִPי ְ;יַד @ִ ;)ר ֵ;ְ :נֵי
ג ִה>ֵה ַנWח ַ
Eָ /0ת) ֵמ ֶה לֹWא יֵבW:ִ 6/י
ֲ/ר ִמ ֵBא ֶאת ְ
ֶבר א ֶ
/0רֵי ַה@ ֶ
>ְע6רWי :ה ְ
ַה ִ
י ְַד ְ;רֶ 6את Wא)י ְִבי ַ; ָWַ 9ער:
יע
ֵ ִ; ְד ָר ָכWיו :ב יְגִ ַ
/0רֵי ָ:ל ְירֵא ְיהֹ ָוה ַהWהֹל ְ
קכח א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְ
ית ָ
ֶפ Wִ ֹEרָCה ְ;י ְַר ְֵ :תי ֵב ֶ
ָ :Wג ֶא ְ:ְ ָ 8ְ /ג ֶ
ֶי וְט)ב ל ְ
/0ר ָ
ַEי ָ ִ:י תֹאכֵל ְ
ֶ:
ָבר ְירֵא
ַ @ ֶ
ֵיתי ָס ִביב ְל ְ /Oל ָח ֶנ ָ :Wד ִה>ֵה ִכי כֵ ְיבֹר ְ
ֶי ִִ /ְ :ת ֵלי ז ִ
ָ;נ ָ
Wי:
ְמי ַחֶָ C
ָ /6לי :ל י ֵ
6ר ֵאה ְ;ט6ב י ְWר ָ
ֶכ ָ ְיהֹ ָוה ִמ ְִ )CP
ְיהֹ ָוWה :ה י ְָבWר ְ
ָאWל:
ֶי ָ/ל) ַעל י ְִFר ֵ
6ר ֵאWה ָבנִי ְל ָבנ ָ
ְ
ַ;ת
ָאWל :ב ר ַ
Wאמר נָא י ְִFר ֵ
ַ;ת ְצרָר6נִי ִמ>ְ ע6רַי יֹ ַ
קכט א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ר ַ
ֱריכ6
ַ;י ָחְ Wר 6/חֹ ְWר ִ/י ֶהWא ִ
ְצרָר6נִ י ִמ>ְע6רָי @ַ לֹא י ְָכלִ 6לWי :ג ַעל @ ִ
ית :Wד ְיהֹ ָוה ַצ ִ%יקִ ,ק ֵ #Pעֲב)ת ְר ִָ /עWי :ה ֵיבְֹ 6/ו ִי=ֹגH 6ח)ר
ְל ַמWעֲנִ ָ
ָב :/Wז ֶֹB/א ִמֵBא
ֲציר @ַ@)ת ְֶ 7ַ /ד ַמת ָ/לַ י ֵ
ֹ:ל WֹFנְ ֵאי ִצ :) WCו י ְִWהיWַ: 6ח ִ
ֲליכֶ
ק)צר ְו ִח ְצנ) ְמ ַע ֵW-ר :ח ְולֹא ְ HWמרָ 6העֹ ְWב ִרי ִ; ְר ַW:ת ְיהֹ ָוה א ֵ
כֵַ )E
ַכנֶ 6א ְתכֶ ְ; ְֵ /יהֹ ָוWה:
ֵ;ר ְ
ק)לי
ָאתי ָ ְיהֹ ָוWה :ב ֲאדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
קל א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
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ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי :ג ִא עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי
ִWְ 8היֶינָה ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWא :ה ִק ִִ 6
ַיֲ WעמֹWד :ד ִW:י ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ה)ח ְWל ִ8י :ו נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :ז
ו ְִWל ְד ָבר) ָ
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :ח וְה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָבִ Jל ִ;י וְ לֹWא רָמֵ 6עינַי וְ לֹWא
קלא א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִדְ ,יהֹ ָוה לֹWא ג ַ
ְד)מ ְמ ִ8י נ ְַפ ִ/י
יתי ו ַ
6בנִ ְפ ָלא)ת ִמ ִֶ>-י :ב ִא לֹא ִִ ִ6/
ַכ ִ8י ִ;גְ דֹל)ת ְ
ִהְ B
וְעד
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ֵמ ַWע ָ8ה ַ
ַחל י ְִFר ֵ
ָמל ָע ַלי נ ְַפ ִW/י :ג י ֵ
ָמל ֲע ֵלי ִאO @:ַ )-
ְ:ג O
ע)לָ:W
ִ;ַ /ע
ֲ/ר נ ְ
)>Oת) :א ֶ
קלב ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת זְכ)ר ְיהֹ ָוה ְל ָדוִד ֵאת ָ:ל ע W
ֱלה עַל ֶערֶF
יתי ִא ֶאWע ֶ
ֲביר ַיֲ WעקֹWבִ :א Hבֹא ְ;א ֶֹהל ֵ; ִ
ַלWיהֹ ָוה נָדַר ַלWא ִ
נ6מWהַ :עד ֶא ְמ ָצא ָמק) ַלWיהֹ ָוה
ְצ6עWיִ :א ֶא ֵ/ְ 8נַת ְל ֵעינָי ְל ַWע ְפ ַע ַEי ְָ 8
י ָ
אנ6ה ִ; ְֵ Fדי ָי ַWער:
ָתה ְמ ָצ ָ
ֲנ6ה ְב ֶא ְפר ָ
ֲביר ַיֲ WעקֹWבִ :ה ֵ>Wה ְַ /מע ָ
ִמ ְ:ָ /נ)ת ַלWא ִ
6ח ֶת ָ
ק6מה ְיהֹ ָוה ִל ְמנָ W
נֲִ W8ַ /חוֶה לֲַ Wהדֹ רַגְ לָWיוָ :
נָב)Hה ְל ִמ ְ:ְ /נ) ָתיו ְ
י ְי ַר ֵ>WנW;ַ :6עֲב6ר ָ%וִד
יד ָ
ֲס ֶ
80ה ַוWאֲר) Oע ֲֶ ֹW: :ָ WIהנֶי ָ י ְִל ְ;ֶ 6/צדֶק ַוWח ִ
ָ
ֱמת לֹWא ָי6/ב
יח ִָ :Wנ ְW;ַ /ע ְיהֹ ָוה ְל ָדוִ ד א ֶ
ַע ְב ֶ0 ָ %ל ָ/ֵ 8ב ְEנֵי ְמ ִֶ /
יתי ו ְֵעWד ִֹתי
ִָ :Wא Wי ְְִ /מרָ 6בנֶי ָ ְ; ִר ִ
/Hית ְל ִכ ֵ=א ל ְ
ִמ ֶָ>-ה ִמ ְִ Eרי ִב ְטנ ְָ ִ
ֲדי ַעד ֵי ְ/Wבְ 6ל ִכ ֵ=א ָל ְW:ִ :Wי ָב ַחר ְיהֹ ָוה ְ; ִצ)C
ֵיה ע ֵ
ז) ֲא ַל ְֵ -ד @ַ ְ;נ ֶ
ידJ
Wיה :טו ֵצ ָ
6ח ִתי ֲע ֵדי ַעד ֹWEה ֵא ֵ/ב ִ:י ִאִ ִ6ת ָ
מ)/ב Wל) :זֹאת ְמנָ W
ִאְ Jָ6ל ָ
יה ַר>ֵ
יד ָ
ֲס ֶ
ֶ/ע ַוWח ִ
0ל ִ;י /י ַ
ֶיה ְ
ָWח :וְ Wכֹ ֲהנ ָ
יע Wל ֶ
ַ ;ִ F0
ֶיה ְ
ֵ ֶא ְבי)נ ָ
ֲבר ְ
ֵ א ָ
ָ;ר ְ
0ל ִ;י/
יחWיW :א)י ְָביו ְ
ַכ ִ8י נֵר ִל ְמ ִִ /
יח ֶקרֶ ְל ָדוִד ָער ְ
0צ ִמ ַ
ְי ַר ֵ>Wנְ /ָ :6
;/ת וְ ָעלָיו י ִָצי #נִ ז ְWר):
ֶ
0חי @ַ
6מה > ִָעי ֶֶ /בת ִ
קלג א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ִה>ֵה ַמה )+ב ַ
זְקֲ 0 Wהרֹ ֶֹC/רֵד ַעל ִEי
ָק ַ
ֶַ 9מ ַה)+ב ַעל ָהרא /יֹרֵד ַעWל ַהָ I
ָי ַWחד :ב ֶ :
)%תWיו :ג ְַ :טל ֶח ְרמ) ֶֹC/רֵד ַעל ַה ְררֵי ִצ:ִ )Cי ִָ /צָ6ה ְיהֹ ָוה ֶאת
ִמ ָ
קלד א ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִה>ֵה ָ; ְWרכ6
Wע)ל:W
ָכה ַחִCי ַעד ָה ָ
ַה ְ;ר ָ
ֶאת ְיהֹ ָוה ָ:ל ַע ְב ֵדי ְיהֹ ָוה ָהעֹ ְWמ ִדי ְ; ֵבWית ְיהֹ ָוה ַ; ֵW Bיל)ת :ב ְW Fא 6י ְֵדכֶ
ֶכ ָ ְיהֹ ָוה ִמ ִ )CPעֹשֵֹה ַָ /מיִ ו HָWרֶ:#
6ב ְWרכֶ 6את ְיהֹ ָוWה :ג י ְָבWר ְ
קֹדֶָ /
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וְה ִא ָ9ה ִ; ְמק)
נִמ ָצא לקמ עמוד ָ ( 608
ז6טא" ) ְ
ָ %0רא ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד " ְ
ַ
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נִ ְמ ָצא לקמ עמוד 575
%0רָא ָ
" ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי ָרצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ֶי ָה ָבל
ַמ ִ8י ַ;עֲ) ַה ִBֶ Eגֶ /וְ ַה ְֵ 7ד ָ/ה ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ד)/י
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
א)ת)Cת ְֶ /
ִ
ד)/הְ ,ל ַת ֵ7
ָת ָ ַה ְָ 7
יHתי ְ;ת)ר ְ
ְק ִר ִ
ֲ/ר
ְת ָָ: 7ל א ֶ
י י O
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִ י ֵ
ֶEָ /ג ְ
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב ְ; ָכל ָה ָ
ַמנ ,6וְ י ָ
ָEג ְ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה
נִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ר6חנְ 6ו ְ
רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
Hד
ָמי ָ
6פג ֵ
ָמינְ 6
ֶיְ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ְוי ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה י) רָצ) ְל ָפנ ָ
ָטי
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ַמנְ ;ִ 6כ ָלל6ת א ִ
ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
ֶפ/ֶ /נ ְִפ ְ@מְ 6ונ ְָפל6
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
אִ
ֲָCFה ,וְ נֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק)
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ְ;נֹגַ%ְ Jא ִ
ֲב ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת
ָה אֹה ָ
0בר ָ
ַהֶֹ 7דָ>H :/א ְיהֹוָה יאהדונהי ִ;זְכ6ת ְ
6בזְ כ6ת ַי ֲעקֹב
6בזְכ6ת י ְִצ ָחק ַע ְב ָָ ְ %הHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְ@ב6רָהִ ,
ַה ֶח ֶסדִ ,
יָ HהHח6ז ְ; ִמַ%ת
נְב ְ
6בזְכ6ת מ ֶֹ/ה ִ
ימ ְ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְִ 8פ ֶארֶתִ ,
ְִ 8מ ָ
יק ְ
י)ס ַצ ִָ %
6בזְכ6ת ֵ
6ב ְזכ6ת ֲ 0הרֹ ֲַ :הנ ְָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהה)דִ ,
ֵצחִ ,
ַה> ַ
יח ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת
6בזְכ6ת ָ%וִד ַע ְב ְָ ְ %מ ִָ /
ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהיְס)דִ ,
וְֵ /לְ ,וי ְַחזְר6
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִ8קָ@ 6מ6ר ָ
7Oנְ /ִ 6ב ָעה ַנח ֵ
ַה ְַ -לכ6ת ,יְת ְ
6מ ִא ִירי ְונ ְִמ ִָ /כי ְ; ֶַ /פע רַב ְִ :רצ)נ ְָ:
ִל ְהי)ת ְמ ֵל ִאי ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ק)ל)ת
ד)/י :ע ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְֶ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה
ד)/י :ע ֵ
יכל)ת ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ֵה ָ
ד)/י :ע ֵ
ַה ְִ 7
ֲת ִידי ַל ֲעמֹד:
ר)עי ֶ/ע ִ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ִ
יקי :ע ֵ
Oח)Eת ֶ/ל ַה ִַ %ִ P
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה
)Cבל :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְִ /מ)+ת ֵֶ ;ַ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת ְקנֵי
6Eרי :ע ֵ
ַהָIא)ת ֶ/ל ֵֹ :ה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי ַחג ַהס):6ת :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ַה ְ-נ)רָה :ע ֵ
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ְמי נ ְִקִCי
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה י ֵ
ְמי ַחג ַה ַ)P-ת :ע ֵ
ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי Oח ָEה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֶ/ל ְס ִפירַת ַה>ִ ָ%ה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְִ :ריכ)ת
ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה :ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע :ע ֵ
ֶ/ל ְִ 8פ ִBי :ע ֵ
ֲל)Cת ֶ/ל ֵס ֶפר )8רָה ְ; ַ;ָ /ת:
ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ע ִ
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו וְ נ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְאת ח ִ
ְ ,Bֵ /ו ֶ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
וְ ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל) :וְ ִא ָ@אֹל י ְִג0ל
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י/ית) י)סֵ ָע ָליו:
ֲמ ִ
ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ַ; ָק ָ/ה ז).
ַעמ)ד וְ י ַ
יַ

ה)ְ /ענָא.
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ֵא/ית ְלי ִָמי ְִ /ב ָעה,
ָע)ל ְָ %ב ִרי ְִ /ב ָעהַ ,ה=)דֵר ְ;ר ִ
ָ>Hא ַה ְַ -ק ִ%י ל ָ
ר)קע ֲארָצ)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
>)טה ַָ /מיִ ְִ /ב ָעה ,וְ ַ
ַה ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
/6נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ְל ָ/נִ י ְִ /ב ָעה,
ָמי ְִ /ב ָעהְ ,
ילנ;ָ /ַ 6ת ְלי ִ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִח ֵ
ב6עי ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
)Cבל ְל ֵקִ /ַ #
/6נַת ַה ֵ
ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
6עי
6:רי ְל ַ/ב ִ
ְחג ַה ִ; ִ
ר6תנ 6י ִָמי ְִ /ב ָעה ,ו ַ
ְמ ֵח ֵ
ח)קק ז ַ
ָ>Hא ַה ֵ
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ִ=ַ 6ה ַ-יִ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ְחג וְ Oס ָ:ה ְונ ְ
ְִ /ב ָעה ,וְל6לָב ו ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ָצא ִמ ְ; ֵאר ְִ /ב ָעה ,וְ ָע ַבד ְ; ָנ ָ/יו ִָ /ני
ֲ/ר י ָ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת ִאי 8ָ /א ֶ
0ר ָ; ִעי וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר
נ)תיו ֵמHה ְו ְ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה ,וְ ָהיָ /ְ 6
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ֲ/ר ַָ Eתר חֲל)
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /צ ִ%יק א ֶ
ְִ /ב ָעה:
ֳלי ְִ /ב ָעה ,וְ ָצ ַבר ָ;ר ִ; ְ/נֵי ַה ָָ Mבע
ַה ָEר)ת ְִ /ב ָעהַ ,וחֲל) ַה ִִ ;9
ָעב ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ַל ֵ:ל ַע רַב ִ; ְ/נֵי ָהר ָ
ְִ /ב ָעהַ ,ו ְיכ ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
/6ל ִֹ/י וְ ְִ /ב ָעה,
נ)תיו ֵמHה ְ
ֲ/ר ָהיָ /ְ 6
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיִ /מ ֵ;ית ֵלוִי א ֶ
ְה ֱע ָלה נֵר)ת ַה ְ-נ)רָה
6Bאי ְִ /ב ָעה ,ו ֶ
ְמי ִמ ִ
ֲ/ר ָהי 6ל) י ֵ
ְה)ליד ֵ; א ֶ
ו ִ
6מ ֵל ִאי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵק וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /חיִל
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ַ ְ; ֶח ְבר) ָ/נִ י ְִ /ב ָעה ,וְ ָהי 6ל)
6מל ְ
0חי ְִ /ב ָעהָ ,
ֲ/ר נ ְִב ַחר ֵמ ִ
אֶ
ל/י וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהי6
;)רי ְִ /
ִ@ ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאי/
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְֵ /ל ִמי ְ
ֲ/ר ָ;נָה ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ/ָ ;ְ /%נִ י ְִ /ב ָעהַ ,ו7ִָ Cהֲלֵ 6א ָליו ָ:ל ִאי/
י ְִדיד א ֶ
ַעֶ Fאת ֶה ָחג ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר
ָאל ְ;חֹדֶַ /ה ְִ 9ב ָעהַ ,וַ C
י ְִFר ֵ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ַער
ָהר ַעל ַה> ַ
ֲ/ר @ ַ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיָ /קד) /א ֶ
ְִ /ב ָעה:
ְט ֵהר ַה ְ-צֹרָע ְ; ֵמי ַהְַ Cרְ ;ִ ֵ%ט ִביל)ת ְִ /ב ָעה,
ַו ְיזֹרֵר ְָ Eע ִמי ְִ /ב ָעהַ ,וי ַ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת
ֵמי ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהי/ְ 6ל ִ
ְַ 8ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ה)ְ /ענָא:
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
נָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
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ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱע ֶנה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
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י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
)נ)תינ6
ְֱ /כנֲ ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְ מ)ר ָהב6
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה שבע ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹ ָוה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב טְ 6ב ָ .נ ֵ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
ת);רָצ).
6/ב ְ
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
י ִֵַ 8הֶ :
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ְִ 678ל ִמי ֶַB ִ@/ח ְז ָקנ) ְ; ַתעַר ,א) ֵֶ /ה ִקי ֵEא)ת ָהרֹא./
ַBח) ְ; ִמ ְס ַָ Eר ,ִCוְ יֵַ /מ ִִ 8ירי
ָק וְ יֵַ /מ ִִ 8ירי ְלג ְ
ַַ Bח ֶאת ַהָ I
Hסרָה ְלג ֵ
ַה)8רָה ְ
ֲבל ְל ָכל ַה ֵ%ע)ת Hס6ר
)Eע ֶלת ְֵ :עי ִמ ְס ַָ Eר ,ִCא ָ
@ַ ִ; ְמכ)נָה ַח ְַ /מ ִBית ַה ֶ
)Eע ֶלת ְֵ :עי ַס ִ:י
ַַ Bח ְ; ַס ִ:י א) ִ; ְמכ)נָה ַח ְַ /מ ִBית ַה ֶ
ְ; ִא=6ר ָחמ6ר ְל ִה ְת@ ֵ
ע)בד)ת ַעל ִע ָ7ר) ֶ/ל
ֲד)/ת אֲס6ר)ת ְ; ִ:ִ /6-/י ֵה ְ
)וְר)ב ַה ְ-כ)נ)ת ַהח ָ
יפט ֶאנְ ד ַקאט(
יה ִל ְ
א)ת ֶָ:/ת6ב ֲע ֵל ֶ
ְ ;6פרָט ָ
ַס ִ:י ְולֹא ֶ/ל ִמ ְס ַָ Eרִ ,ִC
ו ְָצ ִר ְי ְֵ /א ַלת רַב ַעל ָ:ל ס6ג ֶ/ל ְמכ)נָה.
ַַ Bח ְ; ַת ַער ) ַס ִ:י( ָיבֹא ְ;גִ ְל@6ל ַEר א) ָחמ)ר ִמ ְל ָבד
ִ ;Oלי ֶַ /ה ְִ -ת@ ֵ
ְָ :תבַ 6ה ְ-ק ָ
ֵהינָ וְ כַ ,')%וְ לֹא
ָ/י ַה ָ/ִ 7י ַה ְַ -ח ִ:י ל) ְ; ָענְ ֵ/י ַמ ְע ָלה ְַ :כ ַה ֶַ 7לע ְוג ִ
ָה ֳענ ִ
6מ ְהי)ת ט)ב ְַ :דאי
0רי ָז"לִ ,
ָמי ְל ִתָ 67ע) זֶה ְ; ִכ ְת ֵבי ָה ִ
ָמ ָצאנִ 6מ ְס ַEר י ִ
ַלעֲ)Fת ַה ִִ 678ע ְִ Eדי) ֶ/ל ְ/לֵֹ /מא)ת וארבעי וחמש ַ8עֲנִ )Cת ְִ :מנְ יָ
ֲמִC
ימ ְט ִרָCא ַEע ַ
ֵֵ " /אל ַ%ַ /י" ֶ );/ח"ו )Eגֵ ֵח ְטא זֶה )וְ ֵ%ַ /ַ /י ה6א ְ; ִג ַ
ַמרֵי.
ַ7ה ֶאת ֶח ְטא) ְלג ְ
ר)ש @ָד)ל ַ; ַָ 9מיִ וְ אַ 6לי ְינ ֶ
ֲFה ֶ
6בוָדַאי ֶֶI/ה ַיע ֶ
ָק( ְ
זָ
ֹאֶ /כ" ֶEֵ /רH/ֶ )/6ס6ר ְל ַס ֵEר ֶאת
Hמרָה )8רָה "לֹא ַ7ִ 8יפ0Eְ 6ת ר ְ
ְו ְ
יער ְ; ֵפא)ת רֹאַ )/עד
Hד ְל ֵַC/יר ֵָ F
וְחָCב ָ
ֲפִ ;ְ 6Bמ ְס ַָ Eרַ ,ִC
ֵEא)ת ָהרֹאַ /וא ִ
ִַ Bחי ִע
Hד ִמ ְתג ְ
ילה מ6ל ֶא ְמ ַצע ָהא)זֶ ,וְ ַה ְר ֶ;ה ְ;נֵי ָ
ְל ֶע ֶצ ַה ְִ Bחי ַה ְַ -ת ִח ָ
6Bח ֵמ ַעל ְל ֶע ֶצ ַה ְִ Bחי
יהי ֶאת ַה ִ@ ַ
ֲבל ַמ ְג ִ; ִ
6Bח א ָ
ְמכ)נָה ְ/ֵ :רָה א) ִמ ְַ /חת ִ@ ַ
יעה ַעל ִא=6ר ָחמ6ר זֶה ֶָ ַ@/ע ָליו ָהע)נֶ /ה6א ָלבֹא
ח)סר י ְִד ָ
ְע)ב ִרי ְ; ֶ
ו ְ
ֲמ6רי ְל ַמ ְע ָלה ה'
ָ/י ח ִ
0חר ֳענ ִ
ֹאֶ /כ( ְל ַ
ָא/י ֵ8יב)ת ְ0Eת ר ְ
ְ; ִג ְלג6ל ַEר )ר ֵ
Hמנָ לֹא
ֲFהְ 6ל ַת ֵֵ 7ח ְטא זֶהְ .
י/ה ַמע ֵ
ָח ָ
ְמ ֵהר י ִ
6/בה י ַ
ְה ָ9ב ִ; ְת ָ
ילנ .6ו ַ
י ִֵַ P
ֲבל נראה ֶַ /ה ְEגָ ה6א
ָמי ְל ִת 67זֶה א ָ
נ ְִת ָ; ֵאר ְ; ִכ ְת ֵבי האר"י ִמ ְס ַEר י ִ
6מ ְהי)ת ט)ב ְ:דַאי ַלעֲ)Fת
ִ; ְ/נֵי ְ/מ)ת ֱאלֹ ִהי א) ִ; ְ/נֵי ְ/מ)ת מצפ"ִ ,#
ַה ִִ 678ע ְִ Eדי) ֶ/ל שש מאות תעניות כמני ב' פעמי ֵ /מצפ" ,#או
ְ/לֵֹ /מא)ת ַ8עֲנִ )Cת ְִ :מנְ יָ ֵ /מצפ" ,#א) ְל ָפח)ת ְ; ִפ ְדי) ֶ/ל ֵמHה
ְו ְִ /ב ִעי ַ8עֲנִ )Cת ְִ :מנְ יָ ב' ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ,א) ְל ָפח)ת ְ; ִפ ְדי) ֶ/ל ְ/מ)נִ י
ֵע
ְו ֵ8ַ //עֲנִ )Cת ְִ :מ ְניָ ֱֵ /אל ִֹהיִ :ְ 6 ,מנְ יָ ֵפHה .ואעפ"י ֵֶ /אי ִא ָ8נ 6י)ד ַ
ֲFה
ִמ ְס ַEר ַה ִִ 678ני ַה>ָכ) ַלעֲ)נ)ת ֵאֵ ,6Bאי ָס ֵפק ֶַ /ה ִ 678וה ִפ ְדי) ַיע ֶ
ֲFה
0חר ַה ַ6ָ :נָה וְ ַה ַ-ע ֶ
ַמרֵי ,וְ ַ
ָ7ה ֶאת ֶח ְטא) ְלג ְ
א6לי ְינ ֶ
ר)ָ@ /ד)ל ַ; ַָ 9מיִ וְ ַ
ֶ

390

תפוחי

שדי

ִ /)Eעי
6/בה ְל ַק ֵ;ל ְ
)Eת ַח יָד) ִ; ְת ָ
וְה ֵ
6/בת)ַ ,
Hד וְ ֶאת ְָ 8
ָ%נִ י ֶאת ָה ָ
6/ב ֵתנ;ְ 6רָצ).
ְו ַח ִָ +אי י ְַק ֵ;ל ְָ 8

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ /ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנְ B@ִ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ַמה ֶָ:/ת6ב
ֹא/י( )זְ ָקנִ י( ָ
ַח ִ8י ) ֵEא)ת ר ִ
זְקנ ְָ@ָ ,ז ְַלנ.6
ֹאֶ /כ וְ לֹא ִַ /ְ 8חית ֶאת ְ0Eת ָ
ַ;)8רָה לֹא ַ7ִ 8יפ0Eְ 6ת ר ְ
ְִ ;ַ %רנ 6ד ִֹפי ְולָָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנ/ֶ 6קֶר
ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
ַרנִ .6צ ַע ְרנ6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
Hב ו ֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
כָל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ,וִ ַ
יֵ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
ֹא8יו.
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַרעֲת ַחָ +
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ֹאמר נ ַֹסח זֶה ֶ/ל ַק ָ; ַלת ַה ַ8עֲנִ ית ִל ְפנֵי ְֶַ C/סֵC
ְ; ִמנְ ָחה ְֶ Bִ /פנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ
ע)Fה
ֹאמר " ֶ
0חר " ֱאל ַֹהי נְ צֹר" ִל ְפנֵי ֶַ C/
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה" ,א) ַ
ִ; ְרַ:ת " ֵ
ָ/ל)".
ֲמידָה ) ְ/מ)נֶה
ֲבל ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ְ; ָָ /עה ִֶ /ה ְת ֵַBEל ע ִ
ֲמר) ,א ָ
ִא לֹא א ָ
ֶח ָ/ב ל) ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית.
ֶע ְFרֵה( ֶ/ל ִמנְ ָחה ,יָכ)ל ְל ִה ְת ַע>)ת ,וְ נ ְ

ְוזֶה נֹסַח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)ַ ,על
6ב ְפרַט ַ;עֲ) ַה ְָ /ח ַתת ֵEא)ת ָהרֹא/
ָמי ַה ְ; ִרית ִ
אתי ְ;כָל ְEג ֵ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ֲח ִרי ,וְ ִא לֹא א6כַל
@6לי א ֵ
6בי ְ; ִג ְל ִ
ָק ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ְהָ I
וַ
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִ ית א6כַל
ר6טה ִל ְצ ָד ָקה ַוא ַ
0פ ִריָ Eְ /
ְל ִה ְת ַע>)ת ְְ /ֶ :
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֶל ֱאכֹל וְ ִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָל ,וִ ִ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנֶי ָ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינִ 8ֵ 8ִ /ֶ 6לי ַֹ :ח ְ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י".
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית י ְִֵ 8ַ /דל ִל ְלמ)ד ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת )נִ ְמ ָצא לקמ עמוד
 (. 641וְ י ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י.
יכ/ֵ ;ְ ֵ6
וְהַ:ר ,וִ ַ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ְַ:/ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ָ ִ678
0חר ְ :
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר ְו ַ
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
ד)לה.
חֲצ)ת )נִ ְמ ָצא לעיל עמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה גְ ָ
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ֹאמר:
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנְ B@ִ .6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ַמה ֶָ:/ת6ב
ֹא/י( )זְ ָקנִ י( ָ
ַח ִ8י ) ֵEא)ת ר ִ
זְקנ ְָ@ָ ,ז ְַלנ.6
ֹאֶ /כ וְ לֹא ִַ /ְ 8חית ֶאת ְ0Eת ָ
ַ;)8רָה לֹא ַ7ִ 8יפ0Eְ 6ת ר ְ
ְִ ;ַ %רנ 6ד ִֹפי ְולָָ )/הרָעֶ .העֱוִינ .6וְ ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנ/ֶ 6קֶר
ַדנָ .6מ ִרינ6
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ִ
ַרנִ .6צ ַע ְרנ6
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ֶי .נִ ְ
ְד ָבר ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
Hב ו ֵ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
כָל ָחיָ .
נִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעי ֶני ָ:
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי ְ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
ֹאתינְ 6
ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
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ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֲ/ר
ָמי א ֶ
ְמי ֶנדֶר ִנזְר) ַ8עַר לֹא ַי ֲעבֹר ַעל רֹאַ )/עד ְמלֹאת ַהִ C
ָ:ל י ֵ
ַי ִIיר ַליהוה ָקד) /י ְִהיֶה ַ@ֵ%ל ֶEרַע ְַ Fער רֹא :)/ו ְַע ָ8ה יִגְ ַ%ל נָא ַֹ :ח
ָפ ַ/ע
E0יִ ְורַב ֶח ֶסד נ ֵֹFא ָע) ו ָ
ֶ ַ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ֵָ 8לאמֹר :יהוה ֶאר ְ
ֲאדֹנָי ַ:א ֶ
ַ7ה ֵֹ Eקד עֲ) Hב)ת ַעל ָ;נִ י עַל ִ/ִ Bֵ /י ו ְַעל ִר ֵ; ִעי:
ַ7ה לֹא ְינ ֶ
ְונ ֵ
אתה ָל ָע ַהֶIה
ָָ F
ֲ/ר נ ָ
ְס ַלח נָא ַלעֲ) ָה ָע ַהֶIה ְ:ג ֶֹדל ַח ְס ֶ ָ %וְ ַכא ֶ
ֹאמר יהוה ָס ַל ְח ִ8י ְִ :ד ָב ֶר ָ:
וְעד ֵה>ָהַ :וֶ C
ִמ ְִ -צ ַריִ ַ
ֶ 690ר ֶאת
ָהר ְ; ֶמל ְ
ַ;ַ )Cהה6א ְי ַגַBח ֲאדֹנָי ְ; ַת ַער ַה ְִ Mכירָה ְ; ֶע ְברֵי נ ָ
ָק ְִ 8ס ֶEה) :י ְַכַ 8ַ ֵ6ער ִ@י' ְמ ְצ ְמ ַצ ְי"ת
ָהרֹא /וְ ַַ Fער ָהרַגְ ָליִ וְ גַ ֶאת ַהָ I
ימ ְט ִריָא " ַַ 8ער"(
י)צא ְ; ִג ְ
יכ" ַ@ ֵ6אלפ דלת נו יוד" ֵ
ֵָ /קד)ִ ,/ו ַ

0ברָ
ְת ַ/ע ָ/נִ י ַו ֵCרָא יהוה ֶאל ְ
0ברָ ֶ; ִִ /ְ 8עי ָ/נָה ו ֵ
ַוי ְִהי ְ
ִ+ע ֵא ֶ/ל ִ; ְב ֵאר
ֶהיֵה ִָ 8מיַ :וַ C
ֹאמר ֵאלָיו אֲנִי ֵאל ַ%ַ /י ִה ְת ַה ְֵ ְ Bל ָפנַי ו ְ
ַוֶ C
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ַָ /בעַ :וֵCרָא
ע)לַ :וַ C
ַָ /בע ַוְִ Cקרָא ָ /ֵ ;ְ /יהוה ֵאל ָ
Hבי ָ 0ל ִ8ירָא
ָה ִ
0בר ָ
ֹאמר Hנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ְ
ֵא ָליו יהוה ַ; ַBי ְָלה ַהה6א ַוֶ C
ָה ַע ְב ִ%י :וְ ֵאל
0בר ָ
יתי ֶאת ז ְַר ֲע ָ ַ;עֲב6ר ְ
י ְו ִה ְר ֵ; ִ
ַכ ִָ 8
6בר ְ
ִ:י ִא ְH ָ 8נ ִֹכי ֵ
ִית ִל ְק ַהל ַע ִ-י :וְ י ְִֶ 8ל ָ ֶאת ִ; ְר ַ:ת
א)ת ָ וְ י ְַפ ְר ָ ְוי ְַר ֶ; ָ וְ ָהי ָ
ֵ ְ
ַ%ַ /י י ְָבר ְ
ָת ֱאל ִֹהי
ֲ/ר נ ַ
ֶי א ֶ
ֲ ִא ְָ ְ 8ל ִר ְֶ ָ 8ְ /את ֶארִֶ #מ Oגר ָ
6לז ְַרע ָ
ָה ְל ָ ְ
0בר ָ
ְ
6ק ַהל @)יִ
6ר ֵבה @)י ְ
ֹאמר ל) ֱאל ִֹהי אֲנִי ֵאל ַ%ַ /י ְEרֵה ְ
ָהַ :וֶ C
0בר ָ
ְל ְ
ָה
0בר ָ
ָת ִ8י ְל ְ
ֲ/ר נ ַ
ֵצאְ :6ו ֶאת ָהHרֶ #א ֶ
י י ֵ
ֲל ֶצ ָ
ָכי ֵמח ָ
6מל ִ
י ְִהיֶה ִמ ְֶ Xָ -
ֲל ֶה
ֹאמר א ֵ
ֶי ֶא ֵֶ 8את ָהHרֶַ :#וֶ C
ֲ ֲ 0חר ָ
6לז ְַרע ָ
6לי ְִצ ָחק ְל ָ ֶא ְֶ 8נ>ָה ְ
ְ
יכ
יה ִא ֵֵ :אפ)א זֹאת עְֲ 6Fקחִ 6מ ְִ Iמרַת ָהHרְֶ ;ִ #כ ֵל ֶ
ֲב ֶ
ָאל א ִ
י ְִFר ֵ
6מ ַעט ְַ %בְ /נכֹאת ָולֹט ָ; ְט ִני
ֳרי ְ
ְה)רידָ 6ל ִאיִ /מ ְנ ָחה ְמ ַעט צ ִ
ו ִ
/6ב ְ; ִפיֶס ִמ ְ/נֶה ְקחְ 6בי ְֶד ֶכ וְ ֶאת ַה ֶֶ :ס ַה ַ
ֵ /6ק ִדי :וְ כ ֶ
ְ
ֲחיכֶ ָקח6
א6לי ִמ ְֶ@/ה ה6א :וְ ֶאת א ִ
0מ ְ8ח ֵֹתיכֶ ָ/ִ 8יבְ 6בי ְֶד ֶכ ַ
ְ
ְַB/ח
ֲמי ִל ְפנֵי ָה ִאי /ו ִ
ִָ 8ל ֶכ ַרח ִ
וְק6מ6/ 6בֶ 6אל ָה ִאי :/וְ ֵאל ַ%ַ /י י ֵ
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ָל ִ8יַ :וְִ Cקח6
ֲ/ר ָ/כ ְֹל ִ8י ָ/כ ְ
ָמי ַו ֲאנִי ַ:א ֶ
0חר וְ ֶאת ִ; ְני ִ
ֲחיכֶ ֵ
ָל ֶכ ֶאת א ִ
ְאת ִ;נְ י ִָמי
ָד ו ֶ
ָקחְ 6בי ָ
ֶס ל ְ
6מ ְ/נֶה ֶ :
ָ/י ֶאת ַה ְִ -נ ָחה ַהֹIאת ִ
ָה ֲאנ ִ
י)ס ֵאל
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵ
י)סַ :וֶ C
ַע ְמדִ 6ל ְפנֵי ֵ
ַו ָCקOמַ 6וי ְֵרדִ 6מ ְצ ַריִ ַוַ C
ֹאמר ֵא ַלי ִה ְננִי ַמ ְפ ְר ָ
א)תיַ :וֶ C
ֶ ִ
ָע ַוי ְָבר ְ
ַ%ַ /י נִ ְרHה ֵאלַי ְ;ל6ז ְ; ֶארֶ:ְ #נ ַ
ֶי
ֲ ֲ 0חר ָ
ָת ִ8י ֶאת ָהHרֶַ #הֹIאת ְל ַז ְרע ָ
ית ָ ְ 6נ ַת ִ8י ָ ִל ְק ַהל ַע ִ-י ְונ ַ
ְו ִה ְר ִ; ִ
ע)ל:
ֲחַIת ָ
אO
0חי @ַ ָי ַWחד:
6מה > ִָעי ֶֶ /בת ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ְל ָדוִד ִה>ֵה ַמה )+ב ַ
ָק ז ְַקֲ 0 Wהרֹ ֶֹC/רֵד ַעל ִEי
ֶַ 9ֶ :מ ַה)+ב ַעל ָהרא /יֹרֵד ַעWל ַהָ I
)%תWיוַ :ְ :טל ֶח ְרמ) ֶֹC/רֵד ַעל ַה ְררֵי ִצ:ִ )Cי ִָ /צָ6ה ְיהֹ ָוה ֶאת
ִמ ָ
Wע)ל:W
ָכה ַחִCי ַעד ָה ָ
ַה ְ;ר ָ
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר"ת ֶֶ Bָ /ה " ֵאל ַ%ַ /י":
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ַע ְלצ 6א)י ְַבי ִליְ :ל ַמ ַע ְִ /מ ָ
ב)/ה0 ,ל י ַ
ֱאל ַֹהי ְ; ָ ָב ַט ְח ִ8י 0ל ֵא ָ
ְיהֹוָה ,וְ ָס ַל ְח ַָ 8לעֲ)נִי ִ:י רַב ה6א:
ימינִי ַ;ל ֶא)-טָ %ְ :ר ֶכי ָ ְיהֹוָה
יתי ְיהֹוָה ְלנ ְֶג ִ%י ָת ִמיד:ִ ,י ִמ ִ
ִִ 6ִ /
ח)תי ָ ַל ְֵ -דנִ י :י ֵֹ/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי)ֵ ;ְ ,צל ַ%ַ /י י ְִתל)נָ:
יע ִני ,א ְֹר ֶ
ה)ד ֵ
ִ
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר"ת ֶֶ Bָ /ה "אל ,דלת ,נו ,יוד" ִמ ְ; ִלי ְל ַה ְפ ִסיק
ֹאמר ְִ E
י ַ
ֲFה:
ְ; ֶא ְמ ַצע ְ;6;%ִ 6/ר א) ַמע ֶ

אל"
י,
יד ָ
ֵח ְלצ 6י ְִד ֶ
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ְָ :ל ַמ ַע י ָ
ֲאדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8חִ ,
ַ;י ָהי6
יעה י ְִמינְ ָ ַו ֲענֵנִ יָ Eָ :דה ְב ָ/ל) נ ְַפ ִ/י ִמ ְ7רָב ִלי:ִ ,י ְבר ִ
ה)ָ /
ִ
ִע ִָ -די:
דל"ת
י
67ד ָ
יע ִני:ִ ,י ִפ ֶ
ה)ֵ /
יִ /ניְ :ל ָ אֲנִי ִ
יְ ,יהֹוָה 0ל ְִ 8ב ֵ
ד)ת ָ
ַָ %ב ְק ִ8י ְב ֵע ֶ
ָ8ִ /י:
ָדר ְ
ִית ָBנ;ְ 6דֹר ָודֹר:
80ה ָהי ָ
ְִ 8פ ָBה ְלמ ֶֹ/ה ִאיָ /ה ֱאל ִֹהיֲ ,אדֹנָי ָמע) ָ
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נו"
ד)תי ָ ְלע) ָל:ִ ,י ְִ )FFל ִ;י ֵה ָ-הַ :ו ֲא ִני ָענִי וְ ֶא ְבי) ֲאדֹנָי
ָח ְל ִ8י ֵע ֶ
נַ
את עֲ) ַע ֶ,ָ -
ָָ F
0חר :נ ָ
80ה ֱאל ַֹהי 0ל ְַ 8
6מ ַפ ְל ִטי ָ
ָתי ְ
ֲ/ב ִליֶ ,עזְ ר ִ
ַיח ָ
את ֶס ָלה:
ית כָל ַח ָָ +
ִָ =ִ :
יו"ד
ַַ 9מיִ י ְִָ Fחקֲ ,אדֹנָי י ְִל ַעג ָלמ) :וְה6א י ְִֹE/ט ֵֵ 8בל ְ; ֶצדֶק ,י ִָדי
י)/ב ; ָ
ֵ
י6ְ ,גב6ר ֶֹתי ָ יַ@ִ יד:6
ֲָ F
ְ;ַ /ח ַמע ֶ
יִ /רי)% :ר ְלד)ר י ַ
ְל Oא ִ-י ְ; ֵמ ָ
ע)רר6ת ַהֵBב.
ֹאמר ֶEרֶק זֶה ְ; ִה ְת ְ
ַיעֲמ)ד וְ י ַ

ע)ל
ָאל ִ:י ְל ָ
ֹאמרKנָא י ְִFר ֵ
ה)דַ 6ליהוָה ִ:יKט)ב ִ:י ְלע) ָל ַח ְס :)%י ַ
ֹאמרK6נָא י ְִר ֵאי יְהוָה
אמרK6נָא ֵביתֲ 0Kהרֹ ִ:י ְלע) ָל ַח ְס:)%י ְ
ַח ְס :)%יֹ ְ
ָאתי ָ JָCענָנִי ַב ְֶ -ר ָחב ָיְ :JWיהֹ ָוה ִלי לֹא
ִ:י ְלע) ָל ַח ְסִ :)%מַ Wה ֵַ -צר ָקר ִ
ֲשה ִלי Hדְָ :Wיהֹ ָוה ִלי ְ;עֹWזְ רָי ַוֲ Wאנִי ֶא ְר ֶאה ְבWֹFנְ HWי :ט)ב
ִאירָא ַמה ַWCע ֶ
יבWי:
ַלWחֲס)ת ַ;Wיהֹ ָוה ִמ ְ;ט ַֹח ָ;HWדָ :Wט)ב לַWחֲס)ת ַ;Wיהֹ ָוה ִמ ְ;ט ַֹח ִ;נְ ִד ִ
ילַ :Wס;6נִי גַ ְס ָבב6נִ י ְ; ְֵ /יהֹ ָוה
ֲמ ַ
ָ:ל @)יִ ְס ָבב6נִי ְ; ְֵ /יהֹ ָוה ִ:י א ִ
)צי ְ; ְֵ /יהֹ ָוה ִ:י
ב)רי ֹW%עֲכֵ :ְ 6א /ק ִ
ֲמילַַ :Wס;6נִי ִכ ְד ִ
ִ:י א ִ
יתנִ י ִלנְ ֹEל וַיהֹ ָוה ֲע ָזרָWנִ יָ :ע ִIי ְוז ְִמרָת יַָ JוWי ְִהי לי
יל%ַ :Wחֹה ְד ִח ַ
ֲמ ַ
אִ
יקי י ְִמי ְיהֹ ָוה ע ָֹFה ָחWיִל:
ִWי6/עה ְ; ֳ HWה ֵלי ַצ ִִ %
Wי6/עWה :ק)ל ִר>ָה ו ָ
ִל ָ
ֲס ֵEר
)מ ָמה י ְִמי ְיהֹ ָוה ע ָֹFה ָחWיִל :לֹWא Hמ6ת ִW:י ֶא ְחיֶה ַוWא ַ
י ְִמי ְיהֹ ָוה Wר ֵ
נְת ָנWנִיְ Eִ :תחִ 6לי ֲַ W/ערֵי ֶצדֶק HWבֹא
ַ-וֶת לֹא ָ
ֲשי ָיַ :JWי=ֹר י ְִ= ַר>ִי  JָCוְ ל ָ
ַמWע ֵ
יתנִי
)ד ָ ִ:י עֲנִ ָ
יקי ָיבֹאW 6ב)W :א ְ
ב א)דֶה ָיֶ :JWזWה ַה ַַ 9ער לַWיהֹ ָוה ַצ ִִ %
ְתה ְלרֹאW>ָ Eִ /הֵ :מ ֵאת ְיהֹ ָוה
Wי6/עWהֶ :א ֶב ָמWאֲסַ 6ה;) ִני ָהWי ָ
ִַ 8הי לי ִל ָ
וְ
ְִ Fמ ָחה
ְתה ֹIאת ִהיא נ ְִפ ָלאת ְ; ֵעי ֵנWינֶ :6זWה ַהָ )Cע ָשה ְיהֹ ָוה נָגִ י ָלה ְונ ְ
ָהי ָ
רַ 6ה ָ;א ְ; ֵ/
יחה ָ>Wאְ ;ָ :
יעה >ָא ָ>Hא ְיהֹ ָוה ַה ְצ ִל ָ
)ָ /
Wב)ָ>H :א ְיהֹ ָוה Wה ִ
ָאר לָנִ 6א ְסרַ 6חג ַ;ֲ Wעב ִֹתי
ַכנֶ 6כ ִמ ֵ;ית ְיהֹ ָוWהֵ :אל ְיהֹ ָוה ַוֶ C
ְיהֹ ָוה ֵ;ר ְ
)מ ֶמ ָ :XWה)דַ 6לWיהֹ ָוה ִ:י
ֲר ְ
ְא)ד ֱָ Xאל ַֹהי א W
80ה ו ֶ
קרנ)ת ַה ִ-ז ְֵ; ַWחֵ :א ִלי ָ
ַעד ְ
ע)ל ַח ְס :)%W
ט)ב ִ:י ְל ָ
ס6קי ֵא/ֶ 6Bר"ת ֶֶ Bָ /ה "אלהי ,אלהי ,מצפ" #מצפ""#
ֹאמר ְִ E
י ַ
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ֶצ ֶא ָחד
ְ;ר ֶ

אלהי"
ֵא ֶBה ֶאז ְְ:רָה וְ ֶא ְEְ /כָה ָע ַלי נ ְַפ ִ/י ִ:י ֶאעֱב)ר ַ; ָ= ְ ֶא ַַ %ֵ %עד ֵ;ית
ת)דה ָהמ) ח)גֵג :לֵב ָטה)ר ְ;רָא ִלי ֱאל ִֹהי,
ֱאל ִֹהי;ְ ,ק)ל ִר>ָה וְ ָ
6דע:ִ 6י Hנ ִֹכי ֱאל ִֹהיH ,ר6
ַה ְרְ 6E
ר6ח נָכ) ַחִ ;ְ /ֵ%ק ְר ִ;י:
וְ ַ
Hד ִל ְרא)ת
ְיהֹוָה ִמ ַָ 9מיִ ִה ְִ /קי ַעל ְ;נֵי ָ
ַ;@)יִ HרH;ָ 6רֶ:#
יע י ְִֵ /רי לֵב:
מ)ַ /
ֲהיֵַ /מ ְ:ִ Fיל ֹ%רֵֶ /את ֱאל ִֹהיָ :מ ִג>ִי ַעל ֱאל ִֹהיִ ,
אלהי"
ימי
יה ִ; ֵ
ימ ֶ
ֲב)תינִ 6ס ְEרָ 6לנַֹ E ,6על ַָ Eע ְל ִָ 8ב ֵ
ֱאל ִֹהי ְ;ְ Hזנֵינַ /ָ 6מ ְענ 6א ֵ
ְ Bַ /נֶדֶרֲ :הלֹא ֱאל ִֹהי
6ל ָ י O
OמָCה ְת ִהָBה ֱאל ִֹהי ְ; ִצְ )C
ֶק ֶדְ :ל ָ ד ִ
יענִי
ְי)ֵ /
ֵע ֲַ 8עלOמ)ת לֵבִ :י ְ/לַח ִמ ַָ 9מיִ ו ִ
ֲקר זֹאת:ִ ,י ה6א י)ד ַ
ַיח ָ
ָקר ַח ְס ְָ %
ֲמַ :)8מה ָ C
ֲפי ֶס ָלה ,י ְִ/לַח ֱאל ִֹהי ַח ְסַ )%וא ִ
ֵחרֵ ֹ/א ִ
ֱסי:6
ָפי ָ ֶיח ָ
Hד ְ; ֵצל ְ:נ ֶ
6בנֵי ָ
ֱאל ִֹהיְ ,
מצפ"#
ָ/ר
80ה ְיהֹ ָוה ,וְ י ָ
ֶח ַָ :#Eצ ִ%יק ָ
ַר ):י ְ
ֶבר ):נָנְ 6וד ְ
ֲדי ג ֶ
ֵמיהֹוָה ִמ ְצע ֵ
ְִ /רי ְמ ֵַ -ְ Fחי לֵבִ ,מ ְצוַת ְיהֹוָה ָ;רָה
67די ְיהֹוָה י ָ
ִֵ E
י:
ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
ֲFיו:
ְח ִ=יד ְ;כָל ַמע ָ
ָכיו ,ו ַ
ַ%ִ Pיק ְיהֹוָה ְ;כָל ְ%ר ָ
ְמ ִאירַת ֵעי ָניִ:
מצפ"#
6מָ:ל
י ְיהֹוָה ְצ ָבא)תָ :צעֲקַ 6ו ְיהֹוָה ֵָ /מ ַע ִ
נ)ת ָ
ַמה ְִ Cדיד)ת ִמ ְֶ :ְ /
ח)סי
ֶא ְ/מ:ָ 6ל ַה ִ
ֲב ָדיוְ ,ולֹא י ֶ
ֶפ /ע ָ
יל)E :דֶה ְיהֹוָה נ ֶ
ר)ת ִה ִָ P
ָצ ָ
ַ;ה,
י ְ8ה) ר ָ
ִצ ְד ָק ְת ָ ְַ :ה ְררֵי ֵאל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ
;):
יע ְיהֹוָה:
ת)ַ /
6ב ֵה ָמה ִ
ָ Hד ְ
ָהר ,א) ַמ ֲעיָ א) ;)ר ַמיִ ,או על
י ַעל ְָ Fפת יָ ,א) נ ָ
ֲFה ֵס ֶדר ַה ִַ /ְ 8ל ְ
ַיע ֶ
יע ָבד ַעל ְִ %לי
ֲFהִ ;ְ 6ד ָ
וְא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ַיע ֵ
מקוה לטבילת כלי הנמצא בחצרִ ) ,
ֲFה/ֵ 6נִ ית(.
0חר ְ/ֶ :י ְִמ ָצא ְמק)ר ַמיִַ ,יע ֵ
6בי) ֵ
ָמלֵא ַמיְִ ,

ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְק)ד י ַ
ו ֶ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
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ָאל.
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְ:ת ִ
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲהרֵינִי מ6כָ ַ
BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +
יסר:
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲב)תינ8ְ 6ר ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָסר .א ֶ
ֶ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ְל ַק ֵביל ָ%אֵ ,אל ִמ ָ%ה ַחד ,רַחִ 6מ ָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
ֱמת ִמָ%ה
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמ ./וְ רַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
0ר ַ;עַ .
ִמָ%ה ְ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
נ)צר ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .ל ֲאל ִ
ְִ /ב ָעהֵ .
יסר:
ַ7ה ִמָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסרְ .ונ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ָפ ַ/ע ִמ ָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֲFרָה .ו ֶ
עָ
ו ִ
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
>ִר ָמזִ י ָ; ֶה
ס6קי ַה ְ
ֶי ְק ִרי0ת ַה ְִ E
6רצ6יָה ְל ָפנ ָ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ח ָ
יִ Hמי ָכה,
מ6רי ַעל יַד נ ְִב ְ
ֲמיָ ,ה ֲא ִ
ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲמ6רי ַעל ְידֵי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ.ְ %
ַה ְמ Oכָ6נִ י ֶאל ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִא6B
ֶי ְִ :אַ6:ִ 6Bנְ ִ8י ְ; ָכל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְו ַיע ֶ
ֶי,
ִה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .ו ְִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
י ,וְ ִת ְתנ ֵ
)%ת ָ
ֲמי ָ ַעל ִמ ֶ
ְו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מ ַ%ת
י
יHתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /
ֲמי ָ ִב ְק ִר ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
6ב ִמ ַ%ת ָה ַרח ִ
ַה ֶח ֶסד ְ
נ)צר ֶח ֶסד) ,יו"ד
ֶַ /פע וְ ֶהHרָה ִמ ַה ַIָ -ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִ י ַה>ִ ְקרָא ֵ
ָפי) ,אל" ה"ה יו"ד
יעי ַה>ִ ְקרָא ַל ֲאל ִ
ה"י וי"ו ה"י(ֶ .אל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
6בזֶה י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר וְ ָ/לֵ
ה"ה(ָ .
ֹאתינ .6וְ ָכל ַה ְמ ַק ְט ְרגִ י
6ב ֵכ וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
ְִ :רצ) ְנ ְָ ,
י .ו ְַעל י ְֵדי ֵ/
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
ְ80ה ְ; ְ
ְ /Oלכְ ;ִ 6מצ)BOת יָ .ו ָ
ָעי י ְ
רִ
ָרי
9Oה ְמבֹר ִ
ִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
0ל" ו ֵה"י י"6ד ו ֵה"י י ְִת ָ; ְרר 6וְ ַיעֲל:ָ 6ל נ ֵ
ֵ
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ִיהי נ ַֹע
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֹ7דֶ ./ו ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
;Oנִ יְ ,ונ ֵ
7Oי ְ 6מל ָ
6מנ ִ
ְ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יק ָנא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ָחית ו ְָס ִליק ְו ָח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
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6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַח ִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ע ִ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
יסר ַמ ִ
ִ8ק6נִי ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְֵ 8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
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יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ויחזור כסדר שלש פעמי:

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
0ב ָר ָה ,א ֶ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ:סֶ ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ ְו ָירַד,
ָקה ַל ֲע ִנִCי ְ:כָל
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ֲַ 8ענִ)Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ִל ְק ַ
חמ/
ארבעי וְ ֵ
ִ
ֲ/ר י6כַל ,וטוב שלא יפחות מפדיו ֶ/ל ְ/לֵֹ /מא)ת
אֶ
ֲַ 8ענִ)Cת ְל ִתָ 67ע) ַה ַַ 8ער.
ו ְל ִתָ 67ע) גילוח פאות הראש אולי צרי ְִ Eדי) של שש מאות תעניות
כמני ב' פעמי ֵ /מצפ" ,#או של ְ/לֵֹ /מא)ת ֲַ 8ענִ)Cת ְִ :מ ְניָ ֵ/
ְְ /ב ִעי ֲַ 8ענִ)Cת ְִ :מ ְניָ ב' ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ,א) ִפ ְדי)
מצפ" ,#א) ֶ/ל ֵמHה ו ִ
ְֲ 8ַ //ענִ)Cת ְִ :מ ְניָ ֱֵ /אל ִֹהיִ :ְ 6 ,מ ְניָ ֵפHה .ומשמי
ֶ/ל ְ/מ) ִני ו ֵ
יעזרוהו להשלי תקונו .ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ָ
0חר ְ :
ָח ָ-ַ :ה ְצ ָע ִדי .וְ ַ
ֵ י ֵ
ֶס ַה ְִ Eדי) ְ;יָד)ַ .יחֲל)ִ #מנְ ָע ָליו וְ יֵל ְ
ַיחֲזִ יק ֶ :
ֹאמר.
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב ְוי ַ
ָח ָ
ַיעֲמ)ד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְו ַג נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
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ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה וְ ִד ְברֵי ְ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר ֵה ַק ְפ ִ8י
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
נִסְ :
י ,וְ ְ
)ת ָ
6פ ַ>ִ 8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
ֲFי
ֹא/י וְ ִה ְַ /ח ְת ִ8י ֶאת זְ ָקנִי ְ; ַת ַער ,ו ְַע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ֵEא)ת ר ִ
אתי
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
O
ָעי
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
ו ְָעוִ ִ
ָ/ע ְַ %ר ):וְ ִאיH /וֶ
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
Hר ַ
ְו ֶאת ְ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹח.
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
אתי ְ;לֵב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְב ֶזה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ

402

תפוחי

שדי

ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
יתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
ָכ אֲנִי
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵאְ .6Bו ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBהִ .י ְהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
%0רָא
ס6קי ַה ְַ 8נ" ְ ֶ/ל ָחג ַה ָ9ב6ע)ת )נ ְִמ ָצא לקמ עמוד  (575וְ ְ
י ְִל ַמד ְֵ E
ז6טא )נ ְִמ ָצא לקמ עמוד  ( 608וְ י ְִֵ%8ַ /ל ִל ְלמ)ד ַה ְִ 8ה ִBי .)B6:
ָ
ֹאמר
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
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ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
ְ 6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
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ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ית ַהֶ :

ְִ 678ל ִמי ֶ/חקק על בשרו כתובת קעקע.
אמרה תורה" ,וכתובת קעקע לא תתנו בכ אני ה'" )ויקרא ,י"ט ,כ"ח(.

ומלבד כתובת הקעקע הידוע ,ג מה שנוהגות הנשי שמזריקות
צבע שיעמוד תחת העור להאדי פניה וכדו' ,הוא בכלל איסור זה.
וכל מה ששורט העור ואח"כ ממלא מקו השריטה בצבע או
שצובע ואח"כ שורט על מקו הצבע .וכל שכ אות שדוקרי
במחט במקו הצביעה.
וכתבו המקובלי שאיסור כתובת קעקע הוא מלשו מקעקע כל
הבירה כולה ,כי העושה זאת סותר כוחות הטהרה ,ומוש עליו
כחות הטומאה עכ"ל .וכוונת היא שאיסור זה מקעקע את השכינה
שהיא סוד ספי' המלכות הנקראת בירה ,שהיא בחי' נפש הקדושה
של האד .ומחליפי נפשו בנפש הטומאה רח"ל .והנה רבותינו
המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ואולי תקונו במאתיי
Hמנָ ִמי ָע ָלה ַָ /מיִ
ושישי תעניות )כמני י' הויו"ת דה"ח וה"גְ (.
וְהִ6יד6י ,וְ ָהרָצ)
6/בה ַ
ְמי ַה ֲַ 8ענִ)Cתְ ,ו ַה ְת ָ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
וְ ָי ַרד ִל ְק ַ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית וְ ַה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ.678
6מע ֶ
וְה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ 678
ַ
ְה ְַ -מ ִעיט אולי
6כל ,ו ַ
ֲ/ר י ַ
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ ִCי ְ:כָל א ֶ
ָכ י ֵ
וְ ל ֵ
כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) מאתיי ושישי תעניות או מאה
וחמישי ואחת ֲַ 8ענִ)Cת )כמני ש אהי"ה במילוי ההי"(.
)נסדר לפי שו"ת "ברית אברה" בתשובה שהובאה להל בסו הספר(.
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ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה.
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ 6ק ֵ/י עֹרֶ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מ ְר ָמה.
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנ .6חקקתי בגופי כתובת קעקע ָט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
0צנ.6
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
יַ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְד ֵרי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵא6B
יכֵ /ֶ ֵ6
ֵ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ְ 7ט ִביל)ת ,וִ ַ
0חר ָ ְ :יֵל ְ
ַ
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה> ִָביא ֶַ /
ֱל ָ
ַעל ַַ %עת א ִ
ָ י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ְֶ :נגֶד
0חר ְ :
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ָ:ל ):ח)ת ַה ִחיצ)נִ י .וְ ַ
0חת ִמ ְִ 9ב ַעת
יכ;ְ ֵ6כָל ְט ִבילָה ְ;א)ת ַ
א)ת)Cת צל" צ"ל צ"ל .וִ ַ
ִ 7
ָ י ְִט;ֹל ע)ד ְ 7ט ִביל)ת ִל ְמָ ְֹ /ע ָליו ֵ/
וְ0חר ְ :
א)ת)Cת ְל ִפי ַה ֵ=דֶרַ .
ָה ִ
6ב ַס ְ ַהֹ:ל י ְִהיְ 21 6ט ִביל)ת ְִ :מנְ יַ ֵ /אהי"ה.
ֱל)ְ "J
"א ַ
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)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַל ְי ָלה וְי) עַל
6פ ְַ /ע ִ8י ַ;עֲו) שחקקתי כתובת קעקע על גופי
יתי ָ
אתיָ ,ע ִו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִ י ַמ ְתנֶה
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ְ
ָקה ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ִֶ /א לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ֵַ6:
ר 6ה6א ִ; ְמק)
ְ; ַתעֲנִ ית זֶה ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
>ִקרָב ַעל @ ֵ
ַה ְָ 7ר ָ; ַה ְ
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ;י.
ֲמי ָ ָהר ִ
ִיתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַת ֲענ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶיְ ,
ְל ָפנ ָ
נִמ ָצא ְל ַק ַמ
ְ; ֵליל ַהִ )Pא י6כַל ְל ִה ֵָ /אר ֵער ו ְַלעֲ)Fת ַה ִ/ֶ 678ל ַה ַלי ְָלה ) ְ
ל)מר ְק ִרי0ת ְַ /מע
ֵ ִלי )/י ְִֵ%8ַ /ל ַ
וְא ָק ֶ/ה ל) וְה)ל ְ
עמוד ָ (413ע ִדיִ ,
ֶַ /על ַה ִ+ָ -ה ) ְ
א)/תיו ֶא ֶב
יח ַַ 8חת ַה ָ:ר ִל ְמ ָר ָ
נִמ ָצא לעיל עמוד  (.47וְ יָ>ִ ַ
ע)לה ְִ :מ ְניָ ֶא ֶב" ,וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל לָק6
ִו ְי ַכוֵ ְ; ֵ) /יו"ד ה"ה וא"ו ה"ה(ָ .ה ֶ
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ִ 678חֲצ)ת )נמצא לעיל עמוד ַ ;ְ (.60כ ָ6נָה גְ ד)לָה.
ו ַ
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
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ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מ ְר ָמה.
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנ .6חקקתי כתובת קעקע על גופי ָט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
0צנ.6
ֶיִ .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
יַ
ָאִ .ק ִ9ינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
ִנ ְ
)תי ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6וְ ִתע ַ
עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ.6
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
ִ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ִW:י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי
י ַ

ַכְ )8ל ָה ִכי
6ל ָ/ל) ֵאי ֵקַ #על ִ=ֵ :א ָדוִד ו ְַעל ַמ ְמל ְ
ְל ַ ְר ֶ;ה ַה ִFְ -רָה ְ
וְעד ע) ָל ִקנְ 0ת יהוה
6ב ְצ ָד ָקה ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֲע ָדִ ;ְ Jמ ְEָ /ט ִ
6לס ַ
א)תְ J
ָ
ֲFה ֹIאת:
ְצ ָבא)ת ַ8ע ֶ
ֹאמר:
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
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ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
ַחֹEר
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְ C
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
ִאיְ /לר ֵ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
ר6
ַCאמר ָדוִ יד ָ; ְ
ֶ ָד ִויד ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי ְל ֵעינֵי ָ:ל ַה ָָ 7הל .ו ֶ
ַוי ְָבר ְ
ָ
ע)ל וְ ַעד ע) ָלְ :ל ָ ְיהֹוָה
Hבינֵ 6מ ָ
ָאל ִ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6בHרְֶ .#ל ָ
ֵצח וְ ַהה)ד ִ:י כֹל ַ; ַָ 9מיִ ָ
BOה וְ ַה@ְ ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ְו ַה> ַ
ַה ְ@ד ָ
ַMא ְלכֹל ְלרֹאְ :/ו ָהע ֶֹ/ר ְו ַהָ:ב)ד
וְה ְִ -תנ ֵ
ָכה ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְַ -מל ָ
6ל ַחֵIק
6בי ְָד ָ ְל ַגֵ%ל ְ
6בי ְָד ָ ַֹ :ח ְ6גב6רָה ְ
מ)/ל ַ;ֹ:ל ְ
80ה ֵ
ֶי וְ ָ
ִמ ְָ Bפנ ָ
0ר ֶ:ָ 8
6מ ַה ְל ִלי ְל ִֵ /ת ְפ ְ
ַחנָ 6ל ְְ .
מ)די ֲאנ ְ
ַלֹ:ל :וְ ַע ָ8ה ֱאל ֵֹהינִ 6
80ה ה6א ְיהֹוָה
6ת ִה ָBהָ :
ר)מ ַעל ָ:ל ְ; ָר ָכה ְ
6מ ַ
ֶ ְ
יב ְרכ:ְ /ֵ 6בֹד ָ
ִו ָ
ית ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְֵ /מי ַה ַָ 9מיִ ו ְָכל ְצ ָבָ HהHרֶ #וְ כָל
80ה ָע ִָ F
ְל ַב ֶָ ָ %
6צ ָבא
ְ .BO
ְ80ה ְמ ַחֶCה ֶאת ָ :
ֲ/ר ָ; ֶה ו ָ
יה ַה-ִַ Cי וְ כָל א ֶ
ֲ/ר ָע ֶל ָ
אֶ
0ברָ
ָח ְר ְָ ;ְ 8
ֲ/ר ; ַ
80ה ה6א ְיהֹוָה ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ַה ַָ 9מיִ ְל ָ ִמ ְ8ַ /חֲוִ יָ .
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ֱמ
את ֶאת ְל ָבב) ֶנא ָ
6מ ָצ ָ
ָהָ ,
0בר ָ
ְְ Fמ ָ/ְ 8מ) ְ
ְה)צאת) ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :י .ו ַ
ו ֵ
ֶי .וְ כָר)ת ִעַ )-ה ְ; ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶארֶַ #ה ְַ :נ ֲענִי ַה ִח ִ8י ָה ֱאמ ִֹרי
ְל ָפנ ָ
ֶַ 8ק ֶאת ְָ %ברֶי ָ ִ:י ַצ ִ%יק
ָ/י ָל ֵתת ְלז ְַרע) .ו ָ
ְב6סי וְ ַה@ִ ְר@ ִ
ְו ַה ְִ Eר ִIי ְו ַהי ִ
ֲק ָת ַָ /מ ְע ַָ 8על יַ
ֲב)תינִ ;ְ 6מ ְצ ָריִ .וְ ֶאת ַזע ָ
ַ8רֶא ֶאת עֳנִי א ֵ
8Hה .ו ֵ
ָ
0רצ) ִ:י
6בכָל ַע ְ
6ב ָכל ֲע ָב ָדיו ְ
ַ 8ֵ 8אֹתֹת 6מ ְֹפ ִתי ְ; ַפ ְרעֹה ְ
ס .6ו ִ
ְהַ ;ָ ָCק ְע ָ8
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIה .ו ַ
יה ,ו ַ
ָד ְע ָ:ִ 8י ֵהזִידֲ 6ע ֵל ֶ
יָ
יה ִה ְַ /ל ְכ ִָ 8ב ְמצ)לֹת
ְאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ַ; ָ/ה .ו ֶ
ת) ַהָ C;ַ ָC
ַע ְברְ 6ב ְ
ֵיה ַוַ C
ִל ְפנ ֶ
ְ:מ) ֶא ֶב ְ; ַמיִ ַע ִIי:
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַ ֹCע ְיהֹוָה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ 6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
ָאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹוָה ַוְ ֹC
6בנֵי י ְִFר ֵ
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ 0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה יְה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
י
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמ ָ
ָרי ַ;ַֹ :ח ְי ִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
ֶאִ %
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָח ָ
ָעמ) HWרֶ :#נ ִ
ית י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ָט ָ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל י ְֵ /Wבי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
Hב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
י ְִ%מֶ :ָ 6
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
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ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ָד ָ
יֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ;ַ ָCוֶ C
ַה ָ:WC
ָ/י
ֶַ 8צא כָל ַה> ִ
>ְביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַהָ ;ְ ֹ8י ָד Jו ֵ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה ִ
וִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
ֶיה ְ; Oת ִEי ִ
ֲ 0Wחר ָ
ָאל ִמ ַCסַ 6ו ֵWְ Cצאֶ 6אל
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ס6ס וְ רֹ ְWכב) ר ָ
ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת ָי ִמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִַ :ו ָCבֹא6
ָתה וְ לֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה ַעל ֵָ :קWרָא ְָ /מJ
ָמר ָ
ָמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה >ִ ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה)ָה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י אֲנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWיִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י
ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹוָה ִק ְָ 6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר)
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ ִ6
ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָ
ֶאל ְיהֹוָה ִW:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפֶ%ה ֶאת
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
י ְִFר ֵ
ֹאמר:
ֹאמר ָ:ל ֵס ֶפר " ְָ %ב ִרי" ַה> ְִק ָרא " ִמ ְ/נֵה ת)רָה" ,ו ְִל ְפנֵי ֵכ י ַ
י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ִ -Oל ְקרֹא ָ:ל ֵס ֶפר " ְָ %ב ִרי" ַה>ִ ְקרָא " ִמ ְ/נֵה
6מז ָ
ָאלִ ,הנְ נִי מ6כָ ְ
י ְִFר ֵ
6בזְכ6ת
;Oיִ .
ֹאתי ַה ְמר ִ
ֲ/ר ִא ַ; ְד ִ8י ְ; ַחַ +
ת)רָה" ְֵ :די ְל ָה ִ/יב ַה ֶֶ Pל א ֶ
6ט ָע ָמיו
)Cתיו ְ
ְא)ת ָ
ב)תיו ו ִ
ס6קיו וְ ֵת ָ
6פ ָ
)Cתיו ְ
ָָ /
6פר ִ
ֵס ֶפר " ִמ ְ/נֵה ת)רָה" ָ
6Bפי ֵתב)ת ִ; ְכלָל
6מ ִח ֵ
ְס)פי ֵתב)ת ֵ
ָא/י ֵתב)ת ו ֵ
)Cצ ִאי ֵמר ֵ
)%Oתיו ַה ְ
ְ 6נק ָ
6בזְכ6ת ֵַ /ה@ָד)ל ֶא ְה ֶי"ה ְ; ִמH6Bיו ְ; ִ
6פרָטִ ,
ְ
י6די" )אל" ה"י יו"ד
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6ב ֵה ִהי" )אל" ה"ה יו"ד ה"ה(
ֲל ִפי" )אל" ה"א יו"ד ה"א( ְ
6בא ְ
ה"י( ַ

וִיהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ)ִ .
ל)מ ָ ֵ
:Oת ְֶ /
6פרָֹ Fע ַלי ס ַ
ָ/ִ 8יב ִצ ִBי ְ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נֵה.6
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ָאל"
ֹאמר ָ:ל ַה ֵ= ֶפרַ ,עד " ְל ֵעינֵי ָ:ל י ְִFר ֵ
ְוי ְַת ִחיל ֵמ" ֵא ֶBה ַה ְָ %ב ִרי" וי ַ
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָע ָלה ַָ /מ ִי
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
ָקה ַלעֲנִ ִCי ְ:כָל
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,וְ י ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
וְ ָירַדִ ,ל ְק ַ
ֲ/ר י6כַל ,ואולי כדאי שלא יפחות מפדיו מאתיי ושישי תעניות
אֶ
)כמני י' הויו"ת דה"ח וה"ג (.או מאה וחמישי ואחת ַ8עֲנִ )Cת )כמני ש
אהי"ה במילוי ההי" (.ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו
רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב וְ י ַ
ָח ָ
ְו ַי ֲעמֹד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ְו ֵאי ָמ ֳע ָמדִ ;ָ .
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
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ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
יתי ָע) זֶה ֶ/חקקתי כתובת קעקע על גופי .ו ְַע ָ8ה אֲנִי
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִ י ֵמע ַ
ֲFי O
;)ִ /מ ַ-ע ַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
וְע ִו ִ
אתי ָ
ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
6מ Oר ֶPה ְל ָפנ ָ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ֲ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ַ;י ִמזְ ַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
ָכ אֲנִי
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵאְ .6Bו ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי ֲא ֶ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
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9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ

ֹאמר:
ָ י ַ
ְוַ 0חר ְ :
ָא/י ֵתב)ת דנא וע י' של תיבת ִ;י אותיות
ֶי )ר ֵ
ָWְ %ב ָקה נ ְַפ ִ/י ֲ 0Wחר ָ
ָא/י ֵתב)ת בתי ,כי השכינה הנקראת אדני היא
ְמי ֶנ ָ) ZWר ֵ
אדני( ִ;י ָWְ 8מ ָכה י ִ
בת ספירת החכמה(.

Oע ַל ַ%ִ Pיק ְ W6 ,לי ְִ/רֵי לֵב
ַ%ִ Pיק ְ W6 ,לי ְִ/רֵי ֵלב ְִ Fמ ָחWה Zא)ר ָזר ַ
Oע ל ַ
א)ר ָזר ַ
ְִ Fמ ָחWהZ
ַ ְ
0ל ָיֹ/ב ְ %
ְWה ְללֶ /ְ 6מZָW
ָא/י ֵתב)ת אדני( ָענִי ְו ֶא ְבי) י ַ
נִכ ָל )ר ֵ
סופי ֵתב)ת גימטריא  92כמני יאהדונהי( ָענִי
ַ נִ ְכ ָל ) ֵ
0ל ָיֹ/ב ְ %
ְWה ְללֶ /ְ 6מ ָZW
ְו ֶא ְבי) י ַ
ָפס6ק זֶה יֹא ַמר ָ/לְֹ /פ ָע ִמי.

/0רֵי ִאיָ /ירֵא ֶאת יְהוָה ְ; ִמ ְצו ָֹתיו ָח ֵפְ #מאֹWדZ
ַה ְלל6יְָ J
י ְִל ַמד ַַ 8נ" ְ ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא בעמוד  ,(575ו ְָכל ֵס ֶפר ְִ 8ה ִBי.
)%Oתיו
0חד ָע ָFר ְָ Eע ִמי ִ;נְ ק ָ
ֹאמר ָEס6ק " ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלַ "JW
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
6ט ָע ָמיו:
ְ
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ֵא ֕◌ל ָנא ְר ָפא ָנא לָZJW
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ְו ַ

;Oל
6מק ָ
ֲב)תינְֵ C/ֶ ,6הא ָח6/ב ְ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6דייתי וְ ִל ִ
>ִת ַמ ֵעט ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ ִ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמיְ /ֶ ,
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
ְ
ַמ ִ8י בעוונותי ,וְ ַיעֲלֶה
ד)/הְ ,ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ָת ָ ַה ְָ 7
ֲ/ר ָל ַמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
אֶ
מ)תי ָ
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ָת ָ ַה ְָ 7
יHתי ְ;ת)ר ְ
ֶי ָה ָבל ְק ִר ִ
ְל ָפנ ָ
ָ: 7Oל
י יְת ָ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִי ֵ 6ב ִ
ד)/י ֶEָ /ג ְ
ַה ְִ 7
ְִ /ֶ -
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב ְ;כָל ָה ָ
ַמנ ,6וְ י ָ
ֲ/ר ָEג ְ
אֶ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ֲַ 8ענִית
נִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ר6חנְ 6ו ְ
ֶַ /פע רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
ָמי
6פג ֵ
ָמינְ 6
ֶיְ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ַהֶIה וְ י ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה י) רָצ) ְל ָפנ ָ
ֲָCFה ,וְ כָל
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ַמנְ ;ִ 6כ ָלל6ת א ִ
ָ Hד ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
ֶפ/ֶ /נִ ְפ ְ@מ6
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ָטי א ִ
ְEר ֵ
ֲָCFהְ ,ונֹגַָ: Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ְונ ְָפל;ְ 6נֹגַ%ְ Jא ִ
ְמק) ַהֶֹ 7ד:/
ֲב ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ֶח ֶסד,
ָה אֹה ָ
0בר ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ;זְכ6ת ְ
ימ ְ
6בזְכ6ת ַי ֲעקֹב ְִ 8מ ָ
ָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה@ְ ב6רָהִ ,
6בזְ כ6ת י ְִצ ָחק ַע ְבְ %
ִ
ֵצח,
יָ HהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה> ַ
נְב ְ
6בזְכ6ת מ ֶֹ/ה ִ
ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ְִ 8פ ֶארֶתִ ,
יק ְ ָהHח6ז
י)ס ַצ ִָ %
6בזְכ6ת ֵ
6בזְ כ6ת ֲ 0הרֹ ֲַ :הנ ְָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהה)דִ ,
ִ
יח ְ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְַ -לכ6ת,
ָ ְמ ִָ /
6בזְכ6ת ָ%וִד ַע ְבְ %
ְ; ִמ ַ%ת ַהיְס)דִ ,
7Oנ 6כל בחינות ַה ְַ -לכ6ת ִ8קָ@ 6מ6ר ְו ָ/ל:
יְת ְ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ק)ל)ת
ד)/י :ע ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְֶ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה
יכל)ת ַה ְ7ד) ִ/י :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ֵה ָ
ד)/י :ע ֵ
ַה ְִ 7
ֲת ִידי ַל ֲעמֹד:
ר)עי ֶ/ע ִ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ִ
יקי :ע ֵ
Oח)Eת ֶ/ל ַה ִַ %ִ P
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה
)Cבל :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְִ /מ)+ת ֵֶ ;ַ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת ְקנֵי
6Eרי :ע ֵ
ַהָIא)ת ֶ/ל ֵֹ :ה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי ַחג ַהס):6ת :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ַה ְ-נ)רָה :ע ֵ
ְמי נ ְִקִCי
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה י ֵ
ְמי ַחג ַה ַ)P-ת :ע ֵ
ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
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ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי Oח ָEה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֶ/ל ְס ִפירַת ַה>ִ ָ%ה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְִ :ריכ)ת
ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה :ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע :ע ֵ
ֶ/ל ְִ 8פ ִBי :ע ֵ
ֲל)Cת ֶ/ל ֵס ֶפר )8רָה ְ; ַ;ָ /ת:
ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ע ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲע ִנ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר;ַ 6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַואֲנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה.
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נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְויָדַ 6ע ְל ָפנ ָ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ו ְִכ ְכ ִפיר ֵ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְ מ)ר ָהב6
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה שבע ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,

ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹוָה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ

)אב"ג ית"(#

תפוחי

שדי
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
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)קר"ע שט"(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת)
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק ֵ;ל ְָ 8
ָקה ַל ֲע ִנCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ,וִ ִ
ֶס ִל ְצד ָ
ִַ 8הֶ :
יֵ
ְ;רָצ).
ֲFהֵ ;ְ 6ליל
ֲFה ָליְלָה ָ/לֵ ֶ/ל ִל6-דִ ,א י6כַל ַיע ֵ
ִמחַ #6ל ַ8עֲנִ ית ַה ַנ"ל ַיע ֶ
0חר.
ֲFהַ ;ְ 6ליְלָה ֵ
מ)צ ֵאי ַה )Pוְ ִא ַלאו ַיע ֵ
ַהצ) ,א) ְ; ָ
ֵ/ב
י ,/וְ י ֵ
ָהר ֶֹB/א ִל ַ
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ָָ /עה ִל ְפנֵי ִֶָ C/איר ַה ֶֶ 9מִ ,/יֵ I
ִמ ְִ 9ק ַ
6די ק ֶֹדְ ./וא אינו ליל התענית יָכ)ל ֶל ֱאכֹל ַעדָ:ל ַה ַBי ְָלה ִל ְלמֹד ִל ֵ
ִ /6תָCה ַק ָBה,
ָָ /ע ַת ִיי ִל ְפנֵי ֶ/י ִָאיר ַה ֶֶ /מָ %ְ /ב ִרי ַק ִBי ְ:ע6ג)תEֵ ,ר)ת ְ
יפי.
ֲר ִ
6מ ְָ /קא)ת ח ִ
ֲר6חה א) ִל ְ)8/ת ַייִ ַ
ֲבל Hס6ר ֶל ֱאכֹל א ָ
אָ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ְַ Bילָה י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
וְלנְ ֹ%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
6ב ִס ְתרֵי ת)רָהִ ,
מ6כ ִל ְלמֹד ַ; ִ/ְ -נָה ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י ָ
י ְִFר ֵ
אתי ַ;עֲ) שנתתי כתובת
ֲט ִאי ֶָ /ח ָט ִ
ַEר ַעל ח ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאתְ ,לכ ֵ
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
קעקע בגופי ,וִ ִ
ד)/ה ו ְַצ ַער נִ6%ד ֵ/נָה
ָת ָ ַה ְָ 7
6די זֶה ְ;ת)ר ְֲלה ְלרָצ) ְל ָפנֶי ָ ִל ִ
ֶCַ /ע ֶ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ע ַ
6ת ַכ ֵEר ִלי ַעל ַחַ +
ֵמ ֵעינַי ,ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְ
ע)די ו ְַעד ַהַ )CהֶIה .י ְִהי6
ֶי ֵמ ִ
יתי וְ ְֶ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
אתי ְו ֶָ /ע ִו ִ
ֶָ /ח ָט ִ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
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0ד ָרא
ֹאמר ִמ ְ/נָי)ת ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נִ ְמ ָצא לקמ עמוד  (660וְ ְ
י ַ
ֹאמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
זְמ ,י ַ
ז6טא )נמצא בעמוד ִ (608א ִנ ְH/ר ַ
ָ
נִמ ָצא לעיל עמוד (.60
ֹאמר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת ) ְ
ַ;חֲצ)ת ַל ְילָה י ַ
ִא ָ9הַ ,עד חֲצ)ת ָלי ְָלה ְִ 8ל ַמד ֲהלָכ)ת ַ;ָ /ת ,וְ הֲלָכ)ת ְ;רָכ)ת ,וְ ִא ֶא ְפ ָ/ר @ַ
ר6תה ִל ְלמ)ד
הֲלָכ)ת ֶ/ל ִדינֵי ִנדָה וְ ָט ֳה ַרת ַה ִָ Eָ /ְ -חה .וְ ִא ֵאי ֵ; ֶא ְפ ָָ /
אמר ְִ 8ה ִBי
וְ0חר ָ ְ :תֹ ַ
ק)דַ /מה ֶש ִָ J;ָ Bח ֵפַ .#
הֲלָכ)ת ֵאְ 8ִ ,6Bל ַמד ִלֵ 6-די ֶ
ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַַ 9חר י ַ
ְל ַ

ְחרֵדְ .ו ִא ַחס ְו ָ/ל)
ב/ת ָEנִ י ָירֵא ו ָ
ע)לִ ,ה>ֵה ֲאנִי ָ;א ְ; ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
נ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶPדֶק ַעל ַחַ +
ֲרי ְֶ ִ>/צ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
;Oי :י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֵֶ C/
ַה ְמר ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִיֵֹ / /מר
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ ,א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
ע)מד
ֶס ָה ֵ
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכ ִני ֵמ ַ
6ת ָח>ֵנִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
י ְִFר ֵ
י)מ
ָת ָ ָ
:Oי ַל ֲעסֹק ְ;ת)ר ְ
ימי ָה ֶע ְלי) ,וְ ִת ִֵ 8לי ֲאנִי ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ִל ִ
ַמ ִ8י
ָלי ְָלה .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
וַ
ַ 7Oה ְEגָ ַהה6א ְ;כָל
יתי .וִ ית ַ
ֶי ָע ִִ F
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ְ; ַעיְנִ י ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ֲָCFה.
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
0ר ַ;ע ע) ָלמ)ת א ִ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ַה ְ-ק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
0חר
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ְו ַת ִPי ֵלנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב
ְת ְַ Eִ /
ְִ Eטירָת) ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
י)מי ְו ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPי ֵלנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
וַ
ְה>)רָא )אל"ד( ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי
ב)ד ָ.
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ַחת ַ
ָ:ל ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ֶי ו ְַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי
וְל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
וְ ִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר ִ
ֲפ ָצה
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ֶי ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ע)ב ִדי ְל ָפנ ָ
ָת ָ ו ְִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ת)ר ֶ
ְל)מ ִדי )8רָה ִל ְָ /מ Jוְ ִל ְברֹר ָ:ל ִניצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְִֶ >/ת ַ ְIEר;ֵ 6י
ו ְ
9Oהְ ,ל ַי ֲחדָא ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלJ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי ְ
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ְר6חנ6
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ 6ו ֵ
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ָתֵ Jמ ַע ְפרָא ,ו ְָל ֵתת נ ַ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ְ
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֵבב ֵָ /ל .ו ִ
6לי ְִרHה א)ת) ְ;ל ָ
ְונ ְִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
רְ 6יהֹוָה
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְHמ:
Hמ ו ֵ
ְלע) ָל ֵ
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ י ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ִֶ /י ְכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ֶי
ְס)די .אֲנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)יכוי בש "קרע שט"( וְ נ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
>ְ/מ)ת
ע)ל ַה ָ
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גַָ ;ְ J
ֲמי
יע ָע ֵלינ 6א)ר יְָ 6/עה וְ ַרח ִ
ְת ְַ Eִ /
ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס ְו ָ/ל) .ו ַ
:Oי ְִ /ֵ %ני
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת
>ְ/מ)ת נ ְ
ַ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ְו ַר ֲענַ>ִ י ַלע ָ
6בכ ַֹח
ע)ל ַה ָ;אְ .
)Iכי ְל ַחֵCי ָה ָ
וְה ִ
ע)לי ַ
וְאז ְֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ִמ ֶָ ,9
יתינָ: 6ל
6מ ַעל ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
ֱמר ;) " ִה>ֵה
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ֶ>ֶ /א ַ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ ַת ְַ @ִ /
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ֶָ>/ד ְ
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶי
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי וְ ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה>ִ ְקרָא רָHה ַ;עֲ) ָה ְרא6ת.
י8יְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ָע ִִ F
0כז ִָרי ַה ְמ ֵַ;/ר ֵעינֵי
ְ H
ילנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִ י וְ ַה ִֵ P
ְ
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ְת ַ
וָ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
ו ְִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כ ַֹח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
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ֶי ַ/וְ ָע ֵתנ .6לֵב
ֲלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hאַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ֶ
ִ;ָ /ר וְ נ ְִדֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְבזֶה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב ָה ֶע ְלי) ֶ%ר ְ
נְ
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנ6
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעי .נְ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
ְרח)ב)ת ַה> ָ
י 0נְ ִEי
Hר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ ִמ ְצ ָחא ְד ִ
ט6ב ָ ְ8ע) ֵרר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִמָ:ל ְֵ /ָ Eעינ .6וְ ָ
0נְEי ְב ֵעינָא ִדז ְֵעיר
Hר ְי ִ
זְעיר 0נ ְִEי וְ ֵעינָא ְד ִ
ַעוִ י ְ; ֶמצַח ֵ
ַר ֲעוָא ְָ %כל ר ָ
80ה ָח ֵפ#
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י וְ ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
0נְEיְ ,
ִ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
ִ; ְת ַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
תקו לעוו השעטנז
אמרה תורה "לא תלבש שעטנז צמר ופשתי יחדיו") .דברי כ"א ,י"א(.

ונאמר "ובגד כלאיי שעטנז לא יעלה עלי" .וחוט אחד מצמר
הכבשי רחלי ואילי וחוט אחד של פשת א מעורבי ה בבגד
אחד .אפי' ששאר הבגד עשוי מחומרי אחרי .הרי זה שעטנז .ואיסור
זה אינו בבגד בלבד אלא ג במצעי ובדי ריפוד של ספות ומזרוני.
ואפי' ה בתחתית הספה ולא במקו ששוכבי עליו .וחכמי אסרו
לשבת או לשכב על מצעות שאינ שעטנז ואפי' רבי ה א מתחת
לכול יש בגד שעטנז .ומצוי בבגדי רבי העשויי אפי' מחומרי
אחרי ואפי' סינטטיי .שבמקו הצווארו או הלולאות של הכפתורי.
וביטנת המעיל והמכנסיי ועוד מקומות שוני חוטי שעטנז .ובפרט
בבגדי צמר שנמצאו חוטי פשת במקומות אלו .ויש בגדי כמו מעילי
ודובוני שממלאי את החלל שבי שני צידי הבגד בחוטי מנופצי
של בלאי בגדי ,וה בספק גמור של שעטנז .וכ הניירות שעשויי
מבלאי בגדי יש בה חשש שעטנז ,ולכ יש להקפיד להוריד את
הניירות שמהדקי הכובסי לבגד כדי לזהות את הבעלי ,כי ההידוק
בסיכה כזו דינה כתפירה ,והנייר בחשש שעטנז .וכ בכובעי "קסקט"
וכדו' שמעמידי אות בניירות ,ובמגבעות שמדביקי בה את חגורת
העור הפנימי בנייר .ולמזהיר ולנזהר תבא ברכת טוב.
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כתבו המקובלי ששעטנז אותיות שט עז רח"ל ,כי הלובשו נות כח
לשט לקטרג עליו ,ועל פע אחת של לבישת שעטנז א לא עשה
תשובה אי תפילת האד נשמעת ארבעי יו ובני אד מתפללי ולא
מביני מדוע לא מתייחסי בשמי לתפילותיה.
והנה רבותינו המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ו ִמי ָע ָלה
ְהרָצ)
ְה ִ6יד6י ,ו ָ
6/בה ו ַ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,וְ ַה ְת ָ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ַָ /מיִ ְו ָירַד ִל ְק ַ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית וְ ַה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ.678
6מע ֶ
ְו ַה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ 678
ֲ/ר י6כַל ,וְ ַה ְַ -מ ִעיט אולי
ו ְָל ֵכ י ְִֵ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ ִCי ְָ :כל א ֶ
כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) מאה ִ
וש ִשי וְ אחת ֲַ 8ע ִנ)Cת .כמני ש קס"א
וכמני "לאלפי" ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו רבותינו
שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
)נסדר לפי שו"ת "ברית אברה" בתשובה שהובאה להל בסו הספר(

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .וי) ִל ְפנֵי
וְעד ְל ָמ ֳחרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יעת ַה ַח ָ-ה ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה.
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6דֹ ִפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנ .6לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנזָ .מר ְ
לְ
ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ָ
ִק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
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י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה ְוי ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת)ֵ ,מ ַה ְִ 7ל ָEה
יֵ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל
יכֵ /ֶ ֵ6
>ִד ְ; ָקה ָ; ֶה ִ;גְ לַל ָע) השעטנז ,וִ ַ
ְֶ /
ַע ,)8וְ ְֶ :ֵ /יטֹהֲר 6נ ְַפ,)/
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
י/ע ַה ָ> ִביא ֶַ /
ֱל ָ
ַַ %עת א ִ
יה.
ו)נ)ת ָ
ר6ח) וְ נִ ְָ /מת) ִמ ְ +Oמ0ת ָצ ַר ַעת ַע ֵ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ַBֵ Eל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י)ִ ,ו ַ
ע)Fה ָ/ל)"ִ .א לֹא ִק ֵ;ל
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה/ְ ) ,מ)נֵה ֶע ְFרֵה( ֶ/ל
ֲמ ָ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ע ִ
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ַ8עֲנִ ית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
ְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ו ָ
ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)ת ,נ ְ
וְ ֶזה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַל ְי ָלה וְי) עַל
6פ ְַ /ע ִ8י ולבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנז.
יתי ָ
אתיָ ,עוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִ י ַמ ְתנֶה
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ְ
ָקה ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ִֶ /א לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ֵַ6:
ר 6ה6א ִ; ְמק)
ְ; ַתעֲנִ ית זֶה ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
ַ;י ַה ִ-זְ ֵ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
>ִקרָב ַעל @ ֵ
ַה ְָ 7ר ָ; ַה ְ
ֲב)תינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְל ִה ְת ַע>)ת
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ;י.
ֲמי ָ ָהר ִ
ִיתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַת ֲענ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶיְ ,
ְל ָפנ ָ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
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יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ יתַ:/ְִ C/ֶ :ְ ,ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
יכ /ֵ ;ְ ֵ6יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,הע)לֶה ְ;גִ ַ
ְה ַ:ר ,וִ ַ
וַ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ָ ִ678
0חר ְ :
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַָ 9חר ְו ַ
0חר חֲצ)ת ַליְלָה וְ ַ
ט)ב וְ רָצ6י ָלקַ 6
חֲצ)ת )נִ ְמ ָצא בעמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְגד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה מ ִ 678חֲצ)ת.
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאלֹ ֶה ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנ .6לבשתי והעלתי עלי בגדי שעטנזָ .מר ְ
לְ
ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ְֲ 8ענ .6ו ְַס ְרנ6
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינְ 6ו ִתע ָ
ִק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנ .6וְ ָ
6מ ִֶ Eָ /ְ -טי ָ ַה ִ
)תי ָ ִ
ִמ ְִ -צ ֶ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
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ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינ ,6וְ ַת ְִ /ל ְ
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֶ ֲענֵנִי
ַוWאֲנִי ְת ִפ ָWִ Bתי ְל ָ ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:W
ֶ;Wא ֶ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ֶב ָ ֵ/
ְְ @F
ַענ ְָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ;י) ָצרָה י ַ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִ Wד :י ַ
ַל ְמנ ֵ
6מ ִ )CPי ְִס ָע ֶד ָ :XWיִזְ ֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָ.
ֱאל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :י ְִַ /לWח ֶעז ְְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
ְמWֵBאְ :נ ַר ְ>נָה
ֲצ ְת ָ י ַ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .וְ Wכָל ע ָ
ְע)ל ְWת ָ ְי ַד ְ9נֶה ֶסָ Wלה :י ֶ
ו ָ
ְמֵBא ְיהֹוָה יאהדונהי ָ:ל
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נִ ְד@ֹל .י ַ
י6/ע ֶת ָ ְ
ִ; ָ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵה6
ה)ַ /
ָד ְע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה י ַ
ִמ ְ/א ֶ
ַחנ6
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ֶכב וְ ֵא ֶBה ַב ִ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) Wא ֶBה ָבר ֶ
ִמ ְֵ 9מי ָק ְדְ ;ִ .)/גבOר)ת י ַ
ַחנְ 7ַ 6מנ6
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ָWרעְ 6ונ ָ
ְ; ְֵ /יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6נַזְ ִW:ירֵ :ה ָ-ה ְ :
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאWנ:6
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ַו> ְִתע)דָWדְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
יתי ִאי/
ֹאמר ָקנִ ִ
ֶַ 8לד ֶאת ַקיִ ַוֶ 8
ַַ 8הר ו ֵ
Hד יָדַע ֶאת ַחָ6ה ִא ְ )8/ו ַ
ְו ָה ָ
Hחיו ֶאת ָה ֶבל ַוWי ְִהי ֶה ֶבל ר ֵֹעה צֹא וְ ַקיִ
ָל ֶדת ֶאת ִ
ֶאת יְה ָוWהַ Zוֶֹ 8ס ל ֶ
ֲד ָמה ִמ ְנ ָחה
ָבא ַקיִ ִמ ְִ Eרי ָהWא ָ
ָמי ַוֵ C
ֲד ָמWהַ ZוWי ְִהי ִמ ֵ #7י ִ
ָהיָה ע ֵֹבד א ָ
ִ/ע יְהוָה ֶאל
6מ ֶWח ְל ֵב ֶה ַוַ C
ַלWיה ָוWהְ Zו ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ ה6א ִמ ְ;כֹר)ת צֹאנ) ֵ
ִחר ְל ַקיִ ְמאֹד
ְח Wת) Zוְ ֶאל ַקיִ ְו ֶאל ִמ ְנ ָחת) לֹא ָָ /עה ַוַ C
ֶה ֶבל וְ ֶאל ִמנ ָ
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ָ ְו ָל ָ-ה ָנ ְWפלָ 6פ ֶנWיָZ
ֹאמר יְהוָה ֶאל ָקיִ ָל ָ-ה ָח ָרה ל ְ
ַוEְִ CWלָ Eָ 6נWיוַ Zוֶ C
י
ַַ Eתח ַח ָ+את ר ֵֹב #וְ ֵא ֶל ָ
יטיב ל ֶ
יטיב ְֵ Fאת וְ ִא לֹא ֵת ִ
הֲל)א ִא ִֵ 8
80ה ְִ 8מ ָ/ל Z);W
6/קת) וְ ָ
ְָ 8
ֹאמר פסוקי אלו שראשי תיבות שלה קר"ע שט".
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ע)ל
6ל ָ
ֱמתְ ,
י ֶאֹWPרָה Zרֹאָ %ְ /ב ְWר ָ א ֶ
ָאתי ְבכָל ֵלבֲ ,ענֵנִ י יְהוָה Oח ֶָ 7
ָקר ִ
ַע ְO /קנִי ז ִֵדWיHW FFָ Zנ ִֹכי
ָ:ל ִמ ְַE/ט ִצ ְד ֶק ֲָ ZWערֹב ַע ְב ְְ ָ %לט)ב0W ,ל י ַ
י
ַעת ַל ְֵ -דנִ י:ִ ,י ְב ִמ ְצו ֶֹת ָ
מ)צא ָ/לָל רָWב Zט6ב ַט ַע וָד ַ
ָת ֵָ :ְ ,
ַעל ִא ְמר ֶ
ֶהWא ָ
י ַל ְ-דִֵ WניZ
ֱמWנ ְִ8י Zנִ ְדב)ת ִEי ְר ֵצה נָא יְהוָהִ W6 ,מ ְֶ Eָ /ט ָ
ֹאמר פסוקי אלו שראשי תיבות שלה קר"ע שט" ,וכל אחד
0חר ָ ְ :י ַ
ָ
משולב בש הוי"ה כזה .יקהרוע"ה ישהטונ"ה.

6מה יְהוָה
ָיקֱ 6אל ִֹהי יָפ6צW 6א)י ְָביו ,וְ יָנ6סְ 6מ ַFנְHיו ִמ ָָ EנWיו Zק ָ
)ציHה
ִWית Zה ִ
)ררָי ,וְע6רָה ֵאלַי ִמ ְEָ /ט ִצָ 6
ָFא ְ; ַע ְבר)ת Wצ ְ
ִ ָ E0ה> ֵ
ְ; ֶ
יקי:ִ ,י ִתגְ מֹל ָע ָלWיZ
ִמ ְַ -ס@ֵר נ ְַפ ִ/י ְלה)ד)ת ֶאת ְֶ /מ ָ;ִ ,י י ְַכ ִ8רַ 6צ ִִ %
/6הַ ZוWאֲנִ י ָע ִני ְו ֶא ְבי)
ָתי Wח ָ
ילנִ י ,יְהוָה ְל ֶע ְזר ִ
ר ְֵצה יְהוָה ְל ַה ִֵ P
0חWרֵ Zעינַי ִָ 8מיד
80ה ,יְהוָה 0ל ְַ 8
6מ ַפ ְל ִטי ָ
/6ה ִBי ֶעזְ ִרי ְ
ֱאל ִֹהי Wח ָ
י)ציא ֵמר ֶ
ֶאל יְהוָה:ִ ,י Wה6א ִ
ֶ ִW:י
יענִי ַב; ֶֹקר ַח ְסָ %
ֶ/ת ר ְַגלָWיַ Zה ְִ /מ ֵ
אתי נ ְַפ ִW/יZ
ִָ F
ֵW:ִ ,י ֵא ֶלי ָ נ ָ
ֶ זֵ 6אל ְ
יענִ י ֶW%ר ְ
)ד ֵ
ְב ָ ָב ָט ְח ִ8י Wה ִ
ָWָ /עהְ /ָ Zמרֵנִ י ְִ :אי)/
ֶי ְונִ ֵ 6
יבנָ ,6ה ֵאר ָEנ ָ
ֲֵ /
ְיהוָה ֱאל ִֹהי ְצ ָבא)ת ה ִ
ָפ ָ
ַ;ת ָעיִֵ ;ְ ,צל ְ:נ ֶ
ח)סי,
ִ
יע
מ)ַ /
ִ
ֲס ֶדי ָ
י ְַ 8ס ִ8ירֵWנִ יַ Zה ְפ ֵלה ח ָ
)מ ִמי ִ; ִ
ִמ ְִ -ת Wק ְ
Wימי ֶנ ְָ ZWטה)ר ֵעי ַניִ ֵמ ְWרא)ת רָע וְ ַה ִ;יט ֶאל ָע ָמל לֹא
ָ/ע ַצ ִ%יק ִמ ֶ Z6>W-ט)ב
ֲריַ ;ְ /ב ַBע ר ָ
ָ-ה ַת ִ;יט );Wגְ ִדי ַW8ח ִ
ת6כָל ,ל ָ
יְהוָה ְל ָמע)ז ְ;י) ָצרָה וְ יֹד ַ
ֵע ח ֵֹסי Wב)ְ W6 Zב ַח ְס ְְ 8ַ ָ %צ ִמית אֹWי ְָבי
ֲב ְד ָ:ָ 8ל צֹ ְWררֵי נ ְַפ ִ/י:ִ ,י ֲאנִי ַע ְב ֶַ ZָW%נ ְפ ֵ/נִ 6ח ְָ :תה ַלWיהוָהֶ ,עזְ רֵנ6
ְWהא ַ
וַ
ָ
6מ ִWג>ֵנW 6ה6א Zנ)רָא)ת ְ; ֶצ ֶדק ֲַ W8ענֵנֱ 6אל ֵֹהי י ְִֵ /ענִ 6מ ְב ָטח ָ:ל ַק ְצוֵי
וְע ְ ָ -י ְְִ Fמחָ 6ב ְZW
80ה ָ6/8ב ְַ 8חֵCנַ ,6
ֶארֶ ,#וְ יָ ְרח ִֹקWיֲ ZהWלֹא ָ
מ/ה ֵBאמֹWר :זאת ִWְ 8היֶה )8רַת ַה ְ-צֹרָע ְ;י) ָטֳ Wהרָת)
ַוי ְַד ֵ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
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וְה>ֵה
ֲַ W-Wחנֶה וְ רָHה ַהֵֹ :ה ִ
ָצא ַהֵֹ :ה ֶאל ִמח #6ל ַ
ה6בא ֶאל ַהֵֹ :הְ :Wוי ָ
וְ ָ
ֳרי
ֵַ +ַ -הר ְW8ֵ /י ִצִ E
ָקח ל ִ
6ע :וְ ִצָ6ה ַהֵֹ :ה וְ ל ַ
ַעת ִמ ַה ָW Pר ַ
נ ְִר ָEא ֶנWגַע ַה ָPר ַ
וְַ /חט ֶאת
ַעת וְ ֵאזֹWב :וְ ִצָ6ה ַהֵֹ :ה ָ
/6נִי ת)ל ַ
וְעֶ #ארֶז ְ
ַח)Cת ְטהֹר)ת ֵ
ַה ִ)EPר ָה ֶWא ָחת ֶאל ְִ :לי ֶחרֶַ Fעל ַמיִ ַחWִCיֶ :את ַה ִEPר ַה ַWחָCה י ִַ7ח
א)ת וְ ֵאת
ְט ַבל ָ
ַעת וְ ֶאת ָה ֵWאזֹב ו ָ
א ָֹת Jוְ ֶאת ֵעָ #ה ֶארֶז וְ ֶאת ְ/נִי ַה)8ל ַ
וְהָIה ַעל
ַה ִֹEPר ַה ַWחָCה ְ; ַד ַה ִֹEPר ַה ְO 9ח ָטה ַעל ַה ַ-יִ ַה ַWחWִCיִ :
ַעת ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ו ְִטהֲר) וְ ִַB/ח ֶאת ַה ִֹEPר ַה ַWחָCה ַעל
ַה ִֵ +ַ -הר ִמ ַה ָPר ַ
ָח-ַ ;ַ #יִ
ְEנֵי ַהָֹMדֶWה :ו ְִכ ֶ;ס ַה ִֵ +ַ -הר ֶאת ְ; ָג ָדיו וְגִ ַBח ֶאת ָ:ל ְָ Fער) ְור ַ
ָ/ב ִמחְ #6ל HWהֳל) ְִ /ב ַעת י ִָמWי :וְ ָהיָה
ְ0חר יָב)א ֶאל ַה ֲַ W-Wחנֶה ְוי ַ
ְט ֵהר ו ַ
וָ
זְקנ) וְ ֵאת ַ@;ֹת ֵעינָיו
יעי ְיגַַBח ֶאת ָ:ל ְָ Fער) ֶאת רֹא )/וְ ֶאת ָ
ַבַ )Cה ְִ 9ב ִ
ְט ֵהWר:
ָחֶ #את ְ; ָFר) ַ; ַ-יִ ו ָ
ָדיו ְור ַ
ֵח ו ְִכ ֶ;ס ֶאת ְ;ג ָ
ְו ֶאת ָ:ל ְָ Fער) ְי ַגַ B
ָתJ
0חת ַ;ת ְ/נ ָ
ַב ָשה ַ
ימ וְ כ ְ
6בַ )Cה ְִ 9מינִי י ִַ7ח ְֵ /נWי ְכ ָב ִFי ְִ 8מ ִ
ַ
ל6לה ַב ֶֶ 9מ וְ לֹג ֶא ָחד ָWֶ /מ:
ְחה ְ; ָ
סלת ִמנ ָ
ל/ה ֶע ְFרֹנִ י ֶ
ָ /6
ימה ְ
ְִ 8מ ָ
ֱמיד ַהֵֹ :ה ַה ְWמ ַט ֵהר ֵאת ָה ִאיַ /ה ִֵ +ַ -הר ְוא ָֹת ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֶַ Eתח
ְו ֶהWע ִ
 /Hוְ ֶאת
ֶבָ Fה ֶWא ָחד ְו ִה ְק ִריב אֹת) ְל ָ
ָקח ַהֵֹ :ה ֶאת ַהֶ :
מ)עWד :וְ ל ַ
א ֶֹהל ֵ
ֶבְ ;ִ Fמק)
וְַ /חט ֶאת ַהֶ :
נ6פה ִל ְפנֵי יְה ָ)Wהָ :
ְהנִ י א ָֹת ְָ 8
לֹג ַה ֶָ 9מ ו ֵ
ַWח ָ+את
ְאת ָהWע ָֹלה ִ; ְמק) ַהֶֹ 7ד:ִ /י ַ :
ֲ/ר י ְִַ /חט ֶאת ַה ַWח ָ+את ו ֶ
אֶ
ָת
ְ /HWונ ַ
 /HWה6א ַלֵֹ :ה ק ֶֹדָ /ק ָWד ִ/י Wה6א :ו ְָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמ ַָ %ה ָ
ָה ָ
וְעל ; ֶֹה
ְמנִית ַ
;ה יָד) ַהי ָ
ְמנִ ית וְ ַעל ֶ
נ 6אֹזֶ ַה ִֵ +ַ -הר ַהי ָ
ַהֵֹ :ה ַעל ְְ 8
ָצק ַעל ַ ַ:הֵֹ :ה
ְמנִWית :וְ ָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמֹBג ַה ֶָ 9מ וְ י ַ
ַר ְגל) ַהי ָ
ֲ/ר ַעל )Eַ:
ְמנִ ית ִמ ַה ֶֶ 9מ א ֶ
ְט ַבל ַהֵֹ :ה ֶאת ֶא ְצ ָ;ע) ַהי ָ
אלWית :ו ָ
ַהְָ ֹMמ ִ
ֶתר
6מֶ C
אלית ו ְִהָIה ִמ ַה ֶֶ 9מ ְ; ֶא ְצ ָ;ע) ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ִל ְפנֵי יְה ָ)Wהִ :
ַהְָ ֹMמ ִ
וְעל
ְמנִ ית ַ
נ 6אזֶ ַה ִֵ +ַ -הר ַהי ָ
ִַ 8הֵֹ :ה ַעל ְְ 8
ֲ/ר ַעל ַ )E:י ֵ
ַה ֶֶ 9מ א ֶ
>)תר
וְה ָ
ַ :W/HW
ְמנִ ית ַעל ַָ %ה ָ
ְמ ִנית וְ ַעל ; ֶֹה ר ְַגל) ַהי ָ
;ה יָד) ַהי ָ
ֶ
וְכ ֶEר ָע ָליו ַהֵֹ :ה
ֲ/ר ַעל ַַ :הֵֹ :ה י ִֵַ 8על רֹאַ /ה ִֵ +ַ -הר ִ
ַ; ֶֶ 9מ א ֶ
וְכ ֶEר ַעל ַה ִֵ +ַ -הר ִמ ְ +OמHת)
ִל ְפנֵי יְה ָ)Wה :וְ ָע ָשה ַהֵֹ :ה ֶאת ַה ַח ָ+את ִ
ְאת ַה ְִ -נ ָחה
ֱלה ַהֵֹ :ה ֶאת ָהWע ָֹלה ו ֶ
ְהWע ָ
ְ0חר י ְִַ /חט ֶאת ָהWע ָֹלWה :ו ֶ
ו ַ
ְט ֵהWר:
ַה ִ-ז ְֵ; ָחה ו ְִכ ֶEר ָע ָליו ַהֵֹ :ה ו ָ
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ֲָ /ח ְכ ְמ ָתא,
ֲ@ְ /ב6רָהְ ,מ ַרח ָ
 ִ>/)/יְ Fִ .פוָ ְמ ַרח ָ
ת)תיו ַ
ְכ ִתיבְ Fִ :פ ָ
6מ)תאֵ .מ ִאֵBי ְִ Fפוָ ְַ 8ליָ ָמארֵיה)
6ביַ ,/חֵCי ָ
ְ; ִאינְ Fִ 6פוָ ְַ 8ליָ ָטב ִ
ֲ/י ִא ֵBי ְִ Fפוִָ ,מ ְָ 8ע ִרי Bָ ֹ:א ְל ִמ ְגזָר ִ%ינָא
ֲר6תאַ %ְ .כד ְמ ַרח ִ
ְִ %א ְתע ָ
ָמאַ .מאי
ְ; ָכל ָ; ֵ8י ִדינִי ְִ %א ְקרִ 6ע ִיריְ %ִ .כ ִתיב;ִ :גְ ֵזרַת ִע ִירי ְִ Eתג ָ
ִֶ %ְ .מ ְת ָע ִרי
Hמרַ :וי ְִהי ָער ָ
ֵ 80
ַד ָ8א ָ8נֵינָָ :ְ :מה ְְ %
ִעיר? ְ; ִס ְפרָא ְדְ @0
ִ%ינִ י ְל ִאינָ %ְ 6לא ִא ְת ְר ִחימְ 6ל ֵע ָBא;ְ .גִ י ִָ ְ :מ ְת ָע ִרי ִא ֵBי ְִ %אינ6
וְעל ָ%א
וְדינָאַ .
ֲמי ִ
ָמארֵי ְד ָבבְ 6לה .6ו ְִע ָ:ל ָ%א ִ; ְתרֵי ַג ְונֵיַ ;ְ ,רח ֵ
-Oא ַ:ד
6ב ִא ֵBי ְִ Fפוָ ִא ְת ֲחזֵי ָ E
ֲמיְ .
ִא ְקרִ 6עיר ו ְַק ִ%י%ִ ,/ינָא ְו ַרח ֵ
-Oא ֵ;יִ Jמ ְת ַל ְ; ִ/י ַ-ָ :ה ֶאלֶ ו ְִר ְב ָב ,וְ כַד
ר6חא ְדנ ִָפיק ִמ ָ E
ִא ְת ַ8ַ Eחָ .
BOהEִ 6י ְיהֹוָה ִא ְקרַ: .6ד
ימנֵי ,וְ כ ְ
נְביְ Hמ ֵה ְ
ִא ְת ַ9ָ Eט ִמ ְת ַל ְ; ִ/י ֵ;יִ J
BOהְ 8ַ 6מנֵי ָסרֵי
ֲרי ְלכ ְ
ֲ/י ְ; ְִ Fפוְָ ,מ ָנה ִ
6מ ְת ַרח ִ
-Oא ִ
ִמ ִBי נ ְָפ ִקי ִמ ָ E
ִ /6ב ִילי
Hר ִחי ְ
ֵיסר ְ
ֲדאַ ;ְ .ת ְמנ ָ
BOה:ַ 6ח ָ
0ל ֵפי ָע ְל ִמיַ .עד ְִ %מ ְת ַק ְִ +רי ְ :
ְ
ַב ְר ָב ְ; ִק ְטרָא
יְ /מ ַמ ֵBל ר ְ
-Oא ָדא ְ; ִל ָ
מ)ד ָע .וְ כ ָֹBא ְמ ַח ָ:א ְלפ ָ
ְִ %א ְְ 8ְ /
וְעל ָ%א ְִ :תיבִ :חַ ):מ ְמ ַת ִ7יַ .מ ְמ ַת ִ7י ַו ָ%איַ .מאי
ע6טרָאַ .
ְִ %טי ֲהרָא ְ; ְ
6מיִ.
ֲמ ִ%י ֵאַ /
ְח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹל .וְ כַ )BOמח ַ
Hמר :ו ֵ
ֵ 80
ִחָ :ְ ?):מה ְְ %
ֲדאִ .ח):
6מָCא ִמ ְת ַ7ְ 8נִי וְ יִָ ;ְ Hצ6Cר)יָ %ְ .הא ַ@ ְונֵי ִמ ְת ַח ְ;רָ ַ:ח ָ
ֶא ָ9א ַ
0ח ַה"ע ְ;גָר) .א' ְָ %ט ִריד
ַָ Bפ ְ; ִע ְטר)י ְ@ ִל ִידיְ .
ימ ְִ %מ ְת@ ְ
0תוָ ְר ִָ /
ְ; ְ
וְס ִליק
ָחית ָ
6מ ָה ֵקי ַמ ְל ִכי .ח' ְָ %ט ִריד ְונ ִ
6מ ַה ְע ֵ%ה ַמ ְל ִכי ְ
ַמ ְל ִכי ְ
נ6ק ָבא.
ְנ6קא ְד ִא ָ-א ָס ִטיר ְל ְ
ר6חא .ה' י ָ
ַBיד ְ; ָ
ָביֶ ;ְ /א ָ9א @ ִ
ו ְָע ִטירִ : ,
0ת ִרי
י/א ְִ %מ ְת ַק ְ+רֵי ְ
יא6ב ָתא ְד ַק ְר ָ8א ַק ִָ %
ַ;א ְ; ִת ְ
נ6ק ָבא ר ָ
ִא ְת ַ9ָ Eט ְל ְ
Hמרַ :הר ַה)-רְ @ִ ,ב ַעת ַה ְBב)נָה :ע' ִטי ֲהרָא
ֵ 80
ָ%א ְב ָדאָ :ְ .מה ְְ %
ר6חי
יטי ְַ %ענְ ִEי ִמ ְתֲ 0ח ָד ְל ִס ְטר)י ְל ִ
יפא ְ; ְִ /פ ָסאְ ,ר ִה ִ
יפ ָסא @ְ ִל ָ
ְד ִט ְ
0תוָ ָ%א
0תוָ ִ/ְ %לֹמֹה ַמ ְל ָ:א ִא ְת ַע ָ+רִ 6אֵBי ְ
יפיְ .ו ָהא ְ; ָרזֵי ְד ְ
ְ@ ִל ִ
Hמרְ :ו ֵח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹלֲ .היֵHכֵל ֵָ 8פל
ֵ 80
ְ; ָדא ִ@ .י ַכ"ק ְ; ֵח ְיָ :ְ ,מה ְד ְ
ָקה ָ/ל).
ֲFה ַה ְPד ָ
6כ ִתיב :וְ ָהיָה ַמע ֵ
ִמ ְ; ִליֶ Kמלַחְ .
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
ָקה ַלעֲנִ ִCי
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְו ָירַדִ ,ל ְק ַ
וש ִשי
וְה ְַ -מ ִעיט אולי כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) מאה ִ
י6כלַ ,
ֲ/ר ַ
ְ:כָל א ֶ
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ְואחת ַ8עֲנִ )Cת) .כמני ש אל" ה"י יו"ד ה"י וכמני "לאלפי"( ומשמי
יעזרוהו להשלי תקונו .ואמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב וְ י ַ
ָח ָ
ְו ַי ֲעמֹד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ֲ/ר לבשתי
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
יְ ,ונִ ְסְ :
)ת ָ
6פ ַ ִ>8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
והעלתי עלי בגדי שעטנז ,ו ְַע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
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ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ;לֵב ִנ ְָ;/ר
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
6ל ַב ֵ/7
י ְ
ֲמ ָ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְונ ְִדֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
ִימינ ְָ
80ה ו ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ִמ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ְָ E
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
ַ;י ִמזְ ַ; ֲח ָ ַה ָ7ד) ./וְ גָל6י
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :חלֶב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח,
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל ֵלבְ ,
ֶי ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
ָכ אֲנִי
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָמי ְר ִ
ו ְָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ ְ :י ִ
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ)Cת ֵאְ .6Bו ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִ י ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ)Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהי6
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ְ80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cת .ו ָ
וְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ִמ ְת ָ; ְר ִרי ְ
ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
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)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ְל ָפנ ָ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעהַ .ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ז6טא" )נ ְִמ ָצא לקמ עמוד  (608וְ ָה ִא ָ9ה ִ; ְמק)
ָ %0רא ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ַמד " ְ
ַ
נִמ ָצא לקמ עמוד .( 575
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)תְ ) .
%0רָא ָ
" ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי ָרצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ָת ָ
יHתי ְ;ת)ר ְ
ֶי ָה ָבל ְק ִר ִ
ַמ ִ8י בעוונותי ,וְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
6ברֹב
ַמ ִ8י ָ; ֶהְ ,
ד)/י ֶEָ /ג ְ
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ַה ְָ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב ְ; ָכל
ַמנ ,6וְ י ָ
ֲ/ר ָEג ְ
ְת ָָ: 7ל א ֶ
י י O
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ִָ /מ ֵתנ.6
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע רַב ְלנ ְַפ ֵ/נ 6רֵ 6חנְ 6ונ ְ
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ָה ָ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה וְ י ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה י) רָצ)
ֲענֵנִ 6
ַמנְ ;ִ 6כלָל6ת
Hד ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
ָמי ָ
6פג ֵ
ָמינְ 6
ֶיְ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ְל ָפנ ָ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה
ָטי א ִ
ֲָCFה ,ו ְָכל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
אִ
ֲציל6ת ְ; ִריHה
ֶפ/ֶ /נ ְִפ ְ@מְ 6ונ ְָפל;ְ 6נֹגַ%ְ Jא ִ
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
עִ
ֲָCFהְ ,ונֹגַָ: Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7ד:/
י ְִצירָה ע ִ
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ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
 /Hוְ נִ ְסלַח ל) :וְ ִא ָ@אֹל י ְִג0ל
ַלֵֹ :הְ .ו ַהֵֹ :ה י ְַכ ֵEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
י/ית) י)סֵ ָע ָליו:
ֲמ ִ
ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

/0רֵי
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב לָנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִי
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
ָ Hד ֵ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:
ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י ֶ;א ֶ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
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ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַ ֹ:ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
)מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
וְֵ /
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
ֲבהֵ H ,מ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ִמזְ מ)ר ָהב6
6ב ָכל ַה ָָ 7פה י ַ
ֶסתְ ,
ֲFה שבע ַה ָ7פ)ת ַל ֵָ 8בה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַיע ֶ
ס6קי ָ>Hא ְ;ַֹ :חְ ,ל ִפי ַה ֵ= ֶדר ַהֶIה.
6פס6ק ִמ ְֵ E
לה' ְ;נֵי ֵא ִליָ ,)BO: ,
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ִמזְמ)ר ְל ָדוִד ָהב 6לַWיהֹוָה ְ;נֵי ֵא ִלי ָהב 6לַWיהֹוָה ָ:ב)ד ָועֹWזָ :הב6
ַלWיהֹוָה ְ:ב)ד ְ/מ) ִה ְW8ַ /חֲו 6לַWיהֹוָה ְ; ַה ְדרַת קֹ ֶWד :/ק)ל ְיהֹוָה ַעל
ַ;Wי :ק)ל ְיהֹוָה ַ;ַֹ :ח ק)ל
ַה ָ-יִ ֵאWל ַהָ:ב)ד ִה ְר ִעי ְיהֹוָה ַעל ַמיִ ר ִ
0רזֵי ַה ְָ Bבנ:) W
ְ;ֵ /ר ְיהֹוָה ֶאת ְ
ְיהֹוָה ֶ; ָWהדָWר :ק)ל ְיהֹוָה ֹ/בֵר ֲארָזִ י ַוי ַ
יד ְ:מ) ֵעגֶל ְל ָבנ) ו ְְִ Fרי) ְ:מ) ֶב ְר ֵא ִמWי :ק)ל ְיהֹוָה ח ֵֹצב
ַוְַ Cר ִק ֵ
ָחיל ְיהֹוָה ִמ ְד ַ;ר ָק ֵד :/Wק)ל
ַלWהֲב)ת ֵא :/Wק)ל ְיהֹ ָוה י ִָחיל ִמ ְד ָ;ר י ִ
ָב)דְ :יהֹוָה
6ב ֵהWיכָל)  )BO:א ֵֹמר W :
ְח)לל ָC0ל)ת ַוֱ WCֶWח ֹFי ְָער)ת ְ
ְיהֹוָה י ֵ
ֵ
ְִ 8יהֹוָה י ְָבר ְ
ע)ל :WיְWהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ
ֶ ְל ָ
ֵ/ב ְיהֹוָה ֶמל ְ
ָ/ב ַוֶ C
ַל ַ6;-ל י ָ
ֶאת ַעַ )-ב ָW 9ל):
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
6/בת) ְ;רָצ).
יהי רָצ) ֶ/ה' י ְַק;ֵל ְָ 8
ִַ 8ה ֶֶ :ס ִל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ Cי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ וִ ִ
יֵ

ִע ְניַ ְEג ֵ
ֵיצנ6ת ,נ ְִבל6ת ַה ֶEה,
EOה ,ל ָ
6ר ִכיל6תֶ /ֶ ,קרֲ ,חנ ָ
ָמי ַה ֶEה )לָָ )/הרַע ְ
ֶסתְ %ִ ,ברֵי ח)ל ְ; ַ;ָ /ת ,א)נָ0ת ְָ %ב ִריְ .מ ַכ>ֶה ֵ/
ִ6;%ר ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֲבר)ְ (.ו ִת67נָ.
ֲבר)ַ ,מ ְל ִ;י ְEנֵי ח ֵ
ַלח ֵ
ֵציַ: ,ת ֲחנ ִֵפי,
0ר ַ;ע ִ)8:ת ֵאי ְמ ַק ְ; ִלי ְEנֵי ְִ /כינָה:ַ ,ת ל ִ
Hמרֲ 6ח ַז"לְ ,
ְ
ָתב ְ; ִת67נֵי
ס)טה  ַ%מ"ב (.וְ כ ַ
ַ:ת ְַ /קרָנִ י ְו ַכת ְמ ַס ְEרֵי ָלָ )/הרַעַ ) .מ ֶ=כֶת ָ
ז ַֹהר ) ִ 678ס"ט  ַ%קי"א( ֶַ /ה ְמ ַ7ֵ /ר ג)רֵ ְל ִס6Bק ַה ְִ 9כינָה ֵמ ָע ָליו
ִ=6רי
ָמה ְַ -ח ְ; ִלי ,וְ ָכ ַמה י ִ
)/ל ִטי ָע ָליו ַ :
ח)ש ְ ,וְ ְ
ע)לְ ,ונִ ְ0/ר ַ; ֶ
6מ ָה ָ
ֵ
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ֱמרֲ " ,הלֹא ַעל ִ:י ֵאי ֱאל ָֹהי ְ; ִק ְר ִ;יְ ,מ ָצא6נִ י ָהרָע)ת
ָק ִ/י ,ו ְָע ָליו ֶנא ַ
נִבל6ת ַה ֶEה.
)ציא ִמ ִEיו ְד ַבר ֶֶ /קר א) ְָה ֵא ֶBה" .וְ ָ %ַ ) /קי"ז( ָ:ל ַה ִ
):פר ָ; ִע ָ7ר" .וְ ַכ ָ-ה
נִקרָא " ֵ
ר 6ה6אְ ,ו ְ
ַ7ד)ְ ;ָ /
ַמ ְפ ִריד ֵ;י ַה ְִ 9כינָה ל ָ
ֲבל
יה ְל ַק ֵ;ל ֶאת ַה ִ6;%ר ַהה6א 6ב)נִ י ֵמה ֶ
נְפ ֶ
)Eת ִחי ֵַ :
ֲכי ַח ָ; ָלה ְ
ַמ ְלא ֵ
מ)ֵ /כי ֶה ָע) ְ; ֶח ְב ֵלי ַה ָ9וְא ,וְ ַכעֲב)ת
ֱמר" ,ה)י ְ
ַה ִBִ -י ִ; ְנ ְינֵי ֵנזֶק ,וְ ָע ָליו ֶנא ַ
ָלה ַח ָH+ה".
ָה ֲעג ָ
6בַֹ Iהר ַה ָ7ד)ש פ' ְָ 8
ַ
ֶסת
ַ;ר ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ָתבִ ,מי ֶ-ְ /ד ֵ
ר6מה ) ַ %קל"אַ : (:
זְמ ַה ְִ 8פָBה( ְ; ִד ְברֵי ח)ל ,א)י ל) ֶַ /מ ְר ֶאה ֵEיר6ד ֵ;ינ) ְל ֵבי
ֲפיֹB/ֶ 6Bא ִ; ַ
) ַוא ִ
ֵע ֶאת ַה ְִ 9כינָה ֵמ ַה;)רֵא .א)י ל):ִ ,י ֵאי ל) ֵחלֶק
ַה ְִ 9כינָה ,א)י ל) ֶ)@/ר ַ
ֶסת,
ָאל:ִ .י ַמ ְר ֶאה ֵֶ /אי ל) ֱאל ַֹ ,Jוְ ֵֶ /אי ֱאל ִֹהי ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֵ;אל ֵֹהי י ְִFר ֵ
)Eחד ִמ ֶ-נ ,6וְ ג)רֵ ְEגָ וְ ָקל) ְ; ִת67
ְו ֵֶ /אי ל) ֵח ֶלק ֵ;אל ִֹהי .וְ ֵֶ /אינ) ֵ
ָה ָ
ָ/ת ַוְַ Cק ֵהל ַ% ,ר"הְ ִ>/ֶ :ְ (.כנ ִָסי ַע
ע)למ)ת ָה ֶע ְלי)נִ יְ .ו ָכ ַתב ע)דEָ ) ,ר ַ
ֲפילָ ;ְ 6צ ְר ֵכי ֵ;ית
)Fח ַח ְ;ת)כ) א ִ
ֶסתH ,ס6ר ָל ֶה ְל ֵ
ַהֶֹ 7דְ /ל ֵבית ַה ְ:נ ֶ
6מי ְֶ -ִ /ת ַע ְ= ִק
ָ /6ב ָחה ָ:רָא6יִ ,
6ת ִפָBה ,וְ ִ/יר ְ
ֶסתֶ ,א ָBא ְ; ִד ְברֵי )8רָהְ ,
ַה ְ:נ ֶ
ָאל.
ֲח ִרי ,א) ְ; ִד;6ר ח)לֵ ,אי ל) ֵחלֶק ְ; ַע י ְִFר ֵ
ֶסת ִ; ְד ָב ִרי א ֵ
ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֶפִ /מ ַPד ַה ָָ Mט וְ ֵאי
יפ ָ8ה נ ֶ
6בHה ַח ִל ַ
ד)/ה ִמ ְס ֶַ Bֶ 8קת ִמ ֶ-נָ ,6
ַפַ )/ה ְָ 7
) ְַ %היְינְ >9ֶ 6
ל) ֵח ֶלק ְ; ַע י ְִFר ֵ
Hכי ַה ְ-מִ 6ני ַעל
יע ַ;ָ /ת ְ/נֵי ַמ ְל ִ
6כ ֶַ ִ@-ַ /
ָאל ְונ ְַפ:ְ )/ג)יְ (.
א)מ ִרי ,א)י ִל ְפל)נִ יֵ /ֶ ,אי ל) ֵח ֶלק
יה ַעל רֹא )/וְ ְ
יחי י ְֵד ֶ
ִענְ יָ זֶהַ ,מ>ִ ִ
י)צאת
ָ/ת אֱמ)ר ַ %ק"ה( ָ:ל ִמ ָBה ֵֶ /
ָתב ע)דEָ ) ,ר ַ
ָאל .וְ כ ַ
ֵ;אל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ָ -Oת ,Jוְ ַה ְמ ַד ֵ;ר ִד ְברֵי ח)ל
ר6חנִ י ְלע ָ
6מע) ֶררֶת ַֹ :ח ָ
ֲלה ְ
ע)לה ְל ַמע ָ
Hד ָ
ֵמ ָה ָ
ר6
ְ; ַ;ָ /ת ְמע)רֵר ֶאת ֹ:ח)ת ַהח)ל ,וְ ג)רֵ ְל ַה ְפ ִריד ֵ;י יִח6ד ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ֲב ִלי
)ציא ִמ ִEיו ִד ְברֵי קֹ ֶדַ ,/ה)7ל)ת ְו ַהה ָ6מי ִֶ /
וְה ְִ 9כינָה ח"וִ .
ה6א ַ
@)ר ִמי ְִ Fמ ָחה ְויִח6ד ְ; ָכל ע)לָמ)ת
ע)ר ִרי ִענְ ְינֵי ק ֶֹדַ /ה ְ
)Cצ ִאי ִמ ִEיו ְמ ְ
ַה ְ
ַהֶֹ 7ד./
ָ/ת ְֵ E
6בַֹ Iהר ָEר ַ
ַ
)ציא ִמ ִEיו ִמ ָBה אֲס6רָהְ ,מנ ִַ%י67די ) ַ %רמ"ט( ַָ :תבַ ,ה ִ
ָמי ֵאֶ .6BאָBא ִא ֵ:
0ר ָ; ִעי י)ְ ,ולֹא ִנ ְַ /מ ַעת ְִ 8פ ָBת) ָ:ל י ִ
א)ת) ַ; ַָ 9מיִ ְ
6/בה ֶH/ז ַמ ִִ 8ירי ל) ַ; ַָ 9מיִ ֶאת נִ 6%י) ,וְ ִנ ְַ /מ ַעת ְִ 8פ ָBת) .וְ ָכ ַתב
יָ6/ב ִ; ְת ָ
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ִ=6רי ָק ִ/י ֶ/ל
6/בה ,נִ;ְ )%י ִ
ע)ד ַ% 9ָ ) ,רס"גִ /ֶ (:א ֵמת ְללֹא ְָ 8
י)תר
0כז ִָרי ֵ
ֶפ ,/ו ְִס ְבל) ְ
>)ִ /כי ֶאת ַה> ֶ
ר6חנִ ִCי ֵמ ֵאַ ,/ה ְ
ַ;י ָ
ְע ְקר ִ
ְח ִ/י ו ַ
נָ
>)ִ /כי ֶאת ַה@.6
ִַ /מִCי ַה ְ
ְח ִ/י @ ְ
ִמ ֶ9ל נ ָ
)%חה ֵמHה זְ כ)COת.
0חתָ ,
ב6עת ֶֶ /קר ַַ Eע ַ
ְו ָכ ַתב ָהרַב ְ/נֵי ל6ח)ת ַה ְ; ִריתַ /ְ ,
)%חה ֵמHה ְִ 8פ)Bת6I;ִ .י )8רָה א) ְַ 8ל ִמיד ָח ָכ ַַ Eע
0חתֶ ,
ִח6Bל ה' ַַ Eע ַ
)%חה ֵמHה ַה ְב ָטח)ת,
0חתָ ,
)%חה ֵמHה ְָ Fמח)ת ,נִ ְבל6ת ַה ֶEה ַַ Eע ַ
0חתָ ,
ַ
)%חה ֵמHה
0חתָ ,
)%חה ֵמHה ְ;רָכ)תַ ,מ ֲחל ֶֹקת ַַ Eע ַ
0חתָ ,
ֵלה ַַ Eע ַ
@ְ ז ָ
6/בה.
)%חה ֵמHה ַמ ְדרֵג)ת ֶ/ל ְָ 8
0חתֶ ,
ְַ Eרנָס)תָ .לָ )/הרַע ַַ Eע ַ
Hמרֲ 6ח ָז"ל ָ:ל ַה ְמ ַס ֵEר ָלָ )/הרַע ְִ :אילַ :ָ 6פר ָ; ִע ָ7ר ,וְ רָא6י ְל ָס ְקל) ְ; ֶא ֶב
ְו ְ
ר 6ה6א ְל ַFר ֶ/ל
ְא)מר ָע ָליו ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַַ 9מיִ ,ו ֵ
6מ ְג ִ%יל עֲ)נ)ת ַעד ל ָ
ַ
ְת ָ7נָת) ִא יָכ)ל ִל ְלמ)ד
80ה ָע ָליו ִמ ְל ַמ ָ+ה .ו ַ
ֵהי>ֹ ,אֲנִ י ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְעלָה ,וְ ָ
@ֵ
/6קָ 6לה
ַהג ַ; ֲע ָנוָהְ ,
ַEִ /יל ְַ %ע )8וְ י ְִתנ ֵ
ַיעֲס)ק ַ;)8רָה ,וְ ִא ַע ָהHרֶ #ה6א י ְ
ַכי,
ִ /6פיכ6ת ִָ %מיַ ) .מ ֶ=כֶת ֲער ִ
ֲב)דה ָזרָה@ִ ,י6Bי ֲערָ)Cתְ ,
ָלָ )/הרָע ְֶ :נגֶד ע ָ
ַצ"לH/ֶ :ְ /ֶ ,דָ ְמ ַד ֵ;ר ָלָ )/הרַע ,ג)רֵ
ט"ו (:וְ ָכ ַתב ַה ָח ֶפַ #חִCי ז ַ
ִ=6רי
ָאל ,וְ ג)רֵ י ִ
ַ;ר ָלָ )/הרַע ָע ָליו וְ ַעל ַע י ְִFר ֵ
ֶַ /ה ְַ -ק ְטרֵג ָה ֶע ְלי) ְמד ֵ
ֲכ ֵמינ6
ֲFי( ִמ ֵ 9ח ָ
יחה ע ִ
ְכ ַתב ע)דָ ) ,ח ֵפַ #חִCיִ Eְ ,ת ָ
ָאל .ו ָ
6ל ַע י ְִFר ֵ
ל) ְ
ח)ס
ז ְִכר)נָ ִל ְב ָרכָהַ /ֶ ,על ָ:ל ֶרגַע ָו ֶרגַע ֶH/דָ נִ ְמנַע ֵמ ָחטֹא ִ; ְל)/נ) וְ ֵ
ְכ)לי ְל ֵָ /ער,
6ב ִרָCה י ִ
ְ H
ֶאת ִEיו ,ז)כֶה ִ; ְִ /ביל) ָלא)ר ַה@ָנ6זֵ /ֶ ,אי ָ:ל ַמ ְל ְ
ֶדת ַל ְ9אֹל ְל ַמ ָ+ה ַה ְר ֵ;ה
6כ ֶנגֶד זֶה ַעל ָ:ל ִ6;%ר וְ ִד;6ר ֶ/ל ִא=6ר ָצ ִר ְי ָלר ֶ
ְ
ִ=6רי
ָתב ְ; ֵַ /ה@ָא) ִמְ ִ6ילנָא ִֶ /אי ֶא ְפ ָ/ר ְל ֵָ /ער @ ֶֹדל ַהִ C
ְמא)דְ ,וכ ַ
ֲפִ 6Bד;6ר ֶא ָחד.
ֱבד א ִ
Hד ִ; ְִ /ביל ִד;6ר ֶא ָחדְ ,ולֹא ֶנא ָ
=)בל ָה ָ
ְה ָPר)ת ֵֶ /
וַ
ָ יִֵ /איס6ר
6מ ְָ : ,8
ֲכ ִמיִ /ֵC/ֶ /ֵ :ְ ,איס6ר א)נָHה ְ; ַמ ָMא ַ
Hמר 6ח ָ
ְו ְ
א)נָHה ִ; ְד ָב ִרי6ְ ,גד)לָה ִאיס6ר א)נָ0ת ְָ %ב ִרי ֵמא)נָHת ָממ):ִ .י ֵאינָJ
)Pעק ַעל א)נָ0ת ְָ %ב ִריַ ,נ ֲענֶה
Hד .וְ ַה ֵ
ֶפָ /ה ָ
יע ָת;ְ ,Jנ ֶ
6פ ִג ָ
ֲָ /בהְ ,
ִ8נֶת ַלה ָ
נֶ
ִמָCד.
יצד א)נָ0ת ְָ %ב ִרי ,לֹא י ְִ0/ל א)ת) ָ-ַ :ה ְמ ִחיר ֵח ֶפ #זֶהֵ /ֶ :ְ ,אינ) ִמ ְת ֵַ6:
ֵַ :
ַעת ֶאת
ר)צה ִל ְקנ)ת) ֶא ָBא ָלד ַ
מ)דיע) ק ֶֹד ֵֶ /אינ) ֶ
ִל ְקנ)ת)ֶ ,א ָBא ִא ִֵ :
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ֵ ֶאל
ֹאמר ל) ל ְ
Hד ְמ ַח ִֵ FEל ְקנ)ת ֵח ֶפְ #מ Oס ָCלֹא י ָ
ְמ ִחיר) .ו ְֵכ ִא ָרHה ָ
ֹאמר
6/בה ,לֹא י ַ
ֲבר) ַ; ַעל ְָ 8
ֵע ֵֶ /אי ל) ִל ְמ):רִ .א ָהיָה ח ֵ
ְEל)נִ י ,וְ ה6א י)ד ַ
ֲFי ָ ָה ִרא)/נִ י ְֵ :די ְל ַה ְקנִ יט)ִ .א ָהיָה ֶ; ג ִֵרי ,א) ֶ;
ל) זְ כ)ר ַמע ֶ
ֲFי
ֹאמר ל) זְכ)ר ַמע ֵ
אכ ָ;ְ 8ז6יָה ,לֹא י ָ
ָ/י ְֶ /מ ַל ְ
ְר ִָ /עי ,א) ֶ; ֲאנ ִ
ס)בל,
80ה ֵ
8Hה וְ ָל ֵכ ָ
ֹאמר ל) ָר ָ/ע ָ
ִ=6רי ,לֹא י ָ
ס)בל י ִ
ֲב)תי ִָ .א ָהיָה ֵ
א ֶ
ֹאמר ל)
ֲבל י ַ
מ6טב ,א ָ
ר)צה ְל ַה ֲח ִזיר) ְל ָ
ֵע ְ; ֵבר6ר ֶָ /ח ָטא וְ ֶ
ְֵ /ֶ :אינ) י)ד ַ
ל)מר ל)-ָ /ֶ ,א
ִ=6רי .וְ ֵכ Oמ ָ8ר ַ
ֲFי ָ וְ ִת ְבדֹק ָל ָ-ה ָ;אְ 6ל ָ י ִ
ְַ 8פ ְַ ;ְ /Eֵ /מע ֶ
@6לי
ֲFי ָ ְ;גִ ְל ִ
ס)בל6/ ,ב ֶאל ה' ִמ ַ-ע ֶ
ֲFי ָ ְ; ִג ְל@6ל ק)דֵ ִה> ְָ ֵ
ִ; ְגלָל ַמע ֶ
ֵע ;) ֵֶ /אי ְ;יָד)
Hד ֶ)C/ד ַ
ק)ד ִמי .וְ לֹא י ְִ0/ל ְֵ /א ָלה ִ; ְד ַבר ָח ְכ ָמה ְל ָ
ְ
)Cצא ָ;זֶה.
ְל ָה ִ/יב ,וְ ֵכ ָ:ל ֵַ :
ר)בה,
ָHתְ Jק ָ
י)תרְ ,ל ִפי ֶ/א)נ ָ
ָהר ְ;א)נָ0ת ִא ְֵ ;ְ )8/
Hמרֲ 6ח ָז"ל ֶָ /צ ִר ְי ְל ִהֵ I
ְו ְ
ו ְִד ְמ ָע ָתְ Jמצ6יָה.
ֲפילִ 6א ה6א רָגִ יל ְ;א)ת) ִ6>:יִ ,א ַ6ָ :נָת)
ֲבר) ֵ /רַעַ ,וא ִ
Hס6ר ְל ַכ>)ת ַלח ֵ
6/בה ָע ָליו,
Hד ִא לֹא ָע ָFה ְָ 8
ְל ַבְCיH ,)/ס6ר .וְ זֶה ֶא ָחד ֵמ ַה ְָ %ב ִרי ֶָ /
ֲבר).
ע)לה ְלע)לָ .ו ְָכל ֶַ :ֵ /ה ְַ -ל ִ;י ְEנֵי ח ֵ
ֵהי>ֹ וְ ֵאינ) ֶ
י)רֵד ְל@ ִ
יע
ה)ד ַ
Hדְ ,ו ִא מ)כֵר ָד ָבר ֶ ); /ֵC/מָ ,6צ ִר ְי ְל ִ
ַעת ְ;נֵי ָ
Hס6ר ִל ְגנ)ב ד ַ
ח6טה ,וְ ֵכ
ָק)ח .וְHס6ר ִל ְמ):ר ְלג)י ְ; ַFר נְ ֵבלָהָ ;ְ ,ח ְ/ב) ֶ/ז) ְ; ַFר ְָ /
ַלַ B
ע)Fה ִ; ְִ /ביל) ,וְ ֵאינ) ֵכH ,ס6ר.
ִל ְגנ)ב ַד ַעת ַה ְ; ִר)Cת ִ; ְד ָב ִרי ְֶ -ַ /ר ֶאה ֶֶ /
וְא)מר
ילה ֲח ָד ָ/ה ֵ;י ֹ:הֵ ,
ֲב ָ
Oג ָמאָ ,היָה ָצ ִר ְי ִל ְפת ַֹח ָח ִבית ָח ָד /א) ח ִ
ְלד ְ
ר)צה
ֵבת ַַ %עת ,וְ Hס6ר .ו ְֵכִ ,א לֹא ֶ
)Eת ַחֲ ,הרֵי ז) ְ@נ ַ
ב)ד ָ אֲנִ י ֵ
ַל)7נֶה ִל ְכ ְ
ַPה
6מ ַכ ְ;ד) ִמ ְEנֵי ַה>ִ 6-סַ .על ַַ %עת ִֶ /א י ְִתר ֶ
ֲבר) ֶל ֱאכֹל ִעְ )-
ַ;ד ַלח ֵ
ְלכ ֵ
ֵע
ַ;ד) ִמ ְEנֵי ֶ)C/ד ַ
ֲבל ִא ְמכ ְ
ֲבר) ֶל ֱאכֹל ִעַ ,)-וַ%אי י ִֵ 8ל)O ,מ ָ8ר .א ָ
חֵ
)Cצא ָ;זֶה.
ַע .)8ו ְָכל ֵַ :
0חרֶת לֹא ָהיָה ְמ ַכ ְ;ד) Hס6ר:ִ ,י @)נֵב ֶאת ְ %
ֶ/י ְָסרֵב ,וְ ֶ
ימ רכ"ח(.
ר 6ח ִֶֹ /מ ְEָ /טִ ,ס ָ
ְְ /ל ָח ָע ְ
יעא ַ %נ"ח .ו O
) ַעל ִEי ַמ ֶ=כֶת ַ; ָבא ְמ ִצ ָ

)Cצא
ֲפילַ 6ה)7ל ַה ֵ
ָבר ֵֶ /אי ל) ַמ ַָ ,/-וא ִ
ַָ :תב ָהִ 0רי ָז"ל%ַ ,ע:ִ ,י ֵאי ְל ָ ָ %
נִבר ִ
ַעל יְדֵי ַה ָ0:ת ַה ַ+ֶ -ה ֵאינ) ְל ַב ָָ +לה ,וְ ְ
ֶ
ָאי ִמ ֶ 6>-ר6ח)ת ) ְ; ֶה ְת ֵא ְלצֹר ְ
נ)צ ִרי ִמ)7ל
ַ ִע ַמ ֵ+הִ 6ל ְמק) ִמ ְצוָה ,א) ְלצֹ ֶר ְ @6פ)ָ ,
י/ה ,וְ ִא ָהל ְ
ַה>ְ ִק ָ
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ָעי(.
נ)צ ִרי ר6ח)ת ר ִ
ֲברָהָ ,
ט)בי .וְ ִא ִל ְמק) ע ֵ
י/ת ַה ַ+ֶ -ה ,ר6ח)ת ִ
נ ְִק ַ

ְHמר ַה ָ:ת6ב
ָעיִ :ְ ,פי ִד;6ר) .ו ַ
ט)בי א) ר ִ
Hכי ִ
נ)צ ִרי ַמ ְל ִ
Hד ָ
6מ ִ6;%ר ָה ָ
ִ
Hד ַמה ֵMח)"ָ ) .עמ)ס ד'(
6מ@ִ יד ְל ָ
י)צר ָה ִרי 6ב)רֵא רַ 6חַ ,
" ִ:י ִה>ֵה ֵ
ְתירָה ֶ;ֵ /י ִאיְ /ל ִא ְַ )8/מ@ִ ִידי ל)
יחה י ֵ
ֲפיָ Fִ 6B
6דרָ6/הֲ 6ח ַז"ל/ֶ ,א ִ
ְ
Hד ִ; ְַ /עת ִמ ָ
ָל ָ
ֲגיגָה
ע)מד וְ נְִ ;ִ )%פנֵי ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ְעלָה( )ח ִ
יתהַ %ְ ) .היְינֵ /ֶ :ְ 6
ה'.(:

ֶמת ְל ִס6Bק
ס)טה:ִ (.י ַ:ת ֵל ִצי ג)ר ֶ
0מרֵי ַר ַז"ל ,מס' ָ
0רי ָז"לַ /ַ ) ,ער ַמ ָ
ְו ָכ ַתב ָה ִ
ֲמ6רי ֵמ ֶה ַ:ת
ע)ל ,ח ִ
ֲמי ָה ֶע ְלי)נִ י ֵמ ָה ָ
וְה ַרח ִ
ֶהHרַת ְ; ִחינַת ַה ֶֶ :תר ָ
ע)ל.
9Oה ֵמ ָה ָ
ְה ְ7ד ָ
ַחנְ ָפנִ י ֶַ -ְ /ס ְִ Bקי @ַ ֶאת ֶהHרַת ְ; ִחינַת ַה ָח ְכ ָמה ו ַ
וְה ֶַ 9פע
Hרת ְ; ִחינַת ַה ִ;ינָה ַ
ֲמ6רי ֵמ ֶה ַ:ת ְַ /קרָנִ י ֶַ -ְ /ס ְִ Bקי @ַ ֶאת ֶה ַ
ח ִ
ֲמ6רי ֵמ ֶה ַ:ת ְמ ַס ְEרֵי ָלָ )/הרַע ְֶ /מ ַס ְִ Bקי @ַ ֶאת ֶהHרַת
ע)ל .ח ִ
ֵמ ָה ָ
ר 6ה6א ְמ ַס ֵBק ַהנְ ָהגָת)
ְ; ִחינ)ת ַה ְִ 8פ ֶארֶת וְ ַה ְַ -לכ6ת ֵמ ָהע)לָ) .וְHז ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ר6חנִי
8Oק ִמָ:ל א)ר ָ
ַהג ְ; ֶה ְס ֵ8ר ִָ Eניְ ,מנ ָ
וְג)ר ִמי ֶָ /הע)לָ ִמ ְתנ ֵ
ע)לְ ,
ַה ְ@ל6יָה ֵמ ָה ָ
וְע)Fי רָע ַל ַָ 9מיִ
ִ
)8ל ִלי
6מ ְְ /
ַ; ִרי ִ
6מ ְEָ /ע ִמֹ:ח)ת ַה ְ +OמHה ַה ְִ -תג ְ
ָקד)שO ,
6%ע ַמ ְס ִ8יר ָEנָיו
Hד ִ; ְט ָענ)ת ֵC0ה ה'ַ ,מ ַ
ָ ָ; ִאי ְ;נֵי ָ
0חר ְ :
ָאל ,וְ ַ
6ל ַע ִי ְFר ֵ
ְ
א)ת
ַ;הָ ,
וְ0דר ָ
0כז ִָר6Cת ַהְ .)I
ַחְ ,ולֹא ְמ ִבינִ י ְֶ ;ִ /ל)/נָ @ ְָרמְ 6לכָל ָה ְ
ְאינ) ְמר ֵ
וֵ
ֶסת
ַהט)עֲנִ יֵ ,ה ְ; ַע ְצ ָמ ַ; ֲע ֵלי ָלָ )/הרַע א) ְמ ַד ְ; ִרי ִד ְברֵי ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֶ
ע)ל ְִ :פי ֵער ְ
ֲת ִידי ְל ֵה ָענֵַ /על ָ:ל ַה ֵ= ֶבל ִֶ>/גְ רַ ָל ָ
וְה ע ִ
ֶ;ִ /גְ ָללָ ְנִגרַ זֶהֵ ,
6כ ָבר ֵה ִעיד 6נִֵ )Pלי ַמחֲנ)ת ַהH)9הַ ;ְ /ֶ ,ה ְר ֵ;ה ֲעיָר)ת ְ;עֵת
ַמה ְֶָ @9רמִ ;ְ 6ד;6רְָ .
6מק) ֶננֶת
;)כה ְ
ר)צ ִחי ְל ֶהרֶג ,נִ ְת@ ְַָ Bתה ְ%מ6ת ִא ָ9ה ָ
=0פְ 6ל ִה ַָ Bקח ִ;י ֵדי ָה ְ
ְֶ ִ>/ת ְ
ֲח ִרי לֹא ִמיח6
ָ/יַ ,וא ֵ
ַ-ה ֲאנ ִ
ֶסת ָ :
ְא)מרֶת ֶ;ִ /גְ לַל ִד ְברֵי ח)ל ֶ;ְ %ִ /רֵ ;ְ 6בית ַה ְ:נ ֶ
ו ֶ
יקי
ד)לי וְ ַצ ִִ %
ָאל ,ה' י ְְִ /מרֶ>ְ .6ונ ְָפלִ @ְ ַ@ 6
ָ; ֶה ,נִגְ ְזרָה ַה ְ@ ֵזרָה ַעל ְ:לָל י ְִFר ֵ
6מ ְצHה
Hמרֲ 6ח ַז"ל ַעל ַה ָEס6ק " ִ:י ֵֵ 8צא ֵאָ /
ַ;:ִ .י ְָ :בר ְ
ו ְִתינ)ק)ת ֶ/ל ֵ;ית ר ָ
י)צא ָ;ע)לָ ְל ַכ)Bת ָה ְר ִָ /עי
ֲ/ר ֵא /חֲר) ֵ 0
ָדי:ִ ,"/י ַ:א ֶ
ק)צי ְו ֶנ ֱאכַל @ ִ
ִ
ָדיַ /ה ְ8בH6ה ִע ֶָ -ה,
יקי ֵֶ /ה ִ; ְב ִחינַת @ ִ
נ)פ ִלי @ַ ַה ִַ %ִ P
ק)ציְ ,
)%מי ְל ִ
ַה ִ
ק)ד ִמי .ו ְִא ְל ָמלֵא חֲר) ָהְִ >/ֶ 0גרַ ַעל י ְֵדי
@6לי ְ
יה ְמ@ִ ְל ִ
ֲו)נ)ת ֶ
ִ; ְג ָלל ע ֵ
ַח(.
0חרֶת .ה' ְיר ֵ
ֶ ֶ
)7ד ִמי ְ; ֶדר ְ
יה ַה ְ
@6ל ֶ
ִַ Eרי ַעל ִ@ ְל ֵ
ָה ְר ִָ /עיֶ ,א ְפ ָ/ר ֶָ /היְ 6מכ ְ

ֱמתֵ /ֶ ,אינָ ֶא ָBא ְמ ָעט ִ; ְק ֵצה
ֱמ ִרי ֶ;א ֶ
ִֶ 8אל ִל;) ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ַה ֶ>א ָ
ְו ַה ַחי י ֵ
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ֲכ ֵמינַ 6ז"לְ 8ַ ;ַ ,למ6ד
6בא ְ; ִד ְברֵי ח ַָה ַ-זְ לֵג ֵמ Oח ְמרַת ָה ִענְ יָ ְִ :פי ַה ָ
)/מר ִמ ָPר)ת
6ל)/נ)ֵ ,
)/מר ִEיו ְ
Hמר ַה ָ:ת6ב " ֵ
6כ ָבר ַ
6בַֹ Iהרְ ,
ָ/י ַ
ַ; ְִ -דר ִ
6מוֶת וְ ַחִCי ְ;יַד ַה ִָ ) ")/Bמ ְֵ /לי י"ח (.וְ י ְִ/קֹל ְ; ֶפלֶס
ַפִ ) .")/מ ְֵ /לי כ"א( " ָ
נְ
0רי ָז"ל
ַ;)תינָ 6ה ִ
)Cצאת ִמ ִEיוְ 8ִ /ֶ ,היֶה ְלרָצ) ִל ְפנֵי ה' .וְ ר ֵ
ילה ַה ֵ
ָ:ל ִמ ָ
ֵיה ְ; ֵבית
ֲפילִ 6ד ְברֵי )8רָה ִע ַח ְבר ֶ
ַ;ר א ִ
יד"א ָהי 6נִ זְ ָה ִרי ֶֹB/א ְלד ֵ
ְו ַה ִח ָ
ילת
נְפ ַ
וְא ָה ֲא ָר ִזי ָEחֲדִ 6מ ִ
ֶסת-ָ /ֶ ,א ְ; ָטע6ת י ְִפ ְלטִ 6מ ָBה ֶ/ל ח)לִ ,
ַה ְ:נ ֶ
ֲצת
ֲז)בי ַה ִ7ירֵ .אי ָלנֶ 6א ָBא ִל)+ל ֶאת ע ַ
ַחנ 6א ֵ
ֲFה ֲאנ ְ
ְַ /ל ֶה ֶבתַ ,מה ַ>ע ֶ
Hמר" 6ה' י ִֵָ Bח ָלכֶ" ִמָ:ל ִמינֵי ְמ ַק ְט ְרגִ יְ ;ִ ,תנַאי ֶ/ל
ֲכ ֵמינַ 6ז"ל ְֶ /
חָ
6מ ְִ %ברֵי ִא=6ר
ֶסת א) ְ; ַ;ָ /תִ ,
ֲריִ ."6/מ ְִ %ברֵי ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ַ 80תח ִ
"וְ ֶ
ִ; ְכלָל.
ָמי ֵא 6Bלֹא נִ ְת ָEרִֵ ;ְ /ד ְברֵי
ִמנְ יַ ַה)Pמ)ת ָה ְרא6יִי ְל ָכל ֶא ָחד ִמ ְפג ִ
נִבל6ת ַה ֶEה ֶַ :ָ /תב ֶ678ִ /נ) ִ; ְ/ל ִֹ/י ְו ֶַ /בע ַ8עֲנִ )Cת.
0רי ָז"לEְ ,רָט ְל ְ
ָה ִ
ֲבל ִמ ְָ %ברָיו ְ; ֵפר6ט ָ:ל ְEגָ ֵמ ֶה ִ; ְמק)מ)
ר6ח ַהֶֹ 7ד 678ִ /ו'( א ָ
) ַַ /ער ַ
וְע ְִ Fרי ַ8עֲנִ )Cת וְ ֵכ
יצנ6ת"ָ ,צ ִר ְי ֵמHה ֶ
6מ ְ= ָEר) ,נִ ְר ֶאה ֶַ /על ֵח ְטא " ֵל ָ
ִ
ְָ :תבַ 6ה ְמק ָ
ר6פי ֱאל ִֹקי ֶEָ /גַ ָ; ֶה(.
ִ ;Oלי ְמ ַס ְ%רֵי ַה ִ678נִ יִ :ְ ) .מ ְניָ ק" ֵצ ֵ
/6מ)נָה ַ8עֲנִ )Cתִ :ְ ) .מ ְס ַEר
ֲנ6פה ,אולי ִ678נ) ְ; ֵמHה ְ/מ)נִ י ְ
ְו ִתָ 67ע) ַהח ָ
א)תי)ת ַהֹ9רֶ /קפ"ח .וְכֵ נִ ְר ֶאה ִמ ְס ָ8מ6ת ִד ְב ֵרי
ע)לה קפ"ד ו ְִע ד' ִ
;6ע ָע"; ָה ֶ
ִר ַ
0ר ָ; ִעי
ָתב 6ש ִ678נו ְ
ִ ;Oלי ְמ ַס ְ%רֵי ַה ִִ 678ני ְֶ :/
ֲס ִידי .וְ ַה ְמק ָ
ַהר' ִמ ְ/נַת ח ִ
ָה(.
ָע ִ8י ִמ ַ>יִ ל ֶ
ַ8עֲנִ י)ת .לֹא ָיד ְ

ו ִתָ 67ע) " ָלָ )/הרָע" ,אולי ִ678נ) ִ; ְ/לֵֹ /מא)ת ועשרי ושלש
ָתב ֶַ /ה ְמ ַד ֵ;ר ָל)/
ס6קי )תהלי י"ב( ַ :
0רי ָז"ל ְ; ַַ /ער ַה ְִ E
ַ;ינָ 6ה ִ
ַ8עֲנִ )Cת .כי ר ֵ
א6לי יִֵ /ל ְלמ)ד
ָ ;6ס"ג ֶ/ה6א ְָ /ר ָ ./וְ ַ
ָהרָע )Eגֵ ְ; ְִ /ב ָעה ָה ָב ִלי ֵֶ /ה ס"רְ ,
ִמ ְד ָברָיו ֶ678ִ /נ) ְ;שכ"ג ֲַ 8ע ִני)ת ְִ :מנְ יַ ס"ר ס"ג.ואולי ִ678נ) ִ; ְ/לֵֹ /מא)ת
ְ/מ) ִני ו ֵ
6כ ִמ ְניָ ְִ /כינָה ִע ַה):לֵל.
6כ ִמנְ יַ שפ"ה ְ
ָ8ַ //עֲנִ )Cתִ :ְ .מנְ יַ ָלְ ,)/
ִ ;Oלי ִס ְ%ר678ִ 6נ) במ"ה ַ8עֲנִ י)ת:ִ ,י ֵה ִבינ678ִ /ֶ 6נ) בז"א ֶ/ה6א
Hמנָ ַה ְמק ָ
ְ
ִ B0פי ָהע)לֶה ְִ :מנְ יַ מ"ה.
הוי"ה ְִ %מיל6י ְ
ֲמ ִ9י ֲַ 8ע ִנ)Cתִ :ְ .מנְ יַ ב'
ו ִתָ 67ע) " ַה ֶֶ 9קר" ,אולי ִת67נ) ְ; ֵֵ //מא)ת ַוח ִ
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ְַ /בע ֲַ 8ע ִנ)Cת.
6ד ָמ ְלכ6ת .וְאַ 6לי ִ678נ) ִ; ְ/ל ִֹ/י ו ֶ
פעמי שכ"ה ִ%י ִני;ִ %ְ ,ינָה ְ
וְל)מר ֵֶ /אינ) ְמ ַת ֵ 7רַק
ב6עת ֶֶ /קר ַ
0חרֶת ָהיָה ל) ְל ַח ֵBק ְ; ִתַ /ְ 67
ְִ :מנְ יָ ַה ָבל:ִ ,י ֶ
ֲFה ִ678
ֲבל ַל ֶֶ 9קר ַיע ֶ
יב .א ָ
9Oה ִֶ Pָ /ר ְי ְל ָה ִָ /
ֲב ִלי ְִ %קד ָ
ב6עהֵ /ֶ ,ה ַהה ָ
ַה ְָ 9
וְכ ַמ ְַ /מע ִל ְכא)רָה ִמ ִ678נֵי ז ַֹהר  ַ%קי"אְ /ֶ .מ ָב ֵאר ְEגַ ַה ֶֶ 9קר
ִ; ְפנֵי ַע ְצמ)ֵ ,
0מרֵי ַר ַז"ל ַמ ְר ֶאה ֶEְ /גָמ)
0רי ָז"ל ְ; ַַ /ער ַמ ְ
Hמנָ ְ/ָ Eט ְִ %ב ֵרי ָה ִ
ֲב ִליְ .
ְ;ס)ד ַהה ָ
ֲס ִידי.
ע)לי תר" .וְכֵ ַמ ְַ /מע ֵמ ַהר' ִמ ְ/נַת ח ִ
ֲמיִ שכ"הָ .ה ִ
ו ְִת67נ) ְ; ַEע ַ
ב6עת ֶֶ /קר.
0מרֵי ַר ַז"לְ .ולֹא ִד ָ-הְ 6ל ִַ /
ֱתיק ְל ַמ ְ
ֶֶ /הע ִ

אתיִ
/6מ)נָה ֲַ 8ע ִני)ת א) ְ; ָמ ַ
ֲביר)" אולי ִ678נ) ִ; ְ/מֹנִ י ְ
6מ ְל ִ;י ְEנֵי ח ֵ
" ַ
ו ְִת ְִ /עי ַוח ֵ
Hמנָ
ע)לה רצ"הְ ,
ֲמ8ַ /עֲנִ י)תִ :ְ .מ ְניָ ֱאל ִֹקי ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי" ָה ֶ
ְ0ר ַ;ע ַ8עֲנִ י)תִ :ְ .מנְ יַ ָ%
0ר ָ; ִעי ו ְ
ָתב678ִ /ֶ 6נ) ְ; ְ
ִ ;Oלי ְמ ַס ְדרֵי ַה ִ678נִ י ְ :
ַה ְמק ָ
Hד".
ָ-ה לֹא ְִ 8קנ 6פ"ח ַ8עֲנִ )Cת ְ;ס)ד "ָ ָ%הHדָ ָ; ָ
ָד ְע ִ8י ל ָ
ֶַ /ָ /פ ְ ְ; ָפנָיו ,וְ לֹא י ָ
ָאי ֲחר ִ
)7צי ַה>ִ ְקר ִ
ַל@ֵל ַעל ַה ִ
ו ְָצ ִר ְי @ַ ְל ִה ְת@ ְ
א6לי ִמי ְֶ /7ֵ ;ִ /מ ִחי ָלה
BOי) ,וְ ַ
יע ,ו ִס ְַ %ר ִ8י
ְאי ְ;י ִָדי ְל ַה ְכ ִר ַ
)7צי ,ו ֵ
6מ ַחל ל)ֵ ,אי ָצ ִר ְי ְל ִה ְת@ ְַל@ֵל ַעל ַה ִ
ֲבר) ָ
ֵמח ֵ
בס"ד ְל ַק ַָ 678ִ -לזֶה(.

ֲבר) ,אולי ִ678נ) ְִ :די ִָ " 678לָ )/הרָע".
ילת ָ/וְ א ַעל ח ֵ
ֲל ַ
6מ)ציא ִ;ָ %ה ַוע ִ
ִ
ֲמ8ַ /עֲנִ )Cת,
)ד 678ִ /ה' ,ואולי ִ678נ) ְ; ִ9ִ /י ַוח ֵ
ר6ח ַהֶ 7
ֵַ :מ ְָ /מע ִמ ַַ 9ער ַ
0דנ"6ת ,וְאַ 6לי ָצ ִר ְי ְל ַת ֵָ: 7ל
א)ת)Cת א"י ְְ %
ֲס ִידי ַָ :תב ֶEְ /גָמ) ָ; ִ
כי ַה ִמ ְ/נַת ח ִ
יקר ַה ִ 678ה6א ס)ד
ר6ה" ֹ7נִ ְר ֶאה ִֶ /ע ָ
Hמנָ ִמ ַַ 9ער ַ
0דנ"6תָ ,הע)לֶה ס"הְ .
ְֵ /
ַה ָ.)/B

ֲמ/
ֶסת-ָ /ֶ ,א ָצ ִר ְי ְ/לֵֹ /מא)ת ְ/מ) ִני ַוח ֵ
ַ;ר ִד ְברֵי ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ְו ַה ְמד ֵ
0דנ"6ת,
ַ8עֲנִ )Cתִ :ְ .מ ְניַ " ְִ /כינָה"Eָ /ֶ .גַ ָ; Jא) ששי וחמש תעניות ְִ :מנְ יַ ְ
ָד ְע ִ8י ִמ ַ>יִ ֶָ Bה ס)ד זֶה(.
0ר ָ; ִעי י) לֹא י ָ
ִ ;Oלי ְֶ :ָ /תב678ִ 6נ) ְ; ְ
ְה ְמק ָ
וַ

י)סי ֶאת ַה ִBמ6ד
ֲFה ְִ 678ל ִח6Bל ַ;ָ /תְ ,ו ִ
ו ְַל ְמ ַד ֵ;ר ִד ְברֵי ח)ל ְ; ַ;ָ /ת ַיע ֶ
%Oר ָ:א ְל ִתַ 67ה ֶEה.
ַה ְמס ָ
6מ ַכ>ֶה ֵ /רָע ",אולי ִתקונ) ָ/וֶה ְל ַמ ְל ִ;י ְEנֵי ח ֵ
" ְ
יעא
ֲביר)) .ראה ַ; ָ;א ְמ ִצ ָ
ַ %נ"ט" (:וְ א)נָ0ת ְָ %ב ִרי" ַָ :תב ָהרַב "א)ר ַה ְָ Bבנָה" ֶ678ִ /נ) י) ֶא ָחד ֶ/ל
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סE6ק ֶ-ָ /א ִ678נ) ְ;מאה ְושלֹ/י ַ8עֲנִ )Cת .או במאתי
צ)ַ ,ואֲנִ י ְמ ָ
וששי תעניות בסוד עיני יוני.
6בנִ ְָ /מת)ֵ ;ַ ,ח ֶלק
ו ְַדע ֶָ:/ל ִ 678זֶה ,ה6א רַק ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ 9גַ ָ;ע)לָמ)ת ְ
נִפ@ָ
ֲבל ַה ֵח ֶלק ְֶ /
Hסר ַלעֲ)Fת ָָ %בר זֶה ,א ָ
ר 6ה6אַ /ֶ ,
ֶ;ֵ 9ינ) ְל ֵבי ַה ָ-ק) ָ; ְ
יב ְֵ /7מ ִחי ָלה
ִמ ֵחל ל) ַעד ְֶַ C/פֵCס א)ת) וִ ַ
ֲביר) ,לֹא י ָ
ַעל י ְֵדי ַמה ְֶ ִ>/פ@ַע ח ֵ
ֵדע ֶַ Pַ /ער
ָבר ,וְ י ַ
ילה ִמ ֶ:ִ 6>-י ְ;נ ְַפַ )/הָ %
ִמ ֶ .6>-וְ לֹא י ְִת ַ;ְ /ֵCל ַב ְֵ /7מ ִח ָ
6כ ֶא ֶפס
ילה ִמ ֶ 6>-ה6א ִ 678גָד)ל ְלנ ְַפ ,)/וְ ה6א ְ0:יִ ְ
;/6ה ֶַ -ְ /ב ְֵ /7מ ִח ָ
ַה ָ
ע)ל ַה ָ;א ִא לֹא י ְַב ִֵ /7מ ֶ.6>-
6ב ָ
-Oת ַה ַַ Pער ֶָ /ע ִתיד ְל ַק ֵ;ל ָ;ע)לָ ַהֶIה ָ
ְלע ַ
יחה ִ; ְכ ָתב ,וְ י ְִַ /לח Hדָ ְל ַפְCס) ַעד ֶַ /ְִ C/מע ִמ ֶ6>-
6בד ַֹחק ,י ְַב ֵקִ /מ ְֶ 6>-ס ִל ָ
ְ
0חר,
ַס ִEי ,א) ֵנזֶק ֵ
וְה ְפ ֵסד ְ :
ֲבר) ַעל ְי ֵדי ִד;6ר) ֵנ ֶזק ֶ
ֶַ =ָ /לח ל) ,וְ ִא ָ@רַ ַלח ֵ
ֵיה ,א)
;ֵ :Oינ ֶ
יפ ֶPה א)ת) ְִ :פי ְֶ /י= ָ
ילה @ַ ַעל ִענְ יַ זֶהִ ,ו ַ
י ְַב ִֵ /7מ ְֶ 6>-מ ִח ָ
מ6כ ִל ְמחֹל ל) ,י ִַ7ח ִע)-
ֲבר) לֹא ָ
ה)רHה .וְ ִא ח ֵ
ְִ :פי ֶ/י ְִפסֹק ל) רַב מ)רֶה ָ
ילת) .וְ ִא לֹא
6ל ַב ְֵ /7מ ִח ָ
ֵיה ְ
ֵ ִע ֶָ -ה ְל ַפְCס) ִ; ְפנ ֶ
ְ/ל ָֹ/ה ְ;נֵי Hדָ וְ יֵל ְ
א)ת ַע ְצ ָמ ֶָ /היָה
ֲפָ 6B
Hד ַוא ִ
ָמ ַחל ,יָ6/ב ַָ Eע ְ/נִ ָCה ִע ְ/ל ָֹ/ה ְ;נֵי ָ
יפְֶ Cסנִ ;ְ 6ד ְברֵי ִ6CEס ִ )/ני .וְ ִא לֹא ָמ ַחל ל) ,י ִַ7ח ִעַ Eַ )-ע
ִע ֶָ -ה ק ֵֹד ,וִ ַ
יפְֶ Cסנִ ;ְ 6ד ְברֵי ִ6CEס
)7ד ִמי וִ ַ
ֲפֶ 6Bאת ַה ְ
י/ית ְ/ל ָֹ/ה ְ;נֵי Hדָ ַוא ִ
ְִ /ל ִ
6מ ַה ַָ 9מיִ ִי ְמחֲל 6ל).
ילת)ִ ,
)/נִ י ,וְ ִא לֹא ָמ ַחל ל)6/ ,ב ֵאי זָק6ק ִל ְמ ִח ָ
י ְל ַה ְמ ְִ /י ָל ֶלכֶת ֵא ָליו ְ; ִלי ַה ְג ָ;לָהַ ,עד ֶ/י ְִת ֵַCEס.
Hמנָ ִא ָEגַע ְ;רַ;)ָ ,צ ִר ְ
ְ
ה)ציא ָע ָליו ֵ /רָעָ ,צ ִר ְי ָל ֶלכֶת ֵא ָליו
Hד ר ִָגילִ ,א ִ
א)מ ִרי ֶָ ַ@/ל ָ
ְויְֵ /
ַעד ֶ/י ְִת ֵַCEס.
יחת) ,א) ִֶ /7ֵ ;ִ /מ ֶ 6>-וְ לֹא
ֲ/ר ָח ָטא ל)ִ ,מ ְ; ִלי ְֶ /7ֵ ;ִ /ס ִל ָ
Hד א ֶ
ִא ֵמת ָה ָ
אתי ַלה' ֱאל ֵֹהי
ֹאמרָ .ח ָט ִ
ֲFרָה ְ;נֵי Hדָ ְל ִק ְבר) ְוי ַ
ָצה ִל ְמח)ל ,י ִַ7ח ע ָ
רָ
ַזְ:יר
ֹאמר ֶ; ,וְ י ִ
Hביו י ַ
ֵע ִֵ /א )-א) ִ
יפרֵט ְ/מ) ו ְִא י)ד ַ
ָאל ו ְִל ְפל)נִ י )וִ ָ
י ְִFר ֵ
ָ וְ ָכ ְ )י ְָפרֵט ֶח ְטא)(.
יתי ל) ְ :
וְע ִִ F
אתי ל) ָ
ְָ /מ( ַה ֵ-ת ַה ָ7ב6ר ְ; ָכא ֶָ /ח ָט ִ
ָאל/ֶ ,י ִַ8יר ִלי
ילה ִמ ִֶ 6>-ל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
)/אל ְמ ִח ָ
ַואֲנִ י ְמ ַב ְֵ /7ו ֵ
ע)מ ִדי.
ָאל .וְ ַCעֲנ 6ל) ָה ְ
יתי ל)ִ ,ל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ְו ֶ/י ְִמח)ל ִלי ַמה ֶָ 9ע ִִ F
ָמח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָ.
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ַ)%מה ,א) ֵ:יוָ ֶַ /ה ֵ-ת ָקב6ר
ֳלי וְ כ ֶ
ִא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל) ָל ֶלכֶת ְל ִק ְבר) ֵמ ֲח ַמת ח ִ
ֲFרָה ִֶָ C/ק ֵח ְל ֶק ֶבר
יח ִ; ְמק)מ) ֶCֶ/אֱס) ע ָ
ל)ח ִָ /ל ַ
0חרֶת ,יָכ)ל ִל ְַ /
ְ; ִעיר ֶ
Hביו(
ֵח וְ ִֵ /א )-א) ִ
ַזְ:יר ֵַ /ה ְַ B/ַ -
יח ֶ/ל) ...י ִ
ֹאמרִ :ה>ְ נִ י ִָ /ל ַ
ַה ֵ-ת וְ י ַ
ֶָ /ח ָטא לֵאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
Hביו @ַ
ַזְ:יר ֵַ /ה ֵ-ת ,ו ְִא י)דֵע ִֵ /א )-א) ִ
ָאל וְ ל) ...י ִ
י ִ
ָ )י ְָפרֵט ַה ֵח ְטא(ַ ,ואֲנִ י
ָ וְ כ ְ
וְע ָFה ל) ְ :
ַזְ:ירַ (.ה ָ7ב6ר ְ; ָכא ֶָ /ח ָטא ל) ָ
ָאל
ילה ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6ב ְ/מ) ִמ ְֶ 6>-מ ִח ָ
)/אל ִ; ְִ /ליח6ת) ִ
ְמ ַב ֵ /7וְ ֵ
ָאל .וְ ַCעֲנ6
ֶ/י ִַ8יר ל) ְו ֶ/י ְִמח)ל ל) ַמה ֶָ 9ע ָFה ל)ִ ,ל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ע)מ ִדיָ .מח6ל ל)ָ ,מח6ל ל)ָ ,מח6ל ל).
ָה ְ
ֲבל ֹBא יָכ)ל ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶֶ 7בר,
י)דע ְ; ֵאיזֶה ֵ;ית ְק ָבר)ת ָקב6ר ַה> ְִפ ָטר א ָ
ִא ֵ
6ב ָכל ַצד
0ר ַ; ַעת ְצ ָד ֵדי ֵ;ית ַה ְָ 7בר)ת ְ
ָ/י וְ י ִָקי ֶאת ְ
ֲFרָה ֲאנ ִ
י ִַ7ח ע ָ
ַזְ:יר ֵ/
ָאל וְל) ...י ִ
אתי לַה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ֹאמרָ ,ח ָט ִ
0ר ָ; ָע ָת ַיעֲמ)ד וְ י ַ
ֵמ ְ
יתי
אתי ל) ,וְ ָע ִִ F
ֵע ַה ֵַ (9ה ָ7ב6ר ָ:א ֶָ /ח ָט ִ
ְֶ /א ָחד ֵמה)רָיו ִא י)ד ַ
ַה>ִ ְפ ָטר ,ו ֵ
ילה ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי
)/אל ִמ ְֶ 6>-מ ִח ָ
ל) ָ ְ :ו ְָכ ְ) .י ְָפרֵט ֶח ְטא)( ַואֲנִ י ְמ ַב ְֵ /7ו ֵ
ָאל.
יתי ל)ִ ,ל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ָאל/ֶ ,י ִַ8יר ִלי וְ ְִֶ C/מח)ל ִלי ַמה ֶָ 9ע ִִ F
י ְִFר ֵ
ֲ/ר ְִ 8בנִ 6לי,
Hמר ה'ַ ,ה ַָ 9מיִ ְִ :ס ִאי ,וְ ָהHרֲֶ #הדֹ רַגְ ָליֵ ,אי זֶה ַביִת א ֶ
"ֹ:ה ַ
ְאי זֶה ָמק) ְמ ָ
וֵ
)Cצ ִאי ִמ ָEס6ק זֶה,
יכֶ ֵ6ש ַעל ְי ֵדי ֵ/מ)ת ַהֶ ֹ7דַ /ה ְ
נ6ח ִתי") .וִ ַ
יחה (.וְHז
יע ַל>ִ ְפ ָטר ֶאת ַ; ָק ַ/ת ַה ְ= ִל ָ
י)ד ַ
ד6מה"ִ ,
>ִקרָא " ָ
ֶMַ /ר ֵ;ית ַה ְָ 7בר)ת ַה ְ
ַיעֲנָ ,ָB:O 6מח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָ.
יע ָבד גָד)ל,
ָד ַעת ְ; ֵאיזֶה ֵ;ית ְק ָבר)ת ָקב6ר ַה ֵ-תִ ;ְ ,ד ַ
ִא ֵאי ְ; ֶא ְפ ָ/ר6ת) ל ַ
ֲבנָה.
י)ד ִעי ִל ְלמ)ד ַ;ה ָ
ֲָ Fרה ְ;נֵי Hדָ ֶָ Bְ /פח)ת ִמ ְ/נָ)Cת ֵה ְ
י ִַ7ח ע ָ
ֹאמר.
ֵיה וְ י ַ
יב ֵ;ית ִ%יְ ,ו ַי ֲעמֹד ִ; ְפנ ֶ
י)ֵ /
ְו ִ
ר 6ה6א,
ילה ֵמ ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
6מ ַב ְֵ /7מ ִח ָ
)/אל ְ
ַ;)תיֲ ,הרֵי אֲנִ י ֵ
ְִ /מע 6נָא ר ַ
6מ ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ָ+ה ,וְ ִהנְ נִ י
6מ ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ְעלָהִ ,
ד)/הִ ,
6מ)8רָת) ַה ְָ 7
ִ
וְא
ַזְ:יר ֵַ /ה>ִ ְפ ָטר ִ
ָאל וְ ל) ...י ִ
אתי ַלה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ַ%ה ִ:י ָח ָט ִ
6מ ְתו ֶ
מ)דה ִ
ֶ
ֵע @ַ ִֵ /א )-א) ִ
י)ד ַ
י)ד ַע ְמק)
וְאינִ י ֵ
Hביו ָע ִדי( ְִֶ >/פ ַטר ְל ֵבית ע)לָמ) ֵ
ֵיכ ֵ;ית ַה ִ%י
6ב ְפנ ֶ
ָ )י ְָפרֵט ֶח ְטא)( ִ
יתי ָ ְ :וְכ ְ
אתי ל) וְ ָע ִִ F
ְקב6רָת) ,וְ ָח ָט ִ
יתי
אתי ָעוִ ִ
ָאלַ .על ַמה ֶָ /ח ָט ִ
ילה ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
)/אל ְמ ִח ָ
אֲנִ י ְמ ַב ְֵ /7ו ֵ
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י)ד ַע (.וְ 0נִ י ְמ ַק ֵ;ל ַעל
Hביו ִא ֵ
ְִ /א )-א) ִ
6פ ַש ְע ִתי ְלַ) ...יז ְִ:יר ֵַ /ה> ְִפ ָטר ,ו ֵ
ָ
וְל)מר ָק ִדיש ְ;כָל
ל6חי ִמ ְשנָי)ת ֶמ ֶש ְ/ל ִֹ/י י)ַ ,
ַע ְצ ִמי ִל ְלמ)ד אֲנִ י א) ְש ִ
ַזְ:יר ֵַ /ה> ְִפ ָטר( ַהנִ זְ ָ:רֵ :ְ ,די
ָמי ֵאלְ ,6ל ִעל6י נִ ְַ /מת) ...י ִ
י) ִמ ְ9ל ִֹ/י י ִ
יתי
ר6ח זֶה ְֶַ C/ק ֵ;ל ַעל י ְֵדי זֶה ,י ִַ8יר ִלי וְ ִי ְמח)ל ִלי ַמה ֶַ 9ע ִש ִ
ַחת ַ
ֶַ /על ְי ֵדי נ ַ
ָאל.
ל) ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ְו ַCעֲנ 6ל) ֵ;ית ַה ִ%י.
ֲלה,
6ב ְר6/ת ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמע ָ
ְ8יִ ,J
ִ /6כינ ֵ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְ; ֵצרְ 6
נְה ְדרֵי
6ב ְר6/ת ַס ֶ
ד)/הִ ,
ָתנַ 6ה ְָ 7
6ב ְר6/ת )8ר ֵ
6ב ְר6/ת ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ָ+הִ ,
ִ
ֲ/ר
ֲת ָ  ְ6וִ ְ 6%י ָ ַעל א ֶ
ה)דא ְ
ְה ְדרֵי ְק ַט>ָהִ .ק ַ; ְלנֶ 6את ָ
6ב ְר6/ת ַסנ ֶ
ד)להִ ,
@ְ ָ
את ַלה' ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ָח ַט ָ
ַזְ:ירַ /ֵ 6ה>ִ ְפ ָטר וְ ֶא ָחד ֵמה)רָיוִ .א
ָאל ְול) ...י ִ
ְ
ֹאמרִ 6מ ְ/נָי)ת וְ ַק ִ%י/
ֲ ְ 8
80ה א) ְ/ל6ח ָ
ָת ָ ְֶ ;ַ 7ִ /ל ָָ /ֶ 8
י)ד ִעי (.וְ ַק ָ;ל ְ
6מ ַב ְ/ִ 7י Hנִ 6מ ִ> ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ְ;כָל ָמק)
ְ/ל ִֹ/י י) ְל ִע6Bי נִ ְָ /מת)ְ ,
ְה ִ/ְ -נָי)ת ְֶ /רצ)נ ְָ
מ6רה ִ;זְ כ6ת ַה ַ%ִ 7י /ו ַ
ילה ְ@ ָ
ֶ/ה6אְִ C/ֶ ,מח)ל ְל ָ ְמ ִח ָ
א)מ ִריָ ,מח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָָ ,מח6ל ְל ָֹ:" .ה
ָ Hנְ 6
ְִֶ C/ל ְמד 6עֲב6ר) ,וְ כ ְ
ֲ/ר ְִ 8בנִ 6לי וְ ֵאי זֶה
Hמר ה'ַ ,ה ַָ 9מיִ ְִ :ס ִאי וְ ָהHרֲֶ #הדֹ רַגְ ָלי ֵאי זֶה ַביִת א ֶ
ַ
)Cצ ִאי ִמ ָEס6ק זֶהMַ /ֶ ,ר
נ6ח ִתי") .וִ י ְַכוְ נַ /ֶ 6על י ְֵדי ְ/מ)ת ַה)7דֶַ /ה ְ
ְמק) ְמ ָ
ֲFה ֵ;ית
6מע ֶ
יחה ַ
יע ַל>ִ ְפ ָטר ֶאת ַ; ָק ַ/ת ַה ְ= ִל ָ
י)ד ַ
ד6מה" ִ
>ִקרָא " ָ
ֵ;ית ַה ְָ 7בר)ת ַה ְ
ֹאמר
BOכֶ ַהְ .)Cוי ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת וְ י ַ
יכ ַחִCי ְ :
ְַ 80ה ְֵ %ב ִקי ַ;ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ִ%י( ו ֶ

צ6פיְ ,ל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר.
ל/י י) ְר ִ
ַק ִ%י /ה6א א) ְ/ל6ח) ְִ /
ָת ,י ְָצ ְר ֵפ ֵה ְ; ַב ָ/ָ 7ה
נִפ ָט ִרי ֵֶ /אינ) י)דֵע ְמק) ְקב6ר ָ
ִא ָח ָטא ְל ַכ ָ-ה ְ
ַחד ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת
ל/י י) י ַ
ִמ ֵ;ית ַה ִ%יְ .וגַ ְ; ִל6-ד ַה ִ/ְ -נָי)ת וְ ַה ָ%ִ 7יִ /ְ /
.ָBO:
ָע ֶFה ְ:כָל
ֵ ְל ִק ְבר) ְוי ָ
0חר ֶָ /ע ָFה ַמ ָע ֶFה ֵ;ית ִדי ָמ ָצא ִק ְבר) ,יֵל ְ
ִא ַ
6מָ /6ל.
ְ
ָאי
ֲFה ֵ;ית ִדי ֵאינ) ִת 67וַד ִ
ַה0מ6ר ְל ֵעיל:ִ ,י ַמע ֶ
ָמי ֵאְ ;ִ 678ִ 6Bפנֵי ַע ְצמ),
ו ְַדע ִ:י ְל ַכ ְִ 8ח ָBה ָצ ִר ְי ַלעֲ)Fת ְלכָל ֶא ָחד ִמ ְEג ִ
6מי ֶָC/כ)ל ְל ַק ֵ;ל ַעל ַע ְצמ) ַלעֲ)Fת ִמָCד ְִ 678לכָל ֶא ָחד ִ; ְפנֵי ַע ְצמ)
ִ
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0חר ִמ ְ0Eת
זְמ ֵ
ח)/ב ִל ְדח)ת ָ:ל ִִ 678ל ַ
6מי ֵֶ /
ְ/0רֵי ֶח ְלק)ִ .
/0רָיו ו ְ
ְ
0חר
ַחד ,וְ ַ
ָמי ַה ֶEה ְ;י ַ
0חת ְִ 678לכָל ְEג ֵ
ֲFה ַַ Eע ַ
Oח ְל ָ/ת) ,ט)ב ְורָא6י ֶCַ /ע ֶ
נִפרָד ְלכָל ֶא ָחד ֵמ ֶה.
ֲFה ְל0ט ְל0ט ְִ 678
ָ ְ :יָ6/ב וְ ַיע ֶ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ.678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמחֳרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַה )Pי ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
6ר ִכיל6ת,
יצנ6תְ ,
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ְולָָ )/הרָע .וְ ֵל ָ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ֶסתְ ;ַ %ִ ,רנִ 6ע ַה ְִ 8פ ִBי.
EOהְ ,ונִ ְבל6ת ַה ֶEהְ ;ַ %ִ .רנֵ ;ְ 6בית ַה ְ:נ ֶ
ְֶ /קר ַו ֲחנ ָ
וֶ
ֲברֵינְ ,6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְִ ;ַ %רנ;ָ 9ַ ;ַ 6ת ְִ %ברֵי ח)לֶ .העֱוִ ינִ .6ה ְל ַ;נְ נEְ 6נֵי ח ֵ
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנ ִ>:ִ .6ינ6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
0פנ.6
ִ0צנִ .6נ ְ
ֶי .נ ְ
ַדנָ .6מ ִרינָ %ְ 6בר ָ
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ַח ֵברֵינַ : .6
ֵ /רַע ל ַ
ָאִ .צ ַע ְרנְ 6ל ַח ֵברֵינ6
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
ָסר ְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
נְ)/תינ;ְ 6א)נָ0ת ְד ָב ִריִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ו ְִל ֵ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6וְ ִת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
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ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת),
0חר ָ ְ :י ֵ
ַ
י/ע
ֱל ָ
ַעת א ִ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
ֵמ ַה ְִ 7ל ָEה ְֶ ִ>/ד ְ; ָקה ָ; ֶהִ .וי ַכֵ /ֶ ֵ6
ַע ,)8וְ ְֶ ֵ:/יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ ִנ ְָ /מת)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
ַה> ִָביא ֶַ /
0ר ַ;ע ִמית)ת
6ט ִבילָה ְִ /מינִ ית י ְַכְ ֵ6ל ַק;ֵל ָע ָליו ְ
יהְ ,
ֲ)נ)ת ַ
ַע 8ע ֶ
ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ְחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על יְדֵי זֶה י ְִת ַיחֲד6
ֵפהֶ ,הרֶג ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ָ/לֵ וְ גָמ6ר.
0ר ַ;ע ִ
ְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה ֶ/ל
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ַע ִמ ָ
ת) ְִ 8פַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ֲַ 8ע ִנית וְ ָצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ע ִנית:

ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָלֲ ,הרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַל ְי ָלה וָי) עַל
6פ ְַ /ע ִ8י.
יתי ָ
אתיָ ,עוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ֹאמר(
6ר ִכיל6תְ ) .ל ִתֶ /ֶ 67קר י ַ
ֹאמר( וְ ִד ַ; ְר ִ8י לָָ )/הרַע ְ
) ְל ִת 67לָָ )/הרַע י ַ
ֹאמר(
יצנ6ת י ַ
ַפ ִתיְ ) .ל ִתֵ 67ל ָ
וְה ְחנ ְ
ֹאמר( ֵ
ֲנ6פה י ַ
ַב ִתיְ ) .ל ִת 67ח ָ
וְכז ְ
ְְ 7ַ /ר ִ8י ִ
וִ
ֹאמר( ְונ ִָ; ְל ִתי ִEי ְ; ִד ְברֵי ִאיס6ר.
וְל)צ ְצ ִתיְ ) .ל ִת 67נ ְִבל6ת ֶEה י ַ
ו ְַל ְצ ִתיַ ,
ֶסת ִד ְברֵי ח)ל.
ֹאמר( ו ְִד ַ; ְר ִ8י ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֶסת י ַ
) ְל ִתִ 67ד ְב ֵרי ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֹאמר(
ֲברַיְ ) .ל ִתַ 67מ ְל ִ;י ָEנִ י י ַ
יתי ֵ /רַע ַלח ֵ
ֹאמר( וְ ִכ>ִ ִ
) ְל ִתְ 67מ ַכ>ֶה ֵ ,/י ַ
ֵתי ִ; ְד ָב ִרי
ֹאמר( וְ א)נ ִ
ַ;יְ ) .לא)נָ0ת ְָ %ב ִרי י ַ
ֲברַי ָ;ר ִ
ְו ִה ְל ָ; ְנ ִ8י ְEנֵי ח ֵ
ִל ְבנֵי ָ Hד.
ע)די וְ ַעד ַהַ )CהֶIהַ ,ו ֲהרֵינִ י ַמ ְתנֶה
ֲח ִרי ֵמ ִ
@6לי א ֵ
6ב ִג ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ְ
ָקה ַו ֲא ַכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל
ר6טה ִל ְצד ָ
0פ ִריָ Eְ /
ִֶ /א לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַע>)תְ /ֶ :ְ ,
ַה ַ8עֲנִ ית ,א6כַל ֶל ֱאכֹל ו ְִל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע) ְ:לָלַ .ו ֲהרֵינִ י ִמ ְת ֵַ6:
ר 6ה6א ִ; ְמק)
ְ; ַתעֲנִ ית זֶה ְל ַה ְק ִריב ֶח ְל ִ;י וְ ָד ִמי ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶי
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֹאתי .וִ ִ
ַ;י ַה ִמזְ ֵ; ַחְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ַחַ +
>ִקרָב ַעל @ ֵ
ַה ְָ 7ר ָ; ַה ְ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת
ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינִ 8ֵ 8ִ /ֶ ,6לי ַֹ :ח ְ
ַ;י.
ֲמי ָ ָהר ִ
ִיתי וְ ִת ְר ֵצנִ י ְ; ַרח ֶ
6/ב ִתי וְ ַת ֲענ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶיְ ,
ְל ָפנ ָ
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ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
נִמ ָצא לקמ
ְ; ֵליל ַה ַ8עֲנִ ית י ְִ%ֵ 8ַ /ל ִל ְלמ)ד ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת ) ְ
עמוד (641וְ י ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י.
יכ/ֵ ;ְ ֵ6
וְהַ:ר ,וִ ַ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ְַ:/ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר'(
ְל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר ו ְִ 678חֲצ)ת
0חר חֲצ)ת ַליְלָה ו ַ
ט)ב וְ רָצ6י לָקַ 6
נִמ ָצא בעמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה גְ ד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת ְו" ִ678
) ְ
חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
ֲהרֵינִי מָ 6כ ְ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
6ר ִכיל6ת,
יצנ6תְ ,
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי וְ לָָ )/הרָע .וְ ֵל ָ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ֶסתְ ;ַ %ִ ,רנִ 6ע
ֲנ6פה ,וְ נִ ְבל6ת ַה ֶEהְ ;ַ %ִ .רנֵ ;ְ 6בית ַה ְ:נ ֶ
ְֶ /קר ַוח ָ
וֶ
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ֲברֵינ,6
ַה ְִ 8פ ִBיְ ;ַ %ִ .רנ;ָ 9ַ ;ַ 6ת ְִ %ברֵי ח)לֶ .העֱוִ ינִ .6ה ְל ַ; ְננEְ 6נֵי ח ֵ
ָע ְצנ 6עֵצ)ת רָע)ת.
6מ ְר ָמה .י ַ
ְו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ֶי.
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
ָע ְסנ .6ל ְ
ְִַ I:בנ:ִ .6נִ ינ /ֵ 6רַע ְל ַח ֵב ֵרינַ : .6
ָא.
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענEָ .6ג ְ
0פנָ .6סר ְ
0צנִ .6נ ְ
ִנ ְ
ְָ /ענ.6
ְ)/תינ;ְ 6א)נָ0ת ְד ָב ִריִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ִצ ַע ְרנְ 6ל ַח ֵברֵינ 6וְ ִלנ ֵ
י
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
)תי ָ ִ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִַ /ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ָ
ית
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנְ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ַו ֲאנ ְ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעי ֶני ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ס6קי ֵאַ ;ְ 6Bכ ָ6נָה ְגד)לָה:
ֹאמר ְִ E
י ַ

E0יִ וְ רַב
ֶ ַ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ֵָ 8לאמֹWרְ :יהֹוָה ֶאר ְ
ו ְַע ָ8ה יִגְ ַ%ל נָא ַֹ :ח ֲאדֹנָי ַW:א ֶ
ַ7ה ֵֹ Eקד עֲו Hב)ת ַעל ָ;נִ י ַעל
ַ7ה לֹא ְינ ֶ
ָפ ַ/ע וְ נ ֵ
ֶח ֶסד נ ֵֹFא ָע) ו ָ
ֲ/ר
ִ/ִ Bֵ /י וְ ַעל ִר ֵ; ִעWיW :סְ ַלWח נָא לַWעֲ) ָה ָע ַהֶIה ְ:גֹדֶל ַח ְס ֶ ָ %וְ ַכWא ֶ
ֶ:W
ַח ִ8י ְִ :ד ָבר ָ
ֹאמר ְיהֹוָה ָסל ְ
ָע ַהֶIה ִמ ְִ -צ ַריִ ו ְַעד ֵהָ>Wהַ :וֶ C
אתה ל ָ
ָָ F
נָ
ִח
ַע ְ;בֹא) ִמ ֲַ %ַ Eארָ ַוַ C
ֲ/ר ְ; ֶארֶ:ְ #נ ַ
ַו ָCבֹא ַיֲ Wעקֹב ֵָ /ל ִעיר ְֶ /כ א ֶ
ֲ/ר ָנ ָWטה ָH /הֳל) ִמַCד ְ; ֵנWי
ֶאת ְEנֵי ָה ִעWירַ :וִֶ Cק ֶאת ֶח ְל ַקת ַהֶָ ֹMדה א ֶ
זְ; ַח ַוְִ Cקרָא ל) ֵאל ֱאל ֵֹהי
ַPב ִָ /מ ֵ
יטWהַ :וֶ C
ֲבי ְ/כֶ ְ; ֵמHה ְק ִָ F
חֲמ)ר א ִ
ַCאמר
ֹאמר ַמ ֶW+ה :ו ֶ
ָד ָ ַוֶ C
ֹאמר ֵא ָליו יְה)ָה ַמה ֶIה ְבי ֶ
ָאWלַ :וֶ C
י ְִFר ֵ
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מ/ה ִמ ָָ EנWיו:
ָחַ /ו ָCנָס ֶ
0ר ָצה ַוי ְִהי ְלנ ָ
ִַ /ל ֵכהְ 6
0ר ָצה ַוְ C
ַה ְִ /לי ֵכהְ 6
מ/ה ְ/לַח ָי ְWד ָ ֶוֱ Wאחֹז ִ; ְזנָב) ַוַ /ְִ Cלח יָד) ַו ֲַ WCחזֶק ;)
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל ֶ
ו ֶ
י יְה)ָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹת
ֲמינW:ִ 6י נ ְִרHה ֵא ֶל ָ
ַוי ְִהי ְל ַמ ֶ+ה ְ; ַכ ְ :)EWל ַמ ַע ַיWא ִ
ַCאמר ְיהֹוָה ל) ע)ד ָה ֵWבא
ָה ֱאל ֵֹהי י ְִצ ָחק ֵוWאל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :ו ֶ
0בר ָ
ֱאל ֵֹהי ְ
ַעת ַW9ָ :לֶג:
ַ)Cצ JHו ְִה>ֵה יָד) ְמצֹר ַ
ָבא יָד) ְ; ֵחיק) ו ִ
יק ָ ַוֵ C
נָא ָי ְWד ָ ְ; ֵח ֶ
וְה>ֵה
)צֵ JHמ ֵWחיק) ִ
ָ/ב יָד) ֶאל ֵחיק) וִַ WC
יק ָ ַוֶ C
ֹאמר ָה ֵ/ב ָי ְWד ָ ֶאל ֵח ֶ
ַוֶ C
ָ ְולֹא י ְְִ /מעְ 6לקֹל ָהאֹת
ֲמינ 6ל ְ
ָָ /בה ְִ :ב ָW Fר)ְ :ו ָהיָה ִא לֹא ַיWא ִ
ֲמינִ ַ@ 6ל ְ/נֵי
ֲר) :וְ ָהיָה ִא לֹא ַיWא ִ
ֱמינְ 6לקֹל ָהאֹת ָה 0Wח W
ָה ִWרא )/וְ ֶהWא ִ
ְWַ /פ ְכ ָ8
ימי ַה ְיאֹר ו ָ
ָWק ְח ִָ 8מ ֵֵ -
ָהWאֹת)ת ָה ֵא ֶBה וְ לֹא י ְְִ /מעְ 6לק ֶֹל ָ וְ ל ַ
ֹאמר
ַ; ֶ/Wתַ :וֶ C
ֲ/ר ִַ78ח ִמ ַה ְיאֹר ְו ָהיְ 6ל ָד ַ;ָ C
ַ; ָ/ה ְו ָהיַ 6ה ַ-יִ א ֶ
ַהָ C
מ/ה ֶאל ְיהֹוָה ִ;י ֲאדֹנָי לֹא ִאיָ %ְ /ב ִרי Hנ ִֹכי @ַ ִמ ְ8מ)ל @ַ
ֶ
6כ ַבד ָלH )/נֹ ִWכי:
ִמ ְִ 9לֵ ַ@ ֹ/מHז ְַ ;ֶ %ר ָ ֶאל ַע ְב ֶ:ִ ָ %י ְכ ַבד ֶEה ְ
HWד א) ִמWי יָשִ 6א ֵ Bא) ֵחרֵ /א)
ֹאמר ְיהֹוָה ֵאלָיו ִמי ָש ֶEה ָל ָ
ַוֶ C
י
ֵ וְ HWנ ִֹכי ֶא ְהיֶה ִע ִָ E
ִפ ֵַ 7ח א) ִעֵ6ר ֲהלֹא HWנ ִֹכי יְה ָ)Wה :ו ְַע ָ8ה ל ְ
ָאל לֹא ֶיֱ Wחרֶַ :ֶ #לב ְלֹ/נ)
6לכֹל | ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַ;Wרְ :
ֲ/ר ְ8ד ֵ
ֵיתי ָ א ֶ
ו ְWה)ר ִ
6בי
ֲ/ר י ְַפ ֶלה ְיהֹוָה ֵ;י ִמ ְצ ַריִ ֵ
ְל ֵמ ִאי /ו ְַעד ְ; ֵה ָמה ְל ַמ ַע ֵWְ 8דע 6א ֶ
ָ/ע ִל ְWהיֹת ֵעד ָח ָמWס:
ָאWל :לֹא ִת ָMא ֵַ /מע ָ/וְא 0ל ָ/ֶ 8ת ָי ְWד ָ ִע ר ָ
י ְִFר ֵ
ְאל
ָW/ע :ו ֶ
0צ ִ%יק ר ָ
ִמ ְַ %בר ֶֶ /קר ְִ 8ר ָחק ְונ ִָקי ו ְַצ ִ%יק 0Wל ֲַ W8הרֹג ִ:י לֹWא ְ
ֲ/ר נָ6/ב ֲא ֵלי ֶכ וְ ִה>ֵה 0Wהֲר וְח6ר
Hמר ְ/בָ 6לנָ 6בזֶה ַעד א ֶ
ְIקנִ י ַ
ַה ֵ
ח/
ֲ/ר ַיWעֲשֶ 6
ָדי א ֶ
ֲל ֶה :Wוְ ֵא ֶBה ַה ְ;ג ִ
ִע ֶָ -כ ִמי ַב ַעל ְָ %ב ִרי ִי@ַ /א ֵ
0בנֵט וְ ָעשִ 6ב ְג ֵדי קדְֶ /ל ֲ 0Wהרֹ
ֶפת וְ ְ
6כתֹנֶת ִַ #;ֵ /ְ 8מ ְצנ ֶ
6מ ִעיל ְ
ְו ֵאפ)ד ְ
ָהב ְו ֶאWת ַה ְֵ 8כ ֶלת וְ ֶאת
ְה י ְִקחֶ 6את ַהָ I
6ל ָבנָיו ְל ַכWהֲנ) ִלWי :ו ֵ
י ְ
Hח ָ
ִ
ית ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵWאפ)ד
ַעת ַה ָ9נִי וְ ֶאת ַה ֵ :/W9ו ְָע ִש ָ
ְאת )8ל ַ
ָמ ו ֶ
0Wר@ ָ
ָה ְ
ֲשה
ְִ :ליל ְֵ 8כֶ Wלת :וְ ָהיָה ִפWי רֹא;ְ )/ת)כ) ָָ Fפה י ְִהיֶה ְל ִפיו ָס ִביב ַמWע ֵ
ית ַעל 6/לָיו ִרֹ-נֵי ְֵ 8כ ֶלת
וְע ִש ָ
ֵWעָ :
אֹרֵג ְִ :פי ַת ְחרָא י ְִWהיֶה  )Bלֹא י ִָ7ר ַ
ת)כ ָס ִבWיב:
ָהב ְ; ָ
6פֲ Wעמֹנֵי ז ָ
ַעת ָ/נִ י ַעל ָ 6/ליו ָס ִביב ַ
ָמ וְת)ל ַ
0ר@ ָ
ְו ְ
ָהב וְ ִרַ )-על ֵ 6/לי ַה ְִ -עיל ָס ִבWיבְ :ו ָהיָה ַעWל
וְרֲ WEַ )-עמֹ ז ָ
ָהב ִ
ֲַ WEעמֹ ז ָ
6ב ֵצאת) וְ לֹא
נִַ /מע ק)ל) ְ;בֹא) ֶאל ַה7דִֶ /ל ְפנֵי יְה)ָה ְ
ֲ 0Wהרֹ ְל ָ/רֵת ְו ְ
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68חי ח ָֹת ק ֶֹד/
6פ ְַ 8ח ָָ 8ע ָליו ִֵ E
ָהב ָטה)ר ִ
ית ִPי #ז ָ
י ָWמ6ת :וְ ָע ִש ָ
ָפת ֶאל מ6ל ְֵ EנWי
ְְ Fמ ָ 8אֹת) ַעל ְִ Eתיל ְֵ 8כ ֶלת ְו ָהיָה ַעל ַה ְִ -צנ ֶ
ַלWיה ָ)Wה :ו ַ
ֳד ִ/י
ָשא 0Wהֲר ֶאת עֲ) ַהָ 7
ֶפת י ְִWהֶיWה :וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח ֲ 0Wהרֹ ְונ ָ
ַה ְִ -צנ ֶ
יה ְו ָהיָה ַעל ִמ ְצח) ִָ 8מיד
ָאל ְלכָל ַמ ְ8נֹת ָק ְד ֵֶ /
ֲא ֶ/ר י ְַק ִ%י;ְ 6/נֵי י ְִFר ֵ
מ/ה ֵBאמֹWר:ִ :י ִת ָMא ֶאת
ַ;ר ְיהֹוָה ֶאל ֶ
ְלרָצ) ָל ֶה ִל ְפנֵי יְה ָ)Wהַ :ו ְיד ֵ
יה וְ נ ְָתנִ 6איֶֹ : /פר נ ְַפַ )/לWיה)ָה ִ; ְפקֹד
WOד ֶ
ָאל ִל ְפק ֵ
רֹאֵ ;ְ /נWי י ְִFר ֵ
א ָֹת ְולֹא י ְִWהיֶה ָב ֶה ֶנגֶ ִ; ְפקֹד א ָֹת :Wזֶה | י ְִ8נ:ָ 6ל ָהWע ֵֹבר ַעל
ֲצית
ֲצית ַה ֶֶ 9קל ְ; ֶֶ /קל ַהֶ 7דֶ /ע ְִ Fרי ֵ@רָה ַה ֶֶ 9קל ַמWח ִ
Oדי ַמWח ִ
ַה ְEק ִ
Oדי ִמ ֶ; ֶע ְִ Fרי ָ/נָה
ר6מה ַלWיהֹ ָוWהֹ: :ל ָהWע ֵֹבר ַעל ַה ְEק ִ
ַה ֶֶ 9קל ְָ 8
ַמ ִעיט
ר6מת יְה ָ)Wהֶ :ה ָWע ִ/יר לֹWא י ְַר ֶ;ה וְ ַהַ%ל לֹא י ְ
ָמ ְע ָלה י ִֵַ 8ְ 8
וָ
יכ :Wוְ ָל ַWק ְח ָ8
ַEר ַעל נ ְַפWֵ ֹ/ת ֶ
ר6מת ְיהֹוָה ְלכ ֵ
ֲצית ַה ֶָ 9קל ָל ֵתת ֶאת ְַ 8
ִמ ַW-Wח ִ
מ)עד
ָאל ְו ָנ ַWת ָ 8אֹת) ַעל ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
Oרי ֵמ ֵאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶאת ֶֶ :ס ַה ִִ E:
ֹאמר
יכַ :Wוֶ C
ַEר ַעל נ ְַפWֵ ֹ/ת ֶ
ָאל ְלזִ ָ:ר) ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ְלכ ֵ
ְו ָהיָה ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ְח> ִֹתי ֶאת
ָאתי ְב ֵ /יְה)ָה ְל ָפנֶי ָ ו ַ
ֶי ו ְָקר ִ
ט6בי ַעל ָEנ ָ
ֲביר ָ:ל ִ
אֲנִי 0Wע ִ
ֲשה
ַעֶ Fאת ְמ ִעיל ָה ֵWאפֹד ַמWע ֵ
ַחַ :Wוַ C
ֲ/ר ֲאר ֵ
ֲ/ר Hחֹ וְ ִר ַWח ְמ ִ8י ֶאת א ֶ
אֶ
6פWי ַה ְִ -עיל ְ;ת)כ) ְִ :פי ַת ְחרָא ָָ Fפה ְל ִפיו ָס ִביב לֹא
ֵWלתִ :
אֹרֵג ְִ :ליל ְ8כ ֶ
ַעת ָ/נִי
ָמ ְות)ל ַ
0ר@ ָ
ֵWעַ :וWCַ Wעֲ 6Fעַל 6/לֵי ַה ְִ -עיל ִר)-נֵי ְֵ 8כ ֶלת וְ ְ
י ִָ7ר ַ
ת) ָה ִWרִ ֹ-ני
ָהב ָטה)ר ַו8ְִ Cנֶ 6את ַה ֲַ WEעמֹ ִני ְ; ְ
ָמ ְָ /זWרַ :וֲ WCַ Wעשַ 6פֲ Wעמֹנֵי ז ָ
ת) ָה ִWרֹ-נִ Wיֲ WEַ :עמֹ ו ְִרֲ WEַ ֹ-עמֹ ו ְִר ֹ-עַל
ַעל 6/לֵי ַה ְִ -עיל ָס ִביב ְ; ְ
מW/הַ :וWCַ Wעֲשֶ 6את
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
6/לי ַה ְִ -עיל ָס ִביב ְל ָ/רֵת ַW:א ֶ
ֵ
ֶפת ֵ //וְ ֶאת
ְאת ַה ְִ -צנ ֶ
6ל ָב ָנWיו :ו ֵ
ֲשה אֹרֵג ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ַה ְָ :תנֹת ֵַ //מWע ֵ
0Wבנֵט ֵ//
וְאת ִמ ְכנְ ֵסי ַה;ָד ֵָ //מ ְָ /זWר :וְֶ Wאת ָה ְ
ֲַ WEארֵי ַה ִ-גְ ָ;עֹת ֵֶ //
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת
ֲשה ר ֵֹק ַW:א ֶ
ַעת ָ/נִ י ַמWע ֵ
ָמ וְת)ל ַ
0ר@ ָ
ֵלת וְ ְ
6תכ ֶ
ָמ ְ/זָר ְ
ָהב ָטה)ר ַוְִ Cכ ְ8בָ 6ע ָליו ִמ ְכ ַ8ב
מW/הַ :וWCַ Wעֲשֶ 6את ִציֶ #נWזֶר ַהֶֹ 7ד /ז ָ
ֶ
ח)ת קֹדֶַ /לWיה ָ)Wהַ :ו8ְִ Cנָ 6ע ָליו ְִ Eתיל ְֵ 8כלֶת ָל ֵתת ַעל
68חי ָ
ִֵ E
ַעת ִ:י ִת ְWהיֶה
מW/הֶ :נגַע ָצר ַ
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
ֶפת ִמ ְל ָמ ְע ָלה Wַ:א ֶ
ַה ְִ -צנ ֶ
מ/ה ֵBאמֹWר :זאת ִWְ 8היֶה
ַ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
וְה6בא ֶאל ַהֵֹ :הַ :Wו ְיד ֵ
Hד ָ
ְ; ָ
ָצא ַהֵֹ :ה ֶאל ִמח#6
ְה6בא ֶאל ַהֵֹ :הְ :Wוי ָ
)8רַת ַה ְ-צֹרָע ְ;י) ָטֳ Wהרָת) ו ָ
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וְצָ6ה ַהֵֹ :ה
6עִ :
ַעת ִמ ַה ָW Pר ַ
ַל ֲַ W-Wחנֶה ְורָHה ַהֵֹ :ה ו ְִה>ֵה נ ְִר ָEא ֶנWגַע ַה ָPר ַ
ת)ל ַעת
/6נִ י ַ
ֳרי ַח)Cת ְטהֹר)ת וְ ֵעֶ #ארֶז ְ
ֵַ +ַ -הר ְW8ֵ /י ִצִ E
ו ְָל ַקח ל ִ
וְַ /חט ֶאת ַה ִ)EPר ָה ֶWא ָחת ֶאל ְִ :לי ֶחרֶַ Fעל ַמיִ
ְאזֹWב :ו ְִצָ6ה ַהֵֹ :ה ָ
וֵ
)8ל ַעת
ְאת ֵעָ #ה ֶארֶז ְו ֶאת ְ/נִ י ַה ַ
ַחWִCיֶ :את ַה ִEPר ַה ַWחָCה י ִַ7ח א ָֹת Jו ֶ
וְאת ַה ִֹEPר ַה ַWחָCה ְ; ַד ַה ִֹEPר ַה ְO 9ח ָטה ַעל
א)ת ֵ
ְט ַבל ָ
ְו ֶאת ָה ֵWאזֹב ו ָ
ַעת ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ְו ִטהֲר)
ַה ַ-יִ ַה ַWחWִCי :ו ְִהָIה ַעל ַה ִֵ +ַ -הר ִמ ַה ָPר ַ
ָדיו
ְBַ /ח ֶאת ַה ִֹEPר ַה ַWחָCה ַעל ְEנֵי ַהָֹMדֶWה :וְ ִכ ֶ;ס ַה ִֵ +ַ -הר ֶאת ְ;ג ָ
וִ
ָ/ב
וְ0חר יָב)א ֶאל ַה ֲַ W-Wחנֶה וְ י ַ
ְט ֵהר ַ
ָח-ַ ;ַ #יִ ו ָ
וְגִ ַBח ֶאת ָ:ל ְָ Fער) ְור ַ
יעי ְיגַַBח ֶאת ָ:ל ְָ Fער)
ִמחְ #6ל HWהֳל) ְִ /ב ַעת י ִָמWיְ :ו ָהיָה ַבַ )Cה ְִ 9ב ִ
ֵח וְ ִכ ֶ;ס ֶאת
ֶאת רֹא )/וְ ֶאת זְ ָקנ) ְו ֵאת ַ@;ֹת ֵעינָיו וְ ֶאת ָ:ל ְָ Fער) ְי ַגַ B
6בַ )Cה ְִ 9מינִי י ִַ7ח ְֵ /נWי ְכ ָב ִFי
וְט ֵהWרַ :
ָחֶ #את ְ; ָFר) ַ; ַ-יִ ָ
ְ; ָג ָדיו וְ ר ַ
ל/ה ֶע ְFרֹנִי סלֶת ִמ ְנ ָחה
ימה ָ /ְ 6
ָתִ 8ְ Jמ ָ
0חת ַ;ת ְ/נ ָ
ַב ָשה ַ
ימ וְ כ ְ
ְִ 8מ ִ
ֱמיד ַהֵֹ :ה ַה ְWמ ַט ֵהר ֵאת ָה ִאי/
ְ;לָ 6לה ַב ֶֶ 9מ וְ לֹג ֶא ָחד ָWֶ /מְ :ו ֶהWע ִ
ֶבF
ָקח ַהֵֹ :ה ֶאת ַהֶ :
מ)עWד :וְ ל ַ
ַה ִֵ +ַ -הר ְוא ָֹת ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֶַ Eתח א ֶֹהל ֵ
נ6פה ִל ְפנֵי
 /Hוְ ֶאת לֹג ַה ֶָ 9מ וְ ֵהנִ י א ָֹת ְָ 8
ָה ֶWא ָחד ְו ִה ְק ִריב אֹת) ְל ָ
ְאת ָהWע ָֹלה
ֲ/ר י ְִַ /חט ֶאת ַה ַWח ָ+את ו ֶ
וְַ /חט ֶאת ַה ֶֶ :בְ ;ִ Fמק) א ֶ
יְה ָ)Wהָ :
 /HWה6א ַלֵֹ :ה קֹדֶָ /ק ָWד ִ/י Wה6א:
ַWח ָ+את ָה ָ
ִ; ְמק) ַהֶֹ 7ד:ִ /י ַ :
ְמ ִנית
נ 6אֹזֶ ַה ִֵ +ַ -הר ַהי ָ
ָת ַהֵֹ :ה ַעל ְְ 8
ְ /HWונ ַ
ו ְָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמ ַָ %ה ָ
ְמנִ Wית :ו ְָל ַקח ַהֵֹ :ה ִמֹBג
ְמנִ ית וְ ַעל ; ֶֹה ר ְַגל) ַהי ָ
;ה יָד) ַהי ָ
ו ְַעל ֶ
אלWית :וְ ָט ַבל ַהֵֹ :ה ֶאת ֶא ְצ ָ;ע)
ָצק ַעל ַַ :הֵֹ :ה ַהְָ ֹMמ ִ
ַה ֶָ 9מ וְ י ַ
אלית וְ ִהָIה ִמ ַה ֶֶ 9מ ְ; ֶא ְצ ָ;ע)
ֲ/ר ַעל ַ )Eַ:הְָ ֹMמ ִ
ְמ ִנית ִמ ַה ֶֶ 9מ א ֶ
ַהי ָ
ִַ 8הֵֹ :ה עַל
ֲ/ר ַעל ַ )E:י ֵ
ֶתר ַה ֶֶ 9מ א ֶ
6מֶ C
ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ִל ְפנֵי יְה ָ)Wהִ :
וְעל ; ֶֹה רַגְ ל)
ְמנִ ית ַ
;ה יָד) ַהי ָ
ְמנִ ית וְ ַעל ֶ
נ 6אזֶ ַה ִֵ +ַ -הר ַהי ָ
ְְ 8
ֲ/ר ַעל ַ ַ:הֵֹ :ה י ִֵַ 8על
ֶַ 9מ א ֶ
>)תר ; ֶ
ְה ָ
 :W/HWו ַ
ְמ ִנית ַעל ַָ %ה ָ
ַהי ָ
רֹאַ /ה ִֵ +ַ -הר וְ ִכ ֶEר ָע ָליו ַהֵֹ :ה ִל ְפנֵי יְה ָ)Wה :וְ ָע ָשה ַהֵֹ :ה ֶאת
ֱלה
ְ0חר י ְִַ /חט ֶאת ָהWע ָֹלWה :וְ ֶהWע ָ
ַה ַח ָ+את וְ ִכ ֶEר ַעל ַה ִֵ +ַ -הר ִמ ְ +OמHת) ו ַ
ְט ֵהWר :לֹא
וְכ ֶEר ָע ָליו ַהֵֹ :ה ו ָ
זְ; ָחה ִ
ְחה ַה ִֵ -
ַהֵֹ :ה ֶאת ָהWע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִ-נ ָ
ית)ְ :ולֹWא ִת ָWְ 9בעִ 6ב ְִ /מי
ֲמ W
ְִ 8גנֹב 6וְ לֹWא ְתכַWחֲ 6/וְ לֹWא ְת ַ7ְ /רִ 6איW;ַ /ע ִ
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ֲ וְ לֹא
י ֲא ִני יְה ָ)Wה :לֹא ַתֲ Wעֹ/ק ֶאת רֵWע ָ
ַל ֶָ 9קר וְ ִח ְַ Bל ֶָ 8את ֱֵ /אל ֶֹה ָ
BOת ִָ Fכיר ִא ְַ ָ 8עד ;ֹ ֶWקר :לֹWא ְת ַק ֵBל ֵחרֵ /ו ְִל ְפנֵי
ִת ְגזֹל לֹWא ָת ִלי ְEע ַ
ֵאת ֱֵ W-אל ֶֹהי ָ אֲנִי יְה ָ)Wה :לֹא ַתWעֲשָ 6עוֶל
ִעֵ6ר לֹא ִת ִֵ 8מ ְכֹ/ל וְ ָיר ָ
ַ; ִEָ /ְ -ט לֹWא ִת ָMא ְפנֵי דָל וְ לֹא ֶת ְהַ%ר ְֵ Eני גָד)ל ְ; ֶצדֶק ִֹE/ְ 8ט
ֵע ָ אֲנִ י יְה ָ)Wה:
ָכיל ְ; ַע ֶ-י ָ לֹא ַתֲ Wעמֹד ַעל ַ %ר ֶ
ֵ ר ִ
ית ָ :WלֹWא ֵתל ְ
ֲמ ֶ
עִ
ְמי
ְהיְ 6ל ָ י ֵ
ו ְָס ַWפ ְר ְָ 8ל ָ ֶַ /בע ַ;ְ /תֹת ָ/נִי ֶַ /בע ָ/נִ י ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ו ָ
ר6עה
)/פר ְָ 8
ֲב ְר ַָ 8
ְ0ר ָ; ִעי ָָ /נWה :וְ ַהWע ַ
ֶַ /בע ַ;ְ /תֹת ַה ָ9נִ י ֵ/ַ 8ע ו ְ
)/פר ְ;כָWל
ֲבירָ 6
Oרי ַW8ע ִ
ַ;ח ֶֹדַ /ה ְִ 9ב ִעי ֶ; ָWעש)ר ַלחֹ ֶד;ְ /י) ַה ִִ E:
ָאת ְ%ר)ר ָ;Hרְֶ #ל ָכל
6קר ֶ
ֲמ ִ9י ָ/נָה ְ
וְק ֵַ 8ֶ /ְ %את ְ/נַת ַהWח ִ
0ר ְצ ֶכִ :W
ְ
ֲחָIת) ְו ִאיֶ /אל
ְְ /ב ִֶ 8איֶ /אל א O
י)בל ִהוא ְִ 8היֶה ָלכֶ ו ַ
יה ֵ
Wי ְֶ /ב ָ
ֲמ ִ9י ָ/נָה ְִ 8היֶה ָל ֶכ לֹא
י)בל ִהוא ְ/נַת ַהWח ִ
ִמ ְְ Eַ /חW/O 8ָ )8בֵ :6
י)בל ִהוא
ֶWיה:ִ :י ֵ
יה ְולֹא ִת ְב ְצרֶ 6את נְ זִ ר ָ
יח ָ
ִתזְ רָע 6וְ לֹא ִת ְק ְצרֶ 6את ְס ִפ ֶ
)Cבל
H6ת/ְ ;ִ :JWנַת ַה ֵ
Wאכלֶ 6את ְW 8ב ָ
ָכ ִמ ַהֶָ ֹMדה ְ ֹ8
קֹדְֶ 8ִ /היֶה ל ֶ
זְ; ַח ְ;י) ִה ָ/ַ -ח אֹת)
:Oת ַה ִֵ -
ֲחָW Iת) :זֹאת | ֲחנ ַ
ַהֹIאת ָ/O 8בִ 6איֶ /אל א O
ֶס ְ/נֵי ָע ָשר
ֶס ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ִמWזְ ְר ֵקי כ ֶ
ָאל ַקֲ Wערֹת ֶ :
יאי י ְִFר ֵ
ֵמ ֵאת נְ ִֵ F
ֶס
0Wחת ֶ :
6מHה ַה ְָ 7ערָה ָה ַ
ל/י ֵ
ָהב ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵWהִ /ְ :
ַ)E:ת ז ָ
0ר ַ;Wע ֵמא)ת ְ; ֶֶ /קל
0ל ַEיִ ְו ְ
ֶס ַה ִֵ :לי ְ
ְְ /ב ִעי ַה ִ-זְ רָק ָה ֶWא ָחד ֹ:ל ֶ :
וִ
ֲFרָה ַה ַ:
ֲFרָה ע ָ
ָהב ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ְמ ֵלאֹת ְקטֹרֶת ע ָ
ַהWֶ ֹ7ד)Eַ: :/ת ז ָ
6מ HWהָ: :ל ַה ָ; ָקר לָWעֹ ָלה ְ/נֵי
ְ; ֶֶ /קל ַהֶֹ 7דָ: /ל ְז ַהב ַה ַ)E:ת ֶע ְִ Fרי ֵ
ְח ָת
6מנ ָ
ָע ָשר ִָ Eרי ֵא ִיל ְ/נֵי ָע ָFר ְָ :ב ִשי ְ; ֵנWי ָ/נָה ְ/נֵי ָע ָשר ִ
ֶבWח ַה ְָ 9ל ִמי ֶע ְִ Fרי
ִ F6עירֵי ִע ִIי ְ/נֵי ָע ָשר ְל ַח ָW+את :וְ כֹלַ ;ְ ,קר ז ַ
ְ
יל ִ9ִ /י ַע ִ 8Oדי ִ9ִ /י ְָ :ב ִשי ְ; ֵנWי ָ/נָה ִ9ִ /י
0ר ָ; ָעה ִָ Eרי ֵא ִ
ְו ְ
מ)עד
מ/ה ֶאל א ֶֹהל ֵ
6בבֹא ֶ
זְ; ַח ֲ 0Wחרֵי ִה ָ/ַ -ח א ֹWת)ְ :
זֹאת ֲחOנַ:ת ַה ִֵ -
ֲ/ר ַעל ֲארֹ
ְל ַד ֵ;ר ִאַ )8וַ /ְִ Cמע ֶאת ַה)7ל ִמ ַ;ֵ %ר ֵא ָליו ֵמ ַעל ַה ַֹE:רֶת א ֶ
מ/ה ֵBאמֹWר:
ַ;ר יְה)ָה ֶאל ֶ
ַ;ר ֵא ָלWיוַ :ו ְיד ֵ
Oבי ַו ְיד ֵ
ָה ֵWעדOת ִמ ֵ;י ְ/נֵי ַה ְ:ר ִ
ַ;ר ֶאWל ֲ 0Wהרֹ ו ַ HְWמ ְר ֵָ 8א ָליו ְ; ַהֲ Wעלֹ ְWת ָ ֶאת ַה ֵ>רֹת ֶאל מ6ל ְEנֵי ַה ְ-נ)רָה
ֵ%
ַעֲ 0W :ֵ Fהרֹ ֶאל מ6ל ְEנֵי ַה ְ-נ)רָה ֶהWעֱלָה
י ִָאירְ /ִ 6ב ַעת ַה> ֵWר)תַ :וַ C
ָהב
ֲשה ַה ְ-נֹרָה ִמ ְק ָ/ה ז ָ
מW/ה :וְ זֶה ַמWע ֵ
ֲ/ר ִצָ6ה יְה)ָה ֶאת ֶ
יה ַW:א ֶ
ֵנWר ֶֹת ָ
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ֲ/ר ֶה ְרHה ְיהֹוָה יאהדונהי
ַעד ְי ֵר ָכַ Jעד ְִ Eר ָחִ Jמ ְק ָ/ה ִהוא ְַ -ַ :ר ֶאה א ֶ

ַעת ִל ְ/מֹר ְמאֹד
מ/ה ֵָ :ע ָשה ֶאת ַה ְ-נֹרָWהִ :ה ֶָ 9מר ְ; ֶנWגַע ַה ָPר ַ
ֶאת ֶ
ית
ֲ/ר ִצִ ִ6
ֲ/ר י)רֶ 6א ְת ֶכ ַהֲ ֹW:ה ִני ַה ְWלוִ W:ַ ִCא ֶ
ו ְַלֲ Wעשֹ)ת ְ:כֹל א ֶ
ֶ
י ְל ִמ ְריָ ַ; ֶ%ר ְ
ֲ/ר ָע ָשה יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ְִ /ְ 8מרַ 6לֲ Wעשֹ)Wת :זָכ)ר ֵאת א ֶ
6מ ְק ָ/ִ %י ִ8ירָא 6אֲנִ י יְה ָ)Wה:
Wאת ֶכ ִמ ְִ -צרָWיִֶ :את ַ;ְ /ת ַֹתי ִ/ְ 8מֹרִ 6
ְ; ֵצ ְ
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי.
ֹאמר ְ/נֵי ְִ E
י ַ

יעי
ַEָ /ְ -ט ְַ 8ר ִִ /
י6צר ָע ַלי ְִ לֹא י ְִצלָח וְ כָל ָל8ָ )/קִ 6א ָ ְ 8ל ִ
ָ:ל ְִ :לי ַ
יבו
ֵחְ 68מ ִר ָ
ֲלת ַע ְב ֵדי ְיהֹוָה ְו ִצ ְד ָק ָת ֵמ ִא ִ8י נְ Oא יְה ָוWהְ :יהֹוָה י ַ
זֹאת ַנח ַ
ִ 8עֹז ְל ַמ ְל ):וְ ָירֵ ֶקרֶ
0פ ֵסי Hרֶ #וְ י ֶ
ָע ָלו ַ; ַָ 9מיִ י ְַר ֵע יְהוָה י ִָדי ְ
יח):
ְמ ִW /
ה)ציִ Hמ ִEיו.
)7דִ /מ ְ; ִלי ְל ִ
יכ/ֵ ;ְ ֵ6מ)ת ַה ֶ
ֲמיִ .וִ ַ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ַEע ַ
י ַ

ָתי ַמ ְל ִ:י
ע)לַ ,על ִ;ְ %ר ִ
 J80כ ֵֹה ְל ָ
ִנ ְ;ַ /ע ְיהֹוָה יאהדונהי וְ לֹא ִי ָ> ֵחָ ,
/הלֹנ(.
א)ת)Cת ְ/נִ)Cת ֶ/ל ַה ָEס6ק ה6א ֵָ /קד)ש ַ
ֶצ ֶדק) .וִ י ַכִ /ֶ ֵ6
ָתי ַמ ְל ִ:י
ע)לַ ,על ִ;ְ %ר ִ
 J80כ ֵֹה ְל ָ
ִנ ְ;ַ /ע ְיהֹוָה יאהדונהי וְ לֹא ִי ָ> ֵחָ ,
א)ת)Cת ְִ /ני)ת ֶ/ל ַה ָEס6ק ה6א ֵָ /קד) /לשנה .ו ְְ/מ)ת
יכִ /ֶ ֵ6
ֶצ ֶדק) .וִ ַ
וְע ַה):לֵל
ימ ְט ִריָא ְִ /כינָהִ .
6בגִ ַ
ימ ְט ִריָא ָָ Fפהְ ,
ד)/י ֵאָ: 6Bל ֶא ָחד ֵמ ֶה ְ; ִג ַ
ְק ִ
6ב ְָ Fפ ָתיו ַ; ְִ 9כינָה(.
ימ ַט ְריָא ָלְ .)/ל ַת ֵָ: 7ל ַמה ֶEָ /גַ ִ; ְל)/נ) ִ
@ִ ְ

א)ת)Cת " ֱאל ִֹהי"ְ ,ל ַת ֵ:ָ 7ל ַמה ֶEָ /גַ
יכֵ /ֶ ֵ6א ִיל ָמה" ִ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ,וִ ַ
י ַ
יר6פי ֱֵ " /אל ִֹהי".
ְע ְִ Fרי ֵצ ֵ
ְ; ֵמHה ו ֶ

ְ8ֵ /ְ /י ֶע ְFרֵה ֵעינֹת ַמיִ ְו ְִ /ב ִעי ְָ 8מ ִרי ַו ַWCחֲנ6
יל ָמה ו ָ
ַו ָCבֹאֵ 6א ִ
ַָ /על ַה ָW-יִ:
ס6קי ֵא) 6Bשראשי תיבות שלה יהו"ה .יו"ד ה"א
ֹאמר ְִ E
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
וא"ו ה"א .אדנ"י ,יו"ד ,יו"ד ה"י ,יו"ד ה"י וי"ו ,יו"ד הי"ו וי"ו ה"י,
ֵיה ְ;ִ 6/ד;6ר א)
ָהר ֶֹB/א ְל ַה ְפ ִסיק ֵ;ינ ֶ
אל" למ"ד ה"ה יו"ד מ"ְ (.ו ִיֵ I
0חר.
ֲFה ֵ
ַמע ֶ
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יהוה
ֲמ ֶָ 8
יכנִי ַבWא ִ
ילה נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Fפת ֶֶ /קר ִמְ )/ָBר ִמ ָWCהַ :ה ְד ִר ֵ
ְיWהֹוָה ַה ִָ P
יתי ָ:ל ַה  :)CWוְ0Wל ַPֵ 8ל ִמ ִEי
)ת ָ ִקִ ִ6
80ה ֱאל ֵֹהי י ְִִ /עי Wא ְ
ְWל ְֵ -דנִי ִW:י ָ
וַ
ֶ
ָה ַח ְסָ %
ַה ְר ֵאנְ 6יהֹו ָ
ִח ְWל ִ8י:
ֱמת ַעד ְמאֹד ִ:י ְל ִמ ְֶ Eָ /ט ָ י ָ
ְד ַבר א ֶ
ֲ ִ 8ֶ 8לָWנ:6
ֶ/ע ָ
ְוי ְ
יוד
ָד ַעת
0ר ְֶ 6 :ָ W8ל ַבב נ ְִמ ָה ִרי י ִָבי ל ָ
ִי ֵָ -לא ִפי ְִ 8ה ֶָ Bת ָ ָ:ל ַהְ 8ִ )Cפ ְ
ח)תי ָ
יענִ י א ְֹר ֶ
)ד ֵ
י ְיהֹ ָוה Wה ִ
ָכ ָ
ַ;ר ָצ Wח)ת%ְ :ר ֶ
6לִ )/ע ְִ Bגי ְַ 8מ ֵהר ְלד ֵ
ְ
ַל ְֵ -דWנִ י:
הא
6ע ִתי ְַ 8ר>ֵ ְל)/נִי ִצ ְד ָק ֶתH :ָ Wז
ָמי | ֶאל ִֹהי ֱאל ֵֹהי ְת ָ /W
ילנִ י ִמִ %
ַה ִֵ P
נִב ְקעַ 6ב ְִ -ד ָ;ר ַמיִ ְ 6נ ָח ִלי
י ְַד ֵBג ָC0Wָ:ל ִַ =ֵ Eח ְו ָתרֹ ְלִ )/א ֵW:ִ Bי ְ
ָבWה:
ָ; ֲער ָ
ואו
ָת ִלי ְל)/
ְ 6ל)/נִי ְֶ 8ה@ֶה ִצ ְד ֶק ָ ָ:ל ַהִ 8ְ )Cה ֶָ Bת ֲָ :Wאדֹנָי יְה)ִה נ ַ
ָבר י ִָעיר ַ;; ֶֹקר ַ;; ֶֹקר י ִָעיר ִלי אֹזֶ
ָע ָ %
ַעת ָלע6ת ֶאת י ֵ
6די ָלד ִַל ִ
ְח ֵ>ִ Wני:
ֵ ְֵ Eדנִ י ו ָ
6דWיַ :וֲ Wאנִי ְ; Oת ִ-י ֵאל ְִל ְ/מ ַֹע ִַ Bִ :
הא
י ֶא ְת ַWBָ Eל0 :זְ ִ:ירָה ְִ /מ ָ
וְעי ַמ ְל ִ:י ֵוWאל ָֹהי ִW:י ֵא ֶל ָ
יבה ְלק)ל ִַ /
ַה ְק ִָ /
ָעWד:
ְ; ָכל ֹ%ר ָודֹר ַעל ַ ֵ:ע ִ-י יְה)דְ ָ 6לע ָֹל ו ֶ
אדני
Wאמרַ 6ב@)יִ ִהגְ ִ%יל ְיהֹוָה
6ל)/נֵנִ 6ר>ָה Hז יֹ ְ
ִ-לֵא ְFח)ק ִEינְ 6
Hז י ָ
ילWנִ י:
6ר)תי ִה ִָ P
6מָ:ל ְמגַ W
ָה ו ְָענָנִ י ִ
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹו ָ
ַלWעֲ)Fת ִע ֵא ֶBWה%ָ :ר ְ
ית ָ
Hה ְב ִ8י ְמע) ֵ; ֶ
י ִמ ַ;ֵ %ר ִמ ְר ָמWה :יְWהֹוָה ַ
ָ F6פ ֶת ָ
ְנצֹר ְל )/Wנְ ָ ֵמרָע ְ
ֶ:W
6מק) ִמ ְ:ְ :ַ /ב)ד ָ
ְ
יוד
ֵHיוְ :ונ ְַפ ִ/י ָ8גִ יל ַ;Wיהֹוָה
יְראֶ 6את ְיהֹ ָו ָה ְקד ָֹ/יו ִ:י ֵאי ַמ ְחס)ר ִלWיר W
ֶי ִ;י ָWְ 8מכָה י ְִמי ֶנ ָ:W
6ע Wת)Wְ %ָ :ב ָקה נ ְַפ ִ/י ֲ 0Wחר ָ
יָ /
ִָ 8שיW ;ִ F
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יוד הי
)ס ְפ ִ8י
ַחל ו ְWה ַ
ֶי ַת ְֵ /קַ :Wוֲ Wא ִני ִָ 8מיד ֲאי ֵ
ֲדנ ָ
ַחל ע ָ
ית ָ וְ נ ַ
ִי ְרוְ יִ Oמ ֶֶ ;ֵ /ֶ %
ַEרֵ:W
80ה ְתכ ְ
ָברֶ 6מ>ִ י ְֵ /ָ Eעינָ 6
ַעל ָ:ל ְִ 8ה ֶָ Bתְ %ִ :ָ Wברֵי עֲ)נֹת @ ְ
ֱמת ִ; ְל ָב Wב)ִ :י ְרעֲפ 6נְא)ת ִמ ְד ָ;ר וְ גִ יל
ֵ ִָ 8מWי 6פ ֵֹעל ֶצדֶק ְוד ֵֹבר א ֶ
ה)ל ְ
ְ@ ָבע)ת ְַ 8ח@ֹ ְWרנָה:

יוד הי ויו
ָWתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת
ַ :WBOוWאֲנִי ְת ִפִ B
י)דַ ָ 6ע ִ-י | ֱאל ִֹהי י)דַ ָ 6ע ִ-י ָ :
רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ֲֶ ָ %ענֵנִי ֶ;Wא ֶ
ֱמת י ְִֶ /עְ %ִ :ָ Wברֵי ִפי ָחכָ ֵח
וְ ְִ Fפת)ת ְִ :סיל ְַ 8ב ְֵ Bע>ִ :6ה>ֵה נָא ַָ Eת ְח ִ8י ִפי ִ;ְ %רָה ְל)/נִ י ְב ִח ִ:י:
ָר ָ | ְצ ַלח ְרכַב ַעWל ְַ %בר
ָע ְ6ג ָבע)ת ִ; ְצ ָד ָקWהַ :ו ֲהד ְ
ִי ְFאָ 6ה ִרי ָ/ל) ל ָ
ִWירא 6א)ת)
)ר ָ נ) Wרָא)ת י ְִמי ֶנ :ָ Wי ְָב ְWר ֵכנֱ 6אל ִֹהי וְ י ְ
ֱמת וְ ַע ְנוָה ֶצ ֶדק וְ Wת ְ
אֶ
ל6ה ְואֲ ֹWה ֵבי ְ/מ) י ְִ:ְ /נָ 6ב:JW
ְח ָ
ֲבדָיו ִינ ָ
0פ ֵסי HWרְֶ :#ו ֶזרַע ע ָ
ָ:ל ְ
יוד הי ויו הי
6ב ַBי ְָלה ִ/ירה ִע ִ-י ְִ 8פ ָBה ְל ֵאל ַח ָWCי:
)מ י ְַצֶ6ה ְיהֹוָה| ַח ְסַ )%
י ָ
6ב ְִ /מי ָ8רַ 6ק ְרנ%ְ :) WעW:ִ 6י ְיהֹוָה יאהדונהי
ָתי ְו ַח ְס ִ%י ִעִ )-
ֶו ֶאמ6נ ִ
ַחנַ 6ע )-וְ צא ַמ ְר ִע W
ה6א ֱאל ִֹהי Wה6א ָע ָFנ 6וְל) ֲאנ ְ
80ה
ית)ַ :הלֹא ָ
)נ)תינ6
ַח ֵמנ 6י ְִכב)ַ /ע ֵ
ָ6/8ב ְַ 8חֵCנ 6וְ ַע ְ ָ -י ְְִ Fמחָ 6ב ְַ :Wי6/ב ְיר ַ
תִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יַ ָ:ל ַחָ +
ְו ְ
ֹאתַ :ו ָ8רֶ ְִ :ר ֵאי ַק ְרנִי ַ;ִֹ Bתי ְ; ֶֶ /מ
ֵ ֲענָוִ י ַ; ִEָ /ְ -ט וִWי ַל ֵ-ד ֲע ָנ ִוי ְַ %ר ַ :):Wוֲ Wאנִי ְ;רב ַח ְס ְWָ%
רֲַ Wע ָנַ :Wי ְדר ְ
ֲמ ֶָ 8
יכנִ י ַבWא ִ
Hתַ :ָ Wה ְד ִר ֵ
Wיכל ָק ְד ְ;ְ ָ /י ְִר ֶ
ית ָ ֶא ְֲ W8ַ /חוֶה ֶאל ֵה ַ
Hב)א ֵב ֶ
ָה ְצ ָבא)ת
יתי ָ:ל ַהְ :) WCיהֹו ָ
)ת ָ ִקִ ִ6
80ה ֱאל ֵֹהי י ְִִ /עי Wא ְ
ְWל ְֵ -דנִי ִW:י ָ
וַ
ִע ָ-נִ 6מ ְW@ָ Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַיWעֲקב ֶסָ Wלה:
אל
ָכי ֵמWחֲט)א ִב ְל)/נִי ֶא ְְ /מרָה ְל ִפי ַמ ְחס) ְ;עֹד
ַ Hמ ְר ִ8י ֶא ְְ /מרָה ְדר ַ
י ֵמאֹWי ְִבי ִמ ֵ>Wה:6
ָ/ע ְלנ ְֶג ִW%יְ :ל ַמ ַע ְִ 8מ ַח #ר ְַג ְל ָ ְ; ָד ְלָ :ְ )/ל ֶב ָ
רָ
ַ;ר ִמ ְWEָ /ט:
6ל)/נ) ְ8ד ֵ
ִWEי ַצ ִ%יק י ְֶה@ֶה ָח ְכ ָמה ְ
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למד
Hד ַמ ַWע ְר ֵכי לֵב ֵ
ְל ָ
ְחִCי ְ;יַד ָל)/
6מְ Wיהֹוָה ַמֲ Wענֵה ָל ָ :)/Wמוֶת ו ַ
נִפ ְלא) ֶתWי ָ:
יחה ְ; ְ
Hש ָ
ֲבינֵנִי וְ ִ
י ה ִ
67ד ָ
ֶ ִֶ E
ֹאכל ְִ Eר ָיWֶ% :JWר ְ
יה י ַ
ֲב ָ
ְואֹWה ֶ

הה
6נ)תWי:
יבה ְ;ק)ל ַ8חֲנָ W
ַהWאֲזִינָה ְיהֹוָה ְִ 8פ ִָ Bתי וְ ַה ְק ִָ /

ה)רֵנִי ְיהֹוָה

ַחד ְל ָב ִבי ְלי ְִרHה ְֶ /מ ָ:W
ֲמ ֶ ָ 8י ֵ
ֲה ֵW;ַ ְ Bא ִ
ֶ א ַ
ְַ %רָ :
יוד
ֲפר ָמוֶת ִֵ Eְ /ְ 8תWנִ י:
ק)חי וְ ַWלע ַ
6ל)/נִי Oמ ְד ָ;ק ַמ ְל ָ
ָי ֵבֶ :ַ /חרִֶֹ : Fחי ְ
)ד ָ ְב ִכ>)ר ֱאל ִֹהי
וְא ְ
זְ;ח ֱאל ִֹהי ֶאל ֵאל ְִ Fמ ַחת @ִ ִילי W
ְוHב)Hה ֶאל ִמ ַ
ָת ָ ָח ֵ>Wנִ י:
ֶ ֶֶ /קר ָה ֵסר ִמ ִֶ>-י וְ Wת)ר ְ
ֱאל ָֹהWיW%ֶ :ר ְ
מ
6פי ְר ִָ /עי י ְַכ ֶ=ה ָח ָמWסַ :מ ְר ֵEא לֵָ )/עַ #חִCי
ְמק)ר ַחִCי ִEי ַצ ִ%יק ִ
6ח:
ו ְֶסלֶ ָ;ֶ /ֶ Jבר ְ; Wר ַ
ס6קי ֵאל.6
ֹאמר ְפ ִ
ָ י ַ
0חר ְ :
ֵצ ֶא ָחד ,וְ ַ
ֹאמר ְ;ר ֶ
ַעד ָ:א י ַ

Oכ ֵסי
6מ ָBת) ַעל ְל)/נִ Wיְ 8ַ :ס ִ8ירֵ ְ; ֵס ֶתר ָEנֶי ָ ֵמWר ְ
ר6ח יהוה ִ;ֶ %ר ִ;י ִ
ַ
:Oה ֵמ ִריב ְלֹ/נ) WתW;ַ :הֲגִ יגִ י ִת ְב ַער ֵאְ ;ַ %ִ /ר ִ8י ִ; ְל)/נִ Wי:
ִאיְ 8ִ /צ ְEנֵ ְ;ס ָ
ס)פר ָמ ִהWיר:
ֶ ְל)/נִי ֵעט ֵ
ֲשי ְל ֶמל ְ
ָחִ /ל ִ;י ָָ %בר ט)ב א ֵֹמר Hנִי ַמWע ַ
רַ
ָ
ַ-רָה ְ B
וְר)מ ַַ 8חת ְל)/נִWיַ 8ְ :ר ֵ>>ָה ְָ Fפ ַתי ִ:י ֲאז ְ
ָאתי ַ
ֵא ָליו ִWEי ָקר ִ
Wיתְ ַ@ :ל)/נִי ָ:ל ַהְ 8ֶ )Cה@ֶה ִצ ְד ָק ֶת ָ ִ:י בִֹ 6/כWי
ֲ/ר ִָ Eד ָ
ְונ ְַפ ִ/י א ֶ
י
)ת ָ
ֶ ֵע ְWד ֶ
Wיֶ ;ְ :דר ְ
ָWע ִתWיָ Fְ ;ִ :פ ַתי ִס ְַ Eר ִ8י ֹ:ל ִמ ְֵ Eְ /טי ִפ ָ
ָח ְפרְ 6מ ַב ְק ֵ/י ר ָ
י
יטה אֹ ְWרח ֶֹתWי ָO ;ְ :חֶֹ 7ת ָ
ָ ;0
יחה וְ ִ
Hש ָ
י ִ
67ד ָ
ַ8ִ Fְ Mי ְַ :על ָ:ל Wה)ִ ;ְ :פ ֶ
)תי ָ
Hפה ִ:י ְל ִמ ְצ ֶ
ֶWEִ :Wי ָפ ַע ְר ִ8י ָו ֶWא ְָ /
ֲ/ע לֹא ֶא ְַ:/ח ְָ %בר ָ
ֶא ְ8ַ /Wע ָ
ֲמרַי ַהWאֲזִ ינָה ְיהֹוָה
)תי ָ ֶWPדֶק :א ָ
ָת ָ ִ:י כָל ִמ ְצ ֶ
י ְ HָWב ִ8יַ 8ַ :ע ְל)/נִי ִא ְמר ֶ
;)טה
ֲגיגִ Wיֶ :ֶ :ס נ ְִב ָחר ְלַ )/צ ִ%יק ֵלב ְר ִָ /עי ְִ :מ ָעWט :יֵֶ /
ִ;ינָה ה ִ
וְעד
ָעד ַ
ֱמת ִ ):8ל ַ
ָמי ַמ ְר ֵWEא :שְֹ ַWפת א ֶ
6לֲ )/חכ ִ
ְַ :מ ְד ְקר)ת ָחרֶב ְ
ַ:ה ִ;ָ /ְ 8ר
8Oה ָק ִצי וְ לָ )/ר ָ
E0יִ ְיפ ֶ
ֶ ַ
יעה ְלWֶ /ָ )/קר;ְ :אר ְ
0ר@ִ ָ
ְ
ָחְ ./ו ֵאי י ְִתר) ְל ַב ַעל ַה ָ:ִ :)/Bי יְBֵ 0
ָח;ְ /ל)א ל ַ
@ָWרִֶ :א ִיַ ְֹ 9ה> ָ
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ֱמת ְקנֵה וְ0ל ְִ 8מֹ:ר ָח ְכ ָמה 6מ6סָר
ֲר6מי :א ֶ
י וְ ִת ְב ַחר ְל )/ע ִ
עֲ)נְ ָ ִפ ָ
ֱמת
6בי ְִר0ת ְיהֹוָה ס6ר ֵמרָWעֶ :ח ֶסד ֶוWא ֶ
EOר ָע) ְ
ֱמת ְיכ ַ
6בי ָנWהֶ ;ְ :ח ֶסד ֶוWא ֶ
ִ
Hרח)ת ְיהֹוָה
ל6ח ִל ֶ; ָ:ָ :Wל ְ
י ְָ :ת ֵב ַעל ַ
ר)ת ָ
ָ Oק ְ/רֵ ַעל @ ְַר@ְ ֶ
ַעזְ ב ָ
0Wל י ַ
ֱמת נ ְִפ@ֶָ 6/צדֶק וְ ָ/ל)
ֱמת ְלנֹ ְWצרֵי ְב ִרית) וְ ֵעWד ָֹתWיוֶ :ח ֶWסד ֶוא ֶ
ֶח ֶסד ֶוWא ֶ
ֲמ ְֵ ָ 8ה ָ-ה ַינְח6נִ י י ְִביא6נִי ֶאל ַהWר ָק ְד ְ ָ /וְ ֶאל
)ר ָ ַוWא ִ
ָW/ק/ְ :6לַח Wא ְ
נָ
ֶה ְַ Eכ ְִ 8לי
ֱמת ְו ֵא ְי נ ְ
ְט ְע ְִ 8י Fרֵק ֹB:Oה ֶזרַע א ֶ
Wי :וְ HWנ ִֹכי נ ַ
נ)ת ָ
ִמ ְֶ :ְ /
ע)ל
6מ ֶל ְ ָ
ֱמת Wה6א ֱאל ִֹהי ַחִCי ֶ
ֶפ נ ְָכ ִר ָWCהַ :וWיהוָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ס6רֵי ַה@ ֶ
ִַ Bצי Wה6א י ִָלי#
ִמ ְִ 7צְ 8ִ )Eר ַעָ /הHרֶ #וְ לֹWא י ִָכל 6ג)יִ ז ְַע Wמ)ִ :א ל ֵ
מ6סר Hב ו ְֵל #לֹWא ַָ /מע @ְ ָערָWה /7ֶ ;ִ :לֵ#
ִֵ 8חָ ;ֵ :Wח ָכ ַ
ו ְַלֲ Wענָוִ י י ֶ
ֵצא ָמד) ְוי ְִֹ;/ת ִ%י ו ְָק Wל):
ָקWל@ָ :רֵ /Wלֵ #וְ י ֵ
ַעת ְלנָב) נ ָ
ָח ְכ ָמה וָHיִ וְ ד ַ
ֶ ַח ִָ +אWי לֹא ָע ָמד
6ב ֶדר ְ
ֲצת ְר ִָ /עי ְ
ַ ַ;Wע ַ
ֲ/ר לֹא ָהל ְ
W/0רֵי ָה ִאי /א ֶ
ְ
ָW/ב:
ֵצי לֹא י ָ
מ)/ב ל ִ
6ב ַ
ְ
ָא/י ֵתיב)ת ֶֶ Bָ /הְ .ל ַת ֵָ 7מה ֶEָ /גַ.
יכ;ְ ֵ6ר ֵ
ס6קי ֵא ,6Bוִ ַ
ֹאמר ְִ E
ַיעֲמ)ד ְוי ַ
6ל)/נ).
ְ; ַה ַבל ִEיו ִ; ְָ Fפ ָתיו ְ

הבל
ָ ֶח ֶסד
ַר ִ8י ל ְ
Hמר יְהוָה ָזכ ְ
ַ ֵלאמֹר ֹ:ה ַ
ְר/6ל ִ
ָאת ְבְ Hז ֵני י ָ
ָהל ְֹ וְ ָקWר ָ
זְר6עWה;ִ :י
ֲבת ְ:ל6ל ָֹתי ְִ ֶל ְכ ֲֵ 0 ְ 8חרַי ַ; ְִ -ד ָ;ר ְ; ֶארֶ #לֹא ָ
נְעַ 6רי ְִ 0ה ַ
ֶ ִַ 9ָ 8בע
ָקה ָָ %בר וְ לֹא יָ6/ב ִ:י ִלי ְִ 8כרַע ָ:ל ֶ;ר ְ
ָצא ִמ ִEי ְצד ָ
ְִ ;ַ /ע ִ8י י ָ
נְ
ָ:ל ָל ִ :)/Wל ְָ /מ ְר ָ ֵמ ֵא ֶ/ת רָע ֵמ ֶWח ְל ַקת לָ )/נ ְָכ ִר ָWCה:
שפה
יה ָWְ Eת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ ת)רַת
6ל)/נ) ֵֹ /מר ִמ ָPר)ת נ ְַפ ָ Eִ :)/W
ֵֹ /מר ִEיו ְ
יעWנִ י:
)ד ֵ
6ב ָס Oת ָח ְכ ָמה Wת ִ
ֱמת ָח ַפ ְצ ַָ 8ב +Oח)ת ְ
ֶח ֶסד ַעל ְלָ )/נֵ :JWה א ֶ
לשו
ָאל
יע ִא ֶֶ W6לתֵ /ְ :א ִרית י ְִFר ֵ
6פי ְכ ִס ִילי י ִַ; ַ
ָעת ִ
יטיב ַ %
ֲכ ִמי ִֵ 8
ְל )/ח ָ
יה ְלַ )/ת ְר ִמית:ִ ,י
ִמ ֵצא ְ; ִפ ֵ
ַעַ 6Fעו ְָלה וְ לֹא י ְַד ֵ;ר:ָ 6זָב וְ לֹא י ָ
לֹא י ַ
ָבצ 6וְ ֵאי ַמ ַח ִרידַ :ו@ִַ Cידַ /ָ 6מ ִי ִצ ְדק) ִW:י ֱאל ִֹהי ֹ/פֵט
ֵה ָמה י ְִרע 6וְ ר ְ
6כ ֵא ִבי נ ְֶע ָW:ר:
יתי ִמ)+ב ְ
ֱִ /
6מָCה ֶהWח ֵ
ַמ ִ8י Wד ִ
ה6א ֶס ָWלהֶ :נWאֱל ְ
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י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ:סֶ ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ וְ ָירַד,
ָקה ַלעֲנִ ִCי ְ:כָל
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ִל ְק ַ
438K
ֲ/ר י6כַל ,וטוב שלא יפחות מהפדיו המוזכר לעיל עמודי 438K440
אֶ
לעוונות אלו ,ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו רבותינו
שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ְ0חר ְָ :
ָח ,ו ַ
ַמה ְצ ָע ִדי י ֵ
ֵ ָ :
ַע ָליו וְ יֵל ְ
ַחל) #נ ָ
ֶס ַה ְִ Eדי) וְ י ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
ֹאמר.
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב ְוי ַ
ָח ָ
ַיעֲמ)ד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
י:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵא ֶל ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַחֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
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ַמ ִתי ְ; ִפי
ֲ/ר ָEג ְ
יתי ָע) זֶה א ֶ
יְ ,ונ ְִס ְַ :ל ִ8י ו ְָע ִִ F
)ת ָ
6פ ַ>ִ 8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
יצנ6ת,
6ר ִכיל6ת ,וְ ֵל ָ
;6רי ,וְ ְִ 7ַ /ר ִ8י ,ו ְִד ַ; ְר ִ8י ָלָ )/הרַעְ ,
6ב ַה ַבל ִִ %
6ב ְל)/נִ י ְ
ִ
ֵתי
ֶסת ,וְ א)נ ִ
וְד ְברֵי ח)ל ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
נִבל6ת ַה ֶEה ,ו ְִד ְברֵי ח)ל ְ; ַ;ָ /תִ ,
EOהְ ,ו ְ
ַו ֲחנ ָ
וְה ְל ָ;נְ ִ8י
ֵיתי ֵ 9רַע ָל ֶהִ ,
וְכינ ִ
6ב ִמ ְצו)תִ ,
ת)רה ַ
יתי ַ; ָ
א)נָHת ְָ %ב ִרי ְל ַע ִמ ַ
ְEנ ֶ
ַח
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
6מ ְכ ָל אֲנִי ֵמע ַ
ֲFי O
ְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ֵיה .ו ַ

ע)די ַעד
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
6מ ְת ָחרֵט אֲנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ִ
Oל ָק ִלי,
)תי ַה ְמק ְ
Hרח ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ָכי ָהר ִ
ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה
ָ/ע ְַ %ר ):ו ְִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ְִ %כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
אתי ְ; ֵלב ִנ ְ;ָ /ר ְונִ ְד ֶ:ה
6ב ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
וִי ַרח ֵ
6ל ַב ִֵ /7מ ְָ -
ֲמי ָ ְ
ב)ד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
ְל ִה ְתנ ֵ
6/טה
ימינְ ָ ְָ E
80ה וִ ִ
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ְמ ִחילָה ְ
ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
יתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע ֵ> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
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ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוה ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
ְעלַיוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמנ ָ
א)ת)Cת ַהֶIה ִ; ְמ ִתינ6ת ,וְ י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ָה ִבי ַָ :מה ֶָC/כ)ל ַמה
ֵ/ב וְ י ְִל ַמד ֵס ֶדר ָה ִ
יֵ
א)ת)Cת
מ)צא)ת ַה ֶEהִ /ֶ .
יכְ ֵ6ל ַת ֵ:ָ 7ל ַמה ֶEָ /גַ ְ; ִפיו ְ; ְ
מ)ציא ִמ ִEיו ,וִ ַ
ִֶ /
י)צא)ת ִמ
א)ת)Cת אהח"ע ְ
6ל ַה ָבנַת ָה ִענְ יָ דַע:ִ ,י ִ
ָהא' ב' ִמ ְת ַח ְלק)ת ָ; ֶהְ .
י ,דטלנ"ת ְמ ַה ָל ,)/זסשר"ְ #מ ַה ִ>ַ 9יִ.
ְא)תי)ת גיכ"ק ְמ ַה ֵח ְ
ַה@ָר) .ו ִ
ֲמ ֶ/ת ֶח ְל ֵקי ַה>ְ ָָ /מה
מ)צא)ת:ְ /ֶ ,נֶגְ ָד ח ֵ
ֲמ ָ9ה ָ
בומ" ְמ ַה ְָ Fפ ַתיִיְ ,ו ֵה ח ִ
ידה:ְ /ֶ .נ ְֶגדָ יֵ/
ר6ח ,נְ ָָ /מהָ ,חיָה ,י ְִח ָ
ֶפַ ,/
ֲלה( ,נ ֶ
ָאי ) ִמ ְל ַמ ָ+ה ְל ַמע ָ
ַה>ִ ְקר ִ
ָאי ) ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְל ַמ ָ+ה(
0ר ַ; ַעה ֵמ ֶה נִ ְקר ִ
ר6חנִ יִי ְֶ /
ֲמ ָ9ה ע)לָמ)ת ַ
חִ
י/י נִ ְס ָ8ר
ֲמ ִ
ֲציל6ת יֵ /ע)לָ ח ִ
6מ ַעל ָהא ִ
ֲFיֵָ ,J
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
אִ
ָאי
וְע ֶFר ַה ְס ִפיר)ת ֵֶ /ה ֹ/רְֶ /ל ָכל ַמה ֶ;ָ 9רָא ה' ָ;ע)לָ ,נִ ְקר ִ
י)תרֶ .
ֵ
6מ ְלכ6ת,
ֶצח ,ה)ד ,יְס)דַ ,
ֶֶ :תרָ ,ח ְכ ָמה;ִ ,ינָהֶ ,ח ֶסדְ ,גב6רָהְ 8ִ ,פ ֶארֶת ,נ ַ
יעה
יבה ֶע ְלי) ָנה ַה ַמ ְָ Eִ /
ֲט ָ
ֶתר ָח ְכ ָמה ִ;ינָהֵ ,ה ח ִ
/6ל ֶֹ/ת ָה ִראֹ/נ)ת ֶ :
ְ
ְ; ֶַ /בע ַה ַת ְחת)נ)ת ֵֶ ַ@/ה ִמ ְת ַח ְל ִקי/ֶ /ֵ ,ת ַה ְס ִפיר)ת ֶח ֶסד ְגב6רָה
ע)ל%ָ ,ר)ָ ,צפ),
ֶצח ה)ד יְס)דֵ /ֶ ,ה ְֶ :נגֶד ֵ/ֶ /ת ְק ָצו)ת ָה ָ
ְִ 8פ ֶארֶת נ ַ
ָאי ִל ְפ ָע ִמי ְ; ְֵ /ק ָצו)ת,
נִקר ִ
ִמזְ רָחַ ,מ ֲערָבַ ,מ ֲעלָהַ ,מ ָ+הַ ,מ ֲערָב ,וְ ְ
יעית " ַמ ְלכ6ת"ִ .היא
וְה ְ= ִפירָה ַה ְִ 9ב ִ
0נְEי"ַ ,
זְעיר ִ
ו ְִל ְפ ָע ִמי ְ; ֵֵ " /
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יה ):לֵל
ָאי ִֶ /מ ְַ 8ח ֶָ 8
6מ ַע ִבירָה א)ת) ְלכָל ַהנ ְִבר ִ
ַה ְמ ַק ֶ; ֶלת ֶאת ָ:ל ַה ֶַ 9פע ַ
יעי ֶאת
>ִקרֵאת " ְִ /כינָה" .וְ ַה ָח ְכ ַמה וְ ַה ִבינָה ַה ַמ ְִ /פ ִ
ְ;נֵי ָהHדָ ,וְ ִהיא ַה ְ
0בא
ָאי ִב ְלַ )/ה ְָ 0/לה ְ; ֵָ /
ַה ֶַ /פע ְל ְִ /ב ַעת ַה ְס ִפיר)ת ַה ַת ְחת)נ)ת נ ְִקר ִ
נ)תנִ י ָל ֵה ַה ֵַ /פע
ָלי כ ַֹח ְִ /ב ַעת ַה ַת ְחת)נ)ת ָ;ע)לָ וְ ְ
ְו ִא ָמא:ִ ,י ֵה ַה ְמג ִ
יע ַהָ:ל ְ; ֶַ /פע ְללֹא ַהגְ ַ; ָלה נִ ְקרָא ְ; ֵ/
ֵיה .וְ ַה ֶכ ֶתר ַה ַמ ְִ /פ ַ
ה)רי ִל ְבנ ֵ
ִ :ְ ,
0ר ְי 0נְ ִפי.
6ב ְלַ )/ת ְרגִ 6
E0יִ ִ
ֶ ָ
ֶאר ְ
א)תי)ת ְֶ /ב ֵס ֶפר ת)רָה יֵַ /ת ִגי ,וְ ָכל ָתג ה6א ִב ְדמ6ת א)ת ו'
ו ְַעל ַה ִ
ְק6דה ִהיא ְ; ֶח ְ/ב) ֶע ֶFר
ימ ְט ְריָא ֵ .//וְ נִ ק6ד ָהא) ִתי)ת ָ:ל נ ָ
6מ ְס ַEר) ְבגִ ַ
ִ
ד6ג ָמא ֶסג)ל ) ֶ( הוא ְ/ל ִֹ/י ,וְ ַפ ַתח ) ַ ( ה6א ְדמ6ת
ְֶ :ח ְ/ב) א)ת י'ְ ,ל ְ
6מ ְס ַEר) ֵֶ //ע ְFרֵה .וְ ַדי
ק6דה וְ ַו' ִ
מ6רָ:ב ִמנְ ָ
וְק ָמְ ( ָ ) #
6מ ְס ַפר) ֵָ .//
ו' ִ
)8ציא ִמ ִEי ָ.
ִ; ְמ ַעט זֶה ְֵ :די ִֶ 8ָ /בי ַמה ִֶ /
ית ֵ7
מ)ציא ִמ ִEיו ִו ַ
יכ/ֶ ֵ6ה' י ְַק ֵ;ל ַה ִBִ -י ִֶ /
@ַ ִמי ֶֹB/א ֵמ ִבי ,י ְִקרָא זֶה וִ ַ
ה)ציא ִמ ִEיו.
ֲס6רי ִֶ /
ָ; ֶה ָ:ל ַה ִBִ -י ָהא ִ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ ,6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
יע ָ; ֶה
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ) ַעל י ְֵדי ֶַ /פע ֵאי ס) ַה ַַ Eִ /ְ -
ְ
ל)מר ְַ /ניִ
מ6כ ַ
ָאלֲ ,הרֵינִי ָ
ֲד(;ְ ,יִח6דָא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6מ ַיח ָ
ְ
ֶי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ד)/ה ,ו ִ
א)ת)Cת ַה)8רָה ַה ְָ 7
ו ְֶע ְִ Fרי ִ
ֶ,
א)ת)Cת ֵאְ 6Bל ֵתיב)ת ְִ :רצ)נ ָ
ַ;י ֶאת ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ֲב)תינָ 8ְ /ֶ ,6צרֵ ְ; ַרח ֶ
א ֵ
ֶי,
ֶי ְ;נֵי ְ;ח6נ ָ
י ָ;נ ָ
ֲב ֶד ָ
ַחנ 6ע ָ
6מ ְר ֶ;ה ְל ֵה ִטיבַ ,ו ֲאנ ְ
80ה ַ
ִ:י רַחָ 6
ְח ֵתינִ 6מ ְ ָ -לֹא
ָתינ ,6וְ 0נ ָ
ְֶ .יהֹוָה נֶגְ ְָ: ָ %ל ֲַ 8או ֵ
ָתנַ 6לעֲ)Fת ְרצ)נ ָ
ַ6ָ :נ ֵ
ֲFה
ֲב)תינ8ַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
נ ְִס ָ8רָה .ו ִ
ָמי
ָמינְ 6 6פג ֵ
6ת ַת ֵָ: 7ל ְEג ֵ
ד)/הְ ,
ָת ָ ַה ְָ 7
6ל ַמ ַע )8ר ְ
ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)לְ ,
ֲָCFה,
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ַמנְ ;ִ 6כלָל6ת א ִ
ָ Hד ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
7Oנְ 6ו ַיעֲל6
ֲָCFהְ ,וי ְִת ָ; ְרר 6וִית ְ
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ָטי א ִ
6בכָל ְEר ֵ
ְ
ֲ/ר נ ְָפל6
נְָ /מהָ ,חיָה ,י ְִחי ָדה ,א ֶ
ר6חָ ,
ֶפַ ,/
9Oה ֶ/ל נ ֶ
נִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ֵ
@6לי
ִ ;6ג ְל ִ
@6לי ֵאְ 6B
ָדינ;ְ 6גִ ְל ִ
וְעל י ֵ
יEה ַעל י ְֵדי ָ Hד ָה ִראַ )/
ַ; ְִ 7ל ָ
ִית ְ7נָ: 6ל
ִ)Pצי .ו O
ָפ"ח נ ִ
7Oנְ 6ו ַיעֲלֵ /ְ 6א ִרית ר ָ
ֲח ִרי .וְ י ְִת ָ; ְרר 6וִית ְ
אֵ
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ֲציל6ת,
6פרָט6ת א ִ
ידה ְִ %כלָל6ת ְ
נְָ /מהָ ,חיָה ,י ְִח ָ
ר6חָ ,
ֶפַ ,/
ב/6י נ ֶ
ְל ֵ
ֶפ/ֶ /נ ְִפ@ְ מְ 6ונ ְָפל;ְ 6נֹגַJ
ֲָCFה .וְ י ְִת ָ; ְררֶ 6ח ְל ֵקי ַה> ֶ
ְ; ִריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ֲָCFה .וְ נֹגַָ: Jא)ר ִת ְהיֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7ד,/
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ְ%א ִ
ֲFה
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ִיהי נ ַֹע ֲאדֹ ָני ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ו ִ
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ָדינְ ): 6ננֵה .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
יֵ
ֲלי:
וְג)א ִ
ָאל וְ גֹאֲל) ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת אֲנִי ִראַ )/ואֲנִ י
Hמר ְיהֹוָה ֶמ ֶWל ְ י ְִFר ֵ
Wֹ:ה ַ
ֶה ְוי ְַע ְר ֶכ ָה ִלי
6מWי כָמ)נִי י ְִקרָא וְ י ִַ@יד ָ
6מ ַ; ְל ָע ַדי ֵאי ֱאל ִֹהWיִ :
0חֲר) ִ
Hמר ְיהֹ ָוWה
ֲ/ר ָ8בֹאנָה יַ@ִ יד 6לָWמ)Wֹ: :ה ַ
6Mמי ַע ע)לָ ְוא ִֹת)Cת ַוא ֶ
ִמ ִ
ָדי ְַ 8צW6Oנִי:
ָאל וְ י ְֹצר) ָהא ִֹת)Cת ְH/ל6נִי ַעל ָ;נַי וְ ַעל ַֹ Eעל י ַ
ְקד) /י ְִFר ֵ
א)תי)ת א' ב'ַ .הזֶה.
8ַ /6יִ ְָ Eע ִמי ֶאת ֵסדֶר ִ
ֹאמר ְב ַכ ָ6נָהֶ ,ע ְִ Fרי ְ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ס6קי ֵא.6B
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

ֱמתֵ Eְ :נה ֵאלַי
E0יִ ְורַב ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ֶ ַ
ְח>ֶ ,6אר ְ
80ה ֲאדֹנָי ֵאל רַח 6ו ַ
ְו ָ
ֲFה ִע ִ-י א)ת
ֲמ ֶת ָ :ע ֵ
יעה ְל ֶב א ָ
ְה)ָ /
ֶ ו ִ
ְח>ֵנִ י8ְ .נָה Oע ְְ ָ Iל ַע ְבָ %
וָ
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֲעז ְַר ָ8נִי
ט)בהְ ,וי ְִרא)F 6נְ 0י וִ יב):ִ 6/י ָ
ְל ָ
6/בה י ְִFר ֵ
ִח ְמ ָ8נִ יָ :
ְונ ַ
ֶ:
ְָ /ל ָ;ַ 8עֲ)נ ָ
י ִ:י ַ :
ָאל ַעד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
ְקחִ 6ע ֶָ -כ ְָ %ב ִרי וְ6/בֶ 6אל ְיהֹוָה יאהדונהיִ ,א ְמרֵ 6אלָיו ָ:ל ִת ָMא
וִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ְָ Bְ /מה ִָ Eרי ְָ Fפ ֵתינִ :6
ָע) ו ְַקח ט)ב 6נ ַ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
6מע ֶ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֶ
ַ
0חת.
ֹאמר ֵסדֶר א ב זֶהַ Eַ .ע ַ
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ
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ֲמיִ.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ַEע ָ
י ַ

ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
י6כלִ .מי ֶ/לֹא
א)תי)ת ֵאְ ;ִ 6Bמ ִתינ6תְ .וי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ַָ :מה ֶַ /
י ְִל ַמד ִענְ ָינֵי ִ
ָלגִ 6מָ:א ו ְַעד ַה ֶק ַטע
וְק ָ; ָלה ְוכֵ ִא ָ/ה ,יְד ְ
נ)ֵ Fאי ז ַֹהר ַ
ֵמ ִבי ְָ :לל ְ; ְ
Hמרַ ;ְ 6מ ֶס ֶכת ַָ /בת ְל ַק ַמ עמוד .469
ַה ַמ ְת ִחיל ְ

ַדל6תֵ /ֶ ,ה
מ)חי ִָ %הוָי)ת ְ%ג ְ
ֶמז ְל ִ
>ְסירָה .ג"ד ר ֶ
ֶמז ְלס)ד ַה ִ
א"ב ר ֶ
6תרֵי ִע ְט ִרי ְָ %ח ָס ִדי
6בינָה ְ
ָע";ָ ,ס"גָ ,מ"ה;ְ .;ֶ ,ס)ד ָח ְכ ָמה ִ
ֶצח ,ה)ד יְס)דִ %ְ .א ָ-אֵ /ֶ ,ה
 )8נ ַ
/ִ ;Oי ְ
6גְ ב6ר)ת ֶַ ;ְ /ד ַעת ,וְ גַ ְמל ָ
א)ת)Cת ג"ד
0ל ִפי" וְ ֵה ִהי" .וְ זֶהָ 6הרָמ6ז ָ; ִ
י6די" ְו ְ
ֵ/מ)ת ְד ֶא ְה ֶי"ה ְד ִ
י
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ֶמז ְליִח6ד ְ
)חי ֶ;ְ /ת) ָכ .ה"ו ר ֶוְה ִ
/ִ ;Oי ַ
ֵֶ /ה ַה ְמל ָ
ֶצח
ְה> ַ
ֵצח ְו ִא ִהי ָ;ה)ד ,ו ַ
ֶמז ִאיהַ >;ַ 6
ִ /6כי ְנ ֵ8יֵ /ֶ ,Jה ז ."6ז"ח ר ֶ
ה6אְ ,
יעית ֵמ ֵעי ָלא ְל ַת ָ8אְ ,ו ָהה)ד ה6א ְס ִפירָה ְִ /מינִית .ט"י
ה6א ְס ִפירָה ְִ /ב ִ
וְה ִָ /ְ 8עה
ֵעיר 0נְ ִEי ְל ֶע ֶFר ְס ִפיר)תַ ,
ֶמז ֶַ /ה ְַ -לכ6ת ַמ ְֶ /ל ֶמת ֶאת ז ֵ
רֶ
ֶמז ַ; ֶֶ :ת"ר ,כ' @ִ ַמ ְט ִריָא ֶע ְִ Fרי ְ; ִמ ְס ַEר
ֲFרָה :כ"ל ר ֶ
ֶ )B/י ְִהי 6ע ָ
ָעתָ:9ֶ ,ל ֶא ָחד ָ:ל6ל
ֶמז ְל ָח ְכ ָמה;ִ ,ינָה ,ד ַ
כת"ר ָ:נ)דָעְ :וא)ת ל' ר ֶ
;0א ו ְִא ָ-א,
6בינָה ֵה ָ
ֲFרָהַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ְ/ל ִֹ/י .ו ְִה>ֵה ָח ְכ ָמה ִ
ֵמע ָ
ִָ ְ /ֵ -ל ֶה ֶַ /פע
י ֶָ C/
וְצ ִר ְ
ַעת ְמ ַח ְ;רָ ֶ/ה6א ְ; ִחינַת יְס)ד ֶֶ Bָ /הָ .
ְו ַהַ %
ֶמז ֶַ /על י ְֵדי
ֶמז ִח;6ר כ"ל :מ"נ ר ֶ
ִמ ְ; ִחינַת ַה ֶֶ :תר ְֵ :די ְֶ Cִ /ז ְַ6%ג ,6וְ זֶה 6ר ֶ
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ק)מ
י6די" ֶָ /ֵ ;ְ /ע"; ,וְ ַיעֲלִ 6ל ְמ ָ
0ר ָ; ָעה ִ
7Oנְ 6
זִ66ג ַה ִ>זְ ָ:ר ְית ְ
0ר ָ; ִעי י)
י6די ֵה מ' ְ;ס)ד ְ
ְ0ר ָ; ָעה ִ
ָה ֶע ְלי) ְל ַמ ְע ָלה .ו ְ
ֲמ ָ9ה ְ@ב6ר)ת
ֲס ִדיַ ,וח ִ
ֲמ ָ9ה ח ָ
7Oנַ 6על י ְֵדי זֶה ח ִ
)/ב ִבי"ְ ,וגַ יְת ְ
ְָ %
נ6ק ִבי ו ְָכל ֶא ָחד ָ:ל6ל ֵמ ָח ֵמֲ /הרֵי א)ת
6מיִי ְ
כ6רי ַ
ֵֶ /ה ס)ד ַמיִ ְִ %
ֶמז ִ:י ֵַ //ה ְק ָצו)ת ֵֶ /ה ִ9ִ /י ֶ:ָ 9ל ֶא ָחד ָ:ל6ל ְמ ֶע ֶFר,
נ' :ס"ע ר ֶ
ֶמז פ' @ִ ַמ ְט ִריָא יְס)ד .צ'
י ְִת ַח ְ;רִ 6ע ַה ְַ -לכ6ת וְ י ְִהיְ /ִ 6ב ִעי :פצ"ק ר ֶ
ד)/י .וְ ֵא6B
ֶמז ֶַ /היְס)ד י ְִהיֶה ִָ 8מיד ָמ ֵלא ַמיִ ְק ִ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ַמיִ ,ר ֶ
ְח ֵמ ְ@ /ב6ר)ת:ָ 9ֶ ,ל ֶא ָחד ָ:ל6ל ֵמ ֶע ֶFר
ֲס ִדי ו ָ
ֲמ ָ9ה ח ָ
ַה ַ-יִ ֵה ח ִ
ָחל:ִ ,י רֹאָ /ְ /מ Jר'); ַ@ ,
ֶמז א)ת ר' ִהיא ר ֵ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ק' .רש"ת ר ֶ
Hל" ֵה"י ִ@ ַמ ְט ִריָא ר',
ָמ"ד ֶ
רָמ6ז ֵֵ /לHה:ִ ,י ֵלHה ְ; ִמל:ָ JH6זֶה ל ֵ
ֶמז ְל ֶח ֶסדְ ,גב6רָה,
ָחל .א)ת ש' ר ֶ
6לר ֵ
ֶמז ְל ֵלHה ְ
ֲהרֵי ְ;א)ת ר' יֵ /ר ֶ
ימ ְט ִריָא ש' ,וְא)ת ת'
ְִ 8פ ֶארֶתָ: ,ל ֶא ָחד ָ:ל6ל ֵמ ֶע ֶFר ,וְ ֶע ֶFר ְמ ֶע ֶFר ִג ַ
ָחל
ֶמז ִ:י ֵלHה וְ ר ֵ
ֶ ַה ִ>זְ ַ:ר ,וְ ַהיְינ 6ר ֶ
ֶצח ה)ד יְס)דַ ,על ֶדר ְ
ֶמז ְלנ ַ
רֶ
ֵמי ְ; ֶַ /בע ְס ִפיר)תֵ /ֶ ,ה ֶח ֶסד ,גְ ב6רָהְ 8ִ ,פ ֶארֶת,
יה י ְִהי/ְ 6ל ִ
ְֶ 8ֵ /
ֶ
ֶצח ,ה)ד ,יְס)דַ ,מ ְלכ6ת;ְ ,ס)ד ַ;ת ֶַ /בע ,וְ ָל ֵכ ָע ָFה ְ/לֹמֹה ַה ֶ-ל ְ
נַ
ָמי ַ)>:דָע.
ָמי וְ ְִ /ב ַעת י ִ
>ַ 6ה ַ;יִת ְִ /ב ַעת י ִ
ָע ָליו ַה ָ9ל) ִח ְ
ִ /6כי ְנ ֵ8י Jו ֵ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָדינ6
ְח ֶפְ #יהֹוָה יאהדונהי ְ;י ֵ
ֶמז
י ְִצ ַלח :א' ִע ַה ָ8גִ י ֶ/ה6א @ִ ַמ ְט ִריָא ִ9ָ /הַ ,הוֵי ִמ ְס ַEר ְִ /ב ָעה ,ר ֶ
ָד6ע ֵ 9ָ /יֵ/
ָל ָ8א .וְ י ַ
Oל@ ְ
ַל ֶֶ :תר ֶ/ה6א ְס ִפירָא ִרא)/נָה ,וְה6א ס)ד @ ְ
י
Hר ְ
ֵי/א ְִ %
ֲר"י ַז"ל ְוזֶה ְל)/נ) ,ר ָ
ַ;ינָ 6הא ִ
6כמ) ֶַ :ָ /תב ר ֵ
ס)ד ְִ /ב ָעהְ ,
ַ;/
0נְEי ,יְֵ /ִ ); /ב ָעה ִ678נִי ֶַ /על יָדָ ֵמ ִאיר ָה ַע ִ8יק ַה ְִ -תל ֵ
ִ
Hר ְי 0נ ְִEי ,ב'ָ ,טלָא
ָל ָ8א ,וְה6א נ ְִקרָא ֶכ ֶת"ר ְִ %
Oל@ ְ
ְ;ת)כ) ,וְ ֵאֵ 6Bהְ @ ,
ר6מא ַ%אֲוִ ירָא ,ה6א
Hר ְי 0נ ְִEי .ג' ְק ָ
ד)ל ָחא ,וְה6א מ ַֹח ָח ְכ ָמה ְִ %
ְִ %ב ְ
ֲמר
Oל@ ֶֹלת .ד' ע ַ
6בי ַה@ ְ
6מ ְפ ִסיק ֵ;ינ) ֵ
)חי ַס)ד ַה ְ7רַ 6ה ַ7ִ -י ֶאת ַה ִ
י 0נְ ִEי ,ו'
Hר ְ
נ ְֵקי ֵה ָהHזְ ַניִ .ה' ַר ֲעוָא ְַ %ר ֲעוִי ,וְה6א ֵמ ַצח ָהרָצ) ְִ %
Oק ָבא ְַ %פ ְר ְָ /קא וְ ה6א
0נְEי ,ז' נ ְ
י ִ
Hר ְ
ְה ַעיְינִ י ְִ %
יחא ו ֵ
ָחא ְִ Eק ָ
ָ @/0
ְ
ָל ָ8א .ב' ִע ַה ִָ 8גי
Oל@ ְ
0נְEיֲ .הרֵי נִ ְת ָ; ֵאר ז' ְ%ג ְ
Hר ְי ִ
ח)ט ָמא ְִ %
ָ
ֶמז ֶַ /ה ָח ְכ ָמה ִהיא ְס ִפירָה ְִ /נָCה .ג' ִע
ִ@ ַמ ְט ִריָא ח'/ֶ ,ה6א ָח ְכ ָמה ,ר ֶ
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ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא כ"א/ֶ ,ה6א ִמ ְס ַEר ֵֶ /א ְהֶי"ה ֶ/ה6א ַ; ִ;ינָה ,וְ ַה ִ;ינָה
ֶמז ְלא)ת י"6ד
ֲFרָה ,ר ֶ
י/ית .ד' ִע ַה ִָ 8גי @ִ ַמ ְט ִריָא ע ָ
ִהיא ְס ִפירָה ְִ /ל ִ
ָרי
ֶַ /ֵ ;ְ /ה ַו ָי"ה:ִ .י ְ/ל ָֹ/ה ְ; ִחינ)ת ֶֶ :תרָ ,ח ְכ ָמה;ִ ,ינָהַ ,ה ִ>זְ ִ :
ָד6עַ /ֶ ,ה ֶֶ :תר רָמ6ז
ל6לי ָ;ַ C:ַ J
6כ ִ
ָה ְרמ6זִ י באב"גֵ ,ה ְרמ6זִי ְ
ְ;ק)/ֶ #ל י"6ד ,וְ ַה ָח ְכ ָמה ;ַי"6ד ַע ְצ ָמ ,Jוְ ַה ִ;ינָה ְ; ִמ6Bי ַהי"6ד:ִ ,י
 )8ד' ְוי ְִהיֶה ה';ְ ,ס)ד ָה ֵב ָ; ָח ְכ ָמה ,ה' ִע ַה ִָ 8גי @ִ ַמ ְט ִריָא
>ִיח ו' ְ
ַָ 8
ית ְ7נַ 6על י ְֵדי ֶהHרַת
ֶמז לי"א ַס ְָ -מנֵי ַה ְ7טֹרֶת/ֶ ,י ְִת ָ; ְררִ 6ו O
י"א ,ר ֶ
ֶמז ִל ְב ִחינַת וא"ו ֶ/ל
ָרי ֵֶ /ה ֶֶ :תרָ ,ח ְכ ָמה;ִ ,ינָה .ר ֶ
)חי ַה ִ>זְ ִ :ַה ִ
ֶמז ַל ְַ -לכ6ת
ַה ֵ/ֶ 9ה6א זְ ֵעיר 0נ ְִEי .ז' ִע ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא כ"ה ,ר ֶ
ֲמַ @ִ /מ ְט ִריָא
ֲמָ Eְ /ע ִמי ח ֵ
ה"א 0חֲר)נָה ְֶ ִ>/ֶ 9ֵ ;ַ /קרֵאת כ"ה:ִ ,י ח ֵ
ִ /6כינְ ֵ8יJ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
א)ת)Cת ֵא 6Bו"ז ֵֶ /ה ְ
ֶמז ִ; ְ8ֵ /י ִ
כ"ה ,וְ ר ֶ
ז/ֶ "6י ְִת ַיחֲדְ 6ויִזְ ַ%וְגַ 6על ְידֵי ֵ;ר6ר י"א ַס ָ-נֵי ַה ְ7טֹרֶת ַה>ִ ְר ָמז ָ;א)ת
ֶמז ְל ָח ֵמ@ְ /ב6ר)ת ַה>ִ ְר ָמזִי ְ;יָדַ@ ,
ה' .ח' ִע ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא י"ד ,ר ֶ
ָהב ֶ/ה6א ס)ד ַה ְ@ב6ר)ת ִ@ ַמ ְט ִריָא י"דַ /ֶ ,ה ְַ -לכ6ת ַה>ִ זְ ֶ:רֶת ִהיא
זָ
ֶמז
נ ְִבנֵית ַעל ְי ֵדי ַה@ְ ב6ר)ת וְ ִת ְהיֶה ְרא6יָה ְל66 ִIג .ט' ִע ַה ִָ 8גי כ"ז ,ר ֶ
ִ /6כי ְנ ֵ8י.J
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
א)ת)Cת ַה)8רָה ֶ/ֶ ,J;ָ /נִ ְת ָקנִ י ְ
ְלכ"ז ִ
-0ה,
ָח;) י"ו ָ
ַ;י ר ְ
ֶמז ְלס)ד ְר6/ת ָהר ִ
י' ִע ַה ִָ 8גי @ִ ַמ ְט ִריָא י"ו ,ר ֶ
ֶמז
ֵע ,ר ֶ
א)ת)Cת ֶמ ֶל ְ ְל ַמ ְפר ַ
ְֶ >ִ /ת ָקנִ י ְ;ס)ד אבג"י ְָ>H%א ְ;כ ַֹח .כל"מ ִ
ָאי ז' ְמ ָל ִכי :נ'
נִקר ִ
ָכי ַ)>:דָעֵ /ֶ .ה ְ
ִ:י י"ו ַה ִ>זְ ִָ :רי ֵה ְ; ִחינַת ְמל ִ
ִָ ְ /ֵ -ל ֶה ַחִCי
7Oנְ 6וי ָ
ֶמז ֶ/י ְִת ָ; ְרר 6וִ ית ְ
ִע ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא ַחִCי ,ר ֶ
Oק ָבא ַה> ְִקרֵאת ְִ :לי :ע' ִע
ֶמז ִליְס)ד ְ%נ ְ
ִמ ְַ Bמ ְע ָלה :ס' @ִ ַמ ְט ִריָא ְִ :לי ,ר ֶ
ַחל .פ' @ִ ַמ ְט ִריָא
>ִקרָא נ ַ
ֶמז ִליְס)ד ְִ %א ָ-א ַה ְ
ַחל ,ר ֶ
ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא נ ַ
א)ת)Cת ֵא 6Bה6א
ֶמז ְ; ָ/לִֹ /
ֶמז ִליְס)ד ז ְֵעיר 0נְ ִEי ,וְ ַכ ָ6נַת ָהר ֶ
יְס)ד ,ר ֶ
ִל ְרמֹז/ֶ ,יְס)ד זְ ֵעיר 0נְ ִEיָ ,הרָמ6ז ָ;א)ת פ' ,י ְַק ֵ;ל ֶַ /פע ִמ יְס)ד
Oק ֵביה
ִֶ 8אל יְס)ד ַמ ְלכ6ת נ ְ
ַחלָ ,הרָמ6ז ָ;א)ת ע' ,וְ י ֵ
י-א ַה> ְִקרָא נ ַ
ִא ָ
ֶמז
>ִקרָא ְִ :ליָ ,הרָמ6ז ָ;א)ת ס' .צ' ִע ַה ִָ 8גי @ִ ַמ ְט ִריָא חֹק ,ר ֶ
ַה ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ֶַ /ה ַה ְָ Eָ /עה ְִ 8היֶה חֹק וְ לֹא ַי ֲעבֹרִ 8ָ /ֶ ,מיד ְִ 8היֶהֵ ,
ֶבק:ִ .י ֶֶ %בק ה6א ס)ד ַה ִ66Iג ,וְ ַה ַ6ָ :נָה ֶַ /ה66ִIג
ק' ִע ַה ִָ 8גי @ִ ַמ ְט ִריָא ֶ %
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י ְִהיֶה חֹק ְולֹא י ִֵָ Eסק ,ו ְָל ֵכ ְמ Oח ָ;ר ִע א)ת צ' ֶ 9ָ /רָמ6ז ַהחֹק .ר' יֵ/
ֶמז @ַ ֵ:
ֶמז ְל ֵלHה:ִ ,י ְ; ִמ JH6Bע)לֶה @ִ ַמ ְט ִריָא ר' וְ יֵ ); /ר ֶ
;) ר ֶ
נְָ /מה,
ר6ח ָ
ֶפַ ,/
ָחל:ִ ,י רֹאָ /ְ /מ Jר' .ש' ִע ַה ָ8גִ י @ִ ַמ ְט ִריָא ,נ ֶ
ְלר ֵ
ֶפ,/
ָחל ָה ְרמ6זִ י ָ;א)ת ר' ,י ְִBְ 8ַ /מ;ְ 6נ ֶ
ֶמז ֶHBֵ /ה וְ ר ֵ
ָחיָה ,י ְִחי ָדה .ר ֶ
ֶמז
כ6רי ,ר ֶ
נְָ /מהָ ,חיָה ,י ְִחי ָדה .וְ י ִָאירֶ ;ָ 6ה .ת' @ִ ַמ ְט ִריָא ַמיִי ְִ %
ר6חָ ,
ַ
כ6רי ְ;ס)ד ַה66 ִIג .נ ְִמ ָצא
ָחל ַה ִ>ז ְָ:ר)ת ,י ְַק ְ;לִ 8ָ 6מיד ַמִCי ְִ %
ֶHBֵ /ה ְור ֵ
א)ת)Cת ָש ָע ְטנְ "ז ֶג" #יֵ /כ"א וָוִ י"ַ 9ָ /ֶ ,ה ִָ 8גי ֵֶ /ה @ִ ַמ ְט ִריָא
ִ:י ְ; ִ
ֲלי ְ; ֵאר ֵענָ 6ל/ֶ ,Jה6א ס)ד ָ/לֹ/
קכ"ו ְִ :מנְ יַ ָ/לֹ /מ"ב;ְ ,ס)ד ע ִ
ְָ Eע ִמי ֵ /מ"ב/ָ ;ְ ַ@ .לָֹ Eְ /ע ִמי מ"ב ַה>ִ זְ ִָ :רי ָה ְרמ6זִ י ְ;כ"א
צ6פי ֶ/ל ז' ְמ ָל ִכי ִ; ְֵ /לימ6ת,
7Oנַ 6המ"ב ְַ Eר ִ
ֶמז ְֶ /ית ְ
ָרי ,ר ֶ
ָו ִוי" ַה ִ>זְ ִ :
וְה>ֵה
ֶמז ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי מ"בִ .
ְה ִחיצ)ְ ,וזֶה 6ר ֶ
ימי וְ ַה ִ8כ) ו ַ
ַה ְִ Eנ ִ
א)ת)Cת ֵב ֶד"ק ַח ָי"ה ,יֵ9ָ /ִ /ה וַוִ י" ֵֶ /ה גי' ל"וִ :ְ ,מ ְניַ ַח"י ַח"י.
ְ; ִ
ָאל,
א)ת)Cת זְ ֵעיר 0נ ְִEי ַה> ְִקרָא י ְִFר ֵ
א)ת)Cת ָש ָע ְט ֶנ"ז ֶג"ֵ ,#ה ִ
ו ְִה>ֵה ִ
ָרי יֵ /כ"א וָוִ י" ִמנְ יַ
א)ת)Cת ַה ִ>זְ ִ :
ָאל:ִ ,י ָ; ִ
 0ט)ב ְלי ְִFר ֵ
י6ב ְ
6בזֶה ַ
ָ
0נְEי ֶ/נִ ְת ְקנְ 6ונִ ְכנְסָ 6הא)ר)ת
ָאלְ ,בזְ ֵעיר ִ
ְ ,0ו ַנעֲ 6Fט)ב ְלי ְִFר ֵ
ְ
ְ9ָ /הֶ :ְ ,נגֶד
ִ; ְפ ִניְ .ו ִנ ְמ ָצא ַס ְ ָ:ל ַה ָ8גִ י ה6א כ"ז ָו ִוי"ֵ /ֶ ,ה כ"א ו ִ
ָ/ר ָEעֳל).
ֲFי ז ְַ וְ י ָ
א)ת)Cת ַה)8רָה ,וְ Oכ ִָ Bנ ְת ָק ִני ִ; ְֵ /לימ6ת וְ ַנע ִ
כ"ז ִ
ַ ,קכ"ו ול"ו @ִ ַמ ְט ִריָא קס"ב ְִ :מנְ יַ
@ַ ֶא ְפ ַ/ר ִל ְרמֹז ְ; ֶעזְ רַת ה' י ְִת ָ;ר ְ
ָרי .וְע)ד
ר6רי ַה ִ> ְזִ :
Oק ָבאֲ -ַ /ֶ ,ע ֶלה ַמ" ִמ ֵ; ִ
ָמי/ֶ ,ה6א יְס)ד ְ%נ ְ
ִ;נְ י ִ
ק6ד ָ/א
0ח ָה"עְ .ל ֵ /יִח6ד ְ
ית"א ְד ְ
0ל ָפא ֵב ָ
ָנבֹא ִל ְרמֹז ְ; ֶעזְ רַת ה'ְ ;ְ ,
0ח ָה"ע ַ;@ָר)ָ .צרֵ ִמ ְס ַEר
א)ת)Cת ְ
ִ /6כינְ ֵ8י ,Jוְה6א ִ:י ִ
ְ; ִר ְי ה6א ְ
ֶמז ִֶָ C/אירַ 6ה ַו ָי"ה
ֲלה ִמ ְס ַEר שמ"ג .ר ֶ
0ח ָה"ע ִע ִמ ְס ַEר @ָר)ַ ,יע ֶ
ְ
0ל ִפי"
י6די" ֵֶ /ה ָע"; ָק ָס"א ְ; ַה ַו ָי"ה ְִ %מ6Bי ְ
ְו ֶא ְה ֶי"ה ְ; ִמ6Bי ִ
ו0דֹ ָנ"י ֵֶ /ה מ"ה וס"ה ו ְַס ְ ַהֹ:ל ,גי' שמ"ג .וְ ָלכֵ ִמ ְס ָEר זֶה ע)לֶה
0ל ִפי" @ִ ַמ ְט ִריָא
6מה ָ> ִעי:ִ ,י ַה ַו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ְ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ִה>ֵה ַמה )+ב ַ
ָכ
/Hיב ַלה' .וְ ל ֵ
ָמ"הְ .וגַ ְ; ִחינַת ֵ0 /דֹ ָנ"י נ ְִקרָא ָמ"ה ְ;ס)ד ָמה ִ
יִ ,ה>ֵה ָצרֵ ִמ ְס ַEר
יכ"ק ַ; ֵח ְ
ַחד וְ ָה ֵבִ .ג ָ
0חי @ַ י ַ
ִסַ ֵCה ָEס6ק ֶֶ /בת ִ
יכ"ק ִע ִמ ְס ַEר ֵח ְי ,ע) ֶלה @ִ ַמ ְט ִריָא קע"אִ :ְ ,מנְ יַ ֵ /ייא"י
ִג ָ
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ָד6ע ֶ/ָ /ֵC/
Hל" י"6ד ֶַ -ְ /ק ֶ; ֶלת ַה ְַ -לכ6ת ,וְ י ַ
ְ; ִמ6Bא) י"6ד י"6ד ֶ
ָחל ,וְ יֵ /ָ /ייא"י ִמ ֵָ 9ק ָס"אְ ,וזֶה
ייא"י ִמ ֵָ 9ס"גְ ,וזֶה ְמ ַק ֶ; ֶלת ר ֵ
ְמ ַק ֶ; ֶלת ֵלHהַ .ד ְט ָל ָנ"ת ַ; ִָ ,)/Bה>ֵה ָצרִֵ ,מ ְס ַEר ַד ְט ָל ָנ"ת ִע ִמ ְס ַEר
ֶמז ֶַ /על יְדֵי
יח ָמ ֵלא ִע ַה):לֵל ,ר ֶ
ָלַ ,)/י ֲע ֶלה ַה ְִ -ס ָEר @ִ ַמ ְט ִריָא ָמ ִַ /
א)תנ6
ד)לי וְ ָיבֹא ִלגְ אֹל ָ
יח א)ר)ת ְ@ ִ
ִַ 678ה ָ )/Bי ְִת ַמ ֵBא ַה ַָ /ִ -
ֶ ָע ָליו
Hמר ָ%וִד ַה ֶ-ל ְ
ְמ ַמה ֶַ /
Hמְ ,וHז ְי Oק ַCא)ת) ז ַ
ָמינֵ 6
ִ; ְמ ֵהרָה ְ;י ֵ
ַה ָ9ל) ):ס יְ6/ע)ת ֶא ָMא .ו ְָל ֵכ ):ס יְ6/ע)ת ִע ַה):לֵלַ ִ@ ,מ ְט ִריָא
6מ ְס ַEר
ַד ְט ָל ָנ"תָ ,ל :)/ז ְָס ֶָ /ר">ַ 9ִ ;ַ #יִִ ,ה>ֵה ָצרֵ ִמ ְס ַEר ז ְָס ֶָ /ר"ִ #
ַחנ6
ֲלה ַה ְִ -ס ָEר @ִ ַמ ְט ִריָא ֶא ֶל ז" ,וְ ַה ַ6ָ :נָה ֶH/ז ִנזֹנִ י ֲאנ ְ
ִַ ,ִC>ַ /יע ֶ
ב6מ"פ ַ; ְָ Mפ ַתיִִ ,ה>ֵה
ָפיַ .
ֲציל6ת ֶ/ה6א ְ;ס)ד אֲל ִ
ָאל ִמ ָהא ִ
ֵ;ית י ְִFר ֵ
ימ ְט ִריָא ַת ְת ְק ַנ"ח,
6מ ְס ַEר ְָ Fפ ַתיִַ ,י ֲע ֶלה ַה ְִ -ס ָEר ִג ַ
ב6מ"פ ִ
ָצרֵ ִמ ְס ַEר ַ
ֶמז ֶַ /על יְדֵי ַה)8רָה
ְִ :מ ְניַ )8רָה ְמ ֵלHה ָ:זֶה ַ8י"ו וַי"ו רֵי"ֵ /ה"ה ,ר ֶ
א)רי
Hד ִ; ְָ Fפ ָתיו ,י ְִת ַמ ֵBא ז ְֵעיר 0נְ ִEי ַה>ִ ְקרָא )8רָהִ ,
י)ציא ָה ָ
ֲ/ר ִ
אֶ
ָאי ְָ Fפ ַתיִ,
ֶצח וָה)ד ַה> ְִקר ִ
ד)לי ,וְ י ְִתע)רֵר ַהיְס)ד ֶ/ה6א ֵ;י נ ַ
ְ@ ִ
יע ַ; ְַ -לכ6ת ,ו ְָל ֵכ ִמ ְס ַEר ַה ִ>זְ ִָ :רי ע) ֶלה @ַ ֵ:
6ל ַה ְַ Eִ /
ְל ִהז ְֵַ6%ג ְ
>ִקרֵאת
ֶמז ֶַ /ה ְַ -לכ6ת ַה ְ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ְ /Oל ָח ָמלֵא ִ/י" ַל ֵמ"ד ֵחי"ת נ ,"6ר ֶ
ד)לי ַעל י ְֵדי ַה66ִIג ,וְHז ְי OקַC
ְ /Oל ָח ְִ 8ת ַמ ֵBא @ַ ֵ :א)ר)ת ַר ִ;י ְ6ג ִ
ָב ַטח:ִ .י ָ/לֹ8ֵ /יב)ת ֵא6B
ְרַ /6ליִ ל ֶ
ָָ /בה י ָ
Hמר ַה ָEס6ק וְ י ְ
ַמה ֶַ 9
ֲFה,
ע)לי ְַ -ִ :ס ָEר ַה>ִ זְ ָ:ר .וְHז י ְִת ַקֵCי @ַ ֵַ :ה ָEס6קְ ,רצ) ְירֵHיו ַיע ֶ
ִ
ֶ :ֵ ַ@/ע) ֶלה ַה ְִ -ס ָEר ַה ִ> ְזָ:רְ ,ו ַהֹ:ל ִ;זְ כ6ת ַה)8רָה ְֶ 8ִ /היֶה ְמ ֵלHה
ְו ָה ֵב.
א)ת)Cת
ֶמז ְלכ"ב ִ
ִ /6כינְ ֵ8י .Jא"ת ר ֶ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ֶמז ֵֶ /ה ְ; ִחי' ז'
א)ת)Cת ש"ב ,ר ֶ
וְעד ָ8י"וַ .ב"ש ִ
Hל ַ
ַה)8רָה ֵמ ֶ
ֶמז
ָכי .וְ ַ/ב ְלְ /ִ )/ב ָעה:ְ ,מ) ַ/ב ְַ /מ ְע ְָ 8תאַ .ג"ר ַד"ק ,ר ֶ
ְמל ִ
ֲל)ת
ָרי ֵה ְ; ִחינַת ֵ ,";ֶ /וְ ָצ ִר ְי ְל ַהע ָ
ֶַ /ה ְִ 9ב ָעה ְמ ָל ִכי ַה>ִ זְ ִ :
ָ6 ,/ב' ְָ Eע ִמי ֶ;"ַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ַד"ק ,וְ זֶה ֶ:ָ /ת6ב ַג"ר ַד"קַ .ה"צ ַו"פ
ֶמז ַל)8רָה
א)ת)Cת עֹז ר ֶ
צ)פהַ .ז"ע ִ
א)ת)Cת ֶ
ֶמז ַה"ַ #ו"פ ִ
ַז"ע ,ר ֶ
Hד ִל ְהי)ת
י ָה ָ
ְִֶ >/קרֵאת עֹז .וְ ַה ַ6ָ :נָהֵ :ְ ,די ְל ַת ֵַ 7הז' ְמ ָל ִכיָ ,צ ִר ְ
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ֶמז
ְת ְ7נַ 6הֹ:לַ .ח"ס ַט" ,ר ֶ
6מ ִ;יט ַ;)8רָה ַה>ִ ְקרֵאת עֹז:ִ ,י ָ; Jי O
צ)פה ַ
ֶ
ל)מר ָחס
יתב ַט דַ :ְ ,6
ַל>ְ ָ/מ)ת ֶ:ִ ,6@;ַ /י ַט" ה6א ג:ְ ,6מ) ַטב ְל ֵמ ַ
א)צר ַה> ְִקרָא @ֵ :ְ 6די ְל ַת ְ7נ):ִ ,י ֵאי ֶ; ָ%וִ ד ָ;א ַעד ֶ/י ְִכלָ: 6ל
ַעל ָ
ֶמז ֶH/ז ָ;זֶה ְַ 8ח ֵ;ר ַה ְַ -לכ6ת ַה>ִ ְקרֵאת
>ְ/מ)ת ֶַ :6@;ַ /י" ָכ"ל ,ר ֶ
ַה ָ
ַעזְ רֵנַ 6על ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ַ י ַ
>ִקרָא ָכ"לַ .ה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ַי"ִ ,ע ַהיְס)ד ַה ְ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ).
ִָ 8מידֵ .
ֶמז ֶ Hל" ֶ/ה6א
Hח"ס ,ר ֶ
ִ /6כי ְנ ֵ8יָ .J
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ִִ ְ /ֵ -מ ֶַ 6>-חִCי:ִ ,י ַחִCי
Hל" ָח ְכ ָמה .ח"ס י ָ
ְ; ִחינַת ָח ְכ ָמה ְ;ס)ד ֶ
ְִ /ֵ -
ֶמז ַה ִ;ינָה ִֶ /היא ְס ִפירָה ְ/נִ ָCה ,י ָ
>)דעָ .ב ָט"ע ר ֶ
ֵה ִמ ַה ָח ְכ ָמה ַָ :
א)ת)Cת ָט"ע
>)דע .וְ ִ
ֶח:ִ ,י ְמז)נֵי ִמ ִ;ינָה ַָ :
ִמ ֶַ Jָ>-ה ָ-ז) ֶ/ה6א ַהֶ B
ַעת ֶ/ה6א
ֶמז ֶַ /הַ %
ִ@ ַמ ְט ִריָא ֶל ֶח ִע ַה):לֵלְ ,וזֶה 6ב' ָט"ע .גִ י"פ ר ֶ
ִַ ְ /ֵ -ליְס)ד
י/ית ַל ָח ְכ ָמה;ְ ,ס)ד ָח ְכ ָמה;ִ ,ינָהַ ,ד ַעת ,י ָ
ְס ִפירָה ְִ /ל ִ
ֶ/ה6א רָמ6ז ָ;א)ת ַצ ִד"י/ֶ ,ה6א ע)לֶה ִמ ְס ַEר י"פ ,וְ זֶה 6ג' ,י"פַ@ .
ֶמז
ַכ" ,#ר ֶ
רָמ6ז זִ 66ג ַה ַו ָי"ה 0דֹ ָנ"יֵ /ֶ ,ה ִמ ְס ַEר י"פִ ,ע ַה):לֵל .ד ָ
ָחל ֵה ֵלHה ַ>ִ :זְ ָ:ר ְ;ס)ד ַ6ָ :נַת ְלד)ר
ֶמז ְל ַה ְַ -לכ6תֵ ,ה ר ֵ
ֶָ %ל"ת ִֶ /היא ר ֶ
וְא)ת)Cת כ",#
ִ
ֲציל6ת,
יסה ַלא ִ
6כנִ ָ
וָד)ר ַה ְמ ִליכָ 6ל ֵאל:ִ ,י ֵה ֶֶ %לת ְ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ק"י/ֶ ,ה6א ִמ ְס ַEר ֵָ /מ"ה וְ 0דֹ ָנ"י ְ;ס)ד נֵס .וְ ַה ַ6ָ :נָה
ֶַ ֵB8ַ /ְ 8ִ /ה ְַ -לכ6ת ְ; ֶהHרַת ֵָ /מ"ה וְ 0דֹ ָנ"י ,וְ זֶה 6ד' ַה ְַ -לכ6ת ,כ"#
ָמי/ֶ ,ה6א ס)ד ַה ֶחסֶד ְֶ 8ִ /ת ַמ ֵ8ק
ימ ְט ִרָCא י ִ
ס)ד נֵס ַה ִ>זְ ָ:ר ַ@ ,ה6א ְ; ִג ַ
ֶמז ַה ְַ -לכ6ת ִֶ /היא ה' 0חֲר)נָהַ 8ְ ,ק ֵ;ל ְ@ב6ר)ת
ֲס ִדיַ .ה ָל"ק ,ר ֶ
ַ;ח ָ
ֵֶ /ה @ִ ַמ ְט ִריָא ק"לִ 8ָ ַ@ .איר ָ;ָ Jה ַעיִ ִֶ /היא @ִ ַמ ְט ִריָא ק"ל .וְמ"ר,
>ִקרֵאת ָר",
יק ֵ;ל ֶַ /פע ִמ ַה ָח ְכ ָמה ְֶ /
ֲלה וִ ַ
ֶמז ו' ֶ/ה6א ַה ְִ 8פ ֶארֶתַ ,יע ֶ
רֶ
0נְEי ַה ִ>ז ְָ:רֶ ,את
ֶמז ֶ/י ְַק ֵ;ל ַהז ְֵעיר ִ
ִ:י רָ ה6א ַ; ָח ְכ ָמה .זנש"ת ר ֶ
ְ0ר ָ; ָעה יה"ו
0ר ָ; ָעה אה"י ו ְ
ָאי ְ/נ)ת ַחִCיֵ /ֶ ,ה ְ
)חי ַה> ְִקר ִַה ִ
):לל @ִ ַמ ְט ִריָא זנש"ת .א)
וְע ַה ֵ
ע)לי @ִ ַמ ְט ִריָא ְ/נ)תִ ,
ְ; ִמִ /ֶ ,H6B
יעיתַ 8ְ ,ק ֵ;ל ב' ְָ Eע ִמי
ל)מר ַה ְַ -לכ6ת ִֶ /היא ְִ /ב ִ
ֶמז ז' תש"ַ :ְ ,
רֶ
ָכ
ֲ/ר ָ/ֵ Fמ)ת ָ;Hרֶ ,#וְ ל ֵ
ע)לי תש";ְ ,ס)ד א ֶ
ְה)רי ָה ִ
ָש ָע"ה נ ִ
נִקרֵאת ֵא ֶ/ת ַחיִל:ִ .י ֵא ֶ/ת ַחיִל ִע ַה):לֵל @ִ ַמ ְט ִריָא תש".
ַה ְַ -לכ6ת ְ
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>ִקרֵאת ַ;ָ /תְ ,ו ִת ְהיֶה ְ;ס)ד ַ;ָ /ת
6בא)ר)ת ֵא8ִ 6Bגְ ַ%ל ַה ְַ -לכ6ת ַה ְ
ְ
ָרי.
ַה@ָד)ל/ֶ ,ה6א ְִ :מ ְס ַEר ב' ְפ ַע ִמי ָש ָע"ה ַה ִ>זְ ִ :
ֶמז ְל ֵֵ /אל ֶ/ה6א
ִ /6כינְ ֵ8יֶ .Jא"ל ,ר ֶ
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָרי
ֶמז ִֶָ C/איר/ֵ 6מ)ת ַה ִ>זְ ִ :
ֶמז ְל ֵ /מ"ב ַה ְמ ָברֵרַ .ג" ,ר ֶ
ֶח ֶסד ,";ָ .ר ֶ
ֶמז ַלנֹגַַ .Jה"ע ִ@ ַמ ְט ִריָא
>ִקרֵאת גַַ .ד"ס ִ@ ַמ ְט ִריָא נֹגַ Jר ֶ
ַ; ְַ -לכ6ת ַה ְ
ט)בהְ ,ונֹגַָ: Jא)ר
ֶמז ֶ/נֹגַ 7ֵ 8ַ 8ִ Jוְ ִת ְת ָ;רֵר ְו ִת ְהיֶה ֶא ֶב ָ
ט)בה ,ר ֶ
ֶא ֶב ָ
ֶמז ִֶ ;ְ /חינַת
ְִ 8היֶה ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7דַ ./ו"פ @ִ ַמ ְט ִריָא ֶא ְה ֶי"ה 0דֹ ָנ"י ,ר ֶ
ֶמז
ימ ַט ְריָא ָמ"ה ֶ; ,ר ֶ
ַ 7Oעל יְדֵי ֵֶ /א ְהֶי"הַ .ז" ,#גִ ְ
ֵ0 /דֹ ָנ"י יְת ַ
ֶמז
ימ ַט ְריָא ָס"ג ָמ"ה ,ר ֶ
6ב"ָ .ח"קִ ,ג ְ
ְל ִח;6ר וְ זִ66ג זֵ /ֶ "6ה ָמ"ה ֶ
ֶ ַה ְִ 9מינִי
ִֶָ C/איר ֵָ /ס"ג ְ; ֵָ /מ"הָ .ט"רַ @ִ .מ ְט ִריָא ָהדָר ,וְ ה6א ֶמל ְ
ֶמז ַל ֶח ֶסד ִ; ְֵ /למ6ת
ֶ/ה6א ַהיְס)דֵ .י"ַ ִ@ /מ ְט ִריָא ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי ֵא"ל ,ר ֶ
ֶמז ְל ִח;6ר ֵָ /ע"; ָס"ג
ֶָ 7ַ 8ְ >ִ /הדָר ַה ִ>ז ְָ:ר;ְ ,ס)ד ַה ֶח ֶסד":ָ .ת ,ר ֶ
ָה גי' ת",
א)ת)Cת ֶֶ B/
ע)לי ש"ס ,וְ ִע ִ9ִ /י ִ
ָמ"הָ :ְ ;ְ .פ ִלי ָה ִ
נִת ַח ְ;ר/ֵ 6מ)ת ָע"; ָס"ג
ְו ַה ַ6ָ :נָה ֶַ /על יְדֵי ִָ 678הדָר ַה>ִ זְ ָ:ר Hז ְ
ָצא ֵָ /מ"ה.
ֶמזִ -ִ /ֶ ,ח;6ר ָע"; ָס"ג י ָ
ְל ָה ִאיר ְל ֵָ /מ"ה ַ@ .ר ֶ
ֶמז
Hל" ,ר ֶ
ִ /6כינְ ֵ8יִ :Jאי"ק @ִ ַמ ְט ִריָא ֶ
י ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד קְ 6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ֶמז
ָל ,/ר ֶ
ל)מר ִ 7ֵ 8א)ת) .ג ַ
ֶַ :ְ ,
א)ת)Cת ֶ;ר ְ
Hל" ְד ֶא ְה ֶי"הָ .ב ָכ"רִ ,
ְל ֶ
ְת ְ7נ6
ע)לי ֶש ֶל"ג ַ ִ>:זְ ָ:ר ְ;ס)ד ַה ֶֶ 9לג ֶ/י O
0ל ִפי ְד ֶא ְהֶי"ה ִֶ /
ִל ְ/ל ָֹ/ה ְ
ימ ְט ִרָCא
ע)לי ְ;גִ ַ
0ל ִפי ֶ/ל ֶא ְהיֶה ִֶ /
ְ; ֶעזְ רַת ַה ֵָ .9ד ָמ"תֵ ,ה ד' ְ
א)ת)Cת ֵֹ :ה ְ;ס)ד ַה ֶח ֶסד .א)
ָמי ַמה ִהיאָ .ה ָנ" ְִ ,
6מ ַ%ת י ַ
ִמ ַד"ת;ְ ,ס)ד ִ
ֲס ִדי
ֶמז ַלח ָ
י ְִרמֹז ָה ָנ" ְ @ִ ַמ ְט ִריָא תקנ"הִ :ְ ,מנְ יַ ֶכ ֶס" ִמ ְ/נֶה ,ר ֶ
ֶמז ֶֶ /כ ֶס"
ר)ד" ָ/ל) ,ר ֶ
ַס"ַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ְַ 8רס"ִ :ְ 6מנְ יַ ֵ
פ6לי .ו ָ
ְִ :
א)ת ַהיְס)ד ַה>ִ ְקרָא ָ/ל).
א)ת)Cת ָה ָנ" ְ ,וְר)דֵ ָ
ִמ ְ/נֶה ָה ְרמ6זִ י ְ; ִ
ֲס ִדי
):ללִ ,ל ְרמֹז ִ:י ַהח ָ
ימ ְט ִרָCא ַה ְצ ֵנ" ַע ֶל ֶכתִ ,ע ַה ֵ
ְוגַ ה6א ְ; ִג ַ
ָכ
8Oרֶת .וְ ל ֵ
ֲבה ְמס ָ
=Oי ְ;ס)ד ֵמ0ה ָ
א)ת)Cת ָה ָנ" ְֵ ,ה ְמכ ִ
ָה ְרמ6זִ י ָ; ִ
ימ ְט ִרָCא וְ ַר"ב
א)ת)Cת ִס ְתר")ְ ,לֶ )/ה ְס ֵ8ר ,וְ גַ ה6א ְ; ִג ַ
ְַ 8רס"ִ :ֵ ַ@ 6
ַע"ִ :ְ ,מנְ יַ ְֵ Eא"ר
ָאל .ז ָ
ֲס ִדי רַב ָ/ל) ַעל י ְִFר ֵ
ְ/ל)" ָ; ַנ ִי" ְ:ִ ,י ַ;ח ָ
יה.
ב6ר)ת ָ
ֶ
ֲס ִדי י ְִהיֶה ְֵ Eאר ַל ְַ -לכ6ת:ִ ,י י ְִת ַמ ְ8ק@ְ 6
ַמ ְלכ"6ת:ִ ,י ַ;ח ָ

468

שדי

תפוחי

ֶמז ֶַ /ה ְַ -לכ6ת ְִֶ >/קרֵאת ַ;ָ /ת י ְִהיֶה
מ6ס" ַ";ָ /ת ,ר ֶ
ַח ָפ"ַ @ִ ,מ ְט ִריָא ַ
%Oי,
%Oי ְ;ר ִ
%Oי נְ ק ִ
ֶמז ֶ:ְ /לָל6ת ָהע)לָמ)תֵ /ֶ ,ה ֲעק ִ
)8ס ֶפת ַ@ .ר ֶ
ָלֶ J
ֲס ִדי,
וְהHרָה ַעל ְידֵי ַהח ָ
)8ס ֶפת ֶ
ע)לי @ִ ַמ ְט ִריָא ַ;ָ /ת י ְִהיֶה ָל ֶה ֶ
ִֶ /
ימ ְט ִרָCא ֲאדֹנַי ְָ Fפ ָתי ְִ 8פ ַ8חָ .ט ָצ",#
ָכ ה6א ְ; ִג ַ
מ6ס ַ;ָ /ת .וְ ל ֵ
וְ זֶהַ 6
ימ ְט ִרָCא ְ/ל)" ַה ְ; ִרי)"ת:ִ .י עַל י ְֵדי
6בגִ ַ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ֵא"ל ַָ /ד"י ָמ ֵלאְ ,
ֶהHרַת ֵאל ַַ%/י ְל ַמ ְע ָלה ,י ְִהיֶה ְ/ל) ַה ְ; ִר)Cת ְל ַמ ָ+הָ ַ@ .ט ָצ"ַ #ה ִ>זְ ָ:ר
נִר ְמז6
ֲ/ר ְ
ְה ַ-עֲל)ת א ֶ
6/בהִ ,ל ְרמֹז ִ:י ָ:ל ַה ִ678נִ י ו ַ
ִ@ ַמ ְט ִריָא ְֵ Eאר ַה ְָ 8
ֲFה
Hד ַיע ֶ
6/בהָ /ֶ ,ה ָ
)ד ִמיַ ,הֹ:ל י ְִהיֶה עַל י ְֵדי ְֵ Eאר ַה ְָ 8
א)ת)Cת ַהְ 7
ָ; ִ
ַ
ֲבהַ .ה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
6/בה ֵמ0ה ָ
6/בה ְֵ /ל ָמהָ 8ְ ,
6/בה ְמפ ֶֹארֶתָ 8ְ ,
ְָ 8
Hמ ֵ :י ְִהי
ֵמה ֵ
6/בה ְ/ל ָ
יבנְ ;ִ 6ת ָ
ֵָ /
ַעזְ רֵנַ 6על ְד ַבר ְ:ב)ד ְ/מ) ,וְ י ִ
יַ
ָאל
6/בה ַה ְמפ ֶֹארֶת ַהִ ,)Iנז ְֶ:ה ַלעֲל)ת ְל ֶארֶ #י ְִFר ֵ
וְעל י ְֵדי ַה ְָ 8
רָצ) ַ
6/ב"ה
)8כ .Jוְ ָלכֵ ֵֶ Eא"ר ַה ְת ָ
ְהִֵ Iדי ִמ ָ
א6ליִ ;ְ ,סיל6ק ֶערֶב רָב ו ַ
ְ@ ִ
Hמ ֵ:
ִירH 6"/רֶ/ֶ ,#נִ ירֶַ /ארֶַ #ה ַחִCיֵ ,
ע)לה @ִ ַמ ְט ִריָא ַו ֲע ָנ ִוי" י ְ
ֶ
י ְִהי רָצ).
ִ /6כינְ ֵ8י"0 .Jט ְ; ִמילַ ִ@ ,H6מ ְט ִריָא
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ימ ְט ִריָא ְָ Fפ ַתיִ ֵֶ /ה
רֹאַ /ה@ְ ִוָCה ֶ/ה6א ַהיְס)ד ֶ;"ַ .ב"ח ְ; ִמ6Bיַ @ִ ,
ֶצח וְה)ד ,וְ ַה ִ678
ָאי ְָ Fפ ַתיִ .וְ ַהיְס)ד ה6א ֵ;י נ ַ
ֶצח וְה)ד ֶ/נִ ְקר ִ
נַ
א)ת)Cת ַג"ז
ע)סק ַ;)8רָהַ .ג"ז ד"ַ 6י"צִ ,
ֶַ )B/על י ְֵדי ַה ְָ Mפ ַתיִ ֵֶ /
ֶמז ְל ַק" א)ר)ת .ד"ִ ;ְ 6מ6Bי @ִ ַמ ְט ִריָא ְַ Eרצ.6
ְ; ִמ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ַק" ,ר ֶ
>ִקרָא ִאי ָלנָא ְַ %חֵCי,
ֵעיר 0נְ ִEי ַה ְ
ילנָא ְַ %חֵCי .וְ ַה ַ6ָ :נָה ְֶ Eַ /רצ 6ז ֵ
ַי"צִ ,א ָ
ל)ק ַח ַק" א)ר)תַ .כ" ַל"ע ַמ"סִ ,ה>ֵה ַכ" ְ; ִמ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא קפ"ה,
ֵ
ְִ :מ ְניַ ֵאל ָמ ֵלאַ .ל"ע ְ; ִמ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ַצ ִ%יק .ה6א ַהיְס)ד ְֶ ִ>/קרָא
ְה ַ6ָ :נָה ֶַ /על י ְֵדי ַה ְמ ַָ /כת
ַצ ִ%יקַ .מ"ס @ִ ַמ ְט ִריָא ֵלHה ְ; ִמ ,JH6Bו ַ
ֲס ִדי י ְִת ַח ֵ;ר ַהיְס)ד ִע ֵלHהֵ .ק"ִ ;ְ #מ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא רִָ :ְ ,#מנְ יַ
ַהח ָ
):ל ִלי ֶֶ Bָ /ה;ְ ,ס)ד ְִ Eרי ,וְ ַה ַ6ָ :נָה
ֲFרָה ְ
נְצ ַפ" ִע ע ָ
ֲמ ְ@ /ב6ר)ת ַמ ָ
חֵ
ְ;זִ 66ג ִֶC/זְ ֵַ6%ג ַהיְס)ד ִע ָ ,J-י ִֵָ 8לַ Jח ֵמ@ְ /ב6ר)ת ְֶ JָB/מ Oמ ִָ 8קיַ .ר"
ָחל
ֶמז ְֶ 8ִ /היֶה ר ֵ
ָחל ְ; ְִ Fמ ָחה ,ר ֶ
ְ; ִמ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ַת ְק ַצ"הִ :ְ ,מנְ יַ ר ֵ
ְ; ְִ Fמ ָחה ,וְ ֵה ֶהHר)ת ִא ָ-א:ִ .י יָד6ע ֶַ /ה ְִ Fמ ָחה ִהיא ְ; ִא ָ-אֵ ,א

שדי

תפוחי

469

ַה ָ; ִני ְֵ Fמ ָחה ,וְ כֵ ַה ְַ -לכ6ת נִ ְקרֵאת ִֵ :מ ִ ,J%ָ Pוְ כָל ְִ Fמ ָחה ְ; ָב ָFר
ָחל
ְו ַייִֵ /ֶ ,ה ַה@ְ ב6ר)ת ַה ְמ Oמ ִָ 8קיְ .וגַ ע)ד י ְִהיֶה ַה ְִ -ס ַEר ,ר ֵ
ֲָ /בה ַ)>:דָעֲ .הרֵי נ ְִר ְמז;ָ 6ה
;0א ֶ/ה6א ס)ד ַה ַ-ח ָ
ֲָ /בה/ֶ ,ה6א ָ
ְ; ַמח ָ
;0א ו ְִא ָמא .ש" ְ; ִמ6Bיַ ִ@ ,מ ְט ִריָא תס"ו ,ב' ְפ ַע ִמי ֶר ֶג"ל,
ֶהHר)ת ָ
;0א וְ ִא ָמא;ְ ,ס)ד ָע"; ָק ָס"אָ ,ק ָס"א ָע"; .וְה6א ִח;6ר
ֶ/ה6א ְ; ִחינַת ָ
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע וְא)ר)ת ַל ְַ -לכ6ת
ַחד י ָ
ֲ/ר ֵמ ִח;ורָ ְוזִ 66גָ י ַ
;0א ו ְִא ָמא א ֶ
ָ
ֲ/ר נְ ָב ֵאר ְ; ֶעזְ רַת ַה ֵַ .9ת" ְ; ִמ6Bי ָ:זֶה,
א)ת)Cת ַת":ַ ,א ֶ
ָה ְרמ6זָה ָ; ִ
;0א
ַ8י"ו ֵמ"ַ ִ@ ,מ ְט ִריָא ַתצ"ִ :ְ 6מנְ יַ ַמ ְלכ6ת .וְ ַה ַ6ָ :נָה ֶ/א)ר)ת ָ
ְַ -לכ6ת ַ@ .נִ ְר ָמז ְ;ס)
ִ/ְ -כ 6ל ַ
א)ת)Cת ש" י ָ
ו ְִא ָמא ָה ְרמ6זִי ָ; ִ
ית"א ז) ְד"0ט
0ל ַפ"א ֵב ָ
ית"א ז) ִמ ְס ַEר ַמ ְלכ6תִ ,ל ְרמֹז ִ:י ְ
0ל ַפ"א ֵב ָ
ְ
ֶמז
ַ;"ח ִהיא ְ; ִתַ 67ה ְַ -לכ6ת ,וְ ָל ֵכ ַתצ"ַ ִ@ .6מ ְט ִריָא ָמל) ֵָ /ל ,ר ֶ
ֶַ /ה ְַ -לכ6ת ִת ְהיֶה ָמל) ֵָ /ל ַל ִת ְפ ֶארֶתְ .וגַ ה6אֶ ,ס ֶמ ְ ָ/ל):ִ ,י
ֶ
ֲFה לֶָ Jס ֶמ ְ ַעל יְדֵי ַה ָ9ל) ה6א ַהיְס)דֲ ,הדַרֶ ,מל ְ
ַה ְַ -לכ6ת ַנע ָ
ית ָ ָ/ל)
6ב ְ
וְ80ה ָ/ל) ֵ
ֲמ ְר ֶֹ: 8ה ֶל ַחי ָ
>ִקרָא ָ/ל)ַ .וא ַ
ַה ְִ 9מינִ י ַה ְ
ֲFה
ֲמיו ַיע ֶ
ר)מיו ה6א ְ; ַרח ָ
ע)Fה ָ/ל) ִ; ְמ ָ
ֲ/ר ְל ָ ָ/ל)ֶ .
ו ְָכל א ֶ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ).
ָאל ֵ
ָ/ל) ָע ֵלינ 6ו ְַעל ָ:ל י ְִFר ֵ
ימ"ל(.
ָאי'ר ְִ '8פ ֶארֶתֶ @ִ ) .
ִימי;ֵ ) .י"ת )'; (.י ִ
יתי ְל'א)ר ְ'Eנ ִ
Hל"ִ (.א'ִ ִ6
) ֶ
ְעיר ְַ '8מ ִ/יכֵ ) .6ה"א(.
יפי ל')ֶ %ָ ) .ל"תַ '%ַ (.עת ְל'ז ֵ
ַ@' ָי' ִאירַ 6מ' ִִ 7
ד)ליַ ) .ז ִי"ַ (.ז'וְג6
מ)חי ְי' ָק ִרי ְ '6ג ִ
ַה' ְט ִעינ6ה 6א')ר)ת) .וַי"וִ '6 (.
ְי'ס)ד)ת נִ ' ְפ ָל ִאיֵ ) .חי"תַ (.ח'ְIקְ 6י'ס)ד)ת ְַ '8חת)נִ יֵ ) .טי"תֶ (.ט'רֶ
ִי'זְ ְַ6%גְ '8ִ 6פ ֶארֶת) .י"6דָ (.י' ִאיר וְ ַי ְז ִהיר ַַ '%עתַ ) .כ"':ָ (.ל ְַ 'Eרצ6פ).
יה ַמ') .נֶ (."6נ' ַצח
)ח)ת ָ
) ָל ֶמ"דַ (.ל' ְַ -לכ6ת ֵמ' ִאיר ַַ '%עתֵ ) .מ" (.מ' ֶ
ָו'ה)ד ַנ'ע ִ
ֶיה
יה ְמ' ֵל ִאי ַ ) .Bָ ':Oע ִי"ֵ (.ע'ינ ָ
יר)ת ָ
ֲFיָ ) .ס ֶמ" ְְ (.ס' ִפ ֵ
יה
ד6ריַ ) .צ ִד"יַ (.צ' ִ%יק ְַ '%ל ֶָ 8
ֵיה ֲה' ִ
ימיֵ ) .פי"ה'Eָ (.נ ָ
ָי' ִפי ְנ' ִע ִ
אִ J/י' ְהיֶה ֵָ '/ל.
צ6פ) .Jרֵי" (./רֹ' ָ
ִי' ְפ ַ8ח) .קו" (.ק'6מ 6וְ ' ַת ְ7נְ 'Eַ 6ר ָ
) ִ/י"%ַ '/ַ (.י ָי' ִאיר ֵנ'רָ8ַ ) .Jי"וִ '8ָ (.מיד ִי'זְ ְַ6%גְ 6ו'י ְִת ַיחֲד.6
ְה)ַ /ע ֶ; ֵל ִוי Hת6
ַ;נָ ְלר' י O
0מרֵי ֵלי Jר ָ
Hמרַ ;ְ 6מ ֶ= ֶכת ַ;ָ /ת ) ַ %ק"ד( ְ
ְ
ְה)ַ /ע ִ; נ,6
ימי י O
ֲפֵ ;ִ 6B
וְ0מרֵי ִמ ֵBיַ ,דא ִ
ָ/א ְ
ְַ %ר ֵָ %קי ָה ִא ָ%נָא ְל ֵבי ִמ ְדר ָ

470

שדי

תפוחי

ימ"ל ֶָ %ל"ת@ְ ,מ)ל
Hל ִ;ינָהֵ @ִ ,
Hל" ֵ;י"ת ֶ
ַתיָיהֶ ,6
לֹא ִא ַַ 8מר ְ:ו ְ
ַר/ֶ ):ל
ַ;י ֶָ %לתְ % :ֵ /ֶ ,
ימל ְלג ֵ
6/טה ְַ :ר ֵעיִ %ְ Jג ֶ
6מה ַט ַע ְָ E
ַBִ %יַ .
ַר ֵעיְ Jד ָד ֶל"ת
6/טה ְ :
6מאי ַט ְע ָמא ְָ E
0חר ַBִ %יַ .
ֲס ִדי ָלרַ #6
@)מל ח ָ
ֵ
E0יָ %ְ Jד ֶלת
יהָ%ר ֵ
6מאי ַט ְע ָמא ִמ ְ
ימ"לִ %ְ ,ל ְמ ֵצי ֵלי Jנ ְַפ ֵ/יַ .J
ַ;י ִ@ ֶ
ְלג ֵ
יכי ְָ %לא ִל ְיכ ִסי ִמ>ֵי .Jה"ו זֶה ְ/מ) ֶ/ל
ימלִ %ְ ,ל ִֵ ;ְ 8צנְ ָעה:ִ ,י ֵה ִ
ִמ ִ@ ֶ
ר6
ע)Fה כֵ ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
80ה ֶ
ר 6ה6א .ז"ח ט"י כ"ל ,וְ ִא ָ
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְק)/ר ְל ָ ֶֶ :תר
ְר/6ה ,ו ֵ
נ)ת ְל ָ י ָ
6מ ִטיב ְל ָ ְו ֵ
א)ת ֵָ ,
ְח ְ
א)ת ָ ,ו ַ
ה6א זָ ְ
ֲמר ָסת.6
ת6ח ַמא ַ
ֲמר ַָ E
ת6מהַ ,מא ַ
ת6חה ֵמ" ְס ָ
לָע) ָל ַה ָ;אֵ .מ" ְָ E
מ)
ֱמ ָ6/Eט .ס"ע ְס ְ
ֱמ ָ:פֶ 6נא ָ
6/טהֶ ,נא ָ
פ6פה ,נָ Eְ "6
נָ :ְ "6
פ6פה
א)תֵ .Jפ"ה ְָ :
6קנֵה ָ
ֲFה ַ;)8רָה ְ
י-נִי ע ֵ
ֲרינָא ִס ָ
י/נָא 0ח ִ
עֲנִ ִCיִ .ל ְ
6/טה,
וְצ ִד"י ְָ E
פ6פהָ ,
ת6ח ֶEה ָסתָ ,6צ ִד"י ְָ :
6/טהEֶ ,ה ַָ E
ֵפ"ה ְָ E
ה)סי ְל ָ
ֱמ ָ6/Eטִ .
ֱמ ָ:פֶ 6נא ָ
ַצ ִ%יק ָ:פַ 6צ ִ%יק ָ6/Eטַ .היְינֶ 6נא ָ
>ִ8נָה ַה)8רָה ִ; ְמנ)ד רֹא ./ק)",
יפת)ִ .מ ָ:א ְֶ /
יפה ַעל ְִ :פ ָ
ַה ָ:ת6ב ְִ :פ ָ
Hמר
E0י%ְ Jק)" ֵמרֵיַ ,/
ָ9עַ .מאי ַט ְע ָמא ִמ ְהָ%ר ֵ
ָקד) ./רֵי"ש ,ר ָ
6מאי ַט ְע ָמא ִמ ְהָ%ר
ָ/עַ .
ר 6ה6א ֵאי ֲאנִי יָכ)ל ְל ִה ְס ַ:ֵ 8ל ָ;ר ָ
ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ר 6ה6א ִא ח)זֵר ;) ,אֲנִי
Hמר ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַ;י רֵיַ ,/
ָ8גֵיְ Jדק) ְלג ֵ
6מאי ַט ְע ָמא ְַ :ר ֵעי%ְ Jק)" ְ8ל6יָהִ %ְ ,אי ָהדַר
מ)תיַ .
ק)/ר ל) ֶֶ :תר ְִ :
ֵ
Hמר רֵיָ /ל ִקי/
ָקיַ %ְ ,/
יעיִיל וְ ִליע6ל ְ; ָה ְְ .מ ַסְָ Cעה ֵליְ Jלרֵי /ל ִ
ֵ;יִ Jל ַ
)Eת ִחי
ִֵ 8ח;ָ ,א ִל ַ-ֵ +א ְ
ֵצי ה6א י ִָלי #וְ ַל ֲענָוִ י י ֵ
ַמאי ְִ %כ ִתיב ִא ַלל ִ
ֱמתַ .מאי ַט ְע ָמא,
ל);ָ ,א ִל ֵַ +הר ְמ ַסְִ Cעי א)ת)/ִ .י" ֶֶ /קר8ַ ,י"ו א ֶ
ָ /Oטא לָא
יח ,ק ְ
ֲקא ִמ ֵBי7ְ /ִ ,רָא ִָ /כ ַ
ֱמת ְמ ַרח ָ
יק ְר ָב ִמ ֵBי ,Jא ֶ
ֶֶ /קר ִמ ָ
ַ; ִל;6נֵיה,
ֱמת ְמל ֵ
ַר ֵעיַ Jק ֵאיֶ ,וא ֶ
ֲדא ְ :
6מאי ַט ְע ָמא ְִ /קרָא 0ח ָ
יחַ .
ִָ /כ ַ
ָ /Oטא ַק ֵאי ְִ /קרָא ָלא ַק ֵאי.
קְ
)תי ִֵ '8עב ֶא ְתֶ60ה ל)?! ַב";ִ /י לֹא ָח ַ/קִ /ְ ,מי יָח6ל
"0ת ,א' ִ
ָעלַ ,ק ְרנָיו לֹא
ת)תי נ ַ
ַל ַ
ַח ָע ָליו?! ַד"ק ְ %
ָע ָליו?! ַג"ר @6פ) ִט ֵ-אֲ ,אר ֵ
יקי"0 ,ת ַב"ִ /א
ֲבל ִמ ַ%ת ַצ ִִ %
ֵע?! ַעד ָ:א ִמ ַ%ת ְר ִָ /עי .א ָ
ֲא ַגַ %
יצה
ֲצ ָ
ע)Fה ֵכ6@ ,ר ָ;ד6קַ .ה"ַ #ו" .ח ִ
80ה ֶ
80ה ;)ַ ./ג"ר ַד"ק ִא ָ
ָ
ֵע ִמ ַה ָָ Mטַ .י"
80ה ִמזְ ֲַ %עז ַ
ֱהוֵי ֵ;י ְנ ָ ְל ֵבי ַ ."0ז"ע ַח"ס ַט"וְ .ו ֵאי ָ
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ר 6ה6א ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ
ֵיה>ָ ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
Hמר ָFר ֶ/ל @ ִ
ָכ"ל ַ
יה
ֲל ֶ
ר 6ה6א אֲנִי ָחס ע ֵ
Hמר ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
0ח"ס ַב ַט"ע גִ י"פַ ,
ַל'יָ כֹ'ל ַ
יקי ֵהִ .ה ֵל"ק ֵאי
ִמ ְEנֵי ֶַ ;ָ /עט ַ;@ַ .6ד ַכ"ִ %ָ #כי ֵה:ֵ ,נִ י ֵה ַצ ִִ %
ר 6ה6א,
ֵהי>ָ ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
Hמר @ ִ
ְל ָ ֵחלֶק ָ; ֶה6 .מֹ"ר ַז" ֵ"/תַ ,
Hמר ל)0 ,ל ָ; גַ ַד"ס.
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל ָמ ִרי ַזנֵנִי ִמְַ Iרע) ֶ/ל ֵ/תַ .
ר6
ֵיה>ָ ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
Hמר @ ִ
יכ ְלגַ ֲהדָסַ .ה"ע ַו" ַ
א)ל ֵ
ְל ֵהי ָכ ִ
Hמר ל) ַז"ַ #ח"ק ַהָBל 6ז ְַרע) ֶ/ל
ה6א ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ָעיֵ Hנ ִֹכיַ .
י ְִצ ָחקַ .ט"ר ֵי"":ַ /ת ,נְט)ר יִֵ /לי ַ)8:ת ַ)8:ת ֶ/ל א)-Oת ָהע)לָ
נ)ת ְל ָ.
ֱל ִיליֲ /ֶ ,אנִי ֵ
ע)בדֵי א ִ
ְ
יתא"0 .ת ַב""0 ,/ת Hלֶ זֶה Hדָ
יבא ִא ָ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
א)תי)ת ֶ/ל ר ִ
6ב ִ
ְ
ָה ִרא8ַ .)/י"ו ֶ/ה6א ְִ 8ח ַBת ְ; ִרָCת) ֶ/ל ע) ָל:ָ /ֶ ,ל ָהע)לָ נִ ְברָא
Hד ְ; ַכַ .)Eב";ֵ ,/ית ֵאֵ ;ְ 6Bה ָמה
ר 6ה6א וְ ָ
ֲמר ֶ/ל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְ; ַמא ָ
נִב ְראִ 6ע Hדָ ָה ִראַ .)/ג"ר
6ר ָמ ִFי ְֶ /
ְחָCה/ִ ,י"ֵ ,אָ /ְ 6Bק ִצי ְ
וַ
ר 6ה6א ְ; ֵע ֶד ָל;ְ 6Fת)כ) Oח)Eת ֶ/ל
ָטע ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ימ"ל ז) @ַ ֶַ >/
ִ@ ֶ
Hד ,רֵי"ש ֶ/ה6א נ ְִכנָס רֹאְ /לגַ
ָל)Cת ִ; ְִ /ביל ָ
6מ ְר@ ִ
ֲב ִני ט)ב)ת ַ
אָ
ַל ֵ8י @ַ ֵע ֶד ְֶ Eָ /תחְ 6ל ָפנָיו
יקיַ ,ד"ק ֶָ %ל"ת זֶהְ % 6
ֵע ֶד ק ֶֹד ָ:ל ַה ִַ %ִ P
ר 6ה6א ֵא ֶצל Hדָ ְל ְָ /רת) .ק'
ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָ9רֵת ֶ9ִ /גְ רָ ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְHמר 6ל) ;ֹא
ד)/י ֶע ְלי) ִני וְגִ ;)רֵי ֲערָב)ת ,ו ְ
ְמ ַל ֵ-ד ְֶ 7ָ /ראְ 6ל ָפנָיו ְק ֵ
ר 6ה6א ְַ 8ר ֵָ %מהַ ,צ ִדי ז)
ְ; ָ/ל)ַ .ה"ֵ ,#ה"א ִֶ /ה ִEיל ָע ָליו ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
6בנְָ JHל ִא ָ9הַ .ו" ִֶ /ה ִביJH
ע)תיו ְ
ימ>ִ 6מ ְַ Pל ָ
0חת ֶַ Bָ /קח ֵה ֶ
ֶצ ַלע ַ
Hד ָה ִרא;ְ )/ק)ל ִר>ָה
ֲכי ַה ָ9רֵת ֶאל ָ
ָפי ֶ/ל ַמ ְלא ֵ
ְ; ִר ְבב)ת ֲאִ B
ַ-ד ֶ:ָ /ל ְַ -ַ Eליָא ֶ/ל ַמ ְע ָלה י ְָרדְ 6לגַ ֶע ֶד.
6מה ה6א ֵפ"ה ְמל ֵ
ְ/ירָהַ ,
וִ
ֲד>ֵי
%Oה ַעל ַמע ַ
ֵיה ִל ְסע ָ
ר 6ה6א ְ/נ ֶ
ִַ -ה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַ-ד ֵֶ I/
ַז"עַ ,ז ִי" ְמל ֵ
ָל)Cתַ .ח"סֵ ,חית,
ֵיה ְ /Oל ָחנ)ת ֶ/ל ַמ ְר@ ִ
ַ ִל ְפנ ֶ
@ַ ֶע ֶדַ .ע ִי" ֶָ /ער ְ
ָח/
6בא ַה> ָ
ֶָ /חַ 6/מ ְלֵ Hכי ַה ָ9רֵת וְ ָצל 6ל) ָ; ָFר וְ ִצ>ְנ 6ל) ֶאת ַה ִַ Cיָ ,
ב)ד וְ ֵה ִציֶ ;ָ #ה וְ ִנ ְת ַק>ֵא ָ; ֶהַ .ס ֵמ"=ָ /ֶ ,ח ל) ַה ָ7ד)ש
ְורָHה ֶאת ְָ :
ֲ/ר
6מ ְפ ִרי ָה ֵע #א ֶ
ְHמר ל) ִמ ְִ Eרי ֵעַ #ה@ַ תֹאכֵלִ ,
ר 6ה6א ָלHדָ ו ַ
ָ; ְ
ֲתה ַחָ6ה ִ; ְד ָברָיו ֶ/ל
ת) ַה@ַ לֹא ֹ8אכַל ִמ ֶַ .6>-ט"ֵ ,טי"ת+ָ /ֶ ,ע ָ
ְ; ְ
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ֵיה
Hד .נְִ >/ֶ ,"6פ ְ8חֵ 6עינ ֶ
ימ>ָ 6ל ָ
Hכ ָלה ִמ ָה ֵעְ #ונ ְָתנָה ֵה ֶ
ָח /וְ ְ
נָ
Oמי ְונִ ְת ַע ְ+פָ ;ְ 6ע ִלי ֶ/ל ְת ֵאנָהַ .י" ,י"6דָ :ְ /ֶ ,בר
ְו ֵה ִבינֵ /ֶ 6ה ֲער ִ
ר 6ה6א
יה ֶָ /ע 6Fוְ ָירַד ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַ ַמ ַע ֵֶ F
ָד6ע ְל ָפנָיו י ְִת ָ;ר ְ
@ָל6י וְ י ַ
ר 6ה6א ָלHדָ ִמי ִה ִ@יד ְל ָ ִ:י
Hמר ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ו ְָקרָא ָלָ Hדֵ .מ"ַ /ֶ ,
ר 6ה6א ְל ִדיָ .ל ֵמ"ד,
 BOז ְִמנָ ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
80ה":ָ .לָ :/ֶ ,":ָ ,
ֵער) ָ
ְחָ6ה ְוHדָ ָח ְטא 6ו ְָלק,6
ָח /ו ַ
ְח ְטא/ְ 6ל ָֹ/ה .נ ָ
0ר ָ; ָעה ו ָ
ֶBָ /קְ 6
יעיתֶ ,ארֶָ #ל ְק ָתה ַ;עֲב6רָ.
6ר ִב ִ
ְ
ר 6ה6א אֲנִי
Hמר ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
0ח"סְ ,מ ַל ֵ-ד ֶַ /
0ח"ס ַב ַט"עַ ,מהַ 6
ַ
ע)לִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /ה
י)תר ֵמ ַעל ָ:ל א)-Oת ָה ָ
ָאל ֵ
ְ; ַע ְצ ִמי Hח6ס ַעל י ְִFר ֵ
ֲדי ֶאת ְִ /מי ַע ְר ִבית
6מ ַיח ִ
ֲמיִ ְבכָל י) ְ
ע)ל ִמי ַEע ָ
)תי ְ; ָ
ַמ ְמ ִל ִיכי א ִ
ֱמר ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֲרית>ֶ /ֶ .א ַ
ְ/ח ִ
וַ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי
)Cצ ִאי ְַ 8ל ִמידֵי
ע)לִ /ֶ ,א ְל ָמלֵא ְֶ /
ָט6ע ָה ָ
ֶא ָחדַ .ב ָט"עֶ ;ָ /ֶ ,ה נ ַ
ה)גי
ַ; ֵֶ /ה ִ
ע)ס ִקי ַ;)8רָהְ ,ו ִתינ)ק)ת ֶ/ל ֵ;ית ר ָ
ֲח ָכ ִמי ֵֶ /ה ְ
6מ ַק ְ; ִלי עֹל ַמ ְלכ6ת
ק)רי ְַ /מעְ ,
ָאל ֵֶ /ה ִ
6ב ִ/ְ -נָה ,וְ י ְִFר ֵ
ַ; ְִ -קרָא ַ
יבי ֶאת
ֲר ִ
6מח ִ
נ)ת ִ/י ַ
ֲכי ַח ָ; ָלה ְ
ֲרית ו ְַע ְר ִביתָ :ְ ,בר ָהיַ 6מ ְלא ֵ
ַָ /מיִ ַ/ח ִ
ָא/י
ג6פ/ֶ Jל )8רָה/ֶ ,ר ֵ
)לִ .גי" 0ל ְִ 8קרֵי גִ י" ֶא ָBא ג .6ז) ָ
ָהע ָ
6כלָלַ .ו ֲהוָי)ת ִא=6ר
6מ)רי ְEרָט ְ
ִ
י ְִ/יב)ת ְ@א) ַי ֲעקֹב ִמ ְת ַע ְ= ִקי ָ;J
ָ ֵ )BO:ח ֶפְ ,#ו ֵאי ֵח ֶפ#
ָאלָ .ד ָכ"0 ,#ל ְִ 8קרֵי ָד ָכ"ֶ #א ָBא ְ %
ְו ֶה ֵ8ר ְלי ְִFר ֵ
ר 6ה6א ,ו ְָל ָ-ה
ָאל ְֶ ִ>/ק ְראֶ 6ארֵֶ #ח ֶפִ #ל ְפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶא ָBא י ְִFר ֵ
)%מי ְל ֶארֶָ:/ֶ #ל ָהע) ָל ִמ ְת ַק.J;ָ ֵC
נ ְִק ְראֶ 6ארֵֶ #ח ֶפִ ,#מ ְEנֵי ֵֶ /ה ִ
6רצ)נ) ֶ/ל ַה ָ7ד)/
ע)Fי ְ; ָכל י) וָי) ֶח ְפצ) ְ
ֵח ֶפִ /ְ ;ִ #ביל ֵֶ /ה ִ
>ִקרָא ֶח ֶלקִ /ֶ ,נ ְת ַק ֵ/ְ /%מ) ֶ/ל
ַ%תֶ .ה ֶל"ק ,זֶה ַי ֲעקֹב ְֶ /
ר 6ה6א ָ :
ָ; ְ
ְח ַקק ל) ְ%מ6ת) ַעל ִ=ֵ :א ְ:ב)ד):
9Oה ַעל יָד) ,ו ָ
ר 6ה6א ִ; ְקד ָ
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
6מ ְל ֲאכֵי ְצ ָבא)ת
Hמרֵ ,אְ Fַ 6Bר ֵפי ֶל ָה ָבה ַ
ָמ"ר ֶאָBא ְו ַ
ָמ"ר0 ,ל ְִ 8קרֵי ו ַ
וַ
)Eת ִחי
ל)מר ָקד)ש ִמ ְַ Bמ ְע ָלהַ ,עד ְֶ /
ְכ)לי ַ
ָלי ְמע)נָה ֵֶ /אינָ י ִ
ְחֵ C
וַ
9Oה ְמ /ֶ Bֶ /Oת,
א)מ ִרי ְקד ָ
9Oה ִמ ְַ Bמ ָ+הְ ,ו ְ
יה ִ; ְקד ָ
ָאל ִֶ E
ְִ 8ח ָBה י ְִFר ֵ
ְHמר ֶאָBא ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָ9רֵת,
י/י ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָ9רֵתְ .ו ֵאי ו ַ
ָ ַמ ְק ִִ %
ְ0חר ְ :
ו ַ
ְHמרַ .ז" ַ"/ת0 ,ל ְִ 8קרֵי ַז" ַ"/ת ֶא ָBא זֶה
וְקרָא זֶה ֶאל זֶה ו ַ
ֱמר ָ
ֶ>ֶ /א ַ
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ע)ל ַהזֶה ִמ ִEי
6מ ְצוַת ַ;ָ /ת ָ; ָ
ָFא)8 6רָה ִ
ָאל ְֶ >/
ָFא ַ;ָ /תֵ ,א 6Bי ְִFר ֵ
נָ
ֲלי ַחֵCי ע)לָ ַה ָ;א ֶ)BO:/
ָאל וְנ)ח ִ
ז)כי י ְִFר ֵ
ר 6ה6אִ J;ָ /ֶ ,
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֱמר ִמ ְזמ)ר ִ/יר ְלי) ַה ַ;ָ 9ת.
ַ;ָ /ת>ֶ /ֶ ,א ַ
ַ-ד
ֱמת ל ֵ
Hמרָה )8רָה א ֶ
Hל"ַ ,מהֶ H 6ל"ְ ,מ ַל ֵ-ד ְֶ /
יבאֶ ,
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ר ִ
ַ
ֱמת ְֵ :די ִֶ /תזְ ֶ:ה
י ָל ֵמד א ֶ
יֵ :ְ ,די ֶ8ִ /זְ ֶ:ה ְל ַחֵCי ָהע)לָ ַה ָ;אֱ .הוֵי ִָ 'E
ִָ E
ֱמת,
ר 6ה6א נ ְִקרָא א ֶ
ְל ַחֵCי ע)לָ ַה ָ;אִ .מ ְEנֵי ַמהִ ,מ ְEנֵי ֶַ /ה ָקד)ש ָ; ְ
ֱמת ,וְ ָכל ְָ %ברָיו
6פנָיו י ְַק ְ%מֶ 6ח ֶסד ֶוא ֶ
ֱמתָ ,
י)/ב ַעלָיו ֶ;א ֶ
ו ְִכ ְסא) ֵמHז ֵ
ֱמת:
ח)תיו ֶח ֶסד ֶוא ֶ
Hר ָ
ֱמת ,וְ כָל ְ
ֱמת ,ו ְָכל ִמ ְָ Eָ /טיו ִמ ְֵ Eְ /טי א ֶ
ֶח ֶסד ֶוא ֶ
Hמר
0חר ֶ Hל"ֶ ,א' ְפ ַ8ח ְל''Eֶ )/ה'Eֶ .ה ָל'ֶ )/א' ְפ ַ8חַ .
ָבר ֵ
ָ%
Hדֵ :ְ ,די ְִֶ C/היְ 6מ ַק ְִ Bסי
ר 6ה6א ֶא ְפ ַ8ח ְלָ: )/ל ְ;נֵי ָ
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
0ר ַ;ע ר6ח)ת ָהע) ָל.
א)תי ְ; ְ
ִ
6מ ְמ ִל ִיכי
ִל ָפנַי ְ;כָל י) וָי)ַ ,
ָאתי
א)מ ִרי ְל ָפנַי ְ; ָכל י) וָי) ,לֹא ָ;ר ִ
ִֶ /א ְל ָמלֵא ִ/ירָה וְ ז ְִמרָה ֵֶ /ה ְ
ָאה
6פה לֶָ )/א ְפ ַ8חֵ /ֶ ,אי נ ֶ
0חר ֶא ְפ ַ8ח ְלEֶ )/הֶ ,
ָבר ֵ
ָמיָ % .
ֶאת ע)ל ִ
ל)מר ְל ָפנָיו ִ/ירָה ֶא ָBא ַ; ֶEה,
ֲב ִרי ַ
/6מ)נָה א ָ
אתיִ וְ ְ 0ר ָ; ִעי ְ
ְ; ָמ ַ
ֱמר ִEי י ְַס ֵEר ְִ 8ה ֶָ Bת ָֹB/ֶ .א נ ְִמ ְ/לEֶ 6ה וְ ָלֶ )/אָBא ְ:יָ ְו ַג ָBיו,
ֶ>ֶ /א ַ
6פ)ת ַחַ /ֶ /ֵ :ְ .ה ָC
ֵ
6פ)ת ַחַ ְ :ָ ,ה ֶEה ַמ ְר ִחיב
ֵ
ְַ /ֶ /ֵ :הַ ָCמ ְר ִחיב
ֲצמ)תַ /ֶ /ֵ :ְ .הָC
ָל)Cת ֶ/ל ע ָ
ָ ַה ֶEה ָמ ֵלא ַמ ְר@ ִ
ָל)Cתְ : ,
ָמלֵא ַמ ְר@ ִ
6ל)/
0חרֶ ,א ְפ ַ8ח ֶEה ָלְ ,)/
ָבר ֵ
יע ַמיִָ % .
ָ ַה ֶEה ַמ ִ; ַ
יע ַמיְִ : ,
ַמ ִ; ַ
ָאל ֶEה וְלִָ ;ְ )/ד ְברֵי )8רָה:ְ ,דֵי
ֶEה ֶא ְפ ַ8חֶ ,א ְפ ַ8ח ָל ֶה ְלי ְִFר ֵ
ע)ל ֵאי ִלי ֶַ /בח
ָאל ָ; ָ
ְ;ְ /חִ /ְ 6מי ְ;כָל י) וָי)ִ /ֶ ,א ֵאי י ְִFר ֵ
ֶַ C/
Hל.
Hל ֵאי ֵ;יתִ .א ֵאי ֵ;ית ֵאי ֶ
Hלִ ,א ֵאי ֶ
0חרֶ ,
ָבר ֵ
BOהָ % .
6גְ ד ָ
ימהֵ ,אי ָ:ל ָהע)לָ ִ )BO:מ ְת ַק ִֵ .Cא ֵאי ָ:ל
ִא ֵאי )8רָה ְִ 8מ ָ
ימ"ל ֵאי ֶָ %ל"ת.
ימהִ .א ֵאי ִ@ ֶ
ע)ל ִ )BO:מ ְת ַקֵ ,ֵCאי )8רָה ְִ 8מ ָ
ָה ָ
ֲס ִדיֵ ,אי ַBִ %י ,וְ ִא
ימ"לִ .א ֵאי גְ ִמיל6ת ח ָ
ְו ִא ֵאי ֶָ %ל"ת ֵאי @ִ ֶ
ָאל ִא ְת ָקר6
6מ ַ> ִי ֶFְִ C/ר ֵ
ע)לִ .
ֲס ִדי ָ; ָ
ע)לֵ ,אי @ְ ִמיל6ת ח ָ
ֵאי ַBִ %י ָ; ָ
וְעי ַניִ רָמ)ת ַת ְEִ /יל
ָאלֵ .
יעֵ ,א 6Bי ְִFר ֵ
ַ /)8
ֱמר ֶאת ַע ָענִ י ִ
ַBִ %י>ֶ /ֶ ,א ַ
ָ8י
ר 6ה6אִ ,א ְמר ִ
Hמר ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
0חרH ,לֶַ ,
ָבר ֵ
ע)ל .ד ָ
ֵא 6Bא)-Oת ָה ָ
ָ8י ֶא ָBא )8רָה,
ָ8יְ .ו ֵאי ִא ְמר ִ
0ר ִ8י ְל ַע ִ-י ִא ְמר ִ
ָאלְ Eֵ .
0ר ִ8י ְלי ְִFר ֵ
ְֵ E

474

שדי

תפוחי

0חרH ,לֶ ,זֶה
ָתיָ .ד ָבר ֵ
ַ+ל ִא ְמר ִ
ַָ -טר ִל ְק ִחי ִַI8ל ַ :
ֱמר ַי ֲערֹ ָ :
ֶ>ֶ /א ַ
0ל ֵפי
ר 6ה6א ֶ/ה6א ִרא )/וְה6א 0חֲר) .ה6א ;ְ 6B0רֹב ְ
ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ר 6ה6א רֹאְ /לכָל
ָ ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
)ת)Cתְ : ,
ֶH/ֶ /ֵ :ְ .לֶ רֹאָ /לא ִ
ֶמל ְ
ֱמר אֲנִי ִראַ )/ואֲנִי 0חֲר).
ָכי>ֶ /ֶ ,א ַ
ָכיְ ,וגַ ה6א ס) ָ:ל ַה ְ-ל ִ
ַה ְ-ל ִ
וְאת 0חֲר)נִ י אֲנִ י ה6אַ .מה ְַ 8למ6ד
ל)מרֶ ,
אֲנִ י ה6א רָא6י ַל ְִ -קרָא ַ
ר6
ל)מר ְו ֶאת 0חֲר) ִני אֲנִי ה6אֶ .א ָBא ְמ ַל ֵ-ד ְְ /ֶ :מ ַחַ /ֵ%ה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַ
6מ ַס ֵ%ר ִס ְדרָ ֶ/ל 0חֲר) ִני ֶ/ל
ע)מד ְ; ַע ְצמ) ְ
ה6א ֶאת ָהע) ָל ,ה6א ֵ
ֲס ִידיִ ,ס ְדרָ ֶ/ל ֲענָוִי,
יקיִ ,ס ְדרָ ֶ/ל ח ִ
ע)ל ַה ָ;אִ .ס ְדרָ ֶ/ל ַצ ִִ %
ָ
נְסי ַה)%רִ ,ס ְדרָ ֶ/ל ָ:ל )%ר וָד)ר,
יאיִ ,ס ְדרָ ֶ/ל ְַ Eר ֵ
ִס ְדרָ ֶ/ל נ ְִב ִ
ְָ /מה,
נְָ /מה 6נ ָ
ְחָCה ,וְ כָל ע) וָע) ,וְ ָכל ָ
6ב ִרָCה ,ו ְָכל ַחָCה ו ַ
ו ְָכל ְ; ִרָCה ְ
0ר ַ;ע ַח)Cת ִמ ַַ 8חת
ֲנ) ֶ; ֶירֶד ֶ9ְ /מ) ֵמ" ֵט"ט ,וְ ֶאת ְ
6מ)ריד ח ְ
ִ
6מ ֲע ֶלה ֶאת קֹרַח ַו ֲע ָדת)
ֲמיד ֶאת ְִ :סא) ְל ַצד ֶא ָחדַ ,
6מע ִ
ַל ַ@ ֵBי ְִ :סא)ַ ,
@ְ
יד
ֲמ ָ
ע)ל ,וְ ה6א ַמע ִ
יאי ְל ָפנָיו ָ:ל ָ; ֵאי ָ
6מ ִב ִ
ַ;הְ ,
6מ ְ8ה) ר ָ
ִמ ְ9א)ל ִ
ְא)מר ָל ֶה
יה ,ה6א ְמ ַסֵ%ר ִ%ינ) ֶ/ל ַע ְצמ) ִל ְפנֵי ַה ְ; ִר)Cת ,ו ֵ
ַעל רַגְ ֵל ֶ
0חר ִמ ַ; ְל ָע ַדיַ 9ָ ;ַ ,מיִ ִמ ַָ -על ו ְַעל ָהHרִֶ #מ ַַ 8חת,
ל)ה ֵ
ית ֶא ַ
ְ:לְ 6ר ִא ֶ
80
ֱמר ֶ
ֱמת>ֶ /ֶ ,א ַ
ֹאמר 6א ֶ
ע)לָ .ה ִעיד;ִ 6י וְ ת ְ
0ר ַ;ע ר6ח)ת ָה ָ
א) ְ; ְ
ְח)Cת ַהֹ7דֶ/
יבי ֵמ" ֵט"ט ו ַ
ֵע ַדי נְ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ַואֲנִי ֵאלְ .מ ִִ /
0חת;ְ ,ק)ל ֶא ָחד ְ; ֶפה ֶא ָחד ְ; ִד;6ר ֶא ָחד,
ְוקֹרַח ַו ֲע ָדת) ַ ;ְ ָB:Oבת ַ
ָאינָ: 6מ) ָ ֵמע)לָ ְר6/ת ֶא ָחד
ע)ל לֹא ר ִ
ְא)מ ִרי ְל ָפנָיוָ ;ְ ,כל ָ; ֵאי ָ
ו ְ
ֶ ָ:מ) ָ ,וְ ֵאי צ6ר ִ; ְל ֶ ,ָ 8וְ ֵאי ֱאל ִֹהי זָ 6ל ֶת ָ.
ָ;Hרִֶ #מ ַַ 8חתֵ ,אי ֶמל ְ
ֱל)ִ Jמ ַ; ְל ָע ֶדי ָ ,וְ ֵאי ע)ד ֱאל ִֹהי,
ְאי א ַ
80ה 0חֲר) ,ו ֵ
80ה ִרא )/וְ ָ
ָ
א)תָ /ָ Jעה ֵמ ִ/יב
יָ ;ְ .
ֲָ F
ָמ) ָ; ֱאל ִֹהי 0דֹנָי וְ ֵאי ְַ :מע ֶ
ֱמר ֵאי ָ :
ֶ>ֶ /א ַ
ֱמר ְראַ 6ע ָ8ה ִ:י ֲאנִי ֲאנִי ה6א
ע)ל>ֶ /ֶ ,א ַ
ר 6ה6א ְל ָכל ָ; ֵאי ָ
ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְו ֵאי ֱאל ִֹהי ִע ִָ -דיֲ ,א ִני ה6א ק ֶֹד ְֶ ִ>/ברָא ָהע) ָלַ ,ו ֲאנִי ה6א ִמ ְֶ ִ>/ברָא
ֲחֶCהֲ ,א ִני ה6א
Hמית ַוא ַ
ע)לְ ,ו ֵאי ֱאל ִֹהי ִע ִָ -די ָלע) ָל ַה ָ;א ,אֲנִ י ִ
ָה ָ
ר6ח
0חזִיר ָל ֶה ַ
Hמית ְלכָל ָ; ֵאי ע)לָ ָ;ע)לָ ַהזֶהַ ,ו ֲאנִי ה6א ְֶ /
ִֶ /
א)ת ָ;ע)לָ
ָע)ל ַה ָ;אַ ,ואֲנִי ה6א ֶַ -ָ /ח ְצ ִ8י ָ
א)ת ל ָ
ֲחֶCה ָ
ְָ /מה ַוא ַ
6נ ָ
ֲר6/ת ְ Hז ַניִ ,ו ְִחגְ ר6ת ר ְַג ַליְִ ;ִ ,כלָל6ת
ַהזֶה ְ; ִע ְ6ר6ת ֵעי ַניִַ ,וח ִ
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ֲב ִריָ ;ְ ,ע ְר ַלת ְָ Fפ ַתיִִ ;ְ ,א ְBמ6ת ֶEה ו ְָלַ ,)/ואֲנִי
ֶא ְצ ְ;ע)תְ ;ִ ,פ ָלג6ת א ָ
ָבר
ָע)ל ַה ָ;א ,וְ ֵאי ִמִָ Cדי ַמ ִPיל ְלי) ַה ִ%י :ד ָ
א)ת ל ָ
ַEא ָ
ה6א ְֶ /מר ֵ
ְק)רי א)ת) ְ; ָ/לֹ/
0חת ,ו ִ
):ת ִבי א)ת) ְ;א)ת ַ
Hל ִמ ְEנֵי ַמה ְ
0חר ֶ
ֵ
ר 6ה6א ְֶ ִ>/קרָא
א)ת)Cתִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ֶנ ְח ָ/ב ֶא ָחד ְֶ :נגֶד ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ִ
ֱמר
ק)רי ְל ָפנָיו ֶא ָBא ִ; ְמ >ֶ /ֶ ,/Bָ /Oא ַ
ַָ /בח ֵֶ )B/אי ִ
ֶא ָחד .ו ְָכל ֵ /ו ֶ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ ,6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחדֲ .הרֵי ְ/מ) ְמ ְ ./Bָ /Oיהֹוָה
6מ ַ>יִ ֶָ:/ל
יאהדונהי | ְיהֹוָה יאהדונהי ֵאל רַחֲ ,6הרֵי ְ/מ) ְמ ִ ./Bָ /O
ֱמר ָקד)ָ /קד)ָ /קד)/
א)מ ִרי ְל ָפנָיו ֶאָBא ְמ >ֶ /ֶ ,/Bָ /Oא ַ
ֶַ /בח ֵאי ְ
6מ OהָBל
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)תֲ ,הרֵי ְמ ָ@ ./Bָ /Oד)ל ְיהֹוָה יאהדונהי ְ
ֵ;י"ת 0ל ְִ 8קרֵי
BOת) ֵאי ֵח ֶקרֲ ,הרֵי ְמ ./Bָ /O
ְמאֹד וְ ִל ְגד ָ
יתי
ָצ ְר ִ8י ִ:ַ 8נְ ִ8י;ָ .נִ ִ
יתי י ַ
ר 6ה6א ָ;נִ ִ
Hמר ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֵ;י"ת ֶא ָBא ָ;יִתַ .
ֵא/ית.
ָצ ְר ִ8י ָ:ל ִס ְדרֵי ְ;ר ִ
ב' ְַ Eל ְט ִרי ֶBִ /י ֶא ָחד ְל ַמ ְע ָלה וְ א' ְל ַמ ָ+ה ,י ַ
ֱמר ִמי ִֶ :ֵ 8את ַ
ע)ל ַה ָ;א>ֶ /ֶ .א ַ
ְִ :ַ 8נ ִ8י ַחֵCי ָ
ָבר
ר6ח ְיהֹוָה יאהדונהיָ % .
ע)לֵ ;ְ .בית
ָאתי ֵאת ָה ָ
ר 6ה6א ְ; ֵבית ָ;ר ִ
Hמר ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
0חר ֵ;י"ת ַ
ֵ
ע)לֵ ;ְ .בית ִ; ְל ַ; ְל ִ8י ֶאת
ע)לֵ ;ְ .בית ִַ /ח ְת ִ8י ֶאת ָה ָ
ַ%נְ ִ8י ֶאת ָה ָ
ַכ ִ8י ֶאת י ְִצ ָחק.
ָחיֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ַכ ִ8י ֶאת ֶאזְ ר ַ
ע)לֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ַה ָָ ;ָ )/B
ַכ ִ8י ֶאת
ַכ ִ8י ֶאת ַה ְָ 9ב ִטיֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ַכ ִ8י ֶאת ַי ֲעקֹבֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ְ; ֵבית ֵ;ר ְ
ְרַ /6ליִֵ ;ְ .בית
ַכ ִ8י ֶאת י ָ
ָאלֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ַכ ִ8י ֶאת י ְִFר ֵ
י)סֵ ;ְ .בית ֵ;ר ְ
ֵ
ַכ ִ8י ֶאת
ַכ ִ8י ֶאת ֵ;ית ַה ְִ -ק ֵָ ;ְ ./%בית ֵ;ר ְ
ַכ ִ8י ֶאת ִצֵ ;ְ .)Cבית ֵ;ר ְ
ֵ;ר ְ
0חר ֵ;י"ת;ִ ,ינָה ְלכָל ְ; ִרָCה;ִ .ינָה ְלכָל יְצ6ר;ִ .ינָה
ָבר ֵ
ע)ל ַה ָ;א .ד ָ
ַ
ר6חִ /ֶ .א ְל ָמ ֵלא ִ;ינָהֵ ,אי
ְָ /מה;ִ .י ָנה ְלכָל ַ
ֶפ;ִ ./ינָה ְל ָכל נ ָ
ְלכָל נ ֶ
ימל,
ימ"לַ ,מהֶ ִ@ 6
ִ@ ֶ
ֲפיָ /ָ 6Bעה ֶא ָחת.
ע)ל ִמ ְת ַק ֵCא ִ
ָה ָ
ַBי,
ֲס ַדי ַל'ִ %
ר 6ה6אַ '@ָ ,מ ְל ִ8י ַי' ַחד ֵמ'ח ָ
Hמר ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְמ ַל ֵ-ד ֶַ /
ר6
Hמר ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֶָ %ל"תַ ,
ֲס ַדי ַי' ַחד ָ@' ַמ ְל ִ8י:
ַל' ַBִ %י ֵמ'ח ָ
ה6א ְִ ;ַ '%ר ִ8י ְל' ָה ִקי ַ'%ל'%ַ .ל ְל' ָה ִקי ְִ ;ַ '%ר ִ8י;ָ /ֶ :ְ .א דַל ְל ָפנַיֵ ,אינִ י
ָתי
ָ נ ְִכ ָלַ .ואֲנִי ְמ ָקרֵב ְִ /כינ ִ
ֱמר 0ל יָ6/ב ְ %
ֵיק>ֶ /ֶ .א ַ
ְמ ִ/יב) ִמ ְָ Bפנַי ר ָ
ֶא ְצל) ְ;כָל י) וָי)>ֶ /ֶ ,א ַ
ֱמר ָקר)ב ְיהֹוָה יאהדונהי ְלנ ְִ;ְ /רֵי ֵלב .וְ ֵאי
ר 6ה6א
ִ;ְ /רֵי ֵלב ֶא ָBא עֲנִ ִCי ,וְ לֹא ע)ד ֶא ָBא ֵֶ /אינ) ַמ ִ;יט ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
נְ
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ר6ח.
;0יט ֶאל ָענִי 6נְ כֵה ַ
ֱמר וְ ֶאל זֶה ִ
ְ; ָכל ֶרגַע וְ ֶרגַע ֶאָBא ַ;ַ%ל>ֶ /ֶ ,א ַ
ֱמר
י)תר ִמָ:ל ְ;נֵי ָ Hד ֶַ 8ַ /חת ַה ַָ 9מיִ>ֶ /ֶ ,א ַ
ֵיהֵ ,
ו ְָערֵב ְל ָפנַי ק)ל ְִ %בר ֶ
ֲסירָיו לֹא ָבזָהַ .מהֶ 6את
ְאת א ִ
)/מ ַע ֶאל ֶא ְבי)נִ י ְיהֹוָה יאהדונהי ,ו ֶ
ִ:י ֵ
ֲלי ַמ ָ:הֵ /ֶ ,ה
6בע ֵ
ֲלי ח ִֹלי ַ
ִ=6רי;ַ ,ע ֵ
ֲסירָיו לֹא ָ;זָהֵ ,אֲ ;ַ 6Bע ֵלי י ִ
אִ
ֲס6רי ,עַד ֶַ /ה ָקד)ש
ֲב/6י ְ; ֵבית ָהא ִ
ע)ל ַהזֶה ְִ :א 6Bח ִ
)%מי ָ; ָ
ִ
ֱמר ַוְִ Cצעֲקֶ 6אל
ֵַ Eא ֵמ ָח ְליָ>ֶ /ֶ .א ַ
ֵח ָל ֶה ְרפH6ה וְ ְיר ְ
ר 6ה6א )/ל ַ
ָ; ְ
ֲס6רי ֵא6B
יה י ִַPי ֵלַ ,וא ִ
צ6ק)ת ֶ
ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַ; ַPר ֶָ Bהִ ,מ ְ-
ר6
ֲס6רי ְצאְ .6ולֹא ע)ד ֶאָBא ֶַ /ה ָקד)ש ָ; ְ
ל)מר ָלא ִ
ֱמר ַ
ֳח ָל ִאי>ֶ /ֶ ,א ַ
יבי
נְד ִ
יב ִע ִ
ה)ָ /
ימ ֵמ ָע ָפר ְל ִ
6מ ִק ָ
יהְ ,
ֲל ֶ
ֲמיו ע ֵ
ַל@ֵל ַרח ָ
ה6א ְמג ְ
ֱמר ָ:ב)ד
ע)ל ַה ָ;א>ֶ /ֶ ,א ַ
יל ִ=ֵ :א ָ:ב)ד .וְ ֵאי ָ:ב)ד ֶאָBא ָ
6ל ַהנ ְִח ָ
ְ
ֵה"אֵ ,אי ֵה"א ֶא ָBא ְ/מ) ֶ/ל ַה ָ7ד)/
ֲח ָכ ִמי ִי ְנ ָחל.6
)8לד)ת
ֱמר ֵאֶBה ְ
ע)ל >ֶ /ֶ ,)BO:א ַ
ר 6ה6א ַה ְמפֹרָ );/ֶ ,/נ ְִברָא ָה ָ
ָ; ְ
ֲַ /מיִ וְ ָהHרִֶ ;ְ #ה ָ; ְר0 ,Hל ְִ 8קרֵי ְ; ִה ָ; ְרֶ Hא ָBא ְ; ֵה"א ְ;רָ,H
הָ
ָאי ֶא ָBא ְ; ֵה"א,
ֲת ִידי ְל ִה ְת ַחֵ /ֵ%אי נִ ְבר ִ
6מ ַ>יִ ֶַ /ָ 0/מיִ וָHרֶ/ֶ #ע ִ
ִ
ֲד ָ/הַ /ָ .מיִ ֲח ָד ִ/י וְ ֶארֶ#
ֲד ִ/י וְ ָהHרֶַ #הח ָ
ֲַ /מיִ ַהח ָ
ֱמר ה ָ
ֶ>ֶ /א ַ
ָ/הִ ,מ ָ:א
ֱמרֶ .א ָBא ַה ַָ 9מיִ ַה ֲח ָד ִ/י ְו ָהHרֶַ #ה ֲחד ָ
ָ/ה לֹא ֶנא ַ
ֲחד ָ
ֲFה
ר 6ה6א ,לֹא ְב ַמע ֵ
יעה ִמ ְִ Bפנֵי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
80ה ָל ֵמד ֶֹB/א ָהי ְָתה י ְִג ָ
ָ
ֲרית ֶ/ל ע)לָ ַה ָ;אֹB/ֶ ,א
ֲFה 0ח ִ
ע)ל ַהזֶה ,וְ לֹא ְ; ַמע ֶ
ֵא/ית ֶ/ל ָ
ְ;ר ִ
ר 6ה6א ֶא ָBא ְ; ָד ָבר ֵֶ /אי ;) ַמ ֶָ /-א ָחד ִ; ְל ָבד
ְ;רַָ Hה ָ7ד)ְ ;ָ /
ָאלִ ,מ ְEנֵי
א)ת)Cת ֶֶ ;ָ /ה נִ ְ8נָה )8רָה ְלי ְִFר ֵ
6מה נִ ְָ>8ַ /ה ִמָ:ל ָה ִ
ְ; ֵה"אַ .
מ)ציִ Hמ ִEיו ,ה6א
א)ת)Cת ְָ /ֶ :הHדָ ִ
ֵֶ /אי ;) ַמ ִָ ./-מ ְEנֵי ֶָ:/ל ָה ִ
ֲבל ָה ֵה"א
6מ)צא ִט ַEת רֹק ִמ ִEיו .א ָ
ִ
6ב ְל)/נ),
ַמ ְר@ִ יֶ ;ָ /ה ִ; ְָ Fפ ָתיו ִ
מ)ציא) ִמ ִEיו ֵאינ) ַמ ְר ִ@י); /
ֵאינ) ְמ ַק ֵ;ל Oט ְמHהִ ,מ ְEנֵי ֶָ /ֶ :ְ /הָ Hד ִ
מ)ציא ָ;ִ Jט ַEת רֹק ִמ ִEיו:ָ .ל ֵ/מ)ת
ְאי ִ
לֹא ִ; ְָ Fפ ָתיו וְ לֹא ִ; ְל)/נ) ,ו ֵ
ֶח ְ8מַ /ָ 6מיִ וָHרֶ#
6ב ֵה"א נ ְ
נִכ ָ8ב)ת ֶא ָBא ְ; ֵה"אְ .
ַה ְמפֹ ָר)/ת ֵאינָ ְ
ח)תמ)ת
ַו"וָ ,
יח.
ְע)ל ַה ָ;א ,וִ ימ)ת ַה ַָ /ִ -
ע)ל ַהזֶה ו ָ
וְ ָ
ָ/י ֶַ /על
נְ/מ)ת ַה ְמפֹר ִ
ֶח ְ8מָ: 6ל ָ
ר 6ה6אֶ ;ָ /ֶ ,ה נ ְ
ֶ/ל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
זִכ ִרי ְלד)ר )%ר ,זֶה ְִ /מי
ֱמר זֶה ְִ /מי ְלעֹ ָל ְוזֶה ְ
ִ=ֵ :א ַה ָ:ב)ד>ֶ /ֶ ,א ַ
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ח)תמ)ת ַה ֵ,9
זִכ ִרי ְלד)ר )%ר ְ
ָ/יְ ,וזֶה ְ
ְלע) ָל ֵא/ֵ 6Bמ)ת ַה ְמפֹר ִ
ח)ת וְ יֵ /ל) ִ6>:י.
ְָ -ֶ ;ַ /ֶ /ר ָָ :בה ,יֵ /ל) ָ
ֶ:ָ /ל ֵ /ו ֵ
6מ ַפ ְרנֵס ָ:ל יְצ6רֵי ַEָ :יו
ר 6ה6א ֶ/ה6א זָ ְ
ַז ִי" ,זֶה ְ/מ) ֶ/ל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
י
ֲָ F
ֱמר ִמ ְִ Eרי ַמע ֶ
יצי ִ ִ>:י>ֶ /ֶ ,א ַ
ְב ָכל י) וָי)ִ ,מ ַק ְרנֵי ְר ֵא ִמי וְ ַעד ֵ; ֵ
יע ְלכָל ַחי רָצ)ְ ,ו ַכ ָ-ה
6מ ְַ ;ִ F
י ַ
ָד ָ
)Eת ַח ֶאת י ֶ
א)מר ֵ
ִ;ַ Fְ 8ע ָהHרֶ ,#וְ ֵ
ר 6ה6אַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ִא ָ9הַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל
ַמ ְפ ְ8ח)ת יֵ /ל) ְל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ָסהַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל
ְ@ ִָ /מיַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ְִ 8חַCת ַה ִֵ -תיַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ְַ Eרנ ָ
נְ ָק ִביַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ַמַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ִחַ /6%מ ְלכ)COתַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ֵעי ַניִ,
ַמ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ֵח ְר ִ/יַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ְָ Fפ ַתיִַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ֶEהַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל
6מ ְפ ֵַ 8ח
ֲס6ריַ ,מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל ֶארֶַ #מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל @ַ ֶע ֶד ַ
ָלַ ,)/מ ְפ ֵַ 8ח ֶ/ל א ִ
ֵח"ת0 ,ל ְִ 8קרֵי ֵחי"ת ֶאָBא ֵח ְטאִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /ח ְטא
ֵיה>ָ.
ֶ/ל @ ִ
6מ ַק ְ; ִלי
ֵיהנְֹ ,
ר)אי ְפנֵי @ ִ
ָקה ִמ ָָ 9עה ִֶ /
ָאל ִל ְצד ָ
ֶח ָ/ב ָל ֶה ְלי ְִFר ֵ
נְ
6/בה
א)ת וְח)זְ ִרי ִ; ְת ָ
ֲלי ָ
ֵיה>ְָ ,וכֵיוָ ֶַ /מע ִ
יה ִ%ינָ/ֶ Jל @ ִ
ֲע ֵל ֶ
יקי
ר 6ה6אִ ,מָCד ִמ ְת ַק ְ; ִלי ִל ְפנֵי ְִ /כינָהַ :ִ ,צ ִִ %
ִל ְפנֵי ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
6מ ַק ְ; ִלי ָָ Fכר ַעל ֵח ְטא ,וְ ָהיָה ָל ֶה
ע)לְ ,
ֲס ִידי ֶֹB/א ָח ְטאֵ 6מ ָ
ַוח ִ
6מהִ 6טיט זֶה
ֵט"ת0 ,ל ְִ 8קרָא ֵטי"ת ֶאָBא ִטיטַ ,
ְִ :צ ָד ָקה.
)Cצר,
ֱמר ִה>ֵה ַ:ח ֶֹמר ְ;יַד ַה ֵ
ר 6ה6א>ֶ /ֶ ,א ַ
ִטיט ֶ;ְ /יָד) ֶ/ל ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ח)זְרי
Oל ִֶ /
ֲת ִידי ָ :
6ל ַב=) ע ִ
ימ>ְ ,6
ֶ:ָ /ל ָהע)לָ לֹא נ ְִברָא ֶאָBא ֵה ֶ
ה)ל ְ ֶאל ָמק) ֶא ָחדַ ,הֹ:ל ָהיָה ִמ ֶה ָע ָפרְ ,ו ֵאי
ֱמר ַהֹ:ל ֵ
ְל ִטיט>ֶ /ֶ ,א ַ
ִיצר ְיהֹוָה
ֱמר ַוֶ C
Hד ָה ִרא>ֶ /ֶ ,)/א ַ
>ִברָא ִמ ֶ-נָ 6
ִטיט ֶא ָBא ָע ָפר ְֶ /
י"6ד0 ,ל
ָמה.
יאהדונהי ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHדָ ָע ָפר ִמ ָה ֲאד ָ
ר 6ה6א
ִת ְקרֵי י"6ד ֶא ָBא ַי"דֶI/ֶ ,ה 6יַד וְ ֵ /ט)ב ֶָ /ע ִתיד ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ֱמר
6ב ֵבית ַה ְִ -ק ָד>ֶ /ֶ ,/א ַ
ירַ /6ליִ ְ
ע)ל ַה ָ;א ִ; ָ
יקי ָל ָ
ִל ֵָ 8ל ֶה ְל ַצ ִִ %
ָ /ט)ב ,וְ ֵאי יָד ֶא ָBא ָמנ)ת,
6בח)מ ַֹתי יַד ו ֵ
יתי ְ
ָת ִ8י ָל ֶה ְ; ֵב ִ
ְונ ַ
ר 6ה6א
6מה 6יָד ְמ ַל ֵ-ד ֶָ /ע ִתיד ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ֱמר ָח ֵמ /יַ)%תַ ,
ֶ>ֶ 9א ַ
נ)ת ָל ֶה ):ס ֶ/ל ַס ַחִCי ְ; ָי ָדֵ :ְ ,די
יקי ִ; ְָ /מ ,וְ ֵ
ִל ְקר)ת ָ:ל ַה ִַ %ִ P
ב6עה,
ַ ,":ז) ַָ /ְ ":
ָמי.
ָמי ְלע)ל ִ
וְקִ C
ְִֶ C/היַ 6חִCי ַ
ע)ל
יקי ָל ָ
%Oה ֶ/ל ַצ ִִ %
ַ;הְ ,סע ָ
/ֶ ַ:ה6א ַמ ֶ:ה ז) ַעל @ַב ז) ְב ְִ Fמ ָחה ר ָ
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ַה ָ;א.
ָל ֶמ"ד0 ,ל ְִ 8קרֵי ָל ֶמ"ד ֶא ָBא ֵל'ב ֵמ' ִבי ַַ '%עתְ ,מ ַל ֵ-ד ֶ9ָ /ק6ל ַהֵBב
א)ת
ֵמ"ִ ,מ ְEנֵי ַמה ֵמ" ק)רֵא ָ
ֲב ִרי.
ְֶ :נגֶד ָ:ל ָהא ָ
BO
ע)מ ִדי ְ; ָרזֵי ִ=ֵ :א ַהָ:ב)ד ,וְ כ ָ
0חתִ ,מ ְEנֵי ֶַ 9ְ /ניִ ְ
ְַ /ניִ ְ; ַבת ַ
ֹאָ :ְ /ת ִרי
ק)ִ /רי ְ;ר ָ
ֲק6קי ְ; ִט ְֵ :סי ְַ /ל ֶה ֶבת ֶ/ל ִ=ֵ :א ַה ָ:ב)ד ,וְ ְ
ח ִ
ְא ָחד
ר)ב #ו ֶ
נ ,"6נִ 6מ ְEנֵי ָמה ֶא ָחד ֵ
ֶ/ל א)רָה.
6נְָ /מה
ְָ /מה ָ
ַ; ִר)Cתָ:/ֶ .ל נ ָ
ְָ /מה ל ְ
וְע)מדִ ,מ ְEנֵי ֶ/נִ ְברֵאת ;) נ ָ
זָקֵ 6
ר)ב #נ ְַפ)/
ְמ ֶָ /הHדָ ֵ
ק6פה;ִ .ז ָ
ר)ב ֶצת ַַ Eע ִֶ /היא זְ ָ
ַַ Eע ִֶ /היא ֶ
ֱמר נֵר ְיהֹוָה יאהדונהי
ְק6פה>ֶ /ֶ ,א ַ
Hד זָק 6נ ְַפ )/ז ָ
ְמ ֶָ /ה ָ
6בז ַ
ר)ב ֶצתִ ,
ֶ
ָס ֵמ"0 ,ל ְִ 8קרֵי ָס ֵמ"
ח)פ:ָ /ל ַח ְד ֵרי ָב ֶט.
Hד ֵ
ִַ /מת ָ
נְ
נ)פ ִלי,
ס)מ ְ ְ
ר 6ה6א ֶ9ה6א ֵ
ס)מ ְ זֶה ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ס)מ ְֵ .
ֶא ָBא ֵ
ֱמר ֵ
ֶ>ֶ /א ַ
ס)מ ְ
ס)מ ְ ֶע ְלי) ִני וְ ֵ
>)פ ִליֵ .
ס)מ ְ ְיהֹוָה יאהדונהי ְל ָכל ַה ְ
ֱמר
ַע ִי" ,לֹא ֶנא ַ
ע)ל ַה ָ;א.
ְס)מ ְ ָ
ע)ל ַהזֶה ו ֵ
ס)מ ְ ָ
ְַ 8ח)8נִ יֵ ,
ַע ִי" ֶא ָBא ַעיִ ֶ/ל )8רָה ִֶ /היא ַעיִ ְל ָכל ַעיִ ,וְ א)ר ְל ָכל א)ר .וְ ִהיא
י)ד ֵעי ִ;ינָה,
6בינָה ְלכָל נְב)נִי .וְ ִהיא ַמָ%ע ְלכָל ְ
ָח ְכ ָמה ְלכָל ָח ְכ ָמהִ ,
ֱמר ִ:י
ֵפ"הֵ ,אי ֶEה ֶא ָBא מ ֶֹ/ה>ֶ 9ֶ ,א ַ
יקי ָ;.J
ֲַ -ח ִז ִ
ְו ִהיא ַחִCי ל ַ
ַצ ִד"י0 ,ל ְִ 8קרֵי ַצ ִד"י ֶא ָBא ַצ ִ%יק,
6כ ַבד ָלH )/נ ִֹכי.
ְַ :בד ֶEה ְ
ע)Fה ְצדָק)ת.
ר 6ה6א ֶ9ה6א ֶ
ע)לַ ,ה ָ7ד)ְ ;ָ /
זֶה ַצ ִ%יק) ֶ/ל ָ
יאיִ /ֶ ,ה ִ7י ִל ְפנֵי ְַ Eרעֹה
ֲבי ָ:ל ַה>ְ ִב ִ
ֲבי ַה ָח ְכ ָמה א ִ
ק)" ,זֶה מ ֶֹ/ה א ִ
ָ:ל ִמינֵי ָח ְכ ָמה ,ו ְָכל ִד ְברֵי ִ;ינָה ,ו ְָכל ְִ %ברֵי ַַ %עת ,וְ כָל ְִ %ברֵי ַה ְ:ֵ Fל.
ר 6ה6א ֶ/ה6א רֹאְ /לכָל ַה ְ@ד) ִלי ,וְה6א ק)רֵא
רֵי"ש ,זֶה ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֵיה ֶ/ל
ִ/י" ,זֶה ִֶ >/
ְ;גָל6ת ִרא)/נִ י וְ0חֲר)נִי.
ָ8י"ו,
ר 6ה6א ְל ְָ /ברָ:
ְר ִָ /עיָ /ֶ ,ע ִתיד ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ָת ֶ/ל ָ; ָFר ָו ָד/ֶ ,ה6א ִמ ְֶ608ה
0ל ְִ 8קרֵי ָ8י"ו ֶא ָBא ֲַ 8אוָה ,זֶה ֲַ 8או ָ
ָ;ע) ָל ַהזֶה ְ; ָכל י) וָי).
פ6כא ֵבית
0תוָו ְב ִה ָ
ָ :ְ /0ח ְ
Hמר ְ
ֵאשית ,רַב ַה ְמנ6נָא ָס ָבא ַ
ְ;ר ִ
Hל"
ֵא/ית;ָ ,רָא ְל ָב ָתרֶ .
יתא ַהיְינ;ְ 6ר ִ
6ל ָב ָתר;ֵ ,ית ְ; ַק ְד ִמ ָ
יתא ְ
ְ; ַק ְד ִמ ָ
יתא ַהיְינֱ 6אל ִֹהי ֶאת ְל ָב ָתרֶ ,אָBא ַ:ד
Hל" ְ; ַק ְד ִמ ָ
6ל ָב ָתרֶ ,
יתא ְ
ְ; ַק ְד ִמ ָ
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6תרֵי
ימיְ ,
0תוָו הֲו) ְס ִת ִ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְל ֶמ ְע ַ;ד ַע ְל ָמא ָ:ל ְ
ָ; ָעא ק ְ
י ה6א
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
0ל ִפי ְִ /ני עַד ְד ָלא ָברָא ַע ְל ָמאָ ,הוָה ִמ ְס ַָ:8ל ק ְ
ְ
=)פא
0תוָו ַק ֵ-יִ Jמ ָ
ְו ִא ְַ /ת ְע ָ/ע ְבה:ַ .6ד ָב ָעא ְל ִמ ְברֵי ַע ְל ָמא Hתָ 6כל ְ
נִיחא
Hמרָה ִר;) ַע ְל ִמי ָ
ֵי/אְ .
יעל ְ;ר ָ
ֵי/יְיהִ /ָ .6רי0ת אֹת ת' ְל ֵמ ַ
ֲאר ַ
וְ0נְ8
ֱמ"תְ ,
יל ְ א ֶ
גEַ /6נְ ָקא ִָ %
ח)ת ָמא ְד ְ
ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאH%ַ ,נָא ָ
6ל ִמ ְברֵי ִבי
ֱמ"ת ְ
ֱמ"ת .יֵא)ת ְל ַמ ְל ָ:א ְל ִמ ְ/רֵי ְבאֹת א ֶ
ִא ְת ְק ִרי0ת א ֶ
ַH:ה 0נ ְְֶ ,8א ָBא ֵלית
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א יֵא)ת 0נ ְְְ 8וז ָ
Hמר לָ Jק ְ
ַע ְל ָ-אַ .
ָ/י ַעל
ה)איל וְ0נְ ְ 8ז ְִמינָא ְל ֵמ ֱהוֵי ר ִ
0נְ ְָ :ְ 8דאי ְל ִמ ְברֵי ָ; ְ ַע ְל ָמאִ .
Hל" ו ְַעד ָ8י"ו,
ְיתא ֵמ ֶ
ימנִיְ ,ד ִקְCימ 6א) ַרי ָ
ג6ב ִרי ְמ ֵה ְ
ִמ ְצ ִחי ְד ְ
0נְ,ְ ;ָ 8
וְה)איל ְְ %
ח)ת ָמא ְד ָמוֶתִ ,
ָ יְמ6ת .6וְ ע)ד ְד0נְ ְָ 8
6ב ְר ִ/ימ%ִ 6יל ְ
ִ
אלת אֹת ש' ָק ֵ-י.J
ֵלית 0נ ְְָ :ְ 8דאי ְל ִמ ְברֵי ָ; ְ ַע ְל ָמאִ .מַCד נ ְַפ ַקתָ ,ע ָ
ִיחא ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,ד ִבי ִא ְת ְקרֵי
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ִמי נ ָ
ְ
0נְ8
Hמר לָ Jיֵא)ת ְ
י/אַ .
ְִ /מ ָ ַַ /ד"יְ ,ויַא6ת ְל ִמ ְברֵי ַע ְל ָמא ִב ְָ /מא ַק ִָ %
ָ ְל ֵמ ֱהוֵי
ַט ִלי ל ְ
0תוָו ְדזִָ 6Cפא נ ְ
ה)איל וְ ְ
ֲבל ִ
6ק)/ט 0נְ ְ .8א ָ
ְטב 0נְ ְְ 8
וַ
ִע ְמה) לָא ָב ֵעינָא ְל ִמ ְברֵי ָ; ְ ַע ְל ָמאְ %ִ ,ב ִגי ְד ָלא ִא ְת ָקיָי ְִ /קרָא ֶא ָBא
ימר ְִ /קרָא יִ)+ל יְס)דָא
ָ ק"רִ .מָ:א ָמא ְָ %ב ֵעי ְל ֵמ ָ
ִאי י ְִטל 6ל ְ
י)קי ֵליָ 7ְ /ִ Jראָ %ְ .הא אֹת ש' אֹת ְק)/ט
6ל ָב ָתר ִ
יתאְ ,
ְִ %ק)/ט ְ; ַק ְד ִמ ָ
0חזִ יאַ 6על
0תוָו ְד ְ
Hב ָה ָת ְד ִא ְתיַיחֲדָ 6ב .Jק"ר ְ
ִאיה ,6אֹת ְק)/ט ְָ %
ַט ֵלי אֹת ש' ְב ַגָ6ויְיהַ 6ו ֲהוֵי
ְימא נ ְ
6ב ִגי ְל ִא ְת ַקָ C
י/א ִאינְ ,6
ִס ְטרָא ִב ָ
Hמרָה ָק ֵ-י,J
ֶק ֶ/ר:ֵ .יוָ ְד ָח ָמאת ָה ִכי נ ְַפ ַקת ִמ ָ-ֵ 7יָ .Jעא ָלת א)ת צ' ְ
יקי,
ימי ַצ ִִ %
ֲת ִ
יחא ָק ָמ ְ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,דHנָא ִ;י ח ִ
ִר;) ַע ְל ָמא נִ ָ
6בי
Hהבִ ,
ָ/י ִד ְכ ִ8יב ִ:י ַצ ִ%יק ְי ָי ְצדָק)ת ֶ
ְ0נְִ %ְ 8א ְת ְק ִרי0ת ַצ ִ%יק ִ;י ר ִ
ו ְ
0נְ8
ֲבל ְ
Hמר ָלַ Jצ ִ%יַ ,צ ִ%י ְ 0נ ְ ,8ו ְַצ ִ%יק 0נ ְְ 8א ָ
יֵא)ת ְל ִמ ְברֵי ַע ְל ָמאַ .
ִַ ;ְ ,גי ְדלָא
ַליָא ָ:ל ְ :
0נְָ 8צ ִר ְי ְל ִא ְת@ ְ
ָצ ִר ְי ְל ֵמ ֱהוֵי ְט ִמירָאֵ ,לית ְ
0תיָא י' ִָ /ְ %מא
יהיְ ,
יהב ְִ Eתח) ֶEה ְל ָע ְל ָמאָ .מאי ַט ְע ָמא ,נ' ִא ִ
ְל ֵמ ָ
Oד ָ/א
Hחד ְ; ָה ָדא .וְ ָרזָא דָא ַ:ד ָ;רָא ק ְ
ֲל Jו ְִא ְת ָ
ָכיב ע ָ
י/א וְ ר ִ
ְִ %ב ִרית ַק ִָ %
ַ 0נְפ)י ְדי"6ד
6בגִ י ְ :
צ6פי ְ;רָא)ְ .
Hד ָה ִרא ,)/דַ 6פ ְר ִ
ְ; ִר ְי ה6א ְל ָ
0נְEי ְ:ג) ָונָא דָא
ְמ ַה ֵ%ר ַלאֲח)רָא ְ:ג) ָונָא ָדא צ .ו ְָלא ִא ְת ַה ְ%ר0 6נְ ִפי ְב ִ
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Hמר
ילא:ְ .גַו ְונָא דָא צִ ,א ְס ַָ :ְ 8לא ְל ַת ָ8א ְ:גַו ְונָא ָדא צ' ַ
צִ ,א ְס ַָ:8ל ְל ֵע ָ
E0י
6ל ֶמ ְע ַ;ד ָל ְ ִ
ָ ְ
ַ-י ְלנ ְַ=רָא ל ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א תְ 6דHנָא ז ִ
ָל Jק ְ
0תרָא ֲ 0חרָא ְִ 8ס ָ8לַק .נ ְַפ ַקת ִמ ָ-ֵ 7י Jוְ0זְ לַתָ .עא ָלת אֹת
ֲבל ְב ְ
E0י ,א ָ
ְב ִ
פ6ר ָקנָא
ִיחא ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמא ְָ %הא ְ
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ִמי נ ָ
פ ְ
6בי יֵא)ת
ָ/י ,וְ דָא ה6א ְפד6תִ ,
ַ-י ְל ֶמ ְע ַ;ד ְ; ַע ְל ָמא ִבי ר ִ
ְד0נ ְְ 8ז ִ
ֲבל ָ; ְ ִא ְת ְר ִ/י ֶ/ַ Eע ִ; ְט ִמיר,6
0נְ .8א ָ
Hמר ָל Jיֵא)ת ְ
ְל ִמ ְברֵי ַע ְל ָמאַ .
ָפי
@6פיָ ,Jה ִכי ָמא ְד ָחב כ ִ
ֵי/יה ֵבי ֵ
Hעיל ר ֵ
ְ:גַו ְונָא ְִ %חי ְויָא ְד ָמ ֵחי ְו ִ
Hמר
Hמרָה ְִ %אית ִ;י ֲע ָנוָה ַ
E0יק יָד) ו ְֵכ ע' ָע) .וְ ַ 0על @ַב ְְ %
ֵי/יה וְ ִ
ר ֵ
אלת אֹת
יברֵי ָב ְ ַע ְל ָמא .נ ְַפ ָקת ִמ ָ-ֵ 7יָ Jע ָ
י ה6א ָלא ִא ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ָ JBק ְ
נִיחא ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאִ %ְ ,אית ִבי
Hמרָה ַק ֵ-יה ִר;) ַע ְל ִמי ָ
ס' ְ
0נְ8
Hמר ָלַ Jעל ָ%א ְ
>)פ ִליַ .
ס)מ ְ ְי ָי ְלכָל ַה ְ
יכא ַל> ְֹפ ִלי ִד ְכ ִ8יב ֵ
ְס ִמ ָ
ֲליְיה6
ָ ַמה ְת ֵהא ע ַ
0תר ְ
ָ ו ְָלא ָתז6ז ִמ>ֵיִ .Jאי 0נ ְְ 8נ ִָפיק ֵמ ְ
0תר ְ
ָצ ִר ְי ְל ְ
ֲל ְִ .מיַד נ ְַפ ַקת ִמ ָ-ֵ 7יָ .Jעאלָת
יכי ע ָ
ה)איל וְ ִא>ְ 6ס ִמ ִ
נ)פ ִליִ ,
ְד ִאי>ְ 6
ִיחא ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,ד ִבי
ַל ָמא נ ָ
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ע ְ
אֹת נ' ְ
Hמר לָ Jנ68 "6ב
יקי נָאוָה ְִ 8ה ָBהַ .
6ת ִה ָBה ְד ַצ ִִ %
ְִ :תיב נ)רָא ְִ 8ה)Bתְ ,
0תרַָ Jו ֲהוֵי ְס ִמ ְי ָע ָלהִ .מיַד ַָ 8בת
ַָ %ְ ,הא ְבגִ ינ ְָ ַָ 8בת ָס ֶמ" ְ ְל ְ
0תר ְ
ְל ְ
נִיחא
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ָמא ָ
אלת אֹת מ' ְ
0תרָ6ְ Jנ ְַפ ַקת ִמ ָ-ֵ 7יָ .Jע ָ
ְל ְ
ַדאי.
Hמר ָלָ Jה ִכי ה6א ו ָ
ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,ד ִבי ִא ְת ְק ִרי0ת ֶמ ֶל ְַ .
ָ
0תר ְ
ֶ68 ,ב ְל ְ
ֲבל ָלא ֶא ְברֵי ָ; ְ ַע ְל ָמא ְבגִ י ְַ %ע ְל ָמא ִא ְצ ְט ִר ְי ַל ֶ-ל ְ
אָ
ֶַ ;ְ .ה ִהיא
יק ְ;לֹא ֶמל ְ
0נְְ 8ו ל'ְ ,ו 'ָ %ְ .הא לָא יֵא)ת ְל ַע ְל ָמא ְל ֵמ ָ
ְ
6:ר ֵסי י ְָקרֵיִ ,Jאז ְַד ְעזְ ָעא
ָמ)הי אֹת כ' ֵמ ַעל ְ
ְַ /ע ָתא ַנ ְח ָ8א ִמ ֳקד ִ
ב)ד ְ.
ִיחא ָק ְָ ְ -ל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמא ְH%נָא ְָ :
ְHמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ָמא נ ָ
ו ְ
את ֶאלֶ ַע ְל ִמי
ַעזְעָ 6מ ָ
6:ר ֵסי י ְָקרֵיִ ,Jאזְ ְ %
ַח ַתת כ' ֵמ ַעל ְ
ו ְַכד נ ְ
Oד ָ/א
Hמר ָל Jק ְ
נְEלַ .
ַעזְעְ 6ל ִמ ַ
Oלהַ 6ע ְל ִמי ִאזְ ְ %
כ6ר ְסיָאְ ,וכ ְ
ַע ַזע ְ
ו ְִאזְ ד ְ
ְ; ִר ְי ה6א ַַ .":ַ ":מה ְ 0נ ְָ 8ע ִביד ָה ָכאְ ,ד ָלא ֶא ְברֵי ָב ְ ַע ְל ָמא68 ,ב
ֵי ַו ֲהוֵי
כ6ר ְסי ְ
ָצה ִא ְַ 8ְ /מע68 ,ב ְל ְ
ָָ %ְ ,הא ָב ְ ְָ :ליָה ָ:לָה ְו ֶנ ֱחר ָ
0תר ְ
ְל ְ
אלת אֹת י'
ד6כ ָ8אָ .ע ָ
ָת ָמְ .ב ַה ִהיא ְַ /ע ָ8א נ ְַפ ַקת ִמ ֵָ 7מי Jוְ ָת ַבת ְל ְ
יר6תא
יחא ָק ָמ ְ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,דHנָא ֵָ /
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ָמא נִ ָ
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ָ ְ0%נ ְְ8
Hמר לָ%ַ Jי ל ְ
ָ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאַ .
י/א ְויֵא)ת ל ְ
ִָ /ְ %מא ַק ִָ %
ילי ָב ְ ָס ִליקֵ ,לית 0נְ ְ 8יֵא)ת
ע6תא ִד ִ
ָ/י ִ;י ,וְ כָל ְר ָ
ָח ִקיק ִ;י וְ0נְ ְ 8ר ִ
נִיחא
Hמרָה ָק ֵ-יִ Jר;) ַע ְל ָמא ָ
ְל ִא ְת ַע ְ7רָא ִמ ְִ /מיָ .עאלָת אֹת ט' ְ
Hמר ָל Jלָא
ָ/רַ .
ָק ָמ ְ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,דHנָא ִבי ִא ְת ְק ִרי0ת ט)ב וְ י ָ
ֵו ָה ָדא ה6א
ֵו ו ְָצפַ ;ְ 6גו ְ
ט6ב ְ ָס ִתי ְ; ַגו ְ
ֶא ְברֵי ָב ְ ַע ְל ָמאָ %ְ ,הא ֵ
ֵו ֵלית ֵ;יJ
ה)איל ְוגָנ6ז ְ; ַגְ 6
יִ .
ֵא ָ
ֲ/ר ָצ ַפנְ ִָ 8ליר ֶ
ט6ב ָ א ֶ
ְִ %כ ִתיב ַמה רַב ְ
Hתיְ .ותְ 6ד ַעל
ָקא ְל ַע ְל ָמא ָדא ְדHנָא ָב ֵעי ְל ִמ ְברֵיֶ ,א ָBא ְב ָע ְל ָמא ְד ֵ
ח6ל ָ
יכ ָלאָ ,הדָא ה6א ִד ְכ ִתיב ָט ְבע6
ֵו י ְִט ְ;עַ 6ת ְר ֵעי ְד ֵה ָ
ט6ב ְ @ָנ6ז ְ; ַגו ְ
ְד ֵ
וְעל
ֶיה .וְתְ 6דח' ְל ָק ְב ֵל ְ ,ו ְַכד ְִ 8ת ַח ְ;רֲ :ַ 6חדָא ָהא ֵח"טַ ,
ָבHרֶָ /ְ #ער ָ
י/יִ ,מָCד נ ְַפ ַקת ִמ ֵָ 7מי.J
ימי ְב ְִ /ב ִטי ַק ִִ %
0תוָו ִא ֵBי ָלא ְר ִִ /
ָדא ְ
יחא ָק ָמ ְ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמא,
Hמרָה ֵליִ Jר;) ַע ְל ָמא נִ ָ
אלת אֹת ז' ְ
ָע ָ
Hמר לָJ
ַט ִרי ָ;נֶי ָ ַ;ָ /ת ְִ %כ ִתיב זָכ)ר ֶאת י) ַה ַ;ָ /ת ְל ַק ְַ .)/%
ְד ִבי נ ְ
וְר6מ ָחא
ְח ְר ָ;א ְד ִ>ָ /נָא ְ
ָבא ו ַ
0נְִ 8אית ָ; ְ ְקר ָ
ָלא ֶא ְברֵי ָ; ְ ַע ְל ָמאְ ,ד ְ
Hמרָה ַק ֵמיJ
ָבא ְ:ג) ָונָא ְדנִ ."6מָCד נ ְַפ ַקת ִמ ָק ֵ-יָ .Jעא ָלת אֹת ו' ְ
ִד ְקר ָ
Hמר לָJ
נִיחא ָק ָמ ְ ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,דHנָא אֹת ִמ ְָ 9מ ְַ .
ִר;) ַע ְל ָמא ָ
וָא"ו0 ,נ ְְ 8וְ ה' ַ%י ְלכ) ְדְ 0 68Hתוָו ִִ /ְ %מיְ ,דָ ;ְ 68Hרזָא ִִ /ְ %מי
יפי ִ; ְִ /מי ,וְ לָא ֶא ְברֵי ְבכַ 6ע ְל ָמאָ .עא ָלת אֹת ד' ואֹת ג'
יקי ְ6ג ִל ִ
ְח ִִ 7
וַ
Hמר א 6ל)%ַ ,י ְלכ) ְל ֵמ ֱהוֵי ָדא ִע ָדאְ ,ד ָהא
Hמר 6אָ 6ה ִכיַ .
ְ
יכי ִלגְ מ)ל ִע ְ-ה) ִטיבֶ %ָ .6ל"ת
ִמ ְס ְ:נִ י ָלא י ְִת ַב ְטלִ 6מ ַע ְל ָמא ְ 6צ ִר ִ
@)מל ָלִ Jטיבָ ,6לא ִת ְת ָפ ְר%ָ 6/א ִמ ָ%א ,וְ דַי
ימ"ל ֵ
יהי ִמ ְס ְ:נָא .גִ ֶ
ִא ִ
נִיחא ָק ָמ ְ
Hמרָה ֵליִ Jר;) ַע ְל ָמא ָ
אלת אֹת ב' ְ
ְלכ) ְל ֵמיזָ ָ%א ְל ָדאָ .ע ָ
י
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
Hמר לָ Jק ְ
ָ ְל ֵעי ָלא ְו ַת ָ8אַ .
ְל ִמ ְברֵי ִבי ַע ְל ָמאְ ,ד ִבי ְמ ָב ְר ָכ ל ְ
יר6תא ְל ִמ ְברֵי ַע ְל ָמא.
ַ%אי ָ; ְ ֶא ְברֵי ַע ְל ָמא וְ0נ ְְְ 8ת ֵהא ֵָ 9
ה6א ָהא ו ָ
Hל" ֶ Hל",
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ֶ
Hמר ָל Jק ְ
אלתַ .
ְימא אֹת א' לָא ָע ָ
ַקי ָ
Hמרָה ָק ֵמיִ Jר;)
0תוָוְ .
0נְָ 8עאלָת ָק ָמאי ִH/ְ :ר ָ:ל ְ
ָל ָ-ה לֵית ְ
ת)ע ְל ָ8אַ ,מה ֲאנָא
0תוָו נ ְַפקִ 6מ ָק ָמ ְ ְ;לֹא ַ
ַע ְל ָמא ְבגִ י ְד ָח ֵמינָא כֹל ְ
ַב ְר ָבא ָדא .וְ לָא
יב ָ8א ְלאֹת ֵ;י"ת נ ְַבזְ ְבזָא ר ְ
0ע ִ;יד ָת ָמ .וְתְ 6ד ָהא י ִָה ְ
ְ
יהב
6ל ֵמ ַ
ָהב ְל ַע ְבד)י ְ
נְבז ְְבזָא ְדי ַ
0ע ְ; ָרא ַ
יֵא)ת ְל ַמ ְל ָ:א ִע ָלHה ְל ְ
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Hל"ַ 0 ,על גַב ְ%אֹת
Hל" ֶ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ֶ
Hמר ָל Jק ְ
ְלֲ 0חרָאַ .
0תוָוֵ .לית ִבי יִח6דָא
0נְֵ 8ְ 8הא רֵיְ /לכָל ְ
ֵ;י"ת ָ;ֶ Jא ְברֵי ַע ְל ָמאְ .
ִח6דא לָא
ע)ב ִדי ְד ַע ְל ָמא ,וְ כָל י ָ
ח;ָ /6נִ י וְ כֹל ָ
ֶא ָBא ָ; ְ ְ ;ָ .י ְִ/רָֹ: 6ל ְ
ַב ְר ִבי
0תוָו ִע ִָ Bאי ר ְ
י ה6א ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
וְע ַבד ק ְ
ֲהוֵי ֶא ָBא ְבאֹת Hלֶָ .
Hל"
ֵא/ית ָ;רָאֶ .
6ב ִגי ַ;ֵ ְ :י"ת ֵ;י"תְ .בר ִ
זְע ִיריְ .
0תוָו ַת ִָ 8אי ִ
ְו ְ
ֲדא הֲו),
Oלה:ַ 6ח ָ
0תוָו ִמ ְַ Bת ָ8א וְ כ ְ
ילא וְ ְ
0תוָו ִמ ְֵ Bע ָ
ֶ Hל" ֱאל ִֹהי ֶאתְ ,
6מ ָע ְל ָמא ַת ָH8ה.
ֵמ ַע ְל ָמא ִע ָHBה ֵ
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל),
0ב ָר ָה ִ
ַ י ְִקרָא ֶEרֶק זֶה ִמ" ֶס ֶפר י ְִצירָה" ִֶ /ח ֵ;ר ְ
0חר ְ :
ַ
ְו ִא י6כָל ְל ַה ִMיג " ֵס ֶפר י ְִצירָה" וְ ִל ְקרֹא ָ ,)BO:ע ִדי.

8ַ /6יִ נ ְִתיב)ת ְִ Eליא)ת ָח ְכ ָמה ָח ַקק יְָ Jיהֹוָה ְצ ָבא)ת ֱאל ֵֹהי
ִ; ְ/ל ִֹ/י ְ
6מ ֶל ְ ע) ָלֵ .אל ַ%ַ /י ַח> 6וְ רַח .6רָ ְונִ ָMא.
ָאלֱ .אל ִֹהי ַחִCי ֶ
י ְִFר ֵ
6ברָא ֶאת ע)לָמ) ִ; ְ/לֹ ָ/ה ְס ָפ ִרי.
וְקד)/ְ /מ)ָ .
)/כ עַד ָמר) ָ
ֵ
ימה ְ; ִמ ְס ַEר ֶע ֶFר
ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
וְס6Eר:
ְ; ֵס ֶפר וְ ֵס ֶפר ִ
6ב ִרית י ִָחיד ְמ Oכֶ ;ַ ָ6א ְמ ַצעִ ;ְ .מ ַBת לָ.)/
ֶא ְצ ָ;ע)תָ .ח ֵמֶ :ְ /נגֶד ָח ֵמְ ./
ימהֶ .ע ֶFר ְולֹא ֵ/ַ 8עֶ .ע ֶFר
ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
6ב ִמילָת ַה ָ-ע)ר:
ְ
ֲחת ֶע ְFרֵהָ .ה ֵב ְ; ָח ְכ ָמה ַוחֲכַ ַ; ִ;ינָה;ְ .חֹ ָ; ֶה ַו ֲחקֹר ֵמ ֶה.
ְולֹא א ַ
ֶע ֶFר
י)צר ַעל ְמכ)נ):
וְה ֵ/ב ֵ
Oרי) ָ
ָבר ַעל ; ְ
ֲמד ָ %
ְו ַהע ֵ
ֵא/ית ע ֶֹמק
ָת ֶע ֶFר ֵֶ /אי ָל ֶה ס) .ע ֶֹמק ר ִ
ימהִ .מָ %
ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
ֲרית .ע ֶֹמק ט)ב וְ ע ֶֹמק רָע .ע ֶֹמק רְ 6וע ֶֹמק ַָ 8חת .ע ֶֹמק ִמזְ רָח,
0ח ִ
ֱמ.
ָחידֵ .אל ֶמ ֶל ְ ֶנא ָ
ְוע ֶֹמק ַמ ֲערָב .ע ֶֹמק ָצפ)ְ ,וע ֶֹמק ָ%ר)H .ד) י ִ
ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת
ִ BOמ ְ-ע) ָק ְדַ )/עד ֲעדֵי ַעד:
מ)/ל ְ;כ ָ
ֵ
ית ֵאי ָל ֶה ֵקָ %ְ .#בר) ָ; ֶה
ָת ְַ :מ ְר ֵאה ַה ָ;זָק .וְ ַת ְכ ִל ָ
ימהְ .צ ִפָ C
ְ; ִל ָ
ַ=6פה י ְִרֹ%פ .6ו ְִל ְפנֵי ְִ :סא) ֵה ִמ ְֲ 8ַ /ח ִוי:
ֲמר) ָ :
6ל ַמא ָ
ְ;רָצ)א וָ)/בְ .
ַחלֶת
ימה .נָע #6ס) ָפ ִ; ְת ִח ָָ Bת ְְ /ַ :ל ֶה ֶבת ְק6/רָה ַב@ ֶ
ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
ֶע ֶFר
ס)פר:
80ה ֵ
ֶH/ד) י ִָחיד וְ ֵאי ל) ֵ/נִי .וְ ִל ְפנֵי ֶא ָחד ָמה ָ
וְא רִָ #ל ְ; ָ
וְל ְ; ָ ִמ ְל ַה ְר ֵהרִ .
י ִמ ְַ Bד ֵ;רִ .
ימה;ְ .ל) ִָ E
ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
ֶFר ְס ִפיר)ת
עֶ
ֱמר רָצ)א וָ)/ב:
ַ ֶנא ַ
ַ-ק)ְ /ֶ .לכ ְ
6/ב ל ָ
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ע)ל ִמי.
ָ ְ/מ) ֶ/ל ַחי ָה ָ
6מבֹר ְ
רְ 6
ר6ח ֱאל ִֹהי ַחִCיְ ;ָ .
0חת ַ
ימהַ .
ְ; ִל ָ
ר6חָ .ח ַקק
ר6ח ֵמ ַ
ְ8ַ /יִ ַ
ר6ח ַהֶ ֹ7ד:/
ר6ח וְ ִד;6ר .זֶהַ 6
ק)ל וְ ַ
א)ת)Cת וְע)ד ָ/לִֹ /א)-ת וְ ְִ /ב ָעה ְכפ6ל)ת.
8ַ /6יִ ִ
ְח ַצב ָ;ֶ Jע ְִ Fרי ְ
וָ
0חת ָ; ֶה:
ר6ח ַ
8ֵ /6י ֶע ְFרֵה ְ6/Eט)ת וְ ַ
ְ
ֲק ָק ְֵ :עי
ֶפ /ו ְִטיט ,ח ָ
ְח ַצב ָ; ֶה ֹ8הָ 6ובֹה ,6ר ֶ
ר6חָ .ח ַקק ו ָ
ָ/לַֹ /מיִ ֵמ ַ
יבה:
ח)מהִ .ס ְ; ָב ְִ :מי ַמ ַעזִ ָ
יב ְִ :מי ָ
עֲר6גָהִ .ה ִָ P
ְא)פנִ י.
ָפי ו ַ
ְח ַצב ָ;=ֵ :ִ Jא ַהָ:ב)דFְ .ר ִ
0ר ַ;ע ֵאִ /מ ַ-יִָ .ח ַקק ו ָ
ְ
ֱמר ע ֶֹFה
ָסד ְמע)נ)>ֶ /ֶ .א ַ
6מ ְ/ל ְֹ 8ָ /י ַ
ֲכי ַה ָ9רֵתִ .
6מ ְלא ֵ
ְח)Cת ַהֶ ֹ7דַ ./
וַ
ַמ ְלָ Hכיו ר6ח)ת ְמ ְָ /ר ָתיו ֵא /ל ֵֹהט:
6ק ָב ָע
ר6ח ְ; ַעד ָ/לְֹ ./
א)ת)Cת ִמ ַה ְ6/Eט)ת ָח ַת ַ
ָח ֵמ/ָ ,/לִֹ /
ֲתמ)
ֲלה ַוח ָ
6פנָה ְל ַמע ָ
ְח ַת ָ; ֶה ְֵ //ק ָצו)תָ .
ִ; ְ/מ) ַה@ָד)ל יה"ו .ו ָ
ֲתמ) ְ;יו"הַ /ֶ .בעָ ,ח ַת
6פנָה ְל ַמ ָ+הַ ,וח ָ
ְ;יה"וָ ,//ֵ .ח ַת ַַ 8חתָ ,
6פנָה ְלֲ 0חרָיו,
ֲתמ) ְ;הו"י/ְ .מֹנֶה ָח ַת ַמ ֲערָבָ ,
6פנָה ְל ָפנָיוַ ,וח ָ
ִמזְ רָחָ ,
ֲתמ) ְ;וי"הֶ :ע ֶFר
ימינ)ַ ,וח ָ
6פנָה ִל ִ
ֲתמ) ְ;הי"ו/ַ 8ֵ :ע ָח ַת ָ%ר)ָ ,
ַוח ָ
ֲתמ) ְ;וה"י:
6פנָה ִל ְFמֹאל)ַ ,וח ָ
ָח ַת ָצפ)ָ ,
6מיִ
ר6חַ ,
וְר6ח ֵמ ַ
ר6ח ֱאל ִֹהי ַחִCיַ .
0חת ַ
ימהַ .
ֵאֶ 6Bע ֶFר ְס ִפיר)ת ְ; ִל ָ
6מ ֲערָב ָצפ) ו ְָדר).
וְת ַחתִ ,מזְ רָח ַ
ְר6ח ַמ ְע ָלה ַ
ר6ח .וְ ֵאִ /מ ַ-יִ .ו ַ
ֵמ ַ
ֹאמר Hלֶ ֵ;ית ,זֶה ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי.
י ַ

ָירי ְל ָפנָיו ָ:זֶה:
0חר ַַ ְ :יז ְִ:יר ַה>ְ ק)%Oת ְ; ִפיוְ ,וי ְִהיְ 6מצ6י ִ
ַ

ָק ָמֶ :ֶ ) #תר(8ָ Eַ ,ח ) ָח ְכ ָמה(ֵ ,צרֵי ) ִ;ינָה(ֶ ,ס@)ל ) ֶח ֶסד(ָ /ְ ,בא )@ְ ב6רָה(,
ֶצח( ,ק) #6;Oה)ד(6/ ,רOק )יְס)ד(:
ח ָֹל ) ְִ 8פ ֶארֶת(ִ ,ח ִיריק )נ ַ
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י/י ְִ %ילכ)ְ ,ו ִת ְת ַק ְ9ר6
ֲחידַ ;ְ 6זיְינִי ַק ִִ %
י/י ַוא ִ
0תוָ ַק ִִ %
ק6מְ 6
י ה6א
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
י/י ,ו ְִא ְת ַ 6/>ְ :וְ עָ 6BOק ֵמי ְ
ֲמי ַק ִִ %
נְ67די וְ ַטע ִ
ְ; ִ
וְק ְר ָ8א
וְעל ֵ;ית ִמ ְק ָ/ָ %אַ ,
ֲמי ַעל ְִ /כינְ ָ8א ַ
ִ /6כ ְנ ֵ8יה ,וְ ִת ְבעַ 6רח ִ
ְ
ְמ ָק ִריב,
6בז ַ
ַ;אֲ ;ַ ,ע ָג ָלא ִ
ַ%ל ְוי ְִת ַק ַָ /ֵ /%י"ה ר ָ
ירֵ /6לְ ,וי ְִת@ ַ
ִָ %
ֲמלֵק ִמ ְ8ח)ת
6%כ ָרנָא ַ%ע ָ
0ר ָעא ,וְ י ְִמ ֵחי ְ
ֱלי ַלָCא ֵמ ְ
פ6ל ָחנָא ְ%א ִ
ְוי ְִת ַע ַ7ר ְ
יקרֵי,J
6לזִיוֵיִ Jו ָ
פ6ל ָחנָא י ִַ7ירָא ִד ְַ /מָCא ְל ַה ְ%רֵיְ J
ְַ /מָCאְ ,ויֵית6ב ְ
0תוָ
יחי :Jק6מְ 6
יקרֵב ְמ ִֵ /
Oר ָקנֵי Jוִ ָ
כ6תיַ ,Jוי ְַצ ַמח ְ E
ְוי ְַמ ִל ְי ַמ ְל ֵ
ָה
0בר ָ
ָאל;ְ ,נֵי ְ
ֵיג)ריָא ְ; ַעד ֵ;ית י ְִFר ֵ
6מ ִלילַ 6סנ ְ
י/יִ ,א ְת ַָ 6/ְ>:
ַק ִִ %
י6/עה
ְָ Fבע ִו ָ
ַ;א ִמ ְַ /מָCאַ ,חִCי ו ָ
יהא ְָ /ל ָמא ר ָ
י ְִצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב .וִ ֵ
יחה ו ְַכ ָEרָהְ ,ו ֶרוַח וְ ַה ָָ Pלה ָלנ6
6ס ִל ָ
6רפH6ה 6גְ Oא ָBה ְ
ָבא ְ
ְ/יז ָ
ֶח ָמה ו ֵ
ְונ ָ
Hמ ֵ :י ְִהי רָצ).
ָאלֵ .
6לכָל י ְִFר ֵ
ְ
ַלג ִלי6-ד
י/א ,וְ ִא ָ9ה ְ8ד ֵ
ע)סק ְ; ִת67נֵי ִד ְקנָא ַק ִָ %
ז)הר זֶה ָה ֵ
ַ י ְִקרָא ַ
0חר ְ :
ַ
זֶה .וְ ַת ְמ ְִ /י"מאנא בכח" ְל ַק ָ -עמוד .499

יק ָנא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ָחית ו ְָס ִליק ְו ָח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
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ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ע ִ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
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6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ע ֵרי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
ֵיסר ַמ ִ
ִ8ק6נִי ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְ8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
זְעיר 0נְ ִEי וְ ָכל ֵחז6ר
6Eחי ִַ /פירָ ְד0נְפ)יְ ,נ ִה ִירי 0נְפ)י ִד ֵ
ִמ ְ8רֵי ִַ 8
ֲטי ֵמ ַהה6א נְ ה)רָא ִד ְל ֵעי ָלא.
6מ ְת ַלה ִ
נְה ִירי ִ
ְשוִ %ְ /א ְַ /ת ְכ ָח ְל ַת ָ8אִ .
ו ֵ
יקנָא ְכ ִת67נ)י.
וב ְש ֵלימ6ת ִד ְ
יקנָאִ ,
יסר ִא ֵלי ִא ְְ /תכָחְ 6ב ִד ְ
ִתק6נִי ְֵ 8ל ָ
נ6תא:
ימ ָ
יקנֵיה ָתלֵי ֵביְ Jמ ֵה ְ
ֱמָ %ְ .כל ְד ָח ֵמי ְִ %
ִא ְת ְקרֵי ַ;ר נֶָ /נא ָ
יקנָא י ִַקירָא,
יסר ִתק6נִי ִא ֵלי ְַ %ת ְליָ ְב ִד ְ
ספרָאֵ 8ְ .ל ָ
יע6תא ְד ְ
ָ8אנָא ִ; ְצ ִנ ָ
6מא
ֲמיָ .
ֵיסר ְַ 8ר ֵעי ְד ַרח ֵ
6מ ְת ְַ Eת ֵחי ִב ְתל ָ
יעHה ִמ ְש ַת ְכ ֵחי ְ; ַע ְל ָמאִ .
ִב ְש ִב ָ
יקנָאָ .ה0י
יסר ִ678נֵי ִד ְ
א6מי ִב ְת ֵל ָ
א6מHהְ .כ ָמא ְד ֵ
א)/יט י ְֵדיְ Jל ָ
ְד ִ
י6מ ְ.
ַ;י י ְִצ ָחק קְ 6ב ִק ָ
Hמר ְלר ִ
זְעיר 0נְ ִEי ְ; ַכ ָ-הַ ,
0נְEיֵ ;ִ .
י ִ
ֲר ְ
ַ;א ִ
ַ;י
ְִ 8ת ְקנָ .6ק ר ִ
י Hי ַ
י/א ֵה ְ
וְ ִס ְל ֵסל ְ; ַס ְל ְס ָלא ְד ִתק6נָא ְד ַמ ְל ָ:א ַק ִָ %
ְ@)מר.
ֲמנ 6ו ֵ
ְ@)מר .יָ6/ב ְי ַרח ֵ
נ)Fא ָע) ו ֵ
ָמ) ֵ
ְHמר ִמי ֵאל ָ :
י ְִצ ָחק ַָ Eתח ו ַ
Oלה6
יסר ְמ ִכי ָל ִא ְתחֲזָ 6ה ָכא ,וְ כ ְ
@)מר8ָ .אנָא ְֵ 8ל ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב וְ ֵ
ִ 8ֵ 8א ֶ
יקא
י/אַ ,ע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
ב6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ְד ִתק6נֵי ִד ְ
יסר ַמ ִ
נ ְַפ ִקי ִמ ְת ֵל ָ
יקנָא ָט ִמיר ו ְָס ִתי ָט ִמיר
יקיְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי8ָ .נָא ִ8ק6נָא ְד ִד ְ
ְד ַע ִת ִ
ְולֹא ָט ִמירָ ,ס ִתי וְ לֹא ָס ִתיְ ,ב ִתק6נ)י י ְִדיַע וְ לֹא י ְִדיַע:
נִימא לָא
נִימא ְו ָ
ְְ Fערָא ו ְָכל ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHהָ .הא ָתנֵינָ ְָ %כל ְַ Fערָא ו ַ
0ת ְקנָא ִמ ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער
יקנָא ְל ְ
ִימי ְד ִד ְ
וְְ /אר 6נ ִ
ֲב ְר ָ8אָ .
ַב ָקא ַלח ֵ
ִמ ְתְ %
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נִימי
ֵי/א ,וְ ִ
נִימי ִד ְַ Fער ר ָ
ֵי/אָ ,ה ָכא ִאית ְל ִא ְס ְַ 8כ ָלאִ ,אי כָל ִ
ר ָ
ֲר ִיכי ְו ִאלֵי
ֲמאי ִא ֵלי א ִ
נִימא ִא ְת ְכלַל .6א ָ
יקנָא י ְָקרָא ִע ָHBה ְב ָחד ָ
ְד ִד ְ
יכי כ6לֵי ָה0י ו ְַק ְ/יָיְ .ו ִא ֵלי
ֲר ִ
יקנָא ָלא א ִ
נִימי ְד ִד ְ
ֲמאי ִ
ֲר ִיכי ,א ָ
ָלא א ִ
ֵישא
יל ְ%ר ָ
נִימי ְִ /ק ָ
יעיֶ .א ָBא כָל ִ
ֵישא ָלא ַק ְ/יָי ֶא ָBא ְִ /ע ִ
ְ%ר ָ
ֵי/א ִדז ְֵעיר
ֵי/א ְלר ָ
יכי ַעל ְִ :ת ִפיְ ,ל ֵמיגַד ְמר ָ
ֲר ִ
ֵישא א ִ
יקנָא%ְ ,ר ָ
ו ְִד ְ
ַ ָלא הֲו6
6בגִ ינֵי כ ְ
יליְ ,J
מ)חא ִֵ %
מ)חא ְל ָ
יכא ְד ָ
0נְEיֵ ,מ ַהה6א ְמ ִָ /
ִ
יכי8ָ .אנָא ָמאי ְִ %כ ִתיב ָח ְכמ)ת
וְעל ָדא ִא ְתחֲזְ 6ל ֶמ ֱהוֵי ְר ִֵ :
ַק ְ/יָיַ .
6ל ַבס) ְִ :תיב ָ; ְרח)ב)ת ִ 8ֵ 8ק) ָלָ .Jה ִאי ְקרָא ָלאו
ַ;ח8ָ #6רֹנָהְ .
ֵי/יהֶ .אָBא ָח ְכמ)ת ַ;ח8ָ #6רֹנָה כַד נָגִ יד
יפיה ר ֵ
יפיה וְ ָלאו ֵס ֵ
ֵי/יה ֵס ֵ
ר ֵ
נִימי.
זְעיר 0נְ ִEי ְ; ִאינִ 6
מ)חא ִד ֵ
ֲר ְי 0נ ְִEי ְל ָ
ימHה ַדא ִ
מ)חא ְס ִת ָ
ִמ ָ
מ)חאִ ;ְ .גי ְֵ %לית
ֲביד ָחד ָ
מ)חי ,וְ ִא ְתע ִ
ְִ :אִ 6Bמ ְת ַח ְברַא ְל ָבר ְֵ 8רי ִ
מ)חא ִע ָHBה .וְ ַכד ָנגָד ֵמ ָה0י
י6מא ְד ָ
מ)חא ַת ָH8ה ֶאָBא ְב ִק ָ
י6מא ְל ָ
ִק ָ
נִימי
מ)חא ְ; ִאינִ 6
מ)חא ְל ָ
;6גִ י ְ%נ ִָגיד ִמ ָ
ְל ָהאי ְִ :תיב ִ 8ֵ 8ק)לָה ָחדְ ,
י/יָ .מאי ַט ְע ָמאִ ,מִ %ְ 6/אי ִא ְְ /תכָח6
ִאינָ 6לא ִא ְְ /תכָחְ 6ק ִִ /
ַ ֵלית ָח ְכ ְמ ָתא נ ְַפ ָקא
מ)חא ְבה)ִ ;ְ .גינֵי כ ְ
י/יָ ,לא נ ִָגיד ָח ְכ ְמ ָתא ְל ָ
ְק ִִ /
ַחת
ֲכ ִמי ְ;נ ַ
ר6גזָאְ %ִ ,כ ִתיב ְִ %ברֵי ח ָ
י/א ָמארֵי ְד ְ
ִמ ַ;ר נִָ %ְ /איהְ 6ק ִָ /
י/י ָלאו
ֵי/א ְק ִִ /
יפנָא ָמא ְְ Fַ %ער)י ְ%ר ָ
6מ ָה ָכא א) ִל ְ
נִָ /מ ִעיֵ .
ְ
ת)ע ְל ָ8א
יתי ַ
ֲר ִיכי ְל ֵמ ֵ
ַָ /בא ִע ֵמי .Jו ְַעל ָ%א ִאינ 6א ִ
ָח ְכ ְמ ָתא ִמ ְתי ְ
מ)חא.
יעל ַעל ח6טָֹא ְד ְִ Fדרָא ְד ִמ ְת ְַ /קיָ ִמ ָ
ְלֹ:לָֹאָ .מאי ְלֹ:לָֹא ְל ֵמ ַ
ֵישא
יקנָאְ Fַ %ְ .ערָא ְ%ר ָ
ֵישא ַעל ְַ Fערָא ְד ִד ְ
ִ ;6גי ָ%א לָא ָת ֵלי ְַ Fערָא ְ%ר ָ
ְ
יקנָאִ ,מָ %ְ 6/לא
א6דנִי ַלאֲח)ר)י ,וְ לָֹא ָת ֵלי ַעל ִד ְ
וְס ִליק ַעל ְ
ָת ֵלי ָ
BOהִ 6חוָורֵי ְכ ַת ְלגָאְ ,ו ָתאנָא
0ת ָע ְר ָבא ִא ֵלי ְ; ִא ֵלי%ְ .כ ְ
יצ ָט ִר ְי ְל ְ
ִא ְ
יפא
BOהָ .6מאי ַט ְע ָמאִ .מִ %ְ 6/אינָ 7ִ 8ַ 6
יֵ /אי ְ :
יקנָא ָק ִָ /
ִאינְ הְ 6ד ִד ְ
יקיַ .ו ֲהנֵי
ֲ8יק ְד ַע ִת ִ
יל ְמע ִ
ֲסי ִאינַ 8ְ 6לת ָע ָFר ְמ ִכ ָ
יפיְ ,ל0ח ִ
ְד ַת ִק ִ
ימ ִאינָ %ְ .6לא י ְִת ָע ְרב6
יל ְס ִת ָ
א6דנ)י ְַ /ריָיַ .ו ֲהנֵי ְמ ִכ ָ
יל ִמ ָק ֵמי ְ
ְמ ִכ ָ
יל
יסר ְמ ִכ ָ
ימא ְֵ %לית ֲ 0ח ָרנִי ְ:ו ִָתיְיהָ ,6לאַ %ְ .תנְ יָא ְֵ 8ל ָ
ְ;ֲ 0חרָנִי .ו ְִאי ֵת ָ
ְע)בר ַעל
נ)Fא ָע) ְ8רֵי .ו ֵ
י/אִ ,מי ֵאל ָ:מ) ָ ָחדֵ .
יקא ַק ִָ %
ֲמי ֵמ ַע ִָ 8
ְד ַרח ֵ
0ר ַ;ע .לֹא ֶהחֱזִ יק ָל ַעד ָ )E0ח ֵמִ ./כי
ֶ/ַ Eע ְַ 8לתִ .ל ְֵ /א ִרית ַנחֲלָת) ְ
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ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָא.
ֲמנְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;) /ע ֵ
ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א ִשית .יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲFרָה.
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
ְו ַת ְש ִל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחט ָ
ימי ֶק ֶד
ֵיסרִ .מ ֵ
0ב)תינ8ְ 6ר ַ
ֲ/ר נִ ְַ /ב ְע ַָ 8ל ֵ
ָה ָחד ָסר .א ֶ
0בר ָ
ֶח ֶסד ְל ְ
ימא
ְ@)מר וְ ִאינְ 6ל ַת ָ8א .וְ ִאי ֵת ָ
ְח> 6ו ֵ
ֳ;ל ָ%א ֵאל רַח 6ו ַ
יסרָ .לק ֵ
ְֵ 8ל ָ
Hתר
Hמר ִא ֵלי ִע ִָ Bאיֶ ,א ָBא מ ֶֹ/ה ָלא ִא ְצ ְט ִר ְי ֶא ָBא ְל ָ
מ ֶֹ/ה ֵא ְי ָלא ַ
ימר .מ ֶֹ/ה
Hתר ְִ %דינָא ִא ְ8ְ /כַח ָלא ָב ֵעי ָה ִכי ְל ֵמ ַ
6ב ָ
ְִ %דינָא ִא ְ8ְ /כַחְ ,
ַ
6ב ִגינֵי כ ְ
%6ינָא ָהוָה ַת ְליָיאְ .
ָאל ָחאבִ ,6
ידנָא ְדי ְִFר ֵ
0מר ֶא ָBא ְב ִע ָ
ָלא ַ
Hתר ִס6%רָא
Hתר ְִ %דינָא ִא ְַ 8ְ /כח .אֲבָל ְ; ָהאי ָ
Hמר מ ֶֹ/ה ֶאָBא ְ; ָ
ָלא ַ
יקנָא
יסר ִתק6נִי ְד ִד ְ
י)מי ְמ ַס ֵ%ר נְ ִביHהְ .ו ִאינֵ 8ְ 6ל ָ
ִד ְָ /ב ָחא ְד ַע ִ8יק ִ
0כ ְפיָיא ָ:ל @ִ זְ רֵי
6ל ְ
יפי ְל ַת ְ;רָא ְ
י/א ְט ִמירָא ִד ְט ִמ ִיריַ .ת ִִ 7
ִע ָHBה ַק ִָ %
0כ ִסי
י/א ְט ִמירָא ְד ְט ִמ ִירי ְָ %לא ְ
יקנָא ִע ָHBה ַק ִָ %
ִדינִיָ .מא ָח ֵמי ִד ְ
ימא ִאי
וְאי ֵת ָ
יפי ְב ִתק6נ)יִ ,
י/י וְ ַת ִִ 7
ִ ;6גי ַכ ְ כָל ְַ Fער)י ְק ִִ /
ִמ>ֵיְ ,J
ֲמאי לָא הֲוו דָא ְכ ָדאַ %ְ .ת ְניָא
אֵ :6מי ,א ָ
ָה ִכי ָהא ִַ Fערֵי ְִ %ל ַת ָ8א ִאינָ 6
ֲמר
ֵי/יה ַכע ַ
ִ :6תיב ֵFעָר ר ֵ
)POתיו ְַ 8ל ַBִ 8י ְ/ח)ר)ת ָ:ע)רֵבְ .
ְִ :תיב ְקו ָ
וְעל ָ%א כַד
יקנָא ַת ָH8הַ ,
יקנָא ִע ָHBה ָהא ְב ִד ְ
נ ְֵקא .לָא ַק ְ/יָאָ ,הא ְב ִד ְ
ַ;י ֵא/
יבת ְ; ֵא/ְ /ח)רָה ַעל @ ֵ
ְיה ַ
ָאל ִא ְתי ִ
ְיתא ְלי ְִFר ֵ
יבת א) ַרי ָ
ְיה ַ
ִא ְתי ִ
)חא ִא ְְ /תכָח,6יקרָא ְד ִמ ָלה ִמָ %ְ 6/הנֵי ְַ /ערֵי ְ;גִ י ְִ %מ ָ
ְל ָבנָה .ו ְִע ָ
יקנָא
יקנָאִ ,ד ְ
ילא ִמ ִד ְ
מ)חא ְִ %ל ַת ָ8א ,וְ ִאינְ 6ל ֵע ָ
ְל ִא ְת ַמ ְָ 9כא ְל ָ
יקנָא ִב ְלח)ד)י.
ח6דיְהִ 6א ְְ /ת ָכחִ .6ד ְ
ִב ְלח)ד)י ה6א .ו ְָכל ִתק)נ)י ִ; ְל ַ
ח6דיְיה.6
ְֲ /ערֵי ִב ְל ַ
וַ
ֵי/א ,וְ ָתאנָא כָל
ֵי/א ִד ַש ְערֵי ְ%ר ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה8ִ ,ק6נָא ְד ֲַ /ארֵי ְמר ָ
ֵישאְ ,ו ָהכָא לָא ָפ ִריש
מ)חא ְ%ר ָ
יקנָא לָא ִא ְְ /תכָחֶ 6א ָBא ִמ ָ
ִ678נֵי ִד ְ
ֵישא
ֵי/אְ ,ד ְַ Fערֵי ְ%ר ָ
ָחית ִמ ר ָ
ֲכיְ ,ד ָהא לָא ַהוֵי ֶא ָBא ִ8ק6נָא ָדא ְדנ ִ
הִ
ֵי/א ְד ֶאלֶ
מ)דע ָ:ל ַמה ַד ֲהוֵי ְ;ר ָ
יקנָא ִא ְָ 8ְ /
6מ ָהאי ִד ְ
ֲכי ִא ְַ 8ְ /כחֵ .
הִ
Hר ָכא ְָ %כל
זְקיְ .
ָליל ָ:ל ִע ִ
זְקא ְד ַד ְכיָאִ .עזְ ָקא ְדכ ִ
ימי ְ; ִע ָ
ַע ְל ִמי ְַ %ח ִת ִ
ֲרי ָכא .וְ לֹא ִא ְת ְד ַבק ָ%א ְב ָדא.
א6דנ)י ָלא ֲהוֵי א ִ
ָחית ִמ ָק ֵמי ְ
ְַ Fערָא ְדנ ִ
ַח ִ8י ִאלֵי ְַ Fע ִרי ִמ ַכד נ ְַג ִ%י ִא ְת ַמ ְָ 9כ וְ ַת ְליָי ,וְ ֵ/ירָ 6תא
ו ְָלא נ ְ
ֵי/א
ילִ ,א ְת ַמ ְַ :ָ 9עד ר ָ
ק)צי ְִ /ק ָ
ְחד ֵ
ְד ִתק6נָא ַק ְד ָמHה ְָ 8ל ִתי ו ָ
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וְק)צא.
ָ
ק)צא
נִימי ִא ְְ /תכָחְ 6ב ָכל ָ
6תלַת ֵמHה ְו ִת ְִ /עי ִ
פ6מאְ .
ְד ָ
0כ ְEיָיא
יפי ְל ְ
ק)צי ְִ /ק ִילי ַדהֲוִ ;ְ 6ת67נָא ַק ְד ָמHהַ ,ת ִִ 7
ְחד ֵ
ְָ 8ל ִתי ו ָ
ק)צא
ק)צא וְ ָ
6בכָל ָ
ְל ַת ָ8א ְO :ח ְש ָ; ֵא"לָ .מהֵ 6א"ל ַ7ִ 8י יָכ)לְ .
ְחד
יפי ִָ /ל ִטי ְל ִא ְת ַעיָינָאָ 8ְ .ל ִתי ו ָ
ְחד ַע ְל ִמיַ ,ת ִִ 7
ִמ ְת ְַ Eר ִ/י ְָ 8ל ִתי ו ָ
ָ 86ל ִתי ְו ָחד ְ; ָהאי ְס ָטר ,וְ כָל ַע ְל ָמא וְ ַע ְל ָמא ִמ>ֵיJ
ְ; ָהאי ְס ָטרְ ,
ֵי/א
ַבאְ .וכֹלָֹא ָס ִתי ְ;ר ָ
יפי ְל ִעד6נָא ר ָ
ִמ ְת ְEרְַ /ל ֶאלֶ ַע ְל ִמי ְִ %כ ִס ִ
וְע ָ:ל ָ%א ָה0י ֵא"ל
6כ ִלי ָל ְ; ָהאי ֵא"ל ִ
יפא ְ
ָליל ַָ 7ִ 8
יקנָא ְדכ ִ
ְד ִד ְ
ֲמאי
י)מי ִא ְת ְכ ַלל ְו ִא ְת ֵ/ַ Eט ֵבי ,Jא ָ
ֲמי ְד ַע ִ8יק ִ
ֲמי ְד ַרח ֵ
ִא ְת ְַ :פיָיא ְל ַרח ֵ
6Eמאִ ,מְ %ִ 6/כ ִתיב ִ%ינָא י ְִתיב וְ ִס ְפ ִרי ְִ Eתיחָ ,6מאי ִ%ינָא י ְִתיב.
ַעד ָ
י)עֵ #אל ִ@;)רֵ .אל
0תרֵיה ְָ %לא ְַ /ל ָטאָ .ה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב ֶפ ֵלא ֵ
י ְִתיב ְל ְ
י)מי .וְ ָרזָא ְִ %כ ִתיב ִמי
י/א ְד ַע ִ8יק ִ
יקנָא ַק ִָ %
ְ%ה6א @ִ ;)ר .ו ְִא ְְ Fָ ;ְ 8ב ִד ְ
י/א
יקנָא ַק ִָ %
י)מי ִא ְת ַמרִ ;ְ ,תק6נָא ַק ְד ָמHה ְד ִד ְ
מ) ְב ַע ִ8יק ִ
ֵאל ָָ :
ִע ָHBה:
ָחית ו ְָס ִליק ְל ֶא ֶל
ַע ְל ָמא ַק ְד ָמHה ְדנ ִָפיק ִמ ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHהִ /ָ ,ליט ְונ ִ
ֲדי ְ; ִק ְס ָטא ְד ִעזְ ָקא
6מ>ֵיִ Jמ ְת0ח ִ
יסיִ ,
וְרב)א ִר ְ; ַב ָמארֵי ְת ִר ִ
0ל ִפי ִ
ְ
וְס ִליק
ָחית ָ
ַ;אַ :ע ְל ָמא ִת ְניָינָא ְדנ ִָפיק ֵמ ָה0י ִ8ק6נָאִ /ָ .ליט ְונ ִָפיק ְונ ִ
רָ
0כ ְEיָיא
6מ ְתֲ 0ח ָד ִמ>ֵיְ Jל ְ
יב ָבאִ .
ְח ְמ ִFי ֶא ֶל ְַ %ר ִ@י ָמארֵי ִד ָ
ְל ְִ /ב ָעה ו ַ
ָחית וְ ָס ִליק
יתHה ְדנ ִָפיק ֵמ ָה0י ִ8ק6נָאְ .ונ ִ
ק6ד ָלא ְב ִחי ָורָאַ .ע ְל ָמא ְת ִל ָ
ְב ְ
יטא
ב6ס ָ
6מ ְתֲ 0ח ָד ִמ>ֵיִ :ְ J
0ל ִפי ָמארֵי ִדי ְָל ָלאִ ,
ְל ִ8ָ /א ו ְִת ְִ /עי ְ
6מ ְת ַ; ְ= ָמ ִ; ְמ ִרירָא
BOהִ ,6
ַפיָי ְ :
6מ ָהאי ִ8ק6נָא ִמ ְתְ :
ק6ס ִטירָאֵ ,
ְל ְ
י/א
יקנָא ַק ִָ %
ַ;אָ .מא ָח ֵמי ִ8ק6נָא דָא ְד ִד ְ
ַ-א ר ָ
ְד ִד ְמ ִעי ְד ִמ ְת ַ; ְ= ִמי ְ;י ָ
ק)צי ְד ַש ְערֵי
יר6תא ְד ִ
0כ ִסי ִמ>ֵיָ .Jמא ָח ַמי ְט ִמ ָ
ִע ָHBה י ִַקירָא ְָ %לא ְ
ְד ַת ְליָי ֵמ ָהאי ָס ָבא י ִָתיב ְ; ִע ְטרָא ְד ִע ְט ִרי ִע ְט ִרי ְ%כָל ִע ְט ִריִ .ע ְט ִרי
ְָ %לא ִא ְת ְכלָלִ ;ְ 6ע ְט ִריִ .ע ְט ִרי ְָ %לא ִH/ְ :ר ִע ְט ִריִ .ע ְט ִרי ְד ִע ְט ִרי
ִ ;6גי ַכ ְ ָהנֵי ִתק6נִי ִאינִ 6תק6נִי ְִ %ל ַת ָ8א
ֲד ִמנְ ה)ְ .
ְִ %ל ַת ָ8א ִמ ְת0ח ָ
ֲדי678ִ .נֵי ְִ %א ְת ְַ 8ק ְִ %א ְצ ְט ִר ְי ְל ִא ְת ָ; ְר ָכא ָמא ְָ %ב ֵעי
ִמנְ ה) ִמ ְת0ח ִ
ֲביד
ְ; ָר ָכה%ְ .כָל ִתק6נִ י ְִ %א ְת ְַ 8ק ְ; ָק ְב ֵליה) ִ; ְר ָכא ִמ ְש ְַ 8כ ִחי .ו ְִא ְתע ִ
ָליל ְ; ָהנֵי ִתק6נִ יֹ: .לָֹא ז ְַק ָפ ְל ָק ְב ֵלי ִתק6נִ י
ַמה ְד ִא ְת ַע ִבידֹ: ,לָֹא ִ :

שדי

תפוחי

491

Oלהִ 6א ְת ַ; ְס ָמ ִמ ִתק6נִי
ימא ְ%כ ָֹלא .וְ כ ְ
יקא ְס ִת ָ
יפא ַע ִָ 8
ְד ַמ ְל ָ:א ַָ 7ִ 8
י/י ָלא ִא ְת ְַ 8ק ְ; ִא ֵלי
י/א ְד ָק ִִ %
יקי ַק ִָ %
ִא ֵלי8ָ .אנָא ִאי ַע ִ8יק ְד ַע ִת ִ
ִתק6נִיָ ,לא ִא ְְ /תכָחִ 6ע ִָ Bאי ְו ַת ִָ 8אי .וְ כֹלָֹא ֲהוֵי ְ:לֹא ֲהוֵי .וְ ַתנְ יָא ַעד
יסר ִא ֵלי
יסר ,ו ְָכל ז ְִמנָא ִד ְת ֵל ָ
יקנָא ַעד ְֵ 8ל ָ
ַ-ָ :ה זְ ִה ִירי ִא ֵלי ִ678נֵי ְד ִד ְ
יסר,
ִמ ְש ְַ 8כ ִחי ,זְ ִה ִירי ִא ֵלי ְִ %ל ַת ָ8א .וְ כֹלָֹא ְב Oח ְ;ָ /נָא ְד ִא ֵלי ְֵ 8ל ָ
יקא י ִַקירָא ִמֹ:לָֹאֹ: .לָֹא ְב ָחד ִאיה,6
יקנָא ְד ַמ ְל ָ:א ַע ִָ 8
ִא ְַ 8ְ /כח ִד ְ
6ט ִמירָא ִמֹ:לָֹאָ .לא ִא ְד ַ:ר ֵביJ
;6גִ י ְִ %איה 6י ִַקירָא ְ
ְט ִמירָא וְ י ִַ7ירָאְ ,
יקנָא ְד ַכ ֲהנָא
ַליָאִ .ד ְ
יקנָא ִא ְת@ ְ
6מה ִד ְ
ַליָאַ ,
ַיתא וְ לָא ִא ְת@ ְ
Hתר ְ%א)ר ָ
ְ; ָ
יקנָא
ַ;א ְִ %ל ַת ָ8אִ ,ד ְ
יקנָא ְד ַכ ֲהנָא ר ָ
ָחית ְל ִד ְ
יקנָא נ ִ
6מ ָהאי ִד ְ
ַ;א ִע ָHBהֵ ,
רָ
ַ ְַ 8מ ְניָא ִתק6נִי ְל ַכ ֲהנָא
ִ ;6גי ְ :
ַ;א ִב ְת ַמנְ יָא ִתק6נִי ִא ְת ְַ 8קְ .
ְד ַכ ֲהנָא ר ָ
יקנֵיה ָה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב ֶַ 9ֶ :מ ַהט)ב ַעל
ָחית ַעל ְִ %
ַ;א ַכד ִמ ְָ /חא נ ִ
רָ
ָחד .גַ
0חי גַ י ַ
6מנָא ָלְ %ִ ,כ ִתיב ֶֶ /בת ִ
ָק ְ
ָהרֹא /י)רֵד ַעל ַהָ I
ַ;א ְִ %ל ַת ָ8א ְמ ַ/-ֵ /
ְלרַ;)ת כ ֵֹה גָד)ל ְִ %ל ַת ָ8א%ְ ,כָל זִ ְמנָא ְד ַכ ֲהנָא ר ָ
ַ;אָ% .א
ילא ְמ ְַ ;ִ /-ֵ /כה6נָא ר ָ
ַ;אַ ,כ ְביָכ)ל כ ֵֹה גָד)ל ִד ְל ֵע ָ
ִ; ְכה6נָא ר ָ
ַ;י ְִ /מע) יֵא)ת
0מר ֵלי Jר ִ
ימא ְ%כ ָֹלאַ .
יקנָא ְד ַע ִ8יק ְס ִת ָ
ִ8ק6נָא ָחד ְד ִד ְ
E0י ְד ַע ִ8יק
יקנָא ו ְָס ַבר ֵ
יקרָא ְד ִתק6נֵי ְד ִד ְ
ַ;י י ְִצ ָחק ְל ֵמ ְח ֵמי ִב ָ
0נְ ְ 8ר ִ
ָקי ִע ְמכ) ְ; ַע ְל ָמא
ַH:ה ח6ל ִ
ָק ְ ְוז ָ
יקי זַHָ:ה ח6ל ָ
יקא ְד ַע ִת ִ
י)מי ַע ִָ 8
ִ
Hתי:
ְד ֵ
6מא
ֵי/א ֲ 0חרָא ְדפ ָ
פ6מא ַעד ר ָ
ֵי/א ְד ָ
ִ8ק6נָא ִ8נְ ָינָאִ .מ ְת ָת ַק ְַ /ערָא ְמר ָ
א)קיר י ְָקרָא
י6מ ְ .וְ ִ
ַ;י ִחזְ ִקָCה וְ ָק ִאי ְב ִק ָ
ְ; ִתק6נָא ִָ /קיל .ק 6ר ִ
ד)די
וְHמר אֲנִ י ְל ִ
ַ;י ִחזְ ִקָCה ֲַ /ארֵי ַ
י/אָ .ק ר ִ
יקנָא ַק ִָ %
ְד ִתק6נָא דָא ְד ִד ְ
6קת)ִ .מ ְס ֵַ:8ל
ד)דיִ .מָ %ְ 6/ע ַלי ְָ /8
6/קת)ִ .מי ָ@רַ ֲֶ /אנִי ְל ִ
ו ְָע ַלי ְָ 8
ב6צינָא ִע ָHBה .נ ִָהיר ו ְָס ִליק ִל ְת ַלת
ֲהוֵינָא ַואֲרָ 6ח ֵמית נְה)רָא י ִַ7ירָא ְד ִ
ָ )/הוָה ִא ְת ַס ֵחי ְב ַהה6א נְ ה)רָא.
ְחד ָח ְ
יבר .ו ָ
ְח ְמ ָ/א וְ ָע ְִ Fרי ִע ָ
ֵמHה ו ַ
ֲרי וְ נ ְַג ִ%י
יקא ְד ֵמימ)י ִמ ְת ַ@ִ Bְ Eי וְ ַנה ִ
ֲמ ָ
ְכ ָמא ְִ %א ְת ְס ֵחי ְב ַהה6א ַנ ֲהרָא ע ִ
ַמא ִע ָHBה
יבר ִמ ָ-א ְד ָעל)י .ו ְָס ִליק ַהה6א נְה)רָא ִב ְָ Fפ ָתא ְדי ָ
ְלכָל ִע ָ
יקא%ְ .כָל ְִ Eת ִחי ָט ִבי וְ י ִִַ 7רי ְב ַהה6א ִפ ְת ָחא ִא ְת ְַ Eת ָחֲ .אנָא ִָ /איל
ֲמ ָ
עִ
Hמר ָ%א ה6א
יתאַ .
)Fא ָע) ָח ֵמ ָ
ְHמר 6נ ֵ
ֵמ ֶה ִ/ְ Eרָא ְד ָח ֵמיתְ Eָ .תח 6ו ְ
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י
ַל ָמאִ ;ְ .ר ְ
ַ;י ְִ /מע) ָה ִאי ָדנָא ִא ְת ְק ָשר ע ְ
Hמר ר ִ
ִ8ק6נָא ִ8נְ ָינָא .י ִָתיב ַ
ב)צינִ י
Oלה) ִ
ַ;י ְִ /מע) ְ :
Hמר ר ִ
יקיַ :
יקא ְד ַע ִת ִ
זְקָCה ְל ַע ִת ָ
ַ;י ִח ִ
0נְ 8ר ִ
ְ
0ס ַה ְדנָא ָעלַי ְַ /מָCא ִע ִָ Bאי
י/אְ .
0תיָ ְ; ָהאי ִעזְ ָקא ַק ִָ %
ַח ְב ִרי ְְ %
י/א ִע ָHBה ְד ִע ָHBהֲ %ַ .אנָא ָח ַמי ַה ְ8ָ /אַ .מה ְ%לָא
0ר ָעא ַק ִָ %
ְִ %ע ִָ Bאי ,וְ ְ
י)מא ְד ָס ִליק מ ֶֹ/ה ז ְִמנָא ְִ 8נ ָינָא ְלט6רָא ְד ִסינַיֲ %ַ .אנָא
ָח ָמא ַ;ר נִָ /מ ָ
יפק
ַ-י ְל ֵמ ַ
יפאְ ,דז ִ
0נְפאי נְ ִה ִירי ִ:נְה)רָא ְד ְִ /מ ָ/א ַָ 7ִ 8
ָח ֵמינָא ָ
6מ ְר ֵEא
ָתא ְל ַע ְל ָמאְ %ִ ,כ ִתיב ְוז ְָר ָחה ָלכֶ י ְִר ֵאי ְִ /מי ֶֶ /מְ /צ ָד ָקה ַ
0סו ָ
ְ; ְ
ַענָא ְד0נְ ָEאי ְנ ִה ִירי 6מ ֶֹ/ה ָלא יָדַע וְ לָֹא
יה ,וָע)ד ֲַ %אנָא יָד ְ
ָפ ָ
ִ; ְכנ ֶ
ִא ְס ַַ:8ל ָה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב 6מ ֶֹ/ה ָלא ָידַע ִכי ָקרַ ע)ר ָEנָיו .וָע)ד ֲַ %אנָא
ב)צי ִני .וְ כָד
יפי ַק ָמאיְ 6 ,נ ִה ִירי ְִ :
יל @ְ ִל ִ
יסר ְמ ִכ ָ
ָח ֵמי ְ; ֵעינַי ְֵ 8ל ָ
פ6מיכ)ִ .א ְס ַָ 8לק וְ ִא ְַ 8ק וְ ִא ְת ַע ָטר ְו ִא ְת ָט ַמר
ִא ְת ְEרַָ: /ל ָחד ִמ ַניְהִ 6מ ֵ
6בע)ד ְָ %כל ָחד
יקנָא .וְ ָכל ֲ 0חרָנִי ִא ְֲ 8ַ /ארְָ .
יר6תא ְד ִת67נ)י ְד ִד ְ
ִ; ְט ִמ ָ
יליה .וְ כַד
וְא ְת ַע ָטר וְ י ִָתיב ְַ :מ ְלָ:א ְבג) ֵח ֵ
ָהיר ִ
פ6מיְכ .6נ ִ
ִמ ְת ְEרַַ ;ְ /
י/א .ו ְִא ְת ְַ 8ק
ִא ְס ַ8יַ ְל ִא ְת ְָ Eר ָ/אָ .ס ִליק וְ ִא ְת ַע ָטר ְ; ִע ְטרָא ַק ִָ %
ְחדִ .אז ְְ%רָז6
י/א .ו ְֵכ ְל ָכל ָחד ו ָ
יקנָא ַק ִָ %
ְו ִא ְת ָט ַמר ְוי ִָתיב ְב ִתק6נ)י ְד ִד ְ
יחא.
ַיתי ַמ ְל ָ:א ְמ ִָ /
ְהא עַד ְ%י ֵ
י6מא דָא לָא י ֵ
י/יְ .ד ָהא ְכ ִק ָ
ַח ְב ִרי ַק ִִ %
י/א8ָ .נָא
יתHה ְד ִדי ְקנָא ַק ִָ %
ְא)קיר ִ8ק6נָא ְת ִל ָ
ַ;י ִחז ְִקָCה ִתנְ יָנ6ת ו ִ
ק 6ר ִ
ע)Fה ְ8ֵ /י
ֶ Hא ָחד ֶ
וְHמרֵ .אי ַמ ְל ְ
ָפק ַ
זְקָCה ַק ָBא נ ַ
ַ;י ִח ִ
ַעד ָלא ָק ר ִ
0תרֵי.J
ְחד ְ; ְ
ַ%אי ָ:ל ַחד ו ָ
וְHמר .ו ָ
ַ;י ְִ /מע) ַ
ְִ /ליח6י)תִ .א ְתר ִֵגיש ר ִ
ַ;י
ימ ָתא ִע ָHBה .ק 6ר ִ
;0א ֶא ְְ /ת ִלי ְֵ /ל ָ
ַ;י ָ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ְ; ִרי וְ ר ִ
וַ0נָא וְ ר ִ
ֲהְ Jי ָי ֱאל ִֹקי ִה>ֵה לֹא
ָא)מר א ָ
Hמר ,ו ַ
ַ;י ִחָCיא ַָ Eתח ְו ַ
ִחָCיאָ .ק ר ִ
ַער Hנ ִֹכי .וְ ִכי י ְִר ְמיָה לָא ָהוָה יָדַע ְל ַמ ְללָֹא ,וְ ָהא ַ-ָ :ה
ָד ְע ִ8י ַ;ֵ %ר ִ:י נ ַ
יַ
יבא ְִ %כ ִתיב
Hמר ִמָBה ְכ ִד ָ
Hמר ָ%א ,וְה6א ַ
ל6לי נ ְַפקִ 6מ)Eמ)י עַד לָא ַ
ִמ ִ
Hמר ַעל ָ%אֶ .אָBא ָה ִכי
ְ/ל) ְִ %איהַ 6
ַע ִ8י ַד ֵ;רֶ .א ָBא ַחס ו ָ
ִה>ֵה לֹא יָד ְ
ָמא ַק ָBא.
ֲמירָה ה6א ְ%לָא ָב ֵעי ְלHר ָ
ֲמירָה .א ִ
ָתאנָאַ ,מה ֵ;י ִ6;%ר ְלא ִ
ַ;ר ֱאל ִֹהי ֶאת כָל
0כ ְרזָא ִמ ִBי ְִ %כ ִתיב ַו ְיד ֵ
6ל ְ
ָמא ַק ָBא ְ
ִד;6ר ָב ֵעי ְלHר ָ
ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶלה ֵלאמֹר .וְ ָתאנָא כָל ַע ְל ָמא ְַ /מעַ 6הה6א ִד;6ר .וְ כָל
ֹאמר .אָ 6הכָא
ַ;ר וְ לָֹא ְִ :תיב ַוֶ C
ִ ;6גי ִָ :ְ ְ :תיב ַו ְיד ֵ
ַע ְל ָמא ִאז ְְַ %עזַעְ .6
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ק6ד ָ/א
ר6ח ְ
ָחא ְ; ַ
6לא)כ ָ
0כ ְרזָא ִמ ָBה ְ
ָד ְע ִ8י ַד ֵ;רְ ,ל ְ
ְִ :תיב ִה>ֵה לֹא י ַ
ְל ַע ְל ָמאִ .אי ָה ִכי ָהא ְִ :תיב ַוי ְַד ֵ;ר ְי ָי ֶאל מ ֶֹ/ה לֵאמֹרֶ .אָBא ָמא ה6א
ָתיה%ְ ,ה6א ַַ /מע ִד;6ר
נ ְִביHה ִע ָHBה ְ:מ ֶֹ/ה ְָ %לא ָז ָכה ַ;ר נָ:ְ /ו ֵ
ֲפיל6
ַעזְע 6א ִ
יאי ִאזְ ַ %
H/6ר נְ ִב ִ
ָחיל וְ לָֹא ִאזְ ְַ %עזָעְ .
ְ; ַה ְכ ָרזָה .וְ לָֹא ד ִ
יקנָא ו ְִתנְ יָינָא
ְתאנָא ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ְד ִד ְ
ֲלי ִ; ְִ %חיל .6ו ָ
ֲמירָה וְ ַדח ִ
ַ;א ִ
ֲמיִ ָ/לֹש ִע
יתHהְ %ִ .כ ִתיב ֵה ָ:ל ֵאֶBה י ְִפ ַעל ֵאל ַEע ַ
0ת ָבא ִל ְת ִל ָ
ְל ָ
יתHה ַהו%ְ 6ה6א
יתי ִל ְת ִל ָ
ְתא ֲחזֵי ִד ְתרֵי ִתק6נִי ַק ְד ָמ ִאי ְל ֵמ ֵ
ָג ֶבר ו ָ
נ)ק ִבי.
ח)ט ָמא ִמ ַָ 8חת ְ8רֵי ְ
יתא ִד ְתח)ת ָ
יתHהֵ .מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ִ8ק6נָא ְת ִל ָ
ֲמאי ִא ְת ְַ Eסק.
Hר ָחא .א ָ
Hר ָחא .וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק ְ; ַהה6א ְ
נ ִָפיק ַחד ְ
ָ י ְִתיב ְ8ח)ת
ִ ;6גי ְ :
0ע ְ;רָא ֵביְ .J
Hר ָחא ִא ְת ְַ 8ק ְל ְ
ִמָ %ְ 6/האי ְ
Hר ָחאִ .מ6/
ְְ Fערָא לָא ִא ְת ְר ֵבי ְ; ָהאי ְ
Hר ָחא .ו ַ
ח)ט ָמא ָהאי ְ
נ)ק ֵבי ָ
ְ
ֵימא
י/א ְדי ָ
6Eמא ַק ִָ %
0ע ְ;רָא ַעד ָ
יהב ְ
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eעְ .ל ֵמ ַ
ְִ %כ ִתיב ֵ
6Eמא ,וְ לָֹא ִא ְת@ְ לֵי
יסא)ת ְמ ַח ְָ H:ל ַהה6א ָ
ַ-ה ַע ְר ִק ָ
ָס ַל ְח ִ8יָ .תאנָא ָ :
יע6תא
וְא ְת ַע ָטר י ְִדיַע וְ לָֹא י ְִדיַע8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ְל ָחד ִמנַיהְ .6ד ָהא ִא ְס ָ8לַק ִ
0נְEי.
ע)ברָ .לא זָכ/ַ Eֶ 6עָ .האי ִ;ז ְֵעיר ִ
ְד ִס ְפרָא ַמהְ %ִ 6כ ִתיב ֶ/ַ Eע .זָכֵ 6
Hר ָחא ִמ ְ8ח)ת
ָחית ַהה6א ְ
ָמאי ֵ;י ָהאי ְל ָהאי;ִ .זְ ֵעיר 0נְ ִEי ַ:ד נ ִ
ר6חא
ְַ .דנ ִָפיק ָ
ַָ .מאי ַויֵל ְ
ִחר ְ 0י ָי ָ; ַו ֵיל ְ
ח)טמ)י ְִ :תיבַ ,וַ C
נ6ק ֵבי ָ
ְ
:ַ /0ח ָק ֵ-יH Jזִ יל וְ לָא ִא ְַ 8ְ /כחָ .הדָא
6מא ְְ %
נ6ק ֵביָ ,
ר6גזָא ֵמ ִאינְ 6
ְד ְ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע.
ֲר ְי 0נ ְִEי ְִ :תיב ו ֵ
ָָ /בה ב);ְ ,א ִ
ר6ח ְי ָי נ ְ
ה6א ְִ %כ ִתיב ִ:י ַ
ע)בר ַעל ֶ/ַ Eע
ַַ 8ט ֲהרְֵ .ו ָתאנָא ָה ָכא ְִ :תיב ֵ
ר6ח ָע ְברָה ו ְ
ִ :6תיב וְ ַ
ְ
ָקיָ %ְ Jמא
וְע ַבר ְי ָי ִלנְ@) ֶאת ִמ ְצ ַריִַ ,ז ָH:ה ח6ל ֵ
Hר ָחאָ .ה ָָ 8
ְ; ַהה6א ְ
י/א ִע ָHBה
יקנָא י ִַ7ירָא ַק ִָ %
יתHה ְד ִד ְ
ָכי ְל ָהאי .וְ ָדא ה6א ִ8ק6נָא ְת ִל ָ
ְ%ז ֵ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א י ְִסגֵי
ַ;י ְִ /מע) ַו ָ%אי ק ְ
Hמר ר ִ
יקיַ .
יקא ְד ַע ִֵ 8
ַע ִָ 8
FHיְ ;ַ Fי ָי,
ָ .וְ ָתאנָא ָמאי ְִ %כ ִתיב ִ F)F
ֶח ֵ%י ְל@ָ 0נָא עֲל ְ
א)ט ָבא ָל ְ וְ י ְ
ְל ָ
ָתא ְ%כֹ ָלא8ָ ,אנָא ְב ְַ /ע ָ8א
י)מי ִא ְת ַמרְ ,ד ָהא ה6א ָח ְדו ָ
ְב ַע ִ8יק ִ
יל ָלה
יב ָבא וִ ָ
BOהָ 6מארֵי ִד ָ
י)מיְ : ,
יקנָא ְד ַע ִ8יק ִ
Hר ָחא ְד ִד ְ
ְד ִא ְת ְ@ ֵלי ָהאי ְ
/Hא,
0ב ָ
יקי ,וְ ֵלית ְ%י ְִפ ַ8ח ִפ ְטרָא ְל ְ
ִ 8ִ /6
ימי ְ
6מארֵיה) ְִ %דינָא ְס ִת ִ
ָ
Hחיד ְו0זְ ַהר
6מ ָהאי ָמא ְִ %
ַליָא ְל ַת ְקנָאֵ ,
Hר ָחא ִא ְת@ ְ
ִמָ %ְ 6/האי ְ
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י/א:
יקא ַק ִָ %
ימנָא ְד ַע ִָ 8
ָ/י%ְ ,ה6א ִס ָ
Hר ָחא ר ִ
ְל ְַ /ת ָקHהְ ,ל ָהאי ְ
ֵי/א
ֵי/א ָח ָדא ְלר ָ
6Eמא ְמר ָ
יעHה ִמ ְת ָת ַק ְַ /ערָא ְ8ח)ת ָ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
את
ָָ F
Hמר ְונ ָ
ֵ 80
ֲלת) ְָ :מה ְד ְ
ָח ָדאָ ,ה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ְִ 8פ ָBה ְב ַעד ַה ְֵ 9א ִרית ַהנ ְִמ ָצHהַ ,הנ ְִמ ָצHה ַמ ֵָ /ְ ,/-א ִריתְ %ִ .כ ִתיב
ָאל לֹא ַיעֲַ 6Fע ְולָה:
ְֵ /א ִרית י ְִFר ֵ
6Eמא ָה ָדא ה6א ְִ %כ ִתיב
א)ר ָחא ֲ 0חרָא ִמ ְ8ח)ת ָ
ֲמ ָH/ה נ ִָפיק ְ
ִ8ק6נָא ח ִ
/0רֵי
ְHמר ְ
י)סי ַָ Eתח ו ַ
ַ;י ֵ
י)סיָ ,ק ר ִ
ַ;י ֵ
לֹא ֶה ֱח ִזיק ָל ַעד  .)E0ק 6ר ִ
ָכה ל)ַ .מה6
/0רֵי ָה ָע ֶָ :/
/0רֵי ָה ָע ְֶ /י ָי ֱאל ָֹהיוְ .
ָה ָע ֶ:ָ /כָה ל) ְ
ָבר
ָכהִ /ָ ,כ ְי ֵמר6גְ זֵיה .ד ָ
ֶ ָ/כ ָ
ֲמת ַה ֶ-ל ְ
Hמר ַוח ַ
ֵ 80
ֶָ :ָ /כה ל)ָ :ְ .מה ְד ְ
ע)Fה ִלי ָה ְר@ֵנִי
ֶ 80
ר6גזֵיה ָהדָא ה6א ְִ %כ ִתיב וְ ִא ָָ :כה ְ
0חר ִָ /כ ְי ְ; ְ
ֵ
ֲמי ְד ַר ֲח ֵמי.
/0רֵי ָה ָע ְֶ /י ָי ֱאל ָֹהיוַ .רח ֵ
נָא הֲר)ג ,דָא ה6א ִ%ינָא ְד ִדינֵיְ ,
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ַמ ְע ָבר
0חר ֶָ :ָ /כהָ /ְ ,מה ְד ָכ ִליל ָ:ל ֶָ /מ ָה וְ ק ְ
ָבר ֵ
דָ
ֲביר ַעל כָל ִאינִ 6ד ְל ַברַ %ְ .ת ְניָא
6מע ִ
ר6גזֵיהַ ,ו ֲאנַח ֵ;יִ Jלזְ ֵעיר 0נ ְִEי ַ
ְ
ח)ט ָמא
נ6ק ֵבי ְד ָ
ָחית ְ8ח)ת ְ
י/אִ %ְ ,איה 6נ ִ
יקנָא ַק ִָ %
Hר ָחא ִע ָHBה ְד ִד ְ
ְ
ילא וְ ָדא
Hר ָחא ְִ %ל ַת ָ8א ְִ /קי ָל ִאינ;ְ 6כ ָֹלא%ָ .א ְל ֵע ָ
יקא .וְ ָהאי ְ
ְד ַע ִָ 8
ָעד  .)E0וְ ָתנִינָ
ע)בר ַעל ֶ/ַ Eעְ ,ל ַת ָ8א לֹא ֶה ֱחזִיק ל ַ
ילא ֵ
ְל ַת ָ8אְ .ל ֵע ָ
0תרָא
ילא י ִָהיב ְ
יתבָ :ְ .מה ִד ְל ֵע ָ
Hתר ְל ֵמ ָ
לֹא ֶהחֱזִ יק ְָ %לא ִאית ָ
Hתר ְִ %ב ָהאי
Hע ְברָא ָתנָא ְ;כָל ָ
Hתר ְל ְ
ַ ְל ַת ָ8א י ִָהיב ָ
Hע ְברָאְ : ,
ְל ְ
Oלהְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ ,ד ָהא
ַליָיא ַטב ְלכ ְ
Hר ָחא ִא ְת@ ְ
יקא ְט ִמירָא ְ%כ ָֹלאְ ,
ַע ִָ 8
ַליָיא ֵלית
יטא ְל ֶמ ְע ַ;ד ַטב ְלכֹלָֹאָ .מא ְָ %ס ִתי וְ לָא ִא ְת@ ְ
ִא ְת ֲחזֵי ֵע ָ
ֵעי ָטא ,ו ְֵלית ָמא ְדיַָ%ע ֵליֶ Jא ָBא ה6א ִב ְלח)ד)יָ :ְ .מה ְד ֵע ֶד ִע ָHBה
ָדל6
וְעל ָהאי ְִ :תיב ַמה @ ְ
יקיַ .
יקא ְד ַע ִֵ 8
ֵלית ְד ַיָ%ע ֵליֶ Jא ָBא ה6א ַע ִָ 8
ָ
ע)בְ %
ְִ 8ת ְקנַ 6
ַ;י ְִ /מע) י ַ
Hמר ר ִ
ב)תי ַָ .
ֲFי ָ ְי ָי ְמאֹד ָע ְמקַ 6מ ְח ְש ֶ
ַמע ֶ
יקי:
יקא ְד ַע ִת ִ
Hתי ֵמ ִע ַע ִָ 8
ְל ַע ְל ָמא ְד ֵ
ר6ב ָ8א
וְס ִליק ִמ ְלרַע ְל ֵעי ָלא ,וְ ָח ֵפי ְַ 8ק ְ
יתHה ִמ ְת ָת ַק ְַ /ערָא ָ
ִ8ק6נָא ְָ 8ִ /
ֵי/א
ָחית ְַ /ערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְד ָ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַעד ר ָ
ְד ְ
0ת ִקי ִ8ק6נָא ָדא,
ֵיסא וְ ְ
ַ;י י ָ
Hר ָחא ַת ָH8ה ְדפָ 6מא .ק 6ר ִ
ְד ִפ ְת ָחא ְד ְ
6ב ֶח ֶסד
ִ :6תיב ְ
ְח ְס ִ%י ֵמ ִא ָָ ְ 8לא יָמְ ./6
וְHמר ו ַ
ֵיסא ַָ Eתח ַ
ַ;י י ָ
ָק ר ִ
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Hקְ ,6/ד ָתנֵינִ ִאית ֶח ֶסד
ֲה ְד ֵדי ,וְ לָֹא ְ
ָאי ַק ְ/יָ א ַ
ע)ל ִר ַח ְמ ְִ 8יָ .הנֵי ְקר ֵ
ָ
0מרָ
וְ ִאית ֶח ֶסדִ .אית ֶח ֶסד ְִ %ל@ָו ְו ִאית ֶח ֶסד ִד ְל ַברֶ .ח ֶסד ְִ %ל@ָו ָהא ְד ָ
ָק
יקנָא ְד ִא ְקרֵי ְ0Eת ַהָ I
יקי ,וְה6א ָס ִתי ְ; ִס ְטרָא ָדא ְד ִד ְ
יקא ְד ַע ִת ִ
ְד ַע ִָ 8
ְולָֹא ָב ֵעי ַ;ר נְָ /ל ַח ְב ָלא ָהאי ִס ְטרָא ִמָ 6/האי ֶח ֶסד ְִ %ל@ָו ְד ַע ִ8יק
ֹא/
ַ ְ;כ ֵֹה ְִ %ל ַת ָ8א ְִ :תיב ֵבי Jלֹא י ְִק ְרחָ 6ק ְר ָחה ְ;ר ָ
;6גִ י כ ְ
י)מיְ ,
ִ
א)ר ֵחי ְד ֶח ֶסד
0E6ת ז ְָקנָ לֹא ְי ַגלֵחָ .6מאי ַט ְע ָמא;ְ ,גִ י ְָ %לא ְל ַח ְ; ָלא ְ
ְ
יע6תא ְד ִס ְפרָא,
Hתי .וְ ָתאנָא ִ; ְצנִ ָ
יקאְ ,דכ ֵֹה ִמ ִ= ְטרָא דָא ָקא ֵ
ְד ַע ִת ָ
6ל ִמ ְבנֵי ,וְ לֹא ְל ַק ְט ָעא ֵלי ,Jוְ לָֹא
ַבHה ְ
ְ;כ ָֹלא ִא ְצ ְט ִר ְי ֶח ֶסד ְל ִא ְתר ְ
ְל ִא ְָ 8ַ /צHה ֵמ ָע ְל ָמאְ .ו ָהאי ְִ %כ ִתיב וְ ַח ְס ִ%י ֵמ ִא ָֹB ְ 8א יָמֶ /6ח ֶסד
ע)ל ,וְ ָהאי
יח ְמ ְִ 8י ֶח ֶסד ְד ִא ְקרֵי ֶח ֶסד ָ
ע)ל ִר ַ
6ב ֶח ֶסד ָ
י)מיְ .
ְד ַע ִ8יק ִ
ע)ל ֶח ֶסד י ִָ;נֶה ,וְ ָהאי ֶח ֶסד
Hמ ְר ִ8י ָ
0תרָא ִדזְ ֵעיר 0נ ְִEי ְִ %כ ִתיב ַ
ה6א ְ
ג6פא
ְח ֶסד ְִ %ק)/ט לָאו ְ; ַחֵCי ָ
יקי ה6א ֶח ֶסד ְִ %ק)/ט .ו ֶ
ְד ַע ִ8יק ְד ַע ִת ִ
ַ ְִ :תיב ִ:י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א .דָא
;6גִ י כ ְ
ִָ /מ ָתאְ .
ִא ְת ַמרֶ ,א ָBא ְ; ַחֵCי ְדנ ְ
יקי.
יקנָא י ִַקירָא ְד ַע ִ8יק ְד ַע ִֵ 8
יתHה ְד ִד ְ
ה6א ִ8ק6נָא ְָ 8ִ /
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְד ְ
6Eחיַ ;ְ ,ת ְק ְ
יעHה ָפ ִסיק וְ ִא ְת ֲחזָ ְ8רֵי ִַ 8
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ַער
ֲצי ַהַ C
6Eח ַ;ע ֵ
וְHמר ְַ :ת ַ
ַ;י ְִ /מע) ַ
ִַ /פירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵי ַָ Eתח ר ִ
י ה6א ְ8רֵי
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
6Eח זֶה ִָ :ליל ִ; ְת ַלת ַ@וְונֵיַ .כ ְ ק ְ
ְ@)מרַ .מה ַַ 8
ו ֵ
6Eחי ִא ֵלי ְִ %אינ8ִ 6ק6נָא
6תרֵי ִַ 8
6Eחי ִָ :ליל ִ8ָ /א ַ@ ְוונֵיְ ,
ִַ 8
6ב ִ@ינֵיה) ִא ְת ָקיָ
ֲמינָאְ .
יתא ִתק6נִ י ַ%א ֵ
יעHהִ ,אינָ ְָ :ל ָלא ְ%כָל ִָ /
ְִ /ב ָ
6Eחי נ ְַפ ִקי ַחיִי ְל ַע ְל ָמא,
ֶ ַחִCי .וְ ָתאנָא ִמ ָהנֵי ִַ 8
ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
6כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי
ָאר ְי ָי' ָEנָיו ֵא ֶלי ְָ .
0נְEיִ :ְ .תיב י ֵ
6מ ַח ְזיָי ֵחידִ 6לזְ ֵעיר ִ
ְ
ר6ב ָתא
6Eחי ְַ %ת ְק ְ
ֶ ַחִCי;ְ .א)ר ְEנֵי ֶמ ֶל ְ ִא ֵלי ִאינֵ 8ְ 6רי ִַ 8
ֶמל ְ
ֵ
יָ ,פנִ י ְִ %ל ַבר ְַ %כד נ ְִהרָ ִמ ְת ָ;ר ְ
ָאר ְי ָי' ָEנָיו ֵא ֶל ָ
ֲמינָא .י ֵ
ב6ס ָמא ַ%א ֵ
ְד ְ
ַ,
ב)צינֵי ְִ %ל ַבר נְ ִה ִיריָ .כל ַע ְל ָמא ִמ ְת ְ;ר ְ
ְמ ְָ %הנֵי ִ
ַע ְל ָמא .וְ ָתאנָא ָכל ז ַ
6Eחי
ַ8ְ .רֵי ִַ 8
6מה ִאי ָהנֵי ְִ %ל ַבר כ ְ
ְולָֹא ִא ְַ 8ְ /כח ר6גְ זָא ְ; ָע ְל ָמאַ .
ַ-ה וְ ַכ ָ-הַ .תנְ יָאַ: .ד
0חת ָ :
ִ%נְ ִה ִרי ְת ִדירָאִ ,ד ַח ָדְ Hת ִדירָא ַעל ַ
ָותא .ו ְָכל ִאינ6
זְעיר 0נְ ִEי ְ; ֶח ְדו ָ
6Eחי ִאלֵיִ ,א ְת ֲחזֵי ֵ
ַליָי ְ8רֵי ִַ 8
ִא ְת@ ְ
ָה ִרי ,וְכָל ַע ְל ִמי
ָותא .וְ כָל ִאינְ %ִ 6ל ַת ָ8א נ ָ
ב)צינִ י ְִ %ל ַת ָ8א ְ; ֶח ְדו ָ
ִ
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ימ6תאְ .וכֹלָֹא ַח ָ6 H%נְ ִה ִרי .וְ כֹל ִטיבָ 6לא
ֵימי ִמָ:ל ְֵ /ל ָ
/6ל ִ
ַח ְָ H%
BOהַ 6ח ְָ H%ב ְַ /ע ָ8א ָח ָדא8ָ .א
BOהִ 6א ְת ַמ ְליָי ְב ְַ /ע ָ8א ָח ָדאְ : .
ָפ ִסיקְ : .
ַ
;6גִ י ְ :
ְמ ְָ %לא נְ ִה ִריְ .
ְמ ִ%נְ ִה ִרי וְ ִאית ז ַ
ָחזֵי ָפנִ י ְִ %ל ַברִ ,אית ז ַ
ָאר ָEנָיו ִא ָ8נֶ 6ס ָלהִ .מ ְ:לַל ְָ %לא ֲהוֵי ְת ִדירָא,
ָאר ְי ָי' ָEנָיו ֵאלֶי ָ .י ֵ
ְִ :תיב י ֵ
ימי
6חי ְִ %ס ִִ 8
ילא8ָ .אנָא ִא ֵלי ִַ E8
6Eחי ִד ְל ֵע ָ
ַליָי ִַ 8
ֶא ָBא ַ:ד ִא ְת@ ְ
יבר .וְ כָל
6מנְ ה) ְנ ִה ִירי ִל ְת ַלת ֵמHה ְו ְִ /ב ִעי ִע ָ
ָורי ְת ִדירָאִ .
ְנ ִה ִירי ו ְִחו ִ
ילָ .הדָא ה6א ְִ %כ ִתיב יָ6/ב
יקנָא ֵביְ Jכ ִל ָ
יתא ִת67נִי ַק ְד ָמ ִאי ְד ְב ִד ְ
ִָ /
ַליָ ָהכָא ה6א יָ6/ב
ֲמנ .6יָ6/בִ ,מ ְ:לָל ְ%זִ ְמנִי ְט ִמ ִירי ְוז ְִמנִי ִא ְת@ ְ
ְי ַרח ֵ
ָליל
יעHה ְדכ ִ
ֱמת%ָ .א ה6א ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
6ב ָהאי ְִ %ל ַת ָ8א ה6א ְוא ֶ
ֲמנְ .6
ְי ַרח ֵ
יקי:
יקא ְד ַע ִת ִ
6Eחי ְִ %ב ַע ִָ 8
יתאְ ;ִ .תרֵי ִַ 8
ִָ /
ְת ְליָ
יקנָא ,ו ַ
ח6טא ִד ַש ְערֵי ס) ֲח ָרנֵיה ְד ִד ְ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה .נ ִָפיק ָחד ָ
ַ;י
0ת ִקי ִ8ק6נָא ָדאָ ,ק ר ִ
ְ; ִָ 67/לא ַעד ַט;6רָא ,קֶ 6א ְל ָעזָר ְ; ִרי ְ
ֲפֵ 6Bס ֶפר )8רָה
Hמרַ .הָ:ל ָ8ל6י ְב ַמָIל ַוא ִ
ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵיַ Eָ Jתח וְ ַ
יע6תא .וְ ָה ָכא ִאית
ימנָא ְב ַס ְפרָא ִד ְצנִ ָ
א)ק ְ
ִ
ֵֶ ;ָ /היכָלִ .מָBה דָא
ְתנִינָ ֵס ֶפר )8רָה קֹ ֶד ,/וְ נ ְַר ִ8ק)
וְכי ַה ָ:ל ָ8ל6י ְב ַמָIל .ו ָ
ְל ִא ְס ְַ 8כ ָלאִ .
ְHמר ָקד)ָ /קד)/
וְקרָא זֶה ֶאל זֶה ו ַ
ִ :6תיב ָ
וְה ֵהיכָל קֹדְֶ ./
קֹדֶַ ./
ָקד)ָ ./הא ְַ 8לת ִאינ .6וְ ֵס ֶפר )8רָה ְל ָק ְ; ֵליה) .נ ְַר ִ8ק) ק ֶֹדְ /ו ַה ֵהיכָל
קֹדֶ ,/וְה6א ָקד)שְ .ו ַה)8רָה נִ ְ8נָה ְ; ָ/לְֹ /קד)/6ת/ָ ;ְ .לַֹ /מעֲל)ת.
ִ /6כינָה ְ; ָ/לֹ ./ל6ח)תְ .ואֲר) .וְ ֵהיכָל .וְ ַהֹ:ל ְ; ֵס ֶפר
ָמי ְ/ל ָֹ/הְ .
ְ;י ִ
6מא)ת)ת ַה ַָ /מיִ 0ל ֵַ 8ח,68
ִ :6תיב ֵ
)8רָה ְַ 8ליָא .וְ ִאיהְ 8ַ 6ליָא ְב ַמָIלְ .
ימנָא
א)ק ְ
ָלאֶ .א ָBא ָה ִכי ִ
ָמא ְִ %איהִ 6ב ְקד)/6ת ַהָBלֶ ,6ל ֱהוֵי ַת ְליָא ְב ַמָ I
יקנָא
י/אָ %ְ ,כל ֲַ /ערֵי ְד ִד ְ
ח6טא י ִַקירָא ַק ִָ %
יע6תאָ .האי ָ
ְב ַס ְפרָא ִד ְצנִ ָ
ַת ְליָ ֵביִ .Jא ְת ְקרֵי ַמָIלָ ,מאי ַט ְע ָמאִ ,מ%ְ 6/כָל ָק ְד ֵ/י ָק ָד ִ/י
ָלא ַת ְליָ .ו ְֵס ֶפר )8רָה ַ 0על @ַב ְִ %איהָ 6קד)ש .לָא
ק6ד ַ/יָא ְ; ָהאי ַמָ I
ְְ %
יכלִ ,א ְת ְקרֵי
/6%יַ .עד ְָ %עיִיל ָל ֵהיכָל:ֵ .יוָ ְָ %עיִיל ָל ֵה ָ
ֲליה ֶע ֶFר ִק ִ
ָחל ע ֵ
ילא ְָ %לא ִא ְת ְקרֵי ֵהיכָל ֶא ָBא כַד
ָקד)ש ְ; ֶע ֶFר ְקד)/6תַ :ְ .ג ְו ָנא ִד ְל ֵע ָ
ח6טא י ִַקירָא
ִא ְת ַח ְברָ ֶע ֶFר ְקד)/6תְ .ו ָתאנָא ַה ָ:ל ָ8ל6י ְב ַמָIלִ %ְ .איהָ 6
ֲמאי ִא ְקרֵי ַמָIלִ ,מִ %ְ 6/מנֵיַ Jת ְליָ
י/א ְָ %כל ְַ Fע ִרי ַת ְליָ ֵבי .Jא ָ
ַק ִָ %
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6ביַ Jת ְליָ
ִ ;6גי ַכ ְ ִאיהַ 6ת ְליָאֵ ,
וְת ִָ 8איְ .
6מִָ Iלי ִמ>ֵיִ Jע ִָ Bאי ַ
ַמִָ Iליַ .
ֲפֵ 6Bס ֶפר )8רָה ֵֶ ;ָ /היכָל ְִ %מ ְת ַע ֵטר
ְת ִָ 8איַ ,וא ִ
ָכל ִמֵBי ְָ %ע ְל ָמא ִע ִָ Bאי ו ַ
Oלהַ 6ת ְל ָי
/6%י וְ כ ְ
ְ; ֶע ֶFר ְקד)/6תָ ,לא נ ִָפיק ִמ ְכ ָל ֵליה ִע ְ0/ר ִק ִ
ח)ביה) ִמ ָק ֵ-יJ
ֵ
ַב ָש
6מא ְד ָח ֵמי ְל ָהאי ִ8ק6נָאִ .א ְתְ :
ְ; ָהאיָ .
ַ;י ְִ /מע),
Hמר ֵלי Jר ִ
ֲ)נ)תנַ .6
6מ ְת ְַ :פיָָ ,הדָא ה6א ְִ %כ ִתיב י ְִכ;) /ע ֵ
ִ
י/י ַע ִ8יק ִמֹ:לָֹא:
Oד ָ/א ְד ַק ִִ %
ְ; ִר ְי ְ; ִרי ִלק ְ
יעHהִ .מ ְת ָע ְר ִבי ֲַ /ערֵי ִע ִאינֲ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָ .וְ לָֹא נ ְַפ ִקי
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
Hמר ִאלֵי ִאינֲ /ַ 6ערֵי
;0א וְ ַ
ַ;י ָ
;0אָ .ק ר ִ
ַ;י ָ
ָדא ָע ָדא ק 6ר ִ
ְד ִמ ְת ָע ְר ִבי ִע ִאינַ %ְ 6ת ְליִָ .א ְקרְ 6מצ6ל)ת יִָ .מ%ְ 6/נ ְַפ ֵקי
ָFא
ח)בי ִד ְבנֵי נ ָ
ָמיו כָל ָמארֵי ְד ַת ְב ִעי ֵ
0תרָא ר ִ
6מ ָהאי ְ
מ)חא ֵ
מ)תרֵי ָ
ִמ ָ
י)מי:
י ְֵ 8הא ְל ַע ִ8יק ִ
ַ;י ְִ /מע) ְ; ִר ְ
Hמר ר ִ
6מ ְת ְַ :פיַָ .
ִ
יקנָאְ .ו ַח ְפיָ ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת
ַח ִ8י ֲַ /ערֵי ְ8ח)ת ִד ְ
ֲFירָHה .נ ְ
ִ8ק6נָא ע ִ
וְHמר ָ 6באִ 6ב ְמ ָער)ת
ְה6דה ַָ Eתח ַ
ַ;י י ָ
ְה6דהָ ,ק ר ִ
ַ;י י ָ
יקנָא ק 6ר ִ
ִד ְ
ְ@)מרִ .מ ְEנֵי ַַ Eחד ְי ָי' ָהא ִא ְתי ְַדע,
6ב ְמ ִח)Bת ָע ָפר ִמ ְEנֵי ַַ Eחד ְי ָי' ו ֵ
צ6רי ִ
ִ
6מ ֲהדַר ְ@א)נ)ִ .אינֲ /ַ 6ערֵי ִד ְתח)ת
ְָ %מא ְִ %איהְ 6ל ַבר ַַ Eחד ְי ָי' ִא ְת ְקרֵיֵ .
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב:
ֲFירָHה ִ 8ֵ 8א ֶ
יק ָנא וְ ִא ְת ְקר 6הֲדַר ְ@א)נ)8ְ .רֵי ִ8ק6נָא ע ִ
ִד ְ
ָה8ִ :ק6נָא
0בר ָ
נִימא ֶח ֶסד ְל ְ
נִימא ִמ ָ
ְו ִתק6נָא ָחד ָסרָ %ְ .לא נ ְַפ ֵקי ָ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָכל ִס ְט ִרי,
ָ
6Eמא,
ֵיסר ְָ %לא ַת ְליָי ֲַ /ערֵי ַעל ָ
ִד ְתר ָ
ח6תא ְכ ָמה
וְ ָיHי ֲַ /ערֵי ְסח)ר ְסח)ר ֵליִ ;ְ .Jגי ְָ %לא ִא ְ8ְ /כַח ִט ְר ָ
ח6תא
Hתר ִ%ינָא ִט ְר ָ
ח6תא ְב ָמאי ָקא ַמ ְירֵי%ִ .ינָא ְ; ָ
יִ ,ט ְר ָ
ְִ %א ְצ ְט ִר ְ
ְהא כֹלָא
יקנָא ִט ְר ָחא ִאינ 6א) ִ%ינָא ִאינ .6ו ָ
ִא ְַ 8ְ /כח .וְ ִכי ֲַ /ערֵי ְד ִד ְ
0נְEי.
ר6חא ִדז ְֵעיר ִ
ִ6/בא ְד ָ
ֲמי ִא ְתחֲזֶ .6א ָBא ְָ %לא ִא ְת ְטרַח ְ;י ָ
ַרח ֵ
ר6חאָ .מאי
ַָ /בא ָ
ֳד ִ/י נ ְ
י/א ִע ָHBה קֹדֶ /ק ָ
6Eמא ַק ִָ %
ְד ָתאנָא ֵמ ָהאי ָ
ר6חא
6מ ָהאי ָ
0נְEיֵ .
י8רַק ֵביִ %ְ ,Jמ ְת ְל ַבֵ /בי Jזְ ֵעיר ִ
ר6חא ְד ִא ְ
ר6חאָ .
ָ
ר6חא נ ִָפיק ִא ְת ְEרִַ /ל ְָ 8ל ִתי
ַב ִ/י ָ:ל ִאינְ %ִ 6ל ַת ָ8א ,ו ְָכד ה6א ָ
ִמ ְתל ְ
0תרֵיה .וְ כָל ָמא
יברְ .ו ִא ְת ָ/ַ Eט כָל ָחד ִ; ְלח)ד)י ְל ְ
ְְ /ב ָעה ֶאלֶ ִע ָ
וִ
וְעל ָדא ְַ Fע ִרי לָא ִא ְְ /תכָחַ 6על
ַב ָ/א ִמ>ֵיִ Jא ְת ָל ֵבשַ .
ְד ִא ְת ֲחזֵי ְל ִא ְתל ְ
ר6חיה נ ִָפיק ְולָֹא ָב ֵעי ִמָBה ֲ 0חרָא ְל ִא ְת ָע ְר ָבא
י/אִ ,מֵ %ְ 6/
6Eמא ַק ִָ %
ָ
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יר6תא ְ%כֹ ָלא ְָ %לא ִא ְת ְד ַבק ָלא
ֲדיה .וְ ָדא ה6א ְט ִמ ָ
6ל ָק ְר ָבא ַבה ֵ
ֵביְ ,J
ימי ְָ %לא ִא ְתיְדָע ,דָא
ימא ִד ְס ִִ 8
ְל ֵעי ָלא וְ לָֹא ְל ַת ָ8א .וְ ה6א ָס ִתי ִ; ְס ִת ָ
ר6ח ְדנ ִָפיק ְל ַבר,
ִ ;6גי ַַ ְ :
ה6א ְ%לָא ִא ְת ַָ 8ק וְ לָֹא ָהוָה ֵ;י8ִ Jק6נָאְ .
ֲבל
ימנֵי ִא ְת ְקרֵי ָEה ְי ָי' .א ָ
יאי ְמ ַה ְ
נְב ֵ
6מ ְת ַל ְ; ִ/י ֵ;יִ J
ֵמ ַהה6א ְִ %ל ַברִ ,
ר6חיה ַ;ר ִאיה.6
יקי ָלא ִא ְת ְEרַ /וְ ֵלית ָמא ְ%יַדַע ֵ
יקא ְד ַע ִת ִ
ְ; ָהאי ַע ִָ 8
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמכָל
ָ
פ6מא,
ַ ְַ Fער)י ְִ /ק ִילי ס) ֲח ָרנֵיה ְד ָ
ִ ;6גי ְ :
ְ
ר6חאְ .ד ִמ ְת ָ/ַ Eט
ַב ָ/א ְ; ָהאי ָ
ֲתנָא ְל ִא ְתל ְ
0בה ָ
6ב ָהאי ִא ְת ְר ִחיצְ 6
ִס ְטר)יְ .
ס)ח ָרנ)י ו ְָדא ה6א ִ8ק6נָא
Hתר ְָ %כל ֲַ /ערֵי ְִ /ק ִילי ְ; ַ
יב ִריָ ;ְ ,
ְל ַכ ָ-ה ִע ָ
ח6מי ְל ֵעי ָלא.
ֵיסר ְת ִ
ֵיסרִ %ְ .מ ָכא ִא ְְ 8ָ /ל ָ/ל8ְ 6ר ַ
י/א ִע ָHBה ִד ְתר ָ
ַק ִָ %
ֵיסר ְִ /ב ֵטי ָ Hב ָה ָתאָ .הדָא
ח6מי ִל ְ8ר ַ
ֵיסר ְת ִ
ח6מי ְל ַת ָ8א8ְ .ר ַ
ֵיסר ְת ִ
ְ8ר ַ
0ב)תינ:6
ֲ/ר נִ ְַ /ב ְע ַָ 8ל ֵ
ה6א ְִ %כ ִתיב א ֶ
יקרָא
6מ ָ:אִ ,ב ָ
יקנָא ִמָ:א ִ
יסרַ ,ת ְליָי ֲַ /ערֵי ִד ְתח)ת ִד ְ
ִ8ק6נָא ִד ְת ֵל ָ
ְח ְפיָי ַעד ַט;6רָא .וְ לָֹא ִא ְת ַח ְזיָי ֵמ0נ ְֵEי
יקרָא ַEִ /ירָא ו ָ
6ב ָ
יָHה ִ
ַ;י
Hמר ר ִ
ָוריַ .
6Eחי ִַ /פירָ ִחו ִ
ב6ס ָמא ַבר ִאינִ 8ַ 6
ר6ב ָ8א ְד ְ
ְַ 8ק ְ
י/א ִע ָHBה
ָקיָ %ְ Jמא ְִ %א ְ8ְ /כַח ְ; ָהאי ִא ָ%רָא ַק ִָ %
ְִ /מע) ַז ָH:ה ח6ל ֵ
Hתיְ .ד ֲאנָ י ְַת ִבי
6ב ַע ְל ָמא ְד ֵ
ָקיַ ;ְ Jע ְל ָמא דֵי ְ
ַH:ה ח6ל ֵ
ְד ֲאנָ ֵ;י .Jז ָ
וְהא כָל ִתק6נִי ִע ִָ Bאי
0ס ַחר ָל ָ
ד/6א ִע ָHBהֶ ,א ָMא ִע ָHBה ְ
ִ; ְק ָ
ד6כ ַ8יְיהְ .6ו ָהאי ִ8ק6נָא
ֲטר 6וְ ִא ְס ָחרְ 6ל ְ
י/א ִא ְת ָָ 8קנ ,6ו ְִא ְתע ָ
יקנָא ַק ִָ %
ְד ִד ְ
זְק
ַ= ִפי ְל ִמ ַ
BOהִ 6מ ְתְ :
יד ֹ:לָֹא ְ :
ֲח ָ
יסר ה6א ִ8ק6נָא יָHה ְֵ %בי Jא ִ
ִד ְת ֵל ָ
ֲחי ָדִ .מ>ֵיJ
ָק ְב ִליִ ,Jמ>ֵיַ Jת ְליָי ַעל ִאינִ %ְ 6בז ְֵעיר 0נ ְִEי א ִ
ֵי/א ל ָ
ר ָ
6ביJ
ַת ְליָי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי ,וְ כָל ִ@ ְנזִ י ִע ִָ Bאי ְו ַת ִָ 8אי @ְ נִי ִזי ֵביֵ J
ֵימ ָתא
ְכ ִלי ָל .וְ ִאְCהַ 6מָIלָא ְד ִמ ָתזְ לֵי ִמ>ֵיֹ: Jלָֹא ָדא ה6א ִ8ק6נָא ְ/ל ָ
ִ /0לי ְלכֹלָֹא:
0ש ִלי ְלכָל ִתק6נִיָ ,דא ְ
ְד ְ
ֲָ /ח ְכ ְמ ָתא,
ֲ@ְ /ב6רָהְ ,מ ַרח ָ
 ִ>/)/יְ Fִ .פוָ ְמ ַרח ָ
ת)תיו ַ
ְכ ִתיבְ Fִ :פ ָ
6מ)תאֵ .מ ִאֵBי ְִ Fפוָ ְַ 8ליָ ָמארֵיה)
6ביַ ,/חֵCי ָ
ְ; ִאינְ Fִ 6פוָ ְַ 8ליָ ָטב ִ
ֲ/י ִא ֵBי ְִ Fפוִָ ,מ ְָ 8ע ִרי Bָ ֹ:א ְל ִמ ְגזָר ִ%ינָא
ֲר6תאַ %ְ .כד ְמ ַרח ִ
ְִ %א ְתע ָ
ָמאַ .מאי
ְ; ָכל ָ; ֵ8י ִדינִי ְִ %א ְקרִ 6ע ִיריְ %ִ .כ ִתיב;ִ :גְ ֵזרַת ִע ִירי ְִ Eתג ָ
ִֶ %ְ .מ ְת ָע ִרי
Hמרַ :וי ְִהי ָער ָ
ֵ 80
ַד ָ8א ָ8נֵינָָ :ְ :מה ְְ %
ִעיר? ְ; ִס ְפרָא ְדְ @0
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ָ ִמ ְת ָע ִרי ִא ֵBי ְִ %אינ6
ִ%ינִ י ְל ִאינָ %ְ 6לא ִא ְת ְר ִחימְ 6ל ֵע ָBא;ְ .גִ י ְ :
וְעל ָ%א
וְדינָאַ .
ֲמי ִ
ָמארֵי ְד ָבבְ 6לה .6ו ְִע ָ:ל ָ%א ִ; ְתרֵי ַג ְונֵיַ ;ְ ,רח ֵ
-Oא ַ:ד
6ב ִא ֵBי ְִ Fפוָ ִא ְת ֲחזֵי ָ E
ֲמיְ .
ִא ְקרִ 6עיר ו ְַק ִ%י%ִ ,/ינָא ְו ַרח ֵ
-Oא ֵ;יִ Jמ ְת ַל ְ; ִ/י ַ-ָ :ה ֶאלֶ ו ְִר ְב ָב ,וְ כַד
ר6חא ְדנ ִָפיק ִמ ָ E
ִא ְת ַ8ַ Eחָ .
BOהEִ 6י ְיהֹוָה ִא ְקרַ: .6ד
ימנֵי ,וְ כ ְ
נְביְ Hמ ֵה ְ
ִא ְת ַ9ָ Eט ִמ ְת ַל ְ; ִ/י ֵ;יִ J
BOהְ 8ַ 6מנֵי ָס ֵרי
ֲרי ְלכ ְ
ֲ/י ְ; ְִ Fפוְָ ,מ ָנה ִ
6מ ְת ַרח ִ
-Oא ִ
ִמ ִBי נ ְָפ ִקי ִמ ָ E
ִ /6ב ִילי
Hר ִחי ְ
ֵיסר ְ
ֲדאַ ;ְ .ת ְמנ ָ
BOה:ַ 6ח ָ
0ל ֵפי ָע ְל ִמיַ .עד ְִ %מ ְת ַק ְִ +רי ְ :
ְ
ַב ְר ָב ְ; ִק ְטרָא
יְ /מ ַמ ֵBל ר ְ
-Oא ָדא ְ; ִל ָ
מ)ד ָע .וְ כ ָֹBא ְמ ַח ָ:א ְלפ ָ
ְִ %א ְְ 8ְ /
וְעל ָ%א ְִ :תיבִ :חַ ):מ ְמ ַת ִ7יַ .מ ְמ ַת ִ7י ַו ָ%איַ .מאי
ע6טרָאַ .
ְִ %טי ֲהרָא ְ; ְ
6מיִ.
ֲמ ִ%י ֵאַ /
ְח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹל .וְ כַ )BOמח ַ
Hמר :ו ֵ
ֵ 80
ִחָ :ְ ?):מה ְְ %
ֲדאִ .ח):
6מָCא ִמ ְת ַ7ְ 8נִי וְ יִָ ;ְ Hצ6Cר)יָ %ְ .הא ַ@ ְונֵי ִמ ְת ַח ְ;רָ ַ:ח ָ
ֶא ָ9א ַ
0ח ַה"ע ְ;גָר) .א' ְָ %ט ִריד
ַָ Bפ ְ; ִע ְטר)י ְ@ ִל ִידיְ .
ימ ְִ %מ ְת@ ְ
0תוָ ְר ִָ /
ְ; ְ
וְס ִליק
ָחית ָ
6מ ָה ֵקי ַמ ְל ִכי .ח' ְָ %ט ִריד ְונ ִ
6מ ַה ְע ֵ%ה ַמ ְל ִכי ְ
ַמ ְל ִכי ְ
נ6ק ָבא.
ְנ6קא ְד ִא ָ-א ָס ִטיר ְל ְ
ר6חא .ה' י ָ
ַBיד ְ; ָ
ָביֶ ;ְ /א ָ9א @ ִ
ו ְָע ִטירִ : ,
0ת ִרי
י/א ְִ %מ ְת ַק ְ+רֵי ְ
יא6ב ָתא ְד ַק ְר ָ8א ַק ִָ %
נ6ק ָבא ַר ָ;א ְ; ִת ְ
ִא ְת ַ9ָ Eט ְל ְ
Hמרַ :הר ַה)-רְ @ִ ,ב ַעת ַה ְBב)נָה :ע' ִטי ֲהרָא
ֵ 80
ָ%א ְב ָדאָ :ְ .מה ְְ %
ר6חי
יטי ְַ %ענְ ִEי ִמ ְתֲ 0ח ָד ְל ִס ְטר)י ְל ִ
יפא ְ; ְִ /פ ָסאְ ,ר ִה ִ
יפ ָסא @ְ ִל ָ
ְד ִט ְ
0תוָ ָ%א
0תוָ ִ/ְ %לֹמֹה ַמ ְל ָ:א ִא ְת ַע ָ+רִ 6אֵBי ְ
יפיְ .ו ָהא ְ; ָרזֵי ְד ְ
ְ@ ִל ִ
Hמרְ :ו ֵח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹלֲ .היֵHכֵל ֵָ 8פל
ֵ 80
ְ; ָדא ִ@ .י ַכ"ק ְ; ֵח ְיָ :ְ ,מה ְד ְ
ָקה ָ/ל).
ֲFה ַה ְPד ָ
6כ ִתיב :וְ ָהיָה ַמע ֵ
ִמ ְ; ִליֶ Kמלַחְ .
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת ְי ִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
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ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲע ִנ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא ָלנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ

שדי

תפוחי

501

י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ֶ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
6/בת) ְ;רָצ).
ק;6ל ְָ 8
יהי רָצ) ֶַ 8ְ /
י ִֵַ 8ה ֶֶ :ס ַלעֲנִ ִCי ,י ְִר ֵאי ַָ /מיִ .וִ ִ
י ֵס ֶדר זֶה ואולי יעזור .י ִַ7ח ְ;יָד) ְ/מ)נִ י
ַמ ְִ /
ֲבר) כדאי שי ְ
ְל ַמ ְל ִ;י ְEנֵי ח ֵ
/6מ)נָה מטבע)ת וי ְַס ְ%רֵ ַעל ַה ְ 9Oל ָח ְ;6/רָה ֶא ָחתֵ ;ְ ,סדֶר זֶה.
ְ
. 1 . 5 . 6 . 5 . 10 . 5 . 1 . 10 . 5 . 1 . 5 . 1 . 1 . 6 . 1 . 5 . 4 . 6 . 10
ֹאמר ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי.
0חר ְ :ָ Kי ַ
י ְִמנֶה ֶאת ַה ְִ -ס ָפ ִרי ְ; ִפיו וְ ַ

ִֵ 9פ ְ".
)/פ ְ ַָ %הHדָ ָ;ָ Hד ָ%מ) י ָ
" ֵ
ֹאמר
א)ת ְביַד י ְִמי וְ י ַ
ֹאחז ָ
ְמנִ ית ְוי ַ
ְי ֲערֵב ָ:ל ַה ְַ -ט ְ;ע)ת ְביָד) ַהי ָ

6מקָ;6ל
ֲב)תינְִ C/ֶ 6היֶה ָח69ב ְ
ֶי ַה' ֱאל ֵֹהינ 6וֶאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְEָ Bנ ָ
א)ת)Cת ְִ /מ ָ ַהגָד)ל
ֶי ֵס ֶדר ַה ְַ -ט ְ;ע)ת ְֶ %ַ =ִ /ר ִ8י ְל ִפי ִ
ְורָצ6י ְל ָפנ ָ
;6ע ֵֶ /א ְה ֶי"ה
0ל ִפי ְִ -ֵ /ֶ :איר ְ;ת)כ) ִר ַ
ְו ַה ָקד)ַ /ה ָו ָי"ה ְ; ִמ6Bי ְ
ָמי ְ; ָד ִמי ָנגָעְ ,6ל ָה ִאיר ֵמ ַה ִ;ינָה ִא ָ-א
ימ ְט ִריָא ָד .וְ ִ %
ע)לה ְבגִ ַ
ָה ֶ
6לי ְִ/רֵי ֵלב ְִ Fמ ָחה.
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
י/א .א)ר ז ַ
ילHהְ ,ל ְִ 8פ ֶארֶת ְ;נַַ Jק ִָ %
ִע ָ
ַמ ִ8י
יכ6פר ִלי כָל ַמה ֶEָ /ג ְ
6לי ְִ/רֵי לֵב ְִ Fמ ָחה .וִ ַ
ַ%ִ Pיק ְ
ָר6ע ל ַ
א)ר ז ַ
@6לי
ְה ְ; ִג ְל ִ
ֲברַי ְבכָל א) ָפ ְִֶ C/היֶהֶ ,ה ְ;@ִ ְל@6ל זֶה ,ו ֶ
ְב ַה ְל ָבנַת ְEנֵי ח ֵ
ֲלי.
צ6רי וְג)א ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֲח ִרי .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
אֵ
ק)צי
0חת ַעל ִ
ַמרֵי ַַ Eע ַ
ַל@ֵל ִ; ְהי)ת) ָערְ 6לג ְ
י ְל ִה ְת@ ְ
ְל ִפי ַה ַ;ָ 7לָה ָצ ִר ְ
6מי
א)ר ִטיגָס( ִ
ָאי ְ
ח)ח וְ נִ ְקר ִ
Oלי ) ִמ ִַ Eַ /ְ -חת ַה ִ= ְר ָEד ְו ַה ַ
ָאי ָחר ִ
ַה>ִ ְקר ִ
ר6לי.
ֲFה ִ 678זֶה ְל ְִ Eדי) ְִ @ִ 678ל@6ל ַה ָח ִ
ֵֶ /אינ) יָכ)ל ,אולי כדאי ש ַCע ֶ
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)תקו זה ערכתי אותו מעי גלגול השלג שתק הר' יוס חיי זצ"ל ,בנתינת
הפסוקי ושמות הקודש המתאימי .וא על פי שאי אתנו יודע דר הנשר
י;א
ֲמנָא ִל ָ
בשמי ,על דר הר' הנזכר סמכתי ,ואיני יודע א תקו זה נכוְ ,ו ַרח ָ
ָ; ֵעי .ומי שירצה לעשותו ודאי לא יפסיד ,ואולי לפחות יועיל ְ; ֶח ְלק)(.

ס6קי ֵא6B
ֹאמר ְִ E
י ַ

ַעי ִָתי ֵ;י ַה ָ;נ)תָ :ל ֵכ ַחיHKנִי נְ Oא ְיהֹוָה
ח)חי :ֵ ,ר ְ
/)/נָה ֵ;י ַה ִ
ְַ :
6בנֵי ַעמ) ַ:עֲמ)רָה,
ָאל ִ:י מ)Hב ְִ :סדֹ ְִ 8היֶה ְ
ְצ ָבא)ת ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ע)לֵ /ְ ,א ִרית ַע ִ-י י ְַב6I
ָ /6מ ָמה ַעדָ K
6מ ְכרֵה ֶמלַח ְ
ִמ ְמ ַ/ק ָחר6ל ִ
וְהנֵה ָע ָלה
Oפחִ :6
יחי יִנְ ָהקַ 6ת ַחת ָחר6ל ְיס ָ
ְחל;ֵ :6י ִִ /
ֶתר ג) ִי ִינ ָ
וְ י ֶ
ָסה:
ֲבנָיו ֶנ ֱהר ָ
ֶדר א ָ
Oלי ְו@ ֶ
כִ )BOק ְמ)/נִ י ,כָסEָ 6נָיו ֲחר ִ
ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWיִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י
ְ Hזנ ָ
יתי ְיהֹ ָוה ִק ְָ 6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר)
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ ִ6
ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ָאל
ַחל י ְִFר ֵ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָ
ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפֶ%ה ֶאת
ָאל ִמֹ:ל ֲע) Wנ ָֹתWיו:
י ְִFר ֵ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לֹש ְָ Eע ִמי
י ַ

ֱמת
ַואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ֲֶ ָ %ע ֵננִי ֶ;א ֶ
י ְִֶ /ע ָ:
ֹאמר.
אתיִי וְ ִִ /ְ 8עי ְו ָח ֵמEְ /ר6ט)תְ ,וי ַ
י ִַ7ח ְביָד) ָמ ַ

6ר ִח6-
6ר ִחמְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחְ 6B
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחְ ,6Bל ָיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה בו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
וִיהי רָצ)
ָקהִ .
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִרי /רצ"ה ְEר6ט)ת ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצד ָ
י ְִFר ֵ
ֲמי ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ַרח ֶ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֶאל ֵֹהי אֲב) ֵתינַ /ֶ 6תע ֶ
ִמ ְEָ Bנ ָ
ָקה,
ַ8ִ /י ִל ְצד ָ
ָשת רצ"ה ְEר6ט)ת ֵאִ /ֶ 6Bה ְפר ְ
6ל ַמ ַע ַה ְפר ַ
יְ ,
ֲס ֶד ָ
ַוח ָ
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6ל ַמ ַע
יהְ ,
ס)ד)ת ֶ
ֵ
6ל ַמ ַע
ֶיְ ,
יתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָק ִר ִ
ָאי ק ֶֹד /א ֶ
6ל ַמ ַע ִמ ְקר ֵ
ְ
ר6צה
6מ ָ
;Oל ְ
6מק ָ
ד)/י ָה ְרמ6זִי ָ; ֶהִ ,י ְהיֶה ָח6/ב ְ
מ)תי ָ ַה ְק ִ
ְֶ /
ר6לי ָ:רָא6י ְל ִתַ 67ה ְEגָ ֶ/ל
יתי ְִ ִ@ 678ל@6ל ַה ַח ִ
ֶי ְִ :אָ 6Bע ִִ F
ְל ָפנ ָ
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֲברַי .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵיִ Kפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ַה ְל ָבנַת ְEנֵי ח ֵ
ֲלי:
ְו@ֹא ִ
ר)ע)תיו וְ כַ)Eת
ָ
ַל@ֵל ַעל זְ
ר6לי ,וִ יג ְ
ָאי ַח ִ
ק)צי ַה>ִ ְקר ִ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַה ִMיג ַ-ָ :ה ִ
ֹאמר:
ע)תיו וְ ק ֶֹד ְִֶ C/דק)ר י ַ
ֶא ְצ ְ; ָ

ִ %6חיל,6
6ר ִחימְ 6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יִ %ְ ;ִ ,Jחילְ 6
י ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְל ַיח ָ
ָאלֲ ,הרֵינִי
ֲדא ֵ /י"ה ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְב ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
יהי
ר6לי ,וִ ִ
F6מֹאל ַח ִ
ָמי ְ
ע)תי י ִ
ַפי וְ ֶא ְצ ְב ַ
זְר)עי וְ כ ַ
ַל@ֵל ַעל ִ
מָ 6כ ְלג ְ
ֶ ;Oלת
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֲב)תינֵ 8ְ /ֶ ,6הא ח ָ
ֶי ַה' ֱאל ֵֹהינ 6וֶאל ֵֹהי א ֵ
רָצ) ִמ ְEָ Bנ ָ
@6פי ָפ ִני
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ְר)עי וְ ָי ַדיִ :ְ ,אְ ִ@ 6Bל@ ְ
ר6לי ַעל ּז ִ
6רצ6יָה ִ@ ְל@6ל ֶה ָח ִ
ְ
ַמ ִ8י ְב ֱֵ /אל ִֹהי ְ; ִמ6Bי ֵה ִהי",
ר6ליְ .ל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
וְHח)ר ַעל ַה ָח ִ
ע)לה ִע ַה):לֵל ְִ :מנְ יָ רצ"ה .ו ְַעל יְדֵי
)אל" למ"ד ה"ה יו"ד מ"( ָה ֶ
ַמ ִ8י ,י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
ֲ/ר ָEג ְ
ְת6ק ַה ְEגָ א ֶ
ָדי ,י ַ
ְִ %קירַת ָEנַי וְ י ַ
ֲלי.
צ6רי וְ @ֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ע)תיו
ר)ע)תיוְ ,וי ְִדק)ר ְמ ַעט ֶאת ֶא ְצ ְ; ָ
ָ
ר6לי ַעל ָפנָיו וְ יָדָיו ְוזְ
ַל@ֵל ַה ָח ִ
ְיג ְ
ר6לי ְ;א)ת) י),
ֵצא ַדִ .א ִאי ֶא ְפ ַ/ר ל) ְל ַה ִMיג ָח ִ
ְ; ַע ִדינ6ת ֶ/לֹא י ֵ
0חר.
ֲFה זֹאת ְ;י) ֵ
ַיע ֶ
יהי רָצ) ֶַ /ה' י ְַק ֵ;ל ִ8ק6נ) ְ;רָצ).
ֶס ִל ְצ ָד ָקה וִ ִ
ִַ 8הֶ :
יֵ

ִַ 678ה ַַ %עת.
י)חאי ַ;ַֹ Iהר ַה ָ7ד)/
6ברֹא ָ /ר' ְִ /מע) ַ;ר ַ
ד)/יְ ,
ַ;)תינַ 6ה ְִ 7
ִה>ֵה ר ֵ
ר6ח ָק ְד ֶָ /את
ָאי ,רָאַ ;ְ 6
ָאי וְ Hמ)ר ִ
ְח ְכ ֵמי ַה ְַ 8למ6דִ >8ַ ,
6ב ִת67נֵי ַהַֹ Iהר ,ו ַ
ְ
ֲ/ר יָק6מְ ִ@ 6ל@6לֵי ָה ֵערֶבKרַב ְֶָ C/צאִ 6מ ְִ -צ ַריִ
ָמי ,א ֶ
ֲרית ַהִ C
ֲ/ר י ְִהיֶה ְ;0ח ִ
אֶ
ָאל ְ; ַמ ָ+רָה ְל ַה ְEִ /יל
ָאל ַ; ְִ -ד ָ;ר ,וְ י ְְִ /לטַ 6על ַע י ְִFר ֵ
ו ְִה ְכ ִ/ילֶ 6את י ְִFר ֵ
;0ד ָ:ל זִ יק ֶ/ל ַיהֲד6ת ֵמ ַע
6ל ֵ
יהְ ,ו ַל ֲעקֹרְ ,ל ַה ְִ /מיד ְ
ל)מ ֶד ָ
ַה)8רָה וְ ְ
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6מ)ֵ /לי ָהHרְֶ #ל ַה ְפ ִריד ֵ;י ַה ְִ 9כינָה
ְ
ָא/י ַה)%ר
ָאל ,וְ ֵה י ְִהי 6ר ֵ
י ְִFר ֵ
יה ֶַ 9ָ ;ַ /מיִ,
ֲב ֶ
ָאל ַלא ִ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ,ו ְִלגְ רֹ ְל ֵפר6ד ֵ;י י ְִFר ֵ
ְלק ְ
ָמיְִ C/ֶ ,מ ְ:רֶ 6את ָ )8ר ָת ְ; ַעד נְ זִ יד
ידי ֲחכ ִ
ַ;נִ י ְַ 8ל ִמ ֵ
ְוי ְִצ ָט ְרפִ 6ע ֶָ -ה ר ָ
ֲרי ַז"ל
פ6ת ִל ְר ִָ /עי ֵאְ .6Bו ָכ ַתב ָהא ִ
יט ְ-אֶ 6את נִ ְָ /מ ָת ְ; ִה ְצ ָט ְר ָ
ֲד ִ/י ,וִ ַ
עָ
ַל ְ@ל6
ק6פה ָה0חֲר)נָה ְֶ Bִ /פנֵי ַה ְ@ OאָBה י ְִת@ ְ
)שער הגלגולי ,הקדמה כ(ָ 8ְ ;ַ /ֶ ,
א)מר" :ו ְָק ָה ָע ַהֶIה
יה ַה ָ:ת6ב ֵ
ֲל ֶ
ָ:ל )%ר ַה ְִ -ד ָ;ר ִע ָה ֵערֶבKרַבַ ,וע ֵ
ָאל
ָתב :א)י ְלי ְִFר ֵ
6ב ִת67נֵי ז ַֹהר )תקו כא( ַ :
ֵכר ָהHרְֶ ."#
ְו ָזנָה ֲ 0חרֵי ֱאלֹ ֵהי נ ַ
נ)דע ִ:י ָבאֶ 6אל
ֱמר' :וְ לֹא ַ
יה ֶנא ַ
ֲ/ר י ִָ; ְלעָ@;ַ 6ל6ת ֶ/ל ָה ֵערֶבKרַבַ .ו ֲע ֵל ֶ
ַ:א ֶ
ֶיה
ֱמרָ ' :היָ 6צר ָ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ָא/י ָה ָע/ֶ ,ע ֵ
יה רַע' ,וְ ֵה י ְִהי 6ר ֵ
6מ ְר ֵא ֶ
ִק ְר ֶ;נָהַ ,
ָבי )BO: ,א ֵֹהב ַֹ /חד
וְח ְברֵי ַ@> ִ
ס)ר ִרי ַ
ֱמרַ Fָ ' :רי ְִ ְ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ְלרֹאַ ,'/וע ֵ
ֵיה".
ָאל י ְִת ַ; ְBעְ 6וי ְִת ָע ְרב;ֵ 6ינ ֶ
ֲ/ר י ְִFר ֵ
ָע)ל ַ:א ֶ
ְורֹדֵ ְַ /למֹ ִני' .וְ ָל ֵכ וַי ל ָ
ָתבִ " :מ' ִִ Bילית'ַ ,ה ְִ 7ל ָEה ַה ָ/ָ 7הִ ;ָ ,אי ָה ֵערֶב רַב
ְו ָ) /תקו סט( ַ :
ֵעי ָ;נִ י
ֱמר 'ה)י @)י ח ֵֹטא' ,וְ ֵה ' ֶזרַע ְמר ִ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ָבי ְ;י ְִָ Fר ֵאלַ ,וע ֵ
ֶ-ְ /עֹר ִ
י",
Hח ָ
ָאל"" .ק)ל ְֵ %מי ִ
י י ְִFר ֵ
Hמרַ 6על ָה ֵעגֶלֵ " :א ֶBה ֱאל ֶֹה ָ
יתי'ְ /ֶ ,
ַמ ְִ /ח ִ
א)ת ָה ֵערֶב רַב ָה ְר ִָ /עי ַ;@ָל6ת" .וְ ָ/
ידי ִלגְ זֹל ָ
ֲת ִ
ֵה ְֵ %מי י ְִָ Fר ֵאל ֶ/ע ִ
ָבי
וְערֶב רַב ָה ְר ִָ /עי;ְ ,נֵי ִל ִיליתְ ,מעֹר ִ
ה)סיֵ " ,
)תקו ג' בהוספות( ִ
;)ל ִעי
וְה ָה ְר ִָ /עי ַה ְ
מ6רי ֶַ /ה ָָ 9עה ְמ ֶַ Fח ֶקת ָל ֶהֵ ,
ָאלְ .ר ִָ /עי ְ@ ִ
ְ;י ְִFר ֵ
ָתבָ /ֶ " ,ה ֵערֶב רַב ֵה ַה@ָל6ת ָה0חֲר),
6ב ִת 67כ"א ַ :
ָאל"ְ .
ֶאת י ְִFר ֵ
;)רי ,נְ ִפ ִילי,
ֵקיִ @ִ ,
ֲמל ִ
ֲמ ָ9ה ִמי ִני :ע ָ
וְה ח ִ
ִ; ְב ִחינַת 'ס) ָEס6ק'ֵ ,
זְמ ֶ-ָ Cִ /ח6
6ב ַ
ָאל ַ;@ָל6תִ .
ַ; ִרי ַעל י ְִFר ֵ
ֲענ ִָקיְ ,ר ָפ ִאיִ ָBO:/ֶ .מ ְת@ ְ
Hמה ַהֹIאת וְ ֶאת
ָאל@ָ " .רֵָ /ה ָ
נ6חה ְלי ְִFר ֵ
ע)לְ 8ִ ,היֶה ְמ ָ
ֲמ ֵל ִקי ֵמ ָה ָ
ָהע ָ
א)ת ֶֹB/א
ֲלת ה'@ָ ,רֵָ /
ְ;נֵָ "Jא ֶBה ָה ֵערֶב רַב ְֵֶ @/ר6/נֵ 6מ ִה ְס ַַ Eֵ 8ח ְ; ַנח ַ
ָצה
ָתב" :מ ֶֹ/ה ר ָ
ֵא/ית )ד כהַ : (.
6בז ַֹהר ְ;ר ִ
ָאל"ְ .
י ְִהיֶה ָל ֶה ֵח ֶלק ִע י ְִFר ֵ
ֱמרֶ " :ל ְ רֵד ִ:י ִֵ /חת ַע ְ ."ָ -וְ ָה ֵערֶב
ידה>ֶ /ֶ ,א ַ
ָרמ 6ל) י ְִר ָ
ְל ַגֵCר ָה ֵערֶב רַבְ ,וג ְ
;)ריֲ ,ענ ִָקיְ ,ר ָפ ִאי,
ֲמ ָ9ה ִמינִ י ֵה )ר"ת נג"ע ר"ע( :נְ ִפ ִיליִ ִ@ ,
רַב ח ִ
ָב) ,Jוְ ֵה
ֲמד @ ַ
ָא/י ַעל ָה ָע ְ; ַמע ָ
יעית ֵה ִי ְהי 6ר ִ
6ב@ָל6ת ָה ְר ִב ִ
ֲמ ֵל ִקיַ .
עָ
ֱמר:ִ ' :י ָמ ְלHה ָהHרֶָ #ח ָמס
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ָאל ְ:לֵי ָח ָמסַ ,וע ֵ
ַע ְמדַ 6על י ְִFר ֵ
יַ
ְא)ת ִֶ ;ְ /חינַת נְ ִפ ִילי,
ֵקי .ו ָ
ֲמל ִ
ֵיה'ֵ .א ֶBה ֵה ָה ֵערֶב רַב ְֶ ;ִ /ב ִחינַת ע ָ
ִמ ְEנ ֶ
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Hד ִ:י טֹבֹת ֵה>ָה'ֵ /ֶ ,ה
ֱמרַ ' :וְִ Cרא;ְ 6נֵי ָה ֱאל ִֹהי ֶאת ְ;נ)ת ָה ָ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
עֵ
6ב ְגלַל זֶה ה'
ָ/י נָא)תִ ,
ִנ ְַ /מת ֵערֶב רַב ִֶ /ה ִEילַ 6ע ְצ ָמ ִלזְ נ)ת ֲ 0חרֵי נ ִ
6כמ) ֶ:ָ /ת6ב:
ע)ל ַהֶIהְ ,
נ)ת ָל ֶה ְָ Fכרָ ָ; ָ
ע)ל ַה ָ;א וְ ֵ
א)ת ֵמ ָ
ַמ ִEיל ָ
וְה
י/יֵ ,
;)רי ֵה ַה=6ג ַה ְִ 9ל ִ
ֲביד)'ִ ִ@ .
6מ ְַ Bֵ /לֹFנְ Hיו ֶאל ָEנָיו ְל ַהא ִ
' ְ
ת)רה ,וְ לֹא ְל ֵ/
יחי ָ; ֶה ִס ְפרֵי ָ
6מ>ִ ִ
6מ ְדרָ)/ת ַ
ַה=6ג ֶ);/נִ י ָ; ֵ8י ְ:נ ִֵס)Cת ִ
ָאל,
ַ;רֶת ַעל י ְִFר ֵ
ה'ֶ ,א ָBא ַלעֲ)Fת ָל ֶה ֵ6 /גְ דָBOה ,וְ ַה ִ= ְט ָרא Hחֳרָא ִמ ְת@ ֶ
ָאלְ .ר ָפ ִאי ֵה ַה=6ג
ֲפר ָהHרֶO #מ ְִ Eָ /לי ,וְ ג)ז ְִלי ָה ֵערֶב רַב ְלי ְִFר ֵ
ֵֶ /ה ַ:ע ַ
ע)Fי
ָל ַָ 8ל ֲעזֹר ,לֹא ִ
ר)אי ֶאת י ְִָ Fר ֵאל ְ;ד ַֹחק ,וְ יֵ;ִ /יכ ְ
יעיִ /ֶ :ְ /ֶ ,
ָה ְר ִב ִ
ע)ב ֵדי
ְע)Fי ֶח ֶסד ִע ְ
ע)ס ִקי ָ; ,Jו ִ
6מ ָה ְ
)8רה ֵ
יה ֵמ ַה ָ
6מ ְר ִEי ְי ֵד ֶ
זֹאתַ ,
ֱמר
ל)מ ֵדי ַה)8רָה>ֶ /ֶ ,א ַ
זְלי ְ; ְ
י/י-ְ /ֶ ,ז ְַל ִ
ֲמ ִ
עֲב)דָה ָזרָהֲ .ענ ִָקיַ ,ה=6ג ַהח ִ
ִ-ח6
רK6ה6א ,י ָ
יע א)ר) ֶ/ל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
6מָCד ְַ ִ@ַC/ֶ :
י'ִ ,
ַר ְ@ר ֶֹת ָ
ָקי ְלג ְ
ָ;ַ ' :Jו ֲענ ִ
יליתִ ,א ָ/ֶ -ל ָה ֵערֶב רַב
ה)סיִ " :ל ִ
ֹאבד ."6וְ ָ) /ד כז( ִ
ע)ל וְ י ֵ
ִמ ָה ָ
א)ת)Cת
ָאלֵ ,אי יִח6ד ְ; ִ
ָבי ְ;י ְִFר ֵ
6בזְ ַמ ֵֶ /ערֶב רַב ְמעֹר ִ
ֵֶ /ה ֶנ ַג"ע ַר"עִ ,
א)ת)Cתַ )C;ַ ' :הה6א
ע)לֶ ,נ ֱא ַמר ַעל ָה ִ
ִ-חֵ 6מ ָה ָ
6מָCד ְָ C/ֶ :
ֵ /הוי"הִ ,
6בז ַֹהר ָָ Eר ַ/ת
ָבל וְ לֹא ָח ָכ'ְ .
/6מ) ֶא ָחד' ,וְ ֵערֶב רַב ֵה ' ַע נ ָ
י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד ְ
זְמ ֶָ /הי6
Hמר ל)ַ ;ִ /ֶ " ,
ַ";ִ /יַ ,
ַ;נְ 6לר ְ
מ/ה ר ֵ
ָנֹFא )קכדִ ;ְ (:ד ְברֵי נִ ְַ /מת ֶ
6כג) זֶה י ְִהיֶה
ָאלָ ,היָה ַהֹ:ל ַ; ַPד ֶ/ל ָהרָעְ ,
יאי ְלי ְִFר ֵ
ֲט ִ
ָה ֵערֶב רַב ַמח ִ
ָאלְ ,וזֶה ַמה ֶָ:9ת6ב:
ֲטיא ְלי ְִFר ֵ
BOה ָה0חֲר)נָהֵ /ֶ ,ערֶב רַב ְינַ=ְ 6ל ַהח ִ
ַ; ְ@א ָ
ַע ְמד=ָ >ִ ;ַ 6י),
ַ;י'ֵ ,א ֶBה ֶPַ -ִ /ד ַה)+ב י ַ
ַ;נְ 6וי ְִָ Pרפ 6ר ִ
'י ְִת ָ; ְרר 6וְ י ְִתל ְ
א)ת ֶPַ -ִ /ד ָהרָע' ,וְ ַה ִַ :ִ Fְ -ילי י ִָבינִ '6מ ַPד ַה ִ;ינָה
וְה ְר ִ/יעְ 6ר ִָ /עי'ָ ,
' ִ
יע'.
ָק ַ
ַזְהיר:ְ 6ז ַֹהר ָהר ִ
ֱמר' :וְ ַה ִַ :ִ Fְ -ילי י ִ
זְכ6ת ֶנא ַ
יל ַה ַחִCיָ ;ִ .
ֶ/ה6א ִא ַ
ַ;י
6/בה ,ר ִ
6ב ִח;6ר ' ֵס ֶפר ַהַֹ Iהר' ֶ-ְ /ֶ ,ָ Bְ /ק)ר) ֵמ ַה ִ;ינָה ס)ד ַה ְָ 8
ְ
ִ/ְ -כֲ 0 6חרֵי ' ֵס ֶפר ַהַֹ Iהר'
6/בה ְָ C/ֶ :
)+עי ֲ 0חרֵי ֵערֶב רַב יָ6/בְ ;ִ 6ת ָ
ֵמ ַה ִ
6/ב ָת ַעל יְדֵי ֵס ֶפר ַהַֹ Iהר ,י ְֵצאֵ 6מ ַה@ָל6ת
6בזְ כ6ת ְָ 8
יל ַה ַחִCיִ ,
ֶ/ה6א ִא ַ
ידי
ֲמי ,וְ ִי ְת ַקֶ ;ָ ֵCה 'ה' ָ; ָדד יַנְ ֶח> 6וְ ֵאי ִעֵ )-אל ֵנכָר' .וְ ַה ְַ 8ל ִמ ֵ
ְ; ַרח ִ
א)ת ֶPַ -ִ /ד ַה)+ב,
ֲכ ִמי לֹא י ְִת ְַ Eרנְסַ 6על י ְֵדי ַע ֵ-י ָהHרֶֶ ,#א ָBא ֵמ ָ
חָ
6פס6ל וְHס6ר
א)כ ִלי Oט ְמHה ְ
א)כ ִלי ָ/ֵ :ר וְ ָטה)ר ,וְ לֹא ֵמ ָה ֵערֶב רַב ְֶ /
ְֶ /
ילית
6מ ַט ְִ -אי ַע ְצ ָמ ְ; Oט ְמ0ת ִנָ%הְ /ִ ,פ ָחה)@ ,יָה ,ז)נָהְ ;ִ ,גלַל ֵֶ /ה ְ;נֵי ִל ִ
ְ
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ֵצא
ָח /י ֵ
ֱמר:ִ ' :י ִמֹ9רֶ /נ ָ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ִֶ /היא נשג"ז ,וְח)זְ ִרי ֵה ְל ְָ /ר ַָ ,/וע ֵ
ָאל ,וְ נִ ְָ /מ ָת
ֲב ִדי ֶ/ל י ְִFר ֵ
ָאל ֶא ָBא ע ָ
ָאי י ְִFר ֵ
ְה ֵערֶב רַב לֹא נִ ְקר ִ
ֶצ ַפע' .ו ָ
ְאינָ
ָאל ,ו ֵ
ר)עי ַעל י ְִFר ֵ
א)ת ֵערֶב רַב ִל ְהי)ת ִ
ִמ ַPד ַה ְ; ֵה ָמה .וְ יָ6/בָ 6
ֲכ ִמי .וְ 0נְ ֵ/י ַחיִל ְוי ְִר ֵאי ֵח ְטא י ְִהי6
ידי ח ָ
ט)בה ִע ַה ְַ 8ל ִמ ֵ
ְכ)לי ַלעֲ)Fת ָ
י ִ
ֲִ /ירי ְ; ְַ /לוָהְ Fִ ;ְ ,מ ָחהִ ;ְ ,לי ַצ ַער
וְערֶב רַב י ְִהי 6ע ִ
6ביָג)ֵ ,
6ב ַצ ַער ְ
ְ;ד ַֹחק ְ
ָא/י ָה ָע:ִ ,י ָמ ְלHה ָהHרֶָ #ח ָמס
)/פ ִטי וְ ר ֵ
ְויָג)ַ@ ,זְ ָלנִ יֲ ;ַ ,ע ֵלי ַֹ /חדְ ,
ָתב,
6ב ִת67נֵי ז ַֹהר )תקו ו( ַ :
ֶיה ְלרֹאְ .'/
ֱמרָ ' :היָ 6צר ָ
יה ֶנא ַ
ֲל ֶ
ֵיה .ע ֵ
ִמ ְEנ ֶ
ע)Fי" .וְ כ ַ
ע)Fי ,רַק ְל ַע ְצ ָמ ִ
" ֶָ /ה ֵערֶב רַב ָ:ל ֶח ֶסד ִֶ /
ָתב )תקו יב(:
ֲת ִידי ִל ְהי)ת ַ;@ָל6ת ֵ;י ָה ֵערֶב רַבֵ /ֶ ,ה
ָאל/ֶ ,ע ִ
 ִ>/)/יֵ ,ה י ְִFר ֵ
" ַ
ְמ ֵהר
ָאל ,י ַ
ֲקי ֵערֶב רַב ְלי ְִFר ֵ
)7צי .וְ גָל6ת ֵערֶב רַב וְ ד ַֹחק ַה@ָל6ת ֶ)%/ח ִ
ַה ִ
BOה"ַ .
ָאל ַה ְ@א ָ
ְלי ְִFר ֵ
ָערֶב רַב ְ; ֵ /ז ִֵדי,
6ב ְַ 8למ6ד )מס' מגילה יז (:ק)רֵא ל ֵ
יע ז ִֵדי" ,וְ ֶַ ְI;ַ /מ ְֶ Bִ /פנֵי
6מ ְכנִ ַ
)/בר א)י ְִבי ַ
נִת ְקנָה ִ; ְר ַ:ת " ֵ
יה ְ
ֲל ֶ
ֶ/ע ֵ
ֲביד ַהִֵ Iדי ֵמ ֶארֶ #י ְִָ Fר ֵאל ,וְHז ָ8בֹא ַה ְ@ Oא ָBה ִ; ְמ ֵה ָרה
BOה י ְִֹ;/ר ה' וְ ַיא ִ
ַה ְ@א ָ
Hמ.
ָמינֵ 6
ְ;י ֵ
ֲר6רי ְר ִָ /עי
ד)/י ַעל א ִ
ַ;)תינַ 6ה ְִ 7
ֲ/ר ָחז 6ר ֵ
ר)אי:ָ /ֶ ,ל א ֶ
ו ְַע ָ8ה Hנִ 6
6באָ 6ה ֵערֶב רַב ְ;ק)ל ָהמ) ח)גֵג ,וְ ָח ְרתַ 6על
6בד)רֵנָ .6
ָמינְ 6
ֵא ֶBה ,נִ ְת ַק;ְ ֵCי ֵ
ָאל ,וְ ֵה ִקימ8ֵ ;ָ 6י ֵס ֶפרַ Bְ /ֶ ,מ ְע ָלה ִמ ְִ -לי) י ְַל ֵדי
ְִ %גלָ ֶָ :ְ /כל ַה@)יִ ֵ;ית י ְִFר ֵ
ְאי ַ ,ָC%וְ ֶַ /ה ְַ ">ַ 8
ילה ֵאי ִ%י ו ֵ
ְח ִל ָ
ל)מ ִדי ָ; ֶה ְִ :פירָהַ /ֶ ,חס ו ָ
ָאל ְ
י ְִFר ֵ
ַ ֶא ָBא
Hד ֵאינָ י ְִצירָה ֶ/ל ַה;)רֵא י ְִת ָ;ר ְ
6ב ֵני ָ
ה6א רַק " ִס6Eרֵי ַה ְִ -קרָא"ְ ,
)8צHה ֶ/ל ק) ְמ Oפ ָ8חָ /ֶ ,הע)לָ ה6א ֶ; ִמ ְלי)נֵי ָ/נִ יֵ /ֶ ,אי ל) ;)רֵא
ָ
יה ימ" ./וְ ָע ְקר@ָ 6ל)COת ִמח #6לָHרְֶ /ָ 9ָ /ֶ ,#מרָ )8 6רה
ְ:לָלָ .ע ָפר ְל ִפ ֶ
ר6חנִ י הֲמ)נִ י ,וְ לֹא נָח6
יד ִ; ְַ /מד ָ
ֱביאְ 6ל ֶארֶַ #הֶֹ 7דְ /ל ַה ְִ /מ ָ
6מ ְצ)תֶ ,וה ִ
ִ
6מ)%ר
ר6עי ִמ)%ר ַה ַ6;-ל ִ
י)תר @ְ ִ
ֲפי ֵ
ְולֹא ְָ /קטַ 6עד ֵֶ /ה ִקימ)% 6ר ֶ/ל נ)א ִ
6מית)ת ֵ;ית ִ%י,
ע)ד ִדי ַה> ַֹער ַל ֲעבֹר ַעל ְִ :רית)ת ִ
6מ ְ
ַחדְ ,
ְסד) @ַ י ַ
ְע)Fי ְִ Eרסֹמ)ת ְל ִה ְ";ְ /-ֵ 8ַ /ק)נְ ד)"/ֶ ,ה6א ֵח ְטא " ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה" ְ; ֵעת
ו ִ
6מית)ת ֵ;ית ִ%י.
ָע ְברָ ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֵ
ֲטרֶת
ַ;י ע ֶ
מ)רי ְור ִ
ְל)מד ִל ְפנֵי ִ
י)/ב ו ֵ
י)תי ֵ
6מ ִעיד ֲא ִני ַָ /מיִ וָHרְֶ ;ִ /ֶ ,#ה ִ
ַכ ִ8י
ַכ ָ/ו ָהל ְ
Hמר :ע ְ
ַצ"לְִ >/ֶ ,כנַס ;ֹקֶר ֶא ָחד וְ ַ
רֹא ִ/י ,ר' יְה6דָה ָצ ְד ָקה ז ַ
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ַ;יְ ,ונ ִָדיב
Hד ְירֵא ַָ /מיִ ֵמר ִ
ָד6ע ְָ :
ח)לי ְל ַב ֵ7ר ֶאת ר.פָ /ֶ ) .היָה י ַ
ְל ֵבית ַה ִ
ְHמ ְר ִ8י ל)
ר)פ ִאי ֶאת ְל)/נ) ִ;גְ לַל @ִ 6%ל ַמ ְמ ִאיר ,ו ַ
@ָד)ל ְמאֹד( ֶָ /ח ְתכ 6ל) ָה ְ

Hמרָה ' ַהֵBל' ְ;י) ָה ַע ְצ ָמא6ת
/0רֶי ָ ר.פַ /ֶ ,.הְ /ֶ )/ָB
ְ;זֶה ַהְ " :)/ָB
0חת ְ; ַחָ C
) ַַ Eע ַ
ִ=6רי
ע)ל ַה ָבא ְ;י ִ
ֶח ְָ 8כה ָ;ע)לָ ַהֶIה ְולֹא ֵת ָענֵָ ;ָ /
ֶיהְ >/ֶ (,
6מ ִרי ַעל ֵח ְטא ֶזה"ֵ .אֶBה ָהיָ %ְ 6ברָיו.
ָק ִ/י ָ
ד)לה ִמ ,)Iוְ0ל י ְִֶ /עה
ֱמת @ְ ָ
יק ֵ;ל ֵֶ /אי א ֶ
ֱמת ,י ִָבי וִ ַ
ְו ַה ַ:ִ Fְ -יל ַעל ְַ %בר א ֶ
יה ִ; ְגלַל ֶ; ַצע ֶֶ :ס וְ ָכב)ד,
ֲל ֶ
ַ;נִ י ַה ְִ -ת ַח ְ; ִרי א ֵ
0חר ר ָ
ְ; ִד ְברֵי ֶֶ /קר ַ
ְה)פ ִכי ִל ְהי)ת " ֲע ֵלי ְת ֵאנָה" ְל ֶע ְרוָה חֲמ6רָה ז) ֶ/ל ַה ִ)CPנ6ת
ו ְ
6כמ) ֶַ :ָ /תב
ר6ח ָק ְד ְָ ,/
ד)/י ְ; ַ
ָאי ַה ְִ 7
6כ ָבר רָא 6זֶה ַה ִַ >8
6C-Oת"ְ .
ְה" ְBא ִ
וַ
וְע ִתיד
ַל@ֵל ְ; ָכל )%רָ ,
ַ;נִ 6מ ְת@ ְ
מ/ה ר ֵ
ַ;ַֹ Iהר )בראשית ד כה ִ>/ֶ ,(.יצ)/ֶ #ל ֶ
ֵ/בִ 6ע ֶָ -ה
ָתבְ C/ֶ ,
6ב ִת67נֵי ז ַֹהר )תקו יג( ַ :
ַל@ֵל ִע ָה ֵערֶב רַבְ .
ְל ִה ְת@ ְ
ֵיה ְ:נ ִָ%ה.
ִ /)Cבי ֵ;ינ ֶ
יקי ְֶ /
Hמרָ /ֶ ,ה ֵערֶב רַב ְמ ַט ְִ -אי ַל ִַ %ִ P
יקיְ .ו ַ
ַצ ִִ %
ַָ Bתה ֶע ְרוַת "רַע ָ;נִ י" ֵא;ְ 6Bכָל ִ:ע6רְָ /ֶ ,מ ַג ְִ Cרי ֵ@רֵי ֲערָי)ת
6כ ָבר נִ ְת@ ְ
ְ
יל ָתִ ,מָCד
0חר ְט ִב ָ
ר6רי ֵא ֶBהְ ,ל ַ
י)ד ִעי ִֵֶ @/רי @ְ ִ
6ב ָכזָב ,וְ Oכְ ָB
ְ; ֶֶ /קר ְ
ֲבר)ת ,וְ ַק ָ; ַלת ִמ ְצ)ת ֶֶ Bָ /ה ֵאינָJ
H/6ר ע ֵ
ע)ב ִרי ַעל נ ִָ%ה וְ ִח6Bל ַ;ָ /ת ְ
ְ
וְה
מ)עיל ְָ :ללֵ ,
יה ו ְִל ָ; ָ/וֶה ,וְ ֵאי @ִ 6Cרָ ִ
ֶא ָBא ִמ ַה ֶEה וְ לַח ,#6וְ ֵאי ִֶ E
6בג)י)ת,
ָאל ְ;ג)יִ ְ
ַ;נִ י ֵא ֶBה ֶאת ַע י ְִFר ֵ
6מ ְכ ִִ /ילי ר ָ
מ6ריַ ,
@)יִ ְ@ ִ
6מ6ב ֵמ ַהַֹ Iהר ַה ָ7ד)ֶI/ֶ ,/ה
ָלדָ ) .6
ֲ/ר י ָ
ֵיה א ֶ
6ב ְבנ ֶ
ֵיה ָ; ֶה ִ
ֶָ -ְ /ע ְר ִבי ֵ;ינ ֶ
זְ:ר ְל ֵעיל,
ָאל ְ;ג)י)ת ,ו ְַכ>ִ ַ
ָע ֶרבKרַבְ ,ל ַה ְכ ִ/יל י ְִFר ֵ
ֲ6/בי ל ֵ
ַ 0חד ַה ְָ %ב ִרי ַהח ִ
6מ ְת ָ; ֵאר ֵמ ַהַֹ Iהר ַה ָ7ד)ַ /ה ַ>"ל ַ@/ֶ ,ר ָ
ִ
6ב ֶמ ֶַ ְ /ע ְFר)ת
ַ;נִ י ֵאֵ 6Bה ֵערֶב רַבְ (.

ֵיה
ַ;נ ֶ
ָתְ /ָ ,תק 6ר ָ
ָאל ַעל ָ %
ֱביר י ְַל ֵדי ִי ְFר ֵ
ָ/נִ י ְֶ 9ִ /לט) ֵערֶב רַב ֶהע ִ
יה
יד ֶ
ֲד ָמה ַה ְ9ב6יָה ִ; ֵ
ֲ/ר ֶה ְח ִליטְ 6ל ָה ִ/יב ָהא ָ
ֲבל ַ:א ֶ
יה ַמיִ ,א ָ
6מ ְBאִ 6פ ֶ
ִ
נ)ע
ָאלָ ,ק ְראִ 6ל ְִ 8פילָה ִל ְמ ַ
ָמי ִמ ַ;ח6רֵי י ְִFר ֵ
ָל ַע ְר ִבי ְֵ :די ִל ְמנ ַֹע ְִ /פיכ6ת ִ %
> 6י ְַל ֵדי
6מ ִח ְ
י)תר ֵמ ַה)8רָה ֵ
ֲ6/בה ָל ֶה ֵ
6C-Oת" ח ָ
זֹאת ,וְגִ ַ /ֶ 6Bה" ְBא ִ
יה.
6ל ִפ ֶ
ֹאְ /
ָאלָ .ע ָפר ְלר ָ
י ְִFר ֵ
ר)צה ָל6/ב ֶאל ה'ֶ ,ט ֶר ֹ:ל י ְַפ ִריד
ֲר6רי ֵא ֶBה וְ ֶ
0חר א ִ
ו ְִה>ֵהַ ,ה>ִ ְפ ֶ8ה ַ
ֲ/ר ָק ָ/ה ִהיא ִמָ:ל ַה ְִ 7ל)Eת @ַ
יחה ז) ֶ/ל ַה ִ)CPנ6ת ,א ֶ
ִמ> ְַפְ )/ק ִל ָEה ַמ ְס ִר ָ
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ֶ :ְ BOא ָחד Oט ְמHה
6מ ְר ָ:זָ : .
F6מֹאל ֶ
ָמי ְ
יה י ִ
ג)ת ֶ
ַחדֵ ;ְ ,אי ֶה ְב ֵ%ל ֵ;י ִמ ְפ ְל ֵ
יַ
ְמ
י)חאי זיע"א ַ;ַֹ Iהר ַה ָ7ד)ָ:/ֶ ,/ל ז ַ
ֲ/ר ֵה ִעיד ר' ְִ /מע) ַ;ר ַ
חֲמ6רָה ,א ֶ
ָאינ-ַ /ֶ 6ה ֶֹB9א ִה ְצ ִליחַ 6ה@)יִ ְ; ֶמ ְֶ /
6כ ָבר ר ִ
ְִ /לט)נָ ֵאי ֵ /ה' ֵָ /לְ .
ָל6תנְ 6ל ַה ְכ ִחיד ַה)8רָה וְ ַה ְִ -צ)ת ֵמ ַע ַהֶֹ 7דָ ,/עֵ 6Fא ֶBה
0ל ַEיִ ְ/נ)ת @ ֵ
ְ
ילנֵ 6מ ֶה
מ6עט)ת ֶ/ל ְִ /לט)נָ .ה' י ִֵַ P
ָ
6ר ָבב)ת ְ; ָ/נִ י
ָפי ְ
ַל ֲאל ִ
ֵיה.
ַ;נ ֶ
6מר ָ
ֵ
ימ ְט ִרָCא
ַעת ,וְ ֵערֶב רַב ִ@ ַ
ֲר"י ַז"לEְ /ֶ ,גַ ָה ֵערֶב רַב ה6א ַ;ַ %
6כ ָבר ִ@ ָBה ָלנָ 6הא ִ
ְ
יה וְ ִהזְ ָָ %הה
ֲֶ F
ֶיה;ֵ ,י ְ;אֹנֶס ֵ;י ְ;רָצ) ,וְ ַָ Fמח ְ; ַמע ֵ
ַעת' .וְ ַה>ִ ְפ ָ8ה ֲ 0חר ֶ
'ַ %
ַעת,
6Cמֲ ,הרֵי ְEגָמ) ה6א ַ;ַ %
Hמר " ַה ֵBל" ַעל ֶע ֶצ ִק ָ
ִע ֶָ -ה ,וְ כָל ִֶ :ֵ /א ַ
וְא ְפ ָ/ר ֶ678ִ /נ) ה6א ִ; ְב ִחינַת @ָל6ת ִמ ְצ ַריִ ת'
ִית"ֶ .
"וְ ַד ַעת ָח ַס ְר ַָ ,8מה ָ7נ ָ
ָ/נִ י ַ@/ֶ ,ה6א ָהיָה ְֵ :די ְל ַת ֵEְ 7גַ ַה ַַ %עת ִ; ְב ִחינַת דעKת' .וְ ַ 0על ִEי
Hד זֶה ,נִ ְר ֶאה
ִ ;Oלי ֵלידַע ַמה ִָ 678
ַ;)תינַ 6ה ְמק ָ
ֵֶ /אי ָלנ6B ִ@ 6י ֵמר ֵ
Hמנָ ִמי ָעלָה
ַעתְ ,
0ר ַ;ע ְמא)ת ַ8עֲנִ )Cת ְֶ :נגֶד ת' ֶ/ל ַ %
ֶַ /ה ִ 678ה6א ְ; ְ
ְהרָצ)
ְה ִ6יד6י ,ו ָ
6/בה ו ַ
ְמי ַה ֲַ 8ע ִנ)Cת ,וְ ַה ְת ָ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ַָ /מיִ וְ ָירַד ִל ְק ַ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית וְ ַה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ.678
6מע ֶ
ְו ַה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ 678
וְה ְַ -מ ִעיט לֹא
ֲ/ר י6כַלַ ,
ָקה ַל ֲע ִנִCי ְָ :כל א ֶ
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ו ְָל ֵכ י ֵ
ִ
י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי)
תשעי וְ אחת ַ8עֲנִ )Cתְ .וי ְִֵ%8ַ /ל ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ָ/נָה י)
ָמי ִ; ְצ ָד ָקה
0חת ְ; ַחָCיו ,וְ י ְִפ ֶ%ה ְH/ר ַהִ C
6ל ָפח)ת ַַ Eע ַ
ֶא ָחד ַעל ֶח ְטא)ְ ,
ֲכ ִמי וְ י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ידי ח ָ
ַלעֲנִ ִCי ְַ 8ל ִמ ֵ

ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ָבי .י) ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ְַעד ְל ָמחֳרָת ְ; ֵצאת ַה):כ ִ
יָצ 6י) ֶא ָחד ִמ ְִ 9ק ַ
ֹאמר וִ6%י זֶה:
ַהצ) י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6ע ֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתנ:6
ֵב ֵ
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ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ָ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .רֹ ֶאה ְָ :לי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
כָל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְל ַט ֵהר נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ נִ ְָ /מת),
0חר ָ ְ :י ֵ
ַ
י/ע
ֱל ָ
ַעת א ִ
)+בל ֶַ /בע ְט ִביל)ת ֵאַ 6Bעל ַ %
ֵמ ַה ְִ 7ל ָEה ְֶ ִ>/ד ְ; ָקה ָ; ֶהִ .וי ַכֵ /ֶ ֵ6
ַע ,)8וְ ְֶ ֵ:/יטֹהֲר 6נ ְַפ ,)/ר6ח) וְ ִנ ְָ /מת)
ֲמ ִל ְט;ֹל ִמ ָPר ְ
Hמר ְל ַנע ָ
ַה> ִָביא ֶַ /
0ר ַ;ע ִמית)ת
ילה ְִ /מי ִנית י ְַכְ ֵ6ל ַק ֵ;ל ָע ָליו ְ
6ט ִב ָ
ֹאתיוְ .
ַעַ 8חט ָ
ִמ ְ +Oמ0ת ָצר ַ
ְחנֶקַ ,על ִק /6%ה' ,וְ ֶַ /על יְדֵי זֶה י ְִת ַי ֲחד6
ֵפהֶ ,הרֶג ו ֶ
ילהFְ ,ר ָ
ֵ;ית ִ%יְ ,ס ִק ָ
א)ת)Cת יהו"ה ְ;יִח6ד ָ/לֵ וְ גָמ6ר.
0ר ַ;ע ִ
ְ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ידה ֶ/ל
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ַע ִמ ָ
ת) ְִ 8פַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ֲַ 8ע ִנית וְ ָצ ִר ְי ְל ִה ְת ַע>)ת.
ִמנְ ָחה ָח ַ/ב ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ

וְ זֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ַ8עֲנִ ית:
ִר;)נ) ֶ/ל ע)לָ ֲהרֵינִי ְמ ַק ֵ;ל ָע ַלי ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָמ ָחר ַלי ְָלה וָי)ַ ,על
ִ ;6ה ְת ַח ְ;ר6ת ִע ָה ֵערֶב רַב ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ַעת ְ
אתי ִ; ְפגַ ַהַ %
ֲ/ר ָח ָט ִ
אֶ
ר6טה
0פ ִריָ Eְ /
א6כל ְל ִה ְת ַע>)ת ְְ /ֶ :
ֲח ִריְ ,ו ִא לֹא ַ
@6לי א ֵ
6בי ְ; ִג ְל ִ
ֵ
וְל ְ)8/ת ְללֹא ָ 6/ע)
ֲכְ ֵ6ל ַב ֵ+ל ַה ַ8עֲנִית א6כַל ֶל ֱאכֹל ִ
ִל ְצ ָד ָקה ַוא ַ
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יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ8ֵ 8ִ /ֶ 6
ְ:לָל ,וִ ִ
יתי וְ ִת ְר ֵצנִ י".
6/ב ִתי וְ ַת ֲע ִנ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְָ 8
ֶי ְ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַע>)ת ְל ָפנ ָ
ִלי ַֹ :ח ְ
ר6סה ָה0חֲר)נָה י ְִט ְ; ֶל>ָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר
6פ ָ
יעת ַה ַח ָ-הְ ,
ילת) ִל ְפנֵי ְִ /ק ַ
ֲכ ָ
יִגְ מֹר א ִ
ר6סה
ֲFה ִ;גְ ַמר ַה ֲַ 8ע ִנית ְCָ /ֶ :בֹא ִל ְסעֹד ,י ְִט;ֹל ְָ E
ֹאכ ֶל>ָה) .וְ ֵכ ַיע ֶ
ְוי ְ
ֹאכ ֶל>ָה( ִמ ְַ Bבד ִא ה6א ַ;ָ /ת א) רֹא /חֹ ֶד./
ִרא)/נָה ִ; ְמ ַעט ֵא ֶפר וְ י ְ
נִמ ָצא לקמ עמוד 641
ְ; ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית י ְִל ַמד ִמ ְ/נָי)ת ַמ ֶ=כֶת ַ;ָ /ת ) ְ
ְוי ְִֵ%8ַ /ל ְל ָה ִבי ְל ָפח)ת ֵEרַ /6ה ִBִ -י.
יכ/ֵ ;ְ ֵ6
וְהַ:ר ,וִ ַ
יח ֶא ֶב ַַ 8חת רֹא;ֵ )/י ַה ַPָ -ע ַ
ְַ:/ְִ C/ֶ :ב ַעל ִמ ָ+ת) ,יַ>ִ ַ
ימ ְט ִרָCא ְִ :מנְ יַ ֶא ֶב.
ע)לה ְ; ִג ַ
יו"ד ה"ה וא"ו ה"הָ ,ה ֶ
ִא יָכ)לַ ,י ֲחגֹר ַעל ָמ ְתנָיו ִמ ַַ 8חת ִל ְב ָג ָדיו חֲג)רַת ַFק ָהעֲ6Fיָה ִמ ְַ Fער ִע ִIי
ְ;כָל זְ ַמ ַה ֲַ 8ע ִנית) .ראה בהוראות שבתחילת הספר(
ל)מר ִ; ְרכ)ת ַה ַַ 9חר וְ ִ 678חֲצ)ת )נִ ְמ ָצא
0חר חֲצ)ת ַלי ְָלה וְ ַ
ט)ב לָקַ 6
בעמוד ַ ;ְ (60כ ָ6נָה ְגד)לָהִ .א ָ9ה ְEט6רָה ִמ ִ6-Bד ַה ִ/ְ -נָי)ת וְ " ִ 678חֲצ)ת".
ֹאמר:
ְ;י) ַהצ) י ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ָ8
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
יתי ָ 6פ ְַ /ע ִ8י;ֵ ,י
אתיָ ,עוִ ִ
ְבקֹל)ַ .ו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה גְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
6בי ְ;גִ ְל ִ
ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ
ַעזְ רֵנִי ַעל ְַ %בר
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
ָע ַלי ֶֹB/א ַל ֲחזֹר ְול ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
ְ:ב)ד ְ/מ) ֵמ ַע ָ8ה ו ְַעד ָ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתנ:6
ֵב ֵ
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ַמ ִ8י
6פג ְ
ָת ִ8י מָ ;ְ 6ק ְד ִ/י ַָ /מיִָ ,
ד6ת ָ ְונ ַ
0ח ְ
ַד ִ8י ְ; ְ
ַדנ;ָ .6ג ְ
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
6מנ ְַע ִ8י ַה)+ב וְ ַה ֶַ 9פע
9Oהָ ,
וְק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)רֵי ַה ְ7ד ָ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נִ י ִ
)%פי וְ לָָ )/הרָעֶ .ה ֱעוִינ.6
ֵיה@ָ .ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנִ 6
ָהרָא6י ָלבֹא ַעל ְיד ֶ
ָע ְצנ 6עֵצ)ת רָע)ת.
6מ ְר ָמה .י ַ
ְו ִה ְר ְַ /ענ .6ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ָע ְסנַ .6ל ְצנָ .6מר ְ
ְִַ I:בנַ : .6
ְָ /ענ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ָעוִ ינְ /ַ Eָ .6ענַ Eָ .6ג ְמנָ .6צר ְ
י
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
)תי ָ ִ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ְֲ 8ענַ .6
ִַ /ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנִ 8ָ .6עינ 6ו ְִתע ָ
ית
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
)+בי וְ לֹא ָ/וָה לָנְ .6ו ָ
ַה ִ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ַו ֲאנ ְ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפ:ָ Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
כָל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ָFא
וְה> ֵ
ִָ ,
ֲב)תינְ ,6מל ְֹ ַעל ָ:ל ָהע) ָל ְ ;ִ )BO:כב)ד ְ
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י)ֵ /בי ֵת ֵבל
ֲדר ְ@א) Oעַ ,ְָ Iעל ָ:ל ְ
ְה)פע ַ;ה ַ
ָ ,ו ַ
יקר ְ
ַעל ָ:ל ָהHרֶָ ;ִ #
80ה י ְַצ ְר)8
80ה ְפ ַע ְל )8וְ י ִָבי ָ:ל יְצ6ר ִ:י ָ
0ר ָצ ְְ .ו ֵידַע ָ:ל ָEע6ל ִ:י ָ
ְ
6מ ְלכ6ת) ַ;ֹ:ל
ָאל ָמ ָל ְ ַ
נְָ /מה ְ;ְ )E0יהֹוָה ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָ
ֹאמר ָ:ל א ֶ
ְוי ַ
6+ב ְ ַַ -ֵ Fח
ָת ְֵ ;ְ Fַ ,ענִ 6מ ָ
יֶ 8ֵ ,ח ְל ֵקנ)8;ְ 6ר ָ
)ת ָ
ָמ ָָ /לַ .Jק ְ/ֵ %נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
ָת ָ
ֱמת ,וְ ָה ֵאר ֵעינֵנ;ְ 6ת)ר ֶ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
י6/ע ָת ְ ,ו ַ
נ ְַפ ֵ/נָ ;ִ 6
6לי ְִרHה ֶאת ְֶ /מ ָ.
ֲבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנְ 6ל0ה ָ
)תי ָ ְוי ֵ
ו ְֵָ %בק ִל ֵ;נִ ;ְ 6מ ְצ ֶ
ָאWל:
ֶ ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ָ ֶמל ְ
ֲ/ר ָמ ְלכֶ ;ְ 6ארֶ #אֱד) ִל ְפנֵי ְמל ְ
וְ ֵא ֶBה ַה ְָ -ל ִכי א ֶ
ָמת ָ; ַלע ַוְִ Cמל ְֹ
ְִ /עיר) ִ%נְ ָה ָWבהַ :וָ C
ַוְִ Cמל ְֹ ֶ;Wאֱד) ֶ; ַלע ֶ; ְ;ע)ר ו ֵ
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י)בב ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו Oח ֵָ /מ ֶארֶ#
ָמת ָ
י)בב ֶ; ֶזרַח ִמ ָ; ְצרָWהַ :וָ C
ְַ 8ח ָ8יו ָ
ֲדד ֶ; ְ; ַדד ַה ַ:ֶ -ה ֶאת ִמ ְדיָ
ָמת Oח ַָ /וְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ה ַ
Wימנִ Wיַ :וָ C
ַה ֵָ 8
ָמת הֲדָד ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ְַ Fמלָה
ִ; ְֵ Fדה מ)Hב ְו ִֵ /עיר) עֲוִWיתַ :וָ C
ָמת
ָהWרַ :וָ C
ָמת ְַ Fמ ָלה ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ָ/א6ל ֵמ ְWרחֹב)ת ַה> ָ
ֵקWהַ :וָ C
ִמ ַFְ -ר ָ
ָמת ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ;)ר
ָ/א6ל ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ַ; ַעל ָחנָ ֶ; ַע ְכ );Wרַ :וָ C
Wיט ְב ֵאל ַ;ת ַמ ְטרֵד
ְִ /א ְְ )8/מ ֵה ַ
ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו הֲדַר וְ ִֵ /עיר) ָEע 6ו ֵ
ָהWב:
ַ;ת ֵמי ז ָ
ְתה תֹה6
ֵא/ית ָ;רָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֵאת ָה HWרֶ :#וְ ָהHרֶָ #הWי ָ
ְ;ר ִ
ַח ֶפת ַעל ְEנֵי ַה ָW-יִ:
וְר6ח ֱאל ִֹהי ְמר ֶ
חַ ְ /על ְEנֵי ְתה) ַ
ָובֹהְ 6ו ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א)ר ַוWי ְִהי Wא)רַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא)ר ִ:י ט)ב
ַוֶ C
ַוְַ Cבֵ%ל ֱאל ִֹהי ֵ;י ָהא)ר ֵ 6בי ַה Wח ֶַ :ְ /וְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ָלא)ר י)
חָ ְ /קרָא ָלי ְָלה ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֶא ָחWד:
ו ְַל ֶ
ָמWיִ:
יהי ַמ ְב ִ%יל ֵ;י ַמיִ ל ָ
ת) ַה ָ-יִ ִו ִ
יע ְ; ְ
ָק ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ר ִ
ַוֶ C
6בי
יע ֵ
ָק ַ
ֲ/ר ִמ ַַ 8חת ָלWר ִ
יע ַוְַ Cב ֵ%ל ֵ;י ַה ַ-יִ א ֶ
ָק ַ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ָהWר ִ
ַוַ C
יע ָָ /מיִ ַוWי ְִהי
ָק ַ
יע ַוWי ְִהי כֵַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי לָWר ִ
ָק ַ
ֲ/ר ֵמ ַעל לָWר ִ
ַה ַ-יִ א ֶ
ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֵ/נִWי:
ָאה
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ִָ7וַ 6ה ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ַה ַָ 9מיִ ֶאל ָמק) ֶא ָחד וְ ֵתWר ֶ
ַוֶ C
6ל ִמ ְקוֵה ַה ַ-יִ ָקרָא
ַ; ָ/ה ֶארְֶ #
ַ; ָ/ה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ַלָ C
ַהָ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַWְ 8ד ֵ/א ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב
ַ-י ַוְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וֶ C
יִ
ֲ/ר ז ְַרע) ב) ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי ֵכ:W
יע ֶזרַע ֵעִ Eְ #רי ע ֶֹFה ְִ Eרי ְל ִמינ) א ֶ
זְר ַ
ַמ ִ
ֲ/ר
וְע #עֹ ֶFWה ְִ Eרי א ֶ
יע ֶזרַע ְל ִמינֵהֵ 6
זְר ַ
ַ)8צא ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב ַמ ִ
ו ֵ
ז ְַרע) ב) ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
יW/י:
ְִ /ל ִ
6בי
יע ַה ַָ 9מיִ ְל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַהֵ )C
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ; ְר ִק ַ
ַוֶ C
יע
וְ/נִ Wי :וְ ָהיִ 6ל ְמא)רֹת ִ; ְר ִק ַ
6לי ִָמי ָ
ֲדי ְ
6למ)ע ִ
ַה ְָ Bי ָלה ְו ָהיְ 6לאֹתֹת ְ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ְ/נֵי ַה ְ-אֹרֹת
ַה ַָ 9מיִ ְל ָה ִאיר ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי כֵַ :Wוַ C
ַה ְ@ד ִֹלי ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ@דֹל ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַהְ )Cו ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ7טֹ
יע ַה ָָ 9מיִ
ָבWיַ :ו 8ִֵ Cא ָֹת ֱאל ִֹהי ִ; ְר ִק ַ
ְאת ַה ):Wכ ִ
ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַה ְַ Bילָה ו ֵ
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6בי
ֲה ְב ִ%יל ֵ;י ָהא)ר ֵ
6ב ַBי ְָלה  W6ל ַ
וְל ְמֹ/ל ַ;ַ )C
ְל ָה ִאיר ַעל ָה HWרִֶ :#
יעWי:
חַ ְ /וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ְר ִב ִ
ַה ֶ
ְע)פ ַעל ָהHרֶ#
ֶפַ /חָCה וְע) י ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְְִ /רצַ 6ה ַ-יִ ֶ/רֶ #נ ֶ
ַוֶ C
יע ַה ָָ 9מWיִַ :וְִ Cברָא ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ִַ>8ינִ ַה@ְ ד ִֹלי ְו ֵאת ָ:ל
ַעל ְEנֵי ְר ִק ַ
ְאת ָ:ל ע) ָ:נָ
ֵה ו ֵ
ֲ/ר ָWְ /רצַ 6ה ַ-יִ ְל ִמWינ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת א ֶ
נֶ
6רב6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ֵלאמֹר ְEרְ 6
ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וי ְָבר ְ
ַ-י וְ ָהע) ִירֶב ָ; HWרֶַ :#וWי ְִהי ֶע ֶרב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
6מ ְלאֶ 6את ַה ַ-יִ ַ;ִ C
ִ
יW/י:
ֲמ ִ
חִ
ְחWיְת)
ֶמ Fו ַ
ֶפַ /חָCה ְל ִמינֵָ ;ְ Jה ָמה ָור ֶ
)8צא ָהHרֶ #נ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֵ
ַוֶ C
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ַחַCת ָהHרְֶ #ל ִמינָ Jוְ ֶאת
ֶארְֶ #ל ִמינַָ JוWי ְִהי ֵכַ :Wוַ C
ָמה ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)ב:
ֶמָ FהWאֲד ָ
ְאת ָ:ל ר ֶ
ַה ְ; ֵה ָמה ְל ִמינָ Jו ֵ
6בע)
מ6תנ 6וְ י ְִרִ 6%ב ְדגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַנWע ֶ
ַוֶ C
ֶמָ FהWר ֵֹמַ Fעל ָה HWרֶַ :#וְִ Cברָא
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHWדָ ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא אֹת) ז ָ
6מ ְלאֶ 6את
6רבִ 6
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְEרְ 6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ C
א ָֹתַ :Wוי ְָבר ְ
6בכָל ַחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת עַל
6בע) ַה ַָ 9מיִ ְ
6רדְ ;ִ 6דגַת ַהְ ָC
ָהHרֶ #וְ ִכ ְב ָ /Oה ְ
ֲ/ר ַעל
ֵע ֶזרַע א ֶ
ָת ִ8י ָלכֶ ֶאת ָ:ל ֵע ֶFב זֹר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ִה>ֵה נ ַ
ָה HWרֶַ :#וֶ C
ֵע ָזרַע ָל ֶכ י ְִWהיֶה
ֲ/ר ;) ְפ ִרי ֵע #זֹר ַ
ְEנֵי כָל ָהHרֶ #וְ ֶאת ָ:ל ָה ֵע #א ֶ
ר)מַ Fעל ָהֶ Hר#
6לכֹל ֵ
6לכָל ע) ַה ַָ 9מיִ ְ
Hכ ָלWהְ W6 :ל ָכל ַחַCת ָהHרְֶ #
ְל ְ
Hכ ָלה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְַ Cרא ֱאל ִֹהי
ֶפַ /חָCה ֶאת ָ:ל ֶירֶק ֵע ֶFב ְל ְ
ֲ/ר ;) נ ֶ
אֶ
ֲ/ר ָע ָFה וְ ִה>ֵה ט)ב ְמאֹד ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ַה ִW9ִ 9י:
ֶאת ָ:ל א ֶ
יעי
ַו ְיכַ 6BOה ַָ 9מיִ וְ ָהHרֶ #וְ ָכל ְצ ָב ַ :HWויְכַל ֱאל ִֹהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ֲ/ר ָע ָWFה:
אכ )8א ֶ
יעי ִמָ:ל ְמ ַל ְ
ֲ/ר ָע ָFה ַוֹ;/ְִ Cת ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
יעי ַוי ְַק ֵ /%אֹת) ִ:י ב) ַָ /בת ִמָ:ל
ֶ ֱאל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 9ב ִ
ַוי ְָבר ְ
ֲ)Fת:
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי ַלWע W
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
ית ֶֶ Eסל
ֲֶ F
)/נְ ֶH;ָ 8רֶ #וְ ִה ְַ /ח ֶַ 8וWע ִ
6בנֵי ָבנִ י ְונַ W
ת)ליד ָ;נִ י ְ
ִW:י ִ
ית ָהרַע ְ; ֵעי ֵנWי יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ְל ַה ְכ ִע Wיס)ַ :ה ִWעיד ִֹתי
ֲֶ F
ְ8מ6נַת ֹ:ל ַוWע ִ
Wאבדַ 6מ ֵהר ֵמ ַעל ָהHרֶ#
ָב ֶכ ַהֶ )Cאת ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת ָהHרֶW:ִ #י Hבֹד ֵ ֹ8
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יה
ֲריכ Oי ִָמי ָע ֶל ָ
 80עֹ ְWב ִרי ֶאת ַהְַ Cר ֵ-ָ /ָ %ה ְל ִר ְ J8ָ /לֹא ַתWא ִ
ֲ/ר ֶ
אֶ
0ר ְֶ 8מ ֵתי
נְִ /
ִ:י ִה ֵָ 9מד ִWֵ 9ָ 8מ Wד :6וְ ֵה ִפי #יְה)ָה ֶא ְת ֶכ ָ; ַWע ִ-י ְו ְ
ַהג יְה)ָה ֶא ְת ֶכ ָ-Wָ /הַ :וֲ Wע ַב ְד ֱֶ /ָ 8אל ִֹהי
ֲ/ר ְינ ֵ
ִמ ְס ָEר ַ;@)יִ א ֶ
Wאכל6
ֲ/ר לֹWא י ְִראְ 6ולֹא י ְְִ /מעְ 6ולֹא יֹ ְ
ָא ֶב א ֶ
Hד ֵע #ו ֶ
ֲFה י ְֵדי ָ
ַמWע ֵ
את ִ:י ִת ְד ְר ֶ6>/
6מ ָצ ָ
י ָ
6ב ִַ 8ֶ /ְ 7מ ֶָ 9את יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
יחִ :W
ְולֹא י ְִר O
6ב ָכל נ ְַפ ֶPַ ;ַ :Wָ /ר ְל ָ ְ 6מ ָצא: ָ 6ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵאֶBה
ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
י ְו ָWַ /מ ְע ָ;ְ 8ק ֹWל):ִ :י ֵאל רַח6
ֲרית ַהִָ Cמי וְ ְַ /ב ַָ 8עד יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ְ; 0Wח ִ
ית ָ וְ לֹא י ְִַ:/ח ֶאת ְ; ִרית ֲאב ֶֹתי ָ
ִַ /ח ֶ
י לֹא י ְַר ְְ ָ Eולֹא י ְ
יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶי ְל ִמ
ֲ/ר ָהיְ 6ל ָפנ ָ
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע ָל ֶה:ִ :Wי ְ0/ל נָא ְלי ִָמי ִרWאֹ/נִי א ֶ
אֶ
וְעד ְק ֵצה
6ל ִמ ְק ֵצה ַה ַָ 9מיִ ַ
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי Hדָ ַעל ָהHרְֶ #
ַה )Cא ֶ
ֲַ /מWע ָע ק)ל
ִַ /מע ָ:מֹWה :6ה ָ
ָבר ַה@ָד)ל ַהֶIה א) ֲהנ ְ
ַה ָָ 9מיִ הֲנִ ְWהיָה ַָ %:
80ה ַוֶWִ Cחי :א) הֲנִ ָ=ה
ֲ/ר ַָ /מ ְע ָָ 8
ָ )8ה ֵאW:ַ /א ֶ
ֱאל ִֹהי ְמ ַד ֵ;ר ִמ ְ
)פ ִתי
6ב Wמ ְ
ָק ַחת ל) ג)י ִמ ֶ7רֶב @)י ְ; ַמ=ֹת ְ;אֹתֹת ְ
ֱאל ִֹהי לָב)א ל ַ
ֲ/ר
ָאי ְ@ד ִֹלי ְ:כֹל א ֶ
6ב Wמ)ר ִ
זְר)ע נְט6יָה ְ
6ב ַ
ָקה ִ
6ביָד ֲחז ָ
6ב ִמ ְל ָח ָמה ְ
ְ
ָד ַעת ִ:י
80ה ָה ְר ֵא ָת ל ַ
Wיָ :
יכ ְ; ִמ ְצ ַריִ ְל ֵעי ֶנ ָ
ָע ָFה ָלכֶ יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֲ ֶאת קֹל)
יְה)ָה ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ֵאי ע)ד ִמ ְַ Bב ִ :)%Wמ ַה ַָ 9מיִ ִה ְִ /מWיע ָ
)8
6ד ָברָיו ַָ /מ ְע ִָ 8מ ְ
ד)לה ְ
ֲ ֶאת ִאַ )9ה ְ@ ָ
ֶ Xוְ ַעל ָהHרֶֶ #ה ְרא ָ
ְלי ְַ=ר ָ
ֲ ְ; ָפנָיו
ַ)CצWא ָ
Hהב ֶאת ֲאב ֶֹתי ָ ַוְִ Cב ַחר ְ;ז ְַרע) ֲ 0Wחרָיו ו ִ
וְת ַחת ִ:י ַ
ָה ֵאַ :/W
ֶי
Oמי ִמ ְִ ָ -מ ָEנ ָ
ה)רי)@ /יִ @ְ ד ִֹלי ַוֲ Wעצ ִ
ְ;כֹח) ַה ָ@דֹל ִמ ְִ -צרָWיְִ :ל ִ
ֲW/ב ָֹת
ַע ַָ 8הַ )CוWה ֵ
0ר ָצ ַנWחֲלָה ַַ )C:ה ֶWIה :וְ ָיWד ְ
ֲ ָל ֶWתת ְל ָ ֶאת ְ
ֲבWיא ָ
ַלWה ִ
ֶאל ְל ָב ֶב ָ ִ:י יְה)ָה ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ַ; ַָ 9מיִ ִמ ַַ -על וְ ַעל ָהHרִֶ #מ ַָ 8חת
ֲ/ר
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6ה )Cא ֶ
)תיו א ֶ
ְאת ִמ ְצ ָ
ֵאי Wע)ד :וְ ָWַ /מ ְר ֶָ 8את Oח ָ7יו ו ֶ
ֲ/ר יְה)ָה
ֲד ָמה א ֶ
ָמי ַעל ָהא ָ
ֲר ְי י ִ
6ל ַמ ַע ַW8א ִ
ֶי ְ
ֶי ֲ 0Wחר ָ
6ל ָבנ ָ
ִיטב ְל ָ ְ
י ַ
י נ ֵֹת ְל ָ ָ:ל ַהִָ CמWי:
ֱאל ֶֹה ָ
ָWא/י ֶכ ְִ /ב ֵטיכֶ
יכ ר ֵ
BOכֶ ִל ְפנֵי יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
 80נ ִִָ Pבי ַהְ : )C
ֶ
ָאWלַ :ט ְֶ Eכ נְ ֵ/י ֶכ וְ ג ְֵר ָ ֲא ֶ/ר ְ; ֶקרֶב
ֵיכ ֹ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
ֵיכ וְ ְֹ /טר ֶ
ז ְִקנ ֶ
י
Wיְ :ל ָע ְב ְר ָ ִ; ְב ִרית יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
י ַעד ֵֹ /אב ֵמ ֶ
ַמֲ Wחנֶי ָ ֵמWח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
י ֹ:רֵת ִע ְַ ָ -ה ְ :)CWל ַמ ַע ָה ִקWי אֹ ְWת ָ ַה)C
ֲ/ר יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
6ב ָ HWלת) א ֶ
ְ
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ִ;ַ /ע
ֲ/ר נ ְ
ָ וְ כַWא ֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ל ְ
ל) ְל ָע וְה6א י ְִWהיֶה ְֵ ָ BלWאל ִֹהי Wַ:א ֶ
ָה ְלי ְִצ ָחק ְ W6ל ַיֲ WעקֹWבְ :ולֹא ִא ְֶ 8כ ְל ַב ְֶ %כ HWנ ִֹכי ֹ:רֵת
0בר ָ
י ְל ְ
ַלֲ Wאב ֶֹת ָ
ֶ/נ) ֹEה ִע ָ-נ6
ֲ/ר י ְ
HWלה ַהWֹIאת:ִ :י ֶאת א ֶ
ֶאת ַה ְ; ִרית ַהֹIאת ְו ֶאת ָה ָ
ֲ/ר ֵאינֶ>ֹE 6ה ִע ָ-נַ 6ה W:ִ :)CWי
ע ֵֹמד ַהִ )Cל ְפנֵי יְה)ָה ֱאל ֵֹהינ 6וְ ֵאת א ֶ
ָב ְרנֶ ;ְ 6קרֶב
ֲ/ר ע ַ
ְָ /בנֶ ;ְ 6ארִֶ #מ ְצ ָריִ ְו ֵאת א ֶ
ֲ/ר י ַ
ַע ֵֶ 8את א ֶ
 80יְד ְ
ֶ
ָא ֶב
ֵיה ֵע #ו ֶ
יה וְ ֵאת ִ@WOBל ֶ
67צ ֶ
ְַ 8ראֶ 6את ִֵ /
ֲב ְר ֶ :W8ו ִ
ֲ/ר ע ַ
ַה@)יִ א ֶ
ֲ/ר ִע ֶָ -ה Eֶ :Wיֵ;ָ /כֶ ִאיW /א) ִא ָ9ה א) ִמ ְָ Eָ /חה א)
ָהב א ֶ
ֶֶ :ס ְוז ָ
ֲ/ר ְל ָבב) פֹנֶה ַהֵ )Cמ ִע יְה)ָה ֱאל ֵֹהינָ 6ל ֶל ֶכת לַWעֲבד ֶאת
ֵֶ /בט א ֶ
ְהיָה ְ; ְָ /מע)
ֱאל ֵֹהי ַה@)יִ ָה ֵה ֶ Eיֵֶ ;ָ /כ ֹ/רֶֹE /רֶה רא /ו ְַלֲ Wע ָנWה :ו ָ
ֵ ִ; ְל ָבב) ֵלאמֹר ָ/ל) י ְִWהיֶה ִBי ִ:י
ֶאת ְִ %ברֵי ָהָ HWלה ַהֹIאת וְ ִה ְת ָ;ר ְ
ֹאבה ְיהֹוָה
ֵ ְל ַמ ַע ְספ)ת ָהָ Wרוָה ֶאת ַה ְֵ Pמ HWה :לֹWא י ֶ
ִ; ְִ /רר6ת ִל ִ;י ֵאל ְ
ָב ָצה ;) ָ:ל
ְסל ַֹח ל) ִ:י Hז י ְֶע ַ 0 /יְה)ָה וְ ִקנְ Hת) ָ; ִאיַ /הה6א ְור ְ
6מ ָחה יְה)ָה ֶאת ְ/מ) ִמ ַַ 8חת ַה ָָ 9מWיִ:
ת6בה ַ; ֵ= ֶפר ַהֶIה ָ
Hלה ַה ְָ :
ָה ָ
ת6בה
ָאל ְ:כֹל Hל)ת ַה ְ; ִרית ַה ְָ :
ָעה ִמֹ:ל ְִ /ב ֵטי י ְִFר ֵ
ְו ִה ְב ִ%יל) יְה)ָה ְלר ָ
ֲ/ר יָק6מ6
ֵיכ א ֶ
Hמר ַה)%ר ָה 0Wחֲר) ְ;נ ֶ
ְ; ֵס ֶפר ַה)8רָה ַה ֶWIה :וְ ַ
ח)קה ְורָאֶ 6את ַמ):ת ָהHרֶ#
ֲ/ר ָיבֹא ֵמ ֶארְֶ #ר ָ
וְה> ְָכ ִרי א ֶ
ֵמֲ 0חרֵי ֶכ ַ
ֵפה כָל
ָמלַח ְFר ָ
ָפ ִרית ו ֶ
ֲ/ר ִח ָBה יְה)ָה ָ;ְ @ :JW
יה א ֶ
Oא ָ
ַה ִהוא וְ ֶאת ֲַ 8חל ֶ
ֲלה ָבָ: Jל ֵע ֶFב ְַ :Wמ ְה ֵַ Eכת ְסד
0ר ָצ Jלֹא ִת ָIרַע ְולֹא ַת ְצ ִמ ַח וְ לֹא ַיWע ֶ
ְ
וְְ Hמרָ: 6ל
ֲמ Wת)W :
6בWח ָ
ֲ/ר ָה ַפ ְ ְיהֹוָה ְ;ַ )E0
6צב)ִ י א ֶ
0ד ָמה ְ
ַוֲ Wעמֹרָה ְ
ֳרי ָהַ 0ה@ָד)ל
ַה@)יִ ַעל ֶמה ָע ָFה יְה)ָה ָָ :כה ָלHרֶַ #הֹIאת ֶמה ח ִ
ֲ/ר ָ:רַת
ֲ/ר ָעWזְבֶ 6את ְ; ִרית יְה)ָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹת א ֶ
ְHמרַ 6על א ֶ
ַה ֶWIה :ו ְ
ֲח ִרי
)ציא) א ָֹת ֵמ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִַ :ו ֵWְ Cלכַ 6ו ַWַ Cע ְבדֱ 6אל ִֹהי א ֵ
ִע ָW ;ְ -ה ִ
ִWחר 0
ֲ/ר לֹWא י ְָדעְ 6ולֹא ָחלַק ָל ֶהַ :Wוַ C
ִW8ַ /Wחֲוָ 6ל ֶה ֱאל ִֹהי א ֶ
ַוְ C
ת6בה ַ; ֵ= ֶפר ַה ֶWIה:
יה ֶאת ָ:ל ַה ְָ 7ל ָלה ַה ְָ :
יְה)ָה ָ;Hרֶַ #ה ִהוא ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
ִַ /ל ֵכ ֶאל
6ב ֶק ֶצ @ָד)ל ַוְ C
6ב ֵח ָמה ְ
0ד ָמ ָת ְ;ְ 0
ַו /ֵ 8ְִ Cיְה)ָה ֵמ ַעל ְ
וְה>ִגְ לֹת ָלנֹֹ6
ֲחרֶת ַ )Cַ:ה ֶWIהַ :ה>ִ ְס ָ8רֹת לַWיה)ָה ֱאל ֵֹהינַ 6
ֶארֶ #א ֶ
ֹ6לְֹבֵָֹניֹנַֹ 6עד ע)לָ לַWעֲ)Fת ֶאת ָ:ל ְִ %ברֵי ַה)8רָה ַהWֹIאת :וְ ָהיָה ִכWי
ָת ִ8י ְל ָפנֶי ָ
ֲ/ר נ ַ
י ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה ַה ְ; ָר ָכה וְ ַה ְָ 7ל ָלה א ֶ
ָיבֹאָ 6ע ֶל ָ
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ֲ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ָ-Wָ /ה:
ֲ/ר ִה ִW%Wיח ָ
ֲW/ב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָ ְ;כָל ַה@)יִ א ֶ
ַוWה ֵ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6ה)C
ְְ /ב ַָ 8עד יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ וְ ָWַ /מ ְע ְָ 8בקֹל) ְ:כֹל א ֶ
וַ
6ת ָ
6ב ָכל נ ְַפ ֶ :ָ W/וְ ָ/ב יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֶאת ְW /ב ְ
6בנֶי ָ ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
80ה ָ
ָ
י ָ-Wָ /ה:
Wיצ ָ יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱפ ְ
ֲ/ר ה ִ
וְק ֶ; ְצ ָ ִמָ:ל ָה ַע ִ-י א ֶ
ֲמ ָ וְ ָ/ב ִ
וְ ִרWח ֶ
6מ ָ9
י ִ
ֲִ W%Wח ָ ִ; ְק ֵצה ַה ָָ 9מיִ ִמ ָ 9י ְַק ֶ; ְצ ָ יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ִא י ְִWהיֶה נ ַ
וִWיר ְ,J8ָ /
ֲ/ר ָי ְWרֲ 6/אב ֶֹתי ָ ִ
ֲ יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ֱבWיא ָ
י ִֶָ 7ח ֶָ :WוWה ִ
6מל יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֶאת ְל ָב ְWב ָ וְ ֶאת ְל ַבב
Wיָ :
יט ְWב ָ וְ ִה ְר ְ; ָ ֵמֲ Wאב ֶֹת ָ
ְו ֵה ִ
Wי:
6בכָל נ ְַפ ְְ ָ /ל ַמ ַע ַחֶָ C
י ְ;כָל ְל ָב ְWב ָ ְ
ֲבה ֶאת יְה)ָה ֱאל ֶֹה ָ
ז ְַר ֶע ָ ְל 0Wה ָ
ֲ/ר
וְעל FWנְ ֶאי ָ א ֶ
י ַ
ָת יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ֵאת ָ:ל ָהHWל)ת ָה ֵא ֶBה ַעל אֹWי ְֶב ָ
ְונ ַ
)תיו
ית ֶאת ָ:ל ִמ ְצ ָ
80ה ָת6/ב וְ ָWַ /מ ְע ָ;ְ 8ק)ל יְה)ָה ו ְָע ִָ F
 :6וְ ָ
ָפ ָ
ְרד W
ֶ
ֲFה ָיד ָ
י ְ;כֹל ַמWע ֵ
Wיר ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ְה)ת ְ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ6ה  :)CWו ִ
אֶ
0ד ָמ ְWת ָ ְלט ָֹבה ִ:י יָ6/ב ְיהֹוָה
6ב ְפ ִרי ְ
6ב ְפ ִרי ְב ֶה ְמ ְִ ָ 8
ִ; ְפ ִרי ִב ְט ְנ ָ ִ
Wי:ִ :י ִת ְַ /מע ְ;ק)ל יְה)ָה
ֲ/ר ַָ FFעל ֲאב ֶֹת ָ
י ְלט)ב ַW:א ֶ
ָלָ F6Fע ֶל ָ
ת6בה ְ; ֵס ֶפר ַה)8רָה ַהֶIה ִ:י ָת6/ב
)תיו וְ Oחָֹ 7תיו ַה ְָ :
י ִל ְ/מר ִמ ְצ ָ
ֱאל ֶֹה ָ
6ב ָכל נ ְַפ ֶ:Wָ /
ֶאל יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ ְ;כָל ְל ָב ְWב ָ ְ
ָהַ :Wוְִ Cרא6
BOד 6ל ֶ
6בנ)ת י ְ
ָמה ָ
ַוWי ְִהי ִW:י ֵה ֵחל ָהHWדָ ָלרֹב ַעל ְֵ Eני ָהֲ Wאד ָ
ָ/י ִמֹ:ל
ְבנֵי ָהֱ Wאל ִֹהי ֶאת ְ;נ)ת ָהָ HWד ִ:י טֹבֹת ֵה>ָה ַוְִ Cקחָ 6ל ֶה נ ִ
HWד ְלע ָֹל ְ; ַ ַ@/ה6א
ר6חי ָב ָ
ַCאמר ְיהֹוָה לֹWא יָד) ִ
ֲ/ר ָ; ָחWר :6ו ֶ
אֶ
ָמי ָה ֵה
ָמיו ֵמHה וְ ֶע ְִ Fרי ָָ /נWהַ :ה>ְ ִפ ִלי ָהיָ 6בHרִֶ C;ַ #
ָב ָשר וְ ָהי 6י ָ
HWד וְ ָי ְWלדָ 6ל ֶה
ֲ/ר יָבא;ְ 6נֵי ָהֱ Wאל ִֹהי ֶאל ְ;נ)ת ָה ָ
ְוגַ ֲ 0Wחרֵי ֵכ א ֶ
ַע ְמ ֵסס
ָאל ֵמWר ְ
ֲ/ר ֵמWע)לָ 0נְ ֵ/י ַה ֵַ :W9וְִ Cסעְ 6ב ֵנWי י ְִFר ֵ
ֵה ָ-ה ַה@ִ ; ִֹרי א ֶ
Oסָ ֹ:תה ְֵ //ֵ :מא)ת ֶא ֶל רַגְ ִלי ַה@ְ ָב ִרי ְל ַבד ִמ ָ :W+וְ גַ ֵערֶב רַב ָע ָלה
ה)ציא6
ֲ/ר ִ
ָבד ְמאֹWדַ :וֹCאפֶ 6את ַה ָ; ֵצק א ֶ
6ב ָקר ִמ ְקנֶה ֵ :
ִא ָ 8וְצא ָ
ִמ ְִ -צ ַריִ Oעגֹת ַמ)Pת ִ:י לֹא ָח ֵמ:ִ #י גֹ ְWרִ 6/מ ְִ -צ ַריִ וְ לֹא ָי ְWכל6
ֲ/ר ָי ְ/Wב6
ָאל א ֶ
6מ)/ב ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַ
ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַ Jוְ גַ ֵצ ָדה לֹWא ָעשָ 6ל ֶה:W
ל/י ָ/נָה
0ר ַ;ע ֵמא)ת ָָ /נWהַ :וי ְִהי ִמ ִֵ /ְ #7
ל/י ָ/נָה ְו ְ
ְ; ִמ ְצ ָריִ ְִ /
0ר ַ;ע ֵמא)ת ָ/נָה ַוי ְִהי ְ; ֶע ֶצ ַהַ )CהֶIה ָי ְWצא:ָ 6ל ִצ ְבא)ת יְה)ָה
ְו ְ
)ציֵ Hמ ֶארִֶ #מ ְצ ָריִ Wה6א
ֵמ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִ :לֵיל ִִ -O /רי ה6א לַWיהֹוָה ְל Wה ִ
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ֹאמר ְיהֹוָה
ָאל ְלדֹWר ָֹתַ :Wוֶ C
ַה ְַ Bי ָלה ַהֶIה ַלWיהֹוָה ִִ -O /רי ְלכָל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֶ 0את ַ;ְ /ת ַֹתי
ָאל ֵלאמֹר ְ
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
80ה ֵ %
מ/ה ֵBאמֹWרְ :ו ָ
ֶאל ֶ
ָד ַעת ִ:י ֲאנִי יְה)ָה
יכ ל ַ
ֹרת ֶ
ֵיכ ְלד ֵ
6בWינ ֶ
ִ/ְ 8מֹר:ִ 6י א)ת ִהוא ֵ;ינִי ֵ
יה מ)ת
ַ /6מ ְר ֶֶ 8את ַה ַ;ָ 9ת ִ:י קֹדִֶ /הוא ָל ֶכ ְמ ַחֲ Wל ֶל ָ
ְמ ַק ִֶ /ְ %כְ :W
Wיה:
ֶפַ /ה ִהוא ִמ ֶ7רֶב ַע ֶָ -
נִכ ְר ָתה ַה> ֶ
אכה ְו ְ
י6מת ִ:י ָ:ל ָהWע ֶֹשה ָבְ Jמ ָל ָ
ָ
יעי ַ;ַ /ת ַ;ָ /ת) ק ֶֹדַ /לWיה)ָה
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכה ַ
ֵ/ֶ /ת י ִָמי ֵי ָWע ֶשה ְמ ָל ָ
ָאל ֶאת
י6מWת :וְ ָWְ /מרְ 6ב ֵנWי י ְִFר ֵ
אכה ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת מ)ת ָ
ָ:ל ָהWע ֶֹשה ְמ ָל ָ
6בי ְ;נֵי
ַה ַ;ָ 9ת לֲַ Wעשֹ)ת ֶאת ַה ַ;ָ 9ת ְלדֹWר ָֹת ְ; ִרית ע)לָ;ֵ :Wינִי ֵ
ָאל א)ת ִהוא ְלעֹ ָל ִ:י ֵ/ֶ /ת י ִָמי ָע ָשה יְה)ָה ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֶאת
י ְִFר ֵ
ֶ רֵד ִ:י
מ/ה ל ְ
ָפַ :/Wוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל ֶ
יעי ַָ /בת ַו ִַ >C
6בַ )Cה ְִ 9ב ִ
ָהHרֶַ #
ֲ/ר
ֶ א ֶ
ֱלי ָת ֵמ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִָ :סרַ 6מ ֵהר ִמ ַה ֶ%ר ְ
ֲ/ר ֶהWע ֵ
ִֵ /חת ַע ְ ָ -א ֶ
ַCאמרֵ 6אֶBה
ית ָעשָ 6ל ֶה ֵעגֶל ַמ ֵ= ָכה ַוW8ַ /ְִ Cחֲו 6ל) ַוִCזְ ְ;ח 6ל) ו ְ
ִצִ ִ6
מ/ה
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל ֶ
ֲ/ר ֶהWעֱלֵ ָ 6מ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִַ :וֶ C
ָאל א ֶ
י י ְִFר ֵ
ֱאל ֶֹה ָ
ִWחר
>ִיחה ִBי וְ י ַ
וְה>ֵה ַע ְק ֵ/ה עֹרֶ Wה6א :וְ ַע ָ8ה ַה ָ
יתי ֶאת ָה ָע ַהֶIה ִ
ָא ִ
רִ
מ/ה ֶאת ְEנֵי יְה)ָה
ְחל ֶ
)ת ָ ְלג)י @ ָWד)לַ :וי ַ
ֱשה Wא ְ
ֲכ ֵBוְ ֶאWע ֶ
E0י ָב ֶה ַוWא ַ
ִ
את ֵמ ֶארֶ#
ה)צ ָ
ֲ/ר ֵ
ַ ;ְ ָ E0ע ֶ ָ -א ֶ
ֹאמר ָל ָמה יְה)ָה ֶיֱ Wחרֶה ְ
ֱאל ָֹהיו ַוֶ C
ָעה
Wאמרִ 6מ ְצ ַריִ ֵלאמֹר ְ;ר ָ
ָקWהָ :ל ָ-ה יֹ ְ
6ביָד ֲחז ָ
ִמ ְצ ַריִ ְ;כ ַֹח @ָד)ל ְ
ָמה 6/ב ֵמWחֲר)
6ל ַכָֹ Bת ֵמ ַעל ְEנֵי ָהֲ Wאד ָ
)צי HלַWהֲרג א ָֹת ֶ; ָWה ִרי ְ
Wה ִ
ָאל
ָה ְלי ְִצ ָחק ְ W6לי ְִFר ֵ
0בר ָ
ָעה ְל ַע ֶ :ָ W-זְכר ְל ְ
ָח ַעל ָהWר ָ
וְה> ֵ
ִ ָ E0
ֶ
0ר ֶ;ה ֶאWת ז ְַרעֲכֶ
ַ;ר ֲא ֵל ֶה ְ
ַ8ד ֵ
ְִ ;ַ /ע ָָ 8ל ֶה ָ; ְ ו ְ
ֲ/ר נ ְ
י א ֶ
ֲב ֶד ָ
עָ
ֲכ וְ ָנWחֲל6
Hמ ְר ִ8י ֶא ְֵ 8ל ַז ְWרע ֶ
ֲ/ר ַ
)כ ֵבי ַה ָָ 9מיִ וְ כָל ָהHרֶַ #הIאת א ֶ
ְW :כ ְ
ַCאמר יְה)ָה
ֲ/ר ִ;ֶ %ר לַWעֲש)ת ְל ַע  :)-Wו ֶ
ָעה א ֶ
ָח יְה)ָה ַעל ָהר ָ
ְלע ָֹלַ :Wו ִֶ >C
ֲמינִ 6בי ְ;כֹל
מ/ה ַעד Hנָה ְי ַנֲ Wא Oצ ִני ָה ָע ַהֶIה ו ְַעד Hנָה לֹא ַיWא ִ
ֶאל ֶ
ֱFה אֹ ְWת ָ ְלג) Wי
)ר ֶ 6>/וְ ֶאWע ֶ
ֶבר וְ Wא ִ
ַ 6>:0בֶ %
יתי ְ; ִק ְר ֶ :);W
ֲ/ר ָע ִש ִ
ָהWאֹת)ת א ֶ
ית
ֱל ָ
מ/ה ֶאל יְה)ָה וְ ָWְ /מעִ 6מ ְצ ַריִ ִ:י ֶהWע ִ
ֹאמר ֶ
@ָד)ל וְ ָעצִ 6מ ֶַ :6>W-וֶ C
י)/ב ָהHרֶַ #הֹIאת ָWְ /מע6
ְבכֲ ֹWח ָ ֶאת ָה ָע ַהֶIה ִמ ְִ 7ר  :);Wוְ ְ HWמרֶ 6אל ֵ
80ה ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעיִ ְ; ַעיִ נִ ְרHה ָ
80ה ְיהֹוָה ְ; ֶקרֶב ָה ָע ַהֶIה א ֶ
ִW:י ָ
6ב ַע6-ד ֵא/
י)מ ְ
ֵיה ָ
80ה ה ֵֹל ְ ִל ְפנ ֶ
6ב ַע -Oד ָענָ ָ
ֲל ֶה ְ
ַוֲ Wע ָנWנְ ָ ע ֵֹמד ע ֵ
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ֲ/ר ָWְ /מע6
וְְ Hמרַ 6ה@)יִ א ֶ
ָלWי ְָלהְ :ו ֵה ַWמ ָ8ה ֶאת ָה ָע ַהֶIה ְִ :איֶ /א ָחד W
ְכלת ְיהֹוָה ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָע ַהֶIה ֶאל
ֶאWת ְִ /מ ֲע ָ ֵלאמֹWרִ :מ ִ; ְל ִ8י י ֶ
:ח ֲאדֹנָי
ָהHרֲֶ #א ֶ/ר נ ְִ;ַ /ע ָל ֶה ַוָ /ְִ Cח ֵט ַ; ְִ -ד ָ;Wר :ו ְַע ָ8ה יִגְ ַ%ל נָא ַ
ָפ ַ/ע
E0יִ ְורַב ֶח ֶסד נ ֵֹשא ָע) ו ָ
ֶ ַ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ֵָ 8לאמֹWרְ :יהֹוָה ֶאר ְ
ַW:א ֶ
ַ7ה ֵֹ Eקד עֲו Hב)ת ַעל ָ;נִי ַעל ִ/ִ Bֵ /י ו ְַעל ִר ֵ; ִעWי:
ַ7ה לֹא ְינ ֶ
ְונ ֵ
אתה ָל ָע ַהֶIה
ָש ָ
ֲ/ר נ ָ
גדל ַח ְס ֶ ָ %וְ כַWא ֶ
WסְלַWח נָא לַWעֲו ָה ָע ַהֶIה ְֶ :
א6ל ַחי Hנִי
ַCאמר ְיהֹוָה ָס ַל ְח ִ8י ְִ :ד ָברֶ :ָ Wוְ ָ
ִמ ְִ -צ ַריִ וְ ַעד ֵהָ>Wה :ו ֶ
ָ/י ָהWר ִֹאי ֶאת ְ:ב ִֹדי
ִֵ -לא ְכב)ד יְה)ָה ֶאת ָ:ל ָה HWרֶ:ִ :#י כָל ָהֲ Wאנ ִ
ְוי ָ
6ב ְִ -ד ָ;ר ַו ְינַ= 6א ִֹתי זֶה ֶע ֶFר ְָ Eע ִמי
יתי ְב ִמ ְצ ַריִ ַ
ֲ/ר ָע ִש ִ
ְו ֶאת את ַֹתי א ֶ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ִ8י ַלֲ Wאב ָֹת וְ כָWל
ק)לWיִ :א י ְִראֶ 6את ָהHרֶ #א ֶ
ְולֹא ָWְ /מעִ ;ְ 6
ְמֵBא
0חרֶת ִעַ )-וי ַ
ר6ח ֶ
ְתה ַ
ָלב ֵע ֶקב ָהWי ָ
6ה :ו ְַע ְב ִ%י כ ֵ
ֲצי לֹא י ְִר Wא ָ
ְמ ַנWא ַ
ֵקי
ֲמWל ִ
)ר ֶָ>W/הְ :ו ָהWע ָ
ֲ/ר ָ;א ָ-ָ /ה ְוז ְַרע) Wי ִ
ֲבWיא ִֹתיו ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ֲ 0Wחרָי ַוWה ִ
ֶ יַ Wס:6
ָכ ַה ְִ -ד ָ;ר ֶ%ר ְ
6סע 6ל ֶ
י)/ב ָ; ֵע ֶמק ָמ ָחר ְEנְ 6
ְו ַה ְַ :WנWעֲנִי ֵ
ָעה ַהֹIאת
מ/ה וְ ֶאWל ֲ 0Wהרֹ ֵלאמֹWרַ :עד ָמ ַתי ָל ֵWע ָדה ָהWר ָ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל ֶ
ֲ/ר ֵה ָ-ה ַמ ִBי ִני ָע ַלי
ָאל א ֶ
ֲ/ר ֵה ָ-ה ַמ ִBי ִני ָע ָלי ֶאת ְ8ל)>Oת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
אֶ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ְֶ H;ְ 8זנָי
ֲל ֶה ַחי Hנִי נְ אְ Oיהֹוָה ִא לֹא Wַ:א ֶ
ָָ /מ ְWע ִ8י :אֱמר א ֵ
יכ ְל ָכל
WOד ֶ
ֵיכ ו ְָכל ְEק ֵ
ָכְ -ִ ;ַ :Wד ָ;ר ַהֶIה י ְִEלִ 6פגְ ר ֶ
ֱשה ל ֶ
ֵֶ :אWע ֶ
80
ֲלWינ ֶֹת ָע ָלWיִ :א ֶ
ֲ/ר ה ִ
ָמ ְע ָלה א ֶ
ִמ ְס ְַ Eר ֶכ ִמ ֶ; ֶע ְִ Fרי ָ/נָה ו ָ
אתי ֶאת י ִָדי ְל ֶַ :ֵ /א ְת ֶכ ָ;:ִ Jי ִא ָ:לֵב ֶ;
ָש ִ
ֲ/ר נ ָ
ָ8באֶ 6אל ָהHרֶ #א ֶ
יאתי א ָֹת
ֲמ ְר ֶָ 8ל ַבז י ְִWהיֶה וְ ֵה ֵWב ִ
ֲ/ר א ַ
ְט ְֶ Eכ א ֶ
Wיה)ַ /ע ִ; נ :6 Wו ַ
ְי Oפ>ֶה וִ O
 80י ְִEלְ -ִ ;ַ 6ד ָ;ר
ֵיכ ֶ
6פ ְגר ֶ
0ס ִֶ :JW;ָ 8
ֲ/ר ְמ ְ
ְו ָי ְWדעֶ 6את ָהHרֶ #א ֶ
6תיכֶ
0ר ָ; ִעי ָ/נָה ְו ָנ ְFWאֶ 6את ְזנֵ W
ֵיכ י ְִהי 6ר ִֹעי ַ; ְִ -ד ָ;ר ְ
6בנ ֶ
ַה ֶWIהְ :
ַעד ְ Eִ ֹ8גרֵי ֶכ ַ; ְִ -ד ָ;Wר:
ֲל ֶה
ָאל ו ַ HְWמ ְר ָ 8א ֵ
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
מ/ה ֵBאמֹWרֵ % :
ֹאמר יְה)ָה ֶאל ֶ
ַוֶ C
יצת ַה ָ:נָ
יה ְלדֹWר ָֹת ְו ָנ ְWתנַ 6על ִצ ִ
יצת ַעל ַ:נְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
ו ְָעשָ 6ל ֶה ִצ ִ
ַר ֶֶ 8את ָ:ל ִמ ְצות
ית אֹת) 6זְ כ ְ
6ר ִא ֶ
יצת ְ
ָכ ְל ִצ ִ
ְִ Eתיל ְֵ 8כֶ Wלת :וְ ָהיָה ל ֶ
ֲ/ר
ֵיכ א ֶ
ית א ָֹת וְ לֹא ָתת6רֲ 0W 6חרֵי ְל ַב ְב ֶכ וְ ֲ 0Wחרֵי ֵעWינ ֶ
ֲֶ F
ְיהֹוָה ַוWע ִ
ִית
)תי וִ ְWהי ֶ
ית ֶאת ָ:ל ִמ ְצ ָ
ֲֶ F
ֵיהְ :Wל ַמ ַע ִ8זְ ְ:רַ 6וWע ִ
 80זֹנִ י ֲ 0Wחר ֶ
ֶ
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אתי ֶא ְת ֶכ ֵמ ֶארֶ#
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
יכ א ֶ
ד/י ֵלאלֹ ֵWהיכֶ :Wאֲנִי יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ְק ִ
יכְ :Wיהֹוָה ְצ ָבא)ת ִע ָ-נ6
ִמ ְצ ַריִ ִל ְהי)ת ָל ֶכ לֵWאל ִֹהי ֲאנִי יְה)ָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
Hד ; ֵֹט ַח
/0רֵי ָ
ִמ ְַ@Fב לָנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְ
יעהַ .ה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִי ְת ִפ ִָ Bתי
ה)ָ /
ָ; ְְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ)
ֶ ֲע ֵננִי ֶ;א ֶ
ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֶס ְִ Eדי) תעניות הנצרכי לתקונו ִ Hמי ָעלָה ַָ /מיִ
ָ י ִַ7ח ְ;יָד) ֶ :
0חר ְ :
ַ
ָקה ַלעֲנִ ִCי
ְִ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ ,וי ֵ
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְו ָירַדִ ,ל ְק ַ
י6כל ,וטוב שלא יפחות מפדיו ארבע ֵמא)ת ֲַ 8ע ִנ)Cת או ְִ Eדי)
ֲ/ר ַ
ְָ :כל א ֶ
תשעי ואחד ַ8עֲנִ )Cת ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו שאמרו
רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
ֹאמר:
6פנָיו ְל ַצד ַמ ֲערָב וְ י ַ
ָח ָ
ַיעֲמ)ד י ֵ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה גְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָMא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲFי ֲא ֶ/ר ָע ִִ F
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
ָקה וְ ָלנ/ֶֹ ; 6ת
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
6מה ֶא ְצ ַט ָ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה אֲד ֵ
ַה ִָ Eניָ .מה ֶא ֱענֶה ָ
ֶי לֹא
)תי ָ ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
ֶי ְולֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ִיתי ְל ָפנ ָ
6מ)רֶה ָהי ִ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
וְע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
יתי ְ Hזנִ יָ .
ִה ִֵ +
ס)פ ִרי
וְד ְברֵי ְ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ִ
ַעל ְִ :רית)ת ִ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַמ ִ8י ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת ו ְִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
6פג ְ
ָ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
ְל ַה ִEיל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ִ8י
9Oה .וְ ָגר ְ
0חז ו ְִלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
6ל ִה ְת ֵ
ְל ִה ְת ַח ֵIק וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ֶלי) ֵמ ֶארֶ#
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jהע ְ
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ֲ)נ)תי ַל ֲעקֹר ְ
ַ;ע ַ
ֲ/ר לֹא י ִָכיל6
ידֶ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
ה)ר ָ
6ל ִ
ַה ַחִCי ְ
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ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/י .עַל ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה
ַה ַ-יִ .א)י ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֲבל
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
י6/עהְ .
ֶא ְפנֶה ִל ָ
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
@ָל6י ְוי ַ
ֲFה
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
יתי ,וְ לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ְ
ית>ִ י
ֲ/ר ִה ִ= ַ
ָד ,וְה6א א ֶ
יח:ִ ,י ה6א ֵמ ֵאַ /ואֲנִי ִמ ָ; ָFר ו ָ
ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
ַמ ִ8י
ֲ/ר ָEג ְ
נִס ְַ :ל ִ8י ו ְָע ִFי ִתי ָע) זֶה א ֶ
)תי ָ ,וְ ְ
6פ ַ>ִ 8י ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ִ
6מ ְכ ָל אֲנִי
ֲFי O
ֲ8י ְונ ְִמ ְַ /כ ִ8י ֲ 0חרֵי ֵערֶב רַב .וְ ַע ָ8ה אֲנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
ְ; ַדע ִ
6פ ְַ /ע ִ8י
ִיתי ָ
וְעו ִ
אתי ָ
6מ ְת ָחרֵט ֲא ִני ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ ,
ֵמע ַ
ח)תי
Hר ַ
ְאת ְ
ָעי ו ֶ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֶי ֵמ ִ
ְל ָפנ ָ
ב)תיו וְ יָ)/ב
ַר ):וְ ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ַה ְמק ְ
אתי ְ; ֵלב
6ב ִ
ֲמהְ 6ו ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְסל ַֹחָ .
ֶאל ְיהֹוָה יאהדונהי וִ י ַרח ֵ
ֲמי ָ
ַEל ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכב) ֶד ָ ו ְִל ְדֹEק ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
ִ;ָ /ר ְונִ ְד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
נְ
80ה
ֶ ַח>ְ 6ורַחָ 6
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
ְ
ֲט ִאי
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /ביָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,סלַח נָא ַלח ָ
ִימינ ְָ ְָ E
ו ִ
ע)די ַעל
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ו ְַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה ,וְ 0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק
ָהא ָ
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְל ָפנ ָ
וְסָBח ְורַב ֶח ֶסד ְל ָכל
80ה ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :ל6
ֲ/ר ִע> ִ
י .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת ָענִ י א ֶ
ק)ר ֶא ָ
ְ
POה ְל ָפנֶי ָ ִמע6ט
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָחִ /מ ֶָ 9מ .וְ י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ב ִָ Fרי ַ :
ִמְ )P
ַ;י
>ִקרָב ַעל @ ֵ
יתי ְֵ :ח ֶלב ָודָ ַה ְ
ֲ/ר נ ְִת ַמ ֵעט ַהַ ;ְ )Cתעֲנִ ִ
ָמי א ֶ
ֶח ְל ִ;י ְוד ִ
י ְל ַת ֵ7
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על ְידֵי ע ָ
י ַ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
זְ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ./
ִמ ַ
ַמנֶ ;ָ 6ה.
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ֶאת ְEגַ נ ְַפ ֵ/נִ ;ְ 6מ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ; ָכל לֵבְ ,
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
ְוגָל6י וְ י ַ
ָכ
0חר זֶה ,וְ ל ֵ
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִ;י ַֹ :ח ,וְ ָכ ַ/ל ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
אֲנִ י ַמ ְפ ִריְ /צ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ַ8עֲנִ )Cת ֵא .6Bו ְִת ְהיֶה ח ָ
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת,
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר וְ ל ֵ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֵ
80ה
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ֲַ 8ענִ)Cתְ .ו ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי ו ְ
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ג6פי
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי וְ ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ַ;י ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֲמי ָ ָהר ִ
ְ; ַרח ֶ
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל י ְֵדי
נִָ /מ ִתי .וְ כָל נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ר6חי ְו ְ
ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֶי
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ֹאתי ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
ַחַ +
9Oה ִ; ְמק)
א)ת ְק ִל)Eתְ ,וי ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֶָC/מ6ת:ָ 6ל ָ
ְָ /ר ָ;ָ /ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז
6מ ָEס6ק
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ָא/י ֵתב)ת ַח'יִל ָ;'לַע ַו'י ְִק ֶ
ְ;ר ֵ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט(
ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י ֵתב)ת ִ;'זְר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי
ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא
ָתי ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ֲתיר ִ
ַוע ִ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
י ֶא'ת ָר'גְ ז ָ
ֲמ ָ
ַר'ח ֶ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ְתחֲנ6נִ י ָ
וַ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוה ִ
ְל ָפנ ָ
6ל ַה ְמ ְִ /י רָגִ יל.
נְע ָליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ

6מה ִהיא
/ֶ %Oת ִמָ:ל ָה ֲארָצ)תַ .
ָאל ְמק ֶ
ֶע ֶFר ְקד)9Oת ֵהֶ ,ארֶ #י ְִFר ֵ
ֶחַ ,מה ֵֶ 9אי
8ֵ /6י ַהֶ B
6:רי ְ
יאי ִמ ֶָ>-ה ָהע ֶֹמר ְו ַה ִ; ִ
ָ 9Oתִ -ְ /ֶ ,Jב ִ
ְקד ָ
ח)מה ְמ Oק ָ)/%ת ִמ ֶָ>-ה,
יאי ִֵ :מָ:ל ָה ֲארָצ)תֲ :עיָר)ת ַה 7ָ -Oפ)ת ָ
ְמ ִב ִ
6מ ַס ְ; ִבי ְלת) ָכ ֵמת ַעד ְִֶ C/רצ.6
ָעיְ ,
ִֶ Bְ /ַ -ְ /חי ִמ)8כָ ֶאת ַה ְ-צ)ר ִ
א)כ ִלי
ח)מה ְמקֵ /ָ%Oמ ֶהְ /ֶ ,
ָצאֵ ,אי ַמחֲזִ ִירי א)ת)ִ :ל ְפנִי ִמ ַה ָ
יָ
ֲFר ֵ/נִ יַ .הר ַה ַ;יִת ְמקִ /ָ%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ז ִָבי
6מע ֵ
ָ/י ַק ִBי ַ
ָָ /קד ִ
ִ /%Oמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי @)יִ
ְי)לד)ת נִ ְכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵחיל ְמק ָ
ְוזָב)ת נִ )%ת ו ְ
/ֶ %Oת ִמ ֵֶ /ֶ ,6>-אי ְטב6ל י)
ָ/י ְמק ֶ
6ט ֵמא ֵמת נ ְִכנ ִָסי ְל ֲָ ./ע ָזרַת נ ִ
ְ
ָאל ְמ Oק ֶ/ֶ %ת ִמ ֶָ>-ה,
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת י ְִFר ֵ
נִ ְכנָס ְל ָ ,/וְ ֵאי ַחִָ Cבי ָע ֶל ָ
יה ַח ָ+אתֲ .ע ָזרַת ַהֲ ֹ:הנִי
ְחִָ Cבי ָע ֶל ָ
6Eרי נ ְִכנָס ְל ָ ,/ו ַ
ֵֶ /אי ְמ Oח ַ=ר ִִ :
יה,
נִכנ ִָסי ְל ֶָ /א ָBא ִב ְַ /עת ָצ ְר ֵכ ֶ
ָאל ְ
/ֶ %Oת ִמ ֶָ>-הֵ /ֶ ,אי י ְִFר ֵ
ְמק ֶ
ַ-זְ ֵ; ַח ְמ Oק ִָ /%מ ֶָ>-ה,
א6ל ְול ִ
נ6פה;ֵ :י ָה ָ
יטה ו ְִל ְת ָ
יכה ִל ְִ /ח ָ
ִל ְס ִמ ָ
ר6עי רֹא /נ ְִכנ ִָסי ְל ַָ ./ה ֵהיכָל ְמ Oק ִָ /%מ ֶ,6>-
6פ ֵ
מ6מי ְ
ֵֶ /אי ַ; ֲעלֵי ִ
ָ/י ְמק/ָ%O
ָדיִ וְ רַגְ ָליִ .קֹדֶַ /ה ֳ7ד ִ
ֵֶ /אי נ ְִכנָס ְל ָֹB/ֶ /א ְרח #6י ַ

522

תפוחי

שדי

6Eרי ִ; ְַ /עת
ֵמ ֶהֵ /ֶ ,אי נִ ְכנָס ְל ֶָ /א ָBא כ ֵֹה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ַ-זְ ֵ; ַח ָ/וֶה
א6ל וְ ל ִ
ֲמ ָ9ה ְד ָב ִרי ֵ;י ָה ָ
י)סי;ַ ,ח ִ
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ֲב)דהַ .
ָהע ָ
ְֹB/א ְרח#6
/6ת6יֵי ַייִ ,ו ֶ
ר6עי רֹאְ ,/
6פ ֵ
מ6מיְ ,
ַל ֵהיכָלֵ /ֶ ,אי ַ; ֲע ֵלי ִ
ַ-ז ְֵ; ַח ִ; ְַ /עת
6פ)ר ִ/י ִמ ֵ;י ָהאָ 6ל וְ ל ִ
ְ
נִכנ ִָסי ְל ָ,/
ָדיִ וְ רַגְ ַליִ ְ
יַ
ַה ְק ָטרָה:
)7דֶ :ֶ /תרָ ,ח ְכ ָמה;ִ ,י ָנהֶ ,ח ֶסד,
י ְַד ִליק ֶע ֶFר נֵר)ת ִל ְכב)ד ֶע ֶFר ְס ִפיר)ת ַה ֶ
ס6קי ַה ְַ 8נ" ְ ֶ/ל ָחג
6מ ְלכ6ת .וְ י ְִל ַמד ְֵ E
ֶצח ,ה)ד ,יְס)ד ַ
@ְ ב6רָהְ 8ִ ,פ ֶארֶת ,נ ַ
ז6טא )נמצא לקמ עמוד
%0רָא ָ
ַה ָ9ב6ע)ת )נמצא לקמ עמוד  (.575וְ ְ
אמר ָ:ל ַה ְִ 8ה ִBי.
ְ (608וי ַ
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ָ

ָמי
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
ִיתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַת ֲענ ִ
ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ֶ ִ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ְ ַי ֲע ֶלה ְל ָפנ ָ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ְָ ,ו ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
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ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ צָ 6קה
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
יעה ַה ֶֶ -ל ְ0 ,ל
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ֶי ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6בֲ 0ה ָבהֵ ,
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ִַ 8הֶ :
יֵ

תקו למי ששכב ע אחותו
רבותינו המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ִ 6מי ָעלָה ַָ /מיִ
ְהרָצ)
6/בה וְ ַה ִ6יד6י ,ו ָ
Hמנָ ַה ְת ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ .
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ְו ָירַד ִל ְק ַ
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית וְ ַה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי ַה ִ.678
6מע ֶ
ְו ַה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ ,678
ֲ/ר י6כַל ,וְ ַה ְַ -מ ִעיט אולי
ו ְָל ֵכ י ְִֵ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצ ָד ָקה ַלעֲנִ ִCי ְָ :כל א ֶ
כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) מאתי וחמישי ַ8עֲנִ )Cת כמני נר וכמו
שכתוב "נר ה' נשמת אד" .ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו
שאמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
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ְוזֶה ֵסדֶר ַה ִ:678
ִי /וְ י ְִל ַמד ָ:ל ַה ַBי ְָלה.
6ב ֵליל ַה ֲַ 8ע ִנית לֹא י ַ
יָצ 6י) ֶא ָחד ַליְלָה וָי)ְ ,
א אינו יכול להשאר ער בליל התענית ישאר ער בלילה שלאחר
התענית.
ֹאמר וִ6%י זֶה:
י) ִל ְפנֵי ַה ֲַ 8ע ִנית י ַ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
ֲת ְענ .6ו ְַס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ.6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ְ 21ט ִביל)ת ְִ :מ ְניַ ֵ /אהי"ה.
ָ י ֵ
0חר ְ :
ַ
)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ֲַ 8ענִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
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ְוזֶה נ ַֹסח ַק ָ; ַלת ַה ֲַ 8ענִית:
וְעד
יעת ַה ַח ָמה ַהי) ַ
ֶי ִמ ְִ /ק ַ
ע)לֲ ,הרֵינִי ְ; ַתעֲנִ ית ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ו)נ)תי ְ
ָבי ָמ ָחרֵ :ְ .די ְל ַכ ֵEר ַעל ָ:ל ָחטא ַֹתי ַע ַ
ֵצאת ַה):כ ִ
ְ ;6פרַט
ע)די וְ ַעד ַהי) ַהזֶהִ .
עתי ְל ָפנֵי ָ ְמ ִ
ְִ /ָ Eָ /
אתי וְ ֶַ /עוִי ִתי ו ֶ
ֶָ /ח ָט ִ
בעוו ששכבתי ע אחותי .וְ ִא לֹא א6כַל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא ֶא ְר ֶצה
יתי זֶה ,א6כַל ֶל ֶאכ)ל וְ ִל ְ/ת)ת
ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ע ִנ ִ
ר6טה ִל ְצד ָ
ְֶ /ֶ :א ֵָ Eְ 8
0ב)תי
ַ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי ְו ֶאל ֵֹהי
יהי רַצ) ִמ ְל ָפנ ָ
ְללֹא ִ 6/אס6ר ְ:לָל .וִ ִ
יתי
6/ב ִתי וְ ַתעֲנִ ִ
6ת ַק ֵ;ל ְת ָ
6ב ִריא6ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֶי ָ ְ
ִֶ /ת ֵת ִלי ַֹ :ח ְ
ַ;י.
ֲמי ָ ַהר ִ
ְו ִת ְר ֵצ ִני ְב ַרח ֶ
ְעד ָָ /עה ִל ְפנֵי
יעת ַה ַח ָ-ה ו ַ
בליל התענית או בלילה שלאחריו ִמ ְִ 9ק ַ
6די קֹ ֶד./ֵ/ב ָ:ל ַה ַBי ְָלה ִל ְלמֹד ִל ֵ
י ,/וְ י ֵ
ָהר ֶֹB/א ִל ַ
ִֶָ C/איר ַה ֶֶ 9מִ ,/יֵ I
ְוא אינו ליל התענית יָכ)ל ֶל ֱאכֹל ַעד ְָ /ע ַתיִי ִל ְפנֵי ֶ/י ִָאיר ַה ֶֶ /מָ %ְ /ב ִרי
ֲר6חה א) ִל ְ)8/ת ַייִ
ֲבל Hס6ר ֶל ֱאכֹל א ָ
ִ /6תָCה ַק ָBה ,א ָ
ַק ִBי ְ:ע6ג)תEֵ ,ר)ת ְ
יפי.
ֲר ִ
6מ ְָ /קא)ת ח ִ
ַ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ְַ Bילָה י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
וְלנְ ֹ%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
6ב ִס ְתרֵי ת)רָהִ ,
מ6כ ִל ְלמֹד ַ; ִ/ְ -נָה ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י ָ
י ְִFר ֵ
וְעד
ֲד ָמה ַ
ע)די ַעל ָהא ָ
אתי ֵמ ִ
ֲט ִאי ֶָ /ח ָט ִ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאתְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ח ָ
ֶי
ַהַ )CהֶIה ,ובפרט בעוו ביאות איסור ע אחותי וִ י ִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6די זֶהֶי ִל ִ
ֲלה ְלרָצ) ְל ָפנ ָ
ֲב)תינCַ /ֶ ,6ע ֶ
ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַEר ִלי
6תכ ֵ
וְצ ַער נִ 6%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ְִת ְמחֹל ו ְִת ְס ַלח ְ
ד)/ה ַ
ָת ָ ַה ְָ 7
ְ;ת)ר ְ
ֶי
יתי וְ ְֶ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶָ /עוִ ִ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ע ַ
ַעל ַחַ +
ֶי ְיהֹוָה
וְעד ַהַ )CהֶIה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ע)די ַ
ֵמ ִ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
0ד ָרא
ֹאמר ִמ ְ/נָי)ת ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נמצא לקמ עמוד  (660וְ ְ
י ַ
ֹאמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
זְמ ,י ַ
ז6טא )נמצא בעמוד ִ (608א נִ ְH/ר ַ
ָ
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ֹאמר ְִ 678חֲצ)ת.
בחֲצ)ת ָלי ְָלה י ַ
ֲלכ)ת ְ;רָכ)תְ ,ו ִא ֶא ְפ ָ/ר @ַ
ֲלכ)ת ַ;ָ /תְ ,וה ָ
ִא ָ9ה ַעד חֲצ)ת ָל ְילָה ְִ 8ל ַמד ה ָ
ר6תה ִל ְלמ)ד
הֲלָכ)ת ֶ/ל ִדינֵי ִנדָה וְ ָט ֳה ַרת ַה ִָ Eָ /ְ -חה .וְ ִא ֵאי ֵ; ֶא ְפ ָָ /
0חר חֲצ)ת ָל ְי ָלה
ק)דַ /מה ֶש ִָ J;ָ Bח ֵפ .#וְ ָ
6די ֶהֲלָכ)ת ֵאְ 8ִ ,6Bל ַמד ִל ֵ
אמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
תֹ ַ
ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַַ 9חר י ַ
ְל ַ

ְחרֵדְ .ו ִא ַחס ְו ָ/ל)
ב/ת ָEנִ י ָירֵא ו ָ
ע)לִ ,ה>ֵה ֲאנִי ָ;א ְ; ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
נ ְִת ַחְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶPדֶק ַעל ַחַ +
ֲרי ְֶ ִ>/צ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
;Oי :י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֵֶ C/
ַה ְמר ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִיֵֹ / /מר
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ ,א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
ע)מד
ֶס ָה ֵ
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכ ִני ֵמ ַ
6ת ָח>ֵנִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
י ְִFר ֵ
י)מ
ָת ָ ָ
:Oי ַל ֲעסֹק ְ;ת)ר ְ
ימי ָה ֶע ְלי) ,וְ ִת ִֵ 8לי ֲאנִי ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ִל ִ
ַמ ִ8י
ָלי ְָלה .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
וַ
ית ַַ 7ה ְEגָ ַהה6א ְ;כָל
יתי .וִ O
ֶי ָע ִִ F
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ְ; ַעיְנִ י ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ֲָCFה.
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
0ר ַ;ע ע) ָלמ)ת א ִ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ַה ְ-ק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
0חר
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ְו ַת ִPי ֵלנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב
ְת ְַ Eִ /
ְִ Eטירָת) ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
י)מי ְו ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPי ֵלנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
ְה>)רָא )אל"ד( ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי
וַ
ב)ד ָ.
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ַחת ַ
ָ:ל ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ֶי ו ְַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי
ְו ִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר וְ ִל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
ֲפ ָצה
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ֶי ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ע)ב ִדי ְל ָפנ ָ
ָת ָ ו ְִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ת)ר ֶ
ְל)מ ִדי )8רָה ִל ְָ /מ Jוְ ִל ְברֹר ָ:ל ִניצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְִֶ >/ת ַ ְIEר;ֵ 6י
ו ְ
9Oהְ ,ל ַי ֲחדָא ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלJ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי ְ
ְר6חנ6
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ 6ו ֵ
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ָתֵ Jמ ַע ְפרָא ,ו ְָל ֵתת נ ַ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ְ
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֵבב ֵָ /ל .ו ִ
6לי ְִרHה א)ת) ְ;ל ָ
ְונ ְִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
רְ 6יהֹוָה
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְHמ:
Hמ ו ֵ
ְלע) ָל ֵ
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ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ י ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ֶי
ְס)די .אֲנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)יכוי בש "קרע שט"( וְ נ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
>ְ/מ)ת
ע)ל ַה ָ
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גַָ ;ְ J
ֲמי
יע ָע ֵלינ 6א)ר יְָ 6/עה וְ ַרח ִ
ְת ְַ Eִ /
ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס ְו ָ/ל) .ו ַ
:Oי ְִ /ֵ %ני
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת
>ְ/מ)ת נ ְ
ַ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ְו ַר ֲענַ>ִ י ַלע ָ
6בכ ַֹח
ע)ל ַה ָ;אְ .
)Iכי ְל ַחֵCי ָה ָ
וְה ִ
ע)לי ַ
וְאזְֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ִמ ֶָ ,9
יתינָ: 6ל
6מ ַעל ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
ֱמר ;) " ִה>ֵה
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ֶ>ֶ /א ַ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ ַת ְַ @ִ /
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ֶָ>/ד ְ
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶי
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי וְ ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה>ִ ְקרָא רָHה ַ;עֲ) ָה ְרא6ת.
י8יְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ָע ִִ F
0כז ִָרי ַה ְמ ֵַ;/ר ֵעינֵי
ְ H
ילנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִ י וְ ַה ִֵ P
ְ
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ְת ַ
וָ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
ו ְִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כ ַֹח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
ֶי ַ/וְ ָע ֵתנ .6לֵב
ֲלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hאַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ִ;ָ /ר וְ נ ְִדֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְבזֶה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב ָה ֶע ְלי) ֶֶ %ר ְ
נְ
ְ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנ6
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעי .נְ ַהר ְָ Eלגָיו י ַ
ְרח)ב)ת ַה> ָ
י 0נְ ִEי
Hר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ ִמ ְצ ָחא ְד ִ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִמָ:ל ְֵ /ָ Eעינ .6וְ ָ
0נְEי ְב ֵעינָא ִדז ְֵעיר
זְעיר 0נ ְִEי וְ ֵעינָא ְדִ Hר ְי ִ
ַעוִ י ְ; ֶמצַח ֵ
ַר ֲעוָא ְָ %כל ר ָ
80ה ָח ֵפ#
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י וְ ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
0נְEיְ ,
ִ
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ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
ִ; ְת ַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹ ָוה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ָנ6ח ְמ ַעטְ ,ו ַ
ֲרית י ַ
ילת ַ/ח ִ
0חר ְִ 8פ ַ
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית ַ

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6דֹ ִפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
יתַ .ו ֲא ַנ ְחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ס6קי ֵאֵ /ֶ ,6Bה ר"ת )יאהלוההי"( ֶ/ה6א ִח;6ר ֵ/
ֹאמר ִָ /ְ 8עה ְִ E
י ַ
ע)לה יב"קְ ,ל ָמ ֵתק ֱֵ /אל ִֹהי ֶ/ה6א ִדי/ֵ ;ְ ,
הוי"ה וְ ֵ /אלהי" ֶֶ 9
ֲמי:
הוי"ה ֶ/ה6א ַרח ִ
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8ָ 0ה
ָ:
ִח ְלנ 6ל ְ
ֲ/ר י ַ
ְי ִהי ַח ְס ְ ָ %יְה)ָה יאהדונהי ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
ֲמ ְִ 8ָ ָ 8מיד י ְִPר6נִ י:
ֲמי ָ ִמ ִֶ>-י ַח ְס ְַ ָ %וא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי לֹא ִת ְכ ָלא ַרח ֶ
לֹא ָלנ6
ֲ ִָ 8ֵ 8לנ:6
ֶ/ע ָ
ַה ְר ֵאנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ַח ְס ֶ ָ %וְ י ְ
ֲמ ְֶ :ָ 8ו ֶחסֶד יְה)ָה
ְיהֹוָה לֹא ָלנ:ִ 6י ְל ְִ /מ ָ ֵָ: 8ב)ד ַעל ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
וְעד ע)לָ ַעל ְירֵHיו וְ ִצ ְד ָקת) ִל ְבנֵי ָבנִי:
ע)ל ַ
ֵמ ָ
ָה ִאירָה
יענִי ְב ַח ְס ֶַ :ָ %ה ְלל6יָ Jה)דַ 6ליה)ָה יאהדונהי ִ:י
ה)ֵ /
ֶי ַעל ַע ְב ִֶ ָ %
ָפנ ָ
ע)ל ַח ְס:)%
ט)ב ִ:י ְל ָ
ֲדי יְה)ָה
יְה)ָה יאהדונהי יִגְ מֹר ַ;ע ִ
ָקר ַח ְס ְָ %
ַמה ָ C
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
יאהדונהי ַח ְס ְְ ָ %לע) ָל ַמע ֵ
ֱסי:6
י ֶיח ָ
ָפ ָ
6בנֵי ָ Hד ְ; ֵצל ְ:נ ֶ
ֱאל ִֹהי ְ
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ עֹ ֵבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
6מי
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6תִ ) .
י ְִט;)ל ְ; ִמ ְקוֵה ַמיִ ָק ִרי ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְֶ :נגֶד ְִ /ב ָעה נ ַ
ֶ/אנוס ולא יכול לטבול ְ; ַמיִ ָק ִרי ,בדיעבד י ְִרחֲ #כל @6פ) ְ; ַמיִ  ָק ִרי ֶַ /בע
ָדיו
ָדיו וְ י ְִר ַח #י ָ
0חר ָ ְ :י ְִל ָ;;ְ /ג ָ
ְָ Eע ִמי .ראה בהוראות שבתחילת הספר( וְ ַ

ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְוי ַ

6פ ְַ /ע ִ8י אֲנִי
יתי ָ
אתי ָע ִו ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ א ֶ
ע)לָ@ .ל6י וְ י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ה)בי/
6ל ִ
ֲריב ְ
ַמנְ 6ל ַהח ִ
ֲ/ר באתי על אחותי וְ ָגר ְ
יתי ַ;עֲ) זֶה א ֶ
6ב ִ
ֵ
ֲב ֶדי ָ ַח ְכ ֵמי
ַע ַָ 8על יְדֵי ע ָ
י ה)ד ְ
ֲמ ָ
80ה ְ; ַרח ֶ
ְִ /ב ָעה ַנ ֲח ֵלי ַה ְַ -לכ6תְ .ו ָ
ָד6ע
ָאלְ ,ל ַת ֵַ 7ה ְEגַ ְל ִה ְת@ ְַל@ֵל ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ְ; ֶ/לֶגְ ,וגָל6י ְוי ַ
י ְִFר ֵ
ְכ)לי ַלעֲ)Fת ִ8קַ 6הֶIה ֶ/ל @ִ ְל@6ל ַה ֶ9לֶג
ַחנ 6י ִ
ֶי ֵֶ /אי ֲאנ ְ
ְל ָפנ ָ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי
ְִ :ה ְל ָכת)ָ .ל ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6רצ6יִי ְל ָפנֶי ָ ֶַ /בע ְט ִביל)ת
ִ ;Oלי ְ
6מק ָ
ֲ6/בי ְ
ֲאב ֵֹתינְִ C/ֶ ,6הי 6ח ִ
@6פי
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ַל@ ְ
ָח ְצ ִ8י( ְ; ַמיִ ָק ִריִ :ְ ,א 6Bנִ ְת@ ְ
) ְר ִחיצ)ת( ֶַ +ָ /ב ְל ִ8י ) ֶ/ר ַ
ַחזְרְ /ִ 6ב ָעה ַנחֲלֵי
ֲס ֶדי ָ י ְ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
6בר)ב ַרח ֶ
ְ; ֶֶ /לג ֶַ /בע ְָ Eע ִמיְ ,
6מ ֵל ִאי ְונ ְִמ ִָ /כי ְַ :ב ְִ 8ח ָBה .י ְִהי6
נִִ Eָ /עי ְ
ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת ְמ ִא ִירי ְו ְ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ְה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ְלרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
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ס6קי ֵא:6B
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

6ב ָניָהֶ 6ב יְה)יָדָע ֶ; ִאWיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ִמ ְַ 7Wב ְצ ֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת
ְ
ת) ַה;ֹאר ְ;י)
ֲרי ְ; ְ
ֲר ֵאל מ)Hב וְ ה6א ָירַד ְו ִה ָ:ה ֶאWת ָהא ִ
ְ/נֵי א ִ
6ביַד ַה ְִ -צ ִרי חֲנִ ית ַו ֵCרֶד
ַה ָW9לֶג :וְה6א ִהָ:ה ֶאת ִאיִ /מ ְצ ִרי ִאיַ /מ ְר ֶאה ְ
ית)ֵ :אֶBה
ַה ְרגֵהֲ ;ַ 6ח ִנ W
ֵא ָליו ַ; ֶָ 9בט ַוִCגְ זל ֶאWת ַה ֲחנִית ִמַCד ַה ְִ -צ ִרי ַוַ C
ָדע וְל) ֵ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ַה ִ@; ִֹרWיִ :מ ַה ְ9ל ִֹ/י
ָע ָFה ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
נ ְִכ ָ;ד וְ ֶאל ַה ְ9ל ָֹ/ה לֹא ָבא ַוי ְִֵ Fמהָ 6דוִד ֶאל ִמ ְַ /מ ְע ְ :)8Wלכ 6נָא
ֶַ 9לג י ְַל ִ;ינ6
ַ9נִ י ֶ :
ֲט ֵWאי ֶכ ָ :
ֹאמר ְיהֹוָה יאהדונהי ִא י ְִWהי 6ח ָ
ְו ִנ ָWְ 6כ ָחה י ַ
ְֶ /ו ַה ֶֶ 9לג ִמ
ֲ/ר ֵירֵד ַה@ ֶ
ֶַ Pמר י ְִWהי:ִ :6 Wי ַ:א ֶ
ַ)8לע ֶ :
ִא י ְַא ִ%ימ 6כ ָ
יחJ
ה)לי ָדְ Jו ִה ְצ ִמ ָ
ְ-ָ /ה לֹא יָ6/ב ִ:י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָהHרֶ #וְ ִ
ַה ַָ 9מיִ ו ַ
ֵצא ִמ ִEי לֹWא יָ6/ב
ֲ/ר י ֵ
ֵע וְ ֶל ֶח ָלאֹכֵWל :ֵ :י ְִWהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ָת ֶזרַע ַלֹIר ַ
ְונ ַ
ֲ/ר ְַ /ל ְח ִW8יוִ :א
יח א ֶ
ֲ/ר ָח ַפ ְצ ִ8י וְ ִה ְצ ִל ַ
ֵיק ִ:י ִא ָע ָFה ֶאת א ֶ
ֵא ַלי ר ָ
ֹאמר ֱהוֵא Hרֶ,#
ַפי:ִ :י ַל ֶ9לֶג י ַ
):תי ְ;ב)ר ָ :
ָח ְצ ִ8י ְב ֵמי ָ/לֶג ְוהֲזִ ִ
ִה ְתר ַ
ַ; ֵסנִי
ְא ְט ָהר ְ8כ ְ
ִֶ /מ ְטר)ת עַ 8ְ :)IOח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ו ֶ
ֶָ /מ ָטר וְ ג ֶ
ְוג ֶ
ָכי ָ;/ְ 8ַ Jלֵג ְ; ַצ ְל Wמ)ַ :ה> ֵֹת ֶֶ /לג
0ל ִ;Wיָ ;ְ :פרֵ%ַ /ַ Fי ְמל ִ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
יתָ Jלב/O
יתִ Jמ ֶָ 9לג ִ:י כָל ֵ; ָ
ֶַ Pמר ְ:פ)ר ֵָ :א ֶפר י ְַפ ֵWIר :לֹWא ִתירָא ְל ֵב ָ
ָ:
ָ/נִWי:
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְַ CחֹEר
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי ִי ְצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
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Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ְה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי י O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
ִאיְ /לר ֵ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
ר8ָ 0 6ה ְיהֹוָה
ַCאמר ָד ִויד ָ; ְ
ֶ ָדוִ יד ֶאת ְיהֹוָה ְל ֵעינֵי ָ:ל ַה ָָ 7הל .ו ֶ
ַוי ְָבר ְ
BOה
ע)לְ :ל ָ ְיהֹוָה ַה@ְ ד ָ
וְעד ָ
ע)ל ַ
Hבינֵ 6מ ָ
ָאל ִ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6בHרְֶ .#ל ָ ְיהֹוָה
ְהה)ד ִ:י כֹל ַ; ַָ 9מיִ ָ
ֵצח ו ַ
וְה> ַ
ְו ַה ְ@ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ַ
ְהָ:ב)ד ִמ ְָ Bפנֶי ָ
ַMא ְלכֹל ְלרֹא :/וְ ָהע ֶֹ/ר ו ַ
ְה ְִ -תנ ֵ
יאהדונהי ַה ְַ -מ ָל ָכה ו ַ
6ל ַחֵIק ַלֹ:ל :ו ְַע ָ8ה
6בי ְָד ָ ְלגֵַ%ל ְ
6בי ְָד ָ ַֹ :ח 6גְ ב6רָה ְ
מ)/ל ַ;ֹ:ל ְ
80ה ֵ
ְו ָ
ִיב ְרכ/ֵ 6
0ר ֶ :ָ 8ו ָ
6מ ַה ְל ִלי ְל ִֵ /ת ְפ ְ
ְָ .
ַחנ 6ל ְ
מ)די ֲאנ ְ
ֱאל ֵֹהינִ 6
80ה
80ה ה6א ְיהֹוָה ְל ַב ֶָ ָ %
6ת ִה ָBהָ :
ָכה ְ
ר)מ ַעל ָ:ל ְ;ר ָ
6מ ַ
ְ:ב ֶֹד ָ ְ
יה
ֲ/ר ָע ֶל ָ
ית ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְֵ /מי ַה ַָ 9מיִ וְ כָל ְצ ָבָ HהHרֶ #וְ כָל א ֶ
ָע ִָ F
6צ ָבא ַה ַָ 9מיִ ְל ָ
ְ .BO
80ה ְמ ַחֶCה ֶאת ָ :
ֲ/ר ָ; ֶה וְ ָ
ַ-י וְ כָל א ֶ
ַהִ C
וְה)צאת)
0ברָ ֵ
ֲ/ר ָ; ַח ְר ְָ ;ְ 8
80ה ה6א ְיהֹוָה ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ִמ ְ8ַ /חֲוִ יָ .
ֶי.
ֱמ ְל ָפנ ָ
את ֶאת ְל ָבב) ֶנא ָ
6מ ָצ ָ
ָהָ ,
0בר ָ
וְְ Fמ ָ/ְ 8מ) ְ
ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :יַ .
ו ְָכר)ת ִעַ )-ה ְ; ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶארֶַ #ה ְַ :נ ֲענִי ַה ִח ִ8י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְִ EרִIי
ַ8רֶא
8Hה .ו ֵ
ֶי ִ:י ַצ ִ%יק ָ
ֶַ 8ק ֶאת ְָ %בר ָ
ָ/י ָל ֵתת ְלז ְַרע) .ו ָ
ְב6סי וְ ַה ִ@ ְר@ ִ
ְו ַהי ִ
ַ8ֵ 8
ֲק ָת ַָ /מ ְע ַָ 8על יַ ס .6ו ִ
ֲב)תינִ ;ְ 6מ ְצ ָריִ .וְ ֶאת ַזע ָ
ֶאת עֳנִ י א ֵ
ָע ָ:ִ 8י
0רצ) ִ:י ָיד ְ
6בכָל ַע ְ
ֲב ָדיו ְ
6בכָל ע ָ
אֹתֹת 6מ ְֹפ ִתי ְ; ַפ ְרעֹה ְ
ֵיה
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIהְ .ו ַהַ ;ָ ָCק ְע ִָ 8ל ְפנ ֶ
יה ,ו ַ
ֲל ֶ
ֵהזִ יד 6ע ֵ
ַכ ִָ 8ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶא ֶב
יה ִה ְ/ל ְ
ְאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ַ; ָ/ה .ו ֶ
ת) ַהָ C;ַ ָC
ַע ְברְ 6ב ְ
ַוַ C
ְ; ַמיִ ַע ִIי:
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַֹ Cע ְיהֹ ָוה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
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ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
6בנֵי י ְִָ Fר ֵאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹוָה ַוְ ֹC
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ 0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה ְיה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
י
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמ ָ
ָרי ַ;ַֹ :ח י ְִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
ֶאִ %
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָח ָ
ָעמ) HWרֶ :#נ ִ
ית י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ָט ָ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל י ְֵ /Wבי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
Hב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
י ְִ%מֶ :ָ 6
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ָד ָ
יֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ;ַ ָCוֶ C
ֶַ 8צא כָל
ָד Jו ֵ
>ְביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה;ְ ֹ8י ָ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה ִ
ַה ָ :WCו ִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
EOי ִ
ֶיה ְ;ת ִ
ָ/י ֲ 0Wחר ָ
ַה> ִ
ָאל ִמ ַCס6
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ַו ֵWְ Cצאֶ 6אל ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת י ִָמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִ:
ָתה ְולֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה ַעל ֵָ :קWרָא
ַו ָCבֹאָ 6מר ָ
ְָ /מָ JמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה ִ> ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה)ָה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י ֲאנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
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ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי:
ְ Hזנ ָ
יאמר פסוק זה שבע פעמי

יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWא:
ִא עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWד ִW:י ִע ְַ ָ -ה ְ= ִל ָ
ה)ח ְWל ִ8י :נ ְַפ ִ/י לַWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי
יתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י ו ְִWל ְד ָבר) ָ
ִקִ ִ6
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶחסֶד
ַחל י ְִFר ֵ
ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָאל ִמֹ:ל עֲ) Wנ ָֹתWיו:
ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְ ה6א י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֶ ֲע ֵננִי
ַוֲ Wאנִי ְת ִפ ָWִ Bתי ְל ָ ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:W
ֶ;Wא ֶ
ֹאמר:
ל/ה ְEר6ט)ת ,וְ י ַ
ָ /6
/6ל ִֹ/י ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְ/לֵֹ /מא)ת ְ

6ר ִחמ6
6ר ִחמְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחלְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחלְ ,6ל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה בו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
יהי רָצ)
ָקה .וִ ִ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריֶ /ש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצד ָ
י ְִFר ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע
ֲב)תינ8ַ /ֶ 6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ִַ /תי
ָ/ת ֶש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֵאִ /ֶ 6Bה ְפר ְ
6ל ַמ ַע ַה ְפר ַ
ֲס ֶדי ְָ ,
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
יה,
ס)ד)ת ֶ
ֵ
6ל ַמ ַע
ֶיְ ,
יתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָק ִר ִ
ָאי ֶֹ 7ד /א ֶ
6ל ַמ ַע ִמ ְקר ֵ
ִל ְצ ָד ָקהְ ,
;Oל
6מק ָ
ד)/י ָה ְרמִ 6זי ָ; ֶה ,י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
6ל ַמ ַע ְֶ /
ְ
יתי ִַ 678ה ֶ9לֶג:ָ ,רָא6י ְל ִתַ 67ה ְEגָ ֶ/ל ָע)
POה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אָ 6Bע ִִ F
6מר ֶ
ְ
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת
ַחזְרְ /ִ 6ב ָעה נ ַ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ַה>ִ ָ%הְ ,
6מ ְז ִה ִירי ְונִ ְִ Eָ /עי ְִ :רצ)נְ ָ .י ְִהיְ 6לרָצ)
ֵ /6ל ִמיְ ,מ ִא ִירי ַ
ְמ ֵל ִאי ְ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוה ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֵה ְפכְ 6לגֶ /6קרַח,
יכת ֶֶ /לג ,א) י ְַק ִEיא ַמיִ ַעד ֶָ C/
ֲת ַ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַה ִMיג ח ִ
ע)תיוַ /ֶ ,בע ְָ Eע ִמי
ְר)ע)תיו וְ כַ)Eת ָי ָדיו ַעד ס) ֶא ְצ ְ; ָ
ָ
ַל@ֵל ַה ֶ7רַח ַעל ז
ִויג ְ
ֹאמר:
ַל@ֵל י ַ
ְלכָל ַצדְ .וקֹדֶ ֶCְ /ג ְ

6ד ִחיל,6
6ר ִחימְ 6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
י ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
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ָאלֲ ,הרֵינִי
ְל ַי ֲח ָדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
F6מֹאל ַעל ַה ֶֶ 9לג ֶַ /בע
ע)תי י ִָמי ְ
וְא ְצ ְ; ַ
ַEי ֶ
ְר)עי וְ כ ִ
ַל@ֵל ז ִ
מָ 6כ ְלג ְ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְָ Eע ִמי ,וִ ִ
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָדי ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי,
6רצ6יָה ִ@ ְל@6ל י ַ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֵֶ 8ְ /הא ח ָ
ַחזְרַ 6על
@6פי ָEנִ י וְHח)ר ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ,וְ י ְ
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ְִ :אְ ִ@ 6Bל@ ְ
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת נ ְִמ ִָ /כי ְונ ְִת ָקנִ י ְַ :ב ְִ 8ח ָBה ְִ :רצ)נְ ָ.
י ִָדי ְִ /ב ָעה ַנח ֵ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ִא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל) בשו אופ ְל ַה ִMיג ֶ7רַח א) ֶֶ 9לג ְ;א)ת) י) ,בדיעבד
0חר.
ֲFה זֹאת ְ;י) ֵ
ַיע ֶ
ס6קי ֵאל/ֶ 6רָא ֵ/י ֵתיב)ת ֶָ /ל ֵה ֵה ,יו"ד ה"י ה"א ,ה"ה .ה"י,
ֹאמר ְפ ִ
י ַ
ה"א ,ה"ה.

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יְ :יהֹוָה י ְִגמֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח>ֵנֲ :6אדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8ח,
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ:
ִ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ֵַ ;ְ :סנִי ֵמעֲ)נִי ֵ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ַט ַהרֵנִ י:
ה"י
ִמרָת יְָ ,Jיהֹוָה יאהדונהי
ִה>ֵה ֵאל יְָ 6/ע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד:ִ ,י ָעִIי ְוז ְ
ֲ)נ)תינְ ,6ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצOל)ת
ֲמנ 6י ְִכ;) /ע ֵ
י6/עה :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ַוי ְִהי ִלי ִל ָ
ֹאת:
יָ ָ:ל ַחָ +
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ה"א
מ)טה,
ֶ/עַ ,ה ֵ8ר ֲאג)%Oת ָ
הֲל)א זֶה צ) ֶא ְב ָחרֵהַ 8ֵ Eַ 6ח ַח ְרצ);Oת ר ַ
ֶ,
ַ8קH :6ז י ִָ; ַקע ַַ 9ַ :חר א)ר ָ
מ)טה ְ8נ ֵ
צ6צי ָח ְפ ִ/י ,ו ְָכל ָ
ְBַ /ח ְר ִ
וַ
ֶי ִצ ְד ֶק ָ:ְ ,ב)ד ְיהֹוָה יאהדונהי
ַ ְל ָפנ ָ
ְהל ְ
ַו ֲא Oר ָכ ְת ָ ְמ ֵהרָה ִת ְצ ָמח ,ו ָ
ַ0ס ֶפ ָ:
י ְ
ה"ה
יֵ /בי ְ; ֶארֶַ #צ ְל ָמוֶת א)ר ָנגַJ
ח ְ /רָא 6א)ר @ָד)לְ ,
ָה ָע ַהה ְֹל ִכי ַ; ֶ
יהַ :ה ָ7טֹ י ְ
ֲע ֵל ֶ
ִהיֶה ָל ֶא ֶל וְ ַה ִָ Pעיר ְלג)י ָעצ ,6אֲנִ י ְיהֹוָה יאהדונהי
יָ>/ה:
ֲח ֶ
ְ; ִע ָ J8א ִ
ַל ְמנ ֵ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :יַ 'Wענְ ָ ְי'הֹוָה יאהדונהי ְ;'י) ָצ'רָה )ר"ת גי' יב"ק
6מ ִ)CP
ֶב ָ ֱֵ /אל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :י ְִ/לַWח ֶעזְ ְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
יאהלוההי( ְי ְַ @F
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .וְ Wכָל
וְע)ל ְWת ָ י ְַד ְ9נֶה ֶס ָWלה :י ֶ
ֶ :XWיִזְ ֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָָ .
י ְִס ָעד ָ
ְמ ֵBא ְיהֹוָה
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נִ ְד@ֹל .י ַ
י6/ע ֶת ָ ְ
ְמ ֵWBא :נְ ַר ְ>נָה ִ; ָ
ֲצ ְת ָ י ַ
עָ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי
ה)ַ /
ָד ְע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה י ַ
יאהדונהי ָ:ל ִמ ְ/א ֶ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) WאֶBה ָב ֶרכֶב ְו ֵא ֶBה
ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵהִ 6מ ְֵ 9מי ָק ְדְ ;ִ .)/גבOר)ת י ַ
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ַב ִ
ַחנְ /ֵ ;ְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6נז ְִW:ירֵ :ה ָ-ה ָWְ :רע6
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנ6
ה)ָ /
ַחנְ 7ַ 6מנ 6וַ>ִ ְתע)דָWדְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ְונ ָ
ְבי) ָק ְר ֵאWנ:6
8ַ /6יִ ַָ Eע.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ְ/מ)נִ י ְ
י ַ
ֶ) ,יה"ה( ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ) .6יב"ק
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יאהלוההי(.

)7ד /וי ְַכ:ִ ֵ6י נֵר ה6א ִמ ְס ָEר ְ/ל ָֹ/ה
ֶסת ִל ְפנֵי אֲר) ַה ֶ
י ְַד ִליק נֵר ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ִח6די )יאההויה"ה ,יאהלוההי" ,יאהדונה"י(.
י ִ
6פנָיו ְל ַצד
י ִַ7ח ְ;יָד) ְל ָפח)ת ְִ Eדי) מאתי וחמישי ֲַ 8ע ִנ)Cת ְו ַי ֲעמֹד ָי ֵח ָ
ֹאמר:
ַמ ֲערָב וְ י ַ

ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמצ6לָה
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ

536

שדי

תפוחי

;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי רַ;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
וְ ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hזנִ י.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
וְע ָ8ה אֲנִי ;)/
ֲ/ר שכבתי ע אחותיַ .
יתי ָע) זֶה א ֶ
ַל ִ8י ו ְָע ִִ F
ְונ ְִסְ :
6מ ְת ָחרֵט אֲנִ י ַעל ָ:ל ַמה
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל אֲנִ י ֵמע ַ
ֲFי O
ִמ ַ-ע ַ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
וְע ִו ִ
אתי ָ
ֶָ 9ח ָט ִ
ַר):
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ָעי וְ ֶאת ְ
ְָ %ר ַכי ָהר ִ
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י ַי ְר ֶ;ה
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִ י ַרח ֵ
ְו ִאיH /וֶ ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ִ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
אתי ְ;לֵב נ ְ
6ב ִ
ל)חָ .
ִל ְס ַ
ֶ
ַEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
יחה וְ כ ָ
6ס ִל ָ
ילה ְ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִח ָ
י ְ
ֲמ ָ
ַעל ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ַח>ְ 6ורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
ֲד ָמה וְ ַעד ַהַ )CהֶIה,
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
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ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ד)/י ֲא ֶ/ר ָEג ְ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי.
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
י ַעל ְַ Fפת ;)ר ,א) ְ; ֵאר ,א) ַמ ְעיָ ,א) יָ .או מקוה
ֲFה ֵס ֶדר ַה ִַ /ְ 8ל ְ
ַיע ֶ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
לטבילת כלי הנמצא מחו #לבני המרח .#וְק)דֶ י ַ

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ָאל.
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
ת6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְִ :
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲהרֵינִי מ6כָ ַ
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BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +
יסרְ :ל ַק ֵביל ָ%א,
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲב)תינ8ְ 6ר ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָסר .א ֶ
0ר ַ;ע.
ֶ ִמָ%ה ְ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ֵאל ִמָ%ה ַחד ,רַחִ 6מָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
נ)צר ֶח ֶסד
ֱמת ִמ ָ%ה ְִ /ב ָעהֵ .
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמְ ./ורַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
ַ
ָפ ַ/ע
ֲFרָה .ו ֶ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה ע ָ
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
ִמָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .לאֲל ִ
יהי רָצ)
יסר :וִ ִ
ַ7ה ִמ ָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסר .וְ נ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ִמָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲ6/בה
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה ח ָ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ס6קי ַה> ְִר ָמזִ י ָ; ֶה ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ָ ְק ִרי0ת ַה ְִ E
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ְ
יכהַ ,ה ְמ Oכָ6נִי ֶאל ְ/לֹ/
יִ Hמ ָ
נְב ְ
ֲמ6רי ַעל יַד ִ
ֲמיָ ,הא ִ
ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :א6B
ֲמ6רי ַעל ְי ֵדי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ .ְ %וְ ַיע ֶ
ֶע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִאִ 6Bה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת
ִַ6:נְ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
י ַעל
ֲמ ָ
ֶיְ ,ו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .וְ ִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
6ב ִמַ%ת
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מ ַ%ת ַה ֶח ֶסד ְ
י ,וְ ִת ְתנ ֵ
)%ת ָ
ִמ ֶ
יHתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /י ֶַ /פע וְ ֶהHרָה ִמ
ֲמי ָ ִב ְק ִר ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
ָה ַרח ִ
נ)צר ֶח ֶסד) ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י(.
>ִקרָא ֵ
ַה ַָI-ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִי ַה ְ
6בזֶה
ֲל ִפי) ,אל" ה"ה יו"ד ה"ה(ָ .
יעי ַה>ִ ְקרָא ַלא ָ
ֶאל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
6ב ֵכ
י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר וְ ֵָ /ל ְִ :רצ)נְ ְָ ,
ְ /Oלכ6
ָעי י ְ
ֹאתינ .6וְ כָל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי ר ִ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
0ל" ֵה"י
י .וְ ַעל ְי ֵדי ֵֵ /
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִ; ְמצ)BOת יְָ .ו ָ
;Oנִ י,
6מל ָ
7Oי ְ
6מנ ִ
ָרי ְ
9Oה ְמבֹר ִ
ִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
י"6ד ֵה"י י ְִת ָ; ְררְ 6ו ַיעֲלָ: 6ל נ ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֶֹ 7דִ ./ו ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
ְונ ֵ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
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יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
יקנָא ְִ %היא ְ
ְִ %
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ָחית ו ְָס ִליק ְו ָח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
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ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ע ִ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְל ָיי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
יקרָא יָHה ִ; ָ
6מ ָ:אָ ;ִ .
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
יסר ַמ; ִ
ִ8ק6נִי ִאֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְֵ 8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ויחזור כסדר שלש פעמי:
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ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
)%Oתיו
0חד ָע ָFר ְָ Eע ִמי ִ;נְ ק ָ
ֹאמר ָEס6ק " ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלַ "JW
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
6ט ָע ָמיו:
ְ

ֵאל ָנא ְר ָפא נָא ָלZJW
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעהַ .ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
ז6טא" ִנ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד  (608וְ ָה ִא ָ9ה ִ; ְמק)
%0רָא ָ
י ְִקרָא ֵס ֶפר ְת ִה ִBי ו ְ
ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נִ ְמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד (575
%0רָא ָ
" ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ֶי ָה ָבל
ֲלה ְל ָפנ ָ
ֲ/ר שכבתי ע אחותי ,וְ ַיע ֶ
ַמ ִ8י ַ;עֲ) א ֶ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
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ד)/י
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
א)ת)Cת ְֶ /
ִ
ד)/הְ ,ל ַת ֵ7
ָת ָ ַה ְָ 7
יHתי ְ;ת)ר ְ
ְק ִר ִ
ֲ/ר
ְת ָָ: 7ל א ֶ
י י O
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִ י ֵ
ֶEָ /ג ְ
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב ְ; ָכל ָה ָ
ַמנ ,6וְ י ָ
ָEג ְ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה
נִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ר6חנְ 6ו ְ
רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
Hד
ָמי ָ
6פג ֵ
ָמינְ 6
ֶיְ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ְוי ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה י) רָצ) ְל ָפנ ָ
ָטי
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ַמנְ ;ִ 6כ ָלל6ת א ִ
ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
ֶפ/ֶ /נ ְִפ ְ@מְ 6ונ ְָפל6
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲCָ Fהְ ,
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
אִ
ֲָCFה ,וְ נֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק)
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ְ;נֹגַ%ְ Jא ִ
ַהֶֹ 7ד:/
ֲב ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ֶח ֶסד,
ָה אֹה ָ
0בר ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ;זְכ6ת ְ
ימ ְ
6בזְכ6ת ַי ֲעקֹב ְִ 8מ ָ
6בזְ כ6ת י ְִצ ָחק ַע ְב ָָ ְ %הHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה@ְ ב6רָהִ ,
ִ
ֵצח,
יָ HהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה> ַ
נְב ְ
6בזְכ6ת מ ֶֹ/ה ִ
ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת ַה ְִ 8פ ֶארֶתִ ,
יק ְ ָהHח6ז
י)ס ַצ ִָ %
6בזְכ6ת ֵ
6בזְ כ6ת ֲ 0הרֹ ֲַ :הנ ְָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהה)דִ ,
ִ
יח ְ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְַ -לכ6ת,
ָ ְמ ִָ /
6בזְכ6ת ָ%וִד ַע ְבְ %
ְ; ִמ ַ%ת ַהיְס)דִ ,
7Oנְ /ִ 6ב ָעה ַנחֲלֵי ַה ְַ -לכ6ת ִ8קָ@ 6מ6ר וְ ֵָ /ל ,וְ י ְַחזְרִ 6ל ְהי)ת ְמ ֵל ִאי
יְת ְ
6מ ִא ִירי ְונ ְִמ ִָ /כי ְ; ֶַ /פע רַב ְִ :רצ)נ ְָ:
ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ק)ל)ת
ד)/י :ע ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְֶ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה
ד)/י :ע ֵ
יכל)ת ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ֵה ָ
ד)/י :ע ֵ
ַה ְִ 7
ֲת ִידי ַל ֲעמֹד:
ר)עי ֶ/ע ִ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ִ
יקי :ע ֵ
Oח)Eת ֶ/ל ַה ִַ %ִ P
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה
)Cבל :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְִ /מ)+ת ֵֶ ;ַ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת ְקנֵי
6Eרי :ע ֵ
ַהָIא)ת ֶ/ל ֵֹ :ה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי ַחג ַהס):6ת :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ַה ְ-נ)רָה :ע ֵ
ְמי נ ְִקִCי
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה י ֵ
ְמי ַחג ַה ַ)P-ת :ע ֵ
ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי Oח ָEה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֶ/ל ְס ִפירַת ַה>ִ ָ%ה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְִ :ריכ)ת
ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה :ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע :ע ֵ
ֶ/ל ְִ 8פ ִBי :ע ֵ
ֲל)Cת ֶ/ל ֵס ֶפר )8רָה ְ; ַ;ָ /ת:
ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ע ִ
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ

תפוחי

שדי

543

יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ָ /
ה)ְ /ענָא וְ ִ
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

)תיו ְ;ק)ל)ת
יענ;ְ %ִ 6ר ָ
ֲמ ָ9הַ ,ה ִַ /ְ -מ ֵ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִחי ֵלנ%ָ 6ת ְס ָפ ִרי ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י
ֲמ ָ9ה ח ִ
ת6בי ַעל ַה6Bח)ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ ,ה ְִ :
חִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה .ו ְִת ְת ָ;רֵר וְ ִת ְתי ֵ
ְ; ִמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
Hד
ָצר ָ; ָ
ֲמ ָ9הְ ,וי ַ
ָ>Hא ַה;)רֵא ע)לָ ַהֶIה ָ;א)ת ֵה' ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ָמי ֶאלֶ
יחנְ 6לי ִ
וְה ְַ -ב ִט ֵ
ֲמ ָ9הַ ,
מ)צא)ת ח ִ
ֲמ ָ9הְ ,ו ִת ֵEֶ ;ַ 7ה ָ
ח/6י ח ִ
ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
/6ל ִֹ/י ַוח ִ
/6לֵֹ /מא)ת ְ
ְ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְת ַח ֵ;ר ו ְִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
ַ;ה
ֲ/ר ר ָ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ֲליפ)ת ְָ Fמל)ת ח ִ
Hחיו ח ִ
>)ת ְל ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ַה ֵ
ֲמ ָ9הַ ,וְִ Cת ֵל ַעל
ָכי ח ִ
ֲ/ר ֵה ִמית ְמל ִ
6בזְ כ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ַמ ְHFת) יַ)%ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ7
ָבְ /לבַ /6מ ְלכ6ת ִמינִ י ח ִ
ֲ/ר ל ַ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ֵע ִצי ח ִ
6תכ)נֵ א)ת
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
ְו ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר וְ ִת ְתי ֵ
ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְחה צֹא
ה6בא ל) ִמנ ָ
ֲמ ָ9ה ,וְ ָ
ֲבנִי ח ִ
6Bקי א ָ
ֲ/ר ָ; ַחר ל) ַח ֵ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
וְק ִלי ְס ִאי ח ִ
ֲמ ָ9הָ ,
עֲ6Fי)ת ח ִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶ/ר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָָ Eרִ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9ה ,וְ ִת ְת ַח ֵ;ר ְו ִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
חִ
ֲמ ָ9ה ,וְ ָע ָFה ַ:נְ פ)ת ַה ָEר ֶֹכת
ֲ/ר ָהיָה ִ/יר) ֶאלֶ ַוח ִ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת א ֶ
ְק)מת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
יע ַעל ָ:ל ַה ַ;יִת )-0ת ח ִ
ק)מת ַה ִָ Cצ ַ
6בנָה ַ
ֲמ ָ9הָ ,
)-0ת ח ִ
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ְק)מת ַה)-0 ָCת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
6די )-0ת ח ִָא/י ָה ַע ִ
):תרֶת ֶ/ל ר ֵ
ַה ֶ
ֲמ ָ9ה.
ֶFר ַוח ִ
ְת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bע ֶ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
חִ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ְו ִת ְבנֶה ְ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְו ִת ְתי ֵ
ֲמ ָ9ה,
ירַ /6ליִ ִ; ְהי)ת) ֶ; ָ/נִי ֶע ְִ Fרי ַוח ִ
ַ ִ; ָ
ֲ/ר ָמל ְ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת א ֶ
ָמיו
וְה)ס ְפ ַָ 8על י ָ
ַ
ֲמ ָ9ה,
/6מ)נִ י ַוח ִ
ְו ָהר ְַג ֶָ 8את א)י ְָביו ֵמHה ֶאלֶ ְ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ֲFרָה ַוח ִ
ְ/נ)ת ַחִCי ע ָ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָָ Eרִ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר ְו ִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
חִ
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל):
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י)ס ָע ָליו:
י/ית) ֵ
ֲמ ִ
ְו ִא ָ@אֹל יִגְ 0ל ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר) ,ח ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ַ; ָק ָ/ה ז).
ַעמ)ד וְ י ַ
יַ

ה)ְ /ענָא.
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ֵא/ית ְלי ִָמי ְִ /ב ָעה,
ָע)ל ְָ %ב ִרי ְִ /ב ָעהַ ,ה=)דֵר ְ;ר ִ
ָ>Hא ַה ְַ -ק ִ%י ל ָ
ר)קע ֲארָצ)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
>)טה ַָ /מיִ ְִ /ב ָעה ,וְ ַ
ַה ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
/6נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ְל ָ/נִ י ְִ /ב ָעה,
ָמי ְִ /ב ָעהְ ,
ילנ;ָ /ַ 6ת ְלי ִ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִח ֵ
ב6עי ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
)Cבל ְל ֵקִ /ַ #
/6נַת ַה ֵ
ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ב6עי
6:רי ְל ִַ /
ְחג ַה ִ; ִ
ר6תנ 6י ִָמי ְִ /ב ָעה ,ו ַ
ְמ ֵח ֵ
ח)קק ז ַ
ָ>Hא ַה ֵ
ִ=ַ 6ה ַ-יִ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ְחג וְ Oס ָ:ה ְונ ְ
ְִ /ב ָעה ,וְל6לָב ו ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
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ָ/יו ִָ /ני
ָצא ִמ ְ; ֵאר ְִ /ב ָעה ,וְ ָע ַבד ְ;נ ָ
ֲ/ר י ָ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת ִאי 8ָ /א ֶ
0ר ָ; ִעי וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר
נ)תיו ֵמHה ְו ְ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה ,וְ ָהיָ /ְ 6
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְִ /ב ָעה:
ֲ/ר ַָ Eתר חֲל) ַה ָEר)ת ְִ /ב ָעהַ ,וחֲל)
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /צ ִ%יק א ֶ
ַל ֵ:ל ַע רַב ִ; ְ/נֵי
ֳלי ְִ /ב ָעה ,וְ ָצ ַבר ָ;ר ִ; ְ/נֵי ַה ָָ Mבע ְִ /ב ָעהַ ,ו ְיכ ְ
ַה ִִ ;9
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי
ָעב ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ָהר ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְ
/6ל ִֹ/י וְ ְִ /ב ָעה,
נ)תיו ֵמHה ְ
ֲ/ר ָהיָ /ְ 6
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיִ /מ ֵ;ית ֵלוִי א ֶ
ְה ֱע ָלה נֵר)ת ַה ְ-נ)רָה
6Bאי ְִ /ב ָעה ,ו ֶ
ְמי ִמ ִ
ֲ/ר ָהי 6ל) י ֵ
ְה)ליד ֵ; א ֶ
ו ִ
6מ ֵל ִאי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵק וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
6מ ַל ְ ְ; ֶח ְבר) ִָ /ני
0חי ְִ /ב ָעהָ ,
ֲ/ר נ ְִב ַחר ֵמ ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /חיִל א ֶ
ְת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ל/י וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
;)רי ְִ /
ְִ /ב ָעה ,וְ ָהי 6ל) ִ@ ִ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ֲ/ר ָ;נָה ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ/ָ ;ְ /%נִ י ְִ /ב ָעהַ ,ו7ִָ Cהֲל6
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאי /י ְִדיד א ֶ
ַעֶ Fאת ֶה ָחג ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה,
ָאל ְ;חֹדֶַ /ה ְִ 9ב ָעהַ ,וַ C
ֵא ָליו ָ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת
ֵמי ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהי/ְ 6ל ִ
ְַ 8ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
נָ
ַער ַו ְיזֹרֵר ְָ Eע ִמי ְִ /ב ָעה,
ָהר ַעל ַה> ַ
ֲ/ר @ ַ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיָ /קד) /א ֶ
ְט ֵהר ַה ְ-צֹרָע ְ; ֵמי ַהְַ Cר ְֵ ;ִ %ט ִביל)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
ַוי ַ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ה)ְ /ענָא:
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
וי ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
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;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַתעֲנִ ִ
ו ְָד ִמי ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית.
יצירָה
6מ ִ
יצירָה ִ
ֲָCFה ִל ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
וְ ַיע ֶ
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה,
ימHה ַמח ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
ִל ְב ִריHה ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל וְ ֵירֵד ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל
ְ%ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEסֹ ֶלתִ ,
6מ ְ; ִריHה
ֲציל6ת ִל ְב ִריHה ִ
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ָ:ל ָהע) ָלמ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
יע ְויָח6ל ָע ַליְ ,ל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְָ %
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6ל ַת ֵ7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְֲ /ב ִ8י ְ
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,ו ְָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְלי ְִרHה ְ
9Oה,
ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
וְה> ָ
9Oה ְו ַה>ְ ָפ)/ת וְ ָהר6ח)ת ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל ִנ ֵ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא ָקר)ב
ְ
ָבר
ְ80ה ִַ /ְ 8מעָ %:ַ ,
ַ;ר ו ָ
80ה ֲַ 8ענֶה ,נְ ד ֵ
ְל ַ/וְ ָע ֵתנֶ .6טרֶ נִ ְקרָא ֵא ֶלי ָ וְ ָ
ַ; ִרי ַואֲנִי
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
ֶ>ֶ /א ַ
צ6קה
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
6מ ִPיל וְע)נֶה ְ
)Eדה ַ
80ה ה' ֶ
ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
רֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ;ָ ,
ו ֵ
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
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ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֶס ִל ְצ ָד ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ית ַהֶ :

תקו למי שאי לו ילדי
כתוב בתורה "ואיש אשר ישכב את דודתו ,חטא ישאו ערירי ימותו.
ואיש אשר יקח את אשת אחיו ,ערירי יהיו" .ופירוש "ערירי" שימותו
ללא שיהיה לה ילדי .ויש לדעת שאי כוונת הכתוב לומר שבאות
חיי שחטאו יהיה דבר זה ,ומה ג שא כבר נולדו לה בני אי
הכרח שימותו ,ומה ג כשה גדולי ,שאי נענשי בעוו הוריה.
וכוונת הכתוב היא ,שבנלגול נוס ישובו שניה וינשאו זל"ז וערירי
ימותו על חטא .ועני הגלגול מפורש בגמ' סנהדרי צ"א :שהקב"ה
זורק נשמה לתו גו וד שניה כאחד .וזה היה מעשה שלפני כארבע
עשרה שני באו אלי זוג אחד עולי חדשי מצרפת שלא היו לה
ילדי למעלה מעשר שני .אמרתי לה כתוב בתורה "ערירי ימותו",
ולכאורה המציאות מכחישה את הכתוב והרבה שחטאו בחטאי אלו
מניחי בני ובני בני ,ולעצ העניי לכאורה אי זה מ הצדק והיושר
שימותו בני החוטאי בגדלות בעוו הוריה ,ותו ,א הגבר או האשה
חטאו למה יסבול ב הזוג השני ממיתת בניו והוא אינו אש .אלא כוונת
הכתוב היא ,לא לאותו גלגול בו חטאו ,בגלגול ההוא כ יהיה לה
ילדי אלא בגלגול אחר ,שאד שבא על דודתו או על אשת אחיו יחזרו
בגלגול וישא אותה לאשה וירצו ילדי ולא יהיו לה וימותו ערירי.
אני חושב שבגלגול שעבר אשת היתה דודה של או גיסת ,נתתי לה
תיקו למי שבא על אשת אחיו או על דודתו ,ששניה יעשו שלש
פעמי תיקו כרת של למוד לילה של ,ולעשות יו של צו מהבוקר
עד הערב ע פדיו של מאתיי וחמישי תעניות וסדר הלימוד
שבתיקו לחטא הנדה הנמצא בספר "שדי תפוחי" .אחרי שלשה
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חודשי הגיע אלי כולו רועד ,ואמר שעשה את התיקו פע אחת
ואשתו נכנסה להריו ,עכשיו היא כבר מתחילה חודש שלישי ,אמנ
אשה בהריו צריכה שיהיה לה בד  1500נקודות של הורמו מסוי
וא יורד מתחת לארבע מאות התינוק נופל ,לה היה  1500ופתאו ירד
ל 700והרופאי נבוכי ולא יודעי מה לעשות .שאלתי אותו כמה
פעמי עשית התיקו ,השיב פע אחת כי ראיתי שהיא בהריו וזהו.
אמרתי לו אתה רצית לרמות את הקדוש ברו הוא אבל הוא יודע לקחת
כמו שהביא ,ל מהר ותעשה עוד פעמיי .אחרי כמה חודשי פגשתי
אותו ושאלתי מה קרה ,אמר שלא הספיק לעשות וכבר נפל התינוק.
עתה בשנה זו התשע"ג פגשתיו שנית וסיפר לי שלאחר מכ אשתו ילדה
ב שעתה הוא בגיל "בר מצוה") .מסתמא עשה התיקו ג"פ( ואל אמונה
ואי עוול ,צדיק וישר הוא.
והנה רבותינו המקובלי לא נתנו מס' ימי הראוי לתקו זה ִ 6מי ָעלָה
6/בה וְ ַה ִ6יד6י,
Hמנָ ַה ְת ָ
ְמי ַה ַ8עֲנִ )Cתְ .
;)ע ֶאת ִמ ְס ַEר י ֵ
ַָ /מיִ וְ ָירַד ִל ְק ַ
וְה ְִ Eדי) ַמ ְִ /לי
ֲFה ַה ַ8עֲנִ ית ַ
6מע ֶ
ְהרָצ) וְ ַה ַמ ְח ָָ /בהֵ ,ה ִע ָ7ר ַה ִַ ,678
וָ
וְה ְַ -מ ִעיט
ֲ/ר י6כַלַ ,
ָקה ַלעֲנִ ִCי ְָ :כל א ֶ
ַה ִ .678ו ְָל ֵכ י ְִֵ Eִ 8די) נ ְַפִ )/ל ְצד ָ
אולי כדאי שלֹא י ְִפח)ת ִמ ְִ Eדי) מאתי וחמישי ֲַ 8ע ִנ)Cת כמני נר וכמו
שכתוב "נר ה' נשמת אד" .ומשמי יעזרוהו להשלי תקונו וכמו
שאמרו רבותינו שהבא להיטהר מסייעי בעדו.
The Torah says, "And the man that lie with his aunt, sin
shall die childless. And the man that took his brother's wife,
childless will be". Which means: die without having had
children. And that there was no intention of the TORAH to
say that those who sin in this life, if they had children, they
do not need to die, especially if they are grownups, and not
punished for the crime of their parents. The intention of the
TORAH is another life time both return and marry each
other and will die childless for their sin And Explicit
Gemara in Sanhedrin about reincarnation: God throws soul
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into the body and judge them both. Fourteen years ago
came to me a couple of new immigrants from France who
had no children for more than a decade. I told them that it's
written in the Torah "childless die and alleged reality
denies the Scripture and many sinners had children and
grandchildren, and to the point apparently it is not just and
equitable they will die because of the sin charges of their
parents, and whether man or woman sin Why suffer the
other spouse and is not at fault. But the intention of the
Torah is not the same incarnation that they had sin, that
incarnation they will also have children, but in another life,
a man who came to his aunt or brother, will come back
reincarnated with the women he had sinned with and will
marry her, and they will want children and will not have
any and will die childless. I think in your previous
incarnation your wife was your aunt or sister in law, I gave
them Tikun of those who came to the wife of his brother or
his cousin, both of whom will do three times a "TikunKareth" whole night Torah study, and make a day of fasting
from morning to night with the redemption of the two
hundred and fifty fasting and order for studying order of
"Tikun-Hanida" that is in the book: "sdei tapuchim". After
three months, He came back trembling, and said he made
the "Tikun" once and his wife became pregnant, now She's
on third month, although a pregnant woman needs to have
the blood 1500 points hormone given or falls below four
hundred baby fall, she was in 1500 and suddenly dropped
700 doctors are embarrassed and do not know what to do
.So I asked him how many times you did the amendment,
he said once that I saw that she was pregnant and that's it. I

תפוחי

שדי

550

told him you wanted to cheat the Almighty but he knows to
take back as he brought to you. Now hurry up!! Make two
more times quickly. A few months later I met him and
asked him what happened, he said that he did not do it and
the baby fell .A few months ago I met him again and told
me that his wife had a son that now is the age of "Bar
Mitzvah". (Apparently he did amendment 3t) and the belief
that there is no injustice, righteous and upright is.

And now accepted by our rabbis would not give the
nomber of the days ought to rectifying this and whi
went up to heaven and back instal the nomber of the
taniot. thow the teshuvah(Repentance)
and
Haviduy(Confession), and the good will and the
thought, Are the Tikun, and complete the fast(ta'anit)
and Redemption complete the tikun. And and there for
will give money for one's life for charity for the poor as
much as one can give. , and He who give less may want
to not give less than two hundred and fifty Ta'aniot The
same number as "NER"- candle as it is written, "the
candle of GOD the soul of man". And heaven will help
complete repair and as our rabbis said the one who
.want's to be cleansed heaven helps him

:678ִ ְוזֶה ֵסדֶר ַה
 א.י ְָלהBַ ל ַה:ָ  וְ י ְִל ַמד/ִי
ַ עֲנִ ית לֹא י8ַ ב ֵליל ַה6
ְ ,) י) ֶא ָחד ַליְלָה וָי6יָצ
.אינו יכול להשאר ער בליל התענית ישאר ער בלילה שלאחר התענית
:י זֶה6%ִֹאמר ו
ַ  ֲע ִנית י8ַ י) ִל ְפנֵי ַה
And that's the Tikun (Amendment sins) order:
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Fast one day and night, don't sleep during the night fasting
and study all night. If you can't stay awake during the night
of fasting remain awake the night after fastin
The day before the Lent say this:

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנַ @ָ .6ז ְלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י א ֶ
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ֶי ְיהֹוה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ִמ ָ ְ -וְ ֵאי נ ְִס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ:י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
6ת ַכ ֵEר ָלנֶ 6את ָ:ל
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ.6
ע ֵ
ֵל ְ ְל ִמ ְקוֶה וְ י ְִט;ֹל ְ 21ט ִביל)ת ְִ :מ ְניַ ֵ /אהי"ה.
ָ י ֵ
0חר ְ :
ַ
Then go to the mikvah and immerse 21 immersions,
as Ahi"h name

)/מ ַע
יק ֵ;ל ַ8עֲנִ ית ִ; ְת ִפ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ְ; ִב ְרַ:ת " ֵ
י ְִת ֵַBEל ִמנְ ָחה ִמ ְ;ע)ד י) ,וִ ַ
ע)Fה ָ/ל)".
ֹאמר " ֶ
ידה ִל ְפנֵי ֶַ C/
ֲמ ָ
ְִ 8פ ָBה" ,א) ְ;ס) ָהע ִ
ֲבל ְִ /ֶ :ה ְת ֵַBEל ִמנְ ָחה ָח ַ/ב
ת) ְִ 8פ ַBת ַה ִ-נְ ָחה ,א ָ
ִא לֹא ִק ֵ;ל ֲַ 8ע ִנית ְ; ְ
י ְל ִה ְת ַע>)ת.
וְצ ִר ְ
ֶח ָ/ב ְַ :ק ָ;לַת ַ8עֲנִ ית ָ
ְל ִה ְת ַע>)תֲ ,הרֵי זֶה נ ְ
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pray mincha while it is still day, and and will take
upon himself the fast-taanit in the beracha "shomeatefilah"- "hear the prayer" or at the end of Ha'amidh
before saying:" ose shalom". If not receve Ta'anit in
the Tefilah Hamincha, but in the tefilah thought that
he will fast , behold this one as receving the Tanit and
.and need to fast
: ֲע ִנית8ַ ְזֶה נ ַֹסח ַק ָ;לַת ַה

וְעד
ַ )יעת ַה ַח ָמה ַהי
ַ  ִק/ְ ֶי ִמ
ָ  ֲהרֵינִי ְ; ַתעֲנִ ית ְל ָפנ,ע)ל
ָ ל/ֶ )ִר;)נ
 ַעי/ָ פ6
ְ ו)נ)תי
ַ ל ָחטא ַֹתי ַע:ָ ר ַעלEֵ  ֵדי ְל ַכ:ְ .ָבי ָמ ָחר
ִ )כ:ֵצאת ַה
; ְפרַט6
ִ .ע)די וְ ַעד ַהי) ַהזֶה
ִ עתי ְל ָפנֵי ָ ְמ
ִ /ָ Eָ /ְ
ֶ וִיתי ו
ִ  ַע/ֶ ְאתי ו
ִ  ָח ָט/ֶ
כַל ְל ִה ְת ַענ)ת א) לֹא6 ו ְִא לֹא א.ְ; ֵח ֶטא שגר לי להענש ולא ללדת
כל ֶל ֶאכ)ל6א
ַ ,יתי זֶה
ִ  ֲע ִנ8ַ )טה ִל ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי6ר
ָ Eְ 8ֵ  ֶא/ֶ :ְ ֶא ְר ֶצה
ְאל ֵֹהי
ֶ וִיהי רַצ) ִמ ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי ו
ִ .לָל:ְ ר6 ִאס6/ ת)ת ְללֹא/ְ ו ְִל
ב ִתי6/
ָ ת ַק ֵ;ל ְת6
ְ ָ ת ְל ִה ְת ַענ)ת ְל ָפנֶי6ב ִריא6
ְ  ַֹח:  ִת ֵת ִלי/ֶ ב)תי0
ַ
.ַ;י
ִ י ַהר
ָ ֲמ
ֶ יתי ְו ִת ְר ֵצנִ י ְב ַרח
ִ ְו ַת ֲע ִנ
 ָעה ִל ְפנֵי/ָ ְעד
ַ ה ו-ָ יעת ַה ַח
ַ  ִק9ְ בליל התענית או בלילה שלאחריו ִמ
./די קֹ ֶד6ֵ י ְָלה ִל ְלמֹד ִלBַ ָל ַה: ב/ֵ
ֵ  וְ י,/י
ַ ֹא ִלB/ֶ ָהר
ֵ I ִי,/ ֶמ9ֶ  ִָאיר ַהC/ֶ
 ָב ִרי%ְ / ֶמ/ֶ י ִָאיר ַה/ֶ  ָע ַתיִי ִל ְפנֵי/ְ ְוא אינו ליל התענית יָכ)ל ֶל ֱאכֹל ַעד
ִ)ת ַיי8/ְ חה א) ִל6ֲר
ָ ר ֶל ֱאכֹל א6סH ֲבל
ָ  א,הBָ ָה ַקC ִת/6
ְ ר)תEֵ ,ג)ת6ע:ְ יBִ ַק
.יפי
ִ ֲר
ִ  ָקא)ת ח/ְ מ6
ַ
Night or the night after fasting from sunset to one hour
before the sun rising, careful not to sleep, and sat up all
night to study kodesh.
And if it's not the night of the fast can eat up to two hours
before sunrise. Soft drinks, fruit or cakes, but No wine or
heavy meal
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ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ִל ְפנֵי ַה ִ6-Bד ַ; ְַ Bילָה י ַ
Before the study at night will say this:

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
6ד ִחילְ 6ל ַיח ָ
ְ
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִחָ 6דא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
וְלנְ ֹ%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
6ב ִס ְתרֵי ת)רָהִ ,
מ6כ ִל ְלמֹד ַ; ִ/ְ -נָה ְ
ָאלֲ ,הרֵינִ י ָ
י ְִFר ֵ
וְעד
ֲד ָמה ַ
ע)די ַעל ָהא ָ
אתי ֵמ ִ
ֲט ִאי ֶָ /ח ָט ִ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאתְ ,ל ַכ ֵEר ַעל ח ָ
ַהַ )CהֶIה ,ובפרט בעוו ביאות איסור ע דודתי או ע אשת אחי
וִיהי רָצ)
או ע שתיה בעוונות ושאר שגרמו לי שלא ללדת ִ
6דיֶי ִל ִ
ֲלה ְלרָצ) ְל ָפנ ָ
ֲב)תינCַ /ֶ ,6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ַEר
6תכ ֵ
וְצ ַער נִ6%ד ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ְִת ְמחֹל וְ ִת ְס ַלח ְ
ד)/ה ַ
ָת ָ ַה ְָ 7
זֶה ְ;ת)ר ְ
ֶי
ְְ /ַ Eָ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ו ֶ
ְָ /עוִ ִ
אתי ו ֶ
6פ ַָ /עי ֶָ /ח ָט ִ
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ע ַ
ִלי ַעל ַחַ +
ֶי ְיהֹוָה
וְעד ַהַ )CהֶIה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ע)די ַ
ֵמ ִ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ִ
0דרָא
ֹאמר ִמ ְ/נָי)ת ֶ/ל ִֵ 678ליל ָ/ב6ע)ת )נמצא לקמ עמוד  660וְ ְ
י ַ
ֹאמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
זְמ ,י ַ
ז6טא )נמצא בעמוד ִ (608א נִ ְH/ר ַ
ָ
ֹאמר ְִ 678חֲצ)ת.
בחֲצ)ת ָלי ְָלה י ַ
ֲלכ)ת ְ;רָכ)תְ ,ו ִא ֶא ְפ ָ/ר @ַ
ֲלכ)ת ַ;ָ /תְ ,וה ָ
ִא ָ9ה ַעד חֲצ)ת ָל ְילָה ְִ 8ל ַמד ה ָ
ר6תה ִל ְלמ)ד
הֲלָכ)ת ֶ/ל ִדינֵי ִנדָה וְ ָט ֳה ַרת ַה ִָ Eָ /ְ -חה .וְ ִא ֵאי ֵ; ֶא ְפ ָָ /
0חר חֲצ)ת ָל ְי ָלה
ק)דַ /מה ֶש ִָ J;ָ Bח ֵפ .#וְ ָ
6די ֶהֲלָכ)ת ֵאְ 8ִ ,6Bל ַמד ִל ֵ
אמר ְִ 8ה ִBי ַעד עֲל)ת ַה ַַ 9חר.
תֹ ַ
ֹאמר ְִ 8פ ָBה ז):
0חר ַע6-ד ַה ַַ 9חר י ַ
ְל ַ

ְחרֵדְ .ו ִא ַחס ְו ָ/ל)
ב/ת ָEנִ י ָירֵא ו ָ
ע)לִ ,ה>ֵה ֲאנִי ָ;א ְ; ֶ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6פ ַָ /עי
ֲ)נ)תי ְ
ֹאתי ַוע ַ
נ ְִת ַח ְַ Cב ִ8י ָ:רֵת ְ; ֵבית ִ%ינ ְָ ַה ֶPדֶק ַעל ַחַ +
ֲרי ְֶ ִ>/צ ַט ַע ְר ִ8י ַ; ַBי ְָלה
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
;Oי :י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֵֶ C/
ַה ְמר ִ
יח ָע ַלי ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ַה ִהיא ֵעינָא
ְת ְַ ִ@/
ָד ְד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ,ו ַ
ַהֶIה ְונ ַ
ִיֵֹ / /מר
ֱמר " ִה>ֵה לֹא יָנְ 6ולֹא י ַ
ָאי וְ ִתיר ַ%ִ 8יר>ֶ /ֶ ,א ַ
יחא ְד ָלא נ ִ
ְִ Eק ָ
ע)מד
ֶס ָה ֵ
א)צר ַהֶ :
6ת ָב ְר ֵכ ִני ֵמ ַ
6ת ָח>ֵנִי ְ
ָאל" ,וְ ִת ְקרַע ר ַֹע @ְ זַר ִ%ינִיְ ,
י ְִFר ֵ
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י)מ
ָת ָ ָ
:Oי ַל ֲעסֹק ְ;ת)ר ְ
ימי ָה ֶע ְלי) ,וְ ִת ִֵ 8לי ֲאנִי ַע ְב ְַ ָ %חִCי ֲאר ִ
ִל ִ
ַמ ִ8י
ָלי ְָלה .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ִֶ /ֵC/לי ְב ֵעינַי ִִ 678ל ְפגַ ָה ְרא6ת ֶEָ /ג ְ
וַ
ַ 7Oה ְEגָ ַהה6א ְ;כָל
יתי .וִ ית ַ
ֶי ָע ִִ F
ֲ/ר ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ְ; ַעיְנִ י ִע ִָ Bאיַ ,וא ֶ
ֲָCFה.
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
0ר ַ;ע ע) ָלמ)ת א ִ
ַמ ִ8י ֵמ ְ
ַה ְ-ק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
0חר
Hד ַ
ַ Hה ְמ ַ;ֵ /ר ֶאת ֵעינֵי ָה ָ
ְו ַת ִPי ֵלנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
יע ָע ַלי ִמ ֶַ 9פע ַה)+ב
ְת ְַ Eִ /
ְִ Eטירָת) ַ; ֶֶ 7בר ,וְ ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער .ו ַ
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל
י)מי ְו ָכרֵת ְ/ָ %נֵיְ .
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPי ֵלנִ י ִמ ָ:רֵת ְֵ %
ְה>)רָא )אל"ד( ְ/ֶ :ה6א ָ:ל6ל ִע ְמק)ר) )אאהליד"ה( ֶַ 8ְ /ב ֵ+ל ֵמ ָע ַלי
וַ
ב)ד ָ.
ר6ח ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
ַחת ַ
ָ:ל ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ י ְִהיֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
ֶי ו ְַל ְה@)ת ְ; ִא ְמרֵי
ְו ִת ֵ;ִ 8י ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִָ /ְ -מר וְ ִל ְלמֹד ִָ 8מיד ְל ָפנ ָ
ֲפ ָצה
ֶפ /ח ֵ
6בנ ֶ
ֶי ְ;לֵב ֵָ /ל ְ
ע)ב ִדי ְל ָפנ ָ
ָת ָ ו ְִל ְהי)ת ִמ ָה ְ
ת)ר ֶ
ְל)מ ִדי )8רָה ִל ְָ /מ Jוְ ִל ְברֹר ָ:ל ִניצ)צ)ת ַה ְ7ד))/ת ְִֶ >/ת ַ ְIEר;ֵ 6י
ו ְ
9Oהְ ,ל ַי ֲחדָא ְִ /כי ְנ ָ8א ְ; ַב ְע ָלJ
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ַה ְִ 7ל)Eת ַעל י ִָדי ְ
ְר6חנ6
ַ;ק נ ְַפ ֵ/נ 6ו ֵ
י)צרֵנְ 6לד ֵ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ָתֵ Jמ ַע ְפרָא ,ו ְָל ֵתת נ ַ
ָ 70מא י ָ
6ל ָ
ְ
ִיהי נ ַֹע 0דֹנָי ֱאל ֵֹהינ6
ֵבב ֵָ /ל .ו ִ
6לי ְִרHה א)ת) ְ;ל ָ
ְונ ְִָ /מ ֵתנְ 6ל ָע ְבד) ְ
רְ 6יהֹוָה
ָדינְ ): 6ננֵהְ ;ָ :6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָדינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
ֲFה י ֵ
6מע ֵ
ָע ֵלינַ 6
ְHמ:
Hמ ו ֵ
ְלע) ָל ֵ
ֲמי ,אֲד)
ֲב)תינ0 ,6ב ָה ַרח ִ
ָה ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָהו ָ
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ י ָ
ו ִ
ַה ְ= ִליח)תִ /ֶ ,א נִגְ זָר ָע ַליַ ,חס וְ ָ/ל)ְ ,ל ִה ָ:רֵת ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עי,
ֲרי
ְהא ָח6/ב ַצע ִ
ֲמי ָ ָע ַליֵ C/ֶ ,
ֲס ָ ְו ִי@ַֹ 6Bרח ֶ
י ֶאת ַ:ע ֶ
ֲמ ָ
ֶ/י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ְִֶ >/צ ַט ַע ְר ִ8י ַה ַBי ְָלה ַהֹIאת ו ְִק ְַ -ט ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינִי
ֶי
ְס)די .אֲנִי ְב ֶצדֶק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
י6צק י ִ
ָהר ַ
)יכוי בש "קרע שט"( וְ נ ָ
ית ִני לֹא ָ:רֵת
ַח ָע ַלי .וְ 0ל ְַ 8כ ִר ֵ
6תר ֵ
ְתח6ס ְ
ָת ָ .ו ָ
ֶא ְָ ;ְ Fעה ְ; ָה ִקי8ְ #מ6נ ֶ
נ6ק ִבי
י)מי וְ לֹא ָ:רֵת ְ/ָ %נֵיְ .ולֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְַ Bהעֲל)ת ַמיִי ְ
ְֵ %
>ְ/מ)ת
ע)ל ַה ָ
ְל ַמ ְע ָלה .וְ לֹא ִת ָ:רֵת נ ְַפ ִ/י ִמ ְִ Bהזְ ֵַ6%ג ְ; ַבת ז6גַָ ;ְ J
ֲמי
יע ָע ֵלינ 6א)ר יְָ 6/עה וְ ַרח ִ
ְת ְַ Eִ /
ְ; ִה ָ:רֵת ְר ִָ /עיַ ,חס ְו ָ/ל) .ו ַ
:Oי ְִ /ֵ %ני
ֲי)תנִי ַחִCי ֲאר ִ
6ל ַהח ֵ
ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPיל ִמ ָ-וֶת נ ְַפ ִ/י ְ
ֶח ָצב)ת
>ְ/מ)ת נ ְ
ַ:נִי ְל ָמק) ֶָ /הר6ח)ת וְ ַה ָ
6תז ֵ
ֲב)ד ֶת ְָ .
ְו ַר ֲענַ>ִ י ַלע ָ
6בכ ַֹח
ע)ל ַה ָ;אְ .
)Iכי ְל ַחֵCי ָה ָ
וְה ִ
ע)לי ַ
וְאז ְֶ:ה ִל ְהי)ת ֵמ ָה ִ
ִמ ֶָ ,9
יתינָ: 6ל
6מ ַעל ָ:ל ְ;נֵי ֵב ֵ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /אאהליד"ה( ְַ 8ב ֵ+ל ֵמ ָע ֵלינֵ 6
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ֱמר ;) " ִה>ֵה
יח ָע ֵלינֵ ;ְ 6עי ֶח ְמ ָל ֶת ָ ֶ>ֶ /א ַ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת ְורָע)ת .וְ ַת ְַ @ִ /
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי
ָאל" .וְ י ְִהיֶה ַה ַַ Pער ֶָ>/ד ְ
ִיֵֹ / /מר י ְִFר ֵ
לֹא יָנ 6וְ לֹא י ַ
ֶי
ַמ ִ8י ְ; ַעיְינִ י ִע ִָ Bאי וְ ָהרַע ְ; ֵעינ ָ
ַ; ְַ Bי ָלה ַהֹIאת ְל ִתַ 67מה ֶEָ 9ג ְ
ַל@ֵל נ ְַפ ִ/י ְ;ע) ַה>ִ ְקרָא רָHה ַ;עֲ) ָה ְרא6ת.
י8יְ ,ו ֶא ֵָ Eטר ִמ ְִ Bה ְת@ ְ
ָע ִִ F
0כז ִָרי ַה ְמ ֵַ;/ר ֵעינֵי
ְ H
ילנִי ֵמעֹנִֶ /ח;6ט ַה ֶֶ 7בר ֵמ ַה ְַ -ל ְ
6פ ֵצנִ י וְ ַה ִֵ P
ְ
ַד ִ8י ֵ/נָה ֵמ ֵעינַי ֶא ֵָ Eטר ֵמא)ת) ַה ַַ Pער
6ב ַַ Pער ֶ>ָ /ד ְ
ָה ְר ִָ /עי ַ; ֶֶ 7ברַ .
נ6ח נ ְַפ ִ/י ְ; ִמ ְ:ְ /נ)ת ִמ ְב ַט ִחי.
ְת ַ
וָ
ד)/ה ַהֹIאת ִהיא
ד)/ה ִֶ J;ָ /נ ְת ַע ַ= ְק ִ8י ַה ַBי ְָלה ַה ְָ 7
ו ְִה>ֵה ַה)8רָה ַה ְָ 7
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ַמה ִֶ 7ָ 9רינֵ ,6ה ָ-ה י ְַמ ִליצ6
ד)/י ַה ְ
נ ְִפ ֵלאתְ ,ו ַה ֵ9מ)ת ַה ְִ 7
6/בה ו ְִל ְקר ַֹע ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינֵנְ ,6ונ ִֵָ Eטר ִמָ:ל ַצ ַער.
ֲדנְ 6ל ַק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
ט)ב ַ;ע ֵ
ד)/ה.
ָת ָ ַה ְָ 7
ִ-ח;ְ 6כ ַֹח )8ר ְ
ֲ)נ)תינ 6י ָ
נִב ְרא;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ְ
ו ְָכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי א ֶ
ֶי ַ/וְ ָע ֵתנ .6לֵב
ֲלנ 6וְ ָתבֹא ְל ָפנ ָ
ֲמ ֵלנ 6וְ 0ל ַ;ִ 8יט ְ; ַמע ֵ
ָ>Hאַ ,ה ֵ;ט ַ;ע ָ
ֶ
ִ;ָ /ר וְ נ ְִדֶ:ה ֱאל ִֹהי לֹא ִת ְבזֶה .וְ י ְֵצאַ 6מיִ ַחִCי ִמֶֹ Bב ָה ֶע ְלי) ֶ%ר ְ
נְ
ָהר ְל ַקו ָה ֶא ְמ ָצ ִעי .נְ ַהר ְָ Eלגָיו ְי ַ-ְ Fחִ 6עיר ֱאל ֵֹהינְ 6ל ַט ֲהרֵנ6
ְרח)ב)ת ַה> ָ
י 0נְ ִEי
Hר ְ
ֲמי ָ וְ י ִֶפ ִמ ְצ ָחא ְד ִ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִמָ:ל ְֵ /ָ Eעינ .6וְ ָ
0נְEי ְב ֵעינָא ִדז ְֵעיר
Hר ְי ִ
זְעיר 0נ ְִEי וְ ֵעינָא ְד ִ
ַעוִ י ְ; ֶמצַח ֵ
ַר ֲעוָא ְָ %כל ר ָ
80ה ָח ֵפ#
6ב ֵכ י ְִת ַ; ְ+לָ: 6ל ַה ִ%ינִ י וְ ָהי:ְ 6לֹא ָהי:ִ ,6י ָ
0נְEיְ ,
ִ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ .6י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי
6/בת ָה ְר ִָ /עיָ .ח>ֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
ִ; ְת ַ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֹאמר:
ָ י ַ
0חר ְ :
ָנ6ח ְמ ַעטְ ,ו ַ
ֲרית י ַ
ילת ַ/ח ִ
0חר ְִ 8פ ַ
ְ;י) ַה ַ8עֲנִ ית ַ
On the day of fasting after the morning prayers rest a little,
and then say:

ֲFה ֶ/ל
ַ ִמ ְצוַת ע ֵ
ְ -Oל ַקֶ ;ְ ֵCעזְ רַת ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מז ָ
מ6כ ְ
ֲהרֵינִי ָ
ְַ /מ ְע ְָ 8בק)ל).
י ו ָ
ְְ /ב ַָ 8עד ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6/בה:ָ :ַ ,ת6ב ַ;)8רָה :ו ַ
ַה ְָ 8
6פ ְַ /ע ִ8י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה
ִיתי ָ
אתי ָעו ִ
ַו ֲהרֵינִי ִמ ְת ָחרֵט עַל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
6מ ַק ֵ;ל ָע ַלי ֶֹB/א
ֵמהְ ,
/6ל ָ
ָטה @ְ מ6רָה ְ
ֲח ִריֲ ,חר ָ
@6לי א ֵ
ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
ַע ְז ֵר ִני ַעל ְַ %בר ְ:ב)ד ְ/מ)
ֲמיו י ַ
ַ ְ; ַרח ָ
ַל ֲחזֹר ו ְַל ֲחטֹא ע)ד .וְ ַה ֵ 9י ְִת ָ;ר ְ
Hמ  ֵ:י ְִהי רָצ).
ע)לֵ ,
וְעד ָ
ֵמ ַע ָ8ה ַ
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֲב)תינ8ָ ,6בֹא ְל ָפנ ָ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
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6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ ,6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַָ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8ח> ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ֲב)תינַ 6צ ִִ %
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ל)מר ְל ָפנ ָ
ַ
ֲב)תינ 6וְ 0נְ ֵ/י
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ .6עוִ ינְ /ַ Eָ .6ענֲ .6אנ ְ
ְולֹא ָח ָטאנ .6א ָ
יתינ:6
ֵב ֵ
ַדנ@ָ .6ז ְַלנְ ;ַ %ִ .6רנ 6ד ִֹפי ו ְָלָ )/הרָעֶ .העֱוִ ינְ .6ו ִה ְר ְַ /ענ.6
ְ /Hמנ;ָ .6ג ְ
ַ
ָע ְסנ.6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)תְַ I:ִ .בנַ : .6
6מ ְר ָמה .י ַ
ז ְַדנָ .6ח ַמ ְסנָ .6ט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
ַרנָ .6עוִינְ /ַ Eָ .6ענ.6
0פנָ .6סר ְ
0צנ .6נִ ְ
ֶי .נִ ְ
ַדנָ .6מ ִרינְ 6ד ָבר ָ
ַצנָ .6מר ְ
לְ
ְָ /ענַ /ִ .6ח ְתנַ 8ִ .6ע ְבנ.6
ָאִ .ק ִ9ינ 6עֹרֶ .ר ַ
ַרנִ .6צ ַע ְרנH 6ב ו ֵ
ַמנָ .6צר ְ
ָEג ְ
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ.6
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ִָ 8עינ 6וְ ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ָWְ /ענ:6
יתַ .ו ֲאנ ְ
80ה ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינW:ִ .6י ֱא ֶמת ָע ִָ F
ְו ָ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ .הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ י ֵֹ/ב ָמר)ַ ,
ַמה > ַ
י)ד ַע ָרזֵי ע)לָ וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ָבר נ ְֶע ָל
80ה ח ֵֹפָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט .ר ֶֹאה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ָכל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
ַEר ָלנ6
6תכ ֵ
ֹאתינְ 6
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6מחֹל ָלנֶ 6את ָ:ל ַחֵ +
ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְת ְמחֹל ְו ִת ְס ַלח ְלכָל ְֵ /ָ Eעינ6
ֲ)נ)תינִ 6
ֶאת ָ:ל ע ֵ
ס6קי ֵאֵ /ֶ ,6Bה ר"ת )יאהלוההי"( ֶ/ה6א ִח;6ר ֵ/
ֹאמר ִָ /ְ 8עה ְִ E
י ַ
ע)לה יב"קְ ,ל ָמ ֵתק ֱֵ /אל ִֹהי ֶ/ה6א ִדי/ֵ ;ְ ,
הוי"ה וְ ֵ /אלהי" ֶֶ 9
ֲמי:
הוי"ה ֶ/ה6א ַרח ִ

ִח ְלנָ 6ל ְ8ָ 0 :ה ְיהֹוָה
ֲ/ר י ַ
ְי ִהי ַח ְס ְ ָ %יְה)ָה יאהדונהי ָע ֵלינ:ַ 6א ֶ
ֲמ ְִ 8ָ ָ 8מיד י ְִPר6נִיַ :ה ְר ֵאנ6
י ִמ ֶ ִ>-י ַח ְס ְַ ָ %וא ִ
ֲמ ָ
יאהדונהי לֹא ִת ְכ ָלא ַרח ֶ
ֲ ִָ 8ֵ 8לנ :6לֹא ָלנְ 6יהֹוָה לֹא ָלנ:ִ 6י
ֶ/ע ָ
ֶ וְ י ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ַח ְסָ %
ְל ְִ /מ ָ ֵ:ָ 8ב)ד ַעל ַח ְס ְַ ָ %על א ִ
ֲמ ֶ :ָ 8וְ ֶח ֶסד יְה)ָה ֵמע)לָ ו ְַעד ע)לָ
יענִי
ה)ֵ /
ֶי ַעל ַע ְב ִֶ ָ %
ַעל ְירֵHיו וְ ִצ ְד ָקת) ִל ְבנֵי ָבנִיָ :ה ִאירָה ָפנ ָ
ע)ל ַח ְס:)%
ְב ַח ְס ֶַ :ָ %ה ְלל6יָ Jה)דַ 6ליה)ָה יאהדונהי ִ:י ט)ב ִ:י ְל ָ
י
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)ל ַמע ֵ
ֲדי יְה)ָה יאהדונהי ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
יְה)ָה יאהדונהי ִי ְגמֹר ַ;ע ִ
ֱסי:6
י ֶיח ָ
ָפ ָ
Hד ְ; ֵצל ְ:נ ֶ
6בנֵי ָ
ָקר ַח ְס ְֱ ָ %אל ִֹהי ְ
0ל ֶ8רֶַ :מה ָ C
ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
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ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
6מי
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6תִ ) .
י ְִט;)ל ְ; ִמ ְקוֵה ַמיִ ָק ִרי ֶַ /בע ְט ִביל)ת ְֶ :נגֶד ְִ /ב ָעה נ ַ
ֶ/אנוס ולא יכול לטבול ְ; ַמיִ ָק ִרי ,בדיעבד י ְִרחֲ #כל @6פ) ְ; ַמיִ  ָק ִרי ֶַ /בע
ָדיו
ָדיו וְ י ְִר ַח #י ָ
וְ0חר ָ ְ :י ְִל ָ;;ְ /ג ָ
ְָ Eע ִמי .ראה בהוראות שבתחילת הספר( ַ

ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
ְוי ַ
Immerse in a cold water mikveh seven immersions contrary
to seven rivers of ha'malchout-kingdom (And one who can't
immerse in a cold water, in retrospect wash his whole body
in a cold water seven time. See instructions to the
beginning of the book) and then get dressed and wash his
hand and say this Request

6פ ְַ /ע ִ8י ֲאנִי
יתי ָ
אתי ָעוִ ִ
ֲ/ר ָח ָט ִ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ א ֶ
ע)לָ@ .ל6י וְ י ַ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ֲ/ר בגללו אי לי ילדי ובפרט א בא ִ8י על אשת
יתי ַ;עֲ) זֶה א ֶ
6ב ִ
ֵ
ה)ביְ /ִ /ב ָעה
6ל ִ
ֲריב ְ
ַמנְ 6ל ַהח ִ
אחי ועל דודתי בגלגולי קודמיְ .ו ָגר ְ
ָאל,
י ַח ְכ ֵמי י ְִFר ֵ
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ַָ 8על יְדֵי ע ָ
י ַ
ֲמ ָ
80ה ְ; ַרח ֶ
ַנ ֲח ֵלי ַה ְַ -לכ6תְ .ו ָ
ֶי ֵֶ /אי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ַל@ֵל ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ְ; ֶ/לֶגְ ,וגָל6י ְוי ַ
ְל ַת ֵַ 7ה ְEגַ ְל ִה ְת@ ְ
ְכ)לי ַלעֲ)Fת ִ8קַ 6הֶIה ֶ/ל ִ@ ְל@6ל ַה ֶ9לֶג ְִ :ה ְל ָכת)ָ .ל ֵכ י ְִהי
ַחנ 6י ִ
ֲאנ ְ
רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲ6/בי
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינְִ C/ֶ ,6הי 6ח ִ
ָח ְצ ִ8י(
ֶי ֶַ /בע ְט ִביל)ת ) ְר ִחיצ)ת( ֶַ +ָ /ב ְל ִ8י ) ֶ/ר ַ
6רצ6יִי ְל ָפנ ָ
ִ ;Oלי ְ
6מק ָ
ְ
6בר)ב
@6פי ְ; ֶ/לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמיְ ,
ַל ִ8י ָ:ל ִ
ַל@ ְ
ְ; ַמיִ ָק ִריִ :ְ ,א 6Bנ ְִת@ ְ
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת ְמ ִא ִירי ְונִ ְִ Eָ /עי
ַחזְ רְ /ִ 6ב ָעה ַנח ֵ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ֶי
וְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
6מ ֵל ִאי ְו ִנ ְמ ִָ /כי ְַ :ב ְִ 8ח ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ֶ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה ִ
ס6קי ֵא:6B
ֹאמר ְִ E
ָ י ַ
0חר ְ :
ַ

6ב ָניָהֶ 6ב יְה)יָדָע ֶ; ִאWיַ /חיִל רַב ְָ Eע ִלי ִמ ְַ 7Wב ְצ ֵאל ה6א ִהָ:ה ֵאת
ְ
ת) ַה;ֹאר ְ;י)
ֲרי ְ; ְ
ֲר ֵאל מ)Hב וְ ה6א ָירַד ְו ִה ָ:ה ֶאWת ָהא ִ
ְ/נֵי א ִ
6ביַד ַה ְִ -צ ִרי חֲנִ ית ַו ֵCרֶד
ַה ָW9לֶג :וְה6א ִהָ:ה ֶאת ִאיִ /מ ְצ ִרי ִאיַ /מ ְר ֶאה ְ
ית)ֵ :אֶBה
ַה ְרגֵהֲ ;ַ 6ח ִנ W
ֵא ָליו ַ; ֶָ 9בט ַוִCגְ זל ֶאWת ַה ֲחנִית ִמַCד ַה ְִ -צ ִרי ַוַ C
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ָדע וְל) ֵ/ְ ;ִ /ל ָֹ/ה ַה ִ@; ִֹרWיִ :מ ַה ְ9ל ִֹ/י
ָע ָFה ְ; ָניָה ;ֶ 6יְה)י ָ
נ ְִכ ָ;ד וְ ֶאל ַה ְ9ל ָֹ/ה לֹא ָבא ַוי ְִֵ Fמהָ 6דוִד ֶאל ִמ ְַ /מ ְע ְ :)8Wלכ 6נָא
ְו ִנ ָWְ 6כ ָחה י ַ
ֶַ 9לג י ְַל ִ;ינ6
ַ9נִ י ֶ :
ֲט ֵWאי ֶכ ָ :
ֹאמר ְיהֹוָה יאהדונהי ִא י ְִWהי 6ח ָ
ְֶ /ו ַה ֶֶ 9לג ִמ
ֲ/ר ֵירֵד ַה@ ֶ
ֶַ Pמר י ְִWהי:ִ :6 Wי ַ:א ֶ
ַ)8לע ֶ :
ִא י ְַא ִ%ימ 6כ ָ
יחJ
ה)לי ָדְ Jו ִה ְצ ִמ ָ
ְ-ָ /ה לֹא יָ6/ב ִ:י ִא ִה ְרוָה ֶאת ָהHרֶ #וְ ִ
ַה ַָ 9מיִ ו ַ
ֵצא ִמ ִEי לֹWא יָ6/ב
ֲ/ר י ֵ
ֵע וְ ֶל ֶח ָלאֹכֵWל :ֵ :י ְִWהיֶה ְד ָב ִרי א ֶ
ָת ֶזרַע ַלֹIר ַ
ְונ ַ
ֲ/ר ְַ /ל ְח ִW8יוִ :א
יח א ֶ
ֲ/ר ָח ַפ ְצ ִ8י וְ ִה ְצ ִל ַ
ֵיק ִ:י ִא ָע ָFה ֶאת א ֶ
ֵא ַלי ר ָ
ֹאמר ֱהוֵא Hרֶ,#
ַפי:ִ :י ַל ֶ9לֶג י ַ
):תי ְ;ב)ר ָ :
ָח ְצ ִ8י ְב ֵמי ָ/לֶג ְוהֲזִ ִ
ִה ְתר ַ
ַ; ֵסנִי
ְא ְט ָהר ְ8כ ְ
ִֶ /מ ְטר)ת עַ 8ְ :)IOח ְֵ +אנִי ְב ֵאז)ב ו ֶ
ֶָ /מ ָטר וְ ג ֶ
ְוג ֶ
ָכי ָ;/ְ 8ַ Jלֵג ְ; ַצ ְל Wמ)ַ :ה> ֵֹת ֶֶ /לג
0ל ִ;Wיָ ;ְ :פרֵ%ַ /ַ Fי ְמל ִ
6מ ֶֶ 9לג ְ
ִ
יתָ Jלב/O
יתִ Jמ ֶָ 9לג ִ:י כָל ֵ; ָ
ֶַ Pָ :מר ְ:פ)ר ֵָ :א ֶפר י ְַפ ֵWIר :לֹWא ִתירָא ְל ֵב ָ
ָ/נִWי:
ֵ/ב
נְערָיו ַו ָCקOמַ 6וֵWְ Cלכ 6י ְַח ָ%ו ֶאל ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֶ C
ָה ֶאל ָ
0בר ָ
ָ/ב ְ
ַוָ C
ֲ/ר
ָ/ב י ְִצ ָחק ַוְַ CחֹEר ֶאת ְ; ֵארֹת ַה ַ-יִ א ֶ
ָה ִ; ְב ֵאר ָWַ /בעַ :וָ C
0בר ָ
ְ
ָה
0בר ָ
Hביו ַוי ְַס ְ8מִ Eְ 6ל ְ8ִ /י ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ
ָה ִ
0בר ָ
ימי ְ
ָח ְWפרֵ ;ִ 6
HבWיוַ :וְַ Cח ְEרַ 6ע ְב ֵדWי י ְִצ ָחק
ֲ/ר ָקרָא ָל ֶה ִ
ָה ֵ/מ)ת ַ9ֵ :מֹת א ֶ
ַוְִ Cקרָא ל ֶ
ָחל ַוְִ Cמ ְצאֵ ;ְ /ָ 6אר ַמיִ ַחWִCיַ :וִָ Cריב 6ר ֵֹעי ְגרָר ִע ר ֵֹעי י ְִצ ָחק
ַ;> ַ
ֵלאמֹר ָלנַ 6ה ָ-יִ ַוְִ Cקרָא ֵַ /ה ְ; ֵאר ֵע ֶFק ִ:י ִה ְWת ַע ְMקִ 6ע ַ :)-Wוְַ CWח ְEר6
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Fִ Jט ָנWהַ :וְַ Cע ֵ8ק ִמ ַָ 9וְַ CחֹEר
0חרֶת ַוִָ Cריבָ ַ@ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַCאמר ִW:י ַע ָ8ה
יה ַוְִ Cקרָא ְָ /מְ Jרחֹב)ת ו ֶ
0חרֶת וְ לֹא רָבָ 6ע ֶל ָ
ְ; ֵאר ֶ
ַעל ִמ ֵָ ;ְ 9אר ָWַ /בעַ :וי ְִהי
6פ ִרינָ 6ב HWרֶַ :#וַ C
ִה ְר ִחיב יְה)ָה יאהדונהי ָלנָ 6
ֲ/ר ָח ָפר6
ַ;ַ )Cהה6א ַוָCבאַ 6ע ְב ֵדי י ְִצ ָחק ַו ִ@ַCד 6ל) ַעל אֹד)ת ַה ְ; ֵאר א ֶ
ַCאמר 6ל) ָמ ָצאנָ 6מWיִַ :וְִ Cקרָא א ָֹתְ /ִ Jב ָעה עַל ֵָ /ֵ :ה ִעיר ְ; ֵאר
ו ְ
ֶַ /בע ַעד ַהַ )Cה ֶWIה:
Wיה:
יה וְ ֵה ִאיר ַעל ֵע ֶבר ֶָ Eנ ָ
ֱלה ֶאת ֵנר ֶֹת ָ
ְהWע ָ
יה ְִ /ב ָעה ו ֶ
ית ֶאת ֵנWר ֶֹת ָ
ו ְָע ִָ F
0חת ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ
ה)ַ /ע ַעל ֶא ֶב ַ
ָת ִ8י ִל ְפנֵי ְי O
ֲ/ר נ ַ
ִ:י ִה>ֵה ָה ֶא ֶב א ֶ
6מ ְ8ִ /י ֶאת עֲ) ָה HWרֶ#
ִהWנְ נִי ְמ ַפ ֵַ 8ח ִָ 8O Eחְ Jנ Oא ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ַ
ַה ִהיא ְ;י) ֶא ָחWדַ )C;ַ :הה6א נְ אְ Oיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ְִ 8ק ְרא6
ַ Hהֵֹ %בר ִ;י
ָ/ב ַה ְַ -ל ְ
ְאל ַַ 8חת ְֵ 8א ָנWהַ :וָ C
ֶפ ו ֶ
ֵעהֶ 6אל ַַ 8חת @ ֶ
ִאיְ /לר ֵ
80ה ר ֶֹאה ָוWא ַֹמר
ֹאמר ֵא ַלי ָמה ָ
ֲ/ר יֵע)ר ִמ ְ9נ ָWת)ַ :וֶ C
ַוי ְִעי ֵרנִי ְִ :אי /א ֶ
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יה
יה ָע ֶל ָ
ְְ /ב ָעה ֵנרֹ ֶWת ָ
ֹא J/ו ִ
 JBOוְ Oגַ JָBעל ר ָ
ָהב ָ :
וְה>ֵה ְמנ)רַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
רִ
ֹאִ :JW/א ְמר)ת ְיהֹוָה
ֲ/ר ַעל ר ָ
6צק)ת ַל>ֵר)ת א ֶ
ְִ /ב ָעה וְ ְִ /ב ָעה Wמ ָ
7Oק ְִ /ב ָע ָתWיִ:
ֲליל ָלHרְֶ #מז ָ
ֲמר)ת ְטהֹר)ת ֶֶ :ס ָצרW;ַ 6ע ִ
יאהדונהי א ָ
יה ְִ /ב ָעWה:
יתָ Jח ְWצ ָבה ַעֶ 6-ד ָ
ָח ְכמ)ת ָ;ְ Wנ ָתה ֵב ָ
80ה ְיהֹוָה
רָ 6
ַCאמר ָד ִויד ָ; ְ
ֶ ָדוִ יד ֶאת ְיהֹוָה ְל ֵעינֵי ָ:ל ַה ָָ 7הל .ו ֶ
ַוי ְָבר ְ
BOה
ע)לְ :ל ָ ְיהֹוָה ַה@ְ ד ָ
וְעד ָ
ע)ל ַ
Hבינֵ 6מ ָ
ָאל ִ
יאהדונהי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6בHרְֶ .#ל ָ ְיהֹוָה
ְהה)ד ִ:י כֹל ַ; ַָ 9מיִ ָ
ֵצח ו ַ
וְה> ַ
ְו ַה ְ@ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ַ
ְהָ:ב)ד ִמ ְָ Bפנֶי ָ
ַMא ְלכֹל ְלרֹא :/וְ ָהע ֶֹ/ר ו ַ
ְה ְִ -תנ ֵ
יאהדונהי ַה ְַ -מ ָל ָכה ו ַ
6ל ַחֵIק ַלֹ:ל :ו ְַע ָ8ה
6בי ְָד ָ ְלגֵַ%ל ְ
6בי ְָד ָ ַֹ :ח 6גְ ב6רָה ְ
מ)/ל ַ;ֹ:ל ְ
80ה ֵ
ְו ָ
ִיב ְרכ/ֵ 6
0ר ֶ :ָ 8ו ָ
6מ ַה ְל ִלי ְל ִֵ /ת ְפ ְ
ְָ .
ַחנ 6ל ְ
מ)די ֲאנ ְ
ֱאל ֵֹהינִ 6
80ה
80ה ה6א ְיהֹוָה ְל ַב ֶָ ָ %
6ת ִה ָBהָ :
ָכה ְ
ר)מ ַעל ָ:ל ְ;ר ָ
6מ ַ
ְ:ב ֶֹד ָ ְ
יה
ֲ/ר ָע ֶל ָ
ית ֶאת ַה ַָ 9מיִ ְֵ /מי ַה ַָ 9מיִ וְ כָל ְצ ָבָ HהHרֶ #וְ כָל א ֶ
ָע ִָ F
6צ ָבא ַה ַָ 9מיִ ְל ָ
ְ .BO
80ה ְמ ַחֶCה ֶאת ָ :
ֲ/ר ָ; ֶה וְ ָ
ַ-י וְ כָל א ֶ
ַהִ C
וְה)צאת)
0ברָ ֵ
ֲ/ר ָ; ַח ְר ְָ ;ְ 8
80ה ה6א ְיהֹוָה ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ִמ ְ8ַ /חֲוִ יָ .
ֶי.
ֱמ ְל ָפנ ָ
את ֶאת ְל ָבב) ֶנא ָ
6מ ָצ ָ
ָהָ ,
0בר ָ
וְְ Fמ ָ/ְ 8מ) ְ
ֵמא6ר ַ%ִ Fְ :יַ .
ו ְָכר)ת ִעַ )-ה ְ; ִרית ָל ֵתת ֶאת ֶארֶַ #ה ְַ :נ ֲענִי ַה ִח ִ8י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְִ EרִIי
ַ8רֶא
8Hה .ו ֵ
ֶי ִ:י ַצ ִ%יק ָ
ֶַ 8ק ֶאת ְָ %בר ָ
ָ/י ָל ֵתת ְלז ְַרע) .ו ָ
ְב6סי וְ ַה ִ@ ְר@ ִ
ְו ַהי ִ
ַ8ֵ 8
ֲק ָת ַָ /מ ְע ַָ 8על יַ ס .6ו ִ
ֲב)תינִ ;ְ 6מ ְצ ָריִ .וְ ֶאת ַזע ָ
ֶאת עֳנִ י א ֵ
ָע ָ:ִ 8י
6בכָל ַע ְ 0רצ) ִ:י ָיד ְ
ֲב ָדיו ְ
6בכָל ע ָ
אֹתֹת 6מ ְֹפ ִתי ְ; ַפ ְרעֹה ְ
ֵיה
ַַ 8עְ Fל ָ ֵַ :ְ /הַ )CהֶIהְ .ו ַהַ ;ָ ָCק ְע ִָ 8ל ְפנ ֶ
יה ,ו ַ
ֲל ֶ
ֵהזִ יד 6ע ֵ
ַכ ִָ 8ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶא ֶב
יה ִה ְ/ל ְ
ְאת ר ְֹד ֵפ ֶ
ַ; ָ/ה .ו ֶ
ת) ַהָ C;ַ ָC
ַע ְברְ 6ב ְ
ַוַ C
ְ; ַמיִ ַע ִIי:
ָאל ֶאת
ָאל ִמַCד ִמ ְצ ָריִ ַוְַ Cרא י ְִFר ֵ
ַו/ַֹ Cע ְיהֹ ָוה ַ;ַ )Cהה6א ֶאת י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָע ָFה
ָאל ֶאת ַהָCד ַה@ְ דֹלָה א ֶ
ִמ ְצ ַריִ ֵמת ַעל ְַ Fפת ַה ַָ :WCוְַ Cרא י ְִFר ֵ
6במ ֶֹ/ה ַע ְב :)%W
ֲמינW;ַ 6יהֹוָה ְ
ִWיראָ 6ה ָע ֶאת יְה)ָה ַוWCַ Wא ִ
יְה)ָה ְ; ִמ ְצ ַריִ ַוְ C
Wאמרֵ 6לאמֹר
ָאל ֶאת ַה ִ9ירָה ַהֹIאת לַWיהֹוָה ַוְ ֹC
6בנֵי י ְִFר ֵ
Hז ָי ִ/Wיר מ ֶֹ/ה ְ
ָמה ַב ָָ :WCע ִIי ְוז ְִמרָת יָJ
/Hירָה ַWBיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה ס6ס ְורֹ ְWכב) ר ָ
ִ
Hבי ַוֲ Wארֹ ְWמ ֶמWנְה :6יְה)ָה ִאי/
Wי6/עה זֶה ֵא ִלי וְ0נְ וֵהֱ 6אל ֵֹהי ִ
ַוWי ְִהי ִלי ִל ָ
6מ ְב ַחר ָWִ /ל ָ/יו
ִמ ְל ָח ָמה יְה)ָה ְW /מ)ַ :מ ְר ְ:בֹת ְַ Eרעֹה וְ ֵחיל) ָירָה ַבִ ָC
ַסיOמָ 6י ְWרדִ 6ב ְמצ)לֹת ְ:מ) ֶ HWב :י ְִמWינְ ָ ְיהֹוָה
Oט ְ;עְ 6ביַ Wס8ְ :6הֹמֹת יְכ ְ
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י
6ברֹב ְ@ Wא)נְ ָ ֲַ W8הרֹס ָק ֶמ ָ
ָרי ַ;ַֹ :ח י ְִמWינ ְָ יְה)ָה ְִ 8ר ַע #א)ֵיWבְ :
ֶאִ %
נְ
ֶע ְרמַ 6מיִ נ ְִPבְ 6כמ) נֵד
י נ ֶ
ָ E0
ר6ח ֶ
6ב ַ
ְַ :/W7
Wאכ ֵלמ) ַ :
ְBַ /ַ 8ח ֲחרֹנ ְָ יֹ ְ
ֲחֵBק ָ/לָל
M0יג א ַ
Hמר א)יֵב ֶא ְרִ ֹ%
נֹWזְ ִלי ָק ְWפאְ 6תהֹמֹת ְ;לֶב ָיַ :W
ֲ ִ=ָ :מ) יָ
ְָ /פ ְָ 8ב Wר6ח ָ
י/מ) י ִָדWי :נ ַ
)ר ֵ
Hריק ַח ְר ִ;י ִ 8W
ָאמ) נ ְַפ ִ/י ִ
ְִ 8מל ֵ
ֶאָ%ר
ִ %0ירWיִ :מWי ָכמכָה ָ; ֵWא ִל ְיהֹוָה ִמי ָ:מ ָֹכה נ ְ
ַWע)פרֶת ְ; ַמיִ ִ
ָצWלֲלֶ : 6
ית
ָעמ) HWרֶָ :#נ ִח ָ
ית י ְִמינ ְָ ְִ 8בל ֵ
ָט ָ
ַ;ֶֹ 7ד /נ)רָא ְת ִהֹBת ע ֵֹFה ֶפ ֶWלא :נ ִ
ֵה ְל ְָ 8ב ָעֶ ָ ְIאל ְנוֵה ָק ְד ֶWְ /ָ :Wָ /מעַ 6ע ִ-י י ְִר@ָז6
ָHל ָ 8נ ַ
ְב ַח ְס ְַ ָ %ע זְ @ 6
ילי מ)Hב יֹWא ֲחזֵמ)
6B0פי אֱד) ֵא ֵ
ֵ
נִבהֲל6
ֵ /)Wבי ְָ Eל ֶ/WתH :ז ְ
Hחז י ְ
ִחיל ַ
ֲ
ָפ ַחד ִ;גְ דֹל זְ Wר)ע ָ
ימ ָתה ו ַ
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָעד ָנמֹגֹ: 6ל י ְֵ /Wבי ְכ ָנ ַWעֹE8ִ :ל ע ֵ
רַ
ִWיתִ 8ְ :ב ֵאמ)
Hב ַעד ַיWעֲבר ַע ְְ ָ -יהֹוָה ַעWד ַיֲ Wעבֹר ַע זָ 6קנ ָ
י ְִ%מֶ :ָ 6
ֲל ְWת ָ ָמכ) ְל ְִ /ב ְַ Eָ ָ 8ע ְל ָ 8יְה)ָה ִמ ְָ 7דֲ /אדֹנָי ):Wנֲנ6
ו ְִת ֵָ +עמ) ְ; ַהר ַנWח ָ
ָ/יו
6ב ָפWר ָ
ָעWד:ִ :י ָבא ס6ס ְַ Eרעֹה ְ; ִר ְכ;) ְ
Wי :יְה)ָה | י ְִמל ְֹ ְלע ָֹל ו ֶ
ָד ָ
יֶ
ת)
ַ; ָ/ה ְ; ְ
ָאל ָה ְWלכַ 6בָ C
6בנֵי י ְִFר ֵ
ֲל ֶה ֶאת ֵמי ַהְ ָC
ָ/ב יְה)ָה ע ֵ
ַ;ַ ָCוֶ C
ַה ָ:WC
ָ/י
ֶַ 8צא כָל ַה> ִ
ָד Jו ֵ
>ְביHה אֲח)ת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה;ְ ֹ8י ָ
ַ7ַ 8ח ִמ ְריָ ַה ִ
וִ
ַַ 8ע ָל ֶה ִמ ְריָ ִ/ירַ 6לWיה)ָה ִW:י ָגאֹה @ָHה
6ב ְמחֹלֹWת :ו ַ
ֶיה ְ; Oת ִEי ִ
ֲ 0Wחר ָ
ָאל ִמ ַCסַ 6ו ֵWְ Cצאֶ 6אל
ַ=ע מ ֶֹ/ה ֶאת י ְִFר ֵ
ָמה ַב ַָ :WCוַ C
ס6ס וְ רֹ ְWכב) ר ָ
ִמ ְד ַ;ר 6/ר ַוֵWְ CלכW /ְ 6ל ֶ/ת י ִָמי ַ; ְִ -ד ָ;ר וְ לֹא ָמ ְצאָ 6מWיִַ :ו ָCבֹא6
ָתה וְ לֹא ָי ְWכלִ 6ל ְֹ8/ת ַמיִ ִמ ָ-רָה ִ:י ָמ ִרי ֵה עַל ֵָ :קWרָא ְָ /מJ
ָמר ָ
ָמרָWהַ :ו ִֹBCנָ 6ה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹר ַמה >ִ ְW8ֶ /הַ :וְִ Cצ ַעק ֶאל ְיהֹוָה
ֵ ֶאל ַה ַ-יִ ַוְִ CWמ ְ8קַ 6ה ָ-יִ ָ Fָ /ל) חֹק
ַ/ל ְ
וַ)Cרֵה 6יְה)ָה ֵעַ #וְ C
מ)ע ִַ /ְ 8מע ְלק)ל | יְה)ָה ֱאל ֶֹהי ָ
ֹאמר ִא ַָ /
6מ ְEָ /ט וְ ָ /נִ ָ=Wהַ :6וֶ C
ִ
ֲלה
ְWַ /מ ְר ָָ: 8ל Oח ָ7יו ָ:ל ַה ַW-Wח ָ
)תיו ו ָ
ְהֲ Wא ַז ְנ ְָ 8ל ִמ ְצ ָ
ֲFה ו ַ
ָ/ר ְ; ֵעינָיו ַW8ע ֶ
ְו ַהָ C
י ִ:י אֲנִי יְה)ָה רֹ ְWפ ֶא ָ:W
FHי ָע ֶל ָ
ֲ/ר ְַ Fמ ִ8י ְב ִמ ְצ ַריִ לֹWא ִ
אֶ
ק)לי ִWְ 8היֶינָה
י ְיהֹ ָוWהֲ :אדֹנָי ְִ /מ ָעה ְב ִ
ָאת ָ
ֲמ ִ7י ְקר ִ
ִ/יר ַה ַ-Wעֲל)ת ִמ ַW-ע ַ
ְ Hזנ ָ
ֶי ַק 9Oב)ת ְלק)ל ַW8חֲנָ 6נWי) :יאמר פסוק זה שבע פעמי( ִא עֲ)נ)ת
ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א
עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי
ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יָJ
ֲאדֹ ָני ִמי ַיֲ WעמֹWדִ :א עֲ)נ)ת ִָ /ְ 8מר יֲָ Jאדֹנָי ִמי ַיֲ WעמֹWדW:ִ :י ִע ְָ -
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ה)ח ְWל ִ8י:
ִיתי ְיהֹ ָוה ִקָ ְ6תה נ ְַפ ִ/י וְ ִWל ְד ָבר) ָ
יחה ְל ַמ ַע ִ6ָ 8רֵWאִ :קִ 6
ַה ְ= ִל ָ
ָאל ֶאל ְיהֹ ָוה
ַחל י ְִFר ֵ
נ ְַפ ִ/י ַלWאדֹנָי ִמWְ ֹ9מ ִרי ַל; ֶֹקר Wְ ֹ/מ ִרי ַל;ֹ ֶWקר :י ֵ
ָאל ִמֹ:ל
ִW:י ִע ְיהֹ ָוה ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פ Wד6ת :וְה6א י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
עֲ) Wנ ָֹתWיו:
ֹאמר ָEס6ק זֶה ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי.
י ַ

ֶ ֲע ֵננִי
ַוֲ Wאנִי ְת ִפ ָWִ Bתי ְל ָ ְיהֹ ָוה יאהדונהי ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
ֱמת י ְִֶ /ע ָ:W
ֶ;Wא ֶ
ֹאמר:
ל/ה ְEר6ט)ת ,וְ י ַ
ָ /6
/6ל ִֹ/י ְ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְ/לֵֹ /מא)ת ְ
Take in his hand three hundred and thirty-three cents, and
say

6ר ִחמ6
6ר ִחמְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחלְ 6
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
6ד ִחלְ ,6ל ַי ֲח ָדא ֵ /י"ה בו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵָ: /ל
ְ
יהי רָצ)
ָקה .וִ ִ
ָאלֲ ,הרֵינִי ַמ ְפ ִריֶ /ש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֶ;ְ /י ִָדי ִל ְצד ָ
י ְִFר ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲFה ְל ַמ ַע
ֲב)תינ8ַ /ֶ 6ע ֶ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִַ /תי
ָ/ת ֶש ֶל"ג ְEר6ט)ת ֵאִ /ֶ 6Bה ְפר ְ
6ל ַמ ַע ַה ְפר ַ
ֲס ֶדי ְָ ,
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
יה,
ס)ד)ת ֶ
ֵ
6ל ַמ ַע
ֶיְ ,
יתי ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָק ִר ִ
ָאי ֶֹ 7ד /א ֶ
6ל ַמ ַע ִמ ְקר ֵ
ִל ְצ ָד ָקהְ ,
;Oל
6מק ָ
ד)/י ָה ְרמִ 6זי ָ; ֶה ,י ְִהיֶה ָח6/ב ְ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
6ל ַמ ַע ְֶ /
ְ
יתי ִַ 678ה ֶ9לֶג:ָ ,רָא6י ְל ִתַ 67ה ְEגָ ֶ/ל ָע)
POה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אָ 6Bע ִִ F
6מר ֶ
ְ
ַח ֵלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת
ַחזְרְ /ִ 6ב ָעה נ ַ
י י ְ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
ַה>ִ ָ%הְ ,
6מ ְז ִה ִירי ְונִ ְִ Eָ /עי ְִ :רצ)נְ ָ .י ְִהיְ 6לרָצ)
ֵ /6ל ִמיְ ,מ ִא ִירי ַ
ְמ ֵל ִאי ְ
ֲלי.
צ6רי ְוגֹא ִ
ְהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוה ִ
ִא ְמרֵי ִפי ו ֶ
ֵה ְפכְ 6לגֶ /6קרַח,
יכת ֶֶ /לג ,א) י ְַק ִEיא ַמיִ ַעד ֶָ C/
ֲת ַ
י ְִ%ֵ 8ַ /ל ְל ַה ִMיג ח ִ
ע)תיוַ /ֶ ,בע ְָ Eע ִמי
ְר)ע)תיו וְ כַ)Eת ָי ָדיו ַעד ס) ֶא ְצ ְ; ָ
ָ
ַל@ֵל ַה ֶ7רַח ַעל ז
ִויג ְ
ֹאמר:
ַל@ֵל י ַ
ְלכָל ַצדְ .וקֹדֶ ֶCְ /ג ְ

6ד ִחיל,6
6ר ִחימְ 6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחילְ 6
י ְ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
ְל ַיח ָ
ָאלֲ ,הרֵינִי
ֲדא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי )יהו"ה( ְ; ֵ:ָ /ל י ְִFר ֵ
F6מֹאל ַעל ַה ֶֶ 9לג ֶַ /בע
ע)תי י ִָמי ְ
וְא ְצ ְ; ַ
ַEי ֶ
ְר)עי וְ כ ִ
ַל@ֵל ז ִ
מָ 6כ ְלג ְ
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ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְָ Eע ִמי ,וִ ִ
ָדי ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי,
6רצ6יָה ִ@ ְל@6ל י ַ
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ֵֶ 8ְ /הא ח ָ
ַחזְרַ 6על
@6פי ָEנִ י וְHח)ר ַ; ֶ9לֶג ֶַ /בע ְָ Eע ִמי ,וְ י ְ
ְִ :אְ ִ@ 6Bל ַ@ ְל ִ8י ָ:ל ִ
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִל ְהי)ת נ ְִמ ִָ /כי ְונ ְִת ָקנִ י ְַ :ב ְִ 8ח ָBה ְִ :רצ)נְ ָ.
י ִָדי ְִ /ב ָעה ַנח ֵ
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ִא ִאי ֶא ְפ ָ/ר ל) בשו אופ ְל ַה ִMיג ֶ7רַח א) ֶֶ 9לג ְ;א)ת) י) ,בדיעבד
0חר(.
ֲFה זֹאת ְ;י) ֵ
ַיע ֶ
ָא/י ֵתיב)ת ֶָ /ל ֵה ֵה ,יו"ד ה"י ה"א ,ה"ה .ה"י,
ס6קי ֵאל/ֶ 6ר ֵ
ֹאמר ְפ ִ
י ַ
ה"א ,ה"ה.

יו"ד
ָאל ֶאל ְיהֹוָה ִ:י ִע ְיהֹוָה ַה ֶח ֶסד ,וְ ַה ְר ֵ;ה ִעְ )-פד6ת :וְ ה6א
ַחל י ְִFר ֵ
יֵ
6מָ:ל
ַ8ִ /י ֶאת ְיהֹוָה ו ְָענָנִ יִ ,
ֲ)נ)תיו%ָ :ר ְ
ָאל ִמֹ:ל ע ָ
י ְִפ ֶ%ה ֶאת י ְִFר ֵ
ילנִ י:
ג6ר)תי ִה ִָ P
ְמ ַ
ה"י
ֲדי,
יבה ְִ 8ס ְמ ֵכנִ יְ :יהֹוָה י ְִגמֹר ַ;ע ִ
וְר6ח נ ְִד ָ
יבה ִלי ְ )FFי ְִֶ /ע ַָ ,
ָה ִָ /
י 0ל ֶ8רֶ:
ָד ָ
ֲFי י ֶ
ע)לַ ,מע ֵ
ְיהֹוָה ַח ְס ְְ ָ %ל ָ
ה"א
ֵיה ְֵ :עינֵי ְִ /פ ָחה ֶאל יַד @ְ ִב ְר ֵָ: ,J8
ֲב ִדי ֶאל יַד אֲד)נ ֶ
ִה>ֵה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ְח>ֵנֲ :6אדֹנָי ְָ Fפ ַתי ְִ 8פ ָ8ח,
ֵעינֵינֶ 6אל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6עד ֶָ C/
6פי י ִַ@יד ְִ 8ה ֶָ Bת ָ:
ִ
ה"ה
אתי
6מ ַח ָט ִ
ֲטHי וְ כָל עֲ)נ ַֹתי ְמ ֵחהֶ :הרֶב ֵַ ;ְ :סנִי ֵמעֲ)נִי ֵ
ַה ְס ֵ8ר ָEנֶי ָ ֵמח ָ
ַט ַהרֵנִ י:
ה"י
ִמרָת יְָ ,Jיהֹוָה יאהדונהי
ְ6/ע ִתי ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד:ִ ,י ָעִIי ְוז ְ
ִה>ֵה ֵאל י ָ
ֲ)נ)תינְ ,6ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצOל)ת
ֲמנ 6י ְִכ;) /ע ֵ
י6/עה :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ַוי ְִהי ִלי ִל ָ
ֹאת:
יָ ָ:ל ַחָ +
ה"א
מ)טה,
ֶ/עַ ,ה ֵ8ר ֲאג)%Oת ָ
הֲל)א זֶה צ) ֶא ְב ָחרֵהַ 8ֵ Eַ 6ח ַח ְרצ);Oת ר ַ
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ֶ,
ַ8קH :6ז י ִָ; ַקע ַַ 9ַ :חר א)ר ָ
מ)טה ְ8נ ֵ
צ6צי ָח ְפ ִ/י ,ו ְָכל ָ
ְBַ /ח ְר ִ
וַ
ֶי ִצ ְד ֶק ָ:ְ ,ב)ד ְיהֹוָה יאהדונהי
ַ ְל ָפנ ָ
ְהל ְ
ַו ֲא Oר ָכ ְת ָ ְמ ֵהרָה ִת ְצ ָמח ,ו ָ
ַ0ס ֶפ ָ:
י ְ
ה"ה
יֵ /בי ְ; ֶארֶַ #צ ְל ָמוֶת א)ר ָנגַJ
ח ְ /רָא 6א)ר @ָד)לְ ,
ָה ָע ַהה ְֹל ִכי ַ; ֶ
יהַ :ה ָ7טֹ י ְ
ֲע ֵל ֶ
ִהיֶה ָל ֶא ֶל וְ ַה ִָ Pעיר ְלג)י ָעצ ,6אֲנִ י ְיהֹוָה יאהדונהי
יָ>/ה:
ֲח ֶ
ְ; ִע ָ J8א ִ
ַל ְמנ ֵ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :יַ 'Wענְ ָ ְי'הֹוָה יאהדונהי ְ;'י) ָצ'רָה )ר"ת גי' יב"ק
6מ ִ)CP
ֶב ָ ֱֵ /אל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב :י ְִ/לַWח ֶעזְ ְר ָ ִמֶֹ 7דִ ./
ְְ @F
יאהלוההי( י ַ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ .וְ Wכָל
וְע)ל ְWת ָ י ְַד ְ9נֶה ֶס ָWלה :י ֶ
ִֶ :XWי ְזֹ:ר ָ:ל ִמ ְנח ֶֹת ָָ .
י ְִס ָעד ָ
ְמ ֵBא ְיהֹוָה
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נִ ְד@ֹל .י ַ
י6/ע ֶת ָ ְ
ְמ ֵWBא :נְ ַר ְ>נָה ִ; ָ
ֲצ ְת ָ י ַ
עָ
יע ְיהֹוָה יאהדונהי
ה)ַ /
ָד ְע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה י ַ
יאהדונהי ָ:ל ִמ ְ/א ֶ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) WאֶBה ָב ֶרכֶב ְו ֵא ֶBה
ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵהִ 6מ ְֵ 9מי ָק ְדְ ;ִ .)/גבOר)ת י ַ
ַחנְ /ֵ ;ְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6נז ְִW:ירֵ :ה ָ-ה ָWְ :רע6
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ַב ִ
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנ6
ה)ָ /
ַחנְ 7ַ 6מנ 6וַ>ִ ְתע)דָWדְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ְונ ָ
ְבי) ָק ְר ֵאWנ:6
8ַ /6יִ ַָ Eע.
ֹאמר ָEס6ק זֶה ְ/מ)נִ י ְ
י ַ
ֶ) ,יה"ה( ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ) .6יב"ק
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יאהלוההי(.

)7ד /וי ְַכ:ִ ֵ6י נֵר ה6א ִמ ְס ָEר ְ/ל ָֹ/ה
ֶסת ִל ְפנֵי אֲר) ַה ֶ
י ְַד ִליק נֵר ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ִח6די )יאההויה"ה ,יאהלוההי" ,יאהדונה"י(.
י ִ
Light a candle in the synagogue

6פנָיו ְל ַצד
ָח ָ
י ִַ7ח ְ;יָד) ְל ָפח)ת ְִ Eדי) מאתי וחמישי ֲַ 8ע ִנ)Cת וְ ַי ֲעמֹד י ֵ
ֹאמר:
ַמ ֲערָב וְ י ַ

Take in hand at least two hundred and fifty
Revenue fasting and stand barefoot and face the
west and say
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ד)לה אֲנִי ַעל ִ:י
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה:ִ ,י ְב ָצרָה @ְ ָ
ֲענֵנִ 6
צ6לה
6כ ַמ ָFא ָכ ֵבד ְָ :בדִ 6מ ֶ ִ>-יָ .ט ַב ְע ִ8י ִ;יוֵ ְמ ָ
ֹא/י ְ
ֲ)נ)תי ָע ְבר 6ר ִ
ע ַ
ַעד יָב)א
;)לת ְָ /ט ָפ ְתנִי .י ְִרHה ָור ַ
ֲמֵ7י ַמיִ ְו ִֶ /
אתי ְב ַמע ַ
ֳמדִ ;ָ .
ְו ֵאי ָמע ָ
;)8ִ /י
יתיְ .
ֲ/ר ָע ִִ F
ֲFי א ֶ
ֶי ַעל ר ַֹע ַמע ַ
ִבי ְ; ֵעת ָע ְמ ִדי ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְל ָפנ ָ
ֲ)נ)תי ַר;ְ 6ל ַמ ְע ָלה רֹא/
ֶי:ִ .י ע ַ
ְוגַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ְל ָה ִרי ֱאל ַֹהי ָEנַי ֵאל ָ
;/ת ַה ָEנִ יָ .מה
ָקה וְ ֵא ַלי ֶ
ָדלַ 6עד ַה ָָ 9מיְִ .ל ָ ְיהֹוָה ַה ְPד ָ
מ)תי @ ְ
ַ /0
ְו ְ
ִיתי
6מה ֶא ְצ ַט ַ%קֵ :ְ .ב ס)רֵר 6מ)רֶה ָהי ִ
ַ;ר ָ
6מה א ַֹמר ָמה ֲאד ֵ
ֶא ֱענֶה ָ
יתי ְ Hז ִני.
ֶי לֹא ִה ִֵ +
י ַה ְ7ד))/תִ .ל ְד ָבר ָ
)ת ָ
ֶי וְ לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאל ִמ ְצ ֶ
ְל ָפנ ָ
ֲFהָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ :רית)ת
וְעל ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ו ְָע ַב ְר ִ8י ַעל ִמ ְצ)ת ע ֵ
ַמ ִ8י
6פג ְ
ס)פ ִרי ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְר ִ8י ַעל ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה ו ְִד ְברֵי ְ
ִ
ֲ)נ)תי ְל ַה ִEיל
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
ַ; ִ)%-ת ָה ֶע ְלי)נ)ת וְ ִק ְל ַק ְל ִ8י ִצ>)ר)ת ַה ֶַ 9פעְ .ו ָגר ְ
ָת ִ8י ַֹ :ח ַ; ְִ 7ל)Eת ְל ִה ְת ַחֵIק
ֲמ ֵ7י ַה ְִ 7ל)Eתְ .ונ ַ
9Oה ְ; ַמע ַ
נִיצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ֲ)נ)תי
ַמ ִ8י ַ;ע ַ
9Oהְ .ו ָגר ְ
וְלינֹק ִמ ַה ְ7ד ָ
0חז ִ
6ל ִה ְת ֵ
וְ ַלעֲל)ת ְל ַמ ְע ָלה ְ
ד)/ה ִמ ְ-ק)רָָ Jה ֶע ְלי) ֵמ ֶארֶַ #ה ַחִCי
6ל ַה ְכ ִרית ֶאת נ ְַפ ִ/י ַה ְָ 7
ַל ֲעקֹר ְ
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יִ .א)י
ה)רידֶָ Jאל י ְַר ְֵ :תי ב)ר); .ר)ת נִ ְִ ;ָ /רי א ֶ
6ל ִ
ְ
י6/עה.
ֲהה ַעל נ ְַפ ִ/יַ .על ִמי Hנ6ס ְל ֶעזְ רָה וְ Hנָה ֶא ְפנֶה ִל ָ
ַואֲב)י ָע ַלי .א ָ
ֶי
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ֲבל @ָל6י ְוי ַ
אתי ֶח ְר ַEת נְע6רַי .א ָ
ִָ F
;)8ִ /י וְ גַ נִ ְכ ַל ְמ ִ8י ִ:י נ ָ
ְ
יתי וְ לֹא
6ב ַמ ַעל ָע ִִ F
ֲב)תי:ִ ,י לֹא ְ; ֶמרֶד ְ
ְיהֹוָה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
יח:ִ ,י ה6א
ֲFה ָָ Fט ִה ְצ ִל ַ
6מע ֵ
ָבר ָע ַלי ַ
יס ָ ִנ ְת ַַ6:נְ ִ8י ,רַק י ְִצ ִרי @ ַ
ְל ַה ְכ ִע ְ
י.
)ת ָ
6פ ַ8נִי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצ ֶ
ית ִני ִ
ֲ/ר ֵה ִס ַ
ָד .וְ ה6א א ֶ
ֵמ ֵאַ /ו ֲא ִני ִמ ָ; ָFר ו ָ
ֲ/ר בגללו אי לי ילדי ובפרט א בא ִ8י
יתי ָע) זֶה א ֶ
וְע ִִ F
ַל ִ8י ָ
ְונ ְִסְ :
ֲFי
וְע ָ8ה ֲאנִי ;)ִ /מ ַ-ע ַ
על אשת אחי ועל דודתי בגלגולי קודמיַ .
אתי
6מ ְת ָחרֵט ֲאנִי ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָט ִ
ַח ִ
6מ ְתנ ֵ
ֲ)נ)תיִ .
6מ ְכ ָל ֲאנִי ֵמע ַ
O
ָעי
ָכי ָהר ִ
ע)די ַעד ַהַ )CהֶIהָ .עז ְַב ִ8י ֶאת ְ%ר ַ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנֶי ָ ֵמ ִ
יתי ָ
ו ְָעוִ ִ
ַר ):וְ ִאיH /וֶ
ָ/ע ְ %
Oל ָק ִליְ %ִ ,כ ִתיבַ :י ֲעזֹב ר ָ
ח)תי ַה ְמק ְ
א)ר ַ
ְו ֶאת ְ
ל)ח.
ֲמה 6וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ:ִ 6י י ְַר ֶ;ה ִל ְס ַ
ב)תיו וְ יָ)/ב ֶאל ְיהֹוָה וִי ַרח ֵ
ַמ ְח ְָ /
וְל ְדֹEק ַעל
ב)ד ָ ִ
ַEל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכ ֶ
אתי ְ; ֵלב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה ְל ִה ְתנ ֵ
6ב ִ
ָ
ֶ ַח>6
יחה וְ ַכ ָEרָה:ִ ,י ֵאל ֶמל ְ
6ס ִל ָ
6ל ַב ִֵ /7מ ְְ ָ -מ ִחילָה ְ
ֲמי ָ ְ
ֲַ /ערֵי ַרח ֶ
6/טה ְל ַק ֵ;ל ִָ /בי.
וִימינְ ָ ְָ E
80ה ִ
ְורַחָ 6
ֲ/ר
ִַ /ָ Eעי א ֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲ)נ)ת וְ ל ְ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיְ ,ס ַלח נָא ַלח ָ
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וְעד ַהַ )CהֶIה,
ֲד ָמה ַ
ע)די ַעל ָהא ָ
ֶי ֵמ ִ
6פ ְַ /ע ִ8י ְל ָפנ ָ
יתי ָ
אתי ו ְָעוִ ִ
ָח ָט ִ
80ה
ֶי ָ:ל ָחי:ִ .י ָ
ְו0ל ָ8ב)א ְ; ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ:ִ ָ %י לֹא י ְִצ ַ%ק ְל ָפנ ָ
ק)ר ֶאי ָ .וְ 0ל נָא ִת ְבזֶה עֱנ6ת
וְסָBח וְ רַב ֶח ֶסד ְלכָל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ט)ב ַ
6ב ִָ Fרי ַָ :חִ /מ ֶָ 9מ.
ֵיתי ַב )Pנ ְַפ ִ/יְ ;ִ ,ר ַ:י ָ/ְ :לִ 6מְ )P
ֲ/ר ִע> ִ
ָענִ י א ֶ
ֲ/ר ִנ ְת ַמעֵט
ָמי א ֶ
ֶי ִמע6ט ֶח ְל ִ;י וְ ד ִ
POה ְל ָפנ ָ
6מר ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ְוי ְִהיֶה ָח6/ב ְ
6ברֹב
ֲ ַה ָ7ד)ְ ./
ַ;י ִמז ְַ;ח ָ
ָד ַה>ִ ְקרָב ַעל @ ֵ
ִיתי ְֵ :ח ֶלב ו ָ
ַהַ ;ְ )Cת ֲענ ִ
י ְל ַת ֵֶ 7את ְEגַ נ ְַפ ֵ/נ6
ֲב ֶד ָ
ה)ד ְע ָ8נַ 6על י ְֵדי ע ָ
ֶי ַ
ֲסד ָ
י ַוח ָ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ָד6ע
ַמנֶ ;ָ 6הְ .וגָל6י ְוי ַ
ֲ/ר ָEג ְ
ד)/י א ֶ
6ב ִמ ְפ ַקד ֵ/מ)ת ַה ְִ 7
ְ; ִמ ְס ַEר ְ
ֵ 0אי ִ;י ַֹ :ח ,ו ְָכ ַ/ל
ִיתי ַלעֲ)Fת ִ 678זֶה ְ;כָל לֵבְ ,
ְל ָפנֶי ָ ִ:י ָח ֵפָ #הי ִ
0חר זֶה ,ו ְָל ֵכ אֲנִי ַמ ְפ ִרי/
צ6פי זֶה ַ
ָ י ִָמי ְר ִ
ִֹ :חי ְל ִה ְת ַע>)ת ָ:ל ְ :
ֶ ;Oלת ַה ְָ Pד ָקה ֶ/אֲנִי
6מק ֶ
ֲ6/בה ְ
ְצ ָד ָקה ְל ִפ ְדי) ֲַ 8ענִ)Cת ֵא .6Bוְ ִת ְהיֶה ח ָ
6בר6ר נִ יצ)צ)ת
ֵיתי ,וְ כָל ַה ִ678נִי ֵ
נ)ת ַ;עֲב6ר ַה ַ8עֲנִ )Cת ְִ :אִ 6Bה ְת ַע> ִ
ֵ
ָצאת ַעל י ְֵדי ַה ַ8עֲנִ )Cת ,י ְִהיִ 6מ ְת ָ; ְר ִרי
9Oה ָה ְרא6יִ ְל ִה ְת ָ;רֵר ְול ֵ
ַה ְ7ד ָ
ַ;י
ֲמי ָ ָהר ִ
80ה ְ; ַרח ֶ
ָקה ֶ/ל ְִ Eדי) ַה ַ8עֲנִ )Cת .וְ ָ
ְי)צ ִאי ַעל י ְֵדי ַה ְPד ָ
ו ְ
ר6חי
ג6פי ְונ ְַפ ִ/יִ ,
ֲ/ר ַנעֲִ ;ְ 6F
ָמי ְו ֶאת ַה ְָ :ת ִמי א ֶ
ְַ 8ט ֵהר ֶאת ַה ְEג ִ
ֹאתי
9Oה ְֶָ >/פלִ 7ְ ;ַ 6ל)Eת ַעל ְי ֵדי ַחַ +
ְונ ְִָ /מ ִתי .וְ כָל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָמי ,י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ֶָC/מ6ת6
יתי ְמ ַח ְ; ִלי ְ:ר ִ
ְונ ְִב ְראֵ 6מ ֶה ַמ ְִ /ח ִ
9Oה ִ; ְמק) ְָ /ר ָ/
א)ת ְק ִל)Eת ,וְ י ְַחזְרָ: 6ל נִ יצ)צ)ת ַה ְ7ד ָ
ָ:ל ָ
ָא/י ֵתב)ת
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ י ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /חב"ו( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
6מ ָEס6ק ֶח' ְל ָק ַ;' ַחִCי
יֵ 6>/אלִ ,
י)ר ֶ
יא>ִ 6מ ִ; ְטנ) ִ
ַח'יִל ָ;' ַלע ַו'י ְִק ֶ
ָא/י
6ל ַמ ַע ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל )בי"ט( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
ְ '6צפ6נְ ָ ְַ 8מ ֵBא ִב ְטנְָ ,
ָתי ְל ַמ ַע
ֲתיר ִ
ֵתב)ת ִ;'זְ ר)ע) ְי' ַק ֵ;ְ #ט' ָל ִאי .וְ ִת ְַ /מע ֶאת ְִ 8פ ִָ Bתי ַוע ִ
י ֶא'ת
ֲמ ָ
ָא/י ֵתב)ת ָ>'Hא ַר'ח ֶ
ְִ /מ ָ ַה ָ7ד)) /ארארית"א( ָהרָמ6ז ְ;ר ֵ
וְתחֲנִ 6ני
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֶ ִי' ְכ ְ;ְ '8ִ 6/מח)ל ֵ /ְ '0
ָר'גְ ז ָ
ֶי
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי ְו ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
רֵ 6
80הְ ;ָ ,
ָ
ֲלי
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוה יאהדונהי ִ
6ל ַה ְמ ִ/י רָגִ יל.
נְע ַליוְ ,
ִמ ָ:א יָכ)ל ִלנְע)ל ִמ ָ
י ַעל ְַ Fפת ;)ר ,א) ְ; ֵאר ,א) ַמ ְעיָ ,א) יָ .או מקוה
ֲFה ֵס ֶדר ַה ִַ /ְ 8ל ְ
ַיע ֶ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
לטבילת כלי הנמצא מחו #לבני המרח .#וְק)דֶ י ַ
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Do the Tashlich-"cast away" and recite the Tashlich
prayers: stand on the edge of a pit or go to a lake, river or to
the sea, or dishes mikveh in the bath outside the building.
And first say this request:

6ר ִחימ6
6ר ִחימְ 6
ִ /6כינְ ֵ8יְ ;ִ Jד ִחילְ 6
י ה6א ְ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְ
ְל ֵ /יִח6ד ְ
ִח6דא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִָ Fר ֵאל.
6ד ִחילְ 6ל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ; ֵ /ו"ה ְ;י ָ
ְ
יכה
ת6בי ַעל ְידֵי ִמ ָ
ס6קי ַה ְִ :
ל)מר ְ/ל ָֹ/ה ָע ָFר ְִ E
ֲהרֵינִי מ6כָ ַ
BOה 6נ ְַפ ִקי
ֲמי ִא ְת ַחָ 6Iה ָכא ,וְ כ ְ
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
ַה> ִָביאָ ,הא ְֵ 8ל ָ
יקא
י/א ַע ִָ 8
יקנָא ַק ִָ %
;6עי ִד ְמ ַ/ח ְרב6ת ְִ %ת67נֵי ְִ %
יסר ַמ ִ
ִמ ְֵ 8ל ָ
יקא
ֲמי ֵמ ַע ִַ 8
יל ְַ %רח ֵ
יסר ְמ ִכ ָ
יקי ְט ִמירָא ְִ %ט ִמ ִיריָ .הא ְֵ 8ל ָ
ְַ %ע ִִ 8
וְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ְָ 8לת.
נ)Fא ָע) ְ8רֵיֵ .
ָמ) ַחדֵ .
י/אִ .מי ֵאל ָ :
ַק ִָ %
ָעד ָ )E0ח ֵמ:ִ ./י ָחפֵֶ #ח ֶסד ה6א
0ר ַ;ע .לֹא ֶה ֱח ִזיק ל ַ
ֲלת) ְ
ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֲ)נ)תינַ 8ְ 6מנְ יָאְ .ו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת
ֲמ>ְ /ִ 6ב ָעה .י ְִכ;ֹ /ע ֵ
ִ/ית .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ָה ַחד
0בר ָ
ֲFרָהֶ .ח ֶסד ְל ְ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ע ָ
ֹאת ִָ /ְ 8עה 8ֵ 8ִ .א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +
יסרְ :ל ַק ֵביל ָ%א,
ימי ֶק ֶד ְֵ 8ל ָ
ֵיסרִ ,מ ֵ
ֲב)תינ8ְ 6ר ָ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָסר .א ֶ
0ר ַ;ע.
ֶ ִמָ%ה ְ
ְח>ִ 6מָ%ה ְָ 8לתֶ .אר ְ
ֵאל ִמָ%ה ַחד ,רַחִ 6מָ%ה ְ8רֵי .ו ַ
נ)צר ֶח ֶסד
ֱמת ִמ ָ%ה ְִ /ב ָעהֵ .
E0יִ ִמ ָ%ה ָח ֵמְ ./ורַב ֶח ֶסד ִמ ָ%ה ִ/יתֶ .וא ֶ
ַ
ָפ ַ/ע
ֲFרָה .ו ֶ
נ)Fא ָע) ִמָ%ה ע ָ
ָפי ִמָ%ה ִָ /ְ 8עהֵ .
ִמָ%ה ְַ 8מנְ יָאַ .לאֲל ִ
יהי רָצ)
יסר :וִ ִ
ַ7ה ִמ ָ%ה ְֵ 8ל ָ
ֵיסר .וְ נ ֵ
ְח ָH+ה ִמ ָ%ה ְ8ר ָ
ִמָ%ה ַחד ָסר .ו ַ
ֲ6/בה
ֲב)תינְ 8ִ /ֶ ,6היֶה ח ָ
ֶי יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ִמ ְָ Bפנ ָ
ס6קי ַה ִ> ְר ָמזִ י ָ; ֶה ְ/לֶֹ /ע ְFרֶה
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ָ ְק ִרי0ת ַה ְִ E
ֶ ;Oלת ְ
6מק ֶ
ְ
יכהַ ,ה ְמ Oכָ6נִי ֶאל ְ/לֹ/
יִ Hמ ָ
נְב ְ
ֲמ6רי ַעל יַד ִ
ֲמיָ ,הא ִ
ִמ)%ת ֶ/ל ַרח ִ
ֲלה ְל ָפנֶי ָ ְִ :א6B
ֲמ6רי ַעל ְי ֵדי מ ֶֹ/ה ַע ְב ָ .ְ %וְ ַיע ֶ
ֶע ְFרֶה ִמ)%ת ָהא ִ
6כ ִאִ 6Bה ְַ Fג ִ8י ָ:ל ַה=)ד)ת
ִַ6:נְ ִ8י ְ;כָל ַה ַָ6:נ)ת ָה ְרא6י)ת ְל ַכֶ ;ָ ֵ6הְ ,
י ַעל
ֲמ ָ
ֶיְ ,ו ִי@ֹלַ 6רח ֶ
ָה ְרמ6זִ י ָ; ֶה .וְ ִת ְהיֶה ָָ /עה ז) ֵעת רָצ) ְל ָפנ ָ
י ,וְ ִת ְתנ ֵ
)%ת ָ
ִמ ֶ
6ב ִמַ%ת
ַהג יְה)ָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינִ ;ְ 6מ ַ%ת ַה ֶח ֶסד ְ
יHתי זֹאתְ ,ל ַה ְמ ְִ /י ֶַ /פע וְ ֶהHרָה ִמ
ֲמי ָ ִב ְק ִר ִ
6תע)רֵר ַרח ֶ
ֲמיְ ,
ָה ַרח ִ
נ)צר ֶח ֶסד) ,יו"ד ה"י וי"ו ה"י(.
>ִקרָא ֵ
ַה ַָI-ל ָה ֶע ְלי) ִַ 678ה ְִ 9מינִי ַה ְ
6בזֶה
ֲל ִפי) ,אל" ה"ה יו"ד ה"ה(ָ .
יעי ַה>ִ ְקרָא ַלא ָ
ֶאל ַה ִַ 678ה ְִ /ִ 8
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6ב ֵכ
י ְִת ַמ ְ8ק/ְ 6מ)ת ֱאל ִֹהי" 0דֹ ָנ"י ִמ68ק @ָמ6ר וְ ֵָ /ל ְִ :רצ)נְ ְָ ,
ְ /Oלכ6
ָעי י ְ
ֹאתינ .6וְ כָל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי ר ִ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחֵ +
ֲמ ָ
ט6ב ָ ְ8ע)רֵר ַרח ֶ
80ה ְ; ְ
ִ; ְמצ)BOת יְָ .ו ָ
0ל" ֵה"י
י .וְ ַעל ְי ֵדי ֵֵ /
;Oנִ י,
6מל ָ
7Oי ְ
6מנ ִ
ָרי ְ
9Oה ְמבֹר ִ
נִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
י"6ד ֵה"י י ְִת ָ; ְררְ 6ו ַיעֲלָ: 6ל ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינ6
ֲל)ת ִל ְמק) ַהֶֹ 7דִ ./ו ִ
ַ7ה ָל ֶה ְל ַהע ָ
ְונ ֵ
ָדינְ ): 6ננֵה:6
ֲFה י ֵ
ומע ֵ
ֲFה ָידֵינ): 6נְ נָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ַ
יקנָא י ִַ7ירָא ִע ָHBה
א)/יט יָד)י ְ; ִד ְ
ְHמר :וַי ָמא ְִ %
ַ;י ְִ /מע) ו ַ
ַָ Eתח ר ִ
יקנָא ְַ %ה ִהיא Oת ְְ ;ַ /ח ָ8א.
ימא ְדכ ָֹBאְ %ִ .
י/א ְט ִמירָא ְס ִת ָ
ְָ %ס ָבא ַק ִָ %
יקנָא ְָ %לא י ְָד ִעי ִע ִָ Bאי וְ ַת ִָ 8אי.
יקנָא ְָ %ס ִתי ְוי ִַ7יר ִמָ:ל ִ8ק6נ)יְ %ִ .
ְִ %
יקנָא ְָ %לא ֲהוָה ַ;ר נַ/
ְ ;ַ /68ח ָ8א ְ%כָל ִ ;ָ /ְ 8Oחיְ %ִ .
ִ%י ְקנָא ְִ %היא ְ
יקנָא ְִ %היא ְַ 8ליָא ְ; ַFעֲר)י ַעד
י/א ְ%י ְִקרַב ְל ֶמ ְח ֵמי ֵליְ %ִ .J
נ ְִביHה ו ְַק ִָ %
ַט;6רָא ְד ִל ָ;אִ ,ח ָ6רָא ְַ :ת ְלגָא ,י ִַ7ירָא ְ%י ִִַ 7ריְ ,ט ִמירָא ִד ְט ִמ ִירי
יע6תא ְד ִס ְפרָא ְָ %האי
נ6תא ְ%כֹ ָלא8ָ .אנָא ִ; ְצנִ ָ
ימ ָ
נ6תא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
פ6מא
ס6ח ָרנֵיָ %ְ J
ָחית ְ
א6דנ)י ְונ ִ
כ)לא ,נ ִָפיק ְמ ְ
נ6תא ְד ָ
ימ ָ
יקנָא ְמ ֵה ְ
ְִ %
ב6ס ָמא ָט ָבא ִח ָ6רָא ְדי ִַ7ירָא.
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ְ; ַת ְק ְ
ְס ִליק ו ָ
ָחית ו ָ
י/א ְונ ִ
ַק ִָ %
ימא
ימנָא ְֵ /ל ָ
יקנָא י ִַ7ירָא ְמ ַה ְ
67לא ְו ָחפֵי ַעד ִט;6רָא ,ה6א ְִ %
ָחית ְ; ִָ /
ְונ ִ
ֲFר
;6עי ְִ %מ ַ/ח ְרב6ת ָט ָבאְ ;ִ ,ת ַלת ע ַ
יעי ַמ ִ
ֲFר נְ ִב ִ
ְ%נ ְַג ִ%י ֵ;י8ְ Jלַת ע ָ
ִ8ק6נִי ִמ ְת ַ7ְ 8נָא:
ילא
ָמ) במדה א' ֵאל( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ִמ ְֵ Bע ָ
ִ8ק6נָא ַק ְד ָמHה ) ִמי ֵאל ָ :
א6דנ)י
יBא ְמ ְ
ֵי/יה ְָ %ס ִליק ְ; ִת67נ)י ְל ֵע ָ
ְ/ארֵי ֵמ ַהה6א ִ8ק6נָא ִד ְַ Fער ר ֵ
וָ
ֵי/א
Oלא ָט ָבא ַעד ר ָ
ח6טא ְ; ִָ 7/
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד Oא ְדנִי ְ; ַחד ָ
ְונ ִ
פ6מא:
ְָ %
ֵי/א
נ)Fא ָע) במדה ב' רַחִ (6מ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא ֵמר ָ
ִ8ק6נָא ִת ְניָינָאֵ ) ,
פ6מא ְ; ִת67נָא ִָ /קיל:
ֵי/א ֲ 0חרָא ְָ %
פ6מא ,ו ְָס ִליק ַעד ר ָ
ְָ %
יתא ִד ְתח)ת
וְח>ֵ (6מ ֶא ְמ ָצ ִע ָ
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע במדה ג' ַ
יתHה) ,ו ֵ
ִ8ק6נָא ְִ 8ל ָ
Hר ָחא ,וְ ְַ Fערָא ִא ְת ְַ Eסק
נ6ק ִבי נ ִָפיק ַחד ְ
ח)ט ָמא ִמ ְ8ח)ת ְ8רֵי ְ
ָ
יסא ְַ Fערָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי
6מ ָהאי ִ@ ָ
יסא ֵ
6מ ֵלי ֵמ ָהאי @ִ ָ
Hר ָחאָ .
ְ; ַהה6א ְ
Hר ָחא:
ס6ח ָרנְֵ Jד ַהה6א ְ
ְ
ִ8ק6נָא ְר ִב ָ
ָחית
ֶ( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא וְ נ ִ
ֲלת) במדה ד' ֶאר ְ
יעHהִ ) ,ל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ֵי/א חֲדָא ְ; ִת67נָא ְִ /לי:
ֵי/א חֲדָא ְלר ָ
6Eמא ֵמר ָ
ְ8ח)ת ָ
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6Eמא
E0יִ( ְ8ח)ת ָ
ָעד  )E0במדה ה' ַ
יH/ה) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
ֲמ ָ
ִ8ק6נָא ח ִ
Hר ִחי
Hר ָחא ִד ְל ֵעי ָלא ,וְ ִא ֵBי ְ8רֵי ְ
Hר ָחא ֲ 0חרָא ְ; ִָ 67/לא ְד ְ
נ ִָפיק ְ
6מ ָ:א:
6Eמא ִמ ָ:א ִ
ימי ַעל ָ
ְר ִִ /
יתHה:ִ ) ,י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א במדה ו' וְ רַב ֶח ֶסד( ִמ ְת ְַ Fַ 7ַ 8ערָא
ִ8ק6נָא ְִ /ת ָ
ב6ס ָמא
ר6ב ָ8א ְְ %
ְח ֵפי ַת ְק ְ
פ6מא ו ָ
ֵי/א ְָ %
ו ְָס ִליק וְ נ ִָפיק ִמ ְBרַע ְל ֵעיל ְלר ָ
ֵי/א ְד ִפ ְת ָחא
ָחית ְַ Fערָא ְלר ָ
פ6מא ִד ְל ֵעי ָלא .וְ נ ִ
ֵי/א ְָ %
ָט ָבא ַעד ר ָ
פ6מא:
Hר ָחא ַת ָH8ה ְָ %
ְד ְ
ִ8ק6נָא ְִ /ב ָ
ֱמת( ִָ Eסיק ְַ Fערָא וְ ִא ְתחֲז6
ֲמנ 6במדה ז' ֶוא ֶ
יעHה) ,יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ב6ס ָמא ָט ָבא ַEִ /ירָ וְ יְָ Hל ֶמ ֱחזֵיִ ;ְ .גינְה)
ר6ב ָ8א ְְ %
6Eחי ְ; ִת ְק ְ
ְ8רֵי ִַ 8
ֶ ַחִCי:
ִא ְת ַקיָ ָע ְל ָמא הֲדָא ה6א ְִ %כ ִתיב ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ח6טא
נ)צר ֶח ֶסד( נ ִָפיק ַחד ָ
ֲ)נ)תינ 6במדה ח' ֵ
ִ8ק6נָא ְת ִמינָHה) ,י ְִכ;) /ע ֵ
יקנָאְ ,ו ַת ְליָי ְ; ִ67/לָא ַעד ַט;6רָא:
ְֲ /ַ %ערֵי ס) ֲח ָרנֵי ְד ִד ְ
ָפי(
ֹאת במדה ט' ָל ֲאל ִ
יעHה) ,וְ ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ִ8ק6נָא ְת ִָ /
יקנָא ִע ִאינְ /ַ 6ערֵי ְַ %ת ְליָי ְ; ִָ 67/לא,
6מ ְת ָע ְר ִבי ְַ /ערֵי ְִ %
ִמ ְָ 8ערֵי ִ
ו ְָלא נ ְַפ ֵקי ָ%א ִע ָ%א:
ִ8ק6נָא ע ִ
ַח ִתי ְַ /ערֵי
ֱמת ְלַי ֲעקֹב במדה י' נ ֵֹFא ָע)( נ ְ
ֲ/ירָHה 8ֵ 8ִ ) ,א ֶ
יקנָא:
ְח ְפיָי ִ;גְ ר)נָא ְ8ח)ת ְִ %
יקנָא ו ַ
ְ8ח)ת ְִ %
ימא ִמ
ָפ ַ/ע( ְ%לָא נ ְָפ ִקי נִ ָ
ָה במדה י"א ו ֶ
0בר ָ
ִ8ק6נָא ַחד ַסרֶ ) ,ח ֶסד ְל ְ
6מ ְת ְַ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /לי:
ִימא ִ
נָ
ִ8ק6נָא ְ8ר ַ
ֲH+ה( ְָ %לא ַת ְליָי
ֲב)תינ 6במדה י"ב וְ ח ָ
ֲ/ר ִנ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ֵיסר) ,א ֶ
6פ6מא ִא ְת ְEנֵי ִמ ָ:ל ִס ְטר)י וְ יְָ /ַ Hערֵי ְסח)ר ְסח)ר
6Eמאָ ,
ְַ /ערֵי ַעל ָ
ֵלי:J
ִ8ק6נָא ְֵ 8ל ַ
ַ7ה( ְַ %ת ְליָי ְַ /ערֵי ִ; ְתח)ת
ימי ֶק ֶד במדה י"ג ְונ ֵ
יסרִ ) ,מ ֵ
יקרָא ַEִ /ירָא ְמ ַח ְפיָי ַעד ַט;6רָא.
6מ ָ:א;ִ .י ָקרָא יָHה ִ; ָ
יקנָא ִמ ָ:א ִ
ְִ %
6Eחי ִַ Eִ /ירי
Oס ָמא;ַ .ר ִא>ִ 8ַ 6
Oב ָ8א ְ%ב ְ
ָלא ִא ְת ֲחזֵי ִמ ָ:ל 0נ ְֵEי ַת ְקר ְ
יסר
0נְEיְ ;ִ .ת ֵל ַ
זְעיר ִ
6מ ַחזְ יָ ֵחדִ 6ל ֵ
ִחִָ 6רי ְַ %מ ְפ ִקי ַחִCי ְל ַע ְל ָמאְ .
;6עי ְִ %מ ָ/ח ְרב6ת ,וְ נ ְַג ִ%י ְלכָל
ֵיסר ַמ ִ
ִ8ק6נִי ִא ֵBי נ ְַג ִ%י ְונ ְָפ ִקי ְ8ל ַ
יחי ֵמ ַהה6א ִמ ְָ /חא
6מ ִִ /
ֲרי ְ; ַהה6א ִמ ְָ /חאְ .
ִא>ְ %ִ 6ל ַת ָ8אְ .ו ַנה ִ
יקנָא י ִַ7ירָא
יסר ִ8ק6נִ י ִאֵBי ִא ְת ְר ִ/י ְִ %
יסר ִ8ק6נִ י ִא ֵBיְ ;ִ .ת ֵל ַ
ְִ %ב ְת ֵל ַ
יקי:
ימHה ְ%כֹ ָBא ְַ %ע ִ8יק ְד ַע ִִ 8
ְס ִת ָ
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יגביה שני צדי הגלימה או המעיל ,ויאמר מי אל כמו וגו' מלה במלה,
ויכוי בלבו שה כנגד י"ג מדות כמסודר כא ,וכשיאמר ותשלי וגו',
ינער הבגד על המי ,ויכוי שכל המלאכי הרעי שנבראו מכח
עוונותיו וג המקטרג העליו יושלכו במצולות י העליו דפלוני ונחש.
ויחזור כסדר שלש פעמי:

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
)%Oתיו
0חד ָע ָFר ְָ Eע ִמי ִ;נְ ק ָ
ֹאמר ָEס6ק " ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלַ "JW
0חר ָ ְ :י ַ
ַ
6ט ָע ָמיו:
ְ

ֵאל ָנא ְר ָפא נָא ָלZJW
ס6קי ֵא/ָ 6Bלָֹ Eְ /ע ִמי:
יֹא ַמר ְִ E

ֲלת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ָמ) נ ֵֹFא ָע) וְ ע ֵֹבר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנח ָ
ִמי ֵאל ָ :
י
וְת ְִ /ל ְ
ֲמנ 6י ְִכ;ֹ /עֲ)נ ֵֹתינַ ,6
ָל ַעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ִ; ְמצ)BOת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ְִ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲאב ֵֹתינִ 6מ ֵ
נְ
ס6קי ֵאָ: ,6Bל ָEס6ק ָ/לָֹ Eְ /ע ִמי:
ֹאמר ְִ E
י ַ

ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְַ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
Hד ; ֵֹט ַח ָ; ְ:
/0רֵי ָ
ְיהֹוָה ְצ ָבא)ת ְ
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאנ:6
יעהַ .ה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ְיהֹוָה ִ
ֱמת
ֲֶ .ע ֵננִי ֶ;א ֶ
ַואֲנִ י ְִ 8פ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ) ֱאל ִֹהי ְ;רָב ַח ְסָ %
י ְִֶ /ע ָ:
ֲלי:
צ6רי ְוגֹא ִ
י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה ִ
וְה ִא ָ9ה
נִמ ָצא ְל ָק ַמ עמוד ָ (608
ז6טא" ) ְ
%0רָא ָ
י ְִק ָרא ֵס ֶפר ְת ִה ִBי ו" ְ
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ז6טא" ְִ 8ל ַמד ַה ָת ָנ" ְל ֵליל ָ/ב6ע)ת) .נ ְִמ ָצא בעמוד (575
%0רָא ָ
ִ; ְמק) " ְ
ֹאמר ַ; ָ/ָ 7ה ז):
0חר ַה ִBמ6ד י ַ
ַ

ֲב)תינְִ C/ֶ ,6היֶה
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינֵ 6ואל ֵֹהי א ֵ
ד)/ה,
ָת ָ ַה ְָ 7
ָמ ְד ִ8י ְ;ת)ר ְ
ֶי ַה ִל6-ד ֶַ B/
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ָח6/ב ְ
ֲ/ר בגללו אי לי ילדי ובפרט
יתי ַ;עֲ) א ֶ
6ב ִ
ַמ ִ8י אֲנִ י ֵ
ְל ַת ֵַ 7מה ֶEָ /ג ְ
ֶי
ֲלה ְל ָפנ ָ
א בא ִ8י על אשת אחי ועל דודתי בגלגולי קודמיְ ,ו ַיע ֶ
ד)/י
מ)תי ָ ַה ְִ 7
א)ת)Cת ְֶ /
ד)/הְ ,ל ַת ִֵ 7
ָת ָ ַה ְָ 7
יHתי ְ;ת)ר ְ
ָה ָבל ְק ִר ִ
ֲ/ר
ְת ָָ: 7ל א ֶ
י י O
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
6ברֹב ַרח ֶ
יתיְ ,
6ב ִ
ַמ ִ8י ָ; ֶה אֲנִ י ֵ
ֶEָ /ג ְ
ִַ /ֶ ְ /ֶ -פע
6מ ָ 9י ָ
ד)/יִ ,
ע)למ)ת ַה ְִ 7
ִַ /ֶ ְ /ֵ -פע רַב ְ; ָכל ָה ָ
ַמנ ,6וְ י ָ
ָEג ְ
Hבינֲ 6ענֵנ;ְ 6י) צ) ַה ַ8עֲנִ ית ַהֶIה
נִָ /מ ֵתנֲ .6ענֵנִ 6
ר6חנְ 6ו ְ
רַב ְלנ ְַפ ֵ/נֵ 6
Hד
ָמי ָ
6פג ֵ
ָמינְ 6
ֶיְ ,ל ַת ֵֶ 7את ָ:ל ְEג ֵ
ְוי ְִהיֶה ַהַ )CהֶIה י) רָצ) ְל ָפנ ָ
ָטי
ֲָCFה ,וְ כָל ְEר ֵ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ַמנְ ;ִ 6כ ָלל6ת א ִ
ָה ִראEָ /ֶ )/ג ְ
ֶפ/ֶ /נ ְִפ ְ@מְ 6ונ ְָפל6
6ל ָברֵר ֶח ְל ֵקי ַה> ֶ
ֲָCFהְ ,
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
אִ
ֲָCFה ,וְ נֹגַ:ָ Jא)ר ְִ 8היֶה ֶאל ְמק)
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה ע ִ
ְ;נֹגַ%ְ Jא ִ
ֲב ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת
ָה אֹה ָ
0בר ָ
ַהֶ ֹ7דָ>H :/א ְיהֹוָה יאהדונהי ִ;זְכ6ת ְ
6בזְ כ6ת ַי ֲעקֹב
6בזְכ6ת י ְִצ ָחק ַע ְב ָָ ְ %הHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְ@ב6רָהִ ,
ַה ֶח ֶסדִ ,
יָ HהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת
נְב ְ
6בזְכ6ת מ ֶֹ/ה ִ
ימ ְ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַה ְִ 8פ ֶארֶתִ ,
ְִ 8מ ָ
יק ְ
י)ס ַצ ִָ %
6בזְכ6ת ֵ
6בזְכ6ת ֲ 0הרֹ ֲַ :הנ ְָ ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהה)דִ ,
ֵצחִ ,
ַה> ַ
יח ְ ָהHח6ז ְ; ִמַ%ת
6בזְכ6ת ָ%וִד ַע ְב ְָ ְ %מ ִָ /
ָהHח6ז ְ; ִמ ַ%ת ַהיְס)דִ ,
ֲלי ַה ְַ -לכ6ת ִ8קָ@ 6מ6ר וְ ֵָ /לְ ,וי ְַחזְר6
7Oנְ /ִ 6ב ָעה ַנח ֵ
ַה ְַ -לכ6ת ,יְת ְ
6מ ִא ִירי ְונ ְִמ ִָ /כי ְ; ֶַ /פע רַב ְִ :רצ)נ ְָ:
ִל ְהי)ת ְמ ֵל ִאי ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ק)ל)ת
ד)/י :ע ֵ
מ)תי ָ ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְֶ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה
ד)/י :ע ֵ
יכל)ת ַה ְִ 7
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ֵה ָ
ד)/י :ע ֵ
ַה ְִ 7
ֲת ִידי ַל ֲעמֹד:
ר)עי ֶ/ע ִ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ִ
יקי :ע ֵ
Oח)Eת ֶ/ל ַה ִַ %ִ P
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה
)Cבל :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /ב ָעה ְִ /מ)+ת ֵֶ ;ַ /
עֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת ְקנֵי
6Eרי :ע ֵ
ַהָIא)ת ֶ/ל ֵֹ :ה @ָד)ל ְ;י) ַה ִִ :
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי ַחג ַהס):6ת :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ַה ְ-נ)רָה :ע ֵ
ְמי נ ְִקִCי
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעה י ֵ
ְמי ַחג ַה ַ)P-ת :ע ֵ
ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע
ְמי Oח ָEה :ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ְִ /ב ָעת י ֵ
ֶ/ל ְס ִפירַת ַה>ִ ָ%ה :ע ֵ
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ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְִ :ריכ)ת
ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ָח ָת וְ ַכ ָBה :ע ֵ
ֲFה
ֲFה ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ְ;רָכ)ת ֶ/ל ְק ִרי0ת ְַ /מע :ע ֵ
ֶ/ל ְִ 8פ ִBי :ע ֵ
ֲל)Cת ֶ/ל ֵס ֶפר )8רָה ְ; ַ;ָ /ת:
ְל ַמ ַע ִמ ְצוַת ֶַ /בע ע ִ
ס6קי ֵאלַ /ֶ 6בע ְפ ָע ִמי.
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

יחה נָא:
יעה נָא ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
יחה נָא:
יעה נָא וְ ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
ִיחה נָא:
יעה נָא ְו ַה ְרו ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ֵאל נָא ִ
יעה נָא:
ה)ְ /ענָא וְ ה) ִָ /
ָ>Hא ֵאל נָאְ ,ר ָפא נָאְ ,סלַח נָאַ ,
ֹאמר.
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ר)תיו ְ;ק)ל)ת
יענָ ;ְ %ִ 6
ֲמ ָ9הַ ,ה ִַ /ְ -מ ֵ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִחי ֵלנ%ָ 6ת ְס ָפ ִרי ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י
ֲמ ָ9ה ח ִ
ת6בי ַעל ַה6Bח)ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ ,ה ְִ :
חִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ֲמ ָ9ה
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה .ו ְִת ְת ָ;רֵר וְ ִת ְתי ֵ
ְ; ִמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ָ>Hא ַה;)רֵא ע) ָל ַהֶIה ָ;א)ת ֵה'
ֲמ ָ9ה:
ַוח ִ
מ)צא)ת
ֲמ ָ9ה ,ו ְִת ֵEֶ ;ַ 7ה ָ
ח/6י ח ִ
Hד ִ
ָצר ָ; ָ
ֲמ ָ9הְ ,וי ַ
ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ֲמ ָ9ה,
/6ל ִֹ/י ַוח ִ
/6לֵֹ /מא)ת ְ
יחנְ 6לי ִָמי ֶא ֶל ְ
ֲמ ָ9ה ,וְ ַה ְַ -ב ִט ֵ
חִ
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה
ְַ 8ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר וְ ִת ְתי ֵ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ְ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרָ Jח ִ
ַ;ה ַמ ְHFת)
ֲ/ר ר ָ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
ֲליפ)ת ְָ Fמל)ת ח ִ
Hחיו ח ִ
>)ת ְל ִ
ַה ֵ
ֲמ ָ9הַ ,וְִ Cת ֵל ַעל ֵע ִצי
ָכי ח ִ
ֲ/ר ֵה ִמית ְמל ִ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
יַ)%ת ח ִ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר
ָבְ /לבַ /6מ ְלכ6ת ִמי ִני ח ִ
ֲ/ר ל ַ
6בזְכ6ת א ֶ
ֲמ ָ9הִ ,
חִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְבנֶה ְ
א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר וְ ִת ְתי ֵ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲ/ר
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת א ֶ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ֲמ ָ9ה,
ְחה צֹא עֲ6Fי)ת ח ִ
ְה6בא ל) ִמנ ָ
ֲמ ָ9ה ,ו ָ
ֲבנִ י ח ִ
6Bקי א ָ
ָ; ַחר ל) ַח ֵ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bע ֶ/ר
ו ְָק ִלי ְס ִאי ח ִ
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ֲמ ָ9ה,
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְו ִת ְת ַח ֵ;ר וְ ִת ְתי ֵ
ֲמ ָ9ה ,וְ ָע ָFה ַ:נְ פ)ת ַה ָEר ֶֹכת
ֲ/ר ָהיָה ִ/יר) ֶאלֶ ַוח ִ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת א ֶ
ְק)מת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
יע ַעל ָ:ל ַה ַ;יִת )-0ת ח ִ
ק)מת ַהִָ Cצ ַ
6בנָה ַ
ֲמ ָ9הָ ,
)-0ת ח ִ
ְק)מת ַה)-0 ָCת
ֲמ ָ9ה ,ו ַ
6די )-0ת ח ִ
ָא/י ָה ַעִ -
):תרֶת ֶ/ל ר ֵ
ַה ֶ
ֲמ ָ9ה.
ֶFר ַוח ִ
ְת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bע ֶ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
חִ
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמֶ JH6Bא ָחד ַוח ִ
ְו ִת ְבנֶה ְ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ Jמ JH6Bח ִ
ְו ִת ְתי ֵ
ֲמ ָ9ה,
ירַ /6ליִ ִ; ְהי)ת) ֶ; ָ/נִי ֶע ְִ Fרי ַוח ִ
ַ ִ; ָ
ֲ/ר ָמל ְ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת א ֶ
ָמיו
וְה)ס ְפ ַָ 8על י ָ
ַ
ֲמ ָ9ה,
/6מ)נִ י ַוח ִ
ְו ָהר ְַג ֶָ 8את א)י ְָביו ֵמHה ֶאלֶ ְ
ֲמ ָ9הַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר א)ת ֵה"י ְֶ -ִ /ס ָEרָJ
ְ/נ)ת ַחִCי ֲע ָFרָה ַוח ִ
6תכ)נֵ א)ת ֵה"א ְֶ -ִ /ס ָEרִָ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9הְ .ו ִת ְבנֶה ְ
ְ; ִמֶ JH6Bע ֶFר ַוח ִ
ַ9ב א)ת ֵה"ה ְֶ -ִ /ס ָָ Eרִ ;ְ JמJH6B
ֲמ ָ9ה .וְ ִת ְת ַח ֵ;ר ְו ִת ְתי ֵ
ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמ ָ9ה:
ֲמ ָ9ה ַוח ִ
חִ
ס6קי ֵאלַ 6ח ֵמְ /פ ָע ִמי:
ֹאמר ְפ ִ
י ַ

ָת א)ת)
י)ס ָע ָליו ְונ ַ
י/ת) ֵ
ֲמ ִ
ְ ,Bֵ /וְ ֶאת ח ִ
ֲ/ר ָח ָטא ִמ ַהֶֹ 7ד /י ַ
ְו ֵאת א ֶ
ְ /Hונ ְִסלַח ל):
ַEר ָע ָליו ְ; ֵאיל ָה ָ
ַלֵֹ :ה .וְ ַהֵֹ :ה יְכ ֵ
י)ס ָע ָליו:
י/ית) ֵ
ְו ִא ָ@אֹל יִגְ 0ל ִאיִ /מ ַַ -ע ְFר)ֲ ,ח ִמ ִ
ֹאמר ָפס 76זֶה ֶַ /בע ְפ ָע ִמי:
י ַ

יחה נָא:
יעה נָאָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְצ ִל ָ
ה)ָ /
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ֹאמר ַ; ָק ָ/ה ז).
ַעמ)ד וְ י ַ
יַ

ה)ְ /ענָא.
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
ֵא/ית ְלי ִָמי ְִ /ב ָעה,
ָע)ל ְָ %ב ִרי ְִ /ב ָעהַ ,ה=)דֵר ְ;ר ִ
ָ>Hא ַה ְַ -ק ִ%י ל ָ
ר)קע ֲארָצ)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
>)טה ַָ /מיִ ְִ /ב ָעה ,וְ ַ
ַה ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ָמי ְִ /ב ָעה/ְ 6 ,נַת ַה ְִ 9מ ָ+ה ְל ָ/נִ י ְִ /ב ָעה,
ילנ;ָ /ַ 6ת ְלי ִ
ָ>Hא ַה ַ-נ ְִח ֵ
ב6עי ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
)Cבל ְל ֵקִ /ַ #
/6נַת ַה ֵ
ְ
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ָ>Hא
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
ֵאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
6מל ִ
ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ב6עי ְִ /ב ָעה,
6:רי ְל ִַ /
ְחג ַה ִ; ִ
ָמי ְִ /ב ָעה ,ו ַ
ר6תנ 6י ִ
ְמ ֵח ֵ
ח)קק ז ַ
ַה ֵ
נִ=ַ 6ה ַ-יִ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
:Oה ְו ְ
ְחג ְוס ָ
וְל6לָב ו ַ
ָ>Hא
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
ֵאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
6מל ִ
ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ/יו ִָ /ני ְִ /ב ָעה
וְע ַבד ְ;נ ָ
ָצא ִמ ְ; ֵאר ְִ /ב ָעהָ ,
ֲ/ר י ָ
ִ;זְ כ6ת ִאי 8ָ /א ֶ
ְ0ר ָ; ִעי וְ ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת
נ)תיו ֵמHה ו ְ
ְְ /ב ָעה ,וְ ָהיָ /ְ 6
וִ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
נָ
ֲ/ר ַָ Eתר חֲל) ַה ָEר)ת ְִ /ב ָעהַ ,וחֲל)
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיַ /צ ִ%יק א ֶ
ַל ֵ:ל ַע רַב ִ; ְ/נֵי
ֳלי ְִ /ב ָעה ,וְ ָצ ַבר ָ;ר ִ; ְ/נֵי ַה ָָ Mבע ְִ /ב ָעהַ ,ו ְיכ ְ
ַה ִִ ;9
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי
ָעב ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ָהר ָ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאיִ /מ ֵ;ית
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְ
ֲ/ר ָהי 6ל)
וְה)ליד ֵ; א ֶ
ְְ /ב ָעהִ ,
/6ל ִֹ/י ו ִ
נ)תיו ֵמHה ְ
ֲ/ר ָהיָ /ְ 6
ֵלוִ י א ֶ
ֱלה נֵר)ת ַה ְ-נ)רָה ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵק וְ ָת ִאיר
6Bאי ְִ /ב ָעה ,וְ ֶהע ָ
ְמי ִמ ִ
יֵ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת ְנ ָח ִלי
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהיֵ /ְ 6ל ִמי ְ
ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
0חי
נִב ַחר ֵמ ִ
ֲ/ר ְ
ָ>Hא ִ;זְ כ6ת ִאיַ /חיִל א ֶ
ְִ /ב ָעה:
ל/י וְ ְִ /ב ָעה,
;)רי ְִ /
6מ ַל ְ ְ; ֶח ְבר) ִָ /ני ְִ /ב ָעהְ ,ו ָהי 6ל) ִ@ ִ
ְִ /ב ָעהָ ,
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת
ֵמי ְ
ְח ִלי ְִ /ב ָעהְ ,וי ְִהי/ְ 6ל ִ
ְַ 8ת ְֵ 7ו ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ֲ/ר ָ;נָה ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ/%
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאי /י ְִדיד א ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
נָ
ַעF
ָאל ְ;ח ֶֹדַ /ה ְִ 9ב ָעהַ ,וַ C
ְ; ָ/נִ י ְִ /ב ָעהַ ,ו7ִָ Cהֲלֵ 6א ָליו ָ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהי6
ְת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְְ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7ו ָ
ֶאת ֶה ָחג ְִ /ב ָעה ו ִ
ָ>Hא ִ;זְכ6ת ִאי/
ְח ִלי ְִ /ב ָעה:
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ְֵ /ל ִמי ְ
ְט ֵהר ַה ְ-צֹרָע ְ; ֵמי
ַער ַו ְיזֹרֵר ְָ Eע ִמי ְִ /ב ָעהַ ,וי ַ
ָהר ַעל ַה> ַ
ֲ/ר @ ַ
ָקד) /א ֶ
ְח ִלי ְִ /ב ָעה ,וְ י ְִהי6
ַהְַ Cר ְֵ ;ִ %ט ִביל)ת ְִ /ב ָעהַ 8ְ ,ת ֵ 7וְ ָת ִאיר ָ; ַמ ְלכ6ת נ ָ
ה)ְ /ענָא:
ה)ְ /ענָא ַ
ַ
6מ ֵל ִאי ָ; ַמ ְלכ6ת נְ ָח ִלי ְִ /ב ָעה:
ְֵ /ל ִמי ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ְצ ָבא)ת ִע ָ-נִ 6מ ְָ@Fב ָלנֱ 6אל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יהֹוָה
יעה ַה ֶֶ -ל ְ ַי ֲענֵנְ 6בי)
ה)ָ /
;)ט ַח ָ; ְְ :יהֹוָה ִ
Hד ֵ
/0רֵי ָ
ְצ ָבא)ת ְ
ָק ְר ֵאנַ :6ואֲנִ י ְת ִפ ִָ Bתי ְל ָ ְיהֹוָה ֵעת רָצ)ֱ ,אל ִֹהי ְ;רָב ַח ְס ְֲ ָ %ענֵנִ י
צ6רי
ֶי ְיהֹוָה ִ
ֱמת י ְִֶ /ע ָ :י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֶ;א ֶ
ֲלי:
ְוגֹא ִ
ְהא ִמע6ט ֶח ְל ִ;י
ֲב)תיֵ C/ֶ ,
וי ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ יהוה ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי א ַ
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;Oל ִל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב) ֶד ָ
6מק ָ
יתי ָח6/ב ְ
ֶי ְ; ַתעֲנִ ִ
ו ְָד ִמי ְִֶ >/ת ַמ ֵעט ַהְ )Cל ָפנ ָ
6בכ ַֹח ֵחלֶב ְו ָד ְֶ ִ>/ת ַמעֵט
ַ;י ִמז ְַ; ֲח ָ ַה ָ7ד)ְ ,/
ַב ִ8יו ַעל @ ֵ
ְִ :אִ 6Bה ְקר ְ
Oמ ְ8קִ 6מ ְס ַEר
6ב ֵכ י ְ
ִמ ִֶ>-י ,י ְִתע)רֵר ס)ד ב' זִ 66גֵי מ"ב ְֵ %ח ְי ְוגָר)ְ .
ע)לה ְ/מ)נָה ֵמא)ת ,וְ ִע
;6ע ֱֶ %אל ִֹהי ְֵ %ה ִהי" ָה ָ
א)ת)Cת ְִ %מ6Bי ְִ %ר ַ
ִ
א)ת)Cת ְֶ %ע ֶFר ְָ Eע ִמי ֱאל ִֹהי ְ; ִמ6Bיַָ ,יעֲל6
/6ל ִֹ/י ִ
ִמ ְס ַEר ֵמHה ְ
ֲָCFה
ֶי ַמ ְד ֵרגָה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ְַ -ד ֵרגָהֵ ,מע ִ
ֲלה ְל ָפנ ָ
ְל ִמ ְס ַEר ַ8עֲנִ ית .וְ ַיע ֶ
ימHה
מ)חא ְס ִת ָ
ֲציל6תַ ,עד ָ
6מ ְ; ִריHה ַלא ִ
יצירָה ִל ְב ִריHה ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
ִל ִ
6מָֹ :ח Jי ְְִ 8ַ /ל ֵ/ל ְו ֵירֵד
ֲָ /בה ָה ֶע ְלי)נָה%ְ ,ב)רֵר אֹכֶל ְוז ִָריק ְEס ֶֹלתִ ,
ַמח ָ
ֲציל6ת
0חר ַמ ְד ֵרגָהֵ ,מא ִ
ע)למ)תַ ,מ ְד ֵרגָה ַ
ֶַ /פע @ָד)ל ָורַב ַעל ָ:ל ָה ָ
יע ְויָח6ל ָע ַלי,
6מ ָ 9יַ@ִ ַ
ֲָCFהִ ,
יצירָה ַלע ִ
6מ ִ
יצירָה ִ
6מ ְ; ִריHה ִל ִ
ִל ְב ִריHה ִ
ְֲ /ב ִ8י
ֲבה ֶאת ְֶ /מ ָ ,וְ ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ַמח ַ
6ל0ה ָ
ְל ַט ֵהר ִל ִ;י ְל ָע ְב ְְ ָ %לי ְִרHה ְ
>ְפ)/ת
וְה ָ
9Oה ַ
יצ)צי ַה ְ7ד ָ
6ל ַהעֲל)ת ָ:ל נִ ֵ
6ל ַת ְֵ 7
6במ ִֹחי ְל ָברֵר ְ
ְ
6ל ַהגְ ִ;יר ֵחלֶק ַה)+ב ֶ;ִ /ֵC/י ַעל ַה ֵחלֶק
9Oהְ ,
>ְ/מ)ת ְִ %קד ָ
ְה ָ
ְו ָהר6ח)ת ו ַ
80ה
י ְו ָ
נִקרָא ֵא ֶל ָ
וְע ֵתנֶ .6טרֶ ְ
ָהרָע ֶ;ִ /ֵC/יֶ ,ו ֱהיֵה נָא קָר)ב ְל ַָ /
ֱמר "וְ ָהיָה ֶטרֶ י ְִקרָאַ 6ואֲנִ י
80ה ִַ /ְ 8מעָ %ָ :ַ ,בר ֶ>ֶ /א ַ
ֲַ 8ענֶה ,נ ְַד ֵ;ר ְו ָ
6מ ִPיל וְע)נֶה
80ה ה' ֶ )Eדה ַ
ַ; ִרי ַו ֲאנִי ֶא ְָ /מע":ִ ,י ָ
ֶא ֱענֶה ע)ד ֵה ְמד ְ
)/מ ַע
ָרֵ 6
ְ)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEהְ ; ,
צ6קה ו ֵ
ַח ְ;כָל ֵעת ָצרָה וְ ָ
6מר ֵ
ְ
ְִ 8פ ָBה.
נ)ל ְי ֶאת ֶח ְר ֵָ Eתנ;ֶ ,6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי א)י נָא לָנ:ִ 6י ָח ָטאנָ>H 6א ִ
ָתינ ,6וְ ִא
Hבד ְִ Fברֵנ 6וְ ִת ְקו ֵ
ֹאתינָ 6
ְִ :סיל 68גַת ִא ,)-וְ ִא ְִ 8פנֶה ְל ַחֵ +
ט6ב ָ ַה@ָד)ל ְ8ע)רֵר
6ב ְ
יְ ,
ָ E0
ֶי ֵמHז ֶ
ִ/ְ 8מֹר עֲ)נֵינִ 6מי ַי ֲעמֹד ְל ָפנ ָ
ֲמי ָ
ִָ /מ ֵתינ 6וְ ַק ֵ;ל ְ;רֹב ַרח ֶ
@6פינ 6וְ נ ְ
6ר ֵאה ְ; ֵעי ֶח ְמ ָל ֶתי ָ ָצרַת ֵ
י ְ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
6/ב ֵתינ 6וְ ְ
ְָ 8
ֶ0 ,ל
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ִ
ק)ר ִאי ְ; ְִ /מ ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֵ 7ָ 8ִ ָ E0חנ:ִ ,6י גָל6י
ֲמ ָ 0ל ִ/ֵ +ְ 8נ ,6וְ לֹא ְלאֹ ֶר ָ ְ
6ביַד ַזע ֶ
ַַ 8עז ְֵבנְ ,6
ֶ
ָד6ע ְל ָפנֶי ָ ִ:י לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִל ֵ;נְ 6ל ַה ְמר)ת ַחס ְו ָ/ל) ֶנגֶד ְ:ב)ד ָ
ְוי ַ
Hר ֵחנ,6
ָטה ְ
ָר ֵחינ 6נ ָ
ָת ֶָ ,א ֶפס ִ:י ַעז י ְִצרֵנָ 6הרַע וְ ַעל ְ :
ו ְַלעֲ)Fת ֶנגֶד ַ6ָ :נ ֶ
י)/ב
וְכ ְכ ִפיר ֵ
0ריֵה י ְִכס) ִל ְטרֹ ִ
6מנַע ַה)+ב ִמ ְֶ %ִ ,6>-מי)נ) ְְ :
ָ
80ה ְ; ְ
6פ ַתע ְִ Eתא) ַחִCי ְ; ָלע6נְ 6ו ָ
ַ; ְִ -ס ִָ 8רי ֶ
ט6ב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ֲר6כה
ֲלה א ָ
ילה ֵמ ֶחרֶב נ ְַפ ֵ/נ 6וְ ַהע ֵ
)8ציא ִמ ָPרָה נ ְַפ ֵ/ינַ ,6ה ִָ P
ְ; ִצ ְד ָק ְת ָ ִ
ֲ)נ)תינ6
ְֱ /כנ;ַ 6ע ֵ
ֲ/ר ֶהח ַ
6מ ְר ֵEא ַלעֲ)נֵינְ 6וי ְִהיִ 6ל ְמא)ר)ת ָ:ל ַה ֵ9מ)ת א ֶ
ַ
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ֵבב ֵָ /ל ְ;י ְִרHה
6בל ָ
ֱמת ְ
ְט ֵהר ִל ֵ;נְ 6ל ָע ְב ְ;ֶ ָ %א ֶ
6פ ֵָ /עינ ,6ו ַ
ֹאתינְ 6
ְחֵ +
וַ
ֶי
Hמ :ֵ ,י ְִהי רָצ) .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶהגְ י) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ֲבהֵ ,
6ב0ה ָ
ְ
ֲלי:
צ6רי וְ גֹא ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ָקה ַל ֲע ִנִCי י ְִר ֵאי ַָ /מיִ.
ֶס ִל ְצד ָ
ית ַהֶ :
Give money to charity to the poor God-fearing people

ָָ 8נ" ְ ְללֵיל ָ/ב6ע)ת.
ְתה תֹה6
ֵא/ית ָ;רָא ֱאל ִֹהי ֵאת ַה ַָ 9מיִ ְו ֵאת ָה HWרֶ :#וְ ָהHרֶָ #הWי ָ
ְ;ר ִ
ַח ֶפת ַעל ְEנֵי ַה ָW-יִ:
וְר6ח ֱאל ִֹהי ְמר ֶ
חַ ְ /על ְEנֵי ְתה) ַ
ָובֹהְ 6ו ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי א)ר ַוWי ְִהי Wא)רַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת ָהא)ר ִ:י ט)ב
ַוֶ C
6בי ַה Wח ֶַ :ְ /וְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ָלא)ר י)
ַוְַ Cב ֵ%ל ֱאל ִֹהי ֵ;י ָהא)ר ֵ
חָ ְ /קרָא ָלי ְָלה ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֶא ָחWד:
ו ְַל ֶ
ָמWיִ:
יהי ַמ ְב ִ%יל ֵ;י ַמיִ ל ָ
ת) ַה ָ-יִ ִו ִ
יע ְ; ְ
ָק ַ
ֹאמר ֱאלֹ ִהי י ְִהי ר ִ
ַוֶ C
6בי
יע ֵ
ָק ַ
ֲ/ר ִמ ַַ 8חת ָלWר ִ
יע ַוְַ Cב ֵ%ל ֵ;י ַה ַ-יִ א ֶ
ָק ַ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ָהWר ִ
ַוַ C
יע ָָ /מיִ ַוWי ְִהי
ָק ַ
יע ַוWי ְִהי כֵַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי לָWר ִ
ָק ַ
ֲ/ר ֵמ ַעל לָWר ִ
ַה ַ-יִ א ֶ
ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ֵ/נִWי:
ָאה
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ִָ7וַ 6ה ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ַה ַָ 9מיִ ֶאל ָמק) ֶא ָחד וְ ֵתWר ֶ
ַוֶ C
6ל ִמ ְקוֵה ַה ַ-יִ ָקרָא
ַ; ָ/ה ֶארְֶ #
ַ; ָ/ה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְִ Cקרָא ֱאל ִֹהי ַלָ C
ַהָ C
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַWְ 8ד ֵ/א ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב
ַ-י ַוְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וֶ C
יִ
ֲ/ר ז ְַרע) ב) ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי ֵכ:W
יע ֶזרַע ֵעִ Eְ #רי ע ֶֹFה ְִ Eרי ְל ִמינ) א ֶ
זְר ַ
ַמ ִ
ֲ/ר
וְע #עֹ ֶFWה ְִ Eרי א ֶ
יע ֶזרַע ְל ִמינֵהֵ 6
זְר ַ
ַ)8צא ָהHרֶ/ֶ %ֶ #א ֵע ֶFב ַמ ִ
ו ֵ
ז ְַרע) ב) ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
יW/י:
ְִ /ל ִ
6בי
יע ַה ַָ 9מיִ ְל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַהֵ )C
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְִהי ְמאֹרֹת ִ; ְר ִק ַ
ַוֶ C
יע
וְ/נִ Wי :וְ ָהיִ 6ל ְמא)רֹת ִ; ְר ִק ַ
6לי ִָמי ָ
ֲדי ְ
6למ)ע ִ
ַה ְָ Bי ָלה ְו ָהיְ 6לאֹתֹת ְ
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ְ/נֵי ַה ְ-אֹרֹת
ַה ַָ 9מיִ ְל ָה ִאיר ַעל ָהHרֶַ #וWי ְִהי כֵַ :Wוַ C
ַה ְ@ד ִֹלי ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ@דֹל ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַהְ )Cו ֶאת ַה ָ-א)ר ַה ָ7טֹ
יע ַה ָָ 9מיִ
ָבWיַ :ו 8ִֵ Cא ָֹת ֱאל ִֹהי ִ; ְר ִק ַ
ְאת ַה ):Wכ ִ
ְל ֶמ ְמ ֶֶ /לת ַה ְַ Bילָה ו ֵ
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6בי
ֲה ְב ִ%יל ֵ;י ָהא)ר ֵ
6ב ַBי ְָלה  W6ל ַ
וְל ְמֹ/ל ַ;ַ )C
ְל ָה ִאיר ַעל ָה HWרִֶ :#
יעWי:
חַ ְ /וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ְר ִב ִ
ַה ֶ
ְע)פ ַעל ָהHרֶ#
ֶפַ /חָCה וְע) י ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי י ְְִ /רצַ 6ה ַ-יִ ֶ/רֶ #נ ֶ
ַוֶ C
יע ַה ָָ 9מWיִַ :וְִ Cברָא ֱאל ִֹהי ֶאת ַה ִַ>8ינִ ַה@ְ ד ִֹלי ְו ֵאת ָ:ל
ַעל ְEנֵי ְר ִק ַ
ְאת ָ:ל ע) ָ:נָ
ֵה ו ֵ
ֲ/ר ָWְ /רצַ 6ה ַ-יִ ְל ִמWינ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת א ֶ
נֶ
6רב6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ֵלאמֹר ְEרְ 6
ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)בַ :וי ְָבר ְ
ַ-י וְ ָהע) ִירֶב ָ; HWרֶַ :#וWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י)
6מ ְלאֶ 6את ַה ַ-יִ ַ;ִ C
ִ
יW/י:
ֲמ ִ
חִ
ְחWיְת)
ֶמ Fו ַ
ֶפַ /חָCה ְל ִמינֵָ ;ְ Jה ָמה ָור ֶ
)8צא ָהHרֶ #נ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֵ
ַוֶ C
ַעֱ Fאל ִֹהי ֶאת ַחַCת ָהHרְֶ #ל ִמינָ Jוְ ֶאת
ֶארְֶ #ל ִמינַָ JוWי ְִהי ֵכַ :Wוַ C
ָמה ְל ִמינֵהַ 6וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ִ:י Wט)ב:
ֶמָ FהWאֲד ָ
ְאת ָ:ל ר ֶ
ַה ְ; ֵה ָמה ְל ִמינָ Jו ֵ
6בע)
מ6תנ 6וְ י ְִרִ 6%ב ְדגַת ַהְ ָC
Hד ְ; ַצ ְל ֵמנְ :ִ 6ד ֵ
ֲFה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ַנWע ֶ
ַוֶ C
ֶמָ FהWר ֵֹמַ Fעל ָה HWרֶַ :#וְִ Cברָא
6בכָל ָהר ֶ
6ב ָכל ָהHרְֶ #
6ב ְ; ֵה ָמה ְ
ַה ַָ 9מיִ ַ
ָכר 6נְ ֵק ָבה ָ;רָא
ֱאל ִֹהי ֶאת ָהHWדָ ְ; ַצ ְלמ) ְ; ֶצ ֶל ֱאל ִֹהי ָ;רָא אֹת) ז ָ
6מ ְלאֶ 6את
6רבִ 6
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְEרְ 6
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ C
א ָֹתַ :Wוי ְָבר ְ
6בכָל ַחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת עַל
6בע) ַה ַָ 9מיִ ְ
6רדְ ;ִ 6דגַת ַהְ ָC
ָהHרֶ #וְ ִכ ְב ָ /Oה ְ
ֲ/ר ַעל
ֵע ֶזרַע א ֶ
ָת ִ8י ָלכֶ ֶאת ָ:ל ֵע ֶFב זֹר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ִה>ֵה נ ַ
ָה HWרֶַ :#וֶ C
ֵע ָזרַע ָל ֶכ י ְִWהיֶה
ֲ/ר ;) ְפ ִרי ֵע #זֹר ַ
ְEנֵי כָל ָהHרֶ #וְ ֶאת ָ:ל ָה ֵע #א ֶ
ר)מַ Fעל ָהHרֶ#
6לכֹל ֵ
6לכָל ע) ַה ַָ 9מיִ ְ
Hכ ָלWהְ W6 :ל ָכל ַחַCת ָהHרְֶ #
ְל ְ
Hכ ָלה ַוWי ְִהי ֵכַ :Wוְַ Cרא ֱאל ִֹהי
ֶפַ /חָCה ֶאת ָ:ל ֶירֶק ֵע ֶFב ְל ְ
ֲ/ר ;) נ ֶ
אֶ
ֲ/ר ָע ָFה וְ ִה>ֵה ט)ב ְמאֹד ַוWי ְִהי ֶערֶב ַוWי ְִהי ב ֶֹקר י) ַה ִW9ִ 9י:
ֶאת ָ:ל א ֶ
יעי
ַו ְיכַ 6BOה ַָ 9מיִ וְ ָהHרֶ #וְ ָכל ְצ ָב ַ :HWויְכַל ֱאל ִֹהי ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ֲ/ר ָע ָWFה:
אכ )8א ֶ
יעי ִמָ:ל ְמ ַל ְ
ֲ/ר ָע ָFה ַוֹ;/ְִ Cת ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
יעי ַוי ְַק ֵ /%אֹת) ִ:י ב) ַָ /בת ִמָ:ל
ֶ ֱאל ִֹהי ֶאת י) ַה ְִ 9ב ִ
ַוי ְָבר ְ
ֲ)Fת:
ֲ/ר ָ;רָא ֱאל ִֹהי ַלWע W
אכ )8א ֶ
ְמ ַל ְ
ֵצר ַמ ְח ְ/בת ִל;) רַק רַע
ָעת ָהָ HWד ָ;Hרֶ #וְ כָל י ֶ
ַ;ה ר ַ
ַוְַ Cרא ְיהֹוָה ִ:י ר ָ
HWד ָ;Hרֶַ #וְִ Cת ַע ֵPב ֶאל ִל :);W
ָח ְיהֹוָה ִW:י ָע ָשה ֶאת ָה ָ
ָ:ל ַה ַ :)CWו ִֶ >C
ֲד ָמה ֵמHWדָ
ָאתי ֵמ ַעל ְEנֵי ָהWא ָ
ֲ/ר ָ;ר ִ
ַCאמר ְיהֹוָה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ָהHWדָ א ֶ
ו ֶ
ית :Wוְ נ ַֹח ָמ ָצא
ֲִ F
ִח ְמ ִ8י ִ:י ע ִ
וְעד ע) ַה ָָ 9מיִ ִ:י נ ַ
ֶמַ F
ַעד ְ; ֵה ָמה ַעד ר ֶ
ֵח ְ; ֵעינֵי ְיהֹ ָוWה:
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ַ%יק ִָ 8מי ָהיָה ְ;דֹWר ָֹתיו ֶאת ָהֱ Wאל ִֹהי
נח ִאי /צ ִ
נח ַ
)לדת ַ
ֵא ֶBה ְ 8W
ל/ה ָבנִ י ֶאת ֵֶ /את ָח וְ ֶאת ָי ֶWפת:
ַ)Cלד נ ַֹח ְָ /
ֶ נֹ ַWח :ו ֶ
ִה ְWת ַהְ B
ֵַ 9ָ 8חת ָהHרִֶ #ל ְפנֵי ָהֱ Wאל ִֹהי ו ִֵַ -ָ 8לא ָהHרֶָ #ח ָמWסַ :וְַ Cרא ֱאל ִֹהי ֶאת
וִ
ִַ 8הי
ַרַ ):על ָה HWרֶ :#ו ְ
ִָ /ח ָתה ִW:י ִה ְִ /חית ָ:ל ָ; ָשר ֶאת ְ %
וְה>ֵה נ ְ
ָהHרִֶ #
0ברָ ְ;נ) וְ ֶאת ל)ט ֶ; ָהרָ
ֲקרָה ֵאי ָל JוָלָWדַ :ו7ִַ Cח ֶ8רַח ֶאת ְ
ָFרַי ע ָ
0ברָ ְ;נ) ַוְֵ Cצאִ 6א ֵָ 8מא6ר ַ%ִ Fְ :י
ֶ; ְ;נ) וְ ֵאת ָFרַי ַBָ :ת) ֵא ֶ/ת ְ
ְמי ֶתרַח ָח ֵמ/
ֵ/בַ :W/ָ 6וWְִ Cהי 6י ֵ
ַע ַו ָCבֹאַ 6עד ָחרָ ַוְ C
0ר ָצה ְ:נ ַ
ָל ֶל ֶכת ְ
ָמת ֶ8רַח ְ; ָחרָ:W
אתיִ ָ/נָה ַוָ C
6מ ַ
ִָ /ני ָ
י ֶאל
Hב ָ
6מ ֵ;ית ִ
ַד ְִ ָ 8
6מ )-Wל ְ
0Wר ְצ ָ ִ
ֶ ְל ָ ֵמ ְ
0ברָ ל ְ
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל ְ
ו ֶ
ַָ %לה ְֶ /מ ָ ֶו ְWהיֵה
ֶכ ָ ַוֲ Wאג ְ
ֲבר ְ
0ר ֶא ָ :XWוְ ֶא ֶWע ְְ ָ Fלג)י @ָד)ל ַוWא ָ
ֲ/ר ְ
ָהHרֶ #א ֶ
ֶל ָ Hאֹר ְונִ ְב ְרכְ 6ב ָ ֹ:ל ִמ ְEְ /חֹת
6מ ַקְ B
י ְ
ֲכ ָ
ֲב ְWר ָכה ְמ ָבר ֶ
ָכWהַ :וWא ָ
ְ;ר ָ
ֲד ָמWהְ :וי ְִָ /מ ֵעאל ְ;נ) ֶ; ְ/לֶ /ע ְFרֵה ָ/נָה ְ; ִהֹ-ל) ֵאת ְ; ַשר
ָהWא ָ
ָה וְ י ְִָ /מ ֵעאל ְ;נ :) Wוְ כָל 0נְ ֵ/י
0בר ָ
ָע ְר ָל Wת)ֶ ;ְ :ע ֶצ ַהַ )CהֶIה נִ)-ל ְ
ֶס ֵמ ֵאת ֶ; ֵנכָר ִנֹ-לִ 6א :)8W
6מ ְקנַת ֶ :
ֵבית) י ְִליד ָ;יִת ִ
י/ב ֶWַ EתWח ָהא ֶֹהל ְ:חֹ ַה :)CW
ַוֵCרָא ֵא ָליו ְיהֹוָה ְ; ֵאWלֹנֵי ַמ ְמרֵא וְ ה6א ֵ
נִִ Pבי ָע ָליו ַוְַ Cרא ַו ָCרָ#
ָ/י ָ
ל/ה ֲאנ ִ
וְה>ֵה ְָ /
ִFא ֵעינָיו ַוְַ Cרא ִ
ַוָ C
אתי
ֹאמר ֲאדֹנָי ִא נָא ָמ ָצ ִ
ָאת ִמ ֶַ EתWח ָהא ֶֹהל ַו8ַ /ְִ Cחְ HW 6ר ָצהַ :וַ C
ִל ְקר ָ
ֶי 0ל נָא ַתֲ Wעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶַ :Wָ %וי ְִהי ֲ 0Wחרֵי ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה ַוַ@OCד
ֵח ְ; ֵעינ ָ
Wיֶ :את
Hח ָ
ָה ֵלאמֹר ִה>ֵה ָי ְWל ָדה ִמ ְל ָ:ה גַ ִהוא ָ;נִי ְלנָח)ר ִ
0בר ָ
ְל ְ
ֲבי ֲארָ :Wוְ ֶאת ֶFֶ :ד וְ ֶאת חֲז)
מ6אל א ִ
Hחיו וְ ֶאת ְק ֵ
ע;ְ #6כֹר) וְ ֶאת ;6ז ִ
ָלד ֶאת ִר ְב ָקה ְ/מֹנָה
ת6אל י ַ
6ב ֵ
ְו ֶאת ְִ Eל ָ /%וְ ֶאת י ְִדלָ וְ ֵאת ְ;תֵ 6אWלְ :
ַ8לֶד
א6מה ו ֵ
ָ /6מְ Jר ָ
Wיל ְגְ )/
6פ ַ
ָהִ :W
0בר ָ
ֲחי ְ
ֵא ֶBה ָי ְWל ָדה ִמ ְל ָ:ה ְלנָח)ר א ִ
ֲכWה:
ְאת ַַ 8ח /וְ ֶאWת ַמWע ָ
ַח ו ֶ
@ַ ִהוא ֶאת ֶט ַבח וְ ֶאת @ ַ
ַוWְִ Cהיַ 6חֵCי ָFרָה ֵמHה ָ/נָה ו ְֶע ְִ Fרי ָ/נָה וְ ֶַ /בע ָ/נִ י ְ/נֵי ַחֵCי ָFרָWה:
ָה
0בר ָ
ָע ַו ָCבֹא ְ
0ר ַ;ע ִהוא ֶח ְבר) ְ; ֶארֶ:ְ #נ ַ
ַָ 8מת ָFרָה ְ; ִק ְריַת ְ
וָ
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי
ָה ֵמ ַעל ְEנֵי ֵמת) ַו ְיד ֵ
0בר ָ
ָק ְ
ִל ְסֹEד ְל ָFרָה וְ ִל ְבָֹ :תַ :JWוָ C
6ב ִטWיר ָֹת
ֵיה ְ
ִָ /מ ֵעאל וְ ֵא ֶBה ְ/מ ָֹת ְ; ַח ְצר ֶ
ֵחת ֵלאמֹWרֵ :א ֶBה ֵה ְ;נֵי י ְ
יא ְל Oאָֹ -ת :Wוְ ֵא ֶBה ְ/נֵי ַחֵCי י ְִָ /מ ֵעאל ְמ0ת ָ/נָה
ְ/נֵי ָע ָשר ְנ ִִ F
ֵHס ֶאל ַע ָW-יוַ :ו:ְ /ְִ Cנ6
ָמת ַוֶ C
ְַ /בע ָ/נִ י ַוִCגְ וַע ַוָ C
ל/י ָ/נָה ו ֶ
ִ /6
ְ
ֲכה 690רָה ַעל ְEנֵי כָל ֶא ָחיו
ֲ/ר ַעל ְEנֵי ִמ ְצ ַריִ ;ֹWא ָ
ֵמWחֲוִ ילָה ַעד 6/ר א ֶ
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ָפWל:
נָ
ה)ליד ֶאת י ְִצ ָחWקַ :וי ְִהי י ְִצ ָחק
ָה ִ
0בר ָ
ָה ְ
0בר ָ
)לדֹת י ְִצ ָחק ֶ; ְ
ְו ֵא ֶBה ְ 8W
ַ-י ִמ ֲַ %ַ Eארָ
ת6אל ָהֲ Wאר ִ
0ר ָ; ִעי ָ/נָה ְ; ַק ְחֶ )8את ִר ְב ָקה ַ;ת ְ; ֵ
ֶ; ְ
ַ-י ל) ְל ִא ָW9הַ :וְֶ Cע ַ8ר י ְִצ ָחק לַWיהֹוָה ְלנכַח ִא ְ:ִ )8/י
ָב ָהֲ Wאר ִ
אֲח)ת ל ָ
ַַ 8הר ִר ְב ָקה ִא ְַ :)8W /וַ /ְִ Cמע ַיֲ Wעקֹב ֶאל
ֵע ֶתר ל) ְיהֹוָה ו ַ
ֲקרָה ִהוא ַוָ C
עָ
ָע ְ; ֵעינֵי
ֶ ַָ %ֶ EנWה ֲארַָ :Wוְַ Cרא ֵע ָשו ִ:י רָע)ת ְ;נ)ת ְ:נ ַ
Hביו וְ ֶאל ִאַ )-ו ֵCל ְ
ִ
ֶ ֵע ָשו ֶאל י ְִָ /מ ֵעאל ַו7ִַ Cח ֶאת ַמֲ Wח ַלת ַ;ת י ְִָ /מ ֵעאל
HבWיוַ :וֵCל ְ
י ְִצ ָחק ִ
ָ/יו ל) ְל ִא ָW9ה:
נְבי)ת ַעל נ ָ
ָה אֲח)ת ָ
0בר ָ
ֶ; ְ
ָל ָ:ִ /י ָבא
ֶ ָחרָWנָהַ :וְִ Cפ ַ@ע ַ; ָ-ק) ַוֶ C
ֵצא ַיֲ Wעקֹב ִמ ְ; ֵאר ַָ /בע ַוֵCל ְ
ַוֵ C
ְָ Fמרֲַ Wאָֹ /תיו ַו:ַ /ְִ Cב ַ; ָ-ק) ַה Wה6א:
0Wבנֵי ַה ָ-ק) ַוֶ C
ַה ֶֶ 9מַ /ו7ִַ Cח ֵמ ְ
ְמה וְ ִה>ֵה ַמ ְלאֲכֵי
יע ַה ָָ 9מי ָ
0ר ָצה וְ רֹאַ )/מ ִ@ ַ
O BOמ ָPב ְ
ַוֲ WCַ Wחלֹ וְ ִה>ֵה ס ָ
נ)תיו
וְל ְב ָ
ַ9ק ְל ָבנָיו ִ
ָב ַ;; ֶֹקר ַו ְינ ֵ
ַ :ֵ /ל ָ
ֱאל ִֹהי ע ִֹלי וְ יֹ ְWר ִדי ַ :);Wוְ C
ַ ְל ַד ְרַ ):וְִ CWפ@ְ ע 6ב)
ָב ִל ְמק ֹWמ) :וְ ַיֲ Wעקֹב ָהל ְ
ָ/ב ל ָ
ֶ ַוָ C
ֶ ֶא ְת ֶה ַו ֵCל ְ
ַוי ְָבר ְ
ֲ/ר רַָ Hמֲ Wחנֵה ֱאל ִֹהי זֶה ַוְִ Cקרָא
ַCאמר ַיֲ Wעקֹב ַW:א ֶ
ֲכי ֱאל ִֹהWי :ו ֶ
ַמ ְלא ֵ
ֵַ /ה ָ-ק) ַהה6א ַמֲ Wח ָנWיִ:
ֱד):
0ר ָצה ִֵ Fעיר ְֵ Fדה א W
Hחיו ְ
Hכי ְל ָפנָיו ֶאל ֵע ָשו ִ
ַו/ְִ Cלַח ַיWעֲקב ַמ ְל ִ
Hמר ַע ְב ְַ ָ %יֲ Wעקֹב ִע
Wאמרַ 6לWאדֹנִי ְל ֵע ָשו :ה ַ
ַוי ְַצו א ָֹת ֵלאמֹר :ה תֹ ְ
ְְ /פ ָחה
ֶבד ו ִ
ָב @ ְַר ִ8י ָו ֵWא ַחר ַעד ָע ָ8Wהַ :וWי ְִהי ִלי )/ר ַוWחֲמ)ר צֹא וְע ֶ
לָ
Wיב ָמה 6B0
ֳל ָ
WיHW 6B0 :ה ִ
ָו ֶWא ְְ /ל ָחה ְל ַה ִ@יד לַWאדֹנִי ִל ְמצֹא ֵח ְ; ֵעי ֶנ ָ
יאל
ימ ִ 6B0מ ְב ָצWרַ 6B0 :מ ְג ִֵ %
ֵא ָלה Eִ 6B0ינְֹ 6B0 :Wקנַז ָ 8ֵ 6B0
ָת ה6א ֵע ָשו
ֲחָ I
6B0פי אֱד) ְל Wמ ְ/ב ָֹת ְ; ֶארֶ #א O
ֵ
ִ 6B0עי ָר ֵא ֶBה
ֱד):
ֲבי א W
אִ
י)ס
Hביו ְ; ֶארֶָ :ְ #נ ַWעֵ :א ֶBה Wְ ֹ8לד)ת ַיֲ Wעקֹב ֵ
ֵ/ב ַיֲ Wעקֹב ְ; ֶארְֶ #מג6רֵי ִ
ַוֶ C
ַער ֶאת ְ;נֵי
ֶ; ְַ /בWע ֶע ְFרֵה ָ/נָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת ֶא ָחיו ַ;ֹPא ְוה6א נ ַ
ָעה ֶאל
י)ס ֶאת ִָ ;ָ %ת ר ָ
ָבא ֵ
Hביו ַוֵ C
ִב ְל ָהה ְו ֶאת ְ;נֵי זִ ְל ָEה נְ ֵ/י ִ
וְע ָFה
י)ס ִמ ָ:ל ָ;נָיו ִW:י ֶב זְ קOנִ י ה6א ל) ָ
Hהב ֶאת ֵ
ָאל ַ
יה :Wוְ י ְִFר ֵ
ֲב ֶ
אִ
ָ/ב ֶאת ַשר ַה ִַ /ְ -קי ַעל ַמ ְֵ /קהַ 6וַ 8ִֵ Cה):ס ַעל
ל) ְ:תֹנֶת ַW=ִ Eיַ :וֶ C
י)סְ :WולֹWא ָזכַר
ֲ/ר ַָ Eתר ָל ֶה ֵ
ְ Eַ ַ:רעֹWה :וְ ֵאת ַשר ָהWא ִֹפי ָָ 8לה ַW:א ֶ
ָחWה:6
י)ס ַוֵ :/ְִ C
ַFר ַה ִַ /ְ -קי ֶאת ֵ
6פ ְרעה חֹלֵ ו ְִה>ֵה ע ֵֹמד ַעל ַה ְיאֹWר :וְ ִה>ֵה ִמ
ָתיִ י ִָמי ַ
ַוי ְִהי ִמ ֵ/ְ #7נ ַ
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ְַ 8ר ֶעינָה ָ; HWח:6
6ב ִריאת ָ; ָשר ו ִ
ַה ְיאֹר עֹלֹת ֶַ /בע ָEר)ת יְפ)ת ַמ ְר ֶאה ְ
ֵיה ִמ ַה ְיאֹר רָע)ת ַמ ְר ֶאה וְ דַ)7ת
ֲחר)ת עֹל)ת ֲ 0Wחר ֶ
ו ְִה>ֵה ֶַ /בע ָEר)ת א ֵ
י)ס ָמWה
ָה ֵ
ַCאמר ל ֶ
ֲמדנָה ֵא ֶצל ַה ָEר)ת ַעל ְַ Fפת ַה ְיאֹWר :ו ֶ
ָ; ָשר ַו ַW8Wע ְ
ֲ/ר
ַחִ /אי /א ֶ
ַחְ /ינ ֵ
ית הֲל)א י ְַד ְע ֶW:ִ 8י נ ֵ
ֲֶ F
ֲ/ר ע ִ
ֲשה ַהֶIה א ֶ
ַה ַW-ע ֶ
>ִצ ַטָ%ק
6מה ְ
ַ;ר ַ
ֹאמר ַלWאדֹנִי ַמה >ְ ד ֵ
ַCאמר יְה6דָה ַמה > ַ
ָ:מֹWנִ י :ו ֶ
ֲ/ר
ַחנ ַ@ 6א ֶ
ֲב ִדי ַלWאדֹנִ י @ַ ֲאנ ְ
ֲב ֶדי ָ ִה>ֶ> 6ע ָ
ָהֱ Wאל ִֹהי ָמ ָצא ֶאת עֲו ע ָ
ֲ/ר
ֹאמר ָח ִלי ָלה ִBי ֵמֲ Wעשֹ)ת זֹאת ָה ִאי /א ֶ
יע ְ;י ָWד)ַ :וֶ C
ָב ַ
נ ְִמ ָצא ַה@ ִ
יכ:W
ֲב ֶ
  80עֲלְ 6ל ָ/ל) ֶאל א ִ
יע ְ;יָד) ה6א י ְִWהיֶה ִBי ָע ֶבד וְ ֶ
ָב ַ
נ ְִמ ָצא ַה@ ִ
ָבר ְ;ְ Hזנֵי ֲאדֹנִי
ַ;ר נָא ַע ְב ְ ָ %ד ָ
ֹאמר ִ;י ֲאדֹנִי יְד ֶ
ַו ִֵ /ַ@Cא ָליו יְה6דָה ַוֶ C
ֲבדָיו ֵלאמֹר
מ) ְַ :פ ְרעֹWהֲ :אדֹנִי ָ0/ל ֶאת ע ָ
ַ ;ְ ָ E0ע ְב ֶ:ִ ָ %י ָכ ָ
ִחר ְ
ְו0ל י ַ
ָק וְ יֶלֶד זְ Oק ִני
ֹאמר ֶאל ֲאדֹנִי יֶָ /לנH 6ב ז ֵ
ֲהיֵָ /ל ֶכ Hב א) HWחַ :ו> ֶ
Wאמרֶ 6הֱ Wחי ִָתנ6
ֲה Wב)ַ :וְ ֹC
Hביו א ֵ
ָתר ה6א ְל ַבְ )%ל ִא )-וְ ִ
וְHחיו ֵמת ַו ִֵ 6C
ָק ָט ִ
י)ס ְלחֹק
ָ Fא ָֹתֵ J
ֲב ִדי ְל ַפ ְרעֹWהַ :וֶ C
נ ְִמ ָצא ֵח ְ; ֵעינֵי ֲאדֹנִי ְו ָהיִינ 6ע ָ
0ד ַמת ַהֲ ֹW:ה ִני
0ד ַמת ִמ ְצ ַריִ ְל ַפ ְרעֹה ַלח ֶֹמ /רַק ְ
ַעד ַהַ )CהֶIה ַעל ְ
@/
ָאל ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְ; ֶארֶֶ #
ֵ/ב י ְִFר ֵ
ְתה ְל ַפ ְרעֹWהַ :וֶ C
ְל ַב ָ %לֹא ָהWי ָ
ַוHֵW Cחֲזָ 6בַ Jוְִ Cפרַ 6וְִ Cר;ְ 6מאֹWד:
ְמי ַיֲ Wעקֹב ְ/נֵי ַחָCיו
ַוי ְִחי ַיֲ Wעקֹב ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְַ /בע ֶע ְFרֵה ָ/נָה ַוי ְִהי י ֵ
ָאל לָמ6ת ַוְִ Cקרָא
ְמי י ְִFר ֵ
6מ0ת ָָ /נWהַ :וְִ Cק ְרב 6י ֵ
0ר ָ; ִעי ְ
ֶַ /בע ָ/נִ י ְו ְ
אתי ֵח ְ; ֵעינֶי ָ ִFי נָא ָי ְWד ָ ַַ 8חת
ַCאמר ל) ִא נָא ָמ ָצ ִ
י)ס ו ֶ
ִל ְבנ) ְל ֵ
ַב ִ8י ִע
ְW/כ ְ
ֱמת 0ל נָא ִת ְק ְ;רֵנִ י ְ; ִמ ְצרָWיִ :ו ָ
ית ִע ִָ -די ֶח ֶסד ֶוWא ֶ
ֵכי ו ְָע ִש ָ
ְיר ִ
ֹאמ ר HWנ ִֹכי ֶא ְע ֶשה
ָת ַוַ C
6ק ַב ְר ַ8נִ י ִ; ְקבWOר ָ
אתנִי ִמ ְִ -צ ַריִ ְ
ְַ F
ֲאב ַֹתי 6נ ָ
ָאל ַעל רֹא/
ִַ 9בע ל) ַו8ַ /ְִ Cח 6י ְִFר ֵ
ֹאמר ִה ָWְ 9ב ָעה ִלי ַוָ C
ֶַ :Wוֶ C
ִכ ְד ָבר ָ
י)ס ֶאל ֶא ָחיו HWנ ִֹכי ֵמת ֵוWאל ִֹהי ָEקֹד י ְִפקד ֶא ְתכֶ
ַCאמר ֵ
ַה ִW+ָ -ה :ו ֶ
ָה
0בר ָ
ִ;ַ /ע ְל ְ
ֲ/ר נ ְ
ֱלה ֶא ְת ֶכ ִמ ָהHרֶַ #הֹIאת ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ְו ֶהWע ָ
ָאל לֵאמֹר ָEקד י ְִפקד
י)ס ֶאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַ;ַ /ע ֵ
ְלי ְִצ ָחק ְ W6ל ַיֲ WעקֹWבַ :וְ C
ֵ ;ֶ (OמHה
י)ס )י ָ
ָמת ֵ
ֲל ֶת ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמ ֶWIהַ :וָ C
ֱאל ִֹהי ֶא ְת ֶכ וְ ַהWע ִ
ִיHW;ָ Fר) ) ִ ;ְ (ָ ;Oמ ְצרָWיִ) :יוד אדני(
ָו ֶע ֶFר ִָ /ני ַו ַWַ Cחנְט 6אֹת) ַוֶ C
6בית) ָ;Wא:6
ְמה ֵאת ַיֲ Wעקֹב ִאיֵ /
ָאל ַה ָ; ִאי ִמ ְצ ָרי ָ
ְו ֵא ֶBה ְ/מ)ת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ָ/ב מ ֶֹ/ה ֶאל
6בנְ י ִָמַ :Wוָ C
ִMשכָר זְב6לִ O
ִWיה6דWה :י ָ
א6ב ְִ /מע) ֵלוִי ו ָ
ְר ֵ
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6מHז
ָ-ה ֶIה ְַ /ל ְח ָW8נִיֵ :
ָע ַהֶIה ל ָ
ָמה ֲה ֵרע ָֹתה ל ָ
ֹאמר ֲאדֹנָי ל ָ
ְיהֹוָה ַוַ C
אתי ֶאל ְַ Eרעֹה ְל ַד ֵ;ר ִ; ְֶ /מ ָ ֵהרַע ָל ָע ַהֶIה וְ ַה ֵPל לֹWא ִה ְַ Pל ֶָ 8את
ָ; ִ
ֱשה ְל ַפ ְרעֹה ִ:י
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ַע ָ8ה ִת ְר ֶאה ֲא ֶ/ר ֶאWע ֶ
ַע ֶ :Wָ -ו ֶ
0Wר Wצ):
ֲֵ /מ ְ
ָקה ְיגָWר ֵ
6ביָד ֲחז ָ
ְֵ Bְ /ח ְ
ָקה י ַ
ְביָד ֲחז ָ
ָה
0בר ָ
ֹאמר ֵא ָליו אֲנִי ְיהֹ ָוWהָ :ו ֵWארָא ֶאל ְ
ַוי ְַד ֵ;ר ֱאל ִֹהי ֶאל מ ֶֹ/ה ַוֶ C
ַע ִ8י ָל ֶה :Wוְ גַ
ִ /6מי ְיהֹוָה לֹא נ)ד ְ
ֶאל י ְִצ ָחק ְו ֶאWל ַיֲ Wעקֹב ְ; ֵאל ַ%ָ /י ְ
ֵיה
ָע ֵאת ֶארְֶ #מ OגWר ֶ
ָתת ָל ֶה ֶאת ֶארֶ:ְ #נ ַ
יתי ִא ָ 8ל ֵ
מתי ֶאת ְ; ִר ִ
ֲק ִ
הִ
ֵצא מ ֶֹ/ה ֵמ ִע ְַ Eרעֹה ֶאת ָה ִעיר ַוְִ CפרֹEָ :ַ Fיו ֶאל
ֲ/ר @ָרָ 6בַ :JWוֵ C
אֶ
6מ ָטר לֹWא נִ ְַ HW ְ 8ר ָצהַ :וְַ Cרא ְַ Eרעֹה ִW:י
ְיהֹוָה ַוְַ Cח ְ%לַ 6הֹ7ל)ת ְו ַה ָ;רָד ָ
ֲב ָדWיו:
ַCס ַלֲ Wחטֹא ַוְַ Cכ ֵ;ד ִל;) ה6א ַוWע ָ
ָחדַל ַה ָָ -טר ְו ַה ָ;רָד וְ ַהֹ7לֹת ו ֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ְ;יַד
ָאל ַW:א ֶ
ַוֱ WCֶWחזַק ֵלב ְַ Eרעֹה ְולֹא ִBַ /ח ֶאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
מ ֶֹW/ה:
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ;ֹא ֶאל ְַ Eרעֹה ִW:י ֲאנִי ִה ְכ ַ; ְד ִ8י ֶאת ִל;) וְ ֶאת
ו ֶ
6ל ַמ ַע ְַ 8ס ֵEר ְ;Hזְ נֵי ִב ְנ ָ
ֲב ָדיו ְל ַמ ַע ִִ /תי אֹWת ַֹתי ֵא ֶBה ְ; ִק ְר ְ :);W
לֵב ע ָ
ֲ/ר ַש ְמ ִ8י ָב
ְאת אֹWת ַֹתי א ֶ
ַל ִ8י ְ; ִמ ְצ ַריִ ו ֶ
ֲ/ר ִה ְת ַעְ B
6ב ִ;נְ ָ ֵאת א ֶ
ֶ
Wאמרֵ 6א ָליו
ִWיד ְע ֶW:ִ 8י אֲנִ י ְיהֹ ָוWהַ :ו ָCבֹא מ ֶֹ/ה וְ ֲ 0Wהרֹ ֶאל ְַ Eרעֹה ַוְ ֹC
וַ
ֵWענֹת ִמ ָEנָי ַBַ /ח ַע ִ-י
Hמר ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ָה ִWע ְב ִרי ַעד ָמ ַתי ֵמ0נְ ָ 8ל ָ
Wֹ:ה ַ
ְו ַי ַWע ְבדWOנִיְ :ו ָהיָה ִW:י י ְְִ HW /ל ָ ִבנְ ָ ָמ ָחר לֵאמר ַמה ֹIאת ְו ַ HWמ ְר ֵָ 8א ָליו
ֲב ִדWיַ :וי ְִהי ִW:י ִה ְק ָ/ה
)ציHנְ 6יהֹוָה ִמ ְִ -צ ַריִ ִמ ֵ;ית ע ָ
ְ;חזֶק יָד Wה ִ
ַפ ְרעֹה ְל ֵַ Bְ /ח נַ 6ו ֲַ WCהרֹג ְיהֹוָה ָ:ל ְ;כ)ר ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִמ ְ;כֹר Hדָ
ֶח ַהָ ְIכ ִרי וְ כָל
ְעד ְ;כ)ר ְ; ֵה ָמה ַעל ֵ :אֲנִי ז ֵֹב ַח ַלWיהֹוָה ָ:ל ֶֶ Eטר ר ֶ
וַ
ֶי ִ:י ְ;חזֶק
)טפֹת ֵ;י ֵעינ ָ
6ל Wט ָ
ְ;כ)ר ָ;נַי ֶא ְפ ֶW%ה :וְ ָהיָה ְלא)ת ַעל י ְָדכָה ְ
)ציHנְ 6יהֹוָה ִמ ְִ -צרָWיִ:
יָד Wה ִ
ֶ ֶארִֶ Eְ #ל ְ8ִ /י ִ:י
ָח ֱאל ִֹהי ֶ%ר ְ
ַוי ְִהי ְ; ַBַ /ח ְַ Eרעֹה ֶאת ָה ָע וְ לֹWא נ ָ
ָח ָה ָע ִ; ְרא ָֹת ִמ ְל ָח ָמה וְ ָ/ב6
Hמר ֱאל ִֹהי ִֶ Eי> ֵ
ָקר)ב ה6א ִ:י ַ
ֲמ ִ/י ָעל6
ֶ ַה ְִ -ד ָ;ר יַ סַ 6וWח O
ַ=ב ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָע ֶ%ר ְ
ְמהַ :וֵ C
ִמ ְצרָWי ָ
י)ס ִע:ִ )-י
ָאל ֵמ ֶארִֶ #מ ְצרָWיִַ :ו7ִַ Cח מ ֶֹ/ה ֶאת ַע ְצמ)ת ֵ
ְב ֵנWי י ְִFר ֵ
ָאל ֵלאמֹר ָEקֹד י ְִפקד ֱאל ִֹהי ֶא ְתכֶ
יע ֶאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַה ְַ ;ֵ /ע ִה ְַ ;ִ /
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ְ:תֹב זאת
ית ֶאת ַע ְצמ ַֹתי ִמֶIה ִא ְ8כֶַ :Wוֶ C
ֲל ֶ
ְו ַהWע ִ
ֲמלֵק
ֵכר ע ָ
ֹוַ /ע ִW:י ָמחה ֶא ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
ז ִָ:ר) ַ; ֵ= ֶפר ְו ִשי ְ;ְ Hזנֵי ְיה O
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ֹאמר ִ:י
ִמ ַַ 8חת ַה ָָ 9מWיִַ :וִֶ Cב מ ֶֹ/ה ִמזְ ֵ; ַח ַוְִ Cקרָא ְ/מ) ְיהֹוָה נ ִִ=Wיַ :וֶ C
ֲמלֵק ִמֹ%ר Wֹ%ר:
יָד ַעל ֵ:ס יִָ Jמ ְל ָח ָמה לַWיהֹוָה ַ;Wע ָ
ֲ/ר ָע ָשה ֱאל ִֹהי ְלמ ֶֹ/ה
ַוַ /ְִ Cמע י ְִתר) כ ֵֹה ִמ ְדיָ ח ֵֹת מ ֶֹ/ה ֵאת ָ:ל א ֶ
ָאל ִמ ְִ -צרָWיִַ :ו ִַ7Cח י ְִתר) ח ֵֹת
ה)ציא ְיהֹוָה ֶאת י ְִFר ֵ
ָאל ַעW:ִ )-י ִ
ְ W6לי ְִFר ֵ
ֲ/ר ֵ/
ֶיה א ֶ
Wיה :וְ ֵאת ְ/נֵי ָבנ ָ
6Bח ָ
0חר ִֶ /
מ ֶֹ/ה ֶאת ִצֹEרָה ֵא ֶ/ת מ ֶֹ/ה ַ
ִיתי ְ; ֶארֶ #נ ְָכ ִר ָWCה:
Hמר @ֵר ָהי ִ
ָה ֶWא ָחד ֵ@ ְWר:ִ ֹ/י ַ
ָאל ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ָריִ ַ;ַ )CהֶIה ָ;א6
י/י ְל ֵצאת ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ַ;ח ֶֹדַ /ה ְִ 9ל ִ
ִWח
ידי ַו ָCבֹאִ 6מ ְד ַ;ר ִסינַי ַוWCַ Wחֲנְ -ִ ;ַ 6ד ָ;ר ַוַ C
ִמ ְד ַ;ר ִסי ָנWיַ :וְִ Cסעֵ 6מ ְWר ִפ ִ
ָאל ֶנגֶד ָה ָהWר6 :מ ֶֹ/ה ָע ָלה ֶאל ָהֱ Wאל ִֹהי ַוְִ Cקרָא ֵאלָיו ְיהֹוָה ִמ
ָ /י ְִFר ֵ
ית
ְ 80ר ִא ֶ
ָאWלֶ :
ֹאמר ְל ֵבית ַיֲ Wעקֹב ְו ַת@ֵיד ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ָה ָהר ֵלאמֹר :ה ת ַ
HWבא ֶא ְת ֶכ
נְפי נְ ִָ /רי ָו ִ
יתי ְל ִמ ְצ ָריִ ָו ֶWא ָFא ֶא ְת ֶכ ַעל ֵַ :
ֲ/ר ָע ִש ִ
אֶ
ִית ִלי
יתי וִ ְהי ֶ
ַ /6מ ְר ֶֶ 8את ְ; ִר ִ
מ)ע ְִ /ְ 8מע;ְ 6ק ִֹלי ְ
וְע ָ8ה ִא ַָ /
ֵאלָWיַ :
Wְ 8ִ 80היִ 6לי ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ ֹW:ה ִני
ְס Oג ָBה ִמָ:ל ָה ַע ִ-י ִ:י ִלי ָ:ל ָה HWרֶ :#וְ ֶ
ָאWלַ :וָCבא מ ֶֹ/ה
ֲ/ר ְַ 8ד ֵ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
וְג)י ָקד)ֵ /א ֶBה ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
ֲ/ר ִצָ6ה6
ֵיה ֵאת ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה א ֶ
ִָ Fל ְפנ ֶ
ַוְִ Cקרָא ְלז ְִקנֵי ָה ָע ַוֶ C
ָ/ב
ֲשה ַוֶ C
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ַנWע ֶ
ַCאמר: 6ל א ֶ
ְיהֹ ָוWהַ :ו ַWCעֲנ 6כָל ָה ָע י ְַח ָ%ו ו ְ
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ִה>ֵה HWנ ִֹכי ָ;א
מ ֶֹ/ה ֶאת ְִ %ברֵי ָה ָע ֶאל ְיהֹ ָוWהַ :וֶ C
ֲמינ6
ַ; ִרי ִע ָ ְ -וְ גַ ְ; ָ ַיWא ִ
ִַ /מע ָה ָע ְ;ד ְ
ֵא ֶלי ָ ְ; ַעב ֶה ָWענָ ַ;Wעֲב6ר י ְ
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה
ְלע) ָל ַו ֵַ@Cד מ ֶֹ/ה ֶאת ְִ %ברֵי ָה ָע ֶאל ְיהֹ ָוWהַ :וֶ C
6מ ָחר וְ ִכ ְ;סְ Fִ 6מל ָֹת :Wוְ ָהיְ 6נכֹ ִני לַ)C
ֵל ְ ֶאל ָה ָע ו ְִק ַַ 8ָ /ְ %הָ )C
י/י ִ:י ַ;ַ )Cה ְִ 9ל ִ/י ֵירֵד ְיהֹוָה ְל ֵעינֵי כָל ָה ָע ַעל ַהר ִסי ָנWי:
ַה ְִ 9ל ִ
ְגע ְ; ָק ֵצה6
ְו ִה ְג ַ; ְל ֶָ 8את ָה ָע ָס ִביב ֵלאמֹר ִה ָWְ 9מרָ 6לכֶ עֲל)ת ָ; ָהר 6נ ַ
י6מWת :לֹWא ִת@ַע ;) ָיד ִW:י ָסק)ל י ִָ= ֵקל Wא) יָרה ִי ָCרֶה
ֵע ָ; ָהר מ)ת ָ
ָ:ל ַה>ֹג ַ
ִא ְ; ֵה ָמה ִא ִאי /לֹא י ְִחיֶה ִ; ְמַ ְֹ /הֵֹ Cבל ֵה ָ-ה ַיWעֲלָ 6ב ָהWרַ :ו ֵCרֶד
ֹאמר ֶאל
ַ;סְ Fִ 6מל ָֹתַ :Wוֶ C
מ ֶֹ/ה ִמ ָה ָהר ֶאל ָה ָע ַוי ְַק ֵֶ /%את ָה ָע ַוWיְכ ְ
ל/ת י ִָמי 0Wל ִֶ 6/ ְ@8אל ִא ָW9הַ :וי ְִהי ַב)C
ָה ָע הֱי 6נְ כֹנִ י ִל ְֶ /
ָבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל
ָקי ו ְָענָ ֵ :
6בר ִ
י/י ִ; ְהית ַה; ֶֹקר ַוי ְִהי קֹלֹת ְ
ַה ְִ 9ל ִ
ַ)Cצא מ ֶֹ/ה ֶאת ָה ָע
ֲ/ר ַ; ֲַ W-Wח ֶנWה :ו ֵ
ָֹ /פר ָחזָק ְמאֹד ַוֱֶ WCחרַד ָ:ל ָה ָע א ֶ
ִל ְקרַאת ָהֱ Wאל ִֹהי ִמ ַהֲ W-ַ Wחנֶה ַוWְִ Cתי ְַPבַ ;ְ 6ת ְח ִ8ית ָה ָהWר :וְ ַהר ִסינַי ָע ַ/
ֲ/נ) ְֶ :ע ֶַ /ה ְִ :ב ַָ /וֱֶ WCחרַד
ַעל ע ָ
ֲ/ר ָירַד ָע ָליו ְיהֹוָה ָ; ֵאַ /וַ C
ִ )BO:מ ְEנֵי א ֶ
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ַ;ר
ְחזֵק ְמאֹד מ ֶֹ/ה יְד ֵ
ה)ל ְ ו ָ
ָ:ל ָה ָהר ְמאֹWדַ :וWי ְִהי ק)ל ַהָֹ 9פר ֵ
ְו ָהֱ Wאל ִֹהי ַיֲ Wענֶ>ְ 6ב Wק)לַ :וֵCרֶד ְיהֹוָה ַעל ַהר ִסינַי ֶאל ראָ /ה ָהר ַוְִ Cקרָא
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה רֵד
ַעל מ ֶֹW/ה :ו ֶ
ְיהֹוָה ְלמ ֶֹ/ה ֶאל רֹאָ /ה ָהר ַוַ C
ָפל ִמ ֶ 6>-רָWב :וְ גַ ַהֲ ֹW:ה ִני
ָה ֵעד ָ; ָע ֶֶ Eי ֶWה ְרסֶ 6אל ְיהֹוָה ִל ְרא)ת ְונ ַ
ַCאמר מ ֶֹ/ה ֶאל
ָ/י ֶאל ְיהֹוָה י ְִת ַק ָ Eֶ 6/%י ְִפרֶֹ ;ָ #ה ְיהֹ ָוWה :ו ֶ
ַה>ִ @ ִ
דתה ָ;נ 6לֵאמֹר
80ה ַה ֵWע ָ
ְיהֹוָה לֹWא י6כַל ָה ָע ַלֲ Wעלֹת ֶאל ַהר ִסינָי ִW:י ָ
80ה
ית ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְיהֹוָה ֶל ְ ֵרד ו ְָע ִל ָ
ַה ְג ֵ;ל ֶאת ָה ָהר ו ְִק ַַ :)8W /ְ %וֶ C
ְה ָע 0ל ֶי ֶWה ְרס 6לֲַ Wעלֹת ֶאל ְיהֹוָה ֶ Eי ְִפרָ:W;ָ #
ְו0הֲר ִע ָ ְ -וְ ַהֲ ֹW:ה ִני ו ָ
ַ;ר ֱאל ִֹהי ֵאת ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי
ֹאמר ֲא ֵל ֶהַ :Wו ְיד ֵ
ַוֵCרֶד מ ֶֹ/ה ֶאל ָה ָע ַוֶ C
י ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ
את ָ
)צ ִ
ֲ/ר Wה ֵ
ָה ֵא ֶBה לֵאמֹWרHW :נ ִֹכי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ א ֶ
ֲשה ְל ָ
ֲח ִרי ַעל ָָ EנWי :לֹא ַתWע ֶ
ֲב ִדWי :לֹא י ְִWהיֶה ְל ָ ֱאל ִֹהי א ֵ
ִמ ֵ;ית ע ָ
ֲ/ר
ֲ/ר ָ;Hרִֶ #מ ַָ 8חת ַוWא ֶ
ֲ/ר ַ; ַָ 9מיִ ִמ ַַ -על ַוWא ֶ
ֶפ ֶסל וְ כָל ְ8מ6נָה א ֶ
ַ; ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ָל HWרֶ :#לֹWא ִת ְֲ W8ַ /חוֶה ָל ֶה וְ לֹא ָת ָWע ְב ֵד ִ:י HWנ ִֹכי ְיהֹוָה
י ֵאל ַק>ָא ֵֹ Eקד עֲ) Hבֹת ַעל ָ; ִני ַעל ִ/ִ Bֵ /י וְ ַעל ִר ֵ; ִעי
ֱאל ֶֹה ָ
)תWי :לֹא ִת ָFא ֶאת
6לWְ ֹ/מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲבי ְ
ָפי ְלאֹWה ַ
ְלשֹWנְ HWי :וְ ע ֶֹFה ֶח ֶסד ַלֲ Wאל ִ
ִFא ֶאת ְ/מ)
ֲ/ר י ָ
ַ7ה ְיהֹוָה ֵאת א ֶ
ַ9וְ א ִ:י לֹא ְינ ֶ
י ל ָ
ְֵ /יהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ָ:ל
ַל ָW9וְ א :זָכ)ר ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ְל ַק ְ/ֶ /ֵ :)/W %ת י ִָמי ֲַ W8עבֹד וְ ָע ִש ָ
אכה
ֲשה כָל ְמ ָל ָ
יעי ַ;ָ /ת ַלWיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא ַתWע ֶ
אכ ֶ :Wָ 8וְ י) ַה ְִ 9ב ִ
ְמ ַל ְ
ֲ/ר ִ; ְָ /ערֶWי ָ:ִ :י
6ב ֶה ְמ ְֶ ָ 8ו ֵג ְWר ָ א ֶ
ֲמ ְWת ָ ְ
6ב ֶַ ָ 8ע ְב ְַ ָ %וWא ָ
6ב ְנ ָ ִ
80ה ִ
ָ
ֵ/Wֶ /ת י ִָמי ָע ָשה ְיהֹוָה ֶאת ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת ָהHרֶֶ #את ַה ָCוְ ֶאת ָ:ל
ַ ְיהֹוָה ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת
יעי ַעל ֵ;ֵ :ר ְ
ֲ/ר ָ; ַו ָCנַח ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
אֶ
ֲד ָמה
י ַעל ָהWא ָ
ָמ ָ
ֲרכ 6י ֶ
ְאת ִא ְֶ ָ -ל ַמ ַע ַיWא ִ
י ו ֶ
Hב ָ
ַ;ד ֶאת ִ
ַוWי ְַק ְW/ֵ %הֵ : :6
י נ ֵֹת ָל ְ :Wלֹא ִת ְר ַצח לֹא ִתנְ Hלֹא ִתגְ נֹב לֹא ַתֲ Wענֶה
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
אֶ
ֵע ָ וְ ַע ְב)%
ֵע ָ לֹWא ַת ְחמד ֵא ֶ/ת ר ֶ
ֲ ֵעד ָWֶ /קר :לֹא ַת ְחמֹד ֵ;ית ר ֶ
ְברֵWע ָ
ֵע ָ :Wו ְָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת ַה)7לֹת
ֲ/ר ְלר ֶ
ֲמת) וְ )/ר) ַוֲ Wחמֹר) ְוכֹל א ֶ
ַוWא ָ
ְאת ָה ָהר ָע ֵַ /וְַ Cרא ָה ָע ַו ָCנOע6
ְו ֶאת ַה ִַ Eִ Bיד וְ ֵאת ק)ל ַהָֹ 9פר ו ֶ
80ה ִע ָ-נְ 6ו ִנ ְָ /מ ָעה וְ 0ל
Wאמרֶ 6אל מ ֶֹ/ה ַ;ֶ %ר ָ
ַו ַWַ Cע ְמדֵ 6מָ WרחֹWקַ :וְ ֹC
ֹאמר מ ֶֹ/ה ֶאל ָה ָע 0ל ִ8ירָא:ִ 6י
י ְַד ֵ;ר ִע ָ-נֱ 6אל ִֹהי ֶ Eנ ָWמ6תַ :וֶ C
ֵיכ
6בWעֲב6ר ְִ 8היֶה י ְִרHת) ַעל ְEנ ֶ
ְל ַבWעֲב6ר נַ=)ת ֶא ְת ֶכ ָ;א ָהֱ Wאל ִֹהי ַ
ֲ/ר
ָפל א ֶ
ֱטWאַ :6ו ֲַ WCעמֹד ָה ָע ֵמָ Wרחֹק 6מ ֶֹ/ה ִנ@ֶַ /אל ָהֲ Wער ֶ
ְל ִב ְל ִ8י ֶתWח ָ
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80
ָאל ֶ
ֹאמר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֹ:ה ת ַ
ָָ /הֱ Wאל ִֹהWי :ו ֶ
ֶס
ית ִ:י ִמ ַה ַָ 9מיִ ְִ ;ַ %ר ִ8י ִע ָ-כֶ :Wלֹא ַתWעֲשִ 6א ִ8י ֱאל ֵֹהי כ ֶ
ְר ִא ֶ
ֲFה ִBי ְו ָז ַWב ְח ָָ 8ע ָליו
ָמה ַW8ע ֶ
ָהב לֹא ַתWעֲשָ 6לכִֶ :Wמז ְַ;ח ֲאד ָ
ֵוWאל ֵֹהי ז ָ
ֲ/ר
ֶ ְ; ָכל ַה ָ-ק) א ֶ
י ֶאת צֹWאנ ְָ וְ ֶאת ְ; ָקר ָ
ֶאת עֹWל ֶֹתי ָ ְו ֶאת ְָ /ל ֶמ ָ
ֲFה ִBי
ֲב ִני ַW8ע ֶ
Wי :וְ ִא ִמזְ ַ;ח א ָ
ַכ ִָ 8
6בWר ְ
י ֵ
0זְ:יר ֶאת ְִ /מי Hב)א ֵא ֶל ָ
ִ
ֲלה
ֶWה :וְ לֹא ַתWע ֶ
יה ַו ְַ 8Wחֲ Wלל ָ
לֹWא ִת ְבנֶה ֶא ְת ֶה @ָזִ ית ִ:י ַח ְר ְ; ָ ֵהנ ְַפ ָָ 8ע ֶל ָ
ֲ/ר לֹWא ִת ָ@ ֶלה ֶע ְר ָו ְWת ָ ָעלָWיו:
ְב ַמֲ Wעלֹת ַעל ִמז ְְ; ִחי א ֶ
ֵיה:ִ :Wי ִת ְקנֶה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵ//
ֲ/ר ִָ 8שי ִל ְפנ ֶ
ְו ֵא ֶBה ַה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
ֵצא ִא
ֵצא ַל ָWח ְפ ִ/י ִח ָ>ִ :Wא ְ;גַָ )Eיבֹא ְ;גַ )Eי ֵ
6ב ְִ 9ב ִעת י ֵ
ִָ /ני ַיֲ Wעבֹד ַ
ֲלה ֶאל ְיהֹוָה
Hמר ע ֵ
ַ; ַעל ִא ָ9ה ה6א וְ ָי ְWצHה ִא ְִ )8/ע  :)-Wוְ ֶאל מ ֶֹ/ה ַ
ית
ָאל ְו ִה ְW8ַ /חֲוִ ֶ
ֲביה6א וְ ְִ /ב ִעי ִמְִ Iקנֵי י ְִFר ֵ
80ה ְו ֲ 0Wהרֹ נָדָב ַוWא ִ
ָ
וְה לֹא ִי@ָ 6/וְ ָה ָע  לֹא ַיWעֲל6
ֵמ ָרחֹWקְ :ו ִנ@ַ /מ ֶֹ/ה ְל ַבֶ )%אל ְיהֹוָה ֵ
ָע ֵאת ָ:ל ְִ %ברֵי ְיהֹוָה וְ ֵאת ָ:ל ַה ִִ Eָ /ְ -טי
ִע ַ :)-WוָCבא מ ֶֹ/ה ַוי ְַס ֵEר ל ָ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ַנֲ WעשֶֹWה:
ַCאמר:ָ 6ל ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
ַע ָ:ל ָה ָע ק)ל ֶא ָחד ו ְ
ַוַ C
ֶַֹ ;;ַ ֵ:/קר ַוִֶ Cב ִמזְ ֵ; ַח ַַ 8חת ָה ָהר
ַוְִ Cכ8ב מ ֶֹ/ה ֵאת ָ:ל ְִ %ברֵי ְיהֹוָה ַוְ C
ָאWלַ :ו/ְִ Cלַח ֶאWת ַנֲ Wערֵי
8ֵ /6י ֶע ְFרֵה ַמ ֵָ Pבה ִל ְ/נֵי ָע ָשר ְִ /ב ֵטי י ְִFר ֵ
ְ
זְב ִחי ְָ /ל ִמי לַWיהֹוָה ִָ EרWיַ :ו7ִַ Cח
ָאל ַוWCַ Wעֲל 6עֹלֹת ַוCִ Wז ְְ;חָ 6
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֲצי ַהָ ָ%זרַק ַעל ַה ִ-זְ ֵ; ַWחַ :ו7ִַ Cח ֵספֶר
ָ@ָ 0W;ָ Fנֹת ַוWח ִ
ֲצי ַה ַָ %וֶ C
מ ֶֹ/ה ח ִ
נִָ /מWע:
ֲשה ְו ְ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ַנWע ֶ
ַCאמר: 6ל א ֶ
ַה ְ; ִרית ַוְִ Cקרָא ְ;ְ Hזנֵי ָה ָע ו ְ
ֲ/ר
ֹאמר ִה>ֵה דַַ Wה ְ; ִרית א ֶ
ַו7ִַ Cח מ ֶֹ/ה ֶאת ַהַ ָ%וִCזְ רֹק ַעל ָה ָע ַוֶ C
ַעל מ ֶֹ/ה וְ ֲ 0Wהרֹ ָנדָב
ָ:רַת ְיהֹוָה ִע ָ-כֶ ַעל ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBWהַ :וַ C
ְת ַחת
ָאל ו ַ
ָאWלַ :וְִ Cראֵ 6את ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
ֲביה6א וְ ְִ /ב ִעי ִמְִ Iקנֵי י ְִFר ֵ
ַוWא ִ
ילי ְ;נֵי
ֲצ ֵ
6כ ֶע ֶצ ַה ַָ 9מיִ ָלטֹ ַWהרְ :ו ֶאל א ִ
ֲFה ִל ְבנַת ַה ַ= ִEיר ְ
ר ְַג ָליו ְַ :מWע ֵ
ֹאמר
Wאכלַ 6וַ :68W /ְִ Cוֶ C
ָאל לֹא ָ/לַח יָד) ַוWCֶWחֱזֶ 6את ָה ֱאל ִֹהי ַוְ ֹC
י ְִFר ֵ
ֲלה ֵא ַלי ָה ָהרָה ֶו ְWהיֵה ְָ /ו ֶא ְ8נָה ְל ָ ֶאת לOחת ָה ֶא ֶב
ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ע ֵ
ִWיה)ַ /ע ְמ ָW/רֲת)
ָק מ ֶֹ/ה ו O
ֲ/ר ַָ :ת ְב ִ8י ְל Wה)ר ָֹתַ :Wוָ C
ְה ְִ -צוָה א ֶ
ְו ַה)8רָה ו ַ
Hמר ְ/בָ 6לנָ 6בזֶה ַעד
ְIק ִני ַ
ַעל מ ֶֹ/ה ֶאל ַהר ָהֱ Wאל ִֹהWי :וְ ֶאל ַה ֵ
ַוַ C
וְה>ֵה 0Wהֲר וְח6ר ִע ֶָ -כ ִמי ַב ַעל ְָ %ב ִרי ִי@ַ/
ֲ/ר נָ6/ב ֲא ֵלי ֶכ ִ
אֶ
ַעל מ ֶֹ/ה ֶאל ָה ָהר ַו ְיכַס ֶה ָWענָ ֶאת ָה ָהWרַ :ו:ְ :/ְִ Cב)ד ְיהֹוָה
ֲא ֵל ֶהַ :Wוַ C
יעי
ַ=הֶ 6ה ָWענָ ֵ/ֶ /ת י ִָמי ַוְִ Cקרָא ֶאל מ ֶֹ/ה ַ;ַ )Cה ְִ 9ב ִ
ַעל ַהר ִסינַי ַויְכ ֵ
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ֶלת ְ;ראָ /ה ָהר ְל ֵעינֵי ְ;נֵי
6מ ְר ֵאה ְ:ב)ד ְיהֹוָה ְֵ :א /אֹכ ֶ
ֶ )8ה ָWע ָנַ :W
ִמ ְ
ַעל ֶאל ָה ָהר ַוי ְִהי מ ֶֹ/ה ָ; ָהר
ת) ֶה ָWענָ ַוַ C
ָאWלַ :ו ָCבֹא מ ֶֹ/ה ְ; ְ
י ְִFר ֵ
0ר ָ; ִעי לְָ Wי ָלה:
0ר ָ; ִעי י) וְ ְ
ְ
ר6מה
ָאל וְ י ְִקחִ 6לי ְָ 8
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרֵ % :
ר6מה
6מ ִתWיְ :וזֹאת ַה ְָ 8
ֲ/ר י ְִֶ %ב>ִ 6ל;) ְִ 8קחֶ 6את ְW 8ר ָ
ֵמ ֵאת ָ:ל ִאי /א ֶ
ָכ ֶס ְ 6נחֹ ֶ/Wתָ: :ל ַעֵ 6-די ֶה ָWח ֵצר ָס ִביב
ָהב ו ֶ
ֲ/ר ְִ 8קחֵ 6מ ִWא ָ 8ז ָ
אֶ
-0Wה
ֶ ֶה ָWח ֵצר ֵמHה ָב ָ
ֵיה ְנחֹ ֶ/Wת :אר ְ
0דנ ֶ
ָס ְו ְ
ֵיה ֶ :
ֶס ָוWו ֶ
ְמ Oח ִָ 9קי ֶ :
ֵיה
ְ0דנ ֶ
ֲמ ִ9י וְ ק ָֹמה ָח ֵמ)-0 /ת ֵָ //מ ְ/זָר ו ְ
ֲמ ִ9י ַ;Wח ִ
ְרחב ח ִ
ו ַ
Wדתיו וְ ָכל י ְִתדֹת ֶה ָWח ֵצר
ְת ָ
ְנחֹ ֶ/Wתְ :לכֹל ְֵ :לי ַה ִ;ְ :ָ /ְ -כֹל ֲעבֹ ָWדת) וְ כָל י ֵ
ְנחֹ ֶ/Wת:
ָאל וְ י ְִקחֵ 6א ֶלי ָ ֶֶ /מ ַזיִת ז ְָ ִָ :תית ַל ָ-א)ר
80ה ְַ 8צֶ6ה ֶאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְו ָ
ֲ/ר ַעל ָה ֵWעדOת ַיֲ Wער ְֹ
רכת א ֶ
ֶַ E
מ)עד ִמח #6ל ָ
אהל ֵ
ְל ַהֲ Wעלֹת נֵר ִָ 8מWידֶ ;ְ :
6בנָיו ֵמ ֶערֶב ַעד ; ֶֹקר ִל ְפנֵי ְיהֹוָה Oח ַ7ת ע) ָל ְלדר ָֹת ֵמ ֵאת
אֹת) ֲ 0Wהרֹ ָ
)8
Hחי ָ ְו ֶאת ָ;נָיו ִאִ )8מ ְ
ֶי ֶאת 0Wהֲר ִ
80ה ַה ְקרֵב ֵאל ָ
ָאWל :וְ ָ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
Wית ָמר ְ;נֵי
ֲביה6א ֶא ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ָדב ַוWא ִ
ָאל ְל ַכWהֲנ) ִלי ֲ 0Wהרֹ נ ָ
ְ;נֵי י ְִFר ֵ
6ב ַהֲ Wעלֹת ֲ 0Wהרֹ ֶאת ַה>ֵרת ֵ;י ָה ַWע ְר ַ;יִ י ְַק ִטי ֶר>ָה ְקטֹרֶת ִָ 8מיד
ֲ 0Wהרְֹ :W
ְחה ְו ֵנ
6מנ ָ
ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ְלדֹרֹ ֵWתיכֶ :Wלֹא ַתWעֲלָ 6ע ָליו ְקטֹרֶת ָזרָה ְועֹ ָלה ִ
0חת ַ; ָ9נָה ִמַ ַ%ח ַ+את
ֶס ְ לֹא ִת ְ=כָ 6עלָWיו :וְ ִכ ֶEר ֲ 0Wהרֹ ַעל ַק ְרנ ָֹתיו ַ
יכ קֹ ֶWדָ /ק ָWד ִ/י ה6א
ֹרת ֶ
ַEר ָע ָליו ְלד ֵ
0חת ַ; ָ9נָה יְכ ֵ
Oרי ַ
ַה ִִ E:
ַלWיהֹ ָוWה:
ָאל
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר:ִ :י ִת ָFא ֶאת רֹאֵ ;ְ /נWי י ְִFר ֵ
ָתנִ 6איֶֹ : /פר נ ְַפ )/לַWיהֹוָה ִ; ְפקד א ָֹת ְולֹא י ְִWהיֶה ָב ֶה
יה וְ נ ְ
WOד ֶ
ִל ְפק ֵ
ֲצית ַה ֶֶ 9קל
Oדי ַמWח ִ
ֶנגֶ ִ; ְפקֹד א ָֹת :Wזֶה י ְִ8נ:ָ 6ל ָהWע ֵֹבר ַעל ַה ְEק ִ
ר6מה ַלWיהֹ ָוWה:
ֲצית ַה ֶֶ 9קל ְָ 8
ְ; ֶֶ /קל ַהֶֹ 7דֶ /ע ְִ Fרי ֵ@רָה ַה ֶֶ 9קל ַמWח ִ
6בבֹא מ ֶֹ/ה ִל ְפנֵי ְיהֹוָה
ַ;ר ִא ַָ 8וַ 8ִֵ Cעל ָEנָיו ַמ ְס ֶוWהְ :
ַו ְיכַל מ ֶֹ/ה ִמֵ %
ָאל ֵאת
ְל ַד ֵ;ר ִא )8י ִָסיר ֶאת ַה ְַ -סוֶה ַעד ֵצאת) ְו ָי ָצא ו ְִד ֶ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ָאל ֶאת ְEנֵי מ ֶֹ/ה ִ:י ָקרַ ע)ר ְEנֵי מ ֶֹ/ה
ֲ/ר ְי Oצ ֶW6ה :וְ רָאְ 6ב ֵנWי י ְִFר ֵ
אֶ
ְו ֵה ִ/יב מ ֶֹ/ה ֶאת ַה ְַ -סוֶה ַעל ָEנָיו ַעד ;ֹא) ְל ַד ֵ;ר ִא :)8W
ֲל ֶה ֵא ֶBה ַה ְָ %ב ִרי
ַCאמר א ֵ
ָאל ו ֶ
ֲדת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַוְַ Cק ֵהל מ ֶֹ/ה ֶאWת ָ:ל ע ַ
6ב)C
ָאכה ַ
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה לֲַ Wעשֹת א ָֹת/ֶ /ֵ :Wת י ִָמי ֵWָ 8ע ֶשה ְמל ָ
אֶ
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אכה
קד;ַ /ַ /ת ַ;ָ /ת) ַלWיהֹוָה ָ:ל ָהWעֹשֶֹה ב) ְמ ָל ָ
ָכ ֶ
יעי י ְִהיֶה ל ֶ
ַה ְִ 9ב ִ
6מ ַס ְ ַַ /ער
י6מWת :לֹWא ְת ַבWעֲרֵ 6א;ְ /כֹל Wמ ְ/בֹ ֵWתי ֶכ ְ;י) ַה ַW;ָ 9תָ :
ָ
וְע ְִ Fרי
וְָ //מ ְ/זָר ֶ
ְת)ל ַעת ָ/נִי ֵ
ָמ ו ַ
ְ0ר@ ָ
ֲשה ר ֵֹק ְֵ 8כ ֶלת ו ְ
ֶה ָWח ֵצר ַמWע ֵ
יה
-Oת ַק ְל ֵעי ֶה ָWח ֵצWר :וְ ַע Wֵ -Oד ֶ
ק)מה ְבר ַֹחב ָח ֵמ)-0 /ת ְלע ַ
ֶ וְ ָ
-0ה אֹר ְ
ָ
יה
ָWאֶ /
וְצ6Eי ר ֵ
ֵיה ֶֶ :ס ִ
ְח/ת ָוWו ֶ
0ר ָ; ָעה נ ֶ
ֵיה ְ
0דנ ֶ
0ר ָ; ָעה ְו ְ
ְ
ֶWח ֵצר ָס ִביב ְנחֹ ֶ/Wת:
ַ :ָ /ְ -וְ ל ָ
ָWס :וְ Wכָל ַהי ְֵתדֹת ל ִ
יה ֶ :
ֲWֵ /ק ֶ
ַוWח O
7Oד ַעל ִEי מ ֶֹ/ה ֲעב ַֹדת
ֲ/ר ַ E
ק6די ַה ִִ :ָ /ְ -מ ְָ ַ:/ה ֵWעדOת א ֶ
ֵא ֶBה ְפ ֵ
א6רי ֶב ח6ר ְל ַמ ֵ+ה
6ב ַצ ְל ֵאל ֶ; ִ
Wית ָמר ֶ;ֲ 0W Wהרֹ ַהֵֹ :הְ :W
ַה ְWל ִו;ְ ִCיַד ִא ָ
ֳליHב ֶ;
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֶאת מ ֶֹW/ה :וְ ִאHW )8ה ִ
יְה6דָה ָע ָשה ֵאת ָ:ל א ֶ
ת)ל ַעת
6ב ַ
ָמ ְ
0ר@ ָ
6ב ְ
Wיס ָמ ְ ְל ַמ ֵ+ה ָד ָחרְָ /וח ֵֹ/ב ְור ֵֹק ַ; ְֵ 8כ ֶלת ָ
ֲח ָ
אִ
6כב)ד ְיהֹוָה ָמ ֵלא ֶאת
מ)עד ְ
אהל ֵ
6ב ֵַ :/W9ויְכַס ֶה ָWענָ ֶאת ֶ
ַה ָ9נִי ַ
מ)עד ִW:י ַָ /כ ָע ָליו ֶה ָWענָ
אהל ֵ
ַה ִ :W:ָ /ְ -וְ לֹWא יָכל מ ֶֹ/ה לָב)א ֶאל ֶ
6ב ֵה ָWעל)ת ֶה ָWענָ ֵמ ַעל ַה ִ ָ:/ְ -י ְִסע6
6כב)ד ְיהֹוָה ָמ ֵלא ֶאת ַה ְִ :Wָ:/ְ -
ְ
יהְ :Wו ִא לֹא ֵי ָWע ֶלה ֶה ָWענָ וְ לֹא י ְִסעַ 6עד י)
ְ;נֵי י ְִָ Fר ֵאל ְ;כֹל ַמ ְס ֵע ֶ
י)מ וְ ֵאְ 8ִ /היֶה ַלי ְָלה ;)
ֵה ָעWל ֹWת):ִ :י ֲענַ ) Oע ָ( ְיהֹוָה ַעל ַה ִָ ָ:/ְ -
יה) :Wהי אדינ(
Oל( ַמ ְס ֵע ֶ
ָאל ְ; ָכל ); ָ
ְל ֵעינֵי ָכל ֵ;ית י ְִFר ֵ
מ)עד ֵלאמֹWר;ֵ %ַ :ר ֶאל ְ;נֵי
ַ;ר ְיהֹוָה ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ
ַוְִ Cקרָא ֶאל מ ֶֹ/ה ַו ְיד ֵ
Hד ִW:י י ְַק ִריב ִמָ ֶ:ק ְר ָ; לַWיהֹוָה ִמ ַה ְ; ֵה ָמה
ֲל ֶה ָ
וְַ Hמ ְר ָ 8א ֵ
ָאל W
י ְִFר ֵ
6מ ַהֹPא ְַ 8ק ִריבֶ 6את ָק ְר ַ;נְ כִֶ :Wא ע ָֹלה ָק ְר ָ;נ) ִמ ַה ָ; ָקר
ִמ ַה ָ; ָקר ִ
מ)עד י ְַק ִריב אֹת) ִל ְרצֹנ) ִל ְפנֵי
אהל ֵ
יב>ֶ 6אל ֶַ Eתח ֶ
ָכר ִָ 8מי י ְַק ִר ֶ
זָ
ְ ַB/אֹת) ְ;רֹא)/
ִַ 9בע ָע ָליו ַל ֶ9קֶר ו ִ
ֲ/ר י ָ
ְיהֹ ָוWה :א) ִמֹ:ל א ֶ
ֲ/מ)
ָ /0מ Wת)ְ :ו ֶאת א ָ
ֲ/ר ה6א ל) י ְִ8נֶ>;ְ 6י) ְ
ֲמ ִָ /Wתיו י ֵֹס ָע ָליו ַלWא ֶ
ַוWח ִ
ֶ /Hאל ַהֵֹ :ה :Wוְ ִכ ֶEר
י ִָביא לַWיהֹוָה 0יִל ִָ 8מי ִמ ַהPא ְ; ֶע ְר ְְ ָ :ל ָ
ָ /0מה
ֲשה ְל ְ
ֲW/ר ַיWע ֶ
0חת ִמֹ:ל א ֶ
נִס ַלח ל) ַעל ַ
ָע ָליו ַהֵֹ :ה ִל ְפנֵי ְיהֹוָה וְ ְ
ָב:JW
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרַ :צו ֶאWת ֲ 0Wהרֹ וְ ֶאת ָ;נָיו ֵלאמֹר זֹאת
)ק ָדה ַעל ַה ִ-זְ ֵ; ַח ָ:ל ַה ְַ Bי ָלה ַעד ַה; ֶֹקר
)8רַת ָהWע ָֹלה ִהוא ָהWע ָֹלה ַעל Wמ ְ
נְסי ַבד י ְִל ַ;ַ /על
6מ ְWכ ֵ
68קד  :);Wו ְָל ַבַ /הֵֹ :ה ִמַ )%בד ִ
ְו ֵאַ /ה ִ-זְ ֵ; ַח ַ
ֲ/ר ֹ8אכַל ָה ֵאֶ /את ָהWע ָֹלה ַעל ַה ִ-זְ ֵ; ַח
ֶ /א ֶ
ְ; ָFר) וְ ֵה ִרי ֶאת ַהֶ %
ַEר
ֲ/ר ָע ָשה ַ;ַ )CהֶIה ִצָ6ה ְיהֹוָה ַלֲ Wעשֹת ְלכ ֵ
ְFמ) ֵא ֶצל ַה ִ-ז ְֵ; ַWחW:ַ :א ֶ
וָ
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ַ /6מ ְר ֶ8
ָלי ְָלה ְִ /ב ַעת י ִָמי ְ
י)מ ו ַ
מ)עד ֵ/Wְ 8בָ 6
6פ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֲע ֵליכֶֶ :W
6בנָיו ֵאת
ַעֲ 0W Fהרֹ ָ
Wיתיַ :וַ C
ֶאת ִמ ְֶ /מרֶת ְיהֹוָה וְ לֹא ָתמ6ת:ִ 6י ֵכ Oצ ִֵ 6
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ְ;יַד מ ֶֹW/ה:
ָ:ל ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
ַCאמר
ָאWל :ו ֶ
6לז ְִקנֵי י ְִFר ֵ
6ל ָבנָיו ְ
ַוWי ְִהי ַ;ַ )Cה ְִ 9מינִ י ָקרָא מ ֶֹ/ה ְל ֲ 0Wהרֹ ְ
ימ ְו ַה ְקרֵב
ֶאWל ֲ 0Wהרֹ ַקח ְל ָ ֵעגֶל ֶ; ָ; ָקר ְל ַח ָ+את וְ 0יִל ְלעֹ ָלה ְִ 8מ ִ
ַ;ר לֵאמֹר ְקחִ Fְ 6עיר ִעִIי ְל ַח ָ+את
ָאל ְ8ד ֵ
ִFר ֵ
ִל ְפנֵי ְיהֹ ָוWהְ :ו ֶאל ְ;נֵי י ְ
ימ ְלע ָֹלWה:ִ :י אֲנִ י ְיהֹוָה ַה ֲַ W-ע ֶלה ֶא ְת ֶכ
ֶבֵ ;ְ FנWי ָ/נָה ְִ 8מ ִ
ו ְֵעגֶל ָוכ ֶ
ד/י ִ:י ָקד)HW /נִ י:
ִית ְק ִ
וִWהי ֶ
ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִל ְהיֹת ָל ֶכ לֵWאל ִֹהי ְ
ֶפ/
6ל ָכל נ ֶ
ֶפַ /ה ַWחָCה ָהWר ֶֹמ ֶFת ַ; ָ-יִ ְ
זאת )8רַת ַה ְ; ֵה ָמה וְ ָהע) ְוכֹל נ ֶ
6בי ַה ַWחָCה
6בי ַה ָ+הֹר ֵ
ֶצת ַעל ָה HWרְֶ :#ל ַה ְב ִ%יל ֵ;י ַה ֵָ +מא ֵ
ַהֹ9ר ֶ
ֲ/ר לֹא ֵתHWכֵWל:
6בי ַה ַWחָCה א ֶ
ֱכ ֶלת ֵ
ַהW>ֶ Wא ֶ
ָאל ֵלאמר ִא ָ9ה ִ:י
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר;ֵ %ַ :ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
)תְ 8ִ Jט ָמWא:
ימי נִ ַ%ת ְָ %
ָמי ִֵ :
ָכר ְו ָט ְWמHה ְִ /ב ַעת י ִ
יע ְו ָי ְWל ָדה ז ָ
ַתזְ ִר ַ
ָאה ע)ד ַ; ֶ;גֶד Wא) ַב ְִ 9תי Wא)
6בַ )Cה ְִ 9מינִי יִ)-ל ְ; ַשר ָע ְר ָל Wת)ְ :ו ִא ֵW8ר ֶ
ַ
ֲ/ר ;) ַה ָ>Wגַע:
ַחת ִהוא ָ; ֵאְ Fְ 8ִ /ר ֶפ>ֵ 6את א ֶ
ָב ֵערֶב א) ְבכָל ְִ :לי ע)ר ֹEר ַ
ַ;ס וְ ָסר ֵמ ֶה
ֲ/ר ְ8כ ֵ
ְו ַה ֶ;גֶד Wא) ַה ְִ 9תי Wא) ָה ֵערֶב Wא) כָל ְִ :לי ָהע)ר א ֶ
ַעת ֶ;גֶד ַה ֶֶ Pמר א)
וְט ֵהWר :זֹאת )8רַת ֶנWגַע ָצר ַ
;Oס ֵ/נִ ית ָ
ַה ָ>גַע וְ כ ַ
ַה ִ8ִ /ְ Eי א) ַה ְִ 9תי א) ָה ֵערֶב א) ָ:ל ְִ :לי ע)ר ְל ַטWהֲר) א) ְל ַט ְW -א):
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר :זאת ִWְ 8היֶה )8רַת ַה ְ-צֹרָע ְ;י) ָטֳ Wהרָת)
וְה>ֵה
ֲַ W-Wחנֶה וְ רָHה ַהֵֹ :ה ִ
ָצא ַהֵֹ :ה ֶאל ִמח #6ל ַ
וְהָ 6בא ֶאל ַהֵֹ :הְ :Wוי ָ
Hת
ָאל ִמ ְ +Oמ ָ
וְהְַ Iר ֶֶ 8את ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
6עִ :
ַעת ִמ ַה ָW Pר ַ
נ ְִר ָEא ֶנWגַע ַה ָPר ַ
ת)כ :Wזֹאת )8רַת
ֲ/ר ְ; ָ
Hת ְ; ַט ְֶ H-את ִמ ְ:ָ /נִ י א ֶ
ָמתO ;ְ 6ט ְמ ָ
ְולֹא י O
ְהָIב
ְה ָ%וָה ְ;נִ ָָ %ת Jו ַ
ֲ/ר ֵֵ 8צא ִמ ְֶ /ִ 6>-כ ַבת ֶזרַע ְל ָט ְמHה ָב :JWו ַ
ַהָIב ַוWא ֶ
ֲ/ר י ְִ:ַ /ב ִע ְט ֵמ HWה:
6ל ִאי /א ֶ
>ְק ָבה ְ
ֶאת ז)ב) ַל ָIכָר וְ ַל ֵ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֲ 0Wחרֵי מ)ת ְ/נֵי ְ;נֵי ֲ 0Wהרֹ ְ; ָק ְר ָב ָת ִל ְפ ֵנWי ְיהֹוָה
י ְו0ל יָבא ְב ָכל ֵעת
Hח ָ
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ַ;ֵ %ר ֶאל 0Wהֲר ִ
ָמWתַ :6וֶ C
ַוO C
ֲ/ר ַעל ָהHWרֹ וְ לֹא יָמ6ת
ֶאל ַהֶֹ 7דִ /מ ֵ;ית ַל ָEר ֶֹכת ֶאל ְEנֵי ַהEַ:רֶת א ֶ
ָאה ַעל ַה ַֹWE:רֶת;ְ :זאת ָיבֹא ֲ 0Wהרֹ ֶאל ַהֹ7דֶַ ;ְ /פר ֶ;
ִ:י ֶ; ָWענָ ֵאWר ֶ
ֲכ א ָֹתJ
ָ; ָקר ְל ַח ָ+את ְו0יִל ְלעֹלָWהְ :ולֹWא ָת ִקיא ָהHרֶֶ #א ְת ֶכ ְ; ַט ַW-Wא ֶ
ֲשה ִמֹ:ל
ֲ/ר ַיWע ֶ
ֲ/ר ִל ְפנֵיכֶ:ִ :Wי ָ:ל א ֶ
ֲ/ר ָקHה ֶאת ַה@)י א ֶ
ַW:א ֶ
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ַ /6מ ְר ֶֶ 8את
)עבת ָה ֵא ֶBה ְונִ ְכ ְרתַ 6ה>ְ ָפ)/ת ָהWעֹשֹת ִמ ֶ7רֶב ַע ְָ :W-
ַה ֵ 8W
ֲ/ר ַנWעֲשִ 6ל ְפנֵי ֶכ וְ לֹא
)עבֹת א ֶ
ִמ ְַ /מ ְר ִ8י ְל ִב ְל ִ8י עֲש)ת ֵמ WOח)7ת ַה ֵ 8W
יכ:W
ִת ַ-ְ +Wאֶ ;ָ 6ה אֲנִ י ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
וְַ Hמ ְר ָ8
ָאל W
ַ;ר ֶאל ָ:ל ֲע ַדת ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ַ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרֵ % :
ַו ְיד ֵ
ְHביו
יכִ :Wאיִ /א )-ו ִ
ד/י ִWְ 8הי:ִ 6י ָקד) /אֲנִ י ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֲא ֵל ֶה ְק ִ
ַל ֶ;ֵ 8י
יכ :Wוְ ִה ְבְ %
ִ8ירָא 6וְ ֶאת ַ;ְ /ת ַֹתי ִ/ְ 8מֹרֲ 6אנִי ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ַ+הֹר וְ לֹWא ְת ַ7ְ /צֶ 6את
ֵַ +מHה ֵ 6בי ָהע) ַה ֵָ +מא ל ָ
ַה ְ; ֵה ָמה ַה ְ+הֹרָה ל ְ
ַל ִ8י
ֲ/ר ִה ְבְ %
ָמה א ֶ
ֲ/ר ְִ 8רמָ Fהֲ Wאד ָ
6בכֹל א ֶ
6בע) ְ
נ ְַפWֵ ֹ/תי ֶכ ַ; ְ; ֵה ָמה ָ
0Wב ִ%ל ֶא ְתכֶ ִמ
ד/י ִ:י ָקד) /אֲנִי ְיהֹוָה ָו ְ
ִית ִלי ְק ִ
ָל ֶכ ְל ַט ֵW-א :וִ ְהי ֶ
ָה ַWע ִ-י ִל ְהי)ת ִלWי :ו ְִאיW /א) ִא ָ9ה ִ:י י ְִWהיֶה ָב ֶה א)ב א) י ְִ%עֹנִ י מ)ת
יה ָ;:W
י6מתֶ ;ָ 6א ֶב י ְִר@ְ מ 6א ָֹת ְֵ %מ ֶ
ָ
ֲל ֶה
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֱאמֹר ֶאל ַהֹW:הֲנִ י ְ;נֵי ֲ 0Wהרֹ ו ַ HְWמ ְר ָ 8א ֵ
ו ֶ
Hביו
6ל ִ
ִ-ָ +א ְ; ַע ָW-יו:ִ :י ִא ִל ְֵ /אר) ַה ָ7רֹב ֵא ָליו ְל ִאְ )-
ֶפ /לֹWא י ַ
ְלנ ֶ
ֲ/ר לֹא
ר)בה ֵאלָיו א ֶ
HחWיו :וְ לֲַ Wאחֹת) ַה ְ;ת6לָה ַה ְָ 7
6ל ִ
6ל ִבְ )8
ו ְִל ְבנ) ְ
י6מWת:
Hד ָ
6מ ֵ:ה ָ
ְֶ Bְ /מ>ָה ַ
6מ ֵ:ה ְב ֵה ָמה י ַ
ִW-ָ +אַ :
ְתה ְל ִאיָ /ל Jי ַ
ָהWי ָ
יכ:W
ָWאזְ ָרח י ְִWהיֶה ִ:י אֲנִי ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ָכ ֵַ@:ר ֶ :
ִמ ְEַ /ט ֶא ָחד י ְִהיֶה ל ֶ
ַ)Cציאֶ 6את ַה ְWמ ַקֵBל ֶאל ִמחַ #6ל ֲַ W-Wחנֶה
ָאל ו ִ
ַוי ְַד ֵ;ר מ ֶֹ/ה ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֶאת מ ֶֹW/ה:
ָאל ָעשWַ: 6א ֶ
6ב ֵנWי י ְִFר ֵ
Hב ְ
ַוְִ Cר@ְ מ 6אֹת) ֶ
וְַ Hמ ְר ָ8
ָאל W
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ְ; ַהר ִסינַי ֵלאמֹWרֵ % :
ְWְ /ב ָתה ָהHרֶ;ָ /ַ #ת
ֲ/ר ֲאנִי נ ֵֹת ָלכֶ ו ָ
ֲא ֵל ֶה ִ:י ָתבֹאֶ 6אל ָהHרֶ #א ֶ
ַר ֶמ ָ וְ ַ HWס ְפ ֶָ 8את
ְ/ָ //נִ י ִ8זְמר ְ :
ֶ ו ֵ
ַלWיהֹ ָוWהִ /ָ //ֵ :ני ִ8זְ רַע ָFד ָ
א)ת
אתי ָ
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
ֲב ַדי ֵה א ֶ
ֲב ִדי ע ָ
ָאל ע ָ
ְW 8בָ H6ת:ִ :JWי ִלי ְב ֵנWי י ְִFר ֵ
6פ ֶסל
ֱל ִיל ֶ
יכ :Wלֹא ַתWעֲשָ 6ל ֶכ א ִ
ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ָריִ ֲא ִני ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
0ר ְצ ֶכ ְל ִה ְW8ַ /Wחֲ)ת
6מ ֵָ Pבה לֹWא ָת ִקימָ 6ל ֶכ ְו ֶא ֶב ַמ ְ:ִ Fית לֹא ִת ְ8נְ ;ְ 6
ַ
6מ ְק ָ/ִ %י ִ8ירָא6
יה ִ:י אֲנִי ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWהיכֶֶ :Wאת ַ;ְ /ת ַֹתי ִ/ְ 8מֹרִ 6
ָע ֶל ָ
אֲנִי ְיהֹ ָוWה:
ית א ָֹתְ :Wו ָנ ַWת ִ8י
ֲֶ F
)תי ְִ /ְ 8מרַ 6וWע ִ
ִא ְ; Oחַֹ 7תי ֵ8לֵכ 6וְ ֶאת ִמ ְצ ַ
ְִ Eִ 8ר Wי)ְ :ו ִה ִִFיג
ְב6ל Jו ְֵעַ #ה ֶָ Mדה י ֵ
ִג ְֵ /מיכֶ ְ; ִע ְָ 8ו ָנ ְWתנָה ָהHרֶ #י ָ
ַל ֶַ 8ל ְח ְמכֶ ָלש ַֹבע
ַFיג ֶאת ָזרַע ַוWאֲכ ְ
6ב ִציר י ִ
ָל ֶכ ַ%יִֶ /את ָ; ִציר ָ
ֲW/ר ַיֲ Wעבֹר
0ר ְצכֶ :Wוְ כָל ַמ ְע ַשר ָ; ָקר ָוצֹא ֹ:ל א ֶ
ָב ַטח ְ; ְ
ִWיְ /ב ֶ 8ל ֶ
ו ַ

588

שדי

תפוחי

ֲִ Fירי י ְִWהיֶה ֶֹ 7דַ /לWיהֹ ָוWה :לֹא י ְַב ֵ7ר ֵ;י ט)ב ָלרַע
ַַ 8חת ַה ֶָ 9בט ָהWע ִ
6ת Wמ6רָת) י ְִWהיֶה ֶֹ 7ד /לֹא
ְולֹא י ְִמירֶ> 6וְ ִא ָה ֵמר י ְִמירֶ> 6וְ ָהWיָה ה6א ְ
ָאל
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֶאת מ ֶֹ/ה ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
Oת( א ֶ
ָאWלֵ :אֶBה ַה ְִ -צ)ת )ה ָ
ִי@ ֵ
ְ; ַהר ) ָ ;Oר( ִסי ָנWי) :ויו אנדי(
מ)עד ְ; ֶא ָחד ַלח ֶֹדַ /ה ֵ9נִי
אהל ֵ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ְ; ִמ ְד ַ;ר ִסינַי ְ; ֶ
ֲדת
את ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ֵלאמֹWרFְ :אֶ 6את רֹאָ: /ל ע ַ
ַ; ָ9נָה ַה ֵ9נִ ית ְל ֵצ ָ
ָאל ְל ִמ ְEְ /ח ָֹת ְל ֵבית ֲאב ָֹת ְ; ִמ ְס ַEר ֵ/מ)ת ָ:ל ָזכָר
ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ָאל ְִ 8פ ְקד6
ָמ ְע ָלה ָ:ל י ֵֹצא ָצ ָבא ְ;י ְִFר ֵ
Oל@ְ ל ָֹתִ :Wמ ֶ; ֶע ְִ Fרי ָ/נָה ו ַ
ְלג ְ
80ה ו ֲ 0ְWהרַֹ :Wוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה וְ ֶאWל ֲ 0Wהרֹ
א ָֹת ְל ִצ ְבא ָֹת ָ
ַ )8ה ְWלוִ  :WִCוְ זאת
ֵלאמֹWר0 :ל ְַ 8כ ִריתֶ 6את ֵֶ /בט ִמ ְEְ /חת ַה ְָ 7ה ִתי ִמ ְ
6בנָיו
ֳד ִ/י 0Wהֲר ָ
קדַ /הָ 7
ָמתִ ;ְ 6ג ְֶ 8ָ /את ֶ
ְחי 6וְ לֹא י O
עֲשָ 6ל ֶה ו ָ
א)ת ִאיִ /איַ /על ֲעבָ ֹWדת) וְ ֶאל ַמ ָW Mא) :וְ לֹWא ָיבֹא6
ְFמָ 6
ָיבֹא 6ו ָ
ָמWת:6
ִל ְרא)ת ְַ :בַBע ֶאת ַהֹ7דֶ /ו ֵ
ֵWרֵ ַ@ )/ה ְל ֵבית
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרָ :נשֹא ֶאת רא;ְ /נֵי ג ְ
ֲמ ִ9י ָ/נָה
ָמ ְע ָלה ַעד ֶ; ח ִ
ל/י ָ/נָה ו ַ
ֲאב ָֹת ְל ִמ ְEְ /ח ָֹתִ :Wמ ֶ; ְִ /
מ)עWדָ: :ל
א)ת ָ:ל ַה ָ;א ִל ְצבא ָצ ָבא ַלֲ Wעבֹד ֲעבֹ ָדה ְ;א ֶֹהל ֵ
ְִ 8פקד ָ
יל ְ/נֵי ָע ָFר ְָ :ב ִשי ְ; ֵנWי ָ/נָה
ַה ָ; ָקר ָלWעֹ ָלה ְ/נֵי ָע ָשר ִָ Eרי ֵא ִ
ִ F6עירֵי ִע ִIי ְ/נֵי ָע ָשר ְל ַח ָW+את :וְ כֹל ְ; ַקר
ְח ָת ְ
6מנ ָ
ְ/נֵי ָע ָשר ִ
Oדי ִ9ִ /י
0ר ָ; ָעה ִָ Eרי ֵא ִיל ִ9ִ /י ַעִ 8
ֶבWח ַה ְָ 9ל ִמי ֶע ְִ Fרי וְ ְ
זַ
ֵח ֲ 0Wחרֵי ִה ָ/ַ -ח א ֹWת):
:Oת ַה ִ-זְ; ַ
ְָ :ב ִשי ְ; ֵנWי ָ/נָה ִ9ִ /י זֹאת ֲחנ ַ
ַ;ר ֵא ָליו
מ)עד ְל ַד ֵ;ר ִאַ )8וַ /ְִ Cמע ֶאת ַה)7ל ִמֵ %
אהל ֵ
6בבֹא מ ֶֹ/ה ֶאל ֶ
ְ
Oבי ַוי ְַד ֵ;ר ֵא ָלWיו:
ֲ/ר ַעל אֲר ָה ֵWעדOת ִמ ֵ;י ְ/נֵי ַה ְ:ר ִ
ֵמ ַעל ַה ַֹE:רֶת א ֶ
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר;ֵ %ַ :ר ֶאWל ֲ 0Wהרֹ ו ַ HְWמ ְר ֵָ 8א ָליו ְ; ַהֲ Wעלֹ ְWת ָ
ַעֲ 0W ֵ: Fהרֹ
ֶאת ַה ֵ>רֹת ֶאל מ6ל ְEנֵי ַה ְ-נ)רָה י ִָאירְ /ִ 6ב ַעת ַה> ֵWר)תַ :וַ C
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֶאת מ ֶֹW/הְ :וזֶה
יה Wַ:א ֶ
ֱלה ֵנWר ֶֹת ָ
ֶאל מ6ל ְEנֵי ַה ְ-נ)רָה ֶהWע ָ
ֵכַ Jעד ְִ Eר ָחִ Jמ ְק ָ/ה ִהוא ְַ -ַ :ר ֶאה
ָהב ַעד ְיר ָ
ֲשה ַה ְ-נֹרָה ִמ ְק ָ/ה ז ָ
ַמWע ֵ
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל
ֲ/ר ֶה ְרHה ְיהֹוָה ֶאת מ ֶֹ/ה ֵָ :ע ָשה ֶאת ַה ְ-נֹרָWהַ :וֶ C
אֶ
ֶיה ֲהלֹא ִת ָ:לֵ ְִ /ב ַעת י ִָמי ִ=ָ 8גֵר ְִ /ב ַעת
יה יָרק ָירַק ְ; ָפנ ָ
Hב ָ
מ ֶֹ/ה ְו ִ
ַ=ָ 8גֵר ִמ ְריָ ִמחַ #6ל ֲַ W-Wחנֶה
HWס :Wו ִ
וְ0חר ֵֵ 8
ֲַ W-Wחנֶה ַ
ָמי ִמח #6ל ַ
יִ
וְ0חר ָנ ְWסעָ 6ה ָע
HWס ִמ ְר ָיַ :W
ָסע ַעד ֵה ֵ
ָמי וְ ָה ָע לֹא נ ַ
ְִ /ב ַעת י ִ
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ֲצר)ת ַוWCַ Wחֲנִ ;ְ 6מ ְד ַ;ר ָEארָ:W
ֵמWח ֵ
ַע
ָתרֶ 6את ֶארֶ:ְ #נ ַ
ָ/י ְוי O
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWר/ְ :לַח ְל ָ ֲאנ ִ
ָאל ִאיֶ /א ָחד ִאיֶ /א ָחד ְל ַמ ֵ+ה ֲאב ָֹתיו
ֲ/ר אֲנִ י נ ֵֹת ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
אֶ
ָשיא ָב ֶהַ :Wו/ְִ Cלַח א ָֹת מ ֶֹ/ה ִמ ְִ -ד ַ;ר ָEארָ ַעל ִEי
ִ/ְ 8לָחֹ: 6ל נ ִ
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה
ָאל ֵה ָ-Wה :ו ֶ
ָא/י ְב ֵנWי י ְִFר ֵ
ֲ BOא ָנ ִ/י ר ֵ
ְיהֹוָה ָ :
יצת ַעל ַ:נ ְֵפי
ֲל ֶה וְ ָעשָ 6ל ֶה ִצ ִ
וְַ Hמ ְר ָ 8א ֵ
ָאל W
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֵBאמֹWרֵ % :
יצת ַה ָ:נָ ְִ Eתיל ְֵ 8כ ֶWלת :וְ ָהיָה ָל ֶכ
יה ְלדֹWר ָֹת וְ ָנ ְWתנַ 6על ִצ ִ
ִב ְג ֵד ֶ
ית א ָֹת וְ לֹא
ֲֶ F
ַר ֶֶ 8את ָ:ל ִמ ְצות ְיהֹוָה ַוWע ִ
ית אֹת) 6זְ כ ְ
6ר ִא ֶ
ְל ִצי ִצת ְ
ֵיהְ :Wל ַמ ַע
 80זֹנִ י ֲ 0Wחר ֶ
ֲ/ר ֶ
ָתת6רֲ 0W 6חרֵי ְל ַב ְב ֶכ ו ֲ 0ְWחרֵי ֵעWינֵי ֶכ א ֶ
יכֲ :Wאנִי ְיהֹוָה
ד/י ֵלאלֹ ֵWה ֶ
ִית ְק ִ
)תי ו ְִWהי ֶ
ית ֶאת ָ:ל ִמ ְצ ָ
ֲֶ F
זְ:רַ 6וWע ִ
ְִ 8
אתי ֶא ְתכֶ ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִל ְהי)ת ָל ֶכ ֵלWאל ִֹהי
ה)צ ִ
ֲ/ר ֵ
יכ א ֶ
ֱאלֹ ֵWה ֶ
אֲנִי ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWהיכֶ:W
ֱליHב ְוא) ֶ;
ֲבירָ ְ;נֵי א ִ
ַו7ִַ Cח קֹרַח ֶ; י ְִצ ָהר ֶ; ְק ָהת ֶ; ֵל ִוי וְ ָד ָת ַוWא ִ
ֲמ ִ9י
ָאל ח ִ
ָ/י ִמ ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
א6בַ :Wו ָCקOמִ 6ל ְפנֵי מ ֶֹ/ה ַוֲ Wאנ ִ
ֶֶ Eלת ְ;נֵי ְר ֵ
וְעWל
ִW7Wהֲלַ 6על מ ֶֹ/ה ַ
ְ/י ֵַ :W/וָ C
מ)עד 0נ ֵ
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי ֵ
אתיִ נְ ִֵ F
6מ ָ
ָ
6בת)כָ
ד/י ְ
ָכ ִ:י כָל ָה ֵWע ָדה ְ ָBO:ק ִ
ֲל ֶה רַב ל ֶ
Wאמר 6א ֵ
ֲ 0Wהרֹ ַוְ ֹC
Wימ ֶכ ֶאת
ֲר ְ
ֲל ֶה ַ;Wה ִ
ַMא 6עַל ְק ַהל ְיהֹ ָוWה :ו ַ HְWמ ְר ָ 8א ֵ
6מַ 6%ע ִWְ 8תנ ְ
ְיהֹוָה ַ
ַל ֶ8
ֶח ַ/ב ַל ְWלוִ ְ :ִ ִCתב06ת @ֹרֶ וְ ִכ ְתב06ת ָי ֶWקבַ :וֲ Wאכ ְ
ֶח ְל;) ִמ ְֶ 6>-ונ ְ
Wית ֶכ ִW:י ָFכָר ה6א ָלכֶ ֵח ֶל ֲעבַ ֹWד ְת ֶכ
6ב ְ
ֵ 80
אֹת) ְ;כָל ָמק) ֶ
Wימ ֶכ ֶאת ֶח ְל;) ִמ ֶ 6>-וְ ֶאת
ֲר ְ
מ)עWד :וְ לֹWא ִת ְFאָ 6ע ָליו ֵח ְטא ַ;Wה ִ
ְ;א ֶֹהל ֵ
ָאל לֹא ְת ַח ְBל 6וְ לֹא ָת Wמ6ת:6
ָק ְד ֵ/י ְב ֵנWי י ְִFר ֵ
ֲ/ר
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה וְ ֶאWל ֲ 0Wהרֹ ֵלאמֹWר :זֹאת Oח ַ7ת ַה)8רָה א ֶ
-Oה
י ָפרָה ֲאד ָ
ָאל ְוי ְִקחֵ 6א ֶל ָ
ַ;ר ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ִצָ6ה ְיהֹוָה ֵלאמֹר ֵ %
ְת ֶ 8א ָֹתֶ Jאל
יה עֹWל6 :נ ַ
ֲ/ר לֹWא ָע ָלה ָע ֶל ָ
ֲ/ר ֵאי ָ; Jמ 6א ֶ
ימה א ֶ
ְִ 8מ ָ
ְַ /חט א ָֹתְ Jל ָפ ָנWיו:
ֲַ W-Wחנֶה ו ָ
וְה)ציא א ָֹתֶ Jאל ִמח #6ל ַ
ִ
ֶא ְל ָעזָר ַהֵֹ :ה
ָת ִ8י אֹת) וְ ֶאת ָ:ל
ֹאמר ְיהֹ ָוה ֶאל מ ֶֹ/ה 0ל ִ8ירָא אֹת) ִ:י ְב ָי ְWד ָ נ ַ
ַוֶ C
ֲ/ר
ֶ ָהֱ Wאמ ִֹרי א ֶ
ית ְל ִסיחֹ ֶמל ְ
ֲ/ר ָע ִש ָ
ית W:ַ )Bא ֶ
וְע ִש ָ
0רצ) ָ
ְאת ְ
ַע )-ו ֶ
וְאת ָ;נָיו וְ ֶאת ָ:ל ַעַ )-עד ִ; ְל ִ8י ִה ְִ /איר ל)
י)/ב ְ; ֶח ְַ :);W /ו 6:ַCאֹת) ֶ
ֵ
ָאל ַוWCַ Wחֲנַ ;ְ 6ע ְWרב)ת מ)Hב
0ר Wצ)ַ :וְִ Cסע;ְ 6נֵי י ְִFר ֵ
ִWירֶ 6/את ְ
ִָ Fריד ַוְ C
ֵח):
ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְַר ְֵ %יר W
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ָאל ָלֱ Wאמ ִֹרWיַ :ו ָCגָר מ)Hב
ֲ/ר ָע ָשה י ְִFר ֵ
ַוְַ Cרא ָ;לָק ֶ; ִצ)Eר ֵאת ָ:ל א ֶ
ֹאמר
ָאWלַ :וֶ C
ָק #מ)Hב ִמ ְEנֵי ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ִמ ְEנֵי ָה ָע ְמאֹד ִ:י רַב ה6א ַוָ C
ח
זִקנֵי ִמ ְדיָ ַע ָ8ה ְילַWחֲכַ 6ה ָָ 7הל ֶאת ָ:ל ְס ִביב ֵֹתינְ :ִ 6ל ְ
מ)Hב ֶאל ְ
ֶ ְלמ)Hב ָ; ֵעת ַה ִהWואַ :וְַ Cרא
6בלָק ֶ; ִצ)Eר ֶמל ְ
ַה)9ר ֵאת ֶירֶק ַה ָMדֶה ָ
ָ )8ה ֵWע ָדה ַו7ִַ Cח ר ַֹמח
ָק ִמ ְ
ִWEינְ ָחס ֶ; ֶא ְל ָעזָר ֶ;0W Wהֲר ַהֵֹ :ה ַוָ C
ֵיה ֵאת ִאי/
;Oה ַוְִ Cדקֹר ֶאת ְ/נ ֶ
ָאל ֶאל ַהָ 7
ִFר ֵ
0חר ִאי /י ְ
ְ;י ָWד)ַ :ו ָCבֹא ַ
ָאWל:
ֵפה ֵמ ַעל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ַWָ 8ע ַצר ַה ַָ @-
ֳב ָת Jו ֵ
ָאל ְו ֶאת ָה ִWא ָ9ה ֶאל ק ָ
י ְִFר ֵ
0ר ָ; ָעה ו ְֶע ְִ Fרי HWלֶ:
ֵפה ְ
ַוWְִ Cהיַ 6ה ִֵ -תי ַ; ַָ @-
ְחס ֶ; ֶא ְל ָעזָר ֶ; 0Wהֲר ַהֵֹ :ה
ַוי ְַד ֵ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ֵBאמֹWרWEִ :ינ ָ
ת)כ וְ לֹWא
Hתי ְ; ָ
ָאל ְ; ַקנְ א) ֶאת ִק ְנ ִ
ֲמ ִתי ֵמ ַעל ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ֵה ִ/יב ֶאת ח ָ
יתי
HתWיָ :ל ֵכ ֱאמֹר ִה ְננִי נ ֵֹת ל) ֶאת ְ; ִר ִ
ָאל ְ; ִק ְנ ִ
יתי ֶאת ְ; ֵנWי י ְִFר ֵ
ִכ ִִ B
ָW /ל):
יכ ִמ ְWקרָא
ֲד ָ/ה לַWיהֹוָה ְ; ָO W/בע ֵֹת ֶ
ְחה ח ָ
יב ֶכ ִמנ ָ
6:רי ְ; ַה ְק ִר ְ
6בי) ַה ִ; ִ
ְ
ֵיח
ַב ֶ 8ע) ָלה ְלר ַ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתֲ Wעשֹ :6Wוְ ִה ְקר ְ
ָכ ָ:ל ְמ ֶל ֶ
ק ֶֹד /י ְִהיֶה ל ֶ
נִיח ַֹח לַWיהֹוָה ִָ Eרי ְ; ֵנWי ָב ָקר ְַ /ניִ 0יִל ֶא ָחד ְִ /ב ָעה ְכ ָב ִשי ְ;נֵי
ַEר ָה ֶWא ָחד ְ/נֵי
ל/ה ֶע ְFרֹנִ י ל ָ
נְח ָת ס ֶֹלת ְ;ל6לָה ַב ֶָ 9מ ְָ /
6מ ָ
ָָ /נWהִ :
ֶבָ Fהֶ Wא ָחד ְל ְִ /ב ַעת
ֶע ְFרֹנִ י ָל0יִל ָה ֶWא ָחWדִ :ע ָMר) ִע ָMר) ַלֶ :
ֲליכִֶ :Wמ ְַ Bבד ע ַֹלת ַה ִָ 8מיד
ַEר ע ֵ
ַה ְָ :בשִֹWיִ Fְ :עיר ִעִIי ֶא ָחד ְלכ ֵ
ִ F6עיר ַח ָ+את ֶא ָחד
יהְ :W
ימ י ְִWהיָ 6ל ֶכ ְונִ ְס ֵֶ :
ְחת) ַW8עֲשִ 8ְ 6מ ִ
6מנ ָ
ִ
יכ
ֲד ֶ
נִסֵ :JWָ:א ֶBה ַW8עֲשַ 6לWיהֹוָה ְ; Wמ)ע ֵ
ְח ָתְ Jו ְ
6מנ ָ
ִמ ְַ Bבד ע ַֹלת ַה ִָ 8מיד ִ
יכ
6לנ ְִס ֵֶ :
ְחתי ֶכ ְ
6ל ִמנ ֵ
יכ ְ
יכ ְלעֹלֹ ֵWת ֶ
ֵיכ ְונִ ְדבֹ ֵWת ֶ
ְל ַבד ִמ> ְִדר ֶ
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֶאת
ָאל ְ:כל א ֶ
ֹאמר מ ֶֹ/ה ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
6ל ְַ /ל ֵמיכֶַ :Wוֶ C
ְ
מ ֶֹW/ה:
ֲ/ר
ָאל ֵלאמֹר זֶה ַה ָָ %בר א ֶ
ָא/י ַה ַ)+-ת ִל ְבנֵי ִי ְFר ֵ
ַוי ְַד ֵ;ר מ ֶֹ/ה ֶאל ר ֵ
ֶאסר ִא ָ=ר ַעל
Oעה ל ְ
ִצָ6ה ְיהֹ ָוWהִ :איW:ִ /י ִיֹ%ר נֶדֶר ַלWיהֹוָה Wא) ִה ַָ 9בע ְ/ב ָ
ַחל ְָ %בר) ְ:כָל ַהֵֹ Cצא ִמ ִEיו ַיֲ WעשֶֹWה :ו ְִא ָ 9ה ִW:י ִתֹ%ר ֶנדֶר
נ ְַפ )/לֹא י ֵ
ֶWיהַ :ו 8ִֵ Cמ ֶֹ/ה ֶאת ַה ִ@ ְל ָעד
יה ִ; ְנ Oער ָ
Hב ָ
ַלWיהֹוָה וְ ְ HWסרָה ִא ָ=ר ְ; ֵבית ִ
יה
ַ9ה ָה ַל ְ ַוְִ Cלֹ:ד ֶאת ַחWֵ ֹ6ת ֶ
ֵ/ב ָ;ְ :JWוי ִָאיר ֶ; ְמנ ֶ
ַ9ה ַוֶ C
ְל ָמ ִכיר ֶ; ְמנ ֶ
יה
ְאת ְ;נ ֶֹת ָ
ְנבח ָה ַל ְ ַוְִ Cלֹ:ד ֶאת ְקנָת ו ֶ
ַוְִ Cקרָא ֶא ְת ֶה ַחֹ6ת י ִָאWיר :ו ַ
ַוְִ Cקרָא ָלה נ ַֹבח ִ; ְW /מ):

שדי

תפוחי

591

ֲ/ר ָי ְWצאֵ 6מ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ְל ִצ ְבא ָֹת ְ;יַד
ָאל א ֶ
ֵא ֶBה ַמ ְס ֵעי ְב ֵנWי י ְִFר ֵ
יה ַעל ִEי ְיהֹוָה
יה ְל ַמ ְס ֵע ֶ
מ)צ ֵWא ֶ
מ ֶֹ/ה וְ ֲ 0Wהרַֹ :Wוְִ Cכֹ8ב מ ֶֹ/ה ֶאת ָ
חדָ /ה ִWרא)/
ַע ְמ ֵסס ַ; ֶ
יהַ :Wוְִ Cסעֵ 6מWר ְ
מ)צ ֵWא ֶ
יה ְל ָ
ְו ֵא ֶBה ַמ ְס ֵע ֶ
ָאל
ַחדָ /ה ִWראִ )/מ ֳָ W-חרַת ַה ֶַ Eסח ָי ְWצאְ 6ב ֵנWי י ְִFר ֵ
ֲמ ָ9ה ָע ָשר י) ל ֶ
ַ;Wח ִ
6מ ְלָ:ה
ְחגְ ָלה ִ
ַWְ 8היֶינָה ַמ ְח ָלה ִת ְר ָצה ו ָ
ָמה ְל ֵעינֵי ָ:ל ִמ ְצרָWיִ :ו ִ
ְ;יָד ר ָ
ַ9ה ֶב
יה ְל ָנ ִW/יִ :מ ִEְ /ְ -Wחת ְ; ֵנWי ְמנ ֶ
ְונ ָֹעה ְ;נ)ת ְצ ָל ְפ ָחד ִל ְבנֵי דֵ ֹWד ֶ
יהֵ :Wא ֶBה ַה ְִ -צ)ת
ֲב ֶ
ָת ַעל ַמ ֵ+ה ִמ ְַ Eַ /חת א ִ
ִַ 8הי ַנֲ Wחל ָ
ָ/י ו ְ
י)ס ָהיְ 6לנ ִ
ֵ
ָאל ְ; ַע ְWרבת
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ְ;יַד מ ֶֹ/ה ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
וְה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
Oת( ַ
)ה ָ
ֵח)) :הי אניד(
מ)Hב ַעל י ְַר ֵ) %יְ (ָ Oיר W
ָאל ְ; ֵע ֶבר ַהְַ Cר ְֵ -ִ ;ַ %ד ָ;ר
ֲ/ר ִ;ֶ %ר מ ֶֹ/ה ֶאל ָ:ל י ְִFר ֵ
ֵא ֶBה ַה ְָ %ב ִרי א ֶ
0חד
ָהWבַ :
ֲצרֹת ו ְִדי ז ָ
8פל ו ְָל ָב ַוWח ֵ
6בי ֶ
ָבה מ)ל ס;ֵ 6י ָEארָ ֵ
ָ;ֲ Wער ָ
0ר ָ; ִעי ָ/נָה
ֶ ַהר ִֵ Fעיר ַעד ָק ֵדְ ;ַ /ר ֵנ ַWעַ :וWי ְִהי ְ; ְ
ָע ָשר י) ֵמWחֹרֵב ֶ%ר ְ
ָאל ְ:כֹל
ְ; ַע ְW8ֵ /י ָע ָשר חֹדֶֶ ;ְ /א ָחד ַלחֹדֶ;ֶ %ִ /ר מ ֶֹ/ה ֶאל ְ;נֵי י ְִFר ֵ
יכ ָ:כֶ
ֲח ֶ
ָנִיחְ Wיהֹוָה ַלWא ֵ
ֲ/ר י ַ
ֲל ֶהַ :Wעד א ֶ
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה אֹת) א ֵ
אֶ
יכ נ ֵֹת ָל ֶה ְ; ֵע ֶבר ַהְַ Cר ֵ%
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ְו ָי ְWר 6/גַ ֵה ֶאת ָה Hרֶ #א ֶ
ֵיתי ָ; ֵעת
ְה)6/ע ִצִ 6
ַ
ָת ִ8י ָל ֶכְ :Wו ֶאת י
ֲ/ר נ ַ
9Oת) א ֶ
ְְ /ב ִֶ 8איִ /לWיר ָ
וַ
ֲ/ר ָע ָשה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWהי ֶכ ִל ְ/נֵי
ֶי ָהWרֹאֹת ֵאת ָ:ל א ֶ
ַה ִהוא לֵאמֹר ֵעינ ָ
80ה ע ֵֹבר
ֲ/ר ָ
ֲשה ְיהֹוָה ְל ָכל ַה ְַ -מלָכ)ת א ֶ
ַה ְָ -ל ִכי ָה ֵאֶBה ֵַ :יWע ֶ
יכ ה6א ַה> ְִל ָח ָל ֶכ:W
ָ-Wָ /ה :לֹא ִW8ירָא:ִ 6י ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
)Bת
80ה ַה ִWח ָ
ָו ֶWא ְת ַח>ַ ֶאל ְיהֹוָה ָ; ֵעת ַה ִהוא לֵאמֹWרֲ :אדֹנָי יֱהֹוִה ָ
ֲ/ר ִמי ֵאל ַ; ַָ 9מיִ
ָקה א ֶ
ָד ְל ָ ְו ֶאת ָי ְWד ָ ַהֲ Wחז ָ
ְל ַה ְרא)ת ֶאWת ַע ְב ְֶ ָ %את @ ְ
ְא ְר ֶאה ֶאת
וְכגְ Wב6ר ֶֹת ֶָ :Wא ְע ְ;רָה >ָא ו ֶ
י ִ
ֲש ָ
ֲשה ְכ ַמWע ֶ
ֲ/ר ַיWע ֶ
6בHרֶ #א ֶ
ָ
ֲ/ר ְ; ֵע ֶבר ַהְַ Cר ֵָ %ה ָהר ַה)+ב ַהֶIה ְו ַה ְָ Bבנֹ:W
)+בה א ֶ
ָהHרֶַ #ה ָ
ָאל ֶאת ַה WOח ִ7י
ֲל ֶה ְַ /מע י ְִFר ֵ
ַCאמר א ֵ
ָאל ו ֶ
ַוְִ Cקרָא מ ֶֹ/ה ֶאל ָ:ל ִי ְFר ֵ
6ל ַמ ְד ֶ 8א ָֹת
ֵיכ ַהְ )C
ֲ/ר HWנ ִֹכי ֵֹ %בר ְ;Hזְ נ ֶ
ְו ֶאת ַה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
ַ /6מ ְר ֶ 8לֲַ Wעָֹ Fתְ :Wיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ:ָ 6רַת ִע ָ-נִ ;ְ 6רית ְ;חֹרֵWב :לֹא ֶאת
ְ
ַחנֵ 6א ֶBה Eה ַה)C
ֲאב ֵֹתינ:ָ 6רַת ְיהֹוָה ֶאת ַה ְ; ִרית ַהֹIאת ִ:י ִא ָ8נֲ 6אנ ְ
ָ )8ה ֵאHW :/Wנ ִֹכי
BOנַ 6חWִCיEָ :נִ י ְ; ָפנִ י ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ִע ֶָ -כ ָ; ָהר ִמ ְ
ָ:
6בWינֵיכֶ ָ; ֵעת ַה ִהוא ְל ַה ִ@יד ָל ֶכ ֶאת ְַ %בר ְיהֹוָה ִ:י
ע ֵֹמד ֵ;י ְיהֹוָה ֵ
ֲ/ר
ית ָ; ָהר לֵאמֹרHW :נ ִֹכי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ א ֶ
ֲל ֶ
ֵאת ִמ ְEנֵי ָה ֵאְ /ולֹWא ע ִ
ְיר ֶ
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ֲח ִרי
ֲב ִדWי :לֹא י ְִWהיֶה ְל ָ ֱאל ִֹהי א ֵ
אתי ָ ֵמ ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ִמ ֵ;ית ע ָ
)צ ִ
Wה ֵ
ֲ/ר
ֲ/ר ַ; ַָ 9מיִ ִמ ַַ -על ַוWא ֶ
ֲשה ְל ָ ֶפ ֶסל ָ:ל ְ8מ6נָה א ֶ
ַעל ָָ EנWי :לֹא ַתWע ֶ
ֲ/ר ַ; ַ-יִ ִמ ַַ 8חת ָל HWרֶ :#לֹWא ִת ְֲ W8ַ /חוֶה ָל ֶה וְ לֹא
ָ;Hרִֶ #מ ַָ 8חת ַוWא ֶ
וְעל
י ֵאל ַק>ָא ֵֹ Eקד עֲ) Hב)ת ַעל ָ;נִ י ַ
ָת ָWע ְב ֵד ִ:י HWנ ִֹכי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6לWְ ֹ/מרֵי
ֲבי ְ
ֲל ִפי ְלאֹWה ַ
ִ/ִ Bֵ /י וְ ַעל ִר ֵ; ִעי ְלשֹWנְ HWי :וְ ע ֶֹFה ֶח ֶסד ַלWא ָ
ַ7ה ְיהֹוָה ֵאת
)תWי :לֹא ִת ָFא ֶאת ְֵ /יהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ַל ָ9וְא ִ:י לֹא ְינ ֶ
ִמ ְצ ָ
ֲ/ר ִצ ְָ 6
ְַ W9וא/ָ :מ)ר ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ְל ַק ְW:ַ )/%א ֶ
ִFא ֶאת ְ/מ) ל ָ
ֲ/ר י ָ
אֶ
יעי
אכ ֶ :Wָ 8וְי) ַה ְִ 9ב ִ
ית ָ:ל ְמ ַל ְ
וְע ִש ָ
Wי/ֶ /ֵ :ת י ִָמי ֲַ W8עבֹד ָ
ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְע ְב ְWָ %
6ב ֶַ ָ 8
6בנ ְִָ W
80ה ִ
ֲשה כָל ְמ ָלאכָה ָ
ַ;ָ /ת לַWיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ לֹא ַתWע ֶ
ָנ6ח
ֶי ְל ַמ ַע י ַ
ֲ/ר ִ; ְָ /ער ָ
)ר ָ ַוֲ Wחמֹ ְWר ָ וְ כָל ְ; ֶה ְמ ֶ ָ 8וְ ֵג ְWר ָ א ֶ
ֲמ ֶת ָ ו ְ /ְW
ַוWא ָ
ֲ ְיהֹוָה
ִית ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ַריִ ַוִֹ Cצא ָ
ַר ָ:ִ 8י ֶע ֶבד ָהי ָ
ֲמ ְWת ָ ָW :מ) ְָ :ו ָזWכ ְ
ַע ְב ְַ ָ %וWא ָ
י
רע נְט6יָה ַעל ִֵ :צ ְְ ָ 6יהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6בזְ ַ
ָקה ִ
י ִמ ָ;ְ 9יָד ֲחז ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ֲ/ר ִצְ ָ ְ6יהֹוָה
י ְו ֶאת ִא ֶW:ַ ָ -א ֶ
Hב ָ
ַלֲ Wעשֹ)ת ֶאת י) ַה ַW;ָ 9ת;ֵ :ַ :ד ֶאת ִ
ֲ/ר ְיהֹוָה
ָ ַעל ָהֲ Wא ָד ָמה א ֶ
ִיטב ל ְ
6ל ַמ ַע י ַ
י ְ
ָמ ָ
ֲריכ Oי ֶ
י ְל ַמ ַע ַיWא ִ
ֱאל ֶֹה ָ
ֲ
י נ ֵֹת ָל ְ :Wלֹא ִת ְר ַצח וְ לֹא ִת ְנ Hוְ לֹא ִתגְ נֹב ְולֹא ַתֲ Wענֶה ְברֵWע ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ֵע ָ ֵָ Fדה 6וְ ַע ְב)%
ֵע ָ וְ לֹא ִת ְת6ֶ 0ה ֵ;ית ר ֶ
ֵעד ָW/וְ א :וְ לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶ/ת ר ֶ
ֵע ֶָ :Wאת ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵאֶBה ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה
ֲ/ר ְלר ֶ
ֲמת) )/ר) ַוֲ Wחמֹר) וְ כֹל א ֶ
ַוWא ָ
ָפל ק)ל @ָד)ל ְולֹא יָסָ
ָ )8ה ֵאֶ /ה ָWענָ ְו ָהֲ Wער ֶ
ֶאל ָ:ל ְק ַה ְל ֶכ ָ; ָהר ִמ ְ
ֲבנִ י ַו8ְִ CWנֵ ֵאלָWיַ :וי ְִהי ְְ /ָ :מ ֲע ֶכ ֶאת ַה)7ל
ַוְִ CWכ ְֵ 8ב ַעל ְ/נֵי לOחת א ָ
ָא/י ְִ /ב ֵטיכֶ
ְַ 8ק ְרבֵ 6אלַי ָ:ל ר ֵ
ַ )8הח ְֶֹ ְ /ו ָה ָהר ; ֵֹער ָ; ֵא /ו ִ
ִמ ְ
ָדל) וְ ֶאת
וְאת @ ְ
Wאמרֵ 6ה ֶה ְרHנְ 6יהֹוָה ֱאל ֵֹהינֶ 6את ְ:בֹד) ֶ
ֵיכַ :Wוְ ֹ8
וְ ז ְִקנ ֶ
HWד
ַ;ר ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
ָאינW:ִ 6י ְיד ֵ
ָ )8ה ֵאַ /הַ )CהֶIה ר ִ
קֹל) ַָ /מ ְענִ 6מ ְ
Wאכ ֵלנָ 6ה ֵאַ /ה ְ@ד ָֹלה ַהֹIאת ִא יֹ ְWס ִפי
ָ-ה נָמ6ת ִ:י תֹ ְ
וְע ָ8ה ל ָ
ָחWיַ :
וָ
ֲ/ר
ָמ ְWתנ:ִ :6י ִמי כָל ָ; ָשר א ֶ
ַחנִ 6ל ְ/מ ַֹע ֶאת ק)ל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6ע)ד ו ָ
ֲאנ ְ
80ה
ָ )8ה ֵא:ָ /מֹנַ 6וֶWִ Cחיְ :קרַב ָ
ַ;ר ִמ ְ
ַָ /מע ק)ל ֱאל ִֹהי ַחִCי ְמד ֵ
ַ;ר ֵאלֵינֵ 6את ָ:ל
ְ8ְ 80ד ֵ
ֹאמר ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינ 6ו ְ
ֲ/ר י ַ
ָ /ֲ W6מע ֵאת ָ:ל א ֶ
וְַ /מ ְענ 6ו ְָעשִֹWינַ :6וַ /ְִ Cמע ְיהֹוָה ֶאת
ַ;ר ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינֵ 6א ֶלי ָ ָ
ֲ/ר יְד ֵ
אֶ
ֹאמר ְיהֹוָה ֵאלַי ַָ /מ ְע ִ8י ֶאת ק)ל ְִ %ברֵי
ֵיכ ְ; ַד ֶ; ְר ֶכ ֵא ָלי ַוֶ C
ק)ל ְִ %בר ֶ
ִ 8וְ ָהיָה
ֲ/ר ִW;ֵ %רִ :6מWי י ֵ
יטיבָ: 6ל א ֶ
י ֵה ִ
ֲ/ר ִ;ְ %רֵ 6א ֶל ָ
ָה ָע ַהֶIה א ֶ
ָמי ְל ַמ ַע
)תי ָ:ל ַהִ C
וְל ְ/מֹר ֶאת ָ:ל ִמ ְצ ַ
ְל ָב ָב זֶה ָל ֶה ְלי ְִרHה א ִֹתי ִ
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יכ:W
ֳל ֶ
ֵ אֱמר ָל ֶה 6/בָ 6ל ֶכ ְל HWה ֵ
ֵיה ְלע ָֹל :Wל ְ
ִיטב ָל ֶה ו ְִל ְבנ ֶ
י ַ
ְה WOח ִ7י
י ֵאת ָ:ל ַה ְִ -צוָה ו ַ
ַ;רָה ֵא ֶל ָ
80ה ֹEה עֲמד ִע ִָ -די ַוWאֲד ְ
ְו ָ
ֲ/ר HWנ ִֹכי נ ֵֹת ָל ֶה ְל ִר ְ:JW8ָ /
וְעשָ 6בHרֶ #א ֶ
ֵַ -ד ָ
ֲ/ר ְ8ל ְ
ְה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
וַ
יכ ֶא ְת ֶכ לֹא ָתסOר 6י ִָמי
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ַ /6מ ְר ֶ 8לַWעֲש)ת Wַ:א ֶ
ְ
יכ ֶא ְת ֶכ ֵ8לֵכְ 6ל ַמ ַע
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֶ א ֶ
F6מֹWאלָ ;ְ :כל ַה ֶ%ר ְ
ְ
ָ :6/וְזאת ַה ְִ -צוָה
ֲ/ר ִW8יר W
ַכ ֶָ 8י ִמי ָ;Hרֶ #א ֶ
ְהֲ Wאר ְ
ִWְ 8חי 6וְט)ב ָל ֶכ ו ַ
ֲ/ר ִצָ6ה ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWהי ֶכ ְל ַל ֵ-ד ֶא ְת ֶכ ַלWעֲש)ת
וְה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
ַה WOח ִ7י ַ
 80עֹ ְWב ִרי ָ-ָ /ה ְל ִר ְְ :JW8ָ /ל ַמ ַע ִ8ירָא ֶאת ְיהֹוָה
ֲ/ר ֶ
ָ;Hרֶ #א ֶ
6ב ְנ ָ
80ה ִ
ֶ ָ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצָ 6
)תיו א ֶ
6מ ְצ ָ
י ִל ְ/מֹר ֶאת ָ:ל Oחָֹ 7תיו ִ
ֱאל ֶֹה ָ
ְWַ /מ ְר ָ8
ָאל ו ָ
Wי :וְ ָWַ /מ ְע ָ 8י ְִFר ֵ
ָמ ָ
ֲרכ Oי ֶ
6ל ַמ ַע ַיWא ִ
ְמי ַחֶCי ָ ְ
6ב ִ;נְ ָ ֹ:ל י ֵ
ֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי
ֲ/ר ְִ 8ר;ְ 6מאֹד Wַ:א ֶ
ִיטב ְל ָ ַוWא ֶ
ֲ/ר י ַ
ַלWעֲש)ת א ֶ
6ד ָב:/W
ָבת ָחלָב ְ
ָ ֶארֶ #ז ַ
ֲאב ֶֹתי ָ ל ְ
י
Hה ְב ֵָ 8את ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָאל ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה ֶא ָחWדְ :ו ַ
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֲ/ר
ְהיַ 6ה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה א ֶ
6ב ָכל ְמא ֶֹד ָ :Wו ָ
6ב ָכל נ ְַפ ְְ ָ /
ְ; ָכל ְל ָב ְWב ָ ְ
HWנ ִֹכי ְמ ַצ ְַ ָ 6הַ )Cעל ְל ָב ֶב ְָ :Wו ִַ>/נְ ְָ 8ל ָבנֶי ָ וְ ִד ַ; ְר ְָ /ִ ;ְ ;ָ 8ב ְָ 8
ֶ
6ק ְַ /ר ְָ 8לא)ת ַעל ָיד ָ
ק6מ ְָ :W
6ב ֶ
ֶ ְ W6ב ְָ /כ ְ; ָ ְ
6ב ֶל ְכ ְַ ָ 8ב ֶ%ר ְ
ית ָ ְ
ְ; ֵב ֶ
ֶWי :וְ ָי ַד ְע ָ8
6ב ְָ /ער ָ
ית ָ ִ
6כ ַת ְב ַָ 8על ְמזOז)ת ֵ; ֶ
Wיְ :
וְ ָהיְ 6לטֹ ָWטפֹת ֵ;י ֵעי ֶנ ָ
וְה ֶח ֶסד
ֱמ ֵֹ /מר ַה ְ; ִרית ַ
ִW:י ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ה6א ָהֱ Wאל ִֹהי ָה ֵאל ַהW>ֶ Wא ָ
6מ ְַ Bֵ /לשֹWנְ Hיו ֶאל ָEנָיו
)תו ְל ֶאלֶ )%Wרְ :
6לWְ ֹ/מרֵי ִמ ְצ ָ
ֲביו ְ
ְלאֹWה ָ
ְW Bֶ /ל) :וְ ָWַ /מ ְר ֶָ 8את ַה ְִ -צוָה
ְ0חר ְלשנְא) ֶאל ָEנָיו י ַ
ֲביד) לֹא י ֵ
ְל ַהWא ִ
ֲFת:W
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצ ְַ ָ 6הַ )CלWע ָ
ְו ֶאת ַה WOח ִ7י ְו ֶאת ַה ִִ Eָ /ְ -טי א ֶ
ית א ָֹת
ֲֶ F
ַ /6מ ְר ֶַ 8וWע ִ
ְו ָהיָה | ֵע ֶקב ְִ /ְ 8מעֵ 6את ַה ִִ Eָ /ְ -טי ָה ֵאֶBה ְ
Wי:
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע ַלֲ Wאב ֶֹת ָ
י ְל ָ ֶאWת ַה ְ; ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד א ֶ
ְַ /מר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
וָ
Wירָ /
0ד ָמ ֶת ָ ְ%גָנְ ָ ו ְִת ְ
6פ ִרWי ְ
ַ ְִ EרWי ִב ְטנְ ָ ְ
6בר ְ
ַכ ָ וְ ִה ְר ֶ; ָ ֵ
6בWר ְ
ֲה ְב ָ ֵ
ַוWא ֵ
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע
י ו ְַע ְ8ְ /רת צֹא ֶנ ָ ַעל ָהֲ Wא ָד ָמה א ֶ
ָפ ָ
ֶ ְ/גַר ֲאל ֶ
ְוי ְִצ ָהר ָ
רWְ 8ִ 6היֶה ִמָ:ל ָה ַWע ִ-י לֹא י ְִWהיֶה ְב ָ ָע ָקר
י ָל ֶתת ָל ְְ ;ָ :W
ַלֲ Wאב ֶֹת ָ
ֲ/ר
6ב ְב ֶה ְמ ֶ:ִ :ָ W8י ִא ָ/מֹר ְִ /ְ 8מרֶ 6את ָ:ל ַה ְִ -צוָה ַהֹIאת א ֶ
ֲקרָה ִ
ַוWע ָ
יכ ָל ֶל ֶכת ְ; ָכל
ֲבה ֶאת ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֲFתְ Jל 0Wה ָ
HWנ ִֹכי ְמ ַצֶ6ה ֶא ְת ֶכ לַWע ָ
ְה)ריְ /יהֹוָה ֶאת ָ:ל ַה@)יִ ָה ֵא ֶBה ִמ ְִ Bפנֵיכֶ
ְָ %ר ָכיו ְ W6ל ָד ְב ָקה Wב) :ו ִ
ֲ/ר ְִ 8דר ְֹ Wַ:
Oמי ִמ ֶָ: :W:ל ַה ָ-ק) א ֶ
ִWיר ְ)@ 8ֶ /יִ ְ@ד ִֹלי ַוֲ Wעצ ִ
ו ִ
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ָהר נְ ַהר ְEרָת וְ ַעד ַה ָC
ר ְַג ְל ֶכ ;) ָל ֶכ י ְִWהיֶה ִמ ַה ְִ -ד ָ;ר וְ ַה ְָ Bבנ) ִמ ַה> ָ
ֲכ
ַPב ִאיְ ;ִ /פנֵי ֶכ ְַ Eח ְֶ %כ 6מ)רַWא ֶ
WOל ֶכ :WלֹWא י ְִתי ֵ
ָה 0Wחֲר) י ְִWהיֶה ְ@ב ְ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר
ֲ/ר ְִ 8ד ְרכָ 6בWַ: Jא ֶ
יכ ַעל ְEנֵי ָכל ָהHרֶ #א ֶ
י ְִֵ 8יהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ָלכֶ:W
ֲ/ר
ָכה א ֶ
6ק ָללָWהֶ :את ַה ְ;ר ָ
ָכה ְ
ֵיכ ַה;ְ )Cר ָ
ְר ֵאה HWנ ִֹכי נ ֵֹת ִל ְפנ ֶ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצֶ6ה ֶא ְת ֶכ ַה :)CW
יכ א ֶ
ְִ /ְ 8מעֶ 6אל ִמ ְצ)ת ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֶ
יכ וְ ַס ְר ִֶ 8מ ַה ֶ%ר ְ
ְו ַה ְָ 7ל ָלה ִא לֹא ִת ְְ /מעֶ 6אל ִמ ְצ)ת ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ֲ/ר לֹWא
ֲח ִרי א ֶ
ֲ/ר HWנ ִֹכי ְמ ַצֶ6ה ֶא ְת ֶכ ַהָ )Cל ֶלכֶת ֲ 0Wח ֵרי ֱאל ִֹהי א ֵ
אֶ
י ְַד ְע ֶ:W8
ָ ֵמ ָWה ֵחל ֶח ְר ֵמָ 7ָ ;ַ /מה ֵָ 8חל ִל ְסֹEר ְִ /ב ָעה
ְִ /ב ָעה ָO W/בעֹת ְִ 8ס ָEר ל ְ
ֲ/ר
י ִמ ַ=ת נ ְִד ַבת ָי ְWד ָ א ֶ
ית ַחג ָW/בOע)ת לַWיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
Oע)ת :וְ ָע ִש ָ
ָW/ב W
80ה
ֶכ ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהWי ְָ :ושָֹ ַWמ ְח ִָ 8ל ְפנֵי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ָ
ֲ/ר י ְָבWר ְ
ִW:ַ 8ֵ 8א ֶ
ֶי ְו ַה@ֵר וְ ַהָCת)
ֲ/ר ִ; ְָ /ער ָ
ְה ֵBוִ י א ֶ
ֲמ ֶת ָ ו ַ
6ב ָ 8וְ ַע ְב ְַ ָ %וWא ָ
6בנְ ָ ִ
ִ
ֲ/ר י ְִב ַחר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ְל ַ/ְ :ֵ /מ)
ֲ/ר ְ; ִק ְר ֶ; ָ ַ; ָ-ק) א ֶ
0Wל ָמנָה א ֶ
ְו ָה ְ
ית ֶאת ַה WOח ִ7י
ִית ְ; ִמ ְצ ָריִ ְו ָWַ /מ ְר ָ 8וְ ָע ִש ָ
ַר ָ:ִ 8י ֶע ֶבד ָהי ָ
ְָ :W/ו ָזכ ְ
6מְִ Cק ֶב ָ:W
Hס ְִ ָ Eמְָ @Wר ְנ ָ ִ
ָמי ְ; ְ
ֲשה ְל ָ ְִ /ב ַעת י ִ
ָה ֵא ֶBWהַ :חג ַה=:Oת ַW8ע ֶ
ְה@ֵר וְ ַהָCת)
6ב ֶ ָ 8ו ְַע ְב ְַ ָ %וֲ Wא ָמ ֶת ָ וְ ַה ֵBוִ י ו ַ
6בנְ ָ ִ
80ה ִ
ְושָֹ ַWמ ְח ַָ ;ְ 8ח ֶ@ ָ ָ
י ַ; ָ-ק)
ָמי ָ8חֹג ַלWיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶWיְ /ִ :ב ַעת י ִ
ֲ/ר ִ; ְָ /ער ָ
0Wל ָמנָה א ֶ
ְו ָה ְ
6בכֹל
בְ H6ת ָ ְ
ֶכ ָ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ְ;כָל ְW 8
ֲ/ר י ְִב ַחר ְיהֹוָה ִ:י י ְָבWר ְ
אֶ
6ר ָ
זְכ ְ
ָאה כָל W
ֵ Fָ 0מַ Wח/ָ :ל)ָ Eְ /ע ִמי ַ; ָ9נָה ֵיWר ֶ
ִית ְ
י וְ ָהי ָ
ָד ָ
ֲשה י ֶ
ַמWע ֵ
6ב ַחג ַה ָW9בOע)ת
ֲ/ר י ְִב ָחר ְ; ַחג ַה ַ)P-ת ְ
י ַ; ָ-ק) א ֶ
ֶאת ְEנֵי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֵיקִ :Wאיַ :ְ /מ ְ8נַת יָד)
ָאה ֶאת ְEנֵי ְיהֹוָה ר ָ
6ב ַחג ַה=):Oת ְולֹא ֵיWר ֶ
ְ
ֲ/ר ָנ ַWת ָל ְ:W
י א ֶ
ְִ :ב ְר ַ:ת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
י נ ֵֹת ְל ָ
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶי א ֶ
Wְ ֹ/פ ִטי וְ Wְ ֹ/ט ִרי ְִ 8Wֶ 8ל ָ ְ;כָל ְָ /ער ָ
ְWְ /פטֶ 6את ָה ָע ִמ ְEַ /ט ֶצWדֶק :לֹWא ַת ֶ+ה ִמ ְָE/ט לֹא ַת ִ:יר
י ו ָ
ִל ְָ /ב ֶט ָ
Wיס ְֵ %ִ Bברֵי
ֲכ ִמי וִ ַ
ָEנִ י ְולֹWא ִת ַ7ח ַֹ /חד ִ:י ַהַֹ 9חד י ְַעֵ6ר ֵעינֵי ח ָ
ֲ/ר ְיהֹוָה
ֶַ 8ָ /את ָהHרֶ #א ֶ
יקֶ :Wצ ֶדק ֶצ ֶדק ְִ 8רְ ֹ%ל ַמ ַע ִWְ 8חיֶה וְ ָיWר ְ
ַצ ִִ %
וְעינֵינ6
ָדינ 6לֹא ָWְ /פכֶ 6את ַה ַָ %הֶIה ֵ
וְְ Hמר 6י ֵ
וְענW 6
י נ ֵֹת ָל ְָ :W
ֱאל ֶֹה ָ
ית ְיהֹוָה וְ0ל ִ %ָ 8ֵ 8נ ִָקי ְ; ֶקרֶב
ֲ/ר ִָ Eד ָ
ָאל א ֶ
ָאEֵ :ַ :6ר ְל ַע ְ ָ -י ְִFר ֵ
לֹא ר W
80ה ְַ 8ב ֵער ַהַ ָ%ה> ִָקי ִמ ְִ 7ר ֶ; ָ ִ:י
ַEר ָל ֶה ַה ְָ :W%ו ָ
ָאל ְונִ ֵ :
ַע ְ ָ -י ְִFר ֵ
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ָ/ר ְ; ֵעינֵי ְיהֹ ָוWה:
ֲשה ַהָ C
ַתWע ֶ
ית ְִ /בי:) W
וְִ /ב ָ
ָד ָ ָ
י 6נְ ָתנ) ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ְ;י ֶ
ִW:י ֵת ֵצא ַל ְִ -ל ָח ָמה ַעל אֹWי ְֶב ָ
ית ַ; ְִ 9ביָה ֵא ֶ/ת י ְַפת 0ֹ8ר ְו ָח ְַ /Wק ָָ 8ב Jו ְָל ַWק ְח ְָ 8ל ָ ְל ִא ָW9ה:
ָא ָ
ְור ִ
Wיה :זָכ)ר
וְע ְָ FWתה ֶאת ִצ ְָ Eר ֶנ ָ
ֹאָ J/
ית ָ וְ ִג ְָ Bחה ֶאת ר ָ
ֶ ;ֵ )8
אתֶ Jאל ְ
ֲב ָ
ַוWה ֵ
ֶ
ֲ/ר ָק ְWר ָ ַ; ֶ%ר ְ
Wאת ֶכ ִמ ְִ -צרָWיִ :א ֶ
ֶ ְ; ֵצ ְ
ֲמלֵק ַ; ֶ%ר ְ
ֲ/ר ָע ָשה ְל ָ ע ָ
ֵאת א ֶ
ֵע ְולֹא ָירֵא ֱאל ִֹהWי:
80ה ָעיֵ וְ ָיג ַ
ֱִ /לי ֲ 0Wחרֶי ָ ְו ָ
ַו ְי ַז>ֵב ְ; ָ ָ:ל ַה ֶ>Wח ָ
ֲ/ר ְיהֹוָה
נִיחְ Wיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ְל ָ ִמָ:ל אֹי ְֶבי ָ ִמ ָ= ִביב ָ;Hרֶ #א ֶ
ְו ָהיָה ְָ ;Wה ַ
ֲמלֵק ִמ ַַ 8חת ַה ָָ 9מיִ
י נ ֵֹת ְל ָ ַנֲ Wחלָה ְל ִר ְְ 8ִ J8ָ /מ ֶחה ֶאת ֵזכֶר ע ָ
ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ִW:ָ /ְ 8ח:
Wיר ְJ8ָ /
ֲלה וִ ִ
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ נ ֵֹת ְל ָ ַנWח ָ
ְו ָהיָה ִW:י ָתב)א ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
0Wר ְצ ָ
ֲ/ר ִָ 8ביא ֵמ ְ
ֲד ָמה א ֶ
ֵא/ית ָ:ל ְִ Eרי ָהWא ָ
ְָ /ב ָ :JW;ָ 8וְ ָל ַWק ְח ֵָ 8מWר ִ
ְוי ַ
ֲ/ר
וְְ Fמ ַָ 8ב ֶ+נֶא וְ ָה ַWל ְכ ֶָ 8אל ַה ָ-ק) א ֶ
ָ ַ
י נ ֵֹת ל ְ
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
אֶ
ֲ/ר י ְִWהיֶה
את ֶאל ַהֵֹ :ה א ֶ
6ב ָ
י ְל ַ/ְ :ֵ /מ) ָָ :W/
י ְִב ַחר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
אתי ֶאל
י ִ:י ָב ִ
ַד ִ8י ַה )CלַWיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָמי ָה ֵה וְ ַ HWמ ְר ֵָ 8א ָליו ִה@ ְ
ַ;ִ C
ַ8בֹאֶ 6אל ַה ָ-ק) ַהֶIה
ֲ/ר נִ ְ;ַ /ע ְיהֹוָה לֲַ Wאב ֵֹתינָ 6ל ֶתת לָWנ :6ו ָ
ָהHרֶ #א ֶ
ְַ -ל ָח ָמה ַו ַ> ֵ:W:
ָאתנ 6ל ִ
ֶ ֶח ְ );/וְ ע)ג ֶמ ֶWל ְ ַה ָ; ִָ /ל ְקר ֵ
ֵצא ִסיח ֶמWל ְ
ַוֵ C
ַW9י:
ֲצי ֵ/בֶט ַה ְWמנ ִ
ָדי ו ְַלWח ִ
א6בנִי ו ְַל@ ִ
ָר ֵ
ַ>ִ8נְָ Jל ַנֲ Wח ָלה ל W
0ר ָצ ו ְ
ַו> ִַ7ח ֶאת ְ
ית א ָֹת ְל ַמ ַע ַ:ִ Fְ 8ילֵ 6את
ֲֶ F
ַ /6מ ְר ֶֶ 8את ְִ %ברֵי ַה ְ; ִרית ַהֹIאת ַוWע ִ
ְ
ֲ/ר ֲַ W8עשֹ:6W
ָ:ל א ֶ
יכ ְִ /ב ֵטיכֶ
ָWאֶ /
יכ ר ֵ
נִִ Pבי ַהֶ Bְ :O )Cכ ִל ְפנֵי ְיהֹוָה ֱאלֹ ֵWה ֶ
ָ 80
ֶ
ֲ/ר ְ; ֶקרֶב
ְ/י ֶכ וְ ג ְֵר ָ א ֶ
ָאWלַ :ט ְֶ Eכ נ ֵ
ֵיכ ֹ:ל ִאי /י ְִFר ֵ
וְ/טר ֶ
ֵיכ ְ
ז ְִקנ ֶ
י
Wיְ :ל ָע ְב ְר ָ ִ; ְב ִרית ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ימ ָ
י ַעד ֵֹ /אב ֵמ ֶ
ַמֲ Wחנֶי ָ ֵמWח ֵֹטב ֵע ֶצ ָ
ַד ִ8י ָל ֶכ ַה:ִ )Cי
ֲ/ר ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ֹ:רֵת ִע ְַ ָ -הִ :)WCה@ ְ
6ב ָ HWלת) א ֶ
ְ
80ה ע ֵֹבר ֶאת
ֲ/ר ָ
ָמה א ֶ
ָמי ַעל ָה ֲאד ָ
ֲריכ Oי ִ
Wאבד 6לֹא ַתWא ִ
Hבֹד ֵ ֹ8
ַהְַ Cר ֵָ %לב)א ָ-ָ /ה ְל ִר ְַ :JW8ָ /ה ִWעד ִֹתי ָב ֶכ ַהֶ )Cאת ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת
6ב ַWח ְר ָWַ ;ַ 8חִCי
ֶי ַה ְ; ָר ָכה וְ ַה ְָ 7ל ָלה ָ
ָת ִ8י ְל ָפנ ָ
ְה ָ-וֶת נ ַ
ָהHרֶַ #ה ַWחִCי ו ַ
י ִל ְ/מ ַֹע ְ;קֹל)
ֲבה ֶאת ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
80ה וְ ז ְַר ֶעְ :ָ Wל 0Wה ָ
ְל ַמ ַע ִWְ 8חיֶה ָ
ָמה ֲא ֶ/ר נִ ְ;ַ /ע
ָמי ָ ָל ֶֶ /בת ַעל ָהֲ Wאד ָ
ֶ י ֶ
ָב ָקה ב) ִ:י ה6א ַחֶCי ָ וְ אר ְ
6לד ְ
ְ
ָה ְלי ְִצ ָחק ְ W6ל ַיWעֲקב ָל ֵתת ָל ֶה:W
0בר ָ
י ְל ְ
ְיהֹוָה לֲַ Wאב ֶֹת ָ
ֲל ֶה
ַCאמר א ֵ
ָאWל :ו ֶ
ַ;ר ֶאת ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵאֶBה ֶאל ָ:ל י ְִFר ֵ
ֵל ְ מ ֶֹ/ה ַו ְיד ֵ
ַוֶ C
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ָצאת וְ לָב)א ַוWיהֹוָה
א6כל ע)ד ל ֵ
ֶ; ֵמHה וְ ֶע ְִ Fרי ָ/נָה HWנ ִֹכי ַה )CלֹWא ַ
ֶי
י ה6א ע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
Hמר ֵאלַי לֹא ַתֲ Wעבֹר ֶאת ַהְַ Cר ֵַ %ה ֶWIהְ :יהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַ
ֹוַ /ע ה6א ע ֵֹבר
Wיר ְְ 8ָ /יה O
ֶי וִ ִ
ִַ /מיד ֶאת ַה@)יִ ָה ֵא ֶBה ִמ ְָ Bפנ ָ
Wה6א י ְ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ְיהֹ ָוWהַ :ה ְק ִהילֵ 6א ַלי ֶאת ָ:ל זִ ְקנֵי ְִ /ב ֵטיכֶ
ֶי ַW:א ֶ
ְל ָפנ ָ
ידה ָ; ֶאת
Hע ָ
ֵיה ֵאת ַה ְָ %ב ִרי ָה ֵא ֶBה וְ ִ
ֲד ְ;רָה ְבְ Hזנ ֶ
ְוWְ ֹ/טרֵיכֶ ַוWא ַ
מ)תי ִW:י ַה ְֵ /חת ִַ /ְ 8חת6
ַע ִ8י ֲ 0Wחרֵי ִ
ַה ַָ 9מיִ וְ ֶאת ָה HWרֶ:ִ :#י ָיד ְ
ֲרית
ָעה ְ; 0Wח ִ
וְקרָאת ֶא ְת ֶכ ָהWר ָ
יתי ֶא ְת ֶכ ָ
ֲ/ר ִצ ִִ 6
ֶ א ֶ
ו ְַס ְר ִֶ 8מ ַה ֶ%ר ְ
יכ:W
ֲשה י ְֵד ֶ
ָמי ִ:י ַתWעֲשֶ 6את ָהרַע ְ; ֵעינֵי ְיהֹוָה ְל ַה ְכ ִעיס) ְ; ַמWע ֵ
ַהִ C
ָאל ֶאת ְִ %ברֵי ַה ִ9ירָה ַהֹIאת עַד
ַוי ְַד ֵ;ר מ ֶֹ/ה ְ;ְ Hזנֵי ָ:ל ְק ַהל י ְִFר ֵ
:W-ָ 8O
וְת ְַ /מע ָהHרִֶ #א ְמרֵי ִפWיַ :יWעֲר ַָ -ָ :טר ִל ְק ִחי
ַ;רָה ִ
ַהWאֲזִ ינַ 6ה ַָ 9מיִ ַוֲ Wאד ֵ
ֲלי ֵע ֶFWב:ִ :י ֵ/
יבי ע ֵ
ָתי ִִ Fְ :ע ִיר ֲעלֵי ֶד ֶ/א וְ ִכ ְר ִב ִ
ִַI8ל ַ+ַ :ל ִא ְמר ִ
ַ;ר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶֹ/ה ְ; ֶע ֶצ ַה)C
ְיהֹוָה ֶא ְקרָא ָהב 6ג ֶֹדל לֵWאל ֵֹהWינַ :6ויְד ֵ
ֲ/ר ְ; ֶארֶ #מ)Hב
ֲב ִרי ַהֶIה ַהר נְב) א ֶ
ֲלה ֶאל ַהר ָהWע ָ
ַהֶIה ֵלאמֹWר :ע ֵ
ָאל
ֲ/ר אֲנִי נ ֵֹת ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ַע א ֶ
6ר ֵאה ֶאת ֶארֶ:ְ #נ ַ
ֲ/ר ַעל ְEנֵי ְירֵח) ְ
אֶ
ֲ/ר
י ַW:א ֶ
HWס ֶאל ַע ֶָ -
80ה ע ֶֹלה ָ-ָ /ה ְו ֵה ֵ
ֲ/ר ָ
6מת ָ; ָהר א ֶ
ֲח ָWIהO :
ַלWא O
ֲ/ר ְמ ַע ְל ֶ;ִ 8י
ֵHס ֶאל ַע ָW-יוַ :על א ֶ
Hחי ָ ְ;הר ָה ָהר ַוֶ C
ֵמת 0Wהֲר ִ
ֲ/ר לֹWא ִק ַ8ֶ /ְ %
יבת ָק ֵדִ /מ ְד ַ;ר ִצ ַעל א ֶ
ָאל ְ; ֵמWי ְמ ִר ַ
ת) ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ְ; ְ
וְ-ָ /ה לֹא ָתב)א
ָאWל:ִ :י ִמ ֶ>גֶד ְִ 8ר ֶאה ֶאת ָהHרֶָ #
ת) ְ;נֵי י ְִFר ֵ
א)תי ְ; ְ
ִ
ָאWל:
ֲ/ר אֲנִ י נ ֵֹת ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ָאל ִל ְפנֵי
ַ מ ֶֹ/ה ִאיָ /הֱ Wאל ִֹהי ֶאת ְ;נֵי י ְִFר ֵ
ֲ/ר ֵ;ר ְ
ָכה א ֶ
וְזאת ַה ְ;ר ָ
יע ֵמ ַהר ָEארָ
ה)פ ַ
ֹאמר ְיהֹוָה ִמ ִ=ינַי ָ;א ְו ָזרַח ִמ ִֵ Mעיר לָמ) ִ
מ)ת)ַ :וַ C
W
ד/יו
Wימינ) ֵא ְ%ָ /ת ָלWמ) 0 :ח ֵֹבב ַע ִ-י ָ:ל ְק ָ
Hתה ֵמ ִרWבֲבת קֹ ֶדִ /מ ִ
ְו ָ
ָאל
Wיְ :ולֹWא ָק נ ִָביא ע)ד ְ;י ְִFר ֵ
ַ;ר ֶֹת ָ
ִFא ִמְ %
ְה ְ 6:O8לר ְַג ֶל ָ י ָ
ָד ָ ו ֵ
ְ;י ֶ
ֲ/ר
)פ ִתי א ֶ
ֲ/ר י ְָדע) ְיהֹוָה ָEנִי ֶאל ָEנִ Wיְ :ל ָכל ָהWאֹתֹת וְ ַה ְ -W
ְ:מ ֶֹ/ה א ֶ
0ר Wצ):
6ל ָכל ְ
ֲב ָדיו ְ
6ל ָכל ע ָ
ְָ /לח) ְיהֹוָה ַלֲ Wעשֹ)ת ְ; ֶארִֶ #מ ְצ ָריִ ְל ַפ ְרעֹה ְ
ֲ/ר ָע ָשה מ ֶֹ/ה ְל ֵעינֵי
6לכֹל ַה)-רָא ַה@ָד)ל א ֶ
ָקה ְ
6לכֹל ַהָCד ) Oה ָד( ַהֲ Wחז ָ
ְ
ָאWל ) :יוד אידנ(
ָ:ל ) ָ :Oל( י ְִFר ֵ
נביאי
ְה)ַ /ע ִ; נ6
ַCאמר ְיהֹוָה ֶאל י O
ַוי ְִהי ֲ 0חרֵי מ)ת מ ֶֹ/ה ֶע ֶבד ְיהֹוָה ו ֶ
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ְמ ָ/רֵת מ ֶֹ/ה לֵאמֹWר :מ ֶֹ/ה ַע ְב ִ%י ֵמת וְ ַע ָ8ה ק 6עֲבר ֶאת ַהְַ Cר ֵַ %הֶIה
ָאWלָ: :ל
ֲ/ר Hנ ִֹכי נ ֵֹת ָל ֶה ִל ְבנֵי י ְִFר ֵ
80ה וְ ָכל ָה ָע ַהֶIה ֶאל ָהHרֶ #א ֶ
ָ
ֲ/ר ְִ ;ַ %ר ִ8י ֶאל מ ֶֹW/ה:
ָכ נְ ַת ִ8יו ַ:א ֶ
ֲ/ר ְִ 8דר ְֹ ַַ W:רגְ ְל ֶכ ;) ל ֶ
ָמק) א ֶ
ֲ/ר
ְמי ַהְֵ Iקנִי א ֶ
ְה)ַ /ע וְכל י ֵ
ְמי י O
ָאל ֶאת ְיהֹוָה ֹ:ל י ֵ
ַו ַCעֲבד י ְִFר ֵ
ֲ/ר
ֲשה ְיהֹוָה א ֶ
ֲ/ר י ְָדעֵ 6את ָ:ל ַמע ֵ
ְה)ַ /ע ַוא ֶ
ֱריכ 6י ִָמי ֲ 0חרֵי י O
ֶהא ִ
ָאל ִמ ְִ -צ ַריִ
ֲ/ר ֶהעֱלְ 6בנֵי י ְִFר ֵ
י)ס א ֶ
ָאWל :וְ ֶאת ַע ְצמ)ת ֵ
ָע ָשה ְלי ְִFר ֵ
ֲבWי
ֲ/ר ָקנָה ַיעֲקב ֵמ ֵאת ְ; ֵנWי חֲמ)ר א ִ
ָק ְברִ 6ב ְ/כֶ ְ; ֶח ְל ַקת ַה ֶָ Mדה א ֶ
ֲלWה :וְ ֶא ְל ָעזָר ֶ;ֲ 0 (ָ ;O ) Wהרֹ
י)ס ְל ַנח ָ
יטה ַוWְִ Cהיִ 6ל ְב ֵנWי ֵ
ְֶ /כ ְ; ֵמHה ְק ִָ F
נִ 8ל) ְ; ַהר ) ָ ;Oר( ֶא ְפרָWיִ:
ֲ/ר ַ
ֵמת ַוְִ Cק ְ;ר 6אֹת) ְ; ִג ְב ַעת ִWEינְ ָחס ְ;נ) א ֶ
)הי אינד(
ֲלה
ָאל ַ;יהֹוָה לֵאמֹר ִמי ַיע ֶ
ִ/אֲל;ְ 6נֵי י ְִFר ֵ
ְה)ַ /ע ַוְ CW
ַוי ְִהי ֲ 0חרֵי מ)ת י O
ְה6דה ַי ֲע ֶלה ִה>ֵה
ַCאמר ְיהֹוָה י ָ
ָBנֶ 6אל ַה ְַ :Wנעֲנִי ַ; ְִ 8חָBה ְל ִה ֶָ Bח  :);Wו ֶ
ָלי
Hחיו ֲע ֵלה ִא ִ8י ְבג)ר ִ
ַCאמר יְה6דָה ְל ְִ /מע) ִ
ָת ִ8י ֶאת ָהHרֶ;ְ #י ָWד) :ו ֶ
נַ
ֵל ְ ִאְ /ִ )8מ Wע):
ֶ ַוֶ C
ֲמה ַ; ְַ :Wנ ֲע ִני וְ ָה ַל ְכ ִ8י גַ ֲאנִי ִא ְ;ְ ָ 8ג) ָרל ָ
ְונִBָ Wח ָ
ֲ/ר ָ@זָל6
ָ/י ְל ִמ ְס ָEרָ ִמ ַה ְ-ח ְֹלל)ת א ֶ
ַו ַWCעֲ 6Fכֵ ְ;נֵי ִב ְני ִָמ ַוFְִ Cא 6נ ִ
ֵ/בֶ ;ָ 6הַ :Wוְִ Cת ַה ְBכ6
ֲל ָת ַוְִ Cבנֶ 6את ֶה ָע ִרי ַוְ C
ַוְֵ Cלכַ 6ו6/ָCבֶ 6אל ַנח ָ
6ל ִמ ְְ Eַ /חַ )8וְֵ Cצאִ 6מ ָ9
ָאל ָ; ֵעת ַה ִהיא ִאיְ /ל ְִ /בט) ְ
ִמ ֵָ ;ְ 9נWי י ְִFר ֵ
ָ/ר
ָאל ִאיַ /הָ C
ֶ ְ;י ְִFר ֵ
ֵ (Oאי ֶמל ְ
ֲל Wת)ִָ C;ַ :מי ָה ֵה )ה ָ
ִאיְ /ל ַנח ָ
ְ; ֵעינָיו ) ָ ;Oו( ַי ֲעשֶֹWה ) :ויו דאני(
/6מ) ֶא ְל ָקנָה ֶ;
צ)פי ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ְ
ָמ ַתיִ ִ
ַוי ְִהי ִאיֶ /א ָחד ִמ ָהר ָ
0חת
ָ/י ֵַ /
ָתWי :וְל) ְ8ֵ /י נ ִ
ֱליה6א ֶ; ֹ8חֶ 6ב צֶ 6א ְפר ִ
ְיר ָֹח ֶ; א ִ
ָדWי :ו ְָעלָה
6ל ַח>ָה ֵאי יְל ִ
ְַ /ה ֵ9נִ ית ְִ Eנ>ָה ַוי ְִהי ִל ְפ ִנ>ָה י ְָל ִדי ְ
ַח>ָה ו ֵ
ְ;ח לַיהֹוָה ְצ ָבא)ת
ימה ְל ִה ְ8ַ /Wחֲ)ת ו ְִלז ַ
ָה ִאיַ /הה6א ֵמ ִWעיר) ִמִָ Cמי י ִָמ ָ
ָת
ְחס ֹ:הֲנִ י ַליהֹ ָוWהַ :הֹ:ל נ ַ
6פנ ָ
ְ; ִ/לֹה וְ ָ/ְ /נֵי ְב ֵנWי ֵע ִלי ָח ְפנִי ִ
י י ְִר ֶצ ָ:W
ַCאמר ֲא ַר ְונָה ֶאל ַה ֶֶ -ל ְ ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֶ ו ֶ
ֲארַוְ נָה ַה ֶֶ -ל ְ ַל ֶ-ל ְ
)ת ָ ִ; ְמ ִחיר ְולֹא 0עֲלֶה
ֹאמר ַה ֶֶ -ל ְ ֶאל ֲא ַר ְונָה לֹא ִW:י ָקנ) ֶא ְקנֶה ֵמ Wא ְ
ַוֶ C
ַליהֹוָה ֱאל ַֹהי עֹל)ת ִח>ָ ַוִֶ Cק ָ%וִד ֶאת ַה@רֶ וְ ֶאת ַה ָ; ָקר ְ; ֶכ ֶס ְָ /ק ִלי
ָמי
/6ל ִ
ַעל עֹל)ת ְ
זְ; ַח ַלWיהֹוָה ַוַ C
ֲמ ִW9יַ :וִֶ Cב ָ%ָ (ָ /O ) /וִד ִמ ֵ
חִ
ָאWל ) :הי אידנ(
ֵפה ֵמ ַעל ) Oמ ָל( י ְִFר ֵ
ַָ 8ע ַצר ַה ַָ @-
ֵע ֵתר ְיהֹוָה ָלHרֶ #ו ֵ
ַוָ C
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ֹאמר 6ל)
ִח Wל)ַ :וְ C
ָדי וְ לֹא י ַ
ָמי ַוי ְַכ=Oה;ְ ;ַ 6ג ִ
ָק ָ;א ַ;ִ C
ְה ֶֶ -ל ְ ָ%וִד ז ֵ
וַ
6ת ִהי
ֶ ַנ ֲערָה ְבת6לָה וְ ָע ְWמדָה ִל ְפנֵי ַה ֶֶ -ל ְ ְ
ֲב ָדיו י ְַב ְקַ 6/לאדֹנִי ַה ֶ-ל ְ
עָ
ָפה ְ;כֹל
יק ָ וְ ַח ַלאדֹנִ י ַה ֶWֶ -ל ְַ :וי ְַב ְקַ 6/נ ֲערָה י ָ
ל) סֹ ֶכנֶת ְו ְָ /כ ָבה ְב ֵח ֶ
ֶ:
ַ-ית ַוִָ Cבא 6א ָֹתַ Jל ֶW-ל ְ
י/ג ַה69נ ִ
ֲב ַ
ָאל ַוְִ CWמ ְצאֶ 6את א ִ
ְ@ב6ל י ְִFר ֵ
ֲ/ר ִא)8
ָכי א ֶ
ִֶ 8את ְִ :סא) ֵמ ַעל ִ=ֵ :א ַה ְ-ל ִ
ַוי ְַד ֵ;ר ִא )8טֹב)ת ַוֵ C
ְמי ַח ָWCיו:
Hכל ֶל ֶח ִָ 8מיד ְל ָפנָיו ָ:ל י ֵ
ְ; ָב ֶבWל :וְ ִָ>/א ֵאת ִ;גְ ֵדי ִכ ְלא) וְ ַ
Oחת ) Oא ָת( ִָ 8מיד ִנ ְ8נָה ֵ )Bמ ֵאת ַה ֶֶ -ל ְ ְַ %בר י) ְ;י)מ) ֹ:ל
Oחת) ֲאר ַ
ַו ֲאר ָ
ְמי )יָOי( ַח ָWCיו ) :יוד דנאי(
יֵ
ימי עָC ִIOה6
ירָ /6ליִ ִ; ֵ
ֲ/ר ָחזָה ַעל יְהָ 6דה וִ ָ
ְWְ /עיָהֶ 6ב Hמ) #א ֶ
חֲז) י ַ
ְה6דWהְ /ִ :מעַ /ָ 6מיִ ְו ַה ֲאזִינִ י ֶארֶ:ִ #י ְיהֹוָה
Hחז י ְִחזְ ִקָCהַ 6מ ְל ֵכי י ָ
י)ת ָ
ָ
ר)מ ְמ ִ8י ְו ֵה ָ/ְ Eעִ 6בWיָ :ידַע )/ר קֹנֵהַ 6וחֲמ)ר
ַל ִ8י וְ ַ
ִ;ֵ %ר ָ;נִ י ִ@ְ %
ֲ/ר ַה ַָ 9מיִ
ָאל לֹא ָידַע ַע ִ-י לֹא ִה ְת;) ָנ:ִ :Wי ַכא ֶ
ֵאב6ס ְ; ָע ָליו י ְִFר ֵ
ְא ְיהֹוָה ֵ:
ֲ/ר אֲנִ י ע ֶֹשה ע ְֹמ ִדי ְל ָפנַי נ O
ֲד ָ/ה א ֶ
ֳד ִ/י ְו ָהHרֶַ #הח ָ
ַהח ָ
6מֵ%י ַ;ָ /ת ְ; ַ)8;ַ /
וְְ /מכֶ :Wוְ ָהיָה ִמֵ%Wי חדֶָ ;ְ /ח ְדִ )/
ַי ֲעמֹד ז ְַר ֲע ֶכ ִ
Hמר ְיהֹ ָוWה :וְ י ְָצא 6וְ רָאO) 6ו ָו( ְ; ִפ ְגרֵי
יָב)א כָל ָ; ָשר ְל ִה ְ8ַ /חֲ)ת ְל ָפנַי ַ
ַע ָ 8לֹא ָתמ6ת וְ ִא ָ 9לֹא ִת ְכ ֶ;ה וְ ָהי6
ִ /Eעי ִ;י ִ:י ת)ל ְ
ָ/י ַה ְ
ָה ֲאנ ִ
6מֵ%י ַ;ָ /ת ְ; ַ)8;ַ /
ֵדרָא) ְל ָכל ) Oל ָל( ָ;שָֹWר :וְ ָהיָה ִמֵ%Wי חדֶָ ;ְ /ח ְדִ )/
Hמר ְיהֹ ָוWה) :יכוי הי דניא(
יָב)א כָל ָ; ָשר ְל ִה ְ8ַ /חֲ)ת ְל ָפנַי ַ
ָמ:W
ֲ/ר ַ; ֲענָת)ת ְ; ֶארְֶ ;ִ #ני ִ
ְִ %ברֵי י ְִר ְמיָהִ ;ֶ 6ח ְל ִקָCהִ 6מ ַהֲ ֹW:ה ִני א ֶ
ְה6דה ִ; ְ/ל/
ֹאָC/הֶ 6ב Hמ) ֶמ ֶל ְ י ָ
ימי י ִ
ֲ/ר ָהיָה ְד ַבר ְיהֹוָה ֵא ָליו ִ; ֵ
אֶ
ְה6דה עַד
ֶ י ָ
ֹאָC/הֶ 6מל ְ
ימי יְה)י ִָקי ֶ; י ִ
ֶע ְFרֵה ָ/נָה ְל ָמ ְל Wכ)ַ :וי ְִהי ִ; ֵ
ֶ יְה6דָה ַעד ְ@ל)ת
ֹאָC/הֶ 6מל ְ
ַ ֹ8ע ְ8ֵ /י ֶע ְFרֵה ָ/נָה ְל ִצ ְד ִקָCהֶ 6ב י ִ
ִֶ 8את ְִ :סא) ִמ ַמ ַעל
יW/יַ :וי ְַד ֵ;ר ִא )8טֹב)ת ַוֵ C
ֲמ ִ
ְרַ /6ליִ ַ;ח ֶֹדַ /הח ִ
י ָ
ְָ>/ה ֵאת ִ; ְג ֵדי ִכ ְלא) ְוHכַל ֶל ֶח
ֲ/ר ִאָ ;ְ )8ב ֶבWל :ו ִ
ָכי א ֶ
ְל ִכ ֵ=א ַה ְ-ל ִ
Oחת ) Oא ָת( ִָ 8מיד ִנ ְ8נָה ֵ )Bמ ֵאת
Oחת) ֲאר ַ
ְמי ַח ָWCיוַ :ו ֲאר ָ
ְל ָפנָיו ִָ 8מיד ָ:ל י ֵ
ְמי )יָOי( ַח ָWCיו) :ויו דיאנ(
ֶמ ֶWל ְ ָ; ֶבל ְַ %בר י) ְ;י)מ) ַעד י) מ)ת) ֹ:ל י ֵ
@)לה ַעל
) ַה ָ
ֲמ ָ9ה ַלח ֶֹדַ /ואֲנִי ְב Wת ְ
יעי ַ;ח ִ
ל/י ָ/נָה ָ; ְWר ִב ִ
ַוי ְִהי ִ; ְִ /
ֲמ ָ9ה ַלחֹדֶ/
ָא ְר ֶאה ַמ ְרא)ת ֱאל ִֹהWי;ַ :ח ִ
נִפ ְ8חַ 6ה ַָ 9מיִ ו ֶ
ְנ ַהר ְָ :בר ְ
ֶ י)י ִָכWיָ :היה ָהיָה ְד ַבר ְיהֹוָה ֶאל
י/ית ְלגָל6ת ַה ֶ-ל ְ
ֲמ ִ
ִהיא ַה ָ9נָה ַהח ִ
ִַ 8הי ָע ָליו ָ /יַד
ְחזְ ֵקאל ֶ; ;6זִי ַהֵֹ :ה ְ; ֶארֶ%ִ Fְ :ַ #י ַעל נְ ַהר ְָ :בר ו ְ
יֶ
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ְא/
ר6ח ְס ָערָה ָ;Hה ִמ ַה ָPפ) ָענָ @ָד)ל ו ֵ
ָארֶא ו ְִה>ֵה ַ
ְיהֹ ָוWה :ו ֵ
6מ)8כָJ
ָ )8ה ֵאִ :/W
6מָ )8כֵ :ְ Jעי ַה ַח ְַ /מל ִמ ְ
ַַ 7חת ְונגַ JWל) ָס ִביב ִ
ִמ ְתל ַ
0ר ָ; ָעה ָפ ִני
Wיה ְ%מ6ת Hדָ ָל ֵהָ>Wה :וְ ְ
0ר ַ;ע ַח)Cת ְוזֶה ַמ ְר ֵא ֶ
ְ%מ6ת ְ
יה
ְ/רָה וְכַ ר ְַג ֵל ֶ
יה ֶרגֶל י ָ
0חת ָל ֶה :Wוְ ר ְַג ֵל ֶ
ָפיִ ְל ַ
0ר ַ;ע ְ:נ ַ
ְל ֶא ָחת וְ ְ
יה ַעל
ידי Hדָ ִמ ַַ 8חת ַ:נ ְֵפ ֶ
ְח/ת ָקלָWל :וִ ֵ
נצ ִצי ְֵ :עי נ ֶ
ְַ :כ ֶרגֶל ֵעגֶל ְו ְ
0ר ַ; ְע ָ :W8חֹ ְWברת ִא ָ9ה ֶאל
יה ְל ְ
ֵיה ו ְַכנ ְֵפ ֶ
6פנ ֶ
יה ְ
0ר ַ; ַעת ִר ְב ֵע ֶ
ְ
6דמ6ת
יה לֹא י ִַ=;ְ 6ב ֶל ְכ ִָ 8איֶ /אל ֵע ֶבר ָEנָיו ֵילֵWכְ :6
ֲח)ת:ַ Jנְ ֵפ ֶ
א ָ
6פנֵי )/ר
0ר ַ; ְע ְָ 8
ָמי ְל ְ
0ריֵה ֶאל ַהִ C
6פנֵי ְ
Hד ְ
ֵיה ְEנֵי ָ
ְEנ ֶ
יה ְEרOד)ת
ֵיה ו ְַכנְ ֵפ ֶ
6פנ ֶ
0ר ַ; ְע ְָ :W8
ֶ/ר ְל ְ
6פנֵי נ ֶ
0ר ַ; ְע ְָ 8
ֵמ ַWה ְMמֹאול ְל ְ
יהWנָה:
8ַ /6יִ ְמכַ=)ת ֵאת @ְ ִוֵֹ Cת ֶ
ִמ ְל ָמ ְע ָלה ְל ִאי8ַ /ְ /יִ ח ְֹבר)ת ִאיְ /
ֵלכ 6לֹא
ר6ח ָל ֶל ֶכת י ֵ
ֲ/ר י ְִWהיֶה ָ-ָ /ה ָה ַ
ְו ִאיֶ /אל ֵע ֶבר ָEנָיו ֵילֵכֶ 6אל א ֶ
ֲלי ֵאֹW; /עֲר)ת ְַ :מ ְר ֵאה
יה ְַ :גח ֵ
6דמ6ת ַה ַח)Cת ַמ ְר ֵא ֶ
י ִַ=;ֶ ;ְ 6ל ְכ ְָ :W8
י)צא ָברָWק:
6מ ָה ֵאֵ /
ֶכת ֵ;י ַה ַח)Cת ְונגַָ Jל ֵאִ /
ִַ Eדי ִהיא ִמ ְת ַהֶ B
ַהִ B
א)פ ֶא ָחד
ָארֶא ַה ַח)Cת וְ ִה>ֵה ַ
ְה ַח)Cת רָצ)א וָ)/ב ְַ :מ ְר ֵאה ַה ָ; ָזWק :ו ֵ
וַ
יה ְֵ :עי
ֲֶ F
6מע ֵ
א)פ>ִ י ַ
0ר ַ; ַעת ָָ EנWיוַ :מ ְר ֵאה ָה ַ
ָ;Hרֵֶ #א ֶצל ַה ַח)Cת ְל ְ
ֲ/ר י ְִהיֶה
יה ַ:א ֶ
ֲֶ F
6מע ֵ
יה ַ
6מ ְר ֵא ֶ
0ר ַ; ְע ַָ 8
6דמ6ת ֶא ָחד ְל ְ
ְַ 8ר ִ/יְ /
ֵלכ 6לֹא י ִַ=;6
יה ְ; ֶל ְכ ָ 8י ֵ
0ר ַ; ַעת ִר ְב ֵע ֶ
א)פַ :Wעל ְ
ת) ָה ָ
א)פ ְ; ְ
ָה ַ
יה ְוג ַֹבָ Jל ֶה ְוי ְִרHה ָל ֶה ְו ַג; ָֹת ְמ ֵלאֹת ֵעי ַניִ ָס ִביב
ַ; ֶ
ְ; ֶל ְכ ָ :W8וְ ג ֵ
ָשא ַה ַWח)Cת
6ב ִה> ֵ
א)פ>ִ י ֶא ְצ ָל ְ
6ב ֶל ֶכת ַה ַWח)Cת י ְֵלכָ 6ה ַ
0ר ַ; ְע ְָ :W8
ְל ְ
ָל ֶכת ֵילֵכ6
ר6ח ל ֶ
ֲ/ר י ְִWהיֶה ָָ 9ה ַ
א)פ>ִ Wיַ :על א ֶ
ָFאָ 6ה ַ
ֵמ ַעל ָהHרִֶ #י> ְ
א)פ>ִWי:
6ח ַה ַחָCה ָ; ַ
ָ -Oת ִ:י ר ַ
ָFאְ 6לע ָ
א)פ>ִ י ִי> ְ
ֶכת וְ ָה ַ
ר6ח ָלל ֶ
ָ-ָ /ה ָה ַ
)פ ִ>י
ָFאָ 6ה Wא ַ
ֵָ HFמ ַעל ָהHרִֶ #י> ְ
6ב ָע ְמ ָד ַיֲ Wעמֹדְ W6 6ב ִה> ְ
ְ; ֶל ְכ ֵָ 8ילֵכְ 6
יע ְֵ :עי
ָק ַ
ָא/י ַה ַחָCה ר ִ
6דמ6ת ַעל ר ֵ
א)פ>ִ Wיְ :
ר6ח ַה ַחָCה ָ; ַ
ָ -Oת ִ:י ַ
ְלע ָ
יה
יע ַ:נְ ֵפ ֶ
ָק ַ
ְת ַחת ָהר ִ
יה ִמ ְל ָמ ְWע ָלה :ו ַ
ַה ֶ7רַח ַה>)רָא נָט6י ַעל רָא ֵֶ /
6ל ִאי8ַ /ְ /יִ
ָה>ָה ְ
ֲח)תְ Jל ִאי8ַ /ְ /יִ ְמכַ=)ת ל ֵ
ְ/ר)ת ִא ָ9ה ֶאל א ָ
יָ
יה ְ:ק)ל ַמיִ
ָא ְַ /מע ֶאת ק)ל ַ:נ ְֵפ ֶ
יה :Wו ֶ
ְמכַ=)ת ָל ֵה>ָה ֵאת @ְ וִ ֵֹ Cת ֶ
ַEינָה
ֲמ ָBה ְ:ק)ל ַמ ֲחנֶה ְ; ָע ְמ ָד ְ8ר ֶ
ַ;י ְ:ק)ל ַ%ַ /י ְ; ֶל ְכ ָ 8ק)ל ה O
רִ
ַEינָה
ֹאָ ;ְ /ע ְמ ָד ְ8ר ֶ
ֲ/ר ַעל ר ָ
יע א ֶ
ָק ַ
יהַ :Wוי ְִהי ק)ל ֵמ ַעל ָלר ִ
ַכנְ ֵפ ֶ
ֹאַ :ְ /מ ְר ֵאה ֶא ֶWב ַס ִEיר ְ%מ6ת
ֲ/ר ַעל ר ָ
יע א ֶ
ָק ַ
6מ ַַ -על ָלר ִ
יהִ :W
ַכנְ ֵפ ֶ
ָארֶא
Hד ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְWע ָלה :ו ֵ
ִ=ֵ :א וְ ַעל ְ%מ6ת ַה ִ=ֵ :א ְ%מ6ת ְַ :מ ְר ֵאה ָ
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6ל ָמ ְע ָלה
ְֵ :עי ַח ְַ /מל ְַ :מ ְר ֵאה ֵאW;ֵ /ית ָלָ Jס ִביב ִמ ְַ -ר ֵאה ָמ ְתנָיו ְ
יתי ְַ :מ ְר ֵאה ֵאְ /ונֹ ַג JWל) ָס ִבWיבַ :ְ :מ ְר ֵאה
ָא ִ
6ל ַמ ָ+ה ר ִ
6מ ְַ -ר ֵאה ָמ ְתנָיו ְ
ִ
ֶַ ֵ: /מ ְר ֵאה ַה>גַָ Jס ִביב ה6א
ֲ/ר י ְִWהיֶה ֶב ָענָ ְ;י) ַה@ ֶ
ַה ֶ/ֶ 7ת א ֶ
ַ;Wר:
ָא ְַ /מע ק)ל ְמד ֵ
ָאEל ַעל ָEנַי ו ֶ
ַמ ְר ֵאה ְ%מ6ת ְ:ב)ד ְיהֹוָה ָו ֶWא ְר ֶאה ו ֶ
ר:ְ 6ב)ד ְיהֹוָה
ַעָ@ /ד)ל ָ; ְ
ָא ְַ /מע ֲ 0חרַי ק)ל ר ַ
ר6ח ו ֶ
ֵַ Mָ 8אנִי ַ
וִ
ָ /6ע ִרי
ָפי ִמ ָ%ה ְ
0ר ַ; ַעת אֲל ִ
ֲמֵ /מא)ת ְו ְ
6פ0ת נֶגְ ָ;ה ח ֵ
ק)מ)ְ :
ִמ ְW -
/כר ֶא ָחד ַַ /ער זְב6לֶ Oא ָחWד0Eְ :ת
ִָ M
ל/ה ַַ /ער ְִ /מע) ֶא ָחד ַַ /ער י ָ
ְָ /
ל/ה ַַ /ער @ָד ֶא ָחד
ֵיה ְָ /
ֲל ִפי ֲַ W/ער ֶ
0ר ַ; ַעת א ָ
ֲמֵ /מא)ת וְ ְ
ָ-ה ח ֵ
יָ
/Hר ֶא ָחד ַ/עַר נ ְַפ ִָ 8לי ֶא ָחWדָ :ס ִביב ְ/מֹנָה ) ָ /Oה( ָע ָשר Hלֶ
ַַ /ער ֵ
Oה( ָ-Wָ /ה) :יכוי הי דינא(
ְָ /ה ִעיר ִמְ )Cיהֹוָה )י ָ
וֵ
Hחז
י)ת ָ
ימי Oע ִָCIה ָ
ה)ַ /ע ֶ; ְ; ֵא ִרי ִ; ֵ
ֲ/ר ָהיָה ֶאל ֵ
ְַ %בר ְיהֹוָה א ֶ
ָאWלִ 8ְ :חַBת
ָב ָע ֶ; י)ֶ /Hמ ֶל ְ י ְִFר ֵ
ימי ָיר ְ
6ב ֵ
י ְִחזְ ִקָCה ַמ ְל ֵכי יְה6דָה ִ
ֵ קַח ְל ָ ֵא ֶ/ת זְנִ 6ני
ה)ַ /ע ל ְ
ֹאמר ְיהֹוָה ֶאל ֵ
ה)ַ /ע ַוֶ C
ִ;ֶ %ר ְיהֹוָה ְ; ֵ
ֶ ַו7ִַ Cח ֶאת @ ֶֹמר
וְ י ְַל ֵדי זְנ6נִ י ִW:י זָנה ִת ְזנֶה ָהHרֵֶ #מֲ 0Wחרֵי ְיהֹ ָוWהַ :ו ֵCל ְ
ַW8לֶד ל) ֵ;:W
ַַ 8הר ו ֵ
ַ;ת ְִ %ב ָליִ ו ַ
ֲב67ק ַה> ִָביא ַעל
ַוWיהֹוָה ְ; ֵהיכַל ָק ְדַ )/הס ִמ ָEנָיו ָ:ל ָה HWרִֶ 8ְ :#פ ָBה ַלח ַ
ֵאתי ְיהֹוָה ָWָ Eע ְל ָ ְ; ֶקרֶב ִָ /ני ַחֵCיה6
ֲ ָיר ִ
ִ/גְ יֹנ) Wתְ :יהֹוָה ַָ /מ ְע ִ8י ְִ /מע ָ
ימ יָב)א ו ְָקד)/
ֱל)ִ Jמ ֵָ 8
ַח ִ8זְ ):Wר :א ַ
יע ְ;רֹגֶז ר ֵ
)8ד ַ
ְ; ֶקרֶב ָ/נִ י ִ
6ת ִה ָBת) ָמ ְלHה ָה HWרְֶ :#ונֹגַָ: Jא)ר
ֵמ ַWהר ָEארָ ֶס ָלה ִ=ָ :ה ַָ /מיִ ה)ד) ְ
ֶ/
ֵצא ר ֶ
ָבר וְ י ֵ
ֵל ְ ֶ %
ִWְ 8היֶה ַק ְר ַניִ ִמָCד) ל) וְ ֶָ /ח ְבי) OעWֹIהְ :ל ָפנָיו י ֶ
ַ8ר @)יִ ַוְִ CתWְ ֹEצצַ 6ה ְררֵי ַעד ַ/ח6
ְמדד ֶארֶ #רָHה ַוֵ C
ְל ַר ְגלָWיוָ :ע ַמד ַוי ֶ
כ /6י ְִר ְ@ז6
יתי Hהֳלֵי ָ
ָא ִ
ֲליכ)ת ע)לָ Wל)ַ 8ַ :חת Hוֶ ר ִ
ע)ל ה ִ
ִ@ ְבע)ת ָ
ִ ָ E0א ַ;ָC
ֲב ְנ ָה ִרי ָחרָה ְיהֹוָה ִא ַ;>ְ ָה ִרי ֶ
י ְִריע)ת ֶארִֶ #מ ְד ָי :Wה ִ
ְ6/עWהֶ :ע ְריָה ֵתע)ר ַק ְָ 8ֶ /
י ַמ ְר ְ:ב ֶֹתי ָ י ָ
ס6ס ָ
ָת ָ ִ:י ִת ְרַ:ב ַעל ֶ
ֶע ְבר ֶ
ְהר)ת ְַ 8ב ַ7ע HWרֶ :#רָא ָ 6י ִָחילָ 6ה ִרי ֶזרֶ
אמר ֶס ָלה נ ָ
ְ/בOע)ת ַמ)+ת ֶ
Oלה
ֵח ָע ַמד ְזב ָ
ָדיהָ 6נשָֹWאֶ /ֶ :מָ /יר ַ
ָת ְ8ה) ק)ל) ר) י ֵ
ַמיִ ָע ָבר נ ַ
ַע ְִ 8צ ַעד Hרֶ8ָ 0;ְ #ד/6
ִית ָ;ְ :Wז ַ
ְה ֵBכְ 6לנֹגַ;ְ Jרַק ֲחנ ֶ
ְלא)ר ִח ֶPי ָ י ַ
ָ/ע
יח ָ ָמ ַח ְצ ָ 8רִֹאִ /מ ֵ;ית ר ָ
ֵ/ע ֶאת ְמ ִֶ /
ֵ/ע ַע ְֶ ָ -לי ַ
את ְלי ַ
ָצ ָ
@)יִ :Wי ָ
יצנִ י
ֲפ ֵ
ָק ְב ְָ 8ב ַמ ָ+יו ראָ Eְ /רזָיו י ְִסעֲרַ 6לה ִ
ָער)ת יְס)ד ַעד ַצָ6אר ֶסָ Wלה :נ ַ
ַ;Wי:
י ח ֶֹמר ַמיִ ר ִ
ס6ס ָ
ַכ ַָ 8בֶ ָC
Oת ְ:מ) ֶלאֱכל ָענִי ַ; ְִ -ס ָW8ר%ָ :ר ְ
ֲליצ ָ
עִ
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ְת ְח ַ8י
ֲצ ַמי ו ַ
ָקב ַ;ע ָ
ַָ /מ ְע ִ8י ו ְִַ 8ר@ַז ִ; ְטנִי ְלק)ל ָצלֲלָ Fְ 6פ ַתי יָב)א ר ָ
ְג6דW:ִ :6>Wי ְת ֵאנָה לֹWא ִת ְפרָח
Hנ6ח ְלי) ָצרָה ַלעֲל)ת ְל ַע י ֶ
ֲ/ר ַ
ֶא ְר@ָז א ֶ
/6דֵמ)ת לֹא ָע ָFה אֹכֶל ָ@זַר
ֲFה ַזיִת ְ
ְו ֵאי יְב6ל ַ; ְ@ ָפנִ י ִֵ :חַ /מע ֵ
ילה ֵ;אל ֵֹהי
Hג ָ
ְאי ָ; ָקר ָ; ְר ָפ ִתWיַ :ואֲנִ י ַ;יהֹוָה ֶא ְעל)זָה ִ
ִמ ְִ -כ ָלה צֹא ו ֵ
וְעל
ָ Fר ְַגלַי ָָC0W:ל)ת ַ
י ְִִ /עWי :יֱהֹוִה )קריֱ :אל ִֹהי( ֲאדֹנָי ֵח ִילי ַוֶ C
יתי
ֲ/ר ִצִ ִ6
ינ)תWי :זִ ְכר)8 6רַת מ ֶֹ/ה ַע ְב ִ%י א ֶ
ַַ Pח ִ;נְ ִג ָ
ַמנ ֵ
מ)תי י ְַד ִר ֵכנִי ל ְ
ָ; ַ
6מ ְִ Eָ /טWיִ :ה>ֵה HWנ ִֹכי ֵֹ /ל ַח ָלכֶ
ָאל Oח ִ7י ִ
א)ת) ְבחֹרֵב ַעל ָ:ל י ְִFר ֵ
ְה>)רָWאְ :ו ֵה ִ/יב לֵב
ֵאת ֵא ִלָCה ַה> ִָביא ִל ְפנֵי ;)א י) ְיהֹוָה ַה@ָד)ל ו ַ
ֵיתי ֶאת
ֲב)ת ֶH Eב)א וְ ִהִ :
Oב( Hב)ת ַעל ָ;נִ י וְ לֵב ָ;נִ י ַעל א ָ
)ל ָ
ֵח ָלכֶ ֵאת ֵא ִלָCה ַה> ִָביא ִל ְפנֵי ;)א
ֵ (#OחWרִֶ :ה>ֵה HWנ ִֹכי ֹ/ל ַ
ָהHרֶ) #ה ָ
ְה>)רָWא) :א נאדי(
י) ְיהֹוָה ַה@ָד)ל ו ַ
כתובי
ֶ ִאיִ /מ ֵ;ית ֶל ֶח
ָעב ָ;Hרֶַ #ו ֵCל ְ
ימי ְ/פֹט ַהWְ ֹ9פ ִטי ַוי ְִהי ר ָ
ַוי ְִהי ִ; ֵ
ְָ /ה ִאי/
/6נֵי ָב ָנWיו :ו ֵ
וְא ְְ )8/
ְה6דה לָג6ר ִ; ְFדֵי מ)Hב ה6א ִ
י ָ
ָתי
ֳמי ְו ֵֵ /ְ /נWי ָבנָיו ַמ ְחל) וְ ִכ ְלי) ֶא ְפר ִ
ֶ ְו ִֵ /א ְָ )8/נWע ִ
ימל ְ
ֱל ֶ
אִ
ֶ ִאי/
ימל ְ
ֱל ֶ
ָמת א ִ
ְה6דה ַוָCבאFְ 6דֵWי מ)Hב ַוWְִ Cהיַ :W/ָ 6וָ C
ִמ ֵ;ית ֶל ֶח י ָ
0Wחת
ֲב)Cת ֵָ /ה ַ
ָ/י מֹWא ִ
Wיהַ :וFְִ Cאָ 6ל ֶה נ ִ
/6נֵי ָב ֶנ ָ
ֵַ 9ָ 8אר ִהיא ְ
ֳמי ו ִ
ָנWע ִ
ֵיה
ָמת 6גַ ְ/נ ֶ
ֵ/בֶ :ְ /ָ 6ע ֶFר ָ/נִ Wיַ :וO C
ָע ְר ָEה וְ ֵַ /ה ִֵ 9נית ר6ת ַוְ C
ַָ 8ק ִהיא
י :JW/ו ָ
6מ ִWא ָ
ֶיה ֵ
ֵַ 9ָ 8אר ָה ִWא ָ9ה ִמ ְ9נֵי י ְָלד ָ
ַמ ְחל) וְ ִכ ְלי) ו ִ
ַ/ָ 8ב ִמ ְMדֵי מ)Hב ִ:י ָWְ /מ ָעה ִ; ְֵ Fדה מ)Hב ִW:י ָפ ַקד ְיהֹוָה
יה ו ָ
ו ְַכֶֹ Bת ָ
8ֵ /6י
ֲ/ר ָהWי ְָתה ָ-ָ 9ה ְ
ֵַ 8צא ִמ ַה ָ-ק) א ֶ
ֶאת ַעָ )-ל ֵתת ָל ֶה ָל ֶWח :ו ֵ
ֳמי
ַ8אמר ָנWע ִ
ֶ לָ6/ב ֶאל ֶארֶ #יְה6דָWה :ו ֶ
ַכנָה ַב ֶ%ר ְ
ַ8ל ְ
יה ִע ָ J-ו ֵ
ַכֶֹ Bת ָ
ַעְ Fיהֹוָה ִע ֶָ -כ ֶח ֶסד
9בנָה ִא ָ9ה ְל ֵבית ִא ָ J-י ַ
ֵכנָה ְ
יה ל ְ
ִל ְ8ֵ /י ַכֶֹ Bת ָ
נ6חה
6מ ֶצא ָ ְמ ָ
ית ִע ַה ִֵ -תי ו ְִע ִָ -דWי :י ְִֵ 8יהֹוָה ָל ֶכ ְ
ֲֶ F
ֲ/ר ע ִ
ַW:א ֶ
ֹאמ ְרנָה JָB
ְַ 8ב ֶW:ינָהַ :וַ 8
ֶַ 8שאנָה ק) ָל ו ִ
ַ9ַ 8ק ָל ֶה ו ִ
י J/ו ִ
ִא ָ9ה ֵ;ית ִא ָ
ַכנָה ִע ִ-י
/בנָה ְבנ ַֹתי ָל ָ-ה ֵתל ְ
ֳמי ְ
ַ8אמר ָנWע ִ
ִW:י ִא ָ ְ 8נָ6/ב ְל ַע ֵ :Wְ -ו ֶ
ָק ְנ ִ8י
ֵכ ָ ִ:י ז ַ
/בנָה ְבנ ַֹתי ל ְ
ָW/יְ :
ָכ ַלֲ Wאנ ִ
ַהWע)ד ִלי ָבנִ י ְ; ֵWמ ַעי וְ ָהי 6ל ֶ
ִיתי ַה ְַ Bי ָלה ְל ִאי /וְ גַ
Hמ ְר ִ8י יִֶ /לי ִת ְקוָה @ַ ָהי ִ
ִמ ְWהי)ת ְל ִאי:ִ /י ַ
ֲל ֵה ֵWָ 8ע ֵגנָה ְל ִב ְל ִ8י
ֲ/ר יִגְ ָ%ל 6ה ָ
ֲל ֵה ְְ ;ֵ Fַ 8רנָה ַעד א ֶ
ָי ַל ְד ִ8י ָבנִWי :ה ָ
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הֱי)ת ְל ִאי0 /ל ְ;נ ַֹתי ִW:י ַמר ִלי ְמאֹד ִמ ֶ:ִ :י ָי ְWצHה ִבי יַד ְיהֹ ָוWה:
ֲמ)ת Jוְ ר6ת ְָ %ב ָקה ָ;:JW
ַ9ַ 8ק ָע ְר ָEה לַWח ָ
ֶַ 8שאנָה ק)לָ ו ְִַ 8בֶ:ינָה ע)ד ו ִ
וִ
6/בי ֲ 0Wחרֵי י ְִב ְמ ֵ:Wְ 8
יה ִ
ֹאמר ִה>ֵה ָָ /בה י ְִב ְמ ֵֶ ְ 8אל ַע ָ J-וְ ֶאל ֱאל ֶֹה ָ
ַוֶ 8
ֲ/ר ֵWְ 8ל ִכי
ַ8אמר ר6ת 0ל ְִ 8פ ְ@ ִעי ִבי ְל ָעז ְֵב ְ ָל6/ב ֵמ ֲ 0WWח ָרי ְִ ִ:י ֶאל א ֶ
ו ֶ
מ6תי
ֲ/ר ִָ 8
Hלי ַע ֵַ ְ -ע ִ-י ֵוWאל ַֹהי ְִ ֱאל ָֹהWיW;ַ :א ֶ
ֲ/ר ִָ 8לינִי ִ
6בWא ֶ
ֵ ַ
ֵאל ְ
י)סי ִ:י ַה ָ-וֶת י ְַפ ִריד ֵ;ינִ י
ֲשה ְיהֹוָה ִלי וְ כה ִ
Hמ6ת וְ ֶָ /א ֵָ 7בר ֹ:ה ַיWע ֶ
ֶWיה:
ְַ 8ח ַ%ל ְל ַד ֵ;ר ֵאל ָ
ֶ -0צת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָ J8ו ֶ
ַ8רֶא ִW:י ִמ ְת ֶ
6בי ֵנ ְ :Wו ֵ
ֵ
ַ8ה
יה ַעד ;)Hנָה ֵ;ית ָל ֶח ַוי ְִהי ְ:ב)Hנָה ֵ;ית ֶל ֶח ו ֵ
ַכנָה ְֶ 8ֵ /
ַ8ל ְ
וֵ
יה 0ל ְִ 8קרֶאנָה
ַ8אמר ֲא ֵל ֶ
ֳמWי :ו ֶ
ֹאמ ְרנָה הֲזאת ָנWע ִ
יה ַוַ 8
ָ:ל ָה ִעיר ֲע ֵל ֶ
ַכ ִ8י
ֳמי ְקרֶא ָ ִBי ָמרָא ִW:י ֵה ַמר ַ%ַ /י ִלי ְמאֹWד :אֲנִ י ְמלֵHה ָהל ְ
ִBי ָנWע ִ
ְַ%/י
ֳמי ַוWיהֹוָה ָענָה ִבי ו ַ
ָ-ה ִת ְקרֶאנָה ִBי ָנWע ִ
יבנִי ְיהֹוָה ל ָ
ֵיק ֱה ִַ /
ְור ָ
ֲבָCה ַכ ָָ Bתִ Jע ַָ J-ה ָָ 9בה ִמ ְMדֵי
ֳמי וְר6ת ַה )-Wא ִ
ַ/ָ 8ב ָנWע ִ
ֵהWרַע ִלWי :ו ָ
ֳמי מ) ַדע
וְה ָ-ה ָ;א;ֵ 6ית ֶל ֶח ִ; ְת ִחַBת ְק ִציר ְFע ִֹרWיְ W6 :ל ָנע ִ
מ)Hב ֵ
ַ8אמר ר6ת
/6מ) ;ֹ ַWעז :ו ֶ
ימ ֶל ְ ְ
ֱל ֶ
יִ J/אי); ִ@ /ר ַחיִל ִמ ִַ Eַ /ְ -חת א ִ
ְל ִא ָ
ֲ/ר
0חר א ֶ
ֳלי ַ
ֳטה ַב ִִ ;9
ֲלָ 7
ֳמי ֵא ְWל ָכה >ָא ַה ֶָ Mדה ַוWא ַ
ֲבָCה ֶאWל ָנWע ִ
ַה )-Wא ִ
ַ7ט ַ; ֶָ Mדה
ַ8ל ֵ
ַ8ב)א ו ְ
ֶ ו ָ
ַ8ל ְ
ַ8אמר לְָ Jל ִכי ִב ִW8י :ו ֵ
ֶא ְמ ָצא ֵח ְ; ֵעינָיו ו ֶ
ֲ/ר ִמ ִַ Eַ /ְ -חת
ֶה ֶח ְל ַקת ַה ָMדֶה ְלב ַֹעז א ֶ
ֲ 0Wחרֵי ַהWְ ֹ7צ ִרי ַוִֶ Cקר ִמ ְקר ָ
)צ ִרי ְיהֹוָה ִע ָ-כֶ
ְַ 7
ַCאמר ל W
ֶ :ו ְִה>ֵה ב ַֹעז ָ;א ִמ ֵ;ית ֶל ֶח ו ֶ
ימWל ְ
ֱל ֶ
אִ
)צ ִרי ְל ִמי
ַCאמר ; ַֹעז ְל ַנWעֲר) ַה>ִ ָPב ַעל ַה ְ 7W
ֶכ ָ ְיהֹ ָוWה :ו ֶ
ַCאמר 6ל) י ְָבWר ְ
ו ְ
ֲבָCה
ֹאמר ַנֲ Wערָה Wמ)א ִ
)צ ִרי ַוַ C
>ִPב ַעל ַה ְ 7W
ַער ַה ָ
ַע ַה> ַ
ַה ַ>ֲ Wערָה ַהWֹIאתַ :וַ C
ֳטה >ָא וְ ַ HWס ְפ ִ8י
ֲלָ 7
ֹאמר א ַ
מ)Hבַ :וֶ 8
ֳמי ִמ ְֵ Mדי W
ִהיא ַה ָָ 9בה ִעָ WנWע ִ
ַ8ב)א ַו ַW8Wעֲמ)ד ֵמHז ַה; ֶֹקר ו ְַעד ַע ָ8ה זֶה
)צ ִרי ו ָ
ֳמ ִרי ֲ 0Wחרֵי ַה ְ 7W
ָבWע ָ
ַCאמר ; ַֹעז ֶאל ר6ת ֲהלֹא ַָ /מ ַע ְ8ִ ;ִ 8י 0ל ֵWְ 8ל ִכי
ְִ /ב ַָ J8ה ַ;יִת ְמ ָעWט :ו ֶ
ֲב6רי ִמֶIה וְ כה ִת ְד ָ; ִקי ִע ַנֲ Wער ָֹתWי:
0חר ְוגַ לֹא ַתWע ִ
ִל ְלקֹט ְ; ֶָ Fדה ֵ
יתי ֶאת ַה>ְ ָע ִרי
ֵיה הֲל)א ִצִ ִ6
ְה ַל ְכ ְֲ 0W 8חר ֶ
ֲ/ר י ְִקצֹר 6ו ָ
ֵעי ַני ְִ ַ; ֶָ Mדה א ֶ
ֲ/ר י ְִ/אֲב6
ְִ /תית ֵמWא ֶ
ַכ ְֶ 8אל ַה ִֵ :לי ו ָ
ְל ִב ְל ִ8י נָגְ ֵע ְ ו ְָצ ִמת ְו ָהל ְ
אתי
ַ8אמר ֵא ָליו ַמַ 6%ע ָמ ָצ ִ
Hר ָצה ו ֶ
ַ8ַ /ְ 8חְ 6
ֶיה ו ִ
ַֹE8ל ַעל ָEנ ָ
>ְע ִרWי :ו ִ
ַה ָ
ַCאמר ָלO Jה@ֵד Oה@ַד ִלי
ַע ; ַֹעז ו ֶ
ֵח ְ; ֵעינֶי ָ ְל ַה ִ:ירֵנִ י וְ HWנ ִֹכי נ ְָכ ִר ָWCהַ :וַ C
Hב ְי ְו ִא ְֵ -
ַWַ 8עז ְִבי ִ
י ְ /ו ַ
ֲמ)ת ְ ֲ 0Wחרֵי מ)ת ִא ֵ
ֲ/ר ָע ִFית ֶאת ח ֵ
:ל א ֶ
ְֵB/
ַע ְ8ְ 8מ)ל ְִ /ל  :)/Wי ַ
ֲ/ר לֹWא ָיד ַ
ְַ 8ל ִכי ֶאל ַע א ֶ
ַד ֵ ְ 8ו ֵ
ְו ֶארֶW #מ)ל ְ
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ֲ/ר
ָאל א ֶ
Oר ֵֵ /ְ ְ 8ל ָמה ֵמ ִע ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6ת ִהי ַמ ְְ :F
ֳל ְ ְ
ְיהֹוָה ָWEע ֵ
ִWח ְמ ָ8נִי
ֶי ֲאדֹנִי ִ:י נ ַ
ֹאמר ֶא ְמ ָצא ֵח ְ; ֵעינ ָ
ָפWיוַ :וֶ 8
ָ;את ַלWחֲס)ת ַWַ 8חת ְ:נ ָ
ַCאמר
0חת ְִ /פח ֶֹת ָ :Wו ֶ
ו ְִכי ִד ַ; ְר ַָ 8על לֵב ְִ /פ ָח ֶת ָ ו HְWנ ִֹכי לֹא ֶא ְWהיֶה ְַ :
ְט ַב ְל ְ;ַ ְ 8ֵ Eִ 8ח ֶֹמ#
ַל ְִ 8מ ַה ֶֶ Bח ו ָ
@W/י ֲהלֹ ְוHכ ְ
בעז ְל ֵעת ָהא ֶֹכל ִ
ָלה ַ
ַָ 8ק
ַ;ַ Fְ 8ע ַוַֹ 8תWר :ו ָ
ַ8אכל ו ִ
ַ/ֶ 8ב ִמ ַPד ַהWְ ֹ7צ ִרי ַוְִ Cצ ָ;ט ָלָ Jק ִלי ו ַ
וֵ
ַ7ט וְ לֹא
ֳמ ִרי ְ8ל ֵ
ְל ַל ֵ7ט ַוי ְַצו ; ַֹעז ֶאת נ ְָערָיו ֵלאמֹר @ַ ֵ;י ָהWע ָ
6הְ :וגַ Wֹ/ל ָָ 6B/8לִ Jמ ַה ְָ Pב ִתי ַוֲ Wעז ְַב ֶ 8ו ְִל ְָ 7טה וְ לֹא
ימ ָ
ַת ְכ ִל W
ֲ/ר ִל ֵָ 7טה ַו ְי ִהי
ְַ 8ח;ֹט ֵאת א ֶ
ַ7ט ַ; ֶָ Mדה ַעד ָה ָערֶב ו ַ
ַ8ל ֵ
ִת ְגעֲרָ 6ב :JWו ְ
ֲ/ר ִל ֵָ 7טה
ֲמ)תֵ Jאת א ֶ
ַ8רֶא ח ָ
ַ8ב)א ָה ִעיר ו ֵ
ַMָ 8א ו ָ
יפה ְFע ִֹרWי :ו ִ
ְֵ :א ָ
ֲמ)תֵ Jאיפֹה
ַ8אמר ָל Jח ָ
ה)תרָה ִמ ְָ Mב ָע :JWו ֶ
ֲ/ר ִ
ַ)8צא ו ִַ 8ֶ 8לֵָ Jאת א ֶ
ו ֵ
ֲ/ר
ֲמ)תֵ Jאת א ֶ
ֵַ@8ד ַלWח ָ
ר 6ו ַ
ֵ ָ; ְ
ִל ְַ 7ט ְַ 8ה )Cוְ Hנָה ָע ִשית י ְִהי ַמ ִ:יר ְ
ֹאמר
יתי ִעַ )-הWַ ֹ; )Cעזַ :וֶ 8
ֲ/ר ָע ִש ִ
ֹאמר ֵָ /ה ִאי /א ֶ
ָע ְָ FWתה ִעַ )-וֶ 8
ֲ/ר לֹWא ָעזַב ַח ְסֶ )%את ַה ַWחִCי וְ ֶאת
ר 6ה6א לַWיהֹוָה א ֶ
ֳמי ְל ַכ ָָ Bתְ ;ָ J
ָנWע ִ
ֹאמר ר6ת
ֲלנW 6ה6אַ :וֶ 8
ֳמי ָקר)ב ָלנָ 6ה ִאיִ /מֹW@Wא ֵ
ֹאמר ָלָ JנWע ִ
ַה ִֵ -תיַ ,וֶ 8
ֲ/ר ִלי ְִ 8ד ָ; ִקי ַעד ִא ִ6B:
>ְע ִרי א ֶ
Hמר ֵאלַי ִע ַה ָ
ֲבָCה @ַ ִW:י ַ
ַה )-Wא ִ
ֳמי ֶאל ר6ת ַָ Bָ :ת Jט)ב ִ; ִ8י ִ:י
ַ8אמר ָנWע ִ
ֲ/ר ִלWי :ו ֶ
ֵאת ָ:ל ַה ִָ 7ציר א ֶ
ְַ 8ד ַ;ק ְ; ַנWעֲר)ת ; ַֹעז
0חWר :ו ִ
ֲר)תיו ְולֹא י ְִפ@ְ עָ 6ב ְ ְ; ֶָ Fדה ֵ
ֵת ְWצ ִאי ִע ַנע ָ
ֲמ)ת:JW
ַ/ֶ 8ב ֶאת ח ָ
6ק ִציר ַה ִWח ִ+י ו ֵ
ְל ַל ֵ7ט ַעד ְ:ל)ת ְק ִצWיר ַה ְMע ִֹרי ְ
ָ:W
ִWיטב ל ְ
ֲ/ר י ַ
נ)ח א ֶ
ָ ָמ ַ
ֲב ֶ /7ל ְ
ֲמ)ת8ִ ;ִ Jי ֲהלֹא א ַ
ֳמי ח ָ
ַ8אמר לָָ JנWע ִ
ו ֶ
ֲר)תיו ִה>ֵה ה6א זֹרֶה ֶאת
ֲ/ר ָהיִית ֶאת ַנWע ָ
ַע ָ8נ 6א ֶ
ו ְַע ָ8ה ֲהלֹא ב ַֹעז מֹWד ְ
ַד ְ8
וְש ְמ ְְ Fִ 8מל ַֹתי ְִ ָע ַלי ְִ וְ ָיר ְ
ָס ְכ ְַ 8
ָח ְצ ְ 8ו ַ
@רֶ ַה ְMע ִֹרי ַהְ WָBי ָלה :וְ ר ַ
ָד ַע ְ8
יהי ְב ְָ /כב) וְ י ַ
ַה@ֹרֶ 0ל ִWְ 6ָ 8ד ִעי ָל ִאיַ /עד ַֹB:ת) ֶלWאֱכל ו ְִל ְ)8W /ת :וִ ִ
ָב ְ ,8וְ ה6א
ְ/כ ְ
6באת וְ ִג ִBית ַמ ְר@ְ ל ָֹתיו ו ָ
ֲ/ר י ְִַ:/ב ָָ /
ֶאת ַה ָ-ק) א ֶ
ֲ/ר ְ ֹ8
יה :ל א ֶ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲ/ר ֲַ W8עשִֹWיַ :וֶ 8
יַ@ִ יד ָל ְ ֵאת א ֶ
Wאמ ִרי ֵאלַי )קרי
ֲמ)ת:JW
ַ8ה ח ָ
ֲ/ר ִצָ 6
ַַ 8ע:ְ Fכל א ֶ
ַ8רֶד ַה@ֹרֶ ו ַ
ולא כתיב( ֶאֱ WעשֶֹWה :ו ֵ
ַ8בא ַבָBט
ֵמה ו ָ
ִיטב ִל;) ַו ָCבֹא ִל ְַ:/ב ִ; ְק ֵצה ָהֲ Wער ָ
ֵַ 8ְ /וַ C
;עז ַוְ C
ַוֹCאכַל ַ
ֲצי ַה ַBי ְָלה ַוֱֶ WCחרַד ָה ִאיַ /וֵ Bִָ Cפת
ַW:ָ /ְ 8בַ :וWי ְִהי ַ;Wח ִ
ַ8גַל ַמ ְר@ְ ל ָֹתיו ו ִ
וְ
ֲמ ֶת ָ
ֹאמר HWנ ִֹכי ר6ת א ָ
ַ 8Hוֶ 8
ֹאמר ִמי ְ
ו ְִה>ֵה ִא ָ9ה ֶֹ /כ ֶבת ַמ ְר ְ@ל ָֹתWיוַ :וֶ C
 80לַWיהֹוָה ִ; ִ8י
ֹאמר ְ;ר6כָה ְ
ֲמ ְת ָ ִ:י ג ֵֹאל 8ָ HWהַ :וֶ C
ָפ ָ ַעל א ָ
ְַ 8ָ Fכנ ֶ
6פWר ְ
ָ
ח6רי ִא
ֵ ָה 0Wחֲר) ִמ ָה ִWראְ )/ל ִב ְל ִ8י ֶל ֶכת ֲ 0Wחרֵי ַה ַ; ִ
יט ְב ְַ 8ח ְסְ %
ֵה ַ
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ָ ִ:י
ֱFה ְ B
Wאמ ִרי ֶאWע ֶ
ֲ/ר ְ ֹ8
ַ%ל וְ ִא ָע ִW/יר :וְ ַע ָ8ה ִ; ִ8י 0ל ְִ 8יר ִאי :ל א ֶ
Hמנָ ִ:י ג ֵֹאל Hנ ִֹכי
י)ד ַע ָ:ל ַ/עַר ַע ִ-י ִ:י ֵא ֶ/ת ַחיִל  :8ְ HWוְ ַע ָ8ה ִ:י ְ
ֵ
Hל ְ ט)ב
;קר ִא י ְִג ֵ
ְוגַ יֵֵֹ @ /אל ָקר)ב ִמ ִֶ>W-יִ :לינִי ַה ַBי ְָלה וְ ָהיָה ַב ֶ
Hנכי ַחי ְיהֹוָה ְִ /כ ִבי ַעד
י ִ
0ל ְִ 8
ֳל ְ 6גְ ְ
יִגְ Hל ְו ִא לֹא י ְַחְ #ֹEלגָWא ֵ
ַָ 8ק ְ; ֶטרֶו י ִַ:יר ִאיֶ /את
ל)תו ַעד ַה; ֶֹקר ו ָ
ַַ:/ְ 8ב ַמ ְר@ְ ָ
ַה;ֹ ֶWקר :ו ִ
ֹאמר ָה ִבי ַה ְִ -ט ַַ Eחת
ֹאמר 0ל ִיָ6דַע ִW:י ָבHה ָה ִWא ָ9ה ַה@ֹWרֶַ :וֶ C
ֵעהַ 6וֶ C
רֵ
יה ַו ָCבֹא
ָ/ת ָע ֶל ָ
ָמד ֵFְ /W/ע ִֹרי ַוֶ C
ַ8אחז ָ;ַ Jוָ C
ֲ/ר ָע ַלי ְִ וְ ֶאWחֳזִי ָב Jו ֶ
אֶ
ֲ/ר
ֶַ@8ד ָלֵ Jאת ָ:ל א ֶ
8ִ ;ִ 80י ו ַ
ֹאמר ִמי ְ
ֲמ)תַ Jוֶ 8
ַ8ב)א ֶאל ח ָ
ָה ִעWיר :ו ָ
Hמר ֵא ַלי
ָת ִלי ִ:י ַ
ֹאמר ֵַ /W/ה ְMע ִֹרי ָה ֵאֶBה נ ַ
ָע ָFWה ָלָ Jה ִאWיַ :/וֶ 8
ֹאמר ְִ /בי ִב ִ8י ַעד
ֲמ)ת ְַ :Wוֶ 8
ֵיק ֶאל ח ֵ
ב)אי ר ָ
)קרי ולא כתיב( 0ל ִָ 8
ָבר
ָבר ִ:י לֹא י ְִ/קֹט ָה ִאי:ִ /י ִא ִָB:ה ַהָ %
י יִEל ָ %
ֲ/ר ֵWְ 8ד ִעי ֵא ְ
אֶ
ֲ/ר ִ;ֶ %ר ; ַֹעז
ֵ/ב ָ /ו ְִה>ֵה ַה@ ֵֹאל ע ֵֹבר א ֶ
ַה6 :) WCב ַֹעז ָע ָלה ַה ַַ 9ער ַוֶ C
ָ/י
ֲFרָה ֲאנ ִ
ֵW/בַ :ו7ִַ Cח ע ָ
ָסר ַוֵ C
0למֹנִי ַוַ C
ַCאמר ס6רָה ְָ /בה ֹEה ְEלֹנִ י ְ
ו ֶ
ֹאמר ַל@ ֵֹאל ֶח ְל ַקת ַה ֶָ Mדה
ֵW/בַ :6וֶ C
ַCאמר ְ/ב 6פֹה ַוֵ C
ִIקנֵי ָה ִעיר ו ֶ
ִמ ְ
מ)Hבַ :וWאֲנִ י
ֳמי ַה ָָ 9בה ִמ ְMדֵה W
ֶ ָמ ְWכרָה ָנWע ִ
ימל ְ
ֱל ֶ
Hחינֶ 6לWא ִ
ֲ/ר ְל ִ
אֶ
Hמ ְר ִ8י ֶאגְ ֶלה Hזְ נְ ָ לֵאמֹר ְקנֵה ֶנגֶד ַהִ /ְֹ CWבי וְ ֶנגֶד זִ ְקנֵי ַע ִ-י ִא ְִ 8ג0ל
ַ
ָWת ָ ִלגְ א)ל וְ HWנ ִֹכי
ְא ְWד ָעה ִ:י ֵאי ז6ל ְ
ידה ִBי ו ֵ
ְ@Hל ְו ִא לֹא יִגְ 0ל ַה@ִ ָ
)ת ָ ַה ֶָ Mדה ִמַCד
ַCאמר ; ַֹעז ְ; Wי) ְקנְ W
ֹאמר HWנ ִֹכי ֶאגְ HWל :ו ֶ
ֶיַ ,וֶ C
ֲ 0Wחר ָ
ית ְל ָה ִקי ֵַ W/ה ֵ-ת ַעל
ֲבָCה ֵא ֶ/Wת ַה ֵ-ת ָקנִ ָ
6מ ֵאת ר6ת ַה )-Wא ִ
ֳמי ֵ
ָנWע ִ
ֲל ִתי ְ@0ל
ִ /0חית ֶאת ַנWח ָ
א6כל ִל ְגHל ִלי ְֶ E
ַCאמר ַה@ ֵֹאל לֹא ַ
ָת) :ו ֶ
ַנֲ Wחל W
ָאל ַעל
80ה ֶאת @ְ Oא ִָ Bתי ִ:י לֹWא א6כַל ִלגְ אֹWלְ :וזֹאת ְל ָפנִ י ְ;י ְִFר ֵ
ְל ָ ָ
ֵעה6
ָת ְלר ֵ
וְעל ַה ְ8מ6רָה ְל ַקָ: ֵCל ָָ %בר ָ/לַ ִאיַ /נWעֲל) ְונ ַ
אB6ה ַ
ַה ְ@ ָ
ֲל):
ֹאמר ַה@ ֵֹאל ְלב ַֹעז ְקנֵה ָל ְ ַו/ְִ Cלֹ ַנWע W
ָאWלַ :וֶ C
ע6דה ְ;י ְִFר ֵ
וְזאת ַה ְָ 8
ֲ/ר
ִיתי ֶאת ָ:ל א ֶ
ַ 80ה:ִ )Cי ָקנ ִ
ַCאמר ; ַֹעז ַלֵ ְIקנִ י וְ כָל ָה ָע ֵע ִדי ֶ
ו ֶ
ֳמWיְ :וגַ ֶאת ר6ת
6מ ְחל) ִמַCד ָנWע ִ
ֲ/ר ְל ִכ ְלי) ַ
ֶ וְ ֵאת ָ:ל א ֶ
ימל ְ
ֱל ֶ
ֶלWא ִ
יתי ִלי ְל ִא ָ9ה ְל ָה ִקי ֵַ W/ה ֵ-ת ַעל ַנ ֲחלָת)
ֲב ָCה ֵא ֶ/ת ַמ ְחל) ָקנִ ִ
ַהֹW-א ִ
ַ 80ה :)CW
6מ ַַ 9ער ְמק)מ) ֵע ִדי ֶ
ְולֹWא י ִָ:רֵת ֵַ W/ה ֵ-ת ֵמ ִע ֶא ָחיו ִ
ְIק ִני ֵע ִדי י ְִֵ 8יהֹוָה ֶאת ָה ִWא ָ9ה
ֲ/ר ַ; ַַ 9ער וְ ַה ֵ
ֹאמר:ָ 6ל ָה ָע א ֶ
ַוְ C
ָאל
יה ֶאת ֵ;ית י ְִFר ֵ
ֲ/ר ָ;נֶ 8ֵ /ְ 6
6כלֵHה א ֶ
ָחל ְ
ית ָ ְ:ר ֵ
ַה ָ;Hה ֶאל ֵ; ֶ
Wית ָ ְֵ :בית ֶEרֶ#
וִיהי ֵב ְ
6קרָא ֵֵ ;ְ /בית ָל ֶWחִ :
ָתה ְ
ֲFה ַחיִל ְ; ֶא ְפר ָ
ַוWע ֵ
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ְִ 8יהֹוָה ְל ָ ִמ ַהֲ W>ַ Wערָה
ֲ/ר י ֵ
ֲ/ר ָי ְWל ָדה ָת ָמר ִלWיה6דָה ִמ ַה ֶIרַע א ֶ
אֶ
יה ַוְ 8ִֵ Cיהֹוָה לָJ
ִַ 8הי ל) ְל ִא ָ9ה ַו ָCבֹא ֵא ֶל ָ
;עז ֶאת ר6ת ו ְ
ַהWֹIאתַ :וַ7ִCח ַ
ֲ/ר לֹא
רְ 6יהֹוָה א ֶ
ֳמי ָ; ְ
ָ/י ֶאWל ָנWע ִ
ֹאמ ְרנָה ַה> ִ
ַ8לֶד ֵ;ַ :Wוַ 8
ֵהWרָי) ו ֵ
ֶפ/
ָאWל :וְ ָהיָה ָל ְ ְל ֵמ ִ/יב נ ֶ
ִה ְ;ִ /ית ָל ְ @ ֵֹאל ַה )Cוְ י ִָ7רֵא ְ/מ) ְ; ִי ְFר ֵ
ט)בה
ֲ/ר ִהיא ָ
ֲה ָב ֶת ְ י ְָל ַד 68א ֶ
ֲ/ר א ֵ
Wיב ֵת ְ:ִ ,י ַכ ֵָ Bת ְ א ֶ
ַל ֵ:ל ֶאת שֵֹ ָ
6לכ ְ
ְ
ִַ 8הי ל)
יק Jו ְ
ֵַ /ִ 8תהְ 6ב ֵח ָ
ֳמי ֶאת ַה ֶCלֶד ו ְ
ַ7ַ 8ח ָנWע ִ
ָל ְ ִמ ְִ 9ב ָעה ָ;נִ Wי :ו ִ
ְַ 8קרֶאנָה
ֳמי ו ִ
BOד ֵ; ְל ָנWע ִ
ְַ 8קרֶאנָה ל) ַה ְ9כֵנ)ת ֵ /לֵאמֹר י ַ
ְלא ֶֹמWנֶת :ו ִ
ה)ליד
)לד)ת ָEרֶEֶ #רִֶ #
ֲבי ָדוִ Wד :וְ ֵא ֶBה ְ 8W
ִ/י א ִ
ֲבWי י ַ
ע)בד ה6א א ִ
ְ/מ) ֵ
ה)ליד ֶאת ַע ִW-ינָדָWב :ו ְַע ִW-י ָנדָב
ה)ליד ֶאת רָ וְ רָ ִ
ְח ְצר) ִ
ֶאת ֶח ְצ Wר) :ו ֶ
ה)ליד ֶאת ; ַֹעז
ְְ Fלמ) ִ
ה)ליד ֶאת ְַ Fל ָמWה :ו ַ
ַחִ )/
ַח )/וְ נ ְ
ה)ליד ֶאת נ ְ
ִ
ה)ליד ֶאת
ִ/י ִ
ִ/י וְ י ַ
ה)ליד ) Oה ָד( ֶאת י ָ
ע)בWד :וְ ע ֵֹבד ִ
ה)ליד ֶאת ֵ
6ב ַֹעז ִ
Oת( ָ%וִWד) :ה נאיד(
)א ָ
ֶ ַח ִָ +אWי לֹא ָע ָמד
6ב ֶדר ְ
ֲצת ְר ִָ /עי ְ
ַ ַ;Wע ַ
ֲ/ר לֹא ָהל ְ
W/0רֵי ָה ִאי /א ֶ
ְ
ָW/ב:ִ :י ִא ְ;ת)רַת ְיהֹוָה ֶח ְפצ) ְ W6בת)רָת) י ְֶה@ֶה
מ)/ב ֵל ִצי לֹא י ָ
6ב ַ
ְ
ֲ/ר ְִ Eרי) י ִִֵ ;ְ 8ע)8
י)מ ָולְָ Wי ָלה :וְ ָWהיָה ְֵ :ע/ָ #ת6ל ַעWל ְַ Eלגֵי ָמיִ א ֶ
ָ
Wיח :לֹא ֵכ ָה ְWר ִָ /עי ִ:י ִא
ֲשה י ְַצ ִל ַ
ֲ/ר ַיWע ֶ
ו ְָע ֵלה 6לֹWא יִ;)ל וְ כֹל א ֶ
ְח ִָ +אי
6חַ :על ֵ :לֹWא ָיקOמְ 6ר ִָ /עWי ַ; ִEָ /ְ -ט ו ַ
/0ר ִֶ %ְ 8פ>W 6ר ַ
ֶַ #ֹ-:
ֹאבWד:
ֶ ְר ִָ /עי ֵ 8
יקי וְ ֶדר ְ
ֶ ַצ ִִ %
י)ד ַע ְיהֹ ָוWה ֶ%ר ְ
יקWיW:ִ :י ֵ
ֲדת ַצ ִִ %
ַ;Wע ַ
יע עַ :) WIOה ְWלל6הִ 6ב ְג Wב6ר ָֹתיו
ַה ְלל6יַָ Jה ְWללֵ 6אל ְ; ָק ְדַ )/ה ְWלל6הְ ;ִ 6ר ִק ַ
ֵבל ו ְִכ>) Wר:
)/פר ַה ְWלל6ה;ְ 6נ ֶ
Oד Wל)ַ :ה ְWלל6הֵ ;ְ 6ת ַקע ָ
ַה ְWלל6ה:ְ 6רב @ ְ
6מח)ל ַה ְWלל6הִ ;ְ 6מ ִ>י ְו OעגָWבַ :ה ְWלל6הְ 6ב ִצ ְל ְצ ֵלי ַָ /מע
ַה ְWלל6ה;ְ 6ת ָ
ָה( ַה ְWללָ 6י:JW
Oה( ְַ 8הֵBל יָ) Jי O
>ְָ /מה )ה ָ
ר6עWה: :ל ַה ָ
ַה ְWלל6הWִ ;ְ 6צ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
) י נדאי(
ָ/ר וִ ירֵא
ְהיָה ָה ִאיַ /הה6א ְָ 8וי ָ
ִאיָ /היָה ְב ֶאWרֶ #עִ #6א)Cב ְ/מ) ו ָ
וְסר ֵמרָWעַ :ו ְִָ 6Cלד 6ל) ְִ /ב ָעה ָבנִ י וְ ָ/ל);ָ /נ) Wתַ :וי ְִהי ִמ ְקנֵה6
ֱאל ִֹהי ָ
ֲמֵ /מא)ת ֶצ ֶWמד ָ; ָקר
0ל ֵפי ְג ַמ ִBי ַוח ֵ
ל/ת ְ
ֶ /6
0ל ֵפי צא ְ
ִWְ /ב ַעת ְ
ַ;ה ְמאֹד ַוי ְִהי ָה ִאיַ /הה6א @ָד)ל ִמָ:ל
%Oה ר ָ
ֲמֵ /מא)ת אֲת)נ)ת ַו ֲעב ָ
ַוח ֵ
ָ/י יָפ)ת ְִ :בנ)ת ִא)Cב ְ;כָל ָהHרֶַ #וָ 8ִֵ Cל ֶה
ְ;נֵי ֶקֶ Wדְ :ולֹא נ ְִמ ָצא נ ִ
ְ0ר ָ; ִעי
יהַ :Wוי ְִחי ִא)Cב ֲ 0Wחרֵי זאת ֵמHה ו ְ
ֲח ֶ
ת) א ֵ
ֲלה ְ; ְ
יה ַנח ָ
ֲב ֶ
אִ
Oב(
ָמת ִא)Cב )א ָ
0ר ָ; ָעה ֹW %ר)תַ :וָ C
ָ/נָה ַוְִ Cר ֶאה ֶאת ָ;נָיו וְ ֶאת ְ;נֵי ָבנָיו ְ
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Oע( י ִָמWי) :ה נדיא(
ַ F6בע )ו ָ
ָק ְ
זֵ
6מ6סר ְל ָה ִבי ִא ְמרֵי
ָד ַעת ָח ְכ ָמה ָ
ָאWל :ל ַ
ִמ ְֵ /לי ְ/לֹמה ֶב ָ%וִ ד ֶמ ֶל ְ י ְִFר ֵ
יִ /רWיֵ :א ֶ/Wת ַחיִל ִמי
6מ ָ
6מ ְEָ /ט ֵ
מ6סר ַה ְ:ֵ Fל ֶצ ֶדק ִ
ִבי ָנWהָ :ל ַק ַחת ַ
ֶח ָסWר:
י ְִמ ָצא וְ ָרחֹק ִמ ְEנִי ִני ִמ ְכרַָ ;ָ :JWטח ָ;ֵ Jלב ַ; ְע ָלְ Jו ָ/לָל לֹא י ְ
ַַ 8עF
6פ ְ8ִ /י ו ַ
ָר ָ/ה ֶצ ֶמר ִ
Wיהְ % :
ְמי ַחֶָ C
ְ@ ָמ ַל ְתה 6ט)ב וְ לֹא רָע ֹ:ל י ֵ
ַָ 8ק ְ;ע)ד
ַח ָמ :JWו ָ
ס)חר ִמ ְֶ -ר ָחק ִָ 8ביא ל ְ
ְתה ָ:אֳנִ)Cת ֵ
Wיהָ :הי ָ
ַָ E
ְ; ֵח ֶפֶ : #
ֵַ 7ָ 8חהִ 6מ ְִ Eרי
ָמ ָמה ֶָ Fדה ו ִ
Wיה :ז ְ
ית Jוְ חֹק ְל ַנ ֲער ֶֹת ָ
ֶַ 8ֵ 8טרֶ ְל ֵב ָ
ַלי ְָלה ו ִ
ֲמה ִ:י
Wיהָ :טע ָ
ֹע)ת ָ
 #-0זְ ר ֶ
ֵַ 8
ֶיה ו ְ
ָט ָעה ָW:רֶָ :חWגְ רָה ְבע)ז ָמ ְתנ ָ
יה נ ְ
ַָ E
כֶ
יה ְָ 8מכ6
ַָ E
יה ִָ Bְ /חה ַב ִ:י)/ר וְכ ֶ
ָד ָ
ט)ב ַס ְחרָ JלֹWא י ְִכ ֶ;ה ַב ְַ Bי ָלה ֵנרָ :JWי ֶ
יתJ
ָWא ְבי :) Wלֹא ִתירָא ְל ֵב ָ
יה ִָ Bְ /חה ל ֶ
ְַ Eָ JEר ָשה ֶל ָענִ י וְ ָי ֶד ָ
ָפ ֶWל ְָ : :
ָמ
0ר@ ָ
יתָ Jלב/ָ /Oנִ Wיַ :מ ְר ַב ִ%י ָע ְָ FWתה ְָ //ֵ JBו ְ
ִמ ָ9לֶג ִ:י ָכל ֵ; ָ
זִקנֵי HWרֶָ :#ס ִדי ָע ְָ Fתה
נ)דע ַ; ְָ 9ע ִרי ַ; ְע ָלְ /ִ ;ְ Jבִ )8ע ְ
בָ :JW/6
ְל ָ
ֲר):
ַַ Fְ 8חק ְלי) 0ח W
ב J/6ו ִ
ְַ 8מֹ:ר ַוחֲג)ר נ ְָתנָה ַל ְַ :Wנעֲנִ Wי :עֹז ְו ָהדָר ְל ָ
וִ
יתJ
ֲליכ)ת ֵ; ָ
צ)פָCה ה ִ
יה ְָ Eת ָחה ְב ָח ְכ ָמה וְ Wת)רַת ֶח ֶסד ַעל ְלָ )/נִ :JW
ִָ E
ר6ה ַ; ְע ָלַ JוWי ְַה ְWללַָ :JWר;)ת
ְָ 90
ֶיה ַוWי ְ
ֹאכWלָ :קמָ 6בנ ָ
ו ְֶל ֶח ַע ְצל6ת לֹא ת ֵ
ְָ 80ע ִלית ַעל WָBO:נָהֶ /ֶ :קר ַה ֵח וְ ֶה ֶבל ַהִֹ Cפי ִא ָ9ה
ָ;נ)ת ָעָ 6Fחיִל ו ְ
ל6ה ַב ְָ 9ע ִרי
Wיה ְל ָ
יה וִ ַ
ָד ָ
Oה( ִמ ְִ Eרי י ֶ
י ְִר0ת ְיהֹוָה ִהיא ִת ְת ַה ָWBל8ְ :נָ 6ל) Jל ָ
Wיה ) :א ניאד(
ַ (Oמ ֲעשֶֹ ָ
); ָ
ֲבל
Hמר ק ֶֹה ֶלת ה ֵ
ֲב ִלי ַ
ֲבל ה ָ
יר/6לָWיִ :ה ֵ
ֶ ִ; ָ
ְִ %ברֵי ק ֶֹה ֶלת ֶ; ָ%וִד ֶמל ְ
ֲמל) ֶCַ W/עֲמל ַַ 8חת
ֲב ִלי ַה:ל ָה ֶWבלַ :מה ְִ Cתר) ָלָ HWד ְ;כָל ע ָ
הָ
ָהר עֲש)ת ְס ָפ ִרי ַה ְר ֵ;ה ֵאי ֵק #וְ ַל ַהג
ַה ָWֶ 9מְ :/וי ֵֹתר ֵמ ֵה ָ-ה ְ;נִי ִהֵ I
נִָ /מע ֶאת ָה ֱאל ִֹהי ְירָא וְ ֶאת
ָבר ַה:ל ְ
ַה ְר ֵ;ה י ְִג ַעת ָ;שָֹWר :ס) ָ %
ֲשה ָה ֱאל ִֹהי
Oת( ָ:ל ַמWע ֶ
)תיו ְ/מ)ר ִ:י זֶה ָ:ל ָהHדָ:ִ :Wי ֶאת )א ָ
ִמ ְצ ָ
ָבר ַה:ל
 (OרָWע :ס) ָ %
י ִָבא ְב ִמ ְEָ /ט ַעל ָ:ל נ ְֶע ָל ִא ט)ב וְ ִא )ו ָ
Hד) :Wה
)תיו ְ/מ)ר ִ:י זֶה ָ:ל ָה ָ
וְאת ִמ ְצ ָ
ִָ /מע ֶאת ָה ֱאל ִֹהי ְירָא ֶ
נְ
נידא(
י
ט)בי ֶֹ %ד ָ
ְ/יק)ת ִEיהW:ִ 6י ִ
ִֵ 9קנִי ִמ> ִ
ֲ/ר ִל ְ/לֹמֹWה :י ָ
ִ/יר ַה ִִ 9ירי א ֶ
:6
ֲה Wב ָ
ט)בי ֶֶ /מ 68רַק ְֶ /מ ָ ַעל ֲֵ :עלָמ)ת א ֵ
ֵיח ְָ /מנֶי ָ ִ
ִמ ָWCיְִ :לר ַ
אתיִ ְלנֹ ְWט ִרי ֶאת ְִ Eרי:) W
6מ ַ
ְַ :ר ִמי ֶBִ /י ְל ָפ ָני ָה ֶאלֶ ְל ָ ְ/לֹמֹה ָ
)%די ) Oד ָי(
יעWנִ י;ְ :רַח ִ
ק)ל ְ ַה ְִ /מ ִ
יבי ְל ֵ
ֲב ִרי ַמ ְק ִִ /
ֶ /)Cבת ַ;@ַ>ִ י ח ֵ
ַה ֶ
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עפר ָהִָ C0Wלי ַעל ָהרֵי ) Oה ָי( ְב ִָ FמWי ) :י יאדנ(
ְ W6ד ֵמWה ְל ָ ִל ְצ ִבי א) ְל ֶ
ָתי
ַ; ִתי ַב@)יִ ָFר ִ
0ל ָמנָה ר ָ
ְתה ְְ :
ַ; ִתי ָע ָהWי ָ
יכה ָי ְָ /Wבה ָבדָד ָה ִעיר ר ָ
ֵא ָ
ְתה ָל ַמWס;ָ :כ) ִת ְב ֶ:ה ַ; ְַ Bי ָלה ו ְִד ְמ ָע ָתַ Jעל לֱֶ Wחיֵָ JאWי לָJ
ַ; ְִ -דינ)ת ָהWי ָ
ָWל ָתה יְה6דָה
יה ָ; ְגדָ 6בָ Jהיָ 6לְ JלאֹWי ְִבWיְ @ :
ֵע ָ
יה ָ:ל ר ֶ
ֲב ָ
ַח ִמָ:ל אֹWה ֶ
ְמנ ֵ
יה
נ)ח ָ:ל רֹ ְWד ֶפ ָ
6מרב ֲעב ָֹדה ִהיא ָי ְָ /Wבה ַב@)יִ לֹא ָמ ְWצHה ָמ ַ
ֵמעֹנִי ֵ
ָמWי:
ֶ י ִ
זְבנְ 6לאר ְ
ָחנWַ 8ַ 6ע ֵ
ֶצח ִֵ :/ְ 8
ָ-ה ָלנ ַ
יג6ה ֵ;י ַה ְָ -צ ִרWי :ל ָ
ִה ִָ M
ָ (Oמאס
ָמינֶ :ְ 6ק ֶWד:ִ :י ִא )א ָ
ָ6/בה ַח /ֵ%י ֵ
יבנְ 6יהֹוָה ֵא ֶלי ָ וְWנ ָ
ֲֵ /
הִ
ָ6/בה
יבנְ 6יהֹוָה ֵאלֶי ָ וְWנ ָ
ֲֵ /
Oד( ְמאֹWד :ה ִ
0ס ָ8נָ 6ק ַצ ְפ ָָ 8ע ֵלינַ 6עד )ע ָ
ְמ ְ
ָמינֶ :ְ 6קֶ Wד) :ה יאנד(
ַח /ֵ%י ֵ
ֶ
ֶאPר ֶמWל ְ
ַדנ ַ
ֶ יְה6דָה ָ;א נְב6כ ְ
ִ; ְ/נַת ָ/ל)ְ /ל ַמ ְלכ6ת יְה)י ִָקי ֶמWל ְ
ֲִ 8אדֹנָי ְ;יָד) ֶאת יְה)י ִָקי ֶמ ֶWל ְ יְה6דָה
ֶWיהַ :וֵ C
ָצר ָעל ָ
ְרַ /6ליִ ַוַ C
ָ; ֶבל י ָ
יא ֶאWרֶ/ִ #נ ְָער ֵ;ית ֱאל ָֹהיו ְו ֶאת
6מ ְק ָצת ְֵ :לי ֵבית ָהֱ Wאל ִֹהי ַוי ְִב ֵ
ִ
יסיו
Eְ /0נַז רַב ָס ִר ָ
ַCאמר ַה ֶֶ -ל ְ ְל ְ
א)צר ֱאל ָֹהWיו :ו ֶ
ֵלי ֵה ִביא ֵ;ית ַ
ַהִ :
ה6סר
6מ ֵעת ַ
6מ ַה ְַ EWר ְִ 8מWיֵ :
ל6כה ִ
6מ ֶIרַע ַה ְָ -
ָאל ִ
ְל ָה ִביא ִמ ְ;נֵי י ְִFר ֵ
/0רֵי
אתיִ וְ ִת ְִ /עWיְ :
ַה ִָ 8מיד וְ ָל ֵתת ִֵֹ / #67/מ י ִָמי ֶא ֶל ָמ ַ
ֵ
80ה ל ְ
ֲמ ָW9ה :וְ ָ
ל/י ַוח ִ
ָמי ֶאלֶ ְ/לֵ /מא)ת ְִ /
יע ְלי ִ
ַה ְWמ ַח ֶ:ה וְ י ִַ@ ַ
ַ (#Oהִָ CמWי) :א ידאנ(
ָל ָ ְל ֵק) #ל ָ
נ6ח ְו ַתעֲמד ְלגֹר ְ
וְת ַ
ַָ #7
 (Oל ֵ
)ל ָ
ֲח ְ/וֵר)ַ /הֵֹ -ל ְ ֵמה 6%ו ְַעד ַ /ֶ /6:בע
ֲח ְ/וֵר) /ה6א א ַ
ימי א ַ
ַוי ְִהי ִ; ֵ
ֲח ְ/וֵר)ַ /על
ֶ א ַ
6מHה ְמ ִדי ָנWהִָ C;ַ :מי ָה ֵה ְֶ /ֶ :בת | ַה ֶ-ל ְ
ו ְֶע ְִ Fרי ֵ
ַ /6/ה ִ;ירָWה/ְ ;ִ :נַת ָ/ל)ְ /ל ָמ ְלכ) ָע ָFה
ֲ/ר ְ; ַ
ִ=ֵ :א ַמ ְלכ6ת) א ֶ
6מדַי ַה ְַ EWר ְִ 8מי וְ ָFרֵי ַה ְִ -דינ)ת
ֲב ָדיו ֵחיל | ָEרַס ָ
ִמ ְ8ֶ /ה ְלכָל ָFרָיו ַוWע ָ
ֲשה
ֲח ְֵ /ורַֹ /מס ַעל ָהHרְֶ #ו ִאֵCי ַה ָ :WCוְ כָל ַמWע ֵ
ַָ Fה ֶֶ -ל ְ א ַ
ְל ָפ ָנWיוַ :וֶ C
ֶ הֲל)א ֵה
ֲ/ר ִ@ ְ%ל) ַה ֶ-ל ְ
ָ/ת ְ@ Oד ַBת ָמ ְר ֳַ %כי א ֶ
6פWר ַ
ָת ְק6ְ )Eגב6רָת) ָ
ֳכי ) Oמ ָי(
6פרָWס:ִ :י ָמ ְרַ %
ָמי ְל ַמ ְל ֵכי ָמ ַדי ָ
ת6בי ַעל ֵס ֶפר ְִ %ברֵי ַהִ C
ְִ :
ְה6די ְורָצ6י ְלרֹב ֶא ָחיו
ֲח ְ/וֵר)ְ /וגָד)ל ַלִ C
ֶ א ַ
ְה6די ִמ ְ/נֶה ַל ֶ-ל ְ
ַהִ C
Oל( ז ְַר Wע)) :ה ידנא(
ֹ%רֵ /ט)ב ְל ַע )-וְ ד ֵֹבר ָ/ל) ְלכָל )ל ָ
0חת ְלכ)רֶֶ /מ ֶל ְ ָEרַס ִל ְכל)ת ְַ %בר ְיהֹוָה ִמ ִEי י ְִר ְמיָה ֵה ִעיר
6ב ְ/נַת ַ
ִ
ֶ ָEרַס ַו ֲַ WCע ֶבר ק)ל ְ; ָכל ַמ ְלכ6ת) ְוגַ ְ; ִמ ְכ ָ8ב
ר6ח :רֶֶ /מWל ְ
ְיהֹוָה ֶאת ַ
ָת ִלי ְיהֹוָה
Hמר ֹ:רֶֶ /מ ֶל ְ ָEרַס ֹ:ל ַמ ְמ ְלכ)ת ָהHרֶ #נ ַ
ֵלאמֹWר: :ה ַ
ֲ/ר
ירַ /6ליִ א ֶ
וְה6א ָפ ַקד ָע ַלי ִל ְבנ) Wת ל) ַביִת ִ; ָ
ֱאל ֵֹהי ַה ָָ 9מיִ W
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ֲ/ר
ירַ /6ליִ א ֶ
ַעל ִל ָ
ִ;Wיה6דָWהִ :מWי ָב ֶכ ִמ ָ:ל ַע )-י ְִהי ֱאל ָֹהיו ִעְ )-וי ַ
ֲ/ר
ָאל ה6א ָה ֱאל ִֹהי א ֶ
ִ;יהָ 6דה וְ י ִֶב ֶאת ֵ;ית ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
6ב ִרית ַה ְO :ה>ָה
ירָ /6לWיִ :ז ְָכרָה ָל ֶה ֱאל ָֹהי ַעל ָ@אֳלֵי ַה ְO :ה>ָה ְ
ִ; ָ
ַל ִוִC
ֲמידָה ִמ ְָ /מר)ת ַלֲ ֹ:הנִי וְ ל ְ
ְו ַה ְלוִ ְ :WִCו ִט ַWה ְר ִ8י ִמ ָ:ל ֵנכָר ָו0ע ִ
6:רי
-Oנ)ת ו ְַל ִ; ִ
Oר ַ; ָה ֵע ִצי ) Oה ָ( ְ; ִע ִ8י ְמז ָ
6לק ְ
אכ ְ :)8W
ִאיְ ;ִ /מ ַל ְ
ט)בWה) :י ינאד(
ז ְָכרָה ִBי ֱאל ַֹהי ) Oא ָי( ְל ָ
ת/6לַח ָל ֶWמ ְְ :ל ַמֹBאות
ֲנ) ְמ ֶ
ֲל ְל ֵאל ָיWרֶד :ח ְ
ָ Hד ֵ/ת אֱנֵ :/) Wקינָ ַמה ַ
ְמי ָה ַ-ָ 9ה
יה ָ:ל י ֵ
ת)ת ָ
ָצ ָתה ָהHרֶֶ #את ֶַ ;ְ /
ְַ %בר ְיהֹוָה ְ; ִפי י ְִר ְמיָהַ 6עד ר ְ
0חת ְלכ)רֶֶ /מ ֶל ְ ָEרַס ִל ְכל)ת
6ב ְ/נַת ַ
ָָ /ב ָתה ְל ַמֹBאות ְִ /ב ִעי ָָ /נWהִ :
ֲבר
ֶ ָEרַס ַו ַWCע ֶ
ר6ח ):רֶֶ /מWל ְ
ְַ %בר ְיהֹוָה ְ; ִפי י ְִר ְמיָהֵ 6ה ִעיר ְיהֹוָה ֶאת ַ
Hמר ) Oא ָר( ):רֶֶ /מ ֶל ְ ָEרַס
ק)ל ְ;כָל ַמ ְלכ6ת) ְוגַ ְ; ִמ ְכ ָ8ב ֵלאמֹWרֹ: :ה ַ
ָת ִלי ְיהֹוָה ֱאל ֵֹהי ַה ַָ 9מיִ ו ְWה6א ָפ ַקד ָע ַלי ִל ְבנ) Wת
ָ:ל ַמ ְמ ְלכ)ת ָהHרֶ #נ ַ
Wיה6דה ִמWי ָב ֶכ ִמָ:ל ַעְ )-יהֹוָה ֱאל ָֹהיו ִע)-
ֲ/ר ִ; ָ
ירַ /6ליִ א ֶ
ל) ַביִת ִ; ָ
) Oע ָי( וְ ָי ַWעל) :הי ינדא(

י/א.
ז6טא ַק ִָ %
%0רָא ָ
ְ
י)מא ְד ִר ִ;י ְִ /מע) ָ; ָעא ְל ִא ְס ַָ Bְ 8קא ִמ ָע ְל ָמא ַו ֲהוָה
ָ8אנָא ְ; ַהה6א ָ
ְמ ַס ֵ%ר ִמ)Bיִ .א ְת ְ:נַָ 6/ח ְב ַרָCא ְל ֵבי ִר ִ;י ְִ /מע)ַ .והֲו) ַק ֵ-יִ Jר ִ;י ֶא ְל ָעזָר
יתא .ז ִָקי ֵעינ)י ִר ִ;י
H/6ר ַח ְב ַרָCאַ .ו ֲהוָה ַמ ְליָא ֵב ָ
;0א ְ
ְ;רֵי Jו ְִר ִ;י ָ
וְHמר;ְ :ז ְִמנָא ֲ 0חרָא
יתאָ ;ָ .כה ִר ִ;י ְִ /מע) ַ
ֲמא ְד ִא ְת ְמ ֵלי ֵב ָ
ְִ /מע) ַוח ָ
ַ:ד ֲהוֵינָא ְ; ֵבי ַמ ְר ֵעי ֲהוָה ִר ִ;י ִEי ְנ ָחס ֶ; י ִָאיר ַק ָ-אי וְעַד ְָ %ב ִר ְירנָא
0ס ַחר ֶא ָ9א ִמ ַ-ָ 7אי
א)ריכִ 6לי עַד ַה ְ8ָ /א .וְ כַד ְַ 8בנָא ְ
6%כ ָתאי ִ
ְ
6/תאְ .ו ַה ְ8ָ /א
6מ ָע ְל ִמי ָלא ִא ְת ְָ Eסק .וְ ָלא ֲהוָה ָעאל ַ;ר נֶָ /א ָBא ִב ְר ָ
ֵ
יתאַ .עד ַ%הֲו) י ְַת ֵבי ַָ Eתח ֵעינ)י ִר ִ;י
ָח ֵמינָא ְד ִא ְת ְָ Eסק וְ ָהא ִא ְת ְמ ֵלי ֵב ָ
BOהְ 6ו ִא ְ8ְ /אֲר6
יתא נ ְָפק 6כ ְ
ְ0ס ַחר ֶא ָ9א ְב ֵב ָ
ְח ָמא ַמה ְָ %ח ָמא ו ְ
ְִ /מע) ו ָ
Hמר ִר ִ;י
;0רָאיַ .
H/6ר ַח ְב ַרָCא י ְָתבָ 6
;0אְ .
ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵי Jוְ ִר ִ;י ָ
ְִ /מע) ְל ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵי6E Jק ֲחזֵי ִאי ָה ָכא ִר ִ;י י ְִצ ָחקֲ %ַ ,אנָא
ָקי.J
ַ;איַ .זHָ:ה ח6ל ֵ
יס ֵ%ר ִמ)Bי וְ י ִֵתיב ְלג ָ
ימא ֵליִ Jד ַ
ַבנָא ֵליֵ .Jא ָ
ְמ ָער ְ
Hמרִ H ,אינַ 6ח ְב ַר ָCאָ .ק ִר ִ;י
ְח ֵדיַ .
ִי ו ָ
ְחְ C
ָק ִר ִ;י ְִ /מע) וְ י ִָתיב ו ַ
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ל)תא
6מ ַצ ֵBי ְצ ָ
Hעיל ל) וְ י ְָתבַ 6ק ֵ-י .Jז ִָקי יְד)י ִר ִ;י ְִ /מע) ְ
ֶא ְל ָעזָר ְו ִ
Hמרִ ,אינַ 6ח ְב ַרָCא ְד ִא ְ8ְ /כָחְ 6ב ֵבי ִא ָ%רָא ִיז ְַ-ְ %נָ 6ה ָכא.
ַו ֲהוָה ָח ֵדי וְ ַ
ְה6דה ו ְִר ִ;י
;0א וְ ִר ִ;י י ָ
BOהְ 6ו ִא ְ8ְ /אֲרִ 6ר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵי Jו ְִר ִ;י ָ
נ ְָפקְ : 6
Hמר לֵיִ Jר ִ;י ְִ /מע) ַ-ָ :ה
ָ %0ה ִכי ָעאל ִר ִ;י י ְִצ ָחקַ .
י)סי ו ְִר ִ;י ִחָCאְ .
ֵ
י)מא .י ִָתיב ִר ִ;י
ָ ְ; ַהאי ָ
)8ס ָפא ל ְ
ָק ְ-ָ :ַ ,ה ֵחידָ 6ב ֵעי ְל ִא ְ
יָא6ת ח6ל ָ
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ָ ,הא ַה ְ8ָ /א
;0א ָב ָתר ְִ :תפ)י וְ ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ַק ֵ-יַ .J
ָ
Hתי.
=6פא ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
יעל ְ; ָלא ִכ ָ
ע6תא ה6אַ .ו ֲאנָא ָב ֵעינָא ְל ֵמ ָ
ְַ /ע ָ8א ִד ְר ָ
י/י ְד ָלא ג ְַליָא ַעד ַה ְ8ָ /א ָב ֵעינָא ְל ַג ָHBה ַק ֵ-י
ְו ָהא ִמ ִBי ַק ִִ %
יע6תא ִא ְס ְַ Bָ 8קנָא ֵמ ָע ְל ָמא .ו ְַעד ְַ :ע
ֵמרְ 6ד ָהא ִב ְג ִר ָ
ְִ /כי ְנ ָ8אְ .ד ָלא י ְ
ַרנָא ְלכִ .6ר ִ;י
0סְ %
ָ ְ
Hתי .וְ כ ְ
יעל ְ;הְ 6ל ָע ְל ָמא ְד ֵ
ְט ִמ ִירי הֲו) ְב ִל ָ;אי ְל ֵמ ַ
H/6ר ַח ְב ַרָCא ְי ַרחֲִ ;ְ 6/ל ַ;יְה.6
;0א י ְִכֹ8ב .וְ ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ; ִרי י ְִל ֵעיְ .
ָ
Hמר ֵליJ
;0א ִמ ָ; ַתר ְִ :תפ)י ְוי ִָתיב ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵיַ Jק ֵ-יַ ,J
ָק ִר ִ;י ָ
ֲתרָ .ק ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָרִ .א ְת ַע ָ+
קִ ;ְ 6ריָ %ְ ,הא ֲ 0חרָא י ִָתיב ְ; ַהה6א א ַ
ִר ִ;י ְִ /מע) וְ י ִָתיב.
ד6מה ,לֹא ַה ִֵ -תי
ְה ְללָ 6י ,Jוְ לֹא ָ:ל י ְֹר ֵדי ָ
ְHמר ,לֹא ַה ִֵ -תי י ַ
ַָ Eתח ו ַ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א
ַ%איִ ,אינְ 6ד ִא ְקרֵ 6מ ִתיְ .ד ָהא ק ְ
י ְַה ְלל 6יָָ Jה ִכי ה6א ו ָ
ַחי ִא ְקרֵי .וְה6א ָ/ארֵי ֵבי ִאינְ 6ד ִא ְקרַ 6חִCי וְ לָא ִע ִאינְ 6ד ִא ְקר6
ַח ִתי
ד6מה .ו ְָכל ִאינ%ְ 6נ ְ
ְס)פי ִד ְקרָא ְִ :תיב ,וְ לֹא ָ:ל י ְֹר ֵדי ָ
ֵמ ִתי .ו ֵ
Oד ָ/א
ֵיה>ָ י ְִ8ַ /אֲר/ָ .6אנֵי ִאינִ %ְ 6א ְקרַ 6חִCי ְָ %הא ק ְ
ד6מה ְ;ג ִ
ְל ָ
ַ-ה ַ/נְ יָא ְַ /ע ָ8א ָדא
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ָ : ,
יקרֵיה)ַ .
ְ; ִר ְי ה6א ָב ֵעי ִב ָ
ְה ְ8ָ /א ָהא
6ר ִתיכ)י ,ו ַ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ַ -ק ְ
ֵמ ִא ָ%רָאִ .ד ְב ִא ָ%רָא ִא ְזָ %
יקָCא ִד ְבגִ ְ> ָתא ְד ֵע ֶדַ ,מה
Hתי ִע ִאינַ 6צ ִַ %
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ָה ָכא ,וְ ֵ
קְ
יקָCא י ִַ8יר
יקרֵיה) ְד ַצ ִַ %
י ה6א ָ; ֵעי ִ; ָ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְָ %לא ִא ְערָעְ 6ב ִא ָ%רָאְ .וק ְ
ֲב)דה
6מ ְפ ַלח ַלע ָ
ָב ָע ֲַ %הוָה ְמ ַק ָ+ר ִ
יקרָא ִדי ֵליַ :ְ .Jמה ְִ %כ ִתיב ְ; ָיר ְ
ִמ ָ
א)/יט י ְֵדיְ Jל ַק ְב ֵליJ
א)ר ְי לֵי .Jוְ ֵכיוָ ְִ %
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ִ
ָזרָה ְוק ְ
ֲב)דה
וְעל ְָ %פ ַלח ַלע ָ
יב /יָד)ַ .
ַַ 8
ַ; /י ְֵדיְ %ִ ,Jכ ִתיב ו ִ
ְד ִע )%נ ְִביHהִ .א ְתי ָ
Oד ָ/א
נְביHה .וְ ַה ְ8ָ /א ק ְ
א)/יט ְי ֵדיְ Jל ִעִ )%
ָזרָה לָא ְכ ִתיבֶ ,אָBא ַעל ְד ִ
Hמרָ ,הא רַב
Hתא ִע ֵ-יַ .J
BOהָ 6
ילְ ,וכ ְ
יקרָא ִד ָ
ְ; ִר ְי ה6א ָ; ֵעי ִ; ָ
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ֲרי ָ:ל
יפ ְ; ִע ְט ִריְ ,מ ַנה ִ
יקי ְ@ ִל ָ
וְס ְח ַר>ֵיְ /ִ Jב ִעי ַצ ִֵ %
ַה ְמנ6נָא ָס ָבא ָה ָכא ָ
ימי .וְה6א
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
י/אְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ַחד וְ ַחד ִמ ִIי ֲהרָא ְדזִ יוָא ְד ַע ִָ 8
Hמר,
ימאַ .עד ֲַ %הוָה י ִָתיב ַ
ָתא ִאֵBי ִמ ִBי ֲַ %אנָא ֵא ָ
Hתי ְל ִמ ְַ /מע ְב ֶח ְדו ָ
ֵ
ַעזָעַ 6ח ְב ַרָCא ַדהֲו)
0ת ִקינ 6דְ 6כ ֵתיִ .Jאזְ ְ %
ְחס ֶ; י ִָאיר ָה ָכאְ ,
ָהא ִר ִ;י ִEינ ָ
;0א ִא ְ8ָ /אֲר6
יתא .וְ ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר וְ ִר ִ;י ָ
ַ -ָ 8ו ְָקמ 6וְ י ְָתבְ 6ב ִֵ 6E/לי ֵב ָ
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ִ ;ְ ,א ָ%רָא ִא ְַ 8ְ /כ ְחנָא ְדכָל
ַק ֵ-יְ Jד ִר ִ;י ְִ /מע)ַ .
BOה6
ח)דאי וְ כ ְ
ימא ֲאנָא ִב ְל ָ
Hמרֵי וְָ Hנא ִע ְ-ה)ַ .ה ְ8ָ /א ֵא ָ
ַח ְב ַרָCא הֲו) ְ
י)מא ֵדי.
ָקי ָ
ַH:ה ח6ל ִ
ְת ִָ 8אי .ז ָ
6Bליִ ,ע ִָ Bאי ו ַ
ָצי ְִתי ְל ִמ ִ
י)מי
6/קת):ָ .ל ִ
ד)די ו ְָע ַלי ְָ 8
וְHמר ,אֲנִ י ְל ִ
ַָ Eתח ִר ִ;י ְִ /מע) ַ
י
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְִ %א ְת ְק ַט ְרנָא ְב ַהאי ָע ְל ָמא ְב ַחד ְק ִטירָא ִא ְת ְק ַט ְרנָא ֵבי;ְ Jק ְ
י/א
יע ָתא ַק ִָ %
6/קת)%ְ .ה6א ו ְָכל ִס ָ
6ב ִגי ַָ ְ :ה ְ8ָ /א וְ ָע ַלי ְָ 8
ה6אְ .
י/א.
יקא ַק ִָ %
ָ /6ב ָחא ְד ַע ִָ 8
ימי ְ
יליH Jתְ 6ל ִמ ְַ /מע ְ; ֶח ְדוָה ִמ ִBי ְס ִת ִ
ִד ֵ
ימיִ Eָ .רי /וְ ִא ְת ְEרִַ /מָBֹ:א וְ לָא ָפ ִריָ %ְ ./הא Bָֹ :א
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
ְס ִת ָ
יקא ְדכָל
ַ;ק ְ;כֹ ָBא .ה6א ה6א כ ָֹBאַ ,ע ִָ 8
ַ; ָק וְ ה6א ִמ ְתָ %
ֵביִ Jמ ְתְ %
ימיִ .א ְת ַ 7ָ 8וְ לָא ִא ְת ִַ .7ָ 8א ְת ִַ ;ְ 7ָ 8גי
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
יקיְ .ס ִת ָ
ַע ִִ 8
E0יק ִָ /ְ 8עה
יחַ: .ד ִא ְת ִַ 7ָ 8
ְמא כ ָֹBא .ו ְָלא ִא ְת ַ;ְ 7ָ 8גִ י ְד ָלא ִָ /כ ַ
ְל ַקי ָ
ֲרי
ה)רי ִמ>ֵיִ Jמ ְת ַנה ִ
ְה)רי ְָ %ל ָה ִטי ִמ>ֵיִ Jמ ִ678נ)יְ .ו ִאינ 6נְ ִ
נ ִ
ב6צינָא ְד ִמ ְת ִַ 9ְ Eטי ִמ ֵ>יJ
יברִ :ְ .
6מ ְת ִַ 9ְ Eטי ְל ָכל ֵע ַ
ֲטי וְHז ְִלי ִ
6מ ְת ַלה ִ
ִ
נְה)רי ְִ %מ ְת ִַ 9ְ Eטי ַ:ד י ְִק ְרבְ 6ל ִמנְ ַ%ע ל)
יברְ .ו ִאינִ 6
ְה)רי ְלכָל ֵע ַ
נ ִ
ב6צינָא
י/א ִ
יקא ַק ִָ %
ָ ה6א ַע ִָ 8
ב6צינָא ִב ְלח)ד)יְ : .
יח ֶא ָBא ִ
ָלא ִָ /כ ַ
ה)רי ְִ %מ ְת ַָ 9ְ Eט
יח ַ;ר ִאינ 6נְ ִ
ימי .וְ ָלא ִָ /כ ַ
ימא ְדכָל ְס ִת ִ
ִע ָHBה ְס ִת ָ
ָ Bָֹ :א ַחד.
6בגִ י ְ :
י/אְ .
6ט ִמירְָ .ו ִאינִ 6א ְקרָ /ְ 6מא ַק ִָ %
ַליָ ְ
ְִ %מ ְת@ ְ
יקא
וְע ִָ 8
Hמרֵי ַח ְב ָרנָא ְב ִס ְפרֵי ַק ְד ָמ ֵאי ְד ִאינְ %ַ 6ר ִ@י ְד ִא ְת ְ; ִריאַ 6
6מה ְְ %
ַ
יקא
ְחדִ .מִ %ְ 69אינ678ִ 6נִי ְד ַע ִָ 8
ַBי ְבהְ 6בכָל ַחד ו ַ
י/א ִא ְת@ ֵ
ַק ִָ %
ֲמינָא ל) ְ; ִא ָ%רָא
י/אָ .לאו ַה ְ8ָ /א ִע ָ%נָא ְל ַה>ֵי ִמ ִBיָ %ְ ,הא א ֵ
ַק ִָ %
0ס ִ8י ְ; ִל ָ;אי
ַענָא ָה ִכי ו ְַעד ַה ְ8ָ /א ְ
ְח ֵמינָא ַמה ְָ %לא יָד ְ
י/א .ו ָ
ַק ִָ %
י/א .וְ כָל ַה>ֵי
ִמ ָBהְ .ו ַה ְ8ָ /א Hנָא ִב ְלח) ָדאי ְ 0ס ִה ְידנָא ַק ֵ-י ַמ ְל ָ:א ַק ִָ %
ֵַ :אי ְק)/ט ְH%תְ 6ל ִמ ְַ /מע ִמ ִBי ִא ֵBי:
זָ
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ק6ל ְטרָא ְד ַק ְטפ)י
6Cמאְ .
יר6תא וְ ִס ָ
ֵי/א ִח ָ6רָא ָלאו ֵ;יָ /ִ J
ַ8ָ Bא ְדר ָ
@6ל@ ְ
ְ
=6פי
0ר ַ;ע ֵמHה ָע ְל ִמי ְִ %כ ִ
יק ָCא ְ
6מ>ֵי Jי ְַרתַ 6צ ִַ %
ָהיר ִ
ִא ְת ְ/ַ Eט וְ ִא ְתנ ִ
ָטי
ַל ָ8א ִח ָ6רָא נ ִ
ג6ל@ ְ
ק6ל ְטרָא ְד ִק ְט ָפא ְד ִהיא ְ
Hתיֵ .מ ַהאי ְ
ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
6בי Jז ְִמינִי
ֲתר ְִ %א ְקרֵי ַָ /מיִֵ .
זְעיר 0נ ְִEי ַלא ַ
י)מא ְל ַהה6א ֵ
ַט ָBא ָ:ל ָ
Hתיְ %ִ ,כ ִתיבְ :וי ְִֶ 8ל ָ ָה ֱאל ִֹהי ִמ ַ+ל
ֲחָCא ְלז ְִמנָא ְד ֵ
יתָCא ַלא ַ
ֵמ ַ
6Eחי.
ֲקל ִַ 8
ָטי ַלח ַ
זְעיר 0נְ ִEי נ ִ
6מ ַהה6א ֵ
ֵי/יֵ J
ַה ַָ 9מיִ .וְ ִא ְת ַמ ְליָא ר ֵ
י/א ָט ִמיר
יקא ַק ִָ %
6Eחי ְנ ִה ִירי ֵמ ַהה6א ַט ָBאַ .האי ַע ִָ 8
ֲקל ִַ 8
ו ְָכל ח ַ
ַ%אי.
ַל ָ8א ִמ ְַ 8ְ /כח ו ָ
ג6ל@ ְ
ימHה ְב ַהה6א ְ
ְו ָג ִניז .וְ ָח ְכ ְמ ָתא ִע ָHBה ְס ִת ָ
ֵי/א
ֵי/א ִב ְלח)ד)יִ ;ְ .גי ְִ %איה 6ר ָ
ַליָא ֶא ָBא ר ָ
יקא ָלא ִא ְת@ ְ
ְ; ַהאי ַע ִָ 8
מ)חא
ֵי/א ֵ;יָ Jס ִתי ו ְִא ְקרֵי ָ
יהי ר ָ
ֵי/אָ .ח ְכ ְמ ָתא ִע ָHBהִ %ְ ,א ִ
ְלכָל ר ָ
ָדע ֵלי;ַ Jר
ְִ /קיט .וְ ֵלית ְ%י ָ
ימא ,מ) ָחא ְד ִָ /כ ְי ו ָ
מ)חא ְס ִת ָ
ִע ָHBהָ ,
ִאיה:6
ֵי/א ָחדָא
ַָ Bפ ָ%א ְלג) ִמ ָ%אְ .ו ָדא ְל ֵע ָBא ִמ ָ%א .ר ָ
ֵי/י ִא ְת@ ְ
ְַ 8לת ר ִ
ימHה
ְח ְכ ְמ ָתא דָא ְס ִת ָ
ימHה ְד ִא ְת ְַ :סיָא וְ ָלא ִמ ְת ַָ 8ְ Eחא .ו ָ
ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ימא ְדכָל
יקא ְס ִת ָ
ֵי/א ִע ָHBה ַע ִָ 8
ֵי/י ִד ְH/ר ָח ְכמ)ת .ר ָ
ֵי/א ְלכָל ר ֵ
ר ָ
ָדע ו ְָלא ִא ְת ְידַע
ֵי/א .וְ ָלא י ַ
ֵי/א ְָ %לאו ר ָ
ֵי/א .ר ָ
ֵי/א ְָ %כל ר ָ
ימי .ר ָ
ְס ִת ִ
וְעל
ס6כ ְל ָתנַ .6
ֵי/א ָדאָ %ְ .לא ִא ְת ַ;ָ %ק ְ; ָח ְכ ְמ ָתא וְ לָא ְב ְ
ַמה ֲַ %הוֵי ְ;ר ָ
ָ
6ב ִגי ְ :
וְה ַח)Cת רָצ)א וָ)/בְ .
ק)מ ַָ .
ַהאי ִא ְקרֵי;ְ ,רַח ְל ָ ֶאלְ Kמ ֶ
י/א ִא ְקרֵי Hיִֵ %ְ .ביְ 8ַ Jליָא Hיִ .וְ כָל ִאינְ Fַ 6ערֵי וְ כָל
יקא ַק ִָ %
ַע ִָ 8
יעי ְ; ִָ 67/לא וְ לָא
BOהִ /ְ 6ע ִ
ימHה נ ְַפ ִקי וְ כ ְ
)חא ְס ִת ָימיִ ,מ ָ
ִאינִ 6נ ִ
י/א ְב ַחד ֲהוֵיָBֹ: .א
יקא ַק ִָ %
ָלא Bָֹ :א ה6אִ ;ְ .גי ְַ %האי ַע ִָ 8
ִא ְת ֲחזֵי ְקד ָ
ֲמי
יל ְַ %רח ִ
ֲFר ְמ ִכ ָ
ֲמי ְל ָע ְל ִמי ִ; ְת ַלת ע ַ
ְב ֵחיד 6וְ ָלא ַ/נְ יָא ֵמ ַרח ֵ
ימHה ְד ֵביִ Jמ ְת ְEרַַ 8ְ /לת ז ְִמנִי
ִא ְַ 8ְ /כח;ְ .גִ י ְַ %האי ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִת ָ
ָליל ל) וְ ַBִ /יט ַעל Bָֹ :א.
יקא ִ :
0ר ַ;ע .וְ ה6א ַע ִָ 8
0ר ַ;ע ְ
ְל ְ
Hר ָחא
)חא .ה6א ְ@6תא ְד ְַ Fערֵי ְדנ ְָפ ֵקי ִמ ָ
ָהיר ְ; ַפ ְל ָ
Hר ָחא ְדנ ִ
ַחד ְ
יקי ְ:א)ר נֹגַJ
Hתיְ %ִ .כ ִתיב :וְ אֹרַח ַצ ִִ %
יקָCא ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
ֲרי ֵביַ Jצ ִַ %
ְד ַנה ִ
6מ ַהאי
וְעל ָ%א ְִ :תיבH ,ז ְִ 8ת ַע>ַג ַעל ְיהֹוָהֵ .
הול ואור עד נכו היוַ .
Hר ִחי ְַ %ת ְליָ ִ;ז ְֵעיר 0נְ ִEי.
ֲרי ָ:ל ְH/ר ְ
Hר ָחא ִמ ְת ַנה ִ
ְ
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יקא ָס ָבא ְד ָס ִביְ :ִ .תרָא ִע ָHBה ְל ֵע ָBא ְד ִמ ְת ַע ְִ +רי ֵ;יָ: Jל
ַהאי ַע ִָ 8
ֲטי .וְ ה6א ה6א
6מ ְת ַלה ִ
;6צינִי ִמ>ֵיִ J
ֲרי ָ:ל ִ
ִע ְט ִרי וְ ִכ ְת ִריִ .מ ְת ַנה ִ
יקא ִא ְַ 8ְ /כח ִ; ְת ַלת
ב6צינָא ִע ָHBה ְט ִמירָא ְדלָא ִא ְתיְדַעָ .האי ַע ִָ 8
ִ
6ב ִגי
ֵי/א ִע ָHBה ְל ֵע ָBא ְל ֵע ָBאְ .
ְהה6א ר ָ
ֵי/א .ו ַ
יל ְ; ַחד ר ָ
6כ ִל ָ
ֵי/י ְ
ר ִ
ֲרי
;6צינִ י ְַ %נה ִ
י/א ִא ְת ְר ִ/י ִ; ְת ַלת ,אָ 6ה ִכי ָ:ל ְH/ר ִ
יקא ַק ִָ %
ְַ %ע ִָ 8
יקא
יקא ִא ְת ְר ִ/י ִ; ְתרֵיָ :ְ .ל ָלא ְד ַע ִָ 8
יל ִ; ְת ַלת .ע)ד ַע ִָ 8
ִמ>ֵיִ :ְ Jל ָ
ְהה6א ֲַ %הוֵי
ֵי/י .ו ַ
ֵי/א ְדכָל ר ֵ
ִ; ְתרֵי ה6אְ :ִ .תרָא ִע ָHBה ְדכָל ִע ִָ Bאי ,ר ָ
ימי ִ; ְתרֵי .ע)ד
;6צינִי ְס ִת ִ
ְל ֵע ָBא ִמ ָ%א ְד ָלא ִא ְתי ְַדעָ: ְ :ָ .ל ְH/ר ִ
ָ
ְ0ס ִ8י ְ; ַחד .וְ ה6א ַחד וְ כ ָֹBא ה6א ַחדְ : .
י/א ִא ְת ְר ִ/י ו ְ
יקא ַק ִָ %
ַע ִָ 8
6מ ְת ַה ְִ %רי ְ; ַחד ו ְִאינַ 6חד:
;6צינִי ִמ ְת ַק ְִ 9רי ִ
ָ:ל ְH/ר ִ
ֵי/א ִע ָHBה ָדא
י/א רָצ) ִא ְקרֵיָ %ְ .הא ר ָ
יקא ַק ִָ %
ִמ ְצ ָחא ְד ִא ְת@ְ ֵלי ְב ַע ִָ 8
ימא יָHה וְ ִא ְת ְִ :ליל
ט6רנָא ְב ִס ָ
ָס ִתי ְל ֵע ָBא ְד ָלא ִא ְת ְידַע/ִ Eָ .יט ַחד ְ
ַליָא
וְא ְת@ ְ
6ב ִגי ְַ %האי ַר ֲעוָא ְדכָל ַרעֲוִ י ִא ְת ִַ ;ְ 7ָ 8מ ְצ ָחא ִ
ְ; ִמ ְצ ָחאְ .
יטאַ ,האי ִמ ְצ ָחא ִא ְקרֵי רָצ) .וְ כַד רָצ) ָ%א ִא ְת@ ְַליָא ַר ֲעוָא
ב6ס ָ
ְב ִ
ל)תי ְִ %ל ַת ָ8א ִמ ְת ַק ְ; ִלי,
BOהָ 6ע ְל ִמי .ו ְָכל ְצ ִ
ְד ַר ֲע ִוי ִא ְַ 8ְ /כח ְ;כ ְ
ֲמי ִא ְַ 8ְ /כח .וְ כָל ִ%ינִ י
זְעיר 0נ ְִEי וְ כ ָֹBא ְב ַרח ֵ
ֲרי 0נְ)Eי ִד ֵ
6מ ְת ַנה ִ
ִ
ַפיָ.
ִא ְת ַט ְ-רָ ְו ִא ְתְ :
ְחה%ְ ,ה6א ִע ָָ %ְ %כל ִ%ינִי ִמ ְָ 8ע ִרי.
ל)תא ְד ִמנ ָ
ְ; ַ8ָ ;ַ /א ְב ְַ /ע ָ8א ִד ְצ ָ
BOה6
ֲמי ְ;כ ְ
ַפיָ ָ:ל ִ%ינִ י ו ְִא ְ8ְ /כָחַ 6רח ִ
ַליָא ַהאי ִמ ְצ ָחא ְו ִא ְתְ :
ִא ְת@ ְ
ָ ִא ְ8ְ /כַח ַ;ָ /ת ְ; ָלא ִ%ינָאָ ,לא ְל ֵע ָBא ו ְָלא ְל ַת ָ8א.
6בגִ י ְ :
ָע ְל ִמיְ .
ָבָCא .וְ ַעל ָ%א
0תרֵיְ ,Jו ַני ְִחי ַחַ C
ֵיה>ָ ִא ְַ 8ְ /קע ְ; ְ
ֲפֶ 6Bא ָ9א ְדג ִ
ַוא ִ
6ב ֵעי ַבר נְָ /ל ֶמ ְח ֵדי ִב ְת ַלת ְסעָ 6ד ֵתי
נְִ /מ ָתא ְד ֵחדְ 6ב ַ8ָ ;ַ /אָ .
)8ס ְ
ִא ַ
נ6תא ֵביִ Jא ְ8ְ /כָח.
ימ ָ
נ6תא וְ כָל ְָ :ל ָלא ִד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְד ַ8ָ ;ַ /אְ .ד ָהא ָכל ְמ ֵה ְ
נ6תא
ימ ָ
ע6ד ֵתי ִד ְמ ֵה ְ
6ל ֵמיכָל ְ8לַת ְס ָ
6ב ֵעי ַ;ר נְָ /ל ַס ְ%רָא ָפת)רָא ְ
ָ
0ס ַה ְדנָא ָע ַלי ְלכָל ִא ֵBי ְָ %ה ָכאְ .ד ָהא
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ְ ,
6ל ֶמ ְח ֵ%י ְ;הַ .6
ְ
6ב ִגי ְנה) לָא ִא ְצ ְט ִר ְיכנָא
ע6ד ֵתיְ ,
י)מאי ָלא ָ; ִט ְילנָא ִא ֵBי ְַ 8לת ְס ָ
ִמ ַ
יכנָאָ: ,ל ֵֶ:/
י)מי ֲ 0ח ַר>ֵי לָא ִא ְצ ְט ִר ְ
ֲפְ 6Bב ֵ
יתא ְב ַ8ָ ;ַ /אַ .וא ִ
ְל ַתעֲנִ ָ
ע6ד ָתא
ֵימ ָתאַ .חד ְס ָ
נ6תא ְ/ל ָ
ימ ָ
ָכי ְבהָ 6ז ֵכי ִל ְמ ֵה ְ
ְ; ַ8ָ ;ַ /אָ %ְ .מא ְ%ז ֵ
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יקא
ע6ד ָתא ְד ַע ִָ 8
ְחד ְס ָ
י/א .ו ַ
ע6ד ָתא ְד ַמ ְל ָ:א ַק ִָ %
ְחד ְס ָ
יתא .ו ַ
ְד ַמ ְטר)נִ ָ
6ב ַהה6א ָע ְל ָמא יִזְ ֵ:י ְבהְ 6ל ִא ֵBי.
ימיְ .
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
י/א ְס ִת ָ
ַק ִָ %
69ל ָ/לֵיה)678ִ .נָא
ַפיָ ִמ ְ
ַליָא ָ:ל ִ%ינִ י ִא ְתְ :
ַהאי רָצ) ַ:ד ִא ְת@ ְ
י/א ִא ְת ִַ ;ְ 7ָ 8ת67נָא ַחד ְָ :ל ָלא ְדכָל ִ678נִיְ .ו ִהיא ָח ְכ ָמה
יקא ַק ִָ %
ְד ַע ִָ 8
ימא,
ְהאי ִא ְקרֵי ֵע ֶד ִע ָHBה ְס ִת ָ
ימHהָ :ְ ,ל ָלא ְ%כָל ְH/ר .ו ַ
ִע ָHBה ְס ִת ָ
יברִ .מ>ֵיJ
מ)חא ִא ְת ַ9ָ Eט ְל ָכל ֵע ָ
י/א ,וְ ַהאי ָ
יקא ַק ִָ %
מ)חא ְד ַע ִָ 8
וְה6א ָ
ימא
ֵי/א ְס ִת ָ
6מ ַהאי ֵע ֶד ִא ְת ְ@לַ .וְ ַהה6א ר ָ
ִא ְת ַ9ָ Eט ֵעדֶ ֲ 0חרָאֵ ,
ט6רנָא ַד ֲהוָה ִמ ְת ַ7ָ 8
יקא ְד ָלא ִא ְת ְידָע ַ:ד ַ9ִ Eיט ַחד ְ
ֵי/א ְד ַע ִָ 8
ִד ְבר ָ
וְא ְתנְ ִהיר ְ; ַכ ָ-ה נְ ִה ִירי.
מ)חא וְ ִא ְת ְ@לַ ִ
ְל ִא ְת ַנ ֲהרָאַ ;ָ .טַ ;ְ /האי ָ
יטא דָא ְב ַהאי ִמ ְצ ָחא .וְ ִא ְת ְר ִ/י ֵ;יַ Jחד נְ ה)רָא
ב6ס ָ
0ר ִ/י ְִ :
E0יק וְ ְ
ְו ִ
ֲתר
ְד ִא ְקרֵי רָצ)ְ .ו ַהאי רָצ) ִא ְת ַ9ָ Eט ְל ַת ָ8א ְ; ִד ְקנָא ַעד ַהה6א א ַ
6ב ַהאי
ַָ 9בא ְב ִד ְקנָא וְ ִא ְקרֵי ֶח ֶסד ִע ָHBה .וְ ָדא ִאיה 6נ ֵֹצר ֶח ֶסדְ .
ְִ %מ ְתי ְ
ַפיָ:
6מ ְתְ :
ַליָא ִמ ְס ִַ :ְ 8לי ָמארֵי ְד ִדינָא ִ
רָצ) ַ:ד ִא ְת@ ְ
ִ @ְ /0חי ַ%ִ 8ירָא
יל ְְ %
י/א ְ8רֵי ְַ :חד ְִ /ק ָ
יקא ַק ִָ %
ֵי/א ְד ַע ִָ 8
ֵעינ)י ְדר ָ
ָאל
ָאל .י ְִFר ֵ
)/מר י ְִFר ֵ
ִיֵ ,/
ָאיְ %ִ ,כ ִתיב ,לֹא יָנ 6וְ לֹא י ָ
ו ְָלא נ ִ
ס6תאַ ,הה6א
ָ ָלא ִאית לֵיִ @ְ Jבינִי ַעל ֵעינָא ו ְָלא ְכ ָ
י/א;ְ .גִ י ְ :
ַק ִָ %
ָהיר ִ; ְת ַלת ִחִָ 6רי ְֵ %עינָאִ ;ְ .ח ָ6רָא ָח ָדא ִמ ְס ְַ 8חיָ
מ)חא ִא ְת@ְ ִלי וְ נ ִ
ָ
ַעיְנִ י ִ%זְ ֵעיר 0נְ ִEיְ %ִ ,כ ִתיב רֹחֲצ)ת ֶ; ָח ָלב%ְ ,ה6א ִח ָ6רָא ַק ְד ָמHה,
יעא
מ)חא ִא ְקרֵי נְ ִב ָ
;6צינִיָ .
ֲרי ִל ְH/ר ִ
H/6ר ִחִָ 6רי ִא ְס ְַ 8חיָ ְו ַנה ִ
ְ
מ)חא
6ב ִגי ְַ %האי ָ
יעא ְדכָל ִ; ְר ָכא ִמ>ֵיִ Jא ְ8ְ /כָחְ .6
ְד ִב ְר ָכ ָתא .נְ ִב ָ
ַל ִהיט ִ; ְת ַלת ִחִָ 6רי ְֵ %עינָא ְב ֵעינָא ֵָ 8לי ֵביִ Jב ְר ָכ ָתאְ %ִ .כ ִתיב ,ט)ב ַעיִ
מ)חא ַת ְליָ ִח ָ6רֵי ְד ֵעינָא.
ָָ %ְ ,הא ְב ָ
ה6א ְיבֹר ְ
BOהְ 6ב ֵחידֵ .6עינָא
0נְEי ְ :
זְעיר 0נ ְִEי0 ,נ ְְהרָ ִ
ַ@/0ח ִ; ֵ
ַהאי ֵעינָא ַ:ד ְ
אלא
ָ F6מ ָ
אלאַ .עיְנִי ְַ %ת ָ8א י ְִמינָא ְ
ָדא ה6א כ ָֹBא י ְִמינָא ֵלית ָ;ָ Fְ Jמ ָ
יפנָא ְד ָהא י)ד ִע ָHBה י)ד
א)ל ְ
יע6תא ְד ִס ְפרָא ִ
ְתרֵי ִב ְתרֵי @ַוְ נִיְ ;ִ .צנִ ָ
ַH8ָ 8הֵ .הא ִע ָHBה ֵהא ַH8ָ 8ה .וָאו ִע ָHBה וָאו ַH8ָ 8הָ: .ל ִאינִ 6ע ִָ Bאי
0נְEי ִאינ .6לָאו ְַ 8ל ָי ֶאָBא ִאינִ 6מ ָ/-
יקא ַת ְליִָ 8ָ 8ַ .אי ִ;זְ ֵעיר ִ
ְ; ַע ִָ 8
ַסיָא ִמBָ ֹ:א וְ לָא
יקא ִא ְתְ :
י/א ְַ 8ליָָ %ְ .הא ְָ /מא ְד ַע ִָ 8
יקא ַק ִָ %
6ב ַע ִָ 8
ְ
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יקא ְבגִ י ְ%י ְִת ַקְCמִ 6אינ6
0תוָ ְַ %ת ְליָ ְ; ַע ִָ 8
ֲבל ִא ֵBי ְ
ִא ְַ 8ְ /כח .א ָ
י/א ָס ִתי
6ב ִגי ָָ /ְ ְ :מא ַק ִָ %
ְִ %ל ַת ָ8אִ %ְ .אי ָלאו ָה ִכי ָלא י ְִת ַקְCמְ ,6
ימא ְדכ ָֹBאְ .ו ַהה6א
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ַליָאַ .הה6א ְד ָס ִתי ְל ָק ְב ֵליְ Jד ַע ִָ 8
ְוג ְ
ַליָאִ .א ֵBי
ָ ָ:ל ִ; ְר ָכא ַ; ְעיָ ָס ִתי ְוג ְ
6בגִ י ְ :
ַליָא ִבז ְֵעיר 0נְ ִEיְ .
ְד ִא ְת@ ְ
ְמא
-0אי ְַ 8ליַָ ,ת ְליָא י)ד ְל ַקי ָ
י/א ָ
יקא ַק ִָ %
ימ ְַ %ת ְל ָי ְ; ַע ִָ 8
0תוָ ְס ִת ָ
ְ
י)ד ְִ %ל ַת ָ8א:
ר6חא ְד ַחֵCי
ָ/יב ָ
נ6ק ָבא ְד ַפ ְר ַָ /ְ %קא ְד ֵבי Jנ ִ
ח)ט ָמא ְ; ְ
ח)ט ָמאַ ;ְ .האי ָ
ָ
נ6ק ָבא ְד ַפ ְר ַָ /ְ %קא ְַ 8ליָא ֵהא ְל ַק ְי ָמא
ח)ט ָמא ְ; ְ
6ב ַהאי ָ
ִלזְ ֵעיר 0נ ְִEיְ .
ר6חא
ימHה ְו ִא ְקרֵי ָ
)חא ְס ִת ָר6חא נ ִָפיק ִמ ָ
ֵהא ֲ 0חרָא ִד ְל ַת ָ8א .וְ דָא ָ
יחא
ר6חא ז ְִמינִ י ְל ִמנ ְַ%ע ָח ְכ ְמ ָתא ְבז ְִמנָא ְד ַמ ְל ָ:א ְמ ִָ /
6ב ַהאי ָ
ְד ַחֵCיְ .
ח)ט ָמא ַחִCי
6בינָהַ .האי ָ
ר6ח ָח ְכ ָמה ִ
ר6ח ְיהֹוָהַ ,
ָחה ָע ָליו ַ
ְִ %כ ִתיבְ ,ונ ָ
זְעיר 0נְ ִEי
ח)ט ָמא ִד ֵ
ָתאָ ;ְ .
0סו ָ
ר6חְ .
ַחת ַ
ימא .נ ַ
ִמָ:ל ִס ְט ִריֵ ,חידֵ /ְ 6ל ָ
6ב ִס ְפרָא
ְָ .
ֱט ל ְ
6ת ִה ִָ Bתי ֶאח ָ
ְה ָכא ְִ :תיבְ ,
ְִ :תיבָ ,ע ָלה ָע ָ .)E0;ְ /ו ָ
ְמא
-Oאְ .ו ָה ָכא ָלא ִמ ְת ַקָ C
א)קי ֵהא ְבפ ָ
ֵיבא ָס ָבא ִ
ַד ָ8א ְד ֵבי רַב י ָ
ְדְ @0
ָה ִכי וְ ָלא ִא ְצ ָט ְר ָפאַ 0 .על @ַב ְִ %ב ַחד ַס ְל ָקאֶ ,א ָBא ְ; ֵהא ִדינָא ַת ְליָא.
ימא ָהא ְִ :תיב
ח)ט ָמא ְַ 8ליָאְ %ִ .כ ִתיב ָע ָלה ָע ָ .)E0;ְ /וְ ִאי ֵת ָ
ו ְִדינָא ְ; ָ
יקא
ח)ט ָמא ַת ְליָא:ָ .ל ִ678נִי ְַ %ע ִָ 8
ְו ֵאִ /מ ִEיו ֹ8אכֵלִ .ע ָ7רָא ְדר6גְ זָא ְ; ָ
מ)חא ִָ /קיט ו ְָס ִתי ִמ ְת ַ7ְ 8נָ .וְ כָל ִ678נִי ִ%זְ ֵעיר 0נְ ִEי
י/א ְ; ָ
ַק ִָ %
יתְ .ו ֵהא ְָ :ללָא
ְ; ָח ְכ ָמה ַת ָH8ה ִמ ְת ַ7ְ 8נְָ %ִ .כ ִתיבָ ;ְ Bָ :O :ח ְכ ָמה ָע ִָ F
6ד ָהכָא
ְדכ ָֹBא ַו ָ%איַ .מה ֵ;י ֵהא ְל ֵהאֵ .הא ְד ָה ָכא ִדינָא ִא ְָ 8ער ִמ>ְָ .J
ֲמי:
ֲמי @) ַרח ֵ
ַרח ֵ
ָלא ְ%כ ָֹBא ִא ְקרֵי.
י/א ְַ 8ליָא ָ:ל י ִַ7יר%ְ 6כ ָֹBאַ .מָ I
יקא ַק ִָ %
יקנָא ְד ַע ִָ 8
ְ; ִד ְ
Oלה6
וְת ֵָ 8איְ : .
יקנָא ִמ ַמ ְIלָא י ִַ7ירָא ְד ָכל י ִִַ 7יריַ .מ ְIלֵי ִע ֵָ Bאי ַ
ֵמ ַהאי ְִ %
יחי ְל ַהה6א ַמ ָָ Iלאַ ;ְ .הה6א ַמ ָIלָא ְַ 8ליָא ַחֵCי ְדכ ָֹBאְ ,מז)נֵי ְדכֹ ָBא,
ַמ ְִ @ִ /
0ר ָעאִ /ְ ִ@ ,מי ְַ %ר ֲעוָאַ ;ְ ,האי ַמָIלָא
ָלא ְַ 8ליָ ְַ /מָCא ְו ְ
ְ; ַהאי ַמָ I
ְת ִָ 8אי8ְ ,לַת
ָלא ְַ 8ליָ ָ:ל ַחִָ Cלי ִע ִָ Bאי ו ַ
ָח6תא ְדכֹ ָBאַ ;ְ .האי ַמָ I
ָ @/0
ְ
ָלא י ִַ7ירָא ָדא,
יקנָא ְד ַמָ I
ב6תא ָט ָבא ְַ 8ליָ ְב ִד ְ
יעי ְִ %מ ְָ /חא ִד ְר ָ
ֲFר נְ ִב ִ
עַ
BOהֶ 6א ָBא ִת ְָ /עה ִמ ַ>יְה6
ימא ְ :
BOה 6נ ְָפ ִקי ִלזְ ֵעיר 0נְ ִEי .לָא ֵת ָ
ְוכ ְ
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67לא
ָלא ְַ 8ליָא ְב ִָ /
0כ ַָCEא ִדי ִני .ו ְַכד ַהאי ַמָ I
זְעיר 0נ ְִEי ְל ְ
ִמ ְָ :ְ 8ַ /ח ִ; ֵ
9Oה ֵ;יְ 8ַ Jליָ.
/6%י ִד ְקד ָ
/6%י ִק ִ
ַעד ַט;6רָאָ: ,ל ִק ֵ
ֵי/א ְדכָל
ק6טרָא ִע ָHBהַ .הה6א ר ָ
יט6תא ְד ְ
ָלא ָ/ִ Eיט ְָ /ִ E
ְ; ַהאי ַמָ I
וְת ִָ 8איִ ;ְ .גי
ֵי/י ְָ %לא ִא ְתיְדַע ְו ָלא ִא ְ8ְ /מ)דַע וְ לָא ָי ְד ִעי ִע ִָ Bאי ַ
ר ִ
Hמינָא
ֵי/י ְֵ %
יקנָא ָדא ְַ 8לת ר ִ
ָBָֹ : ְ :א ְ; ַהאי ַמָIלָא ְַ 8ליָאִ ;ְ .ד ְ
ָ ָ:ל
6בגִ י ְ :
6מ ְִ :ְ 8ַ /חי ֵ;יְ .J
BOהִ 6מ ְת ַח ְ;רָ ְ; ַהאי ַמ ָָ Iלא ִ
ִמ ְת ַָ 9ְ Eטְ .וכ ְ
0תוָ ְַ %ת ְליָ ְ; ַהאי
יר6תא ְ; ַהאי ַמ ָָ Iלא ְַ 8ליָאָ: .ל ִא ֵBי ְ
י ִַ7ירְ 6די ִַָ 7
ְת ְליָ ֵ;י,J
ָלא ו ַ
6מ ְת ַח ְ;רָ ְ; ַהאי ַמָ I
יקנָא ִ
BOהְ 8ַ 6ליָ ְ; ַהאי ְִ %
יקאְ : ,
ַע ִָ 8
יקאָ ,לא
0תוָ ְ; ַע ִָ 8
0תוָ ֲ 0חרָנִיִ %ְ .א ְל ָמ ֵלא ָלא ָס ְל ִקי ִא ֵBי ְ
ְמא ְ
ְל ַקי ָ
Hמר מ ֶֹ/ה ַ:ד ִא ְצ ְט ִר ְיְ :יהֹוָה | ְיהֹוָה
ָ ַ
6בגִ י ְ :
ַקי ְִמי ִאֵBי ֲ 0חרָנִיְ .
6פ ִסיק ַט ְע ָמא ְב ַג ַ6יְהָ %ְ ,6הא ְ; ַמ ָIלָא ְַ 8ליָא Bָֹ :אֵ .מ ַהאי
ְ8רֵי ז ְִמנֵיָ ,
ָקיָ Jמא
ַH:ה ח6ל ֵ
6מ ְת ְַ :פיָ ַק ֵ-י .Jז ָ
ַס ֵפי ִע ֵָ Bאי וְ ַת ֵָ 8אי ִ
ַמ ָIלָא ִמ ְתְ :
ָכי ְל ַהאי.
ְ%ז ֵ
ימיָ .לא ִא ְדַ:ר וְ ָלא ִא ְ8ְ /כַח.
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ַהאי ַע ִָ 8
ֵי/א ָח ָדא ְ; ָלא
ֵי/א ִע ָHBה ְל ָכל ִע ִָ Bאיָ .לא ִא ְדַ:ר ַ;ר ר ָ
6ב ִגי ְִ %איה 6ר ָ
ְ
ָמא Bָ ֹ:א .וְ ַהאי ָט ִמיר וְ ָס ִתי ְו ָג ִניז ִמBָֹ :א678ִ .נ)י ִא ְת ַ7ְ 8נָ
@6פא ְל ַקָ C
ָ
ימHה ְדכ ָֹBא ְד ִא ְת ַ9ָ Eט וְ ִא ְת ַBָ ֹ: 7ָ 8א .וְ נ ִָפיק ֶחסֶד
מ)חא ְס ִת ָ
ְ; ַהה6א ָ
מ)חא
ְח ֶסד ִע ָHBה ִא ְת ַ9ָ Eט ְו ִא ְת ְַ 7ָ 8ו ִא ְת ְִ :ליל Bָֹ :א ְב ָ
ִע ָHBה וְ ַת ָH8ה .ו ֶ
ימHה ָדא:ַ .ד ִא ְת ִַ 7ָ 8ח ָ6רָא ָ%א ִ;נְ ִהיר%ָ 6אַ ;ָ ,טָ /מא ְָ %ב ַט/
ְס ִת ָ
מ)חא ֲ 0חרָא ְד ִא ְת ַ9ָ Eט
מ)חא ו ְִא ְת ְנ ִהיר וְ ַת ְליָא ִמ ַָI-לָא י ִַ7ירָא ָ
ְ; ַהאי ָ
ָהיר ִמ ַָI-לָא י ִַ7ירָא
6תרֵי ְִ /ב ִיליַ: .ד ִא ְתנְ ִהיר נ ִ
ָהיר ִל ְת ָל ִתי ְ
ְונ ִ
6ב ַמָIלָא
ָליל ל)ְ .
ְחד ְ%כ ִ
ֵי/י ו ַ
ֵי/י ִע ִָ Bאי8ְ .רֵי ר ִ
ְו ִא ְת ְנ ִהירַ 8ְ 6לת ר ִ
יקנָא ְִ %איה6
ַליָא י ִַ7ירְ 6ד ִד ְ
יל ֵ;יִ .Jמ ָ:א ָ/ארֵי ְל ִא ְת@ ְ
וְא ְת ְִ :ל ָ
ְַ 8ליָ ִ
י/א ְ8לַת
יקא ַק ִָ %
ימHה .וְ ִאינִ 6מ ְת ַ7ְ 8נָ ֵ;יָ :ְ .Jמה ְַ %ע ִָ 8
ַמ ָָ Iלא ְס ִת ָ
ֵי/י .וְ כַד ִא ְת ַנ ֲהרָ ְַ 8ליָ
ֵי/י ִמ ְת ַע ְִ +רי ֵ;יָ ,Jה ִכי כֹ ָBא ִ; ְת ַלת ר ִ
ר ִ
ָליל ל).
ְחד ְ%כ ִ
ֵי/י8ְ .רֵי ִמ ְ8רֵי ִס ְט ִרי ו ַ
BOה%ָ 6א ְ; ָדא ִ; ְת ַלת ר ִ
ְ:
י/א8ָ :א ֲחזֵיְ ,ל ֵע ָBא ְל ֵע ָBא ִאית ְָ %לא
יקא ַק ִָ %
ימא ָמא ַע ִָ 8
ְו ִאי ֵת ָ
ֵי/י
6תרֵי ר ִ
ָליל Bָ ֹ:אְ .
מ)דע וְ ָלא ִא ְת ְר ִ/י ְוה6א ִ :
ִא ְתי ְָדע וְ ָלא ִא ְָ 8ְ /
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6כ ֵדי Bָ ֹ:א ָה ִכי ִא ְת ַ .7ָ 8וְ ַהה6א ָלאו ְ; ִמנְ ָינָא ו ְָלא ִ; ְכ ָל ָלא
ילְ .
ֵ;יִ :ְ Jל ָ
Hמ ְר ִ8י ֶא ְְ /מרָה
ע6תא ְד ִל ָ;אַ .על ָ%א ִא ְת ַמר ַ
וְלָא ְ; Oח ְֶ ;ָ /אָBא ִ; ְר ָ
י/א
יקא ַק ִָ %
יר6תא ִא ְַ 8ְ /כח ֵמ ַע ִָ 8
ֲתר ְָ /ֵ %
ְד ָר ַכי ֵמחֲט)א ִב ְל)/נִ י .א ַ
6תרֵי
ָלא .ה6א נְ ִהירָ %ְ 6ח ְכ ְמ ָתא ְִ %מ ְת ַ9ָ Eט ִל ְת ָל ִתי ְ
ָהיר ִמ ַָ I-
ְִ %א ְתנ ִ
יקא
6מה ְַ %ע ִָ 8
ימHה ִמ> ְִהירֵ %ְ 6ביַ .J
מ)חא ְס ִת ָ
יברְ .ונ ְָפ ָקא ֵמ ַהה6א ָ
ֵע ָ
ֲביד
ַליָא וְ ִא ְתע ִ
ר6תא ִמ ַ-ה ְִ %א ְת@ ְ
יתא ָ%א ה6אְ ,ו ָָ /
ָהיר ְ; ַק ְד ִמ ָ
י/א נ ִ
ַק ִָ %
ָליל ל) .וְ ִא ֵBי ְ8לַת ִמ ְת ַָ 9ְ Eט ִלז ְֵעיר
ֵי/א ָח ָדא ִ :
ֵי/יְ .ור ָ
ִל ְת ַלת ר ִ
ֲרי Bָ ֹ:א.
6מ ִאֵBי ַנה ִ
0נְEיֵ .
ִ
>ְתא.
ָ /0קHה ִג ָ
E0יק ַחד ַנ ֲהרָא ְ%נָגִ יד ְונ ִָפיק ְל ְ
ִא ְת@ְ ִלי ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְו ִ
י
6מ ִַ -ָ 8א ְת ְמ ְִ /
מ)חאִ .
ֲביד ַחד ָ
ֵי/א ִדזְ ֵעיר 0נְ ִEי וְ ִא ְתע ִ
ו ְָעיִיל ְ;ר ָ
ָהר
יעאָ ,הדָא ה6א ִד ְכ ִתיב וְ נ ָ
ֵ /0קי ָ:ל ִאינ 6נ ְִט ָ
@6פא .וְ ְ
ְונָגִ יד ְ;כָל ָ
י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶד ְל ַה ְ/ק)ת ֶאת ַה@ִָ 68 .א ְת ְ@ ִלי ַהאי ָח ְכ ְמ ָתא ו ְִא ְת ְמ ְָ /
מ)חא ֲ 0חרָאַ .הה6א ֲ 0חרָא
ֲביד ָ
זְעיר 0נְ ִEיְ ,ו ִא ְתע ִ
ֵי/א ִד ֵ
ו ְָעיִיל ְ;ר ָ
6מ ְת ַח ְ;רָ
יכ ִא ְת@ְ ִליפִ 6
ה6א ְנ ִהירִ %ְ 6א ְת ְמ ִַ ְ /מ>ַיהְ ,6ו ִא ֵ8ְ Bרֵי ְמ ִָ /
נִב ָקע .6ו ְָעיִיל
יקא ְֵ %בירָאִ .ד ְכ ִתיב ְ; ַד ְע8ְ )8ה)מ)ת ְ
ֵי/א ְָ %ע ִמ ָ
ְ; ַחד ר ָ
י ו ְָעיִיל
6מ ִַ -ָ 8א ְת ְמ ְִ /
מ)חא ֲ 0חרָאִ .
ֲביד ָ
ֵי/א ִ%ז ְֵעיר 0נְ ִEי ְו ִא ְתע ִ
ְ;ר ָ
ג6פאָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב
0כ ַס ְד ִרי ְָ %
ָרי וְ ְ
6מ ְליָא ָ:ל ִאינִ 6אִ %
@6פא ַ
ְלג) ָ
מ)חא ִע ָHBה
ֲרי ִמ>ְ ִהירַ %ְ 6הה6א ָ
ְִ -לאְ .6ו ִא ֵBי ַנה ִ
ָרי י ָ
ַעת חֲד ִ
6בד ַ
ְ
י/א ,וְ כֹ ָBא ָ%א ְ; ָדא ַת ְליָ.
יקא ַק ִָ %
ָלא ַע ִָ 8
ָהיר ְ; ַמָ I
ימHה ְ%נ ִ
ְס ִת ָ
ְו ִא ְת ַק ָ9ר ָ%א ְ; ָדא וְ דָא ְ; ָדא .עַד ְ%י ְִ8ְ /מ)דַע ְ%כֹ ָBא ַחד וְ כֹ ָBא ה6א
יקא וְ ָלא ִא ְת ְEרִָ /מ>ֵי:ְ Jל.6
ַע ִָ 8
ֲרי
ֲב ָה .ו ְִא ֵBי ַנה ִ
ֲרי ִל ְת ַלת ֲ 0חרָנִי ְִ %א ְקר 6א ָ
נְה)רי ַנה ִ
ִא ֵBי ְַ 8לת ִ
יקא ַר ֲעוָא ְד ַר ֲע ִוי.
ַליָא ַהאי ַע ִָ 8
ֲתר ַחד:ַ .ד ִא ְת@ ְ
ָהיר ֵמא ַ
ִל ְבנִ י ְוכֹ ָBא נ ִ
ימ ָתאַ .האי ָח ְכ ְמ ָתא ִא ְקרֵי ֵע ֶד.
ָהיר וְ כ ָֹBא ִא ְ8ְ /כַח ְ; ֵחידֵ /ְ 6ל ָ
Bָ ֹ:א נ ִ
6מ ַהאי ֵע ֶד
ימיֵ .
ימHה ְדכָל ְס ִת ִ
ְו ַהאי ֵע ֶד ִא ְת ְמ ֵָ ְ /מ ֵעדֶ ִע ָHBה ְס ִת ָ
6ב ִגי
6Cמאְ .
יר6תא ו ְִס ָ
יקא ָלא ִא ְקרֵי ו ְָלא ֲהוֵי ֵָ /
יר6תאְ %ִ ,ב ַע ִָ 8
ִא ְקרֵי ֵָ /
ַסיָא וְ לָא
80ה;ְ .גִ י ְִ %א ְתְ :
6Cמא לָא ִא ְקרֵי ָ
יר6תא וְ ִס ָ
ְָ %לא ֲהוֵי ֵביָ /ֵ J
80ה וְ ִא ְקרֵי
יר6תא ִא ְ8ְ /כַח ִא ְקרֵי ָ
ֲתר ְָ /ֵ %
6מא ַ
ַליָא וְ ִא ְקרֵי ה6אֵ .
ִא ְת@ ְ

שדי

תפוחי

617

ֵיבא ָס ָבאָ :ְ ,ל ָלא
ַד ָ8א ְד ֵבי רַב י ָ
ְתנֵינָ ְ;ְ @0
Hבינ .6ו ָ
80ה ִ
Hבְ %ִ ,כ ִתיב ִ:י ָ
ַסיָא ִא ְקרֵי ה6א,
י/א ְד ִא ְתְ :
יקא ַק ִָ %
80הַ .ע ִָ 8
זְעיר 0נ ְִEי ִא ְקרֵי ָ
ְדכ ָֹBא ֵ
80הַ 0 .על @ַב
יר6תא ִא ְ8ְ /כַח ָ
ֲתר ָ%א ְָ /ֵ %
וְ ַEִ /יר .וְ ַה ְ8ָ /א ָקרֵינָ ַ;א ַ
ְהאי Hב
ֲב ָה .ו ַ
יר6תא ְו ִא ְקרֵי Hב .וְה6א Hב ַלא ָ
ַסיָא ִמ>ֵיֲ Jהוֵי ֵָ /
ְד ִא ְתְ :
6ב ִגי ָ ְ :לָא
ְה ָח ְכ ָמה ֵמ0יִ ִֵ -ָ 8צאְ .
י/אְ %ִ .כ ִתיב ו ַ
יקא ַק ִָ %
נ ִָפיק ֵמ ַע ִָ 8
ֲבל
ִא ְ8ְ /מ)דַע8ָ .א ֲחזֵיִ :ְ ,תיב ֱאל ִֹהי ֵה ִבי ְַ %ר ְָ %ַ .J:ר ַָ J:מ ָ ./-א ָ
ַר ָ .J:וְ ָכל ֶַ :ֵ /ה ִהיא
ק)מַ Jמ ָ ,/-ו ְָכל ְֶ % :ֵ /
ק)מְ ,Jמ ָ
וְה6א יָדַע ֶאת ְמ ָ
י/א.
יקא ַק ִָ %
ימא ֵ;יַ ;ְ Jע ִָ 8
ָח ְכ ָמה ְִ %ס ִת ָ
6תרֵי ְִ /ב ִילי.
יר6תא ְדכ ָֹBאִ .מ>ֵיִ Jמ ְת ַָ 9ְ Eט ְָ 8ל ִתי ְ
ַהאי ָח ְכ ָמה ֵָ /
ֲמירַָ .האי
0תוָ ו ְֶע ֶFר א ִ
6תרֵי ְ
ילת ְ; ֶע ְִ Fרי ְ
ְתא ְ;הִ 6א ְת ְִ :ל ַ
וְא) ַרי ָ
ָ
6ב ִגי ְ :
6Cמא ִא ְַ 8ְ /כחְ .
יר6תא וְ ִס ָ
6ב ַהאי ָח ְכ ָמה ֵָ /
ֲב ָהְ .
ָח ְכ ָמה Hב ַלא ָ
ֲב ָה.
ָח ְכ ָמה ִע ָHBה ָח ְכ ָמה ַת ָH8ה:ַ .ד ִא ְת ַ9ָ Eט ָח ְכ ָמה ִא ְקרֵי Hב ַלא ָ
ָק ִר ִ;י
ית .ז ַ
Bָ ֹ:א ָלא ִא ְת ְִ :ליל ֶא ָBא ְ; ַהאיְ %ִ ,כ ִתיב ָ ;ְ Bָ :Oח ְכ ָמה ָע ִָ F
י
ַHBה ְוכָֹBא ִא ְצ ְט ִר ְ
ַ%אי ִע ָ %ה6א ְלג ָ
Hמר :ו ָ
ְִ /מע) יְד)י ְו ָח ֵדיַ ,
ְ; ְַ /ע ָ8א ָדא:
ימיָ ;ָ ,עא
ימא ְדכָל ְס ִת ִ
י/אְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ָ8אנָאְ /ַ ;ְ ,ע ָ8א ְַ %ע ִָ 8
ֲתר ְִ %א ְת ְִ :לילָ %ְ 6כר
נ6ק ָבא;ַ .א ַ
0ת ִקי ְֵ :עי ְָ %כר וְ ְ
0ת ָקנָאBָ ֹ: .א ְ
ְל ְ
ְהאי ָח ְכ ָמה
נ6ק ָבא ,ו ַ
6Cמא ֲ 0חרָא ֶאָBא ִ; ְדכָר וְ ְ
ְנ6ק ָבא ָלא ִא ְת ַקָCמִ ;ְ 6ק ָ
ו ְ
ָהיר ֶא ָBא
י/א ָלא ִא ְתנ ִ
יקא ַק ִָ %
ָהיר ֵמ ַע ִָ 8
ְָ :ל ָלא ְדכ ָֹBאַ: ,ד נ ְַפ ָקא וְ ִא ְתנ ִ
E0יק ִמ>ֵי;ִ Jינָה וְ ִא ְ8ְ /כַח
נ6ק ָבאַ ,האי ָח ְכ ָמה ִא ְת ַ9ָ Eט וְ ִ
ִ; ְד ָכר וְ ְ
6בינָה ְ; ַחד ַמ ְת ְק ָלא
נ6ק ָבא ה6אָ .ח ְכ ָמה Hב ִ;ינָה ֵאָ .ח ְכ ָמה ִ
ִד ְ%כָר ְו ְ
ְנ6ק ָבאִ %ְ ,א ְל ָמלֵא
6ב ִגי ַניְהBָ ֹ: 6א ִא ְת ְקיָ ִ; ְד ָכר ו ְ
ְנ6ק ָבאְ ,
ִא ְָ 8קל%ְ 6כָר ו ְ
ַהאי ְלא ִמ ְת ַקְִ Cמי.
ָהיר6
ֲב ָהִ ,א ְת ַח ָ;רָ% 6א ְ; ָדא ְונ ִ
BOה 6א ָ
יר6תא ָ%א Hב ְלכ ָֹBא Hב ְלכ ְ
ֵָ /
ַד ָ8א ְד ֵבי
נ6תאְ @0;ְ .
ימ ָ
א)ליד 6וְ ִא ְת ַָ /ָ Eטת ְמ ֵה ְ
ָ%א ְ; ָדאַ: .ד ִא ְת ַח ָ;רִ 6
יבא ָס ָבא ָה ִכי ָתאנֵיָ ,מה;ִ 6ינָה ֶא ָBא ַ:ד ִא ְת ַח ָ;ר%ָ 6א ְ; ָדא ,י)ד
רַב ֵי ָ
ָ ִ;ינָה ִא ְקרֵי ֵ; י)ד ֵהי.
6בגִ י ְ :
א)לי ַדתְ .
יקת ֵ; ְו ִ
ַ E0
ְ; ֵהיִ ,א ְת ַע ָ;רַת וְ ִ
6ב ְ; ַג ַ6יְהָ :ְ .6ל ָלא
ימ6תא ְדכֹ ָBאִ .א ְָ 8ְ /כחְ 8ַ 6ר ַויְהִ %ְ 6מ ְת ַח ְ;רָ ֵ
ְֵ /ל ָ
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6בתִ .מ ִBי
6ב ַ
ָא ֵ
ֵימ6תא ְדכ ָֹBאH ,ב ו ֵ
ְדכ ָֹBא ְ; ִתַ 67ניְהִ 6א ְ8ְ /כַח ְ/ל ָ
י/י ֶע ְלי)נִ י ְָ %עאלְ 6ונ ְָפק 6וְ י ְָד ִעי
ַHBה ַ;ר ְל ַק ִֵ %
ִא ֵBי לָא ִא ְתי ְָהבְ 6לג ָ
וְל ְָ Fמא ָלא.
ימינָא ִ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א%ְ ,לָא ָס ָטא ְ;הִ 6ל ִ
Hרח)י ְ%ק ְ
ְ
ָקיָ %ְ Jמא
ַH:ה ח6ל ֵ
וְצ ִִ %קי י ְֵלכָ 6ב .ז ָ
ְִ /רי ְַ %ר ֵכי ְיהֹוָה ַ
ְִ %כ ִתיב ִ:י י ָ
ימי
א)רח)י וְ ָלא ָס ֵטי וְ לָא י ְִט ֵעי ְבהִ %ְ .6מ ִBי ִא ֵBי ְס ִת ִ
ָכי ְל ִמנְ ַ%ע ְ
ְ%ז ֵ
ב6צינָא ,לָא
ָהיר ִמ>ְ ִהירְ 6ד ִ
י/י ֶע ְלי)נִי נְ ִה ִירי ְ;הָ :ְ 6מא ְ%נ ִ
ִאינ .6וְ ַק ִֵ %
ָפק
ָפקָ %ְ .מא ְָ %לא ָעאל ְונ ַ
ִא ְת ְמ ָסרִ 6מ ִBי ִא ֵBי ֶא ָBא ְל ָמא ְָ %עאל ְונ ַ
ימא ְדכָל
י/אְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ַליָא ַק ֵ-י ַע ִָ 8
ָטב ֵלי%ְ Jלָא ִא ְ;רֵיָ %ְ .הא @ ְ
6ד ִחיל6
ימ6תאְ ,
מ6תא ִד ְר ִח ָ
ָ /0ל ָ
ֲרי ְב ִל ָ;אי ְ; ְ
ימיִ %ְ .מ ִBי ִא ֵBי ַנה ִ
ְס ִת ִ
ָד ְענָא ְ;הָ %ְ 6הא ָעאלְ 6ונ ְָפק6
י ה6א ,וְ ִא ֵBי ְ;נֵי ְד ָה ָכא י ַ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ְדק ְ
ֵימ6תא
ְה ְ8ָ /א ִא ְתנְ ִהיר/ְ ;ִ 6ל ָ
BOה .6ו ַ
ְו ִא ְת ְנ ִהירָ ְ; ִא ֵBי ִמ ִBי ו ְָלא ְ;כ ְ
ָקי ִע ְ-ה) ְ; ַהה6א ָע ְל ָמא:
ַH:ה ח6ל ִ
י .ז ָ
ְַ :מה ְִ %א ְצ ְט ִר ְ
Hמינָא
י/א ,ו ְָכל ַמה ְֵ %
יקא ַק ִָ %
Hמינָא ְַ %ע ִָ 8
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ָ: ,ל ַמה ְֵ %
ַ
ִ%זְ ֵעיר 0נ ְִEי Bָ ֹ:א ַחדBָֹ : .א ה6א ַחד ִמ ָBהָ ,לא ְַ 8ליָא ֵ;יEֵ Jרָ 6דא.
יר6תא ָ%א
6ל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמי8ָ .א ֲחזֵיָ /ֵ ,
ְ; ִר ְי ה6אִ ;ְ ,ר ְי ְֵ /מיְ Jל ָע ַל ְ
ָליל
ָ י)ד ִ :
6בגִ י ְ :
י/אְ .
ְִ %א ְקרֵי Hב ִא ְת ְִ :ליל ְ;י)ד ְַ %ת ְליָא ִמ ַָI-לָא ַק ִָ %
ס)פא ְ%כֹ ָBא.
ֵי/א וְ ָ
0תוָ ֲ 0חרָ .י)ד ר ָ
ימא ְָ %כל ְ
0תוָ ֲ 0חרָנִי .י)ד ְס ִת ָ
ְ
Hתי ַ%ִ 8יר ו ְָלא ִָ Eסיק.
Hתיֵ %ְ .
ָהר ְ%נָגִ יד ְונ ִָפיק ִא ְקרֵי ָע ְל ָמא ְד ֵ
ְו ַהה6א נ ָ
ֵ /0קי ַ%ִ 8יר
Hתי ְְ %
ַH:ה ְל ַהאי ָע ְל ָמא ְד ֵ
יקָCא ְלז ָ
ְו ַהאי ה6א ִע6%נָא ְד ַצ ִַ %
ימיו.
ֲ/ר לֹא ְי ַכְIבֵ 6מ ָ
מ)צא ַמיִ א ֶ
6כ ָ
ֲליִ :ְ Jתיב ְ
ְל ִג>ְ ָתא וְלָא ִָ Eסיק .ע ֵ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶד
Hתי ִא ְ;רֵי ְ;י)דָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ְונ ָ
ְו ַהה6א ָע ְל ָמא ְד ֵ
ַד ָ8א ְד ֵבי רַב
ָלתְ @0;ְ .
0תוָ ,וָאו ֶ %
ְל ַה ְ/ק)ת ֶאת ַה@ָ .י)ד ִָ :ליל ְ8רֵי ְ
ְתא ָ%א
יעה ְ%גִ > ָ
יל ְ;י)ד ֶא ָBא נ ְִט ָ
-0אי וָיו ֶָ %לת ְִ :ל ָ
ֵיבא ָס ָבא ָ8נֵינַָ ,
יָ
6מ ַהאי וָיו ִא ְְ 8ַ /קיָא ֶָ %לת.
ָלתֵ .
יהי ד ֶ
ִא ְקרֵי וָאו ,וְ ִאית @ִ ְ> ָתא ֲ 0חרָא ְִ %א ִ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדָ .מא ה6א ֵע ֶד ָ%א ָח ְכ ָמה ִע ָHBה
ְו ַהיְנָ 6רזָא ְִ %כ ִתיבְ ,ונ ָ
0ר ָ; ָעה
6מ ָ 9י ִָEרֵד וְ ָהיָה ְל ְ
וְדָא י)דְ .ל ַה ְ/ק)ת ֶאת ַה@ָ ָ%א ה6א וָאוִ .
ָ ִא ְקרֵי Hב ְלכֹ ָBא.
6ב ִגי ְ :
ָליל ְ;י)דְ ,
ָא/י ָ%א ִהיא ָד ֶלת .וְ כָֹBא ִ :
ר ִ
יתא ְדכֹ ָBאְ %ִ .כ ִתיב ְ; ָח ְכ ָמה י ִָ;נֶה ָ;יִת.
יר6תא ְדכֹ ָBאָ ;ֵ ,
ֲב ָהָ /ֵ .
Hב ַלא ָ
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ַליָא ו ְָלא ִא ְתי ְָדע.
0תרֵי Jלָא ִא ְת@ ְ
יתְ ;ְ .
6כ ִתיב ָ ;ְ Bָ :Oח ְכ ָמה ָע ִָ F
ְ
6ב ִגי ִָ ְ :א ָ-א ְָ :ל ָלא ְדכ ָֹBאJ;ָ .
ָמיז ְ; ִא ָ-אְ .
ִמ ְִ %א ְת ַח ָ;ר ְ; ִא ָ-א ִא ְתר ִ
6Cמא ְדכָֹBא ָח ְכ ָמה ִא ְקרֵיָ %ְ ,בJ
יר6תא ו ְִס ָ
6בִ Jא ְת ְר ִמיזָ /ֵ .
ִא ְתי ְָדע ָ
ָמי ְזנָא וְ לָא
י/אַ .עד ַה ְ8ָ /א ר ִ
ָס ִתי Bָֹ :אָ :ְ .ל ָלא ְדכ ָֹBא ְָ /מא ַק ִָ %
ָליל ְ; ַהאי
ִַ Bפי ִס ְט ִרי י)ד ִ :
וְה ִא ָ%נָא ִמ ְת@ ְ
י)מיָ ,
Hמינָא ָ:ל ִאֵBי ִ
ֵ
ָח ְכ ָמהֵ .הי ָ%א ִא ָ-א וְ ָקרֵינָ ִ;ינָה .וָאו ֵהה ִא ֵBי ְ8רֵי ְ;נִי ְִ %מ ְת ַע ְ+רָ
ֵמ ִא ָ-א וְ ָהא ָ8נֵינָ ְִ %בינָה ִא ְת ְִ :ליל ִמBָֹ :א י)ד ְִ %מ ְת ַח ְ;רָא ְ; ִא ָ-א
ָא ְִ %אינ 6י)ד ֵהיַ ;ְ ;ֵ ,ג ַ6יְהַ .6ה ְ8ָ /א
6מ ְִ Eקי ֵ; ,וְ ַהיְנִ 6בינָהH ,ב ו ֵ
ַ
-0אי ִא ְקרֵי ְ8ב6נָה וְ לֹא ִ;ינָה
ִאית ְל ִא ְס ַָ :ָ 8לא;ִ ,ינָה וְ ִא ְקרֵי ְ8ב6נָהָ .
6בת ְִ %אינ 6וָאו ֵהא,
ֶא ָBא ְ8ב6נָה ִא ְקרֵי ְ; ְַ /ע ָ8א ְ%יָנְ ָקא ִל ְתרֵי ְ;נִי ֵ; ַ
6בת ִאינ6
0תוָ ֵ; ַ
ְו ַה ִהיא ְַ /ע ָ8א ִא ְקרֵי ְ8ב6נָה%ְ .כ ָֹBא ִָ :ליל ְ; ִא ֵBי ְ
וָאו ֵהה .וְ כָֹBא ַחד ְָ :ל ָלא וְ ַהיְנ8ְ 6ב6נָה.
Hמר/ְ %ִ ,לֹמֹה ַמ ְל ָ:א ִ678נָא ַק ְד ָמHה ְ%גֵַBי
ְ; ִס ְפרָא ְדרַב ַה ְמנ6נָא ָס ָבא ַ
יהי
ַעי ִָתי ֵמ ַהאי ה6אְ .ו ִת67נָא ִ8נְ ָינָא ִא ְקרֵי ַכ ָBהִ %ְ ,א ִ
ָפה ר ְ
ְHמר ִה> ְָ י ָ
ו ַ
נ6ק ָבא ְִ %ל ַת ָ8א ִאינ.6
Hמרֵי ְַ %ת ְר ַויְהְ 6ל ַהאי ְ
נ6ק ָבא ְִ %ל ַת ָ8א ו ְִאינְ %ְ 6
ְ
ָלאו ָה ִכיֵ %ְ .הי ַק ְד ָמHה ָלא ִא ְקרֵי ַBָ :ה .וְ ֵהה ַ; ְתרָHה ִא ְקרֵי ַBָ :ה ְלזִ ְמנִי
יאי ִאינְ %ִ 6דכ6רָא ָלא ִא ְת ַח ַ;ר ִע ְָ J-ו ִא ְס ַBָ 8ק
יעיָ %ְ .הא ז ְִמנִי ַס@ִ ִ
י ְִד ִ
Hת ,Jלֹא ִת ְקרַב.
ְאל ִא ָ9ה ְ;נ ִַ%ת Oט ְמ ָ
ִמ>ַָ ;ְ .Jהה6א ז ְִמנָא ְִ :תיב ו ֶ
6דכ6רָא ָ; ֵעי ְל ִא ְת ַח ְ;רָא ִע ֵָ :ְ .J-די ִא ְקרֵי
נ6ק ָבא ְ
ַ0:ת ְ
ְ; ְַ /ע ָ8א ְִ %א ְתְ %
ע6תא ְַ %ת ְר ַויְה6
0פ ִסיק ְר ָ
0תיָאֲ .אבָל ַהאי ִא ָ-א לָא ְ
ַBָ :הַ :ְ .כ ָBה ַמ ְָ /-
0פ ִסיק ָ%א ִמ ָ%אְ .ו ָלא ִא ְס ַBָ 8ק
ְל ָע ְל ִמיַ ;ְ ,חד נ ְַפ ִקי ְ; ַחד ְַ /ריָָ .לא ְ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶד ,י ֵֹצא ַ%ִ 8יר ו ְָלא ִָ Eסיק,
ָ ְִ :תיב וְ נ ָ
6בגִ י ְ :
ָ%א ִמ ָ%אְ .
6ב ִגי ִָ :ְ ְ :תיב
ימיוְ ,
ֲ/ר לֹא ְי ַכְIבֵ 6מ ָ
מ)צא ַמיִ א ֶ
6כ ָ
ָה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ְ
ֲבל ָה ָכא ִא ְקרֵי
ימ ָתא .א ָ
ֲד6תא ְֵ /ל ָ
0חוָה ְַ /ריָ0;ְ ,ח ָ
ע6תא ְְ %
ַעי ִָתיְ ;ִ .ר ָ
רְ
0תיָא
יהי ְ
Hתא ְ%כ6רָא ְל ִא ְת ַח ְ;רָא ִע ִָ J-היא ַBָ :הַ :ְ .כ ָBה ִא ִ
ַBָ :הַ %ְ .כד ָ
יתא
נ6ק ֵבי ִָ Eרי/ְ /לֹמֹה678ִ .נָא ְַ %ק ְד ִמ ָ
ָ ְ8רֵי ִת67נִי ְְ %
6בגִ י ְ :
ַמ ְָ ./-
ימא .וְ ִת67נָא ִ8נְ ָינָא ִָ Eרי /י ִַ8יר וְ לָא ָס ִתי
ימא ְ; ִגי ְִ %איהְ 6ס ִת ָ
ְס ִת ָ
0חת ִהיא
6ל ָב ַתר ְַ 8ליָא ָ:ל ְָ /ב ָחא ְ; ַה ִהיא ְִ %ל ֵע ָBאְ %ִ ,כ ִתיב ַ
B6:י ַהאיְ .
ֵ
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ַ+רָא ְ; ִע ְטרָא
יהי ִא ָ-א ִמ ְתע ְ
6ב ִגי ְִ %א ִ
ְל ִא ָ;ָ J-רָה ִהיא ְלי) ַל ְד ְָ .J8
6/תָ: Jל
0פ ִסיק ִמ>ְָ Jל ָע ְל ִמיִ .א ְתי ְִהיב ִ; ְר ָ
ע6תא ְ%י)ד ָלא ְ
6ר ָ
ְַ %כ ָBה ְ
ַH:ה ְלכֹ ָBאְ %ִ .כ ִתיב
ָבָCא ְלד ָ
ֵחרַ %ְ 6ע ְב ִ%י:ָ .ל ֵחר%ְ 6כֹ ָBאָ: .ל ֵחרַ %ְ 6חַ C
ֲמ ִ9י ָ/נָה
וְק ֵַ 8ֶ /ְ %את ְ/נַת ַהח ִ
6כ ִתיב ִ
יכְ .
ֲל ֶ
ִ:יַ Kבַ )CהֶIה י ְַכ ֵEר ע ֵ
ְַB/ח
י6בל י ַ
Hמר וְ ַעל ַ
ֵ 80
י)בל ְַ :מה ְְ %
י)בל ִהיאַ .מאי ֵ
ָאת ְדר)רֵ ,
6קר ֶ
ְ
Hתי ַ%ִ 8יר ְו ָלא ָפ ִסיק.
Hתי ְונָגִ יד ְונ ִָפיק ְו ֵ
ָהר ְֵ %
ָ/יוִ .מַ 69הה6א נ ָ
ָ/ר ָ
Hמר ִ:י ִא
ֶ:ֵ .יוָ ְַ %
ַ;ינָה ִת ְקרָאַ ,ל ְ8ב6נָה ִ 8ֵ 8ק)ל ָ
ְִ :תיב ִ:י ִא ל ִ
Hמינָאֵ .הי ִמ ַ>יְהִ 6ע ָHBה
-0אי ַל ְ8ב6נָהֶ ,אָBא ָBֹ:א ְַ :מה ְֵ %
ַ;ינָהָ ,
לִ
6ב ְ; ַג ָ6יְה.6
ָא ֵ
6ב .י)ד ֵהי Hב ו ֵ
ָא ֵ
ִ;ינָה ִע ָHBה ִמ ְ8ב6נָה;ִ .ינָה Hב ו ֵ
ָא
6בת וָאו ֵהה .ו ְָלא ִא ְ8ְ /כַח Hב ו ֵ
ְ8ב6נָה כ ָֹBא ְָ :ל ָלא ִד ְבנִ יַ ;ֵ ,
ַליָאִ .א ְ8ְ /כַח
ֲליְה ,6וְ ָלא ִא ְת@ ְ
יעא ע ָ
ֶא ָBא ְ; ִבינָהְ %ִ .תב6נָה ַו ָ%אי ְר ִב ָ
6ב ִא ְקרֵי ִ;ינָה.
ָא ֵ
ָלא ְH%ב ו ֵ
6כל ָ
ְִ %כ ָל ָלא ִד ְתרֵי ְ;נִי ִא ְקרֵי ְ8ב6נָהְ .
6ב ִא ְקר6
ָא ֵ
0כ ָל ָלא Bָֹ :א ְ; ַהאי ִא ְת ְִ :ליל .וְ ַהאי Hב ו ֵ
ו ְַכד ָ; ֵעי ְל ְ
ימנִ י ְH%ב)י ְו ִא ֵ-יִ Jא ְקרֵי
ָטיל ִס ָ
6בגִ י ְַ %האי ֵ; נ ִ
ָד ַעתְ .
ָח ְכ ָמה ִ;ינָה ו ַ
;6כרָאְ %ִ ,כ ִתיב ְ;נִ י
ֲד6תא ְד ַת ְר ַויְהְ .6ו ַהאי ֵ; ִא ְקרֵי ְ
ַעת%ְ ,ה6א ַסה ָ
ַ%
ַ;י
ָקי .וְכַד ִא ְתר ֵ
ָטיל ְ8רֵי ח6ל ִ
;6כרָא נ ִ
6ב ִגי ְִ %א ְקרֵי ְ
ָאלְ .
ְבכ ִֹרי י ְִFר ֵ
6תלַת
ָקי ְ
6בי ָ8ְ ְ :רֵי ח6ל ִ
6בי ֵָ ְ :
ח6ל ִקיֵ .
ָטיל ְ8לַת ָ
ְ; ִע ְטר)י נ ִ
ְר6תא ְדHב)י ו ְִא ֵ-יJ
ָקי Bָ ֹ:א ַחד ִמ ָBה .וְ ַהאי ְו ַהאי ָה ִכי ֲהוֵי ,י ָ
ח6ל ִ
6תרֵי ִע ְט ִרי ַ%הֲו)
וְא ֵ-יְ J
0ח ַסנְ ָ8א ְדHב)י ִ
ְר6תא ָ%א ְ
י ִָריתַ .מאי י ָ
וְ0ח ִסינְ 6ל ֵב ָ%אִ .מ ִ= ְטרָא ְדHב)י ֲהוָה גָנִיז ְ; ַגֵ6יַ Jחד
ְגנִיזִ י ְ; ַג ַ6יְהְ 6
BOה6
6מ ִ= ְטרָא ְד ִא ָ-א ַחד ִע ְטרָא ְִ %א ְקרֵי @ְ ב6רָה .וְ כ ְ
ִע ְטרָא ְד ִא ְקרֵי ֶח ֶסדִ .
BOה6
ֲליְ : .J
ָא ע ֵ
ֲרי ִא ֵBי Hב ו ֵ
ְHחיד ל) .וְ ַכד ַנה ִ
ֵי/י Jו ִ
ִמ ְת ַע ְִ +רי ְ;ר ֵ
וְא ְת ַ9ָ Eט ְ;כָל
ָטיל ֵ; ָ%א וְ י ִָרית Bָ ֹ:אִ ,
ֵי/א .וְ כֹ ָBא נ ִ
ִא ְקרִ 8ְ 6פ ִBי ְ%ר ָ
ַ8א ִמ>ֵיִ Jא ְ8זָ ו ְַעל ָ:ל ָEנִי ִמָ:א
6בר ָ
ַ8אְ .
@6פאְ .ו ַהאי ֵ; י ִָהיב ִל ְבר ָ
ָ
6מ>ֵיJ
ַ8אִ ,
6ל ִא ֵ-י Jו ְָלא ְ;ר ָ
ַ8א;ְ .רָא י ִָרית ְלHב)י ְ
ְ;רָא י ִָרית וְ ָלא ְ;ר ָ
יל
ָא ְִ :ל ָ
6מז) ְלכ ָֹBא ֵבַ .Jה>ֵי Hב ו ֵ
ַ8אַ :ְ ,מה ְִ %כ ִתיב ָ
ִא ְ8זָ ְ;ר ָ
י/א
יקא ַק ִָ %
Hחיד ֵמ ַע ִָ 8
6מ ְת ַח ְ;רָ ָ%א ְ; ָדא .וְ Hב ָט ִמיר י ִַ8יר ְוכ ָֹBא ִ
ִ
ָא ְמ ַת ְ7נִי
י/א ,י ִַ7ירָ %ְ 6כל י ִִַ 7יריְ .ו ִא ֵBי Hב ו ֵ
ָלא ַק ִָ %
ְו ַת ְליָא ִמ ַָ I-
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6ב ְתב6נָה י ְִת):נָ,
Hמינָאְ %ִ ,כ ִתיב ְ; ָח ְכ ָמה י ִָ;נֶה ָ;יִתִ ,
יתא ְָ :מה ְֵ %
ֵ; ָ
6כ ִתיב ִ:י נ ִָעי ִ:י ִת ְְ /מרֵ
ָקר ְונ ִָעיְ .
ְִ -לאָ: ,6ל ה) י ָ
ֲד ִרי י ָ
ַעת ח ָ
6בד ַ
ְ
י/א
ָלא ַק ִָ %
Hמינָא ,וְ ַת ְליָ ִמ ַָ I-
ָלא ְדכ ָֹBא ְַ :מה ְֵ %
ֶַ .ה>ֵי ְכל ָ
ְ; ִב ְטנ ָ
ַי ִ7ירָא:
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ִ ;ְ :א ָ%רָא ָלא ַ@ֵBינָא Bָ ֹ:א .וְ ָכל ַה>ֵי ִמ ִBי ְט ִמ ִירי
ַ
Hתיִ .מ69
0ט ְמרָא ל) ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
6ב ֵעינָא ְל ְ
ְ; ִל ָ;אי הֲו) ַעד ַה ְ8ָ /אָ .
ְַ %ת ֶָ /ְ -א ְל ָ8א ִָ /איל ָלנָאַ :ְ ,מה ְִ %כ ִתיב וְ ָהיָה אֱמַ 6נת ִע ֶ8י ָ ח ֶֹס
Oד ָ/א
ע6תא ְדק ְ
ָד ַעתְ .ו ָח ְכ ָמה ַ; ְעיָ ִמ>ִיְ .ו ַה ְ8ָ /א ְר ָ
יְ6/עֹת ָח ְכ ַמת ו ָ
=6פא ִאיע6ל ַק ֵ-י ְַ Eל ְטר)יִ :ְ .תיב:ִ ,י ֵאל
ְ; ִר ְי ה6א ְ; ַהאיָ .הא ְ; ָלא ִָ :
ַעת ָ:ל ְַ Eל ְטר)י ִא ְת ַמ ְליָ,
ַעת;ְ .ד ַ
ַ%אי ה6א ַהַ %
ֵ%ע)ת ְיהֹוָה%ֵ .ע)ת ו ַ
ַליָא,
ָ ַַ %עת ֲ 0חרָא ָלא ִא ְת@ ְ
6ב ִגי ְ :
ְִ -לאְ .6
ָרי י ָ
ַעת ֲחד ִ
6בד ַ
ְִ %כ ִתיב ְ
מ)חי וְ ִא ְת ַ9ָ Eט
ָהיר ְ; ִ
וְא ְת ְִ :ליל ֵ;יַ %ַ ,Jעת נ ִ
ְָ %הא ְט ִמירָא Hזִ יל ְ; ַגֵ6יִ J
ַד ָ8א ָ8נֵינָ:ִ ,י ֵאל ֵ%ע)ת ְיהֹוָה0 .ל ְִ 8קרֵי
מ)חא Bָֹ :אִ ;ְ .ס ְפרָא ְדְ @0
ְ; ָ
ָקי,
ֲד6תא ִד ְתרֵי ח6ל ִ
ֲד6תא ְדכֹ ָBאַ .סה ָ
ֵ%ע)ת ֶאָBא ֵעד6ת%ְ ,ה6א ַסה ָ
מ6ה
א6ק ָ
ָק ֵעד6ת ְ; ַי ֲעקֹב .וְ ַ 0על @ַב ְַ %האי ִמ ָBה ְ
Hמר ַוֶ C
ֵ 80
ְָ :מה ְְ %
0תרֵיִ /ְ Jליָ .ה ָכא ָBֹ:א
יע6תא ְ; ַג ְונָא ֲ 0חרָאָ .ה ָת ְ; ְ
ְ; ִס ְפרָא ִד ְצנִ ָ
יל,
BOה;ְ 6הִ :ְ 6ל ָ
ָא ְ :
0ס ִ8י ִמָBה ַהאי Hב ו ֵ
ַEִ /יר וְ כָֹBא ֲהוֵיַ: .ד ְ
יקא ְד ָכל
י/אַ ,ע ִָ 8
ָלא ַק ִָ %
ימ ְ; ַמָ I
ימ .וְ ִאינְ 6ס ִת ָ
BOה;ְ 6הְ 6ס ִת ָ
ְ:
ילָBֹ: .א ה6אָBֹ: ,א ֲהוֵיִ ;ְ .ר ְי ה6א,
ימ;ֵ ,יִ :ְ Jל ָ
יקי;ֵ .יְ Jס ִת ָ
ַע ִִ 8
BOה6
6ל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמי:ָ .ל ִמ ִBי ְִ %א ָ%רָא יֵא)ת ,וְ כ ְ
ְ; ִר ְי ְֵ /מיְ Jל ָע ָל ְ
BOהִ 6מ ִBי
ימינָא וְ ִל ְָ Fמא ָלאְ : .
י/יִ ,מ ִBי ְ%לָא ָס ָטא ִל ִ
ִמ ִBי ַק ִִ %
וְעד ַה ְ8ָ /א
ַליָ ְל ִאינָ %ְ 6עאל 6וְ נ ְָפק ,6וְ כֹ ָBא ָה ִכי ה6אַ .
ימי ְו ִא ְת@ ְ
ְִ %ס ִת ִ
ַליְָ .ו ַג ֵBי ַק ֵ-י
ַHBה ,וְ ַה ְ8ָ /א ִא ְת@ ְ
ַסיָ ִאֵBי ִמ ִBי ְָ %ד ִח ְילנָא ְלג ָ
הֲו) ִמ ְתְ :
ידנָא.
ֲב ְ
;0א ע ִ
6ד ֵבית ָ
ילי ְ
יקרָא ִד ִ
י/א ְָ %הא ָלא ִל ָ
יקא ַק ִָ %
ַמ ְל ָ:א ַע ִָ 8
ֲב ְידנָא .וְ ע)ד ְָ %הא
=6פא ַק ֵ-י ְפ ַל ְטר)י ע ִ
ֶא ָBא ְ;גִ י ְ%לָא ֵאע6ל ְ; ִכ ָ
BOה6
ֵַ :אי ְק)/ט ְָ %ה ָכא ִמ ְָ :ְ 8ַ /ח ְ :
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א וְ כָל ַה>ֵי ז ָ
ָח ֵמינָא ְ%ק ְ
6Bלא ִד ִילי.
BOהָ 6חדָא ְ; ַהאי ִה ָ
ִמ ְס ִַ :ְ 8מי ַעל י ִָדיָ %ְ .הא ָח ֵמינָא ְ%כ ְ
ָקי:
ַH:ה ח6ל ִ
BOה 6ז ְִמינִ י ְ; ַהה6א ָע ְל ָמא ְ; ִהָ 6Bלא ִד ִילי .ז ָ
ְוכ ְ
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;6צינָא ִע ָHBה.
י/אִ ,
;6צינָא ַק ִָ %
;0אַ: :ד ִסִ ֵCמ ָBה דָא ִ
Hמר ִר ִ;י ָ
ַ
Hמרִ ;ְ ,מ ָBה ָ%א
ִיָ ;ָ .עא ְל ַג ָHBה ִמ ָBה ָח ָדאַ .
ְחי ְ
6ב ָכה ו ָ
Hרי יְד)י ָ
ִ
6/תאִ .א ְת ְַ 7ָ 8וי ִָתיב
ֲבי ִלי ְר ָ
י)מאיְ .ו ַה ְ8ָ /א ָלא ַיה ִ
ִא ְצ ָט ַע ְרנָא ָ:ל ַ
ָתי Jו ְָס ִגיד ְַ 8לת ז ְִמנִ י .וְ ָלא ֲהוָה י ִָכיל ַ;ר נְָ /ל ִא ְס ַָ :ְ 8לא
ָחיְ Fִ ;ְ /פו ֵ
ְור ִ
-Oא%ְ ,ז ִָכית ְל ָכל ַהאי ,לָא 0נְ ִ@יב6
-Oא ָ E
Hמרָ E ,
0תרֵיָ: ,Jל ֶ;ֵ ֵ:/יַ .J
ְ; ְ
6כ ִתיב
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדְ ,
ָ ָקרֵינָ ְונ ָ
ָסק .עֲל ְ
;6ע ְ נ ִָפיק וְ לָא ַ E
;6ע ְַ .מ ָ
ַמ ָ
י)מי
0ס ַה ְדנָא ָע ַליָ %ְ ,כל ִ
ימיוָ .ה ִא ָ%נָא ְ
ֲ/ר לֹא י ְַכְIבֵ 6מ ָ
מ)צא ַמיִ א ֶ
6כ ָ
ְ
ע6תי ַ;ר ָה ִא ָ%נָא,
י)מא ָ%א ,וְ לָא ָס ִליק ִ; ְר ִ
יבנָא ְל ֶמ ְח ֵמי ָ
ימנָא ִָ 8א ְ
ְָ %ק ִא ְ
ַHBה ִמ ִBי
י)מאְ .ו ַה ְ8ָ /א ָ; ֵעינָא ְלג ָ
ְָ %הא ְ; ִע ְטרָא ָדא ִמ ְת ַע ָ+ר ַהאי ָ
י)מא
ֵי/יְ .ו ַהאי ָ
BOהִ 6מ ְת ַע ְ+רָא ְ;ר ִ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6אָ %ְ ,הא ְ :
ַק ֵ-יְ Jדק ְ
י)מא ָ%א
י)מא ֲ 0חרָאָ %ְ ,הא ָ:ל ָ
ד6כ ֵ8יָ :ְ J
יעל ְל ְ
ָחק ְל ֵמ ַ
ָלא י ְִתר ַ
ְמא .וְ ַה ְ8ָ /א ָ/רֵינָא ְל ַג ָHBה ִמ ִBי ְ;גִ י ְָ %לא ֵאע6ל
6/תי ַקי ָ
ִ; ְר ִ
6מ ְEָ /ט ְמכ)
ימאִ :ְ .תיב ֶצדֶק ִ
Hתיְ .ו ָהא ָ/רֵינָא ֵא ָ
=6פא ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
ְ; ִכ ָ
ימא י ְִס ַ:ָ 8ל ְ; ַהאי ְל ֶמ ְח ֵמי
ֱמת י ְַק ְ%מָ 6פנֶי ָָ .מא ַח ִָ :
ְִ :ס ֶא ֶָ ,ח ֶסד ֶוא ֶ
י/א ִע ָHBה%ִ .י ִני ְִ %ק)/ט%ִ .ינִ י ְִ %מ ְת ַע ְ+רָ ְ; ִכ ְת ִרי
Hרח)י ְד ַק ִָ %
ְ
;6צינָא ִע ָHBהְ ,ט ִמירָא
ֲרי ִמ ִ
;6צינִ י ַנה ִ
BOהֵ 6
ִע ִָ Bאיָ %ְ .הא ָח ֵמינָא ְ%כ ְ
6ב ַהה6א נְה)רָא ְִ %ב ָכל ְַ %ר@ָא
BOהַ 6ד ְר ִ@י ְל ִא ְת ַנ ֲהרָאְ .
ְדכָל ְט ִמ ִיריְ : .
יד נְה)רָא דָא
ֲח ָ
ְה)רי א ִ
BOה 6נ ִ
ַליָא ַמה ְִ %א ְת@ ְַליָאְ .וכ ְ
ו ְַד ְר@ָא ִא ְת@ ְ
ֲרי ָ%א ְב ָדא ,וְ ָלא ִמ ְת ְָ Eר ָ/
ִ;נְ ה)רָא ָדא6 ,נְ ה)רָא ָדא ִ;נְה)רָא ָדאְ ,ו ַנה ִ
6ב6צינָא ְִ %א ְת ְ7ר678ִ 6נֵי ַמ ְל ָ:אְ :ִ ,תרֵי
;6צינָא ִ
ָ%א ִמ ָ%א .נְה)רָא ְ%כָל ִ
וְHחיד ְ; ַהה6א נְה)רָא ִד ְל@) ְלג) ,וְ לָא
ָהיר ִ
ְחד נ ִ
ַמ ְל ָ:א:ָ .ל ַחד ו ַ
6ב ִגי ָBָֹ : ְ :א ְ; ַחד ְַ %ר@ָא ִא ְס ַָB8ק .וְ כ ָֹBא ְ; ַחד ִמָBה
ִמ ְת ְEרְָ /ל ַברְ .
ֵ /6מיַ Jחד ה6א .נְ ה)רָא
ִא ְת ַע ָ+ר ,ו ְָלא ִמ ְת ְEרָָ% /א ִמ ָ%אִ .איהְ 6
6ביJ
ב/6א ְד ַמ ְל ָ:א .נְה)רָא ִד ְל@) ְלג) נְה)רָא ָס ִתיֵ .
ַליָא ִא ְקרֵי ְל ָ
ְד ִא ְת@ ְ
ְה)רי
BOה 6נ ִ
;6צינֵי וְ כ ְ
BOהִ 6
ַליָא ,וְ כ ְ
ְַ /ריָא ַהה6א ְָ %לא ִא ְת ְַ Eרְ /ו ָלא ִא ְת@ ְ
;6צינָא ִע ָHBה .וְ כַד
ימיִ ,
ימא ְד ָכל ְס ִת ִ
י/אְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ֲרי ֵמ ַע ִָ 8
ַנה ִ
;6צינָא ִע ָHBה
ה)רי ְִ %א ְת ַָ 9ְ Eטָ ,לא ִא ְַ 8ְ /כח ַ;ר ִ
BOה 6נְ ִ
ִמ ְס ַָ :ְ 8ל ְ :
ַליָא.
ְִ %א ַ-ָ +ר ְו ָלא ִא ְת@ ְ
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;6צינֵי ְק)/ט.
ב/6י ְק)/ט678ִ ,נֵי ְק)/טִ ,
יקרְ ,ל ֵ
ב/6י ִָ %
ְ; ִאינְ 6ל ִ
וְא ְקרֶ 6צדֶק
כ6ר ַסָCא ְד ַמ ְל ָ:א ִ
;6צינִי678ִ ,נָא ְד ְ
ִא ְ8ְ /כָח8ְ 6רֵי ִ
6ב ַה>ֵי
נ6תאְ ,
ימ ָ
ימ6תא ְָ %כל ְמ ֵה ְ
ֵ /6ל ָ
יר6תא ְ
6מ ְEָ /טְ .ו ִאינָ /ֵ 6
ִ
ְת ָ8א .וְ כ ָֹBא ָס ִתי ַ; ִEָ /ְ -ט .וְ ֶצדֶק ֵמ ַהאי
ִמ ְת ַע ְִ +רי ָ:ל ִ%ינִי ְִ %ל ֵע ָBא ו ַ
ֶ ֵָ /לַ: .ד ִמ ְת ָע ִרי
6מ ְל ִ:י ֶצ ֶדק ֶמל ְ
זִמנִי ָקרֵינָ ָלַ J
6ל ְ
ִמ ְEָ /ט ִא ְ8זְָ .
BOהִ /ְ ;ִ 6למַ %ְ .6האי ְמ ַב ָ= ְל ַהאי ֶצ ֶדק
BOהַ 6ר ֲח ֵמיְ : ,
ִ%ינִ י ִמ ִEָ /ְ -ט ְ :
6כדֵי ִא ְקרֵי
ֲמיְ .
ַח ִ8י ְל ָע ְל ָמא ִ; ְִ /לימַ ;ְ ,6רח ֵ
BOה 6נ ְ
ו ְִדינִי ִמ ְת ַ7ְ 8נִיְ .וכ ְ
ָתא.
6ב ֶח ְדו ָ
ֲמי ְ
BOהַ ;ְ 6רח ֵ
ְנ6ק ָבא .ו ְָכל ָע ְל ִמי ְ :
ְַ /ע ָ8א ְִ %מ ְת ַח ַ;ר ְָ %כר ו ְ
ָחק ִמ
6דכ6רָא ִא ְתר ַ
ֲבת ַמ ְק ְ/ָ %אְ ,
ח)בי ָע ְל ָמא ו ְִא ְס ַ8א ַ
0ס ִ@יאֵ 6
ו ְַכד ְ
יפא ְַ /ריָא ְל ִא ְָ 8ערָא ,וַי ְל ָע ְל ָמא ְִ %מ ְ8זָ ְ; ַהה6א
נ6ק ָבא ,ו ְִחוְ יָא ַת ִָ 7
ְ
ִַ :אי
יקי ִמ ְת ָע ִרי ְ; ָע ְל ָמא-ָ :ַ .ה ז ָ
ֲבי ֵלי ְט ִר ִ
ז ְִמנָא ֵמ ַהאי ֶצדֶק-ָ :ַ .ה ח ִ
נ6ק ָבא.
ָחק ְ%כ6רָא ִמ ְ
ָ ָל ָ-ה ְ;גִ י ְִ %א ְתר ַ
ִמ ְס ִַ Bְ 8קי ֵמ ָע ְל ָמאְ .וכָל ְ :
6מ ְEָ /ט לָא ָקרֵב ְ; ֶצ ֶדק ָ%א .ו ְַעל ַהאי ְִ :תיב וְ יֵ /נ ְִס ֶEה ְ;לֹא ִמ ְEָ /ט.
ִ
ֲתר
ָחק ֵמ ַהאי ֶצדֶק ,וְ לָא ִא ְת ַ; ְ= ָמא ,וְ ֶצדֶק יָנְ ָקא ֵמא ַ
ְִ %מ ְEָ /ט ִא ְתר ַ
ימי ֶה ְב ִלי ,יֵ/
יתי ִ; ֵ
ָא ִ
Hמר ְ/לֹמֹה ַמ ְל ָ:א ֶאת ַהֹ:ל ר ִ
ֲ 0חרָא .וְ ַעל ָ%א ַ
ֲב ִלי ְִ %ל ֵע ָBאִ %ְ ,א ְקר6
ַצ ִ%יק א ֵֹבד ְ; ִצ ְדק)ֶ ,ה ְב ִלי ָ%א ֶה ֶבל ָח ָדא ֵמה ָ
י/א%ְ .כַד ִהיא ִמ ְת ָע ָרא ְ; ִדינ)י
כ6תא ַק ִָ %
E0י ַמ ְל ָ:א .וְ דָא ִאיהַ 6מ ְל ָ
ֵ
ָחק
ְִ :תיב ,יֵַ /צ ִ%יק א ֵֹבד ְ; ִצ ְדק)ַ .מאי ַט ְע ָמא ִמִ %ְ 69מ ְָE/ט ִא ְתר ַ
6ב ִגי ִָ ְ :א ְקרֵי ְויֵ /נ ְִס ֶEה ְ;לֹא ִמ ְEָ /ט8ָ .א ֲחזֵיַ: ,ד ִא ְ8ְ /כַח
ִמ ֶֶ Pדקְ .
ֲפ:ַ 6Bד ִא ְָ 8ער
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ,א ִ
ימא ְדק ְ
ַH:ה ִע ָHBה ְ; ָע ְל ָמאְ ,ר ִח ָ
זָ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ָ; ֵעי
ָבא ְ; ִגינֵי ,Jוְ ק ְ
ֶצ ֶדק ִ; ְלח)ד)י ,י ִָכיל ָע ְל ָמא ְל ִא ְ8ְ /ז ָ
6Cמי,J
ְמא ְ; ִק ֵ
יקרֵי Jו ְָלא ִמ ְס ֵָ 8פי ִמ ִ%ינָא .ו ְַכד ַהה6א ַז ָH:ה לָא ַקי ָ
ִ; ָ
יק ֵ;יָ: .Jל ֶֶ ;ְ ֵ:/צדֶק%ָ .וִד
ֲפִ 6Bמ ִEָ /ְ -ט ,ו ְָלא ָי ִכיל ְל ֵמ ָ
ִמ ְס ֵָ 8פי א ִ
ַ= ִניָ %ְ ,הא ֲאנָא לָא ִמ ְס ֵַ 8פינָא
Hמר ְ; ָח ֵננִי ְיהֹוָה וְ נ ֵ
יתא ַ
ַמ ְל ָ:א ְ; ַק ְד ִמ ָ
ֲח ְידנָא ֵ;יַ ,Jמה ְִ :תיב אֲנִי
ֲפֵ 6Bמ ַהאי ֶצ ֶדק ,וְ ָכל ֶ%ַ :ֵ /א ִ
ִמָ:ל ִ%ינִי ,א ִ
יק ְ; ִדינ)יָ ;ָ .תר
ַ%איָ ,לא ִמ ְס ֵָ 8פינָא ְל ֵמ ָ
ֶיֶ ;ְ .צ ֶדק ו ַ
ְ; ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
ֲפִ 6Bמ ִEָ /ְ -ט ִמ ְס ֵָ 8פיְ %ִ ,כ ִתיב וְ0ל ָ8ב)א ְב ִמ ְEָ /ט ֶאת ַע ְב ֶ.ָ %
ְָ %חב ,א ִ
וְע ְל ָמא
ָ8א ֲחזֵיַ: ,ד ִמ ְת ַ; ְ= ָמא ַהאי ֶצדֶק ִמ ִEָ /ְ -טֵ :ְ .די ִא ְקרֵי ְצ ָד ָקהָ .
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6מ ְEָ /טֶ ,ח ֶסד
ָקה ִ
ִמ ְת ַ; ְ= ָמא ְ; ֶח ֶסד וְ ִא ְת ַמ ְליָא ִמ>ֵיְ %ִ ,Jכ ִתיב א ֵֹהב ְצד ָ
י)מאי ֲהוֵינָא ִמ ְצ ָט ֵער ַעל
0ס ַה ְדנָא ָע ַלי ְָ %כל ַ
ְיהֹוָה ָמ ְלHה ָהHרְֶ .#
י)קיד ָע ְל ָמא ְ; ְַ /לה)ב)יָ :ְ ,מה
ָע ְל ָמאָ %ְ ,לא י ְִערָע ְ; ִדינ)י ְד ֶצדֶק ,וְ ָלא ִ
6ל ָה ְלHה ְ:פָ: 6ל ַחד ְ:פ;ִ 6ירָא
יהִ .מ ָ:א ְ
ֲתה ִפ ָ
6מח ָ
Hכ ָלה ָ
ִד ְכ ִתיב ְ
6זְע ִירי ִאינ%ִ 6יק6מְ 6ל@ָ 0נָא
ִַ :איִ .
ִע ְמ ָקא .וְ ָהא ְ; ָדרָא ָדא ִאית ֵ;י Jז ָ
0ר ָ; ָעה זִ וְ יָ.
וְעל ָענָא ֵמ ְ
ַעל ָע ְל ָמא ַ
יקא
ימ ְ; ַע ִָ 8
6מ ְת ְָ Eר ִָ /מ ִBי ְִ %ס ִת ָ
יד ִמ ָBי ָ%א ְב ָדאִ .
ֲח ָ
ַעד ָ:א א ִ
יד ִא ֵBי ְ; ִא ֵBיִ .מ ָ:א
ֲח ָ
י א ִ
ימי ,וְ ֵה ְ
ימא ְדכָל ְס ִת ִ
י/אְ ,ס ִת ָ
ַק ִָ %
ַליָ ְ; ִא ָ%רָאִ .אינ%ַ 6הֲו)
זְעיר 0נְ ִEי ִאינָ %ְ 6לא ִא ְת@ ְ
6ל ָה ְלHה ִמ ִBי ִֵ %
ְ
BOה6
וְת ְָ -לא ִא ְת ַ7ָ 8נַ .6ה ְ8ָ /א ִא ְת ַת ָ7נְ 6ו ִא ְת@ ְַליָ .וְ כ ְ
ימ ְ; ִל ָ;אי ַ
ְס ִת ָ
ְר6תא ָדא,
ָקי וְ ִאינ%ְ 6י ְָרת 6י ָ
ַH:ה ח6ל ִ
BOה .6ז ָ
6ב ִר ִירי ְ :
ימי ְ
ִמ ִBי ְס ִת ִ
יקא
ָא ְ; ַע ִָ 8
ימנָא Hב ו ֵ
א)ק ְ
ָכה ַ .)Bהאי ְִ %
/0רֵי ָה ָע ֶָ :/
ִד ְכ ִתיב ְ
ימי ְַ 8ליָ
ימHה ְדכָל ְס ִת ִ
)חא ְס ִת ֲָכי ה6אָ %ְ ,הא ִמ ָ
יד ְ; ִת67נ)י ה ִ
ֲח ָ
אִ
יקא ִ; ְלח)ד)י,
ֲד ֵ;י .Jוְ ַכד י ְִס ַ:ְ 8ל;ְ 6כָל ִמָBיBָֹ : ,א ה6א ַע ִָ 8
6מ ְת0ח ָ
ִ
מ)חא
ָא ֵמ ַהאי ָ
ידH ,ב ו ֵ
ֲח ָ
ְהא .וְ כָל ַה>ֵי ִת67נִי ֵ;י Jא ִ
ה6א ֲהוֵי וְ ה6א י ֵ
יקא
0נְEי ְ; ַע ִָ 8
ֲחי ָד .זְ ֵעיר ִ
6בי Jא ִ
6ביְ 8ַ Jליָ ֵ
ָלא ֵ
נ ְָפקִ .6א ְת ְִ :לילַ ;ְ 6מָ I
ָקיJ
ימנָא ִמ ֵBי ְ; ִא ָ%רָא .זַHָ:ה ח6ל ֵ
א)ק ְ
Hחיד .וְ ָהא ִ
י/א ְַ 8ליָא וְ ִ
ַק ִָ %
6מא
אלאָ ,
ימינָא וְ ִל ְָ Fמ ָ
א)ר ִחי ְָ %לא י ְִס ֵטי ִל ִ
ָפק וְ ִינ ְָ%ע ְ
ְָ %מא ְָ %עאל ְונ ַ
ְִ /רי ְַ %ר ֵכי ְיהֹוָה:
6כ ִתיב ִ:י י ָ
ָפק ַטב ֵליָ %ְ Jלא ִא ְ;רֵיְ ,
ְָ %לא ָעאל וְ נ ַ
י)מאי ְ; ַהאי ְקרָא ְִ %כ ִתיב,
Hמר ִר ִ;י ְִ /מע)ִ ,מ ְס ַ:ֵ 8ל ֲהוֵינָא ָ:ל ַ
ַ
ַ;יהֹוָה ְִ 8ת ַהֵBל נ ְַפ ִ/י ,י ְְִ /מעֲ 6ענָוִ י וְ י ְִָ Fמח .6וְ ָה ִא ָ%נָא ִא ְת ַקְ ָCקרָא
ידא;ֵ ,יJ
ֲח ָ
ִָ /מ ִתי ֵ;י Jא ִ
ַ%איָ %ְ ,הא נ ְ
Bָ ֹ:א;ַ ,יהֹוָה ְִ 8ת ַה ֵBל נ ְַפ ִ/י ו ַ
ל6תא דָא ְִ 8ס ַBָ 8ק
6ב ִא ְָ %ָ 8ַ /
וְא ְַ %ָ 8ַ /לתְ .
ַ; ַקת ִ
ֲטא;ֵ ,יִ Jא ְתד ָ
ַלה ָ
יב ָ8א
יקָCאְ ,וכָל ְ;נֵי ְמ ִת ְ
ָהא .י ְְִ /מעֲ 6ענָוִ י וְ י ְִָ Fמחָ: 6ל ָהנֵי ַצ ִַ %
0תר ָ
ְל ְ
BOהְ /ָ 6מ ִעי
י ה6אְ : .
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
0תיָ ַה ְ8ָ /א ִע ק ְ
י/א ְו ַז ִָ :אי ְְ %
ַק ִָ %
ר)מ ָמה ְ/מ) י ְַחָ%ו.
ַ%ל 6לַיהֹוָה ִא ִ8י6 ,נְ ְ
ָ @ ְ
ְח ָדאִ ;ְ .גי ְ :
ִמָBי ו ָ
ֲ/ר ָמ ְלכֶ ;ְ 6ארֶ #אֱד)ָ ,הדָא
Hמרִ :ְ ,תיב ְו ֵא ֶBה ַה ְָ -ל ִכי א ֶ
ַָ Eתח וְ ַ
ֲתר
ָכי נ)עֲדָ ,6ע ְבר 6י ְַח ָ%ו .נ)עֲד H;ְ 6א ַ
ה6א ִד ְכ ִתיב ִ:יִ Kה>ֵה ַה ְ-ל ִ

שדי

תפוחי

625

ָמת
ֲדי ַָ .-ָ 8ע ְבר 6י ְַח ָ%וְ %ִ ,כ ִתיב ַוָ C
ֲתר ְִ %דינִ י ִמ ְת0ח ִ
ְ; ֶארֶ #אֱד);ַ ,א ַ
ֶח ָEזָ %ְ 6לא ִא ְת ַקָCמ6
נִבהֲל 6נ ְ
וְג)'ַ ,וְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יוֵ .ה ָ-ה רָאָ 8ָ :ֵ 6מהְ ,6
י/א וְ6/ר)י
0ת ַריְהִ ;ְ ,6גי ְִ %תִ 67ני ְַ %מ ְל ָ:א ָלא ִא ְת ַ7ָ 8נ .6וְ ַק ְר ָ8א ַק ִָ %
ְ; ְ
BOהָ 6לא
ָאינָ %ְ ,6הא כ ְ
ֲ/ר ַָ /מ ְענ ֵ: 6ר ִ
ַ-נָ .6ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ַ:א ֶ
ָלא ִא ְזָ %
ָמת ַה ְ8ָ /א ְב ִס ְטרָא ִד ְדכ6רָא ְְ /ַ %ריָא ִע ָָ .J-הדָא
ִא ְת ַקָCמְ .6ו ִהיא ִא ְת ַקַ C
ְִ /א ְ)8/
ה6א ִד ְכ ִתיב ַוְִ Cמל ְֹ ְַ 8ח ָ8יו ֲהדַר וְ ִֵ /עיר) ָEע ,6ו ֵ
ימנָא
א)ק ְ
ָהב ַו ָ%איָ :ְ ,מה ְִ %
ָהבֵ .מי ז ָ
יט ְב ֵאל ַ;ת ַמ ְטרֵד ַ;ת ֵמי ז ָ
ְמ ֵה ַ
ַד ָ8א ְ%רַב ַה ְמנ6נָא ָס ָבא ִא ְת ַמרַ ,וְִ Cמל ְֹ
ְ; ִא ָ%רָאְ .ו ָהא ְ; ִס ְפרָא ְדְ @0
Hמר ְִ Eרי ֵעָ #ה ָדר .וְ ִֵ /א ְ)8/
ֵ 80
ְַ 8ח ָ8יו ֲהדַר ,הֲדַר ַו ַ%איָ :ְ ,מה ְְ %
6כ ִתיב ַצ ִ%יק ַָ 8ָ :מר י ְִפרָח,
Hמר ַֹE:ת ְָ 8מ ִריְ ,
ֵ 80
יט ְב ֵאלָ :ְ ,מה ְְ %
ְמ ֵה ַ
ֲתר
ְנ6ק ָבאַ .האי ִא ְת ְק ִרי0ת ַ;ת ַמ ְטרֵד;ַ ,ת ֵמ ַהה6א א ַ
יהי ְ%כָר ו ְ
ְִ %א ִ
6כ ִתיב לֹא ָידַע אֱנ)ֶ /ע ְר ָ ,J:וְ לֹא
ְָ %ט ְר ִדי Bָֹ :א ְל ִא ְת ַָ ;ָ %קא ְו ִא ְקרֵי Hבְ .
ֲדי
ָהא ִמ ְת0ח ִ
0חר;ַ ,ת ֵמ ִא ָ-א ְִ %מ ִ= ְטר ָ
ָבר ֵ
ִת ֵָ -צא ְ; ֶארֶַ #ה ַחִCיָ % .
ָנְקא ִ; ְתרֵי 0נ ְִEי ִ%נ ְִהירָא ִ; ְתרֵי
ָהב ְ%י ָ
ִ%ינִ י ְָ %ט ְר ִדי ְלכ ָֹBא;ַ .ת ֵמי ז ָ
יחי 0נְ ִEי
6ב ִדינָאַ .עד ָלא ִא ְ;רֵי ָע ְל ָמא ָלא הֲו) ַמ ְִ ִ@/
ַ@ ְו ִניֶ ;ְ .ח ֶסד ְ
ָ ָע ְל ִמי ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְת ֲחרָב ,6ו ְָע ְל ִמי ַק ְד ָמ ֵאי ְ; ָלא
6ב ִגי ְ :
ְ;0נ ְִEיְ .
ִ)Pציַ :ְ .האי
יקי נ ִ
ְהה6א ְָ %לא ֲהוָה ְ; ִת67נָא ִא ְקרֵי זִ ִ
ֲביד .6ו ַ
ִ678נָא ִא ְתע ִ
יבר.
יקי ְל ָכל ֵע ָ
E0יק זִ ִ
0כ ַָ ;ְ /8מנָא ְד ַפ ְרזְ ָלא ִ
ַָ Pפא ַ:ד ְ
Oא ָ-נָא ְמר ְ
0ל ָ8רְ .ו ִא ֵBי
ֲכי ְל ְ
יטי 6נ ְִה ִירי ו ְַדע ִ
יקי ְ%נ ְָפ ִקי ,נ ְָפ ִקי ְל ִה ִ
ְו ִאינִ 6ז ִ
ָ ִא ְת ֲחרָב 6וְ לָא ִא ְת ַקָCמ 6עַד ְִ %א ְת ַ7ָ 8
6בגִ י ְ :
ִא ְקרָ 6ע ְל ִמי ַק ְד ָמ ֵאיְ .
יתא
נ6תי .Jוְ ַעל ַהאי ָ8נֵינָא ְ; ַמ ְתנִ ָ
ֵ -O
י/א וְ נ ִָפיק Oא ָ-נָא ְלא ָ
יקא ַק ִָ %
ַע ִָ 8
יבר .וְ ִאינ6
וְע ְִ Fרי ֵע ַ
יקי ִל ְת ַלת ֵמHה ֶ
יקי ְבזִ ִ
E0יק זִ ִ
ב6צינָא ִ
ילִ %ְ ,
ִד ָ
0ל ָ8רְ .ל ָב ָתר נ ִָפיק Oא ָ-נָא
6מיתְ 6ל ְ
ִיקי ָע ְל ִמי ַק ְד ָמ ֵאי ִא ְקרִ ,6
ז ִ
6מיתַ 6ה ְ8ָ /א
יקי ִא ְת ַ%עֲכִ 6
נ6ק ָבאְ .ו ַה>ֵי זִ ִ
נ6תי Jו ְִא ְת ְַ ;ִ 7ָ 8דכָר ְו ְ
ְל Oא ֵָ -
יפא
י/א ַָ 7ִ 8
יצ)צא ַָ +ִ E
ָפק נִ ָ
ינ6תא נ ַ
;6צינָא ְד ַק ְר ִָ %
ִא ְת ַקBָ ֹ: ָCאִ .מ ִ
ַכיָא,
6מ ְת ָע ְר ֵבי ַ; ֲאוֵירָא ד ְ
יקי ָע ְל ִמי ַק ְד ָמ ֵאי ִ
E0יק ִז ִ
ְָ %ב ַטְ /ו ִ
ר6חא
וְא ָ-א .וְ ַהה6א Hב ה6א ָ
;0א ִ
ְו ִא ְת ַ; ָ=מ%ָ 6א ְב ָדאַ: ,ד ִא ְת ַח ָ;רָ 6
יצ)צא ְ%נ ִָפיק
0כ ִליל ְל ִנ ָ
י)מי;ֵ .יִ Jא ְת ְ@נִיז ַהאי ֲאוֵירָא ְו ְ
ְ%גָנִ יז ְ; ַע ִ8יק ִ
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ינ6תא ְָ %גנִיז ִ; ְמע)י ְִ %א ָ-א .וְ ַכד ִא ְת ַח ָ;רְ 8ַ 6ר ַויְה6
;6צינָא ְד ַק ְר ִָ %
ִמ ִ
יפא וְ ִא ְת ַ9ָ Eט ְ; ִס ְטר)יָ% .א
ַל ָ8א ַחד ַָ 7ִ 8
@6ל@ ְ
ְו ִא ְת ְִ :ליל%ָ 6א ְב ָדא ,נ ִָפיק ְ
ֵי/י
י/א ְַ 8לת ר ִ
יקא ַק ִָ %
ְ; ִס ְטרָא ָדא ,ו ְָדא ְ; ִס ְטרָא דָאָ :ְ .מה ְַ %ע ִָ 8
Hמינָא.
ֵי/י ְָ :מה ְֵ %
ְַ ;ִ -ת ַלת ר ִ
ִא ְָ 8ְ /כחַ ;ְ 6חדָBֹ: ְ :ָ ,א ִאזְ ָ %
ְהה6א ַט ָBא
ֵי/א ִח ָ6רָא .ו ַ
ָטי ַט ָBא ֵמר ָ
זְעיר 0נְ ִEי נ ִ
ַל ָ8א ִד ֵ
@6ל@ ְ
ְ; ַהאי ַ
6מ ַהאי ַט ָBא
י/יֵ .
6Eחי ַק ִִ %
6מ>ֵיִ Jמ ְ8זָ ַח ְק ָלא ְד ַת ִ
ִא ְת ֲחזֵי ִ; ְתרֵי גַוְ נֵיִ .
6בי Jז ְִמינִ י
Hתיֵ .
יקָCא ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
ַל ָ8א ָדאַ ,ט ֲחנִי ַמ>ָא ְל ַצ ִַ %
ג6ל@ ְ
ְד ַ
ָפל ֵמ ַהאי ַטָBא ַ;ר ַהה6א ז ְִמנָא.
ַַ -מ>ָא ְ%נ ַ
HחָCא .וְ ָלא ִאזְ ָ %
יתָCא ְל ַ
ֵמ ַ
ֲתר.
יקא ְדכ ָֹBא ֵמ ַהאי א ַ
ָאל ְ; ַמ ְד ְ;רָא ְוזָ ְלהַ 6ע ִָ 8
זִמנָא ְH%זְל 6י ְִFר ֵ
ְ; ְ
ַמה ְָ %לא ִא ְ8ְ /כַח ְל ָב ָתרָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ִה ְננִי ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכ ֶל ֶח
Hמר וְ י ְִֶ 8ל ָ ָה ֱאל ִֹהי ִמ ַ+ל ַה ַָ 9מיִַ .האי
ֵ 80
ִמַ Kה ָָ 9מיִָ :ְ ,מה ְְ %
ז)נ)תיו ֶ/ל ָ Hד ַק ֵ-י
ְ; ַהה6א ז ְִמנָאְ .לז ְִמנָא ֲ 0חרָא ָ8נֵינָָ ,ק ִ/י ְמ ָ
וְעל ֵ;ַ :נֵי ַחֵCי
ָלא ַו ָ%איַ .
ָלא ְַ 8ליָאַ ;ְ .מָ I
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א .וְ ָהא ְ; ַמָ I
קְ
ָלא ְַ 8ליָא ִמ ְל ָ8אְ .וכ ָֹBא
זְכ6תא ְַ 8ליָא ִמ ְל ָ8אֶ ,א ָBא ְ; ַמָ I
6מז)נֵי ָלאו ִ; ָ
ְ
ַט ִלי
0ל ִפי ִר;)א ָע ְל ִמי נ ְ
ימנָאָ /ְ 8ִ .עה ְ
א)ק ְ
ְַ 8ליָ ְ; ַהאי ַמ ָIלָא ְָ :מה ְִ %
ְהאי ֲאוֵירָא ַד ְכיָא ִא ְת ְִ :ליל ְ;כ ָֹBא .וְ ֵכיוָ
ַל ָ8א .ו ַ
@6ל@ ְ
ו ְָס ְמ ִכי ַעל ַהאי ְ
ְ%ה6א ִא ְת ְִ :ליל ְ;כ ָֹBא ְוכ ָֹBא ִא ְת ְִ :ליל ֵ;יִ .Jא ְת ַ9ָ Eט0 6נְ)Eי ִל ְתרֵי
נְה)רי ְִ :לילָ ִמBָ ֹ:א .וְ כַד ִא ְס ַָ:8ל0 6נְ)Eי ְ;0נְ ִEי
ִ
ִס ְט ִרי ִ; ְתרֵי
E0יִֶ ,א ָBא ָה ִכי
ֶ ַ
E0יִ ִא ְקרֵיַ .מאי ֶאר ְ
ֶ ַ
י/א Bָֹ :א ֶאר ְ
יקא ַק ִָ %
ְַ %ע ִָ 8
ָבָCאָ %ְ ,הא
E0יְ Jל ַחַ C
ֲר ְי ֵ
ָתא ְד0נ ְִEי;ְ ,גִ י ַ%א ִ
0סו ָ
E0יִ ְ
ֶ ַ
ָ8נֵינֶָ :אר ְ
0נְEי:
ִ ְ@/0חי 0נְ ִEי ְ; ִ
ָתא ְ; ָע ְל ָמא ֶא ָBא ְ;ז ְִמנָא ְְ %
0סו ָ
ָלא ִא ְ8ְ /כַח ְ
0ר ַ;ע
ימא ְַ 8לתְ ,
ה)ריְ .ו ִאי ֵת ָ
ַל ָ8א נְ ִה ִירי ְ8לַת נְ ִ
ג6ל@ ְ
ֲל ָלא ְד ְ
ַ;ח ָ
6תרֵי ְ@נִי ִזי ְִ %ילה)
וְא ֵ-יְ ,J
נְ8א ְדHב)י ִ
0ח ַס ָ
Hמינָא ְ
ִאינָ :ְ 6מה ְד ֵ
ֵי/אְ .ל ָב ָתר ִמ ְת ַח ְ;רָ
ֵי/י .Jוְ ִאינִ 8ְ 6פ ִBי ְ%ר ָ
BOה;ְ 6ר ֵ
ְִ %מ ְת ַע ְ+רָ ְ :
ַל ָ8א .וְ נ ְָפ ִקי ָ:ל ַחד
ג6ל@ ְ
ֲל ֵלי ְד ַ
אלי ִ; ְת ַלת ח ָ
ֲרי וְ ָע ִ
ְ; ִס ְטר)י וְ ַנה ִ
6מ)חא
מ)חיָ .
@6פא .וְ ִא ֵBי ִמ ְת ַח ְ; ִרי ִ; ְתרֵי ֵ
6מ ְת ִַ 9ְ Eטי ְ;כָל ָ
ְ; ִס ְטר)י ִ
6מ ְת ַ9ָ Eט ְ;כָל
6ב ַהאי ִס ְטרָאִ .
ְHחיד ְ; ַהאי ִס ְטרָא ְ
יתHה ִָ :ליל ל) ו ִ
ְת ִל ָ
ָהיר 0נְ )Eי
6מ ַהאי נ ִ
ֲדאֵ .
יל ַ:ח ָ
@6פא וְ ִא ְת ָע ִביד ִמ>ֵי8ְ Jרֵי ַג ְונֵי ְִ :ל ָ
ָ
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ַעתָ ;ְ ,דא ְכ ִתיב ִ:י
;0א ו ְִא ָ-א @ַוְ נֵי ְד0נְ)Eי .וְה6א ִא ְקרֵי ַ %
0ס ִהיד ְ; ָ
ְו ְ
ֲלל)ת ,אֲבָל
6ב ִגי ְִ %איהְ ;ִ 6תרֵי ַג ְונֵי ל) ִנ ְת ְ:נ 6ע ִ
ֵאל ֵ%ע)ת ְיהֹוָהְ .
ימHה לֹא נִ ְת ְ:נַ .6מאי ַט ְע ָמא ִנ ְת ְ:נְ 6ל ַהאי ְ; ִגי
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ְל ַע ִָ 8
א)קימ6
6כ ִתיב ִע ָח ִסיד ְִ 8ת ַח ָ=ד .וְ ָהא ִ; ְק)/ט ִ
ָקיְ .
ְ%י ִָרית ְ8רֵי ח6ל ִ
יה ה6אַ .ו ֵַ@Cד ָהא
Hב ָ
ֲחי ִ
ָחל ִ:י א ִ
ַח ְב ַרָCאְ %ִ ,כ ִתיב ַו ֵַ@Cד ַי ֲעקֹב ְלר ֵ
וְכי ֶב ִר ְב ָקה ה6אֶ ,ב ִר ְב ָקה וְ לָא
א)קמ%ְ J6כֹ ָBא ָרזָא ְד ָח ְכ ְמ ָתאִ .
ְ
וְעל ַהאי ִא ְקרֵי ְִ /לי
ֶמז וְ כ ָֹBא ְר ִמיזָא ְ; ָח ְכ ְמ ָתאַ .
ְכ ִתיב ֶ; י ְִצ ָחק ,ר ֶ
6ב ִגי ִָ :ְ ְ :תיבַ ,ו ֵַ@Cד ַי ֲעקֹב ,וְ ָלא
נ6תאְ .
ימ ָ
6ביִ Jא ְת ֲחזֵי ְמ ֵה ְ
ְ;כ ָֹBאֵ .
ֲללֵי
אלי ַ;ח ָ
ֵי/א וְ ָע ִ
ֲרי ְ; ִע ְטרָא ְדר ָ
ֹאמרַ .ה>ֵי ַג ְונֵי ְָ :מה ְַ %נה ִ
ְכ ִתיב ַוֶ C
ֲבל
Hחיד ְ;ה .6א ָ
וְג6פא ִא ְת ִ
@6פאָ ,
ַל ָ8אָ .ה ִכי ִמ ְת ִַ 9ְ Eטי ְ; ָכל ָ
ג6ל@ ְ
ְד ְ
ימא לֹא נִ ְת ְ:נ 6ו ְָלא יֵָ Hליָ %ְ .Jהא ָBֹ:א ְ; ַחד
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ְל ַע ִָ 8
ֲבל ְ; ַהאי ל)
ִא ְַ 8ְ /כחֵ .חדְ 6לכ ָֹBאַ ,חִCי ְלכ ָֹBאָ .לא ְַ 8ליָא ֵ;י%ִ Jינָא .א ָ
ַ%אי:
ֲלל)ת ו ָ
ִנ ְת ְ:נ 6ע ִ
)7צי ְד ְַ Fע ִרי
0ל ִפי ִמ ֵ
ֵי/א ְַ 8ליָ ָ:ל ִאינִ 6ר ְבוָ ְו ְ
ַל ָ8א ְדר ָ
ג6ל@ ְ
ְ; ְ
ֲחידָ ִ; ְנ ִהיר6
Hחידָ ָ%א ְב ָדא%ַ .א ִ
6מ ְס ִַ ;ְ 8כי ָ%א ְב ָדאִ ,
ָמיִ .
ְִ %אינO 6אִ :
;0אְ .ל ָב ָתר
)חא ְִ %א ְתנְ ִהיר ֵמ ָ6מ ָ
;0אִ ,
ֵי/יְ Jד ָ
ִע ָHBה ְִ %מ ְת ַע ָ+ר ְ;ר ֵ
מ)חי.
6מ ְH9ר ֵ
ֵיְ J/ד ִא ָ-א ִ
ִימי ִמ ְ> ִהירִ %ְ 6מ ְת ַע ָ+ר ְ;ר ָ
ִימי ַעל נ ִ
נ ְָפ ִקי נ ִ
;0אִ ;ְ .גי ְִ %אינ6
יד ֵמ ָ
ֲח ָ
6מ ְס ֵַ ;ְ 8כי ְ; ִאינְ Fַ 6ערֵי ַדא ִ
יד ִ
ֲח ָ
BOה 6א ִ
ְוכ ְ
יד
ֲח ָ
מ)חי א ִ
ֵ
BOה6
6מ ְס ִַ ;ְ 8כי ָ%א ְב ָדאְ .וכ ְ
ִמ ְת ָע ְר ִבי ָ%א ְב ָדא ִ
ֲללֵי
BOהְ 6מ ִ/י ָכ ִא ְת ַמ ְָ 9כ ִמ ְַ 8לת ח ָ
מ)חא ִע ָHBה ,וְ כ ְ
ַל ָ8א ְ; ָ
ג6ל@ ְ
ְ; ְ
ֲבא;ְ .כָל ִאינַ 6ט ְע ִמי וְ רָזִי
ַכיָא ִב ְמ ָסא ָ
מ)חאִ .מ ְת ָע ְר ָב ָ%א ְב ָדא ְ;ד ְ
ְד ָ
יָ :ְ .מה
BOהְ 6ר ִמיזֵי ְ;Hנ ִֹכי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
6ב ִגי ְָ : ְ :
ַליְָ .
6מ ְת@ ְ
ימ ִ
ְס ִת ָ
ק)צי
ַל ָ8אָ: .ל ִאינִ 6
ג6ל@ ְ
ָלי ְד ְ
אלי ַ; ֲחל ֵ
ֵי/א ו ְָע ִ
ֲרי ְ; ִע ְטרָא ְדר ָ
ְַ %נה ִ
ימנָאְ %ִ ,ב ִגי ִָ :ְ ְ :תיב
א)ק ְ
ְהא ִ
א6ד ִני .ו ָ
Oא ִָ :מי ַח ְפיָ וְ ַת ְליָ ְל ִס ְטרָא ְד ְ
ימנָא ָמא ְָ %ב ֵעי ְדי ְַר ִ:י ַמ ְלָ:א
א)ק ְ
ַ /6מעִ .מ ָ:א ִ
ַה ֵ+ה ְיהֹ ָוה ְ Hזנ ְָ ְ
א6דנ)י.
יפ>ֶה ְַ Fערֵי ֵמ ַעל ְ
ֵי/יְ Jד ַמ ְל ָ:א ִו ַ
א6דנֵיְ Jל ָק ְבלֵי ,Jי ְַס ְל ֵסל ְ;ר ֵ
ְ
ְוי ְִַ /מע ֵליַ Jמ ְל ָ:א ְ; ָכל ָמה ְָ %ב ֵעי.
י)מי.
Hר ָחא ְד ַע ִ8יק ִ
Hר ָחא ְ; ְ
@6תא ְד ְַ Fערֵי ִמ ְתֲ 0חדָא ַחד ְ
ְ; ַפ ְל ָ
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יב ָבא
67די א) ַרי ְָתאָ: .ל ָמארֵיה) ִָ %
Hרח)י ְד ִפ ֵ
6מ ְת ְָ Eר ִָ /מ>ֵיָ: Jל ְ
ִ
ָבָCא ְָ %לא
וְק)צא .וְ ִאינְ 6מ ָפ ְר ִFי ִר ְ8ָ /א ְל ַחַ C
ק)צא ָ
ִיל ָלא ְַ 8ליָ ְ;כָל ָ
וָ
ֲפ ָלה .וְ כָל ִא ֵBי
ֶ ְר ִָ /עי ָ:א ֵ
Hר ִחיָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב%ֶ ,ר ְ
י ְָד ִעי ִאינְ 6
ימנָא ְ; ִאינ6
א)ק ְ
יפי .וְ ִ
BOהִ 7ִ 8ַ 6
ָ ְ :
6בגִ י ְ :
יפיְ ,
ק)צי ִַ 7ִ 8
ְַ 8ליָ ְ; ִ
Hרח)ת
ימ6תאְ %ִ ,כ ִתיב ָ:ל ְ
ֲד ָמארֵיה) ְַ %מ ְת ְק ָלא ִד ְר ִח ָ
יע ִא ְת0ח ָ
ְִ /ע ָ
יטי
ימי ְִ %ר ִה ֵ
)חי ְס ִת ִָ ְ; ִגי ְַ %מ ְִ /כי ִמ ִ
ֱמת .וְ כָל ְ :
ְיהֹוָה ֶח ֶסד ֶוא ֶ
מ)חאִ ;ְ .אינ6
Hרח)י ֵמ ַחד ָ
ָ ִמ ְְ 8ַ /כ ֵחי ָ:ל ַחד ְ:פְ 6
6ב ִגי ְ :
מ)חאְ .
ְד ָ
ימ6תאְ %ִ .כ ִתיב ָ:ל
יע ִא ְת ַמ ְ9כָ ָמארֵיה) ְַ %מ ְת ְק ָלא ִד ְר ִח ָ
ק)צי ְִ /ע ָ
ִ
יפי
ק)צי ִַ 7ִ 8
)חא ִ8נְ ָינָא ְ; ִאינִ 6ֱמתִ .מ ָ
Hרח)ת ְיהֹוָה ֶח ֶסד ֶוא ֶ
ְ
ֶ ְר ִָ /עי
יל ָלאְ %ִ .כ ִתיב ְ;ה%ֶ ,6ר ְ
יב ָבא וִ ָ
ִא ְת ַמ ְ9כָ וְ ַת ְליָ ָמארֵיה) ִָ %
ל)מר,
ָ/לַ .6מאי ָקא ַמי ְִרי ֶאָBא לֹא י ְָדעַ :ְ ,6
ֲפ ָלה ,לֹא י ְָדע-ֶ ;ַ 6ה יִֵ :
ָ:א ֵ
ָלא י ְַד ִעי וְ לָא ָ; ָעא ְל ִמנְ ַ%ע-ֶ ;ַ ,ה י ִָ/ֵ :ל0 ,6ל ְִ 8קרֵי ַ; ֶ-ה ֶאָBא
ֲדי ְ; ִס ְטרָא ְד ִא ָ-אַ .מאי ִס ְטרָא ְד ִא ָ-א
ְ; ִא ָ-א ,י ִָ/ֵ :לִ ;ְ 6אינִ %ְ 6מ ְת0ח ִ
)חאיל ָלאִ .מ ָ
יב ָבה וִ ָ
ֲד ָמארֵיה) ִָ %
יפאִ .מ>ִָ Jמ ְת0ח ָ
ְ@ב6רָה ַָ 7ִ 8
יתאִ .א ְת ַמ ְָ 9כ ְו ַת ְליָ ָמארֵיה)
ק)צי ְִ %אינֶ ;ְ 6א ְמ ָצ ִע ָ
יתHה ְ; ִאינִ 6
ְִ 8ל ָ
6ב ַה>ֵי ְִ :תיבBֵ Eַ ,ס ַמ ְע@ַל
ְִ %מ ִ%י ְו ִא ְקר0 6נְ ִEי ְנ ִה ִירי וְ ָלא ְנ ִה ִיריְ ,
ֵי/א:
ק)צי ְו ְַ Fערֵי ְדר ָ
ר ְַג ֶל ָ .וְ כֹ ָBא ִא ְַ 8ְ /כח ְ; ִאינִ 6
ע)ב ֵדיה) .וְ כַד
ָבָCא ַעל ָ
ַל ָ8אִ ,מ ְצ ָחא ְל ִא ְת ַָ 7ְ Eדא ַחַ C
ג6ל@ ְ
ִמ ְצ ָחא ְד ְ
ַ= ִפי
ַליָאִ ,מ ְָ 8ע ִרי ָמארֵיה) ְִ %דינִי ְל ִאינָ %ְ 6לא ִמ ְתְ :
ַהאי ִמ ְצ ָחא ִא ְת@ ְ
6ב ְַ /ע ָ8א ְִ %א ְת@ ְַליָא ִמ ְצ ָחא
ָ -Oקא ְ:ו ְַר ָ%אְ ,
ע)ב ֵדיה)ַ .האי ִמ ְצ ָחא ס ָ
ְ; ָ
ְה ִהיא ְַ /ע ָ8א ֵעת
יקא ְ; ַהאי ִמ ְצ ָחאִ ,א ְת ַה ָ%רַת ִח ָ6רָא ְַ :ת ְל@ָא .ו ַ
ְד ַע ִָ 8
Hמרֵ ,מצַח
ֵיבא ָס ָבא ַ
ַד ָ8א ְד ֵבי רַב י ָ
רָצ) ִא ְקרֵי ְלכ ָֹBאִ ;ְ .ס ְפרָא ְדְ @0
0תוַָ :ְ .מה
ֵ%/0י ֵחי"ת ֵ;י ְ8רֵי ְ
יקאְ .ו ִאי לָאו ְ
ָכיֵ ,מ ַצח ִמ ְצ ָחא ְד ַע ִָ 8
זֵ
צ6פי.
0תוָ ְר ִ
ֶצח ְ; ְ
ימנָא ְִ %א ְקרֵי נ ַ
ְא)ק ְ
ֲתי מ)Hב ,ו ִ
6מ ַחEַ #א ֵ
Hמרָ ,
ֵ 80
ְְ %
ֶצח ֲ 0חרָא ִא ְס ַBָ 8ק.
ֶצח ֲ 0חרָא ְ;נ ַ
ו ְַכ ָ-ה נְ ָצ ִחי הֲו) ,וְ ַ 0על @ַב ְ%נ ַ
6בגִ י ְִ %ב ַ8ָ ;ַ /א ְ; ְַ /ע ָ8א
@6פאְ .
ְו ִאית נְ ָצ ִחי ֲ 0חרָנִי ְִ %מ ְת ִַ 9ְ Eטי ְ;כָל ָ
י/א ִמ ְצ ָחא
יקא ַק ִָ %
ַליָא ַע ִָ 8
נְחה ְ;גִ י ְָ %לא י ְִַ 8ער ִ%י ִניְ @ ,
ל)תא ְד ִמ ָ
ִד ְצ ָ
ֲביד.6
ַפיָ וְ ִא ְָ 8ְ /ככ 6ו ְָלא ִא ְתע ִ
ילי .Jו ְָכל ִ%ינִי ִא ְתְ :
ִד ֵ
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יפי
0ר ַ;ע ו ְֶע ְִ Fרי ָ; ֵ8י ִדינִי ְלכָל ִאינָ %ְ 6ח ִצ ִ
ְ; ַהאי ִמ ְצ ָחא ְַ 8ליָ ְ
ֵעה ְב ֶע ְלי).
Hמרֵ 6אי ָכה יָדַע ֵאל ,וְ יֵָ % /
ע)ב ֵדיה)ָ :ְ ,מה ִד ְכ ִתיבְ ,ו ְ
ְ; ָ
0ר ַ;ע ִמית)ת ֵ;י ִדינָא
0ר ַ;ע ָל ָ-הְ ,ל ָק ְב ֵליה) ְְ %
ְו ָהא ֶע ְִ Fרי ִאינְ ,6
ִי/י ֵ;י
ָ ָלא ַמ ֲענ ִ
6בגִ י ְ :
ִד ְל ַ8ָ 8אַ %ְ ,ת ְליָ ִמ ְֵ Bע ָBא .וְ ִא ְ8ַ /אֲרֶ 6ע ְִ Fריְ .
ִַ /לי ו ְָס ִליק ְל ֶע ְִ Fרי ְִ /ניְ ,ל ָק ְב ֵליה) ְֶ %ע ְִ Fרי
ִדינָא ִע ָHBה ַעד ְ%י ְ
0ר ַ;ע
יל ָ8נֵינְָ ,ל ָק ְב ֵליה) ְְ %
ימHה ִָ %
יתא ְס ִת ָ
ָ; ֵ8י ִדינָאַ ;ְ .מ ְתנִ ָ
ְתא:
ו ְֶע ְִ Fרי ְס ָפ ִרי ְִ %א ְת ְִ :לי ָל ְ;א) ַרי ָ
ָבָCאַ .עיְנִ י ְַ %ני ְִמי
ֵי/א ִאינַ 6ע ְינִי ְָ %לא ִמ ְס ִַ -ְ 8רי ִמ ַ>יְהַ 6חַ C
ַעיְנִי ְ%ר ָ
Hמר,
ֵ 80
ָ ִא ְקרֵ 6עינָיו ְ:י) ִניַ .מאי י)נִ יָ :ְ ,מה ְְ %
6בגִ י ְ :
וְלָא ַני ְִמיְ ,
ֹאמר 6לֹא י ְִר ֶאה .JָC
וְעל ָ%א ְִ :תיבַ ,וְ C
ֲמית)ַ .
ְולֹא ת)נִ 6איֶ /את ע ִ
6כ ִתיבֲ ,הנ ַֹטע אֹזֶ ֲהלֹא י ְִָ /מעִ ,א י ֵֹצר ַעיִ ֲהלֹא י ִַ;יט678ִ .נָא ְַ %על
ְ
ֵעינָא ְַ Fערֵי ְד ִמ ְת ֲָ /ערָ ְ; ִ/יע6רָא ְִ /ליֵ ,מ ִאינְ Fַ 6ע ִרי ְַ 8ליָ ְַ /בע
BOה6
ְמי ְ :
6כ ֵדי ַקי ֵ
ָבאְ .
ָחא ְקר ָ
ָח6תא ְלָ @0
ָ @/0
0ל ֵפי ָמארֵי ְד ְ
ֵמHה ְ
ס6תא ְַ %על ַעיְנִ י ְ@ ִבינִי ִמ ְתֲ 0חדָ
6מ ְת ִַ 7ְ Eחי ַעיְנִ יָ :ְ .
69ל ֵָ /ליה) ִ
ִמ ְ
יסי ִמ ְתֲ 0חדָ ְ;ה .6וְ ִאינ6
ַבוָ ָמארֵי ְת ִר ִ
0ר ַ;ע ֵמHה ר ְ
ְ;ה .6וְ ֶא ֶל וְ ְ
ס6תא ְד ַעיְנִ י .וְ כָל ִאינִ %ְ 6א ְקרֵ 6עינֵי ְיהֹוָה ָלא ְַ Eק ִחי וְ לָא
ִא ְקרָ :ְ 6
ס6תי ִדגְ ִבי ִני ִמ ְת ְָ Eר ִ/י ִאינֵ 8ָ 8ַ 6אי
ִמ ְת ָע ִרי;ַ ,ר ְ;ז ְִמנָא ְִ %א ֵBי ְֵ :
ֲתר
ֲבי א ַ
6ב ְַ /ע ָ8א ְִ %א ְת ְָ Eר ִָ @ְ /בינֵי ֵַ 8ָ 8אי ֵמ ִע ֵָ Bאי ,וְ ָיה ִ
ֵמ ִע ֵָ Bאיְ .
ָחאִ ,מ ְת ִַ 7ְ Eחי ַע ְינִי ו ְִא ְת ֲחזֵי ְָ :מא ְִ %א ְת ַער ִמ ִ9נְ ֵ8י .Jוְ ִא ְס ְָ 8חר6
ָ @/0
ְל ְ
יחא ְו ִא ְַ 8ס ָח ְ; ִח ָ6רָא ִדי ֵלי .Jו ְַכד ִא ְת ַס ְחיָ
ְח ָמא ְל ֵעינָא ְִ Eק ָ
ַעיְנִ י ו ָ
י/
ָ-ה ִת ַ
6ב ִגי ִָ :ְ ְ :תיב ע6רָה ל ָ
ָאלְ .
ִא ְת ְַ :פיָ ָמארֵיה) ְִ %דינִ י ְלי ְִFר ֵ
יצה:
ֲאדֹנָיָ ,ה ִק ָ
0ר ַ;ע ָ; ֵ8י ִד ְת ִפ ִBי
0ר ַ;ע @ַוְ נִי ִא ְת ַח ְזיָ ְ; ִאינַ 6עיְנִ יֵ ,מ ִאינ 6נְ ִה ִירי ְ
ְ
ָח6תא נ ְָפ ֵקי
ָ @/0
מ)חאְ /ִ .ב ָעה ְד ִא ְקרֵ 6עינֵי ְיהֹוָה ְְ %
יטי ָ
ֲרי ִ; ְר ִה ֵ
ְַ %נה ִ
0חת
ימנָא ְ; ִא ָ%רָאְ %ִ ,כ ִתיבַ ,על ֶא ֶב ַ
א)ק ְ
ִמ ַ@O ַ6א ָָ :מא ְד ֵעינָאָ :ְ ,מה ְד ִ
ָ -Oקא נ ְָפ ִקי
ֲטי ְ; ִס ְט ַריְהִ .6מ= ָ
ְִ /ב ָעה ֵעי ָניִ .וְ ִאינְ @ַ 6ונִ י ִמ ְת ַלה ִ
ָח6תא ְל ִדי ָנא .וְ ִאינִ 6א ְקר:ִ ,6י ְיהֹוָה ֵעינָיו
ָ @/0
ֲ 0חרָנִ י ָמארֵי ְד ְ
BOה%ִ 6ינָא.
)/ט ִטיִ ;ְ ,גי ְ%כ ְ
ְמְֹ /טט)ת ְ;כָל ָהHרְֶ .#מְֹ /טט)ת וְ לֹא ְמ ְ
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6בי ִ;י,/
ע)ב ִדי ֵ;י ָטב ֵ
ַHBה ָ
יר)קא נ ְָפ ִקי ֲ 0חרָנִ י ְַ %קי ְִמי ְלג ָ
ִמ ָ
ְִ %כ ִתיב:ִ ,י ֵעינָיו ַעל ְַ %ר ֵכי ִאי ./וְ ִא ֵBי ִא ְקרֵ 6עינֵי ְיהֹוָה ֵה ָ-ה
)/טט)תִ ;ְ ,גי ְִ %אינִ 6ל ְתרֵי ִס ְט ִרי
)/ט ִטי וְ לֹא ְמ ְ
)/ט ִטיְ ,מ ְ
ְמ ְ
ֲמי:ָ ,ל ִאינָ 6ט ָבא
6ל ִביֵ ./מ ִח ָ6רָא נ ְָפ ִקי ָ:ל ִאינַ 6רח ֵ
ְל ַטב ְ
6כ ֵדי ִמ ְת ַס ְחיָ ָ:ל ִאינ6
ָאלְ ,
א)ט ָבא ְלהְ 6לי ְִFר ֵ
ְִ %מ ְְ 8ַ /כ ֵחי ְ; ָע ְל ָמאְ ,ל ָ
ֲליְה.6
ֲמא ע ַ
ְַ 8לת ַ@ ְונֵי ְל ַרח ָ
ַ; ָק ָ%א ְ; ָדא:ָ .ל ַחד א)זִי
6מ ְתְ %
ִא ֵBי ַ@ ְונִ י ִמ ְת ָע ְר ִבי ָ%א ְ; ָדא ִ
י
BOהִ :ְ 6לי ָל ֵביַ: .Jד ִא ְצ ְט ִר ְ
ילי;ַ ,Jר ֵמ ִח ָ6רָא%ְ ,כ ְ
ְל ַח ְברֵיִ Jמ@ַוְ נֵי ִד ֵ
ה6א ָח ֵפי ַעל Bָֹ :א:ָ .ל ַ@ ְו ִני ְִ %ל ַת ָ8א לָא י ְָכ ִלי ָ:ל ְ;נֵי ָע ְל ָמא
ָח6תא ַחד
ָ @/0
יר6קא ,וְ ָהכָא ְ; ְ
ָ -Oקא וְ ִל ָ
ָמא ְלס ָ
0ס ָחרָא ל) ִח ָ6רָא ְל Oאָ :
ְל ְ
ֲד ְו ִא ְת ַס ְחיָ ְ; ִח ָ6רָאִ @ְ .בינ)י ָלא ִמ ְְ 8ַ /כ ִכי ַ;ר ַ:ד ָ; ְעיָ
BOהִ 6א ְת0ח ָ
ְ:
BOהְ @ַ 6ונֵי.
ָחא ְלכ ְ
ָ @/0
ֲתר ְל ְ
ֲבי א ַ
ָחאִ ;ְ .גי ִ%גְ ִבינִ י ָיה ִ
ָ @/0
ַ@ ְונֵי ְד ִחָ6ר ְל ְ
ָלאִ ְ@ .בינִי לָא
6ל ִא ְס ַָ :8
ָחא ְ
ָ @/0
ֲתרָ ,לא י ְָכ ִלי ְל ְ
ֲבי א ַ
ְו ִאי ִאינ 6לָא ַיה ִ
וְס ְת ִמי,
ֵימ ָתאֶ ,א ָBא ְָ Eק ִחי ָ
ָקי ְִמי וְ לֹא ִמ ְְ 8ַ /כ ִכי ְַ /ע ָ8א ָח ָדא ְ/ל ָ
יחא ְד ָק ֵאי ֲע ַליְה ,6ו ְַעל ָ%א ְִ :תיב,
6פ ְק ִחיִ ,מֵ 69עינָא ְִ Eק ָ
ָס ְת ִמי ָ
ְרַ /6ליִ
ימנָאִ :ְ .תיב ֵעינֶי ָ ִת ְר ֶאינָה י ָ
א)ק ְ
ְה ַח)Cת רָצ)א וָ)/ב ,וְ ָהא ִ
וַ
ֵ/ית ַה ָ9נָהָ %ְ .הא
6כ ִתיבִ 8ָ ,מיד ֵעינֵי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹהי ָ ָ;ֵ Jמר ִ
ָנוֶה ֲַ /אנְָ .
ְרַ /6ליִ וְ לֹא
ָ י ָ
6בגִ י ְ :
ְרַ /6ליִ ַ; ְעיָא ְֵ %ִ ,:כ ִתיבֶ ,צ ֶדק י ִָלי ָ;ְ .J
י ָ
ֶיֵ ,עינְ ָ ְִ :תיב,
ֲמיֵ .עינ ָ
ִצְ %ִ ,)Cכ ִתיב ִצִ ;ְ )Cמ ְָE/ט ִֶ Eָ 8דה%ְ .כ ָֹBא ַרח ֵ
י ָ;J
ימא ְדכ ָֹBאַ .ה ְ8ָ /א ֵעינֵי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ֵעינָא ְד ַע ִָ 8
6Cמא ַ%ִ 8יר.
ָ ָלא ִא ְת ַקיְמִ ;ְ 6ק ָ
6ל ִביָ :ְ /מה ְד ִא ְת ֲחזֵיִ ;ְ .גי ְ :
ְל ָטב ְ
ֲמיְ %ִ ,כ ִתיב,
ְרַ /6ליִ Bָ ֹ:א ְל ָטבBָ ֹ: ,א ְ; ַרח ֵ
ְו ָה ָת ֵעינֶי ָ ִת ְר ֶאינָה י ָ
ֵ/ית
י ָ;ֵ Jמר ִ
ֲק ְ; ֵצ ְִ 8ָ .מיד ֵעינֵי ְיהֹוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֲמי ְ@ד ִֹלי א ַ
6ב ַרח ִ
ְ
ֵא/ית ְ;Hלֶָ .מא ִהיא ֵהא
ֵ/ית ָח ֵסר א' ְִ :תיבְ ,ולֹא ר ִ
ַה ָ9נָהֵ .מר ִ
ָאלַ ,מאי
6ל ֵע ָBאִ :ְ .תיבִ ,ה ְִ /ל ְי ִמ ַָ 9מיִ ֶארְֶ 8ִ #פ ֶארֶת י ְִFר ֵ
ִד ְל ַת ָ8א ְ
0ל ִ;יַ /ָ /מיִ ַק ְדר6ת.
ֲמא ִה ְִ /ל ְי ִמ ַָ 9מיִ ֶארִֶ ,#מְ %ִ 69כ ִתיב ְ
ַטע ַ
ֲתר
ֵ/ית ַה ָ9נָה ֵמ Hא ַ
ָמא ִא ְת ָחפֵ .6מר ִ
ר6תא ְ; ַג ְונָא Oאָ :
ו ְַעיְנִ י ְ; ַק ְד ָ
ֵ/ית ַה ָ9נָה,
6פרֵֵ ,/מר ִ
ירַ /6ליִ ִא ֵBי ֵעינֵי ְיהֹוָהָ .חזַר ֵ
ִמ ְס ִַ :ְ 8לי ִ; ָ
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ָהא ַ 0על @ַב ְָ %לאו ה6א
Hחד ְ; ִס ְטר ָ
וְדינָא ִא ְת ַ
ְ%ה6א ִ%ינָא ְ;לֹא Hלִֶ ,
ֲרית ָ/נָה ַו ַ%אי ִ%ינָא ִא ְַ 8ְ /כחָ %ְ .הא
ֲרית ָ/נָה0 .ח ִ
וְעד 0ח ִ
ִ%ינָא ַמ ַָ ./-
ֲרית ַה ָ9נָה8ָ .א ֲחזֵיH ,לֶ ִ; ְלח)ד)י
ְִ :תיבֶ :צדֶק י ִָלי ָ;ִ %ְ ,Jהיא 0ח ִ
Hל ָס ִתי ְו ַג>ִיז ַמה ְָ %לא ִא ְתיְדַעַ: .ד ִא ְת ַח ָ;ר
ִא ְקרֵי ִראָ %ְ ,)/כר ְ; ֶ
ימא ְִ %א ְת ַח ְ;רָאָ .לא.
ֵא/ית .וְ ִאי ֵת ָ
ֲתר ֲ 0חרָא ִא ְקרֵי ר ִ
ַהאי Hלֶ ַ;א ַ
ֲפַ ;ְ 6Bהאי
ֵא/יתַ .וא ִ
6כ ֵדי ִא ְקרֵי ר ִ
ָהיר לֵיְ ,J
ַליָא ֵ;יְ Jונ ִ
ֶא ָBא ִא ְת@ ְ
ְמת ַ%ִ 8ירָא.
ירַ /6ליִִ %ְ .א ְל ָמלֵא ֲהוַת ְ; ַהאי ִא ְת ַקי ַ
ַ@/0ח ִ; ָ
ֵא/ית ָלא ְ
ר ִ
Hתי ְִ :תיב ִראְ )/ל ִצִ )Cה>ֵה ִה>ָ:
6ל ָע ְל ָמא ְד ֵ
ֵ/ית ְִ :תיבְ .
ֲבל ֵמר ִ
אָ
מ)דע.
צ6פא ֵ;יִ Jא ְַ 8ְ /
צ6פא:ָ .ל ְַ Eר ָ
ח)ט ָמא ִדז ְֵעיר 0נְ ִEי ִ678נָא ְד ַפ ְר ָ
ָ
ימי.
ימא ְדכָל ְס ִת ִ
י/א ְס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ח)ט ָמא ְד ַע ִָ 8
ח)ט ָמא ָדא ָלא ְָ :
ָ
נ6ק ִבי נ ְָפ ִקי
יקא ַחִCי ְַ %חִCי ְלכ ָֹBאָ %ְ ,הא ִמ ְ8רֵי ְ
ח)ט ָמא ְד ַע ִָ 8
ְָ %
0נְEי ְִ :תיבָ ,ע ָלה ָע ַָ ;ְ .)E0;ְ /האי
ר6חי ְַ %חִCי ְלכ ָֹBאַ ;ְ ,האי זְ ֵעיר ִ
ִ
ַ-ה ָמארֵיה)
ֲחי ָד ָ :
יד ֵ;יָ ;ְ .Jכל ַ@ ְונָא וְ ַג ְונָא א ִ
ֲח ָ
ְָ 8ננָא ָ:ל ַ@ ְונֵי א ִ
BOהֶ 6א ָBא ִ; ְת ָננָא
ֲחידָ ְ; ַהה6א ְָ 8ננָא .וְ לָא ִמ ְת ַ; ְ= ִמי ְ :
ְִ %דינָא ַק ְ/יָא ַ%א ִ
ֵיח ַה>ִיח ַֹחַ .מה6
ְד ַמ ְד ְ; ָחא ִד ְל ַ8ָ 8א .וְ ַעל ָ%א ְִ :תיבַ ,ו ָCרַח ְיהֹוָה ֶאת ר ַ
ֵיח
ר6חַ .ו ָCרַח ְיהֹוָה ֶאת ר ַ
ַחת ַ
מ6תא ְד ָמארֵי ִדינָא ,נ ַ
ַה>ִיח ַֹחִ ,א ְת ַ; ָ= ָ
BOה6
ֵיח ַה>ִיח ַֹח%ְ ,כ ְ
ֵיח ַה ְָ 7ר ָ; ָלא ְִ :תיבֶ ,א ָBא ֶאת ר ַ
ַה>ִיח ַֹחֶ ,את ר ַ
BOהִ 6מ ְת ַ; ְ= ָמ.
ח)ט ָמא .וְ כָל ְִ %א ְתֲ 0חדָ ְ;הְ : ,6
ֲחי ָד ְ; ָ
ְגב6רָא ַ%א ִ
ְמֵBל ְ@ב6ר)ת ְיהֹוָה,
ֲד ֲַ :ח ָדאְ %ִ ,כ ִתיב ִמי י ַ
ו ְַכ ָ-ה @ְ ב6רָא ִמ ְת0ח ָ
Hכ ָלא ָ:ל
ָפק ֶא ָ9א ְד ְ
נ6ק ָבא נ ַ
ח)ט ָמא ֵמ ַחד ְ
יע ָ:ל ְִ 8הָBת) .וְ ַהאי ָ
ִַ /מ ַ
יְ
6ת ָננָא
נ6ק ָבא ְָ 8ננָא .וְ ַהאי ְו ַהאי ִמ ְְ 8ַ /כ ֵכי ְ; ֶא ָ9א ְ
6מ ַחד ְ
ְH/ר ֶא ִ9יֵ ,
י/א וְ ִא ְ8ְ /כַח Bָֹ :אַ .היְנ6
יקא ַק ִָ %
ַליָא ַהאי ַע ִָ 8
ְד ַמ ְד ְ; ָחאְ ,ו ִא ְת@ ְ
י
Hר ְ
י/א ִ
ח)ט ָמא ְד ַע ִ8י ָקא ַק ִָ %
ָ
ֱט ָל ְ.
6ת ִה ִָ Bתי ֶאח ָ
ְד ִא ְת ַמרְ ,
ח)ט ָמא ז ְֵעיר .וְ כַד ְָ 8ננָא ָ/רֵי נ ִָפיק
E0יְִ .ו ַהאי ָ
ֶ ַ
6מ ְת ַ9ָ Eט וְ ִא ְקרֵי ֶאר ְ
ִ
יקאְ ,וכ ָֹBא
ח)ט ָמא ְד ַע ִָ 8
6מא ְמ ַע ֵ:ב ְל ַהאיָ ,
ֲביד ִ%ינָאָ ,
ִ; ְב ִהילְ 6ו ִא ְתע ִ
6ב ִס ְפרָא ְדרַב ַה ְמנ6נָא ָס ָבא
Hמינָא ְ; ִא ָ%רָא וְ ִא ְת ָערַ 6ח ְב ַר ָCאְ .
ְָ :מה ְד ֵ
ְר6חא ָט ָבא
ָחא ו ָ
6מ ַחד ְני ָ
וְא ָ9אֵ .
נ6ק ֵביֵ ,מ ַחד ְָ 8ננָא ֶ
א)קי ַה>ֵי ְ8רֵי ְ
ִ
נ6ק ָבא ְִ :תיב,
6ב ְ
ַָ Bבנ)ְ .
ֵיח ל) ְ :
6כ ִתיב ,וְ ר ַ
אלאְ .
ָ F6מ ָ
ְִ %אית ֵ;י Jי ְִמינָא ְ
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Hמר.
ְEִ /יר ָק ָ
ֲכי:ָ ,ל ֶ;ֵ :ֵ /י ,Jו ַ
נ6ק ָבא ה ִ
6מה ְ; ְ
6Eחיַ .
ִ 8ַ :ַ ְ E0
ֵיח ֵ
ְור ַ
ָחא
ֵיח ַה>ִיח ַֹחַ .ה>ִיח ַֹח ִ; ְתרֵי ִס ְטרֵיַ .חד נְ י ָ
Hמר ַו ָCרַח ְיהֹוָה ֶאת ר ַ
6מה ְַ %
ַ
ָחא
ימיַ %ְ .האי ה6א נְ י ָ
ימא ְדכָל ְס ִת ִ
י/אְ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִָ %
ַליא ַע ִָ 8
ְִ %א ְת@ ְ
וְא ָ9א
מ6תא ִד ְל ַת ָ8א ְ; ַהה6א ְָ 8ננָא ֶ
ְחד ִא ְת ַ; ָ= ָ
מ6תא ְלכ ָֹBא .ו ַ
ְו ִא ְת ַ; ָ= ָ
6בגִ י ְִ %איהִ 6מ ְ8רֵי ִס ְט ִרי ְִ :תיב נִיח ַֹחְ .וכ ָֹBא ִ;ז ְֵעיר
ְד ַמ ְד ְ; ָחאְ .
0נְEי ִא ְת ַמר:
ִ
6בי ./וְ ַת ְר ַויְהָ 6ס ְל ִקי ְל ַחדְ %ִ ,כ ִתיבַ ,ה ֵ+ה
א6דנִי ְל ִמ ְַ /מע ָטב ִ
ְ8רֵי ְ
ימי,
ֲק ִ
ימי ע ִ
יליְ 8ַ Jליָא ִ; ְר ִִ /
א6דנָא ְלג);ְ .ג) ִֵ %
ָ /6מעְ .
ֱאל ַֹהי ְ Hזנְ ָ ֲ
מ)חא ְו ָלא ִ; ְב ִהיל.6
מ)חא ְוי ְַב ִחי ֵ;יָ J
Hע ָלא ְ; ָ
ְ; ִגי ְ%י ְִת ַע ָ:ב ָק ָלא ְל ָ
א6דנִי ִא ֵBי
ימ ָתאֵ .מ ְ
ְ%כָל ִמ ָBה ֲַ %הוֵי ִ; ְב ִהילָ 6לא ֲהוֵי ְ; ָח ְכ ְמ ָתא ְֵ /ל ָ
BOהָ 6ה ִכי ִא ְקר6
ָט ִלי ָק ָלא ֵמ ָע ְל ָמאְ .וכ ְ
ִַ %פי ְ%נ ְ
ְַ 8ליָ ָ:ל ָמארֵיה) ְ%ג ְ
י)ל ְי ֶאת ַה)7ל:ִ .י ע)
ְ Hזנֵי ְיהֹוָהְ %ִ .כ ִתיב ְ;ה:ִ 6י ע) ַה ַָ 9מיִ ִ
י)ל ְי ֶאת ַה)7ל ַהאי ְקרָא ַק ְ/יָאַ .ה ְ8ָ /א ַמאי ק)ל ִא ָ:א ָה ָכא,
ַה ַָ 9מיִ ִ
ֲ ְִ :תיב.
ֶ 0ל ְַ 8קֵBלַ ;ְ .מ ָ%ע ָ
ֲ ֶמל ְ
ֵי/א ִד ְקרָא ְִ :תיבַ ;ְ ַ@ ,מ ָ%ע ָ
ְָ %הא ר ָ
י ֶאת ַה)7ל ,וְ ָהא
י)ל ְ
ָב ַָ ,מאי ַט ְע ָמא:ִ ,י ע) ַה ַָ 9מיִ ִ
6ב ַח ְדרֵי ִמ ְְ :/
ְ
ַ%אי ָ:ל ַמה ְָ %ח ִ/יב ַ;ר נַ /וְ כָל ַמה ְדי ְִס ַ:ָ 8ל
י:א ָה ָכא ָק ָלאֶ .א ָBא ו ַ
ֵל ָ
ָתיְ .Jוַ 0על @ַב ְִ %איה6
E0יק ָלְ Fִ ;ְ Jפו ֵ
ֲביד ִמָBה ַעד ְִ %
ְ; ִל;)י ,לָא ע ִ
וְס ְל ָקא
E0יק ִמ ְת ַ; ָ7ע ַ; ֲאוֵירָאְ .וHז ְָלא ַ
ְה ִהיא ִמ ָBה ְִ %
ָלא ִא ְת ַ;ֵ ָ6:י .Jו ַ
ָט ִלי ֵליָ Jמארֵי
ֲביד ִמ>ֵיָ Jק ָלא .וְ ַהה6א ָק ָלא נ ְ
ְט ָסא ְב ָע ְל ָמא וְ ִא ְתע ִ
וָ
א6דנ)יָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיבַ ,וַ /ְִ Cמע
ִַ %פי וְ ָס ְל ִקי ֵליְ Jל ַמ ְל ָ:א ו ְָעיִיל ְ; ְ
ְדג ְ
ְיהֹוָה ֶאת ק)ל ְִ %בר ֶ
ל)תא
6ב ִגי ָָ: ְ :ל ְצ ָ
ִחר ְ .)E0
ֵיכַ .וַ /ְִ Cמע ְיהֹוָה ַוַ C
ָ E0קא ִמ ִBי
י ה6אֵ ;ָ ,עי ְל ָ
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ע6תא ְָ %ב ֵעי ַ;ר נִָ /מ ַ-ֵ 7י ק ְ
6ב ָ
ָ
ע6תיJ
ל)תא ,וְ ָלאו ָ; ֵ
ל)תיְ Jצ ָ
E0יק ל) ,לָאו ְצ ֵ
ְ; ְִ Fפ ָתוֵיִ %ְ .Jאי לָא ִ
ְט ִסי
ע6תא .וְכֵיוָ ְִ %מ ִBי נ ְָפ ִקי ִמ ְת ַ; ְִ 7עי ַ; ֲאוֵירָא ,וְ ָס ְל ִקי ו ָ
ָ; ָ
ֲתר ְִ :תרָא
Hחיד ל) ַלא ַ
ָטיל .וְ ִ
ָטיל ל) ָמא ְ%נ ִ
ֲבידָ 6קלָא ְונ ִ
ְו ִא ְתע ִ
ֵי/א ְד ַמ ְל ָ:א.
י/א ְ;ר ָ
ַק ִָ %
ַחל ְִ :רית.
א6דנִי ְו ַהה6א ִא ְקרֵי נ ַ
יפא ְל ְ
ָטי נ ְִט ָ
מ)חי נ ִ
ִמ ְַ 8לת ֲח ָללֵי ְד ֵ
וְק ָלא ָעיִיל
א6דנִיָ .
ר6תא ְד ְ
ל)מר ְָ :
ַחל ְִ :ריתַ :ְ ,
Hמר ,נ ַ
ֵ 80
ְַ :מה ְְ %
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6כ ֵדי ִא ְת ַעַ:ב ַ-ָ 8
יפאְ ,
ימא ְו ִא ְH8ְ /ב ְ; ַנ ֲהרָא ְַ %הה6א נ ְִט ָ
ֲק ָ
ְ; ַהה6א ע ִ
ְו ִא ְת ְ; ִחי ֵ;י ָטב ְל ִביָ ,/ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ִ:י אֹזֶ ִמ ִBי ְִ 8ב ָחַ .מאי
יפא
ַט ְע ָמא אֹזֶ ִמ ִBי ְִ 8ב ָחִ ,מִ %ְ 69א ְת ַעַ:ב ָק ָלא ְ; ַהה6א ַנ ֲהרָא ִדנ ְִט ָ
ָ ִא ְת ְ; ִחי ֵ;י ָטב
6ב ִגי ְ :
א6דנִ י ,וְ לָא ָעיִיל ִ; ְב ִהילְ .6
ימ6תא ְד ְ
ֲק ָ
ַ;ע ִ
ְח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹלִ ;ְ ,גי ְ%י ְִת ַע ַ:ב
ְח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹלַ ,מאי ַט ְע ָמא ו ֵ
ְל ִבי ./ו ֵ
יקא
ג6פא .ו ְַעל ָ%א י ְִט ַע וְ י ְִת ְ; ָח ֵ;י ְמ ִת ָ
ַ -ָ 8ו ְָלא ָעיִיל ִ; ְב ִהילָ ;ְ 6
ִל ְמ ִריר.6
נ6ק ָבא
נ6ק ָבא ְד ַע ְי ִניְ ,
נ6ק ִבי ֲ 0ח ָרנִיְ .
א6דנִ י ְַ 8ליָ ְ
נ6ק ָבא ְד ְ
ְ; ַהאי ְ
א6דנִ יִ ,אי
נ6ק ָבא ְד ְ
ח)ט ָמאֵ .מ ַהה6א ָק ָלא ְָ %עיִיל ְ; ְ
נ6ק ָבא ְד ָ
-Oאְ ,
ְדפ ָ
נ6ק ֵבי ְד ַע ְי ִני ,וְ נ ְַב ִעי ְִ %מ ִעי ֵמ ַהה6א ָק ָלאִ .אי
ִא ְצ ְט ִר ְי ָעיִיל ְל ְ
וְא ָ9א
6מ ְֵ Eקי ְָ 8ננָא ֶ
ח)ט ָמא ְד ַפ ְר ִָ /ְ %קא ַ
נ6ק ָבא ְד ָ
ִא ְצ ְט ִר ְי ָעיִיל ְל ְ
ְַ 8ב ַער ָ;
ִחר  ,)E0ו ִ
ֵמ ַהה6א ָק ָלאָ .ה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיבַ ,וַ /ְִ Cמע ְיהֹוָה ַוַ C
6מ ִליל וְ ָגזַר
-Oאָ .
נ6ק ָבא ְדפ ָ
ֵאְ /יהֹוָה .וְ ִאי ִא ְצ ְט ִר ְי ָעיִיל ַהה6א ָק ָלא ְל ְ
@6פא
א6דנִיָ ,עיִיל ְ;כָל ָ
ִמ ִBיֵ .מ ַהה6א ָק ָלא Bָ ֹ:אֵ .מ ַהה6א ָק ָלא ְד ְ
ָטיר ִמ)Bי .עַל
ַH:ה ָמא ְ%נ ִ
א6דנָא .ז ָ
ְו ִא ְת ְר ִ@יִ /מ>ֵיBָֹ : .Jא ְַ 8ליָא ְ; ַהאי ְ
א6דנָא ָקרֵי
ַ;ר ִמ ְר ָמהַ .האי ְ
ָ F6פ ֶתי ָ ִמֵ %
ָ%א ְִ :תיב ,נְ צֹר ְל)/נְ ָ ֵמרָעְ ,
מ)חיִ %ְ ,אינָ 6ח ְכ ָמה
יל ִאינַ 8ְ 6לת ֵ
יעה ִא ְת ְִ :ל ָ
6ב ְִ /מ ָ
יעהִ .
ֵ;יִ /ְ Jמ ָ
ָת ְָ 8ל ַע ְב ְ ָ %לֵב ֵֹ /מ ַע.
ַעתָ .ח ְכ ָמה ִא ְת ְִ :ליל ֵ;יְ %ִ ,Jכ ִתיבְ ,ונ ַ
ִ;ינָה ָוד ַ
ַעת,
ָחנַ % .6
ֶ:ִ .י ְֹ /מ ִעי ֲאנ ְ
ַ;ר ִ:י ֵֹ /מ ַע ַע ְבָ %
Hמרֵ % ,
ֵ 80
ִ;ינָהָ :ְ ,מה ְְ %
)תי ְִ 8צִ ֹEא ָָ .ְ 8הא ָBֹ:א
6מ ְצ ַ
ֲמרָיִ .
Hמרַ /ְ ,מע ְ;נִי ו ְַקח א ָ
ֵ 80
ְָ :מה ְְ %
א6דנִי.
ְַ 8ליָ ְ; ְ
יחא ְד ַע ְי ִניָ .הדָא ה6א
6פ ִק ָ
ע6תי ְ
6ב ִ
ל)תי ָ
א6דנָא ְַ 8ליָ ְצ ִ
ְ; ַהאי ְ
6ר ֵאהָ .הא Bָ ֹ:א ֵ;יJ
ָ /6מעַ Eְ ,קח ֵעינֶי ָ ְ
ִד ְכ ִתיבַ ,ה ֵ+ה ֱאל ַֹהי Hזְ נְ ָ ֲ
א6דנָא ְַ 8ליָ ָרזִי ִע ִָ Bאי ְָ %לא נ ְָפ ִקי ְל ַברִ ;ְ .גי ִָ ְ :היא
ְַ 8ליָאַ ;ְ .האי ְ
6ב ִגי
ַBה ָר ִזיְ .
ימי ֵ;י .Jוַי ְל ַהה6א ְמג ֶ
ימא ְלג) ְו ָרזָא ְד ָרזִי ְס ִת ִ
ֲק ָ
עִ
ַBי רָזִי
ָטיל ל) ,לָא @ ֵ
ימ6תא ִד ְל@) נ ִ
ֲק ָ
א6דנָא ִָ :ניָ /רזִי ַוע ִ
ְַ %האי ְ
ימיָ .ה ָדא ה6א
ֲק ִ
Hר ַחיְהֶ ,6א ָBא ְל ִאינָ %ְ 6לא ע ִ
ימי ְ; ְ
ֲק ִ
ְל ִאינ%ַ 6ע ִ
ָטלֵי
Hרח)י וְ נ ְ
ָט ֵלי ְ
יע%ְ .נ ְ
ה)ד ָ
6ב ִרית) ְל ִ
ִד ְכ ִתיב ,ס)ד ְיהֹוָה ִלירֵHיוְ ,
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ָט ֵלי ִמ ִBי וְ ָעי ְִלי ל) ִ; ְב ִהיל 6וְ ֵלית
Hר ַחיְה 6נ ְ
ימי ְ; ְ
ֲק ִ
ִמ ִBיְ .ו ִאינ%ַ 6ע ִ
נ6ק ִבי ֲ 0ח ָרנִי ִמ ְת ִַ 8ְ Eחי ֵ;יַ .Jעד ְ%נ ְָפ ִקי
ָבא .וְ ָכל ְ
ֲתר ְל ִא ְת ַעָ :
ְ;ה 6א ַ
י
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
נ6אי ְדק ְ
ָבי ָדרָאֵ Fְ ,
-Oאְ .ו ִא ֵBי ִא ְקרַ 6חֵ C
נ6ק ָבא ְדפ ָ
ִמ ִBי ְ; ְ
ֲב)דה
6כ ִאָ 6Bפלַח ַלע ָ
@6ב ִריְ ,
יל ְ8נִָ :ְ ,אָ 6Bק ִטיל ְ
יתא ִד ָ
ה6אַ ;ְ .מ ְת ִנ ָ
י ,לֹא ַת ֲעמֹד ַעל
ָכיל ְ; ַע ֶָ -
ֵ ר ִ
ָזרָה .וְ כָֹBא ְ; ַחד ְקרָאְ %ִ ,כ ִתיב ,לֹא ֵתל ְ
ֵי/א ִד ְקרָאִ :ְ ,אָ 6Bע ַבר ַעל
ֵע ָ ,אֲנִ י ְיהֹוָהָ .מא ְָ %ע ַבר ַעל ַהאי ר ָ
ַ %ר ֶ
ר6ח ְמ ַכ ֶ=ה
ֱמ ַ
יקָCא ֲַ %ע ַליְהִ :ְ 6תיבְ ,ו ֶנא ַ
ח6ל ֵקיה) ְַ %צ ִַ %
ַH:ה ָ
Bָ ֹ:א .ז ָ
י/א
ֲתר ִע ָHBה ַק ִָ %
ר6חא ִד ְילה) ֵמא ַ
ַ%איָ %ְ ,הא ָ
ר6ח ו ָ
ֱמ ַ
ָברֶ .נא ַ
דָ
ימנָא ַהה6א
א)ק ְ
ימ ָ%א ִ
וְס ָ
ר6ח ִא ְקרִ .6
ֱמ ַ
ָ ֶנא ַ
6ב ִגי ְ :
ִא ְִ 8ְ /ליְ .
י/א.
@6פא ְד ַמ ְל ָ:א ַק ִָ %
יהי ִמ ָ
נִָ /מ ֵתיָ Jלאו ִא ִ
ָד6ע ְְ %
ַBה רָזִ י ְ;י ַ
ְִ %מג ֶ
נִָ /מ ֵתיJ
ֲתר ְָ %רזָא ה6א .ו ְַכד ִ8י)Eק ְ
6ב ִגי ֵָ ְ :לית ֵ;יָ Jרזָא וְ ָלא ֵמא ַ
ְ
0תרֵי Jה6א .וַי ְל ַהה6א ַ;ר נָ,/
ג6פא ְד ַמ ְל ָ:א ְָ %הא לָא ְ
ַ; ָקא ְ; ָ
ָלא ִא ְתְ %
ַ=י רָזִיָ: .ל
יק ָCא ְִ %מכ ִ
ָקיה) ְַ %צ ִַ %
ַH:ה ח6ל ֵ
נִָ /מ ֵתי .Jז ָ
וַי ֵלי ,Jוַי ְל ְ
י/א.
י ה6אָ .רזִי ִע ִָ Bאי ְַ %מ ְל ָ:א ַק ִָ %
Oד ָ/א ְ; ִר ְ
ֶ :ֵ /רָזִי ִע ִָ Bאי ְ%ק ְ
ִירH 6/רֶ.#
ע)ל י ְ
יקי ְל ָ
ַ BOצ ִִ %
וְע ֵָ : ְ -
ֲע ַליְהִ :ְ 6תיבַ ,
ֲמינָא.
ד6תא ַעל ַמה ַ%א ֵ
BOהַ 6ס ֲה ָ
ב6ס ָמא ְ :
ר6בי ְְ %
0נְ)Eי ְִ :תרֵי ְַ 8ק ִ
ר6בי
ֲבל ַה>ֵי ַת ְק ֵ
ֲד6תא ,א ָ
6בכ ָֹBא ְַ 8ליָא ַסה ָ
ֲד6תא ְ;הְ 8ַ 6ליָאְ ,
ְָ %הא ַסה ָ
0ח ְסנָא
ֲד6תא ְל ְ
;0א ו ְִא ָ-אַ .סה ָ
ֲד6תא ְל ָ
ָ -Oקאַ ,סה ָ
ב6ס ָמא ִח ָ6רָא וְ ס ָ
ְד ְ
ַ-ה ְַ Eר ֵסי ֵ;י
ימנָא ָ :
א)ק ְ
יתא ִדי ָל ִ
ְHחיד ל)ְ ,ו ָהא ְ; ַמ ְתנִ ָ
ְ%י ִָרית ו ִ
וְא ְת ְִ :לי ָל ֵ;יֲ :ַ Jחדָא ְ; ִס ְטרָא ְד ִח ָ6רָאַ: .ד ִא ְתנְ ִהיר ִמ
ָ -Oקאִ .
ִח ָ6רָא ְלס ָ
ָ -Oקאְ .וכ ָֹBא ִ; ְנ ִהיר6
יקאַ .ח ְפיָא ַהה6א ִח ָ6רָא ַעל ס ָ
ְנ ִהירְ 6ד ִח ָ6רָא ְד ַע ִָ 8
6כ ֵדי ְִ :תיבָ ,י ֵאר ְיהֹוָה ָEנָיו ֵא ֶלי ָ .וְ ַכד ְַ 8ליָ ִ%ינִ י ְ; ָע ְל ָמא
ִא ְַ 8ְ /כחְ .
ְח ְפיָא ַעל
0נְEי ו ַ
ָ -Oקא ִא ְת ַ9ָ Eט ְ; ִ
יר6תא ְ;כ ָֹBא .וְ ס ָ
ִא ְַ 8ְ /כ ַחת ְסגִ ָ
6כ ֵדי ְִ :תיבEְ ,נֵי ְיהֹוָה ְ;ע ֵֹFי רָע,
6כ ֵדי Bָֹ :א ִא ְ8ְ /כַח ְ; ִדינָאְ ,
ִח ָ6רָאְ ,
ַ-ה ו ְַכ ָ-ה ָמארֵי
ֲד6תא ה6א ְ;כ ָֹBאָ : .
6ב ִגי ָ%א ַסה ָ
ְוכֹ ָBא ְ; ַהאי ְַ 8ליָאְ ,
יסי ְמ ַח ָ:א ְל ַה>ֵי ַג ְונֵיְ ,מ ַצ ָEא ְל ַה>ֵי ַג ְונֵי:ַ .ד נְ ִה ִירי ַ@ ְונֵי ָ:ל
ְת ִר ִ
ָהיר ִח ָ6רָא Bָֹ :א ִא ְתחֲזַ ;ְ 6הה6א ַג ְונָא.
BOהֵ ;ְ 6חד;ְ .6ז ְִמנָא ְ%נ ִ
ָע ְל ִמי ְ :
ר6בי
ָ -OקאBָ ֹ: ,א ָה ִכי ִא ְתחֲזַ ;ְ 6הה6א ַג ְונָאִ ;ְ .א ֵBי ְַ 8ק ִ
ו ְַכד ִא ְתחֲז;ְ 6ס ָ
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וְס ִליק
ָחית ָ
א6דנִי .וְ נ ִ
ֵי/א ְד ְ
יקנָא ְל ִא ְת ֲחזָHה ֵמר ָ
ב6ס ָמא ָ/ארֵי ְִ %
ְְ %
ב6ס ָמא:
ר)ב ָ8א ְד ְ
ְ; ַת ְק ְ
יקנָא ְ; ִת67נָא יָHה ַEִ /יר:ְ ,גִ ַ;ר ַ7ִ 8י ַEִ /יר,
ִ :Oמי ְִ %ד ְ
ְַ Fע ִרי א ָ
יקנָא ִדז ְֵעיר 0נְ ִEי
יקא ְ; ַהאי ִד ְ
יקנָא ִע ָHBה ְד ַע ִָ 8
ִמ ְָ /חא ִד ְרב6ת ְִ %ד ְ
יקנָא ְ; ִת ְָ /עה ִ678נִי ִא ְַ 8ְ /כח .וְ כַד
ָהירEִ /ַ .ירַ %ְ 6האי ְִ %
ִא ְת ֲחזֵי ְונ ִ
ָהיר
י/א נ ִ
יקא ַק ִָ %
יקנָא ְד ַע ִָ 8
יעי ְִ %ד ְ
ִמ ְָ /חא ִד ְרב6ת ְִ %ת ַלת ָע ָFר נְ ִב ִ
BOה.6
6כ ֵדי ִמ ְת ָ; ְר ִכי ְ :
6תרֵי ִ678נִיְ .
יקנָא ִא ְ8ְ /כָחֶ 6ע ְִ Fרי ְ
ְ; ַהאי ְִ %
ָאלָ: .ל ִ678נִ י
ֵ י ְִFר ֵ
ימ ְ; ָ י ְָבר ְ
ָאל ָס ָבא ִמ ְת ָ; ְר ָכא ְ; ַהאי .ו ְִס ָ
ְוי ְִFר ֵ
יקנָא
BOהִ 6מ ִ678נִי ְִ %ד ְ
י/א ְ%כ ְ
ימנָא ְ; ִא ָ%רָא ַק ִָ %
א)ק ְ
יקנָא ָדא ִ
ְִ %ד ְ
ַBי ַ.-ָ 8
וְה ָכא ָ; ֵעינָא ְל ַג ָHBה ַמה ְָ %לא ִא ְת@ ֵ
י/א ִא ְת ַ7ָ 8נָ .6
יקא ַק ִָ %
ְַ %ע ִָ 8
=6פא8ָ /ִ .א ִאינָ /ְ 8ִ ,6עה ִא ְקר678ִ .6נָא ַק ְד ָמHה.
יעל ְ; ָלא ִָ :
ְ; ִגי ְל ֵמ ַ
ֵי/א
6ב ַטְ ;ִ /תח)ת ְַ Fערָא ְדר ָ
ינ6תאָ ,
;6צינָא ְד ַק ְר ִָ %
יצ)צא ִ
ָפק ַהה6א נִ ָ
נַ
ֵי/א
א6דנִי ַעד ר ָ
ָחית ִמ ַ-ֵ 7י ְִ Eת ָחא ְד ְ
א6ד ִניְ .ונ ִ
ק)צי ְַ %על ְ
ִמ ְ8ח)ת ִ
י/א לָא ִא ְ8ְ /כַחַ: ,ד נָגִ יד ַמָIלָא
יקא ַק ִָ %
-Oאָ .הא ִ678נָא ָ%א ֵמ ַע ִָ 8
ְדפ ָ
;6עא ְד ָח ְכ ְמ ָתאֶ ,א ָלא ַ:ד ִא ָ-א
י/א ,וְ ַת ְליָא ִמ>ֵיַ Jהה6א ַמ ָ
יקא ַק ִָ %
ְד ַע ִָ 8
ַכיָאַ ,הה6א ִח ָ6רָא נ ִָקיט ִא ָ-א.
ילת ַ; ֲאוֵירָא ד ְ
ִא ְת ַמ ְ9כַת ְו ִא ְת ְִ :ל ַ
ֲבידַ 6חד ִ678נָא .וְ כַד
ֲחד ָ%א ְ; ָדא וְ ִא ְתע ִ
אלת ְונ ְָפ ַקת וְ ִא ְתא ַ
יצ)צא ָע ַ
ְו ִנ ָ
ָ Bָֹ :א
6בגִ י ְ :
ַסיָא ַחד ִמ ַ-ֵ 7י ַחדְ .
ִא ְצ ְט ִר ְי ָס ְל ָקא ָ%א ַעל ָ%א ְו ִא ְתְ :
ֲמא .וְ ַעל ַהאי ִָ 8איב ְל ַהאי
ְחד ְל ַרח ָ
נ6ק ִמי ו ַ
ִא ְצ ְט ִר ְיַ .חד ְל ֶמ ְע ַ;ד ְ
יקנָא ִָ /ְ 8עה ִת67נִי
ימנָאַ ;ְ .האי ְִ %
א)ק ְ
יקנָא ָ%וִד ַמ ְל ָ:א ְָ :מה ְד ִ
ְִ %
@6פאְ .ו ִא ֵBי ִ8ָ /א
ִא ְַ 8ְ /כח8ָ /ִ ,6א ִר ְבוָ ְַ %ת ְליָ ְ;הִ 6מ ְת ִַ 9ְ Eטי ְ;כָל ָ
ב6ס ִמיַ 8ְ ,לת ֵמ ַהאי ִס ְטרָא
ר6ב ָ8א ְד ְ
ְַ %ת ְליְָ 8ַ ,ליָ ְ; ְַ Fערֵי ִד ְתח)ת ְַ 8ק ְ
יקנָא ְַ 8ליָ ְַ 8לת ֲ 0חרָנִ יַ .חד ְל ֵע ָBא
יר6תא ְד ִד ְ
6בי ִַָ 7
6ת ַלת ֵמ ַהאי ִס ְטרָאְ .
ְ
6תרֵי ְ; ִאינְ Fַ 6ע ִרי ְַ %ת ְליָ ַעד ַט;6רָא .וְ כָל ַה>ֵי ִ8ָ /א8ְ ,לַת
ְ; ְִ Fפוְָ .
BOה) ְ; ִאינְ Fַ 6ערֵי ְד ַת ְליָ
6ת ַלת ִמ ָ:אִ ,א ְת ַמ ְָ 9כ וְ ַת ְליָ ְ :
ִמ ָ:א ְ
יקנָא י ִַ8יר
6ב ִגי ְַ %ה>ֵי ְָ 8ל ָתא ִאינ;ְ 6י ִַ7ירְ 6ד ִד ְ
@6פאְ .
6מ ְת ִַ 9ְ Eטי ְ;כָל ָ
ִ
ָאתי ָ ,JָCענָנִ י
י/אְ %ִ ,כ ִתיבִ ,מ ַה ֵַ -צר ָקר ִ
BOהִ :ְ ,6תיב ְ;הָ /ְ 6מא ַק ִָ %
ִמְ :
ימנָא ְ; ִא ָ%רָא ִמ ַה ֵ-צַר
א)ק ְ
ַב ְֶ -ר ָחב יְָ ,Jיהֹוָה ִלי לֹא ִאי ָרא .וְ ָהא ְד ִ
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ֲתר ִָ %חיק ִמ ַ-ֵ 7י
יקנָא ְל ִא ְת ַָ 9ָ Eטא%ְ ,ה6א א ַ
ֲתר ְ/ָ %רֵי ְִ %
ָאתי ֵ JָCמא ַ
ָקר ִ
Hמר
ֵיבא ָס ָבא ָה ִכי ַ
ַד ָ8א ְד ֵבי רַב י ָ
6ב ִס ְפ ָרא ְדְ @0
א6דנִי ַEִ /יר ה6אְ .
ְ
יקנָא ֵמ ֶח ֶסד ִע ָHBהְ %ִ ,כ ִתיבְ ,ל ָ ְיהֹוָה ַה@ְ דָBOה
יר6תא ְד ִד ְ
ְא)קיָ /ֵ %ְ ,
ו ִ
וְת ְָ /עה ִא ְת ַמ ְ9כָ
ְה ִכי ָ/ארֵיִ .
ְו ַה ְ@ב6רָה וְ ַה ְִ 8פ ֶארֶת ,וְ כֹ ָBא ָה ִכי ה6א ו ָ
6Cמא לָא ִמ ְת ַקְִ Cמי ֶאָBא
וְק ָ
א6דנִי ָה ִכי ָ/ארֵיִ .
6מ ַ-ֵ 7י ְ
יקנָאִ .
ְו ַת ְליָ ְ; ִד ְ
ַליָא
ֲמי ִא ְת@ ְ
ימנָא .וְ כַד ִא ְצ ְט ִר ְי ָע ְל ָמא ְל ַרח ֵ
א)ק ְ
ֲתר ֲ 0חרָא ְָ :מה ְד ִ
ַבא ַ
BOה6
0נְEיְ : ,
יקנָא י ִַ7ירָא ִדז ְֵעיר ִ
י/א ,וְ כָל ַה>ֵי ִת67נִ י ְִ %ב ִד ְ
ַמ ָָ Iלא ַק ִָ %
6כ ֵדי ָע ְב ִדי
ֲמי ִמ ְְ 8ָ /כ ֵחי .וְ כַד ִא ְצ ְט ִר ְי ְל ִדינָא ִמ ְת ַחזְ יָא ִדינָאְ .
ַרח ֵ
יקנָא
ֲקי ְלה:ָ ,6ל י ִַ7ירְ 6ד ִד ְ
ָאל ְל ִאינ%ַ 6ע ִ
נ6ק ִמי ְל ַFנְ ֵאיה) ְ%י ְִFר ֵ
ְ
ְ; ִאינְ Fַ 6ערֵי ְד ַת ְליָ ִא>ְהִ ,6מ%ְ 69כֹ ָBא ְ; ַהאי ְַ 8ליָָ: .ל ַה>ֵי ְַ Fערֵי
0כ ְEיָ
BOהְ 6
יפיִ .מ%ְ 69כ ְ
י/י וְ ַת ִִ 7
BOהְ 6ק ִִ /
יקנָא ִדזְ ֵעיר 0נ ְִEי ְ :
ְד ִד ְ
ָבא ְ; ַהאי
ָחא ְקר ָ
י/א ִא ְת ַ@ ֵBי ,ו ְַכד ָ; ֵעי ְלָ @0
ְל ִדינִ י ְ; ְַ /ע ָ8א ְד ַמ ָָ Iלא ַק ִָ %
6כ ֵדי ָמ ִריט ָמא
ָבָCאְ .
יקנָא ִא ְת ֲחזֵי ְ:גִ ַ;ר ַ7ִ 8י ָמארֵי נִ ְצ ָח ְקר ַ
ִד ְ
0ג ִלי./
0ג ִליָ /מא ְְ %
ְָ %מ ִריט וְ ְ
י
ֲמרָ מ ֶֹ/ה ז ְִמנָא ִ8נְ ָינָא ְ; ְַ /ע ָ8א ְִ %א ְצ ְט ִר ְ
ַה>ֵי ִת ְָ /עה ִת67נִי א ָ
ֲמרָ
יסר ִ678נִ י ָלא א ָ
ֲמיַ 0%ְ .על @ַב ְִ %ת ֵל ָ
BOהַ 6רח ֵ
0ה ָ%רָא ל) ְ :
ְל ְ
0ד ָ:רָא,
ַה ְ8ָ /אַ ;ְ .כ ָ6נָה ְַ 8ליָא ִמ ְל ָ8אָ %ְ .הא לָא יִע6ל ְ; ַה>ֵי ִת67נִי ְל ְ
ָלא ִא ְת ַ ָ6:וְ ִא ְדַ:ר ֵליָ ,Jה ָדא ה6א ִד ְכ ִתיב ,וְ ַע ָ8ה יִגְ ַ%ל נָא ַֹ :ח
ֶא ָBא ְ; ַמָ I
ימא ְדכָל
י/אְ ,ס ִת ָ
ֲאדֹנָיָ .מא ַֹ :ח ֲאדֹנָיַ ,הה6א ְד ִא ְקרֵי ַמ ָָ Iלא ַק ִָ %
Hמר מ ֶֹ/ה ָ%א
ָלא ֵָ 8לי .וְ ֵכיוָ ְַ %
ילא ָדא 6נְ ִהירָ 6דא ִמ ַָ I-
ימיֵ %ְ ,ח ָ
ְס ִת ִ
0נְEי,
Hמר ַה>ֵי ִת ְָ /עה ִת67נִ י ְַ %ת ְליָ ִ;ז ְֵעיר ִ
ְו ִא ְד ַ:ר ָ%א וְ ִא ְת ַ;ֵ ָ6:יַ .J
ָלא ֵָ 8לי.
וְעל ָ%א Bָֹ :א ְ; ַמָ I
BOה 6וְ לָא י ְִַ 8ְ /כח ִ%ינָאַ .
ְ; ִגי ְַ %י ְנ ִהיר 6כ ְ
יקנָא ַ:ד ָ/רָא ְַ Fערֵי ְל ִא ְָ 8ערָאִ ,א ְת ֲחזֵי ְִ :ג ַ;ר ַ7ִ 8י ְ:גִ ַ;ר ָמארֵי
ַהאי ִד ְ
ימHהָ :ְ ,מה
יקא ְס ִת ָ
יקנָא נָגִ יד ְמ ַ/ח ְִ %רב6ת ֵמ ַע ִָ 8
ָביַ ;ְ .האי ִד ְ
ַPח ְקר ִ
נָ
זְק ֲ 0הרִֹ .א ֵBי
ָקַ ,
Hמרֶ 9ֶ :ַ ,מ ַה)+ב ַעל ָהרֹא /יֹרֵד ַעל ַהָ I
ֵ 80
ְְ %
ִ -Oקי ְ:ו ְַרָ%אְ %ִ ,כ ִתיב,
BOה 6ס ָ
ְְ Fפוָ ְ :
ְַ Fערֵי ָלא ַח ְפיָ ַעל ְִ Fפוָ .ו ִ
ֲָ /ח ְכ ְמ ָתאִ ;ְ .אינ6
ֲ@ְ /ב6רָהְ ,מ ַרח ָ
 ִ>/)/יְ Fִ .פוָ ְמ ַרח ָ
ת)תיו ַ
ְִ Fפ ָ
6מ)תאֵ .מ ִא ֵBי ְִ Fפוָ ְַ 8ליָ ָמארֵיה)
ָ
6ביַ ,/חֵCי
ְִ Fפוָ ְַ 8ליָ ָטב ִ
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ֲ/י ִא ֵBי ְִ Fפוִָ ,מ ְָ 8ע ִרי Bָ ֹ:א ְל ִמ ְגזָר ִ%ינָא
ֲר6תאַ %ְ .כד ְמ ַרח ִ
ְִ %א ְתע ָ
ָמאַ .מאי
ְ; ָכל ָ; ֵ8י ִדי ִני ְִ %א ְקרִ 6ע ִיריְ %ִ .כ ִתיב;ִ ,גְ ֵזרַת ִע ִירי ְִ Eתג ָ
Hמר ַוי ְִהי ָע ֶר ִָ %ְ .מ ְת ָע ִרי
ֵ 80
ַד ָ8א ָ8נֵינָָ :ְ ,מה ְְ %
ִעירִ ;ְ ,ס ְפרָא ְדְ @0
ָ ִמ ְת ָע ִרי ִא ֵBי ְִ %אינ6
ִ%ינִ י ְל ִאינָ %ְ 6לא ִא ְת ְר ִחימְ 6ל ֵע ָBא;ְ .גִ י ְ :
וְעל ָ%א
וְדינָאַ .
ֲמי ִ
ָמארֵי ְד ָבבְ 6לה .6ו ְִע ָ:ל ָ%א ִ; ְתרֵי ַג ְונֵיַ ;ְ ,רח ֵ
-Oא ַ:ד
6ב ִא ֵBי ְִ Fפוָ ִא ְת ֲחזֵי ָ E
ֲמיְ .
ִא ְקר 6עיר ו ְַק ִ%י%ִ ,/ינָא ְו ַרח ֵ
ִא ְת ַ8ַ Eח.
ַ; ִ/י ַ-ָ :ה ֶאלֶ ו ְִר ְב ָב ,ו ְַכד ִא ְת ַ9ָ Eט
-Oא ֵ;יִ Jמ ְתל ְ
ר6חא ְדנ ִָפיק ִמ ָ E
ָ
BOהEִ 6י ְיהֹוָה ִא ְקרַ: .6ד ִמ ִBי נ ְָפ ִקי
ימנֵי ,וְ כ ְ
ַ; ִ/י ֵ;י Jנְ ִביְ Hמ ֵה ְ
ִמ ְתל ְ
0ל ֵפי ָע ְל ִמי.
BOהְ 8ַ 6מנֵי ָסרֵי ְ
ֲרי ְלכ ְ
ֲ/י ְ; ְִ Fפוְָ ,מ ָנה ִ
6מ ְת ַרח ִ
-Oא ִ
ִמ ָ E
מ)ד ָע.
ילי ְִ %א ְְ 8ְ /
ִ /6ב ִ
Hר ִחי ְ
ֵיסר ְ
ֲדאַ ;ְ .ת ְמנ ָ
BOה:ַ 6ח ָ
ַעד ְִ %מ ְת ַק ְִ +רי ְ :
ַב ְר ָב ְ; ִק ְטרָא ְִ %טי ֲהרָא
יְ /מ ַמֵBל ר ְ
-Oא ָדא ְ; ִל ָ
ְוכֹ ָBא ְמ ַח ָ:א ְלפ ָ
וְעל ָ%א ְִ :תיבִ ,חַ ):מ ְמ ַת ִ7יַ .מ ְמ ַת ִ7י ַו ָ%איַ .מאי ִח,):
ע6טרָאַ .
ְ; ְ
6מיִֶ .א ָ9א
ֲמ ִ%י ֵאַ /
ְח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹל .וְ כַ )BOמח ַ
Hמר ו ֵ
ֵ 80
ְָ :מה ְְ %
0תוָ
ֲדאִ .חְ ;ְ ):
6מָCא ִמ ְת ַ7ְ 8נִי וְ יִָ ;ְ Hצ6Cר)יָ %ְ .הא @ַוְ נֵי ִמ ְת ַח ְ;רָ ַ:ח ָ
ַ
0ח ַה"ע ְ;גָר) .א' ְָ %ט ִריד ַמ ְל ִכי
ַָ Bפ ְ; ִע ְטר)י @ְ ִל ִידיְ .
ימ ְִ %מ ְת@ ְ
ְר ִָ /
וְע ִטיר,
וְס ִליק ָ
ָחית ָ
6מ ָה ֵקי ַמ ְל ִכי .ח' ְָ %ט ִריד ְונ ִ
6מ ַה ְע ֵ%ה ַמ ְל ִכי ְ
ְ
נ6ק ָבאִ .א ְת ַ9ָ Eט
ְנ6קא ְד ִא ָ-א ָס ִטיר ְל ְ
ר6חא .ה' י ָ
ַBיד ְ; ָ
ָביֶ ;ְ /א ָ9א @ ִ
ִ:
0ת ִרי ָ%א ְב ָדא.
י/א ְִ %מ ְת ַק ְ+רֵי ְ
יא6ב ָתא ְד ַק ְר ָ8א ַק ִָ %
ַ;א ְ; ִת ְ
נ6ק ָבא ר ָ
ְל ְ
יפא
יפ ָסא ְ@ ִל ָ
Hמרַ ,הר ַה)-רְ ִ@ ,ב ַעת ַה ְBב)נָה .ע' ִטי ֲהרָא ְד ִט ְ
ֵ 80
ְָ :מה ְְ %
יפי .וְ ָהא ְ; ָרזֵי
ר6חי @ְ ִל ִ
ֲד ְל ִס ְטר)י ְל ִ
יטי ְַ %ענ ְִEי ִמ ְת0ח ָ
ְ; ְִ /פ ָסאְ ,ר ִה ִ
0תוָ ָ%א ְ; ָדא ִ@ .י ַכ"ק ְ; ֵח ְי,
0תוָ ִ/ְ %לֹמֹה ַמ ְל ָ:א ִא ְת ַע ָ+רִ 6אֵBי ְ
ְד ְ
6כ ִתיב,
Hמרְ ,ו ֵח ְ י ְִט ַע ֶל ֱאכֹלֲ .היֵHכֵל ֵָ 8פל ִמ ְ; ִלי ֶמ ַלחְ .
ֵ 80
ְָ :מה ְד ְ
ת6קי
6מ ִ
6מ ַEז רָבְ ,
ָהב ִ
ֱמ ִדי ִמָ I
ָקה ָ/ל)ַ .ה ֶ>ח ָ
ֲFה ַה ְPד ָ
ְו ָהיָה ַמע ֵ
Hמרַ ַ@ ,ע ְב ְ ָ %נִ זְ ָהר
ַ%אי%ָ .וִד ַמ ְל ָ:א ַ
ת6קי ו ָ
מדבש ונופת צופיְ .מ ִ
י)מאי ֶאזְ ַָ %ה ְרנָא ְ;הָ %ְ 6לא ְלְ 0ט ָעHה ְ;ה,6
0ס ַה ְדנָא ָע ַלי ְ%כָל ַ
ָ; ֶהְ .
ְח ֵמינָא
י)מא ַחד ְָ %ע ִט ְירנָא ִע ְטרֵי ַמ ְל ָ:א ִ; ְמ ַע ְר ָ8א ִד ְמר) ְניָא ,ו ָ
ַ;ר ָ
י)מא
ַעז ְַענָאֵ .מ ַהה6א ָ
6E0תיָא ְֵ %מיר)נְ יָא ְו ִאזְ ְ %
ְ
ֲטא
ְֶ %א ָ9א ִמ ְת ַלה ָ
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ָקיJ
י)מאיַ .ז ָH:ה ח6ל ֵ
יקנָא ל) ָ:ל ַ
ַע ָ8אי ְ;ה 6ו ְָלא ִָ /ב ְ
ִאזְ ַָ %ה ְרנָא ְ;ד ְ
יקא ְד ַמ ְל ָ:א וְ ָט ִעי ְ;הְ :ִ 6ד ַק ֲחזֵיַ ,על ָ%א ְִ :תיב,
זְָ %הר ִ; ְמ ִת ָ
ָמא ְִ %א ְ
6כ ִתיבְ ,לכַ 6לחֲמְ 6ב ַל ְח ִמי.
6רא:ִ 6י ט)ב ְיהֹוָהְ .
ַטעֲמְ 6
ַל ָ8א
ג6ל@ ְ
ֵי/א ְד ְ
ָריֵ .מר ָ
0כ ַס ְִ %רי ְו ִאִ %
ַעת וְ ִא ְת ַמ ְליָ ְ
ִא ְת ַ9ָ Eט ְ%כ6רָא ְ;ד ַ
ַ;ק
6בכֹ ָBאֵ .מאֲח)ר)י ִא ְתָ %
6דר)ע)י ְ
@6פא ֵמ ַח)%י ְ
ָ/רֵי ו ְִא ְת ַ9ָ Eט ְ;כָל ָ
ימא
ַל ָ8א ָח ָדא ְס ִת ָ
@6לג ְ
E0יק ְ
ֲטאְ .ו ִ
ינ6תא ו ְַלה ָ
ב6צינָא ְד ַק ְר ִָ %
ִיצ)צא ְד ִ
נ ָ
יפ ָ;ְ Jו ִא ְת ַַ ;ָ %קת ְ; ִס ְטר)י
מ)חי ְ@ ִל ָ
ִמָ:ל ִס ְטר)יְ 6 .נ ִהירִ 6ד ְתרֵי ֵ
א)מ ִתי
ְִ %דכ6רָאִ ;ְ .גי ִָ ְ :א ְת ְקרֵי י)נ ִָתי ַת ִָ -תי0 .ל ְִ 8קרֵי ִַ -ָ 8תי ֶא ָBא ְָ 8
ֹאְ /
נ6ק ָבא ְִ :לי ָל ֵ;הְ @ַ 6ונֵיִ :ְ ,ד ְכ ִתיב ,וְ ַד ַBת ר ֵ
ַ%איְ Fַ .ער)י ְד ְ
וַ
נ6ק ָבא
ָמִ .א ְת ְק ַטר @ְ ב6רָה ְ; ָח ֵמ@ְ /ב6רָא .ו ְִא ְת ַַ 9ָ Eטת ְ
0ר@ ָ
ְָ :
ַ; ַקת ְ; ִס ְטר)י ִד ְדכ6רָאַ .עד ְִ %א ְת ְָ Eר ָ/א ִמ ִ= ְטר)י
ָהא ,ו ְִא ְתָ %
ְ; ִס ְטר ָ
0נְEי .ו ְַכד ִמ ְת ַח ְ;רָ ִמ ְת ַח ְזיָ ַחד
0נְEי ְ; ִ
Hתי0ת ְל ִא ְת ַח ְ;רָא ִע ֵ-יִ J
ְו ִ
@6פא ְוכָֹBא
יפנָא ְ%כַר ִ; ְלח)ד)י ִא ְת ֲחזֵי ְEלַג ָ
א)ל ְ
@6פא ַמ ֵָ ./-מ ָהכָא ִ
ָ
@6פא
ֲדא ִא ְת ֲחזֵי Bָֹ :א ַחד ָ
נ6ק ָבא ,ו ְַכד ִמ ְת ַח ְ;רָ ַ:ח ָ
ֲמי .וְ ָכ ְ ְ
ִאיהַ 6רח ֵ
נ6ק ָבא Bָֹ :א ה6א ַחד
ַמ ָ ./-וְ ָה ִכי ה6א .אָ 6הכָא ַ:ד ְַ %כר ִא ְת ַח ַ;ר ְ; ְ
@6פא ְִ /לי ִמ ְת ָ; ְר ָכְ .ו ַהיְנ6
BOהִ 6מ ָ
BOהֵ ;ְ 6חדָ %ְ ,6הא ְ :
@ָ 6פא .וְ ָע ְל ִמי ְ :
ַ ְיהֹוָה ֶאת י) ַה ַ;ָ 9ת ַוי ְַק ְ/ֵ %הָ %ְ .6הא ִא ְַ 8ְ /כח Bָֹ :א
ָרזָאַ ,על ֵ;ֵ :ר ְ
@6פא
יתא ִא ְת ַַ ;ָ %קת ְ; ַמ ְל ָ:א ו ְִא ְַ 8ְ /כח ָ
@6פא ְִ /ליָ %ְ .הא ַמ ְטר)נִ ָ
ְ; ַחד ָ
6מ ָה ָכא ָמא ְָ %לא ִא ְ8ְ /כַח
י)מאֵ .
ַחד .וְ ַעל ְֵ ;ִ :ר ָכא ִמ ְְ 8ַ /כ ִחי ְ; ַהאי ָ
ימא
@6פאְ .ולֵית ִ; ְר ָכ ָתא ְַ /ריָא ְ; ִמ ָBה ְפ ִג ָ
ְנ6ק ָבא ִא ְקרֵי ְפלַג ָ
ְ%כַר ו ְ
6פ ְל@6ת
ֲתר ְִ /ליִ ;ְ ,מ ָBה ְִ /לי ,ו ְָלא ְ; ַפ ְל@6ת ִמָBהַ .
ֲסרָהֶ ,אָBא ַ;א ַ
ַוח ֵ
נ6ק ָבא ָBֹ:א
ִמָBה לָא ִא ְת ְקיָ ְל ָע ְל ִמי ו ְָלא ִא ְת ָ; ְר ָכא ְל ָע ְל ִמי .נ)י ְד ְ
מ)ד ַע ֵ;ינֵי ַח ְב ַרָCא.
ימנָא ִמ ֵBי וְ ִא ְְ 8ְ /
א)ק ְ
ִמ>)י ִד ְדכ6רָא ה6א .וְ ָהא ִ
6מ ְת ָ; ְר ִכי .וְ ַהאי
ֲד ָ:ל ִאינְ %ִ 6ל ַת ָ8אִ .מ>ָ Jיָנְ ִקי ִ
נ6ק ָבא ִמ ְת0ח ָ
ֵמ ַהאי ְ
ַנְקא.
@6פא ִמ>ָ Jי ָ
ג6פא וְ כָל ָ
BOהָ :ְ .6מה ְֲ 0%חרָא ֵא ְל ָ
ִא ְת ְק ִרי0ת ֵא ְלכ ְ
BOהֲ 0 6חרָנִי ְִ %ל ַת ָ8א.
ַָ ְ :האי ֵא ְלכ ְ
נ6ק ָבא
ְהאי ְ
ִ .8Hאית ָח ְכ ָמה וְ ִאית ָח ְכ ָמה .ו ַ
ַח ְכ ָמה ֲאח ִֹתי ְ
ְִ :תיבֱ ,אמֹר ל ָ
וְעל ָ%א ְִ :תיבH ,ח)ת ָלנְ 6ק ַט>ָה
ַ;י ֲ 0חרָאַ .
ִא ְת ְקרֵי ָח ְכ ָמה זְ ֵעירָא ְלג ֵ
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ָל6תא ִא ְת ְמ ָH .ְ /ח)ת ָלנְ 6ק ַט>ָה ַו ַ%אי
ְַ /דיִ ֵאי ָלָ %ְ ,Jהא ָ%א ְ;ג ָ
וָ
ַב ְר ָבא ִהיא וְ ַס ִ@יHה ִהיאָ %ְ .הא ִהיא ְִ /לימ6
ֲבל ר ְ
ְק ַט>ָה ִא ְת ֲחזֵי .א ָ
ְ/דַי ְַ -ִ :גָ%ל)ת .וְ ָ/דַי ְָ %הא
ח)מה ו ָ
ָטיל ִמBָֹ :אָ :ְ .מה ְִ %כ ִתיבֲ ,אנִי ָ
ְ%נ ִ
ַב ְר ִבי ְ%נ ְָפ ֵקי
ֲרי ר ְ
ַמ ְליָ ִאינְ 6ל ָינ ְָקא ְלכ ָֹBאְ -ִ :ַ .גָ%ל)ת ְִ %אינַ 6נה ִ
יר6תא
ָ F6מא ָלאָ ;ִ ,
ימינָא ְ
ֵמ ִא ָ-א ִע ָHBהִ 68 .א ְת ַ9ָ Eט ְ%כ6רָא ִ; ִ
@6פא
0ח ָסנָא .וְ כַד @ַוְ נֵי ִא ְת ַח ָ;רִ 6א ְקרֵי ְִ 8פ ֶארֶתְ .ו ִא ְת ַָ: 7ָ 8ל ָ
ְד ְ
ֹת)הי ְַ 8ט ֵלל ֵחיוַת
ָאה8ְ .ח ִ
וְת ִ7י ַEִ /יר וְ י ֶ
ַב ְר ָבא ַ
ילנָא ר ְ
ֲביד ִא ָ
ְו ִא ְתע ִ
6מז) ְלכ ָֹBא ֵב%ְ .Jר)ע)י י ְִמינָא
נְפ)הי יְד6רָ ִצ ֲEרֵי ְַ /מָCאָ .
6ב ַע ִ
ָ;רָא ְ
יתה 6גְ ב6רָהֵ .מע)י ִא ְת ַ7ָ 8
ָח ֶסדָ Fְ ;ִ .מא ָלא ִמ ָ
ימינָא ַחִCי ו ֶ
אלא ִ; ִ
ָ F6מ ָ
ְ
6ב ַד ַעת
Hמינָאְ %ִ ,כ ִתיב ְ
ָרי ְָ :מה ְֵ %
0כ ַס ְִ %רי ְו ִאִ %
ְ; ַד ַעת .וְ ִא ְת ַמ ְליָ ָ:ל ְ
6מ ְתֲ 0חדָ ֵ;י ַניְה6
)/קיִ ,
@6פא ִ; ְתרֵי ִ
ָרי ִי ְָ -לאִ 68 .6א ְת ַ9ָ Eט ָ
ֲחד ִ
@6פא
6רב6ת ְו ֵחי ָלא ְדכָל ָ
יעי ִד ְדכ6רָא%ְ .כָל ִמ ְָ /חא ְ
6תרֵי ֵ; ֵ
6:ליָ ְ
ְ8רֵי ְ
ְְ /ר ָי Bָֹ :א ְ;פ6
ְ;הִ 6א ְת ַ%ְ ./ָ>:כָל ַחִָ Cלי ְ%נ ְָפ ֵקיִ .מ>ְה) נ ְָפ ִקי ו ַ
ֶצח
ֶצח וָה)דְ 8ִ .פ ֶארֶת ְיהֹוָה .נ ַ
ָ ִא ְקרְ 6צ ָבא)ת ,וְ ִאינ 6נ ַ
6ב ִגי ְ :
-0הְ .
ָ
6Cמא ְ%כָל
-0ה ִד ְדכ6רָא ִס ָ
6בגִ י ְָ ְ :יהֹוָה ְצ ָבא)תָ .
וָה)דְ ,צ ָבא)תְ .
יא6ב ָ8א
נ6ק ָבא .ו ְָכל ְִ 8
@6פא ,וְ ִא ְקרֵי יְס)ד ,ו ְָדא ה6א ַד ְר@ָא ִד ְמ ַב ֵ= ְל ְ
ָ
ֲתר ְִ %א ְקרֵי ִצ.)C
נ6ק ָבא ַלא ַ
נ6ק ָבא ְ; ַהאי יְס)דָ .עיִיל ְל ְ
ַ;י ְ
ִד ְ%כ6רָא ְלג ֵ
6ב ִגי ְָ ְ :יהֹוָה
ֶח ְל ִא ְָ 8תאְ .
נ6ק ָבא ְֵ :בית ר ֶ
ס6תא ְד ְ
ֲתר ְָ :
ְָ %ה ָת ה6א א ַ
מ)/ב ל)ַ: .ד
ְצ ָבא)ת ִא ְקרֵי יְס)דִ :ְ .תיב:ִ ,י ָב ַחר ְיהֹוָה ְ; ִצִ ,)Cאְ Jָ6ל ָ
ֲלי
0נְEי ְ;0נ ְִEי ְ; ַמע ֵ
ִ
יתא וְ ִא ְת ַח ָ;רַת ְ; ַמ ְלָ:א
ִא ְת ְַ Eר ָ/ת ַמ ְטר) ִנ ָ
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א
6כ ֵדי י ִָתיב ק ְ
@6פאְ .
ֲביד Bָֹ :א ַחד ָ
ַ8ָ ;ַ /אִ ,א ְתע ִ
י/אִ ;ְ .ר ְי ְֵ /מיְ Jל ָע ַל
Oר ֵסיְ .Jו ִא ְקרֵי כ ָֹBא ְָ /מא ְִ /לי ְָ /מא ַק ִָ %
ְ;כ ְ
י)מא דָא ְִ %א ְת ַע ָ+ר ְ;ה6
יקנָא ַעד ָ
6ל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִמיָ: .ל ִאֵBי ִמ ִBי ָס ִל ְ
ְ
ח6ל ִקי.
ַליָ ָה ָכאַ ,ז ָH:ה ָ
Hתיְ .ו ַה ְ8ָ /א ִא ְת@ ְ
ְל ָע ְל ָמא ְד ֵ
יתא ַ:ד ִא ְת ַח ָ;רַת ִע ַמ ְל ָ:א ָ:ל ָע ְל ִמי ִמ ְת ָ; ְר ָכ
ַהאי ַמ ְטר)נִ ָ
יר6תא
ָליל ִ; ְת ָל ָתא וְ ֵָ /
ָתא ְדכֹ ָBאָ :ְ .מה ְִ %דכ6רָא ִ :
ְו ִא ְ8ְ /כַחֶ ;ְ 6ח ְדו ָ
יתא לָא
6מ ְטר)נִ ָ
@6פא ָה ִכיַ .
6Cמא ְדכָל ָ
ָ Bָֹ :א ָה ִכי ו ְִס ָ
ִ; ְת ָל ָתאְ : .
ֶצח ה)ד יְס)ד.
ִמ ְת ָ; ְר ָכא ֶא ָBא ִ; ְכ ָל ָלא ִד ְת ָל ָתא ִא ֵBיִ %ְ .אינ 6נ ַ
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ֲתר ְִ %א ְקרֵי קֹדֶַ /ה ֳָ 7ד ִ/י ְִ %ל ַת ָ8אְ %ִ ,כ ִתיב,
6מ ְת ָ; ְר ָכא ַ;א ַ
6מ ְת ַ; ְ= ָמא ִ
ִ
ַר@ִ י ִאינְ 6ל ֵעי ָBא ְו ַת ָ8א.
ָכהָ %ְ .הא ְ8רֵי ְ %
ִ:י ִָ /צָ6ה ְיהֹוָה ֶאת ַה ְ;ר ָ
Hתי ִמ ִ= ְטרָא
ַ;א ְד ֵ
יעל ַ;ַ .-ָ 8ר ֲַ :הנָא ר ָ
6/תא ְל ֵמ ַ
ָ ֵלית ְר ָ
6ב ִגי ְ :
ְ
ֲתר ְִ %ל ֵע ָBא ֶא ָBא ַהה6א ְד ִא ְקרֵי ֶח ֶסד.
ְד ֶח ֶסדִ ;ְ .גי ְָ %לא ָעיִיל ְל ַהה6א א ַ
6מ ְת ָ; ְר ָכא ַהאי ק ֶֹד/
נ6ק ָבאִ .
6מ ְת ַ; ְ= ָמא ְ
ֳד ִ/י ִ
ו ְָעיִיל ְ;קֹדֶַ /הָ 7
ירַ /6ליִ8ְ .רֵי ְַ %ר ִ@י
ֲתר ְד ִא ְקרֵי ִצִ .)Cצ )Cוִ ָ
ֳד ִ/י ְ;ג) ְלג) א ַ
ַהָ 7
ְחד ִ%ינָאִ .צְ %ִ )Cכ ִתיבִ ,צִ ;ְ )Cמ ְEָ /ט ִֶ Eָ 8דה.
ֲמי ו ַ
ִאינַ ,6חד ַרח ֵ
יא6ב ָ8א
ימנָא .וְ כָל ְִ 8
א)ק ְ
ְרַ /6ליִ ְִ %כ ִתיב ֶצ ֶדק י ִָלי ָ;ָ :ְ .Jמה ְד ִ
י ָ
ָכהִ %ְ .מ ַ -ָ 8נ ְָפ ֵקי
וְקרֵינָ ְלה;ְ 6ר ָ
נ6ק ָבא ָהכָא ה6אָ .
ַ;י ְ
ִד ְדכ6רָא ְלג ֵ
ֲתר ִא ְקרֵי קֹדֶ ,/וְ כָל
BOהִ 6מ ְת ָ; ְר ָכַ .האי א ַ
BOהָ 6ע ְל ִמי וְ כ ְ
ִ; ְר ָכ ְלכ ְ
0תיָ
BOהְ 6
Hמינָאְ .וכ ְ
ַר@ָא ְד ֵ
ָק ָד ִ/י ְִ %דכ6רָא ָעי ְִלי ַַ ;ְ -ָ 8הה6א ד ְ
מ)חי ִע ֵָ Bאי ְְ /ַ %ריָ ֵ;יJ
ַל ָ8א ִד ְדכ6רָאִ .מ ִ= ְטרָא ְד ֵ
ג6ל@ ְ
י/א ִע ָHBה ְד ְ
ֵמ ֵר ָ
ג6פאַ .עד ִאינִ %ְ 6א ְקרְ 6צ ָבא)ת .וְ כָל
ְונָגִ יד ַה ִהיא ְ; ָר ָכה ְ;כָל ַ/י ְֵפי ָ
ְ/י ַ .-ָ 8וְ ַעל ָ%א ִא ְקר6
@6פא ִמ ְת ֵַ >:
ַהה6א נְ ִגידִ %ְ 6א ְתנְגִ יד ִמ ָ:ל ָ
ְת ִָ 8אי ִמ ַ -ָ 8נ ְָפ ִקי .וְ ַהה6א נ ְִגידָ ;ָ 6תר
ְצ ָבא)ת%ְ ,כָל ִצ ְבא)ת ְִ %ע ִָ Bאי ו ַ
ָ
י/א Bָֹ :א ִח ָ6רָא;ְ .גִ י ְ :
ְִ %א ְת ְ:נִ יְ /ַ -ָ 8ַ /ריָ ֵליַ ;ַ Jהה6א יְס)ד ַק ִָ %
ִא ְקרֵי ֶח ֶסד .וְ ַהה6א ֶח ֶסד ָעיִיל ְלק ֶֹדַ /ה ֳָ 7ד ִ/יְ %ִ ,כ ִתיב:ִ ,י ִָ /צָ6ה
ע)ל.
ָכהַ ,חִCי ַעדָ Kה ָ
ְיהֹוָה ֶאת ַה ְ;ר ָ
ימר ַחִCי ַעד ְד ִא ְ8ְ /כָכ6
י/א ְל ֵמ ַ
;)צינָא ַק ִָ %
;0א ,לָא ִסִ ֵC
Hמר ִר ִ;י ָ
ַ
יפנָא
ִמ)Bיַ .ו ֲאנָא ְַ :ת ָבנָא ָס ַב ְרנָא ְל ִמ ְכ ָ8ב ְט ֵפי ,ו ְָלא ְַ /מ ְענָא ְו ָלא ז ִָק ְ
ָ %0ה ִכי
ילנָא ְל ִא ְס ַָ :ָ 8לאְ .
ֵי/אי%ִ ,נְה)רָא ֲהוָה ַס@ִ י וְ ָלא ֲהוָה י ִָכ ְ
ר ָ
/6נ)ת ַחִCי,
ֶ י ִָמי ְ
ְHמר ,אֹר ְ
ַעז ְַענָאַ /ָ ,מ ְענָא ָקלָא ְד ָקארֵי ו ַ
ִאזְ ְ %
ָת ָ8ה ,)B
ַָ /ָ .מ ְענָא ָק ָלא ֲ 0חרָאַ ,חִCי ָ0/ל ִמ ְ ָ -נ ַ
י)סיפ 6ל ְ
ְ/ל) ִ
וָ
יתא וְ לָא
0פ ִסיק ֶא ָ9א ִמ ֵ; ָ
י)מא לָא ְ
ָעד:ָ .ל ַהה6א ָ
ָמי ע)לָ ו ֶ
ֶ י ִ
אֹר ְ
ס)ח ָרנֵיָ: Jל
ַ;יְ Jד ָלא י ִָכיל%ִ .6נְה)רָא וְ ֶא ָ9א ֲהוָה ְ; ְ
ֲהוָה ָמא ְָ %מ ֵטי ְלג ֵ
ָעינָאָ ;ָ .תר ְִ H%זיל ֶא ָ9א ָח ֵמינָא
0ר ָעא וְ ג ֵ
י)מא .נ ִָפ ְילנָא ַעל ְ
ַהה6א ָ
ֳד ִ/י ְִ %א ְס ַBָ 8ק ִמ ָע ְל ָמאִ ,א ְת ַע ִָ /ָ +כיב
י/א ק ֶֹדַ /הָ 7
ב)צינָא ַק ִָ %
ְל ִ
ָ/יק ל).
ָטיל יְד)י ְונ ִ
ַעל י ְִמינֵי Jוְ0נְ)Eי ַחי ְִכיָ .ק ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵי Jנ ִ
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ַו ֲאנָא ָל ִח ְיכנָא ַע ְפרָא ִד ְתח)ת ר ְַגל)י;ָ .עַ 6ח ְב ַרָCא ְל ִמ ְב ֵ:י וְ לָא י ִָכיל6
ָפל ְַ 8לת ז ְִמנִי
וְר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְ;רֵי Jנ ַ
ְל ַמ ָָ Bלא/ָ .ארַ 6ח ְב ַרָCא ִ; ְב ִכָCהִ .
;0אַ 8ְ .לת הֲו),
;0א ָ
Hמרָ ,
6Eמיְ .Jל ָב ָתר ַָ Eתח וְ ַ
ו ְָלא י ִָכיל ְל ִמ ְפ ַ8ח ֵ
נ6ק ָבא
אסי ִמ ְָ 7ְ 8ַ /ע ְ; ְ
ָתאִ ,צ ָEארָ ָט ִ
ַחד ִא ְת ֲחזָרַ ,6ה ְ8ָ /א ְ8נ6ד ֵחיו ָ
Hמר,
BOהְ /ַ 6תיָ ָָ %מאָ .ק ִר ִ;י ִחָCא ַעל ר ְַגל)י וְ ַ
ְח ְב ַרָCא ְ :
ַ;א .ו ַ
ַ-א ר ָ
ְדי ָ
י/א ִמ ְס ַָ:8ל ָע ָלַ ,ה ְ8ָ /א ָלאו ה6א ִע ֶָ %אָBא
;)צינָא ַק ִָ %
ַעד ַה ְ8ָ /א ִ
ָטל 6לֵיִ ;ְ Jט ְקרָא
;0א ,נ ְ
יקרֵיָ .Jק ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר וְ ִר ִ;י ָ
ְל ִא ְָ %ָ 8ַ /לא ִב ָ
ֵיחי.
ָליק ר ִ
יתא ֲהוָה ס ִ
;6ביָא ְד ַח ְב ַרָCא ,וְ כָל ֵ; ָ
ְד ִס ְק ָלאָ .מא ָח ָמא ִע ְר ְ
;0א.
פ6ריֵ .Jוְ ָלא ִא ְ;ֵ /-ַ 8ַ /יֶ Jא ָBא ִר ִ;י ֶא ְל ָעזָר ְו ִר ִ;י ָ
ְס ִליק;ֵ 6יְ ;ְ J
)Eריַ .והֲו) ְ;נֵי ְמר)נְ יָא ַצו ְִחי
יסי ְִ %כ ַפר ִצ ִ
6מארֵי ְת ִר ִ
יקי ָ
Hתְ 6ט ִר ִ
6Eריָא
ָפק ְ
ֲ/יבָ %ְ 6לא י ְִת ְק ָבר ַַ ;ָ .-ָ 8תר ְ%נ ַ
ִ; ְק ִט ִירי ְו ָט ְרדֵי ְ;ה%ַ ,6ח ִ
ֲהוָה ָס ִליק ַ; ֲאוֵירָא וְ ֶא ָ9א ֲהוָה ָל ִהיט ַק ֵ-יְ /ָ .Jמעָ 6ק ָלא ,ע6ל 6וְ Hת6
ב)ת.
ְו ִא ְת ְ:נְָ 6/ל ִהָ 6Bלא ְד ִר ִ;י ְִ /מע) ,יָב)א ָ/ל) יָנ6חַ 6על ִמ ְָ :ְ /
ַ:ד ָעאל ִל ְמ ַע ְר ָ8א ְָ /מעָ 6ק ָלא ִ; ְמ ַע ְר ָ8א ,זֶה ָה ִאיַ /מ ְר ִעיָ /הHרֶ#
י)מא ֵדי ְ; ִגינ ְָ
יעא ִמ ְְ 8ַ /כ ִכי ְ; ָ
ַ-ה ְִ Eט ִרי ִ; ְר ִק ָ
ַמ ְר@ִ יז ַמ ְמ ָלכ)תָ : .
ַH:ה
י)מא .ז ָ
י)חאי ְד ָמארֵיִ Jמ ְ;ַ 8ַ /ח ֵ;י;ְ Jכָל ָ
ְ%נָא ִר ִ;י ְִ /מע) ֶ; ָ
ַ-ה @ְ ִניזִי ִע ִָ Bאי ִמ ְס ַ-ְ 8רָ ֵליֲ .Jע ֵליִ Jא ְַ 8מר,
ָקיְ Jל ֵע ָBא וְ ַת ָ8אָ : .
ח6ל ֵ
ָמי:
ָל ָ ְל ֵקַ #הִ C
נ6ח ְו ַת ֲעמֹד ְלגֹר ְ
וְת ַ
ַָ ,#7
80ה ֵל ְ ל ֵ
ְו ָ

מסכת שבת
0ר ַ;ע
8ַ /6יִ ֵֶ /ה ְ
0ר ַ;ע ִ; ְפנִיְ ,
א י ְִציא)ת ַה ַ;ָ 9ת ְ8ַ /יִ ֵֶ /ה ְ
6ב ַעל ַה ַ;יִת ִ; ְפנִ י/ַ Eָ ,ט ֶה ָענִי ֶאת
ע)מד ַ;חַ #6
יצדֶ .ה ָענִי ֵ
ַ;חַ :ֵ .#6
וְה)ציא,
)8כִ J
ָטל ִמ ָ
ת) יָד) ֶ/ל ַ; ַעל ַה ַ;יִת ,א) ֶַ >/
ָת ְל ְ
יָד) ִל ְפנִ י ְונ ַ
ָת
6ב ַעל ַה ַ;יִת ָEט6ר/ַ Eָ .ט ַ; ַעל ַה ַ;יִת ֶאת יָד) ַלחְ #6ונ ַ
ֶה ָע ִני ַחָCב ַ
ָטל ִמָ )8כ Jוְ ִה ְכ ִניסַ ;ַ ,על ַה ַ;יִת ַחָCב וְ ֶה ָענִי
ת) יָד) ֶ/ל ָע ִני ,א) ֶַ >/
ְל ְ
ָת
ָטל ַ; ַעל ַה ַ;יִת ִמָ )8כ ,Jא) ֶַ >/
ָEט6ר/ַ Eָ .ט ֶה ָענִי ֶאת יָד) ִל ְפנִ י וְ נ ַ
ָטל
ט6רי/ַ Eָ .ט ַ; ַעל ַה ַ;יִת ֶאת יָד) ַלחְ #6ונ ַ
ֵיה ְִ E
ה)ציא/ְ ,נ ֶ
ְלת) ָכ Jוְ ִ
ט6רי :ב לֹא
ת)כ Jו ְִה ְכנִ יס/ְ ,נֵי ֶה ְִ E
ָת ְל ָ
ֶה ָע ִני ִמָ )8כ ,Jא) ֶַ >/
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Hד
ְחהַ ,עד ְִֶ C/ת ַBֵ Eל .לֹא י ִָ:נֵס ָ
ַ-נ ָ
מ 6ל ִ
ֵ/ב ָ Hד ִל ְפנֵי ַה ַ= ָEר ָס ְ
יֵ
Oר ְס ִקי וְ לֹא ֶל ֱאכֹל וְ לֹא ָל ִדי .וְ ִא ִה ְת ִחילֵ ,6אי
ַל ְֶ -ר ָח #וְ לֹא ַל; ְ
יקי ִל ְת ִפ ָBה :ג
יקי ִל ְקר)ת ְק ִרי0ת ְַ /מע ,וְ ֵאי ַמ ְפ ִס ִ
יקיַ .מ ְפ ִס ִ
ַמ ְפ ִס ִ
ֵצא .וְ לֹא
ֲָ /כה-ָ /ֶ ,א י ְִַ:/ח וְ י ֵ
ָמַ 6לח ֵ
ֵצא ַה ַחָCט ְ; ַמחֲט) ס ְ
לֹא י ֵ
ֱמת
Oלמ)ס) .וְ לֹא י ְַפ ֶBה ֶאת ֵָ :ליו ,וְ לֹא י ְִקרָא ְלא)ר ַה>ֵר;ֶ .א ֶ
ַב ָלר ְ;ק ְ
ַהְ B
ֲבל ה6א לֹא י ְִקרָא.
ק)ר ִאי ,א ָ
ר)אה ֵהי ָכ ַה ִ8ינ)ק)ת ְ
Hמרַ ,6ה ַחֶ ָI
ְ
ֲברָה :ד וְ ֵאִ 6Bמ
ָבהִ ,מ ְEנֵי ֶה ְר@ֵל ע ֵ
)Cצא ב) ,לֹא יֹאכַל ַהָIב ִע ַהָ I
ֵַ :
Oרי) ְָ /ֶ :עלְ 6ל ַב ְ7ר).
ֲלַCת ֲח ַנ ְניָה ֶב ִחזְ ִקָCה ֶב @ ְ
Hמרַ 6בע ִ
ֲלכ)ת ְֶ /
ַהה ָ
/6מ)נָה ָע ָFר ְָ %ב ִרי ָ@זְר 6ב)
נ ְִמנ 6וְ רַ;;ֵ 6ית ַ-ַ /אי ַעל ֵ;ית ִהֵBלְ ,
ַר ִ/ינִ י,
)/רי ְ%י) ו ְַס ְמ ָמנִ י וְ כ ְ
א)מ ִריֵ ,אי ִ
ַב :)Cה ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
6בית ִהֵBל ַמ ִִ 8ירי .ו ֵ;ית ַ-ַ /אי
ֶא ָBא ְכ ֵדי ֶ)9ִC/רִ 6מ ְ;ע)ד י)ֵ .
ת) ַה ַ6>8רֶ ,א ָBא ְכ ֵדי
נ)תנִ י א6נִי ֶ/ל ְִ 8ָ /ְ Eל ְ
א)מ ִריֵ ,אי ְ
ְ
ֲבילִ 6מ ְ;ע)ד י) ,וְ לֹא ֶאת ַה ֶֶ Pמר ַל)Cרָהֶ ,אָBא ְכ ֵדי ְִֶ C/קלֹט ָה ָעיִ.
ֶCַ /ה ִ
)Eר ִFי ְמצ6ד)ת ַחָCה
א)מ ִריֵ ,אי ְ
6בית ִה ֵBל ַמ ִִ 8ירי;ֵ .ית ַ-ַ /אי ְ
ֵ
6בית ִהֵBל ַמ ִִ 8ירי :ז
וְע)פ)ת ְו ָדגִ יֶ ,אָBא ְכדֵי ֶ)PִC/דִ 6מ ְ;ע)ד י)ֵ .
מ)כ ִרי ַל> ְָכ ִרי וְ ֵאי ט)עֲנִ י ִע )-וְ ֵאי
א)מ ִריֵ ,אי ְ
ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
6בית ִהֵBל ַמ ִִ 8ירי :ח
יע ְל ָמק) ָקר)בֵ .
יהי ָע ָליוֶ ,א ָBא ְכ ֵדי ֶַ ִ@ַC/
ַמ ְג ִ; ִ
כ)בס
ֵלי ְל ֵ
ָע ְ; ָד וְ לֹא כ ִ
נ)תנִ י ע)ר)ת ל ַ
א)מ ִריֵ ,אי ְ
ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
;ֵ BOית ִהֵBל ַמ ִִ 8ירי ִע
6בכ ָ
ֵעִ 6Fמ ְ;ע)ד י)ְ .
נ ְָכ ִריֶ ,אָBא ְכ ֵדי ֶָ C/
;0א ֶָ /הי6
יאל ,נ)הֲגִ י ָהיֵ 6בית ָ
ַמ ִל ֵ
ַ; ְִ /מע) ֶ; @ ְ
Hמר ר ָ
ַה ֶָ 9מ :/ט ַ
וְִ /וי ֵא6B
ַ;ָ 9תָ .
ל/ה י ִָמי ק ֶֹד ל ַ
כ)בס נ ְָכ ִרי ְָ /
ָב ְל ֵ
נ)תנִי ְֵ :לי ל ָ
ְ
צ)לי ָ; ָFר,
@6לי ַה@ַת :י ֵאי ִ
ָאֲ )+/ֶ ,6Bענִי ק)ר)ת ֵ;ית ַה ַ;ד ו ְִע ֵ
וֵ
נ)ת ִני ַEת ַל ַ6>8ר ִע
יצהֶ ,א ָBא ְכ ֵדי ֶ)PִC/לִ 6מ ְ;ע)ד י)ֵ .אי ְ
6ב ָ
ָ; ָצל ֵ
ֶיה ִמ ְ;ע)ד
ֶח ִליֶ ,א ָBא ְכ ֵדי ְִֶ C/ק ְרמָ 6פנ ָ
ַ;י ג ָ
ֲָ /כהְ ,ולֹא ֲח ָררָה ַעל @ ֵ
חֵ
א)מרֵ :ְ ,די ְִֶ C/קרֹ ַה ְַ 8ח :JBָ /ֶ )8יא ְמ ְַ /ל ְִ /לי
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
י) .ר ִ
ֲחיזִי ֶאת ָהא6ר ִ; ְמד6רַת ֵ;ית
ֲ/כָהַ 6 .מא ִ
ֶאת ַה ֶַ Eסח ַ; ַ6>8ר ִע ח ֵ
א)מר,
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
 .;Oר ִ
ב6לי ְֵ :די ֱֶ Cֶ /אחֹז ָהא6ר ְ;ר ָ
6ב ְ@ ִ
)קדַ .ַה ֵ
ַ; ֶָ Eח ִמי ָ:ל ֶ/ה6א:
פרק ב
יקי לֹא ְב ֶל ֶכ ,/וְ לֹא
יקיֵ .אי ַמ ְד ִל ִ
יקי ַ 6ב ֶ-ה ֵאי ַמ ְד ִל ִ
א ַ; ֶ-ה ַמ ְד ִל ִ
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ילת ַה ְִ -ד ָ;ר ,וְ לֹא
יד ,וְ לֹא ִב ְפ ִת ַ
ילת ָה ִא ָ
ָ ,וְ לֹא ִב ְפ ִת ַ
ְבח ֶֹסְ ,ולֹא ְב ָכל ְ
ֶפת ,וְ לֹא ְב ֲַ /עוָה ,וְ לֹא ְב ֶֶ /מ ִקיק,
יר)קה ֶַ /על ְEנֵי ַה ָ-יִ .לֹא ְבז ֶ
ִב ָ
א)מר,
0ליָה ,וְ לֹא ְב ֵחלֶב .נַחַ 6ה ִָ -די ֵ
ֵפהְ ,ולֹא ְב ְ
וְ לֹא ְב ֶֶ /מ ְFר ָ
9Oל ְו ֶא ָחד ֵֶ /אינ)
א)מ ִריֶ ,א ָחד ְמב ָ
ָמי ְ
9Oלַ .ו ֲחכ ִ
ַמ ְד ִלי ִקי ְ; ֵח ֶלב ְמב ָ
ֵפה ְ;י) ט)ב.
יקי ְ; ֶֶ /מ ְFר ָ
יקי ;) :ב ֵאי ַמ ְד ִל ִ
9Oל ֵאי ַמ ְד ִל ִ
ְמב ָ
יקי ְ; ִע ְטרִָ ,מ ְEנֵי ְכב)ד ַה ַ;ָ 9ת.
א)מרֵ ,אי ַמ ְד ִל ִ
ַ;י י ְִָ /מ ֵעאל ֵ
רִ
ַו ֲח ָכ ִמי ַמ ִִ 8ירי ְ;כָל ַה ְָ 9מנִ יֶ /ֶ ;ְ ,מ ְ /Oמ ְִ /מיֶ /ֶ ;ְ ,מ אֱג)זִ י,
ַ;י
ֵפט .ר ִ
6בנ ְ
ְ; ֶֶ /מ ְצנ)נ)תֶ /ֶ ;ְ ,מ ִָ %גיֶ /ֶ ;ְ ,מ ַ67Eע)תִ ;ְ ,ע ְטרָ ְ
)צא ִמ
יקי ֶא ָBא ְב ֶֶ /מ ַזיִת ִ; ְל ָבד .ג ָ:ל ַהֵ C
א)מרֵ ,אי ַמ ְד ִל ִ
ַט ְרפ) ֵ
)Cצא ִמ ָה ֵעֵ #אינ) ִמ ַ-ֵ +א
יקי ;) ֶאָBא ִפ ְ .8ָ /וְ כָל ַה ֵ
ָה ֵעֵ #אי ַמ ְד ִל ִ
ַ;י
ֲב ,Jר ִ
ילת ַה ֶ;גֶד ֶָ Eְ 7ִ /ל Jוְ לֹא ִה ְבה ָ
Oט ְמ0ת א ָֹה ִלי ֶא ָBא ִפ ְִ Eְ .8ָ /ת ַ
א)מרְ ,טה)רָה,
יבא ֵ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
יקי ָ; .Jר ִ
א)מרְ ,ט ֵמHה ,וְ ֵאי ַמ ְד ִל ִ
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
אִ
ִימ ְל ֶא>ָה ֶֶ /מ
יצה ו ַ
פ)פרֶת ֶ/ל ֵ; ָ
יקי ָ; :Jד לֹא ִיֹ7ב ָ Hד ְֶ /
6מ ְד ִל ִ
ַ
ַ;י
ֲפִ 6Bהיא ֶ/ל ֶחרֶסְ .ור ִ
ֶַ +פת ,א ִ
ְוי ְִֶ 8נ>ָה ַעל ִEי ַה>ֵר ִ; ְִ /ביל ֵֶ 8ְ /הא ְמנ ֶ
)Cצר ִמ ְִ 8ח ָBהO ,מ ָ8רִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ְכ ִלי
ֲבל ִא ִח ְ;רַָ Jה ֵ
יְה6דָה ַמ ִ8יר .א ָ
ִ 8רֹא/
Hד ְק ָערָה ֶ/ל ֶש ֶמ וְ י ְִֶ 8נ>ָה ְ; ַצד ַה>ֵר וְ י ֵ
ְמֵBא ָ
ֶא ָחד .לֹא י ַ
ַ;י יְה6דָה ַמ ִ8יר .ה
)/א ֶבתְ .ור ִ
ת)כִִ /ְ ;ִ ,Jביל ֵֶ 8ְ /הא ֶ
ילה ְ; ָ
ַה ְִ Eת ָ
ַ;ה ֶאת ַה>ֵר ִמ ְEנֵי ֶ/ה6א ִמ ְת ָירֵא ִמ ְEנֵי ג)יִִ ,מ ְEנֵי ִל ְס ִטיִ ,מ ְEנֵי
ַה ְמכ ֶ
ִיEָ ,/ט6רָ :ְ .חס ַעל ַה>ֵרָ :ְ ,חס ַעל
ח)לה ֶַ C/
ָעהְ ,ו ִא ִ; ְִ /ביל ַה ֶ
ר6ח ר ָ
ַ
 BOחִ #6מ
)Eטר ְ;כ ָ
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ַה ֶֶ 9מָ :ְ ,חס ַעל ַה ְִ Eתי ָלהַ ,חָCב .וְ ר ִ
ָ/י ֵמת)ת
ֲבר)ת נ ִ
ע)ָ Eֶ JFח :ו ַעל ָ/ל /ע ֵ
ילהִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ָ
ַה ְִ Eת ָ
ָקת ַה>ֵר :ז
6ב ַה ְדל ַ
6ב ַחָBה ְ
ִ; ְַ /עת ֵל ָד ָתַ ,על ֵֶ /אינָ ְז ִהיר)ת ַ;>ִ ָ%ה ַ
ֲָ /כה.
ת) ֵ;ית) ֶערֶב ַ;ָ /ת ִע ח ֵ
ל)מר ְ; ְ
י ָ Hד ַ
ל/ה ְד ָב ִרי ָצ ִר ְ
ְָ /
ֲָ /כה,
ֲָ /כה ָס ֵפק ֵאי ח ֵ
ַב ֶַ .8ה ְד ִליקֶ 6את ַה>ֵר! ָס ֵפק ח ֵ
ִע ְַ Mר ֵֶ .8ער ְ
יקי ֶאת
ֵליְ ,ו ֵאי ַמ ְד ִל ִ
ַ%איְ ,ו ֵאי ַמ ְט ִ; ִילי ֶאת ַהִ :
ֵאי ְמ ַע ְִ Mרי ֶאת ַהַ 6
ְט)מ ִני ֶאת ַה ַח ִ-י:
6מ ָע ְר ִבי ,ו ְ
ֲבל ְמ ַע ְִ Mרי ֶאת ַה ְַ %מאיְ ,
ַה>ֵר)ת ,א ָ
פרק ג
ֶפת
יה ְַ 8ב ִ/יל;ְ ,ג ֶ
נ)ת ִני ָע ֶל ָ
6ב ְג ָב ָבאְ ,
יק6ה ְב ַקִ /
א ִ:ירָה ִֶ /ה ִ= ָ
ִֶ 8את ָה ֵא ֶפר;ֵ .ית ַ-ַ /אי
ִַ 8עד ִֶC/גְ רֹ ,א) ַעד ֵֶ C/
6ב ֵע ִצי ,לֹא י ֵ
ְ
א)מ ִריַ ,ח ִ-י ְו ַת ְב ִ/יל.
6בית ִהֵBל ְ
ֲבל לֹא ַת ְב ִ/ילֵ .
א)מ ִריַ ,ח ִ-י א ָ
ְ

644

שדי

תפוחי

א)מ ִרי,
6בית ִהֵBל ְ
ֲבל לֹא ַמחֲזִ ִיריֵ .
נ)ט ִלי א ָ
א)מ ִריְ ,
ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
ִ;ֵ 8י ִמ)8כ)
6ב ְג ָב ָבא ,לֹא י ֵ
ַ 0מחֲזִ ִירי :ב ַ6>8ר ִֶ /ה ִ=יק6הְ 6ב ַקִ /
ֶפת
6ב ְג ָב ָבאֲ ,הרֵי זֶה ַכ ִ:י ַריִ;ְ ,ג ֶ
EOח ִֶ /ה ִ=יק6הְ 6ב ַקִ /
ַ;יוָ : .
ֵ;י ֵמ ַעל @ ָ
יצה ְ; ַצד ַה ֵַ -ח ִ; ְִ /ביל
נ)תנִי ֵ; ָ
6ב ֵע ִציֲ ,הרֵי ה6א ַכ ַ6>8ר :ג ֵאי ְ
ְ
י)סי ַמ ִ8יר .וְ לֹא י ְַט ִמי ֶנ>ָה
ַ;י ֵ
ָרי .וְ ר ִ
יע>ָה ְבס6ד ִ
ַל@ֵל .וְ לֹא י ְַפ ִק ֶ
ְֶ 8ִ /ת@ ְ
ֲFה ֶָ /ע0 6Fנְ ֵ/י
ָכי ִ; ְִ /ביל ֶֶ Pָ 8ִ /לה :ד ַמע ֶ
ֲבק ְ%ר ִ
6בא ַ
ְבח)ל ַ
Hמרָ 6ל ֶה
-0ה ֶ/ל ַח ִ-יְ .
ת) ָ
ְט ֶב ְריָא וְ ֵה ִביאִ 6סיל) ֶ/ל צ)נֵ ְל ְ
יצה
ֲס6רי ִ; ְר ִח ָ
ה6חַ 6-ב ַ;ָ 9ת ,א ִ
ֲח ָכ ִמיִ ,א ַ; ַ;ָ 9תַ :ְ ,ח ִ-י ֶַ /
יצה
ֲס6רי ִ; ְר ִח ָ
ה6חְ 6-בי) ט)ב ,א ִ
6ב ְִ /תָCה;ְ ,י) ט)בַ :ְ ,ח ִ-י ֶַ /
ִ
ימ>ַ 6ב ַ;ָ 9ת0 .נ ְִטי ֵכי0 ,
)/תי ֵה ֶ
מ6ליָאר ַה@ָרִ ,6
6מ ִָ 8רי ִ; ְִ /תָCהְ .
O
ְִ 8לת)כ)
)/תי ִמ ֶָ>-ה :ה ַה ֵַ -ח ֶָ>Eִ /ה ,6לֹא י ֵ
ר6פהֵ ,אי ִ
ַעל ִEי ֶָ @ְ /
ת) ַה):ס ְֵ :די
נ)ת ה6א ְלת)כ) א) ְל ְ
ֲבל ֵ
ֵח ,6-א ָ
צ)נֵ ִ; ְִ /ביל ֶַ C/
ִ 8Oחי ,לֹא י ְִֵ 8לת)כָ
ֱבירָ ְמר ָ
ְל ַה ְפ ִ/ירָָ .ה ִא ְל ָפס וְ ַה ְֵ 7דרָה ֶֶ /הע ִ
ַ;י יְה6דָה
ת) ַה ְַ 8מח6י .ר ִ
ת) ַה ְָ 7ערָה א) ְל ְ
נ)ת ה6א ְל ְ
ֲבל ֵ
ְַ 8ב ִלי ,א ָ
נ)תנִי
נ)ת ,חִ #6מ ָָ %בר ֶ ); /ֶC/ח ֶֹמ #ו ִָציר:ו ֵאי ְ
א)מרַ ,לֹ:ל ה6א ֵ
ֵ
וְא ְנ ָתנ) ִמ ְ;ע)ד י)O ,מ ָ8רְ .ו ֵאי
ְִ :לי ַַ 8חת ַה>ֵר ְל ַק ֵ;ל ;) ֶאת ַה ֶֶ 9מִ .
ֲבל לֹא
ֵא)תי ִמ ְֶ ,6>-ל ִפי ֵֶ /אינ) ִמ ַה6-כְָ .מ ַט ְל ְט ִלי נֵר ָח ָד ,/א ָ
נ ִ
א)מרָ: ,ל ַה>ֵר)ת ְמ ַט ְל ְט ִלי ,חִ #6מ ַה>ֵר ַהֵ )%לק
ַָ ./ר ִ;י ְִ /מע) ֵ
יָ
נ)תנִי ְִ :לי ַת ַחת ַה>ֵר ְל ַק ֵ;ל ִניצ)צ)תְ .ולֹא י ְִֵ 8לת)כ) ַמיִ,
ַ; ַ;ָ 9תְ .
ַ;ה:
ִמ ְEנֵי ֶ/ה6א ְמכ ֶ
פרק ד
ֶבל,
ֶפת ְולֹא ְבז ֶ
ט)מנִי לֹא ְבג ֶ
ט)מנִיֵ .אי ְ
6ב ָ-ה ֵאי ְ
ט)מנִי ַ
א ַ; ֶ-ה ְ
ַחי ֵ;י י ְֵב ִ/י .לֹא ְב ֶת ֶב
לֹא ְב ֶמלַח ְולֹא ְב ִסיד וְ לֹא ְבח)ל;ֵ ,י ל ִ
ֲבל
ֲִ Fבי ִ;זְ ַמ ֵֶ /ה ַל ִחי ,א ָ
מ)כי ְולֹא ַבע ָ
ְולֹא ְבז ִַ@י וְ לֹא ְב ִ
נְפי י)נָה
6ב ֵפר)תַ ;ְ ,כ ֵ
ט)מנִ י ִ; ְכס6ת ְ
ט)מנִי ָ; ֶה ְֵ /ֶ :ה י ְֵב ִ/יְ .
ְ
ְה6דה א)סֵר
ַ;י י ָ
ַ7ה .ר ִ
6בנְ עֹרֶת ֶ/ל ִָ % 8ָ /ְ E
ָ/י ִ
6בנְ סֹרֶת ֶ/ל ָחר ִ
ִ
א)ת;ְ ,גִ ֵIי
6מ ַט ְל ְט ִלי ָ
ט)מנִי ִ; ְש ָל ִחיְ ,
ְ
ַ=ה :ב
6מ ִ8יר ְ;ג ָ
ְ; ַד ָ7ה ַ
ְה
נ)טל ֶאת ַה ִ6=:י ו ֵ
ע)Fהֵ .
יצד ה6א ֶ
א)תַ :ֵ .
ֶצ ֶמרְ ,ו ֵאי ְמ ַט ְל ְט ִלי ָ
ְנ)טל,
EOה ַמ ַָ J+על ִצ ָ J%ו ֵ
א)מר ,ק ָ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲעז ְַריָה ֵ
נ)פל)ת .ר ִ
ְ
6מחֲזִ יר .לֹא
נ)טל ַ
א)מ ִריֵ ,
ְאינ) יָכ)ל ְל ַהחֲזִירַ .ו ֲח ָכ ִמי ְ
ֶ-ָ /א ִיֹ+ל ו ֵ
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ַBהO ,מ ָ8ר
נִת@ ָ
ִכ ָ=הִ 6מ ְ;ע)ד י) ,לֹא י ְַכ ֶ=>ִ 6מ ְֶ 8ֶ 9ח ַ=ָ :ִ .ְ /הְ 6ו ְ
ֶסת:
ְנ)ת ְל ַת ַחת ַהַ:ר ,א) ַת ַחת ַהֶ :
ְל ַכ=)ת)ְ .מ ַמ ֵBא ֶאת ַה ִ7ית) ו ֵ
פרק ה
0פ ָסר,
ָמל ְ; ְ
י)צא ַה@ ָ
י)צHהֵ .
6ב ָ-ה ֵאינְָ J
י)צHה ַ
א ַ; ֶ-ה ְ; ֵה ָמה ְ
Oמ ִ;ָCא ,וְס6ס ְ; ֵ/יר ,וְ כָל ַ; ֲע ֵלי ַה ֵ9יר
Oב ְִ %קיס ִ; ְפר ְ
ֲטְ ,ול ְ
ָאקה ַבח ָ
ְונ ָ
ק)מ :ב
ט)ב ִלי ִ; ְמ ָ
יה ְו ְ
6מִIי ֲע ֵל ֶ
י)צ ִאי ַ; ֵ9יר ְונִ ְמ ִָ /כי ַ; ֵ9ירַ ,
ְ
ב6בי.
י)צ ִאי ְל ִ
ָרי ְ
ְמ ִֶ /היא ְק6/רָה ל) .זְ כ ִ
ַעת;ִ ,ז ַ
י)צא ְב ַמ ְרַ %
חֲמ)ר ֵ
י)צא)ת ְצר6ר)ת.
6כב6נ)תָ .ה ִע ִIי ְ
י)צא)ת ְ/ח6ז)ת:ְ ,ב6ל)ת ְ
ְר ֵחל)ת ְ
א)מר,
ַ;י יְה6דָה ֵ
י)סי א)סֵר ְ; Oכ ָ ,Bחִ #6מ ָה ְר ֵח ִלי ַה ְ:ב6נ)ת .ר ִ
ַ;י ֵ
רִ
י)צHה.
6ב ָ-ה ֵאינְָ J
ֲבל לֹא ֶל ָחלָב :ג ַ
ַ; ,/א ָ
י)צא)ת ְצר6ר)ת ְלי ֵ
ִע ִIי ְ
ָלה ְ; ֵהמ)ת.
ט6ט ֶלת ,לֹא ָעק6ד וְ לֹא רָג6ל ,וְ כֵ ְH/ר ַ :
ָמל ִ; ְמ ֶ
ֵצא ג ָ
לֹא י ֵ
ת) יָד)
ֲב ִלי ְל ְ
ֲבל ַמ ְכנִ יס ח ָ
לֹא י ְִקֹ/ר @ְ ַמ ִBי זֶה ָבזֶה וְ י ְִמ .ְֹ /א ָ
ַעת ִ;זְ ַמ
י)צא ְב ַמ ְרַ %
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִכר ְֹ :ד ֵאי חֲמ)ר ֵ
ְוי ְִמִ ,ְֹ /
BO
ֵֶ /אינְָ Jק6/רָה ל)ְ ,ולֹא ְבז6גַ 0 ,על ִEי ֶ/ה6א ָפק6ק ,וְ לֹא ְבס ָ
ח6טי
י)צ ִאי ְ; ִ
ְג)לי ְ
צ6עה ֶ;ְ /רַגְ ל)ְ .ו ֵאי ַה ְַ 8רנ ִ
ֶַ ;ְ /צָ6אר)ְ ,ולֹא ִב ְר ָ
י)צ ִאי ַ; ֲע ָג ָלה ֶַ 8ַ /חת
ָרי ְ
יה .וְ ֵאי ַה ְIכ ִ
ְולֹא ִב ְרצ6ע)ת ֶ;ְ /ר ְַג ֵל ֶ
י)צא
ְאי ָה ֵעגֶל ֵ
י)צא)ת חֲנ6נ)ת .ו ֵ
0ליָה ֶֶ Bָ /ה .וְ ֵאי ָה ְר ֵח ִלי ְ
ָה ְ
ֶיהEָ .רָת) ֶ/ל
צ6עה ֶ;ֵ /י ַק ְרנ ָ
EOדְ ,ולֹא ִב ְר ָ
ְב ִגימ)ְ .ולֹא ָפרָה ְ;ע)ר ַהָ 7
ֶיהֹB/ֶ ,א
צ6עה ֶ;ֵ /י ַק ְרנ ָ
י)צHה ִב ְר ָ
ְתה ְ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲעז ְַריָה ָהי ָ
רִ
ֲכ ִמי:
ִב ְרצ) ח ָ
פרק ו
ח6טי
י)צHה .לֹא ֵת ֵצא ִא ָ9ה לֹא ְב ֵ
6ב ָ-ה ֵאינְָ J
י)צHה ַ
א ַ; ָ-ה ִא ָ9ה ְ
ֹאְ .J/ולֹא ִת ְט;ֹל ָ; ֶה
ח6טי ִפ ְ 8ָ /וְ לֹא ִב ְרצ6ע)ת;ְ /ֶ ,ר ָ
ֶצ ֶמר ְולֹא ְב ֵ
פ6רי .וְ לֹא
ְמ ֵֶ /אינָ ְִ 8
;6טי ִ;ז ַ
ט)ט ֶפת ְולֹא ְב ַסנְ ִ
ַ .Eוְ לֹא ְב ֶ
ַעד ֶ8ְ /ר ֵ
ָהבְ ,ולֹא ְב ַק ְט ָלא ,וְ לֹא
ַ;י .וְ לֹא ְב ִעיר ֶ/ל ז ָ
ְב ָכב6ל ִל ְר6/ת ָהר ִ
נְק6בה.
ח)תְ ,ולֹא ְב ַמ ַחט ֵֶ /אינָָ J
יה ָ
ָמי ,וְ לֹא ְב ַט ַ; ַעת ֵֶ /אי ָע ֶל ָ
ִבנְ ז ִ
-Oר,
ֵצא ָה ִאיַ ;ְ /ס ְנָ%ל ַה ְמס ָ
ֶבת ַח ָ+את :ב לֹא י ֵ
ָצאתֵ ,אינַָ Jחֶ C
ְו ִא י ָ
ְמ
יע ִ;ז ַ
זְמ ֵֶ /אי ְ;רַגְ ל) ַמ ָ:ה ,וְ לֹא ִב ְת ִפ ִBי ,וְ לֹא ְב ָק ֵמ ַ
ָחיד ִ; ַ
ְולֹא ְבי ִ
ָפיִ .וְ ִא
ֵֶ /אינ) ִמ ַה ְ -Oמ ֶחה ,וְ לֹא ְב ְִ /רי)ְ ,ולֹא ְב ַק ְס ָ%א ,וְ לֹא ְב ַמ@ ַ
ְק6בה ,וְ לֹא
ָצאֵ ,אינ) ַחָCב ַח ָ+את :ג לֹא ֵת ֵצא ִא ָ9ה ְ; ַמ ַחט ַה> ָ
יָ
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כ)ב ֶלת ,וְ לֹא
Oליָאר ,וְ לֹא ְב ֶ
ח)ת ,וְ לֹא ְבכ ְ
יה ָ
ְב ַט ַ; ַעת ֶָ /ֵC/ע ֶל ָ
ַ;י ֵמ ִאיר.
ֶבת ַח ָ+אתְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ל)חית ֶ/ל ְַ Eליָט) .וְ ִא י ְָצ ָתהַ ,חֶ C
ִב ְצ ִ
ֵצא ָה ִאי/
)חית ֶ/ל ְַ Eליָט) :ד לֹא י ֵ
6ב ְצל ִ
כ)ב ֶלת ִ
)Eט ִרי ְ; ֶ
ַו ֲח ָכ ִמי ְ
לֹא ְב ַסיִ ,וְ לֹא ְב ֶק ֶ/ת ,וְ לֹא ִב ְת ִריסְ ,ולֹא ְבBָ 0הְ ,ולֹא ְבר ַֹמח .וְ ִא
ָמי
יטי ֵה ל)ַ .ו ֲחכ ִ
א)מרְ 8ַ ,כ ִִ /
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ָצאַ ,חָCב ַח ָ+את .ר ִ
יָ
ב)ת ְל ִא ִ8י
ֱמר וְ ִכ ְ8תַ 6ח ְר ָ
א)מ ִרי ֵאינָ ֶאָBא ִל ְגנַאי>ֶ /ֶ ,א ַ
ְ
ִMא @)י ֶאל @)י ֶחרֶב ְולֹא י ְִל ְמד 6ע)ד
ְמר)ת ,לֹא י ָ
יה ְל ַמז ֵ
ית)ת ֶ
ַוחֲנִ ֵ
וְי)צ ִאי ָ;;ָ 9ַ ;ַ Jתָ :ְ .ב ִליְ ,ט ֵמ ִאיְ ,ו ֵאי
ִמ ְל ָח ָמהִ ;ִ .יריתְ ,טה)רָהְ ,
ח6טי ֵָ Fער;ֵ ,י ִמ ֶ;ֵ JBָ 9י
י)צHה ִא ָ9ה ְב ֵ
ְ
י)צ ִאי ָ; ֶה ַ; ַ;ָ 9ת :ה
ְ
זְמ ֵֶ /ה
;6טי ִ; ַ
6ב ַסנְ ִ
ט)ט ֶפת ְ
6ב ֶ
ֲב ְר ָ;ֵ J8י ִמ ֶ9ל ְ; ֵה ָמהְ ,
ִמ ֶ9ל ח ֶ
מ)
6ב ְ
מ) ְֶ H;ְ /זנְָ J
6ב ֵפHה נ ְָכ ִרית ֶל ָח ֵצרְ ;ְ .
פ6רי;ְ .כָב6ל ְ
ְִ 8
6בכָל
6בג ְַר ִ@יר ֶמלַח ְ
מ) ִֶ /ה ְת ִקינָה ְל ִנ ָָ %תִ ;ְ .Jפ ְל ֵEל ְ
6ב ְ
ָלְ J
ֶַ ;ְ /סנְ ָ %
ָפל,
6ב ְל ַבד ֶֹB/א ִת ְֵ 8ל ַכ ְִ 8ח ָBה ַ; ַ;ָ 9ת .וְ ִא נ ַ
יהִ ,
ת) ִָ E
ָבר ְֶ 8ֵ 8ִ /ל ְ
ָ%
א)ס ִרי :ו
ָמי ְ
ַ;י ַמ ִ8ירַ ,ו ֲחכ ִ
ָהב ,ר ִ
ְ/ֶ /ל ז ָ
)8ת ֶבת ו ֵ
לֹא ַתחֲזִ ירֶ /ֵ .
ֲפ6B
ח6טי ַוא ִ
י)צא)ת ְ; ִ
י)צ ִאי ְב ֶס ַלע ֶַ /על ַה ִPינִ יתַ .ה ָ;נ)ת ) ְק ַט>)ת( ְ
ְ
6מ ִד)Cת ְEר6פ)ת .וְ כָל
י)צא)ת ְרע6ל)תָ ,
ֵיהַ .ע ְר ִב)Cת ְ
יס ִמי ְֶ H;ְ /זנ ֶ
ְב ִק ְ
ֶפת ַעל ָה ֶא ֶב ו ְַעל ָהאֱג)ז
ָמי ַ;ה)וֶה :ז )Eר ֶ
ָ Hדֶ ,אָBא ֶ;ְ %ִ /רֲ 6חכ ִ
י)צא
6ב ְל ַבד ֶֹB/א ִת ְפרֹ ְל ַכ ְִ 8ח ָBה ַ; ַ;ָ 9ת :ח ַה ִַ +ֵ 7ע ֵ
ו ְַעל ַה ְַ -ט ֵ; ַעִ ,
א)סר .וְ ִא יֶ /ל) ֵבית ִק;6ל
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ַ;י ֵמ ִאירְ .ור ִ
ְב ַקב ְֶ %ִ ,)B/ברֵי ר ִ
י)צ ִאי ָ; ֶה ַ; ַ;ָ 9ת,
ת6תיָ ,ט ֵמאָ .סמ)כ)ת ְֶ ,)B/ט ֵמ ִאי ִמ ְדרָס ,וְ ְ
ְִ :
י)צ ִאי
ְונ ְִכנ ִָסי ָ; ֶה ָ; ֲע ָזרָה=ֵ :ִ .א וְסָמ)כ)ת ְֶ ,)B/ט ֵמ ִאי ִמ ְדרָסְ ,ו ֵאי ְ
י)צ ִאי
ה)ריְ ,ו ֵאי ְ
ָ; ֶה ַ; ַ;ָ 9תְ ,ו ֵאי נ ְִכנ ִָסי ָ; ֶה ָ; ֲע ָזרָה0 .נְ ַק ְט ִמי ְט ִ
ז6גי .וְ כָל ָ Hד,
ָכי ְ; ִ
6בנֵי ְמל ִ
י)צ ִאי ִ; ְק ִָ /ריְ ,
ָ; ֶה :ט ַה ָ;נִ י ְ
6ב ֵ/ֶ /ל
יצת ַה ַח ְר@)לְ ,
י)צ ִאי ְ; ֵב ַ
ְ
ֲכ ִמי ַ;ה)וֶה :י
ֶא ָBא ֶ;ְ %ִ /ר 6ח ָ
ֲכ ִמי
ַ;י ֵמ ִאירַ .וח ָ
6ב ַמ ְס ֵמר ִמ ַה ָPל6בִ ,מְ 69רפH6הְ %ִ ,ברֵי ר ִ
6/עלְ ,
ָ
ֱמ)רי:
א)מ ִרי;ַ 0 ,חֹל Hס6רִ ,מְ %ַ 69ר ֵכי ָהא ִ
ְ
פרק ז
וְע ָFה ְמ ָלאכ)ת
ֵח ִע ַ7ר ַ;ָ /ת ָ
Hמרַ 6ב ַ;ָ 9תָ: .ל ַה)9כ ַ
א ְ:לָל @ָד)ל ְ
ֵע ִע ַ7ר ַ;ָ /ת
ַה ְר ֵ;ה ְ; ַ;ָ /ת)ת ַה ְר ֵ;הֵ ,אינ) ַחָCב ֶא ָBא ַח ָ+את ֶא ָחתַ .ה)Cד ַ
ו ְָע ָFה ְמ ָלאכ)ת ַה ְר ֵ;ה ְ; ַ;ָ /ת)ת ַה ְר ֵ;הַ ,חָCב ַעל ָ:ל ַ;ָ /ת ְו ַ;ָ /ת.
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וְע ָFה ְמ ָלאכ)ת ַה ְר ֵ;ה ְ; ַ;ָ /ת)ת ַה ְר ֵ;הַ ,חָCב ַעל
ֵע ֶ/ה6א ַ;ָ /ת ָ
ַה)Cד ַ
אכה
ע)Fה ְמ ָלאכ)ת ַה ְר ֵ;ה ֵמ ֵעי ְמ ָל ָ
אכהָ .ה ֶ
6מ ָל ָ
ָ:ל 0ב ְמ ָלאכָה ְ
0ר ָ; ִעי ָח ֵסר
0חתֵ ,אינ) ַחָCב ֶאָBא ַח ָ+את ֶא ָחת :ב אֲב)ת ְמ ָלאכ)ת ְ
ַ
וְה)Iרֶהַ .ה;)רֵר.
וְה ְמ ַע ֵ-רַ .ה ַָ ./%
)7צרַ .
ְהח)רֵ ./וְ ַה ֵ
ֵע .ו ַ
ֶא ָחתַ .ה)Iר ַ
א)פהַ .ה@)זֵז ֶאת ַה ֶֶ Pמרַ .ה ְמ ַל ְ;נ).
ַ7דְ .ו ַה ָ ./Bוְ ָה ֶ
וְה ְמר ֵ
)+חַ .
ַה ֵ
ע)Fה ְ/נֵי ָב ֵ8י ִנ ִירי.
וְה ֵֵ -ס ְְ .ו ָה ֶ
ְהְ )Pבע) .וְ ַה)+וֶהַ .
ְה ְמנ ְַEצ) .ו ַ
וַ
)8פר
ְה ַ8ִ -ירְ .ו ַה ֵ
/)7ר .ו ַ
ח6טיַ .ה ֵ
)Eצ ַע ְ/נֵי ִ
ח6טי .וְ ַה ֵ
ְו ָהא)רֵג ְ/נֵי ִ
ֵע ַעל ְמנָת ִל ְתֹEר ְ8ֵ /י ְת ִפיר)תַ .ה ָPד ְצ ִבי.
ְ8ֵ /י ְת ִפיר)תַ .ה)7ר ַ
ְה)-חֲק).
)לח) וְ ַה ְמ ַע ֵ;ד ֶאת ע)ר) .ו ְַה ְַ -פ ִ/יט)ַ .ה ְ
ַה)9חֲט) .ו ַ
)חק ַעל ְמנָת ִל ְכֹ8ב ְ8ֵ /יְה ֵ
א)ת)Cת .ו ַ
):תב ְ8ֵ /י ִ
ְה ְמ ַח ְ8כ)ַ .ה ֵ
וַ
ְה ְַ -ב ִעירַ .ה ַ:ֶ -ה ַב ַ+ִ Eי./
=)תרַ .ה ְמ ַכ ֶ;ה .ו ַ
א)ת)Cתַ .ה;)נֶה .וְ ַה ֵ
ִ
0ר ָ; ִעי ָח ֵסר
)ציא ֵמ ְר6/ת ִל ְר6/תֲ .הרֵי ֵא 6Bאֲב)ת ְמ ָלאכ)ת ְַה ִ
יעי ָ:מ)ה6
6מ ְצנִ ִ
יע ַ
Hמרָ: .6ל ַה ָ/ֵ :ר ְל ַה ְצנִ ַ
0חר ְ
ֶא ָחת :ג וְע)ד ְ:לָל ֵ
יע וְ ֵאי
ְה)ציא) ַב ַ;ָ 9תַ ,חָCב ָע ָליו ַח ָ+את ,ו ְָכל ֵֶ /אינ) ָכ ֵ/ר ְל ַה ְצ ִנ ַ
ו ִ
ה)ציא) ַב ַ;ָ 9תֵ ,אינ) ַחָCב ֶא ָBא ַה ְַ -צנִ יע) .ד
יעי ָ:מ)ה 6וְ ִ
ַמ ְצ ִנ ִ
ָמלָ .ע ִמירְ :ִ ,מלֹא ִפי
)ציא ֶת ֶבְ :ִ ,מלֹא ִפי ָפרָהֵ .ע ָצהְ :ִ ,מלֹא ִפי ג ַָה ִ
ַחי,
ֲלי ְב ָצ ִלי ,ל ִ
ֲלי ַ 6/וע ֵ
ֲִ Fביְ :ִ ,מלֹא ִפי ְג ִדי .ע ֵ
ָט ֶלה .ע ָ
ַ@ְ :ר) ֶגרֶת ,י ְֵב ִ/יְ :ִ ,מלֹא ִפי ְג ִדי .וְ ֵאי ִמ ְצ ָט ְר ִפי זֶה ִע זֶהִ ,מ ְEנֵי
6מ ְצ ָט ְר ִפי זֶה
ָלי ַ@ְ :ר) ֶגרֶתַ ,חָCבִ ,
)ציא ֳאכ ִֵיהַ .ה ִ
ֶֹB/א ָ/וְ 6ב ִ/ע6ר ֶ
יה
Oק ֵצ ֶ
ֵיה ְוע ְ
יה ְוג ְַר ִעינ ֶ
ֵיה ,חִ #6מ ְִ 7ל ֵֶ E
ִע זֶהִ ,מ ְEנֵי ֶ9ָ /וְ 6ב ִ/ע6ר ֶ
ֲד ִ/י ְֶ -ִ /ת ַ; ְ9ל)ת
א)מר ,חִ #6מ ְִ 7ל ֵEי ע ָ
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
6מ ְר ָסנָ .ר ִ
O ;O
ְוס ָ
ִע ֶָ -ה:
פרק ח
יעהַ %ְ .ב:ְ ,/דֵי ִל ֵ8
)ציא ַייִ:ְ ,דֵי ְמזִ יגַת ַה):סָ .חלָבֵ :ְ ,די גְ ִמ ָא ַה ִ
ָסֵ 6א ָבר ָק ָטַ .מיִֵ :ְ ,די ָלֶ ;ָ 6/ה ֶאת
ַעל ַה ִָ :תיתֶ /ֶ .מֵ :ְ ,די ל ְ
ַ;י
יעית .ר ִ
)9פ ִכיְ ;ָ ,ר ִב ִ
יעית .ו ְָכל ַה ָ
H/6ר ָ:ל ַה ִַ /ְ -קיְ ;ָ ,ר ִב ִ
ַה ִ7יל)רְ .
ע6רי ַהָBלֶ 6אָBא
Hמר 6כָל ַה ִִ 9
יעית .וְ לֹא ְ
ְ ;ָ BOר ִב ִ
א)מרָ : ,
ְִ /מע) ֵ
ֶמיֵ :ְ ,די
EOהִ @ .
)ציא ֶח ֶבלֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת אֹזֶ ְלק ָיה :ב ַה ִ
יע ֶ
ְל ַמ ְצנִ ֵ
א)מרֵ :ְ ,די ִלֹ+ל ִמ ִֶ 6>-מַ%ת
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ָפה ו ְִל ְכ ָברָה .ר ִ
ַלעֲ)Fת ְַ 8לאי ְלנ ָ
)ציא ֶק ֶ/רְה ִ
מ)כ ִסי .ו ַ
ַָ 7ט .נְ יָר:ְ ,דֵי ִל ְכֹ8ב ָע ָליו ֶק ֶ/ר ְ
נְעל ל ָ
ִמ ָ
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ל)חית ְק ַט>ָה ֶ/ל
מ)כ ִסיַ ,חָCב .נְ יָר ָמח6ק:ְ ,דֵי ִל ְכר ְֹ ַעל ִEי ְצ ִ
ְ
ָ/ה
יעְ .ק ַלֵ :ְ ,די ִל ְכֹ8ב ָע ָליו ָEר ָ
ְַ Eליָט) :ג ע)רֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת ָק ֵמ ַ
א)ת)Cת.
ָאל%ְ .י):ְ ,דֵי ִל ְכֹ8ב ְ8ֵ /י ִ
ְק ַט>ָה ִֶ 8ְ ;ַ /פ ִBיִ /ֶ ,היא ְַ /מע י ְִFר ֵ
ֶבקֵ :ְ ,די ִל ֵ;ְ 8רֹאַ /ה ְַ 9ב ֶֶ /בת.
ְ:ח)לֵ :ְ ,די ִל ְכחֹל ַעיִ ֶא ָחת :ד ֶ %
ֶקב ָק ָט.
ֶקבֲ /ַ .עוָהֵ :ְ ,די ִל ֵַ 8על ִEי נ ֶ
ָפ ִריתֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת נ ֶ
ֶפת ְוג ְ
זֶ
א)מרֵ :ְ ,די
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
ָהב .ר ִ
צ)ר ֵפי ז ָ
ַח ְר ִסיתֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת ִEי כ6ר ֶ/ל ְ
ָהבִ .סידֵ :ְ ,די
צ)ר ֵפי ז ָ
;Oיֵ :ְ ,די ִל ֵַ 8על ִEי כ6ר ֶ/ל ְ
ַל ֲע)Fת ְִ Eט6Eט .ס ִ
ַ;י
א)מר:ְ ,דֵי ַלעֲ)Fת ְִ :ל6:ל .ר ִ
ַ;י יְה6דָה ֵ
לָס6ד ְק ַט>ָה ֶ;ָ ;ַ /נ)ת .ר ִ
צ6פי,
ח)ת ַה ְַ -ר ִ
ָמהַ :ְ ,
יפי :ה ֲאד ָ
א)מרֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת 0נְ ִִ %
ְח ְמיָה ֵ
נֶ
ֶבל וְח)ל
ח)ת ָה ִא ְ@ר)ת .ז ֶ
א)מ ִריַ :ְ ,
ָמי ְ
יבאַ .ו ֲחכ ִ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ְִ %ברֵי ר ִ
א)מ ִרי,
ָמי ְ
יבאַ .ו ֲחכ ִ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ַ;ל ֶק ַלח ֶ/ל ְ:ר6בְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ַהַ%קֵ :ְ ,די ְלז ֵ
ֵי/א .ח)ל ַה@ַסֵ :ְ ,די ִל ֵַ 8על ְמלֹא כַ ִסידָ .קנֶהֵ :ְ ,די
ַ;ל ְ:ר ָ
ְֵ :די ְלז ֵ
יצה ַק ָBה
=Oס:ְ ,דֵי ְל ַב ֵ9ל ;) ֵב ָ
Oלמ)ס .וְ ִא ָהיָה ָע ֶבה א) ְמר ָ
ַלעֲ)Fת ק ְ
ַ;י
ר6פה 6נְ ת6נָה ָב ִא ְל ָEס :ו ֶע ֶצֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת ְַ 8רוָד .ר ִ
יציְ ,ט ָ
ִֶ ;ֵ ;ַ /
א)מרֵ :ְ ,די ַלעֲ)Fת ִמ ֶָ 6>-ח .זְכִ 6כית:ְ ,דֵי ִל ְגרֹר ;) רֹא/
ְה6דה ֵ
י ָ
א)מר,
יעזֶר ַ;ר ַי ֲעקֹב ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ַה ְִ :ר ָ:רְ .צר)ר א) ֶא ֶב:ְ ,דֵי ִלזְ רֹק ָ;ע) .ר ִ
ַ;י
ֲבר)ְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ְֵ :די ִלזְ רֹק ַ; ְ; ֵה ָמה :ז ֶחרֶסֵ :ְ ,די ִל ֵ;ֵ 8י ַPִ Eי ַלח ֵ
יא)מר,
י)ס ֵ
ַ;י ֵ
ַח)8ת ;) ֶאת ָהא6ר .ר ִ
א)מרֵ :ְ ,די ל ְ
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
ְה6דה .ר ִ
י ָ
ָבר,
ַ;י ֵמ ִאירַ 0 ,על ִEי ֵֶ /אי ְרHיָה ַלָ %
Hמר ר ִ
יעיתַ .
ְֵ :די ְל ַק ֵ;ל ;) ְר ִב ִ
Hמר ל)
ַח)8ת ֵאִ /מָCק6דַ .
ִֵ -צא ִב ְמ ִכ ָ8ת) ֶחרֶ Fל ְ
ַָ %בר ,וְ לֹא י ָ
ֵכר ל ָ
זֶ
ֶבא:
י)סיִ ,מ ְָ 9רHיָה וְ ַל ְחַ )Fמיִ ִמ@ ֶ
ַ;י ֵ
רִ
פרק ט
יבאִ ,מ ַ>יִ ַלעֲב) ָדה ָזרָה ֶַ -ְ /ט ְH-ה ְב ַמ ָMא ַ%ָ ִ>:ה.
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ר ִ
ַ
א
ֹאמר ל)ַ .מה >ִ ָ%ה ְמ ַט ְH-ה ְב ַמ ָMא0 ,
ֱמר ִ8זְ רֵ ְ:מ) ָדוָה ֵצא ַ 8
ֶ>ֶ /א ַ
ֱמר
ַ= ִפינָה ִֶ /היא ְטה)רָה>ֶ /ֶ .א ַ
עֲב) ָדה ָזרָה ְמ ַט ְH-ה ְב ַמ ָMא .ב ִמ ַ>יִ ל ְ
ֶ אֳנִ ָCה ְבלֶב יִָ .מ ַ>יִ ַלעֲר6גָה ִֶ /היא ִ9ָ /ה ַעל ִ9ָ /ה ְט ָפ ִחי
ֶ%ר ְ
0ר ַ;ע ר6ח)ת ָהעֲר6גָה
0ר ָ; ָעה ְ; ְ
ֲמ ָ9ה ז ְֵרע)נִ יְ ,
ת)כ Jח ִ
)Iר ִעי ְ; ָ
ְֶ /
יה
ֵר6ע ָ
6כ ַג>ָה ז ֶ
)8ציא ִצ ְמ ָחְ J
ֱמר ִ:י ָכHרִֶ #
ְא ָחד ָ; ֶא ְמ ַצע>ֶ /ֶ .א ַ
וֶ
פ)ל ֶטת ְִ /כ ַבת ֶזרַע
יה :ג ִמ ַ>יִ ְל ֶ
ֵר6ע ָ
ֱמרֶ ,א ָBא ז ֶ
יח ,ז ְַר ָע Jלֹא ֶנא ַ
ַת ְצ ִמ ַ
ָמיִ .מ ַ>יִ
ל/ת י ִ
ֱמר הֱי 6נְכ) ִני ִל ְֶ /
י/י ִֶ /היא ְט ֵמHה>ֶ /ֶ .א ַ
ַ;ַ )Cה ְִ 9ל ִ
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ֱמר
י/י ֶָ /חל ִל ְהי)ת ַ; ַ;ָ 9ת>ֶ /ֶ .א ַ
ילה ַ;ַ )Cה ְִ 9ל ִ
יצי ֶאת ַה ִָ -
ְֶ -ַ /ר ִח ִ
ִ /)7רי לָ/ֶ )/ל
ֲביִ .מ ַ>יִ ְֶ /
י)ת ֹ:א ִ
י/י ִ; ְה ָ
ַוי ְִהי ַבַ )Cה ְִ 9ל ִ
יכ ִַ 9ָ :ני
ֲט ֵא ֶ
ֱמר ִא י ְִהי 6ח ָ
ְה)רית ְ;רֹאִ Fָ /עיר ַה ִַ Bֵ 8ַ /ְ -ח>ֶ /ֶ .א ַ
ז ִ
6Eריַ 0 .על
יכה ִֶ /היא ַכ ְִ 9תָCה ְ;י) ַה ִִ :
ֶַ 9ֶ :לג י ְַל ִ;ינ :6ד ִמ ַ>יִ ְל ִס ָ
ֶַ 9מ
ַ-יִ ְ; ִק ְר;) וְ כ ֶ
ַ8בֹא כ ַ
ֱמר ו ָ
ָבר>ֶ /ֶ ,א ַ
ָברֵ ,זכֶר ַלָ %
ִEי ֵֶ /אי ְרHיָה ַלָ %
יצה ַק ָBהְ 8ַ .ב ִליֵ :ְ ,די
)ציא ֵע ִצי:ְ ,דֵי ְל ַב ֵ9ל ֵ; ָמ)תיו :ה ַה ִ
ְ; ַע ְצ ָ
6מ ְצ ָט ְר ִפי זֶה ִע זֶהְ .ק ִל ֵEי אֱג)זִ יְ ,ק ִל ֵEי ִר)-נִ י,
יצה ַק ָBהִ ,
ְל ַת ֵ;ל ֵ; ָ
ֶתר
ִא ְס ִטיס 6פH6הֵ :ְ ,די ִל ְצ; ַֹע ָ; ֶה ֶ;גֶד ָק ָט ִ; ְס ָב ָכהֵ .מי ר ְַג ַליִ ,נ ֶ
ַ;י
ַ;ס ָ; ֶה ֶ;גֶד ָק ָט ִ; ְס ָב ָכה .ר ִ
ָ /0לג:ְ ,דֵי ְלכ ֵ
6ב)ריתְ ,קמ)נְ יָא ְו ְ
ִ
וְע ְטרָ,
ֲביר ַעל ַה ֶֶ :ת .ו ְִ Eל ֶֶ Eלתָ: ,ל ִֶ /היאִ .
א)מרֵ :ְ ,די ְל ַהע ִ
ְה6דה ֵ
י ָ
ֵח
0בנֵי ַה ִ-זְ; ַ
6מינֵי ַמ ָ8כ)ת:ָ ,ל ֵֶ /הֵ .מ ְ
ָ:ל ֶ/ה6אִ .מינֵי ְב ִָ Fמי ִ
יהָ: ,ל ֵֶ /ה,
ח)ת ֶ
6מ ֶקק ִמ ְט ְֵ E
ֲפר ַה ִ-זְ ֵ; ַחֶ ,מ ֶקק ְס ָפ ִרי ֶ
6מע ַ
ֵ
)ציא ִמ ְ/ֵ -ְ /ַ -יא)מרַ 0 ,ה ִ
ַ;י יְה6דָה ֵ
א)ת ְל ָג ְנזָ .ר ִ
יעי ָ
ְֶ -ַ /צ ִנ ִ
א6מה ִמ ַה ֵחרֶ :ז
ֱמר וְ לֹא י ְִד ַ;ק ְ;י ְָד ָ ְמ ָ
עֲב) ָדה ָזרָה:ָ ,ל ֶ/ה6א>ֶ /ֶ ,א ַ
ר)כ ִליַ 0 ,על ִEי ִֶ J;ָ /ֶC/מינִי ַה ְר ֵ;הֵ ,אינ) ַחָCב
)ציא Oק ַEת ָה ְַה ִ
ַ;י יְה6דָה ) ֵ;
ֶא ָBא ַח ָ+את ֶא ָחת .ז ְֵרע)נֵי גִ >ָהEָ ,ח)ת ִמ ְ@ַ:ר) ֶגרֶת .ר ִ
ל6עיַ /ְ ,ניִֶ .זרַע
69איַ /ְ ,ניִֶ .זרַע ְִ %
ֲמ ָ9הֶ .זרַע ִק ִ
א)מר ,ח ִ
ְ; ֵתירָא( ֵ
)Eל ַה ְִ -צ ִריַ /ְ ,ניִָ .חגָב ַחי ָטה)רָ: ,ל ֶ/ה6אֵ .מת@ְ :ַ ,ר) ֶגרֶתִ .צֹEרֶת
ַ;י
א)תִ Jל ְרפH6ה .ר ִ
יעי ָ
ָמי;ֵ ,י ַחָCה ֵ;י ֵמ ָתהָ: ,ל ִֶ /היאְ -ַ /ֶ ,צנִ ִ
ְ:ר ִ
יעי א)ת)
)ציא ָחגָב ַחי ָט ֵמא:ָ ,ל ֶ/ה6אְ -ַ /ֶ ,צ ִנ ִא)מרַ 0 ,ה ִ
ְה6דה ֵ
י ָ
ַָ 7ט ִל ְFחֹק ;).
לָ
פרק י
וְה)ציא) ַב ַ;ָ 9תַ ,חָCב ְ;כָל
ִ
6לדOגְ ָמא וְ ִל ְרפH6ה,
יע ְל ֶזרַע ְ
א ַה ְַ -צנִ ַ
ֶ/ה6א .ו ְָכל ָ Hד ֵאי ַחָCב ָע ָליו ֶאָBא ְכ ִ/ע6ר)ָ .חזַר ְו ִה ְכנִ יס)ֵ ,אינ) ַחָCב
EOה;ֵ ,י
0סק ָ
ְתנָ ַעל ָה ְ
ֳכ ִלי 6נ ָ
)ציא א ַָה ִ
ָע ָליו ֶא ָBא ְכ ִ/ע6ר) :ב
אכ)8
0חרEָ ,ט6רִ ,מ ְEנֵי ֶֹB/א ָע ָFה ְמ ַל ְ
ה)ציֵ H
ה)צי;ֵ Hי ִֶ /
ֶָ /חזַר וְ ִ
EOה ַה ִחיצ)נָה,
0סק ָ
EOה ִֶ /היא ְמלֵHה ֵפר)ת 6נְ ָתנַָ Jעל ָה ְ
ְ; ַבת ֶא ָחת .ק ָ
EOה .ג
)Cציא ֶאת ָ:ל ַהָ 7
ַ 0על ִEי ֶ/רֹב ַה ֵEר)ת ִמ;ַחEָ ,#6ט6רַ ,עד ִֶ /
ת) ֵחיק) א) ַעל ְֵ :תפ)ַ ,חָCב,
ימינ) ֵ;י ִ; ְFמֹאל)ְ ;ְ ,
)ציא ֵ;י ִ; ִַה ִ
6ב ַמ ְר ְEק)ְ H;ְ ,זנ)
0חר יָד);ְ ,ר ְַגל)ִ ;ְ ,פיו ְ
ֶַ :ֵ /מ ָMא ְבנֵי ְק ָהתְ :ִ .ל ַ
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6ב ְַ Fפת חֲל6ק),
יה ְל ַמ ָ+ה;ֵ ,י OEנְ ָ%ת) ַלחֲל6ק)ִ ,
6פ ָ
6בפOנְ ָ%ת) ִ
6ב ְָ Fער)ְ ,
ִ
יאי :ד ַה ְִ -ת ֵַ6:
)צ ִֶ ַה ִ
ה)ציא ְֶ :דר ְ
ְ; ִמנ ְָעל)ַ ;ְ ,סנְ ָ%ל)Eָ ,ט6רֹB/ֶ ,א ִ
6בא ל) ְל ָפנָיוַ ,חָCב.
6בא ל) ְלֲ 0חרָיוEָ ,ט6רְ ,לֲ 0ח ָריו ָ
ה)ציא ְל ָפנָיו ָ
ְל ִ
ֶיה
6בי ִמ ְֲ 0Bחר ָ
ֶיה ֵ
Hמרָ ,6ה ִא ָ9ה ַהח) ֶגרֶת ַ; ִ=ינָר ֵ;י ִמ ְָ Bפנ ָ
ֱמת ְ
ֶ;א ֶ
א)מרְ 0 ,מ ַק ְ;לֵי ִפ ְת ִקי.
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
ֶבת ֵ:/ֶ ,רָא6י ִל ְהי)ת ח)זֵר .ר ִ
ַחֶ C
ט6רי .לֹא
ה)ציא6הַ /ְ 6ניִִ Eְ ,
ַ;יַ ,חָCבִ .
)ציא ִכָ:ר ִל ְר6/ת ָהר ִה ַה ִ
)Eטר.
ַ;י ְִ /מע) ֵ
וְה)ציא6הַ /ְ 6ניִַ ,חִָ Cבי .וְ ר ִ
ִ
ה)ציא)
ָיכֹל ֶא ָחד ְל ִ
ַ9ע6ר ִ; ְכ ִליEָ ,ט6ר ַ 0על ַה ְִ :ליַ /ֶ ,ה ְִ :לי
ָלי ָEח)ת ִמִ :
)ציא אֳכ ִַה ִ
ְט ֵפ ָלה ל)ֶ .את ַה ַחי ְ; ִמ ָ+הEָ ,ט6ר ַ 0על ַה ִ+ָ -הַ /ֶ ,ה ִ+ָ -ה ְט ֵפ ָלה ל).
ֶאת ַה ֵ-ת ְ; ִמ ָ+הַ ,חָCבְ .וכֵ ַIַ :יִת ִמ ַה ֵ-ת וְ ַכ ַIיִת ִמ ַה>ְ ֵב ָלה ו ְָכ ֲע ָד ָ/ה
>)טל ִצ ְָ Eרנָיו ז) ָבז) ,א)
)Eטר :ו ַה ֵ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ִמ ַה ֶ9רֶַ ,#חָCב .וְ ר ִ
):ח ֶלת,
@)ד ֶלת ,וְ כֵ ַה ֶ
ְב ִָ>/יו ,וְ ֵכ ְָ Fער) ,וְ ֵכ ְָ Fפמ) ,וְ ֵכ ז ְָקנ) ,וְ ֵכ ַה ֶ
א)ס ִרי ִמ/ְ 69ב6ת.
ֲכ ִמי ְ
יעזֶר ְמ ַחֵCבַ ,וח ָ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
)Eק ֶסת ,ר ִ
ו ְֵכ ַה ֶ
)Eטר
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ַה)8לֵֵ /מ ָע ִצי #נָק6בַ ,חָCב ,וְ ֵֶ /אינ) נָק6בEָ ,ט6ר .וְ ר ִ
6בזֶה:
ָ;זֶה ָ
פרק יא
ַ;י ִל ְר6/ת
ַ;יֵ ,מ ְר6/ת ָהר ִ
א ַה)Iרֵק ֵמ ְר6/ת ַהִָ Cחיד ִל ְר6/ת ָהר ִ
ַ;י ָ; ֶא ְמ ַצע,
6ר6/ת ָהר ִ
ָחידַ ,חָCבֵ .מ ְר6/ת ַהִָ Cחיד ִל ְר6/ת ַהִָ Cחיד ְ
ַהִ C
יצד8ֵ /ְ .י ְגOזז ְְטרָא)ת ז)
)Eט ִרי :ב ֵַ :
ָמי ְ
יבא ְמ ַחֵCבַ .ו ֲחכ ִ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
רִ
יה
וְה)Iרֵק ִמָ )Iלז)Eָ ,ט6רָ .היֶ 8ֵ /ְ 6
)/יט ַַ;יַ ,ה ִ
ְכ ֶנגֶד ז) ִ; ְר6/ת ָהר ִ
ָ ָהי ְָתה עֲב)דַת
וְה)Iרֵק ָEט6רְ :/ֶ ,
)/יט ַחָCבַ ,0חתַ ,ה ִ
י6טא ַ
ִ; ְד ָ
ָ/י ִמ)I
יטי ַה ְ7ר ִ
מ)ִ /
ַ;יִ ,
0חר ז) ִ; ְר6/ת ָהר ִ
ַה ְל ִו8ֵ /ְ ,ִCי ֲעגָל)ת ז) ַ
ָח ָ;
ֲFרָה וְ ר ְ
ב)הי ע ָ
ז)ר ִקיO .ח ְליַת ַה;)ר וְ ַה ֶ= ַלע ֵֶ /ה ְ@ ִ
ֲבל לֹא ְ
ָלז) ,א ָ
ַ;ַ ,חָCבEָ ,ח)ת ִמ ֵEָ ,:ט6ר :ג
>)ת ַעל @ ָ
>)טל ֵמ ֶה ְו ַה ֵ
0ר ָ; ָעהַ ,ה ֵ
ְ
ֲFרָה ְט ָפ ִחי:ְ ,ז)רֵק ָ;אֲוִ יר,
0ר ַ;ע )-0ת ַ;ֶֹ :תלְ ,ל ַמ ְע ָלה ֵמע ָ
ַה)Iרֵק ְ
0ר ַ;ע )-0ת,
ֲFרָה ְט ָפ ִחי:ְ ,ז)רֵק ָ;Hרֶַ .#ה)Iרֵק ָ;Hרְֶ #
ְל ַמ ָ+ה ֵמע ָ
0ר ַ;ע )-0תEָ ,ט6ר ,ח#6
ַל@ֵל חְ #6ל ְ
0ר ַ;ע )-0ת ְונ ְִת@ ְ
ת) ְ
ַחָCבָ .זרַק ְל ְ
0ר ַ;ע )-0תַ ,חָCב :ד ַה)Iרֵק ַ;ָC
ת) ְ
ַל@ֵל ְל ְ
0ר ַ;ע )-0תְ ,ונִ ְת@ ְ
ְל ְ
ַ;י ְמ ַה ֶBכֶת ;),
6ר6/ת ָהר ִ
קמיִ ְ
0ר ַ;ע )-0תEָ ,ט6רִ .א ָהיָה ְר ַק ַ
ְ
ֲFרָה
ַ-ה ה6א ְר ַקק ַמ ִיEָ .ח)ת ֵמע ָ
0ר ַ;ע )-0תַ ,חָCב .וְ כ ָ
ַה)Iרֵק ְלת)כ) ְ
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0ר ַ;ע
ַ;י ְמ ַה ֶBכֶת ;)ַ ,ה)Iרֵק ְ;ת)כ) ְ
6ר6/ת ָהר ִ
ְט ָפ ִחיְ .ר ַקק ַמיִ ְ
6מ ַהָC
ַ; ָ/ה ַלִ ,ָC
6מ ַהָ C
ַ; ָ/ה ִ
)-0תַ ,חָCב .ה ַה)Iרֵק ִמ ַהַ ָCלָ C
ֲב ְר ָEָ ,J8ט6רְ .ס ִפינ)ת
6מ ַה ְ= ִפינָה ַלח ֶ
6מ ַה ְ= ִפינָה ַלִ ,ָC
ַל ְ= ִפינָה ִ
ְק6/ר)ת ז) ָבז)ְ ,מ ַט ְל ְט ִלי ִמָ )Iלז)ִ .א ֵאינָ ְק6/ר)תַ 0 ,על ִEי
0חר ְֶָ C/צ ָתה
ֶ7ָ -O /פ)תֵ ,אי ְמ ַט ְל ְט ִלי ִמָ )Iלז) :ו ַה)Iרֵק ְונִ זְ ַ:ר ְל ַ
0חרְ ,ק ָל ָטֶ :ֶ Jלב ,א) ְֶ Fְ ִ>/ר ָפהEָ ,ט6רָ .זרַק ַלעֲ)Fת
ִמָCד)ְ ,ק ָל ָטֵ J
ֲFית ַח;6רָה,
ַח;6רָה;ֵ ,י ָ;ָ Hד ֵ;י ַ; ְ; ֵה ָמהְ ,ו ִנזְ ַ:ר ַעד ֶֹB/א ַנע ֵ
ָת
ָבי ַח ָ+א)ת ֵאינָ ַחִָ Cבי ַעד ֵֶ 8ְ /הא ְת ִחָ B
ָEט6ר .זֶה ַה ְָ :ללָ: ,ל ַחֵ C
וְס)פ ְָ /גגָה,
ָת זָד) ָ
ס)פ זָד)ִ 8ְ ,חָ B
ְס)פ ְָ /גגָהִ 8ְ .ח ָָ Bת ְָ /גגָה וְ ָ
ו ָ
ְס)פ ְָ /גגָה:
ט6ריַ ,עד ֵֶ 8ְ /הא ְת ִח ָָ Bת ו ָ
ְִ E
פרק יב
ְה ְמ ַס ֵ8ת
יהא ַחָCבַ ) .ה;)נֶה( ָכל ֶ/ה6א ,ו ַ
ַ-ה י ְִבנֶה וִ ֵ
ַה;)נֶה ָ :
א
ֵח ָ:ל ֶ/ה6אַ ,חָCב .זֶה ַה ְָ :ללָ: ,ל
ֲצדַ .ה)7ד ַ
6ב ַ-ע ָ
וְ ַה ֶַ:-ה ַב ַ+ִ Eיַ /
ַ; ְִ /מע) ֶ;
ֶמת ַ; ַ;ָ 9תַ ,חָCב .ר ָ
אכִ )8מ ְת ַקֶ C
6מ ַל ְ
ע)Fה ְמ ָלא ָכה ְ
ָה ֶ
ָאכהַ ,חָCב,
Oרנָס ַעל ַה ַ= ַָ /ְ ;ִ %עת ְמל ָ
א)מרַ 0 ,ה ַ:ֶ -ה ַבְ 7
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
@ְ
ַהח)רֵָ: /ל ֶ/ה6אַ ,ה ְמנַ/ֵ:
ִמ ְEנֵי ֶ/ה6א ִכ ְמ ַת ְֵ 7מ ָלא ָכה :ב
ַ7ט ֵע ִציִ ,א ְל ַת ֵָ: ,7ל
וְה ְמ ָזרֵד ָ:ל ֶ/ה6אַ ,חָCבַ .ה ְמל ֵ
ְה ְמ ַק ְר ֵס ַ
וַ
ֲִ Fביִ ,א ְל ַת ֵ,7
ַ7ט ע ָ
יצה ַק ָBהַ .ה ְמל ֵ
ֵֶ /הִ ,א ְל ֶה ֵ=ק:ְ ,דֵי ְל ַב ֵ9ל ֵ; ָ
א)ת)Cת;ֵ ,י
):תב ְ8ֵ /י ִ
ָ:ל ֶ/ה6אִ ,א ַל ְ; ֵה ָמהְ :ִ ,מלֹא ִפי ַה ְ@ ִדי :ג ַה ֵ
ימינ) ֵ;י ִ; ְFמֹאל);ֵ ,י ִמ ֵֶ 9א ָחד ֵ;י ִמ ְ9נֵי ֵ/מ)ת;ֵ ,י ִמ ְ9נֵי
ִ; ִ
א)ת)Cת
י)סי ,לֹא ִחְCב8ֵ /ְ 6י ִ
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ַס ְמ ָמנִ )Cת;ְ ,כָל ָלַ ,)/חָCבַ .
ידע ֵאיזֶה6
כ)ת ִבי ַעל ַק ְר ֵ/י ַה ִֵ ,:ָ /ְ -ל ַ
ָ ָהיְ 6
ר)ְ :/ֶ ,/
ֶא ָBא ִמֵ 69
ַ;יָ ,מ ִצינָ /ֵ 6ק ָט ִמ ֵָ@ 9ד)לִ /ֵ ,מ ְִ 9מע)
Hמר ר ִ
ֶב ז6ג)ַ .
):תב ְ8ֵ /י
יאל :ד ַה ֵ
ֵַ %
מ6אל ,נ ַֹח ִמ>ָח)רִ %ָ ,מ ָ%נִ ֵCאלָ@ ,ד ִמ@ ִ
ֵ /6
ְ
)ת)Cת ְ; ֶה ְע ֵל ֶא ָחדַ ,חָCבַ :ָ .תב ִ; ְדי)ַ ;ְ ,סִ ;ְ ,ס ְק ָרא;ְ ,ק)מ)ס
א ִ
ר)ַ ,/על ְ/נֵי ָכ ְת ֵלי זָוִ)Cת וְ ַעל ְ/נֵי
ָבר ֶ/ה6א ֵ
6בכָל ָ %
נְק ְנְ ,)8
6ב ַק ַ
ְ
):תב ַעל ְ; ָFר)ַ ,חָCב.
ֶה ִ@י זֶה ִע זֶהַ ,חָCבַ .ה ֵ
וְה נ ְ
ל6חי ִפנְ ָקסֵ ,
ֵ
)Eטר :ה
ְה)ַ /ע ֵ
ַ;י י O
יעזֶר ְמ ַחֵCב ַח ָ+את ,וְ ר ִ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ַה ְמ ָסרֵט ַעל ְ; ָFר) ,ר ִ
6ב ָכל ָָ %בר
=)פ ִריְ ,
ֲבק ַה ְ
ָכי;ַ ,א ַ
ֲבק ְ%ר ִ
ַָ :תב ְ; ַמ ְִ /קיֵ ;ְ ,מי ֵפר)ת;ַ ,א ַ
6ב ַמ ְר ְEק)ַ :ָ ,תב א)ת
0חר יָד);ְ ,ר ְַגל)ִ ;ְ ,פיו ְ
ֵֶ /אינ) ִמ ְת ַקEָ ,ֵCט6רְ .ל ַ
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ַ;י ְכ ָתבִ ,נ ְת ִַ ֵ6:ל ְכֹ8ב ֵחית וְ ָכ ַתב ְ/נֵי
ַָ :תבַ :ָ ,תב ַעל @ ֵ
מ 6ל ְ
0חת ָס ְ
ַ
וְ0חת ַ;)7רָהַ :ָ ,תב ַעל ְ/נֵי ָכ ְת ֵלי ַה ַ;יִתַ ,על ְ/נֵי
0חת ָ;Hרֶַ #
ַזיְנִיַ ,
ַ;י
נ)ט ִריק) ,ר ִ
0חת ָ
ֶה@ִ י זֶה ִע זֶהEָ ,ט6רַ :ָ .תב א)ת ַ
נְקס ְו ֵאי נ ְ
ַEי ִפ ָ
דֵ
א)ת)Cת
):תב ְ8ֵ /י ִ
)Eט ִרי :ו ַה ֵ
ֲכ ִמי ְ
ְה)ַ /ע ֶ; ְ; ֵתירָא ְמ ַחֵCבַ ,וח ָ
י O
יאל
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
וְ0חת ֵ;י ָה ַע ְר ַ;יִ ,ר ָ
ֲרית ַ
0חת ַ/ח ִ
ִ; ְ/נֵי ֶה ְע ֵלמ)תַ ,
)Eט ִרי:
ֲכ ִמי ְ
ְמ ַחֵCבַ ,וח ָ
פרק יג
ְא ָחד ַעל
ח6טי ַ; ְִ 8ח ָBה ו ֶ
ל/ה ִ
א)מרָ ,הא)רֵג ְָ /
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
א רִ
א)מ ִרי;ֵ ,י ַ; ְִ 8חָBה ֵ;י ַ;=) ִ/ע6ר) ְ/נֵי
Hריגַ ,חָCבַ .ו ֲח ָכ ִמי ְ
ָה ִ
ָפהָ :ְ ;ַ ,ברָה
ע)Fה ְ/נֵי ָב ֵ8י נִ ִירי ַ;>ִ ִירי7ֵ ;ַ ,ר)סָ >;ַ ,
ח6טי :ב ָה ֶ
ִ
ֵע ַעל ְמנָת ִל ְתֹEר ְ8ֵ /י
)8פר ְ8ֵ /י ְת ִפיר)ת ,וְ ַה)7ר ַ
6ב ַ=לַ ,חָCב .וְ ַה ֵ
ַ
ט6רי.
וְעל ֵמת) ,וְ כָל ַה ְמ ַק ְל ְק ִליִ Eְ ,
ֲמת) ַ
ֵע ַ;ח ָ
ְת ִפיר)ת :ג ַה)7ר ַ
ַ#E
ְה ְמנ ֵ
ַ; ו ַ
ְה ְמ ַק ְל ֵקל ַעל ְמנָת ְל ַת ֵ/ִ ,7ע6ר) ְִ :מ ַת ֵ :7ד ִ/ע6ר ַה ְמל ֵ
וַ
ח6טי,
ְה)+וֶהְ :ִ ,מלֹא ר ַֹחב ַה ִ=יט ָ:פ6ל .וְ ָהא)רֵג ְ/נֵי ִ
)Pב ַע ו ַ
וְ ַה ֵ
6צ ִבי
ְַ -גָ%ל ְ
א)מרַ ,ה ָPד ִצ)Eר ל ִ
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ִ/ע6ר) ְִ :מלֹא ַה ִ=יט :ה ר ִ
ַ;יִת וְ ֶל ָח ֵצר
6צ ִבי ל ַ
א)מ ִריִ ,צ)Eר ַל ְִ -גָ%לְ ,
ָמי ְ
ַ;יִתַ ,חָCבַ .ו ֲחכ ִ
לַ
יב ִרי ָ/וִ י .זֶה
א)מר ,לֹא כָל ַה ֵ; ָ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; ְִ /מע) ֶ; @ ְ
יב ִרי .ר ָ
ו ְַל ֵ; ָ
ְצ ִבי
ידהEָ ,ט6ר ,וְ ֵֶ /אינ) ְמ Oח ַ=ר ִצי ָדהַ ,חָCב :ו
ַה ְָ :ללְ ,מ Oח=ַר ִצ ָ
ט6רי .לֹא ָיכֹל
ָעל ֶא ָחד ְ; ָפנָיוַ ,חָCבָ .נעֲלַ /ְ 6ניִִ Eְ ,
ַ;יִת ְונ ַ
ְִֶ >/כנַס ל ַ
ָ/ב ָה ֶא ָחד ַעל
)Eטר :ז י ַ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ֶא ָחד ִלנְ עֹל ְו ָנעֲלַ /ְ 6ניִַ ,חִָ Cביְ .ור ִ
ָ/ב ָה ִרא)/
6מ ְלHהַ ,6ה ֵ9נִ י ַחָCב .י ַ
ָ/ב ַה ֵ9נִ י ִ
ַה ֶַ Eתח ְולֹא ִמ ְלHה ,6י ַ
ָ/ב ְ; ִצַ 0 ,)%על ִEי ֶָ /ע ַמד
6בא ַה ֵ9נִי וְ י ַ
ַעל ַה ֶַ Eתח ִ 6מ ְלHהָ ,6
ד)מה.
ְה ַל ְ ל)ָ ,ה ִראַ )/חָCב ְו ַה ֵ9נִי ָEט6רָ .הא ְל ַמה ֶIה ֶ
ָה ִרא )/ו ָ
נ)על ֶאת ֵ;ית) ְל ְָ /מר) וְ נ ְִמ ָצא ְצ ִבי ָ/מ6ר ְ;ת)כ):
ְל ֵ
פרק יד
ח)בל ָ; ֶהַ ,חָCב,
וְה ֵ
ֲמ6רי ַ;)8רָהַ ,ה ָָ Pד ַ
ָצי ָהא ִ
ְ/מ)נָה ְ/ר ִ
א
ֶַ ,חָCבֹB/ֶ ,א
ח)בל ָ; ֶה ָEט6רַ .ה ָָ Pד ְלצֹר ְ
6ר ָמ ִFיַ ,ה ֵ
H/6ר ְָ /ק ִצי ְ
ְ
ח)בל ָ; ֶה ַחָCב:
וְה ֵ
ֶEָ ,ט6רַ .חָCה וָע) ְֶ ;ִ /ר6/ת)ַ ,ה ָָ Pד ָEט6רַ ,
ְלצֹר ְ
ְט)בל
ע)Fה ה6א ֶאת ֵמי ַה ֶ-לַח ו ֵ
ֲבל ֶ
)Fי ִה ְיל ֵמי ַ; ַ;ָ 9ת ,א ָ
ב ֵאי ע ִ
יל ֵמי,
י)סיַ ,והֲל)א ה6א ִה ְ
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ת) ַה ְַ 8ב ִ/ילַ .
נ)ת ְל ְ
ָ; ֶה ְִ )8Eו ֵ
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נ)ת ֶֶ /מ ַ; ְִ 8ח ָBה
מ6עט .וְ ֵאילֵ 6ה ֵמי ֶמלַח ַה ִ 8ָ -Oריֵ .
6בי ָ
;Oה ֵ
ֵ;י ְמר ֶ
ז)בי) ַ; ַ;ָ 9תְ ,ל ִפי
א)כ ִלי ֵא ְ
ת) ַה ֶ-לַח :ג ֵאי ְ
ת) ַה ַ-יִ א) ְל ְ
ְל ְ
ר)עה.
6;0ב ֶ
ְ
וְ)/תה
ֶ
י)עזֶר
א)כל ה6א ֶאת ֶ
ֲבל ֵ
יאי ,א ָ
ֵֶ /אינ) ַמ ֲאכַל ְ; ִר ִ
)/תה ,חִ #6מ ֵ-י
Hד ִל ְרפH6ה ,וְ כָל ַה ִַ /ְ -קי ֶ
א)כל ָ
ֳכ ִלי ֵ
ָ:ל ָהא ָ
)/תה ה6א ֵמי ְד ָק ִלי
ֲבל ֶ
יר)קה .א ָ
ְד ָק ִלי וְכ)ס ִע ִָ 7ריִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /ה ִל ָ
ח)ָ>/ִ ;ְ //יו ,לֹא
ִל ְצ ָמא) ,וְ ָס ְ ֶֶ /מ ִע ִָ 7רי ֶֹB/א ִל ְרפH6ה :ד ַה ֵ
ַEא.
ַEא ִנ ְתר ָ
ֲבל ְמ ַט ֵ;ל ה6א ְכ ַד ְר ,):וְ ִא ִנ ְתר ָ
ַ-ע ָ; ֶה ֶאת ַהח ֶֹמ ,#א ָ
ְיג ַ
ֲבל ָס ְ ה6א ֶאת ַה ֶֶ 9מ ,וְ לֹא
ָסַ 6ייִ ָוח ֶֹמ ,#א ָ
ח)ָ ;ְ //מ ְתנָיו ,לֹא י ְ
ַה ֵ
ָס6
ַר ָ :ל ְ
יהְ % :ֵ /ֶ ,
):ת ֶ
ָכי ָס ִכי ֶֶ /מ ֶורֶד ַעל ַמ ֵ
ֶֶ /מ ֶורֶד;ְ .נֵי ְמל ִ
ָאל ְ;נֵי ְמ ָל ִכי ֵה:
א)מרָ: ,ל י ְִFר ֵ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ַ;חֹל .ר ִ
פרק טו
6כ ֵ/
וְק ֶ/ר ַה ַ= ָEנִ יְ .
ִַ -לי ֶ
יהֶ ,ק ֶ/ר ַה@ ָ
ֲל ֶ
א ֵאְ 6Bק ִָ /רי ֶַ /חִָ Cבי ע ֵ
א)מרָ: ,ל
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
ֶ/ה6א ַחָCב ַעל ִק69רָ ָ ְ :ה6א ַחָCב עַל ֶה ֵ8רָ .ר ִ
0חת ִמָCדָיו ֵאי ַחִָ Cבי ָע ָליו :ב יְֵ /ל ָ
ֶק ֶ/ר ֶ/ה6א יָכ)ל ְל ַה ִ8יר) ְב ַ
ק)/רֶת
6כ ֶק ֶ/ר ַה ַ= ָEנִ יֶ .
ִַ -לי ְ
יה ְֶ :ק ֶ/ר ַה@ ָ
ֲל ֶ
ְק ִָ /רי ֵֶ /אי ַחִָ Cבי ע ֵ
נְעל
6רצ6ע)ת ִמ ָ
יקיָאְ ,
ְח6טי ְס ָב ָכה וְ ֶ/ל ְִ Eס ְ
ֲל6ק ,Jו ֵ
ִא ָ9ה ִמ ְפ ַ8ח ח ָ
יעזֶר ֶ; ַי ֲעקֹב
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ֶָ /מְ 6 ,ק ֵדרָה ֶ/ל ָ; ָFר .ר ִ
ו ְַסנְ ָ%לְ ,ונ)ד)ת ַייִ ו ֶ
ק)ִ /רי ְִ %לי
ק)ִ /רי ִל ְפנֵי ַה ְ; ֵה ָמה ִ; ְִ /ביל ֶֹB/א ֵת ֵצאְ .
ְ
א)מר,
ֵ
ַ;י יְהָ 6דה,
Hמר ר ִ
ַ;י יְה6דָה ַמ ִ8ירָ :ְ .לל ַ
ֲבל לֹא ְב ֶח ֶבל .ר ִ
יקיָא ,א ָ
ִ; ְפ ִס ְ
ֵלי
ָמאֵ ,אי ַחִָ Cבי ָע ָליו :ג ְמ ַק ְִ Eלי ֶאת ַהִ :
ָ:ל ֶק ֶ/ר ֵֶ /אינ) ֶ/ל ְקי ָ
ילי ַ;ָ /ת
יעי ֶאת ַה ִ)+-ת ִמ ֵֵ B
6מ ִִ P
ֲמ ָ9ה ְפ ָע ִמיַ ,
0ר ָ; ָעה ַוח ִ
ֲפְ 6B
אִ
א)מרְ ,מ ַק ְִ Eלי
ַ;י י ְִָ /מ ֵעאל ֵ
מ)צ ֵאי ַ;ָ /ת .ר ִ
ֲבל לֹא ִמ ַ;ָ 9ת ְל ָ
ַל ַ;ָ 9ת ,א ָ
ְח ְל ֵבי ַ;ָ /ת
6Eרי ַל ַ;ָ 9ת ,ו ֶ
יעי ֶאת ַה ִ)+-ת ִמַ )Cה ִִ :
6מ ִִ P
ֵלי ַ
ֶאת ַהִ :
ַ;י
6Eרי ַ; ַ;ָ 9ת( .ר ִ
6Eריֲ ) .אבָל לֹא ֶ/ל י) ַה ִִ :
ֵבי ְ;י) ַה ִִ :
ְקר ִ
6Eרי ,וְ לֹא ֶ/ל י)
ֵבי ְ;י) ַה ִִ :
א)מר לֹא ֶ/ל ַ;ָ /ת ְקר ִ
יבא ֵ
ֲק ָ
עִ
ֵבי ַ; ַ;ָ 9ת:
6Eרי ְקר ִ
ַה ִִ :
פרק טז
)7רי ָ; ֶה
א)ת ִמ ְEנֵי ַה ְֵ %ל ָקה;ֵ ,י ִֶ /
א ָ:ל ְִ :ת ֵבי ַהֶ ֹ7דַ /מ ִִ Pילי ָ
ת6בי ְ; ָכל ָלְ ,)/טעִ 6ני
ק)רי ָ; ֶהְ .וַ 0על ִEי ִֶ :ְ /
6בי ֵֶ /אי ִ
ֵ
ק)רי ָ; ֶהִ .מ ְEנֵי ִב6+ל ֵ;ית ַה ְִ -דרַָ ./מ ִִ Pילי
6מ ְEנֵי ָמה ֵאי ִ
ְ@נִיזָהִ .
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ִ8יק ַה ֵ= ֶפר ִע ַה ֵ= ֶפרְ ,ו ִתיק ַה ְִ 8פ ִBי ִע ַה ְִ 8פ ִBי ,וְ ַ 0על ִEי ֶ/ֵC/
ֵ ;ְ ;ֶ ./BOתירָא
א)תְ .ל ָמב)י ֵֶ /אינ) ְמפ ָ
יכ ַמ ִִ Pילי ָ
6ל ֵה ָ
ת)כ ָמע)תְ .
ְ; ָ
Hד
ילי ְמז) ָ/לְ /סע)%Oת ָהרָא6י ָל ָ
 :/BOב ַמ ִִ P
א)מרַ 0 ,ל ְמפ ָ
ֵ
ילי ַ;ָ /ת,
יצד .נ ְָפ ָלה ְד ֵל ָקה ְ; ֵל ֵ
ַ; ֵה ָמהַ :ֵ .
ַ; ֵה ָמה ל ְ
Hדָ ,הרָא6י ל ְ
ָל ָ
ֲריתַ ,מ ִִ Pילי ְמז) ְ8ֵ /י ְסע)%Oת,
ילי ְמז) ָ/לְ /סע)%Oת9ַ ;ַ ,ח ִ
ַמ ִִ P
ילי ְמז) ָ/ל/
א)מרְ ,לע) ָל ַמ ִִ P
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
%Oה ֶא ָחת .ר ִ
ְחהְ ,מז) ְסע ָ
ַ; ִ-נ ָ
ְסע)%Oת :ג ַמ ִִ Pילי ַסל ָמ ֵלא ִכ ָ:ר)ת ,וְ  0עַל ִEי ֵֶ ); /ֶC/מHה
ֲח ִרי); ,א6
וְא)מר ַלא ֵ
ֵ
ְח ִבית ֶ/ל ַייִ.
ְסע)%Oת ,וְ ִע@6ל ֶ/ל ְֵ %ב ָלה ,ו ָ
יכ
0חר ַה ַ;ָ 9תְ .ל ֵה ָ
ע)Fי ִעֶ )-ח ְַ );/
ְו ַה ִPילָ 6ל ֶכ .וְ ִא ָהיִ 6פ ְק ִחיִ ,
א)מרְ 0 ,ל ֵֶ /אינָJ
ֶבתֵ ;ְ ;ֶ .תירָא ֵ
ֶח ֵצר ַה ְמעֹר ֶ
א)ת .ל ָ
ילי ָ
ַמ ִִ P
ְל)ב:ָ /ל ַמה ֶָC9כ)ל
מ)ציא כָל ְֵ :לי ַת ְִ /מי ,)/ו ֵ
6ל ִָ /
ֶבת :ד ְ
ְמעֹר ֶ
א)מר/ְ ,מ)נָה ָע ָFר
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ִל ְל; ,/וְע) ֵט ָ:ל ַמה ֶָC9כ)ל ַל ֲעטֹ .ר ִ
ֲח ִרי); ,א 6וְ ַה ִPילִ 6ע ִ-י :ה
ְא)מר ַלא ֵ
6מ)ציא ,ו ֵ
ִ
וְל)ב/
ִֵ :לי .וְח)זֵר ֵ
ַ;י ִ%ָ /ה ֵָ 8בה
)Eר ִסי ע)ר ֶ/ל ְ@ ִדי ַעל @ ֵ
א)מרְ ,
ַ;י ְִ /מע) ֶ; ַנ>ָס ֵ
רִ
ע)Fי ְמ ִח ָPה ְ; ָכל
ֵ .וְ ִ
Hחז ָ; ֶה ֶאת ָהא6רִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ְמ ָחר ְ
6מ ְגָ%ל ֶַ /
ִ
ַ;י
ֵיקנִ יִ /ְ ;ִ ,ביל ֶֹB/א ַת ֲעבֹר ַה ְֵ %ל ָקה .ר ִ
ֵלי;ֵ ,י ְמ ֵל ִאי ֵ;י ר ָ
ַהִ :
כ)לי ְל ַק ֵ;ל
ֲד ִ/י ְמ ֵל ִאי ַמיְִ ,ל ִפי ֵֶ /אי ְי ִ
א)סר ִ; ְכ ֵלי ֶחרֶ Fח ָ
י)סי ֵ
ֵ
ֵקה :ו נ ְָכ ִרי ֶ;ָ /א ְלכַ;)ת,
ַ;י ֶאת ַה ְ%ל ָ
6מכ ִ
ֶאת ָהא6ר וְ ֵה ִמ ְת ַ; ְִ 7עי ְ
ֲבל
יה ,א ָ
ֲל ֶ
יתת) ע ֵ
ַ;הִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /אי ְִ /ב ָ
ַ;ה וְ0ל ְ8כ ֶ
א)מ ִרי ל) ֵ :
ֵאי ְ
):פי
ִ
יה :ז
ֲל ֶ
יתת) ע ֵ
)/מ ִעי ל)ִ ,מ ְEנֵי ִֶ 9ְ /ב ָ
ָק ָט ֶ;ָ /א ְלכַ;)תֵ ,אי ְ
ַ;י ַה>ֵר ִ; ְִ /ביל ֶֹB/א ֶת ֱאחֹז ַ;)7רָה ,וְ ַעל צ)Hה ֶ/ל ָק ָט,
ְק ָערָה ַעל @ ֵ
י)חנָ
ַ; ָ
ֲFה ָבא ִל ְפנֵי ר ָ
ְה6דהַ ,מע ֶ
ַ;י י ָ
Hמר ר ִ
ו ְַעל ַע ְקרָב ֶֹB/א ִת ַָ .ְ 9
ח)ִ /ַ /ני ל) ֵמ ַח ָ+את :ח נ ְָכ ִרי ִֶ /ה ְד ִליק ֶאת
Hמרְ ,
ַ:אי ַ; ֲערָב ,וְ ַ
ֶ; ז ַ
ָאלH ,ס6רִ .מ ֵBא ַמיִ
ָאל ,וְ ִא ִ; ְִ /ביל י ְִFר ֵ
ַה>ֵרִ ,מ ְְ /-ֵ 8ַ /לא)ר) י ְִFר ֵ
ָאלH ,ס6ר.
ָאל ,וְ ִא ִ; ְִ /ביל י ְִFר ֵ
ְל ַה ְ/ק)ת ְ; ֶה ְמַ ,)8מ ְֶ /קה ֲ 0חרָיו י ְִFר ֵ
ָאל,
ָאל ,וְ ִא ִ; ְִ /ביל י ְִFר ֵ
ֶבֵ /לירֵד ;) ,י)רֵד ֲ 0חרָיו י ְִFר ֵ
ָע ָFה ג)י ֶ :
6זְק ִני ֶָ /היָ 6ב ִאי ִ; ְס ִפינָה ,ו ְָע ָFה ג)י
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
ֲFה ְבר ָ
Hס6רַ .מע ֶ
6זְקנִ י:
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
ֶבֵ /לירֵד ;)ְ ,וי ְָרד 6ב) ר ָ
ֶ:
פרק יז
יה ִע ֶָ -הַ 0 ,על ִEי ְִֶ >/ת ְָ Eרק6
ת)ת ֶ
ַל ֵ
א ָ:ל ַה ִֵ :לי ִנ ִָ +לי ַ; ַ;ָ 9ת וְ ד ְ
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נ)טל
6כ :ב ֵַלת)ת ַה ַ;יִתְ ,ל ִפי ֵֶ /אינָ ִמ ַה ָ
)%מי ְלד ְ
ַ; ַ;ָ 9תֵ /ֶ .אינָ ִ
Oרנָס ְל ַפ ֵַ Pע ;) ֶאת ָהאֱג)זִ י ,ו ְַק ְרַ ֹ%ל ְחֶ ְֹ 8את ַה ְֵ %ב ָלה.
ָ Hד ק ְ
ֵפהִ ,לגְ רֹ ָ;ֶ Jאת ַה@ְ ר)גָר)תֶ .את
ְמ ֵגרָהִ ,ל ְגרֹר ָ;ֶ Jאת ַה ְ@ ִבינָהַ .מגְ ר ָ
ַָ 7טֶ .את ַה /):וְ ֶאת ַה ְִ :ר ָ:רִ ,ל ְתחֹב
ַחת וְ ֶאת ַה ַ-זְ לֵגָ ,ל ֵתת ָע ָליו ל ָ
ָהר ַ
ְ/ל ַס ִָ 7איִ ,ל ְפַֹ 8ח ָ;ֶ Jאת
;)ַ .מ ַחט ֶ/ל יָדִ ,לֹ+ל ָ;ֶ Jאת ַה ,#)7ו ֶ
ֵיתיִ ,א יֶֶ /ק ֶ/ר ְ;רֹאְ ,)/מ ַק ֵ;ל Oט ְמHה ,וְ ִא
ָלת :ג ָקנֶה ֶ/ל ז ִ
ַהֶ %
י)סי
ַ;י ֵ
ִ+ל ַ; ַ;ָ 9ת :ד ר ִ
ָ ,נ ָ
6בי ְ :
ָ ֵ
ָלאוֵ ,אי ְמ ַק ֵ;ל Oט ְמHה;ֵ .י ְ :
ֵ/הָ: .ל
ָתד ֶ/ל ַמ ֲחר ָ
ֵלי נִ ִָ +לי ,חִ #6מ ַה ַ=ָ -ר ַה@ָד)ל וְ י ֵ
א)מרָ: ,ל ַהִ :
ֵ
ִִ +לי ֶאָBא
א)מרֵ ,אי נ ָ
נְח ְמיָה ֵ
ַ;י ֶ
ֶ .ר ִ
ֶ וְ ֶֹB/א ְלצֹר ְ
ִִ +לי ְלצֹר ְ
ֵלי נ ָ
ַהִ :
ִִ +לי ) ִע ֶָ -ה(,
ֵיה נ ָ
ִִ +לי ַ; ַ;ָ 9תְ /ִ ,בר ֶ
ֵלי ַה> ָ
ֶ :ה ָ:ל ַהִ :
ְלצֹר ְ
ֵבה ְל ַכ=)ת ָ; ֶה ֶאת ִEי
אכהְ /ִ ,ברֵי ֲער ָ
ע)Fי ֵמ ֵעי ְמ ָל ָ
6ב ְל ַבד ְִֶ C/היִ 6
ִ
א)מר,
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
זְכ6כית ְלכַ=)ת ָ; ֶה ֶאת ִEי ַה ַ .ְ Eר ִ
ֶה ָח ִביתְ /ִ ,ברֵי ִ
ת)כ
ֵבה ָלצ6ק ְל ָ
אכ ְָ /ִ ,8ברֵי ֲער ָ
ע)Fי ֵמ ֵעי ְמ ַל ְ
6ב ְל ַבד ְִֶ C/היִ 6
ִ
ת)כ ֶָ /מ :ו ָה ֶא ֶב ֶ7ֵ ;ַ /ר6יָהִ ,א
זְכ6כית לָצ6ק ְל ָ
ִ
ִמ ְק ָEה ,וְ ֶ/ל
נ)פ ֶלתְ ,מ ַמ ְל ִאי ָ; ,Jוְ ִא לָאוֵ ,אי ְמ ַמ ְל ִאי ָ;.J
ְמ ַמ ְל ִאי ָ; Jוְ ֵאינֶָ J
יחְ ,מ ַמ ְל ִאי ָ;;ָ 9ַ ;ַ Jת :ז ְַ Eקק ַה ַח,)B
זְמ)רָה ִֶ /היא ְק6/רָה ַב ִָ +פ ַ
)Eק ִקי ;)ְ ,ו ִא ָלאו,
ְמ ֶ/ה6א ָק6/ר ְו ָתל6יְ ,
א)מר;ִ ,ז ַ
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
רִ
)Eק ִקי ;) :ח ָ:ל
ָ ְ
6בי ְ :
ָ ֵ
א)מ ִרי;ֵ ,י ְ :
ָמי ְ
)Eק ִקי ;)ַ .ו ֲחכ ִ
ֵאי ְ
י)סי,
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ִִ +לי ַ; ַ;ָ 9תַ .
ֲחיזָה נ ָ
ֵלי ֶָ /ֵC/ל ֶה ֵ;ית א ִ
ִ6=:יֵי ַהִ :
ָ
ֵלי;ֵ ,י ְ :
ֲבל ְ; ִכ=6יֵי ַהִ :
ֲמ6ריִ ;ְ .כ=6יֵי ַה ְַ 7ר ָקע)ת ,א ָ
ַ; ֶ-ה ְד ָב ִרי א ִ
ִִ +לי ַ; ַ;ָ 9ת:
ָ נ ָ
6בי ְ :
ֵ
פרק יח
ְח ֵמ /ק)EOת ֶ/ל ֶֶ 8ב וְ ֶ/ל ְ8בH6ה ִמ ְEנֵי
0ר ַ;ע ו ָ
ֲפְ 6B
ְמ ַפ>ִ י א ִ
א
א)צרְ .מ ַפ>ִי
ֲבל לֹא ֶאת ָה ָ
6מ ְEנֵי ִב6+ל ֵ;ית ַה ְִ -דרָ ,/א ָ
א)ר ִחי ִ
ָה ְ
ֲFר ֵ/נִי
6מע ֵ
ר6מת)ַ ,
ֲFר ִרא+ְִ >/ֶ )/לָה ְת ָ
6מע ֵ
6ד ַמאיַ ,
ר6מה ְטה)רָהְ ,
ְָ 8
ֲבל
ֲכל ָלעֲנִ ִCי .א ָ
ָבִ ,/מ ְEנֵי ֶ/ה6א ַמא ָ
Oרמ)ס ַהֵ C
ְהְ 8
>ִפ ,6%ו ַ
ְו ֶה ְק ְֵ /ֶ /%
ר6מת) ,וְ לֹא ֶאת
ֲFר ִראֹB/ֶ )/א נ ְִ+לָה ְת ָ
לֹא ֶאת ַה ֶֶ +בל ,וְ לֹא ַמע ֵ
ַ;
ֲFר ֵ/נִ י ְו ֶה ְק ֵֹB/ֶ /%א נ ְִפ ,6%וְ לֹא ֶאת ַה ,6Bוְ לֹא ֶאת ַה ַח ְרָ%ל .ר ָ
ַמע ֵ
ע)ר ִבי :ב
ֲכל ְ
יאל ַמ ִ8יר ַ;ִ ,6Bמ ְEנֵי ֶ/ה6א ַמא ַ
ַמ ִל ֵ
ְִ /מע) ֶ; @ ְ
ָדיִ ,א ִה ְת ִקינָ ְל ַמאֲכַל ְ; ֵה ָמה,
ֲבי ֵלי זְ ר ִ
ֲבילֵי ֵע ִצי ַוח ִ
ילי ַקַ /וח ִ
ֲב ֵ
חִ
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):פי ֶאת ַה ַ=ל ִל ְפנֵי
א)תִ .
א)תְ ,ו ִא ָלאוֵ ,אי ְמ ַט ְל ְט ִלי ָ
ְמ ַט ְל ְט ִלי ָ
א)תַ Jעד
)%חי ָ
ר)חי:ְ ,דֵי ֶCַ /עֲלְ 6ו ֵירֵדְ 8ַ .6ר ְנגֹלֶת ְֶ ;ָ /ר ָחהִ ,
ָה ֶא ְפ ִ
ַ;יִ .א ָ9ה ְמ ַדָ%ה ֶאת ְ;נָ.J
ָחי ִ; ְר6/ת ָהר ִ
6סי ִ
ָלי ְ
ֶ:ָ 8ִ /נֵסְ .מ ַד ִ%י ֲעג ִ
ֲבל
0חת ,א ָ
ִיח ַ
6מ> ַ
0חת ַ
נ)טל ַ
ְמ ֶ/ה6א ֵ
ימ ַתי;ִ .ז ַ
ַ;י יְהָ 6דהֵ ,א ָ
Hמר ר ִ
ַ
ִא ָהיָה ג)רֵרH ,ס6ר .ג ֵאי ְמי ְִַ Bדי ֶאת ַה ְ; ֵה ָמה ְ;י) ט)בֲ ,א ָבל
ק)רי ָלֲ Jח ָכ ָמה ִמ ָ-ק)
6מי ְִַ Bדי ֶאת ָה ִא ָ9ה ַ; ַ;ָ 9ת ,וְ ִ
ֲדיְ .
ְמ ַסע ִ
י)סי
ַ;י ֵ
ק)ִ /רי ֶאת ַה ַ6;+ר .ר ִ
יה ֶאת ַה ַ;ָ 9ת ,וְ ְ
6מ ַח ְִ Bלי ָע ֶל ָ
ְל ָמק)ְ ,
ע)Fי ַ; ַ;ָ 9ת:
ילה ִ
ח)ת ִכי .ו ְָכל ָצ ְר ֵכי ִמ ָ
א)מרְ 0 ,
ֵ
פרק יט
א)מרִ ,א לֹא ֵה ִביא ְכ ִלי ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תְ ,מ ִביא) ַב ַ;ָ 9ת
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
א רִ
יעזֶר,
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hמר ר ִ
ַ=ה 6עַל ִEי ֵע ִדי .וְע)ד ַ
6ב ַ= ָ:נָהְ ,מכ ֵ
ְמ Oג ֶBהַ .
ַ;י
Hמר ר ִ
):ר ִתי ֵע ִצי ַלעֲ)Fת ֶָ Eח ִמי וְ ַלעֲ)Fת ) ְִ :לי( ַב ְרזֶלָ :ְ .לל ַ
ְ
)%חה ֶאת
ֲ)Fתֵ Jמ ֶערֶב ַ;ָ /ת ֵאינָָ J
אכה ֶֶ /א ְפ ָ/ר ַלע ָ
יבא:ָ ,ל ְמ ָל ָ
ֲק ָ
עִ
)%חה ֶאת ַה ַ;ָ 9ת .ב
ֲ)Fתֵ Jמ ֶערֶב ַ;ָ /ת ָ
ַה ַ;ָ 9ת ,וְ ִֶ /אי ֶא ְפ ָ/ר ַלע ָ
נ)תנִי
6מ)צ ִציְ ,ו ְ
ְ
6פ)ר ִעי,
ְ
ֲלי,
ע)Fי ָ:ל ָצ ְר ֵכי ִמילָה ַ; ַ;ָ 9ת ,מ)ה ִ
ִ
ְנ)ת.
ל)עס ְ; ִָ>/יו ו ֵ
יה ִא ְס ְָ Eלנִ ית ו ְַכִ .)-א לֹא ַָ /חק ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תֵ ,
ָע ֶל ָ
ָת זֶה ְב ַע ְצמ) ְוזֶה ְב ַע ְצמ) .וְ ֵאי
ֶָ /מ ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תִ ,י> ֵ
ִא לֹא ָטרַ ַייִ ו ֶ
יה ְס ַמ ְרט6טִ .א לֹא ִה ְת ִקי
ֵ ָע ֶל ָ
ֲבל ):ר ְ
ע)Fי לָָ Jחל6ק ְל ַכ ְִ 8ח ָBה ,א ָ
ִ
0חרֶת :ג
ֲפֵ 6Bמ ָח ֵצר ֶ
6מ ִביאַ ,וא ִ
ֵ ַעל ֶא ְצ ָ;ע) ֵ
ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /ת): ,ר ְ
6מז ְִַ Bפי
ילהְ ,
0חר ַה ִָ -
6בי ְל ַ
ילה ֵ
יצי ֶאת ַה ָָ 7ט;ֵ ,י ִל ְפנֵי ַה ִָ -
ַמ ְר ִח ִ
יצי ֶאת
א)מרַ ,מ ְר ִח ִ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲעז ְַריָה ֵ
ֶלי .ר ִ
ֲבל לֹא ְבכ ִ
ָע ָליו ַ;ָCד ,א ָ
י/י
ֱמר ַוי ְִהי ַבַ )Cה ְִ 9ל ִ
י/י ֶָ /חל ִל ְהי)ת ַ; ַ;ָ 9ת>ֶ /ֶ ,א ַ
ַה ָָ 7ט ַ;ַ )Cה ְִ 9ל ִ
0נְ%ר)גִ ינ)ס ֵאי ְמ ַח ְִ Bלי ָע ָליו ֶאת ַה ַ;ָ 9ת,
ֲביָ .ס ֵפק וְ ְ
י)ת ֹ:א ִ
ִ; ְה ָ
ר)גינ)ס :ד ִמי ֶָ /הי 6ל) ְ/נֵי ִתינ)ק)תֶ ,א ָחד
ְה6דה ַמ ִ8יר ָ;0נְ ְִ %
ַ;י י ָ
ְור ִ
0חר
6מל ֶאת ֶ/ל ַ
ְ/כַח ָ
0חר ַה ַ;ָ 9ת וְ ֶא ָחד לָמ6ל ַ; ַ;ָ 9ת ,ו ָ
ָלמ6ל ַ
ְא ָחד לָמ6ל ַ; ַ;ָ 9ת,
ַה ַ;ָ 9ת ַ; ַ;ָ 9תַ ,חָCבֶ .א ָחד ָלמ6ל ְ; ֶערֶב ַ;ָ /ת ו ֶ
יעזֶר ְמ ַחֵCב ַח ָ+את,
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
6מל ֶאת ֶ/ל ֶערֶב ַ;ָ /ת ַ; ַ;ָ 9ת ,ר ִ
ְַ /כח ָ
וָ
ֲFרָה,
ָט נִ)-ל ִל ְ/מ)נָהְ ,ל ִת ְָ /עה ,וְ ַלע ָ
)Eטר :ה ק ָ
ְה)ַ /ע ֵ
ַ;י י O
ְור ִ
ֵיצדַ :ְ .ד ְר,):
י)תרָ .הא כ ַ
0חד ָע ָFר ,וְ ִל ְ/נֵי ָע ָFר ,לֹא ָפח)ת ְולֹא ֵ
6ל ַ
ְ
ִל ְ/מ)נָה ,נ)לַד ְל ֵבי ַה ְָ 9מ)/ת ,נִ)-ל ְל ִת ְָ /עה;ֵ ,י ַה ְָ 9מ)/ת ֶ/ל
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0חד ָע ָFר,
0חר ַ;ָ /ת ,נִ)-ל ְל ַ
ֲFרָה ,י) ט)ב ְל ַ
ֶערֶב ַ;ָ /ת ,נִ)-ל ַלע ָ
ָט ַהח) ֶלה,
ט)בי ֶ/ל רֹאַ /ה ָ9נָה ,נִ)-ל ִל ְ/נֵי ָע ָFר .ק ָ
ְ/נֵי י ִָמי ִ
יצי ַה ְמ ַע ְִ :בי ֶאת
ֵאי מ) ֲה ִלי א)ת) ַעד ְֶַ C/ב ִריא .ו ֵאֵ 6Bה ִצ ִ
ר6מה .וְ ִא
א)כל ַ; ְָ 8
ֲטרָה .וְ ֵאינ) ֵ
ח)פה ֶאת רֹב ָהע ָ
ילהFָ ;ָ ,ר ַה ֶ
ַה ִָ -
ָהיָה ַב ַעל ָ; ָFרְ ,מ ַת ְ7נ) ִמ ְEנֵי ַמ ְר ִאית ָה ָעיִָ .מל ְולֹא ָפרַע ֶאת ַה ִ-י ָלה,
ְִ :א 6Bלֹא ָמל:
פרק כ
ְנ)תנִ י
)8לי ֶאת ַה ְמ ַ-ֶ /רֶת ְ;י) ט)ב ,ו ְ
א)מרִ ,
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
א רִ
)8לי ֶאת ַה ְמ ַ-ֶ /רֶת ְ;י)
א)מ ִריֵ ,אי ִ
ָמי ְ
ַל ְ8ל6יָה ַ; ַ;ָ 9תַ .ו ֲחכ ִ
נ)תנִי ַל ְ8ל6יָה ְ;י) ט)ב :ב
ֲבל ְ
נ)תנִי ַל ְ8ל6יָה ַ; ַ;ָ 9ת ,א ָ
ט)ב ,וְ ֵאי ְ
6מ ַס ְ> ִני ֶאת ַה ַCיִ
ַ;י ַה ְָ 9מ ִרי ִ; ְִ /ביל ְֶ ,6BPִַ C/
נ)תנִי ַמיִ ַעל @ ֵ
ְ
וְע)Fי
ִ
יצה ִ; ְמ ַס ֶ>נֶת ֶ/ל ַח ְרָ%ל,
ִי; ָ
ְנ)תנ ֵ
יפה ִמ ְצ ִרית ,ו ְ
6ב ְכ ִפ ָ
ָרי ִ
ְ;ס6ד ִ
ַ;י יְהָ 6דה א) ֵמר;ָ 9ַ ;ַ ,ת;ְ ,כ)ס;ְ ,י) ט)ב;ְ ,לָגִ י,
ֲנ6מ ִלי ַ; ַ;ָ 9ת .ר ִ
א ְ
)/רי
א)ר ִחי :ג ֵאי ִ
א)מרַ ,הֹ:ל ְל ִפי ָה ְ
ַ;י ָצד)ק ֵ
)עדָ ;ְ ,ח ִבית .ר ִ6ב ֵ
ַ
)/רי ֶאת
ת) ַהח ֶֹמְ .#ו ֵאי ִ
נ)ת ְל ְ
ִ /)Eריֲ ,אבָל ֵ
ֶאת ַה ִח ְל ִ8ית ַ; ְ
ת)
ת) ַה ְָ :ברָה א) ְל ְ
נ)ת ְל ְ
ֲבל ֵ
)ת ,א ָ
ַר ִ/ינִ י וְ לֹא ִָ /פי א ָ
ַהְ :
ַ;י ָמק)
):ב ִרי ֶאת ַה ֶֶ 8ב ַ; ְָ :ברָהְ ,ולֹא י ְִ8נֶ>ַ 6על @ ֵ
ַל ָָ :להֵ .אי ְ
ַהְ :
ת)
נ)ת ְל ְ
נ)טל ה6א ַב ְָ :ברָה ְו ֵ
ֲבל ֵ
ָב)ִ /ְ ;ִ Jביל ֶCֵ/רֵד ַה ,#)-א ָ
@ ַ
ָדי ִמ ְEנֵי ָה ְר ִעי,
6מ ַס ְִ Bקי ַל ְPד ִ
@)ר ִפי ִמ ְִ Bפנֵי ַה ְָ Eטְ ,
ְ
ָה ֵאב6ס :ד
נ)תנִ י
נ)ט ִלי ִמ ְִ Bפנֵי ְב ֵה ָמה ז) וְ ְ
א)ס ִריְ .
ֲכ ִמי ְ
ד)סאַ .וח ָ
ַ;י ָ
ְִ %ברֵי ר ִ
ַ;י ַה ִ+ָ -ה ,לֹא ְינ ְַענְ ע) ְביָד),
ִל ְפנֵי ְב ֵה ָמה ז) ַ; ַ;ָ 9ת :ה ַה ַַ /ֶ /7על @ ֵ
ֶא ָBא ְמנ ְַענְע) ְבג6פ) .וְ ִא ָהיָה ַמ ֲאכַל ְ; ֵה ָמה ,א) ֶָ /היָה ָע ָליו ַ:ר א)
ֲבל לֹא
ֲלי ָב ִ8יַ ,מ ִִ 8ירי ,א ָ
ָס ִדיְ ,מנ ְַענְ ע) ְביָד)ַ .מ ְכ ֵ;/ֶ /ל ַ;ע ֵ
א)מרִ ,א ָהיָה Oמ ָ8ר
ַ;י יְה6דָה ֵ
):ב ִסי ,לֹא ִי@ַע ;) .ר ִ
ְ/ל ְ
כ)ב ִ/י ,ו ֶ
ְ
ְ)/מט):
ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תַ ,מ ִ8יר ֶאת  )BO:ו ְ
פרק כא
ַל ָָ :לה וְ ָה ֶא ֶב ְ;ת) ָכ.J
נ)טל Hדָ ֶאת ְ;נ) ְו ָה ֶא ֶב ְ;יָד) ,וְ כ ְ
ֵ
א
ְה6דה
ַ;י י ָ
ר6מה ְט ֵמHה ִע ַה ְ+ה)רָה וְ ִע ַה Oח ִBי .ר ִ
6מ ַט ְל ְט ִלי ְָ 8
ְ
6מHה .ב ָה ֶא ֶב ֶַ /על ִEי
-Oע ְ; ֶא ָחד ֵ
ֲלי ֶאת ַה ְמד ָ
א)מרַ 0 ,מע ִ
ֵ
יהJ
ְתה ֵבי ֶה ָח ִב)Cתַ ,מגְ ִ; ָ
נ)פ ֶלתָ .הי ָ
ֶה ָח ִביתַ ,מ ַָ J+על ִצ ָ J%וְ ִהיא ֶ
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ְה
נ)ער ֶאת ַהַ:ר ו ֵ
נ)פ ֶלתָ .מע)ת ֶַ /על ַהַ:רֵ ,
6מ ַָ J+על ִצ ָ J%וְ ִהיא ֶ
ַ
ְתה ֶ/ל ע)ר,
ְחְ ;ִ Jס ַמ ְרט6טָ .הי ָ
ֶ/תְ ,מ ַק> ָ
נ)פל)תָ .הי ְָתה ָע ָליו ִל ְ/ל ֶ
ְ
יהי ִמ
א)מ ִריַ ,מ ְג ִ; ִ
יה ַמיִ ַעד ְֶ 8ִ /כ ֶלה :ג ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
נ)תנִי ָע ֶל ָ
ְ
JBO
נ)טל ֶאת ַה ְַ +ב ָלה כ ָ
א)מ ִריֵ ,
6בית ִהֵBל ְ
6ק ִל ִEיֵ .
ֲצמ)ת ְ
ַה ְ 9Oל ָח ע ָ
ר6רי ָEח)ת ִמ ַIַ :יִת וְ ֵָ Fער ֶ/ל
ֲב ִירי ִמ ְִ Bפנֵי ַה ְ 9Oל ָח ִֵ E
6מ ַנ ֲערַָ .Jמע ִ
ְ
ָ/יִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ַמ ֲאכַל ְ; ֵה ָמהְ .ספ)גִ ,א יֶ/
אֲפ6נִי וְ ֵָ Fער ֶ/ל ֲעד ִ
ֲכ ִמי
ֲחיזָהְ ,מ ַק>ְ ִחי ;) ,ו ְִא לָאוֵ ,אי ְמ ַק>ְ ִחי ;)ַ ) .וח ָ
ל) ע)ר ֵ;ית א ִ
ִ+ל ַ; ַ;ָ 9תְ ,ו ֵאינ) ְמ ַק ֵ;ל Oט ְמHה:
ָ ,נ ָ
6בי ְ :
א)מ ִרי( ֵ;י ֵָ ְ :
ְ
פרק כב
א)מר
ימ>ָה ְמז) ָ/לְ /סע)%Oת ,וְ ֵ
ָח ִבית ֶ;ְ /ְ ִ>/רָהַ ,מ ִִ Pילי ֵה ֶ
א
ֲטי ֶאת
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִסֹEגֵ .אי ס)ח ִ
ֲח ִרי); ,א 6וְ ַה ִPילָ 6ל ֶכִ ,
ַלא ֵ
ַ;י יְה6דָה
ֲס6רי .ר ִ
)ציא ֵמ ֶה ַמ ְִ /קיְ ,ו ִא י ְָצאֵ 6מ ַע ְצ ָמ ,א ִ
ַה ֵEר)ת ְלה ִ
)Cצא ֵמ ֶה
)Cצא ֵמ ֶה Oמ ָ8ר ,וְ ִא ְל ַמ ְִ /קיַ ,ה ֵ
ֳכ ִליַ ,ה ֵ
א)מרִ ,א ָלא ָ
ֵ
ַ;י
ֲס6ריְ .ור ִ
Hס6רַ .ח)Bת ְַ %בִ /ֶ /ר ְ= ָק ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /ת ְוי ְָצאֵ 6מ ַע ְצ ָמ ,א ִ
)/רי א)ת) ְב ַח ִ-י
יעזֶר ַמ ִ8יר .ב ָ:ל ֶ;ָ /א ְב ַח ִ-י ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תִ ,
ֶא ִל ֶ
יחי א)ת) ְב ַח ִ-י
ַ; ַ;ָ 9ת ,וְ כָל ֶֹB/א ָבא ְב ַח ִ-י ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /תְ ,מ ִד ִ
וְק)ליַס
ְ
ל6חי ְק ַט>ִי(
ָ) /וְ ָד ִגי ְמ ִ
יח ַהָ C
ַ; ַ;ָ 9ת ,חִ #6מ ַה ִָ -ל ַ
Hד ֶאת
)/בר ָ
ֵ
אכ ָ .8ג
ָח ָת ז) ִהיא גְ ַמר ְמ ַל ְ
ָה ִא ְס ָEנִ יֲ /ֶ ,הד ָ
ֶלי .וְ ֵאי
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִת ַַ ֵ6:לעֲ)Fת ִ :
ימ>ָה ְגר)גָר)תִ ,
ֶה ָח ִבית ֶל ֱאכֹל ֵה ֶ
ֲכ ִמי ַמ ִִ 8ירי .וְ לֹא
ְה6דהַ .וח ָ
ַ;י י ָ
ג6פה ֶ/ל ָח ִביתְ %ִ ,ברֵי ר ִ
נ)ק ִבי ְמ ָ
ְ
יה ֲַ /עוָהִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א
ִָ 8ע ֶל ָ
ְק6בה ,לֹא י ֵ
ְתה נ ָ
י ְִֶ 7ב>ָה ִמ ְִ .J%ָ Pו ִא ָהי ָ
ַ:אי ַ; ֲערָב,
י)חנָ ֶ; ז ַ
ַ; ָ
ֲFה ָבא ִל ְפנֵי ר ָ
ְה6דהַ ,מע ֶ
ַ;י י ָ
Hמר ר ִ
ֵחַ .
ְמ ָמר ַ
ת) ַה;)ר ִ; ְִ /ביל
נ)תנִ י ְַ 8ב ִ/יל ְל ְ
ְ
ח)/ַ /נִי ל) ֵמ ַח ָ+את :ד
ְHמרְ ,
ו ַ
ָעי ִ; ְִ /ביל ְֶ ,6>Pִַ C/ו ֶאת ַה)Pנֵ
וְאת ַה ַ-יִ ַהִָ Cפי ָ;ר ִ
ְֵֶ C/הא ָ/מ6רֶ ,
ֵ ָ; ֶה
ֶ ַ; ַ-יְִ ,מ ַהְ B
ָ/רֵ 6כ ָליו ַ; ֶ%ר ְ
ֵחִ .6-מי ְֶ >/
ַ; ַח ָמה ִ; ְִ /ביל ֶַ C/
ֲבל לֹא ְכ ֶנגֶד
ַח ָ-ה ,א ָ
)/ט ָח ; ַ
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצ)נָהְ ,
ח)ִ .//ה@ִ ַ
ְו ֵאינ) ֵ
ֲפְ 6Bב ֶע ֶFר
6ב ֵמי ְט ֶב ְריָא ְונִ ְס ַEֵ 8ג ,א ִ
ר)חֵ ;ְ #מי ְמ ָערָה ְ
ָה ָע :ה ָה ֵ
ֲFרָה ְבנֵי Hדָ ִמ ְס ִַ Eְ 8גי
ֲבל ע ָ
יא ְ;יָד) ,א ָ
ֲא Oל ְנ ִטיא)ת ,לֹא י ְִב ֵ
א)תָ ;ְ Jי ָד :ו
יאי ָ
6מ ִב ִ
יהְ ,
ֵיה וְ רַגְ ֵל ֶ
ֵיה יְד ֶ
0חת ְEנ ֶ
ַ; ֲאלOנְ ִטית ַ
ֲבל לֹא ִמ ְת ַע ְִ -לי וְ לֹא ִמ ְת@ ְָר ִדי.
6מ ַמ ְְ /מ ִ/י ) ִ; ְבנֵי ֵמ ַעיִ( ,א ָ
ָס ִכי ְ
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ְ E0ק ְטוִ יזִי ,וְ ֵאי ְמ ַע ְִ Pבי ֶאת
ע)Fי ִ
ימא ,וְ ֵאי ִ
ק)ר ִָ %
י)ר ִדי ְל ְ
ֵאי ְ
ְאי ַמחֲזִ ִירי ֶאת ַה ֶֶ 9ברִ .מי ְֶ ִ>/פ ְר ָקה יָד) וְ ר ְַגל) ,לֹא י ְִט ְר ֵפ
ַה ָָ 7ט ,ו ֵ
ַEא:
ַEא נִ ְתר ָ
ר)ח #ה6א ְכ ַד ְר ,):ו ְִא נִ ְתר ָ
ֲבל ֵ
ְ;צ)נֵ ,א ָ
פרק כג
ֹאמר ל)
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ַ
ֲבר) ַ%ֵ :י ַייִ ו ְַכ ֵ%י ֶֶ /מִ ,
Hד ֵמח ֵ
)/אל ָ
ֵ
א
>ִיח ַט ִBית)
ֲמינ)ַ ,מ ַ
ֲב ְר ָָ::ִ J8ר)ת .ו ְִא ֵאינ) ַמא ִ
ַה ְלוֵנִ יְ ,וכֵ ָה ִא ָ9ה ֵמח ֶ
ירַ /6ליִ
0חר ַ;ָ /ת .וְ ֵכ ֶערֶב ֶַ Eסח ִ; ָ
ע)Fה ִעֶ )-ח ְְ );/ל ַ
ֶא ְצל) וְ ֶ
ע)Fה ִע)-
נ)טל ֶאת ְִ Eסח) וְ ֶ
ִיח ַט ִBית) ֶא ְצל) ְו ֵ
ֶָ /חל ִל ְהי)ת ַ; ַ;ָ 9תַ ,מ> ַ
ר)תיו
א)ר ָחיו וְ ֶאת ְַ Eר ְָ E
0חר י) ט)ב :ב מ)נֶה Hדָ ֶאת ְ
ֶח ְְ );/ל ַ
וְע ְ;נֵי ֵבית) ַעל ַה ְ 9Oל ָח,
6מ ִפיס ִע ָ;נָיו ִ
ֲבל לֹא ִמ ַה ְָ :תבֵ .
ִמ ִEיו ,א ָ
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִת ַַ ֵ6:לעֲ)Fת ָמנָה ְגד)לָה ְֶ :נגֶד ְק ַט>ָהִ ,מO 69ק ְביָא.
ִ
ֲבל לֹא ַעל ַה ָ-נ)ת :ג
ָ/י ְ;י) ט)ב ,א ָ
ילי ֲח ָל ִ/י ַעל ַה ֳ7ד ִ
6מ ִִ +
ַ
ֲבר) ִל ְֹ:Fר ל)
ֹאמר Hדָ ַלח ֵ
ֲלי ַ; ַ;ָ 9ת ,וְ לֹא י ַ
Hד )Eע ִ
לֹא י ְִֹ:Fר ָ
6ל ָה ִביא ֵפר)ת,
ֲלי ְ
ֲליֵ .אי ַמ ְח ִִ /יכי ַעל ַה ְ8חִ 6ל ְֹ:Fר )Eע ִ
פ)ע ִ
;0א ָ/א6ל,
Hמר ָ
6מ ִביא ֵפר)ת ְ;יָד):ְ .לָל ַ
י ה6א ִל ְ/מֹרֵ ,
ֲבל ַמ ְח ְִ /
אָ
ַ9אי אֲנִ י ְל ַה ְח ְִ /י ָעלָיו :ד ַמ ְח ִִ /יכי
ֲמירָת) ,ר ַ
ַ:אי ַ;א ִ
ָ:ל ֲֶ /אנִי ז ַ
ַBה ,וְ ַעל ִע ְס ֵקי ַה ֵ-ת ְל ָה ִביא ל) Hר)
ַעל ַה ְ8חְ 6ל ַפ ֵַ 7ח ַעל ִע ְס ֵקי כ ָ
ָאלֶ ,אָBא
ֲל ִילי ַ; ַ;ָ 9ת ,לֹא י ְִסֹEד ָ; ֶה י ְִFר ֵ
יכי)@ .י ֵֶ /ה ִביא ח ִ
ְו ַת ְכ ִר ִ
ִא ֵ;ָ :אִ 6מ ָ-ק) ָקר)בָ .ע 6Fל) Hר) וְ ָח ְפר 6ל) ֶק ֶבר ,י ִֵָ 7בר ;)
ע)Fי ָ:ל
ִ
ָאל ,לֹא י ִֵָ 7בר ;) ע) ָל ִמית :ה
ָאל ,וְ ִא ִ; ְִ /ביל י ְִFר ֵ
י ְִFר ֵ
)/מ ִטי
6ב ְל ַבד ֶֹB/א יָזִיז 6ב) ֵא ָברְ .
יחי א)ת)ִ ,
6מ ִד ִ
ָצ ְרכֵי ַה ֵ-תָ ,ס ִכי ְ
ק)ִ /רי
6מ ִִ +ילי א)ת) ַעל ַהח)ל ִ; ְִ /ביל ְֶַ C/מ ִ8יְ .
ֶאת ַהַ:ר ִמ ְַ 8ח ָ8יו ַ
)סיְ .וכֵ ק)רָה ֶ;ְ /ְ ִ>/רָה,
ֲלהֶ ,א ָBא ֶֹB/א י ִ
ֶאת ַה ִֶ Bחי ,לֹא ֶCַ /ע ֶ
ֲלהֶ ,אָBא ֶֹB/א
א)תַ ;ְ Jס ְפ ָסל א) ַב ֲאר):Oת ַה ִ+ָ -ה ,לֹא ֶ8ַ /ע ֶ
ס)מ ִכי ָ
ְ
ָפ./
ת)סיֵ .אי ְמ ַע ְִ -צי ֶאת ַה ֵ-ת ַ; ַ;ָ 9תְ ,ולֹא ַבחֹל ִע י ְִצי0ת ַה> ֶ
ִ
ָמי:
)/פ ְ ִ %
ֶפֲ ,/הרֵי זֶה ֵ
ְה ְמ ַע ִֵ #-ע י ְִצי0ת נ ֶ
וַ
פרק כד
נ)ת ִ:יס) ַל> ְָכ ִריְ ,ו ִא ֵאי ִע )-נ ְָכ ִריַ ,מ>ִיח)
ֵֶ ,
א ִמי ֶֶ /ה ְח ְִ /י ַ; ֶ%ר ְ
ִִ +לי ַ; ַ;ָ 9ת,
נ)טל ֶאת ַה ִֵ :לי ַה> ָ
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצ)נָהֵ ,
ַעל ַהחֲמ)רִ .ה ִ@ ַ
יה:
ֲל ֶ
נ)פ ִלי ֵמא ֵ
ֲב ִליְ ,ו ַה ַ7ִ Mי ְ
ִִ +לי ַ; ַ;ָ 9תַ ,מ ִ8יר ֶאת ַהח ָ
וְ ֵֶ /אינָ נ ָ
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ֲבל
6מ ַפ ְס ְִ Eסי ֶאת ַה ִEִ :י ,א ָ
יעי ָע ִמיר ִל ְפנֵי ְב ֵה ָמהְ ,
ב ַמ ִִ 8ירי ְִ Eק ֵ
ר6בי ִל ְפנֵי
ַ= ִקי לֹא ֶאת ַה ַַ 9חת וְ לֹא ֶאת ֶה ָח ִ
לֹא ֶאת ַהִ ִIיריֵ .אי ְמר ְ
ַ7ה :ג ֵאי
ר6בי ַלָ %
ְה6דה ַמ ִ8יר ֶ; ָח ִ
ַ;י י ָ
ַ=ה .ר ִ
ַ7ה ֵ;י @ ָ
ְב ֵה ָמה;ֵ ,י ָ %
יטי .וְ ֵאי ַמ ְמ ִרי ֶאת
ֲבל ַמ ְל ִע ִ
ד)ר ִסי ,א ָ
ָמל ,וְ לֹא ְ
א)ב ִסי ֶאת ַה@ ָ
ְ
ְַ -ר ָס,
ְנ)תנִ י ַמיִ ל O
ְג)לי ,ו ְ
6מ ַה ְל ְק ִטי ַל ְַ 8רנ ִ
יטיְ .
ֲבל ַמ ְל ִע ִ
ָלי ,א ָ
ָה ֲעג ִ
ב)רי ו ְִל ְפנֵי י) ִני
נ)תנִ י ַמיִ ִל ְפנֵי ְד ִ
ג)ב ִלי .וְ ֵאי ְ
ֲבל לֹא ְ
אָ
וְל ְפנֵי י)נֵי ַה ְר ְִ %ס)Cת :ד
נְג)לי ִ
ְת ְר ִ
נ)תנִ י ִל ְפנֵי ֲא ָו ִזי ו ַ
ֲבל ְ
)9ב ְ ,א ָ
ֶָ ;ַ /
ָביַ .ר ִ;י
>ְב ָלה ִל ְפנֵי ַה ְ:ל ִ
ל6עי ִל ְפנֵי ַה ְ; ֵה ָמה ,וְ ֶאת ַה ֵ
ְמ ַח ְִ 8כי ֶאת ַה ְִ %
ְתה נ ְֵב ָלה ֵמ ֶערֶב ַ;ָ /ת ,אֲס6רָהְ ,ל ִפי ֵֶ /אינָJ
א)מרִ ,א לֹא ָהי ָ
ְה6דה ֵ
י ָ
ֶ
Hלי ִל ְד ָב ִרי ֵֶ /ה ְלצֹר ְ
ָרי ַ; ַ;ָ 9תְ ,ונִ ְִ /
ִמ ַהָ 6-כ :ה ְמ ִפ ִירי נְ ד ִ
וְאת ַה ְִ -קוֶה.
6מ)ד ִדי ֶאת ַה ְַ -ט ִלית ֶ
ְ
)Eק ִקי ֶאת ַה ָ-א)ר,
ַה ַ;ָ 9תְ .
;0א ָ/א6ל ֶ; ָ; ְטנִ ית,
ימי ָ
6ב ֵ
ַ;י ָצד)ק ִ
Hביו ֶ/ל ר ִ
ימי ִ
ֲFה ִב ֵ
6מע ֶ
ַ
ֶמי לֵידַע ִא יֵ/
יח ,וְ ָק ְ/רֶ 6את ַה ְִ -ק ָ%ה ְבג ִ
ְֶ Eָ /קקֶ 6את ַה ָ-א)ר ְ; ָט ִפ ַ
6מ)ד ִדי
ְ
)Eק ִקי
ָמ ְדנְ /ֶ ,6
ֵיה ל ַ
6מ ְִ %בר ֶ
)Eת ַח ֶט ַפח ִא ָלאוִ .
ַ; ִ@ ִיגית ֵ
ְק)ִ /רי ַ; ַ;ָ 9ת:
ו ְ

ִמ ְ/נָי)ת ֵליל ָ/ב6ע)ת

מסכת ברכות
ק)רי ֶאת ְַ /מע ְ; ַע ְר ִביתִ .מ ָָ 9עה ֶַ /הֲ ֹ:ה ִני נ ְִכנ ִָסי ֶל ֱאכֹל
ימ ַתי ִ
ֵמ ֵא ָ
ֲכ ִמי
יעזֶרַ .וח ָ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
/0מ6רָה ָה ִרא)/נָהְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ר6מ ָתַ ,עד ס) ָה ְ
ִ; ְת ָ
ֲלה ַע6-ד ַה ַַ 9חר.
א)מרַ ,עד ֶCַ /ע ֶ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
א)מ ִריַ ,עד חֲצ)ת .ר ָ
ְ
Hמר 6ל) ,לֹא ָק ִרינֶ 6את ְַ /מע.
ֲFה ֶ;ָ /אָ 6בנָיו ִמ ֵ;ית ַה ִ8ֶ /ְ -הְ ,
ַמע ֶ
ִ 80ל ְקר)ת .וְ לֹא ז)
Hמר ָל ֶהִ ,א לֹא ָע ָלה ַע6-ד ַה ַַ 9חרַ ,חִָ Cבי ֶ
ַ
ֲלה
ָת ַעד ֶCַ /ע ֶ
ָמי ַעד חֲצ)תִ ,מ ְצו ָ
Hמרֲ 6חכ ִ
ִ; ְל ַבדֶ ,א ָBא ָ:ל ַמה ְֶ 9
ֲלה ַע6-ד
ָת ַעד ֶCַ /ע ֶ
ָבי ְו ֵא ָב ִריִ ,מ ְצו ָ
ַע6-ד ַה ַָ 9חרֶ .ה ְק ֵטר ֲחל ִ
ָת ַעד ֲֶ Cַ /ע ֶלה ַע6-ד ַה ַַ 9חר.
ֱכ ִלי ְלי) ֶא ָחדִ ,מ ְצו ָ
ַה ַָ 9חר .וְ כָל ַה ֶ>א ָ
Hד ִמ
ֲכ ִמי ַעד חֲצ)תֵ :ְ ,די ְל ַה ְר ִחיק ֶאת ָה ָ
Hמר 6ח ָ
ִא ֵָ ,:ל ָ-ה ְ
)+בה,
ֵ ַעל ַה ָ
ָעה ְ/ֶ /ֵ :ה6א ְמ ָבר ְ
ֵ ַעל ָהר ָ
ֲבירָהַ :חָCב ָ Hד ְל ָבר ְ
ָהע ֵ
6ב ָכל ְמא ֶֹד ָ.
6ב ָכל נ ְַפ ְְ ָ /
י ְ; ָכל ְל ָב ְב ָ ְ
Hה ְב ֵָ 8את ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
ֱמר ְו ַ
ֶ>ֶ /א ַ
ֲפ6B
6בכָל נ ְַפ ְ ,ָ /א ִ
ֵצר רָעְ .
6בי ֶ
ֵצר ט)ב ְ
ֶי;ְ ,י ֶ
ְ; ָכל ְל ָב ְב ָ/ְ ;ִ ,נֵי י ְָצר ָ
0חר ְ;כָל
ָבר ֵ
6ב ָכל ְמא ֶֹד ָ;ְ ,כָל ָממ)נְ ָָ % .
נ)טל ֶאת נ ְַפ ְְ .ָ /
ה6א ֵ
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6מ ָ%ה ֶ/ה6א מ)דֵד ָל ְ ֱהוֵי מ)דֶה ל) ִ; ְמאֹד ְמאֹד.
ְמאֹ ֶד ָָ ;ְ ,כל ִמ ָ%ה ִ
Hד ֶאת רֹאֶ :ְ )/נגֶד ַַ /ער ַה ִ-זְ רָח/ֶ ,ה6א ְמ Oכֶ :ְ ָ6נגֶד ֵ;ית
ָקל ָ
לֹא י ֵ
6ב Oפנ ְָ%ת),
6ב ַמנְ ָעל)ְ ,
ֳד ִ/י .לֹא ִי ָ:נֵס ְל ַהר ַה ַ;יִת ְ; ַמ ְקל)ְ ,
ָק ְד ֵ/י ַהָ 7
יקה ִמ ַ7ל ָוח ֶֹמרָ: .ל
6ר ִק ָ
ֲַ 6>Fק ַEנ ְְַ %ריָאְ ,
Hבק ֶַ /על ר ְַג ָליו ,וְ לֹא ַיע ֶ
6ב ָ
ְ
ע)לִ .מ ְֶ 7ִ 9ל ְקל6
א)מ ִרי ִמ ָה ָ
ח)ת ֵמי ְברָכ)ת ֶָ /היַ 6ב ְִ -ק ָָ ,/%היְ 6
ְ
א)מ ִריִ ,מ
Hמרֵ ,6אי ע)לָ ֶא ָBא ֶא ָחדִ ,ה ְת ִקינְC/ֶ 6הְ 6
ַה ִ-י ִניְ ,ו ְ
ֲבר)
)/אל ֶאת ְ/ל) ח ֵ
ע)ל .וְ ִה ְת ִקינֵ Cְ /ֶ ,6הא Hדָ ֵ
וְעד ָה ָ
ע)ל ַ
ָה ָ
ַ)7צ ִרי ְי ָי ִע ֶָ -כ,
ֹאמר ל ְ
ֶחַ ,וֶ C
ֱמר ו ְִה>ֵה ב ַֹעז ָ;א ִמ ֵ;ית ל ֶ
ַ; ֵ>ֶ /ֶ ,9א ַ
ְא)מר 0ל ָ8ב6ז ִ:י
ְא)מר ְי ָי ִע ְ); ִ@ ָ -ר ֶה ָחיִל .ו ֵ
ֶכ ָ ְי ָי .ו ֵ
ֹאמר 6ל) ,י ְָבר ְ
ַוְ C
א)מר,
ָת ֵ
ַ;י נ ָ
ָת ָ .ר ִ
א)מר ֵעת ַלעֲ)Fת ַלי ָי ֵה ֵפר 6ת)ר ֶ
ז ְָקנָה ִא ְֶ .ָ -ו ֵ
ָת ָ ֵעת ַלעֲ)Fת ַלי ָי:
ֵה ֵפר 6ת)ר ֶ
מסכת פאה
6:רי ,וְ ָהרֵHי)6 ,גְ ִמיל6ת
ֵאְ 6Bד ָב ִרי ֵֶ /אי ָל ֶה ִ/ע6רַ .ה ֵHEה ,וְ ַה ִ; ִ
יה ָ;ע)לָ
ר)ת ֶ
א)כל ֵֵ E
Hד ֵ
ְת ְלמ6ד )8רָהֵ .אְ 6Bד ָב ִרי ֶָ /
ֲס ִדי ,ו ַ
חָ
ֲס ִדי,
ָא6 ,גְ ִמיל6ת ח ָ
ָע)ל ַה ָ;א6;:ִ .ד Hב ו ֵ
ֶמת ל) ל ָ
ַהֶIה וְ ַה ֶ7רֶ ַקֶ C
ִ :BOמי ֶ /ֶC/ל)
ֲבר) וְ ַת ְלמ6ד )8רָה ְֶ :נגֶד ָ :
Hד ַלח ֵ
ֲב0ת ָ/ל) ֵ;י ָ
ַוה ָ
נ)ת ָ; ֶהֲ ,הרֵי זֶה לֹא ִיֹ+ל .ו ְָכל ִמי ֵֶ /אינ)
נ)Fא וְ ֵ
ֲמ ִ9י ז6ז וְה6א ֵ
חִ
ַ; ִר)Cת .וְ כָל
ֵ ל ְ
ע)ל ַעד ְִֶ C/צ ָטר ְ
ְנ)טלֵ ,אינ) נ ְִפ ָטר ִמ ָה ָ
ָצ ִר ְי ִלֹ+ל ו ֵ
ֲח ִרי
נ)טלֵ ,אינ) ֵמת ִמ ַהְִ Iקנָהַ ,עד ְֶַ C/פ ְרנֵס א ֵ
ִמי ִֶ Pָ /ר ְי ִלֹ+ל וְ ֵאינ) ֵ
ֲ/ר י ְִב ַטח ;ַי ָי וְ ָהיָה ְי ָי
ֶבר א ֶ
רַ 6ה@ ֶ
א)מר ָ; ְ
וְע ָליו ַה ָ:ת6ב ֵ
ִמ ֶָ ,)B9
ֲמ .)8וְ כָל ִמי ֵֶ /אינ) לֹא ִח@ֵר ,וְ לֹא
ֱמת ַלא ִ
ִמ ְב ָטח) .וְ ֵכ ַ%ִ ָ%/ֶ ָC%י א ֶ
0חד ֵמ ֶהֵ ,אינ) ֵמת ִמ ַהְִ Iקנָה ַעד
ע)Fה ַע ְצמ) ְַ :
ס6מאְ ,ולֹא ִפ ֵ= ַח ,וְ ֶ
ָ
ֱמר ֶצדֶק ֶצ ֶדק
ב)א>ְ ,6ו ֶנא ַ
ָעה ְת ֶ
ֱמר ְודֹרֵ /ר ָ
0חד ֵמ ֶה>ֶ /ֶ ,א ַ
ְִֶ C/היֶה ְַ :
6מ ֶ+ה ֶאת ַה ִ%יֵ ,אינ) ֵמת ִמ ַהְ ִIקנָה ַעד
)Bק ַח ַֹ /חד ַ
ְִ 8ר .ֹ%ו ְָכל ֵַ /ֶ ָC%
ֱמר וְ ַֹ /חד לֹא ִת ָ7ח ִ:י ַהַֹ 9חד י ְַע ֵ6ר ְִ Eק ִחי:
ֵֶ /עינָיו ֵ:ה)ת>ֶ /ֶ ,א ַ
מסכת דמאי
6בנ)ת
6/חְ ,
6בנ)ת ַ
ָדיְ ,
ימי וְ ָה Oע ְזר ִ
ְה ִר ִ
יתי ,ו ָ
ַה ַBִ 7י ֶַ %ְ ;ַ /מאיַ ,ה ִִ 9
יה6דהָ ,הא)ג,
6ב ָ
ְה>ִ ְצ ָEהִ .
Oפ ִני ,ו ַ
ְה@ ְ
ְנ)בל)ת ַה ְָ 8מרָה ,ו ַ
ְִ /ק ָמה ,ו ְ
ט6רי,
יתי ְִ E
א)מרָ: ,ל ַה ִִ 9
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
Oס ָ;ר .ר ִ
יה6דה ,וְ ַהְ :
ְהח ֶֹמָ ;ִ /ֶ #
וַ
ימי ְִ /קמ)נָהָ: .ל ְ;נ)ת
ט6רי ,חֵ #6מ ִר ֵ
ימי ְִ E
6%פרָהָ: .ל ָה ִר ִ
חִ #6מ ֶ9ל ְ
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ְִ /ק ָמה ְEט6ר)ת ,חִ #6מ ַה ְ -Oס ָטפ)תִ :מי ֶָ /הי 6ל) ֶע ֶFר 6/ר)ת ֶ/ל
ָד6ע
ֲFרְ ,ו ֵאי י ַ
0חת ַמע ֵ
Hמרָ 6/ ,רה ַה ִחיצ)נָה ַ
ֶע ֶFר ֶע ֶFר ַ%ֵ :י ַייִ ,וְ ַ
0חת
ֲצי 6/רָה ַה ִחיצ)נָה ַ
ל)כ ָס .ח ִ
נ)טל ְ8ֵ /י ָח ִב)Cת ְ
ֵאיז) ִהיאֵ ,
0ר ַ;ע זָוִ )Cת6/ .רָה
0ר ַ;ע ָח ִב)Cת ֵמ ְ
נ)טל ְ
ָד6ע ֵאיז) ִהיאֵ ,
ֲFר ,וְ ֵאי י ַ
ַמע ֵ
ֲצי
ל)כ ָס .ח ִ
0חת ְ
נ)טל 6/רָה ַ
ָד6ע ֵאיז) ִהיאֵ ,
ֲFר ,וְ ֵאי י ַ
0חת ַמע ֵ
ַ
ל)כ ָס.
נ)טל ְ8ֵ /י 6/ר)ת ְ
ָד6ע ֵאיז) ִהיאֵ ,
ֲFר ,וְ ֵאי י ַ
0חת ַמע ֵ
6/רָה ַ
ְח ִבית:
נ)טל ִמָ:ל ָח ִבית ו ָ
ָד6ע ֵאיז) ִהיאֵ ,
ֲFר ,וְ ֵאי י ַ
0חת ַמע ֵ
ָח ִבית ַ
מסכת כלאי
6/על,
ע)רי וְ ִֶֹ ;/לת ָ
ַה ִח ִ+י וְ ַה6Iנִי ֵאינָ ְִ :ל0יִ זֶה ָבזֶהַ .ה ְִ M
ָב
ְהַֹ +פח6 ,פ)ל ַהָ B
Oר ְק ָד ו ַ
ְה ַ= ִEירַ ,הְ E
ִ =Oמי ְו ַה ִ9יפ)ַ ,ה)Eל ו ַ
ַהְ :
):ב ִסי,
ע6עיתֵ ,אינָ ְִ :ל0יִ זֶה ָבזֶה :א)ת)ת ַה@ ְַר ִ%י וְא)ת)ת ַה ְ
ְו ַה ְִ 9
0חתֵ ,אינִָ Jח;6ר ,וְ ֵאי ָ;J
יפה ַ
)8כ ְִ 8כ ָ
אֲס6ר)ת ִמְ :ִ 69לHיִַ .ה ֵ
יה ְל ַצד
ָאָ /
)9מ ָט;ָ 9ַ ;ַ JתEָ ,ט6רָ .ע ָFה ְ/נֵי ר ֶ
ִמְ :ִ 69ל0יִ ,וְ ַה ְ
ַ;י
)9מ ָט;ָ 9ַ ;ַ Jתַ ,חָCב .ר ִ
ֶא ָחדִ ,ח;6רְ ,ויִֶ J;ָ /מְ :ִ 69ל0יִ ,וְ ַה ְ
EOה ִמ ְצ ָט ְר ִפי ַל ְִ :לִ Hי:
ְַ ./Bֵ /ה ַMק וְ ַהָ 7
א)מרַ ,עד ֶַ C/
יְהָ 6דה ֵ
מסכת שביעית
א)מ ִרי,
יל ֶערֶב ְִ /ב ִעית;ֵ .ית ַ-ַ /אי ְ
ח)ר ִ/י ִ; ְֵ Fדה ָה ִא ָ
ימ ַתי ְ
ַעד ֵא ָ
ר)בי
6ק ִ
ֲצרֶתְ .
א)מ ִריַ ,עד ָהע ֶ
6בית ִהֵBל ְ
ָפה ַל ִֶ Eריֵ .
ְמ ֶ/ה6א י ֶ
ָ:ל ז ַ
ָמי
ר6ח ֲחכ ִ
יעיתַ ,
ְִ %ברֵי ֵאִ 6Bל ְהי)ת ְִ :ד ְברֵי ֵאַ :6Bה ֲַ -ח ִזיר ח)ב ַ; ְִ 9ב ִ
ימ>ַ .6הֹBוֶה ִמ ַה@ֵר ְֶ ִ>/ת ַ@ְCרָ 6בנָיו ִע ,)-לֹא ַיחֲזִ יר ְל ָבנָיו .וְ ִא
נ)חה ֵה ֶ
ָ
ימ>ָ: .6ל ַה ְִ +ַ -ל ְט ִלי ,נִ ְקנִי ִ; ְמ ִ/י ָכה.
נ)חה ֵה ֶ
ֲכ ִמי ָ
ר6ח ח ָ
ֶה ֱחזִירַ ,
ימ>:6
נ)חה ֵה ֶ
ֲכ ִמי ָ
ר6ח ח ָ
ו ְָכל ַה ְמ ַקֶ ֵCאת ְָ %בר)ַ ,
מסכת תרומות
ר6מהַ .ה ֵחרֵ,/
ר6מ ָת ְָ 8
ֲמ ָ9ה ,לֹא י ְִתר)מ ,6וְ ִא ְָ 8רמֵ ,6אי ְָ 8
חִ
)9טהְ ,ו ַה ָָ 7ט ,וְ ַה)8רֵ ֶאת ֵֶ /אינ) ֶ .)B/נ ְָכ ִרי ֶ8ָ /רַ ֶאת ֶ/ל
וְ ַה ֶ
ֵפה
יקי ֶֶ /מ ְFר ָ
ר6מהַ :מ ְד ִל ִ
ר6מת) ְָ 8
ֲפִ 6Bב ְר6/תֵ ,אי ְָ 8
ָאל ,א ִ
י ְִFר ֵ
ח)לי
ַ;י ַה ִ
ֲפ ִלי ,ו ְַעל @ ֵ
6ב ְ-ב)א)ת ָהא ֵ
6ב ָב ֵ8י ִמ ְדרָ)/תַ ,
ְ; ָב ֵ8י ְכנ ִֵס)Cתְ ,
יה,
Hב ָ
ָאל ֶMֵ ִ>/את ַלֵֹ :הְ ,ו ִהיא ְלמ6דָה ֵא ֶצל ִ
ִ; ְר6/ת ֵֹ :ה;ַ .ת י ְִFר ֵ
ֲבל לֹא ְב ֵבית
יקי ְ; ֵבית ַה ִ8ֶ /ְ -ה ,א ָ
6/תַ .Jמ ְד ִל ִ
יה ַמ ְד ִליק ִ; ְר ָ
Hב ָ
ִ
ֲבל לֹא
א)מרֵ ;ְ ,בית ָה ֵא ֶבל ,א ָ
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ְה6דהְ .ור ִ
ַ;י י ָ
ָה ֵא ֶבלְ %ִ ,ברֵי ר ִ
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ַ;י ְִ /מע) ַמ ִ8יר ָ:א
א)סר ָ:א וְ כָא .ר ִ
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
ְב ֵבית ַה ִ8ֶ /ְ -ה .ר ִ
ו ְָכא:
מסכת מעשרות
נִָ /מר ,ו ְִגָ 6%ליו ִמ ָהHרֶ,#
ֲFר)תָ: ,ל ֶ/ה6א אֹכֶלְ ,ו ְ
Hמר-ַ ;ַ 6ע ְ
ְ:לָל ְ
Hמר:ָ ,6ל ִֶ 8ְ /חָBת) א ֶֹכל וְס)פ)
0חר ְ
ַחָCב ַ; ַַ -ע ְFר)ת .וְע)ד ְ:לָל ֵ
ה)סי א ֶֹכלַ ,חָCב ָק ָט ְוגָד)ל .וְ כָל
)/מר) ְל ִ
א ֶֹכלַ 0 ,על ִEי ֶ/ה6א ְ
ֵע ֶFה אֹכֶל:
ֲבל ס)פ) אֹכֶלֵ ,אינ) ַחָCב ַעד ֶָ C/
ֵֶ /אי ְִ 8ח ָBת) אֹכֶל ,א ָ
ֲד ִ/י
יסי ַה ְִ 7יל ִקיְ ,ו ָהע ָ
6ב ָצל ֶ/ל ִר ְכ ָEא6ְ ,ג ִר ִ
ַ ;ַ 6/על ֶ; ִכיָ ,
א)מר 0
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
א)מרַ 0 ,ה ְַ 7ר ָקס ,ר ִ
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
ַה ְִ -צ ִר)Cת ,ר ִ
יעיתֶ .זרַע
Hד ַ; ְִ 9ב ִ
ט6רי ִמ ַה ַַ -ע ְFר)תְ ,ונ ְִל ָק ִחי ִמ ָ:ל ָ
67טנִ יִ Eְ ,
ַה ְ
H/6ר
6צנ)נ)תְ ,
ֶפת ְ
ֵ/יֶ ,זרַע ְ; ָצ ִליֶ ,זרַע ל ֶ
לָ 6ה ֶע ְלי)ֶ ,זרַע ְ:ר ִ
ט6רי ִמ ַה ַַ -ע ְFר)תְ ,ונ ְִל ָק ִחי ִמָ:ל
ֱכ ִליִ Eְ ,
ז ְֵרע)נֵי ִג>ָה ֵֶ /אינָ ֶנא ָ
ר6מהֲ ,הרֵי ֵא 6BיֵHכֵל:6
יה ְָ 8
ֲב ֶ
יעיתַ 0/ֶ ,על ִEי ֶ/א ִ
ָ Hד ַ; ְִ 9ב ִ
מסכת מעשר שני
יפי
ֲל ִ
ְאי ַמח ִ
מ)כ ִרי א)ת)ְ ,ו ֵאי ְמ ַמ ְ:ְ /נִי א)ת) ,ו ֵ
ֲFר ֵ/נִיֵ ,אי ְ
ַמע ֵ
ָ
ירַ /6ליִֵ ,היל ְ
ֲבר) ִ; ָ
ֹאמר Hדָ ַלח ֵ
)/ק ִלי ְֶ>:גְ ְ .)%ולֹא י ַ
א)ת) ,וְ לֹא ְ
נ)תנִי זֶה ָלזֶה ַמ ְ8נַת
ֲבל ְ
וְת ִלי ֶֶ /מ .ו ְֵכ ְH/ר ָ:ל ַה ֵEר)ת .א ָ
ַייִ ֶ
ֲFר 0 .ה6א ִ; ֵ+ל ֶאת
ה)דיַת ַה ַ-ע ֵ
ֱביר ַ
י)חנָ ֵֹ :ה @ָד)ל ֶהע ִ
ִח>ָָ :
ירַ /6ליִ,
ָמיו ָהיָה ַפ ִ+יַ /מ ֶ:ה ִב ָ
>)ק ִפי .ו ְַעד י ָ
ע)ר ִריְ ,ו ֶאת ַה ְ
ַה ְמ ְ
ָמיו ֵאי Hדָ ָצ ִר ְי ִל ְ/א)ל ַעל ַה ְַ %מאי:
6בי ָ
ְ
מסכת חלה
ְֶֹ ;/לת
Oס ִמ Cו ִ
ע)רי וְ ַהְ :
ְה ְִ F
ֲמ ָ9ה ְד ָב ִרי ַחִָ Cבי ַ; ַח ָBהַ ,ה ִח ִטי ו ַ
חִ
ֲס6רי
6מ ְצ ָט ְר ִפי זֶה ִע זֶהַ ,וא ִ
6/על וְ ִ/יפ)ֲ .הרֵי ֵאַ 6Bחִָ Cבי ַ; ַח ָBהִ ,
ָ
6מ ְִ Bקצ)ר ִמ ְִ Bפנֵי ָהע ֶֹמר .ו ְִא ִה ְִ /רי 6/ק ֶֹד
ֶ; ָח ָדש ִמ ְִ Bפנֵי ַה ֶַ Eסחִ ,
ֲס6רי ַעד ֶָC/ב)א ָהע ֶֹמר ַה ָ;א;ֶ :
ָלע ֶֹמרָ ,הע ֶֹמר ַמ ִ8ירְָ .ו ִא ָלאו ,א ִ
י)ס ַהֵֹ :ה ֵה ִביא
0נ ְִטינ)ס ֶה ֱע ָלה ְבכ)ר)ת ִמ ָ; ֶבל ,וְ לֹא ִק ְ;לִ 6מ ֵֶ .6>-
6בנֵי ֵבית),
ְֶ /מ ,וְ לֹא ִק ְ;לִ 6מ ֶ 0 .6>-ה6א ֶה ֱע ָלה ָבנָיו ְ
ִב6:רֵי ַייִ ו ֶ
ח)בה.
ָבר ָ
ירַ /6ליִ ,וְ ֶהחֱזִ ר6הֹB/ֶ ,6א י ִַָ 7בע ַהָ %
ַלעֲ)Fת ֶַ Eסח ָק ָט ִ; ָ
Hמרַ ,6ה)7נֶה
ְ E0מיָא וְ ִק ְ;לִ 6מ ִֶ ,6>-מ ְEנֵי ְֶ /
ֲריסט) ֵה ִביא ִב6:רָיו ֵמ ַ
אִ
ירָ /6ליִ:
ס6ריָא:ְ ,ק)נֶה ְ; ַפ ְרוָר ֶָ ;ִ /
ְב ְ
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מסכת ערלה
Hמר
ֲפַ 6B
א)מר ,א ִ
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
6לק)ר)תEָ ,ט6ר ִמ ָה ָע ְר ָלה .ר ִ
>)ט ַע ִל ְסיָג ְ
ַה ֵ
ְה ִחיצ) ָEט6רָ :ס ֵפק
ימי ַחָCב ,ו ַ
ְה ִחיצ) ִל ְסיָגַ ,ה ְEנִ ִ
ימי ְל ַמאֲכָל ו ַ
ַה ְִ Eנ ִ
ח6צה ָלHרֶ #י)רֵד
6ב ָ
ס6ריָא Oמ ָ8רְ ,
6ב ְ
ָאל Hס6רְ ,
ָע ְר ָלהֶ ;ְ ,ארֶ #י ְִFר ֵ
ח6צה
ל)קט:ֶ .רֶ נָטַ 6ע ָירָקְ ,ו ָירָק נ ְִמָ:ר ָ
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִר ֶא>ֵ 6
ְל)ק ַחִ ,
ו ֵ
ח6צה ָלHרֶ #י)רֵד וְ ל) ֵקט,
6ב ָ
ס6ריָא Oמ ָ8רְ ,
6ב ְ
ָאל Hס6רְ ,
ל)ֶ ;ְ ,ארֶ #י ְִ/ר ֵ
6ב ְל ַבד ֶֹB/א י ְִלק)ט ַ;ָCדֶ .ה ָחדָH ,/ס6ר ִמ ַה)8רָה ְ; ָכל ָמק).
ִ
ס)פ ִרי:
ָכהְ .ו ַה ְִ :ל0יִִ ,מ ְְ %ברֵי ְ
וְ ָה ָע ְר ָלהֲ ,הל ָ
מסכת בכורי
יאי.
ק)רי ,וְ יֵֵ /ֶ /אינָ ְמ ִב ִ
יאי וְ לֹא ִ
ְק)ריְ ,מ ִב ִ
6:רי ו ִ
יאי ִ; ִ
יְֵ /מ ִב ִ
ת) ֶ/ל ִָ Cחיד א) ֶ/ל
ת) ֶ/ל) ו ְִה ְב ִר ְי ְל ְ
>)ט ַע ְל ְ
יאיַ ,ה ֵ
ֵאֵ /ֶ 6Bאינָ ְמ ִב ִ
ת) ֶ.)B/
ַ;י ְל ְ
/ֶ )8ל ר ִ
/ֶ )8ל ִָ Cחיד א) ִמ ְ
י ִמ ְ
ַ;י ,וְ כֵ ַה ְַ -ב ִר ְ
רִ
ַ;י
ֶ ָהר ִ
ֶ ַהִָ Cחיד ְו ֶדר ְ
ת) ֶ ,)B/ו ְֶדר ְ
ת) ֶ )B/וְ ִה ְב ִר ְי ְל ְ
>)ט ַע ְל ְ
ַה ֵ
יצד ֵאינ)
א)מר:ָ ,זֶה ֵמ ִביאַ :ֵ :
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ָ; ֶא ְמ ַצעֲ ,הרֵי זֶה ֵאינ) ֵמ ִביא .ר ִ
יבת)ְ ,ו ֵאי
ר6מה ַעל ְ +Oמ0ת ִז ָ
)Fר ִפי ְָ 8
ָ/י ְו ָנ ִ/יֵ ,א ְ
ָ/וֶה ָל ֲאנ ִ
ָ/י .וְ ֵאי נ ְִמָ:ר ְ; ֶע ֶבד
ָ/י ְונ ִ
ַחִָ Cבי ָעלָיו ַעל ִ;י0ת ִמ ְק ָ ,/%לֹא ָכ ֲאנ ִ
ָ/י
ָ/י וְ לֹא ִַ >:
ַ לֹא ֲָ :אנ ִ
ָ/י .וְ ֵאינ) ֶנ ֱער ְ
ָ/י וְ לֹא ַכנ ִ
ִע ְב ִרי ,לֹא ָכ ֲאנ ִ
א)מר,
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ְו ִא ַ Hמרֲ ,הרֵינִ י ָנ ִזיר ֶֶI/ה לֹא ִאיְ /ולֹא ִא ָ9ה ,נָזִ יר .ר ִ
יע ָע ָליו
0נְ%ר)גִ ינ)ס ְ; ִרָCה ִב ְפנֵי ַע ְצ ָמ Jה6א ,וְ לֹא י ְָכלֲ 6ח ָכ ִמי ְל ַה ְכ ִר ַ
ְ
ט6מטֵ 6אינ) ֵכָ Eְ ,ע ִמי ֶ/ה6א ִאי,/
ֲבל ְ
ִא ה6א ִאי /א) ִא ָ9ה .א ָ
ְָ Eע ִמי ֶ/ה6א ִא ָ9ה:
מסכת שבת
0ר ַ;ע ַ;ח.#6
8ַ /6יִ ֵֶ /ה ְ
0ר ַ;ע ִ; ְפנִיְ ,
י ְִציא)ת ַה ַ;ָ 9ת ְ8ַ /יִ ֵֶ /ה ְ
ַעל ַה ַ;יִת ִ; ְפנִ י/ַ Eָ ,ט ֶה ָענִי ֶאת יָד)
ע)מד ַ;ח6 #6ב ַ
יצדֶ .ה ָענִי ֵ
ֵַ :
וְה)ציא,
ִ
ָטל ִמָ )8כJ
ת) יָד) ֶ/ל ַ; ַעל ַה ַ;יִת ,א) ֶַ >/
ָת ְל ְ
ִל ְפנִ י ְונ ַ
ָת
6ב ַעל ַה ַ;יִת ָEט6ר/ַ Eָ .ט ַ; ַעל ַה ַ;יִת ֶאת יָד) ַלחְ #6ונ ַ
ֶה ָע ִני ַחָCב ַ
ָטל ִמָ )8כ Jוְ ִה ְכ ִניסַ ;ַ ,על ַה ַ;יִת ַחָCב וְ ֶה ָענִי
ת) יָד) ֶ/ל ָע ִני ,א) ֶַ >/
ְל ְ
ָת
ָטל ַ; ַעל ַה ַ;יִת ִמָ )8כ ,Jא) ֶַ >/
ָEט6ר/ַ Eָ .ט ֶה ָענִי ֶאת יָד) ִל ְפנִ י וְ נ ַ
ָטל
ט6רי/ַ Eָ .ט ַ; ַעל ַה ַ;יִת ֶאת יָד) ַלחְ #6ונ ַ
ֵיה ְִ E
ה)ציא/ְ ,נ ֶ
ְלת) ָכ Jוְ ִ
ט6ריְ :מ ִפ ִירי
ֵיה ְִ E
ָת ְלת)כָ Jוְ ִה ְכ ִניס/ְ ,נ ֶ
)8כ ,Jא) ֶַ >/
ֶה ָע ִני ִמ ָ
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)Eק ִקי ֶאת
ֶ ַה ַ;ָ 9תְ .
Hלי ִל ְד ָב ִרי ֵֶ /ה ְלצֹר ְ
נ ְָד ִרי ַ; ַ;ָ 9תְ ,ו ִנ ְִ /
Hביו ֶ/ל
ימי ִ
ֲFה ִב ֵ
6מע ֶ
6מ)ד ִדי ֶאת ַה ְַ -ט ִלית וְ ֶאת ַה ְִ -קוֶהַ .
ְ
ַה ָ-א)ר,
יח,
;0א ָ/א6ל ֶ; ָ; ְטנִ יתְ Eָ /ֶ ,קקֶ 6את ַה ָ-א)ר ְ; ָט ִפ ַ
ימי ָ
6ב ֵ
ַ;י ָצד)ק ִ
רִ
)Eת ַח ֶטפַח ִא ָלאו.
ֶמי לֵידַע ִא יִֵ @ִ ;ַ /יגית ֵ
ו ְָק ְ/רֶ 6את ַה ְִ -ק ָ%ה ְבג ִ
וְק)ִ /רי ַ; ַ;ָ 9ת:
6מ)ד ִדי ְ
)Eק ִקי ְ
ֵיה ָל ַמ ְדנְ /ֶ ,6
6מ ְִ %בר ֶ
ִ
מסכת עירובי
א)מר,
ַ;י יְה6דָה ֵ
ְמ ֵעט .ר ִ
-0ה ,י ַ
ָב)ְ Jל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ְִ Fרי ָ
ָמב)י ֶ/ה6א ג ַ
ְמ ֵעט .ו ְִא יֶ /ל) צ6רַת ַה ֶַ Eתח0 ,
ָחב ֵמ ֶע ֶFר )-0ת ,י ַ
ֵאינ) ָצ ִר ְי .וְ ָהר ָ
ָחב ֵמ ֶע ֶFר )-0תֵ ,אי ָצ ִר ְי ְל ַמ ֵעט/ֶ :רְִֶ >/ֶ #מ ָצא
ַעל ִEי ֶ/ה6א ר ָ
ַ;י
מ)ציא) ְב ֶה ְמיָנ)ֹB/ֶ ,א ְל ַ/ה)ת ֶאת ַה ְ +OמHהְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ַב ְִ -ק ָדֵֹ : ,/ה ִ
א)מרְ ;ִ ,צ ַבת ֶ/ל ֵעֹB/ֶ ,#א ְלרַ;)ת ֶאת
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ר)קא .ר ִ
י)חנָ ֶ; ְ; ָ
ָ
6מ ֵ;י ָהא6לָ
6מ ָהא6לָ ִ
יאי א)ת)ִ ,מ ַה ֵהיכָל ִ
מ)צ ִ
יכ ִ
ַה ְ +OמHהֵ .מ ֵה ָ
א)מרָ ,מק) ֶַ /חִָ Cבי
יבא ֵ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ַ;י ְִ /מע) ֶ; ַנ>ָס .ר ִ
זְ;חְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ֵַ -
וְל ִ
H/6ר ָ:ל
יאי א)ת)ְ ,
מ)צ ִ
וְעל ִ/גְ גָת) ַח ָ+אתִ ,מ ִָ 9
ַעל זְד)נ) ָכרֵת ַ
א)מרָ ,מק) ִֶ /ה ִ8ירְ 6ל ָ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
):פי ָע ָליו ְַ Eס ְכ ֵ8ר .ר ִ
ַה ְ-ק)מ)ת ִ
ָֹB/ֶ ,א ִה ִ8ירְ 6ל ָ ֶא ָBא ִמ/ְ 69ב6ת:
ָתנ 6ל ְ
ֲח ָכ ִמיִ ,מ ֶ ָ Bְ 9נ ְ
מסכת פסחי
;)ד ִקי ֶאת ֶה ָח ֵמְ #לא)ר ַה>ֵרָ: .ל ָמק) ֵֶ /אי
0ר ָ; ָעה ָע ָFרְ ,
א)ר ְל ְ
Hמר8ֵ /ְ 6י 6/ר)ת ַ; ְַ -ר ֵ,8
ָ-ה ְ
יקה .וְ ל ָ
יסי ;) ָח ֵמֵ #אי ָצ ִר ְי ְ; ִד ָ
ַמ ְכ ִנ ִ
א)מ ִרי8ֵ /ְ ,י 6/ר)ת ַעל ְEנֵי
יסי ;) ָח ֵמ;ֵ .#ית ַ-ַ /אי ְ
ָמק) ְֶ -ַ /כ ִנ ִ
א)מ ִרי8ֵ /ְ ,י 6/ר)ת ַה ִחיצ)נ)ת ֵֶ /ה
6בית ִהֵBל ְ
ָכל ַה ְַ -ר ֵֵ .8
>)תר,
וְה ָ
ָדיִַ .ה ִ6@Eל ַ
0חר חֲצ)תְ ,מ ַט ֵ-א ֶאת ַהָ C
ָה ֶע ְלי)נ)תַ :ה ֶַ Eסח ַ
ַ ֶאת
ֶבח;ֵ .ר ְ
ַ ִ; ְר ַ:ת ַה ֶַ Eסח ַָ Eטר ֶאת ֶ/ל ז ַ
ָדיִ;ֵ .ר ְ
ְמ ַט ְמ ִאי ֶאת ַהָ C
יבא
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ַ;י י ְִָ /מ ֵעאל .ר ִ
ֶבח ,לֹא ָפ ַטר ֶאת ֶ/ל ֶַ Eסחְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ֶ/ל ז ַ
פ)טרֶת ז):
פ)טרֶת ז) ,וְ לֹא ז) ֶ
א)מר ,לֹא ז) ֶ
ֵ
מסכת חגיגה
ְט ְמט,6
וְק ָט ,ו O
)/טה ָ
ֶ
ַהֹ:ל ַחִָ Cבי ָ; ְר ִא ָCה ,חֵ #6מ ֵחרֵ,/
=6מא,
ָריַ ,ה ִח@ֵרְ ,ו ַה ָ
ֲב ִדי ֵֶ /אינָ ְמ ְ /Oחר ִ
ָ/יַ ,וע ָ
וְ0נְ ְ%ר)גִ ינ)סְ ,ונ ִ
6מי ֵֶ /אינ) יָכ)ל ַלעֲל)ת ְ;ר ְַג ָליוֵ .איזֶהָ 6ק ָטֹ: ,ל
ָקִ ,
וְהֵ I
ח)להַ ,
ְה ֶ
וַ
ירַ /6ליִ ְל ַהר
Hביו וְ ַלעֲל)ת ִמ ָ
ֵֶ /אינ) יָכ)ל ִל ְר):ב ַעל ְֵ :ת ָפיו ֶ/ל ִ
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א)מ ִריֹ: ,ל ֵֶ /אינ) יָכ)ל ֶלאֱח)ז
6בית ִהֵBל ְ
ַה ַ;יִתְ %ִ ,ברֵי ֵ;ית ַ-ַ /איֵ .
ָלי:
ֱמר/ָ ,לְֹ /רג ִ
ירַ /6ליִ ְל ַהר ַה ַ;יִת>ֶ /ֶ ,א ַ
Hביו ו ְַלעֲל)ת ִמ ָ
ְ;יָד) ֶ/ל ִ
ֲב ִירי ַעל ָט ֳהרַת ָה ֲע ָזרָהַ ,מ ְט ִ; ִילי ֶאת ַה ִֵ :לי ֶָ /הי6
יצד ַמע ִ
ֵַ :
6ב ְ-נ)רָה(
וְא)מ ִרי ָל ֶהִ ,ה ָIהֲרֹB/ֶ 6א ִ ְ@8עְ 9O ;ַ 6ל ָח ) ַ
ְ
ַ; ְִ -ק ָ,/%
י/י,
ִ /6ל ִ
ֵלי ֶָ /היְ -ִ ;ַ 6ק ,/ָ%יֵָ /ל ֶה ְ/נִ ִCי ְ
6ת ַט ְ-א6ה:ָ .6ל ַהִ :
ְ
ֵלי ֶָ /הי6
יה:ָ .ל ַהִ :
ִֶ /א נ ְִט ְמאָ 6ה ִרא)/נִ י ,י ִָביא/ְ 6נִ ִCי ְַ 8ח ֵֶ 8
זְ;ח ַה ְ>ח ֶֹ/תִ ,מ ְEנֵי
6מ ַ
ָהב ִ
ילה ,חִ #6מ ִ-זְ ַ;ח ַהָ I
ַ; ְִ -ק ְָ ,/%טעִ 6ני ְט ִב ָ
א)מ ִריִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /ה
יעזֶרַ .ו ֲח ָכ ִמי ְ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ֵֶ /ה ְַ 7ַ :ר ַקעְ %ִ ,ברֵי ר ִ
EOי:
ְמצ ִ
מסכת ביצה
6בית ִהֵBל
Hכלֵ .
א)מ ִריֵ 8ֵ ,
>)לדָה ְ;י) ט)ב;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
יצה ְֶ /
ֵ; ָ
ְח ֵמ#
א)מ ִריFְ ,א)ר ְ; ַכ ַIיִת ו ָ
א)מ ִרי ,לֹא ֵH8כֵל;ֵ .ית ַ-ַ /אי ְ
ְ
ִֶ -א ְצל)
א)מ ִרי ,זֶה ָוזֶה ְ; ַכ ַIיִתִ :מי ֵֶ I/
6בית ִה ֵBל ְ
):ת ֶבתֵ .
ְ; ַכ ֶ
יה
נ)ת ֶ
ָה ָמ ֵ
י)ליכְ 6ב ָי ָד ָמנ)תֶ ,א ָBא ִא ֵ :זִ ָ:ה ל ֶ
א)ר ִחי ,לֹא ִ
ְ
ֲבל ַמ ְִ /קי
ֲטי ֶאת ַה ְִ -ד ָ; ִר)Cת ,א ָ
ֵמ ֶערֶב י) ט)בֵ .אי ַמ ְִ /קי וְ)/ח ִ
6Bה ַ;יְת)תַ ,ה ָBנ)ת ָ; ִעירִ .מ ְד ָ; ִר)Cתַ ,הָBנ)ת
ֲטי ֶאת ַה ַ;יְת)תֵ .א ֵ
וְ)/ח ִ
ֲפר:
ָ;א ָ
מסכת מועד קט
ָצא ַ; ְִ 8ח ָBה,
יעית;ֵ ,י ִמ ְַ -עיָ ֶָ C/
6ב ְִ 9ב ִ
)עד ַַמ ְִ /קי ֵ;ית ַה ְָ 9ל ִחי ַ; ֵ
ֲבל ֵאי ַמ ְִ /קי לֹא ִמ ֵ-י ַה ְ@ ִָ /מי
ָצא ַ; ְִ 8חָBה .א ָ
ֵ;י ִמ ְַ -עיָ ֶֹB/א י ָ
ֳד ִ/י,
ָא/י ח ָ
ע)Fי ע6גִ )Cת ַל ְ@ ָפנִי;ְ :ר ֵ
ְולֹא ִמ ֵ-י ַה ִ7יל) .וְ ֵאי ִ
ֲבל( לֹא ְמק) ְננ)ת.
6בזֶה )א ָ
6מ ַט ְEח)ת;ָ ,זֶה ָ
פ6ריְ ,מ ַע>)ת ְ
6ב ִ
:Oה ְ
ַ; ֲחנ ָ
 BOע)נ)ת
נ ְִק ַ;ר ַה ֵ-ת ,לֹא ְמ ַע>)ת וְ לֹא ְמ ַט ְEח)תֵ .איזֶהִ 6ע>6יָ :/ֶ ,
ֱמר ,וְ ַל ְֵ -דנָה
ֶיה>ֶ /ֶ ,א ַ
 BOע)נ)ת ֲ 0חר ָ
ַ; ֶרת וְ כ ָ
0חת ְמד ֶ
ְֶ :א ָחתִ .קינָהַ /ֶ ,
א)מרBַ ;ִ ,ע
ֶע ִתיד לָב)א ה6א ֵ
ֲבל ל ָ
ע6תִ Jקינָה .א ָ
ֶהי ,ו ְִא ָ9ה ְר ָ
יכ נ ִ
ְבנ ֵֹת ֶ
6מ ָחה ֲאדֹנָי יֱהֹ ִוה ְִ %מ ָעה ֵמ ַעל ָ:ל ָEנִי וגו':
ֶצחָ ,
ַה ָ-וֶת ְלנ ַ
מסכת ראש השנה
ָלי.
ָרג ִ
ִיס רֹאַ /ה ָ9נָה ַל ְָ -ל ִכי וְ ל ְ
ָא/י ָ/נִ י ֵהֶ ;ְ .א ָחד ְ;נ ָ
0ר ָ; ָעה ר ֵ
ְ
ַ;י ְִ /מע)
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ְור ִ
ְ; ֶא ָחד ֶ;אֱל6ל רֹאַ /ה ָ9נָה ְל ַמ ְע ַFר ְ; ֵה ָמה .ר ִ
ִַ 9מ ִ+י
ַ9נִי וְ ל ְ
א)מ ִריֶ ;ְ ,א ָחד ְ; ִת ְ/רֵיֶ ;ְ .א ָחד ְ; ִת ְ/רֵי רֹאַ /ה ָ9נָה ל ָ
ְ
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יל,
Cעה וְ ַל ְירָק)תֶ ;ְ .א ָחד ִ; ְָ /בט ,רֹאַ /ה ָ9נָה ָל ִא ָ
)Cבל)תַ ,ל ְ> ִט ָ
ו ְַל ְ
ֲמ ָ9ה ָע ָFר ;)ֵ :סדֶר
א)מ ִרי;ַ ,ח ִ
ְִ :ד ְברֵי ֵבית ַ-ַ /אי;ֵ .ית ִה ֵBל ְ
יעה ְ/ָ :ל8ְ /ר6ע)ת.
ְִ 8קיע)ת/ָ ,ל/ֶ ,/ל ָ/ל/ָ /ל/ִ ./ע6ר ְִ 8ק ָ
6מ ִַ 9ְ ;ַ ְ /נָCה ִכ ְ8ַ /יִ,
ר6עה ְ/ָ :ל /י ְָבב)תַ 8ָ .קע ָ; ִרא)/נָהָ ,
ִ/ע6ר ְָ 8
)8ק ַע
)/פרֵ ,
נִת ַמ>ָה ל) ָ
0חר ְָ ְ :
ַ וְ ַ
ֵאי ְ;יָד) ֶאָBא ֶא ָחתִ .מי ֶ;ֵ /ר ְ
ָ ָ:ל י ִָחיד
יח ִצ;6ר ַחָCבְ : ,
ְת)ק ַע ָ/לָ Eְ /ע ִמיִ 9ְ /ֶ /ֵ :ְ .ל ַ
יע ו ֵ
6מ ִר ַ
ֵ
ַ;י י ְֵדי
מ)ציא ֶאת ָהר ִ
יח ִצ;6ר ִ
א)מרִ /ְ ,ל ַ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
ְוי ִָחיד ַחָCב .ר ָ
ח)ב ָת:
ָ
מסכת יומא
י/י ֵֹ :ה @ָד)ל ִמ ֵ;ית) ְל ִל ְ:ַ /ת
6Eרי ַמ ְפ ִר ִ
ָמי ק ֶֹד י) ַה ִִ :
ְִ /ב ַעת י ִ
ַ;י
0חר ְַ 8ח ָ8יו-ָ /ֶ ,א ֶי ֱארַע ;) ְפס6ל .ר ִ
6מ ְת ִקינִי ל) כ ֵֹה ֵ
ְַ Eל ֶה ְד ִריַ ,
0חרֶת ַמ ְת ִקינִי ל)-ָ /ֶ ,א ָתמ6ת ִא ְ,)8/
א)מרִ 0 ,א ָ9ה ֶ
יְה6דָה ֵ
Hמר 6ל)ִ ,א ֵ,:
6ב ַעד ֵ;ית);ֵ .ית) ,ז) ִא ְְ .)8/
ֱמר ו ְִכ ֶEר ַ;עֲד) ְ
ֶ>ֶ /א ַ
יקי
ֱטא וְ 6/Hבֵ ,אי ַמ ְס ִִ E
ֱטא ְו6/Hבֶ ,אח ָ
א)מרֶ ,אח ָ
ָבר ס)ָ :ה ֵ
ֵאי ַלָ %
6Eרי
6Eרי ְמ ַכ ֵEרֵ ,אי י) ַה ִִ :
ֱטא וְי) ַה ִִ :
6/בהֶ .אח ָ
ְ;יָד) ַלעֲ)Fת ְָ 8
ֲבר)ת ֶ;ֵ /י
6Eרי ְמ ַכ ֵEר .ע ֵ
ַ-ק) ,י) ַה ִִ :
Hד ל ָ
ֲבר)ת ֶ;ֵ /י ָ
ַEר .ע ֵ
ְמכ ֵ
ֲבר)ֶ .את ז)
ַPה ֶאת ח ֵ
6Eרי ְמ ַכ ֵEרַ ,עד ֶCְ /ר ֶ
ֲבר)ֵ ,אי י) ַה ִִ :
ָ Hד ַלח ֵ
ֲבר)ת
יכ ִל ְפנֵי ְי ָי ְִ 8ט ָהר ,6ע ֵ
ֹאת ֶ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲעז ְַריָהִ ,מֹ:ל ַחֵ +
ָ%רַ /ר ִ
ֲבר),
ֲבר)ת ֶ;ֵ /י ָ Hד ַלח ֵ
6Eרי ְמ ַכ ֵEר .ע ֵ
ַ-ק) ,י) ַה ִִ :
Hד ל ָ
ֶ;ֵ /י ָ
יבא,
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ר ִ
ֲבר)ַ .
ַPה ֶאת ח ֵ
ַEרַ ,עד ֶCְ /ר ֶ
6Eרי ְמכ ֵ
ֵאי י) ַה ִִ :
יכ
ֲב ֶ
6מי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכ ,א ִ
ֲריִ ,
ִ 80מ ַ+ה ִ
ָאלִ ,ל ְפנֵי ִמי ֶ
ֵיכ י ְִFר ֵ
/0ר ֶ
ְ
וְא)מר,
ֵ
6ט ַה ְר ֶ.8
ה)רי ְ
ֲלי ֶכ ַמיִ ְט ִ
ֱמרְ ,ו ָז ַר ְק ִ8י ע ֵ
ֶַ 9ָ ;ַ /מיִ>ֶ /ֶ ,א ַ
ר6
ָאל ְי ָיַ ,מה ְִ -קוֶה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְֵ +מ ִאיַ 0 ,ה ָ7ד)ְ ;ָ /
ִמ ְקוֵה י ְִFר ֵ
ָאל:
ה6א ְמ ַט ֵהר ֶאת י ְִFר ֵ
מסכת סוכה
ְה6דה
ַ;י י ָ
-0הEְ ,סָ 6לה .ר ִ
ב)הה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ְִ Fרי ָ
Oס ָ:ה ִֶ /היא גְ ָ
ְֵ /אי לָ/ְ Jלָֹ %ְ /פנ)ת,
ֲFרָה ְט ָפ ִחי ,ו ֶ
ב)הה ע ָ
ְֵ /אינָָ @ְ J
ַמ ְכ ִ/יר .ו ֶ
)Eס ִלי,
ְ/נָה;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
:Oה י ָ
ס6לה .ס ָ
;Oה ִמ ִָ Pל ָתָ Eְ ,J
ְַ /ח ָָ -תְ Jמר ָ
וֶ
ֶחג
ְ/נָהָ: ,ל ֲֶ /ע ָ JHFקֹדֶ ל ָ
6בית ִהֵBל ַמ ְכ ִִ /ירי .וְ ֵאיז) ִהיא סָ:Oה י ָ
ֵ
ֲפִ 6Bמ ְִ 8ח ַBת ַה ָ9נָה/ֵ :ְ ,רָה:
ְֲ JHFל ֵַ /חג ,א ִ
ֲבל ִא ע ָ
ל/י י) .א ָ
ְִ /
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ב6עָ ,היָה
ְמ>) ָק ַ
ָחל ) ִל ְהי)ת( י) ֶא ָחד ְל ַה ְפ ִסיק ֵ;י ְנ ַתיִִ ,מ ְָ /מר ֶַ I/
6ב ְH/ר יְמ)ת ַה ָ9נָה,
נ)טל ְ8ַ /יִִ .
נ)טל ֶע ֶFר ַח)Bת ,וְ ַה ְִ -ת ַע ֵ:ב ֵ
ֵ
נ)טל
א)מרַ ,ה>ִ ְכנָס ֵ
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
נ)טל ֵ .//ר ִ
)Cצא ֵ
נ)טל ֵ ,//וְ ַה ֵ
>ִכנָס ֵ
ַה ְ
)Cצ ִאי ַ;ָ%ר).
ח)ל ִקי ַ; ָPפ)ְ ,ו ַה ְ
>ִכנ ִָסי ְ
נ)טל ָח ֵמַ ./ה ְ
)Cצא ֵ
ֶַ /בעְ ,ו ַה ֵ
ת6מה:
ְח)Bנְָ Jס ָ
ב6עה ,ו ַ
ֶקת ַ;ָ%ר) ,וְ ַט ַ; ְע ְָ J8ק ָ
ִ; ְל@ָה ְלע) ָל ח)ל ֶ
מסכת תענית
א)מרִ ,מי) )ט)ב(
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ימ ַתי ַמזְ ִִ :ירי ְ@ב6ר)ת @ְ ִָ /מי .ר ִ
ֵמ ֵא ָ
Hמר
א)מרִ ,מ )Cט)ב ָה0חֲר) ֶ/ל ָחגַ .
ְה)ַ /ע ֵ
ַ;י י O
ָה ִרא/ֶ )/ל ָחג .ר ִ
ימ ְק ָל ָלה ֶ; ָחגָ ,ל ָמה
ה)איל וְ ֵאי ַה ְ@ ִָ /מי ֶאָBא ִס ַ
ְה)ַ /עִ .
ַ;י י O
ל) ר ִ
Hמ ְר ִ8י ִל ְ/א)לֶ ,אָBא
יעזֶר 0 ,אֲנִ י לֹא ַ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hמר ל) ר ִ
זְ:ירַ .
ַמ ִ
Hמר ל)ִ ,א ְֵ ,:לע)לָ
ֶ;ְ /ע)נָת)ַ .
6מ)ריד ַה@ ֶ
ר6ח ִ
ְל ַהז ְִ:ירַ ,מ ִ9יב ָה ַ
ט)בי
יאל ,לֹא ָהי 6י ִָמי ִ
ַמ ִל ֵ
ַ; ְִ /מע) ֶ; @ ְ
Hמר ר ָ
זְ:ירַ :
י ְֵהא ַמ ִ
ְרַ /6ליִ
6Eריֶ ;ָ /ֶ ,ה ְ;נ)ת י ָ
6כי) ַה ִִ :
ֲמ ָ9ה ָע ָFר ְ;Hב ְ
ָאל ַ:ח ִ
ְלי ְִFר ֵ
ֵלי
א6ליֹB/ֶ ,א ְל ַבֶ /ֵCאת ִמי ֵֶ /אי ל)ָ: .ל ַהִ :
ָב ְִ /
י)צא)ת ִ; ְכ ֵלי ל ָ
ְ
6מה ָהי6
ָמיֶ .
י)צא)ת וְח)ל)ת ַ; ְ:ר ִ
ְרַ /6ליִ ְ
6בנ)ת י ָ
ילהְ .
ְטעִ 6ני ְט ִב ָ
80ה ב)רֵר ָל ְ0 .ל ִ8ֵ 8
6ר ֵאהָ ,מה ָ
א)מר)ת;ָ ,ח6רFָ ,א נָא ֵעינֶי ָ ְ
ְ
ֶי ַ; ִָ Eָ /ְ -חהֶ /ֶ .קר ַה ֵח ְו ֶה ֶבל ַהִֹ Cפיִ ,א ָ9ה י ְִר0ת ְי ָי
ֶי ַ;>)יֵ 8ֵ ,עינ ָ
ֵעינ ָ
יה.
ֲָ F
ל6ה ַ; ְָ 9ע ִרי ַמע ֶ
יה ְל ָ
יהִ ,ו ַ
ָד ָ
ְא)מר8ְ ,נָ 6לִ Jמ ְִ Eרי י ֶ
ִהיא ִת ְת ַה ָBל .ו ֵ
ֲטרָה
ֶ ְ/לֹמֹה ַ;ע ָ
6ר ֶאינָה ְ;נ)ת ִצ-ֶ ;ַ )Cל ְ
א)מרְ ,צ ֶאינָה ְ
ו ְֵכ ה6א ֵ
6בי) ְִ Fמ ַחת ִל;);ְ .י) ֲח Oת>ָת) ,ז)
ִֶ /ע ְ+רָה ִ )Bא;ְ )-י) ֲח Oת>ָת) ְ
6בי) ְִ Fמ ַחת ִל;) ,זֶה ִ;נְ יַ ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ;ִָ C/ֶ ,/%נֶה ִ; ְמ ֵהרָה
ַמ ַ)8 8רָהְ .
Hמ:
ָמינֵ .6
ְבי ֵ
מסכת שקלי
ֲמ ָ9ה ָע ָFר ;)
וְעל ַה ְִ :ל0יִ;ַ .ח ִ
יעי ַעל ַה ְָ 9ק ִלי ַ
ְ; ֶא ָחד ַ;אֲדָר ַמ ְִ /מ ִ
ָכי וְ ֶאת ָה ְרח)ב)ת ְו ֶאת
6מ ַת ְ7נִי ֶאת ַה ְ%ר ִ
ַ:יְ ,
ק)רי ֶאת ַה ְ-גִ ָBה ַ; ְ:ר ִ
ִ
6מ ַצְCנִ י ֶאת ַה ְָ 7בר)ת,
ַ;יְ ,
ע)Fי ָ:ל ָצ ְר ֵכי ָהר ִ
ִמ ְקוְא)ת ַה ַ-יִ ,וְ ִ
6ל ַמ ָ+ה
ֶבְ /
ֲצי ֶ :
נִ8נִי ֵמח ִ
ְי)צ ִאי ַ 0על ַה ְִ :לHיִֵ :א ָברֵי ַה ִָ 8מידָ ,
ו ְ
ָא/י
6ל ַמ ָ+ה ַ; ֲַ -ערָבְ ,ו ֶ/ל ר ֵ
ֶבְ /
ֲצי ֶ :
ִ8נִי ֵמח ִ
מ6ס ִפי נ ָ
ְ/ל ָ
ַ; ְִ -זרָח ,ו ֶ
6:רי ֵאי
ְה ִ; ִ
נִ8נִי ִמ ַַ 8חת ְַ :רֹ:ב ַה ִ-ז ְֵ; ַח ִמ ְַ Bמ ָטהַ ,ה ְָ 9ק ִלי ו ַ
ָ/י ָ
ֳחד ִ
ְה ְ;כ)ר)ת
ֲFר ְ; ֵה ָמה ו ַ
6מע ַ
ֲFר ָ%גָ ַ
ֲגי ֶאָBא ִ; ְפנֵי ַה ַ;יִתֲ ,אבָל ַמע ַ
נ)ה ִ

שדי

תפוחי

669

ֲגי ֵ;י ִ; ְפנֵי ַה ַ;יִת ֵ;י ֶֹB/א ִ; ְפנֵי ַה ַ;יִתַ .ה ְַ -ק ִ%יָ /ְ /ק ִלי
נ)ה ִ
6:רי ק ֶֹד,/
א)מר ִ; ִ
א)מרָ ,ה ֵ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
6:ריֲ ,הרֵי זֶה ק ֶֹד ./ר ִ
6ב ִ
ִ
ֵאינָ ק ֶֹד:/
מסכת מגילה
0ר ָ; ָעה
0חד ָע ָFר/ְ ;ִ ,נֵי ָע ָFר/ְ ;ִ ,ל ָֹ/ה ָע ָFרְ ;ְ ,
נִקרֵאת ְ; ַ
ְמגִ ָBה ְ
ח)מה
ַ:י ַה ִ 7ָ -Oפי ָ
י)תר:ְ .ר ִ
ֲמ ָ9ה ָע ָFר ,לֹא ָEח)ת וְ לֹא ֵ
ָע ָFר;ַ ,ח ִ
ֲמ ָ9ה ָע ָFרָ :ְ .פ ִרי ַו ֲעיָר)ת ְ@ד)ל)ת,
ק)רי ַ;ח ִ
ְה)ַ /ע ִ; נִ ,6
ִמימ)ת י O
יסה:
ימי ְלי) ַה ְ:נִ ָ
0ר ָ; ָעה ָע ָFרֶ ,א ָBא ֶַ /ה ְָ :פ ִרי ַמ ְק ִִ %
ק)רי ְ; ְ
ִ
6מ ְַ 8ר@ֵ.
נִקרָא ִ
ֲFה ָָ 8מרְ ,
נִקרָא וְ לֹא ִמ ְַ 8ר@ֵַ .מע ֵ
א6בְ ,
ֲFה ְר ֵ
ַמע ֵ
נִקרָא וְ לֹא ִמ ְַ 8ר@ֵ.
ְה ֵ9נִיְ ,
6מ ְַ 8ר@ֵ .ו ַ
ֲFה ֵעגֶל ָה ִרא ,)/נ ְִקרָא ִ
ַמע ֵ
ָאי ְולֹא ִמ ְַ 8ר@ְ ִמיֵ .אי
ְ0מנ) ,לֹא נִ ְקר ִ
ֲFה ָ%וִד ו ְ
ִ; ְר ַ:ת ֹ:הֲנִ יַ ,מע ֵ
א)מרֵ ,אי
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ְה6דה ַמ ִ8יר .ר ִ
ַ;י י ָ
ַמ ְפ ִט ִירי ַ; ְֶ -ר ָָ :בה .וְ ר ִ
ְרַ /6ליִ:
ַמ ְפ ִט ִירי ְ;ה)דַע ֶאת י ָ
מסכת יבמות
יצה
ֲל ָ
יה ִמ ַהח ִ
ר)ת ֶ
וְצר)ת ָצ ֵ
יה ָ
ר)ת ֶ
)Eטר)ת ָצ ֵ
ָ/י ְ
ֲמֶ /ע ְֵ Fרה נ ִ
חֵ
6בת ְ;נ);ַ ,ת
6בת ִ;ַ ,)8
ע)ל .וְ ֵאֵ 6Bהַ ,)8;ִ ,
6מ ַהַ 6;ִCעד ס) ָה ָ
ִ
ְא ָח ִמיו ,אֲח)ת)
ְא חֲמ)ת) ,ו ֵ
6בת ִ; ָ8ה ,חֲמ)ת) ו ֵ
6בת ְ;נַָ ,J
ִא ְַ ,)8/
Hחיו
ְא ֶ/ת ִ
Hחיו ֵמ ִא ,)-ו ֵ
ֵמ ִאַ ,)-ואֲח)ת ִאַ ,)-ואֲח)ת ִא ְְ ,)8/ו ֵא ֶ/ת ִ
יה וְ ָצר)ת
ר)ת ֶ
)Eטר)ת ָצ ֵ
ֶֹB/א ָהיָה ְבע)לָמ) ,וְ ַכ ָBת)ֲ ,הרֵי ֵאְ 6B
ִ BOא ֵמת ,6א)
6מ ַהַ ,6;ִCעד ס) ָהע) ָל .וְ כ ָ
יצה ִ
ֲל ָ
יה ִמ ַהח ִ
ר)ת ֶ
ָצ ֵ
80ה
יה Oמ ָ8ר)תְ .ו ִאי ָ
ר)ת ֶ
ֵמאֲנ ,6א) ִנ ְת@ ְָר ,6/א) ְִֶ >/מ ְצא0 6יְל) ִני)תָ ,צ ֵ
6ב ֵא ָח ִמיו ְִֶ >/מ ְצא0 6יְל)נִ)Cת א)
6ב ֵא חֲמ)ת) ְ
ל)מר ַ;חֲמ)ת) ְ
יָכ)ל ַ
אתי
ַד ִ8י ִל ְנ ַה ְר ְָ %עא ְל ַע ֵ;ר ַה ָ9נָהָ ,מ ָצ ִ
יבאCָ /ֶ :ְ ,ר ְ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ר ִ
ֵֶ -ֵ 9אנַ :6
Hמר ִליַ /ָ ,מ ְע ִ8י ֵֶ /אי ַמ ִִ Mאי ֶאת ָה ִא ָ9ה
ְח ְמיָה ִאי;ֵ /ית ְִ %ליַ ,
נֶ
ְנ6מ ִתי ל),
ְה6דה ֶ; ָ; ָבא .ו ֵ
ַ;י י ָ
ָאל ַעל ִEי ֵעד ֶא ָחדֶ ,א ָBא ר ִ
ְ; ֶארֶ #י ְִFר ֵ
י)ד ִעי ֶַ /ה ְִ -דינָה
ְ 80
Hמר ִלי ,אֱמ)ר ָל ֶה ִמ ְִ 9מיֶ ,
ֵַ :ה ְָ %ב ִריַ .
ָקִ Mִ -ַ /ֶ ,אי ֶאת ָה ִא ָ9ה
יאל ַהֵ I
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
ַ ;Oלנִ י ֵמר ָ
ְמ /ֶ ;ֶ /Oת ִ; ְגיָס)תְ ,מק ְ
יאל,
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
יתי ַה ְָ %ב ִרי ִל ְפנֵי ר ָ
אתי ְו ִה ְר ֵצ ִ
6כ ִֶ ;ָ /
ַעל ִEי ֵעד ֶא ָחדְ .
)8
ַ;י יְה6דָה ֶב ָ; ָבאִ .מ ְ
ְHמרָ ,מ ָצאנָ 6ח ֵבר ְלר ִ
ַָ Fמח ִל ְד ָברַי ,ו ַ
ַ;
0רזָא ,וְ ִה ִMיא ר ָ
ֲר6גי ְ; ֵתל ְ
ֶה ְרג 6ה ִ
יאלֶ >/ֶ ,
ַמ ִל ֵ
ַ; @ ְ
ַה ְָ %ב ִרי נִ זְ ַ:ר ר ָ
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Oחזְקִ 6ל ְהי)ת ַמ ִִ Mאי ַעל
יה ַעל ִEי ֵעד ֶא ָחד ) ְוה ְ
נְ)/ת ֶ
ָק( ֵ
יאל ) ַהֵ I
ַמ ִל ֵ
@ְ
ְח ְחזְקִ 6ל ְהי)ת ַמ ִִ Mאי ֵעד ִמ ִEי ֵעדִ ,מ ִEי ֶע ֶבדִ ,מ ִEי
ִEי ֵעד ֶא ָחד( .ו O
א)מ ִריֵ ,אי ַמ ִִ Mאי ֶאת
ְה)ַ /ע ְ
ַ;י י O
יעזֶר וְ ר ִ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ִא ָ9הִ ,מ ִEי ְִ /פ ָחה .ר ִ
א)מר ,לֹא ַעל ִEי ִא ָ9ה ) ְולֹא עַל
יבא ֵ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ָה ִא ָ9ה ַעל ִEי ֵעד ֶא ָחד .ר ִ
ֲFה
Hמר 6ל)ַ ,מע ֶ
ר)ביְ .
ִEי ֶע ֶבד וְ לֹא ַעל ִEי ְִ /פ ָחה( וְ לֹא ַעל ִEי ְק ִ
ֶ,
ְח ָלה ֶא ָחד ֵמ ֶה ַ; ֶ%ר ְ
ִ; ְבנֵי ֵלוִי ֶָ /ה ְלכְ 6לצ ַֹער ִעיר ַה ְָ 8מ ִרי ,ו ָ
Hמרָה ָל ֶה
ֲברֵנְ ,6
ָקית ֵC0ה ח ֵ
Hמרַ 6לOEנְ ִ %
ָת ְ
6ב ֲח ָזר ָ
ֱביא6הַ 6בOEנְ ָ%קַ ,
ֶוה ִ
Hמר 6ל) ,וְ לֹא ְת ֵהא כ ֶֹהנֶת
6ק ַב ְר ִ8יוְ ,ו ִה ִMאֶ 6את ִא ְְ .)8/
ֵמת ְ
ה)ציHה
ָקית ִ
ֱמנֶת ַה ְ EOנִ %
ָקית ֶנא ֶ
Hמר ָל ֶהִ ,ל ְכ ֵֶ 8ְ /הא Oפ ְנִ %
ַOE:נְ ִָ %קיתַ .
ָל ֶה ַמ ְקל) וְ ַת ְר ִמיל) וְ ֵס ֶפר )8רָה ֶָ /היָה ְביָד):
מסכת כתובות
ֲמיִ
י/יEַ /ֶ .ע ַ
ֲמ ִ
0ל ָמנָה ְלי) ַהח ִ
יעי ,וְ ְ
ִMאת ְלי) ָה ְר ִב ִ
ת6לה נ ֵ
ְ; ָ
י/יִ /ֶ ,א
ֲמ ִ
6בַ )Cהח ִ
י)ִ /בי ַ; ֲעיָר)תַ )C;ַ ,ה ֵ9נִי ַ
ַ; ַ;ָ 9ת ָ; ֵ8י ִדינִ י ְ
ֲלי ְל ֶארֶ#
ת6ליָ ,היָה ַמ ְ:ִ /י ְל ֵבית ִ%יַ :הֹ:ל ַמע ִ
ָהיָה ל) ַט ֲענַת ְ; ִ
ירַ /6ליִ ,וְ ֵאי ַהֹ:ל
ֲלי ִל ָ
יאיַ .הֹ:ל ַמע ִ
מ)צ ִ
ָאל ,וְ ֵאי ַהֹ:ל ִ
י ְִFר ֵ
ָאל
ָFא ִא ָ9ה ְ; ֶארֶ #י ְִFר ֵ
ָ/י .נ ָ
וְא ָחד ַה> ִ
ָ/י ֶ
יאיֶ .א ָחד ָה ֲאנ ִ
מ)צ ִ
ִ
ָFא ִא ָ9ה
ָאל .נ ָ
נ)ת לִָ Jמ ְ-ע)ת ֶארֶ #י ְִFר ֵ
ָאלֵ ,
ְוג ְֵר ֶָ ;ְ J/ארֶ #י ְִFר ֵ
ָFא
ָאל .נ ָ
נ)ת לִָ Jמ ְ-ע)ת ֶארֶ #י ְִFר ֵ
)Eט ְקיָאֵ ,
ָאל וְ ג ְֵר ַָ ;ְ J/ק ְ
ְ; ֶארֶ #י ְִFר ֵ
נ)ת ָלִ Jמ ְ-ע)ת ֶארֶ#
ָאלֵ ,
)Eט ְקיָא ְוג ְֵר ֶָ ;ְ J/ארֶ #י ְִFר ֵ
ִא ָ9ה ְ; ַק ְ
פ)ט ְקיָא.
נ)ת לִָ Jמ ְ-ע)ת ַק ְ
א)מרֵ ,
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; ְִ /מע) ֶ; @ ְ
ָאל .ר ָ
י ְִFר ֵ
נ)ת לִָ Jמ ְ-ע)ת
)Eט ְקיָאֵ ,
)Eט ְקיָא וְ ג ְֵר ַָ ;ְ J/ק ְ
ָFא ִא ָ9ה ְ; ַק ְ
נָ
)Eט ְקיָא:
ַק ְ
מסכת קידושי
נִקנֵית
ָכיְ .
ָכי ,וְ ק)נָה ֶאת ַע ְצ ָמ8ֵ /ְ ;ִ Jי ְדר ִ
נִקנֵית ְ; ָ/ל%ְ /ר ִ
ָה ִא ָ9ה ְ
6ב ָ/וֶה
א)מ ִריִ ;ְ ,דינָר ְ
ֶס;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
6ב ִביHה;ְ .כ ֶ
ְ; ֶכ ֶסָ /ְ ;ִ ,טרְ ,
ַ-ה ִהיא
ר6טה .וְ כ ָ
6ב ָ/וֶה ְפ ָ
ר6טה ְ
א)מ ִריְ ;ִ ,פ ָ
6בית ִה ֵBל ְ
ִדינָרֵ .
יט ְל ִקי .וְק)נָה ֶאת ַע ְצ ָמ;ְ Jגֵט
ר6טהֶ ,א ָחד ִמ ְ9מ)נָה ְ; ִא ָ=ר ָה ִא ַ
ְפ ָ
יצה
ֲל ָ
יתת ַה ָ; ַעלַ .הי ְָב ָמה נ ְִקנֵית ְ; ִביHה .וְק)נָה ֶאת ַע ְצ ָמ;ַ Jח ִ
6ב ִמ ַ
ְ
ִי/נ6
א)מר ,לֹא י ְִר ֶעה ַרָ6ק ְ; ֵה ָמה ,וְ לֹא י ְ
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ָב :ר ִ
יתת ַהָ C
6ב ִמ ַ
ְ
ָ/י,
ֲס ָקיו ִע ַה> ִ
ֲכ ִמי ַמ ִִ 8יריֹ: .ל ֶ/ע ָ
ְ/נֵי ַרִָ 6קי ְ; ַט ִBית ֶא ָחתַ .וח ָ
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ָ/י.
-Oנ6ת ֵ;י ַה> ִ
ָ/י .וְ לֹא י ְַל ֵ-ד Hדָ ֶאת ְ;נ) א ָ
ַחד ִע ַה> ִ
לֹא י ְִתי ֵ
וְק ָBה(,
-Oנ6ת נְ ִקָCה ) ַ
ַ-ד Hדָ ֶאת ְ;נ) א ָ
ע)ל ְיל ֵ
א)מרְ ,ל ָ
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
רִ
-Oנ6ת ֵֶ /אי ָ;ֲ Jענִ6Cת
ָסי ֵֶ /ֶ ,)B/אי א ָ
ע/ר וְ ַה>ְ כ ִ
ְוי ְִת ֵַBEל ְל ִמי ֶָ /ה ֶ
-Oנ6תֶ ,אָBא
ֲ/יר6ת ִמ ָהא ָ
-Oנ6ת ְולֹא ע ִ
ֲ/יר6תֹB/ֶ ,א עֲנִ 6Cת ִמ ָהא ָ
ַוע ִ
י ַחָCה וָע)
ָמ ָ
ית ִמֶ C
ָא ָ
א)מר ,ר ִ
ַ;י ְִ /מע) ֶ; ֶא ְל ָעזָר ֵ
ַהֹ:ל ְל ִפי זְכ6ת) .ר ִ
ַרנ ְִסי ֶֹB/א ְב ַצ ַערַ ,ו ֲהלֹא לֹא נ ְִב ְראֶ 6א ָBא
וְה ִמ ְתְ E
-Oנ6תֵ ,
ֶָ /ֵC/ל ֶה א ָ
ֵאתי ְל ֶַ /-ֵ /את ק)נִ יֵ ,אינ) ִדי ֶֶ /א ְת ְַ Eרנֵס ֶֹB/א
ְל ַ/ֵ -ְ /נִ יַ ,ואֲנִי נ ְִבר ִ
Oריָ ִא/
;0א ג ְ
ָס ִתיָ .
ֲFי וְ ִק ְַ Eח ִ8י ֶאת ְַ Eרנ ָ
ֵע)תי ַמע ַ
ְב ַצ ַערֶ ,א ָBא ֲֶ /הר ִ
ַ-ל,
Oריָא ,לֹא ְי ַל ֵ-ד Hדָ ֶאת ְ;נ)ַ ,ח ָ-רָ @ ,
;0א ג ְ
א)מר ִמָ 69
ַצ ְדיָ ֵ
א)מר
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
-Oנ6ת ִל ְס ִטי .ר ִ
נ6ת א ָ
ָ -O
ְח ְנ ָו ִני/ֶ ,א ָ
ר)עה ,ו ֶ
ַס ָEרַ ,ס ֶָ ,E
;O
ִ /ֵ :ְ ;Oריַ .ה ַ= ָEנִ י ,ר ָ
ִַ -לי ,ר ָ
ְה@ ָ
ְ ;Oר ִָ /עי ,ו ַ
ִמ ְ9מ)ַ ,ה ַח ִָ -רי ,ר ָ
ְה ָ/ֵ :ר ִֶ ;ָ +ַ ;ַ /חי8ָ /O ,פ) ֶ/ל
ֵיה>ָ .ו ַ
ר)פ ִאיְ ,לג ִ
ידי .ט)ב ְֶ ;ָ /
ֲס ִ
חִ
ע)ל וְ ֵאינִי
יח אֲנִ י ָ:ל Oא ָ-נִ)Cת ֶָ ;ָ /
א)מרַ ,מ ִ> ַ
ַ;י נְ ה)רַאי ֵ
ֲמ ֵלק .ר ִ
עָ
ע)ל ַהֶIה וְ ַה ֶ7רֶ
א)כל ִמ ְָ Mכרָָ ;ָ J
Hד ֵ
ְמ ַל ֵ-ד ֶאת ְ;נִי ֶא ָBא ת)רָהָ /ֶ ,
-Oנִ)Cת ֵאינָ ֵָ H/ֶ :ְ .:ד ָ;א ִלי ֵדי ח ִֹלי
H/6ר ָ:ל א ָ
ֶמת ָלע) ָל ַה ָ;אְ .
ַקֶ C
אכֲ ,)8הרֵי ה6א
ִ=6רי וְ ֵאינ יָכ)ל ַלעֲס)ק ִ; ְמ ַל ְ
ידי י ִ
ידי זִ ְקנָה א) ִל ֵ
א) ִל ֵ
ֲבל ַה)8רָה ֵאינֶָ ,:ֵ Jא ָBא ְמ ַ-ְ /רִַ 68מ ָ:ל רַע ְ; ַנעֲר6ת)
ָעב .א ָ
ֵמת ְ;ר ָ
א)מר ,וְ קֹוֵי ה'
ֲרית וְ ִת ְקוָה ְבזִ ְקנ6ת)ַ ;ְ .נעֲר6ת) ַמהֵ 6
ְנ)תנֶת ל) 0ח ִ
ו ֶ
א)מר
יבה .וְ ֵכ ה6א ֵ
א)מר ,ע)ד יְנ6בָ Fֵ ;ְ 6
ֲליפ 6כ ַֹח;ְ .זִ ְקנ6ת) ַמהֵ 6
ַיח ִ
ָה
0בר ָ
ָק ,וַה' ֵ; ַר ְ ֶאת ְ
ָה ז ֵ
0בר ָ
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל) ,וְ ְ
ָה ִ
0בר ָ
ְ; ְ
Hבינֶ 6את ָ:ל ַה)8רָה  JָB:Oעַד ֶֹB/א
ָה ִ
0בר ָ
ינָ /6ע ָFה ְ
ַ;ֹ:לָ .מ ִצ ֶ
ָה ְ;ק ִֹלי ַו/ְִ Cמֹר ִמ ְַ /מ ְר ִ8י
0בר ָ
ֲ/ר ַָ /מע ְ
ֱמרֵ ,ע ֶקב א ֶ
ִ8נָה>ֶ /ֶ ,א ַ
נָ
)7תי וְת)ר ָֹתי:
)תי Oח ַ
ִמ ְצ ַ
מסכת גיטי
ַ;
ֶח ָ .8ר ָ
6ב ָפנַי נ ְ
ֹאמר ְ; ָפנַי נִ ְכ ַ8ב ְ
ַה ִֵ -ביא גֵט ִמ ְִ -דינַת ַהָ ,ָCצ ִר ְי ֶַ C/
א)מר,
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
6מ ֶה ַחגַר .ר ִ
ֶק ִ
א)מרַ 0 ,ה ִֵ -ביא ִמ ָהר ֶ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
@ְ
ֹאמר ְ; ָפנַי
י ֶַ C/
א)מ ִריֵ ,אינ) ָצ ִר ְ
ֲכ ִמי ְ
ל6די ְלל6דַ .וח ָ
ֲפִ 6Bמ ְַ :פר ִ
אִ
וְה ִֵ -ביא
)ל ְיַ .וְה ִ
ֶח ֶַ 8א ָBא ַה ִֵ -ביא ִמ ְִ -דינַת ַהַ ָC
6ב ָפנַי נ ְ
ִנ ְכ ַ8ב ְ
6ב ָפנַי
ֹאמר ְ; ָפנַי נ ְִכ ַ8ב ְ
ִמ ְִ -דינָה ִל ְמ ִדינָה ִ; ְמ ִדינַת ַהָ ,ָCצ ִר ְי ֶַ C/
ֲפֵ 6Bמ ֶהגְ מ)נְ יָא ְל ֶה ְגמ) ְניָא:
א)מר ,א ִ
יאל ֵ
ַמ ִל ֵ
ַ; ְִ /מע) ֶ; @ ְ
ֶח ָ .8ר ָ
נְ
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א)מ ִרי ,לֹא ְי ָגרֵָ H /ד ֶאת ִא ְֶ )8/אBא ִא ֵָ :מ ָצא ָבJ
ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
ֲפ6B
א)מ ִרי ,א ִ
6בית ִהֵBל ְ
ָברֵ .
ֱמר ִ:י ָמ ָצא ָבֶ Jע ְרוַת ָ %
ְַ %בר ֶע ְרוָה>ֶ /ֶ ,א ַ
א)מר,
יבא ֵ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ָבר .ר ִ
ֱמר ִ:י ָמ ָצא ָבֶ Jע ְרוַת ָ %
יחה ַת ְב ִ/יל)>ֶ /ֶ ,א ַ
ִה ְק ִָ %
ֱמר וְ ָהיָה ִא לֹא ִת ְמ ָצא ֵח
ימ>ָה>ֶ /ֶ ,א ַ
0חרֶת נָHה ֵה ֶ
ֲפָ 6Bמ ָצא ֶ
אִ
ְ; ֵעינָיו:
מסכת סוטה
6מ ְֶ /קה
א)מרְ ,מ ַק>ֵא ָלַ Jעל ִEי ְַ /ניִַ ,
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ַה ְמ ַק>ֵא ְל ִא ְ ,)8/ר ִ
א)מרְ ,מ ַק>ֵא ָלַ Jעל ִEי
ְה)ַ /ע ֵ
ַ;י י O
ַעל ִEי ֵעד ֶא ָחד א) ַעל ִEי ַע ְצמ) .ר ִ
מ)ֵ /לי ְמ ִָ /לי.
ַ;י ֵמ ִאירְ ;ָ ,טלְ 6
6מ ְֶ /קה ַעל ִEי ְַ /ניִִ :מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
ְַ /ניִ ַ
ז)מאְ ;ָ ,טלַ 6ה ְַ %ר ָ/נִ י.
ִמ ֶ-ֵ 9ת ֶ; ַעַIאיְ ;ָ ,טלַ 6ה ְַ 9ק ִָ %ניִ .מ ֶ-ֵ 9ת ֶ; ָ
ַ; ְִ /מע) ֶ;
ע)לִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ָ
ט)בה ִמ ָה ָ
ְה)ַ /עְ Eָ ,ס ָקה ָ
ַ;י י O
ִמ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
ַ;י ֶא ְל ָעזָר ֶ; ֲעז ְַריָהַ Eָ ,סק
ג)בי וְ רַ;ָ 6צר)תִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
יאל;ָ ,א ַ
ַמ ִל ֵ
@ְ
יבאַ ;ָ ,טל ְ:ב)ד ַה)8רָהִ .מ ֶ-ֵ 9ת
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ֲכ ִמיִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
ע/ר ִמ ַהח ָ
ָה ֶ
נ6תא,
י)סי ַק ְט ָ
ַ;י ֵ
ֲFהִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
)%סאְ ;ָ ,טל0 6נְ ֵ/י ַמע ֶ
ַ;י ֲח ִנינָא ֶ; ָ
רִ
נ6ת ֶ/ל
נ6תאָ /ֶ ,היָה ַק ְט ָ
ָ-ה נ ְִקרָא ְ/מ) ַק ְט ָ
ֲס ִידי .וְ ל ָ
ְָ Eסק 6ח ִ
ַ;
י)חנָ ֶ; ַז ַ:איַ ;ָ ,טל זִיו ַה ָח ְכ ָמהִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ָ
ַ; ָ
ידיִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ָ
ֲס ִ
חִ
ַ;י
6פ ִרי6/תִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
6מ ָתה ָט ֳהרָה ְ
ָקַ ;ָ ,טל ְ:ב)ד ַה)8רָה ֵ
יאל ַהֵ I
ַמ ִל ֵ
@ְ
ַ;יְ ;ָ ,טלָה ֲע ָנוָה וְ י ְִר0ת
אביַ ;ָ ,טל זִ יו ַה ְO :ה>ָהִ .מ ֶ-ֵ 9ת ר ִ
י ְִָ /מ ֵעאל ֶ; ִָ E
ֲב ִרי
א)מרִ ,מ ֶָ 9חרַב ֵ;ית ַה ְִ -ק ָ 6/); ,/%ח ֵ
ְחס ֶ; ָי ִאיר ֵ
ַ;י ִEנ ָ
ֵח ְטא .ר ִ
זְר)ע
ֲלי ַ
ָברַ 6בע ֵ
ֲFה ,וְ ג ְ
ֹאְ ,/ונ ְִַ %ל ְ%ל0 6נְ ֵ/י ַמע ֶ
ְחפ 6ר ָ
ח)רי ,ו ָ
6בנֵי ִ
ְ
)/אלַ ,על ִמי ָלנְ 6ל ִה ֵָ 9ע,
ְאי ְמ ַב ֵ ,/7וְ ֵאי ֵ
6ב ֲעלֵי ָל ,)/וְ ֵאי )%רֵ /ו ֵ
ַ
א)מרִ ,מָ /ֶ )Cחרַב ֵ;ית
יעזֶר ַה@ָד)ל ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hבינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ .ר ִ
ַעל ִ
ְח ַָ IנָCא
וְס ְפ ַרָCא ְַ :ח ַָ IנָCא ,ו ַ
ימָCא ְל ִמ ְהוֵי ְכ ָס ְפ ַרָCאָ ,
ַה ְִ -ק ָ/ְ ,/%ר) ַח ִַ :
0ר ָעא Hזְ ָלא ְונִ ְַ %ל ְָ %לא ,וְ ֵאי ְמ ַב ֵַ ./7על ִמי
0ר ָעא ,וְ ַע ָ-א ְד ְ
ְַ :ע ָ-א ְד ְ
יחא Oח ְצ ָEא י ְִס@ֵא ,וְ י ֶֹקר
Hבינָ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִִ ;ְ .ע ְ7ב)ת ְמ ִָ /
יְֵ /ל ִה ֵָ 9עַ ,על ִ
וְה ְַ -לכ6ת ֵָ 8ה ֵפ ְ ְל ִמינ6ת ,וְ ֵאי
ֶפ ְִ Eִ 8ֵ 8ריָ Jוְ ַה ַCיִ ְ;י ֶֹקרַ ,
ֲמירַ .ה@ ֶ
ַיא ִ
ְ/י
ַב ָל יִ ,)9וְ 0נ ֵ
ְה@ ְ
ָליל ֶי ֱחרַב ,ו ַ
ַעד י ְִהיֶה ִל ְזנ6ת ,וְ ַה@ ִ
ֵ )8כ ָחה;ֵ .ית ו ַ
ס)פ ִרי ְִ 8סרַחְ ,וי ְִר ֵאי
ְח ְכ ַמת ְ
ְס)בבֵ 6מ ִעיר ְל ִעיר וְ לֹא יְח)נָנ ,6ו ָ
ַה ְ@ב6ל י ְ
זְק ִני
ֱמת ְֵ 8הא נ ְֶע ָ%רֶת .נְ ָע ִרי ְEנֵי ז ְֵקנִ י י ְַל ִ;ינֵ ,6
ִֵ -אס ,6וְ ָהא ֶ
ֵח ְטא י ָ
ַ;ל Hב;ַ ,ת ָק ָמה ְב ִא ָBָ :ַ ,J-ה ַ; ֲחמ ָֹת,J
ַע ְמדִ 6מ ְEנֵי ְק ַט>ִ יְ ;ֵ .מנ ֵ
יַ
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ֹיבי ִאי0 /נְ ֵ/י ֵבית)Eְ .נֵי ַה)%ר ְִ :פנֵי ַה ָ:לֶבַ ,ה ֵ; ֵאינ) ִמ ְת ַ;/ֵC
א ֵ
ַ;י ְִ Eנ ָחס ֶ;
Hבינָ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ .ר ִ
וְעל ִמי יֶָ /לנְ 6ל ִה ֵָ 9עַ ,על ִ
Hביוַ .
ֵמ ִ
ידי ָט ֳהרָה,
ידי נְ ִק6Cת6 ,נ ְִק6Cת ְמ ִביHה ִל ֵ
א)מר ,ז ְִריז6ת ְמ ִביHה ִל ֵ
י ִָאיר ֵ
9Oה
6קד ָ
9Oהְ ,
ידי ְקד ָ
6פ ִרי6/ת ְמ ִביHה ִל ֵ
ידי ְפ ִרי6/תְ ,
ְט ֳהרָה ְמ ִביHה ִל ֵ
וָ
ידי ֲע ָנוָהַ ,ו ֲע ָנוָה ְמ ִביHה ִלי ֵדי י ְִר0ת ֵח ְטאְ ,וי ְִר0ת ֵח ְטא
ְמ ִביHה ִל ֵ
ר6ח
ר6ח ַהֶ ֹ7ד ./וְ ַ
ידי ַ
ֲסיד6ת ְמ ִביHה ִל ֵ
ֲסיד6תַ ,וח ִ
ידי ח ִ
ְמ ִביHה ִל ֵ
6ת ִחַCת ַה ִֵ -תי ָ;Hה ַעל י ְֵדי
ַהֶֹ 7דְ /מ ִביHה ִלי ֵדי ְת ִחַCת ַה ִֵ -תיְ ,
Hמ
ֵא ִלָCה 6זָכ6ר לַ)+בֵ ,
מסכת נדרי
/6ב6ע)ת ַ9ְ :ב6ע)ת,
ָמיְ ,
ָמי ֲַ :חר ִ
ָ:ל ִ6>:יֵי נ ְָד ִרי ַָ ְ>:ד ִריַ ,ו ֲחר ִ
ֲבר)O ,מ ְ%רַנִי ִמ ָO ,ְ -מ ְפ ְר ַ/נִי ִמ ָ,ְ -
א)מר ַלח ֵ
ְ 6נ ִזיר6ת ִַ >ְ :זיר6תָ .ה ֵ
ט)ע ָל ְH ,ס6רְ .מנֶ%Oה אֲנִ י
ֲקנִ י ִמ ֵָ /ֶ ,ְ -אינִי א)כֵל ָל ְֵ /ֶ ,אינִי ֵ
ְמ Oרח ַ
נִדרֵי ְר ִָ /עיָ ,נדַר ְ;נָזִ יר
ח)כ ְ ָ;זֶה ְל ַה ְח ִמירְ :ְ .
יבא ָהיָה ֵ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ָל ְ ,ר ִ
ב)תָ ,נדַר
נִד ָ
Hמר ְ:לְ :ְ .6
ב6עה:ְ .נִ ְדרֵי ְכ ִֵ /רי ,לֹא ַ
6ב ְָ /
6ב ָק ְר ָ; ִ
ְ
ְנ)טל)ת
י)צא)ת ו ְ
ָ/י ְ
א)מ ִרי/ָ ,ל /נ ִ
6ב ָק ְר ָ;ִ ;ָ :רא)/נָה ָהיְ 6
ְ;נָזִ יר ְ
ְט6לה ֲאנִי ִמ
ַָ /ָ ,מיִ ֵ;ינִי ְל ֵבינ ְָ ,נ ָ
א)מרֶת ְט ֵמHה ֲאנִי ל ְ
;Oהָ ,ה ֶ
ְ:ת ָ
0חר
ֶיה ְב ֵ
נ)תנֶת ֵעינ ָ
ל)מרֹB/ֶ ,א ְת ֵהא ִא ָ9ה ֶ
ְה6דיָ .חזְ רַ 6
ַהִ C
ִָ 8ָ ,ביא ְרHיָה
א)מרֶת ְט ֵמHה אֲנִי ל ְ
6מ ַק ְל ֶק ֶלת ַעל ַ; ְע ָלֶ ,Jא ָBא ָה ֶ
ְ
ְט6לה אֲנִי ִמ
ֶ ַ; ָ/ָ 7ה .נ ָ
ֶיהַ /ָ .מיִ ֵ;ינִי ְל ֵבינ ְַָ ,יעֲֶ 6Fדר ְ
ִל ְד ָבר ָ
ְה6די:
6ת ֵהא ְנט6לָה ִמ ַהִ C
6ת ֵהא ְמ ְַ ,68/ַ -ְ /
ָפר ֶח ְלק)ְ ,
ְה6די ,י ֵ
ַהִ C
מסכת נזיר
ֱהא ָנוֶה,
ֱהאֲ ,הרֵי זֶה ָנזִיר .א) א ֵ
א)מר א ֵ
ָ:ל ִ6>:יֵי ְנ ִזיר6ת ְִ :נזִ יר6תָ .ה ֵ
זִיחֲ ,הרֵי זֶה נָזִ ירֲ .הרֵינִי ָ:זֶהֲ ,הרֵינִי ְמ ַס ְל ֵסל ֲהרֵינִי
ָזִיחַ Eָ ,
ָנ ִזיר .נָזִ יק ,נ ַ
ַ;י
ֳרי ,ר ִ
ַלֵ:לֲ ,הרֵי ָע ַלי ְל ַBַ /ח ֶEרַעֲ ,הרֵי זֶה ָנזִירֲ .הרֵי ָעלַי ִצִ E
ְמכ ְ
מ6אל,
א)מ ִריֵ ,אינ) ָנ ִזיר :נָזִ יר ָהיָה ְֵ /
ָמי ְ
א)מרָ ,נ ִזירַ .ו ֲחכ ִ
ֵמ ִאיר ֵ
ֱמר
ֲלה ַעל רֹאֶ ,)/נא ַ
ֱמר 6מ)רָה לֹא ַיע ֶ
ַ;י נְ ה)רַאי>ֶ /ֶ ,א ַ
ְִ :ד ְברֵי ר ִ
מ6אל 6מ)רָהַ ,מה )-רָה ָהאֲמ6רָה
ֱמר ִ; ְֵ /
ְ; ְִ /מ6 )/מ)רָה ,וְ ֶנא ַ
י)סי,
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ְ; ְִ /מָ ,)/נ ִזיר 0 ,מ)רָה ָהאֲמ6רָה ִ; ְ/מֵ 6אל ,נָזִ ירַ .
ַ;י ְנה)רַאיַ ,ו ֲהלֹא ְָ :בר
Hמר ל) ר ִ
ָדַ .
ַו ֲהלֹא ֵאי מ)רָה ֶאָBא ֶ/ל ָ; ָFר ו ָ
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וְַ /מע ָ/א6ל ַו ֲה ָר ָגנִיָ :ְ /ֶ ,בר ָהיָה ָע ָליו
ֵ ָ
מ6אל ֵא ְי ֵאל ְ
ֹאמר ְֵ /
ֱמר ַוֶ C
ֶנא ַ
מ)רָה ֶ/ל ָ; ָFר ָו ָד:
בבא קמא
ְה ְַ -ב ֶעה וְ ַה ֶה ְב ֵער .לֹא ֲהרֵי ַה)9ר
יקי ַה)9ר ְו ַה;)ר ו ַ
ְ 0ר ָ; ָעה Hב)ת ְנזִ ִ
ֲַ :הרֵי ַה ְַ -ב ֶעה ,וְ לֹא ֲהרֵי ַה ְַ -ב ֶעה ֲַ :הרֵי ַה)9רְ .ולֹא זֶה ָוזֶהֶ ;ָ /ֵC/ֶ ,ה
ר6ח ַחִCיְ .ולֹא זֶה ָוזֶהְ %ַ /ֶ ,ר ֵָ :לי ֵל ְ
ר6ח ַחִCיֲ :ַ ,הרֵי ָה ֵאֵ /ֶ /אי ;) ַ
ַ
6ל ַה ִIיקַ .ה ַPד ַה ָ9וֶה ֶֶ ;ָ /ה,
יל ְ ְ
6ל ַה ִIיקֲ :ַ ,הרֵי ַה;)ר ֵֶ /אי ְַ %רֵ ):ל ֵ
ְ
ל6מי
6כ ִֶ /ה ִIיקָ ,חב ַה ַIִ -יק ְל ֵַ /ְ 8ַ Bֵ /
ָת ָע ֶלי ְָ .
ִ /6מיר ָ
ְֶ %ַ /ר ְָ :ל ַהִIיק ְ
ְַ /ה=)רֵק
מ)ציאֲ ,הרֵי ֵא .)B/ֶ 6Bו ֶ
):בס ִ
מ)כי ֶַ /ה ֵ
יטב ָהHרִֶ :#
ֶנזֶק ְ; ֵמ ַ
ח6טי ְו ֵה
ל/ה ִ
נ)טל ְָ /
):בס ֵ
מ)ציאֲ ,הרֵי ֵא/ֶ 6Bל ַ; ַעל ַה ָ;יִתַ .ה ֵ
ִ
ַ;י
ָתר ִמ ֲֵ ,:הרֵי ֵא/ֶ 6Bל ַ; ַעל ַה ָ;יִתִ .א ָהיָה ַה ָ9ח)ר ַעל @ ֵ
ֶ .)B/י ֵ
נ)טל ֶאת ַהֹ:ל ְו ֵה ֶַ .)B/ה ַחָCט ֵֶC9ִ /ר ִמ ַהח6ט ְֵ :די ִל ְת)Eר
ָבֵ ,
ַהָ B
6מ ְט ִלית ִֶ /היא ָ/לַ /על ָ/לֲ ,/הרֵי ֵא/ֶ 6Bל ַ; ַעל ַה ָ;יִתַ .מה
;)ַ ,
6ב ַ9ִ :יל/ֶ ,ל ַ; ַעל ַה ָ;יִת.
ֲצדֲ ,הרֵי ֵאַ ,)B/ֶ 6B
מ)ציא ַב ַ-ע ָ
ֶֶ 9ה ָחרִָ /
ע)Fה ֵא ֶצל ַ; ַעל ַה ַ;יִתַ 0 ,ה ְ>סֹרֶת ֶ/ל ַ; ַעל ַה ָ;יִת:
ְו ִא ָה ָיה ֶ
מסכת בבא מציעא
יה,
את ָ
א)מר ֲאנִי ְמ ָצ ִ
יה ְוזֶה ֵ
את ָ
א)מר אֲנִי ְמ ָצ ִ
ְַ /ניִ א)חֲזִ י ְ; ַט ִBית ,זֶה ֵ
ִַ 9בע ֵֶ /אי ל) ָבEָ Jח)ת
Bִ /ֶ JBOי ,זֶה י ָ
א)מר ָ :
א)מר Bִ /ֶ JָBO:י ְוזֶה ֵ
זֶה ֵ
א)מר
ִַ 9בע ֵֶ /אי ל) ָבEָ Jח)ת ֵמ ֶח ְציְָ ,Jו ַי ֲחלֹק .6זֶה ֵ
ֵמ ֶח ְציָ ,Jוְ זֶה י ָ
ִַ 9בע ֵֶ /אי ל)
א)מר Bִ /ֶ JBָ :Oי ,י ָ
א)מר ֶח ְציָBִ /ֶ Jיָ ,ה ֵ
Bִ /ֶ JBOי ְוזֶה ֵ
ָ:
ִַ 9בע ֵֶ /אי ל) בָJ
א)מר ֶח ְצ ָיBִ /ֶ Jי ,י ָ
ָקי ,וְ ָה ֵ
ל/ה חֲל ִ
ָבEָ Jח)ת ִמ ְָ 9
יע8ֵ /ְ :י ִג>)ת ז)
נ)טל ְר ִב ַ
ָקיְ ,וזֶה ֵ
ל/ה ֲחל ִ
נ)טל ְָ /
יע .זֶה ֵ
ָEח)ת ֵמ ְר ִב ַ
ַ;י יְה6דָה
א)מר/ֶ ,ל ֶע ְלי) .ר ִ
ַ;י ֵמ ִאיר ֵ
ַעל @ַב ז) ְו ַה ָCרָק ֵ;י ְנ ַתיִ ,ר ִ
ֲפר)
ַ;י ֵמ ִאירִ ,א י ְִר ֶצה ָה ֶע ְלי) ִל ַ7ח ֶאת ע ָ
Hמר ר ִ
א)מר/ֶ ,ל ְַ 8חַ .)8
ֵ
ַ;י יְהָ 6דהִ ,א י ְִר ֶצה ַה ְַ 8חְ )8ל ַמֹBאת ֶאת @ִ >ָת)
Hמר ר ִ
ֵאי ָ:א ָירָקַ .
ְכ)לי ִל ְמח)ת זֶה ַעל
ֵיה י ִ
0חר ֶ9ְ /נ ֶ
ַ;י ֵמ ִאירֵ ,מ ַ
Hמר ר ִ
ֵאי ָ:א ָירָקַ .
ַ;י ְִ /מע):ָ ,ל ֶָ /ה ֶע ְלי) יָכ)ל
Hמר ר ִ
יכ ָי ָרק זֶה ָחיַ .
ר)אי ֵמ ֵה ָ
זֶהִ ,
וְה ְH9ר ֶ/ל ְַ 8ח:)8
ִל ְפֹ/ט ֶאת יָד) וְ ִלֹ+לֲ ,הרֵי ה6א ֶַ ,)B/
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מסכת בבא בתרא
ַה ִ 8ָ 9Oפי ֶ/רָצַ 6לעֲ)Fת ְמ ִח ָPה ֶ; ָח ֵצר); ,נִי ֶאת ַהֶֹ :תל ָ; ֶא ְמ ַצע.
יסיְ ,ל ֵבנִ י); ,נִ יַ .הֹ:ל ְִ :מנְ ַהג
ָמק) ֶ>ָ /הֲגִ 6ל ְבנ)ת @ָוִ יל@ָ ,זִיתִ :ְ ,פ ִ
ל/ה ְט ָפ ִחי.
נ)ת ְָ /
ל/ה ְט ָפ ִחיְ ,וזֶה ֵ
נ)ת ְָ /
ַה ְִ -דינָה;ְ .גָוִ יל ,זֶה ֵ
יסי,
ֱצהְ ;ִ .כ ִפ ִ
6מח ָ
נ)ת ִט ְפ ַחיִ ֶ
ֱצהְ ,וזֶה ֵ
6מח ָ
נ)ת ִט ְפ ַחיִ ֶ
ְ;גָזִ ית ,זֶה ֵ
ֱצה,
6מח ָ
נ)ת ֶט ַפח ֶ
נ)ת ִט ְפ ַחיְִ ;ִ .ל ֵבנִ י ,זֶה ֵ
נ)ת ִט ְפ ַחיְִ ,וזֶה ֵ
זֶה ֵ
ֲבנִי ֶ/ל
ְהא ָ
ָפל ַהֶֹ :תלַ ,ה ָ-ק) ו ָ
יכ ְ ִא נ ַ
ֱצהְ .ל ִפ ָ
6מח ָ
נ)ת ֶט ַפח ֶ
ְוזֶה ֵ
@)בה ִמ> ְָכ ִסי ְמ ְ /Oע ָ; ִדיַ .על י ְֵדי
ֲבר) ִ; ְָ /טרֶ ,
ֵיהַ :ה ְַ -לוֶה ֶאת ח ֵ
ְ/נ ֶ
ה)ציא ָע ָליו ְָ :תב יָד) ֶ/ה6א ַחָCב ל),
ח)ריִ .
ָסי ְ;נֵי ִ
ג)בה ִמ>ְ כ ִ
ֵע ִדיֶ ,
@)בה
0חר ִחָ /ְ 68טר)תֶ ,
)Cצא ְל ַ
ח)ריָ .ערֵב ַה ֵ
ָסי ְ;נֵי ִ
@)בה ִמ>ְ כ ִ
ֶ
@)בה
Hמרֶ ,
ַ;י י ְִָ /מ ֵעאל ְו ַ
ֲFה ָבא ִל ְפנֵי ר ִ
ח)ריַ .מע ֶ
ָסי ְ;נֵי ִ
ִמ>ְ כ ִ
ָסי
ג)בה לֹא ִמ>ְ כ ִ
Hמר ל) ֶ; ַנ>ָסֵ ,אינ) ֶ
ח)ריַ .
ָסי ְ;נֵי ִ
ִמ>ְ כ ִ
Hמר ל)ֲ ,הרֵי
ָ-הַ .
Hמר ל) ,ל ָ
ח)ריַ .
ָסי ְ;נֵי ִ
ְמ ְ /Oע ָ; ִדי ְולֹא ִמ>ְ כ ִ
ְHמר ל) ַה>ַח ל)Eָ ,ט6רֹB/ֶ ,א
ֲבר) ו ַ
6מ ָצא) ח ֵ
ד;69ק ְ
ַהח)נֵק ֶאת ֶא ָח ַ
נ)ת
ַעל אֱמ6נָת) ִה ְלוָהֶ .6אָBא ֵאיזֶהָ 6ערֵב ֶ/ה6א ַחָCבַ ,ה ְלוֵהַ 6ואֲנִי ֵ
ר)צה
ַ;י י ְִָ /מ ֵעאלָ ,ה ֶ
Hמר ר ִ
ְל ַָ ,חָCבַ :ֵ /ֶ ,על אֱמ6נָת) ִה ְלוָהַ .6
צ)ע ַ;)8רָה @ָד)ל ֵמ ֶה,
ַח ִ:יַ ,יעֲס)ק ְ; ִדינֵי ָממ)נ)תֵ /ֶ ,אי ְל ָ ִמ ְק ַ
ְֶ C/
ְֶ /-ֵ /את
ר)צה ֶCַ /עֲס)ק ְ; ִדינֵי ָממ)נ)ת ,י ַ
>)ב ַע .וְ ָה ֶ
ֵֶ /ה ְַ :מ ְעיָ ַה ֵ
ְִ /מע) ֶ; ַנ>ָס:
מסכת סנהדרי
ֲצי ֶנזֶק,
ל/הֶ .נזֶק ַוח ִ
ֲבל)תָ /ְ ;ִ ,
ל/ה ְ@ .זֵל)ת ַוח ָ
ִ%ינֵי ָממ)נ)תָ /ְ ;ִ ,
ְה ְמ ַפ ֶ8ה
ל/הָ .הא)נֵס ו ַ
ֲמ ָ9הָ /ְ ;ִ ,
0ר ָ; ָעה ַוח ִ
ל6מי ְ
ל6מי ֶכ ֶפל וְ ַת ְֵ /
ֵַ /ְ 8
א)מ ִרי,
ַ;י ֵמ ִאירַ .ו ֲח ָכ ִמי ְ
ל/הְ %ִ ,ברֵי ר ִ
)ציא ֵ /רַעָ /ְ ;ִ ,ְה ִ
וַ
ל/הִ ,מ ְEנֵי ִֶ ); /ֶC/דינֵי נְפָ)/ת:
ָ /6
מ)ציא ֵ /רַעֶ ;ְ ,ע ְִ Fרי ְ
ִ
ֲפֵ6:ִ 6B
Hמרָה עֲב)דָה ָזרָה ,א ִ
א)מר ְָ ְ :
ַ;א ְב ֵ /עֲב)דָה ָזרָה ְו ֵ
ַה ְִ -תנ ֵ
6ל ַט ֵהר ֶאת ַה ָ+ה)רַ .ה ָ;א ַעל ֵא ֶ/ת
ֲל ָכה ְל ַט ֵמא ֶאת ַה ֵָ +מא ְ
ֶאת ַהה ָ
ִ6Mאי ַ 0על ִEי ֶֹB/א נ ְִב ָע ָלה,
ִאיֵ: ,/יוָ ְִֶ >/כנְ ָסה ִל ְר6/ת ַה ַ; ַעל ַל> ִ
)Iמ ִמי
ז)מ ֵמי ַבת ֵֹ :ה וב) ֲע ָלָ:/ֶ ,Jל ַה ְ
יה ֲהרֵי זֶה ְ; ֶחנֶקְ .ו ְ
ַה ָ;א ָע ֶל ָ
)Iמ ֵמי ַבת ֵֹ :ה וב) ֲע ָל:J
יתה ,חִ #6מ ְ
א)תִ Jמ ָ
ימי ְל ָ
ַמ ְק ִִ %
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מסכת מכות
ז)מ ִמיְ ,מ ִע ִידי Hנְ 6ב ִאיEְ /ל)נִי ֶ/ה6א ֶב
ֲFי ְ
יצד ָה ֵע ִדי ַנע ִ
ֵַ :
ֲל6צה
ר/6ה א) ֶב ח ָ
ֵע ֶFה זֶה ֶ; ְ@ ָ
א)מ ִרי י ָ
ֲל6צהֵ ,אי ְ
ר/6ה א) ֶב ח ָ
ְ@ ָ
0ר ָ; ִעיְ .מ ִע ִידי Hנְ 6ב ִאיEְ /ל)נִי ֶ/ה6א ַחָCב
ל)קה ְ
ַת ְח ָ8יוֶ ,א ָBא ֶ
0ר ָ; ִעיְ .מ ִעי ִדי
ל)קה ְ
א)מ ִרי יִגְ ֶלה זֶה ְַ 8ח ָ8יוֶ ,א ָBא ֶ
ִל ְגל)תֵ ,אי ְ
ָ ;Oתַ ,Jו ֲהלֹא ֵ;י
ָת לָ:ְ Jת ָ
Hנְ 6ב ִאיEְ /ל)נִי ֶ@ֵ /רֶַ /את ִא ְ )8/וְ לֹא נ ַ
ר)צה ִל ֵ8
ַ-ה ָ Hד ֶ
א)מ ִדי ָ :
ָ ;Oתְ ,J
6בי ְל ָמ ָחר ס)פ) ִל ֶָ 8ל:ְ Jת ָ
ַהֵ )C
ָָ>/ה
0ל ְמנָה א) נ ְִת@ ְָר ָ/ה ,וְ ִא ֵמ ָתה יִיר ֶ
נִת ְ
ִ; ְכ Oת ָ; ָת/ֶ Jל ז)ִ /ֶ ,א ְ
ֲבר) ֶא ֶל ז6ז ַעל ְמנָת
ידי Hנְ 6ב ִאיEְ /ל)נִי ֶ/ה6א ַחָCב ַלח ֵ
ַב ְע ָלְ .Jמ ִע ִ
א)מר ִמ ָ:א ו ְַעד ֶע ֶFר ָ/נִי,
ל/י י) ,וְה6א ֵ
וְעד ְִ /
ִל ְ8נָ ל) ִמ ָ:א ַ
נ)תנָ ִמ ָ:א
ר)צה ִל ְֵ 8וי ְִהיְ 6ב ָיד) ֶאלֶ ז6ז;ֵ ,י ְ
א)מ ִדי ַ-ָ :ה Hדָ ֶ
ְ
ַ;י ֲחנַנְ יָא ֶ;
נ)תנָ ִמ ָ:א ו ְַעד ֶע ֶFר ָ/נִ י :ר ִ
ל/י י);ֵ ,י ְ
ו ְַעד ְִ /
ָאלְ ,ל ִפי ָכ ְ
ר 6ה6א ְלזַ):ת ֶאת י ְִFר ֵ
ָצה ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
א)מר ,ר ָ
ֲק ְ/יָא ֵ
עַ
6מ ְצ)תֱ >ֶ /ֶ ,א ַמר ְי ָי ָח ֵפְ #ל ַמ ַע ִצ ְדק) יַגְ ִ%יל )8רָה
ִה ְר ָ;ה ָל ֶה )8רָה ִ
ְוי ְַא ִ%יר:
מסכת שבועות
0ר ַ;ע,
0ר ַ;ע ,י ְִדיע)ת ַה ְ +OמHה ְ8O /יִ ֵֶ /ה ְ
ְ/ב6ע)ת ְ8ַ /יִ ֵֶ /ה ְ
0ר ָ; ָעה:
ָעי ְַ /ניִ ֵֶ /ה ְ
0ר ַ;עַ ,מ ְרא)ת ְנג ִ
י ְִציא)ת ַה ַ;ָ 9ת ְ8ַ /יִ ֵֶ /ה ְ
80ה ָסח ,וְה6א ֶ-ֵ /ת א) נִ ְ;ַ /ר א)
ֵע ָמה ָ
Hמר ל) ֵאינִי י)ד ַ
)/ריַ ,
יכ ִ
ֵה ָ
נ)Fא
Hמר ְל ֵ
Hמַ ,חָCבַ .
Hמר ֵ
ֲ אֲנִי וְ ַ
Hבדַ .מ ְ;ִ /יע ָ
ִ;ָ /ה א) נִגְ נַב א) ַ
נְ
ִ;ַ /ר א) ִנ ְ;ָ /ה .נִ ְ;ַ /ר,
Hמר ל) ֵמת ,וְה6א ְֶ >/
)/ריַ ,
יכ ִ
ָָ Fכר וְ ַה)כֵר ֵה ָ
וְה6א ֶ-ֵ /ת א) נִ ְ;ָ /ה .נִ ְ;ָ /ה ,וְה6א ֶ-ֵ /ת א) נִ ְ;ַ /ר .נ ְִגנַב ,וְה6א
HמָE ,ט6רֵ .מת א)
וְHמר ֵ
ֲ אֲני ַ
Hבד ,וְה6א ִֶ>/גְ נַבַ .מ ְ;ִ /יע ָ
Hבדַ .
ֶַ /
Hמַ ,חָCב.
וְHמר ֵ
ֲ אֲנִ י ַ
Hבדַ .מ ְ;ִ /יע ָ
ִ;ַ /ר א) ִנ ְ;ָ /הְ ,וה6א ִֶ>/גְ נַב א) ַ
נְ
ְHמר
ֲ אֲנִי ו ַ
ִ;ַ /ר א) נִ ְ;ָ /הַ .מ ְ;ִ /יע ָ
Hבד א) נִגְ נַב ,וְה6א ֶ-ֵ /ת א) נ ְ
ַ
6מ ְEט6ר ִל ְפט6ר
ח)בה ִ
ח)בה ְל ָ
HמEָ ,ט6ר .זֶה ַה ְ:לָלָ: ,ל ַה ְמ ֶַ>/ה ֵמ ָ
ֵ
ח)בה ִל ְפט6רַ ,חָCב) .זֶה ַה ְָ :לל:ָ ,ל ַה>ִ ְ;ָ /ע
ח)בהEָ ,ט6רֵ .מ ָ
6מ ְEט6ר ְל ָ
ִ
ְל ָה ֵקל ַעל ַע ְצמ)ַ ,חָCבְ .ל ַה ְח ִמיר ַעל ַע ְצמ)Eָ ,ט6ר(:
מסכת עדיות
ידה ִל ְפ ִקי ָדה.
א)מרִ ,מ ְִ Eק ָ
ָ/י ְַ /ַ ָC%ע ָ .8וְ ִה ֵBל ֵ
א)מרָ: ,ל ַה> ִ
ַש ַ-אי ֵ
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)מ ִרי ,לֹא ְכ ִד ְברֵי זֶה וְ לֹא ְכ ִד ְברֵי זֶה,
ָמי ַה ְר ֵ;הַ .ו ֲח ָכ ִמי א ְ
ֲפְ 6Bלי ִ
אִ
ידה
ידה ִל ְפ ִק ָ
6מ ְִ Eק ָ
ידהִ ,
ֶא ָBא ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ִמ ְִ Eקי ָדה ִל ְפ ִק ָ
ֶסתְ /ַ JָC%ַ ,ע ָ.J8
ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעתָ: .ל ִא ָ9ה ֶָ /ֶC/ל Jו ֶ
ַה ְמ ַ/ֶ -ֶ /ת ָ; ִע ִ%יֲ ,הרֵי ז) ִכ ְפ ִקי ָדהְ ,מ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעת ו ְַעל יַד
י)חנָ ֶ; ַז ַ:אי
ַ; ָ
;Oל אֲנִי ֵמר ָ
ְה)ַ /עְ ,מק ָ
ַ;י י O
Hמר ר ִ
ידה ִל ְפ ִקי ָדהַ :
ִמ ְִ Eק ָ
ֲל ָכה ְלמ ֶֹ/ה ִמ ִ=ינַי ֵֶ /אי ֵא ִלָCה;ָ 6א
ֶַ 9ָ /מע ֵמרַ;) וְ רַ;) ֵמרַ;) ,ה ָ
6ל ָקרֵב
ְר)ע ְ
ָבי ִ;ז ַ
ַחק ַה ְמק)ר ִ
6ל ָקרֵבֶ ,א ָBא ְלר ֵ
ַחק ְ
6ל ַט ֵהר ְלר ֵ
ְל ַט ֵ-א ְ
ֲק;ֶ J
וְרח ָ
יפה ָהי ְָתה ְב ֵע ֶבר ַהְַ Cר ִֵ %
ְר)עִ .מ ְַ Eַ /חת ֵ;ית ְצ ִר ָ
Oח ִקי ִ;ז ַ
ַה ְמר ָ
ר)ע:ְ ,ג) ֵא,6B
ְתה ָ /וְ ֵק ְר ָבִ ;ֶ Jצ;ִ )Cזְ ַ
0חרֶת ָהי ָ
ְר)ע ,וְע)ד ֶ
ִצ;ִ )Cז ַ
א)מרְ ,ל ָקרֵב,
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
6ל ָקרֵב .ר ִ
ַחק ְ
6ל ַט ֵהר ְלר ֵ
ֵא ִלָCה;ָ 6א ְל ַט ֵ-א ְ
ָמי
א)מרְ ,ל ַה ְ/ו)ת ַה ֲַ -חל ֶֹקתַ .ו ֲחכ ִ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ַחק .ר ִ
ֲבל לֹא ְלר ֵ
אָ
ֱמר
ע)ל>ֶ /ֶ ,א ַ
ַחק ְולֹא ְל ָקרֵבֶ ,א ָBא ַלעֲ)Fת ָ/ל) ָ; ָ
א)מ ִרי ,לֹא ְלר ֵ
ְ
ָכ ֵאת ֵא ִלָCה ַה> ִָביא וְג)' וְ ֵה ִ/יב לֵב Hב)ת ַעל ָ; ִני
ֵח ל ֶ
ִה>ֵה Hנ ִֹכי ֹ/ל ַ
ֲב)ת:
ו ְֵלב ָ;נִ י ַעל א ָ
מסכת עבודה זרה
ָתת ִע ֶָ -ה,
ל/ה י ִָמי Hס6ר ָל ֵFאת וְ ל ֵ
יה ֶ/ל @)יִ ְָ /
יד ֶ
ִל ְפנֵי ֵא ֵ
וְל ְלו)ת ֵמ ֶהְ ,ל ָפ ְר ָע ו ְִל ָEרַע ֵמ ֶה.
ו)ת ִ
יל ו ְִל ְ/א)ל ֵמ ֶהְ ,ל ַה ְל ָ
ְל ַה ְִ /א ָ
Hמר6
Hמר 6ל)ְ .
ָעי ֵמ ֶה ִמ ְEנֵי ֶ/ה6א ֵמ ֵצר ל)ְ .
א)מר ,נִ ְפר ִ
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
רִ
)Bק ַח ְֵ :לי
ְמַ :ה ֵ
0חר ז ָ
ל) 0 ,עַל ִEי ֵֶ -ֵ /צר ה6א ַע ְכ ָ/יוֵ Fָ ,מ ַח ה6א ְל ַ
ַ;
ַרְ ):ל ַה ְט ִ;יל ,י ְַט ִ;ילְ .ל ַהגְ ִעיל ,י ְַג ִעילְ .לל ֵ
ַת ְִ /מיִ /מ ַה@)יֶ ,את ְֶ %/
ַ;נָ ָ;א6רַ .ה ַ= ִ:יָ /ָ ,פJ
0ס ְָ :להְ ,מל ְ
ַ; ָ;א6רַ .ה ְ9פ6ד ְו ָה ְ
ָ;א6רְ ,יל ֵ
ְו ִהיא ְטה)רָה:
מסכת אבות
6זְק ִני
יה)ַ /ע ִלז ְֵקנִיֵ ,
יה)ַ /ע ,וִ O
6מ ָסרִָ Jל O
מ ֶֹ/ה ִק ֵ;ל )8רָה ִמ ִ=ינַיְ ,
ל/ה
Hמרָ /ְ 6
ֶסת ַה ְ@ד) ָלהֵ .ה ְ
ר6ה ְל0נְ ֵ/י ְכנ ֶ
יאי ְמ ָס ָ
6נְב ִ
יאיִ ,
ִלנְ ִב ִ
ֲמידַ 6ת ְל ִמ ִידי ַה ְר ֵ;הַ ,ועְֲ 6Fסיָג
ְד ָב ִרי ,הֱוְ 6מת6נִ י ַ; ִ%י ,וְ ַהע ִ
ובֱ 8ֶ Jחזֵי,
ֲפ ְ ָ;%ְ ,Jכ ָֹBא ָבָ .J
ֲפ ְ ָ;ַ Jוה ָ
א)מר ,ה ָ
ַל)8רָה;ַ ;ֶ :ג ;ַג ֵ
ימ>ָהֵ ;ֶ .הא
ט)בה ֵה ֶ
ז6עֵ /ֶ ,אי ְל ָ ִמ ָ%ה ָ
6מ>ַָ Jלא ְת ַ
6ב ֵלה ַבִ ,J
ו ְִסיב ְ
0גרָא:
א)מרְ ,לפַ 6צ ֲערָא ְ
ֵהא ֵ
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מסכת הוריות
ַ
0חת ִמ ָ:ל ִמ ְצ)ת ָהאֲמ6ר)ת ַ;)8רָה וְ ָהל ְ
ה)רֵ 6בית ִ%י ַלעֲב)ר ַעל ַ
וְע ָFה ִע ֶָ -ה;ֵ ,י ֶָ /ע6F
יה;ֵ ,י ֶָ /עָ 6F
ָחיד ו ְָע ָFה )/גֵג ַעל ִֶ E
ַהִ C
ֵיה;ֵ ,י ֶֹB/א ָע 6Fוְ ָע ָFהEָ ,ט6רִ ,מ ְEנֵי ֶ8ָ /לָה ְב ֵבית ִ%י.
ו ְָע ָFה ֲ 0חר ֶ
ה)רֵ 6בית ִ%י וְ יָדַע ֶא ָחד ֵמ ֶה ֶ+ָ /ע 6א) ַת ְל ִמיד וְ ה6א רָא6י ְלה)רָHה
וְע ָFה
יה;ֵ ,י ֶָ /ע 6Fו ְָע ָFה ִע ֶָ -ה;ֵ ,י ֶָ /עָ 6F
ַ וְ ָע ָFה ַעל ִֶ E
ְו ָהל ְ
ֵיה;ֵ ,י ֶֹB/א ָע 6Fוְ ָע ָFהֲ ,הרֵי זֶה ַחָCבִ ,מ ְEנֵי ֶֹB/א ָת ָלה ְב ֵבית
ֲ 0חר ֶ
ִ%י .זֶה ַה ְ:לָלַ ,ה)8לֶה ְב ַע ְצמ)ַ ,חָCבְ .ו ַה)8לֶה ְב ֵבית ִ%יEָ ,ט6רֵֹ : :ה
ָתי ,וְ נ ִָתי ְלגֵר,
6מ ְמזֵר ְלנ ִ
ָאל ְל ַמ ְמזֵרַ ,
ָאל ,י ְִFר ֵ
ק)ד ְל ֵלוִ יֵ ,ל ִוי ְלי ְִFר ֵ
ֵ
ֲבל ִא ָהיָה ַמ ְמזֵר
/ָ BOוִי .א ָ
זְמ ֶָ :/
ימ ַתיַ ;ִ ,
ְוגֵר ְל ֶע ֶבד ְמ ְ /Oחרָרֵ .א ָ
ק)ד ְלכ ֵֹה
ְַ 8ל ִמיד ָח ָכ וְ כ ֵֹה @ָד)ל ַע ָהHרֶַ ,#מ ְמזֵר ְַ 8ל ִמיד ָחכָ ֵ
@ָד)ל ַע ָהHרֶ:#
סדר קדשי
מסכת זבחי
ַ; ָע ִלי
זְ;חֹB/ֶ 6א ִל ְָ /מִ /ֵ :ְ ,ריֶ ,א ָBא ֶֹB/א ָעל 6ל ְ
ָ:ל ַהְָ Iב ִחי ִֶ /נ ְ
וְח ַח ָ+את
ְמנ)ַ ,
6מ ַה ַח ָ+אתַ .ה ֶַ Eסח ִ;ז ַ
ח)בה .חִ #6מ ַה ֶַ Eסח ִ
ְל ֵָ /
וְה ַח ָ+את
ְמנ)ַ ,
ַ ./Hה ֶַ Eסח ִ;ז ַ
א)מרָ 0 ,ה ָ
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ְ; ָכל ְז ָמ .ר ִ
/H
יעזֶרַ ,ה ַח ָ+את ָ;Hה ַעל ֵח ְטאְ ,ו ָה ָ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hמר ר ִ
ְמַ .
;ְ /Hכָל ז ָ
ְו ָה ָ
Eָ /Hס6ל ֶֹB/א
ס6לה ֶֹB/א ִל ְָ /מָ 0 ,Jה ָ
ָ;א ַעל ֵח ְטאַ .מה ַח ָ+את ְָ E
ַ.:ָ /ְ -
Oק ְ 6/%ל ִ
ֵבי ַ; ִָ ,:ָ /ְ -ק ָד ִ/י ֶ/ה ְ
ִל ְ/מ)ֵ :אָ 6Bק ָד ִ/י ְקר ִ
ָחידָ ;ָ ;ַ ,מָ .Jק ְר ְ;נ)ת
ֵבי ַ; ִ .:ָ /ְ -וְ ָק ְר ְ;נ)ת ַהִ C
ָק ְר ְ;נ)ת ַה ִ6;Pרְ ,קר ִ
יב ַ; ָ; ָמהEָ ,ט6ר.
ַ ,ָ:/ְ -י ְִק ְרבַ 6ב ְִ .:ָ /ְ -ו ִא ִה ְק ִר ָ
Oק ְ 6/%ל ִ
ָחיד ֶ/ה ְ
ַהִ C
6מ ַָ 8ס ִביב,
יטת ָצפ)ַ ,
ִ /6ח ַ
יכהְ ,
ָחיד ְל ָב ַמת ִצ;6רְ .ס ִמ ָ
ַמה ֵ;י ָ; ַמת י ִ
6בגְ ֵדי
ְחה ַב ָ; ָמה ,ו ְִכהִ ,6
א)מרֵ ,אי ִמנ ָ
ַ;י יְה6דָה ֵ
ָ/ה .ר ִ
וְה@ ָ
נ6פהַ ,
6ת ָ
ְ
6רחָ #6י ַדיִ וְ רַגְ ָליִ.
יצה ַב ִָ %מיְ ,
6מ ִח ָ
ִיח)חְ ,
ֵיח נ ַ
6כ ֵלי ָ/רֵתְ ,ור ַ
ָ/רֵתְ ,
6בזֶה:
ְה ֵָ +מא/ָ ,וִי ָ;זֶה ָ
>)תר ,ו ַ
ְה ָ
ְמ ,ו ַ
ֲבל ַהָ I
אָ
מסכת מנחות
ַ; ָע ִלי
ָ:ל ַה ְ-נָח)ת ְִֶ >/ק ְמצֹB/ֶ 6א ִל ְָ /מ/ֵ :ְ ,ר)תֶ ,אָBא ֶֹB/א ָעל 6ל ְ
6מ ְנ ַחת
ח)טא ִ
ְחת ְקנָא)תִ .מ ְנ ַחת ֵ
6מנ ַ
ח)טא ִ
ְחת ֵ
ח)בה ,חִ #6מ ִ-נ ַ
ִמָ 69
ָת ַ; ִֶ :לי ,וְ ִה ֵ ,ְ Bוְ ִה ְק ִטיר ֶֹB/א ִל ְָ /מ,
ְקנָא)ת ֶָ 7ְ /מ ָצ ֶֹB/א ִל ְָ /מ ,נ ַ
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יצד ִל ְָ /מ
א) ִל ְָ /מ וְ ֶֹB/א ִל ְָ /מ ,א) ֶֹB/א ִל ְָ /מ ו ְִל ְָ /מEְ ,ס6ל)תַ :ֵ .
ָבה ,א) ֶֹB/א ִל ְָ /מ
ְחת נְ ד ָ
6ל ִֵ /מנ ַ
ח)טא ְ
נְחת ֵ
ְֹB/א ִל ְָ /מְ ,ל ִֵ /מ ַ
וֶ
ע)לת ַה ְ; ֵה ָמה
ֱמר ְ; ַ
ח)טאֶ :נא ַ
ְחת ֵ
6ל ִֵ /מנ ַ
ְחת נ ְָד ָבה ְ
ו ְִל ְָ /מְ ,ל ִֵ /מנ ַ
נְחה ִא ֵ9ה
6ב ִָ -
ֵיח נִיח) ַח(ַ ,
ע)לת ָהע) ִא ֵ9ה ר ַ
6ב ַ
נִיח)חְ ) ,
ַ
ֵיח
ִא ֵ9ה ר ַ
6ב ְל ַבד ְֶַ C/כֵ6
ְא ָחד ַה ְַ -מ ִעיטִ ,
נִיח)חְ ,ל ַל ֵמדֶ /ֶ ,א ָחד ַה ְַ -ר ֶ;ה ו ֶ
ַ
ֵיח
ר ַ
ַָ 9מיִ:
ַע )8ל ָ
ָ Hד ֶאת ְ %
מסכת חולי
וְק ָט-ָ /ֶ ,א
)/טהָ ,
יט ָת ְ/ֵ :רָה ,חֵ #6מ ֵחרֵֶ ,/
ִ /6ח ָ
ֲטי ְ
ַהֹ:ל )/ח ִ
יט ָת
א)תִ /ְ ,ח ָ
ר)אי ָ
ֲח ִרי ִ
9ָ /ֶ BOחֲטַ 6וא ֵ
יט ָתְ .וכ ָ
י ְַק ְל ְקלִ 6ב ְִ /ח ָ
)9חט ַ; ְַ Bי ָלהְ ,ו ֵכ
6מ ַט ְH-ה ְב ַמ ָMאַ .ה ֵ
נְב ָלה ְ
יטת נ ְָכ ִריֵ ,
ְ/ֵ :רָהִ /ְ .ח ַ
6Eרי,
6בי) ַה ִִ :
)9חט ַ; ַ;ָ 9תְ ,
יטת) ְכ ֵ/רָהַ .ה ֵ
=6מא ֶַ 9ָ /חטִ /ְ ,ח ָ
ַה ָ
Hד ֵא עַל
יטת) ְכ ֵ/רָה :לֹא יִ)+ל ָ
ַ 0על ִEי ְֶ -ִ /ת ַחֵCב ְ;נ ְַפִ /ְ ,)/ח ָ
6מה ִא ִמ ְצוָה ַק ָBה ִֶ /היא ְכ ִא ָ=ר,
ֲפְ 6Bל ַט ֵהר ֶאת ַה ְ-צ)רָעָ .
ָ;נִ י ,א ִ
ַכ ָ 8י ִָמיַ ,קל ָוח ֶֹמר ַעל ִמ ְצ)ת
ָ וְ ַה ֲאר ְ
ִיטב ל ְ
Hמרָה ת)רָהְ ,ל ַמ ַע י ַ
ְ
חֲמ6ר)ת ֶ)8;ַ /רָה:
מסכת בכורות
ַ9אי,
)כר ל)  0עַל ִEי ֵֶ /אינ) ר ַוְה ֵ
;Oר חֲמ)ר) ֶ/ל נ ְָכ ִריַ ,
)Bק ַח ע ַ
ַה ֵ
>)ת ל) ְב ַק ָ; ָלהEָ ,ט6ר ִמ ַה ְ;כ)רָה,
ְה ֵ
וה ִ 8ֵ 8ַ /ְ -ל) ,וְ ַה ְמ ַק ֵ;ל ִמ ֶ ,6>-ו ַ
ַ
ט6רי ִמַ7ל
6ל ִוִ Eְ ִC
ֲח ִריֹ: .הֲנִ י ְ
ֲבל לֹא ַבא ֵ
ָאל ,א ָ
ֱמר ;ְ ,י ְִFר ֵ
ֶ>ֶ /א ַ
ָאל ַ; ְִ -ד ָ;ר%ִ ,י ה6א ְִֶ C/פ ְטר/ֶ 6ל ַע ְצ ָמ:
ָוח ֶֹמרִ ,א ְָ Eטר/ֶ 6ל י ְִFר ֵ
יעי
א)ת ְַ /ניִ ְָ /ניְִ .מנֶָ Hא ָחדִ /ִ 8ְ ,
י ְָצאַ /ְ 6ניִ ְֶ :א ָחד ,מ)נֶה ָ
ֲִ Fירי
יעי ַוע ִ
0חתִ /ִ 8ְ ,
ֲִ Fירי ְַ :
יעי ַוע ִ
Oל ָק ִלי .י ְָצאִ /ִ 8ְ 6
ֲִ Fירי ְמק ְ
ַוע ִ
ֲִ Fירי,
0חד ָע ָFר ע ִ
6ל ַ
יעי ְ
ֲִ Fירי ְִ /ִ 8
ֲִ Fירי וְ ָלע ִ
יעי ע ִ
Oל ָק ִליָ .קרָא ַל ְִ /ִ 8
ְמק ְ
0חד
ֲFרְ ,ו ַ
ֲִ Fירי ַמע ֵ
יעי ֶנ ֱאכָל ְ;מ6מ) ,וְ ָהע ִ
ְָ /ל ְְ 8ָ /מ Oק ָ/ִ %יַ .ה ְִ /ִ 8
ַ;י יְהָ 6דה,
Hמר ר ִ
ַ;י ֵמ ִאירַ .
וְע)Fה ְתמ6רָהְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ָע ָFר ָקרֵב ְָ /ל ִמי ֶ
ַ;י ֵמ ִאירִ ,אָ 6Bהיָה
Hמרִ 6מ 69ר ִ
ע)Fה ְתמ6רָהְ .
ו ְִכי יֵ8ְ /מ6רָה ָ
0חד
6ל ַ
ֲִ Fירי ְ
ֲִ Fירי ע ִ
ֲִ Fירי ו ְָלע ִ
יעי ע ִ
ְתמ6רָה ,לֹא ָהיָה ָקרֵבָ .קרָא ַל ְִ /ִ 8
ֱקר ֵ/
0חד ָע ָFר ְמ Oק ./ָ%זֶה ַה ְ:לָלֹ: ,ל ֶֹB/א ֶנע ַ
ֲִ Fיריֵ ,אי ַ
ָע ָFר ע ִ
0חד ָע ָFר ְמ Oק ָ:/%
ֲִ Fירי ִמ ֵֶ ,6>-אי ַ
עִ
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מסכת ערכי
6לוִ  ִCוְ י ְְִ Fר ֵא ִלי,
נ)ד ִרי ,וְ נ ִִָ %ריֹ: ,הֲנִ י ְ
ָכיְ ,
ֲר ִיכיְ ,ו ֶנ ֱער ִ
ַהֹ:ל ַמע ִ
ֲבל
ֲר ִיכי ,א ָ
6מע ִ
ָרי ַ
נ)ד ִרי ְונִ ִ %
0נְ%ר)גִ ינ)סְ ,
ֲב ִדיO .ט ְמטְ 6ו ְ
ָ/י ַוע ָ
נִ
)/טה
ונְק ָבה ַו ִָ %איתֵ .חרֵֶ /
ַ%אי ֵ
ָ ֶאָBא זָכָר ו ַ
ָכיֵ /ֶ ,אינ) ֶנ ֱער ְ
לֹא ֶנ ֱער ִ
יכיִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /אי ָ; ֶה
ֲר ִ
נ)ד ִרי וְ לֹא ַמע ִ
ֲבל לֹא ְ
ָכי ,א ָ
ו ְָק ָט ,נ ִִָ %רי וְ ֶנ ֱער ִ
ֲבי ִא)-
ָאל ֶCָ /רַ /א ִ
ָ :י ְִFר ֵ
ֲבל לֹא ֶנ ֱער ְ
ָעתEָ .ח6ת ִמ ֶ; ח ֶֹד ,/נִ ָ%ר א ָ
ַ%
ָאלֵ ,אינ)
ֲבי ִא )-י ְִFר ֵ
ַ=דֶר ַהֶIהְ .ו ֵכ ֵלוִי ֶCָ /רֶַ /את א ִ
ג)אל ֵ :
ֵלוִ יֵ ,אינ) ֵ
6ב ָערֵי
ֱמר ִ:י ָב ֵ8י ָערֵי ַה ְלוִ ַ ,ִCעד ֶ/י ְֵהא ֵלוִי ְ
ג)אל ַ=ֵ :דֶר ַהֶIה>ֶ /ֶ ,א ַ
ֵ
ֲמ6רי ֶא ָBא ְב ָערֵי
א)מ ִריֵ ,אי ַה ְָ %ב ִרי א ִ
ָמי ְ
ַ;יַ .ו ֲחכ ִ
ַה ְל ִויִ ְִ %ברֵי ר ִ
ע)Fי ֶָ Fדה ִמגְ רָ /וְ לֹא ִמגְ רֶָ Fָ /דה ,וְ לֹא ִמגְ רִָ /עיר
ַה ְל ִוֵ .ִCאי ִ
ֲמ6ריָ ;ְ ,ערֵי
יעזֶר-ֶ ;ַ ,ה ְד ָב ִרי א ִ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
ְולֹא ִעיר ִמ ְגרַָ H ./מר ר ִ
ע)שי ֶָ Fדה ִמגְ רְָ /ולֹא ִמ ְגרֶָ Fָ /דה,
ָאלִ ,
ֲבל ְ; ָערֵי י ְִFר ֵ
ַה ְל ִו .ִCא ָ
ָאל.
ֲריבֶ 6את ָערֵי י ְִFר ֵ
ִמגְ רִָ /עיר וְ לֹא ִעיר ִמ ְגרֵָ :ְ ,/די ֶֹB/א ַיח ִ
ֱמרO ְ@ ,א ַBת
ע)ל>ֶ /ֶ ,א ַ
ֲלי ְל ָ
ע)ל וְג)א ִ
)כ ִרי ְל ָ
ַהֹ:הֲנִ י ְו ַה ְלוִ  ִCמ ְ
ַל ִו:ִC
ע)ל ְִ 8היֶה ל ְ
ָ
מסכת תמורה
ַ9אי ְל ָה ִמיר,
ָ/י .לֹא ֶH/דָ ר ַ
ְא ָחד נ ִ
ָ/י ו ֶ
ַהֹ:ל ְמ ִמ ִיריֶ ,א ָחד ֲאנ ִ
0ר ָ; ִעיַ .הֹ:הֲנִ י ְמ ִמ ִירי ֶאת
ס)פג ֶאת ָה ְ
מ6מר ,וְ ֵ
ֶא ָBאִ /ֶ ,א ֵה ִמירָ ,
ָאל ְמ ִמ ִירי ֶאת ֶֶ Bָ /הֵ .אי ַהֹ:הֲנִ י ְמ ִמ ִירי לֹא
ֶֶ Bָ /ה ,וְ י ְִFר ֵ
נ6רי) ,ו ְִכי( ִמ ְEנֵי
י)חנָ ֶ; ִ
ַ;י ָ
Hמר ר ִ
 /Hוְ לֹא ַב ְ;כ)רַ .
ַב ַח ָ+את וְ לֹא ָב ָ
ַ /Hמ ָ8נָה
יבאַ ,ח ָ+את וְ ָ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ל) ר ִ
ָמה ֵאי ְמ ִמ ִירי ַ; ְ;כ)רַ .
ֵ /Hאי ְמ ִמ ִירי ;)0 ,
ַלֵֹ :הְ ,ו ַה ְ;כ)ר ַמ ָ8נָה ַלֵֹ :הַ ,מה ַח ָ+את וְ ָ
נ6ריַ ,מה ִBי ֵאינ) ֵמ ִמיר
י)חנָ ֶ; ִ
ַ;י ָ
Hמר ל) ר ִ
ַה ְ;כ)ר לֹא י ְִמירֶ> 6ב)ַ .
אמר ַ; ְ;כ)ר ִֶָ I/כי ;)
ֵיהַ ֹ8 ,
ֵ /ֶ /Hאי ז ִָכי ָ; ֶה ְ; ַחֶ C
6ב ָ
ַ; ַח ָ+את ָ
6תמ6רָת)
ֱמר ,וְ ָהיָה ה6א ְ
יבאַ ,ו ֲהלֹא ְכ ָבר ֶנא ַ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
Hמר ל) ר ִ
ְ; ַחָCיוַ .
9Oה ָח ָלה ָע ָליוֵ ;ְ ,בית ַה ְ; ָע ִלי8ְ 0 ,מ6רָה ְ; ֵבית
י ְִהיֶה ֶֹ 7דֵ ,/היכָ ְקד ָ
ק)מֲ ,הרֵי ֵא6B
ְמ>ְָ ,וחִ #6ל ְמ ָ
>ִ/חֲט 6חִ #6לז ַ
ָ/י ְֶ /
ַה ְ; ָע ִליָ: :ל ַה ֳ7ד ִ
א)מר ,י ִֵָ 7ברַ .ח ַ+את ָהע)
ַ;י יְהָ 6דה ֵ
ִMרֵ .ר ִ
8ָ /Hל6י ,י ָ
ִMרֵפָ .6
יָ
-0הָ: .ל
א)מר ,י ִַ+י ֶל>ָה ָל ָ
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
ַה ָ;Hה ַעל ָס ֵפקMָ 8ִ ,רֵ .ר ִ
א)מר,
ַ;י יְה6דָה ֵ
ִMרֵפ .6ר ִ
ָפי ,לֹא י ִֵָ 7בר .6וְ כָל ַה> ְִק ָ; ִרי ,לֹא י ָ
ַה>ִ ְFר ִ
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Hמר 6ל),
ַ9איְ .
ָצה ְל ַה ְח ִמיר ַעל ַע ְצמ) ִל ְFר) ֶאת ַה> ְִק ָ; ִרי ,ר ַ
ִא ר ָ
ֵאינ) Oמ ָ8ר ְל ַ)>/ת:
מסכת כריתות
וְעל
ָ:ְ //רֵת)ת ַ;)8רָהַ ,ה ָ;א ַעל ָה ֵא ,וְ ַעל ֵא ֶ/ת ָהHבַ ,
ל/י ו ֵ
ְִ /
וְעל ַה ְ; ֵה ָמה ,וְ ִא ָ9ה ַה ְמ ִביHה ֶאת ַה ְ; ֵה ָמה
ַBהַ ,ה ָ;א ַעל ַהְIכ6רַ ,
ַהָ :
וְעל
6ב ָ ,J8ו ְַעל ֵא ֶ/ת ִאיַ ,/ה ָ;א ַעל אֲח)ת)ַ ,
יהַ ,ה ָ;א ַעל ִא ָ9ה ִ
ָע ֶל ָ
Hחיו ,וְעַל
וְעל אֲח)ת ִא ְ ,)8/ו ְַעל ֵא ֶ/ת ִ
Hביו ,ו ְַעל אֲח)ת ִאַ ,)-
אֲח)ת ִ
>)ת
וְה ֵ
ע)בד עֲב) ָדה ָזרָהַ ,
Hביו ,ו ְַעל ַה> ִָ%הַ ,ה ְמ@ַ ,ֵ%וְ ָה ֵ
ֲחי ִ
ֵא ֶ/ת א ִ
ְט ֵמא ֶH/כַל ֶאת
6ב ַעל א)בַ ,ה ְמ ַחֵBל ֶאת ַה ַ;ָ 9ת ,ו ָ
ֶַ ,
ִמְַ Iרע) ַלֹ-ל ְ
6פ@6ל,
נ)תרִ ,
ְַ -ק ָָ /%ט ֵמאָ ,הא)כֵל ֵח ֶלב ,וְ ָדְ ,ו ָ
ַהֶֹ 7ד ,/וְ ַה ָ;א ל ִ
ע)Fה
ֲלה ַבחָ ,#6הא)כֵל ָח ֵמַ Eֶ ;ַ #סח ,וְ ָהא)כֵל וְ ָה ֶ
ְה ַ-ע ֶ
)9חט ו ַ
ַה ֵ
ְה ְמ ַפ ֵֶ +את ַה ְ7טֹרֶת,
6Eריַ ,ה ְמ ַפ ֵֶ +את ַה ֶֶ 9מ ,ו ַ
ְמ ָלא ָכה ְבי) ַה ִִ :
ַ;י ְִ /מע)
ֲFה :ר ִ
וְה ִ-י ָלה ְ; ִמ ְצ)ת ע ֵ
ְו ַה ָ= ְ ְ; ֶֶ /מ ַה ִָ /ְ -חהַ .ה ֶַ Eסח ַ
ָע ִIי ְ;כָל ָמק) .יָכ)ל ִמ ְEנֵי ֵֶ /ה Oמ ְב ָח ִרי
ק)ד ִמי ל ִ
א)מרָ :ְ ,ב ִFי ְ
ֵ
ֵיה
ַ-ד ֶ9ְ /נ ֶ
ֶב Fי ִָביא ָק ְר ָ;נ) ְל ַח ָ+אתְ ,מל ֵ
ל)מר וְ ִא ֶ :
ֵמ ֶהְ 8ַ ,למ6ר ַ
ק)ד ִמי ִל ְבנֵי י)נָה ְ; ָכל ָמק) .יָכ)ל ִמ ְEנֵי ֵֶ /ה
)8רי ְ
ק6ליִ .
ְִ /
6ב י)נָה א) ת)ר ְל ַח ָ+אתְ ,מ ַל ֵ-ד
ל)מרֶ ,
Oמ ְב ָח ִרי ֵמ ֶהְ 8ַ ,למ6ד ַ
ק)ד ָל ֵא ְ; ָכל ָמק) .יָכ)ל ֶ:ְ /ב)ד ָהHב
ק6ליָ .הHב ֵ
ֵיה ְִ /
ֶ9ְ /נ ֶ
ַ-ד,
Hביו ִ8ירָאְ ,6מל ֵ
ל)מרִ ,איִ /א )-וְ ִ
ע)דֵ ַעל ְ:ב)ד ָה ֵאְ 8ַ ,למ6ד ַ
Hמרֲ 6ח ָכ ִמיָ ,הHב ק)דֵ ָל ֵא ְ; ָכל ָמק),
ֲבל ְ
ק6לי .א ָ
ֵיה ְִ /
ֶ9ְ /נ ֶ
Hביו .וְ ֵכ ְ; ַת ְלמ6ד ת)רָהִ .א זָכָה
ִמ ְEנֵי ֶ/ה6א וְ ִאַ )-חִָ Cבי ִ; ְכב)ד ִ
ָיבי
ְHביו ַחִ C
ַה ֵ; ִל ְפנֵי ָהרַב .ק)דֵ ֶאת ָהHב ְ;כָל ָמק)ִ ,מ ְֵ Eני ֶ/ה6א ו ִ
ִ; ְכב)ד רַ;):
מסכת מעילה
ֲלי ָ; ֶהָ /ְ .ח ָט ַ;ָ%ר) ו ְִק ֵ;ל ָָ %מ
ָק ְד ֵ/י ָק ָד ִ/י ֶָ 9ְ /ח ָט ַ; ָ%ר) ,מ)ע ִ
ַ; ָPפ)Pָ ;ַ ,פ) וְ ִק ֵ;ל ָָ %מ ַ;ָ%ר)ָ /ְ ,ח ָט ַ;ְ )Cו ָזרַק ַ; ְַ Bי ָלהBַ ;ַ ,י ְָלה
ֲלי ָ; ֶה:ְ .לָל
ק)מ ,מ)ע ִ
זְמ>ָ ְוחִ #6ל ְמ ָ
ְו ָזרַק ַ; ,)Cא) ֶָ 9ְ /ח ָט חִ #6ל ַ
ֲלי ָ;.J
ְה)ַ /עֹ: ,ל ֶָ /היָה ָלַ /ְ Jעת ֶה ֵ8ר ַלֹ:הֲנִ יֵ ,אי מ)ע ִ
ַ;י י O
Hמר ר ִ
ַ
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ֲלי ָ;ֵ .Jאיז) ִהיא ֶָ /היָה לָJ
ְֹB/א ָהיָה לַָ /ְ Jעת ֶה ֵ8ר ַלֹ:הֲנִ י ,מ)ע ִ
וֶ
ְְִ >/ט ְמHה ,וְ ְֶָ C/צHהֵ .איז) ִהיא ֶֹB/א ָהיָה
ְַ /עת ֶה ֵ8ר ַלֹ:הֲנִ יBָ /ֶ ,נָה ,ו ֶ
ק)מ,J
ְמ>ָ ,Jחִ #6ל ְמ ָ
ֲטה חִ #6לז ַ
>ִ/ח ָ
ָלַ /ְ Jעת ֶה ֵ8ר ַלֹ:הֲנִ יְ /ֶ ,
ת)
ר6טה ֶ/ל ֶה ְק ְֵָ >/ֶ /%פ ָלה ְל ְ
ס6לי ְוז ְָרקֶ 6את ָָ %מָ Eְ :J
ְ;ְ 7ִ /לְ 6פ ִ
וֶ
ה)ציא ֶאת
ר6טה ְ; ִכיס זֶה ֶה ְק ֵֵ: ,/%יוָ ִֶ /
Hמר ְָ E
ַה ִ:יס ,א) ֶַ /
)Cציא ֶאת
א)מ ִריַ ,עד ִֶ /
ָמי ְ
יבאַ .ו ֲחכ ִ
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
ָה ִרא)/נָהָ ,מ ַעלְ %ִ ,ברֵי ר ִ
ר6טה ִמ ַה ִ:יס זֶה ֶה ְק ֵ,/%
א)מר ְָ E
יבאֵ ;ְ ,
ֲק ָ
ַ;י ע ִ
מ)דה ר ִ
ָ:ל ַה ִ:יסֶ .
)Cציא ֶאת ָ:ל ַה ִ:יס:
ֵ ַעד ִֶ /
מ)ציא ְוה)ל ְ
ֶ/ה6א ִ
מסכת תמיד
0ב ִטינָס,
ק ֵָ ;ְ ./%בית ְ)/מ ִרי ְ; ֵבית ַה ְ
ל/ה ְמק)מ)ת ַהֲ ֹ:הנִי ְ
ִ; ְָ /
ֲל)Cת,
6בית ַה>ִ יצ)ָ #הי 6ע ִ
0ב ִטינָס ֵ
)קד;ֵ .ית ְ6ב ֵבית ַה ֵ
ְ; ֵבית ַה>ִ יצ)ְ ,#
6ביִת @ָד)ל ָהיָהO ,מ ָ7
)קדEָ :ִ ,הַ ,)/מ ִרי ָ;ֵ ./ית ַה ֵ
ר)בי ְ
ְו ָה ִ
6מ ְפ ְ8ח)ת ָה ֲע ָזרָה ְ; ָי ָד.
ְִ /ני ַָ ,/
זִקנֵי ֵבית Hב י ֵ
ר)ב ִדי ֶ/ל ֶא ֶבְ ,ו ְ
ְ
ְ/נִ י ְ; ִב ְג ֵדי ק ֶֹדֶ ,/א ָBא
6פ ְר ֵחי ְכ Oה>ָה ִאיְ :ִ /סָ )8בHרֶ .#לֹא ָהי 6י ֵ
ִ
ַ=י ִ; ְכס6ת
6מ ְתִ :
יהִ ,
ָאֶ /
א)ת ַַ 8חת ר ֵ
>ִיחי ָ
6מ ִ
6מ ַק ְִ Eלי ַ
פ)ִ /טי ְ
ְ
ֶכת ַַ 8חת
ֵ ל) ִ; ְמ ִס ָ;ה ַהה)ל ֶ
י)צא וְ ה)ל ְ
ַע ְצ ָמֵ .ארַע ֶק ִרי ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהֵ ,
יע ְל ֵבית
6מ ָ:אַ ,עד ֶ/ה6א ַמ ִ@ ַ
)%ל ִקי ִמ ָ:א ִ
ְה>ֵר)ת ְ
ַה ִ;ירָה ,ו ַ
6בית ִ=ֵ :א ֶ/ל ָ:ב)ד .וְ זֶה ָהיָה ְכב)ד),
6מד6רָה ָהי ְָתה ֵָ ,/
ילהְ ,
ַה ְִ +ב ָ
י)ד ַע ֵֶ /אי ָָ H /דָ .ירַד
ת6חֵ ,
י)ד ַע ֶָ H /ָ /ֶC/דַ Eָ .
ְמ ָצא) נָע6לֵ ,
ָ/ב ל) ֵא ֶצל ֶא ָחיו
נִת ַח ֶַ :ְ -נגֶד ַה ְ-ד6רָה;ָ ,א וְ י ַ
ְט ַבלָ ,ע ָלה וְ נִ ְס ַEַ 8גְ ,ו ְ
וָ
ֵ ל)ַ :ה ִ9יר ֶָ /היַ 6ה ְל ִוִC
י)צא וְה)ל ְ
ַהֹ:הֲנִ י ַעד ֶַ /ה ְָ 9ע ִרי נִ ְפ ִָ 8חיֵ ,
6מל)JH
א)מ ִריַ ,לה' ָהHרְֶ #
א)מ ִרי ַ; ְִ -ק ָָ )C;ַ ,/%ה ִראָ )/היְ 6
ְ
BOל ְמאֹד ְ; ִעיר
6מה ָ
א)מ ִריָ@ ,ד)ל ְי ָי ְ
וְי)ֵ /בי ָב9ֵ ;ַ .Jנִי ָהיְ 6
ֵֵ 8בל ְ
ֲדת ֵאל
נִPב ַ;ע ַ
א)מ ִריֱ ,אל ִֹהי ָ
י/י ָהיְ 6
ֱאל ֵֹהינַ 6הר ָק ְדִ 9ְ ;ַ .)/ל ִ
א)מ ִריֵ ,אל נ ְָקמ)ת ְי ָי ֵאל נ ְָקמ)ת
יעי ָהיְ 6
ְ; ֶקרֶב ֱאל ִֹהי י ְִֹE/טְ ;ָ .ר ִב ִ
א)מ ִריַ ,ה ְרנִינֵ 6לאל ִֹהי עֵI6נָ ,6ה ִריעֵ 6לאל ֵֹהי
י/י ָהיְ 6
ֲמ ִ
יע;ַ .ח ִ
ה)פ ַ
ִ
ָב /וְג)';ָ 9ַ ;ַ .ת ָהי6
ָ @ֵא6ת ל ֵ
א)מ ִרי ה' ָמל ְ
ַי ֲעקֹב9ִ 9ִ ;ַ .י ָהיְ 6
ֶע ִתיד לָב)א ְלי)
א)מ ִריִ ,מזְמ)ר ִ/יר ְלי) ַה ַ;ָ 9תִ ,מזְמ)ר ִ/יר ל ָ
ְ
ע)ל ִמי:
נ6חה ְל ַחֵCי ָה ָ
ֶ;ָ /ַ )BO:/ת ְמ ָ
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מסכת מדות
0ב ִטינָס,
)/מ ִרי ְ; ֵבית ַה ְִ -ק ָדֵ ;ְ ,/בית ְ
ל/ה ְמק)מ)ת ַהֲ ֹ:הנִי ְ
ִ; ְָ /
)קד .וְ ַה ְל ִוֶ ;ְ ִCע ְִ Fרי וְ ֶא ָחד ָמק).6ב ֵבית ַה ֵ
6ב ֵבית ַה>ִיצ)ְ ,#
ְ
>)תיו
0ר ַ;ע ִָ E
0ר ָ; ָעהַ ,על ְ
ֲמ ָ9ה ֲַ /ערֵי ַהר ַה ָ;יִתְ .
ֲמ ָ9ה ,עַל ח ִ
חִ
יה
>)ת ָ
0ר ַ;ע ִֶ E
0ר ָ; ָעהַ ,על ְ
ֲמ ָ9ה ֲַ /ערֵי ָה ֲע ָזרָהְ .
ֲמ ָ9הַ ,על ח ִ
ִמ)8כ) .ח ִ
ְא ָחד
וְא ָחד ְ; ִל ְ:ַ /ת ַה ָEר ֶֹכת ,ו ֶ
ִמ ַ;ח ,#6וְ ֶא ָחד ְ; ִל ְ:ַ /ת ַה ְָ 7ר ָ;ֶ ,
@)להִ ,ל ְַ:/ת
ַלאֲח)רֵי ֵבית ַה ַֹE:רֶת%ָ ;ַ /ֶ :ר)ִ ,ל ְַ:/ת ָה ֵעִ ,#ל ְ:ַ /ת ַה ָ
ְתה
ַח ִ8י ֶמה ָהי ָ
יעזֶר ֶ; ַי ֲעקֹב/ָ ,כ ְ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hמר ר ִ
ַה@ָזִ יתִ .ל ְַ:/ת ָה ֵעַ ,#
ְתה אֲח)רֵי
א)מרִ ,ל ְ:ַ /ת ֵֹ :ה @ָד)לְ ) ,ו ִהיא( ָהי ָ
;0א ָ/א6ל ֵ
ְמ ַ/ֶ -ֶ /תָ ,
ב6ע,
יה ,וְ גַג ְָ /ל ְ/ָ 8ָ /וֶהִ .ל ְ:ַ /ת ַה@) ָלהָ /ָ ,היָה ב)ר ָק ַ
ְֶ 8ֵ /
יקי ַמיִ ְל ָכל ָה ֲע ָזרָהִ .ל ְ:ַ /ת ַה@ָזִ ית,
6מ ַָ 9מ ְס ִִ E
ַל@ַל נָתָ 6ע ָליוִ ,
ְו ַה@ ְ
י)ֶ /בת וְ ָדנָה ֶאת ַה ְO :ה>ָה ,וְ כ ֵֹה
ָאל ֶ
ד)לה ֶ/ל י ְִFר ֵ
ְתה ַסנְ ֶה ְדרֵי גְ ָ
ָָ /הי ָ
ֵ
ְי)צא וְ ה)ל ְ
ח)רי ,ו ֵ
6מ ְת ַע ִֵ /ְ +
ח)רי ִ
ל)בִ /ְ /
ְִֶ >/מ ָצא ב) ְEס6לֵ ,
נִכנָס
6מ ְת ַע ְֵ +ל ָבנִ יְ ,
ל)בְ /ל ָב ִני ִ
ל) .וְ ֶֹB/א נִ ְמ ָצא ב) ְEס6לֵ ,
ע)FיֹB/ֶ ,א ִנ ְמ ָצא ְפס6ל
6מ ִַ /-ֵ /ע ֶא ָחיו ַהֲ ֹ:ה ִני .וְ י) ט)ב ָהיִ 6
ְ
ר 6ה6א,
רו ַה ָ-ק) ָ; ְ
י6א)מ ִריְ ;ָ ,
ְ;ז ְַרע) ֶ/ל ֲ 0הרֹ ַהֵֹ :ה ,ו ְָכ ְ ָה ְ
ר 6ה6אַ ;ָ /ֶ ,חר ְ;ֲ 0הרֹ
6ב ְ
ֶֹB/א ִנ ְמ ָצא ְפס6ל ְ;ז ְַרע) ֶ/ל ֲ 0הרָֹ .
ֳד ִ/י:
6ב ָבנָיו ַלעֲמ)ד ְל ָ/רֵת ִל ְפנֵי ה' ְ; ֵבית ָק ְד ֵ/י ַהָ 7
ְ
מסכת קני
ע)לת ָהע)
ְח ַ+את ְ; ֵה ָמה ְל ַמ ְע ָלהַ .
ֲFית ְל ַמ ָ+ה ,ו ַ
ַח ַ+את ָהע) ַנע ֵ
6בזֶהEָ ,ס6ל.
ְע)לת ַה ְ; ֵה ָמה ְל ַמ ָ+הִ .א ִָ>/ה ָ;זֶה ָ
ֲFית ְל ַמ ְע ָלה ,ו ַ
ַנע ֵ
ָרי
ח)בה ֶא ָחד ַח ָ+את וְ ֶא ָחד ע)לָה;ִ .נְ ד ִ
ָ ה6אַ ,ה ָ
ֵסדֶר ִק ִ>י ְ :
ע)לה .וְ ֵאיזֶה6
א)מר ֲהרֵי ָע ַלי ָ
ֶדרָ ,ה ֵ
 BOע)ל)תֵ .איזֶה 6נ ֶ
6נ ְָדב)תָ : ,
ָרי,
ָרי ִלנְ דָב)תֶ ,אָBא ֶַ /ה>ְ ד ִ
ע)להַ .מה ֵ;י נְ ד ִ
א)מר ֲהרֵי ז) ָ
נ ְָד ָבהָ ,ה ֵ
ָי6ת6 .נְ ָדב)תֵ ,מת 6א) ִנגְ נְבֵ ,6אי ַחִָ Cבי
ֵמת 6א) נִגְ נְבַ ,6חִָ Cבי ְ;ֲ 0חר ָ
ָכר,
ָכר ,י ְָל ָדה ז ָ
Hמרָהֲ ,הרֵי ָע ַלי ֵק ְֵ /ֶ :אלֵד ז ָ
ָי6תָ :ה ִא ָ9ה ְֶ /
ְ;ֲ 0חר ָ
ָת ַלֵֹ :ה,
נְתנ ַ
ח)ב ָתָ .J
וְ0חת ְל ָ
0חת ְלנִ ְ%רַָ J
ְמ ִביHה ְ8ֵ /י ִק>ִיַ ,
ְ0חת ִמ ְַ Bמ ָ ,+לֹא ָע ָFה
ידי ִמ ְל ַמ ְע ָל ו ַ
ְו ַהֵֹ :ה ָצ ִר ְי ַלעֲ)Fת ָ/לִ Eְ /ר ִ
יכה ְל ָה ִביא
8ַ /6יִ ְל ַמ ְָ +ולֹא נ ְִמ ַל ְְ ,צ ִר ָ
ֵכֶ ,א ָBא ָע ָFה ְ8ַ /יִ ְל ַמ ְע ָל ְ
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יב>ָה ְל ַמ ְע ָלִ ,מ ִ-י ֶא ָחדִ .מ ְ9נֵי ִמי ִניִ 8ָ ,ביא
0חת וְ י ְַק ִר ֶ
ידה ַ
ע)ד ְִ Eר ָ
יכה ְל ָה ִביא ע)ד ָ/לִ Eְ /ר ִידיִ ,מ ִ-י ֶא ָחד.
ְ8ָ /יְִ Eֵ ,ר ָ/ה נ ְִדרְָ ,Jצ ִר ָ
יכה ְל ָה ִביא ע)ד ָח ֵמ/
0ר ַ;עָ .ק ְב ָעה נִ ְדרְָ ,Jצ ִר ָ
ִמ ְ9נֵי ִמינִיִ 8ָ ,ביא ְ
ָד6ע
ָת ַלֵֹ :ה ְו ֵאי י ַ
נְתנ ַ
ְִ Eר ִידיִ ,מ ִ-י ֶא ָחדִ .מ ְ9נֵי ִמינִ יִ 8ָ ,ביא ֵָ .//
יכה ְל ָה ִביא ע)ד
ָד6ע ֶמה ָע ָFהְ ,צ ִר ָ
ַ ַהֵֹ :ה ו ְָע ָFה ְו ֵאי י ַ
ָתנָהָ ,הל ְ
ַמה נ ְ
ְח ָ+את ֶא ָחתַ ;ֶ .עַIאי
ח)ב ָת ,Jו ַ
8ַ /6יִ ְל ָ
0ר ַ;ע ְִ Eר ִידי ְלנִ ְדרְָ ,J
ְ
Hמר/ֶ :ְ ,6ה6א ַחי
ְה)ַ /ע ,זֶה ה6א ְֶ /
ַ;י י O
Hמר ר ִ
א)מר8ֵ /ְ ,י ַח ָ+א)תַ .
ֵ
יצד ק)ל) ְִ /ב ָעה8ֵ /ְ ,י ַק ְרנָיו,
6כ ֶ/ה6א ֵמת ק)ל) ְִ /ב ָעהַ :ֵ .
ק)ל) ֶא ָחדְ ,
נְב ִלי,
ֲל ִילי .ע)ר) ְלת)ֵ ,מ ָעיו ִל ָ
)/קיו/ְ ,נֵי ח ִ
ֲצ)צר)ת8ֵ /ְ .י ָ
ְ8ֵ /י ח ְ
ַ;י ְִ /מע) ֶ;
ֵלת .ר ִ
א)מ ִריַ 0 ,צ ְמר) ִל ְתכ ֶ
ְ;נֵי ֵמ ָעיו ְל ִכ>)ר)תְ .ויְֵ /
ֶפת
ְמ ֶ-ַ /זְ ִקינִיְ %ַ ,ע ִָ 8מ ָ+ר ֶ
א)מר ,זִ ְקנֵי ַע ָהHרֶָ: ,#ל ז ַ
ֲק ְ/יָא ֵ
עַ
ֲבל זִ ְקנֵי
ְט ַע זְ ֵקנִ י י ִָ7ח .א ָ
ֱמ ִני ו ַ
ֱמרֵ ,מ ִסיר ָָ Fפה ְל ֶנא ָ
יה>ֶ /ֶ ,א ַ
ֲע ֵל ֶ
יה,
ֶַ 9בת ֲע ֵל ֶ
ַע ִָ 8מ ְתי ֶ
ְמ ֶ-ַ /ז ְִקינִיְ % ,
ת)רָה ֵאינָ ֵֶ ,:אָBא ָ:ל ז ַ
ָמי ְ8ב6נָה:
ֶ י ִ
י/י ָח ְכ ָמה ְואֹר ְ
יִ /
ֱמרִ ;ִ ,
ֶ>ֶ /א ַ
מסכת מקואות
ֵַ //מעֲל)ת ַ; ְִ -קוָא)ת ,ז) ְל ַמ ְע ָלה ִמ ,)Iוְז) ְל ַמ ְע ָלה ִמז)ֵ .מי ְג ָב ִאי,
6מ ֵBא ִ; ְכ ִלי ָטה)רָ ,ט ֵמא.
ְָ /תה ָטה)רָ ,ט ֵמאָ /ָ .תה ָט ֵמא ִ
ָָ /תה ָט ֵמא ו ָ
יח,
יחָ ,ט ֵמאְ .ו ִא לֹא ֵה ִד ַ
ר6מהִ ,א ֵה ִד ַ
ָפל ִ:ָ :ר ֶ/ל ְָ 8
ָָ /תה ָט ֵמא ְונ ַ
ֱקי,H
ֳכ ִלי ְט ֵמ ִאי ,וְ ָָ /תה ַמ ְִ /קי ְט ֵמ ִאיָ ,ט ַבל ֶוה ִ
Hכל א ָ
ָטה)רַ :
ה)רי ַ;@ָ /ָ .6תה ַמיִ ְט ֵמ ִאיָ ,ט ַבל
ְט ֵמ ִאיִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /אינָ ְט ִ
ה)רי ;ַ@;ָ .6לַע ַט ַ; ַעת ְטה)רָה,
)ריִ ,מ ְEנֵי ֵֶ /ה ְט ִ
ֱקיְ ,Hטה ִ
ֶוה ִ
ְתה.
ֱקיֲ ,JHהרֵי ִהיא ְ:מ)ת ֶָ /הי ָ
ְט ַבל ֶוה ִ
ְ/נָה ו ָ
נ ְִכנַס ְלא ֶֹהל ַה ֵ-תִ ,הָIה ו ָ
ֱקיְ ,JHט ֵמHה ו ְִט ְ.68H-
ר6מה .ה ִ
ְא)כל ַ; ְָ 8
ט)בל ו ֵ
ָ; ַלע ַט ַ; ַעת ְט ֵמHהֵ ,
ח)צְ .#ו ִא ֵאינ) נִ ְר ֶאה,
נִר ֶאהֵ ,
ְמ ֶ/ה6א ְ
Hד;ִ ,ז ַ
ֵח/ֶ #ה6א ָתח6ב ָ; ָ
ר6מת):
ְא)כל ִ; ְת ָ
ט)בל ו ֵ
ֵ
מסכת פרה
ֲכ ִמי
6פרָה;ַ .ת ְ8ַ /יִַ .וח ָ
ָתָ .J
א)מרֶ ,ע ְג ָלה;ַ ,ת ְ/נ ָ
יעזֶר ֵ
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
רִ
ַ;י ֵמ ִאיר
0ר ַ;ע .ר ִ
6פרָה;ַ ,ת ָ/ל /א) ַ;ת ְ
א)מ ִריֶ ,ע ְג ָלה;ַ ,ת ְ8ַ /יִָ .
ְ
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ְIקנָהֶ ,א ָBא ֵֶ /אי ַמ ְמ ִ8ינִ י ָל-ָ /ֶ ,Jא
א)מר;ַ 0 ,ת ָח ֵמ/ֵ :ְ /רָה ַה ֵ
ֵ
ְה)ַ /ע לֹא ַָ /מ ְע ִ8י ֶאָBא ְָ /ל ִ/ית.
ַ;י י O
Hמר ר ִ
ַת ְִ /חירֹB/ ,א ִת ֵָ Eסלַ .
Hמר ֶ;
Hמר ָל ֶהַ /ָ ְ :ָ ,מ ְע ִ8י ְס ָתַ .
Hמר 6ל)ַ ,מה ַה ָָ /ְ )/Bל ִ/יתַ .
ְ
ֲחר)ת ְ; ִמ ְניָ.
י/יתַ ,לא ֵ
80הִ /ְ ,ל ִ
א)מר ָ
ֲפרִֵ ./א ֵ
ַעַIאי ,אֲנִ י א ָ
Hמר:ֶ ,6רֶ
)Cצא ב) ְ
א)מרָ /ְ ,ל ִ/ית;ַ ,ת ָ/ל/ָ /נִ יֵ :ַ .
80ה ֵ
6כ ֶָ /
ְ
Hמר
ָ ַָ /מ ְע ִ8י ְס ָתַ .
Hמר ָל ֶהְ : ,
Hמר 6ל)ַ ,מה ַה ְָ )/Bר ָב ִעיַ .
ְר ָב ִעיְ .
ֲח ִרי ְ; ִמ ְניָ.
יעיַ ,לא ֵ
80הְ ,ר ִב ִ
א)מר ָ
ֲפרִֵ ./א ֵ
ֶ; ַעַIאיֲ ,אנִי א ָ
Hמרָ ,6הא)כֵל
)Cצא ב) ְ
0ר ַ;ע ָ/נִ יֵ :ַ .
א)מרְ ,ר ָב ִעיְ ;ֶ ,
80ה ֵ
6כ ֶָ /
ְ
Hמר 6ל) ,אֱמ)ר ִמ ְ9מ)נֶה ֶע ְFרֵה
ַ; ַ;יִת ַה ְמOנ@ָע ְEרַס ִמ ָ9לַ /ל ָ7בְ .
ֲפרִֵ ./א
Hמר ֶ; ַעַIאי ,אֲנִי א ָ
ָ ַָ /מ ְע ִ8י ְס ָתַ .
Hמר ָל ֶהְ : ,
ַ=Hהַ .
לְ
א)מר ִמ ְ9מ)נֶה
80ה ֵ
6כ ֶָ /
80ה ִמ ָ9לַ /ל ַ7בֵ ,אי ;) ַח ָBהְ .
א)מר ָ
ֵ
ֲטַ 68ח ָBת)ָ :ט ַבל ֶאת ָה ֵאז)ב ַ; )Cו ְִהָIה ַ;,)C
ַ=Hהִ ,מע ַ
ֶע ְFרֵה ל ְ
ֲבל ה6א ַע ְצמ)
וְהָIה ַ;Eָ ,)Cס6ל .א ָ
ָ/ֵ :ר )C;ַ .וְ ִהָIה ַ; ַBי ְָלהBַ ;ַ ,י ְָלה ִ
ָ /ֶ BOע6F
6מֶIה ַ;ֵ /ֶ ,)Cאי ַמִIי ַעד ֶ8ָ /נֵַ #ה ַח ָ-הְ .וכ ָ
ט)בל ַ; ְַ Bי ָלה ַ
ֵ
ִמ ֶָ 9ע ָלה ַע6-ד ַה ַַ 9חר/ֵ :ָ ,ר:
מסכת ידי
ל/ה א)
ֲצית לֹגִ ,ל ְָ /
ָדיְִ ,ל ֶא ָחד ִ 0ל ְָ /ניִַ .מח ִ
נ)תנִי ַלַ C
יעית ְ
ֵמי ְר ִב ִ
6ב ְל ַבד
א)מרִ ,
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
ֲFרָה וְ ַל ֵH-ה .ר ִ
ֲמ ָ9ה וְ ָלע ָ
0ר ָ; ָעהִ .מֹBגַ ,לח ִ
ְל ְ
יפי ַעל ַה ְ9נִ ִCיְ ,ו ֵאי
מ)ס ִ
יעיתִ .
ֶֹB/א י ְִפח)ת ָל ֲאחֲר) ֶֶ ;ָ /ה ֵמ ְר ִב ִ
יכ
ֲל ֶ
ק)בל אֲנִ י ע ֵ
ד)קי ְג ִל ִיליֵ ,
Hמר ְצ ִ
יפי ַעל ָה ִרא)/נִ יַ :
מ)ס ִ
ִ
א)מ ִרי
)/ל ִע מ ֶֹ/ה ַ;@ֵטְ .):ת ִבי ֶאת ַה ֵ
ְ 80
ר/6יֶ /ֶ ,
ְִ E
)/ל)ת ִבי ֶאת ַה ֵ
ְ :ְ 80
ד)קי ְג ִל ִיליֶ /ֶ ,
ק)ב ִלי Hנָ 6ע ֶלי ָ ְצ ִ
ר/6יְ ,
ְִ E
)/ל ִמ ְל ַמ ְע ָל):ת ִבי ֶאת ַה ֵ
ְ 80
ִע ַה ֵ ,%ָ ;ַ 9וְ לֹא ע)ד ֶאָBא ֶֶ /
ֲ/ה ֶא ְַ /מע ְ;קֹל)
ֹאמר ְַ Eרעֹה ִמי ה' א ֶ
ֱמרַ ,וֶ C
ְו ֶאת ַה ִֵ 9מ ְַ Bמ ָ>ֶ /ֶ ,+א ַ
א)מר ,ה' ַה ַ%ִ Pיק:
ָקה ַמהֵ 6
6כ ֶָ B/
ָאלְ .
ְל ַBַ /ח ֶאת י ְִFר ֵ
מסכת אהלות
ְַ /ניִ ְט ֵמ ִאי ַ; ֵ-תֶ ,א ָחד ָט ֵמא Oט ְמ0ת ְִ /ב ָעה ,וְ ֶא ָחד ָט ֵמא Oט ְמ0ת
וְא ָחד ָט ֵמא
ל/ה ְט ֵמ ִאי ַ; ֵ-תַ /ְ ,ניִ ְט ֵמ ִאי Oט ְמ0ת ְִ /ב ָעהֶ ,
ָערֶבָ /ְ .
ל/ה ְט ֵמ ִאי Oט ְמ0ת ְִ /ב ָעה,
0ר ָ; ָעה ְט ֵמ ִאי ַ; ֵ-תָ /ְ ,
Oט ְמ0ת ָערֶבְ .
ֵע ַ; ֵ-תָ ,ט ֵמא Oט ְמ0ת
יצד ְַ /ניִH ,דָ ַה>)ג ַ
וְ ֶא ָחד ָט ֵמא Oט ְמ0ת ָערֶבַ :ֵ .
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ֲFרָה ְמק)מ)ת ֵאי ָ; ֶה
Hד ַה>)גֵע ;)ָ ,ט ֵמא Oט ְמ0ת ָערֶב :ע ָ
ְִ /ב ָעה .וְ ָ
Oר ָ@נִי,
יפיְ ,ו ַה; ְ
ֲר ִבִCי ,וְ ַה=):Oת ,וְ ַה ְִ Pר ִ
ִמְ 69מד)ר @)יִH ,הֳלֵי ָהע ְ
6מק) ַה ִח ִPי,
ְה ְֶ -ר ָחְ ,#
6בית ַַ /ערַ ,ו ֲאוִירָ/ֶ Jל ָח ֵצר ,ו ַ
0ל ְק ָטי)תֵ ,
ְו ָה ְ
6מק) ַה ְִ Bגי)נ)ת:
ְ
מסכת נגעי
0ר ָ; ָעהֶ ;ַ .הרֶת ַעָIה ַכ ֶ9לֶגִ /ְ ,נ ָCה ָלִ :ְ Jסיד
ָעי ְַ /ניִ ֵֶ /ה ְ
ַמ ְרא)ת נְ ג ִ
ַ;י ֵמ ִאיר.
ָבְ %ִ ,ברֵי ר ִ
יצה/ְ ,נִ ָCה ָלֶ :ְ Jצ ֶמר ל ָ
יכל .וְ ַה ְֵ Mאת ְִ :קרָ ;ֵ 6
ַה ֵה ָ
יצה/ְ :נֵי
ָב/ְ ,נִ ָCה לְָ :ִ Jקרָ ;ֵ 6
א)מ ִריַ ,ה ְֵ Mאת ְֶ :צ ֶמר ל ָ
ַו ֲח ָכ ִמי ְ
6מת
יהָ ,קרַב ָק ְר ָ;נ) ֶ/ל ֶא ָחד ֵמ ֶהֵ ,
נ)ת ֶ
ָעי ְֶ ִ>/ת ָע ְרבָ 6ק ְר ְ; ֵ
ְמצ)ר ִ
Hמר ָל ֶה,
ְה)ַ /עַ .
ַ;י י O
ֶַ :סנְ ְִ %רָCא ֶאת ר ִ
ֶא ָחד ֵמ ֶה ,ז) ֶ9ָ /אֲלְ 0 6נ ֵ/י ֲאל ְ
0חר וְ י ִָביא ָק ְר ַ; ָענִ י:
ָסיו ְל ֵ
י ְִכ)8ב נְ כ ָ
מסכת זבי
)מרֶת י) ְֶ :נגֶד
א)מ ִריֶ /:ְ ,
0חת ֶ/ל ז)ב;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
ר)אה ְר ִאָCה ַ
ָה ֶ
6ב ֵ9נִי ִה ְפ ִסיק,
0חתַ ,
א)מ ִריַ :ְ ,ב ַעל ֶק ִרי .רָHה ַ
6בית ִהֵBל ְ
י)ֵ .
א)מ ִרי,
;Oה ִכ ְ8ַ /יִ;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
0חת ְמר ָ
י/י רָHה ְ8ַ /יִ א) ַ
6ב ְִ 9ל ִ
ַ
א)מ ִריְ ,מ ַט ֵ-א ִמ ְָ:/ב 6מ) ָ/ב ,ו ְָצ ִר ְי ִ;י0ת
6בית ִה ֵBל ְ
זָב @ָמ6רֵ .
מ)די
יעזֶר ֶ; יְהָ 6דהִ ,
ֱל ֶ
ַ;י א ִ
Hמר ר ִ
6פט6ר ִמ ַה ְָ 7ר ָ;ַ .
ַמיִ ַחִCיָ ,
ר)אה ְ8ַ /יִ
ֶח ְלקַ ,6על ָה ֶ
וְעל ָמה נ ְ
ֵ;ית ַ-ַ /אי ָ;זֶה ֵֶ /אינ) זָב @ָמ6רַ .
0חת;ֵ ,ית
י/י רָHה ַ
6ב ְִ 9ל ִ
6ב ֵ9נִי ִה ְפ ִסיקַ ,
;Oה ִכ ְ8ַ /יִַ ,
0חת ְמר ָ
א) ַ
6מ)/ב,
ָ
א)מ ִריְ ,מ ַט ֵ-א ִמ ְָ:/ב
6בית ִה ֵBל ְ
א)מ ִרי ,זָב @ָמ6רֵ .
ַ-ַ /אי ְ
)Eס ִלי ֶאת
6פט6ר ִמ ַה ְָ 7ר ָ;ֵ :אְ 6B
ו ְָצ ִר ְי ִ;י0ת ַמיִ ַחִCיָ ,
)9תה ַמ ְִ /קי
א)כל א ֶֹכל ֵ/נִ י ,וְ ַה ֶ
ר6מהָ ,הא)כֵל א ֶֹכל ִרא ,)/וְ ָה ֵ
ַה ְָ 8
ְטה)ר ְֶָ >/פלַ 6על רֹא)/
א6בי ,ו ָ
ְט ֵמ ִאיְ ,ו ַה ָ;א רֹא )/וְ רַ ;ְ );Oמיִ ְִ /
6טב6ל י),
א6בי ,וְ ַה ֵ= ֶפר ,וְ ַה ַָ Cדיְִ ,
@Oי ַמיִ ְִ /
ל/ה ל ִ
ו ְַעל רָ /ְ );O
ֵלי ְִֶ >/ט ְמאְ 6ב ַמ ְִ /קי:
ֳכ ִלי וְ ַהִ :
ְו ָהא ָ
מסכת נדה
ידה ִל ְפ ִקי ָדה,
א)מרִ ,מ ְִ Eק ָ
ָ/י ְַ /ַ ָC%ע ִָ .8ה ֵBל ֵ
א)מרָ: ,ל ַה> ִ
ַ-ַ /אי ֵ
א)מ ִרי ,לֹא ְכ ִד ְברֵי זֶה ְולֹא ְכ ִד ְברֵי זֶה,
ֲכ ִמי ְ
ָמי ַה ְר ֵ;הַ .וח ָ
ֲפְ 6Bלי ִ
ַוא ִ
ידה
ידה ִל ְפ ִק ָ
6מ ְִ Eק ָ
ֶא ָBא ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ִמ ְִ Eקי ָדה ִל ְפ ִקי ָדהִ ,
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ֶסתְ /ַ JָC%ַ ,ע ָ.J8
ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעתָ: .ל ִא ָ9ה ֶָ /ֶC/ל Jו ֶ
וְעל
6מ ַמ ֶע ֶטת עַל יַד ֵמ ֵעת ְל ֵעת ַ
ְה ְמ ַ/ֶ -ֶ /ת ְ; ִע ִ%יֲ ,הרֵי ז) ְִ :פ ִקי ָדהְ ,
וַ
ְ/ָ -ְ /ה,
ְט ְב ָלה ָל ֶערֶב ו ִ
0חד ָע ָFר ו ָ
ידה ִל ְפ ִקי ָדהָ :הר)Hה י) ַ
יַד ִמ ְִ Eק ָ
ְַ 7ר ָ;;ֵ .ית
6מ)/בְ ,ו ַחִָ Cבי ; ָ
ָ
א)מ ִריְ ,מ ַט ְִ -אי ִמ ְ:ָ /ב
ֵ;ית ַ-ַ /אי ְ
ָר ָ;ָ .ט ְבלָה ְ;י) ֲֶ 0Bְ /חרָיו ו ְִ/ָ -ְ /ה ֶאת
ט6רי ִמ ַהְ 7
א)מ ִריִ Eְ ,
ִהֵBל ְ
6מ)/ב
ָ
א)מ ִריְ ,מ ַט ְִ -אי ִמ ְָ:/ב
ֲתה;ֵ ,ית ַ-ַ /אי ְ
ְ0חר ָָ ְ :רא ָ
ית Jו ַ
ֵ; ָ
6מ)די
ִ
א)מ ִריֲ ,הרֵי זֶה @ ְַר@ְ רָ.
6בית ִהֵBל ְ
ט6רי ִמ ַה ְָ 7ר ָ;ֵ .
6פ ִ
ְ
ְ/ָ -ְ /הַ -ְ /ֶ ,ט ְִ -אי
ָערֶב ו ִ
ְט ְב ָלה ל ֶ
0חד ָע ָFר י) ו ָ
ת) ַ
ָ;ר)Hה ְ; ְ
וְ/ָ -ְ /הֲ ,הרֵי ז)
ְחִָ Cבי ַ; ְָ 7ר ָ;ָ .ט ְב ָלה ְ;י) ֲֶ 0Bְ /חרָיו ִ
6מ)/ב ו ַ
ִמ ְָ:/ב ָ
יל ָת ְ8ל6יִ:
6ב ִע ָ
ָע ְ
6מ@ ָ
ָעהַ ,
ְַ 8ר;6ת ר ָ
מסכת טהרות
ֲָ /בה ,וְ ֵאינָJ
יכה ַמח ָ
ָבר ְ;נִ ְב ַלת ָהע) ַה ָ+ה)רְ ,צ ִר ָ
ל/ה ָע ָFר ָ %
ְָ /
יצה ,ו ְַכ ַIיִת ְ; ֵבית
ַ; ָ
ֳכ ִלי ְ;כ ֵ
6מ ַט ְH-ה Oט ְמ0ת א ָ
ְצ ִרי ָכה ֶה ְכ ֵ/רְ ,
יה ַעל ִ;י0ת
ְחִָ Cבי ָע ֶל ָ
א)כ ָלָ Jטעַ 6ה ֲערֵב ֶֶ /מ ,/ו ַ
ְה ְ
יעה ,ו ָ
ַה ְ; ִל ָ
א)כל ֵא ֶבר ִמ ַה ַחי ִמ ֶָ>-ה
ר6מה ,וְ ָה ֵ
יה ֶאת ַה ְָ 8
וְ)Fר ִפי ָע ֶל ָ
ְ
ַה ְִ -ק ָ,/%
ֵפ ָתְ %ִ ) ,Jברֵי
יק ָתְ Jמ ַט ֶהרֶת ֶאת ְטר ָ
6מ ִל ָ
יט ָתְ J
0ר ָ; ִעיִ /ְ ,ח ָ
ס)פג ֶאת ָה ְ
ֵ
א)מר,
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
א)מרֵ ,אינָ ְמ ַטהֲר)ת .ר ִ
ַ;י יְה6דָה ֵ
ַ;י ֵמ ִאיר( .ר ִ
רִ
@6לי ַלִָ Iגיְ ,ר6/ת
יק ָת;ֵ :Jי ָה ִע ִ
ֲבל לֹא ְמ ִל ָ
יט ָתְ Jמ ַט ֶהרֶת ,א ָ
ְִ /ח ָ
;)צ ִרי,
0חר ַה ְ
;)צ ִריְ ,ר6/ת ַהִָ Cחידַ Bְ /ֶ .
ַ;י:ֶ .רֶ ְֶ Bִ /פנֵי ַה ְ
ָהר ִ
וְי)צ ִאי ָ;ז):ְ .לֵי
ַ;י נִ ְכנ ִָסי ָ;ז) ְ
ְמ ֶָ /הר ִ
ימ ַתי;ִ ,ז ַ
ַ;יֵ .א ָ
ְר6/ת ָהר ִ
ה)רי.
ְה ְט ִ
ְמ ֵֶ /ה ֶ/ל ֵעְ ,#מנ ְַ@ ָב ו ֵ
ֵבית ַה ַ;ד ,וְ ֶ/ל @ַתָ ,ה ֵע ֶקל;ִ ,ז ַ
ח)ל ָט ַ; ַח ִ-י.
ַ9נָ ָ:ל ְ/נֵי ָע ָFר ח ֶֹד ,/א) ְ
ֶמיְ ,מי ְ
זְמ ֵֶ /ה ֶ/ל @ ִ
ִ; ַ
ָהר:)Cַ% ,
נְתנָ ְ; ִֶֹ ;/לת ַהנ ָ
א)מרִ ,א ָ
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
רִ
מסכת כלי
ימי
וְה ְ-צ)רָע ִ; ֵ
6ט ֵמא ֵמתַ ,
וְְ /כ ַבת ֶזרַעְ ,
אֲב)ת ַה ְ +Oמא)תַ ,ה ֶ9רִֶ ,#
6מי ַח ָ+את ֵֶ /אי ָ; ֶה ְֵ :די ַה ָIיָהֲ ,הרֵי ֵאְ 6Bמ ַט ְמ ִאי Hדָ
ְס ָפר)ֵ ,
ל)חית
6כ ֵלי ֶחרֶ;ָ Fאֲוִ ירְ ,ו ֵאינָ ְמ ַט ְִ -אי ְ; ַמ ָMאְ :צ ִ
ו ְֵכ ִלי ְ; ַמ@ָעְ ,
יהְ ,טה)רָה/ֶ .ל ְַ Eליָט)
ִ+ל ִָ E
ד)לה ֶַ >/
יהְ ,ט ֵמHה6ְ .ג ָ
ְק ַט>ָה ֶ+ַ >ִ /ל ִָ E
ד)לי
ַחת ֶאת ַהיָדְ .לגִ ינִ י ְ@ ִ
יהְ ,טה)רָהִ ,מ ְEנֵי ִֶ /היא ס)ר ַ
ִ+ל ִָ E
ֶַ >/
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ֲפ ְר ֵ:ס ֶ/ל
ְהא ַ
יהְ ,ט ֵמ ִאיִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ְמ ַת ְ7נָ ִל ְכ ָב ִ/י .ו ָ
ִ+ל ִֶ E
ֶַ >/
ֵליְִ >/ֶ ,כנ ְַס ְָ 8ב Oט ְמHה,
ֶי ִ :
/0ר ָ
י)סיְ ,
ַ;י ֵ
Hמר ר ִ
ְכ6כיתְ ,טה)רָהַ .
ז ִ
את ְב ָט ֳהרָה:
ָצ ָ
ְוי ָ
מסכת טבול יו
א)מ ִריִ ,ח;6ר
ָ/כ;ֵ ,6ית ַ-ַ /אי ְ
ַה ְמ ַכ>ֵס ַח)Bת ַעל ְמנָת ְל ַה ְפ ִריְ ,/ונ ְ
נ)/כ)ת ז) ָבז),
א)מ ִריֵ ,אינ) ִח;6רִ .מ ְקרָצ)ת ְ
6בית ִהֵBל ְ
ִ; ְטב6ל י)ֵ .
יטה ַעד ֶֹB/א
ֲמ ָ
ַ;י ח ִ
יטה ַעל @ ֵ
א)פה ֲח ִמ ָ
נ)/כ)ת ז) ָבז)ָ ,ה ֶ
ו ְִכָ:ר)ת ְ
יסי ֶ/ל )Eל
יחת ְ@ ִר ִ
6ר ִת ַ
ק)לית ֶ/ל ַמיִ ַה ְמ Oח ְל ֶח ֶלתְ ,
ָק ְרמַ 6ב ַ6>8ר ,וְ ִ
א)מר/ֶ 0 ,ל אֹרֶז;ֵ ,ית
ְה6דה ֵ
ַ;י י ָ
יחת ַייִ ָח ָד ,/ר ִ
6ר ִת ַ
ִרא)/נָהְ ,
א)מ ִריֵ ,אינ) ִח;6ר.
א)מ ִריִ ,ח;6ר ִ; ְטב6ל י);ֵ .ית ִהֵBל ְ
ַ-ַ /אי ְ
6מ)די ִ; ְH/ר ָ:ל ַה ְ +Oמא)ת;ֵ ,י ַק)Bת ֵ;י חֲמ6ר)תַ :ה)8רֵ ֶאת
ִ
ר6מה ַעל ְמנָת ֲֶ 8ַ /ע ֶלה ָ/ל)/ָ ,ל) ִמ ַה ֶ9בֶר
וְHמרֲ ,הרֵי ז) ְָ 8
ַה;)ר ַ
א)מרִ 0 ,מ
ַ;י ְִ /מע) ֵ
ֲבל לֹא ִמ ַה ְ +OמHה .ר ִ
יכה ,א ָ
6מ ַה ְִ 9פ ָ
ִ
יכ ִֵ 9ָ 8בר וְ לֹא ְת ַד ֵַ -עֵ :ְ ,די
ַַ -עתַ .עד ֵה ָ
ַה ְ +OמHה .נִ ְ;ְ /רָהֵ ,אינְָ Jמד ַ
א)מרִ 0 ,מי ֶָ /היָה ב) ַַ %עת
י)סי ֵ
ַ;י ֵ
יע ַל;)ר .ר ִ
ְת ִ@ ַ
ַל@ֵל ו ַ
ְֶ 8ִ /ת@ ְ
ְל ַה ְתנ)ת וְ לֹא ִה ְתנָה ,נִ ְ;ְ /רָה ֵאינְָ Jמ ַד ַַ -עתִ ,מ ְEנֵי ֶ/ה6א ְתנַאי ֵ;ית
ִ%י:
מסכת מכשירי
ָ:ל ַמ ְֶ /קה ִֶ 8ְ /ח ָBת) ְלרָצ) ַ 0על ִEי ֵֶ /אי ס)פ) ְלרָצ) ,א) ֶ)=/פ)
ַ .8Oמ ְִ /קי
ְלרָצ) ַ 0על ִEי ֵֶ /אי ְִ 8ח ָBת) ְלרָצ) ֲהרֵי זֶה ְ; ִכי י ַ
ֲלב ָה ִא ָ9ה ְמ ַט ֵ-א ְלרָצ)
ְֹB/א ְלרָצ) :ח ֵ
ְט ֵמ ִאי ְמ ַט ְִ -אי ְלרָצ) ו ֶ
ַ;י
Hמר ר ִ
ֲלב ַה ְ; ֵה ָמה ֵאינ) ְמ ַט ֵ-א ֶא ָBא ְלרָצ)ַ .
ְֹB/א ְלרָצ)ַ ,וח ֵ
וֶ
Oחד ֶאָBא
יבאַ ,קל ָוח ֶֹמר ַה ְָ %ב ִריָ ,מה ִא ֲחלֵב ָה ִא ָ9ה ֵֶ /אינ) ְמי ָ
ֲק ָ
עִ
Oחד
וְֹB/א ְלרָצ)ֲ .חלֵב ַה ְ; ֵה ָמה ֶ/ה6א ְמי ָ
ַַ 7ט>ִ יְ ,מ ַט ֵ-א ְלרָצ) ֶ
לְ
Hמר 6ל),
ְט ֵ-א ְלרָצ) וְ ֶֹB/א ְלרָצ)ְ .
ד)ליֵ ,אינ) ִדי ֶַ C/
ַַ 7ט>ִ י וְ ַל ְ@ ִ
לְ
ְט ֵ-א
ֵפ ָתָ Jט ֵמא ,י ַ
לֹאִ ,א ִט ֵ-א ֲחלֵב ָה ִא ָ9ה ֶֹB/א ְלרָצ)ַ ַ%/ֶ ,מ@ ָ
ָהַ ,מ ְח ִמיר
Hמר ל ֶ
ֵפ ָתָ Jטה)רַ .
ֲח ֵלב ַה ְ; ֵה ָמה ֶֹB/א ְלרָצ)ַ %ַ /ֶ ,מ@ ָ
וְה ַ7ִ -יז ִל ְרפH6הָ ,טה)ר.
אֲנִי ֶ; ָח ָלב ִמ ַ; ַָ /ֶ ,%הח)לֵב ִל ְרפH6הָ ,ט ֵמאַ .
)Cצ ִאי ֵמ ֶה ְלרָצ),
י)כיחַ /ֶ ,6ה ִַ /ְ -קי ַה ְ
ֵיתי ַו ֲענ ִָבי ִ
Hמר 6ל)ַ ,סֵBי ז ִ
ְ
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ֲמ ְר ֶַ ;ְ 8ס ֵBי
Hמר ָל ֶה ,לֹאִ ,א א ַ
ה)ריַ .
ְֹB/א ְלרָצ)ְ ,ט ִ
ְט ֵמ ִאי .ו ֶ
ֹאמרֶ 6ב ָחלָב ִֶ 8ְ /ח ָBת)
ֵיתי ַו ֲענ ִָביִ 8ְ /ֶ ,ח ָָ Bת א ֶֹכל וְ ס) ָפ ַמ ְֶ /קהְ 8 ,
ז ִ
ֵ
ַ;י ְִ /מע) ִמ ָ:א וְ ֵאיל ְ
Hמר ר ִ
6/בהַ .
ְתה ְת ָ
וְס)פ) ַמ ְֶ /קהַ .עד ָ:א ָהי ָ
וְס)פ ַמ ְֶ /קה
ָ
י)כיחִ 8ְ /ֶ ,6ח ָָ Bת
יבי ְל ָפנָיוֵ ,מי גְ ִָ /מי ִ
ָהיִינְ 6מ ִִ /
ֲמ ְר ֵֶ ;ְ 8מי גְ ִָ /מי,
Hמר ָלנ ,6לֹאִ ,א א ַ
ְו ֵאינָ ְמ ַט ְִ -אי ֶא ָBא ְלרָצ)ַ .
ָHד:
ילנ)תְ ,ורֹב ֶה ָחלָב ,ל ָ
ָ ;Oלָ Hדֶ ,אָBא ָל ֲארָצ)ת וְ ָל ִא ָ
ֵֶ /אי ר ָ
מסכת עוקצי
)/מרַ 0 ,על
6מ ַט ֵ-א וְ לֹא ִמ ְצ ָטרֵֵ .
)/מרִ ,מ ַ-ֵ +א ְ
ֹ:ל ֶ/ה6א יָד וְ לֹא ֵ
)/מר וְ לֹא יָד ,לֹא ִמ ַ-ֵ +א
6מ ְצ ָטרֵ .לֹא ֵ
6מ ַט ֵ-א ִ
ִEי ֵֶ /אינ) יָדִ ,מ ַ-ֵ +א ְ
ר 6ה6א
ְה)ַ /ע ֶ; ֵלוִ יָ ,ע ִתיד ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ַ;י י O
Hמר ר ִ
ְולֹא ְמ ַט ֵ-אַ :
ֱמר,
ֲFרָה ע)לָמ)ת>ֶ /ֶ ,א ַ
וְצ ִ%יק ְ/לֵ /מא)ת ַוע ָ
ְל ַה ְנ ִחיל ְל ָכל ַצ ִ%יק ַ
ֲל ְפ ָ8א,
ַ;י ְִ /מע) ֶ; ח ַ
Hמר ר ִ
ֲמ ֵBאַ .
יה א ַ
ֲבי יְֵ /וא ְֹצר ֵֹת ֶ
ְל ַה ִנ ִחיל אֹה ֵ
ָאל ֶא ָBא ַה ָ9ל),
ר 6ה6א ְִ :לי ַמחֲזִ יק ְ; ָר ָכה ְלי ְִFר ֵ
לֹא ָמ ָצא ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ֵ ֶאת ַעַ )-ב ָ9ל):
ֱמרְ ,י ָי עֹז ְל ַע )-י ְִֵ 8י ָי י ְָבר ְ
ֶ>ֶ /א ַ
ְסג6לַת ּ ְַת ֲענִית ַה ִ6;%ר
מ)עיל ה6א
>ִקרָא ֲַ 8ע ִנית ִד;6ר( ִ
ירת ַה ָ )/Bוְ ִל6-ד ַה ְִ 8ה ִBי )ה6א ַה ְ
ְִ /מ ַ
ֲליֵ /א ָברָיו ְ8ַ :עֲנִ ית
@6פי וְ גַ ֵאינ) ַמח ִ
וְס ִ
י)תר ִמָ:ל ַ8עֲנִ י)ת ִ
Hד ֵ
ָל ָ
ָע)ל
ֵיה ִיזְְ 6:לא)ר ַה ַחִCי וְ ל ָ
ילה ,וְ נִ ְמ ָצא ט)ב לַ@ 6וְ ָלנְ ָָ /מה ְ/ְ /נ ֶ
ֲכ ָ
ָהא ִ
י ִל ְהי)ת י) ֵָ /ל.
ְצ ִר ְ
ַה>ִ ְצ ִחי .ו ָ
ָרי
ֲלי ְל ִ678נֵי ָהעֲו)נ)ת ַה ִ> ְזִ :
ֵאי ֲִ 8ַ 678ע ִנית ַה ִ6;%ר יָכ)ל ִל ְהי)ת ַ8ח ִ
ֶפֶ ,/א ָBא ְלז ְַָ :כה ו ְִל ְמָ ְֹ /לה
ֲלה ִ:י ֵאי ְ;כ ָֹחְ Jלנַ)7ת ַה ְEגָ ֵמ ַהנ ֶ
ְל ַמע ָ
נִפ ָלHה.
ר6חנִ ית ְ
ֶהHרָה ָ
ר)צה ְל ִה ְ6-Bִ ;ַ 8ֵ 8ַ /ד ֶ/ל ַהי)ָ ,צ ִר ְי ְל ַק ֵ;ל ַעל ַע ְצמ) ְִ /מירַת
ִמי ֶֶ /
ַ;ר ְ:לָל ֵמ ַה ְת ָח ַלת ַה ִBמ6ד ַעד ְ@ ַמר ַה ִBמ6ד.
ְל)/נ) ְולֹא ְלד ֵ
ד/6ה ,וְ י ְִת ָחרֵט ִמ ָ:ל
י ְַכֵ6י ְל ַת ֵָ: 7ל ַמה ֶEָ /גְַ ,ו ָגרַ ְל ַה ְר ִחיק נ ְַפֵ )/מ ַה ְק ָ
Hביו ֶַ /ָ ;ַ /מיִ.
ֲFה לֹא ט)ב ֶָ /ע ָFה ֶנגֶד ְרצ) ִ
ַמע ֵ
6/בה ְֵ /ל ָמה ַעל ָ:ל
ֹאמר ַה ִ6י6%י ) ְ;י) ִֶ 8ְ ); /ֵC/ח>ָה( ְוי ְַה ְר ֵהר ִ; ְת ָ
י ַ
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ע)ל ְ )B6:לכַ זְכ6ת
יע ֶאת ַע ְצמ) וְ ֶאת ָ:ל ָה ָ
)נ)תיו ,וְ ַעל י ְֵדי זֶה ַמ ְכ ִר ַ
ַע ָ
ָאל.
ֲמי ַעל ָ:ל י ְִFר ֵ
ר 6ה6א ִמ ְת ַמ ֵBא ְ; ַרח ִ
ְה ָקד)ְ ;ָ /
וַ
6/בה וְ ִת 67גָד)ל ָ:זֶה לֹא
ֶסת ְֵ :די ֶ;ְ /י) ְָ 8
לֹא ְל ַע ִֵ 9סיג ְַריָה ְ; ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ֵצא לָח#6
ֶסת ָע ָ ,/וְ ִא ֵאינ) יָכ)ל ,י ֵ
ִֵ -לא ַה ֵ;ית ַה ְ:נ ֶ
ָרה וְ י ָ
י ְִהיֶה ְקט)רֶת ז ָ
ָ/י יֵֵ /ֶ /אינָ
ָ/י ִ:י ָ-ַ :ה וְ ַכ ָ-ה ֲאנ ִ
6ב ְפרָט ֶֹB/א ֵָ Bתת ַצ ַער ָל ֲאנ ִ
ְוי ְַע ִֵ ,9
6מ ְצ ָט ַע ִרי ִמֶIה.
ְמ ַע ְ/נִ י ִ
H/6ר ַה ָָ 7הל י ְִל ְמדֲ 0 6חרָיו ְ; ַל ַח./
)Bמד ְבק)ל רָ י ְִל ַמד ִמ ָBה ְ; ִמָBהְ ,
ַה ֵ
ק)ד ִמנְ ָחה ,וְ לֹא י ְִפ ַחת ִמ ִ/יע6ר
ט)ב ָל ֵתת ְד ַבר ַמה ִל ְצ ָד ָקה ִ;גְ ַמר ַה ִBמ6ד ֵ
0חת.
%Oה ַ
ְֵ %מי ָמז) ְסע ָ
ידי
נִק ָ;ְ #לעֲנִ ִCי ֵֶ /ה י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ַת ְל ִמ ֵ
ַ; ֵאי ַה ְצ ָָ %קה ִי ָIהֲרְ 6ל ַח ֵBק ָ:ל ַה ְ
@ַ
ֲכ ִמי
חָ
ינְתא ְַ Fריַא ,וְ ִא
ֲFרָה ְִ /כ ַ
ֲFרָה ִ:י ָ:ל ֵ;י ע ָ
ַמה ט)ב ַלעֲ)Fת ֵסֵ%ר ֶIה ַ;ע ָ
ֶסת ֶ/ה6א
6ב ֵבית ַה ְ:נ ֶ
6מה נ ִָעיְ ,
ָפה ָ
י ְִהיֶה ְ;ר)ב ַע ַה ְדרַת ֶמ ֶל ְ ִה>ֵה ַמה י ֶ
ימה
ַ ְ/מ)ְ ,ו ִי ַזהֲרִ 6ל ְהי)ת ֵָ ;ְ /א ָ
ְה ְָ /ר0ת ְִ /כינָת) י ְִת ָ;ר ְ
ְמק) ֵ;ית ה' ו ַ
ר 6ה6א ַה ֵ
6ר ָע ָדה וְ ְִ Fמ ָחה ִל ְפנֵי ַה ָקד)ָ /ב ְ
ְוי ְִרHה ְ; ִגיל ְ
6מה ט)ב
)9כ ָָ ) ,/
ילת ִמ ְקוֵה ָט ֳהרָה(
ִא ְמ ַק ֵַ /%ע ְצמ) @ַ ִ; ְט ִב ַ
ַלגַ 6על ֵסדֶר ַה ִ6י6%יְ ,וי ְַת ִחילִ 6מ ֵ= ֶדר
נ)סח זֶה;ָ 9ַ ;ְ ) :ת יְד ְ
ֹאמרַ 6
ק)דֶ ַה6%ִ6י י ְ
ַה ִBמ6דְ .ל ַק ָ ַ% -רס"ח.(.

ֵסדֶר ַה6%ִ6י.
ַחנ 6מָ 6כנִ י ְל ַקיֵ ִמ ְצוַת ע ֵ
ֲהרֵי ֲאנ ְ
ֲFה ֶ/ל ַה6% ִ6י ְ; ֶפה )וביו שאי
ד)/ה ִאי /א)
ָתינַ 6ה ְָ 7
תחנה אומרי ְ; ִה ְרה6ר ַה ֵBב( ְ:מ) ֶ:ָ /ת6ב ְ;ת)ר ֵ
ֲ/ר ַיעֲִ 6Fמ ָ:ל ַחֹ+את ָה ָ
ִא ָ9ה א ֶ
Hד ִל ְמעֹל ַמ ַעל ַ;יהֹוָה יאהדונהי
ַחנ6
ֲ/ר ָעַ ,6Fו ֲהרֵי ֲאנ ְ
את א ֶ
ֶפַ /ה ִהיא וְ ִה ְתוֶַ 6%את ַח ָָ +
ָ /Hמה ַה> ֶ
ְו ְ
וְע ַב ְרנ6
6פ ְַ /ענָ 6
ָטה @ְ מ6רָה ַעל ָ:ל ַמה ֶָ 9ח ָטאנ 6וְ ָעוִינָ 6
ִמ ְת ָח ְר ִטי ֲחר ָ
ֲFה וְ ַַ /ס"ה
ַמ"ח ִמ ְצ)ת ע ֵ
ֲ/ר ִצָ6נ;ְ 6ר ַ
ַעל ִמ ְצ)ת ְיהֹוָה יאהדונהי ַ:א ֶ
6מ ְִ %ברֵי ַק ָ; ָלה
ַ;נָ ִ
6מ ְ%ר ָ
ְתא ִ
יה ִמ ְדא) ַרי ָ
ִמ ְצ)ת לֹא ַת ַע ֶFה וְ ַענְ ֵפ ֶ
ָ;ֵ /י ְ; ִמ ְת ֵַ6:י
ס)פ ִרי;ֵ ,י ְ;אֹנֶס ֵ;י ְ;רָצ) ֵ;י ֵער ֵ;י י ֵ
6מ ְִ %ברֵי ְ
ִ
6ב ְפרָט ַעל
ֲח ִריִ ,
@6לי א ֵ
ֵ;י ֶ/לֹא ְ; ִמ ְת ֵַ6:י ֵ;י ְ; ִג ְל@6ל זֶה ֵ;י ְ;גִ ְל ִ
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א)ת)Cת
ִ
ֲמ ָ/ה
ד)/ה וְ ח ִ
א)ת)Cת ַה)8רָה ַה ְָ 7
ִ
ַמנ;ְ 6כ"ב
ַמה ֶEָ 9ג ְ
יח וְ ִד ַ; ְרנְ %ִ 6ברֵי חֹל
6Bח עֲלֵי ִַ F
נְצ ָפ" ְ ְוגַ עַל ַמה ֶָ 9ק ַט ְפנַ 6מ ַ
ַמ ָ
6ק ִרי0ת
6ק ִרי0ת ְַ /מע ְ
6ב ֶא ְמ ַצע ַה ְִ 8פ ָBה ְ
ֶסת ְ
6ב ֵבית ַה ְ:נ ֶ
ְ; ַ;ָ /תְ ,
ֲנ6פה
ְֶ /קר ַוח ָ
ַמנְ ;ִ 6ב ִרית ַהְ ;ִ )/ָBד ָב ִרי ְ; ֵט ִלי ו ֶ
ַה)8רָה ,וְ ַעל ֶEָ /ג ְ
ַמנְ ;ִ 6ב ִרית ַה ָ-ע)ר
וְעל ַמה ֶEָ 9ג ְ
)Cצאַ ,
יצנ6ת ְונ ְִבל6ת ַה ֶEה ו ְַכ ֵ
ו ְֵל ָ
יתנ 6וְ כָל
ַחנ 6וְ0נְ ֵ/י ֵב ֵ
)%מהֲ ,אנ ְ
6ב ִענְ ְינֵי נִא 6ו ְַכ ֶ
ְ; ְִ /כ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָ+לָה ְ
ְָ /מה ַחָCה י ְִחידָה
ר6ח נ ָ
ֶפַ /
>ִלוִ י ֵא ֵלינ 6וְ כָל ַה ָ; ִאי ִמ ְָ 9ר ֵ/י נ ֶ
ַה ְ
ֲציל6ת ְ; ִריHה י ְִצירָה
ר)בי ָל ֶה ְֶ -ִ /כ ָלל6ת א ִ
ְה ְק ִ
יה ו ַ
;ֶ /6
6מ ְל ֵ
ֶBָ /נַ ,6
@6לי,
וְע ִ
נִימי וְ א)ר ַמ ִ7י ְ%י ֶֹ/ר ִ
ִימ6Cת ו ְִחיצ)נִ6Cת וְא)ר ְִ E
ֲָCFה ְִ %פנ ִ
עִ
6מ ַק ְ; ִלי ָע ֵלינְ 6ל ַקיֵ ְ; ֶעזְ רַת
-Oנִ י ְ
6מז ָ
ַחנ 6מָ 6כ ִני ְ
ֶדר ֲהרֵי ֲאנ ְ
6ב ִלי נ ֶ
ְ
ַ:ת6ב ַ;)8רָה וְ ְַ /ב ָ8
6/בה ָ :
ֲFה ֶ/ל ַה ְָ 8
ַ ְ/מ) ֶאת ִמ ְצוַת ע ֵ
ָה ֵאל י ְִת ָ;ר ְ
6מ ְצוַת ֶאת ְיהֹוָה יאהדונהי
ְַ /מ ְע ָ;ְ 8ק)ל)ִ ,
י ו ָ
ַעד ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
6מ ְצוַת ו ַ
)תיוִ ,
י ִ8ירָאְ ,ו ֶאת עֹל ִמ ְצ ָ
ֱאל ֶֹה ָ
ְHה ְב ֶָ 8את ְיהֹוָה יאהדונהי
י.,
ֱאל ֶֹה ָ
6בזְכ6ת
וְע)ד ְמ ַק ְ; ִלי Hנָ 6עלֵינִ ;ְ 6לי ֶנדֶר ֶֹB/א נָ6/ב ע)ד ְל ִכ ְס ָלהִ ,
ית ַָ :ֵ ַ@ 7מה
6ב ְִ -צ)תִ ,ו O
ָמינ)8;ַ 6רָה ַ
ְת ָָ: 7ל ְEג ֵ
6/ב ֵתנ 6זֹאת י O
ְָ 8
א)ת)Cת
ֲמ ָ9ה ִ
ד)/ה ַוח ִ
ָתינַ 6ה ְָ 7
א)ת)Cת )8ר ֵ
ַמנְ ;ִ 6כלָל6ת כ"ב ִ
ֶEָ 9ג ְ
ָדינ 6י ְַחזְרְ 6ו ַיעֲל6
9Oה ְֶָ >/פלְ ;ַ 6ק ִל ָEה ַעל י ֵ
נְצ ָפ" ְ וְ כָל נִ)Pצ)ת ַה ְ7ד ָ
ַמ ָ
י6>/
י)ר ֶ
יא>) 6חב"ו( ִמ ִ; ְטנ) ִ
ק)מ ֶאל ְמק) ַהֶֹ 7דַ ,/חיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶ
ִל ְמ ָ
6מ ְ; ִלי  6/זֵכֶר א)נֶס ְ:לַל
ֶפִ /
6מ> ֶ
6/בה ז) ִמֵBב ִ
וְק ָ; ָל ֵתנָ 8ְ 6
ֵאלַ ,
0ק ָמא ְִ /כינְ ָ8א ֵמ ַע ְפרָא,
6ל ְ
ַ ְ/מ) ְ
ֲב)דת) י ְִת ָ;ר ְ
ו ְִע ָ7ר:ִ ,י ִא ַלע ָ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי
;)ר ֵאנ .6וִ ִ
י)צרֵנ 6ו ְַלעֲ)Fת ְרצ) ְ
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ו ְַלעֲ)Fת נ ַ
6מע ֵ
ֲFה יָדֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינַ 6
6מע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ֲFה ָי ֵדינְ ): 6נ ֵנה) :6ט)ב
ֹאמרַ 6ה ָָ 7הלָ :מ ַח ְלנֵ :ְ ,6די
ַ;)תי ְִ 8מחֲל 6זֶה ָלזֶהְ ,וי ְ
ק)ד :ר ַ
ֶַ /ה ַח ָIי ְַכ ִריז ֵ
וְד ָבר ְ; ִעַ )8מה ט)ב(:
ָאל ָ
ֶג)ריָא ְל ַמעֲלָה ַעל י ְִFר ֵ
א)תה ָָ /עה ָסנ ְ
ֶ/י ְִתע)רֵר ָ

ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי אֲב) ֵתינ8ָ .6בֹא ְל ָפנ ָ
6ק ֵ/י עֹרֶ
ַחנַ 6עֵIי ָפנִ י ְ
ָתנֵ /ֶ .6אי ֲאנ ְ
ְו0ל ְִ 8ת ַע ַַ Bמ ְל ֵ:נִ 6מ ְִ 8חנ ֵ
ַחנ6
יקי ֲאנ ְ
ִַ %
ֲב)תינ .6צ ִ
ל)מר ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ַ
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ְ/י
ֲב)תינְ 6ו0נ ֵ
ַחנַ 6וא ֵ
ֲבל ָח ָטאנָ 6עוִ ינְ /ַ Eָ 6ענֲ 6אנ ְ
וְ לֹא ָח ָטאנ .6א ָ
Hמ ְר ִ8י א)דֶה ֲעלֵי ְפ ַָ /עי
יתיַ .
ֲ ַועֲ)נִי לֹא ִכ ִ= ִ
א)דיע ָ
אתי ִ
יתנַ :6ח ִָ +
ֵב ֵ
אתי ֶס ָלה:
את עֲ) ַח ִָ +
ָָ F
80ה נ ָ
ַל ְיהֹוָה יאהדונהי וְ ָ
Hכ ְלנ6
ָדיִַ .
ַלנ;ְ 6לֹא נ ְִטי ַלת י ַ
Hכ ְלנַ 6מאֲכָל)ת אֲס6ר)תH .כ ְ
ְ /Hמנַ .6
ַ
ַלנ 6וְ ִָ /תינ6
ַלנַ 6על ַה ָ%ק ֶֹד ְִ 8פ ָBהH .כ ְ
ָכה ְִ 8חָBה וָס)H .כ ְ
ְ;לֹא ְ;ר ָ
)8ל ִעי וְ לֹא ָב ַד ְקנְ 6ונִ ְת ַחְַ Cבנַ 6על ָ:ל
יקה ִמ ַה ָ
ְָ %ב ִרי ַה ְִ Pר ִיכי ְ; ִד ָ
ֲמ ָ9ה ַמ ְל ִק)Cת:
וְת)לע ח ִ
)8לָע ָ
6ב ָר ָכה ֵֶ /אינְָ Jצ ִרי ָכה.
ַכנ;ְ 6רָכ)ת ְל ַב ָ+לָה ְ
ָת ָ;ֵ .ר ְ
ַדנְ +ַ ;ִ .6לנ 6ת)ר ֶ
ָ;ג ְ
וְא)ת)Cתְ +ַ ;ִ .לנְ 6ק ִרי0ת ְַ /מע
6ב ֶח ְסר) ֵ8יב)ת ִ
ַכנ;ְ 6לֹא ַ6ָ :נַת ַה ֵBב ְ
ֵ;ר ְ
ָמי
ָא ְוִ Hחינַ 6ה@ָד)ל;ָ .זִינֲ 6חכ ִ
6ת ִפ ִBי;ָ .זִינH 6ב ו ֵ
יצית ְ
וְצ ִ
6ת ִפ ָBה ִ
ְ
ר6
6ב ְ
ר 6ה6א ָ
ַכנְ ;ִ 6ר ַ:ת ַה ָ-ז) ְ; ַק6Bת רֹאְ ;ָ ./
וְ י ְִר ֵאי ַָ /מיִ;ֵ .ר ְ
ְ/מ) לֹא ָענִינַ ;ְ 6ה ְז ָ:רַת ַה ְ;רָכ)ת:
ַעת ַה ְ; ִר)Cת.
ַעת ַה ָ-ק) וְ ד ַ
6מ ַה@)יִ@ָ .נ ְַבנַ % 6
ָאל ֵ
ָ@ז ְַלנ@ָ .6נ ְַבנִ 6מי ְִFר ֵ
ֲָ /בה ְ; ִד;6ר
ָאינַ ;ְ 6מח ָ
ֲל ָכהִ @ .
ִ@ ִBינ 6ס)דBִ @ִ .ינָ 6פנִי ַ;)8רָה ֶֹB/א ַ:ה ָ
ַ=י
BOהֵ /ֶ .אי ֶ; ָ%וִד ָ;א ַעד ֶ/י ְִכלֵ @ 6
ַמנִ 6ע6:ב ַה@ְ א ָ
ֲFה וְ ָגר ְ
6ב ַמע ֶ
ְ
יח ְֵֶ C/הא ְמחֹלָל ִמ ְֵ /ָ Eעינְ 6מדָ:Oא
ֶ ַה ַָ /ִ -
ַמנְ 6ל ֶמל ְ
ָאל@ָ .ר ְ
ר6ח ִמFְִ Cר ֵ
ָה ַ
ֲ)נ)תינ:6
ֵמע ֵ
ֲנ6פה וְ נִ ְבל6ת
6ר ִכיל6ת וְ ֶֶ /קר ַוח ָ
ֵיצנ6ת ְ
ְִ ;ַ %רנִֹ % 6פי ו ְָלש) ָהרָעְ .ול ָ
ידה
ֲמ ָ
ֶסת וְ ִע ַה ְִ 8פ ִBיְ ;ַ %ִ .רנֲ ;ַ 6ח ָזרַת ָהע ִ
ַה ֶEהְ ;ַ %ִ .רנֵ ;ְ 6בית ַה ְ:נ ֶ
6ב ְַ /עת ְק ִרי0ת ְַ /מע ו ְֵס ֶפר )8רָהְ ;ַ %ִ .רנ;ָ 9ַ ;ַ 6ת ִ6;%ר ֶ/ל חֹל6>%ַ .
ִ
וְא ָחד ַ;ֵBב:
ח)בהְ ;ַ %ִ .רנֶ 6א ָחד ַ; ֶפה ֶ
ֲברֵנְ 6לכַ ָ
ֶאת ח ֵ
ָעי ַ;)C
ה6רי ר ִ
ֶה ֱע ִוינֵ .6ה ַק ְלנ 6רֹאֵ ./ה ַעזְנֵ 6מ ַצחִ .ה ְר ַה ְרנִ 6ה ְר ִ
ַ;יִ .ה ַMגְ נ6
ֲברֵנ;ָ 6ר ִ
ידי Oט ְמ0ת ֶק ִרי ַ; ַBי ְָלהִ .ה ְל ַ;>Eְ 6נֵי ח ֵ
ָ 6באנִ 6ל ֵ
ָכ ְרנ:ִ 6י ְמלֹא כָל ָהHרֶ#
ְק6פה וְ לֹא ז ַ
ק)מה ז ָ
ַכנָ ;ְ 6
ֵענָ .6הל ְ
ְ@ב6ל ר ֵ
וְה ְתו ִַ%ינ;ְ 6לֹא ַָ :ונַת ַה ֵBב,
ְ:ב)ד)ֶ .ה ֱחז ְַקנֲ -ַ ;ַ 6חל ֶֹקתִ .ה ְת ַַ Eל ְלנִ 6
6ב ְָ Fפ ָתיו ִָ ;ְ :דנִ י וְ ִל;) ִר ַחק ִמ ִֶ>-יִ .ה ְת ְַ Bַ Eלנ6
צ)ע ֶקתִ ;ְ ,פיו ִ
ִ /6כינָה ֶ
ְ
6מHה
י/י ֵ
ֲFרָה ַק ִִ %
0ר ַ;ע ְקד)9Oת ,ע ָ
ֲמ ִניְ ,
6ב ְַ +לנִ /ְ 8ִ 6עי א ֵ
ָחיד ִ
ַ;ִ C
יחה ִע ָה ִא ָ9ה.
ְ;רָכ)ת ,וְ ַה ַ%ִ Pי"ק ִא ֵ;ד ְִ :לי ֶח ְמ ָ%ת)ִ .ה ְר ִ;ינָ /ִ 6
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ֲברֵנ:6
וְעל ַה ִֵ -תיִ .ה ְת ְַ ;ַ :דנְ ;ִ 6קל) ח ֵ
ה)צאנ /ֵ 6רָע ַעל ַה ַחִCי ַ
ֵ
ֲַ -חל ֶֹקת
וִע ְדנַ 6ע ְצ ֵמנ 6ל ַ
ֶ/ע ִל ְב ִלי חֹקַ .
ְו ִה ְר ְַ /ענ .6וְ ִה ְר ִ;ינ/ַ Eֶ 6ע ָור ַ
ָתנ 6וְ ַק ְמ ָצנִ י ְ; ָממ)נֵנ .6וִ ְַ 8רנַ 6על
ַ8רָנִ י ָהיִינָ ;ְ 6ממ) ז6ל ֵ
ֲברָה .ו ְ
ו ְַלע ֵ
ב)דנ:6
6מ ִחינַ 6על ְֵ :
6כב)ד ַהת)רָה ָ
ְ:ב)ד ַָ /מיִ ְ
ָכ ְרנַ /ָ /ֵ 6מיִ ְל ַב ָָ +לה .ז ְִלז ְַלנ6
וְעינֵינ .6ז ַ
0חר ִל ֵ;נֵ 6
ז ְַדנָ .6ז ִנינַ 6
יתה
ָדיִ .זִ ְכר) י) ַה ִָ -
ילת י ַ
ָמי .ז ְִלז ְַלנ;ִ 6נ ְִט ַ
ַב ֲחכ ִ
6ב ְִ -צ)ת ַ 6
ַ;)8רָה ַ
ֱלינ6
יכ ֶל ָ לֹא ֶהע ִ
וְְ /ממ6ת ֵה ָ
ית ָ ִ
זִכר) ָח ְר ַ; ֵ; ְ
לֹא ְַ Fמנַ 6על ִל ֵ;נְ .6
ֲת ִידי ִל ֵ%ִ 8י
ַחנ 6ע ִ
ֲמד ַה ִ%י ֲֶ /אנ ְ
זִכר) י) ַמע ַ
ַעל רֹאְ /ִ /מ ָח ֵתנְ .6
ֶ לֹא ְַ Fמנַ 6על ִל ֵ;נֲ .6הלֹא ה6א ַהַ )Cהה6א
ְח ְִ );/ל ְפנֵי ִכ ֵ=א ְכב)ד ָ
וֶ
רְ 6ו ַה ֵ= ֶפר
ָחה ,י) ֶַ 9ה ֶח ְָ );/ע ְ
ֵחה ,י) ָצרָה ַו ֲאנ ָ
י) ֶע ְברָה וְ ת)כ ָ
ֲ/ר ֵאי ל)
ת6ח 6מֹאזְ נֵי ִמ ְָE/ט ְ;יַד ְיהֹוָה .י) נ)רָא וְ Hיֹ ,י) א ֶ
ַָ E
6מי
ָקהַ .על ִמי נָנ6ס ְל ֶעזְ רָה ִ
6צ ָע ָקה ,י) H)/ה ַו ֲאנ ָ
ָדה ְ
ְִ Eדי) .י) ֲחר ָ
):כ ֵבי ִנ ְEֵ /נ:6
ָ6/בה ֶאל ְיהֹוָה ְ; ֶטרֶ י ְַח ְ/כְ 6
י ְִהיֶה ָלנִ 6ס ְתרָהְ .לכ 6וְ נ ָ
ֶFעָ .ח ְַ /דנ6
ע)Fי ר ַ
ֵעינָ .6חנ ְַפנְ 6ל ֵ
ֲ/ר ְלר ֵ
ָח ַמ ְסנָ .6ח ַמ ְדנָ: 6ל א ֶ
ַלנ;ָ /ַ 6ת)ת 6מ) ֲע ֵדי ָק ְד ִֶ .ָ /ח ְַ Bלנָ /ֵ 6ק ְד ֶֶ =ֶ ;ַ ָ /תר
ַ; ְִ /ֵ :ריִ .חְ B
6ב@ָל6י:
ַ
נִָ /מ ֵתנ 6וְ ִהיא
6מ ְר ָמהִ .ט ֵ-אנַ 6ע ְצ ֵמנ 6וְ ַרעֲי)נֵנִ .6ט ֵ-אנְ 6
ָט ַפ ְלנֶ /ֶ 6קר ִ
וְת ַחת ָ/ל /רָגְ ָזה ֶארֶַ 8ַ .#חת ֶע ֶבד ִ:י י ְִמל ְֹ
ֱל)ִ Jמ ַַ -עלַ .
ֵחלֶק א ַ
ְְ /פ ָחה ִ:י ִתירַ /גְ ִב ְר ָ .J8א)י ָלנַ 6על ְִ /ברֵנָ .6ט ִעינְ 6בה)רָHה.
וִ
ִט ְל ַט ְלנO 6מ ְק ֶצה ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת:
ָ;ְ 6>/לֹא
ֲקי .י ַ
ֵצי וְס)ד ְמ ַFח ִ
מ)/ב ל ִ
ְָ /בנַ ;ְ 6
ָע ְצנֵ 6עצ)ת רָע)ת .י ַ
יַ
ֶסת ְ; ַג ֲאוָה וָב6ז וְ לֹא ְַ Fמנ 6מ)רָא
ְָ /בנֵ ;ְ 6בית ַה ְ:נ ֶ
ְק ִרי0ת ְַ /מע .י ַ
ב)די .וְ ִא
צ)ע ֶקת ִא Hב Hנִי ֲאיֵה ְכ ִ
ִ /6כינָה ֶ
ְִ /כינָה ְל ֶנגֶד ֵעינֵינְ .6
ֲצרָי:
ָאיִ .מי ִב ֵ7ש זֹאת ִמְֵ Cד ֶכ ְרמ)ס ח ֵ
אֲד)נִ י Hנִי ֵC0ה מ)ר ִ
ְט ְר ָפה
6ב ַ;ָ 9ת ו ָ
ָע ְסנַ 6בחֹל ְ
BOהַ : .
ָפ ְרנ;ְ 6כָל ַה)8רָה ָ :
ִ:ז ְַבנַ :ִ .6ח ְ/נַ : .6
ַרנ:ִ 6י ָת ִביא
E0נBִ :ִ .6ינ/ָ 6נֵינַ ;ְ 6ה ְב ֵלי ָהע) ָל ְולֹא זָכ ְ
נ ְַפ ֵ/נֵ ;ְ 6
ט)ב ֶת ָ
ָפ ְרנְ 6ב ָ
ֲברֵנַ : .6
ְב ִמ ְEָ /ט ַעל ָ:ל נ ְֶע ָלִ>:ִ .ינ /ֵ 6רָע ַלח ֵ
ֲברֵנ:6
ט)בת ח ֵ
6ב ַ
ְ
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6ב ָט ֳהרָה.
9Oה ְ
ְֹB/א ִ; ְקד ָ
ָמ ְדנ)8 6רָה ֶֹB/א ִל ְָ /מ Jו ֶ
ל)צ ְצנ .6ל ַ
ַצנַ .6
לְ
יבה ָ8קְ 6ו ָה ַד ְר ָ8
ַמנִ 6מ ְEנֵי ֵָ F
Hמ ְ; ַהזְ ָ:רַת ַה ְ;רָכ)ת .לֹא ִקְ C
לֹא ָענִינֵ 6
6לH
ַלנֵ 6מ0יִ ָ;אנְ 6
ָק .לֹא ְִ ;ִ 6>ַ6:ברָכ)ת ַה ְִ 8פ)Bת .לֹא ִה ְס ְַ :8
ְEנֵי ז ֵ
ְח ְָ .);/לוִינ6
ֲת ִידי ִל ֵ%ִ 8י ו ֶ
ַחנ 6ע ִ
ה)ל ִכי וְ ִל ְפנֵי ִמי ֲאנ ְ
ַחנְ 6
ֲאנ ְ
ַמנ .6לֹא ָק ַב ְענִ 6ע ִ8י לַ)8רָה .לֹא נ ְִצ ַט ַע ְרנַ 6על
ְ; ִר ִ;יתָ .לוִינְ 6ולֹא ְִ B/
ַ;ר ֶֶ /קר:
ָח ְר ַ; ֵ;ית ַה ְִ -ק ִָ ./%ל ְַ -דנְ 6ל)/נֵנֵ % 6
ַדנְ 6ב ַמ ְלכ6ת ֵ;ית
ַדנַ ;ְ 6מ ְלכ6ת ַָ /מיִָ .מר ְ
ַדנָ .6מ ִרינָ %ְ 6ברֶי ָָ .מר ְ
ָמר ְ
ֲברֵינ6
ַחנְ 6מ ַב ְ/ִ 7יָ .מ ַס ְרנ 6ח ֵ
ָ /6ל ְֲ 8ָ /אנ ְ
0סנֵ ;ְ 6בית ַה ְִ -ק ְָ /%
ָ%וִ דָ .מ ְ
6ממ)נָ ְ;יַד ַה@)יִָ .מ ַע ְלנֵ ;ַ 6חרֶ וְ ַעל ַה ְס ַָ :מת ַה ָָ 7הלִ .מ ֵBאנFְ 6ח)ק
ָ
ע)ל ַהֶIה:
ִEינָ ;ָ 6
ַ9וְ א וְ ַל ֶֶ 9קר .נ ְְִ ;ַ /ענ 6וְ לֹא
0פנ .6נִ ְְ ;ַ /ענְ 6ב ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל ל ָ
0צנ .6נִ ְ
ִנ ְ
6מ ַ8עֲנ6גָיו.
ע)ל ַהֶIה ִ
ַמנֶ .6נ ֱהנֵינֵ 6מ ָה ָ
ָד ְרנ 6וְ לֹא ְִ B/
ַמנ .6נ ַ
ִקְ C
ָט ְרנְ Fִ 6נHה
ָק ְמנְ 6ונ ַ
6ב ֵ/מ)ת ַהֶֹ 7דש .נ ַ
ִ/ְ -ַ 8ַ /נְ 6ב ִכ ְתרָ/ֶ Jל )8רָה ְ
נְ
ָכה:
ע)ל ַהֶIה ְ;לֹא ְבר ָ
ֱהנֵינֵ 6מ ָה ָ
ְב ִל ֵ;נ .6נ ֶ
י.
)ת ָ
6מ ְצ ֶ
ָת ָ ִ
6מת)ר ֶ
6מ)רי ָהיִינַ .6ס ְרנֵ 6מֲ 0חרֶי ָ ִ
ִ
ס)ר ִרי
ַרנְ .6
ָסר ְ
מ)ע )8רָהַ .ס ְרנִ 6מ ִֵ Eְ /ְ -טי ִצ ְד ֶק ָ:
ַס ְרנְ H 6זנֵינִ 6מ ְַ 9
ֲFה.
וְעל ָָ /ס"ה ִמ ְצ)ת לֹא ַתע ֶ
ֲFה ַ
ָמ"ח ִמ ְצ)ת ע ֵ
ָעוִ ינָ .6ע ַב ְרנַ 6על ר ָ
6מית)ת ֵ;ית ִ%יָ .ע ַב ְרנַ 6על ִח6Bל ַה ֵ .9א)י ָלנ6
ָע ַב ְרנַ 6על ְִ :רית)ת ִ
0ל ָמנ)ת ְו ֶא ְבי)נֵי
ְת)מי ְו ְ
)8כ ָחהִ .ע>ִינ 6י ִ
ִמַ )Cה ִ%י .א)י לָנִ 6מַ )Cה ֵ
ֲט6פה
Hמ ח ָ
6בי) ט)בָ .ענִינֵ 6
אכה ְ;י) ַה ַ;ָ 9ת ְ
ַע ֶָ .ָ -ע ִFינְ 6מ ָל ָ
0ר ָ; ָעה ו ְֶע ְִ Fרי ְָ %ב ִרי
ְת)מהָ .ע ַב ְרנַ 6על ְ
וְHמ י ָ
ט6פה ֵ
ְHמ ְק ָ
ו ֵ
יה נִ6%יָ .ע ַב ְרנַ 6על ַ7ָ 8נ)ת ַה ָָ 7הלָ .ע ַב ְרנַ 6על ְִ %ברֵי
ֶַ /חִָ Cבי ֲע ֵל ֶ
ֲח ָכ ִמי:
ַמנ6
ַקנֵ 6מ ָע ֵלינ 6עֹל )8רָה ְועֹל ִמ ְצ)ת וְ עֹל י ְִר0ת ַָ /מיִEָ .ג ְ
ְָ /ַ EענEָ .6ר ְ
ד)/יִ>Eִ .ינִ 6ל ֵ;נְ 6ל ַב ָָ +לה.
י ַה ְִ 7
מ)ת ָ
6ב ְֶ /
ָ;ע) ָלמ)ת ָה ֶע ְלי)נִי ִ
ַמנ;ְ 6א)ת ְ; ִרית קֹדֶ:/
ַ/נִ 6מ ַה ִ6;PרEָ .ג ְ
ָעהEָ .ר ְ
ַָ Eת ְחנEִ 6ינְ 6לר ָ
6מ)ריִ .צ ַע ְרנַ 6ח ְכ ֵמי
ִ
ה)רי
Hבינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְו ִ
ַרנִ .6צ ַע ְרנְ 6ל ִ
ָצר ְ
ֲלי ח)ב)ת:
ָאלִ .צ ַע ְרנ;ַ 6ע ֵ
י ְִFר ֵ
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ִק ִ9ינ 6עֹרִֶ .ק ִ9ינַ 6ע ְצ ֵמנָ 6ל ַד ַעתִ .ק ְל ַק ְלנִ 6צ>)ר)ת ַה ֶַ 9פע וְ ָה ַפ ְכנ6
ַמנְ 6ל ֶע ֶבד ִ:י
ֲ/ר לֹא י ִָכילַ 6ה ַ-יְִ .ו ָגר ְ
ִִ ;ָ /רי א ֶ
א)ת ְלבֹאר)ת נ ְ
ָ
ַ=נִ :ְ 6ל ֵָ -תנ:ִ .6י
6תכ ֵ
ִָ :ְ /בה ְ; ָב ְ8ֵ /נְ 6
י ְִמל ְֹ ְו ְִ /פ ָחה ִ:י ִתירִַ @ְ /ב ְר ָ .J8נ ְ
ֹאתינָ 6מנְעַ 6ה)+ב
ְחֵ +
ֱריכִ 6ק ֵPנ 6ו ַ
6פ ֵָ /עינֶ 6הא ִ
ֲ)נ)תינִ 6הֵ 6+אֶBה ְ
ע ֵ
ָמי
ֶ י ִ
יה .זֶה ַ-ָ :ה אֹר ְ
ֲב ֶ
ַ;נִ י ֶָ@/לֵ 6מ ַעל ְ /Oל ַח א ִ
ִמ ֶ .6>-א)י ָל ֶה ל ָ
ֲלי
6Bח ע ֵ
ָקהָ .ק ַט ְפנַ 6מ ַ
ָדינִ 6מ ְִ 8ֵ Bצד ָ
ָעיָ .ק ַפ ְצנ 6י ֵ
ַ;י ְור ִ
ְ/נִ י ר ִ
וָ
ְ)/תינ.6
ֲברֵינ6 6נ ֵ
ַלנ 6ח ֵ
ָאִ .קְ B
יחִ .ק ַ; ְלנָ 6לש) ָהרָעִ .ק ְַ BלנH 6ב ו ֵ
ִַ F
0חר
ָד ְפנַ 6
ַבנִ 6ע Hדָ ִח>ָ .ר ַ
ַ; ִר)Cת ָהיִינ .6ר ְ
ָעי ַל ַָ 9מיִ וְ ל ְ
ְָ /ענ .6ר ִ
רַ
ְ0חר
0חר ַה ֲַ -חל ֶֹקת ו ַ
ַצנַ 6
ֲברֵינ .6ר ְ
ְ0חר ַהָ:ב)דִ .ר ִ-ינֶ 6את ח ֵ
ַה ְָ Mררָה ו ַ
ֲברָה:
ָהע ֵ
ה6ת ְָ 7ַ /ִ .רנְ 6ב ָכל ִמינֵי ֶ/קֶר
ָת ַָ /ָ .כ ְחנֱ 6א ָל ֶ
ַחנ)8 6ר ֶ
ִַ /ח ְתנ/ָ .6כ ְ
;6להְ 7ַ /ִ .רנִ 6ב ְב ִרית ָק ְד ֶַ Fָ .ָ /מ ְחנַ ;ְ 6מ ַָ Eלת א)י ְֵבנְ /ַ .6בנ6
ְת ְח ָ
וַ
וְ0חר ַָ ְ :חז ְַרנְ 6לס6רֵנָ 6הרָעַ /ִ .ח ְתנֶ 6זרַע ק ֶֹדְ /ל ַב ָ+לָה
6/בה ַ
ִב ְת ָ
ָפינ 6נ ְִמ ְצא 6דַ נ ְַפ)/ת ֶא ְבי)נִי נ ְִקִCי
6ברָאנַ 6מ ְִ /חית ְל ַח ֵ;לְ ;ִ ַ@ .כנ ֵ
ָ
יהֵ .מ ַעי
ַחִ .ל ִ;י ִל ִ;י ַעל ַח ְל ֵל ֶ
ֲ6/קי ְו ֵאי ָל ֵה ְמנ ֵ
ו ְִה>ֵה ְִ %מ ַעת ָהע ִ
ֵע ֶFה :)B
ָ/ע רָע ִ:י גְ מ6ל ָידָיו י ָ
ֵיה .א)י ַלר ָ
ֵמ ַעי ַעל הֲר6ג ֶ
)8הי
ַמנִ .6
ִַ 8ע ְבנַ 8ִ .6ע ְבנָ: 6ל ִאיָ )8 /כ ַחתַ 8ָ .ק ְענַ 6כ ֵEנ 6וְ לֹא ִקְ C
וְHב ְדנִ 8ָ .6עינ6
ֲFיִ 8ָ .עינַ 6כֹPא ַ
ָהיִינַ 6על ָה ִרא)/נ)ת ְ; ִכ ְ/ר) ַה ַ-ע ִ
ְ80ה
)+בי ְולֹא ָ/וָה ָלנ .6ו ָ
י ַה ִ
6מ ִֶ Eָ /ְ -ט ָ
י ִ
)ת ָ
וְס ְרנִ 6מ ְִ -צ ֶ
ֲת ְענַ .6
ְו ִתע ַ
ַחנִ 6ה ְר ְַ /ענ:6
ית ַו ֲאנ ְ
ֱמת ָע ִָ F
ַצ ִ%יק ַעל ָ:ל ַה ָ;א ָע ֵלינ:ִ 6י א ֶ
;)/נִ 6מ ָ:ל @)י@ָ .לָה ִמ ֶָ 6>-מ%ָ .F)Fוֶה ִל ֵ;נ6
ְ /Hמנִ 6מ ָ:ל ָעְ .
ַ
ָ/נָ 6חרַב
ֲט ֵאינָ .6ה ְח ַ;ל ֶאוְ יֵנְ .6ונ ְִפרַע ְֵ Eארֵנ .6זְב6ל ֵ;ית ִמ ְקֵ %
ַ;ח ָ
0ד ָמ ֵתנְ 6לז ִָריֵֹ : .חנְ 6לנ ְָכ ִרי:
י)פי ְ
ְתה ְל ַ-ָ /הִ .
ָתנָ 6הי ָ
ַ;עֲ)נֵינִ .6טיר ֵ
ָתנ 6עָ ָBOע ֵלינָ .6ס ַב ְלנ6
ֲמ ֵלנְ .6מ Oמ ָ6 ְ 9מ)רָט ִמ ֶ .6>-נ ְ
ְל ֵעינֵינָ 6ע ְ/ק 6ע ָ
ָדָ .צר)ת רַ;)ת ְס ָבב6נ.6
ֲב ִדי ָמ ְ/לָ 6בנ)E .6רֵק ֵאי ִמָ C
ַעל ְִ /כ ֵמנ .6ע ָ
ֶיִ 8ָ .עינ6
ָאנְ 6יהֹוָה ֱאל ֵֹהינִ .6ר ַח ְק ִָ 8מ ֶַ 6>-בעֲ)נֵינְ /ַ .6בנֵ 6מֲ 0חר ָ
ְקר ָ
ָתנ:6
ֲדיִ לֹא ְַ /בנִ 6מ ְִ 8עֵ C
ְHב ְדנַ .6וע ַ
ַֹP:א ו ַ
)/כ ְָ /ח ִקיֲ ,הלֹא
ֶי ֵ
6מה >ְ ַס ֵEר ְל ָפנ ָ
י)/ב ָמר) ָ
ֹאמר ְל ָפנֶי ָ ֵ
ַמה > ַ
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ע)ל וְ ַתעֲל6מ)ת ִס ְתרֵי
י)ד ַע ָרזֵי ָ
80ה ֵ
י)ד ַעָ .
80ה ֵ
ְה>ִגְ ל)ת ָ
>ִס ָ8ר)ת ו ַ
ַה ְ
ֱל
ָבר ֶנע ָ
ר)אה ְכ ָלי)ת וָלֵבֵ .אי ָ %
ח)פָ: Fל ַח ְדרֵי ָב ֶט ֶ
80ה ֵ
ָ:ל ָחיָ .
ְהי רָצ) ִמ ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי
ִמ ְָ ְ -ו ֵאי נִ ְס ָ8ר ִמ ֶ>גֶד ֵעינֶי ָ :י ִ
וְת ְמח)ל ָלנֶ 6את ָ:ל
ַח ָע ֵלינִ 6
ֲב)תינ8ְ /ֶ 6ר ֵ
ֱאל ֵֹהינְ 6ואל ֵֹהי א ֵ
ֲ)נ)תינ 6ו ְִת ְמח)ל וְ ִת ְסלַח ְל ָכל ְֵ /ָ Eעינ:6
ַEר ָלנֶ 6את ָ:ל ע ֵ
6תכ ֵ
ֹאתינְ .6
ַחֵ +

ֵסדֶר ַה ִBי6-ד
6ר ִח6-
6ר ִחְ ,6-
ִ /6כנְ ֵ8יְ ;ִ ,Jד ִחְ 6B
Oד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְל ֵ /יִח6ד ק ְ
6ב ֵ/
ָאלְ ,
6ד ִחְ ,6Bל ַיחֲדָא ֵ /י"ה ְ;ו"ה ְ;יִח6דָא ְִ /לי ְ; ֵָ: /ל י ְִFר ֵ
ְ
ר6ח
ֶפַ /
ְ/מ)ת ַה ְִ -ת ַיחֲס)ת ֶאל ְָ /ר ֵ/י נ ֶ
וְה> ָ
ָ:ל ַה>ְ ָפ)/ת ְו ָהר6ח)ת ַ
ֲFה
ַחנִ ;ָ 6אי ְל ַקיֵ ִמ ְצוַת ע ֵ
ידה ֶBָ /נִ ,6ה>ֵה ֲאנ ְ
ְָ /מה ַחָCה י ְִח ָ
נָ
ֱמר 0ל
ֱמר ַה)7ל ק)ל ַי ֲעקֹבְ ,ו ֶנא ַ
ְל ִה ְת ַBֵ Eל ְִ 8פ ַBת ק)ל ַי ֲעקֹב ְ:מ) ֶ>ֶ /א ַ
ַחנ6
יה ֲֵ :אנ ְ
ַעת ֵאי ָֹ :חה ֶא ָBא ְ; ִפ ָ
ַעת ַי ֲעקֹב ְ:מ) ֶ;ְ /ת)ל ַ
ְִ 8ר ִאי )8ל ַ
0ר ַ;ע
ַמנְ ;ְ 6
6באנְ 6ל ַת ֵ;ְ 7כָל ַה ְמק)מ)ת ֶEָ /ג ְ
ֵאי ֵֹ :חנֶ 6אָBא ְ; ִפינָ 6
6ל ַת ֵֶ 7את ְָ /ר ָָ ;ְ /מק)
ֲָCFהְ ,
ֲציל6תִ ;ְ ,ריHה ,י ְִצירָה ,ע ִ
ע)למ)ת א ִ
ָ
ָבר
יע ָע ֵלינִ 6מ ֶַ 9פע ַה)+ב ִמ ֶֶ :תר ֶע ְלי) ְל ַה ִPי ֵלנִ 6מ ָ:ל ָ %
ְת ְַ Eִ /
ֶע ְלי) ,ו ַ
ְת ָ;נ6
ר6ח ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכב) ֶד ָ ,ו ֵ
ַחת ַ
יהי רָצ) ְִֶ C/היֶה ִל6-ד זֶה נ ַ
רָע ,וִ ִ
ָת ָ ִל ְָ /מJ
וְל ְלמֹד ִָ 8מיד ְו ַלהֲג)ת ְ; ִא ְמרֵי )8ר ֶ
ַֹ :ח ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִמ ְָ /מר ִ
ָדינ6
ו ְִל ְברֹר ָ:ל ַה>ִ )Pצ)ת ַה ְ7ד))/ת ְֶ ִ>/ת ַ ְIEר;ֵ 6י ַה ְק ִל)Eת ַעל י ֵ
9Oה.
6ל ַהחֲזִ ירָ ֶאל ַה ְ7ד ָ
ְ
ו ִ
ֲב)תינְ ;ִ /ֶ 6סגַBOת
ִיהי רָצ) ִמ ְָ Bפ ֵני ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
וְה ְט ָע ִמי ְו ַה ֵ9מ)ת
ְהנְ ק6ד)ת ַ
א)ת)Cת ו ַ
ס6קי וְ ַה ֵ8יב)ת וְ ָה ִ
ָ:ל ַה ְִ E
יHתנְִ >/ֶ 6קרָא ַ;ַ )CהֶIה ְ; ִלי נֶדֶר ֵֶ 8ְ /הא ָָ /עה ז)
)Cצ ִאי ִמ ָ:ל ְק ִר ֵ
ַה ְ
ר6ח ִל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכב) ֶד ָ
ַחת ַ
ֲמי ְורָצ) ִל ְהי)ת ִלֵ 6-דינ 6נ ַ
ְַ /עת ַרח ִ
ֲת6מי
ֲ/ר ֵה ח ִ
ָאי א ֶ
ְוי ְִת ַע ֶBה ְל ָפנֶי ָ ְִ :אִ 6Bה ְַ Mגנ:ָ 6ל ַה=)ד)ת ַה>)ר ִ
6דינַ ,6ו ֲהרֵיי ָל ֵתת ַֹ :ח ְ; ִל ֵ
ֲס ֶד ָ
ֲמי ָ ַוח ָ
ְע)ררַ 6רח ֶ
ת6מי ָ; ֶה וְ י ְ
6ס ִ
ְ
;)ר ֵאנ;ִ 6ז ְִמיר)ת
6ל ַַ ;ֵ /ח ֶאת ְ
6ל ַה ֵBל ְ
ַ-נִ י ֶאת ִEינְ 6לה)ד)ת ְ
ַחנְ 6מז ְ
ֲאנ ְ
0ק ָמא ְִ /כינְ ָ8א
6ל ְ
י)צרֵנְ 6
ר6ח ְל ְ
ַחת ַ
ֶ ָע ָליו ַה ָ9ל) ַלעֲ)Fת נ ַ
ָ%וִ ד ַה ֶ-ל ְ
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ֲFה ָידֵינְ ): 6ננָה ָע ֵלינ6
6מע ֵ
יהי נ ַֹע ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינָ 6ע ֵלינַ 6
ֵמ ַע ְפרָאִ .ו ִ
ֲFה ָי ֵדינ): 6נְ נֵה:6
6מע ֵ
ַ
ַ;נָ.
ֹאמרַ 6ק ִ%י%ְ /ר ָ
ָ י ְ
0חר ְ :
יחת ֵא ִלָCהַ 6ה> ִָביא ,זְכ6ר לטו; .ו ַ
יאמרו ְִ Eת ַ
ֹאמר6
יאמרו י ְִהי רָצ) ֶ/ל ק)דֵ ְִ 8ה ִBי הנדפס בספרי ואחר כ י ְ
מ)רי
י)סיפ 6ע)ד ְ/מֹנָה ִמזְ ִ
0חר זֶה ,וְ ִ
ַה ְִ 8ה ִBי /ָ )BO:לָֹ Eְ /ע ִמי ָ;זֶה ַ
ֹאמרִ :ֵ ַ@ 6מזְ מ)ר
0חר זֶה י ְ
זְמ)רי ,וְ ַ
ָחד לתנ"ח ִמ ִ
ְע)לי י ַ
ָה ִרא)/נִ י ו ִ
כ"ט ֶ/ה6א ִמזְ מ)ר ְל ָדוִ ד ָהבַ 6לה' ְבנֵי ֵא ִליְ ;ִ ,ק ִריHה ,הֲג6נָה ִמ ָBה ְ; ִמ ָBה
א)תי)ת נח"ת
י)צא ִ
זְמ)רי ִמ ֵ:יוָ ֶֶI/ה ֵ
א)מ ִרי תנ"ח ִמ ִ
6ב ְִ /מ ָחהַ ) .ה ַַ +ע ְֶ /
ְ
ָל ,86וְ ֵאל6
6כל ָ
ע)לה ְִ :מנְ יָ ֵ/מ)ת קס"א קמ"ג קנ"א ְ
ְויֶ /ס)ד גָד)ל ָ;זֶה .וְ גַ ֶ
ע)לה @ַ ֵ:
ֲמי ֶ
ְ/ל ָֹ/ה ֵ/מ)ת ֵה ֶ/ל ִמ6Bי ֶא ְהֶי"ה ,ור"ת ִמ י"ג ִמ)%ת ָה ַרח ִ
ִמ ְס ָEר תנ"ח .וְ יֶ /ע)ד ְט ָע ִמי ַה ְר ֵ;ה(.

ס6קי ֵא:6B
0ר ָ; ָעה ְִ E
ֹאמר ְ
ק)דֵ ֶ/י ְַת ִחיל ַה ְִ 8ה ִBי י ַ

ת)דה ִ;ז ְִמיר)ת
יעה ְלצ6ר י ְִֵ /ענ :6נ ְַק ְד ָמה ָפנָיו ְ; ָ
ְלכ 6נְ ַר ְ>נָה ַלה' נ ִָר ָ
נ ִָר ַ
ֶ @ָד)ל ַעל ָ:ל ֱאל ִֹהי:
6מל ְ
יע ל):ִ :י ֵאל @ָד)ל ְיהֹוָה יאהדונהי ֶ
ָאל:
י)/ב ְִ 8ה)Bת י ְִFר ֵ
80ה ָקד)ֵ /
ְו ָ
ֹאמרִ 8ְ 6פָBה ז).
ילי ,י ְ
0חר ִס:ָ 6Cל ַה ְִ 8ה ִ
ְל ַ

ַח
ֲב)תינ8ְ /ֶ 6ר ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָאל ְ; ָכל ָמק) ֵֶ /ה ו ְַעל ָ:ל ַה ָָ 7הל ַה ָ7ד)/
ָע ֵלינ 6ו ְַעל ָ:ל ַע ְ ָ -י ְִFר ֵ
ֶפ/
6באִ 6מ ְָ 9ר ֵ/י נ ֶ
ַל@ְ לָ 6
נְ/מ)ת ְֶ >ִ /ת@ ְ
וְעל ַה ָ
6ק ַט>ִיַ ,
ד)לי ְ
ַהֶIה ְ@ ִ
ֶי
ר6צה ְל ָפנ ָ
6מ ֶ
;Oל ְ
6מק ָ
ִיהא ָח6/ב ְ
ְָ /מה ַחָCה י ְִחידָה ֶBָ /נ .6ו ֵ
ר6ח נ ָ
ַ
ֶי ְִ :אְ>6ַ :ִ 6Bנ;ְ 6כָל ַה ַָ6:נ)ת
ְק ִרי0ת ִל6-ד ַה ְִ 8ה ִBי ֶַ Bָ /מ ְדנְ 6ל ָפנ ָ
ֶ ָע ָליו ַה ָ9ל) זְכ6ת) ָיגֵ
ֲמרָ ָדוִ ד ַה ֶ-ל ְ
ִ :6א 6Bא ָ
ָה ְרא6י)ת ְל ַכֵ6יְ ,
Hכי ְִ :מנְ יַ
ְמ)רי ַה ְמ Oכ ָ6נִ י ְלתנ"ח ַמחֲנ)ת ַמ ְל ִ
6בכ ַֹח תנ"ח ִמז ִ
ָע ֵלינְ ,6
ְָ /0מה
א)תנִ 6מָ:ל ָע) ו ְ
ַ7ה ָ
ר 6ה6א ְינ ֶ
כ6ת ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
6בזְ ָ
ְָ /ח ִקי ִ
6כ ָח ָת
7Oת ִמָ:ל ִסיג ְֵ %לית ָ;ִֹ % 6/ Jפיְ ,
ְונ ְִהיֶה Oכ ָBנְ :ִ 6ב ִרָCה ֲח ָד ָ/ה ְמנ ֵ
6ב ִרי ְוז ִַ:י ִל ְפנֵי ֵאל
נְקִCי ָ
נ)תיו  ֵ:נ ְִהיֶה ָB:Oנִ 6
ְִֶ >/מ ָח ִלי ל) עֲו) ָ
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ֲ/ר נ ְִט ְמע6
9Oה א ֶ
ִ)Pצי ַה ְ7ד ָ
ַ;נָ: 6ל נ ֵ
ר 6ה6א ,וְ י ְִת ָ; ְררְ 6וי ְִתל ְ
ֶע ְלי) ָ; ְ
ימה וְ לֹא
יס ֶאל ַהֶֹ 7דEְ /נִ ָ
6ל ַה ְכנִ ָ
ק)מ ָה ֶע ְלי) ְ
ַ; ְִ 7ל)Eת ַלעֲל)ת ִל ְמ ָ
6ל ַבל
יֵ 6>/אלְ ,
י)ר ֶ
יא>) 6חב"ו( ִמ ִ; ְטנ) ִ
י ִָ%ח ִמ ֶ 6>-נִ ָ%חַ ,חיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶ
ֶ ָע ָליו ַה ָ9ל)
6בזְכ6ת ָ%וִ ד ַה ֶ-ל ְ
0חרֶתִ .
ַחזֹר ְ;גִ ְל@6ל ַַ Eע ֶ
ֵ ל ְ
נ ְִצ ָטר ְ
ס)ב ֶב ָ
ֲדת ְל Oא ִ-י ְְ 8
ָאל ַעל ָEס6ק ַוע ַ
ֲמי ַעל ַע י ְִFר ֵ
ֶַ /7ֵ ;ִ /רח ִ
ע)ל י ְִהיֶה ָל ֶה ְִ Eתח) ֶEה
ְמ ֶ/א)-Oת ָה ָ
ע)ל ִ;ז ַ
ְHמרִ ,ר;)נ) ֶ/ל ָ
ו ַ
ָאל
יב ְקִ 6/ל ְ/ל)ט ַעל י ְִFר ֵ
ָאל ַחס ְו ָ/ל)ִ ,ו ַ
ָע ֶלי ָ ְ; ַעד עֲו)נ)ת י ְִFר ֵ
בְ ;ִ 6ת ִפ ָָ Bתֲ ,אנִי ְמ ַב ֵֹB/ֶ /7א ְַ 8ק ֵ;ל ְִ 8פ ָָ Bת וְ לֹא
יס)ב ָ
ָע ָת ,וִ ְ
ְ;ר ָ
ַ;נָ 6ע ָליו
ָד ֶא ָBא ְִ 8זֹ:ר ָל ֶה זְ כ6ת מ ֶֹשה ר ֵ
ָאל ְ;י ָ
ִת ְמסֹר ֶאת י ְִFר ֵ
ֱמ ְולֹא ְת ַמ ֵBא ְֵ /א ָל ָת:ִ ,י ֶֶ /קט ָל ְר ִָ /עי רַע ָל ֶה
ר)עה ֶנא ָ
ַה ָ9ל) ֶ
ֲצי ֵעצ)ת רָע)ת ַעל
ט)ב ָת י)ע ִ
ֲפֵ ;ְ 6Bעת ָ
ְורַע ְל ָכל ָהע) ָל:ִ ,י א ִ
ְמ)רי ֶָ /ק ִרינְ 6ל ָפנֶי ָ
ְמ ַהֶIה6 .זְכ6ת ַה ִ-ז ִ
ָאל לֹא ָ:ל ֶַ I;ַ :ֵ /
י ְִFר ֵ
)7צי6 ,זְכ6ת
ח)חי וְ ַה ִ
ְכ)ר ִתי ָ:ל ַה ִ
יצי ו ְ
ָאי ז ְִמיר ָע ִר ִ
ְִֶ >/קר ִ
6/טה ְל ַק ֵ;ל
ִימינ ְָ ְָ E
6/בת ַה ִָ 9בי ו ִ
80ה ָח ֵפְ ;ִ #ת ַ
6/ב ֵתנ:ִ 6י ָ
ְת ָ
ַ:נ6
6תז ֵ
Hבינַ 6מ ְל ֵ:נָ 6חנֵנַ 6ו ֲענֵנְ 6
80ה צ6רֵנֱ 6היֵה ַמגֵ ַ; ֲע ֵדנִ 6
ִָ /ביְ ,ו ָ
0ק ָמה
6ל ְ
ֲFנ 6י ְִהיְ 6ל ֵַ /ָ /מיִ ְ
ר6ח ְל ָפנֶי ָ וְ כָל ַמע ֵ
ַחת ַ
ַלעֲ)Fת ִָ 8מיד נ ַ
ַחת
ָאל ִמ ְ7רָא ֶ:ָ /ת6בְ ,ונ ַ
6ב ָכל י ְִFר ֵ
ְִ /כי ְנ ָ8א ֵמ ַע ְפרָאִ ,ויק6יַ ָ;נְ 6
6מז) ְו ִנ ְמ ָצא ִָ 8מיד י ְִרHת) ַעל
ֶח ַסר ֶל ֶח ָ
ְֶ ,Fולֹא י ְ
ְ /Oל ָחנְ ָ ָמ ֵלא ֶ %
ֱטא ,וְ ַי ֲעמֹד ָלנ 6זְכ6ת ִל6-דֵינ 6זֶה ְל ֶחרֶב ַחָ%ה ֶנגֶד
ָEנֵינְ 6ל ִב ְל ִ8י ֶנח ָ
ֵצר ָה ַרע ְל ַבל י ִַ= ֵ
ַהֶ C
וְקרֵב ָלנֵ 6ק#
יתנ 6ע)ד ִמ ְִ -צ)ת ְיהֹוָה יאהדונהיַ ,
6/בה ְֵ /ל ָמה ְל ָפנֵי ָ ,וְ ִת ְפ ַ8ח ִל ֵ;נַ ;ְ 6ת ְלמ6ד
וְהחֲזִ ירֵנְ ;ִ 6ת ָ
ַה ְ@ Oא ָBהַ ,
ֵמה ְלח) ֵלי ַע ֶ ,ָ -וְ ִת ְקרָא ִל ְ/ב6יִ ְ%ר)ר
ָת ָ ,וְ ִת ְ/לַח ְרפH6ה ְ/ל ָ
)8ר ֶ
יהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ק)ח .וִ ִ
ֲס6רי ְַ Eקח ַ
ְו ַלא ִ
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ6
ֲמי ָ ַעל
ַע ְס ָ ְויָג)לַ 6רח ֶ
ֲמי ָ ֶאת ַ :
ֲב)תינְִ C/ֶ 6כ ְ;ַ 6/רח ֶ
וֵאל ֵֹהי א ֵ
ָאל ְ; ָכל
6מ ַעל ָ:ל י ְִFר ֵ
6ת ַב ֵ+ל ֵמ ָעלֵינֵ 6
י וְ י ְִת ַמ ְ8קַ 6ה ִ%ינִי ְ
)%ת ָ
ִמ ֶ
ָמק) ֵֶ /ה ) ִ6ב ְפרָט ְ; ִעיר ז) ְEל)נִ ית( ָ:ל @ְ זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת ,וְ ְִ 8קרַע ר ַֹע
ִיע
ְ@זַר ִ%ינֵנ) 6י ְַכֵ6י ְב ְֵ /ק ַר"ע ָָ Fט"( ְו ִת ְגזַר ָע ֵלינ ְ@ 6זֵר)ת ט)ב)ת ,וְ ַת ְכנ ַ
ימ ָתה
יה ֵא ָ
ֲל ֶ
ָע ֵתנֹE8ִ 6ל ע ֵ
ְו ַת ְEִ /יל ֶאת ָ:ל א)י ְֵבנ 6וְ כָל ְמ ַב ְק ֵ/י ר ָ
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Hבְ ,ו ִ/ְ 8קֹט ָהHרֶ #וְ לֹא
ָפ ַחד )י ְַכֵ6י ְב ֵ /תעא"ו( ִ;גְ דֹל זְר) ֲע ָ י ְִדמֶ :ָ 6
וַ
ֶָ /בר ְ; ִעיר ז) ,יָקֱ 6אל ִֹהי יָפ6צ 6א)י ְָביו וְ יָנ6סְ 6מ ְַ FנHיו
ִַ 9מע )/ד ו ֶ
יָ
ֶי
6בכ ַֹח ִמזְמ)רֵי ְִ 8ה ִBי ִֶ 7ָ /רינְ 6ל ָפנ ָ
ִמ ָEנָיו )י ְַכֵ6י ְ; ֵ /יאיאומ"( ְ
ָC/68ה ,א)י ְֵבנ6
יה ִ
ֲFינָה י ְֵד ֶ
ֲצת א)י ְֵבנ 6וְ לֹא ַתע ֶ
ַח ָע ֵלינ 6וְ ָה ֵפר ע ַ
ְ8ר ֵ
Hמר
6בזְ כ6ת ָ%וִד ַה ֶֶ -ל ְ ָעלָיו ַה ָ9ל) ֶַ /
ַחִ ,
;)/ת וְ ָע ֵלינ8ְ 6ר ֵ
י ְִל ְ;ֶ 6/
ָכי
ה)ל ֵכי ְ%ר ִ
6ל ָכל ְ
צ6קהְ .
ילנִ 6מָ:ל ָצרָה וְ ָ
)רי ֵאְ 6Bל ָפנֶי ָ ֵַ Pִ 8
ִמזְמ ִ
יע
ָאל ַPִ 8ילֵ ִמ ָ:ל ַצ ַער ָו ֶנזֶק ְו ַת ִ@ ֵ
ְע)ברֵי י ִַ-י ְ 6נ ָהר)ת ֵמ ַע ְ ָ -י ְִFר ֵ
ו ְ
ֲב)ד ֶת ָ
ָמא ַלע ָ
ֲ6Fכי ָבנִ י ְ; ֶזרַע ֶ/ל ַקָ C
ִל ְמחֹז ֶח ְפ ָצ,וְ ְִ 8פקֹד ְל ָכל ח ֵ
יל ֶֹB/א ְַ Eֵ 8לנָה
ָאל ֵַ Pִ 8
;Oר)ת ֶ/ל ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
Hת ָ ,וְ ע ָ
6לי ְִר ֶ
ְ
יל ִמָ:ל רַע,
ַ;י ֵַ Pִ 8
י ָהר ִ
ֲמ ָ
/)Cב)ת ַעל ַה ַמ ְ;ֵ /ר ְ; ַרח ֶ
יה ,וְ ַה ְ
ד)ת ֶ
ו ְָל ֵ
0ס ָ:רָה
יהְ ,ו0ל י ְִמ)/ל ְ
ֶח ָסר ָחלָב ִמ ֶַ %ֵ %
יע ֶֹB/א י ְ
ְו ֶאל ַה ֵ-ינִ יק)ת ַַ Eִ /ְ 8
ֵַ %ל
6תג ְ
ָאלְ ,
ָעי ְלכָל י ְַל ֵדי ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ָעי ר ִ
ר6חי וְ כָל ְEג ִ
ְִ /די וְ ִ
וֵ
6מ ָָ Mט
ֵפה ִ
6מ ַָ @-
ֶבר ִ
6מֶ %
יל ֵמ ַעיִ ָהרַע ִ
ִל ְלמֹד )8רָה ִל ְָ /מ ,Jוְ ַת ִֵ P
ְה ְֵ -לHה וְ לֹא י ְִצ ָט ְרכַ 6ע ְָ -
ָס ֵתנִ 6מְָ Cד ָ ָה ְר ָח ָבה ו ַ
ֵצר ָהרַעְ ,ו ָה ֵכ ְַ Eרנ ָ
6מֶ C
ִ
ָסת),
ָאי%ֵ /י ְַ Eרנ ָ
וְת ְלכָל ִאי /ו ִ
0חרֵ ,
ָאל זֶה ָלזֶה וְ לֹא ְל ַע ֵ
ֵ;ית י ְִFר ֵ
ָHלנְ 6ו ִת ְבנֵה ֵ;ית
ְת ִחיְ /לג ֵ
ַ 86מ ֵהר ו ָ
6לכָל @ְ ִוָCה ְ6ג ִוָCה ֵ%י ַמ ְחס)רְָ .J
ְ
ֲמי
)%ת ָ ֶ/ל ַרח ִ
6בזְכ6ת ְ/לֶֹ /ע ְשרֵה ִמ ֶ
0ר ֵ8נִ ,6
ִמ ְק ָ/ֵ %נ 6וְ ִת ְפ ְ
ָת ָ ְ:מ) ֶ>ֶ /א ַ
ת6בי ְ;ת)ר ֶ
ַה ְִ :
ֹאמר י"ג ִמ)%ת
ֲFרָה י ַ
ֱמר ) ִא ֵאי ָ /ע ָ
ֶ
ְח>ֶ 6אר ְ
ִ; ְט ָע ִמי ְ:ק)רֵא ַ;)8רָה( יְה)ָה יאהדונהי | ְיהֹוָה ֵאל רַח 6ו ַ
ְח ָH+ה
ָפ ַ/ע ו ַ
ֲל ִפי נ ֵֹשא ָעו ו ֶ
ֱמWת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָלWא ָ
E0יִ ְורַב ֶח ֶסד ֶוWא ֶ
ַ
נ)Fא ָע)
ָמ) ֵ
יאי ָ:ת6ב לֵאמֹר ִמי ֵאל ָ :
>ְב ִ
י ַה ִ
ֲב ֶד ָ
ַ7ה ,וְ ַעל י ְֵדי ע ָ
ְונ ֵ
ָעד :ִ )E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד
ְע)בר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנ ֲח ָלת) ,לֹא ֶהחֱזִ יק ל ַ
ו ֵ
י ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל
ֲו)נ)תינ 6וְ ַת ְִ /ל ְ
ֲמ> 6י ְִכ;) /ע ֵ
ה6א .יָ6/ב ְי ַרח ֶ
ֲב)תינ6
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹבֶ ,ח ֶסד ְל ְ
ֹאת 8ֵ 8ִ ,א ֶ
ַחָ +
יכֵ6י
מ)תינ) ,6וִ ַ
ֶ י ְִכ;ְ 8ִ ,6/מח)ל ֵ /ְ 0
י ֶאת ר ְָגז ָ
ֲמ ָ
ימי ֶק ֶדָ>H :א ַרח ֶ
ִמ ֵ
)Eדה) .רח"ש תמי"פ(
ָ/ר ֶ
)8מ ְ ַמ ִPיל י ָ
)/מרֵ ,
ארארית"א( רַחָ 6חנֵ 6
6ל ַמ ַע י"ג ִמד)ת ֶ/ל
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)תְ ,
ֲק ֵתנֵ 6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;ל ְ
ֶיָ ,עזְ רֵנֱ 6אל ֵֹהי י ְִֵ /ענַ 6על ְַ %בר
ֵיק ִמ ְָ Bפנ ָ
ֲמי ֵֶ /אינָ ח)זְר)ת ר ָ
ַרח ִ
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ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ6
ֹאתינְ 6ל ַמ ַע ְֶ /מ ְָ ,
ַEר ַעל ַחֵ +
ְ:ב)ד ְֶ /מ ָ וְ ַה ִPי ֵלנ 6וְ כ ֵ
80ה ֵ
ִ:י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה
ָרֵ 6
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה )י ְַכֵ6י ְ; ֵ /אזבוג"ה( ; ְ
Hמ:
Hמ וְ ֵ
ע)ל ֵ
רְ 6יהֹוָה יאהדונהי ְל ָ
)י ְַכֵ6י ְ; ֵ /אוכ"ְ ;ָ (#
6מ ְת ִַ Bְ Eלי
נ)ת ִני ְצ ָד ָקה ִל ְפנֵי ְִ 8פ ַBת ִמנְ ָחהִ ,
ְהא ְָ /ל ָמא ,וְ ְ
א)מ ִרי ַק ִ%י /י ֵ
ְ
א)מ ִרי ְִ 8פ ַBת ק)ל ַי ֲעקֹב.
ע)רר6ת וְק)דֶ ַק ִ%יְ 8ִ /ת ָק ַ;ל ְ
ִמנְ ָחה ְ; ִה ְת ְ
ֲFה ִמ ַה)8רָה ִל ְצע)ק ִל ְפנֵי ה' ְ; ָכל ֵעת
ַמ ָ;" ַז"לִ :מ ְצוַת ע ֵ
זֶה ְלָ )/הר ְ
ֱמרַ :על ַה ָPר ַה)Pרֵר ֶא ְת ֶכ
ד)לה ֶֹB/א ָ8בֹא ַעל ַה ִצ;6ר>ֶ /ֶ ,א ַ
ָצרָה ְג ָ
ָבר זֶה
ֲַ /מיִ ,וְ ד ָ
ַו ֲה ֵרע ֶֹת ַ; ֲחצ ְֹצר)ת .וְ ִל ְצע)ק ִל ְפנֵי ה' ַעד ֶ/יְר6חֲמִ 6מ ה ָ
יהַ ,עד ַ:א
ֲל ֶ
6/בה ה6א ,וְ זֶה ה6א ֶ/יִגְ ר) ְל ָה ִסיר ַה ָָ Pרה ֵמע ֵ
ַר ֵ:י ַה ְָ 8
ִמְ %
ְאי ָלנ6
יענִ י .ו ֵ
ֵ /)8
וְHמר ַה ָ:ת6ב:ִ :י לֹא ְב ַק ְ8ִ /י ֶא ְב ָטח ,וְ ַח ְר ִ;י לֹא ִ
ְל)/נ)ַ .
ֲב)תינ:ְ 6מ)
Hבינַ /ָ ;ַ /ֶ 6מיִַ ,על  ֵ:נִ ְת)Eס א-ָ 6נ6ת א ֵ
ְל ִה ֵָ 9ע ֶא ָBא ַעל ִ
ֲמי ַָ /מיִ ָע ֵלינ;ְ 6י) ָקד)ש ָ:זֶה
6לע)רֵר ַרח ֵ
ְא ְס ֵ8ר ְ
ימי ָמ ְר ְַ %כי ו ֶ
ֶָ /היָה ִ; ֵ
Hמ:
ַח ָע ֵלינֵ 6
ֶCְ /ר ֵ
נ)=ח ְִ 8פ ַBת ק)ל ַי ֲעקֹב:
ְוזֶה ַ

ֲק ָת
ָאל ְו ֶאת ַצע ָ
ע)ל ַ;@ָל6ת ָה ִראָ )/צעֲקַ 6ע ְ ָ -י ְִFר ֵ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
6ב)כי י)
ִ
ָל6תנ6
ֲקי ְ;ב)ר @ ֵ
ַחנ 6צ)ע ִ
ַָ /מ ְע ָ ,8ו ְֵכ ְ;גָל6ת ִֵ /ניַ .ו ֲאנ ְ
ָלה ַקיִ#
וְה>ֵה ָע ָבר ָק ִציר ָ :
ַחל ְִ %מ ָעה ֵמ ֵאי הֲפ6ג)ת ִ
וְעינֵנַ >:ַ 6
ָלי ְָלה ֵ
וַ
ֱריב
ָ/ע ַ;עֲב6ר ְ8ֵ /י ְָ %מע)ת ֶהח ִ
נ)ְ /ענ:ִ .6י ִה>ֵה ֵע ָFו ָהר ָ
ַחנ 6לֹא ָ
ַו ֲאנ ְ
ָכה:ִ ,י כָל ַה ְָ 9ע ִרי
ֲכ ֵמינ 6ז ְִכר)נָ ִל ְבר ָ
וְHמר 6ח ָ
ְ8ֵ /י ָ; ֵ8י ִמ ְק ָ)/%תְ .
ִנ ְנעֲל 6חִ #6מ ֲַ 9ערֵי ְִ %מ ָעהָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ָח ָטאנָ 6עוִינְ /ַ Eָ 6ענ6
וְע ָ8ה ְנ ָHFנִ 6ל ֵ;נ 6וְ נ ְָד ָבה
ָמה ַעד ַהַ )CהֶIהַ ,
ֱי)תנַ 6על ָה ֲאד ָ
ִמ )Cה ֵ
6ב ֵל ָבב ָ/לֵ ְ;כָל ִל ֵ;נ 6נ ְַפ ֵ/נ6
ֱמת ְ
י ֶ;א ֶ
א)תנ 6לָ6/ב ֵא ֶל ָ
ר6חנָ 6
ֵ
6ל ַה ְִ /ל ְי ֵמ ָע ֵלינָ: 6ל ְֵ /ָ Eעינ6
מ)די וְע)ז ְִביְ ,
6מא ֵֹדנ ,6וְ ִל ְהי)ת ִ
ְ
Hת ָ,
וְל ְהי)ת ז ְִה ִירי 6זְ ִריזִי ְ;י ְִר ֶ
ָ/הִ ,
ְר6ח ֲחד ָ
ו ְַלעֲ)Fת ָלנ 6לֵב ָחדָ /ו ַ
6מ ַסֵCע ַל ָ; ִאי
6/בהְ ,
)Eת ַח יָד ִ; ְת ָ
ו ְַע ָ8ה ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ 6ה ֵ
ֶי ,ו ְַסְֵ Cענְ 6ל ִה ְת ַחֵIק
6/בה ְֵ /ל ָמה ְל ָפנ ָ
ְל ִה ֵָ +הרַ Eְ ,תח י ְָד ָ וְ ָק ְ; ֵלנְ ;ִ 6ת ָ
6מ ַב ֵ /7נ ְַפ ֵ/נ6
>ִל ָח ָ;נַ ;ְ 6ת ְח;6ל)ת ְ
Hת ָ ,וְ ָעזְ רֵנֶ 6נגֶד ַה ָָ Mט ַה ְ
ְ;י ְִר ֶ
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וְָ /ס"ה @ִ ִידי
ַמ"ח ֵא ָב ִרי ָ
יתנְ 6ל ִב ְל ִ8י י ְִמֹ/ל ָ;נְ ,6ו ַת ְר ִח ֵ7הֵ 6מר ָ
ֲמ ֵ
ַלה ִ
יכהְ ;ִ 6מצ6ל)ת יָ וְ ִת ְג ַער ;) ְל ִב ְל ִ8י ַי ֲעמֹד ַעל י ְִמינֵנ6
ֶ;ָ /נ ,6וְ ַת ְִ /ל ֵ
יר)ת ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶב ִמ ְִ 7ר ֵ;נ6
ֲס ָ
ֵ ְב Oח ֶ7י ָ ַוה ִ
ֲ/ר נֵל ְ
ית ֶאת א ֶ
וְע ִָ F
ְל ְִ Fטנֵנָ ,6
ְונ ַ
ָת ָָ 8לנ 6לֵב ָ; ָFרָ>H .א ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינַ /ְ 6מע ֶאל ְִ 8פ ַBת
ֶי ֵ 6/ח ְטא וְ ָע)
6/ב ֵתנ 6וְ0ל י ְַעֵ:ב ְל ָפנ ָ
ַע ְב ֶ ָ %וְ ֶאל ַ8חֲנ6נָיוַ ,ק ֵ;ל ְָ 8
י)/ר ְל ָה ִלי#
יצי ֶ
ב)ד ָ ְמ ִל ֵ
6/ב ֵתנְ ,6וי ְִהיִ 6ל ְפנֵי ִ=ֵ :א ְכ ֶ
6ת ָ
ֶאת ְִ 8פ ֵָ Bתנְ 6
ֲצ6מי
ַ;י וְ ָהע ִ
ֲט ֵאינָ 6הר ִ
ֶיְ ,ו ִא ַ;ח ָ
)Bתינְ 6ל ָפנ ָ
ֲדנְ ,6ל ַה ְכנִ יס ְִ 8פ ֵ
ַ;ע ֵ
ב)ד ָ וְ ַק ֵ;ל
80ה ִמ ַַ 8חת ִ=ֵ :א ְכ ֶ
י)/ר ,חֲת)ר ָלנָ 6
יצי ֶ
ֵאי ָלנְ 6מ ִל ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה.
80ה ֵ
ֶי ִ:י ָ
ֵיק ִמ ְָ Bפנ ָ
6/ב ֵתנ 6וְ לֹא נָ6/ב ר ָ
ְָ 8
ָאל זֶה ָ-ַ :ה ֵמא)ת ַ; ִָ 9ני ְמ Oפִָ Iרי
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהיַ ,ע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
ִַ %פי
6מג ְ
6מ ָח ְר ִפי ְ
-Oה וְ לְָ )/
ָפי ִמ ָ:ל א ָ
0ר ַ;ע ַ:נְפ)ת ָהHרְֶ #ונִ ְרִ %
ְ; ְ
יה
ֲל ֶ
6ר ֵאה וְח6ס ַוחֲמ)ל ע ֵ
יכַ ,ה ֶ;ט נָא ְ
Hמרָ ֵC0ה נָא ֱאל ֵֹה ֶ
א)ת ְ; ְ
ָ
9Oת ְִ /מ ָ
מ)ס ִרי ַע ְצ ָמ ַעל ְקד ַ
6ר ֵאה ֵא ְי ֵה ִָ 8מיד ְ
ְ; ֶח ְמ ָל ֶת ָ ְ
א)בי ,ו ְַכ ָ-ה ִמינֵי ִמת)ת
6מ ְכ ִ
ְס)ב ִלי ח) ָל ִאי @ָל6ת ְר ִדיפ)ת ִע>6יִ ַ
ו ְ
י ,וְ 0
)ת ָ
ְע)Fי ִמ ְצ ֶ
ֲדי ִ ָ -ְ /ו ִ
ְ 0ורַק עֲב6ר ֵֶ /ה ְמ ַיח ִ
ְמ )>/Oת ְ
ֲמת
ֶי ,זֶה ֵמח ַ
ח)ט ִאי ְל ָפנ ָ
ֵ/ל) ְ
ִֵ -צא ַחס ו ָ
Hמנָ ִא ִה ֵָ -צא י ָ
ְ
ר)ת ָ ֵה
 0לֹא ְל ַה ְמ ְ
ָאת ְ; ִק ְר ָ;ְ ,
ֵצר ָהרַע ֶ;ָ /ר ָ
יסה ַהֶ C
ֶMְ /א)ר ִֶ ;ָ /ע ָ
6מ ְתו ִַ%י
6מָCד ִמ ְת ָח ְר ִטי ַעל א)ת) ֵח ְטא ִ
6בכֹל זֹאת ֵ8יכֶ ִ
ִמ ְת ַ6ְ :נִ יְ ,
יח ֶת ָ וְ ֵאי ְל ָ רֵיק
ֶי ְ ְ6ס ִל ָ
6מ ַב ְ/ִ 7י ָEנ ָ
ֶי ְ
6/בה ְֵ /ל ָמה ְל ָפנ ָ
ִ; ְת ָ
יע ֶאת ַע ְצמ) וְ ֶאת
ֲ/ר ָ;זֶה ַמ ְכ ִר ַ
ָאל ֵֶ /אינ) ָמלֵא ִמ ְצ)ת ְִ :ר ,)-א ֶ
ְ;י ְִFר ֵ
ָאל ֵֶ /אינ)
ֲב ְריָ @ָד)ל ְ;י ְִFר ֵ
ָ:ל ָהע) ָל ְ )BO:לכַ זְ כ6ת ,וְ ֵאי ְל ָ ע ַ
יתה ְל ַה ַָ Pלת ַע ְ;ֵ ָ -ית
6מ)סר ַע ְצמ) ְל ִמ ָ
9Oת ְֶ /מ ָ ֵ
ַמ ְק ִריב נ ְַפַ )/על ְקד ַ
Hמרָ
ְ :ְ JBO
ֲ/ר ַה ְִ -צוָה ַהֹIאת ְ/ק6לָה ְ:כָל ַה)8רָה ָ :
ָאל ,א ֶ
י ְִFר ֵ
ָאל ְִ :א6B
0חת ִמFְִ Cר ֵ
ֶפַ /
ר6ח ָק ְד ֶָ: ָ /ל ַה ְמ ַק ֵCנ ֶ
ז ְִכר)נָ ִל ְב ָר ָכה ְ; ַ
ירַ /6ליַ ,עד ָמ ַתי לֹא
6מ ְס ֵEד ִ; ָ
ִק ֵCע) ָל ָמ ֵלאַ .עד Hנָה ִ; ְכָCה ְב ִצִ )C
>ִפ ָלא)ת ,עַד ָמ ַתי לֹא
ַח ַעל ָצר)ת נ ְַפ ֵ/נַ ,6עד ָמ ַתי י ְִהיֶה ֵקַ #ה ְ
ְתר ֵ
ַ;י ִַ ָ -ְ /ה ְמ OחָBל ֵ;י ַה@)יִַ ,עד ָמ ַתי ְִ 8זנַח ָ;נֶי ָ ְבנֵי
ְַ 8ק ֵ;ָ /%ר ִ
ָה י ְִצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב.
0בר ָ
ְ;ח6נֶי ָ ְ
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ֲב)תינָ 6מלֵא
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ב ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְ
ַע ְמד6
ד)/י ָה ֵא ֶBה ֶַ C/
ָאלְ ,זכֹר ַה ְָ %מע)ת ַה ְִ 7
א)הב ַע )-י ְִFר ֵ
ֲמי ֵ
ַרח ִ
יענְ 6ל ַמ ַע ְֶ /מ ָ:ִ ,י ְל ָ ְיהֹוָה
וְה)ֵ /
ִ
ָבר רַעָ ,ל ֵכ ק 6נָא
ְֶ :נגֶד ָ:ל ָ %
ֲמ 0ל ִ ְֹ E/ְ 8חֲר)נְ ָ ָע ֵלינ:ִ 6י ַע ְָ -
ְ6/עהH .נָא Hב ַרח ָ
יאהדונהי ַהי ָ
ר)תינְ 6ולֹא ְל ַמ ֲענֵנֶ 6א ָBא ְל ַמ ַע ְנ ָ
ֲמי ָ ְ; ֵעת ָצ ֵ
6מ ֵהר י ְַק ְ%מ6נַ 6רח ֶ
ַחנַ .6
ֲאנ ְ
6ל ַי ֲעקֹב ְו0ל ֵַ /ְ 8חת ֶאת ֵזכֶר
ָה ְלי ְִצ ָחק ְ
0בר ָ
י ְל ְ
ֲב ֶד ָ
ְפע)ל6 ,זְ כֹר ַלע ָ
8Hה.
ֶ ַח> 6וְ רַחָ 6
יתנ:ִ 6י ְל ָ ְמ ַיחֲל)ת ֵעינֵנ:ִ 6י ֵאל ֶמל ְ
ְֵ /א ִר ֵ
ֶי ֶָ H/ֶ :ְ /ד ִמ ְצ ַט ֵער ַה ְִ 9כינָה ַמה
ָד6ע ְל ָפנ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ע) ָל @ָל6י וְ י ַ
ְר)עי ,א)י ִלי ִ:י ָ;נַי ְי ַצא6נִ י ְו ֵאינָ,
ֹא/י ַק ַBנִי ִמז ִ
א)מרֶתַ ,ק ַBנִ י ֵמר ִ
ֶ
ֶבת ַעד ֶה ָע ָפר וְ כָל
ֲ/ר ְִ /כינַת ע ָ ְIOש)כ ֶ
ַה ִא יֵַ /צ ַער @ָד)ל ִמֶIה א ֶ
ֲמ ֶת ָ
6מ ְת ַח ֶ>נֶת ְל ָפנֶי ָ Hנ ִֹכי ר6ת א ָ
ל6ה ְו ִהיא ִמ ְת ֶַ Bֶ Eלת ִ
ַה@)יִ ִח ְָ B
ע)ל ו ְִדי )8רָה ה6א ִֶ /א ָ9ה
נ)הג ֶָ ;ָ /
6ב ַ
י ַעל ֲא ָמ ֶת ְָ ,
ָפ ָ
ַ:ְ 8ָ Fנ ֶ
6פר ְ
ָ
ֲFה ֹ:ה
ָ-ה ַתע ֶ
ק)מְ Jול ָ
6ל ַה ֲח ִזירִָ Jל ְמ ָ
ד)תה ְ
ֲלִ Jל ְפ ָ
ֶ;ֵ /ְ >ִ /ית ַחָCב ַ;ע ָ
י
)/תק ְ; ֵעת ֶָ /ע ֶל ָ
ר)אה ְ; ַצ ֲערָ Jוְ ֵ
E0ק וְ ֶ
6מ ְת ֵ
ֲריִ /
80ה ַמח ִ
ֲמ ֶת ָ ,וְ ָ
ַלא ָ
ֹאת נ ְָפ ָלה ְ;גָל6ת:ִ ,י
ֹאמר ְ; ַחָ +
Oר ָק .וְ 0ל ַ 8
ח)בת ַה ְEד6ת וְ ַהְ E
Oמ ָ+ל ַ
יקי
ַ BOצ ִִ %
וְה ַע ָ8ה ָ :
6ב ֵכ ֶפל ְִ :פ ַליִֵ ,
אתְ ,
ְכ ָבר ָלקַ /ֶ 6בע ַעל ַח ָָ +
9Oת ְֶ 9מ ָ.
ֲס ִידי ְו ֶנ ֱהר ִָגי ַעל ְקד ַ
ַוח ִ
יתא ַלאו ְ-ֵ /יַ Jמ ְל ָ:א )ז ַֹהר ֶח ֶלק ג
ע)ל ַמ ְל ָ:א ְ;לֹא ַמ ְטר)נִ ָ
ִר;)נ) ֶ/ל ָ
ע)ל לֹא ָזזָה ְִ /כינָה ִמ ֶ6>-
ָבי ֶָ -ֵ /
ֲפיֶֹ :;ַ 6Bתל ַה ֲַ -ער ִ
ַ %סט ,א(ַ ,וא ִ
י/א ִ:י ִתירִַ @ְ /ב ְר ָJ8
ֲהלֹא ִהיא ְָ /מ ַק ֶ>נֶת ַ;חֲ 8ַ #6עמֹד ,וְ ְִ /פ ָחה ִ; ָ
ָ-ה לֹא ָ8ח)ס
י)ֶ /בת ִמ ִ; ְפנִ יַ ,ה ִא יֵֶ /ע ְל;) @ָד)ל ִמֶIה ,וְ ל ָ
ִהיא ֶ
ֲמ ֶת ָ ְו ִת ְפרֹק ְִ /כינְ ָ8א ֵמ ַע ְפרָא ְו ָת ִקי ֶאת Oסַ:ת ָדוִד
ֶי ַעל א ָ
ֵעינ ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְִ /מ ָ:ָ :ַ ,ת6ב
ע)Fה ְל ַמ ֲענָ ,Jע ֵ
80ה ֶ
>)פ ֶלת ,וְ ִא ֵאי ָ
ַה ָ
;0יט וְ ֵאי ע)זֵר
ֱמר וְ ִ
6כמ) ֶ>ֶ /א ַ
ָאלְ ,
ֱFה ֵ;ית י ְִFר ֵ
ְל ַמעֲנִ י ְל ַמעֲנִי ֶאע ֶ
ָתנִ י,
6זְר)עי ִהיא ְס ָמכ ְ
ִ
ַ/)8ע ִלי י ְִמינִי
ס)מ ְ ו ַ
)8מ וְ ֵאי ֵ
ָא ְֵ /
וֶ
6Eר ָקָ .ל ֵכ ֲעמֹד ִמ ִ=ֵ :א ִדי
ָאל ְִ :ביָכ)ל ְל ָ ַה ְ
פ6ר ָקנ ְָ ֶאת ַע י ְִFר ֵ
6ב ְ
ְ
ט)בהָ .ה ִא
ֲפִ 6Bמַ%ת ַה ִ%י ִָ 8עיד ָע ֵלינְ 6ל ָ
ֲמיַ ,וא ִ
ְו ֵת ֵ/ב ַעל ִ=ֵ :א ַרח ִ
ַ-ה ֵמא)ת ִָ /ני
ָאלֶI/ֶ ,ה ָ :
ֵמה ְַ :ע ְ ָ -י ְִFר ֵ
/6ל ָ
ֱמנָה ְ
יְֵ /ל ָ ֵעדָה ֶנא ָ
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6מ ְמ ָל ָכה ְל ַמ ְמ ָל ָכה ָצר)ת
0ר ֵצנ)@;ַ 6לָה ִמ@)י ֶאל @)י ַ
יתנֵ 6מ ְ
ֲ/ר ִהגְ ִל ָ
אֶ
ֲב)%
יסה ְל ֶהרֶג ַוא ַ
6מ ִָ /
ָל6תנָ ,6היִינְ 6ל ֶח ְר ָEה ְ
0רצ)ת @ ֵ
רַ;)ת ְס ָבב6נְ ;ְ 6
ד)/ה לֹא ָעז ְַבנ6
ָת ָ ַה ְָ 7
ַחנ)8 ,6ר ְ
6בכֹל זֹאת ְִ /מ ָ ַה@ָד)ל לֹא ָ/כ ְ
ְ
ְ; ְ
ִָ Fר ֵאל ְיהֹוָה יאהדונהי
ֹאמרO 6כ;ְ ָBק)ל רָ( ְַ /מע י ְ
Hמרֵנ;ְ 6כָל י) )י ְ
ֶי ה)רַגְ נָ: 6ל
ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד :וְ ִקי ְַמנַ ;ְ 6ע ְצ ֵמנ:ִ 6י ָעל ָ
ָאל ַהַ% )Cלַ 0 ,על ִEי כֵ יֵ/
ְ/ל) ַה ַPָ -ב ֶ/ל י ְִFר ֵ
ַהְ ,)Cו ִא ָחס ו ָ
ְג)מ ֵלי ֶחסֶד
יקי )8רָה ו ְ
ְמי ִמ ְצ)ת ַ 6מחֲזִ ֵ
6מ ַקֵ C
ֲס ִידי ְ
יקי ַוח ִ
ַה ְר ֵ;ה ַצ ִִ %
ֲב ִדי,
ֲFה ִע ָ-נִ 6א ְָ :בנִ יִ ,א ַ:ע ָ
6פ>ָה ,וְ ַתע ֶ
ְע)Fי ְצ ָד ָקה ְ;כָל ֵע ֶבר ִ
ו ֵ
ַח Hב ַעל ָ;נִ י,
ֲמי ְ:ר ֵ
ַח ְ; ִמַ%ת ָה ַרח ִ
ֶח ְַ /בנְ 6ל ָפנֶי ָ ְ8ר ֵ
ִא ְָ :בנִ י נ ְ
6/ב ֵתנַ 6ה)C
ֶי ְ; ִה ְרה6רֵי ְָ 8
ֶח ְַ /בנְ 6ל ָפנֶי ָ ָ;אנְ 6ל ָפנ ָ
ֲב ִדי נ ְ
ְו ִא ַ:ע ָ
יה
)Cת ֶ
וְא)ת ֵ
ִ
יה
ב)ת ֶ
ס6קי וְ ֵת ֵ
מ)רי וְ ַה ְִ E
6בזְכ6ת ַה ְִ -ז ִ
ֲהזֶהִ ,
ה)רי
וְה ְִ +
ד)/י ַ
מ)ת ָ ַה ְק ִ
6ל ַמ ַע ְֶ /
יה ְ
ֲמ ֶ
ְטע ֵ
יה ו ַ
ְק6ד)ת ֶ
ֵ
6נ
ְס)פי ֵתיב)ת
ָא/י ֵתיב)ת ו ֵ
)Cצ ִאי ֵמ ֶה ֵמר ֵ
ת6בי ָ; ֶה וְ ַה ֵ9מ)ת ַה ְ
ַה ְִ :
ְָ /עוִ ינ6
ַEר ָלנַ 6על ָ:ל ְֵ /ָ Eעינֶ 6ש ָח ָטאנ 6ו ֶ
6Bפי ֵתיב)ת8ְ ,כ ֵ
ו ְִח ֵ
אתנ6
6כמ) ֵצ ֵ
ֶיְ ,
6/בה ְֵ /ל ָמה ְל ָפנ ָ
ְהחֲזִ ירֵנְ ;ִ 6ת ָ
וְ ְֶ /ַ Eָ /ענְ 6ל ָפנֶי ָ ,ו ַ
ַחנְ 6ל ָפנֶי ָ
מ)די ֲאנ ְ
נִפ ָלא)ת .ו ְַע ָ8ה ה' ֱאל ֵֹהינִ 6
ִמ ְִ -צ ַריִ ַה ְר ֵאנְ 6
יס ָ
 0לֹא ְל ַה ְכ ִע ְ
ֲ)נ)תינִ 6הֵ 6+א ֶBהְ ,
6פ ְַ /ענַ ,6וע ֵ
ֶש ָח ָטאנָ 6עוִינָ 6
ֲ/ר
ב6תנִ 6ע ֶָ -ה ֵה א ֶ
ִנ ְת ַָ 6>ַ6:ח ִלי ָלה ,וְ רַק ְEז6רֵנְ 6ל ֵבי ַה@)יִ ְו ִה ְת ַע ְר ֵ
י ְ;לֵב נִ ְ;ָ /ר ְונ ְִד ֶ:ה 0ל
ַחנִ /ָ 6בי ֵא ֶל ָ
וְע ָ8ה ֲאנ ְ
ע)כרֵנַ ,6
ָהיְ ;ְ 6
ֶי:
ֵיק ִמ ְָ Bפנ ָ
יבנ 6ר ָ
ְֵ /ִ 8
ֲב)תינִ 8ָ /ֶ 6ביא
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
ֲמי
)%ת ָ ֶ/ל ַרח ִ
ָמינ;ִ 6זְכ6ת ְ/לֹש ֶע ְFרֵה ִמ ֶ
@)אל ִ; ְמ ֵהרָה ְבי ֵ
ְל ִצֵ )C
ֱמר יְה)ָה יאהדונהי | ְיהֹוָה ֵאל רַח6
ָת ְ:ְ ,מ) ֶ>ֶ /א ַ
ת6בי ְ;ת)ר ָ
ַה ְִ :
ָפי נ ֵֹשא ָעו
ֱמWת :נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָWאֲל ִ
E0יִ ְורַב ֶח ֶסד ֶוWא ֶ
ֶ ַ
ְח>ֶ 6אר ְ
וַ
יאי ָ:ת6ב לֵאמֹר ִמי ֵאל
ֲב ֶדי ָ ַה>ְ ִב ִ
ַ7ה וְ ַעל ְידֵי ע ָ
ְח ָH+ה ְונ ֵ
ָפ ַ/ע ו ַ
וֶ
נ)Fא ָע) וְ ע)בֵר ַעל ֶ/ַ Eע ִל ְֵ /א ִרית ַנחֲלָת) לֹא ֶה ֱחזִיק ָל ַעד )E0
ָ:מ) ָ ֵ
ְת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת
ֲ)נ)תינ 6ו ַ
ֲמנ 6י ְִכ;) /ע ֵ
ִ:י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ָ8
ָה א ֶ
0בר ָ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאת ִ 8ֵ 8א ֶ
יָ ָ:ל ַחָ +

704

שדי

תפוחי

)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה
80ה ֵ
ַ /6מע ְִ 8פ ֵָ Bתנ:ִ 6י ָ
ימי ֶק ֶדְ ,
ֲב)תינִ 6מ ֵ
ַלא ֵ
Hמ ֵ
)/מ ַע ְִ 8פ ָBה ֵ
רֵ 6
ָ; ְ
וְHמ )ארארית"א( י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי)
ֲלי:
צ6רי וְג)א ִ
ִל ִ;י ְל ָפנֶי ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ִ
ַ
0חר ְ :
ַַ Pח ִ;נְ ִגינ)ת וְ ַ
א)מ ִרי ַל ְמנ ֵ
א)מר ַה ַחַ ָIק ִ%יְ 8ִ /ת ָק ַ;ל ,וְ ְ
0חר ֵַ ְ :
ַ
וְע ֵלינְ 6ל ַַ ;ֵ /ח,
ַק ִ%יָ /

ֵיה ְמ ִסירַת
ֹאמרְ ;ִ 6פנ ֶ
ֲFרָה ְל ִַ Cָ %ני ְוי ְ
י)/יב/ְ 6ל ָֹ/ה א) ע ָ
ָ ִ
ְ0חר ְ :
ַ
מ6סר:
מ)ד ָעה ֵמ ָהרַב ָ; ַעל ֵֶ /בט ָ
ָ
ֲ/ר
ֲ/ר ִע ְל ָב ֵבנֲ ,6הלֹא י ְַד ְע ֶ 8א ֶ
ַ;)תינִ 6א ְמרֵי ִפינ 6א ֶ
ְִ /מע 6נָא ר ֵ
ִַ Eרי ַצ ִ%יק ֵעַ #חִCיַ ,על ִֵ :מ;ְ )Cרֹא ֱאל ִֹהי Hדָ
ַה ְִ 7ל ָEה ָק ְד ָמה ל ְ
ַ 0ה ָ-וֶת
ֵצר ָהרַע ה6א ַה ָָ Mט ה6א ַמ ְל ְ
נ)צר ֵ8יכֶ ָ;א ַהֶ C
ָה ִראְ )/ל ָכל ָ
ְמ ֵBל ,וְ ֵה ִסית
ַ;רֶת @ְ ד)ל)תִ ,מ ִילי ְל ַצד ִע ָHBה י ַ
ֲל ְק ַל)7ת ְל)/נ) ְמד ֶ
ַ;ח ַ
ֶ
ָאל ֶמל ְ
ַעת ט)ב ָורַעַ ,ל ְ-ר)ת ֶאת ִEי ֱאל ֵֹהי י ְִFר ֵ
א)ת) ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעַ #הַ %
Oחד ְ; ִפי ֹ:ל
6מי ָ
ר/ְ 6מ) ,י ִָחיד ְ
6ב ְ
ר 6ה6א ָ
ַמ ְל ֵכי ַה ְָ -ל ִכי ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַַ 9מיִ
ר6ח ְס ָערָה וְ ֵאִ /מ ְת ַל ַַ 7חת ל ָ
ְ0חר ָָ ְ :ע ָלה ְ; ַ
6בHרֶ ,#ו ַ
ַב ַָ 9מיִ ָ
יתה ו ְַעל ָ:ל ַה)%ר)ת ַה ָ; ִאי ַעד
ֲ/ר נִ גְ זַר ָעלָיו ִמ ָ
ו ְִק ְטרֵג ָע ָליו ַעד א ֶ
ָמי ְלרַ;)ת ַה ֵBיל)ת ַעל
ַר:ָ ):ל ַהִ C
6מHז וְ ַעד ַע ָ8ה זֶה ְ %
יחֵ .
יְמ)ת ַה ַָ /ִ -
ָעי ַל ַָ 9מיִ וְ י ְִצְ )Eלדַ
ה6רי ר ִ
ֲי)נ)הי ,ו ְִה ְר ִ
ִמ ְָ:/ב) ְס ִליקַ 6רע ִ
ֲFה 6ה6א ְל ַה ִEיל
0כז ִָרי ,וְ כָל ַמע ֵ
ֶח ְ
וְע)צר ר ֶ
ְִ /ריְ ,ל ַב)Bת ְ/א)ל ֶ
יָ
ר 6ה6א
יק ָתא ,וְ ִא ְל ָמ ֵלא ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ֲמ ְ
ָמא ְל ִבירָא ע ִ
ֶאת ָהHדָ ֵמ ִא ְ@רָא ר ָ
Hד ְ; ַצ ַער @ָד)ל,
ְמי ַחֵCי ָה ָ
ָדינְ 6ל ִה ְת ַחֵIק ָע ָליו ו ְָכל י ֵ
ע)זֵר ָלנֵ 6אי ְ;י ֵ
מ6כ ְִ Eרע) ח)ב)ת ְי ָ/נִי
ִֵ -צא ָמק) ָ
ֲ/ר ִה ֵָ -צא י ָ
ו ְִה>ֵה ְ; ָכל ָמק) א ֶ
וְה>ֵה
ל6חי 6א) @ִ ירֵי ִ%י ֵליִ .J
ֲד ִ/י ִמ ָ7ר)ב ,ה6א ְ; ַע ְצמ) ָ;א א) ְָ /
@ַ ח ָ
ֲ/ר ִ; ְַ /עת
זִכר)נָ ִל ְב ָר ָכה ,א ֶ
ָמינְ 6
Hמרֲ 6חכ ֵ
ֲ/ר ְ
ָד6ע ָל ֶכ ֶאת א ֶ
י ַ
נִַ /מת
יצי0ת ְ
מִ 6ל ִ
ֲ/ר ה6א ָס ְ
ַה ַ= ָ:נָה ַה ְ@ד)לָה ֲהלֹא ִהיא ְ; ֵעת א ֶ
ֲ/ר ָה ְפ ַקד ִאָ: )8ל
)Cתר נָא)ת ְל ָה ִ/יב ַה ִ7ָ Eד) א ֶ
ְמ ַה ֵ
Hד ,וְ Hז ַהַ I
ָה ָ
ֶפ/
6%כ/ֶ Jל נ ֶ
ַ%ה ַעל עֲ)נ) ַעד ְִ %כ ָ
6/בה ְוי ְִתו ֶ
ְמי ֶה ְבל) ,עֲ)Fת ְָ 8
יֵ
ֲ/ר
נִָ /מת) ַלא ֶ
ַ;ה וְ י ְִמסֹר נ ְַפ )/ר6ח) ְו ְ
ִיק ֵ;ל ָע ָליו ַמ ְלכ6ת ַָ /מיִ ר ָ
וַ
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ְה ָ-ה
ְתנ) ,וְה6א לֹא ֵכ י ְִד ֶמה ָה ַפ ְ ֵא ָליו ַ; ָBה)ת ָח ַלק ִמ ֶֶ 9מ ִח ):ו ֵ
נָ
ֲח ִרי
ֵ ַי ֲעבֹד ֱאל ִֹהי א ֵ
ֲב )%נ ְַפֵ )/לאמֹר יֵל ְ
ְִ Eתיח)ת ְל ַב)Bת ְ/א)ל ַוא ַ
ְה ִָ -רי,
ִ=6רי ַה ָ/ִ 7י ו ַ
ָקל ֵמ ָע ָליו עֹל ַהִ C
 MOל)ְ ,וי ֵ
6בזֵה ֶי ֱערַב וִ יב ַ
ָ
ַ-ת) ְל ַה ִEיל) ַַ /חת וְה6א י ְִמ)/ל ;) ְ;ג6פ) ְלע)רֵר ָע ָליו ִ%י ִני
ו ְָכל ְמג ָ
ֲַ Bענָה ָורֹא ./וְ רֹאַ /הֹ:ל ְל ָ/חֲט) ְ; ַס ִ:י ָEג6
6מ ִרי כ ַ
ָק ִ/י ָ
ֲ/ר י ְִק ְצר-ַ :ָ 6ה
ְ/ל)ִ ,מ ְַ Bבד ְH/ר א)נ ִַסי א ֶ
ֵפה ָחס ו ָ
ו ְַלעֲ)Fת) ְטר ָ
ָכה ֵאי
ֲכ ֵמינ 6זִ ְכר)נָ ִל ְבר ָ
Hמר 6ח ָ
י ְִריע)ת ֵמ ָה ִכיל .וְ ִהנֵה @ַ ִ:י ַמה ְֶ /
ֲמנָא ְַ Eטרֵיִ ,Jמ ָ:ל ָמק) ִא ֵאינ)
ָ Hד נִ ְת ַEס ַעל ַצעֲר) וְ Hנ6ס ַרח ָ
Hביו ֶַ 9ָ ;ַ /מיִַ ,על ִֵ :ה ְננ6
יצה ֵ;ינ) ְל ֵבי ִ
ע)Fה ְמ ִח ָ
ֶ JBO
ע)Fה ָ :
ֶ
נִָ /מ ֵתנ6
ר6חנְ 6ו ְ
יתה ִל ְמסֹר נ ְַפ ֵ/נֵ 6
0חר ִמ ָ
-Oנִ י ֵמ ַהַ )Cעד ַ
6מז ָ
מָ 6כנִ י ְ
ר6
6ב ְ
ר 6ה6א ָ
ְח>ִ 6ע ַBת ָ:ל ָה ִע)Bת ו ְִס ַ;ת ָ:ל ַה ִ=;)ת ָ; ְ
ָל ֵאל רַח 6ו ַ
ֲ/ר
ֲל ִקי א ֶ
מ)ס ִרי ָ:ל ַהח ָ
ָעה ,וְ ִה ְננְ 6
מ)ס ִרי מ)ד ָ
יכ Hנְ 6
6ב ְפ ֵנ ֶ
ְ/מ)ִ ,
ֲ/ר ְ; ַח ְס)%
ר 6ה6א א ֶ
ְָ /מה ְל ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ר6ח 6נ ָ
ֵה ֵה ָ-ה ָ;נִ ,6מ>ֶפֶַ /
ע)ל ֶנגֶד ְמ ִסירַת
ֲFה ֵמ ַה )Cוְ ַעד ָ
ְתנָ ֵא ֵלינ ,6וְ כָל ַמה ֶ>ַ /ע ֶ
ַה@ָד)ל נ ָ
ְהא ַמ ָמ/
ִ +Oלי ,וְ לֹא י ֵ
6מב ָ
)ד ָעה ַהֹIאת ֲהלֹא ֵה ָ-ה ְ; ֵט ִלי ְַה ָ
ֲFה ַחס
6מָ:ל ְֶ :ֵ /ב ַמע ֵ
ְֲ /ב ֵ8נִ 6
ָתנ 6א) ְ; ַמח ַ
ְ; ִד;6רֵנ 6א) ְ; ְר ִמיז ֵ
ֲל ְת ֶכ ֶַ 8ְ /צ ְרפִ 6ע ֶָ -כ ַה ְִ 9כינָה
וְה>ְ נְ 6מ ַב ְ/ִ 7י ֵמ ֵאת ַמע ַ
ְ/ל)ִ ,
וָ
ע)ל ֶנגֶד
ֲFה ֵמ ַהַ )Cעד ָ
וְה ְ+ה)רָה ְל ַב ֵ+ל ָ:ל ַמה ֶ>ַ /ע ֶ
ד)/ה ַ
ַה ְָ 7
ָתנ 6א)
ְהא ַמ ִָ ;ְ /-ד;6רֵנ 6א) ְ; ְר ִמיז ֵ
ָעה ַהֹIאתְ ,ולֹא י ֵ
ְמ ִסירַת ַה)-ד ָ
6מָ:ל ֶָ% :ֵ /בָר
ר 6ה6אִ ,
0חת ִמ ְִ -צו)ת ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ְֲ /ב ֵ8נְ 6ל ַב ֵ+ל ַ
ְ; ַמח ַ
@6פנ6
ֲבה @ְ מ6רָה ֵ
מ)ס ִרי ַה0;ְ )Cה ָ
)Cצא ִמ ַה ְ:לָל :ִ )BO:י ִה>ְנְ 6
ַה ֵ
6ברָא ְויָצַר
ֱציל ָ
ֲ/ר ֶהא ִ
Oחד א ֶ
6מי ָ
ָחיד ְ
נִָ /מ ֵתנָ 6ל ֵאל י ִ
ר6חנְ 6ו ְ
נ ְַפ ֵ/נֵ 6
ְֲ /ב ֵ8נ6
ֲ/ר ַי ֲע ֶלה ַעל ַמח ַ
6ב ִא א ֶ
ר6איְ ,
ו ְָע ָFה ָ:ל ָהע)לָמ)ת וְ כָל ַה ְ; ִ
ְ E6ק6Eק ֶנגֶד ַה ְִ -סירָה ַהֹIאת ְ; ַוַ%אי ִ:י ה6א
ָבר ִ
ְ/ל) ֵאיזֶה ָ %
ַחס ו ָ
ַ 0ה ָ-וֶת ָיבֹא ְל ַק ְטרֵג ָע ֵלינ6
6ב ִא ַמ ְל ְ
ְ;א)נֶס @ָמ6ר ְו ֶה ְכרַח @ָד)לְ .
א)תַ Jה ְַ -ח ָָ /בה י ְִהיָ %ְ 6ברָיו ְל ַמה ְולֹא ְכל ,6וְ לֹא ַיעֲ6/ 6F
ֲמת ָ
ֵמח ַ
ְIמ ַהֶIה
0חר ֵֶ /אי ַצ ִ%יק ָ;Hרֶַ ;ַ #
ֲל ְת ֶכ ֵמ ַ
ר ֶָֹ :ְ /לל ַ@ .נ ְַב ִֵ /7מ ַ-ע ַ
ה)צ0ת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ְ; ֵאיזֶה
ֲ/ר לֹא ָקרָה ל) ִמ ְקרֶה ִ; ְל ִ8י ָטה)ר ְ; ָ
אֶ
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ר)צי
א)תנָ 6ל ֶה ְלHב ,וְ ִ
ח)ִ /בי ָ
וְא)ת ַה ִ)E+ת ֵה ָ-ה ְ
א)פ ְִֶ C/היֶה ָ
ַ
ָכ
Hבינ ,6ל ֵ
ִ 80
Hמרָ ִ:י ֶ
ָתנְ ;ְ 6
0חר ְִ Eטיר ֵ
6מ ִֵ +ָ -תנַ 6
יהנ)ת ִמ ִֶ 6>-
ֵל ָ
נ ְַב ִֵ /7מ ֲַ -ע ַל ְת ֶכ ְִ 8ח ָBה ֶַ 8ַ /עזְר6נְ 6ל ַב ֵֶ /7את ְEנֵי ֶמ ֶל ְ ַמ ְלכֵי
א)ת ַה ִ)E+ת ְֶָ C/צא6
9Oה ָ:ל ָ
ר 6ה6א ְל ַה ְכנִיס ַל ְ7ד ָ
ָכי ַה ָ7ד)ְ ;ָ /
ַה ְ-ל ִ
ִמ ְֶ 6>-ל ַב ָָ +לה ֵ;י ְ;א)נֶס ֵ;י ְ;רָצ) ֵ;י ְ;)/גֵג ֵ;י ְ; ֵמזִידֵ ,ה ֵע ִרי
)7ד ִמיַ ,על י ְֵדי
ֲח ִרי ַה ְ
@6לי א ֵ
ְ/נִיֵ ,ה ְ; ִג ְל@6ל זֶהֵ ,ה ַ;גִ ְל ִ
ֵה י ֵ
יא>6B/ִ ;ְ ,6ב ֵַ /ה ַו ָי"ה
)Cצא ִמ ָEס6ק ַחיִל ָ;לַע ַוי ְִק ֶ
ֵַ /ה ָ7ד)ַ /ה ֵ
יקי
א)ת ַה ִַ ִI-
6מנ ִַ%י ָ
ימי ְ
ֲר ִ
ְ;נִ 67ד 6/ר6ק )י6ח6ה6ב666ה" (6ו ְִה ְ>נַ 6מח ִ
נִב ְראִ 6מ ִ)E+ת ֶק ִרי ְו ֶזרַע ֶBָ /נְ 6ולֹא י ְַלו6
ְר6חי וְ ִל ִילי ְֶ /
ְִ 9די ו ִ
וֵ
א)פ
6בנ ְַפ ֵ/נֶ 6/;ְ 6
א)תנְ 6ל ִק ְברֵנְ ,6ולֹא י ְִהיֶה ָל ֶה ְר6/ת ִל@ַע ָ;נְ 6
ָ
א)ת
ֲרימָ 6
ַ 8ְ 80צ ְרפִ 6ע ֶָ -כ ַה ְִ 9כינָה וְ ַתח ִ
ֶ ַ@ 80
ֶ;ָ /ע) ָל ,וְ ֶ
6מ ָ:ל ִֶ :ֵ /ל@ַע ָ;נ6
0חר ִמ ֵָ +תנִ 6
ֵ ַ
א)פ ֶֹB/א י ְִהיֶה ָל ֶה ַֹ :ח ֵליל ְ
ְ; ֶ
ג6פנ 6א) ְ;נ ְַפ ֵ/נ:6
6ב ִבגְ ֵדנ 6א) ְ; ֵ
ְ
ֹאמרַ 6ה ִַ Cָ %ני ַק ָ; ַלת
)ד ָעה ַה ,)Iי ְמ)סרֵי ַהָ )-ד ָעה ֶאת ַה ָ
Hמרְ 6
0חר ְֶ /
ַ
ירה
ַה ְִ -ס ָ

ָעה זֹאת
ִ /6כינְ ֵ8יִ ,Jק ַ; ְלנְ 6מ ִסירַת מ)ד ָ
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ְ; ֵצרְ 6
ִַ /מ ְת ֶכ ְל ִע ַBת ָ:ל ָה ִע)Bת
ֲכ ְונ ְ
@6פ ֶכ ְונ ְַפ ְֶ /כ ר6ח ֶ
ֲ/ר ָמ ַס ְר ְֶ 8
אֶ
ָעה ז) ֵה
ו ְִס ַ;ת ָ:ל ַה ִ=;)ת ,וְ כָל ַמה ֶ8ַ 9עֲֵ 6Fמ ַהֶ )Cנגֶד ְמ ִסירַת מ)ד ָ
ֲFה א)
ַחנְ 6מ ַב ְִ +לי א)ת) ַה ַ-ע ֶ
ֲָ /בהֲ ,אנ ְ
ֲFה ֵה ְ; ִד;6ר ֵה ְ; ַמח ָ
ְ; ַמע ֶ
ִ /6כי ְנ ֵ8י ,Jוְ לֹא ַיעֲ6F
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ֲָ /בה ְ; ֵצרְ 6
ַה ִ6;%ר א) ַה ַ-ח ָ
ִ /6כי ְנ ֵ8י,J
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ר)ָ :ְ /ללֵ ;ְ ַ@ .צרְ 6
ָ; ֶכ ֶ 6/
ַחנ;ֵ 6ית ִ%י ָ:ל ִט)Eת ֶזרַע ְֶָ C/צאִ 6מְ ֶ:ל ַב ָָ +לה ַעד ַה)C
ימי ֲאנ ְ
ֲר ִ
ַמח ִ
ַת ֶכ ֶֹB/א
ֵצא ִמְ ֶ:ל ַב ָ+לָה ְ;א)נֶס ֵמ ַהַ )Cעד ְִ Eטיר ְ
ֲ/ר י ֵ
ַהֶIה ַ@ ,א ֶ
ג6פ ֶכ ,א) ְ;נ ְַפ ְֶ /כֵ ,ה ְ; ִב ְג ֵ%י ֶכֵ ,ה ְ; ִמ ְַ +ת ֶכ,
יִ@ְ עַ ;ְ 6ע ְצ ְמ ֶכ ,א) ְב ְ
6כב)ד ְיהֹוָה
ֵיכ ְ
ֵ ִל ְפנ ֶ
ְולֹא ְי ַלֶ 66א ְת ֶכ ְל ִק ְב ְר ֶכ ,ו ְִצ ְד ַק ְת ֶכ ֵיל ְ
Hמ ֵ :י ְִהיֶה רָצ):
ַב ֶכ ְ; ָ/ל)ֵ ,
וְתנ6חַ 6על ִמ ְְ :/
ְ0ס ֶפ ֶכָ ,
יאהדונהי י ְ
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ֵסדֶר ַה ָ8רַת ְק ָלל)ת
6מ ַב ְ/ִ 7י ַה ָ8רָה ִמ ַה ָ7ד)/
ֲלי ְ
ַחנ)/ 6א ִ
ַ;)תינֲ ,6הרֵי ֲאנ ְ
ְִ /מע 6נָא ר ֵ
6מ ֵ;ית ִ%י
6מ ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ְע ָלה ִ
ד)/הִ .
ָתנַ 6ה ְָ 7
6מ )8ר ֵ
ר 6ה6א ִ
ָ; ְ
6לכָל
6ל ָבנֵינְ 6
ָ/ינְ 6
6לנ ְַפ ֵ/נְ 6לנ ֵ
6מ ֲַ -ע ַל ְת ֶכ8ִ 8ַ /ֶ ,ירָ 6לנְ 6
ֶ/ל ַמ ָ+הִ .
ַרנַ 6על ַע ְצ ֵמנ6
6ל ָכל ַהנִ ְלוִ י ֵאלֵינ:ָ .6ל ִמינֵי נְ ָד ִרי ֶ>ָ /ד ְ
יתנְ 6
0נְ ֵ/י ֵב ֵ
Hס ְרנ6
=6רי ֶַ /
ֲח ִרי ְ; ָכל ִמי לֶָ )/נדֶר ,וְ כָל ִמינֵי ְנ ִזיר6ת ְו ִא ִ
א) ַעל א ֵ
ֲח ִרי ְ;כָל ָלְִ C/ֶ )/היֶה .ו ְָכל ָה ַה ְסָ:מ)ת ְֶ ;ַ 7ִ /לנ6
ַעל ַע ְצ ֵמנ 6א) ַעל א ֵ
ֲָ /בהַ ,לעֲ)Fת ֵאיזֶה ִמ ְצוָה ְ;כָל
ֲפַ ;ְ 6Bמח ָ
ַמנ 6א ִ
ַעל ַע ְצ ֵמנ 6א) ִֶ /ה ְסְ :
6מ ְנ ָה ִגי ִֶ /הנְ ַהגְ נֶ 6את ַע ְצ ֵמנַ 6לעֲ)Fת ֵאיזֶה ִמ ְצוָה
א)פ ְִֶ C/היֶהִ ,
ַצד וְ ָ
וְא)פ
נִדרֵי זִ ר6זִי ְ; ָכל ַצד ָ
ח6מר)ת ְו ְ
ָרי א) ְ
א) ְִ Eרי6/ת א) ְסי ִָגי ְ6גד ִ
ַ/נ6
י)תרְ .ולֹא ֵEר ְ
ל/ה ְָ Eע ִמי א) ֵ
ָהגְ נַ 6ה ָָ %בר ַהה6א ְָ /
ְִֶ C/היֶהְ ,ונ ַ
ְִֶ C/היֶה ְ; ִלי נֶדֶר .וְ כָל ִמינֵי ְ/ב6ע)ת ְֶ ;ַ /ְ >ִ /ענ;ְ 6כָל לְִָ C/ֶ )/היֶה ַעל
ַחנ6
ֲח ִרי ְ; ָכל ַצד וְ א) ָפ ְִֶ C/היֶה .וְ גַ ֲהרֵי ֲאנ ְ
ַע ְצ ֵמנ 6א) ַעל א ֵ
יתנָ: 6ל ִמינֵי Hל)ת,
6לכָל ְ;נֵי ֵב ֵ
ֲל ְת ֶכ ְל ַה ִ8יר ָלנְ 6
ְמ ַב ְ/ִ 7י ִמ ַ-ע ַ
וְכ>6יִי .ו ְָכל ִמינֵי ְקלָל)ת
ר6רי ,נִ6%יִיְ 6 ,נזִיפ)תִ ,
ָמיִ ,א ִ
ְַ /מ)8תֲ ,חר ִ
א)תנ;ֵ 6י
ֲח ִרי ֶBְ 7ִ /לָ 6
ֲח ִרי .א) א ֵ
ַלנֶ 6את ַע ְצ ֵמנ 6א) ֶאת א ֵ
ְֶ B7ִ /
וְע ְִ Fרי
0ר ַ;ע ֶ
א)ת ְ
6ב ְפרָט ִא ָע ַב ְרנַ 6על ָ
ְ; ָה ִקי;ֵ #י ַ;חֲל)ִ .
0חת
ֲפַ 6Bעל ַ
יה * ַעל  Bָ :Oאו ַעל ְק ָצ ָת א) א ִ
ֲל ֶ
ְָ %ב ִרי ֶ-ְ /נ ִַ%י ע ֵ
0ר ַ;ע ְָ %ב ִרי
ָד ַעת ַמה ֵה ָה ֶע ְִ Fרי וְ ְ
* ְצ ִר ִיכי ַה ְמ ַב ְק ִ/י וְ ַה ִַ 8ִ -ירי ל ַ
Hד לֹא י)דֵע ַמה ְמ ַב ֵ,/7
מ)עיל ְָ /ֶ :
0חרֶת ֵאי זֶה ִ
יה:ִ ,י ֶ
ֲל ֶ
ֶ-ְ /נ ִַ%י ע ֵ
י)דע ַמה ה6א ַמ ִתיר .וְ ֵאלֵ 6ה :אַ .ה ְמ ַבֶIה ְַ 8ל ִמיד ָח ָכ ֵ;י
ְו ַה ַ8ִ -יר לֹא ֵ
ידי ִקי6/י ֵא ָבר ַה ְ; ִרית
0חר מ)ת) .בִ .מי ִֶ -ֵ /ביא ַע ְצמ) ִל ֵ
ְ; ַחָCיו;ֵ ,י ְל ַ
ֲFהְ ,וכָל ִֶ ֵ:/א ָ@רַ ֵֶ /ת ֵצא ל)
ֲ/ב)ת לֹא ְטה)ר)ת וְ כָל ֶַ ;ְ :ֵ /מע ֶ
ְ; ַמח ָ
ח)טא ְב ִאיס6ר ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה ְ;כֹל צ6רָה
ִט ַEת ֶזרַע ְל ַב ָָ +לה .ו ְָכל ִֶ ֵ:/מי ֵֶ /
ֲלי
יה ִל ְקרֹא ְל ֶא ָחד ִמ ַ;ע ֵ
יח ֵ;ית ִ%יַ /ְ ִ>/ֶ ,לח ַעל י ְֵד ֶ
ִֶ /היא .גַ .ה ְמ ַבֶIה ְִ /ל ַ
ָבר ֶא ָחד ִמ ְִ %ברֵי
יח6ת .דַ .ה ְמז ְַלזֵל ְ;ד ָ
0חר ִ; ְִ /ל ָ
ֲFה ֵ
ַה ִ%י א) ְל ַב ֵַ Pע ָ:ל ַמע ֵ
ֲכ ִמי ו ְָכל ִֶ :ֵ /מ ְִ %ברֵי ָ )8רה .הִ .מי ֶש ְָ /לח 6ל) ֵ;ית ִ%י ְק ִביע6ת זְ ָמ
חָ
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ָבר ֶַ /חִָ Cבי ָע ָליו ְ 6/ק ָל ָלה ,א) 6/
ֵמ ֶה .א) ֶָ /ע ַב ְרנַ 6על ָ % 6/
ַמנַ 6על ַע ְצ ֵמנ 6א) עַל
ָעי ֶָ /חל ְ
ָעה .וְכָל ִמינֵי חֲל)מ)ת ר ִ
ְ@ ֵזרָה ר ָ
ָלבֹא ְל ִדי ,וְ לֹא ָ;א .וִ .מי ֶֹB/א ִק ֵ;ל ָע ָליו ֶאת ַה ִ%י ֶ/נִ ְפ ַסק ַעל י ְֵדי ֵ;ית
ית^%י.
ִ%יְ ,מנ ִַ%י א)ת) ַעד ֶשי ְַקֵCי ַה ְַ Eסק;ְ ) .כֹל ָמק) ַה -Oזְ ָ:ר ָ:א ֵ; ִ
ר6
)Eס ִקי ְל ִפי ַה ְ 9Oל ָח ָע ְ
ַה ַ6ָ :נָה ְל ֵבית ִדי ֶ/ל ַָC%י ִני י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ַה ְ
Hד
י7ר (.זַ .ה)7רֵא ְל ָ
ח76י ִחל)נִ יִי ְ:לָל ו ְִע ָ
ֲִ /בי ְ; ִ
ִ; ְל ָבד .וְ לֹא ִמ ְתח ְ
ָבר ַה ַ ִI-יקְ ,מנ ִַ%י א)ת) ַעד ֶ/י ִָסיר
ִמי ְִָ Fר ֵאל " ֶע ֶבד" .חִ .מי ֶ;ְ /ֵC/יָד) ד ָ
)כר ַק ְר ַקע ְֶ )B/לג)יְ ,מנ ִַ%י א)ת) ַעד ֶַ Cְ /ק;ֵל ָ:ל א)נֶס ֶCָ /בֹאַה ֵ>זֶק .טַ .ה ֵ
ל)מר ָבHרֶ#
ֶ ַ
ְאי צ)ר ְ
ֲפי;ְ 6Bחָ #6לHרֶ #ו ֵ
ְה6די ,וְ זֶה א ִ
ֵמ ַה@)י ַל ְֵ /כנִ י ַהִ C
ֱמר "לֹא ְָ 8חנֵ" .יַ .ה ִֵ -עיד
ֶH/ס6ר ְ:לָל ִל ְמֹ:ר ְלג)י ַק ְר ַקע א) ִ%ירָה>ֶ /ֶ ,א ַ
ְה6די ִל ְפנֵי ָע ְרָ:א)תַ %ְ ,היְינ8ֵ ;ָ 6י ִמ ְEָ /ט ִֶ %ָ /ני ָ; ֶה ֶֹB9א ְל ִפי ִדי
ַעל י ִ
י)ציאָ 6ממ) ֶֹB9א ְל ִפי ִדי )8רָה ַעל י ְֵדי ֵעד6ת)ְ ,מנ ִַ%י א)ת)
)8רָהְ ,ו ָגרַ ִֶ /
ר)ע
)/חט ֵֹ :ה ֵֶ /אינ) ַמ ְפ ִריַ /מ ְ8נ)ת ְ:ה6נָה ֵֶ /ה ְז ַ
ְ .Bֵ /יאֵ .
ַעד ֶַ C/
0חרֶ ,אָBא ְמ ַע ְָ :ב ְל ַע ְצמ)ְ .מנ ִַ%י א)ת) ַעד
יבה ִל ְתנָ ְלכ ֵֹה ֵ
ְל ָח ַייִ וְ ֵק ָ
ִ .8יבַ .ה ְמ ַחֵBל י) ט)ב ֵ/נִ י ֶ/ל @ָל)C6ת ְ;חָ #6לHרֶ .#יגָ: .ל ְמ ָלא ָכה
ֶֶ C/
0חר חֲצ)ת
א)תה ְ; ֶערֶב ֶַ Eסח ַ
ע)Fה ָ
)עדָ .ה ֲֶס6רה ַלעֲ)Fת ְ;ח)ל ַה ֵ
ֶ/א ָ
ב6עה ְ; ִד ְברֵי
ֶ ,א) ְל ְָ /
ַהי)ְ .מנ ִַ%י א)ת) .ידַ .ה ַ-ז ְִ:יר ֵַ /ָ /מיִ ְללֹא צ)ר ְ
ֲFיו א) ִה ְת ַנהֲג6ת) .טז.
יע ְל ִח6Bל ַה ֵַ ;ְ 9מע ָ
ַ;י ְל ַה@ִ ַ
ְצח)ק .טוַ .ה@)רֵ ָלר ִ
ֲבר)
י)עֵ #ע ָצה ֵֶ /אינָה הֲג6נָה ַלח ֵ
6ב ְכלָל זֶה ִמי ֵֶ /
ַה ָמ ְכ ִ/יל ֶאת ָה ִעֵ6רִ ,
6ב ְכ ָלל זֶה
ַ;י ַלעֲ)Fת ִמ ְצוָהִ ,
6מ ְכ ִ/יל) ְ; ֵנזֶק ָ:ל ֶ/ה6א .יזַ .ה ְמ ַעֵ:ב ֶאת ָהר ִ
ַ
ֵיפה ַל69ק
ה)ציא ְטר ָ
)/חט ִֶ /
ִמי ְֶ /מ ָזרֵז ֶאת ָהרַב ַה)%רְֵ /ל ַסְ ֵCד ָברָיו .יחֵ .
יקת ַס ִ:ינ) ֶל ָח ָכ .כִ .מי
)/חט ֶֹB9א ֶה ְרHה ֶאת ְ; ִד ַ
ְ; ַמ ְסוֵה ֶ/ל ְ/ֵ :רָה .יטֵ .
ֵיה ְל ֵבית ִדי
ר/6ת)/ֶ :ְ .יָב)א/ְ 6נ ֶ
6מ ִָ 8ע ְ@ ָ
6/תפ6ת א) ַמ ָMא ַ
ע)Fה ְ
ֶֶ /
ֲFי
ע)Fה ַמע ִ
א)ת .כאָ .ח ָכ ֶֶ /
ֵיה;ֵ ,ית ַה ִ%י ְמנ ִָדי ָ
ִ; ְד ָב ִרי ֶ;ֵ /ינ ֶ
ְמ ֶָ /היְ 6מ ַק ְד ִ/י
ָדה ֶאת ִמי ֵֶ /אינ) ַחָCב נִ6%י .כג;ִ .ז ָ
ְמגOנִ י .כבַ .ה ְמנ ֶ
ְה ָ9נִ י ַעל ִEי ֵעד6ת ְר ִאַCת ַה ְָ Bבנָהִ ,מי ֶָ /היָה ְמ ַח ֵ/ב ָ/נִ י
ֳד ִ/י ו ַ
ָהח ָ
ֳד ִ/י ְ;חָ #6לHרֶָ #היָה ִמ ְת ַח ֵCב ְ;נִ 6%י .כד;ִ .זְ ָמ ִֶ /ה ְק ִריב6
ְק)ב ַע ח ָ
ו ֵ
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ָעי ַעל
ָעה .וְ כָל ִמינֵי ְִ Eתר)נִי ר ִ
ֲח ִרי ֶָ /ח ְלמָ 6ע ֵלינ 6ר ָ
ֲח ִרי א) א ֵ
אֵ
ָעה ָלנ,6
ֲח ִרי ְֶ Eָ /תר 6ר ָ
ֲח ִרי .א) א ֵ
ַהחֲל)מ)ת ֶַ Eָ /ת ְרנְ 6ל ַע ְצ ֵמנ 6א) ַלא ֵ
ֲח ִרי
ֲח ִרי ,א) א ֵ
ו ְָכל ִמינֵי ְמ ִסירַת ִ%י ֶַ -ָ /ס ְרנַ 6על ַע ְצ ֵמנ 6א) ַעל א ֵ
ָעה ֶַ Eָ /ת ְחנEִ 6ינַ 6על ַע ְצ ֵמנ6
ְֶ -ָ /סרָ 6ע ֵלינ ,6וְ כָל ִמינֵי ְִ Eתח) ֶEה ְלר ָ
ָעה ָע ֵלינ .6וְ כָל ִמינֵי
יה ְלר ָ
ֲח ִרי ְֶ Eָ /תחֶ Eִ 6
ֲח ִרי .א) א ֵ
א) ַעל א ֵ
ֲ/ב)ת זָר)ת
ְ@זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת וְ כָל ִמינֵי ַעיִ ָהרַע ו ְָכל ִמינֵי ַמח ָ
ְת ְחר6ת.
ְFנְHה ו ַ
ַעס .וְ כָל ַק ְָ Eדנ6ת ו ִ
ָעי וְ כָל ִמינֵי ַ@ ֲאוָה וְ כ ַ
ה6רי ר ִ
ְו ִה ְר ִ
ֲס6רי ְֶָ C/צא6
ו ְָכל ִמינֵי ַהזְ ָ:רַת ַה ְֵ 9ל ַב ָָ +לה ,וְ כָל ִמינֵי ְָ %ב ִרי א ִ
ָטה ְ@מ6רָה,
יה ֲחר ָ
ֲל ֶ
ַחנִ 6מ ְת ָח ְר ִטי ע ֵ
ִמ ִEינַ .6על ַהֹ:ל ֲהרֵי ֲאנ ְ
6מ ְת ָח ְר ִטי ַחס
ת)הי ִ
ַחנִ 6
א)ת ִ;6+ל @ָמ6רְ .ו ֵאי ֲאנ ְ
6מ ַב ְִ +לי ָ
ְ
ט)בי ֶָ /ע ִFינ 6וְ ְֶַ C7ִ /מנ 6א) ִֶ /הנְ ַהגְ נ.6
ֲFי ִ
6מע ִ
ְ/ל) ַעל ַה ְִ -צ)ת ַ
וָ
ֶא ָBא ֲהרֵי ֲא ַנ ְחנִ 6מ ְת ָח ְר ִטי ַעל ְֶ ;ַ 7ִ /לנָ 6ה ִענְ ָי ִני ָה ֵה ְ; ִח6Cב ֶנדֶר א)
ָרי
ֵאי ְלנ ְַפ ֵ/נֹB/ֶ 6א נ ִָ/ֵ :ל ַחס ְו ָ/ל) ַ;עֲ) נְ ד ִ
ַחנְ 6יר ִ
ב6עהַ ,ו ֲאנ ְ
ְָ /
ָטה
יה ֲחר ָ
ֲל ֶ
ַחנִ 6מ ְת ָח ְר ִטי ָ; ֶה ַוע ֵ
ֲ BOהרֵי ֲאנ ְ
/6ב6ע)ת ,ו ְַעל ָ :
ְ
ַחנ6
6מ ַע ָ8ה ֲאנ ְ
ֵמהֵ ,
6/בה ְ/ל ָ
6מ ַק ְ; ִלי ָע ֵלינ 6לָ6/ב ִ; ְת ָ
ְ@מ6רָה ְ
ְמ ַב ְ/ִ 7י ִמ ֲַ -ע ַל ְת ֶכ ְל ַה ִ8יר ָלנֲ 6ע ֵל ֶ
יה ַה ָ8רָה @ְ מ6רָה.
)9מ ִעי
ְו ַיעֲנַ 6ה ְ
6ב ְר6/ת ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ְע ָלה
ִ /6כי ְנ ֵ8יִ ,J
ק6ד ָ/א ְ; ִר ְי ה6א ְ
ִ; ְר6/ת ְ
6ב ְר6/ת
ד)/ה ִ
ָתינַ 6ה ְָ 7
6ב ְר6/ת )8ר ֵ
6ב ְר6/ת ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ָ+הִ ,
ִ
ְה ְדרֵי ְק ַט>ָהO .מ ִָ 8רי י ְִהיָ: 6ל ְק ָלל)ת,
6ב ְר6/ת ַסנ ֶ
ַסנְ ֶה ְדרֵי ְ@ד) ָלה ִ
6ב6+יִי,
ר6ריְ ,ונִ 6%יִיְ 6 ,נזִ יפ)תִ ,
ָמי ,וְ ִא ִ
ַ /6מ)8תַ ,ו ֲחר ִ
Hל)תְ ,
6פ ְתר)נ)ת רָע)ת
ָעי ִ
ָעי וְ ָכל חֲל)מ)ת ר ִ
ו ְִכ>6יִי ,וְ ָכל ְָ %ב ִרי ר ִ
ֲס6רי ,וְ כָל ִמינֵי
ָעה וְ כָל ִמינֵי ְָ %ב ִרי א ִ
6פ ְתח) ֶEה ְלר ָ
6מ ִסירַת ִ%י ִ
ְ
ֲ/ב)ת זָר)ת
ָעה ,וְ כָל ִמינֵי ַמח ָ
ְ@זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)תְ .וכָל ִמינֵי ַעיִ ר ָ
ֳד ִ/י
ֹאכלFַ ;ְ 6ר ַהָ 7
ָק ְר ָ;נ)ת ְ; ֵבית ַה ְִ -ק ָָ ,/%היְ 6מנ ִָדי ְל ִמי ֶ)@/רֵ ֶ/י ְ
יל ָת.
ֲכ ָ
ַ-ק) ָהרָא6י ָלא ִ
ִמח #6ל ָ
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וְFנְ Hה
וְק ְָ Eדנ6ת וְ ִקנְHה ִ
ַעס ַ
ָעי ,וְ כָל ִמינֵי ַג ֲאוָה וְ כ ַ
ה6רי ר ִ
ְו ִה ְר ִ
=6רי ו ְַק ָ;ל)ת
/6ב6ע)ת 6נְ זִ יר6ת וְ ִא ִ
ְת ְחר6ת ,ו ְָכל ִמינֵי נ ְָד ִרי ְ
וַ
הF6מ6
א)ת ֶָ /
6ב ְפרַט ָ
ְה6דיתִ ,
ְה6די א) י ִ
הF6מַ 6על  6/י ִ
נְהגִ י ֶָ /
6מ ָ
ִ
ֲע ֵלי ֶכ א) ַעל ֶ 6/א ָחד ִמ ְ;נֵי ָ; ֵ8י ֶכ ,וְ כֵ ְקלָל)ת ְֶ 7ִ /ללֶ 6א ְתכֶ
ַל ֶֶ 8את
יכ א) ְֶ B7ִ /
ֲח ִרי ,א) ְֶ Bַ 7ִ /ל ֶֶ 8את ַע ְצ ֵמ ֶ
אֵ
ֲח ִרי;ֵ ,י ְ;)/גֵג ֵ;י ְ; ֵמזִיד ֵ;י ְב ַכ ַעס ֵ;י ְ;רָצ) ֵ;י ְ; ַכ ָ6נָה ֵ;י
אֵ
א)פ ְִֶ C9היֶה ,א)
ֶֹB/א ְ; ַכ ָ6נָה;ֵ ,י ַ;חֲל) ֵ;י ְב ָה ִקי;ְ #כָל ָ
זִיפה א) 6/
ְִֶ >/ת ַחְַ Cב ְֶ 6/ 8ק ָל ָלה א) ִאר6ר א) ֵחרֶ א) נִ6%י א) נְ ָ
ַחנ6
ַכ ָ/יו ֲאנ ְ
6מע ְ
וְא)פ ְִֶ C/היֶה ַעל ַהֹ:ל ֵמ ַע ָ8ה ְ
ָעה ְ; ֵאיזֶה ַצד ָ
ְ@ ֵזרָה ר ָ
ר6
6מ ַב ְִ +לי ֵמ ֲע ֵלי ֶכ ֶאת ַהֹ:ל ִ; ְר6/ת ַה ָ7ד)ש ָ; ְ
ַמ ִִ 8ירי ְ
6ב ְר6/ת ְַ -ַ Eליָא
6ב ְר6/ת ְַ -ַ Eליָא ֶ/ל ַמ ְע ָלהִ ,
6ב ְר6/ת ֵ;ית ִ%ינ)ִ ,
ה6אִ ,
ֶ/ל ַמ ָ+ה:
Oמ ִָ 8רי ָל ֶכO ,מ ִָ 8רי ָל ֶכO ,מ ִָ 8רי ָל ֶכ.
ָכ/ְ ,ר6יִי ָל ֶכ.
ָכ/ְ ,ר6יִי ל ֶ
ְ/ר6יִי ל ֶ
ח6לי ָל ֶכ.
ח6לי ָל ֶכְ ,מ ִ
ח6לי ָל ֶכְ ,מ ִ
ְמ ִ
ר6רי,
ֵאי ַ:א ְק ָלל)תֵ ,אי ַ:א Hל)תֵ ,אי ַ:א ְַ /מ)8תֵ ,אי ַ:א ִא ִ
ָמיֵ ,אי ַ:א נִ 6%יִֵ ,אי ַ:א נְ זִפ)תֵ ,אי ַ:א ִ;6+יִֵ ,אי
ֵאי ַ:א ֲחר ִ
ָעי,
ָעיֵ ,אי ַ:א ְִ Eתר)נ)ת ר ִ
ָעיֵ ,אי ַ:א חֲל)מ)ת ר ִ
ַ:א ְָ %ב ִרי ר ִ
ֲ/ב)ת
ָעהֵ ,אי ַ:א ַמח ָ
ֵאי ַ:א ְמ ִסירַת ִ%יֵ ,אי ַ:א ְִ Eתח) ֶEה ְלר ָ
ָעיֵ ,אי ַ:א ְ@זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)תֵ ,אי ַ:א ַעיִ
ה6רי ר ִ
זָר)ת וְ ִה ְר ִ
ָ/יֵ ,אי ַ:א ַעיִ ָהרָע
ָ/יֵ ,אי ַ:א ַעיִ ָהרָע ֶ/ל ֲאנ ִ
ָהרָע ְ%נ ִ
ַ;ל)תֵ ,אי
ֲס6ריֵ ,אי ַ:א ק ָ
ֲביֵ ,אי ַ:א ְָ %ב ִרי א ִ
6דא)ה ִ
ְְ )F%נ ִאי ְ
ֲ6/בי ְֶ :חרֶס ַה ִ> ְָ;/ר
ִ +Oלי ַוח ִ
6מב ָ
ַ:א ִמנְ ָה ִגי ,וְ Oכ ָBי ְִהיֵ ;ְ 6ט ִלי ְ
ָמי .וְ כָל
יקי ָלא ְִ /ר ִירי וְ ָלא ַקִ C
ִ /6ב ִ
יתי ְ
ָבר ֵֶ /אי ;) ַמ ִָ /ְ ,/-ב ִ
6כד ָ
ְ
יְ /6לכ6
יכ .וְ ְ
6מ ָ; ֵֶ 8
יכ ִ
ֲל ֶ
6מע ֵ
ָאל ֵ
י6סרֵ 6מ ַעל ָ:ל י ְִFר ֵ
ִמינֵי ַעיִ ָהרַע ָ
א6מה ִמ ַה ֵחרֶ ְל ַמ ַע יָ6/ב
ַ:ת6ב ,וְ לֹא י ְִד ַ;ק ְ;י ְָד ָ ְמ ָ
ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ :
ֲ/ר
ֲמ ָ ו ְִה ְר ְ; ָ ַ:א ֶ
וְרח ֶ
ֲמי ִ
ָת ְל ָ ַרח ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֵמחֲר) ְ )E0ונ ַ
י.
ִ;ַ /ע ַל ֲאב ֶֹת ָ
נְ
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י ֶאת ַַ :ע ְס ָ
ֲמ ָ
ֲמי ,וְ י ְִכ ְ;ַ 6/רח ֶ
ָ>Hא ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ְת ַמ ֵBא ְ; ַרח ִ
ָאל
)%תי ָ ְוי ְִת ַמ ְ8קַ 6ה ִ%ינִ י ֵמ ַעל ַע ְ;ֵ ָ -ית י ְִFר ֵ
י ַעל ִמ ֶ
ֲמ ָ
ְויִ@)לַ 6רח ֶ
6מ>ַֹח
Hבינִ :ְ 6אֵ 6Bא ְפר) ָצב6ר O
ֲק ָדת) ֶ/ל י ְִצ ָחק ִ
6מ ָע ֵלינְ ,6ו ְזכֹר לָנ 6ע ֵ
ְ
ָאל ִמָ:ל רָע.
6לכָל י ְִFר ֵ
ילנָ 6לנְ 6
ְה ֵ;ט ְ; ֵא ְפר) ְל ַה ִֵ P
ַ;י ַה ִ-ז ְֵ; ַח ו ַ
ַעל @ ֵ
ַ י ְַס ִ:ימ6
6מ ִִ 8ירי לָכֶ ַה ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ָ+הְ : ,
ימי ַ
6כ ֵַ /ֶ /מ ְס ִִ :
ְ
ְוי ִַ8ירָ 6ל ֶכ ַה ֵ;ית ִ%י ֶ/ל ַמ ְע ָלה:
ָעי וְ כָל ְִ Eתר)נ)ת רָע)ת ו ְָכל ְמ ִסירַת
ו ְָכל ַה ְ7לָל)ת וְ כָל ַהחֲל)מ)ת ר ִ
ָעה ו ְָכל ִמינֵי @ְ זֵר)ת ָק)/ת וְ רָע)ת וְ כָל ִמינֵי
ִ%י ו ְָכל ְִ Eתח) ֶEה ְלר ָ
BO
ָעיָ : ,
ה6רי ר ִ
ֲס6רי וְ ָכל ִמינֵי ַמ ְח ָ/ב)ת זָר)ת ו ְִה ְר ִ
ְָ %ב ִרי א ִ
ָכה ַ:ָ :ת6ב ְולֹא ָ
ט)בה וְ ִל ְבר ָ
י ְִת ַה ְEכָ 6ל ֶכ ְל ָ
Hבה ְיהֹוָה יאהדונהי
י ִל ְ/מ ַֹע ֶאל ִ; ְל ָע ַו ַיה ְ
ֱאל ֶֹה ָ
ֲפ) ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹהי ָ ְל ָ ֶאת
80
6כ ִתיב ְו ֶ
יְ :
ֲה ְב ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֶֹה ָ
ָכה ִ:י א ֵ
ַה ְָ 7ל ָלה ִל ְבר ָ
ֶ BOכ ַה:)C
יכ ַחִCי ְ :
ַה ְֵ %ב ִקי ַ;יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹה ֶ
ֲFה ְל ַמ ַע
ָת ְ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע )8ר ָ
ֲFה ְל ַמ ַע י ְִמינ ְָ .ע ֵ
ֲFה ְל ַמ ַע ְָ /מ ְ .ע ֵ
עֵ
ֲלי:
Pורי וְ ג)א ִ
ֶי ְיהֹוָה ִ
דָ /6ת ְ .י ְִהיְ 6לרָצ) ִא ְמרֵי ִפי וְ ֶה ְגי) ִל ִ;י ְל ָפנ ָ
ְק ָ
ֵ ֶאת ַעַ )-ב ָ9ל):
ְִ 8יהֹוָה יאהדונהי י ְָבר ְ
ְיהֹוָה עֹז ְל ַע )-י ֵ

סדר התקו לנפטרי
ָ/י ָע ִדי .ויעשו
=0פִ 6מנְ יַ י ְִר ֵאי ַָ /מיִ ְו ִא ֶא ְפ ָ/ר ֶל ֱאסֹו י"ב ֲאנ ִ
א .י ְִת ְ
התרה למת בקיצור מ הקללות ומ הנידויי וכיוצא.
יבהְ ,ו ַי ֲעמֹד ֶא ָחד ְליָד) ֶמ ְֶ /
י)ציאֵ 6ס ֶפר )8רָה ָ/ֵ :ר ְויַ>ִ יח6הַ 6על ַה ֵָ 8
בִ .
ְמ ַה ִ.678
ָ:ל ז ָ
ָכי( ָ:ל
ֲFיַית ְצר ִ
6בכָל ְד ַבר ח)ל )חְ #6מע ִ
גִ .י ָIהֲר 6לֹא ְל ַה ְפ ִסיק ְ; ִד;6ר ְ
ְמ ַה ִ.678
זָ
ֶ ַה ִ.678
)/פר ְלצ)ר ְ
)8ק ַע ְו ָ
ד .י ִָכינֵ 6
ָחד ֵס ֶפר ִרא/ֶ )/ל ַה ְִ 8ה ִBי ִמ ֶEרֶק א' ַעד ס) ֶEרֶק מ"א
ֹאמר 6כOלָ י ַ
ה .י ְ
ֹאמר 6זֶה:
יבה י ְ
6ב ֵעת ַה ַָ 7פת ַה ֵָ 8
יבהְ ,
ָ י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8
0חר ְ :
ְו ַ
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ֶב ָ ֵ/
ְְ @F
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִ Wדַ :י ַWענ ְָ ְיהֹוָה יאהדונהי ְ;י) ָצרָה י ַ
ַל ְמנ ֵ
6מ ִ )CPי ְִס ָע ֶד ָ :XWיִזְ ֹ:ור ָ:ל
ֱאל ֵֹהי ַיֲ WעקֹWב .י ְִ/לַWח ֶעז ְְר ָ ִמֶ ֹ7דִ ./
ְמ ֵWBא:
ֲצ ְת ָי ַ
ְWכל ע ָ
ְִ 8Wל ָ ִכ ְל ָב ֶב ָ ו ָ
ָWת ָ י ְַד ְ9נֶה ֶס ָWלה :י ֶ
ֹות ָ .וְ ע)ל ְ
ִמנְ ח ֶ
ְמֵBא ְיהֹוָה יאהדונהי ָ:ל
6ב ֱֵ W/אל ֵֹהינ 6נ ְִד@ֹל .י ַ
;י6/ע ֶת ָ ְ
ָ
ְנ ַר ְ>נָה
יע ְיהֹוָה יאהדונהי ְמ ִ/יח)ַ .יֲ Wענֵה6
ה)ַ /
ָד ְע ִ8י ִ:י ִ
ֲל)תWי ַָ :ע ָ8ה י ַ
ִמ ְ/א ֶ
ַחנ6
=6סיַ .וֲ Wאנ ְ
ֶכב וְ ֵא ֶBה ַב ִ
ֵ/ע י ְִמינֵ :) Wא ֶBה ָבר ֶ
ִמ ְֵ 9מי ָק ְדְ ;ִ .)/גבOר)ת י ַ
ַחנְ 7ַ 6מנ6
ָפלַ 6וֲ Wאנ ְ
ָWרעְ 6ונ ָ
ְ; ְֵ /יהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6נַזְ ִW:ירֵ :ה ָ-ה ְ :
ֶ ַי ֲענֵנְ 6בי) ָק ְר ֵאWנ:6
יעה ַה ֶ-ל ְ
ה)ָ /
ַו> ְִתע)דָWדְ :יהֹוָה יאהדונהי ִ
6מ Wצָ 6ד ִתי
ֹומר ַלWיהֹוָה ַמ ְח ִסי ְ
ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) ְ; ֵצל ַ%ַ /י י ְִתל) ָנ :Wא ַ
י ֵ
Wיל ָ ִמ ַEח יָקִ /6מ ֶֶ %בר ַה) W6תֶ ;ְ :א ְברָת)
ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח :ִ :);Wי ה6א י ְִַ P
ֲמ  :)8WלֹWא ִתירָא ִמ ַַ Eחד
)חרָה א ִ
וְס ֵ
ָפיו ְֶ 8ח ֶסה ִצ>ָה W
ָ וְ ַת ַWחת ְ:נ ָ
ָס ְ ל ְ
יֶ
ֹו ִמ ֶֶ 7טב יָ6/ד ָצֳ WהרָWיִ:
ֶבר ָ;א ֶֹפל ַיֲ Wהל ְ
י)מִ :Wמֶ %
ָלי ְָלה ֵמ ֵח #יָעָ 6
י לֹא ִי@ָ :/Wרַק ְ; ֵעינֶי ָ ַת ִ;יט
ֶ ֵא ֶל ָ
Wימינ ָ
6ר ָב ָבה ִמ ִ
יִ)Eל ִמ ִֶ ָ %ְ Pאלֶ ְ
ָה ַמ ְח ִסי ֶע ְלי) שֹ ְַמ ְָ 8מע) ֶנ ָ :WלֹWא
80ה ְיהֹו ָ
Oמת ְר ִָ /עי ְִ 8ר ֶאWהW:ִ :י ָ
ְַ B/
וִ
ָ
ֶ:ִ :Wי ַמ ְלHכָיו י ְַצֶ6ה ְ B
י ָר ָעה ְו ֶנגַע לֹWא י ְִקרַב ְ; ֳ HWהל ָ
ְת Oא>ֶה ֵא ֶל ָ
ֶַ :Wעל
ִMא6נ ְָ ֶֶ ;ָ )@8ִ Eא ֶב ר ְַגל ָ
Wיַ :על ַEַ :יִ י ָ
ָכ ָ
ִל ְָ /מ ְר ָ ְ;כָל ְ%ר ֶ
ֲפ ְֵ Bטה6
ְת>ִ Wי:ִ :י ִבי ָח ַ/ק ַוWא ַ
ָפ ֶת ְִ 8דר) ְ ְִ 8רמ)ס ְִ :פיר ו ַ
ַַ /חל ו ֶ
ֲח ְֵ Bצה6
ְWא ֱענֵהִ 6ע H )-Wנ ִֹכי ְב ָצרָה א ַ
ָאנִ י ו ֶ
ֲֵ @ְ FבהW:ִ 6י יָדַע ְִ /מWי :י ְִקר ֵ
אַ
6ע ִתWי:
יָ /
0ר ֵאהW ;ִ 6
יעהְ 6ו ְ
ֵ ;ִ F0
ֶ י ִָמי ְ
ַ; ֵדWה :6אור ְ
ַוֲ Wאכ ְ
)אב"ג ית"(#
ֶ8ִ 8ַ .יר ְצר6רָה:
ָ>Hא ְ;כ ַֹח@ְ .ד6לַת י ְִמינ ָ
)קר"ע שט"(
ַק ֵ;ל ִר>ַתַ .ע ֵֶ @ְ Fַ ָ -בנַ .6ט ֲהרֵנ 6נ)רָא:
)נג"ד יכ"ש(
ֶָ :ְ .ב ַבת ְָ /מרֵ:
)%ר ֵ/י יִח6ד ָ
נָא ִג;)רְ .
)בט"ר צת"ג(
ָמ ֵל:
ֲמי ִצ ְד ָק ֶת ִָ 8ָ .מיד @ ְ
ָ; ְר ֵכ ַט ֲהרֵַ .רח ֵ
)חק"ב טנ"ע(
ַהל ֲע ָד ֶת ָ:
ט6ב ָ .נ ֵ
ָח ִסי ָקד);ְ ./ר)ב ְ
)יג"ל פז"ק(
דֶ /6ת ָ:
ז)כרֵי ְק ָ
ֵאהְ .ל ַע ְEְ ָ -נֵהְ .
ָחיד @ ֶ
יִ
)שק"ו צי"ת(
י)ד ַע ַ8עֲל6מ)ת:
ֲק ֵתנֵ .6
ַ /6מע ַצע ָ
ַ/ו ְָע ֵתנַ 6ק ֵ;לְ .
ָעד:
ע)ל ו ֶ
ר:ְ /ֵ 6ב)ד ַמ ְלכ6ת) ְל ָ
ָ; ְ
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ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֲ/ר Hרַח.
יִ ;ְ .רית ֶא ְזרָח א ֶ
ימ ָ
יָH Jי) ,זְ כֹר ַהִ ;ְ )Cרית ְִ /ב ַעת ְִ 8מ ֶ
יָ .ז ְכרֵנ6
ֲמ ָ
ד6תנַ ;ְ 6רח ֶ
ְמֵ Eְ .
ֲמָ .קרֵב ז ַ
-Oי ָH .ב ַרח ָ
ְ; Oח)7ת ַ%ת ְנא ֶ
ח)לל ָ:ל ,וְ כֹל יָכ)לֱ .היֵה נ ְִדרָ/
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ְֶ :ָ -מ ֵ
יַ ;ְ .הז ְִ:ירָ זְכ6ת
)%פ ִקי ְָ %ל ֶת ָ
ַPהְ .ל ַע ְ
וְה ֵָ -צא ְו ִה ְתר ֵ
יִ .
ד)ר ֶָ /
ְל ְ
יבִ ;ְ .ה ְת ָק ְר ָבָ ;ְ .כל ִל ָ;
ֲסי ֶד ֵָ /ְ .עה נִ ָ
וְצ ְד ַקת ָ:ל ח ִ
ָה ִ
0בר ָ
ְ
ֶ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ְל ֲַ /חר ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
ימא
ָה ְר ִח ָ
0בר ָ
ָמיְ %ְ J
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
6Eר ָקנ ְָ
0צ ַמח ְ
ֲמנָא Hרֵי י ְִמינ ְָ ְו ְ
ַרח ָ
ֲל ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר
ַח ע ָ
Hתינָא ְל ִמ ְקרֵי ַק ָ ְ -ר ֵ
E0י ֵ
=6פי ִ
ֲמנָא ְ; ִכ ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
6פר)ק לָ
ב6ר ְָ ְ 8
ֲמנָא ַ@ ֵBי ְ@ ְ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
E0יק ִלנְה)רָא
ֲמנָא ִ%ינָ ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ְְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ זָ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲב)ר:
ֵיק ִמ ָק ָמ
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ֵ Hמ:
ק)לנ 6וְ ַק ֵ;ל ְִ 8פ ֵָ Bתנ;ְ 6רָצ):
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְַ /מע ֵ
Hמ:
ֵ
ָל6תנ:6
ֶ @ ֵ
ֵ ;0דנ;ְ 6אֹר ְ
ַַ 9מיִ 0ל ְְ 8
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
Hמ:
ֵ
ָעה:
ְה ְֵ /מד ָ:ל ַה ִָ 7מי ָע ֵלינְ 6לר ָ
;0ד ו ַ
ַַ 9מיִ ֵ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ָה ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת רָצ) ֲענֵנ:6
0בר ָ
ֲענֵנֱ 6אל ֵֹהי ְ
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ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ימ ָ.
ָה ֶאזְ רָח ְִ 8מ ֶ
0בר ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֶחנ ִָקי ַעל
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְונ ְ
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ְו ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵי ַנ:
)רָCה:Hבינַ ;ְ 6הר ַה ִ
ָה ִ
0בר ָ
ְָ %ענֵי ְל ְ
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר ו ְָדר:
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
ֲב)תינ0 ,6ב
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ַח ַעל ַע ְָ -
ַח ַעל ָ:ל ָהע) ָלמ)ת8ְ /ֶ ,ר ֵ
ֲמי וְ ַה ְ= ִליח)תַ ,ה ְמר ֵ
ָה ַרח ִ
ֵיה>ֹ,
נְ/מ)ת ָה ְר ִָ /עי ַה>ִ )%נִי ְ;ג ִ
ָאל ,וְ ַעל ָ:ל נְ ָפ)/ת ר6ח)ת ְו ָ
י ְִFר ֵ
ַ;ר .וְ ַעל ָ:ל
6ב ַחי ְמד ֵ
ַ;רְ ,
6ב ַחי ִ; ְל ִ8י ְמד ֵ
צ)מח ְ
6ב ֵ
ד)מ ְ
ָלי ְ; ֵ
ג6ל@ ִ
ְה ְמ ְ
וַ
ְה)ל ִכי
)/ט ִטי ָ;ע) ָל ,ו ְ
6נְ/מ)תָ ,ה ַע ְר ִט ִָ Bאי ַה ְמ ְ
נ ְָפ)/ת ר6ח)ת ָ
6ב ְכ ָל ָל
נִק ָל ִעי ְ; ַכ ַה ֶַ 7לעִ .
ֲכי ַח ָ; ָלהְ ,ו ְ
ִמ ִֶ %חי ֶאל ִֶ %חי ְ;יָד ַמ ְלא ֵ
ְר6ח ָ
ֶפ /ו ַ
ַח ַעל נ ֶ
ְ8ר ֵ
6נְָ /מה ֶ/ל )יזכיר שמות הנפטר וש אמו(ֵ .אל
יהְ .ו ָה ֵקל ֶאת ָהע)נֶַ /ה +ָ -Oל
ֲל ֶ
ֲמי ָ ע ֵ
ֲמיֶ ,יהֱמ 6נָא ַרח ֶ
ָמלֵא ַרח ִ
ֲמי וְ ַה ְ= ִליח)ת .וְ ַ 0על ִEי ֶָ /ח ְטא,6
80ה ה6א ַ; ַעל ָה ַרח ִ
יה:ִ .י ָ
ֲע ֵל ֶ
6פ ְגמ;ָ 6ע)לָמ)ת ָה ֶע ְלי)נִ יְ 6 ,ב ְָ /ר ֵ/י נ ְַפ ָ,/
ֶיָ ,
6פ ְ/עְ 6ל ָפנ ָ
ו ְָעוָ ,6
ֲמי ָ
ָהַ ;ְ ,רח ֶ
ֶי ְל ַת ֵEְ 7גָ ֶֶ B/
ִָ /מ ָתֲ .הלֹא ֵאי ַמ ֲעצֹור ְל ָפנ ָ
ר6ח ְונ ְ
ָ
יה,
ח)ב ֵמ ֲע ֵל ֶ
6/טי .וְ ִת ְמחֹוק ֶאת ְִ /טרֵי ָ
ֲס ֶדי ָ ַה ְִ E
6בח ָ
ַ;יַ ,
ָהר ִ
ֹאת.
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ֲב)תינ,6
ֶי ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינ 6וֵאל ֵֹהי א ֵ
6ב ֵכ י ְִהי רָצ) ִמ ְָ Bפנ ָ
ְ
ַחנִ 6מ ְת ִַ Bְ Eלי ְל ָפנֶי ַָ ,על
6ברָצ) ֶאת ְִ 8פ ֵָ Bתנֶ 6ש ֲאנ ְ
ֲמי ְ
ֶַ 8ְ /ק ֵ;ל ְ; ַרח ִ
ֲמ ֶת ָ( )יזכיר שמות הנפטר וש אמו(
ְָ /מה/ֶ ,ל ַע ְב ְ) ָ %א ָ
ְר6ח 6נ ָ
ֶפ /ו ַ
נֶ
6מ ֵחה
ֹאתיו ו ְַלעֲו)נ)תיוְ ,
ֲמי וְ ַה ְ= ִליח)תְ ,ס ַלח נָא ְל ַחָ +
ָ>Hא 0ב ָה ַרח ִ
ֲס ֶד ְָ .וַ 0על ִEי ֶ/ֵC/
ֶי ְ:ג)דֶל ח ָ
ֲבר ֶאת ָ:ל ְָ /ָ Eעיו ִמ ֶ>גֶד ֵעינ ָ
ְו ַהע ֵ
ָ/י ַק ִBי א)
ֲע ַדיִ ָע ָליו ִ%י ְו ֶח ְִ ,);/ל ְהי)ת ְמ OחָCב ְל ֵה ָענֵ;ְ /ע)נ ִ
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ֲמ6ריֲ ,הלֹא ְל ָ ְיהֹוָה יאהדונהי ַה ֶח ֶסד ָל ֵתת ָע ָליו ֶח ֶסד ֶ/ל ִח>ָ,
ח ִ
ָצה
ָאה וְ ֵיר ֶ
יע וְ ֵיר ֶ
ֲלה וְ יָב)א וְ י ִַ@ ַ
ְו ְִ 8קרַע ֶאת ר ַֹע ְ@זַר ִ%ינ) ֵמ ָע ָליו ,וְ ַיע ֶ
וְה ְזכ)COת
ת)תינִ ,6ל ְזֹ:ר ְ;ז ְִכר) ט)ב ֶאת ָ:ל ַה ְִ -צו)ת ַ
יח ִש ְפ ֵ
ֶי ִַ F
ְל ָפנ ָ
ֲFי ִ
ְה ַ-ע ִ
וַ
ט)בי ֶָ /ע ָFה )יזכיר שמות הנפטר וש אמו( ִ; ְהי)ת) ַ; ַחִCי,
יע
6ל ַה ְַ Eִ /
ֶיְ ,ל ַה ְמ ְִ /י ְ
ַחנִ 6מ ְת ִַ Bְ Eלי ְל ָפנ ָ
6ל ָצ ְר ָפ ִע ְִ 8פ ֵָ Bתנֶ 6ש ֲאנ ְ
ְ
יע ִמָ:ל
6ל ַה ְר ִ@ ָ
יע ְ
ה)ָ /
נִָ /מת)ְ ,ל ִ
ְח ְמלָה ַוחֲנִ ינָה ְלנ ְַפ )/ר6ח) ְו ְ
ֶח ֶסד ו ֶ
ָ/י
6מ ַק ְט ְר ִגי ַה ְממ6נִ י ָע ָליו ְלד6נ)ִ :ְ ,פי ָה ֳענ ִ
יתי ְ
6מ ְִ /ח ִ
ְמ ַח ְ; ִלי ַ
6פ ָָ /עיו,
ֲו)נ)תיו ְ
ֹאתיו ַוע ָ
ה/6תָ 6ע ָליוְ .ולֹא ִיְָ Iכר 6ל) ע)ד ַחָ +
ֲ/ר ָ
אֶ
ֲט ִאי וְ ַלעֲו)נ)ת
ְFא נָא ַלח ָ
ֶי .ו ָ
6פ ַ/ע ְל ָפנ ָ
ֲ/ר ָח ָטא וְ ֶה ֱעוָה ָ
אֶ
ֲח ִרי ַל ֲחטֹא,
ְה ֶ@ָ /רַ ַלא ֵ
ו ְַל ְִ /ָ Eעי ֶָ /ע ָFהֵ ,ה ַעל י ְֵדי ַע ְצמ) ו ֵ
6ל ִה ְת ַ)=:ת ;) נ ְַפ )/ר6ח)
6מ ְל;ְ ,/6ל ִה ְת ַל ֵ;ְ /
6ת ַת ֵ 7ל) ָחל6ק ַ
ְ
נ6חה ְו ְַ /לוָה
ְונ ְִָ /מת) ,וְ לֹא י ְִהיֶה ע)ד ֵער) ו ְֶע ְר ָיה .וְ י ְִהיֶה ל) ְמ ָ
ֶ
ב)תָ ,לא)ר ְ;א)ר ְEנֵי ֶמל ְ
ְו ַה ְֵ /קט ,יָב)א ָ/ל) יָנ6חַ 6על ִמ ְָ :ְ /
ֲס ִידי
וְהח ִ
יקי ַ
ע)ל ָה ֶע ְלי)ִ ,ע ַה ִַ %ִ P
נ6חת) ָ:ב)ד ָ; ַ
ע)ל .וְ ִת ְהיֶה ְמ ָ
ָ
ֵיח
ֶי ְִ 8פ ֵָ Bתנ:ְ ,6ר ַ
ֶ ;Oלת ְל ָפנ ָ
6מק ֶ
6רצ6יָה ְ
ֲ6/בה ְ
ֶ;ְ /גַ ֵע ֶד ,וְ ִת ְהיֶה ח ָ
6מ ְָ Bפנֶי ָ ַמ ְל ֵ:נ6
ָהבִ ,
ָל ָ ַעל ִמז ְַ;ח ַהָ I
>ִק ָטר ְ; ֵהיכ ְ
ְקטֹרֶת ַה ַ= ִ-י ַה ְ
יבנָ .6ח>ֵנַ 6מ ְל ֵ:נַ 6ו ֲענֵנְ ,6ל ַמ ַע ִַ ָ -ְ /ה ָ7ד)) /יכוי בש
ֵיק 0ל ְֵ /ִ 8
רָ
ֶ י ְִכ ְ;6/
י ֶאת ר ְָגז ָ
ֲמ ָ
ָא/י ֵתיב)תָ>H ,א ַרח ֶ
ארארית"א(ָ ,הרָמ6ז ְ;ר ֵ
80ה ,וְ יִג)ל6
ְתחֲנ6נִ י ָ
)/מ ַע ְִ 8פ)Bת ו ַ
מ)תינ:ִ .6י ֵאל ֵ
ֵ /0
ֲביר ְ
ַ8ע ִ
ת6בי ַעל
ֶי ְ/לוֶ /ע ְFרֵה ִמ)%ת ַה ְִ :
)%תי ָ;ְ ,ז ְָכרֵנְ 6ל ָפנ ָ
י ַעל ִמ ֶ
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ַPב ִע)-
מ/ה ַע ְב ֶH:ָ ָ %מ6רַ :ו ֵCרֶד ְיהֹוָה יאהדונהי ֶ; ָענַָ ,וְִ Cתי ֵ
י ְֵדי ֶ
ֱמר:
ַָ ,/וְִ Cקרָא ְ; ְֵ /יהֹוָה יאהדונהי וְ ֶָ /נא ַ
ַו ַי ֲעבֹר ְיהֹוָה יאהדונהי ַעל ָEנָיו ַוְִ Cקרָאְ :יהֹוָה יאהדונהי| ְיהֹוָה
ֱמת ,נ ֵֹצר ֶח ֶסד,
ֶ Eַ 0יְִ ,ורַב ֶח ֶסדֶ ,וא ֶ
ְח>ֶ ,6אר ְ
יאהדונהי ֵאל ,רַח 6ו ַ
ַ7ה:
ְח ָH+ה ,וְ נ ֵ
ָפ ַ/ע ,ו ַ
ֲל ִפי ,נ ֵֹFא ָע) ,ו ֶ
ַלא ָ
ֲFרָה ק)ל)ת תשר"ת תש"ת תר"ת:
י ְִת ְקע 6ע ָ

ִמי ֵאל ָ:מ) ָ ,נ ֵֹFא ָע) וְ ע)בֵר ַעל ֶ/ַ Eעִ ,ל ְֵ /א ִרית ַנחֲלָת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
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ֲ)נ)תינ,6
ֲמנ ,6י ְִכ;) /ע ֵ
ָל ַעד :ִ ,)E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹבֶ ,חסֶד
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ַ /6מע ֶאת ְִ 8פ ֵָ Bתנ,6
ימי ֶק ֶדְ :
ֲב)תינִ ,6מ ֵ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8לא ֵ
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ְל ְ
80ה ֵֹ /מ ַע ְִ 8פ ַBת ָ:ל ֶEה:
ִ:י ָ
ֲמי:
ָאל ְ; ַרח ִ
רֵֹ / 6מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע )-י ְִFר ֵ
ָ; ְ
0חר ָ ְ :י ְָפ ִריְ 6/צ ָד ָקה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִרי ְוי ְַד ִליק 6נֵר ֶא ָחד ִל ְכב)ד
ַ
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל).
0ב ָר ָה ִ
ְ
ָ
ְ0חר ְ :
ַמ ִ/יכַ 6ה ְִ 8ה ִלי ָ:ל ֵס ֶפר ֵ/נִ יִ ,מ ֶפ ֶרק מ"ב ַעד ס) ֶפרֶק ע"ב ,ו ַ
יְ
יבה ַפ ַע ְ/נִ יָה ,וְ י ְ
י ִַקיפַ 6ה ֵת ָ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :י ַWענְ ָ וכו'.
ֹאמרַ .6ל ְמנ ֵ

ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר ֶע ְלי) וכו' ָ>Hא ְ;כ ַֹח .וכו' נמצא בעמוד .712
י ֵ
ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֶא ַסר וְ גַ נ ְִמ ַסר.
ֲ/ר נ ְֶע ָקדְ ,ל ָהעֲל)ת ְל ָפנֶי ָFֶ :ְ ,ה נ ְ
ְ; ִרית נִ ְפ ָקד א ֶ
ֶי .וְ ִא
ֶיְ .ר ֵצה @ִ זְע) וְח) ז ְַרע)ֵ ;ְ .עת ;)ְ Hל ָפנ ָ
עֲ)Fת ַה)+ב ְ; ֵעינ ָ
ֲFה נָא ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ)
ח)ב ָענָה ָ; .ע ֵ
ָ
ַע ֶ:ָ -
ֲלי,
זְכ6ת י ְִצ ָחק ַ; ַַ 9חקָ .חתִ ;ְ 6מ ַ%ת ַה@ְ ב6רָהְ 8ִ .זֹ:ר ֵא ִלי צ6ר ג)א ִ
נִקרָא.
ְ )/ל ַע ְ; ְִ /מ ָ ְ
ֲק ָדת) ו ְִצ ְד ָקת)ְ .מ ְ
)/אל ִמ ֶָ ְ -עזְ רָה .ע ֵ
ְל ַע ֵ
ְ BOת ָ לֹא ִת ְכ ָלא
ֲל ְת ָ ו ְְסג ָ
ֶאזָר ִ;גְ ב6רָהִ .מ ַ>ח ָ
ָבהֵ .אל נ ְ
ט)בה ִ;נְ ד ָ
ז ְָכרֵ ְל ָ
י .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ֲמ ָ
ַרח ֶ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֲק ָדא
ָמי%ְ Jי ְִצ ָחק ע ֵ
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֲל
ָ ִַ6/י ע ָ
ֲמנָא ַה ְדר ְ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ַCעֲבור:
י/י ִמינָ
ע)ב ָ%נָא ִ; ִ
ֲמנָא וְ לֹא ִת ְת ָEרַע ְַ :
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֲל
/0רֵי ע ָ
ֲמנָא זִיו ְָ ְ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֲל ַט ְבוַ
ֲמנָא חֲ)/ב ע ָ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ ז ְָ
ַרח ָ
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ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ֵיק ִמ ָק ָמ ְ
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ
ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
Hמ:
ֵ
ָחנ6
ית ָ ְזכֹור וְ0ל ִֵ :/ְ 8
ַַ 9מיִ ְ; ִר ְ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
Hמ:
ֵ
ימינ6
ַח ֵמנְ 6ו ֶאת ֵמ ֵ
ֵ ֶאת ל ְ
ֱאל ֵֹהינֶ 6ש ַ; ַָ 9מיִ ָ;ר ְ
6פ ַחד י ְִצ ָחק ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת ָצרָה ֲענֵנ:6
ֲענֵנַ 6
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ְח6סה ַעל
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע י ְִצ ָחק נ ְֶע ַקד ְ;אָ 6ל ֶמ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
י ְִFר ֵ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְו ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
6סה ַעל י ְִFר ֵ
ְוח ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵינַ:
ַ;י ַמ ְד ְ; ָחא:
ְָ %ענֵי ְלי ְִצ ָחק ַעל @ ֵ
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר וְדָר
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
ָקה ְל ִע6Bי ִנ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִרי ,וְ י ְַד ִליק 6נֵר ִֵ /ני ִל ְכב)ד
0חר ָ ,ְ :י ְָפ ִריְ 6/צד ָ
ַ
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל).
י ְִצ ָחק ִ
ָ
0חר ְ :
י/י ִמ ֶEרֶק ע"ג ו ְַעד ס) ֶEרֶק פ"ט .וְ ַ
ַמ ִ/יכַ 6ה ְִ 8ה ִBי ָ:ל ֵס ֶפר ְִ /ל ִ
יְ
י/ית וְ י ְ
יבה ַַ Eע ְִ /ל ִ
י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :י ַWענְ ָ וכו'.
ֹאמרַ 6ל ְמנ ֵ

ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר וכו'ָ>H .א ְ;כ ַֹח .וכו' .נמצא בעמוד .712
י ֵ
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ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

וְה Oס ָ-ָ ;ַ .Bר) ל)
ֲ/ר ָחלַ ֵ
ָ ְמק)רָא .א ֶ
ָאל ל ְ
יד ְ י ְִFר ֵ
ָ ְוגַ י ְִד ָ
ִל6-ד ְ
ֹאמר ַמה >)רָא .זְ כֹר ִצ ְדק) וְ גַ ַנאֲק).
מ)רָאֵ .אל ֶא ָחד ְל ָ ַָ Eחד ַוֶ C
ימי ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה
ַ-ה ֵא ֶ
ָHFה .זֶה ָ :
ֲ/ר נ ְ
ֲלHה א ֶ
ִH/רָהַ .נה ָ
ִל ְֵ /א ִרית נ ְ
יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ְר/6ה
ֱמת י ָ
ֱמת ֶ;א ֶ
ְזכֹר Hח6ז ְוגַ ָ/בָ #6חתִ ;ְ 6מ ַ%ת ְִ 8פ ֶארֶתִ .מ ַ%ת א ֶ
6דמ6ת) וְצ6רָת)
נִק ֶ/רֶתְ .
-Oת)ִ 8ָ .מיד ;) ְ
0ר;ְ )8ת ָ
וְכ)תרֶתְ 8ִ .פ ְ
ֶ
ל)
י:
ֲמ ָ
ֶח ְָ Fַ 8מַ )8על ֵ:ס ַרח ֶ
ֲטרֶת .ה6א ִאיְ /ִ ;ְ 8ָ /מ ָ נ ְ
ֲק6קה ַ;ע ֶ
ח ָ
ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ָמיַ %ְ Jי ֲעקֹב ְֵ /ל ָמא
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
ֲל
ְיתי ע ָ
ֲמנָא ַט ְבוָ ַס@ִ י0 Hי ִ
ַרח ָ
ֲל
ֲמ ְ ע ָ
ַל@ְ לַ 6רח ָ
ֲמנָא י ְִתג ְ
ַרח ָ
ֲמנָא ְ:ב)ֶ /ח ְמ ָ8א וְר6גְ זָא ִמינָ
ַרח ָ
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ זָ
ַרח ָ
ֵיק ִמ ָק ְָ -
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ

ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:

ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹ ָוה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
Hמ:
ֵ
כ6ת ָ ָע ֵלינְ 6מ ֵהרָה:
ַַ 9מיִ @ֵַBה ְ:ב)ד ַמ ְל ְ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
Hמ:
ֵ
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ @ְ זֹר ָע ֵלינ ְ@ 6זֵר)ת ט)ב)ת:
ֲמי ֲענֵנ:6
ֲביר ַי ֲעקֹב ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת ַרח ִ
ֲענֵנ 6א ִ
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ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
י.
ר)מ ָ
ִ BOמ ְֶ -
ֲFה ְל ַמ ַע ַי ֲעקֹב ֶנ ֱענָה ְ;ס ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י וְ ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל יִח6ד
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְונִ ְFר ִ
ְיהֹוָה ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
ְקד ַ
ֲענֵינַ:
ְָ %ענֵי ְל ַי ֲעקֹב ְ; ֵבית ֵאל:
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר ו ְָדר:
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
י/י ִל ְכב)ד
ָקה ְל ִע6Bי ִנ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִרי וְ י ְַד ִליק 6נֵר ְִ /ל ִ
ָ ,י ְַפ ִריְ 6/צד ָ
0חר^ְ :
ַ
Hבינָ 6ע ָליו ַה ָ9ל).
ַי ֲעקֹב ִ
ָ
ְ0חר ְ :
יעי ִמ ֶEרֶק צ' ַעד ס) ֶפרֶק ק"ו ו ַ
ַמ ִ/יכַ 6ה ְִ 8ה ִילי ָ:ל ֵס ֶפר ְר ִב ִ
יְ
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :י ַWענְ ָוכו'.
ֹאמרַ :6ל ְמנ ֵ
יעית וְ י ְ
יבה ַָ Eע ְר ִב ִ
י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8

ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר וכו'ָ>H ,א ְ;כ ַֹח .וכו' נמצא בעמוד .712
י ֵ
ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֶצח;ִ .זְכ6ת) ו ְַע ְנוָת) ,א)י ְֵבנ6
מ/ה 0ל ִ8נְ ֶ/הָ .חתִ ;ְ 6מַ%ת ַה> ַ
זְכ6ת ֶ
ַח
ֶצח .ר ֵ
ֶצח ָלנ ַ
ַַ Pחֵ .אל נ ַ
ַמנ ֵ
ָ/יר ְול ְ
6ב ַהר ַה)-ר ִ/יר ִמזְמ)ר .נ ִ
ַPחְ .
ְ8נ ֵ
י .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ר)מ ֶמ ָ
ַעל ַע ְ
0ר ָ; ִעי י)
ימהָ .ירַָ /ענָו ְ; ַהר ִסינַיִ .ע ֵאל Hי)ְ .
ימה 6נְ ִע ָ
)8רָה ְִ 8מ ָ
6ברָה ִמ ְֵ /מי ְמע)נָי.
ַ:ה ָ
ָע ַמד ִָ /ע ְיהֹוָה יאהדונהיְ .ל ַק ֵ;ל )8רָה ז ָ
ֱמנַיִ .צ ְד ָקת) וְת)רָת)ְ .זכֹר נָא
ֱמתִ .ה ְנ ִחיל ְל ַע ֶנא ָ
ֱמת )8רַת א ֶ
ֵאל א ֶ
י .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ִמ ֶָ /מ ָ
נְביHה
ָמי%ְ Jמ ֶֹ/ה ִ
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
ֲביד @ְ ִמירָא לָ
ֲמנָא לֹא ַתע ֵ
ַרח ָ
ח)בי וְ ַל ֲע ָויָ
/6ב)ק ְל ִ
ֲמנָא ְמח)ל ְ
ַרח ָ
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ

ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
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ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ ז ְָ
ַרח ָ
ֵיק ִמ ָק ָמ
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ

תפוחי
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:

ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
נִ 6ה ֵָ -צא לָנ6
ַָ /
ַַ 9מיִ ְ%ר ְ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ֱאל ֵֹהינַ /ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְ%ר)ֵ %ָ /מינִ 6מַCד ָק ֵמינ6
ֲמי ֲענֵנ:6
ֲענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת רָצ) ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת ַרח ִ

Hמ:
ֵ
Hמ:
ֵ

ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ.ָ -
ח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ית ְָ .ו ָ
ֱמ ְ; ָכל ֵ; ֶ
מFה ֶנא ַ
ֲFה ְל ַמ ַע ֶ
ְיהֹוָה ע ֵ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְו ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ְו ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵינַ:
ֲב)תינַ 6על יַ ס:6
מ/ה ַוא ֵ
ְָ %ענֵי ְל ֶ
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר ו ְָדר:
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
ָקה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִרי וְ י ְַד ִליק 6נֵר ִל ְכב)ד מ ֶֹ/ה
ָ י ְָפ ִריְ 6/צד ָ
0חר^ְ :
ַ
ַ;ינָ 6ע" ַה.
רֵ
יבה ַָ Eע
0ח" ָ :י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8
ַמ ִ/יכִ 6מ ֶEרֶק ק"ז ַעד ס) ֶEרֶק קי"ח וְ ַ
יְ
ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר וכו',
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִ Wדַ :י ַWע ְנ ָ וכו' .י ֵ
ֹאמרַ :6ל ְמנ ֵ
י/ית ְוי ְ
ֲמ ִ
חִ
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ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

ֶפת
ֶח ְַ 8בכָב)ד ְ; ִמ ְצנ ֶ
ה)ְ /ענָא .נ ְ
Hמרָ ַ
ִ;זְ כ6ת ֲ 0הרֹ ר) יָר)ַ .ע ְְ ;ְ ָ -
נָHהְ ,ל ְַ ;ִ /-ֵ /כ Oה>ָה;ִ .גְ ֵ%י ְֵ Eאר ְל ָפ ֵארָ ָ -ְ /ִ ,ל ַב;ֶ /אֱמ6נָה .ה)ד)
יע
ַ /)8
6ת ִפ ָBת)ִ .
)/כ ִ; ְמע)נָה;ִ .זְ כ6ת) ְ
ַה ְר ֵאה ְל ַע נ ְִכ ֵאה .רָ ֵ
 .ָ -Oז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ִלזְ ע ֶ
6ל ָב ָ;ְ /בֹא) ָ/
ִ; ְג ֵ%י ק ֶֹדָ /ל ַקח ְל ַק ְֵ ./%ל ָ/רֵת ָ; ִל ְפנִ י וְ ִל ְפנַיְ .
ַEר ַעל
ע)ל)תיו ָהיָה ְמכ ֵ
ָ
נ)תיו וְ
ְ 0יהֹוָה יאהדונהיָ ;ְ .ק ְר ְ; ָ
ָקד)ַ :ְ /מ ְל ְ
יע
ְת ְר ִ@ ֵ
ֵַ +ָ 8ע ו ַ
>)תיו ְזכֹר ַהְ )Cל ַע אֱמ6נָי .ו ִ
6ת ִח ָ
)Bתיו ְ
עֲ)נָיִ 8ְ .פ ָ
ֲד)מ ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ְ; ִמ ְק ַ /%ה ֶ
ָמיְ Jדֲ 0הרֹ ַכ ֲהנָא
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
6ס ִמ ְי ֱהוֵי ָל
ֲמנָא ְס ִעיד ְ
ַרח ָ
Hתא ְל ָטב
ֲמנָא ָע ֵביד ִע ָ-נָא ָ
ַרח ָ
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ ז ְָ
ַרח ָ
ֵיק ִמ ָק ָמ ְ
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ

ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:

ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
Hמ
6בכֹל י) וָי) ִ; ְת ִפ ֵָ Bתנֵ .6
ַַ 9מיִ ֵה ָע ֵתר ָלנַ 6הְ )C
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
Hמ
6רצ6יָה ְל ָפנֶי ֵָ .
6/בה ְֵ /ל ָמה ְ
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ַהחֲזִ ירֵנְ ;ִ 6ת ָ
ֲמי ֲענֵנ:6
ֲענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת רָצ) ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת ַרח ִ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ְת6מי ָ:
ֶי ו ֶ
ֲFה ְל ַמ ַע ֲ 0הרֹ ִֵ :ה ְ;א6ר ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
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ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְו ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ְו ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵינַ:
ְָ %ענֵי ְלֲ 0הרֹ ַ; ְַ -ח ָ8ה:
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר ו ְָדר:
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
ָקה ְל ִע6Bי ִנ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִרי ,וְ י ְַד ִליק 6נֵר ִל ְכב)ד ֲ 0הרֹ
ַ י ְַפ ִריְ 6/צד ָ
0חר ְ :
ַ
ַהֵֹ :ה ָע" ַה.
יבה ַָ Eע ִ9ִ /ית
ַ י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8
0חר ְ :
ַמ ִ/יכַ 6ה ְִ 8ה ִBי ָ:ל ֶEרֶק קי"ט וְ ַ
יְ
ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר וכו'
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִWדַ :י ַWענ ְָ ְ;י) ָצרָה וכו' .י ֵ
ֹאמרַ :6ל ְמנ ֵ
ְוי ְ
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ֹאמר:6
Oל וְ י ְ
ַע ְמד 6כ ָ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

6ב ְמלָ 6כה,
ָכה ִ
ל) ז ָ
ִַ /מרִ ;ְ ,רית ַָ /מרִ ;ְ .מ ַ%ת ַהיְס)ד ָחתִ .6ל ְמ ְ
זְכ6ת נ ְ
Oמת)ֵBַ@ ,ה ֵקֶ #ה ָחתְ ,6ו ִת ְר ֹ%וְ גַ
6בזְכ6ת) ְלא ָ
ל) נ ְִגלָה ָ:ל ָסתִ .6
ֲַ 8הדֹ ִל ְר ִָ /עי י ְִסית .6זְכ6ת Hב)ת ,ר)כֵב ֲערָב)ת .זְכ)ר ַה)C
ר)מ ֶמ ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ְל ְ
ִיח)חי,
6ר ֵצה ֵאל ַחי ְ;נ ַ
ֲל ְת ָ ְ; ֵבית ָק ְד ְֶ ,ָ /
ַ ,=0נח ָ
י)סֱ .היֵה ְמ ֵ
ִ;זְ כ6ת ֵ
ילה
ָ .ָ /ז ְָכרֵ ְל ִג ָ
6ב ִרית) 6זְכ6ת) זְ כֹר ְל ַע ְמג6ר ֶ
ְ .ָ /ֶ %O
ְִ 8פ ַBת ַע ְמק ָ
י .ז ְָכרֵנ6
ַח נָא;ִ ,זְכ6ת) ְל Oא ֶָ -
ה)ְ /ענָא וְ ר ֵ
ַָ .ָ /
ֳלה .ו ְַק ְ; ֵצ ְל ִמ ְגר ֶ
ו ְָצה ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ע)לִ .ל ְב ִרית ִק>ֵא ַוי ְַפ ֵBל ִע
Oחסְ .ל ִמ ַ%ת ַצ ִ%יק יְס)ד ָ
ְחס ַה ְמי ָ
זְ כ6ת ִEנ ָ
ַחת ַצר .וְה6א
ַָ 8ע ַצר ִמ ְ/ל ַ
ק)נֶהַ .ה ִֵ -ביא ְב ִמ ְEָ /ט ַעל ָ:ל נ ְֶע ָל .ו ֵ
ִנ ְת ַ; ַPר ְ;ר 6ע) ָלֲ .הגַ הֲל) ְ; ִרית ָ/ל)ַ .חִCי ו ְֵעל) ִל ְכה6נַת
6בזְכ6ת) ַל ֲע ָדת)ָ .קרֵב ֵק #י ְִמי ֶנ ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ)
ע)לִ .
ָ
ַע ֶ:ָ -
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ִיח)חי.
ְ .ָ /ֶ %Oר ֵצה ֵאל ַחי ְ;נ ַ
וְעת ַע ְמק ָ
ִ;זְ כ6ת ְמ ַק ֵ>א ֱהיֵה ע)נֶהְ ,ל ַַ /
י)בילֶ 6אל ְנוֵה ָק ְד ֶ.ָ /
ֵחלֶ ָק ְר ָ;נִ י ְל ִא ֶ .ָ 9וְ ֶFה ְEז6רָה ַ/י לַ)-רָא ִ
ַח נָאְ .ל ַכ>ָה
ה)ְ /ענָא וְ ר ֵ
ַָ .ָ /
וְק ְ; ֵצ ְל ִמ ְגר ֶ
ֳלהַ .
ז ְָכרֵ ְל ִגילָה וְ ָצה ָ
ֶ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ָט ָעה י ְִמינ ָ
ֲא ֶ/ר נ ְ
יקא
י)ס ַצ ִָ %
ְכ6תיֵ %ְ J
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ז ֵ
ַרח ָ
ָא6תיִ %ְ Jפינְ ָחס ַק>ָHה
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ַק> ֵ
ַרח ָ
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ זָ
ַרח ָ
ֵיק ִמ ָק ָ-
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ

ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:

ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
Hמ:
ֵ
80ה ַת ֲענֵנ6
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְונ ְִקרָא וְ ָ
Hמ:
ֵ
ַַ 9מיִ ז ְָכרֵנ;ְ 6זִ ָ:ר) ט)ב ְל ָפנֶי
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ֲמי ֲענֵנ:6
ֲענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת רָצ) ֲענֵנֲ :6ענֵנָ 6הע)נֶה ְ; ֵעת ַרח ִ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
י
יק ָ
ֲסיר ַצ ִֶ %
י)ס א ִ
ֲFה ְל ַמ ַע זְכ6ת ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ִEנְ ָחס ז ְָ ִק>ֵא ִל ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְו ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ְו ָ
9Oת ְֶ /מ ָ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵינַ:
ֲסירֵי:
י)ס ְ; ֵבית א ִ
ְָ %ענֵי ְל ֵ
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ֲענֵינַ:
ְָ %ענֵי ְל ִפנְ ָחס ַ; ִ+ִ 9י:
ֲענֵינַ:
ימי ִ%י ְבכָל ָ%ר ו ְָדר:
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימי ְנ ָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
Fבע ְָ Fמח)ת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
ָקה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַהנִ ְפ ָט ִריְ ,וי ְַד ִליק 6נֵר ִל ְכב)ד י)סֵ
ָ י ְַפ ִריְ 6/צד ָ
0חר^ְ :
ַ
6פנְ ָחס ֲע" ַה.
ִ
יבה ַָ Eע
0חר ָ ְ :י ִַ7יפַ 6ה ֵָ 8
ַמ ִ/יכַ 6ה ְִ 8ה ִBי ִמ ֶEרֶק ק"כ ַעד ס)פ) ,וְ ַ
יְ
ֹו/ב ְ; ֵס ֶתר וכו',
ַַ Pח ִמזְמ)ר ְל ָדוִ Wדַ :י ַWע ְנ ָ וכו' .י ֵ
ֹאמרַ :6ל ְמנ ֵ
יעית וְ י ְ
ְִ /ב ִ

ָ>Hא ְ;כ ַֹח .וכו' נמצא בעמוד 712
ֹאמר:6
ַע ְמד 6כOלָ וְ י ְ
0חר ָ ְ :י ַ
ַ

יר)תיו ,יְה)ד6
יר)תיו 6ז ְִמ ָ
ֶבלָ /ִ ;ְ .
ֲלי ָע)Fר ְוגַ נ ֶ
ֲ/ר נִ @ֵ ,ע ֵ
ְזכֹור ֶסגֶ א ֶ
ָ נ ְִמ ָ/ח ְונֶגְ ָ/ַ ְ %ח נְ)Fא ָל ְ עֹל וְ גַ ֶס ֶבלֵ Eְ .דה
ָל ְ ְב ָכל ֵֵ 8בל .ל ְ
יעה ְ8גֶַBה
יעְ Jל ַה ְר@ִ ָ
ה)ָ /
ֲלה וְ גַ ֶח ֶבלְ .ל ִ
נ ְֵכHה ְמק)רָHהְ ,ל ָ ַנח ָ
ר)מ ָ .ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ִמ ְֶ -
ַחַ .ע ְָ -
ַח ְוגַ ְ8נ ֵ
כ6ת ְָ .תר ֵ
ֶח ֶַ ;ְ 8כ ֶתר ַמ ְל ֶ
ִ;זְ כ6ת ָ%וִד ִאי /י ְִדיד .נ ְ
ָת ָ;ִ .זְכ6ת Hב)ת
ית ָ ְ 6נו ֶ
ֲל ֶת ָ;ִ .זְ כ6ת) ַה ְר ֵאה ְל ַע נ ְִכ ֶאה;ִ .נְ יַ ֵ; ֶ
ְו ַנח ָ
ימ ָ.
ֵַ Mא ִ;זְכ6ת ְִ /ב ַעת ְִ 8מ ֶ
ַ+לֵ וְ נ ְ
ֲד ֶת ָ .וְ נ ְ
ְמ ֲערָב)תְ .זכֹר נָא ַלע ָ
ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ :ָ -זְ כֹר ָלנֱ 6אל ֵֹהינ 6זְ כ6ת ָ%וִד ְ;נ)
6בזְ כ6ת) אֱס) נ ְִדח),
ָשיִ .
ח)טרְ ,ל ַק ֵ;ֶ #את ְמג)ר ַ
6מ@ִ זְע) ְַ 8צו ֶ
ִ9יִ .
יַ
י :ז ְָכרֵנְ 6יהֹוָה
א)ת ָ
וְד ְברֵי נ ְִפ ְל ֶ
כ6ת ָ ִ
ילה ְב ַמ ְל ֶ
ָ/יְ .ונ ִָג ָ
ְאת נ ַ
ְו ֶאת ָ;נַי ו ֶ
יאהדונהי ִ; ְרצ) ַע ֶ:ָ -
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
יחא
ָמיָ %ְ Jדוִד ַמ ְל ָ:א ְמ ִָ /
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְקי ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ל)תי/ְ %ִ Jלֹמֹה ַמ ְל ָ:א
ֲמנָא ִא ְד ַ:ר ָל ְצ ֵ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ל)תי
ֲמנָא ְַ Eתח ְַ /מיָא ִל ְצ ִ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ל)תנָא ַק ֵ;ל ְ; ַר ֲעוָא
ֲמנָא ְצ ָ
ַרח ָ
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
יד ַע ְק ִתי
ע6תי ְ; ִע ָ
6ב ִ
ל)תי ָ
ֲמנָא ַק ֵ;ל ְצ ִ
ַרח ָ

שדי
ִָ /מ ִתי
ַח ַעל נ ְ
ֲמנָא ר ֵ
ַרח ָ
ֲמנָא 68ב ֵמר6גְ זָ
ַרח ָ
ֵיק ִמ ָק ְָ -
ֶהַ%ר ר ָ
ֲמנָא וְ לָא נ ְ
ַרח ָ
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ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:
ְ; ִדיל ַו ֲַ Cעבֹור:

ָאל ְיהֹוָה יאהדונהי ֱאל ֵֹהינְ 6יהֹוָה יאהדונהי ֶא ָחד:
ְַ /מע י ְִFר ֵ
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ְיהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהיְ ,יהֹוָה יאהדונהי ה6א ָה ֱאל ִֹהי:
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי ִי ְמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ל)
ְָ ,יהֹוָה יאהדונהי י ְִמ ְ
ְֶ ,יהֹוָה יאהדונהי ָמל ְ
ְיהֹוָה יאהדונהי ֶמל ְ
ָעד:
ְלע) ָל ו ֶ
ע)ל ֵלנ:6
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ חֲמ)ל ָע ֵלינ 6ו ְַעל ַט ֵEנ 6וְ ַעל ָ
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ַט ֲהרֵנִ 6מ ְ +Oמא)ת עֲ)נֵנ:6
ֲמי ָ ָע ֵלינ:6
ַַ 9מיִ ֶיהֱמ 6נָא ַרח ֶ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
):ב ֵ/נ:6
ַַ 9מיִ ְ:ב)ֶ /את ְ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ֲFה וְ לֹא ְל ַמ ֲענֵנ:6
ַַ 9מיִ ְל ַמ ַענְ ָ ע ֵ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
י:
ֲב)ד ֶת ָ
ט)בה ַלע ָ
ַַ 9מיִ ַמ ֵBא ִמ ְ/אֲל)ת ִל ֵ;נְ 6ל ָ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ַַ 9מיִ נְ ק) ֶאת נ ְִק ָמ ֵתנ:6
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
יל ֵתנ:6
מ) ֶאת נ ְִפ ָ
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְס ְ
ָתנ:6
ֲתר ֵ
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ֲענֵה ֶאת ע ִ
ַַ 9מיִ ְֵ Eדנִ 6מי ֵדי ָ:ל א)י ְֵבנ:6
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
י:
כ)ת ָ
ַַ 9מיִ ַצֵ6ה ִא ָ8נְ ;ִ 6ר ֶ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
BOה:
ַַ 9מיִ ָקרֵב ָלנֵ 6קַ #ה ְ@א ָ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
יבנ6 6גְ Hלֵינ:6
יבה ִר ֵ
ַַ 9מיִ ִר ָ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
וְע ֵתנ:6
ֱאל ֵֹהינַ 9ָ ;ַ /ֶ 6מיִ ְֵ /עה ֶאת ַָ /
ֶי:
ַַ 9מיִ ִִ 8ְ ):8פ ֵָ Bתנְ 6קטֹרֶת ְל ָפנ ָ
ֱאל ֵֹהינָ ;/ֶ 6
ְח>6
ָבה ֲענֵנֲ :6ענֵנ 6רַח 6ו ַ
ֲענֵנָ 6מגֵ ָ%וִד ֲענֵנֲ :6ענֵנֱ 6אל ֵֹהי ַה ְֶ -רָ :
ֲענֵנ:6
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ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
י.
יר)ת ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ָ%וִ ד נְ ִעי ז ְִמ ֶ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ֲFה ְל ַמ ַע ֶמ ֶל ְ ְ/לֹמֹה ָ;נָה ַ;יִת ִל ְֶ /מ ָ
ְיהֹוָה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
ָפי ְו ֶנ ֱהרָגִ י ְו ֶנ ֱחנ ִָקי ַעל
ֲFה ְל ַמ ַע נ ְִס ָק ִלי ְו ִנ ְFר ִ
ְיהֹ ָוה יאהדונהי ע ֵ
ָאל ַע ֶ:ָ -
ְח6סה ַעל י ְִFר ֵ
ו ָ
9Oת ְֶ /מ
יִח6ד ְקד ַ
ֲענֵי ַנ:
ירַ /6ליִ
ְָ %ענֵי ְל ָדוִד וְ ִל ְ/לֹמֹה ְ;נ) ִ; ָ
ֲענֵינַ:
ָדר:
ימי ִ%י ְ;כָל ָ%ר ו ָ
6ת ִמ ֵ
ידי ְ
ֲס ֵ
יקי ַוח ִ
ְָ %ענֵי ְל ַצ ִֵ %
ֶצח:
ימינ ְָ נ ַ
ֶי נ ְִעימ)ת ִ; ִ
)Fבע ְִ Fמ ַחת ֶאת ָEנ ָ
יע ִני אֹרַח ַחִCי ַ
)8ד ֵ
ִ
)/מ ַע ְִ 8פ ַBת ַע)-
ֹאמרַ 6ה ְִ 8פ ָBה ְל ִע6Bי נִ ְַ /מת ַה>ִ ְפ ָטר ,י ְִהי רָצ) וכו' ַעד ֵ
ְוי ְ
ֲמי .כולל תקיעת השופר .נ ְִמ ָצא ְל ֵעיל עֲמ6ד 714
ָאל ְ; ַרח ִ
י ְִFר ֵ
ְוי ְִת ְקע/ָ 6לָֹ Eְ /ע ִמי תשר"ת/ָ ,לָֹ Eְ /ע ִמי תש"ת/ָ ,לָֹ Eְ /ע ִמי תר"ת.
ָמ).
ֹאמר 6ע)ד ַפ ַע ִמי ֵאל ָ :
ְוי ְ

ִמי ֵאל ָ:מ) ָ ,נ ֵֹFא ָע) וְ ע)בֵר ַעל ֶ/ַ Eעִ ,ל ְֵ /א ִרית ַנחֲלָת) ,לֹא ֶה ֱחזִיק
ֲ)נ)תינ,6
ֲמנ ,6י ְִכ;) /ע ֵ
ָל ַעד :ִ ,)E0י ָח ֵפֶ #ח ֶסד ה6א :יָ6/ב ְי ַרח ֵ
ֱמת ְל ַי ֲעקֹבֶ ,חסֶד
ֹאת 8ֵ 8ִ :א ֶ
ְו ַת ְִ /ל ְי ִ; ְמצ6ל)ת יָ ָ:ל ַחָ +
ימי ֶק ֶד:
ב)תינִ ,6מ ֵ
ֲ/ר נִ ְְ ;ַ /ע ַָ 8ל ֲא ֵ
ָה ,א ֶ
0בר ָ
ְל ְ
ֶ
נִַ /מת ַהנ ְִפ ָט ִרי ,וְ י ְַד ִליק 6נֵר ִל ְכב)ד ָדוִ ד ַה ֶ-ל ְ
ָקה ְל ִע6Bי ְ
י ְִ8נְ 6צד ָ
ָע ָליו ַה ָ9ל).
ֹאמר:6
ָ י ְ
0חר ְ :
יכל וְ ַ
ַח ִזירַ 6ה ֵ= ֶפר )8רָה ַל ֵה ָ
יְ

ר^6ה6א ְלזַ):ת ֶאת
ד)ש^; ְ
ָ
ָצה ַה ָ7
א)מר ר ָ
ֲק ְ/יָא ֵ
ִר ִ;י ֲחנַנְ יָא ֶ; ע ַ
ֱמר ְיהֹוָה יאהדונהי
6מ ְצו)ת ֶ>ֶ /א ַ
ָ ִה ְר ָ;ה ָל ֶה )8רָה ִ
ָאל ְל ִפיכ ְ
י ְִFר ֵ
ָח ֵפְ #ל ַמ ַע ִצ ְדק) י ְַג ִ%יל )8רָה וְ י ְַא ִ%יר:
ָאל".
ֹאמרַ 6ק ִדיַ " /על י ְִFר ֵ
י ְ
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בעני תקוני עוונות שלא נתפרשו בהאריז"ל נעתק מספר שאלות
ותשובות ברית אברה להר' יוס שני סימ ז'.
היות וב"ה רבי עתה ע האר #אשר האיר ה' עיניה ונשא לב לשוב
בתשובה שלימה מפשעיה לכל חטאת .וגלוי וידוע שאחד החטאי
החמורי הוא חלול שבת קודש ,אשר הלכותיו תלויי בשערה ומי
יאמר ניקיתי .ורבותינו הקדושי אשר האירו לנו דרכי התשובה,
האריז"ל ,הרש"ש והרי"ח טוב זיע"א לא זכרו דבר מתקו חטא זה ,ואי
אתנו יודע עד מה גודל הפג ומקו תקונו ואיזה דר ישכו אור .ומי
יאמר עליתי למרו אדמה לעליוני למעלה לתק סדר ותקו אשר יוכל
האד לסמו ולבטוח כי בזה תק נפשו מיו הדי הגדול והנורא
והשיב האור על מכונו) .וכמ"ש החיד"א זיע"א בצפור שמיר סי' ו'
וז"ל .ומי עלה שמי או נגלה אליו אליהו ז"ל בקבע אחר רבינו
האריז"ל לעשות פשר דבר בעניני העומדי ברומו של עול ,ותקו
בשמות ועולמות העליוני למעלה עכ"ל(.
וברור שיש תשובה ג לחטאי אשר לא זכרו רבותינו הקדושי סדר
תקונ .וכמבואר בדברי חז"ל בהרבה מקומות ,וכמ"ש בזוה"ק פ'
משפטי )ק"ו" (.שאי דבר בעול ואי פתח בעול שלא משבר מי
ששב בתשובה .ושנינו ,אי דבר בעול העומד בפני התשובה ולכל
בעלי התשובה מקבל הקב"ה ומזמ לפניה אורחות חיי ,ואעפ"י
שפג מה שפג הכל נתק והכל שב על מכונו .ואפילו במה שנשבע
הקב"ה לרעה ,כאשר שב האד בתשובה שב בו הקב"ה והופ לטובה.
והתשובה שוברת גזרות רעות ודיני ושלשלאות של ברזל מעל השב.
ואי דבר העומד בפני התשובה .ואפילו א פשע אד בעדי והתראה,
כאשר שב ,רפואת נפשו מזומנת לו" .עכ"ל .ולפלא הוא שלשבועת שקר
החמורה שנזדעזע העול עליה ,והחמירו חז"ל בעניינה מאוד וכ לעוו
זרע לבטלה שאמרו על זה בזוהר )פ' ויחי( שתשובתו קשה ומרובה,
כתב רבינו האריז"ל תקוני תשובה ,וכ לחטאי משוני כבא על
הבהמה והזכר כתב סדר תקונ ,ואלו לחלול שבת קודש לא כתב תקונו.
וג הרי"ח הטוב בספרו לשו חכמי שהוסי עוד כמה תקוני מדעתו
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הרחבה לחטאי שלא נזכרו בכתבי האריז"ל ,לא כתב תקו לזה,
ודברי בגו.
ומקו היה בראש לומר שאעפ"י שתקו לזה בפירושא לא אתמר,
מכללא אתמר ,כי בשערוה"ק תיקו ט"ז נת תיקו למחוייב ד' מיתות
ב"ד "יתענה מאתיי תעניות ובכל יו מה יקרא פ' עקידת יצחק
בכוונה ויתפלל לבוראו שבזכות אברה שנתנסה באש יצילהו משריפה
שהיא כנגד אות ה' ראשונה של ההוי"ה .ובזכות יצחק שנעקד יצילהו
מהרג שהוא כנגד ו' של הוי"ה ,ובזכות יעקב שגלה בגלות יצילהו מחנק
שהיא כנגד אות ה' אחרונה של ההוי"ה הנדמה לגלות .ובזכות שלשת
יחד יצילהו מסקילה שהיא כנגד אות י' של ההוי"ה" עכ"ל .וא"כ חלול
שבת שהוא בסקילה ,סמא דידיה ביד .א דא עקא שתקו זה כתב
מהרח"ו שבלי ספק אינו להאריז"ל אלא למהר"א הלוי ,ומא יימר
דהסכימו בזה מ שמיא ,ולא רק שלא מצינו לרש"ש שסמ ידו על תקו
זה להכניסו בבריתו ובמאמרו ,אלא אדרבה סידר תקו קבלת ד' מיתות
ב"ד בדר אחרת )והיא לו נדפסה בקונטרס שפת אמת שבספר "אמת
ליעקב"( ולא ציר לתקו זה שבשער המצוות אפילו כסני בעלמא.
ונראה דחיליה דהאי תיקו שסדר הרש"ש הוא משער הכוונות כוונות
ק"ש) .ד כ"ד (.ומתחילה חשבתי לחלק בי תקו למי שנתחייב ד'
מיתות ב"ד לבי תקו קבלת ד' מיתות ב"ד .א מצאתי להרי"ח טוב
בספרו לשו חכמי ח"ב סי' כ"ה שהביא לתיקו זה של הרש"ש וקראו
"תקו למי שחייב א' מד' מיתות בי"ד" .וג הוא לא ציר לזה התיקו
שבשער המצוות ואפילו לא כסני ,ולא הצרי פדיו מאתיי תעניות
ולא אמירת העקידה .וא"כ נראה דנדחה קראו לה עזובה שכוחה לתקו
שבשער רוה"ק.
ולאחר העיו נראה דאי תקו זה לא שבשער רוח הקודש ,ולא של
הרש"ש והרי"ח טוב מועיל לחלול שבת כלל ,ולא נגע ולא פגע בה ,כי
מצינו שסדרו תקו מיוחד לבא על הזכור שמיתתו בסקילה .ותקונו
ברג"ל תעניות ,ולבא על אשת איש שמיתתו בחנק ותקונו בשכ"ה
תעניות ,ולא סמכו על התקו הכולל של ד' מיתות ב"ד ,ובוודאי שג
לשאר עוונות שחייבי עליה ד' מיתות ב"ד כחלול שבת וכדו' שצרי
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להיות לה תקו פרטי כפי מספר ומפקד שמות הקודש שפג בה.
ואי תקו זה אלא בכללות ליחד אותיות הוי"ה אהי"ה אדנו"ת
שהפריד בחטאיו שישובו להתייחד ולהאיר מבלי מונע ,וגור לו
שינצל מלמות בפועל בד' מיתות ב"ד .וכמשאחז"ל "תני ר' חייא ,מיו
שחרב בית המקדש אעפ"י שבטלו סנהדרי די ארבע מיתות לא בטלו,
מי שנתחייב סקילה או נופל מ הגג או חיה דורסתו ,ומי שנתחייב
שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו ,ומי שנתחייב הריגה או נמסר
למלכות או ליסטי באי עליו ומי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת
בסרונכי") .כתובות ל (.ואעפ"י שהחוטאי בענשי מיתות אלו מתי על
מטת בשלוה ,ידוע הוא שישובו בגלגול וימותו במה שנתחייבו ,ותיקו
זה מציל ממיתה משונה שנתחייבו בה ,ותו לא .ואל תשיבני ממה
שבסו התקו סידר הרש"ש )והעתיקו ג הרי"ח טוב בלשו חכמי(
נוסח תפילה בלשו זה "יהי רצו מלפני ה' או"א שיהיה נחשב לפני
קבלה ומסירה זו שקבלתי ומסרתי את עצמי לקבל ד' מיתות ב"ד ,כאילו
נעשו בי בפועל בב"ד הגדול שבירושלי לכפר על כל עוונותי ולתק כל
העולמות שפגמתי" עכ"ל .וא"כ תיקו זה לכאורה מועיל ג לתקו
העולמות ,כי ג בסדר קבלת ד' מיתות שתק לומר בק"ש שעל המטה
כתב לנוסח זה אעפ"י שבוודאי אי בזה תיקו מושל לחטאת האד
ומוצר לתיקוני עוונות שבשער רוה"ק ,וכמו שכתב האריז"ל עצמו "כי
מי שחטא אפי' ת"ח מוכרח הוא שיתענה כדי שימרק עוונותיו ויתק
המקו אשר פג בו ואח"כ יעלה מש למעלה") .שער רוח הקודש עני
כוונת התענית( ,וג הרש"ש והרי"ח הטוב לא אמרו שתקו זה של ד'
מיתות ב"ד יעזור לחוטא בזכור או באשת איש ,רח"ל .וא"כ ג לחלול
שבת אי בזה משו תעלה ורפואה למכתו.
ומצאתי או לי בזה ,ממה שמצאתי ראיתי להרי"ח הטוב בספרו רב
פעלי ח"ג סי' י"ט בתשובה לאד שכבה בשוגג בדבר שיש בו
מחלוקת הפוסקי א אסורו מדאורייתא או מדרבנ ,וגזר תקונו
"שיתענה ג' ימי ב' ,ה' ,ב' ,וא אפשר ז' ימי ויאמר בקבלת תענית
בפירוש שהוא מקריב חלבו ודמו בתעניתו לפני הקב"ה במקו הקרב
על המזבח בעבור שגגתו ששגג בחלול שבת ,וביו התענית ילמד תנ"
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של קריאי מועד לליל שבועות והמשניות אשר ש ,ויקרא ג"כ פרשיות
של הקרבנות וג ילמד אדרא זוטא ויעשה כפרה על ראשו בתרנגול וית
אותו לעניי ,ויתוודה בווידוי באות ח' על חלול שבת וית דמי חטאת
שהוא עז שמינה לעניי תלמידי חכמי וישוב אל ה' וירחמהו" ,עכ"ל.
ראה ג ראה כמה החמיר בתקונו בכמה ימי תעניות וכפרה ודמי חטאת
ולימודי ולא בא על סיפוקו לתת לו התקו לד' מיתות ב"ד שהוא יותר
קל ,כי ודאי אי בזה מזור לנפשו כלל ,ואפילו לא על השוגג וכ"ש על
המזיד.
והאיר ה' עיני להבי מדוע לא כתבו רבותינו הקדושי תקו לחלול
שבת ,כי בהתבונ בכל התקוני שסדר האריז"ל ,כול ה בחטאי
שבה הכניס האד הקודש במקו הטנופת ,והפיל הנצוצות למטה ,או
שגר להסתיר אור הקודש מלהאיר ,או שגר לחצוני להתאחז
בקדושה במקו הקרוב אליה ,או הביא הקלי' להקי הקדושה
מבחו ,#ואפי' בחטא הגאוה שגר שבפגמו עלו הקלי' עד אותיות י"ה,
אי זה אלא בהוי"ה דמילוי ההי" ,וכמ"ש וז"ל "ולפי שמילוי ההי"
הוא יותר תחתו מ מלוי אלפי" או יודי" ,לכ מתאחזי החצוני בו
יותר משאר מלויי ש י"ה .ותקונו שיכוו בש י"ה דההי" ,לסלק
ולהסיר הגאוה הזאת מ הקליפות ולהחזירה למעלה הוא יתב"ש בעל
הגאוה האמיתית" .ובחטא שבועת שקר מונע מהמלכות שבעה הבלי
דקדושה ומלבישה הבלי דקלי' ,שה הבל ורעות רוח ,וע"י ל"ז
תעניות שבגי' הבל ,מסתלקי הבלי הקליפה מהמלכות ונמשכי אליה
שבעה הבלי דקדושה ,ובאלה קיבל רשות האריז"ל לגלות סדר התקו.
אמנ חטא חלול שבת ,פגמו שונה ,כי גר לקלי' לעלות אל תו חלל
הקדושה ולהגיע עד השורש שנשמתו תלויה ש .וגור רע לו ולזולתו,
ולכ ענשו גדול מאוד כדי להתלב ולחזור בקדושה) .נוסח משולב
משעהכו"ו ופע"ח בדרוש תחו שבת( ,ובזה אפשר לא נית לה רשות
לגלות סדר התקו ,א נתק ע"י תעניות במספר ובמפקד השמות שפג
בה ,או אינו אלא ע"י תשובה סגיא ויסורי קשי ומעי הדברי
הנזכרי ברוקח.
וא כני דברי ,יוב בזה מדוע לחלול שבת בשוגג בספק אסור
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דאורייתא הצרי הרב פעלי הנ"ל .תשובה גדולה כ"כ ,הכוללת שלשה
או שבעה ימי תענית וכו' ,כאשר לבא על הזכור או על אשת איש במזיד,
הסתפק בתיקו תענית של יו אחד בלבד ופדיו שאר הימי בכס .וג
לא הצרי להביא דמי חטאת שמינה לשוגג בה )ומה שהצרי ד' ימי
לתיקו חטא זרע לבטלה ,אפשר מפני שאמרו בזוהר שאי תקונו אלא
בתשובה סגיא ,ויותר נראה לי מפני שיש כמה חלוקי ופרטי בחטא
זה וצרי תיקו בפ"ע לכל אחד מה כמתבאר מנוסח עננו שתק
הרש"ש לחטא זה ,וכ הצרי ג' ימי לרואה קרי ביוהכ"פ ,כיו
שסכנתו קרובה שמא לא ישלי שנתו רח"ל ,ולכ הצרי תקונו ג"פ כי
בתלתא תהוי חזקה וינצל ויכנס לחיי טובי(.
זאת ,ועוד אחרת ,כי בשאר עוונות התקו הוא שוה לכל נפש ,ונכתב
בספר ,אבל חלול שבת פגמו אינו שוה בכול ,וכמ"ש האריז"ל
"שהפג מגיע עד השורש שנשמתו של החוטא תלויה ש .וא"כ תקונו
שונה לכל אד בהתא לגודל נשמתו ,ועומק פגמו ,ולכ נמנע מלכתבו,
ויש אנשי הדיוטות ופשוטי מעמי האר #ושורש נשמת גבוה לעילא
מ כל ברכתא ותקונ צרי להיות בהתא לשרש ,ואי לשפוט תקו
האד לפי מראה עיני*.

*אפשר שזו הסיבה שהרש"ש לא הביא בסדורו תקו לא"א שסדר האריז"ל
אעפ"י שהביא תקוני מ"ז ובא על הבהמה שה יותר רחוקי מ השכל ,כי
תקו בא על הבהמה נתנו האריז"ל לכל נפש ,ותקו מ"ז אעפ"י שלא נתנו
אלא לפרטיי כיו שנת אותו תיקו לג' בנ"א ,מוכח מילתא דתיקונו שוה
לכל נפש .אבל תקו א"א אעפ"י שפשט הדברי מטי שנתנו האריז"ל לכל
נפש ,מלשו מהרח"ו שכתב "עוד מצאתי בקונטרס אחד של בעל התקו
הנזכר" נראה שנתנו האריז"ל לאד אחד וממנו העתיקו מהרח"ו שהבי
שהוא שוה לכל נפש ,ואלו הרש"ש לא ברור ליה א אכ שוה הוא לכל אד,
ולכ קרא לו שמיטה ,וג הרי"ח הטוב ,שכ הביאו בלשו חכמי והסכי
שתקונו בשכ"ה תעניות ,לא הסתפק בפדיו שכ"ה סעודות אלא בג' פעמי
שכ"ה שה תתקע"ה סעודות ,משא"כ בתקוני אחרי שפדיונ שוה למס'
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ובתיקו ד' מיתות ב"ד למהר"א הלוי הנ"ל ,יש להבי א יש לחלק
מאתיי התעניות לד' מיתות ב"ד ,ויצא לכל אחד מה רביע שה
חמישי תעניות ,או שאי נפק"מ ,ובכל עני ואפילו לא נתחייב רק אחת
מד' מיתות תקונו במאתיי תעניות ,ולזה הדעת נוטה .כי התיקו בכל
מקרה הוא ע"י חבור ד' אותיות ההוי"ה שכנגד ד' מיתות ב"ד .וא"א
לעשות חבור אות י' דהוי"ה ע א' דאדנות ודאהי"ה בלבד ,וחייב לצר
ולחבר ג שאר אותיות ההוי"ה ע אדנות ואהי"ה .וכ משמע ג
מתיקו ד' מיתות ב"ד שסדר מהרש"ש שאפילו נתחייב באחד מה
יעשה כל הסדר ,ומפורש כתב בלשו חכמי שסדר זה הוא תיקו למי
שחייב אחד מד' מיתות ב"ד ,וא"כ ג התעניות נראה דא"א פחות
ממאתיי אפילו א אינו חייב אלא אחד מד' מיתות ב"ד .וא"כ מסדרי
התקוני שכתבו שתקו לחלול שבת הוא חמישי תעניות )והביאו
ב"בניהו ב יהוידע" תקוני הנפש ,ובס' "אור הלבנה"( .ונראה שבנו
חשבונ על רביע מתיקו ד' מיתות ב"ד טעו בשתיי .א .כי עצ
התיקו לאו מר בר רב אשי חתו עלה ונדחה היא .ב .כי ג לסומ על
התקו יצטר בכל מקרה מאתיי תעניות ולא חמישי.
והרב כ החיי )או"ח סי' של"ד( כתב וזה לשונו ,א עבר על אב
מלאכה בשבת כתב בספר "חמדת ימי" בש האר"י שיצו תנ"ה ימי
כמספר שלשת שמות אהי"ה במילוא דיודי" דאלפי" ודההי" ,סוד
תחו שבת שהוא החות .אמנ מדברי הרב בשערוה"ק תיקו ט"ז לא
משמע הכי שכתב תקו למחוייב ד' מיתות ב"ד שיתענה מאתיי
תעניות וכו' .ואיסור שבת הוא בסקילה וא"כ נראה דא"צ כ"כ תעניות,
והג דיש לחלק דלפי סוד של דברי אי התקוני שוי ,מ"מ בכתבי
האר"י בח' שערי אשר אתנו לא מצאנו גילוי בהדיא כמה צרי
להתענות מי שחלל שבת במזיד ,וע"כ נראה להקל למי שלא יוכל
להתענות כ"כ ימי וג אי לו ממו לפדות כ"כ תעניות שילקה ויתענה
התעניות בדיוק .ואפשר שסיבה זו גרמה לו לשלש פדיונותיו ,א לא הבנתי
למה לא הביאו לתקו הגאוה וכבוד או"א ,שזכר האריז"ל.
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מ' יו ,עכ"ל .והנה ספר "חמדת ימי" קמו עליו עוררי" כידוע ,ולא
עוד אלא שמהאר"י נראה היפ מדבריו כי במפורש חלק האר"י בי
איסור תחומי למלאכה בשבת כי באיסור תחומי יצא האד אל הקלי',
ובחלול שבת גר לקלי' להכנס אל הקודש ח"ו ,והוא בא להשוות
בתיקו כמני תחו ,ונראה דזו היתה לו להר' "אור הלבנה" שחלק בי
תיקו למחלל שבת שהצריכו חמישי תעניות לבי מי שיצא מחו#
לתחו בשבת שהצריכו תנ"ד תעניות כמני תחו ,ועכ"פ אי אלו אלא
דברי נביאות ,ולאו האריז"ל חתו עליה ,ולכ סמ הרב כ החיי על
פסק מהרא"י והרמ"א שהצריכו להתענות מ' ימי לתקו זה.
ועלינו לברר דר ונתיב לתקו חלול שבת ,ומי יוכל לעלות השמימה
ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה ,ומשו תקנת השבי אמרתי למצא
מזור ותרופה לעוו זה ,בנוי עפ"י רבותינו הקדושי זיע"א .וזה יצא
ראשונה ,פסק הרמ"א) ,או"ח סי' של"ד( שכתב "שתקונו להתענות
ארבעי יו שני וחמישי ולא ישתה יי ולא יאכל בשר )בכל זמ תיקונו,
ולא רק בסעודות שלפני ואחרי הצו ולא כמו שהבינו כמה אחרוני(
וית במקו קרב חטאת י"ח פשוטי לצדקה וא ירצה לפדות התענית
ית בעד כל יו שני עשר פשוטי לצדקה" .וסמ הרב כ החיי ידו
שהתקו הוא בארבעי ימי תענית ,והוסי מלקות .אמנ מהרב פעלי
שהובא לעיל נראה שלא הסתפק בתקו זה ואפילו למחלל שבת בשוגג
בספק איסור דאורייתא ,הצריכו להתענות בפועל ג' או ז' ימי וללמוד
סדר תקו ארו ולתת דמי חטאת שמנה ,וא"כ מה יעשה המזיד.
ולולא דמסתפינא הוה אמינא כי תקו חלול שבת נראה שהוא אולי
בתשעי וששה ימי תענית ,כמני "אל אדני" וכמני מלאכה ,כי בשער
המצוות פ' בשלח כתב כי שבת הוא סוד "אל אדני" במילואו באופ זה,
אל ,אל דלת נו יוד ,עולי בגי' שבת .ובשער המצוות פ' בהר כתב
האריז"ל וזה לשונו" .דע שכל מיני המלאכות ה בעול העשיה שהוא
בעול הזה הנקרא עול המעשה ולכ מלאכה גי' "אל אדני" ,שהוא
סוד עול העשיה ,אבל מלאכות אוכל נפש ה יותר עליונות וכו' ,ה
בעול היצירה ,ולכ אוכל בגי' "אל הוי"ה" ,שהוא סוד עול היצירה",
עכ"ל .והנה בשבת שנאסרה כל מלאכה שעולה כמני ש "אל אדני"
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ובמילואו עולה גי' שבת נראה דזה המקו הצרי תיקו למחלל שבת,
ואי לומר דכיו שהז"א עולה במנחת שבת עד ת' נימי דשערות
דדיקנא דא"א העולה כמני "קדוש" שיש להתענות ת"י ימי ,כי חג
השבועות יוכיח שאעפ"י שבו הז"א כבר ממוס עולה אל דיקנא דא"א,
ואעפ"כ אינו אסור במלאכת אוכל נפש ,ושבתות העומר יוכיחו שאעפ"י
שאי עליית הפרצופי ,נאסרו בעשיית מלאכה ,כי כבר לימדנו להועיל
מהרש"ש זיע"א ,שאי איסור עשיית מלאכה קשור בעליית הפרצופי
אלא בעליית העולמות מתו ימי החול שעולי אבי"ע דקדושה מתו
החול עד מקו שהיו עומדי בע"ש בראשית והוא עד שיעור י"ד
מדרגות פנויות בי הקדושה לימי החול) .ראה הגהוב"י לשעהכו"ו,
דרוש חג השבועות(.
וכבר ידוע שסוד ש שבת בא ג משמות ע"ב ס"ג מ"ה ב" קס"א
קמ"ג קנ"א ,וש י"ה ,העולי בגי' כמני שבת ,כמבואר בכוונות
המקוה של ע"ש ושבת .וכח השבת בא מז' אותיות אהי"ה יה"ו ומשבע
שמות הנמשכי מה שה הוי"ה ,הוי"ה בניקוד אלקי ,מצפ" ,#יה
אדני ,מצפ" ,#אלקי אל) ,כמבואר בשעהכו"ו ,דרוש ערבית של שבת(.
ובשעהכ"ו ד ג' :כתב כי סוד שבת הוא ש' ,בת .וכ הוא בשער
המצוות פ' בהר.
וע"כ נראה דסדר התקו לחלול שבת שרשו יהיה בנוי על דברי הר'
"מנחת יהודה" שכתב שלכל עוו ועוו אשר חטא יטבול במקוה או
במעי ז' טבילות מבעוד יו ,ויקבל תענית של כ"ד שעות ואח"כ יאכל
סעודה המפסקת ופרוסה האחרונה יטבלנה במעט אפר ויאכלנה ,וכ
יעשה בגמר התענית כשיבא לסעוד יטבל פרוסה הראשונה באפר
ויאכלנה) .מלבד א הוא שבת( ובליל התענית כשישכב על מטתו יניח
אב קטנה תחת ראשו בי המצע להכר ,וישתדל להשיג אזור של שק
העשוי משער עיזי ויחגור אותו על מתניו מתחת בגדיו בלילה וביו
של התענית ,וביו התענית באיזה שעה מהיו שירצה יכנס לחדר
ויסגור החדר בעדו ויל יח ד' אמות ,ובעודו יח יעמוד כנגד המערב
כמו העומד בתפילה ויאמר נוסח העננו שתק כשיחזיק בידו מעות כנגד
ס ימי שצרי להתענות בה ,עיי"ש .ועליו יש להוסי התיקו
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לחילול שבת שב"רב פעלי" ח"ג סי' י"ט ,וע"ז יש להוסי סדר תקו
ד' מיתות ב"ד שהובא בלשו חכמי ח"ב .ופדיו התעניות יהיה
לכתחילה כנגד שבע מאות ושתיי תעניות כמני שבת העולי "אל
אדני" במילוי ,וא א"א לו ,יהיה צ"ו כנגד "אל אדני" רגיל העולה
כמני מלאכה ,וא ג"ז א"א לו יהיה מ' כנגד מ' יו שכתבו הרמ"א
והכ החיי ,וכל זה מלבד דמי חטאת שמינה שיש לו להביא מחיר עז
מבת שמונה ימי ועד בת שנה לת"ח עניי ,וכשיקח בידו הכס כמני
שבת ,יעשה שני צבורי אחד של פדיו שלש מאות תעניות כמני ש של
שבת ,והשני של פדיו ארבע מאות ושתיי תעניות כמני בת של שבת,
ויכוו לחבר יחד ושעי"ז יתחברו אותיות ש' ע בת ויהיה שבת לתק
מה שפג בהפרידו אות .ויכוו שכס זה כמני "אל אדני" במילואו,
שיהיה לתק מה שפג בש זה ומקומו ,וא לוקח פדיו צ"ו תעניות
יכוו שה כנגד ש "אל אדני" פשוט ,העולה כמני מלאכה ,וא לוקח
פדיו מ' תעניות יכוו שיתוקנו שמות אלו בכח תעניתו ,ובכל אלה יכוו
שכס זה יהיה פדיו לתעניות שמחוייב בה כדי לתק פגמו .וא
אפשר יעשה התיקו ז' פעמי בשנה ראשונה וכל שנה יעשה שלש
פעמי התיקו ,ובפע הראשונה ית בכס מלא פדיו סעודותיו,
ובשאר פעמי א אי יכולתו משגת ית פרוטות במספר ובמפקד
שמות אלו ,ויאמר בימי התענית פ' "מעונה אלהי קד ,עד ואתה על
במותימו תדרו" י' פעמי ,ובאמרו "ויגרש מפני אוייב" יכוו לגרש
הקליפה שהכניס במקו הקודש ולהפילה בנוקבא דתהומא רבא ,וכ
יאמר פסוק זה שנה שלימה בכל ליל שבת על שולחנו כי כידוע בליל
שבת הוא סוד יחוד הדעת הנקרא אלהי קד הרמוז בפסוק זה .ודבר
בעתו מה טוב .וישתדל להזהר בשמירת שבת ביותר ובפרט מדבור של
חול ,וילקה .וא כי אי אתנו יודע "אי זה הדר יחלק אור יפי #קדי
עלי אר ,"#ואי בידינו להחליט סדר התקו הנכו ,אי ספק שתעניות
אלו ע חרטה כנה יעשו רוש חשוב ותקו כל שהוא למעלה ויעזרוהו
משמי לגמור תקונו ולנקותו ולטהרו כמטהר וכמצר כס" .וה' יקבל
תקונו ברצו.
אמנ נראה כי תקו זה הוא למחלל שבת במלאכה ,אמנ הפוג בכבוד
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שבת או יו טוב בדבור של חול או בבגדי בזויי או בטלטול מוקצה
או בקריאת עתוני למיניה ה' יצילנו ,צרי תקו בפני עצמו .וכמו
שחלק האר"י ז"ל בי תקו לפוג בכבוד או"א ,למי שחטא במצות
כבוד או"א ,ופגמו הוא גדול כי מגיע עד מקו הכבוד של מעלה ,ואולי
תקונו שיתענה לפחות יו אחד ויתוודה על כ וית פדיו ל"ב תעניות
כמניו כבוד ויאמר "ובכ ת כבוד לעמ וכו'" הנאמר בתפילות ר"ה
ויוהכ"פ ,וית עוד צ"א פרוטות ויכוו שהוא כמני יחוד הוי"ה אדנות
ליחדא שמיה דקובה"ו ביחודא שלי ,ויאמר שיר השירי ,ויכוו ליחד
הדודי באהבה ,ויקפיד במלבושי שבת נאי ובג' סעודות שבת
חשובות ע פת לפחות כשיעור ביצה בכל אחת מה ,ויקפיד ליל בכל
ע"ש למקוה ולטבול לכבוד שבת ,ואפשר לצר ולעשות זה יחד ביו
תעניתו לתיקו חלול שבת.
ובעני תקו למי שהפילה את פרי בטנה במזיד ,הנה בזוה"ק )שמות ג'(:
החמיר בזה מאוד והעמידו במותב תלת"א ע בועל נדה ובועל גויה
ששלשת אלו ה הדוחי השכינה מהעול וגורמי שמדורו של הקב"ה
לא ימצא בעול ובנ"א צווחי ולא נשמע קול .וההורג העובר שבמעי
האשה בעודו במעיה נקרא רוצח בנו וגרוע מרוצח בעלמא והעול לא
יכול לסבול מעשהו הרע והקב"ה מסתלק מהעול וחרב ורעב ומות
באי על העול וגור לשכינה שתנדוד ותשוטט בעול ולא תמצא
מנוח .אוי לאותו אד ,וטוב לו א לא היה נברא .עכ"ל .ומי יראה ולא
יחוש לזה .ואע"ג דעובר לא עדי מטריפה כי פיו סתו וטבורו פתוח
ואד רגיל לא יעמוד כ אפי' שעה אחת ,ומה ג כי מעול לא היתה
לעובר חזקת חיותא )וכמ"ש מהרימ"ט סי' צ"ז וצ"ט( ולכ ישראל לא
נצטוו על העוברי .וב"נ חייב ,כי ג על הטריפה חייב כמבואר ברמב"
הלכות מלכי פ"ט ה"ד .ובזה תתיישב קושיית התוס' )סנהדרי נ"ט(
אי בעוברי ב"נ חייב וישראל פטור ,דאי זה מדי עובר אלא מדי
טריפה נגעו בה דלאינהו דינו כאד של ולא לנו .ובזה נדחית ראיית
מהרימ"ט מהיוצאת ליהרג שממיתי ולדה ,כי כיו שהוולד תלוי בה
ובלעדיה אי לו חיי והיא מופקרת למות ממילא נפסקת חיות העובר
ואינו בגדר חי ודוק' .א מאיד גיסא איכא טיבותא בעובר שא יולד
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לא יהיה טריפה וישוב להיות אד גמור משא"כ טריפה דשוב לעול
אינו בגדר אד גמור ,ודי גרמ"א דעצירא"ה כי עצור עצר להוולד אד
של ,ורוב עוברי לאו נפלי נינהו) ,יבמות קי"ט (.והיינו אורחיה.
)בכורות ב' (:ואפי' המפלת בתו מ' יו שאינו בדי עובר והבא אחריו
חייב בפדיו )כמבואר ביו"ד סי' ש"ה( וכמ"ש בגמ' )יבמות ס"ט (:דעד
ארבעי מיא בעלמא היא ואינו פוסל את אמו לאכול תרומה דבת כה,
עכ"פ כיו שראוי היה לצאת מזה אד גמור ושל ,לפי חומר העני יש
ג בזה מקו מחוש לדברי הזוהר ואזהרתו) .וראה "רב פעלי ח"א
אבהע"ז סי' ד' ,ושד"ח כללי א' אות ב" ובשיורי הפאה ש אות י"ז(.
ואפשר שתקונה הוא בסוד "שופ ד האד באד ,דמו ישפ".
כמבואר בלקוטי תורה פ' נח בסוד "מצות שפיכת ד הרוצח" .וראה ג
בשער הלקוטי פ' נח ובשעהכ"וו דרוש א' מדרושי הפסח ,וא"כ אפשר
שהוא בפ"ח תעניות כמני ב"פ ד שהוא ש מ"ה ורבוע אקי"ה
שבתוכו.
והנה רבינו האריז"ל )שערוה"ק תיקו ד'( כתב וזה לשונו .לכותב קמיע
לאשה המקשה לילד ,הנה האיש הזה גר להוציא העובר ההוא שלא
בזמנו ועי"כ גור לו או מיתה טר זמ הראוי לו ,או בא לידי עניות
לפיכ צרי להתענות מ"ה ימי כנגד ש הוי"ה דאלפי" שהוא בגי'
אד .ולפי ששפ ד האד שהוא בגי' מ"ד יתענה עוד יו אחד
להשלי מני אד .עכ"ל .וא במי שזרז לידת אד חי הצריכו תקו
כזה על אחת כמה וכמה במי שגרמה למות העובר רח"ל .ואעפ"י שאי
אתנו יודע עד מה עצמו פג זה ,אפשר שא יהיה שולחנ לפניה
לפ"ח תעניות בסוד "שופ ד האד באד" .תקו פורתא מיהא הוי.
ובוודאי שזה יעשה רוש גדול בשמי ,ומ השמי יסייעוה להשלי
תקונה .וכמו שאמחז"ל הבא ליטהר מסייעי בעדו.
ומי שעשתה זאת תו מ' יו להריונה תעשה תיקו זה לפחות ג' פעמי
ובלבד שתתחרט מעומקא דליבא .וא הפילה לאחר מ' יו תעשה
תיקו זה לפחות ה' פעמי כנגד נרנח"י דנפש דנפש .ובכל עני יש לה
לומר בשב"ק ספר תהילי כולו מבלי להפסיק כלל ותכוו להשיב
השכינה למקו מנוחתה ע"י התהילי שחבר דוד המל ע"ה שהוא

738

שדי

תפוחי

בחי' השכינה וטוב שתקבל עליה גלות מ' יו ולפחות ליש על שמיכה
על הקרקע מ' יו פרט לשבתות ,ולא לאכול בה מטעמי תענוגי פרט
לשבת.
וע"ח שחטא בע"ז ,כתב במ"ח שתקונו הוא ש"א תעניות להציל נפשו
מאש לא נופח שהוא כמס' אלקי דיודי ע הכולל שבו פג .ואעפ"י
שהרש"ש בנה"ש כתב כי הח"י ומ"ח דבריה מעורבי ומיוסדי על
שאר תלמידי הרב אשר לא סמ ידו עליה .הנה אי אתנו יודע דר
הנשר בשמי לתק החטא עפ"י סוד ומקו הפג אלא בדברי אשר
דבש נוט מגוויית האר"י הח"י וזה לא נכלל בה .אבל ראיתי להר'
אור הלבנה והרב בניהו ב יהוידע שהעתיקוהו למעשה ,כי אי לנו מגיד
בלתו ,ומה ג שכבר האמת ליעקב )בקונ' שפ"א( בעני כוונת המלקות
כתב שנראה שהרש"ש הביא הכוונות מס' משנת חסידי כי רק ש
נמצאו כוונות אלו ומכא ראיה שג מוה"ר החסיד ז"ל היה משתמש
בספר מ"ח .ומ"ש בנה"ש דאי להשגיח ע"ד הרמ"ח כנראה דחזר בו
בסו ימיו או מיירי כשימצא סתירה מע"ח או מח' שערי ,אבל א לא
יש סתירה דבריו ה אמו" .#וכבר רשו בזכרוני למעלה מעשרה
מקומות שכתוב בס' הכוונות שלו כוונות שכתוב בס' מ"ח ולא נזכרו
בשו אחד מח' שערי .עכ"ל .ואעפ"י שהאמל"י בו במקו תבריה
לגזיזיה וכתב דהרש"ש שינה סדר המלקות ממ"ש במ"ח ,שבמ"ח כתב
שהמלקות השני יתחיל בכת ימי ואילו הרש"ש כתב שהשני יתחיל
באמצע .וא"כ הרי שלא סמ על המ"ח ,ולכאורה היה מקו לומר שלא
מהמ"ח לקח הרש"ש לכוונות המלקות אלא מס' הליקוטי פ' כי תצא
שהיה בידו והכינו וג חקרו וסדרו על מכונו ,א לאחר העיו נראה
שלא מש לקחו כי ש אטמו" וכ חלוקת כוונות תיבת מלקות לא
נכתבו אלא במ"ח והביא הרש"ש בכוונותיו וא כ נראה דמאיש
לקחה זאת מר ניהו המ"ח .ועכ"פ מאי מקור אחר ודאי דרב גובריה
וחיליה דהמ"ח להשע עליו וכל מ די נסמו סמיכה בכל כחנו על
אותו צדיק ומשנתו והיה זה שלו.
ובעני תקו למי שייחד לו פילגש ,הנה נודעו דברי היעב" #שבשו"ת
ח"ב סי' ט"ו ,אמנ מה שכתב לדחות דברי הריב"ש יש להשיב על
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דבריו ,וג מהר"א חז בשו"ת תעלומות לב ח"ג סי' ל"ב הסכי עמו.
אמנ בתקוני זוהר תקונא שתיתאה כתב שכאשר ישראל לא מתייחדי
בזווג בקדושי וז' ברכות ,שהוא יחוד בקדושה וברכה ,שורה עליה
קללה ופירוד וגור חטא זה לשכינה שתגורש ממקומה וה' עמה ,וע"ז
אמר הכתוב כצפור נודדת מ קנה כ איש נודד ממקומו ,עיי"ש .ומי
ראה כזאת ושמע כאלה ולבו לא יחרד על גלות השכינה והקללה
והפירוד שנופל בה עקב זאת .וא"א לומר שדברי הזוהר אינ אלא
בקדשה האמורה בתורה ,כי פשט דברי הזוהר אוסר בכל גוונא .ובזוהר
פ' תזריע )מ"ד (:כתב וזה לשונו ,כל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה כאילו
גוזל לקב"ה ולכ"י דכתיב גוזל אביו ואמו ואומר אי פשע .מא
דאתדבק באנתו למהני מינה ואע"ג דאיהי פנויה ואהני מינה בלא ברכה,
כאילו גוזל לקב"ה ולכנסת ישראל ,מ"ט בגי דזווגא דלהו בשבע
ברכות הוא .חבר הוא לאיש משחית דא ירבע וכמה דאוקמוה ,ואומר
אי פשע דאמר הא פנויה היא ,אמאי אסור ,בגי דא גוזל אביו ואמו הוי,
ולא עוד דחבר הוא לאיש משחית מא הוא איש משחית ,דפגי דיוקנא
ותקונא דלעילא .עכ"ל .וממ"ש "דאמר פנויה היא אמאי אסור" ,מבואר
שאי הכוונה לקדשה שמפורש אסורה אלא לסת פילגש.
ומכלב ב יפונה אי קושיה כיצד לקח פילגש שהרי היה נשיא שבט
יהודה ואפשר שדינו כמל לעני זה .ואפשר שיש הבדל בי זמ המשכ
והמקדש הראשו כשהשכינה שרתה בישראל ,ולכ לא היה פג בביאת
פילגש ,לאחר חרב בית ראשו שעלתה השכינה שאז יש חשש לגלות
השכינה ע"י ביאת פילגש ,והאמוראי ששאלו אשה ליו אחד
בחופו"ק לקחו ,וכמו שפירש"י )יומא י"ח (:וז"ל" .יש אשה שתנשא
ליומא שאתעכב כא ותצא לאחר מכא" .וכבר ידוע שבדי פילגש
נחלקו הראשוני ,והרמב" בי האוסרי )פרט למל( .וכלל הוא
בידינו שבכל מקו שנחלקו הפוסקי בדי ,הקבלה תכריע .וכמ"ש
מר" בב"י לגבי תפילי בחוה"מ לאסור הנחתו על פי הזוהר ,וא"כ
לאחר דברי הזוהר הנ"ל אי מקו לסמו על המתירי כלל.
וכדי להורות תשובה לרבי כבר אמרתי שעיקר התקו הוא דברי
המנחת יהודה הנ"ל .וטוב לצר לתקו סדר כוונת תפילי דר"ת ,כי
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היות ולפי תקוני הזוהר גר חוטא זה להפריד אלו בחי' הת"ת מהבינה
לגלות יחד ע שכינתא קדישא ,בכוונה זו אפשר שיתוק העני ,כי
כוונה זו היא לחבר אותיות י"ה שה חו"ב ,ואח"כ לחבר ה' תתאה
שכינתא קדישא ועמה אות הKו' תפארת עוזמו ,אל ה' עילאה בינה,
ולהשפיע מה' עילאה אל אותיות ו"ה ולייחד כל עולמות וספירות
הקודש בבחינת ד' אותיות ההוי"ה ביחוד גמור ושל .וג לצר יחוד
כ"א משערוה"ק על פסוק "אור זרוע לצדיק" דקאי על בני הפרצופי
הקדושי דזו" והכל בסדר פסוקי שר"ת שלה מצטר לשמות
וכוונות אלו.
והנה מסדרי התקוני כתבו שהבא על הפנויה תקונו בארבעי ימי
תעניות ולא ידעתי מניי לה .ומי עלה שמי וירד לקבוע את מס' ימי
התענית ,והתשובה והוידוי והרצו והמחשבה ה עיקר התקו ,ומעשה
התענית והפדיו מסייעי לתקו .ולכ ית פדיו נפשו לצדקה לעניי
ככל אשר יוכל ונראה שהממעיט לא יפחות מפדיו מ"ז תעניות כמני
אותיות י"ה הו"ה הו"ה הנ"ל ונראה שיש בזה לפחות חלק מהתיקו
הנצר ורחמנא לבא בעי .ומשמי יסייעו בעדו להשלי תקונו .ויה"ר
שה' יקי שכינתו מעפרא בב"א.
והבא לתק אשר חטא על הנפש בגילוח זקנו בתער אעפ"י שלא מצאנו
מספר ימי לתקו עוו זה ,מהיות טוב כדאי לעשות התקו ע פדיו
של שמ"ה תעניות כמני אKל שדKי  .המכוו כנגד הזק ובוודאי שזה
יעשה רוש גדול בשמי ואולי ינקה חטאו לגמרי.
וכתב הרקאנטי ,שאיסור כתובת קעקע הוא שעובדי למידת הפחד ע"י
קציצה וחוקקי על עצמות כוחות הטומאה שהיו עובדי לה .כעניי
ותהי עוונות חקוקה על עצמות .ולשו קעקע מלשו מקעקע כל
הבירה כולה ,והרי הוא סותר כוחות הטהרה ,ומוש עליו כחות
הטומאה עכ"ל.
וביאור דבריו ,שאיסור זה הוא כע"ז שמתחברי אל מידת הגבורה
ומורידי אל החיצוני ח"ו) ,כי אי כח לקלי' להדבק אל הקודש אלא
דר הגבורות (,ועי"ז מקעקעי את השכינה שהיא סוד ספי' המלכות
הנקראת בירה ,שהיא בחי' נפש הקדושה של האד .ומחליפי נפש
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בנפש הטומאה רח"ל .ונראה שלכ כתובת קעקע הוא על העור שהוא
בחינת נפש בסוד ע"ב גע"מ .וטומאה זו מקלקלת בכל נרנח"י דנפש
בבחי' ותהי עוונת חקוקה על עצמות .וא"כ תיקו האד הוא ע"י
שיטהר נפשו מ החיצוני ויכנס למלכות דקדושה ויבנה בני המלכות
וימתיק הגבורה בחסדי .ולטהר עצמו עליו לתק צל דקדושה .כמו
בליל הושע"ר ובתיקו כרת .ולעשות תיקו בניי המלכות .ולהמתיק
ה"ג בה"ח וכלולות וכללות כללות ,ואולי כמו כוונות העומר.
כתבו המקובלי ששעטנז אותיות שט עז רח"ל ,כי הלובשו נות כח
לשט לקטרג עליו ,ועל פע אחת של לבישת שעטנז א לא עשה
תשובה אי תפילת האד נשמעת ארבעי יו ובני אד מתפללי ולא
מביני מדוע לא מתייחסי בשמי לתפילותיה.
ולכאורה חטא השעטנז הוא חטא קי שעקר ההוא רוחא דשבק במלכות
שתעלה מ" באופ מתמיד לת"ת .ותיקונו הוא קרב הבל למשו מדעת
עליו כמבואר בק"ש שעה"מ .צמר כבש ,יסוד דא"א מתעורר דעת עליו
דבמזלא דא"א ומשפיע בז"א .ולכ יאמר מ המיצר ב' פעמי.
ויאהב כלל"א דמלתא ,שאעפ"י שרבותינו המקובלי לא הורונו דר
תשובה אלא לכמה חטאי ,אי ספק שתשובה מועל"ת לכל החטאי
ואפי' לע"ז החמורה .וכמו שהכריע החיד"א זיע"א )לב דוד פרק כ"א(
וכמפורש בזוהר משפטי הנ"ל .ואחר הכוונה והמעשה דני את האד
ואת תשובתו והפותח ידו בתשובה לקבל פושעי וחטאי יקבל
תשובתנו ברצו.
הלכ"ד הצב"י יוס שני.
)With his arm will gather lambs
Please accept my prayers and requests for the sake
of your holy name (Aleph, Resh, Aleph, Resh, Yud, Tof,
Aleph) which is implied in the acronym "Ana
Ra'chamechah, et rag'zecha yich'beshu. Tim'chol
ash'mo'teinu ki el sho'mea te'filot ve'tach'nunim atah.
Baruch shomeah te'filah. Yi'hyu le'ra'tzon em'rei fi
ve'heg'on libby le'fanechah ADONAY tzuri ve'goal
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. you. Do not dismiss the pain of your impoverished whic I
deprive myself on this day of fast. My knees are trembling
from the fast, and my flesh is thiner than oil.
Please consider my diminished blood and fat, which
were reduced through my fast – and accept it as blood and
fat which are brought upon your holy altar. Through your
great kindness and forgiveness, you advised us through
your servants to rectify the blemishes in our soul according
to the specific number of holy names which we defected. It
is well known before you that I wish to conduct this tikun
(Amendment sins) with my entire heart. However, I lack
the energy required to fast the necessary consecutive days.
Therefore, I am allocating money to charity funds as a
redemption of these required fast days. I beg that you
consider and accept this charity as thuogh I would have
actually carried out the necessary number of fast days. I
pray that all the rectifications and the separation of the holy
sparks from the midst of the negative forces shall be
accomplished through my charity as they would through
the actual fasting.
Through your great mercy, please purify the
defects and blemishes which are inflicted upon my body,
spirit, and soul. Concerning all the sparks of holy energy
which were captured by the negative forces through my
sins, and led to the creation of destructive spritual antities,
let it be your will that the negative forces shall disintegrate
and that the holy sparks should return to their original
source in the upper worlds—for the sake of your holy name
(Chet, Bet, Vov) which is implied in the acronym "Cha'yil
bala Va'ye'ki'enu (Chet, Bet, Vov) mi'bitno yo'ri'she'nu el"
and the same acronym in the verse "Chel'kam ba'cha'yim
u'tze'fu'ne'cha (Chet, Bet, Vov) te'ma'le bit'nam"(- Their
part in life and thy secrets fill their stomachs), and for the
sake of your great name (Bet, Yud, Tet), which is implied
in the acronym of the verse "Bi'ze'ro'oh ye'ka'betz t'laim"(-

תפוחי

שדי

stand barefoot -- facing west. Recite the following tikun
text.
Tikun- The Text
Respond to us, our Father, respond to us on this day of fast,
for I am in the midst of a great tragedy. My sins are above
my head, and like a heavy load they have outweighed me. I
am drowning in the depths of the ocean, without a base to
stand on. I reached the deep water, and the current has
overwhelmed me.
I am overcome with a state of fear and trembling as I stand
before you, praying about the negative acts which I
commited. I feel shamed and embarrassed to raise my face
to you, since my sins transcend my head, and my guilt
reaches the heavens. You. ADONAY, possess
righteousness, while I feel the shame. How can I respond?
Wath can I say? And, how can I be vindicated? I behaved
like a rebellious son toward you, not adhering your divine
commandments.
I did not listen to your words, having transgressed both
positive and negative commandments. I disobeyed
commandments which carry death penalties. I also
disobeyed the teachings of our sages and those of the
kabbalists. In doing so, I damaged the order of the higher
worlds, and destroyed the pathways of abundance.
I come before you humbly, and with a broken heart, to fall
before your lofty seat above, knocking at your gates of
forgiveness. I request your forgiveness since you are a Lord
and King who manifests pity, and your arm reaches out to
accept repenters.
Please ADONAY forgive me for all the sins which I
commited both intentionally and unintentionally up to this
day. Do not judge your servant, for no living creature can
be justified before your eyes. For you, ADONAY, are
good, forgiving, and full of kindness for all who call upon
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COMMITMENT TO fAST FOR "TIKUN"
Procedure
1. During the day. go to the MIKVEH. And immerse
yourself 7 times..
2. During minchah services, the evening prior to the fast,
recite the above text, say this:
Lord of the Universe, I am making a commitment to Fast
tommorrow for a period of night and day. My purpose is to
clean the sins which I conducted since the beginning of my
existence through today. Particularly the sin of (specify
sin), which I commited both during this life and previous
incarnations. Should I not be ablc to fast, then I will offer
money for charity in order to annul the fast. I will then be
permitted to eat and drink without any transgression. Let it
be your will, ADONAY, my Lord and the Lord of my
father. That you grant me the strength and health required
to fast tommorrow before you, and that you accept my
repentance with favor.
You take upon yourself to fast by reciting the following
text.
before concluding the brachah of "Shomea tefilah". If you
forgot, recite it following "Elokai Netzor", prior to the
word "Oseh Shalom".
(Without this acceptance, the fast will not achieve it's goal.)
3. After minchah, go home and eat the seudah hamefseket
(Meal before the fast), which should be completed befor
sunset.
Instructions for the day
of the fast
place into your hand the money required for redeeming the
days, necessary to fast, for the particular sin (a minimum of
a half-dollar for each fast day). Take your shoes off, and

