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בּועוֹ ל ֵלין יּקוּ תִּ    תׁשָ

  וז"ל: ,מקור התיקון בדברי הזוהר הקדוש

ָתִניָנן" ַבֲעָלּה. ּדְ ַרת ּבְ ה ִאְתַחּבְ ַכּלָ ֵליְלָיא ּדְ אֹוַרְייָתא ּבְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ  ,ִרּבִ
ַהִהיא ֵליְליָ  ה ִאְצְטִריכּו ּבְ ַכּלָ ְבֵני ֵהיָכָלא ּדְ ל ִאּנּון ַחְבַרָיא ּדִ ְמַנת ְלֶמֱהֵוי ּכָ ה ִאְזּדַ ַכּלָ א ּדְ

ַבֲעָלהּ  ה ּבְ ּה  - ְליֹוָמא ַאֲחָרא ּגֹו חּוּפָ ל ַההּוא ֵליְלָיא, ּוְלֶמֱחֵדי ִעּמָ ּה ּכָ ְלֶמהֵוי ִעּמָ
ַנת ּקָ ִתּקּוָנָהא ְדִאיִהי ִאְתּתַ אֹוַרְייָתא ,ּבְ ּוִמְנִביִאים  ,ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים :ְלִמְלֵעי ּבְ

ְקָרֵאיּובְ  ,ִלְכתּוִבים יָלּה  ,ִמְדָרׁשֹות ּדִ יּקּוִנין ּדִ ין ִאּנּון ּתִ ִאּלֵ ִגין ּדְ ּוְבָרֵזי ְדָחְכְמָתא. ּבְ
הּו  הּו ְוָחַדת ּבְ ַנת ּבְ ּקָ יהֹון ְוִאְתּתַ יָטָהא. ְוִאיִהי ְועּוֵלְמָתָהא ָעאַלת ְוַקְייַמת ַעל ֵריׁשֵ ְוַתְכׁשִ

ל ַההּוא ֵליְלָיא.    ּכָ

ָתא. ְוֵכיָון  ָלא ,ּוְליֹוָמא ָאֳחָרא ֵני חּוּפָ ין ִאְקרּון ּבְ ֲהַדְייהּו. ְוִאּלֵ א ּבַ ה ֶאּלָ ָעאַלת ַלחּוּפָ
ָרָהא  ִעּטְ ר לֹון ּבְ ִאיל ֲעַלְייהּו ּוְמָבֵרְך לֹון ּוְמַעּטֵ ִריְך הּוא ׁשָ א ּבְ ָתא קּוְדׁשָ ָעאַלת ְלחּוּפָ ּדְ

ָאה חּוַלְקהֹון ה. ַזּכָ ַכּלָ   .ּדְ

ְמעֹון וְ  י ׁשִ ִרּנָה ְדאֹוַרְייָתאְוֲהָוה ִרּבִ ִנין ּבְ ין ְדאֹוַרְייָתא  ,ֻכְלהּו ַחְבַרָייא ְמַרּנְ ן ִמּלִ ׁשָ ּוְמַחּדְ
ְייהוּ  ל ַחד ְוַחד ִמּנַ ְמעֹון ,ּכָ י ׁשִ ָאר ַחְבַרָייא. ָאַמר לֹון ִרּבִ ְמעֹון ְוָכל ׁשְ י ׁשִ  :ְוֲהָוה ָחֵדי ִרּבִ

ַני ְלָמָחר לָ  ,ּבָ ִגין ּדִ ָאה חּוַלְקכֹון ּבְ ֻכְלהּו ַזּכָ ִגין ּדְ ֲהַדְייכּו. ּבְ א ּבַ ה ֶאּלָ ה ַלחּוּפָ ּלָ א ֵתיעּול ּכַ
ִסְפָרא  יִמין ּוְכִתיִבין ּבְ ְלהּו ְיהֹון ְרׁשִ ּה ּכֻ ַהאי ֵליְלָיא ְוָחָדאן ּבָ ּקּוָנָהא ּבְ ְמַתְקִנין ּתִ ּדִ

ִריְך הּוא ְמָבֵרְך לֹון  א ּבְ ְבִעיןְדֻדְכָרַנָיא ְוקּוְדׁשָ ׁשִ ְרָכאן ּבְ ָאהוְ  ּבִ ָעְלָמא ִעּלָ ִרין ּדְ  ".ִעּטְ
  .עכ"ל , ע"א)ח "א(זוהר ח

  אומר: , ע"ב)ג צז"חהחל מ(וכן בזוהר פרשת אמור 

י " ִמימֹות, ְלִמְזּכֵ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ א, ִאיּנּון ׁשֶ ָבָנא ּדָ י חּוׁשְ ָלא ָמּנֵ ר ָנׁש ּדְ ל ּבַ א ֲחֵזי, ּכָ ּתָ
א ָטהֹור הּואָלא ִאְקֵרי ָטהֹור, ְולָ  - ְלַדְכיּוָתא ּדָ ְכָלָלא ּדְ ַדאי ְלֶמֱהֵוי  ,או ּבִ ְוָלאו הּוא ּכְ

אֹוַרְייָתא יּה,  .ֵליּה חּוָלָקא ּבְ ָנא ָלא ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ּבָ ָמֵטי ָטהֹור ְלַהאי יֹוָמא, ְוחּוׁשְ ּוַמאן ּדְ
ד ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא, ִלְבֵעי ֵליהּ  ָרא בָּ  :ּכַ אֹוַרְייָתא, ּוְלִאְתַחּבְ ְכיּו ְלִמְלֵעי ּבְ ה, ּוְלַנְטָרא ּדַ

ָמֵטי ָעֵליּה בְּ  ָאה ּדְ ֵכיִעּלָ   .ַההּוא ֵליְלָיא, ְוִאְתּדְ

ַהאי ֵליְלָיא ע"א) ,(צח ָבֵעי ֵליּה ְלִמְלֵעי ּבְ אֹוַרְייָתא ּדְ ה,  - ְואֹוִליְפָנא, ּדְ ַעל ּפֶ אֹוַרְייָתא ְדּבְ
ַנֲחָלא עֲ  ּבּוָעא ּדְ ֲחָדא, ִמּמַ כּון ּכַ ִיְתּדְ ִגין ּדְ ַהאי יֹוָמא, ֵליֵתי ּתֹוָרה ּבְ ִמיָקא. ְלָבַתר, ּבְ

ר ( ב, ְוִיְתַחּבֵ ְכּתָ ּבִ הוּ  ס"אׁשֶ ֵדין ַמְכִריֵזי ּבְ א. ּכְ ִזּוּוָגא ַחד ְלֵעיּלָ ֲחָדא ּבְ ְכחּון ּכַ ּתַ ּה, ְוִיׁשְ ) ּבָ
ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה'ָעֵליּה ְוַאְמֵרי,  ר ָעֶליָך ּוְדָברַ  "ַוֲאִני ֹזאת ּבְ י רּוִחי ֲאׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ י ֲאׁשֶ

ִפיָך"   ְוגֹו': (ישעיהו נט, כא) ּבְ
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אֹוַרְייָתא, ְוַאְמֵרי,  ַהאי ֵליְלָיא, ַוֲהוּו ָלָעאן ּבְ א, ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמי ּבְ ְוַעל ּדָ
ְתֵרין ָעְלִמין' א, ָלן, ְוִלְבָנן, ּבִ יׁשָ ָרֵאל . ְוַההּוא ֵלילְ 'ֵניֵתי ְלַאֲחָסָנא ְירּוָתא ַקּדִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָיא ּכְ

ְייהּו, ֵרי ַעל ֵריׁשַ א, ְוַתְרַווְייהּו ִמְתַעּטְ ַמְלּכָ יּה ּבְ וָגא ּבֵ ּוְ ָרא ָעַלְייהּו, ְוַאְתָייא ְלִאְזּדַ  ִאְתַעּטְ
אן ְלָהִכי ַזּכָ ִאיּנּון ּדְ   .ּדְ

ַהאי לֵ  יא ּבְ י ַחְבַרּיָ ְנׁשֵ ִמְתּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְמעֹון ָהִכי ָאַמר, ּבְ י ׁשִ ָנא ַרּבִ יּה, ֵניֵתי ְלַתּקְ יְלָיא ְלַגּבֵ
ְדָקא  א ּכַ י ַמְלּכָ יָטָהא, ְוִתקּוָנָהא, ְלַגּבֵ ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ ִתׁשְ ִגין ּדְ ה, ּבְ ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ּתַ

ְכשִׁ  ין ּתַ ּקִ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאן ּתַ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ יא, ּכַ ַחְבַרּיָ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ יָטָהא, ָיאּות. ַזּכָ
ה,  ּלָ יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ ָיַדע ְלַתּקְ ָעְלָמא, ַמאן ּדְ ּקּוָנָהא. ְוֵלית ָלָך ּבְ י ּתִ ּוִ ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא, ְוׁשַ

אָ  ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ יא, ַזּכָ א ַחְבַרּיָ   .ֵתיֶאּלָ

ַהאי ֵלילְ  ֵני ּבְ יא ְמַתּקְ א ֲחֵזי, ַחְבַרּיָ י ּתָ ִעְטָרָהא, ְלַגּבֵ ֵרי ָלּה ּבְ ה, ּוְמַעּטְ יָטָהא ְלַכּלָ ְכׁשִ ָיא ּתַ
וְּ  ה, ְלִאְזּדַ ַכּלָ ּה ּבְ ָחא ּבָ ּכְ ּתַ ַהאי ֵליְלָיא, ְלִאׁשְ א ּבְ א. ּוַמאן ַמְתִקין ֵליּה ְלַמְלּכָ ּה ַמְלּכָ וָגא ּבָ

ַמְטרֹוִניָתא ָכל ַנֲהִרין, ִאימָּ  ?ּבְ א ֲעִמיָקא ּדְ יׁשָ ָאה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַנֲהָרא ַקּדִ א ִעּלָ
ֹלֹמה" ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ַאְתִקיַנת ֵליּה  (שיר השירים ג, יא) "ְצֶאָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ ְוגֹו'. ְלָבַתר ּדְ

ָאה ָלּה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּוְלִאינּ  ַרת ֵליּה, ַאְתַיית ְלַדּכְ א, ְוַאְעּטְ בָּ ְלַמְלּכָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ִמׁשְ   .הּ ּון ּדְ

א ר ְיִחיָדאי ,ְלַמְלּכָ ֲהָוה ֵליּה ּבַ וָגא  .ּדְ ָאהָאָתא ְלַזּוְ ַמְטרֹוִניָתא ִעּלָ ַמאי ַעְבַדת  .ֵליּה ּבְ
ל ַההּוא ֵליְלָיא יּה ּכָ ָאה,  ?ִאּמֵ ָרא ִעּלָ יַקת ִעּטְ ִניָזָהא, ַאּפִ ְבִעין(צח ע"ב) ָעאַלת ְלֵבי ּגְ ׁשִ  ּבְ

רַ  ַנת ,ת ֵליהּ ַאְבֵני ְיָקר ַסֲחָרָנא, ְוַאְעּטְ ת ֵליּה, ְוַאְתּקְ יׁשַ ִמיַלת ְוַאְלּבִ ין ּדְ יַקת ְלבּוׁשִ  ַאּפִ
ַמְלִכין ִתּקּוֵני ּדְ ֵני  . ֵליּה ּבְ ָקא ְמַתּקְ ה, ָחָמאת עּוֵליְמָתָהא, ּדְ ּלָ ְלָבַתר ָעאַלת ְלֵבי ּכַ

ָנא ָלּה. ָאְמָרה לֹון, ָהא  יָטָהא, ְלַתּקְ ָהא, ְוַתְכׁשִ י ְטִביָלה, ִעְטָרָהא, ּוְלבּוׁשָ יַנת ּבֵ ֲאְתּקִ
ַמִיין ַנְבִעין, ְוָכל ֵריִחין ּובּוְסִמין סּוֲחָרֵני ִאיּנוּ  ִתיֲאַתר ּדְ ָאה ְלַכּלָ ֵליֵתי  .ן ַמִיין, ְלַדּכְ

י  ַההּוא ּבֵ ַאְתִקיַנת ּבְ ַההּוא ֲאַתר ּדְ כּון ּבְ ְבִרי, ְועּוֵליְמָתָהא, ְוִיְתּדְ ִתי, ַמְטרֹוִניָתא ּדִ ּלָ ּכַ
ָהא, ְטִביָלה יׁשּו ָלּה ְלבּוׁשָ יָטָהא, ַאְלּבִ ַתְכׁשִ ינּו ָלּה ּבְ ּקִ י. ְלָבַתר ּתַ ִעּמִ ַמִיין ַנְבִעין ּדְ , ּדְ

ַמְטרֹוִניָתא, ַיְתִקין ֵהיָכָלא  וָגא ּבְ ּוְ ִרי ְלִאְזּדַ ד ֵייֵתי ּבְ ִעְטָרָהא. ְלָמָחר ּכַ רּו ָלּה ּבְ ַאֲעּטְ
ח ָמדֹוֵריּה בְּ  ּכַ ּתְ הּו, ְוִיׁשְ ֲחָדאְלֻכּלְ   .כּו ּכַ

א יׁשָ א ַקּדִ ְך ַמְלּכָ יא ,ּכַ ְווָנא - ּוַמְטרֹוִניָתא, ְוַחְבַרּיָ ַהאי ּגַ ְקַנת , ּכְ ְמּתַ ָאה ּדִ ְוִאיָמא ִעּלָ
ין  ְרׁשִ ֲחָדא, ְוָלא ִמְתּפָ יא, ָמדֹוֵריהֹון ּכַ ָאה, ּוַמְטרֹוִניָתא, ְוַחְבַרּיָ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַכח ּדְ ּתְ א. ִאׁשְ ּכֹּלָ

ָאֳהֶלָך"ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלָעְלִמין.  ִמים ְוגֹו',  (תהלים טו, א) "ה' ִמי ָיגּור ּבְ "הֹוֵלְך ּתָ
ְקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא , ב)שם, שם( ּוֹפֵעל ֶצֶדק" ְמּתַ ין ִאיּנּון ּדִ א, ִאּלֵ . ַמאן הּוא ּפֹוֵעל ֶצֶדק. ֶאּלָ

ִעְטָרָהא. ְוָכל ַחד, פּ  ָהא, ּבְ ְלבּוׁשָ יָטָהא, ּבִ ַתְכׁשִ   .עכ"ל ."ֹוֵעל ֶצֶדק ִאְקֵריּבְ



5

לעסוק בתורה לתיקון השכינה הזאת, ולהיות ערים בלילה הוא עיקר התיקון המוזכר 
  ע"פ סדר: ,פה"-הנקראת "תורה שבעל

אֹוַרְייָתא ְקָרֵאי ,ּוִמְנִביִאים ִלְכתּוִבים ,ִמּתֹוָרה ִלְנִביִאים": ְלִמְלֵעי ּבְ ּוְבָרֵזי  ,ּוְבִמְדָרׁשֹות ּדִ
  ."ְמָתאְדָחכְ 

ה ָרא ּבָ יָטָהא" :ּוְלִאְתַחּבְ יָלּה ְוַתְכׁשִ יּקּוִנין ּדִ ין ִאּנּון ּתִ ִאּלֵ   "ּדְ

ָאה ְכיּו ִעּלָ ַההּוא ֲאַתר " :ּוְלַנְטָרא ּדַ כּון ּבְ ְבִרי, ְועּוֵליְמָתָהא, ְוִיְתּדְ ִתי, ַמְטרֹוִניָתא ּדִ ּלָ ֵליֵתי ּכַ
י ְטִביָלה ַההּוא ּבֵ ַאְתִקיַנת ּבְ   ".ּדְ

  כך, מתחברים עליונים ותחתונים להיות אחד.ש ןוכיו

א יׁשָ א ַקּדִ ְך ַמְלּכָ יא ,ּכַ ְווָנא - ּוַמְטרֹוִניָתא, ְוַחְבַרּיָ ַהאי ּגַ א. , ּכְ ְקַנת ּכֹּלָ ְמּתַ ָאה ּדִ ְוִאיָמא ִעּלָ
ֲחָדא, ְוָלא יא, ָמדֹוֵריהֹון ּכַ ָאה, ּוַמְטרֹוִניָתא, ְוַחְבַרּיָ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַכח ּדְ ּתְ ין ְלָעְלִמין. ִאׁשְ ְרׁשִ   ִמְתּפָ

לרבי 1בספר "אור זרוע" , נמצא כיוםהידוע  והמאוחר לדברי הזוהרהמפורט הנוסח 
, )1300(כתב היד מתוארך לערך לשנת ה'ס 2נכד הרמב"ן זי"ע.  -דוד בן יהודה החסיד 

  וז"ל:

נהגו סוד חג השבועות. זמן תינוק יונק משדי אמו, ואשה מספרת עם בעלה. "
וכל  .ים ז״ל משרתי עליון שלא לישן בליל שבועות, ועכשו בשתי לילותהקדמונ

 וקורין ,ומדלגין בתלמוד ובהגדות ,ובכתובים ,ובנביאים ,הלילה קורין בתורה
וקבלת אבותיהם בידיהם. והעניין הזה טוב  ,בחכמות סתרי התורה עד אור הבקר

בזה שמחה. והימים נוים עואשרי העם שלא כבה, ויספו  ונכון ואשריהם בזה ובבא
ונכנסת אצל רום בעלה בליל החמשים,  להניס יגון ואנחה. ,ן הםִלּבוּ האלה ימי 

אזי הוא זמן הייחוד. ועל זה מאור הקדוש ר׳ שמעון בן יוחאי היה מקבץ חברייא 
להם: בואו והתקינו תקוני הכלה ותכשיטיה  ריםלפניו באלו השתי לילות, ואומ

. ם כל הלילה ועוסקין בתכשיטי הכלה הידועהוהיו יושבי ,כדי שתעשה המלך
להתחבר תורה אשריהם חברייא שהיו בדורו דבר יוחאי. הוא הלילה הזה ליי', 

) במחוז קאשטיליא שבספרד. 2013 – 1240ה'פ ( -רבי דוד חי ככל הנראה בין השנים ה'  1
רבי דוד נולד לר' יהודה בנו של הרמב"ן שגם כונה "החסיד", ואינו "רבי יהודה החסיד" 

המפורסם יותר שחי בגרמניא באותם הזמנים. כמו כן, ספר זה אינו ספר "אור זורע" 
המפורסם יותר שנתחבר ע"י רבי יצחק בן משה מוינה שנכתב מספר עשרות שנים 

 מספרו ניתן ללמוד שאכן מנהג הקדמונים השתמר בספרד. .קודם לכן
  ע"ב 72 -ע"א  73דפי סריקה,  Add. 26929הספרייה הבריטית, לונדון, אנגליה   2
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שבכתב עם תורה שבעל פה, ובניה מכניסין אותה לחופה. והם נרשמים ונכתבים 
ואזי של  בספר זכרונות כי הם מרננים רנה וצהלה של תורה בליל שמחת הכלה.

שופכים לה, והם מגישים אליה, והיא מוצקת. לכן לא היו  ליםמבועי של הנח
והיו משתדלים בברכת חברייא נותנים דומי לנפשם ועוסקים ברינה של תורה, 

וממשנה שואבים  ,ומכתובים למשנה ,ממקרא לכתובים ,מתורה למקרא .חתנים
מכאן ואיך הם ידועים  יני הישועה. אלה הם שושביני הכלה.ימים בששון ממע

לה, והמלך שואל עליהם בכל יום, ובזה כח להם לעמוד בהיכל מלך. אשרי אצ
  "ל.. עכ"העם שככה לו

ן יב תנמצא ,האר"יורמ"ק ה כתביהקודמת למהתקופה  לקיום הלימוד עדות נוספת
  .אינו שונה מלשון הזוהרבספר זה  המובאהלימוד סדר  .יסוד עולם3בספר השאר 

 ,רבנו הרמ"ק הקדושתקן ת רבנו האר"י הוראלקודם ה יעיקרהנוסח התיקון את 
 ,ותרבב' מקומות. בהשוואת המקו ,"אור יקר"4 -על הזוהר בורו האדיר יבחוהביאו 

  וז"ל:. בחבורתווהדגשי פרטי הלימוד  הלימוד בהוראת ניתן לראות התפתחות

  א: כרךאור יקר 5

ע״פ שהם אמור משמע שהעיקר הוא תורה שב רשתובפ6 ,וכו׳ םִלְנִביִאיה ִמּתֹורָ "
וירבה בשאר כפי  ,ולזה צריך שימעט בתורה ובנביאים ובכתובים ,קישוטי הכלה

  כח ידיעתו.

מפרשת  -תורה: מעשה בראשית, ועשרת הדברות  :ומה שנוהגים עתה הוא
'בחודש השלישי' עד תומה. ופרשת 'ואל משה אמר' שבפרשת משפטים. ופרשת 

ן והרי תורה. ומרכבת 'ועתה שמע ישראל' ועשרת הדברות שבפרשת ואתחנ
יחזקאל והרי נביאים. ומזמור 'כהנדוף' והרי כתובים. וגם כן שיר השירים שהוא 
כלה בתוך חתן. ורות שהוא חתן אחר כלה. ומסכת אבות שהוא מילי דחסידותא, 

תא ונקיים כן לא ימושו '"חסידים הראשונים היו אומרים כל אחד לחבירו בעצרת  3
 Ms. Guenzburgוסיה מוסקבה, ר, כ"י  )1555שט"ו (ה' "יסוד עולם" ."'מפיך ומפי זרעך

  'פעמון ק"ס'. 102, דף סריקה 607
קס'. -ב' מקומות. כרך א' הקדמת הזוהר עמ' עו.  כרך י"ג פרשת אמור עמ' קנט'  4
כרך א', הוצאת אחוזת ישראל, דפוס "העברי" יחיאל ורקר, ירושלים.  "אור יקר", 5

  תשכ"ב.
שה, והגם שהביא כאן את ע"פ נוסח הדברים, ניראה שפסקה זו הוסיפה בהגהות שע 6

  ענין התיקון, הוראתו לעיין בהרחבה הגדולה והעקרית בפרשת אמור.
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ומשנה ואזהרות דר' שלמה גבירול שהם תרי"ג מצות שהם תיקוני כלה. ואחר 
 ,ועולימתהא הם שבע הנערות הראויות  כך עד אור הבקר ברזין דאורייתא.

והיינו סוד שבעה היכלות שהם מתיחדים ונקשרים יחד כדפירש בזוהר פ׳ פקודי 
ְקנַ  הוּ ת ְוִאְתּתַ בסוד נשמתם שבתוכה שמושכים לה אור ע״י המעשה הנזכר...  ּבְ

ויותר נראה לי כי כמו שהיא מתתקנת בתורתם בלילה היא מתתקנת בתפילת 
נכלל בתיקוניה. ונודע שהתפלה עולה וקושרת ומייחדת, לכך  ביום, ולכך הכל

היא מצפה וממתנת עם חיילה לכל אלו שהם מתפללים בתוך קהילות ישראל 
היא  זוצריכה להמתין עד שתכלה כנסיה אחרונה שבארץ ישראל תפילתה, וא

ר התפילה בעסק חתתקשט בתפילותיהם ותעלה. וצריך האדם להיותו עומד ביום א
  מצוה ולא בקלות ראש שלא יקטרגו עליו" וכו'. עכ"ל. תורה או

  כרך י"ג:7פרשת אמור וב
ָמטֵ ן ּוָמא נָ  ,הספירות8שמנה ר ָטהוֹ י ּדְ ּבְ וכו׳ פירוש שלא הפסיק יום בלא  אְוחּוׁשְ

ן כל ליל שבועות ִישַׁ שלא  -חשבון כדי שלא יסתור יום מן הימים, או ירצה 
וליל שבועות עצמו אין  ,י כל הלילות אנו מונים, הכוונה כ'וכו יָמטֵ ד כַּ , כדמסיק

אמנם הייחוד  .שכבר הוחזקה טהורה ,אין חשש - ואם היה הייחוד בלילה מניין,
  ולכך צריך .לכך צריך שמירה אל הטהרה, שלא תאבד ,בעת היות התורה ביום

  ולעורר עיני הלב ,ולנדד שינה מעיני בשר ,לעמוד כל הלילה בקריאה
  .לך במסיבוליכנס בייחוד עם המ ,להיות מבני היכל ,הכלהוקישוטי  ,בלמוד

אֹוָרְייתָ א ְואֹוִליְפנָ  שגם כן צריך  - לאו דווקא אורייתא דבעל פה לבד ,וכו׳ אּדְ
ואלו הם  ,'תובים, שכן פירש הרשב״י ע״ה בפרשת בראשיתכ'ביאים ונ'ורייתא א

ַמעֵ אמנם הענין  .אנ״ךתכשיטי הכלה  ּיְ שכן  ,ה בתורה שבעל פהְוַיְרבֶּ ט במקרא ׁשֶ
 - משום דאיקרי עיקר ,הכא הפֶּ ל ִדְבעַ א אֹוָרְייתָ ולהכי ניחא דנקט  .משמע התם
היינו  וָלאדאורייתא דבעל פה  ,ומשמע התם .ובתר עיקרא גריר - דאיהי עיקר

ופשר דבר יעסוק האדם  .משנה ותלמוד אלא אגדות ומדרשים וסודות התורה
ואחר כך ישנה מעט במשנה ותלמוד שהם  .מעט באנ״ך ולא ירבה אלא כשעה

ושאר הלילה עד הבוקר במדרשים  .ולא ירבה אלא כשעה -מכלל תכשיטי כלה 
ואגדות. והצנועים אשר חלקם בסוד התורה אין עסק יפה מלמוד הזוהר במקום 

  מדרש ואגדה.

"אור יקר", כרך יג', הוצאת אחוזת ישראל, דפוס ספרא, ירושלים. תשמ"ה. 7
  ספירת העומר. 8
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  בטבלה והם: םההבדלים שבין ב' הכרכים סדרנו כדי להבין את

  כרך יג' עמ' קנט.(כאן)   כרך א' עמ' עו.(לעיל) 

 :תורה ;ומה שנוהגים עתה הוא
   ,מעשה בראשית

ומה שנהגתי לפני חברי בזה, הוא שאנו 
שהם  'ויכולו'קוראים מעשה בראשית עד 

כלל שבע ימים עליונים ובהם תכשיטי 
ואגב אורחין אנו מפרשין בה    הכלה,

  קצת מסודותיה מה שמזדמן. 

מפרשת  -ועשרת הדברות 
ומה. תעד  'השלישיבחודש '

שבפרשת  'ואל משה אמר'ופרשת 
  משפטים. 

ופרשת יתרו מ'בחדש השלישי' עד סופה 
שבה עשרת הדברות. ופרשת 'ואל משה 

  אמר' שבפרשת משפטים. 

 'ועתה שמע ישראל'ופרשת 
 ועשרת הדברות שבפרשת

  .אתחנןו

 .והרי תורה

ופרשת ואתחנן בענין הדברות. 

שיהיה תורה והרי זה כלל התורה. וכדי 
באיזה פסוק איזה  -שבעל פה לעיקר 

חידוש כפי מה שמעוררים החברים 
  והשואלים ונושאים ונותנים. 

נביאים, מרכבת יחזקאל ויש בה חידושים    .ומרכבת יחזקאל והרי נביאים
כתובים אצלינו בפרשת נח מהזוהר, 

ובתחלת שיר  ,ובפרשת אחרי מות
  השירים בדרישות החקירות. 

ומזמור 'כהנדוף עשן' דאיהו עניינא 9 .והרי כתובים 'כהנדוף'ומזמור 
  דיומא. 

שיר השירים שהוא כלה  ם כןוג
ורות שהוא חתן אחר  .בתוך חתן

  כלה. 

וכתובים שיר השירים דאיהו תיאובתא 
דכלה לגבי חתן. ורות דאיהו תיאובתא 

  דחתן לגבי כלה.

ומסכת אבות שהוא מילי 
  ומשנה  ,דחסידותא

מסכת אבות שהוא מילי  -שנה ובמקום מ
עם טעם, איזה ענין או איזו  -דחסידותא 

  והיינו תלמוד.  -משנה על דרך האמת 

ורות דאיהו תיאובתא דחתן לגבי כלה. ומזמור 'כהנדוף עשן' דאיהו במקור כתוב " 9
  אלא שהקדמנו להביאו בטבלה לצורך ההשואה. ..." וכו'.קום משנהעניינא דיומא. ובמ



9

ואזהרות דר' שלמה גבירול שהם 
  .תרי"ג מצות שהם תיקוני כלה

ואחר כך האזהרות שבו נכללו תרי״ג 
  מצות. 

ושארית הלילה בזוהר בפרשת יתרו 
י בסודות דשייכי בעניינא דיומא, וכפ

התעוררות השואלים והדורשים, ומפני 
  יופי מעשה הסדר הזה הארכתי בו.

ִגי (המשך כרך י"ג) ְרכוּ ן ּבְ ִיְתּבָ ֲחדָ  ןּדְ כי בהיותם נאחזים בה בעסקם בתיקוניה  .וכו׳ אּכַ
וכולם טובלים בסוד נשמתם  ,היא מקבלת שפע הבינה לטהרתה ,באותו הלילה

הּ  גם הם בסוד נשמתם  -יחוד הנעשה ביום והוא סבה שב .מעמיקא דנחלא - ִעּמָ
  .נמצאים בו

אָ  ,אמנם הברכה הוא יא חּוָלקָ ה ַזּכָ ַחְבַרּיָ ין א ּדְ ּקִ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאן ּתַ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ ּכַ
יָטָהא, ְכׁשִ דהיינו האור המתחדש על ידי הסודות מלמעלה, שהיסוד אור ר״ז  ּתַ

האור המאיר העטרות הקודמות אליה כמנהגה בכל , דהיינו אִעְטָרהָ  רְוַאְנִהיאיקרי 
וִּ עת זווגה.  יּקּוָנהָ י ְוׁשַ הם תיקוני עצמה היותה היא מתאחדת בענפיה. ושאלה  אּתִ

ם כל אחד ואחד לפי שיעור ְמָפְרִטי - ששם בייחודם ,זו ששואל התפארת הכוונה
  ..וכך נותנים לו שכר כפי שיעור מה שעשה. ,מה שתיקן

  תיקון תכשיטין, (א.): הם נה כשנדקדק בתיקוני השכינה הנזכרותוה (שם עמ' קס)
  :ועתה נבאר כי הם שלש בחינות .והארת תיקונים (ג.)ושימת עטרות,  (ב.)

 ,אלא שאין הם כראוי וצריך להעמידם על מכונם :אשר לה תכשיטיםהאחד הם 
אלא  - האחד הם תכשיטין שהם לה מלמעלה .וכפי עלויים כן הם מעורבבים

ריכים תיקון. ותיקון לא יאמר אלא כשהם מקולקלים וצריך לתקנם, וכן הוא שצ
ח כי בחול ובעון הפגם והגלות תכשיטין אלו הם  מקולקלים והיינו ויבן "ֶאת ִמְזּבַ

  .תיקון תכשיטהאולכך אלו הם  (מלכים א' יח, ל) ה' ֶהָהרּוס"

רות מפני ואלו אינם מקולקלות ומעורבבות אלא שאינם מאי :העטרותהשנית 
  . אנהיר עטרהאהחול והפגם, ובעסק התורה יאירו ויזהירו ולזה אמר 

שאין  ,ואלו הם מעולים יותר מעטרות ואלו לעולם הם כראוי :תיקוניןהשלישית 
פגם שולט בהם אלא שהם נתונים באוצר, ובעסק התורה מביאים אותם מהאוצר 

   ושוי תיקונהא.ומשימים אותם עליה, וזהו שאמר 

תיקון ליל שבועות השלם  
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היה אפשר לפרשם בשלש ראשונות: וכבר 

  .ויהיו תכשיטין מבינה שהאם מקשטת הבת  
 ולכך אין פגם כל כך מגיע אליו, אלא שאין העטרות האלו  ,והעטרות מאבא

  עד שיארום בשפע החכמה.  -שבה מחכמה מאירות 
 ועתה מושכים אותו לה ומתתקן  .והוא המסתלק בפגם ,והתיקונים מכתר

  באריך אנפין תיקונין תיקוני דיקנא וכיוצא.בתיקונים משם, וכן הם 

ָעְלמָ  ָלךְ ת ְוֵלי 'בצים'. מארי  -וכו' מפני שהם מארי קבלה. כי מארי מקרא  אּבְ
ִני -מארי תלמוד. מארי קבלה  - 'אפרוחים' -משנה  ם, ובנים לעילא מכולהו ּבָ

ְכשִׁ א ְלַתְקנָ בסוד האצילות, ולכך הם ממשיכים גבוה מעל גבוה. ואמר  כי  ייטֵ ּתַ
כל שכן העליונות  -אפילו מדרגה זו התחתונה משלשה הנזכרות אינם משיגים 

י שהם "עטרות" ו"תיקונים". נֵ א ַחְבַרּיָ מפני שכל צורכי השכינה הם  י.ְמַתּקְ
  .ש באורך"ע עכ"ל. " וכו'.מהתחתונים ממטה למעלה

  זלה"ההקדוש נוסח האר"י 

 בכל הגרסאות ניתן להבחין .ם לתיקוןהנדרשי הסדריםוגילה את ב ירבנו האר"י הרח
. רבנו האר"י והכנתה ליחוד בנין 'קישוטי כלה'לתכלית  ,לסדר הלימודבמבנה ברור 

 ואחד כל אחדומ ,פרשות התורהמכל ג' פסוקים ראשונים ואחרונים  אוהורה לקר
. למעט הקשורים לענייני דיומאהקריאה  קטעי ורחבוהמספרי הנ"ך. בספרים מסוימים 

ובשאר  הושמט מהלימוד הצורך להגות במשנה, להלן ' לרב פנצ'יריכוונות'ספר 
 .וק דווקא בסודות התורהסש הצורך לעגכ"ד, והודכלל ההספרים שאינם מ

  ה"כ רא"פ)פ(להלן ס כ"י ר' אפרים פנצ'יריהכוונות  ספר

ע"י רבי אפרים נערכו וסודרו ש ,שנכתבו ע"י רח"ו כוונותבהוא  ספר זהמקורו של 
מצאים נ שהובאו בספרו שבועותה. דרושי חג רח"ו בדמשקהירי, תלמיד ושכן לפנצ'

  וז"ל:10 ,בדרוש חג השבועותכתב  ל"ש ן תיקוןי. בעניבב' דרושים לא סמוכים

ובפרשת תשא  .הוא שתקרא שלשה פסוקים ראשונים וג׳ אחרונים מכל פרשה"
   ., עד סוף הפרשה"ויאמר י״י אל משה כתוב לך את הדברים"מן 

מ' ,  O . 12354כת"י לונדון , הספרייה הבריטית , ספר הכוונות ר' אפרים פנצירי.  10
 . והודפס בהוצאת אהבת שלום, "ספר הכוונות ישן", ירושלים תשס"ד.8298
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עד סוף הפרשה. וכן גם כן ג׳  "שבעה שבועות תספור לך" - בפרשת ראהו
 ,מכל כתוב וכתוב -וכן מכתובים  ,פסוקים ראשונים וג׳ אחרונים מכל נביא ונביא

והפסוקים של מגילת איכה  .במגילת רות תקרא כל הספר .עד שתסיים כל הכ״ד
ת" עד "אלה יהיו נקראים בלחש כי הוא יום טוב. ובפרשת בראשית מ"בראשי

תולדות השמים", ובפרשת יתרו מ"בחדש השלישי" עד סוף הפרשה. ובפרשת 
ובפרשת ואתחנן דברות שניות  .ם מן "ואל משה אמר" עד סוף הפרשהמשפטי

, א'מן "ויקרא" עד סיום פרשת שמע ישראל, וביחזאל הפטרת שבועות דיום 
  ."ובחבקוק הפטרת יום שני של שבועות

"סדר  -נים אחרים, ובסוף הדרוש השישי יו' דרושים בעני פכתב רא"לאחר הדרוש, 
  שבועות:ל ששייכת כוונה נוספת אהבי ,"כוונות ספירת העומר בכל לילה

גם כונה זו  .יין שםכתוב למעלה עוסדר הקריאה "ובשבועות נשלם הזעיר... 11
צריך לכוין באלו האותיות עם נקודות אלו, והם אותיות ממלה שנית מפסוק 

של כל ספר, והם אות ראשונה מהמלה ההיא ואות אחרונה של המלה אחרון 
ההיא, כגון בראשית פסוק אחרון הוא "וימת יוסף" וצריך לכוין במלת יוסף אות 

  י׳ ואות ף', וכן כולם.

ֻדָי. קהלת  ה"שבראשית ֻיָפ. שמות ֻעָנ. ויקרא ֻהָת. במדבר ֻהָת. דברים ֻהָד. ש12
ֻמָי. יהושע ֻבָנ. שופטים ֻהָמ. שמואל ֻשָמ. מלכים  תראסֻאָת. רות ֻהָד. איכה ֻאָמ. 

לים ֻהָה. משלי ֻלָה. איוב הֻאָת. ישעיה ֻוָו. ירמיה ֻאָת. יחזקאל ֻשָה. תרי עשר ֻלָב. ת
  ."ֻאָב. דניאל ֻלָך. דה"י ֻאַר ֻאָב. עזרא ֻהמָ 

אלא רק אופן  ,בא סדר קריאת הספריםוהראשון, נראה בבירור כי לא ה דרושב
  המקומות שיש בהם שינוי ותוספת.  תוך ציון הקריאה

קור זה לא ניתן ממ. ברם, מהפסוקיםלימד כיצד יוצאים שמות הקודש  אחר,ה דרושב
 הקריאה וכוונת השמות ידראופן ס דרושי. אי לכך, פיצול להסיק לגבי סדר הקריאה

האם כן, קשה להבין כמו . האם סדר השמות הוא סדר הקריאה - מקשה על ההבנה
קשר או עם  -הקריאה אחרי לכוון באלו השמות שצריך או  ,לכוון בזמן הקריאה יש

א תורה נביאים וכתובים, ון שבסדר הקריאה סידר לקרו, כיובלי קשר לסדר הספרים
  ובסדר השמות הביא אחרי התורה את ה' מגילות וכן הלאה.

  שם עמ' רמ. 11
  "ח... וכו' וליתא בשעה"כ כת"י מרח"ו".ציין המו"ל בהערה ג' על המקום: "מקביל לפע 12
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  ספר היכל ה'

כדברי האר"י ז"ל. הוא הדפוס הראשון שמובא בו סדר הלימוד  "היכל ה'"ספר 
 בשער הפתיחה נכתב "להחכם השלם כמה"ר יחיאל אשכנזי נר"ו איש ירושלים".

תים הוא מוזכר כאיש צפת. הספר עצמו נדפס יולע ,מעט מאוד ידוע על הרב המחבר
לאירופה נבעה מתוך היותו מקפיד של הרב יחיאל ז"ל בויניצאה בשנת ה'שסא. הגעתו 

קיבל עליו  -ן שפעם אחת עבר על הקפדתו וול, וכיוונזהר שלא לדבר בשבת דיבור ח
קרבה משפחתית לרב יחיאל ז"ל תה יישנה סברה שאומרת שהי גלות ונדד לאירופה.

  להסביר כיצד ידע את שידע.  היכולוהעובדה הזו  ,לאר"י ז"ל

"פירוש של הקדוש מהרר"י לוריא אשכנזי , הביא את דף מד' ע"אבסוף ספרו ב
  וז"ל: ,זלה"ה"

בראשית  בסוד הבריאה, וזהו הסדר הקריאה. ר לז"א"שבועות מתקן כת "ליל

עד "אלה תולדות השמים, ו' פסוקים מתחלת כל פרשה. ופרשת יתרו "בחדש 

שפטים "ויאמר ה' אל משה עלה  השלישי" עד סוף הפרשה. ופרשת ואלה המ

אלי ההרה" עד סוף הפרשה. ופרשת ואתחנן "ויקרא משה" עד וכתבתם". וכן 

נביא ג' פסוקים ראשונים וג' אחרונים. וביחזקאל הפטרת המרכבה. וכן  מכל
בחבקוק "וה' בהיכל קדשו" וכו'. גם מכתובים ג' פסוקים ראשונים וג' אחרונים, 

ופסוקי איכה יקרא בלחש. ובתורה שבע"פ משנה א' מתחילת המסכתא, ומשנה 

  ."א' מסופה עד אור היום" וכו'

  סדר "תיקוני שבת"

 על ידי שחובר, ספר "סדר תיקוני שבת"דף האחרון בהובא ב מודפסשני הה התיקון

). בסוף הספר הקצר 1612שעב (ה'קראקא שנת בהודפס ו ,ז"ל "כמה"ר יהודה הכהן"

הביא המחבר תחת הכותרת "תיקון ליל השבועות וליל הושענא רבא" את דברי הזוהר 
  :ננוילעני וז"ל וסדר הקריאה,לחשיבות התיקון  רבנו האר"י זלה"הדברי ו

"...וזה הוא: מפרשת בראשית, ג' פסוקים מתחילת הפרשה וג' פסוקים מסוף 

הפרשה. וכן פרשת נח על זה הדרך וכל הפרשות הנמשכים אחריה... ופרשת 

ראה "משבעה שבועות תספור לך" עד סוף הפרשה, וכן עד סוף הספר כסדר 

שופטים שמואל מלכים הנזכר.  ואח"כ מנביאים ראשונים ואחרונים, מיהושע 
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ירמיה יחזקאל ישעי' תרי עשר, ומכל ספר ג' פסוק וכו'... וכן מכתובים תהלים 

איוב משלי ש"ה איכה...  קהלת מגילה דניאל עזרא דברי הימים וכו'... וקודם 

  תהלים יאמר רות מראש לסוף... ואח"כ סדר משנה... ואח"כ בספרי קבלה" וכו'.

ועליו הוסיף למכביר  ,נוסח הרמ"ק את שסבר שהוא םיבסוגריהמחבר ביא ה ,בהמשך

  וז"ל: ,שככל הנראה נהגו בהם בתפוצות ישראלקטעים נוספים 

(אמר המדפיס, וכן מצאתי וכן קבלתי משאלוניקי יע"א וכן היו נוהגים שם גם 

כן סדר של הרב מהר"ר משה קורדיברה ז"ל שהוא מ"בראשית עד ויכלו", 
  ה", ופ' המן כולה...). ואח"כ כל השירה "אז ישיר מש

 ביותר קרובה בועותשיל מעצם היותו המקור הראשון לתיקון ל תנובע חשיבות הספר

מעידה שככל  . בחינת תוכן הדבריםבפרט אדמת אירופה ועל ,בכלל ז"ל דברי האר"יל

בריא לנו  אם כימדברי האר"י זלה"ה, העתקות ראשונות  הנראה הגיעו לידי המחבר

 ותונעדר ,ובדבריו ציין כל מסורת ומנהג שהכיר וששמע. משובש בידיושהיה  הסדרש

   .כוונות שמות קישוטי כלהמהסדר 

 היווה בסיס , אחרי למעלה ממאה ועשרים שנה,הדברים ניתן לשער שספר זה תוכןמ
בעל ה"קריאי מועד" וקבע את הלך ובעקבותיו  ,חמדת ימים""ליו הסתמך הע מקורל

  היום הזה. סדר המשובש עדה

  ר' שמואל ויטאל (להלן שעה"כ רש"ו)שער הכוונות 13

מרבית כתבי אביו. בחזיק בביתו בדמשק ה ,בנו של רבי חיים - רבי שמואל ויטאל
במשך  .אדיר להשגת הכתביםהרח"ו לבית עולמו, פרץ הצמאון המאז שהסתלק מ

. במקביל, נותרו כתבים בידי םתומנע את העתק כארבעים שנה נמנע רש"ו מהפצתם
וחלק מהכתבים הועתקו במרמה. הקונטרסים השונים  ,די האר"י, נבזזו גניזותתלמי

נראה, ריבוי הפרסומים כל הנקבצו ע"י מספר תלמידי חכמים והודפסו כדברי האר"י. כ
שקד  ד'ט ועד תי'החל משנת תלהוציא לאור את ספר "עץ חיים". דחקו את הרש"ו 
תה יהי םחשוב לציין כי תפוצת וחילק את הספר לשמונה שערים. ,רש"ו על המלאכה

  , כתב ידספריית המדינה של רוסיה, מוסקבה, רוסיה' שמואל ויטאל. ר שער הכוונות 13
   Ms. Guenzburg 144.  
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לא הגיעו לאדמת אירופה, ובמקביל אליהם מוגבלת ביותר לאזור דמשק ומצרים ו
. כיום חכמי מקובלי אירופהספרי האר"י שנערכו ע"י עסקו מקובלי אטליה ופולין ב

   ברור לכל שספרי הרש"ו הם היותר מדויקים ורק עליהם יש לסמוך.

 ליל שבועותדרושי ן ירש"ו. בעניהל "כוונותבשנת ת'י נשלמה עריכת "שער ה
  כתב:14

 כר.הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנז הוא וזה"
אלה תולדות השמים "בראשית עד  רשתותקרא פ ,בראשית ן פרשתתתחיל מ

פסוקים האחרונים של  שלשהואח"כ תדלג ותקרא  ,כו'ו "והארץ בהבראם
פסוקים  שלשהפסוקים הראשונים ו שלשהא ומשם ואילך תקר .בראשית

ואם נזדמנה פרשה קטנה של  .משאר הפרשיות ההאחרונים מכל פרשה ופרש
תקראנה  -פרשה הן בסופה  והן בהתחלת איז -פסוקים  חמשהאו של  ארבעה
פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא  שלשהיתרו אז תקרא  רשתוכשתגיע לפ .כולה
עד סוף פרשת יתרו. וכשתגיע וכו'  "אלבחדש השלישי לצאת בני ישר"מן 
ואל משה "משפטים תקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן  רשתלפ

  כו' עד תשלום הפרשה. ו "אמר עלה אל ה'

  אמר שמואל: ובפרשת פנחס תקרא "וביום הבכורים" וכו'.

ותקרא מן פסוקים הראשונים ותדלג  הואתחנן תקרא שלש רשתוכשתגיע לפ
עשרת הדברות השניות אמר עלה אל ה'" וכו', עד תשלום הפרשה  שה"ואל מ

 "שמע ישראל"עד סיום פרשת מן "ויקרא משה אל כל ישראל וכו' שהם  -
וכשתגיע  .תדלג ותקרא שלשה פסוקים האחרונים". ומשם ובשעריך"שהוא עד 
שבעה "פסוקים הראשונים ותדלג ותקרא מן  שלשהתקרא  "ראה"לפרשת 

  . רשהעד סוף הפ "שבועות תספר לך

וכל  ,תקרא כל נביא ונביא הנזכר, וכשתסיים לקרוא כל הפרשיות על הסדר
 ושלשהפסוקים ראשונים  שלשה -כר הנז ל דרךע ,כתוב וכתוב מן הכתובים

ספרים.  הארבעה ועשריםמהם עד שתסיים כל  חדוא חדאחרונים שבכל אפסוקים 

ומגלת רות  ום טוב.א יוהפסוקים של מגילת איכה תקראם בלחש מפני שהו
של שבועות  ראשוןתקרא הפטרת יום  - תקראנה כולה. ובהגיעך אל יחזקאל

ותשאני " סוקותדלג אל פ ,כו' עד תשלומהו "ויהי בשלשים שנה"א מן וכולה שה

.כ"י דף קצ"ח ע"'בדרושי חג השבועות  14
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 ,ובהגיעך אל חבקוק. פסוקים האחרונים שבוהומשם תדלג אל שלשה  ,כו'ו "רוח
תפלה "כו' ו "וה' בהיכל קדשו" סוקל פתקרא שלשה פסוקים הראשונים ותדלג א

  .דשבועות שניכו' עד סוף חבקוק כי זאת היא הפטרת יום הנביא" ו לחבקוק

שאר הלילה בסודות התורה תעסוק כל ואח"כ  .וזהו הסדר המוכרח בענין המקרא
  עכ"ל. ".הזוהר כפי השגת שכלךפר ובס

מתוכן דבריו . רא"פספה"כ מאוד לעומת  בשעה"כ רש"ו מפורט ומורחב הקריאהסדר 
  :כי נראה
 החומשים.וסדרה לפי סדר  ,הרחיב ופרט את סדר הקריאה בתורה  
  ספרי הנביאים והכתוביםהקריאה בלא פרט את סדר .  
 בדרושי שבועות להכוטי שידר כ"ד קאת ס הזכיר כלל לא.  

ושם לא  ,בדרושי יום הכיפורים -ן אחר יסדר הקישוטין מובא בשעה"כ רש"ו בעני
  יינו לחג השבועות:נקשר ענ

כתוב בחוץ  ,זה מצאתי בספר המחזור של מורי ז"ל כמנהג אשכנזים"(רכא ע"א) 15
. ישאל האדם חיים וכפרהיום צום ימי תשובה  ועשרתאלול  (רכא ע"ב)קודם תפלת 

   ..."... ויקראספר תורה יעמוד בשעת הוצאת 
וכו', כמו רה ישאל אדם חיים וכפיום צום  .וז"ל כרגם זה מצאתי אחר כל הנז

כתוב סמוך לו ו ".ואני תפילתישלש פעמים פסוק "ויקרא . שכתוב למעלה עד
נוסח התפלה אחר  תכפשצריך להזכירם או לכוין בהם  ילווא .אלו השמות פתכ

  ואלו הן: .והשאלה הנ"ל

. יָ שיר ֻד  . ָד דברים הֻ  .  תָ במדבר הֻ    .תָ יקרא הֻ .   ונָ שמות עֻ .  פָ בראשית יֻ 
  .מָ שופטים הֻ  . נָ יהושע בֻ  . תָ קהלת אֻ .   מָ איכה אֻ .    ָד רות הֻ    .יָ מגילה מֻ 

  .הָ יחזקאל שֻ     . תָ ירמיה אֻ .    וָ ישעיה וֻ    . תָ מלכים אֻ    . מָ שמואל שֻ 
  .ָךדניאל לֻ    .הָ משלי לֻ   ָב.איוב אֻ   . הָ לים הֻ ית   .בָ תרי עשר לֻ 

  .מָ עזרא הֻ ֻאָב.     ַר דה"י אֻ 

לידע מהיכן מוצא השמות האלו וידעתי כי הם מתיבה שניה ואני חיים חקרתי 
יוצא  פָ יֻ ראשון והוא שם  :ואחרונה כזה ת ראשונהשל פסוק אחרון של הספר או

  דף רכא ע"ב. ,"ו דרושי יום הכיפוריםשער הכוונות רש 15
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ואחרונה ראשונה אות  וכו', וסף֔ וימת י֔ "מפסוק אחרון של ספר בראשית שהוא 
  .עכ"ל .ל דרך זה"וכן כולם ע פ֔ וסשל י֔ 

  לימוד ליל שבועותסדרי התהוות 

הלימוד סדר את  חברוקומו חכמים ויפשוט הדבר שיטבעי ולאור כל האמור לעיל, 
. ככל שנחברו חיבורים ואוגדו המובאים בדרוש אחר כלהקישוטי  לסדר ,ליל שבועותב

שחיבר את המקורות השונים עם  ,"תיקון ליל שבועות"התהווה נוסח  - קונטרסים
   .סדר כ"ד הספרים שהובאו בדרושי יום הכיפורים

 ביא בספרו "עולת תמיד" את שיטתה ,תלמיד הרש"ו בדמשק -ז"ל צמח  ר' יעקב
חכמי מקובלי אטליה נדרשו לקבוע את הסדר כפי לעומתם, רש"ו. השעה"כ  רבו

שדבריהם הובאו  ,ע"י הרנ"ש והרמ"זסדר שונה סים שהיו בידם, וכך נקבע רהקונט
אטליה שבדורות  מקובלי ואחריהם נמשכובספרים "טוב הארץ" ו"מחברת הקודש", 

  הבאים. 

  עץ חיים

בדרוש "כללי מוהרח"ו  "עץ חיים"16בסוף ספר ו, מובא נסדר משמעותי נוסף לעניינ
  ספרי התנ"ך לפי סדר הספירות זו"ן, וז"ל:ושם נסדרו , (דף ק"ח ע"ב) "כלל יח' -ז"ל 

 רות.בוג' וה' חסדים ה ,וב' דרועין דיליה ,(יח) הת"ת כולל ה' ספרים של תורה
 כי הם ב' ספרים - מלכים נ"ה ,שמואל ת"ת ,שופטים גבורה ,יהושע חסד .כיצד

בסוד  - תרי עשר נ"ה ,יחזקאל ת"ת ,ירמיה גבורה ,ישעיה חסד ' חסדים.הרי ה -
   .שוקיו עמודי שש

הם ' חסדים ה בורות.ג' וה ' חסדיםה - ותרין דרועין .המלכות כוללת ה' מגילות
עזרא  ,דניאל ת"ת בורה,גסד ח - משלי איוב :הם ותבורג' ה .ה' ספרי תהלים

  ".הוד ברי הימיםד ,נצח

ין היילפרין, ירושלים תק"ע. "עץ חיים". מביא לדפוס מנחם מענכ 16
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  חמדת ישראל

 ורש"ו לערוך את שמונת שערי עץ חיים, כתב את ספרהכעשר שנים אחרי שסיים 
 ,יום חול: "חמדת ישראל". ספר זה היה אמור להיות סידור תפילה הכולל ב' חלקים

 ב' החלקים שעל ,"ורחהן קיצור הכוונות ושבת ומועדים. בפועל, ספר זה הוא מעי
ספר הודפס לראשונה בדפוס "מונקאטש" . הרש"ו את הגהותיו והרחבותיוההוסיף 

  תרס"א. 

של ספר "חמדת ישראל" על שני חלקיו. לפני כשנתיים התגלו כתבי היד המקוריים 

"ותכף הוברר לן, כי אכן ב' החלקים של סידור "חמדת ישראל" הנדפס, ב' 17
ם שונים הם, ואך החלק הראשון הוא ספר "חמדת ישראל" שחיבר מהרש"ו, ספרי

ק הראשון אשר בכתבי היד, ואילו חלקו השני של הספר הנדפס לוהוא זהה לח
אינו ספר "חמדת ישראל" כלל, אלא ספר אחר... ואין לו עם חיבורו של הרש"ו 

  כלל.

רש"ו ז"ל, לא אם כן, הרי חלקו השני של ספר "חמדת ישראל" מחיבורו של ה
נתפרסם מעולם ולא נודע כלל, ושונה הוא שינוי גמור מהחיבור הנדפס, ולא 

  ר עריכתם...דקרבו זה אל זה, לא בלשונם ולא בס

  :על ב' חלקיו יד המקוריהשהתגלה כתב מ ,עכשיו

"משזכינו לזה, הנה בזה עולה עתה ספר "חמדת ישראל" על מכבש הדפוס 
  ית".לראשונה בצורה מושלמת ודווקנ

להדפיס  זכו רבני "אהבת שלום". כך בסיעתא דשמיא מגלגלים זכות ע"י זכאי
הגלוי והטמון  ,כרכיואת "חמדת ישראל" בשלמותו על ב' שנה  355לראשונה מזה 

עבודת את (וזה המקום להלל ולשבח . כתבי היד המקוריים שאינה ה' לידם ע"פ
  . ש"ו)קודשם, ולהודות על שנאותו לנו להדפיס את דברי הר

  ב', הביא רש"ו את הסדר השלם לליל שבועות, וז"ל:18בכרך 

  .22-21מבוא ל"חמדת ישראל", אהבת שלום, עמ'  17
כל הזכויות  ©. קפז-עמ' קפה הוצאת "אהבת שלום" ירושלים תשע"ח. חמדת ישראל, 18

  ".אהבת שלום" הוצאת שמורות ל
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צריך האדם שלא לישן בלילה ולהיות כל הלילה נעור ועוסק בתורה כנזכר "
ודע שכל מי שלא יישן  באורך בהקדמת פ׳ בראשית ובפרשת אמור בספר הזוהר.

כלל אפילו רגע אחד בלילה הזה ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו 
ישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא, וכמ״ש רשב״י ע״ה בהקדמת ש

בראשית וז״ל, "דיפוק ההוא שתא בשלם" וכו׳ וע״ש, ולא עוד אלא שהוראת 
חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה אם לא יישן כלל ודאי הוא שלא ימות 

  בשנה ההיא ודי בזה.

ליל חג השבועות, ואמנם הענין  ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל
הוא זה, כי ע״י היותם עוסקים בתורה כל הלילה הם ממשיכים את הכתר הנזכר 

  בז״א שהוא בחינת דיקנא דא״א שז״א עולה עד שם כנזכר.

וזהו הסדר של המקרא שתעסוק בו בלילה הזה כדי להמשיך הכתר הנזכר, תתחיל 
תולדות השמים והארץ מן פרשת בראשית ותקרא פרשת בראשית עד "אלה 

בהבראם" וכו׳, ואח״כ תדלג ותקרא ג׳ פסוקים האחרונים מפרשת בראשית. 
ומשם ואילך תקרא ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ פסוקים האחרונים מכל פרשה 
ופרשה משאר הפרשיות, ואם נזדמנה איזו פרשה קטנה של ד׳ או ה׳ פסוקים מן 

  תחלת הפרשה או בסופה תקראנה כולה.

לפרשת "וישמע יתרו", אז תקרא ג׳ פסוקים הראשונים, ותדלג ותחזור וכשתגיע 
ותקרא מן "בחדש" וכו׳ עד סוף פרשת יתרו. וכשתגיע לפרשת משפטים תקרא 
ג׳ פסוקים הראשונים, ותדלג ותחזור ותקרא פסוקים "ואל משה אמר עלה אל 
ה׳" וכו׳, עד סוף פרשת משפטים, ותקרא משם ואילך כמנהג ג׳ פסוקים 

  אשונים שבכל פרשה וג׳ פסוקים האחרונים שבכל פרשה.הר

ותדלג ותחזור  אמר שמואל, וכשתגיע לפרשת כי תשא תקרא ג׳ פסוקים הראשונים,
  ותקרא פרשת "ויאמר ה׳ אל משה פסל לך" וכו׳, עד סוף פרשת כי תשא וכו׳. 

עוד אמר שמואל, וכשתגיע לפרשת "אמור אל הכהנים" תקרא ג׳ פסוקים ראשונים, 
ותדלג ותחזור ותקרא פרשת המועדות "וידבר ה׳ אל משה לאמר" וכו׳ עד "וידבר 

  ותדלג ותקרא בסוף הפרשה ג׳ פסוקים וכו׳. משה את מועדי ה׳ אל בני ישראל", 

ותדלג ותחזור ותקרא פסוקים וכשתגיע לפרשת פנחס תקרא ג׳ פסוקים הראשונים, 
ותדלג ותקרא בסוף הפרשה ג׳  ","וביום הביכורים וכו׳ ומנחתם" וכו׳ עד "ונסכיהם

  פסוקים וכו׳. 
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וכשתגיע לפרשת ואתחנן תקרא ג׳ פסוקים הראשונים, ותדלג ותחזור ותקרא מן 
האחרונים  פסוק "ויקרא משה" וכו׳ עד "ובשעריך", ותדלג ותקרא ג׳ פסוקים

ותדלג ותחזור ותקרא וכו׳. וכשתגיע לפרשת ראה תקרא ג׳ פסוקים הראשונים, 
  עד סוף הפרשה וכו׳. שבועות תספר לך"  פרשת "שבעה

ותקרא בסוף התורה "ויהושע בן נון" וכו׳ עד "לעיני כל ישראל", חזקו ויאמץ לבבכם 
  כל המיחלים לה׳.

, פָ יֻ ויכוין בכל ספר וספר בסופו השמות היוצאים מן הספר, והם ספר בראשית 
פסוקים  'ג , ואח״כ תקראָד הֻ , דברים תָ הֻ , במדבר תָ הֻ , ויקרא נָ עֻ שמות 

הראשונים מן שיר השירים וכו׳, ושלשה פסוקים האחרונים, ותכוין לשם היוצא 
. ואח״כ תקרא מגילת רות כולה, ותכוין לשם היוצא ממנה והוא יָ ֻד ממנו והוא 

. דהֻ 

ואח״כ תקרא ממגילת איכה ג׳ פסוקים ראשונים ואחרונים של כל איכה מהם, 
. םָ אֻ , ותכוין לשם היוצא ממנה והוא האמנם תקראם בלחש מפני שהוא יום טוב

ואח״כ תקרא קהלת ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ האחרונים, ותכוין לשם היוצא ממנה 
. ואח״כ תקרא מגילת אסתר ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ פסוקים האחרונים, תָ אֻ והוא 

  .יָ מֻ ותכוין לשם היוצא ממנה והוא 

פסוקים האחרונים, ותכוין אח״כ תקרא מספר יהושע ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ 
. מָ הֻ . אח״כ שפטים ותכוין לשם היוצא ממנו והוא נָ בֻ בשם היוצא ממנו והוא 

, ואח״כ מלכים ותכוין לשם םָ שֻ אח״כ שמואל ותכוין לשם היוצא ממנו והוא 

. ואח״כ וָ וֻ . ואח״כ ישעיה ויכוין לשם היוצא ממנו והוא תָ אֻ היוצא ממנו והוא 

  . תָ אֻ ממנו והוא  ירמיה ויכוין לשם היוצא

ואח״כ יקרא ג׳ פסוקים הראשונים מספר יחזקאל, וישלים כל הפטרת יום שבועות 
כולה עד "ואשמע קול מדבר", ותדלג ותאמר פסוק "ותשאני רוח" וכו׳, ותדלג 

  . הָ שֻ עד סופו ותקרא ג׳ פסוקים האחרונים, ותכוין בשם היוצא ממנו והוא 

ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ פסוקים יא תרי עשר, מכל נביא ונבואח״כ תקרא 
האחרונים, ובהגיעך אל חבקוק תקרא ההפטרה של יום שני של שבועות והיא 
"וה׳ בהיכל קדשו" וכו׳ עד סופו, ומכאן ואילך תקרא על הסדר, ותכוין בשם 

  . בָ לֻ היוצא מסוף כולם והוא 
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ס״ח מזמור ותדלג ותקרא ג׳ מזמורים ראשונים של ספר תהלים, ואח״כ תקרא 
מזמור ק״ן והוא וכו׳, וידלג ויקרא  והוא "למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים"

  . הָ הֻ ויכוין בשם היוצא ממנו והוא "הללויה הללו אל בקדשו" וכו׳ כולו, 

עד  'אשת חיל וכו אואח״כ יקרא ג׳ פסוקים הראשונים מספר משלי, וידלג ויקר
  .הָ לֻ ויכוין בשם היוצא ממנו והוא סוף הספר, 

, ואח״כ יקרא דניאל ויכוין בָ אֻ ואח״כ יקרא איוב ויכוין בשם היוצא ממנו והוא 

ספר עזרא ג׳ פסוקים הראשונים וג׳  . אח״כ יקראָךלֻ בשם היוצא ממנו והוא 
פסוקים האחרונים, אח״כ יקרא ספר נחמיה ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ פסוקים 

  . םָ הֻ בשם היוצא ממנו והוא  ויכוין האחרונים

הימים ג׳ פסוקים הראשונים וג׳ פסוקים האחרונים מן הראשון  דברייקרא אח״כ 
וזהו הסדר המוכרח בענין . ָר אֻ ויכוין בשם היוצא ממנו והוא  וכן מן השני,

  אח״כ תעסוק כל שאר הלילה בסודות התורה ובספר הזוהר.  המקרא.

  עכ"ל. ."אמר שמואל, מנהגנו לקרא כל האדרא רבא בליל שבועות

בדבריו, דקדק מפורט ביותר מכל הסדרים שהבאנו עד עתה. זה, רחב וד סדר מיוח
, בתוך סדר הקריאה של הספר כל אחד ואחד מהספרים, מקומו תסדר קריאלרש"ו ה

הרחבות מסוימות בדבריו ציין  ומקום כוונתו. מהפסוק הקישוט היוצאכוונת , תוכנו
כאמור, בשונה  ר יקר"."אוהביא האלה שלצד כשלא מצינו כדוגמתן בסדרים אחרים, 

סדר ברור ומפורט לאופן קריאת ספרי הנ"ך עם הרש"ו משאר עריכותיו, הביא כאן 
  הכוונה המלאה בכל מקום ומקום.

, שכתבם אביו םמאמריהקונטרסים וכלל הניתן להניח שסדר זה סודר ע"פ סיכום 
זה נוכל גם להניח שסדר  כעשר שנים קודם. ודרושערים שסהח' ושלא היו בכלל 

  היה נהוג בבית מדרשו של אביו הרח"ו הקדוש.
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  סדרי המערכה

בס"ד נתבונן במשותף . כל המקורות שהבאנו עד הנהאת עתה נעשה סדר ונסכם 
ע"פ כל וננסה להבין את החילוקים שביניהם.  ,ובשונה בסדרים שהבאנו דלעיל

  .לאחר קריאת ה' חומשים, מובא סדר קריאת ה' מגילותהכתבים, 

  ה' מגילות רסאותטבלת ג

  חמדת ישראל, 

,1מ19 ל", רמחרמ"ז

שיר 
השירים

אסתר  קהלת  איכה  רות

 רש"ושער הכוונות 20
  ,(ובשערי ציון)מהרנ"ש 21

  .3מ23, 2מ22רמח"ל 
  .עולת תמיד24

שיר 
השירים

קהלת  איכה  רות  אסתר

שיר רא"פ הכוונות ספר
השירים

אסתר  איכה  רות   קהלת

סריקה  Ms. Reggio 52אוקספורד, אנגליה רמח"ל מאמר "כ"ד קישוטי כלה", כ"י  – 1מ 19
לחג השבועות אלא רק  אינו קשורבנדפס, "אוצרות רמחל" עמ' רצ. מאמר זה . ו102

 מבאר סוד כ"ד הקישוטין.
ולא בדרושי שעה"כ רש"ו, הדרוש הנ"ל נמצא בכוונות יום הכיפורים דף רכא ע"ב  20

  .שבועות
"מחברת הקודש" קארעץ  ז"ל, רבי נתן שפירא בן ראובן דוד הירושלמי –מהרנ"ש  21

  ה'תטו. עמ' עה. ויניציאהא. "טוב הארץ, ח"ג שפר תיקונים" ה'תקמג. עמ' קי

ספר פרי עץ חיים שנדפס  .לא נדפס בשלמותו (ה'תיז) ספר מאורות נתן" ראה:
אלא ספר מאורות נתן בשינויי עריכה ... בדפוס אינו הספר שערך ר' מאיר פופרש

נדפס בדפוס החלק השני של מאורות נתן, שבו הכוונות לשבת ולמועדים, ... גדולים
, צבי-מכון בן . 705כרך ב' עמ'  ,יוסף אביב"י", קבלת האר"י(" . ''בשם 'מחברת הקודש

  ).תשס"חירושלים 

ללא , דף בודד, 174סריקה  Ms. Guenzburg 745מוסקבה, רוסיה רמח"ל, כ"י  2מ 22
  לתוכן כל שהוא.הקשר 

  .36ריקה ס Or. 10860לונדון, אנגליה , כ"י ראש השנהרמח"ל, קצה"כ  3מ 23
ספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק, "עולת תמיד", רבי יעקב צמח ז"ל, כ"י  24

  .112סריקה  Ms. 2020ארצות הברית 
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בחגי השנה.  ןמגילות כפי סדר קריאתהה' ת מסודרו רש"ו,ה ע"פ "חמדת ישראל"
 -סוכות, אסתר  -ט' במנחם אב, קהלת  -איכה  שבועות, -פסח, רות  -שיר השירים 

הביאו סדר זה בשבועות אלא בימים  לא ,פורים. שעה"כ רש"ו ובעקבותיו הרמח"ל
 הרש"ו ביוה"כ והרמח"ל בראש השנה, ולהלן נציע בחמלת ה' פתרון - נוראים

  .מראהל

וב' ונראה שהסמיכות נובעת מהיות  ,סומך את שיר השירים לקהלת רא"פה"כ ספ
רש"ו השונה מבאופן  םרי הכתובים, סדרפבסוכן שלמה הע"ה.  הספרים חוברו ע"י

  בחילוף ב' הספרים האחרונים וצ"ע.
  

  סדרי הכתוביםטבלת גרסאות 

  שבועות .חמדת ישראל
  רש"וה -רח"ו ה

  משלי  תהילים

  (חזקיה)

  איוב

  שה)(מ

  דניאל

  (כנה"ג)

  עזרא

  (עזרא)

  דה"י

  (עזרא)

  .עץ חיים

  דף קי"ח ע"ב
  תהילים

  
  משלי

  )חסד(
  איוב

  )גבורה(
  דניאל

  )ת"ת(
  עזרא

  )נצח(
  דה"י

  )הוד(

  גה"  ה"ח

  עזרא  דה"י  דניאל  איוב  משלי  תהילים  רא"פ. הכוונות ספר

  ,רמ"ז ,ש"רנמה

  .3. מ2. מ1מ רמח"ל

  אעזר  דניאל  דה"י  איוב  משלי  תהילים

  הרש"ו.שער הכוונות 
  .יוה"כדרוש דף ק' 

  עולת תמיד.

  תהילים
 .   

  איוב
  )גבורה(

  משלי
  )חסד(

  דניאל
  )ת"ת(

  דה"י
  )הוד(

  עזרא
  )נצח(

כפי  הכתובים ספריבבליל שבועות  סדר הלימוד אתרש"ו הסידר  ,"חמדת ישראל"ב
 ,ים"עץ חי"סדר ל כן גםסדרם  . על כן תואם, שהוא גם סדר היחודסדר הספירות

  . שהוא סדר הספירות (זו"ן בה"ח וה"ג)
סדר ג' ספרי  ,וכן ברוב ספרי התנ"ך המודפסים ,בכתבי יד אשכנזיים של התנ"ך

בטבלה  המובאות בכל הגרסאותג"כ נמצא  זהסדר  איוב. ,משלי ,תהלים אמ"ת הוא:
  .(שחובר ע"י תלמידו) ו"עולת תמיד" ,שעה"כ רש"ות אוגרסלמעט  ,לעיל
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"חמדת ובפרט מספרו שלו עצמו  ,מכל שאר הגרסאותו בולט בחריגותו רש"השעה"כ 
  ."עץ חיים"הביאור כ ,בסוד סדר הספריםלכך א הפתרון ונוכל למצ". ישראל

תכלית  .של קוב"ה ושכינתיהדגדלות גמור כידוע ליודעי ח"ן, ביום שבועות ישנו זיווג 
שער "וב "אור יקר"בהרחבה במובא לעיל וכ ,סדר ליל שבועות להיות הכנה אליו

סדר כסדרם, ואחרי  ומשכיה' חסדים וה' גבורות ש מחוייב . לפי סדרי הזיווג"הכוונות
  ."עץ חיים"כפי סדר זו"ן ב "חמדת ישראל"הלימוד של  יסדרים משכנזה 

בדרושי שבועות אלא בדרושי יום  ושעה"כ רש"ו לא הובאב שוטיןיי הקסדר
את הספירות לפי סדר כשנתאים  אש השנה.ם בתפילת רהכיפורים, וכן הרמח"ל הביא

נראה  ,נצח עזרא, הוד ה"י, דת"ת דניאל, חסד משלי, גבורה איובדהיינו:  ,הספרים
קו הדין לקו הרחמים. ונלע"ד  -דר אותם באופן שהקדים את קו השמאל יו סרש"הש

(שאין בהם יחוד עד לשמיני עצרת  שלפי זה שפיר לכוון דווקא סדר זה בימים נוראים
הרש"ו הביאם בדרושי ש וזו הסיבה. בשבועות לכוונם איןו - ימי הדיןשהם  - כידוע)

אין לקחת סדר זה ולהטמיע אותו בסדר ולא בשבועות. מכאן ש ,יום הכיפורים דווקא
שאפשר שגם  ,לימוד ליל שבועות. מסברא זו נקיש לעיל לסדר ה' מגילות ונוכל לומר

  ופשוט. ,בועותסדר המיוחד לימי הדין ולא לשע"פ הם 

רואים אנו  ,הרמ"ז והרמח"ל ,הרנ"ש -סדרי הכוונות לפי שיטת מקובלי אטליה ב
ונראה שמקורם בקונטרסים והעתקות פחות מוסמכות שונים, ג' ספרים אחרונים  יסדרש

  רש"ו שהיו ברשותם.ה"ו ושל הרחמכת"י 

  סיכום הדברים

תה נהוגה בבית מדרשם ימכל אורך הדברים, נראה ששיטת ה"חמדת ישראל" היא שהי
אופן מפורט ביותר בהסדר שכתב על כן ו. הרח"ו והרש"ו ,עולם האר"ינרות השל 

לכלל ביותר ובפרט שסדריו הם הדומים והמשותפים  הוא הסדר שיש לדבוק בו,
ע"פ חכמת שאינו  ,שיש להתרחק מסדר "קריאי מועד"הוא ופשוט  הסדרים האחרים.

  האמת.

י" ,חדש כפי סדר חמדת ישראלסודר הלימוד עתה מ ,ע"כ ים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ  םִחּכֹו ַמְמַתּקִ
ם" ָלִ נֹות ְירּוׁשָ קוננו י. ויהי רצון שיתקבלו תפלותינו ות(שיר השירים ה, טז) ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי ּבְ

וליחדא בבעלה לשם וכרצון  אלתברא בית אסירא, לאקמא שכינתא מעפר ,לרצון
ֻאלָּ "ּוְבֹכל ֶאֶרץ אֲ שמים,  ְתֶכם ּגְ נּו ָלָאֶרץ" הֻחזַּ ּתְ    . אמן.(ויקרא כה, כד) ּתִ

תיקון ליל שבועות השלם  
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  סדר הלימוד והכוונות בהתאמה ע"פ חמדת ישראל

  נוק'  ז"א  נוק'  ז"א

 ניאד ֻשָמֻמלָ  ֻמלָ  ֻשמָ   ְׁשמּוֵאל אדני  ֻיָפֻבנָ  ֻבנָ   ֻיפָ   ְּבֵראִׁשית

 נידא  יָ ֻאָתיֻ   ֻייָ  ֻאתָ   ְמָלִכים אדינ ֻעָנֻבלָ  ֻבלָ  ֻענָ   ֵׁשמֹות

 נאדי  ֻוָוֻללָ  ֻללָ   ֻווָ   ְיַׁשְעָיהּו אניד ֻהָתֻבָר  ֻבָר  ֻהתָ   ַוִּיְקָרא

 נאיד  ֻאָתֻייָ   ֻייָ  ֻאתָ   ִיְרְמָיהּו אנדי  ֻהָתֻינָ   ֻינָ  ֻהתָ   ַּבִּמְדָּבר

 נדיא ֻשָהֻיהָ  ֻיהָ  ֻשהָ   ְיֶחְזֵקאל אידנ ֻהָדֻכלָ  ֻכלָ  ֻהָד   ְּדָבִרים

  ִׁשיר
 נדאי ֻלָבֻהצָ  ֻהצָ  ֻלבָ   ַמְלָאִכי אינד  ֻדָיֻהיָ  ֻהיָ  ֻדיָ   ַהִּׁשיִרים

 יאדנ ֻהָהֻיהָ  ֻיהָ  ֻההָ   ְּתִהִּלים דניא ֻהָדֻאתָ  ֻאתָ  ֻהָד   רּות

 יאנד ֻלָהֻבמָ  ֻבמָ  ֻלהָ   ִמְׁשֵלי דנאי ֻאָמֻעָד  ֻעָד  ֻאמָ   ֵאיָכה

 ידנא ֻאָבֻועָ  ֻועָ  ֻאבָ   ִאּיֹוב דיאנ  ֻאָתֻומָ  ֻומָ  ֻאתָ   ֹקֶהֶלת

 ידאנ ֻלָכֻלצָ  ֻלצָ  ֻלכָ   ָּדִנֵּיאל דינא  ֻמָיֻללָ  ֻללָ  ֻמיָ   רֶאְסּתֵ 

  אֶעְזָר  דאני ֻבָנֻבָר  ֻבָר  ֻבנָ   ְיהֹוֻׁשעַ 
 ינאד  ֻהָמֻאיָ   ֻאיָ  ֻהמָ   ְנֶחְמָיהו

ִּדְבֵרי  דאינ ֻהָמֻבוָ  ֻבוָ  ֻהמָ   ֹׁשְפִטים
 ינדא ֻאָרֻעוָ  ֻעוָ  ֻאָר   ַהָּיִמים

  וכתב הרמח"ל הקדוש זי"ע:
  .(קיצור הכוונות, שבועות עמ' קא) סף יכוין כל הכ"ד קישוטי כלה כמו בלילה""וקודם מו
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  סדרי התיקון

רש"ו זלה"ה בספרו "חמדת ישראל", הספרים סודרו בדקדקנות כפי הוראת הכל כ"ד 
  ועימם נסדרו קטעי הלימוד כפי שהורה לנו.

ולם בראש כל קטע קריאה בפרשיות התורה הודגשה האות הראשונה ונוקדה בח
גשה האות האחרונה ונוקדה בחולם, ד(בנוסף לניקודה שלה), וכן בכל מילה שבסוף הו

ן העולה לתורה יל בתיקוני זוהר תניינא סוף תיקון ל"ג, בעניעט"ר הרמח" אתהורכעין 
  בסוד החיבור וז"ל:

ָיַדע" ְתָרָאה ..ּוָמאן ּדְ ֵרין ַאְתָון. ָאת ּבָ ָרא ּתְ ִריָאה ַקְדָמָאה, ְוָאת . ְוִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַחּבְ ִמּקְ
אֹוַרְיָתא  ְלהֹון, ִניּקּוָדא ּדְ ֲחָדא. ְוִניּקּוָדא ּדִ ָרא ְלהּו ּכַ ִאְתֲחֵזי ֵליּה, ְלַחּבְ ִריָאה ּדְ ַקְדָמָאה ִמּקְ
א, ַעד  ין, ְוֵחיָלא ָנִחית ַמְדְרָגא ְלַדְרּגָ ִאּלֵ ין ּבְ ין ִאּלֵ ְרּגִ ָרן ּדַ ֵדין ִמְתַחּבְ א חֹוָלם. ּכְ ּדָ

ְדַקֲחֵזידְּ  ְלהֹו ֵחיָלא ּוִבְרָכָאן ְוִתיּקּוָנא ָסִליק ּכִ ָיין ּכֻ   .(סוף תיקון ל"ג) ."ִאְתַמּלְ

  שוטי כלה ונוקדו.יהודגשו אותיות ק ,ספריםהבפסוק האחרון בכל אחד ואחד מכ"ד 
  .מקוםלהשמות השייכים  טבלה עם צירופישורת ה אספר, הובכל ם יובס

רמח"ל ממאמר "כ"ד קישוטי כלה", המבארים את תחת שורת הטבלה, הובאו דברי ה
 ,מכתב יד25סוד הפסוק בהקשרו לתיקוני השכינה וקישוטיה. המאמר פוענח מחדש 

  ותוקנו הטעויות.

כתב יד. 26פירוש הרמח"ל לספר רות, שפוענח מחדש ע"פ  ובץבספר רות, ש

 תודות
  מרחיק הטועים.ו ווריםיקח עופ ,ד ומיוחד שנתן לנו תורת אמתייח דלבורא עולם אח

  שלי ושלכם שלה הוא. ,הדסה אשר נתת עמדיל
  אברהם יעקב פלינטנשטיין יצ"ו בבירורי הנוסחים. איש אמת לרה"צ

  מדת ישראל.שנאותו להעמיד לרשותינו את נוסח חלהוצאת "אהבת שלום" 
על  ,הוצאת "יד בן צבי" ,לר' יוסף אביבי וסדרת ספריו המחכימים "קבלת האר"י"

  י היד וגרסותיהם בדברי הימים.כתבבירורי 

  ישלם ה' פעולכם ותהי משכורתכם שלימה מאיתו יתברך.

  ל."דויד שלם קהילת הרמח -הכותב המייחל לגילוי שכינה 

נמצא ג"כ ב"אוצרות  .102דף סריקה  Ms. Reggio 52אוקספורד, אנגליה ספריית   25
  רמחל" עמ' רצ.

נמצא ג"כ ב"אוצרות . 404 דף סריקה Ms. Heb. 8°5217הספרייה הלאומית, ישראל  26
  , עמ' קצ.רמחל"
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  ִכיְנֵּתיהׁשְ ִריְך הּוא ּוּבְ  אם ִיחּוד קּוְדׁשָ ׁשֵ לְ 
  יכוון שיתעורר ויתגלה היחוד העליון בכח זיווג:

  יאהדונהי

א'
ר 

סד
  

  לּו ּוְרִחימּוִּבְדִחי

  ֻיאָההְויַהה

  ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו

  אְיהֹהיֵוההְ 

ב'
ר 

סד
  

  ַיֲחָדא ֵשםלְ 

  ואו הא  -ּבְ   יוד הא

וד
יח

 /
 '
 ג
דר

ס
  

  ִליםׁשְ ִיחּוָדא ּבְ 

  אח"ד  ײ יהוװ
ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעַלם (ֶׁשַפע אוֹר א"ס ב"ה ַהְמָייְחָדם) ְּבֵׁשם ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 

ִהֵּנה   יאהדונהיְבָרא ֵּבית ֲאִסיָרא ּוְלַאָּקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא ּוְלַחְּבָרה ְּבַבֲעָלּה  ְלתַ 
 ד,ִּבְלבַ  םָׁשַמיִ ם ְלׁשֵ ה ַהְּקדוֹׁשָ  ְּבתוָֹרֵתינּות ַהּזֹאה ַהַּלְילָ ק ַלֲעסֹ  ֲאַנְחנּו ָּבִאים ְּבִׂשְמָחה

ם ּוְלַהְׁשִלי ז"א ָהעוָֹלה ַעד ָׁשםא דא"א ְּבִכְתָר א דְּדִדיְקנָ ן מוִֹחית ֶהָאַר  ּוְלַהְמִׁשיְך
ת אֶ ר ְלָהִאיה ַהּזֶ ד ַהִּלּמּו ְּבֹכחַ ם ָּבִאיא ְּדַמְטרוִֹניתָ י ׁשּוְׁשִבינֵ  ֲאַנְחנּוה ְוִהּנֵ . ַּגְדלּותוֹ

ת ֶהָאַר  ֹכחַ ּבְ א ִּכְתָר ת ְלַהְׁשָלמַ ן ִעָּלִאין ִקיּׁשּוִטיבכ"ד  ּוְלַקְּׁשָטּה עּוֵּזנּות ְׁשִכינַ ל ָרחֵ 
  א. ְלִיחּוָד  ְוַלֲהִכיָנּהא דז"א, ִּכְתָר 

  מהרמח"ל. ה קוֵֹדם ַהִּלּמּודְתִפילָ 

ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר ֵאין ֶאָחד  ִרּבוֹן ָּכל ָהעוָֹלִמים,

ַח ְוָעְצָמה, ְונוֵֹתן ְלָעֵיף ֹּכַח, ַהְמַׁשֶּנה ְּכמוֹתוֹ, הּוא ִראׁשוֹן ְוהּוא ַאֲחרוֹן, ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ָּכל ּכֹ 
  ְסָדִרים ּוַמֲחִליף ִמְׁשְמרוֹת ְצָבאוֹת. 

ָהֵאל ָיִחיד ַהְּמיּוָחד, ִנְׂשָּגב ֶנְעָלם ְונוָֹרא, ֲאֶׁשר ְלִסְתְרָך ֵאין ַמִּגיַע, ּוְלרוֹב  ַאָּתה

י ַאָּתה ָקדוֹׁש ַעל ָּכל ַהְּקדוִֹׁשים, ָּגבוַֹּה ִנְפְלאוֶֹתיָך ֵאין ֵׂשֶכל יּוַכל ְלַהִּביט ְוַלֲעמוֹד, ּכִ 
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ַעל ָּכל ַהְּגבוִֹהים, ָרם ַעל ָּכל ָרִמים, ִנְׂשָּגב ַעל ָּכל ִנְׂשַּגִּבים, ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ֵמרֹאׁש ְוַעד 
ה ּוַמִּביט סוֹף, ְּכָכל ָחְכָמְתָך ַהִּנְפָלָאה ַוֲעָצְתָך ָהֲעֻמָּקה, ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית, ְוצוֹפֶ 

  ַעד סוֹף ָּכל ַהּדוֹרוֹת.

ְוַעְּמָך ָּבַחְרָּת ְלָך ִמָּכל ָהַעִּמים ָלֵתת ָלֶהם ֻחֵּקי ִמְצוֶֹתיָך ְותוָֹרְתָך ְּבקוֹלוֹת ּוְבָרִקים 
ְוקוֹל ׁשוָֹפר ִמּתוְֹך ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְוֵאׁש ּבוֵֹעָרה, ְוֶהְרֵאָת ָלֶהם ֹּכֲחָך ְורוֹב ְּגֻדָּלְתָך 

  ָּתם, ְוַנֲחַלת עוָֹלִמים ִהְנַחְלָּתם, ַנֲחַלת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה.הוַֹדעְ 

, ּוְמַׁשְּבִחים ְלִׁשְמָך ַהִּגּבוֹר ײ ֱאֹלֵהינּוײ  ַעל ֵּכן מוִֹדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיהוָֹה 
ְתָך ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ַהָּגדוֹל ְוַהּנוָֹרא, ּוְמַהְלִלים ּוְמַׁשְּבִחים ּוְמָפֲאִרים ּוַמֲעִריִצים ִלְפֵני ַמְלכּו

ּוְבַחְרָּתנּו  ,ַהּנוָֹרא ְוָהֲעצּוָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָלּה סוֹף ְוַתְכִלית, ִּכי ְיַדְעָּתנּו ִמָּכל ָהַעִּמים
ִמָּכל ַהְּלֻאִּמים, ְוֵקַרְבָּתנּו ַלֲעבוָֹדְתָך ֶּבֱאֶמת ּוְבִיְרָאה, ִלְׂשֹמַח ְּבחּוֶּקיָך ְוַלֲעֹלז ְּבִדְבֵרי 

  .תוָֹרֶתָך

ְלַעְּטֵרנּו ְּבֶכֶתר ְקדּוָּׁשְתָך,  ,ֶמֶלְך ָּכל עוָֹלִמיםײ  ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך ְיהוָֹה
ּוְלַקְּׁשֵטנּו ְּבִקּׁשּוֵטי ֱאמּוָנְתָך ַעד עוָֹלם, ּוְלָפֲאֵרנּו ְּברוֹב ִּתְפַאְרְּתָך. ּוְבֹכֲחָך ַהָּגדוֹל 

ִסיֶריָך, ּוְלַעְּמָך ִּתְקָרא ְּדרוֹר ְלעוָֹלם, ִּכי ְלָפֶניָך ַהִּנְׂשָּגב ְוַהִּנְפָלא ּתוִֹציא ִמּבוֹר אֲ 
ִיְׁשַּתֲחוּו ָּכל ּגוִֹים ּוְלִׁשְמָך ָירּוצּו ָּכל ּגוִֹים ּוְלִׁשְמָך ָירּוצּו ָּכל ָהַעִּמים, ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה 

ָהִרים ַקְרֵננּו ְּבָכבוֹד, ְוַלֲערוְֹך ֶאָחד ָיִחיד ִּבְמלּוָכה ְוֵאין זּוָלְתָך. ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֲחָך לְ 
לוֹ ֵנר ִּביׁשּוָעְתָך, ְוֵיבוֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ָּכל אוְֹיָביו ִמָּפָניו ְוִיָּכְלמּו ָלַעד ָּכל ַהֶּנֱחִרים ּבוֹ, 

ָּׂשא ְלדוֹר ְוִתְרֶצה ַּבֲעבוָֹדֵתנּו ְוִתְׂשַמח ָעֵלינּו ְּבַרֲחִמים ְּגדוִֹלים, ִּכי ַאָּתה ֶמֶלְך ָמרוֹם ְונִ 
  ָודוֹר ּוְלֶנַצח ְנָצִחים, ְוִליׁשּוָעְתָך ֵעיֵנינּו ְּתלּויוֹת.

"ִּכי  ׃(תהלים יט, טו) צּוִרי ְוֹגֲאִלי"ײ  "ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהוָֹה 
"ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך  ׃, טז)(תהלים לח הוָֹחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאֹלָהי"ײ   ְלָך ְיהוָֹה

  .(תהלים יג, ו) ִּכי ָגַמל ָעָלי"ײ   ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך, ָאִׁשיָרה ַליהוָֹה
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  בראשית

ִים ּבְ  ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ ית ָּבָר֣א ֱאֹלִה֑ ֵראִׁש֖
הּו֙  ה ֹת֨ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ׃ ְוָהָא֗ ְוֵא֥ת ָהָאֽ

 ֣ ֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ הּו ְוֹח֖ י ְת֑הוֹם ְו֣רּוַח ָוֹב֔
ִים׃  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֱאֹלִה֔
 ְיִהי־ֽאוֹר׃  י ֑אוֹר ַוֽ ים ְיִה֣ ֹ֥אֶמר ֱאֹלִה֖ ַוּי
ים ֶאת־ָה֖אוֹר ִּכי־֑טוֹב  ֧ ְרא ֱאֹלִה֛ ַוַּי
ין  ין ָה֖אוֹר ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ַוַּיְבֵּד֣ל ֱאֹלִה֔
ים ׀ ָלאוֹר֙ ֔יוֹם  א ֱאֹלִה֤ ֶׁשְך׃ ַוִּיְקָר֨ ַהֹחֽ

 ְיִהי־ֶעֶ֥רב וְ  ָרא ָלְ֑יָלה ַוֽ ֶׁשְך ָק֣ ַלֹח֖
ד׃ ֶקר ֥יוֹם ֶאָחֽ  ְיִהי־ֹב֖   ַוֽ

יַע ְּב֣תוְֹך  י ָרִק֖ ים ְיִה֥ ֹ֣אֶמר ֱאֹלִה֔ ַוּי
ִים׃  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ַהָּמִ֑ים ִויִה֣
ל  יַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֮ ֶאת־ָהָרִק֒

יַע ּוֵב֣ין ֵּב֤ין ַהַּמִ֙ים֙ ֲאֶׁשר֙ ִמַּת֣חַ  ת ָלָרִק֔
ן׃   ְיִהי־ֵכֽ יַע ַוֽ ר ֵמַע֣ל ָלָרִק֑ ִים ֲאֶׁש֖ ַהַּמ֔
 ְיִהי־ יַע ָׁשָמִ֑ים ַוֽ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ַוִּיְקָר֧

י׃ ֶקר ֥יוֹם ֵׁשִנֽ  ְיִהי־ֹב֖   ֶעֶ֥רב ַוֽ

ִים ִמַּתַ֤חת  ים ִיָּק֨וּו ַהַּמ֜ ֹ֣אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי
ד ְוֵתָראֶ֖  ה ַהָּׁשַמִ֙ים֙ ֶאל־ָמ֣קוֹם ֶאָח֔
ים ׀  א ֱאֹלִה֤ ן׃ ַוִּיְקָר֨  ְיִהי־ֵכֽ  ַהַּיָּבָׁש֑ה ַוֽ

ִים ָקָר֣א  ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַּמ֖ ַלַּיָּבָׁשה֙ ֶא֔
ֹ֣אֶמר  ים ִּכי־ֽטוֹב׃ ַוּי ֥ ְרא ֱאֹלִה֖ ים ַוַּי ַיִּמ֑
ֶׁשא ֵעֶׂ֚שב  ְדֵׁש֤א ָהָאֶ֙רץ֙ ֶּד֗ ים ַּתֽ ֱאֹלִה֗
ֶׂשה ְּפִרי֙  י ֹע֤ ַרע ֵע֣ץ ְּפִר֞ יַע ֶז֔ ַמְזִר֣
ר ַזְרעוֹ־֖בוֹ ַעל־ָהָאֶ֑רץ  ְלִמי֔נוֹ ֲאֶׁש֥
ֶׁשא ֵעֶׂ֣שב  ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ ן׃ ַוּתוֵֹצ֨  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

י  ֶׂשה־ְּפִר֛ הּו ְוֵע֧ץ ֹעֽ יַע ֶזַ֙רע֙ ְלִמיֵנ֔ ַמְזִר֤
֥ ְרא  ֲאֶׁש֥ר ַזְרעוֹ־֖בוֹ ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי
 ְיִהי־  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ים ִּכי־ֽטוֹב׃ ַוֽ ֱאֹלִה֖

ֶקר ֥יוֹם ׁשְ  י׃ֹב֖   ִליִׁשֽ

יַע  י ְמֹאֹרת֙ ִּבְרִק֣ ים ְיִה֤ ֹ֣אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי
ין ַהּ֖יוֹם ּוֵב֣ין  יל ֵּב֥ ִים ְלַהְבִּד֕ ַהָּׁשַמ֔
ים  ַהָּלְ֑יָלה ְוָה֤יּו ְלֹאֹתת֙ ּוְל֣מוֲֹעִד֔
ים׃ ְוָה֤יּו ִלְמאוֹֹרת֙  ים ְוָׁשִנֽ ּוְלָיִמ֖
יר ַעל־ָהָאֶ֑רץ  ִים ְלָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔ ִּבְרִק֣

 ְיִהי ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַוֽ ן׃ ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִה֔ ־ֵכֽ
ת ַהְּגֹדִל֑ים ֶאת־ַהָּמ֤אוֹר  ַהְּמֹאֹר֖
ַהָּגֹדל֙ ְלֶמְמֶׁשֶ֣לת ַהּ֔יוֹם ְוֶאת־ַהָּמ֤אוֹר 
ת  ְיָלה ְוֵא֖ ֙ ְלֶמְמֶׁשֶ֣לת ַהַּל֔ ַהָּקֹטן
ים  ן ֹאָת֛ם ֱאֹלִה֖ ים׃ ַוִּיֵּת֥ ַהּכוָֹכִבֽ

יר ַעל־הָ  יַע ַהָּׁשָמִ֑ים ְלָהִא֖ ֶרץ׃ ִּבְרִק֣ ָאֽ
יל  ְיָלה ּֽוְלַהְבִּד֔ ֙ ַּבּ֣יוֹם ּוַבַּל֔ ְוִלְמֹׁשל
֥ ְרא  ֶׁשְך ַוַּי ין ָה֖אוֹר ּוֵב֣ין ַהֹח֑ ֵּב֥
 ְיִהי־  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ים ִּכי־ֽטוֹב׃ ַוֽ ֱאֹלִה֖

י׃ ֶקר ֥יוֹם ְרִביִעֽ   ֹב֖

ֶרץ  ִים ֶׁש֖ ים ִיְׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ ֹ֣אֶמר ֱאֹלִה֔ ַוּי
ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה ְועוֹף֙ ְיעוֹ ֵפ֣ף ַעל־ָהָא֔

ִים׃ ַוִּיְבָר֣א  יַע ַהָּׁשָמֽ ַעל־ְּפֵנ֖י ְרִק֥
ים ֶאת־ַהַּתִּניִנ֖ם ַהְּגֹדִל֑ים ְוֵא֣ת  ֱאֹלִה֔

֣  ל־ֶנֶ֣פׁשּכׇ  ַחָּי ֶׂשת ֲאֶׁשר֩ ַהֽ ֹרֶמ֡ ה ׀ ָהֽ
ת ּכׇ  ם ְוֵא֨ יֵנֶה֗ ִים ְלִמֽ  ל־֤עוֹףָׁשְר֨צּו ַהַּמ֜

הּו ָּכָנף֙  ֥ ְרא ְלִמיֵנ֔ ים ַוַּי  ֽטוֹב׃ִּכי־ ֱאֹלִה֖
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ים ֹאָת֛ם ַוְיָבֶ֧רְך ר ֱאֹלִה֖  ְּפ֣רּו ֵלאֹמ֑
ים ֶאת־ַהַּמִ֙ים֙  ּוִמְל֤אּו ּוְר֗בּו  ַּבַּיִּמ֔
ֶרץ׃ ִיֶ֥רב ְוָה֖עוֹף  ְיהִ  ָּבָאֽ י־ֶעֶ֥רב ַוֽ

י׃ ֶקר ֥יוֹם ֲחִמיִׁשֽ  ְיִהי־ֹב֖   ַוֽ

ֶרץ ֶנֶ֤פׁש  א ָהָא֜ ים ּתוֵֹצ֨ ֹ֣אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוּי
ְיתוֹ־ַחָּיה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְּבֵהָמ֥ה וָ  ֶמׂש ְוַחֽ ֶר֛

ן׃ ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֩   ְיִהי־ֵכֽ ֶרץ ְלִמיָנּ֑ה ַוֽ ֶא֖
ּה ְוֶאת־ ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ֶאת־ַחַּי֨

ֶמׂשַהְּבֵהָמה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְוֵא֛ת ּכׇ   ל־ֶר֥
ה ֲאָדָמ֖ ֥ ְרא ְלִמיֵנ֑הּו ָהֽ ים ַוַּי ִּכי־ ֱאֹלִה֖
ֹ֣אֶמר ֽטוֹב׃ ים ַוּי ם ַנֲֽעֶׂש֥ה ֱאֹלִה֔  ָאָד֛
נּוְּבַצלְ  ֩  ִּכְדמּוֵת֑נּו ֵמ֖ ת ְוִיְרּדּו  ִבְדַג֨
ם ִים ּוְב֣עוֹף ַהָּי֜  ּוַבְּבֵהָמה֙  ַהָּׁשַמ֗
ֶרץּוְבכׇ  ֶמׂשּוְבכׇ  ל־ָהָא֔ ׂש ל־ָהֶר֖ ֹרֵמ֥  ָהֽ

ים ׀ ֶאת־ א ֱאֹלִה֤ ֶרץ׃ ַוִּיְבָר֨ ַעל־ָהָאֽ
ים ָּבָר֣א  ֶלם ֱאֹלִה֖ ָאָדם֙ ְּבַצְל֔מוֹ ְּבֶצ֥ ָהֽ

ם׃ ַוְיָבֶ֣רְך ֹא֑תוֹ ָזָכ֥ר ּוְנֵקָב֖ה ָּבָר֥  א ֹאָתֽ
ים  ם ֱאֹלִה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֹ֨ ֹאָתם֮ ֱאֹלִהים֒ ַוּי
ֶרץ  ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖
ְוִכְבֻׁשָ֑ה ּוְר֞דּו ִּבְדַג֤ת ַהָּים֙ ּוְב֣עוֹף 

ִים ּוְבכׇ  ֶׂשת ל־ַחָּי֖הַהָּׁשַמ֔ ֹרֶמ֥ ַעל־ ָהֽ
ֶרץ׃ ֹ֣אֶמר ָהָאֽ ים ַוּי ִּתי ִהֵּנה֩  ֱאֹלִה֗  ָנַת֨

םלָ  ַרע ֲאֶׁשר֙  ׀ ל־ֵעֶׂ֣שבֶאת־ּכׇ  ֶכ֜ ַע ֶז֗ ֹזֵר֣
ֶרץַעל־ְּפֵנ֣י כׇ   ל־ָהֵע֛ץְוֶאת־ּכׇ  ל־ָהָא֔
֑ ַרע ֹזֵר֣עַ  ְפִרי־ֵע֖ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בוֹ ם ָלכֶ֥  ָז

ְהֶי֖ה ְלאׇ  ה׃ִיֽ ֶרץ ל־ַחַּי֣תּֽוְלכׇ  ְכָלֽ ָא֠  ָה֠

ִים ל־֨עוֹףּוְלכׇ  ל ַהָּׁשַמ֜ רוֵֹמׂ֣ש  ׀ ּוְלֹכ֣
ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבוֹ֙  ה ֶאת־ ַעל־ָהָא֗ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔

ן׃ ְכָל֑הְלאׇ  ֵעֶׂ֖שב ל־ֶי֥ ֶרקּכׇ   ְיִהי־ֵכֽ  ַוֽ
֤ ְרא ה ל־ֲאֶׁש֣רֶאת־ּכׇ  ֱאֹלִהים֙  ַוַּי  ָעָׂש֔

 ְיִהי־ְמאֹ֑  ְוִהֵּנה־֖טוֹב  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ד ַוֽ
י׃ ֶקר ֥יוֹם ַהִּׁשִּׁשֽ   ֹב֖

ֶרץ ְוכׇ  ִים ְוָהָא֖ ם׃ַוְיֻכּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥  ל־ְצָבָאֽ
י ַּבּ֣יוֹם ֱאֹלִהים֙  ַוְיַכ֤ל  ַהְּׁשִביִע֔

 ַּבּ֣יוֹם ַוִּיְׁשֹּבת֙  ָעָׂש֑ה ֲאֶׁש֣ר ְמַלאְכּ֖תוֹ
י  ֲאֶׁש֥ר ל־ְמַלאְכּ֖תוִֹמּכׇ  ַהְּׁשִביִע֔
ה׃ ְיָבֶ֤רְך ֱאֹלִהים֙ ֶאת־֣יוֹם וַ  ָעָׂשֽ

י ֤בוֹ ָׁשַבת֙  ׁש ֹא֑תוֹ ִּכ֣ י ַוְיַקֵּד֖ ַהְּׁשִביִע֔
א ל־ְמַלאְכּ֔תוִֹמּכׇ   יםֱאֹלִה֖  ֲאֶׁשר־ָּבָר֥

׃תֹ ַלֲעֽׂשוֹ

ם וַֹ י ַרָּב֛ה ָרַע֥ת ָהָאָד֖ ֣ ְרא ְיהוָֹ֔ה ִּכ֥ ַּי
ת ל־ֵיֶ֙צר֙ ָּבָאֶ֑רץ ְוכׇ  ק ִלּ֔בוֹ ַמְחְׁשֹב֣  ַר֥

ע י־ל־ַהּֽיוֹּכׇ  ַר֖ ם׃ ַוִּיָּנֶ֣חם ְיהוָֹ֔ה ִּכֽ
ב  ם ָּבָאֶ֑רץ ַוִּיְתַעֵּצ֖ ָאָד֖ ָעָׂש֥ה ֶאת־ָהֽ
ה ֶאת ֹ֣אֶמר ְיהוָֹ֗ה ֶאְמֶח֨ ־ֶאל־ִלּֽבוֹ׃ ַוּי

֙ ְּפֵנ֣י  ֙ ֵמַעל ם ֲאֶׁשר־ָּבָר֙אִתי ָהָאָד֤
ה ַעד־ ָאָדם֙ ַעד־ְּבֵהָמ֔ ה ֵמֽ ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ְמִּתי  י ִנַח֖ ֶמׂש ְוַעד־֣עוֹף ַהָּׁשָמִ֑ים ִּכ֥ ֶר֖
ן ְּבֵעיֵנ֥י  ָצא ֵח֖ ַח ָמ֥ ם׃ ְונֹ֕ י ֲעִׂשיִתֽ ִּכ֥

׃הֹ ְיֹהוָֽ 
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  נח

 ֚ יםֹאֵ יק ָּתִמ֥ יׁש ַצִּד֛ ַח ִא֥ ַח נֹ֗ ת נֹ֔ ְתַהֶּלְך־ ֶּלה ּתוְֹלֹד֣ ים ִהֽ ֱאֹלִה֖ ֹרָת֑יו ֶאת־ָהֽ ָהָי֖ה ְּבֹדֽ
ֶרץ ִלְפֵנ֣י  ם ְוֶאת־ָיֶֽפת׃ ַוִּתָּׁשֵח֥ת ָהָא֖ ם ֶאת־ָח֥ ַח ְׁשֹלָׁש֣ה ָבִנ֑ים ֶאת־ֵׁש֖ ַח׃ ַוּ֥יוֶֹלד ֹנ֖ ֹנֽ

ֶרץ ְוִהֵּנ֣ה ִנְׁשָח֑תָ  ים ֶאת־ָהָא֖ ֧ ְרא ֱאֹלִה֛ ס׃ ַוַּי ֶרץ ָחָמֽ ים ַוִּתָּמֵל֥א ָהָא֖ ֱאֹלִה֑ י־ָהֽ ה ִּכֽ

ית ּכׇָ  ֶר  ֶאת־ַּדְרּ֖כוֹ ל־ָּבָׂש֛רִהְׁשִח֧ ׃ץֹ ַעל־ָהָאֽ

ַרח ֶאת־ַאְבָר֣ם ְּב֗נוֹ ְוֶאת־֤לוֹט ֶּבן־ָהָרן֙ וַֹ ח ֶּת֜ ד׃ ַוִּיַּק֨ ין ָלּ֖ה ָוָלֽ י ֲעָקָר֑ה ֵא֥ י ָׂשַר֖ ְּתִה֥
ֶׁשת ַאְבָר֣ם ְּב֑נוֹ ַוֵּיְצ֨אּו ִאּתָ֜  י ַּכָּל֔תוֹ ֵא֖ ֶכת֙ ֶּבן־ְּב֔נוֹ ְוֵאת֙ ָׂשַר֣ ים ָלֶל֨ ם ֵמ֣אּור ַּכְׂשִּד֗

ַרח ָחֵמׁ֥ש ָׁשִנ֖ים ּוָמאַתִ֣ים  ם׃ ַוִּיְה֣יּו ְיֵמי־ֶת֔ ן ַוֵּיְׁ֥שבּו ָׁשֽ אּו ַעד־ָחָר֖ ַען ַוָּיֹב֥ ַאְ֣רָצה ְּכַנ֔

ַרח תָׁשָנ֑ה ַוָּי֥מׇ  ׃ןֹ ְּבָחָרֽ  ֶּת֖

  לך לך

ם ֶלְך־ְלָ֛ך ֵמַאְרְצָ֥ך ּומִ וַֹ ֹ֤אֶמר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ַאְבָר֔ ּֽמוַֹלְדְּתָ֖ך ּוִמֵּב֣ית ָאִב֑יָך ֶאל־ּי
ה׃  ֶעְׂשָך֙ ְל֣גוֹי ָּג֔דוֹל ַוֲאָבֶ֣רְכָ֔ך ַוֲאַגְּדָל֖ה ְׁשֶמָ֑ך ֶוְהֵי֖ה ְּבָרָכֽ ָּך׃ ְוֶאֽ ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ַאְרֶאֽ ָהָא֖

ת ָהֲאָדמָֽ  ל ִמְׁשְּפֹח֥ ר ְוִנְבְר֣כּו ְבָ֔ך ֹּכ֖ יָך ּוְמַקֶּלְלָ֖ך ָאֹא֑ ְרָכה֙ ְמָבְ֣רֶכ֔ ׃הֹ ַוֲאָבֽ

ֹּמ֔לוֹ ֵא֖ת ְּבַׂש֥ר עׇ וְֹ ה ָׁשָנ֑ה ְּבִה֨  ַהּ֣יוֹם ְּבֶעֶ֙צם֙  ְרָלֽתוֹ׃ִיְׁשָמֵע֣אל ְּב֔נוֹ ֶּבן־ְׁשֹ֥לׁש ֶעְׂשֵר֖
ה ִית ְיִל֣יד ֵביתוֹ֙  ל־ַאְנֵׁש֤יְוִיְׁשָמֵע֖אל ְּבֽנוֹ׃ ְוכׇ  ַאְבָרָה֑ם ִנּ֖מוֹל ַהֶּז֔  ּוִמְקַנת־ֶּכֶ֖סף ָּב֔

ל ֶּבן־ֵנָכ֑ר ֵמֵא֣ת ׃וִֹאּתֽ  ּוִנֹּמ֖

  וירא

ם ַהּֽיוֹם׃ ַוִּיָּׂש֤א וַֹ ֶהל ְּכֹח֥ ַתח־ָהֹא֖ ב ֶּפֽ ֙ ְיהוָֹ֔ה ְּבֵאֹלֵנ֖י ַמְמֵר֑א ְו֛הּוא ֹיֵׁש֥ א ֵאָליו ֵּיָר֤
֤ ׇר  ְרא ַוָּי ים ָעָל֑יו ַוַּי֗ ים ִנָּצִב֖ ְרא ְוִהֵּנה֙ ְׁשֹלָׁש֣ה ֲאָנִׁש֔ ֙ ַוַּי֔  ִמֶּפַ֣תח ִלְקָראָתם֙  ץֵעיָניו

ֶהל חּוַוּיִ  ָהֹא֔ ְרָצה׃ ְׁשַּת֖ י ַוּיֹאַמ֑ר ָאֽ א ֲאֹדָנ֗ ֙  ָמָצ֤אִתי ִאם־ָנ֨ יָך ֵחן ר ַאל־ָנ֥א ְּבֵעיֶנ֔  ַתֲעֹב֖

׃ךָֹ ַעְבֶּדֽ  ֵמַע֥ל
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ה ִמְלָּכ֥ה ַגם־וַֹ  ֵּנ֠ה ָיְלָד֨ ר ִה֠ ם ֵלאֹמ֑ ֶּלה ַוֻּיַּג֥ד ְלַאְבָרָה֖ ים ָהֵא֔ ֙ ַהְּדָבִר֣ י ַאֲחֵרי ְיִה֗
יָך׃ וא ָּבִנ֖ים ְלָנ֥חוֹר ָאִחֽ י  ִה֛ יו ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ל ֲאִב֥ ֶאת־֥עּוץ ְּבֹכ֖רוֹ ְוֶאת־ּ֣בּוז ָאִח֑

ל׃ ּוְבתּוֵא֖ל ָיַל֣ד  ת ְּבתּוֵאֽ ׁש ְוֶאת־ִיְדָל֑ף ְוֵא֖ ם׃ ְוֶאת־ֶּכֶׂ֣שד ְוֶאת־ֲח֔זוֹ ְוֶאת־ִּפְלָּד֖ ֲאָרֽ
ם׃ ּוִפֽ  י ַאְבָרָהֽ ה ְלָנ֖חוֹר ֲאִח֥ ה ְׁשֹמָנ֥ה ֵאֶּ֙לה֙ ָיְלָד֣ה ִמְלָּכ֔ יַלְגׁ֖שוֹ ּוְׁשָמּ֣ה ֶאת־ִרְבָק֑

ת־ַמֲעכָֽ  ַחׁש ְוֶאֽ ַחם ְוֶאת־ַּת֖   ׃הֹ ְראּוָמ֑ה ַוֵּתֶ֤לד ַּגם־ִהוא֙ ֶאת־ֶטַ֣בח ְוֶאת־ַּג֔

  
  חיי שרה

ה׃ ַוָּת֣מׇ וַֹ  ים ָׁשָנ֖ה ְוֶׁשַ֣בע ָׁשִנ֑ים ְׁשֵנ֖י ַחֵּי֥י ָׂשָרֽ ה ֵמָא֥ה ָׁשָנ֛ה ְוֶעְׂשִר֥  תִּיְהיּו֙ ַחֵּי֣י ָׂשָר֔
ה ֥  ָׂשָר֗ וא ַאְרַּב֛ע תְּבִקְרַי ֙  ְּכָנַ֑ען ְּבֶאֶ֣רץ ֶחְב֖רוֹן ִה֥ ם ַוָּיבֹא ד ַאְבָרָה֔ ה ִלְסֹּפ֥  ְלָׂשָר֖

ּה׃ ת ֵלאמֹֽ ַאבְ  ם֙ ַוָּי֙קׇ  ְוִלְבֹּכָתֽ ם ֵמַע֖ל ְּפֵנ֣י ֵמ֑תוֹ ַוְיַדֵּב֥ר ֶאל־ְּבֵני־ֵח֖   ׃רֹ ָרָה֔

 ֣ ם ְּבַחְצֵריהֶ֖ ֹאֵ ם ְּבֵנ֤י ִיְׁשָמֵעאל֙ ְוֵאֶּ֣לה ְׁשֹמָת֔ ם ֶּלה ֵה֞ יֹרָת֑ם ְׁשֵנים־ָעָׂש֥ר ְנִׂשיִא֖ ם ּוְבִטֽ
ים ָׁשָנ֖ה ְוֶׁשַ֣בע ָׁשִנ֑ים ַוִּיְגַו֣ע  אל ְמַא֥ת ָׁשָנ֛ה ּוְׁשֹלִׁש֥ ֶּלה ְׁשֵני֙ ַחֵּי֣י ִיְׁשָמֵע֔ ם׃ ְוֵא֗ ְלֻאֹּמָתֽ

מׇ  ֶסף תַוָּי֔ יו׃ ַוֵּיָא֖ ה ַוִּיְׁשְּכ֨נּו ֶאל־ַעָּמֽ ֲחִויָל֜ ִים ֵנ֣יַעל־ּפְ  ֲאֶׁשר֙  ַעד־ׁ֗שּור ֵמֽ  ֹּבֲאָכ֖ה ִמְצַר֔

יוכׇ  ַעל־ְּפֵנ֥י ַאּׁ֑שּוָרה ֹ ָנפָֽ  ל־ֶאָח֖   ׃ל

  
  תולדות

י ִיְצָחק֙ ֶּבן־וְֹ  ק׃ ַוְיִה֤ יד ֶאת־ִיְצָחֽ ם הוִֹל֥ ק ֶּבן־ַאְבָרָה֑ם ַאְבָרָה֖ ת ִיְצָח֖ ֵאֶּ֛לה ּתוְֹלֹד֥
ֲאַרּמִ֔  ה ַּבת־ְּבתּוֵאל֙ ָהֽ ה ְּבַקְחּ֣תוֹ ֶאת־ִרְבָק֗ ן ַאְרָּבִע֣ים ָׁשָנ֔ ן ֲאָר֑ם ֲא֛חוֹת ָלָב֥ י ִמַּפַּד֖

וא ַוֵּיָעֶ֤תר  ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ יהוָֹה֙ ְלֹנַ֣כח ִאְׁשּ֔תוֹ ִּכ֥ ר ִיְצָח֤ק ַלֽ ה׃ ַוֶּיְעַּת֨ י ֥לוֹ ְלִאָּׁשֽ ָהֲאַרִּמ֖

ה ִאְׁשּתֽ  ַהר ִרְבָק֥   ׃וֹלוֹ֙ ְיהוָֹ֔ה ַוַּת֖

יו ְוֶאל־ִאּ֑מוֹ ַוֵּיֶ֖לְך וַֹ  ב ֶאל־ָאִב֖ י ָר֖עוֹת ְּב֣נוֹת ִּיְׁשַמ֣ע ַיֲעֹק֔ ו ִּכ֥ ֣ ְרא ֵעָׂש֔ ם׃ ַוַּי ָנֽה ֲאָרֽ ַּפֶּד֥
ת־ָמֲחַל֣ת ׀ ַּבת־ ח ֶאֽ ו ֶאל־ִיְׁשָמֵע֑אל ַוִּיַּק֡ יו׃ ַוֵּיֶ֥לְך ֵעָׂש֖ ק ָאִבֽ ְּכָנַ֑ען ְּבֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥

יו ֥לוֹ ְלִאּׁשָֽ  ם ֲא֧חוֹת ְנָב֛יוֹת ַעל־ָנָׁש֖ אל ֶּבן־ַאְבָרָה֜   ׃הֹ ִיְׁשָמֵע֨
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  ויצא

ֶמׁש ּיֵ וַֹ ע ַּבָּמ֜קוֹם ַוָּיֶ֤לן ָׁשם֙ ִּכי־ָב֣א ַהֶּׁש֔ ָנה׃ ַוִּיְפַּג֨ ב ִמְּבֵא֣ר ָׁשַ֑בע ַוֵּיֶ֖לְך ָחָרֽ א ַיֲעֹק֖ ֵצ֥
 ַּיֲחֹ֗לם ְוִהֵּנ֤ה  ֲאֹׁשָת֑יו ַוִּיְׁשַּכ֖ב ַּבָּמ֥קוֹם ַהֽהּוא׃ ַוֽ ַוִּיַּקח֙ ֵמַאְבֵנ֣י ַהָּמ֔קוֹם ַוָּיֶׂ֖שם ְמַרֽ

ְר  ים ֻסָּלם֙ ֻמָּצ֣ב ַא֔ ים ְוֹיְרִד֖ ים ֹעִל֥ ָצה ְורֹאׁ֖שוֹ ַמִּג֣יַע ַהָּׁשָמְ֑יָמה ְוִהֵּנה֙ ַמְלֲאֵכ֣י ֱאֹלִה֔

׃וֹּבֽ 

יו ַוְיָבֶ֣רְך ֶאְתֶה֑ם ַוֵּיֶ֛לְך ַוָּיׁ֥שׇ וַֹ ֶקר ַוְיַנֵּׁש֧ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנוָֹת֖ ן ַּבֹּב֗ ם ָלָב֜ ן בַּיְׁשֵּכ֨  ָלָב֖
ֹ֤אֶמר ַיֲעֹקב֙ ב ָהַלְ֣ך ְלַדְר ְוַיֲעקֹ֖  ִלְמֹקֽמוֹ׃ ים׃ ַוּי י ֱאֹלִהֽ ּ֑כוֹ ַוִּיְפְּגעּו־֖בוֹ ַמְלֲאֵכ֥

ֲחָנֽ יִ  ם־ַהָּמ֥קוֹם ַה֖הּוא ַמֽ א ֵׁשֽ ים ֶז֑ה ַוִּיְקָר֛ ם ַמֲחֵנ֥ה ֱאֹלִה֖ ׃םֹ ַּכֲאֶׁש֣ר ָרָא֔

  וישלח

יר ְׂשֵד֥ וַֹ ְרָצה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכים֙ ְלָפָנ֔ ח ַיֲעֹק֤ ה ֱאֽדוֹם׃ ַוְיַצ֤ו ִּיְׁשַל֨
ְרִּתי  ב ִעם־ָלָב֣ן ַּג֔ ה ָאַמר֙ ַעְבְּדָ֣ך ַיֲעֹק֔ י ְלֵעָׂש֑ו ֹּכ֤ אֹדִנ֖ ה תֹאְמ֔רּון ַלֽ ר ֹּכ֣ ֹאָתם֙ ֵלאֹמ֔
ֶאְׁשְלָחה֙ ְלַהִּג֣יד  אן ְוֶעֶ֣בד ְוִׁשְפָח֑ה ָוֽ ֹ֖ ֙ ׁ֣שוֹר ַוֲח֔מוֹר צ  ְיִהי־ִלי ָּתה׃ ַוֽ ָוֵאַח֖ר ַעד־ָעֽ

י ִלְמצֹא־חֵ֖  אֹדִנ֔ ר ָּב֤אנּו ֶאל־ַלֽ ב ֵלאֹמ֑ ל־ַיֲעֹק֖ ים ֶאֽ ֙ ַהַּמְלָאִכ֔ ן ְּבֵעיֶנֽיָך׃ ַוָּיֻׁש֙בּו

יׁש ִעּמֽ  אְתָ֔ך ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אוֹת ִא֖ ו ְוַגם֙ ֹהֵלְ֣ך ִלְקָרֽ ׃וָֹאִח֙יָך֙ ֶאל־ֵעָׂש֔

ן׃ ַאּ֥לּוף ֵאָל֖ה ַאּ֥לּוף ֳהִליָבָמ֛הּ֧לּוף אׇ אַֹ  ר׃ ַאּ֥לּוף ןֵּתימָ֖  ַאּ֥לּוף ְקַנ֛ז ַאּ֥לּוף ִּפיֹנֽ ִמְבָצֽ
ל ַאּ֥לּוף ְׁשֹבָתם֙  ֱא֗דוֹם ַאּלּוֵפ֣י ֵאֶּ֣לה ׀ ִעיָר֑ם ַאּ֣לּוף ַמְגִּדיֵא֖ ם ֥הּוא  ְּבֶאֶ֣רץ ְלֹמֽ ֲאֻחָּזָת֔

י ֱאֽדוֹ ו ֲאִב֥ ׃םֹ ֵעָׂש֖
  וישב

ֶרץ ְּכָנַֽען׃ ֵאֶּ֣לה ׀ ֹּתְל֣דוֹת יַ וַֹ יו ְּבֶא֖ י ָאִב֑ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ב ְּבֶא֖ ף ֶּבן־ֵּיֶׁ֣שב ַיֲעֹק֔ ב יוֵֹס֞ ֲעֹק֗
ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ה ְוֶאת־ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ֹ֔ ע־ֶעְׂשֵר֤ה ָׁשָנה֙ ָהָי֨ה ֹרֶע֤ה ֶאת־ֶאָחיו֙ ַּבּצ ְׁשַבֽ

ל ָאַה֤ב  ם׃ ְוִיְׂשָרֵא֗ ם ָרָע֖ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ א יוֵֹס֛ף ֶאת־ִּדָּבָת֥ יו ַוָּיֵב֥ ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ה ְנֵׁש֣י ָאִב֑

יול־ּבָ ֶאת־יוֵֹסף֙ ִמּכׇ  י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים ָנ֔ ֶנת ֖לוֹ ְוָעָׂ֥שה ֑לוֹ ֖הּוא ִּכֽ י ְּכֹת֥ ׃םֹ ַּפִּסֽ
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ה׃ ְוֵא֛ת ַׂש֥ר  ן ַהּ֖כוֹס ַעל־ַּכ֥ף ַּפְרֹעֽ הּו ַוִּיֵּת֥ ים ַעל־ַמְׁשֵק֑ ַוָּיֶׁ֛שב ֶאת־ַׂש֥ר ַהַּמְׁשִק֖
ר־ַהּמַ  א־ָזַכ֧ר ַׂשֽ ֹֽ ף׃ ְול ם יוֵֹסֽ ים ָּתָל֑ה ַּכֲאֶׁש֥ר ָּפַת֛ר ָלֶה֖ ף ָהֹאִפ֖ ים ֶאת־יוֵֹס֖ ְׁשִק֛

ה ׃ּוֹ ַוִּיְׁשָּכֵחֽ

  מקץ

ר וַֹ ר׃ ְוִהֵּנ֣ה ִמן־ַהְיֹא֗ ד ַעל־ַהְיֹאֽ ם ְוִהֵּנ֖ה ֹעֵמ֥ ה ֹחֵל֔ ים ּוַפְרֹע֣ ץ ְׁשָנַתִ֣ים ָיִמ֑ י ִמֵּק֖ ְיִה֕
חּו׃ ְוִהֵּנ֞ה ׁשֶ֧  ת ָּבָׂש֑ר ַוִּתְרֶע֖יָנה ָּבָאֽ ה ּוְבִריֹא֣ ַבע ֹעֹלת֙ ֶׁשַ֣בע ָּפ֔רוֹת ְי֥פוֹת ַמְרֶא֖

ְדָנה  ַּתֲעֹמ֛ ה ְוַדּ֣קוֹת ָּבָׂש֑ר ַוֽ ר ָר֥עוֹת ַמְרֶא֖ ָּפ֣רוֹת ֲאֵח֗רוֹת ֹע֤לוֹת ַאֲחֵריֶהן֙ ִמן־ַהְיֹא֔
ר  ת ַהָּבָׂש֔ ר׃ ַוּתֹאַכְ֣לָנה ַהָּפ֗רוֹת ָר֤עוֹת ַהַּמְרֶאה֙ ְוַדֹּק֣ ת ַהְיֹאֽ ֶצל ַהָּפ֖רוֹת ַעל־ְׂשַפ֥ ֵא֥

ת ַהּמַ  ץ ַּפְרעֹֽ ֵא֚ת ֶׁשַ֣בע ַהָּפ֔רוֹת ְיֹפ֥ ת ַוִּייַק֖ ׃הֹ ְרֶא֖ה ְוַהְּבִריֹא֑

י־ַנֵחׁ֧ש וַֹ ם ִּכֽ ה־ַהַּמֲעֶׂש֥ה ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר ֲעִׂשיֶת֑ם ֲה֣לוֹא ְיַדְעֶּת֔ ף ָמֽ ֹ֤אֶמר ָלֶהם֙ יוֵֹס֔ ּי
ר ּוַמה־ י ַמה־ְּנַדֵּב֖ אֹדִנ֔ ה ַמה־ּנֹאַמר֙ ַלֽ ֹ֣אֶמר ְיהּוָד֗ ִני׃ ַוּי יׁש ֲאֶׁש֥ר ָּכֹמֽ ְיַנֵחׁ֛ש ִא֖

ן ֲעָבֶד֔ ּנִ  ים ָמָצא֙ ֶאת־ֲעֹו֣ ְחנּו ַּג֛ם  יָךְצַטָּד֑ק ָהֱאֹלִה֗ י ַּגם־ֲאַנ֕ אֹדִנ֔ ִהֶּנּ֤נּו ֲעָבִדים֙ ַלֽ
א  יׁש ֲאֶׁשר֩ ִנְמָצ֨ ֹ֑את ָהִא֡ י ֵמֲעׂ֖שוֹת ז אֶמר ָחִל֣יָלה ִּל֔ ֹ֕ יַע ְּבָיֽדוֹ׃ ַוּי א ַהָּגִב֖ ֲאֶׁשר־ִנְמָצ֥

יַע ְּבָי֗דוֹ ֚הּוא ִיְהֶיה־ִּל֣י  ם ֲע֥לּו ְלָׁש֖לוֹם ֶאל־ֲאִביכֶֽ ַהָּגִב֜ ֶבד ְוַאֶּת֕ ׃םֹ ָע֔

  ויגש

א ַעְבְּדָ֤ך ָדָבר֙ ְּבאׇ וַֹ י ֲאֹדִני֒ ְיַדֶּבר־ָנ֨ ה ַוּיֹ֘אֶמר֮ ִּב֣ יו ְיהּוָד֗ י ְזֵנ֣יִּיַּגׁ֨ש ֵאָל֜ ְוַאל־ ֲאֹדִנ֔
ַחר י ְּבַעְבֶּדָ֑ך ַאְּפָך֖  ִי֥ ה׃ ָכ֖מוָֹך ִּכ֥ ל ֲאֹדִנ֣י ְּכַפְרֹעֽ יוֶאת־ֲעבָ  ָׁשַא֔ ר ָד֖ ֲהֵיׁש־ ֵלאֹמ֑
ב ָלֶכ֥ם ח׃ ָא֖ י ַוּנֹ֙אֶמר֙  אוֹ־ָאֽ ֙  ֶאל־ֲאֹדִנ֔ נּו ן ָא֣ב ֶיׁש־ָל֨ ֥  ָזֵק֔ יו ְוֶי ֶלד ְזֻקִנ֖ים ָקָט֑ן ְוָאִח֣

יו ֲאֵהבֽ  ר ֧הּוא ְלַבּ֛דוֹ ְלִאּ֖מוֹ ְוָאִב֥ ת ַוִּיָּוֵת֨ ׃וֵֹמ֔

י וְ וַֹ ֙ ְּבֵעיֵנ֣י ֲאֹדִנ֔ ה׃ ַוָּיֶׂ֣שם ֹאָתּ֣ה ּיֹאְמ֖רּו ֶהֱחִיָת֑נּו ִנְמָצא־ֵחן ים ְלַפְרֹעֽ ינּו ֲעָבִד֖ ָהִי֥
ק ַאְדַמ֤ת  ֶמׁש ַר֞ ה ַלֹח֑ ִים ְלַפְרֹע֖ ה ַעל־ַאְדַמ֥ת ִמְצַר֛ ֩ ַעד־ַהּ֨יוֹם ַהֶּז֜ ף ְלֹחק יוֵֹס֡

ִים ְּבֶאֶ֣רץ ֹּגׁ֑שֶ  ֶרץ ִמְצַר֖ ה׃ ַוֵּיֶׁ֧שב ִיְׂשָרֵא֛ל ְּבֶא֥ ה ְלַפְרֹעֽ א ָהְיָת֖ ֹ֥ ם ל ֲהִנים֙ ְלַבָּד֔ ן ַהֹּכֽ

ּה ַוִּיְפ֥רּו ַוִּיְרּ֖בּו ְמאֹֽ  ׃דֹ ַוֵּיָאֲח֣זּו ָב֔
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  ויחי

יו ֶׁשַ֣בע וַֹ י־ַיֲעֹקב֙ ְׁשֵנ֣י ַחָּי֔ י ְיֵמֽ ה ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֤ ע ֶעְׂשֵר֖ ִים ְׁשַב֥ י ַיֲעֹקב֙ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ ְיִח֤

י־ִיְׂשָרֵאל֮ ָלמ ים ּוְמַא֖ת ָׁשָנֽה׃ ַוִּיְקְר֣בּו ְיֵמֽ ים ְוַאְרָּבִע֥ ף ָׁשִנ֔ ּות֒ ַוִּיְקָר֣א ׀ ִלְב֣נוֹ ְליוֵֹס֗

ֹ֤אֶמר לוֹ֙ ִאם־נָ֨  יָת ִעָּמִדי֙  אַוּי י ְוָעִׂש֤ ים־ָנ֥א ָיְדָ֖ך ַּתַ֣חת ְיֵרִכ֑ יָך ִׂשֽ ָמָצ֤אִתי ֵחן֙ ְּבֵעיֶנ֔

י ּוְנָׂשאַתִ֙ני֙ ִמִּמצְ  ַכְבִּתי֙ ִעם־ֲאֹבַת֔ ִים׃ ְוָׁשֽ ִני ְּבִמְצָרֽ ת ַאל־ָנ֥א ִתְקְּבֵר֖ ִים ֶחֶ֣סד ֶוֱאֶמ֔ ַר֔

י אֶֽ  ר ָאֹנִכ֖ ִני ִּבְקֻבָרָת֑ם ַוּיֹאַמ֕ הּוְקַבְרַּת֖ ע  ֱעֶׂש֥ י ַוִּיָּׁשַב֖ ְבָעה֙ ִל֔ אֶמר ִהָּׁשֽ ֹ֗ ָך׃ ַוּי ִכְדָבֶרֽ

אׁש ַהִּמּטָֽ  ֹ֥ חּו ִיְׂשָרֵא֖ל ַעל־ר ׃הֹ ֑לוֹ ַוִּיְׁשַּת֥

דוַֹ ד ִיְפֹק֣ ים ָּפֹק֧ י ֵמ֑ת ֵוֽאֹלִה֞ יו ָאֹנִכ֖ ֹ֤אֶמר יוֵֹסף֙ ֶאל־ֶאָח֔ ם ְוֶהֱעָל֤ה ֶאְתֶכם֙  ּי ֶאְתֶכ֗

ב׃ ַוַּיְׁשַּב֣ע  ק ּֽוְלַיֲעֹקֽ ם ְלִיְצָח֖ ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ִנְׁשַּב֛ע ְלַאְבָרָה֥ את ֶאל־ָהָא֕ ֹ֔ ִמן־ָהָאֶ֣רץ ַהּז

י  ם ֶאת־ַעְצֹמַת֖ ם ְוַהֲעִלֶת֥ ד ֱאֹלִהים֙ ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ר ָּפֹק֨ ף ֶאת־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑ יוֵֹס֔

 ֣ ף תמׇ ִמֶּזֽה׃ ַוָּי ֻבָנ ֶּבן־ֵמָא֥ה ָוֶעֶׂ֖שר ָׁשִנ֑ים ַוַּיַחְנ֣טּו ֹא֔תוֹ ַוִּי֥יֶׂשם ָּבָא֖רוֹן  ֻיפָ  יוֵֹס֔
יִ  ׃םֹ ְּבִמְצָרֽ

 אדני ֻיָפֻבנָ   ֻבנָ   ֻיפָ   ְּבֵראִׁשית

ִלּפֹות . ְּכֶׁשַהְּׁשִכיָנה הֹוֶלֶכת ְּבתֹוְך ַהּקְ (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ְמַתֵּקן ַהּנּוְק' ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת. "ֻּכָּלְך  -ֵיׁש ְיסֹוד ִעָּמּה, ְלִפיָכְך ִנְׁשַאר ַלחּוץ ֶאָחד ִּבְפִנים 

"ּומּום ֵאין ָּבְך": -ָיָפה". ְוֶזהּו, "ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון", ִּבְזַמן ַהְּקִלּפֹות "ְּבִמְצַרִים, 
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  שמות

ֶּלה ְׁשמוֹת֙ ּבְ וְֹ אּו׃ ְראּוֵב֣ן ֵא֗ יׁש ּוֵבי֖תוֹ ָּבֽ ב ִא֥ ְיָמה ֵא֣ת ַיֲעֹק֔ ים ִמְצָר֑ ל ַהָּבִא֖ ֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ה׃ ִיָּׂששָכ֥ר ְזבּוֻל֖ן ּוִבְנָיִמֽ  י ִויהּוָדֽ ׃ןֹ ִׁשְמ֔עוֹן ֵלִו֖

י ַוּיֹאַמ֑ר ֶאל־ְיהוָֹ֖ה ֹמֶׁש֛ה בָּיׁ֧שׇ וַֹ ָתה֙  ָלָמ֤ה ֲאֹדָנ֗ ֖ הַ  ָלָע֣ם ֲהֵרֹע֨ ה ָלָּ֥מה ֶּז ה ֶּז֔
ע ָלָע֣ם ַהֶּז֑ה ְוַהֵּצ֥ל לֹא־ ָך ֵהַר֖ ז ָּב֤אִתי ֶאל־ַּפְרֹעה֙ ְלַדֵּב֣ר ִּבְׁשֶמ֔ ִני׃ ּוֵמָא֞ ְׁשַלְחָּתֽ

ה  ה ְלַפְרֹע֑ ֱעֶׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ר ֶאֽ ה ַעָּת֣ה ִתְרֶא֔ ֹ֤אֶמר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ ָך׃ ַוּי ְלָּת ֶאת־ַעֶּמֽ ִהַּצ֖

 ֣ ם ּוְבָי י ְבָי֤ד ֲחָזָקה֙ ְיַׁשְּלֵח֔ ם ֵמַאְרצֽ ִּכ֣ ה ְיָגְרֵׁש֖ ׃וֹד ֲחָזָק֔

  וארא

רוַֹ א ֶאל־ַאְבָרָה֛ם ֶאל־ ְיַדֵּב֥ י ְיהוָֹֽה׃ ָוֵאָר֗ יו ֲאִנ֥ ֹ֥אֶמר ֵאָל֖ ים ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ַוּי ֱאֹלִה֖
ִתי ֶאת־ ם ֲהִקֹמ֤ ם׃ ְוַג֨ ְעִּתי ָלֶהֽ א נוַֹד֖ ֹ֥ י ְיהוָֹ֔ה ל י ּוְׁשִמ֣ ב ְּבֵא֣ל ַׁשָּד֑ ל־ַיֲעֹק֖ ק ְוֶאֽ ִיְצָח֥

ם ֶאת־ֶאֶ֣רץ ּכְ ְּבִרי ת ָלֶה֖ ם ָלֵת֥ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥רּו בָֽ  ָנַ֑עןִתי֙ ִאָּת֔ ֶרץ ְמֻגֵריֶה֖ ׃ּהֹ ֵא֛ת ֶא֥

 ַּיְחְּד֤לּו ַהֹּקלוֹת֙ וַֹ יו ֶאל־ְיהוָֹ֑ה ַוֽ ׂש ַּכָּפ֖ יר ַוִּיְפֹר֥ ה ֵמִע֤ם ַּפְרֹעה֙ ֶאת־ָהִע֔ א ֹמֶׁש֜ ֵּיֵצ֨
 ֣ ְרָצה׃ ַוַּי ְך ָאֽ ד ּוָמָט֖ר לֹא־ִנַּת֥ ד ְוַהֹּקֹ֖לת ְוַהָּבָר֔ ל ַהָּמָט֧ר ְוַהָּבָר֛ י־ָחַד֨ ה ִּכֽ ְרא ַּפְרֹע֗

א ִׁשַּל֖ח ֶאת־ְּבֵנ֣י  ֹ֥ ה ְול  ֶּיֱחַזק֙ ֵל֣ב ַּפְרֹע֔ יו׃ ַוֽ א ַוַּיְכֵּב֥ד ִלּ֖בוֹ ֥הּוא ַוֲעָבָדֽ ֹ֑ ַוֹּיֶ֣סף ַלֲחט

ר ְיהוָֹ֖ה ְּבַיד־ֹמׁשֶֽ  ׃הֹ ִיְׂשָרֵא֑ל ַּכֲאֶׁש֛ר ִּדֶּב֥

  בא

ֹ֤אֶמר ְיהוָֹ וַֹ י ִהְכַּבְ֤דִּתי ֶאת־ִלּבוֹ֙ ְוֶאת־ֵל֣ב ּי י־ֲאִנ֞ ה ִּכֽ א ֶאל־ַּפְרֹע֑ ֹ֖ ה ּב ה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ַען ְּתַסֵּפר֩ ְּבאׇ  ֶּלה ְּבִקְרּֽבוֹ׃ ּוְלַמ֡ י ֵא֖ י ֹאֹתַת֥ ַען ִׁשִת֛ יו ְלַמ֗ יֲעָבָד֔  ּוֶבן־ִּבְנָך֗  ִבְנָך֜  ְזֵנ֨

֙  ֲאֶׁש֤ר ֵא֣ת ְלִּתי ִים ִהְתַעַּל֨ יְוֶאת־ֹאתֹ  ְּבִמְצַר֔ ם ָב֑ם ֲאֶׁשר־ַׂשְ֣מִּתי ַת֖ יַדְעֶּת֖ י ִוֽ  ִּכי־ֲאִנ֥
א ְיהוָֹֽה׃ ֹ֨ ה־ָאַמ֤ר ְיהוָֹה֙ ֱאֹלֵה֣י  ְוַאֲהֹרן֮  ֹמֶׁש֣ה ַוָּיב יו ֹּכֽ ֶאל־ַּפְרֹעה֒ ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֗

נִ  י ְוַיַֽעְבֻדֽ ְנָּת ֵלָעֹנ֖ת ִמָּפָנ֑י ַׁשַּל֥ח ַעִּמ֖ ים ַעד־ָמַת֣י ֵמַא֔ ִעְבִר֔ ׃יֹ ָהֽ
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י־ִיְׁשאׇ ָהיָ֞ וְֹ ר ָמָח֖ר ִבְנָך֛  ְלָך֥ ה ִּכֽ ֹ֑את ֵלאֹמ֣ יו ְוָאַמְרּתָ֣  ַמה־ּז ֶזק ֵאָל֔ יָא֧נּו הוֹצִ  ָי֗ד ְּבֹח֣
ג ְיהוָֹ֤ה  נּו֒ ַוַּיֲהֹר֨ י־ִהְקָׁש֣ה ַפְרֹעה֮ ְלַׁשְּלֵח֒ י ִּכֽ ים׃ ַוְיִה֗ ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥ ְיהוָֹ֛ה ִמִּמְצַר֖

ִים ְּבֶאֶ֣רץ ל־ְּבכוֹר֙ ּכׇ  רִמּבְ  ִמְצַר֔ ם ֹכ֥ ֩  ְּבֵהָמ֑ה ְוַעד־ְּב֣כוֹר ָאָד֖ י ַעל־ֵּכן חַ  ֲאִנ֨  ֹזֵב֜
יהוָֹ֗ה ים ְוכׇ  ֶרֶ֙חם֙  ל־ֶּפֶ֤טרּכׇ  ַלֽ ה׃ ָּבַנ֖י ל־ְּב֥כוֹרַהְּזָכִר֔ ַעל־ ְלאוֹת֙  ְוָהָי֤ה ֶאְפֶּדֽ

ה ֣ ְדָכ֔ ת ָי ֶזק ִּכ֚י ֵעיֶנ֑יָך ֵּב֣ין ּוְלטוָֹטֹפ֖ נּו ָי֔ד ְּבֹח֣ ׃םֹ יִ ִמִּמְצָרֽ  ְיהוָֹ֖ה הוִֹציָא֥

  בשלח

י ָק֖רוֹב וַֹ ים ִּכ֥ ֶרְך ֶאֶ֣רץ ְּפִלְׁשִּת֔ ים ֶּד֚ י ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרֹעה֮ ֶאת־ָהָעם֒ ְולֹא־ָנָח֣ם ֱאֹלִה֗ ְיִה֗
ב  ְיָמה׃ ַוַּיֵּס֨ בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש֥ ם ִמְלָחָמ֖ ם ָהָע֛ם ִּבְרֹאָת֥ ן־ִיָּנֵח֥ ים ֶּפֽ י ׀ ָאַמ֣ר ֱאֹלִה֗ ֑הּוא ִּכ֣

 ֛ ים ׀ ֶאת־ָהָע ֶרץ ֱאֹלִה֧ ים ָע֥לּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא֖ל ֵמֶא֥ ר ַים־֑סּוף ַוֲחֻמִׁש֛ ֶרְך ַהִּמְדָּב֖ ם ֶּד֥
יַע ֶאת־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙  ַע ִהְׁשִּב֜ ף ִעּ֑מוֹ ִּכי֩ ַהְׁשֵּב֨ ח ֹמֶׁש֛ה ֶאת־ַעְצ֥מוֹת יוֵֹס֖ ִים׃ ַוִּיַּק֥ ִמְצָרֽ

ם ְוַהֲעִליֶת֧ם ד ֱאֹלִהים֙ ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפֹק֤ ר ָּפֹק֨ י ִמֶּז֖ה ִאְּתכֶֽ  ֵלאֹמ֔ ׃םֹ ֶאת־ַעְצֹמַת֛

ים ְּבאׇ וַֹ ֶפר ְוִׂש֖ ֹ֤את ִזָּכרוֹן֙ ַּבֵּס֔ ב ז ה ְּכֹת֨ אֶמר ְיהוָֹ֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ה ְיהוֹֻׁש֑עַ  ְזֵנ֣יּי י־ָמֹח֤  ִּכֽ
ק ֶאת־ֵזֶ֣כר ֶאְמֶחה֙  ַחת ֲעָמֵל֔ ִים׃ ִמַּת֖ א ִמְזֵּב֑חַ  ֹמֶׁש֖ה ַוִּיֶ֥בן ַהָּׁשָמֽ  ְׁש֖מוֹ ַוִּיְקָר֥

י׃ְיה אֶמר וָֹ֥ה ׀ ִנִּסֽ ֹ֗ י־ָיד֙  ַוּי ר ֹּדֽ  ַעל־ֵּכ֣ס ָיּ֔ה ִּכֽ ֲעָמֵל֑ק ִמֹּד֖ ׃רֹ ִמְלָחָמ֥ה ַליהוָֹ֖ה ַּבֽ

  יתרו

ה וַֹ ֙ ֹחֵת֣ן ֹמֶׁש֔ ע ִיְת֨רוֹ ֹכֵה֤ן ִמְדָין ִּיְׁשַמ֞
ה  ר ָעָׂש֤ה ֱאֹלִהים֙ ְלֹמֶׁש֔ ֵאת֩ ָּכל־ֲאֶׁש֨
יא ְיה י־הוִֹצ֧ וָֹ֛ה ּוְלִיְׂשָרֵא֖ל ַעּ֑מוֹ ִּכֽ

ח ִיְתרוֹ֙  ִים׃ ַוִּיַּק֗ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ל ִמִּמְצָרֽ
ה ֵאֶׁ֣שת ֹמֶׁש֑ה  ה ֶאת־ִצֹּפָר֖ ֹחֵת֣ן ֹמֶׁש֔
ר  יָה׃ ְוֵא֖ת ְׁשֵנ֣י ָבֶנ֑יָה ֲאֶׁש֨ ַאַח֖ר ִׁשּלּוֶחֽ
ר ֵּג֣ר  י ָאַמ֔ ם ִּכ֣  ְרֹׁש֔ ֶאָחד֙ ֵּגֽ ֵׁש֤ם ָהֽ

ֶרץ נׇ  יִתי ְּבֶא֖ ׃הֹ ְכִרָּיָֽהִי֔

ֶדׁש֙ ַהְּׁשלִ ּבַֹ  את ְּבֵני־ֹח֨ י ְלֵצ֥ יִׁש֔
ה  ִיְׂשָרֵא֖ל ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ַּבּ֣יוֹם ַהֶּז֔
ים  ר ִסיָנֽי׃ ַוִּיְס֣עּו ֵמְרִפיִד֗ אּו ִמְדַּב֥ ָּב֖
 ַּיֲח֖נּו ַּבִּמְדָּב֑ר  י ַוֽ ֙ ִמְדַּב֣ר ִסיַנ֔ אּו ַוָּיֹב֨
ר׃ ּוֹמֶׁש֥ה  ֥ ֶגד ָהָהֽ ם ִיְׂשָרֵא֖ל ֶנ ַחן־ָׁש֥ ַוִּיֽ

א ֵאָל֤יו ָעָל֖ה ֶאל־ָהֱאֹלִה֑  ים ַוִּיְקָר֨
ה תֹאַמר֙  ר ֹּכ֤ ְיהוָֹה֙ ִמן־ָהָה֣ר ֵלאֹמ֔
ל׃  ב ְוַתֵּג֖יד ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ְלֵב֣ית ַיֲעֹק֔
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יִתי ְלִמְצָרִ֑ים  ם ֲאֶׁש֥ר ָעִׂש֖ ַאֶּת֣ם ְרִאיֶת֔
ים  ָוֶאָּׂש֤א ֶאְתֶכם֙ ַעל־ַּכְנֵפ֣י ְנָׁשִר֔
ה ִאם־ָׁש֤מוֹ י׃ ְוַעָּת֗ א ֶאְתֶכ֖ם ֵאָלֽ ַע ָוָאִב֥

י  ם ֶאת־ְּבִריִת֑ י ּוְׁשַמְרֶּת֖ ִּתְׁשְמעּו֙ ְּבֹקִל֔
י ְסֻגָּלה֙ ִמּכׇ  יֶתם ִל֤ יםִוְהִי֨ ִּכי־ ל־ָהַ֣עִּמ֔

י י ל־ּכׇ  ִל֖ ֶרץ׃ ְוַאֶּת֧ם ִּתְהיּו־ִל֛ ָהָאֽ
ַמְמֶלֶ֥כת ֹּכֲהִנ֖ים ְו֣גוֹי ָק֑דוֹׁש ֵאֶּ֚לה 
ר ֶאל־ְּבֵנ֥י  ים ֲאֶׁש֥ר ְּתַדֵּב֖ ַהְּדָבִר֔

ל׃  ִיְׂשָרֵאֽ
א ְלִזְקֵנ֣י ָהָע֑ם ַוָּיֶׂ֣שם  ה ַוִּיְקָר֖ א ֹמֶׁש֔ ֹ֣ ַוָּיב

ם ֵא֚ת ּכׇ  יםִלְפֵניֶה֗ ֶּלה ל־ַהְּדָבִר֣  ָהֵא֔
֖  ֲאֶׁש֥ר  ל־ָהָע֤םהּו ְיהוָֹֽה׃ ַוַּיֲע֨נּו כׇ ִצָּו
 ֙ ֹ֣אְמ֔רּו ַיְחָּדו ל ַוּי  ְיהוָֹ֖ה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ר ֹּכ֛
י ֹמֶׁש֛ה ַוָּיֶׁ֧שב ַנֲעֶׂש֑ה  ָע֖םהָ  ֶאת־ִּדְבֵר֥

אֶמר ֶאל־ְיהוָֹֽה׃ ֹ֨ ה ְיהוָֹ֜ה ַוּי  ֶאל־ֹמֶׁש֗
ה י ִהֵּנ֨ יָך֮  ָּב֣א ָאֹנִכ֜ ָעָנן֒  ְּבַע֣ב ֵאֶל֘  ֶהֽ

ְך ִיְׁשמַ֤  ַּבֲע֞בּור י ִעָּמ֔ ע ָהָעם֙ ְּבַדְּבִר֣
ינּו ְלעוָֹל֑ם ַוַּיֵּג֥ד ֹמֶׁש֛ה  ְוַגם־ְּבָ֖ך ַיֲאִמ֣
אֶמר  ֹ֨ י ָהָע֖ם ֶאל־ְיהוָֹֽה׃ ַוּי ֶאת־ִּדְבֵר֥

ם ְיה וָֹ֤ה ֶאל־ֹמֶׁשה֙ ֵלְ֣ך ֶאל־ָהָע֔
ם ַהּ֖יוֹם ּוָמָח֑ר ְוִכְּב֖סּו  ְוִקַּדְׁשָּת֥
י  ם׃ ְוָה֥יּו ְנֹכִנ֖ים ַלּ֣יוֹם ַהְּׁשִליִׁש֑ ִׂשְמֹלָתֽ
י ֵיֵר֧ד ְיהוָֹ֛ה ְלֵעיֵנ֥י  י ׀ ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִלִׁש֗ ִּכ֣

ר ל־ָהָע֖םכׇ   ְוִהְגַּבְלּתָ֤  ִסיָנֽי׃ ַעל־ַה֥
י ֶאת־ָהָעם֙  ר בָסִב֣  ִהָּׁשְמ֥רּו ֵלאֹמ֔

ל־ּכׇ  ְּבָקֵצ֑הּו ּוְנֹג֣עַ  ָּבָה֖ר ֲע֥לוֹת ָלֶכ֛ם
ת׃ ֥מוֹת ָּבָה֖ר ַהֹּנֵג֥עַ  ע יּוָמֽ ּ֜בוֹ  לֹא־ִתַּג֨

ה  ה ִיָּיֶר֔ ֙ אוֹ־ָיֹר֣ י־ָס֤קוֹל ִיָּסֵקל ָי֗ד ִּכֽ

א ִיְחֶי֑ה  ֹ֣ יׁש ל ה ִאם־ִא֖ ִאם־ְּבֵהָמ֥
ל הֵ֖  ר׃ ַיֲע֥לּו ָבהָֽ  ָּמהִּבְמֹׁשְך֙ ַהֹּיֵב֔

ר ֶאל־ָהָע֑ם  ֧ ֶרד ֹמֶׁש֛ה ִמן־ָהָה֖ ַוֵּי
ם׃   ְיַכְּב֖סּו ִׂשְמֹלָתֽ ם ַוֽ ַוְיַקֵּדׁש֙ ֶאת־ָהָע֔
ם ֱה֥יּו ְנֹכִנ֖ים  ַוּיֹ֙אֶמר֙ ֶאל־ָהָע֔
ה׃  ל־ִּתְּגׁ֖שּו ֶאל־ִאָּׁשֽ ים ַאֽ ִלְׁשֹ֣לֶׁשת ָיִמ֑

ְהֹי֣ת ַהּבֹ֗  י ִּבֽ ֩ ַבּ֨יוֹם ַהְּׁשִליִׁש֜  ֶקרַוְיִהי
֤ ן ָּכֵבד֙ ַעל־ַוְיִהי֩ ֹקֹל֨  ים ְוָעָנ ת ּוְבָרִק֜

ד  ד ַוֶּיֱחַר֥ ל ֹׁשָפ֖ר ָחָז֣ק ְמֹא֑ ר ְוֹק֥ ָהָה֔
ַּמֲחֶנֽה׃ ֲאֶׁש֥ר ל־ָהָע֖םּכׇ  א  ַּבֽ ַוּיוֵֹצ֨

ים  ֱאֹלִה֖ את ָהֽ ֹמֶׁש֧ה ֶאת־ָהָע֛ם ִלְקַר֥
ית  ְתַיְּצ֖בּו ְּבַתְחִּת֥ ַּמֲחֶנ֑ה ַוִּיֽ ִמן־ַהֽ

ר׃ ְוַה֤ר סִ  ֙ ָהָהֽ י ָעַׁש֣ן ֻּכּל֔  יַני ְּפֵנ֠ וֹ ִמ֠
ד ָעָל֛יו ְיהוָֹ֖ה ָּבֵאׁ֑ש ַוַּיַ֤על  ר ָיַר֥ ֲאֶׁש֨

ד ּכׇ  ן ַוֶּיֱחַר֥ ל־ֲעָׁשנוֹ֙ ְּכֶעֶׁ֣שן ַהִּכְבָׁש֔
ר הוֵֹלְ֖ך הָ  ד׃ ַוְיִהי֙ ֣קוֹל ַהֹּׁשָפ֔ ר ְמֹאֽ ָה֖

ים  ר ְוָהֱאֹלִה֖ ד ֹמֶׁש֣ה ְיַדֵּב֔ ְוָחֵז֣ק ְמֹא֑
֧ ֶרדַיֲעֶנּ֥נּו ְבֽקוֹל׃ וַ  ר ְיהוָֹ֛ה  ֵּי ַעל־ַה֥

א  אׁש ָהָה֑ר ַוִּיְקָר֨ ֹ֣ ֧ ִסיַנ֖י ֶאל־ר ה ְיהוָֹ
ה׃  ר ַוַּיַ֥על ֹמֶׁשֽ אׁש ָהָה֖ ֹ֥ ְלֹמֶׁש֛ה ֶאל־ר
ד ָהֵע֣ד  ה ֵר֖ ֹ֤אֶמר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ ַוּי
ָּבָע֑ם ֶּפן־ֶיֶהְר֤סּו ֶאל־ְיהוָֹה֙ ִלְר֔אוֹת 
ב׃ ְוַג֧ם ַהֹּכֲהִנ֛י ּנּו ָרֽ  םְוָנַפ֥ל ִמֶּמ֖

ים אֶ  ל־ְיהוָֹ֖ה ִיְתַקָּדׁ֑שּו ֶּפן־ַהִּנָּגִׁש֥
ֹ֤אֶמר ֹמֶׁשה֙ ֶאל־ ם ְיהוָֹֽה׃ ַוּי ץ ָּבֶה֖ ִיְפֹר֥
ם ַלֲעֹ֖לת ֶאל־ ְיהוָֹ֔ה לֹא־יּוַכ֣ל ָהָע֔

ָתה ָּב֙נּו֙  ה ַהֵעֹד֤ י־ַאָּת֞ ַה֣ר ִסיָנ֑י ִּכֽ
ר ְוִקַּדְׁשּֽתוֹ׃  ל ֶאת־ָהָה֖ ר ַהְגֵּב֥ ֵלאֹמ֔
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אֶמר ֵאָל֤יו ְיה ֹ֨ ד וְ  וָֹה֙ ַוּי יָת ֶלְך־ֵר֔ ָעִל֥
ם  ן ִעָּמְ֑ך ְוַהֹּכֲהִנ֣ים ְוָהָע֗ ה ְוַאֲהֹר֣ ַאָּת֖
ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו ַלֲעֹ֥לת ֶאל־ְיהוָֹ֖ה ֶּפן־

ם׃ִיְפׇר  ה ֶאל־ָהָע֑ם  ץ־ָּבֽ ֥ ֶרד ֹמֶׁש֖ ַוֵּי
ם׃ ֹ֖אֶמר ֲאֵלֶהֽ ים ֵא֛ת  ַוְיַדֵּב֣ר ַוּי ֱאֹלִה֔

יםּכׇ  ֶּלה ל־ַהְּדָבִר֥ ר׃ ָהֵא֖   ֵלאֹמֽ

י  ֹנִכ֖ ֣ ָאֽ יָך ה ֱאֹלְיהוָֹ ֶה֑יָך ֲאֶׁש֧ר הוֵֹצאִת֛
א  ֹ֣ ים׃ ל ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֵמֶא֥
י  ים ַעל־ָּפַנ֗ ים ֲאֵחִר֜ ִיְהֶיֽה־ְלָך֩ ֱאֹלִה֨

ֲעֶׂשה־ְלָ֣ך ֶפֶ֣סל ׀ ְוכׇ  א ַתֽ ֹ֣ הל  ל־ְּתמּוָנ֡
ַעל ֲאֶׁש֣ר ֲאֶׁשר֩  ַּבָּׁשַמִ֣ים ׀ ִמַּמ֡ ֶרץ ַוֽ  ָּבָא֨
ַחת ר ִמַּת֜ ֶרץ ַּתַ֣חתמִ  ַּבַּמִ֣ים ׀ ַוֲאֶׁש֥  ָלָא֗

א־ִתְׁשַּתֲחֶו֣ה ֹֽ א ָלֶהם֮  ל ֹ֣ י ְבֵדם֒ ָתעׇ  ְול  ִּכ֣
י ֹנִכ֞ ד  ֵא֣ל ֱאֹלֶה֙יָך֙  ְיהוָֹ֤ה ָאֽ ֵק֠ א ֹּפ֠ ַקָּנ֔

ים  ת ַעל־ָּבִנ֛ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ן ָאֹב֧ ֲעוֹ֨
ֶׂשה ֶחֶ֙סד֙  ים ְלֹׂשְנָא֑י ְוֹע֤ ְוַעל־ִרֵּבִע֖

ים ְלֹאֲהבַ֖  י ִמְצוֹ  יַלֲאָלִפ֔ י׃ּוְלֹׁשְמֵר֥   ָתֽ

ם־ א ִתָּׂש֛א ֶאת־ֵׁשֽ ֹ֥ יָך ְיהוָֹ֥ ל ה ֱאֹלֶה֖
א ְיַנֶּקה֙  ֹ֤ י ל ֔ ַלָּׁשְ֑וא ִּכ֣ ה ֵא֛ת ֲאֶׁשר־ְיהוָֹ
ְוא׃ א ֶאת־ְׁש֖מוֹ ַלָּׁשֽ   ִיָּׂש֥

ת ְלַקְּדׁ֗שוֹ ָזכוֹר֩   ֵׁשֶׁ֣שת  ֶאת־֨יוֹם ַהַּׁשָּב֜
יָת כׇ  ֲעֹבד֮ ְוָעִׂש֣ ים ַּתֽ ָך֒ ָיִמ֣  ל־ְמַלאְכֶּת֒

יַהְּׁשבִ  ְויוֹ֙ם יָך  יִע֜ ַׁשָּב֣ת ׀ ַליהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֗
א ַתֲעֶׂש֣ה כׇ  ֹ֣ הל ּוִבְנָֽך־ ַאָּת֣ה ל־ְמָלאָכ֡

ָך ְתָך֜  ַעְבְּדָך֨  ּ֠וִבֶּת֠ ָך ַוֲאָמֽ  ּוְבֶהְמֶּת֗
ֶׁשת־ָיִמים֩  ֵגְרָך֙ וְ  י ֵׁשֽ יָך ִּכ֣ ֲאֶׁש֣ר ִּבְׁשָעֶר֔

ֶרץ  ה ְיהוָֹ֜ה ֶאת־ַהָּׁשַמִ֣ים ְוֶאת־ָהָא֗ ָעָׂש֨

֖ ַנח ֶאת־ּכׇ ֶאת־ַהָּים֙ וְ  ם ַוָּי ל־ֲאֶׁשר־ָּב֔
ְך  ן ֵּבַר֧ ֛ ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִביִע֑י ַעל־ֵּכ֗ ה ְיהוָֹ

הּו׃   ְיַקְּדֵׁשֽ ת ַוֽ ֶאת־֥יוֹם ַהַּׁשָּב֖

יָך ְוֶאת־ִאֶּמָ֑ך ְלַמַ֙ען֙  ַּכֵּב֥ד ֶאת־ָאִב֖
ה ֲאֶׁשר־ יָך ַע֚ל ָהֲאָדָמ֔ ַיֲאִר֣כּון ָיֶמ֔

ְך׃ ן ָלֽ יָך ֹנֵת֥   ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖

א  ֹ֖ ח׃ ל ף׃    ִּתְרָצֽ א ִּתְנָאֽ ֹ֖ א    ל ֹ֖ ל
ב׃  א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֲעָ֖ך ֵע֥ד    ִּתְגֹנֽ ֹֽ ל
ֶקר׃  ד ֵּב֣ית ֵרֶעָ֑ך   ָׁשֽ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥ א־ ל ֹֽ ל

ָך ְוַעְבּ֤דוֹ ַוֲאָמתוֹ֙  ד ֵאֶׁ֣שת ֵרֶע֗ ַתְחֹמ֞
ָך׃ ל ֲאֶׁש֥ר ְלֵרֶעֽ   ְוׁשוֹ֣רוֹ ַוֲחֹמ֔רוֹ ְוֹכ֖

ים ל־ָהָעם֩ ְוכׇ  ת ְוֶאת־ֶאת־ַהּקוֹֹל֜  ֹרִא֨
ר ְוֶאת־ ם ְוֵאת֙ ֣קוֹל ַהֹּׁשָפ֔ ַהַּלִּפיִד֗

עּו ַוַּיַֽעְמ֖דּו  ֤ ְרא ָהָעם֙ ַוָּיֻנ֔ ר ָעֵׁש֑ן ַוַּי ָהָה֖
ה ַּדֵּבר־ ֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ אְמרּו ֹֽ ק׃ ַוּי ָרֹחֽ ֵמֽ

ר  נּו ְוִנְׁשָמָ֑עה ְוַאל־ְיַדֵּב֥ ה ִעָּמ֖ ַאָּת֥
אֶמר  ֹ֨ ים ֶּפן־ָנֽמּות׃ ַוּי ִעָּמ֛נּו ֱאֹלִה֖

י ֹמֶׁש֣  אּו֒ ִּכ֗ ה ֶאל־ָהָעם֮ ַאל־ִּתיָר֒
ים  א ָהֱאֹלִה֑ ם ָּב֖ ֲעבּור֙ ַנּ֣סוֹת ֶאְתֶכ֔ ְלַבֽ
ּוַבֲע֗בּור ִּתְהֶי֧ה ִיְרָא֛תוֹ ַעל־ְּפֵניֶכ֖ם 
ד ָהָע֖ם  אּו׃ ַוַּיֲעֹמ֥ י ֶתֱחָטֽ ְלִבְלִּת֥
ל  ֲעָרֶפ֔ ק ּוֹמֶׁשה֙ ִנַּגׁ֣ש ֶאל־ָהֽ ֵמָרֹח֑
ים׃ ם ָהֱאֹלִהֽ  ֲאֶׁשר־ָׁש֖

ֹ֤אמֶ  ר  רַוּי ה תֹאַמ֖ ה ֹּכ֥ ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ם ִּכ֚י  ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ַאֶּת֣ם ְרִאיֶת֔
א  ֹ֥ ם׃ ל ְרִּתי ִעָּמֶכֽ ִים ִּדַּב֖ ִמן־ַהָּׁשַמ֔
ב  י ֱאֹ֤לֵהי ֶכֶ֙סף֙ ֵואֹלֵה֣י ָזָה֔ ַתֲעׂ֖שּון ִאִּת֑
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ם׃ ִמְזַּב֣ח ֲאָדָמה֮  א ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכֽ ֹ֥ ל
יו ֶאת־ֹעֹלֶת֙יָך֙  ָזַבְחָּתַּ֣תֲעֶׂשה־ִּלי֒ וְ  ָעָל֗

אְנָ֖ך ְוֶאת־ְּבָקֶרָ֑ך  ֹֽ יָך ֶאת־צ ְוֶאת־ְׁשָלֶמ֔
י ַאְזִּכ֣יר ֲאֶׁש֣ר ל־ַהָּמקוֹם֙ ְּבכׇ   ֶאת־ְׁשִמ֔

יָך׃ ֵאֶל֖יָך ָא֥בוֹא   ְוִאם־ִמְזַּב֤ח ּוֵבַרְכִּתֽ

י ֲאָבִנים֙  ֲעֶׂשה־ִּל֔ א־ִתְבֶנ֥ה ַּתֽ ֹֽ ן ל  ֶאְתֶה֖
י ָּגִז֑ית יָה  ָך֛ ַחְרּבְ  ִּכ֧ ֵהַנְ֥פָּת ָעֶל֖

א־ַתֲעֶל֥ה ְבַמֲעֹ֖לת  ֹֽ ָה׃ ְול ְלֶלֽ ַוְּתַחֽ
א־ִתָּגֶל֥ה ֶעְרָוְתָ֖ך  ֹֽ י ֲאֶׁש֛ר ל ל־ִמְזְּבִח֑ ַעֽ

י ׃וָֹעָלֽ

  משפטים

ים וְֹ ר ָּתִׂש֖ ים ֲאֶׁש֥ ֵאֶּ֙לה֙ ַהִּמְׁשָּפִט֔
ׁש  י ֵׁש֥ י ִתְקֶנה֙ ֶעֶ֣בד ִעְבִר֔ ם׃ ִּכ֤ ִלְפֵניֶהֽ

ד ּו חׇ ָׁשִנ֖ים ַיֲעֹב֑ א ַלֽ ת ֵיֵצ֥ ְּׁשִבִע֔ יַב֨  ְפִׁש֖
א ִאם־ְּבַגּ֥פוֹ ִחָּנֽם׃ ֹ֖ ִאם־ ֵיֵצ֑א ְּבַגּ֣פוֹ ָיב

׃וִֹעּמֽ  ִאְׁשּ֖תוֹ ְוָיְצָא֥ה ֔הּוא ִאָּׁשה֙  ַּבַ֤על
ר ֲעֵל֣ה ֶאל־ְיהוָֹ֗ה וְֹ ה ָאַמ֜ ֶאל־ֹמֶׁש֨

ים  ַאָּתה֙ ְוַאֲהֹרן֙ ָנָד֣ב ַוֲאִבי֔הּוא ְוִׁשְבִע֖
ק׃ ִמִּזְקֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑  ם ֵמָרֹחֽ ל ְוִהְׁשַּתֲחִויֶת֖

א  ֹ֣ ם ל ְוִנַּגׁ֨ש ֹמֶׁש֤ה ְלַבּדוֹ֙ ֶאל־ְיהוָֹ֔ה ְוֵה֖
א  ֹ֣ א ַיֲע֖לּו ִעּֽמוֹ׃ ַוָּיב ֹ֥ ם ל ִיָּגׁ֑שּו ְוָהָע֕

ה ַוְיַסֵּפ֤ר ָלָעם֙ ֵא֚ת ּכׇ  יֹמֶׁש֗  ל־ִּדְבֵר֣
ַען ל־ַהִּמְׁשָּפִט֑יםּכׇ  ְוֵא֖ת ְיהוָֹ֔ה ל־ּכׇ  ַוַּי֨
ם ֹ֣אְמ֔רּו ָחד֙ אֶ  ֤קוֹל ָהָע֜ ל־ּכׇ  ַוּי

ים ה׃ ְיהוָֹ֖ה ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ר ַהְּדָבִר֛  ַנֲעֶׂשֽ
ב ה ַוִּיְכֹּת֣  ְיהוָֹ֔ה ל־ִּדְבֵר֣יּכׇ  ֵא֚ת ֹמֶׁש֗
ַח ַּתַ֣חת  ֶקרַּבּבֹ֔  ַוַּיְׁשֵּכ֣ם ַוִּיֶ֥בן ִמְזֵּב֖

ה ִלְׁשֵנ֥ים  ָהָה֑ר ּוְׁשֵּת֤ים ֶעְׂשֵרה֙ ַמֵּצָב֔
ל י ִיְׂשָרֵאֽ ת־ָעָׂש֖ר ִׁשְבֵט֥ ח ֶאֽ ׃ ַוִּיְׁשַל֗

ל ַוַּיֲֽע֖לּו ֹעֹ֑לת  ֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַנֲעֵרי
ים ַליהוָֹ֖ה  ים ְׁשָלִמ֛  ִּיְזְּב֞חּו ְזָבִח֧ ַוֽ

ח ֹמֶׁשה֙  ים׃ ַוִּיַּק֤ ם ַוָּיֶׂ֖שם  ָּפִרֽ י ַהָּד֔ ֲחִצ֣
ק ַעל־ ם ָזַר֖ י ַהָּד֔ ָּבַאָּגֹנ֑ת ַוֲחִצ֣

ית  ַח׃ ַוִּיַּקח֙ ֵסֶ֣פר ַהְּבִר֔ א ַהִּמְזֵּבֽ ַוִּיְקָר֖
ֹ֣אְמ֔רּו ָהָע֑ם ְזֵנ֣יְּבאׇ  ל ַוּי ר ֹּכ֛  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥
ה ְיהוָֹ֖ה ע׃ ַנֲעֶׂש֥  ְוִנְׁשָמֽ

ח ם ֹמֶׁשה֙  ַוִּיַּק֤ ק ֶאת־ַהָּד֔ ל־עַ  ַוִּיְזֹר֖
ר  ָהָע֑ם ם־ַהְּבִרית֙ ֲאֶׁש֨ אֶמר ִהֵּנ֤ה ַדֽ ֹ֗ ַוּי

ם ַע֥ל ּכׇ  ת ְיהוָֹה֙ ִעָּמֶכ֔ יםָּכַר֤  ל־ַהְּדָבִר֖
ֶּלה ן ֹמֶׁש֖ה ַוַּיַ֥על ׃ָהֵאֽ  ָנָדב֙  ְוַאֲהֹר֑

ים ַוֲאִבי֔הּוא ל׃ ִמִּזְקֵנ֥י ְוִׁשְבִע֖  ִיְׂשָרֵאֽ
 ְוַתַ֣חת ִיְׂשָרֵא֑ל ֱאֹלֵה֣י ֵא֖ת ַוִּיְר֕אּו
י יר  וַרְגָל֗ ְּכַמֲעֵׂשה֙ ִלְבַנ֣ת ַהַּסִּפ֔

ַהר׃ ְוֶאל־ ִים ָלֹטֽ ּוְכֶעֶ֥צם ַהָּׁשַמ֖
א ׁשָ  ֹ֥ ל ל ֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַל֖ח ָי֑דוֹ ֲאִציֵלי

ים ַוּיֹאְכ֖לּו ַוִּיְׁשּֽתּו׃  ֶּיֱחזּו֙ ֶאת־ָהֱ֣אֹלִה֔   ַוֽ

אֶמר ֹ֨ ה ֲעֵל֥ה ֵאַל֛י  ַוּי ְיהוָֹ֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗
ָרה ֶוְהֵיה־ָׁש֑ם ְוֶאְּתָנ֨ה ְלָ֜ך ֶאת־ ָהָה֖

ר  ֶבן ְוַהּתוָֹרה֙ ְוַהִּמְצָו֔ה ֲאֶׁש֥ ת ָהֶא֗ ֻלֹח֣
֣ קׇ  ם׃ ַוָּי ְבִּתי ְלהוֹֹרָתֽ  הֹמׁשֶ֔  םָּכַת֖

עַ  ר ֹמֶׁש֖ה ַוַּיַ֥על ְמָׁשְר֑תוֹ ִויהוֹֻׁש֖  ֶאל־ַה֥
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ים׃ ָאַמר֙ ְׁשבּו־ ֶאל־ַהְּזֵקִנ֤יםוְ  ָהֱאֹלִהֽ
ָל֣נּו ָבֶז֔ה ַע֥ד ֲאֶׁשר־ָנׁ֖שּוב ֲאֵליֶכ֑ם 
ַעל  ם ִמי־ַב֥ ן ְוחּור֙ ִעָּמֶכ֔ ְוִהֵּנ֨ה ַאֲהֹר֤
ה  ם׃ ַוַּיַ֥על ֹמֶׁש֖ ים ִיַּגׁ֥ש ֲאֵלֶהֽ ְּדָבִר֖

ר׃ ֶאל־ָהָה֑ר ַויְ  ַכ֥ס ֶהָעָנ֖ ן ֶאת־ָהָהֽ
ן ְּכבוֹד־ְיהוָֹה֙ ַעל־ַה֣ר ִסי יַוִּיְׁשֹּכ֤  ַנ֔

א  ים ַוִּיְקָר֧ הּו ֶהָעָנ֖ ן ֵׁשֶׁ֣שת ָיִמ֑ ַוְיַכֵּס֥

י ִמּ֥תוְֹך  ֶאל־ֹמֶׁש֛ה ַּבּ֥יוֹם ַהְּׁשִביִע֖
ׁש   ן׃ ּוַמְרֵאה֙ ְּכ֣בוֹד ְיהוָֹ֔ה ְּכֵא֥ ֶהָעָנֽ

אׁש ָהָה֑ר ְלֵעיֵנ֖י  ֹ֣ ְּבֵנ֥י ֹאֶכֶ֖לת ְּבר
א ֹמֶׁש֛ה ְּב֥תוְֹך ֶהָעָנ֖ ן  ֹ֥ ל׃ ַוָּיב ִיְׂשָרֵאֽ

ר  ל־ָהָה֑רַוַּיַ֣על אֶ  י ֹמֶׁשה֙ ָּבָה֔ ַוְיִה֤

ְילָ  ים ָלֽ ׃הֹ ַאְרָּבִע֣ים ֔יוֹם ְוַאְרָּבִע֖

  תרומה

י ְּתרּוָמ֑ וַֹ ל ְוִיְקחּו־ִל֖ ר׃ ַּדֵּבר֙ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ה ֵמֵא֤ת ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
י׃ ִּתְק֖חּו ִלּ֔בוֹ ִיְּדֶבּ֣נּו ֲאֶׁש֣ר ל־ִאיׁש֙ ּכׇ  ה ְוזֹאת֙  ֶאת־ְּתרּוָמִתֽ  ִּתְק֖חּו ֲאֶׁש֥ר ַהְּתרּוָמ֔

ב ֵמִאָּת֑ם ׁשֶ  ָוֶכֶ֖סף ָזָה֥ ׃תֹ ּוְנֹחֽ

ֶׁשתל־ַעּמּוֵד֨ ּכׇֹ  ם ְנֹחֽ ם ָּכֶ֑סף ְוַאְדֵניֶה֖ ֶסף ָוֵויֶה֖ ים ֶּכ֔ ָחֵצ֤ר ָסִביב֙ ְמֻחָּׁשִק֣ ֶרְךי ֶהֽ ׃ ֹא֣
ים ְוֹקָמ֛ה ָחֵמׁ֥ש ַאּ֖מוֹת ֵׁשׁ֣ש מׇ  ַחב ׀ ֲחִמִּׁש֣ים ַּבֲחִמִּׁש֗ ה ְוֹר֣ ַאָּמ֜ ה ָבֽ ָחֵצר֩ ֵמָא֨  ְׁשָז֑רֶהֽ

ם ֶׁשת׃ ְוַאְדֵניֶה֖ ֙  ְנֹחֽ ל ֲעֹבָד֑תוֹ ְוכׇ ַהִּמְׁשּכָ֔  ְּכֵל֣י ְלֹכל תְוכׇ  ל־ְיֵתֹדָת֛יון ְּבֹכ֖  ל־ִיְתֹד֥

ׁשֶ  ֶהָחֵצ֖ר ׃תֹ ְנֹחֽ

  תצוה

ית ַלָּמ֑אוֹר אַ וְֹ ֛ ְך ָּכִת֖ ֥ ִית ָז יָך ֶׁשֶ֣מן ַז ל ְוִיְק֨חּו ֵאֶל֜ ה ְּתַצֶּו֣ה ׀ ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ָּת֞
ת ַיֲעֹרְך֩ ֹא֨תוֹ  ֶכת ֲאֶׁש֣ר ַעל־ָהֵעֻד֗ ֶהל מוֵֹעד֩ ִמ֨חּוץ ַלָּפֹר֜ יד׃ ְּבֹא֣ ְלַהֲעֹ֥לת ֵנ֖ר ָּתִמֽ

 ֣ ֶקר ִלְפֵנ ן ּוָבָנ֛יו ֵמֶעֶ֥רב ַעד־ֹּב֖ ם ֵמֵא֖ת ְּבֵנ֥י  יַאֲהֹר֧ ֹרָת֔ ת עוָֹלם֙ ְלֹד֣ ְיהוָֹ֑ה ֻחַּק֤
ל׃ ה   ִיְׂשָרֵאֽ יָך ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ִאּ֗תוֹ ִמּ֛תוְֹך ְּבֵנ֥י  ְוַאָּת֡ ן ָאִח֜ יָך֩ ֶאת־ַאֲהֹר֨ ַהְקֵר֣ב ֵאֶל֩

ב ַוֲאִבי֛הּוא ֶאְלָעָז֥ר ְוִאיָתָמ֖ר ְּבֵנ֥י ַאֲהֹרֽ  ן ָנָד֧ ׃ןֹ ִיְׂשָרֵא֖ל ְלַכֲהנוֹ־ִל֑י ַאֲהֹר֕

יד ִלְפֵנ֥י ְיהוָֹ֖הּוֹ  ֶרת ָּתִמ֛ ִים ַיְקִטיֶרָּ֑נה ְקֹט֧ ין ָהַעְרַּב֖ ת ֵּב֥ ן ֶאת־ַהֵּנֹר֛ ְבַהֲעֹ֨לת ַאֲהֹר֧
יו׃  א ִתְּס֖כּו ָעָלֽ ֹ֥ ֶסְך ל ה ְוֹעָל֣ה ּוִמְנָח֑ה ְוֵנ֕ ֶרת ָזָר֖ ם׃ לֹא־ַתֲע֥לּו ָעָל֛יו ְקֹט֥ ְלֹדֹרֵתיֶכֽ
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יו ַאחַ֖  ים ַאַח֤ת ַּבָּׁשָנה֙ ְיַכֵּפ֤ר ְוִכֶּפ֤ר ַאֲהֹרן֙ ַעל־ַקְרֹנָת֔ ם ַחַּט֣את ַהִּכֻּפִר֗ ת ַּבָּׁשָנ֑ה ִמַּד֞

ֶדׁש־קׇ  ם ֹקֽ ֵתיֶכ֔ יםָעָליו֙ ְלֹדֹר֣   ׃הֹ ַליֹהוָֽ  ֖הּוא ָדִׁש֥
  

  כי תשא

י וַֹ  ר׃ ִּכ֣ ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
אׁש ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֮  ֹ֥ א ֶאת־ר ִתָּׂש֞

ְתנ֜  ֶפר ַנְפׁ֛שוֹ ִלְפֻקֵדיֶהם֒ ְוָנ֨ ּו ִא֣יׁש ֹּכ֧
ד ֹאָת֑ם ְולֹא־ִיְהֶי֥ה ָבֶה֛ם  ַליהוָֹ֖ה ִּבְפֹק֣

ם׃ ֶז֣ה ׀ ִיְּת֗נּו ּכׇ  ד ֹאָתֽ ל־ֶנ֖ ֶגף ִּבְפֹק֥
ֶקל ַעל־ַהְּפקֻ  ָהֹעֵבר֙  ית ַהֶּׁש֖ ים ַמֲחִצ֥ ִד֔

ֶקל  ים ֵּגָרה֙ ַהֶּׁש֔ ֶדׁש ֶעְׂשִר֤ ְּבֶׁשֶ֣קל ַהֹּק֑

ֶקל ְּתרּוָמ֖ה לַֽ  ית ַהֶּׁש֔   ׃הֹ יֹהוָֽ ַמֲחִצ֣

ֹ֤אֶמר וַֹ  ה ְּפָסל־ְלָ֛ך ְיהוָֹ ּי ה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
אֹׁשִנ֑ים  ת ֲאָבִנ֖ים ָּכִרֽ ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֥
ים  ת־ַהְּדָבִר֔ ת ֶא֨ ֙ ַעל־ַהֻּלֹח֔ ַתְבִּתי ְוָכֽ
אֹׁשִנ֖ים  ת ָהִרֽ ֲאֶׁש֥ר ָה֛יּו ַעל־ַהֻּלֹח֥
ֶקר  ְהֵי֥ה ָנ֖כוֹן ַלֹּב֑ ְרָּת׃ ֶוֽ ֲאֶׁש֥ר ִׁשַּבֽ

יָת ַבּבֹ֨  י ְוִנַּצְבָּת֥ ְוָעִל֤ ֶקר֙ ֶאל־ַה֣ר ִסיַנ֔
א־ ֹֽ ר׃ ְוִאיׁש֙ ל אׁש ָהָהֽ ֹ֥ ם ַעל־ר י ָׁש֖ ִל֛

א  יׁש ַאל־ֵיָר֖ ְך ְוַגם־ִא֥ ַיֲעֶל֣ה ִעָּמ֔
אן ְוַהָּבָקר֙ ַאל־ ֹ֤ ְּבָכל־ָהָה֑ר ַּגם־ַהּצ
ל  ִיְר֔עּו ֶאל־֖מּול ָהָה֥ר ַהֽהּוא׃ ַוִּיְפֹס֡

ים וַ  אֹׁשִנ֗ ים ָּכִרֽ ת ֲאָבִנ֜ ם ְׁשֵנֽי־ֻלֹח֨ ַּיְׁשֵּכ֨
י  ֙ ֶאל־ַה֣ר ִסיַנ֔ ַעל ֶקר֙ ַוַּי֨ ֹמֶׁש֤ה ַבֹּב֨

ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה  ֖ ַּכֽ ח ְּבָי֔דוֹ ְיהוָֹ ה ֹא֑תוֹ ַוִּיַּק֣
֤ ֶרד  ים׃ ַוֵּי ת ֲאָבִנֽ ן ְיהוָֹ ְׁשֵנ֖י ֻלֹח֥ ָעָנ֔ ה֙ ֶּבֽ

ם  א ְבֵׁש֖ ב ִעּ֖מוֹ ָׁש֑ם ַוִּיְקָר֥ ה׃ ְיהוָֹֽ ַוִּיְתַיֵּצ֥
ר  ֥ ַוַּיֲֽעֹב֨ ַעל־ָּפָניו֮ ַוִּיְקָרא֒ ה ׀ ְיהוָֹ

 ֣ ֔ ה ׀ ְיהוָֹ ֶרְך ְיהוָֹ ה ֵא֥ל ַר֖חּום ְוַחּ֑נּון ֶא֥
ֶסד֙  ת׃ ֹנֵצ֥ר ֶח֨ ֱאֶמֽ ֶסד ֶוֽ ִים ְוַרב־ֶח֥ ַאַּפ֖
ַׁשע ְוַחָּטָא֑ה  ן ָוֶפ֖ א ָעֹו֛ ים ֹנֵׂש֥ ֲאָלִפ֔ ָלֽ
ן ָא֗בוֹת  ד ׀ ֲעֹו֣ ה ֹּפֵק֣ א ְיַנֶּק֔ ֹ֣ ְוַנֵּקה֙ ל

ים ַעל־ַעל־ָּבִנים֙ ְוַעל־ְּבֵנ֣י ָבנִ֔ 
ים׃ ַוְיַמֵה֖ר ֹמֶׁש֑ה  ים ְוַעל־ִרֵּבִעֽ ִׁשֵּלִׁש֖
אֶמר ִאם־ ֹ֡ חּו׃ ַוּי ְרָצה ַוִּיְׁשָּתֽ ד ַא֖ ַוִּיֹּק֥

י ֵיֶֽלְך־ָנ֥א  יָך֙ ֲאֹדָנ֔ אִתי ֵח֤ן ְּבֵעיֶנ֨ ָנא֩ ָמָצ֨
ֶרף֙  י ַעם־ְקֵׁשה־ֹע֨ ֲאֹדָנ֖י ְּבִקְרֵּב֑נּו ִּכ֤

ֲעֹוֵנ֥נּו ּוְלחַ  ַלְחָּת֛ ַלֽ נּו ֔הּוא ְוָסֽ ָּטאֵת֖
ֹנִכי֮ ֹּכֵר֣ת  אֶמר ִהֵּנ֣ה ָאֽ ֹ֗ נּו׃ ַוּי ּוְנַחְלָּתֽ
ת  ֱעֶׂש֣ה ִנְפָלֹא֔ ל־ַעְּמָך֙ ֶאֽ ֤ ֶגד ָּכֽ ְּבִרית֒ ֶנ
ֶרץ  א־ִנְבְר֥אּו ְבָכל־ָהָא֖ ֹֽ ֲאֶׁש֛ר ל
ָעם ֲאֶׁשר־ ּוְבָכל־ַהּגוִֹי֑ם ְוָרָא֣ה ָכל־ָה֠
י־ ֲעֵׂש֤ה ְיהָוה֙ ִּכֽ ה ְבִקְרּ֜בוֹ ֶאת־ַמֽ ַאָּת֨

ְך׃ נוָֹר֣  י ֹעֶׂש֥ה ִעָּמֽ א ֔הּוא ֲאֶׁש֥ר ֲאִנ֖
י ְמַצְּוָ֣ך  ֹנִכ֖ ר־ְלָ֔ך ֵא֛ת ֲאֶׁש֥ר ָאֽ ְׁשָמ֨
ֱאֹמִרי֙  יָך ֶאת־ָהֽ ַהּ֑יוֹם ִהְנִנ֧י ֹגֵרׁ֣ש ִמָּפֶנ֗
י  ִחִּו֖ י ְוַהֽ ֙ ְוַהְּפִרִּז֔ ִחִּתי י ְוַהֽ ְּכַנֲעִנ֔ ְוַהֽ
ת  י׃ ִהָּׁשֶ֣מר ְלָ֗ך ֶּפן־ִּתְכֹר֤ ְוַהְיבּוִסֽ

ה ָּב֣א ְּבִרי ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ַאָּת֖ ת֙ ְליוֵֹׁש֣ב ָהָא֔
ָך׃  ׁש ְּבִקְרֶּבֽ ְהֶי֥ה ְלמוֵֹק֖ ָעֶל֑יָה ֶּפן־ִיֽ
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י ֶאת־ִמְזְּבֹחָתם֙ ִּתֹּת֔צּון ְוֶאת־ ִּכ֤
יו  ם ְּתַׁשֵּב֑רּון ְוֶאת־ֲאֵׁשָר֖ ֹבָת֖ ַמֵּצֽ
ְׁשַּתֲחֶו֖ה ְלֵא֣ל  א ִתֽ ֹ֥ י ל ִּתְכֹרֽתּון׃ ִּכ֛

י  ֣ ְיהוָֹ ַאֵח֑ר ִּכ֤ א ְׁש֔מוֹ ֵא֥ל ַקָּנ֖א ה֙ ַקָּנ
ית ְליוֵֹׁש֣ב  ת ְּבִר֖ ֽהּוא׃ ֶּפן־ִּתְכֹר֥
ם ְוָזְֽבחּו֙  י ֱאֹֽלֵהיֶה֗ ֲחֵר֣ ָהָאֶ֑רץ ְוָז֣נּו ׀ ַאֽ
ַכְלָּת֖  ם ְוָקָר֣א ְלָ֔ך ְוָאֽ ֵלאֹ֣לֵהיֶה֔
יו ְלָבֶנ֑יָך ְוָז֣נּו  ַקְחָּת֥ ִמְּבֹנָת֖ ִמִּזְבֽחוֹ׃ ְוָלֽ

֙ ֱאֹ֣לֵהיהֶ֔  ֲחֵרי יו ַאֽ ֙ ֶאת־ְבֹנָת֗ ן ְוִהְזנּו
י ַמֵּסָכ֖ה  ן׃ ֱאֹלֵה֥ י ֱאֹֽלֵהיֶהֽ ֲחֵר֖ יָך ַאֽ ָּבֶנ֔
ְך׃ ֶאת־ַח֣ג ַהַּמּצוֹת֮  ֲעֶׂשה־ָּלֽ א ַתֽ ֹ֥ ל
ים ּתֹאַכ֤ל ַמּצוֹת֙  ת ָיִמ֜ ִּתְׁשֹמר֒ ִׁשְבַע֨
ָאִב֑יב  ֶדׁש ָהֽ ָך ְלמוֵֹע֖ד ֹח֣ ֲאֶׁש֣ר ִצִּויִת֔

אָת ִמִּמְצָרֽ  יב ָיָצ֖ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ ִים׃ ִּכ֚י ְּבֹח֣
ל־ִמְקְנָך֙  ֶחם ִל֑י ְוָכֽ ֶטר ֶר֖ ָּכל־ֶּפ֥
ה׃ ּוֶפֶ֤טר ֲחמוֹר֙  ֶטר ׁ֥שוֹר ָוֶׂשֽ ר ֶּפ֖ ִּתָּזָכ֔
ה  א ִתְפֶּד֖ ֹ֥ ה ְוִאם־ל ִּתְפֶּד֣ה ְבֶׂש֔
ה  יָך֙ ִּתְפֶּד֔ ל ְּב֤כוֹר ָּבֶנ֨ ֲעַרְפּ֑תוֹ ֹּכ֣ ַוֽ
ם׃ ֵׁשֶׁ֤שת ָיִמים֙  א־ֵיָר֥אּו ָפַנ֖י ֵריָקֽ ֹֽ ְול

ד ּובַ  ֲעֹב֔ ת ַּתֽ י ִּתְׁשֹּב֑ ּ֥יוֹם ַהְּׁשִביִע֖
ת׃ ְוַח֤ג  יר ִּתְׁשֹּבֽ יׁש ּוַבָּקִצ֖ ָחִר֥ ֶּבֽ
יר  י ְקִצ֣ ֲעֶׂש֣ה ְלָ֔ך ִּבּכּוֵר֖ ֻבֹעת֙ ַּתֽ ָׁשֽ
ת ַהָּׁשָנֽה׃  יף ְּתקּוַפ֖ ָאִס֔ ֙ ָהֽ ִחִּט֑ים ְוַחג
ים ַּבָּׁשָנ֑ה ֵיֽ ָרֶאה֙ ָּכל־ ָׁשֹ֥לׁש ְּפָעִמ֖

ָאֹד֥  ֖ ן ׀ ְז֣כּוְרָ֔ך ֶאת־ְּפֵנ֛י ָהֽ י ְיהוָֹ ה ֱאֹלֵה֥
יָך  יׁש ּגוִֹים֙ ִמָּפֶנ֔ י־אוִֹר֤ ל׃ ִּכֽ ִיְׂשָרֵאֽ
ד  א־ַיְחֹמ֥ ֹֽ י ֶאת־ְּגֻבֶלָ֑ך ְול ְוִהְרַחְבִּת֖
ָראוֹת֙  ת־ַאְרְצָ֔ך ַּבֲעֹֽלְתָ֗ך ֵלֽ ִאיׁש֙ ֶאֽ

֣ ֶאת־ְּפֵני֙  ים ְיהוָֹ יָך ָׁשֹ֥לׁש ְּפָעִמ֖ ה ֱאֹלֶה֔
ט ַעל־ָחמֵ֖  א־ִתְׁשַח֥ ֹֽ ץ ַּדם־ַּבָּׁשָנֽה׃ ל

ג  ֶקר ֶזַ֖בח ַח֥ א־ָיִל֣ין ַלֹּב֔ ֹֽ י ְול ִזְבִח֑
֙ ַאְדָמְ֣תָ֔ך  ית ִּבּכּוֵרי ַסח׃ ֵראִׁש֗ ַהָּפֽ

ית  יא ֵּב֖ ֣ ָּתִב֕ א־ְיהוָֹ ֹֽ ה ֱאֹלֶה֑יָך ל
ֲחֵל֥ב ִאּֽמוֹ׃  י ַּבֽ ֹ֤אֶמר ְתַבֵּׁש֥ל ְּגִד֖ ַוּי

ה ְּכָתב־ְלָ֖ך ֶאת־ְיהוָֹ  ה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
י ים ָהֵאֶּ֑לה ִּכ֞ י ׀  ַהְּדָבִר֣ ַעל־ִּפ֣

ית  ִּתי ִאְּתָ֛ך ְּבִר֖ ֶּלה ָּכַר֧ ים ָהֵא֗ ַהְּדָבִר֣
 ְיִהי־ָׁש֣ם ִעם־ ל׃ ַוֽ ֗ ְוֶאת־ִיְׂשָרֵאֽ ה ְיהוָֹ

ְיָלה ֶלֶ֚חם  ים יוֹם֙ ְוַאְרָּבִע֣ים ַל֔ ַאְרָּבִע֥
ל ּומַ֖  א ָאַכ֔ ֹ֣ ב ַעל־ ִיםל א ָׁשָת֑ה ַוִּיְכֹּת֣ ֹ֣ ל

ֶר  ית ֲעֶׂש֖ י ַהְּבִר֔ ת ֵא֚ת ִּדְבֵר֣ ת ַהֻּלֹח֗
ֶדת ֹמֶׁשה֙ ֵמַה֣ר  י ְּבֶר֤ ים׃ ַוְיִה֗ ַהְּדָבִרֽ
ה  ֵעֻדת֙ ְּבַיד־ֹמֶׁש֔ ת ָהֽ י ֻלֹח֤ י ּוְׁשֵנ֨ ִסיַנ֔
י  ע ִּכ֥ א־ָיַד֗ ֹֽ ְּבִרְדּ֖תוֹ ִמן־ָהָה֑ר ּוֹמֶׁש֣ה ל

ן ֥עוֹר ָּפָנ֖יו  ְרא  ְּבַדְּב֥רוָֹקַר֛ ִאּֽתוֹ׃ ַוַּי֨
ה  ֙ ֶאת־ֹמֶׁש֔ ן ְוָכל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל ֲהֹר֜ ַאֽ

יְר֖אּו ִמֶּגֶׁ֥שת וְ  ן ֣עוֹר ָּפָנ֑יו ַוִּיֽ ִהֵּנ֥ה ָקַר֖
ה ַוָּיֻׁש֧בּו  א ֲאֵלֶהם֙ ֹמֶׁש֔ יו׃ ַוִּיְקָר֤ ֵאָלֽ
ֵעָד֑ה  ים ָּבֽ ן ְוָכל־ַהְּנִׂשִא֖ ֲהֹר֥ ֵאָל֛יו ַאֽ

הַוְיַדֵּב֥ר מֹ  ֲחֵרי־ֵכ֥ן  ֶׁש֖ ם׃ ְוַאֽ ֲאֵלֶהֽ
ם ֵאת֩  ִנְּגׁ֖שּו ָּכל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ַוְיַצֵּו֕

ר ִּדֶּב֧ר ּכָ  ֛ ל־ֲאֶׁש֨ ר ְיהוָֹ ה ִאּ֖תוֹ ְּבַה֥
ן  ה ִמַּדֵּב֖ר ִאָּת֑ם ַוִּיֵּת֥ ִסיָנֽי׃ ַוְיַכ֣ל ֹמֶׁש֔
ה ִלְפֵנ֤י  א ֹמֶׁש֜ ֹ֨ ַעל־ָּפָנ֖יו ַמְסֶוֽה׃ ּוְבב

יר ֶאת־ַהַּמְסֶו֖ה  ֵּב֣רה֙ ְלַד ְיהוָֹ  ִאּ֔תוֹ ָיִס֥
א ְוִדֶּבר֙ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ַעד־ֵצא֑תוֹ ְוָיָצ֗
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ל ת ֲאֶׁש֥ר ְיֻצֶּוֽה׃ ְוָר֤אּו ְבֵנֽי־ ִיְׂשָרֵא֔ ֵא֖
ן ֖עוֹר  י ָקַר֔ ה ִּכ֣ ִיְׂשָרֵאל֙ ֶאת־ְּפֵנ֣י ֹמֶׁש֔

יב ֹמֶׁש֤ה ֶאת־ַהַּמְסֶוה֙  ְּפֵנ֣י ֹמֶׁש֑ה ְוֵהִׁש֨

יו ַעד־ ר ִאּתֽ  ֹּב֖אוַֹעל־ָּפָנ֔ ׃וְֹלַדֵּב֥

  ויקהל

ת־ּכׇ וַֹ ה ֶאֽ תַּיְקֵה֣ל ֹמֶׁש֗ ֹ֣  ִיְׂשָרֵא֖ל ְּבֵנ֥י ל־ֲעַד֛ ים ֵאֶּ֚לה ֲאֵלֶה֑ם אֶמרַוּי ֲאֶׁשר־ ַהְּדָבִר֔
ת ְיהוָֹ֖ה ִצָּו֥ה ם׃ ַלֲעֹׂש֥ י ּוַבּ֣יוֹם ְמָלאָכה֒  ֵּתָעֶׂש֣ה ָיִמים֮  ֵׁשֶׁ֣שת ֹאָתֽ ה ַהְּׁשִביִע֗  ִיְהֶי֨
ֶדׁש ָלֶכ֥ם הַליהוָֹ֑ה ּכׇ  ַׁשָּב֖תוֹן ַׁשַּב֥ת ֹק֛ ת׃ ְמָלאָכ֖ה ֛בוֹ ל־ָהֹעֶׂש֥  לֹא־ְתַבֲע֣רּו יּוָמֽ

ׁש ל ֵא֔ ֵתיֶכ֑ם ְּבֹכ֖ ׃תֹ ַהַּׁשּבָֽ  ְּב֖יוֹם ֹמְׁשֹבֽ
י ְוֵׁשׁ֣ש ָמְׁשָז֑ר  ם ְּתֵכֶ֧לת ְוַאְרָּגָמ֛ן ְותוַֹלַ֥עת ָׁשִנ֖ ְך ַׁשַ֤ער ֶהָחֵצר֙ ַמֲעֵׂש֣ה ֹרֵק֔ ּוָמַס֞
ר׃  ת ַקְלֵע֥י ֶהָחֵצֽ ַחב֙ ָחֵמׁ֣ש ַאּ֔מוֹת ְלֻעַּמ֖ ֶרְך ְוקוָֹמ֤ה ְבֹר֨ ים ַאָּמה֙ ֹא֔ ְוֶעְׂשִר֤

ֶסף ְוִצּ֧פּוי ָראֵׁשיֶה֛ם ְוַעּמֻֽ  ֶׁשת ָוֵויֶה֣ם ֶּכ֔ ם ַאְרָּבָע֖ה ְנֹח֑ ה ְוַאְדֵניֶה֥ ֵדיֶהם֙ ַאְרָּבָע֔

ֶסף׃ ְוֽכׇ  ם ָּכֽ תַוֲחֻׁשֵקיֶה֖ יב ְוֶלָחֵצ֛ר ַלִּמְׁשָּכ֧ן ל־ַהְיֵתֹד֞ ׁשֶ  ָסִב֖ ׃תֹ ְנֹחֽ

  פקודי

 ֣ ר ּפֻ ֹאֵ ת ֲאֶׁש֥ ֙ ִמְׁשַּכ֣ן ָהֵעֻד֔ י ַהִּמְׁשָּכן םֶּלה ְפקּוֵד֤ י ֹמֶׁש֑ה ֲעֹבַדת֙ ַהְלִוִּי֔ ד ַעל־ִּפ֣ ַּק֖
ה  י ֶבן־֖חּור ְלַמֵּט֣ה ְיהּוָד֑ה ָעָׂש֕ ן׃ ּוְבַצְלֵא֛ל ֶּבן־אּוִר֥ ן ַהֹּכֵהֽ ן־ַאֲהֹר֖ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ ְּבַיד֙ ִאֽ

ה׃ ְיהוָֹ֖ה ל־ֲאֶׁשר־ִצָּו֥הֵא֛ת ּכׇ  באׇ  ְוִאּ֗תוֹ ֶאת־ֹמֶׁשֽ ן ֶּבן־ֲאחִ  ֳהִליָא֞ יָסָמְ֛ך ְלַמֵּטה־ָד֖

י ּוַבּׁשֵֽ  ן ּוְבתוַֹלַ֥עת ַהָּׁשִנ֖ ַאְרָּגָמ֔ ם ַּבְּתֵכֶ֙לת֙ ּוָבֽ ׃ׁשֹ ָחָרׁ֣ש ְוֹחֵׁש֑ב ְוֹרֵק֗
ה וַֹ ל ֹמֶׁש֗ ן׃ ְולֹא־ָיֹכ֣ ֶהל מוֵֹע֑ד ּוְכ֣בוֹד ְיהוָֹ֔ה ָמֵל֖א ֶאת־ַהִּמְׁשָּכֽ ְיַכ֥ס ֶהָעָנ֖ ן ֶאת־ֹא֣

 ֑ יו ֶהָעָנ י־ָׁשַכ֥ן ָעָל֖ ד ִּכֽ ֶהל מוֵֹע֔ ן׃ ָלבוֹא֙ ֶאל־ֹא֣ ן ּוְכ֣בוֹד ְיהוָֹ֔ה ָמֵל֖א ֶאת־ַהִּמְׁשָּכֽ
ן ִיְסע֖  ֙ ֵמַע֣ל ַהִּמְׁשָּכ֔ ָעָנן א  ּוּוְבֵהָע֤לוֹת ֶהֽ ֹ֥ ם׃ ְוִאם־ל ל ַמְסֵעיֶהֽ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֹכ֖

ן  א ִיְס֔עּו ַעד־֖יוֹם ֵהָעֹלֽתוֹ׃ ִּכי֩ ֲעַנ֨ ֹ֣ ֑ ן ְול ֙   ֻענָ ֵיָעֶל֖ה ֶהָעָנ ל־ַהִּמְׁשָּכן ם ְיהוָֹ֤ה ַעֽ יוָֹמ֔

ְיָלה ּ֑בוֹ ְלֵעיֵנ֥י כָ  ׁש ִּתְהֶי֥ה ַל֖ לְוֵא֕ ית־ִיְׂשָרֵא֖ ׃םֹ ־ַמְסֵעיהֶֽ  ֻבלָ ְּבָכל  ל־ֵּבֽ
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. ְּכֶׁשִּנְתָקִנים ָּכל ַהֲחָלִקים ִלְהיֹות ִעם (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
, ְּבִחיָנה ַאַחת ֵמֶחֶסד ּוְגבּוָרה ְּדז"א ְמַכִּסים ָעֶליָה, ְוִנְתָקִנים ָּכל ַהֲחָלִקים ִיְׂשָרֵאל

  ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, ְוֵאין ֶאָחד ָחֵסר ְּכמֹו ִמְּתִחָּלה:

  ויקרא

ר ֶאל־ּבְ וַֹ ר׃ ַּדֵּב֞ ֶהל מוֵֹע֖ד ֵלאֹמֽ יו ֵמֹא֥ א ֶאל־ֹמֶׁש֑ה ַוְיַדֵּב֤ר ְיהוָֹה֙ ֵאָל֔ ֵנ֤י ִּיְקָר֖
יב ִמֶּכ֛ם קׇ  י־ַיְקִר֥ ם ִּכֽ ם ָאָד֗ ןִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ יהוָֹ֑ה ְרָּב֖ ה ַלֽ ִמן־ ִמן־ַהְּבֵהָמ֗

אן ַהָּבָקר֙  ֹ֔ יבּו ּוִמן־ַהּצ ם׃ ִאם־ֹעָל֤ה קׇ ְרַּבנְ ֶאת־קׇ  ַּתְקִר֖ ר ְרָּבנוֹ֙ ֶכֽ  ָזָכ֥ר ִמן־ַהָּבָק֔

ים ַתח ַיְקִריֶבּ֑נּו ָּתִמ֖ ֶהל ֶאל־ֶּפ֜ יב מוֵֹעד֙  ֹא֤ ׃הֹ ְיֹהוָֽ  ִלְפֵנ֥י ִלְרֹצ֖נוֹ ֹא֔תוֹ ַיְקִר֣
יו ֹיֵס֣ף ָעָל֑יוֹא֠  ֶקר֒ ְוִׁשַּל֤ם ֹאתוֹ֙ ְּברֹאׁ֔שוֹ ַוֲחִמִׁשָת֖ ל ֲאֶׁשר־ִיָּׁשַב֣ע ָעָליו֮ ַלֶּׁש֒ וֹ ִמֹּכ֞

 ֑ יא ַליהוָֹ ר ֥הּוא ֛לוֹ ִיְּתֶנּ֖נּו ְּב֥יוֹם ַאְׁשָמֽתוֹ׃ ְוֶאת־ֲאָׁש֥מוֹ ָיִב֖ ים ִמן־ַלֲאֶׁש֨ ה ַאִ֣יל ָּתִמ֧
ר ָעָל֧יו ַהֹּכֵה֛ן ִלְפֵנ֥י ְיהוָֹ֖ה ְוִנְסַל֣ח ֑לוֹ  ן׃ ְוִכֶּפ֨ ם ֶאל־ַהֹּכֵהֽ אן ְּבֶעְרְּכָ֥ך ְלָאָׁש֖ ֹ֛ ַהּצ

ה ְלַאְׁשָמ֥ה בָֽ  ר־ַיֲעֶׂש֖ ל ֲאֶׁשֽ ׃ּהֹ ַעל־ַאַח֛ת ִמֹּכ֥

  צו

֙ וַֹ ת־ַאֲהֹרן ר׃ ַצ֤ו ֶאֽ ת ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ ֹ֥את ּתוַֹר֖ ר ז ְוֶאת־ָּבָנ֣יו ֵלאֹמ֔
ה ֩ מוְֹקָד֨ ה ַעל וא ָהֹעָל֡ ְיָלה֙ ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֤ח ּכׇ  ָהֹעָל֑ה ִה֣ ֶקר ל־ַהַּל֨ ׁש ַעד־ַהֹּב֔  ְוֵא֥

חַ  ים וְ  ּֽבוֹ׃ ּ֥תּוַקד ַהִּמְזֵּב֖ ְכְנֵסי־ַבד֮ ִיְלַּבׁ֣ש ַעל־ְּבָׂשרוֹ֒ ְוֵהִר֣ ד ּוִמֽ ן ִמּ֣דוֹ ַב֗ ׁש ַהֹּכֵה֜ ָלַב֨

ֶצל ַהִּמְזּבֵֽ ֶאת ר ּתֹאַכ֥ל ָהֵאׁ֛ש ֶאת־ָהֹעָל֖ה ַעל־ַהִּמְזֵּבַ֑ח ְוָׂש֕מוֹ ֵא֖ ֶׁשן ֲאֶׁש֨ ׃חַֹ ־ַהֶּד֗
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דּכַֹ  ֶהל מוֵֹע֜ ַתח֩ ֹא֨ ם׃ ּוֶפ֩ ת ְלַכֵּפ֥ר ֲעֵליֶכֽ ֲאֶׁש֥ר ָעָׂש֖ה ַּבּ֣יוֹם ַהֶּז֑ה ִצָּו֧ה ְיהוָֹ֛ה ַלֲעֹׂש֖
ְיָלה֙ ִׁשְבַע֣ת ָימִ֔  א ָת֑מּותּו ִּכי־ֵּתְׁש֨בּו יוָֹמ֤ם ָוַל֨ ֹ֣ ֶרת ְיהוָֹ֖ה ְול ים ּוְׁשַמְרֶּת֛ם ֶאת־ִמְׁשֶמ֥

ן ּוָבָנ֑יו ֵא֚ת ּכׇ  יםֵכ֖ן ֻצֵּוֽיִתי׃ ַוַּיַ֥עׂש ַאֲהֹר֖ ׃הֹ ְּבַיד־ֹמׁשֶֽ  ְיהוָֹ֖ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ל־ַהְּדָבִר֔

  שמיני

ן ּוְלָבָנ֑יווַֹ ה ְלַאֲהֹר֖ י ָקָר֣א ֹמֶׁש֔ ֙ ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִמיִנ֔ ל־ ְיִהי ֹ֣אֶמר ֶאֽ ל׃ ַוּי ּוְלִזְקֵנ֖י ִיְׂשָרֵאֽ
ב ִלְפֵנ֥י  ם ְוַהְקֵר֖ ִיל ְלֹעָל֖ה ְּתִמיִמ֑ ר ְלַחָּט֛את ְוַא֥ ָ֠ך ֵעֶ֣גל ֶּבן־ָּבָק֧ ן ַקח־ְל֠ ַאֲהֹר֗
ֶגל ָוֶכֶ֧בׂש  את ְוֵע֨ ר ְק֤חּו ְׂשִעיר־ִעִּזים֙ ְלַחָּט֔ ְיהוָֹֽה׃ ְוֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ְּתַדֵּב֣ר ֵלאֹמ֑

ם ְלֹעלָֽ ְּבנֵ  ׃הֹ י־ָׁשָנ֛ה ְּתִמיִמ֖

 ֣ ים ִוְהִייֶת֣םֹּכִ ִים ִלְהֹי֥ת ָלֶכ֖ם ֵלאֹלִה֑ ַּמֲעֶל֤ה ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ י ׀ ֲאִנ֣י ְיהוָֹ֗ה ַהֽ
ֶׂשת  ה ָהֹרֶמ֖ ַחָּי֔ ֹ֣את ּתוַֹר֤ת ַהְּבֵהָמה֙ ְוָה֔עוֹף ְוֹכל֙ ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ִני׃ ז י ָק֖דוֹׁש ָאֽ ים ִּכ֥ ְקֹדִׁש֔

ֶצת ל־ֶנֶ֖פׁשם ּוְלכׇ ַּבָּמ֑יִ  ר ּוֵב֤ין ַעל־ָהאָֽ  ַהֹּׁשֶר֥ א ּוֵב֣ין ַהָּטֹה֑ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥ ֶרץ׃ ְלַהְבִּד֕

א ֵתָאכֵֽ  ֹ֥ ה ֲאֶׁש֖ר ל ַחָּי֔ ֶלת ּוֵבין֙ ַהֽ ֶּנֱאֶכ֔ ַחָּיה֙ ַהֽ ֹ ַהֽ ׃ל

  תזריע

ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ לֵ וַֹ ר׃ ַּדֵּב֞ יַע ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ י ַתְזִר֔ ר ִאָּׁשה֙ ִּכ֣ אֹמ֔
א׃ ּוַבּ֖יוֹם ַהְּׁשִמיִנ֑י  ּה ִּתְטָמֽ ת ְּדֹוָת֖ ים ִּכיֵמ֛י ִנַּד֥ ְמָאה֙ ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֔ ה ָזָכ֑ר ְוָטֽ ְוָיְלָד֖

ים ְרָלֽתוֹ׃ִיּ֖מוֹל ְּבַׂש֥ר עׇ  ים ּוְׁשֹ֣לֶׁשת יוֹם֙  ּוְׁשֹלִׁש֥ ב ָיִמ֔ ל־ְּבכׇ  ֳהָר֑הטׇ  ִּבְדֵמ֣י ֵּתֵׁש֖

ֶד  ע ׁשֹק֣ א־ִתָּג֗ ֹֽ א ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁש֙  ל ֹ֣ א ל ֹ֔ י טׇ עַ  ָתב את ְיֵמ֥ ֹ֖ ׃ּהֹ ֳהָרֽ ד־ְמל

י ֽאוֹ־ָבֵעֶ֙רב֙ ֣אוֹ ְבכׇ וְֹ ֶגד ֽאוֹ־ַבְּׁשִת֤ ֶּב֠ ה ֜עוֹד ַּב֠ ַחת ל־ְּכִלי־֔עוֹרִאם־ֵּתָרֶא֨ וא ֹּפַר֖  ִה֑
ּנּו ָּבֵאׁ֣ש ֶגד ַהָּנֽ ַגע׃ ֲאֶׁשר־ּ֖בוֹ ֵא֥ת ִּתְׂשְרֶפ֔ יֽאוֹ־ ְוַהֶּב֡ ֶרב ַהְּׁשִת֨ יֽאוֹ־כׇ  אוֹ־ָהֵע֜  ל־ְּכִל֤
ס ְוָס֥ר ֵמהֶ֖ ֲאֶׁש֣  ָהעוֹר֙  ַעת  םר ְּתַכֵּב֔ ת ֶנֽ ַגע־ָצַר֜ את ּתוַֹר֨ ֹ֠ ר׃ ז ס ֵׁשִנ֖ית ְוָטֵהֽ ֑ ַגע ְוֻכַּב֥ ַהָּנ

ֶרב ֖אוֹ ּכׇ  ֙ ֣אוֹ ָהֵע֔ ים ֤אוֹ ַהְּׁשִתי ֶגד ַהֶּצֶ֣מר ׀ ֣אוֹ ַהִּפְׁשִּת֗  ֥אוֹ ְלַטֲה֖רוֹ ל־ְּכִלי־֑עוֹרֶּב֥

׃וְֹלַטְּמאֽ 
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  טהרות

ע ְּב֖יוֹם טׇ וַֹ ְהֶיה֙ ּתוַֹר֣ת ַהְּמֹצָר֔ ֹ֤את ִּתֽ ר׃ ז  ֳהָר֑תוְֹיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
א ן׃ ְוהּוָב֖ ן ְוָיָצא֙  ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ַּמֲחֶנ֑ה ֶאל־ִמ֖חּוץ ַהֹּכֵה֔ ן ְוָרָאה֙  ַלֽ א ְוִהֵּנ֛ה ַהֹּכֵה֔  ִנְרָּפ֥

ַעת ן ְוִצָּוה֙  ־ַהָּצֽרּוַע׃ִמן ֶנֽ ַגע־ַהָּצַר֖ ח ַהֹּכֵה֔ ים ַחּ֖יוֹת ְׁשּתֵֽ  ַלִּמַּטֵה֛ר ְוָלַק֧ י־ִצֳּפִר֥

י תוַֹלַ֖עת ְוֵאזֹֽ  ֶרז ּוְׁשִנ֥ ׃בֹ ְטֹה֑רוֹת ְוֵע֣ץ ֶא֔
י וְֹ ם ֶאת־ִמְׁשָּכִנ֖ ם ְּבַטְּמָא֥ א ָיֻמ֙תּו֙ ְּבֻטְמָאָת֔ ֹ֤ ל ִמֻּטְמָאָת֑ם ְול ם ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֖ ִהַּזְרֶּת֥
֖ ַרע ְלטׇ אֲ  א ִמֶּמּ֛נּו ִׁשְכַבת־ֶז ר ֵּתֵצ֥ ת ַהָּז֑ב ַוֲאֶׁש֨ ֹ֥את ּתוַֹר֖ ם׃ ז ּה׃ֶׁש֥ר ְּבתוָֹכֽ  ְמָאה־ָבֽ

ּה ְוַהָּדָוה֙  יׁש ְוַלְּנֵקָב֑ה ַלָּזָכ֖ר ֶאת־זוֹ֔בוֹ ְוַהָּזב֙  ְּבִנָּדָת֔ ִעם־ ִיְׁשַּכ֖ב ֲאֶׁש֥ר ּוְלִא֕

׃הֹ ְטֵמאָֽ 

  אחרי מות

ן ְּבקׇ ְיַדֵּב֤ר ְיהוָֹה֙ ֶאל־וַֹ י ֔מוֹת ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י ַאֲהֹר֑ ה ַאֲחֵר֣ םֹמֶׁש֔ ֖  ְרָבָת֥ ה ִלְפֵני־ְיהוָֹ
א ְבכׇ  ֹ֤ יָך֒ ְוַאל־ָיב ן ָאִח֒ ה ַּדֵּבר֮ ֶאל־ַאֲהֹר֣ אֶמר ְיהוָֹ֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ תּו׃ ַוּי ֶאל־ ל־ֵעת֙ ַוָּיֻמֽ

ֶדׁש ית ַהֹּק֔ ֶכת ִמֵּב֖ י ַלָּפֹר֑ ֶרת ֶאל־ְּפֵנ֨ ֙ ַעל־ָהאָ  ֲאֶׁש֤ר ַהַּכֹּפ֜ א ֹרן ֹ֣ ן ִּכ֚י ָי֔מּות ְול ָעָנ֔  ֶּבֽ
ה ֶרת׃ ֵאָרֶא֖ ֹ֛את ַעל־ַהַּכֹּפֽ ר ְלַחָּט֖את יָ  ְּבז ֶדׁש ְּבַפ֧ר ֶּבן־ָּבָק֛ ן ֶאל־ַהֹּק֑ א ַאֲהֹר֖ ֹ֥ ב

ִיל ְלֹעלָֽ  ׃הֹ ְוַא֥

ר וְֹ ר ָקָא֛ה ֶאת־ַהּ֖גוֹי ֲאֶׁש֥ ַּמֲאֶכ֖ם ֹאָתּ֑ה ַּכֲאֶׁש֥ ם ְּבַטֽ יא ָהָאֶ֙רץ֙ ֶאְתֶכ֔ א־ָתִק֤ ֹֽ ל
ם׃ ִּכ֚י ּכׇ לִ  ה ל־ֲאֶׁש֣רְפֵניֶכֽ ל ַיֲעֶׂש֔ ת ִמֹּכ֥ ת ַהְּנָפׁ֥שוֹת ְוִנְכְר֛תּו ָהֵאֶּ֑לה ַהּתוֵֹעֹב֖  ָהֹעֹׂש֖

ֶרב ם׃ ִמֶּק֥ י ּוְׁשַמְרֶּת֣ם ַעָּמֽ י ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֗ וֵֹעֹבת֙ ֲאֶׁש֣ר ַהּתֽ  ֵמֻחּ֤קוֹת ֲעׂ֜שוֹת ְלִבְלִּת֨

ַּטְּמא֖  א ִתֽ ֹ֥ ם ְול י ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיכֶֽ ַנֲעׂ֣שּו ִלְפֵניֶכ֔ ׃םֹ ּו ָּבֶה֑ם ֲאִנ֖

  קדושים

ר ֶאל־ּכׇ וַֹ ר׃ ַּדֵּב֞ תְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ  ְוָאַמְרּתָ֥  ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ל ל־ֲעַד֧
ם י ִּתְה֑יּו ְקֹדִׁש֣ים ֲאֵלֶה֖ י ָק֔דוֹׁש ִּכ֣ ֥  ֲאִנ֖ ֙ ִּתיָר֔ ְיהוָֹ ם׃ ִא֣יׁש ִאּ֤מוֹ ְוָאִביו אּו ה ֱאֹלֵהיֶכֽ
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ם ֵוֽאֹלֵהי֙  ֙ ֶאל־ָהֱ֣אִליִל֔ ם׃ ַאל־ִּתְפנּו י ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיֶכֽ רּו ֲאִנ֖ י ִּתְׁשֹמ֑ ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖

י ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיכֶֽ  א ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכ֑ם ֲאִנ֖ ֹ֥ ה ל ׃םֹ ַמֵּסָכ֔

א לַ וְֹ ה ּוֵבין־ָה֥עוֹף ַהָּטֵמ֖ ין־ַהְּבֵהָמ֤ה ַהְּטֹהָרה֙ ַלְּטֵמָא֔ ם ֵּבֽ א־ִהְבַּדְלֶּת֞ ֹֽ ר ְול ָּטֹה֑
ה ֲאֶׁשר־ ֲאָדָמ֔ ׂש ָהֽ ם ַּבְּבֵהָמ֣ה ּוָב֗עוֹף ּוְבֹכל֙ ֲאֶׁש֣ר ִּתְרֹמ֣ ֵתיֶכ֜ ְתַׁשְּק֨צּו ֶאת־ַנְפֹׁשֽ

ל ֶאְתֶכ֛ם  י ָק֖דוֹׁש ֲאִנ֣י ְיהוָֹ֑ה ָוַאְבִּד֥ ים ִּכ֥ א׃ ִוְהִי֤יֶתם ִלי֙ ְקֹדִׁש֔ ְלִּתי ָלֶכ֖ם ְלַטֵּמֽ ִהְבַּד֥
ים ִלְה֥יוֹ ַעִּמ֖ י ֣מוֹת יּוָמ֑תּו ִמן־ָהֽ ם ֛אוֹב ֥אוֹ ִיְּדֹעִנ֖ י־ִיְהֶי֨ה ָבֶה֥ ה ִּכֽ י׃ ְוִא֣יׁש ֽאוֹ־ִאָּׁש֗ ת ִלֽ

ם ּבָֽ  ם ְּדֵמיֶה֥ ׃םֹ ָּבֶאֶ֛בן ִיְרְּג֥מּו ֹאָת֖

  אמור

ר ֶאל־וַֹ ה ֱאֹמ֥ ֹ֤אֶמר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔ ּי
ם  ן ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ַהֹּכֲהִנ֖ים ְּבֵנ֣י ַאֲהֹר֑

 ֹֽ יו׃ ִּכ֚י ִאם־ְלֶנֶ֥פׁש ל א ְּבַעָּמֽ א־ִיַּטָּמ֖
יו  ב ֵאָל֑יו ְלִאּ֣מוֹ ּוְלָאִב֔ ִלְׁשֵא֔רוֹ ַהָּקֹר֖

יו׃ ְוַלֲאֹח֤תוֹ  ּוְלִבּ֖תוֹ ְוִלְב֥נוֹ  ּוְלָאִחֽ
א־ ַהְּבתּוָלה֙  ֹֽ יו ֲאֶׁש֥ר ל ַהְּקרוָֹב֣ה ֵאָל֔

ה ְלִא֑יׁש ָלּ֖ה ִיַּטּמָֽ  ׃אָהְיָת֖

֖ ְיַדֵּב֥ר וַֹ ה ּלֵ ְיהוָֹ ר׃ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ אֹמֽ
ַמְרָּת֣  ֙ ְוָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּב֞

י  ם ֽמוֲֹעֵד֣ ֔ ֲאֵלֶה֔ ה ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ְיהוָֹ
ם  ֶּלה ֵה֖ ֶדׁש ֵא֥ ם ִמְקָרֵא֣י ֹק֑ ֹאָת֖
ָעֶׂש֣ה ְמָלאָכה֒  י׃ ֵׁשֶׁ֣שת ָיִמים֮ ֵּתֽ ֽמוֲֹעָדֽ
י ַׁשַּב֤ת ַׁשָּבתוֹן֙  ּוַבּ֣יוֹם ַהְּׁשִביִע֗

ֶדׁש  א ִמְקָרא־ֹק֔ ֹ֣ ָּכל־ְמָלאָכ֖ה ל
ל  ה ְּבֹכ֖ יהָו֔ ת ִהוא֙ ַלֽ ֲעׂ֑שּו ַׁשָּב֥ ַתֽ

ם׃ ֵתיֶכֽ י  מוְֹׁשֹבֽ ֔ ֵאֶּ֚לה ֽמוֲֹעֵד֣ ה ְיהוָֹ

ם  ֶדׁש ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ֹאָת֖ י ֹק֑ ִמְקָרֵא֖
ם׃   ְּבֽמוֲֹעָדֽ

ִראׁ֗שוֹן ְּבַאְרָּבָע֥ה ָעָׂש֛ר  ֶדׁש ָהֽ ַּבֹח֣
ַסח ַעְרָּבִ֑ים ֶּפ֖ ֶדׁש ֵּב֣ין ָהֽ ה׃ יהוָֹֽ לַֽ  ַלֹח֖

ג  ה ַח֥ ֶדׁש ַהֶּז֔ ר יוֹם֙ ַלֹח֣ ה ָעָׂש֥ ֲחִמָּׁש֨ ּוַבֽ
֑ לַֽ ַהַּמּ֖צוֹת  ים ַמּ֥צוֹת יהוָֹ ה ִׁשְבַע֥ת ָיִמ֖

ִראׁ֔שוֹן ִמְקָרא־ לּו׃ ַּבּיוֹם֙ ָהֽ ּתֹאֵכֽ
ְהֶי֣ה ָלֶכ֑ם ָּכל־ְמֶל֥אֶכת  ֶדׁש ִיֽ ֹק֖
ם ִאֶּׁש֛ה  ֲעֽׂשּו׃ ְוִהְקַרְבֶּת֥ א ַתֽ ֹ֥ ה ל ֲעֹבָד֖

֖ יהלַֽ  ים ַּבּ֤יוֹם ַהְּׁשִביִעי֙ וָֹ ה ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֑
ה  ֶדׁש ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ ִמְקָרא־ֹק֔

ֲעֽׂשּו׃ א ַתֽ ֹ֥   ל

ר׃ ְיהוָֹ֖ ַוְיַדֵּב֥ר  ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥
ַמְרָּת֣  ֙ ְוָאֽ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּב֞
ֶרץ ֲאֶׁש֤ר  אּו ֶאל־ָהָא֗ י־ָתֹב֣ ם ִּכֽ ֲאֵלֶה֔

ם ֶאת־ְקִציָרּ֑ה ֲאִני֙ ֹנֵת֣ן ָלכֶ֔  ם ּוְקַצְרֶּת֖
ם ֶמר      ַוֲֽהֵבאֶת֥ ית       ֶאת־ֹע֛ ֵראִׁש֥
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ן׃ ְוֵהִנ֧יף ֶאת־ יְרֶכ֖ם ֶאל־ַהֹּכֵהֽ ְקִצֽ
ֶמר ִלְפֵנ֥י  ֖ ָהֹע֛ ְרֹצְנֶכ֑ם ְיהוָֹ ה ִלֽ

ן׃  ּנּו ַהֹּכֵהֽ ת ְיִניֶפ֖ ָּמֳחַרת֙ ַהַּׁשָּב֔ ִמֽ
מֶ  יְפֶכ֖ם ֶאת־ָהֹע֑ ם ְּב֥יוֹם ֲהִנֽ ר ַוֲֽעִׂשיֶת֕

ים ֶּבן־ְׁשָנ֛תוֹ ְלֹעָל֖ה  ֶּכֶ֣בׂש ָּתִמ֧
ֶלת יהוָֹֽ לַֽ  ים ֹס֣ י ֶעְׂשֹרִנ֜ ה׃ ּוִמְנָחתוֹ֩ ְׁשֵנ֨

֖ לַֽ ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁשֶ֛מן ִאֶּׁש֥ה  יַח יהוָֹ ה ֵר֣
ין׃  ת ַהִהֽ ה ַי֖ ִין ְרִביִע֥ ַח ְוִנְסֹּכ֥ ִניֹח֑
אְכ֗לּו  ֹֽ א ת ֹ֣ ל ל י ְוַכְרֶמ֜ ְוֶלֶחם֩ ְוָקִל֨

ֶצם֙ ַהּי֣  ם ַעד־ֶע֨ יֲאֶכ֔ ה ַע֚ד ֲהִב֣ וֹם ַהֶּז֔
ת עוָֹלם֙  ן ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם ֻחַּק֤ ֶאת־ָקְרַּב֖
ם׃  ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ם ְּבֹכ֖ ֵתיֶכ֔ ְלֹדֹר֣
ת  ֳחַר֣ת ַהַּׁשָּב֔ ּוְסַפְרֶּת֤ם ָלֶכם֙ ִמָּמֽ
ֶמר ַהְּתנּוָפ֑ה  ם ֶאת־ֹע֖ יֲאֶכ֔ ִמּיוֹם֙ ֲהִב֣
ְהֶיֽיָנה׃ ַע֣ד  ת ִּתֽ ַבע ַׁשָּב֖תוֹת ְּתִמיֹמ֥ ֶׁש֥
ת ִּתְסְּפ֖רּו  ת ַהַּׁשָּבת֙ ַהְּׁשִביִע֔ ָּמֳחַר֤ ִמֽ
ה  ֲחִמִּׁש֣ים ֑יוֹם ְוִהְקַרְבֶּת֛ם ִמְנָח֥

ה  ם יהוָֹֽ לַֽ ֲחָדָׁש֖ ֵתיֶכ֜ ה׃ ִמּמוְֹׁשֹב֨
ה ְׁשַּ֚תִים ְׁשֵנ֣י  יּאּו ׀ ֶלֶ֣חם ְּתנּוָפ֗ ָּתִב֣
ץ  יָנה ָחֵמ֖ ְהֶי֔ ֶלת ִּתֽ ים ֹס֣ ֶעְׂשֹרִנ֔

ים  ָאֶפ֑יָנה ִּבּכּוִר֖ ה׃ יהוָֹֽ לַֽ ֵּתֽ
ת  ֶחם ִׁשְבַע֨ ְוִהְקַרְבֶּת֣ם ַעל־ַהֶּל֗
ים ְּתִמיִמם֙ ְּבֵנ֣י ָׁשָנ֔ה ּוַפ֧ר ֶּבן־ ְּכָבִׂש֤

ְה֤יּו ֹעָלה֙  ֑ ִים ִיֽ ר ֶאָח֖ד ְוֵאיִל֣ם ְׁשָנ ָּבָק֛
֔ לַֽ  ם ִאֵּׁש֥ה יהוָֹ ה ּוִמְנָחָתם֙ ְוִנְסֵּכיֶה֔

ַח  יַח־ִניֹח֖ ה׃ ַוֲֽעִׂשיֶת֛ם ְׂשִעיר־יהוָֹֽ לַֽ ֵרֽ
ים ִעּזִ֥  ים ֶאָח֖ד ְלַחָּט֑את ּוְׁשֵנ֧י ְכָבִׂש֛

ים׃ ְוֵהִנ֣יף  ְּבֵנ֥י ָׁשָנ֖ה ְלֶזַ֥בח ְׁשָלִמֽ

ים  ֶחם ַהִּבֻּכִר֤ ֩ ֶל֨ ם ַעל ַהֹּכֵה֣ן ׀ ֹאָת֡
֔ ְּתנּוָפה֙ ִלְפֵנ֣י  ה ַעל־ְׁשֵנ֖י ְּכָבִׂש֑ים ְיהוָֹ

ְה֥יּו  ֶדׁש ִיֽ ֖ לַֽ ֹק֛ ם יהוָֹ ן׃ ּוְקָראֶת֞ ה ַלֹּכֵהֽ
ֶדׁש֙ ְּבֶעֶ֣צם ׀ הַ  ְקָרא־ֹק֨ ה ִמֽ ּ֣יוֹם ַהֶּז֗

א  ֹ֣ ה ל ם ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ִיֽ
ת עוָֹל֛ם ְּבָכל־ ֲעׂ֑שּו ֻחַּק֥ ַתֽ

ם  ם׃ ּֽוְבֻקְצְרֶכ֞ ֵתיֶכֽ ֵתיֶכ֖ם ְלֹדֹרֽ מוְֹׁשֹב֥
ה ְּפַא֤ת  א־ְתַכֶּל֞ ֹֽ ם ל יר ַאְרְצֶכ֗ ֶאת־ְקִצ֣
א ֹ֣ יְרָ֖ך ל ָך ְוֶלֶ֥קט ְקִצֽ ְדָך֙ ְּבֻקְצֶר֔  ָׂשֽ

י  ם ֲאִנ֖ ֲעֹז֣ב ֹאָת֔ ָעִנ֤י ְוַלֵּגר֙ ַּתֽ ט ֶלֽ ְתַלֵּק֑
 ֥ ם׃ ְיהוָֹ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ

ר׃ ְיהוָֹ֖ ַוְיַדֵּב֥ר  ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥
ר  ל ֵלאֹמ֑ ַּדֵּב֛ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖
ֶדׁש  י ְּבֶאָח֣ד ַלֹח֗ ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֜ ַּבֹח֨

ְהֶי֤ה ָלֶכם֙ ַׁשָּב֔תוֹן ִזְכ֥רוֹן ְּתרּועָ֖  ה ִיֽ
ה  ֶדׁש׃ ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ ִמְקָרא־ֹקֽ

ה  ם ִאֶּׁש֖ ֲעׂ֑שּו ְוִהְקַרְבֶּת֥ א ַתֽ ֹ֣ ה׃ יהוָֹֽ לַֽ ל

ְך ְיהוָֹ֖ ַוְיַדֵּב֥ר  ר׃ ַא֡ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
ה ֧יוֹם  י ַהֶּז֜ ָעׂ֣שוֹר ַלֹחֶדׁש֩ ַהְּׁשִביִע֨ ֶּבֽ
ְהֶי֣ה  ֶדׁש֙ ִיֽ ְקָרא־ֹק֨ ים ֗הּוא ִמֽ ַהִּכֻּפִר֣

ם ְועִ  ֵתיֶכ֑ם ָלֶכ֔ ם ֶאת־ַנְפֹׁשֽ ִּניֶת֖
ם ִאֶּׁש֖ה  ה׃ ְוָכל־יהוָֹֽ לַֽ ְוִהְקַרְבֶּת֥

ֲעׂ֔שּו ְּבֶעֶ֖צם ַהּ֣יוֹם  א ַתֽ ֹ֣ ְמָלאָכה֙ ל
י ֤יוֹם ִּכֻּפִרים֙ ֔הּוא ְלַכֵּפ֣ר  ַהֶּז֑ה ִּכ֣

ם ִלְפֵנ֖י  ֥ ֲעֵליֶכ֔ י ְיהוָֹ ם׃ ִּכ֤ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ
ה ּבְ  א־ְתֻעֶּנ֔ ֹֽ ֶפׁש֙ ֲאֶׁש֣ר ל ֶעֶ֖צם ָכל־ַהֶּנ֨

יָה׃ ְוָכל־ ַעֶּמֽ ה ֵמֽ   ַהּ֣יוֹם ַהֶּז֑ה ְוִנְכְרָת֖
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ה  ֲעֶׂשה֙ ָּכל־ְמָלאָכ֔ ֶפׁש ֲאֶׁש֤ר ַּתֽ ַהֶּנ֗
י ֶאת־ ֲאַבְדִּת֛ ְּבֶעֶ֖צם ַהּ֣יוֹם ַהֶּז֑ה ְוַהֽ
ּה׃ ָּכל־ ֶרב ַעָּמֽ וא ִמֶּק֥ ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖

ת עוָֹלם֙  ֲעׂ֑שּו ֻחַּק֤ א ַתֽ ֹ֣ ְמָלאָכ֖ה ל
ם ּבְ  ֵתיֶכ֔ ת ְלֹדֹר֣ ם׃ ַׁשַּב֨ ֵתיֶכֽ ל ֹמְׁשֹבֽ ֹכ֖

ם ֶאת־ ם ְוִעִּניֶת֖ ַׁשָּב֥תוֹן הּוא֙ ָלֶכ֔
ֶרב  ֶדׁש֙ ָּבֶע֔ ֵתיֶכ֑ם ְּבִתְׁשָע֤ה ַלֹח֨ ַנְפֹׁשֽ
ם׃  ֶרב ִּתְׁשְּב֖תּו ַׁשַּבְּתֶכֽ ֵמֶעֶ֣רב ַעד־ֶע֔

ר׃ ְיהוָֹ֖ ַוְיַדֵּב֥ר  ה ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥
ר ל ֵלאֹמ֑  ַּדֵּב֛ר ֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖

ֶדׁש ַהְּׁשִביִעי֙  ר ֗יוֹם ַלֹח֤ ה ָעָׂש֜ ֲחִמָּׁש֨ ַּבֽ
ים  ה ַח֧ג ַהֻּסּ֛כוֹת ִׁשְבַע֥ת ָיִמ֖ ַהֶּז֔

ֶדׁש יהוָֹֽ לַֽ  ִראׁ֖שוֹן ִמְקָרא־ֹק֑ ה׃ ַּבּ֥יוֹם ָהֽ
ֲעֽׂשּו׃  א ַתֽ ֹ֥ ה ל ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖

ה  יבּו ִאֶּׁש֖ ים ַּתְקִר֥ ֑ לַֽ ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֔ ה יהוָֹ
ה ַּבּ֣יוֹם ַהּׁשְ  ְהֶי֨ י ִמְקָרא־ֹקֶדׁש֩ ִיֽ ִמיִנ֡

ם ִאֶּׁש֤ה  ם ְוִהְקַרְבֶּת֨ ה֙ יהוָֹ לַֽ ָלֶכ֜
א  ֹ֥ ה ל וא ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ ֲעֶצֶ֣רת ִה֔

ֲעֽׂשּו׃    ַתֽ

י  ֔ ֵאֶּ֚לה ֽמוֲֹעֵד֣ ה ֲאֶׁשר־ִּתְקְר֥אּו ְיהוָֹ
ה  יב ִאֶּׁש֜ ֶדׁש ְלַהְקִר֨ ם ִמְקָרֵא֣י ֹק֑ ֹאָת֖

֗ לַֽ  ים  ה ֹעָל֧ה ּוִמְנָח֛היהוָֹ ֶזַ֥בח ּוְנָסִכ֖
ת  ְּדַבר־֥יוֹם ְּביוֹֽמוֹ׃ ִמְּלַב֖ד ַׁשְּבֹת֣

 ֑ ם ּוִמְּלַב֤ד ְיהוָֹ ה ּוִמְּלַב֣ד ַמְּתֽנוֵֹתיֶכ֗
ָּכל־ִנְדֵריֶכם֙ ּוִמְּלַבד֙ ָּכל־

ם ֲאֶׁש֥ר ִּתְּת֖נּו  ֵתיֶכ֔ ה׃ יהוָֹֽ לַֽ ִנְדֹב֣

ֶדׁש  ר ֜יוֹם ַלֹח֣ ֲחִמָּׁשה֩ ָעָׂש֨ ְך ַּבֽ ַא֡
י  ְּבָאְסְּפֶכם֙ ֶאת־ְּתבּוַא֣ת ַהְּׁשִביִע֗

ּגּו ֶאת־ַחג־ ֶרץ ָּתֹח֥ ה ִׁשְבַע֣ת ְיהוָֹ֖ ָהָא֔
֙ ַׁשָּב֔תוֹן ּוַבּ֥יוֹם  ִראׁשוֹן ים ַּבּ֤יוֹם ָהֽ ָיִמ֑
ם  ם ָלֶכ֜ י ַׁשָּבֽתוֹן׃ ּוְלַקְחֶּת֨ ַהְּׁשִמיִנ֖
ת  י ֵע֤ץ ָהָדר֙ ַּכֹּפ֣ ִראׁ֗שוֹן ְּפִר֨ ַּבּ֣יוֹם ָהֽ

ֲעַנ֥ ף ֵעץ־ ים ַוֽ ת ְוַעְרֵבי־ָנַ֑חל ְּתָמִר֔ ָעֹב֖
ם ִלְפֵנ֛י  ֥ ּוְׂשַמְחֶּת֗ ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֖ם ְיהוָֹ

ים׃ ְוַחֹּגֶת֤ם ֹאתוֹ֙ ַח֣ג  ִׁשְבַע֥ת ָיִמֽ
֔ לַֽ  ת יהוָֹ ים ַּבָּׁשָנ֑ה ֻחַּק֤ ה ִׁשְבַע֥ת ָיִמ֖

י  ֶדׁש ַהְּׁשִביִע֖ ם ַּבֹח֥ ֵתיֶכ֔ עוָֹלם֙ ְלֹדֹר֣
ְׁש֖בּו ׁשִ  ת ֵּתֽ ּגּו ֹאֽתוֹ׃ ַּבֻּסֹּכ֥ ְבַע֣ת ָּתֹח֥

ל ֵיְֽׁש֖בּו  ֶאְזָרח֙ ְּבִיְׂשָרֵא֔ ים ָּכל־ָהֽ ָיִמ֑
י  ֵתיֶכם֒ ִּכ֣ ת׃ ְלַמַען֮ ֵיֽ ְד֣עּו ֹדֹרֽ ַּבֻּסֹּכֽ
ל  ֙ ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ְבִּתי ַבֻּסּ֗כוֹת הוַֹׁש֨
י  ם ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ֲאִנ֖ י אוָֹת֖ ְּבֽהוִֹציִא֥

 ֥ ה ֶאתְיהוָֹ ם׃ ַוְיַדֵּב֣ר ֹמֶׁש֔ ־ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ

י  ֲעֵד֖ ׃ֹלְיהוָֹ֑ה ֶאל־ְּבֵנ֖י ִיְׂשָראֵֽ ֹמֽ
םּוֹ  ה ְיַׁשְּלֶמָּ֑נה ּוַמֵּכ֥ה ָאָד֖ ַמֵּכ֥ה ְבֵהָמ֖

ם ַּכֵּג֥ר  ת׃ ִמְׁשַּפ֤ט ֶאָחד֙ ִיְהֶי֣ה ָלֶכ֔ יּוָמֽ
י ְיהוָֹ֖ה  י ֲאִנ֥ ח ִיְהֶי֑ה ִּכ֛ ָּכֶאְזָר֖
ם׃ ַוְיַדֵּב֣ר ֹמֶׁשה֮ ֶאל־ְּבֵנ֣י  ֱאֹלֵהיֶכֽ

ל ֶאל־ִיְׂשָרֵאל֒ ַוּיוֹ ְמַקֵּל֗ יאּו ֶאת־ַהֽ ִצ֣
ה ַוִּיְרְּג֥מּו ֹא֖תוֹ ָאֶ֑בן  ַּמֲחֶנ֔ ִמחּוץ֙ ַלֽ
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהוָֹ֖ה  ּוְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֣ל ָעׂ֔שּו ַּכֽ

׃הֹ ֶאת־ֹמׁשֶֽ 
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  בהר

֙ ְוָאמַ וַֹ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל ר׃ ַּדֵּב֞ ה ְּבַה֥ר ִסיַנ֖י ֵלאֹמֽ ְרָּת֣ ְיַדֵּב֤ר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ת ַליהוָֹֽה׃  ֶרץ ַׁשָּב֖ י ֹנֵת֣ן ָלֶכ֑ם ְוָׁשְבָת֣ה ָהָא֔ ֶרץ ֲאֶׁש֥ר ֲאִנ֖ אּו֙ ֶאל־ָהָא֔ י ָתֹב֨ ם ִּכ֤ ֲאֵלֶה֔

ר ַּכְרֶמָ֑ך ְוָאַסְפָּת֖ ֶאת־ְּתבּוָאתָֽ  ָך ְוֵׁשׁ֥ש ָׁשִנ֖ים ִּתְזֹמ֣ ׃ּהֹ ֵׁשׁ֤ש ָׁשִנים֙ ִּתְזַר֣ע ָׂשֶד֔

 ֽ י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֙ עֲ ֹּכִ ִיםי־ִל֤ ם ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצָר֑ אִתי אוָֹת֖ ם ֲאֶׁשר־הוֵֹצ֥ י ֵה֔ ים ֲעָבַד֣ ָבִד֔
ם  ימּו ָלֶכ֔ א־ָתִק֣ ֹֽ ם ּוֶפֶ֤סל ּוַמֵּצָבה֙ ל ם ֱאִליִל֗ א־ַתֲעׂ֨שּו ָלֶכ֜ ֹֽ ם׃ ל י ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ֲאִנ֖

י אֲ  ְׁשַּתֲחֹו֖ת ָעֶל֑יָה ִּכ֛ ם ְלִהֽ א ִתְּתנּו֙ ְּבַאְרְצֶכ֔ ֹ֤ ית ל ם׃ ְוֶאֶ֣בן ַמְׂשִּכ֗ י ְיהוָֹ֖ה ֱאֹלֵהיֶכֽ ִנ֥

י ְיֹהוָֽ  י ִּתיָר֑אּו ֲאִנ֖ רּו ּוִמְקָּדִׁש֖ ׃הֹ ֶאת־ַׁשְּבֹתַת֣י ִּתְׁשֹמ֔

  בחקותי

י ִגְׁשֵמיֶכ֖ם ְּבִעָּת֑םאִֹ  ם׃ ְוָנַתִּת֥ ם ֹאָתֽ י ֵּתֵל֑כּו ְוֶאת־ִמְצֹוַת֣י ִּתְׁשְמ֔רּו ַוֲעִׂשיֶת֖ ם־ְּבֻחֹּקַת֖
ּה ה ְוָנְתָנ֤ה ָהָאֶ֙רץ֙ ְיבּוָל֔ ן  ְוֵע֥ץ ַהָּׂשֶד֖ יג  ִּפְרֽיוֹ׃  ִיֵּת֥ יר ַּדִ֙יׁש֙  ָלֶכ֥ם   ְוִהִּׂש֨  ֶאת־ָּבִצ֔

ַטח ְּבַאְרְצכֶֽ  ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ ַבע ִוֽ ֑ ַרע ַוֲאַכְלֶּת֤ם ַלְחְמֶכם֙ ָלֹׂש֔ יר ַיִּׂש֣יג ֶאת־ָז ׃םֹ ּוָבִצ֖

אן ָּבָקר֙  ל־ַמְעַׂש֤רכׇ וְֹ ֹ֔ ל ָוצ ֶדׁש ר ַּתַ֣חת ֲאֶׁשר־ַיֲעבֹ֖  ֹּכ֥ ְהֶיה־ֹּק֖ י ִיֽ ֲעִׂשיִר֕ ַהָּׁשֶ֑בט ָהֽ
ָיה־֧הּוא  ּנּו ְוָהֽ א ְיִמיֶרּ֑נּו ְוִאם־ָהֵמ֣ר ְיִמיֶר֔ ֹ֣ ע ְול ין־֥טוֹב ָלַר֖ ר ֵּבֽ א ְיַבֵּק֛ ֹ֧ יהוָֹֽה׃ ל ַלֽ

ת  ל׃ ֵאֶּ֣לה ַהִּמְצוֹ֗ א ִיָּגֵאֽ ֹ֥ ֶדׁש ל ְהֶיה־ֹּק֖ ר ִצָּו֧ה ְיהוָֹ֛ה ֶאת־ֹמׁשֶ֖  ֻהתָ ּוְתמּוָר֛תוֹ ִיֽ הֲאֶׁש֨

ר  ׃יֹ ִסינָֽ  ֻבָר ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבַה֖

 אניד ֻהָתֻבָר   ֻבָר   ֻהתָ   ַוִּיְקָרא
ְּבָכל  -. ַהְּׁשִכיָנה ִּתּקּוָנּה ַּבִמְצֹות (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"

ְלַגְמֵרי? ֶאָּלא, "ַאַחת ִהיא ְלִאָּמּה"תרי"ג ֵאָבִרים ֶׁשָּבּה. ְוִעם ָּכל ֶזה ֵמֵהיָכן ִנְתֶקֶנת 
  ִאיָּמא ְמִאיָרה ָעֶליָה ּוְמַתַּקְנָּתה ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, ְוֶזהּו, "ְּבַהר ִסיָני": - (שיר השירים ו, ט)
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  במדבר

ֶדׁש ַהֵּׁשנִ֜ וַֹ  ֶהל מוֵֹע֑ד ְּבֶאָחד֩ ַלֹח֨ ר ִסיַנ֖י ְּבֹא֣ ר ְיהוָֹ֧ה ֶאל־ֹמֶׁש֛ה ְּבִמְדַּב֥ י ַּבָּׁשָנ֣ה ְיַדֵּב֨
ר׃ ְׂש֗אּו ֶאת־רֹאׁש֙ ּכׇ  ִים ֵלאֹמֽ ֶרץ ִמְצַר֖ ית ְלֵצאָת֛ם ֵמֶא֥ ל ל־ֲעַד֣ ַהֵּׁשִנ֗ ת ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔

ם ְלֵב֣ית ֲאֹבָת֑ם ְּבִמְסַּפ֣ר ֵׁש֔מוֹת ּכׇ  ם׃ ל־ָזָכ֖רְלִמְׁשְּפֹחָת֖ ן ְלֻגְלְּגֹלָתֽ ים ִמֶּב֨  ֶעְׂשִר֤

ְעָלה ָׁשָנה֙  אּכׇ  ָוַמ֔ ם ֹאָת֛ם ִּתְפְק֥דּו ְּבִיְׂשָרֵא֑ל אָצבָ֖  ל־ֹיֵצ֥ ה ְלִצְבֹאָת֖   ׃ןֹ ְוַאֲהֹרֽ  ַאָּת֥

ם ְוָחיּו֙ אַֹ  ֹ֣את ׀ ֲעׂ֣שּו ָלֶה֗ ם׃ ְוז י ִמּ֖תוְֹך ַהְלִוִּיֽ ת ַהְּקָהִת֑ ֶבט ִמְׁשְּפֹח֣ יתּו ֶאת־ֵׁש֖ ל־ַּתְכִר֕
ן ּוָבָני ֶדׁש ַהֳּקָדִׁש֑ים ַאֲהֹר֤ ם ֶאת־ֹק֣ תּו ְּבִגְׁשָּת֖ א ָיֻמ֔ ֹ֣ יׁש ְול יׁש ִא֛ ם ִא֥ אּו ְוָׂש֣מּו אוָֹת֗ ו֙ ָיֹב֔

ת ֶדׁש ָוֵמֽ אּו ִלְר֛אוֹת ְּכַבַּל֥ע ֶאת־ַהֹּק֖   ׃ּוֹ ַעל־ֲעֹבָד֖תוֹ ְוֶאל־ַמָּׂשֽאוֹ׃ ְולֹא־ָיֹב֧
  

  נשא

ם וַֹ  ית ֲאֹבָת֖ אׁש ְּבֵנ֥י ֵגְרׁ֖שוֹן ַּגם־ֵה֑ם ְלֵב֥ ֹ֛ א ֶאת־ר ֹ֗ ר׃ ָנׂש ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
ד אוָֹת֑ם ְלמִ  ים ָׁשָנ֖ה ִּתְפֹק֣ ְעָלה ַע֛ד ֶּבן־ֲחִמִּׁש֥ ים ָׁשָנ֜ה ָוַמ֗ ֩ ְׁשֹלִׁש֨ ם׃ ִמֶּבן ְׁשְּפֹחָתֽ
א ל־ַהָּבא֙ ּכׇ  ֹ֣ א ִלְצב ד ָצָב֔ ה ַלֲעֹב֥ ֶהל ֲעֹבָד֖ ד׃ ְּבֹא֥ ֹ֣את מוֵֹעֽ ת ז ת ֲעֹבַד֔  ִמְׁשְּפֹח֖

 ֑ ד ּוְלַמּׂשָֽ ַהֵּגְרֻׁשִּנ   ׃אֹ י ַלֲעֹב֖
רּכׇֹ  הָלעֹ  ל־ַהָּבָק֨ ים ָעָׂש֣ר ְׁשֵנ֧ים ָל֜ ים ְׁשֵנים־ָעָׂשר֙  ֵאיִל֤ם ָּפִר֗  ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ְּכָבִׂש֧

י ּוִמְנָחָת֑ם ָעָׂש֖ר ְׁשֵנ֥ים את׃ ָעָׂש֖ר ְׁשֵנ֥ים ִעִּז֛ים ּוְׂשִעיֵר֥ ל ְלַחָּטֽ ר ׀ ְוֹכ֞  ֶזַ֣בח ְּבַק֣
ים י ַהְּׁשָלִמ֗ ים ְּבֵני־ם ְוַאְרָּבָעה֮ ָּפִרים֒ ֵאיִל֤ם ִׁשִּׁשים֙ עַ ֶעְׂשִר֣ ים ְּכָבִׂש֥ ים ִׁשִּׁש֔ ֻּתִד֣

ֶהל  ה ֶאל־ֹא֣ א ֹמֶׁש֜ ֹ֨ י ִהָּמַׁש֥ח ֹאֽתוֹ׃ ּוְבב ַח ַאֲחֵר֖ ָׁשָנ֖ה ִׁשִּׁש֑ים זֹ֚את ֲחֻנַּכ֣ת ַהִּמְזֵּב֔
ֶרת֙ ֲאֶׁשר֙ ַעל־ יו ֵמַע֤ל ַהַּכֹּפ֨ ע ֶאת־ַהּ֜קוֹל ִמַּדֵּב֣ר ֵאָל֗ מוֵֹעד֮ ְלַדֵּב֣ר ִאּתוֹ֒ ַוִּיְׁשַמ֨

ן  יֲאֹר֣ ין ְׁשֵנ֣י ַהְּכֻרִב֑ים ַוְיַדֵּב֖ר ֵאָלֽ ת ִמֵּב֖   ׃וָֹהֵעֻד֔
  

  בהעלתך

ן ְוָאַמְרָּת֖ ֵאָל֑יו ְּבַהֲעֹֽלְתָך֙ ֶאת־וַֹ  ל־ַאֲהֹר֔ ר׃ ַּדֵּבר֙ ֶאֽ ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
 ֤ ירּו ִׁשְבַע֥ת ַהֵּנֽרוֹת׃ ַוַּי ה ָיִא֖ ת ֶאל־מּול֙ ְּפֵנ֣י ַהְּמנוָֹר֔ ן ֶאל־מּול֙ ַהֵּנֹר֔ ַעׂש ֵּכן֙ ַאֲהֹר֔
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ה׃ ְוֶז֨ה ַמֲעֵׂש֤ה ַהְּמֹנָרה֙  ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה ְיהוָֹ֖ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ה ֶהֱעָל֖ה ֵנֹרֶת֑יָה ַּכֽ ְּפֵנ֣י ַהְּמנוָֹר֔
ר ֶהְרָא֤ה ְיהוָֹה֙  ה ֲאֶׁש֨ וא ַּכַּמְרֶא֗ ב ַעד־ְיֵרָכּ֥ה ַעד־ִּפְרָחּ֖ה ִמְקָׁש֣ה ִה֑ ִמְקָׁש֣ה ָזָה֔

ה ּכֵ֥  ׃הֹ ן ָעָׂש֖ה ֶאת־ַהְּמֹנָרֽ ֶאת־ֹמֶׁש֔
ים וַֹ א ִתָּכֵל֖ם ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֑ ֹ֥ יָה ֲהל ק ָיַרק֙ ְּבָפֶנ֔ ֙ ָיֹר֤ ה ְוָאִב֙יָה אֶמר ְיהוָֹ֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ֹ֨ ּי

ַּמֲחֶנ֖ה  ף׃ ַוִּתָּסֵג֥ר ִמְרָי֛ם ִמ֥חּוץ ַלֽ ר ֵּתָאֵסֽ ה ְוַאַח֖ ַּמֲחֶנ֔ ר ִׁשְבַע֤ת ָיִמים֙ ִמ֣חּוץ ַלֽ ִּתָּסֵג֞
 ֣ ף ִמְרָיֽם׃ ְוַאַח֛ר ָנְס֥עּו ָהָע֖ם ֵמֲחֵצ֑רוֹת ִׁשְבַע ע ַעד־ֵהָאֵס֖ א ָנַס֔ ֹ֣ ים ְוָהָעם֙ ל ת ָיִמ֑

ר ָּפאָרֽ   ַּיֲח֖נּו ְּבִמְדַּב֥ ׃ןֹ ַוֽ

  שלח

ַען ֲאֶׁשר־וַֹ ים ְוָיֻת֙רּו֙ ֶאת־ֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔ ר׃ ְׁשַלח־ְלָ֣ך ֲאָנִׁש֗ ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
ן י ֹנֵת֖ יא  ֲאִנ֥ ל ָנִׂש֥ חּו ֹּכ֖ ד ְלַמֵּט֤ה ֲאֹבָתיו֙ ִּתְׁשָל֔ יׁש ֶאָח֜ ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ִא֣יׁש ֶאָחד֩ ִא֨

י  ים ָראֵׁש֥ י ְיהוָֹ֑ה ֻּכָּל֣ם ֲאָנִׁש֔ ן ַעל־ִּפ֣ ם ֹמֶׁש֛ה ִמִּמְדַּב֥ר ָּפאָר֖ ח ֹאָת֥ ם׃ ַוִּיְׁשַל֨ ָבֶהֽ

ּמָ  ׃הֹ ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ל ֵהֽ

ֹ֥אֶמר ְיהוָֹ֖ה אֶ וַֹ ם ְוָעׂ֨שּו ּי ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ר׃ ַּדֵּב֞ ל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
ֶלת׃  יל ְּתֵכֽ ת ַהָּכָנ֖ ף ְּפִת֥ ם ְלֹדֹרָת֑ם ְוָנְ֥ת֛נּו ַעל־ִציִצ֥ י ִבְגֵדיֶה֖ ת ַעל־ַּכְנֵפ֥ ם ִציִצ֛ ָלֶה֥

תְוָהָי֣ה ָלֶכם֮ ְלִציִצת֒ ּוְרִאיֶת֣ם ֹא֗תוֹ ּוְזַכְרֶּתם֙ ֶאת־ּכׇ  ם ְיהוָֹ֔ה ל־ִמְצֹו֣  ֹאָת֑ם ַוֲעִׂשיֶת֖
א־ָת֜תּורּו ֹֽ י ְול י ְלַבְבֶכם֙  ַאֲחֵר֤ ם ְוַאֲחֵר֣ יֵניֶכ֔ ם ֵעֽ ם׃ ֹזִנ֖ים ֲאֶׁשר־ַאֶּת֥ ַען ְלַמ֣  ַאֲחֵריֶהֽ

ם ֶאת־ּכׇ  ם ל־ִמְצֹוָת֑יִּתְזְּכ֔רּו ַוֲעִׂשיֶת֖ ים ִוְהִייֶת֥ ם׃ ְקֹדִׁש֖ ְיהוָֹ֣ה  יֲאנִ֞  ֵלאֹֽלֵהיֶכֽ
י ֱאֹֽלֵהיכֶ֗  ים ֲאִנ֖ ִים ִלְה֥יוֹת ָלֶכ֖ם ֵלאֹלִה֑ ר הוֵֹצ֤אִתי ֶאְתֶכם֙ ֵמֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ ם ֲאֶׁש֨

׃םֹ ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיכֶֽ 

  קרח

ם ְּבֵנ֧י ֱאִליָא֛ב ְו֥אוֹן ֶּבן־וַֹ ן ַוֲאִביָר֜ ת ֶּבן־ֵלִו֑י ְוָדָת֨ ר ֶּבן־ְקָה֖ ַרח ֶּבן־ִיְצָה֥ ח ֹק֔ ִּיַּק֣
 ֙ ן׃ ַוָּיֻק ֶלת ְּבֵנ֥י ְראּוֵבֽ ים ִמְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ל ֲחִמִּׁש֣ים ּוָמאָתִ֑ים ֶּפ֖ ה ַוֲאָנִׁש֥ ֙ ִלְפֵנ֣י ֹמֶׁש֔ מּו

י מוֹעֵ֖  ה ְקִרֵא֥ י ֵעָד֛ ן ַוּיֹאְמ֣רּו  דְנִׂשיֵא֥ ל־ַאֲהֹר֗ ָּקֲה֞לּו ַעל־ֹמֶׁש֣ה ְוַעֽ ם׃ ַוִּיֽ ַאְנֵׁשי־ֵׁשֽ
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י כׇ  ֵעָדה֙ ֲאֵלֶהם֮ ַרב־ָלֶכם֒ ִּכ֤ ים ֻּכָּל֣ם ל־ָהֽ ְתַנְּׂש֖אּו ּוַמּ֥דּועַ  ְיהוָֹ֑ה וָֹכ֖םּוְבת ְקֹדִׁש֔  ִּתֽ

  ׃הֹ ְיֹהוָ  ַעל־ְקַה֥ל

ם ִּכְתבּוַא֥ת ֹּגֶ֖רן וְֹ  ּנּו ְוֶנְחַׁשב֙ ַלְלִוִּי֔ יְמֶכ֤ם ֶאת־ֶחְלּבוֹ֙ ִמֶּמ֔ ָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ם ַּבֲהִרֽ
ם ל־ָמ֔קוֹםְוִכְתבּוַא֥ת ָיֽ ֶקב׃ ַוֲאַכְלֶּת֤ם ֹאתוֹ֙ ְּבכׇ  יְתֶכ֑ם ַאֶּת֖ ם הּוא֙  י־ָׂשָכ֥רִּכֽ  ּוֵבֽ  ָלֶכ֔

ֶלף ַדְתֶכ֖ם ֵח֥ ֶהל ֲעֹבֽ ד׃ ְּבֹא֥ א־ִתְׂש֤אּו מוֵֹעֽ ֹֽ ֙  ְול ְטא ָעָליו יְמֶכ֥ם ֵח֔  ֶאת־ֶחְלּ֖בוֹ ַּבֲהִרֽ

א ְבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ל ְדֵׁש֧יְוֶאת־קׇ  ִמֶּמּ֑נּו ֹ֥ א ְתַחְּל֖לּו ל ֹ֥   ׃ּוֹ ּותָתמֽ  ְול
  

  חקת

ל־אַ וַֹ  ה ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ְיהוָֹ֖ה ְיַדֵּב֣ר ְיהוָֹ֔ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ְוֶאֽ ת ַהּתוָֹר֔ ר׃ זֹ֚את ֻחַּק֣ ן ֵלאֹמֽ ֲהֹר֖
ין־ ה ֲאֶׁש֤ר ֵאֽ ה ְּתִמיָמ֗ ה ֲאֻדָּמ֜ יָך֩ ָפָר֨ ל ְוִיְק֣חּו ֵאֶל֩ ר ַּדֵּב֣ר ׀ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ֵלאֹמ֑

ּה ֶאל־ֶאְלָעָז֖ר ַהּכֹ  ל׃ ּוְנַתֶּת֣ם ֹאָת֔ יָה ֹעֽ יא ָּבּה֙ ֔מּום ֲאֶׁש֛ר לֹא־ָעָל֥ה ָעֶל֖ ֵה֑ן ְוהוִֹצ֤

ּה ְלָפָנֽי ַּמֲחֶנ֔ה ְוָׁשַח֥ט ֹאָת֖   ׃וֹֹאָתּה֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ ַלֽ

י ְבָיְדָ֞ך ָנַתִּ֧תי ֹא֛תוֹ ְוֶאת־ּכׇ וַֹ  אֶמר ְיהוָֹ֤ה ֶאל־ֹמֶׁשה֙ ַאל־ִּתיָר֣א ֹא֔תוֹ ִּכ֣ ֹ֨  ל־ַעּ֖מוֹּי
יתָ  ַּכֲאֶׁש֣ר ּ֔לוֹ ְוָעִׂש֣יתָ  ְוֶאת־ַאְר֑צוֹ ֙  ָעִׂש֗ י ֶמֶ֣לְך ְלִסיֹחן ֱאֹמִר֔ ב ֲאֶׁש֥ר ָהֽ  ְּבֶחְׁשּֽבוֹן׃ יוֵֹׁש֖

֙  ֹא֤תוֹ ַוַּיּ֨כּו י ל־ַעּ֔מוֹת־ּכׇ ְואֶ  ְוֶאת־ָּבָניו יר־֖לוֹ ַעד־ִּבְלִּת֥ יד ִהְׁשִאֽ יְרׁ֖שּו ָׂשִר֑ ֶאת־ ַוִּיֽ

֙  ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבֵנ֣י ַוִּיְס֖עּו ַאְרֽצוֹ׃  ַּיֲחנּו ְר֣בוֹת ַוֽ ב ְּבַעֽ ן ֵמֵעֶ֖בר מוָֹא֔   ׃וְֹיֵרחֽ  ְלַיְרֵּד֥
  

  בלק

֥ ְרא ָּבָל֖ק ֶּבן־ִצּ֑פוֹר ֵא֛ת ּכׇ וַֹ  הַּי ל ל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ אֱ  ִיְׂשָרֵא֖ גׇ ָלֽ י׃ ַוָּי֨ ב רֹמִרֽ  ִמְּפֵנ֥י מוָֹא֜
ד ָהָע֛ם י ְמֹא֖ ֣ קׇ  ַרב־֑הּוא ִּכ֣ ב ץַוָּי ל׃ ְּבֵנ֥י ִמְּפֵנ֖י מוָֹא֔ אֶמר ִיְׂשָרֵאֽ ֹ֨ ב ַוּי  ֶאל־ִזְקֵנ֣י מוָֹא֜
ן ה ִמְדָי֗ ֙  ַלֲח֤כּויְ  ַעָּת֞ ינּוֶאת־ּכׇ  ַהָּקָהל יֹבֵת֔ ְך ל־ְסִב֣ ֣ ֶרק ֵא֖ת ַהּׁ֔שוֹר ִּכְלֹח֣  ַהָּׂשֶד֑ה ֶי

וּו ב ָּבֵע֥ת ַהִהֽ ֶלְך ְלמוָֹא֖   ׃אֹ ָבָל֧ק ֶּבן־ִצּ֛פוֹר ֶמ֥

ן ַהֹּכֵה֑ן ַוָּי֙קׇ וַֹ  ן־ַאֲהֹר֖ ר ֶּבֽ יְנָחס֙ ֶּבן־ֶאְלָעָז֔ ְרא ִּפֽ ה ִמּ֣תוְֹך ם֙ ַּי֗ ֵעָד֔ ח ָהֽ  ַמחֹר֖  ַוִּיַּק֥
א ְּבָיֽדוֹ׃ ֹ֠ ָּיב ר ַו֠ ל ַאַח֨ יׁש־ִיְׂשָרֵא֜ ה ִאֽ ם ַוִּיְדֹקר֙  ֶאל־ַהֻּקָּב֗ ל  ֶאת־ְׁשֵניֶה֔ יׁש ִיְׂשָרֵא֔ ֵא֚ת ִא֣
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ים  ל׃ ַוִּיְה֕יּו ַהֵּמִת֖ ה ֵמַע֖ל ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ָעַצר֙ ַהַּמֵּגָפ֔ ְוֶאת־ָהִאָּׁש֖ה ֶאל־ֳקָבָתּ֑ה ַוֵּתֽ

לֶ ַּבַּמֵּגָפ֑ה ַאְרָּבָע֥ה ְועֶ  ים ָאֽ ׃ףֹ ְׂשִר֖

  פנחס

יב וַֹ ן ֵהִׁש֤ ן ַהֹּכֵה֗ ר ֶּבן־ַאֲהֹר֣ ס ֶּבן־ֶאְלָעָז֜ יְנָח֨ ר׃ ִּפֽ ְיַדֵּב֥ר ְיהוָֹ֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ה ֵּלאֹמֽ
יִתי ֶאת־ְּבֵנֽי־ י ְּבתוָֹכ֑ם ְולֹא־ִכִּל֥ ל ְּבַקְנ֥אוֹ ֶאת־ִקְנָאִת֖ ֶאת־ֲחָמִתי֙ ֵמַע֣ל ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֔

י ָׁשֽלוִֹיְׂשָרֵא֖ל ְּבִקְנאָ  ן ֛לוֹ ֶאת־ְּבִריִת֖ י ֹנֵת֥ ר ִהְנִנ֨ י׃ ָלֵכ֖ן ֱאֹמ֑ ׃םֹ ִתֽ

ם ִמְנָח֤ה ֲחָדָׁשה֙ ֹּו יְבֶכ֜ ים ְּבַהְקִר֨ ֔ לַֽ ְב֣יוֹם ַהִּבּכּוִר֗ ֶדׁש֙יהוָֹ ְקָרא־ֹק֨ ֵתיֶכ֑ם ִמֽ ה ְּבָׁשֻבֹע֖
ם עוֹ ֲעֽׂשּו׃ ְוִהְקַרְבֶּת֨ א ַתֽ ֹ֥ ה ל ם ָּכל־ְמֶל֥אֶכת ֲעֹבָד֖ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔ ַח֙ ִיֽ יַח ִניֹח֨ ה ְלֵר֤ ָל֜

֔ לַֽ  ם יהוָֹ ְנָחָת֔ ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנֽה׃ ּוִמ֨ ר ְׁשַנ֖ ִים ַאִ֣יל ֶאָח֑ד ִׁשְבָע֥ה ְכָבִׂש֖ ים ְּבֵנֽי־ָבָק֛ ה ָּפִר֧
ד׃  ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ים ָלַא֖ ד ְׁשֵני֙ ֶעְׂשֹרִנ֔ ֶאָח֔ ֶלת ְּבלּוָל֣ה ַבָּׁשֶ֑מן ְׁשֹלָׁש֤ה ֶעְׂשֹרִנים֙ ַלָּפ֣ר ָהֽ ֹס֖

ר ִעָּׂשרוֹ יר ִעִּז֖ים ֶאָח֑ד ְלַכֵּפ֖ ים׃ ְׂשִע֥ ֶאָח֑ד ְלִׁשְבַע֖ת ַהְּכָבִׂשֽ ֙ ִעָּׂש֔רוֹן ַלֶּכֶ֖בׂש ָהֽ ן

ְהיּו־ָלֶכ֖ם ְוִנְסֵּכיהֶֽ  ם ִיֽ ֲעׂ֑שּו ְּתִמיִמ֥ יד ּוִמְנָח֖תוֹ ַּתֽ ד ֹעַל֧ת ַהָּתִמ֛ ם׃ ִמְּלַב֞ ׃םֹ ֲעֵליֶכֽ

יר ַחָּט֖את ֶאָח֑ד ִמְּלַבד֙ ֹעַל֣ת ַהּתָ ּוֹ  ּה׃ ֵאֶּ֛לה ַּתֲעׂ֥שּו ְׂשִע֥ ּה ְוִנְסָּכֽ יד ּוִמְנָחָת֖ הַליהוָֹ֖ ִמ֔
ם ּוְלִנְסֵּכיֶכ֖ם  ֵתיֶכ֔ ם ְלֹעֹֽלֵתיֶכם֙ ּוְלִמְנֹח֣ ם ְוִנְדֹבֵתיֶכ֗ ד ִמִּנְדֵריֶכ֜ ְּבמוֲֹעֵדיֶכ֑ם ְלַב֨

ל ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ְיה ֹ֥אֶמר ֹמֶׁש֖ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּכֹכ֛ ם׃ ַוּי ׃הֹ וָֹ֖ה ֶאת־ֹמׁשֶֽ ּוְלַׁשְלֵמיֶכֽ

  מטות

ר ֲאֶׁש֖ר ִצָּו֥ה וַֹ ר ֶז֣ה ַהָּדָב֔ ְיַדֵּב֤ר ֹמֶׁשה֙ ֶאל־ָראֵׁש֣י ַהַּמּ֔טוֹת ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ֵלאֹמ֑
א  ֹ֥ ר ִאָּסר֙ ַעל־ַנְפׁ֔שוֹ ל יהוָֹ֗ה ֽאוֹ־ִהָּׁשַ֤בע ְׁשֻבָעה֙ ֶלְאֹס֤ ֶדר ַלֽ ר ֶנ֜ י־ִיֹּד֨ ְיהוָֹֽה׃ ִאיׁש֩ ִּכֽ

אוֹ ְּככׇ ַיֵח֖ל ְּדָב֑ר  ה ִמִּפ֖  ל־ַהֹּיֵצ֥ ר ֶנ֖ ֶדר ַליהוָֹ֑ה ְוָאְסָר֥ י־ִתֹּד֥ ה ִּכֽ ה׃ ְוִאָּׁש֕ יו ַיֲעֶׂשֽ

י יָה ִּבְנֻעֶרֽ ית ָאִב֖ ׃הָֹ ִאָּס֛ר ְּבֵב֥
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ְך וַֹ  יר ֶּבן־ְמַנֶּׁשה֙ ָהַל֔ ּה׃ ְוָיִא֤ יר ֶּבן־ְמַנֶּׁש֑ה ַוֵּיֶׁ֖שב ָּבֽ ד ְלָמִכ֖ ִּיֵּת֤ן ֹמֶׁשה֙ ֶאת־ַהִּגְלָע֔
ד ֶאת־ְקָנ֖ת ַוִּילְ  ְך ַוִּיְלֹּכ֥ יר׃ ְוֹנַ֣בח ָהַל֔ ן ַחֹּו֥ת ָיִאֽ א ֶאְתֶה֖ ד ֶאת־ַחֹּוֵתיֶה֑ם ַוִּיְקָר֥ ֹּכ֖

א ָלֿ֦ה ֹנַ֖בח ִּבְׁשמֽ    ׃וְֹוֶאת־ְּבֹנֶת֑יָה ַוִּיְקָר֧
  

  
  מסעי

ִים ְלִצְבֹאָת֑ם ְּביַ אֵֹ֜  ֶרץ ִמְצַר֖ ל ֲאֶׁש֥ר ָיְצ֛אּו ֵמֶא֥ ה ֶּלה ַמְסֵע֣י ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֗ ד־ֹמֶׁש֖
ם  ֶּלה ַמְסֵעיֶה֖ י ְיהוָֹ֑ה ְוֵא֥ ם ַעל־ִּפ֣ ה ֶאת־מוָֹצֵאיֶה֛ם ְלַמְסֵעיֶה֖ ב ֹמֶׁש֜ ן׃ ַוִּיְכֹּת֨ ְוַאֲהֹרֽ
ֶדׁש  ִראׁ֔שוֹן ַּבֲחִמָּׁש֥ה ָעָׂש֛ר ֖יוֹם ַלֹח֣ ֶדׁש ָהֽ ַרְעְמֵסס֙ ַּבֹח֣ ם׃ ַוִּיְס֤עּו ֵמֽ ְלמוָֹצֵאיֶהֽ

ּמׇ  ַסח ֳחַר֣תָהִראׁ֑שוֹן ִמֽ ֙  ְצ֤אּויָ  ַהֶּפ֗ ה ְלֵעיֵנ֖י ּכׇ ָר  ְּבָי֣ד ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל יִ ָמ֔   ׃םֹ ל־ִמְצָרֽ
ה ְוחׇ וַֹ  יָנה ַמְחָל֣ה ִתְרָצ֗ ן  ִלְבֵנ֥י ְפָח֑דְצלׇ  ְּב֣נוֹת ְוֹנָע֖ה ּוִמְלָּכ֛ה ְגָל֧הִּתְהֶי֜ ֹדֵדיֶה֖

ף ָה֣יּו ְלָנִׁש֑ים ַוּתְ  ת ְּבֵנֽי־ְמַנֶּׁש֥ה ֶבן־יוֵֹס֖ ִּמְׁשְּפֹח֛ ים׃ ִמֽ ן ַעל־ַמֵּט֖ה ְלָנִׁשֽ ֙ ַנֲחָלָת֔ ִהי

ן׃ ֵאֶּ֣לה ַהִּמְצוֹ֞  ַחת ֲאִביֶהֽ ה  ֻהתָ  תִמְׁשַּפ֥ ר ִצָּו֧ה ְיהוָֹ֛ה ְּבַיד־ֹמֶׁש֖ ים ֲאֶׁש֨ ְוַהִּמְׁשָּפִט֗

ן  ב ַע֖ל ַיְרֵּד֥ ת מוָֹא֔ ְרֹב֣   ׃וְֹיֵרחֽ  ֻינָ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבַעֽ
  

 אנדי ֻהָתֻינָ   ֻינָ   ֻהתָ   ַּבִּמְדָּבר

  

. ְּכֶׁשִּנְתְקָנה ְלַמְעָלה ׁשֹוָרה ְלָמָּטה ַעל (שיר השירים ד, ז) ָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך""ּכֻ 
ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת ַמְמִׁשיְך ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, "ֲאֶׁשר ִצִּויִתי  -ִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל, "ְּבַיד ֹמֶׁשה" 

ֲעָרבֹות  -, ְוֶזהּו, "ְּבַיד ֹמֶׁשה ְּבַעְרבֹות מֹוָאב" אכי ג, כב)(מל אֹותֹו [ְבחֵֹרב] ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל"
  ָהֶעְליֹון.
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  דברים

 ֣ ר ִּדֶּב֤ר ֹמֶׁשה֙ ֶאל־ּכׇ ֹאֵ ים ֲאֶׁש֨ לֶּלה ַהְּדָבִר֗ ר ַהַּיְרֵּד֑ן ְּבֵעֶ֖בר ל־ִיְׂשָרֵא֔ ַּבִּמְדָּב֡
ֲעָרָבה֩  ן ֜סּוף ֨מוֹל ָּבֽ ין־ָּפאָר֧ ֶפל ֵּבֽ ין־ֹּת֛ ת ןְוָלבָ֥  ּוֵבֽ י ַוֲחֵצֹר֖ ב׃ ְוִד֥ ד ָזָהֽ ר ַאַח֨  ָעָׂש֥

י־מֵֽ  יוֹם֙  ה ְּבַעְׁשֵּתֽ ׁש ַּבְרֵנַֽע׃ ַוְיִהי֙ ְּבַאְרָּבִע֣ים ָׁשָנ֔ ֶרְך ַהר־ֵׂשִע֑יר ַע֖ד ָקֵד֥ ב ֶּד֖ ֹחֵר֔
ר ִצָּו֧ה יְ  ל ֲאֶׁש֨ ֹכ֠ ל ְּכ֠ ֶדׁש ִּדֶּב֤ר ֹמֶׁשה֙ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֶדׁש ְּבֶאָח֣ד ַלֹח֑ הוָֹ֛ה ָעָׂש֥ר ֹח֖

׃םֹ ֹא֖תוֹ ֲאֵלהֶֽ 

ר ְיהוָֹ֧הֹעַ֠  ֶרץ ֲאֶׁש֨ ם ֶאת־ָהָא֕ ֲאֵחיֶכם֮ ָּכֶכם֒ ְוָיְרׁ֣שּו ַגם־ֵה֔ יַח ְיהוָֹ֥ה ׀ ַלֽ ד ֲאֶׁשר־ָיִנ֨
ם׃  ִּתי ָלֶכֽ יֻרָּׁש֔תוֹ ֲאֶׁש֥ר ָנַת֖ ם ִא֚יׁש ִלֽ ם ְּבֵעֶ֣בר ַהַּיְרֵּד֑ן ְוַׁשְבֶּת֗ ן ָלֶה֖ ֱאֹלֵהיֶכ֛ם ֹנֵת֥

יִתי ָּבֵע֥ת ַהִה֖ ְוֶאת־ְיהוֹׁ֣שּו ת ֵאת֩ ּכׇ  ואַע ִצֵּו֔ ר ֵעיֶנ֣יָך ָהֹרֹא֗ רֵלאֹמ֑ ה ל־ֲאֶׁש֨  ְיהוָֹ֤ה ָעָׂש֜
֙  ֱאֹלֵהיֶכם֙  ֶּלה ַהְּמָלִכ֣ים ִלְׁשֵני ן־ַיֲעֶׂש֤ה ָהֵא֔ ה ֲאֶׁש֥ר ל־ַהַּמְמָל֔כוֹתְלכׇ  ְיהוָֹה֙  ֵּכֽ  ַאָּת֖

ָּמה׃ ֹעֵב֥ר א ָׁשֽ ֹ֖ יָר֑אּום ל םֱאֹֽלהֵ  ְיהוָֹ֣ה ִּכ֚י ִּתֽ ם ֖הּוא יֶכ֔ ׃םֹ כֶֽ לָ  ַהִּנְלָח֥

  ואתחנן

וא וָֹ ֶאְתַחַּנ֖ ן ֶאל־ְיהוָֹ֑ה ָּבֵע֥ת ַהִה֖
ִחּ֨לוָֹת֙  ר׃ ֲאֹדָנ֣י יֱהוִֹ֗ה ַאָּת֤ה ַהֽ ֵלאֹמֽ

ת־ּגׇ  ת־ַעְבְּדָ֔ך ֶא֨  ְדְלָך֔ ְלַהְר֣אוֹת ֶאֽ
ה ְוֶאת־ָיְדָך֖  ֙  ֲאֶׁש֤ר ַהֲחָזָק֑  ִמי־ֵאל
ֶרץ ַּבָּׁשַמִ֣ים הֲאֶׁשר־יַ  ּוָבָא֔  ֲעֶׂש֥
יָך ָך׃ ְכַמֲעֶׂש֖ א ְוִכְגבּוֹרֶתֽ  ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗

ר  ְוֶאְרֶאה֙  ה ֲאֶׁש֖ ֶאת־ָהָאֶ֣רץ ַהּטוָֹב֔
ְּבֵעֶ֣בר ַהַּיְרֵּד֑ן ָהָה֥ר ַהּ֛טוֹב ַהֶּז֖ה 

׃ןֹ ְוַהְּלָבנֹֽ 
֒ ִּיְקָר֣א ֹמֶׁשה֮ ֶאל־ּכׇ וַֹ  ל־ִיְׂשָרֵאל

ֹ֣אֶמר ם ַוּי ֙  ְׁשַמ֤ע ֲאֵלֶה֗ ֶאת־ ִיְׂשָרֵאל
ים יםַהֻחִּק֣  י ֲאֶׁש֧ר ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֔  ָאֹנִכ֛

ם הַ  ְזֵניֶכ֖םְּבאׇ  ֹּדֵב֥ר ּ֑יוֹם ּוְלַמְדֶּת֣ם ֹאָת֔
ינּו  ם׃ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֵה֗ ם ַלֲעֹׂשָתֽ ּוְׁשַמְרֶּת֖
א ֶאת־ ֹ֣ ב׃ ל ית ְּבֹחֵרֽ ת ִעָּמ֛נּו ְּבִר֖ ָּכַר֥

ית  ת ְיהוָֹ֖ה ֶאת־ַהְּבִר֣ ינּו ָּכַר֥ ֲאֹבֵת֔
י ִאּתָ֔  ֹ֑את ִּכ֣ ה ַהּז ֶּלה ֹפ֛ ְחנּו ֵא֥ נּו ֲאַנ֨

ים  ים׃ ָּפִנ֣ים ׀ ְּבָפִנ֗ ַהּ֖יוֹם ֻּכָּל֥נּו ַחִּיֽ
ר ִמּ֥תוְֹך  ר ְיהוָֹ֧ה ִעָּמֶכ֛ם ָּבָה֖ ִּדֶּב֨
ד ֵּבין־ְיהוָֹ֤ה  ֹנִכי ֹעֵמ֨ ׁש׃ ָא֠ ָהֵאֽ
וא ְלַהִּג֥יד ָלֶכ֖ם  יֵניֶכם֙ ָּבֵע֣ת ַהִה֔ ּוֵבֽ

י ְיֵראֶתם֙ ִמּפְ  ֵנ֣י ֶאת־ְּדַב֣ר ְיהוָֹ֑ה ִּכ֤
ר׃ ר ֵלאֹמֽ ם ָּבָה֖ א־ֲעִליֶת֥ ֹֽ ׁש ְול   ָהֵא֔

יָך  י ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֑יָך ֲאֶׁש֧ר הוֵֹצאִת֛ ֹנִכ֖ ָאֽ
א  ֹ֣ ים׃ ל ית ֲעָבִדֽ ִים ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֵמֶא֥

תיקון ליל שבועות השלם  



תיקון ליל שבועות השלם   58

י  ים ַעל־ָּפַנ֗ ים ֲאֵחִר֜ ִיְהֶי֥ה־ְלָך֩ ֱאֹלִה֨
ה־ְלָ֣ך ֶפֶ֣סל ׀ ּכׇ  א ַתֲעֶׂשֽ ֹ֣ הל  ל־ְּתמּוָנ֡

ַעלַּבָּׁשַמ֣  ֲאֶׁש֣ר ֶרץ ַוֲאֶׁשר֩  ִים ׀ ִמַּמ֡  ָּבָא֨
ַחת ר ִמַּת֜ ֶרץ מִ  ַּבַּמִ֣ים ׀ ַוֲאֶׁש֥ ַּתַ֣חת ָלָא֗

א ָתעׇ  ֹ֣ י ְבֵדם֒ לֹא־ִתְׁשַּתֲחֶו֣ה ָלֶהם֮ ְול  ִּכ֣
י א ֵא֣ל ֱאֹלֶה֙יָך֙  ְיהוָֹ֤ה ָאֹנִכ֞ ד ַקָּנ֔ ֵק֠  ֹּפ֠
ן ים ַעל־ָּבִנ֛ים ָא֧בוֹת ֲעוֹ֨  ְוַעל־ִׁשֵּלִׁש֥

ים ֶׂשה ֹׂשְנָא֑ילְ  ְוַעל־ִרֵּבִע֖  ֶחֶ֙סד֙  ְוֹע֤
ים ֲאָלִפ֔ י׃ יְלֹאֲהבַ֖  ַלֽ י ִמְצֹוָתֽ   ּוְלֹׁשְמֵר֥

יָך  ם־ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖ א ִתָּׂש֛א ֶאת־ֵׁשֽ ֹ֥ ל
א ְיַנֶּקה֙ ְיהוָֹ֔ה ֵא֛ת ֲאֶׁשר־ ֹ֤ י ל ַלָּׁשְ֑וא ִּכ֣

ְוא׃  א ֶאת־ְׁש֖מוֹ ַלָּׁשֽ ִיָּׂש֥

ת ְלַקְּדׁ֜שוֹ  ָׁש֣מוֹר ֶאת־יוֹם֩ ַהַּׁשָּב֨
יָך ֵׁשֶׁ֣שת ּכַ  ֲאֶׁש֥ר ִצְּוָ֣ך ׀ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֗

יָת כׇ  ֲעֹבד֮ ְוָעִׂש֣ ים ַּתֽ ָך֒ ָיִמ֣  ל־ְמַלאְכֶּת֒
י ְויוֹ֙ם יָך ַליהוָֹ֣ה ַׁשָּב֣ת ׀ ַהְּׁשִביִע֜  ֱאֹלֶה֗
א ֹ֣ הכׇ  ַתֲעֶׂש֣ה ל ּוִבְנָֽך־ ַאָּת֣ה ל־ְמָלאָכ֡
ָך ְוׁשוְֹרָ֨ך  ָךּוִבֶּת֣ ֲאָמֶת֠ ְוַעְבְּדָֽך־ַו֠

ְר  ָךָ֜ך ְוכׇ ַוֲחֹמֽ  ְרָך֙  ל־ְּבֶהְמֶּת֗  ֲאֶׁש֣ר ְוֵגֽ
יָך ַען ָי֛נּוַח ַעְבְּדָ֥ך ַוֲאָמְתָ֖ך  ִּבְׁשָעֶר֔ ְלַמ֗

ָּכ֑מוָֹך ְוָזַכְרָּת֞ ִּכי־ֶעֶ֥בד ָהִי֣יָת ׀ ְּבֶאֶ֣רץ 
ִים ַוֹּיִצֲאָך֩ ְיהוָֹ֨ה ֱאֹלֶה֤יָך ִמָּׁשם֙   ִמְצַר֗
ַע ְנטּוָי֔ה ַעל־ּכֵ֗  ן ְּבָי֤ד ֲחָזָקה֙ ּוִבְזֹר֣

יָך ַלֲעׂ֖שוֹת ֶאת־֥יוֹם  ִצְּוָך֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔
ָך  ת׃ ַּכֵּב֤ד ֶאת־ָאִב֙יָך֙ ְוֶאת־ִאֶּמ֔ ַהַּׁשָּבֽ
ַּכֲאֶׁש֥ר ִצְּוָ֖ך ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֑יָך ְלַמַ֣ען ׀ 

ְך ַע֚ל  ַיֲאִריֻכ֣ן יָך ּוְלַמַ֙ען֙ ִי֣יַטב ָל֔ ָיֶמ֗

ה ֲאָדָמ֔ ן  ָהֽ יָך ֹנֵת֥ ֲאֶׁשר־ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖
  ְך׃ לָֽ 

ח׃  א ִּתְרָצֽ ֹ֖ ף׃   ל א ִּתְנָאֽ ֹ֖ א   ְול ֹ֖ ְול
ב׃  ֲעָ֖ך ֵע֥ד   ִּתְגֹנֽ א־ַתֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ֹֽ ְול
ְוא׃  ד ֵאֶׁ֣שת ֵרֶעָ֑ך  ָׁשֽ א ַתְחֹמ֖ ֹ֥   ְול

הּו  ָך ָׂשֵד֜ ה ֵּב֣ית ֵרֶע֗ א ִתְתַאֶּו֜ ֹ֨ ְול
ל  ְוַעְבּ֤דוֹ ַוֲאָמתוֹ֙ ׁשוֹ֣רוֹ ַוֲחֹמ֔רוֹ ְוֹכ֖

ָך׃   ֲאֶׁש֥ר ְלֵרֶעֽ

ת־ַהְּד  ֶּלה ִּדֶּבר֩ ְיהוָֹ֨ה ֶאֽ ים ָהֵא֡ ָבִר֣
ר ִמּ֤תוְֹך ָהֵאׁש֙ ל־קְ ֶאל־ּכׇ  ם ָּבָה֗ ַהְלֶכ֜

א ָיָס֑ף  ֹ֣ ל ֥קוֹל ָּג֖דוֹל ְול ֲעָרֶפ֔ ֣ ן ְוָהֽ ָעָנ ֶהֽ
ים  ת ֲאָבִנ֔ ֙ ֻלֹח֣ ם ַעל־ְׁשֵני  ִּיְכְּתֵב֗ ַוֽ

י ְּכׁשׇ  י׃ ַוְיִה֗  ִּיְּתֵנ֖ם ֵאָלֽ ֶאת־ ְמֲעֶכ֤םַוֽ
 ֙ ׁשֶ  ִמּ֣תוְֹך ַהּקוֹל  ֹּבֵע֣ר ְוָהָה֖ר ְךַהֹח֔
י ּכׇ אֵ  ַוִּתְקְר֣בּון ָּבֵאׁ֑ש יַל֔  ל־ָראֵׁש֥

ם׃ ִׁשְבֵטיֶכ֖ם  ֵה֣ן ַוּתֹאְמ֗רּו ְוִזְקֵניֶכֽ
נּו ֙  ְיהוָֹ֤ה ֶהְרָא֜  ֶאת־ְּכֹב֣דוֹ ֱאֹלֵה֙ינּו
ְענּו ְוֶאת־ֹק֥לוֹ ְד֔לוְֹוֶאת־ּגׇ   ִמּ֣תוְֹך ָׁשַמ֖
ינּו ַהֶּזה֙  ַהּ֤יוֹם ָהֵאׁ֑ש י־ְיַד  ָרִא֔  ֵּב֧רִּכֽ

ים ם ֱאֹלִה֛ ָאָד֖ י׃ ֶאת־ָהֽ  ְוַעָּתה֙  ָוָחֽ
ׁש  נּו ָהֵא֥ אְכֵל֔ ֹֽ י ת ָלָּ֣מה ָנ֔מּות ִּכ֣
ְחנּו  ים ׀ ֲאַנ֗ ֹ֑את ִאם־ֹיְסִפ֣ ַהְּגֹדָל֖ה ַהּז
ַע ֶאת־֨קוֹל ְיהוָֹ֧ה ֱאֹלֵה֛ינּו ֖עוֹד  ְׁשֹמ֠ ִל֠

י כׇ  י ִמ֣ ְתנּו׃ ִּכ֣ רָוָמֽ  ָׁשַמ֣ע ֲאֶׁש֣ר ל־ָּבָׂש֡
 ֩ ים קוֹל ים ֱאֹלִה֨ ִמּתוְֹך־ ְמַדֵּב֧ר ַחִּי֜
נּו ָהֵאׁ֛ש ע וַ  ָּכֹמ֖ ב ַאָּתה֙ ּֽוְׁשָמ֔ ֶּיִֽחי׃ ְקַר֤
רֵא֛ת ּכׇ    ֱאֹלֵה֑ינּו  ְיהוָֹ֣ה  יֹאַמ֖ר ל־ֲאֶׁש֥
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ינּו  ְּתַדֵּב֣ר ְוַאְּ֣ת ׀ רּכׇ   ֵאת֩   ֵאֵל֗  ל־ֲאֶׁש֨
ר ְענּו ֵאֶל֖יָך ֱאֹלֵה֛ינּו ְיהוָֹ֧ה ְיַדֵּב֜  ְוָׁשַמ֥
ינּו׃  ֶאת־֣קוֹל ְיהוָֹה֙  ְׁשַמ֤עַוּיִ  ְוָעִׂשֽ
ם אֶמר ְּבַדֶּבְר  ִּדְבֵריֶכ֔ ֹ֨ ֶכ֖ם ֵאָל֑י ַוּי

י  ְעִּתי ֶאת־֨קוֹל ִּדְבֵר֜ ַמ֠ י ָׁש֠ ְיהוָֹ֜ה ֵאַל֗
יָך  ָהָע֤ם ַהֶּזה֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדְּב֣רּו ֵאֶל֔

יבּו ּכׇ  רֵהיִט֖ רּו׃ ל־ֲאֶׁש֥ ן ִּדֵּבֽ י־ִיֵּת֡  ִמֽ
ם ְוָהָיה֩  ם ֶז֜ה ְלָבָב֨ י הְלִיְראָ֥  ָלֶה֗  ֹאִת֛

ר יֶאת־ּכׇ  ְוִלְׁשֹמ֥ ים ל־ַהָּיִמ֑ ּכׇ  ל־ִמְצֹוַת֖
ם׃  ם ְלֹעָלֽ ַען ִייַט֥ב ָלֶה֛ם ְוִלְבֵניֶה֖ ְלַמ֨
ר ָלֶה֑ם ׁ֥שּובּו ָלֶכ֖ם  ֵלְ֖ך ֱאֹמ֣

ם׃ְלאׇ  ה ֳהֵליֶכֽ ד ֹּפה֮  ְוַאָּת֗  ִעָּמִדי֒  ֲעֹמ֣
יָך ַוֲאַדְּבָר֣ה  ל־ַהִּמְצָו֛הּכׇ  ֵא֧ת ֵאֶל֗
ים יםְוַהִּמׁשְ  ְוַהֻחִּק֥  ְּתַלְּמֵד֑ם ֲאֶׁש֣ר ָּפִט֖
ֶרץ ְוָעׂ֣שּו ם אֲ  ָבָא֔ ן ָלֶה֖ י ֹנֵת֥ ֶׁש֧ר ָאֹנִכ֛

ר  ּה׃ ּוְׁשַמְרֶּת֣ם ַלֲעׂ֔שוֹת ַּכֲאֶׁש֥ ְלִרְׁשָּתֽ
א  ֹ֥ ִצָּו֛ה ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵהיֶכ֖ם ֶאְתֶכ֑ם ל

אל׃ ְּבכׇ  ֹֽ ין ּוְׂשמ רּו ָיִמ֥ ֶרְךָתֻס֖  ל־ַהֶּד֗
ר  ֶאְתֶכ֖ם םֱאֹלֵהיֶכ֛  ְיהוָֹ֧ה ִצָּו֜ה ֲאֶׁש֨
֙  ְלַמַ֤ען ֵּתֵל֑כּו ְחיּון ם  ְו֣טוֹב ִּתֽ ָלֶכ֔

ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ים ָּבָא֖ ְוַהֲאַרְכֶּת֣ם ָיִמ֔
ֻחִּקים֙  ה ַהֽ ֹ֣את ַהִּמְצָו֗ יָרֽׁשּון׃ ְוז ִּתֽ
ים ֲאֶׁש֥ר ִצָּו֛ה ְיהוָֹ֥ה  ְוַהִּמְׁשָּפִט֔
ֱאֹלֵהיֶכ֖ם ְלַלֵּמ֣ד ֶאְתֶכ֑ם ַלֲעׂ֣שוֹת 

ר ַאּתֶ֛  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ָּמה ָּבָא֔ ים ָׁש֖ ם ֹעְבִר֥
א ֶאת־ְיהוָֹ֣ה  ַען ִּתיָר֜ ּה׃ ְלַמ֨ ְלִרְׁשָּתֽ
ר ֶאת־ָּכל־ֻחֹּקָת֣יו  ְׁשֹמ֠ יָך ִל֠ ֱאֹלֶה֗
י ְמַצֶּוָ֒ך֒ ַאָּתה֙  ּוִמְצֹוָתיו֮ ֲאֶׁש֣ר ָאֹנִכ֣

ַען  ל ְיֵמ֣י ַחֶּי֑יָך ּוְלַמ֖ ּוִבְנָ֣ך ּוֶבן־ִּבְנָ֔ך ֹּכ֖
יָך׃ ְוָׁשַמְעָּת֤  ִיְׂשָרֵאל֙ ַיֲאִרֻכ֥ן ָיֶמֽ

ְוָׁשַמְרָּת֣ ַלֲעׂ֔שוֹת ֲאֶׁשר֙ ִייַט֣ב ְלָ֔ך 
ר  ד ַּכֲאֶׁשר֩ ִּדֶּב֨ ַוֲאֶׁש֥ר ִּתְרּ֖בּון ְמֹא֑
ת  ְך ֶאֶ֛רץ ָזַב֥ ְיהוָֹ֜ה ֱאֹלֵה֤י ֲאֹבֶת֙יָך֙ ָל֔

ׁש׃   ָחָל֖ב ּוְדָבֽ
ינּו  ע ִיְׂשָרֵא֑ל ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֵה֖ ְׁשַמ֖

ד׃ ְוָאַ֣הְבָּת֔ ֵא֖ת יְ  הוָֹ֣ה ְיהוָֹ֥ה ׀ ֶאָחֽ
ָ֖ך ל־ַנְפׁשְ ּוְבכׇ  ל־ְלָבְבָך֥ ֱאֹלֶה֑יָך ְּבכׇ 

ָך׃ּוְבכׇ  ים ְוָה֞יּו ל־ְמֹאֶדֽ  ַהְּדָבִר֣
ֶּלה ר ָהֵא֗ י ֲאֶׁש֨ ַעל־ ַהּ֖יוֹם ְמַצְּוָך֛  ָאֹנִכ֧
ָך׃ יָך ְוִׁשַּנְנָּת֣ם ְלָבֶבֽ  ָּב֑ם ְוִדַּבְרּתָ֖  ְלָבֶנ֔
֙  ְּבִׁשְבְּתָך֤  ֶר  ּוְבֶלְכְּתָך֣  ְּבֵביֶתָ֙ך  ְךַבֶּד֔

ָך׃ ְכְּבָך֖ ּֽוְבׁשׇ  ם ּוְבקּוֶמֽ ֖אוֹת לְ  ּוְקַׁשְרָּת֥
ין ֵעיֶנֽיָך׃  ת ֵּב֥ ַעל־ָיֶדָ֑ך ְוָה֥יּו ְלֹטָטֹפ֖
ָך  ּוְכַתְבָּת֛ם ַעל־ְמֻז֥זוֹת ֵּביֶת֖

י ׃ָֹךּוִבְׁשָעֶרֽ

יָך ֣הּואֹוְ  י־ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖ ֣ ַדְעָּת֔ ִּכֽ ָי

ן ֹׁשֵמ֧ר ַהּבְ  ֶּנֱאָמ֔ ים ָהֵאל֙ ַהֽ ֱאֹלִה֑ ית ָהֽ ִר֣
ו  י ִמְצֹוָת֖ ֶסד ְלֹאֲהָב֛יו ּוְלֹׁשְמֵר֥ ְוַהֶח֗
ֶלף ּֽדוֹר׃ ּוְמַׁשֵּל֧ם ְלֹׂשְנָא֛יו ֶאל־ ְלֶא֥

ְנ֔אוֹ  א ְיַאֵחר֙ ְלֹׂש֣ ֹ֤ ָּפָנ֖יו ְלַהֲאִבי֑דוֹ ל
ֶאל־ָּפָנ֖יו ְיַׁשֶּלם־ֽלוֹ׃ ְוָׁשַמְרָּת֨ ֶאת־
ים ְוֶאת־ ֻחִּק֣ ה ְוֶאת־ַהֽ ַהִּמְצָו֜

ים ֲאׁשֶ֨  י ְמַצְּוָ֛ך ַהּ֖יוֹם ַהִּמְׁשָּפִט֗ ר ָאֹנִכ֧

׃םֹ ַלֲעׂשוֹתָֽ 
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  עקב

ם ֹאָת֑ם ְוָׁשַמר֩ וְֹ ם ַוֲעִׂשיֶת֖ ֶּלה ּוְׁשַמְרֶּת֥ ָהָי֣ה ׀ ֵעֶ֣קב ִּתְׁשְמ֗עּון ֵא֤ת ַהִּמְׁשָּפִטים֙ ָהֵא֔
יָך׃ ַואֲ  ע ַלֲאֹבֶתֽ ר ִנְׁשַּב֖ ֶסד ֲאֶׁש֥ ת־ַהְּבִרית֙ ְוֶאת־ַהֶח֔ יָך ְלָ֗ך ֶאֽ ֵהְ֣בָ֔ך ְיהוָֹ֨ה ֱאֹלֶה֜

ָך  יֹרְׁשָ֣ך ְוִיְצָהֶר֗ ְנָ֜ך ְוִתֽ ָך ְּדָג֨ ְדָמֶת֠ י־ַא֠ י־ִבְטְנָ֣ך ּוְפִרֽ ּוֵבַרְכָ֖ך ְוִהְרֶּבָ֑ך ּוֵבַרְ֣ך ְּפִרֽ
ְך׃  יָך ָלֶ֥תת ָלֽ ע ַלֲאֹבֶת֖ ה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֲאָדָמ֔ ת צֹאֶנָ֔ך ַע֚ל ָהֽ ְׁשַגר־ֲאָלֶפ֙יָך֙ ְוַעְׁשְּתֹר֣

ְהֶי֖ה ִמּכׇ  יםָּב֥רּוְך ִּתֽ ר ְבָך֛  לֹא־ִיְהֶי֥ה ל־ָהַעִּמ֑ ה ָעָק֥ ֲעָקָר֖ ׃ךָֹ ּוִבְבֶהְמּתֶֽ  ַוֽ

ר ִּתְׁשְמ֜רּון ֶאת־ּכׇ ּכִֹ  ֩ ִאם־ָׁשֹמ֨ את ל־ַהִּמְצָו֣הי ֹ֗ י ֲאֶׁש֧ר ַהּז ֶאְתֶכ֖ם ְמַצֶּו֥ה ָאֹנִכ֛
ה ַלֲעֹׂשָתּ֑ה  ־ֽבוֹ׃ְבָקהּוְלׇד  ל־ְּדָרָכ֖יוְּבכׇ  ָלֶלֶ֥כת ֱאֹלֵהיֶכ֛ם ֶאת־ְיהוָֹ֧ה ְלַאֲהָב֞
יׁש ֶּלה ל־ַהּגוִֹי֥םֶאת־ּכׇ  ְיהוָֹ֛ה ְוהוִֹר֧ ֑  ָהֵא֖ ים ִמִּלְפֵניֶכ ים ַוֲעֻצִמ֖ ם ְּגֹדִל֥ יִרְׁשֶּת֣ם ּגוִֹי֔ ם ִוֽ

ם׃ ּכׇ  ר ל־ַהָּמ֗קוֹםִמֶּכֽ ְך ֲאֶׁש֨ ף־ַרְגְלֶכ֛ם ִּתְדֹר֧ ר ִיְהֶי֑ה ָלֶכ֣ם ּ֖בוֹ ַּכֽ  ִמן־ַהִּמְדָּב֨
תְנַהר־ּפְ  ִמן־ַהָּנָה֣ר ְוַהְּלָב֜נוֹן ַאֲח֔רוֹן ַהָּי֣ם ְוַעד֙  ָר֗ ם׃ ִיְהֶי֖ה ָהֽ ב לֹא־ִיְתַיּצֵ֥  ְּגֻבְלֶכֽ

ם ַעל־ְּפֵנ֤י כׇ  ם ִיֵּת֣ן ׀ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ם ּוֽמוַֹרֲאֶכ֜ יׁש ִּבְפֵניֶכ֑ם ַּפְחְּדֶכ֨  ֲאֶׁש֣ר ל־ָהָאֶ֙רץ֙ ִא֖

ּה ׃םֹ ָלכֶֽ  ִּדֶּב֥ר ַּכֲאֶׁש֖ר ִּתְדְרכּו־ָב֔

  ראה

י נֹ ֹרְ  ה ָאֹנִכ֛ ת־ַהְּבָרָכ֑ה ֲאֶׁש֣ר ִּתְׁשְמ֗עּו ֶאל־ֵא֗ ה׃ ֶאֽ ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּ֑יוֹם ְּבָרָכ֖ה ּוְקָלָלֽ ֵת֥
א  ֹ֤ ה ִאם־ל י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ם ַהּֽיוֹם׃ ְוַהְּקָלָל֗ ם ֲאֶׁש֧ר ָאֹנִכ֛ ִמְצֹות֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔

ם ְוַסְרֶּת֣ם ִמן־הַ  י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ם ִתְׁשְמעּו֙ ֶאל־ִמְצֹות֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ֶרְך ֲאֶׁש֧ר ָאֹנִכ֛ ֶּד֔

א־ְיַדְעּתֶֽ  ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש֥ ים ֲאֵחִר֖ י ֱאֹלִה֥ ֶכת ַאֲחֵר֛ ׃םֹ ַהּ֑יוֹם ָלֶל֗

ת ִּתְסּפׇ ׁשִֹ  ה ֶחְרֵמׁש֙  ֵמָהֵח֤ל ר־ָלְ֑ךְבָע֥ה ָׁשֻבֹע֖ ר ָּתֵח֣ל ַּבָּקָמ֔ ָׁשֻבֽעוֹת׃ ִׁשְבָע֖ה ִלְסֹּפ֔
יתָ  יָך יהוָֹ֣הלַ  ָׁשֻבעוֹת֙  ַח֤ג ְוָעִׂש֜  ְיָבֶרְכָך֖  ַּכֲאֶׁש֥ר ִּתֵּת֑ן ֲאֶׁש֣ר ָיְדָך֖  ִנְדַב֥ת ִמַּס֛ת ֱאֹלֶה֔

ָך֒  ָך֮ ְוַעְבְּדָ֣ך ַוֲאָמֶת֒ ה ּוִבְנָ֣ך ּוִבֶּת֘ יָך ַאָּת֨ יָך׃ ְוָׂשַמְחָּת֞ ִלְפֵנ֣י ׀ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֗ ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶהֽ
יָך ְוַהֵּג֛ר ְוַהּיָ  ֙ ֲאֶׁש֣ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֥תוֹם ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣ר ְּבִקְרֶּבָ֑ך ַּבָּמ֗קוֹם ֲאֶׁש֤ר ְוַהֵּלִוי

יָת ְּבִמְצָרִ֑ים ְוָׁשַמְרָּת֣  ם׃ ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי־ֶעֶ֥בד ָהִי֖ יָך ְלַׁשֵּכ֥ן ְׁש֖מוֹ ָׁשֽ ִיְבַחר֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔
ֶּלה׃ ים ָהֵאֽ ֻחִּק֖ יָת ֶאת־ַהֽ   ְוָעִׂש֔
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ת ַּתֲעֶׂש֥ה ְלָ֖ך ׁשִ  ים ְּבאׇ֨ ַח֧ג ַהֻּסֹּכ֛ ּגׇ  ְסְּפָך֔ ְבַע֣ת ָיִמ֑ ָך׃ ְרְנָך֖ ִמֽ ֑ ָך ְּבחַ  ְוָׂשַמְחּתָ֖  ּוִמִּיְקֶבֽ ֶּג
ר  י ְוַהֵּג֛ר ְוַהָּי֥תוֹם ְוָהַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥ ָך ְוַהֵּלִו֗ ֙ ְוַעְבְּדָ֣ך ַוֲאָמֶת֔ ה ּוִבְנָ֤ך ּוִבֶּתָ֙ך ַאָּת֨

֙ ַליהוָֹ֣ה ֱאֹל ים ָּתֹחג יָך׃ ִׁשְבַע֣ת ָיִמ֗ י ִּבְׁשָעֶרֽ יָך ַּבָּמ֖קוֹם ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ר ְיהוָֹ֑ה ִּכ֣ ֶה֔
ַח׃  יָת ַאְ֥ך ָׂשֵמֽ יָך ְוָהִי֖ ְתָך֙ ּוְבֹכל֙ ַמֲעֵׂש֣ה ָיֶד֔ ל ְּתבּוָאֽ יָך ְּבֹכ֤ ְיָבֶרְכָ֞ך ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֗

ה כׇ  ים ׀ ַּבָּׁשָנ֡ה ֵיָרֶא֨ יָך ְיהוָֹ֣ה ֶאת־ְּפֵנ֣י ׀ ל־ְזכּוְרָך֜ ָׁש֣לוֹׁש ְּפָעִמ֣  ֲאֶׁש֣ר ָּמקוֹם֙ ּבַ  ֱאֹלֶה֗
ר ג ַהַּמּ֛צוֹת ְּבַח֧ג ִיְבָח֔ א ֵיָרֶא֛ה ֶאת־ְּפֵנ֥י ְיהוָֹ֖ה הַ  ּוְבַח֣ג ַהָּׁשֻב֖עוֹת ּוְבַח֥ ֹ֧ ֻּסּ֑כוֹת ְול

יָך ֲאֶׁש֥ר ָנַֽתן־לָֽ  יׁש ְּכַמְּתַנ֣ת ָי֑דוֹ ְּכִבְרַּכ֛ת ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖ ם׃ ִא֖ ׃ךְֹ ֵריָקֽ

  שפטים

ים ִּתֽ ׁשֹ  ְטִר֗ יָךֶּתן־ְלָך֙ ְּבכׇ ְפִט֣ים ְוֹׁשֽ ר ל־ְׁשָעֶר֔ ן ֱאֹלֶה֛יָך ְיהוָֹ֧ה ֲאֶׁש֨ ְלָך֖  ֹנֵת֥
יר ָּפִנ֑ים ְוׁשָ  ִלְׁשָבֶט֑יָך א ַתִּכ֖ ֹ֥ ט ל ֶדק׃ לֹא־ַתֶּט֣ה ִמְׁשָּפ֔ ְפ֥טּו ֶאת־ָהָע֖ם ִמְׁשַּפט־ֶצֽ

יַסֵּל֖ף ִּדבְ  ים ִוֽ ַחד ְיַעֵּור֙ ֵעיֵנ֣י ֲחָכִמ֔ י ַהֹּׁש֗ ַחד ִּכ֣ ח ֹׁש֔ ֶדק ְולֹא־ִתַּק֣ ם׃ ֶצ֥ י ַצִּדיִקֽ ֵר֥

ן לָֽ  יָך ֹנֵת֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖ ְחֶיה֙ ְוָיַרְׁשָּת֣ ֶאת־ָהָא֔ ף ְלַמַ֤ען ִּתֽ ֶדק ִּתְרֹּד֑ ׃ךְֹ ֶצ֖

א ָרֽאּו׃ ַּכֵּפר֩ וְֹ ֹ֥ ה ְוֵעיֵנ֖ינּו ל ֙ ֶאת־ַהָּד֣ם ַהֶּז֔ ְפכּו א שפכה ָׁשֽ ֹ֤ ינּו ל ָע֖נּו ְוָאְמ֑רּו ָיֵד֗
ֶרב ַעְּמָ֣ך ִיְׂשָרֵא֑ל ְלַעְּמָ֨ך ִיְׂשָר  י ְּבֶק֖ ֙ ָּד֣ם ָנִק֔ ֙ ְיהוָֹ֔ה ְוַאל־ִּתֵּתן ֵא֤ל ֲאֶׁשר־ָּפִד֙יָת

ה ַהָּיָׁש֖ר ְּבֵעיֵנ֥י  י־ַתֲעֶׂש֥ י ִמִּקְרֶּבָ֑ך ִּכֽ ם ַהָּנִק֖ ה ְּתַבֵע֛ר ַהָּד֥ ם׃ ְוַאָּת֗ ם ַהָּדֽ ְוִנַּכֵּפ֥ר ָלֶה֖

׃הֹ ְיֹהוָ 

  כי תצא

 ֽ א ַלִּמְלָחָמ֖ה ֹּכִ יָת ִׁשְבֽיוֹ׃י־ֵתֵצ֥ ָך ְוָׁשִב֥ ַעל־ֹאְיֶב֑יָך ּוְנָת֞נוֹ ְיהוָֹ֧ה ֱאֹלֶה֛יָך ְּבָיֶד֖
ּה  ה׃ ַוֲהֵבאָת֖ ּה ְוָלַקְחָּת֥ ְלָ֖ך ְלִאָּׁשֽ ַאר ְוָחַׁשְקָּת֣ ָב֔ ֶׁשת ְיַפת־ֹּת֑ ה ֵא֖ ֙ ַּבִּׁשְבָי֔ ְוָרִא֙יָת

ה ֶאת־ ּה ְוָעְׂשָת֖ יָרה֩  ְרֶנֽיָה׃ִצּפׇ ֶאל־ּ֣תוְֹך ֵּביֶתָ֑ך ְוִגְּלָחה֙ ֶאת־רֹאָׁש֔ ת ְוֵהִס֩  ֶאת־ִׂשְמַל֨
יהָ  ִׁשְבָיּ֜ה ָך ְוָיְֽׁשָבה֙  ֵמָעֶל֗ ְכָת֛ה ְּבֵביֶת֔ ַחר ֶאת ּוָב֥ ים ְוַא֨ ֣ ַרח ָיִמ֑ ּה ֶי יָה ְוֶאת־ִאָּמ֖ ־ָאִב֥

ּה א ָחַפְ֣צָּת ָּב֗ ֹ֧ ה׃ ְוָהָי֞ה ִאם־ל ה ְלָ֖ך ְלִאָּׁשֽ ּה ְוָהְיָת֥ ֙ ּוְבַעְלָּת֔ יָה ן ָּת֤בוֹא ֵאֶל֨  ֵּכ֜

תיקון ליל שבועות השלם  
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ר  ַחת ֲאֶׁש֥ ּה ַּת֖ ָּנה ַּבָּכֶ֑סף לֹא־ִתְתַעֵּמ֣ר ָּב֔ ר לֹא־ִתְמְּכֶר֖ ּה ּוָמֹכ֥ ְוִׁשַּלְחָּתּה֙ ְלַנְפָׁש֔

׃ּהֹ ִעִּניתָֽ 

ְרָ֜ךזָֹ  ר ָקֽ ִים׃ ֲאֶׁש֨ ֶרְך ְּבֵצאְתֶכ֥ם ִמִּמְצָרֽ ה ְלָ֖ך ֲעָמֵל֑ק ַּבֶּד֖ ֕כוֹר ֵא֛ת ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥
ֶרְך ַוְיַזֵּנ֤ב ְּבָך֙  יָך ל־ַהֶּנֱחָׁשִל֣יםּכׇ ַּבֶּד֗ ֲחֶר֔ ה ַאֽ ֣ ף ְוַאָּת֖ א ְוָיֵג֑עַ  ָעֵי ֹ֥ א ְול ים׃ ָיֵר֖  ֱאֹלִהֽ

ָ֠ך ִמּכׇ יְ  ְּבָהִנ֣יחַ  ְוָהָי֡ה יָךהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֣יָך ׀ ְל֠ ְיֶב֜ יב ל־ֹא֨ ְיהוָֹה־ ֲאֶׁש֣ר ָּבָאֶ֙רץ֙  ִמָּסִב֗
יָך ֹלֶה֠ ן ֱא֠ ּה ַנֲחָלה֙  ְלָך֤  ֹנֵת֨ ֣  ִּתְמֶחה֙  ְלִרְׁשָּת֔ ק ֶכרֶאת־ֵז ַחת ֲעָמֵל֔ א ַהָּׁשָמִ֑ים ִמַּת֖ ֹ֖  ל

׃חֹ ִּתְׁשּכָֽ 

  כי תבוא

ְבָּת וְֹ ּה ְוָיַׁש֥ יִרְׁשָּת֖ ן ְלָ֖ך ַנֲחָל֑ה ִוֽ יָך ֹנֵת֥ ֶרץ ֲאֶׁשר֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ י־ָת֣בוֹא ֶאל־ָהָא֔ ָהָיה֙ ִּכֽ
ּה׃ ְוָלַקְחָּת֞ ֵמֵראִׁש֣ית ׀ ּכׇ  יָּבֽ ה ל־ְּפִר֣ ר ָהֲאָדָמ֗ י ֲאֶׁש֨ ַאְרְצָך֛  אָּתִב֧ ר ֵמֽ  ְיהוָֹ֧ה ֲאֶׁש֨

ן ֱאֹלֶה֛יָך יָך  ְוַׂשְמָּת֣ ָלְ֖ך ֹנֵת֥ ַלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קוֹם ֲאֶׁש֤ר ִיְבַחר֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ ַבֶּטֶ֑נא ְוָהֽ
יו  ים ָהֵה֑ם ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֗ ן ֲאֶׁש֥ר ִיְהֶי֖ה ַּבָּיִמ֣ ֙ ֶאל־ַהֹּכֵה֔ ם׃ ּוָבאָת ְלַׁשֵּכ֥ן ְׁש֖מוֹ ָׁשֽ

 ֤ ֶרץ אֲ ִהַּג יָך ִּכי־ָב֙אִתי֙ ֶאל־ָהָא֔ רְדִּתי ַהּיוֹם֙ ַליהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ ינּו  ֶׁש֨ ִנְׁשַּב֧ע ְיהוָֹ֛ה ַלֲאֹבֵת֖

נ ׃ּוֹ ָלֶ֥תת ָלֽ

ְׁשּ֠בוֹן ְו֨עוֹג ֶמֶלְך־ַהָּבָׁש֧ן ִלְקָראֵת֛נּו וַֹ ֶלְך־ֶח֠ ן ֶמֽ אּו ֶאל־ַהָּמ֣קוֹם ַהֶּז֑ה ַוֵּיֵצ֣א ִסיֹח֣ ָּתֹב֖
ה ַוּנַ  י ַלִּמְלָחָמ֖ י ְוַלֲחִצ֖ י ְוַלָּגִד֑ ה ָלראּוֵבִנ֖ ם ַוִּנְּתָנּ֣ה ְלַנֲחָל֔ ם׃ ַוִּנַּקח֙ ֶאת־ַאְרָצ֔ ֵּכֽ

ם ֹאָת֑ם ְלַמַ֣ען  את ַוֲעִׂשיֶת֖ ֹ֔ ית ַהּז ֙ ַהְּבִר֣ ם ֶאת־ִּדְבֵרי י׃ ּוְׁשַמְרֶּת֗ ְמַנִּׁשֽ ֶבט ַהֽ ֵׁש֥

ילּו ֵא֖ת ּכׇ  רַּתְׂשִּכ֔ ׃ןֹ ַּתֲעֽׂשּו ל־ֲאֶׁש֥

  נצבים

ם אַֹ  ם ִזְקֵניֶכםֶּ֙ת֨ ם ִלְפֵנ֖י ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֵהיֶכ֑ם ָראֵׁשיֶכ֣ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ים ַהּיוֹם֙ ֻּכְּלֶכ֔ ִנָּצִב֤
ֶרב ַמֲחֶנ֑יָך ֵמֹחֵט֣ב  ֣ ְרָ֔ך ֲאֶׁש֖ר ְּבֶק֣ ם ְוֵג ל׃ ַטְּפֶכ֣ם ְנֵׁשיֶכ֔ יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא֥ ם ֹּכ֖ ְטֵריֶכ֔ ְוֹׁש֣

יָך׃ ְלעׇ  ב ֵמיֶמֽ יָך ַע֖ד ֹׁשֵא֥ יתּבִ  ְבְרָך֗ ֵעֶצ֔ יָך ְיהוָֹ֥ה ְבִר֛  ְיהוָֹ֣ה ֲאֶׁשר֙  ּוְבָאָל֑תוֹ ֱאֹלֶה֖

יָך ת ֱאֹלֶה֔ ׃םֹ ַהּֽיוֹ ִעְּמָך֖  ֹּכֵר֥
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רֹרְ  ע׃ ֲאֶׁש֨ ֶות ְוֶאת־ָהָרֽ ַחִּי֖ים ְוֶאת־ַהּ֑טוֹב ְוֶאת־ַהָּמ֖ ִּתי ְלָפֶנ֙יָך֙ ַהּ֔יוֹם ֶאת־ַהֽ ה ָנַת֤ ֵא֨
 ֤ ה ֶאת־ְיהוָֹ י ְמַצְּוָך֮ ַהּיוֹם֒ ְלַאֲהָב֞ יו ָאֹנִכ֣ ר ִמְצֹוָת֥ יו ְוִלְׁשֹמ֛ ה ֱאֹלֶה֙יָך֙ ָלֶלֶ֣כת ִּבְדָרָכ֔

ה ָבא־ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ יָך ָּבָא֕ ַרְכָך֙ ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ יָת ּוֵבֽ יו ּוִמְׁשָּפָט֑יו ְוָחִי֣יָת ְוָרִב֔ ְוֻחֹּקָת֖
א ִתְׁשָמ֑ע ְוִנַּדְחָּת֗ וְ  ֹ֣ ּה׃ ְוִאם־ִיְפֶנ֥ה ְלָבְבָ֖ך ְול ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ים ָׁש֖ ְׁשַּתֲחִו֛יָת ֵלאֹלִה֥ ִהֽ

ד ּתֹאֵב֑דּון לֹא־ַתֲאִריֻכ֤ן ָיִמים֙  י ָאֹב֖ ם׃ ִהַּג֤ ְדִּתי ָלֶכם֙ ַהּ֔יוֹם ִּכ֥ ים ַוֲעַבְדָּתֽ ֲאֵחִר֖
ִתי ָבֶכ֣ם  ּה׃ ַהִעֹד֨ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ן ָל֥בוֹא ָׁש֖ ר ַאָּת֤ה ֹעֵבר֙ ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ה ֲאֶׁש֨ ַעל־ָהֲ֣אָדָמ֔

יָך ַהְּבָרָכ֖ה ְוַהְּקָלָל֑ה ַהּיוֹם֮ ֶאת־ַהּׁשָ  ֶרץ֒ ַהַחִּי֤ים ְוַהָּמֶ֙ות֙ ָנַתִּ֣תי ְלָפֶנ֔ ַמִ֣ים ְוֶאת־ָהָא֒
ַע  יָך ִלְׁשֹמ֥ ֲהָבה֙ ֶאת־ְיהוָֹ֣ה ֱאֹלֶה֔ ָך׃ ְלַאֽ ה ְוַזְרֶעֽ ְחֶי֖ה ַאָּת֥ ַען ִּתֽ ים ְלַמ֥ ַחְרָּת֙ ַּבַחִּי֔ ּוָבֽ

י ְבָקה־֑בוְֹּבֹק֖לוֹ ּוְלׇד  ע  ָך֙ ַחֶּי֙י ֤הּוא ִּכ֣ ה ֲאֶׁשר֩ ִנְׁשַּב֨ יָך ָלֶׁשֶ֣בת ַעל־ָהֲאָדָמ֗ ֶרְך ָיֶמ֔ ְוֹא֣

ת ָלהֶֽ  ב ָלֵת֥ ק ּֽוְלַיֲעֹק֖ ׃םֹ ְיהוָֹ֧ה ַלֲאֹבֶת֛יָך ְלַאְבָרָה֛ם ְלִיְצָח֥

  וילך

ֶּלה ֶאל־ּכׇ וַֹ ים ָהֵא֖ ל׃ֵּיֶ֖לְך ֹמֶׁש֑ה ַוְיַדֵּב֛ר ֶאת־ַהְּדָבִר֥ ֹ֣אֶמר ל־ִיְׂשָרֵאֽ ם ַוּי ֶּבן־ ֲאֵלֶה֗
י ְוֶעׂשְ  ָאה֩ מֵ  ים ָׁשָנ֤ה ָאֹנִכי֙ ַהּ֔יוֹם לֹא־אּוַכ֥ל ֖עוֹד ָלֵצ֣את ְוָל֑בוֹא ַוֽיהוָֹה֙ ָאַמ֣ר ֵאַל֔ ִר֨

יד  יָך ֽהּוא־ַיְׁשִמ֞ יָך ֣הּוא ׀ ֹעֵב֣ר ְלָפֶנ֗ ן ַהֶּזֽה׃ ְיהוָֹ֨ה ֱאֹלֶה֜ ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֥ א ַתֲעֹב֖ ֹ֥ ל
ר ֶאת־ַהּגוִֹי֥ם ָהֵאֶּ֛לה ִמְּלָפֶנ֖יָך ִויִרׁשְ  יָך ַּכֲאֶׁש֖ר ִּדֶּב֥ ַע ֚הּוא ֹעֵב֣ר ְלָפֶנ֔ ָּת֑ם ְיהוֹֻׁש֗

י ּוְלַאְרָצ֑ם  י ָהֱאֹמִר֖ ה ְלִסי֥חוֹן ּוְל֛עוֹג ַמְלֵכ֥ ם ַּכֲאֶׁש֣ר ָעָׂש֗ ְיהוָֹה׃ ְוָעָׂש֤ה ְיהוָֹה֙ ָלֶה֔
ם ְּככׇ֨  ם׃ ּוְנָתָנ֥ם ְיהוָֹ֖ה ִלְפֵניֶכ֑ם ַוֲעִׂשיֶת֣ם ָלֶה֔ יד ֹאָתֽ ה ֲאֶׁש֥ר ־ַהִּמְצוָ֔ לֲאֶׁש֥ר ִהְׁשִמ֖

י ׀ ְיהוָֹ֣ה  יְר֥אּו ְוַאל־ַּתַעְר֖צּו ִמְּפֵניֶה֑ם ִּכ֣ ם׃ ִחְז֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל־ִּתֽ יִתי ֶאְתֶכֽ ִצִּו֖

א ַיַעְזבֶֽ  ֹ֥ א ַיְרְּפָ֖ך ְול ֹ֥ ְך ל יָך ֚הּוא ַהֹהֵלְ֣ך ִעָּמ֔ ׃ּךָֹ ֱאֹלֶה֗

ילּו ֵאַל֛י ֶאת־ּכׇ הַֹ  םַדְּבָר֣ה ְבאׇ ַואֲ  ְטֵריֶכ֑םְוׁשֹ  ִׁשְבֵטיֶכ֖ם ל־ִזְקֵנ֥יְקִה֧ ֵא֚ת ְזֵניֶה֗
ים ֶּלה ַהְּדָבִר֣ ם ְוָאִע֣יָדה ָהֵא֔ ִים ָּב֔ ֶרץ׃ ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ י ְוֶאת־ָהָאֽ ְעִּתי ִּכ֣ י ָיַד֗ ֙  ַאֲחֵר֤  מוִֹתי
י־ַהְׁשֵח֣ת ֶרְך ְוַסְרֶּת֣ם ַּתְׁשִח֔תּון ִּכֽ יִתי ֲאֶׁש֥ר ִמן־ַהֶּד֔ את ֶאְתֶכ֑ם ִצִּו֖  ֶאְתֶכ֤ם ְוָקָר֨

ה ְּבאַ  ָהָרָעה֙  י־ַתֲעׂ֤שּו ֶאת־ָהַרע֙ ְּבֵעיֵנ֣י ְיהוָֹ֔ה ְלַהְכִעי֖סוֹ ְּבַמֲעֵׂש֥ ים ִּכֽ ית ַהָּיִמ֔ ֲחִר֣
ה ְּבאׇ  ם׃ ַוְיַדֵּב֣ר ֹמֶׁש֗ ֙ ְיֵדיֶכֽ ל ל־ְקַה֣לּכׇ  ְזֵני י ִיְׂשָרֵא֔ ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ֹ֑את ַהִּׁשיָר֖  ַע֖ד ַהּז

׃םֹ ֻּתּמָֽ 
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  האזינו

יִ הַֹ  י׃ ם ַוֲאַדֵּבָ֑רהֲאִז֥ינּו ַהָּׁשַמ֖ ֶרץ ִאְמֵרי־ִפֽ ע ָהָא֖ י ְוִתְׁשַמ֥ ף ַּכָּמָטר֙ ִלְקִח֔ ִּתַּז֥ל ַיֲעֹר֤
י ֶׁשא ַּכַּט֖ל ִאְמָרִת֑ ם ֲעֵלי־ֶד֔ ֶׂשב׃ ִּכְׂשִעיִר֣ ים ֲעֵלי־ֵעֽ י ֵׁש֥ם ְיהוָֹ֖ה ֶאְקָר֑א ְוִכְרִביִב֖  ִּכ֛

ינּו׃ ים ּפׇֽ  ָה֥בּו ֹגֶ֖דל ֵלאֹלֵהֽ ֵא֤ל ֱאמּוָנה֙ ְוֵא֣ין  ִמְׁשָּפ֑ט ל־ְּדָרָכ֖יוכׇ  יֳע֔לוֹ ִּכ֥ ַהּצּור֙ ָּתִמ֣

ֶול יק ְוָיָׁש֖ר ֽהּו ָע֔ ׃אֹ ַצִּד֥

ה וַֹ ים ַהֶּז֜ ה ֶאל־ַהר֩ ָהֲעָבִר֨ ר׃ ֲעֵל֡ ה ְּבֶעֶ֛צם ַהּ֥יוֹם ַהֶּז֖ה ֵלאֹמֽ ְיַדֵּב֤ר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ֹמֶׁש֔
ב ֲאֶׁש֖ר ַעל־ְּפֵנ֣י ְיֵרח֑  ר ַהר־ְנ֗בוֹ ֲאֶׁשר֙ ְּבֶאֶ֣רץ מוָֹא֔ ַען ֲאֶׁש֨ וֹ ּוְרֵאה֙ ֶאת־ֶאֶ֣רץ ְּכַנ֔

ף ֶאל־ ָּמה ְוֵהָאֵס֖ ת ָּבָהר֙ ֲאֶׁש֤ר ַאָּתה֙ ֹעֶל֣ה ָׁש֔ י ֹנֵת֛ן ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ל ַלֲאֻחָּזֽה׃ ּוֻמ֗ ֲאִנ֥
ר ְמַעלְ  יו׃ ַעל֩ ֲאֶׁש֨ ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ר ַוֵּיָא֖ ר ָהָה֔ ן ָאִח֙יָך֙ ְּבֹה֣ ת ַאֲהֹר֤ ֲאֶׁשר־ֵמ֞ ם ַעֶּמ֑יָך ַּכֽ ֶּת֜

א־ִקַּדְׁשֶּתם֙  ֹֽ ן ַע֣ל ֲאֶׁש֤ר ל ׁש ִמְדַּבר־ִצ֑ י־ְמִריַב֥ת ָקֵד֖ ל ְּבֵמֽ י ְּבתוְֹך֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ִּב֗
א ָת֔בוֹא ֶאל־ ֹ֣ י ִמֶּנ֖ ֶגד ִּתְרֶא֣ה ֶאת־ָהָאֶ֑רץ ְוָׁשָּ֙מה֙ ל ל׃ ִּכ֥ י ְּב֖תוְֹך ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ אוִֹת֔

 ֥ ן ִלְבֵנ י ֹנֵת֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ֹ י ִיְׂשָראֵֽ ָהָא֕ ׃ל

  וזאת הברכה

ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ל ִלְפֵנ֖י מוֹֽתוֹ׃ וְֹ יׁש ָהֱאֹלִה֖ ְך ֹמֶׁש֛ה ִא֥ ר ֵּבַר֥ ה ֲאֶׁש֨ ֹ֣את ַהְּבָרָכ֗ ז
ת  ה ֵמִרְבֹב֣ ן ְוָאָת֖ מוֹ הוִֹפ֙יַע֙ ֵמַה֣ר ָּפאָר֔ ר ְיהוָֹ֞ה ִמִּסיַנ֥י ָּבא֙ ְוָזַר֤ח ִמֵּׂשִעיר֙ ָל֔ ַוּיֹאַמ֗

ֶדׁש ים ּכׇ  ֹק֑ מוֹ׃ ַא֚ף ֹחֵב֣ב ַעִּמ֔ ת ָלֽ יוִמיִמי֕נוֹ ֵאׁ֥ש ָּד֖  ֻּתּ֣כּו ְוֵהם֙  ְּבָיֶדָ֑ך ל־ְקֹדָׁש֖

ָך א ְלַרְגֶל֔ יָך׃ ִיָּׂש֖ ה ִמַּדְּבֹרֶתֽ נּו ּתוָֹר֥ ׃בֹ ַיֲעקֹֽ  ְקִהַּל֥ת מוָֹרָׁש֖ה ֹמֶׁש֑ה ִצָּוה־ָל֖

י־ָסמַ֥ ֹוִֽ  ה ִּכֽ יו ָעָל֑יו ַוִּיְׁשְמ֨עּו ֵאָל֤יויהוֹֻׁשַ֣ע ִּבן־֗נּון ָמֵלא֙ ֣רּוַח ָחְכָמ֔ ְך ֹמֶׁש֛ה ֶאת־ָיָד֖
ֲאֶׁש֛ר ִצָּו֥ה   ַּיֲעׂ֔שּו ַּכֽ ֖ ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל֙ ַוֽ ה׃ְיהוָֹ םוְ  ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ל  לֹא־ָק֨ יא ֛עוֹד ְּבִיְׂשָרֵא֖ ָנִב֥

֔ ְּכֹמֶׁש֑ה ֲאֶׁשר֙ ְיָד֣עוֹ  ים׃ ְלכׇ ְיהוָֹ תה ָּפִנ֖ים ֶאל־ָּפִנֽ ֹאֹת֜ יםְוַהּמוֹ ל־ָה֨ ְׁשָלחוֹ֙  ֲאֶׁש֤ר ְפִת֗
ה ִמְצָרִ֑ים ְּבֶאֶ֣רץ ַלֲעׂ֖שוֹת ְיהוָֹ֔ה יוּוְלכׇ  ְלַפְרֹע֥   ל־ַאְרֽצוֹ׃ּוְלכׇ  ל־ֲעָבָד֖

 ֙ ה ְלֵעיֵנ֖י ּכׇ  ֻהָד  ַהָּי֣ד ּוְלֹכל ל ַהּמוָֹר֣א ַהָּג֑דוֹל ֲאֶׁשר֙ ָעָׂש֣ה ֹמֶׁש֔ ה ּוְלֹכ֖  לַהֲחָזָק֔
ֹ ־ִיְׂשָראֵֽ  ֻכלָ  ]תיֵראִׁש֖ ּבְֹ [ ׃ל
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 אידנ ֻהָדֻכלָ   ֻכלָ   ֻהָד   ָבִריםְּד 

. ְלכֹל ַהְּצָדִדים ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ִנְתַחְּזָקה ַהְּׁשִכיָנה ְוָעְׂשָתה ְנָקמֹות, ְוֵאיָנּה עֹוָלה ַעד ֶׁשָעְׂשָתה ָּכל  -ָרְצָתה ְלִהְתַאֵחז 

  ׃ְׁשֵלימּות ַהִּתיּקּון -ְוָאז "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי" ַהְּנָקמֹות, 

  שיר השירים

יָך ִמָּיֽ ִין׃  ים ֹּדֶד֖ י־טוִֹב֥ יהּו ִּכֽ ה׃ ִיָּׁשֵקִ֙ני֙ ִמְּנִׁשי֣קוֹת ִּפ֔ ים ֲאֶׁש֥ר ִלְׁשֹלֹמֽ יר ַהִּׁשיִר֖ ִׁש֥
ֶמן ּתּוַר֣ק ְׁשֶמָ֑ך ַעל־ֵּכ֖ן ֲעלָ  ים ֶׁש֖ ִני֥מוֹת ֲאֵהֽבּוָך׃ מׇ ְלֵר֙יַח֙ ְׁשָמֶנ֣יָך טוִֹב֔  ַאֲחֶר֣יָך ְׁשֵכ֖

ִני ָּנ֑רּוָצה ֶלְך ֱהִביַא֨ יו ַהֶּמ֜ ְך ְוִנְׂשְמָחה֙  ָנִג֤יָלה ֲחָדָר֗ יָרה ָּב֔ ִין דֹ  ַנְזִּכ֤ ֶד֙יָך֙ ִמַּי֔
ים ֲאֵהֽבּוָך׃   ֵמיָׁשִר֖

ים ִא֛  ן ֶאת־ַהֶּכֶ֖רם ַלֹּנְטִר֑ א ְּבִפְר֖יוֹ ֶּכֶ֣רם ָהָי֤ה ִלְׁשֹלֹמה֙ ְּבַבַ֣על ָה֔מוֹן ָנַת֥ יׁש ָיִב֥
ים ֶאת־ִּפְרֽיוֹ׃  ִים ְלֹנְטִר֥ ה ּוָמאַת֖ י ְלָפָנ֑י ָהֶאֶ֤לף ְלָך֙ ְׁשֹלֹמ֔ י ֶׁשִּל֖ ֶסף׃ ַּכְרִמ֥ ֶלף ָּכֽ ֶא֥

י ִני׃ ְּבַר֣ח ׀ ּדוִֹד֗ ים ְלקוֵֹלְ֖ך ַהְׁשִמיִעֽ ים ַמְקִׁשיִב֥ ים ֲחֵבִר֛ ּֽוְדֵמה־ ֻדיָ  ַהּיוֶֹׁשֶ֣בת ַּבַּגִּנ֗

 ֙ י  ְלָ֤ך ִלְצִבי ים ַע֖ל ָהֵר֥ ַאָּיִל֔ ֶפר ָהֽ ים׃ ֻהיָ ֚אוֹ ְלֹע֣ ְבָׂשִמֽ

 אינד ֻדָיֻהיָ   ֻהיָ   ֻדיָ   ִׁשיר ַהִּׁשיִרים

. ַהְּׁשִכיָנה ִמְתָּפֶרֶׂשת ַעל ַהְּתִרין (שיר השירים ד, ז)"ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך" 
ְלַבֵּׂשם אֹוָתם.  -ִריְך ְלַהֲעִביר ָהֵריַח ַרע ִמִּיְׂשָרֵאל ְמִׂשיִחין, ְוֵהם ּכֹוְלִלים ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוצָ 

(זכריה יד,ְוָצִריְך ֶׁשַהָּקָּב"ה ִיּטֹול ְּבַעְצמֹו ִעְנַין ַהְּתִרין ְמִׂשיִחין, ְוֶזה, "ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶלְך" 

ִמים. ָאז, "ֻּכָּלְך ָיָפה ְוֻכָּלם ִמְתַּבְּׂש  (שיר השירים ח, יד), ְוַיֲעֶלה ַעל "ָהֵרי ְבָׂשִמים" ט)
  ִמְתַּבֶּׂשֶמת ְּבִביּׂשּום ֶאָחד ֻּכָּלּה, ֵמֲחַמת ִּתיּקּון ֶקֶׁשר ַהְּמִׁשיִחין. -ַרְעָיִתי" 
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  רות
  

יםא.  ט ַהֹּׁשְפִט֔ י ִּביֵמי֙ ְׁשֹפ֣ י  ַוְיִה֗ ֶלְך   ָּבָאֶ֑רץ ָרָע֖ב   ַוְיִה֥ יׁש ַוֵּי֨ ֶלֶ֣חם   ִמֵּב֧ית  ִא֜

 לפירוש הרמח"   

ְֹפטִ ַוְיִהי  ֹפט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ הנה ידוע לכל אשר שם אלהים בלבו רוח חכמה ודעת,  יםּבִ
יצאה. כי גם על  -כי נשמת דוד המלך היתה מלובשת בקליפת מואב, ועם רות 

. הן המה מחשבות הבורא ותחבולותיו (איוב יד, ד) זה נאמר: "ִמי ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא"
את כל פועל לדרך הישרה, וכל מעשה ה' ילכו נתיבות,  בהנהגת עולמו להביא

הגם כי בארחות עקלקלות. כי על זה כתוב, "ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ִמִּני ֹחֶׁש ַוֹּיֵצא ָלאֹור 
. כי כזה לכל הנשמות הגדולות קרה, בלכתם לתוך הקליפות (איוב יב, כב) ַצְלָמֶות"

חין בגלות הזה, כי בקליפות לשלול שלל ולבוז בז. וכן הוא למשה ולשני המשי
ירדו אחרי השכינה, והנם מדוכאים בחבלי עוני, לזכות את ישראל. ועל זה 

"ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ְּבָאָדם  - (רות א, א) הכתוב אומר "ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים"
השופטים  , וינתנו בני ישראל תחת ידי עושקים ושוסים, הם(קהלת ח, ט) ְלַרע לֹו"

" (דברים טז,  אשר הפקיד אלהים עליהם ליסרם, ככתוב, "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן ְל

מדה כנגד מדה, שעור כנגד שעור. "ֲאֶׁשר ְיֹהָוה  (שם) מדת הדין, "ְּבָכל ְׁשָעֶרי " - יח)
 " ֶהי ֹנֵתן ְל ִלְׁשָבֶטי ים ַאֶּתם ַלה' לכל שבט ושבט כראוי לו. אמנם, "ָּבנִ  (שם)ֱא

ֵהיֶכם" , על זרע הקדש נאמר, וכל אויביהם אשר עברו חוק ויכום (דברים יד, א) ֱא
לא באלה חפץ ה', כי אם, "ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק"  -שבע על חטאתיהם 

 והם במקום המשפט שמו הרשע. אמנם "ְּביֹום ֲחֹבׁש ה' ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו" (דברים טז, יח)

, ומדעתם ישבעו. (משלי א, לא) ישיב עמלם בראשם, "ְוֹיאְכלּו ִמְּפִרי ַדְרָּכם" שעיהו ל, כו)(י

אָ ַוְיהִ  ולא זו בלבד, כי לא לישראל לבדם האור חשך, כי גם בארצם  ,ֶרץי ָרָעב ּבָ
 (רות א, א) "ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ"שונאים שלטו, ותהי הארץ שממה, הדא הוא דכתיב, 

. משה ראש לישראל אשר בעדם מסר נפשו (ויקרא כו, לב) ּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם""ְוָׁשְממ
ית ֶלֶחם . (שמות יא, ג) "ָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָּגדֹול ְמֹאד" ,ישׁ ְך אִ לֶ ַויֵּ  . למות, בראשם יצא ִמּבֵ

 -, הבא מיהודה (שמות טז, ד) "ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים" -יוצא ממקום קבלת השפע  ,הְיהּודָ 
 .(רות א, א) ִּבְׂשֵדי מֹוָאב" "ָלגּורדא הוא דכתיב באשר ימצא, ה ָלגּורמלכות.  מדריגת

  ואחריו יצתה כנסת ישראל ושני המשיחין. 
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ֶלְך ְוֵׁשם֩  ִליֶמ֡ ב ֥הּוא ְוִאְׁשּ֖תוֹ ּוְׁשֵנ֥י ָבָנֽיו׃ ְוֵׁש֣ם ָהִא֣יׁש אֱֽ י מוָֹא֔ ה ָלגּור֙ ִּבְׂשֵד֣ ְיהּוָד֗
יִאְׁשּ֨תוֹ נׇ  ֙  ַמְח֤לוֹן ְׁשֵנֽי־ָבָנ֣יו ׀ םְוׁשֵ֥  ֳעִמ֜ ים ְוִכְליוֹן ית ֶאְפָרִת֔  ְיהּוָד֑ה ֶלֶ֖חם ִמֵּב֥
אּו ב ַוָּיֹב֥ י־מוָֹא֖ ְהיּו ְׂשֵדֽ ם׃ ַוָּי֥מׇ ַוִּיֽ ֶלְך ת־ָׁשֽ ינׇ  ִא֣יׁש ֱאִליֶמ֖ יא ַוִּתָּׁשֵא֥ר ֳעִמ֑  ּוְׁשֵנ֥י ִה֖
ם ַוִּיְׂש֣אּו ָבֶנֽיָה׃ ֲאִבּ֔יוֹת ָנִׁשים֙  ָלֶה֗ העׇ  ָהַאַחת֙  ֵׁש֤ם ֹמֽ ם ְרָּפ֔  ַוֵּיְׁ֥שבּו ֑רּות ַהֵּׁשִנ֖ית ְוֵׁש֥
ם ים׃ ְּכֶעֶׂ֥שר ָׁש֖  ָׁשִנֽ

 פירוש הרמח"ל 

תּ  כידוע משה בעלה דמטרוניתא. העומד בראש המשיחין, תרין  ,וֹ הּוא ְוִאׁשְ

" ,הנה הוא מלך, אשר עליו נאמר - משיחין ומשה על גביהן "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל

  .כי למלך המשיח הכין מאז ,. ולא לו בלבדרים לג, ה)(דב

ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלךְ  ּתֹו ָנֳעמִ . בעבור המלך ְוׁשֵ ם ִאׁשְ כנסת ישראל, שכתוב בה  יְוׁשֵ

"ְּבִהְתַאֵּסף , . והנו מחבר שני המשיחין יחדיו(שיר השירים ז, ז) "ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת"

(יחזקאל "ְוָקַרב ֹאָתם ֶאָחד ֶאל ֶאָחד" ,ככתוב על שני המשיחין, (דברים לג, ה) ָראֵׁשי ָעם"

ם  ,'עץ ר״ת משה. על כןה'יפול ש'קום מ, חדזה משה שהוא עץ א "ֶאָחד". לז, יז) ְוׁשֵ

ֵני ָבָניו ַמְחלֹון "ְוָהְיָתה ְמנָֻחתֹו ָּכבֹוד", זה משיח בן דוד שבו מחילה וכפרה ,ׁשְ

"ִּכי ֶאֱעֶׂשה , יח בן יוסף שבו יקבלו אומות העולם ענשםמש ,ןְוִכְליוֹ . (ישעיהו יא, י)

. והנם מתחברים יחדיו יהודה (ירמיהו ל, יא) ָכָלה ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲהִפצֹוִתי ָּׁשם"

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה - ביהודה ,אפרים - םֶאְפָרִתי, באפרים י ִיׁשַ ן ּבֵ  ,ָּבֹראׁשי מִ ". ִמּבֵ

ֵדי מֹוָאב. (ישעיהו מח, א) ""ּוִמֵּמי ְיהּוָדה ָיָצאּו, )א"עסנהדרין קב ( "ָּבֹראׁש ֹבאּו ׂשְ  בגלות. ,ַוּיָ

ְהיוּ  ָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעמִ , משה – הראשון להתחלה עד עת קץ. - םשָׁ  ַוּיִ , יַוּיָ

ֵני .(דברים לד, ה) "ַוָּיָמת ָׁשם ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה' ְּבֶאֶרץ מֹוָאב" ֵאר ִהיא ּוׁשְ ָ ׁשּ שני , ָבֶניהָ  ַוּתִ

 "הַּכְּנֵּקבָ  ֹּכחוֹ  ָּתַׁשׁש"המשיחין. וישארו שניהם לבדם בשדה אדום לברר, כי משה 

אז כגבורים למלחמה שני המשיחין מתחילין  ,בעונותינו הרבים )טו ,במדבר יא(רש"י 

להעלות כל ניצוצי הקדושה מתוך הקליפה איש לעברו, משיח בן דוד לצד 

  .ד העורףהפנים, ומשיח בן יוסף לצ

ם ָהַאחַ  ִני ...תמֲֹאִבּיֹות ׁשֵ ר ׁשָ ֶעׂשֶ ם ּכְ בּו ׁשָ ׁשְ אלף יומין דחול. והגם כי משה , םַוּיֵ

'אחת ר״ת משה, אבל באריכות ה'ם ש'ואביות מנחלש, בהעלם להם עוזר, כי 

  .הגולה גם שניהם נחלשו
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תּו ם ַוָּיֻמ֥ אִ ַמְח֣לוֹ ַגם־ְׁשֵניֶה֖ ּה׃ ן ְוִכְל֑יוֹן ַוִּתָּׁשֵאר֙ ָהֽ יָה ּוֵמִאיָׁשֽ ה ִמְּׁשֵנ֥י ְיָלֶד֖ ָּׁש֔

יהָ  ִהיא֙  םַוָּת֤קׇ  י בַוָּתׁשׇ  ְוַכֹּלֶת֔ י מוָֹא֑ב ִמְּׂשֵד֣ ְמָעה֙  ִּכ֤ ב ִּבְׂשֵד֣ה ָׁשֽ ד מוָֹא֔ י־ָפַק֤  ִּכֽ

ת ֶאת־ַעּ֔מוֹ ְיהוָֹה֙  ם ָלֵת֥ ֶחם׃ ָלֶה֖ א ָלֽ ָּמה ּוְׁשּתֵ֥ ֲאֶׁש֣  ִמן־ַהָּמקוֹם֙  ַוֵּתֵצ֗ ְיָתה־ָּׁש֔ י ר ָהֽ

אֶמר נׇ  ֹ֤ ה׃ ַוּת ֶרץ ְיהּוָדֽ ֶרְך ָלׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ יָה ִעָּמּ֑ה ַוֵּתַלְ֣כָנה ַבֶּד֔ ֙ ַכּלוֶֹת֖ ִלְׁשֵּת֣י  ֳעִמי

יהָ  ְבָנה ֵלְ֣כָנה ַכֹּלֶת֔ ה ֹּׁש֔ ֶסד ִעָּמֶכם֙  ְיהוָֹ֤ה ַיַ֣עׂש ִאָּמּ֑ה ְלֵב֣ית ִאָּׁש֖  ַּכֲאֶׁש֧ר ֶח֔

י׃ ִיּתֵ֤ ֲעׂשִ  ים ְוִעָּמִדֽ ה ִאָּׁש֖ה ֵּב֣ית ִאיָׁשּ֑ה יֶת֛ם ִעם־ַהֵּמִת֖ ם ּוְמֶצ֣אןָ ְמנּוָח֔ ן ְיהוָֹה֙ ָלֶכ֔

ְך׃ ְך ָנׁ֖שּוב ְלַעֵּמֽ י־ִאָּת֥ ְרָנה־ָּלּ֑ה ִּכֽ יָנה׃ ַוּתֹאַמ֖ אָנה קוָֹל֖ן ַוִּתְבֶּכֽ ן ַוִּתֶּׂש֥  ַוִּתַּׁש֣ק ָלֶה֔

 פירוש הרמח"ל 

ֵניהֶ  ֻמתּו ַגם ׁשְ ֵאר ָהִאשָּׁ ... םַוּיָ ָ ׁשּ זה  (שמות ב, יב) "ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש" ,אז נאמר ה.ַוּתִ

ַוּתֹוַׁשע לֹו ְזֹרעֹו ְוִצְדָקתֹו ִהיא מן המשיחין, ״ )שם( "ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע"משה, 

  .)שם(" ְסָמָכְתהּו

ָקם ִהיא ְוַכּלֶֹתיהָ  ,זה שהכתוב אומר " תְּבַׁשּבָ  לֹיאכַ ת ַׁשּבָ ב ְּבֶערֶ ח ֶׁשָּטרַ י מִ " — ַוּתָ

ֵדי מֹואָ . (בראשית ג, יט) "ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם" א)ע" (עבודה זרה ג, ְ ב ִמׂשּ ׁשָ לשוב , בַוּתָ

"ַעד ׁשּוְב ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר , לאדמת הקדש

(רמב"ם, הלכות בית" קום כפרתו נבראאדם הראשון ממ ,חז״ל אמרו", הרי (שם) ָּתׁשּוב"

י בדין הוא ששמה ישובו.  -ם ָאדָ מעפר המזבח, וישראל הקרויים ב)  ,הבחירה ב ּכִ

ֵדה מֹואָ  ׂשְ ְמָעה ּבִ "עודם בגלות, הקב״ה  ,בׁשָ , (איוב יב, כב) ַה"ְּמַגֶּלה ֲעֻמקֹות ִמִּני ֹחֶׁש

ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם  ,ה' ִּכי ָפַקד, ולכל בני ישראל יהיה אור משמיע קול מבשר

  ם.ָלחֶ 

מָּ  ָ ר ָהְיָתה ׁשּ קֹום ֲאׁשֶ ֵצא ִמן ַהּמָ בהשלים קץ יצאו בני ישראל ממקום , הַוּתֵ

"ַוַּיֲעֹבר ַמְלָּכם , שדה אדום. (רות א, כב) "ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מֹוָאב"גלותם, זאת היא נעמי 

   .מש״השהוא  ה"ָּׁשּמָ היה, וזה  ה ועמםָּגלָ משה, אשר אתם  (מיכה ב, יג) ִלְפֵניֶהם"

 ,ובלכתה ילכו הגרים הנגררים אחריה ליהנות מכבודה ומרב טוב אשר נצפן לנו

ךְ  ְך ָנׁשּוב ְלַעּמֵ י ִאּתָ (בראשית "ְלַעם ֶאָחד"כי זו היתה מחשבת שכם החוי והיינו  ,ּכִ

א ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב". אמנם לד, טז) א  "ְוַגם ֵנַצח, (במדבר כג, יט) " א ְיַׁשֵּקר ְו ִיְׂשָרֵאל 

כי   ,ישוב עוד ויחפוץ ולא בגויי הארץ בחר  אשר  ובעמו  , (שמואל א' טו, כט) ִיָּנֵחם"
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אֶמר נׇ  ֹ֤ ֙ ַוּת ְבָנה ֳעִמי י ְוָה֥יּו ְבנֹ  ֹׁש֣ ֵמַע֔ י ָבִנים֙ ְּבֽ ֽעוֹד־ִל֤ י ַהֽ ְכָנה ִעִּמ֑ י ָלָּ֥מה ֵתַל֖ ַת֔

ְבָנה  ים׃ ֹׁש֤ י ָאַמְ֙רִּתי֙ ֶיׁש־ִל֣י ָלֶכ֖ם ַלֲאָנִׁשֽ ְנִּתי ִמְה֣יוֹת ְלִא֑יׁש ִּכ֤ י ָזַק֖ ְכןָ ִּכ֥ ְבֹנַתי֙ ֵל֔

ְרָנה ַע֚ד  ים׃ ֲהָלֵה֣ן ׀ ְּתַׂשֵּב֗ יׁש ְוַג֖ם ָיַלְ֥דִּתי ָבִנֽ ְיָלה֙ ְלִא֔ ה ַּג֣ם ָהִי֤יִתי ַהַּל֨ ִתְקָו֔

י ֱה֣יוֹת ְלִא֑  ָנה ְלִבְלִּת֖ ָעֵג֔ לּו ֲהָלֵהן֙ ֵּתֽ י ְמֹאד֙ ֲאֶׁש֣ר ִיְגָּד֔ י־ַמר־ִל֤ י ִּכֽ יׁש ַא֣ל ְּבֹנַת֗

ן ַוִּתְבֶּכ֖יָנה ֑עוֹד ַוִּתַּׁש֤ק עׇ  םִמּכֶ֔  י ַיד־ְיהוָֹֽה׃ ַוִּתֶּׂשָ֣נה קוָֹל֔ ה ִב֖ י־ָיְצָא֥  ְרָּפה֙ ִּכֽ

ּה׃ ְבָקה ָּבֽ ּה ְו֖רּות ָּד֥   ַלֲחמוָֹת֔

 פירוש הרמח"ל 

(ישעיהונתנו, "ּוְבֵני ֵנָכר ִאָּכֵריֶכם ְוֹכְרֵמיֶכם"  )(יהושע ט, כאְל"ֹחְטֵבי ֵעִצים ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים" 

ומביאי מנחה מדי שנה בשנה,  יהושע טז, י)ע"פ ( "ְלַמס ֹעֵבד"יהיו . והנשאר סא, ה)
וממלכותיהם תעקרנה. ותחת נגידי עם קדש ישבו, אשר יפקוד עליהם מלך 

ם, כשתקרא כנסת ישראל המדברת עמ "ָנֳעִמי"המשיח כיום מועד. ובעבור זה, 
ת שני המשיחין ּוְלִמְצוַ להם לשלום, אליהם תודיע כי אם תחת ממשלתם ישבו, 

אם חשוב  ,יקובלו בסבר פנים יפות. אמנם -יעבודו, ולא יהיה להם עוד מלך 
לא בזאת חפץ ה', כי  - יחשבו לשמור את מצות ה', גוי גוי תחת מלכו ושריו

ומלך אחד יהיה לכל  ,אצילי ארץ אחרי עבור זעמו מעל בניו, ידכא תחת ידם כל
"ִּכי ָחָלה  ,ותחת ידו אפרים הבן יקיר. ועל העת הזאת נאמר ,בשר, בן ישי בראש

, ואיך (קהלת א, ט) "ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ]ָּכל["ְוֵאין , (ישעיהו סו, ח) "ַּגם ָיְלָדה ִצּיֹון ֶאת ָּבֶניהָ 
ַהעֹוד ִלי ָבִנים  ,היו עבדי ה'יצאו מתוכם אחרים למלוך על האומות, הגם כי י

י ֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם  לָאז ֶאְהֹּפ אֶ ". אם כן םּבְ
  ".ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד

י ִמְהיֹות ְלִאישׁ  י ָזַקְנּתִ נתיצב רע ובליעל, אשר על עם קדוש  ,ׁשְֹבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ◌ ּכִ
" ,הֶיׁש ִלי ִתְקוָ ִּכי ָאַמְרִּתי כל הגלות. אמנם  ם . (ירמיהו לא, טז) "ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵת ּגַ

ְיָלה ְלִאישׁ  המגלה זרועו על עמו באשון  (שמות טו, ג) "ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה" ,ָהִייִתי ַהּלַ
  לילה ואפילה לגאלם. 

י ַמר ִלי אותם לימות המשיח  וקשים גרים לישראל כספחת, על כן לא יקבלו ּכִ
י ָיְצָאה ִבי ַיד הכספחת.  םְמֹאד ִמכֶּ  יד החזקה על ישראל נגלתה ולארצם , 'ּכִ

  ישובו.

תיקון ליל שבועות השלם  
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ְך׃  י ְיִבְמֵּתֽ ְך ֶאל־ַעָּמּ֖ה ְוֶאל־ֱאֹלֶה֑יָה ׁ֖שּוִבי ַאֲחֵר֥ אֶמר ִהֵּנה֙ ָׁשָ֣בה ְיִבְמֵּת֔ ֹ֗ ַוּת

אֶמר ר ֹ֤ י לְ  ּות֙ ַוּת ְךעׇ ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִב֔ י ֵמַאֲחָרִ֑יְך ָלׁ֣שּוב ְזֵב֖ ר ִּכ֠ י ֶאל־ֲאֶׁש֨  ֵּתְלִכ֜

ְך י׃ ַּבֲאֶׁש֤ר ָּתמּ֙וִתי֙ ָא֔מּות ּוַבאֲ  ֵאֵל֗ ִיְך ֱאֹלָהֽ י ֵואֹלַה֖ ין ַעֵּמְ֣ך ַעִּמ֔ יִני֙ ָאִל֔ ֶׁש֤ר ָּתִל֨

ה י ה ְיהוָֹ֥ה ִלי֙ ְוֹכ֣ ם ֶאָּקֵב֑ר ֹּכה֩ ַיֲעֶׂש֨ יףְוָׁש֖ ֶות ַיפְ  וִֹס֔ י ַהָּמ֔ י ּוֵביֵנֽ ְך׃ ִּכ֣ יד ֵּביִנ֥ ִר֖

יָה׃ ר ֵאֶלֽ ל ְלַדֵּב֥ יא ָלֶלֶ֣כת ִאָּתּ֑ה ַוֶּתְחַּד֖ ֶצת ִה֖ י־ִמְתַאֶּמ֥ ֶרא ִּכֽ   ַוֵּת֕

 פירוש הרמח"ל 

ּה ְוֶאל ֱאלֶֹהיהָ  ְך ֶאל ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ "ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל". ַוּתֹאֶמר ִהּנֵ

, כצרוף כסף בתוך כור יתלבנו רבים אשר לא מבני ישראל המה, הן ח)(יחזקאל לח, י

ערפה תפרד מעל עם קדש, וישובו הגרים  זהמה הגרים הבאים מן הארצות, וא

"ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ שב הנה  ,באמרם ,המתיהדים למראה לעמם ולמולדתם

וי גוי תחת מלכו ג - ועוד כל ימי הארץ כתמול כשלשם יהיו .(קהלת יב, ז) ְּכֶׁשָהָיה"

וישראל מדוכאים בחבלי עני. אמנם ה' הצדיק, אם ידו נגלתה על עם  - ושריו

לא ישובו אל  - ומי ְּכֶהָחָכם ְוָיֵרא את דבר ה' מן הגרים .לא עוד יעזבם - קדש

 והגם כי הנה יום בא לה' וחולק שלל העיר בקרבה .עמו, כי ִעם בני ישראל יהיה

ִעי בִ  .תחת עזבם עבודת ה' ,חפוצו, בזה י(ע"פ זכריה יד, א) ְפּגְ . ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיךְ  ...יַאל ּתִ

ְלִכי ֵאֵלךְ  ַּבֲאֶׁשר (זכריה יד, ב) ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹוָלה""ֵיֵצא ואם  "ַהָּנִׁשים ִּתָּׁשַכְבָנה". ואם ּתֵ

ִליִני ָאִליר ַבֲאשֶׁ  — (זכריה יד, ב) ת . כי אלה הם השרים, וכל לבם לחסות תחןּתָ

י ֵואלַֹהִיְך ֱאלֹהָ  ,כנפי השכינה ְך ַעּמִ ובהיות מדת העמים הצובאים על  .יַעּמֵ

מּוִתי וגו'  (זכריה יד, יב) ירושלים משונה "ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא ֹעֵמד ַעל ַרְגָליו" ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ

. והקבר יותר על לבבם חקוק, כי נשמת ישראל נקשרת בשרשה "ְוָהרּוַח ָאמּות

ִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה"ָּתׁשּוב  ה ה' ִלי (קהלת יב, ז) ֶאל ָהֱא ֵבר. ּכֹה ַיֲעׂשֶ ם ֶאּקָ בריה   ,ְוׁשָ

ויתר אחיו יתוספו על בית ישראל.  ,. ְוֹכה יֹוִסיףגר שנתגייר כקטן שנולד ,חדשה

"ַוִּיֶפן ֹּכה , אשר בו כתוב ,כל זה בכח חמשים שערי הבינה אשר למשה מתברר

ֶות גר צדק יוצא מזרעו. - (שמות ב, יב) ֵאין ִאיׁש"ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי  י ַהּמָ אשר הוא טוב  ,ּכִ

יִני - מאד, מברר אוכל מתוך פסולת . ּוֵביֵנךְ  - פסולת מתוך אוכל ,ּבֵ

הּ  ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאּתָ י ִמְתַאּמֶ ֶרא ּכִ הם ידי עשו המתחברים עם יעקב,  אלה   ,ַוּתֵ
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ם ַעד־ ם ּכׇ ַוֵּתַלְ֣כָנה ְׁשֵּתיֶה֔ ֶחם ַוֵּתֹה֤ י ְּכבוָֹאָ֙נה֙ ֵּב֣ית ֶל֔ ָנה ֵּב֣ית ָלֶ֑חם ַוְיִה֗ ל־ּבוָֹא֖

ן ָהִעיר֙  ְרָנה ֲעֵליֶה֔ ֹ֥את ַוּתֹאַמ֖ י׃נׇ  ֲהז אֶמר ֳעִמֽ ֹ֣ ן ַוּת אָנה ֲאֵליֶה֔ י ַאל־ִּתְקֶר֥ ינׇ  ִל֖  ֳעִמ֑

 ָ אן ד׃ ֲאִני֙ ְמֵלָא֣ה ָהלַ֔  ְקֶר֤ י ְמֹאֽ י ִל֖ ר ַׁשַּד֛ א ִּכי־ֵהַמ֥ ם ֱהִׁשיַבִ֣ני ִלי֙ ָמָר֔ ְכִּתי ְוֵריָק֖

אָנה ִלי֙ נׇ  יְיהוָֹ֑ה ָלָּ֣מה ִתְקֶר֤ י׃  ָעָ֣נה ַוֽיהוָֹה֙  ֳעִמ֔ ע ִלֽ ַרֽ י ֵה֥ י ְוַׁשַּד֖ ִב֔

 פירוש הרמח"ל 

א ָקְבעּו  ,(ישעיהו לה, ג) "ַחְּזקּו ָיַדִים ָרפֹות ּוִבְרַּכִים ֹּכְׁשלֹות ַאֵּמצּו" "ָּכל ַהִּבְרַּכִים ֲאֶׁשר 

ר ֵאֶליהָ . (מלכים א' יט, יח) ַלַּבַעל" ]ָכְרעּו בפסוק:[ ל ְלַדּבֵ ְחּדַ כי טובה היא ובה  — ַוּתֶ

יֶהם יחפוץ ה'. ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ית ָלֶחםלב אחד לעבוד את ה'. , ַוּתֵ הנו , ַעד ּבֹוָאָנה ּבֵ

ל ָהִעירלחם אבירים, מוצא פי ה' אשר עליו יחיה האדם בעת ההיא.  הֹם ּכָ , ַוּתֵ

ִּכי ". (מלאכי א, יא) ּוְבָכל ָמקֹום ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי"", (עמוס ה, ג) "ָהִעיר ַהֹּיֵצאת ֶאֶלף"היא 

" ֵיָהֵפ ָעַלִי ֲהמֹון" כי הלא "קֹול ה' ָלִעיר ִיְקָרא", (ישעיהו ס, ה) ַעם "ֵחיל ּגֹוִים ָיֹבאּו ָל

א, (מיכה ו, ט) אמנם כל אשר נשמה . (עמוס ג, ו) ֶיֱחָרדּו" ֲה"ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם 

כי חסרי כל טוב בני ישראל מארצם יצאו, וכעת  ,ּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי באפו

ה' יפתח, ויאזור קמיהם  (איוב יב, יח) שוב ישובו כבראשונה, "מּוַסר ְמָלִכים"

" הם אלהים "ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ויריק עלי, (ישעיהו מט, כג) במתניהם, "ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִי

  .והגם כי בני יעקב בטוב יגילו, ינקמו מאויביהם. (מלאכי ג, י) ָדי"

ְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ◌ ִלי ָמָרא י  ,כי אחרי שוך חמת המלך מעל בניו ,ַאל ּתִ ּכִ

י ִלי ְמֹאד ּדַ  ,בידם ינתנו כל גויי הארץ לעשות בהם כרצונם, בעבור זה ֵהַמר ׁשַ

  ן לי מרא.קרא

י ם. ומדוע אלהים שופט עליה, נטה "ה היא אלהי"איא מללה ,ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ

ְוֵריָקם . איכה א, יד)ע"פ ( ידו בצאתה מירושלים, אין זה כי אם ִנְׂשַקד ֹעל ְּפָׁשֶעיָה ְּבָידוֹ 

יַבִני ה מדי . ו)ע"פ שמואל ב' יד, יד( כי בחסדו חשב מחשבות לא ידח ממנה נדח ,'ֱהׁשִ

ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה  ,בואה תאמר בשיר ורון, "ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני

ִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש" (שמואל ב' אמנם עתה "ּוְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח ָׁשֶמׁש". (בראשית לא, מב) ֱא

 ַוה' ָעָנה ִבי - תכי הנה כל עוד ענה ה' את בניו, שמאל דוחה וימין מקרב, כג, ד)

י ֵהַרע ִליהגם כי  ּדַ   . ׁשַ
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ינׇ  בַוָּתׁ֣שׇ  ּה ַכָּלָתּה֙  ַהּמוֲֹאִבָּי֤ה ְו֨רּות ֳעִמ֗ ָּמההַ  ִעָּמ֔ י מוָֹא֑ב ְוֵה֗ ָבה ִמְּׂשֵד֣ ָּב֚אּו  ָּׁש֖

ים׃ ֵּב֣ית  יר ְׂשֹעִרֽ ֶחם ִּבְתִחַּל֖ת ְקִצ֥   ֶל֔

  

יּֽוְלנׇ ב.  ּה מוָֹד֣ע ֳעִמ֞ ִיל ּ֣בוֹרּגִ  ִא֚יׁש ְלִאיָׁש֗ ַחת ַח֔ ַעז׃ ּוְׁש֖מוֹ ֱאִליֶמֶ֑לְך ִמִּמְׁשַּפ֖  ֹּבֽ

אֶמר֩  ֹ֩ ה ֨רּות ַוּת ל־נׇ  ַהּמוֲֹאִבָּי֜ יֶאֽ לְ  ֳעִמ֗ ים ֵאֽ ִּׁשֳּבִל֔ ָכה־ָּנ֤א ַהָּׂשֶדה֙ ַוֲאַלֳּקָט֣ה ַבֽ

י׃ ַוֵּתֶ֤לְך ַוָּתב י ִבִּתֽ אֶמר ָלּ֖ה ְלִכ֥ ֹ֥ ן ְּבֵעיָנ֑יו ַוּת ר ֶאְמָצא־ֵח֖ ר ֲאֶׁש֥ ט ַאַח֕ וֹא֙ ַוְּתַלֵּק֣

ַחת  ר ִמִּמְׁשַּפ֥ ַעז ֲאֶׁש֖ ת ַהָּׂשֶדה֙ ְלֹב֔ ָה ֶחְלַק֤ ים ַוִּיֶ֣קר ִמְקֶר֔ י ַהֹּקְצִר֑ ה ַאֲחֵר֖  ַּבָּׂשֶד֔

   פירוש הרמח"ל   

ֵדי . ה"יהו ב"ֹמאָ  - ה"ַהּמֹוָאִביָּ  ְלמֹוָאב מתקן, "הוהובעת ההיא שם הקדוש י ְ ִמׂשּ

ְו"ָלֵכן  (ישעיהו סא, ז) א שדי, כי "ַּתַחת ָּבְׁשְּתֶכם ִמְׁשֶנה"היא באה, הוא שדי והו מֹוָאב

עִֹרים ,על כן. )ם(ש ְּבַאְרָצם ִמְׁשֶנה ִייָרׁשּו" ְתִחּלַת ְקִציר ׂשְ א ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו" ,ּבִ  "ִּכי 

  וכו', מעלת חג הפסח וחג העצרת יחדיו יחוברו. ובא לציון גואל. (ישעיהו נב, יב)
  

  פרק ב.

ּה.וּ  משה אשר במטהו בקע הים, הלא זה ְׂשָרָיה ממשפחת דן,  ְלָנֳעִמי מֹוָדע ְלִאיׁשָ

ִאיׁש . (זוהר ח"ג קצד, ע"ב) אשר יפדה את ישראל מיד שוסיהם, בהיותו שר צבא ה'

ּבֹור ַחִיל מֹו ּבַֹעז. הנו ּגִ ַחת ֱאִליֶמֶלְך ּוׁשְ ּפַ ׁשְ בו עוז וגבורה לא ירא ולא יחת.  ,ִמּמִ

, (זכריה ח, כג) ו גרי הצדק להחזיק "ִּבְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי ֵלאֹמר ֵנְלָכה ִעָּמֶכם"וכעת יבקש

מצב בני ישראל בגלותם, את  - (בראשית מא, ז) "ַוִּתְבַלְעָנה ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות" ככתוב

  .כי יאכלו את כל העמים )שם( ַהְּמֵלאֹות"... "ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים

ָטה ַבשִּׁ  ִליםַוֲאַלּקֳ ר ֶאְמָצא ֵחן  ,כי בתוכם ילוקטו בחמלת ה' עליהם ,ּבֳ ַאַחר ֲאׁשֶ

ֵעיָניו.   ּבְ

ֶלךְ  ֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִריםמארצם וממולדתם , ַוּתֵ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בֹוא ַוּתְ כי עת הקציר  — ַוּתָ

ַחת ֱאִליֶמֶלְך הגיע.  ּפַ ׁשְ ר ִמּמִ ֶדה ְלֹבַעז ֲאׁשֶ ָ ֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהׂשּ "ֵמה' ָיָצא  —ַוּיִ

 ]ְבֵני["ִּכי ִמְקֶרה  ,, ככתוב(קהלת ט, ב) , הלא הוא "ִמְקֶרה ֶאָחד"(בראשית כד, נ) ַהָּדָבר"

״. ואלהים חפץ בבועז הלזה, (קהלת ג, יט) ִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם"]ּו[ָהָאָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה 

  ֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטיָיִדין ַעּמ"ָּדן  ,תן, ככתוביה״מקרה אחד״ בידו נ —בעבור זה 
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ים ְיהוָֹ֣ה ִעָּמֶכ֑ם  ֹ֥אֶמר ַלּקוְֹצִר֖ ֶחם ַוּי ַעז ָּב֚א ִמֵּב֣ית ֶל֔ ֶלְך׃ ְוִהֵּנה־ֹב֗ ֱאִליֶמֽ

י  ים ְלִמ֖ ב ַעל־ַהּקוְֹצִר֑ ַנֲע֔רוֹ ַהִּנָּצ֖ ֙ ְלֽ ַעז ֹ֤אֶמר ֹּב֨ ֹ֥אְמרּו ֖לוֹ ְיָבֶרְכָ֥ך ְיהוָֹֽה׃ ַוּי ַוּי

עַ  את׃ ַוַּי֗ ֹֽ ה ַהּז יא ַהַּנֲעָר֥ ה ֽמוֲֹאִבָּיה֙ ִה֔ ים ַוּיֹאַמ֑ר ַנֲעָר֤ ב ַעל־ַהּקוְֹצִר֖ ן ַהַּנַ֛ער ַהִּנָּצ֥

ם־נׇ  ָבה ִעֽ יַהָּׁש֥ י ֳעִמ֖ ב׃ ִמְּׂשֵד֥ אֶמר מוָֹאֽ ֹ֗ י ֲאַלֳּקָטה־ָּנא֙  ַוּת ים ְוָאַסְפִּת֣  ָבֳעָמִר֔

י ים ַאֲחֵר֖ ַּתֲע֗מוֹד ַוָּת֣בוֹא ַהּקוְֹצִר֑ ֶקר֙  ֵמָא֤ז ַוֽ ּתָ  ַהֹּב֨ ּה ׁשִ   ֶז֛ה הְוַעד־ַע֔ ִית ְבָּת֥  ַהַּב֖

  פירוש הרמח"ל 

גרי צדק האלה, כעת  - . והוא קוצר את עומר השעורים(בראשית מט, טז) ִיְׂשָרֵאל"

ית ֶלֶחם .השמידו כל רשעי ארץ א ִמּבֵ ה ֹבַעז ּבָ כי מקור ברכה הוא מאת ה'.  ,ְוִהּנֵ

ֶכם ַוּיֹאְמרּו לֹו  .סוטה לח, ב)ע"פ ( ברך ראשונהכל המברך מת ,ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעּמָ

(שמואל "ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו" ,כי ימלא פי כל בית ישראל תהלתו, לאמר ',ְיָבֶרְכָך ה

, "ְונֹוְדָעה ַיד ה' ֶאת ֲעָבָדיו (דברים לג, כב) , וברוך מבנים יהיה "ָּדן ּגּור ַאְרֵיה"א' כט, ה)

  .יהו סו, יד)(ישע ְוָזַעם ֶאת ֹאְיָביו"

כי מידי בואם לעבוד עבודת ה', לא לפי רגע ינתן להם מתנה  ,ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערוֹ 

לחסות תחת כנפי השכינה, כי בראשונה תחת העבד הנאמן יּוְׂשמּו, כי הוא נער 

ֹמִרי""ִּכי ֵיֵל ַמְלָאִכי ְלָפֶני ֶוֱהִביֲא ֶאל ָהאֱ  ,ַׂשר ָהעֹוָלם הנצב על הקוצרים ככתוב

" ,וגו' (שמות כג, כג) ֲעָרה ַהזֹּאת. (שמות כג, כ) "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָא ְלָפֶני  ,ְלִמי ַהּנַ

ה  : לך יאתה. בעת ההיא הוא מביא אותה אליו וכה ידבר ,פירושו ַנֲעָרה מֹוֲאִבּיָ

אל נאסרו לבא בקהל ה', וכעת בני ישר )בע" ,יבמות עו(מואבי ולא מואביה  ִהיא

, כי תשש כחם (זכריה ח, כג) לארצם ישובו, והחזיקו עשר נשים "ִּבְכַנף ִאיׁש ְיהּוִדי"

"  כנקבה,   . (ישעיהו כו, יג) ולא עוד יאמרו "ְּבָעלּונּו ֲאֹדִנים זּוָלֶת

י ָבֳעָמִרים א ְוָאַסְפּתִ ָטה ּנָ לקט שכחה ופאה מה שיותיר עם קדש  - ַוּתֹאֶמר ֲאַלּקֳ

(שמואל ה' אלהים אמת אשר "ָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח" ִמָּׂשְבָעם, כי

בֹוא השפע שבע רצון.  ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים. יניח מקום להם להתגדר בו ב' יד, יד) ַוּתָ

ֲעמֹוד ים , "ֹחְטֵבי ֵעצִ (במדבר ד, מז) בנסיונה, "ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמָּׂשא", ַוּתַ

"ְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח ָׁשֶמׁש" ,ֵמָאזתחת היותם בארצם לבטח.  (יהושע ט, כא) ְוֹׁשֲאֵבי ַמִים"

ה    (ירמיהו נ, יז) ְל"ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל" (שמואל ב' כג, ד) סוף הימים  ,ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעּתָ

תיקון ליל שבועות השלם  
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ט׃ ַעז ֶאל־֜רּות ֲה֧לוֹא ָׁשַמ֣עַ  ְמָעֽ אֶמר֩ ֹּב֨ ֹ֩ ֙ ִלְלֹקט֙ ְּבָׂשֶד֣ה ַוּי ְלִכי י ַאל־ֵּתֽ ְּת ִּבִּת֗

ה ֲאֶׁשר־ ִיְך ַּבָּׂשֶד֤ י׃ ֵעיַנ֜ ין ִעם־ַנֲעֹרָתֽ ה ִתְדָּבִק֖ י ִמֶּז֑ה ְוֹכ֥ א ַתֲעבּוִר֖ ֹ֥ ר ְוַג֛ם ל ַאֵח֔

י נׇ  ים ְלִבְלִּת֣ ן ֲה֥לוֹא ִצִּו֛יִתי ֶאת־ַהְּנָעִר֖ ֙ ְוָהַלְ֣כְּת ַאֲחֵריֶה֔ ת ְגֵעְ֑ךִיְקֹצרּון  ְוָצִמ֗

 ֙ ים ְוָהַלְכְּת ית ֶאל־ַהֵּכִל֔ ֙  ִיְׁשֲא֖בּון ֵמֲאֶׁש֥ר ְוָׁשִת֕ ים׃ ַוִּתֹּפל יהָ  ַהְּנָעִרֽ  ַעל־ָּפֶנ֔

חּו אֶמר ָאְ֑רָצה ַוִּתְׁשַּת֖ ֹ֣ יו ַוּת ֩  ֵאָל֗ אִתי ַמּ֩דּוַע י  ְּבֵעיֶנ֙יָך֙  ֵח֤ן ָמָצ֨ ִני ְוָאֹנִכ֖ ְלַהִּכיֵר֔

֙  ַוַּיַ֤ען ְכִרָּיֽה׃נׇ  ַעז ֹ֣אֶמר ֹּב֨ ד ֻהֵּג֨ד ּהלָ֔  ַוּי י ֻהַּג֜ ל ִל֗ ְך ֲאֶׁשר־ָעִׂשית֙  ֹּכ֤  ֶאת־ֲחמוֵֹת֔

י י ִאיֵׁשְ֑ך ֣מוֹת ַאֲחֵר֖ ַעְזִב֞ ְך ָאִב֣יְך ַוַּתֽ ְך ְוֶאֶ֙רץ֙  ְוִאֵּמ֗ י ֽמוַֹלְדֵּת֔ ם ַוֵּתְ֣לִכ֔ ר ֶאל־ַע֕  ֲאֶׁש֥

ַעְּת ְּת֥מוֹל ִׁשְלֽׁשוֹם׃ ְיַׁשֵּל֥ם ְיהוָֹ֖ה ּפׇ לֹא־יָ  י ֳעֵלְ֑ךַד֖ ְךמַ  ּוְתִה֨ ה ְׂשֻּכְרֵּת֜  ֵמִע֤ם ְׁשֵלָמ֗

ל ֱאֹלֵה֣י ְיהוָֹה֙  את ִיְׂשָרֵא֔ יו׃ ַלֲח֥סוֹת ֲאֶׁשר־ָּב֖ ַחת־ְּכָנָפֽ   ַּתֽ
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הגם כי מעט היא, כי בני ישראל עבדו את  - הנם עובדים ועושים את מלאכתם

ִית ְמָעט ה' מאז היותם ּה ַהּבַ ְבּתָ י ֲהלֹואעל כן אם באו  .ֶזה ׁשִ ּתִ ַמַעּתְ ּבִ לא  ,ׁשָ

ֶדה ַאֵחר ,יחזרו לעבוד אלהים אחרים ׂשָ ְלִכי ִלְלֹקט ּבְ ְוֹכה  ,וזו הדרך לכו בה ַאל ּתֵ

ִקין ִעם ַנֲערָֹתי.  ר ִיְקצֹרּון, ואםִתְדּבָ ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ֲהלֹוא  ,ולא בשדה אחר ֵעיַנִיְך ּבַ

י ָנְגֵעְך, ְוָצִמת ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ ִליםלקבל הצריך להם.  ,ִצּוִ  ,ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ

ֲאבּון  ,כי המה לא יבואו אל הקדש פנימה, כי אם בחוץ יעמודו ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ְוׁשָ

ָעִרים ם ֵּתֵצא ְׁשֵאִרית", ַהּנְ אל העמים אשר ישובו לעבוד  (ישעיהו לז, לב) "ִּכי ִמירּוָׁשַלִ

 את ה'.

ֶניהָ  ּפֹל ַעל ּפָ ֵעיֶניךָ העבדים.  כדרך כל ,ַוּתִ כי חסד הוא  - ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

ה יֵרִני ְוָאֹנִכי ָנְכִרּיָ . והגם כי נכריה היא, יחשב לה עזבה את עמה ואת אלהיה ְלַהּכִ

ַעְזִבי, האיש המת[ו] ְך ַוּתַ ית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיׁשֵ ר ָעׂשִ כו' כדרך ו ֲאׁשֶ

ְלִכי ֶאל ַעם אֲ , הנכון ְלׁשֹוםַוּתֵ מֹול ׁשִ ר לֹא ָיַדַעּתְ ּתְ הלא הם בני ישראל אשר , ׁשֶ

ֳעֵלְך  ,שונאיהם מאסו להכיר אותם ויתנכרו אליהם. בעבור זה ם ה' ּפָ ּלֵ כו' וְיׁשַ

ָרֵאל  וגם  .(זכריה יד, ט) כי בעת ההיא "ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד" -ֵמִעם ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

  "ִּכי ַעל ה' יקבלו, ולא ילכו עוד איש בשם אלהיו, גויי הארץ המתיהדים, מאת 
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אֶמר ֹ֠ ּת ן ַו֠ ֙  ְּבֵעיֶנ֤יָך ֶאְמָצא־ֵח֨ י ֲאֹדִני ִני ִּכ֣ ַחְמָּת֔ י ִנֽ ְרָּת ַעל־ֵל֣ב ִׁשְפָחֶתָ֑ך ִד  ְוִכ֥ ַּב֖

ִׁשֽ  ֶכל ֹּג֤ ַעז ְלֵע֣ת ָהֹא֗ ה ֹב֜ ֹ֩אֶמר֩ ָל֨ יָך׃ ַוּי ת ִׁשְפֹחֶתֽ א ֶאְהֶי֔ה ְּכַאַח֖ ֹ֣ ֹנִכי֙ ל י ֲהֹלם֙ ְוָאֽ

ים ַוִּיְצּבׇ  ֶמץ ַוֵּתֶׁ֙שב֙ ִמַּצ֣ד ַהֹּקְצִר֔ ְך ַּבֹח֑ ְלְּת ִּפֵּת֖ ֶחם ְוָטַב֥  ט־ָלּ֣הְוָאַכְ֣לְּת ִמן־ַהֶּל֔

קׇ ָקלִ֔  ר׃ ַוָּת֖ ע ַוֹּתַתֽ אַכל ַוִּתְׂשַּב֖ ֹ֥ ט םי ַוּת ֩  ְלַלֵּק֑ ַעז ַוְיַצו יו ֹּב֨ ר ֶאת־ְנָעָר֜  ַּג֣ם ֵלאֹמ֗

ים ֵּב֧ין א טְּתַלֵּק֖  ָהֳעָמִר֛ ֹ֥ ּלּו ְוַג֛ם ַתְכִליֽמּוָה׃ ְול ים ָלּ֖ה ֹׁשל־ָּתֹׁש֥  ִמן־ַהְּצָבִת֑

ם א ְוִלְּקָט֖ה ַוֲעַזְבֶּת֥ ֹ֥ ּה׃ ְול ה ַעד־ָהָעֶ֑רב ַוַּתְחֹּבט֙ ַוּתְ  ִתְגֲערּו־ָבֽ ט ַּבָּׂשֶד֖ ֵא֣ת  ַלֵּק֥
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ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ" , "ְוָגר(דברים ח, ג) ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם"

ֵעיֶניָך ֲאדִֹני, וידעו כל בשר כי פי ה' דבר.(ישעיהו יא, ו) שריה  - ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ּבְ

זה, הגם כי הוא שר צבא אדני, לנתוש ולנתוץ להאביד ולהרוס, גם הוא על גרי 

ומאויב יהיה להם  ,הצדק ירחם, הבאים לחסות בצל ה', וימצאו חן בעיניו

י  ,לאוהב. וינחם אותם וידבר על לבם. ובעבור זה יתנו לו תודה, ויאמרו ּכִ

ִני . אמנם לא כל אשר ימלא את ידו יהיה לרצון, כי חסידי אומות העולם ִנַחְמּתָ

ְפָחֶתךָ  ,לבדם ֵיָרצּו לעבוד את ה' ְרּתָ ַעל ֵלב ׁשִ כי לב האומות ירצה, , ְוִכי ִדּבַ

ועל כן לא יהיו הגרים האלה הולכים בדרכי אבותיהם אשר לא  והשאר יכרתו.

ְפחֶֹתיךָ  ,לעבדים אלא לשפחות ניתנו ַאַחת ׁשִ   . ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהֶיה ּכְ

 ,ובהיות ששלש פעמים כשנה יעלו כל משפחות האדמה אל הר ה' לקבל מזונם

י ֲהלֹם ׁשִ ותקרא את שם הבאר  ,הלא על זה כתוב, ַוּיֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ּגֹ

ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי" (בראשית טז, יד) "ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי"  (בראשית טז, יג) "ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲה

 ,אל לאכול גם היא את הלחם כי שם נגלה אליה האלהים, ועל כן תבא לבית

ֶחם חֶֹמץ. אמנם ְוָאַכְלּתְ ִמן ַהּלֶ ְך ּבַ ּתֵ  - , כי אליה וקוץ בהכראוי לעצל ְוָטַבְלּתְ ּפִ

להם יאתה, ועבודתם היא המחמצת, ותשם מר במתוק כאשר נאות להם, אשר 

ד ַהּקְֹצִרים ,לא עבדו את ה' מלפנים. על כן ב ִמּצַ ׁשֶ כי מן הצד תעמוד לקבל  ַוּתֵ

ט ָלּה ָקִלי ,לחם קל ְצּבָ . ובהיות כי לא הוכנה לקבל מימי קדם, גם מן המעט ַוּיִ

שְׂ  ָטהַוּתֹאַכל ַוּתִ ם ְוִלּקְ ָבִתים ַוֲעַזְבּתֶ ׁשֹּלּו ָלּה ִמן ַהּצְ ע ַוּתַֹתר. ְוַגם ׁשֹל ּתָ אמנם   ּבַ

 .ְולֹא ִתְגֲערּו ָבהּ  ,לא על זה יהיה חרון אף ה' על ישראל אז  כי  מעט מזער לא כביר, 

תיקון ליל שבועות השלם  



תיקון ליל שבועות השלם   76

יר וַ  ים׃ ַוִּתָּׂשא֙ ַוָּת֣בוֹא ָהִע֔ י ְּכֵאיָפ֥ה ְׂשֹעִרֽ ָטה ַוְיִה֖ ּה ֵא֣ת ֲאֶׁשר־ִלֵּק֔ ֶרא ֲחמוָֹת֖ ֵּת֥
ָרה ִמּׂשׇ  ת ֲאֶׁשר־הוִֹת֖ ּה ֵא֥ ָטה ַוּתוֵֹצא֙ ַוִּתֶּתן־ָל֔ ּה׃ֲאֶׁשר־ִלֵּק֑ אֶמר֩  ְבָעֽ ֹ֩ ּה ַוּת  ָל֨

ּה  ְך ָּב֑רּוְך ַוַּתֵּג֣ד ַלֲחמוָֹת֗ י ַמִּכיֵר֖ ית ְיִה֥ ְטְּת ַהּיוֹם֙ ְוָאָ֣נה ָעִׂש֔ ה ִלַּק֤ ּה ֵאיֹפ֨ ֲחמוָֹת֜
ְׂשָתה֙  ַעז׃  ֵא֤ת ֲאֶׁשר־ָעֽ יִתי ִעּ֛מוֹ ַהּ֖יוֹם ֹּבֽ ר ָעִׂש֧ אֶמר ֵׁש֤ם ָהִאיׁש֙ ֲאֶׁש֨ ֹ֗ ִעּ֔מוֹ ַוּת

אֶמר נׇ  ֹ֨ יַוּת ּה ֳעִמ֜ הּוא֙ ַליהוָֹ֔ה ֲאֶׁשר֙ לֹא־ָעַז֣ב ַחְסּ֔דוֹ ֶאת־ַהַחִּי֖ים  ָּב֥רּוְך ְלַכָּלָת֗
 ֣ אֶמר ָל ֹ֧ ים ַוּת ינׇ  ּהְוֶאת־ַהֵּמִת֑ ֙  ָק֥רוֹב ֳעִמ֗ נּו יׁש ָל֨ ּגֹ  ָהִא֔ נּוִמֽ אֶמר ֽהּוא׃ ֲאֵל֖ ֹ֖  ֣רּות ַוּת

י ִּכי־ָאַמ֣ר ַּג֣ם ׀ ַהּמוֲֹאִבָּי֑ה ים ֵאַל֗ ֙  ִעם־ַהְּנָעִר֤ ין ֲאֶׁשר־ִלי ֣  ִּתְדָּבִק֔ ד ִאם־ִּכּ֔לּו ַע
ירֵא֥ת ּכׇ  י׃ ל־ַהָּקִצ֖ אֶמר ֲאֶׁשר־ִלֽ ֹ֥ ינׇ  ַוּת י ֣טוֹב ַּכָּלָתּ֑ה ֶאל־֣רּות ֳעִמ֖ י ִּבִּת֗ ֙  ִּכ֤ ְצִאי  ֵתֽ

יוִעם־ַנֲ֣ערוֹ א ָת֔ ֹ֥ ה ִיְפְּגעּו־ָבְ֖ך ְול ר׃ ְּבָׂשֶד֥ ק ַאֵחֽ ֙  ְּבַנֲע֥רוֹת ַוִּתְדַּב֞ ַעז ט ֹּב֨  ְלַלֵּק֔
יר־ַהּׂשְ  ַעד־ְּכ֥לוֹת ּה׃ְקִצֽ ֶׁשב ֶאת־ֲחמוָֹתֽ ִחִּט֑ים ַוֵּת֖ ים ּוְקִצ֣יר ַהֽ   ֹעִר֖
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ֶדה ַעד ָהָעֶרב עוד כל ימי הארץ תלקט ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ נם אינם כי אם שעורים, כי אמ.ַוּתְ

עִֹרים ,החטים לבני ישראל ניתנו ֵאיָפה ׂשְ בימים האלה גם הם יעלו ויבואו אל  .ַוְיִהי ּכְ

ָטה ַוּתֹוֵצא  ,בית ה' ובידיהם מנחה ר ִלּקֵ ֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאׁשֶ בֹוא ָהִעיר ַוּתֵ א ַוּתָ ָ ׂשּ ַוּתִ

ן ָלּה אֵ  ּתֶ ְבָעּה.ַוּתִ ָ ר הֹוִתָרה ִמׂשּ   ת ֲאׁשֶ

ית ְטּתְ ַהּיֹום ְוָאָנה ָעׂשִ לראות אם יאמרו כחי ועוצם , ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלּקַ

רּוךְ  ,אמנם . ידי עשה לי את החיל הזה יֵרְך ּבָ הלא הוא שריה זה  ,ְיִהי ַמּכִ

שאמרנו, כי כל המברך מתברך. אמנם גם הם ידעו את ה' מקטנם ועד גדולם, 

יִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבַֹעז.תם, כי אם יכירו וידעו כי לא גבור ר ָעׂשִ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ    ׁשֵ

ים, בעבור זה ר לֹא ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחּיִ רּוְך הּוא ַלה' ֲאׁשֶ  ,הגם עם בני ישראל - ּבָ

ִתים ֲאֵלנּו ומדוע יכול לעשות כל זה  .גויי הארץ - ְוֶאת ַהּמֵ ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמּגֹ

  רא בהיותו שר צבא ה'.גם גואל נק -הּוא 

י ָאַמר ֵאַלי ם ּכִ ה ּגַ כי זהו הדרך הישר אשר יתדבקו על  ,ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ

ר ִליבני ישראל  ִציר ֲאׁשֶ ל ַהּקָ ּלּו ֵאת ּכָ ִקין ַעד ִאם ּכִ ְדּבָ ר ִלי ּתִ ָעִרים ֲאׁשֶ  ,ִעם ַהּנְ

ֶדה נקשרים.  כז, כז) (בראשית כי בזה הנם "ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה" ׂשָ עּו ָבְך ּבְ ְולֹא ִיְפּגְ

יםשדה קוצים. והנה כעת ִיְכֶלה  ,ַאֵחר עִֹרים ּוְקִציר ַהִחּטִ ְ , הלא ישוב ְקִציר ַהׂשּ

  .(קהלת יב, ז) "ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה"
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אֶמר ָלּ֖ה נׇ  ג. ֹ֥ יַוּת י ֲחמוָֹתּ֑ה ֳעִמ֣ א ִּבִּת֕ ֹ֧ ְך׃ ֲאֶׁש֥ר ֖נוֹחַ מָ  ֲאַבֶּקׁש־ָלְ֛ך ֲהל יַטב־ָלֽ  ִיֽ

ה א ְוַעָּת֗ ֹ֥ ֙  ֲהל ַעז נּו ֹב֨ ַדְעָּת֔  ֶאת־ֹּגֶ֥רן ֹזֶר֛ה ִהֵּנה־֗הּוא ֶאת־ַנֲערוָֹת֑יו ָהִי֖ית ֲאֶׁש֥ר ֹמֽ

ים ְיָלה׃ ַהְּׂשֹעִר֖ ְכּתְ  ְוָרַחְ֣צְּת ׀ ַהָּלֽ ְדְּת ַהֹּגֶ֑רן ַאל־ ָוַס֗ ְוַׂשְ֧מְּת ִׂשְמֹלַתִ֛יְך ָעַלִ֖יְך ְוָיַר֣

י ְבׁשׇ ִּתּוָ  ל ְוִלְׁשּֽתוֹת׃ ִויִה֣ יׁש ַע֥ד ַּכֹּל֖תוֹ ֶלֱאֹכ֥ ֙  ְכ֗בוְֹדִע֣י ָלִא֔  ֶאת־ַהָּמקוֹם֙  ְוָיַדַ֙עְּת

ם ֲאֶׁש֣ר ית ּוָב֛את ִיְׁשַּכב־ָׁש֔ יו ְוִגִּל֥ ר  ַמְרְּגֹלָת֖ ת ֲאֶׁש֥ ְך ֵא֖ ְוָׁשָכְ֑בְּת ְוהּוא֙ ַיִּג֣יד ָל֔

ל אֲ  אֶמר ֵאֶל֑יָה ֹּכ֛ ֹ֖ ין׃ ַוּת י [ַּתֲעִׂשֽ ֶרד  קרי ולא כתיבֶׁשר־ּתֹאְמִר֥ ה׃ ַוֵּת֖ ֱעֶׂשֽ י] ֶאֽ ֵאַל֖

ַעׂש א  ַהֹּגֶ֑רן ַוַּת֕ ֹ֕ ַעז ַוֵּיְׁשְּת֙ ַוִּייַט֣ב ִלּ֔בוֹ ַוָּיב אַכל ֹּב֤ ֹ֨ ּה׃ ַוּי ל ֲאֶׁשר־ִצַּוָּ֖תה ֲחמוָֹתֽ ְּכֹכ֥

יו וַ  ט ַוְּתַג֥ל ַמְרְּגֹלָת֖ א ַבָּל֔ ֹ֣ ב׃ִלְׁשַּכ֖ב ִּבְקֵצ֣ה ָהֲעֵרָמ֑ה ַוָּתב   ִּתְׁשָּכֽ
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  פרק ג.

ר ִייַטב ָלךְ  ,גם הם יבקשו מנוחה לעתיד ,אם כן ׁש ָלְך ָמנֹוַח ֲאׁשֶ . ֲהלֹא ֲאַבּקֶ

ובהקרב יום ה' יום הדין הגדול, אז לשריה ניתן לתקן את השעורים הללו, לזרות 

זֶֹרה הנה הוא  .מא, טז) (ישעיהו "ִּתְזֵרם ְורּוַח ִּתָּׂשֵאם" ,מהם התבן, אשר על זה כתוב

ְיָלה עִֹרים ַהּלָ ְ ֶרן ַהׂשּ   כי המתחיל במצוה אומרים לו גמור. ,ֶאת ּגֹ

ְמלַֹתִיְך ָעַלִיךְ  ְמּתְ ׂשִ   להמחות כל מעשיהם אשר עשו. ,ְוָרַחְצּתְ ָוַסְכּתְ ְוׂשַ

ֶרן ,אמנם ְדִעי ָלִאישׁ אשר שם הדין יעשה מכל ילוד אשה.  ְוָיַרְדּתְ ַהּגֹ ּוָ ַעד  ַאל ּתִ

ּתֹות ּלֹתֹו ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ   כי אין ראוי יבוא העבד לאכול אם לא אכל ושתה רבו. ,ּכַ

ם ב ׁשָ ּכַ ר ִיׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ְכבֹו ְוָיַדַעּתְ ֶאת ַהּמָ כי ידעו המנוח אשר לבני , ִויִהי ְבׁשָ

ָכְבתְּ ישראל יהיה.  לָֹתיו ְוׁשָ ית ַמְרּגְ הּוא וְ תחת רגליו כי בשפל ישבו.  ּוָבאת ְוִגּלִ

ין ֲעׂשִ ר ּתַ יד ָלְך ֵאת ֲאׁשֶ הכי בידו נפקדו.  ,ַיּגִ ר ּתֹאְמִרי ֶאֱעׂשֶ  ,ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה ּכֹל ֲאׁשֶ

ֵבר.לת המחשבה. יהלא זוהי תח ם ֶאּקָ מּוִתי ָאמּות ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ להעשות כל  ּבַ

  ים, לעבוד את ה' שכם אחד. דהארץ שפה אחת ודברים אח

ֶרן ֶרד ַהּגֹ יַטב ִלּבוֹ  וגו'. ַוּתֵ ּתְ ַוּיִ ׁשְ מאכל ומשתה הנשמה הלא היא  ,ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַוּיֵ

ְקֵצה ָהֲעֵרָמהאשר עליה יחיה האדם.  תורת ה' ב ּבִ ּכַ ֹבא ִלׁשְ בהגיע כל המעשים  ,ַוּיָ

ט, לקציהם. אז ֹבא ַבּלָ לָֹתיו בכח הטל המחיה את המתים יבואו.  ,ַוּתָ ַגל ַמְרּגְ ַוּתְ

ב ּכָ ׁשְ  יד יעק״ב האוחזת בעקב עשו. והיות כל זה בגרים נולד מגלות בני . וזהוַוּתִ

תיקון ליל שבועות השלם  
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יו׃  ה ֹׁשֶכֶ֖בת ַמְרְּגֹלָתֽ יׁש ַוִּיָּלֵפ֑ת ְוִהֵּנ֣ה ִאָּׁש֔ ד ָהִא֖ ְיָלה ַוֶּיֱחַר֥ י ַהַּל֔ ֙ ַּבֲחִצ֣  ְיִהי ַוֽ

ָך ּוָפַרְׂשָּת֤ ְכָנֶפָ֙ך֙  ֹנִכי֙ ֣רּות ֲאָמֶת֔ אֶמר ָאֽ ֹ֗ ֹ֖אֶמר ִמי־ָאְּ֑ת ַוּת י ֹגֵא֖ל ַוּי ַעל־ֲאָמְ֣תָ֔ך ִּכ֥

ְך ָהַאֲח֖רוֹן ִמן־ָהִראׁ֑שוֹן  י ֵהיַטְ֛בְּת ַחְסֵּד֥ יהוָֹה֙ ִּבִּת֔ ה ַאְּ֤ת ַלֽ אֶמר ְּברּוָכ֨ ֹ֗ ָּתה׃ ַוּי ָאֽ

י  יְרִא֔ ה ִּבִּתי֙ ַאל־ִּת֣ יר׃ ְוַעָּת֗ ל ְוִאם־ָעִׁשֽ ים ִאם־ַּד֖ ֲחֵרי֙ ַהַּב֣חּוִר֔ ֶכת ַאֽ ְלִבְלִּתי־ֶל֗

 ֹ ל ֲאֶׁשר־ּת ֙ ּכׇ ֹּכ֥ י יוֵֹדַ֙ע י ֶאֱעֶׂשה־ָּלְ֑ך ִּכ֤ י ל־ַׁשַ֣עראְמִר֖ י ַעִּמ֔ ֶׁשת ִּכ֛ ִיל ֵא֥ ְּת׃ ַח֖  ָאֽ

י ְוַעָּתה֙  יאׇ  ִּכ֣ ם ִּכ֥ ִכי ֹגֵא֖ל ְמָנ֔ ל ֵיׁ֥ש ְוַג֛ם ָאֹנ֑ ִּני׃ ָק֥רוֹב ֹּגֵא֖ ְיָלה ִל֣יִני ׀ ִמֶּמֽ  ְוָהָי֤ה ַהַּל֗

ֶקר֙  ל ְואִ  ַבֹּב֨ ץ ְלגׇ ִאם־ִיְגָאֵלְ֥ך טוֹב֙ ִיְגָא֔ א ַיְחֹּפ֧ ֹ֨ יְך ֳאֵלְ֛ךם־ל ִכי ּוְגַאְלִּת֥ ַחי־ ָאֹנ֖

י ְיהוָֹ֑ה ֶקר׃ ִׁשְכִב֖   ַעד־ַהֹּבֽ

 פירוש הרמח"ל 

ֱחַרד ָהִאיׁש  .ישראל אשר הגינו בעדם ובעד הבאים אליהם ְיָלה ַוּיֶ ֲחִצי ַהּלַ ַוְיִהי ּבַ

ֵפת ּלָ לֹתָ ומזה נולד  ,ַוּיִ ה ׁשֶֹכֶבת ַמְרּגְ ָ ה ִאׁשּ כי כן שאול  - יו. ַוּיֹאֶמר ִמי ָאתְּ ְוִהּנֵ

ישאלו גם לכל אשר ילך לבית עולמו, לראות אם מכיר את עצמו. וכאשר תשיב 

י ֶלֶכת ַאֲחֵרי כשורה, אזי לרצון תהיה, כי הלא במסור עצמם ביד ה'  ְלִבְלּתִ

חּוִרים ל -ואינם יודעים אם יהיו אפר תחת רגלי עם קדוש  .ַהּבַ או אם  ,ִאם ּדַ

יר -גו ברוב טוב יתענ . וה' אלהי ישראל ועמו ישמחו בם, כי "ְּבָרב ָעם ְוִאם ָעׁשִ

" . - (משלי יד, כח) ַהְדַרת ֶמֶל ת ַחִיל ָאּתְ י ֵאׁשֶ י ּכִ ַער ַעּמִ ל ׁשַ י יֹוֵדַע ּכָ   ּכִ

י ּנִ ֵאל ָקרֹוב ִמּמֶ י ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיׁש ּגֹ י ָאְמָנם ּכִ ה ּכִ ִיַׁשי  הלא כתוב "ֹׁשֶרׁש ,ְוַעּתָ

ִמי "ּו כי הכל לו יהיה, בראש (ישעיהו יא, י) ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו"

. ב)ע"גיטין נט, ע"פ ( , ראשון לכל דבר שבקדושה)אע"סנהדרין קב (" ֵּבן ִיַׁשי ָּבֹראׁש ,ָּבֹראׁש

ְיָלה ם, וגאולת ישראל הלא הוא שארית הלילה הנשארה עדי יאיר היו ִליִני ַהּלַ

(יחזקאל , וגוג יבא "ַעל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל"(חבקוק ב, ג) שלימה תהיה. "ִּכי עֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד"

ְוָהָיה  (שמואל ב' כג, ד) ם כל הדברים האלה "ּוְכאֹור ֹּבֶקר ִיְזַרח ָׁשֶמׁש"וֹ . אמנם ְּכתלח, יח)

א ָעבֹות" - ַבּבֶֹקר אולים. בעת ההיא למשיח בן אפרים אל עם ה' הג )שם( "ֹּבֶקר 

ִאם ִיְגָאֵלְך  ,או אם שריה יגאלם ,אם לתת גאולה הוא אל הגרים האלה -יהיה 

יְך ָאֹנִכי כי המתחיל במצוה אומרים לו  ,טֹוב ִיְגָאל ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלּתִ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרחַ    ,, ועל כן נשבע להם לאמר)ח ,ירושלמי ראש השנה א(ע"פ  גמור  .י ה' ׁשִ
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֙  ַוִּתְׁשַּכ֤ב ֶקר ַמְרְּגלוָֹתו קׇ  ַעד־ַהֹּב֔ יר ְּבֶטֶ֛רם םַוָּת֕ יׁש ַיִּכ֥  ַוּיֹ֙אֶמר֙  ֶאת־ֵרֵע֑הּו ִא֖

ע י ַהִּמְטַּפַ֧חת ֲאֶׁשר־ָעַלִ֛יְך ִּכי ַאל־ִיָּוַד֔ ִב֠ אֶמר ָה֠ ֹ֗ ֶרן׃ ַוּי ה ַהֹּגֽ ָאה ָהִאָּׁש֖ ־ָב֥

אחֶ  ֹ֣ יהָ  ַוָּיֶׁ֣שת ֵׁשׁש־ְׂשֹעִרים֙  דז ָּבּ֑ה ַוָּי֤מׇ ְוֶאֳחִזי־ָבּ֖ה ַוּת א ָעֶל֔ ֹ֖ יר׃ ַוָּיב  ַוָּתבוֹא֙  ָהִעֽ

ּה אֶמר ֶאל־ֲחמוָֹת֔ ֹ֖ י ִמי־ַאּ֣תְ  ַוּת ּה ִּבִּת֑ ֶּגד־ָל֔ יׁש׃ ָעָׂשה־ָלּ֖ה ל־ֲאֶׁש֥רת ּכׇ אֵ֛  ַוַּת֨  ָהִאֽ

אֶמר ֹ֕ ים ַוּת ֶּלה ֵׁשׁש־ַהְּׂשֹעִר֥ י[ ָאַמ֣ר ִּכ֚י ִל֑י ָנַ֣תן ָהֵא֖ ם ַאל־ָּת֥בוִֹאי] ֵאַל֔ ֶאל־ ֵריָק֖

ְך׃ י ַוּתֹ֙אֶמר֙  ֲחמוֵֹתֽ י ְׁשִב֣ ין ֲאֶׁש֣ר ַע֚ד ִבִּת֔ ְדִע֔ יְך ֵּתֽ ל ֵא֖ י ָּדָב֑ר ִיֹּפ֣ א ִּכ֣ ֹ֤  ִיְׁשֹקט֙  ל

ר ַהּֽיוֹם׃ָהאִ֔  י־ִאם־ִּכָּל֥ה ַהָּדָב֖   יׁש ִּכֽ

 פירוש הרמח"ל 

לֹוָתו ַעד ַהּבֶֹקר ב ַמְרּגְ ּכַ ׁשְ ָקם ,רך הנכנעיםכד ,ַוּתִ ממשכבה לעלות אל הר ה'.  ַוּתָ

יר ִאישׁ אמנם כל דבר בהעלם יעמוד, עדי ישקיף וירא ה' משמים  ֶטֶרם ַיּכִ ה'  - ּבְ

זרע הקדש, אשר עליהם אמר הכתוב, "ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי  - ֶאת ֵרֵעהוּ  ,איש מלחמה

" איננו כי אם לצפות זמן  - תר זהכל ס ואין. (תהלים קכב, ח) ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּב

ֶרן. ,ועת נכון ה ַהּגֹ ָ י ָבָאה ָהִאׁשּ ַדע ּכִ אמנם בהיות ישראל ילבשו בגדי  ַאל ִיּוָ

ַחת  ,שונאיהם, אשר להם יאתו מיום היותם על הר סיני, בעבור זה ְטּפַ ָהִבי ַהּמִ

ר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ָבהּ  ּה, וַ  .כי בהאחזם אחרי הלבושים האלה יתוקנו, ֲאׁשֶ ּתֹאֶחז ּבָ

עִֹרים ׁש ׂשְ ָמד ׁשֵ כי בזה יתתקן פגם שש ימי המעשה שהיו בגלות, שהם  ,ַוּיָ

על  (יחזקאל לט, י) שעורים ולא חטה. והנה בהיות שבני ישראל יבוזו "ֶאת ֹּבְזֵזיֶהם"

ת ָעֶליהָ כן אומר,  ׁשֶ ֹבא ָהִעיר -ובזה  .ַוּיָ טהור  -כי יכול לבא אל מתוך למחנה  ,ַוּיָ

  .הוא

י ּתִ בֹוא ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאּתְ ּבִ כי בהתקרבה להיות בבני ישראל,  -,ַוּתָ

כאומרנו. והנה שש השעורים לחלקם ניתנו לתקן,  "מי את" –תמיד צריך לבקש 

בֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתךְ  ,כי גם הם צריכים לעשות תיקונים   .ַאל ּתָ

יוהנה  ִבי ִבּתִ אל להניח לה מקום מנוחה, וידעו גוים תאמר לה כנסת ישר ,ׁשְ

ָבראת שם ה'.  ְדִעין ֵאיְך ִיּפֹל ּדָ ר ּתֵ כי ה' אלהים יתן להם "ְלׁשֹון ִלּמּוִדים  ,ַעד ֲאׁשֶ

ֹקט ָהִאישׁ . (ישעיהו נ, ד) ָלַדַעת ָלעּות ֶאת ָיֵעף ָּדָבר" י לֹא ִיׁשְ הלא הוא שריה, כי  - ּכִ

ָבר ַהּיֹוםאִ בכח התעוררותו לא שקט ולא ישקוט עד  ה ַהּדָ ּלָ   .ם ּכִ
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ֹ֛אֶמר ד.  ַעז ַוּי ַער֮ ַוֵּיֶׁ֣שב ָׁשם֒ ְוִהֵּנ֨ה ַהֹּגֵא֤ל ֹעֵבר֙ ֲאֶׁש֣ר ִּדֶּבר־ֹּב֔ ַעז ָעָל֣ה ַהַּׁש֘ ּוֹב֨

יר  ים ִמִּזְקֵנ֥י ָהִע֖ ה ֲאָנִׁש֛ ח ֲעָׂשָר֧ ב׃ ַוִּיַּק֞ ה ְּפֹלִנ֣י ַאְלֹמִנ֑י ַוָּיַ֖סר ַוֵּיֵׁשֽ ֥סּוָרה ְׁשָבה־ֹּפ֖

ינּו וַ  ר ְלָאִח֖ ה ֲאֶׁש֥ ל ֶחְלַקת֙ ַהָּׂשֶד֔ בּו׃ ַוּיֹ֙אֶמר֙ ַלֹּגֵא֔ ה ַוֵּיֵׁשֽ ֹ֣אֶמר ְׁשבּו־ֹפ֑ ּי

יֶלֱאִליֶמֶ֑לְך ָמְכָר֣ה נׇ  ָבה ֳעִמ֔ ה ַהָּׁש֖ י ִמְּׂשֵד֥ ב׃ ַוֲאִנ֨ ְרִּתי מוָֹאֽ  ְזְנָך֣ אׇ  ֶאְגֶל֧ה ָאַמ֜

ֵנ֠ה ר ְק֠ ֣ גֶ  ַהֹּיְׁשִבים֮  ֶנ֥ ֶגד ֵלאֹמ֗ ֣ ְוֶנ ל ד ִזְקֵנ א ִיְגַא֜ ֹ֨ ל ְוִאם־ל י ַעִּמי֒ ִאם־ִּתְגַאל֙ ְּגָא֔

ל׃  י ֶאְגָאֽ ֹ֖אֶמר ָאֹנִכ֥ י ַאֲחֶר֑יָך ַוּי ְתָך֙ ִלְג֔אוֹל ְוָאֹנִכ֖ י ֵא֤ין זּוָלֽ ְדָעה֙ ִּכ֣ י ְוֵאֽ ַהִּג֣יָדה ִּל֗

ה ִמַּי֣ד נׇ  ַעז ְּביוֹם־ְקנוְֹתָ֥ך ַהָּׂשֶד֖ ֹ֣אֶמר ֹּב֔ יַוּי ת ֳעִמ֑ ֶׁשת־֣רּות ַהּמוֹאֲ  ּ֠וֵמֵא֠ ִבָּי֤ה ֵאֽ

א אּוַכל֙ ִלְגאׇ  ֹ֤ ל ל ֹ֣אֶמר ַהֹּגֵא֗ ים ֵׁשם־ַהֵּמ֖ת ַעל־ַנֲחָלֽתוֹ׃ ַוּי יָת ְלָהִק֥ ל־ַהֵּמת֙ ָקִנ֔

י ית ִל֔ י ֶּפן־ַאְׁשִח֖ י ַאָּתה֙  ְּגַאל־ְלָך֤  ֶאת־ַנֲחָלִת֑ י ֶאת־ְּגֻאָּלִת֔ ל׃ לֹא־אּוַכ֖ל ִּכ֥  ִלְגֹאֽ

 פירוש הרמח"ל   

  .דפרק 

ַער ּוֹבַעז ָעָלה ַ כי בהגיע עת קץ ובהקרב גאולה יעלה שריה משפל ערכו  - ַהׁשּ

ר  .למקום שער העליון, שמה יפגע בו משיח בן יוסף ּבֶ ר ּדִ ֵאל עֵֹבר ֲאׁשֶ ה ַהּגֹ ְוִהּנֵ

אזי יאמר  ,(רות ג, יב)ָאְמָנם ִּכי אם ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיׁש ֹּגֵאל ָקרֹוב ִמֶּמִּני  -באומרו  ּבַֹעז

ב"ה, בכח  "הוהכי הוא עת נכון לתקן ו"ה, אותיות שניות של שם י - הסּורָ לו, 

אמנם  .בבא הגרים יתוקנו - הו"-מישראל ניתקנו, ו - הס"ר ו"ה. כי י" -י' הויות 

לִֹני ַאְלמִֹני - כי גאולת ישראל לא ניגלתה ,נעלם הוא ָבה ּפֹה ּפְ . וגם אחרי סּוָרה ׁשְ

נשים מזקני העיר, הגם כי אינם זקני העירו את הגואל לגאול, יעיר עשרה א

כל  - קני העירזיפרש בעת ההיא את השמלה לפני  ,העיר כי אם מכח זקני העיר

ר ְלָאִחינּו  -המאורע לבני ישראל, וכי תמה זכות אבות  ֶדה ֲאׁשֶ ָ ֶחְלַקת ַהׂשּ

. אמנם כאשר ישמע הכרח גאולת הגרים, הגם כי רצונו ֶלֱאִליֶמֶלְך ָמְכָרה ָנֳעִמי

ימנע עצמו מזה, כי ירא פן יתדבקו אחריו כימי קדם, כי  - גאול את ישראלל

ִחית ֶאת ַנֲחָלִתיא אּוַכל לגאול ִלי  -ועל כן  .שלטו עליו בימי ירבעם ן ַאׁשְ וכו'.  ּפֶ

מנים הגאולה משתנית, כאשר זבעבור זה מיד נהפך הגלגל, כי לפי השתנות ה

  .מימי קדם
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ל ַעל־ַהְּגֻאָּל֤ה ְוַעל־ַהְּתמּוָרה֙ ְלַקֵּי֣ם ּכׇ ים ְּבִיׂשְ ְלָפנִ֨  ְוזֹאת֩  רָרֵא֜  ָׁשַל֥ף ל־ָּדָב֔

יׁש ֹ֥את ְלֵרֵע֑הּו ְוָנַת֣ן ַנֲע֖לוֹ ִא֛ ה ְוז ל׃ ַהְּתעּוָד֖ ֹ֧אֶמר ְּבִיְׂשָרֵאֽ ַעז ַהֹּגֵא֛ל ַוּי ְקֵנה־ ְלֹב֖

אֶמר֩  ַנֲעֽלוֹ׃ ַוִּיְׁשֹ֖לף ָלְ֑ך ֹ֩ ַעז ַוּי י ֹּב֨ ים םל־ָהעָ֗ ם ְוכׇ ַלְּזֵקִנ֜ י ַהּ֔יוֹם ַאֶּתם֙  ֵעִד֤  ִּכ֤

 ֙ ֶלְך ל־ֲאֶׁש֣רֶאת־ּכׇ  ָקִנ֙יִתי י׃נׇ  ִמַּי֖ד ּוַמְח֑לוֹן ְלִכְל֖יוֹן ל־ֲאֶׁש֥רּכׇ  ְוֵא֛ת ֶלֱאִליֶמ֔  ֳעִמֽ

ֶׁשת ַהֹּמֲאִבָּיה֩  ֶאת־֣רּות ְוַג֣ם ה ִל֣י ָקִנ֧יִתי ַמְח֜לוֹן ֵא֨ ים ְלִאָּׁש֗  ֵׁשם־ַהֵּמת֙  ְלָהִק֤

 ֣ ם ֲחָל֔תוֹ וְ ַעל־ַנ ים ַאֶּת֖ יו ּוִמַּׁשַ֣ער ְמקוֹ֑מוֹ ֵעִד֥ ם ֶאָח֖ ת ֵׁשם־ַהֵּמ֛ת ֵמִע֥ לֹא־ִיָּכֵר֧

אְמ֜רּו ּכׇ  ַהּֽיוֹם׃ ֹ֨ ים ְוַהְּזֵקִנ֖ים ֲאֶׁשר־ַּבַּׁשַ֛ער ל־ָהָע֧םַוּי ֩  ֵעִד֑ ה ְיהוָֹ֨ה ִיֵּתן ת־ָהִאָּׁש֜  ֶאֽ

ָך  ַהָּבָא֣ה ל  ֶאת־ֵּב֣ית  ּו ְׁשֵּתיֶהם֙ ָּבנ֤  ר ֲאׁשֶ֨   ּוְכֵלָאה֙  ְּכָרֵח֤ל ׀   ֶאל־ֵּביֶת֗ ִיְׂשָרֵא֔

 פירוש הרמח"ל 

מּוָרה ה ְוַעל ַהּתְ ֻאּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ כי תמיד פעם בפעם בהיות גאולה  ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ

ַלף ִאיׁש ַנֲעלוֹ מצא ממה שהיה מלפניה, ושינוי סדר. ופה יהי כן יתמורה ת -  - ׁשָ

אל בית ישראל, אשר עליהם נאמר, "ְוִהְדִרי  הלא הם הגרים הבאים להתאסף

ֵאל . על כן (שיר השירים ז, ב), "ַמה ָּיפּו ְפָעַמִי ַּבְּנָעִלים" (ישעיהו יא, טו)ַּבְּנָעִלים"  ַוּיֹאֶמר ַהּגֹ

לֹף ַנֲעלוֹ  ׁשְ   .יהיה לו כח ועצמה לעשות חיל -לבועז  הלתת ,ְלֹבַעז ְקֵנה ָלְך ַוּיִ

םַוּיֹאֶמר ּבַֹעז לַ  ֵקִנים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאּתֶ כי יהיה גלוי וידוע לכל העם כי  -ַהּיֹום  זְּ

בו בחר ה' להושיע את עמו מיד שוסים. וגם כי מהם יקח כח לעשות מעשהו, 

ולקנות לעצמו מעשה שלושת הרועים להכין דרך ישר לפניהם, דרך לעבור 

ר ֶלֱאִליֶמֶלךְ  ,גאולים ל ֲאׁשֶ י ָקִניִתי ֶאת ּכָ ד  ּכִ ר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמּיַ ל ֲאׁשֶ ְוֵאת ּכָ

כי על כן יכול יוכל לאכול את כל הגוים על ימין ועל שמאל, כי יקח לו , ָנֳעִמי

הכח משה ושני המשיחין,  ָקִניִתי  -הלא הם הגרים האלה  ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִבּיָ

ה ָ הוא בא, אשר הוא  כי תקרא על שמו. ומדוע זה יהיה לו, כי ממשה ִלי ְלִאׁשּ

ם  -ל, ועל כן הגם כי מת, על שמו יקראו ִמּזֹולֵ ר ְיקַ י ֹיפִ החל להוציא  ְלָהִקים ׁשֵ

ת   שהוא משה מת.  ַהּמֵ

ָרֵחל ּוְכֵלָאה -אז יאמרו כל ישראל קול רם  יֶתָך ּכְ ָאה ֶאל ּבֵ ה ַהּבָ ָ ן ה' ֶאת ָהִאׁשּ  ִיּתֵ

ואחד  יוצא  מרחל   האחד אשר  בעבור היות שריה זה חיבור שני המשיחין,  -
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ֶרץ  יְתָך֙ ְּכֵב֣ית ֶּפ֔ י ֵבֽ ֶחם׃ ִויִה֤ ית ָלֽ ם ְּבֵב֥ ָתה ּוְקָרא־ֵׁש֖ ַוֲעֵׂשה־ַחִ֣יל ְּבֶאְפָר֔

ה  ַּנֲעָר֖ ר ִיֵּת֤ן ְיהוָֹה֙ ְלָ֔ך ִמן־ַהֽ ַרע ֲאֶׁש֨ ה ָתָמ֖ר ִליהּוָד֑ה ִמן־ַהֶּז֗ ֲאֶׁשר־ָיְלָד֥

ַעז ֶאת־רּות֙  ח ֹּב֤ את׃ ַוִּיַּק֨ ֹֽ ן ְיהוָֹ֥ה ָלּ֛ה  ַהּז א ֵאֶל֑יָה ַוִּיֵּת֨ ֹ֖ ה ַוָּיב ַוְּתִהי־֣לוֹ ְלִאָּׁש֔

ל־נׇ  ן׃ ַוּתֹאַמְ֤רָנה ַהָּנִׁשים֙ ֶאֽ ֶלד ֵּבֽ יֵהָר֖יוֹן ַוֵּת֥ ר ְיהוָֹ֔ה ָּב֣רּוְך ֳעִמ֔ ֶׁש֠ א ֲא֠ ֹ֣ ית ל  ִהְׁשִּב֥

א ַהּ֑יוֹם ֹּגֵא֖ל ָלְ֛ך ל׃ ְוָהָ֤יה ָלְך֙ ְּבִיְׂשָר  ְׁש֖מוֹ ְוִיָּקֵר֥ ֶפׁש ּוְלַכְלֵּכ֖ל ֶאת־ ֵאֽ ְלֵמִׁש֣יב ֶנ֔

י ַכָּלֵתְ֤ך ּתּו ֲאֶׁשר־הִ אֲֽ  ֵׂשיָבֵתְ֑ך ִּכ֣ ְך  ֣טוָֹבה  יא֙ ֶׁשר־ֲאֵהַבֶ֙תְך֙ ְיָלַד֔   ִמִּׁשְבָע֖ה ָל֔

 פירוש הרמח"ל   

ֶאְפָרָתה אה.מל ה ַחִיל ּבְ ֵבית ָלֶחםהלא הוא משיח בן אפרים.  ַוֲעׂשֵ ם ּבְ  - ּוְקָרא ׁשֵ

משיח בן דוד. אזי יחל להלחם על אויביו להשמידם, כאשר  -ם יהודה בית לח

ֵבית  - (שמואל ב' ה, כ)עשה דוד, "ָּפַרץ ה' ֶאת ֹאְיַבי ְלָפַני ְּכֶפֶרץ ָמִים"  ִויִהי ֵביְתָך ּכְ

ר ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה ֶרץ ֲאׁשֶ כי הכל מיד אשה אליו יגיע, כעת צאת ממעי  - ּפֶ

   .תמר פרץ, מימי קדם

ה ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוּתְ ּקַ א יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל  ,ַוּיִ כי לו תהיה לעולם "

, בעבור )בע" ,פסחים פח( . ובהיות כי מה שקנה עבד קנה רבו(דברים כב, יט)ָיָמיו" 

ֹבא ֵאֶליָה  -זה כל מעשי הגרים הללו לזכות שריה יחשב, כי מכוחו הם באים  ַוּיָ

תֵּ  ןַוּיִ ֶלד ּבֵ   .מצות ומעשים טובים - ן ה' ָלּה ֵהָריֹון ַוּתֵ

ים ֶאל ָנֳעִמי ׁשִ אלה הם אומות העולם אשר יודו וישבחו על טובת  ַוּתֹאַמְרָנה ַהּנָ

 -בני ישראל, וגם כי גואלם חזק הוא יריב ריבם, ולא שקט ולא נח ולא שבת 

ֵאל ַהּיוֹ  ית ָלְך ּגֹ ּבִ ר לֹא ִהׁשְ רּוְך ה' ֲאׁשֶ ָרֵאלּבָ ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ כשם הגדולים  - ם ְוִיּקָ

  .אשר בארץ

יב ֶנֶפשׁ  כי יחיה את בני ישראל ממיתתם, אשר בעת הגלות נאמר  ,ְוָהָיה ָלְך ְלֵמׁשִ

כי אז  ,. ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵׂשיָבֵת(איכה ג, ו)"ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ְּכֵמֵתי עֹוָלם"  בהם,

ה ושיבה, וגויי הארץ יכלכלו אותם, "ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים" ישראל יגיעו לעת זקנ

" (ישעיהו ס, טז) וכו' "ּוְבֵני ֵנָכר ִאָּכֵריֶכם ְוֹכְרֵמיֶכם"  (ישעיהו מט, כג), ""ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמַנִי

ֵתְך ֲאשֶׁ . (ישעיהו סא, ה) י ַכּלָ   ...רּכִ

  וחבל על דאבדין].בכ"י  המאמר [חסר ההמשך
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ח נׇ  ים׃ָּבנִֽ  יַוִּתַּק֨ ּה ַוְּתִׁשֵת֣הּו ֶאת־ַהֶּיֶ֙לד֙  ֳעִמ֤ נֶ  ַוְּתִהי־֖לוֹ ְבֵחיָק֔ אָנה֩ ְלֹאֶמֽ ת׃ ַוִּתְקֶר֩
ן ְלנׇ  ֨לוֹ ַהְּׁשֵכ֥נוֹת ֵׁשם֙  ר ֻיַּלד־ֵּב֖ יֵלאֹמ֔ אָנֽה ֳעִמ֑ ד ְׁשמוֹ֙  ַוִּתְקֶר֤ י ֥הּוא עוֵֹב֔ י־ִיַׁש֖  ֲאִבֽ

י ד׃ ֲאִב֥ ֙ הוִֹל֣יד  ּתוְֹל֣דוֹת ְוֵאֶּ֙לה֙   ָדִוֽ יד ֶאת־ֶחְצֽרוֹן׃ ְוֶחְצרוֹן ֶרץ הוִֹל֥ ֶרץ ֶּפ֖ ָּפ֔
יָנָדב֙ הוִֹל֣יד ֶאת־ַנְחׁ֔שוֹן ְוַנְחׁ֖שוֹן ב׃ ְוַעִּמֽ יָנָדֽ יד ֶאת־ַעִּמֽ ם הוִֹל֥ ם ְוָר֖ יד  ֶאת־ָר֔ הוִֹל֥
ד׃ ְוֹעֵבד֙  יד ֶאת־עוֵֹבֽ ַעז הוִֹל֥ ַעז ּוֹב֖ ה׃ ְוַׂשְלמוֹן֙ הוִֹל֣יד ֶאת־ֹּב֔ הוִֹל֣יד ֶאת־ַׂשְלָמֽ

יד ֶאת ֻהָד  י הוִֹל֥ י ְוִיַׁש֖ ד׃ ֻאתָ  ֶאת־ִיָׁש֔ ־ָּדִוֽ

 דניא ֻהָדֻאתָ   ֻאתָ   ֻהָד   רּות

. ֵיׁש ְׁשֵני [ְּבִחינֹות] ַלָּמִׁשיַח: א' ְּבסֹוד (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ָּבְרָגִלים,  -ְּבסֹוד רֹאׁש.   ַהְּׁשִכיָנה  ֶעֶבד ּוְמקֹומֹו ְּבסֹוף ָהַרְגָלִים, ְוֶאָחד

ֶּבן ִיַׁשי ָּברֹאׁש. ּוִמעֹוֵבד יֹוֵצא  -ִמָּׁשם ְמַתֶּקֶנת ְּבִחיַנת ָהרֹאׁש. ְוסֹוד ֶזה עֹוֵבד ְוִיַׁשי 
ָהְיָתה ְּבסֹוד ֶעֶבד, ִּכי ִיַׁשי. ַאַחר ָּכְך, ִמָּׁשם יֹוֵצא ָּדִוד, ְוָלֵכן, "ֻּכָּלְך ָיָפה", ֵאינֹו מּום ֶׁש 

ַאְּדַרָּבא, ָׁשם ִנְתַקן ָהרֹאׁש.

  איכה

  יש לקרא פסוקי איכה בלחש

ם אֵ  ד ָהִעיר֙ ַרָּבִ֣תי ָע֔ יָכ֣ה ׀ ָיְׁשָב֣ה ָבָד֗
ם ָׂשָרִ֙תי֙  ה ְּכַאְלָמָנ֑ה ַרָּבִ֣תי ַבּגוִֹי֗ ָהְיָת֖

ס׃ ה ָלַמֽ ה  ָּב֨כוֹ ַּבְּמִדי֔נוֹת ָהְיָת֖ ִתְבֶּכ֜
ין־ָלּ֥ה ַּבּלַ֗  ּה ֵאֽ ֱחָי֔ ְיָלה ְוִדְמָעָתּה֙ ַע֣ל ֶלֽ

ם ִמּכׇ  ֙ ּכׇ  ל־ֹאֲהֶב֑יהָ ְמַנֵח֖  ל־ֵרֶע֙יָה
ּה ָּבְ֣גדּו יּו ָב֔ ה ָלּ֖ה ָה֥ ים׃ ָּגְֽלָת֨  ְלֹאְיִבֽ
֙   ְיהּוָד֤ה ִני ב    ֵמֹע֨ ה ּוֵמֹר֣ ִה֚יא   ֲעֹבָד֔

ה ָמ֑נוַֹח ּכׇ  א ָמְצָא֖ ֹ֥ ם ל   ל־ָיְׁשָב֣ה ַבּגוִֹי֔
יהָ  ין   ִהִּׂשי֖גּוהָ    ֹרְדֶפ֥ ים׃   ֵּב֥   ַהְּמָצִרֽ

ה  ֤ ְרֵא֨ ֙ ֵמַע֣י ְיהוָֹ י־ַצר־ִלי ה ִּכֽ
י  י ִּכ֥ ֙ ְּבִקְרִּב֔ רּו ֶנְהַּפְ֤ך ִלִּבי ֳחַמְרָמ֔
ֶרב  יִתי ִמ֥חּוץ ִׁשְּכָלה־ֶח֖ ָמ֖רוֹ ָמִר֑
ִני  י ֶנֱֽאָנָח֣ה ָא֗ ְמ֞עּו ִּכ֧ ֶות׃ ָׁשֽ ִית ַּכָּמֽ ַּבַּב֥

תיקון ליל שבועות השלם  
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י ָּכל־ ָעִתי֙ ֵא֤ין ְמַנֵחם֙ ִל֔ ְמ֤עּו ָרֽ י ָׁשֽ ְיַב֜ ֹא֨
אָת יוֹם־ יָת ֵהֵב֥ ה ָעִׂש֑ י ַאָּת֖ ׂשּו ִּכ֥ ָׂש֔

ָעָת֤ם  א ָכל־ָרֽ ֹ֨ ִני׃ ָּתב ְה֥יּו ָכֹמֽ אָת ְוִיֽ ָקָר֖
ֲאֶׁש֥ר עוַֹלְ֛לָּת  מוֹ ַּכֽ יָך֙ ְועוֵֹל֣ל ָל֔ ְלָפֶנ֨
י  י־ַרּ֥בוֹת ַאְנֹחַת֖ י ַע֣ל ָּכל־ְּפָׁשָע֑י ִּכֽ ִל֖

י ַדָּוֽי׃  ְוִלִּב֥

֙ ֶאת־ַּבת־ יב ְּבַאּ֤פוֹ ׀ ֲאֹדָני ֵאיָכה֩ ָיִע֨
ֶרת  ֶרץ ִּתְפֶא֖ ִים֙ ֶא֔ יְך ִמָּׁשַמ֨ ִצּ֔יוֹן ִהְׁשִל֤
יו ְּב֥יוֹם  א־ָזַכ֥ר ֲהֹדם־ַרְגָל֖ ֹֽ ִיְׂשָרֵא֑ל ְול
ל ֵא֚ת ָּכל־ א ָחַמ֗ ֹ֣ י ְול ע ֲאֹדָנ֜ ַאּֽפוֹ׃ ִּבַּל֨

י  ס ְּבֶעְבָר֛תוֹ ִמְבְצֵר֥ ב ָהַר֧ ְנ֣אוֹת ַיֲֽעֹק֔
ה ִהִּג֣יַע ָלָאֶ֑רץ ִחֵּל֥ל ַבת ־ְיהּוָד֖

ף  ֳחִרי־ַא֗ יָה׃ ָּגַד֣ע ָּבֽ ַמְמָלָכ֖ה ְוָׂשֶרֽ
יב ָא֛חוֹר ְיִמי֖נוֹ  ל ֵהִׁש֥ ֶרן ִיְׂשָרֵא֔ ֹּכ֚ל ֶק֣
ִמְּפֵנ֣י אוֵֹי֑ב ַוִּיְבַע֤ר ְּבַיֲֽעֹקב֙ ְּכֵאׁ֣ש 

יב׃ ְכָל֖ה ָסִבֽ ה ָאֽ ָהָב֔   ֶלֽ

י עְיהוָֹ ְרֵא֤ה  יָטה ְלִמ֖ ַהִּב֔ וַֹלְ֣לָּת ה֙ ְוֽ
ְלֵל֣י  ים ִּפְרָים֙ ֹעֽ ְלָנה ָנִׁש֤ ה ִאם־ּתֹאַכ֨ ֹּכ֑
ׁש ֲאֹדָנ֖י  ג ְּבִמְקַּד֥ ים ִאם־ֵיָֽהֵר֛ ִטֻּפִח֔
ְכ֨בּו ָלָאֶ֤רץ חּוצוֹת֙  יא׃ ָׁשֽ ן ְוָנִבֽ ֹּכֵה֥
י ָנְֽפ֣לּו  חּוַר֖ י ּוַבֽ ן ְּבֽתּוֹלַת֥ ַנַ֣ער ְוָזֵק֔

ָך ָטבַ֖  ְגָּת֙ ְּב֣יוֹם ַאֶּפ֔ א ֶבָחֶ֑רב ָהַר֨ ֹ֥ ְחָּת ל
֩ ְכ֨יוֹם מוֵֹע֤ד ְמגּוַרי֙  ְלָּת׃ ִּתְקָרא ָחָמֽ

א ָהָי֛ה ְּב֥יוֹם ַאף־ ֹ֥ יב ְול ה ְיהוָֹ֖ ִמָּסִב֔

ְחִּתי  יד ֲאֶׁשר־ִטַּפ֥ יִתי ָּפִל֣יט ְוָׂשִר֑ ְוִרִּב֖
ם׃ י ִכָּלֽ ְיִב֥   ֹאֽ

ב ִיְׁשֶנ֖א ַהֶּכֶ֣תם ַהּ֑טוֹב  ֵאיָכה֙ יּוַע֣ם ָזָה֔
ְכָנה֙ ַאְבנֵ  אׁש ָּכל־ִּתְׁשַּתֵּפ֨ ֹ֖ ֶדׁש ְּבר י־ֹק֔

ים  ֙ ַהְיָקִר֔ חּוֽצוֹת׃ ְּבֵנ֤י ִצּיוֹן
ים ַּבָּפ֑ז ֵאיָכ֤ה ֶנְחְׁשבּו֙  ַהְמֻסָּלִא֖
ר׃ ַּגם־ י יוֵֹצֽ ֲעֵׂש֖ה ְיֵד֥ ֶרׂש ַמֽ ְלִנְבֵלי־ֶח֔
ד ֵהיִנ֖יקּו ּֽגּוֵריֶה֑ן ַּבת־ ַּתִּנים֙ ָחְ֣לצּו ַׁש֔

ר ַּכְיֵעִנ֖ים ַּבִּמְדּבָֽ  י ְלַאְכָז֔   ר׃ַעִּמ֣

יַח  ֙ ְמִׁש֣ ינּו ֔ ֤רּוַח ַאֵּפ֨ ה ִנְלַּכ֖ד ְיהוָֹ
ְרנּו ְּבִצּ֖לוֹ  יתוָֹת֑ם ֲאֶׁש֣ר ָאַמ֔ ִּבְׁשִחֽ
֙ ַּבת־ יִׂשי ְוִׂשְמִחי ם׃ ִׂש֤ ְחֶי֥ה ַבּגוִֹיֽ ִנֽ

ִיְך֙  ֶבת ְּבֶאֶ֣רץ ֑עּוץ ַּגם־ָעַל֨ ֱא֔דוֹם יוֶֹׁש֖
י׃ ַּתם־ י ְוִתְתָעִרֽ ֲעָבר־ּ֔כוֹס ִּתְׁשְּכִר֖ ַּתֽ

יף ְלַהְגלוֵֹתְ֑ך  ֲעֹוֵנְך֙  א יוִֹס֖ ֹ֥ ַּבת־ִצּ֔יוֹן ל
ד ֲעֹוֵנְך֙ ַּבת־ֱא֔דוֹם ִּגָּל֖ה ַעל־ ָּפַק֤

ִיְך׃   ַחּטֹאָתֽ

ב ִּכְסֲאָ֖ך  ַאָּת֤ה ְיהוָֹה֙ ְלעוָֹל֣ם ֵּתֵׁש֔
נּו  ְל֥דוֹר ָוֽדוֹר׃ ָלָּ֤מה ָלֶנַ֙צח֙ ִּתְׁשָּכֵח֔
נּו  ים׃ ֲהִׁשיֵב֨ ֶרְך ָיִמֽ נּו ְלֹא֥ ַעְזֵב֖ ַּתֽ

 ֤ ינּו ה ׀ ְיהוָֹ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ יָך֙ ְוֽ  ֵאֶל֨

ֶדם׃ ִּכ֚י ִאם נּו ֻאמָ  ְּכֶקֽ ס ְמַאְסָּת֔ ־ָמֹא֣

ְפָּת ָעֵל֖ינּו ַעד ד׃ ֻעָד  ָקַצ֥ ־ְמֹאֽ

ֶדם׃ ינּו ְּכֶקֽ ׁש ָיֵמ֖ ָנׁ֔שּוָבה ַחֵּד֥ יָך֙ ְוֽ נּו ְיהוָֹ֤ה ׀ ֵאֶל֨   ֲהִׁשיֵב֨
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 אידנ ֻאָמֻעָד   ֻעָד   ֻאמָ   ֵאיָכה

ָיָפה, ֶׁשרֹוֶצה לֹוַמר ֶׁשִהיא  -. ַהְּׁשִכיָנה (שיר השירים ד, ז) ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך" "ֻּכָּלְך
ַמה ֶׁשּיֹוֵתר טֹוב ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות. ּוִמָּׁשם ַאֲהָבָתּה ֶׁשֵהם ִעְנָיִנים עֹוְמִדים  -ְּבֵסֶדר ָנכֹון 

לֹא ִמְּפֵני ֶׁשִחֵּסר  -ַין ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ְוִאם ִנְמֲאָסה ַמָּמׁש ְלִפי ֶּדֶרְך ַהּטֹוב, ְולֹא ְּבִענְ 
ֲאָבל לֹא ֶׁשִחְּסָרה. ְוָלֵכן  -ׂשּום ָּדָבר, ֶאָּלא ַהב"ה נֹוֵתן ָמקֹום ַלֶּקֶצף, ְוֶהֱעִלים ָהַאֲהָבה 

ִלְמאֹוס ְּבׁשּום  ָּכל ַהֲחָלִקים ַיְחְזרּו. ְוָלֵכן, "ֻּכָּלְך ָיָפה", ְוֵאין -ִאם ְמעֹוֵרר ָהַאֲהָבה 
  ֵחֶלק.

  קהלת

ֶלְך ִּבירּוָׁשלָֽ ִ ֙ ֹקֶהֶ֣לת ֶּבן־ָּדִו֔ד ֶמ֖ ל ִּדְבֵרי ֶלת ֲהֵב֥ ם׃ ֲהֵב֤ל ֲהָבִלים֙ ָאַמ֣ר ֹקֶה֔
ָאָד֑ם ְּבכׇ֨  ֶבל׃ ַמה־ִּיְת֖רוֹן ָלֽ ל ָהֽ ים ַהֹּכ֥ ל ל־ֲעָמ֔לוֲֹהָבִל֖ ַּיֲעֹמ֖ ַחת ֶׁשֽ ֶמׁש׃ ַּת֥    ַהָּׁשֽ

ָּמה ּבְ  ר ֵמֵה֖ ַהג ַהְרֵּב֖ה ְיִגַע֥ת ְוֹיֵת֥ ץ ְוַל֥ ים ַהְרֵּבה֙ ֵא֣ין ֵק֔ ִנ֣י ִהָּזֵה֑ר ֲעׂ֨שוֹת ְסָפִר֤
ים ְיָרא֙ ְוֶאת־ִמְצֹוָת֣יו ְׁש֔מוֹר ִּכי־ֶז֖ה  ל ִנְׁשָמ֑ע ֶאת־ָהֱאֹלִה֤ ר׃ ֥סוֹף ָּדָב֖ר ַהֹּכ֣ ָּבָׂשֽ

ם׃ּכׇ  ה־ּכׇ  ֻאתָ  ֶאת ִּכ֚י ל־ָהָאָדֽ ֲעֶׂש֔ א ְבִמׁשְ  יםָהֱאֹלִה֛  ל־ַמֽ ל־ֶנְעָל֑םָּפ֖ט ַע֣ל ּכׇ ָיִב֥

ע׃ ֻומָ  ְוִאם ִאם־֖טוֹב ־ָרֽ

 דיאנ ֻאָתֻומָ   ֻומָ   ֻאתָ   ֹקֶהֶלת

. ַהְּׁשִכיָנה ִהיא ַהַּגְלַּגל ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
יֹוֵתר טֹוב  -ין, ָלַדַעת ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה ָהעֹוָלם ִנְטְּבעּו ָּבּה, ּוְלעֹוָלם ַהּכֹל ָיִביא ַּבִּד 

ִמֶּזה לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות.

  אסתר

ים  ּדּו ְוַעד־ּ֔כּוׁש ֶׁשַ֛בע ְוֶעְׂשִר֥ י ִּביֵמ֣י ֲאַחְׁשֵו֑רוֹׁש ֣הּוא ֲאַחְׁשֵו֗רוֹׁש ַהֹּמֵלְך֙ ֵמֹה֣ ַוְיִה֖
ים ָהֵה֑ם ְּכֶׁשֶ֣בת  ֲאֶׁש֖ר ַמְלכּו֔תוֹ ִּכֵּס֣א ַע֚ל ֲאַחְׁשֵו֗רוֹׁש ַהֶּמֶ֣לְך  ׀ּוֵמָא֖ה ְמִדיָנֽה׃ ַּבָּיִמ֖
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ן ה׃ ְּבׁשּוַׁש֥ ה ָעָׂש֣ה ְל֔כוַֹנ֤ת ָׁשלוֹׁש֙ ְלמׇ ִּבׁשְ  ַהִּביָרֽ יוְלכׇ  ִמְׁשֶּת֔ יו ל־ָׂשָר֖ ֵח֣יל ׀ ַוֲעָבָד֑
י ָּפַר֣ס ים ּוָמַד֗ ַּפְרְּתִמ֛ י ַהֽ   ְלָפָנֽיו׃ ַהְּמִדי֖נוֹת ְוָׂשֵר֥

ֶלְך ֲאַחְׁשֵו֧רוֹׁש ׀ַוָּיֶׂ֩שם֩ הַ  ֶרץ ְוִאֵּי֥י ַהָּיֽם׃ ְוכׇ  ֶּמ֨ ּוְג֣בּוָר֔תוֹ  ְקּפוֹ֙ תׇ  ל־ַמֲעֵׂש֤ה ַמ֛ס ַעל־ָהָא֖
יּוָפָרַׁשת֙ ְּגֻדַּל֣ת מׇ  ר ְרֳּדַכ֔ ים ֲהלוֹא־ֵה֣ם ַהֶּמֶ֑לְך ִּגְּד֖לוֹ ֲאֶׁש֥ י ַעל־ֵסֶ֙פר֙  ְּכתּוִב֗  ִּדְבֵר֣

ים י ַהָּיִמ֔ י ְלַמְלֵכ֖ ס׃ ָמַד֥ י ׀ ּוָפָרֽ י ֻמיָ  ְרֳּדַכ֣ימׇ  ִּכ֣ ֲאַחְׁשֵו֔רוֹׁש ַלֶּמֶ֣לְך ִמְׁשֶנה֙  ַהְּיהּוִד֗

 ֙ ׁש טוֹב֙ ְלַעּ֔מוֹ ְוֹדֵב֥ר ָׁש֖לוֹם ְלכׇ ַלְּיהּוִד֔  ְוָגדוֹל ב ֶאָח֑יו ֹּדֵר֥ ־ ֻללָ  לים ְוָר֖צּוי ְלֹר֣
  ַזְרֽעוֹ׃

 דינא ֻמָיֻללָ   ֻללָ   ֻמיָ   ֶאְסֵּתר

ֶּׁשֵאין  -. ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְּבָגלּות (שיר השירים ד, ז) ֵאין ָּבְך""ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום 
ַהב"ה ְמַיֲחָדּה ְּבֵאיֶזה ַצִּדיק ְלָמָּטה, ְוסֹודֹו ָמְרְּדַכי. ְוָאז ָּכל ְּפַגם ֶׁשָהָיה  -ִזּוּוג ְלַמְעָלה 

. ְוָלֵכן, (מגילה יג, ב)ת ְויֹוֶׁשֶבת" ָמְרְּדַכי ְמַתֵּקן, ְּבסֹוד, "טֹוֶבלֶ  -רֹוֶצה ַהָּׂשר ַלֲעׂשֹות 
  "ֻּכָּלְך ָיָפה" ְוכּו'.

  יהושע

ה  ת ֹמֶׁש֖ ֹ֤אֶמר ְיהוָֹה֙ ֶאל־ְיהוֹֻׁשַ֣ע ִּבן־֔נּון ְמָׁשֵר֥ י ֥מוֹת ֹמֶׁש֖ה ֶעֶ֣בד ְיהוָֹ֑ה ַוּי י ַאֲחֵר֛  ְיִה֗ ַוֽ
ן ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֣ י ֵמ֑ת ְוַעָּתה֩ ֨קּום ֲעֹב֜ ה ַעְבִּד֖ ר׃ ֹמֶׁש֥ ה ַאָּתה֙ ְוכׇ  ֵלאֹמֽ  ל־ָהָע֣םַהֶּז֗

ה ֶרץ ַהֶּז֔ י ֲאֶׁש֧ר ֶאל־ָהָא֕ ן ָאֹנִכ֛ ם ֹנֵת֥ ל׃ ִלְבֵנ֥י ָלֶה֖ ר ל־ָמ֗קוֹםּכׇ  ִיְׂשָרֵאֽ ְך ֲאֶׁש֨  ִּתְדֹר֧
ף־ַרְגְלֶכ֛ם יו ָלֶכ֣ם ּ֖בוֹ ַּכֽ ה׃ַּכֲאׁשֶ֥  ְנַתִּת֑ ְרִּתי ֶאל־ֹמֶׁשֽ   ר ִּדַּב֖

ֶּלה ים ָהֵא֔ ֲחֵרי֙ ַהְּדָבִר֣ י ַאֽ עַ  תַוָּי֛מׇ  ַוְיִה֗  ָוֶעֶׂ֖שר ֶּבן־ֵמָא֥ה ְיהוָֹ֑ה ֶעֶ֣בד ִּבן־֖נּון ְיהוֹֻׁש֥
ים׃ ַרח ַנֲחָל֔תוֹ ִּבְג֣בּול ֹאתוֹ֙  ַוִּיְקְּב֤רּו ָׁשִנֽ  ִמְּצ֖פוֹן ְּבַהר־ֶאְפָרִ֑ים ֲאֶׁש֣ר ְּבִתְמַנת־ֶס֖
ל ְיֵמ֣י ְיהוֹֻׁש֑ ְלַהר ד ִיְׂשָרֵאל֙ ֶאת־ְיהוָֹ֔ה ֹּכ֖ ר ־ָּגַֽעׁש׃ ַוַּיֲעֹב֤ ים ֲאֶׁש֨ ל ׀ ְיֵמ֣י ַהְּזֵקִנ֗ ַע ְוֹכ֣

ַע ַוֲאֶׁש֣ר ָיְד֗עּו ֵא֚ת ּכׇ  י ְיהוֹֻׁש֔ יכּו ָיִמים֙ ַאֲחֵר֣ ה ֲאֶׁש֥ר ְיהוָֹ֔ה ל־ַמֲעֵׂש֣הֶהֱאִר֤  ָעָׂש֖
ל׃ ף ְוֶאת־ַעְצ֣מוֹת ְלִיְׂשָרֵאֽ ִים֮ ָקְב֣רּו ִבְׁשֶכם֒ אֲ  ֠יוֵֹס֠ ל ׀ ִמִּמְצַר֘ ֶׁשר־ֶהֱע֨לּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵא֥

י־ְׁשֶכ֖ם ְּבֵמָא֣ה ְקִׂשיָט֑ה ּבְ  ב ֵמֵא֛ת ְּבֵני־ֲח֥מוֹר ֲאִבֽ ר ָקָנ֧ה ַיֲעֹק֛ ה ֲאֶׁש֨ ת ַהָּׂשֶד֗ ֶחְלַק֣
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ן ה׃ ְוֶאְלָעָז֥ר ֶּבֽ ף ְלַנֲחָלֽ ְה֥יּו ִלְבֵנֽי־יוֵֹס֖ ן ֵמ֑ת ַוִּיְקְּב֣רּו ֹא֗תוֹ ְּבִגְבַעת֙ ֻבנָ  ַוִּיֽ ־ַאֲהֹר֖

יְנָח֣ס ְּב֔נוֹ ֲאֶׁש֥ר ִנַּתן־ל֖  רִּפֽ ִים׃ ֻבָר  וֹ ְּבַה֥ ֶאְפָרֽ

 דאני ֻבָנֻבָר   ֻבָר   ֻבנָ   ְיהֹוֻׁשעַ 

. ַהּכַֹח ֶׁשל ֹמֶׁשה ִניַּתן ִליהֹוֻׁשַע, ְוַהּכַֹח (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ֶזה ִּתיֵּקן ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשל ַאֲהרֹן ְּבֶאְלָעָזר. ַאַחר ָּכְך ִּפְנָחס ָּכַלל ְׁשֵניֶהם, ּוְבכַֹח 

ִאם לֹא ָהָיה הּוא.  -ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתּו ֵאֶּלה ַהְּׁשַנִים, לֹא ָהָיה ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַתֵּקן ִיְׂשָרֵאל 
ָיִתי", "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרעְ  -ְוֶזהּו ֶׁשְּקָברּוהּו ְּבִגְבַעת ִּפְנָחס ְוהּוא ְּבַהר ֶאְפַרִים. ְוַעל ְיֵדי ָּכְך 

  ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֲחָׁשָבּה ַחס ְוָׁשלֹום ְלַהְפִריד ְולֹא ָיְכָלה.

  שפטים

י ַיֲעֶלה־ָּל֧נּו ֶאל־ ר ִמ֣ ל ַּביהוָֹ֖ה ֵלאֹמ֑  ִּיְׁשֲאלּו֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַע ַוֽ ֲחֵרי֙ ֣מוֹת ְיהוֹֻׁש֔ י ַאֽ  ְיִה֗ ַוֽ
 ֹ֥ ְּכַנֲעִנ֛י ַּבְּתִחָּל֖ה ְלִהָּלֶ֥חם ּֽבוֹ׃ ַוּי ִּתי ֶאת־ַהֽ אֶמר ְיהוָֹ֖ה ְיהּוָד֣ה ַיֲעֶל֑ה ִהֵּנ֛ה ָנַת֥

י  ְּכַנֲעִנ֔ ָּלֲחָמה֙ ַּבֽ י ְוִנֽ י ְבֹגָרִל֗ יו ֲעֵל֧ה ִאִּת֣ ֹ֣אֶמר ְיהּוָדה֩ ְלִׁשְמ֨עוֹן ָאִח֜ ֶרץ ְּבָיֽדוֹ׃ ַוּי ָהָא֖
י ַגם־ֲאִנ֛י ִאְּתָ֖ך ְּבגוָֹרֶלָ֑ך ַוֵּיֶ֥לְך ִאּ֖תוֹ ִׁשְמֽעוֹן׃   ְוָהַלְכִּת֧

ם ִמן־ַהְּמֹחְל֖לוֹת ֲאֶׁש֣ר ָּגָז֑לּו ַוֵּיְל֗כּו  ן ַוִּיְׂש֤אּו ָנִׁשים֙ ְלִמְסָּפָר֔ ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכן֙ ְּבֵנ֣י ִבְנָיִמ֔
ם׃ ַוִּיְתַהְּל֨כּו ִמָּׁש֤ם ְּבֵנֽי־ ים ַוֵּיְׁש֖בּו ָּבֶהֽ ֙ ֶאת־ֶהָ֣עִר֔ ם ַוִּיְבנּו ֙ ֶאל־ַנֲ֣חָלָת֔ ַוָּיׁשּ֙ובּו

֙ ָּבֵע֣ת  יׁש ְלַנֲחָלֽתוֹ׃ִיְׂשָרֵאל ם ִא֖ יׁש ְלִׁשְב֖טוֹ ּוְלִמְׁשַּפְחּ֑תוֹ ַוֵּיְצ֣אּו ִמָּׁש֔ יא ִא֥  ַהִה֔

ם ים ָהֵה֔ יׁש ַהָּיָׁש֥ר ְּבֵעיָנ֖יו  ֻהמָ  ַּבָּיִמ֣ ֶלְך ְּבִיְׂשָרֵא֑ל ִא֛ ין ֶמ֖ ה׃ ֻבוָ ֵא֥ ַיֲעֶׂשֽ

 דאינ ֻהָמֻבוָ   ֻבוָ   ֻהמָ   ֹׁשְפִטים

. ָּכאן סֹוד ָּגדֹול ַוַּדאי, ַהְּׁשִכיָנה ִהיא (שיר השירים ד, ז) ם ֵאין ָּבְך""ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּו
ׁשֹוֶרׁש ִיְׂשָרֵאל, ּוִמֶּמָּנה ַהַהְנָהָגה ְּבסֹוד ַמְלכּות. ֲאָבל ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ִנְתְקנּו ִתיקּוִנים 

ֲהָכָנה ְלָהִביא סֹוף ַהּכֹל ְלִתיּקּון  "ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה", ָנַתן -ְּגדֹוִלים, ָאז ַהב"ה 
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לֹא ְלִפי ַהַהְנָהַגת ַהַּמְלכּות, ֶׁשּלֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ֶזה ִמְּפֵני ַהְּבִחיָרה. ְוָאז  -ָׁשֵלם 
ב"ה ַיֲעֶׂשה ַמה ֶׁשרֹוֶצה, ְלַהְכִריַח ַהִּתיּקּון, ְוֶזהּו, "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּו ם ִנְתַקן, ֶׁשַהָ

  ֵאין ָּבְך", לֹא ַּתֲערֹוֶבת ָהָיה, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבא ִּתיּקּון ָּגדֹול, ְולֹא מּום ְּכָלל׃
  

  שמואל

ְלָקָנ֠ה ֶּבן־ְיֹרָח֧ם ֶּבן־ ים ֵמַה֣ר ֶאְפָרִ֑ים ּוְׁש֡מוֹ ֶא֠ ד ִמן־ָהָרָמַתִ֛ים צוִֹפ֖ יׁש ֶאָח֜ ַוְיִהי֩ ִא֨
י׃ חּו ֶבן־֖צּוף ֶאְפָרִתֽ ם ַהֵּׁשִנ֖ית  ֱאִלי֛הּוא ֶּבן־ֹּת֥ ים ֵׁש֤ם ַאַחת֙ ַחָּנ֔ה ְוֵׁש֥ ְולוֹ֙ ְׁשֵּת֣י ָנִׁש֔

ִעירוֹ֙  יׁש ַה֤הּוא ֵמֽ ים׃ ְוָעָלה֩ ָהִא֨ ין ְיָלִדֽ ים ּוְלַחָּנ֖ה ֵא֥ י ִלְפִנָּנה֙ ְיָלִד֔ ְּפִנָּנ֑ה ַוְיִה֤
ַח ַליהוָֹ֥ה ְצָב֖אוֹת ְּבִׁשֹל֑  ְׁשַּתֲחֹו֧ת ְוִלְזֹּב֛ יָמה ְלִהֽ ים ׀ ָיִמ֔ י ִמָּיִמ֣ ם ְׁשֵנ֣י ְבֵנֽי־ֵעִל֗ ה ְוָׁש֞

ס ֹּכֲהִנ֖ים ַליהוָֹֽה׃ְפנִ חׇ  ְנָח֔   י֙ ּוִפ֣

א  ֹ֤ ְוָנה ל ֶלְך ֶאל־ֲאַר֗ אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ ָך׃ ַוּי יָך ִיְרֶצֽ ֶלְך ְיהוָֹ֥ה ֱאֹלֶה֖ ֹ֤אֶמר ֲאַרְ֙וָנה֙ ֶאל־ַהֶּמ֔ ַוּי
 ֥ א ַאֲעֶל֛ה ַליהוָֹ ֹ֧ יר ְול י־ָק֨נוֹ ֶאְקֶנ֤ה ֵמֽאוְֹתָך֙ ִּבְמִח֔ ֶקן ָּדִו֤ד ִּכֽ י ֹע֣לוֹת ִחָּנ֑ם ַוִּי֨ ה ֱאֹלַה֖

ם ֩ ָׁש֨ ֶבן ים׃ ַוִּי֩ ים ֲחִמִּׁשֽ ר ְּבֶכֶ֖סף ְׁשָקִל֥ ֙ ְוֶאת־ַהָּבָק֔ ֶרן ָּדִו֤ד ִמְזֵּבַ֙ח֙  ֻשמָ  ֶאת־ַהֹּג֨

ה ֵמַע֥ל  ר ַהַּמֵּגָפ֖ ֶרץ ַוֵּתָעַצ֥ ים ַוֵּיָעֵת֤ר ְיהוָֹה֙ ָלָא֔  ֻמלָ ַליהוָֹ֔ה ַוַּיַ֥על ֹע֖לוֹת ּוְׁשָלִמ֑
ל׃   ִיְׂשָרֵאֽ

 ניאד ֻשָמֻמלָ   ֻמלָ   ֻשמָ   ְׁשמּוֵאל

  

. ַוַּדאי ְּבַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ָּתָלה ַהב"ה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ָלֶזה. ְוַעל ֵּכן, ֶׁשָּיַדע ַהב"ה ֶׁשהּוא ַהּיֹוֵתר ִנְתַקן ְוָהגּון  -ִּתיּקּון ַהְּׁשִכיָנה. ְוהּוא ׁשֹוֶרׁש 

"ֻּכָּלְך ָיָפה" ַוַּדאי, ִּכי ִנְתַיֲחָדה ְּבִמי ֶׁשָהָיה מּוָכן ָלֶזה ַוַּדאי. ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָנה ָּדִוד ַהִּמְזֵּבַח 
ְוֶהֱעָלה עֹולֹות, ִמַּיד ָהָאֶרץ ָמְצָאה ֵחן ִלְפֵני ַהב"ה, ּוְבכָֹחּה ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה, ֶּׁשֵאין ִמי 

ל ְלַתֵּקן ִּתיּקּון ֶזה ָּכמֹוהּו, ֶּׁשֵאין ׂשּום ְּפַגם ָיכֹול ְלַהֲעִביר ִּתיּקּוָניו, ְוֶזה סֹוד, "לֹא ֶׁשּיּוכַ 
  .(תהלים פט, לה) ֲאַחֵּלל ְּבִריִתי" ְוכּו'
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  מלכים

ם ֽלוֹ׃ וַ  א ִיַח֖ ֹ֥ ים ְול ים ַוְיַכֻּס֙הּו֙ ַּבְּבָגִד֔ א ַּבָּיִמ֑ ן ָּב֖ יו ְוַהֶּמֶ֤לְך ָּדִוד֙ ָזֵק֔ ֹ֧אְמרּו ֣לוֹ ֲעָבָד֗ ּי
ֶלְך ּוְתִהי־֖לוֹ ֹסֶכֶ֑נת  ְמָדה֙ ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ה ְוָעֽ ְיַבְקׁ֞שּו ַלאֹדִנ֤י ַהֶּמֶ֙לְך֙ ַנֲעָר֣ה ְבתּוָל֔
ל ְּג֣בּול ִיְׂשָרֵא֑ל  ה ְּבֹכ֖ ֶלְך׃ ַוְיַבְקׁשּו֙ ַנֲעָר֣ה ָיָפ֔ י ַהֶּמֽ ם ַלאֹדִנ֥ ָך ְוַח֖ ְוָׁשְכָב֣ה ְבֵחיֶק֔

 ִּיְמְצא֗  ֶלְך׃ַוֽ ּה ַלֶּמֽ אּו ֹאָת֖ ית ַוָּיִב֥   ּו ֶאת־ֲאִביַׁשג֙ ַהּׁ֣שּוַנִּמ֔

ל׃  ים ֲאֶׁש֥ר ִאּ֖תוֹ ְּבָבֶבֽ ל ִּכֵּס֧א ַהְּמָלִכ֛ ֙ ֶאת־ִּכְס֔אוֹ ֵמַע֗ ַוְיַדֵּב֥ר ִאּ֖תוֹ ֹט֑בוֹת ַוִּיֵּתן
יד ְלָפָנ֖יו ּכׇ  ל ֶלֶ֧חם ָּתִמ֛ י ִכְל֑אוֹ ְוָאַכ֨ א ֵא֖ת ִּבְגֵד֣ ת ַוֲאֻרָח֗תוֹ ַחָּיֽיו׃ יל־ְימֵ֥ ְוִׁשָּנ֕  ֲאֻרַח֨

יד ֻאתָ  ת ִנְּתָנה־ּ֛לוֹ ָּתִמ֧ ֶלְך ֵמֵא֥ ל ְּביוֹ֑מוֹ ְּדַבר־֣יוֹם ַהֶּמ֖ י ֹּכ֖ ַחָּיֽו׃ ֻייָ  ְיֵמ֥

נידא ֻאָתֻייָ   ֻייָ   ֻאתָ   ְמָלִכים

ת ָּתִמיד", ִּכי ֵיׁש . ַהְּׁשִכיָנה ִהיא "ֲארּוַח (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ָיִפים ֶׁשְּבֵאיֶזה ְזַמן ִיְׁשַּתֶּנה יֹוְפָים, ְוֶזה ִנְקָרא מּום, ִּכי הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ָּדָבר 

  ִּתּקּוֶניָה עֹוְמִדים ָּתִמיד, ַיַען ָּכל ִּתּקּוֶניָה ֲחָזִקים. -ֶׁשֵאינֹו ָּכל ָּכְך ָחָזק. ֲאָבל ַהְּׁשִכיָנה 

  ישעיהו

ִ ֑ ה ִויֽרּוָׁשָל ְעָי֣הּו ֶבן־ָא֔מוֹץ ֲאֶׁש֣ר ָחָז֔ה ַעל־ְיהּוָד֖ ז ֲחזוֹן֙ ְיַׁשֽ י ֻעִּזָּי֧הּו יוָֹת֛ם ָאָח֥ ם ִּביֵמ֨
ְלִּתי  י ְיהוָֹ֖ה ִּדֵּב֑ר ָּבִנים֙ ִּגַּד֣ ֶרץ ִּכ֥ ה׃ ִׁשְמ֤עּו ָׁשַמִ֙ים֙ ְוַהֲאִז֣יִני ֶא֔ י ְיהּוָדֽ ְיִחְזִקָּי֖הּו ַמְלֵכ֥

ְמּתִ  א ְורוַֹמ֔ ֹ֣ הּו ַוֲח֖מוֹר ֵא֣בּוס ְּבָעָל֑יו ִיְׂשָרֵאל֙ ל ע ׁשוֹר֙ ֹקֵנ֔ י׃ ָיַד֥ ְׁשעּו ִבֽ ם ָּפ֥ י ְוֵה֖
א ִהְתּבוָֹנֽ ן׃ ֹ֥ י ל ע ַעִּמ֖   ָיַד֔

ים ְלָפַנ֖י  י ֹעֶׂש֛ה ֹעְמִד֥ ר ֲאִנ֥ ה ֲאֶׁש֨ ֶרץ ַהֲחָדָׁש֜ ים ְוָהָא֨ ֲחָדִׁש֠ י ַכֲאֶׁש֣ר ַהָּׁשַמִ֣ים ַה֠ ִּכ֣
ֶדׁש֙ ְּבחׇ ְנֻאם־ְיהוָֹ֑ה ֵּכ֛  ֵּדי־ֹח֨ ם׃ ְוָהָי֗ה ִמֽ ד ַזְרֲעֶכ֖ם ְוִׁשְמֶכֽ י ְדׁ֔שוֹן ַיֲעֹמ֥ ת ּוִמֵּד֥  ַׁשָּב֖

֙ ֻווָ ר ְלִהְׁשַּתֲחֹו֥ת ְלָפַנ֖י ָאַמ֥ר ְיהוָֹֽה׃ ְוָיְצ֣אּו ְוָר֔אּו ל־ָּבׂשָ֛ כׇ  ָי֧בוֹא ְּבַׁשַּבּ֑תוֹ ְּבִפְגֵרי
י תוַֹלעְ  י ִּכ֣ ים ִּב֑ ים ַהֹּפְׁשִע֖ ה ְוָה֥יּו ֵדָר֖אוֹן ָהֲאָנִׁש֔ א ִתְכֶּב֔ ֹ֣ א ָת֗מּות ְוִאָּׁשם֙ ל ֹ֣ ם ל ָּת֞

ר׃ ֻללָ  לְלכׇ  ־ָּבָׂשֽ

 נאדי ֻוָוֻללָ   ֻללָ   ֻווָ   ְיַׁשְעָיהּו

תיקון ליל שבועות השלם  
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"ִּכי בֶֹׁשת  -. ַהֶּׁשַבח ֶׁשל ַהְּׁשִכיָנה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
, ֶּׁשֵאין ּבֶֹׁשת ְּכָלל. ְוֶזה ִּכי ֶּבֱאֶמת לֹא ָהָיה ׁשּום ְּפַגם. (ישעיהו נד, ד) ֲעלּוַמִיְך ִּתְׁשָּכִחי"

ּוְלַהְראֹות ֶזה ַהִּתיּקּון, ִיְהֶיה ֶזה "ַוֵּיְצאּו ּוְראּו" ְוכּו', ֶׁשִאם לֹא ֵּכן, ַמה ּתֹוֶעֶלת ָּבֶזה? 
(ב"בי ֵאין לֹוַמר, "טֹול קֹוָרה ִמֵּבין ֵעיֶניָך" ֶאָּלא ְלהֹוִדיַע ֶּׁשֵאין ּבֶֹׁשת ְלִהְסַּתֵּכל ָּבֶהם. ּכִ 

(בראשית יט, ֶאָּלא ַוַּדאי, "ּומּום ֵאין ָּבְך". ִּכי ְללֹוט ֶנֱאַמר "ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶריָך" טו, ע"ב)

  , ֲאָבל ָּכאן "ְוָיְצאּו ְוָראּו".יז)

  ירמיהו

ֲהנִ  י ִיְרְמָי֖הּו ֶּבן־ִחְלִקָּי֑הּו ִמן־ַהֹּכֽ ר ִּדְבֵר֥ ן׃ ֲאֶׁש֨ ֶרץ ִּבְנָיִמֽ ים֙ ֲאֶׁש֣ר ַּבֲעָנ֔תוֹת ְּבֶא֖
ה  יו ִּביֵמ֛י יֹאִׁשָּי֥הּו ֶבן־ָא֖מוֹן ֶמֶ֣לְך ְיהּוָד֑ה ִּבְׁשֹלׁש־ֶעְׂשֵר֥ ָהָי֤ה ְדַבר־ְיהוָֹה֙ ֵאָל֔

י ְלֽכוֹ׃ָׁשָנ֖ה ְלמׇ  י ַוְיִה֗ ים ִּביֵמ֨ ֙  ְיהוָֹיִק֤ ה ֶמֶ֣לְך ֶּבן־יֹאִׁשָּי֙הּו ם֙ ַעְׁשֵּת֣י ד־ּתֹ עַ  ְיהּוָד֔
ֶדׁש ֶעְׂשֵר֣ה ָׁשָנ֔ה ְלִצְדִקָּי֥הּו ֶבן־יֹאִׁשָּי֖הּו ֶמֶ֣לְך ְיהּוָד֑ה ַעד־ְּג֥לוֹת ְירּוָׁשלַ֖ ִ ם ַּבֹח֥

י׃ ֲחִמיִׁשֽ יָך ּוְבֶטֶ֛רם  ַהֽ ֶרם ֶאָּצְרָ֤ך ַבֶּבֶ֙טן֙ ְיַדְעִּת֔ ר׃ ְּבֶט֨ י ֵלאֹמֽ י ְדַבר־ְיהוָֹ֖ה ֵאַל֥ ַוְיִה֥
ֶחם ִהקְ  א ֵמֶר֖ יָך׃ֵּתֵצ֥ יא ַלּגוִֹי֖ם ְנַתִּתֽ יָך ָנִב֥   ַּדְׁשִּת֑

ֶדׁש  ה ִּבְׁשֵנ֤ים ָעָׂשר֙ ֹח֔ ן ֶמֶלְך־ְיהּוָד֔ ַבע ָׁשָנ֗ה ְלָגלּות֙ ְיהוָֹיִכ֣ ים ָוֶׁש֜ ֩ ִבְׁשֹלִׁש֨ ַוְיִהי
ל ִּבְׁשַנ֣ת ַמְלֻכ֗תוֹ  ֶלְך ָּבֶב֜ א ֱאִו֣יל ְמֹרַדְך֩ ֶמ֨ ֶדׁש ָנָׂש֡ ים ַוֲחִמָּׁש֖ה ַלֹח֑ ֶאת־ְּבֶעְׂשִר֥

ית ַהְּכֽלּוא׃ ַוְיַדֵּב֥ר ִאּ֖תוֹ ֹט֑בוֹת ַוִּיֵּתן֙  א ֹא֖תוֹ ִמֵּב֥ ה ַוֹּיֵצ֥ ֶלְך־ְיהּוָד֔ ין ֶמֽ רֹאׁש֙ ְיהוָֹיִכ֣
י ִכְל֑אוֹ  ל׃ ְוִׁשָּנ֕ה ֵא֖ת ִּבְגֵד֣ ים ֲאֶׁש֥ר ִאּ֖תוֹ ְּבָבֶבֽ ַעל ְלִכֵּס֧א ַהְּמָלִכ֛ ֶאת־ִּכְס֔אוֹ ִמַּמ֗

ל ֶלֶ֧חם ְלָפָנ֛יו ּתָ  יד ּכׇ ְוָאַכ֨ יִמ֖ יד ֻאתָ  ֲאֻרַחת֩  ַוֲאֻרָח֗תוֹ ַחָּיֽו׃ ל־ְיֵמ֥ ִנְּתָנה־ּ֜לוֹ ָּתִמ֨

ל מוֹ֑תוֹ ַעד־֣יוֹם ְּביוֹ֖מוֹ ְּדַבר־֥יוֹם ֶמֶלְך־ָּבֶב֛ל ֵמֵא֧ת י ֹּכ֖ ַחָּיֽיו׃ ֻייָ  ְיֵמ֥

 נאיד ֻאָתֻייָ   ֻייָ   ֻאתָ   ִיְרְמָיהּו
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. ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִהיא ְּבתֹוְך ַהְקִלי', שיר השירים ד, ז)( "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ָּבֶהם ְסָדִרים ֶעְליֹוִנים ִהיא ְמַסֶּדֶרת. ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִהיא ֲחצּוָפה, ֵאיָנם 

לֹא  -ָלּה ׂשּום ְּפַגם ּפֹוְגִמים ָּבּה ְּכָלל, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבא, ִהיא ְמכּוֶּבֶדת ֵּביֵניֶהם, ְולֹא ִקּבְ 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ּגֹוְרִמים ָלּה ְּפָגִמים, ְּבכַֹח ְסָדִרים ָהֶעְליֹוִנים       ׂשּום ִּביָּזיֹון. 

הּוְצָרְך ַמְלַאְך ַרע ַלֲענֹות ָאֵמן ָּבַעל ָּכְרחֹו, ְולֹא ִנְרָאה ְּפַגם ְוִּדָּמיֹון ַוַּדאי. ּוַמה 
ִציִפים, ִהיא קֹוֵדם ֶׁשַּמִּגיִעים ָלּה, ְוֶזה ַוַּדאי ֶׁשִהיא ְצִריָכה ְלָהִניַח ָלֶהם, ֲאָבל ֶׁשַּמְח 

ִּבְתבּוָנה, ֶׁשּלֹא ַהִּגיַע ְּפַגם. ְוֶזהּו, "ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה" ַוַּדאי, ַוֲאִפילּו ֶמֶלְך ָּבֶבל ָמִכיר 
  י ֶׁשּזֹוֶכה ָלּה ְּבִיְׂשָרֵאל, "ֲארּוַחת ָּתִמיד" ַוַּדאי. אֹוָתּה ְונֹוֵתן אֹוָתּה, ְּכֶׁשֵּיׁש ִמ 
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ְרִביִעי֙  י ׀ ִּבְׁשֹלִׁש֣ים ָׁשָנ֗ה ָּבֽ ַוְיִה֣
י ְבֽתוְֹך־ַהּגוָֹל֖ה  ֶדׁש ַוֲאִנ֥ ַּבֲחִמָּׁש֣ה ַלֹח֔
ִים  ֙ ַהָּׁשַמ֔ ַעל־ְנַהר־ְּכָב֑ר ִנְפְּתחּו

ים׃ ַּבֲחִמּׁשָ֖  ה ַמְר֥אוֹת ֱאֹלִהֽ ה ָוֶאְרֶא֖
ית  ֶדׁש ִה֚יא ַהָּׁשָנ֣ה ַהֲחִמיִׁש֔ ַלֹח֑
ין׃ ָהֹי֣ה ָהָי֣ה  ֶלְך יוָֹיִכֽ ְלָג֖לּות ַהֶּמ֥
אל ֶּבן־ּבּוִז֧י  הוָֹ֠ה ֶאל־ְיֶחְזֵק֨ ְדַבר־ְי֠
ים ַעל־ְנַהר־ ֶרץ ַּכְׂשִּד֖ ַהֹּכֵה֛ן ְּבֶא֥

ם ַיד־ְיהוָֹֽה׃  י ָעָל֛יו ָׁש֖ ְּכָב֑ר ַוְּתִה֥
ֶרא ְוִהֵּנה֩ ֨רּוַח סְ  ה ָּבָא֣ה ִמן־ָוֵא֡ ָעָר֜

ַחת  ֙ ְוֵאׁ֣ש ִמְתַלַּק֔ ֤ ן ָּגדוֹל ַהָּצ֗פוֹן ָעָנ
ּה ְּכֵע֥ין  ּתוָֹכ֔ ַגּֽה ֖לוֹ ָסִב֑יב ּוִמ֨ ְוֹנ֥
ּה  ּתוָֹכ֔ ׁש׃ ּוִמ֨ ַהַחְׁשַמ֖ל ִמּ֥תוְֹך ָהֵאֽ
ן  ְּד֖מּות ַאְרַּב֣ע ַחּ֑יוֹת ְוֶזה֙ ַמְרֵאיֶה֔
י ָּנה׃ ְוַאְרָּבָע֥ה ָפִנ֖ ם ָלֵהֽ ם ְּד֥מּות ָאָד֖

ם׃  ִים ְלַאַח֥ת ָלֶהֽ ע ְּכָנַפ֖ ְלֶאָח֑ת ְוַאְרַּב֥
ם  ם ֶרֶ֣גל ְיָׁשָר֑ה ְוַכ֣ף ַרְגֵליֶה֗ ְוַרְגֵליֶה֖

ֶׁשת  ים ְּכֵע֖ין ְנֹח֥ ְצִצ֔ ֶגל ְוֹנ֣ ְּכַכף֙ ֶרֶ֣גל ֵע֔
ם  ם ִמַּתַ֙חת֙ ַּכְנֵפיֶה֔ י ָאָד֗ ל׃ ִויֵד֣ ָקָלֽ
ם  ַע֖ל ַאְרַּבַ֣עת ִרְבֵעיֶה֑ם ּוְפֵניֶה֥

ה ְוַכְנֵפיהֶ֖  ת ִאָּׁש֥ ְבֹר֛ ם׃ ֹח֥ ם ְלַאְרַּבְעָּתֽ
ּה ַּכְנֵפיֶה֑ם לֹא־ִיַּסּ֣בּו  ֶאל־ֲאחוָֹת֖
כּו׃  יׁש ֶאל־ֵעֶ֥בר ָּפָנ֖יו ֵיֵלֽ ן ִא֛ ְבֶלְכָּת֔
י ַאְרֵי֤ה  ּוְד֣מּות ְּפֵניֶהם֮ ְּפֵנ֣י ָאָדם֒ ּוְפֵנ֨
ם ּוְפֵני־ׁ֥שוֹר  ֙ ְלַאְרַּבְעָּת֔ ֶאל־ַהָּיִמין

אול ְלַאְרּבַ  ֹ֖ ְעָּת֑ן ּוְפֵני־ֶנֶׁ֖שר ֵמַהְּׂשמ
ם  ם ְוַכְנֵפיֶה֥ ן׃ ּוְפֵניֶה֕ ְלַאְרַּבְעָּתֽ
יׁש ְׁשַּ֚תִים  ְּפֻר֖דוֹת ִמְלָמְ֑עָלה ְלִא֗
ת  יׁש ּוְׁשַּתִ֣ים ְמַכּ֔סוֹת ֵא֖ ֹחְב֣רוֹת ִא֔
יׁש ֶאל־ֵעֶ֥בר ָּפָנ֖יו  ָנה׃ ְוִא֛ ְּגִוֹּיֵתיֶהֽ
ָּמה ָה֤רּוַח  ְהֶיה־ָּׁש֨ ֵיֵל֑כּו ֶא֣ל ֲאֶׁשר֩ ִיֽ
ן׃  ּבּו ְּבֶלְכָּתֽ א ִיַּס֖ ֹ֥ כּו ל ֶכת֙ ֵיֵל֔ ָלֶל֨
ׁש  ּוְד֨מּות ַהַחּ֜יוֹת ַמְרֵאיֶה֣ם ְּכַגֲחֵלי־ֵא֗
יא  ים ִה֕ ֲערוֹת֙ ְּכַמְרֵא֣ה ַהַּלִּפִד֔ ֹּבֽ
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ׁש  ִמְתַהֶּלֶ֖כת ֵּב֣ין ַהַחּ֑יוֹת ְוֹנַ֣גּה ָלֵא֔
ק׃ ְוַהַחּ֖יוֹת  א ָבָרֽ ּוִמן־ָהֵאׁ֖ש יוֵֹצ֥

ֶרא ָר֣צוֹא ָוׁ֑שוֹב ּכְ  ה ַהָּבָזֽק׃ ָוֵא֖ ַמְרֵא֖
ד ָּבָאֶ֛רץ  ן ֶאָח֥ ַהַחּ֑יוֹת ְוִהֵּנה֩ אוַֹפ֨
ה  ַעת ָּפָנֽיו׃ ַמְרֵא֨ ֶצל ַהַחּ֖יוֹת ְלַאְרַּב֥ ֵא֥
יׁש  ֲעֵׂשיֶהם֙ ְּכֵע֣ין ַּתְרִׁש֔ ָהאוַֹפִּנ֤ים ּוַמֽ
ד ְלַאְרַּבְעָּת֑ן ּוַמְרֵאיֶהם֙  ּוְד֥מּות ֶאָח֖

ם ַּכֲאֶׁש֛ר ִיהְ  ן ּוַמֲ֣עֵׂשיֶה֔ ֶי֥ה ָהאוַֹפ֖
ַעת  ן׃ ַעל־ַאְרַּב֥ ְּב֥תוְֹך ָהאוָֹפֽ
ּבּו  א ִיַּס֖ ֹ֥ ן ְּבֶלְכָּת֣ם ֵיֵל֑כּו ל ִרְבֵעיֶה֖
ם ְוִיְרָא֣ה  ן ְוֹגַ֥בּה ָלֶה֖ ֵּביֶה֔ ן׃ ְוַג֨ ְּבֶלְכָּתֽ
יב  ֛ ִים ָסִב֖ ת ֵעיַנ ם ְמֵלֹא֥ ָלֶה֑ם ְוַגֹּבָת֗
ֶכת֙ ַהַחּ֔יוֹת ֵיְל֥כּו  ן׃ ּוְבֶל֨ ְלַאְרַּבְעָּתֽ

אוַֹפִּנ֖ים ֶאְצָל֑ם ּוְבִהָּנֵׂש֤א ַהַחּיוֹת֙ הָ 
ים׃ ַע֣ל  ֶרץ ִיָּנְׂש֖אּו ָהאוַֹפִּנֽ ֵמַע֣ל ָהָא֔
כּו  ֶכת֙ ֵיֵל֔ ם ָה֤רּוַח ָלֶל֨ ְהֶיה־ָּׁש֨ ֲאֶׁשר֩ ִיֽ
ים  ָּמה ָה֖רּוַח ָלֶלֶ֑כת ְוָהאוַֹפִּנ֗ ָׁש֥
י ֥רּוַח ַהַחָּי֖ה  ם ִּכ֛ ֙ ְלֻעָּמָת֔ ִיָּנְֽׂשאּו

ים׃ כּו ּוְבעׇ  ָּבאוַֹפִּנֽ םְּבֶלְכָּת֣ם ֵיֵל֔  ְמָד֖
דּו ם ַיֲעֹמ֑ ֶרץ ֵמַע֣ל ּֽוְבִהָּנְׂשָא֞  ָהָא֗
ם ָהֽאוַֹפִּנים֙  ִיָּנְׂש֤אּו י ְלֻעָּמָת֔  ֥רּוחַ  ִּכ֛
ים׃ ַהַחָּי֖ה  ַעל־ָראֵׁש֤י ּוְד֞מּות ָּבאוַֹפִּנֽ
יעַ  ַהַחָּיה֙  ַרח ְּכֵע֖ין ָרִק֔  ַהּנוָֹר֑א ַהֶּק֣
ם ָנ֥טּו ְעָלה׃ י ַעל־ָראֵׁשיֶה֖ ִמְלָמֽ

יַע ַּכְנֵפיֶה֣ם ְיָׁש֔רוֹת  ָרִק֔ ְוַתַ֙חת֙ ָהֽ
יׁש ְׁשַּתִ֤ים  הִאּׁשָ֖  ֶאל־ֲאחוָֹתּ֑ה ְלִא֗

יׁש ְׁשַּתִ֤ים  ָּנה ּוְלִא֗ ְמַכּסוֹת֙ ָלֵה֔
ם׃  ת ְּגִוֹּיֵתיֶהֽ ָּנה ֵא֖ ְמַכּסוֹת֙ ָלֵה֔

ם ְּכקוֹל֩  ָוֶאְׁשַמ֣ע ֶאת־֣קוֹל ַּכְנֵפיֶה֡
ים ְּכקוֹ ִים ַרִּב֤ ם ַמ֨ ֙ ְּבֶלְכָּת֔ ל־ַׁשַּדי

 םְמָד֖ ֥קוֹל ֲהֻמָּל֖ה ְּכ֣קוֹל ַמֲחֶנ֑ה ְּבעׇ 
ל  ן׃ ַוְיִהי־֕קוֹל ֵמַע֕ יָנה ַכְנֵפיֶהֽ ְּתַרֶּפ֥

יַע ֲאֶׁש֣ר ַעל־רֹאָׁש֑ם ְּבעׇ  םָלָרִק֖  ְמָד֖
יָנה ן׃ ְּתַרֶּפ֥ ַעל ַכְנֵפיֶהֽ  ָלָרִק֙יַע֙  ּוִמַּמ֗
ם ֲאֶׁש֣ר ה ֶאֶבן־ְּכמַ  ַעל־רֹאָׁש֔ ְרֵא֥

֙ ְּד֣מּות ַסִּפ֖  יר ְּד֣מּות ִּכֵּס֑א ְוַעל
א ְּד֞מּות ְּכַמְר  הַהִּכֵּס֔ יו  ֵא֥ ם ָעָל֖ ָאָד֛

ל  ְעָלה׃ ָוֵאֶ֣רא ׀ ְּכֵע֣ין ַחְׁשַמ֗ ִמְלָמֽ
יב  ית־ָלּה֙ ָסִב֔ ְּכַמְרֵאה־ֵאׁ֤ש ֵּבֽ

ה מׇ   ּוִמַּמְרֵא֤ה ּוְלָמְ֑עָלה ְתָנ֖יוִמַּמְרֵא֥
֙ מׇ  ָּטה ְתָניו ֙ ְּכַמְר  ּוְלַמ֔ ׁש ָרִא֙יִתי ֵאה־ֵא֔

ֶׁשת  יב׃ ְּכַמְרֵא֣ה ַהֶּק֡ ַגּֽה ֖לוֹ ָסִבֽ ְוֹנ֥
ֶׁשם ֵּכ֣ן  ן ְּב֣יוֹם ַהֶּג֗ ה ֶבָעָנ֜ ֲאֶׁשר֩ ִיְהֶי֨
ה  יב ֕הּוא ַמְרֵא֖ ַגּה֙ ָסִב֔ ַמְרֵא֤ה ַהּנֹ֨
ל  ֶאְרֶאה֙ ָוֶאֹּפ֣ ְּד֣מּות ְּכבוֹד־ְיהוָֹ֑ה ָוֽ

ר׃ ע ֥קוֹל ְמַדֵּבֽ י ָוֶאְׁשַמ֖   ַעל־ָּפַנ֔

י ֖קוֹל ַוִּתָּׂשֵא֣  ִני ֔רּוַח ָוֶאְׁשַמ֣ע ַאֲחַר֔
ַרַ֣עׁש ָּג֑דוֹל ָּב֥רּוְך ְּכבוֹד־ְיהוָֹ֖ה 
ִמְּמקוֹֽמוֹ׃ ְו֣קוֹל ׀ ַּכְנֵפ֣י ַהַחּ֗יוֹת 
ּה ְו֥קוֹל  ַמִּׁשיקוֹת֙ ִאָּׁש֣ה ֶאל־ֲאחוָֹת֔
ַעׁש  ָהאוַֹפִּנ֖ים ְלֻעָּמָת֑ם ְו֖קוֹל ַר֥

  ָּגֽדוֹל׃

ׁש ֵמ֜אוֹ ְגָּבה ֲחֵמ֨ ת ְוַאְרַּבַ֤עת ּוְפַאת־ֶנ֗
ים ְׁשֹלָׁש֑ה ַׁש֣  ה ּוְׁשָעִר֖  ַערֲאָלִפים֙ ִמָּד֔

ד  ִׁשְמ֞עוֹן  ד   ִיָּׂששָכר֙   ַׁשַ֤ער ֶאָח֗ ֶאָח֔
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ָּמה ֲחֵמׁ֤ש  ד׃ ְּפַאת־ָי֗ ַער ְזבּוֻל֖ן ֶאָחֽ ַׁש֥

ם  ים ַׁשֲעֵריֶה֖ ֵמאוֹת֙ ְוַאְרַּבַ֣עת ֲאָלִפ֔

ד   ר֙ ָאׁשֵ   ַׁשַ֤ער  ְׁשֹלָׁש֑ה ַׁשַ֣ער ָּג֞ד ֶאָח֗

ד׃ י ֶאָחֽ ַער ַנְפָּתִל֖ ד ַׁש֥   ֶאָח֔

יב ְׁשֹמָנ֥ה ֶלףָעָׂש֖ר ָא֑  ֻשהָ  ָסִב֕

יר ִמּ֖יוֹם ְיהוָֹ֥ה ׀  ָּמה׃ ֻיהָ  ְוֵׁשם־ָהִע֥ ָׁשֽ

 נדיא ֻשָהֻיהָ   ֻיהָ ֻשהָ   ְיֶחְזֵקאל

עֹוֶמֶדת ַעל . ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ְמכֹונֹוֶתיַה, ָּכל ִּבְנָיֶניָה ְוִתּקּוֶניָה ְמִאיִרים ְּבסֹוד ֵׁשם יהו"ה ב"ה, ְוֶזה, "ֻּכָּלְך ָיָפה 

  ֻּכָּלּה ִנְתֶקֶנת ְּבסֹוד ֶזה ֶׁשהּוא ִעיָּקר ַהּיֹוִפי. -ַרְעָיִתי" 

  תרי עשר

  הושע

֙ ּבֶ  ז ְיִחְזִקָּי֖ה ְּדַבר־ְיהוָֹ֣ה ׀ ֲאֶׁש֣ר ָהָי֗ה ֶאל־הוֵֹׁשַ֙ע י ֻעִּזָּי֥ה יוָֹת֛ם ָאָח֥ י ִּביֵמ֨ ן־ְּבֵאִר֔
ל׃ ְּתִחַּל֥ת ִּדֶּבר־ְיהוָֹ֖ה  ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ ׁש ֶמ֥ ַמְלֵכ֣י ְיהּוָד֑ה ּוִביֵמ֛י ָיָרְבָע֥ם ֶּבן־יוָֹא֖

ַע ֵלְ֣ך ַקח־ְלָ֞ך ֵאֶׁ֤שת ְזנּוִנים֙ ְוַיְלֵד֣  אֶמר ְיהוָֹ֜ה ֶאל־הוֵֹׁש֗ ֹ֨ י־ְּבהוֵֹׁשַ֑ע׃ ַוּי ים ִּכֽ י ְזנּוִנ֔
ַהר  ח ֶאת־ֹּגֶ֖מר ַּבת־ִּדְבָלִ֑ים ַוַּת֥ י ְיהוָֹֽה׃ ַוֵּיֶ֙לְך֙ ַוִּיַּק֔ ֶרץ ֵמַאֲחֵר֖ ָזֹנ֤ה ִתְזֶנה֙ ָהָא֔

ן׃   ַוֵּתֶלד־֖לוֹ ֵּבֽ

ְׁשֵב֣י ְבִצּ֔לוֹ ְיַחּ֥יּו ָדָג֖ ן ְוִיְפְר֣חּו ַכָּגֶ֑פן ִזְכ֖רוֹ ְּכֵי֥ין ְלָבֽנוֹן׃ ֶאְפַר֕  בּו֙ ֹיֽ י ָיֻׁש֨ ִים ַמה־־ִּל֥
י  א׃ ִמ֤ ִּני ֶּפְרְיָ֥ך ִנְמָצֽ ן ִמֶּמ֖ ֲעָנ֔ ֙ ִּכְב֣רוֹׁש ַרֽ ּנּו ֲאִני ֲעַצִּב֑ים ֲאִנ֧י ָעִנ֣יִתי ַוֲֽאׁשּוֶר֗ ֖עוֹד ָלֽ

ים ַּדְרֵכ֣י  י־ְיָׁשִר֞  ָדֵע֑ם ִּכֽ ֶּלה ָנ֖בוֹן ְוֵיֽ ן ֵא֔ ֗ ָחָכם֙ ְוָיֵ֣בֽ ם ְיהוָֹ ה ְוַצִּדִקים֙ ֵיְ֣לכּו ָב֔
י ְׁשִע֖ ם׃ּוֹפֽ   ם ִיָּכְׁ֥שלּו ָבֽ

תיקון ליל שבועות השלם  
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  יואל

ל ְיהוָֹ ְּדַבר־ ינּו ֹּכ֖ ֲאִז֔ ים ְוַהֽ ל׃ ִׁשְמעּו־זֹאת֙ ַהְּזֵקִנ֔ ה֙ ֲאֶׁש֣ר ָהָי֔ה ֶאל־יוֵֹא֖ל ֶּבן־ְּפתּוֵאֽ
יָה ִלְבֵניֶכ֣ם ַסֵּפ֑רּו  ם׃ ָעֶל֖ ֵתיֶכֽ י ֲאֹבֽ ם ִּביֵמ֥ ם ְוִא֖ יֵמיֶכ֔ ֽיוְֹׁשֵב֣י ָהָאֶ֑רץ ֶהָהְ֤יָתה ּזֹאת֙ ִּבֽ

ר׃ּוְבֵניכֶ  ם ְל֥דוֹר ַאֵחֽ ם ּוְבֵניֶה֖   ם֙ ִלְבֵניֶה֔

י  ב ְוָכל־ֲאִפיֵק֥ יס ְוַהְּגָבעוֹת֙ ֵּתַלְ֣כָנה ָחָל֔ ים ָעִס֗ ָהִר֣ ְוָהָיה֩ ַבּ֨יוֹם ַה֜הּוא ִיְּט֧פּו ֶהֽ
יִ  ים׃ ִמְצַר֨ ה ֶאת־ַנַ֥חל ַהִּׁשִּטֽ א ְוִהְׁשָק֖ ן ִמֵּב֤ית ְיהָוה֙ ֵיֵצ֔ ה ֵיְ֣לכּו ָמִ֑ים ּוַמְעָי֗ ם֙ ְיהּוָד֖

ְפ֥כּו  ה ֲאֶׁשר־ָׁשֽ ֲחַמס֙ ְּבֵנ֣י ְיהּוָד֔ ְהֶי֑ה ֵמֽ ר ְׁשָמָמ֖ה ִּתֽ ה ֶוֱֽא֕דוֹם ְלִמְדַּב֥ ְהֶי֔ ִלְׁשָמָמ֣ה ִתֽ
יִתי ָּדָמ֣ם  ִם ְל֥דוֹר ָוֽדוֹר׃ ְוִנֵּק֖ ה ְלעוָֹל֣ם ֵּתֵׁש֑ב ִויֽרּוָׁשַל֖ יהּוָד֖ ם׃ ִוֽ יא ְּבַאְרָצֽ ָדם־ָנִק֖

יִתי  א־ִנֵּק֑ ֹֽ ֖ וַֽ ל   ן ְּבִצּֽיוֹן׃ה ֹׁשכֵ֥ יהוָֹ

  עמוס

ל ִּביֵמ֣י ׀ ֻעִּזָּי֣ה  ים ִמְּת֑קוַֹע ֲאֶׁשר֩ ָחָז֨ה ַעל־ִיְׂשָרֵא֜ ְקִד֖ י ָע֔מוֹס ֲאֶׁשר־ָהָי֥ה ַבֹּנֽ ִּדְבֵר֣
ִים לִ  ל ְׁשָנַת֖ י ָיֽ ָרְבָע֤ם ֶּבן־יוָֹאׁש֙ ֶמֶ֣לְך ִיְׂשָרֵא֔ ה ּוִביֵמ֞ ֶלְך־ְיהּוָד֗ ַעׁש׃ֶמֽ  ְפֵנ֥י ָהָרֽ

ר ׀  ים וְ וָֹ ְיהַוּיֹאַמ֓ ֹרִע֔ ֙ ְנ֣אוֹת ָהֽ ְבלּו ִם ִיֵּת֣ן קוֹ֑לוֹ ְוָאֽ ג ּוִמיֽרּוָׁשַל֖ ׁש ה֙ ִמִּצּ֣יוֹן ִיְׁשָא֔ ָיֵב֖
ל׃ אׁש ַהַּכְרֶמֽ ֹ֥ ֔ ֹּכ֚ה ָאַמ֣ר  ר א ְיהוָֹ ֹ֣ ֶׂשק ְוַעל־ַאְרָּבָע֖ה ל ה ַעל־ְׁשֹלָׁשה֙ ִּפְׁשֵע֣י ַדֶּמ֔

 ֖ ֲחֻר֥צוֹת ַהַּבְרֶז ד׃ֲאִׁשיֶבּ֑נּו ַעל־ּדּוָׁש֛ם ַּבֽ   ל ֶאת־ַהִּגְלָעֽ

֑ ַרע  ים ְּבֹמֵׁשְ֣ך ַהָּז ְך ֲעָנִב֖ ר ְוֹדֵר֥ ים ָּבִאים֙ ְנֻאם־ְיהָו֔ה ְוִנַּגׁ֤ש חוֵֹרׁש֙ ַּבֹּקֵצ֔ ִהֵּנ֨ה ָיִמ֤
י   ְגָנה׃ ְוַׁשְבִּתי֮ ֶאת־ְׁש֣בּות ַעִּמ֣ יס ְוָכל־ַהְּגָב֖עוֹת ִּתְתמוַֹגֽ ָהִרים֙ ָעִס֔ יפּו ֶהֽ ְוִהִּט֤

ים ְוָׁש֖תּו ֶאת־ֵייָנ֑ם ְוָעׂ֣שּו ַגּ֔נוֹת ִיְׂשָרֵאל֒ ּוָב֞נּו  בּו ְוָנְֽט֣עּו ְכָרִמ֔ ים ְנַׁשּמוֹת֙ ְוָיָׁש֔ ָעִר֤
א ִיָּנְֽתׁ֜שּו ֗עוֹד ֵמַע֤ל ַאְדָמָתם֙  ֹ֨ ים ַעל־ַאְדָמָת֑ם ְול ם׃ ּוְנַטְעִּת֖ ְכ֖לּו ֶאת־ְּפִריֶהֽ ְוָאֽ

ם ָאַמ֖ר  יָך׃ְיהוָֹ֥ ֲאֶׁש֣ר ָנַתִּ֣תי ָלֶה֔   ה ֱאֹלֶהֽ

  יהעובד

י  ה־ָאַמר֩ ֲאֹדָנ֨ ַבְדָי֑ה ֹּכֽ ֜ ֲח֖זוֹן ֹעֽ ְענּו ֵמֵא֤ת יֱהוִֹ ה ָׁשַמ֜ ֱא֗דוֹם ְׁשמּוָע֨ ה֙ ְוִציר֙ ְיהוָֹ ה ֶלֽ
ה  יָך ַּבּגוִֹי֑ם ָּב֥זּוי ַאָּת֖ ן ְנַתִּת֖ ה׃ ִהֵּנ֥ה ָקֹט֛ יָה ַלִּמְלָחָמֽ ח ֛קּומּו ְוָנ֥קּוָמה ָעֶל֖ ַּבּגוִֹי֣ם ֻׁשָּל֔

ד׃ ְז֤דוֹן ִלְּבָך֙  י  ְמֹאֽ ַלע ְמ֣רוֹם ִׁשְבּ֑תוֹ ֹאֵמ֣ר ְּבִלּ֔בוֹ ִמ֥ י ְבַחְגֵוי־ֶס֖ ְכִנ֥ ָך ֹׁשֽ ִהִּׁשיֶא֔
ֶרץ׃ ִני ָאֽ  ֽיוִֹרֵד֖
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ִים  ֙ ֶאת־ְׂשֵד֣ה ֶאְפַר֔ ים ְוָיֽ ְרׁשּו ו ְוַהְּׁשֵפָלה֙ ֶאת־ְּפִלְׁשִּת֔ ֶגב ֶאת־ַה֣ר ֵעָׂש֗ ְוָיֽ ְרׁ֨שּו ַהֶּנ֜
ן ְמ֑רוֹן ּוִבְנָיִמ֖ ר־ ְוֵא֖ת ְׂשֵד֣ה ֹׁשֽ י ִיְׂשָרֵא֤ל ֲאֶׁשֽ ֶּזה ִלְבֵנ֨ ֵחל־ַה֠ ד׃ ְוָגֻל֣ת ַהֽ ֶאת־ַהִּגְלָעֽ

י ַהֶּנֽ ֶגב׃ ְוָע֤לּו  ְרׁ֕שּו ֵא֖ת ָעֵר֥ ִם ֲאֶׁש֣ר ִּבְסָפַר֑ד ִיֽ ת ְוָגֻל֥ת ְיֽרּוָׁשַל֖ ְּכַנֲעִנים֙ ַעד־ָצְ֣רַפ֔
ה  ְיָת֥ ט ֶאת־ַה֣ר ֵעָׂש֑ו ְוָהֽ ֖ לַֽ ֽמוִֹׁשִעים֙ ְּבַה֣ר ִצּ֔יוֹן ִלְׁשֹּפ֖ ה׃יהוָֹ   ה ַהְּמלּוָכֽ

  יונה

֙ ְּדַבר־  ְיִהי ֔ ַוֽ יר ְיהוָֹ יְנֵו֛ה ָהִע֥ ר׃ ֠קּום ֵלְ֧ך ֶאל־ִנֽ י ֵלאֹמֽ ה ֶאל־יוָֹנ֥ה ֶבן־ֲאִמַּת֖
יָׁשה  ַח ַּתְרִׁש֔ ֤ ָקם יוָֹנה֙ ִלְבֹר֣ ם ְלָפָנֽי׃ ַוָּי ָעָת֖ ה ָרֽ י־ָעְלָת֥ ַהְּגדוָֹל֖ה ּוְקָר֣א ָעֶל֑יָה ִּכֽ

֑ ִמִּלְפֵנ֖י  ֶרד ָי֜פוֹ ַוִּיְמצָ֥ ה ְיהוָֹ ֤ ֶרד ָּבּה֙  אַוֵּי֨ ּה ַוֵּי ן ְׂשָכָר֜ יׁש ַוִּיֵּת֨ ֳאִנָּי֣ה ׀ ָּבָא֣ה ַתְרִׁש֗
יָׁשה ִמִּלְפֵנ֖י    ה׃ְיהוָֹֽ ָל֤בוֹא ִעָּמֶהם֙ ַּתְרִׁש֔

אֶמר הֵ  ֹ֕ יָק֑יוֹן ַוּי ה־ְלָ֖ך ַעל־ַהִּקֽ ֵהיֵט֥ב ָחָרֽ ֹ֤אֶמר ֱאֹלִהים֙ ֶאל־יוָֹנ֔ה ַהֽ ָרהַוּי ־יֵט֥ב ָחֽ
ֶות׃  י ַעד־ָמֽ ֹ֣אֶמר ִל֖ ֔ ַוּי א ְיהוָֹ ֹ֣ ְלָּת ּ֖בוֹ ְול א־ָעַמ֥ ֹֽ יָק֔יוֹן ֲאֶׁש֛ר ל ְסָּת֙ ַעל־ַהִּק֣ ה ַח֨ ה ַאָּת֥

יְנֵו֖ה ָהִע֣יר  א ָא֔חּוס ַעל־ִנֽ ֹ֣ ֙ ל ֲאִני ד׃ ַוֽ ְיָלה ָאָבֽ ְיָלה ָהָי֖ה ּוִבן־ַל֥ ִגַּדְלּ֑תוֹ ֶׁשִּבן־ַל֥
ּה ַהְרּבֵ  א־ָיַדע֙ ֵּבין־ַהְּגדוָֹל֑ה ֲאֶׁש֣ר ֶיׁש־ָּב֡ ֹֽ ם ֲאֶׁש֤ר ל ה ִרּ֜בוֹ ָאָד֗ ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨ ה֩ ִמֽ
ה׃   ְיִמי֣נוֹ ִלְׂשמֹא֔לוֹ ּוְבֵהָמ֖ה ַרָּבֽ

  מיכה

֣ ְּדַבר־ ז ְיִחְזִקָּי֖ה ַמְלֵכ֣י ְיהוָֹ י יוָֹת֛ם ָאָח֥ י ִּביֵמ֥ ַרְׁשִּת֔ ה ֶאל־ִמיָכה֙ ַהֹּמ֣ ה ׀ ֲאֶׁש֣ר ָהָי֗
יִבי ֶאֶ֣רץ ְיהּוָד֑ה ֲאֶׁשר־ָחָז֥ה ַעל־ׁשֹֽ  ם ַהְקִׁש֖ ים ֻּכָּל֔ ֙ ַעִּמ֣ ִם׃ ִׁשְמעּו ְמ֖רוֹן ִויֽרּוָׁשָלֽ

י  י־ִהֵּנ֥ה יֱהוִֹ֤ ּוְמֹלָאּ֑ה ִויִהי֩ ֲאֹדָנ֨ ֵהיַכ֥ל ָקְדֽׁשוֹ׃ ִּכֽ ד ֲאֹדָנ֖י ֵמֽ ֖ ה ָּבֶכם֙ ְלֵע֔ ה ֹיֵצ֣א ְיהוָֹ
ְך ַעל־ִמְּמקוֹמ֑  ד ְוָדַר֖ ֳמֵתיוֹ ְוָיַר֥ ֶרץ׃ ָּב֥   ָאֽ

א־ֶהֱחִז֤יק ָלַעד֙ ַאּ֔פוֹ ִמי־ֵא֣ל ָּכמ֗  ֹֽ ית ַנֲֽחָל֑תוֹ ל ַׁשע ִלְׁשֵאִר֖ וָֹך ֹנֵׂש֤א ָעֹון֙ ְוֹעֵב֣ר ַעל־ֶּפ֔
יְך ִּבְמֻצ֥לוֹת ָי֖ם ָּכל־ ֹנֵת֑ינּו ְוַתְׁשִל֛ ׁש ֲעֹוֽ נּו ִיְכֹּב֖ ֲחֵמ֔ ֶסד ֽהּוא׃ ָיׁ֣שּוב ְיַרֽ ץ ֶח֖ י־ָחֵפ֥ ִּכֽ

סֶ  ב ֶח֖ ם׃ ִּתֵּת֤ן ֱאֶמת֙ ְלַיֲֽעֹק֔ יֵמי ַחּטֹאוָתֽ ינּו ִמ֥ ֲאֹבֵת֖ ְעָּת ַלֽ ד ְלַאְבָרָה֑ם ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥
ֶדם׃   ֶקֽ
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  נחום

י׃ ֵא֣ל ַקּ֤נוֹא ְוֹנֵקם֙  ֶאְלֹקִׁשֽ יְנֵו֑ה ֵסֶ֧פר ֲח֛זוֹן ַנ֖חּום ָהֽ א ִנֽ ֔ ַמָּׂש֖ ם ְיהוָֹ ֖ ה ֹנֵק֥ ה ּוַבַ֣על ְיהוָֹ
ם  יו׃ ְיהוָֹ ֵחָמ֑ה ֹנֵק֤ ְיָבֽ יו ְונוֵֹט֥ר ֖הּוא ְלֹאֽ ֗ ְיהה֙ ְלָצָר֔ ה וָֹ ַח ְוַנֵּק֖ ִים֙ ּוְגָדל־ֹּכ֔ ה ֶאֶ֤רְך ַאַּפ֨

א ְיַנֶּק֑  ֹ֣ ֗  הל יו׃ְיהוָֹ ק ַרְגָלֽ   ה ְּבסּוָפ֤ה ּוִבְׂשָעָרה֙ ַּדְרּ֔כוֹ ְוָעָנ֖ ן ֲאַב֥

ה ֶׁשֶ֤מׁש  חוִֹנ֤ים ַּבְּגֵדרוֹת֙ ְּב֣יוֹם ָקָר֔ ִיְך ְּכ֣גוֹב ֹּגָב֑י ַהֽ ה ְוַטְפְסַר֖ ַאְרֶּב֔ ִיְך֙ ָּכֽ ִמְּנָזַר֨
יָך֙ ֶמֶ֣לְך ַאּׁ֔שּור ִיְׁשְּכ֖נּו ַאִּדיֶר֑יָך ָזֽ ְר  ע ְמקוֹ֖מוֹ ַאָּיֽם׃ ָנ֤מּו ֹרֶע֨ א־נוַֹד֥ ֹֽ ד ְול ָחה֙ ְונוַֹד֔

ל ׀ ָך ַנְחָל֖ה ַמָּכֶתָ֑ך ֹּכ֣ ץ׃ ֵאין־ֵּכָה֣ה ְלִׁשְבֶר֔ ין ְמַקֵּבֽ ים ְוֵא֥ ָהִר֖ ׁשּו ַעְּמָ֛ך ַעל־ֶהֽ ָנֹפ֧
ְמֵע֣י ִׁשְמֲעָ֗ך ָּתְ֤קעּו ַכף֙ עָ  יד׃ֹׁשֽ ְתָ֖ך ָּתִמֽ ה ָרָעֽ א־ָעְבָר֥ ֹֽ י ל י ַעל־ִמ֛ יָך ִּכ֗   ֶל֔

  חבקוק

יא׃  ַהַּמָּׂשא֙ ֲאֶׁש֣ר ָחָז֔ה ֲחַבּ֖קּוק ַהָּנִבֽ
֛ ַעד־ָאָ֧נה  א ִתְׁשָמ֑ע ְיהוָֹ ֹ֣ ה ִׁשַּוְ֖עִּתי ְול

יַע׃ ָלָּ֣מה  א תוִֹׁשֽ ֹ֥ ס ְול ֶאְזַע֥ק ֵאֶל֛יָך ָחָמ֖
יט  ֶון֙ ְוָעָמ֣ל ַּתִּב֔ ס ַתְרֵאִ֤ני ָא֨ ד ְוָחָמ֖ ְוֹׁש֥

א׃ יב ּוָמ֖דוֹן ִיָּׂשֽ י ִר֦ י ַוְיִה֧   ְלֶנְגִּד֑

 ֖ ס ְדׁ֑שוֹה ְּבֵהיַכ֣ל קׇ ַויהוָֹ ל־ּכׇ  ִמָּפָנ֖יו ַה֥
ֶרץ׃ יא ַע֖ל  ָהָאֽ ְּתִפָּל֖ה ַלֲחַבּ֣קּוק ַהָּנִב֑

ִׁשְגֹיֽנוֹת׃ ְיהוָֹ֗ה ָׁשַמְ֣עִּתי ִׁשְמֲעָך֮ 
אִתי֒ ְיהוָֹ֗ה ּפׇֽ  ֶרב ְלָך֙ עׇ ָיֵר֒  ִנים֙ ׁשָ  ְּבֶק֤

יהּו ֶרב ַחֵּי֔ יעַ  ָׁשִנ֖ים ְּבֶק֥ ֶגז ּתוִֹד֑  ְּבֹר֖
ם ֙  ִּתְזּֽכוֹר׃ ַרֵח֥  ָי֔בוֹא ִמֵּתיָמ֣ן ֱאלוַֹּ֙ה
ן ְוָק֥דוֹׁש  ִּכָּס֤ה ֶסָ֑לה ֵמַהר־ָּפאָר֖
ה ּוְתִהָּל֖תוֹ הוֹ֔דוֹ ָׁשַמִ֙ים֙  ֶרץ׃ ָהאָֽ  ָמְלָא֥

ְהֶי֔ה ַקְרַנ֥ ִים ִמָּי֖דוֹ ל֑  ַגּה֙ ָּכ֣אוֹר ִּתֽ וֹ ְונֹ֨
ה׃ ְלָפָנ֖יו ֵיֶ֣לְך ָּדֶ֑בר  ם ֶחְב֥יוֹן ֻעֹּזֽ ְוָׁש֖
ֶדד  יו׃ ָעַמ֣ד ׀ ַוְיֹמ֣ ֶׁשף ְלַרְגָלֽ א ֶר֖ ְוֵיֵצ֥
ְצצּו֙  ם ַוִּיְתֹּפֽ ֶרץ ָרָאה֙ ַוַּיֵּת֣ר ּגוִֹי֔ ֶא֗

ד ַׁש֖חּו ִּגְב֣עוֹת עוָֹל֑ם  ַהְרֵרי־ַע֔
יִתי  ֶון ָרִא֖ ֲהִלי֥כוֹת עוָֹל֖ם ֽלוֹ׃ ַּתַ֣חת ָא֔

֣ אׇ  ֶרץ ְיִרי֖עוֹת ִיְרְּג֕זּון כּוָׁש֑ן יֳהֵל  ֶא֥
 ִמְדָיֽ ן׃

ם ְיהוָֹ֔ה ָחָר֣ה ֲהִבְנָהִרים֙   ַּבְּנָהִרים֙  ִא֤
ָך י ֶעְבָרֶתָ֑ך ִאם־ַּבָּי֖ם ַאֶּפ֔  ִתְרַּכב֙  ִּכ֤

יָך יָך ַעל־סּוֶס֔ ה׃ ַמְרְּכֹבֶת֖  ְיׁשּוָעֽ
 ֤ ָך ְׁשֻב֥עוֹת ַמּ֖טוֹת ֶעְרָי ה ֵתעוֹר֙ ַקְׁשֶּת֔

ֶמר ֶסָ֑לה ֶרץ׃  ֹא֣ ְנָה֖רוֹת ְּתַבַּקע־ָאֽ
ִים ָעָב֑ר  ֥ ֶרם ַמ֖ ים ֶז ָר֤אּוָך ָיִח֙ילּו֙ ָהִר֔
א׃  יהּו ָנָׂשֽ ָנַת֤ן ְּתהוֹם֙ קוֹ֔לוֹ ֖רוֹם ָיֵד֥
ַח ָעַ֣מד ְזֻבָ֑לה ְל֤אוֹר ִחֶּצ֙יָך֙  ֶמׁש ָיֵר֖ ֶׁש֥
ָך׃ ְּבַזַ֖עם  ק ֲחִניֶתֽ כּו ְלֹנַ֖גּה ְּבַר֥ ְיַהֵּל֔

ף ּתָ  ם׃ ִּתְצַעד־ָאֶ֑רץ ְּבַא֖ ֥דּוׁש ּגוִֹיֽ
ָך ְלֵיַׁ֖שע ֶאת־ ֙ ְלֵיַׁ֣שע ַעֶּמ֔ ָיָצ֙אָת

ע  ְמִׁשיֶחָ֑ך ָמַחְ֤צָּת ּרֹאׁש֙ ִמֵּב֣ית ָרָׁש֔
ָלה׃   ָע֛רוֹת ְי֥סוֹד ַעד־ַצָּו֖אר ֶסֽ
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ו ִיְסֲע֖רּו  אׁש ְּפָרָז֔ ֹ֣ ֙ ר ְבָּת ְבַמָּטיו ָנַק֤
י  ל ָעִנ֖ ם ְּכמוֹ־ֶלֱאֹכ֥ ַלֲהִפיֵצִ֑ני ֲעִל֣יֻצָת֔

ֶמר ַּבִּמְסּתָֽ  ְכָּת ַבָּי֖ם סּוֶס֑יָך ֹח֖ ר׃ ָּדַר֥
י  ים׃ ָׁשַמְ֣עִּתי ׀ ַוִּתְרַּג֣ז ִּבְטִנ֗ ִים ַרִּבֽ ַמ֥
ב  י ָי֥בוֹא ָרָק֛ ֙ ָצְל֣לּו ְׂשָפַת֔ ְלקוֹל
י ְוַתְחַּת֣י ֶאְרָּג֑ז ֲאֶׁש֤ר ָאנּ֙וַח֙  ַּבֲעָצַמ֖
ּנּו׃  ה ַלֲע֖לוֹת ְלַע֥ם ְיגּוֶדֽ ְל֣יוֹם ָצָר֔

 ֹֽ י־ְתֵאָנ֣ה ל ח ְוֵא֤ין ְיבּול֙ ִּכֽ א־ִתְפָר֗
ִית ּוְׁשֵד֖מוֹת  ֲעֵׂשה־ַז֔ ים ִּכֵחׁש֙ ַמֽ ַּבְּגָפִנ֔
אן  ֹ֔ ֶכל ָּגַז֤ר ִמִּמְכָלה֙ צ לֹא־ָעָׂ֣שה ֹא֑
י ַּביהוָֹ֣ה  ים׃ ַוֲאִנ֖ ר ָּבְרָפִתֽ ין ָּבָק֖ ְוֵא֥
י׃ יֱהוִֹ֤ה  י ִיְׁשִעֽ יָלה ֵּבאֹלֵה֥ ֶאְע֑לוָֹזה ָאִג֖

י ַוָּיֶׂ֤שם  ַרְגַלי֙ ָּכַאָּי֔לוֹת ְוַע֥ל ֲאֹדָני֙ ֵחיִל֔
י׃ ַח ִּבְנִגינוָֹתֽ י ַיְדִרֵכִ֑ני ַלְמַנֵּצ֖ ָּבמוַֹת֖

צפניה 

֣ ְּדַבר־ י ֶבן־ְּגַדְלָי֔ה ֶּבן־ֲאַמְרָי֖ה ֶּבן־ְיהוָֹ ה ֶאל־ְצַפְנָיה֙ ֶּבן־ּכּוִׁש֣ ה ׀ ֲאֶׁש֣ר ָהָי֗
ֶלְך ְיהּוָדֽ  אִׁשָּי֥הּו ֶבן־ָא֖מוֹן ֶמ֥ ֹֽ ה ִחְזִקָּי֑ה ִּביֵמ֛י י ֲאָדָמ֖ ל ֵמַע֛ל ְּפֵנ֥י ָהֽ ף ֹּכ֗ ף ָאֵס֜ ה׃ ָאֹס֨

ם ּוְבֵהמָ֗ ְיהוָֹֽ ְנֻאם־ ף ָאָד֜ ם ְוַהַּמְכֵׁש֖לוֹת ֶאת־ הה׃ ָאֵס֨ ִים֙ ּוְדֵג֣י ַהָּי֔ ָאֵס֤ף עוֹף־ַהָּׁשַמ֨
ֲאָדָמ֖ה ְנֻאם־ ם ֵמַע֛ל ְּפֵנ֥י ָהֽ ָאָד֗ י ֶאת־ָהֽ ְרָׁשִע֑ים ְוִהְכַרִּת֣   ה׃ְיהוָֹֽ ָהֽ

י ֹעֶׂש֛ה ֶאת־ָּכל־ְמַעַּנ֖ ִיְך נּוֵג֧י ִמּמוֹ ה׃ ִהְנִנ֥ יָה ֶחְרָּפֽ ְפִּתי ִמֵּמְ֣ך ָה֑יּו ַמְׂשֵא֥ת ָעֶל֖ ֵע֛ד ָאַס֖
ם  ץ ְוַׂשְמִּתים֙ ִלְתִהָּל֣ה ּוְלֵׁש֔ ה ְוַהִּנָּדָחה֙ ֲאַקֵּב֔ ֵלָע֗ י ֶאת־ַהֹּצֽ יא ְוֽהוַֹׁשְעִּת֣ ָּבֵע֣ת ַהִה֑

ם׃ ָּבֵע֤ת ַהִהיא֙  ֶרץ ָּבְׁשָּתֽ ן  ְּבָכל־ָהָא֖ י־ֶאֵּת֨ י ֶאְתֶכ֑ם ִּכֽ ם ּוָבֵע֖ת ַקְּבִצ֣ יא ֶאְתֶכ֔ ָאִב֣
יֵניֶכ֖ם ָאַמ֥ר  י ֶאת־ְׁשֽבּוֵתיֶכ֛ם ְלֵעֽ ֶרץ ְּבׁשּוִב֧ ה ְּבֹכל֙ ַעֵּמ֣י ָהָא֔ ם ְלֵׁש֣ם ְוִלְתִהָּל֗ ֶאְתֶכ֜

  ה׃ְיהוָֹֽ 

  חגי

ֶדׁש֙ ַהִּׁשּׁשִ֔  ֶלְך ַּבֹח֨ ֣ ֶוׁש ַהֶּמ֔ ְרָי ִים֙ ְלָדֽ ֶדׁש ָהָי֨ה ְדַבר־ִּבְׁשַנ֤ת ְׁשַּת֨ י ְּב֥יוֹם ֶאָח֖ד ַלֹח֑
 ֜ ה ְוֶאל־ְיהוֹֻׁשַ֧ע ְיהוָֹ יא ֶאל־ְזֻרָּבֶב֤ל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵאל֙ ַּפַח֣ת ְיהּוָד֔ ה ְּבַיד־ַחַּג֣י ַהָּנִב֗

ן ַהָּג֖ד  ק ַהֹּכֵה֥ ה ָאַמ֛ר  וֹלֶּבן־ְיֽהוָֹצָד֛ ר׃ ֹּכ֥ ֥ ֵלאֹמֽ ר ָהָע֤ם ַהֶּזה֙ ְיהוָֹ ה ְצָב֖אוֹת ֵלאֹמ֑
מְ  ית ָאֽ א ֶעת־ֵּב֥ ֹ֛ א ֶעת־ּב ֹ֥ ֖ ֔רּו ל  ְיִהי֙ ְּדַבר־ ה ְלִהָּבֽנוֹת׃ְיהוָֹ ֔ ַוֽ יא ְיהוָֹ ה ְּבַיד־ַחַּג֥י ַהָּנִב֖

ר׃   ֵלאֹמֽ
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ֶרץ׃  ִים ְוֶאת־ָהָאֽ יׁש ֶאת־ַהָּׁשַמ֖ ר ֲאִנ֣י ַמְרִע֔ ה ֵלאֹמ֑ ַחת־ְיהּוָד֖ ר ֶאל־ְזֻרָּבֶב֥ל ַּפֽ ֱאֹמ֕
֙ ִּכֵּס֣א ַמְמָל֔כוֹת ְוהִ֨  ַפְכִּתי י ֶמְרָּכָבה֙ ְוָהֽ ַפְכִּת֤ ֶזק ַמְמְל֣כוֹת ַהּגוִֹי֑ם ְוָהֽ י ֹח֖ ְׁשַמְדִּת֔

יו׃ ַּבּ֣יוֹם ַה֣הּוא ְנֻאם־ ֶרב ָאִחֽ יׁש ְּבֶח֥ ם ִא֖ ְכֵביֶה֔ יָה ְוָיֽ ְר֤דּו סּוִסים֙ ְוֹר֣ ְכֶב֔ ֣ ְוֹר֣ ה ְיהוָֹ
ל ֶּבן־ְׁשַאְלִּתיֵא֤ל ַעְבִּדי֙ ְנֻאם־ ֲחָך ְזֻרָּבֶב֨ ָּקֽ ֔ ְצָב֡אוֹת ֶא֠ י־ְיהוָֹ חוָֹת֑ם ִּכֽ יָך ַּכֽ ה ְוַׂשְמִּת֖

ם  ְרִּתי ְנֻא֖ ֥ ְבָ֣ך ָבַח֔   ה ְצָבֽאוֹת׃ְיהוָֹ

  
  זכריה

֑ ֶוׁש ָהָי֣ה ְדַבר־ ְרָי ִים ְלָדֽ י ִּבְׁשַנ֥ת ְׁשַּת֖ ֶדׁש֙ ַהְּׁשִמיִנ֔ ֗ ַּבֹח֨ ה ֶאל־ְזַכְרָיה֙ ֶּבן־ְיהוָֹ
ר׃ ָקַצ֧ף  יא ֵלאֹמֽ ה ֶּבן־ִעּ֥דוֹ ַהָּנִב֖ ֛ ֶּבֶ֣רְכָי֔ ַמְרָּת֣ ה ְיהוָֹ ֶצף׃ ְוָאֽ ַעל־ֲאֽבוֵֹתיֶכ֖ם ָקֽ

ה ָאַמר֙  ם ֹּכ֤ ֣ ֲאֵלֶה֗ ם ְיהוָֹ י ְנֻא֖ ֣ ה ְצָב֔אוֹת ׁ֣שּובּו ֵאַל֔ ם ְיהוָֹ ה ְצָב֑אוֹת ְוָאׁ֣שּוב ֲאֵליֶכ֔
֥ ָאַמ֖ר    ה ְצָבֽאוֹת׃ְיהוָֹ

א ַיֲֽע֔לּו ֹ֣ ם ֲאֶׁשר֙ ל ְהֶי֖ה ַחַּט֣את ִמְצָרִ֑ים ְוַחַּטאת֙ ָּכל־ַהּגוִֹי֔ ֹ֥את ִּתֽ ג  ז ג ֶאת־ַח֥ ָלֹח֖
ֶדׁש  ְהֶיה֙ ַעל־ְמִצּ֣לוֹת ַהּ֔סּוס ֹק֖ ֑ לַֽ ַהֻּסּֽכוֹת׃ ַּבּ֣יוֹם ַה֗הּוא ִיֽ ה ְוָהָי֤ה ַהִּסירוֹת֙ יהוָֹ

֔ ְּבֵב֣ית  ה ְיהוָֹ יהּוָד֗ ם ּוִבֽ ִ֜ יר ִּביֽרּוָׁשַל ָהָיה ָּכל־ִס֨ ַח׃ ְו֠ ים ִלְפֵנ֥י ַהִּמְזֵּבֽ ה ַּכִּמְזָרִק֖
֣ לַֽ ֹקֶ֚דׁש  ה ה ְצָבא֔ יהוָֹ ְהֶי֨ א־ִיֽ ֹֽ ם ּוִבְּׁש֣לּו ָבֶה֑ם ְול ְק֥חּו ֵמֶה֖ ים ְוָלֽ אּו֙ ָּכל־ַהֹּזְ֣בִח֔ וֹת ּוָב֨

י ֛עוֹד ְּבֵבית־ ֥ ְכַנֲֽעִנ֥   ה ְצָב֖אוֹת ַּבּ֥יוֹם ַהֽהּוא׃ְיהוָֹ

  
  מלאכי

י׃ ָאַהְ֤בִּתי ֶאְתֶכם֙ ָאַמ֣ר  א ְדַבר־ְיהָו֖ה ֶאל־ִיְׂשָרֵא֑ל ְּבַי֖ד ַמְלָאִכֽ ֔ ַמָּׂש֥ ה ְיהוָֹ
ח ֵעָׂש֤ו ְלַיֲֽעֹקב֙ ְנֻאם־ ם ַּבָּמ֣ה ֲאַהְבָּת֑נּו ֲהלוֹא־ָא֨ ֲאַמְרֶּת֖ ב׃ ַוֽ ת־ַיֲעֹקֽ ב ֶאֽ ֹאַה֖ ְיהוָֹ֔ה ָוֽ

ר׃ ה ְוֶאת־ַנֲֽחָל֖תוֹ ְלַתּ֥נוֹת ִמְדָּבֽ ים ֶאת־ָהָריו֙ ְׁשָמָמ֔ ָאִׂש֤ ו ָׂשֵנ֑אִתי ָוֽ   ְוֶאת־ֵעָׂש֖

י ֲאֶׁשר֩  ת ֹמֶׁש֣ה ַעְבִּד֑ יִתי אוֹ֤תוֹ ְבֹחֵרב֙ ַעל־ּכׇ ִזְכ֕רּו ּתוַֹר֖ לִצִּו֨ ים ל־ִיְׂשָרֵא֔  ֻחִּק֖
ים׃ ֙  ִהֵּנ֤ה ּוִמְׁשָּפִטֽ ם ֹׁשֵל֣חַ  ָאֹנִכי יא ֵאִלָּי֣ה ֵא֖ת ָלֶכ֔ י ַהָּנִב֑  ַהָּג֖דוֹל ְיהוָֹ֔ה ֣יוֹם ּ֚בוֹא ִלְפֵנ֗

א׃ יב ְוַהּנוָֹרֽ ים ־ָאבוֹת֙  ֻלבָ  ֵלב ְוֵהִׁש֤ א ֶּפן־ָא֕בוֹ ָת֑םַעל־ֲאבוֹ ָּבִנ֖ים ְוֵל֥ב ַעל־ָּבִנ֔

ֶרץ  י ֶאת־ָהָא֖ ֶרם׃ ֻהצָ ְוִהֵּכיִת֥ ֙  ִהֵּנ֤ה          ֵחֽ ם ֹׁשֵל֣חַ  ָאֹנִכי יא ֵאִלָּי֣ה ֵא֖ת ָלֶכ֔   ַהָּנִב֑
י   א׃ ַהָּג֖דוֹל ְיהוָֹ֔ה ֣יוֹם ּ֚בוֹא ִלְפֵנ֗   ְוַהּנוָֹרֽ
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. ַוַּדאי ְּבסֹוף ַהּכֹל, "ְוָחַׁשב ַמֲחָׁשבֹות (שיר השירים ד, ז) ָּבְך" "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין
ְוכּו', ִּכי ִאם ָהָיה ֵאיֶזה ְנָׁשָמה ִנָּדָחה, ָהָיה ּפֹוֵגם  (שמואל ב' יד, יד) ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו"

  ָיָפה" ְוגֹו'.ַּבְּדמּות ָהֶעְליֹון, ֲאָבל לֹא ְּכמֹו ָּכְך ִיְהֶיה, ֶאָּלא, "ֻּכָּלְך 

  תהלים

יׁשא.  ֵרי ָהִא֗ ְׁשֽ א ָהַלְך֮  ַא֥ ֹ֥ ֲאֶׁש֤ר ׀ ל
ים  תַּבֲעַצ֪  ִע֥ א ְרָׁש֫ ֹ֥ ּוְבֶדֶ֣רְך ַחָּ֭טִאים ל
ב׃ ָעָמ֑ד א ָיָׁשֽ ֹ֣ ים ל ִצ֗ ב ֵל֝ י  ּוְבמוַֹׁש֥ ִּכ֤

ְפ֥צוֹ ת ְיהוָֹ֗ה ֶח֫ ם ְּבתוַֹר֥ ּֽוְבתוָֹר֥תוֹ  ִא֥
ְיָלה׃ ם ָוָלֽ ָהיָ֗  ֶיְהֶּג֗ה יוָֹמ֥ ה ְּכֵעץ֮ ְוֽ

י ּולָׁשת֪  ל־ַּפְלֵג֫ ִים ַעֽ ֲאֶׁש֤ר ִּפְר֨יוֹ ׀ ָמ֥
ן ְּבִעּ֗תוֹ א־ִיּ֑בוֹל ִיֵּת֬ ֹֽ ל  ְוָעֵל֥הּו ל ְוֹכ֖

יַח׃ לֹא־ֵכ֥ן  ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֣ה ַיְצִלֽ
ְרָׁשִע֑ים ּנּו  ָהֽ ץ אֲֶֽׁשר־ִּתְּדֶפ֥ ֹּמ֗ י ִאם־ַּכ֝ ִּכ֥
ָׁשִעים  ֽרּוַח׃ מּו ְר֭ א־ָיֻק֣ ֹֽ ַעל־ֵּכ֤ן ׀ ל

ים׃ ְׁשָּפ֑טַּבּמִ  ת ַצִּדיִקֽ ֲעַד֥ ים ַּבֽ  ְוַ֝חָּטִא֗
ַע  י־יוֵֹד֣ ֭ ִּכֽ יםהוָֹ ְי ֶרְך  ה ֶּדֶ֣רְך ַצִּדיִק֑ ְוֶד֖

ד׃   ְרָׁשִע֣ים ּתֹאֵבֽ

ְגׁ֣שּו גוִֹי֑ם .ב ים ֶיְהּגּו־ ָלָּ֭מה ָרֽ ּוְ֝לֻאִּמ֗
יק׃ ֶרץ ִרֽ ְתַיְּצ֨בּו ׀ ַמְלֵכי־ֶא֗ ְוֽרוְֹזִנ֥ים  ִי֥

֗ ְי֝ ַעל־ ֽנוְֹסדּו־ָיַ֑חד  ְוַעל־ְמִׁשיֽחוֹ׃ ההוָֹ
ַ֭נְּתָקה ֶאת־ֽמוְֹסרוֵֹת֑ימוֹ יָכה  ְנֽ ְוַנְׁשִל֖

ימוֹ׃  יוֵֹׁש֣ב ַּבָּׁשַמִ֣ים ִיְׂשָח֑ק ִמֶּמּ֣נּו ֲעֹבֵתֽ
מוֹ׃ י ִיְלַעג־ָלֽ ֹדָנ֗ ָא֤ז ְיַדֵּב֣ר ֵאֵל֣ימוֹ  ֲא֝

מוֹ׃ ְבַאּ֑פוֹ ֲהֵלֽ ֲ֭אִני  ּֽוַבֲחרוֹ֥נוֹ ְיַבֽ ַוֽ

י י׃ַעל־ ָנַסְ֣כִּתי ַמְלִּכ֑ ּ֗יוֹן ַהר־ָקְדִׁשֽ  ִצ֝
ק ל ֹח֥ ה ֶאֽ֫ ֗ יְֽ  ,ֲאַסְּפָר֗ י הוָֹ ר ֵאַל֥ ה ָאַמ֘

יָך׃ י ַהּ֥יוֹם ְיִלְדִּתֽ ִנ֗ י ַאָּ֑תה ֲא֝ ְׁשַא֤ל  ְּבִנ֥
ִּני ְוֶאְּתָנ֣ה גוִֹ֭ים ַנֲֽחָלֶתָ֑ך ַוֲ֝אֻחָּזְֽתָ֗ך  ִמֶּמ֗

ֶרץ׃  ְּתֹ֭רֵעם ְּבֵׁשֶ֣בט ַּבְרֶז֑ל ַאְפֵסי־ָאֽ
י יוֵֹצ֣ר ּתְ  ם׃ִּכְכִל֖ ְוַ֭עָּתה ְמָלִכ֣ים  ַנְּפֵצֽ

ילּו ֶרץ׃ ַהְׂשִּכ֑ ְפֵטי ָאֽ ָּוְֽס֗רּו ֹׁש֣ ִעְב֣דּו  הִ֝
֣ ֶאת־ ה׃ ה ְּבִיְרָא֑הְיהוָֹ ילּו ִּבְרָעָדֽ  ְוִ֝ג֗

ֶרְך אְבדּו ֶד֗ ֹ֬ ֤ ף ׀ ְות ר ֶּפן־ֶיֱֽאַנ  ַנְּׁשקּו־ַב֡
י־ִיְבַע֣ר ִּכְמַע֣ט ַאּ֑פוֹ י ִּכֽ ְׁשֵר֗ ָּכל־ ַא֝

  ֥חוֵֹסי ֽבוֹ׃

ָבְר֗חוֹ ִמְּפֵנ֤י ׀  ְז֥מוֹר ְלָדִו֑דמִ ג.  ְּב֝
֭  ַאְבָׁש֬לוֹם ְּבֽנוֹ׃ ה־ַרּ֣בּו ָצָר֑יהוָֹ ְי  ה ָמֽ

י׃ ים ָעָלֽ ים ָקִמ֥ ִּב֗ ים  ַר֝ ְמִר֪ ַרִּבים֮ ֹאֽ
י ְפִׁש֥ ים  ,ְלַנ֫ אֹלִה֬ ָתה ּ֬לוֹ ֵבֽ ׁשּוָע֓ ֵא֤ין ְיֽ
ָלה׃ ֭ ְוַאָּת֣ה  ֶסֽ יהוָֹ ְי ֲעִד֑ ֣ ן ַּבֽ  ה ָמֵג

י ּוֵמִר֥  בוִֹד֗ י׃ְּכ֝ קוִֹ֭לי ֶאל־ ים רֹאִׁשֽ
 ֣ ר ָקְדׁ֣שוֹ  ה ֶאְקָר֑אְיהוָֹ ִני ֵמַה֖ ַוַּיֲֽעֵנ֨

ָלה׃ ָנה ֶסֽ יָׁש֥ ִא֫ ְבִּתי ָוֽ י ָׁשַכ֗  ,ֲאִנ֥
י  ֣ ֱהִקי֑צוִֹתי ִּכ֖ ִני׃ְיהוָֹ א־ ה ִיְסְמֵכֽ ֹֽ ל
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ִרְב֥בוֹת ָע֑ם יב  ִא֭יָרא ֵמֽ ִב֗ ֲאֶׁש֥ר ָס֝
י׃ ֨ ֘קּוָמ֤ה  ָׁש֣תּו ָעָלֽ ֤ ְיהוָֹ יֵע ִני ה ׀ ֽהוִֹׁש֘

י ְיַב֣י ֶלִ֑חי ֱאֹלַה֗ יָת ֶאת־ָּכל־ֹאֽ י־ִהִּכ֣  ִּכֽ
ְרָּת׃ ִׁשֵּנ֖י ְרָׁשִע֣ים ֥ לַֽ  ִׁשַּבֽ ה יהוָֹ

ָלה׃ ַהְיׁשּוָע֑ה ל־ַעְּמָ֖ך ִבְרָכֶתָ֣ך ֶּסֽ   ַעֽ

יר׃סח.  ַח ְלָדִו֗ד ִמְז֥מוֹר ִׁשֽ  ַלְמַנֵּצ֥
ְוָי֥נּוסּו  ָי֣קּום ֱאֹ֭לִהים ָי֣פּוצּו ֽאוְֹיָב֑יו

ַׂשְנאָ֗  ן יו ִמָּפָנֽיו׃ְמ֝ ף ָעָׁש֗ ף ְּכִהְנֹּד֥ ְנֹּד֥  ִּת֫
אְב֥דּו  ְּכִהֵּמ֣ס ּ֭דוַֹנג ִמְּפֵני־ֵאׁ֑ש ֹֽ י
ים׃ ים ִמְּפֵנ֥י ֱאֹלִהֽ ָׁשִע֗ ים  ְר֝ ַצִּדיִק֗ ְוֽ

ים יׂשּו  ִיְׂשְמ֣חּו ַיַֽ֭עְלצּו ִלְפֵנ֥י ֱאֹלִה֗ ְוָיִׂש֥
אֹלִהים֮  ירּו ׀ ֵלֽ ה׃ ִׁש֤ ַזְּמ֪רּו  ְבִׂשְמָחֽ

֥מוֹ ֲעָרבוֹת ְּבָיּ֥ה ְׁש֗מוֹסֹ֡  ְׁש֫ ֹרֵכ֣ב ָּבֽ֭  ּלּו ָלֽ
֣ ן  י ְי֭תוִֹמים ְוַדַּי ְוִעְל֥זּו ְלָפָנֽיו׃ ֲאִב֣

ים ִּבְמ֥עוֹן ָקְדֽׁשוֹ׃  ַאְלָמ֑נוֹת ֹלִה֗ ֱא֝
ְיָתה ים ׀ ַּב֗ יב ְיִחיִד֨ ים ׀ ֘מוִֹׁש֤  ֱאֹלִה֤

יא ֲאִ֭סיִרים ַּבּֽכוָֹׁש֑רוֹת ְך  מוִֹצ֣ ַא֥
ים וְֹרִר֗ ְכ֥נּו צְ  ֽס֝ ה׃ָׁשֽ ים  ִחיָחֽ אֱֹֽלִה֗

אְתָך ִלְפֵנ֣י ַעֶּמָ֑ך ְּבַצְעְּדָ֖ך  ְּבֵ֭צֽ
ָלה׃ יִׁשי֣מוֹן ֶסֽ ָׁשה ׀ ַאף־ ִבֽ ֶאֶ֤רץ ָרָע֨

ים ָׁשַמִ֣ים ָנְֽטפּו֮   ֶז֥ה ִסיַנ֑י ִמְּפֵנ֪י ֱאֹ֫לִה֥
ל׃ ֶּגֶׁ֣שם  י ִיְׂשָרֵאֽ ים ֱאֹלֵה֥ ֹלִה֗ ִמְּפֵנ֥י ֱא֝

ים ְתָך֥  ְנָ֭דבוֹת ָּתִנ֣יף ֱאֹלִה֑  ַנֲחָלֽ
ּה׃ ַחָּיְֽתָ֥ך ָיְֽׁשבּו־ ה ֽכוַֹנְנָּתֽ ה ַאָּת֥ ְוִ֝נְלָא֗

ים׃  ָבּ֑ה ָעִנ֣י ֱאֹלִהֽ ְתָ֖ך ֶלֽ ין ְּבטוָֹבֽ ִכֽ ָּת֤
ֶמר א  ֲאֹדָנ֥י ִיֶּתן־ֹא֑ ְמַבְּׂש֗רוֹת ָצָב֥ ַהֽ֝

ב׃ ַמְלֵכ֣י ְצָ֭באוֹת ִיֹּד֣דּון ִיֹּד֑דּון  ָרֽ
ל׃ ִית ְּתַחֵּל֥ק ָׁשָלֽ ם־ ּוְנַות־ַּב֝֗ ִאֽ

ִים ְּכבּון֮ ִּתׁשְ  ָּת֥ ַּכְנֵפ֣י יוָֹ֭נה  ֵּב֤ין ְׁשַפ֫
ק  ֶנְחָּפ֣ה ַבֶּכֶ֑סף יַרְקַר֥ יָה ִּבֽ ְוֶ֝אְברוֶֹת֗

ּה  ָחֽרּוץ׃ ים ָּב֗ ִכ֤ י ְמָל֘ ֵרׂ֤ש ַׁשַּד֓  ְּבָפ֘
ַהר־ֱאֹ֭לִהים ַהר־ ַּתְׁשֵל֥ג ְּבַצְלֽמוֹן׃

ן׃ ָלָּ֤מה ׀  ָּבָׁש֑ן ים ַהר־ָּבָׁשֽ ר ַּגְ֝בֻנִּנ֗ ַה֥
ַרְּצדּו ִּנ֥ים ן֮ ְּתֽ ים ַּגְבֻנ֫ ר ָחַמ֣ד  ָהִר֪ ָהָה֗

ים ְלִׁשְבּ֑תוֹ ֗ ְי֝ ַאף־ ֱאֹלִה֣ ן הוָֹ ה ִיְׁשֹּכ֥
ים ִרֹּבַתִ֣ים ַאְלֵפ֣י  ֶכב ֱאֹלִה֗ ָלֶנַֽצח׃ ֶר֤

ֶדׁש׃ ִׁשְנָא֑ן ם ִסיַנ֥י ַּבֹּקֽ יָת   ֲאֹדָנ֥י ָב֝֗ ִל֤ ָע֘
ִבי יָת ֶּׁש֗ ִב֤ ְחָּת ַמָּ֭תנוֹת  ַלָּמ֨רוֹם ׀ ָׁש֘ ָלַק֣

ָאָד֑  ים םָּבֽ וְֹרִר֗ ף ֽס֝ ּה  ְוַא֥ ן ׀ ָי֬ ִלְׁשֹּכ֤
ים׃  ָּב֤֣רּוְך ֲאֹדָני֮ ֤יוֹם ׀ ֥יוֹם ֱאֹלִהֽ

ָלה׃ נּו ֶסֽ ׁשּוָעֵת֬ ֵא֤ל ְיֽ נּו ָה֘  ַיֲֽעָמס־ָל֗
֥עוֹת מוָֹׁש֫ ה יהוִֹ֥ ְולֵֽ  ָהֵ֤א֣ל ׀ ָלנּו֮ ֵא֤ל ְלֽ

ָצֽאוֹת׃ ֶות ֹּתֽ ָּמ֗ ים  ֲאֹדָנ֑י ַל֝ ַאְך־ֱאֹלִה֗
יְ  ֫ אׁש ֹאֽ ֹ֤ יוִיְמַחץ֮ ר ד ֵׂשָע֑ר  ָב֥ ָקְדֹק֥
יו׃ ֲאָׁשָמֽ ְך ַּבֽ ְתַהֵּל֗ ָאַמ֣ר ֲאֹ֭דָני ִמָּבָׁש֣ן  ִמ֝

ְּמֻצ֥לוֹת ָיֽם׃ ָאִׁש֑יב יב ִמֽ ִׁש֗ ְלַמַ֤ען ׀   ָא֝
ם ָד֥ ץ ַרְגְלָ֗ך ְּב֫ ְמַח֥ ְלׁ֥שוֹן ְּכָלֶב֑יָך  ִּת֥
ים ִמֵּנֽהּו׃ ְיִב֥ יכוֶֹת֣יָך  ֵמֹאֽ ָר֣אּו ֲהִלֽ

ים י֤כוֹת ֵאִל֖  ֱאֹלִה֑ ֶדׁש׃ֲהִל֘ י ַבֹּקֽ  י ַמְלִּכ֣
ְגִנ֑ים ְּב֥תוְֹך  ִקְּד֣מּו ָׁשִ֭רים ַאַח֣ר ֹנֽ

ָל֗מוֹת ּֽתוֵֹפֽפוֹת׃ ְר֣כּו   ֲע֝ ַמְקֵהלוֹת ָּבֽ ֭ ְּבֽ
ים ל׃ ֱאֹלִה֑ י ִמְּמ֥קוֹר ִיְׂשָרֵאֽ ֹדָנ֗ ָׁש֤ם  ֲא֝

י ְי֭הּוָדה  ם ָׂשֵר֣ יר ֹרֵד֗ ן ׀ ָצִע֡ ִּבְנָיִמ֨
י ְזֻ֝ב֗לּון ָׂשֵר֥  ִרְגָמָת֑ם י׃ ָׂשֵר֥ י ַנְפָּתִלֽ

ֶּז֥ ָך יָך ֻע֫ ּו  ִצָּו֥ה ֱאֹלֶה֗ ים ז֝֗ עּוָּז֥ה ֱאֹלִה֑
נּו׃ יָכֶלָך ַעל־ְיֽרּוָׁשָלִ֑ם ָּפַעְ֥לָּת ָּלֽ  ֵמֵ֭הֽ
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י׃ ילּו ְמָלִכ֣ים ָׁשֽ ר ַחַּי֪ת  ְלָ֤ך יוִֹב֖ ְּגַע֨
ים י ַעִּמ֗ ים ׀ ְּבֶעְגֵל֬  ָקֶנ֡ה ֲעַד֤ת ַאִּביִר֨

ס ְּבַרֵּצי־ָכֶ֑סף ֥  ִמְתַרֵּפ֥ יםִּבַּז ִּמ֗  ר ַע֝
צּו׃ ֶיֱֽאָת֣יּו ַחְׁ֭שַמִּנים ִמִּנ֣י  ְקָר֥בוֹת ֶיְחָּפֽ

ִים ים׃  ִמְצָר֑ אֹלִהֽ יו ֵלֽ יץ ָיָ֝ד֗ ּ֥כּוׁש ָּתִר֥
ים אֹלִה֑  ַמְמְל֣כוֹת ָהָ֭אֶרץ ִׁש֣ירּו ֵלֽ

ָלה׃ ֹרֵכב ִּבְׁשֵמ֣י  ַזְּמ֖רּו ֲאֹדָנ֣י ֶסֽ ָלֽ֭
ֶדם קוֹ֗לוֹ ֣קוֹל ְׁשֵמי־ֶק֑ ן ְּב֝ ן ִיֵּת֥ ז׃ ֵה֥  ֹעֽ

ים אֹ֫לִה֥ ז ֵלֽ ֲאָו֑תוֹ  ְּת֥נּו ֹע֗ ל־ִיְׂשָרֵא֥ל ַּגֽ ַעֽ
ים׃ ים ְוֻ֝עּ֗זוֹ ַּבְּׁשָחִקֽ א ֱאֹלִה֗  ֤נוָֹר֥

יָך ֶׁש֥ ִּמְקָּד֫ ל ִמֽ ז  ֵא֤ל ִיְׂשָרֵא֗ ן ׀ ֹע֖ ֤הּוא ֹנֵת֨
ם ֲעֻצ֥מוֹת ָלָע֗ ים׃ ְוַתֽ   ָּב֥רּוְך ֱאֹלִהֽ

ְללּוָיּ֨ה ׀נ.  ל ְּבָקְדׁ֑שוֹ ַה֥ ְללּו־ֵא֥  ַהֽ
יַע ֻעּֽזוֹ׃ ְל֗לּוהּו ִּבְרִק֥ ְל֥לּוהּו  ַהֽ֝ ַהֽ

ב ֻּגְדֽלוֹ׃ ִבְגֽבּוֹרָת֑יו ְל֗לּוהּו ְּכֹר֣  ַהֽ֝
ְללּוהּו ְּבֵתַ֣קע ׁשוָֹפ֑ר ְל֗לּוהּו  ַהֽ֭ ַהֽ֝

ף ּוָמ֑חוֹל ְּבֵנֶ֣בל ְוִכּֽנוֹר׃  ַהְ֭ללּוהּו ְּבֹת֣
ְל֗לּוהּו ְּבִמִּנ֥ים ְוֻעָגֽב׃ ַהְל֥לּוהּו  ַהֽ֝

י  ַמעְבִצְלְצֵלי־ָׁש֑  ִצְלְצֵל֥ ְל֗לּוהּו ְּבֽ ַהֽ֝

ה׃ ל ַהְּ֭נָׁשָמה ְתרּוָעֽ ְּתַהֵּל֥ל ֻההָ  ֹּכ֣

ּה ְללּו־ָיּֽה׃ ֻיהָ  ָי֗ ַהֽ

 יאדנ ֻהָהֻיהָ   ֻיהָ   ֻההָ   ְּתִהִּלים

ְּבִנְׁשַמת ֶמֶלְך  -. ְׁשֵלימּות ַהְּׁשִכיָנה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשִהיא ַּבת ְיִחיָדה. ֶאָּלא ֶׁשְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּלם, ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו ִמְתַחְּברֹות ָּבּה ָּכל 
ְׁשָאר ַהְנַׁשּמֹות, ְוַנֲעׂשֹות ֻּכָּלם ַאַחת ָּבּה, ְוָאז ַהְּׁשִכיָנה ְמִאיָרה ְּבִתיּקּון ָּגדֹול, ִּכי ִהיא 

ֶאָחד ְמַתֵּקן  -ָפה ַרְעָיִתי" ְוֵאין ִנְׁשַאר ׂשּום מּום, ִּכי ְּבכַֹח ָהַעְרבּות 'ָּכָלה', ְוָאז, "ֻּכָּלְך יָ 
  ַּבֲעבּור ָהַאֵחר, ְוִנְמָצא ַהּכֹל ְמתּוָּקן.

  משלי

ה ֶבן־ָּדִו֑ד ל׃ ִמְׁ֭שֵלי ְׁשֹלֹמ֣ ֶלְך ִיְׂשָרֵאֽ י ּומּוָס֑ר  ְכָמ֣הָלַדַ֣עת חׇ  ֶמ֗֝ ין ִאְמֵר֥ ָהִב֗ ְל֝
ים׃ מּוַס֣ר ַהְׂשֵּכ֑ל ָלַ֭קַחת ִביָנֽה׃ ט ּוֵמָׁשִרֽ ֶדק ּוִ֝מְׁשָּפ֗   ֶצ֥

י ִיְמָצ֑א ֶׁשת־ַחִ֭יל ִמ֣ ּה׃ ֵאֽ ק ִמְּפִניִנ֣ים ִמְכָרֽ א  ָּבַ֣טח ָּבּ֭ה ֵל֣ב ַּבְעָלּ֑ה ְוָרֹח֖ ֹ֣ ל ל ְוָׁ֝שָל֗

ר׃ ל ְיֵמ֣י ַחֶּיֽיָה׃ ְּגָמַלְ֣תהּו ֣טוֹב ְולֹא־ָר֑ע ֶיְחָסֽ ְרָׁשה ֶצֶ֣מר ּוִפׁשְ  ֹּכ֝֗ יםָּדֽ֭ ַעׂש  ִּת֑ ַוַּ֝ת֗

תיקון ליל שבועות השלם  
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יָה׃ ֳאִנּ֣יוֹת סוֵֹח֑ר ְּבֵחֶ֣פץ ַּכֶּפֽ ְיָתה ָּכֽ ּה׃ ָהֽ֭ יא ַלְחָמֽ ק ָּתִב֥ ֶּמְרָח֗ ַוָּתָ֤קם ׀ ְּב֬עוֹד  ִמ֝

ְיָלה ַוִּתֵּת֣ן ֶטֶ֣רף ְלֵביָתּ֑ה יָה׃ ַל֗ ק ְלַנֲֽעֹרֶתֽ יָה  ָזְֽמָמ֣ה ָׂשֶ֭דה ַוִּתָּקֵח֑הּו ְוֹ֝ח֗ ֶּפ֗ י ַכ֝ ִמְּפִר֥

ְגָר֣ה ְב֣עוֹז ָמְתֶנ֑יהָ  ֶרם׃ָנְ֣טָעה ּכָֽ  יָה׃ ָחֽ ץ ְזֽרוֹֹעֶתֽ ֲעָמה ִּכי־֣טוֹב ַסְחָרּ֑ה ַוְּ֝תַאֵּמ֗  ָטֽ֭

ּה׃ ה ַבַּלְ֣יָלה ֵנָרֽ א־ִיְכֶּב֖ ֹֽ ֶלְך׃ ָיֶ֭דיָה ִׁשְּלָח֣ה ַבִּכיׁ֑שוֹר ל יָה ָּתְ֣מכּו ָפֽ ַּכָּ֭פּה  ְוַ֝כֶּפ֗

ָעִנ֑י ְרָׂש֣ה ֶלֽ ה לָֽ  ָּפֽ יָה ִׁשְּלָח֥ א־ִתיָר֣א ְלֵביָתּ֣ה ִמָּׁשֶ֑לג ֶאְבֽיוֹן׃ְוָ֝יֶד֗ ֹֽ ּה  ל יָת֗ י ָכל־ֵּב֝ ִּכ֥

ים׃ ְׂשָתה־ָּלּ֑ה ָלֻבׁ֥ש ָׁשִנֽ ים ָעֽ ּה׃ ַמְרַבִּד֥ ים ַּבְעָלּ֑ה ֵׁשׁ֖ש ְוַאְרָּגָמ֣ן ְלבּוָׁשֽ  נוָֹד֣ע ַּבְּׁשָעִר֣

ֶרץ׃ ִׁשְבּ֗תוֹ ִעם־ִזְקֵני־ָאֽ ר ְּב֝ ְׂשָתה ַוִּתְמֹּכ֑ ין ָעֽ֭ ֝חֲ  ָסִד֣ י׃ַוֽ ְּכַנֲעִנֽ ר  ֗גוֹר ָנְֽתָנ֥ה ַלֽ ֹעז־ְוָהָד֥

ֲחֽרוֹן׃ ְלבּוָׁשּ֑ה ק ְל֣יוֹם ַאֽ ְתָח֣ה ְבָחְכָמ֑ה ַוִּ֝תְׂשַח֗ ֶסד ַעל־ְלׁשוָֹנּֽה׃ ִּפ֭יָה ָּפֽ  ְו֥תוַֹרת ֶח֝֗

ל׃ ֽצ֭וִֹפָּיה ֲהִלי֣כוֹת ֵּביָתּ֑ה א תֹאֵכֽ ֹ֣ ְצ֗לּות ל  ְיַאְּׁש֑רּו  ְוֶלֶ֥חם ַע֝ מּו ָבֶ֭ניָה ַוֽ ּה  הָ ָק֣ ְעָל֗ ַּב֝

ּה׃  ְיַהְלָלֽ ָנה׃ ַרּ֣בוֹת ָּב֭נוֹת ָעׂ֣שּו ָחִ֑יל ַוֽ ית ַעל־ֻּכָּלֽ ְּת ָעִל֥ ִפי ְוַ֝א֗  ֶׁשֶ֣קר ַהֵ֭חן ְוֶהֶ֣בל ַהֹּי֑

ל׃ יא ִתְתַהָּלֽ י ָיֶד֑יהָ  ֻלהָ  ְּתנּו־ָלּ֭ה ִאָּׁש֥ה ִיְרַאת־ְי֝הוָֹ֗ה ִה֣ ִויַהְל֖לּוָה ִמְּפִר֣

ים  ֲעׂשֶֽ  ֻבמָ ַבְּׁשָעִר֣ יָה׃ַמֽ

 יאנד ֻלָהֻבמָ   ֻבמָ   ֻלהָ   ִמְׁשֵלי

. ַּכָּמה ִתיקּוִנים ִּתיְּקָנה ַהְּׁשִכיָנה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ְּבָגלּות, ְוָהִביָאה ַּכָּמה ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶאל ֲעבֹוָדָתּה, ְוֵאין ׂשּום ָּדָבר ְּבלֹא ִעּתֹו, 

ֶזהּו  -א ַהּכֹל ְמתּוָּקן ְּבִתיּקּון ָּגמּור. ְוַהַהְׁשָּפָעה ַהָּבָאה ָלּה ִמַּמה ֶׁשהֹוִסיָפה ִהיא ֶאּלָ 
ִעיָּקר ַהֶּׁשַבח, ְוַהַהְׁשָּפָעה ִעיָּקָרּה ִּתָּקֵרא ַעל ֵׁשם ֶזה, ְוֶזהּו, "ֻּכָּלְך ָיָפה" ְוכּו' ֶּׁשֵאין 

  י.ׁשּום ִּתיּקּון ֶׁשֵאינֹו ָׁשֵלם ְלַגְמֵר 

  איוב

ים  א ֱאֹלִה֖ ֶרץ־֖עּוץ ִאּ֣יוֹב ְׁש֑מוֹ ְוָהָי֣ה ׀ ָהִא֣יׁש ַה֗הּוא ָּת֧ם ְוָיָׁש֛ר ִויֵר֥ יׁש ָהָי֥ה ְבֶאֽ ִא֛
ת ַאְלֵפי־ ְבַע֨ הּו ִׁשֽ ְקֵנ֠ י ִמ֠ ע׃ ַוִּיָּוְ֥לדּו ֛לוֹ ִׁשְבָע֥ה ָבִנ֖ים ְוָׁש֥לוֹׁש ָּבֽנוֹת׃ ַוְיִה֣ ְוָס֥ר ֵמָרֽ

אן ּוְׁשֹ֧לֶׁשת ַאלְ  ֹ֜ ֶמד־ָּבָקר֙ ַוֲחֵמׁ֣ש ֵמ֣אוֹת ֲאתוֹ֔נוֹת צ ׁש ֵמ֤אוֹת ֶצֽ ים ַוֲחֵמ֨ ֵפ֣י ְגַמִּל֗
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 ְיִהי֙ ָהִא֣יׁש ַה֔הּוא ָּג֖דוֹל ִמּכׇ  ד ַוֽ ה ַרָּב֣ה ְמֹא֑ ֶדם׃ַוֲעֻבָּד֖ ֙  ְוָהְל֤כּו ל־ְּבֵני־ֶקֽ  ְוָעׂ֣שּו ָבָניו
ה ית ִמְׁשֶּת֔ ֙  ְוָׁשְל֗חּו יוֹ֑מוֹ ִא֣יׁש ֵּב֖ ְראּו ל ְוִלְׁשּ֖תוֹת ׁשֶ ִלְׁשֹל֣  ְוָקֽ ם ֶלֱאֹכ֥ ת ַאְחֹיֵתיֶה֔
ם׃   ִעָּמֶהֽ

ים ָי֛פוֹת ִּכְב֥נוֹת ִאּ֖יוֹב ְּבכׇ  א ָנִׁש֥ א ִנְמָצ֜ ֹ֨ ן ל־ָהָאֶ֑רץְול  ַנֲחָל֖ה ֲאִביֶה֛ם ָלֶה֧ם ַוִּיֵּת֨
ם׃ ְּב֥תוְֹך י ֲאֵחיֶהֽ את ִאּיוֹב֙  ַוְיִח֤ ֹ֔ ים ֵמָא֥ה ַאֲחֵרי־ז ה אֶ וַ  ָׁשָנ֑ה ְוַאְרָּבִע֖ ת־ָּבָניו֙ ִּיְרֶא֗

יו ַאְרָּבָע֖ה ֹּדֽרוֹת׃ ַוָּי֣מׇ  ן ֻאבָ  ִאּ֔יוֹב תְוֶאת־ְּבֵנ֣י ָבָנ֔ ע ָזֵק֖ ים׃ ֻועָ  ּוְׂשַב֥ ָיִמֽ

 ידנא ֻאָבֻועָ   ֻועָ   ֻאבָ   ִאּיֹוב

. ִאּיֹוב, סֹוד ִיְׂשָרֵאל ַאַחר ַהָּגלּות. ְוֶזה (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ִּכי ַהִּׂשְמָחה ִּתְהֶיה ְׁשֵליָמה ְּבלֹא ִעָּצבֹון ִמֵזֶכר ַהָּגלּות ְּכָלל, ְוֶזהּו, "ּומּום ֵאין ָּבְך", 
ֶׁשָהֶעֶצב לֹא יֹוִליד חֵֹׂשְך. ְוֵכן ַהְּדָבִרים עֹוִלים ָלֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי ַּבֲהָכָנה ְׁשֵליָמה ְּבִלי ׂשּום 

ָנה ָּכְך ִיְהֶיה ַהִּתיּקּון.ִחָּסרֹון ְּכָלל, ִּכי ְלִפי ַהֲהכָ 

  דניאל

ֶלְך־ָּבֶב֛ל  ֶלְך־ְיהּוָד֑ה ָּב֣א ְנבּוַכְדֶנאַּצ֧ר ֶמֽ ים ֶמֽ ִּבְׁשַנ֣ת ָׁש֔לוֹׁש ְלַמְל֖כּות ְיהוָֹיִק֣

ה ּוִמְקָצת֙ ּכְ ְירּוָׁשלַ֖ ִ ֶלְך־ְיהּוָד֗ ים ֶמֽ י ְּבָי֜דוֹ ֶאת־ְיהוָֹיִק֣ יָה׃ ַוִּיֵּתן֩ ֲאֹדָנ֨ ֵל֣י ם ַוָּיַ֥צר ָעֶלֽ

ית  יא ֵּב֖ ֶרץ־ִׁשְנָע֖ר ֵּב֣ית ֱאֹלָה֑יו ְוֶאת־ַהֵּכִל֣ים ֵהִב֔ ים ַוְיִביֵא֥ם ֶאֽ ֱאֹלִה֔ ֵבית־ָהֽ

יא ִמְּבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛ל  ֶלְך ְלַאְׁשְּפַנ֖ז ַר֣ב ָסִריָס֑יו ְלָהִב֞ ֹ֣אֶמר ַהֶּמ֔ יו׃ ַוּי אוַֹצ֥ר ֱאֹלָהֽ

ים׃ ַּפְרְּתִמֽ   ּוִמֶּז֥ ַרע ַהְּמלּוָכ֖ה ּוִמן־ַהֽ

י ּו ים׃ ַאְׁשֵר֥ ִים ְוִתְׁשִעֽ ֶלף ָמאַת֥ ים ֶא֖ ת ִׁשּ֣קּוץ ֹׁשֵמ֑ם ָיִמ֕ יד ְוָלֵת֖ ֵמֵעת֙ הּוַס֣ר ַהָּתִמ֔

ה ֵלְ֣ך  ה׃ ְוַאָּת֖ ים ַוֲחִמָּׁשֽ ֶלף ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אוֹת ְׁשֹלִׁש֥ ים ֶא֕ ְמַחֶּכ֖ה ְוַיִּג֑יַע ְלָיִמ֕ ֻלכָ ַהֽ
ד ְלֹגָרְלָ֖ך ְלֵק֥  ץ ְוָת֛נּוַח ְוַתֲעֹמ֥ ין׃ ֻלצָ ץ ַלֵּק֑ ַהָּיִמֽ
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  תיקון ליל שבועות השלם       104
 

 נדאי ֻלָכֻלצָ   ֻלצָ   ֻלכָ   ָּדִנֵּיאל
. ִּבְזַמן יֹום ַהִּדין ַהָּגדֹול ָאז ֵיָרֶאה ֶׁשָּכל (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"

ָרֵאל ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן ִמי ֶׁשִּנְדַּבק ֶאל ַהְּׁשִכיָנה ְּבַוַּדאי ֶׁשִּנּצֹול, ֶׁשִהיא ִּתְתַחֵּזק ַעל ִיְׂש 
. ְוֶזהּו, "ֵלְך (ישעיהו ס, כא) ְוַתִּציֵלם ֻּכָּלם, ְּבסֹוד, "ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ"

ָיִתי" ְּבִהְתַּדְּבקּות ַהְּׁשִכיָנה, ּוְבכַֹח ֶזה, "ְוָתנּוַח", ְוֶזהּו, "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרעְ  - (דניאל יב, יג) ַלֵּקץ"
  ְוכּו'.

  

  
  עזרא ונחמיה

י ִיְרְמָי֑ה ֵהִע֣יר ְיהוָֹ֗ה  ס ִלְכ֥לוֹת ְּדַבר־ְיהוָֹ֖ה ִמִּפ֣ ת ְלכוֶֹ֙רׁש֙ ֶמֶ֣לְך ָּפַר֔ ּוִבְׁשַנ֣ת ַאַח֗
ס ַוַּיֲֽעֶבר־קוֹל֙ ְּבכׇ  ֶלְך־ָּפַר֔ ֶרׁש ֶמֽ ֙ ֹּכ֣ ב ל־ַמְלכּו֔תוֶֹאת־רּ֙וַח ר׃ ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖  ֵלאֹמֽ

ה ר ֹּכ֣ ס ֶמֶ֣לְך ֶרׁשֹּכ֚ ָאַמ֗ ֶרץ ַמְמְל֣כוֹת ֹּכ֚ל ָּפַר֔ י ָנַ֣תן ָהָא֔ ֖  ִל֔ ה ֱאֹלֵה֣י ַהָּׁשָמִ֑ים ְיהוָֹ
ִית ִּבירּוָׁשלַ֖ ִ ֙ ִלְבֽנוֹת־֣לוֹ ַב֔ ד ָעַלי י־ָבֶכ֣ם ִמָּכל־ְוֽהּוא־ָפַק֤ ה׃ ִמֽ יהּוָדֽ ם ֲאֶׁש֥ר ִּבֽ

ַעל ִלירּוָׁשלַ֖ ִ י ֱאֹלָהיו֙ ִעּ֔מוֹ ְוַי֕ ֶבן ֶאת־ֵּב֤ית ְיהוָֹה֙ ֱאֹלֵה֣י ם ֲאֶׁש֣ ַעּ֗מוֹ ְיִה֤ ר ִּביהּוָד֑ה ְוִי֗
ר ִּבירּוָׁשלָֽ ִ ים ֲאֶׁש֥ ל ֥הּוא ָהֱאֹלִה֖   ם׃ִיְׂשָרֵא֔

י ְויוֵֹא֖ל ְּבָנָיֽה׃  א ַיַּד֥ ף׃ ִמְּבֵנ֖י ְנ֑בוֹ ְיִעיֵא֤ל ַמִּתְתָיה֙ ָזָב֣ד ְזִביָנ֔ ַׁשּ֥לּום ֲאַמְרָי֖ה יוֵֹסֽ
ֶּלה ָנְֽׂש֖אּו ָנִׁש֣  ים׃ ָּכל־ֵא֕ ימּו ָּבִנֽ ים ַוָּיִׂש֖   ים ָנְכִרּ֑יוֹת ְוֵיׁ֣ש ֵמֶה֣ם ָנִׁש֔

ן  יִתי ְּבׁשּוַׁש֥ י ָהִי֖ ֲאִנ֥ ים ַוֽ ֶדׁש־ִּכְסֵלו֙ ְׁשַנ֣ת ֶעְׂשִר֔ י ְבֹחֽ י ְנֶחְמָי֖ה ֶּבן־ֲחַכְלָי֑ה ַוְיִה֤ ִּדְבֵר֥
יה ים ִמֽ ֲאָנִׁש֖ ַאַח֛י ֥הּוא ַוֽ ִני ֶאָח֧ד ֵמֽ א ֲחָנ֜ ֹ֨ ה׃ ַוָּיב ים ַהִּביָרֽ ם ַעל־ַהְּיהּוִד֧ ֶאְׁשָאֵל֞ ּוָד֑ה ָוֽ

ר־ ים ֲאֶׁשֽ ִּנְׁשָאִר֞ אְמרּו֮ ִלי֒ ַהֽ ֹֽ ִם׃ ַוּי ִבי ְוַעל־ְיֽרּוָׁשָלֽ ר־ִנְׁשֲא֥רּו ִמן־ַהֶּׁש֖ ַהְּפֵליָט֛ה ֲאֶׁשֽ
 ִ֨ ֙ ָׁש֣ם ַּבְּמִדיָנ֔ה ְּבָרָע֥ה ְגֹדָל֖ה ּוְבֶחְרָּפ֑ה ְוחוַֹמ֤ת ְיֽרּוָׁשַל ם֙ ִנְׁשֲא֤רּו ִמן־ַהְּׁשִבי

ׁש׃ יָה ִנְּצ֥תּו ָבֵאֽ ֶצת ּוְׁשָעֶר֖   ְמֹפָר֔

הזׇ  ם ְכָר֥ ה ֳאֵל֣יּגׇ  ַע֚ל ֱאֹלָה֑י ָלֶה֖ ית ַהְּכֻהָּנ֔ ם׃ ַהְּכֻהָּנ֖ה ּוְבִר֥ ים ְוַהְלִוִּיֽ ַהְרִּת֖  ְוִטֽ
יׁש ִּבְמַלאְכּֽתוֹ׃ ּוְלֻקְרּבַ֧  ל־ֵנָכ֑רִמּכׇ  יָדה ִמְׁשָמ֛רוֹת ַלֹּכֲהִנ֥ים ְוַלְלִוִּי֖ם ִא֥  ןָוַאֲעִמ֧

ים זׇ  ֻהמָ  ים ְמֻזָּמ֖נוֹת ְוַלִּבּכּוִר֑ ים ְּבִעִּת֥ יָהֵעִצ֛ י ְכָרה־ִּל֥ ה׃ ֻאיָ  ֱאֹלַה֖   ְלטוָֹבֽ
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 ינאד ֻהָמֻאיָ   ֻאיָ   ֻהמָ   ְנֶחְמָיה

. סֹוד ֶזה, "ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה ָיֶפה ְבִעּתֹו"(שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
, ֶׁשַּמה ֶׁשהּוא ְּבסֹוד ַהְּׁשִכיָנה ַוַּדאי ַמְצִליַח, ְוֶזה סֹוד, "יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים")(קהלת ג, יא

, "ֻּכָּלְך ָיָפה" ַוַּדאי, "ּומּום ֵאין ָּבְך" (נחמיה יג, לא) , ְוָלֵכן "ְּבִעִּתים ְמֻזָּמנֹות"(דה"י א' יב, לג)
  ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ַיְצִליַח. -

  ימיםדברי ה

ֶמְך׃ ַלח ָלֽ ם ֵׁש֖ת ֱאֽנוֹׁש׃ ֵקיָנ֥ ן ַמֲהַלְלֵא֖ל ָיֽ ֶרד׃ ֲח֥נוְֹך ְמתּוֶׁש֖  ָאָד֥

יו׃  ה ְב֖נוֹ ַּתְחָּתֽ ֶׁשר ְוָכ֑בוֹד ַוִּיְמֹ֛לְך ְׁשֹלֹמ֥ ים ֹע֣ ע ָיִמ֖ ה ְׂשַב֥ ָמת֙ ְּבֵׂשיָב֣ה טוָֹב֔ ַוָּי֨
 ֑ ֲחֹרִנ אֹׁשִנ֖ים ְוָהַאֽ ֶלְך ָהִרֽ ים ַעל־ִּדְבֵרי֙ ְׁשמּוֵא֣ל ְוִדְבֵרי֙ ָּדִו֣יד ַהֶּמ֔ ים ִהָּנ֣ם ְּכתּוִב֗

ם ָּכל־ַמְלכּו֖תוֹ  ֹחֶזֽה׃ ִע֥ י ָּג֥ד ַהֽ יא ְוַעל־ִּדְבֵר֖ ֙ ָנָת֣ן ַהָּנִב֔ ה ְוַעל־ִּדְבֵרי ֹרֶא֔ ָהֽ
ֲאָרֽצוֹ ל ְוַע֖ל ָּכל־ַמְמְל֥כוֹת ָהֽ ְב֤רּו ָעָליו֙ ְוַעל־ִיְׂשָרֵא֔ ר ָעֽ ים ֲאֶׁש֨ ִעִּת֗   ת׃ּוְגֽבּוָר֑תוֹ ְוָהֽ

ה ֶבן־ָּדִו֖יד ַעל־ַמְלכּו֑תוֹ  ֤ וַֽ ַוִּיְתַחֵּז֛ק ְׁשֹלֹמ֥ ְעָלה׃  יהוָֹ  ְיַגְּדֵל֖הּו ְלָמֽ ה ֱאֹלָהיו֙ ִעּ֔מוֹ ַוֽ
יא  ל ָנִׂש֥ ים ּוְלֹכ֛ ְפִט֗ ים ְוַהֵּמ֜אוֹת ְוַלֹּׁשֽ ֲאָלִפ֨ ל ְלָׂשֵרי֩ ָהֽ ה ְלָכל־ִיְׂשָרֵא֡ ֹ֣אֶמר ְׁשֹלֹמ֣ ַוּי

י הָֽ  ל ָראֵׁש֥ ָאֽבוֹת׃ ַוֵּיְֽל֗כּו ְׁשֹלֹמה֙ ְוָכל־ַהָּקָה֣ל ִעּ֔מוֹ ַלָּבָמ֖ה ֲאֶׁש֣ר ְלָכל־ִיְׂשָרֵא֖
ֶבד־ ים ֲאֶׁש֥ר ָעָׂש֛ה ֹמֶׁש֥ה ֶעֽ ֱאֹלִה֔ ֶהל מוֵֹעד֙ ָהֽ ֖ ְּבִגְב֑עוֹן ִּכי־ָׁש֣ם ָהָי֗ה ֹא֤ ה ְיהוָֹ

ר׃   ַּבִּמְדָּבֽ

ֶר  ה ָהָא֖ הּו ַעד־ָרְצָת֥ י ִיְרְמָי֔ אות ְּדַבר־ְיהוָֹה֙ ְּבִפ֣ ֹ֤  ל־ְיֵמ֤יץ ֶאת־ַׁשְּבתוֶֹת֑יָה ּכׇ ְלַמּל
ָתה ָהַּׁשָּמה֙  אות ָׁשָב֔ ֹ֖ ים ְלַמּל ס  ּוִבְׁשַנ֣ת ָׁשָנֽה׃ ִׁשְבִע֥ ת ְלכוֶֹ֙רׁש֙ ֶמֶ֣לְך ָּפַר֔ ַאַח֗

ס  ֙ ּ֣כוֶֹרׁש ֶמֶלְך־ָּפַר֔ י ִיְרְמָי֑הּו ֵהִע֣יר ְיהוָֹ֗ה ֶאת־רּ֙וַח ִלְכ֥לוֹת ְּדַבר־ְיהוָֹ֖ה ְּבִפ֣

ב ל־ַמְלכּו֔תוֹכׇ ַוַּיֲֽעֶבר־קוֹל֙ ּבְ  ר׃ ְוַגם־ְּבִמְכָּת֖ ר ֵלאֹמֽ ה־ָאַמ֞ ּ֣כוֶֹרׁש ׀ ֶמֶ֣לְך ֻאָר  ֹּכֽ
ס ּכׇ  י ָנַ֣תן ָהָאֶ֙רץ֙  ל־ַמְמְל֤כוֹתָּפַר֗ ִים ֱאֹלֵה֣י ְיהוָֹה֙  ִל֗ ד ַהָּׁשַמ֔ ֙  ְוֽהּוא־ָפַק֤  ָעַלי

 ֱאֹלָה֛יו ְיהוָֹ֧ה ל־ַעּ֗מוֹּכׇ ם ֲאֶׁש֣ר ִּביהּוָד֑ה ִמי־ָבֶכ֣ם מִ ִית ִּבירּוָׁשלַ֖ ִבַ֔  ִלְבֽנוֹת־֣לוֹ

׃ְוָיַֽעל ֻעוָ  ִעּ֖מוֹ
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 ינדא ֻאָרֻעוָ   ֻעוָ   ֻאָר   ִּדְבֵרי ַהָּיִמים

. ִהֵּנה ָּפַרס הּוא ָהעֹוֵמד ְלהֹוִציא (שיר השירים ד, ז) "ֻּכָּלְך ָיָפה ַרְעָיִתי ּומּום ֵאין ָּבְך"
ְלַהֲעִמיָדם ְלִפי ֵסֶדר ָהֶעְליֹון, ְּבסֹוד, "ַיֵּצב ַהָּׂשִרים ִמַּיד הס"מ ְלִפי ַהְּסָדִרים ֶּׁשֵהִקים, ּו

ֶׁשֵאין ְּבסֹוד ִּבְלּבּול  -, ְוֶזהּו ֵסֶדר ָנכֹון (דברים לב, ח) ְּגֻבֹלת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
  .(איוב י, כב) ְּכמֹו ֵסֶדר ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא "ַצְלָמֶות ְולֹא ְסָדִרים"

  קישוטי כלה.תם ונשלם סדר כ"ד 

  :טוב לכוון בסוף הלימוד בכל הכ"ד שמותעתה משנשלמו, 

 ניאד ֻשָמֻמלָ  ֻמלָ  ֻשמָ   ְׁשמּוֵאל אדני  ֻיָפֻבנָ  ֻבנָ   ֻיפָ   ְּבֵראִׁשית

 נידא  ֻאָתֻייָ   ֻייָ  ֻאתָ   ְמָלִכים אדינ ֻעָנֻבלָ  ֻבלָ  ֻענָ   ֵׁשמֹות

 נאדי  ֻוָוֻללָ  לָ לֻ   ֻווָ   ְיַׁשְעָיהּו אניד ֻהָתֻבָר  ֻבָר  ֻהתָ   ַוִּיְקָרא

 נאיד  ֻאָתֻייָ   ֻייָ  ֻאתָ   ִיְרְמָיהּו אנדי  ֻהָתֻינָ   ֻינָ  ֻהתָ   ַּבִּמְדָּבר

 נדיא ֻשָהֻיהָ  ֻיהָ  ֻשהָ   ְיֶחְזֵקאל אידנ ֻהָדֻכלָ  ֻכלָ  ֻהָד   ְּדָבִרים

 נדאי ֻלָבֻהצָ  ֻהצָ  ֻלבָ   ַמְלָאִכי אינד  ֻדָיֻהיָ  ֻהיָ  ֻדיָ   ה"שׁש

 יאדנ ֻהָהֻיהָ  ֻיהָ  ֻההָ   ְּתִהִּלים ניאד ֻהָדֻאתָ  ֻאתָ  ֻהָד   רּות

 יאנד ֻלָהֻבמָ  ֻבמָ  ֻלהָ   ִמְׁשֵלי דנאי ֻאָמֻעָד  ֻעָד  ֻאמָ   ֵאיָכה

 ידנא ֻאָבֻועָ  ֻועָ  ֻאבָ   ִאּיֹוב דיאנ  ֻאָתֻומָ  ֻומָ  ֻאתָ   ֹקֶהֶלת

 ידאנ ֻלָכֻלצָ  ֻלצָ  ֻלכָ   ָּדִנֵּיאל דינא  ֻמָיֻללָ  ֻללָ  ֻמיָ   ֶאְסֵּתר

 ינאד  ֻהָמֻאיָ   ֻאיָ  ֻהמָ   'ְנחֶ ו אֶעְזָר  דאני ֻבָנֻבָר  ֻבָר  נָ בֻ   ְיהֹוֻׁשעַ 

 ינדא ֻאָרֻעוָ  ֻעוָ  ֻאָר   ב"הד  דאינ ֻהָמֻבוָ  ֻבוָ  ֻהמָ   ֹׁשְפִטים

  הרמח"ל הקדוש זי"ע: כן הורהו
  .(קיצור הכוונות, שבועות עמ' קא) "וקודם מוסף יכוין כל הכ"ד קישוטי כלה כמו בלילה"
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א ַקדִּ  ָרא ַרּבָ אִאּדְ .יׁשָ

יא, ַעד  ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ ְנָיא, ָאַמר ַרּבִ ּתַ
ְקָיימָ ֵאיַמת ֵניִתיב  ַחד ַסְמָכא. ּבִ א ּדְ

ִתיב "ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליֹהָוה ֵהֵפרּו  ּכְ
. יֹוִמין ְזִעיִרין, (תהלים קיט, קכו) ּתֹוָרֶתָך"

ל  רֹוָזא ָקאֵרי ּכָ ִחיק. ּכָ חֹוָבא ּדָ ּוָמאֵרי ּדְ
י ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאיּנּון. יֹוָמא, ּוְמחַ  ְצּדֵ

ׁשּוֵלי  ׁשּוֵרינ"א [ְוִאיְנהּו ּבְ ְרָמא. ָלא  ]ּבְ ּכַ
ָחן, ְוָלא ַיְדִעין, ְלָאן ֲאָתר ָאְזִלין  ּגְ ַאׁשְ
ָנׁשּו ַחְבַרָייא ְלֵבי  ָיאּות. ִאְתּכָ ָמה ּדְ ּכְ
ְרָיין ַסְייֵפי ְורּוְמֵחי  ין ׁשַ ׁשִ ָרא, ְמלּוּבָ ִאּדָ

יֵדיכֹון, אִ  ֵעיָטא, ּבִ ִתּקּוֵניכֹון. ּבְ ְזְדָרזּו ּבְ
ֵחיזּו.  א. ּבְ ַדְעּתָ סּוְכְלָתנּו. ּבְ ָחְכְמָתא. ּבְ ּבְ

ַרְגִלין  ַיִדין. ּבְ ָיִדין ְוַרְגִליןנ"א [ּבְ ֵחיָלא ּדְ . ]ּבְ
אנ"א [ַאְמִלכּו ֲעֵליכֹון ְלַמאן   ]ְלַמְלּכָ

ין  י ּומֹוָתא. ְלִמְגַזר ִמּלִ ִבְרׁשּוֵתיּה ַחּיֵ ּדְ
קְ  י ֶעְליֹוִנין ַצְייֵתי ּדִ יׁשֵ ַקּדִ ין ּדְ ׁשֹוט. ִמּלִ

ע  ַמע ְלהּו, ּוְלִמְנּדַ ְלהּו, ַוֲחָדאן ְלִמׁשְ
  ְלהּו.

ְמעֹון ּוָבָכה, ְוָאַמר ַווי ִאי  י ׁשִ ָיִתיב ַרּבִ
ֵליָנא. ַחְבַרָייא  ֵליָנא, ַווי ִאי ָלא ּגָ ּגָ
א  י ַאּבָ יקּו. ָקם ִרּבִ ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ֲהָוה ּתַ ּדְ

ֹמר ְוָאמַ  יּה ּדְ ר ֵליּה, ִאי ִניָחא ַקּמֵ
ִתיב "סֹוד ְיֹהָוה  ָאה, ָהא ּכְ ְלַגּלָ

, ְוָהא ַחְבַרָייא (תהלים כה, יד) ִליֵרָאיו"
ִריְך הּוא ִאיּנּון,  א ּבְ ין ַדֲחִלין ְדקּוְדׁשָ ִאּלֵ
ָנא,  ּכְ ֵבי ַמׁשְ ִאָדָרא ּדְ ּוְכַבר ָעאלּו ּבְ

הֹון ַנְפקּו. הֹון ָעאלּו, ִמּנְ   ִמּנְ

י תָּ  ַרּבִ יּה ּדְ אָנא, ִאְתָמנּו ַחְבַרָייא ַקּמֵ
ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ָכחּו, ִרּבִ ּתְ ְמעֹון, ְוִאׁשְ  ,ׁשִ

א י ַאּבָ י ְיהּוָדה ,ְוִרּבִ ר  ,ְוִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ְוִרּבִ
י ִיְצָחק ,ַיֲעֹקב ר  ,ְוִרּבִ ה ּבַ י ִחְזִקּיָ ְוִרּבִ
יא ,ַרב י ִחּיָ י יֹוֵסי ,וִרּבִ י ֵייָסא. ְוִרבִּ  ,ְוִרּבִ

ָען ַזְקפּו  ְמעֹון, ְוֶאְצּבְ י ׁשִ ְיִדין ָיַהבּו ְלַרּבִ
יֵני ִאיָלֵני  ַחְקָלא ּבֵ א. ְוָעאלּו ּבְ ְלֵעיּלָ
י ְצלֹוֵתיּה,  ְמעֹון ְוַצּלֵ י ׁשִ ְוָיְתבּו. ָקם ַרּבִ

ל ַחד וְייהוּ ְוָאַמר, ּכָ ַגּוַ י ְידֹוי  ָיִתיב ּבְ ּוֵ ְיׁשַ
תּוְקִפי וּו ְיַדְייהוּ ּבְ ַתח . ׁשַ , ְוָנִסיב לֹון ּפָ

ה ֶפֶסל  ר ַיֲעׂשֶ ְוָאַמר "ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ה ְיֵדי ָחָרׁש  ָכה ּתֹוֲעַבת ְיֹהָוה ַמֲעׂשֵ ּוַמּסֵ
ֶתר ְוָענוּ ָכל ָהָעם ְוָאְמרוּ ָאֵמן" ּסָ ם ּבַ ְוׂשָ

  .(דברים כז, טו)

ְמעֹון ְוָאַמר, "ֵעת ַלֲעׂשֹות  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ּפָ
, ֲאַמאי ֵעת , קכו)(תהלים קיט ַליֹהָוה"

ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך.  ּום ּדְ ַלֲעׂשֹות ַלְיֹהָוה. ִמׁשּ
, ּתֹוָרה )שם( ַמאי "ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך"

ָלא ִאי ָלא  ּטְ ִאיִהי ִמְתּבַ א. ּדְ ְלֵעיּלָ ּדִ
ִתּקּונֹוי  ָמאנ"א [ִיְתֲעִביד ּבְ א.  ]ׁשְ ּדָ

ֶריָך  ִתיב "ַאׁשְ ַמר. ּכְ יק יֹוִמין ִאּתְ ּוְלַעּתִ
. ּוְכִתיב, (דברים לג, כט) ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך"ִישְׂ 

ֵאִלם ְיֹהָוה"   . (שמות טו, יא) "ִמי ָכֹמָכה ּבָ

ֵריּה, אֹוְתֵביּה  י ֶאְלָעָזר ּבְ ָקָרא ְלִרּבִ
ְטָרא ַאֲחָרא,  א ִמּסִ י ַאּבָ יּה, ּוְלַרּבִ ַקּמֵ

ָלָלא  כֹולָּ ְוָאַמר ֲאָנן ּכְ א ּדְ ּתָ א. ַעד ַהׁשְ
ָקנוּ ַקָיימִ  יקּו, ִאְתּתְ ּתִ ְמעוּ ין. ִאׁשְ ָקָלא,  ׁשָ
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תָ  ן. ַמאי ָקָלא. ְוַאְרּכּוּבָ ן ָדא ְלָדא ַנְקׁשָ
ֵפי. ּנְ ִמְתּכַ ָאה ּדְ ְכנּוְפָייא ִעּלָ   ָקָלא ּדִ

ְמעֹון ְוָאַמר,  י ׁשִ י ַרּבִ י ַחּדֵ ַמְעּתִ "ְיֹהָוה ׁשָ
ְמֲעָך ָיֵראִתי" ָהָתם  ]ָאַמר[. (חבקוק ג, ב) ׁשִ

ִחיל. ֲאָנן י ְלֶמֱהוֵ ֲהָוה  ָיאּות ּדָ
יב,  ְכּתִ ָתא, ּדִ ְלָייא ִמּלְ ֲחִביבּוָתא ּתַ ּבַ

, (דברים ו, ה) "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֶהיָך"
(דברים ז, "ֵמַאֲהַבת ְיֹהָוה ֶאְתֶכם"ּוְכִתיב 

י ֶאְתֶכם", ּוְכִתיב ח)  (מלאכי א, ב) "ָאַהְבּתִ
  ְוגֹו'.

ַתח ְוָאַמר,רַ  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ָרִכיל "הֹוֵלְך  ּבִ
ה ָדָבר" ה ּסֹוד ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ ְמַגּלֶ

. הֹוֵלְך ָרִכיל, ַהאי ְקָרא (משלי יא, יג)
ָיא,  אי הֹוֵלךְ [ַקׁשְ ַמר ָרִכיל ַאּמַ ִאּתְ יָון ּדְ  ]ּכֵ

ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר, ַמאן  ִאיׁש ָרִכיל ִמּבָ
ב  ָלא ִאְתְייׁשָ א ַמאן ּדְ הֹוֵלְך. ֶאּלָ

רּוֵחיּה, ְוָלא  ה ַהִהיא, ְמֵהיְמנָ י ֲהוֵ ּבְ א ִמּלָ
א,  ַמּיָ ִחיְזָרא ּבְ ַגִוויּה ּכְ ַמע, ָאִזיל ּבְ ׁשָ ּדְ
ּום  י ֵליּה ְלַבר. ַמאי ַטְעָמא. ִמׁשּ ָרּמֵ ַעד ּדְ
ִקּיּוָמא. ֲאָבל ַמאן  ֵלית רּוֵחיּה רּוָחא ּדְ ּדְ
ִתיב,  יּה ּכְ ִקּיּוָמא, ּבֵ רּוֵחיּה רּוָחא ּדְ ּדְ

ה דָ  ָבר. ְוֶנֱאַמן רּוַח, ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ
רּוָחא.  ָמקֹום [ִקיּוָמא ּדְ יו ָיֵתד ּבְ מֹו "ּוְתַקְעּתִ ּכְ

ְלָייא  ](ישעיהו כב, כג) ֶנֱאָמן" רּוָחא ּתַ ּבְ
ְרָזאנ"א [ ן ֶאת  ]ּבַ ּתֵ ָתא. ּוְכִתיב, "ַאל ּתִ ִמּלְ

ֶרָך" ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ   .(קהלת ה, ה) ּפִ

יָמא אֶ  ָרָזא. ְוִכי ְוֵלית ָעְלָמא ִמְתַקּיְ א ּבְ ּלָ
ין  ִמּלִ י ָעְלָמא ִאְצְטִריְך ָרָזא. ּבְ ִמּלֵ ִאי ּבְ

ָלא  יק יֹוִמין, ּדְ ַעּתִ ָרַזָייא ּדְ ָרִזין ּדְ
ִאין ַעל  ִאְתַמְסָראן ֲאִפיּלּו ְלַמְלָאִכין ִעּלָ
ְמעֹון,  י ׁשִ ה. ָאַמר ַרּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ

ֵיִציתּון  א ָלא ֵאיָמא ּדְ ַמּיָ יָתןא נ"[ִלׁשְ ַיּצִ , ]ּדְ
ָהא ֲאָנן  ַמע, ּדְ ִתׁשְ ְלַאְרָעא ָלא ֵאיָמא ּדְ

  ִקיּוֵמי ָעְלִמין. 

ָנא ָרֵזי ְמעֹון  ּתָ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ד ּפָ ָרִזין, ּכַ ּדְ
ְעָזע ַאְתָרא, ַוֲחֵבִרין  ָרִזין, ִאְזּדַ ָרֵזי ּדְ ּבְ

ָרָזא ּוָפַתח ְוָאַמר,  ִאְתַחְלָחלּו. י ּבְ ּלֵ ּגַ
ִתיב  הּכְ ר ָמְלכּו  "ְוֵאּלֶ ָלִכים ֲאׁשֶ ַהּמְ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך" (בראשית ּבְ

יא,  לו, לא) יַקּיָ ִאין ַאּתּון ַצּדִ ְוגֹו'. ַזּכָ
אֹוַרְייָתא,  ָרִזין ּדְ ִאְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ּדְ ּדְ
י ֶעְליֹוִנין, ַמאן  יׁשֵ ָיין ְלַקּדִ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ּדְ

ַהאי, ּוַמאן יִ  ח ּבְ ּגַ הּוא ַיׁשְ ַהאי, ּדְ ה ּבְ ְזּכֶ
ְמֵהיָמנּוָתא[ ַסֲהדּוָתא ַעל ְמֵהיְמנּוָתא  ]ּדִ

א ֹכּלָ ְבִעין ָעְלִמין [. ּדְ ָנִהיר ְלָמאָתאן ְוׁשִ ּדְ
יא  יַקּיָ יּה ַצּדִ ְנִהיִרין ּבֵ יּה ָנִהיר אֹוָרְייָתא ּדִ ּוִמּנֵ
ְכִתיב "ְוֹאַרח  ָאֵתי. ָהָדא הּוא ּדִ ְלָעְלָמא ּדְ

אוֹ  יִקים ּכְ  ר ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום"ַצּדִ
ן (משלי ד, יח) ְרׁשָ . ִמן ַההּוא אֹוְרָחא ִמְתּפָ

ְזֵעיר  ָפִליג ּבִ ית ֵמָאה ּוְתֵליָסר אֹוְרֵחי ּדְ ָלׁשִ
ל ָאְרחֹות ְיֹהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ְכִתיב "ּכָ ין ּדִ ַאְנּפִ

ְצלֹוָתא  ]ְוגֹו' (תהלים כה, י) ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו"
ב ְלחֹוָבא בְּ  ָלא ִיְתֲחׁשָ ַרֲעָוא ְיֵהא, ּדְ

א. ָאה ּדָ   ְלַגּלָ

ָיא  ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּוַמה ֵייְמרּון ַחְבַרָייא, ּדְ
ב ָהִכי,  ָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ הּוא, ּדְ
ָלא  ָמה ְמָלִכים ֲהוֹו, ַעד ּדְ ָהא ֲחֵזיָנן ּכַ ּדְ

ָרֵאל, ְוַעד ָלא ְיִהי ַמלְ  ֵני ִיׂשְ א ֵייתּון ּבְ ּכָ
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ָרֵאל ּוַמה ִאְתֲחֵזי ָהָכא, ּוְבָדא  ִלְבֵני ִיׂשְ
ָרִזין הּוא,  א ָרָזא ּדְ ֲערּו ַחְבַרָייא. ֶאּלָ ַאּתְ
ע  א ְלִמְנּדַ ֵני ָנׁשָ ָלא ַיְכִלין ּבְ ּדְ
ְייהּו  ַדֲעּתַ מֹוַדע ּוְלִמְרַחׁש ּבְ ּתְ ּוְלִאׁשְ

ַהאי.   ּבְ

יִקין, ְטִמיָרא  ַעּתִ יָקא ּדְ אָנא, ַעּתִ ּתָ
ְטמִ  ּקּונֹוי ּדִ ין ּתִ א]יִרין, ַעד ָלא ַזּמִ ַמְלּכָ , [ּדְ

ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ָלא  ְוִעּטּוֵרי ִעּטּוִרין, ׁשֵ
יּה. ּוָפִריס  ֵער ּבֵ ֲהָוה. ַוֲהָוה ַמְגִליף ּוְמׁשַ

ְרָסא, יּה ַחד ּפַ יֵער  ַקּמֵ ִליף ְוׁשִ ּוָבה ּגְ
  ן.ַמְלִכי

ְוִתּקּונֹוי ָלא ִאְתְקָיימּו, ֲהָדא הּוא 
ר ָמְלכּו ִדכְ  ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ִתיב ְוֵאּלֶ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני  ּבְ
ָרֵאל  א ַקְדָמָאה, ִלְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל. ַמְלּכָ ִיׂשְ

ְגִליפּו  הּו ּדִ  [ְוָלא ִאְתְקָיימּו]ַקְדָמָאה. ְוֻכּלְ
ָמָהן ִאְתְקרּון. ְוָלא ִאְתְקָיימּו, ַעד  ׁשְ ּבִ

ָאַנח ְלהּו, ְוַאְצַנע ְלהּו, ּוְלָבַתר ִזְמָנא  ּדְ
ק  ּלַ לנ"א [הּוא ִאְסּתְ ּכֵ ַההּוא  ]ֲהָוה ִמְסּתַ ּבְ

ִתּקּונֹוי. ן ּבְ ּקַ ְרָסא, ְוִאְתּתְ ד  ּפַ ְוָתאָנא, ּכַ
ְרעּוָתא, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא  ָסִליק ּבִ

ִנין,  ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ָקהּ ְטִמיָרא ּתְ ד ְוַאּפְ , ִמּיַ
יּה, מַ  ָבֵעי ְלַאְתְקָנא ָאְמָרה ַקּמֵ אן ּדְ

ּקּונֹוי. ַקְדִמיָתא ּתִ ן ּבְ ד ְיַתּקֵ   ּוְלֶמְעּבַ

יָקא  ִסְפָרא, ַעּתִ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּתָ
ִסְתִרין ָטִמיר  יִקין, ִסְתָרא ּדְ ַעּתִ ּדְ

ַמן,  ן ְוִאְזּדְ ּקַ ְטִמיִרין, ִאְתּתְ לֹוַמר ּדִ [ּכְ
ח ּכַ ַכח ְוָלא ֶאׁשְ ּתְ ח מַ  ,ִאׁשְ ּכַ ׁש, ֲאָבל ָלא ֶאׁשְ ּמָ

הוּ  ּום ּדְ ָיַדע ֵליּה ִמׁשּ ן ְוֹלא ּדְ ּקַ ָעִתיק  אִאְתּתְ

יִקין] ִתּקּונֹוי ְיִדיַע] ְדַעּתִ ַחד ָסָבא  [ֲאָבל ּבְ ּכְ
יִקין, ָטִמיר  יק ֵמַעּתִ ָסִבין, ַעּתִ ּדְ
יקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע.  ִמיִרין, ּוְבּתִ ִמּטְ

סּו  ור ּכְ ִחּוָ סוּ נ"א [ָמאֵרי ּדְ , ְוֵחיזּו ָמק]ּבְ
ַאְנּפֹוי  ּבֹוִציָנא]נ"א [ּבּוִסיָטא  נ"א[ּדְ

ַאְנּפֹוי] ִביִבין, ּבְ ׁשְ , ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ּדִ
ָייא לֹון.   ְלַאְכּפְ

ט  ׁשָ ע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין, ִאְתּפְ ַאְרּבַ
ֵריׁשֹוי. ּוִמְנִהירּו  א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ וָרא ּדְ ִחּוָ

וָרא, יַ  ַהאי ִחיּוָ יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ י ַצּדִ ְרּתֵ
ָאֵתי, ד' ְמָאה  ָעְלִמין, ֲהָדא הּוא ּדְ

ֶסף ֹעֵבר  ִדְכִתיב, ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ "ַאְרּבַ
  .(בראשית כג, טז) ַלּסֵֹחר"

א ְלּתָ גּוְלּגַ ָכל יֹוָמא]ַיְתִבין,  ּבְ ֵליַסר  [ּבְ ּתְ
ֵריַסר]נ"א [ ַנְטִלין  ּתְ ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּדְ

ֹוי ַרְגִלין, ְוַסְמִכין ֲעלֹוי. ּוֵמַהאי ֲעל
ְלַבר,  א, ְלַההּוא ּדִ א ָנִטיף ַטּלָ ְלּתָ ּגּוְלּגַ
יב,  ְכּתִ ָכל יֹוָמא, ּדִ יּה ּבְ ּוַמְלָייא ְלֵריׁשֵ

י ִנְמָלא ָטל" ּרֹאׁשִ   .(שיר השירים ה, ב) "ׁשֶ

יּה, ַההּוא  ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ ּוֵמַההּוא ַטּלָ
ִאיהּו ְלַבר, ִיתְּ  יא ְלָעְלָמא ּדְ ֲערּון ֵמַתּיָ
ְכִתיב  ָאֵתי. ּדִ י ִנְמָלא ָטל"ּדְ ּרֹאׁשִ (שיר  ["ׁשֶ

א השירים ה, ב) ִתיב, ֶאּלָ אִתי ָטל ֹלא ּכְ , ִמּלֵ

ְכִתיב  ִנְמָלא] ָך"ּדִ י ַטל אֹוֹרת ַטּלֶ "ּכִ
א (ישעיהו כו, יט) ִחַווְרּתָ , אֹורֹות ְנהֹוָרא ּדְ

א,  יָקא. ּוֵמַההּוא ַטּלָ ַעּתִ יִמין ּדְ ִמְתַקּיְ
י ֶעְליֹוִנין. ְוהּוא ָמָנא  יׁשֵ ָטֲחִניַקּדִ  ןּדְ
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ָאֵתי. ְוָנִטיף ַההּוא  יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ְלַצּדִ
ין. ֲהָדא  יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ א ְלַחְקָלא ּדְ ַטּלָ

ל ְוִהּנֵה הּוא ִדְכִתיב,  ְכַבת ַהּטָ ַעל ׁשִ "ַוּתַ
ס" ק ְמֻחְסּפָ ר ּדַ ְדּבָ ֵני ַהּמִ (שמות טז, ַעל ּפְ

ְווָנא יד) ַהאי ּגַ ור. ּכְ א ִחּוָ . ְוֵחיזוּ ַההּוא ַטּלָ
ל  ִאְתַחְזָייא ּכָ ְבּדֹוְלָחא, ּדְ ַאְבִנין ּדִ ּדְ

ְווִנין בְּ  וּה. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ְוֵעינֹו ּגַ ַגּוָ
ֹדַלח" ֵעין ַהּבְ   .(במדבר יא, ז) ּכְ

יֵליּה, ַאְנִהיר  וָרא ּדִ א. ִחּוָ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ
ַסֲחָרנֹויִלְתֵליַסר  ִליִפין ּבְ  ,ִעיָבר ּגְ

ע  ִסְטָרא ַחד, ּוְלַאְרּבַ ע ִעיָבר ּבְ ְלַאְרּבַ
ַאְנּפֹוי ִסְטָרא ּדְ א, ּבְ ִסְטָרא ּדָ  ,ִעיָבר ּבְ

א, ְלִסְטָרא  ִסְטָרא ּדָ ע ִעיָבר ּבְ ּוְלַאְרּבַ
ֲאחֹוָרא א.  ,ּדַ ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ ְוַחד ְלֵעיּלָ

לֹוַמר ְלִסְטָרא  ְלֵעיָלא][ּכְ   .ּדִ

ַאְנּפֹוי, ִלְתַלת  ט אֹוְרָכא ּדְ ׁשָ ּוֵמַהאי ִאְתּפְ
ְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמין. ְוַההּוא  ְמָאה ְוׁשִ

ִים.  לֹוַמר אֹוְרָכא ִאְתְקֵרי ֶאֶרְך ַאּפַ [ּכְ

ין] ַאְנּפִ יִקין ִאְתְקֵרי  ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ְוַהאי ַעּתִ
ְלַבר אִ  ין. ְוַההּוא ּדִ ַאְנּפִ ְתְקֵרי ֲאִריָכא ּדְ

ין.  יָקא ָסָבא,  ְלִקְבֵליהּ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַעּתִ ּדְ
ין  ָיא. ּוְזֵעיר ַאְנּפִ ֻקְדׁשַ ים ּדְ ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ

א  ל ְלַהאי, ּכֹּלָ ּכַ ד ִאְסּתָ א]נ"א [ּכַ  ַטּלָ
א  ּתָ ְלּתַ קַּ ּדִ ִטין ִאְתּתַ ְ ׁשּ ן, ְוַאְנּפֹוי ִמְתּפַ

ל  ַההּוא ִזְמָנא, ֲאָבל ָלא ּכָ ַוֲאִריִכין ּבְ
יָקא.שַׁ  ַעּתִ ָמה ּדְ   ֲעָתא ּכְ

א, ָנִפיק ַחד  ְלּתָ ר ֵעיבַ ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ר ִחיּוָ
ָנא  ין, ְלַתּקְ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ְלּתָ ְלגּוְלּגַ

ין  ְלּתִ ַאר ּגּוְלּגַ יּה. ּוֵמַהאי ִלׁשְ ֵריׁשֵ
ָנא. ְוָכל  ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ א, ּדְ ּתָ ְלּתַ ּדִ

א ָיֲהִבין ֲאָגר חִ  ְלּתָ א ּגּוְלּגַ נ"א[יַוְרּתָ

ד ָעאִלין  אֹוָראּוָתא] יק יֹוִמין. ּכַ ְלַעּתִ
ְרִביָטא. ְוָלֳקֵביל  חֹות ׁשַ ָנא ּתְ ּבָ חּוׁשְ ּבְ
ד ָעאִלין  א, ּכַ ַקע ַלגּוְלּגֹוֶלת ְלַתּתָ א, ּבֶ ּדָ

ָנא. ּבָ חּוׁשְ   ּבְ

ֲאִויָרא  א, ְקרּוָמא ּדַ ְלּתָ גּוְלּגַ ַחָלָלא ּדְ ּבְ
ָאה  ָחְכְמָתא ִעּלָ ָלא פָ ְסִתימָ ּדְ ַסק. ָאה ּדְ

ַתח. ְוַהאי  ִכיַח, ְוָלא ִאְתּפְ ְוַהאי ָלא ׁשְ
ִאיהּו  ָייא ַעל מֹוָחא ּדְ ְקרּוָמא ִאְתַחּפְ
ָיא  ּסְ ְך ִאְתּכַ ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה. ּוְבִגיֵני ּכַ

ְסָיא]נ"א [ ַהאי ָחְכְמָתא  ּוְבִגין ְדִאְתּכַ
ָחא.  ּתְ ָלא ִאְתּפַ ַההּוא ְקרּוָמא, ּדְ נ"א[ּבְ

א ִאְקֵרי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה]בְּ  ְוַהאי  .ִגין ּדָ
ִאיהּו ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה.  מֹוָחא, ּדְ
ֲחָמר ַטב  ַאְתֵריּה, ּכַ ִכיְך ּבְ ּתְ ִקיט ְוִאׁשְ ׁשָ
ָאְמֵרי ָסָבא  ֵייּה, ְוַהְיינּו ּדְ ַעל ּדּוְרּדְ

ִכיְך. ְעּתֹוי ָסִתים, ּומֹוֵחיּה ָסִתים ְוׁשָ   ּדַ

ין,  ְוַהאי ְקרּוָמא ֵעיר ַאּפִ ָסק ִמזְּ ִאְתּפְ
ט ְוָנִפיק  ׁשַ ְך מֹוֵחיּה ִאְתּפְ ּוְבִגיֵני ּכַ

ִביִלין, ֲהָדא הּוא ִלְתָלִתין ּוְתֵרין שְׁ 
. (בראשית ב, י) ִדְכִתיב, "ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן"

קְ  ּום ּדִ ָסק, ַמאי ַטְעָמא. ִמׁשּ רּוָמא ִאְתּפְ
ָלא ְמַחפְ  ִנים [ְוַעל כָּ ָיא ַעל מֹוָחא. ּדְ ל ּפָ

א] ִסיק ְלַתּתָ ְתִניָנן ְוַהְיינּו  קרומא ּפְ ּדִ
ֵריׁשּוֵמי ַאְתָוון, ת" ים ּבְ ּומָ ו ָרׁשִ א ִריׁשּ

ְכָווֵתיּה.  ֵלית ּדִ יק יֹוִמין ּדְ ֵביּה ְלַעּתִ [ּדְ
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עֹות ְלָיא ָתִמים ּדֵ ל ִסְטרֹוי ְוָסִתים, ּתַ ִלים ִמּכָ  ,ׁשְ

ֲחָמר ָטב ַעל ּדוּ  ִקיט ּכַ ִכיך ְוׁשָ ֵייּה]ְוׁשָ   .ְרּדְ

ְלָיין ֶאֶלף  א, ּתַ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ אָנא, ּבְ ּתָ
ְבַעת ַאְלִפין, ַוֲחֵמׁש  ַאְלִפין ִרּבֹוא, ְוׁשִ
ַהאי  ור ְוָנִקי, ּכְ ְעֵרי, ִחּוָ ׂשַ ְמָאה קֹוֵצי ּדְ
א  ְך ּדָ ּבַ ָלא ִאְסּתְ ד ִאיהּו ָנִקי, ּדְ ַעְמָרא ּכַ

ָלא ְלַאֲחָזָאה ִעְרּבּובְ  ָדא. ּדְ ָיה ּבְ
ָלא  א ַעל ּבּוְרֵייּה, ּדְ א ּכֹּלָ ִתּקּונֹוי. ֶאּלָ ּבְ
ֲעָרא. ֲעָרא ִמׂשַ  ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ְוׂשַ
ע  יּה ַאְרּבַ ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ִאית ּבֵ
ן  ּבַ חּוׁשְ ְעֵרי, ּכְ ׂשַ ר ִניֵמי ּדְ ְמָאה ָוֶעׂשֶ

ׁש. ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלִהיט "ָקדוֹ 
ע ְמָאה וָ  ַאְרּבַ ר ָעְלִמין. ְוָכל ָעְלָמא ּבְ ֶעׂשֶ

ֵיָדע לֹון,  ְוָעְלָמא ָסִתים ְוָגִניז, ְוֵלית ּדְ
ַבע  ר ִאיהּו. ְוָלִהיט ְלׁשֶ ע]נ"א [ּבַ  ְלַאְרּבַ

ר ִעיָבר.   ְמָאה ָוֶעׂשֶ

ָנִפק  ּוְבָכל ִניָמא ְוִניָמא, ִאית ַמּבּוָע ּדְ
ָבַתר ּכֹוָתָלא]ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,  ְוָנִהיר  [ּדְ

ְזֵעיר ְונָ  ַההּוא ִניָמא, ְלִניִמין ּדִ ִגיד ּבְ
ין. ּוֵמַהאי  קַּ ַאְנּפִ ַזן]נ"א [ן ִמּתַ מֹוֵחיּה.  ִמּתְ

ִתין  ּוְכֵדין, ָנִגיד ַההּוא מֹוָחא, ִלְתּלָ
ִביִלין.   ּוְתֵרין ׁשְ

ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהָטן, ְוַתְלָיין. 
ִתּקּוָנא ִתּקּוָנא ָיֶאה, ּבְ ָנן ּבְ ּקְ  ִמְתּתַ
א.  ְלּתָ ָיין ַעל ּגּוְלּגַ יָרא. ְמַחּפְ ּפִ ׁשַ
ִניִמין, ֵמַהאי ִסְטָרא,  ְקֵני קֹוֵצי ּדְ ִמְתּתַ
א. ְוָתאָנא,  ְלּתָ ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ַעל ּגּוְלּגַ

ל ִניָמא ְוִניָמא, ִאְקֵרי   ִאיִהי]נ"א [ּכָ

יָכא  ּבּועָ ְמׁשִ ּבּוִעין]נ"א [ אְדּמַ ְוִאיּנּון נ"א [ ִמּמַ

ָנְפִקין ִמּמֹוָחא  ַמּבּוִעין] ְסִתיִמין, ּדְ
  ְסִתיָמָאה.

מֹוַדע  ּתְ ר ָנׁש, ִאׁשְ ּבַ ְערֹוי ּדְ ְוָתאָנא, ִמׂשַ
ד  יָנא ִאי ַרֲחֵמי. ִמּכַ ַמאי הּוא, ִאי ּדִ
ד  ִנין. ַוֲאִפיּלּו ּכַ ִעין ׁשְ ַעְבִרין ֲעלֹוי ַאְרּבְ

ִתיקּוֵניּה  ְעֵריּה ּבְ ׂשַ נ"א[ִאיהּו עּוֶלם, ּבְ

ִדּיֹוְקנֵ  ִדיְקֵניּה]נ"א [ יּה]ּבְ   ּוִבְגִביֵני ֵעינֹוי. ּבְ

ְלָיין  ֲעֵרי, ּתַ ׂשַ ִתּקּונוֹ קֹוִצין ּדְ י ַנְקֵיי ּבְ
ְתּפֹוי  ְתּפֹוי. ַעד ּכִ ֲעַמר ְנֵקא ַעד ּכִ ּכַ
ִכְתּפֹוי,  י ּדְ א ַעד ֵריׁשֵ ְך. ֶאּלָ ְעּתָ ָקא ּדַ ַסּלְ
יב,  ְכּתִ ּום ּדִ ָלא ִאְתֲחֵזי קּוְדָלא. ִמׁשּ ּדְ

י פָ  (ירמיהו ב, נּו ֵאַלי ֹעֶרף ְוֹלא ָפִנים""ּכִ

אּוְדִנין, כז) ֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי ּדְ . ְוׂשַ
יב ִלְהיֹות  ְכּתִ ָייא ֲעלֹוי, ּדִ ָלא ְלַחּפְ ּדְ

קּוחֹות.   ָאְזֶניָך ּפְ

ַתר אּוְדנֹוי, ּכּוֵליּה  ָנִפיק ִמּבָ ֲעָרא ּדְ ׂשַ
ּקּונָ  א, ּתִ א ִמן ּדָ ּקּוָלא. ָלא ָנִפיק ּדָ ׁשִ א ּבְ

יָרא.  ּפִ ּקּוָנא ׁשַ ּקּוָנא ָיֶאה. ּתִ ִלים. ּתִ ׁשְ
ִאיב  א ְוֶחְדָווָתא ְלֶמֱחמֵ ּתָ יאּוְבּתָ י. ּתִ

ְזֵעיר  ִאיּנּון ּבִ יא, ּדְ יַקּיָ ַצּדִ ין, ַאְנפִּ ּדְ
יָקא  ַעּתִ ִתּקּונֹוי. ּדְ ָקא ּבְ ּבְ ְלֵמֱחֵמי ּוְלִאְתּדַ

א. ֹכּלָ   ְסִתיָמָאה ּדְ

ְעִרין, קַ "י ׂשַ ְייֵמי ֵמַהאי ג ִניִמין ּדְ
א,  ְלּתָ גּוְלּגַ ִסְטָרא, ּוֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ
ְעֵרי  ְרָיין ׂשַ ָלֳקֵביל ַאְנּפֹוי. ּוְבִאיּנּון ׁשַ
יָקא  ַהאי ַעּתִ ָמאָלא ּבְ ְלָגא. ֵלית ׂשְ ְלִאְתּפַ
א ְיִמיָנא. ִאְתֲחֵזי ְוָלא  ְסִתיָמָאה, ּכֹּלָ

תיקון ליל שבועות השלם  
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ִאְתֲחֵזי. ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ְוַהאי 
ִתּקּונֵ  יּה.ּבְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ   יּה, ּכָ

ָרֵאל ְלָצְרָפא  ֵני ִיׂשְ ִאיבּו ּבְ ְוַעל ַהאי, ּתָ
יב,  ְכּתִ הֹון, ּדִ ִלּבְ נּו ּבְ ִקְרּבֵ "ֲהֵיׁש ְיֹהָוה ּבְ

ין (שמות יז, ז) ִאם ָאִין" ין ְזֵעיר ַאְנּפִ . ּבֵ
ִאְקֵרי  ין ּדְ ִאְקֵרי ְיֹהָוה, ּוֵבין ָאִריְך ַאְנּפִ ּדְ

ָלא ן. ֲאַמאי ִאְתעֲ "ַאיִ  ּום ּדְ ָנׁשּו. ִמׁשּ
ֲחִביבּוָתא, ֶאלָּ  ִנְסיֹוָנא. ַעְבדּו ּבַ א ּבְ

יב, "ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ְיֹהָוה ֵלאֹמר  ְכּתִ ּדִ
נּו ִאם ָאִין" ִקְרּבֵ   .(שמות יז, ז) ֲהֵיׁש ְיֹהָוה ּבְ

ְעֵרי, ָאִזיל ַחד ָאְרָחא  ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ּבְ
ְבִעין ָעְלִמי ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ יּה ּדְ ן. ּוִמּנֵ

יּה  ְנִהיִרין ּבֵ ין, ּדִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָנִהיר ָאְרָחא ּדִ
יא ְלָעְלָמא  יַקּיָ ָאֵתי. ֲהָדא הּוא ַצּדִ ּדְ

אֹור ֹנַגּה  ִדְכִתיב, יִקים ּכְ "ְוֹאַרח ַצּדִ
. (משלי ד, יח) הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום"

ית  א ְלׁשִ ְרׁשָ ּוִמן ַההּוא ָאְרָחא ִאְתּפָ
אֹוַרְייָתא, ֵמאָ  ה ּוְתֵליָסר אֹוְרִחין ּדְ

ְזֵעיר ָפִליג ּבִ ל  ּדְ יּה "ּכָ יב ּבֵ ְכּתִ ין. ּדִ ַאְנּפִ
 (תהלים כה, י) ָאְרחֹות ְיֹהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת"

  ְוגֹו'.

א ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין,  ְלּתָ ִמְצָחא ְדֻגְלּגַ
ין  י ַההּוא ְלִקְבלֵ ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ

א, ָרצֹון ִאְקֵרי. ִמְצחָ נ"א [ ְרעּוָתא ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ
ַההּוא ִמְצָחא  י ּבְ ּלֵ ַרֲעִוין ִאְתּגַ ָהא ַרֲעָוא ּדְ ּדְ

ִתיב א. ּכְ א ְלַתּתָ ל ּדָ יב  ]ְלַקּבֵ ְכּתִ "ְוָהָיה ַעל ּדִ
ִמיד ְלָרצֹון" ְוגֹו'  (שמות כח, לח) ִמְצחֹו ּתָ

ִאְקֵרי ָרצֹון, הּוא  ְוַההּוא ִמְצָחא ּדְ

כָ  ּלּוָייא ּדְ א, ּגִ ְלּתָ א ְוגּוְלּגַ ל ֵריׁשָ
ִרין  ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ַאְרּבַ ָייא ּבְ ּסְ ִמְתּכַ נ"א[ּדְ

ר   ָעְלִמין. ]ְוֶעׂשֶ

ָלא ְצלֹוְתהֹון  ְלָיא, ִאְתַקּבְ ְוַכד ִאְתּגַ
י  ִתיק ַרּבִ ְלָיא. ׁשָ ָרֵאל. ֵאיָמַתי ִאְתּגַ ִיׂשְ ּדְ
ְנָיינּות ֵאיָמַתי. ָאַמר  ַאל ּתִ ְמעֹון. ׁשָ ׁשִ

י שִׁ  ֵריּה, ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ
ֲעָתא  ׁשַ ְלָיא. ָאַמר ֵליּה ּבְ ֵאיָמַתי ִאְתּגַ
ָתא. ָאַמר ֵליּה  ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּדְ ְצלֹוָתא ּדְ ּדִ
ַהִהיא  ּום ּדְ ַמאי ַטְעָמא. ָאַמר ֵליּה, ִמׁשּ
א  יָנא ְלַתּתָ ְלָיא ּדִ חֹול, ּתַ יֹוֵמי ּדְ ֲעָתא ּבְ ׁשַ

ְזֵעיר ין ּבִ   .ַאְנּפִ

ִאְתְקֵרי וּ  ְלָיא ִמְצָחא ּדְ ָתא ִאְתּגַ ּבְ ְבׁשַ
ִכיְך רּוְגָזא.  ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ָרצֹון. ּבְ
ָלא ְצלֹוָתא.  ַכח ַרֲעָוא, ּוִמְתַקּבְ ּתְ ְוִאׁשְ

ִתי ְלָך ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  "ַוֲאִני ְתִפּלָ
. ְוֵעת ָרצֹון (תהלים סט, יד) ְיֹהָוה ֵעת ָרצֹון"

יק יֹוִמי ְך ֵמַעּתִ ָאה ִמְצָחא. ּוְבִגין ּכָ ן, ְלַגּלָ
ְצלֹוָתא  ן ַהאי ְקָרא, ְלֵמיְמֵריּה ּבִ ּקַ ִאְתּתָ
ְמעֹון  י ׁשִ ָתא. ָאַמר ַרּבִ ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ּדְ
יק  ִרי ְלַעּתִ ִריְך ּבְ ֵריּה, ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְלִרּבִ
ֲעָתא  ׁשַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ִמְצָחא ּתִ יֹוִמין, ַרֲעָוא ּדְ

ִתְצְטִריְך    ֵליּה.ּדְ

ָאר  ׁשְ א ֲחֵזי, ּבִ א]נ"א [ּתָ ְעּתָ ׁשַ א,  ּבְ ְלַתּתָ ּדִ
א,  ַכח חּוְצּפָ ּתְ ֵלי ִמְצָחא ִאׁשְ ד ִאְתּגְ ּכַ

א ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ְלַתּתָ ָאר ּדִ ׁשְ א ֲחִזי ּבִ [ּתָ
ח  ּכַ ּתַ ַער ְוִאׁשְ יָנא ִאּתְ י ִמְצָחא ּדִ ּלֵ ד ִאְתּגַ ּכַ

חּותָ  ּגָ ַאׁשְ ֵבי ָעְלָמא ְוִאְתָעִביד ִמְצָחא ּדְ א ְלַחּיָ
ַאּתְ  ה ּדְ ּמָ עֹוָבַדְייהּו ּכַ ֵפי ּבְ ּסְ ָלא ִמְתּכַ ְלִאיּנּון ּדְ
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ְכִתיא הוּ א ָהדָ  ָאַמר] ה ב ּדִ ָ "ּוֵמַצח ִאׁשּ
ֵלם" . (ירמיהו ג, ג) זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהּכָ

א  ּיּוְבּתָ ֵלי ִמְצָחא, ּתִ ד ִאְתּגְ נ"א[ְוָהָכא ּכַ

ַכח, ְוָכל ְוַרעֲ  ֲחִביבּוָתא] ּתְ ִלים ִאׁשְ ָוא ׁשְ
יּה. ְפָיין ַקּמֵ ָככּו ּוִמְתּכַ ּתְ   רּוְגִזין ִאׁשְ

א]נ"א [ֵמַהאי ִמְצָחא  ְלַתּתָ ע ּדִ , ַנֲהִרין ַאְרּבַ
ְלָייא ַהאי ֵעת  ד ִאְתּגַ יִנין. ּכַ י ּדִ ּתֵ ְמָאה ּבָ

הוּ  ּלְ ִכיָרצֹון, ּכֻ ּכְ ּתַ יּה, ֲהָדא הּוא ִמׁשְ ן ַקּמֵ
יב,  ְכּתִ לֹוַמר . (דניאל ז, י) יָנא ְיִתב""דִּ ּדִ [ּכְ

ַאְתֵריּה ְוִדיָנא ֹלא ִאְתֲעִביד] ְוָתאָנא,  ְיֵתיב ּבְ
ּום  ַהאי ֲאָתר, ִמׁשּ ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ ׂשַ
ְלָיא,  ָייא. ִאְתּגַ ּסְ ְלָייא, ְוָלא ִאְתּכַ ִמְתּגַ ּדְ
כּון.  ּכְ ּתַ ִדיָנא, ְוִיׁשְ לּון ָמאֵרי ּדְ ּכְ ִיְסּתַ ּדְ

  ִבידּו.ְתעֲ יִ ְוָלא 

ָמאָתן  ט ּבְ ׁשָ אָנא, ַהאי ִמְצָחא ִאְתּפְ ּתָ
ְבִעין ַאְלִפין ְנִהיִרין  בּוִציִניְוׁשִ נ"א[ן ּדְ

ַתְנָיא, ִאית ֵעֶדן  ְדָנֲהִרין] ָאה. ּדְ ֵמֵעֶדן ִעּלָ
ְלָייא,  ָאה ָלא ִאְתּגַ ָנִהיר ְלֵעֶדן. ֵעֶדן ִעּלָ ּדְ
א  ְרׁשָ יָמא ְוָלא ִמְתּפָ ְסּתִ ְוהּוא ָסִתים ּבִ
א,  ּתָ ְלּתַ ְדָקַאְמָרן. ְוַהאי ֵעֶדן ּדִ ְלָאְרִחין ּכִ
ִתין ּוְתֵרין  ִבילֹוי, ִלְתּלָ ׁשְ ַרׁש ּבִ ִמְתּפְ

ִביִלין. [ִעיַבר]   ׁשְ

ַרׁש ַהאי ֵעֶדן  ִמְתּפְ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ
ר ַהאי  ֵיַדע ֵליּה, ּבַ ִבילֹוי, ֵלית ּדְ ׁשְ ּבִ

ין ְזֵעיר א, ֵלית דְּ ַאְנּפִ ְלֵעיּלָ ֵיַדע . ְוֵעֶדן ּדִ
ר ַההּוא ֲאִריְך  ִבילֹוי, ּבַ ֵליּה, ְוָלא ׁשְ

ין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  "ֱאֹלִהים ַאְנּפִ
ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה" ְרּכָ (איוב ֵהִבין ּדַ

א ֵעֶדן כח, כג) ּה, ּדָ ְרּכָ . ֱאֹלִהים ֵהִבין ּדַ
ָיַדע ְזֵעיר א, ּדְ ּתָ ְלּתַ ין ּדִ . ְוהּוא ָיַדע ַאְנּפִ

ָיַדע ֶאת ְמק א, ּדְ ְלֵעיּלָ א ֵעֶדן ּדִ ֹוָמּה, ּדָ
א. ֹכּלָ יק יֹוִמין, ְסִתיָמָאה ּדְ   ַעּתִ

ַאר  ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ וָרא, ִמׁשְ א ִחּוָ ֵריׁשָ ֵעינֹוי ּדְ
סּוָתא ַעל ֵעיָנא. ְוֵלית  ַעְייִנין, ֵלית ּכְ
יב  ְכּתִ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ַמאי ַטְעָמא. ּדִ ּגְ

ן ׁשֹוֵמר "ִהּנֵה ֹלא ָינּום ְוֹלא יִ  יׁשָ
ָרֵאל" ָרֵאל (תהלים קכא, ד) ִיׂשְ . ִיׂשְ

א. ּוְכִתיב  ְלֵעיּלָ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות"ּדִ "ֲאׁשֶ
ָאֵתי (ירמיהו לב, יט) ל ַמה ּדְ . ְוָתאָנא, ּכָ

סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית  ַרֲחֵמי, ֵלית ּכְ ּבְ
א  ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ּכָ ּגְ

ָלא  וָרא, ּדְ ָעא ִמיִדי. ִחּוָ   .ְנִטירּו]נ"א [ּבָ

א ְלָמאי  י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
א,  ִהיא ְרִמיָזא. ָאַמר ֵליּה ְלנּוֵני ַיּמָ
ִביִנין  סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית ּגְ ֵלית ּכְ ּדְ
ְעָיין  ַעל ֵעיָנא, ְוָלא ַנְייִמין, ְוָלא ּבַ

יקָ  ן ַעּתִ ּכֵ ל ׁשֶ א ְנטּוָרא ַעל ֵעיָנא. ּכָ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ֵעי ְנטּוָרא. ְוּכָ ָלא ּבָ יָקא, ּדְ ַעּתִ ּדְ
יּה  ָזן ּבֵ א ִמּתְ א, ְוֹכּלָ ח ְלֹכּלָ ּגַ ִאיהּו ַמׁשְ ּדְ

"ִהּנֵה ֹלא ְוָלא ָנִאים. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ָרֵאל" ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ (תהלים ָינּום ְוֹלא ִייׁשָ

א.קכא, ד) ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ   , ִיׂשְ

ִתיב  (תהלים ין ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו""ִהּנֵה עֵ ּכְ

ה . ּוְכִתיב לג, יח) "ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ" . ָלא (זכריה ד, י) ְמׁשֹוְטִטים ּבְ

ְזֵעיר ָיא, ָהא ּבִ ין ַקׁשְ ֲאִריְך ַאְנּפִ . ָהא ּבַ
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ֵרי ַעְייִנין ִאיּנּון  א ּתְ ל ּדָ ין. ְוִעם ּכָ ַאְנּפִ
ְלָחד, ֵעיָנא  ]ְוִאְתַחְזרוּ נ"א [ְוִאְתַחָוורּו 

ל  ָכִליל ּכָ ור ּדְ ור ְוִחּוָ גֹו ִחּוָ ור ּבְ ִאיִהי ִחּוָ ּדְ
ור.   ִחּוָ

וָרא ַקְדָמָאה, ָנִהיר ְוָסִליק, ְוָנִחית  ִחּוָ
ָלא  ּכְ ְלָלא]נ"א [ְלִאְסּתַ ִריר ְלִאְתּכַ ּצָ , ּדְ

ָרא,  ַטׁש ַהאי ִחיּוָ אָנא, ּבָ ְצרֹוָרא. ּתָ ּבִ
אִ   ,הֹוד ,ְקרּוןְוַאְדִליק ג' ּבֹוִציֵני, ּדְ

ֶחְדָווָתא  ,ְוֶחְדָוה ,ְוָהָדר ְוַלֲהִטין ּבְ
ֵלימּוָתא. ׁשְ   ּבִ

ְנָייָנא, ָנִהיר, ְוָסִליק ְוָנִחית,  וָרא ּתִ ִחּוָ
יק  ג' ּבֹוִציִנין  ְוַאְדִליק]נ"א [ּוָבַטׁש ְוַאּפִ

ִאְקרּון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת,  ַאֲחָרִנין, ּדְ
ֵלימּוָתא  ׁשְ ֶחְדָווָתא.ְוַלֲהִטין ּבִ   ּבְ

ִליָתָאה, ָלִהיט ְוָנִהיר, ְוָנִחית  וָרא ּתְ ִחּוָ
מֹוָחא,  ִתימּוָתא ּדְ ְוָסִליק, ְוָנִפיק ִמּסְ
ִביָעָאה.  בּוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ּוָבַטׁש ּבְ

ָאה,  ּתָ יק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ּתַ יק נ"א [ְוַאּפִ ְוַאּפִ

ָאה] ּתָ א ּתַ הּו ּוִמְתַלֲהָטן ּכֻלְּ  ָאְרָחא ְלִלּבָ
ְמעֹון  י ׁשִ א. ָאַמר ַרּבִ ּתָ ְלּתַ ּבֹוִציִנין ּדִ
א  יק יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ּדָ ָיאּות הּוא, ְוַעּתִ

ִתְצְטִריְך ֵליּה. ֲעָתא ּדְ ׁשַ   ֲעָלְך, ּבְ

ָכִליל  ור ּדְ ור. ְוִחּוָ גֹו ִחּוָ ור ּבְ אָנא ִחּוָ ּתָ
ור.  ל ִחּוָ   ּכָ

ו ָנִחית וְ  ,ָרא ַקְדָמָאה, ָנִהיר, ְוָסִליקִחּוָ
א  ִלְסַטר  ִלְתַלת]נ"א [ְלַתּתָ ּבּוִציֵני ּדְ

וָרא,  ַהאי ִחּוָ ָמאָלא, ְוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ּבְ ׂשְ

בּוְסִמין ָטִבין,  ַאְסֵחי ּגּוֵפיּה ּבְ ַמאן ּדְ ּכְ
ַקְדִמיָתא. ֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ   ּוְבֵריִחין, ַעל ַמה ּדַ

ְנָייָנא, ָנִחית, ְוָסִליק, ְוָנִהיר  וָרא ּתִ ִחּוָ
ִלְסַטר ְיִמיָנא. ְוַלֲהִטין לִ  ְתַלת ּבֹוִציֵני, ּדְ

ַאְסֵחי  ַמאן ּדְ וָרא, ּכְ ַהאי ִחּוָ ְוַאְסִחין ּבְ
ֲהוֹו  בּוְסִמין ָטִבין ּוְבֵריִחין, ַעל ַמה ּדַ ּבְ

ַקְדִמיָתא.   ֲעלֹוי ּבְ

ִליָתָאה, ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית,  וָרא ּתְ ִחּוָ
וָרא, דִּ  ִחּוָ ְלגֹו ְלגֹו ִמן ְוָנִפיק ְנִהירּו ּדְ
ְעָרא  ׂשַ מָ מֹוָחא, ּוָבַטׁש ּבְ ד אּוּכָ א ּכַ

א.  ,ִאְצְטִריךְ  ֵריׁשָ א ּוְבמֹוָחא ּדְ ּוְבֵריׁשָ
ָמה  ָארּו, ּכְ ּתָ ִאׁשְ ְתִרין ּדְ ְוָנִהיר ִלְתַלת ּכִ

ָאה ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ י  - ּדְ ִאי ִניָחא ַקּמֵ
א. ֹכּלָ יק ְסִתיָמא ּדְ   ַעּתִ

ן ְוִאיּנוּ אי ֵעיָנא. ְוָתאָנא ָלא ָסִתים הַ 
ֵרין ְלָחד.  ְוִאְתַחְזרּו]נ"א [ּוִמְתַחְווָרן  ,ּתְ

א הּוא ְיִמיָנא יּה]נ"א [ֲהֵוי  ָלא ,ּכֹּלָ  ֵלית ּבֵ
ָמאָלא. ָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיְך, ְוָלא  ׂשְ

ֵעי ְנִטירּוָתא ין ָעֵליהּ  ,ּבָ ָאּגִ  ֵלית ַמאן ּדְ
א, ְוהּוא ַאשְׁ  - ין ַעל ּכֹּלָ ח ַעל הּוא ַאּגִ ּגַ
אּכֹ ְזָנן  ,ּלָ ַהאי ֵעיָנא ִמּתְ חּוָתא ּדְ ּגָ ּוֵמַאׁשְ

הּו. ּלְ   ּכֻ

ים ִרְגָעא  א ַאְסּתִ אָנא, ִאי ֵעיָנא ּדָ ּתָ
ִגין  הּו, ּבְ ּלְ יָמא ּכֻ ֲחָדא, ָלא ַיְכִלין ְלַקּיְ

ִקיָחא ְך ִאְקֵרי ֵעיָנא ּפְ ָאה ,ּכָ  ,ֵעיָנא ִעּלָ
א יׁשָ גָּ ֵעיָנא דְּ  ,ֵעיָנא ַקּדִ חּוָתא, ֵעיָנא ַאׁשְ

ָלא הּוא  ,ַאְדִמיְך ְוָלא ָנִאים ּדְ ֵעיָנא ּדְ
א ֹכּלָ הּוא ִקיּוָמא ,ְנטּוָרא ּדְ  ֵעיָנא ּדְ
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ִתיב א, ְוַעל ַהאי ּכְ ֹכּלָ "טֹוב ַעִין הּוא  ּדְ
ְקֵרי ְיבֹוָרְך (משלי כב, ט) ְיֹבָרְך" , ַאל ּתִ

א ְיָבֵרךְ  ַהאי ִאְתְקֵרי טֹוב ַעִין,  ,ֶאּלָ ּדְ
א. ּוִמּנֵיהּ    ְמָבֵרְך ְלֹכּלָ

ָאה,  ּתָ ְוָתאָנא, ֵלית ְנִהירּו ְלֵעיָנא ּתַ
ֲחָאה ֵמַאְדִמימּוָתא  מּותָ ְלִאְסּתַ א ֵמאּוּכָ

ד ֲחִזי  ר ּכַ ֵמַהאי  ִאְתָסֵחי]נ"א [ ִאְתָחֵזי]נ"א [ּבַ
ִאְקֵרי  ָאה ּדְ ֵעיָנא ִעּלָ וָרא ּדְ ְנהֹוָרא ִחּוָ

ד ָנִהיר עֵ  ,טֹוב ַעִין ָיַדע ּכַ יָנא ְוֵלית ּדְ
א ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא  יׁשָ א ַקּדִ ָאה ּדָ ִעּלָ

א ָאה ּדָ ּתָ ר ִאיהּו. ,ּתַ   ּבַ

ֵאי ֶעְליֹוִנין, ְלֵמֱחֵמי  יא, ַזּכָ יַקּיָ ּוְזִמיִנין ַצּדִ
ָחְכְמָתא, ֲהָדא הּוא  רּוָחא ּדְ א ּבְ ּדָ

ַעִין ִיְראּו"ִדְכִתיב,  י ַעִין ּבְ (ישעיהו נב, "ּכִ

ׁשּוב ְיהֹ  ,ֵאיָמַתי .ח) ּוְכִתיב  ,ָוה ִצּיֹוןּבְ
ה ְיֹהָוה" ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ "ֲאׁשֶ

. ְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא (במדבר יד, יד)
ָאה,  ּתָ ח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ּגַ ַאׁשְ ָאה, ּדְ ִעּלָ

  ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדא.

חּוָתא  ּגָ ִסְפָרא, ַאׁשְ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּתָ
ָאה  ח ְנִהירּו ִעּלָ ּגַ ד ַאׁשְ ָאה, ּכַ ּתָ ֵעיָנא ּתַ ּדְ
ָאה  ִעּלָ יּה, ְוָעִייל ַההּוא ְנִהירּו ּדְ ּבֵ
א ֲהָדא הּוא  ִמֵניּה ָנִהיר ּכֹּלָ ָאה. ּדְ ַתּתָ ּבְ
ה  ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

  ְיֹהָוה.

ִתיב  (תהלים "ִהּנֵה ֵעין ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו"ּכְ

ה ְמׁשֹוְטִטים . ּוְכִתיב , יח)לג "ֵעיֵני ה' ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ" . ָזכּו, ֵעיֵני ְיֹהָוה (זכריה ד, י) ּבְ

א. ָלא ָזכּו, ֵעיֵני  ְלֵעיּלָ ֶאל ְיֵרָאיו, ֵעיָנא ּדִ
א. ּתָ ְלּתַ ה ְמׁשֹוְטטֹות, ֵעיָנא ּדִ   ְיֹהָוה ֵהּמָ

ְלָטא  ָלא ׁשַ ֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ּדְ ַתְנָיא, ִמּפְ ּדְ
זָָּכה  ֵני ׁשֶ א, ִמּפְ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ּבֵ
ָאה, ֲהָדא  ֵעיָנא ָטָבא ִעיּלָ ָחא ּבְ ּגְ ּתַ ְלִאׁשְ

ן ּפָֹרת הּוא ִדְכִתיב,  ן ּפָֹרת יֹוֵסף ּבֵ "ּבֵ
ן  ,(בראשית מט, כב) ֲעֵלי ָעִין" ֲאַמאי הּוא ּבֵ

ת ַעִין  ,ֲעֵלי ָעִין ,ּפֹוָרת לֹוַמר ַעל ִסּבַ ּכְ
יהּ  ַגח ּבֵ ּתְ ִאׁשְ ּוְכִתיב טֹוב ַעִין הּוא  .ּדְ

ְחמֹו  ,ְיבֹוָרְך, ַמאי ַטְעָמא י ָנַתן ִמּלַ ּכִ
ל א ֲחֵזי,  ,ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ַחד ,ַלּדָ ּתָ

ַעְיִני ָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא, ְוִאית  ןּבְ ַתּתָ ּדְ
ָמאָלא ׂשְ ְתֵרי  ,ֵעיָנא ּדִ ֵרי, ּבִ ְוִאיּנּון ּתְ

ָווֵני ָמאָלאֲאָבל ָהָכא, ֵלית ֵעינָ  ,ּגְ  ,א ׂשְ
א  א ַחד ַסְלֵקי, ְוֹכּלָ ַדְרּגָ ְוַתְרַווְייהּו ּבְ

ֵרין. ,ְיִמיָנא ְך, ֵעיָנא ַחד, ְוָלא ּתְ   ּוְבִגיֵני ּכַ

הּוא ֵעיָנא  א, ּדְ ְוָתאָנא, ֵעיָנא ּדָ
ִדיר ִקיָחא ּתָ חּוָתא. ּפְ ּגָ ַאׁשְ  ַחְייָכא ,ּדְ

ִדיר א ,ּתָ ָלא ]הְוַחָזאָ נ"א [ תְוַחּדָ ִדיר, ּדְ  ּתָ
סּוָמָקא ֵוי הֲ  ְכִליָלן ּבְ ָאה, ּדִ ָהִכי ְלַתּתָ

מָ  וָרא, ּוְבאּוּכָ ְתלָ א ּוְבִחּוָ ָווֵני, ְוָלא  תּבִ ּגְ
ִקיָחא  יֲהוֵ  ִדיר ּפְ ֵליּתָ ַגְבָהָנא סּוְטָרא  תּדְ
ִביֵני סּוְדָרא]נ"א [ י ּגְ ֵליּה ֵעיֵניּה נ"א [ ּכּוּלֵ ּדְ

אן] ְמַכּסָ ְגִביֵני ּדִ א ְוַעל דָּ  ,ל ֵעיָנאעַ  ּבִ
ִתיב, ן ֲאֹדָני" ּכְ ה ִתיׁשַ (תהלים "עּוָרה ָלּמָ

ַקח ְיֹהָוה ֵעיֶניָך". מד, כד) (מלכים ב' יט, "ּפְ

ַקח  .טז) ִאְתּפְ ַקח, ִאית ְלַמאן ּדְ ד ִאְתּפְ ּכַ
ַקח ְלָטב. ַווי ,ְלָטב ָלא ִאְתּפְ  ּוְלַמאן ּדְ

ַקח ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב  ִאְתּפְ ְלַמאן ּדְ
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סּוָמָקא, ְוסּוָמקָ  , ְלִקְבֵליהּ א ִאְתֲחֵזי ּבְ
ָיא ֵעיָנא ִזיב ִמּנֵיהּ  - ּוְמַכּסְ ּתְ  ,ַמאן ִיׁשְ

ֵעיָנא יק יֹוִמין, ָטָבא ּדְ ור  ,ֲאָבל ַעּתִ ִחּוָ
ור גֹו ִחּוָ וֵרי ,ּבְ ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ  ,ִחּוָ

ח  ּגַ ִיׁשְ ָאה חּוָלֵקיּה, ְלַמאן ּדְ ֵויהּ ַזּכָ , ִעּלָ
ְייהוּ  ור ִמּנַ ִתיב  ְוַעל ,ַחד ִחּוָ אי ּכְ א ַוּדַ ּדָ

ית טֹוב  ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך, ּוְכִתיב "ּבֵ
אֹור ְיֹהָוה" (ישעיהו ב, ַיֲעֹקב ְלכוּ ְוֵנְלָכה ּבְ

  .ה)

אָנא,  א]ּתָ ל ּדָ יָקא  [ִעם ּכָ ַעּתִ ֵמיּה ּדְ ׁשְ
אֹוַרְייָתא,  ַרׁש ּבְ א, ְוָלא ִמְתּפְ ָסִתים ִמּכֹּלָ

אֹוֵמי ְזֵעיר ר ִמן ֲאָתר ַחד, ּדְ ין  ּבַ ַאְנּפִ
יב, ְכּתִ י ְנֻאם  ְלַאְבָרָהם, ּדִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ "ּבִ

ין. . ְנאֻ (בראשית כב, טז) ְיֹהָוה" ְזֵעיר ַאְנּפִ ם ּדִ
ָרֵאל" ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ (בראשית מח, ּוְכִתיב, "ּבְ

ָרֵאל , ִישְׂ כ) א. ּוְכִתיב "ִיׂשְ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ
ָאר" ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ  ,(ישעיהו מט, ג) ֲאׁשֶ
א.  ָרֵאל ָקָאַמר ּדָ יק יֹוִמין ּוְתִנינַ ְלִיׂשְ ן ַעּתִ

יר. ּפִ   ֲאָמרֹו ְוַהאי ְוַהאי ׁשַ

ִתיב  ְנָיא, ּכְ י ָכְרָסָון ּתַ "ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ
יק יֹוִמין ְיִתב" . (דניאל ז, ט) ְרִמיו ְוַעּתִ

י  ָכְרָסָון ְרִמיו ַמאן הּוא. ָאַמר ְלַרּבִ
ִקּיּוָמְך  ְרְסָייא ְיהּוָדה, קּום ּבְ ְוַאְתִקין ּכָ

א.   ּדָ

ִתיב  י ְיהּוָדה, ּכְ ְרְסֵיּה ָאַמר ִרּבִ "ּכָ
י נּור" ִבִבין ּדִ יק  ,(דניאל ז, ט) ׁשְ "ְוַעּתִ

יא (דניאל ז, ט) יֹוִמין ְיִתב" ְרְסּיָ  ,ַעל ַהאי ּכֻ
יק יֹוִמין ָלא  ,ַמאי ַטְעָמא ַתְנָיא ִאי ַעּתִ ּדְ

יא, ָלא ָיכִ  ְרְסּיָ יל ָיִתיב ַעל ַהאי ּכָ
י ַההּוא  ּמֵ יָמא ָעְלָמא, ִמּקַ ְלִאְתַקּיְ
יק יֹוִמין ָעֵליּה  ד ְיִתיב ַעּתִ ּכּוְרְסָייא. ּכַ

ְפָייא  ְפָיא]נ"א [ְלּכַ יא,  ִאְתּכַ ְלַההּוא ּכּוְרְסּיָ
ָנִטיל  ִעיָדָנא ּדְ יט. ּבְ ּלִ ָרִכיב ׁשַ ּוַמאן ּדְ
ְרְסָייא, ְוָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא  ֵמַהאי ּכֻ

ָלא ַאֲחָרא, כּ  ּוְרְסָייא ַקְדָמָאה ְרִמיּו, ּדְ
יק  יּה ַעּתִ ָרִכיב ּבֵ א ִאיהּו ּדְ ְלָטא ֶאּלָ ׁשַ
י ְיהּוָדה,  ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ יֹוִמין. ָאַמר ִרּבִ

קַּ  יק יֹוִמין.ִיְתּתַ ְך ֵמַעּתִ   ן ָאְרָחְך, ְוֵייֵתי ּבָ

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ "ֲאִני ְיֹהָוה ִראׁשֹון ְוֶאת  ְוּתָ
א (ישעיהו מא, ד) ִני הּוא"ַאֲחֹרִנים אֲ  . ּכֹּלָ

ל ִסְטרֹוי.  ַהאי]הּוא, ְוהּוא ָסִתים ִמּכָ  [ּבְ
מֹוַדע  ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ אָנא, ּבְ חֹוָטָמא. ּתָ

ְרצּוָפא.   ּפַ

יָקא, ִלְזֵעיר ין ַעּתִ ין ְוָתא ֲחֵזי ַמה ּבֵ . ַאְנּפִ
ין,  א ַחּיִ חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקּבָ א ָמאֵריּה ּדְ ּדָ

ין. ַהאי חֹוָטָמא. ּוֵמַחד נוּ  ַחּיִ ין ּדְ א ַחּיִ ְקּבָ
יב רּוָחא  ֵביּה ָנׁשִ ָקא, ּדְ ׁשְ ְרּדַ הּוא ּפַ

י, ִלְזֵעיר ַחּיֵ ין ּדְ . ְוָקֵריָנן ֵליּה ַאְנּפִ
מּוָתא  ּסְ ְסִליָחה. ְוהּוא ַנַחת רּוַח, ִאְתּבַ

רּוָחא.   ּדְ

ָנִפיק  רּוָחא ּדְ ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי,  [ֵמָהָכא]ּדְ
ין ִפיק ִלְזֵעירַחד רּוָחא נָ  ָעָרא ַאְנּפִ . ְלַאּתְ

ל ִסְטִרינ"א [ ל ִסְטִרין, ֵחירּו ִמּכָ ין ִמּכָ ין ןַחּיִ , ַחּיִ

ין] ַחּיִ ֵעֶדן. ְוַחד רּוָחא  ּדְ א ּדְ ִגְנּתָ ֵליּה ּבְ
ָדִוד,  ין ְלַזָמָנא ִלְבֵריּה ּדְ ֵביּה ַזּמִ י, ּדְ ַחּיֵ ּדְ
א,  ע ָחְכְמָתא. ּוֵמַההּוא נּוְקּבָ ְלִמְנּדַ
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ַער ְוָנִפיק רּוָחא ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,  ִאּתְ
יָחא,  א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ין ְלַאׁשְ ְוַזּמִ

יב,  ְכּתִ "ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיֹהָוה רּוַח ּדִ
ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח 

ַעת ְוִיְרַאת ְיֹהָוה" . ָהא (ישעיהו יא, ב) ּדַ
א רּוָחא ֲחָדא ָהָכא ד' רּוִחין, ְוהָ 

י יֹוֵסי  ,ַאְמֵריָנן ַלת. קּום ִרּבִ ֲאַמאי ּתְ
ִקּיּוָמְך.   ּבְ

א  ַמְלּכָ יֹומֹוי ּדְ י יֹוֵסי ְוָאַמר. ּבְ ָקם ִרּבִ
יָחא, ָלא ֵייְמרּון ַחד ְלַחד, ֲאִליף ִלי  ְמׁשִ

יב,  ְכּתִ דּו עֹוד ָחְכְמָתא, ּדִ "ְוֹלא ְיַלּמְ
י כּולָּ ְוגֹו',  ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו" ם ֵיְדעּו "ּכִ

דֹוָלם" ַטּנָם ְוַעד ּגְ (ירמיהו לא, אֹוִתי ְלִמּקְ

יק יֹוִמין, לג) ַער ַעּתִ . ּוְבַההּוא ִזְמָנא, ִיּתְ
א,  ֹכּלָ ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ רּוָחא ּדְ
א  ּתָ ְלּתַ ל רּוִחין ּדִ א, ּכָ לֹוף ּדָ ְוַכד ִיׁשְ

יּה. ּוַמאן ִאיּנּון ֲערּון ִעּמֵ ֵרין]ן ִאיּנוּ  ,ִיּתְ  [ּתְ
ְזֵעיר ין ּדִ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ין ּכִ ְוִאיּנּון  ,ַאְנּפִ
יָתא רּוִחין ַאֲחָרִנין, ְכִלילָ ן רּוִחיג'  ׁשִ ן ּדִ

לָ  ַיֲהֵבי  ן,ָאֲחָרִנית ּתְ ָהִכי]נ"א [ּדְ ִאיּנּון  ּדְ
א רּוִחין, ג' רּוִחין ִאינּון ן ְוִאיּנוּ נ"א [ יּתָ ׁשִ

ָלת ָאֲחָרִנין] ְכִליָלן ּתְ יב דִּ  ּדִ "רּוַח ָחְכָמה ְכּתִ
ַעת  ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

  .(ישעיהו יא, ב) ְוִיְרַאת ְיֹהָוה"

ִתיב  ָתֵניָנן, ּכְ א ּדְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ "ַוּיֵ
ׁש . ּוְכִתיב (דברי הימים א' כט, כג) ְיֹהָוה" "ׁשֵ

ה" ּסֵ א (מלכים א' י, יט) ַמֲעלֹות ַלּכִ . ּוַמְלּכָ
יָתא  ְבָעה. ׁשִ ׁשִ ין ְלֵמיַתב ּבְ יָחא ַזּמִ ְמׁשִ
ָעַלְייהּו,  יק יֹוִמין ּדְ ַעּתִ ִאיּנּון ְורּוָחא ּדְ

ַמר ִאּתְ ָמה ּדְ ְבָעה. ּכְ [ג' רּוֵחי ִאינּון  ,ָהא ׁשִ

ְכִליָלן ג' ָאֲחָרִנין] ְמעֹון,  ּדִ י ׁשִ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ָאֵתי.   רּוֲחָך ָינּוח ְלָעְלָמא ּדְ

א ֲחֵזי, ִתיב  ּתָ "ּכֹה ָאַמר ֲאֹדָני יֱֹהִוה ּכְ
ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח"  (יחזקאל לז, ט) ֵמַאְרּבַ

ע רּוֵחי ָעְלָמא, ַמאי  ,ְוגֹו' ְוִכי ַאְרּבַ
י ָהָכא ֲערּון ,ַעְבּדֵ ע רּוֵחי ִיּתְ א ַאְרּבַ  ,ֶאּלָ
יָקא ְסִתיָמא  ,ג' ִאיּנּון ַעּתִ ְורּוָחא ּדְ

ע, ְוָהִכי ֲהווֹ  כַ  ,ַאְרּבַ א, ָנְפִקין ּדְ ד ִיּפּוק ּדָ
ָלָתא  גֹו ּתְ ְכִליָלן ּבְ ָלָתא, ּדִ יּה ּתְ ִעּמֵ

  ַאֲחָרִנין.

ָקא ַחד  ִריְך הּוא ְלַאּפָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ְוַזּמִ
הוּ  ּלְ ָכִליל ִמּכֻ ע  ,רּוָחא ּדְ יב ֵמַאְרּבַ ְכּתִ ּדִ

ע רּוחֹות ּבִֹאי  רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח. ַאְרּבַ
אן, ֶאלָּ  ִתיב ּכָ ע רּוחֹות ָלא ּכְ א ֵמַאְרּבַ

יָחא, ָלא  א ְמׁשִ ַמְלּכָ ּבִֹאי. ּוְביֹוֵמי ּדְ
ָהא רּוָחא  ִיְצָטְרכּון ְלֵמיַלף ַחד ְלַחד, ּדְ

ל רּוִחין  ָכִליל ִמּכָ ְלהֹון ּדְ א יֹוִדיעַ ּדִ  ,ּכֹּלָ
ַעת  [רּוַח]ָחְכָמה ּוִביָנה ֵעָצה ּוְגבּוָרה  ּדַ

ּום רּוָחא דִּ  ,ְוִיְרַאת ְיֹהָוה ְכִליָלא ִמׁשּ
ל רּוֵחי ע  ,ִמּכָ ִתיב, ֵמַאְרּבַ ְך ּכְ ִגין ּכָ ּבְ

ְבָעה  ׁשִ ְכִליָלן ּבְ ע ּדִ ִאיּנּון ַאְרּבַ רּוחֹות, ּדְ
הּו  ֻכּלְ ַאָמָרן. ְוָתאָנא, ּדְ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ ּדַ
יִקין,  ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ַהאי רּוָחא ּדְ ִליָלן ּבְ ּכְ

ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ְלנוּ  א ּדְ ְקּבָ
חֹוָטָמא.   ּדְ

ין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא.  א ֲחֵזי, ַמה ּבֵ ְוּתָ
ל ִסְטרֹוי.  ין ִמּכָ יק יֹוִמין ַחּיִ ַעּתִ חֹוָטָמא ּדְ
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ְזֵעיר ין חֹוָטָמא ּדִ ִתיב, ַאְנּפִ "ָעָלה , ּכְ
יו ּתֹאֵכל" ַאּפֹו ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ (שמואל ב' ָעׁשָ

ַאּפֹו, וּ  כב, ט) ן ּבְ ֵמַההּוא ְוגֹו'. ָעָלה ָעׁשָ
ָנָנא ְלָבַתר.  ד ָסִליק ּתְ ִליק נּור, ּכַ ן ּדָ ָעׁשָ

ּנּו" ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ . (שמואל ב' כב, ט) "ּגֶ
ּנוּ  ן. ֵמַההּוא  ,ַמהּו ִמּמֶ ֵמאֹותֹו ָעׁשָ

א. ָ   חֹוָטָמא, ֵמַההּוא ֶאׁשּ

ֵעי  ד ֲהָוה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ּבָ אָנא, ּכַ ּתָ
ָאה ְצלֹוֵתיּה, ָאַמר ְלַבַעל ַהחֹוֶטם  ְלַצּלָ

ֵלל, ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמתְ  ן. ֲאִני ִמְתּפַ ַחּנֵ
ִתי ֶאֱחָטם ָלְך" יב, "ּוְתִהּלָ ְכּתִ ְוַהְיינּו ּדִ

יק יֹוִמין (ישעיהו מח, ט) , ַהאי ְקָרא ְלַעּתִ
  ֲאָמרֹו.

חֹוָטָמא,אתָּ  ַלת  ָנא, אֹוְרָכא ּדְ ְמָאה ּתְ
ְבִעי ָיין ִמן ָעְלִמין ִאְתמַ  ְוָחֵמשׁ ן ְוׁשִ ּלְ

קִ  ,ַההּוא חֹוָטָמא ּבְ הּו ִמְתּדַ ְזֵעיריְוֻכּלְ  ן ּבִ
ין ִתּקּוָנא ַאְנּפִ א ּדְ ְחּתָ ּבַ . ַהאי ּתּוׁשְ

יק יֹוִמין,  ַעּתִ ּקּוֵני ּדְ חֹוָטָמא הּוא. ְוָכל ּתִ ּדְ
ִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון, ִאְתָחזּון ְלָמאֵרי 

א. ין, ְוָלא ִאְתָחזּון ְלֹכּלָ   ִמּדִ

תַ  ְמעֹון ְוָאַמר, ַווי ַמאן ּפָ י ׁשִ ח ַרּבִ
ָאה,  יָרא ִעּלָ ִדיְקָנא ַיּקִ יט ְידֹוי ּבְ אֹוׁשִ ּדְ

א, ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא  יׁשָ ָסָבא ַקּדִ ֹכלָּ ּדְ א ּדְ
א] ָטִמיר ּוְסִתיםנ"א [ ַהִהיא  ִמּכֹּלָ יְקָנא ּדְ ּדִ

ל  יר ִמּכָ ָסִתים ְוַיּקִ יְקָנא ּדְ א. ּדִ ְחּתָ ּבַ ּתּוׁשְ
ּקּונוֹ  ִאין  ,יּתִ ָלא ַיְדִעין ִעּלָ יְקָנא ּדְ ּדִ

ָכל  א ּדְ ְחּתָ ּבַ ִהיא ּתּוׁשְ יְקָנא ּדְ ִאין. ּדִ ְוַתּתָ
ִחין ּבָ ָלא ,ּתּוׁשְ יְקָנא ּדְ ר ָנׁש ֲהֵוי  ּדִ ּבַ

ִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליהּ  א ּדְ יׁשָ  ,ְנִביָאה ְוַקּדִ
ֲערֹוי ַעד  ׂשַ ְלָייא ּבְ ִהיא ּתַ יְקָנא ּדְ ּדִ

ִלבָּ  יָרא  ,אַטּבּוָרא ּדְ א ַיּקִ ַתְלּגָ וָרא ּכְ ִחּוָ
יִרין ַיּקִ ְטִמיִרין ,ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא  ,ְטִמיָרא ּדִ

א. ֹכּלָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ   ּדִ

ַהאי  ִסְפָרא, ּדְ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא, ּבִ ּתָ
א, ָנִפיק  ֹכּלָ יְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ּדִ
פּוָמא  ֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית סֹוֲחָרֵניּה ּדְ

ישָׁ  א, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי ַקּדִ
א  ַתְקרּוְבּתָ י]ּבְ בּוְסָמא ָטָבא,  [ַסּגִ ּדְ

יָרא  ַיּקִ וָרא ּדְ ְבִדיְקֵניּה]נ"א [ִחּוָ . ְוָנִחית ּדִ
ִדיְקֵניּה ָנִחית]נ"א [ יָרא ּדְ ּקּוָלא,  ִחְווָרא ַיּקִ ׁשִ ּבְ

יָרא,  יְקָנא ַיּקִ ְוָחֵפי ַעד ַטּבּוָרא. הּוא ּדִ
ֵליְמֵהיְמנָ  יּה יא ׁשְ ין ּבֵ ַנְגּדִ ג "ָמא, ּדְ

ח ְרבּות ָטָבא,  ְמׁשַ ְנִביִעין, ַמּבּוִעין ּדִ
ְתֵליסָ  ָנא. רּבִ ּקְ ּקּוִנין ִמְתּתַ   ּתִ

ֲעָרא  ן ׂשַ ּקֵ ּקּוָנא ַקְדָמָאה. ִמְתּתַ ּתִ
א,  ֵעיּלָ ָארֵ ִמּלְ ַער ּוׁשְ ׂשְ ּקּוָנא ּדִ י ֵמַההּוא ּתִ

א ִתּקּונֹוי ְלֵעיּלָ ָסִליק ּבְ יּה, ּדְ  ֵריׁשֵ
אּוְדִנין,  ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית ִמּקַ
א  ּקּוָלא ָטָבא, ַעד ֵריׁשָ ׁשִ ַחד חּוָטא ּבְ ּבְ

פּוָמא.   ּדְ

א  ֲעָרא ֵמֵריׁשָ ן ׂשַ ּקַ ְנָייָנא. ִמְתּתָ ּקּוָנא ּתִ ּתִ
פּוָמא,  א ַאֲחָרא  [ְוָסִליק]ּדְ ַעד ֵריׁשָ

ִקיל. ִתּקּוָנא ׁשָ פּוָמא, ּבְ   ּדְ

ּקּוָנא תְּ  ְתחֹות ּתִ ִליָתָאה. ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ
ַהאי]נ"א [ ֵרין  ּדְ חֹות ּתְ חֹוָטָמא, ִמּתְ

ֲעָרא  נּוְקִבין, ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא, ְוׂשַ
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ַההּוא ָאְרָחא, ּוַמְלָיא ֵמַהאי  ַסק ּבְ ִאְתּפְ
ֲעָרא,  יָסא ׂשַ יָסא, ּוֵמַהאי ּגִ ִתּקּונָ ּגִ א ּבְ

ִלים ַההּוא אֹוְרחָ  ,ׁשְ   א.סֹוֲחָרֵניּה ּדְ

ֲעָרא  ן ׂשַ ּקַ ּקּוָנא ְרִביָעָאה. ִמְתּתָ  [ְוָנִחית]ּתִ
א  א ֲחָדא ְלֵריׁשָ חֹות ּפּוָמא, ֵמֵריׁשָ ּתְ

ִלים. ִתּקּוָנא ׁשְ   ֲחָדא, ּבְ

חֹות ּפּוָמא ָנִפיק  ָאה. ּתְ ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ ּתִ
ָאְרָחא  ּקּוָלא ּדְ ׁשִ ָאְרָחא ַאֲחָרא, ּבְ

ֵרין ָאְר  ין ּתְ א, ְוִאּלֵ ְלֵעיּלָ יִמין ּדִ ִחין ְרׁשִ
אן. אן ִמּכָ   ַעל ּפּוָמא, ִמּכָ

ֲעָרא,  ן ׂשַ ּקֵ יָתָאה. ִמְתּתַ ּתִ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
א  ַרע ְלֵעיל ְלֵריׁשָ ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמּלְ
בּוְסָמא ָטָבא,  א ּדְ ְקרּוְבּתָ פּוָמא. ְוָחֵפי ּתַ ּדְ
א. ְוָנִחית  ְלֵעיּלָ פּוָמא ּדִ א ּדְ ַעד ֵריׁשָ

א דְּ  ֲעָרא ְלֵריׁשָ אֹוְרָחא ׂשַ ִפְתָחא ּדְ
פּוָמא. ָאה ּדְ ּתָ   ּתַ

ֲעָרא,  ִסיק ׂשַ ִביָעָאה. ּפָ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
א ְוִאְתָחזוּ  ַתְקרּוְבּתָ ּפּוִחין, ּבְ ֵרין ּתַ ן ּתְ

יָרן ְוָיָאן  ּפִ בּוְסָמא ָטָבא, ׁשַ  ,ְלֵמֱחֵזיּדְ
ִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא  ּבְ

ֵני מֶ  אֹור ּפְ ים"ִדְכִתיב, "ּבְ (משלי ֶלְך ַחּיִ

  .טז, טו)

ִמיָנָאה. ָנִפיק ַחד חּוָטא  ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ִדיְקָנא, ְוַתְלָיין  ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ּדְ ׂשַ ּדְ

ּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא. ׁשִ   ּבְ

יָעָאה. ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין  ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ַתְלָיין  ְעֵרי ּדְ יְקָנא, ִעם ִאיּנּון ׂשַ ְעֵרי ּדִ ׂשַ

שִׁ  ַתְלָיין]ּקּוָלא, ּבְ א ִמן  [ּדְ ְוָלא ַנְפֵקי ּדָ
א.   ּדָ

ּקּוָנא  יָראָ ּתִ ין  [ִמְתָעְרִבין]ה. ֲעׂשִ ַנְחּתִ
ְגרֹוָנא  ָיין ּבִ יְקָנא. ְוַחּפְ חֹות ּדִ ְעֵרי ּתְ ׂשַ

יְקָנא. חֹות ּדִ   ּתְ

ָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן  ּקּוָנא ַחד ָסר. ּדְ ּתִ
יעּורָ  ׁשִ ְעָרן ּבְ ִלים.ִניָמא, ּוִמְתׁשַ   א ׁשְ

ְעֵרי ַעל  ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ֵריָסר. ּדְ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ל ִסְטרֹוי. ְוָיָאן  ֵני ִמּכָ ּפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתּפְ

ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה.   ׂשַ

ְתחֹות  ַעָרן ּבִ ַתְלָיין ׂשַ ֵליַסר. ּדְ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
יָקָרא ָיָאה,  אן, ּבִ אן ּוִמּכָ יְקָנא, ִמּכָ ּדִ

יָקָרא ָיין ַעד ַטּבּוָרא.  ּבִ יָרא. ְמַחּפְ ּפִ ׁשַ
י  ְלִאְתֲחָזָאה]נ"א [ָלא ִאְתֲחֵזי  ל ַאְנּפֵ ִמּכָ

ּפּוִחין  ר ִאיּנּון ּתַ בּוְסָמא, ּבַ ְקרּוָבא ּדְ ּתַ
ין ְלָעְלָמא,  ִקין ַחּיִ ַמּפִ וִרין, ּדְ יִרין ִחּוָ ּפִ ׁשַ

ין ּוְמַחְזָיין ֵחדּו ִלְזֵעיר   .ַאְנּפִ

ּקּונִ  ְתֵליָסר ּתִ ין ְוָנְפִקין ּבִ ין, ַנְגּדִ ין ִאּלֵ
ין  ח ְרבּות, ְוַנְגּדִ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ ּתְ
ַההּוא  א. ּוְנִהִרין ּבְ ּתָ ְלּתַ ְלָכל ִאיּנּון ּדִ

ָחא ָחא,  ,ִמׁשְ יִחין ֵמַההּוא ִמׁשְ ּוְמׁשִ
ְתֵליָסר  ין. ּבִ ּקּוִנין ִאּלֵ ִבְתֵליָסר ּתִ ּדְ

ים  ין ִאְתְרׁשִ ּקּוִנין ִאּלֵ יָרא, ּתִ יְקָנא ַיּקִ ּדִ
יִקין.  ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ א, ּדְ ֹכּלָ ְסִתיָמָאה ּדְ
ַאְנּפֹוי, ְנִהיִרין  יָרן ּדְ ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ֵרי ּתַ ִמּתְ

ור  ין, ְוָכל ִחיּוָ ְזֵעיר ַאְנּפִ נ"א[ַאְנּפֹוי ּדִ

חָ ְוׁשּוָשן  ֵחיזּור] ּכְ ִאְשּתַ א, ְנִהיִרין ּדְ ן ְלַתּתָ

תיקון ליל שבועות השלם  
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א. ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא  ְלֵעיּלָ ְנהֹוָרא ּדִ
ָכחּו  ּתְ ין, ִאׁשְ ֵליַסר ִאּלֵ ּקּוִנין ּתְ ּתִ
ִתּקּונֹוי,  יְקָנא ּבְ ֵלימּות ּדִ ִדיְקָנא, ּוִבׁשְ ּבְ
ָחֵמי  ָכל ּדְ ר ָנׁש ֶנֱאָמן. ּדְ ִאְתְקֵרי ּבַ

יּה ְמֵהיְמנּוָתא. ֵלי ּבֵ יְקֵניּה, ּתָ   ּדִ

ֵליַסר  ִסְפָרא, ּתְ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּתָ
יָרא, תִּ  ִדיְקָנא ַיּקִ ַתְלָיין ּבְ ין ּדְ ּקּוִנין ִאּלֵ

ִביָעָאה  ׁשְ הֹון]ּבִ ָעְלָמא,  [ִמּנְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִמׁשְ
ַרֲחֵמי. ּוַמאן  ְרֵעי ּדְ ְתֵליָסר ּתַ ֵחי ּבִ ּתְ ּוִמְתּפַ
אֹוֵמי  ַמאן ּדְ יט ְיֵדיּה ְלאּוָמָאה, ּכְ אֹוׁשִ ּדְ

אֲ  יְקָנא. ַהאי ּבַ ּקּוֵני ּדִ ְתֵליָסר ּתִ  ִריךְ ּבִ
ין ְזֵעירַאְנּפִ ין . ּבִ י  ַאְנּפִ ה. ָאַמר ְלִרּבִ ַכּמָ ּבְ

ַסְלְסָלא  ִקּיּוָמְך, ְוַסְלֵסל ּבְ ִיְצָחק, קּום ּבְ
א  ַמְלּכָ ִתּקּוָנא ּדְ ִדיְקָנא]נ"א [ּדְ א  ּבְ יׁשָ ַקּדִ

נּון. ּקְ   ֵהיַאְך ִיְתּתַ

ַתח ְוָאַמר,  י ִיְצָחק, ּפָ "ִמי ֵאל ָקם ִרּבִ
א עָ  מֹוָך ֹנׂשֵ "ָיׁשּוב ְוגֹו',  (מיכה ז, יח) ֹון"ּכָ

ן ֱאֶמת ְוגֹו',  (מיכה ז, יט) ְיַרֲחֵמנּו" ּתֵ "ּתִ
ֵליַסר  (מיכה ז, כ) ְלַיֲעֹקב" אָנא, ּתְ ְוגֹו'. ּתָ

הּו ָנְפִקין  ְמִכיִלין ִאְתָחזּון ָהָכא, ְוֻכּלְ
ִתיּקּוֵני  ח ְרבּות ּדְ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ ִמּתְ

א יׁשָ יְקָנא ַקּדִ יִקיןּדִ ַעּתִ יָקא ּדְ  ,, ַעּתִ
ִדיְקָנא  ּקּוָנא ּדְ ָנא, ּתִ ְטִמיִרין. ּתָ ְטִמיָרא ּדִ

ָסִתים  ,ָטִמיר ְוָסִתים, ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר
ִתּקּונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ,ְוָלא ָסִתים   ּבְ

ֲעָרא  ָכל ׂשַ ֵניָנן, ּדְ ּקּוָנא ַקְדָמָאה. ָהא ּתָ ּתִ
ֲעָרא ְוָכל ִניָמא וְ  ָקא ְוׂשַ ּבְ ִניָמא ָלא ִמְתּדַ

ִדיְקָנא  ֲארּו ִניִמין ּדְ ה. ְוׁשָ ְלֲחֵבְרּתָ
א. ַער ֵריׁשָ ׂשְ   ְלַאְתְקָנא, ְמִתּקּוָנא ּדִ

ל ִניִמין  ָלא, ִאי ּכָ ּכְ ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
יָרא  ִדיְקָנא ַיּקִ א, ְוִניִמין ּדְ ַער ֵריׁשָ ׂשְ ּדִ

ָללּו,  ַחד ִניָמא ִאְתּכְ ָאה, ּבְ ַחד בְּ נ"א [ִעּלָ

ין ֲאִריִכין,  ַמְתְקָלא ִאְתָקלּו] ֲאַמאי ִאּלֵ
ִדיְקָנא  ין ָלא ֲאִריִכין. ֲאַמאי ִניִמין ּדְ ְוִאּלֵ

ָיין ין  ,ָלא ֲאִריִכין ּכּוֵלי ַהאי, ְוַקׁשְ ְוִאּלֵ
ִעיִעין. א ׁשְ ָיין, ֶאּלָ א ָלא ַקׁשְ ֵריׁשָ   ּדְ

א  ֵריׁשָ ִקיִלין ּדְ ל ִניִמין ׁשְ א, ּכָ ֶאּלָ
ְתִפין, ְוִדיְקָנא. דְּ  א ֲאִריִכין ַעל ּכַ ֵריׁשָ

א  א]ְלֵמיַגד ְלֵריׁשָ ְזֵעיר [ד"א ֵמֵריׁשָ  ּדִ
ין מֹוָחא, ְלמֹוָחא ַאְנּפִ יָכא ּדְ , ֵמַההּוא ְמׁשִ

ָיין. ְוַעל  ְך ָלא ֲהוֹו ַקׁשְ יֵני ּכַ יֵליּה. ּוְבּגִ ּדִ
א ִאְתָחזּון    ְרִכיֵכי. ְלֶמֱהֵויּדָ

יב,  ְכּתִ אָנא, ַמאי ּדִ חּוץ  "ָחְכמֹותּתָ ּבַ
ֹרּנָה" ִתיב, (משלי א, כ) ּתָ . ּוְלַבּסֹוף ּכְ

ן קֹוָלּה. ַהאי ְקָרא ָלאו  ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ ּבָ
יּה.  יּה ֵסיֵפיּה, ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריׁשֵ ֵריׁשֵ
ד ָנִגיד  ֹרּנָה, ּכַ חּוץ ּתָ א ָחְכמֹות ּבַ ֶאּלָ

ֲאִריךְ  ין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדַ , ְלמֹוָחא ַאְנּפִ
ְזֵעיר ין ּדִ ִאּלּו ַאְנּפִ ִאיּנּון ִניִמין. ּכְ , ּבְ

ֵרין מֹוִחין, ְוִאְתָעִביד  ָראן ְלַבר, ּתְ ִמְתַחּבְ
ֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא  ִגין ּדְ ַחד מֹוָחא, ּבְ
ָאה.  מֹוָחא ִעּלָ ִקּיּוָמא ּדְ א ּבְ ָאה, ֶאּלָ ּתָ ּתַ
ן  ִתיב ִתּתֵ ְוַכד ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי, ּכְ

  קֹוָלּה ַחד.
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ִאיּנּון ּוְבִגין דְּ  ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא ּבְ
ֵרין מֹוִחין ִניִמין  ָראן ְלַבר ּתְ ִאּלּו ִמְתַחּבְ [ּכְ

ִאינּון ִניִמין] ִאיּנּון ָלא  ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא ּבְ
ּום  ין. ַמאי ַטְעָמא. ִמׁשּ יׁשִ ָכחּו ְקׁשִ ּתְ ִאׁשְ
ין, ָלא ָנִגיד  יׁשִ חּו ְקׁשִ ּכְ ּתַ ִאי ִאׁשְ ּדְ

ְך, ֵלית ָחְכְמתָ  ִגיֵני ּכַ הֹון. ּבְ א ְלמֹוָחא ּבְ
א  יׁשָ ִאיהוּ ְקׁשִ ר ָנׁש ּדְ ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמּבַ

ָיא]נ"א [ ׁשְ רּוְגָזאּומָ  ּקַ יב,  ,אֵרי ּדְ ְכּתִ ּדִ
ָמִעים" ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ (קהלת ט, "ּדִ

ְערֹוי יז) ׂשַ . ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא, ַמאן ּדְ
יּה ְקשִׁ  ֵריׁשֵ ן, ָלאו ָחְכְמָתא ּדְ יׁשָ
יּה. ָבא ִעּמֵ ְ   ִמְתַיׁשּ

א ִאיּנּון ֲאִריֵכי, ְלֵמיֵתי ּתֹועַ  א ְוַעל ּדָ ְלּתָ
א א. ַמאי ְלֹכּלָ ְלֵמיַעל ַעל חּוָטא  ,ְלֹכּלָ

ְקָיין ִמן מֹוָחא. ּוְבִגין  ִמְתׁשַ ְדָרה, ּדְ ׁשִ ּדְ
ֲעָרא  א ַעל ׂשַ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ֵלי ׂשַ א ָלא ּתָ ּדָ

ִדיְקָנא ֵלי ְוָסִליק  ,ּדְ א ּתָ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ׂשַ ּדְ
ֵלי ַעל  ַעל אּוְדִנין ַלֲאחֹורֹוי, ְוָלא ּתָ
ָלא ִאְצְטִריְך  ּום ּדְ יְקָנא, ִמׁשּ ּדִ

ין ִאּלֵ ין ּבְ הּו  ,ְלִאְתָעְרָבא ִאּלֵ ֻכּלְ ּדְ
ָאְרַחְייהּו. ן ּבְ ְרׁשָ   ִמְתּפָ

ין  א, ּבֵ ֵריׁשָ ין ּדְ ְעֵרי ּבֵ הּו ׂשַ ּלְ אָנא, ּכֻ ּתָ
דִ  א. ְוָתאָנא, ּדְ ַתְלּגָ וֵרי ּכְ הּו ִחּוָ ּלְ יְקָנא, ּכֻ

הּו. ַמאי  ּלְ ֵאי ּכֻ יׁשָ ִדיְקָנא ְקׁשִ ִאיְנהּו ּדְ
יִפין,  יָפא ְדַתּקִ ּקִ ִאיּנּון ּתַ ּום ּדְ ַטְעָמא. ִמׁשּ

ג ְמִכיָלן, "ִאיּנּון י ְלַאֲחָתא]נ"א [ְלַאֲחִסין 
מֵּ  יִקין. ַוֲהֵני ְמִכיָלן ִמּקַ ַעּתִ יק ּדְ י ֵמַעּתִ

ְרָיין, ַוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן  אּוְדנֹוי ׁשַ
ַאֲחָרִנין.  ָלא ִיְתָעְרבּון ּבְ א"נ[ִאיּנּון. ּדְ

י אּוְדנֹוי  ֵניָנא ִמַקּמֵ א ַוֲהִכי ּתְ ִאְתֲחִסינּו ְלַתּתָ ּדְ
ִבְלחּוַדְייהּו ִאינּון ְוֹלא  ּום ּדְ ֲעֵרי ִמׁשּ ְרָיין ׂשַ ׁשַ

ָאֲחָרִנין]   .ִאְתָעְרבּו ּבְ

ָווַתְייהּו. ָלא.  ְוִאי ֵלית ַאֲחָרִנין ּכְ יָמא ּדְ ּתֵ
יָקא  ַרֲחֵמי ֵמַעּתִ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ַתְנָיא ּתְ ּדְ

א יׁשָ א ָעֹון,  ,ַקּדִ מֹוָך, ַחד. נֹוׂשֵ ִמי ֵאל ּכָ
ֵאִרית  ַלת. ִלׁשְ ע, ּתְ ׁשַ ֵרי. ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ּתְ
ע. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו,  ַנֲחָלתֹו, ַאְרּבַ

ית. ָיׁשּוב ָחֵמשׁ  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא, ׁשִ . ּכִ
ְבָעה. ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינּו,  ְיַרֲחֵמנּו, ׁשִ
ל  ְמצּולֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ַמְנָיא. ְוַתׁשְ ּתְ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב,  ּתֵ ָעה. ּתִ ׁשְ ַחּטֹאָתם, ּתִ
ר  ָרה. ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ַחד ָסר. ֲאׁשֶ ַעׂשְ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו,  ּבַ ֵריָסר. ֵמיֵמי ֶקֶדם, ִנׁשְ ּתְ
א, ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  ֵליַסר. ָלֳקֵביל ּדָ ּתְ

א.ְוִאיּנוּ ְוגֹו',    ן ְלַתּתָ

ין  ה ֵאיְך ָלא ָאַמר ִאּלֵ יָמא, ֹמׁשֶ ְוִאי ּתֵ
א  ה ָלא ִאְצְטִריְך, ֶאּלָ א, ֹמׁשֶ ִאין. ֶאּלָ ִעּלָ
ִדיָנא  ַכח, ּוַבֲאָתר ּדְ ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ְלֲאָתר ּדְ

תְּ  ה ִאׁשְ ֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר. ּוֹמׁשֶ ַכח, ָלא ּבָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִעיָדָנא ּדְ א ּבְ ָלא ָאַמר, ֶאּלָ
ְך  ְלָייא, ּוְבִגיֵני ּכַ ָחאבּו, ְוִדיָנא ֲהָוה ּתַ
ִדיָנא  ֲאָתר ּדְ א ּבַ ה, ֶאּלָ ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ
ַהאי ֲאָתר, ִסדּוָרא  ַכח. ֲאָבל ּבְ ּתְ ִאׁשְ

יק יֹוִמין מְ  ַעּתִ ָבָחא ּדְ ׁשְ ר ְנִביָאה.ּדִ   ַסּדֵ

ָאה  ִדיְקָנא ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ ֵליָסר ּתִ ְוִאיּנּון ּתְ
א, ְטמִ  יִפיןַקִדיׁשָ ּקִ ְטִמיִרין, ּתַ  יָרא ּדִ

יִנין. ַמאן  ְזֵרי ּדִ ל ּגִ ָייא ּכָ ְבָרא ּוְלַאְכּפְ ְלּתַ
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א, ְטִמיָרא  יׁשָ ָאה ַקּדִ יְקָנא ִעּלָ ָחֵמי ּדִ
ָלא ַאְכִסיף  ְטִמיִרין ּדְ י]ִאתְ נ"א [ּדִ ּסֵ  ּכַ

ישִׁ  ףִמּנֵיהּ  ֲערֹוי ְקׁשִ ל ׂשַ ְך, ּכָ ין, ּוְבִגין ּכָ
ִתּקּונֹוי יָמא, ִאי ָהִכי . ְוַתִקיִפין ּבְ ְוִאי ּתֵ

א, ִאיּנּון אּוָכֵמי, ֲאַמאי  ְלַתּתָ ְעֵרי ּדִ ָהא ׂשַ
ִתיב, ָלא ֲהוֹו דָּ  ַתְנָיא ּכְ א. ּדְ ּדָ א ּכְ

עוֹ  ֹחרֹות ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ ֵרב""ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ
ּה . ּוְכִתיב, (שיר השירים ה, יא) ַער ֵראׁשֵ "ּוׂשְ
ֲעַמר ְנֵקא" ָיא, ָהא (דניאל ז, ט) ּכַ . ָלא ַקׁשְ

ָאה.  ּתָ ִדיְקָנא ּתַ ָאה, ָהא ּבְ ִדיְקָנא ִעּלָ ּבְ
ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא  א, ּכַ ְוַעל ּדָ
חֹוָרה ַעל  ֵאׁש ׁשְ ָרֵאל, ִאְתְייִהיַבת ּבְ ְלִיׂשְ

י ֵאשׁ  ּבֵ ה ְלָבָנה. ּגַ ִמּלָ ָרא ּדְ ּום  ,ְוִעּקָ ִמׁשּ
ְעֵרי  ָהֵני ׂשַ ָכחוּ ִמּמֹוחָ ּדְ ּתְ  ,א ִאׁשְ

א ּתָ ְלּתַ ָכא ְלמֹוָחא ּדִ ְ ְוִאיּנּון  ,ְלִאְתַמׁשּ
יְקָנא א ִמן ּדִ ְלחֹודֹוי  ,ְלֵעיּלָ יְקָנא ּבִ ּדִ

ָכחּו.  ,הּוא ּתְ ְלחֹוֵדיהֹון ִאׁשְ ּקּונֹוי ּבִ ְוָכל ּתִ
ְלחֹוד יְקָנא ּבִ ֲערֵ  ,ֹויּדִ ְלחֹוַדְייהּו.ְוׂשַ   י ּבִ

ּקּוָנא  ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ארֵ ּתִ ׁשָ א ּדְ י ֵמֵריׁשָ
ּקּוֵני  ל ּתִ א. ְוָתאָנא, ּכָ ֵריׁשָ ֲעֵרי ּדְ ׂשַ ּדְ

א  ַכח ֶאּלָ ּתְ יְקָנא ָלא ִאׁשְ א]ּדִ ִלּבָ  [ִמּמֹוָחא ּדְ
א,  ֵריׁשָ א]נ"א [ִמּמֹוָחא ּדְ ֵריׁשָ יקּוֵני ּדְ  ,ִמּתִ

ָהא ָלא ֲהֵוי ִרישׁ פָ  ְוָהָכא ָלא  ָהִכי, ּדְ
א  ָנִחית ִמן ֵריׁשָ א, ּדְ ּקּוָנא ּדָ א ּתִ ֶאּלָ

ַכח.  ּתְ א, ָהִכי ִאׁשְ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ ָחֵסר (ּדְ

אן    .)ּכָ

ל ַמה  מֹוַדע, ּכָ ּתְ יְקָנא ִאׁשְ ֲהוֵ ּוֵמַהאי ּדִ י ּדַ
יִמין  ַחּתִ ֶאֶלף ָעְלִמין ּדְ א, ּדְ ֵריׁשָ נ"א[ּבְ

יִמין]ֶאֶלף ָעְלִמין חֲ  ַדְכָיא.  ּתִ ִעְזָקא ּדְ ּבְ

ל ִעְזִקין. ָכִליל ּכָ ָכל  ִעְזָקא, ּדְ א ּדְ אֹוְרּכָ
י אּוְדנֹוי, ָלא ּמֵ ָנִחית ִמּקַ ֲעָרא, ּדְ ֲהֵוי  ׂשַ

ָדא, ְוָלא  א ּבְ ַבק ּדָ ֲאִריָכא. ְוָלא ִאְתּדְ
א]נ"א [ ֹכּלָ ין ּדְ ד  ַנְחּתִ ֲעִרין. ִמּכַ ין ׂשַ ִאּלֵ

כָ  ְ ין ִאְתַמׁשּ ין, נ"א [ן ַנְגּדִ ד ָנֲחִתין ִאּלֵ א ִמּכַ ֶאּלָ

ֲעִרין ָכן] ,ׂשַ ְ ין ְוִאְתַמׁשּ   ְוַתְלָיין. ַנְגּדִ

ָלִתין ְוַחד  ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה, ּתְ ירּוָתא ּדְ ְוׁשִ
א  ָכן ַעד ֵריׁשָ ְ ִקיָלן, ִאְתַמׁשּ קֹוֵצי ׁשְ

פּוָמא. ִעין ִניִמין ּוְתַלת  ּדְ ְמָאה ְוִתׁשְ
ָכל קוֹ  ָחן ּבְ ּכְ ּתַ   ָצא ְוקֹוָצא.ִאׁשְ

ֲהוּו  ִקיִלין, ּדַ ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ׁשְ ּתְ
ָייא  יִפין, ְלַאְכּפְ ּקִ ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתַ ּבְ

ן אֵ  ּבָ חּוׁשְ א, ּכְ  ,ל"ל. ַמהּו אֵ "ְלַתּתָ
יף ּקִ ָיכֹול. ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא,  ,ּתַ

יִפין ּקִ ָלִתין ְוַחד ָעְלִמין, ּתַ ין ּתְ ְרׁשִ  ,ִמְתּפָ
ְלִטין ָטא]נ"א [ְלִאְתָעְייָנא  ׁשָ ׁשְ נ"א[ ְלִאְתּפַ

ָיא,] טוּ  ְלַאְכּפְ ׁשְ ַהאי ְסָטר, "ל ְוִאְתּפַ א ּבְ
ַהאי ְסָטר. ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא "ְולֹ  א ּבְ

יּה,  ַרשׁ ִמּנֵ ְכִסיִפין  ִמְתּפָ ְלֶאֶלף ָעְלִמין ּדִ
א א  ,ְלִעּדּוָנא ַרּבָ ֵריׁשָ א ָסִתים ּבְ ְוֹכּלָ
כָ  ִדיְקָנא, ּדְ יָפאּדְ ּקִ ַהאי ִליל ּתַ , ּוְכִליָלן ּבְ

ל ָדא, ַהאי א" ְפָייא א"ל. ְוִעם ּכָ ל ִאְתּכַ
יק יֹוִמין,  ַעּתִ ַרֲחֵמי ּדְ ַסם]ְלַרֲחֵמי, ּדְ  [ִאְתּבְ

יּה. ט ּבֵ ַ ׁשּ ַלל ְוִאְתּפָ   ְוִאְתּכְ

יב, ,ד ּפּוָמאֲאַמאי עַ  ְכּתִ ּום ּדִ יָנא  ִמׁשּ "ּדִ
יָנא ְוגוֹ  (דניאל ז, י) ְיִתב ְוִסְפִרין" '. ַמאי ּדִ

ְלָטא. ֲהָדא  ָלא ׁשַ ְיִתיב. ְיִתיב ְלַאְתֵריּה ּדְ
ֶלא יֹוֵעץ אֵ הּוא ִדְכִתי ּבֹור""ב, "ּפֶ ל ּגִ
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ָסם ". אֵ (ישעיהו ט, ה) ּבֹור, ְוִאְתּבְ הּוא ּגִ ל ּדְ
ִדּיּוְקָנא  ִדיְקָנא]נ"א [ּבְ יק  ּבְ ַעּתִ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ

יב, ִמי אֵ  ְכּתִ מֹוָך ל "יֹוִמין. ְוָרָזא ּדִ ּכָ
ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה  ַמר, ּבְ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ ּבְ

ָאה. א ִעּלָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ   ּדְ

קּוָנא  ָנִפיק ְמּתִ ָעְלָמא ַקְדָמָאה, ּדְ
יט ְוָנִחית. ְוָסִליק ְלֶאֶלף  ּלִ ַקְדָמָאה, ׁשַ
ִריִסין.  ָבן ָמאֵרי ּתְ ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרּבְ

יּה ִמְתַאֲחִדין, בְּ  א.ּוִמּנֵ ִעְזָקא ַרּבָ   ִקְסָטא ּבְ

ּקּוָנא.  ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ְנָייָנא. ּדְ ָעְלָמא ּתִ
ְבָעה  יט ְוָנִפיק, ְוָנִחית ְוָסִליק, ְלׁשִ ּלִ ׁשַ
יָבָבא.  ין, ָמאֵרי ּדִ ְרּגִ ין ֶאֶלף ּדַ ְוַחְמׁשִ
קּוְדָלא  ָייא ּבְ יּה, ְלַאְכּפְ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ

ָרא.  ִחיּוָ ִחיְזָרא]נ"א [ּבְ   .ּבְ

ּקּוָנא  ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ִליָתָאה. ּדְ ָעְלָמא ּתְ
יט ְוָנִחית, ְוָסִליק לצ ּלִ ו ַאְלִפין "ׁשַ

יּה  יָלָלה, ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ָמאֵרי ּדִ
בּוִסיטָ  בּוִסיָנא נ"א [א ְלקּוְסִטירָ א ּכְ ּכְ

ְפָיין ְלקּוְסָרא] ּקּוָנא, ִמְתּכַ , ּוֵמַהאי ּתִ
ָמן בִּ  ּסְ הּו, ּוִמְתּבַ ּלְ ִדְמִעין, ּכֻ ְמִריָרא ּדְ

א. א ַרּבָ ַיּמָ ִמין ּבְ ּסְ ִמְתּבַ   ּדְ

א,  יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ּקּוָנא ָדא ּדְ ַמאן ָחֵמי ּתִ
ָלא ַאְכִסיף ִמּנֵיהּ  יָרא, ּדְ ָאה ַיּקִ ַמאן  ,ִעּלָ

ירּוָתא]נ"א [ָחֵמי ְטִמירּוָתא  קֹוִצין  ַיּקִ ּדְ
שַׂ  ְלָיין ֵמַהאי ָסָבאּדְ ּתַ ְיִתיב  ,ְעֵרי ּדְ
ָכל ִעְטִריןבְּ  ִעְטִרין, ִעְטִרין ּדְ  ,ִעיְטָרא ּדְ

ִעְטִרין ָללּו ּבְ ָלא ִאְתּכָ ִעְטִרין  ,ִעְטִרין ּדְ
ַאר ִעְטִרין ׁשְ ָלא ּכִ ִעְטִרין  - ִעְטִרין ,ּדְ ּדְ

הֹון. וּ  א ִמְתַאֲחָדן ִמּנְ ּתָ ְלּתַ ְך ָהֵני ּדִ ְבִגין ּכָ
ּקּוִנין א מִ  ,ּתִ ּתָ ְלּתַ ּקּוִנין ּדִ הֹון ִאיּנּון ּתִ ּנְ

  ִמְתַאֲחִדין.

ְרָכא  ִאְצְטִריְך ְלִאְתּבָ ַקן, ּדְ ִאְתּתְ ּקּוֵני ּדְ ּתִ
ּקּוִנין  ָכל ּתִ ָרָכה. ּדְ ָבֵעי ּבְ ַמאן ּדְ
ִחין  ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ָקְבֵלהֹון, ּבִ ַקן ּבְ ִאְתּתְ ּדְ

ִאְתָעִביד [ְלִקְבֵליהֹון]  ,ְוִאְתָעִביד ַמה ּדְ
ּקוּ  ָהֵני ּתִ ִליל ּבְ א ּכָ א ַזְקָפן ִנין. ּכֹּלָ ּכֹּלָ

יָפא,  ְלִקְבֵלי ּקִ א ּתַ ַמְלּכָ ּקּוִנין ּדְ ּתִ
הּו  א. ְוֻכּלְ ֹכּלָ יָקא, ְסִתיָמא ּדְ ַעּתִ

ין.  ּקּוִנין ִאּלֵ ָמן ִמּתִ ּסְ יָקא]ִאְתּבַ א ַעּתִ ַמְלּכָ  [ּדְ

א  יׁשָ יִקין ַקּדִ ַעּתִ יק ּדְ אָנא. ִאי ַעּתִ ּתָ
ִאלֵּ  ן ּבְ ּקַ יִשין, ָלא ִאְתּתְ ַקּדִ ּקּוִנין, ּדְ ין ּתִ

ִאיןָלא ִאשְׁ  ִאין ְוַתּתָ ָכחוּ ִעּלָ א ,ּתְ ֲהֵוי  ְוֹכּלָ
א  ין ֲהוֵ ּכֹּלָ ָמה ְזִהיִרין ִאּלֵ י. ְוַתְנָיא, ַעד ּכַ

ין ל"ג]נ"א [ ִאּלֵ ן ּבְ ּקַ ִדיְקָנא.  ִאְתּתַ ּקּוֵני ּדְ ּתִ
ֵליַסר  א]ַעד ּתְ ְלַתּתָ , ְוָכל ִזְמָנא [ּדִ

תַּ  ין ִמׁשְ ְתֵליָסר ִאּלֵ ִחין, ְזִהיִריּדִ ין ּכְ ן ִאּלֵ
א א. ְוֹכּלָ ְלַתּתָ ין  ּדִ ִאּלֵ ָנא ּדְ ּבָ חּוׁשְ ּבְ

א  ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ַכח ּדִ ּתְ ֵליַסר, ִאׁשְ ּתְ
א יָרא ִמּכֹּלָ יָקא ַיּקִ ַחד ִאיהּו  ,ַעּתִ א ּבְ ּכֹּלָ

יָרא.   ְטִמיָרא ְוַיּקִ

א,  יָרא ּוְטִמיָרא ִמּכֹּלָ ִאיהּו ַיּקִ ּוְבִגין ּדְ
אֹוַרְייָתא ָלא ִאְדכַּ  ַאָתר ּדְ יּה ּבְ נ"א[ר ּבֵ

אֹוָרְייָתא] ר ּבְ א. ּוַמה , ְוָלא ִאְתַגְלָייָלא ִאְדּכַ
יְקָנא ִאְתַגְלָייא ַכֲהָנא ַרבָּ  ,ּדִ יְקָנא ּדְ א ּדִ

יְקָנא ָאה. ּוֵמַהאי ּדִ ָנִחית ְלִדיְקָנא  ִעּלָ
א.  ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכֲהָנא ַרּבָ ָכֲהָנא ּדְ יְקָנא ּדְ [ַמאי ּדִ
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א]רַ  ְתַמְנָיא  ּבָ א ּבִ ַכֲהָנא ַרּבָ יְקָנא ּדְ ּדִ
ַמְנָיא  ְך, ּתְ ן. ּוְבִגין ּכַ ּקַ ּקּוִנין ִאְתּתָ ּתִ
ָחא ָנִחית  ד ִמׁשְ א ּכַ ּקּוִנין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּתִ

ְקֵניּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ֶמן ַעל ּדִ ֶ ׁשּ "ּכַ
ָקן" (תהלים  ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש ֹיֵרד ַעל ַהזָּ

יב ,וְמָנא ָלן ֹו'.ְוג קלג, ב) ְכּתִ ֶבת  ּדִ "ׁשֶ
ם ָיַחד" ם ְלַרּבֹות (תהלים קלג, א) ַאִחים ּגַ . ּגַ

ַכֲהָנא  ָכל ִזְמָנא ּדְ א. ּדְ ּתָ ְלּתַ דֹול ּדִ ּכֵֹהן ּגָ
א,  ְכהּוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ א, ְמׁשַ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַרּבָ
ׁש  ּמֵ א, ְמׁשַ ְלֵעיּלָ דֹול ּדִ ְבָיכֹול ּכֵֹהן ּגָ ּכִ

ְכהּוָנא א. ּבִ   ַרּבָ

יָקא  ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ּקּוָנא ַחד, ּדְ א ּתִ ּדָ
ְמעֹון,  י ׁשִ א. ָאַמר ֵליּה ִרּבִ ֹכּלָ ְסִתיָמא ּדְ
ָיִקיָרא  י ִיְצָחק, ְלֵמֱחֵמי ּבְ ָיאּות ַאְנּתְ ִרּבִ
יק  ַעּתִ י ּדְ ִדיְקָנא, ּוְסַבר ַאּפֵ ִתּקּוֵני ּדְ ּדְ

ָאה חוּ  יִקין. ַזּכָ ַעּתִ יָקא ּדְ ָלָקְך, יֹוִמין, ַעּתִ
ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ כֹון ּבְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ   ְוַזּכָ

ֲעָרא,  ַקן ׂשַ ְנָייָנא. ִמְתּתָ ּקּוָנא ּתִ ּתִ
א ַאֲחָרא  פּוָמא, ַעד ֵריׁשָ א ּדְ ֵמֵריׁשָ

ִקיל. ִתּקּוָנא ׁשָ פּוָמא, ּבְ   ּדְ

ִקּיּוָמְך,  ה, ְוָקִאים ּבְ י ִחְזִקּיָ קּום ִרּבִ
ִתּקּוָנא ִדיְקָנא  ְואֹוִקיר ְיָקָרא ּדְ א ּדְ ּדָ

א. ָקם ִרבִּ  יׁשָ אֵרי ְוָאַמר, ַקּדִ ה, ׁשָ י ִחְזִקּיָ
ׁשּוָקתֹו" (שיר השירים  "ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ

ָעַלי  ז, יא) ּום ּדְ ֲאִני ְלדֹוִדי. ִמׁשּ ַרם ׁשֶ ִמי ּגָ
ׁשּוָקתֹו.   ּתְ

ל ֲהִויָנא, ַוֲארּו ָחִמית, ְנהֹוָרא  ּכֵ ִמְסּתַ
בּוִצינָ  יָרא ּדְ ָאה, ָנִהיר ְוָסִליק ַיּקִ א ִעּלָ

ִרין ִעיָבר.  ה ְוֶעׂשְ ָ ִלְתַלת ְמָאה ַוֲחִמׁשּ
ַההּוא ְנהֹוָרא,  ְוַחד ָחׁשֹוְך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ּבְ
ַההּוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא,  ִאְתְסֵחי ּבְ ַמאן ּדְ ּכְ
ין ְלָכל  ִגין ּוְנִהִרין, ְוַנְגּדִ ּלְ ֵמימֹוי ִמְתּפַ ּדְ

ָעלֹוי.  ה ּדְ ְוָסִליק ַההּוא ִעיָבר ִמּמָ
ָאה ֲעִמיָקא,  א ִעּלָ ַיּמָ ָפָתא ּדְ ׂשְ ְנהֹוָרא, ּבִ
ַההּוא  יִרין, ּבְ ְתִחין ָטִבין ְוַיּקִ ָכל ּפִ ּדְ

ָחן. ּתְ ְתָחא ִאְתּפַ   ּפִ

ִאיל ֵמֶהם  ְשָרא ַמהּו]נ"א [ֲאָנא ׁשָ , ּפִ
ָחֵמית א ָעֹון  ,ּדְ ְתחּו ְוָאְמרּו, נֹוׂשֵ ּפָ

א הּוא תִּ  ְנָייָנא. ֲחֵמיָתא. ָאַמר, ּדָ ּקּוָנא ּתִ
ְמעֹון, ָהִאיָדָנא  י ׁשִ ָיִתיב. ָאַמר ִרּבִ

ר  ַ ַסם]נ"א [ִאְתַקׁשּ ִריְך ַאְנּתְ  ִאְתּבְ ָעְלָמא. ּבְ
יִקין. ַעּתִ יָקא ּדְ ה, ְלַעּתִ י ִחְזִקּיָ   ִרּבִ

הּו ּבּוִציִנין  ּלְ ְמעֹון, ּכֻ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ישָׁ  ַהאי ִעְזָקא ַקּדִ ַאְתָיין ּבְ  ,אַחְבִרין, ּדְ

ִאין,  ִעּלָ ַמָייא ִעָלִאין ּדְ ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ
ֲאָנא  ָאה. ּדַ ִעּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ יׁשָ ְוַאְרָעא ַקּדִ
ר ָנׁש,  ָלא ָחָמא ּבַ א, ַמה ּדְ ּתָ ָחֵמי ַהׁשְ
ְנָייָנא  ה ִזְמָנא ּתִ ָסִליק ֹמׁשֶ ִמּיֹוָמא ּדְ
ִאי  ֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנּפָ ִסיַני. ּדַ ְלטּוָרא ּדְ

יָפא, ְנִהיִר  ּקִ א ּתַ ְמׁשָ ׁשִ ְנהֹוָרא ּדְ ין, ּכִ
ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא.  ק ּבְ ין ְלֵמיּפַ ַזּמִ ּדְ

יב,  ְכּתִ ֶמׁש ּדִ ִמי ׁשֶ "ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ְכָנֶפיָה" א ּבִ . ְועֹוד (מלאכי ג, כ) ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ

ה  אי ְנִהיִרין, ּוֹמׁשֶ ַאְנּפָ ֲאָנא ְיַדְעָנא ּדְ ּדַ
לָלא ָיַדע וְ  ּכַ ֲהָדא הּוא  ,ָלא ִאְסּתָ

י ָקַרן עֹור ִדְכִתיב,  ה ֹלא ָיַדע ּכִ "ּוֹמׁשֶ
ָניו"   .(שמות לד, כט) ּפָ



125

ֵליַסר ְמִכיִלין  ֵעיַני, ּתְ ֲאָנא ָחֵמי ּבְ ְועֹוד, ּדַ
בּוִציִנין אי, ּוְנִהיִרין ּכְ ִליִפין ַקּמָ ְוַכד  ,ּגְ

ְייהּו ִמּפּוֵמיכֹון,  ל ַחד ִמּנַ ִריׁש ּכָ ִאְתּפְ
ַקןאִ  ִליק ְוִאְתּתְ ר  ְסּתָ ר ְוִאְתָטּמַ ְוִאְתַעּטָ

ִדיְקָנא, ְוָכל  ִתּקּוֵני ּדְ ְטִמירּוָתא ּדְ ּבִ
ָכל ַחד  ֲאָרן. ּוְבעֹוד ּדְ ּתַ ַאֲחָרִנין ִאׁשְ
ר  פּוַמְייכּו, ָנִהיר ְוִאְתַעּטָ ַרׁש ּבְ ִמְתּפְ
ָיים  גֹו ֵחיֵליּה. ְוַכד ִאְסּתְ א ּבְ ַמְלּכָ ְוָיִתיב ּכְ

ִעְטָרא ְלִאְתפָּ  ר ּבְ א, ָסִליק ְוִאְתַעּטָ ְרׁשָ
ר ְוָיִתיב  ן ְוִאְתָטּמַ ּקַ א, ְוִאְתּתָ יׁשָ ַקּדִ
א, ְוֵכן ְלָכל ַחד  יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִתּקּונֹוי ּדְ ּבְ
ָהא  ין, ּדְ יׁשִ ָרזּו ַחְבִרין ַקּדִ ְוָחד. ִאְזּדְ

ִקּיּומָ  א ּכְ ֵייֵתי ַמְלּכָ א, ָלא ְיֵהא ַעד ּדְ א ּדָ
יָחא.   ְמׁשִ

ְנָיינּותקוּ  ה ּתִ י ִחְזִקּיָ ְואֹוִקיר  ,ם ִרּבִ
א.  יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִליָתָאה, ּדְ יקּוָנא ּתְ ּתִ
ה, ָקָלא ָנַפק  י ִחְזִקּיָ ָנא, ַעד ָלא ָקם ִרּבִ ּתָ
י  ּתֵ ה ׁשְ ְוָאַמר, ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ

ִליֻחּיוֹ  ְמעֹון ְוָאַמר, ׁשְ י ׁשִ ת. ִאְתְרִגיׁש ַרּבִ
ל חַ  אי ּכָ ַאְתֵריהּ  דַוּדַ י  ,ְוַחד ּבְ ַוֲאָנא, ְוִרּבִ

א,  י ַאּבָ ִרי, ְוִרּבִ ִליֶאְלָעָזר ּבְ ּתְ ם ִנׁשְ
ָאה. ֵליָמָתא ִעּלָ   ׁשְ

ַתח  יא, ּפָ י ִחּיָ י ִחָייא. ָקם ִרּבִ קּום ִרּבִ
"ָוֹאַמר ֲאָהּה ֲאֹדָני יֱֹהִוה ִהּנֵה ְוָאַמר, 

י ַנַער ָאֹנכִ  ר ּכִ ּבֵ י ּדַ א,(ירמיהו  "יֹלא ָיַדְעּתִ

ָלא, ו) ה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמּלְ . ְוִכי ִיְרִמּיָ
ָמה ִמלּוִלין ַנְפֵקי ִמּפּומֹוי, ַעד ָלא  ְוָהא ּכַ

א ִדיָבא,  ,ָאַמר ּדָ ה ּכְ ְוהּוא ָאַמר ִמּלָ
יב  ְכּתִ ר"ּדִ ּבֵ י ּדַ א "ִהּנֵה ֹלא ָיַדְעּתִ . ֶאּלָ

אָנא] א.  [ּתָ ִאיהּו ָאַמר ַעל ּדָ לֹום ּדְ ַחס ְוׁשָ
א הָ  ּבּור ֶאּלָ ין ּדִ אָנא, ַמה ּבֵ ִכי ּתָ

ֵעי  ָלא ּבָ ַלֲאִמיָרה. ֲאִמיָרה הּוא ּדְ
ֵעי ְלַאְרמָ  .ְלַאְרָמא ָקָלא ּבּור, ּבָ א ּדִ

ין יב, , ָקָלא, ּוְלַאְכְרָזא ִמּלִ ְכּתִ ר ּדִ "ַוְיַדּבֵ
ה ֵלאֹמר" ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ

ל ָעְלָמא שָׁ (שמות כ, א) ְמעּו . ְוָתאָנא, ּכָ
ּבוּ  ֲעָזעוּ ַההּוא ּדִ  ,ר, ְוָכל ָעְלָמא ִאְזּדַ

ִתיב  ְך ּכְ ר"ּוְבִגין ּכַ ִתיב  "ַוְיַדּבֵ ְוָלא ּכְ
ִתיב "ַוּיֹאֶמר" "ִהּנֵה ֹלא . אּוף ָהָכא ּכְ

ר" ּבֵ י ּדַ ה (ירמיהו א, ו) ָיַדְעּתִ , ְלַאְכְרָזא ִמּלָ
א ְלָעְלָמא. רּוַח ֻקְדׁשָ   ּוְלאֹוָכָחא ּבְ

ִתיב ִאי ָהִכי, הָ  ר ְיֹהָוה ֶאל א ּכְ "ַוְיַדּבֵ
אֹמר" ה ּלֵ א, ַמאן הּוא (שמות ו, י) ֹמׁשֶ . ֶאּלָ

ר ָנׁש  ָלא ָזָכה ּבַ ה, ּדְ ֹמׁשֶ ָאה ּכְ ְנִביָאה ִעּלָ
ָווֵתיהּ  הוּ  ,ּכְ ַהְכָרָזהּדְ ּבּור ּבְ ַמע ּדִ  א ׁשָ

ַאר ְנִביִאים  ְעָזע. ּוׁשְ ִחיל ְוָלא ִאְזּדַ ְוָלא ּדָ
ֲעָזעּו ֲאִפי ֲאִמיָרה, ְוַדֲחִלין ִאְזּדַ ּלּו ּבַ

ְדִחילּו.   ּבִ

ִדיְקָנא,  ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ ְוָתאָנא, ּתִ
נ"א[ ְלַאְיָתָאה]נ"א [ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא 

פַ  יב,  ,ִלְתִליָתָאה ]אְלַאּקָ ְכּתִ ל ּדִ "ֶהן ּכָ
לֹוׁש ִעם  ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵאל ּפַ ֵאּלֶ

ֶבר" ֵרין נ(. (איוב לג, כט) ּגָ ְוָתא ֲחֵזי  )ּוְסֵחיּתְ
ּקּוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי  ִדְתֵרין ּתִ

  ,ְלְתִליָתָאה ֲהוּו ְדהּוא

ְתחֹות  ִליָתָאה. ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ֵרין נּוְקִבין. ָנִפיק ַחד  חֹות ּתְ חֹוָטָמא, ִמּתְ
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ֲעָרא ַאְפִסיק  ַסק]נ"א [ָאְרָחא, ְוׂשַ  ִאְתּפְ
ַההּוא ָאְרָחא. ֲאמַ  ָסקּבְ ּום  ,אי ִאְתּפְ ִמׁשּ

ע] ׁשַ ְכִתיב ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ַהאי אֹוְרָחא  [ּדִ ּדְ
ְך, ְיִתיב  יּה. ּוְבִגין ּכַ ָרא ּבֵ ן ְלַאְעּבְ ּקַ ִאְתּתָ
חֹות נּוְקֵבי חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא  ,ּתְ

ַהאי אֹוְרָחא,  י ּבְ ֲעָרא ָלא ִאְתַרּבֵ ְוׂשַ
ּום  ְכתִּ  ת]ֲעֹונוֹ  ּכֹוֵבשׁ א "נ[ִמׁשּ יב ְועֹוֵבר ּדִ

ָרא ַעד  ע, ְלֵמיַהב ַאְעּבְ ׁשַ  ַעל]נ"א [ַעל ּפֶ
אָנא,  י. ּתָ א ָסַלְחּתִ ֵייּמָ א, ּדְ יׁשָ ּפּוָמא ַקּדִ
אן ְלַההּוא ּפּוָמא,  ָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמַחּכָ ּכַ
ק  ּלַ ָהא ִאְסּתְ ְייהּו, ּדְ ֵלי ְלָחד ִמּנַ ְוָלא ִאְתּגְ

ר, ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע.   ְוִאְתַעּטָ

סִ תָּ  ְצִניעּוָתא ּדְ יב אָנא, ּבִ ְכּתִ ְפָרא, ַמהוּ ּדִ
ע" ׁשַ ָזכּו עֹוֵבר, ֹלא ָזכּו  ,(מיכה ז, יח) "ּפֶ
ע.  ׁשַ ַפע ּפֶ ע, ׁשֶ ׁשַ ַמע עֹוֵבר ַעל ּפֶ [ַמאי ַמׁשְ

ַאְקִדים ש'  , ֹלא ָזכוּ עֹוֵמד ְוֹלא עֹוֵבר]"אְלפ יןּדְ
ְזֵעיר [ָהִאי] ין ּבִ   .ַאְנּפִ

ין ַהאי ְלַהאי. ְזֵעיר ַמאי ּבֵ ין ּבִ ד ַאְנּפִ , ּכַ
חֹות נּוְקֵבי ָאְרחָ ָנִחית ַההּוא  א ִמּתְ

ִתיב,  ם חֹוָטמֹוי, ּכְ ַחר ַאף ְיֹהָוה ּבָ "ַוּיִ
ַלְך" ַלךְ (במדבר יב, ט) ַוּיֵ ָנִפיק  ,. ַמאי ַוּיֵ ּדְ

רּוְגָזא ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי, ּוַמאן  רּוָחא ּדְ
יּה, ָאִזיל ְוָלא ִאשְׁ  ח ַקּמֵ ּכַ ַאׁשְ  ,ַכחתְּ ּדְ

י רּוַח ְיֹהָוה  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ּכִ
ָבה ּבֹו" י רּוַח נ"א [ְוֵאיֶנּנּו  (ישעיהו מ, ז) ָנׁשְ ּכִ

ֲאִריךְ ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו] ין . ּבְ ִתיב,  ַאְנּפִ ּכְ
ע" ׁשַ . ּוְכִתיב, (מיכה ז, יח) "ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ

ַטֲהֵרם" . (איוב לז, כא) "ְורּוַח ָעְבָרה ַוּתְ
ִתיב, עֹוֵבר ַעל פֶּ וְ  ע ָתאָנא, ָהָכא ּכְ ׁשַ

ַההּוא ָאְרָחא. ָהָתם, "ְוָעַבר ְיֹהָוה  ּבְ
ָאה  .(שמות יב, כג) ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים" ַזּכָ

ָזֵכי ְלַהאי. ְוָדא הּוא  ַמאן ּדְ חּוָלֵקיּה ּדְ
ִליָתָאה,  ּקּוָנא ּתְ אֹוְרָחא]ּתִ ִדיְקָנא  [ּדְ ּדְ
א ִעלָּ  יׁשָ יָרא ַקּדִ יֵקי. ַיּקִ ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה ַעּתִ

ִריְך  א ּבְ אי קּוְדׁשָ ְמעֹון, ַוּדַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ָנא  י ְלַאּגָ י ְלאֹוָטָבא ָלְך, ְוֶיְחּדֵ הּוא ַיְסּגֵ

  ֲעָלְך.

יב,  ְכּתִ יׂש ְוָתאָנא, ַמאי ּדִ "ׂשֹוׂש ָאׂשִ
יֹהָוה" יק יֹוִמין (ישעיהו סא, י) ּבַ ַעּתִ , ּבְ
ַמר ָהא הּוא ֶחדְ  ,ִאּתְ א. ּדְ ֹכּלָ ָווָתא ּדְ

ֵלי ַהאי אֹוְרָחא  ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ אָנא, ּבְ ּתָ
הּו ָמאֵרי  ּלְ יק יֹוִמין. ּכֻ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ּדְ
ִדיָנא  יָבָבא ִויָלָלה, ּוָמאֵריהֹון ּדְ ּדִ
ְטָרא  ח ּפִ ִיְפּתַ יִקין, ְוֵלית ּדְ ּתִ ְסִתיִמין ּוׁשְ

א ַהאי אֹוְרָחא  ,ְלַאְבָאׁשָ ּום ּדְ ִמׁשּ
ָאִחיד ִאתְ  ָנא. ּוֵמַהאי, ַמאן ּדְ ַגְלָייא ְלַתּקְ

ָאִחית]נ"א [ ַהאי אֹוְרָחא נ"א [ְוַאְזַהר  ּדְ ּום ּדְ ִמׁשּ
ָאְחֵזי  ִתיקּוָתא ּוֵמַהאי הּוא ֵמֵאן ּדְ ִסיָמָנא ִלׁשְ

ים,  ְוַאְזַהר] ְתָקָאה, ְלַהאי אֹוְרָחא ְרׁשִ ְלׁשַ
א. יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ הּוא ִסיָמָנא ּדְ   ּדְ

ּקוּ  ֲעָרא ּתִ ַקן ׂשַ  [ְוָנִחית]ָנא ְרִביָעָאה, ִמְתּתָ
א ֲחָדא ְלֵרישָׁ  חֹות ּפּוָמא, ֵמֵריׁשָ א ּתְ

ֵאִרית  ֲחָדא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ִלׁשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר (מיכה ז, יח) ַנֲחָלתֹו" . ּכְ

ֵאִרית  ְ ַעד ַהׁשּ ה ּבְ אָת ְתִפּלָ "ְוָנׂשָ
ְמָצָאה" מְ (מלכים ב' יט, ד) ַהּנִ ׁש. . ַהּנִ ָצָאה ַמּמָ

יב, ְכּתִ ֵאִרית ּדִ ָרֵאל ֹלא  ׁשְ ֵאִרית ִיׂשְ "ׁשְ
  .(צפניה ג, יג) ַיֲעׂשּו ַעְוָלה"
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ָאה. ָנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא  ָ ּקּוָנא ֲחִמיׁשּ ּתִ
חֹות ּפּוָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ֹלא  ִמּתְ

י . קּום ִר (מיכה ז, יח) ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו" ּבִ
ַתח ְוָאַמר,  י יֹוֵסייֹוֵסי. ָקם ִרבִּ  ֵרי ּפָ "ַאׁשְ

ְיֹהָוה  ֵרי ָהָעם ׁשֱ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ָהָעם ׁשֶ
ֵרי ָהָעם (תהלים קמד, טו) ֱאֹלָהיו" . ַאׁשְ

ָכה ּלוֹ  ּכָ כָּ  ,ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ  ,ָכה ּלוֹ ַמהּו ׁשֶ ּכְ
ָכָכה" ֶלְך ׁשָ , (אסתר ז, י) ָאֵמר "ַוֲחַמת ַהּמֶ

ִכיְך ֵמרּוְגֵזיה.   ׁשָ

ָבר אַ  רּוְגֵזיּה, ֲהָדא הּוא  ,ֵחרּדָ ִכיְך ּבְ ׁשָ
י ָהְרֵגִני ִדְכִתיב,  ה ּלִ ָכה ַאּתְ ֹעׂשֶ "ְוִאם ּכָ

יָנא (במדבר יא, טו) ָנא ָהֹרג" א הּוא ּדִ . ּדָ
ִדינֵ  ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו, יּדְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ . ַאׁשְ

ַרֲחֵמי. ָמא  ַרֲחֵמי ּדְ ָכה, ׁשְ ּכָ ָבר ַאֵחר, ׁשֶ ּדָ
מָ  ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ָהן, ְוקּוְדׁשָ

ין,  יּה ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ר רּוְגֵזיּה, ַוֲאַנח ּבֵ ַמְעּבַ
ְלַבר. ל ִאיּנּון ּדִ   ּוַמֲעִביר ַעל ּכָ

א,  יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָאה ּדְ ַתְנָיא, ָאְרָחא, ִעּלָ ּדְ
יֵקי] ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה ַעּתִ ִאיהּו ָנִחית  [ִעּלָ ּדְ

ִדיְקֵניּה] חֹות  [ּבְ חֹוָטָמא ּתְ נּוְקֵבי ּדְ
יֵקי. ְוַהאי ָאְר  ַעּתִ אּדְ ְלַתּתָ ִקיָלן  ,ָחא ּדִ ׁשְ

א.  א, ְוָדא ְלַתּתָ א ְלֵעיּלָ א. ּדָ ֹכּלָ ִאיּנּון ּבְ
א,  ע"ְלֵעיּלָ ׁשַ . (מיכה ז, יח) "ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ
א,  (מיכה ז, "ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו"ְלַתּתָ

ָלא ,קֶהֱחִזי. ְוָתֵניָנן, ֹלא יח) ִאית ֲאָתר  ּדְ
א ָיִהיב  ,ְלֵמיַתב ְלֵעיּלָ ָמה ּדִ ר ֲאתַ ּכְ

ָרא א, ָיִהיב  ,ְלַאְעּבְ ְך ְלַתּתָ ר ֲאתַ ּכַ
ָרא.   ְלַאְעּבְ

יָקא אתָּ  ְבַהאי ַעּתִ ָכל ֲאָתר ּדִ ָנא, ּבְ
ְלָייא, ַטב  א ָאְרָחא ִאְתּגַ ֹכּלָ ְטִמיָרא ּדְ
ָהא ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא  א, ּדְ ְלַתּתָ הּו ּדִ ְלֻכּלְ

ָסִתים ְוָלא ְלֶמְעבַּ  א. ַמאן ּדְ ד ַטב ְלֹכּלָ
ֵיַדע  ְלָייא, ֵלית ֵעיָטא, ְוֵלית ַמאן ּדְ ִאְתּגַ
ֵעֶדן  ָמה ּדְ ְלחֹודֹוי. ּכְ א הּוא ּבִ ֵליּה, ֶאּלָ

ֵיַדע ֵליּה ֶאלָּ  ָאה, ֵלית ּדְ א הּוא ִעּלָ
יֵקי ַעּתִ יָקא ּדְ ִתיב,  ,ַעּתִ "ַמה ְוַעל ַהאי ּכְ

יָך ְיֹהָוה מְ  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ֹאד ָעְמקּו ּגָ
ֹבֶתיָך" י (תהלים צב, ו) ַמְחׁשְ . ָאַמר ַרּבִ

ָאֵתי.  נּון עֹוָבָדְך ְלָעְלָמא ּדְ ּקְ ְמעֹון ִיְתּתַ ׁשִ
יִקין. ַעּתִ יָקא ּדְ   ֵמִעם ַעּתִ

ֲעָרא  ֵקן ׂשַ ִתיָתָאה. ִמְתּתָ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
א  ְקרּוְבּתָ א, ְוָחֵפי ּתַ ַרע ְלֵעיּלָ ְוָסִליק ִמּלְ

בּוְסָמא ָטָבא פּוָמא  ּדְ א ּדְ ַעד ֵריׁשָ
ֲעָרא  א. ְוָנִחית ׂשַ ְלֵעיּלָ א]ּדִ ֵריׁשָ  [ּדְ

ָאה  ּתָ ָאְרָחא ּתַ ִפְתָחא ּדְ א ּדְ ְלֵריׁשָ
פּוָמא.   ּדְ

א. ָקם  ּקּוָנא ּדָ י ֵייָסא ְוַאְתִקין ּתִ קּום ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר,  י ֵייָסא, ּפָ ְך ִרּבִ י ֵמִאּתֵ "ְוַחְסּדִ

ְכִתיב "ּוְבֶחֶסד , וּ (ישעיהו נד, י) ֹלא ָימּוׁש"
יְך" , ָהֵני ְקָרֵאי (ישעיהו נד, ח) עֹוָלם ִרַחְמּתִ
ָיין ֲאַהְדֵדי.   ַקׁשְ

ְתִנינַ ְוָלא ַאְקׁשּו,  ן, ִאית ֶחֶסד ְוִאית ּדִ
ְלָגאֶחֶסד. ִאית ֶחֶסד  ו, ְוִאית ֶחֶסד ּדִ

ְלַבר. ֶחֶסד  ְלָגאּדִ ַאָמָרן ּדִ ו, ָהא ּדְ
יִקין, ְוהּוא  ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ִסְטָרא ּדְ ָסִתים ּבְ

ָקן. ְוָלא  ַאת ַהזָּ ִאְקֵרי ּפְ ִדיְקָנא, ּדְ א ּדְ ּדָ
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ּום  ָלא ַהאי ִסְטָרא, ִמׁשּ ר ָנׁש ְלַחּבְ ֵעי ּבַ ּבָ
ְלָגאַהאי ֶחֶסד  יק יֹוִמין. ּוְבִגין ּדִ ַעּתִ ו ּדְ
ֹכהֵ  ְך, ּבְ יּה, "ֹלא ּכָ ִתיב ּבֵ א ּכְ ּתָ ְלּתַ ן ּדִ

ם ּוְפאַ  ֹראׁשָ ת ְזָקָנם ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ
חּו" ִגין  ,. ַמאי ַטְעָמא(ויקרא כא, ה) ְיַגּלֵ ּבְ

יָקא,  ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ָלא אֹוְרחֹוי ּדְ ָלא ְלַחּבְ ּדְ
א ָקא ָאֵתי. ְטָרא ּדָ ֹכֵהן ִמּסִ   ּדְ

א  ֹכּלָ ִסְפָרא, ּבְ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
ָאה ּוְלִמְבֵני, ְוָלא  ִאְצְטִריְך ֶחֶסד ְלִאְתַרּבְ

ֵצי ֵמָעְלָמא. ְלַקְטעָ  ּתְ א ֵליּה, ְוָלא ִאׁשְ
יב  ְכּתִ ְך ֹלא ְוַהאי ּדִ י ֵמִאּתֵ "ְוַחְסּדִ

יק יֹוִמין. (ישעיהו נד, י) ָימּוׁש" ַעּתִ , ֶחֶסד ּדְ
, ֶחֶסד (ישעיהו נד, ח) "ּוְבֶחֶסד עֹוָלם"

ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ְוַהאי הּוא ַאֲחָרא  ּדְ
יב,  ְכּתִ ין, ּדִ ְזֵעיר ַאְנּפִ י עֹוָלם "ָאמַ ּדִ ְרּתִ

ֶנה"   .(תהלים פט, ג) ֶחֶסד ִיּבָ

יִקין, הּוא ֶחֶסד  ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ְוַהאי ֶחֶסד ּדְ
י ּגּוָפא  ַחּיֵ ְקׁשֹוט ָלאו ּבְ ְקׁשֹוט. ְוֶחֶסד ּדִ ּדִ
ְך  ְמָתא. ּוְבִגין ּכָ ִנׁשְ י ּדְ ַחּיֵ א ּבְ ַמר, ֶאּלָ ִאּתְ

ִתיב,  י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא"ּכְ . (מיכה ז, יח) "ּכִ
ִדיְקָנא דָּ  ִתיָתָאה ּדְ ּקּוָנא ׁשְ א הּוא ּתִ

יֵקי. ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ יָרא, ּדְ   ַיּקִ

ֲעָרא,  ִסיק ׂשַ ִביָעָאה. ּפָ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
א ְוִאְתָחזוּ  ִתְקרּוְבּתָ ּפּוִחין ּבְ ן ב' ּתַ

יָרן ְוָיָאן  ּפִ בּוְסָמא, ׁשַ   י.ְלֵמֱחזֵ ּדְ

ַתּפּוַח בַּ פָּ  ְמעֹון ְוָאַמר, "ּכְ י ׁשִ ֲעֵצי ַתח ַרּבִ
ַער" ּפּוַח  (שיר השירים ב, ג) ַהּיַ ְוגֹו'. ַמה ּתַ

ִליל ְתַלת  ֶזה ּכָ א ּבִ ְך קּוְדׁשָ ָווֵני, ּכַ ּגְ

א  יּתָ ִליל ׁשִ ּפּוִחין ּכָ ֵרין ּתַ ִריְך הּוא, ּתְ ּבְ
ִאיּנּון  ין, ּדְ ּפּוִחין ִאּלֵ ָווֵני, ּוְתֵרין ּתַ ּגְ

ָלָלא דְּ  ִביָעָאה, ִאיּנּון ּכְ ּקּוָנא ׁשְ ָכל ּתִ
ֲאֵמיָנא ּקּוִנין ּדַ יָתא ּתִ ּוְבִגיֵניהֹון  ,ׁשִ

ים  ים"ִאְתָקּיָ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ (משלי "ּבְ

  .טז, טו)

ין  ּפּוִחין ָנְפִקין ַחּיִ ְוָתאָנא, ֵמָהֵני ּתַ
ין ְלָעְלָמא, ּוְמַחְזָיין ֵחידּו ִלְזֵעיר . ַאְנּפִ

ִתיב  ָניו ֵאֶליָך"ּכְ ו,(במדבר  "ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ

ים". ּוְכִתיב כה) ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ "ּבְ
ין ִאיּנּון (משלי טז, טו) ֵני ֶמֶלְך ִאּלֵ אֹור ּפְ . ּבְ

בּוְסָמא  א ּדְ ִתְקרֹוְבּתָ ּפּוִחין ּדְ ֵרין ּתַ ּתְ
ִנים  ָניו ֵאֶליָך, ּפָ ֲאֵמיָנא. ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ ּדַ

ַכד  ְלַבר, ּדְ ֵרְך ָעְלָמא.ָנֲהִריּדִ   ן ִמְתּבָ

ְלַבר ְוָתא ָהֵני ּבֹוִציֵני ּדִ ל ְזַמן ּדְ ָנא, ּכָ
ֵרְך, ְוָלא  ל ָעְלָמא ִמְתּבָ ְנִהיִרין, ּכָ
ָעְלָמא. ּוָמה ִאי ָהֵני  ַכח רּוְגָזא ּבְ ּתְ ִאׁשְ

ּפּוִחין  ֵרין ּתַ ְך ּתְ ְלַבר ּכַ ָנֲהִריּדִ ִדיָרא ּדְ ן ּתְ
ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ִדיָרא ַעל ַאַחת ּכַ אן ּתְ ַחּדָ   ּדְ

ְנָיא, כַּ  ין, ּתַ ּפּוִחין ִאּלֵ ֵרין ּתַ ָיין ּתְ ּלְ ד ִאְתּגַ
ין ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר ֶחְדָווָתא. ְוָכל  ַאְנּפִ ּבְ

ֶחְדָווָתא. ְוָכל  א, ּבְ ּתָ ְלּתַ ִאיּנּון ּבּוִציִנין ּדִ
א,  ּתָ ְלּתַ ן, ְוָכל ָעְלִמין ָנֲהִריִאיּנּון ּדִ

ֵלימּותָ  ל ׁשְ ֵליִמין ִמּכָ אן, ּוׁשְ א ַחּדָ א. ְוֹכּלָ
א ִסיק ,ְוָנֲהִרין ,ןַחּדָ  ,ְוָכל ִטיבּו ָלא ּפָ

הּו  ּלְ ֲעָתא ֲחָדא, ּכֻ ׁשַ ָיין ּבְ הּו ִאְתַמּלְ ּלְ ּכֻ
ֲעָתא ֲחָדא. ׁשַ אן ּבְ   ַחּדָ
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ְלַבר, ִאית ְזַמן  ִנים ּדִ א ֲחֵזי, ּפָ ן, ְדָנֲהִריּתָ
ָלא  ִתיב,  ,ןָנֲהִריְוִאית ְזַמן ּדְ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכָ

ָניו ֵאֶלי . (במדבר ו, כה) ָך""ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ
נּו ֶסָלה" ָניו ִאּתָ . (תהלים סז, ב) "ָיֵאר ּפָ

ָלא ִדיָרא ִמְכָלל ּדְ ד  ,ֲהֵוי ּתְ א ּכַ ֶאּלָ
א. ְלֵעיּלָ ּפּוִחין ּדִ ָיין ּתַ ּלְ   ִאְתּגַ

יִמין, ְנִהיִרין  ְסּתִ ּפּוִחין ּדִ ין ּתַ אָנא, ִאּלֵ ּתָ
הֹון ְנִהיִרין ִלְתלַ  ִדיָרא. ּוִמּנְ וִרין ּתְ ת ְוִחּוָ

ּקּוִנין  יָתא ּתִ ְבִעין ִעיָבר. ְוָכל ׁשִ ְמָאה ְוׁשִ
יּה כְּ  יְקָנא ּבֵ ְבּדִ ִליָלן. ֲהָדא ַקְדָמִאין ּדִ

יב, ְכּתִ . (מיכה ז, יט) "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו" הּוא ּדִ
לָ ָיׁשּוב,  ִזְמִנין ְטִמיִרין, ְוִזְמִנין ִמּכְ ל ּדְ

ָיין. ָהָכא, הּוא ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ  ּלְ . ִאְתּגַ
א, הּוא ְלַתּתָ א הּוא  ּוְבַהאי ּדִ ְוֱאֶמת. ּדָ

ּקּוָנא  יָתא, ּתִ ָכִליל ׁשִ ִביָעָאה, ּדְ ׁשְ
יִקין. ַעּתִ יָקא ּדְ ְבַעּתִ ּפּוִחין ּדִ ְתֵרין ּתַ   ּבִ

ִמיָנָאה. ָנִפיק ַחד חּוָטא  ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ִדיְקָנא, ְוַתְלָיין  ְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ׂשַ ּדְ

ּקּוָלא ַעד ַטבּ  ׁשִ ִרי, ּבְ ּוָרא. קּום ֶאְלָעָזר ּבְ
א. ּקּוָנא ּדָ   ַאְתִקין ּתִ

י ֶאְלָעָזר  ֵריּה]ָקם ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, [ּבְ , ּפָ
ַמזָּל, ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה  לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ

ֵהיכָ  ּבַ ִסְפָרא ׁשֶ א אֹוִקיְמָנא ּבְ ה ּדָ ל. ִמּלָ
ָלא, ְוכִ  ּכְ ְצִניעּוָתא, ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ י ּדִ

ַמזָּל,  לּוי ּבְ ן, ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְתִנינַ ַהּכֹל ּתָ
קֹו ֹקֶדשׁ  , ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש. ֹקֶדׁש, ְוַנְרּתֵ

ּוְכִתיב "ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש 
ַלת  , ָהא(ישעיהו ו, ג) ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש" ּתְ

קֹו ְלִקְבֵליהוֹ ְוֵסֶפר ּתֹוָרה  ,ִאיּנּון ן, ַנְרּתְ
. ָקדֹושׁ יָכל ֹקֶדׁש, ְוהּוא ֹקֶדׁש, ְוַההֵ 

ֹלׁש ְקדּוׁשֹות ׁשָ ָנה ּבְ  ,ְוַהּתֹוָרה ִנּתְ
ֹלׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ,ּבְ ֹלׁשָ ִמים ׁשְ ּיָ ִכיָנה  ,ּבְ ׁשְ

ֹלׁש, לּוחֹות ַוֲארֹון ְוֵהיַכל ׁשָ  לְוַהּכֹ , ּבְ
ַמזָּל,  ְלָיא ּבְ ְלָיא, ְוִאיהוּ ּתַ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתַ ּבְ

ָחּתּו""ּוֵמֹאתֹות ַהשָּׁ ּוְכִתיב  ַמִים ַאל ּתֵ
לּו (ירמיהו י, ב) ְקדּוׁשֹות ַהּלָ ִאיהּו ּבִ . ַמאן ּדְ

ַמזָָּלא. ְלָיא ּבְ   ֶלֱהֵוי ּתַ

ְצִניעּוָתא,  ִסְפָרא ּדִ א ָהִכי אֹוִקיְמָנא ּבְ ֶאּלָ
ְעֵרי  ָכל ׂשַ א, ּדְ יׁשָ יָרא ַקּדִ ַהאי חּוָטא ַיּקִ

יּה, ִאְתְקֵרי ַמזָּל.  ְלָיין ּבֵ ִדיְקָנא ּתַ ַמאי ּדְ
ין  ,ַטְעָמא י קֹוָדׁשִ ָכל ָקְדׁשֵ ּום ּדְ ִמׁשּ

ְלָיין. ְוֵסֶפר  ַהאי ַמזָָּלא ּתַ א, ּבְ קּוְדַשּיָ ּדְ
ִאיהוּ ָקדֹוׁש ָלא ָחל  ב ּדְ ּתֹוָרה, ַאף ַעל ּגַ

ין ַעד  ר ִקדּוׁשִ יָעֵליּה ֶעׂשֶ ַעּיֵ ל ָלֵהיָכל. ּדְ
יָון  ָעֵייּכֵ ל ָלֵהיָכל, ִאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ּדְ
ר ֶעׂשֶ ָלא  ּבְ א ּדְ ַגְווָנא ּדָ ְקדּוׁשֹות. ּכְ

ר  ָרן ֶעׂשֶ ד ִאְתַחּבְ א ּכַ ִאְתְקֵרי ֵהיָכל, ֶאּלָ
ַמזָּל,  לּוי ּבְ ְקדּוׁשֹות. ְוָתאָנא, ַהּכֹל ּתָ
ָכל  א, ּדְ יָרא ַקִדיׁשָ ִאיהּו ַהאי חּוָטא ַיּקִ ּדְ

יּה. ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ   ׂשַ

ִמּנֵיהּ  ּום ּדְ ְלָיין  ֲאַמאי ִאְקֵרי ַמזָּל. ִמׁשּ ּתַ
ִאין וְ  יּה ִעּלָ ֵלי ִמּנֵ ֵלי, ּוַמזְּ ִאין. ַמזָּ ַתּתָ

ְך ִאיהוּ  ְלָייא ּוְבִגין ּכָ ל  ,ּתַ ְלָיין ּכָ ּוֵביּה ּתַ
ִאין. ַוֲאִפיּלּו  ִאין ְוַתּתָ ָעְלָמא ִעּלָ י ּדְ ִמּלֵ
ר  ֶעׂשֶ ר ּבְ ִמְתַעּטֵ ֵהיָכל, ּדְ ּבָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

ָללֵ  ַאר ְקדּוׁשֹות, ָלא ָנִפיק ִמּכְ יּה ִעם ׁשְ
ַהאי. ּוַמאן  ְלָיין ּבְ הּו ּתַ ין ְוֻכּלְ ִקּדּוׁשִ

תיקון ליל שבועות השלם  
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ָשן חֹוֵביהֹון  ּבְ ּכַ ּקּוָנא, ִאּתְ ָחֵמי ְלַהאי ּתִ ּדְ
יּה ּוִמְתכַּ  ּמֵ ְפָיין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִמּקַ

. ָאַמר ֵליּה (מיכה ז, יט) "ִיְכּבֹׁש ֲעֹוֹנֵתינּו"
ִרי לְ  ִריְך ּבְ ְמעֹון, ּבְ י ׁשִ א ַרּבִ קּוְדׁשָ

א. יק ִמּכֹּלָ יִשין, ַעּתִ ַקּדִ   ּדְ

ְעֵרי ִעם  יָעָאה. ִמְתָעְרִבין ׂשַ ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
א ִמן  ַתְלָיין, ְוָלא ָנְפִקין ּדָ ְעֵרי ּדְ ִאיּנּון ׂשַ
א  י ַאּבָ א, ָקם ִרּבִ י ַאּבָ א. קּום ִרּבִ ּדָ

ין  ִמְתָעְרִבין  [ִאינּון]ְוָאַמר, ִאּלֵ ְעֵרי ּדְ ׂשַ
ַתְלָיין, ִאְקרּון ְמצּולֹות ָים. ִעם ִאיּנוּ  ן ּדְ

ַנְפֵקי ִמּמֹוְתֵרי מֹוָחא, ּוֵמַהאי  ּום ּדְ ִמׁשּ
ַתְבִעין חֹוֵבי  ל ָמאֵרי ּדְ ַאְתָרא ְרִמיּו, ּכָ
י  ְפָיין. ָאַמר ַרּבִ א ּוִמְתּכַ ְבֵני ָנׁשָ ּדִ

יק יֹוִמין. ֵהא ְלַעּתִ ִריְך ּתְ ְמעֹון, ּבְ   ׁשִ

ּקּוָנא  יָראָ ּתִ חֹות ה. ַנחְ ֲעׂשִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ ּתִ
יְקָנא.  חֹות ּדִ ְגרֹוָנא ּתְ ָיין ּבִ יְקָנא, ְוַחּפְ ּדִ
ַתח  י ְיהּוָדה ּפָ י ְיהּוָדה. ָקם ִרּבִ קּום ִרּבִ

ְמָערֹות ֻצִרים ּוִבְמִחּלֹות ְוָאַמר,  "ּוָבאוּ ּבִ
ַחד ְיֹהָוה" ֵני ּפַ ְוגֹו'.  (ישעיהו ב, יט) ָעָפר ִמּפְ

ַחד ְיֹהָוה, ֵני ּפַ ַמאן  ִמּפְ ָהא ִאְתְיַדע ּדְ
ַחד ְיֹהָוה ִאְתְקֵרי. ּוֵמֲהַדר  ִאיהוּ ְלַבר, ּפַ ּדְ
יְקָנא,  ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּדִ אֹונֹו, ִאיּנּון ׂשַ ּגְ

אֹונֹו, תְּ  ּקּוָנא ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ּגְ ֵרי. ּתִ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" ּתֵ יָרָאה, "ּתִ (מיכה ז, ֲעׂשִ

  .כ)

ָלא ַנְפֵקי ִני ָמא ִמן ִניָמא, ְוַחד ָסר, ּדְ
  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם.

ְעֵרי ַעל  ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ְתֵריָסר. ּדְ ּקּוָנא ּדִ ּתִ
ל ִסְטִרין, ְוָיִאין  ֵני ִמּכָ ּפּוָמא, ּופּוָמא ִאְתּפְ
ָלא  ִגין ּדְ ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליּה, ּבְ ׂשַ

ִאְצְטִריְך. ָמה ּדְ ַכח ַטְרחּוָתא, ּכְ ּתְ   ִאׁשְ

ַמאי קָ  ֲאָתר ַטְרחּוָתא ּבְ יָנא. ּבַ א ַמְייֵרי. ּדִ
ַתר]נ"א [ ַכח. ְוִכי  ּבָ ּתְ יָנא ַטְרחּוָתא ִאׁשְ ּדִ

יָנא  ִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנּון, אֹו ּדִ ְעֵרי ּדְ ׂשַ
א  א ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון. ֶאּלָ ִאיּנּון, ְוָהא ּכֹּלָ

ּוָבא  ִיׁשּ ָלא ִאְתְטַרח ּבְ יָבא]נ"א [ּדְ ְנׁשִ  ּבִ
ְזֵעיר  רּוָחא ּדִ יאַ ּדְ   ן.ְנּפִ

ָאה,  א ִעּלָ יׁשָ ָתאָנא ֵמַהאי ּפּוָמא ַקּדִ ּדְ
ָבא רּוָחא. ַמאי  ים, ָנׁשְ ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ

ַרק  ,רּוָחא ִאיּתְ ק]נ"א [רּוָחא ּדְ ּבַ ִאְתּדַ  ּדְ
יּה  ש ּבֵ ִמְתְלּבַ יּה, ּדְ ַקן נ"א [ּבֵ ִאְתּתְ ּדְ

יּה] ׁש ּבֵ יְזֵעיר  ּוִמְתַלּבֵ ן. ּוֵמַהאי רּוָחא ַאְנּפִ
א. ְוַכד ִמְתַלבְּ  ּתָ ְלּתַ ל ִאיּנּון ּדִ ין ּכָ ׁשִ

ִתין  ַרׁש ִלְתּלָ ַההּוא רּוָחא ָנִפיק, ִאְתּפְ
ְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר ט  ,ְוׁשִ ַ ׁשּ נ"א[ְוִאְתּפָ

א] ְרׁשָ ְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריּה,  ְוִאְתּפָ ל ַחד ּבִ ּכָ
יּה  א ִמּנֵ ׁשָ ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלּבְ ְוָכל ַמאן ּדְ

א ׁש. ְוַעל ּדָ ָכחּו  ִאְתָלּבַ ּתְ ֲעִרין ָלא ִאׁשְ ׂשַ
רּוֵחיּה  ּום ּדְ א, ִמׁשּ יׁשָ ַעל ּפּוָמא ַקּדִ
ה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא  ֵעי ִמּלָ ָנִפיק, ְוָלא ּבָ

ֲהֵדיּה. יּה, ּוְלָקְרָבא ּבַ   ּבֵ

ָלא  א, ּדְ ֹכּלָ ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ּדְ
א. ְוהּוא  א ְוָלא ְלַתּתָ ַבק ָלא ְלֵעיּלָ ִאְתּדְ

סְ  יָמא דִּ ָסִתים ּבִ ָלא ִאְתְיַדע. ּתִ יִמין ּדְ ְסּתִ
יּה  ן, ְוָלא ֲהָוה ּבֵ ּקַ ָלא ִאְתּתָ א הּוא ּדְ ּדָ
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ָנִפיק ְלַבר  ְך, רּוַח ּדְ ּקּוָנא. ּוְבִגין ּכַ נ"א[ּתִ

ְלַבר] ָנִפיק ֵמַההּוא ּדִ יּה ּדְ ין ּבֵ ׁשִ , ּוִמְתַלּבְ
ה ְיֹהָוה. ֲאָבל  ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ִאְתְקֵרי ּפֶ

ַהא ַרשׁ ּבְ יִקין ָלא ִאְתּפְ ַעּתִ יָקא ּדְ  ,י ַעּתִ
ר ִאיהּו. ּוְבִגין  ֵיַדע רּוֵחיּה ּבַ ְוֵלית ַמאן ּדְ
פּוָמא,  ִקיִלין סּוֲחָרֵנא ּדְ ֲערֹוי ׁשְ ְך ׂשַ ּכַ

ל ִסְטרֹוי. ֵני ִמּכָ   ּופּוָמא ִאְתּפְ

א  ׁשָ ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצוּ ֲאְבֲהָתָנא, ְלִאְתַלּבְ
ִמְתפָּ  ַהאי רּוָחא, ּדְ ה ִעיָבִרין, ּבְ ט ְלַכּמָ ׁשַ

סֹוֲחָרנֹוי.  ִקיִלין ּבְ ְעֵרי ׁשְ ָכל ׂשַ ֲאָתר ּדְ ּבַ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו" ּבַ ר ִנׁשְ ְכִתיב, "ֲאׁשֶ  [ָהָדא הּוא ּדִ

א ](מיכה ז, כ) יׁשָ ּקּוָנא ַקּדִ . ְוָדא הּוא ּתִ
לּו  ְלׁשָ אן ִאְשּתֶ ִמּכָ ְתֵריָסר. ּדְ ָאה ּדִ ִעּלָ

ֵריסַ  חּוִמין לְ  רּתְ א. ּתְ ֵריסַ ֵעיּלָ חּוִמין  רּתְ ּתְ
א.  ֵריסַ ְלַתּתָ חּוִמין  רּתְ ְבֵטי ִלְתֵריסַ ּתְ ר ׁשִ
ר  ,ֲאָבָהָתא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ   ִנׁשְ

ְתחֹות  ְעֵרי ּדִ ְלָיין ׂשַ ְתֵליָסר. ּתַ ּקּוָנא ּדִ ּתִ
יָקָרא ָיָאה,  אן, ּבִ אן ּוִמּכָ יְקָנא ִמּכָ ּדִ

ָיין ַעד ַטּבּוָרא ּוִביָקרָ  יָרא, ְוַחּפְ ּפִ א ׁשַ
ְקרּוָבא  י ּתַ ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנּפֵ
יָרן  ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ר ִאיּנּון ּתַ בּוְסָמא, ּבַ ּדְ

וִרין.   ִחּוָ

ַמאן  ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ְמעֹון, ַזּכָ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ָאה  א ִעּלָ יׁשָ ָרא ַקּדִ ַהאי ִאּדָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ

ֲאנָ  ין, ּדַ ָעְלָמא ּדֵ ָאה חּוָלֵקיּה ּבְ יּה. ַזּכָ ן ּבֵ
א  ְקדּוׁשָ ֲאָנן ַיְתִבין ּבִ ָאֵתי. ּדַ ּוְבָעְלָמא ּדְ

ָאה ַאְסַחר ָלן  א ִעּלָ ָ ָאה, ֶאׁשּ ין נ"א [ִעּלָ ּבֵ

ַאְסַחר ָלן] ָאה ּדְ א ִעּלָ ָ ּקּוִנין  ֶאׁשּ ל ּתִ ְוָהא ּכָ
ִאין  א  [ִלְדיּוָקָנא]ִעּלָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ּדְ

רּו ְוַאְסֲחרּו אִ  ָקנּו, ְוִאְתַעּטְ ְתּתָ
  ְלדּוְכַתְייהּו.

ּקּוָנא  ְתֵליָסר, הּוא ּתִ ּקּוָנא ּדִ ְוַהאי ּתִ
הּו  ּלְ א. ּכֻ ֵביּה ֲאִחיָדן ּכֹּלָ ָיֶאה, ּדְ

א  ִפין ְלִמְזַקף ֵריׁשָ ּסְ יּה ְלִקְבֵליהּ ִמְתּכַ . ִמּנֵ
ִבְזֵעיר ל ִאיּנּון ּדְ ְלָיין ּכָ ין ּתַ ן. ֲאִחידָ  ַאְנּפִ

ְנִזין  ִאין, ְוָכל ּגִ ִאין ְוַתּתָ ְלָיין ִעּלָ יּה ּתַ ִמּנֵ
יּה, ּוֵביּה  ִניִזין ּבֵ ִאין ּגְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ

ִליָלן ִמְתַזלֵּ ְוִאיהּו ַמזָָּלא  ,ּכְ יּה  יּדְ ִמּנֵ
ֵליָמָתא,  ּקּוָנא ׁשְ א הּוא ּתִ א, ּדָ ּכֹּלָ
ִלים  א ַאׁשְ ּקּוִנין, ּדָ ִלים ְלָכל ּתִ ַאׁשְ ּדְ

א.ְלכֹ    ּלָ

ּקּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם,  ין ּתִ אָנא, ִאּלֵ ּתָ
ַקְדָמֵאי. ְוִאיּנּון  יֹוִמין ַקְדָמִאין ּדְ

ְזֵעיר ָכחּו ּבִ ּתְ ִאׁשְ ין ּדְ "ְיֵמי , ִאְקרּון ַאְנּפִ
ין ְיֵמי (ישעיהו סג, ט) עֹוָלם" . ְוָתאָנא, ִאּלֵ

ִדיְקנָ  ִתּקּוָנא ּדְ ְקָנן ּבְ הּו ִמְתּתָ ּלְ א ֶקֶדם, ּכֻ
ְטִמיִרין  יִקין, ְטִמיָרא ּדִ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ּדְ

הּו] ִליל ּבְ ִליל ְלהֹון, [ּכָ ְתֵליָסר ּכָ . ְוַהאי ּדִ
ִליל  ַמר. ְוָדא יֹוָמא ָלא ִאְתּכְ ִאּתְ ָמה ּדְ ּכְ

א. ִליל ּכֹּלָ א הּוא ּכָ ֲהַדְייהּו, ֶאּלָ   ּבַ

יק יֹוִמין  ַער ַעּתִ ִאּתְ ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדְ
ִתקּוִני א, ַההּוא ִאְתְקֵרי יֹום ּבְ ְלֵעיּלָ ן ּדִ

י ין ְלאֹוִקיר ּדִ ֵביּה ַזּמִ ְקֵניּה, ֲהָדא ֶאָחד, ּדְ
יב, ְכּתִ ַדע  הּוא ּדִ "יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

יר  . הּוא(זכריה יד, ז) ַליֹהָוה" ְלחֹודֹוי ַיּתִ ּבִ
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א ִאְתְקֵרי  ,ִמּכֹּלָ א, הּוא ּדְ ָכִליל ּכֹּלָ הּוא ּדְ
ָמא ְיִדיָעא ׁשְ   .ּבִ

ְתִנינַ  ִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ּדִ ֲאָתר ּדְ ן, ּבַ
ַההּוא  ּום ּדְ ָלא ַלְיָלה. ּוִמׁשּ ֵלית יֹום ּבְ ּדְ
ִדיְקָנא, ְוהּוא  ְיָקָרא ּדְ ִזְמָנא, ְזַמן ְיֵהא ּדִ
ח. ָלא ִאְתְקֵרי ָלא יֹום  ּכַ ּתְ ְלחֹודֹוי ִיׁשְ ּבִ
א  ֵלית יֹום ִאְקֵרי, ֶאּלָ ְוָלא ַלְיָלה. ּדְ

ְטָרא א  ִמּסִ יָלן. ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי, ֶאּלָ ּדִ
ּקּוָנא  ַהאי ּתִ ּום ּדְ יָלן. ּוִמׁשּ ְטָרא ּדִ ִמּסִ
א, ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי  ִליל ּכֹּלָ ּכָ
ְרבּוָתא  ָחא ּדִ יּה ָנִגיד ִמׁשְ יּה, ּוִמּנֵ ִמּנֵ
ִלְתֵליַסר ִעיָבר ַמּבּוִעין. ְלָכל ִאיּנּון 

א,  ּתָ ְלּתַ ָנֲהִריּדִ ָחא ּדְ ַההּוא ִמׁשְ ן ּבְ
ְתְקנּו]   .[ִאּתַ

יְקָנא  ְקָנא ּדִ ין ִאְתּתַ ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ ּבִ
ְבַהאי  ּקּוִנין ּדִ ין ּתִ ָאה, ְוִאּלֵ א ִעּלָ יׁשָ ַקּדִ
ה ִעיָבר.  ן ְלַכּמָ ָנן ְוַנְחּתָ ּקְ יְקָנא, ִמְתּתַ ּדִ
ִטין ְוֵהיְך  ְ ׁשּ ְוָלא ִאְתָחזּון ֵהיְך ִמְתּפַ

א ָנְפִקין, מִ  ימּו, ּוִמּכֹּלָ א ַאְסּתִ ּכֹּלָ
ָיַדע ֲאָתר ְלַהאי  ִאְתַטָמרּו. ֵלית ּדְ
הֹון  ּלְ ְלהֹון ּכֻ יטּוָתא ּדִ ְפׁשִ יָקא, ּבִ ַעּתִ
ַמר, ִאְתְיַדע ְוָלא  ִאּתְ ָמה ּדְ ִליָלן, ּכְ ּכְ

ָעֵליּה  ,ָלא ָטִמירָטִמיר וְ  ,ִאְתְיַדע
ִמי ּוְכבֹודִ  י ִאְתְקֵרי, "ֲאִני ְיֹהָוה הּוא ׁשְ

ן" . ּוְכִתיב (ישעיהו מב, ח) ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ
נּו ְוֹלא ֲאַנְחנּו" . (תהלים ק, ג) "הּוא ָעׂשָ

יק יֹוִמין ְיִתב" . (דניאל ז, ט) ּוְכִתיב "ְוַעּתִ
ַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית  ָידַ ּבְ ִתיב יְ  ,ע ֵליהּ ּדְ

י  ִכיַח, ּוְכִתיב "אֹוְדָך ַעל ּכִ ְוָלא ׁשְ
  ְוגֹו'. (תהלים קלט, יד) נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי"

ד  יא, ּכַ ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ַאּתּון ָחָמאן  א, ּדְ ִריָסא ּדָ ִריס ּפְ ִאְתּפְ
ּקּוִנין  ַנְחּתּו ּכֹל ּתִ ֲעָלָנא, ֲאָנא ֲחֵמיָנא ּדְ
א. ְוַחד  ֲאָתר ּדָ וה, ּוְנִהירּו ּבְ ַגּוָ ּבְ

א  קּוְדׁשָ א ּבּוִציָנא ּדְ רֹוְכּתָ ִסיָטא ּבוּ נ"א [ּפָ

א] ְקדּוׁשָ ַאְרבַּ  ּדִ ִריָסא ּבְ ִריְך הּוא, ּפְ ע ּבְ
ע ִעיָבר.    ַסְמִכין, ְלַאְרּבַ

א,  א ְלֵעיּלָ ּתָ ַסְמָכא ַחד הּוא ָיִתיב ִמּתַ
יֵדיּה. ּוְבַמְגרֹוְפָיא  ְוַחד ַמְגרֹוְפָיא ּבִ

ִחי ע ַמְפּתְ ִניָנן  ן,ַאְרּבַ ְ ְנָיין]נ"א [ׁשּ ל  ׁשַ ִמּכָ
ַפְרסָ ָדן ִסְטרֹוי. ּוִמְתַאחֲ  ין ָלּה ּבְ א, ְוַנְחּתִ

ְנָייָנא,  א. ְוֵכן ְלַסְמָכא ּתִ א ְלַתּתָ ֵמֵעיּלָ
ּוְתִליָתָאה ּוְרִביָעָאה. ּוֵבין ַסְמָכא 

ַמּנֵיסַ ְלַסְמָכא, ֲאִחיָדן  ַסְמכֵ ר ַרְגֵלי ּתְ י ּדְ
ְגִליָפא  בּוִציָנא ּדִ בּוִסיָטא ּוִמְתַנֲהִרין ּבְ [ּבְ

ְגִליִפין] ַההּוא פְּ  ּדִ עָ ְוֵכן  ,ִריָסאּבְ  הְלַאְרּבָ
  ִעיָבר.

ּקּוִנין ְוָחֵמינָ  ין ּתִ ן ָעָלּה, ַוֲהוּו ְדָנֲהִריא ִאּלֵ
י  אן ִמּלֵ נָ ְמַחּכָ פּוּמָ ָרא ּדְ א, ְלִאְתַעּטְ

ַאְתֵריּה. ְוַכד ֲהוֹו  ל ַחד ּבְ ָקא ּכָ ּלְ ּוְלִאְסּתַ
ָנן  ּקְ נָ ִמְתּתַ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ִמּפּוּמָ א, ּכָ
ר קַּ  ְוִאְתַעּטָ ּקּוָנא ְוִאְתּתַ ַההּוא ּתִ ן ּבְ
קַ  ִאְתּתַ ל ּדְ ָכל]נ"א [ן ָהָכא, ִמּכָ ֲהַבל ּדְ  ּבַ

ַחד ִמיָנן ּפּומָּ  ֲעָתא ּדְ ַחד ִמיָנן. ּוְבׁשַ א ּדְ
ַתח  ּקּוָנא, ּפּומָּ ּפָ ַההּוא ּתִ ָנא ּבְ א ְלַתּקְ

ה  ה ְלִמּלָ ּקּוָנא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמַחּכֶ ַההּוא ּתִ
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ָנִפיק  ָקא יכוֹ ִמּפּומֵּ ּדְ ן, ּוְכֵדין ַסּלְ
ר. יּה ְוִאְתַעּטָ דּוְכּתֵ   ּבְ

אן ַעל  אן, ַחּדָ אן ּוִמּכָ ְוָכל ַסְמִכין ִמּכָ
ָלא ָיְדעּו, ְוַצְייִתין  ְמִעין ַמה ּדְ ׁשַ ּדְ
ָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין ָהָכא  יכֹון. ּכַ ְלַקּלֵ
ָאֵתי,  ִאין ַאּתּון ְלָעְלָמא ּדְ ִגיֵניכֹון. ַזּכָ ּבְ

הוּ  ֻכּלְ ַנְפֵקי  ּדְ י ּדְ יכוֹ ִמּלֵ הּו ִמּפּוּמֵ ּלְ ן, ּכֻ
ין  יִמּלִ יׁשִ ָלא ַאְסָטאן ַקּדִ ָרן ּדְ ׁשְ ין ּכַ ן. ִמּלִ

ָמאָלא.   ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ַמע,  י ְלִמׁשְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ ת ְוַצֵייקּוְדׁשָ
הּוא ַאְגָמר  י, ַעד ּדְ  ִאְגַזר]נ"א [ְלָהֵני ִמּלֵ

אָ  י ְלָעְלָמא ּדְ יָנא, ּדִ יְמרּון ִזְמָנא ּדִ ֵתי ּתֵ
ין. ָעַלְייכּו  יׁשִ י ַקּדִ ל ָהֵני ִמּלֵ ַאֲחָרא ּכָ

ִתיב,  ֵיין ַהּטֹוב"ּכְ ְך ּכְ "ּדֹוֵבב ְוגֹו',  "ְוִחּכֵ
ִנים" ְפֵתי ְיׁשֵ ּדֹוֵבב . ַמאי (שיר השירים ז, י) ׂשִ
ִנים ְפֵתי ְיׁשֵ ָאֵתי  ,ׂשִ ֲאִפיּלּו ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ

ְפָווַתְיכוּ  ן ׂשִ יּה. ְמַרְחׁשָ   אֹוַרְייָתא ַקּמֵ

א  ּתָ ָקנוּ ַהׁשְ א,  ִאְתּתְ ְעּתָ ְוונּו ּדַ ְוִאְתּכָ
ְזֵעיר ּקּונֹוי ּדִ ין ְלִמְתָקן ּתִ , ֵהיְך ַאְנּפִ

ִתּקּונֹוי ִמִתּקּוֵני  ׁש ּבְ ן, ְוֵהיְך ִיְתַלּבָ ּקַ ִיְתּתָ
יִשין, ְטִמיָרא  ַקּדִ א ּדְ יׁשָ יק יֹוִמין, ַקּדִ ַעּתִ

ְטִמיִרין, ְטִמיָרא א ּדִ א  ,ִמּכֹּלָ ּתָ ַהׁשְ ּדְ
יָנא  [ָחְכְמָתא]חֹוָבָתא  ָעַלְייכּו, ְלִמְגַזר ּדִ

ל  יָרא ּוְלַאְתְקָנא ּכָ ּפִ קּוְשָטָאה ָיֶאה ְוׁשַ
ּקּוִנין ַעל ּבּוְרֵייּה.   ּתִ

ְזֵעיר  ּקּוֵני ּדִ יּתִ ֲאִריְך ַאְנּפִ קּוֵני ּדַ ן, ִמּתִ
י נוּ ן ַאְנּפִ ּקָ ּקוּ  ,ִאְתּתַ טּו ּתִ ׁשָ נֹוי ְוִאְתּפָ

ר ָנׁש, ְלִמְשְלָטא  ֵחיזּו ּבַ אן, ּכְ אן ּוִמּכָ ִמּכָ

ְלָפא]נ"א [ ָכל  ּוְמׁשַ ְטִמיָרא ּדְ יּה רּוָחא ּדִ ּבֵ
יא,  ,ְטִמיִרין ִגין ְלֵמיַתב ַעל ּכּוְרְסּיָ ּבְ

יב,  ְכּתִ מּות ּדִ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ "ְוַעל ּדְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה" (יחזקאל א, ּכְ

יּוְקִנין.  ,ַמְרֵאה ָאָדם. כְּ כו) ל ּדִ ָכִליל ּכָ ּדְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָמָהן.  ,ּכְ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ּדְ
ַמְרֵאה ָאָדם ל ָעְלִמין  ,ּכְ ֵביּה ְסִתיִמין ּכָ ּדְ

ִאין ִאין ְוַתּתָ ַמְרֵאה ָאָדם ,ִעּלָ ָכִליל  ,ּכְ ּדְ
ל ָרִזין  ִאְתָמרוּ ּכָ ָקנוּ  ּדְ ָלא  ְוִאְתּתְ ַעד ּדְ

ָלא ִאְבֵרי ָעְלמָ  ב ּדְ א, ְוַאף ַעל ּגַ
ימּו.   ִאְתָקּיָ

יָקא  ִסְפָרא, ַעּתִ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּתָ
אֵני  ּקּונֹוי, ּבָ ין ּתִ יִקין ַעד ָלא ַזּמִ ַעּתִ ּדְ

ֵנס ַמְלִכין,  ִליף ְמָלִכין]נ"א [ַמְלִכין, ּכָ  ּגָ
י, ַעד  יּמֵ ֵער ַמְלִכין, ְוָלא ֲהוֹו ִמְתַקּיְ ּוְמׁשַ

ָדֵחי   לֹון, ְוַאְצַנע לֹון ְלָבַתר ַאּנַח]דְּ נ"א [ּדְ
ה  ִזְמָנא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום" ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ַהּמְ

ָכל (בראשית לו, לא) ֲאָתר ּדְ ֶאֶרץ ֱאדֹום, ּבְ . ּבְ
הּו ָלא  ן, ְוֻכּלְ ּמָ יִמין ּתַ יִנין ִמְתַקּיְ ּדִ

ימּו.   ִאְתָקּיָ

ורָ  א ִחּוָ ֵריׁשָ יִקין ַעד ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ א ַעּתִ
קַּ  ד ִאְתּתַ קַּ ן. ּכַ ּקּוִנין ִאְתּתַ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ן, ּתַ

ִאין  ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ א, ּתַ ְלַתּתָ ּדִ
א  ל ֵריׁשָ אן אֹוִליְפָנא, ּכָ ִאין. ִמּכָ ְוַתּתָ

ָלא  א, ּדְ ַעּמָ קַּ ּדְ ַקְדִמיָתא, ִאְתּתַ ן הּוא ּבְ
א  נָ ֵלית ַעּמָ ּקְ קָּ א. ְוִאי ִאיהּו ִמְתּתַ ן, ִמְתּתַ

ן  ּקֵ ָנן. ְוִאי ִאיהּו ָלא ִמְתּתַ ּקְ הּו ִמְתּתַ ּלְ ּכֻ
ָנא. ּקְ א ְלִאְתּתַ ַקְדִמיָתא, ָלא ַיְכִלין ַעּמָ   ּבְ
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ָלן ַעד ָלא  ,ִמּנָ יק יֹוִמין. ּדְ קַּ ֵמַעּתִ ן ִאְתּתַ
ִתּקּונֹוי, ָלא  ָקנוּ הּוא ּבְ ל ִאיּנּון  ִאְתּתְ ּכָ

ָבעּו ְלִאְתתַּ  הּו ָעְלִמין ּדְ ָנא, ְוֻכּלְ ּקְ
ְמֹלְך  ,ֲחָרבוּ ִאתְ  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ַוּיִ

עֹור" ן ּבְ ַלע ּבֶ ֱאדֹום ּבֶ  ,(בראשית לו, לב) ּבֶ
ֱאדֹום, ָרָזא ֲחָדא  ְמלֹוְך ּבֶ יָרא]נ"א [ַוּיִ  ַיּקִ

ן,  ,הּוא ּמָ ִרין ּתַ יִנין ִמְתַקּטְ ָכל ּדִ ֲאָתר ּדְ
ן. ּמָ ְלָיין, ִמּתַ   ְוּתַ

לַ  אָנאּבֶ עֹור, ּתָ ן ּבְ יָנא  ,ע ּבֶ ְזַרת ּדִ הּוא ּגִ
ָרן  ְבִגיֵניּה ִמְתַקּטְ יִפין, ּדִ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ּתַ

יָבָבא ִויָלָלה. ֶאֶלף ַאְלפִ  ין ָמאֵרי ּדִ
ְנָהָבה" ם ִעירֹו ּדִ . ַמאי (בראשית לו, לב) "ְוׁשֵ

ְנָהָבה ין ָהָבה ,ּדִ לֹוַמר ּדִ ָמה ְדַאּתְ  ,ּכְ ּכְ
י ָבנֹות ַהב ַהב""ַלֲעלּוקָ ָאֵמר,  ּתֵ  ה ׁשְ

יּה,  .(משלי ל, טו) ָבא ּבֵ ְ ָסִליק ְלִאְתַיׁשּ יָון ּדְ ּכֵ
ָלא ָקִאים, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, 
הּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבּו. ַמאי ַטֲעָמא  ,ְוֻכּלְ

ָאָדם ָלא  ּום ּדְ קַּ ִמׁשּ ִתּקּוָנא ִאְתּתַ ן. ּדְ
ִליל ּכֹ ִדיּוְקֵניּה, ּכָ ָאָדם ּבְ א, ְוָיִכיל ּדְ ּלָ

יהּ  ָבא ּבֵ ְ א ְלִאְתַיׁשּ ִתּקּוָנא, ּכֹּלָ  ּוְבִגין ּדְ
ַכח ּתְ ָאָדם, ָלא ִאׁשְ א ּדְ ָלא ָיִכילּו  ,ּדָ

ָטלּו.  ָבא, ְוִאְתּבְ ְ ְלֵמיָקם ּוְלִאְתַיׁשּ
הּו  ּלְ ְך ְוָהא ּכֻ ְעּתָ ָקא ּדַ ָטלּו ַסּלְ ְוִאְתּבְ

ִליָלן ָאָדם ִאְתּכְ ָטלּו  ,ּבְ א ִאְתּבְ ֶאּלָ
ֵייֵתי ְואִ  ּקּוָנא, ַעד ּדְ קּו ֵמַההּוא ּתִ ּלָ ְסּתַ

ּקּוָנא  יֹוְקָנאנ"א [ּתִ ָאָדם. ְוַכד ָאָתא  ]ּדְ ּדְ
ָלפּו ִדּיֹוְקָנאַהאי  ָללּו]נ"א [, ִאְתּגֵ  ִאְתּכְ

הֹון  רּו ְלִקּיּוָמא ַאֲחָרא. ִמּנְ הּו, ְוִאְתֲחזָּ ּלְ ּכֻ

ָסמּו,  ָסמּו ְוֹלא נ"א [ִאְתּבְ הֹון ִאְתּבְ ִמּנְ

ָסמּו]אִ  ָלל. ְתּבְ ָסמּו ּכְ הֹון ָלא ִאְתּבְ   ּוִמּנְ

ָמת ָמת, ַוּיָ ִתיב ַוּיָ יָמא ְוָהא ּכְ  ,ְוִאי ּתֵ
ָטלּו ְלַגְמֵרי ִאְתּבְ ל  ,ּדְ א ּכָ ָלאו ָהִכי, ֶאּלָ

יּה,  ֲהָוה ּבֵ א ַקְדָמָאה ּדְ ְרּגָ ָנִחית ִמּדַ ַמאן ּדְ
ָמה ְדאַ  יּה ִמיָתה. ּכְ ּתְ ָאֵמר, ָקאֵרי ּבֵ

ָמת  ָנַחת (שמות ב, כג) ֶמֶלְך ִמְצַרִים""ַוּיָ , ּדְ
יּה. ְוֵכיָון  ֲהָוה ָקם ּבֵ א ַקְדָמָאה ּדְ ְרּגָ ִמּדַ

קַ  ִאְתּתְ ָמָהן ּדְ ׁשְ ן ָאָדם, ִאְתְקרּון ּבִ
יּה,  ִקּיּוָמא ּבֵ ָסמּו ּבְ ַאֲחָרִנין, ְוִאְתּבְ

ְייהּו. דּוְכּתַ   ְוַקְייִמין ּבְ

ָמָהן ַאֲחרָ  ׁשְ הּו ִאְתְקרּון ּבִ ִנין ִמן ְוֻכּלְ
יּה,  יב ּבֵ ְכּתִ ר ַההּוא ּדִ ם ַקְדָמִאין, ּבַ "ְוׁשֵ

ת ֵמי  ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ִאׁשְ
ּום  ,. ַמאי ַטְעָמא(בראשית לו, לט) ָזָהב" ִמׁשּ

ַאר ַאֲחָרִנין ׁשְ ָטלּו ּכִ ָהֵני ָלא ִאְתּבְ  ,ּדְ
א ַכר ְונּוְקּבָ ֲהָוה ּדְ ּום ּדְ ַהאי  ,ִמׁשּ ּכְ

ָמָרא,  א. ּתְ ַכר ְונּוְקּבָ א ּדְ ָקא ֶאּלָ ָלא ַסּלְ ּדְ
ַכר  ָכחּו ּדְ ּתְ ִאׁשְ א ּדְ ּתָ ְך ַהׁשְ ּוְבִגין ּכָ
הּו ִמיָתה  ִתיב ּבְ א, ָלא ּכְ ְונּוְקּבָ

ַאֲחָרִנין, ְוִאְתְקָיימוּ  ֲאָבל ָלא  ,ּכְ
ַקן  ִאְתּתְ בּו, ַעד ּדְ ָאָדם,  ִדּיֹוְקָנאִאְתָיׁשָ ּדְ

ַקן  ִאְתּתְ ָאָדם, ִאְתֲחָזרּו  ָנאִדּיֹוקְ ְוֵכיָון ּדְ ּדְ
ִקּיּוָמא ַאֲחָרא, ְוִאְתְייָשבּו.   ְוִאְתְקָיימּו ּבְ

א  ֵריׁשָ ְרעּוָתא ּדְ ד ָסִליק ּבִ אָנא, ּכַ ּתָ
ין  ּקִ ד ְיָקָרא ִליָקֵריּה, ּתַ וָרא, ְלֶמְעּבַ ִחּוָ
ינּוָתא, ַחד  ַקְרּדִ יק ִמּבּוִציָנא ּדְ ין ְוַאּפִ ְוַזּמִ

יהּ [ִניצֹוָצא,  ב ּבֵ ר [ ,ָנׁשַ ּקַ ן]נ"א ִאְתּתַ ּקַ  ִאְתּתַ
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ט ִלְתַלת ְמָאה  ֵרעֹוֶתיָה]ְוָסִליק  ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ
ְבִעין  ָארֵ ם, ָקֵאיְוִניצֹוָצא  ,רֵעיבַ ְוׁשִ י ּוׁשְ

ב  ָלא, ָנׁשַ ְלּגְ ְכָיא ּוִמְתּגַ ָנִפיק ֲאִויָרא ּדַ
יּה  קַּ ּבֵ א ִאְתּתַ ן. ְוָנִפיק ַחד ּגּוְלַגְלּתָ

יָפא,  ּקִ שַּׁ ּתַ ע ִסְטִרין.ְוִאְתּפַ   ט ְלַאְרּבַ

ִאיב ִניצֹוָצא,  ּתְ ְכָיא, ִאׁשְ ּוְבַהאי ֲאִויָרא ּדַ
ִליל]נ"א [ְוִאְתֲאָחד ְוָכִליל  יהּ  ְוִאְתּכְ יּה  ,ּבֵ ּבֵ

ךְ  ְעּתָ ָקא ּדַ יּה. ּוְבִגין  ,ַסּלְ א ִאְתָטַמר ּבֵ ֶאּלָ
ִסְטרֹוי,  ט ּבְ ׁשַ א ִאְתּפָ ְלּתָ ְך, ַהאי ּגּוְלּגַ ּכַ

ְטִמיִרין ְוַהאי ֲאִויָרא  הּוא ָטִמיר ּדִ
ָגִניז. רּוָחא ּדְ יק יֹוִמין, ּבְ ַעּתִ   ּדְ

ַטר  א ִמּסְ ָ טּו ֶאׁשּ ׁשָ א ִאְתּפָ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ ּבְ
ְכָיא  ַטר ַחד. ַוֲאִויָרא ּדַ ַחד, ַוֲאִויָרא ִמּסְ

ְכָיא  ,ם ָעֵליּה ֵמַהאי ְסָטרָקֵאי א ּדַ ָ ְוֶאׁשּ
א ָהכָ ָקֵאי ָ  ,אם ֵמַהאי ְסָטר. ַמאי ֶאׁשּ

א  א, ֲאָבל ּבּוִציָנא ּדָ ָ א ָלאו הּוא ֶאׁשּ ֶאּלָ
ְכָיא,  ]ִניצֹוָצאנ"א [ ֲאִויָרא ּדַ ִליל ּבַ ִאְתּכְ ּדְ

ְבִעין ָעְלִמין, ְוִדיָנא  ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ
א, ַהאי  ַכח, ּוְבִגין ּדָ ּתְ ְטרֹוי ִאׁשְ ִמּסִ

יָפא. ּקִ א ּתַ ְלּתָ א, ִאְתְקֵרי ּגּוְלּגַ   ּגּוְלַגְלּתָ

גוּ  ָעה ַאְלֵפי ּבְ ׁשְ א, ַיְתִבין ּתִ א ּדָ ְלּתָ ְלּגַ
ַנְטִלין ֲעלֹוי ְוַסְמִכין  ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּדְ

א  ,ֲעלֹוי א, ָנִטיף ַטּלָ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ ּבְ
ִדיר.  י ִמֵניּה ּתָ ִאְתְמּלֵ וָרא, ּדְ א ִחיּוָ ֵמֵריׁשָ

יּה  ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ ְזִמיִנין ּוֵמַהאי ַטּלָ
יא לְ    .ַאֲחָייאֵמיַתּיָ

ָווֵני,  ְתֵרי ּגְ ִליל ּבִ ִאְתּכְ א ּדְ ְוהּוא ַטּלָ
ור  ָרא, ִחיּוָ א ִחיּוָ ֵריׁשָ ְטָרא ּדְ ויהּ ִמּסִ ַגּוֵ  ּבְ

ִגיֵניּה]נ"א [ וֵרי ּבְ הּו ִחיּוָ ּלְ ָכִליל ּכֻ [ְוֻכְלהֹו . ּדְ

וֵרי] א  ִחיּוָ ַהאי ֵריׁשָ ָבן ּבְ ְ ד ִאְתַייׁשּ ֲאָבל ּכַ
ְזֵעיר  יּדִ יּה סּוָמָקא. ן, ִאְתחֲ ַאְנּפִ ֵזי ּבֵ

ור, ְוִאְתַחְזָייא  ִאיהוּ ִחיּוָ דֹוְלָחא ּדְ ַהאי ּבְ ּכְ
וָרא. ַגְווָנא ִחיּוָ ְווָנא סּוָמָקא ּבְ   ּגַ

ִתיב,  ְך ּכְ ֵני ַאְדַמת ּוְבִגין ּכַ ׁשֵ ים ִמּיְ "ְוַרּבִ
ה  י עֹוָלם ְוֵאּלֶ ה ְלַחּיֵ ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ

. ל יב, ב)(דניא ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם"
ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא  ִגין ּדְ י עֹוָלם, ּבְ ְלַחּיֵ
יק יֹוִמין,  ַעּתִ ָאֵתי ִמְסַטר ּדְ וָרא, ּדְ ִחיּוָ
ין. ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון  ַאְנּפִ ֲאִריָכא ּדְ
ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא סּוָמָקא  ִגין ּדְ עֹוָלם, ּבְ

ְזֵעיר  יּדִ ַההּוא ַטלָּ ַאְנּפִ ִליל ּבְ א ּכָ א, ן. ְוֹכּלָ
ָך"ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ַטל אֹוֹרת ַטּלֶ , "ּכִ

א  ,. אֹורֹות(ישעיהו כו, יט) ֵרין. ְוַההּוא ַטּלָ ּתְ
ל יֹוָמא ְלַחְקָלא  ָנִטיף, ָנִטיף ּכָ ּדְ

ַתּפּוִחים וָרא ְוסּוָמָקא. ,ּדְ ְגָווֵני ִחיּוָ   ּכְ

ָווֵני,  ְתֵרי ּגְ א ַאְנִהיר ּבִ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ
י ְסָטר. ּוֵמַהאי ֲאִויָרא ְלַהאוּ ְלַהאי ְסָטר 

א ְלַאְנּפֹוי  ְלּתָ ט ְמגּוְלּגַ ׁשָ ְכָיא, ִאְתּפָ ּדַ
יה ִלְמאָ  ְך  ןְוַחְמׁשִ ִרּבֹוא ָעְלִמין. ּוְבִגין ּכַ

ין ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ֲעָתא ַאְנּפִ . ּוְבׁשַ
טּו ַאְנּפֹוי ַוֲאִריִכין  ׁשָ ִאְצְטִריְך, ִאְתּפְ ּדְ

ִגין ַההּוא ִזְמָנא, ּבְ ַאְנּפֹוי  ּבְ ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ ּדְ
יִקין, ְוָחֵייס ְלָעְלָמא. ַעּתִ יֵקי ּדְ ַעּתִ   ּדְ

א, ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ְלָכל  ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ
א.  ּתָ ְלּתַ ֲאָגר אֹוָראּוָתא  ןְוָיֲהִביִאיּנּון ּדִ
יק יֹוִמין.  ָנא, ְלַעּתִ ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ּכַ
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חֹות ְרִביָטא. ְוָלֳקבֵ  ּתְ אׁשַ ַקע  ,יל ּדָ "ּבֶ
ְלּגֶֹלת" ד  (שמות לח, כו) ַלּגֻ א, ּכַ ְלַתּתָ

ַקע ֲאָגר  ָנא. ְוַהאי ּבֶ ּבָ חּוׁשְ ָעאִלין ּבְ
יק יֹוִמין. יּה ְלַעּתִ ַכח ִמּנֵ ּתְ   אֹוָראּוָתא, ִאׁשְ

א,  ְלּתָ גּוְלּגַ ֵליּה ּדְ ַחּלָ א]נ"א [ּבַ ְלּתָ גּוְלּגַ  ּבְ
ְר דָּ  ׁשַ ָכחּו, ּדְ ּתְ ין ִאׁשְ ָייא מֹוָחא א ג' ַחָלּלִ

יא ָעַלְייהוּ  ִקיק ַחְפּיָ הּו, ּוְקרּוָמא ּדָ  ,ּבְ
א ְסִתיָמא  יׁשָ ֲאָבל ָלא ְקרּוָמא ְקׁשִ
א, ַהאי מֹוָחא  יק יֹוִמין. ּוְבִגין ּדָ ַעּתִ ּכְ

ט ְוָנִהיר  ׁשָ ִתין  ְוָנִפיק]נ"א [ִאְתּפְ ִלְתּלָ
ִביִלין ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ,ּוְתֵרין ׁשְ
  .(בראשית ב, י) ֶדן""ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמעֵ 

ְתַלת  ְוָתאָנא, א ּבִ ְלּתָ גּוְלּגַ ַחָלִלין ּדְ
ְרָייא ַקע  ,מֹוָחא ׁשַ נ"א [ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתּבְ

ט] ֵ ׁשּ ִסְטִרין,  עְלַאְרבַּ ַחד ַמּבּוָעא  ּוִמְתּפַ
ַהאי  ְרָייא ּבְ ׁשַ ְוָנִפיק ֵמַההּוא מֹוָחא ּדְ

ִביִלין רּוחִ  ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ָלא, ּתְ ין ַחּלָ
ָחְכְמָתא.   ּדְ

ַקע  ְנָייָנא, ִמְתּבְ שַׁ ֵמַחָלָלא ּתִ ט ַחד ּוִמְתּפָ
ְתִחין  ,ַמּבּוָעא ַאֲחָרא יּוִמְתּפַ  ןַחְמׁשִ
ין  ְרִעין. ֵמִאּלֵ יּתַ ְרִעין, ִאְתַאֲחָדן  ןַחְמׁשִ ּתַ

י אֹוַרְייָתא ןַחְמׁשִ י ,יֹוִמין ּדְ ִנין  ןַחְמׁשִ ׁשְ
יֹוְבָלא י ,ּדְ ִרי ןַחְמׁשִ ין ֶאֶלף ּדָ ַזּמִ ן, ּדְ

ִריְך הּוא ְלָאָתָבא רּוֵחיּה  א ּבְ קּוְדׁשָ
יּה. ְרָייא ּבֵ   ֵליּה, ּוְלׁשַ

ִליָתָאה, ָנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין  ֵמַחָלָלא ּתְ
ְרָייא  א ׁשַ ַדְעּתָ ִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ּדְ ִאּדָ
ֵרי  ָלא ׁשָ הּו. ְוַהאי ַחּלָ ָעַלְייהּו, ְוָדֵרי ּבְ

ָלא ּוֵבין  ּה]ָמדֹוֵרינ"א [ֲחָלֵליה  ין ַהאי ַחּלָ ּבֵ
ֵרין ִסְטִרין.  ָיין ִמּתְ ָלא, ְוִאְתַמּלְ ַהאי ַחּלָ

ל ִאיּנּון אִ  ִריןּכָ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ,ּדָ
ְלאּו" . (משלי כד, ד) "ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ

ין  לָ ְוִאּלֵ ָכל ּגּוָפא,  תּתְ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ
ּוְבִאיּנּון  ,ְלַהאי ִסְטָרא ּוְלַהאי ִסְטָרא

ל  הּו ּגּוָפא ִמּכָ ל ּגּוָפא ְוָאִחיד ּבְ ָאִחיד ּכָ
ָטן  ,ִסְטרֹוי ְ ׁשּ ּוְבָכל ּגּוָפא ִאְתּפַ

ָחן. ּכְ ּתַ   ְוִאׁשְ

ְלָיין ֶאֶלף  א, ּתַ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ אָנא, ּבְ ּתָ
ְעֵרי  ׂשַ ָבן קֹוֵצי ּדְ ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹוא ִרּבְ

מָ  כִ אּוּכָ ּבְ ָדא, ּוִמְתָעְרִבין ן, ּוִמְסּתַ א ּבְ ין ּדָ
ָכל  ָנא ְלִניִמין ּדְ ּבָ ָדא. ְוֵלית חּוׁשְ א ּבְ ּדָ

ְכָיין  .קֹוָצא ְוקֹוָצא יּה ּדַ ֲאִחיָדן ּבֵ ּדַ
אן ִאְתַאֲחָדן ַטֲעֵמי  - ּוְמַסֲאָבן ּוִמּכָ

ַדְכָיא ָכל  ,אֹוַרְייָתא, ּבְ ְמָסֲאָבא. ּבְ ּבִ
ְכָיי ִאיּנּון ּדַ ן, ְבָכל ִאיּנּון ִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ

ִאיּנּון ִמְסָאָבן.   ִסְטִרין ּדְ

הֹון  ִכין ְוַתִקיִפין. ִמּנְ ּבְ ַיְתִבין קֹוֵצי ִמְסּתַ
יִפין. ּוְבָכל קֹוָצא  ּקִ ִעיִעין, ּוִמְנהֹון ּתַ ׁשְ

יְוקֹוָצא, ַיְתִבין ִניִמין  ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ  ,ןּתִ
יף, ָמאֵרי ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ ְלָיין ּכְ  ִמְתַלֲהָטן ְוּתַ

ִתּקּוָנא  ,ַנַצח ְקָרִבין ִתּקּוָנא ָיֶאה ּבְ ּבְ
יָפא  ּקִ יָרא ּתַ ּפִ ֲאָרִזים]ׁשַ חּור ּכַ . ַרְבְרִבין [ּבָ

חּור  יִפין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ּבָ ְוַתּקִ
ֲאָרִזים"   .(שיר השירים ה, טו) ּכָ

ִלין  ְלָיין ּתִ ְעֵרי, ְוּתַ ׂשַ ִנין קֹוִצין ּדְ ּקְ ִמְתּתַ
ִלין, ֵמַהא י ִסְטָרא ְלַהאי ִסְטָרא ַעל ּתִ
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א. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ַעל ּגּוְלּגְֹלּתָ
ים" ּלִ ְלּתַ . (שיר השירים ה, יא) "ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ

ּום  ין, ִמׁשּ ּלִ ֵלי ּתִ ְוָתאָנא ַיְתִבין ּתִ
ְתַלת  יִאין, ּדִ ּבּוִעין ַסּגִ יִכין ִמּמַ ְמׁשִ ּדִ
ָלא ַחד  ּבּוָעא ַחּלָ ַרֲהֵטי מֹוָחא. ִמּמַ

גוּ  ְעֵרי ּדְ ָכן ׂשַ ְ א, ִאְתַמׁשּ ְלּתָ ְלּגַ
ְמשִׁ  ִליןּבִ ְלָיין  יכּוָתא, ּוִמְתָעְבִדין ּתִ ּתַ ּדְ

ָכן ֵמַהאי  ְ ִאְתַמׁשּ ה ַמּבּוִעין, ּדְ ּמָ ִמּכַ
ין  ְנָייָנא, ַנְפֵקי ַחְמׁשִ ָלא. ֵמַחָלָלא ּתִ ַחּלָ
ְעֵרי ֵמִאיּנּון  ָכן ׂשַ ְ ַמּבּוִעין, ְוִאְתַמׁשּ

יכ ְמׁשִ ין ּוִמְתָעְבִדיּוָתא, ַמּבּוִעין ּבִ ּלִ ן ּתִ
קֹוִצין ַאֲחָרִנין.  ַתְלָיין ּוִמְתָעְרִבין ּבְ ּדְ
ִליָתָאה, ָנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין  ֵמַחָלָלא ּתְ
ְעֵרי  ָכן ׂשַ ְ ִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ְוִאְתַמׁשּ ִאּדָ

הּו.  ּלְ יכּוָתא ִמּכֻ ְמׁשִ ין ַעל ּבִ ּלִ ִדין ּתִ [ּוִמְתַעּבְ

ין ּוִמְתעָ  ּלִ קֹוִצין ָאֲחָרִנין]ּתִ ְך  ְרִבין ּבְ ּוְבִגין ּכָ
ין. ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ   ִאיּנּון קֹוִצין, ּתִ

ָכן  ְ ִאְתַמׁשּ יָכן ּדְ הּו ְמׁשִ לָ ְוֻכּלְ ַחָלִלין  תִמּתְ
א. ְוָכל ִאיּנּון ִניִמין  ְלּתָ גּוְלּגַ מֹוָחא ּדְ ּדְ
ָיין ְלִסְטָרא  ְלָיין ְוַחּפְ ְוָכל ִאיּנּון קֹוֵצי ּתַ

אּודְ  ה ֱאֹלַהי ּדְ ִתיב, "ַהּטֵ ְך ּכְ ִנין. ּוְבִגין ּכָ
ָמע" י. ּוְבַהאי (דניאל ט, יח) ָאְזְנָך ּוׁשְ ּלִ ן, ּתִ

ְלָיין  ְלָייןנ"א [ּתַ ָמאָלא,  ]ּוְבַהאי ּתַ ְיִמיָנא ּוׂשְ
ְנהֹוָרא ַוֲחׁשֹוָכא, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְוָכל 
ַהאי, ְוָלא  ֵלי ּבְ ָמאָלא ּתָ ְיִמיָנא ּוׂשְ

יקָ  ַעּתִ   א.ּבְ

ְעֵרי, ִאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא  ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ּבְ
ִמְתַאֲחָדא ֵמַההּוא ָאְרָחא  ִקיק, ּדְ ּדָ
יק יֹוִמין. ּוֵמַההּוא ָאְרָחא,  ַעּתִ ּדְ

ית ְמָאה ּוְתֵליָסר ָאְרִחין,  ן ׁשִ ְרׁשָ ִאְתּפָ
אֹוַרְייָתא ִפקּוֵדי ּדְ ָאְרִחין ּדְ ְלגּון ּבְ ִאְתּפַ  ,ּדְ

יב,  ְכּתִ ל ּדִ ָאְרחֹות ְיֹהָוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת "ּכָ
  .(תהלים כה, י) ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו"

ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ִמְתַאֲחָדן ֶאֶלף  ָנא, ּבְ ּתָ
ְלָיין  ּתַ יָבָבא ִויָלָלה, ּדְ ַאְלִפין ָמאֵרי ּדִ
יִפין.  ּקִ ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמִאיּנּון ּתַ

ִעיִעין ָמאֵריהֹון ַמְתְקָלא,  ּוֵמִאיּנּון ׁשְ ּדְ
ְרִחימּוָתא ְוִאיהּו ַמְתְקָלא נ"א [ ָמאֵריהֹון ּדִ

יַנְייהּו] ְך ִאית ְיִמיָנא ְוִאית  ּבֵ ִגין ּכָ ּבְ
ָמאָלא.   ׂשְ

חּוָתא  ּגָ א. ַאׁשְ ְלּתָ גּוְלּגַ ִמְצָחא ּדְ
ר ַההּוא  ְלָייא, ּבַ חּוָתא. ְוָלא ִמְתּגַ ּגָ ַאׁשְ ּדְ

א לְ  יַבּיָ ְצִריִכין ַחּיָ ָדא, ִזְמָנא, ּדִ ּקְ ִאְתּפַ
ד  עֹוָבֵדיהֹון. ְוָתאָנא, ּכַ יָנא ּבְ ּוְלַעּיְ
ל  ֲערּו ּכָ ְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ִאּתְ ִאְתּגַ

ִדיָנא, ְוכָ  ִדיָנא ָמאֵריהֹון ּדְ ל ָעְלָמא ּבְ
ד ְסִליקּו  - ִאְתְמַסר ֲעָתא, ּכַ ר ַהִהיא ׁשַ ּבַ

יק יֹוִמין,  י ַעּתִ ָרֵאל ְלַקּמֵ ִיׂשְ ְצלֹוְתהֹון ּדְ
י ִמְצָחא ּוָבעֵ  ּלֵ נֹוי, ּגַ י ְלַרֲחָמא ַעל ּבְ

ְזֵעיר ַהאי ּדִ ַרֲעִוין, ְוָנִהיר ּבְ ַרֲעָוא ּדְ  ּדְ
ין יָנא.ַאְנּפִ ִכיְך ּדִ ּתְ   , ְוִאׁשְ

ֲעָרא,  ַהאי ִמְצָחא, ָנִפיק ַחד ׂשַ ּבְ
ין  יק ַחְמׁשִ ַאּפִ יּה ִמּמֹוָחא ּדְ ט ּבֵ ׁשָ ִמְתּפְ ּדְ

ט, ִאְתעֲ  ׁשָ ְרִעין. ְוַכד ִאְתּפְ ִביד ִמְצָחא ּתַ
יֵבי ָעְלָמא, ְלִאיּנּון  חּוָתא, ְלַחּיָ ּגָ ַאׁשְ ּדְ

עֹוָבֵדיהֹון ֵפי ּבְ ּסְ ָלא ִמְתּכַ ֲהָדא הּוא  ,ּדְ
ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ִדְכִתיב,  ָ "ּוֵמַצח ִאׁשּ

ֵלם"   .(ירמיהו ג, ג) ֵמַאְנּתְ ִהּכָ
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ֲעָרא ָלא  ַהאי ֲאָתר ָקֵאיְוַתְנָיא, ׂשַ ם ּבְ
ִגי ִמְצָחא, ּבְ ְלָייא ְלִאיּנּון ּדְ ִאְתּגַ ן ּדְ

ֲחִציִפי חֹוַבְייהּו. ּדְ ֲעתָ ן ּבְ ַער ּוְבׁשַ ִמּתְ א ּדְ
ָעא ִעם  ְעׁשְ ּתַ ִריְך הּוא ְלִאׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ
יק יֹוִמין,  ַעּתִ יא, ְנִהיִרין ַאְנּפֹוִהי ּדְ יַקּיָ ַצּדִ

ְזֵעיר ַאְנּפֹוי ּדִ ין ּבְ ְלָיא ַאְנּפִ , ּוִמְתּגַ
ְלַהאי ִמְצָחא, ּוְכֵדין  ִמְצֵחיּה, ְוָנִהיר

ְעתָּ ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון. ְוָכל  ְעתָּ א ׁשַ א ְוׁשַ
ְזֵעיר ֵלי, ְוַהאי ִמְצָחא ּדִ ִדיָנא ּתָ ין ּדְ  ַאְנּפִ

יָקא  ַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ְלָייא, ִאְתּגַ ִאְתּגַ
יָנא, ְוָלא  ִכיְך ּדִ ּתְ יִקין, ְוִאׁשְ ַעּתִ ּדְ

  ִאְתָעִביד.

אָנא, ַהאי ִמְצחָ  ָמאָתן ּתָ ט ּבְ ׁשָ א, ִאְתּפָ
יּה,  ִאְתַאֲחָדן ּבֵ סּוָמֵקי, ּדְ ֶאֶלף סּוָמֵקי ּדְ
ְלָייא ִמְצָחא  יּה. ְוַכד ִאְתּגַ ּוְכִליָלן ּבֵ

ְזֵעיר ין ּדִ הּו ַאְנּפִ , ִאית ְרׁשּוָתא ְלֻכּלְ
ַרֲעָוא ְלָחָרבָ  ְלָייא ִמְצָחא ּדְ א. ְוַכד ִאְתּגַ

ָנִהיר ְלַהאי ִמְצחָ  ַרֲעִוין, ּדְ ֵדין א, כְּ ּדְ
ִכין. ּכְ ּתַ הּו ִמׁשְ ּלְ    ּכֻ

יִנין  י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ִרין ְוַאְרּבַ ְוַתְנָיא, ֶעׂשְ
הּו ִאְקרּון  ַהאי ִמְצָחא, ְוֻכּלְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ִמׁשְ

. ִמְצָחא ְוָכל ַחד ִאְקֵרי ֵנַצח]נ"א [ֶנַצח 
ין] ּוְבַאְתָוון ְרצּוִפין ַאְנּפִ הּוא ֶמַצח.  [ּדְ
ִאי ְתָנן  ,ּנּון ְנָצִחיםְוִאית ֶנַצח ּדְ ְוַהְיינּו ּדִ

. ְוִאיּנּון (ישעיהו לד, י) ֵנַצח ְנָצִחים"]לְ ["
גּוָפא,  הֹון ּבְ ָטן ִמּנְ ְ ׁשּ ִמְצָחא, ּוִמְתּפַ ּבְ

ַאְתִרין ְיִדיָען.   ּבְ

ְכתִּ  ְנָיא, ַמאי ּדִ ָרֵאל ּתַ יב, "ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ
י ֹלא ָאָדם הּוא  ֵחם ּכִ ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ֹלא ְיׁשַ

ֵחם" ַהאי ָרָזא  .(שמואל א' טו, כט) ְלִהּנָ
ט  ׁשַ ִאְתּפְ ל ַההּוא ֶנַצח ּדְ אֹוִקיְמָנא, ּכָ
ָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן,  גּוָפא, ִזְמִנין ּדְ ּבְ
יָנא, ִאי  ְוָתב ּוִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד ּדִ

ְייִבין. ַמאי ַטְעָמא ָקֵאי  ,ּתַ ּום ּדְ ִמׁשּ
ִאְקֵרי ָאָדם א ּדְ דּוְכּתָ , ְוָיִכיל ּבְ

ִאְתְקֵרי  ,ְלִאְתָחְרָטא ֲאָתר ּדְ ֲאָבל ִאי ּבְ
ַהאי ִמְצָחא]ֹראׁש,  ְלָייא  [ּבְ ִאְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ

ן ַוֲאָתר  ַהאי ֶנַצח, ָלאו הּוא ִעיּדָ
ָלא  ,ְלִאְתָחְרָטא. ַמאי ַטְעָמא ּום ּדְ ִמׁשּ

ָהא ָלא  ִאְקֵרי ָאָדם, ּדְ ֲהָוה ֵמֲאָתר ּדְ
ְרצּופָ  ֵלי ּפַ א ִמְצָחא ִאְתּגְ א ְוחֹוָטָמא, ֶאּלָ

ַכח  ּתְ ָלא ִאׁשְ ְלחֹודֹוי. ּוַבֲאָתר ּדְ ּבִ
ְך ֹלא  ְרצּוָפא, ָלא ִאְקֵרי ָאָדם. ּוְבִגין ּכָ ּפַ
ּקּוֵני  ַאר ּתִ ִבׁשְ ֶנַצח ּדְ ֵחם ּכְ ָאָדם הּוא ְלִהּנָ

  ּגּוָפא.

ָאר ַעְייִנין,  ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ א, ִמׁשְ ֵריׁשָ ֵעינֹוי ּדְ
ִרקּוָתא דִּ  ַעל ִריֵסי ַעְייִנין, ׂשְ א, ּדְ ְבּתָ ְבּגַ

ֲחָלן  ֲחָלן]ְמּכַ ָכל ַעְייִנין ְמּכַ ְמתָּ  [ּדְ אּוּכַ א, ּבְ
ְעֵרי, ְוִאיּנּון  ׂשַ ין ּדְ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ְלָיין ּתִ ּתַ
ִמְצָחא,  א ּדְ ֵריׁשָ ַעל ַעְייִנין, ּבְ ּקּוָנא ּדְ ּתִ
ַבע ְמָאה ַאְלֵפי ְרַווְייהּו ׁשֶ  ּוִמְתַאֲחָדן ִמּתַ

חּוָתא.  ּגָ ַאׁשְ ִריֵסי ְדַעְייִנין]ָמאֵרי ּדְ ַעל ּתְ  [ּדְ
ע  ַעְייִנין, ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְכסּוָתא ּדְ ּבִ
ִאיְנהּו  ְגִביִנין ּדְ ִמְתַאֲחָדן ּבִ ְמָאה ִרּבֹוא, ּדְ

סּוָתא ָגחּוָתא   ,ּכְ ֵעיָנא  ְוַאׁשְ יק ּדְ ַעּתִ   ּדְ
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קִ  ַסּלְ ֲעָתא ּדְ ין ִאיּנּון יֹוִמין ָעַלְייהּו. ּוְבׁשַ
ַער  ִאּתְ ַמאן ּדְ סּוָתא, ִאְתֲחֵזי ּכְ ּכְ
ָחן ֵעינֹוי, ְוָחָמאן  ּקְ ָנֵתיּה, ְוִאְתּפַ ְ ִמׁשּ
וָרא  ַחד ִחּוָ ִקיָחא, ְוִאְתָסָחן ּבְ ְלֵעיָנא ּפְ
ֵעיָנא ָטָבא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , ּדְ

ָחָלב" . ַמאי (שיר השירים ה, יב) "ֹרֲחצֹות ּבֶ
ָחָלב וָרא ,ּבֶ ִחּוָ א ַקְדָמָאה  ּבְ ְלֵעיּלָ נ"א[ּדִ

ֵעיָנא ָטָבא ִחְווָרא ַקְדָמָאה ּדְ . ּוְבַהִהיא ]ּבְ
ַרֲחֵמי.  חּוָתא ּדְ ּגָ ַכח ַאׁשְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ׁשַ

ִגין נ"א [ ָרֵאל ָסְלָקא ּבְ ִיׂשְ ְך ְצלֹוָתא ּדְ ּוְבִגין ּכָ

ַההּוא ִחְווָרא ִיְפַקח ֵעינֹוי, ְוִיְתָסחּון ּבְ   .]ּדְ

א ַצלֵּ  ן ְוַעל ּדָ ה ִתיׁשַ ִוד, "עּוָרה ָלּמָ י ּדָ
ִיְפַקח (תהלים מד, כד) ֲאֹדָני ָהִקיָצה" . ּדְ

וָרא. ְוָכל  ַההּוא ִחּוָ ֵעינֹוי, ְוִיְתָסחּון ּבְ
ל  ְקָחן, ּכָ ֵעינֹוי ָלאו ִמְתּפַ ִזיְמָנא ּדְ
ָרֵאל,  ְפָיין ְלהּו ְלִיׂשְ ִדיִנין, ּכַ ָמאֵריהֹון ּדְ

ְלִטין ָעלַ  ין ׁשַ ַאר ַעּמִ ְייהּו. ּוְבִזְמָנא ּוׁשְ
ֵעיָנא ָטָבא,  ִיְפַקח ֵעינֹוי, ִיְתָסָחן ּבְ ּדְ

ַחר  ָרֵאל. ְוִאְסּתְ נ"א[ְוַרֲחֵמי ַעל ִיׂשְ

ַהר] ַאר  ְוִאְתזְּ ׁשְ ֵעיָנא, ְוָעִביד נּוְקִמין ּבִ
ין. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  "ָהִעיָרה ַעּמִ

 ,. ָהִעיָרה(תהלים לה, כג) ְוָהִקיָצה"
וָרא. ָהִקיָצהְלִאְתָסָחָאה בְּ   ,ַהִהיא ִחּוָ

ַכְפָיין לֹון. ד נּוְקִמין ְלִאיּנּון ּדְ   ְלֶמְעּבַ

יִרין  ּפִ ְקָחן, ִאְתָחזּון ׁשַ ד ִאְתּפַ ֵעינֹוי ּכַ
סּוָמק  ָהֵני יֹוִנים, ּבְ ור ְואּוכָּ ּכְ ם ְוָירֹוק, ִחּוָ

ל  ּכַ ִאְסּתָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ֵלי, ֶאּלָ ָלא ִאְתּגְ
ֵעיָנא ָטָבא,  ל ִאיּנּון ָסָחאּוִמתְ ּבְ ן ּכָ

ור. ַההּוא ִחּוָ ְווִנין, ּבְ ְווִנין  ּגַ ֵמִאיּנּון ּגַ

ְבָעה ַעְייִנין  ָיין, ָנְפִקין ׁשִ ּלְ ִמְתּגַ ּדְ
גָּ  ַאׁשְ ָמא ּדְ ַנְפֵקי ֵמאּוּכָ ֵעיָנא. דְּ חּוָתא. ּדְ

ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ַעל ֶאֶבן ַאַחת 
ְבָעה ֵעיָנִים"  . ַמאן ֶאֶבן(זכריה ג, ט) ׁשִ

ְמתָּ  ,ַאַחת ֵעיָנא.אּוּכָ   א ּדְ

ְבָעה ְרִהיִטין,  ִמּסּוָמָקא, ָנְפִקין ׁשִ
ַסְמִכין  ַסֲחָרןנ"א [ּדְ ָמאָלא,  ]ּדְ ִלְסַטר ׂשְ

ִלְסַטר ָצפֹון,  א ּדְ ָ ֶאׁשּ ּוִמְתַלֲהִטין ּבְ
ָאה  ָעְלָמא, ְלַגּלָ ָטא ּבְ ְ ׁשּ ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתּפַ

חַ  א ֲהָדא הּוא ָאְרִחין ּדְ ִדְכִתיב, ָייַבּיָ
ה  ה ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהּמָ ְבָעה ֵאּלֶ "ׁשִ

ָכל ָהָאֶרץ"   .(זכריה ד, י) ְמׁשֹוְטִטים ּבְ

ְבָעה ְטִהיִרין  נ"א[ִמירֹוָקא, ָנְפִקין ׁשִ

ִלְסַטר  ְנִהיִרין] ִקְטָרא ּדְ ָרִהיִטין נ"א [ּדְ

ַסֲחָרן ִלְסַטר רֹוָמא, ּוִמְתַאֲחָדן  ]ּדְ ּדָ
ָעְלָמא ָטא ּבְ ְ ׁשּ ָאה ָאְרִחין ְלִאְתּפַ , ְלַגּלָ

ין א, ּבֵ ְבֵני ָנׁשָ יׁש,  ְועֹוָבִדין ּדִ ין ּבִ ַטב ּבֵ
ְרֵכי ִאיׁש" י ֵעיָניו ַעל ּדַ יב, "ּכִ ְכּתִ (איוב ּדִ

  ְוגֹו'. לד, כא)

הּו ִאְתָסָחאְוַכד  ּלְ ִחין ּכֻ ּכְ ּתַ וָרא, ִמׁשְ ִחּוָ ן ּבְ
ָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְלאֹוָטָבא  ּגָ ְלַאׁשְ

ַההּוא ָעְלָמא בְּ  חּוָתא ּדְ ּגָ ִגיֵנהֹון. ְוָכל ַאׁשְ
וָרא, ָרֵאלֲהֵוי  ִחּוָ ח  ,ְלַטב ַעל ִיׂשְ ּגַ ְוַאׁשְ

ָעאקִ  סּוָמָקא ְלַמאן ּדְ ֲהָדא הּוא  ,ין ְלהוּ ּבְ
 ,. ָרֹאה(שמות ג, ז) "ָרֹאה ָרִאיִתי" ִדְכִתיב,

ְלַנְקָמא לֹון,  ,ָרִאיִתי ,ְלאֹוָטָבא לֹון
ָעִקין ִתיב, "עּוָרה לֹון, ּוְבגִ  ִמּדְ ְך ּכְ ין ּכַ

ְזַנח  ן ֲאֹדָני ָהִקיָצה ַאל ּתִ ה ִתיׁשַ ָלּמָ

תיקון ליל שבועות השלם  
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. עּוָרה, ְוָהִקיָצה, (תהלים מד, כד) ָלֶנַצח"
חּוָתא ּגָ ֵרי ַאׁשְ ִקיִחין ,ּתְ ֵרי ּפְ ֵרי  ,ּתְ ּתְ

  ַרֲחֵמי ְונּוְקִמין. ,ָטָבן

גֹו סּוָמָקא  ְווָנא ַקְדָמָאה, סּוָמָקא ּבְ ּגַ
ִליל ְוָסִתים ֵמיּה ָלא  ּכָ ל סּוָמִקין, ִמּקָ ּכָ

ַההּוא סּוָמָקא,  ,ִאְתָחזּון סֹוֲחָרֵניּה ּדְ
מָ ַאְסַחר ַחד חּוָטא    א, ְוָאִקיף ֵליּה.אּוּכָ

ַאְבָנא ַחד  ְנָייָנא, אּוָכָמא ּכְ ְווָנא ּתִ ּגַ
ִנים,  הֹוָמא, ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ׁשָ ָנִפיק ִמּתְ ּדְ

א. ְוַכד ָנִפיק ַהאי  א ַרּבָ ַיּמָ ַאְבָנא, ָאֵתי ּבְ
א,  ַיּמָ א. ְוָקֵליּה ּדְ ְקָפא ַעל ַיּמָ א ְוּתֻ ׁשָ ִרּגְ
ְמעּו ְלנּוָנא  ּתַ ּלֹוִהי ַאְזִלין, ְוִאׁשְ ְוַגְלּגַ

ִאְקֵרי ִלְוָיָתן א ּדְ הֹוָמא.  ,ַרּבָ ְוָנִפיק ִמּתְ
ָלא  ְלּגְ תּוְקפָּ ְוַהאי ַאְבָנא ִמְתּגַ א, ּבְ ַיּמָ א ּדְ

ָכל מָ אּוכָּ ְוִהיא  ,ְוָנִפיק ְלַבר ִמיא ּדְ ן אּוּכָ
ָכל נ"א [ְסִתיִמין ָקֵמיּה.  ְוָהא אֹוְקמּוָה ּדְ

ּה] מּותָ ְוַכְך ִהיא  אֹוְרִחין ְסִתיִמין ַקּמָ א אּוּכָ
ַאר  ל ׁשְ ָכִליל ְוָסִתים ּכָ ֵעיָנא אּוָכָמא, ּדְ ּדְ

ִמי ַההּוא  ,ןאּוּכָ מָ ְוסּוֲחָרֵניּה ּדְ א, אּוּכָ
 ִלְסַטר ַחד] נ"א[ַאְסַחר ַחד חּוָטא סּוָמָקא, 

מָ ְוָאִקיף ְלַההּוא    א.אּוּכָ

ִליָתָאה.  ְווָנא ּתְ ָירֹוקֵ א ָירֹוקָ ּגַ ָכִליל ּדְ י, ּדְ
ל  ַההּוא ָירֹוִקיְוָסִתים ּכָ ן. ּוְבסֹוֲחָרֵניּה ּדְ

ֵרין חּוִטיןָירֹוקָ  חּוָטא  ,א, ַאְסָחרּו ּתְ
מָ ְוַחד חּוָטא  ,סּוָמָקא ִלְסַטר ַחד א אּוּכָ

יִפין ְלַההּוא ְואַ  ,ִלְסַטר ַחד   א.ָירֹוקָ ּקִ

ַחר  ינ"א [ְוַכד ִאְסּתְ ּלֵ וָרא,  ]ִאְתּגַ ִחּוָ
ְווִנין ָלא ְוִאְתָסחֵ  ל ִאיּנּון ּגַ י ֵעיָנא, ּכָ

א  ִעין ְלַתּתָ ּקְ ּתַ ִחין, ּוִמׁשְ ּכְ ּתַ סּוְמָקא [ִמׁשְ

ָמא ר ַההּוא ְולָ  ,]ָירֹוָקא אּוּכָ א ִאְתֲחֵזי ּבַ
יק ָנִהיר ֵמַעּתִ וָרא, ּדְ ּוְנִהיִרין  ,יֹוִמין ִחּוָ

א. ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ּדִ יּה ּכָ   ִמּנֵ

ר  ]הּואנ"א [ ְווָנא ִאְתַחְזָייא, ּבַ ְוֵלית ּגַ
ְך  ְלחֹודֹוי. ּוְבִגין ּכַ וָרא ּבִ ַההּוא ִחּוָ
סּוָמָקא  ל ָמאֵריהֹון ּדְ ָלקּו ּכָ ִאְסּתְ

מָ  ֲחָדאְואּוּכָ אֹוִמין ּכַ ִאיּנּון ּתְ ֲהָדא  ,א, ּדְ
צּובֹות ב הּוא ִדְכִתי ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ "ׁשִ

ם ַמְתִאימֹות" ּלָ ּכֻ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ ׁשֶ
ֵמַההּוא  ,. ַמאי ִמן ָהַרְחָצה(שיר השירים ד, ב)

ם  ּלָ ּכֻ ָאה. ׁשֶ א ִעּלָ יׁשָ ֵעיָנא ַקּדִ ַאְסחּוָתא ּדְ
ָדא,  ,ַמְתִאימֹות א ּבְ ִמְתָעְרָבן ּדָ

ָדא. ּוַמה א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ ִיְך  ְוִאְתּדַ ּנַ ָאַמר ׁשִ ּדְ
ם  ּלָ ּכֻ צּובֹות, ְוַאּתְ ַאְמַרת ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ּכְ

ְלהֹון,  ,ַמְתִאימֹות וָרא ּדִ לֹוַמר, ִחּוָ ּכְ
ד  ַעְייִנין, ּכַ וָרא ּדְ ַההּוא ִחּוָ ן ִאְתָסָחאּכְ

ָאה. ֵעיָנא ִעּלָ א ּדְ ִחַווְרּתָ   ּבְ

יא,  יַקּיָ ע ַצּדִ י ְלֵמֱחזֵ ְוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנּדַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר בְּ  ָחְכְמָתא, ּכְ י רּוָחא ּדְ "ּכִ

ַעִין ִיְראּו" . ֵאיָמַתי (ישעיהו נב, ח) ַעִין ּבְ
ׁשּוב ְיֹהָוה ִצּיֹון" ר . ּוְכִתיב )שם( "ּבְ "ֲאׁשֶ

ה ְיֹהָוה" ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ (במדבר יד, ַעִין ּבְ

ַעְייִנין ְלַטב.יד) ִקיחּוָתא ּדְ   , ּוְכֵדין ּפְ

קִ  ַעְייִנין ְלַטב. ְוִאית ְוִאית ּפְ יחּוָתא ּדְ
יב,  ְכּתִ ָמה ּדִ ַעְייִנין ְלִביׁש. ּכְ ִקיחּוָתא ּדְ ּפְ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹמֹמֵתינּו" (דניאל ט, "ּפְ

ְוגֹו'. ְוָדא ָהָכא ְלַטב, ּוְלִביׁש. ּוְכִתיב  יח)
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ֲאָנן " ם ָנֶוה ׁשַ ַלִ ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ְירּוׁשָ
ל ִיְצעָ  ע ְיֵתֹדָתיֹאֶהל ּבַ ל ִיּסַ ָלֶנַצח" ון ּבַ
ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב  (ישעיהו לג, כ)

א. ָלא ּדָ א ּבְ ָלא ִאְתָעִביד ּדָ   ּוְלִביׁש. ּדְ

ִסְפָרא, ַמהּו  ְצִניעּוָתא ּדְ ָנא ּבִ "ֵעֶניָך ּתָ
ֲאָנן" ם ָנֶוה ׁשַ ַלִ (ישעיהו לג, ִתְרֶאיָנה ְירּוׁשָ

ם ָנֶוה . ְוִכי כ) ַלִ ֲאנָ ְירּוׁשָ ן הּוא, ְוָהא ׁשַ
ִתיב  ּה"ּכְ . (ישעיהו א, כא) "ֶצֶדק ָיִלין ּבָ

ִקיט,  ַכח ֶצֶדק, ָלאו ׁשָ ּתְ ִאׁשְ ּוַבֲאָתר ּדְ
א ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה  ֲאָנן הּוא. ֶאּלָ ְוָלאו ׁשַ

ַלם  ֲאָנן, ָנֶוה ְירּוׁשָ יק ָנֶוה ׁשַ ֲאָנן, ְלַעּתִ ׁשַ
ַמר,  ֵאִלין ַעְיינִ יֹוִמין ִאּתְ ח ּבָ ּגַ ַיׁשְ  ין][ּדְ

ֲאַנן ִקיט ְוׁשַ ַההּוא ֵעיָנא ׁשָ ֵעיָנא  ,ּדְ
חּוָתא  ּגָ ָלא ָנִטיל ֵמַאׁשְ ַרֲחֵמי, ֵעיָנא ּדְ ּדְ
ְך  חּוָתא ַאֲחָרא. ּוְבִגין ּכַ ּגָ א, ְלַאׁשְ ּדָ

ִתיב,  ד, ְוָלא "ָחֵסר יוֹ ֶנָך ִתְרֶאיָנה יעֵ ּכְ
ַלם ְוָלא ִצּיֹון,  ָאַמר ְירּוׁשָ ֵעיֶניָך. ּוַמה ּדְ

ָייא ְלִדיָנא, ָהִכי ִאְצטְ  ִריְך, ְלַאְכּפְ
ה ּוְלַרֲחָמא ָעָלּה. ַכח ּבָ ּתְ ִאׁשְ   ּדְ

ּה  ִתיב "ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ּבָ ְוָתאָנא, ּכְ
ָנה" ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ֵמֵרׁשִ

ּה , (דברים יא, יב) ְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ּבָ [ָהָדא הּוא ּדִ
ִדינִ  ְזֵרי ּדְ ְכחּו ּגִ ּתַ ָבּה ִאׁשְ ָאר ּדְ ל ׁשְ יר ִמּכָ ין ַיּתִ

ָבּה נ"א [ ַאְתֵרי] ּה ּדְ ְכִתיב ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּדִ
ָאר ַאְתֵרי ל ׁשְ יר ִמּכָ ִדיִנין ַיּתִ ְזֵרי ּדְ ְכחּו ּגִ ּתַ  .ִאׁשְ

ִתיב "ֵעיֵני ְיהוָֹ  ית  הְוָתאָנא, ּכְ ּה ֵמֵרׁשִ ֱאֹלֶהיָך ּבָ
ָנה" ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ  ](דברים יא, יב) ַהׁשּ

תָּ  הּ  ֱאֹלֶהיךָ ה ְיהוָֹ י ֵעינֵ א ַהׁשְ ן ּוְכֵדי, ּבָ
ִקיחּותָ  הּ ן ְדַעְייִניא ּפְ , ּוְלִבישׁ ב ְלטַ  ּבָ

ִגי ִאין ּבְ הוּ ת ּדְ ָמאלָ א ְיִמינָ  ּבְ ינָ א, ּוׂשְ א ּדִ
ּה  י.ְוַרֲחמֵ  ח ּבָ ּכַ ּתְ ָאֵתי, ִיׁשְ ּוְלִזְמָנא ּדְ

ַרֲחֵמי יָקא  ,ֵעיָנא ַחד ּדְ ַעּתִ ֵעיָנא ּדְ
יִקין ַעּתִ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ,ּדְ

ֵצְך" ֹדִלים ֲאַקּבְ . (ישעיהו נד, ז) "ּוְבַרֲחִמים ּגְ
דֹוִלים ָאַמר ַרֲחִמים, ַמהּו ּגְ יָון ּדְ א  ,ּכֵ ֶאּלָ

יק  ַעּתִ ִאית ַרֲחֵמי, ְוִאית ַרֲחֵמי. ַרֲחֵמי ּדְ
דֹוִלים.  יִקין, ִאיּנּון ִאְקרּון ַרֲחִמים ּגְ ַעּתִ ּדְ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ , ִאְקרּון ַרֲחִמים ַרֲחֵמי ּדִ
יּה ְיִמיָנא נ"א מה[ְסָתם.  ִאית ּבֵ ּום ּדְ הּוא, ִמׁשּ

יָנא ְוַרֲחֵמי ָמאָלא, ּדִ ְך  ]ּוׂשְ ּוְבִגין ּכָ
יק  ַעּתִ ֵצְך, ּדְ דֹוִלים ֲאַקּבְ ּוְבַרֲחִמים ּגְ

  יֹוִמין.

ְווִנין  ְתֵרין ּגַ ָהֵני ַעְייִנין, ּבִ אָנא ּבְ ּתָ
סּוָמָקא  ְייהּו, ּבְ מָ ְואוּ ִמּנַ ֵרין ּכָ ָראן ּתְ א, ׁשָ

ין  קּוְדׁשִ א ּדְ ֵעי קּוְדׁשָ ְמִעין. ְוַכד ּבָ ּדִ
ֵרין  ָרֵאל, ָאִחית ּתְ ְלַרֲחָמא ַעל ִיׂשְ
א. ַמאן  א ַרּבָ ַיּמָ ָמא ּבְ ּסְ ְמִעין, ְלִאְתּבַ ּדִ

א א ַרּבָ ָאה.  ,ַיּמָ ָחְכְמָתא ִעּלָ א ּדְ ַיּמָ
ַנֲהָרא  ִיְתְסחּון ּבְ לֹוַמר ּדְ ִחוָּ נ"א [ּכְ  וָרא]ּבְ

א,  ָנִפיק ֵמָחְכָמָתא ַרּבָ ַמּבּוָעא ּדְ ּבְ
ָרֵאל.   ּוְמַרֵחם ְלהּו ְלִיׂשְ

ִסְפָרא,  ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ חֹוָטָמא. ּתָ
חֹוָטָמא  ין. ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ חֹוָטָמא ּדִ
ַהאי חֹוָטָמא  ְרצּוָפא. ּבְ מֹוַדע ּפַ ּתְ ִאׁשְ

יב, "ָעָלה ָעשָׁ אִ  ְכּתִ ה ּדִ א ִמּלָ ְרׁשָ ן ְתּפָ
ַאּפֹו" ן  (שמואל ב' כב, ט) ּבְ ְוגֹו'. ָעָלה ָעׁשָ

א,  ָ ָללּו ֶאׁשּ ָנָנא, ִאְתּכְ ַהאי ּתְ ַאּפֹו, ּבְ ּבְ
נּוָרא ֵלית  ,ְוַגֲחֵלי ּדְ חֹוָטָמא נ"א [ּדְ ּבְ
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ְלהֹוִבין ִמּתֹוְקָדן  ָלת ׁשַ ְרצּוָפא ּתְ מֹוָדע ּפַ ּתְ ִאׁשְ
לָ  ָטן ּתְ ְ ׁשּ נּוְקּבֹוי ֵמַהאי חֹוָטָמא ִאְתּפַ ָווֵניּבְ  ,ת ּגְ

ן  ְכִתיב, "ָעָלה ָעׁשָ נּוָרא ּדִ א ְוַגֲחֵלי ּדְ ָ ָנָנא ָוֶאׂשּ ּתְ

ַאּפֹו" ָנָנא  . ְוֵלית](שמואל ב' כב, ט) ּבְ ּתְ
ָנָנא.  ָלא ּתְ א ּבְ ָ א, ְוָלא ֶאׁשּ ָ ָלא ֶאׁשּ ּבְ

ִליקּו  הּו ִאְסּתְ ִליקּו]נ"א [ְוֻכּלְ  ןְוָנְפִקי ִאְתּדְ
  ֵמחֹוָטמֹוי.

ד אִ  רוּ ְוָתאָנא, ּכַ ַלת  ְתַחּבָ ין, ּתְ ִאּלֵ
ָנִפיק ֵמחּוָטָמא ָנָנא, ּדְ ַהאי ּתְ ְכִליָלן ּבְ  ,ּדִ

ָנָנא  יב ְוָנִפיק ּתְ ִאְתָקַמט חֹוָטָמא ְוָנׁשִ
מָ  ֵרי  ,א ְוסּוָמָקאאּוּכָ ְתֵרינ"א [ּוֵבין ּתְ  ]ּבִ

ִחית.  ָווֵני ְוָקֵריָנן ֵליּה, ַאף ְוֵחיָמה ּוַמׁשְ ּגְ
יָמא ַאף ְוֵחימָ ְוִאי  י ּתֵ י ָיֹגְרּתִ יב, "ּכִ ּתִ ה ּכְ

ֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה" ִאיּנּון (דברים ט, יט) ִמּפְ , ּדְ
ָנָנא  מָ ּתְ ִחית ְמָנא א ְוסּוָמָקא, מַ אּוּכָ ׁשְ

ֵחת ְיֹהָוה ֶאת ְסֹדם  יב, "ִלְפֵני ׁשַ ְכּתִ ָלן. ּדִ
ֵחת(בראשית יג, י) ְוֶאת ֲעֹמָרה"  ,. ׁשַ

ִליק מֹוקְ  נּוָרא ּדָ ִחית ּבְ ׁשְ   ָדא.ַהּמַ

ַהאי  בּוָראן ִאיּנּון ּבְ ְוָתאָנא, ָחֵמׁש ּגְ
ין ע  ,ְזֵעיר ַאְנּפִ קּו ְלֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּלָ ְוִאְסּתְ

בּוָראן ָטא ,ְמָאה ּגְ ְ ׁשּ חֹוָטמֹויּוִמְתּפַ  ,ן ּבְ
פּוָמא ְדרֹועֹוי ,ּבְ יִדין ,ּבִ ִעין ,ּבִ ֶאְצּבְ  ,ּבְ

ִתיב,  ְך ּכְ בּורֹות ּוְבִגין ּכָ ל ּגְ "ִמי ְיַמּלֵ
בּורֹות,  ,(תהלים קו, ב) ָוה"ְיהֹ  ִתיב ָהָכא ּגְ ּכְ

ה ּוְכִתיב הָ  ֻדּלָ ָתם, "ְלָך ְיֹהָוה ַהּגְ
בּוָרה" א ָהִכי (דברי הימים א' כט, יא) ְוַהּגְ . ֶאּלָ

בּוָראן  הּו ּגְ ּלְ ָראן ּכֻ ד ִאְתַחּבְ אָנא, ּכַ ּתָ
בּוָרה ֲחָדא. ֲחָדא, ִאְתְקֵרי ּגְ   ּכַ

בּוָראן,  הּו ּגְ ְריָ ְוֻכּלְ א יׁשַ ן ְלַנְחּתָ
ְלָיין, ֶאֶלף   ]ַאְלִפין[ֵמחֹוָטמֹוי. ּוֵמַהאי ּתַ

ְייהּו.  ע ְמָאה ִרּבֹוא, ְלָכל ַחד ִמּנַ ְוַאְרּבַ
ְלָיין  יק ֵמחֹוָטמֹוי, ּתַ ַאּפִ ָנָנא ּדְ ּוְבַהאי ּתְ

ע ְמָאה  [ַאְלִפין ִרּבֹוא]ֶאֶלף   ]ְוָחֵמשׁ [ְוַאְרּבַ
א בּוָרה ּדָ ְסַטר ּגְ הּו גְּ  ,ּדִ בּוָראן ְוֻכּלְ

יב,  ְכּתִ ְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא, ּדִ "ּדֹור ּתַ
יָך" ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְוגֹו'.  (תהלים קמה, ד) ְלדֹור ְיׁשַ

בּוָראן  הּו ּגְ ּלְ א, ּכֻ בּוָרה ּדָ אֵרי ּגְ ְוַכד ׁשָ
ָטאן,  יןנ"א [ִמְתַלֲהָטן ְוׁשָ ן  ]ְוַנְחּתִ ַנְחּתָ ַעד ּדְ

ֶכת. ְתַהּפֶ   ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

ִתיב קֹום ּכְ ִחִתים ֲאַנְחנוּ ֶאת ַהּמָ י ַמׁשְ , "ּכִ
ֵחת . ּוְכִתיב (בראשית יט, יג) ַהזֶּה" "ִלְפֵני ׁשַ

(בראשית יג, ְיֹהָוה ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה"

"ַויֹהָוה ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל . ּוְכִתיב, י)
אָנא, (בראשית יט, כד) ֲעֹמָרה" א ָהִכי ּתָ . ֶאּלָ

ין ָלְרשָׁ  ּיָ ֵכי ֹלא ּדַ ְמַהּפְ א ּדִ ִעים ְוכּו', ֶאּלָ
ין. ת ַהּדִ ת ַרֲחִמים ְלִמּדַ   ִמּדַ

תִ  ֵכי, ְוָהא ּכְ יב "ֲאִני ְיֹהָוה ְוֵהיַאְך ְמַהּפְ
ִניִתי" ָכל ִזְמָנא (מלאכי ג, ו) ֹלא ׁשָ א ּבְ . ֶאּלָ

וָרא,  א ִחּוָ יֵקי, ֵריׁשָ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ּדְ
ְלָייא] ַרֲעִוין, ִאְתגַּ  [ִאְתּגַ ְלָיין, ַרֲעָוא ּדְ

א.  ֹכּלָ ָכחּו ּבְ ּתְ ַרֲחִמין ַרְבְרִבין ִאׁשְ
יִנין  ל ַזּיְ ְלָייא, ּכָ ָלא ִאְתּגַ ֲעָתא ּדְ נ"א[ּוְבׁשַ

יִנין] ְזֵעיר ּדִ ין ּדִ ְזִמיִנין, ְוִכְבָיכֹול  ַאְנּפִ
יָנא יָקא  ,ַרֲחֵמי ָעִביד ּדִ ַההּוא ַעּתִ

א. ֹכּלָ   ּדְ
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יקָ  ְלָייא ַעּתִ ד ִאְתּגַ ַתְנָיא, ּכַ יִקין, ּדְ ַעּתִ א ּדְ
ִאְתְקרּון  הּו ּבֹוִציֵני ּדְ ּלְ ַרֲעִוין, ּכֻ ַרֲעָוא ּדְ

א  ָמא ּדָ ׁשְ ָכחּו ְנִהיִריּבִ ּתְ ן. ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ
ֵלי ְטִמיָרא  ָלא ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ א. ּוְבׁשַ ֹכּלָ ּבְ
ין ּבֹוִציֵני ְטִמיִרין, ְוָלא ִאְתַנֲהָרן ִאּלֵ  ,ּדִ

יֵני יָנא. ַמאן ְוִאְתָעִבי ִמְתָעִרין ּדִ ד ּדִ
יָנא ִרים ְלַהאי ּדִ ָלא  ,ּגָ ַרֲעִוין ּדְ ַרֲעָוא ּדְ

א  יַבּיָ ִכין ַחּיָ ְך ְמַהּפְ ֵלי, ּוְבִגין ּכָ ִאְתּגְ
ָאַמר ָהָכא,  "ֵמֵאת ַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ּוָמה ּדְ

ָמִים" ָ ְזֵעיר ,(בראשית יט, כד) ְיֹהָוה ִמן ַהׁשּ  ּבִ
ין ְכתִּ  ַאְנּפִ ַמע ּדִ ַמר. ּוַמׁשְ ִמן "יב ִאּתְ

ָמִים ָ ַרֲחֵמי ְוִדיָנא.  ,ֵאׁש ּוַמִים -" ַהׁשּ
ַלל. יָנא ּכְ יּה ּדִ ֵלית ּבֵ ָקא ַמאן ּדְ   ְלַאּפָ

אֵרי  אָנא, ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר. ְוַכד ׁשָ ּתָ
ְבִהילּו ְוִאְתָעֵבד  ָקא, ָנִפיק ּבִ ָנָנא ְלַאּפָ ּתְ
ָלא  ב ְלַהאי חֹוָטָמא ּדְ יָנא. ּוַמאן ְמַעּכֵ ּדִ

א, ָיִפיק תְּ  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָנָנא, חֹוָטָמא ּדְ
א. ִים ִמּכֹּלָ הּוא ִאְקֵרי ֶאֶרְך ַאּפַ   ּדְ

ָתֵניָנן,  (שמות "ְיֹהָוה ְיֹהָוה"ְוַהְיינּו ָרָזא ּדְ

הּו  לד, ו) ֻכּלְ ַגַווְייהּו. ּבְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּפָ
ִסיק  ֵרי ִזְמֵני, ּפָ ר ּתְ ָמא ַאְדּכַ ׁשְ ֲאָתר ּדִ

ַגַווטַ  גֹון "ַאְבָרָהם ֲעָמא ּבְ ְייהּו, ּכְ
. "ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב"(בראשית כב, יא) ַאְבָרָהם"

מּוֵאל"(בראשית מו, ב) מּוֵאל ׁשְ (שמואל . "ׁשְ

ַגַווְייהוּ חּוץ א' ג, י) ִסיק ַטֲעָמא ּבְ הוּ ּפָ ּלְ . ּכֻ
ה"מִ  ה ֹמׁשֶ ִסיק (שמות ג, ד) "ֹמׁשֶ ָלא ּפָ , ּדְ

ַגַווְייהּו. ַמאי ַטְעָמא ַאְבָרָהם  ,ַטֲעָמא ּבְ
ִלים, ַקְדָמָאה ָלא  ְתָרָאה ׁשְ ַאְבָרָהם, ּבַ
ר ִנְסיֹוֵני,  ֶעׂשֶ ִלים ּבְ א ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ִלים, ּדְ ׁשְ

ַגַווְייהּו,  ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ְך ּפָ ּוְבִגין ּכַ
ְדַקְדֵמיָתא. א ָלא ֲהָוה ִאיהּו ּכִ ּתָ ַהׁשְ   ּדְ

ִלים, ַקְדָמָאה  ְתָרָאה ׁשְ ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב, ּבַ
יֹוֵסף, ָלא שְׁ  ר ּבְ ָ ׂשּ א ִאְתּבָ ּתָ ַהׁשְ ִלים, ּדְ

א  ּתָ ַהׁשְ א. ְועֹוד, ּדְ ִכיְנּתָ ַראת ָעֵליּה ׁשְ ְוׁשָ
א  יׁשָ ַאְרָעא, ִאיָלָנא ַקּדִ ִלים ּבְ ּתְ ִאׁשְ
חּוִמין,  ְתֵריַסר ּתְ א, ּבִ ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ ּכְ
ָלא ֲהָוה  ְבִעין ַעְנִפין, ַמה ּדְ ׁשִ ּבְ

ַקְדִמיָתא. ּוְבִגינֵ  ִלים, ּבְ ְתָרָאה ׁשְ ְך, ּבַ י ּכַ
ִלים, ּוָפִסיק ַטֲעָמא  ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ
מּוֵאל, ַטֲעָמא  מּוֵאל ׁשְ ַגַווְייהּו. ׁשְ ּבְ

ִסיק  יהּ ּפָ ַגּוֵ ְתָרָאה  ,ּבְ ַמאי ַטְעָמא. ּבַ
א  ּתָ ַהׁשְ ִלים, ּדְ ִלים, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ׁשְ
הּוא ְנִביָאה, ְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא ֲהָוה 

ה, ָלא ַאְפִסיק ְנִביָאה. אֲ  ה ֹמׁשֶ ָבל ֹמׁשֶ
ִאְתְילִ  ִמּיֹוָמא ּדְ ַגַווְייהּו, ּדְ יד, ַטֲעָמא ּבְ

י  ֶרא ֹאתֹו ּכִ יב, "ַוּתֵ ְכּתִ ִלים ֲהָוה. ּדִ ׁשְ
  .(שמות ב, ב) טֹוב הּוא"

ִסיק ַטֲעָמא  אּוף ָהָכא ְיֹהָוה ְיֹהָוה, ּפָ
ְתָרָאה  ִלים, ּבַ וְייהּו, ַקְדָמָאה ׁשְ ַגּוַ ּבְ

ִלים  יָנא ׁשְ ֲאָתר ּדִ ה, ּבַ הּו. ּוֹמׁשֶ ֻכּלְ ּבְ
א,  יׁשָ יָקא ַקּדִ א לֹון ֵמַעּתִ ָאַמר, ְלַנְחּתָ
ָמה  ֵניָנן, ּכַ ָהִכי ּתָ ין. ּדְ ַרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנּפִ
ַרֲחֵמי  ָאִחית ְמִכיָלן ּדְ ה, ּדְ ֹמׁשֶ ֵחיָלא ּדְ

א ְזֵעיר ,ְלַתּתָ יָקא ּבִ ֵלי ַעּתִ  ְוַכד ִאְתּגְ
ין אַאְנּפִ ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון , ּכֹּלָ ְוחֹוָטָמא  ,ּבְ

א ּוְתָנָנא לָ  ָ ִכיְך, ָוֶאׁשּ ּתְ ָמה ִאׁשְ א ָנִפיק, ּכְ
ִתי ֶאֱחָטם ָלְך" (ישעיהו ְדַאּתְ ָאֵמר "ּוְתִהּלָ

  .מח, ט)
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ַחד  חֹוָטָמא, ּבְ ְתֵרין נּוְקִבין ּדְ ְוָתאָנא, ּבִ
ָעא  ּקְ ּתַ ָנָנא ָלִהיט, ּוִמׁשְ א ָנִפיק ּתְ נּוְקּבָ

נּוקְ  א, ּבְ א. ּוֵמָחד נּוְקּבָ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ ּבָ
ְלהֹובֹוי,  ׁשַ אֹוִקיד ּבְ א ּדְ ָ ָנִפיק ֶאׁשּ

ע ֶאֶלף]ּוִמְתַלֲהָטא  ַאְרּבַ ע  [ּבְ ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּבְ
ָמאָלא. ּוַמאן  ִבְסַטר ׂשְ ְמָאה ָעְלִמין ּדְ

ַהאי, ִאְקֵרי  ָגִרים ְלָקְרָבא ּבְ "ֵאׁש ּדְ
ַאְכָלא . (מלכים א' יח, לח) ְיֹהָוה" א ּדְ ָ ֶאׁשּ

ין ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ א ָלא  ,ְואֹוִקיד ּכָ ָ ְוַהאי ֶאׁשּ
ָחא. ְוַהאי  ַמְדּבְ א ּדְ ָ ֶאׁשּ א ּבְ ָסם, ֶאּלָ ִאְתּבְ
ָנִפיק ִמּנּוְקָבא ַאֲחָרא, ָלא  ָנָנא ּדְ ּתְ
ָנא.  ָקְרּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ָסם ֶאּלָ ִאְתּבְ

ָחא] ַמְדּבְ   .[ּדְ

ח ְלָייא ּבְ א ּתַ ִתיב,ֹוָטמָ ְוֹכּלָ ְך ּכְ ִגין ּכַ  א, ּבְ
יֹחַח" ַרח ְיֹהָוה ֶאת ֵריַח ַהּנִ (בראשית ח,  "ַוּיָ

ְלָיין, ְלָאְרָחא כא) חֹוָטָמא ּתַ א ּבְ ֹכּלָ . ּדְ
א סּוָמָקא.  ָ ְתָנָנא, ְוֶאׁשּ ַהאי חֹוָטָמא, ּבִ

ַרֲעָוא ל ּבְ ְך ִאְתַקּבָ  [הּוא]ְוַהאי  ,ּוְבִגין ּכַ
יב,  ְכּתִ ַחר ַאף ְיֹהוָ ּדִ . (שמות ד, יד) ה""ַוּיִ

. "ְוָחָרה (דברים יא, יז) "ְוָחָרה ַאף ְיֹהָוה"
י" ן ֶיֱחֶרה ַאף ְיֹהָוה"(שמות כב, כג) ַאּפִ  . "ּפֶ

ְזֵעיר (דברים ו, טו) א ּבִ י. ּכֹּלָ ַמר, ַאְנּפִ ן ִאּתְ
יָקא. ַעּתִ   ְוָלא ּבְ

ִתיב  אָנא, ּכְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּתָ "ַהּטֵ
ָמע" אָנא נ"א [י ַהא (דניאל ט, יח) ּוׁשְ ּתָ

ַמע ָטב  יָקא ְלִמׁשְ א ַעּמִ ְרּגָ ִסְפָרא ּדַ ְצִניעּוָתא ּדְ ּבִ

חֹות  ּוִביׁש ְוָדא ִאיהּו] ִאְתָעִביד ּתְ אּוְדָנא ּדְ
ְעֵרי.  ֲערֵ ׂשַ ְלָיין ָעֵליּה. ְוׂשַ [ְואּוְדָנא הּוא י ּתַ

ַמע] ִרׁשּוֵמי  ְלִמׁשְ ְואּוְדָנא ִאְתָעִביד ּבְ

יִמין  מָ ְלָגאְרׁשִ ֲעִביד ו. ּכְ ָבאֵרי]נ"א [ה ּדְ  ּדְ
ַעִקיָמא,  א ּבְ ְרּגָ ַמאי  [ְלַהאי ּוְלַהאי]ּדַ

ַעִקיָמא ב ָקָלא נ"א [ ,ַטְעָמא ּבְ ִיְתַעּכַ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ  מֹוָחא ְוַיְבִחין ּבֵ מֹוָחא ְוָלא  ְלַאֲעָלא ּבְ

ְבִהילּו] ַמע ַטב ּוִבישׁ [ ּבִ ִגין ְלִמׁשְ ְוָתאָנא,  . ]ּבְ
ל ֵמַהאי ֲעִקיָמא דִּ  ְלָיין ּכָ ְבגֹו אּוְדִנין, ּתַ
י ִאיּנּון ָמאֵרי דְּ  הּו, "ּכִ יב ּבְ ְכּתִ ַגְדִפין, ּדִ

ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל  ָ עֹוף ַהׁשּ
ָבר" יד ּדָ ָנַפִים ַיּגֵ   .(קהלת י, כ) ּכְ

גֹו אּוְדָנא, ָנִטיף  לָ ּבְ מֹוָחא,  תִמּתְ ַחְלֵלי ּדְ
אּוְדִנין.  א ּדְ ּוֵמַההּוא ְנִטיָפא, ְלַהאי נּוְקּבָ

ַההּוא ֲעִקיָמא, ְוִאְתְצִריף  ָעֵייל ָקָלא ּבְ
ין ַטב וּ  ַההּוא ְנִטיָפא, ּבֵ יׁש. ָטב ּבְ ֵבין ּבִ

י ׁשֵֹמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיֹהָוה" יב, "ּכִ ְכּתִ  ּדִ

ַמע (תהלים סט, לד) ׁשְ יב, "ַוּיִ ְכּתִ יׁש ּדִ . ּבִ
ם אֵ  ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ  ׁש ְיֹהָוה"ְיֹהָוה ַוּיִ

  .(במדבר יא, א)

ַוֲעִקיָמא ָעֵייל  ,ְוַהאי אּוְדָנא ָסִתים ְלַבר
ְנִטיָפא ִמן מֹוָחא,  א ּדִ ְלגֹו, ְלַההּוא נּוְקּבָ

ִגין ְלִמְכַנׁש ָקָלא  ָלא ִיּפּוק ְלָגאּבְ ו, ּדְ
ל ִסְטרֹוי.  ְלַבר, ִויֵהא ָנִטיר ְוָסִתים ִמּכָ

ְך הּוא ָרָזא. ַווי ְלהַ  ִגין ּכָ ְמַגֵלי ּבְ הּוא ּדִ
ִאיּלּו ַאְכִחיׁש  ְמַגֵלי ָרִזין ּכְ ַמאן ּדִ ָרִזין, ּדְ
ַקן ְלִמְכַנׁש  ִאְתּתְ א. ּדְ ְלֵעיּלָ ּקּוָנא ּדִ ּתִ

קּון ְלַבר.   ָרִזין, ְוָלא ִיּפְ

ָרֵאל  ַצְווִחין ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְנָיא, ּבְ ּתַ
ְלָיין ֵמַעל אּוְדִנין,  ְעֵרי ִמְתּגַ ָעאָקא, ְוׂשַ ּבְ

דֵ  ַההּוא ּכְ אּוְדִנין, ּבְ ין ָעֵייל ָקָלא ּבְ
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ָנִטיף ִמּמֹוָחא, ְוָכַנׁש  א ּדְ  [ּוָבַטׁש]נּוְקּבָ
חֹוָטָמא.  נּוְקֵבי ּדְ מֹוָחא. ְוָנִפיק ּבְ ּבְ

ם,  נ"א[ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא, ְוִאְתַחּמָ

א ּוְתָנָנא ֵמאִ  ְוִאְתָקַמט] ָ יּנּון ְוָנִפיק ֶאׁשּ
לנּוְקִבין, ּוִמְתָעִרין  בּוָראן, ְוָעִביד  ּכָ ּגְ

  נּוְקִמין.

א  ָ ְוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאיּנּון נּוְקִבין ֶאׁשּ
א, , ּוְתָנָנא ָסִליק ַההּוא ָקָלא ְלֵעיּלָ

ֵרישָׁ ּוָבַטׁש  מֹוָחא ּבְ א נ"א [א ּדְ ֵריׁשָ ּבְ

מֹוָחא] ְמִעין ּבְ ֵרין ּדִ ין ּתְ יִני, ְוַנְגּדִ ן, ֵמַעּיְ
ָנָנא וְ  ִחירֹוי ּתְ ַההּוא ְוָנַפק ִמּנְ א, ּבְ ֶאׁשָ
ָנִגיד לֹון ְלַבר ַההּוא ָקָלא , ָקָלא ּדְ ּבְ

ָעָרן  ָכאן ּוִמּתְ ְ אּוְדִנין, ִאְתַמׁשּ ָעִייל ּבְ ּדְ
ְך  ִמְתָעְרִבין]נ"א [ ִגין ּכַ ּכּוֵלי ַהאי, ּבְ

ִתיב,  ְבַער ּכְ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ְיֹהָוה ַוּיִ ׁשְ "ַוּיִ
ם ֵאׁש ְיֹהָוה" ַהִהיא . בְּ (במדבר יא, א) ּבָ

ַער מֹוָחא.  ַההּוא ָקָלא, ִאּתְ ִמיָעה ּדְ ׁשְ
א]   .[ּכֹּלָ

ִתיב  ָנא, ּכְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך"ּתָ (דניאל "ַהּטֵ

ין ט, יח) לֹוַמר ַאְרּכִ ית אּוְדִנין]נ"א [, ּכְ . ׁשִ
ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִאיּנּון ָמאֵריהֹון 

ין אּוְדִנין ִאּלֵ ְלָיין ּבְ ּתַ ַגְדִפין, ּדְ א ְוֹכלָּ  ,ּדְ
ַמר  ִאּתְ ִאְתְקרּון ָאְזֵני ְיֹהָוה. ּוַמה ּדְ

ה ְיֹהָוה ָאְזְנָך"  , ָאְזְנךָ (מלכים ב' יט, טז) "ַהּטֵ
ְזֵעיר ין ּבִ ַמר. ַאְנּפִ   ִאּתְ

ְלָיין  מֹוָחא ּתַ ָלא ּדְ ַחד ַחּלָ ְטָרא ּדְ ִמּסִ
ָנְפִקין  ,אּוְדִנין ְרִעין ּדְ ין ּתַ ּוֵמַחְמׁשִ

ָלא, ָדא הּוא  ְרָעא  ִאית]נ"א [ֵמַההּוא ַחּלָ ּתַ

ַההּוא  ַתח ּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתּפְ ַחד, ּדְ
ין נּוקְ  י ֹאֶזן ִמּלִ יב, "ּכִ ְכּתִ אּוְדָנא, ּדִ א ּדְ ּבָ

ְבָחן" . ּוְכִתיב "ּוֹבֵחן ִלּבֹות (איוב לד, ג) ּתִ
ְטָרא (תהלים ז, י) ּוְכָליֹות" . ּוִמּסִ

חַ  ָלא, ּדְ ַההּוא ַחּלָ טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ין ּדְ ְמׁשִ
ֲאָתר  גּוָפא, ּבַ טּוָתא ּבְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְרִעין ּדְ ּתַ
ָלא  ט ַההּוא ַחּלָ ַ ׁשּ אֵרי, ִמְתּפָ א ׁשַ ִלּבָ ּדְ
יּה  ְרִעין, ְואּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ין ּתַ ַחְמׁשִ ּדְ
ּום  ִחיָנה, ִמׁשּ יּה ּבְ א ָקֵרי ּבֵ ִחיָנה, ּוְבִלּבָ ּבְ

ִטין.  ְ ׁשּ ֵמֲאָתר ַחד ִמְתּפַ ַההּואנ"א [ּדְ נּוְקָבא  ּבְ
ָלא  ַההּוא ַחּלָ טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְטָרא ּדְ אּוְדָנא ּוִמּסִ ּדְ
א  ִלּבָ ֲאַתר ּדְ גּוָפא ּבַ ט ּבְ ׁשָ ְרִעין ִאְתּפְ ין ּתַ ַחְמׁשִ ּדְ

ָאֵרי ִחיָנה ,ׁשְ יּה ּבְ אּוְדָנא ֶקִרי ּבֵ א ּבְ  ,ְוַעל ּדָ
ִחיָנה יּה ּבְ א ֶקִרי ּבֵ י ֹאֶזן ִמלִּ  ,ּוְבִלּבָ ְכִתיב "ּכִ ין ּדִ

ְבָחן" ּוְכִתיב "ּוֹבֵחן ִלּבֹות  (איוב לד, ג) ּתִ
ֵמֲאָתר ַחד  (תהלים ז, י) ּוְכָליֹות" ּום ּדְ ִמׁשּ

ִטין] ׁשְ    .ִמְתּפַ

ָמה  ִסְפָרא, ּכְ ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּתָ
א ַאְבחִ  אּוְדָנא ּדָ יׁש, יּדְ ין ַטב ּוֵבין ּבִ ן ּבֵ

א ְך ּכֹּלָ ִבְזֵעיר ,ּכַ ין ּדְ ִסְטָרא ִאית  ַאְנּפִ
ָטב ּוִבישׁ  ָמאָלא ,ּדְ ַרֲחֵמי  ,ְיִמיָנא ּוׂשְ

מֹוָחא  ִליל ּבְ ְוִדיָנא. ְוַהאי אּוְדָנא ּכְ
לִ  ִאְתּכְ ּום ּדְ ֲחָלָלא ַחד. יּוִמׁשּ מֹוָחא וּבַ ל ּבְ

ָקָלא  ִליל ּבְ ָעֵייִאְתּכְ יּה. ּוְבאּוְדָנא ּדְ ל ּבֵ
ִליל  ִמיָעה ִאְתּכְ ִמיָעה. ּוִבׁשְ יּה ׁשְ ָקֵרי ּבֵ

ַמע"יָנה. בִּ  לֹוַמר,  ,"ׁשְ  ',ָהֵבן'ּכְ
ַכח  ּתְ ל]נ"א [ִאׁשְ ּכַ ַחד  ְוִאְסּתַ א ּבְ ֹכּלָ ּדְ

ין ְלָמאֵריהֹון  ין ִאּלֵ ַמְתְקָלא ִאְתַקל. ּוִמּלִ
ָלא  ּכְ ַמע ּוְלִאְסּתַ ָמאִרין ִאְתְיָהָבן, ְלִמׁשְ ּדְ

ע.   ּוְלִמְנּדַ
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ְמֲעָך  י ׁשִ ַמְעּתִ ִתיב, "ְיֹהָוה ׁשָ א ֲחֵזי, ּכְ ּתָ
ְוגֹו', ַהאי ְקָרא  (חבקוק ג, ב) ֵראִתי"יָ 

א,  יׁשָ ַכד ְנִביָאה ַקּדִ מֹוַדע, ּדְ ּתְ נ"א[ִאׁשְ

ל ְוָיַדע, ְוָקִאים  ְמֵהיְמָנא] ּכַ ַמע, ְוִאְסּתָ ׁשָ
ן  ּמָ ִתיב ָיֵראִתי, ּתַ ין, ּכְ ּקּוִנין ִאּלֵ ַעל ּתִ

בָּ ָיאּות הּוא ְלַדֲחָלא  יּה, ַהאי ּוְלִאּתַ ר ַקּמֵ
ְזֵעיר יןַאנְ  ּבִ ַמר. ּפִ   ִאּתְ

ִתיב ל ְוָיַדע ַמה ּכְ ּכַ ד ִאְסּתָ "ְיֹהָוה  ,ּכַ
יהּו" ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ ָעְלָך ּבְ . (חבקוק ג, ב) ּפָ
ַמר יק יֹוִמין ִאּתְ ּוַבּכֹל ֲאָתר  ,ַהאי ְלַעּתִ

ַכח,  ּתְ ִיׁשְ יו"ד ה""ֹהָוה ְיֹהָוהיְ "ּדְ א , ּבְ
אלף דל ֵרי ִזְמֵני, אֹו ּבְ "ת, ְויו"ד ּתְ

יַחד ִלְזֵעיר א, ה" יָקא ַאְנּפִ ן, ְוַחד ְלַעּתִ
הּו ַחד, ְוַחד  ֻכּלְ ב ּדְ יִקין. ְוַאף ַעל ּגַ ַעּתִ ּדְ

ָמא ִאְקרּו.   ׁשְ

אְוָתֵנינָ  ם ָמּלֵ ִזְמָנא  ,ן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשֵ ּבְ
ם  ַהאי הּוא ׁשֵ יב ְיֹהָוה ֱאֹלִהים. ּדְ ְכּתִ ּדִ

א, ְוִדְזֵעיר ַאְנפִּ  ֹכּלָ יק ּדְ ַעּתִ א ּדְ ין. ָמּלֵ
ַאר ָלא  א ִאְקֵרי. ּוׁשְ ם ָמּלֵ א הּוא ׁשֵ ְוֹכּלָ
אֹוִקיְמָנא,  ָמה ּדְ א, ּכְ ם ָמּלֵ ִאְקֵרי ׁשֵ

ע ְיֹהָוה ֱאֹלִהים" ּטַ ם (בראשית ב, ח) "ַוּיִ , ׁשֵ
ְנִטיעֹות  א ּבִ תָ ָמּלֵ ּנְ א. ּוְבָכל ֲאָתר, ְיֹהָוה ּגִ

א.  ם ָמּלֵ ְיֹהָוה "ֱאֹלִהים, ִאְתְקֵריא ׁשֵ
ְכָלָלא, ּכֹ"ְיֹהָוה א הּוא ּבִ ְוַההּוא ִזְמָנא  ,ּלָ

א.  ֹכּלָ ָערּון ַרֲחִמין ּבְ ָעְלָך ִאּתְ "ְיֹהָוה ּפָ
יהּו" ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ יק (חבקוק ג, ב) ּבְ , ְלַעּתִ

ָעְלךָ  ַמר. ַמאן ּפָ ין ְזֵעיר ,יֹוִמין ִאּתְ  ,ַאְנּפִ
ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות,  ִנים, ִאיּנּון ׁשָ ֶרב ׁשָ ּקֶ ּבְ

ִאְקרוּ  נֹות ּדְ ן ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָלא ִאְקרּון ׁשְ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִאיּנּון ְיֵמי ֶקֶדם  ,עֹוָלם. ׁשָ
נ ין ְיֵמי עֹוָלםׁשְ  ְוָהָכא ,ֹות עֹוָלם ִאּלֵ

ִנים ֶקֶרב ׁשָ ִנים .ּבְ ִנים  ,ַמאן ׁשָ ׁשָ
יהּו ְלַמאןַקְדמ יהּו ִלְזֵעיר  ,ֹוִנּיֹות. ַחּיֵ ַחּיֵ
י ָכל ְנִהירּו ַאְנּפִ ִנים ן. ּדְ יֵליּה ֵמִאיּנּון ׁשָ ּדִ

ְך ָאַמר  ימּו, ּוְבִגין ּכָ ַקְדמֹוִנּיֹות ִאְתָקּיָ
יהּו.  ְזּכֹור"ַחּיֵ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ , (חבקוק ג, ב) "ּבְ

יִקין,  ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ָאה ּדְ ְלַההּוא ֶחֶסד ִעּלָ
ָבֵעי  א, ְלַמאן ּדְ ַער ַרֲחִמין ְלֹכּלָ ֵביּה ִאּתְ ּדְ

  ְלַרֲחָמא. ָיאּותן דְּ ְלַרֲחָמא, ּוְלַמא

ְמעֹון, ַאְסַהְדָנא ָעַלי  י ׁשִ אָנא, ָאַמר ַרּבִ ּתָ
ָעָלָנא ַקְייִמין ין ּדְ ַמָיא, ּוְלָכל ִאּלֵ  ,ׁשְ
הּו ָעְלִמין ֻכּלְ ין, ּבְ ין ִאּלֵ אן ִמּלִ ַחּדָ  ,ּדְ

א  רֹוְכּתָ י, ּוְבגֹו ּפָ ִאי ִמּלָ ִלּבָ אן ּבְ ְוַחּדָ
ְפִריָסא ֲעָלָנא, ִמתְ  ָאה ּדִ ִרין, ִעּלָ ַטּמְ

ִניז  א, ּגָ ֹכּלָ יָקא ּדְ ִקין, ְוָגִניז ְלהּו ַעּתִ ְוַסּלְ
ָלא, ָלא  ֵריָנא ְלַמּלְ א. ְוַכד ׁשָ ְוָסִתים ִמּכֹּלָ
ין  ָכל ָהֵני ִמּלִ א, ּדְ ֲהוֹו ַיְדִעין ַחְבַרּיָ
ָאה חּוָלֵקיכֹון  ין ִמְתָעִרין ָהָכא. ַזּכָ יׁשִ ַקּדִ

ָהָכא יא ּדְ ָאה חוּ  ,ַחְבַרּיָ כֹון, ְוַזּכָ ָלִקי ִעּמְ
ָאֵתי. ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ   ּבְ

ם פָּ  ְמעֹון ְוָאַמר, "ְוַאּתֶ י ׁשִ ַתח ַרּבִ
יֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם" ֵבִקים ּבַ  (דברים ד, ד) ַהּדְ

א כְּ  יׁשָ א ַקּדִ ָרֵאל, ְוגֹו'. ַמאן ַעּמָ ִיׂשְ
ָרֵאל ִמי  ֶריָך ִיׂשְ יב ּבֹהּו "ַאׁשְ ְכּתִ ּדִ

ְכִתיב "ִמי ָכֹמָכה , כט)(דברים לג ָכמֹוָך" , ּדִ
ֵאִלם ְיֹהָוה" ּום (שמות טו, יא) ּבָ . ִמׁשּ

ָמא  ׁשְ ְלהֹון הּוא ּבִ קּוָתא ּדִ ּבְ ִאְתּדַ ּדְ
ין ָעְלָמא ּדֵ א ּבְ יׁשָ ָאֵתי ּוְבָעלְ  ,ַקּדִ ָמא ּדְ
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יר ֵמָהָכא.  יּה, ַיּתִ ן ִמּנֵ ְרׁשָ ָהָתם ָלא ִמְתּפָ ּדְ
י ְצִריִרין ּבֵ א, ֵמַההּוא ְצרֹוָרא ּדִ יַקּיָ ּה ַצּדִ

ֵבִקים ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ם ַהּדְ "ְוַאּתֶ
יֹהָוה" ֵבִקים (דברים ד, ד) ּבַ ִתיב ַהּדְ , ְוָלא ּכְ

ׁש. ְיֹהָוה ַמּמָ א ּבַ   ַלְיֹהָוה, ֶאּלָ

יָרא  יְקָנא ַיּקִ ד ָנִחית ִמן ּדִ אָנא, ּכַ ּתָ
א, ָסִתים ְוָטִמיר  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָאה, ּדְ ִעּלָ

א, מִ  א, ִמּכֹּלָ יׁשָ ְרבּות ַקּדִ ָחא ּדִ ׁשְ
ְזֵעיר ין ְלִדיְקָנא ּדִ קַּ . ַאְנּפִ יְקָנא ִאְתּתַ ן ּדִ

ֲעָתא  ּקּוִנין. ּוְבׁשַ ָעה ּתִ ִתׁשְ יֵליּה, ּבְ ּדִ
יָקא  ַעּתִ יָרא ּדְ יְקָנא ַיּקִ ָנִהיר ּדִ ּדְ

ְזֵעיר יְקָנא ּדִ ַהאי ּדִ יִקין, ּבְ ַעּתִ ין ּדְ , ַאְנּפִ
ֵליַסר ַמּבוּ  ין ּתְ ָאה, ַנְגּדִ ָחא ִעּלָ ִמׁשְ ִעין ּדְ

יְקָנא ַהאי ּדִ יהּ  ,ּבְ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ִרין  ּוִמׁשְ ֶעׂשְ
ִרין  ין ֶעׂשְ יּה ַנְגּדִ ּקּוִנין. ּוִמּנֵ ּוְתֵרין ּתִ

אֹוָרְייָתא]נ"א [ּוְתֵרין ַאְתָוון  ָמא  ּדְ ׁשְ ּדִ
א. יׁשָ ּום נ"א [ ַקּדִ ָאֵתי, ִמׁשּ ּוְבָעְלָמא ּדְ

ילְ  קּוָתא ּדִ ּבְ ִאְתּדַ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ הֹון הּוא ּבִ
יר ֵמָהָכא ָאֵתי ַיּתִ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ָהָתם  .ּבְ ּדְ

ְצִריִרין  י ּדִ ַחּיֵ ין ֵמַההּוא ְצרֹוָרא ּדְ ְרׁשִ ֹלא ִמְתּפָ
ם  ְכִתיב "ְוַאּתֶ יא ָהָדא הּוא ּדִ יַקּיָ יּה ַצּדִ ּבֵ

יֹהָוה" ֵבִקים ּבַ יֹהָוה מַ  (דברים ד, ד) ַהּדְ שׁ ּבַ  ,ּמָ
ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם  ֶריָך ִיׂשְ ִתיב "ַאׁשְ ָעַלְייכּו ּכְ

יֹהָוה" ע ּבַ ּוְכִתיב "ִמי  (דברים לג, כט) נֹוׁשַ
ֵאִלם ְיֹהָוה" א  ,(שמות טו, יא) ָכֹמָכה ּבָ ּתָ ָהׁשַ

א ּוְלאֹוִקיר  א ְלאֹוקֹוֵרי ְלַמְלּכָ ְעּתָ ַוונּו ּדַ ִאְתּכְ
א דְּ  יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ אִיְקָרא ּדְ ן  .ַמְלּכָ ּקָ ּנָא ִמְתּתַ ּתַ

ּקּוִנין ְוָדא  ט' ּתִ א ּבְ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ָאה ּדִ יְקָנא ִעּלָ ּדִ
יְקָנא  ין ְוַכד ָנִחיָת ִמן ּדִ ְזֵעיר ַאְנּפִ יְקָנא ּדִ ִאיהּו ּדִ
יְקָנא  ַהאי ּדִ א ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָאה ּדְ יָרא ִעיּלָ ַיּקִ

ין י"ג  ין ַנְגּדִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ָחא ּדִ ִמׁשְ ַמּבּוִעין ּדְ

יּה כ"ב  ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ יְקָנא ּוִמׁשְ ַהאי ּדִ ָאה ּבְ ִעיּלָ
מָ  ׁשְ ִדין כ"ב ַאְתָוון ּדִ יּה ַנּגָ ּקּוִנין ּוִמּנֵ א ּתִ

ישָׁ   .א]ַקּדִ

כַ  ּתְ יְקָנא ָלא ִאׁשְ ח, ְוֹלא ְוִאם ּתֹאַמר ּדִ
א "ְלָחָיו" ֹלֹמה ֶאּלָ (שיר השירים ה, ָאַמר ׁשְ

יְקָנאְוֹלא [. יג) אָנא  ]ָקֵרי ּדִ א ָהִכי ּתָ ֶאּלָ
ל ַמה  ִסְפָרא, ּכָ ְצִניעּוָתא ּדְ ַאְטמָ ּבִ ר ּדְ

ְלָייא. ַההּוא  ר ְוָלא ִאְתּגַ ְוָגִניז, ְוָלא ִאְדּכַ
ה א, ֲהֵוי  ִמּלָ יָרא ִמּכֹּלָ ָאה ְוַיּקִ ּום[ִעּלָ  ]ִמׁשּ

א הּוא ָסִתים ְוָגִניז. ְוִדיְקָנא  ּוְבִגין ּדָ
הוּ  ּום ּדְ ֵלימּוָתא, ִמׁשּ ָבָחא ּוׁשְ א ׁשְ

ְנֵזיּה ְקָרא,  ְרצּוָפא, ּגַ ל ּפַ ְוַיִקירּוָתא ִמּכָ
ְלָייא.   ְוָלא ִאְתּגַ

ֵלימּוָתא  ִאיהּו ׁשְ יְקָנא ּדְ ְוָתאָנא, ַהאי ּדִ
ְזֵעיר ירּוָתא ּדִ ּפִ ַפְרצּוָפא ְוׁשַ ין ּדְ , ַאְנּפִ

ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי 
ַתְקרֹובָ  ְקרּוָבא ּבְ בּוְסָמא. ַמאי ּתַ א ּדְ

בּוסְ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר "ְלָחָיו ּדְ ָמא. ּכְ
ם" ֲערּוַגת ַהּבֹׂשֶ [ְוֹלא  (שיר השירים ה, יג) ּכַ

ּקּוִנין, ֲערּוגֹות] ָעה ּתִ ִתׁשְ קַּ . ּבְ ן ַהאי ִאְתּתַ
ֲעֵרי  ׂשַ ין. ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ יְקָנא ּדִ ִדיְקָנא]ּדִ  [ּדְ

ְתְקנָ  יר. אּוָכֵמי, ִמּתַ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ א ּבְ
יר לְ  ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ יב, ּכְ ְכּתִ ֵמֱחֵזי. ּדִ

ֲאָרִזים" חּור ּכָ   .(שיר השירים ה, טו) "ּבָ

ּקּוָנא ַקְדָמָאה.  קָּ ּתִ ֲעָרא ִמְתּתַ ן ׂשַ
א, ְוָנִפיק ַההּוא ִניצֹוָצא ּבּוִציָנא  ֵעיּלָ ִמּלְ

אֲ  ָלָלא ּדַ ינּוָתא, ְוָנִפיק ִמּכְ ַקְרּדִ ִויָרא ּדְ
א,  ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ְתחֹות ׂשַ ְכָיא, ּוָבַטׁש ּבִ ּדַ
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ַעל אּוְדִנין. ְוָנִחית  חֹות קֹוִצין ּדְ ִמּתְ
אּוְדִנין ִניֵמי ַעל ִניֵמי,  ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ִמּקַ

א  פּומָּ ַעד ֵריׁשָ   א.ּדְ

ֲעָרא, ְוָסִליק  ְנָייָנא. ָנִפיק ׂשַ ּקּוָנא ּתִ ּתִ
א  פּומָּ ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא א, ַעד רֵ ּדְ יׁשָ
ִפְתָחא  פּומָּ ּדְ חֹות ּדְ א, ּפּומָּ א. ְוָנִחית ִמּתְ

א ַאֲחָרא, ִניִמין ַעל ִניִמין,  ַעד ֵריׁשָ
יָרא. ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ   ּבְ

ְתחֹות  ִליָתָאה. ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ֵרין נּוְקִבין, ָנִפיק ַחד  חֹות ּתְ חֹוָטָמא, ִמּתְ

ֲעִרין ְזעִ  יִפין, ַמְלָיין ָאְרָחא, ְוׂשַ ּקִ יִרין ּתַ
ֲעִרין ַמְלָיין  ַאר ׂשַ ְלַההּוא ָאְרָחא, ּוׁשְ
יָסא, סֹוֲחָרֵניּה  יָסא, ּוֵמַהאי ּגִ ֵמַהאי ּגִ
ַההּוא ָאְרָחא. ְוָאְרָחא ָלא ִאְתֲחֵזי  ּדְ
א ַההּוא ָאְרָחא  ַלל, ֶאּלָ א ּכְ ְלַתּתָ
ְפָווָתן,  ׂשִ א ּדְ ָנִחית ַעד ֵריׁשָ א, ּדְ ְלֵעיּלָ ּדִ

ִקיָעא ַההּוא ָאְרָחא. ן ׁשְ   ְוַתּמָ

ֲעָרא,  ּקּוָנא ְרִביָעָאה. ָנִפיק ׂשַ ּתִ
ִעְלעֹוי  י ּבְ ן, ְוָסִליק ְוָחּפֵ ּקַ ְוִאְתּתָ

בּוְסָמא. ִתְקרֹוָבא ּדְ   ּדְ

ֲעָרא,  ִסיק ׂשַ ָאה. ּפָ ּקּוָנא ֲחִמׁשָ ּתִ
ּפּוִחיןְוִאְתַחְזָיי ֵרין ּתַ אן,  ן ּתְ אן ּוִמּכָ ִמּכָ

הַ  אי ַוְרָדא סּוָמָקא. ּוִמְתַלֲהָטן סּוָמָקן ּכְ
ִמְתַלֲהִטין  ְבִעין ָעְלִמין, ּדְ ָמאָתן ְוׁשִ ּבְ

ן  ּמָ הֹון]נ"א [ִמּתַ   .ִמּנְ

ַחד  ֲעָרא ּכְ ִתיָתָאה. ָנִפק ׂשַ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
ְלָיין ַעד  ִדיְקָנא, ְוּתַ ַסֲחָרֵניּה ּדְ חּוָטא ּבְ

ֵמעֹוי, ְוָלא ָנִחית ַעד ַטּבּוָרא. א ּדְ   ֵריׁשָ

ְעֵרי ַעל תִּ  ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ִביָעָאה. ּדְ ּקּוָנא ׁשְ
ל ִסְטרֹוי. ּופּומָּ א, ּפּומָּ  ֵני ִמּכָ א ִאְתּפְ

ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור  ְעֵרי ּבְ ְוַיְתִבין ׂשַ
  ֵליּה.

ְתחֹות  ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ַנְחּתִ ִמיָנָאה. ּדְ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ָלא ִאתְ  ָיין ְקָדָלא, ּדְ ְמַחּפְ יְקָנא, ּדִ  ,ַחְזָיאּדִ

ִקיִקין, ִניִמין ַעל ִניִמין ְעֵרי ּדְ הּו ׂשַ ּלְ  ,ּכֻ
ל ִסְטרֹוי.   ַמְלָיין ִמּכָ

יָעָאה.  ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ְעֵרי ִעם [ּתִ ִמְתָעְרִבין ׂשַ

ָרן  ]ִאינּון ִמְתַחּבְ ָכןנ"א [ּדְ ְ ְעֵרי  ]ִאְתַמׁשּ ׂשַ
ָייא,  ּקּוָלא ְמַעּלְ ׁשִ הוּ ּבְ ּלְ ַעד  ]איַמְליָ נ"א [ּכֻ

הּו  ]םעִ נ"א [ ּלְ ַתְלָיין. ּכֻ ְעֵרי ּדְ ִאיּנּון ׂשַ
יף,  ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ יר, ּכְ ּפִ ּקּוָלא ׁשַ ׁשִ ּבְ

  ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין.

ין ְוָנְפִקין ט'  ין, ַנְגּדִ ּקּוִנין ִאּלֵ ָעה ּתִ ִתׁשְ ּבְ
א. ּוֵמַההּוא  ְלֵעיּלָ ח ְרבּות ּדִ ְמׁשַ ַמּבּוִעין ּדִ

ין ְלכָ  ח ְרבּות, ַנְגּדִ א. ְמׁשַ ּתָ ְלּתַ ל ִאיּנּון ּדִ
א ִדיְקָנא ּדָ ָכחּו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ּקּוִנין ִאּלֵ  ,ט' ּתִ

א, ִאְתְקֵרי  ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ֵלימּות ּתִ ּוִבׁשְ
א[ ר ַנׁש ְלַתּתָ ר ]ּבַ יּבָ ָכל ַמאן  ,ּגִ יף. ּדְ ּקִ ּתַ

ְלָייא  ִקּיּוֵמיּה, ּתַ יָמא ּבְ יְקָנא ַקּיְ ָחֵמי ּדִ ּדְ
בּורָ  יּה ּגְ ּקּוָנא ּבֵ אן ּתִ ִקיָפא. ַעד ּכָ ה ּתַ

ְזֵעיר ָאה ּדִ ִדיְקָנא ִעּלָ ין ּדְ   .ַאְנּפִ
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ֵריּה,  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ִרי  א[קּום ּבְ יׁשָ ּקּוָנא ]ַקּדִ , ַסְלֵסל ּתִ

ִדיְקָנא  אנ"א [ּדְ ַמְלּכָ ִתּקּונֹוי ַקדִּ  ]ּדְ א, ּבְ יׁשָ
ין.  ַתח ְוָאַמר, י ֶאְלעָ ָקם ִרבִּ ִאּלֵ ָזר, ּפָ

ְרָחב  ּה ָעָנִני ַבּמֶ ַצר ָקָראִתי ּיָ "ִמן ַהּמֵ
ֹטַח ְוגֹו'. ַעד  (תהלים קיח, ה) ָיּה" "ִמּבְ

ְנִדיִבים" ָנא, ָהָכא ט' (תהלים קיח, ט) ּבִ . ּתָ
א יְקָנא ּדָ ְבּדִ ּקּוִנין ּדִ ּקּוִנין  ,ּתִ ְלָהֵני ּתִ

ִגין ְלַנצְ  א, ּבְ ִוד ַמְלּכָ ָחא ִאְצְטִריְך ּדָ
ין. ַאר ַעּמִ ַאר ַמְלִכין, ְוִלׁשְ   ִלׁשְ

ּקּוִנין,  ָאַמר ָהֵני ט' ּתִ יָון ּדְ א ֲחֵזי, ּכֵ ּתָ
ם ְלָבַתר ָאַמר  ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ "ּכָ

י ֲאִמיַלם" . ָאַמר, ָהֵני (תהלים קיח, י) ְיֹהָוה ּכִ
ֲאֵמיָנא, ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא.  ּקּוִנין ּדַ ּתִ

ָכל ּום ּדְ ּגֹוִים ְסָבבּוִני. ּוְבִתּקּוָנא  ִמׁשּ
ם  ִאיּנּון ׁשֵ ּקּוִנין, ּדְ א, ט' ּתִ ִדיְקָנא ּדָ ּדְ
ְיֹהָוה, ַאֵשִצינּון ִמן ָעְלָמא, ֲהָדא הּוא 

י ֲאִמיַלם"ִדְכִתיב  ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ (תהלים "ּבְ

  .קיח, י)

ָעה  ׁשְ ִסְפָרא, ּתִ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתָנא ּבִ
וִ  ּקּוִנין ָאַמר ּדָ יָתא ִאיּנּון ּתִ ד ָהָכא, ׁשִ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמָהן ֲהוֹו, ,ּבִ ית ׁשְ ׁשִ  ּדְ

ֵרין ִאיּנּון. ּוְתַלת  יָמא ּתְ ָאָדם. ְוִאי ּתֵ
ְכַלל ָאָדם  ָהא ְנִדיִבים ּבִ ָלָתא ֲהוֹו, ּדְ ּתְ

  ֲהוֹו.

יב ְכּתִ ָמָהן, ּדִ יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ ַצר  ,ּתָ ִמן ַהּמֵ
ֵרין. ָקָראִתי ָיּה, ַחד. ָעָנִני ַבמֶ  ְרָחב ָיּה, ּתְ

ַלת. ְיֹהָוה ִלי  ְיֹהָוה ִלי ֹלא ִאיָרא, ּתְ

ְיֹהָוה,  ע. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ עֹוְזָרי, ַאְרּבַ ּבְ
יָתא.  ְיֹהָוה, ׁשִ ה. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָ ֲחִמׁשּ

יב ְכּתִ ַלת, ּדִ ְיֹהָוה ִלי ֹלא ִאיָרא  ,ָאָדם ּתְ
ה ִלי ָאָדם, ַחד. טֹוב ַלֲחסֹות  ַמה ַיֲעׂשֶ

ֵרי. טֹוב בַּ  ָאָדם, ּתְ טֹוַח ּבָ ְיֹהָוה ִמּבְ
ַלת. ְנִדיִבים, ּתְ טֹוַח ּבִ ְיֹהָוה ִמּבְ   ַלֲחסֹות ּבַ

ְבָכל ֲאָתר  ה, ּדִ ִמּלָ א ֲחֵזי ָרָזא ּדְ ְוּתָ
א  ר ֶאּלָ ר ָאָדם ָהָכא, ָלא ִאְדּכַ ִאְדּכַ ּדְ
ּום  ָהִכי ִאְתֲחֵזי. ִמׁשּ א. ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ּבִ

ָלא ִאְקֵרי  ָמה  ה][ֲהוָ ּדְ א ּבְ ָאָדם, ֶאּלָ
ִאְתֲחֵזי ֵליּה. ּוַמאי ִאְתֲחֵזי ֵליּה.  ָמא ּדְ ׁשְ

יֶצר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים  יב, "ַוּיִ ְכּתִ א. ּדִ יׁשָ ַקּדִ
ם ָמֵלא, (בראשית ב, ז) ֶאת ָהָאָדם" ׁשֵ , ּבְ

ִאְתֲחֵזי ֵליּה  ָמה ּדְ הּוא ְיֹהָוה ֱאֹלִהים. ּכְ ּדְ
ר  ְך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ א ּוְבִגין ּכָ ָאָדם ֶאּלָ

א. יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ   ּבִ

ִתיב  ּה ְוָתָנא, ּכְ ַצר ָקָראִתי ּיָ "ִמן ַהּמֵ
ְרָחב ָיּה" ֵרי (תהלים קיח, ה) ָעָנִני ַבּמֶ , ּתְ

ֵרי ִעְלעֹוי, "ּה יָ "ִזְמֵני יָ  ּה, ָלֳקֵביל ּתְ
ְעֵרי  ׂשַ הּו. ּוִמְדָחָמא ּדְ ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ׂשַ ּדְ

ָכאן ְוַתְלָיי ְ אֵרי ְוָאַמר ִאְתַמׁשּ "ְיֹהָוה ן, ׁשָ
"ְיֹהָוה ִלי . (תהלים קיח, ו) ִלי ֹלא ִאיָרא"

ֹעְזָרי" ָלא ָחֵסר. (תהלים קיח, ז) ּבְ ָמא ּדְ ׁשְ . ּבִ
ה ָמא ּדְ ׁשְ אּבִ ָמא ּדָ א. ּוִבׁשְ יׁשָ  ּוא ַקּדִ

ָאַמר  ר ָאָדם. ּוַמה ּדְ ה ִלי ִאְדּכַ ֲעׂשֶ "ַמה ּיַ
ל , ָהִכי הּוא. (תהלים קיח, ו) ָאָדם" ָתָנא ּכָ ּדְ

ד  א, ּכַ ַמְלּכָ ין ּדְ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ִאיּנּון ּכִ
ִתּקּונֹוי. ִאְתְקרּון ָאָדם.  ְקָנן ּבְ ִאְתּתַ

ְלָפא  ִדּיֹוְקָנא ַמׁשְ א. ּוַמה ּדְ ָכִליל ּכֹּלָ ּדְ
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י ָמא ַקּדִ הּו, ִאְתְקֵרי ׁשְ ְעָרא ּבְ א. ְוּתַ ׁשָ
ֵביהּ  , ְוִאְתְקֵרי ה"והִאְתְקֵרי י ּוַמה ּדְ

ֵביּה. ,םָאדָ  ְעָרא ּוַמה ּדְ ּתַ ְכָלָלא ּדְ   ּבִ

ָמא נ"א [ ֲעָרא ִאְתְקֵרי ׁשְ ִליף ִמּתַ ּתְ ִאׁשְ ּוַמה ּדְ
ֵביּה ִאְתְקֵרי יהו"ה  ֲעָרא ּוַמה ּדְ א, ּתַ יׁשָ ַקּדִ

ְעָרא ּתַ ְכָלָלא ּדְ ֵביּה] ,ִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ  ּוַמה ּדְ
ִוד ָהכָ  ָאַמר ּדָ ּקּוִנין ּדְ ָעה ּתִ ׁשְ ין ּתִ א, ְוִאּלֵ

ָאִחיד  ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ְנאֹוי ּבְ ְלַאְכְנָעא ׂשַ
ָיִקירּו  א, ְואֹוִקיר ֵליּה ּבְ ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ּדִ
א  א. ַמְלּכָ ָבֵעי ִמן ַמְלּכָ ל ַמה ּדְ ָאה, ּכָ ִעּלָ
יְקָנא ְוָלא  ִגיֵניּה. ַמאי ַטְעָמא ּדִ ָעִביד ּבְ

יְקָנא,  ,ּגּוָפא ַתר ּדִ א ּגּוָפא ָאִזיל ּבָ ֶאּלָ
ַתר ּגּוָפא.ְודִ    יְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ

ִדיְקנָ א "נ[ רָ  ִאיהוּ א ּדְ כָ א ִעיּקָ ל ְוכָ א, ּגּופָ ל ּדְ
גּופָ א ִהּדּורָ  תַ א ּדְ יְקנָ ר ּבָ א ְוֹכלָּ ל, ָאִזיא ּדִ

ִדיְקנָ  ְלָייא ּבְ   .[ול"ג ִמן ְוִדיְקָנא ַעד גּוָפא]  א]ּתַ

ָנא, ַחד  ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוׁשְ ּוִבְתֵרי ּגְ
דְ  ֵריןּכִ ּה,  ,ַקאְמָרן. ּתְ ַצר ָקָראִתי ּיָ ִמן ַהּמֵ

ֵרי.  ִלי ֹלא  הְיהוָֹ ַחד. ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה, ּתְ
ה ִלי ָאָדם,  ֲעׂשֶ ַלת. ַמה ּיַ ִאיָרא, ּתְ

ע.  עֹוְזָרי, ָחֵמׁש. ַוֲאִני  הְיהוָֹ ַאְרּבַ ִלי ּבְ
יָתא. טֹוב ַלֲחסֹות  שֹוְנָאי, ׁשִ ֶאְרֶאה ּבְ

יֹהוָ  ְבָעההּבַ ָאָדם, , ׁשִ טֹוַח ּבָ . ִמּבְ
טֹוַח  ְיֹהָוה ִמּבְ ַמְנָייא. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ּתְ

ָעה.  ׁשְ ְנִדיִבים, ּתִ יֹהוָ נ"א [ּבִ , הטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
יֹהוָ  ָאָדם. ז. טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ טֹוַח ּבָ ח.  ה,ִמּבְ

ְנִדיִבים טֹוַח ּבִ    .], טִמּבְ

ַצר ָקָראִתי יָּ   ,ּה, ַמאי ָקא ַמְייֵרי"ִמן ַהּמֵ
ִוד א ּדָ ָאַמר ָהָכא, ַעל  ,ֶאּלָ ל ָמה ּדְ ּכָ

א ָקָאַמר.  ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ י ְיהּוָדה ּתִ [ִרּבִ

ַצר ָקָראִתי ָיּה, ֵמֲאָתר  ָאַמר] ִמן ַהּמֵ
הּוא ֲאָתר  ָטא, ּדְ ׁשְ יְקָנא ְלִאְתּפַ אִרי ּדִ ׁשָ ּדְ
א,  אּוְדִנין ֵמֵעיּלָ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ִחיק, ִמּקַ ּדָ

חֹות שַׂ  ְך ָאַמר ּתְ א. ּוְבִגין ּכָ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ
ֵרי ִזְמֵני. ּוַבֲאָתר "ּה יָ "יָ   ּוָבַתר]נ"א [ה ּתְ

יְקָנא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי,  ט ּדִ ׁשַ ִאְתּפְ ּדְ
ארֵ  ָטא, ָאַמר ְיֹהָוה ִלי ֹלא ְוׁשָ ׁשְ י ְלִאְתּפַ

ִחיל  ָלא ּדָ הּוא ֲאָתר ּדְ ִחיק]נ"א [ִאיָרא, ּדְ  ּדָ
[ָאָדם ִאְתְקֵרי ְוַעל ִריְך ְוכּו', ְוָכל ַהאי ִאְצטְ 

טּוָתא ָהאי ִאְצְטִריְך] ׁשְ ִוד ְלַאְכָנע  ִאְתּפַ ּדָ
ִגין ְיָקָרא  ין, ּבְ חֹוֵתיּה ַמְלִכין ְוַעּמִ ּתְ

א. ִדיְקָנא ּדָ   ּדְ

ל ַמאן  ִסְפָרא, ּכָ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
ָאה ַבר ָנׁש ִעּלָ ִדיְקָנא ּדְ ֶחְלֵמיּה ּדְ ָחֵמי ּבְ  ּדְ

יט ְיֵדיּה ֵליּה.  אֹוׁשִ יֵדיּה, אֹו ּדְ ָאִחיד ּבִ
ֵאי, ְוַאְרֵמיה  ְשִלים הּוא ִעם ִעּלָ ע ּדִ ִיְנּדַ

ְמַצֲעִרין ֵליהּ  חֹוֵתיּה ִאיּנּון ּדִ    .ּתְ

אנָ  ָעה ּתָ ִתׁשְ ָאה ּבְ יְקָנא ִעּלָ ן ּדִ ְתּקָ א, ְמּתַ
ְזֵעיר יְקָנא ּדִ ּקּוִנין, ְוהּוא ּדִ ין ּתִ ט' ַאְנּפִ , ּבְ

קּ  ן.ּתִ ְתּקָ   ּוִנין ְמּתַ

ּקּוָנא ַקְדָמָאה.  קָּ ּתִ ֲעָרא ִמְתּתַ ן ׂשַ
אּוְדִנין,  ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ א, ְוָנִפיק ִמּקַ ֵמֵעיּלָ
ְלָיין ַעל אּוְדִנין,  ּתַ חֹות קֹוֵצי ּדְ ִמּתְ
ְעֵרי, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד  ין ׂשַ ְוַנְחּתִ

א  פּומָּ ֵריׁשָ ין ִניִמיּדְ ל ִאּלֵ אָנא, ּכָ ן א. ּתָ
ל ִניִמין  יר ִמּכָ יִפין ַיּתִ ּקִ ְבִדיְקָנא, ּתַ ּדִ
ְעֵרי  א, ְוׂשַ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ קֹוִצין ּדְ ּדְ
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א ֲאִריִכין  ֵריׁשָ , ְוָהֵני ָלאו [ְוַכְפָיין]ּדְ
ִעיֵעי,  הֹון ׁשְ א, ִמּנְ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ֲאִריִכין, ְוׂשַ

ין. יׁשִ   ּוִמְנהֹון ְקׁשִ

ָכן שַׂ  ְ ִאְתַמׁשּ ֲעָתא ּדְ וֵרי ְערֵ ּוְבׁשַ י ִחּוָ
יק יֹוִמין ַעּתִ ְזֵעיר ּדְ ְעֵרי ּדִ ין ְלׂשַ , ַאְנּפִ

ִתיב,  ֹרּנָה"ּכְ חּוץ ּתָ (משלי א, "ָחְכמֹות ּבַ

ַהאי ְזֵעירכ) חּוץ. ּבְ ין . ַמאי ּבַ . ַאְנּפִ
ֵרי מֹוֵחי. ַרן ּתְ ִמְתַחּבְ   ּדְ

ךְ  ְעּתָ ָקא ּדַ ֵרי מֹוֵחי ַסּלְ א ֵאיָמא  ,ּתְ ֶאּלָ
ע מֹוֵחי ַלת  ,ַאְרּבַ ְזֵעירּתְ ֲהוֹו ּבִ  מֹוֵחי ּדַ

ין ָכחוּ ַאְנּפִ ּתְ ְתַלת  , ְוִאׁשְ ַחָלֵלי ּבִ
ִקיט  א. ְוַחד מֹוָחא ׁשָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ּדְ

ל ָכִליל ּכָ ַלת  ַעל ּבּוְרֵייּה, ּדְ מֹוֵחי. ּתְ
ִליָלן יָכן ּכְ יּה ְמׁשִ ְך ִמּנֵ ִאְתְמׁשָ ִקיָלן ,ּדְ  ׁשְ

וֵרי. לְ  ֲעֵרי ִחּוָ ׂשַ ין ַהאי ְזֵעירּבְ  ַאְנּפִ
ֵביּה.   ִלְתַלת מֹוֵחי ּדְ

ַהאי ְזֵעיר ע מֹוֵחי ּבְ ְכָחן ַאְרּבַ ּתַ  ּוִמׁשְ
ין ע ַאְנּפִ ִלימּו ַאְרּבַ ּתְ ְך ִאׁשְ ִגין ּכַ . ּבְ

ִליל  ִאְתּכְ ין, ּדְ ִפיּלִ ּתְ יִבין ּבַ ְכּתִ ּיֹות ּדִ ָרׁשִ ּפָ
יק יֹוִמין,  ַעּתִ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ הּו ׁשְ ּבְ

יָקא יִקין, ּוְזֵעיר ַעּתִ ַעּתִ ין ּדְ ַהאי  ,ַאְנּפִ ּדְ
ֵלימּוָתא דִּ  יב, הּוא ׁשְ ְכּתִ א. ּדִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ

ם ְיֹהָוה  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ "ְוָראּו ּכָ
" ּךָ . (דברים כח, י) ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ

ם ְיֹהָוה ִאיּנּון  ,ׁשֵ ם ְיֹהָוה ַמָמׁש, ּדְ ׁשֵ
ע ְרִהיטֵ  ין.ַאְרּבַ ְתִפיּלִ י ּדִ ּתֵ   י ּבָ

ְך,  ֹרּנָה"ּוְבִגין ּכָ חּוץ ּתָ (משלי "ָחְכמֹות ּבַ

יָקא א, כ) ָהא ַעּתִ ִחין. ּדְ ּכְ ּתַ ָהָכא ִמׁשְ . ּדְ

יִמין, ָלא  ְסּתִ יִקין, ְסִתיָמא ּדִ ַעּתִ ּדְ
יֵליּה,  ין ָחְכְמָתא ּדִ ַכח, ְוָלא ַזּמִ ּתְ ִאׁשְ

ִאית ָחְכְמָתא ְסִתיָמא דְּ  ּום ּדְ א ִמׁשּ ֹכּלָ
ָעה  רוּ ַאְרּבָ ִאְתַחּבָ ַרׁש. ּוְבִגין ּדְ ְוָלא ִאְתּפְ

ַהאי ְזֵעיר ין מֹוִחין ּבְ ָכן ַאְנּפִ ְ . ִאְתַמׁשּ
ע ִעיָבר,  יּה ְלַאְרּבַ ע ַמּבּוִעין ִמּנֵ ַאְרּבַ
הּו.  ּלְ ָנִפיק ְמּכֻ ן ֵמַחד ַמּבּוָעא, ּדְ ְרׁשָ ּוִמְתּפָ

ע. ְך ִאיּנּון ַאְרּבַ   ּוְבִגין ּכָ

ִליָלא ְוָתאנָ  ִאְתּכְ א, ַהאי ָחְכְמָתא ּדְ
ְעֵרי,  ָהֵני ׂשַ ָכא ּבְ ְ ע, ִאְתַמׁשּ ַאְרּבַ ּבְ

ין.  ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ְלָיין ּתִ ִאיּנּון ּתַ  ]הּואנ"א [ּדְ
כּו  ְ ָיין ְוַתִקיִפין, ְוִאְתַמׁשּ הּו ַקׁשְ ְוֻכּלְ
ל ַחד ְלִסְטרֹוי. ְוֶאֶלף ַאְלִפין  ּוְנִגידּו ּכָ

ָבן תַּ  ֵליְתהֹון ְוִרּבֹוא ִרּבְ ְייהּו ּדְ ְלָיין, ִמּנַ
חּושְׁ  ָנא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּבְ ּבָ

ים" ּלִ ְלּתַ . (שיר השירים ה, יא) "ְקֻוּצֹוָתיו ּתַ
ָיין ְוַתִקיִפין  הּו ַקׁשְ ים. ְוֻכּלְ ּלִ ֵלי ּתִ ּתִ

בַ  יףְלִאּתְ ּקִ ִמיש ּתַ ַהאי ַחּלָ ּוְכַהאי  ,ר, ּכְ
יָפא ּקִ ִאיִהי ּתַ ַעְבִדין ַעד דְּ  ,ִטְנָרא ּדְ

ין  ֲעָרא, ְוַנְגּדִ חֹות ׂשַ נּוְקִבין ּוַמּבּוִעין ִמּתְ
יִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר ְלָכל  ּקִ ַמּבּוִעין ּתַ

ְעֵרי ָהֵני ׂשַ ֵמי  ְסָטר ּוְסָטר. ּוְבִגין ּדְ אּוּכָ
י  ה ֲעֻמקֹות ִמּנִ ִתיב "ְמַגּלֶ ַוֲחׁשֹוָכן, ּכְ

ְך ַוּיֵֹצא ָלאֹור ַצְלָמֶות"   .יב, כב) (איוב ֹחׁשֶ

יִפין  ּקִ ִדיְקָנא ּתַ ְעֵרי ּדְ ְוָתָנא, ָהֵני ׂשַ
ְלחֹוֵדי[ ּום  ]ּבִ א, ִמׁשּ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ַאר ׂשַ ְ ִמׁשּ

ְכָחן,  ּתַ ן ּוִמׁשְ ְרׁשָ ְלחֹוַדְייהּו ִמְתּפָ ָהֵני ּבִ ּדְ
אֹוְרַחְייהּו. ֲאַמאי  יִפין ּבְ ּקִ ְוִאיּנּון ּתַ

יִפין ּקִ כֻ  ,ּתַ ּום ּדְ יָמא, ִמׁשּ יָנא, ִאי ּתֵ הוּ ּדִ ּלְ
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ָכחּו  ּתְ ין ִאׁשְ ִתקּוִנין ִאּלֵ ָהא ּבְ ָלאו ָהִכי, ּדְ
ֵליַסר  ,]ְוִדיָנא[ַרֲחֵמי  ין ּתְ ַנְחּתִ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ

הּו  ּלְ ין ּכֻ ָחא, ִאּלֵ ִמׁשְ ַמּבּוֵעי ַנֲהֵרי ּדְ
  ַרֲחֵמי.

ִדיְקָנא,  ְעֵרי ּדְ ל ָהֵני ׂשַ אָנא, ּכָ א ּתָ ֶאּלָ
יִפין. ּקִ הּו ּתַ ּלְ ל ִאיּנּון  ,ַמאי ַטְעָמא ּכֻ ּכָ
ְעָיין  ַרֲחֵמי, ּבַ ָייא  ְלֶמֱהֵויּדְ יִפין ְלַאְכּפְ ּקִ ּתַ

יָנא, ָהא  ִאיְנהּו ּדִ ְלִדיָנא. ְוָכל ִאיּנּון ּדְ
ְעָיין  ְך ּבַ ְך ּוֵבין ּכַ יִפין ִאיּנּון. ּוֵבין ּכַ ּקִ ּתַ

ֵעי  ְלֶמֱהֵוי ד ּבָ ֵרין ִסְטִרין. ּכַ יִפין, ִמּתְ ּקִ ּתַ
יִפין ְוַנְצִחין ַעל ָעְלמָ  ּקִ א ַרֲחִמין, ַרֲחֵמי ּתַ

יָנא ֵעי ּדִ יָנא. ְוַכד ּבָ יף,  - ּדִ ּקִ יָנא ּתַ ּדִ
ְעָיין  ְך ּבַ  ְלֶמֱהֵויְוָנַצח ַעל ַרֲחֵמי. ּוְבִגין ּכָ

עּו ַרֲחֵמי,  ַכד ּבָ ֵרין ִסְטִרין, ּדְ יִפן ִמּתְ ּקִ ּתַ
ַרֲחֵמי ִאיּנּון ּבְ ְעֵרי ּדְ ְזָיא ַקְייִמין ּוִמְתחַ  ׂשַ

ְעֵרי,  ן]ּוִמְתַאֲחדָ נ"א [ ִאיּנּון ׂשַ יְקָנא ּבְ ּדִ
א ֲהוֹו ַרֲחֵמי יָנא,  ,ְוֹכּלָ ְעָייא ּדִ ְוַכד ּבַ

ְעֵרי ִאיּנּון ׂשַ יְקָנא ּבְ א  ,ִאְתַחְזָייא ּדִ ְוֹכּלָ
ִדיְקָנא. ים ּבְ   ִאְתַקּיָ

וָרא,  א ִחּוָ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ְלָייא ּדִ ְוַכד ִאְתּגַ
ל ָהֵני ְוָכל  ן, ּוִמְתַסְחָייָהֵני ִמְתַנֲהִרין ּכָ

ַמאן  ִאְתְסחֵ ּכְ ה ּדְ ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִמּמָ י ּבְ
יהּ  ֲהָוה ּבֵ ַרֲחֵמי,  ,ּדְ הּו ּבְ ּלְ ְוִאְתְקָיימּו ּכֻ

ָעה  ׁשְ ַכח, ְוָכל ָהֵני ּתִ ּתְ יָנא ִאׁשְ ְוֵלית ּדִ
הּו  ּלְ ֲחָדא, ּכֻ ד ַנֲהִרין ּכַ ן ִאְתַסְחָייּכַ

ַרֲחֵמי.   ּבְ

ה ִזְמָנא ַאֲחָרא,  ךְ ּוְבִגין כָּ  ָאַמר ֹמׁשֶ
ִים ְוַרב ֶחֶסד" (במדבר יד, "ְיֹהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ

ָרָזא יח) ּום ּדְ . ְוִאּלּו ֱאֶמת ָלא ָקָאַמר. ִמׁשּ
ַנֲהִרין  ָעה ְמִכיָלן ּדְ ׁשְ ה, ִאיּנּון ּתִ ִמּלָ ּדְ

יק יֹוִמין ִלְזֵעיר  יֵמַעּתִ ן. ְוַכד ָאַמר ַאְנּפִ
נְ  ה ִזְמָנא ּתִ ּקּוִנין ֹמׁשֶ ָעה ּתִ ׁשְ ָייָנא, ּתִ

ֵחי  ,ָאַמר ּכְ ּתַ ִמׁשְ יְקָנא ּדְ ּקּוֵני ּדִ ְוִאיְנהּו ּתִ
ְזֵעיר  יּבִ יק יֹוִמין ַאְנּפִ ין ֵמַעּתִ ן, ְוַנְחּתִ

ְלָייא  ְך ֱאֶמת ּתַ יּה. ּוְבִגין ּכָ ְוַנֲהִרין ּבֵ
ה  א ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ּתָ ְ יָקא, ְוַהׁשּ ַעּתִ ּבְ

  ְוֱאֶמת.

ְערֵ  ָנא, ׂשַ ְזֵעירּתָ א ּדִ ֵריׁשָ ין י ּדְ , ַאְנּפִ
ין. ְוָלא  ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ י, ּתִ יׁשֵ הּו ְקׁשִ ּלְ ּכֻ
ְתַלת מֹוֵחי ָהא ֲחֵמיָנא ּדִ ִעיִעין. ּדְ  ׁשְ

ְתַלת  יּה, ּבִ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ן ְוָנֲהִריֲחָלֵלי ִמׁשְ
מֹוָחא  ּום ּדְ ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּוִמׁשּ

ִקיט ְושָׁ  יק יֹוִמין, ׁשָ ַעּתִ ֲחָמר ַטב ּדְ ִכיְך ּכַ
ִעיִעין,  הּו ׁשְ ּלְ ֲערֹוי ּכֻ ֵייּה, ׂשַ ַעל ּדּוְרּדְ

חָ  ִמׁשְ יִחין ּבְ ִתיב, ּוְמׁשִ ְך ּכְ א ַטב. ּוְבִגין ּכָ
ֲעַמר ְנֵקא" ּה ּכַ   .(דניאל ז, ט) "ֵראׁשֵ

ְזֵעיר  יְוַהאי ּדִ ין ְוָלא ַאְנּפִ יׁשִ ן, ְקׁשִ
ְלָיין ְולָ  הּו ּתַ ּלְ ָהא ּכֻ ין. ּדְ יׁשִ א ְקׁשִ

ְך ָחְכְמָתא ָנִגיד  ִמְתַקְמֵטי, ּוְבִגין ּכָ
ָחְכְמָתא,  ,ְוָנִפיק ֲאָבל ָלא ָחְכְמָתא ּדְ

ִקיָטא ִכיָכא ּוׁשְ ִאיִהי ׁשְ ֵניָנא  ,ּדְ ָהא ּתָ ּדְ
יָ  ֵלית ּדְ יק יֹוִמיןּדְ ַעּתִ ר בַּ  ַדע מֹוֵחיּה ּדְ

יב, "ֱאֹלִהים ֵהִבין  ,ִאיהוּ  ְכּתִ ְוַהאי ּדִ
ּה ְוהּוא ָידַ  ְרּכָ (איוב כח, ע ֶאת ְמקֹוָמּה"ּדַ

ְזֵעיר כג) י, ּבִ י ַאְנּפִ ַמר. ָאַמר ִרּבִ ן ִאּתְ
ִריְך  א ּבְ קּוְדׁשָ ִרי ּלְ ִריְך ּבְ ְמעֹון, ּבְ ׁשִ

ָאֵתי. ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ   הּוא, ּבְ
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ֲעָרא, ְוָסִליק  ְנָייָנא. ָנִפיק ׂשַ ּקּוָנא ּתִ ּתִ
א ַאחֲ  פּוָמא, ַעד ֵריׁשָ א ּדְ ָרא ֵמֵריׁשָ

חֹות ּפּוָמא,  פּוָמא, ְוָנִחית ִמּתְ ִפְתָחא ּדְ ּדְ
א ַאֲחָרא, ִניִמין ַעל ִניִמין,  ַעד ֵריׁשָ

יר. ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ   ּבְ

ַתח  א, ּפָ י ַאּבָ א. ָקם ִרּבִ י ַאּבָ קּום ִרּבִ
א  ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ד ּתִ קַּ ְוָאַמר, ּכַ ן ִמְתּתַ

א,  ַמְלּכָ ִתּקּוָנא ּדְ תִ נ"א [ּבְ  יקּוֵני ְמָלִכין]ּבְ
א נ"א [ ַמְלּכָ ִדיְקָנא ּדְ ן ּבְ ּקַ א ִמְתּתַ ּקוָנא ּדָ ד ּתִ ּכַ

יר  ִאְתָחֵזי] ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ י, ַרב ְלֵמֱחזֵ ּכְ
דֹול וְ  ִליט, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ּגָ ׁשָ

. ְוַכד (תהלים קמז, ה) ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכַֹח"
יְקָנא יַ  ִתּקּוָנא ּדִ ָסם ּבְ יָרא ִאְתּבְ ּקִ

ְנִהירּו  יּה, ִאְקֵרי ּבִ ח ּבֵ ּגַ א, ְוִיׁשְ יׁשָ ַקּדִ
יֵליּה,  ְוגֹו'.  (שמות לד, ו) "ֵאל ַרחּום"ּדִ

ְנָייָנא  ּקּוָנא ּתִ קַּ ְוַהאי ּתִ ד ָנִהיר ִאְתּתַ ן, ּכַ
יק יֹוִמין,  ַעּתִ ְנִהירוּ ּדְ י ַרב ֶחֶסד. ִאְתְקרֵ ּבִ

ָדא, ִאְתְקֵרי א ּבְ ֵלי ּדָ ּכְ  ְוַכד ִמְסּתַ
ָהא ְנִהירּו  ִתּקּוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת. ּדְ ּבְ

יה ין]נ"א [ ,ַאְנּפֵ ַאְנּפִ א ְנִהירּו ּדְ   .ּדָ

ּקּוָנא  א ּתִ א ָעֹון ִאְתְקֵרי ּדָ ְוָתאָנא, נֹוׂשֵ
א. ֲאָבל  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ַגְווָנא ּדְ ְנָייָנא, ּכְ ּתִ
ִתּקּוָנא  ָנִפיק, ּבְ ּום ַההּוא אֹוְרָחא ּדְ ִמׁשּ

ִליָתאָ  חֹוָטָמא, ּתְ ֵרין נּוְקִבין ּדְ חֹות ּתְ ה ּתְ
יִפין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא  ּקִ ֲעִרין ּתַ ְוׂשַ

א ָעֹון  ,אֹוְרָחא ָלא ִאְתְקרּון ָהָכא נֹוׂשֵ
ֲאָתר  ע, ְוִאְתְקָיימּו ּבְ ׁשַ ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ

  ַאֲחָרא.

ַלת  ְוַתְנָיא, ְבִעין ְוָחֵמׁש ּתְ ְמָאה ְוׁשִ
ִלילָ  יק יֹוִמין, ֲחָסִדים, ּכְ ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ן ּבְ

הּו ִאְקרּון חַ  י ַקְדָמֵאיְוֻכּלְ יב,  ,ְסּדֵ ְכּתִ ּדִ
. (תהלים פט, נ) "ַאּיֵה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשִֹנים"

א,  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ִליָלן ּבְ הּו ּכְ ְוֻכּלְ
ְזֵעיר א. ְוֶחֶסד ּדִ ֹכּלָ ין ְסִתיָמא ּדְ  ַאְנּפִ

  ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם.

ְצִניעּוָתא,  יּה ְלֶחֶסד ּוְבִסְפָרא ּדִ ְקֵרי ּבֵ
יק יֹוִמין ַרב ֶחֶסד. ּוִבְזֵעיר ַעּתִ  ַקְדָמָאה ּדְ

ין ִתיב ַאְנּפִ ְך ּכְ , ֶחֶסד ְסָתם. ּוְבִגין ּכָ
. ּוְכִתיב, (שמות לד, ו) "ְוַרב ֶחֶסד"ָהָכא, 

ְסָתם.  (שמות לד, ז) "ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים"
י  ְואֹוִקיְמָנא, ַהאי ַלּפֵ ה ּכְ ַרב ֶחֶסד, ַמּטֵ

  ֶחֶסד, ְלַנֲהָרא ֵליּה, ּוְלֲאְדָלָקא ּבֹוִציֵני.

תָ  ֵרין אּדְ חֹות ּתְ ָנִחית ּתְ ָנא ַהאי אֹוְרָחא ּדְ
ְעִרין ְזִעיִרין ַמְלָיין  חֹוָטָמא, ְוׂשַ נּוְקִבין ּדְ
ְלַההּוא ָאְרָחא, ָלא ִאְקֵרי ַההּוא ָאְרָחא 

ֵלית  ע, ּדְ ׁשַ ָרא עֹוֵבר ַעל ּפֶ ֲאָתר ְלַאְעּבְ
ְעֵרי  ּום ׂשַ ָווֵני. ַחד ִמׁשּ ְתֵרי ּגְ ֵליּה ּבִ
ַההּוא ָאְרָחא, הּוא ֲאָתר  ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ָנִחית  ּום ּדְ ָרא. ְוַחד, ִמׁשּ ָיא ְלַאְעּבְ ַקׁשְ
א  ַההּוא אֹוְרָחא ַעד ֵריׁשָ ָרא ּדְ ַאְעּבְ

יר. פּוָמא, ְוָלא ַיּתִ   ּדְ

ְפת ִתיב, "ׂשִ א ּכְ ים"ְוַעל ּדָ ּנִ ֹוָתיו ׁשֹוׁשַ
ַוְרָדא, נֹוְטפֹות (שיר השירים ה, יג) , סּוָמִקין ּכְ

יף, ְוַהאי אֹוְרָחא  ּקִ מֹור עֹוֵבר, סּוָמָקא ּתַ
ָווֵני ֹלא  ְתֵרי ּגְ ָהָכא, ּבִ ְווֵני נ"א [ּדְ ְתֵרי ּגַ ּבִ

ָסם ַאְגִזים ְוָלא] ָבֵעי  ,ִאְתּבְ אן ַמאן ּדְ ִמּכָ
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ֵרי ִזְמֵני  ַהאי ְלַאְגְזָמא, ּתְ יֵדיּה ּבְ ַטׁש ּבִ ּבָ
  אֹוְרָחא.

ֲעָרא  ּקּוָנא ְרִביָעָאה ָנִפיק ׂשַ קַּ ּתִ ן, ְוִאְתּתַ
א  ִתְקרּוְבּתָ ִעְלעֹוי, ּבְ י ּבְ ְוָסִליק ְוָחּפֵ
יָרא  ּפִ ּקּוָנא ָיֶאה ְוׁשַ בּוְסָמא. ַהאי ּתִ ּדְ

הֹוד נ"א [הֹוד ְוָהָדר הּוא  ,ְלִאְתַחְזָיא

ָאה] ָאה, ָנִפיק . ְוַתְנָיא, הֹוד עִ ִעּלָ ּלָ
ר ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא  ִליָאה נ"א [ְוִאְתַעּטָ

ַעְלִעין] ִעְלעֹוי, ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן.  ּדְ ּבְ
י,  ין ְלבּוׁשֵ ְלָיין ִאּלֵ ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר, ּתַ

יָרא ַיקִּ  הּו, ְוִאיּנּון ּפּוְרּפִ ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ יָרא ּדְ
יב, "הֹוד וְ  ְכּתִ א. ּדִ ַמְלּכָ "ּדְ ּתָ ָהָדר ָלָבׁשְ

הּו, (תהלים קד, א) ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ ּקּוִנין ּדְ , ּתִ
ַהאי  ן ּבְ ּקַ יר  ִדּיֹוְקָנאְוִאְתּתָ ָאָדם, ַיּתִ ּדְ

יּוְקִנין. ל ּדִ   ִמּכָ

ְנִהירּו ְוָתאָנא  ד ִאְתְנַהר ּבִ ַהאי הֹוד, ּכַ
ָאה,  ִדיְקָנא ִעּלָ אנ"א [ּדְ ט  ]ּדָ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ

ּקּונִ  ַאר ּתִ ׁשְ א  ,ין ְנִהיִריןּבִ ַהאי הּוא נֹוׂשֵ
ע ֵמַהאי  ׁשַ יָסא, ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ָעֹון ֵמַהאי ּגִ

ְך,  יָסא. ּוְבִגין ּכָ (שיר השירים ה, "ְלָחָיו"ּגִ

ִתיב. ּובִ  יג) ִסְפָראּכְ  ִאְקֵרי ,ְצִניעּוָתא ּדְ
ְפֶאֶרת הּוא  ָהא ּתִ הֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת. ּדְ

נֶּ  ע, ׁשֶ ׁשַ "ְוִתְפַאְרּתֹו ֱאַמר עֹוֵבר ַעל ּפֶ
ע" ׁשַ . ֲאָבל ַהאי (משלי יט, יא) ֲעֹבר ַעל ּפָ

ִתּקּוָנא  א ּבְ ְפֶאֶרת ָלא אֹוִקיְמָנא, ֶאּלָ ּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְ  יָעָאה, ּכְ ׁשִ ְפֶאֶרת ּתְ "ּתִ

חּוִרים ּכָֹחם" ן ִאְקֵרי  ,(משלי כ, כט) ּבַ ְוַתּמָ
ַקל  ְפֶאֶרת. ְוַכד ִאְתּתְ כַּ נ"א [ּתִ , ]לִאְסּתְ

ְמעֹון,  י ׁשִ ִקין. ָאַמר ַרּבִ ַמְתְקָלא ַחד ַסּלְ ּבְ

ְרָכא  ָיאּות א, ְלִאְתּבָ י ַאּבָ ַאְנּתְ ִרּבִ
ְרָכאן ָנְפִקין  ָכל ּבִ א, ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ֵמַעּתִ

יּה.   ִמּנֵ

ֲעָרא,  ִסיק ׂשַ ָאה. ּפָ ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ ּתִ
אן, אן ּוִמּכָ ּפּוִחין ִמּכָ ֵרין ּתַ  ְוִאְתָחזּון ּתְ
ַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא. ּוִמְתַלֲהָטן  סּוָמָקן ּכְ

ְבִעין ָעְלִמין ָמאָתן ְוׁשִ ֵרי  .ּבְ ָהֵני ּתְ
ד ְנַהִרין  ּפּוִחין, ּכַ ֵרין ִסְטֵרי[ּתַ ִהירּו  ]ִמּתְ ִמּנְ

ִאין  ין ִעּלָ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ְתֵרין ּתַ ּדִ
ְך סּוָמָקא, ְוָאתֵ  יָקא, ִאְתְמׁשַ י ְדַעּתִ

הַ וִחוָּ  ָניו ָרא. ּבְ ִתיב, "ָיֵאר ְיֹהָוה ּפָ אי ּכְ
" ּךָ ַכד (במדבר ו, כה) ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ן ָנֲהִרי. ּדְ

ֲעָתא  ָרְך ָעְלָמא. ּוְבׁשַ ִאְתַעְבדוּ ִמְתּבְ  ּדְ
ִתיב  ָניו ֵאֶליָך"סּוָמָקא, ּכְ א ְיֹהָוה ּפָ ָ "ִיׂשּ

לֹוַמר (במדבר ו, כו) לַ , ּכְ ק. ְוָלא ִיְסּתְ
ח רּוְגָזא בְּ  ּכַ ּתְ   ָעְלָמא. ִיׁשְ

ִאְתַנֲהָרן  הֹון ְנהֹוִרין ּדְ ּלְ אָנא, ּכֻ ּתָ
י  א, ִאְתְקרּון ַחְסּדֵ יׁשָ יָקא ַקּדִ ֵמַעּתִ
ל ִאיּנּון  ַקְדָמֵאי. ּוְבִגין ִאיּנּון, ַנֲהִרין ּכָ

י עֹוָלם.   ַחְסּדֵ

ַחד  ֲעָרא ּכְ ִתיָתָאה. ָנִפיק ׂשַ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
ִדי ַסֲחָרֵניּה ּדְ ֲעֵרי ּבְ ׂשַ נ"א[ְקָנא. חּוָטא ּדְ

ֵמעֹוי ְוֹלא ָנִחיָת ַעד ַטּבּוָרא א ּדְ  .ְוַתְלָיין ַעד ֵריׁשָ

ִאְקֵרי א הּוא ּדְ ּקוָנא ּדָ ּנָא ּתִ ָקן  ]ּתַ ַאת ַהזָּ ּפְ
ֶחֶסד  ַתְלָיין ּבְ ִאין, ּדְ ְוִאיהּו ַחד ֵמָחֵמׁש ּפֵ

ָלא ַהאי ֶחֶסד, ]ּוְבַרֲחֵמי[ , ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחּבְ
מָ  ַמר. וּ ּכְ ִאּתְ ִחית ה ּדְ ְך, "ְוֹלא ַתׁשְ ְבִגין ּכַ

ַאת ְזָקֶנָך" ִתיב. (ויקרא יט, כז) ֵאת ּפְ   ּכְ
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ֲעָרא  ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ִביָעָאה. ּדְ ּקּוָנא ׁשְ ּתִ
ל ִסְטרֹוי, ּופּומָּ א, ּפּומָּ ַעל  ֵני ִמּכָ א ִאְתּפְ

ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור  ְעִרין ּבְ ְוַיְתִבין ׂשַ
י ְיהּוָדה. קָ  י ְיהּוָדה, ם ִר ֵליּה. קּום ִרּבִ ּבִ

ַתח ְוָאַמר, ְתָגָמא" ּפָ ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ "ּבִ
ָבן (דניאל ד, יד) ָמה ֶאֶלף ִרּבְ בָ . ּכְ ְ ן ִמְתַנׁשּ

ָבן]נ"א [ ְ ַהאי  ִמְתָיׁשּ יָמן ּבְ א, ּפּומָּ ּוִמְתַקּיְ
יּה, ְוֻכְלהֹון ִאְקר הְוַתְלָיין ִמּנֵ ֲהָדא  ,ּון ּפֶ
י ל ְצָבָאם"הּוא ִדְכִתיב, "ּוְברּוַח ּפִ ו ּכָ

ָנִפיק (תהלים לג, ו) . ּוֵמַההּוא רּוָחא ּדְ
ןִמּפּומָּ  ׁשָ ְלַבר,  א, ִמְתַלּבְ ל ִאיּנּון ּדִ ּכָ

ְלָיין ֵמַהאי  נ"א[א ּפּומָּ א. ּוֵמַהאי ּפּומָּ ּתַ

ט ַהאי רּוָחא,  רּוָחא] ׁשָ ד ִאְתּפָ ּכַ
ן בֵּ  ׁשָ ָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמנֵ ִמְתַלּבְ , ייּה ּכַ

הוּ  ה ְיֹהָוה ִאְתְקרּון. ּוַבֲאָתר  ְוֻכּלְ ּפֶ
ה  רּוָחא ָנִפיק, ָלא ִאְתָעְרָבא ִמּלָ ּדְ

הוּ  א  [ִפּיֹות]ַאֲחָרא ְוֻכּלְ ׁשָ אן ְלִאְתַלּבְ ְמַחּכָ
ּקּוָנא  ָנִפיק. ְוַהאי ּתִ ַההּוא רּוָחא ּדְ ּבְ
ָהָכא  ּום ּדְ יָתא. ִמׁשּ הּו ׁשִ ּלְ יָטא ַעל ּכֻ ּלִ ׁשַ

הּו וּ  ּלְ יָמן ּכֻ ְך ִמְתַקּיְ ִמְתַאֲחָדן. ּוְבִגיֵני ּכַ
ִקיִלין סֹוֲחָרֵניּה  ְערֹוהי ׁשְ פּומָּ ׂשַ א. ּדְ

ל ִסְטרֹוי ֵני ִמּכָ ְמעֹון,  .ְוִאְתּפְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
א. יׁשָ יָקא ַקּדִ ִריְך ַאְנּתְ ְלַעּתִ   ּבְ

ְתחֹות  ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ַנְחּתִ ִמיָנָאה ּדְ ּקּוָנא ּתְ ּתִ
ָיין ְקָדלָ  יְקָנא, ְמַחּפְ ָלא ִאְתֲחֵזי. ּדִ א ּדְ

ַתְנָיא, ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא  ּדְ
ח ִעּפוּ  ַאּגָ ֶנַצח]נ"א [י, ּוְבִזְמָנא ּדְ ְקָרֵבי  ּדְ

א ,ִאְתֲחֵזי בּוְרּתָ ּום ְלַאֲחָזָאה ּגְ ָהא  ,ִמׁשּ ּדְ
ִנינַ  יּה, ן, ֶאֶלף ָעְלִמין ִאְתַאֲחָדין ּתְ ִמּנֵ

ֵגן  לּוי ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ֶאֶלף ַהּמָ ּתָ
ּבִֹרים" ְלֵטי ַהּגִ (שיר השירים ד, ָעָליו ּכֹל ׁשִ

ְצִניעּוָתא ד) ֵגן ָרָזא הּוא ּבִ . ְוֶאֶלף ַהּמָ
ִסְפָרא,  ּבִֹריםּדְ ְלֵטי ַהּגִ ָאתּו  ּכֹל ׁשִ ּדְ

בּוָרה ַטר ּגְ בּוָראן. ,ִמּסְ   ַחד ֵמִאיּנּון ּגְ

ָכן  ְ ִאְתַמׁשּ יָעָאה. ּדְ ׁשִ ּקּוָנא ּתְ נ"א[ּתִ

ִמְתחַ  ָרן]ּדְ ּקּוָלא ַמְלָיא, ִעם  ּבְ ׁשִ ְעֵרי ּבְ ׂשַ
ּקּוָלא  ׁשִ הּו ּבְ ּלְ ְלָיין, ּכֻ ּתַ ְעֵרי ּדְ ִאיּנּון ׂשַ
יף, ָמאֵרי ַנְצָחן  ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ יר, ּכְ ּפִ ׁשַ
ָכן  ְ ְעֵרי ִאְתַמׁשּ הוּ ׂשַ ֻכּלְ ּום ּדְ יא. ִמׁשּ ְקָרַבּיָ
ה ֻכּלְ ַתְלָיין. ּוְכָלָלא ּדְ ַתר ִאיּנּון ּדְ ּו ּבָ

ְך,  א ִאְתְמׁשַ ַתְלָיין. ְוֹכּלָ ִאיּנּון ּדְ ָחֵסר(ּבְ

אן ִתיב,  )ּכָ א ּכְ חּוִרים ְוַעל ּדָ ְפֶאֶרת ּבַ "ּתִ
ָבחּור . (משלי כ, כט) ּכָֹחם" ם ּכְ [ְוִנְרֶאה ַעל ַהּיָ

ֲאָרִזים"ב ּוְכִתי טֹוב] חּור ּכָ (שיר השירים "ּבָ

בּוָראן, ְוָדא הוּ ה, טו) ר ָעִביד ּגְ ִגיּבָ א , ּכְ
א ְוַרֲחֵמי. ְפֶאֶרת, ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ   ּתִ

ּקּוִנין,  ל ָהֵני ּתִ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ָנא, ָאַמר ַרּבִ ּתָ
ָאה  ֵעיָנא ְלַגּלָ ין, ּבָ ְוָכל ָהֵני ִמּלִ
ַמְתְקָלא, ְוָלא  ָקלּו ּבְ ִאּתְ ְלָמאֵריהֹון ּדְ

ָלא ָעאלּו  ָעאלּו ְוֹלא ָנְפקוּ נ"א [ְלִאיּנּון ּדְ  ]ּדְ
א ְלאִ  ָכל ֶאּלָ ָעאלּו ְוַנְפקּו, ּדְ ין ּדְ ן ָמאּלֵ

י ַעּיֵ ָלא ִאְבֵרי.ּדְ   ל ְוָלא ָנִפיק, ַטב ֵליּה ּדְ

יִקין  ַעּתִ יָקא ּדְ ין, ַעּתִ ָכל ִמּלִ ָלָלא ּדְ ּכְ
יּוְזֵעיר  א ֲהָוה ןַאְנּפִ א ַחד. ּכֹּלָ א  ,ּכֹּלָ ּכֹּלָ

א ְיֵהא ,יָהוֵ  ֵני ,ּכֹּלָ ּתַ ְוָלא  ,ָלא ִיׁשְ
ֵני ִתקּוִנין ְולָ  ,ִמְשּתָ ן ּבְ ּקַ ָנא. ִאְתּתָ א ׁשְ

ִלים  ּתְ ין. ִאׁשְ ל ִדּיֹוְקנָ ִאּלֵ ָכִליל ּכָ א ּדְ
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ּיֹוְקִני ָכלִ ִדּיֹוְקנָ ן. ּדִ ָמָהןא ּדְ ל ׁשְ  ,יל ּכָ
ִאְתֲחֵזי ִדּיֹוְקָנא  ַגְוונוֹ ּדְ ַהאי ּבְ א ִדּיֹוְקנָ י ּכְ

ּיֹוְקִניןנ"א [ ל ּדִ ויּה ּכָ ַגּוֵ א ִדּיֹוְקנָ ָלאו ַהאי  ]ּבְ
ֵעין ַהאי וֵ הָ  א ּכְ   א.ִדּיֹוְקנָ י, ֶאּלָ

ֵדין הּוא  ָרן ִעְטִרין ְוִכְתִרין, ּכְ ד ִאְתַחּבְ ּכַ
ִגין,  א. ּבְ ֹכּלָ ְלמּוָתא ּדְ ִדּיֹוְקנָ ַאׁשְ א ּדְ

ָאָדם, ִאין ֲהֵוי ִדּיֹוְקנָ  ּדְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ א ּדְ
ַהאי  יּה. ּוְבִגין ּדְ ָללּו ּבֵ ִאְתּכְ א ִדּיֹוְקנָ ּדְ

ִליל ִעלָּ  יָקא ּכָ ִאין, ַאְתִקין ַעּתִ ִאין ְוַתּתָ
ְזֵעיר  ּקּונֹוי, ְוִתּקּוָנא ּדִ א ּתִ יׁשָ יַקּדִ ן, ַאְנּפִ

ַהאי    ְוִתּקּוָנא. ִדּיֹוְקָנאּבְ

א  ין ַהאי ְלַהאי. ּכֹּלָ יָמא ַמה ּבֵ ְוִאי ּתֵ
אן  ַמְתְקָלא ֲחָדא, ֲאָבל ִמּכָ נ"א[הּוא ּבְ

ן ן ָאְרחֹוי.  ]ִמּנָ ְרׁשָ ָטן ַרֲחֵמיאִ נ"א [ִאְתּפָ ְ ׁשּ  ]ְתּפַ
אן  ןנ"א [ּוִמּכָ יָנא ]ּוִמּנָ ַכח ּדִ ּתְ  ,ִאׁשְ

א א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ יָלן ֲהוֹו ׁשַ ְטָרא ּדִ  ,ּוִמּסִ
דֵ  ר ִלְמַחּצְ ין ָלא ִאְתְמָסרּו, ּבַ י ְוָרִזין ִאּלֵ

א. ּוְכִתיב "סֹוד ְיֹהָוה  יׁשָ ַחְקָלא ַקּדִ
  .(תהלים כה, יד) ִליֵרָאיו"

ִתיב "ַויִּ  יֶצר ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם"ּכְ
ְתֵרי יֹוִדי(בראשית ב, ז) ִלים ", ּבִ ן. ַאׁשְ

ְנָקא ּפַ גּוׁשְ ּקּוָנא, ַטְבְרָקא ּדְ ּקּוָנא ּגֹו ּתִ  ,ּתִ
ה ֵרין יֹוִדין ָלּמָ יֶצר. ּתְ ָרָזא  ,ְוָדא הּוא ַוּיִ
ְזֵעיר א, ְוָרָזא ּדִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ין ּדְ . ַאְנּפִ

יֶצר, מַ  גֹו צּוָרה.  ,אי ָצרַוּיִ ָצר צּוָרה ּבְ
יֶצר[ גֹו צּוָרה.  ]ְוָדא הּוא ַוּיִ ּוַמהּו צּוָרה ּבְ

א, ְיֹהָוה  ם ָמּלֵ ִאְתְקֵרי ׁשֵ ָמָהן, ּדְ ֵרין ׁשְ ּתְ
ְתֵרין יֹוִדי ן "ֱאֹלִהים. ְוָדא הּוא ָרָזא ּדִ

ּקּוָנא  ָצר צּוָרה ּגֹו צּוָרה. ּתִ יֶצר, ּדְ ַוּיִ ּדְ
ִלים,  ָמא ׁשְ ׁשְ   ְיֹהָוה ֱאֹלִהים.ּדִ

א,  ָאה ּדָ ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ִלילּו. ּבְ ּוְבָמה ִאְתּכְ
ִאְקֵרי ָאָדם.  ָכִליּדְ א. ְוַעל ּדְ ַכר ְונּוְקּבָ ל ּדְ
ִתיב  א ּכְ  (בראשית ב, ז) "ֶאת ָהָאָדם"ּדָ

א.  ַכר ְונּוְקּבָ ָכִליל ּדְ ָקא  ",ֶאת"ּדְ ְלַאּפָ
יּה.  ָנִפיק ִמּנֵ י ִזיָנא ּדְ ַכר מִ [ּוְלִמְסּגֵ ּדְ

א    ]ְונּוְקּבָ

א ִדּיֹוְקנָ  ,(בראשית ב, ז) "ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה"
גֹו  ַמת א. ִדּיֹוְקנָ ּבְ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ "ַוּיִ
ים" גֹו.  ,)שם( ַחּיִ ְנָקא ּגֹו ּבְ ּפַ גּוׁשְ ַטְבְרָקא ּדְ

ָפא  ּלְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ה. ּבְ א ָלּמָ ְוָכל ּדָ
ְסתִּ  יּה ָסִתים ּדִ יָלא ּבֵ ָאה, ּוְלַעּיְ יָמא ִעּלָ

ְכִתיב [ָכל ְסִתיִמין. ַעד סֹוָפא דְּ  ָהָדא הּוא ּדִ
ים" ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ  ](בראשית ב, ז) "ַוּיִ

ְלָיין  א ּתַ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ י ּדְ ָכל ַחּיֵ ְמָתא, ּדְ ִנׁשְ
ּה. ְמָתא, ּוִמְתַקְייֵמי ּבָ   ֵמַהִהיא ִנׁשְ

ה" , )שם( "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ
ַגְווָנא  ִתקּוִנין ּכְ יָלא ּבְ ְרָקא, ּוְלַעּיְ ְלַאּתְ

ְלָפא ְלַהִהיא  א, ּוְלַאׁשְ  ]ֵמַהִהיאנ"א [ּדָ
ְמָתא א ַעד סֹוָפא  ,ִנׁשְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ

ִגין  ין. ּבְ ְרּגִ ָכל ּדַ ֶיֱהוֵ ּדְ ְמָתא ּדְ י ַהִהיא ִנׁשְ
ֹכלָּ  ָטא ּבְ ְ ׁשּ א, ּוִמְתּפַ ֹכּלָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ  ,אִמׁשְ

ִיחּוָדא ַחד ְלֶמֱהֵויוּ  א ּבְ ָפִסיק  ,ּכֹּלָ ּוַמאן ּדְ
ָפִסיק  ַמאן ּדְ ַהאי ִיחּוָדא ִמן ָעְלָמא, ּכְ
ְמָתא  ִאית ִנׁשְ א, ּוְמחֵזי ּדְ ְמָתא ּדָ ִנׁשְ
ֵצי  ּתְ ְך, ִיׁשְ ר ֵמַהאי. ּוְבִגין ּכַ ַאֲחָרא, ּבַ

ִרין.   הּוא ְודּוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ּדָ
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ַהאי  ָאָדם, ּיֹוְקנָ דִ ּבְ ארֵ א ּדְ י ְוָתִקין ׁשַ
ד  א. ּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ָלָלא ּדְ קַּ ּכְ ן ַהאי ִאְתּתַ

ין  ִדּיֹוְקָנא אֵרי ֵמַחּדֹוי, ִמּבֵ ִתּקּונֹוי, ׁשָ ּבְ
ְעֵרי  ְלָיין ׂשַ ּתַ ֲאָתר ּדְ רֹוִעין. ּבְ ֵרין ּדְ ּתְ

ִאְתְקרּון  ִדיְקָנא, ּדְ ִאְתְקֵרינ"א [ּדְ  ]ּדְ
ְפֶאֶרת. ְוִאתְ  ְפֶאֶרת, ְוָתִקין ּתִ ט ַהאי ּתִ ַ ׁשּ ּפָ

ַליף ַלֲאחֹורֹוי, ְוֲעַבד  ּתְ ין, ְוִאׁשְ ֵרין ַחּדִ ּתְ
ל  א ְסִתיָמא ִמּכָ א. ּכֹּלָ נּוְקּבָ א ּדְ ּגּוְלַגְלּתָ
א ֵריׁשָ ַפְרצּוָפא ּדְ ְעָרא ּבְ ׂשַ  ,ִסְטרֹוי. ּבְ

ַהאי  ּוִבְכָלָלא ֲחָדא ִאְתָעִבידּו ּבְ
ְפֶאֶרת, ְוִאְקֵרי ָאָדם ַכר ְונ ּתִ א. ּדְ ּוְקּבָ

ִתְפֶאֶרת ָאָדם  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ּכְ
ִית" ֶבת ּבָ   .(ישעיהו מד, יג) ָלׁשֶ

א,  נּוְקּבָ א ּדְ ֵריׁשָ ְרצּוָפא ּדְ ֵרי ּפַ ד ִאְתּבְ ּכַ
ְעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי  ׂשַ ְלָייא ַחד קֹוָצא ּדְ ּתַ

ְזֵעיר ין ּדִ אַאְנּפִ נּוְקּבָ א ּדְ  ,, ְוָתֵלי ַעד ֵריׁשָ
הּו סּוָמֵקי ְוִאתְּ  ּלְ ֵריָשָהא, ּכֻ ְעֵרי ּבְ ֲערּו ׂשַ

גֹו גְּ  ְכִלָלן ּבְ ָווֵני, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדִ
ָמן" ַאְרּגָ ְך ּכָ ת ֹראׁשֵ . (שיר השירים ז, ו) "ְוַדּלַ

ָמן ָווֵני. ,ַמהּו ַאְרּגָ גֹו ּגְ ְכִליָלן ּבְ ָווֵני ּדִ   ּגְ

ְפֶאֶרת ִמַטּבּוָרא ט ַהאי ּתִ ׁשַ אָנא, ִאְתּפָ  ּתָ
ִגיָסא ַאֲחָרא,  א, ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ּבְ ִלּבָ ּדְ
א ַעד ַטּבּוָרא.  נּוְקּבָ ְרצּוָפא ּדְ ְוָתִקין ּפַ

ִלים. אֵרי, ּוְבַטּבּוָרא ׁשְ   ּוִמַטּבּוָרא ׁשָ

ְפֶאֶרת, ְוַאְתִקן ֵמעֹוי  ט ַהאי ּתִ ׁשָ ּתּו ִאְתּפְ
ְדכּוָרא, ְוָעִייל  ַקן[ּדִ ַהאי ֲאָתר  ]ְוִאְתּתְ ּבְ

ל רַ  ַרֲחֵמי. ְוָתאָנא, ּכָ ֲחִמין, ְוָכל ִסְטָרא ּדְ
ָהֵני  ית ֵמָאה ֶאֶלף  ֵמיַעִייןּבְ ִאְתַאֲחָדן, ׁשִ

ַרֲחֵמי ֲעֵלי  ,ִרּבֹוא ָמאֵרי ּדְ ְוִאְתְקרּון ּבַ
יב,  ,ֵמיַעִיין ְכּתִ ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ּדִ "ַעל ּכֵ

  .(ירמיהו לא, יט) ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ְיֹהָוה"

אָנא, ַהאי ַרֲחֵמי,  ּתָ ִליל ּבְ ְפֶאֶרת, ּכָ ּתִ
ט ַרֲחֵמי  ַ ׁשּ ִדיָנא, ְוִאְתּפָ ְוָכִליל ּבְ

ְדכּוָרא, ְוִאְתֲעָבר ְוָנִקיב   ]ְוָנִהירנ"א [ּבִ
א,  נּוְקּבָ ִלְסַטר ַאֲחָרא, ְוָתִקין ֵמיעֹוי ּדְ

ִדיָנא. ִסְטָרא ּדְ ָקנּו ְמָעָהא ּבְ   ְוִאְתּתְ

ִסְטרֵ  כּוָרא ּבְ ַקן ּדְ אָנא, ִאְתּתָ יה, ּתָ
ּקּוִנין  ִעין ּתִ ָמאָתן ּוְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ּבְ

יּה,  ְכִליָלן ּבֵ הוֹ ּדִ הֹון ְלַברִמּנְ  ,ן ְלגֹו ּוִמּנְ
הֹון ַרֲחֵמי הּו  ,ִמּנְ ּלְ יָנא. ּכֻ הֹון ּדִ ּוִמּנְ

ֲאחֹורֹוי,  ִדיָנא ּדַ ִדיָנא ִאְתֲאָחדּו ּבְ ּדְ
ן. ְוִאְתַאֲחדּו  ּמָ ַטת ּתַ ָ ׁשּ א ִאְתּפַ נּוְקּבָ ּדְ

ִסְטָרָהא.וְ  טּו ּבְ ׁשָ   ִאְתּפָ

ה ֶעְרָייָתא  ּקּוִניןנ"א [ְוָתאָנא, ֲחִמׁשָ  ]ּתִ
ה.  ָ ִדיִנין ֲחִמׁשּ ִסְטָרא ּדְ ה, ּבְ ָיין ּבָ ּלְ ִאְתּגַ

ה  ָ ִדיָנא ְוִדיָנָהאנ"א [ְוִדיִנין ֲחִמׁשּ ִסְטָרא ּדְ  ]ּבְ
ָטן ְ ׁשּ ִעין ּוְתַמְנָיא  ִאְתּפַ ָמאָתן ְוַאְרּבְ ּבְ

ה ֶעְרָוהָאְרִחין. ְוָהכִ  ָ ִאׁשּ אָנא, קֹול ּבְ  ,י ּתָ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ ָער ּבְ ה ֶעְרָוה ,ׂשֵ ָ ִאׁשּ  ,ׁשֹוק ּבְ
ה ֶעְרָוה ָ ִאׁשּ ה ֶעְרָוה ,ַיד ּבְ ָ ִאׁשּ  ,ֶרֶגל ּבְ

ין ָלא  ְתֵרין ִאּלֵ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ְניּוהָּ ּדְ  ׁשַ
יר ֵמֶעְרָוה  ין ַיּתִ ַחְבָרָנא, ּוְתֵרין ִאּלֵ

  ִאיּנּון.

ִסְפָרא, ְוָתאָנא בִּ  שַׁ ְצִניעּוָתא ּדְ ט ִאְתּפְ
כּוָרא  קַּ ּדְ ִתּקּונֹויְוִאְתּתַ קַּ  ,ן ּבְ ן ִאְתּתַ

ה  ְכָיא. ְוָהַאי ַהְוָיא ַאּמָ ְכסּוָתא ּדַ ּקּוָנא ּדִ ּתִ

תיקון ליל שבועות השלם  
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ְכָיא יהּ  ,ּדַ ה, ָמאָתן  ָאְרּכֵ ַההּוא ַאּמָ ּדְ
ִעין ּוְתַמְנָיא ָעְלִמין ְלָיין  ,ְוַאְרּבְ הּו ּתַ ְוֻכּלְ

פּומָּ  ִאְתְקֵרי יוֹ ּבְ ה, ּדְ ַאּמָ ד. ְוֵכיָון "א ּדְ
ְלָייא יוֹ  ִאְתּגַ יהּ ד "ּדְ פּוּמֵ ה,  ּבְ ַאּמָ ּדְ

ה ֶחֶסד  ָאה. ְוַהאי ַאּמָ ֵלי ֶחֶסד ִעּלָ ִאְתּגְ
ִאְתְקֵרי, ְוָתֵלי  ְוַהאי ֶחֶסד הּוא נ"א [הּוא ּדְ

ֵלי ה. ְוָלא ִאְקֵרי ֶחֶסד,  ]ּתָ ַהאי ּפּום ַאּמָ ּבְ
ְלָיי ִאְתּגַ ה."א יוֹ ַעד ּדְ פּום ַאּמָ   ד ּדְ

ִלים  ָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ א ֲחֵזי, ּדְ ְוּתָ
ְלָייא יוֹ  ִאְתּגַ ַהאי ֶחֶסד, ַעד ּדְ ד "ּבְ

ֵלי ִאְקֵרי ִאְתּגְ ה. ְוֵכיָון ּדְ ַאּמָ ִלים,  ּדְ ׁשְ
ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ִהְתַהּלֵ

ׁש. , תָ (בראשית יז, א) ָתִמים" ִמים ַמּמָ
ָרה  ּמְ ּתַ ּוְכִתיב "ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאׁשְ

. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, (שמואל ב' כב, כד) ֵמֲעֹוִני"
א ְוֵסיָפא י ַהאי  ,ֵריׁשָ ַגּלֵ ל ּדְ א ּכָ ֶאּלָ

ָלא ַעְייֵליּה ְליוֹ "יוֹ  ַמר ּדְ ד "ד, ְוִאְסּתְ
ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ִלים ְלָעְלָמא ֶליֱהוֵ  ,ּבִ י ׁשְ

ָאֵתי,  י יְוֶלֱהוֵ ּדְ ַחּיֵ ְצרֹוָרא ּדְ ַמאי  .ָצִריר ּבִ
ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא יב,  ,ּבִ ְכּתִ ת ּדִ "ּוָבַעל ּבַ

ִתיב, (מלאכי ב, יא) ֵאל ֵנָכר" ְך ּכְ . ּוְבִגין ּכַ
, (שמואל ב' כב, כד) "ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו"

יוֹ  ִגּלּוָייא ּדְ ִמים ּבְ הּוא ּתָ ֵכיָון ּדְ ד, "ּדְ
ָרה ֵמֲעֹוִני" ּמְ ּתַ   .שמואל ב' כב, כד)( "ָוֶאׁשְ

ט  ׁשָ א, ִאְתּפְ ה ּדָ ט ַאּמָ ׁשַ ִאְתּפְ ְוֵכיָון ּדְ
בּוָראן  בּוָרה ֵמִאיּנּון ּגְ ָמאָלא]ְסָטר ּגְ ׂשְ  [ּבִ

ֲאָתר ַחד,  א ּבַ נּוְקּבָ ַקע ּבְ ּתְ א, ְוִאׁשְ נּוְקּבָ ּדְ
ָכל ּגּוָפא  סּוָתּה ּדְ ֶעְרָייָתא, ּכְ ם ּבְ ְוַאְרׁשִ

א. ּוְבַההּוא ֲאתָ  נּוְקּבָ ר ִאְקֵרי ֶעְרָוה ּדְ

ַכלָּ  האֲ  ה,ּדְ  ָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההּוא ַאּמָ
ִאְקֵרי ֶחֶסד בּוָרה  ,ּדְ ָמא ּגְ ּסְ ִגין ְלִאְתּבַ ּבְ

ַהאי ֶחֶסד  בּוָראן, ּבְ ָכִליל ָחֵמׁש ּגְ א ּדְ ּדָ
ָחֵמׁש ֲחָסִדין. ֶחֶסד ְיִמיָנא,  ָכִליל ּבְ ּדְ

ָמאָלא בּוָרא ׂשְ ָדא,  ,ּגְ א ּבְ ָסם ּדָ ִאְתּבְ
ֵרין ִסְטִרין. ּוְבִגין וְ  ִליל ִמּתְ ִאְקֵרי ָאָדם, ּכָ

ְתִרין ִאית ְיִמיָנא  הּו ּכִ ֻכּלְ ְך, ּבְ ּכַ
יָנא ְוַרֲחֵמי. ָמאָלא, ּדִ   ּוׂשְ

א,  ַמְלּכָ ּקּונֹוי ּדְ ין ּתִ אָנא, ַעד ָלא ַזּמִ ּתָ
ָנה ָעְלִמין, ְוַאְתִקין  יִקין, ּבָ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ

ימָ  ּקּוִנין ְלִאְתַקּיְ א ָלא ּתִ א. ַההּוא נּוְקּבָ
ְסָמא, ְולָ  ָנִחית ִאְתּבַ א ִאְתְקָיימּו, ַעד ּדְ

ָסמּו  ָאה ְוִאְתְקָיימּו, ְוִאְתּבְ ֶחֶסד ִעּלָ
ִאְקרֵ  ה ּדְ ַהאי ַאּמָ א, ּבְ ּקּוֵני נּוְקּבָ י ֶחֶסד. ּתִ

ָלִכים  ה ַהּמְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום" ר ָמְלכּו ּבְ לו,(בראשית  ֲאׁשֶ

ן לא) ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ יִנין ִמׁשְ ָכל ּדִ , ֲאָתר ּדְ
א  ִתיב ֶאּלָ ר ָהיוּ ֹלא ּכְ ָתא, ֲאׁשֶ ּקּוֵני ִאּתְ [ְוִאיּנּון ּתִ

ר ָמְלכּו] ָסמּו, ַעד  ֲאׁשֶ קַ ְוָלא ִאְתּבְ ִאְתּתְ ן ּדְ
ב  א, ְוָנִפיק ַהאי ֶחֶסד, ְוִאְתְיׁשָ ּכֹּלָ

פּומָּ  ה. ֲהָדא הּוא ִדְכתִ ּבְ ַאּמָ יב, א ּדְ
ָמת" ָמת" "ַוּיָ ָלא ִאְתְקָיימּו, ְוָלא "ַוּיָ , ּדְ

ִדיָנא. יָנא ּבְ ָסמּו, ּדִ   ִאְתּבְ

הּו, ְוָהא  ּלְ ִדיָנא ּכֻ יָמא ִאי ָהִכי ּדְ ְוִאי ּתֵ
ִתיב  אּול ֵמְרֹחבֹות ּכְ יו ׁשָ ְחּתָ ְמֹלְך ּתַ "ַוּיִ
ָהר" , ְוָהא ָלא ִאְתֲחֵזי (בראשית לו, לז) ַהּנָ
יָנא ְתִנינַ  ,ּדִ ָהר ִאיהּו  ןּדִ ְרחֹובֹות ַהּנָ

ְרִעין  ין ּתַ ִחין ַחְמׁשִ ּתְ ִמיָנּה ִמְתּפַ יָנה, ּדְ ּבִ
ית ִסְטֵרי ָעְלָמא.  ְנהֹוִרין ּובּוִציִנין, ְלׁשִ ּדִ
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ים  ִאְתַקּיָ ר ֵמָחד ּדְ יָנא, ּבַ הּו ּדִ ּלְ אָנא, ּכֻ ּתָ
ָהר,  אּול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ְתָרָאה, ְוַהאי ׁשָ ּבַ

א הּוא ַחד ִסְטרָ  ט ְוָנִפיק ּדָ ׁשָ ִאְתּפָ א, ּדְ
ָהר.   ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ

יָמא  הּו ָלא ִאְתָקָיימּו, ָלא ּתֵ ְוֻכּלְ
ַההּוא  ָלא ִאְתָקָיימוּ ּבְ א ּדְ ָטלּו, ֶאּלָ ִאְתּבָ ּדְ

ִבְסַטר נּוְקָבא]ַמְלכּו,  ַער  [ּדְ ִאּתְ ַעד ּדְ
יב  ְכּתִ הּו, ּדִ ּלְ ְתָרָאה ְמּכֻ ט ַהאי ּבַ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ

ְמלֹ  יו ֲהַדר""ַוּיִ ְחּתָ . (בראשית לו, לט) ְך ּתַ
עּו,  ,ַמאי ֲהַדר ם ִעירֹו ּפָ ָאה. ְוׁשֵ ֶחֶסד ִעּלָ
עוּ  ָזֵכי  ,ַמאי ּפָ ר ָנׁש ּדְ ִעי ּבַ ַהאי ּפָ ּבְ

א  קּוְדׁשָ ּתֹו ְלרּוָחא ּדְ ם ִאׁשְ "ְוׁשֵ
ָכאן (בראשית לו, לט) ְמֵהיַטְבֵאל" , ּבְ

ָדא, ְוִאְתְקֵרי ִאשְׁ  א ּבְ ָסמוּ ּדָ ּתֹו, ַמה ִאְתּבְ
הּו. ֻכּלְ ִתיב ּבְ ָלא ּכְ   ּדְ

ָדא.  ָדא ּבְ ְסמּוָתא ּדְ ְמֵהיַטְבֵאל, ִאְתּבַ
ת ַמְטֵרד" בּוָרה. "ּבַ ַטר ּגְ ִמּסְ ּקּוִנין ּדְ , ּתִ

ת ֵמי ָזָהב" ָסמּו (בראשית לו, לט) "ּבַ , ִאְתּבְ
ָדא,  א ּבְ ִלילּו ּדָ ַרֲחֵמי  ,"ֵמי ָזָהב"ְוִאְתּכְ

אן ִאתְ  ְדכּוָראדַּ ְוִדיָנא. ּכָ ָתא ּבִ קּו ִאּתְ , ּבְ
ׁשֹוִקין.  ְדרֹוִעין ּבַ ן ּבִ ְרׁשָ ִסְטרֹוי, ִאְתּפָ   ּבְ

רוֹ  ְדכּוָרא, ַחד ְיִמיָנאּדְ ד ְוחַ  ִעין ּדִ
ָמאָלא רֹוָעא ַקְדָמָאה  ,ׂשְ א]נ"א [ּדְ יׁשָ  ַקּדִ

ַלת  ִלילּו ּתְ יּה, ְוִאְתּכְ רּו ּבֵ ָ ִרין ִאְתָקׁשּ ִקׁשְ
ִלי רֹוִעין. ְוִאְתּכְ ְך. ב' ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ לּו ַסּלְ

א ַלת  ֶאּלָ יִמיָנא,ּתְ ִרין ּבִ ּוְתַלת  ִקׁשְ
ָמאָלא. ׂשְ ִרין ּבִ ַלת  ִקׁשְ ִרין ּתְ ִקׁשְ
ִליָלן יִמיָנא, ִאְתּכְ ְתַלת  ּדִ ִרין ּבִ ִקׁשְ

ִתיב  רֹוָעא ָלא ּכְ ְך, ּדְ ָמאָלא. ּוְבִגין ּכָ ׂשְ ּדִ
א ַחד. ֲאָבל ְיִמיָנא, ָלא  יּה ֶאּלָ ִתיב ּבֵ ּכְ

א "ְיִמיְנָך ְיֹהָוה"זְ  . (שמות טו, ו) רֹוַע, ֶאּלָ
 ִאְתְקֵרי, (תהלים קיח, טו) "ְיִמין ְיֹהָוה"

ְתַלת  ַאֲחִסינּו ּבִ ֲאָבָהָתא ּדְ ִרין ּדַ ִקׁשְ
  ְלחּוָלֵקיהֹון.

יָמא ָהא ְתַלת  ְוִאי ּתֵ ֲחָלִלין מֹוָחא ּבִ
הוּ  ּלְ אָנא, ּכֻ ִחין. ּתָ ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ְלּתָ גּוְלּגַ  ּדְ

לַ  ָכל ּגּוָפא, ת ּתְ ָרן ּבְ ְ ִטין, ּוִמְתַקׁשּ ְ ׁשּ ִמְתּפַ
ַלת,  ָהֵני ּתְ ר ּבְ ְוָכל ּגּוָפא ִאְתְקׁשַ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָרן ּבִ ְ ְך  ,ּוִמְתַקׁשּ ּוְבִגין ּכַ
ִוד ְואָ  ִאיב ּדָ ב ִליִמיִני"ּתָ (תהלים ַמר, "ׁשֵ

הֹון קי, א) ר ִעּמְ הּוא ִאְתַחּבָ ּום ּדְ . ִמׁשּ
ֲאָבָהָתא, וְ  ן ְלכּוְרְסָיא ּדַ ּמָ ָיִתיב ּתַ

ִתיב  ְך ּכְ ֵליָמָתא. ּוְבִגין ּכַ "ֶאֶבן ָמֲאסּו ׁשְ
ּום  (תהלים קיח, כב) ַהּבֹוִנים" ְוגֹו', ִמׁשּ
ָיִתיב לִ  יב, "ְוָתנּוַח  ,יִמיָנאּדְ ְכּתִ ַהְיינּו ּדִ

ִמין" , (דניאל יב, יג) ְוַתֲעֹמד ְלֹגָרְלָך ְלֵקץ ַהּיָ
ָזכֵ  ַמאן ּדְ לֹוַמר, ּכְ י ַלֲחִביבּוָתא ּכְ

ָפִריׂש  ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה, ּדְ א. ַזּכָ ַמְלּכָ ּדְ
א ְיִמיֵניהּ  חֹות  ,ַמְלּכָ יל ֵליּה ּתְ ְוָקּבִ

  .ְיִמיֵניהּ 

ִרין  ד ְיִתיב, ִקׁשְ ְוַהאי ְיִמיָנא ּכַ
טוּ  ׁשְ יט ְיֵדיּה , ִאְתּפַ ּוְדרֹוָעא ָלא אֹוׁשִ

טּו ּוְדרֹועָ נ"א [ ׁשְ ִרין ֹלא ִאְתּפַ יט ְוִקׁשְ א ֹלא אֹוׁשִ

ְתַלת  ְיִתיב] ַאָמָרן. ְוַכד ּבִ יִרין ּדְ ְקׁשִ
ָעְלָמא,  ָטן ּבְ ְ ׁשּ א, ּוִמְתּפַ יַבּיָ ִמְתָעִרין ַחּיָ

ַלת  ִמְתָעִרין יָנא ּתְ ִאיּנּון ּדִ ַאֲחָרִנין, ּדְ
יט  רֹוָעא ְוַכד אֹוׁשִ יט ּדְ ָיא, ְואֹוׁשִ ַקׁשְ

תיקון ליל שבועות השלם  
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רֹוָעא, ַיד  י ְיִמיָנא הּוא, ֲאָבל ִאְתְקרֵ ּדְ
"ּוְזֹרֲעָך , (ישעיהו נא, ט) "ְזרֹוַע ְיֹהָוה"

טּוָיה"    (מלכים א' ח, מב) ַהּנְ

ִלילּו נ"א [ יּה ְוִאְתּכְ רּו ּבֵ ִרין ִאְתְקׁשָ ַלת ִקׁשְ ּתְ
ָמאָלא  ׁשְ ִרין ּדִ יִמיָנא ּוְתָלת ִקׁשְ ִרין ּדִ ָלת ִקׁשְ ּתְ

ַאֲחִסינוּ ְלחּוָלֵקיהֹון. וְ  ֲאָבָהָתא ּדְ ִרין ּדַ ג' ִקׁשְ ִאי ּבְ
ְתלָ  יָמא ָהא ּבִ א  תּתֵ ְלּתָ גּוְלּגַ ַחְלֵלי מֹוָחא ּדְ

ִטין  ׁשְ ָלת ִמְתּפַ הּו ּתְ אָנא ּכּוּלְ ִחין. ּתָ ּכְ ּתַ ִמׁשְ
ָהֵני  ר ּבְ ַ ָכל ּגּוָפא ְוָכל ּגּוָפא ִאְתַקׁשּ ִרין ּבְ ְ ּוִמְתַקׁשּ
ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ְוַהאי ְיִמיָנא  ִרין ּבִ ְ ָלָתא ּוִמְתַקׁשּ ּתְ

ד ָיתִ  טוּ ּכַ ׁשְ ִרין ֹלא ִאְתּפַ ּוְדרֹוָעא ֹלא  ,יב ִקׁשְ
יט ָאְמָרן. ְוַכד  ,אֹוׁשִ ִרין ּדְ ְתָלת ִקׁשְ ְוָיִתיב ּבִ

ִאינּון  ,ַחָייַבּיָא ִמְתָעִרין ָלת ָאֲחָרִנין ּדְ ִמְתָעִרין ּתְ
רֹוָעא ְוִאְתְקֵרי ְזרֹוַע  יט ּדְ ָיא ְואֹוׁשִ ׁשְ יָנא ּקַ ּדִ

טּוָיה ה,ְיהוָֹ     ]ְזרֹוֲעָך ַהּנְ

ִזְמָנא  ְתלַ ּבְ ִליָלן ּדִ ְתלָ ת ִאֵלין ִאְתּכְ ת ּבִ
א ְיִמיָנא, ְוָעִביד  ַאֲחָרִנין, ִאְקֵרי ּכֹּלָ
יב,  ְכּתִ ַרֲחֵמי, ֲהָדא הּוא ּדִ יָנא ּבְ ּדִ
ּכַֹח ְיִמיְנָך ְיֹהָוה  ִרי ּבַ "ְיִמיְנָך ְיֹהָוה ֶנְאּדָ

ְרַעץ אֹוֵיב" ִמְתֲעִר (שמות טו, ו ּתִ ִגין ּדְ ן י, ּבְ
הּו.ַרֲחמֵ    י ּבְ

ַהאי ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ַלת  ְוָתאָנא, ּבְ ּתְ
ִאְקרּון  ְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא, ּדְ ְמָאה ְוׁשִ

ה ֶאֶלף ְוְתַמִניּוְמָאה  ,ְיִמיָנא ָ ן ַוֲחִמׁשּ
ִאְקֵרי ְזרֹוַע ְיֹהָוה. ֵמַהאי  רֹוַע ּדְ ִרּבֹוא, ִמזְּ
ְלָייא ְזרֹוָעא, ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי  ּוֵמַהאי ּתַ

ה"ְפֶאֶרת, תִּ  יב, "מֹוִליְך ִליִמין ֹמׁשֶ ְכּתִ ּדִ
, ָהא ְיִמיָנא. ְזרֹוַע, ָהא (ישעיהו סג, יב)

יב,  ְכּתִ ָמאָלא ּדִ ְפַאְרּתֹו"ׂשְ "ְזרֹוַע ּתִ
ָדא.)שם( א ּבְ   , ּדָ

ָמאָלא, ִמְתַאֲחָדן  יָדא ׂשְ ְוָתאָנא, ּבִ
ין ִרּבֹוא ָמאֵרי  ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ ַאְרּבַ

ִריִסין, ִמתְ  ָעא ּתְ ָכל ֶאְצּבְ ַאֲחָדן ּבְ
ר  ָעא ֶעׂשֶ ָעא ְוֶאְצּבְ ָעא. ּוְבָכל ֶאְצּבְ ְוֶאְצּבְ
ִחין. ּפּוק  ּכְ ּתַ ִריִסין ִמׁשְ ַאְלִפין ָמאֵרי ּתְ

ָמה ִאיּנּון  ְבָידָ ַוֲחׁשֹוב, ּכַ א. ְוַההּוא ּדְ
א,  יׁשָ ָאתֵ ְיִמיָנא ִאְקֵרי ִסּיּוָעא ַקּדִ י ּדְ

לַ  יִמיָנא, ִמּתְ רֹוָעא ּדִ ִרין. ִמּדְ [ְוַאף ת ִקׁשְ

ִאְקֵרי ָיד ב ּדְ יב  ָהֵוי ִסּיּוָעא] - ַעל ּגָ ְכּתִ ּדִ
ְך" [ּוְכִתיב] . (שמואל ב' ג, יב) "ְוִהּנֵה ָיִדי ִעּמָ

ע ִרּבֹוא,  ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי, ֶאֶלף ְוַאְרּבַ
ּוְתַמְנָיא, ְוָחֵמׁש ְמָאה ַאְלִפין ָמאֵריהֹון 

ָכל ָעְלָמא ִסּיּוִעין ּבְ ִאְקרּון ַיד ְיֹהָוה וְ  ,ּדְ
ָאה ב  ,ִעּלָ ָאה. ְוַאף ַעל ּגַ ּתָ ַיד ְיֹהָוה ּתַ

ָמאָלא ְבָכל ֲאָתר ַיד ְיֹהָוה ׂשְ ָזכּו  - ּדִ
לַ ְיִמין ְיֹהָוה,  ְדרֹועָ ל ְיָדא ִאְתּכְ י ַוֲהוֵ א, ּבִ

ַיד ְיֹהָוה  - ִסּיּוָעא, ְוִאְקֵרי ָיִמין. ְוִאי ָלאו
ָאה.  ּתָ   ּתַ

ד ִמְתָעִר  אָנא, ּכַ ָיין ּתָ יִנין ַקׁשְ ין ּדִ
ִתיב,  ָעְלָמא, ָהָכא ּכְ "סֹוד ְלַאֲחָתא ּבְ

ְוָתאָנא  .(תהלים כה, יד) ְיֹהָוה ִליֵרָאיו"
יִנין  ָכל ּדִ ִסְפָרא, ּדְ ְצִניעּוָתא ּדְ ּבִ

ִחי ּכְ ּתַ ִמׁשְ א, ּדְ ֵריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ כּוָרא, ּתַ ן ִמּדְ
יִנין  סֹוָפא. ְוָכל ּדִ תַּ ְוַנְייִחין ּבְ ִמׁשְ ִחיּדְ ן ּכְ

יִפין  א, ְוַתּקִ ֵריׁשָ א, ַנְייִחין ּבְ ִמּנּוְקּבָ
סֹוָפא. ְוִאְלָמֵלא  ִאְתֲעבִ ּבְ ֲחָדא,  דוּ יּדְ ּכַ

ל יק  ,ָלא ַיְכִלין ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ַעּתִ ַעד ּדְ
א ִמן  ִריׁש ּדָ א, ּפָ ֹכּלָ יֵקי ְסִתיָמא ּדְ ַעּתִ ּדְ

ֲחָדא. ָמא ּכַ ּסְ א, ְוָחַבר לֹון ְלִאְתּבַ   ּדָ
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יל ּדּוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ְוכַ  ִריׁש לֹון, ָאּפִ ד ּפָ
י א ֵמֲאחֹורֹוי ַאְנּפִ ן, ּוָפִריׂש ְלנּוְקּבָ

ּקּוָנָהא,  ל ּתִ ִסְטרֹוי, ְוַאְתִקין ָלּה ּכָ ּדְ
יֵליּה, ְלֵמיָתָהא  ְוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ּדִ

ל לִ  ּפֵ ְדכּוָרא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, "ַוּיַ
ָמה  ְרּדֵ ן"ְיֹהָוה ֱאֹלִהים ּתַ יׁשָ ַעל ָהָאָדם ַוּיִ

ן(בראשית ב, כא) יׁשָ אי הּוא הַ  ,. ַמהּו ַוּיִ
ן ֲאֹדָני" ה ִתיׁשַ יב, "עּוָרה ָלּמָ ְכּתִ ּדִ

ְלֹעָתיו". (תהלים מד, כד) ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ "ַוּיִ
א ִהיא  ,, ַמאי ַאַחת(בראשית ב, כא) ּדָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  א. ּכְ "ַאַחת ִהיא נּוְקּבָ
ָקא, (שיר השירים ו, ט) ִתי"יֹוָנִתי ַתמָּ  , ְוַסּלְ

ִקיַע ַרֲחֵמי  ְקָנא. ּוְבַאְתָרָהא ׁשְ ְוִאְתּתַ
ר ְוֶחֶסד, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ׂשָ ְסּגֹר ּבָ "ַוּיִ

ּנָה" ְחּתֶ "ַוֲהִסֹרִתי ּוְכִתיב  ,(בראשית ב, כא) ּתַ
י ָלֶכם  ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

ר" ׂשָ   .ו, כו)(יחזקאל ל ֵלב ּבָ

ָתא ֲהָוה  ּבְ ָבָעא ְלֵמיַעל ׁשַ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ
ִדין ְוִעְלעּוִלין, ְוַעד ָלא  ֵרי רּוִחין ְוׁשֵ ּבָ

ִתּקּוָנָהא, ִסּיֵים לֹון, ָאַתת מַ  ְטרֹוִניָתא ּבְ
יהּ ְוי יִתיבַ ִתיַבת ַקּמֵ ֲעָתא ּדִ ׁשַ יּה, . ּבְ ת ָקּמֵ

ְרָייאן, ְוָלא  ֲאָנח לֹון ְלִאיּנּון ּבִ
תְּ  ַמְטר ,ִלימוּ ִאׁשְ יָון ּדְ ֹוִניָתא ַיְתַבת ִעם ּכֵ

א,  רוּ ַמְלּכָ ין ְוִאְתַחּבָ י ַאְנּפִ ַאְנּפִ ן, ַמאן ּבְ
ִיְקַרב  יַנְייהּו, ַמאן הּוא ּדְ ֵייעּול ּבֵ

ֲהַדְייהּו.  ל ּבַ ה עֹוָנָתן ׁשֶ ִמּלָ ְך ְסִתיָמא ּדְ ִגין ּכָ [ּבְ
ָנא ִמשַּׁ  ָיְדִעין ָרָזא ּדְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּדְ ת ּתַ ּבָ

ת] ּבָ א  .ְלׁשַ ָסמּו ּדָ רּו, ִאְתּבְ ְוַכד ִאְתַחּבְ
ָדא יּה. ּוְבִגין  ,ּבְ ָסם ּבֵ א ִאְתּבְ ֹכּלָ יֹוָמא ּדְ

ָקנּו  ָדא, ְוִאְתּתְ א ּבְ יִנין ּדָ ָסמּו ּדִ ְך, ִאְתּבְ ּכָ
ִאין. ִאין ְוַתּתָ   ִעּלָ

ָעא  ִסְפָרא, ּבָ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
א  יׁשָ יָקא ַקּדִ ָסמּו ֱחזֵ ְלמֵ ַעּתִ י, ִאי ִאְתּבְ

ָדא,  א ּבְ ין ּדָ ֵרין ִאּלֵ ָבקּו ּתְ יִנין, ְוִאְתּדְ ּדִ
יָפא,  ּקִ יָנא ּתַ א ּדִ נּוְקּבָ ְטָרא ּדְ ְוָנַפק ִמּסִ

ל] ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ יב,  [ּדְ ְכּתִ ּדִ
ַהר  ּתֹו ַוּתַ ה ִאׁשְ "ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ

ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר קָ  (בראשית ד, ִניִתי"ַוּתֵ

ל,  ,ְוגֹו' א) ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ
יָפא  ּקִ ַמת, ְוִחְוָיא ּתַ ּסְ ָלא ִאְתּבַ ּום ּדְ ִמׁשּ
ָיא, ּוְבִגין  ִדיָנא ַקׁשְ ה זּוֲהָמא ּדְ יל ּבָ ַאּטִ
ָמא. ְוַכד ָנִפיק  ּסְ ְך ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתּבַ ּכָ

נּוְקבָּ  ַטר ּדְ א ַקִין ִמּסְ יף ּדָ ּקִ א, ָנַפק ּתַ
ִדינֹוי.  ָיא ּבְ ִדינֹוי, ַקׁשְ יף ּבְ ּקִ ָיא, ּתַ ַקׁשְ
ַתר  ַמת. ּבָ ּסְ ת ְוִאְתּבַ ָנַפק ִאְתֲחָלׁשָ יָון ּדְ ּכֵ
יר,  ִסיָמא ַיּתִ יַקת ַאֲחָרא ּבְ א, ַאּפִ ּדָ
ָיא,  יָפא ַקׁשְ ּקִ ֲהָוה ּתַ ְוָסִליק ַקְדָמָאה ּדְ

יִנין ָלא ִאְתָעְרבּו   ָעְרעּו]ִאתְ נ"א [ְוָכל ּדִ
יּה]נ"א [ָקֵמיּה  ָערּו ִעּמֵ יִנין ִאּתְ   .ְוָכל ּדִ

ִתיב,  א ֲחֵזי, ַמה ּכְ ְהיֹוָתם ּתָ "ַוְיִהי ּבִ
ֶדה" ָ ׂשּ ֶדה(בראשית ד, ח) ּבַ ָ ׂשּ  ,. ּבַ

א מֹוַדע ְלֵעיּלָ ּתְ ִאׁשְ ִאְקֵרי  ,ּדְ ֶדה ּדְ ָ ׂשּ ּבַ
דֵ  ּפּוִחיה ׂשְ יָנא ּתַ ם. ְוָנַצח ַהאי ּדִ

ּוםיַלֲאחּוהִ  יּה,  , ִמׁשּ ָיא ִמּנֵ ֲהָוה ַקׁשְ ּדְ
חֹוֵתיּה. ַעד  ֵייּה ְוַאְטְמֵריּה ּתְ ְוַאְכּפְ
ִריְך הּוא,  א ּבְ ַהאי קּוְדׁשָ ַער ּבְ ִאּתְ ּדְ

יהּ  ּמֵ ֵריּה ִמּקַ א  ,ְוַאְעּבְ נּוְקּבָ ְקֵעיּה ּבְ ְוׁשַ
ּקּוָעא  ׁשִ א. ְוָכִליל ַלֲאחּוי ּבְ ְתהֹוָמא ַרּבָ ּדִ
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ם  ְמַבּסֵ א, ּדִ א ַרּבָ ַיּמָ ִאין. ּדְ ְמִעין ִעּלָ ּדִ
ָמִתין ְלָעְלָמא, ֱאיָנׁש  הֹון ַנְחִתין ִנׁשְ ּוִמּנְ

  ְלפּום אֹוְרחֹוי.

ִטין  ְ ׁשּ ְטִמיִרין ִאיּנּון. ִמְתּפַ ב ּדִ ְוַאף ַעל ּגַ
ָדא, ְוִאְתֲעִבידּו ּגּוָפא ַחד ּוֵמַהאי  א ּבְ ּדָ
יא  יַעּיָ ַרׁשִ ָמְתהֹון ּדְ ין ִנׁשְ ּגּוָפא, ַנְחּתִ

א יַבּיָ ִקיֵפי רּוָחא  ַחּיָ ְרֵוויהוֹ ּתַ ֲחָדא ִמּתַ ן ּכַ
א ְלִסְטרֹוי, ְוָדא  א ּדָ ְך. ֶאּלָ ְעּתָ ָקא ּדַ ַסּלְ
יא,  יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ ְלִסְטרֹוי. ַזּכָ
א  יׁשָ ָמְתהֹון ֵמַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ְלֵפי ִנׁשְ ְמׁשַ ּדִ
א, ֲאָתר  ָכִליל ּכֹּלָ ִאְקֵרי ָאָדם, ּדְ ּדְ

ִעְטִרין ְוִכְתִר  ָראן ּדְ ין ִמְתַחּבְ יׁשִ ין ַקּדִ
ן,  ּמָ ְצרֹורָ ּתַ ַאְתְקָלא ּכִ ָלא]נ"א [א ּדְ ַאְתּכְ   .ּדְ

יא,  יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ יא]נ"א [ַזּכָ  ַאּתּון ַחְבַרּיָ
רּוַח  ִאְתָמרּו ּבְ ין, ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ ָכל ָהֵני ִמּלִ ּדְ
ין  יׁשִ ָכל ַקּדִ ָאה, רּוַח ּדְ א ִעּלָ יׁשָ ַקּדִ

ִאין ְלָיין ְלכּו.  ִעּלָ יּה, ִאְתּגַ ָלן ּבֵ ּלְ ִאְתּכַ
ִאין ַצְייִתין ְלהּו,  ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ין ּדְ ִמּלִ
י  ָמאִרין, ְמַחְצּדֵ ִאין ַאּתּון ָמאֵריהֹון ּדְ ַזּכָ
לּון  ּכְ עּון ְוִתְסּתַ ְנּדְ ין ּתִ ין ִאּלֵ ִמּלִ ַחְקָלא, ּדְ

עּון ְלָמאֵריכֹון הּו, ְוִתְנּדְ ין ּבְ  ַאְנּפִ
ַאנְ  יּבְ ין ּפִ ֵעיָנא. ּוְבָהֵני ִמּלִ ן, ֵעיָנא ּבְ

ָאֵתי, ֲהָדא הּוא  ְזּכּון ְלָעְלָמא ּדְ ּתִ
ֹבָת ֶאל ִדְכִתיב,  "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

יק  (דברים ד, לט) ְלָבֶבָך" ְוגֹו'. ְיֹהָוה ַעּתִ
א הּוא ַחד,  -יֹוִמין  הּוא ָהֱאֹלִהים. ְוֹכּלָ

ֵמיּה ְלָעַלם ּולְ  ִריְך ׁשְ א.ּבְ   ָעְלֵמי ָעְלַמּיָ

ִאין  ְמעֹון, ֲחֵמיָנא ִעּלָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
א,  ִאין ְלַתּתָ א. ִעּלָ ִאין ְלֵעיּלָ א, ְוַתּתָ ְלַתּתָ

ָאה,  ִדּיֹוְקָנא ּקּוֵני ִעּלָ הּוא ּתִ ָאָדם, ּדְ ּדְ
הּו.  ֻכּלְ ָלָלא ּדְ   .[ָחֵסר]ּכְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם" ִתיב "ְוַצּדִ אָנא, ּכְ ּתָ
ַקְרטּוָפא , דְּ (משלי י, כה) ית ּבְ ָכִליל ׁשִ

יב, "ׁשֹוָקיו כַּ  ְכּתִ ֲחָדא ְוַהאי הּוא ּדִ
ׁש"   .(שיר השירים ה, טו) ַעּמּוֵדי ׁשֵ

ָאָדם  ִסְפָרא, ּבָ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
ְכַלל ּוִבְפַרט.  ִאין, ּבִ ְתִרין ִעּלָ ִלילוּ ּכִ ִאְתּכְ

ִאין, בִּ  ּתָ ְתִרין ּתַ ִלילּו ּכִ ְפָרט ּוְבָאָדם ִאְתּכְ
ָמה  ְכַלל, ּכְ ִאין ּבִ ְתִרין ִעּלָ ּוְכָלל. ּכִ

ַמר  ִאּתְ ִדּיֹוְקנָ ּדְ יּקּוִנין ּבְ ָכל ָהֵני ּתִ נ"א[א ּדְ

יּוְקִנין] ְפָרטּדִ ְידִ  ,. ּבִ ָען ּדִ ֶאְצּבְ ן, ָחֵמׁש יּבְ
ִעין  ֶאְצּבְ ִאין, ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ֶנֶגד ָחֵמׁש. ּכִ ּכְ

ָרט וּ  ִאיּנּון ּפְ ַרְגִלין ּדְ ָהא ּגּוָפא ּדְ ְכָלל. ּדְ
ִאיּנּון ְלַבר  ֲהַדְייהּו ּדְ ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ
גּוָפא.  ְך ָלא ֲהוֹו ּבְ ִמּגּוָפא. ּוְבִגין ּכָ

ְייהּו. יּו ִמּנַ גּוָפא ַאְעּדִ   ּדְ
ּיֹום  ִאי ָהִכי, ַמאי "ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ

גּוָפא, (זכריה יד, ד) ַההּוא" א ַרְגָליו ּדְ . ֶאּלָ
ָמאִרין]נ"א [ִדיִנין ָמאֵריהֹון דְּ  ד  ּדְ ְלֶמְעּבַ

ֲעֵלי ַרְגַלִים הֹון  ,נּוְקִמין ְוִאְקרּון ּבַ ּוִמּנְ
יִפין ּקִ י  ,ּתַ ִדיִנין ּדִ ּוִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדְ

ִאין. ּתָ ִכְתִרין ּתַ א, ּבְ   ְלַתּתָ

א,  ְלֵעיּלָ ּקּוֵני ּדִ ל ִאיּנּון ּתִ אָנא, ּכָ ּתָ
א,  יׁשָ ְבגּוָפא ַקּדִ דְ [ּדִ אּבִ ָלָלא  ]ַכר ְונּוְקּבָ ּכְ

א, ּוִמְתַאֲחָדן  א ִמן ּדָ יְך ּדָ ָאָדם, ִאְתְמׁשִ ּדְ
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א ְלָדא קּון ּדָ ָדא, ְוַאׁשְ א ּבְ ָמה  ,ּדָ ּכְ
ִקְטִפין  ָמא ּבְ ְך ּדָ ִאְתְמׁשָ ְוִריִדיּדְ ן ְלָדא ּדְ

א ְלֲאָתר  ּוְלָדא, ְלָהָכא ּוְלָהָכא, ֵמֲאָתר ּדָ
ִקין   ]ַקְסִטיןנ"א [ַאֲחָרא, ְוִאיּנּון ַמׁשְ

גּוָפא  א ְלָדא, ]ְלגּוָפאנ"א [ּדְ ְקָיין ּדָ . ַאׁשְ
א ְלָדא הּו  ,ְמַנֲהִרין ּדָ ּלְ ַאְנִהירּו ּכֻ ַעד ּדְ

ִגיֵניהֹון. ְרָכאן ּבְ   ָעְלִמין, ּוִמְתּבָ

ְתִרין תָּ  ל ִאיּנּון ּכִ ִללּו אָנא, ּכָ ָלא ִאְתּכְ ּדְ
הּו ְרִחיִקין ּוְמָסֲאִבין,  ּלְ גּוָפא, ּכֻ ּבְ

יהֹון, וּ  ִיְקַרב ְלַגּבֵ ל ַמאן ּדְ ְמַסֲאָבן ּכָ
ין. הֹון ִמּלִ ע ִמּנְ אָנא, ַמאי  ְלִמְנּדַ ּתָ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים י ּתַ ְלהֹון ְלַגּבֵ יאּוְבָתא ּדִ  ,ּתִ
א,  יׁשָ הּו ּגּוָפא ַקּדִ ָחָמן ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ֶאּלָ
ַההּוא ּגּוָפא. ְוִכי  הּו ּבְ ְלָלא ּבְ ּוְלִאְתּכַ

יָמא, ִאי ין  ּתֵ יׁשִ ָהִכי, ָהא ַמְלָאִכין ַקּדִ
גּוָפא. ָלא ְכָלָלא ּדְ ַחס  ,ְוֵליְתהֹון ּבִ ּדְ

גּוָפא  ָלָלא ּדְ לֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמּכְ ְוׁשָ
ין ְוָלא ִמְתקַ  יׁשִ א, ָלא ֲהוֹו ַקּדִ יׁשָ ְייֵמי. ַקּדִ

יׁש" תֹו ְכַתְרׁשִ . (דניאל י, ו) ּוְכִתיב "ּוְגִוּיָ
(יחזקאל א, ם ְמֵלֹאת ֵעיַנִים""ְוַגּבֹתָ ּוְכִתיב 

ְבִריֵאל". יח) . (דניאל ט, כא) "ְוָהִאיׁש ּגַ
ָאָדם ְכָלָלא ּדְ הּו ּבִ ּלְ ר ֵמָהֵני  ,ּכֻ ּבַ

ִאיּנּון  גּוָפא, ּדְ ְכָלָלא ּדְ ֵליְתהֹון ּבִ ּדְ
ִיְקַרב  ל ַמאן ּדְ ִמְסֲאִבין, ּוְמַסֲאָבן ּכָ

ֲהַדְייהּו.   ּבַ

הּו ֵמרּוָחא דִּ  ּלְ ָלא ְוָתאָנא, ּכֻ ָמאָלא, ּדְ ׂשְ
ִחין, ְוַנְפקּו  ּכְ ּתַ ָאָדם ִמׁשְ ָסם ּבְ ִאְתּבְ
ָבקּו  א, ְוָלא ִאְתּדָ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ָלָלא ּדְ ִמּכְ

הּו  ּלְ ְך ּכֻ יּה. ּוְבִגין ּכָ ן ְוַאְזִלין ְמָסֲאִביּבֵ

א  נּוְקּבָ ְוָטאִסין ָעְלָמא, ְוַעְייִלין ּבְ
ָקא בְּ  ּבְ א, ְלִאְתּדַ ְתהֹוָמא ַרּבָ ַההּוא ּדִ

ְכָלל  ָנִפיק ּבִ ִאְקֵרי ַקִין, ּדְ יָנא ַקְדָמָאה ּדְ ּדִ
א ּתָ ְלּתַ גּוָפא ּדִ ל  ,ּדְ אִטין ְוָטאִסין ּכָ ְוׁשָ

ְכָלָלא  ָקאן ּבִ ּבְ ָעְלָמא, ּוַפְרָחן ְוָלא ִמְתּדַ
ל  ְך ִאיּנּון ְלַבר, ִמּכָ גּוָפא, ּוְבִגיֵני ּכַ ּדְ

א.  א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְרָיין ּדִ  ,ִבין ִאיּנּוןְמָסאֲ ַמׁשִ
בֹו" ֲחֶנה מֹוׁשָ ִתיב "ִמחּוץ ַלּמַ הּו ּכְ ּבְ

  .(ויקרא יג, מו)

יר  ם ַיּתִ ּסָ ִאְתּבָ ִאְקֵרי ֶהֶבל, ּדְ ּוְברּוָחא ּדְ
א. ָנְפִקין ַאֲחָרִנין  יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְכָלָלא ּדְ ּבִ
גּוָפא, ְוָלא  ָקן ּבְ ּבְ יר, ּוִמְתּדַ ְסָמן ַיּתִ ִמּבַ ּדְ

ָקן. ּכֻלְּ ִמתְ  ּבְ ְלָיין ּדַ ֲאִויָרא ְוָנְפִקין הּו ּתַ ּבַ
ין  ִאּלֵ ָלָלא ּדְ ְמִעין  ,ןְמָסֲאִביֵמַהאי ּכְ ְוׁשַ

ְייהּו ַיְדֵעי  א, ּוִמּנַ ְמִעין ֵמֵעיּלָ ׁשַ ַמה ּדְ
ָקַאְמֵרי ְלהּו. א ּדְ   ְלַתּתָ

יָון  ִסְפָרא, ּכֵ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
ָאָדם ָלָלא ּדְ א ּכְ ָסמּו ְלֵעיּלָ ִאְתּבְ , ּגּוָפא ּדְ

א ַכר ְונּוְקּבָ א, ּדְ יׁשָ רּו ִזְמָנא  ,ַקּדִ ִאְתַחּבָ
א ֹכּלָ מּוָתא ּדְ ּסְ ִליָתָאה, ְוָנַפק ִאְתּבַ  ,ּתְ
ִאין ִאין ְוַתּתָ ָסמּו ָעְלִמין ִעּלָ  ,ְוִאְתּבְ

א  ְלֵעיּלָ ְכָלל ָעְלָמא ּדִ ּתָ אן ִאׁשְ ּוִמּכָ
א.  יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְטָרא ּדְ א, ִמּסִ ְוַתּתָ

ָדא, ּוִמְתַחבְּ  א ּבְ ָרן ָעְלִמין, ּוִמְתַאֲחָדן ּדָ
הּו ַחד ַחד ּגּוָפא.  ְוִאְתֲעִבידוּ  ֻכּלְ [ּוְבִגין ּדְ

א,  ִכיְנָתא ְלַתּתָ ִכיְנָתא ְלֵעיָלא, ׁשְ ּגּוָפא, ׁשְ
ִריְך הּוא  א ּבְ ִריְך הּוא ְלֵעיָלא, קּוְדׁשָ א ּבְ קּוְדׁשָ

א] חַ  ,ְלַתּתָ ָפא רּוָחא, ְוַעְייָלא ּבְ ּלְ ד ּוְמׁשַ
א ַחד.  הּו ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאּלָ ּגּוָפא. ּוְבֻכּלְ
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"ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיֹהָוה ְצָבאֹות ְמֹלא 
בֹודֹו" א (ישעיהו ו, ג) ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ֹכּלָ . ּדְ

  הּוא ַחד ּגּוָפא.

אִ  יָון ּדְ אָנא, ּכֵ ָדא, ּתָ א ּבְ ָסמּו ּדָ ִתיב ְתּבְ [ּכְ
ְך ִעם נְ  ה ּלָ ֶסף""ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ (שיר  ֻקּדֹות ַהּכָ

יָנא ְוַרֲחֵמי.  ]השירים א, יא) רּו ּדִ ָ ִאְתָקׁשּ
ַרֲחֵמי] יָנא ּבְ ְסָמא ּדִ א  [ִאְתּבַ ַמת נּוְקּבָ ּסְ ְוִאְתּבַ

א  ָקא ּדָ ְך ָלא ַסּלְ ְדכּוָרא. ּוְבִגיֵני ּכַ ּבִ
לָ  א ּבְ ָקא ּדָ ָלא ַסּלְ ָמר, ּדְ ַהאי ּתָ א, ּכְ א ּדָ
לָ  א. ְוַעל ַהאי תָּ ּבְ יק א ּדָ ַאּפִ ֵניָנן, ַמאן ּדְ

ָאָדם,  ָלָלא ּדְ ַהאי ָעְלָמא ִמּכְ ְרֵמיּה ּבְ ּגַ
ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָלא ָעֵייל  ְלָבַתר ּכַ
א  יׁשָ ִאְקֵרי ּגּוָפא ַקּדִ ָאָדם, ּדְ ְכָלָלא ּדְ ּבִ
ָלא ִאְקרּון ָאָדם, ְוָנִפיק  ִאיּנּון ּדְ א ּבְ ֶאּלָ

גּוָפא. ָלָלא ּדְ   ִמּכְ

ְנָיא,  ְך ִעם "תּ ּתַ ה ּלָ ֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ
ֶסף" , (שיר השירים א, יא) ְנֻקּדֹות ַהּכָ

יָנא,  ַרֲחֵמי. ְוֵלית ּדִ יָנא ּבְ ָסמּו ּדִ ִאְתּבְ ּדְ
יהּ  ָלא ֲהוֹו ּבֵ ִתיב,  ּדְ ַרֲחֵמי. ְוַעל ַהאי ּכְ

ֲחרּוִזים" אֵרְך ּבַ ּתִֹרים ַצּוָ "ָנאווּ ְלָחַיִיְך ּבַ
ּתֹוִרי(שיר השירים א, י) יב,  ,ם. ּבַ ְכּתִ מֹו ּדִ ּכְ

ְך" ה ּלָ  (שיר השירים א, יא) "ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ
ֲחרּוִזים יב,  ,ְוגֹו'. ּבַ ְכּתִ ָמה ּדִ "ִעם ּכְ

ֶסף" . (שיר השירים א, יא) ְנֻקּדֹות ַהּכָ
אֵרְך" ְכָלָלא (שיר השירים א, י) "ַצּוָ , ּבִ

י  ַכח ּבֵ ּתְ א ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ א, ּדָ נּוְקּבָ ּדְ
א ַמְקדְּ  ּתָ ְלּתַ ַלם ּדִ א, ִוְירּוׁשָ ְלֵעיּלָ א ּדִ ׁשָ

א]א הוּ נ"א [ ֹכּלָ א ּדְ ׁשָ א. ַמְקּדְ ׁשָ   ּוַמְקּדְ

ְדכּוָרא,  ְוָכל ָסַמת ּבִ א ִמְדִאְתּבְ ּדָ
ָאָדם, ְוָדא הּוא  ָלָלא ּדְ ְוִאְתָעִביד ּכְ
ְמֵהיְמנּוָתא. ַמאי ְמֵהיְמנּוָתא ָלָלא ּדִ  ,ּכְ

ְבַגֵויהּ  ל ּדִ ַכח ּכָ ּתְ   ְמֵהיְמנּוָתא.  ִאׁשְ

ֵצא( י ּתֵ ת ּכִ ָרׁשַ יְך ּפָ ּיָ ִאְקֵרי  )ׁשַ ְוָתאָנא, ַמאן ּדְ
יּה, ּוִמית ְמָתא ַנְפַקת ִמּנֵ  ,ָאָדם, ְוִנׁשְ

ד  ֵביָתא, ְלֶמְעּבַ ָאִסיר ְלֵמיַבת ֵליּה ּבְ
ּום ְיָקָרא  ֵליּה ִליָנה ַעל ַאְרָעא, ִמׁשּ

יּה ְקָלנָ  ָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ ַהאי ּגּוָפא, ּדְ א, ּדְ
יב,  ְכּתִ ל ָיִלין"ּדִ יָקר ּבַ (תהלים "ְוָאָדם ּבִ

ל מט, יג) ל ְיָקָרא, ּבַ הּוא ָיָקר ִמּכָ , ָאָדם ּדְ
ִאי ַיַעְבדּון  ,ָיִלין. ַמאי ַטְעָמא ּום ּדְ ִמׁשּ

ֵהמֹות ִנְדמּו"ָהִכי,  ּבְ ל ּכַ . ַמה )שם( "ִנְמׁשַ
ָאָדם, ְוָלא  ְכָלָלא ּדְ ִעיֵרי ָלא ֲהוֹו ּבִ ּבְ

א, אּוף ָהָכא ִאְתֲחזֵ  יׁשָ הּו רּוָחא ַקּדִ י ּבְ
ָלא רּוָחא, ְוַהאי ּגּוָפא,  ְבִעיֵרי, ּגּוָפא ּבְ ּכִ
יּה  א, ָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ ֹכּלָ הּוא ְיָקָרא ּדְ ּדְ

  ְקָלָנא.

ל ַמאן  ִסְפָרא, ּכָ ְצִניעּוָתא ּדְ ְוָתאָנא ּבִ
ָלא  א, ּבְ יׁשָ ָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ּדְ

גּופָ רּוָחא, ָעבִ  ִגימּוָתא ּבְ ָעְלִמין. יד ּפְ א ּדְ
ִגין  ָהא ּבְ ַאְתָרא ּדְ א, ָלא ָעִביד ִליָנה ּבְ ּדָ

ּה,  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ַאְרָעא ּדְ א, ּבְ יׁשָ נ"א[ַקּדִ

ְכִתיב "ֶצֶדק  ַאְרָעא ּדִ א ּבְ ַמְלּכָ א ּדְ יׁשָ ְלִכְתָרא ַקּדִ

ּה" ַהאי  ](ישעיהו א, כא) ָיִלין ּבָ ּום ּדְ ִמׁשּ
א.  ִדּיֹוְקָנאְיָקָרא, ִאְתְקֵרי  ּגּוָפא ַמְלּכָ ּדְ

יּה ִליָנה, ַחד ִמן ֲהֵוי  ְוִאי ָעִביד ּבֵ ּכְ
ִעירָ  ֵהמֹות א. ּבְ ּבְ ל ּכַ ְכִתיב, "ִנְמׁשַ [ָהָדא הּוא ּדִ
   ](תהלים מט, יג) ִנְדמּו "
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נֹות  ְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ אָנא, "ַוּיִ ּתָ
 ֵני ָהֱאֹלִהים]בְּ נ"א [. (בראשית ו, ב) ָהָאָדם"

א  נּוְקּבָ ִאְטַמרּו, ְוָנְפלּו ּבְ ִאיּנּון ּדְ
נֹות ָהָאָדם,  א. ֶאת ּבְ ְתהֹוָמא ַרּבָ [ָהָאָדם ּדִ

ה . ּוְכִתיב ֲהָידֹוַע] "ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהּמָ
ר ֵמעֹוָלם" ּבִֹרים ֲאׁשֶ  (בראשית ו, ד) ַהּגִ

ִאְקֵרי עֹוָלם ֵניָנן  ,ְוגֹו'. ֵמַההּוא ּדְ ְדּתָ ּכִ
ם" ,י עֹוָלםְימֵ  ֵ י ַהׁשּ הֹון )שם( "ַאְנׁשֵ , ִמּנְ

ָקא  ּבְ ִדין ְלָעְלָמא, ְלִאְתּדַ ַנְפקּו רּוִחין ְוׁשֵ
יַעָייא. ַרׁשִ   ּבְ

ִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ" , (בראשית ו, ד) "ַהּנְ
ָקא אִ  ין ַאֲחָרִניןְלַאּפָ לָ  ּלֵ ָאֶרץ. ּדְ א ֲהוֹו ּבָ
ִפיִלים אָ "א ְוַעזָּאֵ "ַעזָּ  ,ַהּנְ ֶרץ. ל ֲהוֹו ּבָ

ָאֶרץ. ְוָרָזא הּוא  ֵני ָהֱאֹלִהים ָלא ֲהוֹו ּבָ ּבְ
ַמר. א ִאּתְ   ְוֹכּלָ

ִתיב  ה ֶאת ָהָאָדם ּכְ י ָעׂשָ ֶחם ְיֹהָוה ּכִ ּנָ "ַוּיִ
ָאֶרץ" ָקא ָאָדם (בראשית ו, ו) ּבָ , ְלַאּפָ

ָלא א, ּדְ ְלֵעיּלָ ָנֶחם ְיֹהָוה ֲהֵוי  ּדִ ָאֶרץ. ַוּיִ ּבָ
ְזֵעיר  יַהאי ּבִ ב ֶאל ַמר. ן ִאתְּ ַאְנּפִ ְתַעּצֵ "ַוּיִ

א  ,ב ֹלא ֶנֱאַמרַעצֵּ , ַויֶּ )שם( ִלּבֹו" ֶאּלָ
ב" ְתַעּצֵ ֵביּה ִאְתֲעצָּ , ִאיהּו "ַוּיִ ב, ּדְ

ָתא ְלָייא ִמּלְ ָלא  ,ּתַ אן ּדְ ַלֲאּפּוֵקי ִמּמַ
ב.  ִלּבֹו (בראשית ו, ו) "ֶאל ִלּבֹו"ִאְתֲעּצָ , ּבְ

ַמאן  א ֶאל ִלּבֹו. ּכְ ִתיב, ֶאּלָ ָלא ּכְ
אִ  ב ּדְ ל]ְתֲעּצָ ַאְחֵזי ַהאי  [ּוְמַקּבֵ ְלָמאֵריּה, ּדְ

ין. ָכל ִלּבִ א ּדְ   ְלִלּבָ

ר  "ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ֵני ָהֲאָדָמה" ָראִתי ֵמַעל ּפְ  (בראשית ו, ז) ּבָ

יָמא  א. ְוִאי ּתֵ ְלֵעיּלָ ָקא ָאָדם ּדִ ְוגֹו'. ְלַאּפָ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ּתָ ְלּתַ ָקא  ,ָאָדם ּדִ ָלאו ְלַאּפָ

א. ָלא ּדָ א ּבְ ָלא ָקִאים ּדָ ּום ּדְ ָלל ִמׁשּ  ּכְ
א  א, ּכֹּלָ ֹכּלָ ְוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ּדְ

ֵמֵריָשא ן ּכְ ּקַ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ,ִאְתּתָ
י ָעְרָמה" ַכְנּתִ . (משלי ח, יב) "ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ

י  ִכיָנּתִ א ׁשְ י, ֶאּלָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ "אנ[ַאל ּתִ

י] ְנּתִ יּכַ ָאָדם,  .ׁשִ ּקּוָנא ּדְ ְוִאְלָמֵלא ַהאי ּתִ
יב,  ְכּתִ ָלא ָקִאים ָעְלָמא. ֲהָדא הּוא ּדִ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ" . (משלי ג, יט) "ְיֹהָוה ּבְ
ֵעיֵני ְיֹהָוה" ּוְכִתיב "ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ

  .(בראשית ו, ח)

הוּ מֹוֵחי ּלְ ַהאי מוֹ  ְוָתאָנא, ּכֻ ְלָיין ּבְ  ,ָחאּתַ
א הּוא ֹכּלָ ָלָלא ּדְ ְוָדא  ,ְוַהָחְכָמה הּוא ּכְ

ן  ּקַ ִקיף ְוִאְתּתָ ָבּה ִאְתּתָ ָחְכָמה ְסִתיָמא, ּדְ
א ַעל  ָבא ּכֹּלָ ְ ָאָדם, ְלִאְתַייׁשּ ּקּוָנא ּדְ ּתִ

ַאְתֵריהּ  ל ַחד ּבְ ּקּוֵניּה, ּכָ ֲהָדא הּוא  ,ּתִ
ָרה ִדְכִתיב,  ֹעז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ "ַהָחְכָמה ּתָ

לִּ  ּקּוָנא (קהלת ז, יט) יִטים"ׁשַ ִאיּנּון ּתִ , ּדְ
ּקּוָנא  ָאָדם. ְוָאָדם הּוא ּתִ ֵליָמא ּדְ ׁשְ

יּה  ְלגֹו, ִמּנֵ [ָהָדא הּוא ם רּוָחא. ָקֵאיּדִ
י ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים ַויֹהָוה ִיְרֶאה  ְכִתיב, "ּכִ ּדִ

ָבב" ְלגֹו ְלגֹו](שמואל א' טז, ז) ַלּלֵ ִאיהּו ּבִ . , ּדְ
ֵלימּוָתא ּוְבהַ  ָאָדם, ִאְתֲחֵזי ׁשְ ּקּוָנא ּדְ אי ּתִ

א,  ֹכּלָ ָקִאיְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ם ַעל ּדְ
יא יב,  ,ּכּוְרְסּיָ ְכּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ּדִ מּות ּכְ "ּדְ

. ּוְכִתיב (יחזקאל א, כו) ָעָליו ִמְלָמְעָלה"
ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה  א ּכְ ַמּיָ "ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ׁשְ

יק י א ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ֲהָוא ְוַעד ַעּתִ ֹוַמּיָ
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אן ְסִתיָמאן (דניאל ז, יג) ַהְקְרבּוִהי" . ַעד ּכָ
ין ָאה חּוָלֵקיּה  ,ִמּלִ ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. ַזּכָ

הֹון ַגח ּבְ ָיַדע ְוַיׁשְ ַמאן ּדְ ְוָלא ִיְטֵעי  ,ּדְ
הֹון א  ,ּבְ ין ָלא ִאְתְיִהיבּו, ֶאּלָ ין ִאּלֵ ִמּלִ ּדְ

י ַחְקָלא, דְּ ן ּוְמַחצְ ָמאִריְלָמאֵרי  ָעאלּו ּדֵ
ְרֵכי ְיֹהָוה  ,ְוַנְפקוּ  ִרים ּדַ י ְיׁשָ יב,"ּכִ ְכּתִ ּדִ

לּו ָבם" ׁשְ ִעים ִיּכָ ִקים ֵיְלכּו ָבם ּוֹפׁשְ ְוַצּדִ
  .(הושע יד, י)

ְמעֹון, ְוָאִרים ַקֵליּה  י ׁשִ ָכה ַרּבִ אָנא, ּבָ ּתָ
ָיין ָהָכא,  ּלְ ִאְתּגַ יָלן, ּדְ ין ּדִ ִמּלִ ְוָאַמר, ִאי ּבְ

ָעְלָמא אִ  ָרא ּדְ ִאּדָ יא ּבְ ִניזּו ַחְבַרּיָ ְתּגְ
קּו ֵמַהאי ָעְלָמא, ָיאּות  ּלָ ָאֵתי, ְוִאְסּתְ ּדְ
ָיין ְלַחד  ּלְ ָלא ִאְתּגַ ִגין ּדְ יר ֲהָוה, ּבְ ּפִ ְוׁשַ
י,  ֵני ָעְלָמא. ָהָדר ְוָאַמר, ַהְדִרי ּבִ ִמּבְ
יִקין,  ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ יּה ּדְ י ָקּמֵ ּלֵ ָהא ּגַ ּדְ

ָהא ָלא ִליָקָרא ְסִתימָ  ָכל ְסִתיִמין, ּדְ א ּדְ
א,  ֵבית ַאּבָ יִלי ֲעִביְדָנא, ְוָלא ִליָקָרא ּדְ ּדִ
ִגין  א ּבְ ין, ֶאּלָ יא ִאּלֵ ַחְבַרּיָ ְוָלא ִליָקָרא ּדְ
אֹוְרחֹוי, ְוָלא ַיֲעלּון  ָלא ִיְטעּון ּבְ ּדְ
חּון  ְלְטרֹוי, ְוָלא ִיּמְ ִכּסּוָפא ְלַתְרֵעי ּפַ ּבְ

יֵדיהֹון.  הֹון, ְלָעְלָמא ּבִ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ַזּכָ
ָאֵתי.   ּדְ

ָנא, ַעד ָלא ַנְפקּו ַחְברַ  ָייא ֵמַההּוא ּתָ
ָרא, ִמיתּו  י יֹוֵסי ִאּדָ ַרבִּ ִרּבִ י ַיֲעֹקב, ּבְ

יא,  י ֵייָסא. ְוָחמוּ ַחְבַרּיָ ה, ְוִרּבִ י ִחְזִקּיָ ְוִרּבִ
ין  יׁשִ ֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַמְלֲאִכין ַקּדִ ּדַ

ַההוּ  ה, ּבְ ְמעֹון ִמּלָ י ׁשִ ְרָסא. ְוָאַמר ַרּבִ א ּפַ
א ַחס  ּמָ ָככּו. ָצַווח ְוָאַמר, ׁשֶ ּתְ ְוִאׁשְ
א,  ׁשָ ַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעּנְ ֵזָרה ִאְתּגְ לֹום ּגְ ְוׁשָ

ֵלי  ָלא ִאְתּגְ ִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא ַמה ּדְ ּדְ
ה ַעל ָקִאים ֹמׁשֶ ִסיַני,  ִמּיֹוָמא ּדְ טּוָרא ּדְ

יב, "וַ  ְכּתִ ִעים ּדִ ם ִעם ְיֹהָוה ַאְרּבָ ְיִהי ׁשָ
ִעים ַלְיָלה"  ,ְוגוֹ  (שמות לד, כח) יֹום ְוַאְרּבָ

א ִאְתֲעָנׁשּו. ,'ַמה ֲאָנא ָהָכא ִגין ּדָ   ִאי ּבְ

ְמעֹון,  י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ַמע ָקָלא, ַזּכָ ׁשָ
ַקְייִמין  ין ּדְ יא, ִאּלֵ ָאה חּוָלָקְך ְוַחְבַרּיָ ַזּכָ

ָהא אִ  ֲהָדְך, ּדְ ָלא ּבַ ֵלי ְלכֹון ַמה ּדְ ְתּגְ
א, ִאְתגְּ  ְלֵעיּלָ א ֵלי ְלָכל ֵחיָלא ּדִ ֲאָבל ּתָ

ֶדּנָה ֲחזֵ  ְבֹכרֹו ְיַיּסְ ִתיב, "ּבִ ָהא ּכְ י, ּדְ
ָלֶתיָה" יב ּדְ ל (יהושע ו, כו) ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ . ְוּכָ

ָבקּו  יף, ִאְתּדָ י ְוַתּקִ ִבְרעּו ַסּגִ ן ּדְ ּכֵ ׁשֶ
ֲעָתא ׁשַ ְתהֹון ּבְ ִאְתְנִסיבוּ  ַנְפׁשַ א ּדְ  ,ּדָ

ֵלימּוָתא  ׁשְ ָהא ּבִ ָאה חּוָלֵקיהֹון, ּדְ ַזּכָ
ָלקּו.  ֲהוֹו ָקַמְייהּו, ִאְסּתָ ן ְלִאיּנּון ּדַ ָלא ֱהֵוה ּכֵ [ּדְ

אי ִמיתּו]    .ַאּמַ

ין,  ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ עֹוד ּדְ אָנא, ּבְ ּתָ
ִאין,  ּתָ ִאין ְוּתַ ִאינּון ִאְתְרִגיׁשו ִעּלָ [ּדְ

ין  ְרִתיִכין] ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ַער ּבְ ְוָקָלא ִאּתְ
א  יִקין ְלַתּתָ ין ַעּתִ ָהא ִמּלִ ָעְלִמין ּדְ

ְלָיין, ְוַעד  ין  ]ְועֹודנ"א [ִאְתּגַ ִאּלֵ ּדְ
ין,  ִאיּנּון ִמּלִ ָמַתְייהּו ּבְ ָמן ִנׁשְ ּסְ ִמְתּבַ

יָקה,  ְנׁשִ ָמַתְייהּו ּבִ רוּ ַנְפָקא ִנׁשְ ָ  ְוִאְתַקׁשּ
ְרָסא, ְונַ  ַההּוא ּפַ ְטִלין ְלהּו ַמְלֲאֵכי ּבְ

א. ַוֲאַמאי  ִקין לֹון ְלֵעיּלָ ֵאי, ְוַסּלְ ִעּלָ
ין ּום  ,ִאּלֵ ָעאלוּ ִמׁשּ ְוָלא ַנְפקּו ִזְמָנא  ּדְ

הּו ַאֲחִריֵני  ָנא, ְוֻכּלְ ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ּדְ
  ָעאלּו ְוַנְפקּו.
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ָאה חּוָלֵקיהֹון  ָמה ַזּכָ ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
לָ  ָהֵני ּתְ ָאה חּוָלָקָנא ְלָעְלָמא ּדְ ָתא, ְוַזּכָ

ְנָיינּות  א. ָנַפק ָקָלא ּתִ ִגין ּדָ ָאֵתי ּבְ ּדְ
יֹהָוה ְוָאַמר,  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ "ְוַאּתֶ

ֶכם ַהּיֹום" ּלְ ים ּכֻ . (דברים ד, ד) ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ
ֵלי  ּכְ ֲהוֹו ִמְסּתַ ָכל ֲאָתר ּדַ ָקמּו ְוַאְזלּו. ּבְ

ַמע ָסִליק ֵריִחין. ָאַמר ַרבִּ  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ
ִגיָנן ָרְך ּבְ ָעְלָמא ִמְתּבְ ּה, ּדְ ַוֲהוּו  ,ִמיּנָ

הּו, ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין  ֻכּלְ ַנֲהִרין ַאְנּפֹוי ּדְ
הּו. ָלא ּבְ ּכְ ֵני ָעְלָמא ְלִאְסּתַ   ּבְ

ָרה ָעאלּו,  אָנא, ֲעׂשָ ְבעָ ּתָ ַנְפקּו,  הְוׁשַ
ְמעֹון י ׁשִ י ַרּבִ י ַאבָּ  ,ַוֲהָוה ַחּדֵ א ְוִרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ָעִציב. יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַרּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ יּה, ָאַמר ַרּבִ א ִעּמֵ י ַאּבָ ְוִרּבִ
ֲהוֹו ַמְייִתין  ָלָתא ּדַ ין ּתְ ה, ְוָחמּו ְלִאּלֵ ִמּלָ
ִאין, ּוְמַחְזָיין ְלהּו  ְלהֹון ַמְלֲאִכין ִעּלָ
ִגין ְיָקָרא א, ּבְ ְלֵעיּלָ ִרין ּדִ ִניִזין ְוִאּדָ  ּגְ

ְלהֹון טּוֵרי  ,ּדִ ַוֲהוּו ַעְייֵלי לֹון ּבְ
ְכָיא ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ י  ,ּדְ ִרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ ַנח ּדַ

א.   ַאּבָ

יא  אָנא, ֵמַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְעּדוּ ַחְבַרּיָ ּתָ
ְמעֹון  י ׁשִ ְמעֹון. ְוַכד ֲהָוה ַרּבִ י ׁשִ י ַרּבִ ִמּבֵ

ן אֶ  ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ה ָרִזין, ָלא ִמׁשְ א ְמַגּלֶ ּלָ
ְמעֹון,  י ׁשִ ִאיּנּון. ַוֲהָוה ָקאֵרי ְלהּו ִרּבִ

ְבָעה ֲאנָ  יב,  ,ן ֵעיֵני ְיֹהָוהׁשִ ְכּתִ ּדִ
ה ֵעיֵני ְיֹהָוה" ְבָעה ֵאּלֶ  (זכריה ד, י) "ׁשִ

א, ֲאָנן  י ַאּבָ ַמר. ָאַמר ִרּבִ ְוָעָלן ִאּתְ
ִביָעָאה.  ְ ַנֲהָראן ִמׁשּ יָתא ּבֹוִציֵני, ּדְ ׁשִ

ִבי ָהא ֵלית ַאְנּתְ הּוא ׁשְ א. ּדְ ֹכּלָ ָעָאה ּדְ

ִביָעָאה ְ ר ִמׁשּ יָתא, ּבַ א  ,ִקיּוָמא ְלׁשִ ֹכּלָ ּדְ
י ְיהּוָדה ָקאֵרי ֵליּה  ִביָעָאה. ִרּבִ ׁשְ ֵלי ּבִ ּתָ

יָתא ִמנֵּ  הּו ׁשִ ֻכּלְ ת, ּדְ ּבָ ְרִכין, ׁשַ יּה ִמְתּבָ
ת ֹקֶדׁש ַליֹהָוה" ּבַ יב, "ׁשַ ְכּתִ (שמות טז, ּדִ

ת ַלְיהֹ כג) ּבָ י , ַמה ׁשַ ָוה ֹקֶדׁש, אּוף ַרּבִ
ת ַלְיֹהָוה ֹקֶדׁש. ּבָ ְמעֹון ׁשַ   ׁשִ

וְהָנא ַעל ַההּוא  ּוַ ְמעֹון, ּתַ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְעֵרי, ֲאַמאי ָלא  ׂשַ ַחִגיר ַחְרָצן, ָמאֵריּה ּדְ
ִזְמָנא  יָלן, ּבְ ָרא ּדִ ֵבי ִאּדָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ

ין. ַאדְּ  יׁשִ ין ַקּדִ ין ִאּלֵ ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ ָהִכי, ּדְ
הּו, ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ּוְתַלת  ָאָתא ֵאִלּיָ

ְמעֹון, ַמאי  י ׁשִ ַאְנּפֹוי. ָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּבְ
ִכיַח  ַקְרדּוָטא מָ ַטְעָמא ָלא ׁשְ נ"א[ר ּבְ

ַקְרְטָמא] יֹוָמא  ּבְ ָמאֵריּה, ּבְ ִליָפא ּדְ ּגְ
ִהּלּוָלא.   ּדְ

ַבע יֹוִמין  י ׁשֶ יָך ִרּבִ ָאַמר ֵליּה, ַחּיֶ
ל ִאתְ  ִריְך הּוא, ּכָ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִרירוּ ַקּמֵ ּבְ

ֵייתּון  חוּ ִאיּנּון ּדְ ּכְ יּה, ַעל ָלא ְוִיְשּתַ ן ִעּמֵ
ְלכֹון, ּוָבֵעיָנא  ָרא ּדִ ֵבי ִאּדָ ַעִייְלּתּון ּבְ

ַכְתפֹוי  ין ָקִטיר ּבְ ָחא ַזּמִ ּכְ ּתַ נ"א[ְלִאׁשְ

ָחא ּכְ ּתַ יּה ְלִאׁשְ ָמן,  ְוָאּנָא ֲהָוה ּוְבֵעיָנא ַקּמֵ ָזִמין ּתָ

ַכְתפֹוי] ַההּוא  ּוְכֵדין ָקִטיר ּבְ ְוָלא ָיִכיְלָנא, ּדְ
ִריְך הּוא,  א ּבְ ַדְרִני קּוְדׁשָ יֹוָמא ׁשָ
ין ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא  ד ִנּסִ ְלֶמְעּבַ

ַאְרמֹוָנא  ִאְתְמָסרּו ּבְ נ"א[ְוַחְברֹוי, ּדְ

ְקרֹוְנָיא] ָנא ְלהּו  ּבִ א, ְוַאְרִחיׁשְ ַמְלּכָ ּדְ
ֵהיָכָלא בְּ  ָרֵמיָנא ְלהּו ּכֹוָתָלא ּדְ א, ּדְ ִנּסָ

ִמיתּו  ִקְטרֹוי, ּדְ א, ְוִאְתְקָטרּו ּבְ ַמְלּכָ ּדְ
י ּכֵ ׁשְ ְרּדַ ה ּפַ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ יְקָנא  ,ַאְרּבָ ַוֲאּפִ
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נ"א[ְלַרב ַהְמנּוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא 

ִזיבּו.  ְואֹוִליְכָנא] ּתְ לֹון ְלִבְקַעת אֹונֹו, ְוִאׁשְ
ָלא וְ  יא, ּדְ ְייהּו ָנֲהָמא ּוַמּיָ ַזִמיְנָנא ַקּמַ

ָלָתא יֹוִמין ְוָכל ַההּוא יֹוָמא  ,ַאְכלּו ּתְ
ְייהּו. ִדיְלָנא ִמּנַ   ָלא ּבָ

ל  ָנְטלּו ּכָ ְרָסא ּדְ ְחָנא ּפַ ּכַ ְבָנא, ַאׁשְ ְוַכד ּתַ
יא ֲעָלּה, ּוְתַלת  ִאיּנּון ַסְמִכין, ִמן ַחְבַרּיָ

ִאיְלָנא לֹון. ְוָאמְ  א ְוׁשָ רּו חּוָלָקא ְדקּוְדׁשָ
ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ִריְך הּוא, ֵמִהּלּוָלא ּדְ ּבְ
ָאה  ְמעֹון, ְוַזּכָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ְוַחְברֹוי. ַזּכָ
יא  ִאיּנּון ַחְבַרּיָ חּוָלָקְך, ְוחּוָלָקא ּדְ
ָקנוּ ְלכֹון  ין ִאְתּתָ ְרּגִ ָמה ּדַ ְך. ּכַ ַיְתִבין ַקּמָ ּדְ

ָאֵתי. כַּ  ְנהֹוִרין ְלָעְלָמא ּדְ ָמה ּבֹוִציִנין ּדִ
  ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכּו.

ִגיָנְך  ין ּבְ א ֲחֵזי, יֹוָמא ּדֵ  ַאְעְטרוּ ְוּתָ
ן ָיִאיר  ְנָחס ּבֶ י ּפִ ְתִרין ְלִרּבִ ין ּכִ ַחְמׁשִ
ָכל ִאיּנּון  יּה ּבְ ָחמּוְך. ַוֲאָנא ֲאִזיְלָנא ִעּמֵ

ְכָיא, וְ  ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ טּוֵרי ּדְ הּוא ַנֲהֵרי ּדְ
ן.  ּקַ יּה, ְוִאְתּתָ ִריר ּדּוְכּתֵ ְוָאּנָא ָהא נ"א [ּבָ

ִריר ְוכּו'] ָהא ּבְ ָאַמר ֵליּה, ְקטּוִרין  ֲחֵזיָנא ּדְ
ֵריׁש  ִעְטִרין, ּבְ ַקְרטּוָפא ּדְ יא ּבְ יַקּיָ ַצּדִ

ַאר  ל ׁשְ יר ִמּכָ ֵתי, ַיּתִ ּבָ י ְוׁשַ ַיְרֵחי ּוִבְזַמּנֵ
  יֹוִמין.

ל אִ  ְלַבר, ָאַמר ֵליּה, ְוַאף ּכָ יּנּון ּדִ
יב,  ְכּתִ י ּדִ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י ֹחֶדׁש ּבְ "ְוָהָיה ִמּדֵ

ּתֹו" ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ִאי  ,ְוגֹו' (ישעיהו סו, כג) ׁשַ
י  יא. ִמּדֵ יַקּיָ ן ַצּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ין ַאְתָיין, ּכָ ִאּלֵ

ה ָחְדׁשֹו, ָלּמָ ֵרי  ,ֹחֶדׁש ּבְ ִמְתַעּטְ ּום ּדְ ִמׁשּ
י אֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקּדִ ת  ,ׁשָ ּבָ י ׁשַ ּוִמּדֵ

ָכל ִאיּנּון  ִביָעָאה ּדְ ר ׁשְ ִמְתַעּטָ תֹו, ּדְ ּבַ ׁשַ ּבְ
יב,  ְכּתִ יָתא יֹוִמין, ּדִ "ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ׁשִ

ִביִעי" ְ   ְוגֹו'. (בראשית ב, ג) ֶאת יֹום ַהׁשּ

ִביָעָאה  ְמעֹון, ׁשְ י ׁשִ ְוַאְנּתְ הּוא ַרּבִ
ר ּוִמְתקַּ  ֵהא ִמְתַעּטָ יָתא, ּתְ ׁשִ יר ּדְ ׁש ַיּתִ ּדָ

א ְכִחין ּוְתַלת  ,ִמּכֹּלָ ּתַ ִמׁשְ ִעּדּוִנין ּדְ
ין  ִביָעָאה, ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאּלֵ ׁשְ ּבִ

ִגיָנְך ְלעָ  ָנא ּבְ יא ְלִאְתַעּדְ יַקּיָ ְלָמא ַצּדִ
ָאֵתי ת ֹעֶנג  ,ּדְ ּבָ ַ ּוְכִתיב "ְוָקָראָת ַלׁשּ

ד" . ַמאן (ישעיהו נח, יג) ִלְקדֹוׁש ְיֹהָוה ְמֻכּבָ
ן  ,הּוא ְקדֹוׁש ְיֹהָוה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ִרּבִ ּדָ

ין,  ָעְלָמא ּדֵ ד ּבְ ִאְקֵרי ְמכּוּבָ יֹוָחאי, ּדְ
ָאֵתי.    ּוְבָעְלָמא ּדְ

אן  ָרא ַעד ּכָ אִאּדְ א ַרּבָ יׁשָ   .ַקּדִ

רּוְך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן" "ּבָ
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