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רה ותכף אחר ערבית יתחילו יזהרו להתפלל ערבית בחב. א

  .הלימוד
  .שתו קאהב״י ומיםיאכלו כלל אמנם ייזהרו שלא . ב
  .רו בהכנעה וידוי כו׳ מה נאמר כו׳יאמ. ג
  
 קודם הלימוד יאמרו תפילה זו:  
  

ורחימו , בדחילו ורחימו, לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכניתה
הנה אנחנו באים הלילה הזו ללמוד  ,בשם כל ישראל, ודחילו

תורתך הקדושה בלב נשבר כי ידענו אשר חטאנו עוינו ופשענו 
אמנם ידענו כי . ל מצותיך וימס לבנו בקרבנו ויהי למיםועברנו ע

אל רחום אתה וחפץ בתשובת השבים זאת היתה לנו לבא בשפל 
רוח וחלישות חיל ונמיכת קומה לעתור ולרצות לפני כסא כבודך 
ויה״ר מלפניך יאו״א שתתמלא רחמים עלינו ועל כל ישראל עמך 

ותמחול ותסלח  כגודל צדקותיך וכרוב רחמיך) פ׳(אשר בעיר זו 
ויהי רצון שיהיה . ותכפר את כל חטאתינו עונותינו ופשעינו

לימודינו זה נחת רוח לפני כסא כבודך ובפרט מה שאנו לומדים 
בס׳ הקרבנות בדיני כריתות יהמו נא רחמך ותעלה עלינו כאלו 
הקרבנו הקרבנות אם נתחייבו בהם והצילנו מכל מיני כרת 

לגול זה ומה שאנו לומדים קריאה ותזכנו להשלים תקון נר״ן בג
נאמנה בסוד היסוד צדיק חי יהא לימודנו נחת רוח לפניך ויתוקן 
מה שפגמנו ביסוד והרע בעיניך עשינו וכרב רחמיך תמלא כל 
השמות שפגמנו בהם בהיות מרשיעי ברית קדש ותזכנו לשוב 
אליך בתשובה שלימה ועל כל עם הקהל ישראל אשר בעיר הזו 

משמד ומשבי ומבזה וממצור אב הרחמן אל תבזה  תכפר ותצילנו
נהיה שקטים ענותנו תן שלום בארץ תן שלום במלכות ו

  :מן נצח סלה ועדלעבודתך וליראתך א
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 ותחילה יקראו משנה מסכת . יקראו את פרקי המשנה הבאים
  .כריתות

  
  מסכת כריתות

  משנה א - פרק א 
  

שׁ  ים ָוׁשֵ לׁשִ ֵרתֹות  ׁשְ ּתֹוָרהּכְ ת ָהָאב ְוַעל, א ַעל ָהֵאםַהבָּ . ּבַ ְוַעל , ֵאׁשֶ
ה ּלָ כּור, ַהּכַ ְּ א ַעל ַהז ֵהָמה, ַהּבָ ה ַהְמבִ , ְוַעל ַהּבְ ָ ֵהָמה ְוָהִאׁשּ יָאה ֶאת ַהּבְ
הּ , ָעֶליהָ  ה ּוִבּתָ ָ א ַעל ִאׁשּ ת ִאישׁ , ַהּבָ א ַעל ֲאחֹותוֹ , ְוַעל ֵאׁשֶ ְוַעל ֲאחֹות , ַהּבָ
ּתוֹ ְועַ , ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ , ָאִביו ת ָאִחיו, ל ֲאחֹות ִאׁשְ ת ֲאִחי , ְוַעל ֵאׁשֶ ְוַעל ֵאׁשֶ
ה, ָאִביו ּדָ ף, ְוַעל ַהּנִ ְרעֹו ַלּמֶֹלְך , ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהְמַגּדֵ ַּ , ְוַהּנֹוֵתן ִמז

ת, ּוַבַעל אֹוב ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ ָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדשׁ , ַהְמַחּלֵ ׁש , ְוָטֵמא ׁשֶ ְקּדָ א ַלּמִ ְוַהּבָ
חּוץ, ּוִפּגּול, נֹוָתר, ְוָדם, ָהאֹוֵכל ֵחֶלב, אָטמֵ  ֲעֶלה ּבַ ֹוֵחט ְוַהּמַ ָהאֹוֵכל , ַהׁשּ

ֶפַסח ּפּוִרים, ָחֵמץ ּבְ ה ְמָלאָכה ְביֹום ַהּכִ ֶמן, ְוָהאֹוֵכל ְוָהעֹוׂשֶ ֶ ם ֶאת ַהׁשּ , ַהְמַפּטֵ
ֹטֶרת ם ֶאת ַהּקְ ָחה, ְוַהְמַפּטֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ ַסח וְ . ְוַהּסָ הַהּפֶ ִמְצֹות ֲעׂשֵ יָלה ּבְ   : ַהּמִ

  
  

  משנה ב - פרק א 
  

ֵרת ִבים ַעל ְזדֹוָנם ּכָ את, ַעל ֵאּלּו ַחּיָ ְגָגָתם ַחּטָ ֶהן , ְוַעל ׁשִ ּלָ ְוַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ
לּוי ם ּתָ יו, ָאׁשָ ׁש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ הּוא ְבעֹוֶלה ְויֹוֵרד, חּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ , ִמְפֵני ׁשֶ

י מֵ  ְבֵרי ַרּבִ ף , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִאירּדִ ֱאַמר }, יח{ַאף ַהְמַגּדֵ ּנֶ , )במדבר טו(ׁשֶ
ָגָגה ׁשְ ה ּבִ ף, ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלֹעׂשֶ ה, ָיָצא ְמַגּדֵ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ   : ׁשֶ

  
  

  משנה ג - פרק א 
  
ןיֵ  ֵאיָנן ְמִביאֹות, ְוֵיׁש ְמִביאֹות ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל, ְוֶנֱאָכל ׁש ְמִביאֹות ָקְרּבָ . ְוֵיׁש ׁשֶ

ן ְוֶנֱאָכל ֶלת . ֵאּלּו ְמִביאֹות ָקְרּבָ ּפֶ ה ָועֹוף} כ{ַהּמַ ֵהָמה ַחּיָ ִמין ּבְ י , ּכְ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ
ֵהא בֹו ִמּצּוַרת ָהָאָדם, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵמִאיר ּיְ ל. ַעד ׁשֶ ֶלת ַסְנּדָ ּפֶ אֹו , ַהּמַ
ְלָיא ם, ׁשִ ִפיר ְמֻרּקָ ְך ְוהַ , ְוׁשָ יָלה. ּיֹוֵצא ְמֻחּתָ ִהּפִ ְפָחה ׁשֶ ן , ְוֵכן ׁשִ ְמִביָאה ָקְרּבָ
  : ְוֶנֱאָכל
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  משנה ד - פרק א 
  

יָלה. ֵאּלּו ְמִביאֹות ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶלת ְוֵאין ָידּוַע ַמה ִהּפִ ּפֶ ים , ַהּמַ י ָנׁשִ ּתֵ ְוֵכן ׁשְ
ילוּ  ִהּפִ ין חֹוָבה, ׁשֶ טּור ְוַאַחת ִמּמִ ין ּפְ י יֹוֵסיאָ . ַאַחת ִמּמִ ְזַמן , ֵאיָמַתי, ַמר ַרּבִ ּבִ

ָהְלכּו זֹו ְלִמְזָרח ְוזֹו ְלַמֲעָרב ַאַחת. ׁשֶ יֶהן עֹוְמדֹות ּכְ ּתֵ , ֲאָבל ִאם ָהיּו ׁשְ
ן ְוֶנֱאָכל   : ְמִביאֹות ָקְרּבָ

  
  

  משנה ה - פרק א 
  

ֵאיָנן ְמִביאֹות ִפיר ָמֵלא ַמִים. ֵאּלּו ׁשֶ ֶלת ׁשָ ּפֶ , ִניִניםָמֵלא גְ , ָמֵלא ָדם, ַהּמַ
ים  ָקִצים ּוְרָמׂשִ ִגים ַוֲחָגִבים ׁשְ ִמין ּדָ ֶלת ּכְ ּפֶ ִעים}, כג{ַהּמַ ֶלת יֹום ַאְרּבָ ּפֶ , ַהּמַ

יֹוֵצא ֹדֶפן. ְויֹוֵצא ֹדֶפן ְמעֹון ְמַחּיֵב ּבְ י ׁשִ   : ַרּבִ
  
  

  משנה ו - פרק א 
  

מֹוִנים ְוֶאָחד ֶלת אֹור ִלׁשְ ּפֶ אי ּפֹוְטִרין ִמן ַהקָּ , ַהּמַ ּמַ ית ׁשַ ןּבֵ ל , ְרּבָ ית ִהּלֵ ּבֵ
ִבים אי. ְמַחּיְ ּמַ ל ְלֵבית ׁשַ מֹוִנים ְוֶאָחד , ָאְמרּו ֵבית ִהּלֵ ָנא אֹור ִלׁשְ ַמאי ׁשְ

מֹוִנים ְוֶאָחד ְמָאה. ִמּיֹום ׁשְ ֶוה לֹו ַלּטֻ ן, ִאם ׁשָ ְרּבָ ֶוה לֹו ַלּקָ ָאְמרּו . ֹלא ִיׁשְ
אי ּמַ ית ׁשַ לֶ , ֹלא, ָלֶהם ּבֵ ַמּפֶ ם ּבְ מֹוִנים ְוֶאָחדִאם ֲאַמְרּתֶ ן ָיְצָאה , ת יֹום ׁשְ ּכֵ ׁשֶ

ן ִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ָבּה ָקְרּבָ ָעה ׁשֶ מֹוִנים , ְבׁשָ ֶלת אֹור ִלׁשְ ּתֹאְמרּו ְבַמּפֶ
ן, ְוֶאָחד ִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ָבּה ָקְרּבָ ָעה ׁשֶ ּלֹא ָיְצָאה ְבׁשָ ית . ׁשֶ ָאְמרּו ָלֶהן ּבֵ
ל ֶלת י, ִהּלֵ ּפֶ ת ּתֹוִכיחַ ַוֲהֵרי ַהּמַ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ מֹוִנים ְוֶאָחד ׁשֶ ּלֹא , ֹום ׁשְ ׁשֶ

ן ְרּבָ ּקָ ֶבת ּבַ ן ְוַחּיֶ ִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ָבּה ָקְרּבָ ָעה ׁשֶ ָאְמרּו ָלֶהם . ָיְצָאה ְבׁשָ
אי ּמַ ית ׁשַ ָחל ִלְהיֹות , ֹלא, ּבֵ מֹוִנים ְוֶאָחד ׁשֶ ֶלת יֹום ׁשְ ַמּפֶ ם ּבְ ִאם ֲאַמְרּתֶ

תבְּ  ּבָ ן ָיִחיד, ׁשַ ֵאינֹו ָראּוי ְלָקְרּבַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ן ִצּבּור, ׁשֶ , ָראּוי ְלָקְרּבַ
מֹוִנים ְוֶאָחד ֶלת אֹור ִלׁשְ ן ָיִחיד , ּתֹאְמרּו ְבַמּפֶ ְיָלה ָראּוי ֹלא ְלָקְרּבַ ֵאין ַהּלַ ׁשֶ

ן ִצּבּור ִמים ֵאיָנן מֹוִכיִחין. ְוֹלא ְלָקְרּבַ ֶלת בְּ , ַהּדָ ּפֶ ַהּמַ ֶמיָה , תֹוְך ְמלֹאתׁשֶ ּדָ
ן, ְטֵמִאין ְרּבָ   : ּוְפטּוָרה ִמן ַהּקָ
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  משנה ז - פרק א 
  

ה ֵלדֹות ָ ה ִזיבֹות ּוְסֵפק ֲחִמׁשּ ָ ּיֵׁש ָעֶליָה ְסֵפק ֲחִמׁשּ ה ׁשֶ ָ ן , ָהִאׁשּ ְמִביָאה ָקְרּבָ
ָבִחים, ֶאָחד ְּ ז ָאר ָעֶליָה חֹוָבה, ְואֹוֶכֶלת ּבַ ְ אֹותָחֵמׁש ֵלד. ְוֵאין ַהׁשּ ָחֵמׁש , ֹות ַוּדָ

אֹות ן ֶאָחד, ִזיבֹות ַוּדָ ָבִחים, ְמִביָאה ָקְרּבָ ְּ ז ָאר ָעֶליָה חֹוָבה, ְואֹוֶכֶלת ּבַ ְ . ְוַהׁשּ
ִדיְנֵרי ָזָהב ַלִים ּבְ ירּוׁשָ ים ּבִ ָעְמדּו ִקּנִ ה ׁשֶ ן . ַמֲעׂשֶ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאַמר ַרּבָ

ְמִליֵאל ֶּה, ּגַ עֹון ַהז הּו ְבִדיָנִרין, ְיָלהֹלא ָאִלין ַהלַּ , ַהּמָ ּיְ ין . ַעד ׁשֶ ִנְכַנס ְלֵבית ּדִ
ד אֹות, ְוִלּמֵ ׁש ָעֶליָה ָחֵמׁש ֵלדֹות ַוּדָ ּיֵ ה ׁשֶ ָ אֹות, ָהִאׁשּ ְמִביָאה , ָחֵמׁש ִזיבֹות ַוּדָ

ן ֶאָחד ָבִחים, ָקְרּבָ ְּ ז ָאר ָעֶליָה חֹוָבה, ְואֹוֶכֶלת ּבַ ְ ים ּבֹו . ְוֵאין ַהׁשּ ְוָעְמדּו ִקּנִ
ִרְבָעָתִיםַבּיוֹ    : ם ּבְ
  
  

  משנה א -פרק ב 
  

ָעה  ָעה ַאְרּבָ ֵרי ִכּפּוִרים ְוַאְרּבָ ָגָגה} ב{ְמֻחּסְ ׁשְ ָּדֹון ּכִ ֵאּלּו ֵהן . ְמִביִאין ַעל ַהז
ֵרי ִכּפּוִרים ָּב. ְמֻחּסְ ָָּבה, ַהז ן ַיֲעֹקב . ְוַהְמֹצָרע, ְוַהּיֹוֶלֶדת, ְוַהז י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ

ר, אֹוֵמר םְמֻחסַּ , ּגֵ ֵָּרק ָעָליו ַהּדָ ז ּיִ ָרה ַעד ׁשֶ ּפָ ְלֵיינֹו ְוִתְגַלְחּתֹו , ְוָנִזיר. ר ּכַ
  : ְוֻטְמָאתוֹ 

  
  

  משנה ב -פרק ב 
  

ָגָגה ׁשְ ָּדֹון ּכִ ְפָחה. ֵאּלּו ְמִביִאין ַעל ַהז ִ א ַעל ַהׁשּ ְטָמא, ַהּבָ ּנִ ְוַעל , ְוָנִזיר ׁשֶ
בּוַעת ָהֵעדּות דֹון, ׁשְ ּקָ בּוַעת ַהּפִ   : ְוַעל ׁשְ

  
  

  משנה ג -פרק ב 
  

ה  ָ ן ֶאָחד ַעל עֲ ֲחִמׁשּ הְמִביִאין ָקְרּבָ ה, ֵברֹות ַהְרּבֵ ָ ן  ַוֲחִמׁשּ ְמִביִאים ָקְרּבָ
ה. עֹוֶלה ְויֹוֵרד ן ֶאָחד ַעל ֲעֵברֹות ַהְרּבֵ ְפָחה . ֵאּלּו ְמִביִאין ָקְרּבָ ִ א ַעל ַהׁשּ ַהּבָ

ה יאֹות ַהְרּבֵ ְטָמא ֻטְמאֹות הַ , ּבִ ּנִ הְוָנִזיר ׁשֶ ּתֹו עַ , ְרּבֵ ל ְיֵדי ְוַהְמַקּנֵא ְלִאׁשְ
ה ים ַהְרּבֵ ה, ֲאָנׁשִ ע ְנָגִעים ַהְרּבֵ ְתַנּגַ ּנִ ע. ּוְמֹצָרע ׁשֶ ָריו ְוִנְתַנּגַ לֹא , ֵהִביא ִצּפֳ

אתוֹ , ָעלּו לוֹ  ִביא ֶאת ַחּטָ ּיָ י ְיהּוָדה אֹומֵ . ַעד ׁשֶ מוֹ , רַרּבִ ִביא ֶאת ֲאׁשָ ּיָ   :ַעד ׁשֶ
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  משנה ד -פרק ב 
  

הָהאִ  ְלָדה ְוָלדֹות ַהְרּבֵ ּיָ ה ׁשֶ ָ יָלה , ׁשּ מֹוִנים ְנֵקָבה ְוָחְזָרה ְוִהּפִ יָלה ְבתֹוְך ׁשְ ִהּפִ
מֹוִנים ְנֵקָבה אֹוִמים, ְבתֹוְך ׁשְ ֶלת ּתְ ּפֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְוַהּמַ ְמִביָאה ַעל , ַרּבִ

ִני ֵ ִלישִׁ . ָהִראׁשֹון ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ַעל ַהׁשּ ְ י ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ַעל ְמִביָאה ַעל ַהׁשּ
ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ָהְרִביִעי ִמיַעת ַהּקֹול. ֵאּלּו ְמִביִאין ָקְרּבָ ּטּוי , ַעל ׁשְ ְוַעל ּבִ
ָפַתִים יו, ׂשְ ׁש ְוָקָדׁשָ ְפָחה . ְוַהְמֹצָרע, ְוַהּיֶֹלֶדת, ְוַעל ֻטְמַאת ִמְקּדָ ִ ין ַהׁשּ ּוַמה ּבֵ

ל ָהֲעָריֹות וְ . ְלֵבין ּכָ ּלֹא ׁשָ ןׁשֶ ְרּבָ ל ָהֲעָריֹות , ָתה ָלֶהן ֹלא ָבעֶֹנׁש ְולֹא ַבּקָ ּכָ ׁשֶ
ם ָאׁשָ ְפָחה ּבְ ִ את ְוַהׁשּ ַחּטָ ְנֵקבָ . ּבְ ל ָהֲעָריֹות ּבִ ָזָכר, הּכָ ְפָחה ּבְ ל ָהֲעָריֹות. ְוׁשִ , ּכָ

ן ְרּבָ ּכֹות ּוַבּקָ ּמַ ִוין ּבַ ה ׁשָ ָ ָוה, ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ ְפָחה ֹלא ִהׁשְ ִ ֶאת  ּוַבׁשּ
ּכֹות וְ  ּמַ ה ּבַ ָ ה ָלִאיׁש ָהִאיׁש ָלִאׁשּ ָ ןֹלא ֶאת ָהִאׁשּ ְרּבָ ּקָ ל ָהֲעָריֹות. ּבַ ה , ּכָ ָעׂשָ

יָאה ּוִביָאה, ָבֶהן ֶאת ַהְמָעֶרה ַכּגֹוֵמר ל ּבִ ב ַעל ּכָ ֶזה ֹחֶמר ֶהְחִמיר . ְוַחּיָ
ְפָחה ִ ׁשּ ֹוֵגג, ּבַ ׁשּ ִזיד ּכַ ה ָבּה ֶאת ַהּמֵ ָעׂשָ   : ׁשֶ

  
  

  נה המש -פרק ב 
  

ְפָחה ת חֹוִרין. ֵאיזֹו ִהיא ׁשִ ְפָחה ְוֶחְצָיּה ּבַ ֶחְצָיּה ׁשִ ֱאַמר , ּכֹל ׁשֶ ּנֶ ויקרא (ׁשֶ
ָתה, )יט ה ֹלא ִנְפּדָ י ֲעִקיָבא, ְוָהְפּדֵ ְבֵרי ַרּבִ ָמֵעאל אֹוֵמר. ּדִ י ִיׁשְ זֹו ִהיא , ַרּבִ

ִאית ְפָחה ַוּדָ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר. ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל, ַרּבִ ּוַמה , ָהֲעָריֹות ְמפָֹרׁשֹות ּכָ
ּיּור ִ ת חֹוִרין, ׁשּ ְפָחה ְוֶחְצָיּה ּבַ ֶחְצָיּה ׁשִ א ׁשֶ   : ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

  
  

  משנה ו -פרק ב 
  

ל ָהֲעָריֹות דֹול ְוֶאָחד ָקָטן, ּכָ טּור, ֶאָחד ּגָ ָטן ּפָ ן. ַהּקָ , ֶאָחד ֵער ְוֶאָחד ָיׁשֵ
טּור ן ּפָ ׁשֵ ֵרת, ֵמִזידֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד . ַהּיָ ִהּכָ ִזיד ּבְ את ְוַהּמֵ ַחּטָ ֹוֵגג ּבְ   : ַהׁשּ

  
  

  משנה א -פרק ג 
  

את, ָאְמרּו לֹו ָאַכְלּתָ ֵחֶלב , ד אֹוֵמר ֹלא ָאַכלֵעד אֹוֵמר ָאַכל ְועֵ . ֵמִביא ַחּטָ
ה אֹוֶמֶרת ֹלא ָאַכל ָ ה אֹוֶמֶרת ָאַכל ְוִאׁשּ ָ לּוי, ִאׁשּ ם ּתָ ֵעד אֹוֵמר . ֵמִביא ָאׁשָ



 
8 

 

יָאַכל ְוה טּור , ּוא אֹוֵמר לֹא ָאַכְלּתִ ַנִים אֹוְמִרים ָאַכל ְוהּוא אֹוֵמר . }ד{ּפָ ׁשְ
יֹלא ָאַכלְ  י ֵמִאיר ְמַחּיֵב, ּתִ י ֵמִאיר. ַרּבִ ַנִים ְלִמיָתה , ָאַמר ַרּבִ ִאם ֱהִביאּוהּו ׁשְ
לֹלא ְיִביאּוהּו ְלָקְרבָּ , ֲחמּוָרה ִזיד ִאם ִיְרֶצה לֹוַמר מֵ  ָמה, ָאְמרּו לוֹ . ן ַהּקַ
  : ָהִייִתי

  
  

  משנה ב -פרק ג 
  

ֶהְעֵלם ֶאָחד את ֶאָחת, ָאַכל ֵחֶלב ְוֵחֶלב ּבְ א ַחּטָ ָאַכל ֵחֶלב . ֵאינֹו ַחּיָב ֶאּלָ
ֶהְעֵלם ֶאָחד ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוָדם ְונֹוָתר ּוִפּגּול ּבְ ב ַעל ּכָ ִמיִנין . ַחּיָ ֶזה ֹחֶמר ּבְ

ין ֶאָחד ה ִמּמִ ִמין . ַהְרּבֵ הְוֹחֶמר ּבְ יִנין ַהְרּבֵ ֲחִצי ַזִית , ֶאָחד ִמּמִ ִאם ָאַכל ּכַ ׁשֶ
ֲחִצי ַזִיתוְ  ין ֶאָחד ָחַזר ְוָאַכל ּכַ ב, ִמּמִ ֵני ִמיִנין. ַחּיָ ְ טּור, ִמׁשּ   : ּפָ
  
  

  משנה ג -פרק ג 
  

ֶהה ָהאֹוְכָלן ה ִיׁשְ ִאּלּו ֲאָכָלן ְקָליֹות. ְוַכּמָ י ֵמִאיר, ּכְ ְבֵרי ַרּבִ ַוֲחָכִמים . ּדִ
ָרס, יםאֹוְמִר  ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ה ְוַעד סֹוף ּכְ ִחּלָ ֶהה ִמּתְ ׁשְ ּיִ ָאַכל ֳאָכִלין . ַעד ׁשֶ
ִקין ְטֵמִאין, ְטֵמִאין ָתה ַמׁשְ ָתה ְרִביִעית , ְוׁשָ שׁ ׁשָ ְקּדָ ָהה , ַיִין ְוִנְכַנס ַלּמִ ְוׁשָ

ָרס ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ּכְ נָּ , ַרּבִ ּה אֹו ׁשֶ ַתן ְלתֹוכֹו ִאם ִהְפִסיק ּבָ
הּוא ל ׁשֶ טּור, ַמִים ּכָ   : ּפָ

  
  

  משנה ד -פרק ג 
  

ם ֶאָחד אֹות ְוָאׁשָ ע ַחּטָ ב ָעֶליָה ַאְרּבַ ָטֵמא . ֵיׁש אֹוֵכל ֲאִכיָלה ַאַחת ְוַחּיָ
ָאַכל ֶאת ַהֵחֶלב ים, ְוָהָיה נֹוָתר, ׁשֶ ׁשִ ּפּוִרים, ִמן ֻמְקּדָ י ֵמִאיר . ּוְביֹום ַהּכִ ַרּבִ

ת ְוהֹוִציאֹו ְבִפיוִאם ָהיְ , אֹוֵמר ּבָ ב, ָתה ׁשַ ם, ָאְמרּו לוֹ . ַחּיָ ֵ   : ֵאינֹו ִמן ַהׁשּ
  

  משנה ה -פרק ג 
  

אֹות ׁש ַחּטָ ב ָעֶליָה ׁשֵ א ִביָאה ַאַחת ְוַחּיָ ּתוֹ . ֵיׁש ּבָ א ַעל ּבִ ב ָעֶליָה , ַהּבָ ַחּיָ
ת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאשֶׁ  ת ָאִחיו ְוֵאׁשֶ ּתֹו ַוֲאחֹותֹו ְוֵאׁשֶ ּום ּבִ הִמׁשּ א . ת ִאיׁש ְוִנּדָ ְוַהּבָ
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ּתוֹ  ת ּבִ ת ָאִחיו , ַעל ּבַ ּתֹו ְוֵאׁשֶ תֹו ַוֲאחֹות ִאׁשְ ּתֹו ְוַכּלָ ת ּבִ ּום ּבַ ב ָעֶליָה ִמׁשּ ַחּיָ
ה ת ִאיׁש ְוִנּדָ ת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ְוֵאׁשֶ ֵָּקן , ַרּבִ ִאם ָעַבר ַהז

ָאהּ  ּום אֵ , ּוְנׂשָ ב ָעֶליָה ִמׁשּ ת ָאבַחּיָ ּתוֹ . ׁשֶ ת ִאׁשְ א ַעל ּבַ ת , ְוֵכן ַהּבָ ת ּבַ ְוַעל ּבַ
ּתוֹ    : ִאׁשְ

  
  

  משנה ו -פרק ג 
  

א ַעל ֲחמֹותוֹ  ת , ַהּבָ ּתֹו ְוֵאׁשֶ תֹו ַוֲאחֹות ִאׁשְ ּום ֲחמֹותֹו ְוַכּלָ ב ָעֶליָה ִמׁשּ ַחּיָ
ה ת ִאיׁש ְוִנּדָ ת ֲאִחי ָאִביו ְוֵאׁשֶ א ַעל ֵאם. ָאִחיו ְוֵאׁשֶ ְוַעל , ֲחמֹותוֹ  ְוֵכן ַהּבָ

ן נּוִרי אֹוֵמר. ֵאם ָחִמיו י יֹוָחָנן ּבֶ א ַעל ֲחמֹותוֹ , ַרּבִ ּום , ַהּבָ ב ָעֶליָה ִמׁשּ ַחּיָ
ם ֶאָחד ֵהן, ָאְמרּו לוֹ . ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו ן ׁשֵ ּתָ ָלׁשְ   : ׁשְ

  
  

  משנה ז -פרק ג 
  

י ֲעִקיָבא ן גַּ , ָאַמר ַרּבִ י ֶאת ַרּבָ ַאְלּתִ ִאְטִליס ׁשָ ַע ּבָ י ְיהֹוׁשֻ ְמִליֵאל ְוֶאת ַרּבִ
אֹום ל ֶאּמָ ְמִליֵאל, ׁשֶ ן ּגַ ל ַרּבָ ה ְבנֹו ׁשֶ ּתֵ ֵהָמה ְלִמׁשְ ח ּבְ ָהְלכּו ִלּקַ א ַעל , ׁשֶ ַהּבָ

ֶהְעֵלם ֶאָחד ַמהוּ  ב ַאַחת ַעל , ֲאחֹותֹו ְוַעל ֲאחֹות ָאִביו ְוַעל ֲאחֹות ִאּמֹו ּבְ ַחּיָ
ן ּלָ ל ַאַחת ְוֶאָחת אֹו ַאַחת ַעל, ּכֻ ָמְענוּ , ְוָאְמרּו ִלי, ּכָ ַמְענוּ . ֹלא ׁשָ , ֲאָבל ׁשָ

ֶהְעֵלם ֶאָחד יו ִנּדֹות ּבְ א ַעל ָחֵמׁש ָנׁשָ ל ַאַחת ְוַאַחת, ַהּבָ ב ַעל ּכָ הּוא ַחּיָ . ׁשֶ
ָבִרים ַקל ָוֹחֶמר ַהּדְ   : ְורֹוִאין ָאנּו ׁשֶ

  
  

  משנה ח -פרק ג 
  

י ֲעִקיָבא ָאָלן ַרּבִ ְבֵהָמה .ְועֹוד ׁשְ ל ּבִ לֹא , ָאְמרּו לוֹ . ַמהוּ , ֵאָבר ַהְמֻדְלּדָ
ַמְענוּ  ָאָדם. ׁשָ ל ּבְ ֵאָבר ַהְמֻדְלּדָ ַמְענּו ּבְ הּוא ָטהֹור, ֲאָבל ׁשָ י . ׁשֶ ְך ָהיּו ֻמּכֵ ּכָ ׁשֶ

ין ַלִים עֹוׂשִ ירּוׁשָ ּבִ ִחין ׁשֶ ַסח ֵאֶצל ָהרֹוֵפא ְוחֹוְתכֹו ַעד , ׁשְ הֹוֵלְך לֹו ֶעֶרב ּפֶ
הּוא מַ  ֹעָרהׁשֶ יַח ּבֹו ִכׂשְ ּנוּ , ְותֹוֲחבֹו ְבִסיָרה, ּנִ ְך ִמּמֶ ה , ְוהּוא ִנְמׁשָ ה עֹוׂשֶ ְוַהּלָ

ה ִפְסחוֹ , ִפְסחוֹ  ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר ְורֹוִאין ָאנוּ . ְוָהרֹוֵפא עֹוׂשֶ ַהּדְ   : ׁשֶ
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  משנה ט -פרק ג 
  

י ֲעִקיָבא ָאָלן ַרּבִ ה ְזָבִחים בַּ . ְועֹוד ׁשְ ָ ֹוֵחט ֲחִמׁשּ ֶהְעֵלם ֶאָחדַהׁשּ . ַמהוּ , חּוץ ּבְ
ם ּלָ ב ַאַחת ַעל ּכֻ ל ַאַחת ְוֶאָחת, ַחּיָ ָמְענוּ , ָאְמרּו לוֹ . אֹו ַאַחת ַעל ּכָ . ֹלא ׁשָ
עַ  י ְיהֹוׁשֻ ֶהְעֵלם , ָאַמר ַרּבִ ה ַתְמחּוִיין ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ֶַּבח ֶאָחד ּבַ י ְבאֹוֵכל ִמז ַמְעּתִ ׁשָ

ל ֶאָחד וְ , ֶאָחד ב ַעל ּכָ הּוא ַחּיָ ּום ְמִעיָלהׁשֶ ָבִרים , ֶאָחד ִמׁשּ ַהּדְ ְורֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ
ְמעֹון. ַקל ָוחֶֹמר י ׁשִ י ֲעִקיָבא, ָאַמר ַרּבִ ָאָלן ַרּבִ א. ֹלא ָכְך ׁשְ אֹוֵכל , ֶאּלָ ּבְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד ה ְזָבִחים ּבְ ָ ן. ַמהוּ , נֹוָתר ֵמֲחִמׁשּ ּלָ ב ַאַחת ַעל ּכֻ אֹו ַאַחת ַעל , ַחּיָ
ל ַאַחת ְוֶאָחת ָמְענוּ , ָאְמרּו לוֹ . ּכָ עַ . ֹלא ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ י ְבאֹוֵכל , ָאַמר ַרּבִ ַמְעּתִ ׁשָ

ֶהְעֵלם ֶאָחד ה ַתְמחּוִיים ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ֶַּבח ֶאָחד ּבַ ל ַאַחת , ִמז ב ַעל ּכָ הּוא ַחּיָ ׁשֶ
ּום ְמִעיָלה ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר, ְוַאַחת ִמׁשּ ַהּדְ י ֲעִקיָבא. ְורֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ , ָאַמר ַרּבִ

ל, ִאם ֲהָלָכה ׁשּוָבה, ְוִאם ָלִדין. ְנַקּבֵ ב, ָאַמר לוֹ . ֵיׁש ּתְ , ֹלא, ָאַמר לוֹ . ָהׁשֵ
ֱהֶנה  ּנֶ אֹוֵכל ְוֶאת ַהְמַהּנֶה ּכַ ֲאִכיל ּכָ ה ָבּה ֶאת ַהּמַ ָעׂשָ ִאם ָאַמְרּתָ ִבְמִעיָלה ׁשֶ

ה}, כה{ ִעיָלה ִלְזָמן ְמֻרּבֶ נֹוָתר, ֵצַרף ַהּמְ ֵאין בּ , ּתֹאַמר ּבְ ל ֵאּלוּ ׁשֶ   : ֹו ַאַחד ִמּכָ
  
  

  משנה י -פרק ג 
  

י ֲעִקיָבא י ֱאִליֶעֶזר, ָאַמר ַרּבִ י ֶאת ַרּבִ ַאְלּתִ ה , ׁשָ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ָהעֹוׂשֶ
ה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ֶהְעֵלם ֶאָחד, ּבְ ב ַאַחת ַעל . ַמה הּוא, ּבְ ַחּיָ

ן ּלָ ל ַאַחת , ּכֻ ל ַאַחת ְוַאַחת, ָאַמר ִלי. ְוֶאָחתאֹו ַאַחת ַעל ּכָ ב ַעל ּכָ ל , ַחּיָ ִמּקַ
ה, ָוֹחֶמר ּדָ ה, ּוָמה ִאם ַהּנִ אֹות ַהְרּבֵ ה ְוַחּטָ ּה ּתֹוָצאֹות ַהְרּבֵ ֵאין ּבָ ב ַעל , ׁשֶ ַחּיָ

ל ַאַחת ְוַאַחת ת, ּכָ ּבָ ה, ׁשַ אֹות ַהְרּבֵ ה ְוַחּטָ ּה ּתֹוָצאֹות ַהְרּבֵ ׁש ּבָ ּיֶ ֵאינֹו ִדין , ׁשֶ
ל ַאַחת ְוֶאָחתשֶׁ  ב ַעל ּכָ ֵהא ַחּיָ י לוֹ . ּיְ ה, ֹלא, ָאַמְרּתִ ּדָ ּיֶׁש , ִאם ָאַמְרּתָ ַבּנִ ׁשֶ

י ַאְזָהרֹות ּתֵ ּה ׁשְ ה ֻמְזֶהֶרת ָעָליו, ּבָ ּדָ ה ְוַהּנִ ּדָ הּוא ֻמְזָהר ַעל ַהּנִ ּתֹאַמר , ׁשֶ
ת ּבָ ַ ׁשּ א ַאְזָהָרה ֶאָחת, ּבַ ּה ֶאּלָ ֵאין ּבָ א , ָאַמר ִלי. ׁשֶ ַטּנֹות יֹוִכיחַ ַהּבָ , ַעל ַהּקְ

ל ַאַחת ְוֶאָחת ב ַעל ּכָ א ַאְזָהָרה ַאַחת ְוַחּיָ ֶהן ֶאּלָ ֵאין ּבָ י לוֹ . ׁשֶ , ֹלא, ָאַמְרּתִ
ַטּנֹות א ַעל ַהּקְ ּבָ יו, ִאם ָאַמְרּתָ ּבַ ֶהן ַעְכׁשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֶהן , ׁשֶ ֵיׁש ּבָ

ת, ְלַאַחר ְזָמן ּבָ ַ ׁשּ ֵאין, ּתֹאַמר ּבַ יו ְוֹלא ְלַאַחר ְזָמן ׁשֶ ּה ֹלא ַעְכׁשָ , ִלי ָאַמר. ּבָ
ֵהָמה א ַעל ַהּבְ י לוֹ . יֹוִכיחַ  ַהּבָ ת, ָאַמְרּתִ ּבָ ַ ֵהָמה ַכׁשּ   : ּבְ
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  משנה א - פרק ד 
  

עּורָסֵפק ֵיׁש ּבֹו כַ , ַוֲאִפּלּו ָאַכל. ָסֵפק ֹלא ָאַכל, ָסֵפק ָאַכל ֵחֶלב ִ ָסֵפק , ׁשּ
ֵאין ּבוֹ  מָּ . ׁשֶ . ָאַכל ֶאת ַאַחד ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל, ן ְלָפָניוֵחֶלב ְוׁשֻ

ִית ּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבּבַ ָגג, ִאׁשְ ֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשָ ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ּבְ ַגג ּבְ . ׁשָ
ת ְויֹום ֹחל ּבָ ֵאיזֹו ֵמֶהן ָעשָׂ , ׁשַ ה ְמָלאָכה ְבַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ּבְ . הְוָעׂשָ

לּוי ם ּתָ   : ֵמִביא ָאׁשָ
  
  

  משנה ב - פרק ד 
  

את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ֶאָחד ֵאינֹו ַחּיָ ִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוֵחֶלב ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְך , ּכְ ּכָ
ם ֶאָחד א ָאׁשָ ֶהן ֵאינֹו ֵמִביא ֶאּלָ ּלָ ִאם ָהְיָתה ְיִדיָעה . ַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ

הּוא ֵמִביא, ֵביְנַתִים ם ׁשֶ ׁשֵ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכְ את ַעל ּכָ ְך הּוא ֵמִביא , ַחּטָ ּכָ
ל ַאַחת ְוֶאָחת לּוי ַעל ּכָ ם ּתָ ִאם ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם נֹוָתר ּוִפּגּול . ָאׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ֶהְעֵלם ֶאָחד ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבְ ב ַעל ּכָ ֶהן ֵמִביא , ַחּיָ ּלָ ְך ַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ ּכָ
ל ֶאָחד לּוי ַעל ּכָ ם ּתָ ָאַכל ַאַחד ֵמֶהם ְוֵאין , ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו. ְוֶאָחד ָאׁשָ

ִית. ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהם ָאַכל ה ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו ַבּבַ ּתֹו ִנּדָ ַאַחת ֵמֶהן , ִאׁשְ ַגג ּבְ ׁשָ
ָגג ֵאיזֹו ֵמֶהן ׁשָ ין . ְוֵאין ָידּוַע ּבְ ה ְמָלאָכה ּבֵ ּפּוִרים ְוָעׂשָ ת ְויֹום ַהּכִ ּבָ ׁשַ

ָמשׁ  ְ הַהׁשּ ֵאיֶזה ֵמֶהם ָעׂשָ את. ֹות ְוֵאין ָידּוַע ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵב ַחּטָ י , ַרּבִ ְוַרּבִ
ַע ּפֹוֵטר י יֹוֵסי. ְיהֹוׁשֻ ין , ָאַמר ַרּבִ ה ְמָלאָכה ּבֵ ֹלא ֶנְחְלקּו ַעל ָהעֹוׂשֶ

ָמׁשֹות ְ הּוא ָפטּור, ַהׁשּ ֲאִני אֹוֵמר, ׁשֶ ה ֵמהַ , ׁשֶ , ּיֹוםִמְקָצת ְמָלאָכה ָעׂשָ
ְחְלקוּ . ּוִמְקָצָתּה ְלָמָחר תֹוְך ַהּיֹום ְוֵאין ָידּוַע ִאם , ְוַעל ַמה ּנֶ ה ּבְ ַעל ָהעֹוׂשֶ

ה ּפּוִרים ָעׂשָ יֹום ַהּכִ ה ְוִאם ּבְ ת ָעׂשָ ּבָ ׁשַ ה ְוֵאין ָידּוַע ֵמֵעין . ּבְ אֹו ַעל ָהעֹוׂשֶ
ה את. ֵאיזֹו ְמָלאָכה ָעׂשָ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵב ַחּטָ י, ַרּבִ ַע ּפֹוֵטר ְוַרּבִ ָאַמר . ְיהֹוׁשֻ

י ְיהּוָדה לּוי, ַרּבִ ם ּתָ ַע ַאף ֵמָאׁשָ י ְיהֹוׁשֻ   : ּפֹוְטרֹו ָהָיה ַרּבִ
  

      
  משנה ג - פרק ד 

  
ְמעֹון אֹוְמִרים י ׁשִ זּוִרי ְוַרּבִ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ הּוא , ַרּבִ ָבר ׁשֶ ֹלא ֶנְחְלקּו ַעל ּדָ

ם ֶאָחד ּום ׁשֵ הּוא ַחּיָב, ִמׁשּ ְחְלקוּ ְוַעל . ׁשֶ ֵני . ַמה ּנֶ ּום ׁשְ הּוא ִמׁשּ ָבר ׁשֶ ַעל ּדָ
מֹות ַע ּפֹוֵטר , ׁשֵ י ְיהֹוׁשֻ את ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵב ַחּטָ ַרּבִ י . }ז{ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
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ט ֲעָנִבים, ְיהּוָדה ֵאִנים ְוִלּקֵ ט ּתְ ן ְלַלּקֵ ּוֵ ֵאִנים, ֲאִפּלּו ִנְתּכַ ט ּתְ , ֲעָנִבים ְוִלּקֵ
חֹורֹות ְולִ  ט ְלָבנֹותׁשְ חֹורֹות, ּקֵ ט ׁשְ את, ְלָבנֹות ְוִלּקֵ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵב ַחּטָ , ַרּבִ

ַע ּפֹוֵטר י ְיהֹוׁשֻ י ְיהּוָדה. ְוַרּבִ עַ , ָאַמר ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ּה ַרּבִ ֵמּהַ ֲאִני ִאם ִיְפֹטר ּבָ . ּתָ
ן ה ֶנֱאַמר , ִאם ּכֵ הּ , )ויקרא ד(ָלּמָ ר ָחָטא ּבָ ָרט ְלִמְתעַ . ֲאׁשֶ קּפְ   : ּסֵ

  
  

  משנה א -פרק ה 
  

ם שְׁ  ְבֵהָמהּדַ ה, ִחיָטה ּבִ ַחּיָ ין ְטֵמִאים ּוֵבין ְטהֹוִרים, ּוְבעֹופֹות ּבְ ם ְנִחיָרה, ּבֵ , ּדַ
זָ , ְוַדם ִעּקּור ֶפׁש יֹוְצָאה בוֹ ְוַדם ַהּקָ ַהּנֶ ִבים ָעָליו, ה ׁשֶ חֹול. ַחּיָ ם ַהּטְ ם , ּדַ ּדַ

ב יִצים, ַהּלֵ ם ּבֵ ִגים, ּדַ ם ּדָ ם ֲחָגִבים ,ּדַ ְמִצית, ּדַ ם ַהּתַ ִבין ֲעֵליהֶ , ּדַ . ןֵאין ַחּיָ
י ְיהּוָדה ְמַחּיֵב  ְמִציתַרּבִ ַדם ַהּתַ   : ּבְ

  
  

  משנה ב -פרק ה 
  

י ֲעִקיָבא ְמַחּיֵב  לּויַרּבִ ם ּתָ ּומֹוֶדה . ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרים, ַעל ְסֵפק ְמִעילֹות ָאׁשָ
י ֲעִקיָבא ֵאין ֵמִביא ֶאת ְמעִ , ַרּבִ ע לוֹ ׁשֶ ְתַוּדַ ּתִ ם , יָלתֹו ַעד ׁשֶ ּה ָאׁשָ ְוָיִביא ִעּמָ

אי י ַטְרפֹון. ַוּדָ מֹות, ָאַמר ַרּבִ י ֲאׁשָ ּתֵ ֶזה ֵמִביא ׁשְ א ָיִביא ְמִעיָלה . ַמה ּלָ ֶאּלָ
הּ  ֵני ְסָלִעים, ְוֻחְמׁשָ ׁשְ ם ּבִ י, ְוֹיאַמר, ְוָיִביא ָאׁשָ אי ָמַעְלּתִ זֹו ְמִעיָלִתי , ִאם ַוּדַ
לּוי, ְוִאם ָסֵפק. ִמיְוֶזה ֲאשָׁ  ם ּתָ עֹות ְנָדָבה ְוָאׁשָ הּוא ֵמִביא ַעל . ַהּמָ ין ׁשֶ ּמִ ּמִ ׁשֶ

  : ֵמִביא ַעל ֹלא הֹוַדע, ַדעהוֹ 
  
  

  משנה ג -פרק ה 
  

י ֲעִקיָבא ה, ָאַמר לֹו ַרּבִ ְמִעיָלה ְמֻעּטָ ָבֶריָך ּבִ א ַעל ָידֹו . ִנְרִאים ּדְ ּבָ ֲהֵרי ׁשֶ
ֵמָאה ָמנֶ  י ְסָלִעים ְוַאל , הְסֵפק ְמִעיָלה ּבְ ּתֵ ׁשְ ם ּבִ ִביא ָאׁשָ ּיָ ֹלא ָיֶפה לֹו ׁשֶ

ֵמָאה ָמֶנה י ַטְרפֹון . ָיִביא ְסֵפק ְמִעיָלה ּבְ י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ ָהא מֹוֶדה ַרּבִ
ְמִעיָלה ֻמָעֶטת את ָהעֹוף ָסֵפק. ּבִ ֵהִביָאה ַחּטַ ה ׁשֶ ָ ּלֹא ִנְמְלָקה , ָהִאׁשּ ִאם ַעד ׁשֶ

ְלדָ  ּיָ אינֹוַדע ָלּה ׁשֶ אי, ה ַוּדַ ה ַוּדַ ּנָ ֲעׂשֶ ִהיא ְמִביָאה ַעל לֹא . ּתַ ין ׁשֶ ּמִ ּמִ ׁשֶ
  : ְמִביָאה ַעל הֹוַדע, הֹוַדע
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  משנה ד -פרק ה 
  

ל ֹקֶדשׁ  ין ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ל ֻחּלִ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן , ֲחִתיָכה ׁשֶ
טּור, ָאַכל אָ . ּפָ י ֲעִקיָבא ְמַחּיֵב ּבְ לּויַרּבִ ם ּתָ ה. ׁשָ ִנּיָ ְ ֵמִביא , ָאַכל ֶאת ַהׁשּ

אי ם ַוּדָ ה, ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה. ָאׁשָ ִנּיָ ְ ֶזה , ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי ְוֶזה  ם ּתָ לּוי} יב{ֵמִביא ָאׁשָ ם ּתָ י ֲעִקיָבא, ֵמִביא ָאׁשָ ְבֵרי ַרּבִ י . ּדִ ַרּבִ

ְמעֹון אֹוֵמר ֵניֶהם ְמִביאִ , ׁשִ ם ֶאָחדׁשְ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ים ָאׁשָ ַנִים , ַרּבִ ֵאין ׁשְ
ם ֶאָחד   : ְמִביִאים ָאׁשָ

  
  

  משנה ה -פרק ה 
  

ל ֵחֶלב ֲחִתיָכה ין ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ל ֻחּלִ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ֵמֶהן , ׁשֶ
לּוי, ָאַכל ם ּתָ ה. ֵמִביא ָאׁשָ ִנּיָ ְ את, ָאַכל ֶאת ַהׁשּ ָאַכל ֶאָחד ֶאת . ֵמִביא ַחּטָ

ה ִנּיָ ְ לּוי ְוֶזה ֵמִביא , ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ ם ּתָ ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ
לּוי ם ּתָ י ֲעִקיָבא, ָאׁשָ ְבֵרי ַרּבִ ְמעֹון אֹוֵמר. ּדִ י ׁשִ את , ַרּבִ ֵניֶהם ְמִביִאים ַחּטָ ׁשְ

י יֹוֵסי אֹוֵמר. ֶאָחת ַנִים ְמִביִאים , ַרּבִ את ֶאָחתֵאין ׁשְ   : ַחּטָ
  
  

  משנה ו -פרק ה 
  

ל ֹקֶדשׁ  ל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ָאַכל ֶאת ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו , ֲחִתיָכה ׁשֶ
לּוי, ֵמֶהן ָאַכל ם ּתָ ה. ֵמִביא ָאׁשָ ִנּיָ ְ אי, ָאַכל ֶאת ַהׁשּ ם ַוּדָ את ְוָאׁשָ . ֵמִביא ַחּטָ

הָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר  ִנּיָ ְ ם , ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ
לּוי לּוי, ּתָ ם ּתָ ְמעֹון אֹוֵמר. ְוֶזה ֵמִביא ָאׁשָ י ׁשִ את , ַרּבִ ֵניֶהם ְמִביִאים ַחּטָ ׁשְ

ם י יֹוֵסי אֹוֵמר. ְוָאׁשָ ם, ַרּבִ את ְוָאׁשָ ַנִים ְמִביִאים ַחּטָ   : ֵאין ׁשְ
  

  משנה ז -פרק ה 
  

ל ֵחֶלב ַוֲחִתיכָ  ל ֵחֶלב ֹקֶדשׁ ֲחִתיָכה ׁשֶ ָאַכל ֶאת ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע , ה ׁשֶ
את, ֵאיזֹו ֵמֶהן ָאַכל י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֵמִביא ַחּטָ לּוי, ַרּבִ ם ּתָ ָאַכל . ֵמִביא ָאׁשָ

ה ִנּיָ ְ אי, ֶאת ַהׁשּ ם ַוּדָ אֹות ְוָאׁשָ י ַחּטָ ּתֵ ָאַכל ֶאָחד ֶאת ָהִראׁשֹוָנה . ֵמִביא ׁשְ
ה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ִנּיָ ְ את, ֶאת ַהׁשּ את ְוֶזה ֵמִביא ַחּטָ י . ֶזה ֵמִביא ַחּטָ ַרּבִ
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לּוי, ֲעִקיָבא אֹוֵמר ם ּתָ לּוי ְוֶזה ֵמִביא ָאׁשָ ם ּתָ ְמעֹון . ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ י ׁשִ ַרּבִ
את, אֹוֵמר את ְוֶזה ַחּטָ ם ֶאָחד, ֶזה ַחּטָ ֵניֶהם ְמִביִאים ָאׁשָ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּוׁשְ , ַרּבִ
ם ֶאָחדֵאין שְׁ    : ַנִים ְמִביִאין ָאׁשָ

  
  

  משנה ח -פרק ה 
  

ל ֵחֶלב נֹוָתר ל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ָאַכל ֶאת ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע , ֲחִתיָכה ׁשֶ
לּוי, ֶאת ֵאיֶזה ֵמֶהן ָאַכל ם ּתָ את ְוָאׁשָ ה. ֵמִביא ַחּטָ ִנּיָ ְ ֵמִביא , ָאַכל ֶאת ַהׁשּ

אֹות לֹׁש ַחּטָ הָאַכל ֶאָחד . ׁשָ ִנּיָ ְ ֶזה , ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
לּוי ם ּתָ את ְוָאׁשָ לּוי ְוֶזה ֵמִביא ַחּטָ ם ּתָ את ְוָאׁשָ ְמעֹון . ֵמִביא ַחּטָ י ׁשִ ַרּבִ

את, אֹוֵמר את ְוֶזה ַחּטָ ֵני, ֶזה ַחּטָ את ֶאָחתּוׁשְ י יֹוֵסי . ֶהם ְמִביִאים ַחּטָ ַרּבִ
את שֶׁ , אֹוֵמר ל ַחּטָ ַנִים ְמִביִאים אֹוָתהּ , ִהיא ָבָאה ַעל ֵחְטאּכָ   : ֵאין ׁשְ

  
  

  משנה א - פרק ו 
  

ּלֹא ָחָטא לּוי ְונֹוַדע לֹו ׁשֶ ם ּתָ ִביא ָאׁשָ ַחט, ַהּמֵ ּלֹא ִנׁשְ ֵיֵצא ְוִיְרֶעה , ִאם ַעד ׁשֶ
י ֵמִאיר, ָבֵעֶדר ְבֵרי ַרּבִ ֵאב, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ ְסּתָ ּיִ ֵכרְויִ , ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ , ּמָ

לּו ָדָמיו ִלְנָדָבה י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ְוִיּפְ ִאם , ְקַרביִ , ַרּבִ ֵאינֹו ָבא ַעל ֵחְטא ׁשֶ
ַחט נֹוַדע לוֹ . ֲהֵרי הּוא ָבא ַעל ֵחְטא ַאֵחר, ֶזה ׁשְ ּנִ ֶ ֵפְך , ִאם ִמׁשּ ָ ם ִיׁשּ } ב{ַהּדָ

ֵרָפה ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ ם. ְוַהּבָ ר , ִנְזַרק ַהּדָ ׂשָ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ֵיָאֵכלַהּבָ , ַרּבִ
ּכֹוס ם ּבַ ֵָּרק, ֲאִפּלּו ַהּדָ ר ֵיָאֵכל, ִיז ׂשָ   : ְוַהּבָ

  
  

  משנה ב - פרק ו 
  

אי ֵאינֹו ֵכן ם ַוּדַ ַחט. ָאׁשָ ּלֹא ִנׁשְ ַחט. ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ָבֵעֶדר, ִאם ַעד ׁשֶ ׁשְ ּנִ ֶ , ִמׁשּ
ֵבר ם. ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ ר ֵיֵצא לְ , ִנְזַרק ַהּדָ ׂשָ ֵרָפהַהּבָ ְ ְסָקל ֵאינֹו . ֵבית ַהׂשּ ׁשֹור ַהּנִ

ּלֹא ִנְסַקל. ֵכן ְסַקל. ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ָבֵעֶדר, ִאם ַעד ׁשֶ ּנִ ֶ ֲהָנָאה, ִמׁשּ ר ּבַ ֶעְגָלה . ֻמּתָ
ן ּלֹא ֶנֶעְרָפה. ֲערּוָפה ֵאיָנּה ּכֵ ֵצא ְוִתְרֶעה ָבֵעֶדר, ִאם ַעד ׁשֶ ֶעְרָפה. ּתֵ ּנֶ ֶ , ִמׁשּ
ְמקֹוָמהּ  ֵבר ּבִ ּקָ ָתהּ , ּתִ ִחּלָ ָאה ִמּתְ ַעל ָסֵפק ּבָ ָרה ְסֵפָקּה ְוָהְלָכה ָלהּ , ׁשֶ ּפְ   : ּכִ
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  משנה ג - פרק ו 
  

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָעה , ַרּבִ ָכל יֹום ּוְבָכל ׁשָ לּוי ּבְ ם ּתָ ב ָאָדם ָאׁשָ ִמְתַנּדֵ
ְרֶצה ּיִ ם ֲחִסיִדים, ׁשֶ ָבא ֶבן ּבוּ . ְוִהיא ִנְקֵראת ֲאׁשַ ָהָיה , ִטיָאְמרּו ָעָליו ַעל ּבָ ׁשֶ

ָכל יֹום לּוי ּבְ ם ּתָ ב ָאׁשָ ּפּוִרים יֹום ֶאָחד ֵמַאַחר חּוץ, ִמְתַנּדֵ , ָאַמר. יֹום ַהּכִ
ֶּה עֹון ַהז יִחים ִלי, ַהּמָ א אֹוְמִרים ִלי, ָהִייִתי ֵמִביא, ִאּלּו ָהיּו ַמּנִ ן , ֶאּלָ ַהְמּתֵ

ֵנס ְלָסֵפק ּכָ ּתִ א ַעל ֵאין ְמבִ , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַעד ׁשֶ לּוי ֶאּלָ ם ּתָ יִאים ָאׁשָ
את ְגָגתֹו ַחּטָ דֹונֹו ָכֵרת ְוׁשִ ְּ ז ָבר ׁשֶ   : ּדָ

  
  

  משנה ד - פרק ו 
  

ּפּוִרים ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהּכִ ִאין ׁשֶ מֹות ַוּדָ אֹות ַוֲאׁשָ ֵבי ַחּטָ ִבין ְלָהִביא , ַחּיָ ַחּיָ
ּפּוִרים לּוִיין. ְלַאַחר יֹום ַהּכִ מֹות ּתְ ֵבי ֲאׁשָ טּוִרים ,ַחּיָ א ַעל ָידֹו ְסֵפק . ּפְ ּבָ ִמי ׁשֶ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ָכה, ֲעֵבָרה ּבְ טּור, ֲאִפּלּו ִעם ֲחׁשֵ ר, ּפָ ל ַהּיֹום ְמַכּפֵ ּכָ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ה - פרק ו 
  

את ָהעֹוף ָסֵפק ׁש ָעֶליָה ַחּטַ ּיֵ ה ׁשֶ ָ ּפּוִרים, ָהִאׁשּ ָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהּכִ ֶבת , ׁשֶ ַחּיֶ
ּפּוִריםְלָהִביא ְלאַ  ָבִחים, ַחר יֹום ַהּכִ ְּ ז ּה ֶלֱאכֹל ּבַ ַרּתָ ְכׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ את . ִמּפְ ַחּטַ

ָאה ַעל ָסֵפק ְמְלָקה נֹוַדע ָלהּ , ָהעֹוף ַהּבָ ּנִ ֶ ֵבר, ִאם ִמׁשּ   : ֲהֵרי זֹו ִתּקָ
  
  

  משנה ו - פרק ו 
  

ֵני ֵאיִלים ְלאָ  ֶהן ׁשְ ם ְוָלַקח ּבָ י ְסָלִעים ְלָאׁשָ ּתֵ ְפִריׁש ׁשְ םַהּמַ ִאם ָהָיה ַאַחד , ׁשָ
י ְסָלִעים ּתֵ מוֹ , ֵמֶהן ָיֶפה ׁשְ ֵאב, ִיְקַרב ַלֲאׁשָ ְסּתָ ּיִ ִני ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ ֵ ֵכר, ְוַהׁשּ , ְוִיּמָ

לּו ָדָמיו ִלְנָדָבה ין. ְוִיּפְ ֵני ֵאיִלים ְלֻחּלִ ֶהן ׁשְ י ְסָלִעים, ָלַקח ּבָ ּתֵ  ֶאָחד ָיֶפה ׁשְ
ָרה זּוז פֶ , ְוֶאָחד ָיֶפה ֲעׂשָ מוֹ ַהּיָ י ְסָלִעים ִיְקַרב ַלֲאׁשָ ּתֵ ִני ִלְמִעיָלתוֹ , ה ׁשְ ֵ . ְוַהׁשּ

ין ם ְוֶאָחד ְלֻחּלִ י ְסָלִעים, ֶאָחד ְלָאׁשָ ּתֵ ם ָיֶפה ׁשְ ל ָאׁשָ ִיְקַרב , ִאם ָהָיה ׁשֶ
מוֹ  ִני ִלְמִעיָלתוֹ , ַלֲאׁשָ ֵ הּ , ְוַהׁשּ ּה ֶסַלע ְוֻחְמׁשָ   : ְוָיִביא ִעּמָ
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  משנה ז - פרק ו 
  

ְפִרי אתוֹ ַהּמַ ה ְבנֹו ַאֲחָריו, ּוֵמת, ׁש ַחּטָ ה ֵמֵחְטא ַעל . ֹלא ְיִביֶאּנָ ְוֹלא ְיִביֶאּנָ
ָאַכל ַהּיֹום, ֵחְטא ה ַעל ֵחֶלב ׁשֶ ָאַכל ֶאֶמׁש ֹלא ְיִביֶאּנָ , ֲאִפּלּו ַעל ֵחֶלב ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ אתֹו , )ויקרא ד(ׁשֶ נֹו ַעל ַחּטָ ם ֶחְטא}, יב{ָקְרּבָ נֹו ְלׁשֵ ֵהא ָקְרּבָ ּיְ   : וֹ ׁשֶ
  
  

  משנה ח - פרק ו 
  

ה ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ ִעיָרה, ְמִביִאין ֵמֶהְקּדֵ ִעיָרה. ׂשְ ׁש ׂשְ ה, ֵמֶהְקּדֵ ּבָ ׂשְ ה . ּכִ ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ ֵמֶהְקּדֵ
ִעיָרה ׁש ּתֹוִרין ּוְבֵני יֹוָנה. ּתֹוִרין ּוְבֵני יֹוָנה, ּוׂשְ יִרית ָהֵאיָפה, ֵמֶהְקּדֵ . ֲעׂשִ

יַצד ה אוֹ . ּכֵ ּבָ ִעיָרה ִהְפִריׁש ְלִכׂשְ ָיִביא , ֶהֱעִני. ָיִביא עֹוף, ֶהֱעִני, ִלׂשְ
יִרית ָהֵאיָפה יִרית ָהֵאיָפה. ֲעׂשִ יר, ִהְפִריׁש ַלֲעׂשִ יר. ָיִביא עֹוף, ֶהֱעׁשִ , ֶהֱעׁשִ

ִעיָרה ה ּוׂשְ ּבָ ֲאבוּ . ָיִביא ִכׂשְ ִעיָרה ְוִנְסּתָ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ִאם ָרָצה ָיִביא , ִהְפִריׁש ּכִ
ֵאב. ִבְדֵמיֶהן עֹוף יִרית ָהֵאיָפה, ִהְפִריׁש עֹוף ְוִנְסּתָ , ֹלא ָיִביא ְבָדָמיו ֲעׂשִ

ְדיֹון ֵאין ָלעֹוף ּפִ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ט - פרק ו 
  

ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ ָכל ָמקֹום, ַרּבִ ים ּבְ ִּ ים קֹוְדִמין ָלִעז ָבׂשִ ֵהן . ּכְ ֵני ׁשֶ ָיכֹול ִמּפְ
ְלמּוד לֹוַמר . ֻמְבָחִרין ֵמֶהן אתוְ , )ויקרא ד(ּתַ נֹו ְלַחּטָ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ , ִאם ּכֶ

קּוִלין ֵניֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ ֵני . ּתֹוִרין קֹוְדִמין ִלְבֵני יֹוָנה ְבָכל ָמקֹום. ְמַלּמֵ ָיכֹול ִמּפְ
ֵהן ֻמְבָחִרים ֵמֶהן ְלמּוד לֹוַמר . ׁשֶ את, )שם יב(ּתַ , ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחּטָ

קּוִלי ֵניֶהן ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ ָכל ָמקֹום. ןְמַלּמֵ בֹוד ָהָאב . ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ּבְ ּכְ ָיכֹול ׁשֶ
בֹוד ָהֵאם ְלמּוד לֹוַמר , עֹוֵדף ַעל ּכְ יָראוּ , )שם יט(ּתַ , ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

קּוִלים ֵניֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ ָכל , ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים. ְמַלּמֵ ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ּבְ
הּוא , ָמקֹום ֵני ׁשֶ ְכבֹוד ָאִביוִמּפְ ִבין ּבִ ַתְלמּוד ּתֹוָרה. ְוִאּמֹו ַחּיָ ִאם ָזָכה , ְוֵכן ּבְ

ן ִלְפֵני ָהַרב ָכל ָמקֹום, ַהּבֵ ִבין , קֹוֵדם ֶאת ָהָאב ּבְ הּוא ְוָאִביו ַחּיָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְכבֹוד ַרּבוֹ    : ּבִ
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 יומא ידיים מקוואות, חולין: ם"ת שלהם חיי"ילמדו מסכתות שר.  
  

  מסכת חולין
  

  משנה א - פרק א 
  

ָרה ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ א ְיַקְלְקלּו , ְוָקָטן, ׁשֹוֶטה, חּוץ ֵמֵחֵרשׁ , ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוׁשְ ּמָ ׁשֶ
ִחיָטָתן ֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתן. ִבׁשְ ָ ׁשּ ן ׁשֶ ָרה, ְוֻכּלָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ ִחיַטת . ׁשְ ׁשְ

א, ְנֵבָלה, ָנְכִרי ָ ָאה ְבַמׂשּ ְיָלהַהשּׁ . ּוְמַטּמְ ּלַ ַחט, ֹוֵחט ּבַ ָ ׁשּ , ְוֵכן ַהּסּוָמא ׁשֶ
ָרה ִחיָטתֹו ְכׁשֵ ת. ׁשְ ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ּבְ ּפּוִרים, ַהׁשּ ְתַחּיֵב , ּוְביֹום ַהּכִ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ַנְפׁשֹו  ָרה}, יא{ּבְ ִחיָטתֹו ְכׁשֵ   : ׁשְ
  
  

  משנה ב - פרק א 
  

ל ָיד ַמּגַ ֹוֵחט ּבְ צֹור, ַהׁשּ ִחיטָ , ּוְבָקֶנה, ּבְ ָרהׁשְ ַהּכֹל ׁשֹוֲחִטין ּוְלעֹוָלם . תֹו ְכׁשֵ
ל ָקִציר, ּוַבּכֹל ׁשֹוֲחִטין, ׁשֹוֲחִטין ּגַ ֵגָרה, חּוץ ִמּמַ ִים, ְוַהּמְ ּנַ ִ ּפֶֹרן, ְוַהׁשּ , ְוַהּצִ

ֵהן חֹוְנִקין ֵני ׁשֶ ֶדֶרְך ֲהִליָכָתהּ . ִמּפְ ל ָקִציר ּבְ ַמּגַ ֹוֵחט ּבְ אי , ַהׁשּ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ
יִרין ּוֵבית, ּפֹוְסִלין ל ַמְכׁשִ יהָ . ִהּלֵ ּנֶ ין, ְוִאם ֶהֱחִליקּו ׁשִ   : ֲהֵרי ִהיא ְכַסּכִ

  
  

  משנה ג - פרק א 
  

הּ  ֵני ֻכּלָ ּה ְמֹלא ַהחּוט ַעל ּפְ ר ּבָ ּיֵ ַעת ְוׁשִ ּבַ ֹוֵחט ִמּתֹוְך ַהּטַ ִחיָטתֹו , ַהׁשּ ׁשְ
ָרה ר ְיהּוָדה אֹוֵמר. ְכׁשֵ י יֹוֵסי ּבַ ֵני רֻ , ַרּבִ הּ ְמֹלא ַהחּוט ַעל ּפְ   : ּבָ

  
  

  משנה ד - פרק א 
  

ָרה ִחיָטתֹו ְכׁשֵ ָדִדין ׁשְ ֹוֵחט ִמן ַהּצְ ָדִדין. ַהׁשּ . ְמִליָקתֹו ְפסּוָלה, ַהּמֹוֵלק ִמן ַהּצְ
ֹוֵחט ִמן ָהֹעֶרף ִחיָטתֹו ְפסּוָלה, ַהׁשּ ָרה, ַהּמֹוֵלק ִמן ָהֹעֶרף. ׁשְ . ְמִליָקתֹו ְכׁשֵ
אר ּוָ ֹוֵחט ִמן ַהּצַ ִחיָטתֹו ְכשֵׁ , ַהׁשּ אר. ָרהׁשְ ּוָ , ְמִליָקתֹו ְפסּוָלה, ַהּמֹוֵלק ִמן ַהּצַ
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ר ִלְמִליָקה ׁשֵ ל ָהֹעֶרף ּכָ ּכָ ִחיָטה, ׁשֶ ר ִלׁשְ ׁשֵ אר ּכָ ּוָ ר , ִנְמָצא. ְוָכל ַהּצַ ׁשֵ ּכָ
שְׁ  ְמִליָקה, ִחיָטהּבִ סּול ּבִ ְמִליָקה. ּפָ ר ּבִ ׁשֵ ִחיָטה, ּכָ ׁשְ סּול ּבִ   : ּפָ

  
  

  משנה ה - פרק א 
  

ּתוֹ  ר ּבַ ׁשֵ ְבֵני יֹוָנה, ִריןּכָ סּול ּבִ ְבֵני יֹוָנה. ּפָ ר ּבִ ׁשֵ ּתֹוִרין, ּכָ סּול ּבַ ת . ּפָ ִחּלַ ּתְ
הּוב סּול, ַהּצִ ֶזה ּוָבֶזה ּפָ   : ּבָ

  
  

  משנה ו - פרק א 
  

ָרה ּפָ ר ּבַ ׁשֵ ֶעְגָלה, ּכָ סּול ּבָ ֶעְגָלה. ּפָ ר ּבָ ׁשֵ ָרה, ּכָ ּפָ סּול ּבַ ּכֲֹהִנים. ּפָ ר ּבַ ׁשֵ , ּכָ
ְלוִ  סּול ּבַ םּפָ ם. ּיִ ְלִוּיִ ר ּבַ ׁשֵ ּכֲֹהנִ , ּכָ סּול ּבַ ְכֵלי ֶחֶרשׂ . יםּפָ ָטֵמא ְבָכל , ָטהֹור ּבִ

ִלים ִלים. ַהּכֵ ָכל ַהּכֵ ְכֵלי ֵעץ. ָטֵמא ִבְכֵלי ָחֶרשׂ , ָטהֹור ּבְ ָטֵמא ִבְכֵלי , ָטהֹור ּבִ
כֹות כֹות. ַמּתָ ְכֵלי ַמּתָ ֵקִדי. ָטֵמא ִבְכֵלי ֵעץ, ָטהֹור ּבִ ְ ׁשּ ב ּבַ ִריםַהַחּיָ , ם ַהּמָ

תּוִקים ּמְ טּור ּבַ תּוִקים. ּפָ ּמְ ב ּבַ ִרים, ַהַחּיָ ּמָ טּור ּבַ   : ּפָ
  
  

  משנה ז - פרק א 
  

ֶמד ּלֹא ֶהֱחִמיץ, ַהּתֶ ר, ַעד ׁשֶ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ ְקֶוה, ֵאינֹו ִנּקָ . ּופֹוֵסל ֶאת ַהּמִ
ֶהֱחִמיץ ֶ קְ , ִמׁשּ ר ְוֵאינֹו פֹוֵסל ֶאת ַהּמִ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ ִפין. ֶוהִנּקָ ּתָ ֻ , ָהַאִחין ַהׁשּ

ְלּבֹון ּקָ ִבין ּבַ ַחּיָ ׁשֶ ֵהָמה, ּכְ ר ּבְ ְעׂשַ טּוִרין ִמּמַ ֵהָמה. ּפְ ר ּבְ ַמְעׂשַ ִבין ּבְ ַחּיָ ׁשֶ , ּכְ
ְלּבֹון טּוִרין ִמן ַהּקָ ׁש ֶמֶכר. ּפְ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ּיֵׁש ְקַנס. ֵאין ְקַנס, ּכָ , ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

ל ָמקֹום שֶׁ . ֵאין ָמֶכר ׁש ֲחִליָצה. ֵאין ֲחִליָצה, ּיֵׁש ֵמאּוןּכָ ּיֵ ֵאין , ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ
ִקיָעה. ֵמאּון ׁש ּתְ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלה, ּכָ ָלה. ֵאין ַהְבּדָ ׁש ַהְבּדָ ּיֵ ֵאין , ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ

ִקיָעה ת. ּתְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ יִלין, יֹום טֹוב ׁשֶ מֹוצָ . ּתֹוְקִעין ְוֹלא ַמְבּדִ ֵאי ּבְ
ת ּבָ יִלין ְוֹלא תֹוְקִעין, ׁשַ יִלין. ַמְבּדִ יַצד ַמְבּדִ ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדשׁ , ּכֵ יל ּבֵ ְבּדִ . ַהּמַ

י דֹוָסא אֹוֵמר ל, ַרּבִ ין ֹקֶדׁש ָחמּור ְלֹקֶדׁש ַהּקַ   : ּבֵ
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  משנה א -פרק ב 
  

עֹוף ֹוֵחט ֶאָחד ּבָ ֵהָמה, ַהׁשּ ּבְ ַנִים ּבַ ִחיָטתֹו כְ , ּוׁשְ ָרהׁשְ ל ֶאָחדְורֻ . ׁשֵ , ּבֹו ׁשֶ
מֹוהוּ  י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ּכָ ֹחט ֶאת ַהוְּ , ַרּבִ ׁשְ ּיִ עֹוף. ִריִדיןַעד ׁשֶ ְוֶאָחד , ֲחִצי ֶאָחד ּבָ

ֵהָמה ּבְ ִחיָטתֹו ְפסּוָלה, ָוֵחִצי ּבַ ֵהָמה. ׁשְ ּבְ ַנִים ּבַ עֹוף ְוֹרב ׁשְ , ֹרב ֶאָחד ּבָ
ָרה ִחיָטתֹו ְכׁשֵ   : ׁשְ

  
  

  משנה ב -פרק ב 
  

ֹוחֵ  ֶאָחד טַהׁשּ ין ּכְ ֵני ָראׁשִ ָרה, ׁשְ ִחיָטתֹו ְכׁשֵ ין ְוׁשֹוֲחִטין. ׁשְ ּכִ ּסַ ַנִים אֹוֲחִזין ּבַ , ׁשְ
ה ָרה, ֲאִפּלּו ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמּטָ ׁשֵ ִחיָטָתן ּכְ   : ׁשְ

  
  

  משנה ג -פרק ב 
  

ַבת ַאַחת יז ֶאת ָהרֹאׁש ּבְ סּוָלה, ִהּתִ יז ֶאת ָהרֹ . ּפְ ַבת ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהּתִ אׁש ּבְ
אר, ַאַחת ין ְמֹלא ַצּוָ ּכִ ּסַ ָרה, ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשֵ ים . ּכְ ֵני ָראׁשִ יז ׁשְ ָהָיה ׁשֹוֵחט ְוִהּתִ

ַבת ַאַחת אר ֶאָחד, ּבְ ין ְמלֹא ַצּוָ ּכִ ּסַ ָרה, ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשֵ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ּכְ ּמֶ . ּבַ
הֹוִליְך ְוֹלא ֵהִביא ְזַמן ׁשֶ , ֲאָבל ִאם הֹוִליְך ְוֵהִביא. ִליְך אֹו ֵהִביא ְוֹלא הוֹ , ּבִ

הּוא ָרה, ֲאִפּלּו ְבִאְזֵמל, ֲאִפּלּו ָכל ׁשֶ ׁשֵ ֲחָטה. ּכְ ין ְוׁשָ י , ָנְפָלה ַסּכִ ַאף ַעל ּפִ
הּ  ֲחָטה ְכַדְרּכָ ָ ׁשּ סּוָלה, ׁשֶ ֱאַמר , ּפְ ּנֶ ה , ְוָזַבְחּתָ ְוָאַכְלתָּ , )דברים יב(ׁשֶ ַאּתָ ֶ ַמה ׁשּ

ה אֹוֵכל, זֹוֵבחַ  יָההּ נָ . ַאּתָ ין ְוִהְגּבִ ּכִ יָהן, ְפָלה ַהּסַ ִחיז ֶאת , ָנְפלּו ֵכָליו ְוִהְגּבִ ִהׁשְ
ין ְוָעףַהסַּ  ַחט ּוָבא ֲחֵברוֹ , ּכִ ִחיָטה, ְוׁשָ ָהה ְכֵדי ׁשְ סּוָלה, ִאם ׁשָ ְמעֹון . ּפְ י ׁשִ ַרּבִ

ָהה ְכֵדי ִבּקּור, אֹוֵמר   : ִאם ׁשָ
  
  

  משנה ד -פרק ב 
  

ט ּוָפסַ  ׁשֶ ַחט ֶאת ַהּוֶ ֶרתׁשָ ְרּגֶ ֶרת ּוָפַסק ֶאת , ק ֶאת ַהּגַ ְרּגֶ ַחט ֶאת ַהּגַ אֹו ׁשָ
ט ׁשֶ ַחט ַאַחד ֵמֶהן, ַהּוֶ ָ ׁשּ ָתה אֹו ׁשֶ ּמֵ ין ָלּה ַעד ׁשֶ ֶהֱחִליד ֶאת , ְוִהְמּתִ אֹו ׁשֶ

ִני ּוְפָסקוֹ  ֵ ַחת ַהׁשּ ין ּתַ ּכִ ָבב אֹוֵמר, ַהּסַ י ְיׁשֵ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ְנֵבָלה, ַרּבִ , ַרּבִ
עַ  .ְטֵרָפה י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ ָבב ִמׁשּ י ְיׁשֵ ָלל ָאַמר ַרּבִ ִחיָטָתהּ , ּכְ ְפְסָלה ִבׁשְ ּנִ , ּכֹל ׁשֶ
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ֵסל. ְנֵבָלה ַרם ָלּה ִלּפָ ָראּוי ְוָדָבר ַאֵחר ּגָ ִחיָטָתּה ּכָ ְ ׁשּ ְוהֹוָדה לֹו . ְטֵרָפה, ּכֹל ׁשֶ
י ֲעִקיָבא   : ַרּבִ

  
  

  משנה ה -פרק ב 
  

ה וְ  ֵהָמה ַחּיָ ֹוֵחט ּבְ םעֹוף ְולֹא יָ ַהׁשּ ִרים, ָצא ֵמֶהן ּדָ ׁשֵ ָיַדִים , ּכְ ְוֶנֱאָכִלים ּבְ
רוּ , תְמֹסָאבוֹ  ּלֹא ֻהְכׁשְ ְמעֹון אֹוֵמר. ְבָדם ְלִפי ׁשֶ י ׁשִ ִחיָטה, ַרּבִ ְ רּו ַבׁשּ   : ֻהְכׁשְ

  
  

  משנה ו -פרק ב 
  

ֶנת  ֹוֵחט ֶאת ַהְמֻסּכֶ ְמִליֵאל אֹוֵמר}, טז{ַהׁשּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ס עַ , ַרּבָ ַפְרּכֵ ּתְ ד ׁשֶ
ד ּוָבָרֶגל ּיָ י ֱאִליֶעֶזר אוֹ . ּבַ ָקה, ֵמרַרּבִ ּה ִאם ִזּנְ ּיָ ְמעֹון. ּדַ י ׁשִ ַאף , ָאַמר ַרּבִ

ם ים ּוָמָצא ְכָתִלים ְמֵלִאים ּדָ ּכִ ְיָלה ּוְלָמָחר ִהׁשְ ּלַ ֹוֵחט ּבַ ָרה, ַהׁשּ ׁשֵ ָקה, ּכְ ּנְ ִּ ז , ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר ת ַרּבִ ד אֹו ָבֶרֶגל אֹו , אֹוְמִריםַוֲחָכִמים . ּוְכִמּדַ ס אֹו ַבּיָ ַפְרּכֵ ּתְ ַעד ׁשֶ

ְזָנָבהּ  ׁש ּבִ ּכֵ ַכׁשְ ּתְ ה, ַעד ׁשֶ ֵהָמה ַגּסָ ה ְוֶאָחד ּבְ ֵהָמה ַדּקָ ה . ֶאָחד ּבְ ֵהָמה ַדּקָ ּבְ
ָטה ָיָדּה ְולֹא ֶהֱחִזיָרה ׁשְ ּפָ סּוָלה, ׁשֶ ְלָבד, ּפְ א הֹוָצַאת ֶנֶפׁש ּבִ ֵאיָנּה ֶאּלָ ה . ׁשֶ ּמֶ ּבַ

ֶנת, ָבִרים ֲאמּוִריםדְ  ָהְיָתה ְבֶחְזַקת ְמֻסּכֶ ִריָאה. ׁשֶ , ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ְבֶחְזַקת ּבְ
לוּ  יָמִנים ַהּלָ ל ַהּסִ ּה ַאַחד ִמּכָ ָרה, ֲאִפּלּו ֵאין ּבָ ׁשֵ   : ּכְ

  
  

  משנה ז -פרק ב 
  

ֹוֵחט ְלנָ  ָרה, ְכִריַהׁשּ ִחיָטתֹו ְכׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל. ׁשְ י ֱאִליֶעֶזרָאַמר . ְוַרּבִ , ַרּבִ
ֵבד  ְכִרי ֵמֲחַצר ּכָ ּיֹאַכל ַהּנָ ָחָטּה ׁשֶ הּ } כא{ֲאִפּלּו ׁשְ ּלָ סּוָלה, ׁשֶ ָתם , ּפְ ּסְ ׁשֶ

ֶבת ָנְכִרי ַלֲעבֹוָדה ָזָרה י יֹוֵסי. ַמֲחׁשֶ ָבִרים, ָאַמר ַרּבִ ּוַמה , ַקל ָוֹחֶמר ַהּדְ
ָבה פֹוֶסֶלת ֲחׁשָ ַהּמַ ְמקֹום ׁשֶ ין, ּבִ ׁשִ ֻמְקּדָ א ַאַחר ָהעֹוֵבדאֵ , ּבְ , ין ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ

ָבה פֹוֶסֶלת ֵאין ַמֲחׁשָ ין, ְמקֹום ׁשֶ ֻחּלִ א , ּבְ ּלֹא ְיֵהא ַהּכֹל הֹוֵלְך ֶאּלָ ֵאינֹו ִדין ׁשֶ
ֹוֵחט   : ַאַחר ַהׁשּ
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  משנה ח -פרק ב 
  

ם ָהִרים ֹוֵחט ְלׁשֵ ָבעֹות, ַהׁשּ ם ּגְ ים, ְלׁשֵ ם ַיּמִ ם ְנָהרֹות, ְלׁשֵ ם ְלשֵׁ , ְלׁשֵ
ִחיָטתֹו ְפסּוָלה, רֹותִמְדבָּ  ין ְוׁשֹוֲחִטין. ׁשְ ַסּכִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבְ ם ַאַחד , ׁשְ ֶאָחד ְלׁשֵ

ל ֵאּלוּ  ר, ִמּכָ ׁשֵ ָבר ּכָ ם ּדָ ִחיָטתֹו ְפסּוָלה, ְוֶאָחד ְלׁשֵ   : ׁשְ
  
  

  משנה ט -פרק ב 
  

ים ִליםְולֹא לְ , ְוֹלא ְלתֹוְך ְנָהרֹות, ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֹלא ְלתֹוְך ַיּמִ ֲאָבל . תֹוְך ּכֵ
ל ַמִים י ֵכִלים, ּוִבְסִפיָנה, ׁשֹוֵחט הּוא ְלתֹוְך עּוָגא ׁשֶ ּבֵ ֵאין ׁשֹוֲחִטין . ַעל ּגַ

ר ל ִעּקָ א ּכָ ם , ְלֻגּמָ ֵנס ַהּדָ ּכָ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ יתֹו ּבִ א ְבתֹוְך ּבֵ ה ֻגּמָ ֲאָבל עֹוׂשֶ
ה ֵכן. ְלתֹוָכהּ  ּוק ֹלא ַיֲעׂשֶ ּלֹא ְיַחקֶּ , ּוַבׁשּ יִניןׁשֶ   : ה ֶאת ַהּמִ

  
  

  משנה י -פרק ב 
  

ם עֹוָלה ֹוֵחט ְלׁשֵ ם ְזָבִחים, ַהׁשּ לּוי, ְלׁשֵ ם ּתָ ם ָאׁשָ ַסחלְ , ְלׁשֵ ם ּפֶ ם , ׁשֵ ְלׁשֵ
ִחיָטתֹו ְפסּוָלה, ּתֹוָדה יר. ׁשְ ְמעֹון ַמְכׁשִ י ׁשִ ין . ְוַרּבִ ַסּכִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבְ ׁשְ

ל, ְוׁשֹוֲחִטין ם ַאַחד ִמּכָ ָבר כָּ , ֵאּלוּ  ֶאָחד ְלׁשֵ ם ּדָ רְוֶאָחד ְלׁשֵ ִחיָטתֹו , ׁשֵ ׁשְ
את. ְפסּוָלה ם ַחּטָ ֹוֵחט ְלׁשֵ אי, ַהׁשּ ם ַוּדַ ם ָאׁשָ כֹור, ְלׁשֵ ם ּבְ ם, ְלׁשֵ ר ְלׁשֵ , ַמֲעׂשֵ

מּוָרה ם ּתְ ָרה, ְלׁשֵ ִחיָטתֹו ְכׁשֵ ָלל. ׁשְ ב, ֶזה ַהּכְ ּדָ ר ְוּנִ ּדָ ּנִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֹוֵחט , ּכָ ַהׁשּ
מוֹ  ב, סּוראָ , ִלׁשְ ר ְוִנּדָ ֵאינֹו ִנּדָ מוֹ , ְוׁשֶ ֹוֵחט ִלׁשְ ר, ַהׁשּ ׁשֵ   : ּכָ

  
  

  משנה א -פרק ג 
  

ֵהָמה ֵאּלּו ְטֵרפֹות ּבְ שֶׁ . ּבַ ֶרת, טְנקּוַבת ַהּוֶ ְרּגֶ ל ֹמחַ , ּוְפסּוַקת ַהּגַ ב ְקרּום ׁשֶ , ִנּקַ
ב ְלֵבית ֲחלָ  ב ַהּלֵ ְדָרה ְוִנְפַסק ַהחּוט שֶׁ , לוֹ ִנּקַ ִ ָרה ַהׁשּ ּבְ הּ ִנׁשְ ֵבד , ּלָ ל ַהּכָ ִנּטַ

ּיֵר ֵהיֶמּנּו ְכלּום ּתַ ָבהָהֵרָאה , ְוֹלא ִנׁשְ ּקְ ּנִ ָחְסָרה, ׁשֶ ְמעֹון אֹוֵמר, אֹו ׁשֶ י ׁשִ , ַרּבִ
ְמּפֹונֹות ֵקב ְלֵבית ַהּסִ ּנָ ּתִ ָבה. ַעד ׁשֶ ָבה ַהּקֵ ָרה, ִנּקְ ָבה ַהּמָ ין, ִנּקְ ּקִ בּו ַהּדַ , ִנּקְ

קְּ  ּנִ ִניִמית ׁשֶ ֶרס ַהּפְ ְקַרע רֹב ַהִחיצֹוָנה, ָבהַהּכֶ ּנִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, אֹו ׁשֶ , ַרּבִ
דֹוָלה ֶטַפח הּ ְוַהקְּ , ַהּגְ ֻרּבָ ה ּבְ בּו ַלחּוץַהְמֵסס ּוֵבית ַהּכֹוסֹות . ַטּנָ ּקְ ּנִ ָנְפָלה , ׁשֶ
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ג רּו ֹרב ַצְלעֹוֶתיהָ , ִמן ַהּגַ ּבְ ּתַ ֵאב, ִנׁשְ ְּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ּוְדרּוַסת ַהז ר, ַרּבִ ּוַסת ּדְ
ה ּקָ ּדַ ֵאב ּבַ ְּ הּוְדרּוַסת ֲאִרי בַּ , ַהז ּסָ רּוַסת ַהּנֵץ, ּגַ ק ּדְ עֹוף ַהּדַ ס , ּבָ ּוְדרּוַסת ַהּגַ
ס עֹוף ַהּגָ ה, ָללֶזה ַהכְּ . ּבָ מֹוָה ַחּיָ ֵאין ּכָ   : ְטֵרָפה, ּכֹל ׁשֶ

  
  

  משנה ב -פרק ג 
  

ֵהָמה ּבְ רֹות ּבַ ֶרת אֹו שֶׁ . ְוֵאּלּו ְכׁשֵ ְרּגֶ ָבה ַהּגַ ָקהִנּקְ ְסּדְ ְחַסר. ּנִ ה ּתֶ ּמָ ן . ַעד ּכַ ַרּבָ
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ר ָהִאיַטְלִקי, ׁשִ ִאּסָ ב . ַעד ּכָ ְלּגֶֹלת ְוֹלא ִנּקַ ִנְפֲחָתה ַהּגֻ

ל ֹמחַ  ב ְוֹלא ְלֵבית ֲחָללוֹ , ְקרּום ׁשֶ ב ַהּלֵ ְדָרה ְוֹלא ִנְפַסק , ִנּקַ ִ ָרה ַהׁשּ ּבְ ִנׁשְ
הּ  ּלָ ִיתִנטְּ , ַהחּוט ׁשֶ ָּ ּיֵר ֵהיֶמּנָה ַכז ּתַ ֵבד ְוִנׁשְ ַהְמֵסס ּוֵבית ַהּכֹוסֹות , ָלה ַהּכָ

בּו ֶזה ְלתֹוְך ֶזה ּקְ ּנִ חֹול, ׁשֶ ל ַהּטְ ָליֹות, ִנּטַ לּו ַהּכְ ְחּתֹון, ִנּטְ ל ְלִחי ַהּתַ ל , ִנּטַ ִנּטַ
הּ  ּלָ ָמִים, ָהֵאם ׁשֶ לּוָדה. ַוֲחרּוָתה ִביֵדי ׁשָ י ֵמִאיר ַמְכשִׁ , ַהּגְ ַוֲחָכִמים , ירַרּבִ

  : ּפֹוְסִלין
  
  

  משנה ג -פרק ג 
  

עֹוף ט. ְוֵאּלּו ְטֵרפֹות ּבָ ׁשֶ ֶרת, ְנקּוַבת ַהּוֶ ְרּגֶ סּוַקת ַהּגַ ה ַעל , ּפְ ּה ֻחְלּדָ ּתָ ִהּכַ
הּ  ה אֹוָתּה ְטֵרָפה, ֹראׁשָ עֹוׂשֶ ְרְקָבן, ְמקֹום ׁשֶ ב ַהּקֻ ין, ִנּקַ ּקִ בּו ַהּדַ ָנְפָלה , ִנּקְ

ים, ְבֵני ֵמֶעיהָ  ָלאּור ְוֶנְחְמרוּ  סּוִלין, ִאם ְיֻרּקִ ים. ּפְ ִרים, ִאם ֲאֻדּמִ ׁשֵ ָרָסהּ . ּכְ , ּדְ
ּכֶֹתל ֶסת, ּוְטָרָפּה ּבַ ֵהָמה ּוְמַפְרּכֶ ּה ּבְ ַצּתָ ִרּצְ ֲהָתה ֵמֵעת ְלֵעת , אֹו ׁשֶ ְוׁשָ

ָחָטהּ  ָרה, ּוׁשְ ׁשֵ   : ּכְ
  
  

  משנה ד -פרק ג 
  

עֹוף רֹות ּבָ ָבה ַהגַּ . ְוֵאּלּו ְכׁשֵ ָקהִנּקְ ְסּדְ ּנִ ֶרת אֹו ׁשֶ ה ַעל , ְרּגֶ ּה ֻחְלּדָ ּתָ ִהּכַ
הּ  ה אֹוָתּה ְטֵרָפה, ֹראׁשָ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ֶֶּפק, ְמקֹום ׁשֶ ב ַהז ֲאִפּלּו , י אֹוֵמרַרבִּ . ִנּקַ

ל בוּ . ִנּטָ יהָ , ָיְצאּו ְבֵני ֵמֶעיָה ְולֹא ִנּקְ רּו ַגּפֶ ּבְ ּתַ רּו ַרְגֶליהָ , ִנׁשְ ּבְ ּתַ ִנְמְרטּו , ִנׁשְ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ֶפיהָ ְכנָ  ָלה ַהּנֹוָצה, ַרּבִ סּוָלה, ִאם ִנּטְ   : ּפְ
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  משנה ה -פרק ג 
  

ם ֶנת, ֲאחּוַזת ַהּדָ ֶ ֻעׁשּ ֶנת, ְוַהּמְ ְפִני, ְוַהְמֻצּנֶ ָאְכָלה ַהְרּדֻ ָאְכָלה צֹוַאת , ְוׁשֶ ְוׁשֶ
ְרְנגֹוִלים ְתָתה ַמִים ָהָרִעים, ּתַ ָ ׁשּ ָרה, אֹו ׁשֶ ׁשֵ ֶות אֹו ָאְכָלה ַסם . ּכְ ַהּמָ

ּה ָנָחשׁ  יׁשָ ִהּכִ ּום ְטֵרָפה, ׁשֶ ֶרת ִמׁשּ ַנת ְנָפׁשֹות, ֻמּתֶ ּום ַסּכָ   : ַוֲאסּוָרה ִמׁשּ
  
  

  משנה ו -פרק ג 
  

ה ֲאָבל . ְוִסיָמֵני ָהעֹוף ֹלא ֶנֱאָמרוּ , ֶנֶאְמרּו ִמן ַהּתֹוָרה ִסיָמֵני ְבֵהָמה ְוַחּיָ
ל עֹוף ַהּדֹוֵרס, ָאְמרּו ֲחָכִמים ע ְיֵתָרה. ָטֵמא, ּכָ ׁש לֹו ֶאְצּבַ ּיֶ , ְוֶזֶפק, ּכֹל ׁשֶ

ר ָצדֹוק אֹוֵמר. ָטהֹור, ְוֻקְרְקָבנֹו ִנְקָלף י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ל עֹוף ַהחֹוֵלק ֶאת , ַרּבִ ּכָ
  : ָטֵמא, ַרְגָליו

  
      

  משנה ז -פרק ג 
  

ּיֶׁש לֹו , יםּוַבֲחָגבִ  ע ַרְגַלִיםּכֹל ׁשֶ ָנַפִים, ַאְרּבַ ע ּכְ ִיםוְ , ְוַאְרּבַ ְכָנָפיו וּ , ַקְרֻסּלַ
י יֹוֵסי אֹוֵמר. חֹוִפין ֶאת ֻרּבוֹ  מֹו ָחָגב, ַרּבִ ִגים. ּוׁשְ יר , ּוַבּדָ ּיֶׁש לֹו ְסַנּפִ ּכֹל ׁשֶ

ת ָקׂשֶ י ְיהּוָדה א. ְוַקׂשְ ין, ֹוֵמרַרּבִ ִ ַקׂשּ ֵני ַקׂשְ יר ֶאָחד ׁשְ ְוֵאּלּו ֵהן . ּוְסַנּפִ
ין ִ ַקׂשּ בּוִעין ּבוֹ , ַקׂשְ יִריןּוְסנַ . ַהּקְ ֶהן, ּפִ   : ַהּפֹוֵרַח ּבָ

  
  

  משנה א - פרק ד 
  

ה  ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ ר ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיָרהּ , ֵליֵלדּבְ ֲאִכיָלה, ְוהֹוִציא ָהֻעּבָ ר ּבַ . ֻמּתָ
ֱהֱחִזירוֹ , הֹוִציא ֶאת ֹראׁשוֹ  י ׁשֶ ר . ֲהֵרי ֶזה ְכָילּוד, ַאף ַעל ּפִ חֹוֵתְך ֵמֻעּבָ

ֵמֶעיהָ  ּבְ ֲאכִ , ׁשֶ ר ּבַ ָליֹותִמן ַהטְּ . יָלהֻמּתָ ֲאִכיָלה, חֹול ּוִמן ַהּכְ ֶזה . ָאסּור ּבַ
ָלל ּגּוָפהּ , ַהּכְ ָבר ׁשֶ ֵאינֹו גּוָפהּ . ָאסּור, ּדָ ר, ׁשֶ   : ֻמּתָ
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  משנה ב - פרק ד 
  

ה ֵליֵלד ְקׁשָ ֶרת ַהּמַ ָלִבים, ַהְמַבּכֶ ִליְך ַלּכְ ְך ֵאָבר ֵאָבר ּוַמׁשְ , א ֻרּבוֹ ָיצָ . ְמַחּתֵ
בֵ ֲהֵרי ֶזה יִ  כֹוָרה, רּקָ   : ְוִנְפְטָרה ִמן ַהּבְ

  
  

  משנה ג - פרק ד 
  

יט ָהרֹוֶעה ֶאת ָידֹו ְוָנַגע ּבוֹ  תֹוְך ֵמֶעיָה ְוהֹוׁשִ ָרּה ּבְ ת ֻעּבָ ּמֵ ֵהָמה ׁשֶ ין , ּבְ ּבֵ
ְבֵהָמה ְטֵמָאה ְבֵהָמה ְטהֹוָרה, ּבִ ין ּבִ ִליִלי אֹוֵמר. ָטהֹור, ּבֵ י יֹוֵסי ַהּגְ , ַרּבִ

ְטֵמָאה ָטה . ָטהֹור, ּוִבְטהֹוָרה, ָטֵמא, ּבִ תֹוְך ֵמֶעיָה ּוָפׁשְ ת ְוָלָדּה ּבְ ּמֵ ה ׁשֶ ָ ָהִאׁשּ
ה ֶאת ָיָדּה ְוָנְגָעה בוֹ  ְבָעה, ַחּיָ ה ְטֵמָאה ֻטְמַאת ׁשִ ה ְטהֹוָרה ַעד , ַהַחּיָ ָ ְוָהִאׁשּ

ָלד ֵצא ַהּוָ ּיֵ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ד - פרק ד 
  

ה ֵליֵלד ְקׁשָ ֵהָמה ַהּמַ ר, ּבְ ַחט ֶאת  ְוהֹוִציא ֻעּבָ ְך ׁשָ ֶאת ָידֹו ַוֲחָתָכּה ְוַאַחר ּכָ
ר ָטהֹור, ִאּמוֹ  ׂשָ ְך ֲחָתָכהּ . ַהּבָ ַחט ֶאת ִאּמֹו ְוַאַחר ּכָ ע ְנבֵ , ׁשָ ר ַמּגַ ׂשָ , ָלהַהּבָ

י ֵמִאיר ְבֵרי ַרּבִ חּוָטה, םַוֲחָכִמים אֹוְמִרי. ּדִ ע ְטֵרָפה ׁשְ ֵרָפה . ַמּגַ ִצינּו ַבּטְ ַמה ּמָ
ִחיָטָתּה מְ  ְ ׁשּ הּ ׁשֶ ַטֵהר ֶאת ָהֵאָבר, ַטַהְרּתָ ֵהָמה ּתְ ִחיַטת ּבְ ָאַמר ָלֶהם . ַאף ׁשְ

י ֵמִאיר ִחיַטת ְטֵרָפה אֹוָתהּ , ֹלא, ַרּבִ ּגּוָפהּ , ִאם ִטֲהָרה ׁשְ ָבר ׁשֶ ַטֵהר ֶאת , ּדָ ּתְ
ֵאינֹו גּוָפהּ , ָהֵאָבר ָבר ׁשֶ הּ . ּדָ ִחיָטָתּה ְמַטַהְרּתָ ְ ׁשּ ֵרָפה ׁשֶ ִין ַלּטְ ֵהמָ . ִמּנַ ה ּבְ

ֵהָמה ְטֵמָאה ֵאין . ַאף ְטֵרָפה ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה, ְטֵמָאה ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה ַמה ּבְ
הּ  ִחיָטָתּה ְמַטַהְרּתָ ִחיָטָתהּ , ׁשְ ה ׁשְ ִאם ָאַמְרּתָ , ֹלא. ַאף ְטֵרָפה ֹלא ְתַטֲהֶרּנָ

ר ַעת ַהּכֹׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ ְטֵרפָ , ּבִ הָ ּתֹאַמר ּבִ ְיָתה ָלּה ה ׁשֶ
ר ַעת ַהּכֹׁשֶ ֵהֵבאתָ . ׁשְ ֶ ִין, ֹטל ְלָך ַמה ׁשּ ֶטן ִמּנַ ּנֹוְלָדה ְטֵרָפה ִמן ַהּבֶ . ֲהֵרי ׁשֶ

ִחיָטה, ֹלא ִמיָנּה ׁשְ ן ֵאין ּבְ ּכֵ ְבֵהָמה ְטֵמָאה ׁשֶ ְטֵרָפה , ִאם ָאַמְרּתָ ּבִ ּתֹאַמר ּבִ
ִחיָטה ִמיָנּה ׁשְ ׁש ּבְ ּיֵ ֹמָנה ַחי. ׁשֶ ן ׁשְ ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ אֵ , ּבֶ ֵאין , ין ׁשְ ְלִפי ׁשֶ

ִחיָטה ִמינֹו ׁשְ   : ּבְ
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  משנה ה - פרק ד 
  

ֹמָנה ַחי אֹו ֵמת ן ׁשְ ֵהָמה ּוָמָצא ָבּה ּבֶ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ָעה ֵמת, ַהׁשּ ׁשְ , אֹו ֶבן ּתִ
מוֹ  ָעה ַחי. קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ ׁשְ ִחיָטה, ָמָצא ֶבן ּתִ ב , ָטעּון ׁשְ אֹותֹו ְוַחּיָ ּבְ

נוֹ  י ֵמִאיר, ְוֶאת ּבְ ְבֵרי ַרּבִ ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטַהְרּתוֹ , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ י . ׁשְ ַרּבִ
זּוִרי אֹוֵמר ְמעֹון ׁשְ ֶדה, ׁשִ ָ ׂשּ ִנים ְוחֹוֵרׁש ּבַ ֹמֶנה ׁשָ ִחיַטת ִאּמֹו , ֲאִפּלּו ֶבן ׁשְ ׁשְ

ָעה . ְמַטַהְרּתוֹ  ׁשְ ן ּתִ ִחיָטה , ַחיְקָרָעּה ּוָמָצא ָבּה ּבֶ ּלֹא }, טו{ָטעּון ׁשְ ְלִפי ׁשֶ
ֲחָטה ִאּמוֹ    : ִנׁשְ

  
  

  משנה ו - פרק ד 
  

כּו רַ  ְחּתְ ּנֶ ֵהָמה ׁשֶ הּבְ ּבָ ה ְגֶליָה ִמן ָהַאְרּכֻ ָרה, ּוְלַמּטָ ׁשֵ ה . ּכְ ּבָ ִמן ָהַאְרּכֻ
סּוָלה, ּוְלַמְעָלה יִדין. ּפְ ל ֹצֶמת ַהּגִ ּטַ ּנִ ר ָהֶעֶצם. ְוֵכן ׁשֶ ּבַ ר ִאם רֹ , ִנׁשְ ׂשָ ב ַהּבָ

ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ , ַקּיָם ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ , ְוִאם ָלאו. ׁשְ   : ֵאין ׁשְ
  
  

  משנה ז - פרק ד 
  

ְלָיא ֵהָמה ּוָמָצא ָבּה ׁשִ ֹוֵחט ֶאת ַהּבְ ה, ַהׁשּ ָפה ּתֹאְכֶלּנָ ָאה , ֶנֶפׁש ַהּיָ ְוֵאיָנּה ְמַטּמְ
ב ָעֶליהָ חִ . ֹלא ֻטְמַאת ֳאָכִלין ְוֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות ֵ ָאה ֻטְמַאת ֳאָכִלין , ׁשּ ְמַטּמְ

ְצָתה ִמְקָצָתהּ . ֲאָבל ֹלא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות ּיָ ְלָיא ׁשֶ ִסיַמן . ֲאסּוָרה ַבֲאִכיָלה, ׁשִ
ה ָ ִאׁשּ ֵהָמה, ָוָלד ּבָ ּבְ ְלָיא. ְוִסיַמן ָוָלד ּבַ יָלה ׁשִ ִהּפִ ֶרת ׁשֶ ה , ַהְמַבּכֶ ִליֶכּנָ ַיׁשְ

שִׁ . ִלְכָלִבים ְקּדָ ֵבר, יןּוַבּמֻ ּקָ ָרִכים. ּתִ ת ּדְ ָפָרׁשַ ְוֵאין , ְוֵאין קֹוְבִרין אֹוָתּה ּבְ
ִאיָלן ְרֵכי ָהֱאֹמִרי, ּתֹוִלין אֹוָתּה ּבְ   : ִמְפֵני ּדַ

  
  

  משנה א -פרק ה 
  

נוֹ  חּוָצה ָלָאֶרץ, אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ ּלֹא , נֹוֵהג ּבֵ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ ּבִ
יִ  ין, תִבְפֵני ַהּבַ ׁשִ ין ּוְבֻמְקּדָ ֻחּלִ יַצד. ּבְ חּוץ. ּכֵ ין ּבַ נֹו ֻחּלִ ֹוֵחט אֹותֹו ְוֶאת ּבְ , ַהׁשּ

ִרים ׁשֵ ֵניֶהם ּכְ ִעים, ׁשְ ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ חּוץ. ְוַהׁשּ ים ּבַ ב , ָקָדׁשִ ָהִראׁשֹון ַחּיָ
ֵרת נֵ , ּכָ סּוִליםּוׁשְ ֵניֶהם, יֶהם ּפְ ִעי ּוׁשְ ְפִנים. םסֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ ין ּבִ , ֻחּלִ
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סּוִלים ֵניֶהם ּפְ ִעים, ׁשְ ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ ְפִנים. ְוַהׁשּ ים ּבִ ָהִראׁשֹון , ָקָדׁשִ
ר ּוָפטּור ׁשֵ ִעים ּוָפסּול, ּכָ ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ   : ְוַהׁשּ

  
  

  משנה ב -פרק ה 
  

ים ין ְוָקָדׁשִ חּוץ ֻחּלִ ר ּוָפטּור, ּבַ ׁשֵ ִעים , ָהִראׁשֹון ּכָ ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ ְוַהׁשּ
חּוץ. ּוָפסּול ין ּבַ ים ְוֻחּלִ ֵרת ּוָפסּול, ָקָדׁשִ ר, ָהִראׁשֹון ַחּיָב ּכָ ׁשֵ ִני ּכָ ֵ , ְוַהׁשּ

ִעים ֵניֶהם סֹוְפִגין ֶאת ָהַאְרּבָ ְפִנים. ּוׁשְ ים ּבִ ין ְוָקָדׁשִ סּוִלים, ֻחּלִ ֵניֶהם ּפְ , ׁשְ
ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרבָּ  ֵ ְפִנים. ִעיםְוַהׁשּ ין ּבִ ים ְוֻחּלִ ר ּוָפטּור, ָקָדׁשִ ׁשֵ , ָהִראׁשֹון ּכָ

ִעים ּוָפסּול ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ חּוץ ּוִבְפִנים. ְוַהׁשּ ין ּבַ ר , ֻחּלִ ׁשֵ ָהִראׁשֹון ּכָ
ִעים ּוָפסּול, ּוָפטּור ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ חּוץ ּוִבְפִנים. ְוַהׁשּ ים ּבַ ֹון ָהִראשׁ , ָקָדׁשִ

ֵרת ב ּכָ סּוִלים, ַחּיָ ֵניֶהם ּפְ ִעים, ּוׁשְ ֵניֶהם סֹוְפִגים ֶאת ָהַאְרּבָ ְפִנים . ּוׁשְ ין ּבִ ֻחּלִ
סּול ּוָפטּור, ּוַבחּוץ ר, ָהִראׁשֹון ּפָ ִעים ְוָכׁשֵ ִני סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ֵ ים . ְוַהׁשּ ָקָדׁשִ

ְפִנים ּוַבחּוץ ר ּוָפטּור, ּבִ ׁשֵ נִ , ָהִראׁשֹון ּכָ ֵ ִעים ּוָפסּולְוַהׁשּ   : י סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ
  
  

  משנה ג -פרק ה 
  

ֹוֵחט ְוִנְמָצא ְטֵרָפה ֹוֵחט ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהׁשּ את, ַהׁשּ ַרת ַחּטָ ֹוֵחט ּפָ ְוׁשֹור , ְוַהׁשּ
ְסָקל ְמעֹון ּפֹוֵטר , ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה, ַהּנִ י ׁשִ ִבין}, יא{ַרּבִ ֹוֵחט . ַוֲחָכִמים ְמַחּיְ ַהׁשּ

ָלה ְבָידוֹ ְוִנתְ  ר, ְוַהּנֹוֵחר, ַנּבְ ַעּקֵ נוֹ , ְוַהּמְ ּום אֹותֹו ְוֶאת ּבְ טּור ִמׁשּ ַנִים . ּפָ ׁשְ
ְקחּו ָפָרה ּוְבָנהּ  ּלָ ַקח ִראׁשֹון, ׁשֶ ּלָ ֹחט ִראׁשֹון, ֵאיֶזה ׁשֶ ִני. ִיׁשְ ֵ , ְוִאם ָקַדם ַהׁשּ

ֵני ָבֶניהָ . ָזָכה ְך ׁשְ ָרה ְוַאַחר ּכָ ַחט ּפָ מֹונִ , ׁשָ ֵני ָבֶניָה . יםסֹוֵפג ׁשְ ַחט ׁשְ ׁשָ
ָחָטהּ  ְך ׁשְ ִעים, ְוַאַחר ּכָ הּ . סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ ּתָ ת ּבִ ּה ְוֶאת ּבַ ּתָ ָחָטּה ְוֶאת ּבִ , ׁשְ

מֹוִנים הּ . סֹוֵפג ׁשְ ּתָ ַחט ֶאת ּבִ ְך ׁשָ ּה ְוַאַחר ּכָ ּתָ ת ּבִ ָחָטּה ְוֶאת ּבַ סֹוֵפג ֶאת , ׁשְ
ִעים י ֵמִאירסּוְמכֹוס אֹוֵמר ִמשּׁ . ָהַאְרּבָ מֹוִנים, ּום ַרּבִ ָעה . סֹוֵפג ׁשְ ַאְרּבָ ּבְ

ֵהָמה ַלֲחֵברֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ  ָנה ַהּמֹוֵכר ּבְ ָ ׁשּ ֹחט, ְפָרִקים ּבַ י ִלׁשְ ּה ָמַכְרּתִ , ִאּמָ
ֹחט י ִלׁשְ ּה ָמַכְרּתִ ּתָ ל ָחג, ְוֵאּלּו ֵהן. ּבִ ְוֶעֶרב יֹום , ֶעֶרב יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ַסחטֹוב ָהִראשׁ  ל ּפֶ ָנה, ְוֶעֶרב ֲעֶצֶרת, ֹון ׁשֶ ָ י , ְוֶעֶרב ֹראׁש ַהׁשּ ּוְכִדְבֵרי ַרּבִ
ִליִלי ִליל, יֹוֵסי ַהּגְ ּגָ ּפּוִרים ּבַ י ְיהּוָדה. ַאף ֶעֶרב יֹום ַהּכִ , ֵאיָמַתי, ָאַמר ַרּבִ

ֵאין לֹו ֶרַוח ְזַמן ׁשֶ י ּומֹודֶ . ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיעוֹ , ֲאָבל ֶיׁש לֹו ֶרַוח. ּבִ ה ַרּבִ
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ה} טז{ְיהּוָדה  ּלָ ת ַלּכַ מֹוֵכר ֶאת ָהֵאם ֶלָחָתן ְוֶאת ַהּבַ ִריְך ְלהֹוִדיעַ , ּבְ ּצָ , ׁשֶ
יֹום ֶאָחד ֵניֶהם ׁשֹוֲחִטין ּבְ ְ ׁשּ ָידּוַע ׁשֶ   : ּבְ

  
  

  משנה ד -פרק ה 
  

ְרחוֹ  ַעל ּכָ ח ּבְ ּבָ ִחיִטין ֶאת ַהּטַ ָעה ְפָרִקים ֵאּלּו ַמׁשְ ַאְרּבָ ֶוה ֲאִפּלּו ׁשוֹ . ּבְ ר ׁשָ
א ִדיָנר יָנִרין ְוֵאין לֹו ַלּלֹוֵקַח ֶאּלָ ֹחט, ֶאֶלף ּדִ ִאם , ְלִפיָכְך , ּכֹוִפין אֹותֹו ִלׁשְ

ָנה. ֵמת ַלּלֹוֵקחַ , ֵמת ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ֵמת , ִאם ֵמת, ְלִפיָכְך . ֵאינֹו ֵכן, ֲאָבל ּבִ
  : ַלּמֹוֵכר

  
  

  משנה ה -פרק ה 
  

אֹותֹו וְ  נוֹ יֹום ֶאָחד ָהָאמּור ּבְ ְיָלה, ֶאת ּבְ ֶאת זֹו ָדַרׁש . ַהּיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלָ
ן זֹוָמא ְמעֹון ּבֶ ית . ׁשִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ְוֶנֱאַמר , יֹום ֶאָחד, )בראשית א(ֶנֱאַמר ּבְ

נֹו  אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ה ַמה ּיֹום ֶאָחד ָהאָ . יֹום ֶאָחד, )ויקרא כב(ּבְ ַמֲעׂשֵ מּור ּבְ
ית ְיָלהַהּיֹום הוֹ  ְבֵראׁשִ נוֹ , ֵלְך ַאַחר ַהּלַ אֹותֹו ְוֶאת ּבְ , ַאף יֹום ֶאָחד ָהָאמּור ּבְ

ְיָלה   : ַהיֹום הֹוֵלְך ַאַחר ַהּלָ
  
  

  משנה א - פרק ו 
  

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ם נֹוֵהג ּבָ ּסּוי ַהּדָ ִית, ּכִ ּלֹא ִבְפֵני ַהּבַ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ , ּבִ
ֻחלִּ  יםּבְ ׁשִ ה ּוְבעֹוף. ין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקּדָ ַחּיָ ְמזֻ , ְונֹוֵהג ּבְ ןּבִ ֵאינֹו ְמזֻּמָ ן ּוְבׁשֶ . ּמָ

כֹוי הּוא ָסֵפק, ְונֹוֵהג ּבְ ֵני ׁשֶ ָחטוֹ . ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ְביֹום טֹוב. ִמּפְ , ְוִאם ׁשְ
מוֹ  ין ֶאת ּדָ   : ֵאין ְמַכּסִ
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  משנה ב - פרק ו 
  

ֹוֵחט ְוִנְמָצא ְטֵרָפה ֹוֵחט , ַהׁשּ ְפִנים, ַלֲעבֹוָדה ָזָרהְוַהׁשּ ין ּבִ ֹוֵחט ֻחּלִ , ְוַהׁשּ
חּוץ ים ּבַ ְסָקִלים, ְוָקָדׁשִ ה ָועֹוף ַהּנִ י ֵמִאיר ְמַחּיֵב, ַחּיָ . ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין, ַרּבִ

ָלה ְבָידוֹ  ר, ַהּנֹוֵחר, ַהׁשֹוֵחט ְוִנְתַנּבְ ַכּסֹות, ְוַהְמַעּקֵ טּור ִמּלְ   : ּפָ
  
  

  משנה ג - פרק ו 
  

ֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין אֹוָתןשׁ , ֵחֵרשׁ  ָ ׁשּ ב ְלַכּסֹות, ֹוֶטה ְוָקָטן ׁשֶ יָנן ְלֵבין . ַחּיָ ּבֵ
ַכּסֹות, ַעְצָמם טּור ִמּלְ נוֹ . ּפָ ֲחטּו ַוֲאֵחִרים רֹוִאין , ְוֵכן ְלִעְנַין אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ
ֹחט ַאֲחֵריֶהם, אֹוָתן יָנן ְלֵבין ַעְצָמן. ָאסּור ִלׁשְ י מֵ , ּבֵ חֹט ַרּבִ יר ִלׁשְ ִאיר ַמּתִ

ַחט. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים, ַאֲחֵריֶהן ִאם ׁשָ ֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת , ּומֹוִדים ׁשֶ ׁשֶ
ִעים   : ָהַאְרּבָ

  
  

  משנה ד - פרק ו 
  

ַחט ֵמָאה  ָמקֹום ֶאָחדׁשָ ן, ַחּיֹות ּבְ ּסּוי ֶאָחד ְלֻכּלָ ָמקֹום ֶאָחד. ּכִ , ֵמָאה עֹופֹות ּבְ
ן ּסּוי ֶאָחד ְלֻכּלָ ָמקֹום ֶאָחד. ּכִ ה ָועֹוף ּבְ ן, ַחּיָ ּסּוי ֶאָחד ְלֻכּלָ י ְיהּוָדה . ּכִ ַרּבִ

ה, אֹוֵמר ַחט ַחּיָ ה, ׁשָ ּנָ חֹט ֶאת, ְיַכּסֶ ְך ִיׁשְ ה. ָהעֹוף ְוַאַחר ּכָ ַחט ְוֹלא ִכּסָ  ׁשָ
ב ְלַכּסֹות, ְוָרָאהּו ַאֵחר הּו ְוִנְתגַּ . ַחּיָ ּסָ הּכִ ַכּסֹות, ּלָ טּור ִמּלְ הּו הָ . ּפָ ּסָ , רּוחַ ּכִ
ב ְלַכּסֹות   : ַחּיָ

  
  

  משנה ה - פרק ו 
  

ַמִים ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ם ׁשֶ םִאם ֶיׁש ּבֹו ַמְר , ּדָ ב ְלַכּסֹות, ִאית ּדָ ַיִין. ַחּיָ , ִנְתָעֵרב ּבְ
ה. רֹוִאין אֹותֹו ְכִאּלּו הּוא ָמִים ֵהָמה אֹו ְבַדם ַהַחּיָ ַדם ַהּבְ רֹוִאין , ִנְתָעֵרב ּבְ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ִיםאֹותֹו ְכִאּלּו הּוא מָ  ם, ַרּבִ ל ּדָ ם ְמַבּטֵ   : ֵאין ּדָ
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  משנה ו - פרק ו 
  

ין ּכִ ַעל ַהּסַ ז ְוׁשֶ ּתָ ם ַהּנִ ב ְלַכּסֹות, ּדָ י ְיהּוָדה. ַחּיָ ֵאין , ֵאיָמַתי, ָאַמר ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
א הּוא ם ֶאּלָ ם ּדָ ּלֹא הּוא. ׁשָ ם ׁשֶ ם ּדָ ַכּסֹות, ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ טּור ִמּלְ   : ּפָ

  
  

  משנה ז - פרק ו 
  

ה  ּמֶ יןּבַ ין, ְמַכּסִ ה ֵאין ְמַכּסִ ק. ּוַבּמָ ֶזֶבל ַהּדַ ין ּבְ ק, ְמַכּסִ ִסיד, ּוְבֹחל ַהּדַ , ּבְ
ן, ּוְבַחְרִסית ָתׁשָ ּכְ ס. ּוִבְלֵבָנה ּוִבְמגּוָפה ׁשֶ ין ֹלא ְבֶזֶבל ַהּגַ , ֲאָבל ֵאין ְמַכּסִ

ס ןְוֹלא ִבְלֵבָנה ּוְמגּופָ , ְוֹלא ְבחֹול ַהּגַ לֹא ְכָתׁשָ ה ָעָליו ֶאת , ה ׁשֶ ְוֹלא ִיְכּפֶ
ִלי ְמִליֵאל. ַהּכֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָלל ָאַמר ַרּבָ ל ּבֹו ְצָמִחין, ּכְ ַגּדֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין , ּדָ ְמַכּסִ

ל ְצָמִחין. ּבוֹ  ֵאינֹו ְמַגּדֵ ין ּבוֹ , ְוׁשֶ   : ֵאין ְמַכּסִ
  
  

  משנה א - פרק ז 
  

ָארֶ  ה נֹוֵהג ּבָ ׁשֶ יד ַהּנָ ִית, ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץץ ּגִ ּלֹא ִבְפֵני ַהּבַ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ , ּבִ
ים ׁשִ ין ּוְבֻמְקּדָ ֻחּלִ ה. ּבְ ְבֵהָמה ּוְבַחּיָ ל , ְונֹוֵהג ּבִ ל ָיִמין ּוְבָיֵרְך ׁשֶ ָיֵרְך ׁשֶ ּבְ

ֹמאל עֹוף. ׂשְ ֵאין לֹו ָכף, ְוֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ ֵני ׁשֶ ִליל. ִמּפְ ׁשָ י יְ . ְונֹוֵהג ּבְ הּוָדה ַרּבִ
ִליל, אֹוֵמר ׁשָ ר. ֵאינֹו נֹוֵהג ּבְ יד . ְוֶחְלּבֹו ֻמּתָ ִחין ֶנֱאָמִנין ַעל ּגִ ּבָ ְוֵאין ַהּטַ
ה ׁשֶ י ֵמִאיר, ַהּנָ ְבֵרי ַרּבִ   : ָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלבֶנאֱ , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ

  
  

  משנה ב - פרק ז 
  

יד ַהנָּ ׁשֹוֵלַח ָאָדם ָיֵרְך ְלָנְכִרי  ּגִ ה ְבתֹוָכהּ ׁשֶ ר, ׁשֶ קֹומֹו ִנּכָ ּמְ ֵני ׁשֶ ַהּנֹוֵטל . ִמּפְ
ה ׁשֶ יד ַהּנָ ּלוֹ , ּגִ ּטֹל ֶאת ּכֻ ּיִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ָצִריְך ׁשֶ ֵדי ְלַקּיֵם ּבֹו ִמְצַות , ַרּבִ ּכְ

  : ְנִטיָלה
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  משנה ג - פרק ז 
  

ִית ַּ ה ַכז ׁשֶ יד ַהּנָ ִעים, ָהאֹוֵכל ִמּגִ ִַּיתֲאָכלֹו וְ . סֹוֵפג ַאְרּבָ ב, ֵאין ּבֹו ַכז ָאַכל . ַחּיָ
ִַּית ֶּה ַכז ִית ּוִמז ַּ ֶּה ַכז מֹוִנים, ִמז י ְיהּוָדה אֹוֵמר. סֹוֵפג ׁשְ א , ַרּבִ ֵאינֹו סֹוֵפג ֶאּלָ

ִעים   : ַאְרּבָ
  
  

  משנה ד - פרק ז 
  

ה ׁשֶ יד ַהּנָ ּה ּגִ ל ּבָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ נֹוֵתן ַטַעם, ָיֵרְך ׁשֶ ּה ּבְ . סּוָרהֲהֵרי זֹו אֲ , ִאם ֶיׁש ּבָ
ֲעִרין אֹוָתהּ  יַצד ְמׁשַ ָלֶפת. ּכֵ ר ּבְ ָבׂשָ   : ּכְ

  
  

  משנה ה - פרק ז 
  

יִדים ל ִעם ַהּגִ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ה ׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ירוֹ , ּגִ ּכִ ּמַ ְזַמן ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם, ּבִ , ְוִאם ָלאו, ּבְ
ן ֲאסּוִרין ּלָ נֹוֵתן ָטַעם, ְוָהֹרֶטב. ּכֻ ל ְנֵבָלה. ּבְ ל וְ , ְוֵכן ֲחִתיָכה ׁשֶ ֵכן ֲחִתיָכה ׁשֶ

ג ָטֵמא לּו ִעם ַהֲחִתיכֹות, ּדָ ְ ׁשּ ְתּבַ ּנִ יָרן, ׁשֶ ּכִ ּמַ ְזַמן ׁשֶ נֹוֵתן ַטַעם, ּבִ , ְוִאם ָלאו. ּבְ
ן ֲאסּורֹות ּלָ נֹוֵתן ָטַעם, ְוָהֹרֶטב. ּכֻ   : ּבְ

  
  

      
  משנה ו - פרק ז 

  
ְטהֹוָרה ְטֵמָאה, נֹוֵהג ּבִ י ְיהּוָדה א. ְוֵאינֹו נֹוֵהג ּבִ ְטֵמָאה, ֹוֵמרַרּבִ ָאַמר . ַאף ּבִ

י ְיהּוָדה ה, ַרּבִ ׁשֶ יד ַהּנָ ֵני ַיֲעֹקב ֶנֱאַסר ּגִ ֵהָמה ְטֵמָאה , ַוֲהֹלא ִמּבְ ַוֲעַדִין ּבְ
ֶרת ָלֶהן ִסיַני ֶנֱאַמר, ָאְמרּו לוֹ . ֻמּתֶ ְמקֹומוֹ , ּבְ ב ּבִ ְכּתַ ּנִ א ׁשֶ   : ֶאּלָ

  
  

  משנה א -פרק ח 
  

ל בְּ  ֵ ר ָאסּור ְלַבׁשּ ׂשָ ל ַהּבָ ִגים ַוֲחָגִבים, ָחָלבּכָ ר ּדָ ׂשַ ְוָאסּור . חּוץ ִמּבְ
ְלָחן ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ִגים ַוֲחָגִביםחּוץ , ְלַהֲעלֹותֹו ִעם ַהּגְ ר ּדָ ׂשַ ַהּנֹוֵדר ִמן . ִמּבְ
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ר ׂשָ ִגים ַוֲחָגִבים, ַהּבָ ר ּדָ ְבׂשַ ר ּבִ ְלָחן . ֻמּתָ ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ָהעֹוף עֹוֶלה ִעם ַהּגְ
אי, לְוֵאינֹו ֶנֱאכָ  ּמַ ְבֵרי ֵבית ׁשַ ל אֹוְמִר . ּדִ . ֹלא עֹוֶלה ְוֹלא ֶנֱאָכל, יםּוֵבית ִהּלֵ

י יֹוֵסי ל, ָאַמר ַרּבִ אי ּוֵמֻחְמֵרי ֵבית ִהּלֵ ּמַ י ֵבית ׁשַ ּלֵ ְלָחן . זֹו ִמּקֻ ֵאיֶזה ׁשֻ ּבְ
אֹוֵכל ָעָליו, ָאְמרוּ  ְלָחן ׁשֶ ֻ ׁשּ ּסֹוֵדר ָעָליו ֶאת ַהתַּ . ּבַ ְלָחן ׁשֶ ֻ ׁשּ ילֲאָבל ּבַ , ְבׁשִ

שׁ נֹוֵתן ֶזה ְבַצד ֶזה ְוֵאינ   : ֹו חֹוׁשֵ
  
  

  משנה ב -פרק ח 
  

ַחת ַאַחת ִמְטּפַ ר ּוְגִביָנה ּבְ ׂשָ ּלֹא ְיהּו נֹוְגִעין ֶזה ָבֶזה, צֹוֵרר ָאָדם ּבָ . ּוִבְלַבד ׁשֶ
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְלָחן ֶאחָ , ַרּבָ ֵני ַאְכְסָנִאין אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ ֶזה , דׁשְ

ִביָנה ר ָוֶזה ּגְ ׂשָ ין, ּבָ ׁשִ   : ְוֵאין חֹוׁשְ
  
  

  משנה ג -פרק ח 
  

ְפָלה ַעל ַהֲחִתיָכה ּנָ ת ָחָלב ׁשֶ אֹוָתּה ֲחִתיָכה, ִטּפַ נֹוֵתן ַטַעם ּבְ ּה ּבְ , ִאם ֶיׁש ּבָ
ֵדָרה. ָאסּור אֹוָתּה ְקֵדָרה, ִנֵער ֶאת ַהּקְ נֹוֵתן ַטַעם ּבְ ּה ּבְ . ָאסּור, ִאם ֶיׁש ּבָ

ָחלהַ  ב. ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו, ֹלא ְקָרעוֹ . קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ֲחָלבוֹ , ּכְ קֹוְרעֹו , ַהּלֵ
מוֹ  ֲעֶלה ֶאת ָהעֹוף ִעם . ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו, ֹלא ְקָרעוֹ . ּומֹוִציא ֶאת ּדָ ַהּמַ

ְלָחן ֻ ִביָנה ַעל ַהׁשּ ה, ַהּגְ ֹלא ַתֲעׂשֶ   : ֵאינֹו עֹוֵבר ּבְ
  
  

  משנה ד -פרק ח 
  
ֵהָמה ְטהֹוָרהבְּ  ֲחֵלב ּבְ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבַ ר ּבְ ֲהָנָאהָאסּור לְ , ׂשַ ל ְוָאסּור ּבַ ֵ . ַבׁשּ

ֵהָמה ְטֵמָאה ֲחֵלב ּבְ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבַ ר ּבְ ׂשַ ֲחֵלב , ּבְ ֵהָמה ְטֵמָאה ּבַ ר ּבְ ׂשַ ּבְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה ֲהָנָאה, ּבְ ר ּבַ ל ּוֻמּתָ ֵ ר ְלַבׁשּ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֻמּתָ ה ָועֹוף , ַרּבִ ַחּיָ
ֱאַמר, ֹוָרהֵאיָנם ִמן ַהתּ  ּנֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ , ׁשֶ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ָעִמים, ֹלא ְתַבׁשּ לׁש ּפְ ָרט , ׁשָ ּפְ

ה ּוְלעֹוף ְוִלְבֵהָמה ְטֵמָאה ִליִלי אֹוֵמר. ְלַחּיָ י יֹוֵסי ַהּגְ , )דברים יד(ֶנֱאַמר , ַרּבִ
ֲחֵלב ִאּמוֹ ֹלא ְתבַ , )שם(ְוֶנֱאַמר , ֹלא ֹתאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ֶאת . ׁשּ
ּום ְנֵבָלה ָאסּור ִמׁשּ ָחָלב, ׁשֶ ל ּבְ ֵ ּום ְנֵבָלה, עֹוף. ָאסּור ְלַבׁשּ ָאסּור ִמׁשּ , ׁשֶ
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ָחָלב ל ּבְ ֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ , ָיכֹול ְיֵהא ָאסּור ְלַבׁשּ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ֵאין , ָיָצא עֹוף, ּתַ ׁשֶ
  : לֹו ֲחֵלב ֵאם

  
  

  משנה ה -פרק ח 
  

ל ְנֵבָלהֵקבַ  ל ֵקָבה . }יז{ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה , ת ָנְכִרי ְוׁשֶ עֹור ׁשֶ ֲעִמיד ּבְ ַהּמַ
ָרה נֹוֵתן ַטַעם, ְכׁשֵ ֵרָפה. ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה, ִאם ֵיׁש ּבְ ְנָקה ִמן ַהּטְ ּיָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ , ּכְ

ָרה. ֵקָבָתּה ֲאסּוָרה ׁשֵ ְנָקה ִמן ַהּכְ ּיָ ֶרת, ְטֵרָפה ׁשֶ נּוס ִמפְּ , ֵקָבָתּה ֻמּתֶ ּכָ ֵני ׁשֶ
ֵמֶעיהָ    : ּבְ

  
  

  משנה ו -פרק ח 
  

םֹחֶמר  ּדָ ֵחֶלב ִמּבַ ֵחֶלב, ּבַ ם ִמּבַ ּדָ ֵחֶלב. ְוֹחֶמר ּבַ ַהֵחֶלב מ, חֶֹמר ּבַ , ֹוֲעִלין ּבוֹ ׁשֶ
ִבין  ּגּול ְונֹוָתר ְוָטֵמאְוַחּיָ ּום ּפִ ם, ָעָליו ִמׁשּ ּדָ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ ם. ַמה ׁשּ ּדָ , ְוֹחֶמר ּבַ

ם נֹוהֵ  ַהּדָ ה ָועֹוףׁשֶ ְבֵהָמה ְוַחּיָ ין ְטֵמִאים ּוֵבין ְטהֹוִרים, ג ּבִ ְוֵחֶלב ֵאינֹו , ּבֵ
ְבֵהָמה ְטהֹוָרה ִבְלָבד א ּבִ   : נֹוֵהג ֶאּלָ

  
  

  משנה א -פרק ט 
  

פָּ , ְוָהֹרֶטב, ָהעֹור יִדין, ְוָהֲעָצמֹות, ְוָהֱאָלל, הְוַהּקִ ְרַנִים, ְוַהּגִ ָלַפִים, ְוַהּקַ , ְוַהּטְ
א ֻטְמַאת ֳאָכִלים ִמְצָטְרִפין ּיֹוֵצא בוֹ . ֲאָבל לֹא ֻטְמַאת ְנֵבלֹות, ְלַטּמֵ , ּכַ

ֶסת ֵהָמה ְטֵמָאה ְלָנְכִרי ּוְמַפְרּכֶ ֹוֵחט ּבְ ָאה ֻטְמַאת ֳאָכִלין, ַהׁשּ ֲאָבל לֹא , ְמַטּמְ
הּ , ֻטְמַאת ְנֵבלֹות יז ֶאת ֹראׁשָ ּתִ ּיַ מּות אֹו ַעד ׁשֶ ּתָ א ֻטְמַאת . ַעד ׁשֶ ה ְלַטּמֵ ִרּבָ

א ֻטְמַאת ְנֵבלֹות ה ְלַטּמֵ ִרּבָ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ֳאָכִלין ִמּמַ ָהֱאָלל , ַרּבִ
ס ָמקֹום ֶאָחד, ַהְמֻכּנָ ִית ּבְ ַּ ב ָעָליו, ִאם ֶיׁש ּבֹו ַכז   : ַחּיָ
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  משנה ב -פרק ט 
  

עֹורֹוֵתיהֶ  ָרןֵאּלּו ׁשֶ ְבׂשָ ּוב, עֹור ָהָאָדם, ן ּכִ ל ִיׁשּ י יֹוֵסי ַרבִּ . ְועֹור ֲחִזיר ׁשֶ
ר, אֹוֵמר ה. ַאף עֹור ֲחִזיר ַהּבָ ָמל ָהַרּכָ ל ּגָ ְועֹור ָהֹראׁש , ְועֹור ֲחטֹוֶטֶרת ׁשֶ

ל ֵעֶגל ָהַרְך  ָרסֹות, ׁשֶ ת, ְועֹור ַהּפְ ית ַהּבֹׁשֶ ִליל, ְועֹור ּבֵ ָ ְועֹור , ְועֹור ַהׁשּ
ַחת ָהַאְלָיה ּתַ ָטָאה ְוַהֹחמֶ , ׁשֶ י ְיהּוָדה אוֹ . טְועֹור ָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהּלְ , ֵמרַרּבִ

ה ָטָאה ַכֻחְלּדָ ֵדי ֲעבֹוָדה. ַהּלְ ֶהן ּכְ ְך ּבָ ִהּלֵ ָדן אֹו ׁשֶ ִעּבְ ן ׁשֶ חּוץ , ֹוִריןְטה, ְוֻכּלָ
ן נּוִרי אֹוֵמר. ֵמעֹור ָהָאָדם י יֹוָחָנן ּבֶ ָרִצים ֵיׁש ָלֶהן עֹורֹות, ַרּבִ ֹמָנה ׁשְ   : ׁשְ

  
  

  משנה ג -פרק ט 
  

הֵ  ּבְ יט ּבַ ְפׁשִ הַהּמַ ֵמָאה, ָמה ּוַבַחּיָ הֹוָרה ּוַבּטְ ּטְ ה, ּבַ ּסָ ה ּוַבּגַ ּקָ ּדַ ִטיחַ , ּבַ ֵדי , ְלׁשָ ּכְ
יט ֶאת ֶהָחֶזה, ּוְלֵחֶמת. ֲאִחיָזה ְפׁשִ ּיַ יל. ַעד ׁשֶ ְרּגִ ְמָאה, ַהּמַ ּלֹו ִחּבּור ַלּטֻ , ּכֻ

א ֵמא ּוְלַטּמֵ אר. ִלּטָ ּוָ ַעל ַהּצַ ן נּוִרי אוֹ , עֹור ׁשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ . ֵאינֹו ִחּבּור, ֵמרַרּבִ
ּלוֹ , ִחּבּור, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים יט ֶאת ּכֻ ְפׁשִ ּיַ   : ַעד ׁשֶ

  
  

  משנה ד -פרק ט 
  

ר ׂשָ ִית ּבָ ַּ ז ׁש ָעָליו ּכַ ּיֵ ּנוּ , עֹור ׁשֶ ִציב ַהּיֹוֵצא ִמּמֶ ֶנְגּדוֹ , ַהּנֹוֵגע ּבְ ּכְ ֲעָרה ׁשֶ , ּוְבׂשַ
ֵני ֲחָצֵאי ֵזיִתים. ָטֵמא ׁשְ ע, ָהיּו ָעָליו ּכִ א ְוֹלא ְבַמּגָ ָ א ְבַמׂשּ י , ְמַטּמֵ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ

ָמֵעאל י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ִיׁשְ א, ַרּבִ ָ ע ְוֹלא ְבַמׂשּ י ֲעִקיָבא . לֹא ְבַמּגָ ּומֹוֶדה ַרּבִ
תְּ  ֵני ֲחָצֵאי ֵזיִתים ׁשֶ ׁשְ ֵקיָסם ֶוֱהִסיָטןּבִ הּוא ָטֵמא, ָחָבן ּבְ י . ׁשֶ ֵני ָמה ַרּבִ ּוִמּפְ

עֹורֲעִקיָבא ְמַטהֵ  ָלן, ר ּבָ ָהעֹור ְמַבּטְ ֵני ׁשֶ   : ִמּפְ
  
  

  משנה ה -פרק ט 
  

ים ׁשִ ְקּדָ ת ְוקּוִלית ַהּמֻ ֶהן, קּוִלית ַהּמֵ ין ְנקּוִבים, ַהּנֹוֵגַע ּבָ ין ְסתּוִמים ּבֵ , ּבֵ
ֶרץ. ָטֵמא ֶ ֶהן ְסתּוִמים, קּוִלית ְנֵבָלה ְוקּוִלית ַהׁשּ ְנקּוִבים . ְטהֹוִרים, ַהּנֹוֵגַע ּבָ

ל שֶׁ  ע, הּואּכָ א ְבַמּגָ ּמֵ א. ִמּטַ ָ ַמׂשּ ַאף ּבְ ִין ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר , ִמּנַ , )ויקרא יא(ּתַ
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א ע, ַהּנֵֹגַע ְוַהּנֹׂשֵ א ִלְכָלל ַמּגָ ּבָ א, ֶאת ׁשֶ ָ א ִלְכָלל ַמׂשּ ע, ּבָ , לֹא ָבא ִלְכָלל ַמּגָ
א ָ   : ֹלא ָבא ִלְכָלל ַמׂשּ

  
  

  משנה ו -פרק ט 
  

ֶמת ֶרץ ַהְמֻרּקֶ ֶ יַצת ַהׁשּ הּוא. ְטהֹוָרה, ּבֵ ָבה ָכל ׁשֶ ֶחְציֹו . ְטֵמָאה, ִנּקְ ר ׁשֶ ַעְכּבָ
ר ְוֶחְציֹו ֲאָדָמה ר, ָבׂשָ ׂשָ ּבָ ֲאָדָמה. ָטֵמא, ַהּנֹוֵגַע ּבַ י ְיהּוָדה . ָטהֹור, ּבָ ַרּבִ

ר, אֹוֵמר ׂשָ ֶנֶגד ַהּבָ ּכְ ֲאָדָמה ׁשֶ   : ָטֵמא, ַאף ַהּנֹוֵגַע ּבָ
  
  

  משנה ז -פרק ט 
  

שָׂ ָהֵאָבר וְ  ִליןַהּבָ ְבֵהָמה ר ַהְמֻדְלּדָ ְמק, ּבִ ִאין ֻטְמַאת ֳאָכִלין ּבִ , ֹוָמןְמַטּמְ
ר ֲחָטה ְבֵהָמה. ּוְצִריִכין ֶהְכׁשֵ רּו ְבָדֶמיהָ , ִנׁשְ י ֵמִאיר, ֻהְכׁשְ ְבֵרי ַרּבִ י . ּדִ ַרּבִ
ְמעֹון אֹוֵמר רוּ , ׁשִ ֵהָמה. ֹלא ֻהְכׁשָ ר, ֵמָתה ַהּבְ ר ָצִריְך ֶהְכׁשֵ ׂשָ ָהֵאָבר . ַהּבָ

ּום ֵאַבר ְנֵבָלהמְ  א ִמׁשּ ּום ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ א ִמׁשּ י , ַטּמֵ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ
ְמעֹון ְמַטֵהר. ֵמִאיר י ׁשִ   : ְוַרּבִ

  
  

  משנה ח -פרק ט 
  

ָאָדם ִלין ּבָ ר ַהְמֻדְלּדָ ׂשָ ר ָטהֹור, ֵמת ָהָאָדם. ְטהֹוִרין, ָהֵאָבר ְוַהּבָ ׂשָ ָהֵאָבר . ַהּבָ
א ִמשּׁ  תְמַטּמֵ ּום ֵאָבר ִמן ַהּמֵ א ִמׁשּ י , ּום ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ

ְמעֹון ְמַטֵהר. ֵמִאיר י ׁשִ   : ְוַרּבִ
  
  

  משנה א - פרק י 
  

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ָבה נֹוֲהִגין ּבָ ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ ְּ ּלֹא , ַהז ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ ּבִ
ִית ין, ִבְפֵני ַהּבַ ׁשִ ין ֲאָבל לֹא ְבֻמְקּדָ ֻחּלִ ין. ּבְ ָהָיה ַבּדִ ין, ׁשֶ , ּוָמה ִאם ַהֻחּלִ

ָחֶזה ָוׁשֹוק ִבין ּבְ ֵאיָנן ַחּיָ נֹות, ׁשֶ ּתָ ּמַ ִבין ּבַ ָחֶזה ָוׁשֹוק, ַחּיָ ִבין ּבְ ַחּיָ ים ׁשֶ , ָקָדׁשִ
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נֹות ּתָ ּמַ ִבין ּבַ ַחּיָ ְלמּוד לֹומַ . ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ן ֹאָתם ְלַאֲהֹרן ָוֶאתֵּ , )ויקרא ז( רּתַ
ִעְנָין, ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ָאמּור ּבָ ֶ א ַמה ׁשּ   : ֵאין לֹו ֶאּלָ

  
  

  משנה ב - פרק י 
  

ים ָדׁשִ ל ַהּקֳ ן ְוִנְפּדוּ  ּכָ ׁשָ ַדם מּום ָקבּוַע ְלֶהְקּדֵ ּקָ נֹות, ׁשֶ ּתָ כֹוָרה ּוַבּמַ ּבְ ִבין ּבַ , ַחּיָ
יןְויֹוְצאִ  ֵזז , ין ְלֻחּלִ ְדיֹוָנן, ְלֵהָעֵבדוּ ְלִהּגָ ר ְלַאַחר ּפִ , ּוְוָלָדן ַוֲחָלָבן ֻמּתָ

טּורוְ  חּוץ ּפָ ֹוֲחָטן ּבַ מּוָרה, ַהׁשּ ין ּתְ דוּ , ְוֵאין עֹוׂשִ כֹור , ְוִאם ֵמתּו ִיּפָ חּוץ ִמן ַהּבְ
ר ֲעׂשֵ ן ֶאת מּוָמן. ּוִמן ַהּמַ ׁשָ ַדם ֶהְקּדֵ ּקָ ן, ּכֹל ׁשֶ ׁשָ , אֹו מּום עֹוֵבר ְלֶהְקּדֵ

אן נֹוַלד ָלֶהם מּום ָקבּוַע ְוִנְפּדוּ ּוְלַאחַ  טּוִרין ִמן הַ , ר ִמּכָ כֹוָרה ּוִמן ּפְ ּבְ
נֹות ּתָ ֵזז ּוְלֵהָעֵבד, ַהּמַ ין ְלִהּגָ ּוְוָלָדן ַוֲחָלָבן ָאסּור ְלַאַחר , ְוֵאיָנן יֹוְצִאין ְלֻחּלִ
ְדיֹוָנן ב, ּפִ חּוץ ַחּיָ ֹוֲחָטן ּבַ מּוָרה, ְוַהׁשּ ין ּתְ ֵברוּ , ֵמתוּ ְוִאם , ְועֹוׂשִ   : ִיּקָ

  
  

  משנה ג - פרק י 
  

ֵמָאה ְתָעֵרב ּבְ ּנִ כֹור ׁשֶ ן, ּבְ ּלָ ָאה ׁשֹוֲחִטין ֶאת ּכֻ ּמֵ ְזַמן ׁשֶ ן, ּבִ ּלָ . ּפֹוְטִרין ֶאת ּכֻ
ן ּלָ ֹוֵחט ְלֹכֵהן ּולְ . לֹו ֶאָחד} יא{ּפֹוְטִרין , ֶאָחד ׁשֹוֵחט ֶאת ּכֻ טּור , ָנְכִריַהׁשּ ּפָ

נֹות ּתָ ֶהןְוַהמִּ . ִמן ַהּמַ ף ִעּמָ ּתֵ ּתַ ְרׁשֹם, ׁשְ ּיִ נֹות. ָצִריְך ׁשֶ ּתָ , ְוִאם ָאַמר חּוץ ִמן ַהּמַ
נֹות ּתָ טּור ִמן ַהּמַ ָרה, ָאַמר. ּפָ ל ּפָ נֹות, ְמֹכר ִלי ְבֵני ֵמֶעיָה ׁשֶ , ְוָהיּו ָבֶהן ַמּתָ

ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ ָקל. נֹוְתָנן ְלֹכֵהן ְוֵאינֹו ְמַנּכֶ ֹוְתָנן ְלֹכֵהן נ, ָלַקח ֵהיֶמּנּו ְבִמׁשְ
ִמים ה לֹו ִמן ַהּדָ   : ּוְמַנּכֶ

  
  

  משנה ד - פרק י 
  

ּיֵר ְוָהְיָתה לֹו ָפָרה ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ּיֵר, ּגֵ ּלֹא ִנְתּגַ ֲחָטה ַעד ׁשֶ טּור, ִנׁשְ ּיֵ . ּפָ ְתּגַ ּנִ ֶ , רִמׁשּ
ב טּור, ָסֵפק. ַחּיָ ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה, ּפָ רֹועַ . ׁשֶ ְּ ֶרק , ֵאיֶזהּו ַהז ִמן ַהּפֶ

ל ָיד ף ׁשֶ ה ַעד ּכַ ּבָ ל ַאְרּכֻ ל ָנִזיר. ׁשֶ י . ׁשֹוק, ּוְכֶנְגּדֹו ָבֶרֶגל. ְוהּוא ׁשֶ ַרּבִ
ל ָרֶגל, ׁשֹוק, ְיהּוָדה אֹוֵמר ה ַעד ֹסֶבְך ׁשֶ ּבָ ל ַאְרּכֻ ֶרק ׁשֶ , ֵאיֶזהּו ְלִחי. ִמן ַהּפֶ

ל ְלִחי  ֶרק ׁשֶ ֶרתִמן ַהּפֶ ְרּגָ ל ּגַ ה ׁשֶ ּקָ   : ַעד ּפִ
  



 
36 

 

  משנה א - פרק יא 
  

ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ז נֹוֵהג ּבָ ית ַהּגֵ ִית, ֵראׁשִ ּלֹא ִבְפֵני ַהּבַ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ , ּבִ
ין ׁשִ ין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקּדָ ֻחּלִ ז. ּבְ ית ַהּגֵ ָבה ֵמֵראׁשִ ָחַיִים ּוַבּקֵ רֹוַע ּוַבּלְ ְּ ז , חֶֹמר ּבַ
ָבה  ָחַיִים ְוַהּקֵ רֹוַע ְוַהּלְ ְּ ַהז ָבָקר ּוְבֹצאןׁשֶ ה ּוְבֻמָעט, נֹוֲהִגים ּבְ ְמֻרּבֶ ית , ּבִ ְוֵראׁשִ

א ִבְרֵחלֹות  ז ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ה}, ד{ַהּגֵ א ִבְמֻרּבֶ   : ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
  
  

  משנה ב - פרק יא 
  

ה ה הּוא ְמֻרּבֶ אי אֹוְמִרים. ְוַכּמָ ּמַ ית ׁשַ י ְרֵחלֹות, ּבֵ ּתֵ ֱאַמר , ׁשְ ּנֶ , )ישעיה ז(ׁשֶ
י ֹצאןְיחַ  ּתֵ ָקר ּוׁשְ ל אֹוְמִרים. ּיֶה ִאיׁש ֶעְגַלת ּבָ ֱאַמר , ָחֵמשׁ , ּוֵבית ִהּלֵ ּנֶ ׁשֶ
יָנס אֹוֵמר. ָחֵמׁש ֹצאן ֲעׂשּויֹות, )שמואל א כה( ן ַהְרּכִ י דֹוָסא ּבֶ ָחֵמׁש , ַרּבִ

ז, ְרֵחלֹות ּגֹוְזזֹות ָמֶנה ָמֶנה ּוְפָרס ית ַהּגֵ ֵראׁשִ בֹות ּבְ , ְמִריםַוֲחָכִמים אוֹ . ַחּיָ
ֵהןָחֵמׁש ְרֵחלֹות ּגוֹ  ל ׁשֶ ה. ְזזֹות ּכָ ַקל ָחֵמׁש ְסָלִעים . נֹוְתִנין לוֹ  ְוַכּמָ ִמׁשְ

יהּוָדה ִליל, ּבִ ּגָ ר ְסָלִעים ּבַ ֵהן ֶעׂשֶ ן ְוֹלא צֹוִאי, ׁשֶ ּנּו , ְמֻלּבָ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ּכְ
ֱאַמר , ֶבֶגד ָקָטן ּנֶ ן לוֹ , )דברים יח(ׁשֶ ּתֶ ֵהא ב, ּתִ ּיְ ָנהׁשֶ יק . ֹו ְכֵדי ַמּתָ ֹלא ִהְסּפִ

ָבעוֹ  ּצְ נֹו לֹו ַעד ׁשֶ טּור, ִלּתְ נֹו ְוֹלא ְצָבעוֹ . ּפָ ב, ִלּבְ ל . ַחּיָ ז ֹצאנֹו ׁשֶ ַהּלֹוֵקַח ּגֵ
ז, ָנְכִרי ית ַהּגֵ טּור ֵמֵראׁשִ ל ֲחֵברוֹ . ּפָ ז ֹצאנֹו ׁשֶ ר ַהּמֹוֵכר, ַהּלֹוֵקַח ּגֵ ּיֵ , ִאם ׁשִ

ב ּיֵ . ַהּמֹוֵכר ַחּיָ ֵני ִמיִנים. ַהּלֹוֵקַח ַחּיָב, רֹלא ׁשִ חּופֹות ּוְלָבנֹות, ָהיּו לֹו ׁשְ , ׁשְ
חּופֹות ֲאָבל לֹא ְלָבנֹות ֶזה נֹוֵתן , ְזָכִרים ֲאָבל ֹלא ְנֵקבֹות, ָמַכר לֹו ׁשְ

  : ְלַעְצמֹו ְוֶזה נֹוֵתן ְלַעְצמוֹ 
  
  

  משנה א - פרק יב 
  

ן ּלּוַח ַהּקֵ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָארֶ , ׁשִ ִית, ץנֹוֵהג ּבָ ּלֹא ִבְפֵני ַהּבַ ִית ְוׁשֶ ְפֵני ַהּבַ , ּבִ
ין  ׁשִ ין ֲאָבל ֹלא ְבֻמְקּדָ ֻחּלִ ן. }א{ּבְ ּלּוַח ַהּקֵ ִ ם ִמׁשּ ִכּסּוי ַהּדָ ּסּוי , ֹחֶמר ּבְ ּכִ ׁשֶ

ה ּוְבעֹוף ַחּיָ ם נֹוֵהג ּבְ ן, ַהּדָ ֵאינֹו ְמזֻּמָ ן ּוְבׁשֶ ְמזֻּמָ ן. ּבִ ּלּוַח ַהּקֵ ֵאינֹו נֹוֵהג , ְוׁשִ
ן, א ְבעֹוףֶאלָּ  ֵאינֹו ְמזֻּמָ א ְבׁשֶ ן. ְוֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ֵאינֹו ְמזֻּמָ ִזין . ֵאיֶזהּו ׁשֶ גֹון ַאּוָ ּכְ

ס נּו ְבַפְרּדֵ ּנְ ּקִ ַבִית. ְוַתְרְנגֹוִלין ׁשֶ נּו ּבְ ִסיאֹות, ֲאָבל ִאם ִקּנְ , ְוֵכן יֹוֵני ַהְרּדְ
ּלּוחַ  ִ טּור ִמׁשּ   : ּפָ
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  משנה ב - פרק יב 
  

חַ פָּ , עֹוף ָטֵמא ּלֵ ׁשַ יֵצי עֹוף ָטהֹור. טּור ִמּלְ ְוָטהֹור , עֹוף ָטֵמא רֹוֵבץ ַעל ּבֵ
יֵצי עֹוף ָטֵמא חַ , רֹוֵבץ ַעל ּבֵ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ י ֱאִליֶעֶזר ְמַחּיֵב, קֹוֵרא ָזָכר. ּפָ , ַרּבִ

  : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין
  
  

  משנה ג - פרק יב 
  

ָנֶפיָה , ָהְיָתה ְמעֹוֶפֶפת ּכְ ְזַמן ׁשֶ ןּבִ ּקֵ חַ , נֹוְגעֹות ּבַ ּלֵ ב ְלׁשַ ָנֶפיָה . ַחּיָ ֵאין ּכְ
ן ּקֵ חַ , נֹוְגעֹות ּבַ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ א ֶאְפרֹוַח ֶאָחד אֹו ֵביָצה ַאַחת. ּפָ ם ֶאּלָ , ֵאין ׁשָ
חַ  ּלֵ ב ְלׁשַ ֱאַמר , ַחּיָ ּנֶ ל ָמקֹום, ַקן, )דברים כב(ׁשֶ ם ֶאְפרֹוִחין ָהיּו . ֵקן ִמּכָ ׁשָ

חַ , ִצים מּוָזרֹותאֹו ֵבי ַמְפִריִחין ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ ֱאַמר , ּפָ ּנֶ ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת , )שם(ׁשֶ
יִציםַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל  ֵני ְקָיָמאָמה ֶאְפרֹוִחין , ַהּבֵ ֵני , ּבְ יִצים ּבְ ַאף ּבֵ

ן. ָיְצאּו מּוָזרֹות, ְקָיָמא יִצים ְצִריִכין ְלִאּמָ ַאף ָהֶאְפרֹוִחין ְצִריִכין , ּוָמה ַהּבֵ
ןלְ  ָחּה ְוָחְזָרה. ָיְצאּו ַמְפִריִחין, ִאּמָ ּלְ ָחּה ְוָחְזָרה, ׁשִ ּלְ ה , ׁשִ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ֲאִפּלּו ַאְרּבָ

ב, ְפָעִמים ֱאַמר , ַחּיָ ּנֶ ח, )שם(ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ֲהֵריִני נֹוֵטל ֶאת ָהֵאם , ָאַמר. ׁשַ
ִנים ַח ֶאת ַהּבָ ּלֵ חַ , ּוְמׁשַ ּלֵ ב ְלׁשַ ֱאַמר , ַחּיָ ּנֶ ח ֶאת ָהֵאם, )שם(ׁשֶ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ . ׁשַ

ְך ָחְזָרה ָהֵאם ֲעֵליֶהם ן ְוַאַחר ּכָ ִנים ְוֶהֱחִזיָרן ַלּקֵ חַ , ָנַטל ַהּבָ ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ   : ּפָ
  
  

  משנה ד - פרק יב 
  

ִנים י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהּנֹוֵטל ֵאם ַעל ַהּבָ חַ , ַרּבִ ּלֵ ַוֲחָכִמים . לֹוֶקה ְוֵאינֹו ְמׁשַ
ַח ְוֵאינֹו לֹוֶקה, אֹוְמִרים ּלֵ ָלל. ְמׁשַ ּה , ֶזה ַהּכְ ׁש ּבָ ּיֶ ה ׁשֶ ל ִמְצַות ֹלא ַתֲעׂשֶ ּכָ

ה   : ֵאין לֹוִקין ָעֶליהָ , קּום ֲעׂשֵ
  
  

  משנה ה - פרק יב 
  

ִנים ֹצָרעֲאפִ , ֹלא ִיּטֹל ָאָדם ֵאם ַעל ַהּבָ ּוָמה ִאם ִמְצָוה . ּלּו ְלַטֵהר ֶאת ַהּמְ
ר ִהיא ְכִאּסָ ה ׁשֶ ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ , )דברים כב(ה תֹוָרה ָאְמרָ , ַקּלָ

ּתֹוָרה, ָיִמים ּבַ   : ַקל ָוֹחֶמר ַעל ִמְצֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ
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  מסכת יומא
  

  משנה א - פרק א 
  

ּפּוִרים ַמְפִרישִׁ  ְבַעת ָיִמים ֹקֶדם יֹום ַהּכִ יתוֹ ׁשִ דֹול ִמּבֵ ת  ין ּכֵֹהן ּגָ ּכַ ְלִלׁשְ
ְלֶהְדִרין יוּוַמְתִקינִ , ּפַ ְחּתָ א ֶיֱאַרע ּבֹו ְפסּול, ין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ּתַ ּמָ י . ׁשֶ ַרּבִ

ה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לוֹ , ְיהּוָדה אֹוֵמר ָ ּתוֹ , ַאף ִאׁשּ א ָתמּות ִאׁשְ ּמָ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
יתוֹ ) ויקרא טז( ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ יתוֹ . ְוִכּפֶ ּתוֹ , ּבֵ ן, ָאְמרּו לוֹ . זֹו ִאׁשְ , ִאם ּכֵ

ָבר סֹוףֵאי   : ן ַלּדָ
  
  

  משנה ב - פרק א 
  

טֶֹרת ּוֵמִטיב ֶאת  ם ּוַמְקִטיר ֶאת ַהּקְ ִמים הּוא זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ּכָ
ִמים. ְוֶאת ָהֶרֶגל רֹות ּוַמְקִריב ֶאת ָהֹראשׁ ַהנֵּ  ל ַהּיָ ָאר ּכָ ִאם ָרָצה , ּוׁשְ

דֹול ַמְקִריב חֵ , ַמְקִריב, ְלַהְקִריב ּכֵֹהן ּגָ רֹאשׁ ׁשֶ ֹראׁש ְונֹוֵטל ֵחֶלק ּבָ   : ֶלק ּבָ
  
  

  משנה ג - פרק א 
  

ין ְקֵני ֵבית ּדִ ִּ ֵסֶדר ַהּיֹום, ָמְסרּו לֹו ְזֵקִנים ִמז , ְואֹוְמִרים לוֹ , ְוקֹוִרין ְלָפָניו ּבְ
דֹול י ֹכֵהן ּגָ ִפיָך , ִאיׁשִ ה ּבְ א ֹלא ָלָמְדתָּ , ְקָרא ַאּתָ ּמָ ַכְחּתָ אֹו ׁשֶ א ׁשָ ּמָ ֶעֶרב . ׁשֶ

ֲחִריתיוֹ  ּפּוִרים ׁשַ ַער ִמְזָרח, ם ַהּכִ ׁשַ ִריםוּ , ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ּבְ  ַמֲעִביִרין ְלָפָניו ּפָ
ים ֲעבֹוָדה, ְוֵאיִלים ּוְכָבׂשִ יר ְוָרִגיל ּבָ ֵהא ַמּכִ ּיְ ֵדי ׁשֶ   : ּכְ

  
  

  משנה ד - פרק א 
  

תֶּ  ּנּו ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ִמים ֹלא ָהיּו מֹוְנִעין ִמּמֶ ְבַעת ַהּיָ ל ׁשִ ּפּוִרים , הּכָ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
ָכה ה, ִעם ֲחׁשֵ יִחים אֹותֹו ֶלֱאכֹל ַהְרּבֵ ֲאָכל ֵמִביא ֶאת , ֹלא ָהיּו ַמּנִ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָנה ֵ   : ַהׁשּ
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  משנה ה - פרק א 
  

ה ין ְלִזְקֵני ְכֻהּנָ ית ַאְבִטיָנס, ְמָסרּוהּו ִזְקֵני ֵבית ּדִ ת ּבֵ , ְוֶהֱעלּוהּו ַלֲעִלּיַ
י ּבִ דֹול, ְוָאְמרּו לוֹ . עּוהּו ְוִנְפְטרּו ְוָהְלכּו ָלֶהםְוִהׁשְ י ֹכֵהן ּגָ לּוֵחי , ִאיׁשִ ָאנּו ׁשְ

ין ית דִּ , ֵבית ּדִ ִליַח ּבֵ לּוֵחנּו ּוׁשְ ה ׁשְ ן , יןְוַאּתָ ּכֵ ִ ׁשּ ִמי ׁשֶ יִעין ָאנּו ָעֶליָך ּבְ ּבִ ַמׁשְ
ֶּה ִית ַהז מֹו ַבּבַ ל ַמה שֶּׁ , ׁשְ ּנֶה ָדָבר ִמּכָ ּלֹא ְתׁשַ הּוא פֹוֵרׁש . ָאַמְרנּו ָלְך ׁשֶ

ין ּובֹוִכין, ּובֹוֶכה   : ְוֵהן ּפֹוְרׁשִ
  
  

  משנה ו - פרק א 
  

ין ְלָפָניו, ְוִאם ָלאו. ּדֹוֵרשׁ , ִאם ָהָיה ָחָכם ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּדֹוְרׁשִ ְוִאם ָרִגיל . ּתַ
ה קֹוִרין ְלָפָניו. קֹוִרין ְלָפָניו, ְוִאם ָלאו. קֹוֵרא, ִלְקרֹות ִאּיֹוב ּוְבֶעְזָרא , ּוַבּמֶ ּבְ

ִמים ן ְקבּוָטל אֹוֵמר. ּוְבִדְבֵרי ַהּיָ ה ָקִריִתי ְלָפָניו , ְזַכְרָיה ּבֶ ָעִמים ַהְרּבֵ ּפְ
ָדִנּיֵאל   : ּבְ

  
  

  משנה ז - פרק א 
  

ׁש ְלִהְתַנְמֵנם ּקֵ ע ְצֵרָדה, ּבִ ֶאְצּבַ ין ְלָפָניו ּבְ ה ַמּכִ ְרֵחי ְכֻהּנָ , ְואֹוְמִרים לוֹ , ּפִ
י  דֹולכֹ ִאיׁשִ ה ֲעֹמד ְוָהֵפג, ֵהן ּגָ יַע . ַאַחת ַעל ָהִרְצּפָ ּגִ ּיַ ּוַמֲעִסיִקין אֹותֹו ַעד ׁשֶ

ִחיָטה ְ   : ְזַמן ַהׁשּ
  
  

  משנה ח - פרק א 
  

ֶבר אֹו ָסמּוְך לוֹ  ְקִריַאת ַהּגֶ ַח ּבִ ְזּבֵ ָכל יֹום ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּמִ ין , ּבְ ין ְלָפָניו ּבֵ ּבֵ
ּפּוִר . ְלַאֲחָריו יֹום ַהּכִ מּוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ים ֵמֲחצֹותּבְ ְולֹא , ּוָבְרָגִלים ֵמַאׁשְ

ָרֵאל ׂשְ ָהְיָתה ֲעָזָרה ְמֵלָאה ִמּיִ ַעת ַעד ׁשֶ ֶבר ַמּגַ   : ָהְיָתה ְקִריַאת ַהּגֶ
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  משנה א -פרק ב 
  

ל ִמי  ִראׁשֹוָנה ּכָ חַ ּבָ ְזּבֵ רֹוֶצה ִלְתֹרם ֶאת ַהּמִ י. ּתֹוֵרם, ׁשֶ ֵהן ְמֻרּבִ , ןּוִבְזַמן ׁשֶ
ֶבשׁ  ּכֶ ע ַאּמֹות ָזָכה, ָרִצין ְועֹוִלין ּבַ ְוִאם ָהיּו . ְוָכל ַהּקֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו ְבַאְרּבַ

ִוין ֵניֶהם ׁשָ יעוּ  ֵמר ָלֶהםַהְמֻמּנֶה אוֹ , ׁשְ ַאַחת אֹו , ּוָמה ֵהן מֹוִציִאין. ַהְצּבִ
ִים ּתַ שׁ , ׁשְ ְקּדָ ּמִ ל ּבַ   : ְוֵאין מֹוִציִאין ֲאֻגּדָ

  
  

  משנה ב -פרק ב 
  

ֶבשׁ  ּכֶ ִוין ְוָרִצין ְועֹוִלין ּבַ ֵניֶהם ׁשָ ָהיּו ׁשְ ה ׁשֶ ְוָדַחף ֶאָחד ֵמֶהן ֶאת , ַמֲעׂשֶ
ָרה ַרְגלוֹ , ֲחֵברוֹ  ּבְ ָנה. ְוָנַפל ְוִנׁשְ ִאין ִליֵדי ַסּכָ ּבָ ין ׁשֶ ָראּו ֵבית ּדִ , ְוֵכיָון ׁשֶ

א ְבַפִיס ַח ֶאּלָ ְזּבֵ ּלֹא ְיהּו תֹוְרִמין ֶאת ַהּמִ םאַ . ִהְתִקינּו ׁשֶ ָעה ְפָיסֹות ָהיּו ׁשָ , ְרּבָ
ִיס ָהִראׁשֹון   : ְוֶזה ַהּפַ

  
  

  משנה ג -פרק ב 
  

ִני ֵ ִיס ַהׁשּ ִניִמי, ִמי זֹוֵרק, ִמי ׁשֹוֵחט, ַהּפַ ַח ַהּפְ ן ִמְזּבֵ ֵ ן ֶאת , ּוִמי ְמַדׁשּ ֵ ּוִמי ְמַדׁשּ
נֹוָרה ֶבשׁ , ַהּמְ תֵּ , ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ּוִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ַלּכֶ ַדִיםּוׁשְ ָהֹעֶקץ , י ַהּיָ
ָרה, ְוָהֶרֶגל ָפנֹות, ֶהָחֶזה ְוַהּגֵ י ַהּדְ ּתֵ ָרבַ , ּוׁשְ ין, ְוַהּסֶֹלת, ִיםְוַהּקְ ִין, ְוַהֲחִבּתִ . ְוַהּיָ

ר ּכֲֹהִנים ָזכּו בוֹ  ה ָעׂשָ לׁשָ י . ׁשְ ּום ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִמׁשּ ַּאי ִלְפֵני ַרּבִ ן ַעז ָאַמר ּבֶ
עַ  ֶרְך ִהּלּוכ, ְיהֹוׁשֻ   : ֹו ָהָיה ָקֵרבּדֶ

  
  

  משנה ד -פרק ב 
  

י ִליׁשִ ְ ִיס ַהׁשּ ֹטֶרת ּבֹאּו ְוָהִפיסוּ , ַהּפַ ים ַלּקְ ים ִעם , ְוָהְרִביִעי. ֲחָדׁשִ ֲחָדׁשִ
ִנים חַ , ְיׁשָ ְזּבֵ ֶבׁש ְוַלּמִ   : ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ִמן ַהּכֶ

  
  
  
  



 
41 

 

  משנה ה -פרק ב 
  

ָעה ִתׁשְ ִמיד ָקֵרב ּבְ ָרה, ּתָ ֲעׂשָ ַאחַ , ּבַ רּבְ ר, ד ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ֹלא ָפחֹות ְולֹא , ּבִ
יַצד. יֹוֵתר ָעה. ּכֵ ִתׁשְ ָחג. ַעְצמֹו ּבְ ל ַמִים, ּבֶ ַיד ֶאָחד ְצלֹוִחית ׁשֶ ֲהֵרי ָכאן , ּבְ

ָרה ִים. ֲעׂשָ ין ָהַעְרּבַ ר, ּבֵ ַאַחד ָעׂשָ ָעה, ּבְ ִתׁשְ ֵני , הּוא ַעְצמֹו ּבְ ָיָדם ׁשְ ַנִים ּבְ ּוׁשְ
ר. ְגִזיֵרי ֵעִצים ַאַחד ָעׂשָ ת ּבְ ּבָ ָעה, ּוְבׁשַ ִתׁשְ ָידָ , הּוא ַעְצמֹו ּבְ ַנִים ּבְ ֵני ּוׁשְ ם ׁשְ

ִניםְבִזיֵכי ְלבֹוָנה  ל ֶלֶחם ַהּפָ בְּ . ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ַיד ֶאָחד, תֹוְך ֶהָחגּוְבׁשַ ְצלֹוִחית  ּבְ
ל ָמִים   : ׁשֶ

  
  

  משנה ו -פרק ב 
  

ר ַאַחד ָעׂשָ ֲחִמשָּׁ , ַאִיל ָקֵרב ּבְ ר ּבַ ׂשָ ָרַבִים ְוַהּסֶֹלת ְוהַ , הַהּבָ ַנִים ַהּקְ ׁשְ ִין ּבִ ּיַ
ָנִים   : ׁשְ

  
  

  משנה ז -פרק ב 
  

ָעה ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ר ָקֵרב ּבְ אֶ , ָהֹראׁש ְוָהֶרֶגל, ּפַ ַנִים, ָחדָהֹראׁש ּבְ ׁשְ . ְוָהֶרֶגל ּבִ
ַנִים, ָהֹעֶקץ ְוָהֶרֶגל ׁשְ ַנִים, ָהֹעֶקץ ּבִ ׁשְ ֶאָחד, ָרהֶהָחֶזה ְוַהגֵּ . ְוָהֶרֶגל ּבִ , ֶהָחֶזה ּבְ

ה לׁשָ ׁשְ ָרה ּבִ ַנִים. ְוַהּגֵ ׁשְ י ָיַדִים ּבִ ּתֵ ַנִים. ׁשְ ׁשְ י ְדָפּנֹות ּבִ ּתֵ ָרַבִים ְוַהּסֶֹלת . ׁשְ ַהּקְ
ה לׁשָ ה ׁשְ לׁשָ ׁשְ ִין ּבִ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ְוַהּיַ ּמֶ נֹות ִצּבּור, ּבַ ָקְרּבְ ֲאָבל . ּבְ

ן ָיִחיד ָקְרּבַ ל ֵאּלּו ָוֵאּלּו . ַמְקִריב, ְקִריבִאם ָרָצה ְלהַ , ּבְ ָטן ְוִנּתּוָחן ׁשֶ ֶהְפׁשֵ
ִוין   : ׁשָ

  
  

  משנה א -פרק ג 
  

ִחי, ָאַמר ָלֶהם ַהְמֻמּנֶה ְ יַע ְזַמן ַהׁשּ יעַ . ָטהְצאּו ּוְראּו ִאם ִהּגִ ָהרֹוֶאה , ִאם ִהּגִ
ְרַקאי, אֹוֵמר ְתָיא . ּבַ מּוֵאל אֹוֵמר} ב{ַמּתִ ן ׁשְ ֵני כָ , ּבֶ ְזָרח ַעד ֵהִאיר ּפְ ל ַהּמִ

ֶחְברֹון ּבְ   : ְוהּוא אֹוֵמר ֵהן. ׁשֶ
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  משנה ב -פרק ג 
  

ֵהִאיר ִמְזָרח, ְוָלָמה ֻהְצְרכּו ְלָכְך  ָבָנה ְוִדּמּו ׁשֶ ַעם ַאַחת ָעָלה ְמאֹור ַהּלְ ּפַ , ׁשֶ
ִמיד ֲחטּו ֶאת ַהּתָ ֵרָפה, ְוׁשָ ְ דֹול ְלֵבי. ְוהֹוִציאּוהּו ְלֵבית ַהׂשּ ת הֹוִרידּו ֹכֵהן ּגָ

ִביָלה שׁ . ַהּטְ ְקּדָ ָלל ָהָיה ַבּמִ ֵסְך ֶאת ַרְגָליו ָטעּון ְטִביָלה, ֶזה ַהּכְ ל ַהּמֵ ְוָכל , ּכָ
יל ַמִים ָטעּון ִקּדּוׁש ַהמַּ    : ָיַדִים ְוַרְגָלִיםּטִ
  
  

  משנה ג -פרק ג 
  

ְטּבֹלַעד שֶׁ , ֲאִפּלּו ָטהֹור, ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ָלֲעָזָרה ָלֲעבֹוָדה ִבילֹות ָחֵמׁש טְ . ּיִ
ׁש ּבֹו ַבּיֹום דֹול ּוְמַקּדֵ ין טֹוֵבל ּכֵֹהן ּגָ ָרה ִקּדּוׁשִ ית , ַוֲעׂשָ ּקֶֹדׁש ַעל ּבֵ ן ּבַ ְוֻכּלָ

ְרָוה   : חּוץ ִמזֹּו ִבְלָבד, ַהּפַ
  

      
  משנה ד -פרק ג 

  
ינֹו ְלֵבין ָהָעם ל ּבּוץ ּבֵ ְרסּו ָסִדין ׁשֶ ט. ּפֵ ׁשַ פֵּ , ָיַרד ְוָטַבל, ּפָ . גָעָלה ְוִנְסּתַ

ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָזָהב . ִמידֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהתָּ . ְוָלַבׁש ְוִקּדֵ
ִחיָטה ַעל ָידוֹ ּוֵמַרק , ְקָרצוֹ  ם ּוְזָרקוֹ . ַאֵחר ׁשְ ל ֶאת ַהּדָ ִנְכַנס ְלַהְקִטיר . ִקּבֵ

ַחר ל ׁשַ רֹות, ְקֹטֶרת ׁשֶ רֹאׁש ְוֶאת ָהֵאָבִרים ּוְלַהְקִריב ֶאת הָ , ּוְלֵהִטיב ֶאת ַהּנֵ
ִין ין ְוֶאת ַהּיָ   : ְוֶאת ַהֲחִבּתִ

  
  

  משנה ה -פרק ג 
  

ם ָלֵאָבִרים  ין ּדָ ַחר ָהְיָתה ְקֵרָבה ּבֵ ל ׁשַ ִים. }יא{ְקֹטֶרת ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ  ,ׁשֶ
ָסִכים ין ֵאָבִרים ַלּנְ דֹול ָזֵקן אֹו ִאְסְטִניס. ּבֵ ין לֹו ַחמִּ , ִאם ָהָיה ֹכֵהן ּגָ ין ְמַחּמִ
ָתן, ּוְמִטיִלין ְלתֹוְך ַהּצֹוֵנן פּוג ִצּנָ ּתָ ֵדי ׁשֶ   : ּכְ
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  משנה ו -פרק ג 
  

ְרָוה ינֹו ְלֵבין . ּוַבּקֶֹדׁש ָהְיָתה, ֱהִביאּוהּו ְלֵבית ַהּפַ ל ּבּוץ ּבֵ ְרסּו ָסִדין ׁשֶ ּפָ
ט, ָהָעם ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ י ֵמאִ . ִקּדֵ ט, יר אֹוֵמרַרּבִ ׁשַ . ָיָדיו ְוַרְגָליו שׁ ִקדֵּ , ּפָ

ג, ָיַרד ְוָטַבל ּפֵ שׁ , ֵדי ָלָבןֵהִביאּו לֹו ִבגְ . ָעָלה ְוִנְסּתַ   : ָיָדיו ְוַרְגָליו ָלַבׁש ְוִקּדֵ
  
  

  משנה ז -פרק ג 
  

ר ָמֶנה ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ּלּוִסין ׁשֶ ַחר ָהָיה לֹוֵבׁש ּפִ ַ ׁשּ ל , ּבַ ִוין ׁשֶ ִים ִהְנּדְ ּוֵבין ָהַעְרּבַ
ֹמֶנה ֵמא י ֵמִאיר, ֹות זּוזׁשְ ְבֵרי ַרּבִ ַחר בַּ , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ ַ ָהָיה לֹוֵבׁש ׁשּ

ר ָמֶנה ֹמָנה ָעׂשָ ל ׁשְ ר ָמֶנה, ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ִים ׁשֶ ים , ּוֵבין ָהַעְרּבַ לׁשִ ַהּכֹל ׁשְ
ל ִצּבּור. ָמֶנה ֶ ּלוֹ , ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף. ֵאּלּו ִמׁשּ ֶ   : מֹוִסיף ִמׁשּ

  
  

  משנה ח -פרק ג 
  

רוֹ  א לֹו ֵאֶצל ּפָ חַ , ּבָ ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ רֹום , ּוָפרֹו ָהָיה עֹוֵמד ּבֵ ֹראׁשֹו ַלּדָ
ֲעָרב ֲעָרב, ּוָפָניו ַלּמַ ְזָרח ּוָפָניו ַלּמַ ּמִ י, ְוַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּבַ ּתֵ ָיָדיו ָעָליו  ְוסֹוֵמְך ׁשְ

ה ם, אֹוֵמרְוָכְך ָהָיה . ּוִמְתַוּדֶ ֵ א ַהׁשּ י ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ֲאִני , ָאּנָ ְעּתִ ׁשַ ָעִויִתי ּפָ
ם. ּוֵביִתי ֵ א ַהׁשּ ִעים ְוַלֲחָטִאים, ָאּנָ ׁשָ ר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ ּפֶ ָעִויִתי , ּכַ ׁשֶ

ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי י ְוׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָך , ְוׁשֶ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ּכַ
י ַבּיוֹ , )ויקרא טז( ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ּכִ ֶּה ְיַכּפֵ ם ַהז

ְטָהרוּ  רּוְך , עֹוִנין ַאֲחָריו ְוֵהן. ְיָי ּתִ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּבָ ם ּכְ   : ׁשֵ
  
  

  משנה ט -פרק ג 
  

א לֹו לְ  חַ  ִלְצפֹון, ִמְזַרח ָהֲעָזָרהּבָ ְזּבֵ ָגן ִמיִמינֹו ְורֹ , ַהּמִ ית ָאב ַהּסְ אׁש ּבֵ
ֹמאלוֹ  ְ ִעיִרים. ִמׂשּ ֵני ׂשְ ם ׁשְ ֵני גֹוָרלֹות, ְוׁשָ ם ּוָבּה ׁשְ י ָהְיָתה ׁשָ ל . ְוַקְלּפִ ׁשֶ

רֹוַע ָהיוּ  ּכְ ל ָזָהב, ֶאׁשְ ְמָלא ׁשֶ ן ּגַ ָאן ּבֶ ַבח, ַוֲעׂשָ יִרין אֹותֹו ְלׁשָ   : ְוָהיּו ַמְזּכִ
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  משנה י -פרק ג 
  

ֵנים ָעשָׂ  ה ׁשְ ן ָקִטין ָעׂשָ ּיֹורּבֶ ד ַלּכִ ַנִים, ר ּדַ א ׁשְ ּלֹא ָהיּו לֹו ֶאּלָ ְוַאף הּוא . ׁשֶ
ּיֹור ה מּוְכִני ַלּכִ ּלֹ, ָעׂשָ ִליָנה א ִיְהיו ֵמיָמיו ִנְפָסִליןׁשֶ ֶלְך ָהָיה . ּבְ ז ַהּמֶ ֻמְנּבַ

ִליםע ה ָכל ְידֹות ַהּכֵ ל ָזָהב ֹוׂשֶ ּפּוִרים ׁשֶ ל יֹום ַהּכִ ָתה . ׁשֶ ִהיְלִני ִאּמֹו ָעׂשְ
ל ִנבְ  ת ׁשֶ ל ֵהיָכל ָזָהבֶרׁשֶ ְתחֹו ׁשֶ ל ָזָהב . ַעל ּפִ ָתה ַטְבָלא ׁשֶ ְוַאף ִהיא ָעׂשְ

ת סֹוָטה ְכתּוָבה ָעֶליהָ  ָרׁשַ ּפָ ים ְלַדְלתֹוָתיו. ׁשֶ יִרין , ִניָקנֹור ַנֲעׂשּו ִנּסִ ְוָהיּו ַמְזּכִ
ַבח   : אֹותֹו ְלׁשָ

  
  

  משנה יא -פרק ג 
  

ְר , ְוֵאּלּו ִלְגַנאי ית ּגַ ל ּבֵ ִניםׁשֶ ה ֶלֶחם ַהּפָ ד ַעל ַמֲעׂשֵ ל . מּו ֹלא ָרצּו ְלַלּמֵ ׁשֶ
ֹטֶרת ה ַהּקְ ד ַעל ַמֲעׂשֵ ית ַאְבִטיָנס ֹלא ָרצּו ְלַלּמֵ ן ֵלִוי ָהָיה יֹוֵדַע . ּבֵ ֻהְגַרס ּבֶ

ד יר ְוֹלא ָרָצה ְלַלּמֵ ִ ׁשּ ֶרק ּבַ ָתב. ּפֶ ה ַהּכְ ד ַעל ַמֲעׂשֵ ן ַקְמָצר לֹא ָרָצה ְלַלּמֵ . ּבֶ
יק ִלְבָרָכה, )משלי י(ׁשֹוִנים ֶנֱאַמר ַעל ָהִרא ) שם(ְוַעל ֵאּלּו ֶנֱאַמר . ֵזֶכר ַצּדִ

ִעים ִיְרָקב ם ְרׁשָ   : ְוׁשֵ
  
  

  משנה א - פרק ד 
  

ֵני גֹוָרלֹות י ְוֶהֱעָלה ׁשְ ְלּפִ ּקַ תּוב ָעָליו . ָטַרף ּבַ ם ְוֶאָחד ּכָ ֵ תּוב ָעָליו ַלׁשּ ֶאָחד ּכָ
יִמינֹו וְ . ַלֲעָזאֵזל ָגן ּבִ מֹאלוֹ ַהּסְ ְ ית ָאב ִמׂשּ ם ָעָלה ִביִמינוֹ . ֹראׁש ּבֵ ל ׁשֵ , ִאם ׁשֶ

ָגן אֹוֵמר לוֹ הַ  י , ּסְ דֹולִאיׁשִ ּהַ ְיִמיֶנָך , ֹכֵהן ּגָ ם ָעָלה . ַהְגּבֵ ל ׁשֵ ְוִאם ׁשֶ
ֹמאלוֹ  ית ָאב אֹוֵמר לוֹ , ִבׂשְ דֹול, ֹראׁש ּבֵ י כֵֹהן ּגָ ֹמאֶלָך , ִאיׁשִ ּהַ ׂשְ ּבֵ ְנָתנֹו . ַהּגְ
ֵני  ִעיִרים ְואֹוֵמרַעל ׁשְ ְ את, ַהׂשּ ָמֵעאל אֹוֵמר. ַלְיָי ַחּטָ י ִיׁשְ ֹלא ָהָיה ָצִריְך , ַרּבִ

את א ַלְייָ , לֹוַמר ַחּטָ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם , ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו. ֶאּלָ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ
  : ָוֶעד
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  משנה ב - פרק ד 
  

ִעי ֹראׁש ׂשָ ל ְזהֹוִרית ּבְ ר ָלׁשֹון ׁשֶ ית ָקׁשַ ַח ְוֶהֱעִמידֹו ְכֶנֶגד ּבֵ ּלֵ ּתַ ׁשְ ר ַהּמִ
ּלּוחוֹ  ִחיָטתוֹ , ׁשִ ית ׁשְ ֶנֶגד ּבֵ ָחט ּכְ ׁשְ ה. ְוַלּנִ ִנּיָ רֹו ׁשְ א לֹו ֵאֶצל ּפָ י , ּבָ ּתֵ ְוסֹוֵמְך ׁשְ

ה ם, ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר. ָיָדיו ָעָליו ּוִמְתַוּדֶ ֵ א ַהׁשּ י ָחָטאִתי , ָאּנָ ְעּתִ ׁשַ ָעִויִתי ּפָ
יָך  ְלָפֶניָך  ם. ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוׁשֶ ֵ א ַהׁשּ ר ָנא ָלֲעֹונֹות , ָאּנָ ּפֶ ּכַ

ִעים ְוַלֲחָטִאים ׁשָ ָחָטאִתי ְלָפֶניָך אֲ , ְוַלּפְ י ְוׁשֶ ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי ְוׁשֶ ִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ׁשֶ
ָך  ַאֲהֹרן ָך , ַעם ְקדֹוׁשֶ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ ֶּה , )ויקרא טז(ּכַ י ַבּיֹום ַהז ּכִ

ְטָהרוּ  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ּתִ ְוֵהן עֹוִנין . ְיַכּפֵ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַאֲחָריו ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   : ּבָ

  
      

  משנה ג - פרק ד 
  

ָחטוֹ  מוֹ  ׁשְ ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ הּוא ְמָמֵרס  ָתנוֹ ּונְ , ְוִקּבֵ ּבֹו ַעל ָהֹרֶבד ְלִמי ׁשֶ
ֵהיָכל ּבַ ּלֹא ִיְקרֹשׁ , ָהְרִביִעי ׁשֶ ֵדי ׁשֶ חַ . ּכְ ְזּבֵ ה ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהּמִ , ָנַטל ַמְחּתָ

ה ֶגָחִלים אֵ  לֹות, יָלְך ְוֵאיָלְך ּוִפּנָ ִניִמּיֹות ְוחֹוֶתה ִמן ַהְמֻעּכָ יָחּה , ַהּפְ ְוָיַרד ְוִהּנִ
ֲעָזָרהד ָהְרבִ ַעל ָהֹרבֶ  ּבָ   : יִעי ׁשֶ

  
  

  משנה ד - פרק ד 
  

ל ָזָהב ֶסף ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ ָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ּבְ ל , ּבְ ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ
ין ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך . ָזָהב ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס ַעת ַקּבִ ל ַאְרּבַ ָכל יֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ ּבְ

ין ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ יןְוַהּיוֹ , ׁשֶ ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ י . ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס, ם חֹוֶתה ְבׁשֶ ַרּבִ
ין, יֹוֵסי אֹוֵמר ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ל ְסָאה ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ׁשֶ ָכל יֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ , ּבְ

ין ת ַקּבִ לׁשֶ ל ׁשְ ָכל יֹום ָהְיָתה ְכֵבָדה. ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבׁשֶ , ּבְ
הְוַהּיֹום  ָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה. ַקּלָ ה, ּבְ ָכל יֹום ָהָיה ְזָהָבּה . ְוַהּיֹום ֲאֻרּכָ ּבְ
י ְמַנֵחם, ְוַהּיֹום ָאֹדם, ָירֹוק ְבֵרי ַרּבִ ֲחִרית ּוְפָרס . ּדִ ׁשַ ָרס ּבְ ָכל יֹום ַמְקִריב ּפְ ּבְ

ִים ין ָהַעְרּבַ ָכל יֹום . ְמֹלא ָחְפָניו ְוַהּיֹום מֹוִסיף, ּבֵ הּבְ ה ְוהַ , ָהְיָתה ַדּקָ ּקָ ּיֹום ּדַ
ה ּקָ   : ִמן ַהּדַ
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  משנה ה - פרק ד 
  

ַמֲעָרבוֹ  ֶבׁש ְויֹוְרִדין ּבְ ל ּכֶ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ָכל יֹום ּכֲֹהִנים עֹוִלים ּבְ ְוַהּיֹום ּכֵֹהן , ּבְ
ֶאְמַצע דֹול עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ּגָ דֹול ְלעֹוָלם ּכֵֹהן גָּ , ַרּבִ

ֶאְמַצע ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן . עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ דֹול ְמַקּדֵ ָכל יֹום ּכֵֹהן ּגָ ּבְ
ּיֹור ל ָזָהבְוַהּיוֹ , ַהּכִ יתֹון ׁשֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ם ִמן ַהּקִ דֹול , ַרּבִ ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ּגָ

ל ָזָהב יתֹון ׁשֶ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּקִ   : ְמַקּדֵ
  
  

  משנה ו - פרק ד 
  

ע מַ  ם ַאְרּבַ ָכל יֹום ָהיּו ׁשָ י ֵמִאיר, ְוַהּיֹום ָחֵמשׁ , ֲעָרכֹותּבְ ְבֵרי ַרּבִ י . ּדִ ַרּבִ
לשׁ , יֹוֵסי אֹוֵמר ָכל יֹום ׁשָ ע, ּבְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ְוַהּיֹום ַאְרּבַ ָכל יֹום , ַרּבִ ּבְ

ִים ּתַ לשׁ , ׁשְ   : ְוַהּיֹום ׁשָ
  
  

  משנה א -פרק ה 
  

הּו לֹו הֹוִציא ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ ף, ֶאת ַהּכַ , ְוָחַפן ְמֹלא ָחְפָניו ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהּכַ
דֹול ְלִפי ָגְדלוֹ  ָטן ְלִפי ָקְטנוֹ , ַהּגָ ָתהּ , ְוַהּקָ ה . ְוָכְך ָהְיָתה ִמּדָ ְחּתָ ָנַטל ֶאת ַהּמַ

ֹמאלוֹ  ׂשְ ף ּבִ יִמינֹו ְוֶאת ַהּכַ ֵהיָכל. ּבִ ְך ּבַ מַּ , ָהָיה ְמַהּלֵ י ַעד ׁשֶ ּתֵ יַע ְלֵבין ׁשְ ּגִ
ים ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקָ ילֹות ּבֵ ְבּדִ ֹרכֹות ַהּמַ ה, ַהּפָ י . ּוֵביֵניֶהן ַאּמָ ַרּבִ

א ָפֹרֶכת ַאַחתֹלא ָהְיתָ , יֹוֵסי אֹוֵמר ם ֶאּלָ ְלָבד ה ׁשָ ֱאַמר , ּבִ ּנֶ , )שמות כו(ׁשֶ
ין ַהּקֶֹדׁש  רֶֹכת ָלֶכם ּבֵ יָלה ַהּפָ יםְוִהְבּדִ ָדׁשִ ְיָתה ַהִחיצֹוָנה הָ . ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקָ

רֹום פֹון, ְפרּוָפה ִמן ַהּדָ ִניִמית ִמן ַהּצָ יֵניֶהן. ְוַהּפְ ְך ּבֵ פֹון, ְמַהּלֵ יַע ַלּצָ ּגִ ּמַ . ַעד ׁשֶ
פֹון יַע ַלּצָ רֹום, ִהּגִ ָניו ַלּדָ הּוא , הֹוֵפְך ּפָ ֹרֶכת ַעד ׁשֶ ֹמאלֹו ִעם ַהּפָ ְך ִלׂשְ ְמַהּלֵ

יעַ  יַע ָלָארֹון. ָלָארֹון ַמּגִ ים. ִהּגִ ּדִ ֵני ַהּבַ ין ׁשְ ה ּבֵ ְחּתָ ָצַבר ֶאת . נֹוֵתן ֶאת ַהּמַ
י ֶגָחִלים ּבֵ ֹטֶרת ַעל ּגַ א, ַהּקְ ן ְוִנְתַמּלֵ ּלֹו ָעׁשָ ִית ּכֻ ָיָצא ּוָבא לֹו ְבֶדֶרְך . ָכל ַהּבַ

ִניָסתוֹ  ית ּכְ ִית ַהִחיצוֹ , ּבֵ ּבַ ה ְקָצָרה ּבַ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ְוֹלא ָהָיה ַמֲאִריְך , ןּוִמְתּפַ
תוֹ  ְתִפּלָ ָרֵאל, ּבִ ּלֹא ְלַהְבִעית ֶאת ִיׂשְ   : ׁשֶ
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  משנה ב -פרק ה 
  

ל ּטַ ּנִ ֶ ם, ָארֹוןהָ  ִמׁשּ ה ָהְיָתה , ימֹות ְנִביִאים ִראׁשֹוִניםמִ  ֶאֶבן ָהְיָתה ׁשָ ִתּיָ ּוׁשְ
עֹות, ִנְקֵראת לׁש ֶאְצּבָ בֹוָהה ִמן ָהָאֶרץ ׁשָ   : ה נֹוֵתןְוָעֶליָה ָהיָ , ּגְ

  
  

  משנה ג -פרק ה 
  

ָהָיה ְמָמֵרס ּבוֹ  י ׁשֶ ם ִמּמִ ְכַנס, ָנַטל ֶאת ַהּדָ ּנִ קֹום ׁשֶ קֹום , ִנְכַנס ַלּמָ ּמָ ְוָעַמד ּבַ
ָעַמד ּנּו ַאַחת ְלַמְעָלה, ׁשֶ ָּה ִמּמֶ ה ְוִהז ַבע ְלַמּטָ ן ְלַהזֹּות , ְוׁשֶ ּוֵ ְוֹלא ָהָיה ִמְתּכַ

ה א ְכַמְצִליףאֶ , ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ , ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת, ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה. ּלָ
ִים ּתַ לשׁ , ַאַחת ּוׁשְ ע, ַאַחת ְוׁשָ שׁ , ַאַחת ְוָחֵמשׁ , ַאַחת ְוַאְרּבַ ַאַחת , ַאַחת ָוׁשֵ

ַבע ֵהיָכל. ָוׁשֶ ּבַ ָָּהב ׁשֶ ן ַהז יחֹו ַעל ּכַ   : ָיָצא ְוִהּנִ
  
  

  משנה ד -פרק ה 
  

ִעיר ָ מוֹ , ֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהׂשּ ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִ ל ּבַ ָחטֹו ְוִקּבֵ ִנְכַנס ִלְמקֹום . ׁשְ
ְכַנס ּנִ ָעַמד, ׁשֶ ְמקֹום ׁשֶ ה, ְוָעַמד ּבִ ַבע ְלַמּטָ ּנּו ַאַחת ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ָּה ִמּמֶ ְוֹלא , ְוִהז

ה ן ְלַהזֹּות ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ ּוֵ א ְכַמְצִליף, ָהָיה ִמְתּכַ , הְוָכְך ָהָיה מֹונֶ . ֶאּלָ
ִים, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּתַ לשׁ , ַאַחת ּוׁשְ ע, ַאַחת ְוׁשָ , ַאַחת ְוָחֵמשׁ , ַאַחת ְוַאְרּבַ

שׁ  ַבע, ַאַחת ָוׁשֵ ָהָיה ַבֵהיָכל. ַאַחת ָוׁשֶ ִני ׁשֶ ֵ ן ַהׁשּ יחֹו ַעל ּכַ י . ָיָצא ְוִהּנִ ַרּבִ
ן ֶאָחדֹלא הָ , ְיהּוָדה אֹוֵמר א ּכַ ם ֶאּלָ ְלָבד ָיה ׁשָ ם ָנַטל דַּ . ּבִ יַח ּדַ ר ְוִהּנִ ם ַהּפָ

ִעיר ָ חּוץ, ַהׂשּ ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ ּכְ רֶֹכת ׁשֶ ּנּו ַעל ַהּפָ ָּה ִמּמֶ ַאַחת ְלַמְעָלה , ְוִהז
ה ַבע ְלַמּטָ ה, ְוׁשֶ ן ְלַהזֹּות ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ ּוֵ א , ְוֹלא ָהָיה ִמְתּכַ ֶאּלָ

ִים, ְוַאַחת ַאַחת, ַאַחת, ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה. ְכַמְצִליף ּתַ לשׁ , ַאַחת ּוׁשְ , ַאַחת ְוׁשָ
ע שׁ , ַאַחת ְוָחֵמשׁ , ַאַחת ְוַאְרּבַ ַבע, ַאַחת ָוׁשֵ ִעיר . ַאַחת ָוׁשֶ ָ ם ַהׂשּ ָנַטל ּדַ

ר ם ַהּפָ יַח ּדַ חּוץ, ְוִהּנִ ֶנֶגד ָהָארֹון ִמּבַ ּכְ ֹרֶכת ׁשֶ ּנּו ַעל ַהּפָ ָּה ִמּמֶ ַאַחת , ְוִהז
ה ַבע ְלַמּטָ ה ,ְלַמְעָלה ְוׁשֶ ן ְלַהזֹּות ֹלא ְלַמְעָלה ְוֹלא ְלַמּטָ ּוֵ , ְוֹלא ָהָיה ִמְתּכַ

א ְכַמְצִליף ִים, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת, ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה. ֶאּלָ ּתַ ַאַחת , ַאַחת ּוׁשְ
לשׁ  ע, ְוׁשָ שׁ , ַאַחת ְוָחֵמשׁ , ַאַחת ְוַאְרּבַ ַבע, ַאַחת ָוׁשֵ ר . ַאַחת ָוׁשֶ ֵעָרה ַדם ַהּפָ

ם ִעיר ְלתֹוְך ּדַ ָ ֵלא ָבֵריָקן, ַהׂשּ   : ְוָנַתן ֶאת ַהּמָ
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  משנה ה -פרק ה 

  
ר ִלְפֵני ְייָ  ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ח, ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ ָָּהב ֶזה ִמְזּבַ א. ַהז . ְויֹוֵרד ִהְתִחיל ְמַחּטֵ

ֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִניתמִ , ֵמֵהיָכן הּוא ַמְתִחיל ַמֲעָרִבית , ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ּקֶ
רֹומִ  רֹוִמית ִמְזָרִחית, יתּדְ ַח ַהִחיצֹון. ּדְ את ַעל ִמְזּבֵ ַחּטָ הּוא ַמְתִחיל ּבַ , ְמקֹום ׁשֶ

ִניִמי ַח ַהּפְ ם ָהָיה גֹוֵמר ַעל ִמְזּבֵ ָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ִמׁשּ ְמקֹומֹו ָהָיה עֹומֵ , ַרּבִ ד ּבִ
א ן. ּוְמַחּטֵ ּלָ ה ְלַמְעָלה ְוַעל ּכֻ ַמּטָ ּ , ָהָיה נֹוֵתן ִמּלְ ָהְיָתה ְלָפָניוחּוץ ִמז , ֹו ׁשֶ

ה ָעֶליָה ָהָיה נֹוֵתן ִמְלַמְעָלה ְלָמּטָ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ו -פרק ה 
  

ָעִמים ַבע ּפְ ַח ׁשֶ ל ִמְזּבֵ ָּה ַעל ָטֳהרֹו ׁשֶ ם ָהָיה ׁשֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד , ִהז ָיֵרי ַהּדָ ּוׁשְ
ַח ַהִחיצֹון ל ִמְזּבֵ ַח ַהִחיצֹון ָהָיה שׁ , ַמֲעָרִבי ׁשֶ ל ִמְזּבֵ רֹוִמיְוׁשֶ . ֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ּדְ

ה וְ  ַאּמָ ִנין ְלֶזֶבל, יֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹוןֵאּלּו ָוֵאּלּו ִמְתָעְרִבין ּבָ ּנָ ִרין ַלּגַ , ְוִנְמּכָ
ֶהןוּ    : מֹוֲעִלין ּבָ
  
  

  משנה ז -פרק ה 
  

ֶדר ּפּוִרים ָהָאמּור ַעל ַהּסֵ ה יֹום ַהּכִ ל ַמֲעׂשֵ ה ַלחֲ , ּכָ ים ַמֲעׂשֶ , ֵברוֹ ִאם ִהְקּדִ
ה ְכלּום ר. ֹלא ָעׂשָ ִעיר ְלַדם ַהּפָ ָ ם ַהׂשּ ים ּדַ ִעיר , ִהְקּדִ ָ ם ַהׂשּ ֶּה ִמּדַ ַיֲחזֹר ְוַיז
ר ם ַהּפָ ם. ְלַאַחר ּדַ ְך ַהּדָ ּפַ ְפִנים ִנׁשְ ּבִ נֹות ׁשֶ ּתָ ּלֹא ָגַמר ֶאת ַהּמַ , ְוִאם ַעד ׁשֶ

ְפִנים ה ּבִ ִחּלָ ֶּה ַבּתְ ֵהיָכלוְ . ָיִביא ָדם ַאֵחר ְוַיֲחזֹר ְוַיז ָָּהב, ֵכן ּבַ ח ַהז ִמְזּבַ , ְוֵכן ּבְ
ָרה ִבְפֵני ַעְצָמן ּפָ ן ּכַ ּלָ ּכֻ ְמעֹון אֹוְמִרים. ׁשֶ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ קֹום ִממְּ , ַרּבִ

ַסק ּפָ ם הּוא ַמְתִחיל, ׁשֶ ָ   : ִמׁשּ
  
  

  משנה א - פרק ו 
  

ּפּוִרים ִעיֵרי יֹום ַהּכִ ֵני ׂשְ נֵ , ׁשְ ְהיּו ׁשְ ּיִ ַמְרֶאה ּוְבקֹוָמה ִמְצָוָתן ׁשֶ ִוין ּבְ יֶהן ׁשָ
ֶאָחד ִוין. ּוְבָדִמים ּוִבְלִקיָחָתן ּכְ ֵאיָנן ׁשָ י ׁשֶ ִרין, ְוַאף ַעל ּפִ ׁשֵ ָלַקח ֶאָחד . ּכְ
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ִרין, ַהּיֹום ְוֶאָחד ְלָמָחר ׁשֵ ּלֹא ִהְגִריל ֵמת, ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן. ּכְ ח , ִאם ַעד ׁשֶ ִיּקַ
ִני ֵ ִהְגִריל. זּוג ַלׁשּ ֶ ה, ֵמת ְוִאם ִמׁשּ ִחּלָ ּתְ , ָיִביא זּוג ַאֵחר ְוַיְגִריל ֲעֵליֶהם ּבַ

ם ֵמת, ְוֹיאַמר ל ׁשֵ יו, ִאם ׁשֶ ְחּתָ ם ִיְתַקּיֵם ּתַ ֵ ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלׁשּ ְוִאם . ֶזה ׁשֶ
ל ֲעָזאֵזל ֵמת יו, ׁשֶ ְחּתָ ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ִיְתַקּיֵם ּתַ ִני . ֶזה ׁשֶ ֵ ְוַהׁשּ

ֵאב ִיְרֶעה ְסּתָ ּיִ לּו ָדָמיו ִלְנָדָבה, ַעד ׁשֶ ֵכר ְוִיּפְ את ִצּבּור ֵמָתה, ְוִיּמָ ֵאין ַחּטַ . ׁשֶ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר מּות, ַרּבִ י ְיהּוָדהוְ . ּתָ ם, עֹוד ָאַמר ַרּבִ ְך ַהּדָ ּפַ ָימּות , ִנׁשְ

חַ  ּלֵ ּתַ ׁשְ חַ . ַהּמִ ּלֵ ּתַ ׁשְ ם, ֵמת ַהּמִ ֵפְך ַהּדָ ָ   : ִיׁשּ
  
  

  במשנה  - פרק ו 
  

ה י ָיָדיו ָעָליו ּוִמְתַוּדֶ ּתֵ ַח ְוסֹוֵמְך ׁשְ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ א לֹו ֵאֶצל ׂשָ ְוָכְך ָהָיה . ּבָ
ם, אֹוֵמר ֵ א ַהׁשּ ָרֵאל, ָאּנָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ עּו ָחְטאּו ְלָפֶניָך ַעּמְ ׁשְ ם . ָעוּו ּפָ ֵ ׁשּ א ּבַ ָאּנָ

ִעים ְוַלֲחָטִאי}, ד{ ׁשָ ר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ ּפֶ ָחְטאּו ְלָפנֶ , םּכַ עּו ְוׁשֶ ׁשְ ּפָ ָעוּו ְוׁשֶ יָך ׁשֶ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ָך ֵלאֹמר , ַעּמְ ה ַעְבּדֶ תֹוַרת מׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ י , )ויקרא טז(ּכַ ּכִ

טְ  ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ּתִ ֶּה ְיַכּפֵ . ָהרוּ ַבּיֹום ַהז
ֲעָזָרהָהע ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם הּוא, ֹוְמִדים ּבָ ם ַהְמֹפָרׁש ׁשֶ ָהיּו ׁשֹוְמִעים ׁשֵ ׁשֶ  ּכְ

דֹול י ֹכֵהן ּגָ ֵניֶהם, יֹוֵצא ִמּפִ ֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ּפְ ּתַ , ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְואֹוְמִרים ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   : ּבָ

  
  

  משנה ג - פרק ו 
  

ִרין. מֹוִליכוֹ ָהָיה ְמָסרֹו ְלִמי שֶׁ  ׁשֵ ָעׂשּו ַהּכֲֹהִנים , ְלהֹוִליכוֹ  ַהּכֹל ּכְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ָרֵאל ְלהֹוִליכוֹ  יִחין ֶאת ִיׂשְ דֹוִלים ֶקַבע ְוֹלא ָהיּו ַמּנִ י יֹוֵסי. ּגְ ה , ָאַמר ַרּבִ ַמֲעׂשֶ

ָרֵאל ָהָיה, ְוהֹוִליכֹו ַעְרְסָלא   : ְוִיׂשְ
  
  

  משנה ד - פרק ו 
  

ים לוֹ  ְוֶכֶבׁש ָעׂשוּ  ְבִלּיִ ֵני ַהּבַ ָערוֹ , ִמּפְ ׂשְ ים ּבִ ׁשִ ָהיּו ְמַתּלְ ֹטל , ְואֹוְמִרים לוֹ , ׁשֶ
ה ָהִראׁשֹוָנה. ֹטל ָוֵצא, ָוֵצא ין אֹותֹו ַעד ֻסּכָ ַלִים ָהיּו ְמַלּוִ יֵרי ְירּוׁשָ ּקִ ר . ִמּיַ ֶעׂשֶ

ַלִים ְוַעד צּוק ִעים ִריס, ֻסּכֹות ִמירּוׁשָ ׁשְ ְבָעה ּוֶמֱחָצה ְלכָ , ּתִ   : ל ִמילׁשִ
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  משנה ה - פרק ו 
  

ה אֹוְמִרים לוֹ  ה ְוֻסּכָ ל ֻסּכָ ה . ֲהֵרי ָמזֹון ַוֲהֵרי ַמִים, ַעל ּכָ ּכָ ין אֹותֹו ִמּסֻ ּוְמַלּוִ
ה ֶהן, ְלֻסּכָ ּבָ יַע ִעּמֹו ַלּצּוק, חּוץ ֵמַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ֵאינֹו ַמּגִ א עֹוֵמד ֵמָרחֹוק , ׁשֶ ֶאּלָ

יו} יא{   : ְורֹוֶאה ֶאת ַמֲעׂשָ
  
  

  משנה ו - ו פרק 
  

ה ל ְזהֹוִרית, ֶמה ָהָיה עֹוׂשֶ ר , חֹוֵלק ָלׁשֹון ׁשֶ ַלע ְוֶחְציֹו ָקׁשַ ּסֶ ר ּבַ ֶחְציֹו ָקׁשַ
י ַקְר  ּתֵ ין ׁשְ ל ְויֹוֵרד, ּוְדָחפֹו ַלֲאחֹוָריו, ָניוּבֵ ְלּגֵ יַע , ְוהּוא ִמְתּגַ ְוֹלא ָהָיה ַמּגִ

ה ֵאָבִרים ֵאָבִרים ֲעׂשָ ּנַ ה ַאֲחרֹוָנה בָּ . ַלֲחִצי ָהָהר ַעד ׁשֶ ַחת ֻסּכָ ב לֹו ּתַ א ְוָיׁשַ
ְך  ְחׁשָ ּתֶ א ְבָגִדים. ַעד ׁשֶ ֵצא חּוץ ִמשֶּׁ , ּוֵמֵאיָמַתי ְמַטּמֵ ַלִיםּיֵ י . ְלחֹוַמת ְירּוׁשָ ַרּבִ
ְמעֹון אֹוֵמר תֹו ַלּצּוק, ׁשִ ִחּיָ ַעת ּדְ ְ   : ִמׁשּ

  
  

  משנה ז - פרק ו 
  

ָרִפין ׂשְ ִעיר ַהּנִ ר ְוׂשָ א לֹו ֵאֶצל ּפָ ְנָתָנן , ָרָען ְוהֹוִציא ֶאת ֵאמּוֵריֶהןקְ . ּבָ
ָמֵגיס חַ , ּבְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ִמְקָלעֹות ְקָלָען. ְוִהְקִטיָרן ַעל ּגַ ְלֵבית  ְוהֹוִציָאן, ּבְ

ֵרָפה ְ גָ . ַהׂשּ ִאין ּבְ ְצאּו חּוץ , ִדיםּוֵמֵאיָמַתי ְמַטּמְ ּיֵ ֶ י . ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרהִמׁשּ ַרּבִ
ְמעֹון אֹוֵמר יִּ , ׁשִ ֶ ןִמׁשּ ֻרּבָ ת ָהאּור ּבְ   : ּצַ

  
  

  משנה ח - פרק ו 
  

דֹול ר, ָאְמרּו לֹו ְלֹכֵהן ּגָ ְדּבָ ִעיר ַלּמִ יַע ׂשָ יַע . ִהּגִ ִהּגִ ִין ָהיּו יֹוְדִעין ׁשֶ ּוִמּנַ
ר ְדּבָ ִעיר ַלּמִ ין, ׂשָ ּיֹות ָהיּו עֹוׂשִ ְרּכִ ּסּוָדִר , ּדַ יעַ , יןּוְמִניִפין ּבַ ִהּגִ  ְויֹוְדִעין ׁשֶ

דְ  ִעיר ַלּמִ רׂשָ י ְיהּוָדה. ּבָ דֹול ָהָיה ָלֶהם, ָאַמר ַרּבִ ַלִים ִמירּושָׁ , ַוֲהֹלא ִסיָמן ּגָ
ית ִחּדּודֹו  ה ִמיִליןְוַעד ּבֵ לׁשָ ֵדי , ְוחֹוְזִרין ִמיל, הֹוְלִכין ִמיל. ׁשְ ְוׁשֹוִהין ּכְ

ר, ִמיל ְדּבָ ִעיר ַלּמִ יַע ׂשָ ִהּגִ ָמֵעאל אֹוֵמר. ְויֹוְדִעין ׁשֶ י ִיׁשְ א ִסיָמן ַוֲהלֹ , ַרּבִ
ל ְזהֹוִרית ָהָיה ָקׁשּור ַעל , ַאֵחר ָהָיה ָלֶהם ְתחוֹ ָלׁשֹון ׁשֶ ל ֵהיָכל ּפִ , ׁשֶ
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ין ׁשֹון ַמְלּבִ ר ָהָיה ַהּלָ ְדּבָ ִעיר ַלּמִ יַע ׂשָ ִהּגִ ֱאַמר , ּוְכׁשֶ ּנֶ ִאם ִיְהיּו , )ישעיה א(ׁשֶ
ינוּ  ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ִנים ּכַ ָ ׁשּ   : ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

  
  

  משנה א - פרק ז 
  

א דֹול ִלְקרֹות ּבָ ִבְגֵדי בּוץ .לֹו ֹכֵהן ּגָ , ְוִאם ֹלא. קֹוֵרא, ִאם ָרָצה ִלְקרֹות ּבְ
ּלוֹ קֹוֵרא ְבִאְצְטִלית ָלָבן מִ  ֶ ֶנֶסת. ׁשּ ן ַהּכְ ַּ נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתנֹו ְלרֹאׁש  ַחז

ֶנֶסת ָגן, ַהּכְ ֶנֶסת נֹוְתנֹו ַלּסְ ָגן נֹוְתנֹו לְ , ְוֹראׁש ַהּכְ דֹולְוַהּסְ דֹול , ֹכֵהן ּגָ ְוֹכֵהן ּגָ
ל ְוקֹוֵרא עֹוֵמד ָעׂשֹור, עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ ְוגֹוֵלל ֵסֶפר . ְוקֹוֵרא ַאֲחֵרי מֹות ְוַאְך ּבֶ

יחֹו ְבֵחיקוֹ  אן, ְואֹוֵמר, ּתֹוָרה ּוַמּנִ תּוב ּכָ ָראִתי ִלְפֵניֶכם ּכָ ּקָ ֶ ה ׁשּ , יֹוֵתר ִמּמַ
קּוִדים  ּוֶבָעׂשֹור ׁש ַהּפְ ֻחּמַ ּבְ הׁשֶ ֹמֶנה ְבָרכֹות, קֹוֵרא ַעל ּפֶ , ּוְמָבֵרְך ָעֶליָה ׁשְ

ׁש , ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֹון, ְוַעל ַההֹוָדָאה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ַהּתֹוָרה ַעל ְקּדָ ְוַעל ַהּמִ
ְפֵני ַעְצמוֹ  ְפֵני ַעְצָמּה ְוַעל , ּבִ ַלִים ּבִ ְפֵני ַעְצָמן ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְוַעל ִיׂשְ

ה ַהּכֲֹהִנים ִפּלָ ָאר ַהּתְ ְפֵני ַעְצָמן ְוַעל ׁשְ   : ּבִ
  
  

  משנה ב - פרק ז 
  

הּוא קֹוֵרא ׁשֶ דֹול ּכְ ָרִפים, ָהרֹוֶאה ֹכֵהן ּגָ ׂשְ ִעיר ַהּנִ . ֵאינֹו רֹוֶאה ַפר ְוׂשָ
ָרִפים ׂשְ ִעיר ַהּנִ הּוא קֹוֵרא, ְוָהרֹוֶאה ַפר ְוׂשָ ׁשֶ דֹול ּכְ ְולֹא . ֵאינֹו רֹוֶאה ֹכֵהן ּגָ

אֵ  ֵני ׁשֶ איִמּפְ ַ ָהְיָתה ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ינֹו ַרׁשּ א ׁשֶ ָוה ּוְמֶלא, ֶאּלָ ֵניֶהן ׁשָ ֶכת ׁשְ
  : ְכֶאָחת

  
  

  משנה ג - פרק ז 
  

בִ  שׁ , ְגֵדי בּוץ קֹוֵראִאם ּבְ ט ָיַרד ְוָטַבל, ָיָדיו ְוַרְגָליו ִקּדֵ ׁשַ ג, ּפָ ּפֵ . ָעָלה ְוִנְסּתַ
ׁש יָ , ְוָלַבשׁ , ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָזָהב ה ֶאת ֵאילֹו , ָדיו ְוַרְגָליוְוִקּדֵ ְוָיָצא ְוָעׂשָ

ָנה, ְוֶאת ֵאיל ָהָעם ֵני ׁשָ ִמיִמים ּבְ ים ּתְ ָבׂשִ ְבַעת ּכְ י , ְוֶאת ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ֱאִליֶעֶזר ִמיד , ַרּבִ ַחר ָהיּו ְקֵרִבין} יג{ִעם ּתָ ל ׁשַ ּוַפר , ׁשֶ

ה ַבחּוץ  ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ִיםָהעֹוָלה ְוׂשָ ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ   : ָהיּו ְקֵרִבין ִעם ּתָ
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  משנה ד - פרק ז 
  

ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ג, ִקּדֵ ּפֵ ט ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסּתַ , ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָלָבן. ּוָפׁשַ
ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ְוָלַבשׁ  ְחתָּ . ְוִקּדֵ ף ְוֶאת ַהּמַ ׁש ָיָדיו . הִנְכַנס ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכַ ִקּדֵ
ט ְוָיַרד ְוָטָבל, ְוַרְגָליו ג, ּוָפׁשַ ּפֵ , ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבשׁ . ָעָלה ְוִנְסּתַ

ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִים ּוְלֵהִטיב ֶאת , ְוִקּדֵ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ְוִנְכַנס ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ׁשֶ
רֹות ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ַהּנֵ טּופָ , ְוִקּדֵ ין . ְוָלַבשׁ , ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ַעְצמוֹ . ׁשַ ּוְמַלּוִ

יתוֹ  לֹום ִמן . אֹותֹו ַעד ּבֵ ָצא ְבׁשָ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוֲהָביו ּבְ ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוׂשֶ
  : ַהּקֶֹדשׁ 

  
  

  משנה ה - פרק ז 
  

ֹמָנה ֵכִלים ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ דֹול ְמׁשַ ָעה. ּכֵֹהן ּגָ ַאְרּבָ ת ּוִמְכָנַסִים ֻכּתֹנֶ בְּ , ְוַהֶהְדיֹוט ּבְ
דֹול. ְוַאְבֵנט ּוִמְצֶנֶפת ן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ָוִציץ, מֹוִסיף ָעָליו ּכֵֹהן ּגָ ֵאּלּו . חׁשֶ ּבְ

ים אּוִרים ְוֻתּמִ ָאִלין ּבְ ין ּוְלִמי . ִנׁשְ ֶלְך ּוְלֵבית ּדִ א ַלּמֶ ָאִלין ֶאּלָ ְוֵאין ִנׁשְ
ּבּור ָצִריְך ּבוֹ  ַהּצִ   : ׁשֶ

  
  

  א משנה -פרק ח 
  

אֲ  ּפּוִרים ָאסּור ּבַ היֹום ַהּכִ ִתּיָ ל  ִכיָלה ּוִבׁשְ ְנּדָ ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ
מִ  הּוְבַתׁשְ ּטָ ֶלְך . יׁש ַהּמִ ֵניֶהםְוַהּמֶ ה ִיְרֲחצּו ֶאת ּפְ ּלָ ְוֶהָחָיה ִתְנֹעל ֶאת , ְוַהּכַ
ל ְנּדָ י ֱאִליֶעֶזר, ַהּסַ ְבֵרי ַרּבִ   : ְסִריןַוֲחָכִמים אוֹ , ּדִ

  
  

  משנה ב -פרק ח 
  

ה ּסָ כֹוֶתֶבת ַהּגַ מֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתהּ , ָהאֹוֵכל ּכְ ֹוֶתה ְמֹלא ֻלְגָמיו, ּכָ ב, ְוַהׁשּ ל . ַחּיָ ּכָ
ִקין ִמְצָטְרִפין ִלְמֹלא ֻלְגָמיו. ָהֳאָכִלין ִמְצָטְרִפין ִלְככֹוֶתֶבת ׁשְ ל ַהּמַ ָהאֹוֵכל . ּכָ

  : ֵאין ִמְצָטְרִפין, ְוׁשֹוֶתה
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  משנה ג -פרק ח 
  

ֶהְעֵלם ַאַחת ָתה ּבְ את ֶאָחת, ָאַכל ְוׁשָ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ה . ֵאינֹו ַחּיָ ָאַכל ְוָעׂשָ
אֹות, ְמָלאָכה י ַחּטָ ּתֵ ב ׁשְ ֵאיָנן ְראּוִייןָאַכל אֳ . ַחּיָ ָתה , ַלֲאִכיָלה ָכִלין ׁשֶ ְוׁשָ

ֵאיָנן ְראּוִיין ִקין ׁשֶ ה ַמׁשְ ִתּיָ ָתה ִציר, ִלׁשְ טּור, ֻמְרָיסאֹו  ְוׁשָ   : ּפָ
  
  

  משנה ד -פרק ח 
  

ינֹוקֹות ּפּוִרים, ַהּתִ יֹום ַהּכִ ין אֹוָתן ּבְ ָנה , ֵאין ְמַעּנִ ִכין אֹוָתם ִלְפֵני ׁשָ ֲאָבל ְמַחּנְ
ָנַתִים ְצֹות, ְוִלְפֵני ׁשְ ּמִ ְהיּו ְרִגיִלין ּבַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   : ּבִ

  
  

  משנה ה -פרק ח 
  

ֵהִריָחה ָרה ׁשֶ הּ ַמֲאִכיִלי, ֻעּבָ יב ַנְפׁשָ ׁשִ ּתָ חֹוֶלה ַמֲאִכיִלין אֹותֹו . ן אֹוָתּה ַעד ׁשֶ
י ְבִקיִאין ִקיִאין. ַעל ּפִ ם ּבְ י ַעְצמוֹ , ְוִאם ֵאין ׁשָ ַעד , ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ּפִ

י ּיֹאַמר ּדָ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ו -פרק ח 
  

ֲאָחזֹו ֻבְלמּוס ּיֵאֹורּו , יםֲאִפּלּו ְדָבִרים ְטֵמאִ  ַמֲאִכיִלין אֹותוֹ , ִמי ׁשֶ ַעד ׁשֶ
כֹו ֶכֶלב ׁשֹוֶטה. ֵעיָניו ׁשָ ּנְ לוֹ , ִמי ׁשֶ ֵבד ׁשֶ י , ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ּכָ ְוַרּבִ

יר י ַמְתָיא ֶבן ָחָרשׁ . ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש ַמּתִ ְגרֹונוֹ , ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ ׁש ּבִ , ַהחֹוׁשֵ
ת ּבָ ׁשַ יו ּבְ תֹוְך ּפִ יִלין לֹו ַסם ּבְ הּוא ְסֵפק ְנָפשׁ , ַמּטִ ֵני ׁשֶ ְוָכל ְסֵפק , ֹותִמּפְ

ת ְנָפׁשֹות ּבָ ַ   : ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
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  משנה ז -פרק ח 
  

ְפָלה ָעָלי ּנָ ם, ו ַמּפֶֹלתִמי ׁשֶ ם ָסֵפק הּוא ׁשָ , ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ֵאינֹו ׁשָ
ָרֵאל ל, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק ִיׂשְ ִחין ָעָליו ֶאת ַהּגַ ִחין , ָצאּוהּו ַחימְ . ְמַפּקְ ְמַפּקְ

יחּוהוּ , ְוִאם ֵמת. ָעָליו   : ַיּנִ
  
  

  משנה ח -פרק ח 
  

אי  ם ַוּדַ את ְוָאׁשָ ִריןַחּטָ ׁשּוָבה. ְמַכּפְ ִרין ִעם ַהּתְ ּפּוִרים ְמַכּפְ . ִמיָתה ְויֹום ַהּכִ
ה ה ְוַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ֶרת ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעׂשֵ ׁשּוָבה ְמַכּפֶ  ְוַעל. ַהּתְ

ר ּפּוִרים ִויַכּפֵ ֹבא יֹום ַהּכִ ּיָ   : ַהֲחמּורֹות ִהיא תֹוָלה ַעד ׁשֶ
  
  

  משנה ט -פרק ח 
  

ָידֹו ַלֲעׂשֹות , ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ָהאֹוֵמר יִקין ּבְ ֵאין ַמְסּפִ
ׁשּוָבה ר. ּתְ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ּפּוִר , ֶאֱחָטא ְויֹום ַהּכִ רים ֵאין יֹום ַהּכִ ֲעֵברֹות . ְמַכּפֵ

קֹום ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ר, ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ בֵּ . יֹום ַהּכִ ֵאין , ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ֲעֵברֹות ׁשֶ
ר ּפּוִרים ְמַכּפֵ ה ֶאת ֲחֵברוֹ , יֹום ַהּכִ ַרּצֶ ּיְ ן . ַעד ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרׁש ַרּבִ ֶאת זֹו ּדָ

ְטָהרוּ , ֲעַזְרָיה ין ָאָדם , )ויקרא טז( ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ּתִ ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ
קֹום ר, ַלּמָ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ . יֹום ַהּכִ ּבֵ ּפּוִרים , ֲעֵברֹות ׁשֶ ֵאין יֹום ַהּכִ
ר ה ֶאת ֲחֵברוֹ , ְמַכּפֵ ַרּצֶ ּיְ י ֲעִקיָבא. ַעד ׁשֶ ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִלְפֵני , ַאׁשְ

ֲהִרין ם ִמּטַ ַמִים, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמי ַאּתֶ ָ ׁשּ ּבַ ֱאַמר , ֲאִביֶכם ׁשֶ ּנֶ יחזקאל (ׁשֶ
י , )לו ם} כה{ְוָזַרְקּתִ ִמְקֵוה , )ירמיה יז(ְואֹוֵמר . ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ

ָרֵאל ְייָ  ֵמִאים, ִיׂשְ ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ רּוְך הּוא ְמַטֵהר , ַמה ּמִ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ָרֵאלֶאת    : ִיׂשְ

  
  
  
  
  
  



 
55 

 

  מסכת ידים
  

  משנה א - פרק א 
  

ַדִיםֵמי ְרִביעִ  ַנִים, ְלֶאָחד, ית נֹוְתִנין ַלּיָ ה אֹו , ַמֲחִצית ֹלג. ַאף ִלׁשְ לׁשָ ִלׁשְ
ָעה ָרה ּוְלֵמָאהַלֲחמִ , ִמּלֹג. ְלַאְרּבָ ה ְוַלֲעׂשָ ָ י יֹוֵסי אֹוֵמררַ . ׁשּ ּלֹא ּוִבְלַבד , ּבִ ׁשֶ

ֶהם ֵמְרִביִעיתִיְפֹחת ָלַאֲחרֹון שֶׁ  ים ְוֵאין מֹוִסיִפין ַעל . ּבָ ִנּיִ ְ מֹוִסיִפין ַעל ַהׁשּ
  : ָהִראׁשֹוִנים

  
  

  משנה ב - פרק א 
  

ַדִים ִלים נֹוְתִנין ַלּיָ ָכל ַהּכֵ ְכֵלי ֲאָבִנים, ֲאִפּלּו ִבְכֵלי ְגָלִלים, ּבְ ְכֵלי ֲאָדָמה, ּבִ . ּבִ
ַדִים לִ , ֵאין נֹוְתִנין ַלּיָ ַחץ, יםֹלא ְבָדְפנֹות ַהּכֵ ְוֹלא ִבְמגּוַפת , ְולֹא ְבׁשּוֵלי ַהּמַ

ן ַלֲחֵברֹו ְבָחְפָניו. ֶהָחִבית ין ְוֵאין , ְוֹלא ִיּתֵ ׁשִ ִאין ְוֵאין ְמַקּדְ ֵאין ְמַמּלְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
א ִבְכִלי ַדִים ֶאּלָ את ְוֵאין נֹוְתִנים ַלּיָ ין ֵמי ַחּטָ ִּ ִתיל . ַמז ָצִמיד ּפָ יִלין ּבְ ְוֵאין ַמּצִ

א  א ֵכִלים, ֵכִליםֶאּלָ ִלי ֶחֶרׂש ֶאּלָ ד ּכְ יִלין ִמּיַ ֵאין ַמּצִ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ג - פרק א 
  

ֵהָמה ת ַהּבְ ִתּיַ ְ ְפְסלּו ִמׁשּ ּנִ ִים ׁשֶ ֵכִלים, ַהּמַ סּוִלים, ּבְ ִרים, ּוְבַקְרָקעֹות. ּפְ ׁשֵ . ּכְ
יוֹ  תַּ , קֹומֹוס, ָנַפל ְלתֹוָכן ּדְ סּוִלין, ּנּו ַמְרֵאיֶהןְוַקְנַקְנּתֹום ְוִנׁשְ ה ָבֶהם . ּפְ ָעׂשָ

ּתוֹ  ָרה ָבֶהן ּפִ ָ ׁשּ סּוִלין, ְמָלאָכה אֹו ׁשֶ ְמִני אֹוֵמר. ּפְ ְמעֹון ַהּתִ ן , ׁשִ ּוֵ ֲאִפּלּו ִנְתּכַ
ִני ֵ ֶזה ְוָנַפל ַלׁשּ רֹות ּבָ ִרים, ִלׁשְ ׁשֵ   : ּכְ

  
  

  משנה ד - פרק א 
  

ּדֹות ָחה ָבֶהם ֶאת ַהּמִ ּמִ ִלים אֹו ׁשֶ ֶהם ֶאת ַהּכֵ סּוִלים, ֵהִדיַח ּבָ ֶהם . ּפְ ֵהִדיַח ּבָ
ים ִלים מּוָדִחים אֹו ֲחָדׁשִ ִרים, ּכֵ ׁשֵ ים. ּכְ ֲחָדׁשִ י יֹוֵסי פֹוֵסל ּבַ   : ַרּבִ

  
  



 
56 

 

  משנה ה - פרק א 
  

ֻלְסִקין ֶהם ֶאת ַהּגְ יל ּבָ ְחּתֹום ַמְטּבִ ַהּנַ ִים ׁשֶ סּוִלים, ַהּמַ הּוא ֵמִדיַח ֶאת . ּפְ ּוְכׁשֶ
ֶהן ִרים, ָיָדיו ּבָ ׁשֵ ַדִיםַהּכֹ . ּכְ ן ַלּיָ ִרים ִלּתֵ ׁשֵ . ֲאִפּלּו ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ל ּכְ

יו ְונֹוֵטל ְרּכָ ין ּבִ יַח ָחִבית ּבֵ ּה ְונֹוֵטל. ַמּנִ ה ָחִבית ַעל ִצּדָ ְוַהּקֹוף נֹוֵטל . ַמּטֶ
ַדִים ֵני ֵאּלוּ . ַלּיָ ׁשְ י יֹוֵסי פֹוֵסל ּבִ   : ַרּבִ

  
  

  משנה א -פרק ב 
  

ִטיָפה ַאַחת. ָידֹו ְטהֹוָרה, ִטיָפה ַאַחתִמשְּׁ ָנַטל ְלָידֹו ַאַחת  ְ י ָיָדיו ִמׁשּ ּתֵ , ִלׁשְ
א י ֵמִאיר ְמַטּמֵ ּטֹל ֵמְרִביִעית, ַרּבִ ּיִ רּוָמה. ַעד ׁשֶ ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ י . ָטהֹור, ָנַפל ּכִ ַרּבִ

א   : יֹוֵסי ְמַטּמֵ
  
  

  משנה ב -פרק ב 
  

נִ , ָנַטל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ְלָמקֹום ֶאָחד ְ ים ְלָמקֹום ַאֵחרְוֶאת ַהׁשּ ר וְ , ּיִ ּכָ ָנַפל ּכִ
רּוָמה ל ּתְ ים, ָטֵמא, ַעל ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ִנּיִ ְ ָנַטל ֶאת . ָטהֹור, ְוַעל ַהׁשּ

ים ְלָמקֹום ֶאָחד ִנּיִ ְ רּוָמה, ָהִראׁשֹוִנים ְוֶאת ַהׁשּ ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ ָנַטל . ָטֵמא, ְוָנַפל ּכִ
ִים , ָיָדיו ְטֵמאֹות, ם אֹו ְצרֹורֶאת ָהִראׁשֹוִנים ְוִנְמָצא ַעל ָיָדיו ֵקיסָ  ֵאין ַהּמַ ׁשֶ

ד י ַהּיָ ּבֵ ַעל ּגַ ִים ׁשֶ א ַהּמַ ְמִליֵאל . ָהַאֲחרֹוִנים ְמַטֲהִרים ֶאּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ
ִים, אֹוֵמר ת ַהּמַ ִרּיַ הּוא ִמּבְ   : ָטהֹור, ּכֹל ׁשֶ

  
  

  משנה ג -פרק ב 
  

ֲהרֹות עַ  אֹות ּוִמּטַ ּמְ ַדִים ִמּטַ ֶרקַהּיָ יַצד. ד ַהּפֶ ָנַטל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ַעד . ּכֵ
ֶרק ֶרק, ַהּפֶ ים חּוץ ַלּפֶ ִנּיִ ְ ד, ְוֶאת ַהׁשּ ָנַטל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים . ְטהֹוָרה, ְוָחְזרּו ַלּיָ

ד ֶרק ְוָחְזרּו ַלּיָ ים חּוץ ַלּפֶ ִנּיִ ְ ָנַטל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ְלָידֹו . ְטֵמָאה, ְוֶאת ַהׁשּ
י ָיָדיו ַאַחת ְוִנְמַלְך  ּתֵ ים ִלׁשְ ִנּיִ ְ ָנַטל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים . ְטֵמאֹות, ְוָנַטל ֶאת ַהׁשּ

ים ְלָידֹו ַאַחת ִנּיִ ְ י ָיָדיו ְוִנְמַלְך ְוָנַטל ֶאת ַהׁשּ ּתֵ ָנַטל ְלָידֹו . ָידֹו ְטהֹוָרה, ִלׁשְ
הּ  ֲחֶבְרּתָ ָפּה ּבַ ְפׁשְ ֹראׁשֹו אֹו ַבּכֶֹתל. ְטֵמָאה, ַאַחת ְוׁשִ נֹוְטִלין . הְטהֹורָ , ּבְ
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י ֶזה ּבֵ ה ֶזה ְבַצד ֶזה אֹו ֶזה ַעל ּגַ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ֹבאּו , ַאְרּבָ ּיָ ַרּפּו ׁשֶ ּיְ ּוִבְלַבד ׁשֶ
ִים   : ָבֶהם ַהּמָ

  
  

  משנה ד -פרק ב 
  

ה ָבֶהם ְמָלאָכה ה ָבֶהם ְמָלאָכה ָסֵפק ֹלא ַנֲעׂשָ ֶהם , ָסֵפק ַנֲעׂשָ ָסֵפק ֵיׁש ּבָ
ֵאין בָּ  עּור ָסֵפק ׁשֶ ִ ׁשּ עּורּכַ ִ ׁשּ , ְסֵפָקן ָטהֹור, ָסֵפק ְטֵמִאים ָסֵפק ְטהֹוִרין, ֶהם ּכַ

ָאְמרוּ  ֵני ׁשֶ ֵהר, ִמּפְ א ְוִלּטָ ֵמא ּוְלַטּמֵ ַדִים ִלּטָ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ָטהֹור, ְסֵפק ַהּיָ , ַרּבִ
ֵהר יַצד. ָטֵמא, ִלּטָ ִריםָהיּו ָיָדיו ְטהֹורֹות . ּכֵ ֵני ִכּכָ ק ָספֵ , ְטֵמִאים ּוְלָפָניו ׁשְ

ִרים ְטהֹוִרים, ָנַגע ָסֵפק ֹלא ָנַגע ֵני ִכּכָ ָסֵפק ָנַגע , ָהיּו ָיָדיו ְטֵמאֹות ּוְלָפָניו ׁשְ
ִרים . ָסֵפק ֹלא ָנַגע ֵני ִכּכָ ָהיּו ָיָדיו ַאַחת ְטֵמָאה ְוַאַחת ְטהֹוָרה ּוְלָפָניו ׁשְ

ַאַחד ֵמֶהם, ְטהֹוִרים טְּ , ָנַגע ּבְ ֵמָאה ָנַגע ָסֵפק ּבַ ּטְ ָהיּו ָיָדיו . הֹוָרה ָנַגעָסֵפק ּבַ
ִרים ֵני ִכּכָ ַאַחד ֵמֶהן, ֶאָחד ָטֵמא ְוֶאָחד ָטהֹור, ְטהֹורֹות ּוְלָפָניו ׁשְ ָסֵפק , ָנַגע ּבְ

הֹור ָנַגע ּטָ ֵמא ָנַגע ָסֵפק ּבַ ּטָ ָהיּו ָיָדיו ַאַחת ְטֵמָאה ְוַאַחת ְטהֹוָרה ּוְלָפָניו . ּבַ
ִרים ֶאָחד ָטֵמא ְוֶאָחד טָ  ֵני ִכּכָ יֶהן, הֹורׁשְ ּתֵ ׁשְ ֵמא , ָנַגע ּבִ ָסֵפק ְטֵמָאה ַבּטָ

הֹור הֹור, ּוְטהֹוָרה ַבּטָ ֵמא ּוְטֵמָאה ַבּטָ ָהיּו , אֹו ְטהֹוָרה ַבּטָ מֹו ׁשֶ ַדִים ּכְ ַהּיָ
ָהיוּ  מֹות ׁשֶ ִרים ּכְ ּכָ   : ְוַהּכִ

  
  

  משנה א -פרק ג 
  

ְכנִ  עַהּמַ ִחּלֹות, יס ָיָדיו ְלַבִית ַהְמֻנּגָ י ֲעִקיָבאדִּ , ָיָדיו ּתְ ַוֲחָכִמים . ְבֵרי ַרּבִ
ִנּיֹות, אֹוְמִרים עוֹ . ָיָדיו ׁשְ ַעת ַמּגָ ׁשְ א ְבָגִדים ּבִ ַדִים , ּכֹל ַהְמַטּמֵ א ֶאת ַהּיָ ְמַטּמֵ

ִחּלֹות י ֲעִקיָבא, ִלְהיֹות ּתְ ְבֵרי ַרּבִ ִנּיֹות, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ ָאְמרּו . ִלְהיֹות ׁשְ
י ֲעִקיָבא ה ְבָכל ָמקֹוםהֵ , לֹו ְלַרּבִ ִחּלָ ַדִים ּתְ ַהּיָ ְוִכי , ָאַמר ָלֶהם. יָכן ָמִצינּו ׁשֶ

ן ִנְטָמא גּופוֹ  א ִאם ּכֵ ה ֶאּלָ ִחּלָ ר ָלֶהן ִלְהיֹות ּתְ ֶּה, ֵהיַאְך ֶאְפׁשָ . חּוץ ִמז
ִקין ְטְמאּו ְבַמׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ִנּיֹות, ָהֳאָכִלין ְוַהּכֵ ַדִים ִלְהיֹות ׁשְ ִאין ֶאת ַהּיָ , ְמַטּמְ

עַ  י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ְמָאה, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ ְטָמא ְבַאב ַהּטֻ ּנִ א ֶאת , ֶאת ׁשֶ ְמַטּמֵ
ַדִים ְמָאה. ַהּיָ ְוַלד ַהּטֻ ַדִים, ּבִ א ֶאת ַהּיָ ן . ֵאינֹו ְמַטּמֵ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאַמר ַרּבָ

ְמִליֵאל א, ּגַ ָאת ִלְפֵני ַאּבָ ּבָ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ה ְבִאׁשּ ִנְכְנסּו ָיַדי , ְמָרה לוֹ אָ , ַמֲעׂשֶ
ִלי ֶחֶרשׂ  י, ָאַמר ָלהּ . ַלֲאִויר ּכְ ּתִ ה ָהְיָתה ֻטְמָאָתהּ , ּבִ י ָמה , ּוַבּמֶ ַמְעּתִ ְוֹלא ׁשָ
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ָבר ְמֹבָאר, ָאְמרּו ֲחָכִמים. ָאְמָרה לוֹ  ְמָאה. ַהּדָ ְטָמא ְבַאב ַהּטֻ ּנִ א , ֶאת ׁשֶ ְמַטּמֵ
ַדִים ְמָאה. ֶאת ַהּיָ ְוַלד ַהּטֻ ָדִיםֵאינ, ּבִ א ֶאת ַהּיָ   : ֹו ְמַטּמֵ

  
  

  משנה ב -פרק ג 
  

רּוָמה א ֶאת הַ , ּכֹל ַהּפֹוֵסל ֶאת ַהּתְ ִנּיֹותְמַטּמֵ ַדִים ִלְהיֹות ׁשְ ָאה . ּיָ ד ְמַטּמְ ַהּיָ
הּ  עַ , ֶאת ֲחֶבְרּתָ י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ִני, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ ה ׁשֵ ִני עֹוׂשֶ . ֵאין ׁשֵ
ַדִיםא ִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַוֲהלֹ , ָאַמר ָלֶהם ִאין ֶאת ַהּיָ ים ְמַטּמְ ִנּיִ ֵאין , ָאְמרּו לוֹ . ׁשְ

ְבֵרי סֹוְפִרים ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ ִנין ּדִ ְבֵרי תֹוָרה, ּדָ ְולֹא , ְוֹלא ִדְבֵרי סֹוְפִרים ִמּדִ
ְבֵרי סֹוְפִרים   : ִדְבֵרי סֹוְפִרים ִמּדִ

  
  

  משנה ג -פרק ג 
  

ין ִעם  ִפּלִ יןְרצּועֹות ּתְ ִפּלִ ַדִים, ַהּתְ אֹות ֶאת ַהּיָ ְמעֹון אֹוֵמר. ְמַטּמְ י ׁשִ , ַרּבִ
ַדִים אֹות ֶאת ַהּיָ ין ֵאיָנן ְמַטּמְ ִפּלִ   : ְרצּועֹות ּתְ

  
  

  משנה ד -פרק ג 
  

ֶפר ּסֵ ּבַ יֹון ׁשֶ ּלָ ן שֶׁ , ּגִ ַמּטָ ּלְ ּמִ ַמְעָלן ְוׁשֶ ּלְ ּמִ ּסֹוףׁשֶ ּבַ ה ְוׁשֶ ִחּלָ ּתְ ִאין ֶאת , ּבַ ְמַטּמְ
דַ  י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ִיםַהּיָ א, ַרּבִ ּסֹוף ֵאינֹו ְמַטּמֵ ּבַ ה לֹו ַעּמּודעַ , ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ   : ד ׁשֶ

  
  

  משנה ה -פרק ג 
  

מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ּיֵר ּבֹו ׁשְ ּתַ ְמַחק ְוִנׁשְ ּנִ ְנֹסַע , ֵסֶפר ׁשֶ ת ַוְיִהי ּבִ ָפָרׁשַ ּכְ
ַדִים, ָהָאֹרן א ֶאת ַהּיָ כָּ . ְמַטּמֵ ה ׁשֶ מֹוִנים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות ְמִגּלָ ּה ׁשְ תּוב ּבָ

ְנֹסַע ָהָאֹרן ת ַוְיִהי ּבִ ָפָרׁשַ ַדִים, ּכְ א ֶאת ַהּיָ ִאין . ְמַטּמָ ְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ְמַטּמְ ל ּכִ ּכָ
ַדִים ַדִים. ֶאת ַהּיָ ִאין ֶאת ַהּיָ יִרים ְוקֶֹהֶלת ְמַטּמְ ִ יר ַהׁשּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ׁשִ , ַרּבִ

יִרים  ִ יר ַהׁשּ ַדִיםׁשִ א ֶאת ַהּיָ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ְוֹקֶהֶלת ַמֲחלֶֹקת, ְמַטּמֵ ֹקֶהֶלת , ַרּבִ
יִרים ַמֲחלֶֹקת ִ יר ַהׁשּ ַדִים ְוׁשִ א ֶאת ַהּיָ ְמעֹון אֹוֵמר. ֵאינֹו ְמַטּמֵ י ׁשִ ֹקֶהֶלת , ַרּבִ



 
59 

 

ל אי ּוֵמֻחְמֵרי ֵבית ִהּלֵ ּמַ י ֵבית ׁשַ ּלֵ ַּאי. ִמּקֻ ן ַעז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל  ,ָאַמר ַרּבִ ְמֻקּבָ
ַנִים ָזֵקן ְבִעים ּוׁשְ י ׁשִ ן ֲעַזְרָיה , ֲאִני ִמּפִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יבּו ֶאת ַרּבִ הֹוׁשִ ּיֹום ׁשֶ ּבַ

יָבה ְיׁשִ ַדִים, ּבַ ִאים ֶאת ַהּיָ יִרים ְוֹקֶהֶלת ְמַטּמְ ִ יר ַהׁשּ ִ ׁשּ י ֲעִקיָבא. ׁשֶ , ָאַמר ַרּבִ
לֹום ָרֵאל עַ , ַחס ְוׁשָ ׂשְ א ֶאת ֹלא ֶנֱחַלק ָאָדם ִמּיִ ּלֹא ְתַטּמֵ יִרים ׁשֶ ִ יר ַהׁשּ ל ׁשִ

ַדִים יִרים , ַהּיָ ִ יר ַהׁשּ ן ּבֹו ׁשִ ּתַ ּנִ ּיֹום ׁשֶ ּלֹו ְכַדאי ּכַ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֵאין ּכָ ׁשֶ
ָרֵאל תּוִבים קֶֹדשׁ , ְלִיׂשְ ל ַהּכְ ּכָ ים, ׁשֶ יִרים קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ִ יר ַהׁשּ , ְוִאם ֶנְחְלקוּ . ְוׁשִ

א ַעל  י . ֹקֶהֶלתֹלא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ל ַרּבִ ן ָחִמיו ׁשֶ ַע ּבֶ ן ְיהֹוׁשֻ י יֹוָחָנן ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
ַּאי, ֲעִקיָבא ִדְבֵרי ֶבן ַעז ְמרּו , ּכְ ְך ֶנְחְלקּו ְוָכְך ּגָ   : }יב{ּכָ

  
  

  משנה א - פרק ד 
  

שְׁ , ּבֹו ַבּיֹום ִנְמנּו ְוָגְמרּו ַעל ֲעֵרַבת ָהַרְגַלִים ין ְוַעד ּתִ ֵני ֻלּגִ ְ ִהיא ִמׁשּ ָעה ׁשֶ
ָקה ְסּדְ ּנִ ין ׁשֶ ִהיא ְטֵמָאה ִמְדָרס, ַקּבִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר. ׁשֶ ַרּבִ ֲעֵרַבת ָהַרְגַלִים , ׁשֶ

ָמהּ  ׁשְ   : ּכִ
  
  

  משנה ב - פרק ד 
  

ָמן, ּבֹו ַבּיֹום ָאְמרוּ  ּלֹא ִלׁשְ חּו ׁשֶ ְזּבְ ּנִ ָבִחים ׁשֶ ְּ ל ַהז ִרים, ּכָ ׁשֵ ּלֹא ָעלּו , ּכְ א ׁשֶ ֶאּלָ
ָעִלים ְלׁשּום  את, חֹוָבהַלּבְ ַסח ּוִמן ַהַחּטָ ְזַמּנוֹ . חּוץ ִמן ַהּפֶ ַסח ּבִ את , ַהּפֶ ְוַהַחּטָ

ָכל ְזַמן י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ּבְ ם, ַרּבִ ְזַמּנוֹ . ַאף ָהָאׁשָ ַסח ּבִ ם , ַהּפֶ את ְוָהָאׁשָ ְוַהַחּטָ
ָכל ְזַמן ַּאי. ּבְ ן ַעז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְבִעים, ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ַלִני ִמּפִ ַנִים ָזֵקן ְמֻקּבְ , ּוׁשְ

יָבה ְיׁשִ ן ֲעַזְרָיה ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יבּו ֶאת ַרּבִ הֹוׁשִ ּיֹום ׁשֶ ָבִחים , ּבַ ְּ ל ַהז ּכָ ׁשֶ
ָמן ּלֹא ִלׁשְ חּו ׁשֶ ְזּבְ ּנִ ֱאָכִלין ׁשֶ ִרים, ַהּנֶ ׁשֵ ם , ּכְ ָעִלים ְלׁשֵ ּלֹא ָעלּו ַלּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ

את, חֹוָבה ַסח ּוִמן ַהַחּטָ א ָהעֹוָלהלֹ . חּוץ ִמן ַהּפֶ ַּאי ֶאּלָ ן ַעז ְולֹא , א הֹוִסיף ּבֶ
  : הֹודּו לֹו ֲחָכִמים

  
  

  משנה ג - פרק ד 
  

ִביִעית, ָאבַעּמֹון ּומוֹ , ּבֹו ַבּיֹום ָאְמרוּ  ְ ׁשּ י ַטְרפֹון. ַמה ֵהן ּבַ ַזר ַרּבִ ר מַ , ּגָ ְעׂשַ
ן ֲעַזְרָיה. ָעִני י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִני, ְוָגַזר ַרּבִ ר ׁשֵ ָמֵעאלָאַמר רַ . ַמֲעׂשֵ י ִיׁשְ ֶאְלָעָזר , ּבִ
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ן ֲעַזְרָיה דָעֶליָך ְרָאָיה , ּבֶ ה ַמְחִמיר, ְלַלּמֵ ַאּתָ ְחִמיר, ׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ ָעָליו ְרָאָיה , ׁשֶ
ד ן ֲעַזְרָיה. ְלַלּמֵ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָמֵעאל ָאִחי, ָאַמר לֹו ַרּבִ יִתי , ִיׁשְ ּנִ ֲאִני ֹלא ׁשִ

ִנים ָ ֶדר ַהׁשּ הַטְרפֹון ָאִחי שִׁ , ִמּסֵ ד, ּנָ י ַטְרפֹון. ְוָעָליו ְרָאָיה ְלַלּמֵ יב ַרּבִ , ֵהׁשִ
ר ָעִני , ַעּמֹון ּומֹוָאב חּוץ ָלָאֶרץ, ִמְצַרִים חּוץ ָלָאֶרץ ְצַרִים ַמְעׂשַ ַמה ּמִ

ִביִעית ְ ִביִעית, ַבׁשּ ְ ר ָעִני ַבׁשּ ן . ַאף ַעּמֹון ּומֹוָאב ַמְעׂשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יב ַרּבִ ֵהׁשִ
בֶ , ֲעַזְרָיה ִני , ַעּמֹון ּומֹוָאב חּוץ ָלָאֶרץ, ל חּוץ ָלָאֶרץּבָ ר ׁשֵ ֶבל ַמֲעׂשֵ ַמה ּבָ

ִביִעית ְ ִביִעית, ַבׁשּ ְ ִני ַבׁשּ ר ׁשֵ י ַטְרפֹון. ַאף ַעּמֹון ּומֹוָאב ַמֲעׂשֵ , ָאַמר ַרּבִ
ִהיא ְקרֹוָבה ר ָעִני, ִמְצַרִים ׁשֶ אּוָה ַמְעׂשַ ָרֵאל ִנסְ , ֲעׂשָ י ִיׂשְ ְהיּו ֲעִנּיֵ ּיִ ָמִכים ׁשֶ

ִביִעית ְ ׁשּ ֵהם ְקרֹוִבים, ַאף ַעּמֹון ּומֹוָאב, ָעֶליָה ּבַ ר ָעִני, ׁשֶ ים ַמְעׂשַ , ַנֲעׂשִ
ִביִעית ְ ׁשּ ָרֵאל ִנְסָמִכים ֲעֵליֶהם ּבַ י ִיׂשְ ְהיּו ֲעִנּיֵ ּיִ ן . ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ

ן ָממֹון, ֲעַזְרָיה ה ִכְמַהּנָ ה אֶ , ֲהֵרי ַאּתָ א ְכַמְפִסיד ְנָפׁשֹותְוֵאין ַאּתָ קֹוֵבַע . ּלָ
הֹוִריד ַטל ּוָמָטר ַמִים ִמּלְ ָ ה ֶאת ַהׁשּ ּנֱֶאַמר , ַאּתָ ע ָאָדם , )מלאכי ג(ׁשֶ ֲהִיְקּבַ

ה ְקַבֲענוּ  ּמֶ ם ּבַ ם ֹקְבִעים ֹאִתי ַוֲאַמְרּתֶ י ַאּתֶ רּוָמהֱאֹלִהים ּכִ ר ְוַהּתְ ֲעׂשֵ . ָך ַהּמַ
עַ  י ְיהֹוׁשֻ יב ַעל ַטְרפֹון ָאִחיֲהֵריִני כְ , ָאַמר ַרּבִ ָבָריו, ֵמׁשִ . ֲאָבל ֹלא ְלִעְנַין ּדְ

ה ָחָדשׁ  ן, ִמְצַרִים ַמֲעׂשֶ ה ָיׁשָ ה ָחָדשׁ , ּוָבֶבל ַמֲעׂשֶ ָפֵנינּו ַמֲעׂשֶ ּלְ ּדֹון ׁשֶ . ְוַהּנִ
ה ָחָדשׁ  ֲעׂשֶ ה ָחָדׁש ִמּמַ ן, ִיּדֹון ַמֲעׂשֶ ה ָיׁשָ ֲעׂשֶ ה ָחָדׁש ִמּמַ . ְוַאל ִיּדֹון ַמֲעׂשֶ

ה ְזֵקִניםִמְצרַ  ה ְנִביִאים, ִים ַמֲעׂשֵ ה , ּוָבֶבל ַמֲעׂשֵ ָפֵנינּו ַמֲעׂשֵ ּלְ ּדֹון ׁשֶ ְוַהּנִ
ה ְזֵקִנים. ְזֵקִנים ֲעׂשֵ ה ְזֵקִנים ִמּמַ ה , ִיּדֹון ַמֲעׂשֵ ֲעׂשֵ ה ְזֵקִנים ִמּמַ ְוַאל ִיּדֹון ַמֲעׂשֵ

ִרין ַמְעשַׂ , ִנְמנּו ְוָגְמרוּ . ְנִביִאים ְ ִביִעיתַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ ְ ׁשּ א . ר ָעִני ּבַ ּבָ ּוְכׁשֶ
ְרַמסְ  ן ּדֻ י יֹוֵסי ּבֶ י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ לֹוד ִקית ֵאֶצל ַרּבִ ַמה ִחּדּוׁש ָהָיה , ָאַמר לוֹ , ּבְ

ְדָרׁש ַהּיֹום ֵבית ַהּמִ ִרים , ִנְמנּו ְוָגְמרוּ , ָאַמר לוֹ . ָלֶכם ּבְ ְ ַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ
ִביִעי ְ ׁשּ ר ָעִני ּבַ י ֱאִליֶעֶזר ְוָאַמר. תַמְעׂשַ ָכה ַרּבִ ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ' סֹוד ה, ּבָ

ּו , ֱאמֹר ָלֶהםֵצא וֶ ). תהלים כה(ְלהֹוִדיָעם  ֹחׁשּ ל ֲאִני . ְלִמְנַיְנֶכםַאל ּתָ ְמֻקּבָ
אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ַמע ֵמַרּבוֹ , ֵמַרּבָ ָ ׁשּ יַני, ׁשֶ ה ִמּסִ , ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹו ַעד ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

ִביִעית ְ ׁשּ ר ָעִני ּבַ ִרין ַמְעׂשַ ְ ַעּמֹון ּומֹוָאב ְמַעׂשּ   : ׁשֶ
  
  

  משנה ד - פרק ד 
  

א ְיהּוָדה ר ַעּמֹוִני, ּבֹו ַבּיֹום ּבָ ְדָרשׁ , ּגֵ ֵבית ַהּמִ , ָאַמר ָלֶהם. ְוָעַמד ִלְפֵניֶהן ּבְ
ָהל ְמִליֵאל. ָמה ֲאִני ָלֹבא ַבּקָ ן ּגַ ה, ָאַמר לֹו ַרּבָ י  ָאַמר. ָאסּור ָאּתָ לֹו ַרּבִ

עַ  ה, ְיהֹוׁשֻ ר ָאּתָ ְמִליֵאל. ֻמּתָ ן ּגַ תּוב אֹוֵמר , ָאַמר לֹו ַרּבָ לֹא , )דברים כג(ַהּכָ
ְקַהל ה ם ּדֹור ֲעשִׂ ' ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ עַ . 'יִרי ְוגוֹ ּגַ י ְיהֹוׁשֻ , ָאַמר לֹו ַרּבִ
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ְמקֹוָמן ֵהן ָבר ָעלָ . ְוִכי ַעּמֹוִנים ּומֹוָאִבים ּבִ ל ּכְ ּור ּוִבְלּבֵ ה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאׁשּ
ל ָהֻאּמֹות ֱאַמר , ֶאת ּכָ ּנֶ ים ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם , )ישעיה י(ׁשֶ בּוֹלת ַעּמִ ְוָאִסיר ּגְ

ִבים יר יֹוׁשְ אּבִ ִתי ְואֹוִריד ּכַ ְמִליֵאל. ׁשֹוׂשֵ ן ּגַ תּוב אֹוֵמר , ָאַמר לֹו ַרּבָ ַהּכָ
יב ֶאת שְׁ , )ירמיה מט( ֵני ַעּמֹוןְוַאֲחֵרי ֵכן ָאׁשִ ָאַמר לֹו . ּוְכָבר ָחְזרוּ , בּות ּבְ

עַ  י ְיהֹוׁשֻ תּוב אֹוֵמר , ַרּבִ ָרֵאל , )עמוס ט(ַהּכָ י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ ְוׁשַ
בוּ , ִויהּוָדה ָהל. ַוֲעַדִין ֹלא ׁשָ ירּוהּו ָלֹבא ַבּקָ   : ִהּתִ

  
  

  משנה ה - פרק ד 
  

ָדנִ  ּבְ ֶעְזָרא ְוׁשֶ ּבְ ְרּגּום ׁשֶ ַדִים, ּיֵאלּתַ א ֶאת ַהּיָ ָתבֹו ִעְבִרית . ְמַטּמֵ ּכְ ְרּגּום ׁשֶ ּתַ
ְרּגּום ָתבֹו ּתַ ּכְ ַדִים, ּוְכָתב ִעְבִרי, ְוִעְבִרית ׁשֶ א ֶאת ַהּיָ ְלעֹוָלם ֵאינֹו . ֵאינֹו ְמַטּמֵ

א ֶבנּ , ְמַטּמֵ ְכּתְ ּיִ ּוִריתַעד ׁשֶ   : ּוִבְדיוֹ , ַעל ָהעֹור, ּו ַאׁשּ
  
  

  משנה ו - פרק ד 
  

ים, קֹוְבִלין ָאנּו ֲעֵליֶכם, ִרים ְצדֹוִקיםאֹומְ  רּוׁשִ ם אֹוְמִרים, ּפְ ַאּתֶ ְתֵבי , ׁשֶ ּכִ
ַדִים ִאין ֶאת ַהּיָ ַדִים, ַהּקֶֹדׁש ְמַטּמְ א ֶאת ַהּיָ ָאַמר . ְוִסְפֵרי הֹוֵמִריס ֵאינֹו ְמַטּמֵ

אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ א זוֹ , ַרּבָ ים ֶאּלָ רּוׁשִ ֲהֵרי ֵהם . ִבְלָבד ְוִכי ֵאין ָלנּו ַעל ַהּפְ
דֹול ְטֵמִאים, אֹוְמִרים ָאְמרּו . ַעְצמֹות ֲחמֹור ְטהֹוִרים ְוַעְצמֹות יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ

ָתן ִהיא ֻטְמָאָתן, לוֹ  ְרָודֹות, ְלִפי ִחּבָ ה ָאָדם ַעְצמֹות ָאִביו ְוִאּמֹו ּתַ ּלֹא ַיֲעׂשֶ . ׁשֶ
תָ , ָאַמר ָלֶהם ְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ְלִפי ִחּבָ , ְוִסְפֵרי הֹוֵמִריס, ן ִהיא ֻטְמָאָתןַאף ּכִ

ֵאיָנן ֲחִביִבין ָדִים, ׁשֶ ִאין ֶאת ַהּיָ   : ֵאיָנן ְמַטּמְ
  
  

  משנה ז - פרק ד 
  

ים, קֹוְבִלין ָאנּו ֲעֵליֶכם, אֹוְמִרים ְצדֹוִקין רּוׁשִ ם ְמַטֲהִרים ֶאת , ּפְ ַאּתֶ ׁשֶ
ּצֹוק ים. ַהּנִ רּוׁשִ ם ְמַטֲהִרים , ְצדֹוִקים, יֶכםקֹוְבִלין ָאנּו ֲעלֵ , אֹוְמִרים ַהּפְ ַאּתֶ ׁשֶ

ָברֹות ית ַהּקְ ָאה ִמּבֵ ִים ַהּבָ ת ַהּמַ קֹוְבִלין ָאנּו , אֹוְמִרים ְצדֹוִקין. ֶאת ַאּמַ
ים, ֲעֵליֶכם רּוׁשִ ם אֹוְמִרים, ּפְ ַאּתֶ יקוּ , ׁשֶ ִּ ִהז ִבין, ׁשֹוִרי ַוֲחמֹוִרי ׁשֶ י . ַחּיָ ְוַעְבּדִ

יקוּ  ִּ ִהז טּוִר , ַוֲאָמִתי ׁשֶ ֶהם ִמְצֹות, ָמה ִאם ׁשֹוִרי ַוֲחמֹוִרי. יןּפְ ב ּבָ ֵאיִני ַחּיָ , ׁשֶ
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ִנְזָקן ב ּבְ י ַוֲאָמִתי. ֲהֵרי ֲאִני ַחּיָ ֶהן ִמְצֹות, ַעְבּדִ ב ּבָ ֲאִני ַחּיָ ֱאֵהא , ׁשֶ ֵאינֹו ִדין ׁשֶ
ִנְזָקן ב ּבְ ׁשֹוִרי ַוֲחמֹוִרי. ֹלא, ָאְמרּו ָלֶהם. ַחּיָ ם ּבְ ֵאין בָּ , ִאם ֲאַמְרּתֶ ֶהם ׁשֶ

ַעת י ּוַבֲאָמִתי, ּדַ ַעְבּדִ ַעת, ּתֹאְמרּו ּבְ ֶהם ּדָ ׁש ּבָ ּיֵ ִאם ַאְקִניֵטם. ׁשֶ ֵיֵלְך , ׁשֶ
ם ּלֵ ב ְלׁשַ ל ַאֵחר ֶוֱאֵהא ַחּיָ ִדיׁשֹו ׁשֶ   : ְוַיְדִליק ּגְ

  
  

  משנה ח - פרק ד 
  

ים, קֹוֵבל ֲאִני ֲעֵליֶכם, ָאַמר ְצדֹוִקי ְגִליִלי רּוׁשִ ם ּכֹוְתִבי, ּפְ ַאּתֶ ן ֶאת ׁשֶ
ט ּגֵ ה ּבַ ל ִעם מׁשֶ ים. ַהּמֹוׁשֵ רּוׁשִ , ְצדֹוִקי ְגִליִלי, קֹוְבִלין ָאנּו ָעֶליָך , אֹוְמִרים ּפְ

ף ּדַ ם ּבַ ֵ ל ִעם ַהׁשּ ם ּכֹוְתִבים ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ַאּתֶ ם , ְוֹלא עֹוד, ׁשֶ ַאּתֶ א ׁשֶ ֶאּלָ
ן ַמּטָ ם ִמּלְ ֵ ל ִמְלַמְעָלן ְוֶאת ַהׁשּ ֱאַמר שֶׁ , ּכֹוְתִבין ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ַוּיֹאֶמר ) שמות ה(ּנֶ

ְרֹעה ִמי ה ֹקל' ּפַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ח ֶאת ִיׂשְ ּלַ ָקה ַמהּו אֹוֵמר . ֹו ְלׁשַ ּלָ ּוְכׁשֶ
יק' ה, )שם ט( ּדִ   : ַהּצַ
  
  

  מסכת מקוואות
  

  משנה א - פרק א 
  

ְקָואֹות ּמִ ׁש ַמֲעלֹות ּבַ ָתה , ֵמי ְגָבִאים .ְוזֹו ְלַמְעָלה ִמזּוֹ , זֹו ְלַמְעָלה ִמזּוֹ , ׁשֵ ׁשָ
ָתה ָטהֹור א ִבְכִלי ָטהֹור. ָטֵמא, ָטֵמא ְוׁשָ ָתה ָטֵמא ּוִמּלֵ ָתה ָטֵמא . ָטֵמא, ׁשָ ׁשָ

רּוָמה ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ   : ָטהֹור, ְוִאם ֹלא ֵהִדיחַ . ָטֵמא, ִאם ֵהִדיחַ , ְוָנַפל ּכִ
  
  

  משנה ב - פרק א 
  

ָתה ָטהֹור א ִבְכִלי ָטֵמא ְוׁשָ א ִבְכִלי ָטהֹורִמלֵּ . ָטֵמא, ִמּלֵ , א ִבְכִלי ָטֵמא ּוִמּלֵ
רּוָמה. ָטֵמא ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ א ִבְכִלי ָטֵמא ְוָנַפל ּכִ ְוִאם ֹלא . ָטֵמא, ִאם ֵהִדיחַ , ִמּלֵ
  : ָטהֹור, ֵהִדיחַ 
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  משנה ג - פרק א 
  

ָתה ָטהֹור א ִבְכִלי. ָטֵמא, ָנְפלּו ַמִים ְטֵמִאים ְוׁשָ  ָנְפלּו ַמִים ְטֵמִאים ּוִמּלֵ
רּוָמה. ָטֵמא, ָטהֹור ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ . ָטֵמא, ִאם ֵהִדיחַ , ָנְפלּו ַמִים ְטֵמִאים ְוָנַפל ּכִ

ְמעֹון אֹוֵמר. ָטהֹור, ְוִאם ֹלא ֵהִדיחַ  י ׁשִ ּלֹא ֵהִדיחַ , ַרּבִ ין ׁשֶ ֵהִדיַח ּבֵ ין ׁשֶ , ּבֵ
  : ָטֵמא

  
  

  משנה ד - פרק א 
  

מֵ , ָנַפל ְלתֹוָכן ֵמת ֶהן ַהּטָ ָהַלְך ּבָ ָתה ָטהֹור, אאֹו ׁשֶ ֶאָחד ֵמי . ָטהֹור, ְוׁשָ
יִחים, ֵמי בֹורֹות, ְגָבִאים ְסקוּ , ֵמי ְמָערֹות, ֵמי ׁשִ ּפָ ּוִמְקָואֹות , ֵמי ַתְמִצּיֹות ׁשֶ

ִעים ְסָאה ֶהם ַאְרּבָ ֵאין ּבָ עַ , ׁשֶ ׁשְ ִמים ַהּכֹל ָטהֹורּבִ ׁשָ ִמים. ת ַהּגְ ׁשָ ְסקּו ַהּגְ , ּפָ
רֶ  רֹוִבים ָלִעיר ְוַלּדֶ ֵני , ְטהֹוִרין, ְוָהְרחֹוִקים. ְטֵמִאים, ְך ַהּקְ כּו ֹרב ּבְ ַהּלְ ּיְ ַעד ׁשֶ

  : ָאָדם
  
  

  משנה ה - פרק א 
  

אי אֹוְמִרים. ֵמֵאיָמַתי ָטֳהָרָתן ּמַ ית ׁשַ ֹטפוּ , ּבֵ ְרּבּו ְוִיׁשְ ּיִ ֶ ל . ִמׁשּ ּוֵבית ִהּלֵ
ְטפוּ , אֹוְמִרים ּלֹא ׁשָ י ׁשֶ ְמעֹון אוֹ . ַרּבּו ַאף ַעל ּפִ י ׁשִ ְטפּו ַאף ַעל , ֵמרַרּבִ ׁשָ

ּלֹא ַרּבוּ  י ׁשֶ ָדִים. ּפִ ה ְוִלּטֹל ֵמֶהן ַלּיָ ִרין ַלַחּלָ ׁשֵ   : ּכְ
  
  

  משנה ו - פרק א 
  

ּלֹא ָפְסקוּ ֵמי ַתְמצִ , ְלַמְעָלה ֵמֶהן ָתה ָטהֹור. ּיֹות ׁשֶ ָתה ָטֵמא ְוׁשָ . ָטהֹור, ׁשָ
א ִבְכִלי ָטהֹור ָתה ָטֵמא ּוִמּלֵ ָתה ָטֵמא. ָטהֹור, ׁשָ רּוָמה ׁשָ ל ּתְ ר ׁשֶ ּכָ , ְוָנַפל ּכִ

ֵהִדיחַ  י ׁשֶ ָתה ָטהֹור. ָטהֹור, ַאף ַעל ּפִ א ִבְכִלי ָטֵמא ְוׁשָ א . ָטהֹור, ִמּלֵ ִמּלֵ
א ִבְכִלי ָטהֹור ל . ָטהֹור, ִבְכִלי ָטֵמא ּוִמּלֵ ר ׁשֶ ּכָ א ִבְכִלי ָטֵמא ְוָנַפל ּכִ ִמּלֵ

רּוָמה ֵהִדיחַ , ּתְ י ׁשֶ ָתה ָטהֹורָנפְ . ָטהֹור, ַאף ַעל ּפִ . ָטהֹור, לּו ַמִים ְטֵמִאים ְוׁשָ
א ִבְכִלי ָטהֹור ר . ָטהֹור, ָנְפלּו ַמִים ְטֵמִאים ּוִמּלֵ ּכָ ָנְפלּו ַמִים ְטֵמִאים ְוָנַפל ּכִ
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רּוָמה ל ּתְ ֵהִדיחַ , ׁשֶ י ׁשֶ רּוָמה ְוִלּטֹל ֵמֶהם . ָטהֹור, ַאף ַעל ּפִ ִרים ַלּתְ ׁשֵ ּכְ
ָדִים   : ַלּיָ

  
  

  משנה ז - פרק א 
  

ִעים ְסָאה, ְלַמְעָלה ֵמֶהן ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֶ יִלין, ִמְקֶוה ׁשֶ ּבֹו טֹוְבִלין ּוַמְטּבִ . ׁשֶ
אּוִבין, ְלַמְעָלה ֵמֶהן יָמיו ֻמָעִטין ְוַרּבּו ָעָליו ַמִים ׁשְ ּמֵ ְקֶוה , ַמְעָין ׁשֶ ֶוה ַלּמִ ׁשָ

ּבֶֹרן ַאׁשְ ְעָין ְלהַ , ְלַטֵהר ּבְ הְוַלּמַ ָכל ׁשֶ יל ּבֹו ּבְ   : ּואְטּבִ
  
  

  משנה ח - פרק א 
  

ין, ְלַמְעָלה ֵמֶהן זֹוֲחִלין, ַמִים ֻמּכִ ֵהן ְמַטֲהִרין ּבְ ים, ְלַמְעָלה ֵמֶהן. ׁשֶ , ַמִים ַחּיִ
ִָּבים ֶהן ְטִביָלה ַלז ּבָ ָיה ַלְמֹצָרִעים, ׁשֶ ָּ את, ְוַהז ׁש ֵמֶהן ֵמי ַחּטָ ִרים ְלַקּדֵ   : ּוְכׁשֵ

  
  

  משנה א -פרק ב 
  

ַרד לִ  ּיָ ֵמא ׁשֶ ָסֵפק ֶיׁש ּבֹו , ֲאִפּלּו ָטַבל, ָסֵפק ָטַבל ָסֵפק ֹלא ָטַבל, ְטּבֹלַהּטָ
ִעים ְסָאה ָסֵפק ֵאין ּבוֹ  ֵני ִמְקָואֹות. ַאְרּבָ ִעים ְסָאה , ׁשְ ֶאָחד ֶיׁש ּבֹו ַאְרּבָ

ֵאין ּבוֹ  ֵאיֶזה ֵמֶהן ָטַבל, ְוֶאָחד ׁשֶ ַאַחד ֵמֶהם ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ְסֵפקֹו , ָטַבל ּבְ
  : ָטֵמא

  
  

  משנה ב -פרק ב 
  

ד ְוִנְמָצא ָחֵסר ְמּדַ ּנִ עֲ , ִמְקֶוה ׁשֶ ּנַ ל ָטֳהרֹות ׁשֶ יו ְלַמְפֵרעַ ּכָ ּבָ ין , ׂשּו ַעל ּגַ ּבֵ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ין ּבִ ִחיד ּבֵ ְרׁשּות ַהּיָ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ְטֵמאֹות, ּבִ ּמֶ , ּבַ

ֻטְמָאה ֲחמּוָרה ה. ּבְ ֻטְמָאה ַקּלָ גֹון אָ , ֲאָבל ּבְ ָתה , ַכל ֳאָכִלים ְטֵמִאיםּכְ ְוׁשָ
ִקין ְטֵמִאים אּוִבים, ַמׁשְ ַמִים ׁשְ א ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ּבְ ְפלּו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל , ּבָ ּנָ אֹו ׁשֶ

אּוִבין ין ַמִים ׁשְ ה ֻלּגִ לׁשָ , ָסֵפק ָטַבל ָסֵפק ֹלא ָטַבל, ְוָיַרד ִלְטּבֹל, ֻרּבֹו ׁשְ
ֵני ִמְקָואֹות. ִעים ְסָאה ָסֵפק ֵאין ּבוֹ ָסֵפק ֶיׁש ּבֹו ַאְרבָּ , ֲאִפּלּו ָטַבל ֶאָחד , ׁשְ
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ִעים ְסָאה ֵאין ּבוֹ , ֶיׁש ּבֹו ַאְרּבָ ֵאיֶזה , ְוֶאָחד ׁשֶ ַאַחד ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ָטַבל ּבְ
א. ְסֵפקֹו ָטהֹור, ֵמֶהן ָטַבל י יֹוֵסי ְמַטּמֵ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ַרּבִ ַרּבִ ָבר , ׁשֶ ל ּדָ ּכָ
הּוא ְבחֶ  ַהר, ְלעֹוָלם הּוא ִבְפסּולוֹ , ְזַקת ֻטְמָאהׁשֶ ּטָ ַדע ׁשֶ ּוָ ּיִ ֲאָבל ְסֵפקֹו . ַעד ׁשֶ

א ֵמא ּוְלַטּמֵ   : ָטהֹור, ִלּטָ
  
  

  משנה ג -פרק ב 
  

ֲהרּו ֲחָכִמים ּטִ אּוִבין ׁשֶ , ֲאִפּלּו ָנְפלוּ , א ָנְפלוּ ָסֵפק לֹ , ָסֵפק ָנְפלוּ , ְסֵפק ַמִים ׁשְ
ִעי ֶהם ַאְרּבָ ֶהםָסֵפק ֶיׁש ּבָ ֵני ִמְקָואֹות, ם ְסָאה ָסֵפק ֵאין ּבָ ֶאָחד ֶיׁש ּבֹו , ׁשְ

ִעים ְסָאה ְוֶאָחד ֵאין ּבוֹ  , ָנַפל ְלַאַחד ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלֵאיֶזה ֵמֶהן ָנַפל, ַאְרּבָ
ה ִיְתֶלה, ְסֵפקֹו ָטהֹור ּיֶׁש לֹו ַבּמֶ ֵני ׁשֶ ִעים . ִמּפְ חּוִתים ֵמַאְרּבָ ֵניֶהם ּפְ ָהיּו ׁשְ

ֵני , ְסֵפקֹו ָטֵמא, ְוָנַפל ְלַאַחד ֵמֶהם ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלֵאיֶזה ֵמֶהן ָנַפל, הְסאָ  ִמּפְ
ה ִיְתֶלה ֵאין לֹו ַבּמֶ   : ׁשֶ

  
  

  משנה ד -פרק ב 
  

י אֱ  הְרִביִעית , ִליֶעֶזר אֹוֵמרַרּבִ ִחּלָ ּתְ אּוִבין ּבַ ְקֶוה, ַמִים ׁשְ , ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ
ין ַעל פְּ  ה ֻלּגִ לׁשָ ִיםּוׁשְ ּסֹוף, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵני ַהּמַ ין ּבַ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ין ּבַ , ּבֵ
ין ה ֻלּגִ לׁשָ עּורֹו ׁשְ   : ׁשִ

  
  

  משנה ה -פרק ב 
  

ל ֹלג אּוִבין ׁשֶ ל ַמִים ׁשְ ּמֹות ׁשֶ לׁש ּגֻ ׁש ּבֹו ׁשָ ּיֶ ַפל , ֹלג ִמְקֶוה ׁשֶ ּנָ ִאם ָידּוַע ׁשֶ
ִר  ׁשֵ ִעים ְסִאין ַמִים ּכְ יתְלתֹוכֹו ַאְרּבָ ִליׁשִ ְ א ַהׁשּ ּמָ יעּו ַלּגֻ ּלֹא ִהּגִ , ין ַעד ׁשֶ

ר ׁשֵ סּול, ְוִאם ָלאו. ּכָ יר. ּפָ ְמעֹון ַמְכׁשִ י ׁשִ הּוא ְכִמְקֶוה ָסמּוְך , ְוַרּבִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
  : ְלִמְקֶוה

  
  
  
  



 
66 

 

  משנה ו -פרק ב 
  

ין ה ֻלּגִ לׁשָ ּנּו ׁשְ כּו ִמּמֶ ָדִדין ּוָמׁשְ יט ַלּצְ ק ֶאת ַהּטִ שֵׁ , ַהְמַסּנֵ ָהָיה תֹוֵלׁש . רּכָ
ין ה ֻלּגִ לׁשָ ּנּו ׁשְ כּו ִמּמֶ סּול, ּוָמׁשְ יר. ּפָ ְמעֹון ַמְכׁשִ י ׁשִ ן , ְוַרּבִ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֹאב   : ִלׁשְ
  
  

  משנה ז -פרק ב 
  

אּו ַמִים ָבן ְוִנְתַמּלְ ג ְלַנּגְ ֹראׁש ַהּגַ ים ּבְ יַח ַקְנַקּנִ ּנִ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַהּמַ ם אִ , ַרּבִ
ִמים ִהיא ׁשָ ּבֹור, עֹוַנת ּגְ ר, ִאם ֶיׁש ּבֹו ִכְמַעט ַמִים ּבַ ּבֵ לֹא , ְוִאם ָלאו. ְיׁשַ

ר ּבֵ ַע אֹוֵמר. ְיׁשַ י ְיהֹוׁשֻ ר, ַרּבִ ּבֵ ְך ְיׁשַ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ האֹו יִ , ּבֵ ֲאָבל לֹא , ְכּפֶ
  :ְיָעֶרה

  
  

  משנה ח -פרק ב 
  

ּבֹור ְונִ  ַכח ָעִציץ ּבַ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ּיָ א ַמִיםַהּסַ ל , ְתַמּלֵ יו ּכָ ּבָ ִים ָצִפים ַעל ּגַ ִאם ָהיּו ַהּמַ
הּוא ר, ׁשֶ ּבֵ ר, ְוִאם ָלאו. ְיׁשַ ּבֵ י ֱאִליֶעֶזר, ֹלא ְיׁשַ ְבֵרי ַרּבִ ַע . ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ְוַרּבִ
ין כָּ , אֹוֵמר רּבֵ ּבֵ ְך ְיׁשַ   : ְך ּוֵבין ּכָ

  
  

  משנה ט -פרק ב 
  

ר קַ  תֹוְך ַהּבוֹ ַהְמַסּדֵ ים ּבְ אּו ַמִיםר ְנַקּנִ ַלע ַהּבֹור ֶאת , ְוִנְתַמּלְ ּבָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ר, ֵמיָמיו ּבֵ   : ֲהֵרי ֶזה ְיׁשַ

  
  

  משנה י -פרק ב 
  

ִעים ְסָאה ַמִים ָוִטיט ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִמְקֶוה ׁשֶ יִלין , ַרּבִ ַמְטּבִ
יט ּטִ יִלין ּבַ ִים ְוֵאין ַמְטּבִ ּמַ י ְיהֹושֻׁ . ּבַ יט, ַע אֹוֵמרַרּבִ ִים ּוַבּטִ ּמַ ֵאיֶזה ִטיט . ּבַ ּבְ

יִלין יו. ַמְטּבִ ּבָ ִים ָצִפים ַעל ּגַ ַהּמַ ִטיט ׁשֶ ד ֶאָחד. ּבְ ִים ִמּצַ י , ָהיּו ַהּמַ מֹוֶדה ַרּבִ
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יט ּטִ יִלין ּבַ ִים ְוֵאין ַמְטּבִ ּמַ יִלין ּבַ ְטּבִ ּמַ ַע ׁשֶ ֵאיֶזה ִטיט ָאְמרוּ . ְיהֹוׁשֻ ִטיט . ּבְ ּבְ
ֶנה ַהּקָ י ֵמִאיר, יֹוֵרד ֵמֵאָליו ׁשֶ ְבֵרי ַרּבִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ּדִ ֵאין , ַרּבִ ְמקֹום ׁשֶ

ה עֹוֵמד ּדָ ן ּדֹוְלַעאי אֹוֵמר. ְקֵנה ַהּמִ א ֶאְלָעָזר ּבֶ קֶֹלת , ַאּבָ ׁשְ ַהּמִ ְמקֹום ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. יֹוֶרֶדת ִפי ָחִבית, ַרּבִ ְמעֹון אֹוֵמר. ַהּיֹוֵרד ּבְ י ׁשִ ְכָנס , ַרּבִ ַהּנִ

פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד ׁשְ ר ָצדֹוק אֹוֵמר. ּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ ּלֹג, ַרּבִ ד ּבַ ְמּדָ   : ַהּנִ
  
  

  משנה א -פרק ג 
  

י יֹוֵסי אֹוֵמר ִעים ְסָאה, ַרּבִ ֶהם ַאְרּבָ ֵאין ּבָ ֵני ִמְקָואֹות ׁשֶ ְוָנְפלּו ָלֶזה לֹג , ׁשְ
ִריםכְּ , ּוֶמֱחָצה ְוָלֶזה ֹלג ּוֶמֱחָצה ְוִנְתָעְרבוּ  ם , ׁשֵ ּלֹא ִנְקָרא ֲעֵליֶהן ׁשֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

סּול ין ְוֶנֱחַלק . ּפְ ה ֻלּגִ לׁשָ ִעים ְסָאה ְוָנְפלּו בֹו ׁשְ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ֲאָבל ִמְקֶוה ׁשֶ
ַנִים סּול, ִלׁשְ סּול, ּפָ ם ּפְ ְקָרא ָעָליו ׁשֵ ּנִ ֵני ׁשֶ יר. ִמּפְ ַע ַמְכׁשִ י ְיהֹוׁשֻ ָהָיה , ְוַרּבִ ׁשֶ
י ְיה ַע אֹוֵמרַרּבִ ה , ֹוׁשֻ לׁשָ ִעים ְסָאה ְוָנְפלּו לֹו ׁשְ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ל ִמְקֶוה ׁשֶ ּכָ

ין ְוָחַסר ֲאִפּלּו קְֹרטֹוב ר, ֻלּגִ ׁשֵ ין, ּכָ ה ֻלּגִ לׁשָ ָחְסרּו לֹו ׁשְ ֵני ׁשֶ ַוֲחָכִמים . ִמּפְ
ּנּו ְמלֹואֹו ָועֹוד, ְלעֹוָלם הּוא ִבְפסּולוֹ , אֹוְמִרים ֵצא ִמּמֶ ּיֵ   : ַעד ׁשֶ

  
  

  משנה ב -פרק ג 
  

יַצד ין. ּכֵ ה ֻלּגִ לׁשָ ָחֵצר ְוָנְפלּו לֹו ׁשְ ּבְ ַעד , ְלעֹוָלם הּוא ִבְפסּולוֹ , ַהּבֹור ׁשֶ
ּנּו ְמלֹואֹו ָועֹוד ֵצא ִמּמֶ ּיֵ ִעים ְסָאה ְוִיְטֲהרּו , ׁשֶ ָחֵצר ַאְרּבָ ֲעִמיד ּבֶ ּיַ אֹו ַעד ׁשֶ
ְחּתֹוִנים י ֶאְלעָ . ָהֶעְליֹוִנים ִמן ַהּתַ ן ֲעַזְרָיה ּפֹוֵסלַרּבִ ָקק, ָזר ּבֶ ן ּפָ א ִאם ּכֵ   : ֶאּלָ

  
  

  משנה ג -פרק ג 
  

ה ִנְכֶנֶסת לֹו וְ  אּוִבין ְוָהַאּמָ הּוא ָמֵלא ַמִים ׁשְ ּנוּ ּבֹור ׁשֶ  ְלעֹוָלם, יֹוְצָאה ִמּמֶ
ב , סּולוֹ הּוא ִבפְ  ֵ ְתַחׁשּ ּיִ יַעד ׁשֶ ה ֻלּגִ לׁשָ ּיֵר ִמן ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ ּתַ ּלֹא ִנׁשְ . ןׁשֶ

ְקֶוה יִלין ַלּמִ ָהיּו ַמּטִ ַנִים ׁשֶ ַהּסֹוֵחט ֶאת , ֶזה ֹלג ּוֶמֱחָצה ָוֶזה ֹלג ּוֶמֱחָצה, ׁשְ
ה קֹומֹות ַהְרּבֵ יל ִמּמְ סּותֹו ּוַמּטִ קֹומֹות , ּכְ יל ִמּמְ ְרצּור ּוַמּטִ ָעֶרה ִמן ַהּצַ ְוַהּמְ

ה יר, ַהְרּבֵ י ֲעִקיָבא ַמְכׁשִ י ֲעִקיָבאָאמַ . ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין, ַרּבִ ֹלא ָאְמרּו , ר ַרּבִ
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יִלין יל, ַמּטִ א ַמּטִ ְפלּו לֹו , ֹלא ָכְך ְולֹא ָכְך ָאְמרוּ , ָאְמרּו לוֹ . ֶאּלָ ּנָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ין ה ֻלּגִ לׁשָ   : ׁשְ

  
  

  משנה ד -פרק ג 
  

ִלי ֶאָחד ה, ִמּכְ לׁשָ ְ ַנִים ּוִמׁשּ ְ ָעה. ִמְצָטְרִפין, ִמׁשּ ַעל בַּ . ֵאין ִמְצָטְרִפין, ּוֵמַאְרּבָ
ין ַמִים ָעה ַקּבִ ׁשְ ְפלּו ָעָליו ּתִ ּנָ ְפלּו ַעל ֹראׁשֹו ְוַעל , ֶקִרי ַהחֹוֶלה ׁשֶ ּנָ ְוָטהֹור ׁשֶ

אּוִבין ין ַמִים ׁשְ ה ֻלּגִ לׁשָ ִלי ֶאָחד, ֻרּבֹו ׁשְ ה, ִמּכְ לׁשָ ְ ַנִים ּוִמׁשּ ְ . ִמְצָטְרִפין, ִמׁשּ
ָעה ה ְדָבִרים ֲאמוּ . ֵאין ִמְצָטְרִפין, ֵמַאְרּבָ ּמֶ ִני ַעד . ִריםּבַ ֵ ִהְתִחיל ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ ּבִ

ּלֹא ָפַסק ָהִראׁשֹון ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים. ׁשֶ ן ְלַרּבֹות. ּוַבּמֶ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ְזַמן ׁשֶ . ּבִ
ן ְלַרּבֹות ּוֵ ָנה, ֲאָבל ִנְתּכַ ָ ָכל ַהׁשּ ין, ֲאִפּלּו ֹקְרטֹוב ּבְ ה ֻלּגִ לׁשָ   : ִמְצָטְרִפין ִלׁשְ

  
  

  משנה א - פרק ד 
  

ּנֹורַהמַּ  ַחת ַהּצִ ִלים ּתַ יַח ּכֵ ים, ּנִ ִלים ְקַטּנִ דֹוִלים ְוֶאָחד ּכֵ ִלים ּגְ ֲאִפּלּו , ֶאָחד ּכֵ
ֵלי ֲאָבִנים, ְכֵלי ְגָלִלים ֵלי ֲאָדָמה, ּכְ ְקֶוה, ּכְ יַח . ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ ּנִ ֶאָחד ַהּמַ

ֹוֵכחַ  אי, ְוֶאָחד ַהׁשּ ּמַ ִדְבֵרי ֵבית ׁשַ ל ְמטַ . ּכְ ׁשֹוֵכחַ ּוֵבית ִהּלֵ י . ֲהִרין ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ל, ֵמִאיר ית ִהּלֵ אי ַעל ּבֵ ּמַ הּוא . ִנְמנּו ְוַרּבּו ֵבית ׁשַ ָחֵצר ׁשֶ ׁשֹוֵכַח ּבֶ ּומֹוִדים ּבְ
י יֹוֵסי. ָטהֹור ְמקֹוָמּה עֹוָמֶדת, ָאַמר ַרּבִ   : ֲעַדִיין ַמֲחלֶֹקת ּבִ

  
  

  משנה ב - פרק ד 
  

ּנֹור ַחת ַהּצִ יַח ַטְבָלא ּתַ ּנִ ז, ַהּמַ ְקֶוה, ִאם ֶיׁש ָלּה ְלִבְזּבֵ ְוִאם . ּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהּמִ
ְקֶוה, ָלאו ְך ֵאינָ , ְזָקָפּה ִלּדֹוחַ . ֵאיָנּה ּפֹוֶסֶלת ֶאת ַהּמִ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ּה ּפֹוֶסֶלת ּבֵ

ְקֶוה   : ֶאת ַהּמִ
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  משנה ג - פרק ד 
  

ל ְצרֹורֹותַהחֹוֵטט בְּ  ל ֵעץ, ִצּנֹור ְלַקּבֵ ׁשֶ הּואכָּ , ּבְ ל ֶחֶרס. ל ׁשֶ . ְרִביִעית, ּוְבׁשֶ
י יֹוֵסי אֹוֵמר ל ֶחֶרס, ַרּבִ ׁשֶ הּוא, ַאף ּבְ ל ׁשֶ א . ּכָ ֹלא ָאְמרּו ְרִביִעית ֶאּלָ

ְבֵרי ְכֵלי ֶחֶרס תֹוכוֹ . ְבׁשִ ְקֶוה, ָהיּו ְצרֹורֹות ִמְתַחְלֲחִלים ּבְ . ּפֹוְסִלים ֶאת ַהּמִ
שׁ  ר, ָיַרד ְלתֹוכֹו ָעָפר ְוִנְכּבַ ׁשֵ אן ְוָרָחב ִמן . ּכָ אן ּוִמּכָ הּוא ַצר ִמּכָ ִסּלֹון ׁשֶ

ֵני שֶׁ , ֵאינֹו פֹוֵסל, ָהֶאְמַצע ָלהִמּפְ ה ְלַקּבָ   : ּלֹא ַנֲעׂשָ
  
  

  משנה ד - פרק ד 
  

ְתָעְרבּו ֶבָחֵצר ּנִ ִמים ׁשֶ אּוִבין ּוֵמי ְגׁשָ ה, ַמִים ׁשְ ָעָרה, ּוָבֻעּקָ , ְוַעל ַמֲעלֹות ַהּמְ
ר ׁשֵ רכָּ , ִאם ֹרב ִמן ַהּכָ סּול. ׁשֵ סּול, ְוִאם ֹרב ִמן ַהּפָ סּול, ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה. ּפָ . ּפָ

ְקֶוה, ֵאיָמַתי יעּו ַלּמִ ּלֹא ַיּגִ ְתָעְרִבין ַעד ׁשֶ ּמִ ְזַמן ׁשֶ תֹוְך . ּבִ ִחין ּבְ ָהיּו ְמַקּלְ
ִים ִרים, ַהּמַ ׁשֵ ִעים ְסָאה ַמִים ּכְ ַפל ְלתֹוכֹו ַאְרּבָ ּנָ ּלֹא , ִאם ָידּוַע ׁשֶ ָיַרד ַעד ׁשֶ

אּוִבין ין ַמִים ׁשְ ה ֻלּגִ לׁשָ ר, ְלתֹוכֹו ׁשְ ׁשֵ סּול, ְוִאם ָלאו. ּכָ   : ּפָ
  
  

  משנה ה - פרק ד 
  

ַלע ּסֶ ּבַ ֶֹקת ׁשֶ ה, ַהׁשּ ּנָ ִאין ִמּמֶ הּ , ֵאין ְמַמּלְ ין ּבָ ׁשִ ה, ְוֵאין ְמַקּדְ ּנָ ין ִמּמֶ ִּ , ְוֵאין ַמז
ִתיל ְקֶוהְוֵאיָנּה ּפֹוֶסלֶ , ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ָצִמיד ּפָ ָרּה . ת ֶאת ַהּמִ ָהְיָתה ְכִלי ְוִחּבְ

ִסיד הּ , ּבְ ִאין ּבָ הּ , ְמַמּלְ ין ּבָ ׁשִ ה, ּוְמַקּדְ ּנָ ין ִמּמֶ ִּ ִתיל, ּוַמז , ּוְצִריָכה ָצִמיד ּפָ
ְקֶוה ל ַמִים . ּופֹוֶסֶלת ֶאת ַהּמִ ד ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ ה אֹו ִמן ַהּצַ ַמּטָ ָבה ִמּלְ ִנּקְ

ֵהם ל ׁשֶ ָרהכְּ , ּכָ ֶקב. ׁשֵ ה ִיְהֶיה ַבּנֶ פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד. ְוַכּמָ ׁשְ ן . ּכִ י ְיהּוָדה ּבֶ ָאַמר ַרּבִ
ֵתיָרא ַלִים, ּבְ ָהְיָתה ִבירּוׁשָ ה ְבׁשֶֹקת ֵיהּוא ׁשֶ פֹוֶפֶרת , ַמֲעׂשֶ ְוָהְיָתה ְנקּוָבה ִכׁשְ

הּ , ַהּנֹוד ּבָ ַלִים ַנֲעׂשֹות ַעל ּגַ ירּוׁשָ ּבִ ֳהרֹות ׁשֶ אי , ְוָהיּו ָכל ַהּטָ ּמַ ְלחּו ֵבית ׁשַ ְוׁשָ
אי אֹוְמִרים, ּוְפָחתּוהָ  ּמַ ית ׁשַ ּבֵ הּ , ׁשֶ ְפֲחתּו ֻרּבָ ּיִ   : ַעד ׁשֶ
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  משנה א -פרק ה 
  

ֶהֱעִבירֹו עַ  ֶֹקתַמְעָין ׁשֶ י ַהׁשּ ּבֵ סּול, ל ּגַ הּוא. ּפָ ָפה ָכל ׁשֶ י ׂשָ ּבֵ , ֶהֱעִבירֹו ַעל ּגַ
ר חּוָצה ָלהּ  ׁשֵ ְעָין ְמַטהֵ , ּכָ ַהּמַ הּואׁשֶ ָכל ׁשֶ י ְבֵרָכה ֶהעֱ . ר ּבְ ּבֵ ִבירֹו ַעל ּגַ

יכוֹ . ֲהֵרי הּוא ְכִמְקֶוה, ְוִהְפִסיקוֹ  סּול, ָחַזר ְוִהְמׁשִ ִָּבים ְוַלְמצָֹרִעים  ּפָ ַלז
את ׁש ֵמֶהן ֵמי ַחּטָ ּיֵדַ , ּוְלַקּדֵ ְצאּו ָהִראׁשֹוִניםַעד ׁשֶ ּיָ   : ע ׁשֶ

  
  

  משנה ב -פרק ה 
  

י ֵכלִ  ּבֵ י ַסְפָסלֶהֱעִבירֹו ַעל ּגַ ּבֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ים אֹו ַעל ּגַ ֲהֵרי הּוא , ַרּבִ
ָהָיה י יֹוֵסי אֹוֵמר. ְכמֹו ׁשֶ יל ַעל , ֲהֵרי הּוא ְכִמְקֶוה, ַרּבִ ּלֹא ַיְטּבִ ּוִבְלַבד ׁשֶ
ְפָסל י ַהּסַ ּבֵ   : ּגַ

  
  

  משנה ג -פרק ה 
  

ָנָדל הּוא ָמׁשּוְך ּכְ יכוֹ , ַמְעָין ׁשֶ ה ָעָליו ְוִהְמׁשִ ָהָיה, ִרּבָ ָהָיה . ֲהֵרי הּוא ְכמֹו ׁשֶ
יכוֹ  ה ָעָליו ְוִהְמׁשִ ּבֶֹרן, עֹוֵמד ְוִרּבָ ַאׁשְ ֶוה ְלִמְקֶוה ְלַטֵהר ּבְ ּוְלַמְעָין , ׁשָ

הּוא ָכל ׁשֶ יל ּבֹו ּבְ   : ְלַהְטּבִ
  
  

  משנה ד -פרק ה 
  

ִמְקֶוה ים ּכְ ּמִ ל ַהּיַ ֱאַמר , ּכָ ּנֶ ִים ָקרָ , )בראשית א(ׁשֶ יםּוְלִמְקֵוה ַהּמַ ְבֵרי , א ַיּמִ ּדִ
י ֵמִאיר י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ַרּבִ ִמְקֶוה, ַרּבִ דֹול ּכְ ם ַהּגָ ים. ַהּיָ א , לֹא ֶנֱאַמר ַיּמִ ֶאּלָ

ה ים ַהְרּבֵ ׁש ּבֹו ִמיֵני ַיּמִ ּיֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ׁשֶ זֹוֲחִלין, ַרּבִ ים ְמַטֲהִרים ּבְ ּמִ ל ַהּיַ , ּכָ
ִָּבין ְוַלְמֹצָרִעים את, ּוְפסּוִלין ַלז ׁש ֵמֶהם ֵמי ַחּטָ   : ּוְלַקּדֵ
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  משנה ה -פרק ה 
  

ַמְעָין, ַהזֹּוֲחִלין ִמְקֶוה, ְוַהּנֹוְטִפים. ּכְ ַרּבּו . ּכְ י ָצדֹוק ַעל ַהזֹּוֲחִלין ׁשֶ ֵהִעיד ַרּבִ
ִרים, ַעל ַהּנֹוְטִפים ׁשֵ ֵהם ּכְ ָאן זֹוֲחִלין. ׁשֶ ֲעׂשָ ל, ְונֹוְטִפים ׁשֶ , סֹוֵמְך ֲאִפּלּו ַמּקֵ

י ְיהּוָדה, יֹוֵרד ְוטֹוֵבל, ֲאִפּלּו ָזב ְוָזָבה, ּלּו ָקֶנהֲאפִ  ְבֵרי ַרּבִ י יֹוֵסי . ּדִ ַרּבִ
ל ֻטְמָאה, אֹוֵמר הּוא ְמַקּבֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   : ֵאין ַמְזִחיִלין ּבוֹ , ּכָ

  
  

  משנה ו -פרק ה 
  

ִעים ְסָאה ְתַלׁש ּובֹו ַאְרּבָ ּנִ ל ׁשֶ ִלי, ּגַ ל . ְטהֹוִרים, םְוָנַפל ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהּכֵ ּכָ
ּיֶ  ִעים ְסָאהָמקֹום ׁשֶ יִלין, ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ֲחִריִצין . טֹוְבִלין ּוַמְטּבִ יִלין ּבַ ַמְטּבִ

ְקָעה ּבִ אי אֹוְמִרים. ּוִבְנָעִצים ּוְבַפְרַסת ַהֲחמֹור ַהְמֹעֶרֶבת ּבַ ּמַ ית ׁשַ , ּבֵ
ִלית ַחְרּדָ יִלין ּבְ ל אֹוְמִרים. ַמְטּבִ ית ִהּלֵ יִליןֵאין מַ , ּבֵ הּוא גֹוֵדר . ְטּבִ ּומֹוִדים ׁשֶ
ֶהם ִלים ְוטֹוֵבל ּבָ ֶהם. ּכֵ ַדר ּבָ ּגָ לוּ , ְוֵכִלים ׁשֶ   : ֹלא ֻהְטּבְ

  
  

  משנה א - פרק ו 
  

ְקֶוה ל ַהְמֹעָרב ַלּמִ ְקֶוה, ּכָ ּמִ ָעָרה. ּכַ ָעָרה ְוִסְדֵקי ַהּמְ ֶהם מַ , חֹוֵרי ַהּמְ יל ּבָ ְטּבִ
ֵהם ָמה ׁשֶ ָעָרה. ּכְ ת ַהּמְ ן ָהְיָתה ְנקּוָבה אֵ , ֻעּקַ א ִאם ּכֵ ּה ֶאּלָ יִלין ּבָ ין ַמְטּבִ

פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד י ְיהּוָדה. ִכׁשְ ִהיא ַמֲעֶמֶדת ַעְצָמהּ , ֵאיָמַתי, ָאַמר ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ . ּבִ
ִהיא, ֲאָבל ִאם ֵאיָנּה ַמֲעֶמֶדת ַעְצָמהּ  ָמה ׁשֶ ּה ּכְ יִלין ּבָ   : ַמְטּבִ

  
  

  משנה ב - פרק ו 
  

הּוא  ִלי ׁשֶ ֵאין , ְוִאם ֹלא ָטַבל. ֲהֵרי ֵאּלּו ְטהֹוִרים, יָלןָמֵלא ֵכִלים ְוִהְטבִּ ּדְ
ִים ְמֹעָרִבין פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד, ַהּמַ ׁשְ ְהיּו ְמֹעָרִבין ּכִ ּיִ   : ַעד ׁשֶ
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  משנה ג - פרק ו 
  

ה ִמְקָואֹות לׁשָ ִרים ְסָאה, ׁשְ ֶזה ֶעׂשְ ִרים ְסָאה, ּבָ ִרים , ּוָבֶזה ֶעׂשְ ּוָבֶזה ֶעׂשְ
אּוִביןסְ  ד, ָאה ַמִים ׁשְ אּוב ִמן ַהּצַ ָ ה ְוָטְבלּו ָבֶהן ְוִנְתָעְרבוּ , ְוַהׁשּ לׁשָ , ְוָיְרדּו ׁשְ

ְקָואֹות ְטהֹוִרין ְוַהּטֹוְבִלים ְטהֹוִרים ֶאְמַצע. ַהּמִ אּוב ּבָ ָ ה , ָהָיה ַהׁשּ לׁשָ ְוָיְרדּו ׁשְ
ָהיוּ , ְוָטְבלּו ָבֶהם ְוִנְתָעְרבוּ  מֹות ׁשֶ ְקָואֹות ּכְ ָהיוּ , ַהּמִ מֹות ׁשֶ   : ְוַהּטֹוְבִלים ּכְ

  
  

  משנה ד - פרק ו 
  

ְקֶוה ין ַמִים ְוָנְפלּו ַלּמִ ה ֻלּגִ לׁשָ ָהיּו ָבֶהן ׁשְ ִלי ׁשֶ פֹוג ְוַהּדְ , ֹלא ְפָסלּוהוּ , ַהּסְ
ְפלוּ  ּנָ ין ׁשֶ ה ֻלּגִ לׁשָ א ׁשְ ּלֹא ָאְמרּו ֶאּלָ   : ׁשֶ

  
  

  משנה ה - פרק ו 
  

ם ּיָ ּבַ ָבה ׁשֶ ה ְוַהּתֵ ּדָ ִ ֶהם, ַהׁשּ יִלין ּבָ ן ָהיּו ְנקּוִבין , ֵאין ַמְטּבִ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ
פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד ׁשְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ּכִ ְכִלי ָגדֹול, ַרּבִ ָעה ְטָפִחים, ּבִ , ּוְבָקָטן. ַאְרּבָ

ה. ֻרּבוֹ  ק אֹו ֻקּפָ ֵהם, ִאם ָהָיה ׂשַ ָמה ׁשֶ ֶהם ּכְ יִלין ּבָ ִים , ַמְטּבִ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ּנֹור. יןְמֹעָרבִ  ַחת ַהּצִ ְקֶוהֵאיָנם ּפֹוסְ , ָהיּו ְנתּוִנים ּתַ א, ִלים ֶאת ַהּמִ יִלין ֶאּלָ ַמְטּבִ

ן ַדְרּכָ   : אֹוָתן ּוַמֲעִלין אֹוָתן ּכְ
  
  

  משנה ו - פרק ו 
  

ּה ֶאת ַהכֵּ  יל ּבָ ְקֶוה ְוִהְטּבִ ּמִ ּבַ ְסְטָרא ׁשֶ ְמָאָתן, ִליםּגִ ֲאָבל ְטֵמִאים , ָטֲהרּו ִמּטֻ
ב כְּ  ֵהן. ִלי ֶחֶרסַעל ּגַ ל ׁשֶ יו ּכָ ּבָ ִים ָצִפים ַעל ּגַ ַמְעָין . ְטהֹוִרין, ִאם ָהיּו ַהּמַ

ּנּור ְוָיַרד ְוטָ  תֹוכוֹ ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּתַ ּו ְוִאם ָהי. ְוָיָדיו ְטֵמאֹות הּוא ָטהֹור, ַבל ּבְ
יו רּום ָיָדיו ּבָ   : ַאף ָיָדיו ְטהֹורֹות, ַעל ּגַ
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  משנה ז - פרק ו 
  

פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד, ְקָואֹותֵערּוב מִ  ׁשְ ָעְבָיּה ְוַכֲחָלָלהּ , ּכִ עֹות חֹוְזרֹות , ּכְ י ֶאְצּבָ ּתֵ ׁשְ ּכִ
פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד. ִלְמקֹוָמן ׁשְ פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד, ָסֵפק ּכִ ׁשְ ֵאיָנּה ּכִ סּוָלה, ָסֵפק ׁשֶ , ּפְ

ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה ֵני ׁשֶ ִַּית. ִמּפְ ת ְוַכז ִית ִמן ַהּמֵ ַּ ז ֵבָלה ְוָכֲעָדשָׁ  ְוֵכן ּכַ ִמן ה ִמן ַהּנְ
ֶרץ ֶ פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד. ַהׁשּ ׁשְ ֲעֹמד ּכִ ּיַ ְמִליֵאל . ְמַמֲעָטהּ , ּכֹל ׁשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ
הּוא מִ , אֹוֵמר ִיםּכֹל ׁשֶ ת ַהּמַ ִרּיַ   : ָטהֹור, ּבְ

  
  

  משנה ח - פרק ו 
  

ְקָואֹות ְחּתוֹ , ְמַטֲהִרים ֶאת ַהּמִ רֹוב, ןָהֶעְליֹון ִמן ַהּתַ יַצד. ְוָהָרחֹוק ִמן ַהּקָ . ּכֵ
ל ֲאָברֵמִביא ִסּלוֹ  ל ֶחֶרס אֹו ׁשֶ יו, ן ׁשֶ ְחּתָ יַח ָידֹו ּתַ א , ּוַמּנִ הּוא ִמְתַמּלֵ ַעד ׁשֶ

יקוֹ , ַמִים ִ כֹו ּוַמׁשּ ֲעָרה, ּומֹוׁשְ ַ ּיוֹ , ֲאִפּלּו ַכׂשּ ִעים ְסָאה . ּדַ ָהָיה ָבֶעְליֹון ַאְרּבָ
ל ְחּתֹון ֵאין ּכְ ֵתף ְונֹוֵתן ָלֶעְליֹון, ּוםּוַבּתַ א ַבּכָ ְחּתֹון , ְמַמּלֵ ְרדּו ַלּתַ ּיֵ ַעד ׁשֶ

ִעים ְסָאה   : ַאְרּבָ
  
  

  משנה ט - פרק ו 
  

ִתי ְ ק ַלׁשּ ְסּדַ ּנִ י ִמְקָואֹות ׁשֶ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ , ֵאין ִמְצָטֵרף, ְוָלֵעֶרב. ִמְצָטֵרף, ּכֶֹתל ׁשֶ
פֹוֶפֶרת ַהנּ  ׁשְ ֵהא ְבָמקֹום ֶאָחד ּכִ ּיְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ֹודַעד ׁשֶ ָבִרים, ַרּבִ . ִחּלּוף ַהּדְ

ּום, ַעל רּום, ִנְפְרצּו ֶזה ְבתֹוְך ֶזה ת ַהׁשּ ְקִלּפַ פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד, ְוַעל רַֹחב. ּכִ ׁשְ   : ּכִ
  
  

  משנה י - פרק ו 
  

ְרָחץ ּמֶ ּבַ ְזמַ , ָהָאִביק ׁשֶ הּוא ָבֶאְמַצעּבִ ד. ּפֹוֵסל, ן ׁשֶ ֵני מִ , ֵאינֹו פֹוֵסל, ִמן ַהּצַ ּפְ
הּוא ְכִמְקֶוה ָסמּוְך ְלִמְקֶוה י ֵמִאיר, ׁשֶ ְבֵרי ַרּבִ ִאם , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּדִ

יעּו ָלָאִביק ּלֹא ַיּגִ ִטי ְרִביִעית ַעד ׁשֶ ֶלת ָהַאְמּבָ ר, ְמַקּבֶ ׁשֵ סּול, ְוִאם ָלאו. ּכָ . ּפָ
י ָצדֹוק אֹוֵמר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ל ָהָאִביק כָּ , ַרּבִ הּואִאם ְמַקּבֵ סּול, ל ׁשֶ   : ּפָ
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  משנה יא - פרק ו 
  

ְרָחץ ּמֶ ּבַ ְטֶהֶרת ׁשֶ ִרין, ַהּמַ אּוִבין ְוָהֶעְליֹוָנה ְמֵלָאה ְכׁשֵ ְחּתֹוָנה ְמֵלָאה ׁשְ , ַהּתַ
ין ה ֻלּגִ לׁשָ ֶקב ׁשְ ֶנֶגד ַהּנֶ סּול , ִאם ֵיׁש ּכְ ֶקב ְוִיְהֶיה בֹו . }כב{ּפָ ה ְיֵהא ַבּנֶ ּמָ ּכַ

ין ה ֻלּגִ לׁשָ ֵרָכהַאחַ . ׁשְ ִרים ַלּבְ לׁש ֵמאֹות ְוֶעׂשְ ְ י יֹוֵסי, ד ִמׁשּ ְבֵרי ַרּבִ י . ּדִ ְוַרּבִ
אּוִבין , ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ִרים ְוָהֶעְליֹוָנה ְמֵלָאה ׁשְ ְחּתֹוָנה ְמֵלָאה ְכׁשֵ ֲאִפּלּו ַהּתַ

ין ה ֻלּגִ לׁשָ ֶקב ׁשְ ַצד ַהּנֶ ר, ְוֵיׁש ּבְ ׁשֵ ה ֻלגִּ , ּכָ לׁשָ א ׁשְ ּלֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ין ׁשֶ
ְפלוּ  ּנָ   : ׁשֶ

  
  

  משנה א - פרק ז 
  

ְקֶוה ְוֹלא פֹוְסִליןֵיׁש ַמֲעִלין אֶ  ֹלא ַמֲעִלין ְולֹא , ּפֹוְסִלין ְוֹלא ַמֲעִלין, ת ַהּמִ
ֶלג, ֵאּלּו ַמֲעִלין ְוֹלא פֹוְסִלין. פֹוְסִלין ֶ ָרד, ַהׁשּ פֹור, ְוַהּבָ ִליד, ְוַהּכְ , ְוַהּגְ

ַלחוְ  רֹוק, ַהּמֶ יט ַהּנָ י ֲעִקיָבאאָ . ְוַהּטִ י , ַמר ַרּבִ ֶנְגּדִ ן ּכְ ָמֵעאל ּדָ י ִיׁשְ ָהָיה ַרּבִ
ְקֶוה, לֹוַמר ֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהּמִ ֶ מוֹ  ְוֵהִעידוּ . ַהׁשּ ְ י ֵמיְדָבא ִמׁשּ ָאַמר  ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ה, ָלֶהם ִחּלָ ּתְ ֶלג ַוֲעׂשּו ִמְקֶוה ּבַ ן נּוִרי אֹוֵמר. ְצאּו ְוָהִביאּו ׁשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ , ַרּבִ

ָרד ִים, ֶאֶבן ַהּבָ ּמָ יַצד ַמֲעִלין ְוֹלא פֹוְסִלין. ּכַ ִעים ְסָאה . ּכֵ ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֶ ִמְקֶוה ׁשֶ
  : ִנְמְצאּו ַמֲעִלין ְולֹא פֹוְסִלין, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעָלהוּ , ָחֵסר ַאַחת

  
  

  משנה ב - פרק ז 
  

ִים, ֵאּלּו פֹוְסִלין ְוֹלא ַמֲעִלין ין ְטהֹוִריםבֵּ , ַהּמַ ים ּוֵמי , ין ְטֵמִאים ּבֵ ּוֵמי ְכָבׁשִ
ָלקֹות ּלֹא ֶהֱחִמיץ, ׁשְ ֶמד ַעד ׁשֶ יַצד ּפֹוְסִלין ְוֹלא ַמֲעִלין. ְוַהּתֶ ּיֶׁש . ּכֵ ִמְקֶוה ׁשֶ

ִעים ְסָאה ָחֵסר ֹקְרטֹוב , ֹלא ֶהֱעָלהוּ , ְוָנַפל ֵמֶהן ֹקְרטֹוב ְלתֹוכוֹ , ּבֹו ַאְרּבָ
ה  לׁשָ יןּפֹוְסלֹו ִבׁשְ ִקין. ֻלּגִ ׁשְ ָאר ַהּמַ יר, ּוֵמי ֵפרֹות, ֲאָבל ׁשְ ְרָיס, ְוַהּצִ , ְוַהּמֻ

ֶהֱחִמיץ ֶ ֶמד ִמׁשּ ֵאיָנן ַמֲעִלין, ְוַהּתֶ ָעִמים ַמֲעִלין ּוְפָעִמים ׁשֶ יַצד. ּפְ ִמְקֶוה . ּכֵ
ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֶ  .ֹלא ֶהֱעָלהוּ , ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם, ׁשֶ

ִעים ְסָאה ר, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה, ָהיּו בֹו ַאְרּבָ   : ֲהֵרי ֶזה ָכׁשֵ
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  משנה ג - פרק ז 
  

י ֲעָנִבים י ֵזיִתים ְוַסּלֵ ר, ּנּו ֶאת ַמְרָאיוְושִׁ , ֵהִדיַח ּבֹו ַסּלֵ ׁשֵ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּכָ , ַרּבִ
ין ה ֻלּגִ לׁשָ ַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִבׁשְ ּנּוי ַמְרֶאה ְוֵאיָנן, ֵמי ַהּצֶ . ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְבׁשִ

סּול, ּנּו ֶאת ַמְרָאיוְושִׁ , ּוֹמַחל, ַפל ְלתֹוכֹו ַיִיןנָ  ה. ּפָ יַצד ַיֲעׂשֶ ין לֹו ַעד . ּכֵ ַיְמּתִ
ִים ִמים ְוַיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהּמָ ְרדּו ְגׁשָ ּיֵ ִעים ְסָאה. ׁשֶ , ָהיּו בֹו ַאְרּבָ

ֵתף ְונוֹ  א ַבּכָ ִיםְמַמּלֵ ְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהּמָ ּיַ   : ֵתן ְלתֹוכֹו ַעד ׁשֶ
  
  

  משנה ד - פרק ז 
  

ּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו ִאם ֵאין ּבֹו ַמְרֵאה ַמִים , ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו ֹמַחל ְוׁשִ
ִעים ְסָאה   : ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִיְטּבֹל ּבוֹ , ַאְרּבָ

  
  

  משנה ה - פרק ז 
  

ין ַמיִ  ה ֻלּגִ לׁשָ ִין, ְוָנַפל ְלתֹוָכן קְֹרטֹוב ַיִין, םׁשְ ַמְרֵאה ַהּיַ , ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ּכְ
ין ַמִים ָחֵסר קְֹרטֹוב. ֹלא ְפָסלּוהוּ , ְלִמְקֶוה ְוָנְפלוּ  ה ֻלּגִ לׁשָ ְוָנַפל ְלתֹוָכן , ׁשְ

ִים, ֹקְרטֹוב ָחָלב ַמְרֵאה ַהּמַ . הוּ ֹלא ְפָסלוּ , ְוָנְפלּו ְלִמְקֶוה, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ּכְ
ן נּוִרי אֹוֵמר י יֹוָחָנן ּבֶ ְרֶאה, ַרּבִ   : ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ

  
  

  משנה ו - פרק ז 
  

נֹות ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֶ ַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ִמְקֶוה ׁשֶ , ָיְרדּו ׁשְ
ִני ָטֵמא, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר. ְוַהׁשּ ל ִראׁשֹון ִאם הָ , ַרּבִ יּו ַרְגָליו ׁשֶ
ִים ּמַ ִני ָטהֹור, נֹוְגעֹות ּבַ ֵ גֹוס ְוֶהֱעָלהוּ . ַאף ַהׁשּ יל ּבֹו ֶאת ַהּסָ ִמְקָצתֹו , ִהְטּבִ

ִים ּמַ ל עֹור. ָטהֹור, נֹוֵגַע ּבַ ֶסת ׁשֶ ר ְוַהּכֶ ְפתֹוֵתיֶהם ִמן , ַהּכַ יּהַ ׂשִ ִהְגּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ
ִים תֹוָכן שְׁ ַהמַּ , ַהּמַ ּבְ ה. אּוִביןִים ׁשֶ יַצד ַיֲעׂשֶ ֶרְך , ּכֵ יָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ּדֶ ַמְטּבִ

  : ׁשּוֵליֶהם
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  משנה ז - פרק ז 
  

ה ּטָ יל ּבֹו ֶאת ַהּמִ יט ֶהָעֶבה, ִהְטּבִ ּטִ ַרְגֶליָה ׁשֹוְקעֹות ּבַ י ׁשֶ , ְטהֹוָרה, ַאף ַעל ּפִ
ִמין ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִדין. ִמּפְ יָמיו ְמֻרּדָ ּמֵ , ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ֵעִצים ,ִמְקֶוה ׁשֶ

חּו , יםֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקנִ  ְתּפְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִיםּכְ ִהיא ְנתּוָנה . ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל, ַהּמַ ַמַחט ׁשֶ
ָעָרה ִים, ַעל ַמֲעלֹות ַהּמְ ל, ָהָיה מֹוִליְך ּוֵמִביא ַבּמַ ָעַבר ָעֶליָה ַהּגַ יָון ׁשֶ , ּכֵ

  : ְטהֹוָרה
  
  

  משנה א -פרק ח 
  

ָרֵאל ְטהֹוָרה חּוָצה . ּוִמְקְואֹוֶתיָה ְטהֹוִרים, ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ים ׁשֶ ִמְקְואֹות ָהַעּמִ
ִרים ְלַבֲעֵלי ְקָרִיין, ָלָאֶרץ ׁשֵ אּו ְבִקילֹון, ּכְ ָרֵאל. ֲאִפּלּו ִנְתַמּלְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ , ׁשֶ

חַ  ְפּתֵ חּוץ ַלּמַ ִרים ַאף ְלִנּדֹות, ׁשֶ ׁשֵ ְפִנים ִמן ַהמַּ . ּכְ חַ ִמּלִ ִרים ְלַבֲעֵלי , ְפּתֵ ׁשֵ ּכְ
ֵמִאים, ְקָרִיין י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ּוְפסּוִלים ְלָכל ַהּטְ רֹוִבים ָלִעיר , ַרּבִ ַהּקְ

ֶרְך  ִביָסה, ְטֵמִאים, ְוַלּדֶ ֵני ַהּכְ   : ְטהֹוִרים, ְוָהְרחֹוִקים. ִמּפְ
  
  

  משנה ב -פרק ח 
  

ֵהם ְצִריִכין ְטִביָלה , ָרָאה ַמִים ֲחלּוִקים אֹו ֲעכּוִרים. ֵאּלּו ַבֲעֵלי ְקָרִיין ׁשֶ
ה ִחּלָ ּתְ ֶאְמַצע ּוַבּסֹוף .ָטהֹור, ּבַ ה ְוַעד סֹוףמִ . ָטֵמא, ּבָ ִחּלָ ְלָבִנים . ָטהֹור, ּתְ

ִכים י יֹוֵסי אֹוֵמר. ָטֵמא, ְוִנְמׁשָ ֲעכּוִרים, ַרּבִ   : ְלָבִנים ּכָ
  
  

  משנה ג -פרק ח 
  

ין ָעב ִטיל ִטּפִ י ֶאְלָעָזר ִחְסָמא, ָטֵמא, הֹות ִמּתֹוְך ָהַאמָּ ַהּמֵ ְבֵרי ַרּבִ . ּדִ
ְיָלה ְוָעַמד ּלַ רֹו ַחם ַהְמַהְרֵהר ּבַ ּיֹום . ָטֵמא, ּוָמָצא ְבׂשָ ַהּפֹוֶלֶטת ֶזַרע ּבַ

י ִליׁשִ ְ ן ֲעַזְרָיה, ְטהֹוָרה, ַהׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ ָמֵעאל אֹוֵמר. ּדִ י ִיׁשְ , ַרּבִ
ע ע ֵהם ַאְרּבַ ָעִמים ׁשֶ ֵהם ָחֵמשׁ , ֹונֹותּפְ ָעִמים ׁשֶ ֵהם שֵׁ , ּפְ ָעִמים ׁשֶ י . שׁ ּפְ ַרּבִ

  : ְלעֹוָלם ָחֵמשׁ , ֲעִקיָבא אֹוֵמר
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  משנה ד -פרק ח 
  

ָרֵאל ׂשְ ְכַבת ֶזַרע ִמּיִ ְלָטה ׁשִ ּפָ ְכַבת . ְטֵמָאה, ָנְכִרית ׁשֶ ְלָטה ׁשִ ּפָ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ּבַ
ְכִרי שִּׁ . ְטהֹוָרה, ֶזַרע ִמּנָ ה ׁשֶ ָ ה ֵביָתהּ ָהִאׁשּ ׁשָ ָדה , ְוָיְרָדה ְוָטְבָלה, ּמְ ְוֹלא ִכּבְ
ִית ִאּלּו ֹלא ָטְבָלה, ֶאת ַהּבַ ִים. ּכְ ַבל ְוֹלא ֵהִטיל ֶאת ַהּמַ ּטָ ַעל ֶקִרי ׁשֶ , ּבַ

ִים ָיִטיל ֶאת ַהּמַ ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ָטֵמא, ּכְ חֹוֶלה ּוְבָזֵקן, ַרּבִ ֶיֶלד . ָטֵמא, ּבְ ּבְ
  : ָטהֹור, ּוְבָבִריא

  
  

  משנה ה -פרק ח 
  

ִפיָה ְוָיְרָדה ְוָטבְ  ְתָנה ָמעֹות ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ְמָאָתהּ , ָלהִנּדָ ֲאָבל ְטֵמָאה , ְטהֹוָרה ִמּטֻ
הּ  ב ֻרּקָ ִפיהָ . ִהיא ַעל ּגַ ָעָרּה ּבְ ְפתֹוֶתיהָ , ָקְפָצה ָיָדהּ , ָנְתָנה ׂשְ ִאּלּו , ָקְרָצה ׂשִ ּכְ

ָאָדם ּוְבֵכִלים וּ . ֹלא ָטְבָלה יָלןָהאֹוֵחז ּבְ ְוִאם ֵהִדיַח ֶאת ָידֹו . ןְטֵמִאי, ַמְטּבִ
ִים ּמַ ְמעֹון אֹוֵמר. ְטהֹוִרים, ּבַ י ׁשִ ה, ַרּבִ ֹבאּו ָבֶהם ָמִיםכְּ , ְיַרּפֶ ּיָ ית . ֵדי ׁשֶ ּבֵ

ָתִרים ָמִטים, ַהּסְ ית ַהּקְ בֹאּו ָבֶהן ָמִים, ּבֵ ּיָ   : ֵאיָנן ְצִריִכין ׁשֶ
  
  

  משנה א -פרק ט 
  

אָ  נֹות, ָדםֵאּלּו חֹוְצִצין ּבָ י ַהּבָ ָראׁשֵ ּבְ ן ְוָהְרצּועֹות ׁשֶ ּתָ . חּוֵטי ֶצֶמר ְוחּוֵטי ִפׁשְ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר ָער ֵאיָנם חֹוְצִצין, ַרּבִ ל ׂשֵ ל ֶצֶמר ְוׁשֶ ִאין , ׁשֶ ִים ּבָ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֶהם   : ּבָ
  
  

  משנה ב -פרק ט 
  

ָקן ָּ ב ְוַהז ה, ִקְלֵקי ַהּלֵ ָ ִאׁשּ ָתִרים ּבָ חּוץ ָלַעִין, ּוֵבית ַהּסְ חּוץ , ִלְפלּוף ׁשֶ ְוֶגֶלד ׁשֶ
ה ּכָ ָעֶליהָ , ַלּמַ ה ׁשֶ ֵבשׁ , ְוָהְרִטּיָ ָרף ַהּיָ רוֹ , ּוׂשְ ׂשָ ַעל ּבְ ּוָבֵצק , ְוִגְלֵדי צֹוָאה ׁשֶ

ּפֶֹרן ַחת ַהּצִ ּתַ ְלמּוִלין, ׁשֶ ֵון, ְוַהּמִ ֵאיֶזהּו . ְוֵגץ ְיֵוִני, ְוִטיט ַהּיֹוְצִרים, ְוִטיט ַהּיָ
ֱאַמר , ֶזה ִטיט ַהּבֹורֹות, ֵוןִטיט ַהיָּ  ּנֶ יט , )תהלים מ(ׁשֶ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ַוּיַ

ֵון ָמעוֹ , ִטיט ַהּיֹוְצִרין. ַהּיָ ַמׁשְ ל . ּכְ ׁשֶ א ּבְ ל יֹוְצִרין ּוְמַטּמֵ ׁשֶ י יֹוֵסי ְמַטֵהר ּבְ ַרּבִ
ָרִכים, ְוֵגץ ְיֵוִני. ָמֵרָקה ֵאין טֹוְבלִ , ֵאּלּו ִיְתדֹות ַהּדְ יִלין ׁשֶ ֶהן ְוֹלא ַמְטּבִ ין ּבָ
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יט. אֹוָתן ל ַהּטִ ָאר ּכָ הּוא ַלח, ּוׁשְ ׁשֶ יִלין ּבֹו ּכְ ַעל . ַמְטּבִ ָאָבק ׁשֶ ְוֹלא ִיְטּבֹל ּבָ
ָחִמין. }ד{ַרְגָליו  ּפֶ ְמְקמּוס ּבַ ף, ֹלא ִיְטּבֹל ֶאת ַהּקֻ ְפׁשֵ ן ׁשִ א ִאם ּכֵ   : ֶאּלָ

  
  

  משנה ג -פרק ט 
  

ֵאין חֹוְצִצין ִחי, י ָהרֹאשׁ ִקְלקֵ  ,ֵאּלּו ׁשֶ ֶ ִאישׁ , ּוֵבית ַהׁשּ ָתִרים ּבָ י . ּוֵבית ַהּסְ ַרּבִ
ה, ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ָ יד ָעָליו, ֶאָחד ָהִאיׁש ְוֶאָחד ָהִאׁשּ ְקּפִ ל ַהּמַ ֵאין . חֹוֵצץ, ּכָ ְוׁשֶ

יד ָעָליומַ    : ֵאין חֹוֵצץ, ְקּפִ
  
  

  משנה ד -פרק ט 
  

ַעִין ּבָ ַעל הַ , ִלְפלּוף ׁשֶ הְוֶגֶלד ׁשֶ ּכָ ח, ּמַ ָרף ַהּלַ ַעל , ּוׂשְ ְוִלְכלּוֵכי צֹוָאה ׁשֶ
רוֹ  ׂשָ ּפֶֹרן, ּבְ ַחת ַהּצִ ּתַ ֶלת, ְוצֹוָאה ׁשֶ ל ָקָטן, ְוִצּפֶֹרן ַהְמֻדְלּדֶ ׁשּות ׁשֶ לֹא ָטֵמא , ּכְ

א ַעל. ְוֹלא ְמַטּמֵ ה ְקרּום ׁשֶ ּכָ א, ַהּמַ   : ָטֵמא ּוְמַטּמֵ
  
  

  משנה ה -פרק ט 
  

כֵּ  ְכֵלי ְזכּוִכית. ִליםֵאּלּו חֹוְצִצים ּבַ ֶֶּפת ְוַהּמֹור ּבִ חּוץ, ַהז ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ . ּבֵ
שׁ  ְרּגָ ְבָלה ְוַעל ַהּדַ ְלָחן ְוַעל ַהּטַ ֻ ים, ַעל ַהׁשּ ִקּיִ לּוִסין. חֹוְצִצין, ַעל ַהּנְ , ַעל ַהּבְ

ִית. ֵאיָנן חֹוְצִצין ַעל ַהּבַ ל ָעִני. חֹוֵצץ, ַעל ִמּטֹות ּבַ ַעל . נֹו חֹוֵצץֵאי, ְוַעל ׁשֶ
ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ִקין. חֹוֵצץ, ִאּכּוף ׁשֶ ל ַזּקָ ַעת. ֵאינֹו חֹוֵצץ, ְוַעל ׁשֶ ְרּדַ , ְוַעל ַהּמַ

ְמִליֵאלַרבָּ . חֹוֵצץ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ר ָהִאיַטְלִקי, אֹוֵמר ן ׁשִ ִאּסָ   : ַעד ּכְ
  
  

  משנה ו -פרק ט 
  

ָגִדים ד ֶאָחד, ַעל ַהּבְ ֵני ְצָדִדיןמִ . ֵאינֹו חֹוֵצץ, ִמּצַ ְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר . חֹוֵצץ, ׁשּ ַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ּום ַרּבִ ד ֶאָחד, ִמׁשּ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ַאף ִמּצַ ִאים, ַרּבִ ּנָ ל ּבַ ד , ׁשֶ ִמּצַ

ל ּבּורוְ . ֶאָחד ֵני ְצָדִדין, ׁשֶ ְ   :ִמׁשּ
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  משנה ז -פרק ט 
  

ל ְמַפסְּ  ל יֹוְצִרין ְוׁשֶ ִתין ְוׁשֶ ל ַזּפָ ַחת ׁשֶ י . ֵאין חֹוְצִצין, ֵלי ִאיָלנֹותִמְטּפַ ַרּבִ
ִצין, ְיהּוָדה אֹוֵמר ל ַקּיָ ָלל. ּיֹוֵצא ָבֶהןכַּ , ַאף ׁשֶ יד ָעָליו, ֶזה ַהּכְ ְקּפִ ל ַהּמַ , ּכָ

יד ָעָליו. חֹוֵצץ ֵאינֹו ַמְקּפִ   : ֵאינֹו חֹוֵצץ, ְוׁשֶ
  
  

  משנה א - פרק י 
  

ּלֹא ְכַדְר  ִהְכִניָסן ׁשֶ ִלים ׁשֶ ל ְידֹות ַהּכֵ ןּכָ ן ְוֹלא ֵמְרָקן, ּכָ ַדְרּכָ ִהְכִניָסן ּכְ , אֹו ׁשֶ
בְּ  ְרָקן ְוִנׁשְ ּמֵ יו. ֲהֵרי ֵאּלּו חֹוְצִצין, רוּ אֹו ׁשֶ ֶרְך ּפִ ילֹו ּדֶ ִהְטּבִ ִלי ׁשֶ ִאּלּו לֹא , ּכְ ּכְ

ילֹו ְכַדְרּכֹו ְבֹלא ִזּבֹוִרית. ָטָבל ּנּו ַעל ִצּדוֹ , ִהְטּבִ ּטֶ ּיַ הּוא ַצר . ַעד ׁשֶ ִלי ׁשֶ ּכְ
אן ְוָרָחב ִמן ָהֶאְמַצעמִ  אן ּוִמּכָ ּנּו ַעל ִצּדוֹ , ּכָ ּטֶ ּיַ ְצלֹוִחית . ֵאינֹו ָטהֹור ַעד ׁשֶ

יָה ׁשֹוֵקעַ  ּפִ הּ , ׁשֶ ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ ַנּקְ ּיְ ֵאיָנּה , ַקְלָמִרין ֶהְדיֹוטֹות. ֵאיָנּה ְטהֹוָרה ַעד ׁשֶ
הּ  ּדָ ה ִמּצִ ֶבּנָ ַנּקְ ּיְ הּ ְוַקְלָמִרין שֶׁ . ְטהֹוָרה ַעד ׁשֶ   : ל יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ָהְיָתה ְנקּוָבה ְבִצּדָ

  
  

  משנה ב - פרק י 
  

ל עֹור ֶסת ׁשֶ ר ְוַהּכֶ ִים, ַהּכַ ֹבאּו ָבֶהם ַהּמָ ּיָ ה. ֲהֵרי ֵאּלּו ְצִריִכין ׁשֶ ֶסת ֲעֻגּלָ , ּכֶ
ּדּור ֵמעַ , ְוָהֵאמּום, ְוַהּכַ ה, ְוַהּקָ ִפּלָ בֹאּו ָבֶהם ַהמָּ , ְוַהּתְ ּיָ ֶזה . ִיםֵאיָנן ְצִריִכין ׁשֶ
ָלל ְרּכֹו ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא, ַהּכְ ֵאין ּדַ   : טֹוְבִלים ְסתּוִמים, ּכֹל ׁשֶ

  
  

  משנה ג - פרק י 
  

ִים ֹבאּו ָבֶהם ַהּמַ ּיָ ֵאיָנם ְצִריִכים ׁשֶ ֵרי ֶהָעִני, ֵאּלּו ׁשֶ יִמין, ִקׁשְ ל , ְוַהּנִ ַוֲחַבט ׁשֶ
ל ִהיא ח, ַסְנּדָ ְזַמן ׁשֶ ל ֹראׁש ּבִ ה ׁשֶ ֵאיָנּה עֹוָלה , ֹוָצהּוְתִפּלָ ְזַמן ׁשֶ ל ְזרֹוַע ּבִ ְוׁשֶ

ְרמּול, ְוָאְזֵני ַהֵחֶמת, ְויֹוֶרֶדת   : ְוָאְזֵני ַהּתַ
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  משנה ד - פרק י 
  

ִים ֹבאּו ָבֶהן ַהּמַ ּיָ ֵהם ְצִריִכים ׁשֶ ֵתף, ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ ּבַ ַרְקִסים ׁשֶ ּפְ ּבַ ר ׁשֶ ׁשֶ ָפה , ַהּקֶ ְוׂשָ
חַ  ל ָסִדין ָצִריְך ְלַמּתֵ ֵאיָנּה חֹוָצה, ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ל ֹראׁש ּבִ ה ׁשֶ ל ְזרֹוַע , ּוְתִפּלָ ְוׁשֶ

ִהיא עֹוָלה ְויֹוֶרֶדת ְזַמן ׁשֶ ל, ּבִ ל ַסְנּדָ ָנִצין ׁשֶ ִסין, ּוׁשְ יָלן ְמֻכּבָ ִהְטּבִ , ּוְבָגִדים ׁשֶ
עוּ  ַבְעּבְ ּיְ יָלן ְנגּוִבין. ַעד ׁשֶ ְעּבוּ , ִהְטּבִ עּו ְוָינּוחּו ִמּבִ ַבְעּבְ ּיְ   : ָעןַעד ׁשֶ

  
  

  משנה ה - פרק י 
  

ין ְוָעִתיד ִלְקֹצץ ֵהם ֲאֻרּכִ ִלים ׁשֶ ל ְידֹות ַהּכֵ ה, ּכָ ּדָ יָלן ַעד ְמקֹום ַהּמִ י . ַמְטּבִ ַרּבִ
ּלוֹ , ְיהּוָדה אֹוֵמר יל ֶאת ּכֻ ְטּבִ ּיַ ִלי ָגדֹול. ַעד ׁשֶ ֶלת ּדְ ְלׁשֶ ָעה ְטָפִחים, ׁשַ , ַאְרּבָ

ל ָקָטן ָרה, ְוׁשֶ יָלן עַ , ֲעׂשָ הַמְטּבִ ּדָ י ַטְרפֹון אֹוֵמר. ד ְמקֹום ַהּמִ ַעד , ַרּבִ
ַעת ּבַ ל ַהּטַ יל ֶאת ּכָ ְטּבִ ּיַ ה ֵאינֹו ִחּבּור. ׁשֶ ּפָ ּקֻ הּוא ָקׁשּור ּבַ א ִאם , ַהֶחֶבל ׁשֶ ֶאּלָ

ָפר ן ּתָ   : ּכֵ
  
  

  משנה ו - פרק י 
  

אי אֹוְמִרים ּמַ ית ׁשַ צֹוֵנן ְוֹלא צֹוֵנן בְּ , ּבֵ ין ּבְ יִלין ַחּמִ יןֵאין ַמְטּבִ ֹלא ָיִפים , ַחּמִ
ָיִפים ָרִעים ְוֹלא ָרִעים ּבְ ל אֹוְמִרים. ּבְ ית ִהּלֵ יִלין, ּבֵ הּוא ָמֵלא . ַמְטּבִ ִלי ׁשֶ ּכְ

ילוֹ  ִקין ְוִהְטּבִ ִאּלּו ֹלא ָטָבל, ַמׁשְ ִאּלּו ֵהם רֹוִאי, ָמֵלא ֵמי ַרְגַלִים. ּכְ ם אֹוָתם ּכְ
את. ָמִים ְרבּ , ָמֵלא ֵמי ַחּטָ ּיִ אתּו ַהמַּ ַעד ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ִים ַעל ֵמי ַחּטָ , ַרּבִ

א ְרִביִעית ִאּלּו ֹלא ָטָבל, ֲאִפּלּו ְכִלי ַמֲחִזיק ּכֹור ְוֵאין ּבֹו ֶאּלָ   : ּכְ
  
  

  משנה ז - פרק י 
  

ַכֲחִצי ְפָרס ה ּבְ ִוּיָ ל ָהֳאָכִלין ִמְצָטְרִפין ִלְפֹסל ֶאת ַהּגְ ִקין . ּכָ ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ
ְרִביִעיתִמְצָטְרִפין ִלְפסֹל אֶ  ה ּבִ ִוּיָ ִקין ְטֵמִאין . ת ַהּגְ ׁשֹוֶתה ַמׁשְ ֶזה ֹחֶמר ּבְ

ְקֶוה ּמִ ִים, ִמּבַ ּמָ ִקין ּכַ ׁשְ ָאר ַהּמַ ָעׂשּו בֹו ׁשְ   : ׁשֶ
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  משנה ח - פרק י 
  

ִקים ְטֵמִאים, ָאַכל ֳאָכִלים ְטֵמִאים ָתה ַמׁשְ ֵני , ְטֵמִאים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאן, ְוׁשָ ִמּפְ
ֵאיָנן ְטהֹוִר  ּגּוףׁשֶ ָתה ַמִים ְטֵמִאים. ים ּבַ ֵני , ְטהֹוִרים, ָטַבל ֶוֱהִקיָאם, ׁשָ ִמּפְ

ּגּוף ֵהם ְטהֹוִרים ּבַ ַעת ְטהֹוָרה. ׁשֶ ַלע ַטּבַ ת, ּבָ ָנה , ִנְכַנס ְלֹאֶהל ַהּמֵ ָּה ְוׁשָ ִהז
ָהְיָתה, ְוָטַבל ֶוֱהִקיָאהּ  ַעת ְטֵמָאה. ֲהֵרי ִהיא ְכמֹות ׁשֶ ַלע ַטּבַ ל טֹוֵבל ְואֹוכֵ , ּבָ

רּוָמה ּתְ ַאּתוּ , ָאהּ ֱהִקי. ּבַ ָאָדם. ְטֵמָאה ְוִטּמְ הּוא ָתחּוב ּבָ הּוא , ֵחץ ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ְתרּוָמתוֹ טֹוֵבל ְואֹוֵכל , הְוִאם ֵאינֹו ִנְראֶ . חֹוֵצץ, ִנְרֶאה   : ּבִ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
82 

 

 א פרקים ראשונים"ם הלכות שגגות כל י"ילמדו הרמב  
  
  

  רק ראשוןפ -הלכות שגגות 
  

ה  ּה ַמֲעׂשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְצֹות ֹלא ּתַ ָגָגה ַעל ַאַחת ִמּמִ ׁשְ ל ָהעֹוֵבר ּבִ א  ּכָ
ֵרת ִבין ָעֶליָה ּכָ ַחּיָ את. ׁשֶ ן ַחּטָ ב ְלַהְקִריב ָקְרּבַ ה . ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ּוִמְצַות ֲעׂשֵ

ְגָגתוֹ  אתֹו ַעל ׁשִ ְקִריב ַחּטָ ּיַ   : ׁשֶ
  

בִ  ַחּיָ את חּוץ ב ְוָכל ֲעֵבָרה ׁשֶ ְגָגָתּה ַחּטָ ִבין ַעל ׁשִ ֵרת ַחּיָ ין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ
ֹלׁש ֲעֵברֹות ָ ף. ִמׁשּ ל ִמיָלה. ְמַגּדֵ ַסח. ּוְמַבּטֵ ן ּפֶ ֵני . ְוָקְרּבַ יָלה ִמּפְ ַסח ְוַהּמִ ַהּפֶ

ֱאַמר  ּנֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְגַגת ֹלא ּתַ א ַעל ׁשִ את ֵאין ְמִביִאין ֶאּלָ ה ְוַחּטָ ֵהן ִמְצַות ֲעׂשֵ ׁשֶ
ל ִמְצֹות ה') יג- ויקרא ד( יָנה' ַאַחת ִמּכָ ר ֹלא ֵתָעׂשֶ ֵני . 'ֲאׁשֶ ף ִמּפְ ְוַהְמַגּדֵ

ה ְוֶנֱאַמר  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ָגָגה') כט- במדבר טו(ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ף ' ָלעֹוׂשֶ ָיָצא ְמַגּדֵ
ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ י שֶׁ . ׁשֶ אלֹוּהַ ַאף ַעל ּפִ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֵ הּוא ְלִפיָכְך ַהְמַקּבֵ

ן ְלִפי  ְרּבָ טּור ִמן ַהּקָ ָגָגה ּפָ ׁשְ ל ּבִ ֵרת ִאם ָהָיה ֵמִזיד ִנְסָקל ְוִאם ִקּבֵ ב ּכָ ַחּיָ
ה ְוֶנֱאַמר  ה ַמֲעׂשֶ ּלֹא ָעׂשָ ֲעׂשָֹתּה ַאַחת') כז- ויקרא ד(ׁשֶ   : 'ּבַ

  
ַאְרנּו ִאם ָעַבר ַהיָּ  ּבֵ ֵרתֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ָ ּתֹוָרה חּוץ ִמׁשּ ּבַ ֵרתֹות ׁשֶ ל ּכְ ִחיד ַעל ג ּכָ

ָאַכל ֹקֶדׁש ְוָטֵמא  ֵמא ׁשֶ את ְקבּוָעה חּוץ ִמּטָ ָגָגה ֵמִביא ַחּטָ ׁשְ ַאַחת ֵמֶהן ּבִ
ן עֹוֶלה  א ָקְרּבָ את ְקבּוָעה ֶאּלָ ֵניֶהם ֵאין ְמִביִאין ַחּטָ ְ ׁשּ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ְכַנס ַלּמִ ּנִ ׁשֶ

ֵאר ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ   : ְויֹוֵרד ּכְ
  

ָאה את ְקבּוָעה ִהיא ַהּבָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד הּוא  ד  ַחּטָ ְלַבד ְוָקְרּבָ ֵהָמה ּבִ ִמן ַהּבְ
ֵהָמה ְוִאם ָהָיה ָעִני  את ּבְ יר ֵמִביא ַחּטַ א ִאם ָהָיה ָעׁשִ ֵאינֹו ָקבּוַע ֶאּלָ ן ׁשֶ ָקְרּבָ

ֵאר ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ יִרית ָהֵאיָפה ּכְ ל ָהֲעֵברֹות . ֵמִביא עֹוף אֹו ֲעׂשִ ּכָ ִנְמֵצאָת ָלֵמד ׁשֶ
ִחי ַהּיָ ֹלשׁ ׁשֶ ִעים ְוׁשָ את ְקבּוָעה ַאְרּבָ ְגָגָתן ַחּטָ ) א: ְוֵאּלּו ֵהן. ד ֵמִביא ַעל ׁשִ

א ַעל ִאּמוֹ  ּתוֹ ) ב. ַהּבָ א ַעל ֵאם ִאׁשְ הּ ) ג. ַהּבָ א ַעל ֵאם ִאּמָ א ַעל ) ד. ַהּבָ ַהּבָ
ּתוֹ ) ה. ֵאם ָאִביהָ  א ַעל ּבִ ּתוֹ ) ו. ַהּבָ ת ּבִ א ַעל ּבַ ת בְּ ) ז. ַהּבָ א ַעל ּבַ . נוֹ ַהּבָ

ּתוֹ ) ח ת ִאׁשְ א ַעל ּבַ הּ ) ט. ַהּבָ ּתָ ת ּבִ א ַעל ּבַ ָנהּ ) י. ַהּבָ ת ּבְ א ַעל ּבַ ) יא. ַהּבָ
א ַעל ֲאחֹותוֹ  ת ָאִביו) יב. ַהּבָ ת ֵאׁשֶ ִהיא ּבַ א ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ א ַעל ) יג. ַהּבָ ַהּבָ

א ַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ) יד. ֲאחֹות ָאִביו א ַעל ֲאחֹות ִאשְׁ ) טו. ַהּבָ ) טז. ּתוֹ ַהּבָ
ת ָאִביו א ַעל ֵאׁשֶ ת ֲאִחי ָאִביו) יז. ַהּבָ א ַעל ֵאׁשֶ ת ) יח. ַהּבָ א ַעל ֵאׁשֶ ַהּבָ
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נוֹ  ת ָאִחיו) יט. ּבְ א ַעל ֵאׁשֶ ת ִאישׁ ) כ. ַהּבָ א ַעל ֵאׁשֶ א ַעל ) כא. ַהּבָ ַהּבָ
ה ּדָ ֹוֵכב ִעם ָזָכר) כב. ַהּנִ א ַעל ָאִביו) כג. ַהׁשּ א ַעל ֲאִחי ) כד. ַהּבָ . ָאִביוַהּבָ

ֵהָמה) כה ֹוֵכב ִעם ּבְ ֵהָמה) כו. ַהׁשּ ִביָאּה ָעֶליָה ֶאת ַהּבְ ּמְ ה ׁשֶ ָ ִנְמְצאּו . ָהִאׁשּ
לֹשׁ  ִרים ְוׁשָ ֲעָריֹות ֶעׂשְ ּבַ ֵרתֹות ׁשֶ ל ּכְ ֵרה. ּכָ ַבע ֶעׂשְ ָאר ָהֲעֵברֹות ׁשְ . ּוִבׁשְ

ה) א: ְוֵאּלּו ֵהן ַמֲעׂשֶ ְרעֹו ַלּמֶלְך ַהּנֹוֵתן ) ב. ָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ ַּ ַעל ) ג. ִמז ּבַ
ה) ד. אֹוב ַמֲעׂשֶ עֹוִני ּבְ ַעל ִיּדְ ת) ה. ּבַ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ) ו. ַהְמַחּלֵ ָהעֹוׂשֶ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ּפּוִרים) ז. ּבְ יֹום ַהּכִ ) ט. ָהאֹוֵכל נֹוָתר) ח. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ
ֶפַסח ם) יא. בָהאֹוֵכל ֵחלֶ ) י. ָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבְ ּגּול) יב. ָהאֹוֵכל ּדָ ) יג. ָהאֹוֵכל ּפִ

ים חּוץ ָלֲעָזָרה ֹוֵחט ָקָדׁשִ ן חּוץ ָלֲעָזָרה) יד. ַהׁשּ ֲעֶלה ָקְרּבָ ם ) טו. ַהּמַ ַהְמַפּטֵ
ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֹטֶרת) טז. ֶאת ׁשֶ ם ֶאת ַהּקְ ָחה) יז. ַהְמַפּטֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ ֲהֵרי . ַהּסָ

ִעים  את ְקבּוָעהֵאּלּו ַאְרּבָ ְגָגָתן ַחּטָ ִביִאין ַעל ׁשִ ּמְ לֹׁש ֲעֵברֹות ׁשֶ ּוַמה . ְוׁשָ
ַאַחת ֵמֵאּלוּ  ֹוֵגג ּבְ ִביא ַהׁשּ ּמֵ ן ׁשֶ ְרּבָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמִביא . הּוא ַהּקָ ַגג ּבַ ִאם ׁשָ

ָהָיה ַהחוֹ  ין ׁשֶ ַלח ְלָך ּבֵ ת ׁשְ ָפָרׁשַ את ְוִהיא ָהֲאמּוָרה ּבְ ָנָתּה ְלַחּטָ ת ׁשְ ֵטא ֵעז ּבַ
ְגַגת ֲעבֹוָדה  ׁשִ ִוין ּבְ דֹול אֹו ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ַהּכל ׁשָ ֶהְדיֹוט אֹו ֶמֶלְך אֹו ּכֵֹהן ּגָ

ִים ִאם ָהָיה ֶהְדיֹוט ֵמִביא . ָזָרה ּתַ ִעים ּוׁשְ ָאר ַאְרּבָ ְ ַאַחת ִמׁשּ ַגג ּבְ ֲאָבל ִאם ׁשָ
ים ְוזֹו ִהיא ַחטָּ  ָבׂשִ ים אֹו ְנֵקָבה ִמן ַהּכְ ִּ ִעיַרת ִעז ל ֶאָחד ֵמַעם ָהָאֶרץ ׂשְ את ׁשֶ

ְקָרא ת ַוּיִ ָפָרׁשַ ַאַחת ֵמֶהן ֵמִביא . ָהֲאמּוָרה ּבְ ַגג ּבְ ָ ׁשּ ֶלְך הּוא ׁשֶ ְוִאם ַהּמֶ
את ים ְלַחּטָ ִּ ִעיַרת ִעז את . ׂשְ ָקר ְלַחּטָ ן ּבָ ר ּבֶ ְוִאם ּכֵֹהן ָמׁשּוַח הּוא ֵמִביא ּפַ

ם ֵרׁש ׁשָ ְתּפָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָרף ּכְ   : ְוהּוא ִנׂשְ
  

ֱאַמר  ּנֶ ין ׁשֶ ַאַחת ֵמֵאּלּו אֹו ְמֻרּבִ ַגג ּבְ ָ ׁשּ ) כט- במדבר טו(ה ֶאָחד ָיִחיד ׁשֶ
ָגָגה' ׁשְ ה ּבִ ְהֶיה ָלֶכם ָלעׁשֶֹ יַצד. 'ּתֹוָרה ַאַחת ּתִ ְגגּו ְוִדּמּו . ּכֵ ָ ׁשּ י ְמִדיָנה ׁשֶ ַאְנׁשֵ

ן ָאְכלּו ְוָעשׂ  ּפּוִרים ְוֻכּלָ ַהּיֹום חֹל ַוֲהֵרי הּוא יֹום ַהּכִ ל ֶאָחד . ּו ְמָלאָכהׁשֶ ּכָ
ִעירֹות ָבׂשֹות אֹו ׂשְ אֹות ּכְ י ַחּטָ ּתֵ ן ְוִהְקִטירּו . ֵמֶהן ֵמִביא ׁשְ ּלָ ְגגּו ּכֻ ְוֵכן ִאם ׁשָ

את ָנָתּה ְלַחּטָ ת ׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמן ָהעֹוְבִדים ֵמִביא ֵעז ּבַ   : ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּכָ
  
  

  פרק שני -הלכות שגגות 
  

ה ְוַעד סֹוף א  ֵאין ָאָדם ַחיָּ  ִחּלָ ְהֶיה ׁשֹוֵגג ִמּתְ ּיִ ְגָגתֹו ַעד ׁשֶ את ַעל ׁשִ ב ַחּטָ
טּור  ּסֹוף ּפָ ַגג ּבַ ה ְוׁשָ ִחּלָ ּתְ ּסֹוף אֹו ֵהִזיד ּבַ ה ְוֵהִזיד ּבַ ִחּלָ ּתְ ַגג ּבַ ֲאָבל ִאם ׁשָ

את ן ַחּטָ ְרּבַ יַצד. ִמּקָ ת . ּכֵ ּבָ ׁשַ הֹוִציא ֵחֶפץ ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות ּבְ גֹון ׁשֶ ָעַקר ּכְ
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ֲעקֹר  ּיַ טּור ַעד ׁשֶ ָזדֹון ּפָ יַח ּבְ ָגָגה ְוִהּנִ ׁשְ ָעַקר ּבִ ָגָגה אֹו ׁשֶ ׁשְ יַח ּבִ ָזדֹון ְוִהּנִ ּבְ
ָגָגה ׁשְ יַח ּבִ ָגָגה ְוַיּנִ ׁשְ ֶזה. ּבִ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ

  
ַחיָּ  ה ֲאָבל ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ֲעׂשֶ ֹלא ּתַ ִהיא ּבְ ִבין ָעֶליָה ב ָעַבר ֲעֵבָרה ְויֹוֵדַע ׁשֶ

את ָגָגה ּוֵמִביא ַחּטָ ֵרת ֲהֵרי זֹו ׁשְ ַגג . ּכָ ָכֵרת ְוׁשָ ִהיא ּבְ ֲאָבל ִאם ָיַדע ׁשֶ
ן ִאם ָלאו ֲהֵרי ֶזה ֵמִזיד ִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ ן ְוֹלא ָיַדע ִאם ַחּיָ ָקְרּבָ ְגַגת . ּבְ ִ ׁשּ ׁשֶ

ִבין ֲעלֵ  ַחּיָ ֲעֵברֹות ֵאּלּו ׁשֶ ָגָגה ּבַ ן ֵאיָנּה ׁשְ ֵרתָקְרּבָ   : יֶהן ּכָ
  

ָחָטא ל ֵחְטא ׁשֶ ּלֹא נֹוַדע לֹו ַעְצמֹו ׁשֶ אי . ג ִמי ׁשֶ ַוּדַ ַדע ּבְ ּיָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ֵרת ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ָעַבר ַעל ֹלא ּתַ את. ׁשֶ ן ַחּטָ ְרּבַ טּור ִמּקָ . ֲהֵרי ֶזה ּפָ

ֱאַמר  ּנֶ הּ ') כג-ויקרא ד(ׁשֶ ר ָחָטא ּבָ ַדע ַהחֵ ' ֲאׁשֶ ּיֵ ָחָטא ּבוֹ ַעד ׁשֶ יַצד. ְטא ׁשֶ . ּכֵ
ה . ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו ְוָאַכל ֶאת ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ֵאי ֶזה ָאַכל ּתֹו ִנּדָ ִאׁשְ

ַעל ַגג ּוָבא ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ּבָ ִית ְוׁשָ ּבַ ת . ַוֲאחֹותֹו ּבַ ּבָ ׁשַ
ּפּוִרים ְלָפָניו ְוָעשָׂ  ֵאי ֶזה ֵמֶהן ְויֹום ַהּכִ ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ּבְ ה ְמָלאָכה ּבְ

את ן ַחּטָ ְרּבַ טּור ִמּקָ ה ֲהֵרי ֶזה ּפָ   : ָעׂשָ
  

אתד  ָכחֹו ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ַחּטָ אתֹו ְוָחַזר ּוׁשְ ם ַמה  ָחָטא ְונֹוַדע לֹו ַחּטָ ְלׁשֵ
הּוא ְוֵתָאֵכל ֶ ֱאָכלֹות ׁשּ אֹות ַהּנֶ ָאר ַחּטָ ׁשְ   : ּכִ

  
גַ  ֵני ּגּוִפין ַחּיָבה ׁשָ ם ֶאָחד ְוֵהם ׁשְ ׁשֵ יַצד. ג ּבְ ַאַחת . ּכֵ ַגג ּבְ י ִנּדֹות ְוׁשָ ּתֵ ׁשְ

ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו . ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ִהיא ַגג ּבְ י ֲאָחיֹות ְוׁשָ ּתֵ ׁשְ
ל ֵחְטא ֲהֵרי ָיַדע ַעְצמֹו ׁשֶ את ׁשֶ ב ַחּטָ י ֵנרֹות ְלָמה ֶזה ּדוֹ . ִהיא ַחּיָ ּתֵ ֶמה ִלׁשְ

ָבה ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵנר ִהיא ּכָ ל . ּדֹוְלקֹות ׁשֶ ְמחּוִיין ׁשֶ ֵני ּתַ אֹו ִלׁשְ
הּוא ַחּיָב ְמחּוי ֵמֶהן ָאַכל ׁשֶ ָאַכל ֵמֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵמֵאי ֶזה ּתַ . ֵחֶלב ׁשֶ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
  

ל ַהְמחֻ  ָגָגה ְונֹוַדע לֹו ַאַחר ו ּכָ ׁשְ ה ּבִ ְגָגתֹו ְוָעׂשָ את ְקבּוָעה ַעל ׁשִ ב ַחּטָ ּיָ
ֶּה ֵחְטא הּוא ֲהֵרי ֶזה  ז ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ּלֹא ָהְיָתה לֹו ְיִדיָעה ּבַ י ׁשֶ ָחָטא ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ

את ב ַחּטָ יַצד. ַחּיָ ה ְלֵבין ָהַעּכוּ . ּכֵ ּבָ ׁשְ ּנִ ינֹוק ׁשֶ ֹו יֹוֵדַע ַמה ם ְוָגַדל ְוהּוא ֵאינ''ּתִ
ֶהן ת ְוָאַכל ֵחֶלב ְוָדם ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ ׁשַ ה ְמָלאָכה ּבְ ָתם ְוָעׂשָ ָרֵאל ְוֹלא ּדָ . ֵהם ִיׂשְ

ל  את ַעל ּכָ ב ְלָהִביא ַחּטָ ל ֵאּלּו ַחּיָ ה ַעל ּכָ ָרֵאל וְמֻצּוֶ הּוא ִיׂשְ ַדע לֹו ׁשֶ ּוָ ּיִ ׁשֶ ּכְ
זֶ . ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : הְוֵכן ּכָ
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את ב ַחּטָ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַחּיָ ֲעָריֹות אֹו ּבְ ָנה ּבַ ּוָ ֹלא ּכַ ֹוֵגג ּבְ ת . ז ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ּבְ
את טּור ֵמַחּטָ יַצד. ּפָ ָנה ִלְבִעיָלה . ּכֵ ּוָ ֹלא ּכַ ה ּוְבָעָלּה ּבְ ָ ק ִעם ִאׁשּ ָהָיה ִמְתַעּסֵ

ִפיו רֹ. ַוֲהֵרי ִהיא ֶעְרָוה ָעָליו ּבְ ֶּה ׁשֶ ז ה ׁשֶ ּמָ ם ּדִ ָנה ְלׁשֵ ּוָ ֹלא ּכַ ק הּוא ּוְבָלעֹו ּבְ
את ב ַחּטָ עֹוָלם ַוֲהֵרי הּוא ֵחֶלב ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ יּהַ ֶאת . ֲאִכיָלה ּבָ ן ְלַהְגּבִ ּוִ ִנְתּכַ

טּור ָנה ַלֲחִתיָכתֹו ּפָ ּוָ ֹלא ּכַ ר ּבְ לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמֻחּבָ ֶבת . ַהּתָ ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ
בֵּ  מֹו ׁשֶ ְמקֹומוֹ ָאְסָרה ּתֹוָרה ּכְ   : ַאְרנּו ּבִ

  
ִבין  ַחּיָ ית ֲעֵבָרה ׁשֶ ָתּה ַנֲעׂשֵ ּיָ ְצֹות ּוִבְכַלל ֲעׂשִ ה ִמְצָוה ִמן ַהּמִ ל ָהעֹוׂשֶ ח ּכָ

ְרׁשּות ה ּבִ ָעׂשָ ֵני ׁשֶ את ִמּפְ טּור ֵמַחּטָ ָגָגה ֲהֵרי ֶזה ּפָ ׁשְ ֵרת ּבִ יַצד. ָעֶליָה ּכָ . ּכֵ
ה  א ַעל ְיִבְמּתֹו ַוֲהֵרי ִהיא ִנּדָ את . ְוהּוא ֹלא ָיַדעַהּבָ טּור ֵמַחּטָ ֲהֵרי ֶזה ּפָ

ְרׁשּות ָאּה ּבִ ֲהֵרי ֲעׂשָ את . ׁשֶ ב ַחּטָ ה ַחּיָ ּתֹו ַוֲהֵרי ִהיא ִנּדָ א ַעל ִאׁשְ ֲאָבל ִאם ּבָ
ְך ִיְבעל ָאָלּה ְוַאַחר ּכָ ּלֹא ׁשְ ֵני ׁשֶ ֵדי . ִמּפְ ּה ּכְ ֲאָבל ְיִבְמּתֹו ֵאינֹו ָרִגיל ּבָ

ַאל ָלהּ  ׁשְ ּיִ ת ְוֶאָחד ָלמּול ְוכֵ . ׁשֶ ּבָ ׁשַ ינֹוקֹות ֶאָחד ָלמּול ּבְ ֵני ּתִ ָהיּו לֹו ׁשְ ן ִמי ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ֵניֶהן ּבְ ַכח ּוָמל ׁשְ ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ת אֹו ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ את . ּבְ טּור ֵמַחּטָ ּפָ

חּוָיה ִהיא אֶ  ת ּדְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ׁשַ ֲהֵרי ֵיׁש לֹו ְרׁשּות ָלמּול ֶאָחד ֵמֶהן ּבְ ְצלֹו ׁשֶ
ק חל ֵאינֹו ְמַדְקּדֵ ֵני ּגּוִפין הֹוִאיל ּוְזַמּנֹו ּבְ ֵהם ׁשְ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ . ּוִמְצָוה ָעׂשָ

ת ִמי  ּבָ ׁשַ ַכח ּוָמל ּבְ ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ִאם ֹלא ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָראּוי ָלמּול ּבְ
את ב ַחּטָ ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ ֵאינֹו ָראּוי ָלמּול ּבְ   : ׁשֶ

  
ן שֶׁ  ַנאי ט ֻאּמָ ַאר ּפְ ת ְוָאְמרּו לֹו ֹלא ִנׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ א ָלמּול ִלְפנֹות ַהּיֹום ּבְ ּבָ

ת  ּבָ ַ ִלים ַעד ְיִציַאת ַהׁשּ ׁשְ ְתִחיל ָלמּול לֹא ּתַ מּול ְוִאם ּתַ ּתָ ֵדי ׁשֶ ּיֹום ּכְ ּבַ
ה ִמְצָוה ת ְוֹלא עֹוׂשֶ ּבָ ׁשַ ִבְמֵהָרה ְוָאַמר ָרִגיל ֲאִני ְוָזִריז וּ . ְוִנְמֵצאָת חֹוֵבל ּבְ

ֲהֵרי . ָאמּול את ׁשֶ ב ַחּטָ ת ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ּבָ ַ א ַעד ְיִציַאת ַהׁשּ ִלים ֶאּלָ ִאם ֹלא ִהׁשְ
  : ִהְתרּו ּבוֹ 

  
ֵדי  ת ּכְ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ל ַחג ׁשֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ י ַהּמֹוִציא ֶאת ַהּלּוָלב ּבְ

ע ַאּמֹות בִּ  ֲהֵרי ְלֵצאת ּבֹו ְוֶהֱעִבירֹו ַאְרּבַ טּור ׁשֶ ׁשֹוֵגג ּפָ ים ּבְ ְרׁשּות ָהַרּבִ
ְרׁשּות הֹוִציא ָחל ִלְהיֹות . ּבִ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ יֹום ַאְרּבָ ַסח ּבְ ֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ ְוֵכן ַהׁשּ

תּו אֹו  ּמֵ ָעִלים ֶאת ְיֵדיֶהם אֹו ׁשֶ כּו ַהּבְ ׁשְ ּמָ ן ׁשֶ ת ְונֹוַדע לֹו ַאַחר ּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ
ִחיָטה גֹון ְנקּוב ֵמַעִים אֹו ֵרָאה .ִנְטְמאּו ֹקֶדם ׁשְ ֶתר ּכְ ּסֵ ְמָצא ְטֵרָפה ּבַ ּנִ . אֹו ׁשֶ

ְרׁשּות ַחט ּבִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ טּור ִמּפְ ָהְיָתה . ֲהֵרי ֶזה ּפָ ַעל מּום אֹו ׁשֶ ֲאָבל ִנְמָצא ּבַ
ֹחט ְך ִיׁשְ ָהָיה לֹו ִלְבּדֹק ְוַאַחר ּכָ ֵני ׁשֶ את ִמּפְ ב ַחּטָ לּוָיה ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ . ְטֵרָפה ּגְ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
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ר  ׁשֵ ֶַּבח ּכָ ַהז ֵני ׁשֶ טּור ִמּפְ ָטעּות ּפָ מֹו ּבְ ּלֹא ִלׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ַסח ּבְ ַחט ֶאת ַהּפֶ יא ׁשָ
סּוֵלי  ִהְלכֹות ּפְ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ָטעּות ֵאינֹו ֲעִקיָרה ּכְ מֹו ּבְ ֲעִקיַרת ׁשְ ׁשֶ

ין ׁשִ ְקּדָ   : ַהּמֻ
  

ַחט ְזָבִחים ָטעּות יב ׁשָ ַסח ּבְ ם ּפֶ ַסח . ֲאֵחִרים ְלׁשֵ ן ּפֶ ִאם ְראּוִיין ֵהם ְלָקְרּבַ
ְרׁשּות ַחט ּבִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ את ִמּפְ ן ַחּטָ ְרּבַ טּור ִמּקָ ָהְיָתה . ּפָ גֹון ׁשֶ ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין ּכְ

ַסח ן ּפֶ ֲהֵרי ֵאינֹו ָראּוי ְלָקְרּבַ את ׁשֶ ב ַחּטָ ִים ַחּיָ ּתַ ן ׁשְ ֵכן ִאם וְ . ְנֵקָבה אֹו ּבֶ
ּלֹא ִלְמנּוָייו אֹו ַלֲעֵרִלים אֹו  ּלֹא ְלאֹוְכָליו אֹו ׁשֶ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָחטֹו ּבְ ַגג ּוׁשְ ׁשָ

את ב ַחּטָ ּלֹא . ִלְטֵמִאים ַחּיָ ּלֹא ְלאֹוְכָליו ִלְמנּוָייו ְוׁשֶ ָחטֹו ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ ׁשְ
ר. טּורִלְמנּוָייו ְלמּוִלים ְוַלֲעֵרִלים ִלְטֵמִאים ְוִלְטהֹוִרים פָּ  ׁשֵ ַסח ּכָ ֲהֵרי ַהּפֶ . ׁשֶ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
  

את ְוַיְקִטיר  ב ַחּטָ מֹו ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ּלֹא ִלׁשְ ן ִצּבּור ׁשֶ ת ָקְרּבַ ּבָ ׁשַ ֹוֵחט ּבְ יג ַהׁשּ
את ַעל . ֵאימּוִרים ָלֶעֶרב ב ַחּטָ ַחט ֶיֶתר ַעל חֹוַבת ַהּיֹום ַחּיָ ְוֵכן ִאם ׁשָ

  : ַהּתֹוֶסֶפת
  

ָגָגה ַחּיָב  ׁשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ַ ֵאין ּדֹוִחים ֶאת ַהׁשּ נֹות ָיִחיד ׁשֶ ַחט ָקְרּבְ יד ׁשָ
ֲהָנָאה ר ּבַ ר ֻמּתָ ׂשָ את ְוַהּבָ ם. ַחּטָ ָמם . ְוֵאין זֹוְרִקין ֶאת ַהּדָ ְוִאם ָעַבר ְוָזַרק ּדָ

ם חוֹ  ָעִלים ְלׁשֵ ֵמִזיד ָעלּו ַלּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ָמן ּבֵ ְוַיְקִטיר ֵאימּוִרין . ָבהִלׁשְ
ְגָגתוֹ  את ַעל ׁשִ ֹוֵחט ַחּטָ ר ֵיָאֵכל ְוָיִביא ַהׁשּ ׂשָ   : ָלֶעֶרב ְוַהּבָ

  
ֵמָנה ְוָהְיָתה  ה ְוַאַחת ׁשְ חּוׁשָ ל ִצּבּור ַאַחת ּכְ ֵהמֹות ׁשֶ י ּבְ ּתֵ טו ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ

ַגג וְ  ין עֹוָלה ְוׁשָ את ּבֵ ין ַחּטָ ַאַחת ּבֵ ִיםחֹוַבת ַהּיֹום ּבְ ּתַ ְ ַחט ַהׁשּ ַחט . ׁשָ ִאם ׁשָ
את ְוֹלא עֹוד  ן ַחּטָ ְרּבַ טּור ִמּקָ ֵמָנה ּפָ ְ ַחט ַהׁשּ ְך ׁשָ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ה ּבַ חּוׁשָ ּכְ

ה ִחּלָ ֹחט ְלַכּתְ ֵמָנה ּוׁשְ אֹוְמִרים לֹו ָהֵבא ׁשְ א ׁשֶ ֵמָנה . ֶאּלָ ְ ַחט ַהׁשּ ֲאָבל ִאם ׁשָ
ה חּוׁשָ ְך ַהּכְ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ את ַעל ַהּתֹוֶסֶפת ּתְ ב ַחּטָ ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה . ַחּיָ

ֵעת  ִהיא ְטֵרָפה ּבְ ּלֹא ָיַדע ׁשֶ י ׁשֶ ְבֵני ֵמַעִים ַאף ַעל ּפִ ֵמָנה ְטֵרָפה ּבִ ְ ַהׁשּ
ִמְצָוָתּה ֲהֵרי  ֲחָטה ָהַאֲחרֹוָנה ּכְ ן הֹוִאיל ְוִנׁשְ ּוֵ ה ְוֹלא ָלֶזה ִנְתּכַ חּוׁשָ ַחט ַהּכְ ָ ׁשּ ׁשֶ

טּור  אתֶזה ּפָ ָגָגה . ֵמַחּטָ ׁשְ ם ּבִ ִגים ִמן ַהּיָ ְוֵכן ַהּפֹוֵרס ְמצּוָדה ְלַהֲעלֹות ּדָ
ַמע הֹוִאיל  ּלֹא ׁשָ ין ׁשֶ ינֹוק ּבֵ ַבע ּתִ ּטָ ַמע ׁשֶ ָ ׁשּ ין ׁשֶ ִגים ּבֵ ינֹוק ִעם ַהּדָ ְוֶהֱעָלה ּתִ

וָּ  ּלֹא ָהְיָתה ּכַ י ׁשֶ את ַאף ַעל ּפִ טּור ֵמַחּטָ ינֹוק ֲהֵרי ֶזה ּפָ א ְוֶהֱעָלה ּתִ ָנתֹו ֶאּלָ
ָהָיה ׁשֹוֵגג ֵני ׁשֶ ֶזה. ָלצּוד ִמּפְ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
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ן  ּוֵ ים ְוִנְתּכַ ָדׁשִ ַסח ְונֹוָתר ִמן ַהּקָ ל ּפֶ ַסח ָצִלי ׁשֶ ֵליֵלי ַהּפֶ ָהָיה ְלָפָניו ּבְ טז ִמי ׁשֶ
ב  ַגג ְוָאַכל ַהּנֹוָתר ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ הּוא ִמְצָוה ְוׁשָ ֲהֵרי לֹא ֶלֱאכל ָצִלי ׁשֶ את ׁשֶ ַחּטָ

ֲאִכיָלה זוֹ  ה ִמְצָוה ּבַ ֶזה. ָעׂשָ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
  
  

  פרק שלישי -הלכות שגגות 
  

את ְקבּוָעה ְולֹא  ִבין ָעָליו ַחּטָ ַחּיָ ָחָטא ֵחְטא ׁשֶ ֵהִעידּו ָעָליו ֵעִדים ׁשֶ א  ִמי ׁשֶ
יָת ְמלָ  ָעׂשִ א ָאְמרּו ְרִאינּוָך ׁשֶ ָאַכְלּתָ ֵחֶלב ִהְתרּו ּבֹו ֶאּלָ ת אֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ אָכה ּבְ

ָבר ֶזה יִתי ּדָ ּלֹא ָעׂשִ אי ׁשֶ ַוּדַ את . ְוהּוא אֹוֵמר ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ב ַחּטָ ֵאינֹו ַחּיָ
י  ָאַמר ָלֶהן ֹלא ָאַכְלּתִ ׁשֶ ן ּכְ ְרּבָ ֵטר ִמן ַהּקָ הֹוִאיל ְוִאם ֹיאַמר ֵמִזיד ָהִייִתי ִיּפָ

אוֹ  ה ּכְ יִתי ַנֲעׂשָ טּור ִמן ְוֹלא ָעׂשִ הּוא ּפָ ָזדֹון ׁשֶ א ּבְ ָגָגה ֶאּלָ ׁשְ י ּבִ ֵמר ֹלא ָאַכְלּתִ
ן ְוֹלא ִהְכִחיׁש ֶאת ָהֵעִדים ְרּבָ   : ַהּקָ

  
ַתק ְוֹלא ִהְפִליג ֶאת ָהֵעִדים  א( ב ׁשָ ה ָאַכְלּתָ ֵחֶלב ) ֶאּלָ ָ ֲאִפּלּו ָאְמָרה לֹו ִאׁשּ

ב לְ  ַתק ַחּיָ ת ְוׁשָ ּבָ ׁשַ יָת ְמָלאָכה ּבְ אתאֹו ָעׂשִ ָאַמר לֹו ֵעד ֶאָחד . ָהִביא ַחּטָ
ַתק את. ֵחֶלב הּוא ֶזה ְוׁשָ ָגָגה ֵמִביא ַחּטָ ׁשְ ְוִאם ִהְתרּו ּבֹו . ְוָחַזר ַוֲאָכלֹו ּבִ

ֵעד ֶאָחד. לֹוֶקה ָעָליו ר ָהֵעדּות ּבְ ִעּקַ י ׁשֶ   : ַאף ַעל ּפִ
  

פְ  ַהּמַ ין ׁשֶ ׁשִ ְקּדָ סּוֵלי ַהּמֻ ִהְלכֹות ּפְ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ אתֹו ַעל ַהֵחֶלב ג ּכְ ִריׁש ַחּטָ
ֱאַמר  ּנֶ ָאַכל ׁשֶ ם ׁשֶ ל אֹו ַעל ַהּדָ ִחּלֵ ת ׁשֶ ּבָ ַ ה ַעל ַהׁשּ ָאַכל ֹלא ְיִביֶאּנָ ויקרא (ׁשֶ

ים') כח- ד ִּ ִעיַרת ִעז נֹו ׂשְ ר ') כח- ויקרא ד(' ְוגוֹ ' ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ ַעל ַחּטָ
ם ֶחְטא' ָחָטא נֹו ְלׁשֵ ְהֶיה ָקְרּבָ ּיִ ה ֵמֵחְטא ַעל ֵחְטאַעד ׁשֶ ְקִריֶבּנָ ּיַ ְוִאם . ֹו ֹלא ׁשֶ

ָסָלהּ  ָאַכל ֶאֶמׁש . ִהְקִריב ּפְ אתֹו ַעל ֵחֶלב ׁשֶ ֶיֶתר ַעל ֶזה ָאְמרּו ִהְפִריׁש ַחּטָ
ר ּפֵ ָאַכל ַהּיֹום ְוִאם ֵהִביא ּכִ ה ַעל ֵחֶלב ׁשֶ ִאם . ֹלא ְיִביֶאּנָ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ

ּה ָאִביו ּומֵ  ן ַעל ִהְפִריׁשָ ה ַהּבֵ ּלֹא ְיִביֶאּנָ אֹותֹו ַהֵחְטא ׁשֶ ב ּבְ ן ְמֻחּיָ ת ְוָהָיה ַהּבֵ
ם ֵאר ׁשָ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ   : ֶחְטאֹו ּכְ

  
ֵכר ְוָיִביא  ּה מּום ְוִתּמָ ּפל ּבָ ּיִ ְרֶעה ַעד ׁשֶ ֵני ֲחָטִאים ּתִ את ַעל ׁשְ ִביא ַחּטָ ד ַהּמֵ

ְדֵמי ֶחְצָיּה ְלֵחְטא ֶזה ּוִבְדֵמי ֶחְצָיּה  ִניּבִ ֵ ֵהִביאּו . ַלֵחְטא ַהׁשּ ַנִים ׁשֶ ְוֵכן ׁשְ
ֵכר ְוָיִביא ֶזה  ּה מּום ְוִתּמָ ּפל ּבָ ּיִ ְרֶעה ַעד ׁשֶ ֵני ֲחָטֵאיֶהם ּתִ את ַאַחת ַעל ׁשְ ַחּטָ

ְדֵמי ֶחְצָיהּ  אתֹו ּבִ ְדֵמי ֶחְצָיּה ְוָיִביא ֶזה ַחּטָ אתֹו ּבִ   : ַחּטָ
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אֹות ַעל ֵחְטא ֶאָחד י ַחּטָ ּתֵ ְרֶעה  ה ֵהִביא ׁשְ ה ּתִ ִנּיָ ְ ְרֶצה ְוַהׁשּ ּיִ ַיְקִריב ֵאי זֹו ׁשֶ
ֶמיָה ִלְנָדָבה לּו ּדָ ּה מּום ְוִיּפְ ּפל ּבָ ּיִ   : ַעד ׁשֶ

  
ִנּיָה  ְ ם ֵחְטא ָהֶאָחד ְוַהׁשּ ֵחט ְלׁשֵ ָ ׁשּ ֵני ֲחָטִאים זֹו ּתִ אֹות ַעל ׁשְ י ַחּטָ ּתֵ ו ֵהִביא ׁשְ

ִני ֵ ם ַהֵחְטא ַהׁשּ   : ְלׁשֵ
  

ַאְרנוּ  ָבר ּבֵ ל  ז ּכְ ַהּמּוָמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה אֹו ְלַחּלֵ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ה ַהּקָ ִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ ּבְ
ָלל ן ּכְ ּנּו ָקְרּבָ ִלין ִמּמֶ ַפְרֶהְסָיא ֵאין ְמַקּבְ תֹות ּבְ ּבָ ָאר . ׁשַ ְ ְוַהּמּוָמר ַלֲעֵבָרה ִמׁשּ

את ַעל אֹותֹו ַהֵחְטא ּנּו ַחּטָ ִלין ִמּמֶ יַצד. ֲעֵברֹות ֵאין ְמַקּבְ מּוָמר ֶלֱאכל . ּכֵ
ֲחֹזר  ּיַ ּנּו ַעד ׁשֶ ִלין ִמּמֶ אתֹו ֵאין ְמַקּבְ ָגָגה ְוֵהִביא ַחּטָ ׁשְ ָאַכל ֵחֶלב ּבִ ֵחֶלב ׁשֶ

ְתׁשּוָבה ן . ּבִ ּמָ ׁשֻ ף לֹו ֵחֶלב ּבְ ֲאִפּלּו ָהָיה מּוָמר ֶלֱאכל ֵחֶלב ְלֵתָאבֹון ְוִנְתַחּלֵ
ּנוּ  ִלין ִמּמֶ ן ֵאין ְמַקּבְ ין . ַוֲאָכלֹו ְוֵהִביא ָקְרּבָ ין ְלַהְכִעיס ּבֵ ָזדֹון ּבֵ ָאַכל ּבְ ֶ ׁשּ ּמִ ׁשֶ

ִלין . ְלֵתָאבֹון ֲהֵרי הּוא מּוָמר ם ְמַקּבְ ַגג ְוָאַכל ּדָ ָהָיה מּוָמר ֶלֱאכל ֵחֶלב ְוׁשָ
ַאְרנוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ּנּו ּכְ   : ִמּמֶ

  
ה מּוָמר ְוָחַזר בִּ  ְך ַנֲעׂשָ אתֹו ְוַאַחר ּכָ ַגג ְוִהְפִריׁש ַחּטָ ָ ׁשּ ְתׁשּוָבה אֹו ח ִמי ׁשֶ

ה ּפָ ּתַ ה ְוָחַזר ְוִנׁשְ ּטָ ּתַ יְנַתִים ֲהֵרי ֶזה ָחַזר . ִנׁשְ ן ּבֵ ְרּבָ ְדָחה ַהּקָ ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ין  ׁשִ ְקּדָ סּוֵלי ַהּמֻ ִהְלכֹות ּפְ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ים ִנְדִחין ּכְ ֲעֵלי ַחּיִ ֵאין ּבַ ְרָאה ׁשֶ ְוִנ

ה ַעְצָמהּ  א ַיְחזֹר ּוכְ . ְלִפיָכְך ַיְקִריֶבּנָ ִאם נֹוַלד ּבֹו מּום עֹוֵבר ְוִנְתַרּפֵ ם ׁשֶ ׁשֵ
ֵרב ָעִלים ְוָחְזרּו ְוִנְראּו ִיּקָ חּו ַהּבְ ְך ִאם ִנּדְ רּותֹו ּכָ   : ְלַכׁשְ

  
ִבין ְלָהִביא  ּפּוִרים ַחּיָ ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהּכִ ִאים ׁשֶ מֹות ַוּדָ אֹות ַוֲאׁשָ ֵבי ַחּטָ ט ַחּיָ

ּפוּ  ֱאַמר . ִריםְלַאַחר יֹום ַהּכִ ּנֶ טּוִרין ׁשֶ לּוִיין ּפְ מֹות ּתְ ֵבי ֲאׁשָ ) ל- ויקרא טז(ְוַחּיָ
ְטָהרוּ ' ִמּכל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ל ֵחְטא . 'ּתִ ּכָ מּוָעה ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ְך ָלְמדּו ִמּפִ ּכָ

א ה יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמּכִ ר לוֹ ' ׁשֶ ּפֵ א ַעל ָידֹו ְסֵפק ֲעבֵ . ִנְתּכַ ּבָ ָרה ְלִפיָכְך ִמי ׁשֶ
ר ל ַהּיֹום ְמַכּפֵ ּכָ לּוי ׁשֶ ם ּתָ טּור ֵמָאׁשָ ָכה ּפָ ּפּוִרים ֲאִפּלּו ִעם ֲחׁשֵ יֹום ַהּכִ . ּבְ

לּוי  ם ּתָ ּפּוִרים ָאׁשָ ל יֹום ַהּכִ ֵאין ְמִביִאין ַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ ִנְמֵצאָת ָלֵמד ׁשֶ
ֵאר ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ּפּוִרים ּכְ ר לֹו יֹום ַהּכִ ּפֵ א ִאם ֹלא ּכִ   : ֶאּלָ

  
ִבים  ָ א ַעל ַהׁשּ ִרין ֶאּלָ ם ְמַכּפְ את ְוֹלא ָהָאׁשָ ּפּוִרים ְוֹלא ַהַחּטָ י ֵאין יֹום ַהּכִ

ָרָתן ַכּפָ ֲאִמיִנים ּבְ ִרין ּבוֹ . ַהּמַ ֶהן ֵאיָנן ְמַכּפְ יַצד. ֲאָבל ַהְמַבֵעט ּבָ ָהָיה ְמַבֵעט . ּכֵ
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ב בְּ  ֵ מֹו ְוהּוא אֹוֵמר אֹו ְמַחׁשּ אתֹו אֹו ֲאׁשָ ִריןְוֵהִביא ַחּטָ ֵאין ֵאּלּו ְמַכּפְ . ִלּבֹו ׁשֶ
ִעיָטתֹו  ְתׁשּוָבה ִמּבְ ֲחזֹר ּבִ ּיַ ר לֹו ּוְכׁשֶ ּפֵ ִמְצָוָתן ֹלא ִנְתּכַ ְרבּו ּכְ ּקָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

מוֹ  אתֹו ַוֲאׁשָ ּפּוִרים ֵאין יֹום . ָצִריְך ְלָהִביא ַחּטָ יֹום ַהּכִ ְוֵכן ַהְמַבֵעט ּבְ
ר ָעָליו ּפּוִרים ְמַכּפֵ לּוי ְוָעַבר ָעָליו יֹום לְ . ַהּכִ ם ּתָ ָאׁשָ ִפיָכְך ִאם ִנְתַחּיֵב ּבְ

ְתׁשּוָבה ַאַחר  ֲחזֹר ּבִ ּיַ ר לֹו ּוְכׁשֶ ּפֵ ּפּוִרים ְוהּוא ְמַבֵעט ּבֹו ֲהֵרי ֶזה ֹלא ִנְתּכַ ַהּכִ
ב ּבוֹ  ָהָיה ַחּיָ לּוי ׁשֶ ם ּתָ ל ָאׁשָ ב ְלָהִביא ּכָ ּפּוִרים ַחּיָ   : יֹום ַהּכִ

  
מוֹ  ל ֲאׁשָ ם ָנִזיריא ּכָ ָרה חּוץ ֵמֲאׁשַ ּפָ ִבין ֶאת ַהּכַ ּתֹוָרה ְמַעּכְ ּבַ ְסֵפק ָנִזיר . ת ׁשֶ

נֹוֵתיֶהן ַאַחר יֹום  ם ְמִביִאין ָקְרּבְ ּלָ ָפָרה ּוְסֵפק סֹוָטה ּכֻ ֵרי ּכְ ּוְסֵפק ְמֻחּסְ
ּפּוִרים   : ַהּכִ

  
ית  ם ַוֲהֵרי הּוא יֹוֵצא ִמּבֵ את אֹו ָאׁשָ ב ַחּטָ הּוא ְמֻחּיָ ין ֵלָהֵרג ִאם יב ִמי ׁשֶ ּדִ

ְך ֵיָהֵרג ם ְוַאַחר ּכָ ֵָּרק ַהּדָ ז ּיִ ִהין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ְוִאם ֲעַדִין . ָהָיה ִזְבחֹו ָזבּוַח ַמׁשְ
ְקִריבּו ָעָליו ּיַ ִהין אֹותֹו ַעד ׁשֶ ֶַּבח ֵאין ַמׁשְ ַחט ַהז   : ֹלא ִנׁשְ

  
  

  פרק רביעי -הלכות שגגות 
  

ֶהְעלֵ  ה ּבְ ה ֲעֵברֹות ַהְרּבֵ ל ַאַחת ְוַאַחת א  ָהעֹוׂשֶ את ַעל ּכָ ב ַחּטָ ם ַאַחת ַחּיָ
ִעים  ב ַאְרּבָ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ִנינּו ּבְ ּמָ לֹׁש ֵאּלּו ׁשֶ ִעים ְוׁשָ ה ָהַאְרּבָ ֲאִפּלּו ָעׂשָ

אֹות לֹׁש ַחּטָ מֹות . ְוׁשָ ּום ׁשֵ ב ָעָליו ִמׁשּ הּוא ַחּיָ ה ֶאָחד ׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ְוֵכן ִאם ָעׂשָ
ב ַעל כָּ  ה ַחּיָ ַאַחת אֹו ַהְרּבֵ ִאין ּכְ ן ּבָ ּלָ ָהיּו ָהִאּסּוִרין ּכֻ ם ְוהּוא ׁשֶ ם ְוׁשֵ ל ׁשֵ

יַצד. ִאּסּור מֹוִסיף אֹו ִאּסּור ּכֹוֵלל ים חּוץ ָלֲעָזָרה . ּכֵ ֱהַמת ָקָדׁשִ ֹוֵחט ּבֶ ַהׁשּ
אֹות לֹׁש ַחּטָ ב ׁשָ ת ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַחּיָ ּבָ ׁשַ חּוץ . ּבְ ים ּבַ ּום ׁשֹוֵחט ָקָדׁשִ ִמׁשּ

ת ָהִאּסּוִרין וּ  ֹלׁשֶ ֲהֵרי ׁשְ ּום עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ת ּוִמׁשּ ּבָ ל ׁשַ ּום ְמַחּלֵ ִמׁשּ
ַאַחת ִאין ּכְ ְגַמר ְזִביָחה הּוא עֹוֵבד אֹוָתהּ . ּבָ אֹוֵמר ּבִ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ . ּבַ

ּה ְמַעט לְ  חֹט ּבָ ׁשְ ּיִ ֶ ָנתֹו ְלָכְך ִמׁשּ ּוָ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲאָבל ִאם ֹלא ָהְיָתה ּכַ ׁשֵ
ַנִים ַנִים אֹו ֹרב ׁשְ ֹחט ׁשְ ׁשְ ּיִ חּוֵטי חּוץ ַעד ׁשֶ ּום ׁשְ ב ִמׁשּ ָאֵסר ְוֵאינֹו ַחּיָ . ּתֵ

ב ָעֶליָה  ֵאינֹו ַחּיָ ן ׁשֶ ֵהָמה ָהֲאסּוָרה ְלָקְרּבָ ַחט ּבְ ִחיָטה ׁשָ ְ ַמר ַהׁשּ ּגָ ׁשֶ ְוִנְמָצא ּכְ
ַאְרנ ּבֵ מֹו ׁשֶ חּוץ ּכְ ּום ׁשֹוֵחט ּבַ ּה . וּ ִמׁשּ ּלָ את ָהעֹוף ְוָהָיה ֲחִצי ָקֶנה ׁשֶ ָהְיָתה ַחּטָ

אֹות  לֹׁש ַחּטָ ב ׁשָ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ַחּיָ ת ְלׁשֵ ּבָ ׁשַ הּוא ּבְ ל ׁשֶ גּום ְוהֹוִסיף ּבֹו ּכָ ּפָ
ַאַחת ִאים ּכְ ת ָהִאּסּוִרין ּבָ לֹׁשֶ ֲהֵרי ׁשְ ּפּוִרים . ׁשֶ יֹום ַהּכִ ה ְמָלאָכה ּבְ ְוֵכן ָהעֹוׂשֶ

ָחל לִ  ַאַחתׁשֶ ִאין ּכְ ֵני ָהִאּסּוִרין ּבָ ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ אֹות ִמּפְ י ַחּטָ ּתֵ ב ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ . ְהיֹות ּבְ



 
90 

 

ת  ּום ֵאׁשֶ אֹות ִמׁשּ ֹלׁש ַחּטָ ה ֵמִביא ׁשָ ִהיא ִנּדָ ׁשֶ ם ּכְ ּיָ ת ָאִחיו ַהּקַ א ַעל ֵאׁשֶ ַהּבָ
ַאחַ  ִאין ּכְ ֵני ִאּסּוִרין ַהּבָ ת ָאח ְוֵהן ׁשְ ּום ֵאׁשֶ הּוא ִאיׁש ּוִמׁשּ ה ׁשֶ ּום ִנּדָ ת ּוִמׁשּ

ּה ִאּסּור ֶזה ְלַבְעָלּה נֹוַסף ִליָבָמהּ  ף ּבָ ְתַוּסֵ ּנִ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ְוֵכן . ִאּסּור מֹוִסיף ׁשֶ
ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ּום . ּכַ ִים ַאַחת ִמׁשּ ּתַ ב ׁשְ א ַעל ָאִביו ַחּיָ ֶעְרַות ') ז- ויקרא יח(ַהּבָ

ה ּום ' ָאִביָך ֹלא ְתַגּלֵ ב') כב- יח ויקרא(ּוִמׁשּ ּכַ א . 'ְוֶאת ָזָכר ֹלא ִתׁשְ ְוֵכן ַהּבָ
ֱאַמר  ּנֶ ִים ׁשֶ ּתַ ב ׁשְ ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ') יד- ויקרא יח(ַעל ֲאִחי ָאִביו ַחּיָ

ה ֵהן . 'ְתַגּלֵ י ׁשֶ ֶהְעֵלם ַאַחת ַאף ַעל ּפִ ָּכּור ְוֵהִביא ָזכּור ָעָליו ּבְ א ַעל ַהז ַהּבָ
ֵני ּגּוִפין ֵאינֹו ַחיָּ  ב ׁשְ ּכַ ֱאַמר ְוֶאת ָזָכר ֹלא ִתׁשְ ּנֶ את ַאַחת ׁשֶ א ַחּטָ ב ֶאּלָ

ם ֶאָחד הּוא ב ׁשֵ ּכָ ׁשְ ֹוֵכב ְוַהּנִ ֵהָמה ָעָליו . ַהׁשּ ֵהָמה ְוֵהִביא ּבְ א ַעל ַהּבְ ְוֵכן ַהּבָ
את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵאינֹו ַחּיָ ְבֵהָמה . ּבְ ב ּבִ ּכָ ׁשְ ֹוֵכב ְוַהּנִ ָעׂשּו ַהׁשּ

ְבִעיָלה ַאַחתוְ    : ָזכּור ּכִ
  

אֹות מֹוֶנה ַחּטָ ב ָעֶליָה ׁשְ ִעיָלה ַאַחת ְוַחּיָ יַצד. ב ֵיׁש ּבֹוֵעל ּבְ ָהְיָתה . ּכֵ ַיֲעֹקב ׁשֶ
ְמַנע ָמּה ּתִ ה ּוׁשְ ְלּפָ ִּ ת ִמז ָמּה . לֹו ּבַ ת ּוׁשְ ה ּבַ ּנָ ְמַנע ְוהֹוִליד ִמּמֶ א ָלָבן ּתִ ָנׂשָ

ת ֶאלָּ . ֶסַרח הּ ְוֵאין ְלָלָבן ּבַ ת ַיֲעֹקב ַוֲאחֹות . א ָרֵחל ְלַבּדָ ת ּבַ ִנְמֵצאת ֶסַרח ּבַ
ַאַחת ִאין ּכְ ֵני ִאּסּוִרין ַהּבָ ּתֹו ֵמָאִביָה ֵהן ׁשְ את ֶסַרח ִלְראּוֵבן ְוֶנֶאְסָרה . ִאׁשְ ֵ ִנׂשּ

תוֹ  ּלָ ּה ִאּסּור ְלַיֲעקֹב ַוֲהֵרי ִהיא ּכַ ֵני ַיֲעֹקב נֹוָסף ּבָ ָאר ּבְ ֵמת ְראּוֵבן . ַעל ׁשְ
ָאר ֲאֵחי א ֶאְסָרה ַעל ׁשְ ּנֶ את ֶסַרח זֹו ַלֲאִחי ַיֲעֹקב ֵמִאּמֹו ִמּתֹוְך ׁשֶ ֵ ֵרׁש ְוִנׂשּ ֹו ּגֵ

ת ָאִחיו ּה ִאּסּור ֵאׁשֶ את ֶסַרח זֹו . ַיֲעֹקב נֹוַסף ְלַיֲעֹקב ּבָ ֵ ֵרׁש ְוִנׂשּ ֵמת אֹו ּגֵ
ָמֵעאל נוֹ  ָאר ֲאֵחי ִיׁשְ ֶאְסָרה ַעל ׁשְ ּנֶ ָמֵעאל ִמּתֹוְך ׁשֶ ּה ִאּסּור ְלִיׁשְ ַסף ְלַיֲעֹקב ּבָ

ת ֲאִחי ָאִביו ָמֵעאל ְוָנְפָלה ְלִיּבּום ִלְפֵני ִיְצָחק ְוָעַבר ִיְצָחק . ֵאׁשֶ ֵמת ִיׁשְ
ָאר ֶאָחיו נֹוַסף  ֶאְסָרה ַעל ׁשְ ּנֶ ה לֹו ִמּתֹוְך ׁשֶ ִנּיָ ִהיא ׁשְ י ׁשֶ ָמּה ַאף ַעל ּפִ ְוִיּבְ

ת ָאבִ  ּום ֵאׁשֶ ּה ִאּסּור ְלַיֲעֹקב ִמׁשּ ֵני ָהִאּסּוִרין ּבָ ְ ׁשּ ת ִאיׁש ׁשֶ ּום ֵאׁשֶ יו ּוִמׁשּ
ַאַחת ִאין ּכְ י ִיְצָחק . ּבָ ַחּיֵ ה ּבְ ִהיא ִנּדָ ׁשֶ ַגג ַיֲעֹקב ּוָבא ַעל ֶסַרח זֹו ּכְ ִאם ׁשָ

אֹות מֹוֶנה ַחּטָ ת ַיֲעֹקב ֲהֵרי ֶזה ַחּיָב ָעֶליָה ׁשְ י ָרֵחל ֵאׁשֶ ְעָלּה ּוְבַחּיֵ ּום . ּבַ ִמׁשּ
ּתוֹ  ת ּבִ ּתוֹ . ּבַ ּום ֲאחֹות ִאׁשְ תוֹ . ּוִמׁשּ ּלָ ּום ּכַ ת ָאִחיו. ּוִמׁשּ ּום ֵאׁשֶ ּום . ּוִמׁשּ ּוִמׁשּ

ת ֲאִחי ָאִביו ת ָאִביו. ֵאׁשֶ ּום ֵאׁשֶ ת ִאישׁ . ּוִמׁשּ ּום ֵאׁשֶ ה. ּוִמׁשּ ּום ִנּדָ ְוֵכן . ּוִמׁשּ
ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ּכָ

  
ָאֵסר זֹו ָהֶעְרָוה ֲעֵלי ּתֵ ל ֵאּלּו ׁשֶ ִאּסּור מֹוִסיףג ּכָ ים . ֶהן ּבְ הּו ָהֲאָנׁשִ ּיְ ָצִריְך ׁשֶ

ף  ָאֵסר ֲעֵליֶהן ִיְתַוּסֵ ּתֵ ָאֵסר ֲעֵליֶהן ּוִמּתֹוְך ׁשֶ ּתֵ ֵדי ׁשֶ עֹוָלם ּכְ ֲאֵחִרים ְמצּוִיין ּבָ ָה
ֲאָבל ִאם ֵאיָנן ְמצּוִיין ֵאין אֹוְמִרין הֹוִאיל ִאּלּו ָהָיה ָלֶזה . ִאּסּור ַאֵחר ָלֶזה
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ִנים אוֹ  ֵָּקן ּבָ ּה ִאּסּור ַלז ף ּבָ ֲהֵרי ֵאין . ַאִחים ָהְיָתה ֶנֶאְסָרה ֲעֵליֶהן ִיְתַוּסֵ ׁשֶ
ן ְוֹלא ָאח ה ֹלא ּבֵ ם ַעּתָ ֶהן. ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ

  
ים ֹלׁש ָנׁשִ ָהָיה ָנׂשּוי ׁשָ ִהיא ֵאם . ד ִמי ׁשֶ ל ַאַחת ֵמֶהן ׁשֶ ּה ׁשֶ ּוָבא ַעל ִאּמָ

ִניָּ  ל ׁשְ ּה ׁשֶ יתִאּמָ ִליׁשִ ל ׁשְ ִהיא ֵאם ָאִביָה ׁשֶ ֵקָנה זֹו ִהיא . ה ׁשֶ ְּ ז י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ת ַאַחת ִהיא  מֹות ֵהן ְוִאּסּור ּבַ ה ׁשֵ לֹׁשָ ֲחמֹותֹו ְוֵאם ֲחמֹותֹו ְוֵאם ָחִמיו ּוׁשְ

ָנּה ּוַבת  ּה ּוַבת ּבְ ה ּוִבּתָ ָ ִאׁשּ ֱאַמר ּבְ ּנֶ את ַאַחת ְלִפי ׁשֶ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ּה ֵאינֹו ַחּיָ ּתָ ּבִ
ה ִהיא') יז-ויקרא יח( ה ִזּמָ ֲאָרה ֵהּנָ גּוף . 'ׁשַ ה ּגּוִפין ּכְ ֹלׁשָ ה ׁשְ תּוב ָעׂשָ ַהּכָ

ם ֶאָחד ׁשֵ מֹות ּכְ ה ׁשֵ לֹׁשָ ְ בּו ַהׁשּ   : ֶאָחד ְלִפיָכְך ֵיָחׁשְ
  

לֹׁש  ב ׁשָ ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו ַחּיָ א ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ ה ֲאָבל ַהּבָ
אוֹ  ֱאַמר ַחּטָ ּנֶ ה') יז-ויקרא כ(ת ׁשֶ ּלָ ְפֵני . 'ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ ב ַעל ֲאחֹותֹו ּבִ ַחּיָ

ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו ַוֲאחֹות ָאִביו י ׁשֶ גֹון . ַעְצָמּה ְוַאף ַעל ּפִ ְהֶיה ֹזאת ּכְ ְוֵהיַאְך ּתִ
נוֹ  נֹות ּוָבַעל ַאַחת ִמּבְ י ּבָ ּתֵ ה ׁשְ ּנָ א ַעל ִאּמֹו ְוהֹוִליד ִמּמֶ ּבָ ה ׁשֶ ּנָ ָתיו ְוהֹוִליד ִמּמֶ

ן ִנית. ּבֵ ֵ ת ַהׁשּ ֶּה ַעל ַהּבַ ְמֵזר ַהז בֹוא ַהּמַ ּיָ ׁשֶ ְמֶזֶרת. ּכְ ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו ַהּמַ . ׁשֶ
ִהיא ֲאחֹותֹו ֵמָאִביו ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ֵמִאּמוֹ . ׁשֶ אֹות. ׁשֶ ֹלׁש ַחּטָ ב ׁשָ ל . ַחּיָ ְוֵכן ּכָ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ   : ּכַ
  
  

  רק חמישיפ -הלכות שגגות 
  

ֶהְעֵלם ַאַחת ה ּבְ יאֹות ַהְרּבֵ ין . א  ַהָבא ַעל ֶעְרָוה ּבִ ָהָיה ּבֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ה ִעיָלה ּוְבִעיָלה ָיִמים ַהְרּבֵ יְנַתִים ַוֲהֵרי ִהיא ּגּוף . ּבְ הֹוִאיל ְוֹלא נֹוַדע לֹו ּבֵ

את אַ . ֶאָחד א ַחּטָ ב ֶאּלָ ָגָגה ַאַחת ְוֵאינֹו ַחּיָ ַגג . ַחתֲהֵרי ַהּכל ׁשְ ֲאָבל ִאם ׁשָ
ּה ַעְצָמּה ּוְבָעָלהּ  ַגג ּבָ ְך נֹוַדע לֹו ְוָחַזר ְוׁשָ ּה ְוַאַחר ּכָ ְך נֹוַדע לֹו . ּבָ ְוַאַחר ּכָ

ּה ַעְצָמּה ּוְבָעָלהּ  ַגג ּבָ ִעיָלה ּוְבִעיָלה. ְוָחַזר ְוׁשָ ל ּבְ ב ַעל ּכָ ַהְיִדיעֹות . ַחּיָ ׁשֶ
ָגגֹות ְ קֹות ַהׁשּ   : ְמַחּלְ

  
א  ֶהְעֵלם ַאַחתב ַהּבָ ה ּבְ יאֹות ַהְרּבֵ ְבֶעֶלת ָהְיָתה ָלּה . ַעל ָהֶעְרָוה ּבִ ְוזֹו ַהּנִ

יָאה ּוִביָאה ל ּבִ ין ּכָ ה. ְיִדיָעה ּבֵ ַהֲעָלמֹות ַהְרּבֵ יאֹות ֶאְצָלּה ּבְ ְמְצאּו ַהּבִ ּנִ . ׁשֶ
את ַאַחת יָאה ּוִביָאה. הּוא ֵמִביא ַחּטָ ל ּבִ את ַעל ּכָ הּוא . ְוִהיא ְמִביָאה ַחּטָ

ֶהְעֵלם ַאַחת יְנַתִים ְוִהיא ּבְ ה . ָהיּו לֹו ְיִדיעֹות ּבֵ אֹות ַהְרּבֵ הּוא ֵמִביא ַחּטָ
את ַאַחת   : ְוִהיא ְמִביָאה ַחּטָ
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ֶהְעֵלם ַאַחת ה ּבְ א ַעל ֲעָריֹות ַהְרּבֵ ם ֶאָחד . ג ַהּבָ ֵ ן ִמׁשּ ּלָ ּכֻ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ב ַעל ל ַאַחת ְוַאַחת הֹוִאיל ְוֵהן ּגּוִפים ֻמְחָלִקים ַחּיָ יַצד. ּכָ ַעל . ּכֵ ּבָ ֲהֵרי ׁשֶ

יו ִנּדֹות ֶהְעֵלם . ֲחֵמׁש ָנׁשָ נֹוָתיו ּבְ א ַעל ֲחֵמׁש ַאְחיֹוָתיו אֹו ַעל ֲחֵמׁש ּבְ ּבָ אֹו ׁשֶ
ל ּגּוף ְוגּוף. ַאַחת ב ַעל ּכָ א . ַחּיָ ָאְמרּו ֲחָכִמים ַהּבָ ֶּה ׁשֶ ז ה ָלֵמד ׁשֶ אן ַאּתָ ִמּכָ

ָּכּור ְוֵהִבי את ַאַחתַעל ַהז ב ַחּטָ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ָבִרים . א ָזכּור ָעָליו ּבְ ה ּדְ ּמֶ ּבַ
ָּכּור ַעְצמוֹ  ָהָיה אֹותֹו ַהז ׁשֶ א . ֲאָבל ִאם ָהָיה ָזכּור ַאֵחר. ֲאמּוִרים ּכְ ּבָ ין ׁשֶ ּבֵ

ל ּגּוף ְוגּוף ב ַעל ּכָ א ַעל ֶזה ְוֵהִביא ֶזה ָעָליו ַחּיָ ּבָ ין ׁשֶ ַנִים ּבֵ  ְוהּוא. ַעל ׁשְ
ֵהָמה ָעָליו ֵהָמה ְוֵהִביא ּבְ ָבא ַעל ַהּבְ ין ּבְ   : ַהּדִ

  
את ַעל  ֶבת ַחּטָ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיֶ ה ּבְ ֵהמֹות ַהְרּבֵ ֵהִביָאה ָעֶליָה ּבְ ה ׁשֶ ָ ד ָהִאׁשּ

ֵהָמה ּוְבֵהָמה ל ּבְ ים . ּכָ ְבֲעָלה ַלֲאָנׁשִ ּנִ ִמי ׁשֶ ֲהֵרי ּגּוִפין ֻמְחָלִקין ַוֲהֵרי זֹו ּכְ ׁשֶ
ה  ל ִאיׁש ְוִאישׁ ַהְרּבֵ את ַעל ּכָ ֶבת ַחּטָ ִהיא ַחּיֶ ֶהְעֵלם ֶאָחד ׁשֶ   : ּבְ

  
ת  ּמֵ אּו ֵעִדים ׁשֶ ּבָ ת אֹו ׁשֶ ּמֵ ְמָעה ׁשֶ ם ְוׁשָ ְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבַ ה ׁשֶ ָ ה ָהִאׁשּ

ין ית ּדִ י ּבֵ ין ַעל ּפִ י ַעְצָמּה ּבֵ ין ַעל ּפִ את ּבֵ ֵ ְעָלּה ַקיָּ . ְוִנׂשּ ּבַ ֶבת . םְונֹוַדע ׁשֶ ַחּיֶ
ן ֶאָחד ה. ָקְרּבָ ים ַהְרּבֵ ָתה ִעם ֲאָנׁשִ ּנְ ִּ ז ה אֹו ׁשֶ ים ַהְרּבֵ את ַלֲאָנׁשִ ֵ . ְוִאם ִנׂשּ

י  ֵהן ּגּוִפים ֻמְחָלִקין ְוַאף ַעל ּפִ ֵני ׁשֶ ל ִאיׁש ְוִאיׁש ִמּפְ את ַעל ּכָ ֶבת ַחּטָ ַחּיֶ
ָגָגה ַאַחת ׁשְ ַהּכל ּבִ ָגָגה. ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ּדָ א ַעל ַהּנִ ָתּה ְוָטְבָלה  ַהּבָ ּדָ ְוָטֲהָרה ִמּנִ

ָגָגה ַעְצָמהּ  אֹוָתּה ׁשְ ה ּבְ ִנּיָ ַעם ׁשְ ה ּוָבא ָעֶליָה ּפַ ב ַעל . ְוָחְזָרה ְוָרֲאָתה ִנּדָ ַחּיָ
ַעם ּוַפַעם ל ּפַ ֶהְעֵלם ַאַחת ְוהּוא ּגּוף ֶאָחד. ּכָ הּוא ּבְ י ׁשֶ ַמן . ַאף ַעל ּפִ ְּ ז ׁשֶ

ַמן ִנּדּות  ְּ ִניתִנּדּות ֶזה חּוץ ִמז ֵ ים ִנּדֹות. ַהׁשּ י ָנׁשִ ּתֵ ׁשְ   : ַוֲהֵרי ֵהן ּכִ
  

ִמישׁ  ׁשְ ַעת ַהּתַ ׁשְ ם ּבִ ּה ְוָרֲאָתה ּדָ ַעת ֶוְסּתָ ׁשְ ּלֹא ּבִ ּתֹו ׁשֶ א ַעל ִאׁשְ ֲהֵרי . ו  ַהּבָ
ָאנּוס הּוא ְוֹלא ׁשֹוֵגג ֶּה ּכְ ז ֵני ׁשֶ את ִמּפְ ן ַחּטָ ְרּבַ טּוִרין ִמּקָ ֹוֵגג . ֵאּלּו ּפְ ַהׁשּ ׁשֶ

א  ָהָיה ֵאלֹות ֹלא ָהָיה ּבָ ׁשְ ק ּבִ ַדק ָיֶפה ָיֶפה ְוִדְקּדֵ ק ְוִאּלּו ּבָ לֹו ִלְבּדֹק ּוְלַדְקּדֵ
ה ָצִריְך  ְך ַיֲעׂשֶ ה ּוַבֲחִקיָרה ְוַאַחר ּכָ ְדִריׁשָ ּלֹא ָטַרח ּבִ ָגָגה ּוְלִפי ׁשֶ ִליֵדי ׁשְ

ָרה ּפָ ּה ֲאָבל ֶזה ַמה ּלֹו ַלֲעׂשֹות ֲהֵרי ְטהֹוָרה ָהְיָתה ְושֶׁ . ּכַ ַעת ֶוְסּתָ ׁשְ ּלֹא ּבִ
א ֹאֶנס ַעל ֵאין ֶזה ֶאּלָ ְמָצא . ּבָ ּנִ ין ׁשֶ ּה ּבֵ ּלָ ם ַעל ֵעד ׁשֶ ְמָצא ּדָ ּנִ ין ׁשֶ ּוְלִפיָכְך ּבֵ

טּוִרין ּלֹו ּפְ ְבעל . ַעל ֵעד ׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ֶסת ְוִדּמָ ֲאָבל ִאם ָעַבר ּוָבא ָעֶליָה ָסמּוְך ַלּוֶ
ם וְ  ְרֶאה ּדָ ּתִ ִמישׁ ְוִיְפרׁש ֹקֶדם ׁשֶ ׁשְ ַעת ַהּתַ ׁשְ ן. ָרֲאָתה ּבִ ָקְרּבָ ִבין ּבְ זֹּו . ַחּיָ ׁשֶ

ָגָגה ִבין . ִהיא ׁשְ ֵניֶהם ְטֵמִאים ְוַחּיָ ּלֹו ׁשְ ם ַעל ֵעד ׁשֶ ְלִפיָכְך ִאם ִנְמָצא ּדָ
ן ָקְרּבָ הּ . ּבְ ּלָ ַעל ְולֹא . ִנְמָצא ַעל ֵעד ׁשֶ ַרׁש ַהּבַ ּפֵ ׁשֶ ד ּכְ ָחה ַעְצָמּה ִמּיָ ִאם ִקּנְ
ֲהתָ  ןׁשָ ָקְרּבָ ִבין ּבְ ֵניֶהם ְטֵמִאים ְוַחּיָ יט ָיָדּה . ה ׁשְ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ ֲהָתה ּכְ וִאם ׁשָ
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ָחה ַעְצָמּה  ְך ִקּנְ ֶסת ְוִתּטל ֵעד ִלְבּדֹק ּבֹו ְוַאַחר ּכָ ר אֹו ְלַתַחת ַהּכֶ ְלַתַחת ַהּכַ
ן ְרּבָ ָסֵפק ּוְפטּוִרין ִמּקָ ֵניֶהן ְטֵמִאים ּבְ ֵדי. ׁשְ ֲהָתה ּכְ ה  ְוִאם ׁשָ ּטָ ֵרד ִמן ַהּמִ ּתֵ ׁשֶ

ם ָחה ַעְצָמּה ְוִנְמָצא ּדָ ְך ִקּנְ ֶניָה ְוַאַחר ּכָ ְעָלּה ָטהֹור. ְוָתִדיַח ֶאת ּפָ   : ּבַ
  

ם  ת ַהּדָ יָאתֹו ִלְרִאּיַ ְקּדֹם ּבִ ּתִ ַעת ׁשֶ ֶסת ַעל ּדַ ָעַבר ּוָבַעל ָסמּוְך ַלּוֶ ז ִמי ׁשֶ
ַעת  ׁשְ ְטֵמאת ּבִ ּנִ ה ׁשֶ ָ ה ָהִאׁשּ יׁשָ ִמיׁש ְוָאְמָרה לֹו ִנְטֵמאִתיְוִהְרּגִ ׁשְ ֲהֵרי ֶזה . ּתַ

יָאה ִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ּבִ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֶ הּוא ִמְתַקׁשּ ׁשֶ ְוִאם לֹא . ֹלא ִיְפרׁש ּכְ
אֹות י ַחּטָ ּתֵ ב ׁשְ ה ַחּיָ ֶ הּוא ִמְתַקׁשּ ׁשֶ ד ּוֵפַרׁש ּכְ ָאסּור ִלְפרׁש ִמּיָ ַאַחת . ָיַדע ׁשֶ

ִניָסתֹו  ִציָאתֹו ֲהָנָאה לֹו ַעל ּכְ ּיְ ה ְוַאַחת ַעל ְיִציָאתֹו ׁשֶ ַעל ִנּדָ ֲהֵרי ּבָ ׁשֶ
ִביָאתוֹ  ה . ּכְ ֶסת ְוִדּמָ ַעת ַהּוֶ ׁשְ ָאסּור ִלְבעל ּבִ ַדע ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּכְ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ד ָאסּור ִלְפרׁש ִמּיָ ָתּה ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ ִעיָלתֹו ִלְרִאּיָ ְקּדֹם ּבְ ּתִ מְ . ׁשֶ ּנִ י ׁשֶ ּתֵ ְצאּו לֹו ׁשְ
ִעילֹות י ַהּבְ ּתֵ ׁשְ ֶסת . ַהֲעָלמֹות ּבִ ַעת ַהּוֶ ׁשְ ָאסּור ִלְבעל ּבִ ֲאָבל ִאם ֹלא ָיַדע ׁשֶ

ד ְוהּוא  ַרׁש ִמּיָ ּפֵ י ׁשֶ ד ַאף ַעל ּפִ ְמָאה ִמּיָ ָאסּור ִלְפרׁש ִמן ַהּטֻ ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ
את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ה ֵאינֹו ַחּיָ ֶ נֵ . ִמְתַקׁשּ י ִמּפְ ּתֵ ׁשְ ֵהן ּכִ ִניָסתֹו ִויִציָאתֹו ׁשֶ ּכְ י ׁשֶ

ה ַהּכל ָגָגה ַאַחת ֵהן ּוְבֶהְעֵלם ַאַחת ָעׂשָ ׁשְ ִעילֹות ּבִ ָאר . ּבְ ׁשְ ין ּבִ ְוהּוא ַהּדִ
ֶרת ְונֹוַדע לֹו  ִהיא ֻמּתֶ ַעת ׁשֶ ַגג ּוָבא ַעל ָהֶעְרָוה ַעל ּדַ ִאם ׁשָ ָהֲעָריֹות ׁשֶ

תֹוְך הַ  ִהיא ֶעְרָוה ְוהּוא ּבְ ִמישׁ ׁשֶ ׁשְ ִציָאתֹו ֲהָנָאה לֹו . ּתַ ּיְ ד ׁשֶ ֹלא ִיְפרׁש ִמּיָ
ִביָאתוֹ  ה ֵאינֹו ַחּיָב . ּכְ ֶ ד ּוֵפַרׁש ְוהּוא ִמְתַקׁשּ ָאסּור ִלְפרׁש ִמּיָ ְוִאם ֹלא ָיַדע ׁשֶ

את ַאַחת א ַחּטָ ָגָגה ַאַחת ִהיא. ֶאּלָ ַהּכל ׁשְ   : ׁשֶ
  
  

  פרק ששי -הלכות שגגות 
  

אֲ  ְגַגת ַהּמַ ִעילֹותא ִדין ׁשִ ְגַגת ַהּבְ ִדין ׁשִ ְלִפיָכְך ִאם ָאַכל ֲאִכילֹות . ָכלֹות ּכְ
ֶהְעֵלם ַאַחת ם ֶאָחד ּבְ ֵ ה ִמׁשּ ים ֵאינֹו . ַהְרּבֵ יֵניֶהן ָיִמים ַרּבִ ׁש ּבֵ ּיֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ יַצד. ַחּיָ ָאַכל ֵחֶלב ַהּיֹום ְוָאַכל ֵחֶלב ְלָמָחר ְוֵחֶלב . ּכֵ
ֶהְעֵלם ַאַחתְלמָ  א . ָחר ּבְ ב ֶאּלָ ְמחּוִיין ֵאינֹו ַחּיָ ה ּתַ ֹלׁשָ ׁשְ ֵהן ּבִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ַזִית ֵחֶלב ְונֹוַדע לוֹ . ַאַחת ַזִית ֵחֶלב ְונֹוַדע לֹו ְוָחַזר ְוָאַכל ּכְ . ֲאָבל ִאם ָאַכל ּכְ
גָ  ְ קֹות ַהׁשּ ַהְיִדיעֹות ְמַחּלְ ל ֲאִכיָלה ַוֲאִכיָלה ׁשֶ ב ַעל ּכָ ֲחִצי ַזִית . גֹותַחּיָ ָאַכל ּכַ

ִני  ֵהן ׁשֵ י ׁשֶ ֶהְעֵלם ַאַחת ַאף ַעל ּפִ ֲחִצי ַזִית ֵחֶלב ּבְ ֵחֶלב ְוָחַזר ְוָאַכל ּכַ
את יֵניֶהן ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ּוֵמִביא ַחּטָ ִהְפִסיק ּבֵ י ׁשֶ ְמחּוִיין ְוַאף ַעל ּפִ . ּתַ

ִקין ְמחּוִיין ְמַחּלְ ֵאין ַהּתַ ֵדי ֲאִכיַלת ְוהּוא שֶׁ . ׁשֶ יֵניֶהן יֹוֵתר ִמּכְ ֶהה ּבֵ ּלֹא ִיׁשְ
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ִהְלכֹות ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ יִצים ּכְ לֹׁש ּבֵ ְצָטֵרף . ׁשָ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ
ן עּור ְלׁשֹוֵגג ְלָקְרּבָ ִ ְך ִמְצָטֵרף ַהׁשּ עּור ְלֵמִזיד ְלַמְלקֹות ּכָ ִ   : ַהׁשּ

  
ה  ָ ֶהְעֵלם ַאַחתב ָאַכל נֹוָתר ֵמֲחִמׁשּ ל ֶזַבח ּבְ ַזִית ִמּכָ י . ְזָבִחים ּכְ ַאף ַעל ּפִ

ם ֶאָחד ֵהן  ן ׁשֵ ּלָ ּכֻ את ַאַחת ׁשֶ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ְמחּוִיין ֵאינֹו ַחּיָ ה ּתַ ָ ֲחִמׁשּ ֲאָכָלן ּבַ ׁשֶ
ִקין ְמחּוִיין ֵאיָנן ְמַחּלְ ִקין. ְוַהּתַ ָבִחים ֵאיָנן ְמַחּלְ ְּ ֶאָחד ָהאֹוֵכל . ְוגּוֵפי ַהז ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ

ֶַּבח ֶאָחד ים אֹו ִמז ָבִחים ַרּבִ ְּ ֶהְעֵלם . ִמז חּוץ ּבְ ה ְזָבִחים ּבַ ָ ֹוֵחט ֲחִמׁשּ ְוֵכן ַהׁשּ
את ַאַחת. ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֲחֶוה ְלָחֵמׁש . ֵאינֹו ַחּיָ ּתַ ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה ְלִמׁשְ

ֶהְעֵלם ַאַחת   : צּורֹות ּבְ
  

ם ִלְבֶהְמּתֹו ְוִקבְּ  יז ּדָ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵאינֹו ֵמִביא ג ִהּקִ ָתָאן ּבְ ֵני ּכֹוסֹות ּוׁשְ ׁשְ לֹו ּבִ
את ַאַחת א ַחּטָ   : ֶאּלָ

  
ם  ל ׁשֵ ב ַעל ּכָ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ה ּבְ מֹות ַהְרּבֵ ֵ ה ִמׁשּ ד ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ַהְרּבֵ

ם יַצד. ְוׁשֵ ַזִית ִמכָּ . ּכֵ ָאַכל ֵחֶלב ְוָדם ְונֹוָתר ּוִפּגּול ּכְ גֹון ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ
אֹות ע ַחּטָ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵמִביא ַאְרּבַ ֵאּלוּ . ּבְ ּיֹוֵצא ּבְ ל ּכַ ַזִית . ְוֵכן ּכָ ְוֵכן ָהאֹוֵכל ּכְ

ֶהְעֵלם ַאַחת ה ּבְ מֹות ַהְרּבֵ צּו ּבֹו ׁשֵ ְתַקּבְ ּנִ ִאּסּור מֹוִסיף . ֶאָחד ׁשֶ צּו ּבְ ִאם ִנְתַקּבְ
ִאּסּור בַּ  ִאּסּור ּכֹוֵלל אֹו ּבְ םאֹו ּבְ ם ְוׁשֵ ל ׁשֵ ב ַעל ּכָ ְלִפיָכְך . ת ַאַחת ַחּיָ

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ַזִית ֵחֶלב ְונֹוָתר ּבְ ָאַכל ּכְ ֵמא ׁשֶ אֹות . ַהּטָ ע ַחּטָ ֵמִביא ַאְרּבַ
ם ָאַכל קֹוֶדשׁ . ְוָאׁשָ ּום ָטֵמא ׁשֶ את ַאַחת ִמׁשּ ּום אֹוֵכל ֵחֶלב. ַחּטָ . ְוַאַחת ִמׁשּ

ּום אֹוֵכל נֹותָ  ּפּוִרים. רְוַאַחת ִמׁשּ ּום יֹום ַהּכִ ְצָטֵרף אֶֹכל . ְוַאַחת ִמׁשּ ּיִ ְוהּוא ׁשֶ
ִלימֹו ִלְככֹוֶתֶבת ׁשְ ּיַ ַזִית ֶזה ַעד ׁשֶ אי ִלְמִעיָלה . ַאֵחר ִעם ּכְ ם ַוּדַ ּוֵמִביא ָאׁשָ

ָגָגה ׁשְ ׁש ּבִ ֲהֵרי ֶנֱהָנה ִמן ַהֶהְקּדֵ   : ׁשֶ
  

הֶ  ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ את ה ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ְעֵלם ַאַחת ֵאינֹו ַחּיָ
ה ַאַחת ִהיא. ַאַחת ִתּיָ   : ֲאִכיָלה ּוׁשְ

  
אֹות  י ַחּטָ ּתֵ ב ׁשְ ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ יֹום ַהּכִ ה ְמָלאָכה ּבְ ו ָהעֹוׂשֶ

ֶאָחד ִאין ּכְ ֵני ִאּסּוִרין ַהּבָ ֵהן ׁשְ ֵני ׁשֶ   : ִמּפְ
  

ֲחִצי ַזִית ן ז ָאַכל ּכַ ב ָקְרּבָ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵאינֹו ַחּיָ ם ּבְ ם . ֵחֶלב ְוַכֲחִצי ַזִית ּדָ ׁשֵ ּכְ
ִהְלכֹות ַמֲאָכלֹות  ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְלקֹות ּכְ ֵאין ָהִאּסּוִרין ִמְצָטְרִפין ַלּמַ ׁשֶ

ן ְך ֵאין ִמְצָטְרִפין ְלָקְרּבָ   : ֲאסּורֹות ּכָ
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ֲחִצי ַזִית ְונֹוַדע לֹו ְוָחזַ  ִני ח ָאַכל ּכַ ֶהְעֵלם ׁשֵ ֲחִצי ַזִית ַאֵחר ּבְ ַכח ְוָאַכל ּכַ ר ְוׁשָ
טּור עּור. ּפָ יְנַתִים ְוֵיׁש ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ ֲהֵרי נֹוַדע לֹו ּבֵ ַתב אֹות . ׁשֶ ְוֵכן ִאם ּכָ
ת[ַאַחת  ּבָ ׁשַ ה ְסמּוָכה ָלּה ] ּבְ ִנּיָ ַכח ְוָכַתב אֹות ׁשְ ָגָגה ְונֹוַדע לֹו ְוָחַזר ְוׁשָ ׁשְ ּבִ

הֶ  אתּבְ ן ַחּטָ ְרּבַ טּור ִמּקָ ִני ּפָ ֶזה. ְעֵלם ׁשֵ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ְוֵכן ִאם הֹוִציא . ְוֵכן ּכָ
ׁשֹוֵגג י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ֵמִזיד ּוׁשְ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ׁשֹוֵגג ּוׁשְ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ְזִריָקה . ׁשְ ִאם ּבִ

ב א ִמפְּ . ַחּיָ עּור ֶאּלָ ֵאין ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ ֵני ׁשֶ ָידֹו ְלַהְחִזיָרהּ ֹלא ִמּפְ ֵאין ּבְ . ֵני ׁשֶ
יְנַתִים ּבֵ ּיֵׁש . ְלִפיָכְך ֹלא הֹוִעיָלה לֹו ַהְיִדיָעה ׁשֶ טּור ׁשֶ ַהֲעָבָרה ּפָ ְוִאם ּבְ

ַאְרנוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ עּור ּכְ   : ְיִדיָעה ַלֲחִצי ׁשִ
  

ֶהְעֵלם ַאַחת ְונֹוַדע לֹו ַעל הָ  ַזִית ֵחֶלב ּוְכַזִית ֵחֶלב ּבְ ִראׁשֹון ְוָחַזר ט ָהאֹוֵכל ּכְ
י  קֹות ְוַאף ַעל ּפִ ַהְיִדיעֹות ְמַחּלְ אֹות ׁשֶ י ַחּטָ ּתֵ ִני ֵמִביא ׁשְ ֵ ְונֹוַדע לֹו ַעל ַהׁשּ

ן ְרּבָ ֲעַדִין ֹלא ִהְפִריׁש ַהּקָ ַאַחת ֵמִביא . ׁשֶ ֵניֶהן ּכְ ֲאָבל ִאם נֹוַדע לֹו ַעל ׁשְ
את ַאַחת ְבעִ . ַחּטָ ין ּבִ הּוא ַהּדִ   : ילֹותְוֵכן ֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ

  
ַזִית ְוָחַזר ְוָאַכל ֲחִצי ַזִית  ֶהְעֵלם ַאַחת ְונֹוַדע לֹו ַעל ּכְ ַזִית ּוֶמֱחָצה ּבְ י ָאַכל ּכְ

ִני ל ׁשֵ ֵהָעְלמֹו ׁשֶ את ַאַחת. ּבְ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֵאין ֲחִצי ַזִית ָהַאֲחרֹון . ֵאינֹו ַחּיָ ׁשֶ
ֵהָעְלמֹו שֶׁ  הּוא ּבְ י ׁשֶ ֲהֵרי נֹוַדע לֹו ַעל ִמְקָצת ִמְצָטֵרף ָלִראׁשֹון ַאף ַעל ּפִ

  : ַהֲעָלָמה ִראׁשֹוָנה
  

ֶהְעֵלם ַאַחת ְונֹוַדע לֹו ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוָחַזר ְוָאַכל  ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ יא ָאַכל ׁשְ
את ַעל ָהִראׁשֹון ִני ְוֵהִביא ַחּטָ ל ׁשֵ ֵהָעְלמֹו ׁשֶ ַזִית ַאֵחר ּבְ ִני . ּכְ ִראׁשֹון ְוׁשֵ

ִרין ֲאבָ  ּפְ רִמְתּכַ ּפֵ י ֹלא ִנְתּכַ ִליׁשִ את . ל ׁשְ ַדע לֹו ָעָליו ָיִביא ַחּטָ ּוָ ּיִ ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ
י. ַאֶחֶרת ִליׁשִ ְ את ַעל ַהׁשּ ֵניֶהם . ֵהִביא ַחּטָ ְ ׁשּ ִרין ׁשֶ ּפְ ִני ִמְתּכַ י ְוׁשֵ ִליׁשִ ׁשְ

ֶהְעֵלם ַאַחת את זוֹ . ּבְ ַחּטָ ר ּבְ ּפֵ את ַעל ָהֶאמְ . ְוִראׁשֹון ֹלא ִנְתּכַ . ָצִעיֵהִביא ַחּטָ
ִרין ּפְ ן ִמְתּכַ ּתָ ָלׁשְ ל ֶאְמָצִעי. ׁשְ ֵהָעְלמֹו ׁשֶ י ּבְ ִליׁשִ ְ ָהִראׁשֹון ְוַהׁשּ ֵני ׁשֶ . ִמּפְ

את ַאֶחֶרת י ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ַחּטָ ִליׁשִ ְ ַדע ּלֹו ַעל ָהִראׁשֹון ְוַעל ַהׁשּ ּוָ ּיִ   : ּוְכׁשֶ
  

ֵתי ֲחִתיכֹות ְוִנְסתַּ  ְ ָאַכל ֲחִתיָכה ִמׁשּ ן יב ִמי ׁשֶ ּמָ ק לֹו ִאם ָאַכל ֵחֶלב אֹו ׁשֻ ּפֵ
ן  ּמָ ק לֹו ִאם ָאַכל ֵחֶלב אֹו ׁשֻ ּפֵ ֵתי ֲחִתיכֹות ְוִנְסּתַ ְ ְוָאַכל ֲחִתיָכה ַאֶחֶרת ִמׁשּ

ִנּיָה ְ ִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ ֵחֶלב ָאַכל ּבָ אי ׁשֶ ַוּדַ ְך נֹוַדע לֹו ּבְ א . ְוַאַחר ּכָ ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ
את ַאַחת ִדיעַ . ַחּטָ ּיְ ֶקת ׁשֶ ַחּלֶ ּמְ י ׁשֶ יְנַתִים ַאף ַעל ּפִ ָהְיָתה לֹו ּבֵ ת ָסֵפק ׁשֶ

אֹות ֶקת ְלַחּטָ מֹות ֵאיָנּה ְמַחּלֶ   : ַלֲאׁשָ
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  פרק שביעי -הלכות שגגות 
  

ע  ב ַאְרּבַ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ַח ּבְ ר ְוִזּבֵ ְך ְוִקּטֵ ַתֲחְוה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִנּסֵ ׁשְ א  ַהּמִ
אֹות ֶהְעֵלם ַאַחתְוֵכן ִאם פִּ . ַחּטָ . ֵער ַעְצמֹו ִלְפעֹור ְוָזַרק ֶאֶבן ְלַמְרקּוִליס ּבְ

ִים ּתַ ב ׁשְ ל ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה. ַחּיָ ֶזה ְיֵהא ַחּיָב ַעל ּכָ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ה . ְוֵכן ּכָ ּמֶ ּבַ
ֲעבֹודֹות ֵאּלוּ  ַגג ּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשָ ֵהִזיד ּבַ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ  ֲאָבל ִאם. ּדְ

את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵאינֹו ַחּיָ ַגג ּבַ ֲעבֹודֹות ֵאּלּו ְוׁשָ . ֵהִזיד ּבַ
יַצד ֲחָוָיה . ּכֵ ּתַ ַהִהׁשְ ָאסּור ְלָעְבָדּה ֲאָבל ֹלא ָיַדע ׁשֶ זֹּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשֶ ָיַדע ׁשֶ

ִים ּתַ ב ׁשְ ְך ַחּיָ ֲחָוה ְוִנּסֵ ּתַ ּסּוְך ֲעֵבָרה ְוִהׁשְ ֵאּלּו ֲעבֹודֹות ֵהן ְוָאסּור יָ . ְוַהּנִ ַדע ׁשֶ
ֶסף  ל ּכֶ ּלֹא ָהְיָתה ׁשֶ זֹּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלִפי ׁשֶ ֶהן ְלֵאל ַאֵחר ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ ַלֲעֹבד ּבָ
ֶסף ְוָזָהב  ל ּכֶ א ׁשֶ ֵאין ְקרּוִיין ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאּלָ ְעּתֹו ׁשֶ ְוָזָהב ְוָעָלה ַעל ּדַ

ָכל ָהֲעבֹודֹות אֵ  את ַאַחתַוֲעָבָדּה ּבְ א ַחּטָ ב ֶאּלָ   : ינֹו ַחּיָ
  

ָרֵאל  ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ַכח ׁשֶ ת ְוׁשָ ּבָ ר ׁשַ ֹוֵכַח ִעּקַ ל ַהׁשּ ת ּכָ ּבָ ׁשַ דֹול ָאְמרּו ּבְ ָלל ּגָ ב  ּכְ
ת ּבָ ַ ה ְוהּוא ָקָטן ְלֵבין ָהַעּכוּ . ַעל ַהׁשּ ּבָ ׁשְ ּנִ ין ''אֹו ׁשֶ ּיֵר ָקָטן ְוהּוא ּבֵ ם אֹו ִנְתּגַ

ה ֵאינֹו ַחּיָב אַ . ם''ָהַעּכוּ  תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ָעׂשָ י ׁשֶ ף ַעל ּפִ
ָגָגה ַאַחת ִהיא ַהּכל ׁשְ את ַאַחת ׁשֶ א ַחּטָ ל . ֶאּלָ את ַאַחת ַעל ּכָ ב ַחּטָ ְוֵכן ַחּיָ
ָאַכל ם ׁשֶ את ַאַחת ַעל ּדָ ָאַכל ְוַחּטָ ֲעבֹודֹות . ֵחֶלב ׁשֶ ֶזה ּבַ ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ְוֵכן ּכָ

הּוא ֹחל ַאף . ֵאּלוּ  ה ׁשֶ ת ְוִדּמָ ּבָ ַהּיֹום ׁשַ ַכח ׁשֶ ת ֲאָבל ׁשָ ּבָ ר ׁשַ ְוָכל ַהּיֹוֵדַע ִעּקַ
ּלֹו ְוֵכן  את ַאַחת ַעל ַהּיֹום ּכֻ ב ַחּטָ ה ַחּיָ ה ּבֹו ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ָעׂשָ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ַגג ּבוֹ  ָ ׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ל ׁשַ את ַעל ּכָ   : ַחּטָ
  

ָלאכֹות ֵאּלּו ג ְוָכל ַהּיֹודֵ  ּמְ ְמָלאכֹות ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ ַגג ּבִ ת ְוׁשָ ּבָ ַהּיֹום ׁשַ ַע ׁשֶ
ה  ֵרת ְוָעׂשָ ִבין ֲעֵליֶהן ּכָ ַחּיָ ֵהן ֲאסּורֹות ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ ַדע ׁשֶ ּיָ ֲאסּורֹות אֹו ׁשֶ

ה ל ַאב ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה. ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ את ַעל ּכָ ב ַחּטָ ה . ַחּיָ ֲאִפּלּו ָעׂשָ
אֹותהָ  ע ַחּטָ ים ְוֵתׁשַ ֹלׁשִ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵמִביא ׁשְ ִעים ָחֵסר ַאַחת ּבְ   : ַאְרּבָ
  

ָלאכֹות ֵאּלּו  ּמְ ְמָלאכֹות ְוֹלא ָיַדע ׁשֶ ַגג ַאף ּבִ ת ְוׁשָ ּבָ ַהּיֹום ׁשַ ַכח ׁשֶ ד ׁשָ
את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ   : ֲאסּורֹות ֵאינֹו ַחּיָ

  
ֶהְעלֵ  ה ָאב ְותֹוְלדֹוָתיו ּבְ את ַאַחתה  ָהעֹוׂשֶ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ְוֵאין . ם ַאַחת ֵאינֹו ַחּיָ

את  א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ל ָאב ֶאָחד ׁשֶ ה ׁשֶ ה ּתֹוָלדֹות ַהְרּבֵ ָצִריְך לֹוַמר ָהעֹוׂשֶ
  : ַאַחת
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ֶהְעֵלם ַאַחת ל ָאב ֶזה ּבְ ל ָאב ֶזה ְותֹוָלָדה ׁשֶ ה ּתֹוָלָדה ׁשֶ ֵיָרֶאה ִלי . ו ָעׂשָ
הּוא ַחּיָב שְׁ  אֹותׁשֶ י ַחּטָ   : ּתֵ

  
ה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ יב . ז ָעׂשָ ַָּרע ְוִהְבִריְך ְוִהְרּכִ ז גֹון ׁשֶ ּכְ
את ַאַחת א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת ֵאינֹו ַחּיָ ת . ּבְ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ֵאר ּבְ ּוְכָבר ִנְתּבָ
ֵהן ֵמֵעין  ָלאכֹות ׁשֶ   : ָאבֹותָהָאבֹות ְוַהּתֹוָלדֹות ְוַהּמְ

  
ְזדֹון  ין ּבִ ה ּבֵ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ׁשַ ה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת ּבְ ה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ ח ָעׂשָ
ל  ב ַעל ּכָ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ַחּיָ ּבָ ְגַגת ׁשַ ׁשִ ין ּבְ ְגַגת ְמָלאכֹות ּבֵ ּבַת ְוׁשִ ׁשַ

יַצד. ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה ת ְוָזַרע ּבוֹ . ּכֵ ּבָ ַהּיֹום ׁשַ ּלֹא ָיַדע  ָיַדע ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ִריָעה ְמָלאָכה ְּ ַהז ֵני . ׁשֶ ּה ִמּפְ ת ְוָנַטע ּבָ ּבָ הּוא ׁשַ ה ָיַדע ׁשֶ ִנּיָ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ְוֵכן ּבְ

ּום ְמָלאָכה ִטיָעה ֲאסּוָרה ִמׁשּ ַהּנְ ּלֹא ָיַדע ׁשֶ ית ִהְבִריְך . ׁשֶ ִליׁשִ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ְוֵכן ּבְ
ַהַהְבָרָכה מְ  ּלֹא ָיַדע ׁשֶ ֵני ׁשֶ י . ָלאָכהִמּפְ ל ַאַחת ְוַאַחת ַאף ַעל ּפִ ב ַעל ּכָ ַחּיָ

ִהיא ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת גּוִפין ֻמְחָלִקין. ׁשֶ תֹות ּכְ ּבָ ַ ַהׁשּ ֵני ׁשֶ   : ִמּפְ
  

ִריָעה ְמָלאָכה ְּ ַהז ת ְוָזַרע ּבֹו ְוהּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּבָ ַהּיֹום ׁשַ ַגג ׁשֶ ת . ט ׁשָ ּבָ ׁשַ ְוֵכן ּבְ
הּוא ַכח ׁשֶ ה ׁשָ ִנּיָ ִטיָעה ְמָלאָכה ׁשְ ַהּנְ ת ְוָנַטע ּבֹו ְוהּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּבָ ְוֵכן . ׁשַ

ַהַהְבָרָכה  ּיֹוֵדַע ׁשֶ י ׁשֶ ת ְוִהְבִריְך ַאף ַעל ּפִ ּבָ הּוא ׁשַ ַכח ׁשֶ ית ׁשָ ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ
ל ַאַחת ְוַאַחת. ְמָלאָכה ב ַעל ּכָ ת . ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ין ׁשַ ּבֵ ִמים ׁשֶ ַהּיָ ׁשֶ

קֲהֵרי  יִדיָעה ַאַחת ְלַחּלֵ   : ֵהן ּכִ
  

א  ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ׁשֶ ּבָ ְגַגת ׁשַ ׁשִ ְגרֹוֶגֶרת ּבְ ַצר ְוָטַחן ּכִ ּקָ י ִמי ׁשֶ
את ַאַחת ְגַגת ְמָלאכֹות . ַחּטָ ת ְוׁשִ ּבָ ְזדֹון ׁשַ ְגרֹוֶגֶרת ּבִ ְוָחַזר ְוָקַצר ְוָטַחן ּכִ

ל ְמָלאכָ  ב ַעל ּכָ הּוא ַחּיָ ְגַגת . ה ּוְמָלאָכהׁשֶ ל ׁשִ ְונֹוַדע לֹו ַעל ְקִציָרה ׁשֶ
ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ּבָ ְקִציָרה ּגֹוֶרֶרת ְקִציָרה ּוְטִחיָנה ּגֹוֶרֶרת ְטִחיָנה ּוְכִאּלּו . ׁשַ

את  א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ׁשֶ ּבָ ְגַגת ׁשַ ׁשִ ן ּבְ ְעּתָ ה ַאְרּבַ ָעׂשָ
ר לֹו ַעל ַהּכלְוֵכי. ַאַחת ּפֵ את זֹו ִנְתּכַ ִהְקִריב ַחּטָ ן . ָון ׁשֶ ָדֵעם ַאַחר ּכֵ ּיְ ּוְכׁשֶ

את ַאֶחֶרת ל . ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא ַחּטָ ה ַעל ְקִציָרּה ׁשֶ ִחּלָ ֲאָבל ִאם נֹוַדע לֹו ּתְ
את ְגַגת ְמָלאכֹות ְוִהְקִריב ַחּטָ ת ְוׁשִ ּבָ ר לֹו ַעל זֹו ַהקְּ . ְזדֹון ׁשַ ּפֵ ִציָרה ִנְתּכַ

ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ּבָ ְגַגת ׁשַ ל ׁשִ ִחיָנה ׁשֶ ִציָרה ְוַהּטְ ּנֹוַדע לֹו ָעֶליָה ְוַעל ַהּקְ . ׁשֶ
ֵאר  ָ ִציָרה ְוִתׁשּ ְמָלאָכה ַאַחת ְוִנְגְרָרה ְקִציָרה ּוְטִחיָנה ִעם ַהּקְ ֵניֶהן ּכִ ְ ׁשּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ַדע  ּוָ ּיִ ת ַעד ׁשֶ ּבָ ל ְזדֹון ׁשַ ִחיָנה ׁשֶ הַהּטְ ִנּיָ את ׁשְ ָקַצר . לֹו ָעֶליָה ְוָיִביא ַחּטָ
רֹוֶגֶרת  ֲחִצי ּגְ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ְוָחַזר ְוָקַצר ּכַ ּבָ ְגַגת ׁשַ ׁשִ רֹוֶגֶרת ּבְ ֲחִצי ּגְ ּכַ
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ְגַגת ְמָלאכֹות ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ת ְוׁשִ ּבָ ְזדֹון ׁשַ . ְקִציָרּה ּגֹוֶרֶרת ְקִציָרה. ּבִ
ּיוֹ  ל ּכַ ָאר ְמָלאכֹותְוֵכן ּכָ ׁשְ ֶזה ּבִ   : ֵצא ּבָ

  
ן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ ר ַאף ַעל ּפִ לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמֻחּבָ ן ַלְחּתְֹך ֶאת ַהּתָ ּוֵ ְתּכַ יא ַהּמִ
ק ְולֹא  ִמְתַעּסֵ ֶּה ּכְ ז את ׁשֶ טּור ִמן ַהַחּטָ ְבּתֹו ּפָ ה ַמְחׁשַ ַלֲחִתיָכה הֹוִאיל ְוֹלא ָעׂשָ

א ְמֶלאכֶ  ָעִמיםָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ ה ּפְ ּמָ ַאְרנּו ּכַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֶבת ּכְ   : ת ַמֲחׁשֶ
  

ה ֶאת ָהֶעְליֹונֹות ּוַמְדִליק ֶאת  הּוא ְמַכּבֶ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָחִלים ּבְ יב ַהחֹוֶתה ּגֶ
ִים ּתַ ן ְלַכּבֹות ּוְלַהְבִעיר ַחּיָב ׁשְ ּוֵ ְחּתֹונֹות ִאם ִנְתּכַ ם . ַהּתַ ָחִלים ְלִהְתַחּמֵ ָחָתה ּגֶ

ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה ֵמֶהם ְוֻהְבֲער ָלאָכה ׁשֶ ּמְ ֵני ׁשֶ ִים ִמּפְ ּתַ ב ׁשְ ּו ֵמֲאֵליֶהן ַחּיָ
ת ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ב ָעֶליָה ּכְ ְך . ַחּיָ ֵרת ּכָ ִבין ַעל ְזדֹוָנּה ּכָ ַחּיָ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ

את ן ַחּטָ ְגָגָתּה ָקְרּבַ ב ַעל ׁשִ   : ַחּיָ
  
  

  פרק שמיני -הלכות שגגות 
  

ּלֹו  ִבין ַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ את ְקבּוָעה ַחּיָ ְגָגתֹו ַחּטָ ִבין ַעל ׁשִ ַחּיָ ל ֵחְטא ׁשֶ א  ּכָ
לּוי ם ּתָ ָדָבר ֶזה אֹו ֹלא . ּוַמהּו ֹלא הֹוַדע. ָאׁשָ ַגג ּבְ ק לֹו ִאם ׁשָ ּפֵ ִאם ִנְסּתַ

ֱאַמר  ּנֶ ם ׁשֶ ה ְלַהְקִריב ָאׁשָ ַגג ֲהֵרי ֶזה ְמֻצּוֶ ם ְולֹ ') יז- ויקרא ה(ׁשָ א ָיַדע ְוָאׁשֵ
א ֲעֹונוֹ  ם') יח- ויקרא ה(' ְוָנׂשָ ָך ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ ' ְוֵהִביא ַאִיל ּתָ

ֵפק ְותֹוֶלה לֹו ַעד  ר ַעל ַהּסָ הּוא ְמַכּפֵ ֵני ׁשֶ לּוי ִמּפְ ם ּתָ ְקָרא ָאׁשָ ְוֶזהּו ַהּנִ
ָגָגה ְוַיְקִריב ׁשְ ָחָטא ּבִ אי ׁשֶ ַוּדַ ַדע לֹו ּבְ ּוָ ּיִ אתוֹ  ׁשֶ   : ַחּטָ

  
ם ִאּסּור ָקבּועַ  ְהֶיה ׁשָ ּיִ לּוי ַעד ׁשֶ ם ּתָ ָאׁשָ ב ּבְ יַצד. ב ֵאינֹו ַחּיָ ָאַכל ֵחֶלב . ּכֵ

ַזִית חֹות ִמּכְ ַזִית אֹו ּפָ ָהְיָתה ְלָפָניו ֲחִתיַכת ֵחֶלב . ְוָסֵפק ִאם ָהָיה ּכְ אֹו ׁשֶ
ן ְוָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֶ  ּמָ ּתֹו ַוֲאחֹותֹו . ה ֵמֶהן ָאַכלַוֲחִתיַכת ׁשֻ ִאׁשְ

ַעל ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ּבָ ִית ּבָ ּבַ ה . ִעּמֹו ּבַ ת ְוחל ְוָעׂשָ ּבָ ׁשַ
ה ֵאי ֶזה יֹום ָעׂשָ ֶאָחד ֵמֶהם ְוֵאין ָידּוַע ּבְ ה ְמָלאָכה . ְמָלאכֹות ּבְ ָעׂשָ אֹו ׁשֶ

ת ְוֹלא ָיַדע ֵמֵעין ֵאי זוֹ  ּבָ ׁשַ ה ּבְ לּוי. ְמָלאָכה ָעׂשָ ם ּתָ ְוֵכן . ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ
ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ִהיא ֵחֶלב ָסֵפק . ּכָ ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ְלָפָניו ֲחִתיָכה ַאַחת ָסֵפק ׁשֶ

אן ִאּסּור ָקבּועַ  ֲהֵרי ֵאין ּכָ טּור ׁשֶ ן ַוֲאָכָלּה ּפָ ּמָ ִהיא ׁשֻ ְוָכל ָהאֹוֵכל ֵחֶלב . ׁשֶ
טוּ  ִוי ּפָ אן ִאּסּור ָקבּועַ ַהּכְ ֲהֵרי ֵאין ּכָ לּוי ׁשֶ ם ּתָ ה . ר ֵמָאׁשָ ָ א ַעל ִאׁשּ ְוֵכן ַהּבָ

לּוי ם ּתָ טּור ֵמָאׁשָ ר ּפָ ׂשָ ל ֵקרּוב ּבָ ה אֹו ְסֵפק ֶעְרָוה ׁשֶ ִהיא ְסֵפק ִנּדָ . ׁשֶ
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א ְיִבְמתּ  ּה ְלַאַחר ְזַמן ְוַהּנֹוׂשֵ ּלָ ם ַעל ֵעד ׁשֶ ְמָצא ּדָ ּנִ ה ׁשֶ ָ תֹוְך ְלִפיָכְך ָהִאׁשּ ֹו ּבְ
ְבָעה  ן ׁשִ ָעה ָלִראׁשֹון אֹו ּבֶ ׁשְ ן ּתִ ים ְוָיְלָדה ְוֵאין ָידּוַע ִאם ּבֶ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ׁשְ

ן ְרּבָ טּוִרין ִמן ַהּקָ ֵאּלוּ . ָלַאֲחרֹון ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ ּיֹוֵצא ּבְ ל ּכַ ם . ְוֵכן ּכָ ֲהֵרי ֵאין ׁשָ ׁשֶ
  : ִאּסּור ָקבּועַ 

  
ָאַכְלּתָ ֵחֶלב ָהָיה ְוֵעד ֶאָחד ָהאֹוֵכל ֲחִתיָכה ְוֵעד אֶ ג  ָחד אֹוֵמר לֹו ֶזה ׁשֶ

ה אֹוֶמֶרת ֹלא ָאַכל. אֹוֵמר ֹלא ָאַכְלּתָ ֵחֶלב ָ ה אֹוֶמֶרת ָאַכל ְוִאׁשּ ָ הֹוִאיל . ִאׁשּ
ם  ע ָהִאּסּור ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ָחָטא אֹו ֹלא ָחָטא ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ָאׁשָ ְוִנְקּבַ

לּוי ל . ּתָ ְעָלּה ְוֵעד ֶאָחד ְוֵכן ּכָ ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר ֵמת ּבַ ת ִאיׁש ׁשֶ א ַעל ֵאׁשֶ ַהּבָ
לּוי. אֹוֵמר לֹא ֵמת ם ּתָ ָאׁשָ ב ּבְ ע . ַחּיָ ֲהֵרי ִנְקּבַ ת ׁשֶ ין ִלְסֵפק ְמֹגֶרׁשֶ ְוהּוא ַהּדִ

ע ָהִאּסּור. ָהִאּסּור ת ֹלא ִנְקּבַ ׁשֶ   : ֲאָבל ְסֵפק ְמֻקּדֶ
  

י ּתֵ ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ן ד ִמי ׁשֶ ּמָ ל ׁשֻ ל ֵחֶלב ְוַאַחת ׁשֶ ְוָאַכל . ֲחִתיכֹות ַאַחת ׁשֶ
ה''ַאַחת ֵמֶהן ּוָבא ַעּכוּ  ִנּיָ ְ ֶלב ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ ָאַכל ַעּכוּ . ם אֹו ּכֶ ם אֹו ''אֹו ׁשֶ

ִנּיָה ְ ָרֵאל ְוָאַכל ַהׁשּ ֶלב ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּוָבא ִיׂשְ ָזדֹון . ּכֶ ָאַכל ִראׁשֹוָנה ּבְ אֹו ׁשֶ
ִניָּ  ָגָגהּוׁשְ ׁשְ ָזדֹון. ה ּבִ ה ּבְ ִנּיָ ָגָגה ּוׁשְ ׁשְ ָאַכל ִראׁשֹוָנה ּבִ ֲהֵרי ֶזה ַחּיָב . אֹו ׁשֶ

ה ִאּסּור ָקבּועַ  ּמָ לּוי הֹוִאיל ְוָהָיה ׁשָ ם ּתָ ָאׁשָ טּור . ּבְ ָזדֹון ּפָ יֶהן ּבְ ּתֵ ָאַכל ׁשְ
ן ְרּבָ את. ִמּקָ ָגָגה ֵמִביא ַחּטָ ׁשְ יֶהן ּבִ ּתֵ ָגָגה ָאַכל ֶאת הָ . ָאַכל ׁשְ ׁשְ ִראׁשֹוָנה ּבִ

לּוי ם ּתָ ָאׁשָ ִבין ּבְ ֵניֶהן ַחּיָ ָגָגה ׁשְ ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ ְ ל . ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ ְוֵכן ּכָ
ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ   : ּכַ

  
ּתֹו . ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ָאַכל. ה ֵחֶלב ְונֹוָתר ְלָפָניו ִאׁשְ

ה ַוֲאחֹותֹו ִעמּ  ַעלִנּדָ ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו ֵמֶהן ּבָ ַגג ּבְ ִית ְוׁשָ ּבַ . ֹו ּבַ
יֵניֶהן ּבֵ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ה ְמָלאָכה ּבֵ ּפּוִרים ְוָעׂשָ ת ְויֹום ַהּכִ ּבָ טּור . ׁשַ ֲהֵרי ֶזה ּפָ

ל ֵחְטא כְּ  ֲהֵרי ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעְצמֹו ׁשֶ את ׁשֶ ן ְוֵאינֹו ֵמִביא ַחּטָ ְרּבָ ַאְרנוּ ִמּקָ ּבֵ . מֹו ׁשֶ
ָחָטא אי ׁשֶ ַוּדַ ֲהֵרי יֹוֵדַע ּבְ לּוי ׁשֶ ם ּתָ   : ְוֵאינֹו ֵמִביא ָאׁשָ

  
ּלֹו  ִבין ַעל ֹלא הֹוַדע ׁשֶ את ְקבּוָעה ַאַחת ַחּיָ אֹו ַחּטָ ִבין ַעל ַוּדָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ו ּכָ

לּוי ֶאָחד ם ּתָ אֹות. ָאׁשָ אֹו ַחּטָ ִבין ַעל ַוּדָ ַחּיָ ָבר ׁשֶ ִבין ַעל לֹא  ְוָכל ּדָ ה ַחּיָ ַהְרּבֵ
אֹות ִמְנַין ַהַחּטָ ה ּכְ לּוִיין ַהְרּבֵ מֹות ּתְ ּלֹו ֲאׁשָ יַצד. הֹוַדע ׁשֶ ִאם ָאַכל . ּכֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

אֹות ע ַחּטָ ב ַאְרּבַ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ק . ֵחֶלב ְוָדם ְונֹוָתר ּוִפּגּול ּבְ ּפֵ ְך ִאם ִנְסּתַ ּכָ
ֶהם ֵמִביא לֹו ִאם ֲאָכָלן אֹו ֹלא ָאַכל אֶ  ָהיּו ִעּמָ ר ׁשֶ ל ֶהּתֵ א ֲחִתיכֹות ׁשֶ ּלָ

לּוִיין מֹות ּתְ ָעה ֲאׁשָ ּתוֹ . ַאְרּבָ א ָעֶליָה ִאׁשְ ּבָ ה ׁשֶ ָ ק לֹו ִאם ָהִאׁשּ ּפֵ . ְוֵכן ִאם ִנְסּתַ
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אֹות מֹוֶנה ַחּטָ ב ָעֶליָה ׁשְ ַחּיָ ּה ׁשֶ ָהְיָתה ִעּמָ לֹוִנית ָהֶעְרָוה ׁשֶ ֲהֵרי ֶזה . אֹו ּפְ
מ לּוִייןֵמִביא ׁשְ מֹות ּתְ   : ֹוָנה ֲאׁשָ

  
ל  ל ֵחֶלב ָאַכל אֹו ׁשֶ ק לֹו ִאם ׁשֶ ּפֵ ֵתי ֲחִתיכֹות ְוִנְסּתַ ְ ז ָהאֹוֵכל ֲחִתיָכה ִמׁשּ
ֵתי ֲחִתיכֹות ֲאֵחרֹות  ְ ֵפק ָאַכל ֲחִתיָכה ִמׁשּ ּנֹוַלד לֹו ַהּסָ ן ָאַכל ְוַאַחר ׁשֶ ּמָ ׁשֻ

ל  ל ֵחֶלב ָאַכל אֹו ׁשֶ ק לֹו ִאם ׁשֶ ּפֵ ןְוִנְסּתַ ּמָ מֹות . ׁשֻ י ֲאׁשָ ּתֵ ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ׁשְ
לּוִיין   : ּתְ

  
יְנַתִים  ְך ְיִדיַעת ָסֵפק ּבֵ אֹות ּכָ ֶקת ְלַחּטָ יְנַתִים ְמַחּלֶ אי ּבֵ ִדיַעת ַוּדַ ּיְ ם ׁשֶ ׁשֵ ח ּכְ

מֹות ֶקת ַלֲאׁשָ ֶהְעֵלם ַאַחת. ְמַחּלֶ ה ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ ָ ְונֹוַדע . ְלִפיָכְך ִאם ָאַכל ֲחִמׁשּ
ִדיַעת ָסֵפק ַעל ַאַחת ֵמֶהם ְוָחַזר ְונֹוַדע לֹו ְיִדיַעת ָסֵפק ַאֶחֶרת ַעל לֹו יְ 
ִני ֵ ל ַאַחת ְוַאַחת. ַהׁשּ ל ַאַחת ְוַאַחת. ְוֵכן ַעל ּכָ לּוי ַעל ּכָ ם ּתָ ב ָאׁשָ   : ַחּיָ

  
ל ֵחֶלב ן ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ּמָ ל ׁשֻ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידּוַע ֵאי זֹו . ט ֲחִתיָכה ׁשֶ

לּויהִ  ם ּתָ את. יא ְוֵהִביא ָאׁשָ ה ֵמִביא ַחּטָ ִנּיָ ְ ְוֵכן ִאם . ְוָחַזר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
ַאְרנוּ  ּבֵ מֹו ׁשֶ לּוי ּכְ ם ּתָ ה ֵמִביא ָהַאֵחר ָאׁשָ ִנּיָ ְ   : ָאַכל ַאֵחר ֶאת ַהׁשּ

  
ל ֵחֶלב נֹוָתר ל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ַע ָאַכל ֶאת ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין ָידוּ . י ֲחִתיָכה ׁשֶ

ּום נֹוָתר. ֵאי זֹו ִהיא לּוי ִמׁשּ ם ּתָ את ַעל ַהֵחֶלב ְוָאׁשָ ָאַכל ֶאת . ֵמִביא ַחּטָ
אֹות ֹלׁש ַחּטָ ִני ֵמִביא ׁשָ ֶהְעֵלם ׁשֵ ה ּבְ ִנּיָ ְ רּוָטה ֵמִביא . ַהׁשּ ֵוה ּפְ ּה ׁשְ ְוִאם ָהָיה ּבָ

ּום ְמִעיָלה אי ִמׁשּ ם ַוּדַ יהֶ . ָאׁשָ ּתֵ ְ ּוָבא ַאֵחר ְוָאַכל . ןָאַכל ֶאָחד ֶאת ַאַחת ִמׁשּ
ה ִנּיָ ְ לּוי. ֶאת ַהׁשּ ם ּתָ את ְוָאׁשָ לּוי ְוֶזה ֵמִביא ַחּטָ ם ּתָ את ְוָאׁשָ . ֶזה ֵמִביא ַחּטָ

ֶזה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ   : ְוֵכן ּכָ
  
  

  פרק תשיעי -הלכות שגגות 
  

אי שֶׁ  ם ַוּדַ ְקָרא ָאׁשָ ם ְוהּוא ַהּנִ ן ָאׁשָ ֲהֵרי א  ַעל ָחֵמׁש ֲעֵברֹות ֵמִביא ָקְרּבַ
ּום ָסֵפק א ִמׁשּ ִעיָלה . ְוֵאּלּו ֵהן. ֵאינֹו ּבָ ֶזל ְוַעל ַהּמְ ְפָחה ֲחרּוָפה ְוַעל ַהּגֵ ַעל ׁשִ

ה ּנָ ְטַהר ִמּמֶ ּיִ ׁשֶ ַרַעת ּכְ יַצד. ְוַעל ֻטְמַאת ָנִזיר ְוַעל ַהּצָ ְפָחה ֲחרּוָפה ּכֵ . ַעל ׁשִ
גָ  ׁשְ ין ּבִ ָזדֹון ּבֵ ין ּבְ ְפָחה ֲחרּוָפה ּבֵ א ַעל ׁשִ םַהּבָ ְהֶיה . ָגה ֵמִביא ָאׁשָ ּתִ ְוהּוא ׁשֶ

ְלֶקה  ּתִ ֵדי ׁשֶ יָאה ּכְ ּה ּוִבְגַמר ּבִ ַדְרּכָ עּוָלה ּכְ דֹוָלה ּוְמִזיָדה ּוִבְרצֹוָנּה ְוִתְהֶיה ּבְ ּגְ
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ֱאַמר  ּנֶ ְהֶיה') כ-ויקרא יט(ׁשֶ ּקֶֹרת ּתִ מוֹ ') כא-ויקרא יט(' ּבִ ' ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ
ןִהיא לֹוָקה ְוהּוא ֵמִביא קָ    : ְרּבָ

  
ן  ָקְרּבָ ב ּבְ ִהיא ַחּיֶֶבת ַמְלקֹות הּוא ַחּיָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ מּוָעה ָלְמדּו ׁשֶ ְ י ַהׁשּ ב ּוִמּפִ

ן ְרּבָ טּור ִמן ַהּקָ ְלקֹות הּוא ּפָ טּוָרה ִמן ַהּמַ ִהיא ּפְ   : ּוִבְזַמן ׁשֶ
  

ְפָחה ֲחרּוָפהג  א ַעל ׁשִ ּבָ ִנים ְויֹום ֶאָחד ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ה ְוהּוא ִהיא לֹוקָ . ּבֶ
ן ַעת. ֵמִביא ָקְרּבָ ן ּדַ יל ְוִיְהֶיה ּבֶ ְגּדִ ּיַ ֵאינֹו ֵמִביא ַעד ׁשֶ   : ְוֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ

  
ְפָחה ַהֲחרּוָפה  ִ יאֹות ֲאסּורֹות ַמה ִהיא ַהׁשּ ִהְלכֹות ּבִ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ ד ּכְ

ּתֹוָרה הּ . ָהֲאמּוָרה ּבַ ַדְרּכָ ְבעל ּכְ ּיִ ִבין ַעד ׁשֶ ֵאיָנן ַחּיָ ְלִפיָכְך ִאם . ְוִיְגֹמר ְוׁשֶ
י ֶנֱאָמן ְוֵאינֹו  ַעְלּתִ ְפָחה ֲחרּוָפה ְוהּוא אֹוֵמר ֹלא ּבָ ַעְלּתָ ׁשִ ַנִים ּבָ ָאְמרּו לֹו ׁשְ

יֶהן ן ַעל ּפִ ַמר ְוֶזה . ֵמִביא ָקְרּבָ יָאתֹו אֹו ֹלא ּגָ ַמר ּבִ ֲהֵרי הּוא יֹוֵדַע ִאם ּגָ ׁשֶ
לֹוַמר ֹלא גָּ  י ּכְ ַעְלּתִ ָאַמר ֹלא ּבָ יׁשֶ   : ַמְרּתִ

  
ם ֶאָחד א ָאׁשָ ה ֵאינֹו ַחּיָב ֶאּלָ יאֹות ַהְרּבֵ ְפָחה ּבִ ִ א ַעל ַהׁשּ יַצד. ה ַהּבָ א . ּכֵ ַהּבָ

ָגָגה ְונֹוַדע לֹו ְוָחַזר  ׁשְ א ָעֶליָה ּבִ ּבָ ָזדֹון אֹו ׁשֶ ה ּבְ יאֹות ַהְרּבֵ ְפָחה ּבִ ִ ַעל ַהׁשּ
ָגָגה ְונֹוַדע לוֹ  ׁשְ ֵמָאה ַהֲעָלמֹותֲאִפּלּו מֵ . ּוָבא ָעֶליָה ּבִ ָעִמים ּבְ ַמְקִריב . ָאה ּפְ

ָגגֹות ְ ּה ְוַעל ַהׁשּ ּבָ דֹונֹות ׁשֶ ְּ ר לֹו ַעל ַהּכל ַעל ַהז ּפֵ ם ֶאָחד ּוִמְתּכַ ה . ָאׁשָ ּמֶ ּבַ
ְפָחה ַאַחת ׁשִ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ֲאִפּלּו . ּדְ ָפחֹות ַהְרּבֵ א ַעל ׁשְ ֲאָבל ַהּבָ

ם עַ  ב ָאׁשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ַחּיָ ְפָחהּבְ ְפָחה ְוׁשִ ל ׁשִ   : ל ּכָ
  

ב ַעל  מֹו ַחּיָ ִהְפִריׁש ֲאׁשָ מֹו ְוָחַזר ּוְבָעָלּה ַאַחר ׁשֶ ְפָחה ְוִהְפִריׁש ֲאׁשָ ַעל ׁשִ ו ּבָ
ַעל ְך ּבָ ִהְקִריב ְוַאַחר ּכָ ִמי ׁשֶ ֶקת ְוִנְמָצא ּכְ ה ְמַחּלֶ ַהַהְפָרׁשָ ל ַאַחת ְוַאַחת ׁשֶ . ּכָ

ִעילוֹ  ַעל ָחֵמׁש ּבְ ְפָחה ַאַחת ְונֹוַדע לֹו ַעל ְוֵכן ִאם ּבָ ׁשִ ֶהְעֵלם ַאַחת ּבְ ת ּבְ
ם ַאֵחר  ה ַמְפִריׁש ָאׁשָ ִנּיָ ְ ְך נֹוַדע ַעל ַהׁשּ מֹו ְוַאַחר ּכָ ַאַחת ֵמֶהן ְוִהְפִריׁש ֲאׁשָ
א ַאַחר  ן הֹוִאיל ְוֹלא נֹוַדע לֹו ֶאּלָ ּלָ ֶהְעֵלם ַאַחת ָהיּו ּכֻ ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ִהְפִריׁש ִנְמָצא כְּ  ִהְפִרישׁ ׁשֶ ְפָחה . בֹוֵעל ַאַחר ׁשֶ ׁשִ ִזיד ּבְ ֹוֵגג ְוַהּמֵ ין ַהׁשּ ּדִ ׁשֶ
  : ֶאָחד הּוא

  
יַצד ֶזל ּכֵ ָרֵאל. ז ַעל ַהּגֵ מֹון ִיׂשְ רּוָטה ָוַמְעָלה ִמּמָ ֵוה ּפְ ְ ָידֹו ִמׁשּ ׁש ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ . ּכָ

ִהְפִקידּו ֶאְצלֹו אוֹ  ין ׁשֶ ָנבֹו ּבֵ ּגְ ין ׁשֶ ָזלֹו ּבֵ ּגְ ין ׁשֶ פּות  ּבֵ ּתָ ּום ׁשֻ ִהְלָוהּו אֹו ִמׁשּ
ָרִכים ָאר ּדְ ְ ָגָגה ֲהֵרי ֶזה . אֹו ִמׁשּ ׁשְ ין ּבִ ָזדֹון ּבֵ ין ּבְ ֶקר ּבֵ ֶ ע ַלׁשּ ּבַ ְוָכַפר ּבֹו ְוִנׁשְ
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ם ַעל ֶחְטאוֹ  ֵזלֹות. ֵמִביא ָאׁשָ ם ּגְ ְקָרא ֲאׁשַ ֵאין . ְוֶזהּו ַהּנִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּוְמפָֹרׁש ּבַ
ָאשָׁ  ר לֹו ּבְ ּפֵ ָידֹו ִלְבָעָליוִמְתּכַ ּבְ מֹון ׁשֶ יב ַהּמָ ׁשִ ּיָ ֲאָבל ַהֹחֶמׁש . ם ֶזה ַעד ׁשֶ

ָרה ּפָ ב ַהּכַ בּועֹות ֵאיָמַתי ִיְהֶיה ַחּיָב . ֵאינֹו ְמַעּכֵ ִהְלכֹות ׁשְ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ ּכְ
ה ּנָ טּור ִמּמֶ ם ֶזה ְוֵאיָמַתי ִיְהֶיה ּפָ ְקִריב ָעֶליָה ָאׁשָ ּמַ בּוָעה זֹו ׁשֶ ׁשְ ַעל ֵאי זֹו וְ . ּבִ

בּועֹות ְ ִמְנַין ִחּיּוב ַהׁשּ מֹות ַרּבֹות ּכְ ֶרְך ִיְתַחּיֵב ֲאׁשָ ֶרְך לֹא . ּדֶ ְוַעל ֵאי זֹו ּדֶ
ם ֶאָחד א ָאׁשָ ב ֶאּלָ   : ִיְהֶיה ַחּיָ

  
יַצד ִעיָלה ּכֵ ָגָגה. ח ַעל ַהּמְ ׁשְ ׁש ּבִ רּוָטה ִמן ַהֶהְקּדֵ ֵוה ּפְ ְ ֱהֶנה ִמׁשּ ל ַהּנֶ . ּכָ

ר לוֹ ַמְחִזיר ַמה שֶּׁ  ּפֵ ם ְוִיְתּכַ ֱהָנה ְויֹוִסיף ֹחֶמׁש ְוַיְקִריב ָאׁשָ ַאְרנּו . ּנֶ ּוְכָבר ּבֵ
ב ָרה ְוֵאין ַהֹחֶמׁש ְמַעּכֵ ּפָ ִבין ַהּכַ ֶרן ְמַעּכְ ן ְוַהּקֶ ְרּבָ ַהּקָ ִהְלכֹות ְמִעיָלה ׁשֶ   : ּבְ

  
ֶהְעֵלם ְמחּוִיין ּבְ ה ּתַ ָ ֲחִמׁשּ ּמֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ ָבר ׁשֶ י . ַאַחת ט ָהאֹוֵכל ִמּדָ ַאף ַעל ּפִ

ם ַעל  ב ָאׁשָ רּוָטה ַחּיָ ֵוה ּפְ ָכל ֲאִכיָלה ַוֲאִכיָלה ׁשְ ֶַּבח ֶאָחד ִאם ֵיׁש ּבְ הּוא ִמז ׁשֶ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ה ַאף . ּכָ ִמיִנין ַהְרּבֵ ְמִעיָלה ַוֲהֵרי ֵהן ּכְ ִקין ּבִ ְמחּוִיין ְמַחּלְ ַהּתַ ׁשֶ

ִחּיּוב ַהכְּ  ֵאין ֻמְחָלִקין ּבְ י ׁשֶ ֲהֵרי . ֵרתֹותַעל ּפִ ְמִעיָלה ׁשֶ ֻחְמָרא ְיֵתָרה ֵיׁש ּבִ
ה ֶנֱהֶנה ּוִמְצָטֶרֶפת ִלְזַמן ְמֻרּבֶ ּה ַהְמַהּנֶה ּכְ ה ּבָ ִליחּותֹו . ָעׂשָ ה ׁשְ ָעׂשָ ִליַח ׁשֶ ְוׁשָ

ָאר ָהִאּסּוִרין ׁשְ ָבִרים ֵאּלּו ּבִ ֵאין ּדְ ֶ ַח ַמה ׁשּ ּלֵ ב ַהְמׁשַ   : ַחּיָ
  

ם ַודַּ  ב ָאׁשָ ל ַהְמֻחּיָ ְך ַיְקִריב י ּכָ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַדע לֹו ֶחְטאֹו ּתְ ּוָ ּיִ אי ָצִריְך ׁשֶ
ִהְקִריב ֵאינֹו  ַדע לֹו ְונֹוַדע לֹו ַאַחר ׁשֶ ּוָ ּיִ מֹו ֲאָבל ִאם ִהְקִריבֹו ֹקֶדם ׁשֶ ֲאׁשָ

ֶלְך ְוֶאָחד ּכֵֹהן . עֹוֶלה לוֹ  אי ֶאָחד ַהּמֶ ם ַוּדַ ִבין ָעָליו ָאׁשָ ַחּיָ ְוָכל ֵחְטא ׁשֶ
ִוין ּבוֹ ָמשׁ  ָאר ַעם ָהָאֶרץ ׁשָ   : ּוַח אֹו ׁשְ

  
ָאהּו אֹו לֹא  ק לֹו ִאם ֲעׂשָ ּפֵ אי ִאם ִנְסּתַ ם ַוּדַ ִבין ָעָליו ָאׁשָ ַחּיָ ל ֵחְטא ׁשֶ יא ּכָ

לּום טּור ִמּכְ ָאהּו ּפָ לּום . ֲעׂשָ ב ּכְ א ַעל ָידֹו ְסֵפק ְמִעיָלה ֵאינֹו ַחּיָ ְלִפיָכְך ַהּבָ
הִ  ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ   : ְלכֹות ְמִעיָלהּכְ

  
שׁ  ל ֶהְקּדֵ ין ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ל ֻחּלִ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ְוֵאין . יב ָהְיָתה ְלָפָניו ֲחִתיָכה ׁשֶ

טּור ם ַעל ְמִעיָלתוֹ . ָידּוַע ֵאי זֹו ִהיא ּפָ ה ֵמִביא ָאׁשָ ִנּיָ ְ . ָחַזר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ
טּוִרין ֵניֶהן ּפְ ה ׁשְ ִנּיָ ְ   : ָאַכל ַאֵחר ֶאת ַהׁשּ

  
שׁ  ל ֶהְקּדֵ ל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ׁשֶ לּוי . יג ֲחִתיָכה ׁשֶ ם ּתָ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ֵמִביא ָאׁשָ

ּום ֵחֶלב ל . ִמׁשּ אי ׁשֶ ם ַוּדַ את ַעל ַהֵחֶלב ְוָאׁשָ ה ֵמִביא ַחּטָ ִנּיָ ְ ָאַכל ֶאת ַהׁשּ
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שׁ  ִני מֵ . ְמִעיָלה ַעל ַהֶהְקּדֵ ֵ ה ַאף ַהׁשּ ִנּיָ ְ א ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהׁשּ ם ּבָ ִביא ָאׁשָ
לּוי שׁ . ּתָ ל ֵחֶלב ֶהְקּדֵ ל ֵחֶלב ַוֲחִתיָכה ׁשֶ ָאַכל ַאַחת ֵמֶהן ֵמִביא . ֲחִתיָכה ׁשֶ

את י . ַחּטָ ּתֵ ּנֹוַדע לֹו ַעל ָהִראׁשֹוָנה ֵמִביא ׁשְ ה ַאַחר ׁשֶ ִנּיָ ְ ָאַכל ֶאת ַהׁשּ
אי ַעל ְמִעיָלתוֹ  ם ַוּדַ אֹות ְוָאׁשָ א ַאֵחר ְוָאַכל ֶאת ַהשְּׁ . ַחּטָ ה ֶזה ֵמִביא ּבָ ִנּיָ
ְלַבד את ּבִ את ְוֶזה ֵמִביא ַחּטָ ִהְלכֹות ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות . ַחּטָ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ ּכְ

ׁש ַעל ִאּסּור ֵחֶלב ֵאּלּו . ֵמֵאיֶזה ַטַעם נֹוָסף ִאּסּור ֶהְקּדֵ ּיֹוֵצא ּבְ ל ּכַ ְוֵכן ּכָ
  : ָהִאּסּוִרין

  
  

  פרק עשירי -הלכות שגגות 
  

ה ִמצְ  ׁשָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְוֵאּלּו ֵהןא  ׁשִ ְקִריבּו ָקְרּבָ ּיַ . ְוַהּיֹוֶלֶדת. ַהְמצָֹרע. ָוָתן ׁשֶ
ָגָגה ׁשְ ין ּבִ ָזדֹון ּבֵ ין ּבְ בּוַעת ָהֵעדּות ּבֵ ע ׁשְ ּבָ ׁשְ ּטּוי . ְוַהּנִ בּוַעת ּבִ ע ׁשְ ּבָ ׁשְ ְוַהּנִ

ָגָגה ׁשְ ֶקר ּבִ ֶ ָגָגה. ַלׁשּ ׁשְ ָאַכל ֹקֶדׁש ּבִ ֵמא ׁשֶ ׁש ְוהַ . ְוַהּטָ ְקּדָ ְכַנס ַלּמִ ּנִ ֵמא ׁשֶ ּטָ
ָגָגה ׁשְ   : ּבִ

  
ָנתֹו ְלעֹוָלה ּוֶבן  ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ יָרה ְמִביָאה ּכֶ ן ַהּיֹוֶלֶדת ִאם ָהְיָתה ֲעׁשִ ב ָקְרּבַ

את ָנּה יֹוֵרד ּוְמִביָאה . יֹוָנה אֹו ּתֹור ְלַחּטָ ֶגת ֲהֵרי ָקְרּבָ ֶ ְוִאם ֵאין ָיָדּה ַמׂשּ
נֵ  י ּתֹוִרים אֹו ׁשְ ּתֵ אתׁשְ ֵני יֹוָנה ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד ַחּטָ ֲאִפּלּו ָהְיָתה ָיָדּה . י ּבְ

ן ָעִני ֶגת ִלְנָסָכיו ְמִביָאה ָקְרּבַ ֶ ה ְוֵאיָנּה ַמׂשּ ֶגת ְלׂשֶ ֶ   : ַמׂשּ
  

ים ֶאָחד עֹוָלה  ָבׂשִ ֵני ּכְ ֵהמֹות ֵמֶהן ׁשְ ֹלׁש ּבְ ְטַהר ֵמִביא ׁשָ ּיִ ׁשֶ ג ַהְמֹצָרע ּכְ
ם ְוַכבְ  אתְוֶאָחד ָאׁשָ ה ְלַחּטָ י ּתֹוִרים אֹו . ׂשָ ּתֵ ֶגת ֵמִביא ׁשְ ֶ ִאם ֵאין ָידֹו ַמׂשּ

את ֵני יֹוָנה ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד ַחּטָ ֵני ּבְ ם. ׁשְ   : ְוֶכֶבׂש ְלָאׁשָ
  

ׁש  ְגַגת ֻטְמַאת ִמְקּדָ ּטּוי ְוַעל ׁשִ בּוַעת ּבִ ְגַגת ׁשְ בּוַעת ָהֵעדּות ְוַעל ׁשִ ד ַעל ׁשְ
יו ֵמבִ  בּועֹותְוֻטְמַאת ָקָדׁשָ אֹות ַהּקְ ָאר ַהַחּטָ ׁשְ ִעיָרה ּכִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ְוִאם . יא ּכִ

ֵני יֹוָנה ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד  ֵני ּבְ י ּתֹוִרים אֹו ׁשְ ּתֵ ֶגת ֵמִביא ׁשְ ֶ ֵאין ָידֹו ַמׂשּ
את יִרית ָהֵאיָפה סֶלת ְוִהיא . ַחּטָ ֶגת ְלעֹוף ֵמִביא ֲעׂשִ ֶ ְוִאם ֵאין ָידֹו ַמׂשּ

רּוָיה  נֹותַהּקְ ְרּבָ ה ַהּקָ ִהְלכֹות ַמֲעׂשֵ יָה ּבְ ְרׁשּו ַמֲעׂשֶ ָבר ִנְתּפָ ּכְ   : ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ
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ב ַלֲהִביָאן ַחּיָ ּתֹוָרה ּוְמֹפָרׁש ֶזה ׁשֶ ין ּבַ נֹות ָהֵאּלּו ְמֹפָרׁשִ ְרּבָ ל ַהּקָ חּוץ . ה ּכָ
כָּ  ָגָגה אֹו ָאַכל ֹקֶדׁש ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבִ ְקּדָ ְכַנס ַלּמִ ּנִ ֵמא ׁשֶ ם ִמּטָ תּוב ׁשָ -ויקרא ה(ְך ּכָ

ְמָעה קֹול ָאָלה') א י ֶתֱחָטא ְוׁשָ ר ') ב- ויקרא ה. ('ְוגוֹ ' ְוֶנֶפׁש ּכִ אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ
ָבר ָטֵמא ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ א ') ד- ויקרא ה. ('ְוגוֹ ' ּתִ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ אֹו ֶנֶפׁש ּכִ

ָפַתִים ם לְ ') ה- ויקרא ה. ('ְוגוֹ ' ִבׂשְ הְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ י . 'ְוגוֹ ' ַאַחת ֵמֵאּלֶ ִמּפִ
ׁש אֹו  ְקּדָ ְטָמא ְוִנְכַנס ַלּמִ ּנִ ׁשֶ ן ְלָטֵמא ּכְ אן ָקְרּבָ ִחּיֵב ּכָ ֶּה ׁשֶ ז מּוָעה ָלְמדּו ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ָלה ֲהֵרי הּוא  ּבָ י ַהּקַ ָבר ִמּפִ ַהּדָ י ׁשֶ ָאַכל קֶֹדׁש ְוהּוא ֹלא ָיַדע ַאף ַעל ּפִ

ֵפרּוׁש ִחיְּ  ֲהֵרי ּבְ ְמֹפָרׁש ׁשֶ ָאַכל ֹקֶדׁש ּוְלָטֵמא ּכִ ֵרת ְלָטֵמא ׁשֶ ָבה ּתֹוָרה ּכָ
שׁ  ְקּדָ ְכַנס ַלּמִ ּנִ אֹוֵכל ֶנֱאַמר . ׁשֶ ר ') כ- ויקרא ז(ּבְ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוַהּנֶ

ר ַלה ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ֶַּבח ַהׁשּ ׁש ֶנֱאַמר . 'ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה' ִמז ְקּדָ ּוְבִנְכָנס ַלּמִ
ׁש ה') כ-במדבר יט( י ֶאת ִמְקּדַ ָהל ּכִ ֶפׁש ַהִהיא ִמּתֹוְך ַהּקָ ' ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

א ן . 'ִטּמֵ ְרּבָ ֵרׁש ַהּקָ יו ּפֵ ׁש ְוָקָדׁשָ ֵרת ַעל ֻטְמַאת ִמְקּדָ ָבה ּתֹוָרה ּכָ ִחּיְ ְוֵכיָון ׁשֶ
ְגָגָתן ִביִאין ַעל ׁשִ ּמְ   : ׁשֶ

  
ְעָלּה מֵ  ֶבת ּבַ ה ַחּיֶ ָ ָהִאׁשּ נֹות ׁשֶ ל ָקְרּבָ ִאם ָהָיה ָעִני ֵמִביא . ִביא ַעל ָיֶדיהָ ו ּכָ

יר ן ָעׁשִ יר ֵמִביא ַעל ָיֶדיָה ָקְרּבַ ן ָעִני ְוִאם ָהָיה ָעׁשִ ּוֵמִביא ָאָדם ַעל . ָקְרּבַ
ְזָבִחים ן ָעִני ּוַמֲאִכיָלן ּבִ ְפָחתֹו ָקְרּבַ ּתֹו ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ נֹו ְוַעל ְיֵדי ּבִ   : ְיֵדי ּבְ

  
ֶלְך וְ  יַח ז ַהּמֶ בּוַעת * ֹכֵהן ָמׁשִ בּוַעת ָהֵעדּות אֹו ַעל ׁשְ ָנן ַעל ׁשְ ְמִביִאין ָקְרּבָ

ָאר ֶהְדיֹוטֹות ׁשְ יו ּכִ ׁש ְוָקָדׁשָ ּטּוי אֹו ַעל ֻטְמַאת ִמְקּדָ תּוב . ּבִ ק ַהּכָ ּלֹא ִחּלֵ ׁשֶ
ִמצְ  א ּבְ יַח ֶאּלָ ן ּכֵֹהן ָמׁשִ ְרּבַ ן ֶהְדיֹוט ּוִמּקָ ְרּבַ ן ֶמֶלְך ִמּקָ ִבים ַעל ָקְרּבַ ַחּיָ וֹות ׁשֶ

ִוים ן ׁשָ ּלָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּכֻ ָקְרּבָ ַאְרנּו ֲאָבל ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ את ְקבּוָעה ּכְ ְגָגָתן ַחּטָ . ׁשִ
בּוַעת ָהֵעדּות ְוַעל  ב ַעל ׁשְ בּועֹות ֵאיָמַתי ִיְהֶיה ַחּיָ ִהְלכֹות ׁשְ ַאְרנּו ּבְ ָבר ּבֵ ּכְ

ּטּוי ְוֵאיָמַתי יִ  ְגַגת ּבִ בּוַעת ׁשִ ֶרְך ִיְהֶיה ַחּיָב ׁשְ טּור ֲעֵליֶהן ְוַעל ֵאי זֹו ּדֶ ְהֶיה ּפָ
א  ב ֶאּלָ ֶרְך ֹלא ִיְהֶיה ַחּיָ בּועֹות ְוַעל ֵאי ֶזה ּדֶ ְ ִמְנַין ַהׁשּ ה ּכְ נֹות ַהְרּבֵ ָקְרּבָ

ן ֶאָחד ְתַחּיֵב ַהּיֹוֶלֶדת . ָקְרּבָ ֶרְך ּתִ ֵאיֶזה ּדֶ ָרה ֲאָבֵאר ּבְ ּפָ ֵרי ּכַ ּוְבִהְלכֹות ְמֻחּסְ
ן ֶאָחדוְ  ל ֶאָחד ֵמֶהן ָקְרּבָ ֶרְך ִיְתַחּיֵב ּכָ ה ּוְבֵאי ֶזה ּדֶ נֹות ַהְרּבֵ   : ַהְמֹצָרע ָקְרּבָ
  

ָגָגה ׁשְ ָּדֹון ּכִ ן ַעל ַהז ִביא ָקְרּבָ ל ַהּמֵ ן. ח ּכָ ְרּבָ טּור ִמן ַהּקָ . ִאם ָהָיה ָאנּוס ּפָ
את  ב ַחּטָ ֵאינֹו ַחּיָ ָאר ֲעֵברֹות ׁשֶ ִאם ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשְ ְגָגָתן ׁשֶ א ַעל ׁשִ ֶאּלָ

טּורָהיָ    :ה ָאנּוס ּפָ
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אתֹו ְוָצִריְך ָלֶהן ל ַחּטָ ה ׁשֶ ִהְפִריׁש ָמעֹות ְלַכְבׂשָ ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא . ט ִמי ׁשֶ
ֶהן ִעיָרה ְוֵיָהֶנה ּבָ ְ עֹות ַעל ַהׂשּ ל אֹוָתם ַהּמָ ִעיָרה ִויַחּלֵ ְוֵכן ִאם ִהְפִריׁש . ׂשְ

בָּ  ׂשְ ִעיָרה ְוָלַקח ּכִ ֶהןִלׂשְ   : ה ֵיָהֶנה ּבָ
  

ל  ֵני יֹוָנה ִויַחּלֵ ֵני ּבְ י ּתֹוִרים אֹו ׁשְ ּתֵ ח ׁשְ י ִהְפִריׁש ָמעֹות ִלְבֵהָמה ְוֶהֱעִני ִיּקַ
ֶהם עֹות ְוֵיָהֶנה ּבָ ִהְפִריׁש ָמעֹות ִלְבֵני יֹוָנה אֹו ְלתֹוִרים . ֲעֵליֶהן אֹוָתם ַהּמָ

יִרית ָהֵאיָפה ִויַחלֵּ . ְוֶהֱעִני ֶהןָיִביא ֲעׂשִ עֹות ְוֵיָהֶנה ּבָ ְוֵכן . ל ֲעֵליֶהן אֹוָתם ַהּמָ
יר יֹוִסיף ֲעֵליֶהן  יִרית ָהֵאיָפה ְוֶהֱעׁשִ ִאם ָהָיה ָעִני ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ַלֲעׂשִ

ִעיָרה. ְוָיִביא עֹוף ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ יר יֹוִסיף ֲעֵליֶהן ְוָיִביא ּכִ . ִהְפִריׁש ְלעֹוף ְוֶהֱעׁשִ
ּנוּ ֲאִפּלּו ָהָיה מֹוִרישׁ  מּות מֹוִריׁשֹו ְוִייָרׁשֶ ּיָ   : ֹו ּגֹוֵסס ֲהֵרי ֶזה ָעִני ַעד ׁשֶ

  
ּה מּום  ִעיָרה ְוָנַפל ּבָ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ִהְפִריׁש ּכִ יר ׁשֶ ִאם ָרָצה ] ְוֶהֱעִני[יא ָעׁשִ

יִרית  ָדָמיו ֲעׂשִ ָדֶמיָה עֹוף ֲאָבל ִאם ִהְפִריׁש עֹוף ְוִנְפַסל ֹלא ָיִביא ּבְ ָיִביא ּבְ
ְדיֹוןָהאֵ  ֵאין ָלעֹוף ּפִ   : יָפה ׁשֶ
  

יר יִרית ָהֵאיָפה ְוֶהֱעׁשִ ְכִלי ֲהֵרי ִהיא . יב ִהְפִריׁש ֲעׂשִ ה ּבִ ּלֹא ָקְדׁשָ ַעד ׁשֶ
ֶדה ְוֵתָאֵכל ָנחֹות ְוִתּפָ ָכל ַהּמְ ר צּוָרָתּה ְוֵתֵצא ְלֵבית . ּכְ ֻעּבַ ְכִלי ּתְ ּה ּבִ ְדׁשָ ּקָ ֶ ּוִמׁשּ

ֵרָפה ְ   : ַהׂשּ
  

ִהפְ  יר ׁשֶ ִעיָרה ְוֶהֱעִני יג ָעׁשִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ָדֶמיָה ּכִ ח ּבְ ִריׁש ֵקן ְלָמְכָרּה ְוִלּקַ
ִהיא ִנְדֵחית ִמים ׁשֶ ת ּדָ ַ ִהיא ְקֵדׁשּ י ׁשֶ ה ֹלא ִנְדֵחית . ָיִביא ֵקן זֹו ַאף ַעל ּפִ ְוָלּמָ

ה חּוי ַוֲהֵרי ִנְרֶאה ֵקן זֹו לֹו ַעּתָ רֹו ֵאינֹו ּדִ חּוי ֵמִעּקָ ּדִ ֵני ׁשֶ ִהְקִריב ָענִ . ִמּפְ י ׁשֶ
ן ָעִני ֹלא ָיָצא ִהְקִריב ָקְרּבַ יר ׁשֶ יר ָיָצא ְוָעׁשִ ן ָעׁשִ   : ָקְרּבַ

  
  

  פרק אחד עשר -הלכות שגגות 
  

ֵרתֹות ָאר ּכְ ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ יו ַמה ׁשּ ׁש ְוָקָדׁשָ ְגַגת ֻטְמַאת ִמְקּדָ ׁשִ ּנּוי ֵיׁש ּבְ . א ׁשִ
ַגג ְונוֹ  ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ֵרתֹות ּכֵ ל ַהּכְ ּכָ ּלֹא ָהְיָתה ׁשֶ י ׁשֶ ָחָטא ַאף ַעל ּפִ ּסֹוף ׁשֶ ַדע לֹו ּבַ

את ב ַחּטָ ה ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ ִחּלָ ּתְ יו ֵאינֹו . לֹו ְיִדיָעה ּבַ ׁש ְוָקָדׁשָ ֻטְמַאת ִמְקּדָ ֲאָבל ּבְ
ְמָאה ִויִדיָעה ַלּקֶֹדׁש אֹו  ְהֶיה לֹו ְיִדיָעה ַלּטֻ ּתִ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ַעד ׁשֶ ֵמִביא ָקְרּבָ

קְ  ּסֹוף ְוֶהְעֵלם ַלּמִ ׁש ּבַ ְקּדָ ְמָאה ִויִדיָעה ַלּקֶֹדׁש אֹו ַלּמִ ה ִויִדיָעה ַלּטֻ ִחּלָ ּתְ ׁש ּבַ ּדָ
יְנַתִים יַצד. ּבֵ ׁש אֹו ָאַכל קֶֹדשׁ . ּכֵ ְקּדָ ְך נֹוַדע לֹו . ִנְטָמא ְוִנְכַנס ַלּמִ ְוַאַחר ּכָ
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ְכַנס ּנִ ָאַכל אֹו ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ָטֵמא ּבְ ְטָמא ְוׁשֶ ּנִ ֲאָכלֹו . ׁשֶ ּקֶֹדׁש ָהָיה ֶזה ׁשֶ ְוׁשֶ
ְכַנס לוֹ  ּנִ ׁש ָהָיה ֶזה ׁשֶ ְטָמא . אֹו ִמְקּדָ ּנִ ַדע ׁשֶ ּיֵ ן ַעד ׁשֶ ְרּבָ טּור ִמּקָ ֲהֵרי ֶזה ּפָ

ֶּה ֹקֶדשׁ [ ז ּיֹאַכל] ְוׁשֶ ֵנס אֹו ֹקֶדם ׁשֶ ּכָ ּיִ ׁש ֹקֶדם ׁשֶ ֶּה ִמְקּדָ ז יַצד. ְוׁשֶ ִנְטָמא . ּכֵ
ְטָמא ְוָידַ  ּנִ ֶּה קֶֹדשׁ ְוָיַדע ׁשֶ ז ׁש ְוׁשֶ ֶּה ִמְקּדָ ז ּנּו . ע ׁשֶ ְך ֶנֶעְלָמה ִמּמֶ ְוַאַחר ּכָ

ׁש אֹו ָאַכל ֹקֶדשׁ  ְקּדָ ְטָמא ְוִנְכַנס ַלּמִ ּנִ ַכח ׁשֶ ְמָאה ְוׁשָ ֶּה . ַהּטֻ ז ְוהּוא יֹוֵדַע ׁשֶ
ֶּה ֹקֶדשׁ  ז ׁש ְוׁשֶ שַׂ . ִמְקּדָ ֶּה ּבְ ז ׁש אֹו ׁשֶ ֶּה ִמְקּדָ ז ַכח ׁשֶ ַגג ְוׁשָ ָ ׁשּ ר ֹקֶדׁש אֹו ׁשֶ

הּוא ָטֵמא ְוִנְכַנס אֹו ָאַכל ַכח . ְוהּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ְטָמא ְוׁשָ ּנִ ַכח ׁשֶ ַגג אֹו ׁשָ ָ ׁשּ אֹו ׁשֶ
ָבִרים  ְך נֹוַדע לֹו ּדְ ׁש ְוִנְכַנס אֹו ָאַכל ְוַאַחר ּכָ ֶּה ִמְקּדָ ז ר ֹקֶדׁש ְוׁשֶ ׂשַ ֶּה ּבְ ז ׁשֶ

ּנוּ  מּו ִמּמֶ ְתַעּלְ ּנִ ׁש ֲהֵרי ֶזה ֵמִביא ָקְרבָּ . ׁשֶ ֵ ָכל ַצד ְוַצד ִמׁשּ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ּבְ
ְך הּוא. ַמֲחלֹוקֹות ֵאּלוּ  יו ּכָ ׁש ְוָקָדׁשָ ְגַגת ִמְקּדָ ין ׁשִ ּדִ ִין ׁשֶ ָאר . ּוִמּנַ ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ׁשֶ
ָגגֹות ֶנֱאַמר  ְצֹות ה') כז-ויקרא ד(ׁשְ ֲעׂשָֹתּה ַאַחת ִמּמִ יָנה ' ּבַ ר ֹלא ֵתָעׂשֶ ֲאׁשֶ

ם ר ָחָטא' )כח-ויקרא ד(' ְוָאׁשֵ אתֹו ֲאׁשֶ ַדע . 'אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ ּיָ יָון ׁשֶ ּכֵ
ה ִחּלָ ּתְ ּלֹא ָיַדע ּבַ י ׁשֶ ּסֹוף ַאף ַעל ּפִ יו ֶנֱאַמר . ּבַ ׁש ְוָקָדׁשָ ּוְבֻטְמַאת ִמְקּדָ

ם') ד- ויקרא ה ג( ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֱאַמר ְוֶנְעַלם ' ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ּנֶ ֵמַאַחר ׁשֶ
ּנּו ִמכְּ  ה ְוֶנֱאַמר ְוהּוא ָיַדע ִמּמֶ ִחּלָ ּתְ ם ְיִדיָעה ּבַ ָהְיָתה ׁשָ ם[ָלל ׁשֶ ָהא ] ְוָאׁשֵ

יְנַתִים ּסֹוף ְוֶהְעֵלם ּבֵ ה ִויִדיָעה ּבַ ִחּלָ ּתְ הּוא ָצִריְך ְיִדיָעה ּבַ   : ָלַמְדּתָ ׁשֶ
  

ְטָמא  ּנִ שׁ [ב ִנְטָמא ְוָיַדע ׁשֶ ֶּה ִמְקּדָ ז ֶּה ֹקֶדׁש ְוׁשֶ ז ֵאי ֲאָבל לֹ ] ְוָיַדע ׁשֶ א ָיַדע ּבְ
ׁש אֹו ָאַכל ֹקֶדׁש ְונֹוַדע  ְקּדָ ְך ִנְכַנס ַלּמִ ְטָמא ְוַאַחר ּכָ ּנִ ַכח ׁשֶ ֶזה ָאב ִנְטָמא ְוׁשָ

ֵאי ֶזה ָאב ִנְטָמא  ָאַכל ּבְ ְכַנס אֹו ַאַחר ׁשֶ ּנִ ן[לֹו ַאַחר ׁשֶ ב ָקְרּבָ ] ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ
ֵאי ֶזה ה ּבְ ִחּלָ ּתְ ּלֹא ָיַדע ּבַ י ׁשֶ הּוא ָטֵמא  ַאף ַעל ּפִ ָאב ִנְטָמא הֹוִאיל ְוָיַדע ׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ ם ְיִדיַעת ֻטְמָאה ּבַ ּנּו ִהְלכֹות . ֲהֵרי ָהְיָתה ׁשָ ֲאָבל ִאם ֶנֶעְלמּו ִמּמֶ
א ְולֹא ָיַדע . ֻטְמָאה ֶרץ ְמַטּמֵ ֶ ַהׁשּ ֶרץ ְוָיַדע ׁשֶ ֶ ה ִמן ַהׁשּ ַכֲעָדׁשָ ְטָמא ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ ּכְ

נָּ  ַכח ׁשֶ עּור ְוׁשָ ִ ׁשּ ְך נֹוַדע לֹו ּבַ ָלל ְוִנְכַנס אֹו ָאַכל ְוַאַחר ּכָ ֶרץ ּכְ ׁשֶ ַגע ּבְ
ַגע[ ּנָ טּור] ׁשֶ ן אֹו ּפָ ב ָקְרּבָ ֶרץ ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ַחּיָ ֶ ה ִמן ַהׁשּ ַכֲעָדׁשָ ְוֵכן ִמי . ּבְ

ָמיו ְוֹלא ֵהִבין ְמקֹומוֹ  ׁש ִמּיָ ְקּדָ ּלֹא ָרָאה ַהּמִ ְטמָ . ׁשֶ ּנִ א ִאם ִנְטָמא ְוָיַדע ׁשֶ
ֲהֵרי ֹלא ָרָאהּו ֵמעֹוָלם ֶּהּו ְמקֹומֹו ׁשֶ ז ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ ׁש ְוֹלא ָיַדע ּבַ ְקּדָ . ְוִנְכַנס ַלּמִ

שׁ  ֶּה ִמְקּדָ ז ְמָאה ְוָיַדע ׁשֶ ְך ָזַכר ַהּטֻ ּיֵׁש . ְוַאַחר ּכָ ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ְיִדיָעה ׁשֶ
עֹוָלם ְיִדיָעה ׁש ּבָ ַדע ְמקֹומֹו תְּ . ִמְקּדָ ּיֵ האֹו ַעד ׁשֶ ֵאּלּו . ִחּלָ ֵיָרֶאה ִלי ׁשֶ

ין ַלֲעָזָרה א ַיְכִניסּו ֻחּלִ ּמָ ן ׁשֶ ֵפק ֵאיָנן ְמִביִאין ָקְרּבָ ן ִמּסָ ִבים ָקְרּבָ ְוִאם . ַהַחּיָ
ֵפק ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ָאה ַעל ַהּסָ את ָהעֹוף ּבָ ִביא . ּתֹאַמר ַוֲהֹלא ַחּטַ ַהּמֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ּפּוִרים אָ  ר ּכִ ָרתוֹ אֹוָתּה ְמֻחּסַ ּפָ ִביא ּכַ ּיָ ים ַעד ׁשֶ ָקָדׁשִ ֲאָבל ִמי . סּור ֶלֱאכל ּבְ
ֵפק ן ִמּסָ ּפּוִרים ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ ר ּכִ ֵאינֹו ְמֻחּסַ   : ׁשֶ
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ֲעָזָרה ָצִר ג  ְטָמא ּבָ ּנִ שׁ יִמי ׁשֶ ֶּה ִמְקּדָ ז ְטָמא ְוׁשֶ ּנִ ה ׁשֶ ִחּלָ ּיֵַדע ּתְ ְוִאם ֶנְעָלם . ְך ׁשֶ
ּנּו ַאֲחֵרי ֵכן שֶׁ  שׁ ִמּמֶ ֶּה ִמְקּדָ ז ְטָמא ַוֲהֵרי הּוא ָזכּור ׁשֶ ּנּו . ּנִ ֱעַלם ִמּמֶ ּנֶ אֹו ׁשֶ

ְטָמא ּנִ ַכח ׁשֶ ׁש ְוֹלא ׁשָ ֶּה ִמְקּדָ ז ּנּו ֶזה ְוֶזה. ׁשֶ מּו ִמּמֶ ְתַעּלְ ּנִ ַדע לֹו . אֹו ׁשֶ ּוָ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד מֹו שֶׁ . ָיִביא ָקְרּבָ עּור ּכְ ִ ׁשּ ֶהה ּכַ ׁשְ ּיִ ִהְלכֹות ְוהּוא ׁשֶ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ

שׁ  יַאת ִמְקּדָ   : ּבִ
  

עּור ִ ׁשּ ָהה ּכַ ֵמִזיד ְוֹלא ׁשָ א ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ ּטִ עּור . ד ִמי ׁשֶ ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ׁשִ
ְלַבד אֹו ַאף ְלֵמִזיד ֲחָוָיה ְלָאנּוס ּבִ ּתַ ּנּו ְוָיָצא ְולֹא . ִהׁשְ ּוְלִפיָכְך ִאם ֶנְעַלם ִמּמֶ

ָהה ֵאינֹו ֵמִביא קָ  ןׁשָ ֲאִויר ֲעָזָרה. ְרּבָ ָלה ַעְצמֹו ּבַ ָבר ָסֵפק ִאם . ְוֵכן ִאם ּתָ ַהּדָ
ֲעָזָרה ֲעָזָרה אֹו ֵאינֹו ּכַ   : ֲאִויר ֲעָזָרה ּכַ

  
ֻטְמָאה אֹו ָלאו ֵאינֹו  ׁש אֹו ָאַכל קֶֹדׁש ּבְ ְקּדָ ק לֹו ִאם ִנְכַנס ַלּמִ ּפֵ ְסּתַ ּנִ ה ִמי ׁשֶ

לּוי ם ּתָ ֵאין ְמִביִאי. ֵמִביא ָאׁשָ ִבין ׁשֶ ַחּיָ ָכֵרת ׁשֶ א ּבְ ן ַעל ֹלא הֹוַדע ֶאּלָ ן ָקְרּבָ
את ְקבּוָעה ְגָגתֹו ַחּטָ   : ַעל ׁשִ

  
ִראׁשֹון ְוָחַזר  ִביִלים ֶאָחד ָטֵמא ְוֶאָחד ָטהֹור ָהַלְך ּבָ ֵני ׁשְ ָהיּו ְלָפָניו ׁשְ ו ִמי ׁשֶ

ִר  ָהַלְך ּבָ ַכח ׁשֶ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ָהַלְך ּבַ ִני ּוְבֵעת ׁשֶ ֵ ׁשּ ה ְוָהַלְך ּבַ ּנָ אׁשֹון ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ
ׁש אֹו ָאַכל ֹקֶדׁש ַחּיָב ְקּדָ ּלֹא ָהְיָתה לֹו . ֻטְמָאה זֹו ְוִנְכַנס ַלּמִ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ָהַלְך  ֲהֵרי ֹלא ָיַדע ׁשֶ א ִמְקָצת ְיִדיָעה ׁשֶ ְמָאה ֶאּלָ מּוָרה ַלּטֻ ה ְיִדיָעה ּגְ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ִהּלּוְך  ּבְ ִביִלין ׁשֶ ֵני ׁשְ ׁשְ י ֵכן ַחּיָב  ּבִ אי ְוַאף ַעל ּפִ ַוּדַ ֵניֶהן ְיֵהא ָטֵמא ּבְ ׁשְ

ָכל ְיִדיָעה ְקָצת ְיִדיָעה ּכְ ּמִ את ׁשֶ ׁש אֹו ָאַכל . ַחּטָ ְקּדָ ִראׁשֹון ְוִנְכַנס ַלּמִ ָהַלְך ּבָ
הּוא ְסֵפק ָטֵמא. ֹקֶדשׁ  ֵני ׁשֶ טּור ִמּפְ   : ּפָ

  
ִביִעי ְוָטַבל ְוַאַחר שֶׁ  י ּוׁשְ ִליׁשִ ָּה ׁשְ ִני ְוָחַזר ז ִהז ֵ ׁשּ ׁש ָהַלְך ּבַ ְקּדָ ְכַנס ַלּמִ ּנִ

ב ׁש ַחּיָ ְקּדָ ַפַעם . ְוִנְכַנס ַלּמִ אי אֹו ּבְ ַוּדַ ׁש ּבְ ְקּדָ הּוא ָטֵמא ַלּמִ ׁשֶ ֲהֵרי ִנְכַנס ּכְ ׁשֶ
ה ִנּיָ ַפַעם ׁשְ ל ְיִדיָעה ֵמֶהן ְסֵפק ְיִדיָעה ִהיא . ִראׁשֹוָנה אֹו ּבְ ּכָ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ֲהֵרי כָּ  יו ָעׂשּו ְסֵפק ׁשֶ ׁש ְוָקָדׁשָ ֻטְמַאת ִמְקּדָ אן ּבְ ִביל ֵמֶהן ָסֵפק הּוא ּכָ ל ׁשְ
יִדיָעה   : ְיִדיָעה ּכִ

  
י ח  ׁש ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם ֹלא ִנְכַנְסּתִ ְקּדָ ַנִים ִנְכַנְסּתָ ַלּמִ ָהָיה ָטֵמא ְוָאְמרּו לֹו ׁשְ

ִאם ִיְרֶצה ֹיאַמר  ן ׁשֶ ַנִים . ֵמִזיד ָהִייִתיֶנֱאָמן ְוֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ ָאְמרּו לֹו ׁשְ
ה ָטֵמא ַאף ַעל  ַאּתָ ׁש ּוְבָפֵנינּו ִנְטֵמאָת ְוָיַדְעּתָ ׁשֶ ְקּדָ ְכַנְסּתָ ַלּמִ ּנִ ׁשֶ ָטֵמא ָהִייָת ּכְ
ים  ׁש ָיִמים ַרּבִ ְקּדָ ִניָסתֹו ַלּמִ ּה ּוֵבין ּכְ ִעיִדין ּבָ ּמְ ין ֻטְמָאה זֹו ׁשֶ ָהָיה ּבֵ י ׁשֶ ּפִ
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ר לוֹ  ֶאְפׁשָ י הֹוִאיל ְוִהְכִחיׁש ֶאת ָהֵעִדים ְוָאַמר לֹא  ׁשֶ ָבר ָטַבְלּתִ ּיֹאַמר ּכְ ׁשֶ
יֶהם ן ַעל ּפִ ִאם ֱהִביאּוהּו . ִנְטֵמאִתי ֵמעֹוָלם ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנים ּוֵמִביא ָקְרּבָ

ֲהרֵ  ל ׁשֶ ן ַהּקַ ִביאּוהּו ִליֵדי ָקְרּבָ ּיְ ַנִים ִליֵדי ִמיָתה ֲחמּוָרה ַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ י ׁשְ
ן   : ִהְכִחיׁשָ

  
ה ְוֹלא ָהָיה ָלּה ְיִדיָעה  ִחּלָ ּתְ ָהָיה ָלּה ְיִדיָעה ּבַ יו ׁשֶ ׁש ְוָקָדׁשָ ט ֻטְמַאת ִמְקּדָ
ּפּוִרים ּתֹוִלין ַעד  ְפִנים ְויֹום ַהּכִ ה ּבִ ֲעׂשֶ ּפּוִרים ַהּנַ ל יֹום ַהּכִ ִעיר ׁשֶ ּסֹוף ׂשָ ּבַ

ן עֹוֶלה ְויוֹ  ַדע לֹו ְוָיִביא ָקְרּבָ ּוָ ּיִ ה ֲאָבל ֵיׁש . ֵרדׁשֶ ִחּלָ ּתְ ּה ְיִדיָעה ּבַ ֵאין ּבָ ְוׁשֶ
ּפּוִרים  ּפּוִרים ְויֹום ַהּכִ יֹום ַהּכִ חּוץ ּבְ ה ּבַ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ּסֹוף ׂשָ ּה ְיִדיָעה ּבַ ּבָ

ִרין ִעיֵרי ָהְרָגִלים . ְמַכּפְ ּסֹוף ׂשְ ה ְוֹלא ּבַ ִחּלָ ּתְ ּה ְיִדיָעה ֹלא ּבַ ֵאין ּבָ ְוַעל ׁשֶ
ִעיֵרי  ִריןּוׂשְ ים ְמַכּפְ י ֳחָדׁשִ ר ּכֵֹהן . ָראׁשֵ יו ּפַ ׁש ְוָקָדׁשָ ְוַעל ְזדֹון ֻטְמַאת ִמְקּדָ

ִזיד ִמן ַהּכֲֹהִנים ר ִאם ָהָיה ַהּמֵ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ל יֹום ַהּכִ דֹול ׁשֶ ְוִאם ָהָיה . ּגָ
ר ּפּוִרים ְמַכּפֵ ְפִנים ְויֹום ַהּכִ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ם ׂשָ ָרֵאל ּדַ ׂשְ ֱאַמר . ִמּיִ ּנֶ ויקרא (ׁשֶ

ָרֵאל') טז- טז ֵני ִיׂשְ ְמֹאת ּבְ ר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ   : 'ְוִכּפֶ
  
  

 ם הלכות תשובה"ילמדו הרמב  
  

  פרק ראשון - הלכות תשובה 
  

ה ִאם ָעַבר ָאָדם ַעל ַאַחת  ֲעׂשֶ ין ֹלא ּתַ ה ּבֵ ין ֲעׂשֵ ּתֹוָרה ּבֵ ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ א ּכָ
שְׁ  ין ּבִ ָזדֹון ּבֵ ין ּבְ ב ֵמֶהן ּבֵ ׁשּוָבה ְוָיׁשּוב ֵמֶחְטאֹו ַחּיָ ה ּתְ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָגָגה ּכְ

ֱאַמר  ּנֶ רּוְך הּוא ׁשֶ י ') ו-במדבר ה(ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ָהֵאל ּבָ ה ּכִ ָ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
ר ָעׂשוּ ') ז- במדבר ה(' ְוגוֹ ' ַיֲעׂשוּ  אָתם ֲאׁשֶ ֶזה ִוּדּוי ' ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ

ָבִרים הִוּדּוי זֶ . ּדְ ין. ה ִמְצַות ֲעׂשֵ יַצד ִמְתַוּדִ ם ָחָטאִתי . ּכֵ ֵ א ַהׁשּ אֹוֵמר ָאּנָ
י  ַמֲעׂשַ י ּבְ ּתִ י ּוֹבׁשְ ְך ְוָכְך ַוֲהֵרי ִנַחְמּתִ יִתי ּכָ י ְלָפֶניָך ְוָעׂשִ ְעּתִ ׁשַ ָעִויִתי ּפָ

ל ִוּדּוי. ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה רֹו ׁשֶ ה. ְוֶזהּו ִעּקָ ְרּבֶ ְלִהְתַוּדֹות  ְוָכל ַהּמַ
ח ּבָ ִעְנָין ֶזה ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ֵעת . ּוַמֲאִריְך ּבְ מֹות ּבְ אֹות ַוֲאׁשָ ֲעֵלי ַחּטָ ְוֵכן ּבַ

ָנם  ָקְרּבָ ר ָלֶהן ּבְ ּפֵ ְגָגָתן אֹו ַעל ְזדֹוָנן ֵאין ִמְתּכַ נֹוֵתיֶהן ַעל ׁשִ ִביִאין ָקְרּבְ ּמְ ׁשֶ
ׁשּוָבה ְוִיְתַוּדּו ִוּדּוי  ֲעׂשּו ּתְ ּיַ ֱאַמר ַעד ׁשֶ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ה ') ה-ויקרא ה(ּדְ ְוִהְתַוּדָ

ר ָחָטא ָעֶליהָ  ֵבי ַמְלקֹות ֵאין . 'ֲאׁשֶ ין ּוְמֻחּיְ ית ּדִ ֵבי ִמיתֹות ּבֵ ל ְמֻחּיְ ְוֵכן ּכָ
ר ָלֶהן  ּפֵ ׁשּוָבה ְוִיְתַוּדוּ ] א[ִמְתּכַ ֲעׂשּו ּתְ ּיַ ָתן ַעד ׁשֶ ְלִקּיָ ִמיָתָתן אֹו ּבִ ְוֵכן . ּבְ
ֲחבֵ  ב לֹו ַהחֹוֵבל ּבַ הּוא ַחּיָ ֶ ם לֹו ַמה ׁשּ ּלֵ ִ ׁשּ י ׁשֶ יק ָממֹונֹו ַאף ַעל ּפִ ִּ ז רֹו ְוַהּמַ
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ֱאַמר  ּנֶ ֶזה ְלעֹוָלם ׁשֶ ֲעׂשֹות ּכָ ה ְוָיׁשּוב ִמּלַ ְתַוּדֶ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ּפֵ במדבר (ֵאינֹו ִמְתּכַ
ל ַחּטֹאת ָהָאָדם') ו-ה   : 'ִמּכָ
  

רָ  ּפָ הּוא ּכַ ַח ְלִפי ׁשֶ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ה ב ׂשָ דֹול ִמְתַוּדֶ ָרֵאל ּכֵֹהן ּגָ ל ִיׂשְ ה ַעל ּכָ
ֱאַמר  ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ ל ') כא- ויקרא טז(ָעָליו ַעל ְלׁשֹון ּכָ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ּתֹוָרה. 'ֲעֹוֹנת ּבְ ּבַ ל ֲעֵברֹות ׁשֶ ר ַעל ּכָ ַח ְמַכּפֵ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ , ׂשָ
ּלֹות ְוַהֲחמּור ָגָגה, ֹותַהּקַ ׁשְ ָעַבר ּבִ ין ׁשֶ ָזדֹון ּבֵ ָעַבר ּבְ ין ׁשֶ הֹוַדע לֹו , ּבֵ ין ׁשֶ ּבֵ

ּלֹא הֹוַדע לוֹ  ין ׁשֶ חַ , ּבֵ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ׂשָ ר ּבְ ּפֵ ה . ַהּכל ִמְתּכַ ָעׂשָ ְוהּוא ׁשֶ
ׁשּוָבה א ַעל . ּתְ ר לֹו ֶאּלָ ִעיר ְמַכּפֵ ָ ׁשּוָבה ֵאין ַהׂשּ ה ּתְ ֲאָבל ִאם לֹא ָעׂשָ

ּלֹות ּוַמה ֵהן ַהֲחמּורֹות. ּלֹותַהקַּ  ִבין ֲעֵליֶהם . ּוַמה ֵהן ַהּקַ ַחּיָ ַהֲחמּורֹות ֵהן ׁשֶ
ֵרת ין אֹו ּכָ ית ּדִ ֵרת . ִמיַתת ּבֵ ֶהן ּכָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ ֶקר ַאף ַעל ּפִ ְוא ָוׁשֶ בּוַעת ׁשָ ּוׁשְ
ה ּוִמְצֹות ֲעשֵׂ . ֲהֵרי ֵהן ִמן ַהֲחמּורֹות ֲעׂשֶ ָאר ִמְצֹות ֹלא ּתַ ֶהן ּוׁשְ ֵאין ּבָ ה ׁשֶ

ּלֹות ֵרת ֵהם ַהּקַ   : ּכָ
  

א  ם ֶאּלָ ָרה ֵאין ׁשָ ּפָ ח ּכַ ם ְוֵאין ָלנּו ִמְזּבַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ֶּה ׁשֶ ַמן ַהז ְּ ז ג ּבַ
ׁשּוָבה ל ָהֲעֵברֹות. ּתְ ֶרת ַעל ּכָ ׁשּוָבה ְמַכּפֶ ה . ַהּתְ ל ָיָמיו ְוָעׂשָ ע ּכָ ֲאִפּלּו ָרׁשָ

ַאחֲ  ׁשּוָבה ּבָ ֱאַמר ּתְ ּנֶ עֹו ׁשֶ ָבר ֵמִרׁשְ יִרין לֹו ׁשּום ּדָ יחזקאל (רֹוָנה ֵאין ַמְזּכִ
עוֹ ') יב- לג יֹום ׁשּובֹו ֵמִרׁשְ ּה ּבְ ל ּבָ ׁשֶ ע ֹלא ִיּכָ ַעת ָהָרׁשָ ל יֹום . 'ִרׁשְ ְוַעְצמֹו ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ִבים ׁשֶ ָ ר ַלׁשּ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ֶּה ְיַכפֵּ ') ל-ויקרא טז(ַהּכִ י ַבּיֹום ַהז ר ּכִ
  : 'ֲעֵליֶכם

  
ר ּפּוִרים ְמַכּפֵ ל יֹום ַהּכִ ֶרת ַעל ַהּכל ְוַעְצמֹו ׁשֶ ׁשּוָבה ְמַכּפֶ ַהּתְ י ׁשֶ . ד ַאף ַעל ּפִ

א  ִרים ֶאּלָ ּפְ ֵאין ִמְתּכַ ָעָתן ְוֵיׁש ֲעֵברֹות ׁשֶ ִרים ִלׁשְ ּפְ ֵהן ִמְתּכַ ֵיׁש ֲעֵברֹות ׁשֶ
יַצד. ְלַאַחר ְזַמן ה ָעַבר ָאָדם ַעל ִמְצַות ֲעשֵׂ . ּכֵ ֵרת ְוָעׂשָ ּה ּכָ ֵאין ּבָ ה ׁשֶ

ּמֹוֲחִלין לוֹ  ם ַעד ׁשֶ ָ ׁשּוָבה ֵאינֹו ָזז ִמׁשּ ׁשּובּו ') כב-ירמיה ג(ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר , ּתְ
ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם ִנים ׁשֹוָבִבים ֶאְרּפָ ֵאין . 'ְוגוֹ ' ּבָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ָעַבר ַעל ִמְצַות לֹא ּתַ

ין ית ּדִ ֵרת ְוֹלא ִמיַתת ּבֵ ּה ּכָ ׁשּוָבה ּבָ ה ּתְ ּפּוִרים , ְוָעׂשָ ׁשּוָבה ּתֹוָלה ְויֹום ַהּכִ ּתְ
ר ר ֲעֵליֶכם') ל-ויקרא טז(ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר , ְמַכּפֵ ֶּה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהז ָעַבר ַעל . 'ּכִ

ׁשּוָבה ה ּתְ ין ְוָעׂשָ ית ּדִ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ ּפּוִרים ּתֹוִלין , ּכְ ׁשּוָבה ְויֹום ַהּכִ ּתְ
ָרהְוִיּסוּ  ּפָ ִאין ָעָליו ּגֹוְמִרין לֹו ַהּכַ ָרה . ִרין ַהּבָ ּפָ ר לֹו ּכַ ּפֵ ּוְלעֹוָלם ֵאין ִמְתּכַ

בֹואּו ָעָליו ִיּסּוִרין ּיָ מּוָרה ַעד ׁשֶ י ') לג-תהילים פט(ּוְבֵאּלּו ֶנֱאַמר , ּגְ ּוָפַקְדּתִ
ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם ׁשְ ֶבט ּפִ ָבִרים ֲאמּוִרים. 'ְבׁשֵ ה ּדְ ּמֶ ל ֶאת  ּבַ ּלֹא ִחּלֵ ׁשֶ ּבְ

ׁשּוָבה  ה ּתְ ָעׂשָ י ׁשֶ ם ַאף ַעל ּפִ ֵ ל ֶאת ַהׁשּ ָעַבר ֲאָבל ַהְמַחּלֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ּבְ ֵ ַהׁשּ
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ר  ּפֵ ְתׁשּוָבתֹו ּוָבאּו ָעָליו ִיּסּוִרין ֵאינֹו ִמְתּכַ ּפּוִרים ְוהּוא עֹוֵמד ּבִ יַע יֹום ַהּכִ ְוִהּגִ
מּות ּיָ מּוָרה ַעד ׁשֶ ָרה ּגְ ּפָ ן  .לֹו ּכַ ּתָ ָלׁשְ ּפּוִרים ְוִיּסּוִרין ׁשְ ׁשּוָבה יֹום ַהּכִ א ּתְ ֶאּלָ

ֱאַמר  ּנֶ ֶרת ׁשֶ ' ְצָבאֹות' ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ה') יד- ישעיה כב(ּתֹוִלין ּוִמיָתה ְמַכּפֶ
ֻמתּון') יד- ישעיה כב(' ְוגוֹ  ֶּה ָלֶכם ַעד ּתְ ר ֶהָעֹון ַהז   : 'ִאם ְיֻכּפַ
  
  

  פרק שני - הלכות תשובה 
  

מּוָרה א ֵאי ׁשּוָבה ּגְ ָידֹו . זֹו ִהיא ּתְ ר ּבְ ָעַבר ּבֹו ְוֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ א ְלָידֹו ּדָ ּבָ ֶזה ׁשֶ
ׁשּוָבה ֵני ַהּתְ ה ִמּפְ לֹון ּכֹחַ . ַלֲעׂשֹותֹו ּוֵפַרׁש ְולֹא ָעׂשָ ׁשְ ְרָאה ְוֹלא ִמּכִ . ֹלא ִמּיִ

יַצד ֲעֵבָרה ּוְלַאַחר ְזַמן ִנתְ . ּכֵ ה ּבַ ָ א ַעל ִאׁשּ ּבָ ּה ְוהּוא עֹוֵמד ֲהֵרי ׁשֶ ַיֵחד ִעּמָ
ַעל  ּה ּוָפַרׁש ְוֹלא ָעַבר ֶזהּו ּבַ ָעַבר ּבָ ִדיָנה ׁשֶ ּה ּוְבֹכַח ּגּופֹו ּוַבּמְ ַאֲהָבתֹו ּבָ ּבְ

מּוָרה ׁשּוָבה ּגְ ֹלֹמה ָאַמר . ּתְ ְ ׁשּ יֵמי ') א- קהלת יב(הּוא ׁשֶ ּוְזכֹר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך ּבִ
חּורֶֹתיָך  א. 'ּבְ ב ֶאּלָ ר לֹו ַלֲעׂשֹות  ְוִאם ֹלא ׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ יֵמי ִזְקנּותֹו ּוְבֵעת ׁשֶ ּבִ

ה מֹוֶעֶלת ִהיא לֹו ּוַבַעל  ׁשּוָבה ְמֵעּלָ ֵאיָנּה ּתְ י ׁשֶ ה ַאף ַעל ּפִ ָהָיה עֹוׂשֶ ֶ ַמה ׁשּ
ׁשּוָבה הּוא יֹום . ּתְ ׁשּוָבה ּבְ ה ּתְ ל ָיָמיו ְוָעׂשָ ִמיָתתֹו ּוֵמת ] א[ֲאִפּלּו ָעַבר ּכָ
ְתׁשּוָבתֹו  ֱאַמר ּבִ ּנֶ ל ֲעֹונֹוָתיו ִנְמָחִלין ׁשֶ ר לֹא ') ב-קהלת יב(ּכָ ַעד ֲאׁשֶ

ם ׁשֶ בּו ֶהָעִבים ַאַחר ַהּגֶ ֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְוׁשָ ֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהּיָ ֶ ְך ַהׁשּ הּוא ' ֶתְחׁשַ ׁשֶ
יָתה מּות ִנְסַלח לוֹ . יֹום ַהּמִ ּיָ ב קֶֹדם ׁשֶ ִאם ָזַכר ּבֹוְראֹו ְוׁשָ ָלל ׁשֶ   : ִמּכְ

  
ׁשּוָבה ב ְבּתֹו ְוִיְגֹמר . ּוַמה ִהיא ַהּתְ ֲחׁשַ ֲעֹזב ַהחֹוֵטא ֶחְטאֹו ִויִסירֹו ִמּמַ ּיַ הּוא ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ הּו עֹוד ׁשֶ ּלֹא ַיֲעׂשֵ ִלּבֹו ׁשֶ ְרּכוֹ ') ז-ישעיה נה(ּבְ ע ּדַ . 'ְוגוֹ ' ַיֲעֹזב ָרׁשָ
ֱאַמר  ּנֶ ָעַבר ׁשֶ י ַאחֲ ') יח- ירמיה לא(ְוֵכן ִיְתַנֵחם ַעל ׁשֶ יּכִ . 'ֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמּתִ

ֱאַמר  ּנֶ ּלֹא ָיׁשּוב ְלֶזה ַהֵחְטא ְלעֹוָלם ׁשֶ ֲעלּומֹות ׁשֶ הושע (ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ּתַ
ה ָיֵדינוּ ') ד-יד ְוָצִריְך ְלִהְתַוּדֹות . 'ְוגוֹ ' ְוֹלא ֹנאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעׂשֵ

מַ  ּגָ ָפָתיו ְולֹוַמר ִעְנָינֹות ֵאּלּו ׁשֶ ׂשְ ִלּבוֹ ּבִ   : ר ּבְ
  

ֶרץ  ִלּבֹו ַלֲעֹזב ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ְלטֹוֵבל ְוׁשֶ ַמר ּבְ ְדָבִרים ְוֹלא ּגָ ה ּבִ ְתַוּדֶ ל ַהּמִ ג ּכָ
ֶרץ ֶ ִליְך ַהׁשּ ׁשְ ּיַ ִביָלה מֹוֶעֶלת לֹו ַעד ׁשֶ ֵאין ַהּטְ ָידֹו ׁשֶ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּומֹוֶדה . ּבְ

ֱאַמר  ֶאת] ב[ְוָצִריְך ִלְפֹרט . ְוֹעֵזב ְיֻרָחם ּנֶ א ') לא- שמות לב(ַהֵחְטא ׁשֶ ָאּנָ
ֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב ֶּה ֲחָטָאה ְגדָלה ַוּיַ   : 'ָחָטא ָהָעם ַהז
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ְבִכי ּוְבַתֲחנּוִנים  ם ּבִ ֵ ִמיד ִלְפֵני ַהׁשּ ב צֹוֵעק ּתָ ָ ׁשּוָבה ִלְהיֹות ַהׁשּ ְרֵכי ַהּתְ ד ִמּדַ
ה  ִפי ּכֹחֹו ּוִמְתַרחֵ ] ג[ְועֹוׂשֶ ּנֶה ְצָדָקה ּכְ ָחָטא ּבֹו ּוְמׁשַ ָבר ׁשֶ ה ִמן ַהּדָ ק ַהְרּבֵ

ּנֶה  ים ּוְמׁשַ ֲעׂשִ ה אֹוָתן ַהּמַ ָעׂשָ לֹוַמר ֲאִני ַאֵחר ְוֵאיִני אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ מֹו ּכְ ׁשְ
קֹומוֹ  ָרה ְוגֹוֶלה ִמּמְ ן ְלטֹוָבה ּוְלֶדֶרְך ְיׁשָ ּלָ יו ּכֻ ֶרת ָעֹון . ַמֲעׂשָ לּות ְמַכּפֶ ּגָ ׁשֶ

גּ  ֵני ׁשֶ ַפל רּוחַ ִמּפְ ַנע ְוִלְהיֹות ָעָנו ּוׁשְ   : ֹוֶרֶמת לֹו ְלִהּכָ
  

ה ֲעֵברֹות  ָעיו ָלֶהם ּוְמַגּלֶ ׁשָ ים ְויֹוִדיַע ּפְ ַרּבִ ה ּבָ ְתַוּדֶ ּיִ ב ׁשֶ ָ דֹול ַלׁשּ ַבח ּגָ ה ְוׁשֶ
יִתי לֹו  ינֹו ְלֵבין ֲחֵברֹו ַלֲאֵחִרים ְואֹוֵמר ָלֶהם ָאְמָנם ָחָטאִתי ִלְפלֹוִני ְוָעׂשִ ּבֵ ׁשֶ

ב ּוִמְתַנֵחם ְך ְוָכְך ַוֲהֵריִני ַהּיֹום ׁשָ ה . ּכָ א ְמַכּסֶ ֶאה ְוֵאינֹו מֹוִדיַע ֶאּלָ ְתּגָ ְוָכל ַהּמִ
ֱאַמר  ּנֶ מּוָרה ׁשֶ ׁשּוָבתֹו ּגְ ָעיו ֵאין ּתְ ׁשָ ָעיו ֹלא ') יג- משלי כח(ּפְ ה ְפׁשָ ְמַכּסֶ

ין אָ . * 'ַיְצִליחַ  ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבַ ה ּדְ ּמֶ ֲעֵברֹות ּבַ ָדם ַלֲחֵברֹו ֲאָבל ּבַ
קֹום ֵאינֹו ָצִריְך ְלַפְרֵסם ַעְצמֹו  ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ִנים ִהיא לֹו ִאם ] ד[ׁשֶ ְוַעזּּות ּפָ

ם ּלָ ה ֲעֵליֶהם . ּגִ רּוְך הּוא ּופֹוֵרט ֲחָטָאיו ְלָפָניו ּוִמְתַוּדֶ ב ִלְפֵני ָהֵאל ּבָ א ׁשָ ֶאּלָ
ים ְסָתם ֱאַמר ְוטֹוָבה . ִלְפֵני ַרּבִ ּנֶ ה ֲעֹונֹו ׁשֶ ּלָ ּלֹא ִנְתּגַ - תהילים לב(ִהיא לֹו ׁשֶ

סּוי ֲחָטָאה') א ע ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ   : 'ַאׁשְ
  

ָעָקה ָיָפה ָלעֹוָלם ׁשּוָבה ְוַהּצְ ַהּתְ י ׁשֶ ין רֹאׁש . ו ַאף ַעל ּפִ ּבֵ ִמים ׁשֶ ָרה ַהּיָ ֲעׂשָ ּבַ
יֹותֵ  ּפּוִרים ִהיא ָיָפה ּבְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֱאַמר ַהׁשּ ּנֶ ד ׁשֶ ֶלת ִהיא ִמּיָ ר ּוִמְתַקּבֶ

ְרׁשּו ה') ו- ישעיה נה( ְצאוֹ ' ּדִ ִהּמָ ָיִחיד ֲאָבל . 'ּבְ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ ּבַ
ֱאַמר  ּנֶ ֵלם ֵהם ַנֲעִנין ׁשֶ ֵלב ׁשָ ׁשּוָבה ְוצֹוֲעִקין ּבְ ים ּתְ עֹוׂשִ ל ְזַמן ׁשֶ ִצּבּור ּכָ

ה') ז- דברים ד( כָ ' ּכַ   : 'ל ָקְרֵאנּו ֵאָליוֱאֹלֵהינּו ּבְ
  

ים ְוהּוא ֵקץ ְמִחיָלה  ִחיד ְוָלַרּבִ ׁשּוָבה ַלּכל ַלּיָ ּפּוִרים הּוא ְזַמן ּתְ ז יֹום ַהּכִ
ָרֵאל יֹום . ּוְסִליָחה ְלִיׂשְ ׁשּוָבה ּוְלִהְתַוּדֹות ּבְ ִבים ַהּכל ַלֲעׂשֹות ּתְ ְלִפיָכְך ַחּיָ

ּפּוִרים ּפוּ . ַהּכִ ּיֹאַכל ּוִמְצַות ִוּדּוי יֹום ַהּכִ ְתִחיל ֵמֶעֶרב ַהּיֹום ֹקֶדם ׁשֶ ּיַ ִרים ׁשֶ
ה ְתַוּדֶ ּיִ ה ֹקֶדם ׁשֶ ֻעּדָ ּסְ א ֵיָחֵנק ּבַ ּמָ ּיֹאַכל חֹוֵזר . ׁשֶ ה קֶֹדם ׁשֶ ִהְתַוּדָ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ

ֲחִרית ּוְבמּוָסף  ׁשַ ה ּבְ ּפּוִרים ַעְרִבית ְוחֹוֵזר ּוִמְתַוּדֶ ֵליֵלי יֹום ַהּכִ ה ּבְ ּוִמְתַוּדֶ
ה. ִמְנָחה ּוִבְנִעיָלהּובְ  ֶאְמַצע . ְוֵהיָכן ִמְתַוּדֶ ִליַח ִצּבּור ּבְ תֹו ּוׁשְ ִפּלָ ָיִחיד ַאַחר ּתְ

ְבָרָכה ְרִביִעית תֹו ּבִ ִפּלָ   : ּתְ
  

ָרֵאל ֲאָבל  ל ִיׂשְ ֲהגּו ּבֹו ּכָ ּנָ ּדּוי ׁשֶ נוּ (ֲאַנְחנּו ָחָטאנּו ] ה[ח ַהּוִ ּלָ ר ) ּכֻ ְוהּוא ִעּקַ
ּדּוי ה ֲעֵליֶהן  ֲעֵברֹות. ַהּוִ ּפּוִרים ֶזה חֹוֵזר ּוִמְתַוּדֶ יֹום ַהּכִ ה ֲעֵליֶהם ּבְ ִהְתַוּדָ ׁשֶ
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י  ּפּוִרים ַאֵחר ַאף ַעל ּפִ יֹום ַהּכִ ֱאַמר ] ו[ּבְ ּנֶ ְתׁשּוָבתֹו ׁשֶ הּוא עֹוֵמד ּבִ ׁשֶ
י ָתִמיד') ה-תהילים נא( אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י ְפׁשָ   : 'ּכִ
  

ׁשוּ  ין ָאָדם ט  ֵאין ַהּתְ ּבֵ א ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ ִרין ֶאּלָ ּפּוִרים ְמַכּפְ ָבה ְוֹלא יֹום ַהּכִ
ֶהן ִעיָלה ֲאסּוָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַעל ּבְ ָבר ָאסּור אֹו ּבָ ָאַכל ּדָ גֹון ִמי ׁשֶ קֹום ּכְ . ַלּמָ

גֹון ַהחֹוֵבל ֶאת ֲחֵברֹו אֹו ַהְמַקלֵּ ] ז[ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּכְ ּבֵ ל ֲאָבל ֲעֵברֹות ׁשֶ
ן ַלֲחֵברֹו ַמה  ּתֵ ּיִ ֶהן ֵאינֹו ִנְמַחל לֹו ְלעֹוָלם ַעד ׁשֶ ֲחֵברֹו אֹו ּגֹוְזלֹו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

הוּ  ב לֹו ִויַרּצֵ הּוא ַחּיָ ֶ ב לֹו ָצִריְך . ׁשּ הּוא ַחּיָ ֶהֱחִזיר לֹו ָממֹון ׁשֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְמחל לוֹ  ּיִ ּנּו ׁשֶ אל ִמּמֶ א ֲאִפּלּו לֹ . ְלַרּצֹותֹו ְוִלׁשְ א ִהְקִניט ֶאת ֲחֵברֹו ֶאּלָ

ְמחל לוֹ  ּיִ סֹו ְוִלְפּגַֹע ּבֹו ַעד ׁשֶ ְדָבִרים ָצִריְך ְלַפּיְ ֹלא ָרָצה ֲחֵברֹו ִלְמחל לֹו . ּבִ
ּנוּ  ין ִמּמֶ ׁשִ ֵני ָאָדם ֵמֵרָעיו ּופֹוְגִעין ּבֹו ּוְמַבּקְ ה ּבְ ֹלׁשָ ל ׁשְ . ֵמִביא לֹו ׁשּוָרה ׁשֶ

ה ָלֶהן ֵמִביא לוֹ  ית ֹלא ִנְתַרּצָ ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ ֹלא ָרָצה ְמִניחֹו ְוהֹוֵלְך לֹו ְוֶזה . ׁשְ
ּלֹא ָמַחל הּוא ַהחֹוֵטא ָעִמים ] ח. [ׁשֶ ְוִאם ָהָיה ַרּבֹו הֹוֵלְך ּוָבא ֲאִפּלּו ֶאֶלף ּפְ

ְמחל לוֹ  ּיִ   : ַעד ׁשֶ
  

א ְיֵהא נֹוַח ִלְר  ּיֵס ֶאּלָ ה י ָאסּור ָלָאָדם ִלְהיֹות ַאְכָזִרי ְוֹלא ִיְתּפַ צֹות ְוָקׁשֶ
ּנּו ַהחֹוֵטא  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּמְ ָעה ׁשֶ ֵלם ּוְבֶנֶפׁש ] ט[ִלְכֹעס ּוְבׁשָ ֵלב ׁשָ ִלְמחל מֹוֵחל ּבְ

ה לֹא ִיּקֹם ְוֹלא ִיּטֹר. ֲחֵפָצה ל . ַוֲאִפּלּו ֵהֵצר לֹו ְוָחָטא לֹו ַהְרּבֵ ם ׁשֶ ְרּכָ ְוֶזהּו ּדַ
כֹון ם ַהּנָ ָרֵאל ְוִלּבָ א ֲאָבל ָהעוֹ . ֶזַרע ִיׂשְ ן ֶאּלָ ְבֵדי ּכֹוָכִבים ַעְרֵלי ֵלב ֵאיָנן ּכֵ

ָמָרה ֶנַצח] ְוֶעְבָרתוֹ ) [ְוֶעְבָרָתן( ּלֹא . ׁשְ ְבעֹוִנים ְלִפי ׁשֶ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַעל ַהּגִ
ה ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבֹעִנים ֹלא ִמּבְ סּו ְוַהּגִ ּיְ   : ָמֲחלּו ְוֹלא ִנְתּפַ

  
ֵני ָאָדם  יא ַהחֹוֵטא ַלֲחֵברֹו ּוֵמת ֲחֵברוֹ  ָרה ּבְ ׁש ְמִחיָלה ֵמִביא ֲעׂשָ ַבּקֵ ּיְ ֹקֶדם ׁשֶ

ְפֵניֶהם ָחָטאִתי ַלה ָרֵאל ְוִלְפלֹוִני ֶזה ' ּוַמֲעִמיָדן ַעל ִקְברֹו ְוֹיאַמר ּבִ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
יִתי לוֹ  ְך ְוָכְך ָעׂשִ ּכָ ים. ׁשֶ ב לֹו ָממֹון ַיֲחִזירֹו ַלּיֹוְרׁשִ ֹלא ָהָיה . ְוִאם ָהָיה ַחּיָ

היֹודֵ  ין ְוִיְתַוּדֶ ֵבית ּדִ יֶחּנּו ּבְ ין ַיּנִ   : ַע לֹו יֹוְרׁשִ
  
  

  פרק שלישי - הלכות תשובה 
  

ֵני ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ְזֻכּיֹות ַוֲעֹונֹות ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ֻכּיֹוָתיו ְיֵתרֹות . א ּכָ ְּ ז ִמי ׁשֶ
יק ֲעֹונֹוָתיו ְיֵתרֹות ַעל ְזֻכּיֹותָ . ַעל ֲעֹונֹוָתיו ַצּדִ עּוִמי ׁשֶ ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה . יו ָרׁשָ
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ינֹוִני ֶביָה ְמֻרּבֹות ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֲהֵרי . ּבֵ ל יֹוׁשְ ִדיָנה ִאם ָהיּו ְזֻכּיֹות ּכָ ְוֵכן ַהּמְ
ֶקת ָעה. זֹו ַצּדֶ ין ֲהֵרי זֹו ְרׁשָ ּלוֹ . ְוִאם ָהיּו ֲעֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ   : ְוֵכן ּכָ

  
ֲעֹונֹוָתיו מְ ב  ֱאַמר ַעל רֹב ָאָדם ׁשֶ ּנֶ עֹו ׁשֶ ִרׁשְ ד הּוא ֵמת ּבְ ין ַעל ְזֻכּיֹוָתיו ִמּיָ ֻרּבִ

ֱאַמר . ֲעֹוֵנְך  ּנֶ ד ִהיא אֹוֶבֶדת ׁשֶ ין ִמּיָ ֲעֹונֹוֶתיָה ְמֻרּבִ בראשית (ְוֵכן ְמִדיָנה ׁשֶ
ה') כ-יח י ָרּבָ ּלֹו ִאם ָהיּו . 'ְוגוֹ ' ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ּכִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְוֵכן ּכָ
ֱאַמר עֲ  ּנֶ ָחִתין ׁשֶ ד ֵהן ִנׁשְ ֻכּיֹוֵתיֶהן ִמּיָ ְּ ין ִמז ) ה- בראשית ו(ֹונֹוֵתיֶהם ְמֻרּבִ
ְרא ה' ה ָרַעת ָהָאָדם' ַוּיַ י ַרּבָ ֻכּיֹות ְוָהֲעֹונֹות . 'ּכִ ְּ ּקּול ֶזה ֵאינֹו ְלִפי ִמְנַין ַהז ְוׁשִ

ְדָלם א ְלִפי ּגָ ה ֲעוֹ . ֶאּלָ ּמָ ֶנֶגד ּכַ ִהיא ּכְ ֱאַמר ֵיׁש ְזכּות ׁשֶ ּנֶ - מלכים א יד(נֹות ׁשֶ
ָבר טֹוב') יג ֱאַמר . 'ַיַען ִנְמָצא בֹו ּדָ ּנֶ ה ְזֻכּיֹות ׁשֶ ּמָ ֶנֶגד ּכַ הּוא ּכְ ְוֵיׁש ָעֹון ׁשֶ
ה') יח-קהלת ט( ד טֹוָבה ַהְרּבֵ ַדְעּתֹו . 'ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאּבֵ א ּבְ ְוֵאין ׁשֹוְקִלין ֶאּלָ

עֹות ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ֵהי ל ֵאל ּדֵ ֶנֶגד ָהֲעֹונֹותׁשֶ ֻכּיֹות ּכְ ְּ   : ַאְך עֹוְרִכין ַהז
  

ִלּבֹו ּוַמה  ֻכּיֹות ְוָאַמר ּבְ ְּ ה ְוָתָהה ַעל ַהז ָעׂשָ ְצֹות ׁשֶ ַחם ַעל ַהּמִ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ג ּכָ
ן ְוֵאין  ּלָ ד ֶאת ּכֻ יִתי אֹוָתן ֲהֵרי ֶזה ִאּבֵ ָתן ַהְלַואי ֹלא ָעׂשִ ּיָ ֲעׂשִ י ּבַ הֹוַעְלּתִ

יִרים לֹו  ֱאַמר ַמְזּכִ ּנֶ עֹוָלם ׁשֶ יק ') יב- יחזקאל לג(ׁשּום ְזכּות ּבָ ּדִ ְוִצְדַקת ַהּצַ
עוֹ  יֹום ִרׁשְ יֶלּנּו ּבְ תֹוֶהה ַעל ָהִראׁשֹונֹות', ֹלא ַתּצִ א ּבְ ם . ֵאין ֶזה ֶאּלָ ּוְכׁשֵ

ָנה שׁ  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְך ּבְ ַעת ִמיָתתֹו ּכָ ׁשְ ֹוְקִלין ְזֻכּיֹות ָאָדם ַוֲעֹונֹוָתיו ּבִ ׁשּ ֹוְקִלין ׁשֶ
ֵאי ָהעֹוָלם ִעם ְזֻכּיֹוָתיו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבָ ל רֹאׁש , ֲעֹונֹות ּכָ יֹום טֹוב ׁשֶ ּבְ

ָנה ָ ם . ַהׁשּ יק ֶנְחּתָ ְמָצא ַצּדִ ּנִ ים] א[ִמי ׁשֶ ם . ְלַחּיִ ע ֶנְחּתָ ְמָצא ָרׁשָ ּנִ ּוִמי ׁשֶ
ּפּוִרים אִ . ְלִמיָתה ינֹוִני ּתֹוִלין אֹותֹו ַעד יֹום ַהּכִ ם ְוַהּבֵ ׁשּוָבה ֶנְחּתָ ה ּתְ ם ָעׂשָ

ם ְלִמיָתה ים ְוִאם ָלאו ֶנְחּתָ   : ְלַחּיִ
  

תּוב ֶרֶמז ֵיׁש ּבֹו  ֵזַרת ַהּכָ ָנה ּגְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִקיַעת ׁשֹוָפר ּבְ ּתְ י ׁשֶ ד  ַאף ַעל ּפִ
ׂשוּ  ַמְתֶכם ְוַחּפְ ְרּדֵ ִמים ָהִקיצּו ִמּתַ ַנְתֶכם ְוִנְרּדָ ְ ִנים ִמׁשּ לֹוַמר עּורּו ְיׁשֵ  ּכְ

ְתׁשּוָבה ְוִזְכרּו ּבֹוַרֲאֶכם יֶכם ְוִחְזרּו ּבִ ַמֲעׂשֵ ֹוְכִחים ֶאת ָהֱאֶמת . ּבְ ֵאּלּו ַהׁשּ
יל ר ֹלא יֹוִעיל ְוֹלא ַיּצִ ֶהֶבל ָוִריק ֲאׁשֶ ָנָתם ּבְ ל ׁשְ ַמן ְוׁשֹוִגים ּכָ ְּ ַהְבֵלי ַהז , ּבְ

ְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם  יטּו ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם ְוֵהיִטיבּו ּדַ ם ַהּבִ ל ֶאָחד ִמּכֶ ְוַיֲעֹזב ּכָ
ר ֹלא טֹוָבה ְבּתֹו ֲאׁשֶ ְרּכֹו ָהָרָעה ּוַמֲחׁשַ ְרֶאה . ּדַ ּיִ ל ָאָדם ׁשֶ ְלִפיָכְך ָצִריְך ּכָ

ב אי ְוֶחְציֹו ַחּיָ ִאּלּו ֶחְציֹו ַזּכַ ּה ּכְ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהׁשּ ל ָהעֹוָלם ֶחְציֹו . ַעְצמֹו ּכָ ְוֵכן ּכָ
ב אי ְוֶחְציֹו ַחּיָ ל ָהעֹוָלם ָחטָ . ַזּכַ א ֵחְטא ֶאָחד ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ּכָ

ָחָתה ּלֹו ְלַכף חֹוָבה ְוָגַרם לֹו ַהׁשְ ה ִמְצָוה ַאַחת ֲהֵרי ִהְכִריַע ֶאת . ּכֻ ָעׂשָ
ָלה  ׁשּוָעה ְוַהּצָ ּלֹו ְלַכף ְזכּות ְוָגַרם לֹו ְוָלֶהם ּתְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ַעְצמֹו ְוֶאת ּכָ
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ֱאַמר  ּנֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם') כה-י משלי(ׁשֶ ל ' ְוַצּדִ ַדק ִהְכִריַע ֶאת ּכָ ּצָ ֶזה ׁשֶ
ילוֹ  ָרֵאל ְלַהְרּבֹות . ָהעֹוָלם ִלְזכּות ְוִהּצִ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ֵני ִעְנָין ֶזה ָנֲהגּו ּכָ ּוִמּפְ

ּפּוִר  ָנה ְוַעד יֹום ַהּכִ ָ ִמְצֹות ֵמֹראׁש ַהׁשּ ים טֹוִבים ְוַלֲעֹסק ּבְ ְצָדָקה ּוְבַמֲעׂשִ ים ּבִ
ָנה ָ ל ַהׁשּ ל . ֶיֶתר ִמּכָ ּלֵ ָרה ָיִמים ֵאּלּו ּוְלִהְתּפַ ֲעׂשָ ְיָלה ּבַ ּלַ ם ָלקּום ּבַ ּלָ ְוָנֲהגּו ּכֻ

ּיֵאֹור ַהּיֹום ין ַעד ׁשֶ ֲחנּוִנים ּוְבִכּבּוׁשִ ִדְבֵרי ּתַ ֵנִסּיֹות ּבְ י ּכְ ָבּתֵ   : ּבְ
  
ֹוְקִלין ֲעֹונֹות ָאָדם ִעם ְזֻכּיֹוָתיו אֵ  ה ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחָטא ּבְ ִבין ָעָליו ָעֹון ׁשֶ ְ ין ְמַחׁשּ

י ְוֵאיָלְך  ִליׁשִ ְ א ִמׁשּ ִני ֶאּלָ ה ְוֹלא ׁשֵ ִחּלָ י . ּבֹו ּתְ ִליׁשִ ְ ִאם ִנְמְצאּו ֲעֹונֹוָתיו ִמׁשּ
י ֲעֹונֹות ִמְצָטְרִפים ְוָדִנין אֹותֹו ַעל  ּתֵ ין ַעל ְזֻכּיֹוָתיו אֹוָתם ׁשְ ְוֵאיָלְך ְמֻרּבִ

י ְוֵאיָלְך ְוִאם ִנְמְצאּו זְ . ַהּכל ִליׁשִ ר ֵמָעֹון ׁשְ ֶנֶגד ֲעֹונֹוָתיו ֲאׁשֶ ֻכּיֹוָתיו ּכְ
ל ֲעֹונֹוָתיו ִראׁשֹון ִראׁשֹון ב ִראׁשֹון . ַמֲעִביִרים ּכָ י ֶנְחׁשָ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ְלִפי ׁשֶ

ַנִים ְ ָבר ִנְמֲחלּו ַהׁשּ ּכְ ָבר ִנְמַחל . ׁשֶ ּכְ ְוֵכן ָהְרִביִעי ֲהֵרי הּוא ִראׁשֹון ׁשֶ
ִלישִׁ  ְ ֱאַמר . י ְוֵכן ַעד סֹוָפןַהׁשּ ּנֶ ָיִחיד ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ ) כט-איוב לג(ּבַ

ֶבר' לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵאל ּפַ ל ֵאּלֶ ּבּור ּתֹוִלין ָלֶהן . 'ֶהן ּכָ ֲאָבל ַהּצִ
ֱאַמר  ּנֶ י ׁשֶ ִליׁשִ ִני ּוׁשְ שְׁ ') ו- עמוס ב(ָעֹון ִראׁשֹון ׁשֵ ה ּפִ לֹׁשָ ָרֵאל ַעל ׁשְ ֵעי ִיׂשְ

יֶבּנוּ  ָעה ֹלא ֲאׁשִ ִבין ָלֶהן . 'ְוַעל ַאְרּבָ ְ ֶרְך ֶזה ְמַחׁשּ ִבין ָלֶהן ַעל ּדֶ ְ ַחׁשּ ּמְ ּוְכׁשֶ
ּלֹא ֵהִניַח . ֵמְרִביִעי ְוֵאיָלְך  ֶהן ׁשֶ ּלָ ְכַלל ֶמֱחָצה ֲעֹונֹות ׁשֶ ינֹוִנים ִאם ָהָיה ּבִ ַהּבֵ

פִ ] ב[ ִנין אֹותֹו ּכְ ין ֵמעֹוָלם ּדָ ִפּלִ אּתְ ל . י ֶחְטאֹו ְוֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ְוֵכן ּכָ
ִפי ֲחָטֵאיֶהם ְוֵיׁש ָלֶהן ֵחֶלק  ִנין אֹוָתן ּכְ ים ּדָ ֲעֹונֹוֵתיֶהן ְמֻרּבִ ִעים ׁשֶ ָהְרׁשָ
ָחְטאּו  י ׁשֶ א ַאף ַעל ּפִ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ ּכָ א ׁשֶ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֱאַמר  ּנֶ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ') כא-ה סישעי(ׁשֶ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ֶאֶרץ זֹו . 'ְוַעּמֵ
א ים ְוהּוא ָהעֹוָלם ַהּבָ לֹוַמר ֶאֶרץ ַהַחּיִ ל ּכְ ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ] ג[ְוֵכן . ָמׁשָ

א   : ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
  
ֵאין ָלֶהן ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהבָּ ] ד[ו  א ִנְכָרִתים ְואֹוְבִדין ְוִנּדֹוִנין ְוֵאּלּו ֵהן ׁשֶ א ֶאּלָ

אָתם ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָעם ְוַחּטָ יִנים. ַעל ּגֶֹדל ִרׁשְ . ַהּמִ
יקֹורֹוִסין ּתֹוָרה. ְוָהֶאּפִ ִתים ּוְבִביַאת . ְוַהּכֹוְפִרים ּבַ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ְוַהּכֹוְפִרים ּבִ

יםּוַמֲחִטיאֵ . ַהּמֹוְרִדים. ַהּגֹוֵאל ְרֵכי ִצּבּור. י ָהַרּבִ ין ִמּדַ ה . ְוַהּפֹוְרׁשִ ְוָהעֹוׂשֶ
יהֹוָיִקים ַפְרֶהְסָיא ּכִ ָיד ָרָמה ּבְ יֵלי ֵאיָמה ַעל . ְוַהּמֹוְסִרים. ֲעֵברֹות ּבְ ּוַמּטִ

ַמִים ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ּבּור ׁשֶ ִמים. ַהּצִ ְך . ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהַרע. ְוׁשֹוְפֵכי ּדָ ְוַהּמֹוׁשֵ
  : ָעְרָלתוֹ 
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ְקָרִאים  ה ֵהן ַהּנִ ָ ם ֱאלֹוּהַ ְוֵאין ָלעֹוָלם . ִמיִנים] ה[ז ֲחִמׁשּ ֵאין ׁשָ ָהאֹוֵמר ׁשֶ

ַנִים אֹו יֹוֵתר. ַמְנִהיג ם ַמְנִהיג ֲאָבל ֵהן ׁשְ ׁש ׁשָ ּיֵ ּיֵׁש . * ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ
מּוָנה הּוא ּגּוף ּוַבַעל ּתְ ם ִרּבֹון ֶאָחד ֲאָבל ׁשֶ ֵאינֹו ְלַבּדֹו וְ . * ׁשָ ֵכן ָהאֹוֵמר ׁשֶ

ֵדי ִלְהיֹות ֵמִליץ . ָהִראׁשֹון ְוצּור ַלּכל ָּל ְוזּוָלתֹו ּכְ ְוֵכן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכב אֹו ַמז
ינֹו ּוֵבין ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ה ֵאּלּו הּוא ִמין. ּבֵ ָ ל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ   : ּכָ

  
ְקָרִאים  ה ֵהן ַהּנִ ֹלׁשָ יקֹוְרִסין] ו[ח ׁשְ ָלל הָ . ֶאּפִ ם ְנבּוָאה ּכְ ֵאין ׁשָ אֹוֵמר ׁשֶ

ֵני ָהָאָדם יַע ֵמַהּבֹוֵרא ְלֵלב ּבְ ּגִ ּמַ ע ׁשֶ ם ַמּדָ ל . ְוֵאין ׁשָ ְכִחיׁש ְנבּוָאתֹו ׁשֶ ְוַהּמַ
נוּ  ה ַרּבֵ ֵני ָהָאָדם. מׁשֶ ה ּבְ ֵאין ַהּבֹוֵרא יֹוֵדַע ַמֲעׂשֵ ל ֶאָחד . ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ ּכָ

יקוֹ  ה ֵאּלּו ֵהן ֶאּפִ ֹלׁשָ ְ ּתֹוָרה. רֹוִסיםִמׁשּ ה ֵהן ַהּכֹוְפִרים ּבַ ֹלׁשָ ֵאין . ׁשְ ָהאֹוֵמר ׁשֶ
ה ֲאָמרֹו ' ַהּתֹוָרה ֵמִעם ה ָבה ַאַחת ִאם ָאַמר מׁשֶ סּוק ֶאָחד ֲאִפּלּו ּתֵ ֲאִפּלּו ּפָ

ּתֹוָרה י ַעְצמֹו ֲהֵרי ֶזה ּכֹוֵפר ּבַ ַעל . ִמּפִ ּבְ ּה ְוהּוא ּתֹוָרה ׁשֶ ֵפרּוׁשָ ְוֵכן ַהּכֹוֵפר ּבְ
גֹון ָצדֹוק ּוַבְיּתֹוספֶּ  יֶדיָה ּכְ ְכִחיׁש ַמּגִ ַהּבֹוֵרא ֶהֱחִליף ִמְצָוה . ה ְוַהּמַ ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ

ִהיא ָהְיָתה ֵמִעם ה י ׁשֶ ְטָלה ּתֹוָרה זֹו ַאף ַעל ּפִ ִמְצָוה ַאֶחֶרת ּוְכָבר ּבָ ' זֹו ּבְ
גֹון ָהַהְגִרים ּתֹורָ . ּכְ ה ֵאּלּו ּכֹוֵפר ּבַ ֹלׁשָ ְ ל ֶאָחד ִמׁשּ   : הּכָ

  
ָרֵאל ׂשְ ַנִים ֵהם ַהּמּוָמִרים ִמּיִ ַהּמּוָמר ַלֲעֵבָרה ַאַחת ְוַהּמּוָמר ְלָכל . ט ׁשְ

הּ  ּלָ ֶהֱחִזיק ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ֲעֵבָרה . ַהּתֹוָרה ּכֻ מּוָמר ַלֲעֵבָרה ַאַחת ֶזה ׁשֶ
ּלוֹ  ּה ֲאִפּלּו ָהְיָתה ִמן ַהּקַ ְרֵסם ּבָ ל ְוִנְתּפַ ָזדֹון ְוֻהְרּגָ ִמיד ּבְ ֻהְחַזק ּתָ גֹון ׁשֶ ת ּכְ

ְטָלה ִמְצָוה זֹו ִמן ָהעֹוָלם  ִאּלּו ּבָ ָאה ְוִנְמָצא ּכְ יף ּפֵ ַעְטֵנז אֹו ְלַהּקִ ִלְלּבֹׁש ׁשַ
ה ְלַהְכִעיס ֲעׂשֶ ּיַ ָבר ְוהּוא ׁשֶ ְלָכל * מּוָמר . ֶאְצלֹו ֲהֵרי ֶזה מּוָמר ְלאֹותֹו ּדָ

גֹון ַהחֹוְזִרים ְלדָ  ּה ּכְ ּלָ ֵזָרה ַהּתֹוָרה ּכֻ ּגֹוְזִרין ּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵתי ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּבְ
ִפים  ָפִלים ְוִנְרּדָ ֵהם ׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ק ּבְ ּבֵ ַצע ִלי ְלִהּדַ ֶהם ְוֹיאַמר ַמה ּבֶ ק ּבָ ְוִיְדּבַ

יָפה ּקִ ָדם ּתַ ּיָ ֵאּלּו ׁשֶ ק ּבְ ּבֵ ֶאּדַ הּ . טֹוב ִלי ׁשֶ ּלָ   : ֲהֵרי ֶזה מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ
  

יַצד ים ּכֵ גֹון ָיָרְבָעם ְוָצדֹוק . י ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ דֹול ּכְ ָדָבר ּגָ ֶהְחִטיא ּבְ ֶאָחד ׁשֶ
ה. ּוַבְיּתֹוס ל ִמְצַות ֲעׂשֵ ָדָבר ַקל ֲאִפּלּו ְלַבּטֵ ֶהְחִטיא ּבְ ְוֶאָחד ָהאֹוֵנס . ְוֶאָחד ׁשֶ

ָהָיה הֹוֵרג ֶאת ִישְׂ  ה ׁשֶ ֶ ְמַנׁשּ ְחְטאּו ּכִ ּיֶ ַעְבדּו ֲעבֹוַדת ֲאֵחִרים ַעד ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ַעד ׁשֶ
יָחם, ּכֹוָכִבים ִהְטָעה ֲאֵחִרים ְוִהּדִ   : אֹו ׁשֶ

  
  
  



 
116 

 

ל ֵמֲעַדת  א ִנְבּדָ ּלֹא ָעַבר ֲעֵברֹות ֶאּלָ י ׁשֶ ְרֵכי ִצּבּור ַאף ַעל ּפִ יא ַהּפֹוֵרׁש ִמּדַ
ָצָרָתן ְולֹ  ְכָלָלן ְולֹא ִנְכָנס ּבְ ה ִמְצֹות ּבִ ָרֵאל ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ א ִמְתַעּנֶה ִיׂשְ

ֶאָחד ִמּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ּוְכִאּלּו ֵאינֹו ֵמֶהן ֵאין לֹו  ַדְרּכֹו ּכְ א הֹוֵלְך ּבְ ַתֲעִניָתן ֶאּלָ בְּ
א ה ַקּלֹות . ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָעׂשָ ין ׁשֶ יהֹוָיִקים ּבֵ ָיד ָרָמה ּכִ ה ֲעֵברֹות ּבְ ָהעֹוׂשֶ

ה ֲחמּורֹות ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹולָ  ָעׂשָ ין ׁשֶ אּבֵ ִנים . ם ַהּבָ ה ּפָ ְקָרא ְמַגּלֶ ְוֶזהּו ַהּנִ
ְבֵרי ּתֹוָרה ָניו ְוֹלא ּבֹוׁש ִמּדִ ה ּפָ ֵהֵעז ִמְצחֹו ְוִגּלָ ֵני ׁשֶ ּתֹוָרה ִמּפְ   : ּבַ

  
ַנִים ֵהם ַהּמֹוְסִרין ַיד ַעּכוּ . יב ׁשְ . ם ְלָהְרגֹו אֹו ְלַהּכֹותוֹ ''ַהּמֹוֵסר ֲחֵברֹו ּבְ
ַעּכוּ ''ַיד ַעּכוּ ְוַהּמֹוֵסר ָממֹון ֲחֵברֹו בְּ  הּוא ּכְ ַיד ַאּנָס ׁשֶ ֵניֶהם ֵאין . ם''ם אֹו ּבְ ּוׁשְ
א   : ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
ָחְזָקה  ַמִים ֶזה ָהרֹוֶדה ִצּבּור ּבְ ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ּבּור ׁשֶ יֵלי ֵאיָמה ַעל ַהּצִ יג ַמּטִ

ָנתֹו ִלְכבֹוד עַ  ּנּו ְוַכּוָ ּלֹא ִלְכבֹוד ְוֵהם ְיֵרִאים ּוְמַפֲחִדים ִמּמֶ ְצמֹו ְוָכל ֲחָפָציו ׁשֶ
גֹון ַמְלֵכי ָהַעּכוּ  ַמִים ּכְ   : ם''ׁשָ

  
ֵהן  י ׁשֶ ִנינּו ַאף ַעל ּפִ ּמָ ים ֵאּלּו ׁשֶ ָעה ֲאָנׁשִ ִרים ְוַאְרּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶעׂשְ יד ּכָ

א ָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ׂשְ י ְוֵיׁש ֲעֵברֹות ַקּלֹות ֵמֵאּלּו . ִמּיִ ְוַאף ַעל ּפִ
א  ֶהן ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָהָרִגיל ּבָ ] ּוְכַדאי) [ּוְכֵדי(ֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ׁשֶ

ֶהן ֵָּהר ּבָ ם ַלֲחֵברוֹ . ְוֵאּלּו ֵהן. ֵהן ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהן ּוְלִהז ה ׁשֵ ְוַהּקֹוֵרא . ַהְמַכּנֶ
ִכּנּויוֹ  ֵני ֲחֵבר. ַלֲחֵברֹו ּבְ ין ּפְ ְלּבִ יםְוַהּמַ ַרּבִ ְקלֹון ֲחֵברוֹ . ֹו ּבָ ד ּבִ ּבֵ ְתּכַ . ְוַהּמִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶּה ּתַ ֶּה ַרּבֹוָתיו. ְוַהְמַבז ֶּה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות. ְוַהְמַבז ל . ְוַהְמַבז ְוַהְמַחּלֵ
ים ָדׁשִ ל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם . ֶאת ַהּקָ ּכָ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

א כְּ  ׁשּוָבה ַהּבָ ַעל ּתְ עֹו ּוֵמת ְוהּוא ּבַ ב ֵמִרׁשְ ׁשּוָבה ֲאָבל ִאם ׁשָ ֹלא ּתְ ת ּבְ ּמֵ ׁשֶ
ׁשּוָבה ְפֵני ַהּתְ עֹוֵמד ּבִ ָבר ׁשֶ ֵאין ְלָך ּדָ א ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ ֲאִפּלּו . ֲהֵרי ֶזה ִמּבְ

ב ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם הַ  ל ָיָמיו ּוָבַאֲחרֹוָנה ׁשָ ר ּכָ ִעּקָ ַפר ּבָ ֱאַמר ּכָ ּנֶ א ׁשֶ ּבָ
רֹוב ָאַמר ה') יט-ישעיה נז( לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ל . 'ּוְרָפאִתיו' ׁשָ ּכָ

ין  ָגלּוי ּבֵ ין ּבְ ְתׁשּוָבה ּבֵ ָחְזרּו ּבִ ֶהן ׁשֶ ִעים ְוַהּמּוָמִרים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ] ז[ָהְרׁשָ
ֱאַמר  ּנֶ ִלין אֹוָתן ׁשֶ ַמְטמֹוִנּיֹות ְמַקּבְ ִנים ׁשֹוָבִבים') יד-ירמיה ג(ּבְ . 'ׁשּובּו ּבָ

ִלין אֹותֹו  ָגלּוי ְמַקּבְ ב ְוֹלא ּבְ ֶתר ׁשָ ּסֵ ֲהֵרי ּבַ ֲעַדִין ׁשֹוָבב הּוא ׁשֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ְתׁשּוָבה   : ּבִ
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  פרק רביעי - הלכות תשובה 
  

ׁשּוָבה ִבין ֶאת ַהּתְ ָבִרים ְמַעּכְ ִרים ּדְ ָעה ֵמֶהן ָעֹון. א ַאְרָבָעה ְוֶעׂשְ דֹול  ַאְרּבָ ּגָ
ׁשּוָבה  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ יק ּבְ רּוְך הּוא ַמְסּפִ דֹוׁש ּבָ ה ֶאָחד ֵמֶהן ֵאין ַהּקָ ְוָהעֹוׂשֶ

ב ) א. ְוֵאּלּו ֵהן. ְלִפי ּגֶֹדל ֶחְטאוֹ  ים ּוִבְכַלל ָעֹון ֶזה ַהְמַעּכֵ ְחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ַהּמַ
ֲעׂשֹות ִמְצָוה ים ִמּלַ ה ֶאת חֲ ) ב. ֶאת ָהַרּבִ ּטֶ גֹון ְוַהּמַ ֶרְך טֹוָבה ְלָרָעה ּכְ ֵברֹו ִמּדֶ

יחַ  ָידוֹ ) ג. ֵמִסית ּוַמּדִ נֹו יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה ְוֵאינֹו ְמַמֶחה ּבְ . ָהרֹוֶאה ּבְ
ַמְחִטיאוֹ  ְרׁשּותֹו ִאּלּו ִמָחה ּבֹו ָהָיה ּפֹוֵרׁש ְוִנְמָצא ּכְ ּוִבְכַלל . הֹוִאיל ּוְבנֹו ּבִ

ר בְּ  ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ ים ְוֹלא ִמָחה ָעֹון ֶזה ּכָ ין ַרּבִ ין ָיִחיד ּבֵ ֲאֵחִרים ּבֵ ָידֹו ִלְמחֹות ּבַ
לֹוָנם ִכׁשְ יֵחם ּבְ א ַיּנִ ְוָהאֹוֵמר ֶאְחָטא ְוָאׁשּוב ּוִבְכַלל ֶזה ָהאֹוֵמר ֶאְחָטא ) ד. ֶאּלָ
ר ּפּוִרים ְמַכּפֵ   : ְויֹום ַהּכִ

  
ׁשוּ  ְרֵכי ַהּתְ ָבִרים ַהּנֹוֲעִלים ּדַ ה ּדְ ָ יֶהןב ּוֵמֶהן ֲחִמׁשּ ְפֵני עֹוׂשֵ . ְוֵאּלּו ֵהן. ָבה ּבִ

ּבּור) א ֶהן ְוֵאינֹו , ַהּפֹוֵרׁש ִמן ַהּצִ ׁשּוָבה ֹלא ִיְהֶיה ִעּמָ ֲעׂשּו ּתְ ּיַ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ְלִפי ׁשֶ
ין עֹוׂשִ ְזכּות ׁשֶ ֶהן ּבִ ְבֵרי ֲחָכִמים) ב. זֹוֶכה ִעּמָ ְחָלְקתֹו , ְוַהחֹוֵלק ַעל ּדִ ּמַ ְלִפי ׁשֶ

ׁשּוָבהּגֹוֶרֶמת לֹו ִלפְ  ְרֵכי ַהּתְ ְלִעיג ַעל ) ג. רׁש ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ ְוַהּמַ
ְצֹות ן ְוִאם ֹלא , ַהּמִ ֵעיָניו ֵאינֹו רֹוֵדף ַאֲחֵריֶהן ְוֹלא עֹוׂשָ זּּו ּבְ ְתּבַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ה ה ִיְזּכֶ ּמֶ ה ּבַ ֶּה ַרּבֹוָתיו) ד. ַיֲעׂשֶ ָבר ֶזה ּגֹוֵרם לֹו ְלדָ , ְוַהְמַבז ּדָ ֳחפֹו ּוְלָטְרדֹו ׁשֶ
ֶרְך ָהֱאֶמת ד ּומֹוֶרה לֹו ּדֶ ְטָרד ֹלא ִיְמָצא ְמַלּמֵ ּנִ ֵגיֲחִזי ּוִבְזַמן ׁשֶ ֹוֵנא ) ה. ּכְ ְוַהׂשּ

ׁשּוָבה ֶרְך ּתְ יַח לֹו ּדֶ ֲהֵרי ֹלא ִהּנִ ַהּתֹוָכָחה ּגֹוֶרֶמת . ֶאת ַהּתֹוָכחֹות ׁשֶ ׁשֶ
ּמֹוִדיִעין לֹו ָלָאדָ  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ם ֲחָטָאיו ּוַמְכִליִמין אֹותֹו חֹוֵזר ִלְתׁשּוָבה ׁשֶ

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְתׁשּוָבה ּכְ ח) וְ (ְזֹכר ') ז- דברים ט(ּבִ ּכַ ׁשְ דברים . ('ַאל ּתִ
- דברים לב. ('ָלֶכם ֵלב' ְוֹלא ָנַתן ה') ג- דברים כט. ('ַמְמִרים ֱהִייֶתם') ז-ט
ְעָיהּו הוֹ . 'ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם') ו ָרֵאל ְוָאַמר ְוֵכן ְיׁשַ -ישעיה א(ִכיַח ֶאת ִיׂשְ
י ') ד-ישעיה מח. ('ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהוּ ') ג- ישעיה א. ('הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא') ד ְעּתִ ִמּדַ

ה ה ָאּתָ י ָקׁשֶ ֱאַמר . 'ּכִ ּנֶ ִאים ׁשֶ הּו ָהֵאל ְלהֹוִכיַח ַלַחּטָ ) א- ישעיה נח(ְוֵכן ִצּוָ
ְחׂשְֹך ' ל . 'ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ ָחְזרּו ְוֵכן ּכָ ָרֵאל ַעד ׁשֶ ִביִאים הֹוִכיחּו ְלִיׂשְ ַהּנְ

ְתׁשּוָבה דֹול ְוָזֵקן . ּבִ ָרֵאל ָחָכם ּגָ ׂשְ ָכל ָקָהל ְוָקָהל ִמּיִ ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַהֲעִמיד ּבְ
ְתׁשּוָבה ים ּוַמֲחִזיָרן ּבִ ֵהא מֹוִכיַח ָלַרּבִ ּיְ עּוָריו ְוָאהּוב ָלֶהם ׁשֶ ַמִים ִמּנְ , ִויֵרא ׁשָ

ָבָריו ְלִפיָכְך  ְוֶזה א ַלּמֹוִכיַח ְוֹלא ׁשֹוֵמַע ּדְ ֹוֵנא ֶאת ַהּתֹוָכחֹות ֵאינֹו ּבָ ׂשּ ֶ ׁשּ
ֵעיָניו טֹוִבים ֵהם ּבְ ַחּטֹאָתיו ׁשֶ   : ַיֲעֹמד ּבְ
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ְתׁשּוָבה  ׁשּוב ּבִ ּיָ ר לֹו ׁשֶ ה אֹוָתן ִאי ֶאְפׁשָ ָבִרים ָהעֹוׂשֶ ה ּדְ ָ ג ּוֵמֶהם ֲחִמׁשּ
ֵהם ֲעוֹ  מּוָרה ְלִפי ׁשֶ ָחָטא לֹו ּגְ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֲחֵברֹו ׁשֶ ּבֵ נֹות ׁשֶ

ּנּו ִלְמחל לוֹ  ַאל ִמּמֶ ֲחִזיר לֹו אֹו ִיׁשְ ּיַ ֵדי ׁשֶ ל ֶאת ) א. ְוֵאּלּו ֵהן. ּכְ ַהְמַקּלֵ
ָרה ּפָ ּנּו ּכַ ַאל ִמּמֶ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ל ָאָדם ָידּוַע ּכְ ים ְוֹלא ִקּלֵ ְוַהחֹוֵלק ִעם ) ב. ָהַרּבִ

ב ּנָ ים , ּגַ ב ּגֹוֵנב ָלַרּבִ ּנָ א ַהּגַ ל ִמי ִהיא ֶאּלָ ֵנָבה זֹו ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּגְ ִפי ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ב ּוַמְחִטיאוֹ . ּוֵמִביא לֹו ְוהּוא לֹוֵקחַ  ּנָ הּוא ַמֲחִזיק ַיד ַהּגַ ְוַהּמֹוֵצא ) ג. ְועֹוד ׁשֶ

ֲחִזיָרּה ִלְבָעלֶ  ּיַ ה , יהָ ֲאֵבָדה ְוֵאינֹו ַמְכִריז ָעֶליָה ַעד ׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ְלַאַחר ְזַמן ּכְ
ׁשּוָבה ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִמי ַיֲחִזיר ים ִויתֹוִמים ) * ד. ּתְ ְוָהאֹוֵכל ׁשֹור ֲעִנּיִ

ֵני ָאָדם ֻאְמָלִלין ֵהם ְוֵאיָנן ְידּוִעים ּוְמֻפְרָסִמים ְוגֹוִלים . ְוַאְלָמנֹות ֵאּלּו ּבְ
ֵדי  יר ּכְ ל ִמי הּוא ְוַיֲחִזיֶרּנּו לוֹ ֵמִעיר ְלִעיר ְוֵאין ָלֶהם ַמּכִ ַדע ׁשֹור ֶזה ׁשֶ ּיֵ . ׁשֶ

ה ) ה ָיה זֹו ְוַכּמָ יַע ַהּטָ ין ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ִהּגִ ל ׁשַֹחד ְלַהּטֹות ּדִ ְוַהְמַקּבֵ
ֲחִזיר ּיַ ֵדי ׁשֶ ָבר ֵיׁש לֹו ַרְגַלִים, ִהיא ּכָֹחּה ּכְ ַהּדָ הּוא ַמֲחִזיק ַיד ֶזה . ׁשֶ ְועֹוד ׁשֶ

  : יאוֹ ּוַמְחטִ 
  

ה אֹוָתן ֵאין ֶחְזָקתֹו ָלׁשּוב ֵמֶהן ָבִרים ָהעֹוׂשֶ ה ּדְ ָ ֵהם . ד ּוֵמֶהן ֲחִמׁשּ ְלִפי ׁשֶ
ֵאין ֶזה ֵחְטא ה ׁשֶ ֵעיֵני ֹרב ָהָאָדם ְוִנְמָצא חֹוֵטא ְוהּוא ְיַדּמֶ ים ּבְ ָבִרים ַקּלִ . ּדְ

ֶקת ִלְבעָ ) א. ְוֵאּלּו ֵהן ֵאיָנּה ַמְסּפֶ ה ׁשֶ ֻעּדָ ֶזל הּואָהאֹוֵכל ִמּסְ ֶּה ֲאַבק ּגֵ ז . ֶליָה ׁשֶ
ְרׁשּותוֹ  א ּבִ י ֶאּלָ לּום ָאַכְלּתִ ּלֹא ָחָטא ְוֹיאַמר ּכְ ה ׁשֶ ׁש ) ב. ְוהּוא ְמַדּמֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ה  גֹון קֹוְרדֹום ּוַמֲחֵרׁשָ א ּכְ ל ָעִני ֵאינֹו ֶאּלָ ָהֲעבֹוט ׁשֶ ל ָעִני ׁשֶ ֲעבֹוטֹו ׁשֶ ּבַ
ִלּבֹו ֵאיָנן ֲחֵסִר  י אֹותוֹ ְוֹיאַמר ּבְ ַזְלּתִ ֲעָריֹות ) ג. ים ַוֲהֵרי ֹלא ּגָ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ

י  י אֹו ָקַרְבּתִ ַעְלּתִ הּוא אֹוֵמר ְוִכי ּבָ לּום ׁשֶ ָכְך ּכְ ֵאין ּבְ ְעּתֹו ׁשֶ ַמֲעֶלה ַעל ּדַ
ִהיא ּגֹוֶרֶמת ְלגּוָפן . ֶאְצָלהּ  דֹול ׁשֶ ְרִאּיַת ָהֵעיַנִים ָעֹון ּגָ ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ

ֱאַמר שֶׁ  ּנֶ ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ') לט- במדבר טו(ל ֲעָריֹות ׁשֶ
ֵאין ) ד. 'ֵעיֵניֶכם ֵאינֹו ֵחְטא ְלִפי ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ְקלֹון ֲחֵברֹו אֹוֵמר ּבְ ד ּבִ ּבֵ ְתּכַ ַהּמִ

א ָעַרְך מַ  ׁשֹו ֶאּלָ ּיְ ת ְוֹלא ּבִ יַע לֹו ּבׁשֶ ם ְוֹלא ִהּגִ יו ַהּטֹוִבים ֲחֵברֹו עֹוֵמד ׁשָ ֲעׂשָ
ד  הּוא ְמֻכּבָ ָללֹו ׁשֶ ָרֶאה ִמּכְ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ה ֲחֵברֹו אֹו ָחְכָמתֹו ּכְ ְוָחְכָמתֹו ְלמּול ַמֲעׂשֵ

זּוי הּוא ) ה. ַוֲחֵברֹו ּבָ ֵאינֹו ֵחְטא ְלִפי ׁשֶ ִלּבֹו ׁשֶ ִרים אֹוֵמר ּבְ ׁשֵ ד ּכְ ְוַהחֹוׁשֵ
א  ם ֶאּלָ יִתי לֹו ְוִכי ֵיׁש ׁשָ ה אֹוֵמר ֶמה ָעׂשִ ה אֹו ֹלא ָעׂשָ א ָעׂשָ ּמָ ד ׁשֶ ֲחׁשָ

ַבַעל ֲעֵבָרה ַדְעּתֹו ּכְ ר ּבְ ׁשֵ ים ָאָדם ּכָ ׂשִ ּמֵ ֶּה ָעֹון ׁשֶ ז   : ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ
  

ים ֵהם  ִמיד ְוָקׁשִ ְך ַאֲחֵריֶהם ּתָ ׁשֵ ה אֹוָתם ִיּמָ ָבִרים ָהעֹוׂשֶ ה ּדְ ָ ה ּוֵמֶהן ֲחִמׁשּ
ן ְלִפיָכְך ָצִריְך אָ . ִלְפרׁש ֵמֶהן ּלָ ֶהן ְוֵהן ּכֻ ק ּבָ א ִיְדּבַ ּמָ ֵָּהר ֵמֶהן ׁשֶ ָדם ְלִהז

עֹות ָרעֹות ַעד ְמֹאד ּוַבַעל . ּוַבַעל ֵחָמה. ְוָלׁשֹון ָהַרע. ְרִכילּות. ְוֵאּלּו ֵהן. ּדֵ
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ָבה ָרָעה ִמים . ַמֲחׁשָ יו ְוֵהן ִנְרׁשָ ֲעׂשָ הּוא לֹוֵמד ִמּמַ ֵני ׁשֶ ע ִמּפְ ר ָלָרׁשָ ְתַחּבֵ ְוַהּמִ
ִלבּ  ֹלֹמה . וֹ ּבְ ָאַמר ׁשְ ּוְכָבר . 'ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירֹועַ ') כ-משלי יג(הּוא ׁשֶ

ִמיד ֶהן ּתָ ל ָאָדם ִלְנֹהג ּבָ ִריְך ּכָ ּצָ ָבִרים ׁשֶ עֹות ּדְ ִהְלכֹות ּדֵ ַאְרנּו ּבְ ַקל ָוֹחֶמר , ּבֵ
ׁשּוָבה   : ְלַבַעל ּתְ

  
י  ֶהן ַאף ַעל ּפִ ָבִרים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ל ֵאּלּו ַהּדְ ׁשּוָבה ֵאין ו ּכָ ִבין ֶאת ַהּתְ ַעּכְ ּמְ ׁשֶ

ׁשּוָבה ְוֵיׁש  ַעל ּתְ ׁשּוָבה ֵמֶהן ֲהֵרי ֶזה ּבַ ה ָאָדם ּתְ א ִאם ָעׂשָ מֹוְנִעין אֹוָתּה ֶאּלָ
א   : לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
  

  פרק חמישי - הלכות תשובה 
  

טֹוָבה ְוִלְהיֹות ִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך . א ְרׁשּות ְלָכל ָאָדם ְנתּוָנה
ָידוֹ  יק ָהְרׁשּות ּבְ ע . ַצּדִ ְוִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו ְלֶדֶרְך ָרָעה ְוִלְהיֹות ָרׁשָ

ָידוֹ  ּתֹוָרה . ָהְרׁשּות ּבְ תּוב ּבַ ּכָ ַאַחד ') כב-בראשית ג(הּוא ׁשֶ ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ
ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ל. 'ִמּמֶ לֹוַמר ֵהן ִמין ֶזה ׁשֶ עֹוָלם ְוֵאין  ּכְ ָאָדם ָהָיה ָיִחיד ּבָ

ְבּתֹו יֹוֵדַע  ַדְעּתֹו ּוְבַמֲחׁשַ ֵהא הּוא ֵמַעְצמֹו ּבְ ּיְ ֶזה ָהִעְנָין ׁשֶ ִני ּדֹוֶמה לֹו ּבְ ִמין ׁשֵ
ֲעׂשֹות  ָידֹו ִמּלַ ב ּבְ ַעּכֵ ּיְ הּוא ָחֵפץ ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ַהּטֹוב ְוָהַרע ְועֹוׂשֶ

ַלח ָידוֹ . ַהּטֹוב אֹו ָהַרע ן ִיׁשְ ן הּוא ּפֶ ּכֵ   : ְוֵכיָון ׁשֶ
  

ְלֵמי  י ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוֹרב ּגָ ׁשֵ אֹוְמִרים ִטּפְ ָבר ֶזה ׁשֶ ָך ּדָ ְבּתְ ַמֲחׁשַ ב ַאל ַיֲעֹבר ּבְ
תֹו ִלְהיֹות  ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם ִמּתְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

יק אֹו רָ  עַצּדִ ה . ׁשָ מׁשֶ יק ּכְ ל ָאָדם ָראּוי לֹו ִלְהיֹות ַצּדִ א ּכָ ן ֶאּלָ ָבר ּכֵ ֵאין ַהּדָ
ָיָרְבָעם אֹו ָחָכם אֹו  ע ּכְ נּו אֹו ָרׁשָ יַלי ] א[ַרּבֵ ָסָכל אֹו ַרֲחָמן אֹו ַאְכָזִרי אֹו ּכִ

עֹות ל ַהּדֵ ָאר ּכָ הּו ְוֹלא ּגֹוזֵ . אֹו ׁשּוַע ְוֵכן ׁשְ ְכּפֵ ּיִ ר ָעָליו ְוֹלא ִמי ְוֵאין לֹו ִמי ׁשֶ
ְעּתֹו נֹוֶטה ְלֵאי זֹו  א הּוא ֵמַעְצמֹו ּוִמּדַ ָרִכים ֶאּלָ ֵני ַהּדְ ְ כֹו ְלֶאָחד ִמׁשּ ּמֹוׁשְ ׁשֶ

ְרֶצה ּיִ ֶרְך ׁשֶ ְרְמָיהּו ָאַמר . ּדֶ ּיִ י ֶעְליֹון ֹלא ֵתֵצא ') לח-איכה ג(הּוא ׁשֶ ִמּפִ
לֹוַמר ֵאין ַהּבֹוֵרא ּגֹוזֵ . 'ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב ר ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות טֹוב ְוֹלא ּכְ

ן הּוא ִנְמָצא ֶזה ַהחֹוֵטא הּוא ִהְפִסיד ֶאת ַעְצמוֹ . ִלְהיֹות ַרע ּכֵ . ְוֵכיָון ׁשֶ
ה ְלַנְפׁשֹו ּוְגָמָלּה  ָעׂשָ ֶ ּוְלִפיָכְך ָראּוי לֹו ִלְבּכֹות ּוְלקֹוֵנן ַעל ֲחָטָאיו ְוַעל ַמה ׁשּ

תּוב ַאֲחָריו . ָרָעה ּכָ ְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי') לט- גאיכה (הּוא ׁשֶ ְוָחַזר . 'ְוגוֹ ' ַמה ּיִ
ל ָהָרעֹות ָראּוי ָלנּו ַלֲחזֹר  ינּו ּכָ נּו ָעׂשִ ְעּתֵ ָיֵדינּו ּוִמּדַ ְוָאַמר הֹוִאיל ּוְרׁשּוֵתנּו ּבְ
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ָיֵדינוּ  ה ּבְ ָהְרׁשּות ַעּתָ ֵענּו ׁשֶ ְתׁשּוָבה ְוַלֲעֹזב ִרׁשְ תּוב ַאֲחָריו . ּבִ ּכָ הּוא ׁשֶ
ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה') מ- איכה ג( ׂשָ   : 'ְוגוֹ ' ַנְחּפְ
  

ֱאַמר  ּנֶ ְצָוה ׁשֶ דֹול הּוא ְוהּוא ַעּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ר ּגָ דברים (ג ְוָדָבר ֶזה ִעּקָ
ים') טו- ל י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִ ְרֵאה ') כו- דברים יא(ּוְכִתיב . 'ְרֵאה ָנַתּתִ

ֶיְדֶכם. 'יֶכם ַהּיֹוםָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפנֵ  ָהְרׁשּות ּבְ לֹוַמר ׁשֶ ְחּפֹץ ָהָאָדם . ּכְ ּיַ ְוָכל ׁשֶ
ין ָרִעים ין טֹוִבים ּבֵ ה ּבֵ ֵני ָהָאָדם עֹוׂשֶ ה ּבְ ֲעׂשֵ ֵני ֶזה ָהִעְנָין . ַלֲעׂשֹות ִמּמַ ּוִמּפְ

ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם') כו- דברים ה(ֶנֱאַמר  ֵאין הַ . 'ִמי ִיּתֵ לֹוַמר ׁשֶ ּבֹוֵרא ּכְ
א ַהּכל ָמסּור  ֵני ָהָאָדם ְוֹלא ּגֹוֵזר ֲעֵליֶהן ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ֶאּלָ ּכֹוֶפה ּבְ

  : ָלֶהם
  

ם  ע אֹו ִאּלּו ָהָיה ׁשָ יק אֹו ָרׁשָ ד ִאּלּו ָהֵאל ָהָיה ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ַצּדִ
ר ּתֹוַלְדּתֹו  ִעּקַ ְך ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּמֹוׁשֵ ָבר ׁשֶ ע ִמן ּדָ ָרִכים אֹו ְלַמּדָ ְלֶדֶרְך ִמן ַהּדְ

ּבֹוִדים  מֹו ׁשֶ ים ּכְ ֲעׂשִ ה ִמן ַהּמַ עֹות אֹו ְלַמֲעׂשֶ עֹות אֹו ְלֵדָעה ִמן ַהּדֵ ּדָ ַהּמַ
ה  ִביִאים ֲעׂשֵ ה ָלנּו ַעל ְיֵדי ַהּנְ ַמִים ֵהיַאְך ָהָיה ְמַצּוֶ ים ֹהְבֵרי ׁשָ ׁשִ ּפְ ם ַהּטִ ּבָ ִמּלִ

ה כָּ  ֲעׂשֶ ְך ְוַאל ּתַ ֲעֶכם ְוהּוא ּכָ ְלכּו ַאֲחֵרי ִרׁשְ ְרֵכיֶכם ְוַאל ּתֵ ְך ֵהיִטיבּו ּדַ
ִאי  ְמׁשְֹך אֹותֹו ְלָדָבר ׁשֶ ָבר ִנְגַזר ָעָליו אֹו ּתֹוַלְדּתֹו ּתִ ִריתֹו ּכְ ת ּבְ ִחּלַ ִמּתְ

ּנוּ  ר ָלזּוז ִמּמֶ ין ְוֵאי. ֶאְפׁשָ ּה ּוְבֵאי ֶזה ּדִ ּלָ קֹום ָהָיה ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ֶזה ּוַמה ּמָ
יק ּדִ ָכר ַלּצַ ם ׂשָ ּלֵ ע אֹו ְמׁשַ ט ִנְפָרע ִמן ָהָרׁשָ ּפָ ל ָהָאֶרץ לֹא . ִמׁשְ ֲהׁשֵֹפט ּכָ

ט ּפָ ה ִמׁשְ ל ַמה . ַיֲעׂשֶ ה ּכָ ְתַמּה ְוֹתאַמר ֵהיַאְך ִיְהֶיה ָהָאָדם עֹוׂשֶ ְוַאל ּתִ
עֹוָלם דָּ  ה ּבָ יו ְמסּוִרים לֹו ְוִכי ֵיָעׂשֶ ְחּפֹץ ְוִיְהיּו ַמֲעׂשָ ּיַ ֶ ְרׁשּות ׁשּ ּלֹא ּבִ ָבר ׁשֶ

תּוב אֹוֵמר  ר ָחֵפץ ה') ו- תהילים קלה(קֹונֹו ְוֹלא ֶחְפצֹו ְוַהּכָ ה ' ּכל ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ ינּו ְמסּוִרין . 'ּבַ ֲעׂשֵ ּמַ י ׁשֶ ה ְוַאף ַעל ּפִ ֶחְפצֹו ֵיָעׂשֶ ַהּכל ּכְ ע ׁשֶ ּדַ

יַצד. ָלנוּ  ַהּיֹוֵצר ָחֵפץ ִלְהיוֹ . ּכֵ ם ׁשֶ ׁשֵ ִים ּכְ ת ָהֵאׁש ְוָהרּוַח עֹוִלים ְלַמְעָלה ְוַהּמַ
ִרּיֹות ָהעֹוָלם  ָאר ּבְ ִעּגּול ְוֵכן ׁשְ ל סֹוֵבב ּבְ ְלּגַ ה ְוַהּגַ ְוָהָאֶרץ יֹוְרִדים ְלַמּטָ

ָחֵפץ ּבוֹ  ִמְנָהָגן ׁשֶ ָידֹו ְוָכל . ִלְהיֹות ּכְ ָכה ָחֵפץ ִלְהיֹות ָהָאָדם ְרׁשּותֹו ּבְ ּכָ
יו ְמסּוִרין לוֹ  א הּוא ֵמַעְצמֹו  ַמֲעׂשָ ְך ֶאּלָ ְוֹלא ִיְהֶיה לֹו ֹלא ּכֹוֶפה ְוֹלא מֹוׁשֵ

ָהָאָדם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ל ׁשֶ ה ּכָ ַתן לֹו ָהֵאל עֹוׂשֶ ּנָ ִנין . ּוְבַדְעּתֹו ׁשֶ ְלִפיָכְך ּדָ
יו ה ָרָעה ְמֵרִעין לוֹ . אֹותֹו ְלִפי ַמֲעׂשָ ה טֹוָבה ֵמיִטיִבין לֹו ְוִאם ָעׂשָ . ִאם ָעׂשָ

ְדֶכם ָהְיָתה זֹּאת ָלֶכם הּוא ִביא אֹוֵמר ִמּיֶ ַהּנָ ַדְרֵכיֶהם. ׁשֶ ֲחרּו ּבְ ה ּבָ ם ֵהּמָ . ּגַ
ֹלֹמה  ַיְלדּוֶתיָך ') ט- קהלת יא(ּוְבִעְנָין ֶזה ָאַמר ׁשְ חּור ּבְ ַמח ּבָ -קהלת יא(' ׂשְ

ט] ב[ְוָדע ') ט ּפָ ׁשְ ּמִ ה ְיִביֲאָך ָהֱאלִֹהים ּבַ ל ֵאּלֶ י ַעל ּכָ לֹוַמר . 'ּכִ ּיֵׁש ּכְ ע ׁשֶ ּדַ
ין ן ֶאת ַהּדִ ה ִלּתֵ ָיְדָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ְוָעִתיד ַאּתָ   : ּבְ
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ְהֶיה ְוֹקֶדם  ּיִ ֶ ל ַמה ׁשּ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ּכָ דֹוׁש ּבָ א ּתֹאַמר ַוֲהֹלא ַהּקָ ּמָ ה ׁשֶ
ע אֹו ֹלא ֵיַדע יק אֹו ָרׁשָ ֶּה ִיְהֶיה ַצּדִ ז ְהֶיה ֵיַדע ׁשֶ ּיִ הּוא ִיהְ . ׁשֶ ֶיה ִאם ֵיַדע ׁשֶ

ר  יק ְוֶאְפׁשָ ְהֶיה ַצּדִ ּיִ ַדע ׁשֶ ּיֵ יק ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ַצּדִ ר ׁשֶ יק ִאי ֶאְפׁשָ ַצּדִ
ְריוֹ  ָבר ַעל ּבֻ ע ֲהֵרי ֹלא ֵיַדע ַהּדָ ְהֶיה ָרׁשָ ּיִ ה . ׁשֶ ֵאָלה זֹו ֲאֻרּכָ ׁשּוַבת ׁשְ ּתְ ע ׁשֶ ּדַ
ִרי ה ִעּקָ י ָים ְוַכּמָ ה ּוְרָחָבה ִמּנִ לּוִיים ֵמֶאֶרץ ִמּדָ דֹוִלים ַוֲהָרִרים ָרִמים ּתְ ם ּגְ

ֲאִני אֹוֵמר ָדָבר ֶזה ׁשֶ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּבְ ּה ֲאָבל ָצִריְך ַאּתָ ַאְרנּו . ּבָ ָבר ּבֵ ּכְ
ָעה  רּוְך הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּדֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִני ֵמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֶפֶרק ׁשֵ ּבְ

ּנּו  ִהיא חּוץ ִמּמֶ ַנִיםׁשֶ ם ׁשְ ֵהם ְוַדְעּתָ ְבֵני ָאָדם ׁשֶ מֹו . ּכִ ה ׁשְ א הּוא ִיְתַעּלֶ ֶאּלָ
ְריוֹ  ָבר ֶזה ַעל ּבֻ יג ּדָ ִ ל ָאָדם ְיכֹוָלה ְלַהׂשּ ְעּתֹו ׁשֶ ם . ְוַדְעּתֹו ֶאָחד ְוֵאין ּדַ ּוְכׁשֵ

ֱאַמר  ּנֶ ת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ יג ְוִלְמֹצא ֲאִמּתַ ִ ָאָדם ְלַהׂשּ ֵאין ּכַֹח ּבָ י ') כ- שמות לג(ׁשֶ ּכִ
ל ' ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ְעּתֹו ׁשֶ יג ְוִלְמֹצא ּדַ ִ ָאָדם ְלַהׂשּ ְך ֵאין ּכַֹח ּבָ ּכָ

ִביא ָאַמר . ַהּבֹוֵרא ַהּנָ בֹוֵתיֶכם ') ח-ישעיה נה(הּוא ׁשֶ בֹוַתי ַמְחׁשְ י ֹלא ַמְחׁשְ ּכִ
נּו ּכֹחַ . * 'ְוֹלא ַדְרֵכיֶכם ְדָרָכי ן הּוא ֵאין ּבָ ּכֵ ֵליַדע ֵהיַאְך ֵיַדע  ְוֵכיָון ׁשֶ

ים ֲאָבל  ֲעׂשִ רּוִאים ְוַהּמַ ל ַהּבְ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ֹלא ָסֵפק ] ג[ַהּקָ ֵנַדע ּבְ
כֹו ְוֹלא ּגֹוֵזר ָעָליו  רּוְך הּוא מֹוׁשְ דֹוׁש ּבָ ַיד ָהָאָדם ְוֵאין ַהּקָ ה ָהָאָדם ּבְ ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ

ְך  ת. ַלֲעׂשֹות ּכָ ַלת ַהּדָ ֵני ַקּבָ ְרָאיֹות  ְוֹלא ִמּפְ א ּבִ ָבר ֶזה ֶאּלָ ְלַבד נֹוַדע ּדָ ּבִ
ְבֵרי ַהָחְכָמה רּורֹות ִמּדִ ִנין ֶאת ָהָאָדם ַעל . ּבְ ּדָ בּוָאה ׁשֶ ּנְ ֵני ֶזה ֶנֱאַמר ּבַ ּוִמּפְ

בּוָאה  ְבֵרי ַהּנְ ל ּדִ ּכָ ר ׁשֶ יו ִאם טֹוב ְוִאם ַרע ְוֶזה הּוא ָהִעּקָ ִפי ַמֲעׂשָ יו ּכְ ַמֲעׂשָ
לּוִיין ּבוֹ    : ּתְ

  
  

  פרק ששי - הלכות תשובה 
  

ר  סֹוְתִרין ִעּקָ ֵהן ִנְרִאין ּכְ ּתֹוָרה ּוְבִדְבֵרי ְנִביִאים ׁשֶ ה ֵיׁש ּבַ סּוִקים ַהְרּבֵ א ּפְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ן ֵמֶהן ׁשֶ ְעּתָ ֶהן ֹרב ָהָאָדם ְוַיֲעֶלה ַעל ּדַ ִלין ּבָ ֶזה ְוִנְכׁשָ

ל ָאָדם ָמסּור  הּוא ּגֹוֵזר ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ָרָעה ֵאין ִלּבֹו ׁשֶ אֹו טֹוָבה ְוׁשֶ
ר ִיְרֶצה ַדע . לֹו ְלַהּטֹותֹו ְלָכל ֲאׁשֶ ּנּו ּתֵ ּמֶ ּמִ דֹול ׁשֶ ר ּגָ ַוֲהֵרי ֲאִני ְמָבֵאר ִעּקָ

סּוִקים ל אֹוָתן ַהּפְ רּוׁש ּכָ י ְמִדיָנה חֹוְטִאים . ּפֵ ָאָדם ֶאָחד אֹו ַאְנׁשֵ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ה ַהחֹוֵטא ֵחטְ  ַרע ְועֹוׂשֶ הֹוַדְענּו ָראּוי ְלִהּפָ מֹו ׁשֶ ְעּתֹו ּוִבְרצֹונֹו ּכְ ה ִמּדַ עֹוׂשֶ א ׁשֶ

ַרע רּוְך הּוא יֹוֵדַע ֵאיְך ִיּפָ דֹוׁש ּבָ ּנּו ְוַהּקָ ְפָרִעים . ִמּמֶ ּנִ ין נֹוֵתן ׁשֶ ַהּדִ ֵיׁש ֵחְטא ׁשֶ
בָ  ָממֹונֹו אֹו ּבְ גּופֹו אֹו ּבְ ֶּה ּבְ עֹוָלם ַהז ּנּו ַעל ֶחְטאֹו ּבָ ָניו ִמּמֶ ּבָ ים ׁשֶ ַטּנִ ָניו ַהּקְ

ִקְנָינֹו ֵהן  יעּו ִלְכַלל ִמְצַות ּכְ ַעת ְוֹלא ִהּגִ ֶהם ּדַ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ ַטּנִ ל ָאָדם ַהּקְ ׁשֶ
ֶחְטאֹו ָימּות') טז-דברים כד(ּוְכִתיב  ה ִאישׁ ' ִאיׁש ּבְ ָעׂשֶ ּיֵ ְוֵיׁש ֵחְטא . ַעד ׁשֶ
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ּנּו לָ  ְפָרִעין ִמּמֶ ּנִ ין נֹוֵתן ׁשֶ ַהּדִ א ְוֵאין ָלעֹוֵבר ָעָליו ׁשּום ֵנֶזק ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ
ֶּה עֹוָלם ַהז א. ּבָ ֶּה ְוָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהז ּנּו ּבָ ְפָרִעין ִמּמֶ ּנִ   : ְוֵיׁש ֵחְטא ׁשֶ

  
ׁשּוָבה  ה ּתְ ׁשּוָבה ֲאָבל ִאם ָעׂשָ ה ּתְ ּלֹא ָעׂשָ ְזַמן ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבִ ה ּדְ ּמֶ ב ּבַ

ְתִר  ׁשּוָבה ּכִ ְרָענּותַהּתְ ְעּתֹו ּוִבְרצֹונֹו . יס ִלְפֵני ַהּפֻ ָהָאָדם חֹוֵטא ִמּדַ ם ׁשֶ ּוְכׁשֵ
ְעּתֹו ּוִבְרצֹונוֹ  ׁשּוָבה ִמּדַ ה ּתְ ְך הּוא עֹוׂשֶ   : ּכָ

  
ין ִלְפֵני  ן ַהּדִ ּתֵ ּיִ ים ַעד ׁשֶ דֹול אֹו ֲחָטִאים ַרּבִ ְחָטא ָאָדם ֵחְטא ּגָ ּיֶ ר ׁשֶ ג ְוֶאְפׁשָ

הֵ  ּיְ ַין ָהֱאֶמת ׁשֶ ְרצֹונֹו ּדַ ה ּבִ ָעׂשָ ֶּה ַהחֹוֵטא ַעל ֲחָטִאים ֵאּלּו ׁשֶ ָרעֹון ִמז א ַהּפֵ
עֹו  יִחין לֹו ְרׁשּות ָלׁשּוב ֵמִרׁשְ ׁשּוָבה ְוֵאין ַמּנִ ּנּו ַהּתְ ּמֹוְנִעין ִמּמֶ ְעּתֹו ׁשֶ ּוִמּדַ

ה ָעׂשָ ֶחְטאֹו ׁשֶ ּיָמּות ְויֹאַבד ּבְ ֵדי ׁשֶ רּוְך הּוא אָ . ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַמר ַעל ְיֵדי הּוא ׁשֶ
ְעָיהּו  ֶּה') י-ישעיה ו(ְיׁשַ ֵמן ֵלב ָהָעם ַהז ב "דה(ְוֵכן הּוא אֹוֵמר . 'ְוגוֹ ' ַהׁשְ

ִעים ') טז-לו ְעּתְ ָבָריו ּוִמּתַ ַמְלֲאֵכי ָהֱאֹלִהים ּובֹוִזים ּדְ ְהיּו ַמְלִעִבים ּבְ ַוּיִ
ְנִבָאיו ַעד ֲעלֹות ֲחַמת ה א' ּבִ ַעּמֹו ַעד ְלֵאין ַמְרּפֵ ְרצֹוָנם כְּ . 'ּבְ לֹוַמר ָחְטאּו ּבִ

א ְרּפֵ ִהיא ַהּמַ ׁשּוָבה ׁשֶ בּו ִלְמֹנַע ֵמֶהן ַהּתְ ְתַחּיְ ּנִ ְלִפיָכְך . ְוִהְרּבּו ִלְפׁשַֹע ַעד ׁשֶ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ֵּק(ַוֲאִני ') כא -שמות ד(ּכָ ה) [ֲאַחז ְרֹעה] ַאְקׁשֶ ְלִפי . 'ֶאת ֵלב ּפַ

ה ְוֵהֵרַע לְ  ִחּלָ ָחָטא ֵמַעְצמֹו ּתְ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ַאְרצֹו ׁשֶ ִרים ּבְ ָרֵאל ַהּגָ ) י- שמות א(ִיׂשְ
ָמה לוֹ ' ּנוּ . 'ָהָבה ִנְתַחּכְ ְפַרע ִמּמֶ ּנִ ּנּו ַעד ׁשֶ ׁשּוָבה ִמּמֶ ין ִלְמֹנַע ַהּתְ . ָנַתן ַהּדִ

רּוְך הּוא ֶאת ִלּבוֹ  דֹוׁש ּבָ ֵּק ַהּקָ ה . ְלִפיָכְך ִחז ַיד מׁשֶ ה ָהָיה ׁשֹוֵלַח לֹו ּבְ ְוָלּמָ
ה ְואֹומֵ  רּוְך הּוא ֵאין ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ׁשּוָבה ּוְכָבר ָאַמר לֹו ַהּקָ ה ּתְ ַלח ַוֲעׂשֵ ר ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ַח ׁשֶ ּלֵ י') ל- שמות ט(ְמׁשַ ה ַוֲעָבֶדיָך ָיַדְעּתִ ) טז-שמות ט(' ְוגוֹ ' ְוַאּתָ
יָך ' ֲעבּור ֹזאת ֶהֱעַמְדּתִ זְ . 'ְואּוָלם ּבַ ּבִ ֵדי ְלהֹוִדיַע ְלָבֵאי ָהעֹוָלם ׁשֶ ּמֹוֵנַע ּכְ ַמן ׁשֶ

עֹו  ִרׁשְ א ָימּות ּבְ ׁשּוָבה ַלחֹוֵטא ֵאינֹו ָיכֹול ָלׁשּוב ֶאּלָ רּוְך הּוא ַהּתְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְרצֹונוֹ  ה ּבִ ְתִחּלָ ה ּבִ ָעׂשָ ָהיּו לֹו ִנְתַחּיֵב ְלָמְנעֹו ִמן . ׁשֶ ְוֵכן ִסיחֹון ְלִפי ֲעֹונֹות ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשּוָבה ׁשֶ י') ל-דברים ב(ַהּתְ ה ה ּכִ ץ ֶאת ' ִהְקׁשָ ֱאֹלֶהיָך ֶאת רּוחֹו ְוִאּמֵ
ָעׂשּו . 'ְלָבבוֹ  ׁשּוָבה ַעד ׁשֶ ַנֲעִנים ְלִפי ּתֹוֲעבֹוֵתיֶהן ָמַנע ֵמֶהן ַהּתְ ְוֵכן ַהּכְ

ָרֵאל ֱאַמר . ִמְלָחָמה ִעם ִיׂשְ ּנֶ י ֵמֵאת ה') כ- יהושע יא(ׁשֶ ֵּק ֶאת ' ּכִ ָהְיָתה ְלַחז
ְלָחָמה עִ  ם ִלְקַראת ַהּמִ ָרֵאל ְלַמַען ַהֲחִריָמםִלּבָ יֵמי . 'ם ִיׂשְ ָרֵאל ּבִ ְוֵכן ִיׂשְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשּוָבה ׁשֶ ים ִלְפׁשַֹע ּתְ ְרּבִ ִהְרּבּו ִלְפׁשַֹע ָמַנע ֵמאֹוָתן ַהּמַ הּו ְלִפי ׁשֶ ֵאִלּיָ
ית') לז-מלכים א יח( ם ֲאֹחַרּנִ ה ֲהִסּבָֹת ֶאת ִלּבָ לֹוַמר ָמַנְעּתָ ֵמֶהן ' ְוַאּתָ ּכְ

ׁשּובָ  ָרֵאל. הַהּתְ ְרֹעה ְלָהַרע ְלִיׂשְ ַזר ָהֵאל ַעל ּפַ ּלֹא ּגָ ְולֹא . ִנְמֵצאָת אֹוֵמר ׁשֶ
ַאְרצוֹ  ַנֲעִנים ְלַהְתִעיב. ַעל ִסיחֹון ַלֲחֹטא ּבְ ָרֵאל . ְוֹלא ַעל ַהּכְ ְוֹלא ַעל ִיׂשְ
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בּו ִלְמנֹ . ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ן ִנְתַחּיְ ן ָחְטאּו ֵמַעְצָמן ְוֻכּלָ ּלָ א ּכֻ ַע ֵמֶהן ֶאּלָ
ׁשּוָבה   : ַהּתְ

  
ָתם ֵמֵאת ה ְתִפּלָ ִביִאים ּבִ יִקים ְוַהּנְ ּדִ ְלָעְזָרם ַעל ' ד ּוְכִעְנָין ֶזה ׁשֹוֲאִלין ַהּצַ

ִוד . ָהֱאֶמת ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ָך ' הֹוֵרִני ה') יא- תהילים כז(ּכְ ְרּכֶ לֹוַמר ַאל . 'ּדַ ּכְ
נָּ  ּמֶ ּמִ ֶרְך ָהֱאֶמת ׁשֶ ֶמָך ִיְמָנעּוִני ֲחָטַאי ּדֶ ָך ְוִיחּוד ׁשְ ְרּכְ ָאַמר . ה ֵאַדע ּדַ ְוֵכן ֶזה ׁשֶ

יַח רּוִחי ַלֲעׂשֹות ֶחְפְצָך ' ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני') יד-תהילים נא( ּנִ לֹוַמר ּתַ ּכְ
ָיִדי ַעד  ְהֶיה ָהְרׁשּות ּבְ א ּתִ ׁשּוָבה ֶאּלָ ְוַאל ִיְגְרמּו ִלי ֲחָטַאי ְלָמְנֵעִני ִמּתְ

ֶאֱחזֹר ְוָאבִ  ֶרְך ָהֱאֶמתׁשֶ ל ַהּדֹוֶמה ִלְפסּוִקים ֵאּלוּ . ין ְוֵאַדע ּדֶ ֶרְך זֹו ּכָ   : ְוַעל ּדֶ
  

ִוד  ָאַמר ּדָ ר ה') ח-תהילים כה(ה ּוַמהּו ֶזה ׁשֶ ִאים ' טֹוב ְוָיׁשָ ן יֹוֶרה ַחּטָ ַעל ּכֵ
ֶרְך  ּדָ ַלח ְנִביִאים ָלֶהם. 'ְוגוֹ ' ַיְדֵרְך ֲעָנִוים') ט- תהילים כה(' ּבַ ָ ׁשּ  ֶזה ׁשֶ

ְרֵכי ה ְתׁשּוָבה' מֹוִדיִעים ּדַ ֶהם ּכַֹח ִלְלֹמד . ּוַמְחִזיִרין אֹוָתן ּבִ ַתן ּבָ ּנָ ְועֹוד ׁשֶ
ַדְרֵכי ַהָחְכָמה . ּוְלָהִבין ְך ּבְ הּוא ִנְמׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ָכל ָאָדם ׁשֶ ה זֹו ּבְ ּדָ ּמִ ׁשֶ

ה ָלֶהן ְורֹוֵדף אֹוָתם ֶדק ִמְתַאּוֶ ָאְמרוּ . ְוַהּצֶ ֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ְוהּוא ַמה ׁשּ
ָבר לֹוַמר ִיְמָצא ַעְצמֹו ֶנֱעָזר ַעל ַהּדָ ִעין אֹותֹו ּכְ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטַ . * ִלְבָרָכה ּבָ

ּתֹוָרה  תּוב ּבַ ַזר ַעל ', ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם') יג- בראשית טו(ַוֲהֹלא ּכָ ֲהֵרי ּגָ
ים ַלֲעׂשֹות ַרע ְצִרּיִ ֶּה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ') טז- דברים לא(ּוְכִתיב . ַהּמִ ְוָקם ָהָעם ַהז

ָרֵאל ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה', ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ַזר ַעל ִיׂשְ ה ִנְפַרע . ֲהֵרי ּגָ ְוָלּמָ
ל . ֵמֶהן א ּכָ ְהֶיה הּוא ַהזֹּוֶנה ֶאּלָ ּיִ דּוַע ׁשֶ לֹוִני ַהּיָ ַזר ַעל ִאיׁש ּפְ ּלֹא ּגָ ְלִפי ׁשֶ

זֹּוִנים ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאּלּו ֹלא ָרָצה ַלֲעֹבד ֹלא ָהָיה ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאֹוָתן הַ 
ל עֹוָלם. עֹוֵבד א ִמְנָהגֹו ׁשֶ ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה . ְוֹלא הֹוִדיעֹו ַהּבֹוֵרא ֶאּלָ

ִעים יִקים ּוְרׁשָ ֶהן ַצּדִ ֶּה ִיְהֶיה ּבָ ע . ְלאֹוֵמר ָהָעם ַהז ֵני ֶזה ֹיאַמר ָהָרׁשָ ֹלא ִמּפְ
ָבר נִ  ִעים ּכְ ְהיּו ְרׁשָ ּיִ ה ׁשֶ הֹוִדיַע ְלמׁשֶ ֵני ׁשֶ ע ִמּפְ ְהֶיה ָרׁשָ ּיִ ְגַזר ָעָליו ׁשֶ

ָרֵאל ִיׂשְ ֱאַמר . ּבְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֶרב ') יא- דברים טו(ּכָ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י ֹלא ֶיְחּדַ ּכִ
ֵרִעים. 'ָהָאֶרץ ֵצִרים ְוַהּמֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמאֹוָתן ַהּמְ ים ּכָ ְצִרּיִ ָרֵאל  ְוֵכן ַהּמִ ְלִיׂשְ

ָידוֹ  א . ִאּלּו ֹלא ָרָצה ְלָהַרע ָלֶהם ָהְרׁשּות ּבְ ַזר ַעל ִאיׁש ָידּוַע ֶאּלָ ּלֹא ּגָ ׁשֶ
ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ּסֹוף ַזְרעֹו ָעִתיד ְלִהׁשְ ֵאין . הֹוִדיעֹו ׁשֶ ּוְכָבר ָאַמְרנּו ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָאָדם ֵליַדע ֵהיַאְך ֵיַדע ַהּקָ ָבִרים ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ּכַֹח ּבָ   : הּוא ּדְ
  
    
  
  



 
124 

 

  פרק שביעי - הלכות תשובה 
  

ל ָאָדם ַלֲעׂשֹות  ּדֵ ּתַ ַאְרנּו ִיׁשְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ל ָאָדם ְנתּוָנה לֹו ּכְ א הֹוִאיל ּוְרׁשּות ּכָ
מוּ  ּיָ ֵדי ׁשֶ יו ֵמֲחָטָאיו ּכְ ּפָ ִפיו ֵמֲחָטָאיו ְוִלְנֹער ּכַ ׁשּוָבה ּוְלִהְתַוּדֹות ּבְ ת ְוהּוא ּתְ

א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְלַחּיֵ ׁשּוָבה ְוִיְזּכֶ ַעל ּתְ   : ּבַ
  

ָעתֹו  ׁשְ א ָימּות ּבִ ּמָ ִאּלּו הּוא נֹוֶטה ָלמּות ְוׁשֶ ב ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ּכְ
ֶחְטאוֹ  ַאְזִקין . ְוִנְמָצא עֹוֵמד ּבְ ׁשֶ ד ְולֹא ֵיָאֵמר ּכְ ְלִפיָכְך ָיׁשּוב ֵמֲחָטָאיו ִמּיָ

ְזִקיןָאשׁ  ּיַ א ָימּות ֶטֶרם ׁשֶ ּמָ ָחְכָמתֹו . ּוב ׁשֶ לֹֹמה ָאַמר ּבְ ְ ׁשּ ) ח-קהלת ט(הּוא ׁשֶ
ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים'   : 'ּבְ
  

גֹון ְזנּות  ה ּכְ ֶהן ַמֲעׂשֶ ׁש ּבָ ּיֵ א ַמֲעִבירֹות ׁשֶ ׁשּוָבה ֶאּלָ ֵאין ּתְ ג ַאל ּתֹאַמר ׁשֶ
ם . ְוֵגֶזל ּוְגֵנָבה ׁשֵ א ּכְ ׂש ֶאּלָ ְך הּוא ָצִריְך ְלַחּפֵ ִריְך ָאָדם ָלׁשּוב ֵמֵאּלּו ּכָ ּצָ ׁשֶ

ְנָאה ּוִמן  ַעס ּוִמן ָהֵאיָבה ּוִמן ַהּקִ ׁש לֹו ְוָלׁשּוב ִמן ַהּכַ ּיֵ ֵדעֹות ָרעֹות ׁשֶ ּבְ
ֶהן ִמן ַהּכל  ֲאָכלֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ בֹוד ּוֵמְרִדיַפת ַהּמַ מֹון ְוַהּכָ ַהִהּתּול ּוֵמְרִדיַפת ַהּמָ

ְתׁשּוָבה ה . ָצִריְך ַלֲחזֹר ּבִ ֶהן ַמֲעׂשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ים ֵמאֹוָתן ׁשֶ ְוֵאּלּו ָהֲעֹונֹות ָקׁשִ
ה הּוא ִלְפרׁש ֵמֶהם ֵאּלּו ָקׁשֶ ָקע ּבְ ָאָדם ִנׁשְ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר . ׁשֶ

ע') ז- ישעיה נה(   : 'ְוגוֹ ' ַיֲעֹזב ָרׁשָ
  

ׁשּובָ  ַעל ּתְ ה ָאָדם ּבַ ֵני ד ְוַאל ְיַדּמֶ יִקים ִמּפְ ּדִ ֲעַלת ַהּצַ הּוא ְמֻרָחק ִמּמַ ה ׁשֶ
ה ָעׂשָ א ָאהּוב ְוֶנְחָמד הּוא ִלְפֵני . ָהֲעֹונֹות ְוַהֲחָטאֹות ׁשֶ ן ֶאּלָ ָבר ּכֵ ֵאין ַהּדָ

ִאּלּו ֹלא ָחָטא ֵמעֹוָלם ֲהֵרי ָטַעם . ַהּבֹוֵרא ּכְ ה ׁשֶ ָכרֹו ַהְרּבֵ ְ ׂשּ א ׁשֶ ְוֹלא עֹוד ֶאּלָ
ּנּו ְוָכַבׁש ִיְצרוֹ ַטַעם ַהֵחְטא ּופֵ  ׁשּוָבה . ַרׁש ִמּמֶ ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָאְמרּו ֲחָכִמים ָמקֹום ׁשֶ

מּוִרין ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד ּבוֹ  יִקים ּגְ דֹוָלה . עֹוְמִדין ֵאין ַצּדִ לֹוַמר ַמֲעָלָתן ּגְ ּכְ
ים ִיְצָרם יֹוֵתר ֵהן ּכֹוְבׁשִ ֵני ׁשֶ ּלֹא ָחְטאּו ֵמעֹוָלם ִמּפְ ֲעַלת ֵאּלּו ׁשֶ   : ֵמֶהם ִמּמַ

  
ְתׁשּוָבה א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ ׁשּוָבה ְוֵאין ִיׂשְ ן ִצּוּו ַעל ַהּתְ ּלָ ִביִאים ּכֻ ל ַהּנְ . ה ּכָ

ד ֵהן  לּוָתן ּוִמּיָ סֹוף ּגָ ׁשּוָבה ּבְ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּתְ ּסֹוף ִיׂשְ ּוְכָבר ִהְבִטיָחה ּתֹוָרה ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ָבִריםְוָהָיה כִ ') א- דברים ל(ִנְגָאִלין ׁשֶ ל ַהּדְ ' ְוגוֹ ' י ָיֹבאּו ָעֶליָך ּכָ

ְבּתָ ַעד ה') ב- דברים ל( ב ה') ג-דברים ל(' ֱאֹלֶהיָך ' ְוׁשַ   : 'ְוגוֹ ' ֱאֹלֶהיָך ' ְוׁשָ
  

ֱאַמר  ּנֶ ִכיָנה ׁשֶ ְ ָקֶרֶבת ֶאת ָהָאָדם ַלׁשּ ּמְ ׁשּוָבה ׁשֶ דֹוָלה ּתְ ) ב- הושע יד(ו ּגְ
ָרֵאל ַעד ה' ם ָעַדי ְנֻאם ') ו- עמוס ד(ֶנֱאַמר וְ . 'ֱאֹלֶהיָך ' ׁשּוָבה ִיׂשְ ְבּתֶ ְוֹלא ׁשַ
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ָרֵאל ְנֻאם ה') א-ירמיה ד(ְוֶנֱאַמר '. 'ה ׁשּוב ִיׂשְ ׁשּוב' ִאם ּתָ לֹוַמר . 'ֵאַלי ּתָ ּכְ
ק ְדּבַ י ּתִ ְתׁשּוָבה ּבִ ֲחֹזר ּבִ ׁשּוָבה ְמָקֶרֶבת ֶאת ָהְרחֹוִקים. ִאם ּתַ ֶאֶמׁש ָהָיה . ַהּתְ

נאּוי ִלְפֵני ַהמָּ  ץ ּוְמֻרָחק ְותֹוֵעָבהֶזה ׂשָ ּקָ ְוַהּיֹום הּוא ָאהּוב ְוֶנְחָמד . קֹום ְמׁשֻ
רּוְך הּוא ַמְרִחיק . ָקרֹוב ְוָיִדיד דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָלׁשֹון ׁשֶ ּבְ ה מֹוֵצא ׁשֶ ְוֵכן ַאּתָ

ים ין ַרּבִ ין ָיִחיד ּבֵ ִבים ּבֵ ָ ּה ְמָקֵרב ֶאת ַהׁשּ ֱאַמר . ַהחֹוְטִאים ּבָ ּנֶ - הושע ב(ׁשֶ
ֵני ֵאל ָחיְוהָ ') א ם ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ י ַאּתֶ ר ֵיָאֵמר ָלֶהם ֹלא ַעּמִ ְמקֹום ֲאׁשֶ . 'ָיה ּבִ

ָעתֹו  ִרׁשְ יָכְנָיהּו ּבְ ֹתב(ְוֶנֱאַמר ּבִ ְתבוּ ) [ּכְ ֶּה ') ל-ירמיה כב] (ּכִ ֶאת ָהִאיׁש ַהז
ָיָמיו ֶבר ֹלא ִיְצַלח ּבְ ְנָיהּו בֶּ ') כד-ירמיה כב(', ֲעִריִרי ּגֶ ן ְיהֹוָיִקים ִאם ִיְהֶיה ּכָ

ֶבל . 'ְוגוֹ ' ֶמֶלְך ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד ְיִמיִני ְזֻרּבָ ָגלּותֹו ֶנֱאַמר ּבִ ב ּבְ ָ ׁשּ ְוֵכיָון ׁשֶ
נֹו  ּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה') כג- חגי ב(ּבְ יֵאל ' ּבַ ַאְלּתִ ן ׁשְ ֶבל ּבֶ ֲחָך ְזֻרּבָ ְצָבאֹות ֶאּקָ

י ְנֻאם ה חֹוָתם' ַעְבּדִ יָך ּכַ ְמּתִ   : 'ְוׂשַ
  
ׁשּוָבה ז ה ַמֲעַלת ַהּתְ ה ְמֻעּלָ ּמָ ל ֵמה. ּכַ ָרֵאל ' ֶאֶמׁש ָהָיה ֶזה ֻמְבּדָ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ֱאַמר  ּנֶ יֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכם') ב- ישעיה נט(ׁשֶ ִלים ּבֵ . 'ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיּו ַמְבּדִ
ֱאַמר  ּנֶ ה') טו-ישעיה א(צֹוֵעק ְוֵאינֹו ַנֲעֶנה ׁשֶ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ה . 'ְוגוֹ ' ּכִ ְועֹוׂשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ָפָניו ׁשֶ ְדֶכם ') יב- ישעיה א(ִמְצֹות ְוטֹוְרִפין אֹוָתן ּבְ ׁש ֹזאת ִמּיֶ ִמי ִבּקֵ
ָלַתִים') י-מלאכי א(', ְרֹמס ֲחֵצָרי ֶכם ְוִיְסּגֹר ּדְ ְוַהּיֹום הּוא . 'ְוגוֹ ' ִמי ַגם ּבָ

ֱאַמר  ּנֶ ִכיָנה ׁשֶ ְ ׁשּ ק ּבַ ם ַהדְּ ') ד- דברים ד(ֻמְדּבָ הְוַאּתֶ . 'ֱאֹלֵהיֶכם' ֵבִקים ּבַ
ֱאַמר  ּנֶ ד ׁשֶ . 'ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה') כד- ישעיה סה(צֹוֵעק ְוַנֲעֶנה ִמּיָ

ֱאַמר  ּנֶ ְמָחה ׁשֶ ַנַחת ְוׂשִ ִלין אֹוָתן ּבְ ה ִמְצֹות ּוְמַקּבְ י ְכָבר ') ז- קהלת ט(ְועֹוׂשֶ ּכִ
יָך  ֱאַמר ְוֹלא עוֹ . 'ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֶ ּנֶ ים ָלֶהם ׁשֶ ְתַאּוִ ּמִ א ׁשֶ ד ֶאּלָ

ִנים ' ְוָעְרָבה ַלה') ד- מלאכי ג( יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ לםִ◌ ּכִ ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ
  : 'ַקְדֹמִנּיֹות

  
יֹוֵתר ָפִלים ַוֲעָנִוים ּבְ ן ִלְהיֹות ׁשְ ְרּכָ ׁשּוָבה ּדַ ֲעֵלי ּתְ ִאם ֵחְרפּו אֹוָתן . ח ּבַ

מַ  ִסיִלים ּבְ ְך ְוָכְך ַהּכְ ה ּכָ יֶהם ָהִראׁשֹוִנים ְוָאְמרּו ָלֶהן ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוׂשֶ ֲעׂשֵ
ְך ְוָכְך  ֵמִחים . ְוֶאֶמׁש ָהִייָת אֹוֵמר ּכָ א ׁשֹוְמִעין ּוׂשְ יׁשּו ָלֶהן ֶאּלָ ַאל ַיְרּגִ

זֹּו ְזכּות ָלֶהם ָעְבר. ְויֹוְדִעין ׁשֶ יֶהם ׁשֶ ֲעׂשֵ ים ִמּמַ ֵהם ּבֹוׁשִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ּו ׁשֶ
ֶלת ּדֶ ה ּוַמֲעָלָתם ִמְתּגַ מּור הּוא לֹוַמר . ְוִנְכָלִמים ֵמֶהן ְזכּוָתם ְמֻרּבָ ְוֵחְטא ּגָ

ׁשוֹ  ֵדי ְלַבּיְ יָרן ְלָפָניו ּכְ יָך ָהִראׁשֹוִנים אֹו ְלַהְזּכִ ׁשּוָבה ְזֹכר ַמֲעׂשֶ אֹו . ְלַבַעל ּתְ
ֵדי לְ  ָבִרים ְוִעְנָיִנים ַהּדֹוִמין ָלֶהם ּכְ יר ּדְ הְלַהְזּכִ ירֹו ֶמה ָעׂשָ ַהּכל ָאסּור . ַהְזּכִ

ֱאַמר  ּנֶ ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ָעֶליָה ׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ְכַלל הֹוָנַית ּדְ ויקרא (ּוֻמְזָהר ָעָליו ּבִ
  : 'ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתוֹ ') יז- כה
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  פרק שמיני - הלכות תשובה 
  

י ָהעֹולָ  יִקים ִהיא ַחּיֵ ּדִ פּוָנה ַלּצַ ֵאין ָמֶות א ַהטֹוָבה ַהּצְ ים ׁשֶ א ְוִהיא ַהַחּיִ ם ַהּבָ
ּה ָרָעה ֵאין ִעּמָ ֶהן ְוַהּטֹוָבה ׁשֶ ּתֹוָרה . ִעּמָ תּוב ּבַ ּכָ ְלַמַען ') ז- דברים כב(הּוא ׁשֶ

מּוָעה ָלְמדּו ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְלעֹוָלם . 'ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים ְ י ַהׁשּ ִמּפִ
ּלֹו טֹוב ְוַהֲאַרְכּתָ יָ  ּכֻ ּלֹו ָארְֹך ׁשֶ ּכֻ א. ִמים ְלעֹוָלם ׁשֶ ַכר . ְוֶזה הּוא ָהעֹוָלם ַהּבָ ׂשְ
ְזּכּו  ּיִ יִקים הּוא ׁשֶ ּדִ טֹוָבה זוֹ ] א[ַהּצַ ִעים הּוא . ְלֹנַעם ֶזה ְוִיְהיּו ּבְ ּוִפְרעֹון ָהְרׁשָ

ְרתּו ְוָימּותוּ  א ִיּכָ ים ֵאּלּו ֶאּלָ ּלֹא ִיְזּכּו ְלַחּיִ ֵאינֹו זוֹ . ׁשֶ ים ְוָכל ִמי ׁשֶ ֶכה ְלַחּיִ
ת  ְבֵהָמה] ב[ֵאּלּו הּוא ַהּמֵ עֹו ְוָאֵבד ּכִ ִרׁשְ א ִנְכַרת ּבְ ֵאינֹו ַחי ָלעֹוָלם ֶאּלָ . ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ּתֹוָרה ׁשֶ תּוָבה ּבַ ֵרת ַהּכְ ֶפׁש ') לא- במדבר טו(ְוֶזהּו ּכָ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ ִהּכָ
עֹולָ . 'ַהִהיא ֵרת ּבָ מּוָעה ָלְמדּו ִהּכָ ְ י ַהׁשּ אִמּפִ ֵרת ָלעֹוָלם ַהּבָ ּכָ ֶּה ּתִ . ם ַהז

י  ֶּה ֵאיָנּה זֹוָכה ְלַחּיֵ עֹוָלם ַהז ה ִמן ַהּגּוף ּבָ ְרׁשָ ּפֵ ֶפׁש ׁשֶ אֹוָתּה ַהּנֶ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ
א ִנְכֶרֶתת ם ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ א ּגַ א ֶאּלָ   : ָהעֹוָלם ַהּבָ

  
א ַנְפׁשֹות ב  ה ֶאּלָ א ֵאין ּבֹו ּגּוף ּוְגִוּיָ לֹא ּגּוף ָהעֹוָלם ַהּבָ ְלַבד ּבְ יִקים ּבִ ּדִ ַהּצַ

ֵרת ָ ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ה ְולֹא . ּכְ ִתּיָ ִוּיֹות ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ הֹוִאיל ְוֵאין ּבֹו ּגְ
ֶּה עֹוָלם ַהז ֵני ָאָדם ְצִריִכין ָלֶהן ּבָ ּגּופֹות ּבְ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ָבר ִמּכָ ְוֹלא ֶיֱאַרע . ּדָ

ָבר ּבֹו ִמן ַהדְּ  ֶּהּדָ עֹוָלם ַהז ָאְרִעין ַלּגּופֹות ּבָ ּמְ יָבה ַוֲעִמיָדה . ָבִרים ׁשֶ גֹון ְיׁשִ ּכְ
ֶהן חֹוק ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָנה ּוִמיָתה ְוֶעֶצב ּוׂשְ ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים . ְוׁשֵ ּכָ

ה') א- גמרא ברכות יז( ִתּיָ א ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ְולֹא ' ָהעֹוָלם ַהּבָ
ִמיׁש תַּ  ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ') א-גמרא ברכות יז(ׁשְ יִקים יֹוׁשְ א ַצּדִ ֶאּלָ

ִכיָנה ְ יו ַהׁשּ ִּ יֶהן ְוֶנֱהִנין ִמז ָראׁשֵ ֵאין . 'ּבְ ם ּגּוף ְלִפי ׁשֶ ֵאין ׁשָ ֵרר ְלָך ׁשֶ ֲהֵרי ִנְתּבָ
ה ִתּיָ ם ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֶרְך ִחידָ . ׁשָ ִבין ּדֶ יִקים יֹוׁשְ ָאְמרּו ַצּדִ לֹוַמר . ה ָאְמרוּ ְוֶזה ׁשֶ ּכְ

ֹלא ָעָמל ּוְבלֹא ְיִגיָעה ם ּבְ יִקים ְמצּוִיין ׁשָ ּדִ ָאְמרּו ַעְטרֹוֵתיֶהן . ַהּצַ ְוֵכן ֶזה ׁשֶ
א ְמצּוָיה  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְגָלָלּה ָזכּו ְלַחּיֵ ּבִ ְדעּו ׁשֶ ּיָ ַעת ׁשֶ לֹוַמר ּדַ יֶהן ּכְ ָראׁשֵ ּבְ

ִענְ  ֶהן ּכָ ּלָ ֶהן ְוִהיא ָהֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ִעּמָ ָאַמר ׁשְ ) יא-שיר השירים ג(ָין ׁשֶ
ָרה ּלֹו ִאּמוֹ ' ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ְמַחת עֹוָלם ') י-ישעיה לה(ַוֲהֵרי הּוא אֹוֵמר . 'ּבָ ְוׂשִ

ם נּוַח ַעל ָהֹראשׁ ' ַעל רֹאׁשָ ּתָ ֵדי ׁשֶ ְמָחה ּגּוף ּכְ ִ ָאְמרּו . ְוֵאין ַהׂשּ ְך ֲעָטָרה ׁשֶ ּכָ
אן ִהיא ַהְיִדיָעה ִכיָנה. ֲחָכִמים ּכָ ְ יו ַהׁשּ ִּ ָאְמרּו ֶנֱהִנין ִמז ּיֹוְדִעים . ּוַמהּו ֶזה ׁשֶ ׁשֶ

ּגּוף ָהָאֵפל  ֵאיָנם יֹוְדִעים ְוֵהם ּבַ ֶ רּוְך הּוא ַמה ׁשּ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ יִגין ֵמֲאִמּתַ ִ ּוַמׂשּ
ָפל ָ   : ַהׁשּ
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ִריָכה ַלגּ  ָמה ַהּצְ ׁשָ ִעְנָין ֶזה ֵאיָנּה ַהּנְ ל ֶנֶפׁש ָהֲאמּוָרה ּבְ א צּוַרת ג ּכָ ּוף ֶאּלָ
ְפָרדֹות  עֹות ַהּנִ ָגּה ַהּדֵ ֵ ִפי ּכָֹחּה ְוֶהׂשּ יָגה ֵמַהּבֹוֵרא ּכְ ִ ִהׂשּ ָעה ׁשֶ ִהיא ַהּדֵ ֶפׁש ׁשֶ ַהּנֶ
ֶפֶרק ְרִביִעי ֵמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי  ַאְרנּו ִעְנָיָנּה ּבְ ּבֵ ים ְוִהיא ַהּצּוָרה ׁשֶ ֲעׂשִ ָאר ַהּמַ ּוׁשְ

ְקֵראת ֶנפֶ  ִעְנָין ֶזהַהּתֹוָרה ִהיא ַהּנִ ֶהם ָמֶות . ׁש ּבְ ֵאין ִעּמָ ים ֵאּלּו ְלִפי ׁשֶ ַחּיִ
ים  ם ּגּוף ִנְקְראּו ְצרֹור ַהַחּיִ ֹאְרעֹות ַהּגּוף ְוֵאין ׁשָ א ִמּמְ ֶות ֶאּלָ ֵאין ַהּמָ ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ים') כט-שמואל א כה(ׁשֶ ְצרֹור ַהַחּיִ . 'ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ּבִ
כָ  ָ ֵאין ַאֲחֶריָה טֹוָבה ְוִהיא ְוֶזהּו ַהׂשּ ּנּו ְוַהּטֹוָבה ׁשֶ ָכר ְלַמְעָלה ִמּמֶ ֵאין ׂשָ ר ׁשֶ

ִביִאים ל ַהּנְ ִהְתַאּוּו ָלּה ּכָ   : ׁשֶ
  

ל ֶרְך ָמׁשָ מֹות ִנְקְראּו ָלּה ּדֶ ה ׁשֵ . ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדשׁ . ּוְמקֹום ָקְדׁשוֹ . 'ַהר ה. ד ְוַכּמָ
ַער ה. 'ּוֵבית ה. 'ל הְוֵהיכַ  .'ְוֹאֶהל ה. 'ְוֹנַעם ה. 'ְוַחְצרֹות ה ַוֲחָכִמים . 'ְוׁשַ

ה יִקים ְסֻעּדָ ּדִ ֶנת ַלּצַ ל ְלטֹוָבה זֹו ַהְמזֻּמֶ ֶרְך ָמׁשָ ָכל . ָקְראּו ָלּה ּדֶ ְוקֹוִרין ָלּה ּבְ
א   : ָמקֹום ָהעֹוָלם ַהּבָ

  
ֶפׁש ְוֹלא תִּ ה  ֵרת ַהּנֶ ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ּנָ דֹוָלה ִמּמֶ ֵאין ְנָקָמה ּגְ ָקָמה ׁשֶ ה ְלאֹוָתן ַהּנְ ְזּכֶ

ֱאַמר  ּנֶ ים ׁשֶ הּ ') לא-במדבר טו(ַהַחּיִ ֶפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנּה ּבָ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ . 'ִהּכָ
ַחת ַוֲאַבּדֹון  ֵאר ׁשַ ל ּבְ ֶרְך ָמׁשָ ִביִאים ּדֶ ּקֹוִרין אֹותֹו ַהּנְ ְוֶזה ָהֲאַבּדֹון הּוא ׁשֶ

חָ  ָלָיה ְוַהׁשְ ה ַוֲעלּוָקה ְוָכל ְלׁשֹון ּכְ ָלָיה ְוָתְפּתֶ ִהיא ַהּכְ ָתה קֹוְרִאין לֹו ְלִפי ׁשֶ
ֵאינֹו חֹוֵזר ְלעֹוָלם קּוָמה ְוַהֶהְפֵסד ׁשֶ ֵאין ַאֲחֶריָה ּתְ   : ׁשֶ

  
ְצֹות ֶוֱהיֹות ָהָאָדם  ַכר ַהּמִ ֵאין ׂשְ ה ׁשֶ ֵעיֶניָך טֹוָבה זֹו ּוְתַדּמֶ ַקל ּבְ א ּתֵ ּמָ ו ׁשֶ

א ִלְהיֹותֹו אֹוֵכל ַדְרֵכי ָהֱאֶמת ֶאּלָ ֵלם ּבְ ְוׁשֹוֶתה ַמֲאָכלֹות טֹובֹות ּובֹוֵעל  ׁשָ
ְכֵלי  ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ן ּוִמׁשְ ָאֳהֵלי ׁשֵ ׁש ְוִרְקָמה ְוׁשֹוֵכן ּבְ ְגֵדי ׁשֵ צּורֹות ָנאֹות ְולֹוֵבׁש ּבִ
ים  ׁשִ ּפְ ים ַהּטִ ין ֵאּלּו ָהַעְרִבּיִ ַדּמִ ּמְ מֹו ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ּוְדָבִרים ַהּדֹוִמים ְלֵאּלּו ּכְ ּכֶ

הָהֱאִויִלים הַ  ִזּמָ טּוִפים ּבְ ְ ָבִרים . ׁשּ ל ַהּדְ ּכָ ָעה ֵיְדעּו ׁשֶ ֲאָבל ַהֲחָכִמים ּוַבֲעֵלי ּדֵ
דֹוָלה ֶאְצֵלנּו  ֶהם ּתֹוֶעֶלת ְוֵאיָנּה טֹוָבה ּגְ ְבֵרי ֲהַבאי ְוֶהֶבל ֵהם ְוֵאין ּבָ ָהֵאּלּו ּדִ

ה ֲעֵלי ּגּוף ּוְגִוּיָ ָאנּו ּבַ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֶּה ֶאּלָ עֹוָלם ַהז ָבִרים ָהֵאּלּו ָצְרֵכי ְוכָ , ּבָ ל ַהּדְ
ֵני צֶֹרְך ַהּגּוף א ִמּפְ ָדָתן ֶאּלָ ה ָלֶהם ּוְמַחּמְ ֶפׁש ִמְתַאּוָ ֵדי , ַהּגּוף ֵהם ְוֵאין ַהּנֶ ּכְ

ְריוֹ  ְמָצא ֶחְפצֹו ְוַיֲעֹמד ַעל ּבֻ ּיִ ָבִרים . ׁשֶ ל ַהּדְ ם ּגּוף ִנְמְצאּו ּכָ ֵאין ׁשָ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ֵטִלים א ֵאין ׁשּום ַהּטוֹ . ָהֵאּלּו ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֶפׁש ּבָ ּה ַהּנֶ ְהֶיה ּבָ ּתִ דֹוָלה ׁשֶ ָבה ַהּגְ

יָגּה ְוֵליַדע אֹוָתהּ  ִ ֶּה ְלַהׂשּ עֹוָלם ַהז ֶרְך ּבָ ֶּה . ּדֶ עֹוָלם ַהז ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ּבָ ׁשֶ
ין א טֹוַבת ַהּגּוף ְוָלּה ָאנּו ִמְתַאּוִ דֹוָלה ַעד. ֶאּלָ ְמֹאד  ֲאָבל אֹוָתּה ַהּטֹוָבה ּגְ

ל ֶרְך ָמׁשָ א ּדֶ ֶּה ֶאּלָ טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהז ֶדֶרְך ָהֱאֶמת . ְוֵאין ָלּה ֵעֶרְך ּבְ ֲאָבל ּבְ
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ַמֲאָכל  ֶּה ּבְ עֹוָלם ַהז טֹובֹות ַהּגּוף ּבָ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֶפׁש ּבָ ֲעֹרְך טֹוַבת ַהּנֶ ּנַ ׁשֶ
ה ֵאינֹו ֵכן ּתֶ דֹוָלה עַ . ּוְבִמׁשְ א אֹוָתּה ַהּטֹוָבה ּגְ ד ֵאין ֵחֶקר ְוֵאין ָלּה ֵעֶרְך ֶאּלָ

ִוד . ְוִדְמיֹון ָאַמר ּדָ ר ָצַפְנּתָ ') כ-תהילים לא(הּוא ׁשֶ ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
יֵרֶאיָך    : 'ְוגוֹ ' ּלִ

  
ֱאַמר  ּנֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְלַחּיֵ ִוד ְוִהְתַאּוָ ַמּה ּדָ ה ּכָ ) יג- תהילים כז(ז ְוַכּמָ

י ִלְראוֹ ' טּוב הלּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ ים' ת ּבְ ֶאֶרץ ַחּיִ ָבר הֹוִדיעּונּו ַהֲחָכִמים . 'ּבְ ּכְ
ְרָיּה ְוֵאין  יָגּה ַעל ּבֻ ִ ָאָדם ְלַהׂשּ א ֵאין ּכַֹח ּבָ ּטֹוַבת ָהעֹוָלם ַהּבָ ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ

רּוְך הּוא ְלַבּדוֹ  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ְדָלּה ְוָיְפָיּה ְוַעְצָמּה ֶאּלָ ל ַהּטוֹ . יֹוֵדַע ּגָ ּכָ בֹות ְוׁשֶ
ֱהִנין  ּנֶ ֶ ּגּוף ׁשּ ּבַ א ִלְדָבִרים ׁשֶ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאּלָ ִביִאים ְלִיׂשְ ֶהם ַהּנְ ִאים ּבָ ְתַנּבְ ּמִ ׁשֶ

ָרֵאל ָלה ְלִיׂשְ ְמׁשָ ׁשּוב ַהּמֶ ּתָ ְזַמן ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ָרֵאל ִלימֹות ַהּמָ ֶהן ִיׂשְ ֲאָבל טֹוַבת . ּבָ
א ֵאין ָלּה ֵעֶרְך ְוִדְמיוֹ  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ּלֹא ַחּיֵ ֵדי ׁשֶ ִביִאים ּכְ ּמּוָה ַהּנְ ן ְוֹלא ּדִ

ְמיֹון ּדִ ְעָיהּו ָאַמר . ִיְפֲחתּו אֹוָתּה ּבַ ׁשַ ּיְ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ') ג- ישעיה סד(הּוא ׁשֶ
ה לוֹ  ה ִלְמַחּכֵ ּלֹא ָרֲאָתה אֹוָתּה ֵעין . 'ֱאֹלִהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ לֹוַמר ַהּטֹוָבה ׁשֶ ּכְ

א ֱאֹלִהיםָנִביא ְוֹלא ָרָאה אֹותָ  ה , ּה ֶאּלָ ַחּכֶ ּמְ ה אֹוָתּה ָהֱאֹלִהים ָלָאָדם ׁשֶ ָעׂשָ
א . לוֹ  אּו ֶאּלָ ן ֹלא ִנּבְ ּלָ ִביִאים ּכֻ ל ַהּנְ יַח ] ד[ָאְמרּו ֲחָכִמים ּכָ ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ

א ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך    : ֲאָבל ָהעֹוָלם ַהּבָ
  

ְראּו אֹותֹו ֲחָכִמים ח  ּקָ ה ְוֶזה ֶזה ׁשֶ ֵאינֹו ָמצּוי ַעּתָ ֵני ׁשֶ א ֹלא ִמּפְ ָהעֹוָלם ַהּבָ
ְך ָיבֹוא אֹותֹו ָהעֹוָלם ן. ָהעֹוָלם אֹוֵבד ְוַאַחר ּכָ ָבר ּכֵ א ֲהֵרי הּוא . ֵאין ַהּדָ ֶאּלָ

ֱאַמר  ּנֶ ַעְלתָּ ') כ-תהילים לא(ָמצּוי ְועֹוֵמד ׁשֶ יֵרֶאיָך ּפָ ר ָצַפְנּתָ ּלִ . 'ְוגוֹ ' ֲאׁשֶ
ִאין לֹו ָלָאָדם ַאַחר ְוֹלא ְקָראוּ  ים ּבָ אֹוָתן ַהַחּיִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ א ֶאּלָ הּו עֹוָלם ַהּבָ

ְמָצא ְלָכל ָאָדם  גּוף ְוֶנֶפׁש ְוֶזהּו ַהּנִ ִמים ּבֹו ּבְ ָאנּו ַקּיָ ֶּה ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהז ַחּיֵ
ִראׁשֹוָנה   : ּבָ

  
  

  פרק תשיעי - הלכות תשובה 
  

ָכרָ  ן ׂשְ ּתַ ּמַ ּנֹוַדע ׁשֶ ַמְרנּו א ֵמַאַחר ׁשֶ ה ָלּה ִאם ׁשָ ְזּכֶ ּנִ ל ִמְצֹות ְוַהּטֹוָבה ׁשֶ ן ׁשֶ
ֶרְך ה ֱאַמר ' ּדֶ ּנֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ּתֹוָרה ִהיא ַחּיֵ תּוב ּבַ ) ז-דברים כב(ַהּכָ

ָעְזבּו . 'ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים' ִעים ׁשֶ ּנֹוְקִמים ִמן ָהְרׁשָ ָקָמה ׁשֶ ְוַהּנְ
ֱאַמר ָאְרחֹות ַהצֶּ  ּנֶ ֵרת ׁשֶ ּתֹוָרה ִהיא ַהּכָ תּובֹות ּבַ ) לא-במדבר טו(ֶדק ַהּכְ

הּ ' ֶפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנּה ּבָ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ ּה . 'ִהּכָ ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ תּוב ּבְ ּכָ ַמהּו ֶזה ׁשֶ
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ְך  יַע ָלֶכם ּכָ ְמעּו ַיּגִ ׁשְ ְמעוּ ') יד- ויקרא כו(ִאם ּתִ ׁשְ ְתֶכם ִיְקֶרה אֶ ' ְוִאם ֹלא ּתִ
ְך  ֶּה. ּכָ עֹוָלם ַהז ָבִרים ּבָ לֹום . ְוָכל אֹוָתן ַהּדְ גֹון ׂשַֹבע ְוָרָעב ּוִמְלָחָמה ְוׁשָ ּכְ

ל  ָאר ּכָ ה ְוֶהְפֵסדֹו ּוׁשְ יַבת ָהָאֶרץ ְוָגלּות ְוַהְצָלַחת ַמֲעׂשֶ ְפלּות ִויׁשִ ּוַמְלכּות ְוׁשִ
ִרית ְבֵרי ַהּבְ ָבִרים ֱאֶמת ָהיּו וְ . ּדִ ל אֹוָתן ַהּדְ ל ּכָ ים ּכָ ָאנּו עֹוׂשִ ִיְהיּו ּוִבְזַמן ׁשֶ

ן ּלָ ֶּה ּכֻ יעּו ֵאֵלינּו טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהז ָאנּו עֹוְבִרין . ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ַיּגִ ּוִבְזַמן ׁשֶ
תּובֹות ְקֶראָנה אֹוָתנּו ָהָרעֹות ַהּכְ י ֵכן ֵאין אֹוָתן . ֲעֵליֶהן ּתִ ְוַאף ַעל ּפִ

כָ  ן ׂשְ ָקָמה ַהּטֹובֹות ֵהם סֹוף ַמּתַ ל ִמְצֹות ְולֹא אֹוָתן ָהָרעֹות ֵהם סֹוף ַהּנְ ָרן ׁשֶ
ְצֹות ל ַהּמִ ּנֹוְקִמין ֵמעֹוֵבר ַעל ּכָ ָבִרים. ׁשֶ ל ַהּדְ ְך הּוא ֶהְכֵרַע ּכָ א ּכָ . ֶאּלָ

ים ִהיא רּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ּתֹוָרה זֹו ֵעץ ַחּיִ דֹוׁש ּבָ ל . ַהּקָ ה ּכָ ְוָכל ָהעֹוׂשֶ
ּה ְוי תּוב ּבָ אַהּכָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ּה ְלַחּיֵ מּוָרה ְנכֹוָנה זֹוֶכה ּבָ ָעה ּגְ ּוְלִפי . ֹוְדעֹו ּדֵ

יו ְוֹרב ָחְכָמתֹו הּוא זֹוֶכה ה אֹוָתּה . ּגֶֹדל ַמֲעׂשָ ִאם ַנֲעׂשֶ ּתֹוָרה ׁשֶ ְוִהְבִטיָחנּו ּבַ
ִסיר ִממֶּ  ּיָ ִמיד ׁשֶ ָחְכָמָתּה ּתָ ה ּבְ ְמָחה ּוְבטֹוַבת ֶנֶפׁש ְוֶנְהּגֶ ׂשִ ָבִרים ּבְ ל ַהּדְ ּנּו ּכָ

ֶהן גֹון חִלי ּוִמְלָחָמה ְוָרָעב ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֲעׂשֹוָתּה ּכְ יַע . ַהּמֹוְנִעים אֹוָתנּו ִמּלַ ּפִ ְוַיׁשְ
לֹום  גֹון ׂשַֹבע ְוׁשָ ֲחִזיקֹות ֶאת ָיֵדינּו ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ּכְ ל ַהּטֹובֹות ַהּמַ ָלנּו ּכָ

ֶסף ְוָזָהב ֵדי שֶׁ . ְוִרּבּוי ּכֶ ַהּגּוף ָצִריְך ָלֶהן ּכְ ְדָבִרים ׁשֶ ל ָיֵמינּו ּבִ ּלֹא ַנֲעֹסק ּכָ
י ָהעֹוָלם  ה ְלַחּיֵ ְזּכֶ ּנִ ֵדי ׁשֶ ְצָוה ּכְ ָחְכָמה ְוַלֲעׂשֹות ַהּמִ נּוִיים ִלְלֹמד ּבַ ב ּפְ א ֵנׁשֵ ֶאּלָ

א ֶּה . ַהּבָ טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהז ִהְבִטיַח ּבְ ּתֹוָרה ַאַחר ׁשֶ ברים ד(ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ּבַ
נוּ ') כה- ו ְהֶיה ּלָ ִאם ַנֲעֹזב ַהּתֹוָרה . 'ְוגוֹ ' ּוְצָדָקה ּתִ ּתֹוָרה ׁשֶ ְוֵכן הֹוִדיָענּו ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ַמן ּכָ ְּ ַהְבֵלי ַהז ַעת ְוַנֲעֹסק ּבְ רּון ') טו- דברים לב(ִמּדַ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ ַוּיִ
ְבָעט ַין ָהֱאֶמת ָיִסיר ִמן ַהעֹוְזִבים כָּ ', ַוּיִ ּדַ קּו ׁשֶ ְּ ֵהן ִחז ֶּה ׁשֶ ל טֹובֹות ָהעֹוָלם ַהז

ְקנֹות ָהעֹוָלם  ל ָהָרעֹות ַהּמֹוְנִעים אֹוָתן ִמּלִ ְיֵדיֶהם ִלְבֹעט ּוֵמִביא ֲעֵליֶהם ּכָ
ָעם ִרׁשְ ּיֹאְבדּו ּבְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ּתֹוָרה . ַהּבָ תּוב ּבַ ּכָ ַחת ') מז-דברים כח(הּוא ׁשֶ ּתַ

ר ֹלא ָעַבְדּתָ ֶאת ה ר ') מח- דברים כח(', ְוגוֹ '' ֲאׁשֶ ְוָעַבְדּתָ ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאׁשֶ
ֶחּנּו ה ּלְ ְך ' ְיׁשַ ֶרְך זוֹ . 'ּבָ ָללֹות ַעל ּדֶ ָרכֹות ְוַהּקְ ל אֹוָתן ַהּבְ רּוׁש ּכָ , ִנְמָצא ּפֵ

ם ֶאת ה לֹוַמר ִאם ֲעַבְדּתֶ ָרכֹות ' ּכְ יַע ָלֶכם ַהּבְ ּפִ ְרּכֹו ַמׁשְ ם ּדַ ַמְרּתֶ ְמָחה ּוׁשְ ׂשִ ּבְ
ּתֹוָרה ְוַלֲעסֹק ָהֵאּלּו  ם ּבַ נּוִיים ְלִהְתַחּכֵ ְהיּו ּפְ ּתִ ם ַעד ׁשֶ ָללֹות ִמּכֶ ּוַמְרִחיק ַהּקְ

ּלֹו טֹוב ְוַתֲאִריְך  ּכֻ א ְוִייַטב ְלָך ְלעֹוָלם ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ְלַחּיֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה ּכְ ָ ּב
ֵני ּלֹו ָארְֹך ְוִנְמֵצאֶתם זֹוִכין ִלׁשְ ּכֻ ים טֹוִבים , ָהעֹוָלמֹות ָיִמים ְלעֹוָלם ׁשֶ ְלַחּיִ

א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ִביִאים ְלַחּיֵ ֶּה ַהּמְ עֹוָלם ַהז ִאם ֹלא ִיְקֶנה ּפֹה ָחְכָמה . ּבָ ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ה ׁשֶ ָמה ִיְזּכֶ ים טֹוִבים ֵאין לֹו ּבְ ה ') י-קהלת ט(ּוַמֲעׂשִ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ּכִ

אֹול ׁשְ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבִ ם ֶאת הְואִ . 'ְוֶחׁשְ ַמֲאָכל ' ם ֲעַזְבּתֶ ִגיֶתם ּבְ ּוׁשְ
ל  ָללֹות ָהֵאּלּו ּוֵמִסיר ּכָ ל ַהּקְ ה ּוְזנּות ְודֹוֶמה ָלֶהם ֵמִביא ֲעֵליֶכם ּכָ ּתֶ ּוְבִמׁשְ
נּוי ְולֹא  ֶבָהָלה ָוַפַחד ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶכם ֵלב ּפָ ְכלּו ְיֵמיֶכם ּבְ ּיִ ָרכֹות ַעד ׁשֶ ַהּבְ
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ֵלם ַלֲעׂשֹות הַ  א ְוִנְמָצא ּגּוף ׁשָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ּתֹאְבדּו ֵמַחּיֵ ֵדי ׁשֶ ְצֹות ּכְ ּמִ
ֵני עֹוָלמֹות ם ׁשְ ְדּתֶ ִאּבַ חִלי ּוְבִמְלָחָמה . ׁשֶ ֶּה ּבְ עֹוָלם ַהז ָאָדם ָטרּוד ּבָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

י ָהעוֹ  ֶהן זֹוִכין ְלַחּיֵ ּבָ ִמְצֹות ׁשֶ ָחְכָמה ְוֹלא ּבַ ק ֹלא ּבַ ָלם ּוְרָעבֹון ֵאינֹו ִמְתַעּסֵ
א   : ַהּבָ

  
ֵדי  יַח ּכְ ׁשִ ָרֵאל ְנִביֵאיֶהם ְוַחְכֵמיֶהם ִלימֹות ַהּמָ ל ִיׂשְ ֵני ֶזה ִנְתַאּוּו ּכָ ב ּוִמּפְ
ֹהֶגן ְצֹות ּכַ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ֵאיָנן ְמִניחֹות ָלֶהן ַלֲעֹסק ּבַ ְלֻכּיֹות ׁשֶ נּוחּו ִמּמַ ּיָ . ׁשֶ

ָחְכמָ  אְוִיְמְצאּו ָלֶהם ַמְרּגֹוַע ְוִיְרּבּו ּבְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְזּכּו ְלַחּיֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְלִפי . ה ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ ָעה ְוַהָחְכָמה ְוָהֱאֶמת ׁשֶ ה ַהּדֵ ְרּבֶ ִמים ּתִ אֹוָתן ַהּיָ ּבְ י ') ט-ישעיה יא(ׁשֶ ּכִ

ָעה ֶאת ה דּו ִאיׁש ֶאת ') לג- ירמיה לא(ְוֶנֱאַמר . ''ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ְוֹלא ְיַלּמְ
ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ') כו-יחזקאל לו(ְוֶנֱאַמר . 'הוּ ָאִחיו ְוִאיׁש ֶאת ֵרעֵ 

ְרֶכם ׂשַ ַעל ָחְכָמה ִיְהֶיה ֶיֶתר . 'ִמּבְ ִוד ּבַ ֶַּרע ּדָ ֲעֹמד ִמז ּיַ ֶלְך ׁשֶ אֹותֹו ַהּמֶ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֹלֹמה ְ נוּ . ִמׁשּ ה ַרּבֵ דֹול הּוא ָקרֹוב ְלמׁשֶ ל ָהָעם . ְוָנִביא ּגָ ד ּכָ ּוְלִפיָכְך ְיַלּמֵ

ֶרְך הוְ  ֱאַמר . 'יֹוֶרה אֹוָתם ּדֶ ּנֶ ְמעֹו ׁשֶ ל ַהּגֹוִים ְלׁשָ ) ב- ישעיה ב(ְוָיבֹואּו ּכָ
ית ה' ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ֹראׁש ֶהָהִרים' ְוָהָיה ּבְ ל . 'ּבְ ְוסֹוף ּכָ

ֵאין ָלּה ֶהְפֵסק ְוֵגָרעֹון הוּ  ּלֹו ְוַהּטֹוָבה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ָכר ּכֻ ָ י ָהעֹוָלם ַהׂשּ א ַחּיֵ
א א . ַהּבָ ִמְנָהגֹו הֹוֵלְך ֶאּלָ ֶּה ְועֹוָלם ּכְ יַח הּוא ָהעֹוָלם ַהז ׁשִ ֲאָבל ְימֹות ַהּמָ

ָרֵאל ֲחזֹר ְלִיׂשְ ְלכּות ּתַ ַהּמַ ין . ׁשֶ ] א[ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ֵאין ּבֵ
ְעּבּוד מַ  א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ֶּה ִלימֹות ַהּמָ ְלַבדָהעֹוָלם ַהז   : ְלֻכּיֹות ּבִ

  
  

  פרק עשירי - הלכות תשובה 
  

ֵדי  ָחְכָמָתּה ּכְ ה ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבְ א ַאל ֹיאַמר ָאָדם ֲהֵריִני עֹוׂשֶ
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ְלַחּיֵ ֶאְזּכֶ ֵדי ׁשֶ ּה אֹו ּכְ תּובֹות ּבָ ָרכֹות ַהּכְ ל ַהּבְ ל ּכָ ֲאַקּבֵ , ׁשֶ

ָללֹות ְוֶאְפרׁש ִמן ָהֲעֵברֹות שֶׁ  ֵצל ִמן ַהּקְ ֶאּנָ ֵדי ׁשֶ ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ֵמֶהן ּכְ
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵרת ֵמַחּיֵ ּלֹא ֶאּכָ ֵדי ׁשֶ ּתֹוָרה אֹו ּכְ תּובֹות ּבַ ֵאין ָראּוי ַלֲעֹבד . ַהּכְ

ֶּה' ֶאת ה ֶרְך ַהז ְרָאה ְוֵאיָנּה , ַעל ַהּדֶ ֶרְך ֶזה הּוא עֹוֵבד ִמּיִ ָהעֹוֵבד ַעל ּדֶ ׁשֶ
ִביִאים ְוֹלא ַמֲעַלת ַהֲחָכִמיםַמֲעלַ  א ' ְוֵאין עֹוְבִדים ה. ת ַהּנְ ֶרְך ֶזה ֶאּלָ ַעל ּדֶ

ה  ְרּבֶ ּתִ ְרָאה ַעד ׁשֶ ִכין אֹוָתן ַלֲעֹבד ִמּיִ ַחּנְ ּמְ ים ׁשֶ ַטּנִ ים ְוַהּקְ ׁשִ י ָהָאֶרץ ְוַהּנָ ּמֵ ַע
ן ְוַיַעְבדּו ֵמַאֲהָבה ְעּתָ   : ּדַ
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תּ  ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה לֹא ב ָהעֹוֵבד ֵמַאֲהָבה עֹוֵסק ּבַ ְצֹות ְוהֹוֵלְך ּבִ ֹוָרה ּוַבּמִ

א  ֵדי ִליַרׁש ַהּטֹוָבה ֶאּלָ ֵני ִיְרַאת ָהָרָעה ְוֹלא ּכְ עֹוָלם ְוֹלא ִמּפְ ָבר ּבָ ֵני ּדָ ִמּפְ
ְגָלָלהּ  הּוא ֱאֶמת ְוסֹוף ַהּטֹוָבה ָלבֹוא ּבִ ֵני ׁשֶ ה ָהֱאֶמת ִמּפְ ּוַמֲעָלה זֹו . עֹוׂשֶ

ל ָחָכם זֹוֶכה ָלהּ ִהיא ַמֲעָלה גְּ  ְוִהיא ַמֲעַלת ַאְבָרָהם . דֹוָלה ְמֹאד ְוֵאין ּכָ
א ֵמַאֲהָבה ּלֹא ָעַבד ֶאּלָ רּוְך הּוא אֹוֲהבֹו ְלִפי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָראֹו ַהּקָ ּקְ . ָאִבינּו ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ה ׁשֶ רּוְך הּוא ַעל ְיֵדי מׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּה ַהּקָ נּו ּבָ ּוָ ּצִ ֲעָלה ׁשֶ רים דב(ְוִהיא ַהּמַ
ֱאהֹב ָאָדם ֶאת ה. 'ֱאֹלֶהיָך ' ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה') ה- ו ּיֶ ַאֲהָבה ָהְראּוָיה ' ּוִבְזַמן ׁשֶ

ְצֹות ֵמַאֲהָבה ל ַהּמִ ה ּכָ ד ַיֲעׂשֶ   : ִמּיָ
  

ּיֹאַהב ֶאת ה. ג ְוֵכיַצד ִהיא ָהַאֲהָבה ָהְראּוָיה דֹוָלה ְיֵתָרה ' הּוא ׁשֶ ַאֲהָבה ּגְ
ֵהא נַ  ּתְ ָּה ְמֹאד ַעד ׁשֶ ַאֲהַבת הַעז ִמיד ' ְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ּבְ ּה ּתָ ְוִנְמָצא ׁשֹוֶגה ּבָ

ה ְוהּוא  ָ נּוָיה ֵמַאֲהַבת אֹוָתּה ִאׁשּ ְעּתֹו ּפְ ֵאין ּדַ ִאּלּו חֹוֶלה ֳחִלי ָהַאֲהָבה ׁשֶ ּכְ
הּוא אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ָעה ׁשֶ ׁשָ ין ּבְ קּומֹו ּבֵ ין ּבְ ְבּתֹו ּבֵ ׁשִ ין ּבְ ִמיד ּבֵ ּה ּתָ . ׁשֹוֶגה ּבָ

ְהֶיה ַאֲהַבת ה ֶּה ּתִ ָכל ' ֶיֶתר ִמז נּו ּבְ ּוָ ּצִ מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ּה ּתָ ֵלב אֹוֲהָביו ׁשֹוִגים ּבָ ּבְ
ָך  ל . ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֶרְך ָמׁשָ ֹלֹמה ָאַמר ּדֶ ְ ׁשּ ) ה-שיר השירים ב(ְוהּוא ׁשֶ

י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני' ל הּוא ְלִענְ . 'ּכִ יִרים ָמׁשָ ִ יר ַהׁשּ   : ָין ֶזהְוָכל ׁשִ
  

ִביל  ׁשְ א ּתֹאַמר ֲהֵריִני ָלֵמד ּתֹוָרה ּבִ ּמָ ד ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ
א עֹוָלם ַהּבָ ָכר ּבָ ל ׂשָ ֲאַקּבֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ֶאְקָרא ַרּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ יר ּבִ ֶאְהֶיה ָעׁשִ . ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר  אַ . ''ְלַאֲהָבה ֶאת ה') יג- דברים יא(ּתַ ֶ ל ַמה ׁשּ ים ֹלא ּכָ ם עֹוׂשִ ּתֶ
א ֵמַאֲהָבה ֲעׂשּו ֶאּלָ ַכר . ּתַ ׂשְ ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד ְוֹלא ּבִ ְועֹוד ָאְמרּו ֲחָכִמים ּבְ

יֵליֶהם . ִמְצֹוָתיו ּכִ ְלִמיֵדיֶהם ּוַמׂשְ ים ִלְנבֹוֵני ּתַ דֹוֵלי ַהֲחָכִמים ְמַצּוִ ְוֵכן ָהיּו ּגְ
מְּ  ֲעָבִדים ַהְמׁשַ ְהיּו ּכַ ִיחּוד ַאל ּתִ ים ֶאת ָהַרב ְוכוּ ּבְ הּוא ָהַרב ' ׁשִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֶאּלָ

לֹוַמר ִעְבדּו ֵמַאֲהָבה ׁשֹו ּכְ ּמְ   : ָראּוי ְלׁשַ
  

ְרָענּות  יַע ָעָליו ּפֻ ּגִ ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ ָכר אֹו ּכְ ל ׂשָ ֵדי ְלַקּבֵ ּתֹוָרה ּכְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ה ּכָ
ָמהּ  ּלֹא ִלׁשְ ָכר ְוָכל ָהעֹוֵסק בָּ . ֲהֵרי ֶזה עֹוֵסק ׁשֶ ל ׂשָ ּה ֹלא ְלִיְרָאה ְוֹלא ְלַקּבֵ

ָמהּ  ּה ִלׁשְ ּה ֲהֵרי ֶזה עֹוֵסק ּבָ ה ּבָ ּוָ ּצִ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ ֵני ַאֲהַבת ֲאדֹון ּכָ א ִמּפְ . ֶאּלָ
ּתֹוְך  ּמִ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם ּבַ

א ִלשְׁ  ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ים . ָמהּ ׁשֶ ׁשִ ים ְוֶאת ַהּנָ ַטּנִ ִדין ֶאת ַהּקְ ַלּמְ ּמְ ׁשֶ ְלִפיָכְך ּכְ
ָכר ל ׂשָ ְרָאה ּוְכֵדי ְלַקּבֵ א ַלֲעֹבד ִמּיִ ִדין אֹוָתן ֶאּלָ י ָהָאֶרץ ֵאין ְמַלּמְ , ּוְכַלל ַעּמֵ
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ים ָלֶהם ָרז ֶזה ְמַעט מּו ָחְכָמה ְיֵתָרה ְמַגּלִ ן ְוִיְתַחּכְ ְעּתָ ה ּדַ ְרּבֶ ּתִ ְמַעט  ַעד ׁשֶ
יגּוהּו ְוֵיְדעּוהּו ְוַיַעְבדּוהּו ֵמַאֲהָבה ִ ׂשּ ּיַ ַנַחת ַעד ׁשֶ יִלין אֹוָתן ְלִעְנָין ֶזה ּבְ ְרּגִ   : ּוַמ

  
ל  ִלּבֹו ׁשֶ ֶרת ּבְ רּוְך הּוא ִנְקׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַאֲהַבת ַהּקָ ָבר ָידּוַע ּוָברּור ׁשֶ ו ּדָ

ָראּוי  ִמיד ּכָ ּה ּתָ ה ּבָ ּגֶ ׁשְ ּיִ הָאָדם ַעד ׁשֶ ּנָ עֹוָלם חּוץ ִמּמֶ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ מֹו . ְוַיֲעֹזב ּכָ ּכְ
ָך  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ה ְוָאַמר ּבְ ּוָ ּצִ א . ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ֵאינֹו אֹוֵהב ַהּקָ

ָדֵעהוּ  ּיְ ַדַעת ׁשֶ ה . ּבְ ְהֶיה ָהַאֲהָבה ִאם ְמַעט ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ ָעה ּתִ י ַהּדֵ ְוַעל ּפִ
ָחְכמֹות . הַהְרבֵּ  יל ּבְ ּכִ ְלִפיָכְך ָצִריְך ָהָאָדם ְלַיֵחד ַעְצמֹו ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ

מֹו  יג ּכְ ִ ָאָדם ְלָהִבין ּוְלַהׂשּ ׁש ּבָ ּיֵ ִפי ּכַֹח ׁשֶ וְּתבּונֹות ַהּמֹוִדיִעים לֹו ֶאת קֹונֹו ּכְ
ִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ַאְרנּו ּבְ ּבֵ   : ׁשֶ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      



 
133 

 

  דינים
  

 ספר תיקון כרת בעשרת ימי , ומנהגנו שאם לומדים עוד הפעם
ם הלכות שגגות "בהרמב) שקוראים(תשובה במקום שקורין 

  . בסמוך קוראים הלכות תשובה' הנזכר
  אם הוא ליל שישי ילמדו זוהר תיקון היסוד עד חצות וכבר

ואם הוא בלילה . נסדרו בכרם חמד בחלק היד ברית עיין שם
 .דו אדרא רבה ואדרא זוטא ככתוב להלןאחרת ילמ

  והגם שהוא ניעור כל הלילה והוא לומד מתחילת הלילה הנה
, קודם חצות מעט צריך לומר סדר קריאת שמע שעל המטה

חוץ מברכת על נטית , ובהגיע חצות צריך לברך ברכות השחר
לפי שכל , ידים וברכת אשר יצר שאם לא נתחייב בהם לא יברך

והם להמשיך השפע . נהגו של עולם נתקנוברכות השחר על מ
וחוץ מברכת התורה שאם לא ישן שאין . לעולמות העליונים

ש בסידור תפילה "כמ. צריך לאמרם עד שיעלה עמוד השחר
כ יקרא אדרא "ואח. א"י זיע"י נוסח האר"חקת עולם המנוסח עפ
ואם עדיין לא הגיע חצות לילה יקרא . רבה או אדרא זוטא

  .   כות השחר כנזכרכ בר"האדרא ואח
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  תפילה קודם לימוד קבלה מהארי
  

מודים אנחנו , אב הרחמים והסליחות, ריבון העולמים ואדוני האדונים
שקרבתנו , בקידה ובהשתחויה, אלהינו ואלהי אבותינו' לפניך ה

ונתת לנו חלק בסודות תורתך , לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש
  .עמנו חסד גדול כזה ינו אשר עשיתמה אנו ומה חי. הקדושה

  
שתמחול ותסלח לכל חטאתינו , על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך

  .ואל יהיו עוונותינו מבדילים ביננו לבינך, ועוונותינו
  

שתכונן את לבבינו , אלהינו ואלהי אבותינו' וכן יהי רצון מלפניך ה
לבבנו הערל ותפתח , ותקשיב אזניך לדברינו אלה, ליראתך ולאהבתך

ויהיה לימודינו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח , בסודות תורתך
ושיתנוצצו , ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו, ניחוח

, ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם
וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל 

  .דברים אלוניכשל ב
  

כמאמר נעים זמירות ישראל , ובזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים
כי ): "משלי ב ו(, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך): "תהלים קיט יח(
יהיו לרצון אמרי פי ): "תהלים יט טו(, "יתן חכמה מפיו דעת ותבונה' ה

  ".צורי וגואלי' והגיון לבי לפניך ה
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  הנביא זכור לטוב פתח אליהו
  

ה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינוּ  ה ָיֵדינּו , ִויִהי ֹנַעם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ
  : ּכֹוְנֵנהוּ 

  
ִביא ָזכּור ְלטֹוב ְוָאַמר הּו ַהּנָ ַתח ֵאִלּיָ ַאְנּתְ הּוא ַחד ְולֹא , ּפָ ִרּבֹון ָעְלִמין ּדְ

ן ִאיןַאְנּתְ הּוא ִעלָּ , ְבֻחְשּבָ ל ִעּלָ ל ְסִתיִמין, ָאה ַעל ּכָ ֵלית , ְסִתיָמא ַעל ּכָ
ָלל ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ ּקּוִנין, ַמֲחׁשָ ר ּתִ ְקּתְ ָעׂשָ ַאּפַ ְוָקֵריָנן לֹון , ַאְנּתְ הּוא ּדְ

ר ְסִפיָרן ְלָין, ָעׂשָ ָלא ִאְתּגַ הֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ּדְ ְוָעְלִמין , ְלַאְנָהָגא ּבְ
לְ  א, ָיןְדִאְתּגַ ֵני ָנׁשָ יַאת ִמּבְ ּסִ יר לֹון, ּוְבהֹון ִאְתּכַ , ּוְמַיֵחד לֹון, ְוַאְנּתְ הּוא ְדָקׁשִ

ָגאו ַאְנּתְ ִמּלְ ר, ּוְבִגין ּדְ ין ָעׂשָ ַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאּלֵ ל ַמאן ּדְ , ּכָ
ְך  ִאּלּו ַאְפִריׁש ּבָ יב ֵליּה ּכְ   : ִאְתַחׁשִ

  
ר ְסִפיָרן  ין ָעׂשָ ִסְדָרןְוִאּלֵ ינֹוִני, ְוַחד ָקֵצר, ַחד ָאִריְך , ִאינּון ַאְזִלין ּכְ , ְוַחד ּבֵ

ַאְנִהיג לֹון ַאְנִהיג ָלְך , ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ א , ְוֵלית ַמאן ּדְ א ְוָלא ְלַתּתָ ָלא ְלֵעיּלָ
ל ִסְטָרא ְנּתְ לֹון, ְוָלא ִמּכָ ּקַ ין ּתַ ָמִתין ִלבְ , ְלבּוׁשִ ְרִחין ִנׁשְ ייהּו ּפַ ִמּנַ אּדְ , ֵני ָנׁשָ

ְנּתְ לֹון ּקַ ה גּוִפין ּתַ ְמַכִסין ֲעֵליהֹון, ְוַכּמָ ין ּדִ י ְלבּוׁשִ ִאְתְקִריאּו ּגּוָפא ְלַגּבֵ , ּדְ
א ִתּקּוָנא ּדָ ָמאָלא, ֶחֶסד ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְוִאְתְקִריאּו ּבְ בּוָרה ְדרֹוָעא ׂשְ , ּגְ

ְפֶאֶרת ּגּוָפא ֵרין ׁשֹוִקין, ּתִ ִרית יְ , ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ גּוָפא אֹות ּבְ סֹוד ִסּיּוָמא ּדְ
ה ָקֵריָנן ָלהּ , ֹקֶדשׁ  ַעל ּפֶ ּבְ ה ּתֹוָרה ׁשֶ ָבה : ַמְלכּות ּפֶ ָחְכָמה מֹוָחא ִאיִהי ַמְחׁשָ

ָגאו ב ֵמִבין, ִמּלְ א ּוָבּה ַהּלֵ יָנה ִלּבָ רות , ּבִ ְסּתָ ִתיב ַהּנִ ֵרין ּכְ ין ּתְ ְוַעל ִאּלֵ
ֶתר ֶעְלי, ַליֹהָוה ֱאֹלֵהינוּ  ֶתר ַמְלכּותּכֶ יד , ֹון ִאיהּו ּכֶ ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמּגִ

ית ַאֲחִרית י, ֵמֵראׁשִ א ִדְתִפּלֵ ָגאו ִאיהּו יו, ְוִאיהּו ַקְרַקְפּתָ ו "א ָוא"ד ק"ִמּלְ
ִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות, א"ק ְדרֹועֹוי ְוַעְנּפֹוי, ּדְ ִאיָלָנא ּבִ ְקיּו ּדְ ַמּיָא , ִאיהּו ׁשַ ּכְ

ֵקי ְלִאיָלנָ  ְקיוּ , אְדַאׁשְ ַההּוא ׁשַ י ּבְ   : ְוִאְתַרּבֵ
  

ת ָהִעּלֹות, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּבֹות, ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ ת ַהּסִ ֵקי ְלִאיָלָנא , ְוִסּבַ ְדַאׁשְ
ַההּוא ְנִביעוּ  ְמָתא ְלגּוָפא, ּבְ ִנׁשְ ים ְלגּוָפא, ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ּכְ ִאיִהי ַחּיִ , ּדְ

ְמיֹון ְולֵ  ל ַמה ִדְלָגאו ּוְלַברּוְבָך ֵלית ּדִ ּיּוְקָנא ִמּכָ ַמּיָא , ית ּדְ ּוָבָראָת ׁשְ
ֵָּלי, ְוַאְרָעא א ּוַמז א ְוִסיֲהָרא ְוכֹוְכַבּיָ ְמׁשָ הֹון ׁשִ ְקּתְ ִמּנְ ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין , ְוַאּפַ

א ין ְוֵחיָון ְועֹוִפין ְונּוִנין ּוְבֵני ְנׁשָ ּבִ ָתא ְדֵעֶדן ְוִעׂשְ ִאין ְוִגּנְ מוְדָעא , ּוְדׁשָ ּתְ ְלִאׁשְ
ִאין הֹון ִעּלָ ִאין, ּבְ ִאין ְוַתּתָ הֹון ִעּלָ ֵאי , ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון ּבְ מֹוְדָען ֵמִעּלָ ּתְ ְוֵאיְך ִאׁשְ

ֵאי ֵאי, ְוַתּתָ ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ ְך ֵלית ִיחּוָדא ּבְ ָלל ּוַבר ִמּנָ ְך ּכְ ָיַדע ּבָ ְוַאְנּתְ , ְוֵלית ּדְ
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מֹוָדע ֲאדֹון ַעל  ּתְ ּלֹאִאׁשְ ם ְיִדיעַ , ּכְ ל ַחד ִאית ֵליּה ׁשָ ּוְבהֹון , ְוָכל ְסִפיָרן ּכָ
א ם ְיִדיעַ , ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכּיָ ָמָהן, ְוַאְנּתְ ֵלית ְלָך ׁשָ ל ׁשְ א ּכָ ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵ , ּדְ

ֻכְלהוּ  ִלימּו ּדְ ק ִמְנהֹון, ְוַאְנּתְ הּוא ׁשְ ּלֵ ְסּתַ ָארּו , ְוַכד ַאְנּתְ ּתִ ּתְ ָמָהן ִאׁשְ הּו ׁשְ ּלְ ּכֻ
ְמָתא ֹלא ִנׁשְ גּוָפא ּבְ ָחְכָמה ְיִדיָעא: ּכְ ים ְוָלאו ּבְ ַאְנּתְ הּוא ֵמִבין ְוֹלא , ַאְנּתְ ַחּכִ

יָנה ְיִדיָעא ְך ְוֵחיָלְך , ִמּבִ מוְדָעא תֹוקּפָ ּתְ א ְלִאׁשְ ֵלית ְלָך ָאָתר ְיִדיָעא ֶאּלָ
א ִדיָנא ּוְבַרֲחֵמיּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנהִ , ִלְבֵני ָנׂשָ ִאינּון ֶצֶדק , יג ָעְלָמא ּבְ ּדְ

ט ּפָ א, ּוִמׁשְ ְבֵני ָנׁשָ פּום עֹוָבֵדיהון ּדִ בּוָרה, ּכְ ין ִאיהּו ּגְ ט ַעּמּוָדא , ּדִ ּפָ ִמׁשְ
א, ְדֶאְמָצִעיָתא יׁשָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקּדִ ִהין , ֹמאְזֵני ֶצֶדק ּתְ

ִרית א ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא, ֶצֶדק אֹות ּבְ ִאית ָלְך , ּכֹּלָ ֲאָבל ָלאו ּדְ
ין ִאיהּו ּדִ ִאיהּו ַרֲחֵמי, ֶצֶדק ְיִדיָעא ּדְ ט ְיִדיָעא ּדְ ּפָ ין , ְוָלאו ִמׁשְ ל ִאּלֵ ְוָלאו ִמּכָ

ָלל ין ַעל ְיָדְך : ִמּדֹות ּכְ ׁשּון ִמּלִ ְמעֹון ְוִיְתַחּדְ י ׁשִ ָהא ְרׁשוּ , קּום ִרּבִ ָתא ִאית ּדְ
ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדְך ) א אתיהב ְלָך "נ(ָלְך  ָלא ִאְתְיִהב ְרׁשּו , ְלַגּלָ ַמה ּדְ

ַען ר ָנׁש ַעד ּכְ ָאה ָלׂשּום ּבַ   : ְלַגּלָ
  

ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ בּוָרה ְוכוּ , ָקם ַרּבִ דֹוָלה ְוַהּגְ ִאין ', ְלָך ְיֹהָוה ַהּגְ ִעּלָ
ְמעּו ִאינּון דְ  ֶחְברוןׁשִ ַנְתכֹון, ִמיִכין ּדְ ְ ָערּו ִמׁשּ ָהִקיצּו , ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאּתְ

נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ּה , ְוַרּנְ ִאְתַמר ּבָ ַהִהיא ּדְ ְטָרא ּדְ ִאינּון ִמּסִ א ּדְ יַקּיָ ין ִאינּון ַצּדִ ִאּלֵ
י ֵער ָנה ְוִלּבִ א ִאְתַמר, ְוָלאו ִאינּון ֵמִתים, ֲאִני ְיׁשֵ הֹון ָהִקיצּו  ּוְבִגין ּדָ ּבְ

נּו ְוגו ָערּוָתא , ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא', ְוַרּנְ נּו ְלִאּתְ ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ָגלּוָתא, ּדִ ָנּה ּבְ ִאיִהי ְיׁשְ א , ּדְ הּו ְדִמיִכין וִשיְנּתָ ּלְ יַקּיָא ּכֻ ַען ַצּדִ ַעד ּכְ ּדְ
חֹוֵריהֹון ִכינְ : ּבְ ד ְיִהיַבת ׁשְ י ַרְעָיא ְמֵהיְמָנאִמּיַ ָלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ְוֵייָמא , ּתָ

ע , ֵליּה קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְרּבַ אי ּבְ ָהא ֲעָלְך ִאְתַמר קֹול דוִדי ּדֹוֵפק ְלַגּבָ ּדְ
יֵליהּ  הֹון, ַאְתָון ּדִ ִתי, ְוִייָמא ּבְ ְתֵחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם , ּפִ ָהא ּתָ ּדְ

ת ִצּיֹוןֲעוֹ  י ִנְמָלא ַטל: ֹלא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך , ֵנְך ּבַ רֹאׁשִ , ַמאי ִנְמָלא ַטל, ׁשֶ
ִריְך הּוא א ּבְ א ָאַמר קּוְדׁשָ א , ֶאּלָ ׁשָ י ַמְקּדְ ִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְבּתְ ּדְ ַאְנּתְ ָחׁשַ

ֵביָתא ִדיִלי ָעאְלָנא ּבְ ּוָבא, ּדְ ל ִזְמָנא דְּ , ָלאו ֲהִכי, ְוָעאְלָנא ְבִיׁשּ ָלא ָאעְלָנא ּכָ
ָגלּוָתא ַאְנּתְ ּבְ י ִנְמָלא ַטל, ֲהֵרי ְלָך ִסיָמָנא, ּדְ רֹאׁשִ א "ה, ׁשֶ ִכיְנּתָ א ׁשְ

ָגלּוָתא ים ִדיָלּה ִאיהּו ט, ּבְ ִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִ ואות ד "יואות ְוָדא ִאיהּו , ל"ׁשְ
ָלא מֻחשְ "ה ואות. ו"ָואואות א "ה א ּדְ ִכיְנּתָ ן טא ִאיִהי ׁשְ א , ל"ּבַ אות ֶאּלָ
ן ט, ו"ָואואות א "אות הד "יו ּבָ ְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחׁשְ ִאיִהי ַמְלָיא , ל"ּדִ ּדְ

ִאין ִביעּו ְדָכל ְמקֹוִרין ִעּלָ א ִמּנְ ִכיְנּתָ ד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ִלׁשְ ַוֲאָבָהן , ִמּיַ
יהּ  ין ַעּמֵ יׁשִ אן ָרָזא ְדִיחּוָדא, ַקּדִ רּוְך . ַעד ּכָ   : ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןּבָ
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  האדרא רבא קדישא
  

ְנָיא יא, ּתַ ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ ַחד ַסְמָכא, ָאַמר ַרּבִ יָמא ּדְ ַקּיְ . ַעד ֵאיַמת ֵניִתיב ּבְ
ִתיב  ּוָמאֵרי , יֹוִמין ְזִעיִרין. ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ) תהלים קיט(ּכְ

ִחיק חֹוָבא ּדָ ל יֹוָמאכָּ . ּדְ י ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאיּנּון, רֹוָזא ָקאֵרי ּכָ ְוִאיְנהּו . ּוְמַחְצּדֵ
ׁשּוֵלי  ְרָמא) א בשורי''נ(ּבְ ָחן. ּכַ ּגְ ְלָאן ֲאָתר ָאְזִלין , ְוָלא ַיְדִעין, ָלא ַאׁשְ

ָיאּות ָמה ּדְ ָרא. ּכְ ָנׁשּו ַחְבַרָייא ְלֵבי ִאּדָ ְרָיין ַסיְ , ִאְתּכָ ין ׁשַ ׁשִ יֵפי ְורּוְמֵחי ְמלּוּבָ
יֵדיכֹון ִתּקּוֵניכֹון, ּבִ ֵעיָטא. ִאְזְדָרזּו ּבְ ָחְכְמָתא, ּבְ סּוְכְלָתנוּ . ּבְ א. ּבְ ַדְעּתָ . ּבְ
ֵחיזוּ  ַיִדין. ּבְ ַרְגִלין . ּבְ ַאְמִלכּו ֲעֵליכֹון ְלַמאן ). א בחילא דידין ורגלין''נ(ּבְ

י ּומֹוָתא) א למלכא''ס( ִבְרׁשּוֵתיּה ַחּיֵ ְקׁשֹוטְלִמְגזַ . ּדְ ין ּדִ י . ר ִמּלִ יׁשֵ ַקּדִ ין ּדְ ִמּלִ
ע ְלהוּ , ַמע ְלהוּ ַוֲחָדאן ְלִמשְׁ , ֶעְליֹוִנין ַצְייֵתי ְלהוּ    . ּוְלִמְנּדַ

  
ְמעֹון ּוָבָכה י ׁשִ ֵליָנא, ָיִתיב ַרּבִ ֵליָנא, ְוָאַמר ַווי ִאי ּגָ ַחְבַרָייא . ַווי ִאי ָלא ּגָ

יקוּ  ּתִ ן ִאׁשְ ּמָ ֲהָוה ּתַ א ְוָאַמר ֵליהּ ָקם ִרבִּ . ּדְ ֹמר , י ַאּבָ יּה ּדְ ִאי ִניָחא ַקּמֵ
ָאה ִתיב , ְלַגּלָ ין ַדֲחִלין , סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו) תהלים כה(ָהא ּכְ ְוָהא ַחְבַרָייא ִאּלֵ

ִריְך הּוא ִאיּנּון א ּבְ ָנא, ְדקּוְדׁשָ ּכְ ֵבי ַמׁשְ ִאָדָרא ּדְ הֹון ָעאלוּ , ּוְכַבר ָעאלּו ּבְ , ִמּנְ
הֹון ַנפְ    . קוּ ִמּנְ

  
  א''ח ע''דף קכ

  
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ ָכחוּ , ִאְתָמנּו ַחְבַרָייא ַקּמֵ ּתְ ֵריהּ , ְוִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ . ִרּבִ

א י ַאּבָ י ְיהּוָדה. ְוִרּבִ ר ַיֲעקֹב. ְוִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ י ִיְצָחק. ְוִרּבִ ר . ְוִרּבִ ה ּבַ י ִחְזִקּיָ ְוִרּבִ
יא. ַרב י ִחּיָ י יֹוֵסי. וִרּבִ י ֵייָסא. ְוִרּבִ ְמעֹון. ְוִרּבִ י ׁשִ ָען , ְיִדין ָיַהבּו ְלַרּבִ ְוֶאְצּבְ

א יֵני ִאיָלֵני ְוָיְתבוּ . ַזְקפּו ְלֵעיּלָ ַחְקָלא ּבֵ י . ְוָעאלּו ּבְ ְמעֹון ְוַצּלֵ י ׁשִ ָקם ַרּבִ
וְייהּו ְוָאַמר, ְצלֹוֵתיהּ  ַגּוַ תוּ , ָיִתיב ּבְ י ְידֹוי ּבְ ּוִ ל ַחד ְיׁשַ יהּ ּכָ וּו ְיַדְייהוּ . ְקּפֵ , ׁשַ

ַתח ְוָאַמר  ָכה ) דברים כז(ְוָנִסיב לֹון ּפָ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ה ְיֵדי ָחָרׁש  ֶתר ְוָעּנּו ) א''ח ע''דף קכ(ַמֲעׂשֵ ּסָ ם ּבַ ם ) א כל העם''ס(ְוׂשָ ּלָ ּכֻ

  . ְוָאְמרּו ָאֵמן
  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ֲאַמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות , ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְייָ ) תהלים קיט(, ּפָ
ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך . ַלְייָ  ּום ּדְ א, ַמאי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך . ִמׁשּ ְלֵעיּלָ ִאיִהי . ּתֹוָרה ּדִ ּדְ

ִתּקּונֹוי  ָלא ִאי ָלא ִיְתֲעִביד ּבְ ּטְ א) א שמא''ס(ִמְתּבַ ַמר. ּדָ יק יֹוִמין ִאּתְ . ּוְלַעּתִ
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ִתיב  ָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ) ברים לגד(ּכְ ֶריְך ִיׂשְ ִמי ָכמֹוָך ) שמות טו(, ּוְכִתיב. ַאׁשְ
ֵאִלים ְיָי    . ּבָ

  
ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יהּ , ָקָרא ְלִרּבִ ְטָרא ַאֲחָרא, אֹוְתֵביּה ַקּמֵ א ִמּסִ י ַאּבָ , ּוְלַרּבִ
כֹוָלא ָלָלא ּדְ ָקנּו ַקָיימִ . ְוָאַמר ֲאָנן ּכְ א ִאְתּתְ ּתָ יקוּ . יןַעד ַהׁשְ ּתִ ְמֵעי , ִאׁשְ ׁשַ

ן, ָקָלא ָאה . ַמאי ָקָלא. ְוַאְרּכּוָבָתן ָדא ְלָדא ַנְקׁשָ ְכנּוְפָייא ִעּלָ ָקָלא ּדִ
ֵפי ּנְ ִמְתּכַ   . ּדְ

  
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י ַרּבִ ְמֲעָך ָיֵראִתי) חבקוק ג(, ַחּדֵ י ׁשִ ַמְעּתִ ) אמר. (ְיָי ׁשָ

ִחילָהָתם ֵיאֹות ֲהָוה ְלֶמהֱ ) ב''ח ע''קל( ָתא. ִוי ּדָ ְלָייא ִמּלְ ֲחִביבּוָתא ּתַ , ֲאָנן ּבַ
יב ְכּתִ ֵמַאֲהַבת ְיָי ) דברים ז(ּוְכִתיב , ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ) דברים ו(, ּדִ
י ֶאְתֶכם ְוגוֹ ) מלאכי א(ּוְכִתיב , ֶאְתֶכם   . 'ָאַהְבּתִ

  
ַתח ְוָאַמר ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ה ּסֹוד ְוֶנֱאַמן רּוַח הֹוֵלְך ָרִכי) משלי יא(, ַרּבִ ל ְמַגּלֶ

ה ָדָבר ָיא, הֹוֵלְך ָרִכיל. ְמַכּסֶ כיון דאתמר רכיל אמאי (, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ֵעי ֵליּה ְלֵמיַמר) הולך ב . ַמאן הֹוֵלְך , ִאיׁש ָרִכיל ִמּבָ ָלא ִאְתְייׁשָ א ַמאן ּדְ ֶאּלָ

רּוֵחיהּ  מַ , ְוָלא ֲהִוי ְמֵהיָמָנא, ּבְ ׁשָ ה ּדְ ִחיְזָרא , עַההּוא ִמּלָ ַגִוויּה ּכְ ָאִזיל ּבְ
א ַמּיָ י ֵליּה ְלַבר, ּבְ ָרּמֵ ֵלית רּוֵחיּה רּוָחא . ַמאי ַטְעָמא. ַעד ּדְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ִקּיּוָמא ִקּיּוָמא. ּדְ רּוֵחיּה רּוָחא ּדְ ִתיב, ֲאָבל ַמאן ּדְ יּה ּכְ ה , ּבֵ ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ
רוּ , ְוֶנֱאַמן רּוחַ . ָדָבר ותקעתיו יתד ) ב''ישעיה כ(כמו . (ָחאִקיּוָמא ּדְ

ְלָייא ) במקום נאמן רּוָחא ּתַ ָתא) א ברזא''נ(ּבְ ַאל ) קהלת ה(, ּוְכִתיב. ִמּלְ
ֶרָך  ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ   . ּתִ

  
ָרָזא א ּבְ יָמא ֶאּלָ י ָעְלָמא ) א''ח ע''קל(ְוִכי ִאי . ְוֵלית ָעְלָמא ִמְתַקּיְ ִמּלֵ ּבְ

יק יֹוִמין. ָרָזא ִאְצְטִריְך  ַעּתִ ָרַזָייא ּדְ ין ָרִזין ּדְ ִמּלִ ָלא ִאְתַמְסָראן ֲאִפיּלּו , ּבְ ּדְ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִאין ַעל ַאַחת ּכַ ְמעֹון. ְלַמְלָאִכין ִעּלָ י ׁשִ א ָלא , ָאַמר ַרּבִ ַמּיָ ִלׁשְ

ֵיִציתּון  ַמע, )א דיציתן''ס(ֵאיָמא ּדְ ִתׁשְ ָהא , ְלַאְרָעא ָלא ֵאיָמא ּדְ ֲאָנן ִקיּוֵמי ּדְ
ָרִזין. ָעְלִמין ָנא ָרִזין ּדְ ָרִזין, ּתָ ָרֵזי ּדְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַתח ַרּבִ ד ּפָ ְעָזע ַאְתָרא, ּכַ , ִאְזּדַ

  . ַוֲחֵבִרין ִאְתַחְלָחלוּ 
  

ָרָזא ּוָפַתח ְוָאַמר י ּבְ ּלֵ ִתיב , ּגַ ר ָמְלכּו ) בראשית לו(ּכְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום לִ  יא. 'ְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ְוגוֹ ּבְ יַקּיָ ִאין ַאּתּון ַצּדִ ִאְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי , ַזּכָ ּדְ

אֹוַרְייָתא ָרִזין ּדְ י ֶעְליֹוִנין, ּדְ יׁשֵ ָיין ְלַקּדִ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ַהאי, ּדְ ח ּבְ ּגַ ּוַמאן , ַמאן ַיׁשְ
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ַהאי ה ּבְ הּוא ַסֲהדּוָתא ַעל ְמֵהיְמנּוָתא , ִיְזּכֶ א ) תאדמהימנו(ּדְ ֹכּלָ ל ''ק(ּדְ
דנהיר למאתאן ושבעין עלמין ומניה ). (א''ו ע''קל, א''ט ע''קכ, ב''ע

הדא הוא דכתיב . נהיר אורייתא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי
מן ההוא . וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום) משלי ד(

ן דכתיב ארחא מתפרשן לשית מאה ותליסר אורחיה דפליג בזעיר אנפי
ְצלֹוָתא ) 'כל ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו וגו) ה''תהלים כ(

ַרֲעָוא ְיֵהא א, ּבְ ָאה ּדָ ב ְלחֹוָבא ְלַגּלָ ָלא ִיְתֲחׁשָ   . ּדְ
  

ָיא הּוא, ּוַמה ֵייְמרּון ַחְבַרָייא ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ב , ּדְ ָהא ָלא ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכּתַ ּדְ
ָמה מְ , ָהִכי ָהא ֲחֵזיָנן ּכַ ָרֵאל, ָלִכים ֲהווֹ ּדְ ֵני ִיׂשְ ָלא ֵייתּון ּבְ ְוַעד ָלא , ַעד ּדְ

ָרֵאל ּוַמה ִאְתֲחֵזי ָהָכא א ִלְבֵני ִיׂשְ ֲערּו ַחְבַרָייא, ְיִהי ַמְלּכָ א . ּוְבָדא ַאּתְ ֶאּלָ
ָרִזין הּוא מֹוַדע ּוְלִמְרַחׁש , ָרָזא ּדְ ּתְ ע ּוְלִאׁשְ א ְלִמְנּדַ ֵני ָנׁשָ ָלא ַיְכִלין ּבְ ּדְ

ַהאיבְּ  ְייהּו ּבְ   . ַדֲעּתַ
  

אָנא יִקין) א''ב ע''קמ, ד''קל(, ּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ ְטִמיִרין, ַעּתִ ַעד ָלא , ְטִמיָרא ּדִ
ּקּונֹוי  ין ּתִ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ָלא ֲהָוה, ְוִעּטּוֵרי ִעּטּוִרין, )דמלכא(ַזּמִ ַוֲהָוה . ׁשֵ

יהּ  ֵער ּבֵ יּה ַחד פַּ . ַמְגִליף ּוְמׁשַ ין, ְרָסאּוָפִריס ַקּמֵ יֵער ַמְלּכִ ִליף ְוׁשִ   . ּוָבה ּגְ
  

ֶאֶרץ , ְוִתּקּונֹוי ָלא ִאְתְקָיימוּ  ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוֵאּלֶ
ָרֵאל א ַקְדָמָאה. ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל , ַמְלּכָ ִלְבֵני ִיׂשְ

גְ . ַקְדָמָאה הּו ּדִ ָמָהן ִאְתְקרּון) ולא אתקיימו(ִליפּו ְוֻכּלְ ׁשְ , ְוָלא ִאְתְקָיימוּ . ּבִ
ָאַנח ְלהוּ  ק , ְוַאְצַנע ְלהוּ , ַעד ּדְ ּלַ ) א הוה מסתכל''נ(ּוְלָבַתר ִזְמָנא הּוא ִאְסּתְ
ְרָסא ַההּוא ּפַ ִתּקּונֹוי, ּבְ ן ּבְ ּקַ   . ְוִאְתּתְ

  
ְרעּוָתא, ְוָתאָנא ד ָסִליק ּבִ ִניןְלִמְבֵרי אֹורַ , ּכַ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ , ְייָתא ְטִמיָרא ּתְ
ָקה יהּ , ְוַאּפְ ד ָאְמָרה ַקּמֵ ד , ִמּיַ ָבֵעי ְלַאְתְקָנא ּוְלֶמְעּבַ , )א''ה ע''קל(ַמאן ּדְ

ּקּונֹוי ַקְדִמיָתא ּתִ ן ּבְ   . ְיַתּקֵ
  

  ב''ח ע''דף קכ
  

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ יִקין, ּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ סִ , ַעּתִ ְתִרין ָטִמיר ִסְתָרא ּדְ
ְטִמיִרין ן , ּדִ ּקַ ַמן) ב''ח ע''דף קכ(ִאְתּתְ ולא אשכח , כלומר אשתכח(, ְוִאְזּדְ

אבל ) (אבל אתתקן ולא דידע ליה משום דהוה עתיק דעתיקין, ממש
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ָסִבין) בתיקוני ידיע ַחד ָסָבא ּדְ יִקין, ּכְ יק ֵמַעּתִ ִמיִרין, ַעּתִ , ָטִמיר ִמּטְ
יקּונֹוי ְיִדיַע וְ  סּו . ָלא ְיִדיעַ ּוְבּתִ ור ּכְ ִחּוָ ְוֵחיזּו ּבּוִסיָטא , )א בסומק''ס(ָמאֵרי ּדְ

ַאְנּפֹוי ) א בוצינא''ס( ִביִבין, )א באנפוי''נ(ּדְ ׁשְ , ָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ּדִ
ָייא לֹון   . ְלַאְכּפְ

  
ע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין ֵרישׁ , ַאְרּבַ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ וָרא ּדְ ט ִחּוָ ׁשָ ּוִמְנִהירּו . ֹויִאְתּפְ

וָרא ַהאי ִחיּוָ ָאֵתי, ּדְ יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ י ַצּדִ ֲהָדא הּוא , ְמָאה ָעְלִמין' ד, ַיְרּתֵ
ֶסף עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר) בראשית כג(, ִדְכִתיב ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ   . ַאְרּבַ

  
א ְלּתָ גּוְלּגַ ֵליַסר ) בכל יומא(, ּבְ , ּבֹוא ָעְלִמיןַאְלֵפי ִר ) א תריסר''ס(ַיְתִבין ּתְ

ַנְטִלין ֲעלֹוי ַרְגִלין א. ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ּדְ א ָנִטיף ַטּלָ ְלּתָ ְלַההּוא , ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ
ְלַבר ָכל יֹוָמא, ּדִ יּה ּבְ יב, ּוַמְלָייא ְלֵריׁשֵ ְכּתִ י ) שיר השירים ה(, ּדִ ֹראׁשִ ׁשֶ

  . ִנְמָלא ָטל
  

יהּ  ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ ִאיהּו ְלַבר, ּוֵמַההּוא ַטּלָ יא ְלָעְלָמא , ַההּוא ּדְ ֲערּון ֵמַתּיָ ִיּתְ
ָאֵתי ְכִתיב . ּדְ ) אלא נמלא, מלאתי טל לא כתיב, שראשי נמלא טל(ּדִ

ְכִתיב  ָך ) ישעיה כו(ּדִ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ יָקא, ּכִ ַעּתִ א ּדְ ִחַווְרּתָ . אֹורֹות ְנהֹוָרא ּדְ
א ישֵׁ , ּוֵמַההּוא ַטּלָ יִמין ַקּדִ ַטְחֵני ) ב''רצ(ְוהּוא . י ֶעְליֹוִניןִמְתַקּיְ ָמָנא ּדְ

ָאֵתי יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ין. ְלַצּדִ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ א ְלַחְקָלא ּדְ . ְוָנִטיף ַההּוא ַטּלָ
ר ) שמות טז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְדּבָ ֵני ַהּמִ ל ְוִהּנֵה ַעל ּפְ ְכַבת ַהּטָ ַעל ׁשִ ַוּתַ

ס ק ְמחּוְסּפָ ור ְוֵחיזוּ . ּדַ א ִחּוָ ַאְבִנין . ַההּוא ַטּלָ ְווָנא ּדְ ַהאי ּגַ ) ט''מ(ּכְ
ְבּדֹוְלָחא והּ , ּדִ ַגּוָ ְווִנין ּבְ ל ּגַ ִאְתַחְזָייא ּכָ ) במדבר יא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ

דֹוַלח ֵעין ַהּבְ   . ְוֵעינֹו ּכְ
  

א ְלּתָ יֵליהּ . ַהאי ּגּוְלּגַ וָרא ּדִ ִליִפין ) ח''רפ(ַאְנִהיר ִלְתֵליַסר , ִחּוָ ִעיָבר ּגְ
ַסֲחָרנֹוי ִסְטָרא ַחד. ּבְ ע ִעיָבר ּבְ א, ְלַאְרּבַ ִסְטָרא ּדָ ע ִעיָבר ּבְ ִסְטָרא , ּוְלַאְרּבַ ּבְ
ַאְנּפֹוי א. ּדְ ִסְטָרא ּדָ ע ִעיָבר ּבְ ֲאחֹוָרא, ּוְלַאְרּבַ א . ְלִסְטָרא ּדְ ְוַחד ְלֵעיּלָ

א ְלּתָ גּוְלּגַ   ). כלומר לסטרא דלעילא. (ּדְ
  

ַאְנּפֹויּוֵמהַ  ט אֹוְרָכא ּדְ ׁשָ ְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמין, אי ִאְתּפְ ְוַההּוא . ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ
ִים יִקין ) כלומר אורכא דאנפין. (ִאְתְקֵרי ֶאֶרְך ַאּפַ ַעּתִ יָקא ּדְ ְוַהאי ַעּתִ

ין ַאְנּפִ ין. ִאְתְקֵרי ֲאִריָכא ּדְ ְלַבר ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנּפִ יּה ָלֳקְבלֵ . ְוַההּוא ּדִ
יָקא ָסָבא ַעּתִ ָיא, ּדְ ֻקְדׁשַ ים ּדְ ין . ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ד ) ב''ה ע''קל(ּוְזֵעיר ַאְנּפִ ּכַ
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ל ְלַהאי ּכַ א , ִאְסּתָ ן) א טלא''ס(ּכֹּלָ ּקַ א ִאְתּתְ ּתָ ְלּתַ ִטין , ּדִ ְ ׁשּ ְוַאְנּפֹוי ִמְתּפַ
ַההּוא ִזְמָנא ַעתִּ , ַוֲאִריִכין ּבְ ָמה ּדְ ֲעָתא ּכְ ל ׁשַ   . יָקאֲאָבל ָלא ּכָ

  
א ְלּתָ ין, ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ְלּתָ ר ְלגּוְלּגַ ָנא , ָנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיּוָ ְלַתּקְ

יהּ  א. ֵריׁשֵ ּתָ ְלּתַ ין ּדִ ְלּתִ ַאר ּגּוְלּגַ ָנא, ּוֵמַהאי ִלׁשְ ּבָ ֵלית לֹון חּוׁשְ ְוָכל . ּדְ
א  א ָיֲהִבין ֲאָגר ִחיַוְרּתָ ְלּתָ יק יֹוִמין) ותאא אורא''ס(ּגּוְלּגַ ד ָעאִלין . ְלַעּתִ ּכַ

ְרִביָטא חֹות ׁשַ ָנא ּתְ ּבָ חּוׁשְ א. ּבְ א) ו''קל(, ְוָלֳקֵביל ּדָ ַקע ַלגּוְלּגֹוֶלת ְלַתּתָ , ּבֶ
ָנא ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ   . ּכַ

  
א ְלּתָ גּוְלּגַ ַחָלָלא ּדְ סַ , ּבְ ָלא ּפָ ָאה ְסִתיָמה ּדְ ָחְכְמָתא ִעּלָ ֲאִויָרא ּדְ . קְקרּוָמא ּדַ

ִכיַח  ַתח, )ט''קכ(ְוַהאי ָלא ׁשְ ָייא ַעל מֹוָחא . ְוָלא ִאְתּפְ ְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתַחּפְ
ִאיהּו ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ָיא . ּדְ ּסְ ְך ִאְתּכַ ַהאי ) א ובגין דאתכסיא''ס(ּוְבִגיֵני ּכַ
ַההּוא ְקרּוָמא ָחא, ָחְכְמָתא ּבְ ּתְ ָלא ִאְתּפַ א א בגין דא אקרי חכמת''ס. (ּדְ

  ). סתימאה
  

ִאיהּו ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְוַהאי מֹוָחא ַאְתֵריהּ . ּדְ ִכיְך ּבְ ּתְ ִקיט ְוִאׁשְ , ׁשָ
ֵייהּ  ֲחָמר ַטב ַעל ּדּוְרּדְ ְעּתֹוי ָסִתים, ּכַ ָאְמֵרי ָסָבא ּדַ ּומֹוֵחיּה ָסִתים , ְוַהְיינּו ּדְ

ִכיְך    . ְוׁשָ
  

ֵעיר ַאפִּ  ְּ ָסק ִמז ט ְוָנִפיק , יןְוַהאי ְקרּוָמא ִאְתּפְ ׁשַ ְך מֹוֵחיּה ִאְתּפְ ּוְבִגיֵני ּכַ
ִביִלין . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִלְתָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ

ָסק. ַמאי ַטְעָמא ְקרּוָמא ִאְתּפְ ּום ּדִ ָיא ַעל מֹוָחא, ִמׁשּ ָלא ְמַחּפְ ועל כל . (ּדְ
ֵריׁשּוֵמי ַאְתָוון ְוַהְיינוּ ) פנים קרומא פסיק לתתא ָתֵניָנן ּבְ י, ּדְ ים ''ּתָ ו ָרׁשִ

ְכָווֵתיהּ  ֵלית ּדִ יק יֹוִמין ּדְ דביה תליא תמים דעות שלים . (ִריׁשּוָמא ְלַעּתִ
  ) מכל סטרוי וסתים ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייה

  
אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא, ּבְ ְבַעת ַאְלִפיןוְ , ּתַ , ׁשִ

ְעֵרי ׂשַ ור ְוָנִקי, ַוֲחֵמׁש ְמָאה קֹוֵצי ּדְ ד ִאיהּו ָנִקי, ִחּוָ ַהאי ַעְמָרא ּכַ ָלא , ּכְ ּדְ
ָדא א ּבְ ְך ּדָ ּבַ ִתּקּונֹוי. ִאְסּתְ ָלא ְלַאֲחָזָאה ִעְרּבּוְבָיה ּבְ א ַעל . ּדְ א ּכֹּלָ ֶאּלָ

ָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ּבּוְרֵייהּ  ֲעָראְושַׂ , ּדְ   . ֲעָרא ִמׂשַ
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  א''ט ע''דף קכ
  

ְעֵרי, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ׂשַ ר ִניֵמי ּדְ ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ יּה ַאְרּבַ ן , ִאית ּבֵ ּבַ חּוׁשְ ּכְ
ר ) א''ט ע''דף קכ(ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא . שׁ ''ָקדוֹ  ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ ַאְרּבַ ָלִהיט ּבְ

ֵיָדע לֹון, ָגִניזְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָסִתים וְ . ָעְלִמין ר ִאיהוּ , ְוֵלית ּדְ ְוָלִהיט . ּבַ
ַבע  ר ִעיָבר) א לארבע''ס(ְלׁשֶ   . ְמָאה ָוֶעׂשֶ

  
ָנִפק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּוְבָכל ִניָמא ְוִניָמא ) דבתר כותלא(, ִאית ַמּבּוָע ּדְ

ַההּוא ִניָמא ין, ְוָנִהיר ְוָנִגיד ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ ן ּוֵמַהא. ְלִניִמין ּדִ ) א מתזן''ס(י ִמְתּקַ
ִביִלין, ָנִגיד ַההּוא מֹוָחא, ּוְכֵדין. מֹוֵחיהּ  ִתין ּוְתֵרין ׁשְ   . ִלְתּלָ

  
ִתּקּוָנא ָיֶאה. ְוַתְלָיין, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְתַלֲהָטן ָנן ּבְ ּקְ ִתּקּוָנא , ִמְתּתַ ּבְ

יָרא ּפִ א. ׁשַ ְלּתָ ָיין ַעל ּגּוְלּגַ ְקֵני קֹוצֵ . ְמַחּפְ ִניִמיןִמְתּתַ ּוֵמַהאי , ֵמַהאי ִסְטָרא, י ּדְ
א, ִסְטָרא ְלּתָ ל ִניָמא ְוִניָמא, ְוָתאָנא. ַעל ּגּוְלּגַ יָכא ) א איהי''ס(ִאְקֵרי , ּכָ ְמׁשִ

ּבּוַע  ָנְפִקין ִמּמֹוָחא , ְסִתיִמין) א ואינון מבועין''ס) (א ממבועין''ס(ִמּמַ ּדְ
  . ְסִתיָמָאה

  
ר, ְוָתאָנא ּבַ ְערֹוי ּדְ מֹוַדע ַמאי הּוא, ָנשׁ  ִמׂשַ ּתְ יָנא ִאי ַרֲחֵמי, ִאׁשְ ד . ִאי ּדִ ִמּכַ

ִנין ִעין ׁשְ ד ִאיהּו עּוֶלם. ַעְבִרין ֲעלֹוי ַאְרּבְ ִתיקּוֵניּה , ַוֲאִפיּלּו ּכַ ְעֵריּה ּבְ ׂשַ ּבְ
  . ּוִבְגִביֵני ֵעינֹוי) א בדיקניה''ס) (א בדיוקניה''ס(
  

ֲעֵרי ׂשַ ִתקּ , קֹוִצין ּדְ ְלָיין ּבְ ְתּפֹויּתַ ֲעַמר ְנֵקא ַעד ּכִ ְתּפֹוי . ּוֵני ַנְקֵיי ּכַ ַעד ּכִ
ְך  ְעּתָ ָקא ּדַ ִכְתּפֹוי. ַסּלְ י ּדְ א ַעד ֵריׁשֵ ָלא ִאְתֲחֵזי קּוְדָלא, ֶאּלָ יב. ּדְ ְכּתִ ּום ּדִ , ִמׁשּ

י ָפנּו ֵאַלי עֹוֶרף ְוֹלא ָפִנים) ירמיה ב( אּוְדִנין. ּכִ ֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי ּדְ , ְוׂשַ
ָייא ֲעלֹוידְּ  קּוחֹות, ָלא ְלַחּפְ יב ִלְהיֹות ָאְזֶניָך ּפְ ְכּתִ   . ּדִ
  

ַתר אּוְדנֹוי ָנִפיק ִמּבָ ֲעָרא ּדְ ּקּוָלא, ׂשַ ׁשִ א. ּכּוֵליּה ּבְ א ִמן ּדָ , ָלא ָנִפיק ּדָ
ִלים ּקּוָנא ׁשְ ּקּוָנא ָיֶאה. ּתִ יָרא. ּתִ ּפִ ּקּוָנא ׁשַ ִאיב ְלֵמחֵמי. ּתִ א . ּתָ יאּוְבּתָ ּתִ

יאְוֶחדְ  יַקּיָ ַצּדִ ין, ָווָתא ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ִאיּנּון ּבִ ִתּקּונֹוי, ּדְ ָקא ּבְ ּבְ . ְלֵמֱחֵמי ּוְלִאְתּדַ
א ֹכּלָ יָקא ְסִתיָמָאה ּדְ ַעּתִ   . ּדְ

  
ְעִרין''י ׂשַ א, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ג ִניִמין ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ָלֳקֵביל , ּוֵמַהאי ִסְטָרא ּדְ

ְלָגאּוְבִאיּנוּ . ַאְנּפֹוי ְעֵרי ְלִאְתּפַ ְרָיין ׂשַ יָקא . ן ׁשַ ַהאי ַעּתִ ָמאָלא ּבְ ֵלית ׂשְ
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א ְיִמיָנא, ְסִתיָמָאה ְוַהאי . ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ּכֹּלָ
ִתּקּוֵניהּ  יהּ , ּבְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ   ). ב''ד ע''שמות פ. (ּכָ

  
ָרֵאל ְלצָ , ְוַעל ַהאי ֵני ִיׂשְ ִאיבּו ּבְ הֹוןּתָ ִלּבְ יב, ְרָפא ּבְ ְכּתִ ֲהֵיׁש ְיָי ) שמות יז(, ּדִ

נּו ִאם ָאִין ִקְרּבֵ ִאְקֵרי ְייָ . ּבְ ין ּדְ ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ִאְקֵרי , ּבֵ ין ּדְ ּוֵבין ָאִריְך ַאְנּפִ
ֲחִביבּוָתא. ֲאַמאי ִאְתֲעָנׁשוּ . ן''ַאיִ  ָלא ַעְבדּו ּבַ ּום ּדְ ִנְסיֹוָנא, ִמׁשּ א ּבְ . ֶאּלָ

י ְכּתִ נּו ִאם ָאִין) שמות יז(, בּדִ ִקְרּבֵ   . ְוַעל ַנּסֹוָתם ֶאת ְיָי ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ
  

ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ְבִעין ָעְלִמין, ּבְ ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ יּה . ָאִזיל ַחד ָאְרָחא ּדְ ּוִמּנֵ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ יא ְלעָ , ָנִהיר ָאְרָחא ּדִ יַקּיָ יּה ַצּדִ ְנִהיִרין ּבֵ ָאֵתיּדִ ֲהָדא הּוא . ְלָמא ּדְ

אֹור נֹוַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום) משלי ד(, ִדְכִתיב יִקים ּכְ . ְואֹוַרח ַצּדִ
אֹוַרְייָתא ית ֵמָאה ּוְתֵליָסר אֹוְרִחין ּדְ א ְלׁשִ ְרׁשָ , ּוִמן ַההּוא ָאְרָחא ִאְתּפָ

ין ְזֵעיר ַאּפִ ָפִליג ּבִ יּה . ּדְ יב ּבֵ ְכּתִ ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ) כה תהלים(ּדִ ּכָ
  . 'ְוגוֹ 
  

א ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְלּתָ ין ָלָקְבֵלי ַההּוא , ִמְצָחא ְדֻגְלּגַ ְרעּוָתא ִדְזֵעיר ַאְנּפִ
דהא רעוא דרעוין אתגלי . רצון אקרי, א מצחא דגולגלתא''נ(ְרעּוָתא 

יב ) כתיב. בההוא מצחא לקבל דא לתתא ְכּתִ ָיה ַעל ְוהָ ) שמות כח(ּדִ
ִמיד ְלָרצֹון ְוגוֹ  ִאְקֵרי ָרצֹון' ִמְצחֹו ּתָ ָכל , ְוַההּוא ִמְצָחא ּדְ ּלּוָייא ּדְ הּוא ּגִ

א ְלּתָ א ְוגּוְלּגַ ִרין , ֵריׁשָ ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ַאְרּבַ ָייא ּבְ ּסְ ִמְתּכַ   . ָעְלִמין) א ועשר''נ(ּדְ
  

ְלָיא ָרֵאל, ְוַכד ִאְתּגַ ִיׂשְ ָלא ְצלֹוְתהֹון ּדְ ְלָיא. ִאְתַקּבְ י . ֵאיָמַתי ִאְתּגַ ִתיק ַרּבִ ׁשָ
ְמעֹון ְנָיינּות ֵאיָמַתי. ׁשִ ַאל ּתִ ֵריהּ . ׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ

ְלָיא ְצלֹוָתא . ֵאיָמַתי ִאְתּגַ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָתא) ח''רפ(ָאַמר ֵליּה ּבְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּדְ . ּדְ
חֹול, ֵליהּ  ָאַמר. ָאַמר ֵליּה ַמאי ַטְעָמא יֹוֵמי ּדְ ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ ּום ּדְ ְלָיא , ִמׁשּ ּתַ

ין ְזֵעיר ַאּפִ א ּבִ יָנא ְלַתּתָ   . ּדִ
  

ִאְתְקֵרי ָרצֹון ְלָיא ִמְצָחא ּדְ ָתא ִאְתּגַ ּבְ ִכיְך רּוְגָזא. ּוְבׁשַ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ . ּבְ
ַכח ַרֲעָוא ּתְ ָלא ְצלֹוָתא, ְוִאׁשְ ַוֲאִני ) תהלים סט(, ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה. ּוִמְתַקּבְ

ִתי ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון יק יֹוִמין. ְתִפּלָ ָאה ִמְצָחא, ְוֵעת ָרצֹון ֵמַעּתִ ְך . ְלַגּלָ ּוְבִגין ּכָ
ן ַהאי ְקָרא ּקַ ָתא, ִאְתּתָ ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ְצלֹוָתא ּדְ ְמעֹון . ְלֵמיְמֵריּה ּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יק יֹוִמין, ְלִרּבִ ִרי ְלַעּתִ ִריְך ּבְ ח , ּבְ ּכַ ׁשְ ִמְצָחא ּתִ ַרֲעָוא ּדְ
ִתְצְטִריְך ֵליהּ  ֲעָתא ּדְ ׁשַ   . ּבְ
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א ֲחֵזי ָאר , ּתָ ׁשְ א) א בשעתא''ס(ּבִ ְלַתּתָ ַכח , ּדִ ּתְ ֵלי ִמְצָחא ִאׁשְ ד ִאְתּגְ ּכַ
א תא חזי בשאר דלתתא כד אתגלי מצחא דינא (ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב , חּוְצּפָ

אתער ואשתכח ואתעביד מצחא דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא 
ה זֹוָנה ) ו''קל(ּוֵמַצח ) ירמיה ג) (מתכספי בעובדייהו כמה דאת אמר ָ ִאׁשּ

ֵלם ֵלי ִמְצָחא. ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהּכָ ד ִאְתּגְ א , ְוָהָכא ּכַ ּיּוְבּתָ ) א חביבותא''ס(ּתִ
ַכח ּתְ ִלים ִאׁשְ יהּ ְוכָ , ְוַרֲעָוא ׁשְ ְפָיין ַקּמֵ ָככּו ּוִמְתּכַ ּתְ   . ל רּוְגִזין ִאׁשְ

  
  ב''ט ע''דף קכ

  
יִנין, )א דלתתא''ס(ֵמַהאי ִמְצָחא  י ּדִ ּתֵ ע ְמָאה ּבָ ְלָייא . ַנֲהִרין ַאְרּבַ ד ִאְתּגַ ּכַ
יהּ , ַהאי ֵעת ָרצֹון ְכִכין ַקּמֵ ּתַ הּו ִמׁשְ ּלְ יב, ּכֻ ְכּתִ יָנא ) דניאל ז(, ֲהָדא הּוא ּדִ ּדִ

) ודינא לא אתעביד) ב''ט ע''דף קכ(כלומר יתיב באתריה . (יבְיתִ 
ַהאי ֲאָתר, ְוָתאָנא ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ ְלָייא, ׂשַ ִמְתּגַ ּום ּדְ ָייא, ִמׁשּ ּסְ . ְוָלא ִאְתּכַ

ְלָיא ִדיָנא, ִאְתּגַ לּון ָמאֵרי ּדְ ּכְ ִיְסּתַ כּון, ּדְ ּכְ ּתַ   . ְוָלא ִאְתֲעִבידוּ . ְוִיׁשְ
  

אָנא ְבִעין ַאְלִפין ְנִהיִרין ּבּוִציִנין ַהאי מִ , ּתָ ָמאָתן ְוׁשִ ט ּבְ ׁשָ א ''ס(ְצָחא ִאְתּפְ
ָאה) דנהרין ַתְנָיא. ֵמֵעֶדן ִעּלָ ָנִהיר ְלֵעֶדן, ּדְ ָאה ָלא . ִאית ֵעֶדן ּדְ ֵעֶדן ִעּלָ

ְלָייא ְדָקַאְמָרן, ִאְתּגַ א ְלָאְרִחין ּכִ ְרׁשָ יָמא ְוָלא ִמְתּפָ ְסּתִ ַהאי וְ . ְוהּוא ָסִתים ּבִ
א ּתָ ְלּתַ ִבילֹוי, ֵעֶדן ּדִ ׁשְ ַרׁש ּבִ ִתין ּוְתֵרין , ִמְתּפְ ִביִלין) עיבר(ִלְתּלָ   . ׁשְ

  
ִבילֹוי ׁשְ ַרׁש ַהאי ֵעֶדן ּבִ ִמְתּפְ ב ּדְ ֵיַדע ֵליהּ , ְוַאף ַעל ּגַ ר ַהאי ְזֵעיר , ֵלית ּדְ ּבַ

ין א. ַאּפִ ְלֵעיּלָ ֵיַדע ֵליהּ , ְוֵעֶדן ּדִ ִבילֹוי, ֵלית ּדְ ין, ְוָלא ׁשְ ר ַההּוא ֲאִריְך ַאְנּפִ . ּבַ
ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ ) איוב כח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְרּכָ . ֱאֹלִהים ֵהִבין ּדַ

הּ  ְרּכָ א, ֱאֹלִהים ֵהִבין ּדַ ּתָ ְלּתַ א ֵעֶדן ּדִ ין, ּדָ ָיַדע ְזֵעיר ַאּפִ ְוהּוא ָיַדע ֶאת . ּדְ
א, ְמקֹוָמהּ  ְלֵעיּלָ א ֵעֶדן ּדִ ָידַ , ּדָ יק יֹוִמיןּדְ א, ע ַעּתִ ֹכּלָ   . ְסִתיָמָאה ּדְ

  
וָרא א ִחּוָ ֵריׁשָ ַאר ַעְייִנין, ֵעינֹוי ּדְ ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ִמׁשְ ְוֵלית . ֵלית ּכְ

ִביִנין ַעל ֵעיָנא יב . ַמאי ַטְעָמא. ּגְ ְכּתִ ִהּנֵה ֹלא ָינּום ְולֹא ) תהלים קכא(ּדִ
ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א. ִייׁשָ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ ר ֵעיֶניָך ) ירמיה לב(ּוְכִתיב . ִיׂשְ ֲאׁשֶ

קּוחֹות ַרֲחֵמי, ְוָתאָנא. ּפְ ָאֵתי ּבְ ל ַמה ּדְ סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ּכָ ְוֵלית , ֵלית ּכְ
ִביִנין ַעל ֵעיָנא וָרא. ּגְ א ִחּוָ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָעא ִמיִדי, ּכָ ָלא ּבָ   ) א נטירו''ס. (ּדְ
מְ  י ׁשִ א ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזאָאַמר ִרּבִ י ַאּבָ א. עֹון ְלִרּבִ , ָאַמר ֵליּה ְלנּוֵני ַיּמָ

סּוָתא ַעל ֵעיָנא ֵלית ּכְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ּדְ ְעָיין , ְוָלא ַנְייִמין, ְוֵלית ּגְ ְוָלא ּבַ
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יָקא. ְנטּוָרא ַעל ֵעיָנא ַעּתִ יָקא ּדְ ן ַעּתִ ּכֵ ל ׁשֶ ֵעי ְנטּוָרא, ּכָ ָלא ּבָ ל שֶׁ . ּדְ ן ְוּכָ ּכֵ
א ח ְלכֹּלָ ּגַ ִאיהּו ַמׁשְ יּה ְוָלא ָנִאים, ּדְ ָזן ּבֵ א ִמּתְ ִהּנֵה , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוכֹּלָ

ָרֵאל ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א, ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייׁשָ ְלֵעיּלָ ָרֵאל ּדִ   . ִיׂשְ
  

ִתיב  ה ֵעיֵני ְיָי ) זכריה ד(ּוְכִתיב . ִהּנֵה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו) תהלים לג(ּכְ ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ ָיא. ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ין, ָלא ַקׁשְ ְזֵעיר ַאּפִ ין. ָהא ּבִ ֲאִריְך ַאְנּפִ . ָהא ּבַ

ֵרי ַעְייִנין ִאיּנּון ְוִאְתַחָוורּו  א ּתְ ל ּדָ ֵעיָנא , ְלָחד) א ואתחזרו''ס(ְוִעם ּכָ
ור ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ ור ְוִחּוָ גֹו ִחּוָ ור ּבְ ִאיִהי ִחּוָ   . ּדְ

  
וָרא ַקְדָמָאהחִ  ָלא , ָנִהיר ְוָסִליק, ּוָ ּכְ ִריר , )א לאתכללא''ס(ְוָנִחית ְלִאְסּתַ ּצָ ּדְ

ְצרֹוָרא אָנא. ּבִ ָרא, ּתָ ַטׁש ַהאי ִחיּוָ ִאְקרּון, ּבֹוִציֵני' ְוַאְדִליק ג, ּבָ . הֹוד: ּדְ
ֵלימּוָתא. ְוֶחְדָוה. ְוָהָדר ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ   . ְוַלֲהִטין ּבְ

  
וָרא תִּ  יק , ְוָסִליק ְוָנִחית, ָנִהיר, ְנָייָנאִחּוָ ' ג) א ואדליק''ס(ּוָבַטׁש ְוַאּפִ

ִאְקרּון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת, ּבֹוִציִנין ַאֲחָרִנין ֵלימּוָתא , ּדְ ׁשְ ְוַלֲהִטין ּבִ
ֶחְדָווָתא   . ּבְ

  
ִליָתָאה וָרא ּתְ ִתי, ְוָנִחית ְוָסִליק, ָלִהיט ְוָנִהיר, ִחּוָ מֹוָחאְוָנִפיק ִמּסְ , מּוָתא ּדְ

ִביָעָאה בּוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ָאה. ּוָבַטׁש ּבְ ּתָ יק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ּתַ א ''נ(, ְוַאּפִ
א) ואפיק ארחא ללבא תתאה ּתָ ְלּתַ הּו ּבֹוִציִנין ּדִ ּלְ י . ּוִמְתַלֲהָטן ּכֻ ָאַמר ַרּבִ

ְמעֹון ָיאּות הּוא א , ׁשִ יק יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ּדָ ִתְצְטִריְך , ֲעָלְך ְוַעּתִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
  . ֵליהּ 

  
ור גֹו ִחּוָ ור ּבְ אָנא ִחּוָ ור. ּתָ ל ִחּוָ ָכִליל ּכָ ור ּדְ וָרא ַקְדָמָאה. ְוִחּוָ , ָנִהיר, ִחּוָ

א . ְוָסִליק ָמאָלא) א לתלת''ס(ְוָנִחית ְלַתּתָ ִלְסַטר ׂשְ ְוַלֲהִטין , ּבּוִציֵני ּדְ
וָרא ַהאי ִחּוָ מַ , ְוַאְסַחן ּבְ בּוְסִמין ָטִביןּכְ ַאְסֵחי ּגּוֵפיּה ּבְ ַעל ַמה , ּוְבֵריִחין, אן ּדְ
ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ   . ּדַ

  
ְנָייָנא וָרא ּתִ ִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוָנִהיר ִלְתַלת ּבֹוִציֵני, ְוָסִליק, ָנִחית, ִחּוָ ְוַלֲהִטין . ּדְ

וָרא ַהאי ִחּוָ בוּ , ְוַאְסִחין ּבְ ַאְסֵחי ּבְ ַמאן ּדְ ֲהוֹו , ְסִמין ָטִבין ּוְבֵריִחיןּכְ ַעל ַמה ּדַ
ַקְדִמיָתא   . ֲעלֹוי ּבְ
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ִליָתָאה וָרא ּתְ וָרא, ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית, ִחּוָ ִחּוָ ְלגֹו ְלגֹו ִמן , ְוָנִפיק ְנִהירּו ּדְ ּדִ
ְעָרא אּוָכָמא, מֹוָחא ׂשַ ד ִאְצְטִריְך , ּוָבַטׁש ּבְ א. ּכַ ֵרי. ּוְבֵריׁשָ אּוְבמֹוָחא ּדְ . ׁשָ

ָארוּ  ּתָ ִאׁשְ ְתִרין ּדְ ָאה, ְוָנִהיר ִלְתַלת ּכִ ִאְצְטִריְך ְלַגּלָ ָמה ּדְ י . ּכְ ִאי ִניָחא ַקּמֵ
א ֹכּלָ יק ְסִתיָמא ּדְ   . ַעּתִ

  
ֵרין ּוִמְתַחְווָרן . ְוָתאָנא ָלא ָסִתים ַהאי ֵעיָנא . ְלָחד) א ואתחזרו''ס(וִאיּנּון ּתְ

א הּוא ְיִמיָנא ָמאָלא) א לית ביה''ס(ָלא ֲהִוי . ּכֹּלָ , ָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיְך . ׂשְ
ֵעי ְנִטירּוָתא ין ָעֵליהּ . ְוָלא ּבָ ָאּגִ א. ֵלית ַמאן ּדְ ין ַעל ּכֹּלָ ְוהּוא , הּוא ַאּגִ

א ח ַעל ּכֹּלָ ּגַ הוּ . ַאׁשְ ּלְ ְזָנן ּכֻ ַהאי ֵעיָנא ִמּתְ חּוָתא ּדְ ּגָ   . ּוֵמַאׁשְ
  

  א''ל ע''דף ק
  

אָנא ים ִרְגָעא ֲחָדאִאי ֵעיָנא , ּתָ א ַאְסּתִ הוּ , ּדָ ּלְ יָמא ּכֻ ִגין , ָלא ַיְכִלין ְלַקּיְ ּבְ
ִקיָחא ְך ִאְקֵרי ֵעיָנא ּפְ ָאה. ּכָ א. ֵעיָנא ִעּלָ יׁשָ חּוָתא. ֵעיָנא ַקּדִ ּגָ ַאׁשְ . ֵעיָנא ּדְ

ָלא  א. ַאְדִמיְך ְוָלא ָנִאים) א''ל ע''דף ק(ֵעיָנא ּדְ ֹכּלָ הּוא ְנטּוָרא ּדְ . ֵעיָנא ּדְ
א ֹכּלָ הּוא ִקיּוָמא ּדְ ִתיב . ֵעיָנא ּדְ טֹוב ַעִין הּוא ) משלי כב(ְוַעל ַהאי ּכְ

א ְיָבֵרְך , ְיבֹוָרְך  ְקֵרי ְיבֹוָרְך ֶאּלָ ַהאי ִאְתְקֵרי טֹוב ַעִין. ַאל ּתִ יּה ְמָבֵרְך , ּדְ ּוִמּנֵ
א   . ְלֹכּלָ

  
ָאה, ְוָתאָנא ּתָ ֲחָאה ֵמאַ , ֵלית ְנִהירּו ְלֵעיָנא ּתַ ר ְלִאְסּתַ ְדִמימּוָתא ֵמאּוָכמּוָתא ּבַ

ד ֲחִזי  ָאה ) א אתסחי''ס) (א אתחזי''ס(ּכַ ֵעיָנא ִעּלָ וָרא ּדְ ֵמַהאי ְנהֹוָרא ִחּוָ
ִאְקֵרי טֹוב ַעִין א ְוַאְסֵחי . ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ָאה ּדָ ד ָנִהיר ֵעיָנא ִעּלָ ָיַדע ּכַ ְוֵלית ּדְ
א ָאה ּדָ ּתָ ר ִאיהוּ . ְלֵעיָנא ּתַ   . ּבַ

  
יאּוְזִמיִני יַקּיָ ֵאי ֶעְליֹוִנין, ן ַצּדִ ָחְכְמָתא, ַזּכָ רּוָחא ּדְ א ּבְ ֲהָדא הּוא , ְלֵמֱחֵמי ּדָ
ַעִין ִיְראוּ ) ישעיה נב(, ִדְכִתיב י ַעִין ּבְ ׁשּוב ְיָי ִצּיֹון. ֵאיָמַתי. ּכִ ּוְכִתיב . ּבְ

ה ְייָ ) במדבר יד( ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ָאהְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא טָ . ֲאׁשֶ , ָבא ִעּלָ
ָאה ּתָ ח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ּגַ ַאׁשְ   . ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדא, ּדְ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ָאה, ּתָ ּתָ ֵעיָנא ּתַ חּוָתא ּדְ ּגָ ח ְנִהירּו , ַאׁשְ ּגַ ד ַאׁשְ ּכַ

יהּ  ָאה ּבֵ תַ , ִעּלָ ָאה ּבְ ִעּלָ ָאהְוָעִייל ַההּוא ְנִהירּו ּדְ א ֲהָדא . ּתָ ִמֵניּה ָנִהיר ּכֹּלָ ּדְ
ה ְייָ  ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ   . הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

  



 
147 

 

ִתיב  ה ' ֵעיֵני ה) זכריה ד(ּוְכִתיב . ִהּנֵה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו) תהלים לג(ּכְ ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ אֵעיָנא דִּ , ֵעיֵני ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו, ָזכוּ . ְמׁשֹוְטִטים ּבְ , ָלא ָזכוּ . ְלֵעיּלָ
ה ְמׁשֹוְטטֹות א, ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ ּתָ ְלּתַ   . ֵעיָנא ּדִ

  
ַתְנָיא א, ּדְ יׁשָ יּה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ָלא ׁשַ ֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ּדְ ָָּכה , ִמּפְ ז ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָאה ֵעיָנא ָטָבא ִעיּלָ ָחא ּבְ ּגְ ּתַ ן בֵּ ) בראשית מט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלִאׁשְ
ן ּפֹוָרת ֲעֵלי ָעִין ן ּפֹוָרת. ּפֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ לֹוַמר ַעל . ֲעֵלי ָעִין. ֲאַמאי הּוא ּבֵ ּכְ

יהּ  ַגח ּבֵ ּתְ ִאׁשְ ת ַעִין ּדְ   . ִסּבַ
  

ל. ַמאי ַטְעָמא, ּוְכִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך  ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ ַמאי ַטְעָמא . ּכִ
א ֲחֵזי. ִאְקֵרי ַחד עֵ , ּתָ ָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנאּבְ ַתּתָ ְוִאית ֵעיָנא , יֵניּה ּדְ
ָמאָלא ׂשְ ֵרי. ּדִ ָווֵני, ְוִאיּנּון ּתְ ְתֵרי ּגְ ָמאָלא, ֲאָבל ָהָכא. ּבִ . ֵלית ֵעיָנא ׂשְ

א ַחד ַסְלֵקי ַדְרּגָ א ְיִמיָנא, ְוַתְרַווְייהּו ּבְ ְך . ְוֹכּלָ ְוָלא , ֵעיָנא ַחד, ּוְבִגיֵני ּכַ
ֵרין   . ּתְ

  
א, אָנאְותָ  חּוָתא, ֵעיָנא ּדָ ּגָ ַאׁשְ הּוא ֵעיָנא ּדְ ִדיר. ּדְ ִקיָחא ּתָ ִדיר. ּפְ . ַחְייָכאן ּתָ

אן  ִדיר) א וחזאן''ס(ְוַחּדָ ָאה, ּתָ ָלא ֲהִוי ָהִכי ְלַתּתָ סּוָמָקא , ּדְ ְכִליָלן ּבְ ּדִ
וָרא ג, ּוְבאּוָכָמא ּוְבִחּוָ ָווֵני' ּבְ ִקיָחא , ּגְ ִדיר ּפְ ) א דליה גבינא''ס(ְוָלא ֲהָוה ּתָ

ֵלית ַגְבָהָנא סּוְטָרא  א דליה עיניה ''ס) (א כליה גביני סודרא''ס(ּדְ
ִתיב. ַעל ֵעיָנא) בגביני דמכסאן א ּכְ ן ) תהלים מד(, ְוַעל ּדָ ה ִתיׁשַ עּוָרה ָלּמָ

ַקח ְיָי ֵעיֶניָך ) מלכים ב יט. (ְייָ    . ּפְ
  

ַקח ד ִאְתּפְ ַקח ְלָטב, ּכַ ִאְתּפְ ַקח ְלָטב. ִאית ְלַמאן ּדְ ָלא ִאְתּפְ ַווי . ּוְלַמאן ּדְ
סּוָמָקא ַקח ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב ּבְ ִאְתּפְ ָיא , ְוסּוָמָקא ִאְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליהּ , ְלַמאן ּדְ ּוְמַכּסְ

יהּ . ֵעיָנא ִזיב ִמּנֵ ּתְ יק יֹוִמין. ַמאן ִיׁשְ ֵעיָנא, ֲאָבל ַעּתִ ור. ָטָבא ּדְ גֹו ִחּוָ ור ּבְ . ִחּוָ
ָכִליל ור ּדְ וֵרי ִחּוָ ל ִחּוָ ָאה חּוָלֵקיהּ . ּכָ ִויהּ , ַזּכָ ח ִעּלָ ּגַ ִיׁשְ ור , ְלַמאן ּדְ ַחד ִחּוָ

ְייהוּ  ִתיב טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך . ִמּנַ אי ּכְ א ַוּדַ ית ) ישעיה ב(ּוְכִתיב . ְוַעל ּדָ ּבֵ
אֹור ְייָ    . ַיֲעֹקב ְלכּו ְוֵנְלָכה ּבְ

  
אָנא יָקא ) עם כל דא(, ּתָ ַעּתִ ֵמיּה ּדְ אׁשְ ַרׁש , ָסִתים ִמּכֹּלָ ְוָלא ִמְתּפְ

אֹוַרְייָתא ר ִמן ֲאָתר ַחד, ּבְ ין ְלַאְבָרָהם, ּבַ אֹוֵמי ְזֵעיר ַאּפִ יב, ּדְ ְכּתִ , ּדִ
י ְנֻאם ְייָ ) בראשית כב( ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ין. ּבִ ְזֵעיר ַאּפִ בראשית (, ּוְכִתיב. ְנֻאם ּדִ

ָרֵאל) מח ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ לְ , ּבְ ָרֵאל ּדִ אִיׂשְ ָרֵאל ) ישעיה מט(ּוְכִתיב . ֵעיּלָ ִיׂשְ
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ָאר ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ א, ֲאׁשֶ ָרֵאל ָקָאַמר ּדָ יק יֹוִמין ֲאָמרֹו ְוַהאי . ְלִיׂשְ ְוָתֵניָנן ַעּתִ
יר ּפִ   . ְוַהאי ׁשַ

  
ְנָיא ִתיב , ּתַ יק יֹוִמין ְיִתיב) דניאל ז(ּכְ ְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ י ּכָ . ָחֵזה ֲהִוית ַעד ּדִ
ְרָסוָ  י ְיהּוָדה. ַמאן הּוא, ון ְרִמיוּכָ ְרְסָייא , ָאַמר ְלַרּבִ ִקּיּוָמְך ְוַאְתִקין ּכָ קּום ּבְ

א   . ּדָ
  

י ְיהּוָדה ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ינּור) דניאל ז(ּכְ ִביִבין ּדִ יק יֹוִמין . ּכֹוְרְסֵייּה ׁשְ ְוַעּתִ
יא ְרְסּיָ ַתְנָיא ִאי ַעתִּ . ַמאי ַטְעָמא. ְיִתיב ַעל ַהאי ּכֻ יק יֹוִמין ָלא ָיִתיב ַעל ּדְ

יא ְרְסּיָ יָמא ָעְלָמא, ַהאי ּכָ י ַההּוא ּכּוְרְסָייא, ָלא ָיִכיל ְלִאְתַקּיְ ּמֵ ד ְיִתיב . ִמּקַ ּכַ
ְפָייא  יק יֹוִמין ָעֵליּה ְלּכַ יא) א אתכפייא''ס(ַעּתִ ָרִכיב , ְלַההּוא ּכּוְרְסּיָ ּוַמאן ּדְ

יט ּלִ ָנִטיל ֵמַהאי כֻּ . ׁשַ ִעיָדָנא ּדְ ּכּוְרְסָייא , ְוָיִתיב ַעל ּכּוְרְסָייא ַאֲחָרא, ְרְסָייאּבְ
יק יֹוִמין, ַקְדָמָאה ְרִמיוּ  יּה ַעּתִ ָרִכיב ּבֵ א ִאיהּו ּדְ ְלָטא ֶאּלָ ָלא ׁשַ י . ּדְ ָאַמר ִרּבִ

י ְיהּוָדה ְמעֹון ְלִרּבִ ן ָאְרָחְך , ׁשִ ּקַ יק יֹוִמין, ִיְתּתְ ְך ֵמַעּתִ   . ְוֵייֵתי ּבָ
  

א ֲחֵזי  ִתיב ְוּתָ א . ֲאִני ְיָי ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הּוא) ישעיה מא(ּכְ ּכֹּלָ
ל ִסְטרֹוי, הּוא אָנא. חֹוָטָמא) בהאי. (ְוהּוא ָסִתים ִמּכָ מֹוַדע , ּתָ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ּבְ

ְרצּוָפא   . ּפַ
  

  ב''ל ע''דף ק
  

יָקא) ב''ל ע''דף ק(ְוָתא ֲחֵזי ַמה  ין ַעּתִ א ָמאֵריּה . יןִלְזֵעיר ַאפִּ , ּבֵ ּדָ
ין א ַחּיִ חֹוָטָמא ֵמַחד נּוְקּבָ ין, ּדְ ַחּיִ ין ּדְ א ַחּיִ הּוא . ַהאי חֹוָטָמא. ּוֵמַחד נּוְקּבָ

ָקא ׁשְ ְרּדַ י, ּפַ ַחּיֵ יב רּוָחא ּדְ ֵביּה ָנׁשִ ין, ּדְ ְוהּוא . ְוָקֵריָנן ֵליּה ְסִליָחה. ִלְזֵעיר ַאּפִ
רּוחָ , ַנַחת רּוחַ  מּוָתא ּדְ ּסְ   . אִאְתּבַ

  
ָנִפיק  רּוָחא ּדְ ין, ֵמִאיּנּון נּוְקֵבי) מהכא(ּדְ . ַחד רּוָחא ָנִפיק ִלְזֵעיר ַאּפִ

ָעָרא  ֵליּה ) חיין דחיין, חירו מכל סטרי, א חיין מכל סטרין''ס(ְלַאּתְ
ֵעֶדן א ּדְ ִגְנּתָ י. ּבְ ַחּיֵ ָדִוד, ְוַחד רּוָחא ּדְ ין ְלַזָמָנא ִלְבֵריּה ּדְ ֵביּה ַזּמִ ע ְלִמנְ , ּדְ ּדַ

א. ָחְכְמָתא ַער ְוָנִפיק רּוָחא ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּוֵמַההּוא נּוְקּבָ ין , ִאּתְ ְוַזּמִ
יָחא א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ יב, ְלַאׁשְ ְכּתִ ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח ) ישעיה יא(, ּדִ

ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  , רּוִחין' ָהא ָהָכא ד. ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ
ַלת. ְוָהא רּוָחא ֲחָדא ַאְמֵריָנן ִקּיּוָמְך . ֲאַמאי ּתְ י יֹוֵסי ּבְ   . קּום ִרּבִ
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י יֹוֵסי ְוָאַמר יָחא. ָקם ִרּבִ א ְמׁשִ ַמְלּכָ יֹומֹוי ּדְ ֲאִליף ִלי , ָלא ֵייְמרּון ַחד ְלַחד, ּבְ
יב, ָחְכְמָתא ְכּתִ דּו עֹוד ) ירמיה לא(, ּדִ י ', ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגוֹ ְוֹלא ְיַלּמְ ּכִ

דֹוָלם ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמּקְ יק יֹוִמין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא. ֻכּלָ ַער ַעּתִ , ִיּתְ
א ֹכּלָ ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ א, רּוָחא ּדְ לֹוף ּדָ א , ְוַכד ִיׁשְ ּתָ ְלּתַ ל רּוִחין ּדִ ּכָ

יהּ  ֲערּון ִעּמֵ ין) תרין(ִאיּנּון . ִאיּנּוןּוַמאן . ִיּתְ ְזֵעיר ַאּפִ ין ּדִ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ . ּכִ
יָתא רּוִחין ַאֲחָרִנין ַיֲהֵבי , ְוִאיּנּון ׁשִ , א שיתא רוחין''ס(ִאיּנּון ) א דהכי''ס(ּדְ

יב רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ) רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין' ג ְכּתִ ּדִ
  . ַעת ְוִיְרַאת ְייָ ּוְגבּוָרה רּוַח דַּ 

  
ָתֵניָנן ִתיב , ּדְ א ְייָ ) דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ּוְכִתיב . ַוּיֵׁשֶ

א) מלכים א י( ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְבָעה. ׁשֵ ׁשִ ין ְלֵמיַתב ּבְ יָחא ַזּמִ א ְמׁשִ . ּוַמְלּכָ
ָעַלְייהוּ  יק יֹוִמין ּדְ ַעּתִ יָתא ִאיּנּון ְורּוָחא ּדְ ְבָעה ,ׁשִ ַמר. ָהא ׁשִ ִאּתְ ָמה ּדְ ' ג. (ּכְ

ְמעֹון) אחרנין' רוחי אינון דכללינן ג י ׁשִ רּוֲחָך ָינּוח ְלָעְלָמא , ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ָאֵתי   . ּדְ

  
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ''רל, א''ט ע''בראשית קל(ּכֹה ָאַמר ְיָי ) יחזקאל לז(ּכְ

ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח ְוגוֹ ) א''ע ע רּוֵחי ָעְלָמא. 'ֵמַאְרּבַ י , ְוִכי ַאְרּבַ ַמאי ַעְבּדֵ
ֲערּון. ָהָכא ע רּוֵחי ִיּתְ א ַאְרּבַ ע. ִאיּנּון' ג. ֶאּלָ יָקא ְסִתיָמא ַאְרּבַ ַעּתִ , ְורּוָחא ּדְ

א. ְוָהִכי ֲהווֹ  ַכד ִיּפּוק ּדָ ָלָתא, ּדְ יּה ּתְ ָלָתא ַאֲחָרִנין, ָנְפִקין ִעּמֵ גֹו ּתְ ְכִליָלן ּבְ   . ּדִ
  

הוּ ְוַזמִּ  ּלְ ָכִליל ִמּכֻ ָקא ַחד רּוָחא ּדְ ִריְך הּוא ְלַאּפָ א ּבְ ע . ין קּוְדׁשָ יב ֵמַאְרּבַ ְכּתִ ּדִ
אן. רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוחַ  ִתיב ּכָ ע רּוחֹות ּבִֹאי ָלא ּכְ ע רּוחֹות , ַאְרּבַ א ֵמַאְרּבַ ֶאּלָ

יָחא. ּבִֹאי א ְמׁשִ ַמְלּכָ ָהא רּוָחא , ַחד ְלַחדָלא ִיְצָטְרכּון ְלֵמיַלף , ּוְביֹוֵמי ּדְ ּדְ
ל רּוִחין ָכִליל ִמּכָ ְלהֹון ּדְ א. ּדִ ) רוח(ָחְכָמה ּוִביָנה ֵעָצה ּוְגבּוָרה . ְיִדיַע ּכֹּלָ

ַעת ְוִיְרַאת ְייָ  ל רּוֵחי. ּדַ ְכִליָלא ִמּכָ ּום רּוָחא ּדִ ִתיב. ִמׁשּ ְך ּכְ ִגין ּכָ ע , ּבְ ֵמַאְרּבַ
ְכִלי, רּוחֹות ע ּדִ ִאיּנּון ַאְרּבַ ַאָמָרןּדְ ִאין ּדְ ין ִעּלָ ְרּגִ ְבָעה ּדַ ׁשִ , ְוָתאָנא. ָלן ּבְ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ַהאי רּוָחא ּדְ ִליָלן ּבְ הּו ּכְ ֻכּלְ ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה , ּדְ ּדְ
חֹוָטָמא א ּדְ   . ְלנּוְקּבָ

  
א ֲחֵזי ין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא, ְוּתָ יק יֹוִמין חַ . ַמה ּבֵ ַעּתִ ל ִסְטרֹויחֹוָטָמא ּדְ ין ִמּכָ . ּיִ

ין ְזֵעיר ַאּפִ ִתיב, חֹוָטָמא ּדִ יו ) שמואל ב כב(, ּכְ ַאּפֹו ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ ָעָלה ָעׁשָ
ַאּפוֹ . 'ּתֹאֵכל ְוגוֹ  ן ּבְ ִליק נּור, ָעָלה ָעׁשָ ן ּדָ ָנָנא , ּוֵמַההּוא ָעׁשָ ד ָסִליק ּתְ ּכַ
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ּנוּ . ְלָבַתר ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ נּ . ּגֶ ן). נוסחי' ג(ּו ַמהּו ִמּמֶ ֵמַההּוא . ֵמאֹותֹו ָעׁשָ
א, חֹוָטָמא ָ   . ֵמַההּוא ֶאׁשּ

  
אָנא ָאה ְצלֹוֵתיהּ , ּתָ ֵעי ְלַצּלָ ד ֲהָוה ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ּבָ ָאַמר ְלַבַעל , ּכַ

ֵלל ן, ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתּפַ יב. ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחּנֵ ְכּתִ ישעיה (, ְוַהְיינּו ּדִ
ִתי ֶאחָטם ָלְך ּותְ ) מח יק יֹוִמין ֲאָמרוֹ , ִהּלָ   . ַהאי ְקָרא ְלַעּתִ
  

ָנא חֹוָטָמא, ּתָ ַלת ְמָאה וע, אֹוְרָכא ּדְ ָיין ִמן ַההּוא , ה ָעְלִמין''ּתְ ִאְתַמּלְ
ין. חֹוָטָמא ְזֵעיר ַאּפִ ִקן ּבִ ּבְ הּו ִמְתּדַ חֹוָטָמא . ְוֻכּלְ ִתּקּוָנא ּדְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ַהאי ּתּוׁשְ

יק יֹוִמיןוְ . הּוא ַעּתִ ּקּוֵני ּדְ ין, ִאְתָחזּון ְוָלא ִאְתָחזּון, ָכל ּתִ , ִאְתָחזּון ְלָמאֵרי ִמּדִ
א   . ְוָלא ִאְתָחזּון ְלכֹּלָ

  
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ָאה, ּפָ יָרא ִעּלָ ִדיְקָנא ַיּקִ יט ְידֹוי ּבְ אֹוׁשִ , ַווי ַמאן ּדְ

א יׁשָ ָסָבא ַקּדִ ַהִהיא ) א טמיר וסתים''נ( ְטִמיָרא ּוְסִתיָמא, ּדְ יְקָנא ּדְ א ּדִ ִמּכֹּלָ
א ְחּתָ ּבַ ּקּונֹוי. ּתּוׁשְ ל ּתִ יר ִמּכָ ָסִתים ְוַיּקִ יְקָנא ּדְ ִאין . ּדִ ָלא ַיְדִעין ִעּלָ יְקָנא ּדְ ּדִ

ִאין ִחין. ְוַתּתָ ּבָ ָכל ּתּוׁשְ א ּדְ ְחּתָ ּבַ ִהיא ּתּוׁשְ יְקָנא ּדְ ר ָנשׁ . ּדִ ָלא ֲהִוי ּבַ יְקָנא ּדְ  ּדִ
ִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי ֵליהּ  א ּדְ יׁשָ ֲערֹוי ַעד . ְנִביָאה ְוַקּדִ ׂשַ ְלָייא ּבְ ִהיא ּתַ יְקָנא ּדְ ּדִ

א ִלּבָ יִרין. ַטּבּוָרא ּדְ ַיּקִ יָרא ּדְ א ַיּקִ ַתְלּגָ וָרא ּכְ ְטִמיִרין. ִחּוָ ְמֵהיְמנּוָתא . ְטִמיָרא ּדִ
א ֹכּלָ ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ   . ּדִ

  
  א''א ע''דף קל

  
אָנא ִסְפָרא) א''א ע''דף קל(ְצִניעּוָתא בִּ , ּתָ יְקָנא ְמֵהיְמנּוָתא , ּדְ ַהאי ּדִ ּדְ
א ֹכּלָ א, ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי, ּדְ יׁשָ פּוָמא ַקּדִ , ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ְוָנִחית סֹוֲחָרֵניּה ּדְ

א  ַתְקרּוְבּתָ בּוְסָמא ָטָבא) סגי(ּבְ יָרא , ּדְ ַיּקִ וָרא ּדְ ְוָנִחית . )א דבדיקניה''ס(ִחּוָ
ּקּוָלא) א חוורא יקירא דדיקניה נחית''ס( ׁשִ הּוא . ְוָחֵפי ַעד ַטּבּוָרא, ּבְ

יָרא יְקָנא ַיּקִ ֵליָמא, ּדִ יּה י, ְמֵהיָמָנא ׁשְ ין ּבֵ ַנְגּדִ ח , ג ְנִביִעין''ּדְ ְמׁשַ ַמּבּוִעין ּדִ
ָנא, ְרבּות ָטָבא ּקְ ּקּוִנין ִמְתּתַ ר ּתִ ְתַלת ֲעׂשַ   . ּבִ

  
ּקּוָנא  א. ַקְדָמָאהּתִ ֵעיּלָ ֲעָרא ִמּלְ ן ׂשַ ּקֵ ַער , ִמְתּתַ ׂשְ ּקּוָנא ּדִ אִרי ֵמַההּוא ּתִ ְוׁשָ
יהּ  א ֵמאּוְדנֹוי, ֵריׁשֵ ִתּקּונֹוי ְלֵעיּלָ ָסִליק ּבְ אּוְדִנין, ּדְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ , ְוָנִחית ִמּקַ

ּקּוָלא ָטָבא ׁשִ ַחד חּוָטא ּבְ פּוָמא, ּבְ א ּדְ   . ַעד ֵריׁשָ
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ּקּוָנא ְנָייָנא ּתִ פּוָמא. ּתִ א ּדְ ֲעָרא ֵמֵריׁשָ ן ׂשַ ּקַ א ַאֲחָרא ) וסליק(, ִמְתּתָ ַעד ֵריׁשָ
פּוָמא ִקיל, ּדְ ִתּקּוָנא ׁשָ   . ּבְ

  
ִליָתָאה ּקּוָנא ּתְ ְתחֹות . ּתִ ֵרין , חֹוָטָמא) א דהאי''ס(ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ ִמּתְ

ֲעָרא ִאְתפְּ , ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא, נּוְקִבין ַההּוא ָאְרָחאְוׂשַ ּוַמְלָיא ֵמַהאי , ַסק ּבְ
יָסא ֲעָרא, ּגִ יָסא ׂשַ ַההּוא אֹוְרָחא, ּוֵמַהאי ּגִ ִלים סֹוֲחָרֵניּה ּדְ   . ְמִתּקּוָנא ׁשְ

  
ּקּוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא . ּתִ ן ׂשַ ּקַ חֹות ּפּוָמא) ונחית(ִמְתּתָ א ֲחָדא , ּתְ ֵמֵריׁשָ

א ֲחָדא ִלים, ְלֵריׁשָ ִתּקּוָנא ׁשְ    .ּבְ
  

ָאה ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ חֹות ּפּוָמא ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּתִ ָאְרָחא , ּתְ ּקּוָלא ּדְ ׁשִ ּבְ
א ְלֵעיּלָ יִמין ַעל ּפּוָמא, ּדִ ֵרין ָאְרִחין ְרׁשִ ין ּתְ אן, ְוִאּלֵ אן ִמּכָ   . ִמּכָ

  
יָתָאה ּתִ ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ן ׂשַ ּקֵ ַרע ְלֵעיל, ִמְתּתַ א  ְוָסִליק ְוָנִפיק ִמּלְ ְלֵריׁשָ

פּוָמא בּוְסָמא ָטָבא. ּדְ א ּדְ ְקרּוְבּתָ א, ְוָחֵפי ּתַ ְלֵעיּלָ פּוָמא ּדִ א ּדְ ְוָנִחית . ַעד ֵריׁשָ
פּוָמא ָאה ּדְ ּתָ אֹוְרָחא ּתַ ִפְתָחא ּדְ א ּדְ ֲעָרא ְלֵריׁשָ   . ׂשַ

  
ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ ּפּוִחין, ּפָ ֵרין ּתַ ַתקְ , ְוִאְתָחְזן ּתְ א ּבְ רּוְבּתָ

בּוְסָמא ָטָבא יָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ּדְ ּפִ ִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא. ׁשַ ֲהָדא הּוא , ּבְ
ים) משלי טז(, ִדְכִתיב ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ   . ּבְ

  
ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ ִדיְקָנא. ּתִ ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ּדְ ׂשַ ּקּולָ , ָנִפיק ַחד חּוָטא ּדְ ׁשִ א ְוַתְלָיין ּבְ

  . ַעד ַטּבּוָרא
  

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ יְקָנא. ּתִ ְעֵרי ּדִ ְעֵרי , ִמְתָעֵרי ּוִמְתָעְרִבין ׂשַ ִעם ִאיּנּון ׂשַ
ּקּוָלא ׁשִ ַתְלָיין ּבְ א) דתליין(, ּדְ א ִמן ּדָ   . ְוָלא ַנְפֵקי ּדָ

  
יָרָאה ּקּוָנא ֲעׁשִ יְקָנא) מתערבין. (ּתִ חֹות ּדִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ ְגרֹוָנא ְוַחפְּ . ַנְחּתִ ָיין ּבִ

יְקָנא חֹות ּדִ   . ּתְ
  

ּקּוָנא ַחד ָסר ָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא. ּתִ ִלים, ּדְ יעּוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ   . ּוִמְתׁשַ
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ֵריָסר ּקּוָנא ּתְ ְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּדְ ֵני ִמּכָ . ּופּוָמא ִאְתּפְ
ְעֵרי ְסחֹור   . ְסחֹור ֵליהּ  ְוָיָאן ׂשַ

  
ֵליַסר ּקּוָנא ּתְ יְקָנא. ּתִ ְתחֹות ּדִ ַעָרן ּבִ ַתְלָיין ׂשַ אן, ּדְ אן ּוִמּכָ יָקָרא ָיָאה, ִמּכָ , ּבִ
יָרא ּפִ יָקָרא ׁשַ ָיין ַעד ַטּבּוָרא. ּבִ ל ) א לאתחזאה''ס(ָלא ִאְתֲחֵזי . ְמַחּפְ ִמּכָ

בּוְסָמא ְקרּוָבא ּדְ י ּתַ ּפוּ , ַאְנּפֵ ר ִאיּנּון ּתַ וִריןּבַ יִרין ִחּוָ ּפִ ין , ִחין ׁשַ ִקין ַחּיִ ַמּפִ ּדְ
ין, ְלָעְלָמא   . ּוְמַחְזָיין ֵחדּו ִלְזֵעיר ַאּפִ

  
ין ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ ח ְרבּות, ּבִ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ ין ְוָנְפִקין ּתְ ין , ַנְגּדִ ְוַנְגּדִ
א ּתָ ְלּתַ ַההּוא . ְלָכל ִאיּנּון ּדִ ָחאּוְנִהִרין ּבְ ָחא. ִמׁשְ יִחין ֵמַההּוא ִמׁשְ , ּוְמׁשִ

ין ּקּוִנין ִאּלֵ ִבְתֵליָסר ּתִ יָרא. ּדְ יְקָנא ַיּקִ ים ּדִ ין ִאְתְרׁשִ ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ , ּבִ
א ֹכּלָ יִקין, ְסִתיָמָאה ּדְ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ַאְנּפֹוי. ּדְ יָרן ּדְ ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ֵרי ּתַ ְנִהיִרין , ִמּתְ

יןַאְנּפֹוי  ְזֵעיר ַאְנּפִ ור , ּדִ א) א חיזור''ס(ְוָכל ִחיּוָ ְכָחן ְלַתּתָ ִאְשּתַ , ְוׁשּוָשן ּדְ
א ְלֵעיּלָ ין. ְנִהיִרין ּוִמְתַלֲהִטין ֵמַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ֵליַסר ִאּלֵ ּקּוִנין ּתְ ָכחּו , ּתִ ּתְ ִאׁשְ

ִדיְקָנא ִתּקּונֹוי, ּבְ יְקָנא ּבְ ֵלימּות ּדִ ר נָ , ּוִבׁשְ ָחֵמי . ׁש ֶנֱאָמןִאְתְקֵרי ּבַ ָכל ּדְ ּדְ
יְקֵניהּ  יּה ְמֵהיְמנּוָתא, ּדִ ֵלי ּבֵ   . ּתָ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ יָרא, ּתָ ִדיְקָנא ַיּקִ ַתְלָיין ּבְ ין ּדְ ּקּוִנין ִאּלֵ ֵליַסר ּתִ , ּתְ

ִביָעָאה  ׁשְ ָעְלָמא) מנהון(ּבִ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְר , ִמׁשְ ְתֵליָסר ּתַ ֵחי ּבִ ּתְ ַרֲחֵמיּוִמְתּפַ . ֵעי ּדְ
יט ְיֵדיּה ְלאּוָמָאה אֹוׁשִ יְקָנא, ּוַמאן ּדְ ּקּוֵני ּדִ ְתֵליָסר ּתִ אֹוֵמי ּבִ ַמאן ּדְ ַהאי . ּכְ

ין ֲאִריְך ַאּפִ ה. ּבַ ַכּמָ ין ּבְ ְזֵעיר ַאּפִ י ִיְצָחק. ּבִ ִקּיּוָמְך , ָאַמר ְלִרּבִ ְוַסְלֵסל , קּום ּבְ
א  ַמְלּכָ ִתּקּוָנא ּדְ ַסְלְסָלא ּדְ נּון) א בדיקנא''ס(ּבְ ּקְ א ֵהיַאְך ִיְתּתַ יׁשָ   . ַקּדִ

  
  ב''א ע''דף קל

  
י ִיְצָחק ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ א ָעֹון ְוגוֹ ) מיכה ז(, ּפָ מֹוָך נֹוׂשֵ ָיׁשּוב ', ִמי ֵאל ּכָ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְוגוֹ ', ְיַרֲחֵמנּו ְוגוֹ  ּתֵ אָנא. 'ּתִ ֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזּון ָהָכא, ּתָ , ּתְ
ִתיּקּוֵני וְ  ח ְרבּות ּדְ ְמׁשַ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדִ הּו ָנְפִקין ִמּתְ ) ב''א ע''דף קל(ֻכּלְ

א יׁשָ יְקָנא ַקּדִ יִקין, ּדִ ַעּתִ יָקא ּדְ ְטִמיִרין. ַעּתִ ָנא. ְטִמיָרא ּדִ ִדיְקָנא , ּתָ ּקּוָנא ּדְ ּתִ
ִתּקוּ . ָסִתים ְוָלא ָסִתים. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ָטִמיר ְוָסִתים נֹוי ְיִדיַע ְוָלא ּבְ

  . ְיִדיעַ 
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ּקּוָנא ַקְדָמָאה ֵניָנן. ּתִ ֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא , ָהא ּתָ ֲעָרא ְוׂשַ ָכל ׂשַ ּדְ
ה ָקא ְלֲחֵבְרּתָ ּבְ ִדיְקָנא ְלַאְתְקָנא. ִמְתּדַ ֲארּו ִניִמין ּדְ ַער , ְוׁשָ ׂשְ ְמִתּקּוָנא ּדִ

א   . ֵריׁשָ
  

ָלא ּכְ א ִאי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַער ֵריׁשָ ׂשְ ל ִניִמין ּדִ יָרא , ּכָ ִדיְקָנא ַיּקִ ְוִניִמין ּדְ
ָאה ָללוּ , ִעּלָ ַחד ִניָמא ִאְתּכְ ין ) א בחד מתקלא אתקלו''ס(, ּבְ ֲאַמאי ִאּלֵ
ין ָלא ֲאִריִכין, ֲאִריִכין ִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכין ּכּוֵלי ) מ''ק(ֲאַמאי . ְוִאּלֵ ִניִמין ּדְ

ָיין, ַהאי ָייןְואִ . ְוַקׁשְ א ָלא ַקׁשְ ֵריׁשָ ין ּדְ ִעיִעין, ּלֵ א ׁשְ   . ֶאּלָ
  

א א ְוִדיְקָנא, ֶאּלָ ֵריׁשָ ִקיִלין ּדְ ל ִניִמין ׁשְ ְתִפין. ּכָ א ֲאִריִכין ַעל ּכַ ֵריׁשָ , ּדְ
א  ין) א מרישא''ד(ְלֵמיַגד ְלֵריׁשָ ְזֵעיר ַאּפִ מֹוָחא, ּדִ יָכא ּדְ , ֵמַההּוא ְמׁשִ

יֵליהּ  יֵני. ְלמֹוָחא ּדִ ָיין ּוְבּגִ ְך ָלא ֲהוֹו ַקׁשְ א ִאְתָחזּון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכי. ּכַ   . ְוַעל ּדָ
  

אָנא יב) א''ב ע''רס, א''מ ע''ק, א''ח ע''ע(ַמאי , ּתָ ְכּתִ ) משלי א(, ּדִ
ה ֹרּנָ חּוץ ּתָ ִתיב. ָחְכמֹות ּבַ ן קֹוָלהּ , ּוְלַבּסֹוף ּכְ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ ַהאי ְקָרא ָלאו . ּבָ

יּה ֵסיֵפיהּ  יהּ  ,ֵריׁשֵ ה. ְוָלאו ֵסיֵפיּה ֵריׁשֵ ֹרּנָ חּוץ ּתָ א ָחְכמֹות ּבַ ד ָנִגיד , ֶאּלָ ּכַ
ין ֲאִריְך ַאּפִ ין, ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדַ ְזֵעיר ַאּפִ ִאיּנּון ִניִמין, ְלמֹוָחא ּדִ ִאּלּו . ּבְ ּכְ

ָראן ְלַבר ֵרין , ִמְתַחּבְ ְוִאְתָעִביד ַחד , מֹוִחין) מ''ק, ב''א ע''בראשית קמ(ּתְ
ָאה, מֹוָחא ּתָ ֵלית ִקיּוָמא ְלמֹוָחא ּתַ ִגין ּדְ ָאה, ּבְ מֹוָחא ִעּלָ ִקּיּוָמא ּדְ א ּבְ ְוַכד . ֶאּלָ

ן קֹוָלּה ַחד, ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי ִתיב ִתּתֵ   . ּכְ
  

ִאיּנּון ִניִמין  ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְלמֹוָחא ּבְ כאלו מתחבראן לבר תרין (ּוְבִגין ּדְ
ין) ינון נימיןמוחין ואתעביד חד מוחא בא יׁשִ ָכחּו ְקׁשִ ּתְ ַמאי . ִאיּנּון ָלא ִאׁשְ

ין. ַטְעָמא יׁשִ חּו ְקׁשִ ּכְ ּתַ ִאי ִאׁשְ ּום ּדְ הֹון, ִמׁשּ . ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ּבְ
ְך  ִגיֵני ּכַ א , ּבְ יׁשָ ִאיהּו ְקׁשִ ר ָנׁש ּדְ ) א קשיא''ס(ֵלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא ִמּבַ

רּוְגָזא יב. ּוָמאֵרי ּדְ ְכּתִ ָמִעים) קהלת ט(, ּדִ ַנַחת ִנׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ּוֵמָהָכא . ּדִ
ן, אֹוִליְפָנא יׁשָ יּה ְקׁשִ ֵריׁשֵ ְערֹוי ּדְ ׂשַ יהּ , ַמאן ּדְ ָבא ִעּמֵ ְ   . ָלאו ָחְכְמָתא ִמְתַיׁשּ

  
א ִאיּנּון ֲאִריֵכי א, ְוַעל ּדָ א ְלֹכּלָ א. ְלֵמיֵתי ּתֹוַעְלּתָ ל ְלֵמיַעל עַ . ַמאי ְלֹכּלָ

ְדָרה ׁשִ ְקָיין ִמן מֹוָחא, חּוָטא ּדְ ִמְתׁשַ א . ּדְ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ֵלי ׂשַ א ָלא ּתָ ּוְבִגין ּדָ
ִדיְקָנא ֲעָרא ּדְ ֵלי ְוָסִליק ַעל אּוְדִנין ַלֲאחֹורֹוי. ַעל ׂשַ א ּתָ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ׂשַ ְוָלא , ּדְ

יְקָנא ֵלי ַעל ּדִ ָלא ִאְצְטִריְך ְלִאְתָעְרבָ , ּתָ ּום ּדְ יןִמׁשּ ִאּלֵ ין ּבְ הּו . א ִאּלֵ ֻכּלְ ּדְ
ָאְרַחְייהוּ  ן ּבְ ְרׁשָ   . ִמְתּפָ
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אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ ין ּדְ ְעֵרי ּבֵ הּו ׂשַ ּלְ ִדיְקָנא, ּכֻ ין ּדְ א, ּבֵ ַתְלּגָ וֵרי ּכְ הּו ִחּוָ ּלְ . ּכֻ
הוּ , ְוָתאָנא ּלְ ֵאי ּכֻ יׁשָ ִדיְקָנא ְקׁשִ ִאיּנּון תַּ . ַמאי ַטְעָמא. ִאיְנהּו ּדְ ּום ּדְ יָפא ִמׁשּ ּקִ

יִפין יִקין, ג ְמִכיָלן''ִאיּנּון י) א לאחתא''נ(ְלַאֲחִסין , ְדַתּקִ ַעּתִ יק ּדְ ַוֲהֵני . ֵמַעּתִ
ְרָיין י אּוְדנֹוי ׁשַ ּמֵ ָלא ִיְתָעְרבּון . ַוֲהֵני ְמִכיָלן ְסִתיָמן ִאיּנּון, ְמִכיָלן ִמּקַ ּדְ

ַאֲחָרִנין ין שערי דאתחסינו לתתא והכי תנינא מקמי אודנוי שרי. (ּבְ
  ). משום דבלחודייהו אינון ולא אתערבו באחרנין

  
ָווַתְייהוּ  ֵלית ַאֲחָרִנין ּכְ יָמא ּדְ ַרֲחֵמי . ָלא. ְוִאי ּתֵ ֵליַסר ְמִכיָלן ּדְ ַתְנָיא ּתְ ּדְ

א יׁשָ יָקא ַקּדִ מֹוָך : ֵמַעּתִ א ָעֹון) מ''ק. (ַחד, ִמי ֵאל ּכָ ֵרי, נֹוׂשֵ ְועֹוֵבר ַעל . ּתְ
ע ׁשַ ַלת, ּפֶ ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ לִ . ּתְ ע, ׁשְ י ָחֵפץ . ָחֵמשׁ , ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ . ַאְרּבַ ּכִ

ית, ֶחֶסד הּוא ְבָעה, ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ . ׁשִ ַמְנָיא, ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינוּ . ׁשִ ִליְך . ּתְ ְוַתׁשְ
ל ַחּטֹאָתם ְמצּולֹות ָים ּכָ ָעה, ּבִ ׁשְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב. ּתִ ּתֵ ָרה, ּתִ ֶחֶסד  .ַעׂשְ

ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ . ַחד ָסר, ְלַאְבָרָהם ּבַ ר ִנׁשְ ֵריָסר, ֲאׁשֶ ֵליַסר, ֵמיֵמי ֶקֶדם. ּתְ . ּתְ
א א', ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ְוגוֹ , ָלֳקֵביל ּדָ   . ִאיּנּון ְלַתּתָ

  
יָמא ִאין, ְוִאי ּתֵ ין ִעּלָ ה ֵאיְך ָלא ָאַמר ִאּלֵ א) ח''קל. (ֹמׁשֶ ה ָלא , ֶאּלָ ֹמׁשֶ

ַכח, ִריְך ִאְצטְ  ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ א ְלֲאָתר ּדְ ַכח, ֶאּלָ ּתְ ִדיָנא ִאׁשְ ֵעי , ּוַבֲאָתר ּדְ ָלא ּבָ
ה ָלא ָאַמר. ָהִכי ְלֵמיַמר ָרֵאל ָחאבוּ , ּוֹמׁשֶ ִיׂשְ ִעיָדָנא ּדְ א ּבְ ְוִדיָנא ֲהָוה , ֶאּלָ

ְלָייא ה, ּתַ ְך ָלא ָאַמר מֹׁשֶ ִדיָנא ִאשְׁ , ּוְבִגיֵני ּכַ ֲאָתר ּדְ א ּבַ ַכחֶאּלָ ֲאָבל . ּתְ
ַהאי ֲאָתר ר ְנִביָאה, ּבְ יק יֹוִמין ְמַסּדֵ ַעּתִ ָבָחא ּדְ ׁשְ   . ִסדּוָרא ּדִ

  
  ב''ב ע''דף קל

  
א ָאה ַקִדיׁשָ ִדיְקָנא ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ ֵליָסר ּתִ ְטִמיִרין, ְוִאיּנּון ּתְ יִפין, ְטִמיָרא ּדִ ּקִ , ּתַ

יִני ְזֵרי ּדִ ל ּגִ ָייא ּכָ ְבָרא ּוְלַאְכּפְ א. ןְלּתַ יׁשָ ָאה ַקּדִ יְקָנא ִעּלָ ְטִמיָרא , ַמאן ָחֵמי ּדִ
ָלא ַאְכִסיף  ְטִמיִרין ּדְ יהּ ) א אתכסי''ס) (ב''קל(ּדִ ְך . ִמּנֵ ֲערֹוי , ּוְבִגין ּכָ ל ׂשַ ּכָ

ין יׁשִ ִתּקּונֹוי , ְקׁשִ   ) . ב''ב ע''דף קל(ְוַתִקיִפין ּבְ
  

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְלַתּתָ ְעֵרי ּדִ א , יּנּון אּוָכֵמיאִ , ִאי ָהִכי ָהא ׂשַ ֲאַמאי ָלא ֲהוֹו ּדָ
א ּדָ ִתיב. ּכְ ַתְנָיא ּכְ עֹוֵרב) שיר השירים ה(, ּדְ חֹורֹות ּכָ ים ׁשְ ּלִ ְלּתַ . ְקוּוּצֹוָתיו ּתַ

ֲעַמר ְנֵקא) דניאל ז(, ּוְכִתיב יּה ּכַ ַער ֵריׁשֵ ָיא. ּוׂשְ ִדיְקָנא , ָלא ַקׁשְ ָהא ּבְ
ָאה ָאה, ִעּלָ ּתָ ִדיְקָנא ּתַ א. ָהא ּבְ ָרֵאל, ְוַעל ּדָ ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ , ּכַ

י ֵאׁש ְלָבָנה ּבֵ חֹוָרה ַעל ּגַ ֵאׁש ׁשְ   . ִאְתְייִהיַבת ּבְ
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ָכא  ְ ָכחּו ְלִאְתַמׁשּ ּתְ ִמּמֹוָחא ִאׁשְ ִגין ּדְ ְעֵרי ּבְ ָהֵני ׂשַ ּום ּדְ ה ִמׁשּ ִמּלָ ָרא ּדְ ְוִעּקָ
א ְוִאיּנּון ְלֵעילָּ  ּתָ ְלּתַ ְלחֹודֹוי הּואְלמֹוָחא ּדִ יְקָנא ּבִ יְקָנא ּדִ ּקּונֹוי . א ִמן ּדִ ְוָכל ּתִ

ָכחוּ  ּתְ ְלחֹוֵדיהֹון ִאׁשְ ְלחֹודֹוי. ּבִ יְקָנא ּבִ ְלחֹוַדְייהוּ . ּדִ ְעֵרי ּבִ   . ְוׁשַ
  

א ֵריׁשָ ֲעֵרי ּדְ ׂשַ א ּדְ אִרי ֵמֵריׁשָ ׁשָ ּקּוָנא ּדְ ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ּקּוֵני , ְוָתאָנא. ּתִ ל ּתִ ּכָ
י א ּדִ ַכח ֶאּלָ ּתְ א) מחומא דלבא(ְקָנא ָלא ִאׁשְ ֵריׁשָ א מתיקוני ''ס(, ִמּמֹוָחא ּדְ

ִריׁש ָהִכי) דרישא ָהא ָלא ֲהִוי, ְוָהָכא ָלא ּפָ א. ּדְ ּקּוָנא ּדָ א ּתִ ָנִחית ִמן , ֶאּלָ ּדְ
א ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ א ּדְ ַכח, ֵריׁשָ ּתְ   ) חסר כאן. (ָהִכי ִאׁשְ

  
יְקָנא ִאשְׁ  מֹוַדעּוֵמַהאי ּדִ א, ּתְ ֵריׁשָ ֲהִוי ּבְ ל ַמה ּדַ יִמין , ּכָ ַחּתִ ֶאֶלף ָעְלִמין ּדְ ּדְ

ַדְכָיא) א אלף עלמין חתימין''ס( ִעְזָקא ּדְ ל ִעְזִקין, ִעְזָקא. ּבְ ָכִליל ּכָ   . ּדְ
  

ֲעָרא ָכל ׂשַ א ּדְ י אּוְדנֹוי, אֹוְרּכָ ּמֵ ָנִחית ִמּקַ ַבק . ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא, ּדְ ְוָלא ִאְתּדְ
א  ָדאּדָ ין) א דכלא''ס(ְוָלא , ּבְ ֲעִרין. ַנְחּתִ ין ׂשַ ָכן . ִאּלֵ ְ ין ִאְתַמׁשּ ד ַנְגּדִ ִמּכַ

  . ְוַתְלָיין) נגדין ואתמשכן. שערין, א אלא מכד נחתין אלין''ס(
  

ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ירּוָתא ּדְ ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי, ְוׁשִ ִקיָלן, ּתְ א , ׁשְ ָכן ַעד ֵריׁשָ ְ ִאְתַמׁשּ
פּוָמא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּדְ ָחן ּבְ ּכְ ּתַ ִעין ִניִמין ִאׁשְ   . ּוְתַלת ְמָאה ְוִתׁשְ

  
ִקיִלין ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ׁשְ יִפין, ּתְ ּקִ ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ּתַ ֲהוּו ּבְ א, ּדַ ָייא ְלַתּתָ , ְלַאְכּפְ

ן אֵ  ּבָ חּוׁשְ יף ָיכֹול. ל''ַמהּו אֵ . ל''ּכְ ּקִ ין  ,ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּתַ ְרׁשִ ִמְתּפָ
ָלִתין ְוַחד ָעְלִמין ְלִטין, ּתְ יִפין ׁשָ ּקִ א ''ס) (א לאתפשטא''ס(ְלִאְתָעְייָנא , ּתַ

ַהאי ְסָטר''ל) ואתפשטו, לאכפיא ַהאי ְסָטר''ְולֹ , א ּבְ ְוָכל ָעְלָמא . א ּבְ
יהּ  א, ְוָעְלָמא ִמּנֵ ְכִסיִפין ְלִעּדּוָנא ַרּבָ ַרׁש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ּדִ א ָסִתים  .ִמְתּפְ ְוֹכּלָ

ִדיְקָנא א ּדְ ֵריׁשָ יָפא, ּבְ ּקִ ָכִליל ּתַ ַהאי אֵ , ּדְ ל ָדא. ל''ּוְכִליָלן ּבְ ַהאי , ְוִעם ּכָ
ְפָייא ְלַרֲחֵמי''אֵ  יק יֹוִמין, ל ִאְתּכַ ַעּתִ ַרֲחֵמי ּדְ ט ) אתבסם(, ּדְ ַ ׁשּ ַלל ְוִאְתּפָ ְוִאְתּכְ

יהּ    . ּבֵ
  

י. ֲאַמאי ַעד ּפּוָמא ְכּתִ ּום ּדִ יָנא ְיִתיב ְוִסְפִרין ְוגוֹ ) דניאל ז(, בִמׁשּ ַמאי . 'ּדִ
יָנא ְיִתיב ְלָטא. ּדִ ָלא ׁשַ ) ישעיה ט(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְיִתיב ְלַאְתֵריּה ּדְ

ּבֹור ֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ ּבֹור. ּפֶ הּוא ּגִ ִדּיּוְקָנא , ֵאל ּדְ ָסם ּבְ ) א בדיקנא''ס(ְוִאְתּבְ
יק יֹוִמין ַעּתִ א ּדְ יׁשָ יב. ַקּדִ ְכּתִ ַמר, ְוָרָזא ּדִ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ מֹוָך ּבְ , ִמי ֵאל ּכָ

ָאה א ִעּלָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִתּקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ   . ּבְ
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קּ , ָמא ַקְדָמָאהָעלְ  ָנִפיק ְמּתִ יט ְוָנִחית, ָנא ַקְדָמָאהּדְ ּלִ ְוָסִליק ְלֶאֶלף ַאְלִפין . ׁשַ
ִריִסי ָבן ָמאֵרי ּתְ יּה ִמְתַאֲחִדין. ןְוִרּבֹוא ִרּבְ א, ּוִמּנֵ ִעְזָקא ַרּבָ ִקְסָטא ּבְ   . ּבְ

  
ְנָייָנא ּקּוָנא. ָעְלָמא ּתִ ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ יט ְוָנִפיק. ּדְ ּלִ ְבָעה , ְוָנִחית ְוָסִליק, ׁשַ ְלׁשִ

ין ְרּגִ ין ֶאֶלף ּדַ יָבָבא, ְוַחְמׁשִ יהּ . ָמאֵרי ּדִ קּוְדָלא, ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ָייא ּבְ  ְלַאְכּפְ
ָרא ִחיּוָ   ) א בחיזרא''ס. (ּבְ

  
ִליָתָאה יט ְוָנִחית. ָעְלָמא ּתְ ּלִ ּקּוָנא ׁשַ ָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ו ַאְלִפין ''ְוָסִליק לצ, ּדְ

יָלָלה יּה , ָמאֵרי ּדִ א כבוסינא ''ס) (בבוסיטא לקוסטירא(ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ
ּקּוָנא, )בבוצינא קמורא) (לקוסרא ְפָיין, ּוֵמַהאי ּתִ הוּ  ִמְתּכַ ּלְ ָמן , ּכֻ ּסְ ּוִמְתּבַ

ִדְמִעין ְמִריָרא ּדְ א, ּבִ א ַרּבָ ַיּמָ ִמין ּבְ ּסְ ִמְתּבַ   . ּדְ
  

ּקּוָנא ָדא א, ַמאן ָחֵמי ּתִ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָאה, ּדְ יָרא, ִעּלָ יהּ , ַיּקִ ָלא ַאְכִסיף ִמּנֵ . ּדְ
תַּ ) א יקירותא''ס(ַמאן ָחֵמי ְטִמירּוָתא  ְעֵרי ּדְ ׂשַ קֹוִצין ּדְ . ְלָיין ֵמַהאי ָסָבאּדְ

ִעְטִרין ִעיְטָרא ּדְ ָכל ִעְטִרין, ְיִתיב ּבְ ִעְטִרין. ִעְטִרין ּדְ ָללּו ּבְ ָלא ִאְתּכָ . ִעְטִרין ּדְ
ַאר ִעְטִרין ׁשְ ָלא ּכִ הֹון, ִעְטִרין. ִעְטִרין ּדְ א ִמְתַאֲחָדן ִמּנְ ּתָ ְלּתַ ִעְטִרין ּדִ ּוְבִגין . ּדְ

ְך  ּקּוִנין, ּכָ הֹון ִמְתַאֲחִדיןִאיּנוּ , ָהֵני ּתִ א ִמּנְ ּתָ ְלּתַ ּקּוִנין ּדִ   . ן ּתִ
  

ּקוּ  ַקןּתִ ִאְתּתְ ְרָכא, ֵני ּדְ ִאְצְטִריְך ְלִאְתּבָ ָרָכה, ּדְ ָבֵעי ּבְ ּקּוִנין . ַמאן ּדְ ָכל ּתִ ּדְ
ָקְבֵלהֹון ַקן ּבְ ִאְתּתְ ִחין , ּדְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ְוִאְתָעִביד ַמה ) לקבליהון(ּבִ

ִאְתָעִביד ּקּוִנין. ּדְ ָהֵני ּתִ ִליל ּבְ א ּכָ א ַזְקָפן ָלָקְבֵליה. ּכֹּלָ א  ּכֹּלָ ַמְלּכָ ּקּוִנין ּדְ ּתִ
יָפא ּקִ יָקא, ּתַ א, ַעּתִ כֹּלָ ין. ְסִתיָמא ּדְ ּקּוִנין ִאּלֵ ָמן ִמּתִ ּסְ הּו ִאְתּבַ דמלכא . (ְוֻכּלְ
  ) עתיקא

  
אָנא יִקין. ּתָ ַעּתִ יק ּדְ יִשין, ִאי ַעּתִ ַקּדִ א ּדְ יׁשָ ּקּוִנין, ַקּדִ ין ּתִ ִאּלֵ ן ּבְ ּקַ , ָלא ִאְתּתְ

ָכחּו ִעלָּ  ּתְ ִאיןָלא ִאׁשְ א ֲהִוי. ִאין ְוַתּתָ א ֲהִוי ּכֹּלָ ָמה ְזִהיִרין , ְוַתְנָיא. ְוכֹּלָ ַעד ּכַ
ין  ִדיְקָנא) ג''א אתתקן באלין ל''ס(ִאּלֵ ּקּוֵני ּדְ ֵליַסר . ּתִ , )דלתתא(ַעד ּתְ

ִחין) ב''ב ע''דף קל(ְוָכל ִזְמָנא  ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ ְתֵליָסר ִאּלֵ ין , ּדִ ְזִהיִרין ִאּלֵ
א ְלַתּתָ א. ּדִ ֵליַסר. ְוכֹּלָ ין ּתְ ִאּלֵ ָנא ּדְ ּבָ חּוׁשְ יָקא , ּבְ א ַעּתִ ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ַכח ּדִ ּתְ ִאׁשְ

א יָרא ִמּכֹּלָ יָרא. ַיּקִ ַחד ִאיהּו ְטִמיָרא ְוַיּקִ א ּבְ   . ּכֹּלָ
  

א יָרא ּוְטִמיָרא ִמּכֹּלָ ִאיהּו ַיּקִ אֹוַרְייָתא , ּוְבִגין ּדְ ַאָתר ּדְ יּה ּבְ ר ּבֵ ָלא ִאְדּכַ
יְקָנא ִאְתַגְלָייא. ְוָלא ִאְתַגְלָייא, )א לא אדכר באורייתא''ס( יְקָנא . ּוַמה ּדִ ּדִ
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ָאה א ִעּלָ ַכֲהָנא ַרּבָ יְקָנא. ּדְ א, ּוֵמַהאי ּדִ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכֲהָנא ַרּבָ . ָנִחית ְלִדיְקָנא ּדְ
ּקּוִני) מאי דיקנא דכהנא רבא( ְתַמְנָיא ּתִ א ּבִ ַכֲהָנא ַרּבָ יְקָנא ּדְ ןּדִ ּקַ . ן ִאְתּתָ

ְך  א, ּוְבִגין ּכַ ּקּוִנין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ַמְנָיא ּתִ ְקֵניהּ , ּתְ ָחא ָנִחית ַעל ּדִ ד ִמׁשְ ֲהָדא , ּכַ
ָָּקן ְוגוֹ ) תהלים קלג(, הּוא ִדְכִתיב ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהז ׁשֶ   . 'ּכַ

  
יב. וְמָנא ָלן ְכּתִ ם) תהלים קלג(, ּדִ ֶבת ַאִחים ּגַ ם ְלַרּבֹות ּכֵֹהן . ָיַחד ׁשֶ ּגַ

א ּתָ ְלּתַ דֹול ּדִ א. ּגָ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ַכֲהָנא ַרּבָ ָכל ִזְמָנא ּדְ א, ּדְ ְכהּוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ , ְמׁשַ
א ְלֵעיּלָ דֹול ּדִ ְבָיכֹול ּכֵֹהן ּגָ א, ּכִ ְכהּוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ   . ְמׁשַ

  
ּקּוָנא ַחד א ּתִ יָקא ְסִתימָ , ּדָ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ אּדְ ֹכּלָ ְמעֹון. א ּדְ י ׁשִ , ָאַמר ֵליּה ִרּבִ

י ִיְצָחק ִדיְקָנא, ָיאּות ַאְנּתְ ִרּבִ ִתּקּוֵני ּדְ ָיִקיָרא ּדְ יק , ְלֵמֱחֵמי ּבְ ַעּתִ י ּדְ ּוְסַבר ַאּפֵ
יִקין, יֹוִמין ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה חּוָלָקְך . ַעּתִ ָאֵתי, ַזּכָ ָעְלָמא ּדְ כֹון ּבְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ   . ְוַזּכָ

  
ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ֲעָרא. ּתִ ַקן ׂשַ פּוָמא, ִמְתּתָ א ּדְ פּוָמא, ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ּדְ , ַעד ֵריׁשָ
ִקיל ִתּקּוָנא ׁשָ   . ּבְ

  
ה י ִחְזִקּיָ ִקּיּוָמְך , קּום ִרּבִ ִדיְקָנא , ְוָקִאים ּבְ א ּדְ ִתּקּוָנא ּדָ ְואֹוִקיר ְיָקָרא ּדְ

א יׁשָ ה. ַקּדִ י ִחְזִקּיָ א, ָקם ִרּבִ ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ) שיר השירים ז(, ֵרי ְוָאַמרׁשָ
ֲאִני ְלדֹוִדי ַרם ׁשֶ ׁשּוָקתֹו ִמי ּגָ ׁשּוָקתוֹ . ּתְ ָעַלי ּתְ ּום ּדְ   . ִמׁשּ

  
ל ֲהִויָנא ּכֵ ָאה, ַוֲארּו ָחִמית, ִמְסּתַ בּוִציָנא ִעּלָ יָרא ּדְ ָנִהיר ְוָסִליק , ְנהֹוָרא ַיּקִ

ה ְוֶעשְׂ  ָ ַההּוא . ִרין ִעיָברִלְתַלת ְמָאה ַוֲחִמׁשּ ְוַחד ָחׁשֹוְך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ּבְ
ַההּוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא, ְנהֹוָרא ִאְתְסֵחי ּבְ ַמאן ּדְ ִגין, ּכְ ּלְ ֵמימֹוי ִמְתּפַ , ּוְנִהִרין, ּדְ

ין ְלָכל ִעיָבר ָעלֹוי, ְוַנְגּדִ ה ּדְ א , ְוָסִליק ַההּוא ְנהֹוָרא. ִמּמָ ַיּמָ ָפָתא ּדְ ׂשְ ּבִ
ָאה עֲ  יִרין, ִמיָקאִעּלָ ְתִחין ָטִבין ְוַיּקִ ָכל ּפִ ָחן, ּדְ ּתְ ְתָחא ִאְתּפַ ַההּוא ּפִ   . ּבְ

  
ִאיל ֵמֶהם  ָחֵמית, )א מהו''ס(ֲאָנא ׁשָ ְשָרא ּדְ ְתחּו ְוָאְמרוּ . ּפִ א ָעֹון , ּפָ נֹוׂשֵ

ְנָייָנא, ָאַמר. ֲחֵמיָתא ּקּוָנא ּתִ א הּוא ּתִ ְמעֹון. ָיִתיב. ּדָ י ׁשִ ָדָנא ָהִאי, ָאַמר ִרּבִ
ר  ַ ה. ָעְלָמא) א אתבסם''ס(ִאְתַקׁשּ י ִחְזִקּיָ ִריְך ַאְנּתְ ִרּבִ יִקין, ּבְ ַעּתִ יָקא ּדְ   . ְלַעּתִ

  
ְמעֹון י ׁשִ הּו ּבּוִציִנין ַחְבִרין, ָאַמר ַרּבִ ּלְ א, ּכֻ יׁשָ ַהאי ִעְזָקא ַקּדִ ַאְתָיין ּבְ . ּדְ

ִאין ִעּלָ ַמָייא ִעָלִאין ּדְ ָאהְואַ , ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ִעּלָ ָאה ּדְ א ִעּלָ יׁשָ . ְרָעא ַקּדִ
א ּתָ ֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ ר ָנשׁ , ּדַ ָלא ָחָמא ּבַ ה ִזְמָנא , ַמה ּדְ ָסִליק ֹמׁשֶ ִמּיֹוָמא ּדְ
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ִסיַני ְנָייָנא ְלטּוָרא ּדְ ִאי ְנִהיִרין. ּתִ ֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנּפָ א , ּדַ ְמׁשָ ׁשִ ְנהֹוָרא ּדְ ּכִ
יָפא ּקִ ין ְלֵמיפַּ , ּתַ ַזּמִ ַאְסָווָתא ְלָעְלָמאּדְ יב. ק ּבְ ְכּתִ ְוָזְרָחה ָלֶכם ) מלאכי ג(, ּדִ

ְכָנֶפיהָ  א ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ אי . ִיְרֵאי ׁשְ ַאְנּפָ ֲאָנא ְיַדְעָנא ּדְ ְועֹוד ּדַ
ל, ְנִהיִרין ּכַ ה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסּתָ ה ) שמות לד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּומֹׁשֶ ּומֹׁשֶ
ָניוָלא ָידַ  י ָקַרן עֹור ּפָ   . ע ּכִ

  
ֵעיַני, ְועֹוד ֲאָנא ָחֵמי ּבְ אי, ּדַ ִליִפין ַקּמָ ֵליַסר ְמִכיִלין ּגְ בּוִציִנין, ּתְ . ּוְנִהיִרין ּכְ

ְייהּו ִמּפּוֵמיכֹון ל ַחד ִמּנַ ִריׁש ּכָ ַקן, ְוַכד ִאְתּפְ ִליק ְוִאְתּתְ ר , ִאְסּתָ ְוִאְתַעּטָ
ְטִמירּוָתא דְּ  ר ּבִ ִדיְקָנאְוִאְתָטּמַ ֲאָרן, ִתּקּוֵני ּדְ ּתַ ָכל . ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ּוְבעֹוד ּדְ
פּוַמְייכוּ  ַרׁש ּבְ גֹו ֵחיֵליהּ , ַחד ִמְתּפְ א ּבְ ַמְלּכָ ר ְוָיִתיב ּכְ ְוַכד . ָנִהיר ְוִאְתַעּטָ

א ְרׁשָ ָיים ְלִאְתּפָ א, ִאְסּתְ יׁשָ ִעְטָרא ַקּדִ ר ּבְ ן ְואִ , ָסִליק ְוִאְתַעּטָ ּקַ רְוִאְתּתָ , ְתָטּמַ
א יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ִתּקּונֹוי ּדְ ין. ְוֵכן ְלָכל ַחד ְוָחד, ְוָיִתיב ּבְ יׁשִ ָרזּו ַחְבִרין ַקּדִ , ִאְזּדְ

א ִקּיּוָמא ּדָ ָהא ּבְ יָחא, ּדְ א ְמׁשִ ֵייֵתי ַמְלּכָ   . ָלא ְיֵהא ַעד ּדְ
  

ְנָיינּות ה ּתִ י ִחְזִקּיָ ִליָתאָ . קּום ִרּבִ יקּוָנא ּתְ א, הְואֹוִקיר ּתִ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָנא. ּדְ , ּתָ
ה י ִחְזִקּיָ י , ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר, ַעד ָלא ָקם ִרּבִ ּתֵ ה ׁשְ ֵאין ַמְלָאְך ֶאָחד עֹוׂשֶ

ִליחּות ְמעֹון ְוָאַמר. ׁשְ י ׁשִ ַאְתֵריהּ , ִאְתְרִגיׁש ַרּבִ ל ַחד ְוַחד ּבְ אי ּכָ , ַוֲאָנא. ַוּדַ
ִרי י ֶאְלָעָזר ּבְ י אַ , ְוִרּבִ אְוִרּבִ ָאה, ּבָ ֵליָמָתא ִעּלָ ִלים ׁשְ ּתְ   . ִאׁשְ

  
  א''ג ע''דף קל

  
י ִחָייא יא. קּום ִרּבִ י ִחּיָ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ָואֹוַמר ֲאָהּה ְיָי ) ירמיה א(, ּפָ

י ַנַער ָאֹנִכי ר ּכִ ּבֵ י ּדַ ה ָלא ָיַדְעּתִ ה ָלא ֲהָוה ָיַדע . ֱאֹלִהים ִהּנֵ ְוִכי ִיְרִמּיָ
ָלא ָמה ִמלּוִלין ַנְפֵקי ִמּפּומֹויְוָהא , ְלַמּלְ א, ּכַ ְוהּוא ָאַמר . ַעד ָלא ָאַמר ּדָ

ִדיָבא ה ּכְ ר, ִמּלָ ּבֵ י ּדַ יב ִהּנֵה ֹלא ָיַדְעּתִ ְכּתִ א . ּדִ לֹום ) תאנא(ֶאּלָ ַחס ְוׁשָ
א ִאיהּו ָאַמר ַעל ּדָ אָנא. ּדְ א ָהִכי ּתָ ּבּור ַלֲאִמיָרה, ֶאּלָ ין ּדִ ֲאִמיָרה הּוא . ַמה ּבֵ

לָ  ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלאּדְ ּבּור) א''ג ע''דף קל(, א ּבָ ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ּדִ , ּבָ
ין   . ּוְלַאְכְרָזא ִמּלִ

  
יב ְכּתִ ה ֵלאֹמר) שמות כ(, ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ , ְוָתאָנא. ַוְיַדּבֵ

ּבּור ְמעּו ַההּוא ּדִ ל ָעְלָמא ׁשָ ֲעָזעוּ , ּכָ ִתיב . ְוָכל ָעְלָמא ִאְזּדַ ְך ּכְ ּוְבִגין ּכַ
ר ִתיב ַוּיֹאֶמר, ַוְיַדּבֵ ר. ְוָלא ּכְ ּבֵ י ּדַ ִתיב ִהּנֵה ֹלא ָיַדְעּתִ ְלַאְכְרָזא , אּוף ָהָכא ּכְ

א ְלָעְלָמא רּוַח ֻקְדׁשָ ה ּוְלאֹוָכָחא ּבְ   . ִמּלָ
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ִתיב , ִאי ָהִכי ה ֵלאֹמר) שמות ו(ָהא ּכְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ א. ַוְיַדּבֵ ּוא ַמאן ה, ֶאּלָ
ה ֹמׁשֶ ָאה ּכְ ָווֵתיהּ , ְנִביָאה ִעּלָ ר ָנׁש ּכְ ָלא ָזָכה ּבַ ּבּור . ּדְ ַמע ּדִ הּוא ׁשָ ּדְ

ַהְכָרָזה ִחיל, ּבְ ְעָזע, ְוָלא ּדָ ֲעָזעוּ . ְוָלא ִאְזּדַ ַאר ְנִביִאים ִאְזּדַ ֲאִפיּלּו , ּוׁשְ
ֲאִמיָרה ְדִחילוּ , ּבַ   . ְוַדֲחִלין ּבִ

  
ּקּוָנא ַקְדָמָאה, ְוָתאָנא ִדיְקָנא ּתִ א ''ס) (א לאייתאה''ס(ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא , ּדְ
יב. ִלְתִליָתָאה) לאכפא ְכּתִ ה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ) איוב לג(, ּדִ ל ֵאּלֶ ֶהן ּכָ

ֶבר לֹׁש ִעם ּגָ ּקּוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ) תרין נוסחי. (ׁשָ ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין ּתִ
  ְלְתִליָתָאה ֲהוּו ְדהּוא 

  
ִליָתָאהתִּ  ְתחֹות חֹוָטָמא. ּקּוָנא ּתְ ֵרין נּוְקִבין, ֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ ָנִפיק . ִמּתְ

ֲעָרא ַאְפִסיק , ַחד ָאְרָחא ַההּוא ָאְרָחא) א אתפסק''ס(ְוׂשַ ָסק. ּבְ . ֲאַמאי ִאְתּפְ
ּום  יהּ ) דכתיב ועובר על פשע(ִמׁשּ ָרא ּבֵ ן ְלַאְעּבְ ּקַ ַהאי אֹוְרָחא ִאְתּתָ . ּדְ

ְך  חֹות נּוְקֵבי חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא, ּוְבִגין ּכַ י . ְיִתיב ּתְ ֲעָרא ָלא ִאְתַרּבֵ ְוׂשַ
ַהאי אֹוְרָחא ע, ּבְ ׁשַ יב ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ְכּתִ ּום ּדִ ָרא ַעד , ִמׁשּ ) על(ְלֵמיַהב ַאְעּבְ
א יׁשָ י, ּפּוָמא ַקּדִ א ָסַלְחּתִ ֵייּמָ אָנא. ּדְ ָמה ַעְרִקיָסאֹות ְמחַ , ּתָ אן ְלַההּוא ּכַ ּכָ

ְייהוּ , ּפּוָמא ֵלי ְלָחד ִמּנַ ר, ְוָלא ִאְתּגְ ק ְוִאְתַעּטָ ּלַ ָהא ִאְסּתְ   . ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיעַ , ּדְ
  

אָנא ִסְפָרא, ּתָ ְצִניעּוָתא ּדְ ע, ּבִ ׁשַ יב ּפֶ ְכּתִ ע, ָזכּו עֹוֵבר. ַמהּו ּדִ ׁשַ . ֹלא ָזכּו ּפֶ
א זכו עומד ולא ל', לפ' שפע דאקדים ש, מאי משמע עובר על פשע(

ין) האי) (עובר ְזֵעיר ַאּפִ   . ּבִ
  

ין ַהאי ְלַהאי ין. ַמאי ּבֵ ְזֵעיר ַאּפִ חֹות נּוְקֵבי , ּבִ ד ָנִחית ַההּוא אֹוְרָחא ִמּתְ ּכַ
ִתיב, חֹוָטמֹוי ַלְך ) במדבר יב(, ּכְ ם ַוּיֵ ַחר ַאף ְיָי ּבָ ַלְך . ַוּיִ ָנִפיק רּוָחא . ַמאי ַוּיֵ ּדְ

רּוְגָזא ֵמִאיּנוּ  יהּ , ן נּוְקֵביּדְ ח ַקּמֵ ּכַ ַאׁשְ ַכח, ּוַמאן ּדְ ּתְ ֲהָדא הּוא . ָאִזיל ְוָלא ִאׁשְ
ָבה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ) ישעיה מ(, ִדְכִתיב י רּוַח ְיָי ָנׁשְ א כי רוח עברה בו ''ס(ּכִ
ִתיב). ואיננו ין ּכְ ֲאִריְך ַאּפִ ע) מיכה ז(, ּבְ ׁשַ ) איוב לז(, ּוְכִתיב. ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ

ַטֲהֵרםְורוּ  ִתיב, ְוָתאָנא. ַח ָעְבָרה ַוּתְ ַההּוא ָאְרָחא, ָהָכא ּכְ ע ּבְ ׁשַ . עֹוֵבר ַעל ּפֶ
  . ְוָעַבר ְיָי ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים) שמות יב(, ָהָתם

  
ָזֵכי ְלַהאי ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ִליָתָאה. ַזּכָ ּקּוָנא ּתְ ) דאורחא(, ְוָדא הּוא ּתִ

יָרא  ִדיְקָנא ַיּקִ יֵקיּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ָאה ַעּתִ א ִעּלָ יׁשָ ְמעֹון. ַקּדִ י ׁשִ אי , ָאַמר ַרּבִ ַוּדַ
י ְלאֹוָטָבא ָלְך  ִריְך הּוא ַיְסּגֵ א ּבְ ָנא ֲעָלְך , קּוְדׁשָ י ְלַאּגָ   . ְוֶיְחּדֵ
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יב, ְוָתאָנא ְכּתִ ְייָ ) ישעיה סא(, ַמאי ּדִ יׂש ּבַ ַמר, ׂשֹוׂש ָאׂשִ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ . ּבְ
ָהא  אּדְ כֹּלָ אָנא. הּוא ֶחְדָווָתא ּדְ ִדיְקָנא , ּתָ ֵלי ַהאי אֹוְרָחא ּדְ ִאְתּגְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

יק יֹוִמין ַעּתִ יָבָבא ִויָלָלה. ּדְ הּו ָמאֵרי ּדִ ּלְ ִדיָנא ְסִתיִמין , ּכֻ ּוָמאֵריהֹון ּדְ
יִקין ּתִ א, ּוׁשְ ְטָרא ְלַאְבָאׁשָ ח ּפִ ִיְפּתַ ַהאי אֹוְר . ְוֵלית ּדְ ּום ּדְ ָחא ִאְתַגְלָייא ִמׁשּ
ָנא ָאִחיד , ּוֵמַהאי. ְלַתּקְ משום דהאי אורחא (ְוַאְזַהר ) א דאחית''נ(ַמאן ּדְ

ְתָקָאה) סימנא לשתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהר ְלַהאי , ְלׁשַ
ים א, אֹוְרָחא ְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ הּוא ִסיָמָנא ּדְ   . ּדְ

  
ּקּוָנא ְרִביָעָאה ַקן שַׂ , ּתִ חֹות ּפּוָמא) ונחית(ֲעָרא ִמְתּתָ א ֲחָדא , ּתְ ֵמֵריׁשָ

א ֲחָדא ֵאִרית ַנֲחָלתוֹ ) מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלֵריׁשָ ָמה ְדַאּתְ . ִלׁשְ ּכְ
ְמָצָאה) מלכים ב יט(ָאֵמר  ֵאִרית ַהּנִ ְ ַעד ַהׁשּ ה ּבְ אָת ְתִפּלָ ְמָצָאה . ְוָנׂשָ ַהּנִ
שׁ  יב. ַמּמָ ְכּתִ ֵאִרית ּדִ ָרֵאל ֹלא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה) גצפניה (, ׁשְ ֵאִרית ִיׂשְ   . ׁשְ

  
ָאה ָ ּקּוָנא ֲחִמיׁשּ חֹות ּפּוָמא. ּתִ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ָנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמּתְ

י יֹוֵסי. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ ) מיכה ז( י יֹוֵסי. קּום ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ , ּפָ
ֵרי ָהָעם שֶׁ ) תהלים קמד( ְיָי ֱאֹלָהיוַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ֵרי ָהָעם . ּכָ ַאׁשְ

ָכה ּלוֹ  ּכָ ָכה ּלוֹ . ׁשֶ ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמהּו ׁשֶ ָכָכה) אסתר ז(ּכְ ֶלְך ׁשָ , ַוֲחַמת ַהּמֶ
ִכיְך ֵמרּוְגֵזיה   . ׁשָ

  
ָבר ַאֵחר רּוְגֵזיהּ . ּדָ ִכיְך ּבְ ָכה ַאּתְ ְואִ ) במדבר יא(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשָ ם ּכָ

י ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ה ּלִ ִדיָנא. עֹוׂשֶ יָנא ּדְ א הּוא ּדִ ְיָי ֱאֹלָהיו. ּדָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ , ַאׁשְ
ַרֲחֵמי   . ַרֲחֵמי ּדְ

  
ָבר ַאֵחר ָכה, ּדָ ּכָ ָמָהן, ׁשֶ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ָמא ּדְ ר , ׁשְ ִריְך הּוא ַמְעּבַ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יּה ִלזְ , רּוְגֵזיהּ  יןַוֲאַנח ּבֵ ְלַבר, ֵעיר ַאְנּפִ ל ִאיּנּון ּדִ   . ּוַמֲעִביר ַעל ּכָ
  

  ב''ג ע''דף קל
  

ַתְנָיא א, ָאְרָחא, ּדְ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ ָאה ּדְ ִאיהּו ) עלאה עתיקא דעתיקי(, ִעּלָ ּדְ
יֵקי) בדיקניה(ָנִחית  ַעּתִ חֹוָטָמא ּדְ חֹות נּוְקֵבי ּדְ א. ּתְ ְלַתּתָ . ְוַהאי ָאְרָחא ּדִ

ִקיָלן אִ  אׁשְ ֹכּלָ א . יּנּון ּבְ א) ב''ג ע''דף קל(ּדָ א, ְלֵעיּלָ א. ְוָדא ְלַתּתָ , ְלֵעיּלָ
ע ׁשַ א. עֹוֵבר ַעל ּפֶ ָלא : ֹלא ֶהחִזיק, ְוָתֵניָנן. ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפוֹ , ְלַתּתָ ּדְ
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ָרא. ִאית ֲאָתר ְלֵמיַתב א ָיִהיב ַאְתָרא ְלַאְעּבְ ְלֵעיּלָ ָמה ּדִ א. ּכְ ְך ְלַתּתָ יב ָיהִ , ּכַ
ָרא   . ֲאָתר ְלַאְעּבְ

  
ָנא ְלָייא, ּתָ א ָאְרָחא ִאְתּגַ ֹכּלָ יָקא ְטִמיָרא ּדְ ְבַהאי ַעּתִ ָכל ֲאָתר ּדִ ַטב , ּבְ

א ְלַתּתָ הּו ּדִ א, ְלֻכּלְ ד ַטב ְלֹכּלָ ָהא ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעּבַ ָסִתים ְוָלא . ּדְ ַמאן ּדְ
ְלָייא ֵיַדע , ֵלית ֵעיָטא, ִאְתּגַ ְלחֹודֹוי, ֵליהּ ְוֵלית ַמאן ּדְ א הּוא ּבִ ָמה . ֶאּלָ ּכְ

ָאה ֵעֶדן ִעּלָ יֵקי, ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ א הּוא ַעּתִ ֵיַדע ֵליּה ֶאּלָ ִתיב. ֵלית ּדְ , ְוַעל ַהאי ּכְ
בֹוֶתיָך ) תהלים צב( יָך ְיָי ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחׁשְ ְדלּו ַמֲעׂשֶ י . ַמה ּגָ ָאַמר ַרּבִ

נּון עֹוָבָדְך לְ  ּקְ ְמעֹון ִיְתּתַ ָאֵתיׁשִ יִקין. ָעְלָמא ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ   . ֵמִעם ַעּתִ
  

ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ א. ּתִ ַרע ְלֵעיּלָ ֲעָרא ְוָסִליק ִמּלְ ֵקן ׂשַ א , ִמְתּתָ ְקרּוְבּתָ ְוָחֵפי ּתַ
א ְלֵעיּלָ פּוָמא ּדִ א ּדְ בּוְסָמא ָטָבא ַעד ֵריׁשָ ֲעָרא . ּדְ א ) דרישא(ְוָנִחית ׂשַ ְלֵריׁשָ

ָאְרחָ  ִפְתָחא ּדְ פּוָמאּדְ ָאה ּדְ ּתָ   . א ּתַ
  

א ּקּוָנא ּדָ י ֵייָסא ְוַאְתִקין ּתִ י ֵייָסא. קּום ִרּבִ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ) ישעיה נד(, ּפָ
ְך ֹלא ָימּוש י ֵמִאּתֵ יְך ) ישעיה נד(ּוְכִתיב , ְוַחְסּדִ ָהֵני , ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ

ָיין ֲאַהְדֵדי   . ְקָרֵאי ַקׁשְ
  

ָתֵניָנן, ְוָלא ַאְקׁשוּ  ְלגוֹ . ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד, ּדְ ְוִאית ֶחֶסד , ִאית ֶחֶסד ּדִ
ְלַבר ְלגוֹ . ּדִ יִקין, ֶחֶסד ּדִ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ַאָמָרן ּדְ א , ָהא ּדְ ִסְטָרא ּדָ ְוהּוא ָסִתים ּבְ

ִדיְקָנא ָָּקן, ּדְ ַאת ַהז ִאְקֵרי ּפְ ָלא ַהאי ִסְטרָ . ּדְ ר ָנׁש ְלַחּבְ ֵעי ּבַ ּום , אְוָלא ּבָ ִמׁשּ
יק יֹוִמין ַעּתִ ְלגֹו ּדְ ְך . ַהאי ֶחֶסד ּדִ יהּ , ּוְבִגין ּכָ ִתיב ּבֵ א ּכְ ּתָ ְלּתַ כֵֹהן ּדִ ויקרא (, ּבְ

ם ּוְפַאת ְזָקָנם ֹלא ְיַגֵלחוּ ) כא ֹראׁשָ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ּבְ
יָקא ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ָלא אֹוְרחֹוי ּדְ ָלא ְלַחּבְ א ָקא ָאֵתידְּ , ּדְ ְטָרא ּדָ   . ֹכֵהן ִמּסִ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָאה ּוְלִמְבֵני, ְוָתאָנא ּבִ א ִאְצְטִריְך ֶחֶסד ְלִאְתַרּבְ ֹכּלָ ְוָלא , ּבְ

ֵצי ֵמָעְלָמא, ְלַקְטָעא ֵליהּ  ּתְ ְך ֹלא ָימּוש. ְוָלא ִאׁשְ י ֵמִאּתֵ יב ְוַחְסּדִ ְכּתִ , ְוַהאי ּדִ
יק יֹוִמין ַעּתִ ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ּוְבֶחֶסד עֹוָלם. ֶחֶסד ּדְ ְוַהאי הּוא , ֶחֶסד ּדְ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ יב, ַאֲחָרא ּדִ ְכּתִ ֶנה) תהלים פט(, ּדִ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ   . ָאַמְרּתִ

  
יִקין ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ ְקׁשֹוט, ְוַהאי ֶחֶסד ּדְ ַחּיֵי . הּוא ֶחֶסד ּדִ ְקׁשֹוט ָלאו ּבְ ְוֶחֶסד ּדִ

ַמרּגּוָפא אִ  ְמָתא, ּתְ ִנׁשְ י ּדְ ַחּיֵ א ּבְ ִתיב. ֶאּלָ ְך ּכְ י ָחֵפץ ) מיכה ז(, ּוְבִגין ּכָ ּכִ
יָרא. ֶחֶסד הּוא ִדיְקָנא ַיּקִ ִתיָתָאה ּדְ ּקּוָנא ׁשְ א הּוא ּתִ יֵקי, ּדָ ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ   . ּדְ



 
162 

 

  
ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ ִתקְ ' ְוִאְתָחְזן ב, ּפָ ּפּוִחין ּבְ בּוְסָמאּתַ א ּדְ , רּוְבּתָ

יָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי ּפִ   . ׁשַ
  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ַער ְוגוֹ ) שיר השירים ב(, ּפָ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ַמה . 'ּכְ
ָווֵני ְתַלת ּגְ ִליל ּבִ ּפּוַח ֶזה ּכָ ִריְך הּוא, ּתַ א ּבְ ְך קּוְדׁשָ ִליל , ּכַ ּפּוִחין ּכָ ֵרין ּתַ ּתְ

א גְּ  יּתָ ין, ָווֵניׁשִ ּפּוִחין ִאּלֵ ּקּוָנא ז, ּוְתֵרין ּתַ ִאיּנּון ּתִ ָכל ', ּדְ ָלָלא ּדְ ִאיּנּון ּכְ
ֲאֵמיָנא ּקּוִנין ּדַ יָתא ּתִ ים . ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ) משלי טז(ּוְבִגיֵניהֹון ִאְתָקּיָ אֹור ּפְ ּבְ

ים   . ַחּיִ
  

ין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא ּפּוִחין ָנְפִקין ַחּיִ יןּומְ , ֵמָהֵני ּתַ ִתיב . ַחְזָיין ֵחידּו ִלְזֵעיר ַאּפִ ּכְ
ָניו ֵאֶליָך ) במדבר ו( ים) משלי טז(ּוְכִתיב . ָיֵאר ְיָי ּפָ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ . ּבְ

ֲאֵמיָנא בּוְסָמא ּדַ א ּדְ ִתְקרֹוְבּתָ ּפּוִחין ּדְ ֵרין ּתַ ין ִאיּנּון ּתְ ֵני ֶמֶלְך ִאּלֵ אֹור ּפְ . ּבְ
ָניו ֵאֶליָך  ְלַבר, ָיֵאר ְיָי ּפָ ִנים ּדִ ֵרְך ָעְלָמא, ּפָ ַכד ְנִהִרין ִמְתּבָ   . ּדְ

  
ְלַבר ְנִהיִרין, ְוָתאָנא ָהֵני ּבֹוִציֵני ּדִ ל ְזַמן ּדְ ֵרְך , ּכָ ל ָעְלָמא ִמְתּבָ ְוָלא , ּכָ

ָעְלָמא ַכח רּוְגָזא ּבְ ּתְ ְך . ִאׁשְ ְלַבר ּכַ ְנִהִרין . ּוָמה ִאי ָהֵני ּדִ ּפּוִחין ּדִ ֵרין ּתַ ּתְ
ִדי ה, ָראּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִדיָרא ַעל ַאַחת ּכַ אן ּתְ ַחּדָ   . ּדְ

  
ְנָיא ין, ּתַ ּפּוִחין ִאּלֵ ֵרין ּתַ ָיין ּתְ ּלְ ד ִאְתּגַ ֶחְדָווָתא, ּכַ ין ּבְ ְוָכל . ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר ַאּפִ

א ּתָ ְלּתַ ֶחְדָווָתא, ִאיּנּון ּבּוִציִנין ּדִ א. ּבְ ּתָ ְלּתַ ָעְלִמין ְוָכל , ְנִהִרין, ְוָכל ִאיּנּון ּדִ
אן ֵלימּוָתא, ַחּדָ ל ׁשְ ֵליִמין ִמּכָ אן ּוְנִהִרין. ּוׁשְ א ַחּדָ ִסיק. ְוֹכּלָ . ְוָכל ִטיבּו ָלא ּפָ

ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ ָיין ּבְ הּו ִאְתַמּלְ ּלְ ֲעָתא ֲחָדא, ּכֻ ׁשַ אן ּבְ הּו ַחּדָ ּלְ   . ּכֻ
  

א ֲחֵזי ְלַבר, ּתָ ִנים ּדִ ְנִהִרין, ּפָ ָלא ְנִהִריןְוִאית ְזַמן , ִאית ְזַמן ּדִ ְך . ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ִתיב ָניו ֵאֶליָך , ּכְ נּו ֶסָלה) תהלים סז. (ָיֵאר ְיָי ּפָ ָניו ִאּתָ ָלא . ָיֵאר ּפָ ִמְכָלל ּדְ

ִדיָרא א. ֲהִוי ּתְ ְלֵעיּלָ ּפּוִחין ּדִ ָיין ּתַ ּלְ ד ִאְתּגַ א ּכַ   . ֶאּלָ
  

  א''ד ע''דף קל
  

אָנא יִמין, ּתָ ְסּתִ ּפּוִחין ּדִ ין ּתַ ִדיָרא, ִאּלֵ וִרין ּתְ הֹון ְנִהיִרין . ְנִהיִרין ְוִחּוָ ּוִמּנְ
ְבִעין ִעיָבר יּה . ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ יְקָנא ּבֵ ְבּדִ ּקּוִנין ַקְדָמִאין ּדִ יָתא ּתִ ְוָכל ׁשִ

ִליָלן יב. ּכְ ְכּתִ ִזְמִנין , ָיׁשּוב. ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ ) מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ּדִ ִמְכָלל ּדְ
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ָייןְוזִ , ְטִמיִרין ּלְ א. הּוא ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנוּ , ָהָכא. ְמִנין ִאְתּגַ ְלַתּתָ הּוא , ּוְבַהאי ּדִ
ּקּוָנא . ְוֱאֶמת א הּוא ּתִ ִביָעָאה) א''ד ע''דף קל(ּדָ יָתא, ׁשְ ָכִליל ׁשִ ְתֵרין , ּדְ ּבִ

יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ְבַעּתִ ּפּוִחין ּדִ   . ּתַ
  

ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ ִדיְקָנאָנִפיק ַחד חּוטָ . ּתִ ְעֵרי סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ׂשַ ְוַתְלָיין , א ּדְ
ּקּוָלא ַעד ַטּבּוָרא ׁשִ ִרי. ּבְ א, קּום ֶאְלָעָזר ּבְ ּקּוָנא ּדָ   . ַאְתִקין ּתִ

  
י ֶאְלָעָזר  ַתח ְוָאַמר, )בריה(ָקם ִרּבִ ָּל, ּפָ ַמז לּוי ּבְ ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה , ַהּכֹל ּתָ

ֵהיָכל א אֹוקִ . ּבָ ה ּדָ ְצִניעּוָתאִמּלָ ִסְפָרא ּדִ ָלא, יְמָנא ּבְ ּכְ ְוִכי , ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
ָּל ַמז לּוי ּבְ קֹו קֶֹדשׁ , ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדשׁ , ְוָתֵניָנן, ַהּכֹל ּתָ . ְוַהֵהיָכל ֹקֶדשׁ , ְוַנְרּתֵ

ַלת , ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדׁש ָקדׁש ָקדשׁ ) ישעיה ו(ּוְכִתיב  ָהא ּתְ
קֹו קֶֹדשׁ , ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה .ִאיּנּון . ְוהּוא ָקדשׁ , ְוַהֵהיָכל קֶֹדשׁ , ַנְרּתְ

ג ָנה ּבְ לֹׁש ַמֲעלֹות. ְקדּוׁשֹות' ְוַהּתֹוָרה ִנּתְ ׁשָ ה, ּבְ לֹׁשָ ִמים ׁשְ ּיָ ִכיָנה , ּבְ ׁשְ
ֹלשׁ  ׁשָ ְלָיא, ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתַ לְ , לּוחֹות ַוֲארֹון ְוֵהיַכל ּבְ ָּלְוִאיהּו ּתַ ַמז , ָיא ּבְ
ָחּתוּ ) ירמיה י(ּוְכִתיב  ַמִים ַאל ּתֵ ָ לּו . ּוֵמאֹותֹות ַהׁשּ ְקדּוׁשֹות ַהּלָ ִאיהּו ּבִ ַמאן ּדְ

ָָּלא ַמז ְלָיא ּבְ   . ֶלֱהֵוי ּתַ
  

ְצִניעּוָתא ִסְפָרא ּדִ א ָהִכי אֹוִקיְמָנא ּבְ א, ֶאּלָ יׁשָ יָרא ַקּדִ ָכל , ַהאי חּוָטא ַיּקִ ּדְ
ִדיְקָנא ְעֵרי ּדְ יהּ  ׂשַ ְלָיין ּבֵ ָּל, ּתַ י . ַמאי ַטְעָמא. ִאְתְקֵרי ַמז ָכל ָקְדׁשֵ ּום ּדְ ִמׁשּ

א קּוְדַשּיָ ין ּדְ ְלָיין, קֹוָדׁשִ ָלא ּתַ ָּ ַהאי ַמז ִאיהּו , ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ּבְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ
ָעִייל ָלֵהיָכל ין ַעד ּדְ ר ִקדּוׁשִ ָעִייל לָ . ָקדֹוׁש ָלא ָחל ָעֵליּה ֶעׂשֶ יָון ּדְ , ֵהיָכלּכֵ

ר ְקדּוׁשֹות ֶעׂשֶ ָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל. ִאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ּבְ א ּדְ ַגְווָנא ּדָ ד , ּכְ א ּכַ ֶאּלָ
ר ְקדּוׁשֹות ָרן ֶעׂשֶ ָּל, ְוָתאָנא. ִאְתַחּבְ ַמז לּוי ּבְ ִאיהּו ַהאי חּוָטא , ַהּכֹל ּתָ ּדְ

א יָרא ַקִדיׁשָ יהּ , ַיּקִ ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ ָכל ׂשַ   . ּדְ
  

ָּלֲאַמא ֵָּלי. י ִאְקֵרי ַמז ְלָיין ַמז יּה ּתַ ִמּנֵ ּום ּדְ ִאין, ִמׁשּ ִאין ְוַתּתָ יּה ִעּלָ ֵלי ִמּנֵ ְּ . ּוַמז
ְלָייא ְך ִאיִהי ּתַ ִאין. ּוְבִגין ּכָ ִאין ְוַתּתָ ָעְלָמא ִעּלָ י ּדְ ל ִמּלֵ ְלָיין ּכָ . ּוֵביּה ּתַ

ֵהיָכל ּבָ ר בְּ , ַוֲאִפיּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ִמְתַעּטֵ ר ְקדּוׁשֹותּדְ ָלֵליּה , ֶעׂשֶ ָלא ָנִפיק ִמּכְ
ַהאי ְלָיין ּבְ הּו ּתַ ין ְוֻכּלְ ַאר ִקּדּוׁשִ ּקּוָנא. ִעם ׁשְ ָחֵמי ְלַהאי ּתִ ָשן , ּוַמאן ּדְ ּבְ ּכַ ִאּתְ

ְפָיין יּה ּוִמְתּכַ ּמֵ . ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינוּ ) מיכה ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, חֹוֵביהֹון ִמּקַ
ְמעֹוןָאַמר ֵליּה ַרבִּ  יִשין, י ׁשִ ַקּדִ א ּדְ ִרי ְלקּוְדׁשָ ִריְך ּבְ א, ּבְ יק ִמּכֹּלָ   . ַעּתִ
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יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ַתְלָיין. ּתִ ְעֵרי ּדְ ְעֵרי ִעם ִאיּנּון ׂשַ א , ִמְתָעְרִבין ׂשַ ְוָלא ָנְפִקין ּדָ
א א. ִמן ּדָ י ַאּבָ א ְוָאַמר, קּום ִרּבִ י ַאּבָ ין , ָקם ִרּבִ ְעֵרי שַׂ ) אינון(ִאּלֵ

ַתְלָיין ִמְתָעְרִבין ִעם ִאיּנּון ּדְ ַנְפֵקי ִמּמֹוְתֵרי . ִאְקרּון ְמצּולֹות ָים, ּדְ ּום ּדְ ִמׁשּ
ְפָיין, ּוֵמַהאי ַאְתָרא ְרִמיוּ , מֹוָחא א ּוִמְתּכַ ְבֵני ָנׁשָ ַתְבִעין חֹוֵבי ּדִ ל ָמאֵרי ּדְ . ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ יק יוֹ , ָאַמר ַרּבִ ֵהא ְלַעּתִ ִריְך ּתְ   . ִמיןּבְ
  

יָרָאה ּקּוָנא ֲעׁשִ יְקָנא. ּתִ חֹות ּדִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ יְקָנא, ַנְחּתִ חֹות ּדִ ְגרֹוָנא ּתְ ָיין ּבִ . ְוַחּפְ
י ְיהּוָדה ַתח ְוָאַמר. קּום ִרּבִ י ְיהּוָדה ּפָ ְמָערֹות ) ישעיה ב(, ָקם ִרּבִ ּוָבאּו ּבִ

ַחד ְיָי ְוגוֹ  ֵני ּפַ ַחד ְייָ . 'צּוִרים ּוִבְמִחּלֹות ָעָפר ִמּפְ ֵני ּפַ ַמאן , ִמּפְ ָהא ִאְתְיַדע ּדְ
ִאיהּו ְלַבר ַחד ְיָי ִאְתְקֵרי, ּדְ אֹונוֹ . ּפַ יְקָנא, ּוֵמֲהַדר ּגְ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּדִ , ִאיּנּון ׂשַ

אֹונוֹ  ֵרי, ְוִאְתְקרּון ֲהַדר ּגְ יָרָאה. ּתְ ּקּוָנא ֲעׂשִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב) מיכה ז(, ּתִ ּתֵ . ּתִ
  . ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמאדְּ , ְוַחד ָסר

  
ְתֵריָסר ּקּוָנא ּדִ ְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטִרין, ּדְ ֵני ִמּכָ , ּופּוָמא ִאְתּפְ

ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליהּ  ַכח ַטְרחּוָתא, ְוָיִאין ׂשַ ּתְ ָלא ִאׁשְ ִגין ּדְ ָמה , ּבְ ּכְ
ִאְצְטִריְך    . ּדְ

  
ַמאי ָקא ַמְייֵריטַ  יָנא. ְרחּוָתא ּבְ ֲאָתר . ּדִ יָנא ַטְרחּוָתא ) א בתר''נ(ּבַ ּדִ

ַכח ּתְ ִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנּון. ִאׁשְ ְעֵרי ּדְ יָנא ִאיּנּון, ְוִכי ׂשַ א ַרֲחֵמי , אֹו ּדִ ְוָהא ּכֹּלָ
ּוָבא . ִאְתָחזּון ִיׁשּ ָלא ִאְתְטַרח ּבְ א ּדְ רּוָחא ) א בנשובא''ס(ֶאּלָ יןּדְ ְזֵעיר ַאּפִ   . ּדִ

  
ָאה א ִעּלָ יׁשָ ָתאָנא ֵמַהאי ּפּוָמא ַקּדִ ים, ּדְ ָבא רּוָחא, ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ַמאי . ָנׁשְ

ַרק . רּוָחא ִאיּתְ יהּ ) א דאתדבק''ס(רּוָחא ּדְ יּה , ּבֵ ש ּבֵ ִמְתְלּבַ א דאתתקן ''נ(ּדְ
ין) ומתלבש ביה ל אִ . ְזֵעיר ַאּפִ ין ּכָ ׁשִ אּוֵמַהאי רּוָחא ִמְתַלּבְ ּתָ ְלּתַ ְוַכד . יּנּון ּדִ

ְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר, ַההּוא רּוָחא ָנִפיק ִתין ְוׁשִ ַרׁש ִלְתּלָ ט . ִאְתּפְ ַ ׁשּ א ''ס(ְוִאְתּפָ
ְלחֹודֹוי ְלַאְתֵריהּ ) ואתפרשא ל ַחד ּבִ יּה , ּכָ א ִמּנֵ ׁשָ ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלּבְ ְוָכל ַמאן ּדְ

שׁ  ֲעִרין ָלא ִאשְׁ . ִאְתָלּבַ א ׂשַ אְוַעל ּדָ יׁשָ ָכחּו ַעל ּפּוָמא ַקּדִ רּוֵחיּה , ּתְ ּום ּדְ ִמׁשּ
יהּ , ָנִפיק ה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא ּבֵ ֵעי ִמּלָ ֲהֵדיהּ , ְוָלא ּבָ   . ּוְלָקְרָבא ּבַ

  
  ב''ד ע''דף קל

  
א ֹכּלָ א, ְוָדא הּוא ְטִמירּוָתא ּדְ א ְוָלא ְלַתּתָ ַבק ָלא ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתּדְ ְוהּוא . ּדְ

ְסתִּ  ָלא ִאְתְיַדעָסִתים ּבִ יִמין ּדְ ְסּתִ ָלא ) ב''ד ע''דף קל. (יָמא ּדִ א הּוא ּדְ ּדָ
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ן ּקַ ּקּוָנא, ִאְתּתָ יּה ּתִ ְך . ְוָלא ֲהָוה ּבֵ ָנִפיק ְלַבר , ּוְבִגין ּכַ א דנפיק ''ס(רּוַח ּדְ
יּה ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, )מההוא דלבר ין ּבֵ ׁשִ ה ְייָ , ּוִמְתַלּבְ ַהא. ִאְתְקֵרי ּפֶ י ֲאָבל ּבְ

ַרשׁ  יִקין ָלא ִאְתּפְ ַעּתִ יָקא ּדְ ר ִאיהוּ . ַעּתִ ֵיַדע רּוֵחיּה ּבַ ְך . ְוֵלית ַמאן ּדְ ּוְבִגין ּכַ
פּוָמא ִקיִלין סּוֲחָרֵנא ּדְ ֲערֹוי ׁשְ ל ִסְטרֹוי, ׂשַ ֵני ִמּכָ   . ּופּוָמא ִאְתּפְ

  
ַהאי רּוָחא, ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצּו ֲאְבֲהָתָנא א ּבְ ׁשָ ִמתְ , ְלִאְתַלּבְ ה ּדְ ט ְלַכּמָ ׁשַ ּפָ

סֹוֲחָרנֹוי, ִעיָבִרין ִקיִלין ּבְ ְעֵרי ׁשְ ָכל ׂשַ ֲאָתר ּדְ מיכה (, הדא הוא דכתיב. (ּבַ
ְתֵריָסר). אשר נשבעת לאבותינו) ז ָאה ּדִ א ִעּלָ יׁשָ ּקּוָנא ַקּדִ . ְוָדא הּוא ּתִ

לּו י ְלׁשָ אן ִאְשּתֶ ִמּכָ א''ּדְ חּוִמין ְלֵעיּלָ חּוִמין ְלתַ ''י. ב ּתְ אב ּתְ חּוִמין ''י. ּתָ ב ּתְ
ְבֵטי ֲאָבָהָתא''לי ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינוּ . ב ׁשִ ּבַ ר ִנׁשְ   . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ
  

ְתֵליָסר ּקּוָנא ּדִ אן. ּתִ אן ּוִמּכָ יְקָנא ִמּכָ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּדִ ְלָיין ׂשַ יָקָרא ָיָאה, ּתַ , ּבִ
יָרא ּפִ ָיין ַעד ַטּבּוָרא וְ , ּוִביָקָרא ׁשַ ְקרּוָבא ְוַחּפְ י ּתַ ָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנּפֵ

בּוְסָמא וִרין, ּדְ יָרן ִחּוָ ּפִ ּפּוִחין ׁשַ ר ִאיּנּון ּתַ   . ּבַ
  

ְמעֹון י ׁשִ א , ָאַמר ִרּבִ יׁשָ ָרא ַקּדִ ַהאי ִאּדָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ ַזּכָ
יהּ  ֲאָנן ּבֵ ָאה ּדַ ָעְלָמא . ִעּלָ ָאה חּוָלֵקיּה ּבְ יןַזּכָ ָאֵתי, ּדֵ ֲאָנן ַיְתִבין . ּוְבָעְלָמא ּדְ ּדַ
ָאה א ִעּלָ ְקדּוׁשָ ָאה ַאְסַחר ָלן , ּבִ א ִעּלָ ָ א בין אשא עלאה דאסחר ''ס(ֶאׁשּ

ִאין ) לן ּקּוִנין ִעּלָ ל ּתִ ָקנוּ ) לדיוקנא(ְוָהא ּכָ א ִאְתּתָ יׁשָ ִדיְקָנא ַקּדִ רּו , ּדְ ְוִאְתַעּטְ
  . ְוַאְסֲחרּו ְלדּוְכַתְייהוּ 

  
ְתֵליָסרוְ  ּקּוָנא ּדִ ּקּוָנא ָיֶאה, ַהאי ּתִ א, הּוא ּתִ ֵביּה ֲאִחיָדן ּכֹּלָ הּו . ּדְ ּלְ ּכֻ

א ָלֳקְבֵליהּ  ִפין ְלִמְזַקף ֵריׁשָ ּסְ ין . ִמְתּכַ ִבְזֵעיר ַאּפִ ל ִאיּנּון ּדְ ְלָיין ּכָ יּה ּתַ ִמּנֵ
ִאין. ֲאִחיָדן ִאין ְוַתּתָ ְלָיין ִעּלָ יּה ּתַ ְנִזין , ִמּנֵ יהּ ְוָכל ּגִ ִניִזין ּבֵ ִאין ּגְ ִאין ְוַתּתָ , ִעּלָ

ִליָלן א. ּוֵביּה ּכְ יּה ּכֹּלָ ִמְתַזָלא ִמּנֵ ָלא ּדְ ָּ ֵליָמָתא, ְוִאיהּו ַמז ּקּוָנא ׁשְ א הּוא ּתִ , ּדָ
ּקּוִנין ִלים ְלָכל ּתִ ַאׁשְ א, ּדְ ִלים ְלכֹּלָ א ַאׁשְ   . ּדָ

  
אָנא ּקּוִנין ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם, ּתָ ין ּתִ ַקְדָמֵאייוֹ , ִאּלֵ ְוִאיּנּון . ִמין ַקְדָמִאין ּדְ

ין ְזֵעיר ַאּפִ ָכחּו ּבִ ּתְ ִאׁשְ ין ְיֵמי , ְוָתאָנא. ְיֵמי עֹוָלם) ישעיה סג(ִאְקרּון , ּדְ ִאּלֵ
יִקין, ֶקֶדם ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ִתּקּוָנא ּדְ ְקָנן ּבְ הּו ִמְתּתָ ּלְ ְטִמיִרין , ּכֻ ְטִמיָרא ּדִ

ִליל ְלהֹוןְוהַ ). כליל בהו( ְתֵליָסר ּכָ ַמר, אי ּדִ ִאּתְ ָמה ּדְ ְוָדא יֹוָמא ָלא . ּכְ
ֲהַדְייהוּ  ִליל ּבַ א, ִאְתּכְ ִליל ּכֹּלָ א הּוא ּכָ   . ֶאּלָ

  



 
166 

 

א ְלֵעיּלָ ִתקּוִנין ּדִ יק יֹוִמין ּבְ ַער ַעּתִ ִאּתְ ַההּוא ִאְתְקֵרי יֹום , ּוְבַההּוא ִזְמָנא ּדְ
ין ְלאֹוִקיר , ֶאָחד ֵביּה ַזּמִ יְקֵניהּ ּדְ יב, ּדִ ְכּתִ יֹום ֶאָחד ) זכריה יד(, ֲהָדא הּוא ּדִ

ַדע ַלְייָ  א. הּוא ִיּוָ יר ִמּכֹּלָ ְלחֹודֹוי ַיּתִ א. הּוא ּבִ ָכִליל ּכֹּלָ ִאְתְקֵרי , הּוא ּדְ הּוא ּדְ
ָמא ְיִדיָעא ׁשְ   . ּבִ

  
ָתֵניָנן ָלא ַלְיָלה, ּדְ ֵלית יֹום ּבְ ִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ּדְ ֲאָתר ּדְ ַההּוא . ּבַ ּום ּדְ ּוִמׁשּ
ִדיְקָנא, ִזְמָנא ְיָקָרא ּדְ ח, ְזַמן ְיֵהא ּדִ ּכַ ּתְ ְלחֹודֹוי ִיׁשְ ָלא ִאְתְקֵרי ָלא . ְוהּוא ּבִ

ֵלית יֹום ִאְקֵרי. יֹום ְוָלא ַלְיָלה יָלן, ּדְ ְטָרא ּדִ א ִמּסִ , ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי. ֶאּלָ
יָלן ְטָרא ּדִ א ִמּסִ הַ . ֶאּלָ ּום ּדְ אּוִמׁשּ ִליל ּכֹּלָ ּקּוָנא ּכָ ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא , אי ּתִ

יהּ  ְרבּוָתא ִלְתֵליַסר ִעיָבר ַמּבּוִעין, ִאְתֲחֵזי ִמּנֵ ָחא ּדִ יּה ָנִגיד ִמׁשְ ְלָכל . ּוִמּנֵ
א ּתָ ְלּתַ ָחא, ִאיּנּון ּדִ ַההּוא ִמׁשְ ְנִהִרין ּבְ   ) אתתקנו. (ּדִ

  
ְקָנא ין ִאְתּתַ ּקּוִנין ִאּלֵ ְתֵליָסר ּתִ ָאה ּבִ א ִעּלָ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ּקּוִנין , ּדִ ין ּתִ ְוִאּלֵ

יְקָנא ְבַהאי ּדִ ה ִעיָבר, ּדִ ן ְלַכּמָ ָנן ְוַנְחּתָ ּקְ ִטין . ִמְתּתַ ְ ׁשּ ְוָלא ִאְתָחזּון ֵהיְך ִמְתּפַ
ימוּ , ְוֵהיְך ָנְפִקין א ַאְסּתִ א ִאְתַטָמרוּ , ִמּכֹּלָ ָיַדע ֲאָתר ְלַהאי . ּוִמּכֹּלָ ֵלית ּדְ

יקָ  ִליָלן, אַעּתִ הֹון ּכְ ּלְ ְלהֹון ּכֻ יטּוָתא ּדִ ְפׁשִ ַמר, ּבִ ִאּתְ ָמה ּדְ ִאְתְיַדע ְוָלא , ּכְ
ִמי ) ישעיה מב(, ָעֵליּה ִאְתְקֵרי. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר. ִאְתְיַדע ֲאִני ְיָי הּוא ׁשְ

ן נּו ְולֹא ֲאַנְחנוּ ) תהלים ק(ּוְכִתיב . ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ְכִתיב וּ . הּוא ָעׂשָ
יק יֹוִמין ְיִתיב) דניאל ז( ַאְתֵריּה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע ֵליהּ . ְוַעּתִ ְיִתיב ְוָלא . ּבְ

ִכיחַ  י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ְוגוֹ ) תהלים קלט(ּוְכִתיב , ׁשְ   . 'אֹוְדָך ַעל ּכִ
  

  א''ה ע''דף קל
  

יא ְמעֹון ְלַחְבַרּיָ י ׁשִ ִריָסא, ָאַמר ַרּבִ ִריס ּפְ ד ִאְתּפְ א ּכַ ַאּתּון ָחָמאן ֲעָלָנא, ּדָ , ּדְ
וה ַגּוָ ּקּוִנין ּבְ ַנְחּתּו ּכֹל ּתִ א, ֲאָנא ֲחֵמיָנא ּדְ ֲאָתר ּדָ א . ּוְנִהירּו ּבְ רֹוְכּתָ ְוַחד ּפָ

א  קּוְדׁשָ ִריְך הּוא) א בוסיטא דקדושא''ס(ּבּוִציָנא ּדְ ע , ּבְ ַאְרּבַ ִריָסא ּבְ ּפְ
ע ִעיָבר, ַסְמִכין   ) א''עה ''דף קל. (ְלַאְרּבַ

  
א א ְלֵעיּלָ ּתָ יֵדיהּ , ַסְמָכא ַחד הּוא ָיִתיב ִמּתַ ּוְבַמְגרֹוְפָיא . ְוַחד ַמְגרֹוְפָיא ּבִ

ִניָנן  ְ ִחי ׁשּ ע ַמְפּתְ ל ִסְטרֹוי) א שניין''ס(ַאְרּבַ ְרָסא. ִמּכָ ין , ּוִמְתַאֲחָדן ּפַ ְוַנְחּתִ
א א ְלַתּתָ ְנָייָנא. ָלּה ֵמֵעיּלָ ּוֵבין ַסְמָכא . יָתָאה ּוְרִביָעָאהּוְתלִ , ְוֵכן ְלַסְמָכא ּתִ

ְגִליָפא , ְלַסְמָכא בּוִציָנא ּדִ ַסְמִכי ּוִמְתַנֲהִרין ּבְ ְמֵניָסר ַרְגֵלי ּדְ ֲאִחיָדן ּתִ
ִריָסא) בבוסיטא דגליפין( ַההּוא ּפְ   . ִעיָבר' ְוֵכן ְלד. ּבְ
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ְנִהִרין ָעָלהּ  ּקּוִנין ּדִ ין ּתִ אן , ַוֲחֵמיָנא ִאּלֵ פּוָמָנאַוֲהוּו ְמַחּכָ י ּדְ ָרא , ִמּלֵ ְלִאְתַעּטְ
ַאְתֵריהּ  ל ַחד ּבְ ָקא ּכָ ּלְ ָנן ִמּפּוָמָנא. ּוְלִאְסּתַ ּקְ ל ַחד ְוַחד ָסִליק , ְוַכד ֲהוֹו ִמְתּתַ ּכָ

ַקן ָהָכא ִאְתּתְ ּקּוָנא ּדְ ַההּוא ּתִ ן ּבְ ּקַ ר ְוִאְתּתָ ל , ְוִאְתַעּטָ ) א בהבל דכל''ס(ִמּכָ
ַחד ִמיָנן ַתח ּפּוָמאּובְ . ּפּוָמא ּדְ ַחד ִמיָנן ּפָ ֲעָתא ּדְ ּקּוָנא, ׁשַ ַההּוא ּתִ ָנא ּבְ , ְלַתּקְ

ָנִפיק ִמּפּוֵמיכֹון ה ּדְ ה ְלִמּלָ ּקּוָנא ֲהָוה ְיִתיב ּוְמַחּכֶ ָקא , ַההּוא ּתִ ּוְכֵדין ַסּלְ
ר יּה ְוִאְתַעּטָ דּוְכּתֵ   . ּבְ

  
אן אן ּוִמּכָ ְמִעין , ְוָכל ַסְמִכין ִמּכָ ׁשַ אן ַעל ּדְ ָלא ָיְדעוּ ַחּדָ ְוַצְייִתין , ַמה ּדְ

יכֹון ִגיֵניכֹון. ְלַקּלֵ ָמה ְרִתיִכין ַקְייִמין ָהָכא ּבְ ָאֵתי. ּכַ ִאין ַאּתּון ְלָעְלָמא ּדְ , ַזּכָ
ַנְפֵקי ִמּפּוֵמיכֹון י ּדְ הּו ִמּלֵ ֻכּלְ ין, ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ הּו ִמּלִ ּלְ ָלא . ּכֻ ָרן ּדְ ׁשְ ין ּכַ ִמּלִ

ָמאָלאַאְסָטאן ִליִמיָנא ְולִ    . ׂשְ
  

ַמע י ְלִמׁשְ ִריְך הּוא ַחּדֵ א ּבְ י, קּוְדׁשָ הּוא ַאְגָמר , ְוַצִיית ְלָהֵני ִמּלֵ א ''ס(ַעד ּדְ
יָנא) אגזר ין, ּדִ יׁשִ י ַקּדִ ל ָהֵני ִמּלֵ יְמרּון ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכָ ָאֵתי ּתֵ י ְלָעְלָמא ּדְ . ּדִ

ִתיב ֵיין) שיר השירים ז(, ָעַלְייכּו ּכְ ְך ּכְ ְפֵתי ', ַהּטֹוב ְוגוֹ  ְוִחּכֵ ּדֹוֵבב ׂשִ
ִנים ִנים. ְיׁשֵ ָפַתי ְיׁשֵ ְפָווַתְיכּו . ַמאי ּדֹוֵבב ׂשְ ן ׂשִ ָאֵתי ְמַרְחׁשָ ֲאִפיּלּו ְלָעְלָמא ּדְ ּדְ

יהּ    . אֹוַרְייָתא ַקּמֵ
  

א ְעּתָ ְוונּו ּדַ ָקנּו ְוִאְתּכָ א ִאְתּתָ ּתָ ין, ַהׁשְ ְזֵעיר ַאּפִ ּקּונֹוי ּדִ ן ֵהיְך , ְלִמְתָקן ּתִ ּקַ , ִיְתּתָ
יק יֹוִמין ִתּקּונֹוי ִמִתּקּוֵני ַעּתִ ׁש ּבְ יִשין, ְוֵהיְך ִיְתַלּבָ ַקּדִ א ּדְ יׁשָ ְטִמיָרא , ַקּדִ

ְטִמיִרין א, ּדִ א חֹוָבָתא . ְטִמיָרא ִמּכֹּלָ ּתָ ַהׁשְ יָנא , ָעַלְייכוּ ) חכמתא(ּדְ ְלִמְגַזר ּדִ
ל  יָרא ּוְלַאְתְקָנא ּכָ ּפִ ּקּוִנין ַעל ּבּוְרֵייהּ קּוְשָטָאה ָיֶאה ְוׁשַ   . ּתִ

  
ין ְזֵעיר ַאּפִ ּקּוֵני ּדִ נוּ , ּתִ ּקָ ין ִאְתּתָ ֲאִריְך ַאּפִ קּוֵני ּדַ אן . ִמּתִ ּקּונֹוי ִמּכָ טּו ּתִ ׁשָ ְוִאְתּפָ

אן ר ָנשׁ , ּוִמּכָ ֵחיזּו ּבַ ָכל ) א ומשלחא''ס(ְלִמְשְלָטא , ּכְ ְטִמיָרא ּדְ יּה רּוָחא ּדִ ּבֵ
ִגין ְלמֵ . ְטִמיִרין יאּבְ יב, יַתב ַעל ּכּוְרְסּיָ ְכּתִ א ) יחזקאל א(, ּדִ ּסֵ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה מּות ּכְ ַמְרֵאה ָאָדם. ּדְ יּוְקִנין: ּכְ ל ּדִ ָכִליל ּכָ . ּדְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָמָהן: ּכְ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ַמְרֵאה ָאָדם. ּדְ ל ָעְלִמי: ּכְ ֵביּה ְסִתיִמין ּכָ ן ּדְ

ִאין ִאין ְוַתּתָ ַמְרֵאה ָאָדם. ִעּלָ ְתָקנּו ַעד : ּכְ רּו ְוִאּתָ ִאְתַאּמָ ל ָרִזין ּדְ ָכִליל ּכָ ּדְ
ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא ָלא ִאְתָקּיָימוּ , ּדְ ב ּדְ   . ְוַאף ַעל ּגַ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ּקּונֹוי, ּתָ ין ּתִ יִקין ַעד ָלא ַזּמִ ַעּתִ יָקא ּדְ אנֵ , ַעּתִ י ּבָ

ֵנס ַמְלִכין, ַמְלִכין ֵער ַמְלִכין) גליף מלכין) ח''קכ(א ''נ(, ּכָ ְוָלא ֲהוֹו , ּוְמׁשַ
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י יּמֵ ָדֵחי , ִמְתַקּיְ ֲהָדא הּוא , ְוַאְצַנע לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא, לֹון) א דאנח''ס(ַעד ּדְ
ֶאֶרץ ֱאדֹום) בראשית לו(, ִדְכִתיב ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ֶאֶרץ בְּ . ְוֵאּלֶ
ן, ֱאדֹום ּמָ יִמין ּתַ יִנין ִמְתַקּיְ ָכל ּדִ ֲאָתר ּדְ ימוּ , ּבְ הּו ָלא ִאְתָקּיָ   . ְוֻכּלְ

  
ן ּקַ יִקין ִאְתּתָ ַעּתִ יָקא ּדְ וָרא ַעּתִ א ִחּוָ ֵריׁשָ ן. ַעד ּדְ ּקַ ד ִאְתּתָ ּקּוִנין , ּכַ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ּתַ

א ְלַתּתָ ִאין וְ , ּדִ ִעּלָ ּקּוִנין ּדְ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ִאיןּתַ אן אֹוִליְפָנא. ַתּתָ א , ִמּכָ ל ֵריׁשָ ּכָ
א ַעּמָ ַקְדִמיָתא, ּדְ ן הּוא ּבְ ּקַ ָלא ִאְתּתָ ְקָנא, ּדְ א ִמְתּתַ ְוִאי ִאיהּו . ֵלית ַעּמָ

ן ּקָ ָנן, ִמְתּתַ ּקְ הּו ִמְתּתַ ּלְ ַקְדִמיָתא. ּכֻ ן ּבְ ּקֵ א , ְוִאי ִאיהּו ָלא ִמְתּתַ ָלא ַיְכִלין ַעּמָ
ָנא ּקְ   . ְלִאְתּתַ

  
יק יֹוִמין. ָנָלןמְ  ִתּקּונֹוי. ֵמַעּתִ ן הּוא ּבְ ּקַ ַעד ָלא ִאְתּתָ ל ִאיּנּון , ּדְ נּו ּכָ ּקָ ָלא ִאְתּתְ

ָנא ּקְ ָבעּו ְלִאְתּתַ הּו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבוּ , ּדְ ) בראשית לו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוֻכּלְ
עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ ֱאדֹום ּבֶ ְמלֹוְך ּבֶ אֱ . ַוּיִ ְמלֹוְך ּבֶ ) א יקירא''ס(ָרָזא ֲחָדא , דֹוםַוּיִ

ן. הּוא ּמָ ִרין ּתַ יִנין ִמְתַקּטְ ָכל ּדִ ְלָיין, ֲאָתר ּדְ ן, ְוּתַ ּמָ   . ִמּתַ
  

עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ יָנא, ּבֶ ְזַרת ּדִ אָנא הּוא ּגִ יִפין, ּתָ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ְבִגיֵניּה , ּתַ ּדִ
יָבָבא ִויָלָלה ָרן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ּדִ ם ִעירֹו ) ראשית לוב. (ִמְתַקּטְ ְוׁשֵ

ְנָהָבה ְנָהָבה. ּדִ ין ָהָבה. ַמאי ּדִ לֹוַמר ּדִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכְ ) משלי כ(, ּכְ
נֹות ַהב ַהב י ּבָ ּתֵ   . ַלֲעלּוָקה ׁשְ

  
  ב''ה ע''דף קל

  
ָבא ְ ָסִליק ְלִאְתַיׁשּ יָון ּדְ יּה ָלא ָקִאים, ּכֵ הּו , ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּבֵ ְוֻכּלְ

ן. ַמאי ַטֲעָמא. ְלִמין ִאְתֲחָרבוּ עָ  ּקַ ָאָדם ָלא ִאְתּתָ ּום ּדְ ָאָדם . ִמׁשּ ִתּקּוָנא ּדְ ּדְ
ִדיּוְקֵניהּ  א, ּבְ ִליל ּכֹּלָ יהּ ) ב''ה ע''דף קל(ְוָיִכיל , ּכָ ָבא ּבֵ ְ א ְלִאְתַיׁשּ   . ּכֹּלָ

  
ָאָדם א ּדְ ִתּקּוָנא ּדָ ַכח, ּוְבִגין ּדְ ּתְ ָבאָלא ָיִכילּו ְלֵמי. ָלא ִאׁשְ ְ , ָקם ּוְלִאְתַיׁשּ

ָטלוּ  ִליָלן. ְוִאְתּבְ ָאָדם ִאְתּכְ הּו ּבְ ּלְ ְך ְוָהא ּכֻ ְעּתָ ָקא ּדַ ָטלּו ַסּלְ א . ְוִאְתּבְ ֶאּלָ
ּקּוָנא קּו ֵמַההּוא ּתִ ּלָ ָטלּו ְוִאְסּתַ ּקּוָנא , ִאְתּבְ ֵייֵתי ּתִ ָאָדם) א דיוקנא''נ(ַעד ּדְ . ּדְ

ּיּוְקָנא הוּ ) א אתכללו''ס(ָלפּו ִאְתגֵּ , ְוַכד ָאָתא ַהאי ּדִ ּלְ ָּרּו ְלִקּיּוָמא , ּכֻ ְוִאְתֲחז
ָסמוּ . ַאֲחָרא הֹון ִאְתּבְ הֹון ָלא ) א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו''ס(, ִמּנְ ּוִמּנְ

ָלל ָסמּו ּכְ   . ִאְתּבְ
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ָמת ִתיב ַוּיָ יָמא ְוָהא ּכְ ָמת, ְוִאי ּתֵ ָטלּו ְלַגְמֵרי. ַוּיָ ִאְתּבְ א, ָלאו ָהִכי. ּדְ ל  ֶאּלָ ּכָ
יהּ  ֲהָוה ּבֵ א ַקְדָמָאה ּדְ ְרּגָ ָנִחית ִמּדַ יּה ִמיָתה, ַמאן ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָקאֵרי ּבֵ , ּכְ

ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים) שמות ב( יהּ , ַוּיָ ֲהָוה ָקם ּבֵ א ַקְדָמָאה ּדְ ְרּגָ ָנַחת ִמּדַ ְוֵכיָון . ּדְ
ַקן ָאָדם ִאְתּתָ ָמָהן ַאֲחָרִנין, ּדְ ׁשְ יהּ  ,ִאְתְקרּון ּבִ ִקּיּוָמא ּבֵ ָסמּו ּבְ ְוַקְייִמין , ְוִאְתּבְ

ְייהוּ  דּוְכּתַ   . ּבְ
  

ָמָהן ַאֲחָרִנין ִמן ַקְדָמִאין ׁשְ הּו ִאְתְקרּון ּבִ יהּ , ְוֻכּלְ יב ּבֵ ְכּתִ ר ַההּוא ּדִ , ּבַ
ת ֵמי ָזָהב) בראשית לו( ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ . ַמאי ַטְעָמא. ְוׁשֵ

ּום  ַאר ַאֲחָרִניןִמׁשּ ׁשְ ָטלּו ּכִ ָהֵני ָלא ִאְתּבְ א. ּדְ ַכר ְונּוְקּבָ ֲהָוה ּדְ ּום ּדְ ַהאי . ִמׁשּ ּכְ
ָמָרא א, ּתְ ַכר ְונּוְקּבָ א ּדְ ָקא ֶאּלָ ָלא ַסּלְ ַכר . ּדְ ָכחּו ּדְ ּתְ ִאׁשְ א ּדְ ּתָ ְך ַהׁשְ ּוְבִגין ּכָ

א ַאֲחָרִנין, ְונּוְקּבָ הּו ִמיָתה ּכְ ִתיב ּבְ בוּ . ְקָיימוּ ְוִאתְ , ָלא ּכְ ַעד , ֲאָבל ָלא ִאְתָיׁשָ
ָאָדם ּיּוְקָנא ּדְ ַקן ּדִ ִאְתּתְ ָאָדם, ּדְ ּיּוְקָנא ּדְ ַקן ּדִ ִאְתּתְ ִאְתֲחָזרּו ְוִאְתְקָיימּו , ְוֵכיָון ּדְ

ִקּיּוָמא ַאֲחָרא   . ְוִאְתְייָשבוּ , ּבְ
  

אָנא וָרא, ּתָ א ִחּוָ ֵריׁשָ ְרעּוָתא ּדְ ד ָסִליק ּבִ ד יְ , ּכַ ין , ָקָרא ִליָקֵריהּ ְלֶמְעּבַ ּקִ ּתַ
ינּוָתא ַקְרּדִ יק ִמּבּוִציָנא ּדְ ין ְוַאּפִ ר , ַחד ִניצֹוָצא, ְוַזּמִ יּה ִאְתּתֹוּקַ ב ּבֵ א ''ס(ָנׁשַ

ְבִעין ִעיָבר) רעותיה(ְוָסִליק ) אתתקן ט ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ ַ ׁשּ ְוִניצֹוָצא . ְוִאְתּפָ
ְכָיא , ָקִאים אִרי ָנִפיק ֲאִויָרא ּדַ ָלאְוׁשָ ְלּגְ ן, ּוִמְתּגַ ּקַ יּה ִאְתּתָ ב ּבֵ ְוָנִפיק ַחד . ָנׁשַ

יָפא ּקִ א ּתַ ע ִסְטִרין, ּגּוְלַגְלּתָ ט ְלַאְרּבַ ַ ׁשּ   . ְוִאְתּפָ
  

ְכָיא ִאיב ִניצֹוָצא ְוִאְתֲאָחד, ּוְבַהאי ֲאִויָרא ּדַ ּתְ ) א ואתכליל''ס(ְוָכִליל , ִאׁשְ
יהּ  ְך . ּבֵ ְעּתָ ָקא ּדַ יּה ַסּלְ א אִ . ּבֵ יהּ ֶאּלָ ְך . ְתָטַמר ּבֵ א , ּוְבִגין ּכַ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ

ִסְטרֹוי ט ּבְ ׁשַ יק יֹוִמין, ִאְתּפָ ַעּתִ ְטִמיִרין ּדְ רּוָחא , ְוַהאי ֲאִויָרא הּוא ָטִמיר ּדִ ּבְ
ָגִניז   . ּדְ

  
ַטר ַחד א ִמּסְ ָ טּו ֶאׁשּ ׁשָ א ִאְתּפָ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ ַטר ַחד, ּבְ א ַוֲאִוירָ . ַוֲאִויָרא ִמּסְ

ְכָיא ָקִאים ָעֵליּה ֵמַהאי ְסָטר ְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ּדַ א ּדַ ָ א . ְוֶאׁשּ ָ ַמאי ֶאׁשּ
א. ָהָכא ָ א ָלאו הּוא ֶאׁשּ א , ֶאּלָ ִליל ) א ניצוצא''נ(ֲאָבל ּבּוִציָנא ּדָ ִאְתּכְ ּדְ

ְכָיא ֲאִויָרא ּדַ ְבִעין ָעְלִמין, ּבַ ְטרוֹ , ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ ַכחְוִדיָנא ִמּסִ ּתְ , י ִאׁשְ
א א, ּוְבִגין ּדָ יָפא, ַהאי ּגּוְלַגְלּתָ ּקִ א ּתַ ְלּתָ   . ִאְתְקֵרי ּגּוְלּגַ
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א א ּדָ ְלּתָ גּוְלּגַ ָעה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּבְ ׁשְ ַנְטִלין ֲעלֹוי ְוַסְמִכין , ַיְתִבין ּתִ ּדְ
א. ֲעלֹוי ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ ורָ , ּבְ א ִחיּוָ א ֵמֵריׁשָ ִדיר, אָנִטיף ַטּלָ י ִמֵניּה ּתָ ִאְתְמּלֵ . ּדְ

ָאה יא ְלַאֲחּיָ יּה ְזִמיִנין ֵמיַתּיָ ַאְנַער ֵמֵריׁשֵ א ּדְ   . ּוֵמַהאי ַטּלָ
  

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ִליל ּבִ ִאְתּכְ א ּדְ ָרא, ְוהּוא ַטּלָ א ִחיּוָ ֵריׁשָ ְטָרא ּדְ ַגִוויּה , ִמּסִ ור ּבְ ִחיּוָ
ו). א בגיניה''ס( הּו ִחיּוָ ּלְ ָכִליל ּכֻ ָבן ) וכלהו חיוורי(ֵרי ּדְ ְ ד ִאְתַייׁשּ ֲאָבל ּכַ

ין ְזֵעיר ַאּפִ א ּדִ ַהאי ֵריׁשָ יּה סּוָמָקא, ּבְ ִאיהּו . ִאְתֲחֵזי ּבֵ דֹוְלָחא ּדְ ַהאי ּבְ ּכְ
ור וָרא, ִחיּוָ ַגְווָנא ִחיּוָ ְווָנא סּוָמָקא ּבְ   . ְוִאְתַחְזָייא ּגַ

  
ִתיב ְך ּכְ ים ִמיְּ ) דניאל יב(, ּוְבִגין ּכַ י ְוַרּבִ ה ְלַחּיֵ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאּלֶ ׁשֵ

ה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא , ְלַחּיֵי עֹוָלם. עֹוָלם ְוֵאּלֶ ִגין ּדְ ּבְ
וָרא יק יֹוִמין, ִחיּוָ ַעּתִ ָאֵתי ִמְסַטר ּדְ ין, ּדְ ַאְנּפִ ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון . ֲאִריָכא ּדְ
ִגין דְּ , עֹוָלם יןּבְ ְזֵעיר ַאּפִ ַההּוא . ִאְתֲחִזיאּו ְלַההּוא סּוָמָקא ּדִ ִליל ּבְ א ּכָ ְוֹכּלָ
א ָך ) ישעיה כו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַטּלָ י ַטל אֹורֹות ַטּלֶ ֵרין: אֹורֹות. ּכִ . ּתְ

ָנִטיף א ּדְ ַתּפּוִחים, ְוַההּוא ַטּלָ ל יֹוָמא ְלַחְקָלא ּדְ וָרא . ָנִטיף ּכָ ְגָווֵני ִחיּוָ ּכְ
  . סּוָמָקאוְ 
  

ָווֵני ְתֵרי ּגְ א ַאְנִהיר ּבִ ְלּתָ ּוֵמַהאי ֲאִויָרא . ְלַהאי ְסָטר ּוְלָהאי ְסָטר, ַהאי ּגּוְלּגַ
ְכָיא א ְלַאְנּפֹוי ק, ּדַ ְלּתָ ט ְמגּוְלּגַ ׁשָ ְך ִאְתְקֵרי . נ ִרּבֹוא ָעְלִמין''ִאְתּפָ ּוְבִגין ּכַ

ין ִאְצְטִריְך . ְזֵעיר ַאּפִ ֲעָתא ּדְ ַההּוא ִזְמָנאאִ , ּוְבׁשַ טּו ַאְנּפֹוי ַוֲאִריִכין ּבְ ׁשָ , ְתּפְ
יִקין ַעּתִ יֵקי ּדְ ַעּתִ ַאְנּפֹוי ּדְ ח ּבְ ּגַ ַאׁשְ ִגין ּדְ   . ְוָחֵייס ְלָעְלָמא, ּבְ

  
  א''ו ע''דף קל

  
א ְלּתָ א, ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ּוֵמַהאי ּגּוְלּגַ ּתָ ְלּתַ ְוָיֲהֵבי ֲאָגר . ְלָכל ִאיּנּון ּדִ

יק יֹוִמיןאֹוָראּוָתא לְ  ָנא. ַעּתִ ּבָ חּוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ חֹות ) א''ו ע''דף קל(, ּכַ ּתְ
ְרִביָטא א. ׁשַ א) שמות לח. (ְוָלֳקֵביל ּדָ ַקע ַלגּוְלּגֶֹלת ְלַתּתָ ד ָעאִלין , ּבֶ ּכַ
ָנא ּבָ חּוׁשְ ַקע ֲאָגר אֹוָראּוָתא. ּבְ יק יֹוִמין, ְוַהאי ּבֶ יּה ְלַעּתִ ַכח ִמּנֵ ּתְ   . ִאׁשְ

  
לֵ  ַחּלָ אּבַ ְלּתָ גּוְלּגַ ָכחוּ ' ג) א בגולגלתא דא''ס(, יּה ּדְ ּתְ ין ִאׁשְ ְרָייא , ַחָלּלִ ׁשַ ּדְ

הוּ  יא ָעַלְייהוּ , מֹוָחא ּבְ ִקיק ַחְפּיָ א . ּוְקרּוָמא ּדָ יׁשָ ֲאָבל ָלא ְקרּוָמא ְקׁשִ
יק יֹוִמין ַעּתִ א. ְסִתיָמא ּכְ ט ְוָנִהיר , ּוְבִגין ּדָ ׁשָ ) יקא ונפ''ס(ַהאי מֹוָחא ִאְתּפְ

ִביִלין ִתין ּוְתֵרין ׁשְ   . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִלְתּלָ
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ְרָייא, ְוָתאָנא א מֹוָחא ׁשַ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ַחָלִלין ּדְ ַקע . ּבִ א ''ס(ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתּבְ
שַׁ , ִסְטִרין' ַחד ַמּבּוָעא ְלד) ומתפשט ַהאי ְוָנִפיק ֵמַההּוא מֹוָחא ּדְ ְרָייא ּבְ

ָלא ָחְכְמָתא, ַחּלָ ִביִלין רּוִחין ּדְ ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ   . ּתְ
  

ְנָייָנא ט ַחד ַמּבּוָעא ַאֲחָרא, ֵמַחָלָלא ּתִ ׁשַ ַקע ּוִמְתּפָ ְתִחין ן. ִמְתּבְ ְרִעין' ּוִמְתּפַ . ּתַ
ין ן ְרִעין' ֵמִאּלֵ אֹוַרְייָתא' ִאְתַאֲחָדן ן, ּתַ ִנין דְּ ' ן. יֹוִמין ּדְ ֶאֶלף ' ן. יֹוְבָלאׁשְ

ִרין ִריְך הּוא ְלָאָתָבא רּוֵחיּה ֵליהּ , ּדָ א ּבְ ין קּוְדׁשָ ַזּמִ יהּ , ּדְ ְרָייא ּבֵ   . ּוְלׁשַ
  

ִליָתָאה ִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ֵמַחָלָלא ּתְ ְרָייא , ָנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאּדָ א ׁשַ ַדְעּתָ ּדְ
הוּ , ָעַלְייהוּ  ָלא . ְוָדֵרי ּבְ ֵרי ֲחָלֵליה ְוַהאי ַחּלָ ין ַהאי ) א מדוריה''ס(ׁשָ ּבֵ

ָלא ָלא ּוֵבין ַהאי ַחּלָ ֵרין ִסְטִרין, ַחּלָ ָיין ִמּתְ ִרין. ְוִאְתַמּלְ ל ִאיּנּון ִאּדָ ֲהָדא . ּכָ
ְלאוּ ) משלי כד(, הּוא ִדְכִתיב ין ג. ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ָכל ' ְוִאּלֵ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ

הּו . ְלַהאי ִסְטָראְלַהאי ִסְטָרא וּ , ּגּוָפא ל ּגּוָפא ְוָאִחיד ּבְ ּוְבִאיּנּון ָאִחיד ּכָ
ל ִסְטרֹוי ָחן. ּגּוָפא ִמּכָ ּכְ ּתַ ָטן ְוִאׁשְ ְ ׁשּ   . ּוְבָכל ּגּוָפא ִאְתּפַ

  
אָנא א, ּתָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ָבן קֹוֵצי , ּבְ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּתַ

ְעֵרי אּוכָ  ׂשַ ָדא, ָמןּדְ א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ ָדא, ּוִמְסּתַ א ּבְ ָנא . ּוִמְתָעְרִבין ּדָ ּבָ ְוֵלית חּוׁשְ
ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ְכָיין ּוְמַסֲאָבן, ְלִניִמין ּדְ יּה ּדַ ֲאִחיָדן ּבֵ אן ִאְתַאֲחָדן . ּדַ ּוִמּכָ

ְמָסֲאָבא, ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא ַדְכָיא ּבִ אִ . ּבְ ָכל ִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ ְכָייןּבְ ְבָכל , יּנּון ּדַ
ִאיּנּון ִמְסָאָבן   . ִאיּנּון ִסְטִרין ּדְ

  
ִכין ְוַתִקיִפין ּבְ ִעיִעין. ַיְתִבין קֹוֵצי ִמְסּתַ הֹון ׁשְ יִפין, ִמּנְ ּקִ ּוְבָכל קֹוָצא . ּוִמְנהֹון ּתַ

ִלין, ְוקֹוָצא ִלין ַעל ּתִ ר . ַיְתִבין ִניִמין ּתִ ִגיּבָ ְלָיין ּכְ יףִמְתַלֲהָטן ְוּתַ ּקִ ָמאֵרי , ּתַ
יָפא . ַנַצח ְקָרִבין ּקִ יָרא ּתַ ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ ִתּקּוָנא ָיֶאה ּבְ ). בחור כארזים(ּבְ

ֲאָרִזים) שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַרְבְרִבין ְוַתִקיִפין חּור ּכָ   . ּבָ
  

ְעֵרי ׂשַ ִנין קֹוִצין ּדְ ּקְ ִלין, ִמְתּתַ ִלין ַעל ּתִ ְלָיין ּתִ , ַהאי ִסְטָרא ְלַהאי ִסְטָראמֵ , ְוּתַ
א ים) שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ַעל ּגּוְלּגְֹלּתָ ּלִ ְלּתַ . ְקוּוּצֹוָתיו ּתַ

ין ּלִ ֵלי ּתִ יִאין, ְוָתאָנא ַיְתִבין ּתִ ּבּוִעין ַסּגִ יִכין ִמּמַ ְמׁשִ ּום ּדִ ְתַלת ַרֲהֵטי , ִמׁשּ ּדִ
גוּ . מֹוָחא ָלא ַחד ּדְ ּבּוָעא ַחּלָ אִמּמַ ְלּתָ יכּוָתא, ְלּגַ ְמׁשִ ְעֵרי ּבִ ָכן ׂשַ ְ , ִאְתַמׁשּ

ִלין ה ַמּבּוִעין, ּוִמְתָעְבִדין ּתִ ּמָ ְלָיין ִמּכַ ּתַ ָלא, ּדְ ָכן ֵמַהאי ַחּלָ ְ ִאְתַמׁשּ ֵמַחָלָלא . ּדְ
ְנָייָנא ין ַמּבּוִעין, ּתִ ְעֵרי ֵמִאיּנּון ַמּבּוִעין , ַנְפֵקי ַחְמׁשִ ָכן ׂשַ ְ ְוִאְתַמׁשּ
יכ ְמׁשִ ִלין, ּוָתאּבִ קֹוִצין ַאֲחָרִנין, ְוִאְתָעְבִדין ּתִ ַתְלָיין ּוִמְתָעְרִבין ּבְ ֵמַחָלָלא . ּדְ
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ִליָתָאה ִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ּתְ ְעֵרי , ָנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפין ִאּדָ ָכן ׂשַ ְ ְוִאְתַמׁשּ
הוּ  ּלְ יכּוָתא ִמּכֻ ְמׁשִ ) ומתעבדין תלין על תלין ומתערבין בקוצין אחרנין. (ּבִ

ְך ִאיּנּון קֹוִצין ין, ּוְבִגין ּכָ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ   . ּתִ
  

ָכן ִמג ְ ִאְתַמׁשּ יָכן ּדְ הּו ְמׁשִ א' ְוֻכּלְ ְלּתָ גּוְלּגַ מֹוָחא ּדְ ְוָכל ִאיּנּון ִניִמין . ַחָלִלין ּדְ
אּוְדִנין ָיין ְלִסְטָרא ּדְ ְלָיין ְוַחּפְ ִתיב. ְוָכל ִאיּנּון קֹוֵצי ּתַ ְך ּכְ ניאל ד(, ּוְבִגין ּכָ

ָמע) ט ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוׁשְ ִלין. ַהּטֵ ְלָיין , ּוְבַהאי ּתִ ְיִמיָנא ) א ובהאי תליין''נ(ּתַ
ָמאָלא ַהאי. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְנהֹוָרא ַוֲחׁשֹוָכא, ּוׂשְ ֵלי ּבְ ָמאָלא ּתָ , ְוָכל ְיִמיָנא ּוׂשְ

יָקא ַעּתִ   . ְוָלא ּבְ
  

ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ ִקיק ִאְתֲחֵזי ַחד, ּבְ ִמְתַאֲחָדא ֵמַההּוא ָאְרָחא , אֹוְרָחא ּדָ ּדְ
יק יֹוִמין ַעּתִ ית ְמָאה ּוְתֵליָסר ָאְרִחין, ּוֵמַההּוא ָאְרָחא. ּדְ ן ׁשִ ְרׁשָ , ִאְתּפָ

אֹוַרְייָתא ִפקּוֵדי ּדְ ָאְרִחין ּדְ ְלגּון ּבְ ִאְתּפַ יב. ּדְ ְכּתִ ל ָאְרחֹות ְיָי ) תהלים כה(, ּדִ ּכָ
  . ְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיוֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלנוֹ 

  
ָנא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ּתָ יָבָבא ִויָלָלה, ּבְ , ִמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ּדִ

יִפין ּקִ ְלָיין ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמִאיּנּון ּתַ ּתַ ִעיִעין ָמאֵריהֹון . ּדְ ּוֵמִאיּנּון ׁשְ
ַמְתְקָלא ְך ) לא בינייהוא מאריהון דרחימותא ואיהו מתק''ס(, ּדְ ִגין ּכָ ּבְ

ָמאָלא   . ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ
  

  ב''ו ע''דף קל
  

א ְלּתָ גּוְלּגַ חּוָתא. ִמְצָחא ּדְ ּגָ ַאׁשְ חּוָתא ּדְ ּגָ ְלָייא. ַאׁשְ ר ַההּוא , ְוָלא ִמְתּגַ ּבַ
ָדא, ִזְמָנא ּקְ א ְלִאְתּפַ יַבּיָ ְצִריִכין ַחּיָ עֹוָבֵדיהֹון, ּדִ יָנא ּבְ ד , אָנאְותָ . ּוְלַעּיְ ּכַ

ְלָייא ַהאי ִמְצָחא ִדיָנא, ִאְתּגַ ל ָמאֵריהֹון ּדְ ֲערּו ּכָ ִדיָנא , ִאּתְ ְוָכל ָעְלָמא ּבְ
ֲעָתא) ב''ו ע''דף קל. (ִאְתְמַסר ר ַהִהיא ׁשַ ָרֵאל , ּבַ ִיׂשְ ד ְסִליקּו ְצלֹוְתהֹון ּדְ ּכַ

יק יֹוִמין י ַעּתִ נֹוי, ְלַקּמֵ י מִ , ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ּבְ ּלֵ ַרֲעִויןּגַ ַרֲעָוא ּדְ , ְצָחא ּדְ
ין ְזֵעיר ַאּפִ ַהאי ּדִ יָנא, ְוָנִהיר ּבְ ִכיְך ּדִ ּתְ   . ְוִאׁשְ

  
ַהאי ִמְצָחא ֲעָרא) ב''ז ע''פקודי רל(ָנִפיק ַחד , ּבְ יּה ִמּמֹוָחא , ׂשַ ט ּבֵ ׁשָ ִמְתּפְ ּדְ

ְרִעין ין ּתַ יק ַחְמׁשִ ַאּפִ ט. ּדְ ׁשָ חּוָתאִאְתֲעִביד ִמְצָחא דְּ , ְוַכד ִאְתּפְ ּגָ יֵבי , ַאׁשְ ְלַחּיָ
עֹוָבֵדיהֹון, ָעְלָמא ֵפי ּבְ ּסְ ָלא ִמְתּכַ ) ירמיה ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְלִאיּנּון ּדְ

ֵלם ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנּתְ ִהּכָ ָ   . ּוֵמַצח ִאׁשּ
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ִמְצָחא, ְוַתְנָיא ַהאי ֲאָתר ּדְ ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ ְלָייא לְ , ׂשַ ִאְתּגַ ִגין ּדְ ִאיּנּון ּבְ
חֹוַבְייהוּ  יִפין ּבְ ַחּצִ ָעא ִעם . ּדְ ְעׁשְ ּתַ ִריְך הּוא ְלִאׁשְ א ּבְ ַער קּוְדׁשָ ִמּתְ ֲעָתא ּדְ ְוׁשַ

יא יַקּיָ יק יֹוִמין, ַצּדִ ַעּתִ ין, ְנִהיִרין ַאְנּפֹוִהי ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ַאְנּפֹוי ּדִ ְלָיא , ּבְ ּוִמְתּגַ
ֲעָתא . ן ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹוןּוְכֵדי, ְוָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ִמְצֵחיהּ  ֲעָתא ְוׁשַ ְוָכל ׁשַ

ֵלי ִדיָנא ּתָ ְלָייא, ּדְ ין ִאְתּגַ ְזֵעיר ַאּפִ יָקא , ְוַהאי ִמְצָחא ּדִ ַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ִאְתּגַ
יִקין ַעּתִ יָנא, ּדְ ִכיְך ּדִ ּתְ   . ְוָלא ִאְתָעִביד, ְוִאׁשְ

  
אָנא ָמאָתן , ַהאי ִמְצָחא, ּתָ ט ּבְ ׁשָ סּוָמֵקיִאְתּפָ יהּ , ֶאֶלף סּוָמֵקי ּדְ ִאְתַאֲחָדן ּבֵ , ּדְ

יהּ  ין. ּוְכִליָלן ּבֵ ְזֵעיר ַאּפִ ְלָייא ִמְצָחא ּדִ הּו , ְוַכד ִאְתּגַ ִאית ְרׁשּוָתא ְלֻכּלְ
א ַרֲעִוין. ְלַחָרּבָ ַרֲעָוא ּדְ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ְוַכד ִאְתּגַ ֵדין , ּדְ ּכְ

הּו ִמשְׁ  ּלְ ְכִכיןּכֻ   ) ג''רל, ט''קכ. (ּתַ
  

ַהאי ִמְצָחא, ְוַתְנָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ יִנין ִמׁשְ י ּדִ ּתֵ ע ּבָ ִרין ְוַאְרּבַ הּו ִאְקרּון , ֶעׂשְ ְוֻכּלְ
הּוא , ְרצּוִפין) דאפין(ּוְבַאְתָוון ). א מצחא וכל חד אקרי נצח''ס(ֶנַצח 
ִאיּנּון ְנָצִחים. ֶמַצח ִמְצָחא. ְתָנן ֶנַצח ְנָצִחיםְוַהְיינּו דִּ . ְוִאית ֶנַצח ּדְ , ְוִאיּנּון ּבְ

גּוָפא הֹון ּבְ ָטן ִמּנְ ְ ׁשּ ַאְתִרין ְיִדיָען, ּוִמְתּפַ   . ּבְ
  

ְנָיא יב, ּתַ ְכּתִ ֵחם ) שמואל א טו(, ַמאי ּדִ ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ
ֵחם י ֹלא ָאָדם הּוא ְלִהּנָ ט  ,ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא. ּכִ ׁשַ ִאְתּפְ ל ַההּוא ֶנַצח ּדְ ּכָ

גּוָפא ָתֵלי ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן, ּבְ יָנא, ִזְמִנין ּדְ ִאי , ְוָתב ּוִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד ּדִ
ְייִבין ִאְקֵרי ָאָדם. ַמאי ַטְעָמא. ּתַ א ּדְ דּוְכּתָ ָקֵאי ּבְ ּום ּדְ . ְוָיִכיל ְלִאְתָחְרָטא, ִמׁשּ

ִאְתקְ  ֲאָתר ּדְ ְלָייא ַהאי ֶנַצח) בהאי מצחא(, ֵרי ֹראשׁ ֲאָבל ִאי ּבְ , ִאְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ
ן ַוֲאָתר ְלִאְתָחְרָטא ָלא ֲהָוה ֵמֲאָתר . ַמאי ַטְעָמא. ָלאו הּוא ִעיּדָ ּום ּדְ ִמׁשּ

ִאְקֵרי ָאָדם ְרצּוָפא ְוחֹוָטָמא, ּדְ ֵלי ּפַ ָהא ָלא ִאְתּגְ ְלחֹודֹוי, ּדְ א ִמְצָחא ּבִ . ֶאּלָ
ָלא  ְרצּוָפאּוַבֲאָתר ּדְ ַכח ּפַ ּתְ ְך ֹלא ָאָדם הּוא . ָלא ִאְקֵרי ָאָדם, ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ

ּקּוֵני ּגּוָפא ַאר ּתִ ִבׁשְ ֶנַצח ּדְ ֵחם ּכְ   . ְלִהּנָ
  

א ֵריׁשָ ָאר ַעְייִנין, ֵעינֹוי ּדְ ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ א, ִמׁשְ ְבּתָ ְבּגַ ִרקּוָתא ּדִ ַעל ִריֵסי , ׂשְ ּדְ
ֲחָלן , ַעְייִנין ֻמָתא) נין מכחלןדכל עיי(ְמּכַ אּוּכָ ין , ּבְ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ְלָיין ּתִ ּתַ

ְעֵרי ׂשַ ַעל ַעְייִנין, ּדְ ּקּוָנא ּדְ ִמְצָחא, ְוִאיּנּון ּתִ א ּדְ ֵריׁשָ ְרַווְייהּו , ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּתַ
חּוָתא ּגָ ַאׁשְ ַבע ְמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי ּדְ   ) דעל תריסי דעיינין. (ׁשֶ
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ַעְיינִ  ְכסּוָתא ּדְ ע ְמָאה ִרּבֹוא, יןּבִ ְגִביִנין , ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ִמְתַאֲחָדן ּבִ ּדְ
סּוָתא ִאיְנהּו ּכְ יק יֹוִמין ָעַלְייהוּ . ּדְ ַעּתִ ֵעיָנא ּדְ ָגחּוָתא ּדְ ֲעָתא . ְוַאׁשְ ּוְבׁשַ

סּוָתא ִקין ִאיּנּון ּכְ ַסּלְ ָנֵתיהּ , ּדְ ְ ַער ִמׁשּ ִאּתְ ַמאן ּדְ קְּ , ִאְתֲחֵזי ּכְ , ָחן ֵעינֹויְוִאְתּפַ
ִקיָחא ֵעיָנא ָטָבא, ְוָחָמאן ְלֵעיָנא ּפְ וָרא ּדְ ַחד ִחּוָ ֲהָדא הּוא , ְוִאְתָסָחן ּבְ

ָחָלב) שיר השירים ה(, ִדְכִתיב ָחָלב. רֹוֲחצֹות ּבֶ א . ַמאי ּבֶ ְלֵעיּלָ וָרא ּדִ ִחּוָ ּבְ
כַ ). א בחוורא קדמאה דעינא טבא''נ(ַקְדָמָאה  ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ח ּוְבַהִהיא ׁשַ

ַרֲחֵמי חּוָתא ּדְ ּגָ א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח ''ס. (ַאׁשְ
  ) ויתסחון בההוא חוורא, עינוי

  
ִוד י ּדָ א ַצּלֵ ן ְיָי ָהִקיָצה) תהלים מד(, ְוַעל ּדָ יׁשָ ה ּתִ ִיְפַקח ֵעינֹוי. עּוָרה ָלּמָ , ּדְ

וָרא ַההּוא ִחּוָ ֵעינוֹ . ְוִיְתָסחּון ּבְ ְקָחןְוָכל ִזיְמָנא ּדְ ל ָמאֵריהֹון , י ָלאו ִמְתּפַ ּכָ
ִדיִנין ָרֵאל, ּדְ ְפָיין ְלהּו ְלִיׂשְ ְלִטין ָעַלְייהוּ , ּכַ ין ׁשַ ַאר ַעּמִ ִיְפַקח . ּוׁשְ ּוְבִזְמָנא ּדְ
ֵעיָנא ָטָבא, ֵעינֹוי ָרֵאל, ִיְתָסָחן ּבְ ַחר . ְוַרֲחֵמי ַעל ִיׂשְ ) א ואתזהר''ס(ְוִאְסּתְ
יןְוָעִביד נּוְקִמי, ֵעיָנא ַאר ַעּמִ ׁשְ ָהִעיָרה ) תהלים לה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ן ּבִ

וָרא: ָהִעיָרה. ְוָהִקיָצה ַהִהיא ִחּוָ ד נּוְקִמין : ָהִקיָצה. ְלִאְתָסָחָאה ּבְ ְלֶמְעּבַ
ַכְפָיין לֹון   . ְלִאיּנּון ּדְ

  
ְקָחן ד ִאְתּפַ ָהֵני יֹוִנים, ֵעינֹוי ּכַ יִרין ּכְ ּפִ סּומָ , ִאְתָחזּון ׁשַ , ק ְואּוָכם ְוָירֹוקּבְ

ֵלי ור ָלא ִאְתּגְ ֵעיָנא ָטָבא, ִחּוָ ל ּבְ ּכַ ִאְסּתָ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ ל ִאיּנּון , ֶאּלָ ָחאן ּכָ ּוִמְסּתְ
ְווִנין ור, ּגַ ַההּוא ִחּוָ   . ּבְ

  
  א''ז ע''דף קל

  
ָיין ּלְ ִמְתּגַ ְווִנין ּדְ חּותָ , ֵמִאיּנּון ּגַ ּגָ ַאׁשְ ְבָעה ַעְייִנין ּדְ ַנְפֵקי ֵמאּוָכָמא . אָנְפִקין ׁשִ ּדְ

ֵעיָנא) א''ז ע''דף קל( ַעל ֶאֶבן ַאַחת ) זכריה ג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ְבָעה ֵעיָנִים ֵעיָנא. ַמאן ֶאֶבן ַאַחת. ׁשִ   . אּוָכֻמָתא ּדְ

  
ְבָעה ְרִהיִטין, ִמּסּוָמָקא ַסְמִכין , ָנְפִקין ׁשִ ָמאָלא) א דסחרן''נ(ּדְ , ִלְסַטר ׂשְ
ִלְסַטר ָצפֹוןּוִמְתַלהֲ  א ּדְ ָ ֶאׁשּ ָעְלָמא, ִטין ּבְ ָטא ּבְ ְ ׁשּ ָאה , ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתּפַ ְלַגּלָ

ַחָייַבּיָא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְבָעה ) זכריה ד(, ָאְרִחין ּדְ ה ) ט''ויחי רמ(ׁשִ ֵאּלֶ
ָכל ָהָאֶרץ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ   . ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ
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ְבָעה ְטהִ , ִמירֹוָקא ִלְסַטר ) א נהירין''ס(יִרין ָנְפִקין ׁשִ ִקְטָרא ּדְ א ''נ(ּדְ
רֹוָמא) רהיטין דסחראן לסטר ָעְלָמא, ּדָ ָטא ּבְ ְ ׁשּ ָאה , ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתּפַ ְלַגּלָ

א ְבֵני ָנׁשָ ישׁ , ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ּדִ ין ּבִ ין ַטב ּבֵ יב, ּבֵ ְכּתִ י ֵעיָניו ) איוב לד(, ּדִ ּכִ
ְרֵכי ִאיׁש ְוגוֹ    . 'ַעל ּדַ

  
וָרא ִחּוָ ָחאן ּבְ ָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְוַכד ִאְסּתְ ּגָ הּו ְלַאׁשְ ּלְ ִחין ּכֻ ּכְ ּתַ , ִמׁשְ

ִגיֵנהֹון וָרא. ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא ּבְ ַההּוא ִחּוָ חּוָתא ּדְ ּגָ ֲהִוי ְלַטב ַעל , ְוָכל ַאׁשְ
ָרֵאל ָעאִקין ְלהוּ . ִיׂשְ סּוָמָקא ְלַמאן ּדְ ח ּבְ ּגַ שמות (, הּוא ִדְכִתיבֲהָדא . ְוַאׁשְ

ָעִקין לֹון, ְלַנְקָמא לֹון: ָרִאיִתי. ְלאֹוָטָבא לֹון: ָרֹאה. ָרֹאה ָרִאיִתי) ג , ִמּדְ
ִתיב ְך ּכְ ְזַנח ָלֶנַצח) תהלים מד(, ּוְבִגין ּכַ ן ְיָי ָהִקיָצה ַאל ּתִ ה ִתיׁשַ . עּוָרה ָלּמָ

חּוָתא, ְוָהִקיָצה, עּוָרה ּגָ ֵרי ַאׁשְ קִ . ּתְ ֵרי ּפְ ֵרי ָטָבן. יִחיןּתְ   . ַרֲחֵמי ְונּוְקִמין. ּתְ
  

ְווָנא ַקְדָמָאה ל סּוָמִקין, ּגַ ִליל ְוָסִתים ּכָ גֹו סּוָמָקא ּכָ ֵמיּה ָלא , סּוָמָקא ּבְ ִמּקָ
ַההּוא סּוָמָקא. ִאְתָחזּון   . ְוָאִקיף ֵליהּ , ַאְסַחר ַחד חּוָטא אּוָכָמא, סֹוֲחָרֵניּה ּדְ

  
ְנָייָנא ְווָנא ּתִ הֹוָמא. ָכָמאאוּ , ּגַ ָנִפיק ִמּתְ ַאְבָנא ַחד ּדְ ִנים, ּכְ , ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ׁשָ

א א ַרּבָ ַיּמָ א, ְוַכד ָנִפיק ַהאי ַאְבָנא. ּבְ ְקָפא ַעל ַיּמָ א ְוּתֻ ׁשָ ְוָקֵליּה . ָאֵתי ִרּגְ
א ַיּמָ ּלֹוִהי ַאְזִלין, ּדְ א, ְוַגְלּגַ ְמעּו ְלנּוָנא ַרּבָ ּתַ ִאְקֵרי ִלְוָיתָ , ְוִאׁשְ ְוָנִפיק . ןּדְ

הֹוָמא א. ִמּתְ ַיּמָ תּוְקָפא ּדְ ָלא ּבְ ְלּגְ ְוִהיא . ְוָנִפיק ְלַבר, ְוַהאי ַאְבָנא ִמְתּגַ
ָכל אּוָכִמין ְסִתיִמין ָקֵמיהּ , אּוָכָמא א והא אוקמוה דכל אורחין ''ס. (ּדְ

ֵעיָנא אּוָכָמא) סתימין קמה ל , ְוַכְך ִהיא אּוָכמּוָתא ּדְ ָכִליל ְוָסִתים ּכָ ַאר ּדְ ׁשְ
ַההּוא אּוָכָמא. אּוָכִמין א לסטר ''ס(, ַאְסַחר ַחד חּוָטא סּוָמָקא, ְוסּוֲחָרֵניּה ּדְ

  . ְוָאִקיף ְלַההּוא אּוָכָמא) חד
  

ִליָתָאה ְווָנא ּתְ ירֹוֵקי. ּגַ ל ְירֹוִקין, ְירֹוָקא ּדִ ָכִליל ְוָסִתים ּכָ ּוְבסֹוֲחָרֵניּה . ּדְ
ַההּוא ְירֹוָקא ְוַחד חּוָטא . חּוָטא סּוָמָקא ִלְסַטר ַחד. ֵרין חּוִטיןַאְסָחרּו תְּ , ּדְ

יִפין ְלַההּוא ְירֹוָקא. אּוָכָמא ִלְסַטר ַחד   . ְוַאּקִ
  

ַחר  וָרא) א אתגלי''נ(ְוַכד ִאְסּתְ ְווִנין ָלא , ְוִאְסְתָחִרי ֵעיָנא, ִחּוָ ל ִאיּנּון ּגַ ּכָ
ִחין ּכְ ּתַ א , ִמׁשְ ִעין ְלַתּתָ ּקְ ּתַ ר ). רוקא אוכמאסומקא י(ּוִמׁשְ ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ

וָרא יק יֹוִמין, ַההּוא ִחּוָ ָנִהיר ֵמַעּתִ א. ּדְ ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ּדִ יּה ּכָ א ''נ. (ּוְנִהיִרין ִמּנֵ
  ). הוא
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ְווָנא ִאְתַחְזָייא ְלחֹודֹוי, ְוֵלית ּגַ וָרא ּבִ ר ַההּוא ִחּוָ ל . ּבַ ָלקּו ּכָ ְך ִאְסּתְ ּוְבִגין ּכַ
ס ֲחָדא, ּוָמָקא ְואּוָכָמאָמאֵריהֹון ּדְ אֹוִמין ּכַ ִאיּנּון ּתְ שיר (ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב . ּדְ
ם ַמְתִאימֹות) השירים ד ּלָ ּכֻ ָעלּו ִמן ָהַרְחָצה ׁשֶ צּובֹות ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ . ׁשִ

ָאה. ַמאי ִמן ָהַרְחָצה א ִעּלָ יׁשָ ֵעיָנא ַקּדִ ם ַמְתאִ . ֵמַההּוא ַאְסחּוָתא ּדְ ּלָ ּכֻ . ימֹותׁשֶ
ָדא א ּבְ ָדא, ִמְתָעְרָבן ּדָ א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ צּובֹות. ְוִאְתּדַ ֵעֶדר ַהּקְ ִיְך ּכְ ּנַ ָאַמר ׁשִ , ּוַמה ּדְ

ם ַמְתִאימֹות ּלָ ּכֻ לֹוַמר. ְוַאּתְ ַאְמַרת ׁשֶ ְלהֹון, ּכְ וָרא ּדִ וָרא , ִחּוָ ַההּוא ִחּוָ ּכְ
ַעְייִנין ֵעיָנא עִ , ּדְ א ּדְ ִחַווְרּתָ ד ַאְסָחן ּבְ ָאהּכַ   . ּלָ

  
יא יַקּיָ ע ַצּדִ ָחְכְמָתא, ְוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנּדַ רּוָחא ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלֵמחֵזי ּבְ ּכְ

ַעִין ִיְראוּ ) ישעיה נד( י ַעִין ּבְ ׁשּוב ְיָי ִצּיֹון. ּכִ ) במדבר יד(ּוְכִתיב . ֵאיָמַתי ּבְ
ה ְייָ  ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ִקי, ֲאׁשֶ ַעְייִנין ְלַטבּוְכֵדין ּפְ   . חּוָתא ּדְ

  
ַעְייִנין ְלַטב ִקיחּוָתא ּדְ ַעְייִנין ְלִבישׁ . ְוִאית ּפְ ִקיחּוָתא ּדְ יב. ְוִאית ּפְ ְכּתִ ָמה ּדִ , ּכְ

ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינּו ְוגוֹ ) דניאל ט( . ּוְלִבישׁ , ְוָדא ָהָכא ְלַטב. 'ּפְ
ל  ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה) ישעיה לג(ּוְכִתיב  ל ִיְצָען ּבַ ֲאָנן ֹאֶהל ּבַ ַלם ָנְוה ׁשַ ְירּוׁשָ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב ּוְלִבישׁ  א. ִיּסַ ָלא ּדָ א ּבְ ָלא ִאְתָעִביד ּדָ   . ּדְ
  

  ב''ז ע''דף קל
  

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָנא ּבִ ֲאָנן, ּתָ ַלם ָנְוה ׁשַ ְוִכי . ַמהּו ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוׁשָ
ֲאָנן הּואְירוּ  ַל ם ָנְוה ׁשַ ִתיב , ׁשָ ה) ישעיה א(ְוָהא ּכְ ּוַבֲאָתר . ֶצֶדק ָיִלין ּבָ

ַכח ֶצֶדק ּתְ ִאׁשְ ִקיט, ּדְ ֲאָנן הּוא, ָלאו ׁשָ ַלם . ְוָלאו ׁשַ א ֵעיֶניָך ִתְרֶאָנה ְירּוׁשָ ֶאּלָ
ֲאָנן ֲאָנן, ָנְוה ׁשַ ַמר, ָנְוה ׁשַ יק יֹוִמין ִאּתְ ַההּוא ) יןדישגח באלין עיינ(, ְלַעּתִ ּדְ

ֲאַנן ִקיט ְוׁשַ ַרֲחֵמי. ֵעיָנא ׁשָ א, ֵעיָנא ּדְ חּוָתא ּדָ ּגָ ָלא ָנִטיל ֵמַאׁשְ , ֵעיָנא ּדְ
חּוָתא ַאֲחָרא ּגָ ִתיב . ְלַאׁשְ ְך ּכְ ה ָחֵסר , )ב''ו ע''קמ(ּוְבִגין ּכַ ְרֶאיּנָ ֵעיֶנָך ּתִ

ַלם ְוָלא ִצּיוֹ . ְוָלא ֵעיֶניָך , ד''יוֹ  ָאַמר ְירּוׁשָ ָייא , ָהִכי ִאְצְטִריְך , ןּוַמה ּדְ ְלַאְכּפְ
ה ּוְלַרֲחָמא ָעָלהּ , ְלִדיָנא) ב''ז ע''דף קל( ַכח ּבָ ּתְ ִאׁשְ   . ּדְ
  

ִתיב , ְוָתאָנא ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ' ֵעיֵני ה) דברים יא(ּכְ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ֱאֹלֶהיָך ּבָ
ָנה ר הדא הוא דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתי(, ׁשָ

א דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין ''נ) (מכל שאר אתרי
אלהיך בה ' עיני ה) דברים יא(כתיב , יתיר מכל שאר אתרי ותאנא

ָאֵתי) מרשית השנה ועד אחרית שנה ּה ֵעיָנא ַחד , ּוְלִזְמָנא ּדְ ח ּבָ ּכַ ּתְ ִיׁשְ
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ַרֲחֵמי יִקין ֲהָדא הּוא . ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ּוְבַרֲחִמים ) ישעיה נד(, ִדְכִתיבֵעיָנא ּדְ
ֵצְך  דֹוִלים ֲאַקּבְ ָאַמר ַרֲחִמים. ּגְ יָון ּדְ דֹוִלים, ּכֵ א ִאית ַרֲחֵמי. ַמהּו ּגְ ְוִאית , ֶאּלָ

יִקין. ַרֲחֵמי ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ דֹוִלים, ַרֲחֵמי ּדְ ְזֵעיר . ִאיּנּון ִאְקרּון ַרֲחִמים ּגְ ַרֲחֵמי ּדִ
ין משום דאית ביה ימינא : א הוא''מהנ. (ים ְסָתםִאְקרּון ַרֲחמִ , ַאְנּפִ

ֵצְך ) דינא ורחמי, ושמאלא דֹוִלים ֲאַקּבְ ְך ּוְבַרֲחִמים ּגְ יק יֹוִמין, ּוְבִגין ּכָ ַעּתִ   . ּדְ
  

ָהֵני ַעְייִנין אָנא ּבְ ְייהוּ , ּתָ ְווִנין ִמּנַ ְתֵרין ּגַ סּוָמָקא ְואּוָכָמא, ּבִ ֵרין , ּבְ ָראן ּתְ ׁשָ
ְמִעין ָרֵאל ְוַכד. ּדִ ין ְלַרֲחָמא ַעל ִיׂשְ קּוְדׁשִ א ּדְ ֵעי קּוְדׁשָ ֵרין , ּבָ ָאִחית ּתְ
ְמִעין א, ּדִ א ַרּבָ ַיּמָ ָמא ּבְ ּסְ א. ְלִאְתּבַ א ַרּבָ ָאה. ַמאן ַיּמָ ָחְכְמָתא ִעּלָ א ּדְ . ַיּמָ

ַנֲהָרא  ִיְתְסחּון ּבְ לֹוַמר ּדְ ָנִפיק ֵמָחְכָמָתא ַרבָּ ) א בחוורא''ס(ּכְ ַמּבּוָעא ּדְ , אּבְ
ָרֵאל   . ּוְמַרֵחם ְלהּו ְלִיׂשְ

  
ִסְפָרא. חֹוָטָמא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ין, ּתָ ְזֵעיר ַאְנּפִ חֹוָטָמא . חֹוָטָמא ּדִ ּבְ

ְרצּוָפא מֹוַדע ּפַ ּתְ יב. ִאׁשְ ְכּתִ ה ּדִ א ִמּלָ ְרׁשָ ַהאי חֹוָטָמא ִאְתּפָ ) שמואל ב כב(, ּבְ
ַאּפֹו ְוגוֹ  ן ּבְ ַאּפוֹ ָעָלה ָעשָׁ . 'ָעָלה ָעׁשָ ָנָנא, ן ּבְ ַהאי ּתְ א, ּבְ ָ ָללּו ֶאׁשּ , ִאְתּכְ

נּוָרא ֵלית . ְוַגֲחֵלי ּדְ א בחוטמא אשתמודע פרצופא תלת שלהובין ''ס(ּדְ
מתוקדן בנוקבוי מהאי חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי 

א) ולית. עלה עשן באפו) שמואל ב כב(, דנורא דכתיב ָ ָלא ֶאׁשּ ָנָנא ּבְ , ּתְ
ָנָנאְולָ  ָלא ּתְ א ּבְ ָ ִליקּו . א ֶאׁשּ הּו ִאְסּתְ   . ְוָנְפֵקי ֵמחֹוָטמֹוי) א אתדליקו''ס(ְוֻכּלְ
  

ין, ְוָתאָנא ַלת ִאּלֵ רּו ּתְ ד ִאְתַחּבָ ָנָנא, ּכַ ַהאי ּתְ ְכִליָלן ּבְ ָנִפיק ֵמחּוָטָמא, ּדִ . ּדְ
ָנָנא אּוָכָמא ְוסּוָמָקא, ִאְתָקַמט חֹוָטָמא יב ְוָנִפיק ּתְ ֵרי  .ְוָנׁשִ א ''נ(ּוֵבין ּתְ

ָווֵני) בתרי ִחית, ְוָקֵריָנן ֵליהּ . ּגְ יָמא ַאף ְוֵחיָמה . ַאף ְוֵחיָמה ּוַמׁשְ ְוִאי ּתֵ
יב ּתִ ֵני ָהַאף ְוַהֵחיָמה) דברים ט(, ּכְ י ִמּפְ י ָיגֹוְרּתִ ָנָנא אּוָכָמא , ּכִ ִאיּנּון ּתְ ּדְ

ִחית ְמָנא ָלן, ְוסּוָמָקא יב. ַמׁשְ ְכּתִ ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ) יגבראשית (, ּדִ ִלְפֵני ׁשַ
ִחית. ְוֶאת ֲעמֹוָרה ׁשְ ֵחת ַהּמַ ִליק מֹוְקָדא, ׁשַ נּוָרא ּדָ   . ּבְ

  
בּוָראן ִאיּנּון, ְוָתאָנא ין, ָחֵמׁש ּגְ ַהאי ְזֵעיר ַאְנּפִ ע . ּבְ קּו ְלֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּלָ ְוִאְסּתְ

בּוָראן חֹוָטמֹוי. ְמָאה ּגְ ָטאן ּבְ ׁשְ פוּ . ּוִמְתּפַ ְדרֹועֹוי. ָמאּבְ יִדין. ּבִ ִעין. ּבִ ֶאְצּבְ . ּבְ
ִתיב ְך ּכְ בּורֹות ְייָ ) תהלים קו(, ּוְבִגין ּכָ ל ּגְ ִתיב. ִמי ְיַמּלֵ ִתיב , ְגבּוֹרת ּכְ ּכְ

בּורֹות בּוָרה) דברי הימים א כט(, ּוְכִתיב ָהָתם, ָהָכא ּגְ דּוָלה ְוַהּגְ . ְלָך ְיָי ַהּגְ
אָנא א ָהִכי ּתָ ד ִאתְ , ֶאּלָ ֲחָדאּכַ בּוָראן ּכַ הּו ּגְ ּלְ ָראן ּכֻ בּוָרה ֲחָדא, ַחּבְ   . ִאְתְקֵרי ּגְ
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בּוָראן הּו ּגְ א ֵמחֹוָטמֹוי, ְוֻכּלְ ִריָאן ְלַנְחּתָ ְלָיין. ׁשְ ) אלפין(ֶאֶלף , ּוֵמַהאי ּתַ
ע ְמָאה ִרּבֹוא ְייהוּ , ְוַאְרּבַ יק ֵמחֹוָטמֹוי. ְלָכל ַחד ִמּנַ ַאּפִ ָנָנא ּדְ לְ , ּוְבַהאי ּתְ ָיין ּתַ

ע ְמָאה ) אלפין רבוא(ֶאֶלף  א) וחמש(ְוַאְרּבַ בּוָרה ּדָ ְסַטר ּגְ הּו . ּדִ ְוֻכּלְ
ְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא בּוָראן ּתַ יב, ּגְ ְכּתִ ח ) תהלים קמה(, ּדִ ּבַ ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָך ְוגוֹ  א. 'ַמֲעׂשֶ בּוָרה ּדָ אֵרי ּגְ בּוָראן ִמְתַלֲהָטן ְושָׁ , ְוַכד ׁשָ הּו ּגְ ּלְ א ''נ(, ָטאןּכֻ
ֶכת) ונחתין ְתַהּפֶ ן ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ַנְחּתָ   . ַעד ּדְ

  
ִתיב ֶּה) בראשית יט(, ּכְ קֹום ַהז ִחיִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהּמָ י ַמׁשְ ּוְכִתיב . ּכִ

ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ֶאת ֲעמֹוָרה) בראשית יג( ) בראשית יט(, ּוְכִתיב. ִלְפֵני ׁשַ
אָנא. ם ְוַעל ֲעמֹוָרהַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדוֹ  א ָהִכי ּתָ ִעים , ֶאּלָ ין ָלְרׁשָ ּיָ ֹלא ּדַ

ין', ְוכוּ  ת ַהּדִ ת ַרֲחִמים ְלִמּדַ ֵכי ִמּדַ ְמַהּפְ א ּדִ   . ֶאּלָ
  

ֵכי ִתיב , ְוֵהיַאְך ְמַהּפְ ִניִתי) מלאכי ג(ְוָהא ּכְ ָכל ִזְמָנא . ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ
יֵקי ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ א, ּדְ וָרא ֵריׁשָ ַרֲעִוין) אתגלייא(, ִחּוָ ְלָיין, ַרֲעָוא ּדְ ַרֲחִמין , ִאְתּגַ

א כֹּלָ ָכחּו ּבְ ּתְ ְלָייא. ַרְבְרִבין ִאׁשְ ָלא ִאְתּגַ ֲעָתא ּדְ יִנין , ּוְבׁשַ ל ַזּיְ ) א דינין''ס(ּכָ
ין ְזִמיִנין ְזֵעיר ַאּפִ יָנא, ְוִכְבָיכֹול ַרֲחֵמי, ּדִ כֹ , ָעִביד ּדִ יָקא ּדְ אַההּוא ַעּתִ   . ּלָ

  
ַתְנָיא יִקין, ּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ְלָייא ַעּתִ ד ִאְתּגַ ַרֲעִוין, ּכַ הּו ּבֹוִציֵני , ַרֲעָוא ּדְ ּלְ ּכֻ

א ָמא ּדָ ׁשְ ִאְתְקרּון ּבִ א. ְנִהיִרין, ּדְ ֹכּלָ ָכחּו ּבְ ּתְ ָלא . ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ ֲעָתא ּדְ ּוְבׁשַ
ְטִמיִרין ֵלי ְטִמיָרא ּדִ ין ּבֹוִציֵניְוָלא ִאְתַנֲהָרן אִ , ִאְתּגְ יִנין. ּלֵ , ִמְתָעִרין ּדִ

יָנא יָנא. ְוִאְתָעִביד ּדִ ִרים ְלַהאי ּדִ ֵלי. ַמאן ּגָ ָלא ִאְתּגְ ַרֲעִוין ּדְ ּוְבִגין , ַרֲעָוא ּדְ
א ַרֲחֵמי ְלִדיָנא יַבּיָ ִכין ַחּיָ ְך ְמַהּפְ ָאַמר ָהָכא. ּכָ ָמִים, ּוָמה ּדְ ָ . ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהׁשּ

ין אִ  ְזֵעיר ַאּפִ ַמרּבִ ָמִים. ּתְ ָ יב ִמן ַהׁשּ ְכּתִ ַמע ּדִ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ֵאׁש ּוַמִים, ּוַמׁשְ
ַלל יָנא ּכְ יּה ּדִ ֵלית ּבֵ ָקא ַמאן ּדְ   . ְלַאּפָ

  
  א''ח ע''דף קל

  
אָנא ָנָנא . ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ּתָ אֵרי ּתְ ָקא) א''ח ע''דף קל(ְוַכד ׁשָ , ְלַאּפָ

ְבִהילוּ  יָנאְוִאְתָעבֵ , ָנִפיק ּבִ ָנָנא. ד ּדִ ָלא ָיִפיק ּתְ ב ְלַהאי חֹוָטָמא ּדְ , ּוַמאן ְמַעּכֵ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א, חֹוָטָמא ּדְ ִים ִמּכֹּלָ הּוא ִאְקֵרי ֶאֶרְך ַאּפַ   . ּדְ

  
ָתֵניָנן ַגַווְייהוּ ) שמות לד(, ְוַהְיינּו ָרָזא ּדְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ הּו ֲאָתר . ְיָי ְיָי ּפָ ֻכּלְ ּבְ

ָמא  ׁשְ ֵרי ִזְמֵניּדִ ר ּתְ ַגַווְייהוּ , ַאְדּכַ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ גֹון , ּפָ ) בראשית כב(ּכְ
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מּוֵאל ) שמואל א ג. (ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב) בראשית מו. (ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ׁשְ
מּוֵאל ַגַווְייהוּ . ׁשְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ הּו ּפָ ּלְ ה. ּכֻ ה ֹמׁשֶ ִסיק ַטֲעָמא , חּוץ ִמּמֹׁשֶ ָלא ּפָ ּדְ

ַגַוו ִלים, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַמאי ַטְעָמא. ְייהוּ ּבְ ְתָרָאה ׁשְ ַקְדָמָאה ָלא , ּבַ
ִלים ר ִנְסיֹוֵני, ׁשְ ֶעׂשֶ ִלים ּבְ א ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ַגַווְייהוּ , ּדְ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ְך ּפָ , ּוְבִגין ּכַ

ְדַקְדֵמיָתא א ָלא ֲהָוה ִאיהּו ּכִ ּתָ ַהׁשְ   . ּדְ
  

ְתָרָאה שְׁ , ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ִלים, ִליםּבַ יֹוֵסף, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ר ּבְ ָ ׂשּ א ִאְתּבָ ּתָ ַהׁשְ , ּדְ
א ִכיְנּתָ ַראת ָעֵליּה ׁשְ ַאְרָעא, ְועֹוד. ְוׁשָ ִלים ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַהׁשְ א , ּדְ יׁשָ ִאיָלָנא ַקּדִ

א ְלֵעיּלָ ַגְווָנא ּדִ חּוִמין, ּכְ ְתֵריַסר ּתְ ְבִעין ַעְנִפין, ּבִ ׁשִ ָלא ֲהָוה , ּבְ ַמה ּדְ
ְך . ַקְדִמיָתאבְּ  ִלים, ּוְבִגיֵני ּכַ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ ּוָפִסיק ַטֲעָמא , ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ

ַגַווְייהוּ  מּוֵאל. ּבְ מּוֵאל ׁשְ ַגִויהּ , ׁשְ ִסיק ּבְ ְתָרָאה . ַמאי ַטְעָמא. ַטֲעָמא ּפָ ּבַ
ִלים ִלים, ׁשְ א הּוא ְנִביָאה, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּתָ ַהׁשְ ָלא ֲהָוה ְוקֹוֶדם ָלֵכן , ּדְ
ה. ְנִביָאה ה ֹמׁשֶ ַגַווְייהוּ , ֲאָבל ֹמׁשֶ ִאְתְיִליד, ָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִמּיֹוָמא ּדְ , ּדְ

ִלים ֲהָוה יב. ׁשְ ְכּתִ י טֹוב הּוא) שמות ב(, ּדִ ֶרא אֹותֹו ּכִ   . ַוּתֵ
  

וְייהוּ , אּוף ָהָכא ְיָי ְייָ  ַגּוַ ִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִלים, ּפָ ְתרָ , ַקְדָמָאה ׁשְ ִלים ּבַ ָאה ׁשְ
הוּ  ֻכּלְ ה. ּבְ יָנא ָאַמר, ּומֹׁשֶ ֲאָתר ּדִ א, ּבַ יׁשָ יָקא ַקּדִ א לֹון ֵמַעּתִ ַרֲחִמין , ְלַנְחּתָ

ין ֵניָנן. ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ָהִכי ּתָ ה, ּדְ ֹמׁשֶ ָמה ֵחיָלא ּדְ ַרֲחֵמי , ּכַ ָאִחית ְמִכיָלן ּדְ ּדְ
א ְזֵעיר ַאפִּ . ְלַתּתָ יָקא ּבִ ֵלי ַעּתִ ַרֲחֵמי ִאְתָחזּון, יןְוַכד ִאְתּגְ א ּבְ ְוחֹוָטָמא . ּכֹּלָ

ִכיְך  ּתְ א ּוְתָנָנא ָלא ָנִפיק, ִאׁשְ ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָוֶאׁשּ ִתי ) ישעיה מח(ּכְ ּוְתִהּלָ
  . ֶאחָטם ָלְך 

  
חֹוָטָמא, ְוָתאָנא ְתֵרין נּוְקִבין ּדְ ָנָנא, ּבִ א ָנִפיק ּתְ ַחד נּוְקּבָ , ָלִהיט, ּבְ

ָעא בְּ  ּקְ ּתַ אּוִמׁשְ ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ א. נּוְקּבָ אֹוִקיד , ּוֵמָחד נּוְקּבָ א ּדְ ָ ָנִפיק ֶאׁשּ
ְלהֹובֹוי ׁשַ ִבְסַטר ) בארבע אלף(ּוִמְתַלֲהָטא , ּבְ ע ְמָאה ָעְלִמין ּדְ ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ּבְ

ָמאָלא ַהאי. ׂשְ ָגִרים ְלָקְרָבא ּבְ ַאְכָלא ְואוֹ . ִאְקֵרי ֵאׁש ְייָ , ּוַמאן ּדְ א ּדְ ָ ִקיד ֶאׁשּ
ין ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ ָסם. ּכָ א ָלא ִאְתּבְ ָ ָחא, ְוַהאי ֶאׁשּ ַמְדּבְ א ּדְ ָ ֶאׁשּ א ּבְ ְוַהאי . ֶאּלָ

ָנִפיק ִמּנּוְקָבא ַאֲחָרא ָנָנא ּדְ ָנא, ּתְ ָקְרּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ָסם ֶאּלָ . ָלא ִאְתּבְ
  ). דמדבחא(
  

חֹוָטָמא ְלָייא ּבְ א ּתַ ִתיב, ְוֹכּלָ ְך ּכְ ִגין ּכַ ַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ) אשית חבר(, ּבְ ַוּיָ
יֹחחַ  ְלָיין. ַהּנִ חֹוָטָמא ּתַ א ּבְ כֹּלָ ְתָנָנא, ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ּדְ א , ּבִ ָ ְוֶאׁשּ
ַרֲעָוא. סּוָמָקא ל ּבְ ְך ִאְתַקּבָ יב) הוא(ְוַהאי . ּוְבִגין ּכַ ְכּתִ ַחר ) במדבר יב(, ּדִ ַוּיִ
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י) שמות כב(. ְוָחָרה ַאף ְייָ ) דברים יא. (ַאף ְייָ  ן ) דברים ו. (ְוָחָרה ַאּפִ ּפֶ
ַמר. ֶיחֶרה ַאף ְייָ  ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ א ּבִ יָקא, ּכֹּלָ ַעּתִ   . ְוָלא ּבְ

  
אָנא ִתיב , ּתָ ַמע ַהאי ) דניאל ט(ּכְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוׁשֲ א תאנא ''ס(ַהּטֵ

) עמיקא למשמע טב וביש ודא) א עקימא''ס(בצניעותא דספרא דרגא 
ְעֵרי ִאיהוּ  חֹות ׂשַ ִאְתָעִביד ּתְ ְלָיין ָעֵליהּ . אּוְדָנא ּדְ ְעֵרי ּתַ ואודנא הוא . (ְוׁשַ

יִמין ְלָגאוּ ) למשמע ִרׁשּוֵמי ְרׁשִ ֲעִביד . ְואּוְדָנא ִאְתָעִביד ּבְ ָמה ּדְ א ''ס(ּכְ
ַעִקיָמא) דכארי א ּבְ ְרּגָ ַעִקיָמא) להאי ולהאי(, ּדַ א בגין ''ס. (ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ַמע ) קלא לאעלא למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילודיתעכב  ִגין ְלִמׁשְ ּבְ
ְבגֹו אּוְדִנין, ַטב ּוִביׁש ְוָתאָנא ל ִאיּנּון ָמאֵרי , ֵמַהאי ֲעִקיָמא ּדִ ְלָיין ּכָ ּתַ

ַגְדִפין הוּ , ּדְ יב ּבְ ְכּתִ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל ) קהלת י(, ּדִ ָ י עֹוף ַהׁשּ ּכִ
ָנַפִים ַיגִּ  ָברּכְ   . יד ּדָ

  
גֹו אּוְדָנא מֹוָחא' ָנִטיף ִמג, ּבְ אּוְדִנין, ַחְלֵלי ּדְ א ּדְ ּוֵמַההּוא . ְלַהאי נּוְקּבָ

ַההּוא ֲעִקיָמא, ְנִטיָפא ַההּוא ְנִטיָפא, ָעֵייל ָקָלא ּבְ ין ַטב ּוֵבין , ְוִאְתְצִריף ּבְ ּבֵ
ישׁ  יב, ָטב. ּבִ ְכּתִ י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְבי) תהלים סט(, ּדִ ישׁ . ֹוִנים ְייָ ּכִ יב, ּבִ ְכּתִ , ּדִ

ם ֵאׁש ְייָ ) במדבר יא( ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ְיָי ַוּיִ ׁשְ   . ַוּיִ
  

ְנִטיָפא ִמן , ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגוֹ . ְוַהאי אּוְדָנא ָסִתים ְלַבר א ּדִ ְלַההּוא נּוְקּבָ
ִגין ְלִמְכַנׁש ָקָלא ְלָגאוּ , מֹוָחא ָלא ִיּפּוק ְלבַ , ּבְ ל , רּדְ ִויֵהא ָנִטיר ְוָסִתים ִמּכָ
ְך הּוא ָרָזא. ִסְטרֹוי ִגין ּכָ ְמַגֵלי ָרִזין. ּבְ ְמַגֵלי ָרִזין , ַווי ְלַההּוא ּדִ ַמאן ּדִ ּדְ

א ְלֵעיּלָ ּקּוָנא ּדִ ִאיּלּו ַאְכִחיׁש ּתִ ַקן ְלִמְכַנׁש ָרִזין. ּכְ ִאְתּתְ קּון ְלַבר, ּדְ   . ְוָלא ִיּפְ
  

  ב''ח ע''דף קל
  

ְנָיא ָעאָקא, ּתַ ָרֵאל ּבְ ַצְווִחין ִיׂשְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ְלָיין ֵמַעל אּוְדִנין, ּבְ ְעֵרי ִמְתּגַ , ְוׂשַ
אּוְדִנין ֵדין ָעֵייל ָקָלא ּבְ ָנִטיף ִמּמֹוָחא, ּכְ א ּדְ ַההּוא נּוְקּבָ ) ובטש(ְוָכַנׁש , ּבְ

מֹוָחא חֹוָטָמא. ּבְ נּוְקֵבי ּדְ םְוִאתְ , ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא. ְוָנִפיק ּבְ א ''ס(, ַחּמָ
א ּוְתָנָנא ֵמִאיּנּון נּוְקִבין) ואתקמט ָ ) ב''ח ע''דף קל(ּוִמְתָעִרין , ְוָנִפיק ֶאׁשּ

בּוָראן ל ּגְ   . ְוָעִביד נּוְקִמין, ּכָ
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א ּוְתָנָנא ָ א''ְוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאיּנּון נּוְקִבין ֶאׁשּ , ָסִליק ַההּוא ָקָלא ְלֵעיּלָ
מֹוחָ  ֵריָחא ּדְ יִנין, )א ברישא במוחא''ס(א ּוָבַטׁש ּבְ ְמִעין ְמַעּיְ ֵרין ּדִ ין ּתְ , ְוַנְגּדִ

א ָנָנא ְוֶאׁשָ ִחירֹוי ּתְ ָנִגיד לֹון ְלַבר, ְוָנַפק ִמּנְ ַההּוא ָקָלא ּדְ   . ּבְ
  

אּוְדִנין ָעִייל ּבְ ַההּוא ָקָלא ּדְ ָעָרן , ּבְ ָכאן ּוִמּתְ ְ ּכּוֵלי ) א מתערבין''ס(ִאְתַמׁשּ
ְך , ַהאי ִגין ּכַ ִתיב ּבְ ם ֵאׁש ְייָ , ּכְ ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ְיָי ַוּיִ ׁשְ ַהִהיא . ַוּיִ ּבְ

ַההּוא ָקָלא ִמיָעה ּדְ ַער מֹוָחא, ׁשְ ָנא) כלא. (ִאּתְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך , ּתָ ִתיב ַהּטֵ , ּכְ
ין  לֹוַמר ַאְרּכִ ית ְמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִאיּנּון ָמאֵריהֹון ). א אודנין''ס(ּכְ ׁשִ

גַ  ין אּוְדִנין, ְדִפיןּדְ ִאּלֵ ְלָיין ּבְ ּתַ א ִאְתְקרּון ָאְזֵני ְייָ . ּדְ ה . ְוֹכּלָ ַמר ַהּטֵ ִאּתְ ּוַמה ּדְ
ַמר, ְיָי ָאְזְנָך  ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ   . ָאְזְנָך ּבִ

  
ְלָיין אּוְדִנין מֹוָחא ּתַ ָלא ּדְ ַחד ַחּלָ ְטָרא ּדְ ָנְפִקין ֵמַהה. ִמּסִ ְרִעין ּדְ ין ּתַ ּוא ּוֵמַחְמׁשִ

ָלא ְרָעא ַחד) א אית''ס(ָדא הּוא , ַחּלָ ַההּוא , ּתַ ַתח ּבְ ָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתּפְ ּדְ
אּוְדָנא א ּדְ יב, נּוְקּבָ ְכּתִ ְבָחן) איוב לד(, ּדִ ין ּתִ י ֹאֶזן ִמּלִ ) תהלים ז(ּוְכִתיב . ּכִ

ַההּוא . ּובֹוֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות טּוָתא ּדְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְטָרא ּדְ ָלאּוִמּסִ ין , ַחּלָ ַחְמׁשִ ּדְ
גּוָפא טּוָתא ּבְ ְ ׁשּ ִאְתּפַ ְרִעין ּדְ אֵרי, ּתַ א ׁשַ ִלּבָ ֲאָתר ּדְ ָלא , ּבַ ט ַההּוא ַחּלָ ַ ׁשּ ִמְתּפָ

ְרִעין ין ּתַ ַחְמׁשִ ִחיָנה, ּדְ יּה ּבְ ִחיָנה, ְואּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ יּה ּבְ א ָקֵרי ּבֵ ּום , ּוְבִלּבָ ִמׁשּ
ִטין ְ ׁשּ ֵמֲאָתר ַחד ִמְתּפַ א בההוא נוקבא דאודנא ומסטרא ''ס( .ּדְ

דאתפשטותא דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא באתר דלבא 
שארי ועל דא באודנא קרי ביה בחינה ובלבא קרי ביה בחינה דכתיב 
כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות משום דמאתר חד 

  ) מתפשטין
  

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ ָמה דְּ , ּתָ ישׁ ּכְ ין ַטב ּוֵבין ּבִ א ַאְבִחן ּבֵ ְך , אּוְדָנא ּדָ ּכַ
א ָטב ּוִבישׁ . ּכֹּלָ ין ִאית ִסְטָרא ּדְ ִבְזֵעיר ַאּפִ ָמאָלא. ּדְ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְיִמיָנא ּוׂשְ

ֲחָלָלא ַחד מֹוָחא וּבַ ִלל ּבְ ִאְתּכְ ּום ּדְ מֹוָחא ּוִמׁשּ ִליל ּבְ ִליל . ְוַהאי אּוְדָנא ּכְ ִאְתּכְ
קָ  יהּ ּבְ ָעִייל ּבֵ ִמיָעה. ָלא ּדְ יּה ׁשְ יָנה. ּוְבאּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ִליל ּבִ ִמיָעה ִאְתּכְ . ּוִבׁשְ

ַמע לֹוַמר: ׁשְ ַכח , ּכְ ּתְ ַחד ַמְתְקָלא ִאְתַקל) א ואסתכל''ס(ָהֵבן ִאׁשְ א ּבְ ֹכּלָ . ּדְ
ָמאִרין ִאְתְיָהָבן ין ְלָמאֵריהֹון ּדְ ין ִאּלֵ ַמע ּוְלִאְסתַּ , ּוִמּלִ עְלִמׁשְ ָלא ּוְלִמְנּדַ   . ּכְ

  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְמֲעָך ָיֵראִתי ְוגוֹ ) חבקוק ג(, ּכְ י ׁשִ ַמְעּתִ ַהאי ְקָרא ', ְיָי ׁשָ

מֹוַדע ּתְ א, ִאׁשְ יׁשָ ַכד ְנִביָאה ַקּדִ ַמע) א מהימנא''ס(, ּדְ ל, ׁשָ ּכַ , ְוָיַדע, ְוִאְסּתָ
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ין ּקּוִנין ִאּלֵ ִתיב ָיֵראִתי, ְוָקִאים ַעל ּתִ ר תַּ , ּכְ ן ָיאּות הּוא ְלַדֲחָלא ּוְלִאַתּבָ ּמָ
יהּ  ַמר, ַקּמֵ ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ   . ַהאי ּבִ

  
ִתיב ל ְוָיַדע ַמה ּכְ ּכַ ד ִאְסּתָ יהוּ . ּכַ ִנים ַחּיֵ ֶקֶרב ׁשָ ָעְלָך ּבְ יק . ְיָי ּפָ ַהאי ְלַעּתִ

ַמר ַכח. יֹוִמין ִאּתְ ּתְ ִיׁשְ יוֹ , ְיָי ְייָ , ּוַבּכֹל ֲאָתר ּדְ ֵרי ִזְמֵני א''ד הֵ ''ּבְ ָאֶלף , ּתְ אֹו ּבְ
לֶ  ין, א''ד הֵ ''ְויוּ , ת''ּדָ יִקין, ַחד ִלְזֵעיר ַאּפִ ַעּתִ יָקא ּדְ ב . ְוַחד ְלַעּתִ ְוַאף ַעל ּגַ

הּו ַחד ֻכּלְ ָמא ִאְקרוּ , ּדְ   . ְוַחד ׁשְ
  

א ם ָמּלֵ יב ְיָי ֱאֹלִהים. ְוָתֵניָנן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשֵ ְכּתִ ִזְמָנא ּדִ ַהאי הוּ . ּבְ ם ּדְ א ׁשֵ
א ֹכּלָ יק ּדְ ַעּתִ א ּדְ ין, ָמּלֵ א ִאְקֵרי. ְוִדְזֵעיר ַאְנּפִ ם ָמּלֵ א הּוא ׁשֵ ַאר ָלא . ְוכֹּלָ ּוׁשְ

א ם ָמּלֵ אֹוִקיְמָנא, ִאְקֵרי ׁשֵ ָמה ּדְ ע ְיָי ֱאֹלִהים) בראשית ב(, ּכְ ּטַ א , ַוּיִ ם ָמּלֵ ׁשֵ
א ְנּתָ ְנִטיעֹות ּגִ אִאתְ , ְיָי ֱאֹלִהים, ּוְבָכל ֲאָתר. ּבִ ם ָמּלֵ א , ְיָי ְייָ . ְקֵריא ׁשֵ ּכֹּלָ

ְכָלָלא א. הּוא ּבִ ֹכּלָ ָערּון ַרֲחִמין ּבְ ִנים . ְוַההּוא ִזְמָנא ִאּתְ ֶקֶרב ׁשָ ָעְלָך ּבְ ְיָי ּפָ
יהוּ  ַמר, ַחּיֵ יק יֹוִמין ִאּתְ ָעְלָך . ְלַעּתִ ין. ַמאן ּפָ ִנים. ְזֵעיר ַאּפִ ֶרב ׁשָ ּקֶ ִאיּנּון , ּבְ

ִנים ַקְדמֹוִנּיוֹ  ִאְקרּון ְיֵמי ֶקֶדם, תׁשָ נֹות עֹוָלם, ּדְ ִנים . ְוָלא ִאְקרּון ׁשְ ׁשָ
ין ְיֵמי עֹוָלם. ַקְדמֹוִנּיֹות ִאיּנּון ְיֵמי ֶקֶדם נֹות עֹוָלם ִאּלֵ ֶקֶרב . ׁשְ ְוָהָכא ּבְ

ִנים ִנים, ׁשָ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות. ַמאן ׁשָ יהּו ְלַמאן. ׁשָ ין. ַחּיֵ יהּו ִלְזֵעיר ַאּפִ כָ . ַחּיֵ ל ּדְ
ימוּ  ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ִאְתָקּיָ יֵליּה ֵמִאיּנּון ׁשָ ְך ָאַמר ַחּיֵיהוּ , ְנִהירּו ּדִ . ּוְבִגין ּכָ

ְזּכֹור רֹוֶגז ַרֵחם ּתִ יִקין, ּבְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ ָאה ּדְ ַער , ְלַההּוא ֶחֶסד ִעּלָ ֵביּה ִאּתְ ּדְ
א ָבֵעי ְלַרֲחָמא, ַרֲחִמין ְלכֹּלָ ֵיאֹות ְלַרֲחָמאּוְלַמאן , ְלַמאן ּדְ   . ּדְ

  
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַמָיא, ָאַמר ַרּבִ ָעָלָנא ַקְייִמין, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ין ּדְ . ּוְלָכל ִאּלֵ

ין ין ִאּלֵ אן ִמּלִ ַחּדָ הּו ָעְלִמין, ּדְ ֻכּלְ י. ּבְ ִאי ִמּלָ ִלּבָ אן ּבְ א , ְוַחּדָ רֹוְכּתָ ּוְבגֹו ּפָ
ְפִריָסא ֲעָלָנא ָאה ּדִ ִריןִמתְ , ִעּלָ ִקין, ַטּמְ א, ְוַסּלְ כֹּלָ יָקא ּדְ ִניז , ְוָגִניז ְלהּו ַעּתִ ּגָ

א ָלא. ְוָסִתים ִמּכֹּלָ ֵריָנא ְלַמּלְ א, ְוַכד ׁשָ ין , ָלא ֲהוֹו ַיְדִעין ַחְבַרּיָ ָכל ָהֵני ִמּלִ ּדְ
ין ִמְתָעִרין ָהָכא יׁשִ ָהָכא. ַקּדִ יא ּדְ ָאה חּוָלֵקיכֹון ַחְבַרּיָ ָאה חוּ . ַזּכָ ָלִקי ְוַזּכָ

כֹון ָאֵתי, ִעּמְ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ   . ּבְ
  

  א''ט ע''דף קל
  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ַרּבִ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוגוֹ ) דברים ד(, ּפָ ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ַמאן . 'ְוַאּתֶ
ָרֵאל ִיׂשְ א ּכְ יׁשָ א ַקּדִ יב ּבֹהּו , ַעּמָ ְכּתִ ָרֵאל מִ ) דברים לג(ּדִ ֶריָך ִיׂשְ י ַאׁשְ

ְכִתיב , ָכמֹוָך  ֵאִלם ְייָ ) שמות טו(ּדִ ְלהֹון . ִמי ָכֹמָכה ּבָ קּוָתא ּדִ ּבְ ִאְתּדַ ּום ּדְ ִמׁשּ
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ין ָעְלָמא ּדֵ א ּבְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ יר ֵמָהָכא. הּוא ּבִ ָאֵתי ַיּתִ ט ''דף קל. (ּוְבָעְלָמא ּדְ
יהּ ) א''ע ן ִמּנֵ ְרׁשָ ָהָתם ָלא ִמְתּפָ ְצִר , ּדְ יַקּיָאֵמַההּוא ְצרֹוָרא ּדִ יּה ַצּדִ , יִרין ּבֵ

ְייָ  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ֵבִקים ַלְייָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוַאּתֶ ִתיב ַהּדְ ְיָי , ְוָלא ּכְ א ּבַ ֶאּלָ
שׁ    . ַמּמָ

  
אָנא ָאה, ּתָ יָרא ִעּלָ יְקָנא ַיּקִ ד ָנִחית ִמן ּדִ א, ּכַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָסִתים ְוָטִמיר , ּדְ
א ָחא דִּ , ִמּכֹּלָ אִמׁשְ יׁשָ ין, ְרבּות ַקּדִ ְזֵעיר ַאּפִ יְקָנא . ְלִדיְקָנא ּדִ ן ּדִ ּקַ ִאְתּתָ
יֵליהּ  ּקּוִנין, ּדִ ָעה ּתִ ִתׁשְ יִקין. ּבְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ יָרא ּדְ יְקָנא ַיּקִ ָנִהיר ּדִ ֲעָתא ּדְ , ּוְבׁשַ

ין ְזֵעיר ַאּפִ יְקָנא ּדִ ַהאי ּדִ חָ , ּבְ ִמׁשְ ֵליַסר ַמּבּוִעין ּדְ ין ּתְ ָאהַנְגּדִ ַהאי , א ִעּלָ ּבְ
יְקָנא יהּ . ּדִ ְכִחין ּבֵ ּתַ ּקּוִנין, ּוִמׁשְ ִרין ּוְתֵרין ּתִ ין. ֶעׂשְ יּה ַנְגּדִ ִרין ּוְתֵרין , ּוִמּנֵ ֶעׂשְ
א) א דאורייתא''ס(ַאְתָוון  יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ א ''נ) (ב''ח ע''מתחיל מסוף קל. (ּדִ

בעלמא  משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא קדישא, ובעלמא דאתי
דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא דחיי 
דצרורין ביה צדיקייא הדא הוא דכתיב ואתם הדבקים ביי ביי ממש 
עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביי וכתיב מי כמוך 
באלים יי השתא אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא 

' תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט, דדיקנא קדישא דמלכא
תקונין ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה 

ג מבועין דמשחא ''דעתיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין נגדין י
ב אתוון ''ב תקונין ומניה נגדין כ''עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ

  ) ק''דש
  

יְקנָ  ַכחְוִאם ּתֹאַמר ּדִ ּתְ א , א ָלא ִאׁשְ ֹלֹמה ֶאּלָ ) שיר השירים ה(ְוֹלא ָאַמר ׁשְ
ִסְפָרא) ולא קארי דיקנא. (ְלָחָייו ְצִניעּוָתא ּדְ אָנא ּבִ א ָהִכי ּתָ ל ַמה , ֶאּלָ ּכָ

ַאְטָמר ְוָגִניז ְלָייא, ּדְ ר ְוָלא ִאְתּגַ יָרא . ְוָלא ִאְדּכַ ָאה ְוַיּקִ ה ֲהִוי ִעּלָ ַההּוא ִמּלָ
א א הּוא ָסִתים ְוָגִניז) משום(, ִמּכֹּלָ ָבָחא . ּוְבִגין ּדָ הּוא ׁשְ ּום ּדְ ְוִדיְקָנא ִמׁשּ

ֵלימּוָתא ְרצּוָפא, ּוׁשְ ל ּפַ ְנֵזיּה ְקָרא, ְוַיִקירּוָתא ִמּכָ ְלָייא, ּגַ   . ְוָלא ִאְתּגַ
  

ְזעֵ , ְוָתאָנא ירּוָתא ּדִ ּפִ ַפְרצּוָפא ְוׁשַ ֵלימּוָתא ּדְ ִאיהּו ׁשְ יְקָנא ּדְ יןַהאי ּדִ , יר ַאּפִ
בּוְסָמא, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ָנִפיק ֵמאּוְדנֹוי ַתְקרֹוָבא ּדְ ְקרּוָבא . ּבְ ַמאי ּתַ

בּוְסָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּדְ ם ) שיר השירים ה(ּכְ ֲערּוַגת ַהּבֹוׂשֶ ולא (ְלָחָייו ּכַ
ּקּוִנין). ערוגות ָעה ּתִ ִתׁשְ ְזעֵ , ּבְ יְקָנא ּדִ ן ַהאי ּדִ ּקַ יןִאְתּתָ ֲעֵרי . יר ַאְנּפִ ׂשַ ּבְ
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יר, אּוָכֵמי) דדיקנא( ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ ְתְקָנא ּבְ יר ְלֵמֱחֵזי. ִמּתַ ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ . ּכְ
יב ְכּתִ ֲאָרִזים) שיר השירים ה(, ּדִ חּור ּכָ   . ּבָ

  
ּקּוָנא ַקְדָמָאה א. ּתִ ֵעיּלָ ֲעָרא ִמּלְ ן ׂשַ ְתּקָ ראשית ב(ְוָנִפיק ַההּוא ִניצֹוָצא , ְמּתַ

ינּוָתא) א''ע' ט ַקְרּדִ ְכָיא, ּבּוִציָנא ּדְ ֲאִויָרא ּדַ ָלָלא ּדַ ְתחֹות , ְוָנִפיק ִמּכְ ּוָבַטׁש ּבִ
א ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ַעל אּוְדִנין, ׂשַ חֹות קֹוִצין ּדְ אּוְדִנין . ִמּתְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ְוָנִחית ִמּקַ
פּוָמא, ִניֵמי ַעל ִניֵמי א ּדְ   . ַעד ֵריׁשָ

  
ּקּונָ  ְנָייָנאּתִ ֲעָרא. א ּתִ פּוָמא, ָנִפיק ׂשַ א ּדְ א ַאֲחָרא , ְוָסִליק ֵמֵריׁשָ ַעד ֵריׁשָ

פּוָמא ִפְתָחא ּדְ חֹות ּפּוָמא. ּדְ א ַאֲחָרא, ְוָנִחית ִמּתְ , ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ
יָרא ּפִ ִתּקּוָנא ׁשַ   . ּבְ

  
ִליָתָאה ּקּוָנא ּתְ ְתחֹות חֹוטָ . ּתִ ֵרין נּוְקִבין, ָמאֵמֶאְמָצִעיָתא ּדִ חֹות ּתְ ָנִפיק , ִמּתְ

יִפין, ַחד ָאְרָחא ּקִ ֲעִרין ְזִעיִרין ּתַ ֲעִרין , ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא, ְוׂשַ ַאר ׂשַ ּוׁשְ
יָסא יָסא, ַמְלָיין ֵמַהאי ּגִ ַההּוא ָאְרָחא, ּוֵמַהאי ּגִ ְוָאְרָחא ָלא . סֹוֲחָרֵניּה ּדְ

ַלל א ּכְ אֶאלָּ , ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ ְלֵעיּלָ א , א ַההּוא ָאְרָחא ּדִ ָנִחית ַעד ֵריׁשָ ּדְ
ְפָווָתן ׂשִ ִקיָעא ַההּוא ָאְרָחא, ּדְ ן ׁשְ   . ְוַתּמָ

  
ּקּוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא. ּתִ ן, ָנִפיק ׂשַ ּקַ ִתְקרֹוָבא , ְוִאְתּתָ ִעְלעֹוי ּדְ י ּבְ ְוָסִליק ְוָחּפֵ

בּוְסָמא   . ּדְ
  

ָאה ּקּוָנא ֲחִמׁשָ עֲ . ּתִ ִסיק ׂשַ ּפּוִחין, ָראּפָ ֵרין ּתַ אן, ְוִאְתַחְזָיין ּתְ אן ּוִמּכָ , ִמּכָ
ַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא ְבִעין ָעְלִמין. סּוָמָקן ּכְ ָמאָתן ְוׁשִ ִמְתַלֲהִטין , ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ּדְ

ן  ּמָ   ). א מנהון''ס(ִמּתַ
  

ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ דִ . ּתִ ַסֲחָרֵניּה ּדְ ַחד חּוָטא ּבְ ֲעָרא ּכְ ְלָיין ַעד , יְקָנאָנִפק ׂשַ ְוּתַ
ֵמעֹוי א ּדְ   . ְוָלא ָנִחית ַעד ַטּבּוָרא, ֵריׁשָ

  
ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ְעֵרי ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּדְ ֵני ִמּכָ . ּופּוָמא ִאְתּפְ

ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליהּ  ְעֵרי ּבְ   . ְוַיְתִבין ׂשַ
  

ִמיָנָאה ּקּוָנא ּתְ יְקָנאדְּ . ּתִ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ָיין ְקָדָלא, ַנְחּתִ ְמַחּפְ ָלא , ּדִ ּדְ
ִקיִקין. ִאְתַחְזָיא ְעֵרי ּדְ הּו ׂשַ ּלְ ל ִסְטרֹוי. ִניִמין ַעל ִניִמין, ּכֻ   . ַמְלָיין ִמּכָ
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יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ָרן ) מתערבין שערי עם אינון. (ּתִ ִמְתַחּבְ ) א אתמשכן''נ(ּדְ
ְעֵרי ּכֻלְּ  ָייאׂשַ ּקּוָלא ְמַעּלְ ׁשִ ְעֵרי ) א עם''נ(ַעד ) א מלייא''ס(, הּו ּבְ ִאיּנּון ׂשַ

ַתְלָיין יר. ּדְ ּפִ ּקּוָלא ׁשַ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ יף, ּכֻ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ   . ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין, ּכְ
  

ין ּקּוִנין ִאּלֵ ָעה ּתִ ִתׁשְ ין ְוָנְפִקין ט, ּבְ ח ְרב' ַנְגּדִ ְמׁשַ אַמּבּוִעין ּדִ ְלֵעיּלָ . ּות ּדִ
ח ְרבּות א, ּוֵמַההּוא ְמׁשַ ּתָ ְלּתַ ין ְלָכל ִאיּנּון ּדִ ָכחּו ' ט. ַנְגּדִ ּתְ ין ִאׁשְ ּקּוִנין ִאּלֵ ּתִ

א ִדיְקָנא ּדָ א. ּבְ ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ֵלימּות ּתִ ) בר נש לתתא(ִאְתְקֵרי , ּוִבׁשְ
יף ּקִ ר ּתַ יּבָ יְקָנא קַ . ּגִ ָחֵמי ּדִ ָכל ַמאן ּדְ ִקּיּוֵמיהּ ּדְ יָמא ּבְ בּוָרה , ּיְ יּה ּגְ ְלָייא ּבֵ ּתַ

ִקיָפא ין. ּתַ ְזֵעיר ַאּפִ ָאה ּדִ ִדיְקָנא ִעּלָ ּקּוָנא ּדְ אן ּתִ   . ַעד ּכָ
  

  ב''ט ע''דף קל
  

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ִרי , ָאַמר ִרּבִ ּקּוָנא , )קדישא(קּום ּבְ ַסְלֵסל ּתִ
ִדיְקָנא  א) א דמלכא''נ(ּדְ יׁשָ ין, ַקּדִ ִתּקּונֹוי ִאּלֵ י ) ב''ט ע''דף קל. (ּבְ ָקם ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר, ֶאְלָעָזר ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיּה ) תהלים קיח(, ּפָ ִמן ַהּמֵ

ְנִדיִבים. 'ְוגוֹ  טֹוַח ּבִ ָנא. ַעד ִמּבְ א' ָהָכא ט, ּתָ יְקָנא ּדָ ְבּדִ ּקּוִנין ּדִ ְלָהֵני . ּתִ
ּקּונִ  אּתִ ִוד ַמְלּכָ ַאר ַמְלִכין, ין ִאְצְטִריְך ּדָ ִגין ְלַנְצָחא ִלׁשְ ין, ּבְ ַאר ַעּמִ   . ְוִלׁשְ

  
א ֲחֵזי ָאַמר ָהֵני ט, ּתָ יָון ּדְ ּקּוִנין' ּכֵ ם ְיָי , ּתִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ּבְ ְלָבַתר ָאַמר ּכָ

י ֲאִמיַלם ֲאֵמיָנא, ָאַמר. ּכִ ּקּוִנין ּדַ ָכל ּגֹוִים . ְצְטִריְכָנאְלַמאי אִ , ָהֵני ּתִ ּום ּדְ ִמׁשּ
א. ְסָבבּוִני ִדיְקָנא ּדָ ּקּוִנין' ט, ּוְבִתּקּוָנא ּדְ ם ְייָ , ּתִ ִאיּנּון ׁשֵ ַאֵשִצינּון ִמן , ּדְ
י ֲאִמיַלם, ָעְלָמא ם ְיָי ּכִ ׁשֵ   . ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ּבְ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ּקּוִנין ָאמַ , ְוָתָנא ּבִ ָעה ּתִ ׁשְ ִודּתִ יָתא ִאיּנּון , ָהָכא, ר ּדָ ׁשִ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָמָהן ֲהווֹ . ּבִ ית ׁשְ ׁשִ ֵרין ִאיּנּון. ּוְתַלת ָאָדם, ּדְ יָמא ּתְ . ְוִאי ּתֵ
ָלָתא ֲהווֹ  ְכַלל ָאָדם ֲהווֹ , ּתְ ָהא ְנִדיִבים ּבִ   . ּדְ

  
ָמָהן יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ יב, ּתָ ְכּתִ ַצר ָקָראִתי ָיהּ : ּדִ , ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ . ַחד, ִמן ַהּמֵ

ֵרין ַלת, ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא. ּתְ עֹוְזָרי. ּתְ ע, ְיָי ִלי ּבְ ְייָ . ַאְרּבַ , טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ה ָ ְייָ . ֲחִמׁשּ יָתא, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ַלת. ׁשִ יב, ָאָדם ּתְ ְכּתִ ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה : ּדִ

ה ִלי ָאָדם ְייָ . ַחד, ַיֲעׂשֶ ָאָדם טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ טֹוַח ּבָ ֵרי, ִמּבְ ְיָי . ּתְ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ְנִדיִבים טֹוַח ּבִ ַלת, ִמּבְ   . ּתְ
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ה ִמּלָ א ֲחֵזי ָרָזא ּדְ ר ָאָדם ָהָכא, ְוּתָ ִאְדּכַ ְבָכל ֲאָתר ּדְ א , ּדִ ר ֶאּלָ ָלא ִאְדּכַ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ָהִכי ִאְתֲחֵזי. ּבִ ָלא ִאְקֵרי . ּדְ ּום ּדְ ָמה , ָאָדם) הוה(ִמׁשּ א ּבְ ֶאּלָ
ִאְתֲחֵזי ֵליהּ  א. ּוַמאי ִאְתֲחֵזי ֵליהּ . ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ יב. ׁשְ ְכּתִ ) בראשית ב(, ּדִ

יֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ם ָמֵלא, ַוּיִ ׁשֵ הּוא ְיָי ֱאֹלִהים, ּבְ ִאְתֲחֵזי . ּדְ ָמה ּדְ ּכְ
מָ  ׁשְ א ּבִ ר ָאָדם ֶאּלָ ְך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ אֵליּה ּוְבִגין ּכָ יׁשָ   . א ַקּדִ

  
ַצר ָקָראִתי ָיּה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ , ְוָתָנא ִתיב ִמן ַהּמֵ ֵרי ִזְמֵני יָ , ּכְ , הּ ''ּה יָ ''ּתְ

ֵרי ִעְלעֹוי הוּ , ָלֳקֵביל ּתְ ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ׂשַ ָכאן . ּדְ ְ ְעֵרי ִאְתַמׁשּ ׂשַ ּוִמְדָחָמא ּדְ
אֵרי ְוָאַמר ְיָי ִלי ֹלא ִאירָ , ְוַתְלָיין עֹוְזָרי. אׁשָ ָלא ָחֵסר. ְיָי ִלי ּבְ ָמא ּדְ ׁשְ . ּבִ

א יׁשָ הּוא ַקּדִ ָמא ּדְ ׁשְ א. ּבִ ָמא ּדָ ר ָאָדם, ּוִבׁשְ ה ִלי . ַאְדּכַ ֲעׂשֶ ָאַמר ַמה ּיַ ּוַמה ּדְ
א. ָהִכי הּוא, ָאָדם ַמְלּכָ ין ּדְ יׁשִ ְתִרין ַקּדִ ל ִאיּנּון ּכִ ָתָנא ּכָ ְקָנן , ּדְ ד ִאְתּתַ ּכַ

ִתּקּונֹוי א. ִאְתְקרּון ָאָדם. ּבְ ָכִליל ּכֹּלָ ּיּוְקָנא ּדְ הוּ . ּדִ ְלָפא ּבְ ַמׁשְ ִאְתְקֵרי , ּוַמה ּדְ
א יׁשָ ָמא ַקּדִ ֵביהּ . ׁשְ ְעָרא ּוַמה ּדְ ְכָלָלא , ד''ִאְתְקֵרי ידו, ְוּתַ ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ

ְעָרא ּתַ ֵביהּ , ּדְ   . ּוַמה ּדְ
  

ָאַמר דָּ  ּקּוִנין ּדְ ָעה ּתִ ׁשְ ין ּתִ ָאִחיד , ִוד ָהָכאְוִאּלֵ ַמאן ּדְ ִגין ּדְ ְנאֹוי ּבְ ְלַאְכְנָעא ׂשַ
א ַמְלּכָ יְקָנא ּדְ ָאה, ּדִ ָיִקירּו ִעּלָ א, ְואֹוִקיר ֵליּה ּבְ ָבֵעי ִמן ַמְלּכָ ל ַמה ּדְ . ּכָ

ִגיֵניהּ  א ָעִביד ּבְ יְקָנא. ַמְלּכָ ַתר . ְוָלא ּגּוָפא, ַמאי ַטְעָמא ּדִ א ּגּוָפא ָאִזיל ּבָ ֶאּלָ
יְקנָ  ַתר ּגּוָפא, אּדִ א ומה דאשתליף מתערא ''ס. (ְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ

ה אתקרי אדם ''תערא ומה דביה אתקרי יהו, אתקרי שמא קדישא
  ) ג מן ודיקנא עד וגופא''ול) (בכלא תערא ומה דביה

  
ָנא ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חּוׁשְ ְדַקאְמָרן, ּוִבְתֵרי ּגְ ֵרין. ַחד ּכִ ַצר קָ : ּתְ ָראִתי ִמן ַהּמֵ

הּ  ֵרי, ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ . ַחד, ּיָ ַלת, ִלי לֹא ִאיָרא' ה. ּתְ ה ִלי . ּתְ ֲעׂשֶ ַמה ּיַ
ע, ָאָדם עֹוְזָרי' ה. ַאְרּבַ שֹוְנָאי. ָחֵמשׁ , ִלי ּבְ יָתא, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ טֹוב . ׁשִ

ה ְבָעה', ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם. ׁשִ טֹוַח ּבָ ַמְנָייא, ִמּבְ טֹוַח טֹוב ַלֲחסוֹ . ּתְ ְיָי ִמּבְ ת ּבַ
ְנִדיִבים ָעה, ּבִ ׁשְ טוב לחסות . ז. מבטוח באדם', א טוב לחסות בה''ס. (ּתִ

  ) מבטוח בנדיבים. ח. 'בה
  

ַצר ָקָראִתי יָּ  ִוד, הּ ''ִמן ַהּמֵ א ּדָ ָאַמר ָהָכא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאּלָ ל ָמה ּדְ ַעל , ּכָ
א ָקָאַמר ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ַצר ָקָראִתי ָיהּ ) דה אמררבי יהו. (ּתִ ֵמֲאָתר , ִמן ַהּמֵ

ָטא ׁשְ יְקָנא ְלִאְתּפַ אִרי ּדִ ׁשָ ִחיק, ּדְ הּוא ֲאָתר ּדָ אּוְדִנין , ּדְ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ ִמּקַ
א א, ֵמֵעיּלָ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ חֹות ׂשַ ְך ָאַמר יָ . ּתְ ֵרי ִזְמֵני''ּה יָ ''ּוְבִגין ּכָ ּוַבֲאָתר . ה ּתְ
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ִאתְ ) א ובתר''ס( יְקָנאּדְ ט ּדִ ׁשַ ָטא, ְוָנִחית ֵמאּוְדנֹוי, ּפְ ׁשְ אִרי ְלִאְתּפַ ָאַמר , ְוׁשָ
ִחיל , ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ָלא ּדָ הּוא ֲאָתר ּדְ ְוָכל ַהאי ִאְצְטִריְך ) א דחיק''ס(ּדְ

חֹוֵתיּה ) אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך(', ְוכוּ  ִוד ְלַאְכָנע ּתְ ּדָ
ין גִ , ַמְלִכין ְוַעּמִ אּבְ ִדיְקָנא ּדָ   . ין ְיָקָרא ּדְ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ַבר ָנׁש , ְוָתאָנא ּבִ ִדיְקָנא ּדְ ֶחְלֵמיּה ּדְ ָחֵמי ּבְ ל ַמאן ּדְ ּכָ

יֵדיהּ  ָאה ָאִחיד ּבִ יט ְיֵדיּה ֵליהּ , ִעּלָ אֹוׁשִ ֵאי. אֹו ּדְ ְשִלים הּוא ִעם ִעּלָ ע ּדִ , ִיְנּדַ
מְ  חֹוֵתיּה ִאיּנּון ּדִ ָנא. ַצֲעִרין ֵליהּ ְוַאְרֵמיה ּתְ ָעה , ּתָ ִתׁשְ ָאה ּבְ יְקָנא ִעּלָ ן ּדִ ְתּקָ ְמּתַ

ּקּוִנין ין, ּתִ ְזֵעיר ַאּפִ יְקָנא ּדִ ט, ְוהּוא ּדִ ן' ּבְ ְתּקָ ּקּוִנין ְמּתַ   . ּתִ
  

  א''מ ע''דף ק
  

ּקּוָנא  א. ַקְדָמָאה) א''מ ע''דף ק(ּתִ ֲעָרא ֵמֵעיּלָ ן ׂשַ ְתּקָ י , ְמּתַ ּמֵ ְוָנִפיק ִמּקַ
תְ  אּוְדִניןּפִ ְלָיין ַעל אּוְדִנין, ָחא ּדְ ּתַ חֹות קֹוֵצי ּדְ ְעֵרי, ִמּתְ ין ׂשַ ִניִמין ַעל , ְוַנְחּתִ

פּוָמא, ִניִמין א ּדְ אָנא. ַעד ֵריׁשָ ְבִדיְקָנא, ּתָ ין ִניִמין ּדִ ל ִאּלֵ יר , ּכָ יִפין ַיּתִ ּקִ ּתַ
א ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ׂשַ קֹוִצין ּדְ ל ִניִמין ּדְ ְעֵרי , ִמּכָ א ֲאִריִכין ְוׂשַ ֵריׁשָ ְוָהֵני , )וכפיין(ּדְ

א, ָלאו ֲאִריִכין ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ִעיֵעי, ְוׂשַ הֹון ׁשְ ין, ִמּנְ יׁשִ   . ּוִמְנהֹון ְקׁשִ
  

יק יֹוִמין ַעּתִ וֵרי ּדְ ְעֵרי ִחּוָ ָכן ׂשַ ְ ִאְתַמׁשּ ֲעָתא ּדְ ין, ּוְבׁשַ ְזֵעיר ַאּפִ ְעֵרי ּדִ , ְלׂשַ
ִתיב חוּ ) משלי א(, ּכְ הָחְכמֹות ּבַ ֹרּנָ חּוץ. ץ ּתָ ין. ַמאי ּבַ ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ . ּבְ

ֵרי מֹוֵחי ַרן ּתְ ִמְתַחּבְ   . ּדְ
  

ְך  ְעּתָ ָקא ּדַ ֵרי מֹוֵחי ַסּלְ ע מֹוֵחי. ּתְ א ֵאיָמא ַאְרּבַ ְזֵעיר . ֶאּלָ ֲהוֹו ּבִ ַלת מֹוֵחי ּדַ ּתְ
ין א, ַאּפִ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ַחָלֵלי ּדְ ָכחּו ּבִ ּתְ ִקיט ַעל . ְוִאׁשְ ְוַחד מֹוָחא ׁשָ

ַלת מֹוֵחי, ּבּוְרֵייהּ  ל ּתְ ָכִליל ּכָ ִקיָלן. ּדְ ִליָלן ׁשְ יָכן ּכְ יּה ְמׁשִ ְך ִמּנֵ ִאְתְמׁשָ , ּדְ
וֵרי ֲעֵרי ִחּוָ ׂשַ ֵביהּ . ּבְ ין ִלְתַלת מֹוֵחי ּדְ   . ְלַהאי ְזֵעיר ַאּפִ

  
ין ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ע מֹוֵחי ּבְ ְכָחן ַאְרּבַ ּתַ גִ . ּוִמׁשְ ע ּבְ ִלימּו ַאְרּבַ ּתְ ְך ִאׁשְ ין ּכַ

ין ִפיּלִ ּתְ יִבין ּבַ ְכּתִ ּיֹות ּדִ ָרׁשִ יק יֹוִמין, ּפָ ַעּתִ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ הּו ׁשְ ִליל ּבְ ִאְתּכְ , ּדְ
יִקין ַעּתִ יָקא ּדְ ין, ַעּתִ א. ּוְזֵעיר ַאּפִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֵלימּוָתא ּדִ ַהאי הּוא ׁשְ . ּדְ

יב ְכּתִ ְראּו ְוָרא) דברים כח(, ּדִ ם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליָך ַוּיִ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ּו ָכל ַעּמֵ
ךָּ  ם ְייָ . ִמּמֶ ם ְיָי ַמָמשׁ . ׁשֵ ין, ׁשֵ ְתִפיּלִ י ּדִ ּתֵ ע ְרִהיֵטי ּבָ ִאיּנּון ַאְרּבַ   . ּדְ
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ְך  ה) א''ב ע''רס, ב''א ע''קל(, ּוְבִגין ּכָ ֹרּנָ חּוץ ּתָ ָהָכא . ָחְכמֹות ּבַ ּדְ
ִחין ּכְ ּתַ יִקיןדְּ . ִמׁשְ ַעּתִ יָקא ּדְ יִמין, ָהא ַעּתִ ְסּתִ ַכח, ְסִתיָמא ּדִ ּתְ ְוָלא , ָלא ִאׁשְ

יֵליהּ  ין ָחְכְמָתא ּדִ ַרשׁ , ַזּמִ א ְוָלא ִאְתּפְ ֹכּלָ ִאית ָחְכְמָתא ְסִתיָמא ּדְ ּום ּדְ . ִמׁשּ
ין ַהאי ְזֵעיר ַאּפִ ָעה מֹוִחין ּבְ רּו ַאְרּבָ ִאְתַחּבָ ָכן ַאְר . ּוְבִגין ּדְ ְ ע ַמּבּוִעין ִאְתַמׁשּ ּבַ

ע ִעיָבר יּה ְלַאְרּבַ ן ֵמַחד ַמּבּוָעא, ִמּנֵ ְרׁשָ הוּ , ּוִמְתּפָ ּלְ ָנִפיק ְמּכֻ ְך . ּדְ ּוְבִגין ּכָ
ע   . ִאיּנּון ַאְרּבַ

  
ע, ְוָתאָנא ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ִאְתּכְ ְעֵרי, ַהאי ָחְכְמָתא ּדְ ָהֵני ׂשַ ָכא ּבְ ְ ִאיּנּון , ִאְתַמׁשּ ּדְ

ין עַ  ּלִ ְלָיין ּתִ יןּתַ ּלִ ָיין ְוַתִקיִפין) א הוא''נ. (ל ּתִ הּו ַקׁשְ כּו ּוְנִגידּו , ְוֻכּלְ ְ ְוִאְתַמׁשּ
ל ַחד ְלִסְטרֹוי ְלָיין. ּכָ ָבן ּתַ ֵליְתהֹון , ְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרּבְ ְייהּו ּדְ ִמּנַ

ָנא ּבָ חּוׁשְ לִּ ) שיר השירים ה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּבְ ְלּתַ ֵלי . יםְקוּוּצֹוָתיו ּתַ ּתִ
ים ּלִ ָרא. ּתִ ָיין ְוַתִקיִפין ְלִאְתַחּבְ הּו ַקׁשְ יף, ְוֻכּלְ ּקִ ִמיש ּתַ ַהאי ַחּלָ ּוְכַהאי . ּכְ

יָפא ּקִ ִאיִהי ּתַ ֲעָרא. ִטְנָרא ּדְ חֹות ׂשַ ַעְבִדין נּוְקִבין ּוַמּבּוִעין ִמּתְ ין , ַעד ּדְ ְוַנְגּדִ
יִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר ְלכָ  ּקִ ְעֵרי . ל ְסָטר ּוְסָטרַמּבּוִעין ּתַ ָהֵני ׂשַ ּוְבִגין ּדְ

ִתיב , אּוָכֵמי ַוֲחׁשֹוָכן ְך ַוּיֹוֵצא ָלאֹור ) איוב יב(ּכְ י חֹׁשֶ ה ֲעמּוקֹות ִמּנִ ְמַגּלֶ
  . ַצְלָמְות

  
יִפין , ְוָתָנא ּקִ ִדיְקָנא ּתַ ְעֵרי ּדְ א) בלחודי(ָהֵני ׂשַ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ ַאר ׂשַ ְ ּום , ִמׁשּ ִמׁשּ

ָהֵני בִּ  ְכָחןּדְ ּתַ ן ּוִמׁשְ ְרׁשָ אֹוְרַחְייהוּ , ְלחֹוַדְייהּו ִמְתּפָ יִפין ּבְ ּקִ ֲאַמאי . ְוִאיּנּון ּתַ
יִפין ּקִ יָמא. ּתַ יָנא, ִאי ּתֵ הּו ּדִ ֻכּלְ ּום ּדְ ין , ָלאו ָהִכי, ִמׁשּ ִתקּוִנין ִאּלֵ ָהא ּבְ ּדְ

ָכחּו ַרֲחֵמי  ּתְ ֵליסַ ). ודינא(ִאׁשְ ין ּתְ ַנְחּתִ ֲעָתא ּדְ ָחאּוְבׁשַ ִמׁשְ , ר ַמּבּוֵעי ַנֲהֵרי ּדְ
הּו ַרֲחֵמי ּלְ ין ּכֻ   . ִאּלֵ

  
אָנא א ּתָ ִדיְקָנא, ֶאּלָ ְעֵרי ּדְ ל ָהֵני ׂשַ יִפין, ּכָ ּקִ הּו ּתַ ּלְ ל ִאיּנּון . ַמאי ַטְעָמא. ּכֻ ּכָ

ַרֲחֵמי יִפין, ּדְ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ָייא ְלִדיָנא. ּבַ ִאיְנהוּ . ְלַאְכּפְ יָנא ְוָכל ִאיּנּון ּדְ , ּדִ
יִפין ִאיּנּון ּקִ יִפין. ָהא ּתַ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ְך ּבַ ְך ּוֵבין ּכַ ֵרין ִסְטִרין, ּוֵבין ּכַ . ִמּתְ

ֵעי ָעְלָמא ַרֲחִמין ד ּבָ יָנא, ּכַ יִפין ְוַנְצִחין ַעל ּדִ ּקִ יָנא. ַרֲחֵמי ּתַ ֵעי ּדִ , ְוַכד ּבָ
יף ּקִ יָנא ּתַ ֵרין ִסְטִריןּוְבגִ . ְוָנַצח ַעל ַרֲחֵמי, ּדִ יִפן ִמּתְ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ְך ּבַ , ין ּכָ

עּו ַרֲחֵמי ַכד ּבָ ַרֲחֵמי, ּדְ ִאיּנּון ּבְ ְעֵרי ּדְ ) א מתאחדא''ס(ַקְייִמין ּוִמְתַחְזָיא , ׂשַ
ְעֵרי ִאיּנּון ׂשַ יְקָנא ּבְ א ֲהוֹו ַרֲחֵמי, ּדִ יָנא. ְוֹכּלָ ְעָייא ּדִ יְקנָ , ְוַכד ּבַ א ִאְתַחְזָייא ּדִ

ְעֵרי ִאיּנּון ׂשַ ִדיְקָנא. ּבְ ים ּבְ א ִאְתַקּיָ   . ְוֹכּלָ
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וָרא א ִחּוָ יׁשָ יְקָנא ַקּדִ ְלָייא ּדִ ְחָיין, ְוַכד ִאְתּגַ ל ָהֵני ְוָכל ָהֵני ִמְתַנֲהִרין ּוִמְסּתַ , ּכָ
יהּ  ֲהָוה ּבֵ ה ּדְ ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִמּמָ ֵחי ּבְ ִאְסּתְ ַמאן ּדְ הוּ . ּכְ ּלְ ַרֲחֵמי ְוִאְתְקָיימּו ּכֻ , ּבְ

ַכח ּתְ יָנא ִאׁשְ ֲחָדא, ְוֵלית ּדִ ד ַנֲהִרין ּכַ ָעה ּכַ ׁשְ ְחָיין , ְוָכל ָהֵני ּתִ הּו ִאְסּתַ ּלְ ּכֻ
ַרֲחֵמי   . ּבְ

  
  ב''מ ע''דף ק

  
ה ִזְמָנא ַאֲחָרא ְך ָאַמר ֹמׁשֶ ִים ְוַרב ֶחֶסד) במדבר יד(, ּוְבִגין ּכָ . ְיָי ֶאֶרְך ַאּפַ

ה .ְוִאּלּו ֱאֶמת ָלא ָקָאַמר ִמּלָ ָרָזא ּדְ ּום ּדְ ַנֲהִרין , ִמׁשּ ָעה ְמִכיָלן ּדְ ׁשְ ִאיּנּון ּתִ
ין יק יֹוִמין ִלְזֵעיר ַאּפִ ְנָייָנא. ֵמַעּתִ ה ִזְמָנא ּתִ ּקּוִנין , ְוַכד ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ּתִ ׁשְ ּתִ

ין. ָאַמר ְזֵעיר ַאּפִ ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ִמׁשְ יְקָנא ּדְ ּקּוֵני ּדִ ין , ְוִאיְנהּו ּתִ יק יֹוִמין ְוַנְחּתִ ֵמַעּתִ
יהּ ) ב''מ ע''דף ק(ְוַנֲהִרין  יָקא. ּבֵ ַעּתִ ְלָייא ּבְ ְך ֱאֶמת ּתַ א ָלא , ּוְבִגין ּכָ ּתָ ְ ְוַהׁשּ

ה ְוֱאֶמת   . ָאַמר ֹמׁשֶ
  

ָנא ין, ּתָ ְזֵעיר ַאּפִ א ּדִ ֵריׁשָ ְעֵרי ּדְ י, ׂשַ יׁשֵ הּו ְקׁשִ ּלְ ין, ּכֻ ּלִ ין ַעל ּתִ ּלִ ְוָלא . ּתִ
ִעיִעין ָהא חֲ . ׁשְ יהּ ּדְ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ְתַלת ֲחָלֵלי ִמׁשְ ְתַלת מֹוֵחי ּבִ ּוְנִהִרין , ֵמיָנא ּדִ

יק יֹוִמין. ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ַעּתִ מֹוָחא ּדְ ּום ּדְ ֲחָמר ַטב , ּוִמׁשּ ִכיְך ּכַ ִקיט ְוׁשָ ׁשָ
ֵייהּ  ִעיִעין, ַעל ּדּוְרּדְ הּו ׁשְ ּלְ ֲערֹוי ּכֻ ָחא ַטב, ׂשַ ִמׁשְ יִחין ּבְ ְך ּובְ . ּוְמׁשִ ִגין ּכָ

ִתיב ֲעַמר ְנֵקא) דניאל ז(, ּכְ ּה ּכַ   . ֵראׁשֵ
  

ין ְזֵעיר ַאּפִ ין, ְוַהאי ּדִ יׁשִ ין ְוָלא ְקׁשִ יׁשִ ְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטי. ְקׁשִ הּו ּתַ ּלְ ָהא ּכֻ , ּדְ
ְך ָחְכְמָתא ָנִגיד ְוָנִפיק ָחְכְמָתא. ּוְבִגין ּכָ ִכיָכא, ֲאָבל ָלא ָחְכְמָתא ּדְ ִאיִהי ׁשְ  ּדְ

ִקיָטא יק יֹוִמין. ּוׁשְ ַעּתִ ָיַדע מֹוֵחיּה ּדְ ֵלית ּדְ ֵניָנא ּדְ ָהא ּתָ ר ִאיהוּ , ּדְ ְוַהאי . ּבַ
יב ְכּתִ ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ ) איוב כח(, ּדִ ְרּכָ ט ''קכ(, ֱאֹלִהים ֵהִבין ּדַ

ַמר) ב''ע ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ ְמעֹון. ּבִ י ׁשִ ִרי לְּ , ָאַמר ִרּבִ ִריְך ּבְ ִריְך ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ
ָאֵתי, הּוא ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ   . ּבְ

  
ְנָייָנא ּקּוָנא ּתִ ֲעָרא. ּתִ פּוָמא, ָנִפיק ׂשַ א ּדְ א ַאֲחָרא , ְוָסִליק ֵמֵריׁשָ ַעד ֵריׁשָ
פּוָמא ִפְתָחא ּדְ חֹות ּפּוָמא, ּדְ א ַאֲחָרא, ְוָנִחית ִמּתְ , ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ

תִ  ירּבְ ּפִ   . ּקּוָנא ׁשַ
  

א י ַאּבָ א. קּום ִרּבִ י ַאּבָ ַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ן , ּפָ ּקַ א ִמְתּתָ ִדיְקָנא ּדָ ּקּוָנא ּדְ ד ּתִ ּכַ
א ַמְלּכָ ִתּקּוָנא ּדְ א כד תקונא דא מתתקן ''ס) (א בתיקוני מלכין''ס(, ּבְ
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יר ְלֵמחֵזי) בדיקנא דמלכא אתחזי ּפִ יף ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגּבָ ֲהָדא הּוא , ִליטַרב ְושָׁ , ּכְ
דֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכֹחַ ) תהלים קמז(, ִדְכִתיב יְקָנא . ּגָ ִתּקּוָנא ּדִ ָסם ּבְ ְוַכד ִאְתּבְ

א יׁשָ יָרא ַקּדִ יהּ , ַיּקִ ח ּבֵ ּגַ יֵליהּ , ְוִיׁשְ ְנִהירּו ּדִ ְוַהאי . 'ֵאל ַרחּום ְוגוֹ , ִאְקֵרי ּבִ
ן ּקַ ְנָייָנא ִאְתּתָ ּקּוָנא ּתִ ד נָ , ּתִ יק יֹוִמיןּכַ ַעּתִ ְנִהירּו ּדְ . ִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד, ִהיר ּבִ
ָדא א ּבְ ֵלי ּדָ ּכְ ִתּקּוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת, ְוַכד ִמְסּתַ יה. ִאְתְקֵרי ּבְ ָהא ְנִהירּו ַאְנּפֵ . ּדְ

  ) א דא נהירו דאנפין''ס(
  

ְנָייָנא, ְוָתאָנא ּקּוָנא ּתִ א ּתִ א ָעֹון ִאְתְקֵרי ּדָ ַגְווָנא , נֹוׂשֵ אּכְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ . ּדְ
ָנִפיק ּום ַההּוא אֹוְרָחא ּדְ ֵרין נּוְקִבין , ֲאָבל ִמׁשּ חֹות ּתְ ִליָתָאה ּתְ ִתּקּוָנא ּתְ ּבְ

חֹוָטָמא יִפין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההּוא אֹוְרָחא, ּדְ ּקִ ֲעִרין ּתַ ָלא ִאְתְקרּון ָהָכא . ְוׂשַ
ע ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ֲאָתר ַאֲחָראְוִאתְ , נֹוׂשֵ   . ְקָיימּו ּבְ

  
ְבִעין ְוָחֵמׁש ֲחָסִדים, ְוַתְנָיא ַלת ְמָאה ְוׁשִ יק יֹוִמין, ּתְ ַעּתִ ֶחֶסד ּדְ ִליָלן ּבְ , ּכְ

י ַקְדָמֵאי הּו ִאְקרּון ַחְסּדֵ יב. ְוֻכּלְ ְכּתִ . ַאּיֵה ֲחָסֶדיָך ָהִראׁשֹוִנים) תהלים פט(, ּדִ
ַעתִּ  ֶחֶסד ּדְ ִליָלן ּבְ הּו ּכְ אְוֻכּלְ יׁשָ א, יָקא ַקּדִ ֹכּלָ ין . ְסִתיָמא ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ְוֶחֶסד ּדִ

  . ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם
  

ְצִניעּוָתא יק ) ב''ז ע''שמות קע(, ּוְבִסְפָרא ּדִ ַעּתִ יּה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ּדְ ְקֵרי ּבֵ
ין. יֹוִמין ַרב ֶחֶסד ִתיב ָהָכא. ֶחֶסד ְסָתם, ּוִבְזֵעיר ַאּפִ ְך ּכְ שמות ( ,ּוְבִגין ּכָ

, ְואֹוִקיְמָנא. נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְסָתם) שמות לד(, ּוְכִתיב. ְוַרב ֶחֶסד) לד
י ֶחֶסד, ַהאי ַרב ֶחֶסד ַלּפֵ ה ּכְ   . ּוְלֲאְדָלָקא ּבֹוִציֵני, ְלַנֲהָרא ֵליהּ , ַמּטֵ

  
חֹוָטָמא ֵרין נּוְקִבין ּדְ חֹות ּתְ ָנִחית ּתְ ָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ּדְ ְעִר , ּדְ ין ְזִעיִרין ְוׂשַ

ע, ַמְלָיין ְלַההּוא ָאְרָחא ׁשַ ֵלית ֲאָתר , ָלא ִאְקֵרי ַההּוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ּפֶ ּדְ
ָווֵני ְתֵרי ּגְ ָרא ֵליּה ּבִ ַההּוא ָאְרָחא. ְלַאְעּבְ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ ְעֵרי ּדְ ּום ׂשַ הּוא , ַחד ִמׁשּ

ָרא ָיא ְלַאְעּבְ ָנִחית , ְוַחד. ֲאָתר ַקׁשְ ּום ּדְ ַההּוא אֹוְרָחא ַעד ִמׁשּ ָרא ּדְ ַאְעּבְ
פּוָמא א ּדְ יר, ֵריׁשָ   . ְוָלא ַיּתִ

  
ִתיב א ּכְ ים) שיר השירים ה(, ְוַעל ּדָ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ַוְרָדא, ׂשִ , סּוָמִקין ּכְ

יף, נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר ּקִ ָהָכא, סּוָמָקא ּתַ ָווֵני לֹא , ְוַהאי אֹוְרָחא ּדְ ְתֵרי ּגְ ּבִ
ָסם) גווני אגזים ולאא בתרי ''ס( ָבֵעי ְלַאְגְזָמא. ִאְתּבְ אן ַמאן ּדְ ֵרי , ִמּכָ ּתְ

ַהאי אֹוְרָחא יֵדיּה ּבְ ַטׁש ּבִ   . ִזְמֵני ּבָ
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ֲעָרא ּקּוָנא ְרִביָעָאה ָנִפיק ׂשַ ן, ּתִ ּקַ ִעְלעֹוי, ְוִאְתּתָ י ּבְ א , ְוָסִליק ְוָחּפֵ ִתְקרּוְבּתָ ּבְ
בּוְסָמא ּקּוָנא ָיֶאה וְ . ּדְ יָראַהאי ּתִ ּפִ א הוד ''ס(ְלִאְתַחְזָיא הֹוד ְוָהָדר הּוא , ׁשַ

ָאה, ְוַתְנָיא). עלאה ר ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא , הֹוד ִעּלָ א ליאה ''ס(ָנִפיק ְוִאְתַעּטָ
ִעְלעֹוי) דעלעין י, ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר. ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן, ּבְ ין ְלבּוׁשֵ ְלָיין ִאּלֵ , ּתַ

ׁש בְּ  ִאְתָלּבַ א, הוּ ּדְ ַמְלּכָ יָרא ּדְ יָרא ַיּקִ יב. ְוִאיּנּון ּפּוְרּפִ ְכּתִ הֹוד ) תהלים קד(, ּדִ
תָּ  הוּ , ְוָהָדר ָלָבׁשְ ׁש ּבְ ִאְתָלּבַ ּקּוִנין ּדְ ָאָדם, ּתִ ּיּוְקָנא ּדְ ַהאי ּדִ ן ּבְ ּקַ יר , ְוִאְתּתָ ַיּתִ
יּוְקִנין ל ּדִ   . ִמּכָ

  
  א''א ע''דף קמ

  
ָאה, הֹוד ַהאי) א''א ע''דף קמ(ְוָתאָנא  ִדיְקָנא ִעּלָ ְנִהירּו ּדְ ד ִאְתְנַהר ּבִ , ּכַ

ּקּוִנין ְנִהיִרין) א דא''נ( ַאר ּתִ ׁשְ ט ּבִ ַ ׁשּ א ָעֹון ֵמַהאי . ְוִאְתּפָ ַהאי הּוא נֹוׂשֵ
יָסא יָסא, ּגִ ע ֵמַהאי ּגִ ׁשַ ְך . ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ ְלָחָייו ) שיר השירים ה(, ּוְבִגין ּכָ
ִתיב ִסְפָרא ִאְקֵריּוִבְצִניעּוָתא . ּכְ ְפֶאֶרת הּוא . הֹוד ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת, ּדְ ָהא ּתִ ּדְ

ע ׁשַ ֱאַמר , עֹוֵבר ַעל ּפֶ ּנֶ ע) משלי יט(ׁשֶ ׁשַ ֲאָבל ַהאי . ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל ּפֶ
ְפֶאֶרת ָלא אֹוִקיְמָנא יָעָאה, ּתִ ׁשִ ִתּקּוָנא ּתְ א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִתְפֶאֶרת , ֶאּלָ ּכְ

ח ְפֶאֶרת. ּוִרים ּכָֹחםּבַ ן ִאְקֵרי ּתִ ַקל . ְוַתּמָ ַמְתְקָלא , )א אסתכל''ס(ְוַכד ִאְתּתְ ּבְ
ִקין ְמעֹון. ַחד ַסּלְ י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ יָקא , ֵיאֹות ַאְנּתְ ִרּבִ ְרָכא ֵמַעּתִ ְלִאְתּבָ

א יׁשָ יהּ , ַקּדִ ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ ָכל ּבִ   . ּדְ
  

ָאה ּקּוָנא ֲחִמיׁשָ ֲעָרא. ּתִ ִסיק ׂשַ אן, ּפָ אן ּוִמּכָ ּפּוִחין ִמּכָ ֵרין ּתַ , ְוִאְתָחזּון ּתְ
ַהאי ַוְרָדא סּוָמָקא ְבִעין ָעְלִמין. סּוָמָקן ּכְ ָמאָתן ְוׁשִ ֵרי , ּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ָהֵני ּתְ

ּפּוִחין ד ְנַהִרין , ּתַ ין ִעלָּ ) מתרין סטרין(ּכַ יׁשִ ּפּוִחין ַקּדִ ְתֵרין ּתַ ִהירּו ּדִ ִאין ִמּנְ
יָקא ְך סּוָמָקא, ְדַעּתִ ָרא, ִאְתְמׁשַ ִתיב. ְוָאֵתי ִחיּוָ ַהאי ּכְ ָיֵאר ְיָי ) במדבר ו(, ּבְ

ָך  ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָרְך ָעְלָמא. ּפָ ַכד ְנַהִרין ִמְתּבְ ִאְתֲעִבדּו סּוָמָקא. ּדְ ֲעָתא ּדְ , ּוְבׁשַ
ָניו ֵאֶליָך  א ְיָי ּפָ ָ ִתיב ִיׂשּ לֹוַמר ִיְסתָּ , ּכְ ָעְלָמא. ַלקּכְ ח רּוְגָזא ּבְ ּכַ ּתְ . ְוָלא ִיׁשְ

אָנא א, ּתָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ִאְתַנֲהָרן ֵמַעּתִ הֹון ְנהֹוִרין ּדְ ּלְ י ַקְדָמֵאי, ּכֻ . ִאְתְקרּון ַחְסּדֵ
י עֹוָלם, ּוְבִגין ִאיּנּון ל ִאיּנּון ַחְסּדֵ   . ַנֲהִרין ּכָ

  
ִתיָתָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּתִ ַחד ח, ָנִפיק ׂשַ ִדיְקָנאּכְ ַסֲחָרֵניּה ּדְ ֲעֵרי ּבְ ׂשַ . ּוָטא ּדְ

תנא תקונא דא , א ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא''ס(
ִאין) הוא דאקרי ָָּקן ְוִאיהּו ַחד ֵמָחֵמׁש ּפֵ ַאת ַהז ֶחֶסד , ּפְ ַתְלָיין ּבְ , )וברחמי(ּדְ
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ָלא ַהאי ֶחֶסד ַמר, ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחּבְ ִאּתְ ָמה ּדְ ְך ּוְבגִ . ּכְ לֹא ) ויקרא יט(, ין ּכַ
ִתיב ַאת ְזָקֶנָך ּכְ ִחית ֵאת ּפְ ׁשְ   . ּתַ

  
ִביָעָאה ּקּוָנא ׁשְ ֲעָרא ַעל ּפּוָמא. ּתִ ְלָיין ׂשַ ָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּדְ ֵני ִמּכָ , ּופּוָמא ִאְתּפְ

ִתּקּוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליהּ  ְעִרין ּבְ י ְיהּוָדה. ְוַיְתִבין ׂשַ י . קּום ִרּבִ , ְיהּוָדהָקם ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר ָמא) דניאל ד(, ּפָ ְתּגָ ְגֵזיַרת ִעיִרין ּפִ ן . ּבִ ָבן ִמְתְנׁשָ ָמה ֶאֶלף ִרּבְ ּכְ

ַהאי ּפּוָמא) א מתישבן''ס( יָמן ּבְ יהּ , ּוִמְתַקּיְ ה, ְוַתְלָיין ִמּנֵ . ְוֻכְלהֹון ִאְקרּון ּפֶ
ל ְצָבָאם) תהלים לג(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב יו ּכָ ּוֵמַההּוא רּוָחא . ּוְברּוַח ּפִ

ָנִפיק ִמּפּוָמא ן, ּדְ ׁשָ   . ִמְתַלּבְ
  

ְלַבר ל ִאיּנּון ּדִ ְלָיין ֵמַהאי ּפּוָמא, ּכָ ד ) א רוחא''ס(ּוֵמַהאי ּפּוָמא . ּתַ ּכַ
ט ַהאי רּוָחא ׁשָ ָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמָנא, ִאְתּפָ יּה ּכַ ן ּבֵ ׁשָ ה ְיָי , ִמְתַלּבְ הּו ּפֶ ְוֻכּלְ

רּוָחא ָנִפיקּוַבֲאתָ . ִאְתְקרּון הּו , ר ּדְ ה ַאֲחָרא ְוֻכּלְ ) פיות(ָלא ִאְתָעְרָבא ִמּלָ
ָנִפיק ַההּוא רּוָחא ּדְ א ּבְ ׁשָ אן ְלִאְתַלּבְ הּו . ְמַחּכָ ּלְ יָטא ַעל ּכֻ ּלִ ּקּוָנא ׁשַ ְוַהאי ּתִ

יָתא הּו ּוִמְתַאֲחָדן. ׁשִ ּלְ יָמן ּכֻ ָהָכא ִמְתַקּיְ ּום ּדְ ְער. ִמׁשּ ְך ׂשַ ֹוהי ּוְבִגיֵני ּכַ
פּוָמא ִקיִלין סֹוֲחָרֵניּה ּדְ ל ִסְטרֹוי. ׁשְ ֵני ִמּכָ יָטא ַעל , ְוִאְתּפְ ּלִ ּקּוָנא ׁשַ ְוַהאי ּתִ

הּו ּוִמְתַאֲחָדן ּלְ יָמן ּכֻ ָהָכא ִמְתַקּיְ ּום ּדְ הּו ִמׁשּ ּלְ ְמעֹון. ּכֻ י ׁשִ ִריְך , ָאַמר ַרּבִ ּבְ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ   . ַאְנּתְ ְלַעּתִ

  
ִמינָ  ּקּוָנא ּתְ יְקָנאּתִ ְתחֹות ּדִ ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ַנְחּתִ ָלא ִאְתֲחֵזי, ָאה ּדְ ָיין ְקָדָלא ּדְ . ְמַחּפְ

ַתְנָיא ח , ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא ִעפֹוי, ּדְ ַאּגָ ְקָרֵבי ) א דנצח''ס(ּוְבִזְמָנא ּדְ
א. ִאְתֲחֵזי בּוְרּתָ ּום ְלַאֲחָזָאה ּגְ ֵניָנן. ִמׁשּ ָהא ּתָ יהּ  ֶאֶלף ָעְלִמין, ּדְ , ִאְתַאֲחָדין ִמּנֵ

ְלֵטי ) שיר השירים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב לּוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ֵגן ּתָ ֶאֶלף ַהּמָ
ּבֹוִרים ֵגן ָרָזא הּוא. ַהּגִ ִסְפָרא. ְוֶאֶלף ַהּמָ ְצִניעּוָתא ּדְ ּבֹוִרים , ּבִ ְלֵטי ַהּגִ ּכֹל ׁשִ

בּוָרה ַחד ַטר ּגְ ָאתּו ִמּסְ בּוָרא, ּדְ   . ןֵמִאיּנּון ּגְ
  

יָעָאה ׁשִ ּקּוָנא ּתְ ָכן . ּתִ ְ ִאְתַמׁשּ ּקּוָלא ַמְלָיא) א דמתחברן''ס(ּדְ ׁשִ ְעֵרי ּבְ ִעם , ׂשַ
ְלָיין ּתַ ְעֵרי ּדְ יר, ִאיּנּון ׂשַ ּפִ ּקּוָלא ׁשַ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ יף, ּכֻ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ ָמאֵרי ַנְצָחן , ּכְ

יא ְעֵרי ִאְתַמשְּׁ . ְקָרַבּיָ הּו ׂשַ ֻכּלְ ּום ּדְ ַתְלָייןִמׁשּ ַתר ִאיּנּון ּדְ הּו . ָכן ּבָ ֻכּלְ ּוְכָלָלא ּדְ
ַתְלָיין ִאיּנּון ּדְ ְך . ּבְ א ִאְתְמׁשַ ִתיב) חסר כאן(, ְוֹכּלָ א ּכְ ) משלי כ(, ְוַעל ּדָ

חּוִרים ּכָֹחם ְפֶאֶרת ּבַ ) ונראה על הים כבחור טוב הדא הוא דכתיב. (ּתִ
ִתיב  ֲאָרִזים) שיר השירים ה(ּכְ חּור ּכָ בּוָראן, ּבָ ר ָעִביד ּגְ ִגיּבָ ְוָדא הּוא , ּכְ
ְפֶאֶרת א ְוַרֲחֵמי, ּתִ   . ֵחיָלא ּוְגבּוְרּתָ
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ָנא ּקּוִנין, ּתָ ל ָהֵני ּתִ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ין, ָאַמר ַרּבִ ָאה , ְוָכל ָהֵני ִמּלִ ֵעיָנא ְלַגּלָ ּבָ
ַמְתְקָלא ָקלּו ּבְ ִאּתְ ָלא ָעאלּו , ְלָמאֵריהֹון ּדְ א דעאלו ולא ''נ(ְוָלא ְלִאיּנּון ּדְ

ָעאלּו ְוַנְפקוּ ) נפקו ין ּדְ א ְלִאּלֵ ָעִייל ְוָלא ָנִפיק, ֶאּלָ ָכל ָמֵאן ּדְ ַטב ֵליּה , ּדְ
ָלא ִאְבֵרי   . ּדְ

  
  ב''א ע''דף קמ

  
ין ָכל ִמּלִ ָלָלא ּדְ יִקין, ּכְ ַעּתִ יָקא ּדְ ין, ַעּתִ א ַחד, ּוְזֵעיר ַאּפִ א ֲהָוה. ּכֹּלָ א . ּכֹּלָ ּכֹּלָ

ֵני. א ְיֵהאּכֹלָּ . ֲהִוי ּתַ ֵני. ָלא ִיׁשְ ָנא. ְוָלא ִמְשּתָ ין. ְוָלא ׁשְ ִתקּוִנין ִאּלֵ ן ּבְ ּקַ . ִאְתּתָ
יּוְקִנין ל ּדִ ָכִליל ּכָ ּיּוְקָנא ּדְ ִלים ּדִ ּתְ ָמָהן. ִאׁשְ ל ׁשְ ָכִליל ּכָ ּיּוְקָנא ּדְ ּיּוְקָנא . ּדִ ּדִ

ּיּוקְ ) ב''א ע''דף קמ( ַהאי ּדִ ֵניה ּכְ גוֹוַ ִאְתֲחֵזי ּבְ ) א בגוויה כל דיוקנין''נ(ָנא ּדְ
ּיּוְקָנא ֲהִוי ּיּוְקָנא, ָלאו ַהאי ּדִ ֵעין ַהאי ּדִ א ּכְ   . ֶאּלָ

  
ָרן ִעְטִרין ְוִכְתִרין ד ִאְתַחּבְ א, ּכַ ֹכּלָ ְלמּוָתא ּדְ ֵדין הּוא ַאׁשְ ִגין. ּכְ ִדּיּוְקָנא , ּבְ ּדְ

ָאָדם אִ , ּדְ ִאין ּדְ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ּיּוְקָנא ּדְ יהּ ֲהִוי ּדִ ָללּו ּבֵ ּיּוְקָנא . ְתּכְ ַהאי ּדִ ּוְבִגין ּדְ
ִאין ִאין ְוַתּתָ ִליל ִעּלָ ּקּונֹוי, ּכָ א ּתִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ין, ַאְתִקין ַעּתִ ְזֵעיר ַאּפִ , ְוִתּקּוָנא ּדִ

ּיּוְקָנא ְוִתּקּוָנא ַהאי ּדִ   . ּבְ
  

ין ַהאי ְלַהאי יָמא ַמה ּבֵ ַמְתְקָלא ֲחדָ . ְוִאי ּתֵ א הּוא ּבְ אן , אּכֹּלָ א ''נ(ֲאָבל ִמּכָ
ן ָאְרחֹוי) מנן ְרׁשָ אן ) א אתפשטן רחמי''נ. (ִאְתּפָ ַכח ) א ומנן''נ(ּוִמּכָ ּתְ ִאׁשְ

יָנא א. ּדִ א ִמן ּדָ ְנָיין ּדָ יָלן ֲהוֹו ׁשַ ְטָרא ּדִ ין ָלא ִאְתְמָסרוּ . ּוִמּסִ ר , ְוָרִזין ִאּלֵ ּבַ
א יׁשָ ֵדי ַחְקָלא ַקּדִ   . סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו) התהלים כ(ּוְכִתיב . ִלְמַחּצְ

  
ִתיב  יֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם) בראשית ב(ּכְ ְתֵרי יֹוִדי, ַוּיִ ִלים . ן''ּבִ ַאׁשְ

ּקּוָנא ּקּוָנא ּגֹו ּתִ ְנָקא, ּתִ ּפַ גּוׁשְ יֶצר. ַטְבְרָקא ּדְ ה. ְוָדא הּוא ַוּיִ ֵרין יֹוִדין ָלּמָ . ּתְ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ יןְוָרָזא דִּ , ָרָזא ּדְ יֶצר. ְזֵעיר ַאּפִ גֹו . ַמאי ָצר, ַוּיִ ָצר צּוָרה ּבְ

גֹו צּוָרה) ודא הוא וייצר. (צּוָרה ָמָהן. ּוַמהּו צּוָרה ּבְ ֵרין ׁשְ ם , ּתְ ִאְתְקֵרי ׁשֵ ּדְ
א ְתֵרין יֹוִדי. ְיָי ֱאֹלִהים, ָמּלֵ יֶצר''ְוָדא הּוא ָרָזא ּדִ ַוּיִ ָצר צּוָרה ּגֹו , ן ּדְ ּדְ
ּקּונָ . צּוָרה ִליםּתִ ָמא ׁשְ ׁשְ   . ְיָי ֱאֹלִהים, א ּדִ

  
ִלילוּ  א. ּוְבָמה ִאְתּכְ ָאה ּדָ ִדּיּוְקָנא ִעּלָ ִאְקֵרי ָאָדם, ּבְ א. ּדְ ַכר ְונּוְקּבָ ָכִליל ּדְ . ּדְ

א ַכר ְונּוְקּבָ ָכִליל ּדְ ִתיב ֶאת ָהָאָדם ּדְ א ּכְ י ִזיָנא : ֶאת. ְוַעל ּדָ ָקא ּוְלִמְסּגֵ ְלַאּפָ
יהּ  ָנִפיק ִמּנֵ   ) מדכר ונוקבא(. ּדְ



 
194 

 

ּיּוְקָנא: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה גֹו ּדִ ּיּוְקָנא ּבְ ים. ּדִ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ַטְבְרָקא : ַוּיִ
גוֹ  ְנָקא ּגֹו ּבְ ּפַ גּוׁשְ ה. ּדְ א ָלּמָ יּה ָסִתים . ְוָכל ּדָ יָלא ּבֵ ָפא ּוְלַעּיְ ּלְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּבְ

ָאה יָמא ִעּלָ ְסּתִ ָכל ְסִתיִמיןַעד סֹוָפא , ּדִ ) בראשית ב(הדא הוא דכתיב . (ּדְ
ְמָתא) ויפח באפיו נשמת חיים ְלָיין ֵמַהִהיא , ִנׁשְ א ּתַ א ְוַתּתָ ֵעיּלָ י ּדְ ָכל ַחּיֵ ּדְ

ְמָתא הּ , ִנׁשְ   . ּוִמְתַקְייֵמי ּבָ
  

ה ְרָקא, ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַגְווָנא דָּ , ְלַאּתְ ִתקּוִנין ּכְ יָלא ּבְ , אּוְלַעּיְ
ְלָפא ְלַהִהיא  ְמָתא) א מההיא''נ(ּוְלַאׁשְ ָכל . ִנׁשְ א ַעד סֹוָפא ּדְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ

ין ְרּגִ א. ּדַ ֹכּלָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְמָתא ִמׁשְ יֱהִוי ַהִהיא ִנׁשְ ִגין ּדִ א, ּבְ ֹכּלָ ָטא ּבְ ְ ׁשּ . ּוִמְתּפַ
ִיחּוָדא ַחד א ּבְ ָפִסיק ַהאי יִ . ּוְלֶמֱהִוי ּכֹּלָ ַמאן , חּוָדא ִמן ָעְלָמאּוַמאן ּדְ ּכְ

א ְמָתא ּדָ ָפִסיק ִנׁשְ ְמָתא ַאֲחָרא, ּדְ ִאית ִנׁשְ ר ֵמַהאי, ּוְמחֵזי ּדְ ְך . ּבַ , ּוְבִגין ּכַ
ִרין ֵצי הּוא ְודּוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ּדָ ּתְ   . ִיׁשְ

  
ָאָדם ּיּוְקָנא ּדְ ַהאי ּדִ ַכר ְונּוְקבָּ , ּבְ ָלָלא ּדְ אִרי ְוָתִקין ּכְ ן ַהאי . אׁשַ ּקַ ד ִאְתּתָ ּכַ

ִתּקּונֹוי ּיּוְקָנא ּבְ אֵרי ֵמַחּדֹוי, ּדִ רֹוִעין, ׁשָ ֵרין ּדְ ין ּתְ ְעֵרי . ִמּבֵ ְלָיין ׂשַ ּתַ ֲאָתר ּדְ ּבְ
ִדיְקָנא ִאְתְקרּון , ּדְ ְפֶאֶרת) א דאתקרי''נ(ּדְ ְפֶאֶרת. ּתִ ט ַהאי ּתִ ַ ׁשּ ְוָתִקין , ְוִאְתּפָ

ין ֵרין ַחּדִ ַלי, ּתְ ּתְ א, ף ַלֲאחֹורֹויְוִאׁשְ נּוְקּבָ א ּדְ א ְסִתיָמא . ְוֲעַבד ּגּוְלַגְלּתָ ּכֹּלָ
ל ִסְטרֹוי א. ִמּכָ ֵריׁשָ ַפְרצּוָפא ּדְ ְעָרא ּבְ ׂשַ ַהאי . ּבְ ּוִבְכָלָלא ֲחָדא ִאְתָעִבידּו ּבְ

ְפֶאֶרת א, ּתִ ַכר ְונּוְקּבָ ) ישעיה מד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְקֵרי ָאָדם ּדְ
ִתְפֶאֶרת  ִיתּכְ ֶבת ּבָ   . ָאָדם ָלׁשֶ

  
א נּוְקּבָ א ּדְ ֵריׁשָ ְרצּוָפא ּדְ ֵרי ּפַ ד ִאְתּבְ ְעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי , ּכַ ׂשַ ְלָייא ַחד קֹוָצא ּדְ ּתַ

ין ְזֵעיר ַאּפִ א, ּדִ נּוְקּבָ א ּדְ ֵריָשָהא. ְוָתֵלי ַעד ֵריׁשָ ְעֵרי ּבְ ֲערּו ׂשַ הּו , ְוִאּתְ ּלְ ּכֻ
ָוונֵ  גֹו ּגְ ְכִלָלן ּבְ ְך ) שיר השירים ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, יסּוָמֵקי ּדִ ת ֹראׁשֵ ְוַדּלַ

ַאְרָגָמן ָמן. ּכָ ָווֵני. ַמהּו ַאְרּגָ גֹו ּגְ ְכִליָלן ּבְ ָווֵני ּדִ   . ּגְ
  

אָנא א, ּתָ ִלּבָ ְפֶאֶרת ִמַטּבּוָרא ּדְ ט ַהאי ּתִ ׁשַ ִגיָסא , ִאְתּפָ ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ּבְ
נ, ַאֲחָרא ְרצּוָפא ּדְ א ַעד ַטּבּוָראְוָתִקין ּפַ אֵרי. ּוְקּבָ ּוְבַטּבּוָרא , ּוִמַטּבּוָרא ׁשָ
ִלים   . ׁשְ

  
ְפֶאֶרת ט ַהאי ּתִ ׁשָ ְדכּוָרא, ּתּו ִאְתּפְ ַהאי ) ואתתקן(ְוָעִייל , ְוַאְתִקן ֵמעֹוי ּדִ ּבְ

ל ַרֲחִמין ַרֲחֵמי, ֲאָתר ּכָ ָהֵני ֵמיַעיין ִאְתַאֲחָדן, ְוָתאָנא. ְוָכל ִסְטָרא ּדְ ית , ּבְ ׁשִ
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ַרֲחֵמי ֲעֵלי ֵמיַעיין. ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי ּדְ יב. ְוִאְתְקרּון ּבַ ְכּתִ ירמיה (, ּדִ
ן ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ַאַרֲחֶמנּו ְנֻאם ְייָ ) לא   . ַעל ּכֵ
  

אָנא ְפֶאֶרת, ּתָ ַרֲחֵמי, ַהאי ּתִ ִליל ּבְ ִדיָנא, ּכָ ט ַרֲחֵמי , ְוָכִליל ּבְ ַ ׁשּ ְוִאְתּפָ
ְדכּוָרא ְוָתִקין ֵמיעֹוי , ִלְסַטר ַאֲחָרא) א ונהיר''ס(ְתֲעָבר ְוָנִקיב ְואִ , ּבִ
א נּוְקּבָ ִדיָנא, ּדְ ִסְטָרא ּדְ ָקנּו ְמָעָהא ּבְ   . ְוִאְתּתְ

  
  א''ב ע''דף קמ

  
אָנא ִסְטֵריה, ּתָ כּוָרא ּבְ ַקן ּדְ ְכִליָלן , ִאְתּתָ ּקּוִנין ּדִ ִעין ּתִ ָמאָתן ּוְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ּבְ
יהּ  הֹון ְלַבר, ְנהֹון ְלגוֹ ּומִ , ּבֵ הֹון ַרֲחֵמי. ּוִמּנְ יָנא. ִמּנְ הֹון ּדִ הּו . ּוִמּנְ ּלְ דף (ּכֻ
ִדיָנא) א''ב ע''קמ ֲאחֹורֹוי, ּדְ ִדיָנא ּדַ ן, ִאְתֲאָחדּו ּבְ ּמָ ַטת ּתַ ָ ׁשּ א ִאְתּפַ נּוְקּבָ . ּדְ

ִסְטָרָהא טּו ּבְ ׁשָ   . ְוִאְתַאֲחדּו ְוִאְתּפָ
  

ה ֶעְרָייתָ , ְוָתאָנא ה) א תקונין''נ(א ֲחִמׁשָ ָיין ּבָ ּלְ ִדיִנין , ִאְתּגַ ִסְטָרא ּדְ ּבְ
ה ָ ָטן) א בסטרא דדינא ודינהא''נ(' ְוִדיִנין ה. ֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ָמאָתן , ִאְתּפַ ּבְ

ִעין ּוְתַמְנָיא ָאְרִחין אָנא. ְוַאְרּבְ ה ֶעְרָוה, ְוָהִכי ּתָ ָ ִאׁשּ ה . קֹול ּבְ ָ ִאׁשּ ָער ּבְ ׂשֵ
ִאשָּׁ . ֶעְרָוה ה ֶעְרָוה. ה ֶעְרָוהׁשֹוק ּבְ ָ ִאׁשּ ה ֶעְרָוה. ַיד ּבְ ָ ִאׁשּ ַאף ַעל . ֶרֶגל ּבְ ּדְ

ְניּוָה ַחְבָרָנא ין ָלא ׁשַ ְתֵרין ִאּלֵ ב ּדִ יר ֵמֶעְרָוה ִאיּנּון, ּגַ ין ַיּתִ   . ּוְתֵרין ִאּלֵ
  

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ִתּקּונֹוי, ְוָתאָנא ּבִ ן ּבְ ּקַ כּוָרא ְוִאְתּתָ ט ּדְ ׁשַ ן אִ . ִאְתּפָ ּקַ ְתּתָ
ְכָיא ְכסּוָתא ּדַ ּקּוָנא ּדִ ְכָיא. ּתִ ה ּדַ ה. ְוָהַאי ַהְוָיא ַאּמָ ַההּוא ַאּמָ ָמאָתן , ָאְרֵכיּה ּדְ

ִעין ּוְתַמְנָיא ָעְלִמין ה. ְוַאְרּבְ ַאּמָ פּוָמא ּדְ ְלָיין ּבְ הּו ּתַ ִאְתְקֵרי יוֹ , ְוֻכּלְ ְוֵכיָון . ד''ּדְ
ְלָייא יוֹ  ִאְתּגַ הד ּפּוֵמיּה דְּ ''ּדְ ָאה, ַאּמָ ֵלי ֶחֶסד ִעּלָ ה ֶחֶסד הּוא . ִאְתּגְ ְוַהאי ַאּמָ

ִאְתְקֵרי ה) א והאי חסד הוא תלי''נ(ְוָתֵלי , ּדְ ַהאי ּפּום ַאּמָ ְוָלא ִאְקֵרי . ּבְ
ְלָייא יוֹ , ֶחֶסד ִאְתּגַ ה''ַעד ּדְ פּום ַאּמָ   . ד ּדְ

  
א ֲחֵזי ַהאי ֶחסֶ , ְוּתָ ִלים ּבְ ָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ְלָייא יוֹ , דּדְ ִאְתּגַ ד ''ַעד ּדְ

ה ַאּמָ ִלים. ּדְ ֵלי ִאְקֵרי ׁשְ ִאְתּגְ ) בראשית יז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְוֵכיָון ּדְ
ְך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים שׁ , ִהְתַהּלֵ ָוֶאְהֶיה ) שמואל ב כב(ּוְכִתיב . ָתִמים ַמּמָ
ָרה ֵמֲעֹוִני ּמְ ּתַ א ְוֵסיָפא, ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ָתִמים לֹו ָוֶאׁשְ י . ֵריׁשָ ַגּלֵ ל ּדְ א ּכָ ֶאּלָ

ָלא ַעְייֵליּה ְליוֹ , ד''ַהאי יוֹ  ַמר ּדְ ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא''ְוִאְסּתְ ִלים . ד ּבִ ִליֱהִוי ׁשְ
ָאֵתי י, ְלָעְלָמא ּדְ ַחּיֵ ְצרֹוָרא ּדְ ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא. ְוֶלֱהִוי ָצִריר ּבִ יב. ַמאי ּבִ ְכּתִ , ּדִ
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ת ) מלאכי ב( ִתיב. ֵאל ֵנָכרּוָבַעל ּבַ ְך ּכְ ֵכיָון , ָוֶאְהֶיה ָתִמים לוֹ , ּוְבִגין ּכַ ּדְ
יוֹ  ִגּלּוָייא ּדְ ִמים ּבְ הּוא ּתָ ָרה ֵמֲעֹוִני, ד''ּדְ ּמְ ּתַ   . ָוֶאׁשְ

  
א ה ּדָ ט ַאּמָ ׁשַ ִאְתּפְ בּוָראן , ְוֵכיָון ּדְ בּוָרה ֵמִאיּנּון ּגְ ט ְסָטר ּגְ ׁשָ ִאְתּפְ

א) בשמאלא( נּוְקּבָ תְּ , ּדְ ֲאָתר ַחדְוִאׁשְ א ּבַ נּוְקּבָ ֶעְרָייָתא, ַקע ּבְ ם ּבְ , ְוַאְרׁשִ
א נּוְקּבָ ָכל ּגּוָפא ּדְ סּוָתּה ּדְ ֹכָלא. ּכְ ֲאָתר . ּוְבַההּוא ֲאָתר ִאְקֵרי ֶעְרָוה ּדְ

ה ִאְקֵרי ֶחֶסד, ְלַאְצְנָעא ְלַההּוא ַאּמָ ָכִליל . ּדְ א ּדְ בּוָרה ּדָ ָמא ּגְ ּסְ ִגין ְלִאְתּבַ ּבְ
בוּ  ָחֵמׁש ֲחָסִדין, ָראןָחֵמׁש ּגְ ָכִליל ּבְ ַהאי ֶחֶסד ּדְ בּוָרא , ֶחֶסד ְיִמיָנא. ּבְ ּגְ

ָמאָלא ָדא. ׂשְ א ּבְ ָסם ּדָ ֵרין ִסְטִרין, ְוִאְקֵרי ָאָדם, ִאְתּבְ ִליל ִמּתְ ְך . ּכָ , ּוְבִגין ּכַ
ָמאָלא ְתִרין ִאית ְיִמיָנא ּוׂשְ הּו ּכִ ֻכּלְ יָנא ְוַרֲחֵמי, ּבְ   . ּדִ

  
אָנא אַעד , ּתָ ַמְלּכָ ּקּונֹוי ּדְ ין ּתִ יִקין, ָלא ַזּמִ ַעּתִ יָקא ּדְ ָנה ָעְלִמין, ַעּתִ ְוַאְתִקין , ּבָ

יָמא ּקּוִנין ְלִאְתַקּיְ ְסָמא. ּתִ א ָלא ִאְתּבַ ָנִחית , ְוָלא ִאְתְקָיימוּ , ַההּוא נּוְקּבָ ַעד ּדְ
ָאה ְוִאְתְקָיימוּ ) ב''ט ע''רפ( ּקּונֵ , ֶחֶסד ִעּלָ ָסמּו ּתִ אְוִאְתּבְ ה , י נּוְקּבָ ַהאי ַאּמָ ּבְ

ִאְקֵרי ֶחֶסד ר ָמְלכּו ) בראשית לו(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ְוֵאּלֶ
ֶאֶרץ ֱאדֹום ן , ּבְ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ יִנין ִמׁשְ ָכל ּדִ אשר , ואינון תקוני אתתא(ֲאָתר ּדְ

ָסמוּ ) היו לא כתיב אלא אשר מלכו אַ , ְוָלא ִאְתּבְ אַעד ּדְ ְוָנִפיק , ְתָקן ּכֹּלָ
ה, ַהאי ֶחֶסד ַאּמָ פּוָמא ּדְ ב ּבְ ָמת, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְתְיׁשָ ָמת ַוּיָ ָלא , ַוּיָ ּדְ
ָסמוּ , ִאְתְקָיימוּ  ִדיָנא, ְוָלא ִאְתּבְ יָנא ּבְ   . ּדִ

  
הוּ  ּלְ ִדיָנא ּכֻ יָמא ִאי ָהִכי ּדְ יו שָׁ , ְוִאי ּתֵ ְמלֹוך ַתְחּתָ ִתיב ַוּיִ אּול ְוָהא ּכְ

ָהר יָנא, ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ָתֵניָנן. ְוָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ּדִ יָנה, ּדְ ָהר ִאיהּו ּבִ , ְרחֹובֹות ַהּנָ
ְנהֹוִרין ּובּוִציִנין ְרִעין ּדִ ין ּתַ ִחין ַחְמׁשִ ּתְ ִמיָנּה ִמְתּפַ ית ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּדְ . ְלׁשִ

אָנא יָנא, ּתָ הּו ּדִ ּלְ ים, ּכֻ ִאְתַקּיָ ר ֵמָחד ּדְ ְתָרָאה ּבַ אּול ֵמְרחֹובֹות , ּבַ ְוַהאי ׁשָ
ָהר א הּוא ַחד ִסְטָרא, ַהּנָ ָהר, ּדָ ט ְוָנִפיק ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ׁשָ ִאְתּפָ   . ּדְ

  
הּו ָלא ִאְתָקָיימוּ  ָטלוּ , ְוֻכּלְ ִאְתּבָ יָמא ּדְ ַההּוא , ָלא ּתֵ ָלא ִאְתָקָיימּו ּבְ א ּדְ ֶאּלָ

ַער וְ ) ובסטר נוקבא(, ַמְלכוּ  ִאּתְ הוּ ַעד ּדְ ּלְ ְתָרָאה ְמּכֻ ט ַהאי ּבַ ַ ׁשּ יב , ִאְתּפָ ְכּתִ ּדִ
יו ֲהַדר ְמלֹוְך ַתְחּתָ ָאה. ַמאי ֲהַדר. ַוּיִ עוּ . ֶחֶסד ִעּלָ ם ִעירֹו ּפָ עוּ , ְוׁשֵ . ַמאי ּפָ

ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ם ִאׁשְ א ְוׁשֵ קּוְדׁשָ ָזֵכי ְלרּוָחא ּדְ ר ָנׁש ּדְ ִעי ּבַ ַהאי ּפָ ָכאן , ּבְ ּבְ
ָסמּו דָּ  ָדאִאְתּבְ ּתוֹ , א ּבְ הוּ , ְוִאְתְקֵרי ִאׁשְ ֻכּלְ ִתיב ּבְ ָלא ּכְ   . ַמה ּדְ
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ָדא, ְמֵהיַטְבֵאל ָדא ּבְ ְסמּוָתא ּדְ ת ַמְטֵרד. ִאְתּבַ בּוָרה, ּבַ ַטר ּגְ ִמּסְ ּקּוִנין ּדְ ת . ּתִ ּבַ
ָדא, ֵמי ָזָהב א ּבְ ִלילּו ּדָ ָסמּו ְוִאְתּכְ אן אִ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא: ֵמי ָזָהב, ִאְתּבְ קּו ּכָ ּבְ ְתּדַ

ְדכּוָרא ָתא ּבִ   . ִאּתְ
  

  ב''ב ע''דף קמ
  

ִסְטרֹוי ְדרֹוִעין, ּבְ ן ּבִ ְרׁשָ ׁשֹוִקין, ִאְתּפָ ְדכּוָרא. ּבַ רֹוִעין ּדִ ַחד , ַחד ְיִמיָנא, ּדְ
רֹוָעא ַקְדָמָאה  ָמאָלא ּדְ ִרין ) ב''ב ע''דף קמ) (א קדישא''ס(ׂשְ ַלת ִקׁשְ ּתְ

יהּ  רּו ּבֵ ָ לִ , ִאְתָקׁשּ רֹוִעין' ילּו בְוִאְתּכְ ְך . ּדְ ְעּתָ ָקא ּדַ ִלילּו ַסּלְ א ג. ְוִאְתּכְ ' ֶאּלָ
יִמיָנא ִרין ּבִ ָמאָלא' ְוג, ִקׁשְ ׂשְ ִרין ּבִ יִמיָנא' ג. ִקׁשְ ִרין ּדִ ג, ִקׁשְ ִליָלן ּבְ ' ִאְתּכְ

ָמאָלא ׂשְ ִרין ּדִ ְך . ִקׁשְ א ַחד, ּוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאּלָ רֹוָעא ָלא ּכְ א לָ , ֲאָבל ְיִמיָנא. ּדְ
יּה ְזרֹועַ  ִתיב ּבֵ א , ּכְ , ְיִמין ְיָי ִאְתְקֵרי) תהלים קיח. (ְיִמיְנָך ְייָ ) שמות טו(ֶאּלָ

ג ַאֲחִסינּו ְלחּוָלֵקיהֹון' ּבְ ֲאָבָהָתא ּדְ ִרין ּדַ   . ִקׁשְ
  

ִחין ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ֲחָלִלין מֹוָחא ּדְ יָמא ָהא ּבִ אָנא. ְוִאי ּתֵ הּו ג, ּתָ ּלְ ' ּכֻ
ִטיןמִ  ְ ׁשּ ָכל ּגּוָפא, ְתּפַ ָרן ּבְ ְ ַלת, ּוִמְתַקׁשּ ָהֵני ּתְ ר ּבְ , ְוָכל ּגּוָפא ִאְתְקׁשַ

ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָרן ּבִ ְ ִוד ְוָאַמר. ּוִמְתַקׁשּ ִאיב ּדָ ְך ּתָ ב ) תהלים קי(, ּוְבִגין ּכַ ׁשֵ
ֲאָבָהָתא. ִליִמיִני הֹון ּדַ ר ִעּמְ הּוא ִאְתַחּבָ ּום ּדְ ן ְלכּוְרְסָיא ְוָיִתיב תַּ , ִמׁשּ ּמָ

ֵליָמָתא ִתיב . ׁשְ ְך ּכְ ּום ', ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ְוגוֹ ) תהלים קיח(ּוְבִגין ּכַ ִמׁשּ
ָיִתיב ִליִמיָנא יב. ּדְ ְכּתִ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ) דניאל יב(, ַהְיינּו ּדִ

ִמין לֹוַמר, ַהּיָ ָזֵכי ַלֲחִביבּוָתא דְּ , ּכְ ַמאן ּדְ אּכְ ָאה חּוָלֵקיהּ . ַמְלּכָ ַמאן , ַזּכָ ּדְ
א ְיִמיֵניהּ  ָפִריׂש ַמְלּכָ חֹות ְיִמיֵניהּ . ּדְ יל ֵליּה ּתְ ד ְיִתיב. ְוָקּבִ , ְוַהאי ְיִמיָנא ּכַ

ָטא ְ ׁשּ ִרין ִאְתּפַ   . ִקׁשְ
  

יט ְיֵדיּה  א וקשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט ''ס(ּוְדרֹוָעא ָלא אֹוׁשִ
ְתַלת ְקשִׁ ) יתיב ַאָמָרןּבִ א. יִרין ּדְ יַבּיָ ָעְלָמא, ְוַכד ִמְתָעִרין ַחּיָ ָטן ּבְ ְ ׁשּ , ּוִמְתּפַ

ַלת ַאֲחָרִנין ָיא, ִמְתָעִרין ּתְ יָנא ַקׁשְ ִאיּנּון ּדִ יט , ּדְ רֹוָעא ְוַכד אֹוׁשִ יט ּדְ ְואֹוׁשִ
רֹוָעא ) דברים ט(, ְזרֹוַע ְייָ ) ישעיה נא(ֲאָבל ִאְתְקֵרי , ַיד ְיִמיָנא הּוא, ּדְ

א תלת קשרין אתקשרו ביה ואתכלילו תלת קשרין ''נ(ְזרֹוֲעָך ַהְנטּוָיה 
קשרין דאבהתא דאחסינו ' דימינא ותלת קשרין דשמאלא בג

תאנא . חללי מוחא דגולגלתא משתכחין' ואי תימא הא בג. לחולקיהון
מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני ' כולהו ג

קשרין לא (והאי ימינא כד יתיב . נאתלתא ומתקשרין בדרועא ימי
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וכד חייביא . בתלת קשרין דאמרן) אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב
מתערין תלת אחרנין דאינון דינא קשיא ואושיט דרועא . מתערין

ג) ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה ִזְמָנא ּדְ ִליָלן בג' ּבְ , ַאֲחָרִנין' ִאֵלין ִאְתּכְ
א ְיִמיָנא ַרֲחֵמי ,ִאְקֵרי ּכֹּלָ יָנא ּבְ יב, ְוָעִביד ּדִ ְכּתִ ִרי , ֲהָדא הּוא ּדִ ְיִמיְנָך ְיָי ֶנְאּדָ

ְרַעץ אֹוֵיב ּכַֹח ְיִמיְנָך ְיָי ּתִ הוּ , ּבַ ִמְתֲעִרן ַרֲחֵמי ּבְ ִגין ּדְ   . ּבְ
  

ְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא, ְוָתאָנא ַלת ְמָאה ְוׁשִ ַהאי ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ּתְ ִאְקרּון , ּבְ ּדְ
ה ֶאֶלף ִרּבֹוא. אְיִמינָ  ָ ִאְקֵרי ְזרֹוַע ְייָ , ּוְמָאה ְוִתְמִנין ַוֲחִמׁשּ רֹוַע ּדְ ְּ ֵמַהאי . ִמז

ְלָייא ְזרֹוָעא ְפֶאֶרת, ּוֵמַהאי ּתַ יב, ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי ּתִ ְכּתִ ) ישעיה סג(, ּדִ
ה ָמאָלא, ְזרֹועַ . ָהא ְיִמיָנא, מֹוִליְך ִליִמין ֹמׁשֶ יב. ָהא ׂשְ ְכּתִ ) שעיה סגי(, ּדִ

ְפַאְרּתוֹ  ָדא, ְזרֹוַע ּתִ א ּבְ   . ּדָ
  

ָמאָלא, ְוָתאָנא יָדא ׂשְ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי , ּבִ ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ ִמְתַאֲחָדן ַאְרּבַ
ִריִסין ָעא, ּתְ ָעא ְוֶאְצּבְ ָכל ֶאְצּבְ ר . ִמְתַאֲחָדן ּבְ ָעא ֶעׂשֶ ָעא ְוֶאְצּבְ ּוְבָכל ֶאְצּבְ

ִריִסין ִמשְׁ  ִחיןַאְלִפין ָמאֵרי ּתְ ּכְ ִביָדא, ּפּוק ַוֲחׁשֹוב. ּתַ ָמה ִאיּנּון ּדְ ְוַההּוא . ּכַ
א יׁשָ יִמיָנא, ְיִמיָנא ִאְקֵרי ִסּיּוָעא ַקּדִ רֹוָעא ּדִ ָאִתי ִמּדְ ִרין, ּדְ ַלת ִקׁשְ ואף . (ִמּתְ

יב ) על גב דאקרי יד הוי סיועא ְכּתִ ְוִהּנֵה ָיִדי ) שמואל ב ג) (וכתיב(ּדִ
ְך  ע ִרּבֹוא, ן ֵמַהאיּוִמְתַאֲחדָ . ִעּמָ ְוָחֵמׁש ְמָאה ַאְלִפין , ּוְתַמְנָיא, ֶאֶלף ְוַאְרּבַ

ָכל ָעְלָמא ִסּיּוִעין ּבְ ָאה. ָמאֵריהֹון ּדְ ָאה. ְוִאְקרּון ַיד ְיָי ִעּלָ ּתָ ְוַאף ַעל . ַיד ְיָי ּתַ
ָמאָלא ְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ׂשְ ב ּדִ ְזר, ָזכּו ְיִמין ְייָ . ּגַ ִלל ְיָדא ּבִ ַוֲהִוי , ֹוָעאִאְתּכְ

ָאה, ְוִאי ָלאו. ְוִאְקֵרי ָיִמין, ִסּיּוָעא ּתָ אָנא. ַיד ְיָי ּתַ יִנין , ּתָ ד ִמְתָעִרין ּדִ ּכַ
ָעְלָמא ָיין ְלַאֲחָתא ּבְ ִתיב, ַקׁשְ   . סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו) תהלים כה(, ָהָכא ּכְ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ כְ , ְוָתאָנא ּבִ ּתַ ִמׁשְ יִנין ּדְ ָכל ּדִ כּוָראּדְ יִפין , ִחין ִמּדְ ּקִ ּתַ

א ֵריׁשָ סֹוָפא, ּבְ א. ְוַנְייִחין ּבְ ְכִחין ִמּנּוְקּבָ ּתַ ִמׁשְ יִנין ּדְ א, ְוָכל ּדִ ֵריׁשָ , ַנְייִחין ּבְ
סֹוָפא יִפין ּבְ ֲחָדא. ְוַתּקִ ִאְתָעֵבידּו ּכַ ל, ְוִאְלָמֵלא ּדְ ַעד . ָלא ַיְכִלין ָעְלָמא ְלִמְסּבַ
יֵקי ַעּתִ יק ּדְ ַעּתִ א ּדְ כֹּלָ א, ְסִתיָמא ּדְ א ִמן ּדָ ִריׁש ּדָ ָמא , ּפָ ּסְ ְוָחַבר לֹון ְלִאְתּבַ

ֲחָדא   . ּכַ
  

ִריׁש לֹון ין, ְוַכד ּפָ יל ּדּוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַאּפִ א ֵמֲאחֹורֹוי , ָאּפִ ּוָפִריׂש ְלנּוְקּבָ
ִסְטרֹוי ּקּוָנָהא, ּדְ ל ּתִ יֵלי, ְוַאְתִקין ָלּה ּכָ ְלֵמיָתָהא , הּ ְוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ּדִ
ָמה ַעל ) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ִלְדכּוָרא ְרּדֵ ל ְיָי ֱאֹלִהים ּתַ ּפֵ ַוּיַ

ן יׁשָ ן. ָהָאָדם ַוּיִ יׁשָ יב. ַמהּו ַוּיִ ְכּתִ ן ) תהלים מד(, ַהאי הּוא ּדִ יׁשָ ה ּתִ עּוָרה ָלּמָ
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ְלעֹוָתיו. ְייָ  ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ א ִהיא נוּ . ַמאי ַאַחת, ַוּיִ אּדָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְקּבָ , ּכְ
ִתי) שיר השירים ו( ָקא, ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ְקָנא, ְוַסּלְ ּוְבַאְתָרָהא . ְוִאְתּתַ

ִקיַע ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד ה) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ׁשְ ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ . ַוִיְסגֹור ּבָ
י ָלֶכם ֵלב ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאבֶ ) יחזקאל לו(ּוְכִתיב  ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ן ִמּבְ

ר ׂשָ   . ּבָ
  

  א''ג ע''דף קמ
  

ִדין ְוִעְלעּוִלין ֵרי רּוִחין ְוׁשֵ ָתא ֲהָוה ּבָ ּבְ ָבָעא ְלֵמיַעל ׁשַ ֲעָתא ּדְ ְוַעד ָלא , ּוְבׁשַ
ים לֹון ִתּקּוָנָהא, ִסּיֵ יהּ , ָאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ָיִתיַבת . ְוָיִתיַבת ַקּמֵ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

יהּ  ְרָייאן, ָקּמֵ ִלימוּ , ֲאָנח לֹון ְלִאיּנּון ּבִ ּתְ ַמְטרֹוִניָתא ַיְתַבת . ְוָלא ִאׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
א ין) א''ג ע''דף קמ(, ִעם ַמְלּכָ ַאּפִ ין ּבְ רּו ַאּפִ יַנְייהוּ , ְוִאְתַחּבָ , ַמאן ֵייעּול ּבֵ

ֲהַדְייהוּ  ִיְקַרב ּבַ תלמידי בגין כך סתימא דמלה עונתן של . (ַמאן הּוא ּדְ
רוּ .) חכמים דידעין רזא דנא משבת לשבת ָדא, ְוַכד ִאְתַחּבְ א ּבְ ָסמּו ּדָ . ִאְתּבְ

יהּ  ָסם ּבֵ א ִאְתּבְ כֹּלָ ְך . יֹוָמא ּדְ ָדא, ּוְבִגין ּכָ א ּבְ יִנין ּדָ ָסמּו ּדִ ָקנּו , ִאְתּבְ ְוִאְתּתְ
ִאין ִאין ְוַתּתָ   . ִעּלָ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָעא , ְוָתאָנא ּבִ א ְלֵמֱחֵזיּבָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָסמּו , ַעּתִ ִאי ִאְתּבְ

יִנין ָדא, ּדִ א ּבְ ין ּדָ ֵרין ִאּלֵ ָבקּו ּתְ יָפא, ְוִאְתּדְ ּקִ יָנא ּתַ א ּדִ נּוְקּבָ ְטָרא ּדְ , ְוָנַפק ִמּסִ
יב) דלא יכיל עלמא למסבל( ְכּתִ ה ) בראשית ד(, ּדִ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ

ֶלד אֶ  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלָמא . 'ת ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ְוגוֹ ִאׁשְ
ל ַמת, ְלִמְסּבַ ּסְ ָלא ִאְתּבַ ּום ּדְ ִדיָנא , ִמׁשּ ה זּוֲהָמא ּדְ יל ּבָ יָפא ַאּטִ ּקִ ְוִחְוָיא ּתַ
ָיא ָמא, ַקׁשְ ּסְ ְך ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתּבַ ַטר . ּוְבִגין ּכָ א ַקִין ִמּסְ ְוַכד ָנִפיק ּדָ

נוּ  אּדְ ָיא, ְקּבָ יף ַקׁשְ ּקִ ִדינֹוי, ָנַפק ּתַ יף ּבְ ּקִ ִדינֹוי, ּתַ ָיא ּבְ ָנַפק . ַקׁשְ יָון ּדְ ּכֵ
ַמת ּסְ ת ְוִאְתּבַ א. ִאְתֲחָלׁשָ ַתר ּדָ יר, ּבָ ִסיָמא ַיּתִ יַקת ַאֲחָרא ּבְ ְוָסִליק , ַאּפִ

ָיא יָפא ַקׁשְ ּקִ ֲהָוה ּתַ יִנין ָלא ִאְתָעְרבּו , ַקְדָמָאה ּדְ ) א אתערעו''ס(ְוָכל ּדִ
יהּ ) אתערו) לא(א וכל דינין ''ס(ָקֵמיּה    . ִעּמֵ

  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶדה) בראשית ד(, ַמה ּכְ ָ ׂשּ ְהיֹוָתם ּבַ ֶדה. ַוְיִהי ּבִ ָ ׂשּ : ּבַ

א מֹוַדע ְלֵעיּלָ ּתְ ִאׁשְ ַתּפּוִחים. ּדְ ֶדה ּדְ ִאְקֵרי ׂשָ ֶדה ּדְ ָ ׂשּ יָנא . ּבַ ְוָנַצח ַהאי ּדִ
הֲ , ַלֲאחּוה ּום ּדְ יהּ ִמׁשּ ָיא ִמּנֵ חֹוֵתיהּ , ָוה ַקׁשְ ֵייּה ְוַאְטְמֵריּה ּתְ ַעד . ְוַאְכּפְ

ִריְך הּוא א ּבְ ַהאי קּוְדׁשָ ַער ּבְ ִאּתְ יהּ , ּדְ ּמֵ ֵריּה ִמּקַ א . ְוַאְעּבְ נּוְקּבָ ְקֵעיּה ּבְ ְוׁשַ
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א ְתהֹוָמא ַרּבָ א. ּדִ א ַרּבָ ַיּמָ ּקּוָעא ּדְ ׁשִ מְ , ְוָכִליל ַלֲאחּוי ּבְ ם ּדִ ְמַבּסֵ ִאיןּדִ . ִעין ִעּלָ
ָמִתין ְלָעְלָמא הֹון ַנְחִתין ִנׁשְ   . ֱאיָנׁש ְלפּום אֹוְרחֹוי, ּוִמּנְ

  
ְטִמיִרין ִאיּנּון ב ּדִ ָדא. ְוַאף ַעל ּגַ א ּבְ ִטין ּדָ ְ ׁשּ ְוִאְתֲעִבידּו ּגּוָפא ַחד , ִמְתּפַ

א, ּוֵמַהאי ּגּוָפא יַבּיָ יא ַחּיָ יַעּיָ ַרׁשִ ָמְתהֹון ּדְ ין ִנׁשְ . ִקיֵפי רּוָחאתַּ , ַנְחּתִ
ְך  ְעּתָ ָקא ּדַ ֲחָדא ַסּלְ ְרִוויהֹון ּכַ א ְלִסְטרֹוי. ִמּתַ א ּדָ ִאין . ְוָדא ְלִסְטרֹוי, ֶאּלָ ַזּכָ

יא יַקּיָ ִאְקֵרי ָאָדם, ִאיּנּון ַצּדִ א ּדְ יׁשָ ָמְתהֹון ֵמַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ְלֵפי ִנׁשְ ְמׁשַ , ּדִ
א ָכִליל ּכֹּלָ ִעְטִרין ְוִכְתִר , ּדְ ןֲאָתר ּדְ ּמָ ָראן ּתַ ין ִמְתַחּבְ יׁשִ ְצרֹוָרא , ין ַקּדִ ּבִ

ַאְתְקָלא    ). א דאתכלא''ס(ּדְ
  

יא יַקּיָ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ ין) א אתון חברייא''ס(, ַזּכָ יׁשִ ין ַקּדִ ָכל ָהֵני ִמּלִ , ּדְ
ָאה א ִעּלָ יׁשָ רּוַח ַקּדִ ִאְתָמרּו ּבְ לָ , ּדְ ּלְ ִאין ִאְתּכַ ין ִעּלָ יׁשִ ָכל ַקּדִ יהּ רּוַח ּדְ , ן ּבֵ

ְלָיין ְלכוּ  ִאין ַצְייִתין ְלהוּ . ִאְתּגַ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ין ּדְ ִאין ַאּתּון ָמאֵריהֹון , ִמּלִ ַזּכָ
ָמאִרין י ַחְקָלא, ּדְ הוּ , ְמַחְצּדֵ לּון ּבְ ּכְ עּון ְוִתְסּתַ ְנּדְ ין ּתִ ין ִאּלֵ ִמּלִ עּון , ּדְ ְוִתְנּדְ

ין ַאּפִ ין ּבְ ָאֵתי. ֵעיָנאֵעיָנא בְּ , ְלָמאֵריכֹון ַאּפִ ְזּכּון ְלָעְלָמא ּדְ ין ּתִ , ּוְבָהֵני ִמּלִ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך ְוגוֹ ) דברים ד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב : ְייָ . 'ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

יק יֹוִמין הּוא ָהֱאֹלִהים א הּוא ַחד. ַעּתִ ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי , ְוכֹּלָ ִריְך ׁשְ ּבְ
א   . ָעְלַמּיָ

  
ְמעֹוןָאמַ  י ׁשִ א, ר ַרּבִ ִאין ְלַתּתָ א, ֲחֵמיָנא ִעּלָ ִאין ְלֵעיּלָ א. ְוַתּתָ ִאין ְלַתּתָ , ִעּלָ

ָאָדם ּיּוְקָנא ּדְ ָאה, ּדִ ּקּוֵני ִעּלָ הּוא ּתִ הוּ , ּדְ ֻכּלְ ָלָלא ּדְ   ) חסר. (ּכְ
  

אָנא ִתיב , ּתָ יק ְיסֹוד עֹוָלם) משלי י(ּכְ ַקְרטּוָפא , ְוַצּדִ ית ּבְ ָכִליל ׁשִ ֲחָדאּדְ . ּכַ
יב ְכּתִ שׁ ) שיר השירים ה(, ְוַהאי הּוא ּדִ   . ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ִאין, ְוָתאָנא ּבִ ְתִרין ִעּלָ ִלילּו ּכִ ָאָדם ִאְתּכְ ְכַלל ּוִבְפַרט, ּבָ . ּבִ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ִלילּו ּכִ ְפָרט ּוְכָלל, ּוְבָאָדם ִאְתּכְ ְתִרין ִעלָּ . ּבִ ְכַללּכִ ָמה , ִאין ּבִ ּכְ
יּקּוִנין  ָכל ָהֵני ּתִ ִדּיּוְקָנא ּדְ ַמר ּבְ ִאּתְ ְפָרט). א דיוקנין''ס(ּדְ ְיִדן: ּבִ ָען ּדִ ֶאְצּבְ , ּבְ

ֶנֶגד ָחֵמשׁ  ִאין. ָחֵמׁש ּכְ ּתָ ְתִרין ּתַ ָרט ּוְכָלל, ּכִ ִאיּנּון ּפְ ַרְגִלין ּדְ ִעין ּדְ ֶאְצּבְ . ּבְ
ָהא ּגּוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי בַּ  ִאיּנּון ְלַבר ִמּגּוָפא. ֲהַדְייהוּ ּדְ ְך ָלא ֲהוֹו . ּדְ ּוְבִגין ּכָ

גּוָפא ְייהוּ . ּבְ יּו ִמּנַ גּוָפא ַאְעּדִ   . ּדְ
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יֹום ַההּוא) זכריה יד(ַמאי , ִאי ָהִכי גּוָפא. ְוָעְמדּו ַרְגָליו ּבַ א ַרְגָליו ּדְ , ֶאּלָ
ִדיִנין  ד נּוְקמִ ) א דמארין''ס(ָמאֵריהֹון ּדְ ֲעֵלי ַרְגַלִיםְלֶמְעּבַ . ין ְוִאְקרּון ּבַ

יִפין ּקִ הֹון ּתַ א. ּוִמּנְ י ְלַתּתָ ִדיִנין ּדִ ִאין, ּוִמְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ   . ּבְ
  

אָנא א, ּתָ ְלֵעיּלָ ּקּוֵני ּדִ ל ִאיּנּון ּתִ א, ּכָ יׁשָ ְבגּוָפא ַקּדִ ָלָלא ) בדכר ונוקבא(, ּדִ ּכְ
ָאָדם יְך דָּ , ּדְ אִאְתְמׁשִ ָדא, א ִמן ּדָ א ּבְ א ְלָדא, ּוִמְתַאֲחָדן ּדָ קּון ּדָ ָמה . ְוַאׁשְ ּכְ

ָוִריִדין ְלָדא ּוְלָדא ִקְטִפין ּדְ ָמא ּבְ ְך ּדָ ִאְתְמׁשָ א , ְלָהָכא ּוְלָהָכא, ּדְ ֵמֲאָתר ּדָ
ִקין , ְלֲאָתר ַאֲחָרא גּוָפא ) א קסטין''ס(ְוִאיּנּון ַמׁשְ ְקָיין ). א לגופא''נ(ּדְ ַאׁשְ

א ְלָדא, א ְלָדאדָּ  הּו ָעְלִמין. ְמַנֲהִרין ּדָ ּלְ ַאְנִהירּו ּכֻ ְרָכאן , ַעד ּדְ ּוִמְתּבָ
ִגיֵניהֹון   . ּבְ

  
  ב''ג ע''דף קמ

  
אָנא ְתִרין , ּתָ ל ִאיּנּון ּכִ גּוָפא) ב''ג ע''דף קמ(ּכָ ִללּו ּבְ ָלא ִאְתּכְ הּו , ּדְ ּלְ ּכֻ

ל ַמאן דְּ , ְרִחיִקין ּוְמָסֲאִבין יהֹוןּוְמַסֲאָבן ּכָ ין, ִיְקַרב ְלַגּבֵ הֹון ִמּלִ ע ִמּנְ   . ְלִמְנּדַ
  

אָנא ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּתָ י ּתַ ְלהֹון ְלַגּבֵ יאּוְבָתא ּדִ הּו . ַמאי ּתִ ָחָמן ּבְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ֶאּלָ
א יׁשָ ַההּוא ּגּוָפא, ּגּוָפא ַקּדִ הּו ּבְ ְלָלא ּבְ יָמא. ּוְלִאְתּכַ ָהא , ִאי ָהִכי, ְוִכי ּתֵ

גּוָפאַמְלָאכִ  ְכָלָלא ּדְ ין ְוֵליְתהֹון ּבִ יׁשִ לֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר . ָלא. ין ַקּדִ ַחס ְוׁשָ ּדְ
א יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ָלָלא ּדְ ין ְוָלא ִמְתַקְייֵמי, ִמּכְ יׁשִ ) דניאל י(ּוְכִתיב . ָלא ֲהוֹו ַקּדִ

ישׁ  יתֹו ְכַתְרׁשִ ) דניאל ט. (יַנִיםְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות עֵ ) יחזקאל א(ּוְכִתיב . ּוְגִוּיָ
ְבִריֵאל ָאָדם. ְוָהִאיׁש ּגַ ְכָלָלא ּדְ הּו ּבִ ּלְ גּוָפא. ּכֻ ְכָלָלא ּדְ ֵליְתהֹון ּבִ ר ֵמָהֵני ּדְ , ּבַ
ִאיּנּון ִמְסֲאִבין ֲהַדְייהוּ , ּדְ ִיְקַרב ּבַ ל ַמאן ּדְ   . ּוְמַסֲאָבן ּכָ

  
ָמאָלא, ְוָתאָנא ׂשְ הּו ֵמרּוָחא ּדִ ּלְ ָסם בְּ , ּכֻ ָלא ִאְתּבְ ִחיןּדְ ּכְ ּתַ ְוַנְפקּו , ָאָדם ִמׁשְ

א יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ָלָלא ּדְ יהּ , ִמּכְ ָבקּו ּבֵ הּו ִמְסֲאִבין . ְוָלא ִאְתּדָ ּלְ ְך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ
א, ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמא ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ ַההּוא , ְוַעְייִלין ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ְלִאְתּדַ

ִאקְ  יָנא ַקְדָמָאה ּדְ א, ֵרי ַקִיןּדִ ּתָ ְלּתַ גּוָפא ּדִ ְכָלל ּדְ ָנִפיק ּבִ אִטין ְוָטאִסין . ּדְ ְוׁשָ
ל ָעְלָמא גּוָפא, ּכָ ְכָלָלא ּדְ ָקאן ּבִ ּבְ ְך ִאיּנּון ְלַבר, ּוַפְרָחן ְוָלא ִמְתּדַ , ּוְבִגיֵני ּכַ

א א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְרָיין ּדִ ל ַמׁשִ ִתיב . ִמְסֲאִבין ִאיּנּון. ִמּכָ הּו ּכְ ִמחּוץ ) יקרא יגו(ּבְ
בוֹ  ֲחֶנה מֹוׁשָ   . ַלּמַ
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ִאְקֵרי ֶהֶבל א, ּוְברּוָחא ּדְ יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְכָלָלא ּדְ יר ּבִ ם ַיּתִ ּסָ ִאְתּבָ ָנְפִקין . ּדְ
יר ְסָמן ַיּתִ ִמּבַ גּוָפא, ַאֲחָרִנין ּדְ ָקן ּבְ ּבְ ָקן, ּוִמְתּדַ ּבְ ְלָיין . ְוָלא ִמְתּדַ הּו ּתַ ּלְ ו ''ע(ּכֻ

ֲאִוי) ב''ע ין ִמְסֲאִביןּבַ ִאּלֵ ָלָלא ּדְ ְמִעין . ָרא ְוָנְפִקין ֵמַהאי ּכְ ׁשַ ְמִעין ַמה ּדְ ְוׁשַ
א ָקַאְמֵרי ְלהוּ , ֵמֵעיּלָ א ּדְ ְייהּו ַיְדֵעי ְלַתּתָ   . ּוִמּנַ

  
ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ ָאָדם, ְוָתאָנא ּבִ ָלָלא ּדְ א ּכְ ָסמּו ְלֵעיּלָ ִאְתּבְ יָון ּדְ ּגּוָפא , ּכֵ

א יׁשָ א, ַקּדִ ַכר ְונּוְקּבָ ִליָתָאה. ּדְ רּו ִזְמָנא ּתְ א, ִאְתַחּבָ ֹכּלָ מּוָתא ּדְ ּסְ . ְוָנַפק ִאְתּבַ
ִאין ִאין ְוַתּתָ ָסמּו ָעְלִמין ִעּלָ א. ְוִאְתּבְ א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ ְכָלל ָעְלָמא ּדִ ּתָ אן ִאׁשְ , ּוִמּכָ

א יׁשָ גּוָפא ַקּדִ ְטָרא ּדְ ָרן ָעְלִמין. ִמּסִ ָדאּוִמתְ , ּוִמְתַחּבְ א ּבְ ְוִאְתָעִבידּו , ַאֲחָדן ּדָ
, שכינתא לתתא, שכינתא לעילא, ובגין דכלהו חד גופא. (ַחד ּגּוָפא

ָפא רּוָחא) 'קודשא בריך הוא לתתא, קודשא בריך הוא לעילא ּלְ , ּוְמׁשַ
ַחד ּגּוָפא א ַחד. ְוַעְייָלא ּבְ הּו ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאּלָ ָקדׁש ָקדׁש ) ישעיה ו. (ּוְבֻכּלְ

בֹודוֹ  ָקדשׁ  ל ָהָאֶרץ ּכְ א הּוא ַחד ּגּוָפא. ְיָי ְצָבאֹות ְמֹלא ּכָ כֹּלָ   . ּדְ
  

אָנא ָדא, ּתָ א ּבְ ָסמּו ּדָ ִאְתּבְ יָון ּדְ תורי זהב ) שיר השירים א(כתיב (, ּכֵ
יָנא ְוַרֲחֵמי) נעשה לך עם נקודות הכסף רּו ּדִ ָ אתבסמא דינא . (ִאְתָקׁשּ

א בִּ ) ברחמי ַמת נּוְקּבָ ּסְ א. ְדכּוָראְוִאְתּבַ ֹלא ּדָ א ּבְ ָקא ּדָ ְך ָלא ַסּלְ , ּוְבִגיֵני ּכַ
ָמר ַהאי ּתָ א, ּכְ ֹלא ּדָ א ּבְ ָקא ּדָ ָלא ַסּלְ ֵניָנן. ּדְ ְרֵמיּה , ְוַעל ַהאי ּתָ יק ּגַ ַאּפִ ַמאן ּדְ

ָאָדם ָלָלא ּדְ ַהאי ָעְלָמא ִמּכְ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּבְ ָלא ָעֵייל , ְלָבַתר ּכַ
ְכָלָלא דְּ  א, ָאָדםּבִ יׁשָ ִאְקֵרי ּגּוָפא ַקּדִ ָלא ִאְקרּון ָאָדם. ּדְ ִאיּנּון ּדְ א ּבְ , ֶאּלָ

גּוָפא ָלָלא ּדְ   . ְוָנִפיק ִמּכְ
  

ְנָיא ֶסף, ּתַ ְך ִעם ְנקּודֹות ַהּכָ ה ּלָ ַרֲחֵמי, ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ יָנא ּבְ ָסמּו ּדִ ִאְתּבְ . ּדְ
יָנא יּה ַרֲחֵמי, ְוֵלית ּדִ ָלא ֲהוֹו ּבֵ ִתיב. ּדְ ָנאוּו ) שיר השירים א(, ְוַעל ַהאי ּכְ

ֲחרּוִזים אֵרְך ּבַ ּתֹוִרים ַצּוָ ּתֹוִרים. ְלָחַיִיְך ּבַ יב: ּבַ ְכּתִ מֹו ּדִ ה , ּכְ ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ
ֲחרּוִזים. 'ָלְך ְוגוֹ  יב: ּבַ ְכּתִ ָמה ּדִ ֶסף, ּכְ אֵרְך . ִעם ְנקּודֹות ַהּכָ ְכָלָלא , ַצּוָ ּבִ
א נּוְקּבָ אדָּ , ּדְ ְלֵעיּלָ א ּדִ ׁשָ י ַמְקּדְ ַכח ּבֵ ּתְ א , א ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ ּתָ ְלּתַ ַלם ּדִ ִוְירּוׁשָ

א) א ומקדשא דכלא''ס( ׁשָ ְדכּוָרא. ּוַמְקּדְ ָסַמת ּבִ א ִמְדִאְתּבְ ְוִאְתָעִביד , ְוָכל ּדָ
ָאָדם ָלָלא ּדְ ְמֵהיְמנּוָתא, ּכְ ָלָלא ּדִ בְ . ַמאי ְמֵהיְמנּוָתא. ְוָדא הּוא ּכְ יּה ּדִ ַגּוִ

ל ְמֵהיְמנּוָתא ַכח ּכָ ּתְ ִאְקֵרי ָאָדם, ְוָתאָנא) שייך פרשת כי תצא. (ִאׁשְ , ַמאן ּדְ
יהּ  ְמָתא ַנְפַקת ִמּנֵ ֵביָתא. ּוִמית, ְוִנׁשְ ד ֵליּה ִליָנה , ָאִסיר ְלֵמיַבת ֵליּה ּבְ ְלֶמְעּבַ

ַהאי ּגּוָפא, ַעל ַאְרָעא ּום ְיָקָרא ּדְ ָלא ִיְתֲחֵזי בֵּ , ִמׁשּ יב, יּה ְקָלָנאּדְ ְכּתִ , ּדִ
ל ָיִלין) תהלים מט( יָקר ּבַ ל ְיָקָרא, ָאָדם ּבִ הּוא ָיָקר ִמּכָ ל ָיִלין, ָאָדם ּדְ . ּבַ
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ִאי ַיַעְבדּון ָהִכי. ַמאי ַטְעָמא ּום ּדְ ֵהמֹות ִנְדמוּ , ִמׁשּ ּבְ ל ּכַ ִעיֵרי ָלא . ִנְמׁשַ ַמה ּבְ
ָאָדם ְכָלָלא ּדְ אְוָלא ִאְתֲחֵזי בְּ , ֲהוֹו ּבִ יׁשָ ְבִעיֵרי, הּו רּוָחא ַקּדִ , אּוף ָהָכא ּכִ

ָלא רּוָחא א, ְוַהאי ּגּוָפא, ּגּוָפא ּבְ ֹכּלָ הּוא ְיָקָרא ּדְ יּה ְקָלָנא, ּדְ   . ָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ
  

  א''ד ע''דף קמ
  

ִסְפָרא ְצִניעּוָתא ּדְ א, ְוָתאָנא ּבִ יׁשָ ָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגּוָפא ַקּדִ ל ַמאן ּדְ , ּכָ
ָלא ָעְלִמין, רּוָחא ּבְ גּוָפא ּדְ ִגימּוָתא ּבְ ִגין . ָעִביד ּפְ ָהא ּבְ ) א''ד ע''דף קמ(ּדְ
א א, ּדָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ הּ , ָלא ָעִביד ִליָנה ּבְ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ַאְרָעא ּדְ א ''ס(, ּבְ

ּום ) צדק ילין בה) ישעיה א(דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב  ִמׁשּ
ַהאי ּגּוָפא ְיָקָרא א ,ּדְ ַמְלּכָ ּיּוְקָנא ּדְ יּה ִליָנה. ִאְתְקֵרי ּדִ ַחד , ְוִאי ָעִביד ּבֵ ֲהִוי ּכְ

ִעיֵרא   ) נדמו) כ''ע(נמשל כבהמות ) תהלים מט(, הדא הוא דכתיב. (ִמן ּבְ
  

אָנא נֹות ָהָאָדם) בראשית ו(, ּתָ ְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ א בני ''ס. (ַוּיִ
א, ִאְטַמרוּ דְּ ) ב''ע' ס(ִאיּנּון ) האלהים ְתהֹוָמא ַרּבָ א ּדִ נּוְקּבָ ֶאת . ְוָנְפלּו ּבְ

נֹות ָהָאָדם ר ). האדם הידוע(, ּבְ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ּוְכִתיב ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהּמָ
ִאְקֵרי עֹוָלם. 'ֵמעֹוָלם ְוגוֹ  ֵניָנן ְיֵמי עֹוָלם. ֵמַההּוא ּדְ ְדּתָ ם. ּכִ ֵ י ַהׁשּ הֹון , ַאְנׁשֵ ִמּנְ
ִדין ְלָעְלָמאַנְפקּו רּוחִ  יַעָייא, ין ְוׁשֵ ַרׁשִ ָקא ּבְ ּבְ   . ְלִאְתּדַ

  
ִפיִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ין ַאֲחָרִנין, ַהּנְ ָקא ִאּלֵ ָאֶרץ. ְלַאּפָ ָלא ֲהוֹו ּבָ ִפיִלים. ּדְ : ַהּנְ

 ָּ ָּאֵ ''ַעז ָאֶרץ''א ְוַעז ָאֶרץ. ל ֲהוֹו ּבָ ֵני ָהֱאֹלִהים ָלא ֲהוֹו ּבָ א . ּבְ ְוָרָזא הּוא ְוֹכּלָ
ַמראִ    . ּתְ
  

ִתיב  ָאֶרץ) בראשית ו(ּכְ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֵחם ְיָי ּכִ ּנָ ָקא ָאָדם , ַוּיִ ְלַאּפָ
א ְלֵעיּלָ ָאֶרץ, ּדִ ָלא ֲהִוי ּבָ ַמר. ּדְ ין ִאּתְ ְזֵעיר ַאּפִ ָנֶחם ְיָי ַהאי ּבִ ב ֶאל . ַוּיִ ְתַעּצֵ ַוּיִ

ְעַצב ֹלא ֶנֱאַמר, ִלּבוֹ  ב. ַוּיֶ ְתַעּצֵ א ַוּיִ באִ , ֶאּלָ ָתא, יהּו ִאְתֲעּצָ ְלָייא ִמּלְ ֵביּה ּתַ . ּדְ
ב ָלא ִאְתֲעּצָ אן ּדְ ִתיב, ֶאל ִלּבוֹ . ַלֲאּפּוֵקי ִמּמַ ִלּבֹו ָלא ּכְ א ֶאל ִלּבוֹ , ּבְ . ֶאּלָ

ב  ִאְתֲעּצָ ַמאן ּדְ ין, ְלָמאֵריהּ ) ומקבל(ּכְ ָכל ִלּבִ א ּדְ ַאְחֵזי ַהאי ְלִלּבָ   . ּדְ
  

ֵני ָהֲאָדָמה ְוגוֹ ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהאָ  ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר ּבָ ָקא . 'ָדם ֲאׁשֶ ְלַאּפָ
א ְלֵעיּלָ ְלחֹודֹוי. ָאָדם ּדִ א ּבִ ּתָ ְלּתַ יָמא ָאָדם ּדִ ָלל. ְוִאי ּתֵ ָקא ּכְ ּום . ָלאו ְלַאּפָ ִמׁשּ

א ָלא ּדָ א ּבְ ָלא ָקִאים ּדָ   . ּדְ
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א ֹכּלָ ן, ְוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ּדְ ּקַ א ִאְתּתָ ֵמֵריָשא ּכֹּלָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכְ
י ָעְרָמה) משלי ח( ַכְנּתִ י. ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ י , ַאל ּתִ ִכיָנּתִ א ׁשְ ֶאּלָ
  ). א שיכנתי''ס(
  

ָאָדם ּקּוָנא ּדְ יב. ָלא ָקִאים ָעְלָמא, ְוִאְלָמֵלא ַהאי ּתִ ְכּתִ משלי (, ֲהָדא הּוא ּדִ
ָחְכָמה ָיַסד אָ ) ג ֵעיֵני ְייָ ) בראשית ו(ּוְכִתיב . ֶרץְיָי ּבְ   . ְוָנח ָמָצא ֵחן ּבְ
  

ַהאי מֹוָחא, ְוָתאָנא ְלָיין ּבְ הּו מֹוִחין ּתַ ּלְ א הּוא. ּכֻ ֹכּלָ ָלָלא ּדְ . ְוַהָחְכָמה הּוא ּכְ
ָאָדם, ְוָדא ָחְכָמה ְסִתיָמא ּקּוָנא ּדְ ן ּתִ ּקַ ִקיף ְוִאְתּתָ ָבּה ִאְתּתָ ָבא , ּדְ ְ ְלִאְתַייׁשּ

ּקּוֵניהּ ּכֹלָּ  ַאְתֵריהּ , א ַעל ּתִ ל ַחד ּבְ ַהָחְכָמה ) קהלת ז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּכָ
יִטים ּלִ ָרה ׁשַ עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ ָאָדם, ּתָ ֵליָמא ּדְ ּקּוָנא ׁשְ ִאיּנּון ּתִ ְוָאָדם הּוא . ּדְ

ְלגוֹ  ּקּוָנא ּדִ יּה ָקִאים רּוָחא, ּתִ  כי) שמואל א טז(, הדא הוא דכתיב. (ִמּנֵ
  ) דאיהו בלגו לגו, האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

  
ָאָדם ּקּוָנא ּדְ א, ּוְבַהאי ּתִ ֹכּלָ ֵלימּוָתא ְמֵהיְמנּוָתא ּדְ ָקִאים ַעל , ִאְתֲחֵזי ׁשְ ּדְ

יא יב. ּכּוְרְסּיָ ְכּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה) יחזקאל א(, ּדִ ּוְכִתיב . ּוְדמּות ּכְ
יק יֹוַמּיָא ַוֲארּו ) דניאל ז( ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעּתִ ַמָיא ּכְ ִעם ֲעָנֵני ׁשְ

ין. ְמָטה ּוְקָדמֹוִהי ַהְקְרבּוִהי אן ְסִתיָמאן ִמּלִ ָאה . ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. ַעד ּכָ ַזּכָ
הֹון ַגח ּבְ ָיַדע ְוַיׁשְ ַמאן ּדְ הֹון. חּוָלֵקיּה ּדְ ין ָלא. ְוָלא ִיְטֵעי ּבְ ין ִאּלֵ ִמּלִ  ּדְ

י ַחְקָלא, ִאְתְיִהיבוּ  א ְלָמאֵרי ְמִדין ּוְמַחְצּדֵ ָעאלּו ְוַנְפקוּ , ֶאּלָ יב. ּדְ ְכּתִ , ּדִ
לּו ָבם) הושע יד( ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם ּופֹוׁשְ ְרֵכי ְיָי ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ   . ּכִ
  

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ יָלןִאי בְּ , ְוָאִרים ַקֵליּה ְוָאַמר, ּבָ ין ּדִ ָיין , ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ ּדְ
ָאֵתי, ָהָכא ָעְלָמא ּדְ ָרא ּדְ ִאּדָ יא ּבְ ִניזּו ַחְבַרּיָ קּו ֵמַהאי ָעְלָמא, ִאְתּגְ ּלָ , ְוִאְסּתְ

יר ֲהָוה ּפִ ֵני ָעְלָמא, ָיאּות ְוׁשַ ָיין ְלַחד ִמּבְ ּלְ ָלא ִאְתּגַ ִגין ּדְ , ָהָדר ְוָאַמר. ּבְ
י י , ַהְדִרי ּבִ ּלֵ ָהא ּגַ יִקיןּדְ ַעּתִ יָקא ּדְ ַעּתִ יּה ּדְ ָכל ְסִתיִמין, ָקּמֵ ָהא , ְסִתיָמא ּדְ ּדְ

יִלי ֲעִביְדָנא א, ָלא ִליָקָרא ּדִ ֵבית ַאּבָ יא , ְוָלא ִליָקָרא ּדְ ַחְבַרּיָ ְוָלא ִליָקָרא ּדְ
ין אֹוְרחֹוי, ִאּלֵ ָלא ִיְטעּון ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ִכּסּוָפא ְלַתְרֵעי, ֶאּלָ  ְוָלא ַיֲעלּון ּבְ

ְלְטרֹוי יֵדיהֹון, ּפַ חּון ּבִ הֹון. ְוָלא ִיּמְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ָאֵתי, ַזּכָ   . ְלָעְלָמא ּדְ
  

ָנא ָרא, ּתָ י ) א''א ע''ע ע''צ(ִמיתּו , ַעד ָלא ַנְפקּו ַחְבַרָייא ֵמַההּוא ִאּדָ ִרּבִ
י ַיֲעֹקב ִרּבִ ה, יֹוֵסי ּבַ י ִחְזִקּיָ י ֵייָסא, ְוִרּבִ יאְוָחמּו ַחְברַ . ְוִרּבִ ֲהוֹו ַנְטִלין לֹון , ּיָ ּדַ

ְרָסא ַההּוא ּפַ ין ּבְ יׁשִ ה. ַמְלֲאִכין ַקּדִ ְמעֹון ִמּלָ י ׁשִ ָככוּ , ְוָאַמר ַרּבִ ּתְ ָצַווח . ְוִאׁשְ
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א, ְוָאַמר ׁשָ ַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעּנְ ֵזָרה ִאְתּגְ לֹום ּגְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא , ׁשֶ ּדְ
ֵלי מִ  ָלא ִאְתּגְ ִסיַניַמה ּדְ ה ַעל טּוָרא ּדְ ָקִאים ֹמׁשֶ יב, ּיֹוָמא ּדְ ְכּתִ שמות (, ּדִ

ִעים ַלְיָלה ְוגוֹ ) לד ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ם ִעם ְיָי ַאְרּבָ ִאי . ַמה ֲאָנא ָהָכא. 'ַוְיִהי ׁשָ
א ִאְתֲעָנׁשוּ  ִגין ּדָ   . ּבְ

  
  ב''ד ע''דף קמ

  
ַמע ָקָלא ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ יאַזכָּ , ַזּכָ ַקְייִמין , ָאה חּוָלָקְך ְוַחְבַרּיָ ין ּדְ ִאּלֵ

ֲהָדְך  א, ּבַ ְלֵעיּלָ ֵלי ְלָכל ֵחיָלא ּדִ ָלא ִאְתּגְ ֵלי ְלכֹון ַמה ּדְ ָהא ִאְתּגְ ד ''דף קמ(, ּדְ
א ֲחֵזי) ב''ע ִתיב, ֲאָבל ּתָ ָהא ּכְ יב ) יהושע ו(, ּדְ ה ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹורֹו ְיַיּסְ ּבִ

ָלֶתיהָ  יףוְ . ּדְ י ְוַתּקִ ִבְרעּו ַסּגִ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ א , ּכָ ֲעָתא ּדָ ׁשַ ְתהֹון ּבְ ָבקּו ַנְפׁשַ ִאְתּדָ
ִאְתְנִסיבוּ  ָאה חּוָלֵקיהֹון. ּדְ ָלקוּ , ַזּכָ ֵלימּוָתא ִאְסּתָ ׁשְ ָהא ּבִ דלא הוה כן . (ּדְ

  ) אמאי מיתו, לאינון דהוו קמייהו
  

אָנא ין, ּתָ ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ עֹוד ּדְ ִאיןִאתְ , ּבְ ּתָ ִאין ְוּתַ ) דאינון רתיכין(, ְרִגיׁשו ִעּלָ
ְלָיין א ִאְתּגַ יִקין ְלַתּתָ ין ַעּתִ ָהא ִמּלִ ין ָעְלִמין ּדְ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ַער ּבְ , ְוָקָלא ִאּתְ

ין) א ועוד''נ(ְוַעד  ִאיּנּון ִמּלִ ָמַתְייהּו ּבְ ָמן ִנׁשְ ּסְ ין ִמְתּבַ ִאּלֵ ָמַתְייהּו , ּדְ ַנְפָקא ִנׁשְ
נְ  יָקהּבִ ְרָסא, ׁשִ ַההּוא ּפַ ר ּבְ ָ ֵאי, ְוִאְתַקׁשּ ִקין לֹון , ְוַנְטִלין ְלהּו ַמְלֲאֵכי ִעּלָ ְוַסּלְ

א ין. ְלֵעיּלָ ָנא. ַוֲאַמאי ִאּלֵ ָעאֻלן ְוָלא ַנְפקּו ִזְמָנא ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ּדְ ּום ּדְ , ִמׁשּ
הּו ַאֲחִריֵני ָעאלּו ְוַנְפקוּ    . ְוֻכּלְ

  
מְ  י ׁשִ ָלָתא, עֹוןָאַמר ַרּבִ ָהֵני ּתְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ָמה ַזּכָ ָאה חּוָלָקָנא , ּכַ ְוַזּכָ

א ִגין ּדָ ָאֵתי ּבְ ְנָיינּות ְוָאַמר. ְלָעְלָמא ּדְ ם ) דברים ד(, ָנַפק ָקָלא ּתִ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהּיֹום ים ּכֻ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחּיִ ֵבִקים ּבַ ֲהווֹ . ָקמּו ְוַאְזלוּ . ַהּדְ ָכל ֲאָתר ּדַ  ּבְ

ֵלי ָסִליק ֵריִחין ּכְ הּ . ִמְסּתַ ַמע ִמיּנָ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ָרְך , ָאַמר ַרּבִ ָעְלָמא ִמְתּבְ ּדְ
ִגיָנן הוּ . ּבְ ֻכּלְ ָלא , ַוֲהוּו ַנֲהִרין ַאְנּפֹוי ּדְ ּכְ ֵני ָעְלָמא ְלִאְסּתַ ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ
הוּ    . ּבְ

  
אָנא ָרה ָעאלוּ , ּתָ ַבע ַנְפקוּ , ֲעׂשָ ְמעֹוןַוהֲ , ְוׁשֶ י ׁשִ י ַרּבִ א . ָוה ַחּדֵ י ַאּבָ ְוִרּבִ
יהּ . ָעִציב א ִעּמֵ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ְמעֹון , יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ַרּבִ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ה ִאין, ִמּלָ ֲהוֹו ַמְייִתין ְלהֹון ַמְלֲאִכין ִעּלָ ָלָתא ּדַ ין ּתְ ּוְמַחְזָיין ְלהּו , ְוָחמּו ְלִאּלֵ

ִניִזין  אּגְ ְלֵעיּלָ ִרין ּדִ ְלהֹון, ְוִאּדָ ִגין ְיָקָרא ּדִ טּוֵרי . ּבְ ַוֲהוּו ַעְייֵלי לֹון ּבְ
ְכָיא ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ א. ּדְ י ַאּבָ ִרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ   . ַנח ּדַ
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אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ י ַרּבִ יא ִמּבֵ י . ֵמַההּוא יֹוָמא ָלא ַאְעּדּו ַחְבַרּיָ ְוַכד ֲהָוה ַרּבִ
ְמעֹון ְמגַ  ה ָרִזיןׁשִ א ִאיּנּון, ּלֶ ן ֶאּלָ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ י . ָלא ִמׁשְ ַוֲהָוה ָקאֵרי ְלהּו ִרּבִ

ְמעֹון ְבָעה ֲאָנן ֵעיֵני ְייָ , ׁשִ יב. ׁשִ ְכּתִ ה ֵעיֵני ְיָי ְוָעָלן ) זכריה ד(, ּדִ ְבָעה ֵאּלֶ ׁשִ
ַמר א. ִאּתְ י ַאּבָ יָתא ּבֹוִציֵני, ָאַמר ִרּבִ ַנֲהָראן ִמשְּׁ , ֲאָנן ׁשִ ַאְנּתְ הּוא . ִביָעָאהּדְ

א ֹכּלָ ִביָעָאה ּדְ יָתא. ׁשְ ָהא ֵלית ִקיּוָמא ְלׁשִ ִביָעָאה, ּדְ ְ ר ִמׁשּ ֵלי . ּבַ א ּתָ ֹכּלָ ּדְ
ִביָעָאה ׁשְ ת. ּבִ ּבָ י ְיהּוָדה ָקאֵרי ֵליּה ׁשַ ְרִכין, ִרּבִ יּה ִמְתּבָ יָתא ִמּנֵ הּו ׁשִ ֻכּלְ , ּדְ

יב ְכּתִ ת ַלְייָ ) שמות כ(, ּדִ ּבָ ת ַלְיָי ֹקֶדשׁ , ׁש ַלְייָ קֹדֶ , ׁשַ ּבָ י , ַמה ׁשַ אּוף ַרּבִ
ת ַלְיָי ֹקֶדשׁ  ּבָ ְמעֹון ׁשַ   . ׁשִ

  
ְמעֹון י ׁשִ וְהָנא ַעל ַההּוא ַחִגיר ַחְרָצן, ָאַמר ַרּבִ ּוַ ְעֵרי, ּתַ ׂשַ ֲאַמאי , ָמאֵריּה ּדְ

יָלן ָרא ּדִ ֵבי ִאּדָ ַכח ּבְ ּתְ ין, ָלא ִאׁשְ ָיין ִמּלִ ּלְ ִאְתּגַ ִזְמָנא ּדְ ין ּבְ יׁשִ ין ַקּדִ . ִאּלֵ
ָהִכי הוּ , ַאּדְ ַאְנּפֹוי, ָאָתא ֵאִלּיָ י . ּוְתַלת ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ּבְ ָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ְמעֹון ַקְרדּוָטא , ׁשִ ִכיַח ֹמר ּבְ ִליָפא ) א בקרטמא''ס(ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ ּגְ

ָמאֵריהּ  ִהּלּוָלא, ּדְ יֹוָמא ּדְ   . ּבְ
  

יָך ִר , ָאַמר ֵליהּ  ִריְך הּואַחּיֶ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ִרירּו ַקּמֵ ַבע יֹוִמין ִאְתּבְ י ׁשֶ ל , ּבִ ּכָ
יהּ  ְכֻחן ִעּמֵ ּתַ ֵייתּון ְוִיׁשְ ְלכֹון, ִאיּנּון ּדְ ָרא ּדִ ֵבי ִאּדָ ּוָבֵעיָנא , ַעל ָלא ַעִייְלּתּון ּבְ

ָחא ּכְ ּתַ ַכְתפֹוי , ְלִאׁשְ ין ָקִטיר ּבְ ה ואנא הו, ל שכן צריך לומר''א נ''ס(ַזּמִ
, ְוָלא ָיִכיְלָנא) וכדין קטיר בכתפוי, ובעינא קמיה לאשתכחא, זמין תמן

ִריְך הּוא א ּבְ ַדְרִני קּוְדׁשָ ַההּוא יֹוָמא ׁשָ ין ְלַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא , ּדְ ד ִנּסִ ְלֶמְעּבַ
ַאְרמֹוָנא , ְוַחְברֹוי ִאְתְמָסרּו ּבְ א) א בקרוניא''ס(ּדְ ַמְלּכָ ָנא ְלהּו , ּדְ ְוַאְרִחיׁשְ
א ִנּסָ א, ּבְ ַמְלּכָ ֵהיָכָלא ּדְ ָרֵמיָנא ְלהּו ּכֹוָתָלא ּדְ ִקְטרֹוי, ּדְ ִמיתּו , ְוִאְתְקָטרּו ּבְ ּדְ

י ּכֵ ׁשְ ְרּדַ ה ּפַ ָ ִעים ַוֲחִמׁשּ יְקָנא ְלַרב ַהְמנּוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא . ַאְרּבָ א ''ס(ַוֲאּפִ
ִזיבוּ , לֹון ְלִבְקַעת אֹונוֹ ) ואוליכנא ּתְ יאְוזַ . ְוִאׁשְ ְייהּו ָנֲהָמא ּוַמּיָ , ִמיְנָנא ַקּמַ

ָלָתא יֹוִמין ָלא ַאְכלּו ּתְ ְייהוּ . ּדְ ִדיְלָנא ִמּנַ   . ְוָכל ַההּוא יֹוָמא ָלא ּבָ
  

ְבָנא ל ִאיּנּון ַסְמִכין, ְוַכד ּתַ ָנְטלּו ּכָ ְרָסא ּדְ ְחָנא ּפַ ּכַ יא , ַאׁשְ ּוְתַלת ִמן ַחְבַרּיָ
ִאיְלָנא לֹון, ֲעָלהּ  ִריְך הּואְוָאמְ . ְוׁשָ א ּבְ י , רּו חּוָלָקא ְדקּוְדׁשָ ַרּבִ ֵמִהּלּוָלא ּדְ

ְמעֹון ְוַחְברֹוי ְמעֹון. ׁשִ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ָאה חּוָלָקְך , ַזּכָ ִאיּנּון , ְוַזּכָ ְוחּוָלָקא ּדְ
ְך  ַיְתִבין ַקּמָ יא ּדְ ָאֵתי. ַחְבַרּיָ ָקנּו ְלכֹון ְלָעְלָמא ּדְ ין ִאְתּתָ ְרּגִ ָמה ּדַ ָמה כַּ . ּכַ

ְנהֹוִרין ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכוּ    . ּבֹוִציִנין ּדִ
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  א''ה ע''דף קמ
  

א ֲחֵזי ן ָיִאיר , ְוּתָ ְנָחס ּבֶ י ּפִ ְתִרין ְלִרּבִ ין ּכִ רּו ַחְמׁשִ ִגיָנְך ִאְתַעּטָ ין ּבְ יֹוָמא ּדֵ
ֲאַפְר . ָחמּוְך  טּוֵרי ּדְ ָכל ִאיּנּון ַנֲהֵרי ּדְ יּה ּבְ ְכָיאַוֲאָנא ֲאִזיְלָנא ִעּמֵ , ְסמֹוָנא ּדַ

יהּ  ִריר ּדּוְכּתֵ ן, ְוהּוא ּבָ ּקַ ) 'א ואנא הא חזינא דהא בריר וכו''ס. (ְוִאְתּתָ
ִעְטִרין, ָאַמר ֵליהּ  ַקְרטּוָפא ּדְ יא ּבְ יַקּיָ ֵריׁש ) א''ה ע''דף קמ(, ְקטּוִרין ַצּדִ ּבְ

ֵתי ּבָ י ְוׁשַ ַאר יֹוִמין, ַיְרֵחי ּוִבְזַמּנֵ ל ׁשְ יר ִמּכָ   . ַיּתִ
  
ְלַבר, ַמר ֵליהּ אָ  ל ִאיּנּון ּדִ יב, ְוַאף ּכָ ְכּתִ י ֹחֶדׁש ) ישעיה סו(, ּדִ ְוָהָיה ִמּדֵ

תֹו ְוגוֹ  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ ין ַאְתָיין. 'ּבְ יא, ִאי ִאּלֵ יַקּיָ ן ַצּדִ ּכֵ ל ׁשֶ י . ּכָ ִמּדֵ
ָחְדׁשוֹ  ה, ֹחֶדׁש ּבְ ֵרי ֲאָבָהָתא. ָלּמָ ִמְתַעּטְ ּום ּדְ א ִמׁשּ יׁשָ ת . ְרִתיָכא ַקּדִ ּבָ י ׁשַ ּוִמּדֵ

תוֹ  ּבַ ׁשַ יָתא יֹוִמין, ּבְ ָכל ִאיּנּון ׁשִ ִביָעָאה ּדְ ר ׁשְ ִמְתַעּטָ יב, ּדְ ְכּתִ בראשית (, ּדִ
ִביִעי ְוגוֹ ) ב ְ   . 'ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהׁשּ
  

ְמעֹון י ׁשִ יָתא, ְוַאְנּתְ הּוא ַרּבִ ׁשִ ִביָעָאה ּדְ ֵהא ִמְתעַ , ׁשְ יר ּתְ ׁש ַיּתִ ּדָ ר ּוִמְתּקַ ּטָ
א ִביָעָאה. ִמּכֹּלָ ׁשְ ְכִחין ּבִ ּתַ ִמׁשְ יא , ּוְתַלת ִעּדּוִנין ּדְ יַקּיָ ין ַצּדִ ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאּלֵ

ָאֵתי ִגיָנְך ְלָעְלָמא ּדְ ָנא ּבְ ת ֹעֶנג ) ישעיה נח(ּוְכִתיב . ְלִאְתַעּדְ ּבָ ְוָקָראָת ְלׁשַ
ד ן יֹוָחאי. אן הּוא ְקדֹוׁש ְייָ מַ . ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכּוּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ִרּבִ ִאְקֵרי , ּדָ ּדְ

ין ָעְלָמא ּדֵ ד ּבְ ָאֵתי, ְמכּוּבָ   .ּוְבָעְלָמא ּדְ
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  התחלת האדרא זוטא
  

  ב''ז ע''דף רפ
  

י יֹוֵסי יָרה, ָאַמר ִרּבִ ִ ִתיב ֶאת ַהׁשּ יָרה ִאְקֵרי, ּכְ י ִיְצָחק . ְוִכי ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
אישִׁ  א ) ב''ז ע''דף רפ(ַמה , יָרה ַוּדַ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיּלָ ָכא ּבְ ְ יָרה ִאְתַמׁשּ ׁשִ

א א, ְלַתּתָ א ְלַתּתָ רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמֵעיּלָ ָכן ּבְ ְ ין ִאְתַמׁשּ ין ִאּלֵ ּוְבִגין , אּוף ָהִכי ִמּלִ
יָרה ה ׁשִ ְך ָאַמר ֹמׁשֶ   . ּכָ

  
א ֲחֵזי ה, ּתָ ִאיןוְ , ּכּוֵלי ַהאי ָאַמר ֹמׁשֶ ה, ָקָרא ְלִעּלָ א ִמּלָ יב , ַעד ָלא ֵייּמָ ְכּתִ ּדִ

ַמִים ָ ָטר ְוגוֹ . ַהֲאִזינּו ַהׁשּ ּמָ ה. 'ַיֲערֹוף ּכַ ְך ָלּמָ ם ְייָ . ְוָכל ּכַ י ׁשֵ ּום ּכִ . ֶאְקָרא' ִמׁשּ
ה א ִמּלָ ֵייּמָ הּו ָעְלִמין, ַעד ּדְ ּלְ   . ַאְרִעיׁש ּכֻ

  
ה ָאַמר ֹמׁשֶ ֲעָתא ּדְ ַהִהיא ׁשַ אָנא ּבְ ָרה ּתָ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ יׁשּו , ַהֲאִזינּו ַהׁשּ ִאְתְרּגִ

ה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר. ָעְלִמין ה ֹמׁשֶ א, ֹמׁשֶ ַאּתְ . ֲאַמאי ַאּתְ ַמְרִעיׁש ָעְלָמא ּכֹּלָ
ַבר ָנשׁ  ֵריּה ּדְ יׁש ָעְלָמא, ּבְ ַתח ְוָאַמר. ּוְבִגיָנְך ִאְתְרּגִ ם ְייָ , ּפָ י ׁשֵ . ֶאְקָרא' ּכִ

עֲ  ַהִהיא ׁשַ ָתקוּ ּבְ ּתָ   . ַוֲאִציתּו ִמּלֹוי, ָתא ִאׁשְ
  

  ~) ח''סימן י(השלמה מההשמטות ~ 
  

ָנן נּו ַרּבָ ן יֹוָחאי, ּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ יּה ר. ּכְ ְנָחס' ָעאלּו ַקּמֵ יא' ְור, ּפִ , ִחּיָ
הוּ ' ְור ִכיב, ְקָייָמא ְדָעְלָמא) דהוא(ַמאן , ָאְמרּו לוֹ . ַאּבָ י , ָאַמר לֹון. ׁשָ ָלא ּבִ

ִדיָנאי ְלֵעיָלא ְמַעְייִנין ּבְ יָנא ּדִ ֵלית ֲאָנא ִמְתְייִהיב , ּדִ ָהא ֲאָנא ֲחָזאי ּדְ ּדְ
יָנא ִדְלֵעיָלא א. ְלַמְלָאָכא ּוְלַדּיָ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ֲאָנא ָלאו ּכִ א ַהאי ִדיָנא . ּדַ ֶאּלָ

יִלי ְייֵניהּ , ּדִ ִריְך הּוא ּדַ א ּבְ י דִּ , קּוְדׁשָ ִוד. יֵניהּ ְוָלא ּבִ ָאַמר ּדָ , ְוַהְיינּו ּדְ
יּה  ָבעּוֵתיּה ַקּמֵ ְפֵטִני ֱאֹלִהים ְוִריָבה ִריִבי) תהלים מג(ּבְ ֹלמֹה . ׁשָ ְוֵכן ׁשְ

ט ַעְבּדוֹ ) מלכים א ח(, ָאַמר ּפַ ְלחֹודֹוי, ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ   . ְוָלא ַאֲחָרא, הּוא ּבִ
  

ָהא ְתָנן  ִכיב, )תנינן(ּדְ ָהָאָדם ׁשָ ׁשֶ ִדינֹויבֵּ , ּכְ ִלין ּבְ ּכְ ְלֵעיָלא ִמְסּתַ , י ִדיָנא ּדִ
ָנָטאן ְלַכף ְזכּות הֹון ּדְ ַבר ָנשׁ , ִאית ִמּנְ ַאְחְזָיין ְזכּוָתא ּדְ הֹון , ּדְ ְוִאית ִמּנְ

ָנָטאן ְלַכף חֹוָבה ַבר ָנשׁ , ּדְ ַאְחְזָיין חֹוָבה ּדְ יָנא. ּדְ , ְוָלא ָנִפיק ִאיִניׁש ִמן ּדִ
ֵעי ֲהָוה ּבָ ָמה ּדְ    .ּכְ
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ָאה א ִעיּלָ ָדִאין ֵליּה ַמְלּכָ יט ַעל ּכֹוָלא, ֲאָבל ַמאן ּדְ ּלִ ׁשַ ְוָלא , הּוא ַטב, ּדְ
ַההּוא ִדיָנא ר ַטב, ָיִכיל ִאיִניׁש ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָהא ְתָנן, ַמאי ַטְעָמא. ּבַ ְמִכילֹוי , ּדְ

ָאה א ִעיּלָ ַמְלּכָ ִדיר, ּדְ מְ , ָנֵטי ִלְזכּוָתא ּתָ ּוְבָידֹו , ֵהיָמנּוָתאְוהּוא ּכּוֵליּה ַצד ּדִ
ְבָקא ְלֶחְטִאין ְוחֹוִבין ִליָחה ) תהלים קל(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְלׁשָ י ִעְמָך ַהּסְ ּכִ

  . ְולֹא ִעם ַאֵחר', ְוגו
  

הּוא  יּה ּדְ ֵעיָנא ַקּמֵ ְך ּבָ יָנאי) יהא(ּוְבִגין ּכָ ֵבי , ָיִדין ּדִ ֵליַסר ַאּבָ ַוֲאָנא ָאֵעיל ּתְ
ר ֲאָבָהָתא ,ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ָלא ֲאֲעָברּו לֹון ּבַ ָיִדי, ּדְ ִיְמֵחי ּבְ , ְוָלא ְיֵהא ַמאן ּדְ

הֹון ע ְרׁשּוָתא ִמּנְ ָלא ֶאְתּבַ   . ְועֹוד ּדְ
  

ה ְמעֹון ִמּלָ י ׁשִ י ַמְרֵעיהּ , ָאַמר ַרּבִ ן, ְוָחמּו ּבֵ ּמָ ָלא ֲהָוה ּתַ ָווהוּ . ּדְ ְוָלא , ּתְ
ָלא בְּ ) הוה( הֹון ְלַמּלָ ֲהָות ֲעֵליהֹון, פּוֵמיהּ ָיִכיל ַחד ִמּנְ ה ּדַ ַעד . ִמְדִחילּו ַרּבָ

ֲהוֹו ָיְתִבין יִאין, ּדַ בּוְסֵמי ַסּגִ הֹון , ָסִליק לֹון ֵריִחין ּדְ ְוָכל ַחד ְוַחד ִמּנְ
ב ְמעֹון, ִאְתַייׁשַ י ׁשִ ָחמּו ְלַרּבִ ין, ַעד ּדְ ל ִמּלִ ְוָלא ֲהָוה ָחָמאן ַאֲחָרן , ַוֲהָוה ְמַמּלֵ

ר ִמיֵניהּ  ְמעֹון, ְלָבַתר ִעיָדן .ּבַ י ׁשִ ' ָאַמר ֵליּה ר. ֲחִמיּתּון ִמיֵדי, ָאַמר לֹון ַרּבִ
ְנָחס ֵבי ַמְרָעְך ְזַמן ַרב. ָלא, ּפִ ָלא ָחֵמיָנא ָלְך ּבְ ָווִהין ַעל ּדְ ָנא ּתְ א ּכּוּלָ . ֶאּלָ

ֵעֶדן א ּדְ ִגְנּתָ בּוְסִמין ּדְ מַ , ְוַכד ָחֵמיָנא ָלְך ָסֵליק ָלן ֵריִחין ּדְ ְעָנא ָקָלְך ְוׁשָ
ל ְך , ְמַמּלֵ ל ִעּמָ ה , ָאַמר לֹון. ְוָלא ְיַדְעָנא ָמאן ְמַמּלֵ ַמְעּתּון ִמּלָ ְוָלא ׁשְ

יִדי ר ִמּדִ ֵלית ַאּתּון ַחְזָיין ְלֶמחֵמי ְסַבר , ָאַמר לֹון. ָאְמרּו ָלאו. אֹוֲחָרָנא ּבַ
יק יֹוִמין ַעּתִ ין ּדְ   . ַאּפִ

  
ה, ָאַמר לֹון ְנָחס' ַווְהָנא ַעל רתְּ , ֵאיָמא ְלכּו ִמּלָ ָלא ָחָמא, ּפִ ֲאָנא ָחִמית . ּדְ ּדַ

ַההּוא ָעְלָמא ַען ּבְ ִרי, ֵליּה ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ִמיֵניּה ֵמַרּבִ ְדרּו . ְלַתּתָ ּוְכַען ׁשָ
ֵעיָלא ִדיִלי ִמּלְ ָאֵתי, ּבְ יַקָיא ְלָעְלָמא ּדְ ַצּדִ ר , ְוַאְחְזָין ִלי ַאְתָרא ּדְ ְוָלא ִאְתְייׁשַ

לִ  איּבְ אי ּדּוְכּתָ ילֹוִני, ּבָ ִ ה ַהׁשּ ר ִעם ֲאִחּיָ אי. ּבַ ַוֲאתּו , ְוָאֵתיָנא, ּוָבֵריְרָנא ּדּוְכּתָ
יַקָיא ַצּדִ ָמִתין ּדְ ַלת ְמָאה ִנׁשְ י ּתְ הֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ִעּמִ ֲהָוה , ְוֵעיָלא ִמּנְ ּדְ

אי ּבָ י, ָיֵתיב ּגַ ל ִעּמִ ָלא יִ , ּוָבֵעי. ְוהּוא ֲהָוה ְמַמּלֵ י חֹוֵביּה ְלָכל ָעְלָמאּדְ ּלֵ . ְתּגַ
ִגיֵניהּ  ָאַמר אֹוַרְייָתא ּבְ ר ַההּוא ּדְ ֵעֶדן, ּבַ א ּדְ ִגְנּתָ ַההּוא ִאיָלָנא ּדְ י ּבְ ּסֵ . ְוִאְתּכַ

ָהא ַחְבַרָייא  ּלוּ ) א כבר''ס(ַוֲאָנא ֲאֵמיָנא ֵליּה ּדְ   . ּגִ
  

פִּ  יַנְייהּו ַטב ְוׁשַ ִגּלּו ַחְבַרָייא ּבֵ ֵני ָעְלָמא ָלא, ירָאַמר ַההּוא ּדְ ָאר ּבְ . ֲאָבל ִלׁשְ
ִריְך הּוא ַעל ְיָקֵריהּ , ַמאי ַטְעָמא א ּבְ ָחס קּוְדׁשָ ָעא ְלִפְרסּוֵמי , ּדְ ְוָלא ּבָ

יהּ , חֹוֵביהּ  ֲאִכיל ִמיּנֵ ַההּוא ִאיָלָנא ּדַ א ּבְ ֵלי ֵליּה . ֶאּלָ ִריְך הּוא ּגָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ
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א) לי( ָ קּוְדׁשּ ָרָזא ּדְ יַנְייהוּ , ֵביַרָנאַלחֲ , ּבְ ֲהַדְייהּו ּבֵ עֹו ִאינּון ּבַ ּתָ ָלא ִאׁשְ ְוָלא , ּדְ
וֵקי ַחְבַרָייא ֵייתּון ְלָעְלָמא, ְלַרּוָ   . ּוְלִאינּון ּדְ

  
ל ִאיִנישׁ  ֵעי ּכָ ָלא ּבָ ה ּדְ יהּ , ְוהּוא ִמּלָ ּום חֹוָבָתא ְדָחב, ְוָטֵעי ּבֵ א , ָלאו ִמׁשּ ֶאּלָ

ָמא עִ  ׁשְ ּום ְיָקָרא ּדִ ָאהִמׁשּ יהּ , יּלָ א ָלא ְזִהיִרין ּבֵ ְבֵני ָנׁשָ ) שמות ג(ּוְכִתיב , ּדִ
ִמי ְלעֹוָלם ָלא ְצִריֵכי לֹון. ֶזה ׁשְ ַאל ַמה ּדְ ְכִתיב. ְוֵייתֹון ְלִמׁשְ , ְוַהְיינּו ּדִ

ן ֶיֶהְרסּו ֶאל ) שמות יט( ּנּו ָרב' ה) ב''ט ע''ש(ּפֶ מאי (, ִלְראֹות ְוָנַפל ִמּמֶ
אֹותֹו ָעֹון ָהַרב). ונפל ממנו רב ס ּבְ ַזְרָנא. נֹוֵפל ְוִנְתּפַ ַהאי ַחְבָרָייא , ַהִכי ּגָ

א ) א חברא''ס( יׁשָ ָמא ַקּדִ אֹוֵרי ׁשְ ְוִאיָתא ) ונתפס(הּוא ָנִפיל , )לכולא(ּדְ
ַההּוא חֹוָבא ְייהוּ , ּבְ יר ִמּנַ ּנּו ָרב, ַיּתִ ְכִתיב ְוָנַפל ִמּמֶ ס , ּדִ ָהַרב נֹוֵפל ְוִנְתּפַ

אֹותֹו עָ    . ֹוןּבְ
  

ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יּה ַרּבִ א, ָאַמר ֵליהּ , ָקֵריב ְלַגּבֵ ָאַמר . ָמה ֲאָנא ָהָתם, ַאּבָ
) אבל, זמן סגי יהא דלא תתקבר גבאי, א זכאה חולקך ברי''ס(ֵליּה 

ַההּוא ָעְלָמא ר ַהָכא ֲאָבל ּבְ ְדּכַ ָלא ּתִ ִרי ּדְ ֵריְרָנא, ּבְ יִדי ְוִדיָדְך ּבָ א ּדִ . ּדּוְכּתָ
יַקָיאזַ  ִאין ֲאָנן ִעם ִאינּון ַצּדִ ָחא ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ּכָ ּבְ יִנין ִאינּון ְלׁשַ ַזּמִ ִאינּון , ּדְ ּדְ

ין  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ יהּ ) שמשין(ַמְלָאִכין ּדְ ַקּמֵ ַאְך ) תהלים קמ(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ּדְ
ֶניָך  ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֶמָך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ   . ַצּדִ

  
  ) עד כאן מההשמטות): ('ז שורה ח''כמו שיבא בדף רפ: ('נא וכותא
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
211 

 

  האדרא זוטא קדישא
  
  

ר  ָקא ִמן ָעְלָמא ַוֲהָוה ְמַסּדֵ ּלְ ָעא ְלִאְסּתַ ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ִרּבִ ַההּוא יֹוָמא ּדְ אָנא ּבְ ּתָ
ְמעֹון. ִמּלֹוי י ׁשִ א ְלֵבי ִרּבִ ָנׁשּו ַחְבַרּיָ י ַוֲהוּו ָקמֵ . ִאְתּכְ ֵריּה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ִרּבִ

ָאר ַחְבַרּיָא א ּוׁשְ   . ַוֲהָוה ַמְלָיא ֵביָתא. ַאּבָ
  

ְמעֹון ַוֲחָמא ְדִאְתְמֵלי ֵביָתא י ׁשִ ְמעֹון ְוָאַמר. ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ י ׁשִ ָכה ִרּבִ . ּבָ
ֵבי ַמְרֵעי ד ֲהֵויָנא ּבְ ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכַ ְנָחס בֶּ , ּבְ י ּפִ איֲהָוה ִרּבִ ְוַעד . ן ָיִאיר ַקּמָ

א ּתָ אי אֹוִריכּו ִלי ַעד ַהׁשְ ָבִריְרָנא ּדּוְכּתָ אי . ּדְ ּמָ א ִמּקָ ְבָנא ַאְסַחר ֶאׁשָ ְוַכד ּתַ
ָסק א ִבְרׁשּוָתא. ּוֵמַעְלִמין ָלא ִאְתּפְ ר ָנׁש ֶאּלָ א . ְוָלא ֲהָוה ָעאל ּבַ ּתָ ְוַהׁשְ

ַסק ְוָהא ִאְתְמֵלי ֵביָתא ִאְתּפְ ֲהוֹו ַיְתֵבי .ֲחֵמיָנא ּדְ י . ַעד ּדַ ַתח ֵעינֹוי ִרּבִ ּפָ
ֵביָתא א ּבְ ָחָמא ְוַאְסַחר ֶאׁשָ ְמעֹון ְוָחָמא ַמה ּדְ י . ׁשִ ֲארּו ִרּבִ ּתְ הּו ְוִאׁשְ ָנְפקּו ֻכּלְ

א י ַאּבָ ֵריּה ְוִרּבִ ָראי. ֶאְלָעָזר ּבְ א ָיְתבּו ַאּבַ ָאר ַחְבַרּיָ   . ּוׁשְ
  

י ֶאלְ  ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ֵריהּ ָאַמר ִרּבִ ֲאָנא , ָעָזר ּבְ י ִיְצָחק ּדְ ּפּוק ֲחֵזי ִאי ָהָכא ִרּבִ
ָאה חּוָלֵקיהּ . ְמָעַרְבָנא ֵליהּ  אי ַזּכָ ר ִמּלֹוי ְוֵיִתיב ְלַגּבָ יַסּדֵ   . ִאיָמא ֵליּה ּדִ

  
י יְך ְוַחּדֵ ְמעֹון ְוָיִתיב ְוַחּיִ י ׁשִ י ֶאְלָעזָ . ָאַמר ָאן ִאּנּון ַחְבַרּיָא. ָקם ִרּבִ ר ָקם ִרּבִ

י . ְוָאִעיל לֹון ְוַיְתבּו ָקֵמיהּ  י ְצלֹוָתא ַוֲהָוה ַחּדֵ ְמעֹון ּוְמַצּלֵ י ׁשִ ָזִקיף ְידֹוי ִרּבִ
נּון ָהָכא. ְוָאַמר ּמְ ָרא ִיְזּדַ ָכחּו ְבֵבי ִאּדָ ּתְ א ְדִאׁשְ הּו . ִאּנּון ַחְבַרּיָ ָנְפקּו ֻכּלְ

א י ַאּבָ ֵריּה ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֲארּו ִרּבִ ּתְ י  ְוִאׁשְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ְיהּוָדה ְוִרּבִ ְוִרּבִ
יא י ִיְצָחק. ִחּיָ ָהִכי ָעאל ִרּבִ ה ֵיאֹות חּוָלָקְך . ַאּדְ ּמָ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ָאַמר ֵליּה ִרּבִ

ָהאי יֹוָמא ה ֵחידּו ָבֵעי ְלִאּתֹוְסָפא ָלְך ּבְ ּמָ ְתפֹוי . ּכַ ַתר ּכִ א ּבָ י ַאּבָ ָיִתיב ִרּבִ
י ֶאְלָעָזר ָקמֵ    . יהּ ְוִרּבִ

  
א ִדְרעּוָתא הּוא ְעּתָ א ׁשַ ּתָ ְמעֹון ָהא ַהׁשְ י ׁשִ ַוֲאָנא ָבֵעיָנא ְלֵמיָעל . ָאַמר ִרּבִ

ָאֵתי ּסּוָפא ְלָעְלָמא ּדְ ָלא ּכִ א. ּבְ ּתָ ְלָיאן ַעד ַהׁשְ ָלא ּגָ ין ּדְ יׁשִ ין ַקּדִ , ְוָהא ִמּלִ
א ִכיְנּתָ י ׁשְ ָאה ַקּמֵ ֵעיָנא ְלַגּלָ הָ , ּבָ ָלא ֵייְמרּון ּדְ ַלְקָנא ּדְ ְגִריעּוָתא ִאְסּתָ א ּבִ

ִאי. ֵמָעְלָמא ִלּבָ ַען ְטִמיִרן ֲהוֹו ּבְ ָאֵתי, ְוַעד ּכְ הּו ְלָעְלָמא ּדְ ְוַכְך . ְלֵמיַעל ּבְ
ְרָנא ְלכוּ  א ִיְכּתֹוב, ַאְסּדַ י ַאּבָ ִרי ִיְלֵעי, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יא , ְוִרּבִ ַאר ַחְבַרּיָ ּוׁשְ

ְייהוּ  ִלּבַ ְתפֹוי .ְיַרֲחׁשּון ּבְ ַתר ּכַ א ִמּבָ י ַאּבָ ֵריּה . ָקם ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְוָיִתיב ִרּבִ
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יהּ  ִרי, ַקּמֵ ַההּוא ֲאָתר, ָאַמר ֵליּה קּום ּבְ ָהא ַאֲחָרא ְיִתיב ּבְ י , ּדְ ָקם ִרּבִ
  . ֶאְלָעָזר

  
ְמעֹון י ׁשִ ף ִרּבִ ַתח ְוָאַמר. ְוָיִתיב, ִאְתֲעּטָ ִתים ְיהַ ) תהלים קטו(, ּפָ ְללּו ֹלא ַהּמֵ

ל יֹוְרֵדי דּוָמה ִתים ְיַהְללּו ָיהּ . ָיּה ְוֹלא ּכָ אי, ֹלא ַהּמֵ ִאיּנּון , ָהִכי הּוא ַוּדַ
ִאְקרּון ֵמִתים ִריְך הּוא ַחי ִאְקֵרי, ּדְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ ין ִאיּנּון , ּדְ אֵרי ּבֵ ְוהּוא ׁשָ
ים ִאְקרּון ַחּיִ ִאְקרּון ֵמִתים, ּדְ ִתיבְוס. ְוָלא ִעם ִאיּנּון ּדְ ְקָרא ּכְ ל , ֹוֵפיּה ּדִ ְוֹלא ּכָ
ין ְלדּוָמה, יֹוְרֵדי דּוָמה ַנְחּתִ ֲארּון, ְוָכל ִאיּנּון ּדְ ּתַ ם ִיׁשְ ֵגיִהּנָ אֵני ִאיּנּון . ּבַ ׁשָ

ים ִאְקרּון ַחּיִ יָקֵריהֹון, ּדְ ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ   . ּדְ
  

  א''ח ע''דף רפ
  

ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא כַּ , ָאַמר ִרּבִ ְנָיא ׁשַ ָרא) א''ח ע''דף רפ(ָמה ׁשַ א ֵמִאּדָ . ּדָ
ִריְך הּוא ּוְרִתיכֹוי א ּבְ ַמן קּוְדׁשָ ָרא ִאְזּדְ ְבִאּדָ א. ּדִ ּתָ ִריְך , ְוַהׁשְ א ּבְ ָהא קּוְדׁשָ

ֵעֶדן, )הכא(הּוא ֵהיִכי  א ּדְ ְנּתָ ְבּגִ יא ּדִ יַקּיָ ָלא , ְוָאֵתי ִעם ִאיּנּון ַצּדִ ַמה ּדְ
ָראִאְעָרעּו בְּ  יר . ִאּדָ יא ַיּתִ יַקּיָ ַצּדִ יָקֵריהֹון ּדְ ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ ְוקּוְדׁשָ

יֵליהּ  יָרְבָעם, ִמיָקָרא ּדִ יב ּבִ ְכּתִ ָמה ּדִ ֲהָוה ְמַקֵטר ּוַמְפַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכְ , ּדְ
ִריְך הּוא אֹוִריְך ֵליהּ  א ּבְ יט ְיֵדיּה ָלֳקְבלֵ . ְוקּוְדׁשָ אֹוׁשִ ִעּדֹו ְנִביָאהְוֵכיָון ּדְ , י ּדְ

ׁש ְיֵדיהּ  יב, ִאְתְייּבַ ְכּתִ יַבׁש ָידֹו ְוגוֹ ) מלכים א יג(, ּדִ ָפַלח . 'ַוּתִ ְוַעל ּדְ
ִתיב יט ְיֵדיּה ְלִעּדֹו ְנִביָאה, ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ּכְ אֹוׁשִ א ַעל ּדְ א . ֶאּלָ ּתָ ְוַהׁשְ

יָלן יָקָרא ּדִ ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ א ּבְ יהּ ְוכֻ , קּוְדׁשָ הּו ָאָתאן ִעּמֵ   . ּלְ
  

ִעיְטִרין' ְוַסֲחָרֵניּה ע, ָהא ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָהָכא, ָאַמר ִליָפן ּבְ יֵקי ּגְ , ַצּדִ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ִזיָוא ּדְ יֲהָרא ּדְ ִּ ל ַחד ְוַחד ִמז ָכל ְסִתיִמין, ְמַנֲהִרין ּכָ . ְסִתיָמא ּדְ

ֶחְדָווָתא ַמע ּבְ ֲאָנא ֵאיָמאאִ , ְוהּוא ָאֵתי ְלִמׁשְ ין ּדַ ין ִמּלִ ֲהָוה ָיִתיב. ּלֵ , ַעד ּדְ
ן ָיִאיר ָהָכא, ָאַמר ְנָחס ּבֶ י ּפִ יהּ , ָהא ִרּבִ ֲעָזעּו ַחְבַרָייא , ַאְתִקינּו ּדּוְכּתֵ ִאְזּדַ

ן ּמָ ֲהוֹו ּתַ יָתא, ּדַ יּפּוֵלי ּבֵ ׁשִ א. ְוָקמּו ְוָיְתבּו ּבְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ אֲ , ְוִרּבִ ּתָ רּו ִאׁשְ
יּה  ְמעֹון) א עמיה''נ(ַקּמֵ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹון. ּדְ י ׁשִ ַכְחָנא , ָאַמר ִרּבִ ּתֵ ָרא ִאׁשְ ִאּדָ ּבְ

ָכל ַחְבַרָייא ֲהוֹו ַאְמֵרי הֹון, ּדְ ְלחֹוָדאי. ַוֲאָנא ִעּמְ א ֵאיָמא ֲאָנא ּבִ ּתָ הּו , ַהׁשְ ְוֻכּלְ
ִאין, ַצְייִתין ְלִמּלּוִלי ִאין ְוַתּתָ ָאה חוּ . ִעּלָ יןַזּכָ   . ָלִקי יֹוָמא ּדֵ

  
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַתח ִרּבִ ׁשּוָקתוֹ ) שיר השירים ז(, ּפָ ל . ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ּכָ

ַהאי ָעְלָמא ְרָנא ּבְ ִאְתְקּטַ א , יֹוִמין ּדְ קּוְדׁשָ יּה ּבְ ְרָנא ּבֵ ַחד ְקִטיָרא ִאְתְקּטַ ּבְ
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ִריְך הּוא א ְוָעַלי תְּ , ּבְ ּתָ ְך ַהׁשְ א . ׁשּוָקתוֹ ּוְבִגין ּכָ יׁשָ הּוא ְוָכל ִסיָעָתא ַקּדִ ּדְ
יֵליהּ  ֶחְדָוה, ּדִ ַמע ּבְ ין ְסִתיִמין, ָאתּו ְלִמׁשְ א, ִמּלִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָבָחא ּדְ , ּוׁשְ

ָכל ְסִתיִמין א, ְסִתיָמא ּדְ ַרׁש ִמּכֹּלָ ִריׁש ְוִאְתּפְ ִרישׁ , ּפָ יּה , ְוָלא ּפָ א ּבֵ ָהא ּכֹּלָ ּדְ
ַבק אְוהוּ , ִמְתּדְ א הּוא ּכֹּלָ כֹּלָ ַבק ּבְ   . א ִמְתּדְ

  
יִקין ָכל ַעּתִ יָקא ּדְ ָכל ְסִתיִמין, ַעּתִ ַקן, ְסִתיָמא ּדְ ַקן ְוָלא ִאְתּתְ ַקן. ִאְתּתְ , ִאְתּתְ

א יָמא ּכֹּלָ ִגין ְלַקּיְ ַקן. ּבְ ִכיחַ , ְוָלא ִאְתּתְ ָלא ׁשְ ִגין ּדְ   . ּבְ
  

ַקן ד ִאְתּתְ יק ט, ּכַ ַלהֲ , ְנהֹוִרין' ַאּפִ יהּ ּדְ ּקּונֹוי, ִטין ִמּנֵ יהּ . ִמּתִ , ְוִאיּנּון ְנהֹוִרין ִמּנֵ
ִטין ְלָכל ִעיָבר, ִמְתַנֲהִרין ּוִמְתַלֲהִטין ׁשְ ִטין . ְוָאְזִלין ּוִמְתּפַ ְ ׁשּ ִאְתּפַ בּוִציָנא ּדְ ּכְ

יּה ְנהֹוִרין ְלָכל ִעיָבר) דמתפשטין( ִטין. ִמּנֵ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ד , ְוִאיּנּון ְנהֹוִרין ּדְ ּכַ
ע לֹוןיִ  ְלחֹודֹוי, ְקְרבּון ְלִמְנּדַ א ּבּוִציָנא ּבִ ִכיַח ֶאּלָ יָקא . ָלא ׁשְ ְך הּוא ַעּתִ ּכַ

א יׁשָ ָאה) הוא(, ַקּדִ ָכל ְסִתיִמין, ּבּוִציָנא ִעּלָ ר ִאיּנּון . ְסִתיָמא ּדְ ִכיַח ּבַ ְוָלא ׁשְ
ָטן ְ ׁשּ ִמְתּפָ ָיין, ְנהֹוִרין ּדְ ּלְ ִמְתּגַ אְוִאיּנוּ . ּוְטִמיָרן, ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ּוְבִגין . ן ִאְקרּון ׁשְ

א ַחד ְך ּכֹּלָ   . ּכָ
  

ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַחְבָרָנא ּבְ ִריאוּ , ּוַמה ּדְ ִאְתּבְ ין ּדְ ְרּגִ ִאיּנּון ּדַ יָקא , ּדְ ְוַעּתִ
הוּ  ֵלי ּבְ א ִאְתּגְ יׁשָ ָכל ַחד ְוַחד, ַקּדִ יָקא. ּבְ ַעּתִ ּקּוִנין ּדְ ִאיּנּון ּתִ ּום ּדְ א ִמׁשּ יׁשָ . ַקּדִ

א יׁשָ ָרא ַקּדִ ִאּדָ ָהא ֲאֵמיָנא לֹון ּבְ ין ּדְ א ִעיָדָנא ְלָהֵני ִמּלִ ּתָ ַוֲחֵמיָנא . ָלאו ַהׁשְ
ָלא ְיַדְעָנא ָהִכי ה, ַמה ּדְ ִאי ִמּלָ ִלּבָ ים ּבְ א ַאְסּתִ ּתָ א ֲאָנא . ְוַעד ַהׁשְ ּתָ ְ ְוַהׁשּ

א יׁשָ א ַקּדִ י ַמְלּכָ ְלחֹוָדאי ַאְסִהיְדָנא ַקּמֵ ָאתּו , ּבִ ֵאי ְקׁשֹוט ּדְ ְוָכל ָהֵני ַזּכָ
ין ין ִאּלֵ ַמע ִמּלִ   . ְלִמׁשְ

  
וָרא א ִחּוָ ֵריׁשָ א ּדְ ְלּתָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא, ּגּוְלּגַ יּה ׁשִ ִקְטפֹוי. ָלאו ּבֵ , קּוְלְטָרא ּדְ

ט ְוִאְתְנִהיר ָ ׁשּ יא ד, ִאְתּפְ יַקּיָ יּה ַיְרתּון ַצּדִ ִכּסּופִ ' ּוִמּנֵ ין ְלָעְלָמא ְמָאה ָעְלִמין ּדְ
ָאֵתי ִקְטָפא. ּדְ וָרא, ֵמַהאי קּוְלְטָרא ּדְ א ִחּוָ ְלּתָ ִהיא ּגּוְלּגַ ל , ּדְ א ּכָ ָנִטיף ַטּלָ
ין, יֹוָמא ַמִים, ְלַההּוא ְזֵעיר ַאְנּפִ ִאְתְקֵרי ׁשָ יא , ַלֲאָתר ּדְ ּוֵביּה ְזִמיִנין ֵמיַתּיָ

ָאֵתי יא ְלִזְמָנא ּדְ יב. ַלֲאַחּיָ ְכּתִ ל ) בראשית כז(, ּדִ ן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ
ַמִים ָ יהּ . ַהׁשּ ָייא ֵריׁשֵ ין, ְוִאְתַמּלְ ּפּוִחין, ּוֵמַההּוא ְזֵעיר ַאּפִ ְוָכל . ָנִטיף ַלֲחַקל ּתַ

ּפּוִחין א, ֲחַקל ּתַ   . ְנִהיִרין ֵמַההּוא ַטּלָ
  

א ָטִמיר ְוָגִניז יׁשָ יָקא ַקּדִ ָאה ְסִתיָמאָ . ַהאי ַעּתִ ַההּוא , הְוָחְכְמָתא ִעּלָ ּבְ
ַכח ּתְ א ִמׁשְ ְלּתָ יָקא, ּגּוְלּגַ ַהאי ַעּתִ אי ּבְ א , ַוּדַ א ֵריׁשָ ְלָייא ֶאּלָ ָלא ִאְתּגַ
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ְלחֹודֹוי א, ּבִ א ְלָכל ֵריׁשָ ִאיהּו ֵריׁשָ ִגין ּדְ ָאה. ּבְ א, ָחְכְמָתא ִעּלָ ִאיִהי ֵריׁשָ , ּדְ
יּה ָסִתים ָאה, ּבֵ ִקיטמ. מֹוָחא ְסִתיָמא. ְוִאְקֵרי מֹוָחא ִעּלָ ִכיְך ְוׁשָ ׁשָ . ֹוָחא ּדְ

ֵיַדע ֵליהּ  ר ִאיהוּ , ְוֵלית ּדְ   . ּבַ
  

  ב''ח ע''דף רפ
  

ָפן ין ִאְתַגּלְ ַלת ֵריׁשִ א, ּתְ א, ּדָ א, ְוָדא. ְלגֹו ִמן ּדָ א ִמן ּדָ א ֲחָדא. ְלֵעיּלָ , ֵריׁשָ
ָייא, ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה ּסְ ִאְתּכַ ָחא, ּדְ ּתְ א . ְוָלאו ִמְתּפַ , ְסִתיָמָאהְוָחְכְמָתא ּדָ

א ְלָכל  יהּ ) רישי(ֵריׁשָ ַאר ָחְכמֹות, ֵריׁשֵ ׁשְ א ) א''ז ע''בראשית קמ. (ּדִ ֵריׁשָ
ָאה א, ִעּלָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָכל ְסִתיִמין, ַעּתִ א. ְסִתיָמא ּדְ ָכל ֵריׁשָ א ּדְ דף (, ֵריׁשָ

א) ב''ח ע''רפ ָלאו ֵריׁשָ א ּדְ ֲהוֵ , ְוָלא ִאְתְיַדע, ְוֹלא ָיַדע. ֵריׁשָ א ַמה ּדַ ֵריׁשָ י ּבְ
א ַבק , ּדָ ָלא ִאְתּדְ ָחְכְמָתא) לא(ּדְ סּוְכְלָתנוּ , ּבְ , ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי. ְוָלא ּבְ
ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ) במדבר כד(   . ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב) יחזקאל א. (ּבְ
  

א ִאְקֵרי ַאִין יׁשָ יָקא ַקּדִ ְך ַעּתִ ְלָייא ַאִין. ּוְבִגין ּכַ ֵביּה ּתַ ְעֵרי. ּדְ , ְוָכל ִאיּנּון ׂשַ
ִעיִעין) תליין. (ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ָנְפִקין, ְוָכל ִאיּנּון ִניִמין הּו ׁשְ א ''ס(, ְוֻכּלְ

ּקּוָלא) יתבין ׁשִ   . ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְקָדָלא. ּבְ
  

א הּוא ַחד ֲהֵוי, ּכֹּלָ א ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַהאי ַעּתִ ִגין ּדְ ֵחידוּ . ּבְ א ּבְ ְנָיא ְוָלא , ּכֹּלָ ׁשַ
ַכח. ֵמַרֲחֵמי ְלָעְלִמין ּתְ ַרֲחִמין ִאׁשְ ר ְמִכיָלן ּדְ ְתַלת ֲעׂשַ ַהאי ָחְכְמָתא . ּבִ ִגין ּדְ ּבְ
ֵביהּ  ע, ְסִתיָמָאה ּדְ ע ַאְרּבַ ַלת ִזְמִנין ְלַאְרּבַ ַרׁש ּתְ יָקא. ִמְתּפְ ִליל , ְוהּוא ַעּתִ ּכָ

ִליט , לֹון א) לון(ְוׁשָ   . ַעל ּכֹּלָ
  

נָ  ַנְפֵקי ִמּמֹוָחאַחד ָאְרָחא ּדְ ְעֵרי ּדְ ׂשַ ַפְלּגּוָתא ּדְ ְנִהיִרין , ִהיר ּבְ הּוא ָאְרָחא ּדִ
ָאֵתי יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ יּה ַצּדִ יב , ּבֵ ְכּתִ אֹור נֹוַגּה ) משלי ד(ּדִ יִקים ּכְ ְוֹאַרח ַצּדִ

ִתיב. 'ְוגוֹ  א ּכְ ג ַעל ְייָ ) ישעיה נח(, ְוַעל ּדָ ְתַעּנַ ָחא ּוֵמַהאי ָאְר . 'ָאז ּתִ
ַאר ָאְרִחין ל ׁשְ ין, ִמְתַנֲהִרין ּכָ ְזֵעיר ַאְנּפִ ְלָיין ּבִ ּתַ   . ּדְ

  
ָסִבין יָקא ָסָבא ּדְ ָאה, ַהאי ַעּתִ ְתָרא ִעּלָ א, ּכִ ל . ְלֵעיּלָ יּה ּכָ ִרין ּבֵ ִמְתַעּטְ ּדְ

יּה ִמְתַלֲהִטין . ִמְתַנֲהִרין, ְוִכְתִרין, ִעְטִרין ַאר ּבֹוִציִנין ִמּנֵ ). ןומתנהר(ְוָכל ׁשְ
ָאה, ְוהּוא ָלא ִאְתְיַדע, הּוא ּבּוִציָנא ִעּלָ וכל שאר בוצינין מניה . (ְטִמיָרא ּדְ

  ) ב''ב ע''רצ) (מתלהטין ומתנהרין
  



 
215 

 

ין ְתַלת ֵריׁשִ ַכח ּבִ ּתְ יָקא ִאׁשְ א, ַהאי ַעּתִ ַחד ֵריׁשָ א ''נ(ְוַההּוא . ּוְכִליָלן ּבְ
ָאה) והוא א ִעּלָ א, ֵריׁשָ א ְלֵעיּלָ ים ּובְ . ְלֵעיּלָ א ִאְתְרׁשִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ִגין ּדְ

ְתַלת יהּ , ּבִ ַנֲהִרין ִמּנֵ ַאר ּבּוִציִנין ּדְ ל ׁשְ ְתַלת, אּוף ָהִכי ּכָ ִליָלן ּבִ , עֹוד. ּכְ
ְתֵרין ים ּבִ יָקא ִאְתְרׁשִ ְתֵרין. ַעּתִ יָקא ּבִ ַעּתִ ָלָלא ּדְ ָכל . ּכְ ָאה ּדְ ְתָרא ִעּלָ הּוא ּכִ

ִאין ָכל, ִעּלָ א ּדְ י ֵריׁשָ א. ֵריׁשֵ א ִמן ּדָ ֲהֵוי ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתְיַדע, ְוַההּוא ּדַ ְך . ּדְ ּכַ
ַאר ּבּוִציִנין ל ׁשְ ְתֵרין, ּכָ ים . ְסִתיִמין ּבִ ים ְוַאְסּתִ א ִאְתְרׁשִ יׁשָ יָקא ַקּדִ עֹוד ַעּתִ

ַחד א הּוא ַחד, ְוהּוא ַחד, ּבְ ַאר ּבּוִציִנין. ְוכֹּלָ ל ׁשְ ְך ּכָ ין, ּכַ ׁשִ , ִמְתַקּדְ
ִריןמִ  ְ ַחד, ְתַקׁשּ ִרין ּבְ   . ְוִאיּנּון ַחד, ּוִמְתַהּדְ
  

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֵלי ּבְ ִאְתּגְ א , ָרצֹון ִאְקֵרי, ִמְצָחא ּדְ ָאה ּדָ א ִעּלָ ָהא ֵריׁשָ ּדְ
א ִסיָמא, ָסִתים ְלֵעיּלָ יט ַחד טּוְרָנא ּבְ ׁשִ ָלא ִאְתְיַדע ּפָ ִליל , ָיָאה, ּדְ ִאְתּכְ ּדְ

ִמְצָחא ִאיהּו ּוְבגִ . ּבְ ָכל ַרֲעִוין) א דההוא''נ(ין ּדְ ִמְצָחא, ַרֲעָוא ּדְ ַקן ּבְ , ִאְתּתְ
בּוִסיָטא  ְלָייא ּבְ   . ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי ָרצֹון, )א אתגליף בפסיטא''ס(ְוִאְתּגַ

  
ְלָייא א ִאְתּגַ הּו ָעְלִמין, ְוַכד ָרצֹון ּדָ ֻכּלְ ַכח ּבְ ּתְ ַרֲעִוין ִאׁשְ ְוָכל , ַרֲעָוא ּדְ

ִליןְצלֹותִ  א ִמְתַקּבְ ּתָ ְלּתַ ין, ין ּדִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַרֲחֵמי , ּוִמְתַנֲהִרין ַאְנּפֹוי ּדִ א ּבְ ְוֹכּלָ
ַכח ּתְ ְפָיין, ִאׁשְ ָרן ְוִאְתּכַ יִנין ִאְתַטּמְ   . ְוָכל ּדִ

  
ִמְנָחה ְצלֹוָתא ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ יִנין ִמְתָעִרין, ּבְ ָכל ּדִ ן ּדְ הּוא ִעיּדָ , ּדְ

יִנין, ְלָייא ַהאי ִמְצָחאִאְתגַּ  ל ּדִ ְפָיין ּכָ הּו , ְוִאְתּכַ ֻכּלְ ָכחּו ַרֲחִמין ּבְ ּתְ ְוִאׁשְ
יָנא. ָעְלִמין ָלא ּדִ ת ּבְ ּבָ ַכח ׁשַ ּתְ ְך ִאׁשְ א, ּוְבִגין ּכָ א ְוָלא ְלַתּתָ . ָלא ְלֵעיּלָ

ַקע  ּתְ ם ִאׁשְ ֵגיִהּנָ א ּדְ ָ ַאְתֵריהּ ) א אשתכך''ס(ַוֲאִפיּלּו ֶאׁשּ אְונַ , ּבְ יַבּיָ . ְייִחין ַחּיָ
ָתא ּבְ ׁשַ ֵחדּו ּבְ ְמָתא ּדְ א ִאּתֹוַסף ִנׁשְ   . ְוַעל ּדָ

  
ָתא ּבְ ׁשַ ְתַלת ְסעּוָדֵתי ּדְ י ּבִ ר ָנׁש ְלֶמְחּדֵ ל ְמֵהיְמנּוָתא, ּוָבֵעי ּבַ ָהא ּכָ ְוָכל , ּדְ

ְמֵהיְמנּוָתא ָלָלא ּדִ ַכח, ּכְ ּתְ יּה ִאׁשְ ת, ּבֵ ָרא ּפָ ר ָנׁש ְלַסּדְ ּוְלֵמיַכל , ֹוָראּוָבֵעי ּבַ
ְמֵהיְמנּוָתא ַלת ְסעּוָדֵתי ּדִ הוּ , ּתְ   . ּוְלֵמחֵדי ּבְ

  
ְמעֹון י ׁשִ ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ין ּדְ ָהא ִמן יֹוָמאי ָלא , ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל ִאּלֵ ּדְ
ין ג ִטיְלָנא ִאּלֵ תָ , ְסעּוָדֵתי' ּבָ ּבְ ׁשַ . אּוְבִגיֵניהֹון ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלַתֲעִניָתא ּבְ

יֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ִאְצְטִריְכָנא ָתא, ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ הוּ . ּכָ ָזֵכי ּבְ ַמאן ּדְ , ּדְ
ֵליָמָתא ַמְטרֹוִניָתא, ַחד. ָזֵכי ִלְמֵהיְמנּוָתא ׁשְ ְסעּוָדָתא , ְוַחד. ְסעּוָדָתא ּדְ

א יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ יָקא ַקדִּ , ְוַחד. ּדְ ַעּתִ אְסעּוָדָתא ּדְ ָכל ְסִתיִמין, יׁשָ . ְסִתיָמא ּדְ
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ין הּו ְלִאּלֵ י ּבְ ד ִאְתַגְלָייא. ּוְבַההּוא ָעְלָמא ִיְזּכֵ יִנין , ַהאי ָרצֹון ּכַ ל ּדִ ּכָ
ֵליהֹון ּוְלׁשְ ְפָיין ִמׁשּ   . ִאְתּכַ

  
ִתּקּוָנא ַחד ַקן ּבְ א ִאְתּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּקּוָנא ּדְ ּקּוִנין, ּתִ ָכל ּתִ ָלָלא ּדְ ִהיא וְ . ּכְ

ָאה ָאר. ְסִתיָמָאה, ָחְכָמה ִעּלָ ָכל ׁשְ ָלָלא ּדְ ָאה ְסִתיָמא, ּכְ . ְוַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעּלָ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ט ְלָכל ִעיָבר. ְוהּוא מֹוָחא ּדְ ׁשַ יּה , ְוַהאי מֹוָחא ִאְתּפְ ִמּנֵ

ט ֵעֶדן ַאֲחָרא ׁשַ ַלף. ִאְתּפְ   . ּוֵמַהאי ֵעֶדן ִאְתּגְ
  

  א''ט ע''דף רפ
  

ָלא ִאְתְיַדע) א''ט ע''דף רפ(ְוַההּוא  יָקא ּדְ ַעּתִ א ּדְ ְבֵריׁשָ א ְסִתיָמא ּדִ , ֵריׁשָ
יט ַחד טּוְרָנא  ׁשִ ד ּפָ ן ְלִאְתַנֲהָרא, )א גוונא''ס(ּכַ ּקָ ֲהָוה ִמְתּתַ ַהאי , ּדְ ַטׁש ּבְ ּבָ

ַלף, )א מצחא''נ(מֹוָחא  ה ְנִהיִרין, ְוִאְתּגְ ַכּמָ ים ְוַאפִּ , ְוִאְתְנִהיר ּבְ יק ְוַאְרׁשִ
א בֹוִסיָטא ּדָ ַהאי ִמְצָחא, ּכְ יּה ַחד ְנהֹוָרא. ּבְ ים ּבֵ ִאְקֵרי ָרצֹון, ְוִאְתְרׁשִ ְוַהאי . ּדְ

ִדיְקָנא א ּבְ ט ְלַתּתָ ׁשַ ִדיְקָנא, ָרצֹון ִאְתּפְ ָבא ּבְ ְ ִמְתַיׁשּ ְוִאְקֵרי , ַעד ַההּוא ֲאָתר ּדְ
ָאה ְלָייאוּ . ְוָדא ִאיהּו נֹוֵצר ֶחֶסד. ֶחֶסד ִעּלָ ד ִאְתּגַ ִלין , ְבַהאי ָרצֹון ּכַ ּכְ ִמְסּתַ

ְפָיין ִדיָנא ּוִמְתּכַ   . ָמאֵרי ּדְ
  

א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ א ּדְ ֵריׁשָ ִקיָלן, ֵעינֹוי ּדְ ַחד ׁשְ ֵרין ּבְ ִדיָרא. ּתְ ִחין ּתָ ּגְ ַאׁשְ ְוָלא , ּדְ
יב. ָנִאים ְכּתִ ן ׁשֹוֵמר ִישְׂ ) תהלים קכא(, ּדִ ָרֵאל , ָרֵאלֹלא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִיׂשְ

א יׁשָ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ַקּדִ ְך ָלא ִאית ֵליּה ּגְ ִגין ּכַ סּוָתא, ּבְ   . ְוָלא ּכְ
  

ֵעיָלא  וִרין ּדְ ְתַלת ִחּוָ ִליף ְוָנִהר ּבִ וָרא , )א דעינא''נ(ַההּוא מֹוָחא ִאְתּגְ ִחּוָ ּבְ
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ְחָיין ַעְיִנין ּדִ יב, ֲחָדא ִמְסּתַ ְכּתִ רֹוֲחצֹות ) שיר השירים ה(, ּדִ

ָחָלב הּוא . ּבֶ וָרא ַקְדָמָאה) א בההוא''נ(ּדְ ְחָיין ְוַנֲהִרין . ִחּוָ וִרין ִאְסּתַ ַאר ִחּוָ ּוׁשְ
ַאר ּבֹוִציִנין   . ִלׁשְ

  
ִבְרָכָתא חוּ , מֹוָחא ִאְקֵרי ְנִביָעא ּדְ ּכָ ּתְ יּה ִאׁשְ ְרָכאן ִמּנֵ ָכל ּבִ ּוְבִגין . ְנִביָעא ּדְ

ַהאי מֹוחָ  גּדְ ֵעיָנא' א ָלִהיט ּבְ וִרין ּדְ ְרָכָתא, ִחּוָ יּה ּבִ ָלא ּבֵ ֵעיָנא ּתָ יב, ּבְ ְכּתִ , ּדִ
ֵעיָנא, טֹוב ַעִין הּוא ְיבֹוָרְך ) משלי כב( ורּו ּדְ ְלָיין ִחּוָ מֹוָחא ּתַ ָהא ּבְ ַהאי . ּדְ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ח ּבִ ּגַ ד ַאׁשְ  )א אתנהרן אנפין כלהו בחדו''ס) (עלמין(, ֵעיָנא ּכַ
ֵחדוּ  הּו ּבְ ּלְ א. ַאְנַהָרן ּכֻ א ְיִמיָנא, ֵעיָנא ּדָ ָמאָלא, הּוא ּכֹּלָ יּה ׂשְ ַעְייִנין . ֵלית ּבֵ

א ַתּתָ ָמאָלא, ּדְ ֵרי, ְיִמיָנא ּוׂשְ ְווִנין, ּתְ ְתֵרי ּגַ   . ּבִ
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ִסְפָרא אֹוִליְפָנא ְצִניעּוָתא ּדְ ָהא י, ּבִ ָאה' ּדְ ָאה' י, ִעּלָ ּתָ ָאה' ה. ּתַ ' ה, ִעּלָ
תָּ  ָאה' ו. ָאהּתַ ָאה' ו, ִעּלָ ּתָ ִאין. ּתַ ין ִעּלָ ל ִאּלֵ ְלָיין, ּכָ יָקא ּתַ ַעּתִ ִאין. ּבְ ּתָ , ּתַ

ין ִאיּנּון ְזֵעיר ַאְנּפִ ְלָיין. ּבִ שׁ , ָלאו ּתַ א ִאיּנּון ַמּמָ א . ֶאּלָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ּוְבַעּתִ
ְלָיין א. ּתַ ְסָייא ִמּכֹּלָ יָקא ִאְתּכַ ַעּתִ ָמא ּדְ ָהא ׁשְ ַכחְולָ , ּדְ ּתְ ין . א ִאׁשְ ֲאָבל ִאּלֵ

יָקא ַעּתִ ַתְלָיין ּבְ א. ַאְתָוון ּדְ ּתָ ְלּתַ ימּון ִאיּנּון ּדִ ִיְתַקּיְ ִגין ּדְ ִאי ָלאו ָהִכי ָלא . ּבְ ּדְ
ימּון   . ִיְתַקּיְ

  
ְך  א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּוְבִגין ּכַ יׁשָ ָמא ַקּדִ יָקא . ׁשְ ַעּתִ ָסִתים ָלֳקְבֵליּה ּדְ ַההּוא ּדְ

ישָׁ  א, אַקּדִ ֹכּלָ א דאתגלי ''ס) (אתגלייא בגיניה דתלייא(ְוַההּוא . ְסִתיָמא ּדְ
ין) דתלייא) (בגיניה דההוא דאתגלייא ְזֵעיר ַאּפִ ְך . ּבִ ְרָכאן , ּוְבִגין ּכַ ל ּבִ ּכָ

ְעָיין ָסִתים ְוַגְלָייא ַתְלָיין . ּבַ ין ַאְתָוון ְסִתיָמן ּדְ , תליין. בעתיקא קדישא(ִאּלֵ
א ודאי בגולגלתא במצחא ''ס(דלתתא ' לקיימא י' י) יאתל(אמאי תליין 

  )) דלתתא' אמא תליא לקיימא לי) א אמאי''ס(' בעיינין תליא י
  

ַהאי חֹוָטָמא, חֹוָטָמא ֵביהּ , ּבְ ָקא ּדְ ׁשְ ַפְרּדַ א ּדְ נּוְקּבָ י ִלְזֵעיר , ּבְ ַחּיֵ יב רּוָחא ּדְ ָנׁשִ
ין ַפְר , ּוְבַהאי חֹוָטָמא. ַאּפִ א ּדְ נּוְקּבָ ָקאּבְ ׁשְ ְלָייא ה, ּדַ יָמא ה', ּתַ ַאֲחָרא ' ְלַקּיְ

א ְלַתּתָ י, ְוָדא רּוָחא ָנִפיק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּדִ ַחּיֵ ּוְבַהאי . ְוִאְקֵרי רּוָחא ּדְ
ע ָחְכְמָתא, רּוָחא יָחא, ְזִמיִנין ְלִמְנּדַ א ְמׁשִ ַמְלּכָ ִזְמָנא ּדְ יב. ּבְ ְכּתִ ישעיה (, ּדִ

ל , ַהאי חֹוָטָמא. 'רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה ְוגוֹ ' ַח ְייָ ְוָנָחה ָעָליו רוּ ) יא ין ִמּכָ ַחּיִ
ֵליָמא, ִסְטִרין ין . ַאְסָווָתא. ַנַחת רּוחַ . ֵחדּו ׁשְ ְזֵעיר ַאְנּפִ חֹוָטָמא ּדִ כמה (ּבְ

ִתיב) דאוקימנא ַאּפֹו ְוגוֹ ) שמואל ב כב(, ּכְ ן ּבְ ִתיב . 'ָעָלה ָעׁשָ ְוָהָכא ּכְ
  . ִתי ֶאחָטם ָלְך ּוְתִהלָּ ) ישעיה מח(
  

א ְדּתָ ַאּגַ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא, ּוְבִסְפָרא ּדְ פּוָמא' ה, אֹוִקים, ּדְ ְוָהָכא ָלא , ּבְ
יָמא ָהִכי ְבַחד , )א אצטריכנא''ס(ְוָלא ִאְצָטְרָפא , ִמְתַקּיְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ

ָקא הֵ , ַסּלְ א ּבְ ְלָיא' ֶאּלָ יָנא ּתַ ְליָ , ּדִ חֹוָטָמא ּתַ ן , אְוִדיָנא ּבְ יב ָעָלה ָעׁשָ ְכּתִ ּדִ
ַאּפוֹ  יָמא. ּבְ יו ּתֹאֵכל, ְוִאי ּתֵ ִתיב ְוֵאׁש ִמּפִ חֹוָטָמא . ָהא ּכְ רּוְגָזא ּבְ ָרא ּדְ ִעּקָ
ְלָיא   . ּתַ

  
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּקּוִנין ּדְ ל ּתִ ָנן, ּכָ ּקְ ִקיט ְוָסִתים ִמְתּתַ מֹוָחא ׁשָ ּקּוִנין . ּבְ ְוָכל ּתִ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ָנן, ּדִ ּקְ ָאה ִמְתּתַ ּתָ ָחְכָמה ּתַ יב. ּבְ ְכּתִ ָחְכָמה ) תהלים קד(, ּדִ ם ּבְ ּלָ ּכֻ
יתָ  אי' ְוה, ָעׂשִ א ַוּדַ ֹכּלָ ָלָלא ּדְ ין ה. ּכְ ָהָכא' ה. 'ְלה' ַמה ּבֵ ַער , ּדְ יָנא ִאּתְ ּדִ
הּ    . ּוְדָהָכא ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ִמּנָ
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  ב''ט ע''דף רפ
  

יָקא קַ  ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ אּבְ יׁשָ א, ּדִ כֹּלָ ירּו ּדְ ל ְיּקִ ְלָיא ּכָ א ִאְקֵרי. ּתַ כֹּלָ ָלא ּדְ ָּ . ַמז
יְקָנא ירּוָתא , ֵמַהאי ּדִ ָלא ַיּקִ ָּ ) ממזלא יקירא) (א מהאי מזלא יקירא''נ(ַמז
יִרין ָכל ַיּקִ ֵאי, ּדְ ֵאי ְוַתּתָ ֵלי ִעּלָ ָּ ָלא. ַמז ָּ יִחין ְלַההּוא ַמז ּגִ הּו ַמׁשְ ּלְ ַהאי . ּכֻ ּבְ

ָּלָ  אַמז כֹּלָ י ּדְ ְלָייא ַחּיֵ א, א ּתַ כֹּלָ ַמָיא ְוַאְרָעא. ְמזֹוֵני ּדְ ְלָיין ׁשְ ָלא ּתַ ָּ ַהאי ַמז . ּבְ
ַרֲעָוא ִמין ּדְ ׁשְ ָלא. ּגִ ָּ ַהאי ַמז א, ּבְ ֹכּלָ חּוָתא ּדְ ּגָ ל . ַאׁשְ ְלָיין ּכָ ָָּלא ּתַ ַהאי ַמז ּבְ

ִאין ִאין ְוַתּתָ יִלין ִעּלָ   ) ב''ט ע''דף רפ. (ַחּיָ
  

ַלת  ר ְנִביִעיןּתְ ְרבּוָתא ָטָבא, ֲעׂשַ ָחא ּדִ ִמׁשְ יָרא , ּדְ ָָּלא ַיּקִ ַמז ִדיְקָנא ּדְ ְלָיין ּבְ ּתַ
א ין. ּדָ הּו ָנְפִקין ִלְזֵעיר ַאְנּפִ הוּ . ְוֻכּלְ ּלְ יָמא ּכֻ ְייהוּ , ָלא ּתֵ ָעה ִמּנַ ׁשְ א ּתִ , ֶאּלָ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ ָחן ּבִ ּכְ ּתַ יִנין, ִמׁשְ ָייא ּדִ ָָּלא) וכד. (ְלַאְכּפְ ּקּוָלא , ַהאי ַמז ׁשִ ְלָייא ּבְ ּתַ
ְלָיין. ַעד ַטּבּוָרא יּה ּתַ א ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ ין ּדִ י ִקּדּוׁשִ ל ִקּדּוׁשֵ ָלא. ּכָ ָּ ַהאי ַמז יט , ּבְ ׁשִ ּפָ

ָאה קּוְטָרא ִעּלָ יטּוָתא ּדְ ׁשִ ין. ּפְ ָכל ֵריׁשִ א ּדְ ָלא ִאְתְיַדע, ַההּוא ֵריׁשָ ְוָלא , ּדְ
מֹוַדע ּתְ ִאין ְוָלא, ִאׁשְ ִאין ְוַתּתָ ְלָייא. ַיְדִעין ִעּלָ ָָּלא ּתַ ַהאי ַמז א ּבְ ְך ּכֹּלָ ִגין ּכַ   . ּבְ

  
א ִדיְקָנא ּדָ ֲאֵמיָנא' ג, ּבְ ין ּדַ ָטן, ֵריׁשִ ְ ׁשּ ָלא. ִמְתּפַ ָּ ַהאי ַמז ָרן ּבְ הּו ִמְתַחּבְ , ְוֻכּלְ

יהּ  ְכִחין ּבֵ ּתַ ְך . ּוִמׁשְ ַיִקירּוָתא, ּוְבִגין ּכַ ל ְיִקירּו ּדְ ְלָייא ,ּכָ ָָּלא ּתַ ַהאי ַמז ל . ּבְ ּכָ
יָקא ַהאי ַעּתִ ַתְלָיין ּבְ ין ַאְתָוון ּדְ יְקָנא, ִאּלֵ ַהאי ּדִ ְלָיין ּבְ ָרן , ּכּוְלהּו ּתַ ּוִמְתַחּבְ

ָלא ָּ ַהאי ַמז יהּ , ּבְ יָמא ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ְוַתְלָיין ּבֵ ין . ְלַקּיְ ִאְלָמֵלי ָלא ְסִליק ִאּלֵ ּדְ
י ַעּתִ ין ַאֲחָרִנין, ָקאַאְתָוון ּבְ ד . ָלא ַקְייִמין ִאּלֵ ה ּכַ ְך ָאַמר ֹמׁשֶ ּוְבִגין ּכַ

ֵרי ִזיְמָנא ', ְייָ ' ְייָ , ִאְצְטִריְך  וְייהוּ , )זימני(ּתְ ַגּוַ ָָּלא . ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ַמז ָהא ּבְ ּדְ
א ְלָייא ּכֹּלָ ָלא. ּתַ ָּ ֵאי, ֵמַהאי ַמז ֵאי ְוַתּתָ ֵפי ִעּלָ ּסְ יהּ ּוִמְתכַּ , ִמְתּכַ ָאה . ְפָיין ַקּמֵ ַזּכָ

ָזֵכי ְלַהאי   . חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ
  

א יׁשָ יָקא ַקּדִ יִמין, ַהאי ַעּתִ ָכל ְסּתִ יָמא ּדְ ר, ְסּתִ ַכח, ָלא ַאְדּכַ ּתְ ּוְבִגין . ְוָלא ִאׁשְ
ִאין ָאה ְלָכל ִעּלָ א ִעּלָ ִאיהּו ֵריׁשָ ר, ּדְ א ֲחָדא, ָלא ִאְדּכַ ר ֵריׁשָ ָלא ּגּוָפא, ּבַ , ּבְ

אְלקַ  יָמא ּכֹּלָ   . ּיְ
  

עלאין לכל ) עלאה(רישא ) א בגין דאיהו''ס(א דכל סתימין ''נ(ְוַהאי 
) והוא. לקיימא כלא, בלא גופא, אלא רישא חדא, לא אדכר, עלאין

א ָנן, ָטִמיר ְוָסִתים ְוָגִניז ִמּכֹּלָ ּקְ ּקּונֹוי ִאְתּתָ א, ּתִ ֹכּלָ ַההּוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדְ , ּבְ
שַׁ  ִאְתּפְ ָאהּדְ א ְוָנִפיק ֶחֶסד ִעּלָ ן ּכֹּלָ ּקַ ַקן , ט ְוִאְתּתָ ט ְוִאּתָ ׁשַ ָאה ִאְתּפָ ְוֶחֶסד ִעּלָ
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א מֹוָחא ְסִתיָמָאה ּדָ א ּבְ ִליל ּכֹּלָ א. ְוִאְתּכְ ְנִהירּו ּדָ א ּבִ וָרא ּדָ ַקן ִחּוָ ד ִאְתּתְ , ּכַ
ָבַטשׁ  ַטׁש ַמאן ּדְ ַהאי מֹוָחא ְוִאְתְנִהיר, ּבָ יָרא מֹוָחא ְוַתְלָייא ִממַּ , ּבְ ָלא ַיּקִ ָּ ז

ִביִלין, ַאֲחָרא ִתין ּוְתֵרין ׁשְ ט ְוָנִהיר ִלְתּלָ ׁשַ ִאְתּפְ ָָּלא . ּדְ ז ד ִאְתְנִהיר ָנִהיר ִמּמַ ּכַ
יָרא ִאין' ִאְתְנִהירּו ג. ַיּקִ ין ִעּלָ ין, ֵריׁשִ ֵרין ֵריׁשִ ָכִליל לֹון, ּתְ ָָּלא . ְוַחד ּדְ ּוְבַמז
ְלָיין ִליָלן בֵּ , ּתַ   . יהּ ְוִאְתּכְ

  
ִדיְקָנא ְלָייא ָיִקירּו ּדְ אֵרי ְלִאְתּגַ אן ׁשָ ָָּלא ְסִתיָמָאה, ִמּכָ ִאיהּו ַמז ְוִאיּנּון . ּדְ

ְקָנן  יהּ , )ביה(ִמְתּתָ ִרין ּבֵ ין ִמְתַעּטְ ַלת ֵריׁשִ א ּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָמה ּדְ ָהִכי , ּכְ
ין ְתַלת ֵריׁשִ א ּבִ ְלָיין כֻּ , ְוַכד ִאְתָנֲהָרן. ּכֹּלָ יןּתַ ְתַלת ֵריׁשִ ָדא ּבִ א ּבְ הּו ּדָ , ּלְ
ֵרין ִסְטִרין ֵרין ִמּתְ ָכִליל לֹון, ּתְ   . ְוַחד ּדְ

  
יָמא א, ְוִאי ּתֵ יׁשָ יָקא ַקּדִ   . ַמאן ַעּתִ

  
א ֲחֵזי א, ּתָ א ְלֵעיּלָ ָלא ִאְתְיַדע, ְלֵעיּלָ מֹוַדע, ִאית ּדְ ּתְ ְוָלא , ְוָלא ִאׁשְ
ים א, ִאְתְרׁשִ ִליל ּכֹּלָ ִליָלן , ְוהּוא ּכָ יּה ּכְ ין ּבֵ ּוְכֵדין ). א תליין''ס(ּוְתֵרין ֵריׁשִ

א  ַקן) חדא(ּכֹּלָ ִמְנָייָנא. ָהִכי ִאְתּתְ ן , ְוַההּוא ָלאו ּבְ ּבָ חּוׁשְ ְכָלָלא ְוָלא ּבְ ְוָלא ּבִ
א ִלּבָ ְרעּוָתא ּדְ א ּבִ ַמר, ֶאּלָ א ִאּתְ ָרַכי ) תהלים לט(, ַעל ּדָ ְמָרה ּדְ י ֶאׁשְ ָאַמְרּתִ

  . ְלׁשֹוִניֵמֲחֹטא בִ 
  

ַכח ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ א, ֲאָתר ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָָּלא, ֵמַעּתִ ז ִאְתְנִהיר ִמּמַ הּוא ְנִהירּו , ּדְ
ָחְכְמָתא ִתין ּוְתֵרין ִעיָבר, ּדְ ט ִלְתּלָ ׁשַ ִאְתּפְ , ְוָנְפָקא ֵמַההּוא מֹוָחא ְסִתיָמָאה. ּדְ

ֵביהּ  ִהירּו ּדְ ישָׁ . ִמּנְ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ַקְדִמיָתא ּוַמה ּדְ א , )א בחכמתא''ס(א ָנִהיר ּבְ ּדָ
ְלָייא . ִהיא ִאְתּגַ ה ּדְ ירּוָתא ִמּמָ ין, )הוי(ְוׁשֵ א , ְוִאְתָעִביד ִלְתַלת ֵריׁשִ ְוֵריׁשָ

ִליל לֹון ין. ֲחָדא ּכָ ָטן ִלְזֵעיר ַאְנּפִ ְ ׁשּ ַלת ִמְתּפַ ין ּתְ א, ְוִאּלֵ ין ַנֲהִרין ּכֹּלָ   . ּוֵמִאּלֵ
  

ִליף ַהאי יק ַחד ַנֲהָרא, ָחְכְמָתא ִאְתּגְ א , ְוַאּפִ ְנּתָ ָקָאה ּגִ ָנִגיד ְוָנִפיק ְלַאׁשְ ּדְ
יל  ין) א ועיילן''נ(ְוָעּיִ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ֵריׁשָ ן , ּבְ ּמָ ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא ּוִמּתַ

ָכל ּגּוָפא יְך ְוָנִגיד ּבְ ל ִאיּנּון ְנִטיָעאן, ִאְתְמׁשִ ֵקי ּכָ , ְכִתיבֲהָדא הּוא דִ . ְוַאׁשְ
ן ְוגוֹ ) בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ   . 'ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
  

ִליף ַהאי ָחְכְמָתא ין, ּתּו ִאְתּגְ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ֵריׁשָ ְך ְוָעִייל ּבְ ְוִאְתָעִביד , ְוִאְתְמׁשַ
ין תְּ ). ההוא אחרא(מֹוָחא ַאֲחָרא  יּה ִאּלֵ ָכא ִמּנֵ ְ ִאְתַמׁשּ ֵרין ַההּוא ְנִהירּו ּדְ

ִליפוּ  יָכן ִאְתּגְ ֵביָרא, ְמׁשִ ָעִמיָקא ּדְ א ּדְ ַחד ֵריׁשָ ָרן ּבְ יב, ִמְתַחּבְ ְכּתִ משלי (, ּדִ
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הֹומֹות ִנְבָקעוּ ) ג ַדְעּתֹו ּתְ ין. ּבְ ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ֵריׁשָ יל ּבְ ְוִאְתָעִביד מֹוָחא , ְוָעּיִ
יל ְלגֹו ּגּוָפא, ַאֲחָרא יְך ְוָעּיִ ן ִאְתְמׁשִ ּמָ ִרין , ּוִמּתַ ל ִאיּנּון ִאּדָ ּוַמְלָייא ּכָ

גּוָפא ְלאוּ ) משלי כד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוַאְכַסְדִרין ּדְ   . ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ
  

  א''צ ע''דף ר
  

ין ַנֲהִרין ָאה ְסִתיָמָאה, ְוִאּלֵ ַההּוא מֹוָחא ִעּלָ ִהירּו ּדְ ָָּלא , ִמּנְ ַמז ָנִהיר ּבְ ּדְ
א). עתיקא קדישא( ְלָיין ְוֹכּלָ ָדא ּתַ א ּבְ ָדא. ּדָ א ּבְ ר ּדָ ָדא, ְוִאְתְקׁשַ ַעד , ְוָדא ּבְ

א ַחד ֹכּלָ מֹוָדע ּדְ ּתְ ִיׁשְ יָקא, ּדְ א הּוא ַעּתִ ַרׁש ) א''צ ע''דף ר(, ְוכֹּלָ ְוָלא ִאְתּפְ
לּום יּה ּכְ ַלת ְנהֹוִרין. ִמּנֵ ין ּתְ ִאְקרּון ֲאָבָהן, ְנִהִרין ִלְתַלת ַאֲחָרִנין, ִאּלֵ . ּדְ

ין ַנֲהִרין ִלְבִניןְואִ  א ָנִהיר ֵמֲאָתר ַחד. ּלֵ יָקא. ְוֹכּלָ ְלָייא ַהאי ַעּתִ ד ִאְתּגַ , ּכַ
ַרֲעָוון ֵליָמָתא, ַרֲעָווא ּדְ ֵחדּו ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ א ָנִהיר ְוכֹּלָ   . ּכֹּלָ

  
ָאה, ַהאי ָחְכְמָתא ִאְקֵרי ֵעֶדן ְך ֵמֵעֶדן ִעּלָ ָכל ְסִתיָמָאה , ְוַהאי ֵעֶדן ִאְתְמׁשַ ּדְ

ירּוָתא, ּוֵמַהאי ֵעֶדן. ְסִתיִמין יָקא ָלא ִאְקֵרי. ִאְקֵרי ׁשֵ ְבַעּתִ ְוָלא ֲהֵוי , ּדִ
ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ירּוָתא ְוִסּיּוָמא. ׁשֵ יּה ׁשֵ ָלא ֲהֵוי ּבֵ ה, ּוְבִגין ּדְ . ָלא ִאְקֵרי ַאּתָ

ְלָייא ְסָייא ְוָלא ִאְתּגַ ִאְתּכַ ִגין ּדְ ַכח ּומֵ . ְוִאְקֵרי הּוא. ּבְ ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ ֲאָתר ּדְ
ה יב. ְוִאְקֵרי ָאב, ִאְקֵרי ַאּתָ ְכּתִ ה ָאִבינוּ ) ישעיה סג(, ּדִ י ַאּתָ   . ּכִ

  
ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ א, ּבְ כֹּלָ ָלָלא ּדְ ה, ּכְ ין ִאְקֵרי ַאּתָ . ְזֵעיר ַאְנּפִ

ְסָייא ִאְתּכַ א ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ יר .ִאְקֵרי הּוא, ַעּתִ ּפִ א . ְוׁשַ ֲאָתר ּדָ א ָקֵריָנן ּבַ ּתָ ְוַהׁשְ
ַכח ּתְ ירּוָתא ִאׁשְ ׁשֵ ה, ּדְ ְסָייא. ַאּתָ ִאְתּכַ ב ּדְ ירּוָתא, ַאף ַעל ּגַ יּה ֲהֵוי ׁשֵ , ִמּנֵ

א. ְוהּוא ָאב ַלֲאָבָהן. ְוִאְקֵרי ָאב יׁשָ יָקא ַקּדִ יב , ְוַהאי ָאב ָנִפיק ֵמַעּתִ ְכּתִ ּדִ
ֵצאְוַהָחְכָמה ֵמאַ ) איוב כח( ּמָ מֹוַדע. ִין ּתִ ּתְ ְך ָלא ִאׁשְ   . ּוְבִגין ּכָ
  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ הּ ) איוב כח(ּכְ ְרּכָ שׁ , ֱאֹלִהים ֵהִבין ּדַ ּה ַמּמָ ְרּכָ ֲאָבל ְוהּוא . ּדַ
שׁ , ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמהּ  הּ . ְמקֹוָמּה ַמּמָ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ל ׁשֶ ולא . מקומה ממש. (ְוּכָ

יָמא .) וכל שכן דרכה. מקומה ממש. דרכה ְסּתִ ן ַההּוא ָחְכָמה ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ יּה ּבְ   . ּבֵ

  
א כֹּלָ ירּוָתא ּדְ ִביִלין, ַהאי ָחְכָמה ׁשֵ ָלִתין ּוְתֵרין ׁשְ ָטן ּתְ ְ ׁשּ יּה ִמְתּפַ שבילין . (ִמּנֵ

ִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון) ולא ארחין ֶעׂשְ ִליַלת ּבְ הּו ִאְתּכְ ר , ְואֹוַרְייָתא ּבְ ְוֶעׂשֶ
ַכח, ּוְבַהאי ָחְכָמה. ַהאי ָחְכָמה ָאב ַלֲאָבָהן. ֲאִמיָרן ּתְ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ִאׁשְ . ׁשֵ
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א ָאה, ּוְבִגין ּדָ ּתָ ָאה ָחְכָמה ּתַ ט ָחְכָמה. ָחְכָמה ִעּלָ ׁשָ ד ִאְתּפְ ִאְקֵרי ָאב , ּכַ
ַהאי. ַלֲאָבָהן א ּבְ ִליל ֶאּלָ א ָלא ִאְתּכְ אתקרי , חכמות א כד מתפשטן''ס. (ּכֹּלָ

יב) כלא לא אתכליל אלא בהאי. אב לאבהן ְכּתִ ם ) תהלים קד(, ּדִ ּלָ ּכֻ
יתָ  ָחְכָמה ָעׂשִ   . ּבְ

  
ְמעֹון ְידֹוי י ׁשִ ָאה, ָאַמר, ְוַחֵדי, ָזַקף ִרּבִ ן הּוא ְלַגּלָ אי ִעיּדָ א ִאְצְטִריְך , ַוּדַ ְוכֹּלָ

א ֲעָתא ּדָ ׁשַ אָנא. ּבְ יָקא קַ , ּתָ ַעּתִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ אּבְ יׁשָ ָכל ְסִתיִמין, ּדִ , ְסִתיָמָאה ּדְ
א ָעא ְלַאְתְקָנא ּכֹּלָ א, ּבָ ַכר ְונּוְקּבָ ֵעין ּדְ ַכר . ַאְתִקין ּכְ ִלילּו ּדְ ִאְתּכְ ֲאָתר ּדְ ּבַ
א ָלא ִאְתְקָיימוּ  ִקּיּוָמא ַאֲחָרא , ְונּוְקּבָ א ּבְ ) אלא בדכר) (א כעין דכר''ס(ֶאּלָ

א ְדַכר ְונּוְקּבָ אְוַהאי ָחכְ . ּדִ ֹכּלָ ָלָלא ּדְ יָקא , ָמה ּכְ ד ָנְפָקא ְוִאְתְנִהיר ֵמַעּתִ ּכַ
א יׁשָ א, ַקּדִ ְדַכר ְונּוְקּבָ א ּבִ ט. ָלא ִאְתְנִהיר ֶאּלָ ׁשַ ַהאי ָחְכָמה ִאְתּפְ יק , ּדְ ְוַאּפִ

יָנה יּה ּבִ א, ִמיּנֵ ַכר ְונּוְקּבָ ַכח ּדְ ּתְ יָנה ֵאם. ָחְכָמה ָאב, הּוא. ְוִאׁשְ ָחְכָמה . ּבִ
ָקלוּ , הּוִבינָ  ַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ א, ּבְ ַכר ְונּוְקּבָ ְדַכר . ּדְ א ִאְתְקָיים ּבִ ּוְבִגיַנְייהּו ּכֹּלָ

א ִאְלָמֵלא ַהאי, ְונּוְקּבָ יִמין, ּדְ   . ָלא ִמְתַקּיְ
  

א א ָאב ְלכֹּלָ ירּוָתא ּדָ הּו ֲאָבָהן, ׁשֵ ָדא, ָאב ְלֻכּלְ א ּבְ רּו ּדָ א , ִאְתַחּבָ ּוְנִהירּו ּדָ
ָדא ד ) כי אם לבינה תקרא) משלי ב. (בינה אם. חכמה אב. (ּבְ ּכַ

רוּ  ַטת ְמֵהיְמנּוָתא, אֹוִלידוּ , ִאְתַחּבָ ׁשְ ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא. ְוִאְתּפַ א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ , ּבְ
אֵני יָנה, ָהִכי ּתָ ָדא. ַמהּו ּבִ א ּבְ ר ּדָ ד ִאְתַחּבָ א ּכַ הֵ ''יוֹ , ֶאּלָ ַרת, א''ד ּבְ , ִאְתַעּבְ
יַקת בֵּ  ְך . ְואֹוִליַדת, ןְוַאּפִ יָנה ִאְקֵרי, ּוְבִגין ּכָ ן יָ , ּבִ א, הּ ''ּבֵ כֹּלָ ֵלימּוָתא ּדְ . ׁשְ

ָרן ִמְתַחּבְ ְרַווְייהּו ּדְ ָכחּו ּתַ ּתְ וְייהוּ , ִאׁשְ ַגּוַ א. ּוֵבן ּבְ ֹכּלָ ָלָלא ּדְ ִתּקּוַנְייהּו . ּכְ ּבְ
ֵלימּוָתא  ַכח ׁשְ ּתְ . בגווייהו ובן, תרווייהו דמתחברן, ה''א בן י''נ(ִאׁשְ

א) בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא ֹכּלָ ן ּוַבת. ָאב ָוֵאם, ּדְ   . ּבֵ
  

ין ין ִאּלֵ ָאה, ִמּלִ י ֶעְליֹוִנין, ָלא ִאְתְייִהבּו ְלַגּלָ יׁשֵ ר ְלַקּדִ ָעאלּו ְוַנְפקוּ , ּבַ , ּדְ
ִריְך הּוא א ּבְ הּו ִליִמינָ , ְוַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקּוְדׁשָ ָלא ָסָטאן ּבְ ָמאָלאּדְ . א ְוִלׂשְ

יב ְכּתִ ְרֵכי ְייָ ) הושע יד(, ּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ יִקים ֵיְלכּו ָבם ְוגוֹ ' ּכִ ָאה . 'ְוַצּדִ ַזּכָ
ע אֹוְרחֹוי, חּוָלֵקיהּ  ָזֵכי ְלִמְנּדַ ַמאן ּדְ הוּ , ְוָלא ָסֵטי, ּדְ ין . ְוָלא ִיְטֵעי ּבְ ִמּלִ ּדְ

י ֶעְליוֹ  יׁשֵ ין ְסִתיִמין ִאיּנּון ְוַקּדִ הוּ ִאּלֵ ִהירּו , ִנין ְנִהיִרין ּבְ ָנִהיר ִמּנְ ַמאן ּדְ ּכְ
בּוִציָנא ין. ּדְ ין ִאּלֵ ָעאל ְוָנִפיק, ָלא ִאְתְמָסרּו ִמּלִ א ְלַמאן ּדְ ָלא . ֶאּלָ ַמאן ּדְ ּדְ

ָלא ִאְבֵרי, ָעאל ְוָנַפק א. ַטב ֵליּה ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ י ַעּתִ ְלָיא ַקּמֵ ָהא ּגַ ְסִתיָמא , ּדְ
ָכל ְסִתיִמי אי, ןּדְ ִלּבָ ין ְנִהִרין ּבְ ין ִאּלֵ ִמּלִ ְרִחימּוָתא ּוְדִחילּו , ּדְ ְלמּוָתא ּדִ ַאׁשְ ּבְ

ִריְך הּוא א ּבְ ָהָכא. ְדקּוְדׁשָ ַני ּדְ ין ּבְ ָהא ָעאלּו ְוַנְפקוּ , ְוִאּלֵ הּו ּדְ , ְיַדְעָנא ּבְ
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ין ין ִמּלִ ִאּלֵ הוּ , ְוִאְתְנִהיָרן ּבְ ֻכּלְ א ִאְתְנהִ . ְוָלא ּבְ ּתָ ָמה ְוַהׁשְ ֵלימּוָתא ּכְ ׁשְ ירּו ּבִ
ִאְצְטִריְך  הֹון. ּדְ ָאה חּוָלִקי ִעּמְ ַההּוא ָעְלָמא, ַזּכָ   . ּבְ

  
  ב''צ ע''דף ר

  
ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ֲאֵמיָנא ּדְ ל ַמה ּדַ ֲאֵמיָנא . ּכָ ְוָכל ַמה ּדַ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ַחד. ּדִ א הּוא ַחד ִמלָּ , ּכֹּלָ ְלָייא ) ב''צ ע''דף ר(ָלא . הּכֹּלָ ּתַ
ירּוָדא יּה ּפִ ֵמיּה ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ּבֵ ִריְך ׁשְ ִריְך הּוא ּבְ   . ּבְ

  
א ֲחֵזי ִאְקֵרי ָאב, ּתָ א ּדְ ירּוָתא ּדָ יוֹ , ׁשֵ ִליל ּבְ ָָּלא , ד''ִאְתּכְ ז ַתְלָייא ִמּמַ ּדְ
א יׁשָ ְך . ַקּדִ ִליל ַאְתָוו''יוֹ , ּוְבִגין ּכָ ָכל ַאְתָוון ַאֲחָרן' י. ן ַאֲחָרִניןד ּכָ . ְסִתיָמא ּדְ

א' י כֹּלָ א ְוֵסיָפא ּדְ   . ֵריׁשָ
  

ָנִגיד ְוָנִפיק ָאֵתי, ְוַההּוא ָנָהר ּדְ ִסיק, ִאְקֵרי ָעְלָמא ּדְ ִדיר ְוָלא ּפָ ָאֵתי ּתָ . ּדְ
א יַקּיָ ַצּדִ ָאֵתי, ְוַהאי הּוא ִעּדּוָנא ּדְ ָאה ְלַהאי ָעְלָמא ּדְ אַ , ְלַזּכָ ִדיר ּדְ ֵקי ּתָ ׁשְ

א ִסיק, ְלִגְנּתָ ִתיב . ְוָלא ּפָ בּו ) ישעיה נח(ָעֵליּה ּכְ ְּ ר ֹלא ְיַכז ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
ָאֵתי. ֵמיָמיו יוֹ , ְוַההּוא ָעְלָמא ּדְ ) בראשית ב(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ד''ִאְבֵרי ּבְ

ן קֹות ֶאת ַהּגָ ִליל תְּ ' י. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ   . ד''ֵרין ַאְתָוון וּכָ
  

ֵניָנן ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא ּתָ א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ יוֹ ''ֲאַמאי ו, ּבְ ִליָלן ּבְ א ְנִטיָעה . ד''ד ּכְ ֶאּלָ
א  ְנּתָ ּגִ א) א ודאי''ס(ּדְ א ַאֲחָרא. 'ִאְקֵרי ו, ּדָ ְנּתָ ִאיִהי ד, ִאית ּגִ ', ּוֵמַהאי ו. 'ּדְ

ְקָייא ד ּתַ יבוְ ) דאיהי ארבעה ראשים. ('ִאׁשְ ְכּתִ ְוָנָהר יֹוֵצא , ַהְיינּו ָרָזא ּדִ
ָאה. ַמאי ֵעֶדן. 'ֵמֵעֶדן ְוגוֹ  א ָחְכָמה ִעּלָ קֹות. 'ְוָדא י, ּדָ ן. ְלַהׁשְ א , ֶאת ַהּגָ ּדָ

ים. 'הּוא ו ָעה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ם ִיּפָ ָ א הּוא ד, ּוִמׁשּ ִליל ', ּדָ א ּכָ ְוֹכּלָ
יוֹ    . ד''ּבְ
  

ְך  אִאקְ , ּוְבִגין ּכַ א. ָאב ַלֲאָבָהן. ֵרי ָאב ְלֹכּלָ כֹּלָ ירּוָתא ּדְ יָתא ) אקרי(, ׁשֵ ּבֵ
א ֹכּלָ יב, ּדְ ְכּתִ ִית) משלי כד(, ּדִ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ שירותא וסיומא ' מהאי י. (ּבְ
יתָ ) תהלים קד(, ּוְכִתיב) דכלא ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ַאְתֵריהּ . ּכֻ ְלָייא, ּבְ , ָלא ִאְתּגַ

ָלָלא . ַדעְוָלא ִאְתיְ  א ּכְ ְך ִאיּמָ א ּוְבִגין ּכָ ִאיּמָ א ִאְתְרִמיז ּבְ ִאיּמָ ר ּבְ ִאְתַחּבָ ִמּדְ
א ֹכּלָ ּה ִאְתְיַדע ּוָבּה ִאְתְרִמיז, ּדְ א, ּבָ ֹכּלָ ירּוָתא ְוִסּיּוָמא ּדְ ) חכמה אקרי. (ׁשִ

א ָבּה ָסִתים ּכֹּלָ   . ּדְ
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א ֹכּלָ ָלָלא ּדְ א, ּכְ יׁשָ ָמא ַקּדִ א. ׁשְ ּתָ ין , ָרִמיְזָנא ַעד ַהׁשְ ל ִאּלֵ ְוָלא ֲאֵמיָנא ּכָ
ִפין ִסְטִרין. יֹוִמין ּלְ ָנא ִמְתּגַ ַהאי ָחְכָמה', י, ְוָהִאיּדָ ִליל ּבְ א' ה. ּכָ א ִאיּמָ , ּדָ

יָנה ִנין, ה''ו. ְוָקֵריָנן ּבִ ֵרין ּבְ ין ּתְ א, ִאּלֵ ָרן ֵמִאיּמָ ִמְתַעּטְ ֵניָנן. ּדְ ִביָנה , ְוָהא ּתָ ּדְ
ִליל ִמּכֹ אִאְתּכְ א''יוֹ . ּלָ ִאיּמָ ָרא ּבְ ִמְתַחּבְ ִקין בֵּ , ד ּדְ יָנה. ן''ּוַמּפְ ב ''אָ , ְוַהְיינּו ּבִ

ִאיּנּון י''ָואֵ  וְייהוּ , ה''ם ּדְ ַגּוַ ן ּבְ   . ּבֵ
  

ָלא ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ יָנה, ַהׁשְ בּוָנה, ּבִ בּוָנה, ְוִאְקֵרי ּתְ ְוָלא , ֲאַמאי ִאְקֵרי ּתְ
יָנה בּונָ . ּבִ א ּתְ ִנין, ה ִאְקֵריֶאּלָ ַיְנָקא ִלְתֵרין ּבְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִאיּנּון , ת''ן ּובַ ''בֵּ , ּבְ ּדְ

בּוָנה, ה''ו ֲעָתא ִאְקֵרי ּתְ ִאֵלין ַאְתָוון. ְוַהִהיא ׁשַ ִליל ּבְ א ּכָ כֹּלָ , ת''ן ּובַ ''בֵּ , ּדְ
ָלָלא. ה''ִאיּנּון ו א ַחד ּכְ בּוָנה, ְוֹכּלָ   . ְוַהְיינּו ּתְ

  
ַרב ִסְפָרא ּדְ א, ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר ּבְ ֹלמֹה ַמְלּכָ ׁשְ י , ּדִ ַגּלֵ ּקּוָנא ַקְדָמָאה ּדְ ּתִ

ְך ָיָפה ַרְעָיִתי ֵמַהאי הּוא) שיר השירים א(, ְוָאַמר ְנָייָנא. ִהּנָ , ְוִתּקּוָנא ּתִ
ה ּלָ א, ִאְקֵרי ּכַ ּתָ ְלּתַ א ּדִ ִאיִהי נּוְקּבָ ַאְמֵרי. ּדְ ַתְרַווְייהּו לְ , ְוִאיּנּון ּדְ א ּדְ ַהאי נּוְקּבָ

א ִאיּנּון ּתָ ְלּתַ הֵ . ָלאו ָהִכי, ּדִ ה''ּדְ ּלָ ְתָרָאה''ְוהֵ . א ַקְדָמָאה ָלא ִאְקֵרי ּכַ , א ּבַ
ה ּלָ יִאין ). לזמנין סגיאין(ְיִדיִעין ) ידיען(ְלִזְמִנין , ִאְקֵרי ּכַ ָהא ִזְמִנין ַסּגִ ּדְ

הּ , ִאיּנּון ר ִעּמָ ְדכּוָרא ָלא ִאְתַחּבָ הּ ְוִאְסתַּ , ּדִ ק ִמיּנָ ִתיב. ּלָ ַההּוא ִזְמָנא ּכְ , ּבְ
ת טּוְמָאָתּה ֹלא ִתְקַרב) ויקרא יח( ִנּדַ ה ּבְ ָ ַאת . ְוֶאל ִאׁשּ ִאְתַדּכְ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

א הּ , נּוְקּבָ ָרא ִעּמָ ֵעי ְלִאְתַחּבְ לָּ , ּוְדכּוָרא ּבָ ֵדין ִאְקֵרי ּכַ ַכלָּ . ה''ּכְ ׁש ''ּכְ ה ַמּמָ
ַתְרַווְייהּו ְלָעְלִמין, אַהאי ִאימָּ ) אבל. (ַאְתָייא ַחד , ָלא ַאְפִסיק ְרעּוָתא ּדְ ּבְ
ְרָיין, ָנְפִקין ַחד ׁשַ א. ּבְ א ִמן ּדָ א, ָלא ַאְפִסיק ּדָ א ִמן ּדָ ק ּדָ ּלַ ּוְבִגין . ְוָלא ִאְסּתְ

ִתיב ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְך ּכְ ִדיר, ּכָ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוָלא ַאְפִסיק, יֹוֵצא ּתָ
בּו ֵמיָמיוּוְכמוֹ  ְּ ר ֹלא ְיַכז ִתיב ַרְעָיִתי. ָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְך ּכְ ְרעּוָתא , ּוְבִגין ּכָ ּבִ

ְרָיין ַאְחָוה ׁשַ ֵלימּוָתא , ּדְ ַאֲחדּוָתא ׁשְ ה). שלימתא(ּבְ ּלָ , ֲאָבל ָהָכא ִאְקֵרי ּכַ
הּ  ָרא ִעּמָ כּוָרא ְלִאְתַחּבְ ַכד ָאָתא ּדְ ה, ּדְ ּלָ ה ִאיִהי אַ , ִהיא ּכַ ַכּלָ שׁ ּכְ   . ְתָייא ַמּמָ

  
ְך  ֵרי , ּוְבִגין ּכָ ֹלֹמה) ב''ויחי רמ(ּתְ ִריׁש ׁשְ נּוְקֵבי ּפָ ּקּוִנין ּדְ ּקּוָנא . ּתִ ּתִ

ַקְדֵמיָתא ְסִתיָמא ִאיִהי ְסִתיָמא, ּדְ ִגין ּדְ יר. ּבְ ִריׁש ַיּתִ ְנָייָנא ּפָ ְוָלא , ְוִתּקּוָנא ּתִ
ל שְׁ . ָסִתים ּכּוֵלי ַהאי ְלָיא ּכָ אּוְלָבַתר ּתַ ְלֵעיּלָ ַהִהיא ּדִ יב. ָבָחא ּבְ ְכּתִ שיר (, ּדִ

הּ ) השירים ו ָרה ִהיא ְליֹוַלְדּתָ ּה ּבָ א . ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ִאיִהי ִאיּמָ ּוְבִגין ּדְ
ה ַכּלָ ִעְטָרא ּדְ ָרא ּבְ יוֹ , ִמְתַעּטְ ּה ְלָעְלִמין''ּוְרעּוָתא ּדְ , ד ָלא ַאְפִסיק ִמּנָ
ל ֵחיר ְרׁשּוָתּה ּכָ ַעְבִדיןִאְתְיִהיב ּבִ א. ּו ּדְ כֹּלָ ל ֵחירּו ּדְ א. ּכָ ַחָייַבּיָ ל ֵחירּו ּדְ , ּכָ

א ָאה ְלֹכּלָ יב. ְלַדּכָ ְכּתִ ר ֲעֵליֶכם) ויקרא טז(, ּדִ ֶּה ְיַכּפֵ י ַביֹום ַהז ּוְכִתיב . ּכִ
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ָנה יֹוֵבל ִהיא) ויקרא כח( ים ׁשָ ִ ַנת ַהֲחִמׁשּ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ָמה . ַמאי יֹוֵבל. ְוִקּדַ ּכְ
יו) ירמיה יז(ָאֵמר ְדַאּתְ  ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ ָאֵתי . ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ ּום ַההּוא ָנָהר ּדְ ִמׁשּ

ִדיר, ְוָנִגיד ְוָנִפיק ִסיק, ְוָאֵתי ּתָ   . ְוָלא ּפָ
  

  א''א ע''דף רצ
  

ִתיב  ן ) משלי ב) (א''א ע''דף רצ(ּכְ ּתֵ בּוָנה ּתִ יָנה ִתְקָרא ַלּתְ י ִאם ַלּבִ ּכִ
ָאַמר. קֹוֶלָך  יָון ּדְ ְקָרא ּכֵ יָנה ּתִ י ִאם ַלּבִ בּוָנה, ּכִ ָמה . ֲאַמאי ַלּתְ א ּכְ א ּכֹּלָ ֶאּלָ

ֲאֵמיָנא ָאה. ּדַ ְייהּו ִעּלָ בּוָנה. ֵהי ִמּנַ ָאה ִמּתְ יָנה ִעּלָ יָנה ָאב ָוֵאם ּוֵבן. ּבִ : ה''י. ּבִ
וְייהוּ , ָאב ָוֵאם ַגּוַ בּוָנה. ּוֵבן ּבְ ְבִנין: ּתְ ָלָלא ּדִ א ּכְ ן ּוַבת, ּכֹּלָ ְוָלא . ה''ו ,ּבֵ

ַכח ָאב ָוֵאם ּתְ אי , ִאׁשְ א ַוּדַ א ּדִאיּמָ א ּבִאיּמָ ובתבונה ודאי . א בבינה''ס(ֶאּלָ
ְלָייא, ְרִביָעא ָעַלְייהוּ ) אימא ִנין. ְוָלא ִאְתּגַ ְתֵרין ּבְ ְכָלָלא ּדִ ַכח ּדִ ּתְ ִאְקֵרי , ִאׁשְ
בּוָנה ָאב ֵאם ּוֵבן. ּתְ יָנה, ּוְכָלָלא ּדְ א ְוַכד. ִאְקֵרי ּבִ ֵעי ְלַאְכְלָלא ּכֹּלָ ַהאי , ּבָ ּבְ

ִליל   . ִאְתּכְ
  

יָנה ָוַדַעת, ְוַהאי ָאב ָוֵאם ּוֵבן ן ָנִטיל ִסיָמִנין . ִאְקרּון ָחְכָמה ּבִ ַהאי ּבֵ ִגין ּדְ ּבְ
יהּ  ֲאבֹוי ְוִאּמֵ ַעת, ּדַ ַתְרַווְייהוּ , ִאְקֵרי ּדַ הּוא ַסֲהדּוָתא ּדְ ן. ּדְ ִאְקֵרי , ְוַהאי ּבֵ

יבדִּ . ּבּוְכָרא ָרֵאל) שמות ד(, ְכּתִ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ִאְקֵרי ּבּוְכָרא. ּבְ , ּוְבִגין ּדְ
ֵרין חּוָלִקין ִעְטרֹוי. ָנִטיל ּתְ י ּבְ ַלת חּוָלִקין, ְוַכד ִאְתַרּבֵ ְך ּוֵבין . ָנִטיל ּתְ ּוֵבין ּכַ

ְך  ֵרין חּוָלִקין, ּכַ ה, ּתְ א ַחד ִמּלָ ) א חד''ס(י ֲהִכי ְוַהאי ְוַהא. ּוְתַלת חּוָלִקין ּכֹּלָ
יּה ָיִרית, ֲהֵוי ָאבֹוי ְוִאּמֵ   . ְירּוָתא ּדְ
  

א יהּ . ַמאי ְירּוָתא ּדָ ֲאבֹוי ְוִאיּמֵ א ּדַ ִניִזין , ַאֲחַסְנּתָ ֲהוֹו ּגְ ּוְתֵרין ִעְטִרין ּדַ
וְייהוּ  ַגּוַ א, ּבְ ֲאבֹוי. ְוַאֲחִסינּו ְלֵבן ּדָ ְטָרא ּדַ ַגֵוויּה ַחד ִעטְ , ִמּסִ ִניז ּבְ , ָראֲהָוה ּגָ

ִאְקֵרי ֶחֶסד א. ּדְ ִאיּמָ ְטָרא ּדְ בּוָרה, ּוִמּסִ ִאְקֵרי ּגְ ִרין . ַחד ִעְטָרא ּדְ הּו ִמְתַעּטְ ְוֻכּלְ
יהּ  ֵריׁשֵ ין ָאב ָוֵאם ָעֵליהּ . ְוָאִחיד לֹון, ּבְ ין , ְוַכד ַנֲהִרין ִאּלֵ ִפיּלִ הּו ִאְקרּון ּתְ ּלְ ּכֻ
א ֵריׁשָ א. ּדְ ן ּדָ א ָנִטיל ּבֵ אְוָיִרי, ְוכֹּלָ ָכל ּגּוָפא, ת ּכֹּלָ ט ּבְ ַ ׁשּ ן . ְוִאְתּפְ ְוַהאי ּבֵ

א ָזן. ָיִהיב ִלְבַרּתָ יּה ִאּתְ א ִמּנֵ אן. ּוְבַרּתָ ִנים ִמּכָ ל ּפָ ָרא ָיִרית ְוָלא , ְוַעל ּכָ ּבְ
א ַרּתָ א. ּבְ ַרּתָ יּה ְוָלא ּבְ ָרא ָיִרית ַלֲאבּוי ּוְלִאּמֵ א. ּבְ ַרּתָ ָזן ּבְ יּה ִאּתְ ָמה . ּוִמּנֵ ּכְ

יבדִּ  א ֵביהּ ) דניאל ד(, ְכּתִ ואי תימא כל האי והאי אקרון . (ּוָמזֹון ְלֹכּלָ
  ). צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא
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ָדא, ָהֵני ָאב ָוֵאם א ּבְ ָרן ּדָ ִליָלן ּוִמְתַחּבְ יר. ּכְ א ָאִחיד . ְוָאב ָטִמיר ַיּתִ ְוֹכּלָ
א יׁשָ יָקא ַקּדִ א, ֵמַעּתִ יׁשָ ָָּלא ַקּדִ ז ָכל ַיִקיִרין) יקירא(ִקירּו יָ , ְוַתְלָיא ִמּמַ . ּדְ

ין ָאב ָוֵאם יָתא, ְוִאּלֵ ִנין ּבֵ יב, ְמַתּקְ ְכּתִ ֲאֵמיָנא ּדִ ָמה ּדַ ָחְכָמה ) משלי כד(, ּכְ ּבְ
ל הֹון ָיָקר ְוָנִעים ְלאּו ּכָ ִית ּוִבְתבּוָנה ִיְתּכֹוָנן ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ֶנה ּבָ . ִיּבָ

י ָנִעים ) משלי כב(ּוְכִתיב  ִבְטֶנָך ּכִ ְמֵרם ּבְ ׁשְ י ּתִ כמה , הני כללא דכלא. (ּכִ
  ). דאמינא ותליין ממזלא קדישא יקירא

  
ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ֵליָנא ּכֹּלָ ָרא ָלא ּגָ ִאּדָ ין. ּבְ אי , ְוָכל ָהֵני ִמּלִ ִלּבָ ְטִמיִרין ּבְ
א ּתָ ָאֵתי, ֲהוֹו ַעד ַהׁשְ ן , ּוָבֵעיָנא ְלַאְטְמָרא לֹון ְלָעְלָמא ּדְ ַתּמָ ּום ּדְ ִמׁשּ

ִאיל ָלָנא א ׁשָ ֶאְלּתָ יב, ׁשְ ְכּתִ ָמה ּדִ ָך חֹוֶסן ) ישעיה לג(, ּכְ ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעּתֶ
ְעָיין ִמיִני', ְיׁשּועֹות ָחְכָמה ָוָדַעת ְוגוֹ  א , ְוָחְכָמה ּבַ א ְרעּוָתא ְדקּוְדׁשָ ּתָ ְוַהׁשְ

ַהאי ִריְך הּוא ּבְ ּסּוָפא ִאיעּול, ּבְ ָלא ּכִ ְלְטרֹוי ָהא ּבְ י ּפַ   . ַקּמֵ
  

ִתיב  עֹות ְייָ ) שמואל א ב(ּכְ י ֵאל ּדֵ אי. 'ּכִ עֹות ַוּדַ ַעת. ּדֵ ל . הּוא ַהּדַ ַדַעת ּכָ ּבְ
ָיין ְלְטֹרי ִאְתַמּלְ יב. ּפַ ְכּתִ ְלאוּ , ּדִ ַעת ַאֲחָרא ) בגין כך. (ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּדַ

ְלָיא ַגֵוו, ָלא ִאְתּגַ ָהא ְטִמיָרא ָאִזיל ּבְ יהּ , יהּ ּדְ ִליל ּבֵ ַעת ָנִהיר . ְוִאְתּכְ ּדַ
מֹוִחין א, ּבְ מֹוָחא ּכֹּלָ ט ּבְ ׁשַ   ) 'כי אל דעות יי, בגופא כלא, במוחא. (ְוִאְתּפְ

  
ֵניָנן א ּתָ ְדּתָ ַאּגַ ִסְפָרא ּדְ עֹות ְייָ , ּבְ י ֵאל ּדֵ עֹות', ּכִ ְקֵרי ּדֵ א ֵעדּות, ַאל ּתִ . ֶאּלָ
א ֹכּלָ הּוא ַסֲהדּוָתא ּדְ ְתֵרין חּוָלִקיןַסֲהד, ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּוָתא ּדִ תהלים (ּכְ

ַיֲעקֹב) עח ֶקם ֵעדּות ּבְ ה. ַוּיָ ַהאי ִמּלָ ב ּדְ ִסְפָרא , ְוַאף ַעל ּגַ אֹוְקמּוָה ּבְ
ַגְווָנא ַאֲחָרא ְצִניעּוָתא ּבְ ִלים. ּדִ ַאְתֵריּה ׁשְ יר, ָהָתם ּבְ ּפִ א ׁשַ א , ָהָכא ּכֹּלָ ְוכֹּלָ

ד ַאְסתִּ , ֲהֵוי הּכַ   . ים ִמּלָ
  

ִליָלן, ַהאי ָאב ָוֵאם הּו ּכְ הּו ּבְ ּלְ הּו ְסִתיָמן, ּכֻ א ּבְ ָָּלא , ּכֹּלָ ַמז ְוִאיּנּון ְסִתיָמן ּבְ
א יׁשָ יִקין, ַקּדִ ָכל ַעּתִ יָקא ּדְ יּה ְסִתיָמן. ַעּתִ ִליָלן. ּבֵ יּה ּכְ א הּוא. ּבֵ א , ּכֹּלָ ּכֹּלָ

ִריְך הּוא. ֲהֵוי ֵמיהּ , ּבְ ִריְך ׁשְ   . ַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמיןְלעָ , ּבְ
  

  ב''א ע''דף רצ
  

ָרא ָיאּות ִאּדָ ין ּדְ ל ִמּלִ ין, ּכָ יׁשִ ין ַקּדִ הּו ִמּלִ ָלא ָסָטאן ִליִמיָנא , ְוֻכּלְ ין ּדְ ִמּלִ
ָמאָלא יִמין, ְוִלׂשְ ְסּתִ ין ּדִ הּו ִמּלִ ּלְ ָעאלּו ְוַנְפקוּ , ּכֻ ְלָיין ְלִאיּנּון ּדְ א , ְוִאְתּגַ ְוכֹּלָ
ָאה. ָהִכי הּוא ָדִחיְלָנא ְלַגּלָ ין ּדְ ין ִמּלִ ְסָיין ִאּלֵ א ֲהוֹו ִמְתּכַ ּתָ א , ְוַעד ַהׁשְ ּתָ ְוַהׁשְ
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ְלָיין י . ִאְתּגַ י ַקּמֵ א) מלכא(ְוַגּלֵ יׁשָ יָקא ַקּדִ יִלי ּוְדֵבית , ַעּתִ ָהא ָלא ִליָקָרא ּדִ ּדְ
א ֲעִביְדָנא ִכּסּוָפא ָקֵמי, ַאּבָ ָלא ִאיעּול ּבְ ִגין ּדְ א ּבְ ְלְטרֹוי ֲעִביְדָנא ֶאּלָ . ּפַ

ָהָכא , ָהא ֲחֵמיָנא, ְועֹוד ֵאי ְקׁשֹוט ּדְ ִריְך הּוא ְוָכל ָהֵני ַזּכָ א ּבְ ְדקּוְדׁשָ
ָחן ּכְ ּתַ ִמין ַעל ְיָדי, ִמׁשְ ּכְ הּו ִמְסּתַ ּלְ ַהאי ִהלּוָלא . ּכֻ אן ּבְ הּו ַחּדָ ֻכּלְ ָהא ֲחֵמיָנא ּדְ ּדְ

יִלי הּו ְזִמיִנין , ּדִ יִלי) ב''עא ''דף רצ(ְוֻכּלְ ִהיּלּוָלא ּדִ ַההּוא ָעְלָמא ּבְ ָאה , ּבְ ַזּכָ
  . חּוָלִקי

  
א י ַאּבָ א, ָאַמר ִרּבִ יׁשָ א ּבּוִציָנא ַקּדִ ה ּדָ ד ִסּיֵים ִמּלָ ָאה, ּכַ ָאִרים , ּבּוִציָנא ִעּלָ

ה ֲחָדא. ּוָבָכה ְוַחִייְך , ְידֹוי ָאה ִמּלָ ָעא ְלַגּלָ א ִאְצָטַעְר , ָאַמר. ּבָ ה ּדָ ִמּלָ ל ּבְ ָנא ּכָ
א ָלא ָיֲהִבין ִלי ְרׁשּוָתא, יֹוָמאי ּתָ ף. ְוַהׁשְ ּקַ ְפָווֵתיהּ , ְוָיִתיב, ִאְתּתָ ׂשִ , ְוָרִחיׁש ּבְ

ַלת ִזְמִנין ֲאְתֵריהּ , ְוָסִגיד ּתְ ָלא ּבַ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ן , ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
יהּ  ָזִכית ְלָכל הַ , ּפּוָמא ּפּוָמא, ָאַמר. ּבֵ יבּו ַמּבּוָעְך , איּדְ ַמּבּוָעְך . ָלא ַאְנּגִ

ַסק ּוְכִתיב . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן) בראשית ב(ֲעָלְך ָקֵריָנן . ָנִפיק ְוָלא ּפָ
בּו ֵמיָמיו) ישעיה נח( ְּ ר ֹלא ְיַכז   . ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ
  

ָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי ָקֵאיְמָנא. ָהִאיּדָ ָכל יֹוִמין ּדְ ִאיְבנָ , ּדְ אּתָ , א ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ּדָ
ְרעּוִתי ) א רעותא לגלאה רזא דא''נ( ר , )א בידי''ס(ְוָלא ָסִליק ּבִ ּבַ

ָנא ר ַהאי יֹוָמא, ָהִאיּדָ א ִמְתֲעּטָ ִעְטָרא ּדָ ָהא ּבְ ָאה . ּדְ ֵעיָנא ְלַגּלָ א ּבָ ּתָ ְוַהׁשְ
ין ִריְך הּוא, ִמּלִ א ּבְ יּה ְדקּוְדׁשָ הּו ִמְתעַ , ַקּמֵ ּלְ ָהא ּכֻ י ּדְ ֵריׁשֵ ִרין ּבְ ). ברישיה(ּטְ

יהּ  יֹוָמא ַאֲחָרא, ְוַהאי יֹוָמא ָלא ִיְתַרָחק ְלֵמיַעל ְלדּוְכּתֵ א . ּכְ ל יֹוָמא ּדָ ָהא ּכָ ּדְ
יָמא ְרׁשּוִתי ַקּיְ ין. ּבִ ָאה ִמּלִ ֵריָנא ְלַגּלָ א ׁשָ ּתָ ִכּסּוָפא , ְוַהׁשְ ָלא ִאיעּול ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָאֵתי רֵ . ְלָעְלָמא ּדְ   . יָנא ֵאיָמאְוָהא ׁשָ

  
ִתיב ֶניָך ) תהלים פט(, ּכְ מּו ּפָ ְסֶאָך ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְיַקּדְ ט ְמכֹון ּכִ ּפָ . ֶצֶדק ּוִמׁשְ

יָמא ַהאי, ַמאן ַחּכִ ל ּבְ ּכַ ָאה) א דינוי''ס(ְלֵמֱחֵמי אֹוְרחֹוי , ִיְסּתָ א ִעּלָ יׁשָ ַקּדִ , ּדְ
ְקׁשֹוט יִנין ּדִ ִכְתִר , ּדִ ִרין ּבְ ִמְתַעּטְ יִנין ּדְ ִאיןּדִ הּו ּבּוִציִנין . י ִעּלָ ֻכּלְ ָהא ֲחֵמיָנא ּדְ ּדְ

ָאה ָכל ְטִמיִרין, ַנֲהִרין ִמּבּוִציָנא ִעּלָ ין ְלִאְתַנֲהָרא, ְטִמיָרא ּדְ ְרּגִ הּו ּדַ ּלְ א ''נ. (ּכֻ
א) וכלהו אינון דרגין לאתנהרא א ְוַדְרּגָ ְרּגָ ְבָכל ּדַ , ּוְבַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ

ִאתְ  ְלָייאִאְתַגְלָייא ַמה ּדְ הּו ְנהֹוִרין ֲאִחיָדן, ּגַ א, ְוֻכּלְ ְנהֹוָרא ּדָ א ּבִ , ְנהֹוָרא ּדָ
א א, ּוְנהֹוָרא ּדָ ְנהֹוָרא ּדָ ָדא, ּבִ א ּבְ א, ְוַנֲהִרין ּדָ א ִמן ּדָ ן ּדָ ְרׁשָ   . ְוָלא ִמְתּפָ

  
ָכל ּבּוִציָנא ּובּוִציָנא א, ְנהֹוָרא ּדְ ּקּוֵני ַמְלּכָ ִאְקרּון ּתִ ְתֵרי ַמלְ , ּדְ אּכִ ל ַחד , ּכָ ּכָ

ְלּגֹו ְלגוֹ , ְוַחד ַההּוא ְנהֹוָרא ּדִ ַרׁש ְלַבר, ָנִהיר ְוָאִחיד ּבְ ְך . ְוָלא ִמְתּפְ ּוְבִגין ּכָ
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ק ּלַ א ִאְסּתְ ְרּגָ ַחד ּדַ א ּבְ ר, ּכֹּלָ ה ִאְתֲעּטָ ַחד ִמּלָ א ּבְ א ִמן , ְוֹכּלָ ַרׁש ּדָ ְוָלא ִמְתּפְ
א ֵמיּה ַחד הּוא, ּדָ ְלָייא ְנהֹוָרא. ִאיהּו ּוׁשְ ִאְתּגַ א, ּדְ ַמְלּכָ א ּדְ . ִאְקֵרי ְלבּוׁשָ

ְלּגֹו ְלגוֹ  ְרָיא , ְנהֹוָרא ָסִתים) בההוא נהורא הוא מה(, ְנהֹוָרא ּדִ ּוֵביּה ׁשַ
ְלָייא ַרׁש ְוָלא ִאְתּגַ ָלא ִאְתּפְ   . ַההּוא ּדְ

  
הּו ּבּוִציֵני הּו ְנהֹוִרין, ְוֻכּלְ א, ְוֻכּלְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָכל  ַנֲהִרין ֵמַעּתִ ְסִתיָמא ּדְ

ָאה, ְסִתיִמין ָלן. ּבּוִציָנא ִעּלָ ּכְ ָטן, ְוַכד ִמְסּתַ ְ ׁשּ ִאְתּפַ הּו ְנהֹוִרין ּדְ ּלְ ָלא . ּכֻ
ָאה ר ּבּוִציָנא ִעּלָ ַכח ּבַ ּתְ ְלָייא, ִאׁשְ ַאְטָמר ְוָלא ִאְתּגַ   . ּדְ

  
יַקר ין ּדִ ִאיּנּון ְלבּוׁשִ י ְקׁשֹוט, ּבְ ּקּוֵני ְקׁשֹוט, ְלבּוׁשֵ , ּבּוִציֵני ְקׁשֹוט, ּתִ
ֵרין ּבּוִציִנין ָכחּו ּתְ ּתְ א, ִאׁשְ ַמְלּכָ כּוְרְסָייא ּדְ ּקּוָנא ּדְ ט, ּתִ ּפָ . ְוִאְקרּון ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ירּוָתא ֵלימּוָתא, ְוִאיּנּון ׁשֵ ָכל ְמֵהיְמנּוָתא, ּוׁשְ יִנין . ּבְ ל ּדִ ִרין ּכָ ּוְבָהֵני ִמְתַעּטְ
א א ְוַתּתָ ְלֵעיּלָ א סָ , ּדִ טְוֹכּלָ ּפָ ׁשְ ּמִ ָזן. ִתים ּבְ ט ִאּתְ ּפָ ּוְלִזְמִנין . ְוֶצֶדק ֵמַהאי ִמׁשְ

ֵלם) בראשית יד(, ָקֵריָנן ָלהּ  י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ   . ּוַמְלּכִ
  

ט ּפָ ׁשְ יִנין ִמּמִ ד ִמְתָעִרין ּדִ הּו ַרֲחֵמי, ּכַ ּלְ ִלימוּ , ּכֻ ׁשְ הּו ּבִ ּלְ ם . ּכֻ ַהאי ְמַבּסֵ ּדְ
ִניןְוִדיִנין ִמתְ , ְלַהאי ֶצֶדק ּקְ ִלימוּ , ּתַ ׁשְ ין ְלָעְלָמא ּבִ הּו ַנְחּתִ ַרֲחֵמי, ְוֻכּלְ ּוְכֵדין . ּבְ

א) אקרי( ַכר ְונּוְקּבָ ָרן ּדְ ִמְתַחּבְ ֲעָתא ּדְ ַרֲחֵמי, ׁשַ הּו ּבְ ּלְ , ְוָכל ָעְלִמין ּכֻ
  . ּוְבֶחְדָווָתא

  
יאּו חֹוֵבי ָעְלָמא א, ְוַכד ַאְסּגִ ׁשָ ֲאַבת ַמְקּדְ אּוְדכּורָ , ְוִאְסּתַ , א ִאְתְרַחק ִמן נּוְקּבָ

ָעָרא ְרָיא ְלַאּתְ יָפא ׁשַ ּקִ ַההּוא ִזְמָנא ֵמַהאי , ְוִחְוָיא ּתַ ָזן ּבְ ִמּתְ ַווי ְלָעְלָמא ּדְ
ָעְלָמא. ֶצֶדק ָמה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמְתָעִרין ּבְ ִקין ֵמָעְלָמא, ּכַ ּלְ ִאין ִמְסּתַ ָמה ַזּכָ . ּכַ

ה ְך ָלּמָ אִ . ְוָכל ּכַ ִגין ּדְ אּבְ כּוָרא ִמן נּוְקּבָ ֶצֶדק , ְתְרַחק ּדְ ט ָלא ָקֵרב ּבְ ּפָ ּוִמׁשְ
א ִתיב. ּדָ ט) משלי יג(, ְוַעל ַהאי ּכְ ּפָ ֹלא ִמׁשְ ה ּבְ ט ִאְתְרַחק , ְוֵיׁש ִנְסּפֶ ּפָ ִמׁשְ ּדְ

ְסָמא, ֵמַהאי ֶצֶדק   . ְוֶצֶדק ַיְנָקא ֵמֲאָתר ָאֳחָרא, ְוָלא ִאְתּבַ
  

ֹלֹמה ַמלְ  א ָאַמר ׁשְ אְוַעל ּדָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ) קהלת ז(, ּכָ ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ
ִצְדקֹו ְוגוֹ  יק אֹוֵבד ּבְ א', ַצּדִ , ָהֶבל ֲחָדא) ג הבל דא''א ל''ס(, ָהֶבל ּדָ

א ְלֵעיּלָ א, ֵמֲהָבִלים ּדִ י ַמְלּכָ ִאְקרּון ַאּפֵ א, ּדְ יׁשָ ַכד , ְוָדא ִאיהּו ַמְלכּוָתא ַקּדִ ּדְ
ִדינוֹ  ְעָרא ּבְ ִצְדקוֹ , יִהיא ִמּתַ יק אֹוֵבד ּבְ ִתיב ֵיׁש ַצּדִ ּום . ַמאי ַטְעָמא. ּכְ ִמׁשּ

ט ִאְתְרַחק ִמֶצֶדק ּפָ ִמׁשְ ְך ִאְקֵרי. ּדְ ט, ּוְבִגין ּכָ ּפָ ֹלא ִמׁשְ ה ּבְ   . ְוֵיׁש ִנְסּפֶ
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  א''ב ע''דף רצ
  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ָאה ּבְ ָאה ִעּלָ ַכח ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ א בְּ , ּכַ , ִריְך הּואְרִחיָמא ְדקּוְדׁשָ
ְלחֹודֹוי ָער ֶצֶדק ּבִ ד ִאּתְ ִגיֵניהּ , ֲאִפיּלּו ּכַ ָזָבא ּבְ ּתְ א . ָיִכיל ָעְלָמא ְלִאׁשְ ְוקּוְדׁשָ

יָקֵריהּ  ֵעי ּבִ ִריְך הּוא ּבָ ֵפי , ּבְ יָנא) א''ב ע''דף רצ(ְוָלא ִמְסּתָ ְוַכד . ִמן ּדִ
ִקּיּוֵמיהּ  יָמא ּבְ ָאה ָלא ַקּיְ ֵפי אֲ , ַההּוא ַזּכָ טִמְסּתָ ּפָ ׁשְ ְוָלא ָיִכיל , ִפיּלּו ִמּמִ

יהּ  ֶצֶדק. ְלֵמיָקם ּבֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   . ּכָ
  

א ִוד ַמְלּכָ ַקְדִמיָתא ָאַמר, ּדָ ָחֵנִני ְייָ ) תהלים כו(, ּבְ ִני' ּבְ ָהא ֲאָנא ָלא . ְוַנּסֵ ּדְ
יִנין ל ּדִ ֵפיָנא ִמּכָ ֲאִחיְדָנא, ֲאִפיּלּו ֵמַהאי ֶצֶדק, ִמְסּתַ ן ּדַ ּכֵ ל ׁשֶ יהּ  ְוּכָ ַמה , ּבֵ

ִתיב ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ) תהלים יז. (ּכְ אי, ֲאִני ּבְ ֶצֶדק ַוּדַ ֵפיָנא . ּבְ ָלא ִמְסּתַ
ִדינֹוי ָחב. ְלֵמיָקם ּבְ ַתר ּדְ ֵפי, ּבָ ט ִמְסּתָ ּפָ ׁשְ יב, ֲאִפיּלּו ִמּמִ ְכּתִ ) תהלים קמג(, ּדִ

ָך  ט ֶאת ַעְבּדֶ ּפָ ֹבא ְבִמׁשְ   . ְוַאל ּתָ
  

א ֲחֵזי ד מִ , ּתָ טּכַ ּפָ ׁשְ ָמא ַהאי ֶצֶדק ִמּמִ ּסְ ֵדין ִאְקֵרי ְצָדָקה, ְתּבַ ְוָעְלָמא . ּכְ
ֶחֶסד ָמא ּבְ ּסְ יהּ , ִמְתּבַ ָיא ִמּנֵ יב. ְוִאְתַמּלְ ְכּתִ אֹוֵהב ְצָדָקה ) תהלים לג(, ּדִ
ט ֶחֶסד ְייָ  ּפָ   . ָמְלָאה ָהָאֶרץ' ּוִמׁשְ

  
ָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ִדינֹוי , ַעל ָעְלָמא ּדְ ָלא ֶיֱעַרע ּבְ ּדְ

ֶצֶדק ְלהֹובֹוי, ּדְ ׁשַ יב. ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ ְכּתִ ָמה ּדִ ָאְכָלה ) משלי ל(, ּכְ
אן ּוְלָהְלָאה. ּוָמֲחָתה ִפיהָ  ל ַחד, ִמּכָ פּום ּכָ יָרא ִעְמָקא, ּכְ פּום ּבֵ ָדָרא , ּכְ ְוָהא ּבְ

ִאין יּה ַזּכָ א ִאית ּבֵ ָנא ַעל ָעְלָמאּוְזִעי, ּדָ יקּומּון ְלַאּגָ , ְוַעל ָעאָנא, ִרין ִאיּנּון ּדִ
ָעה ִזיְוָין א ). ועלינא בעיין, א על עלמא''ס. (ֵמַאְרּבָ י ּדָ ן ֲאִחיָדן ִמּלָ ַעל ּכֵ

ָדא א, ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ יִמין ּבְ ְסּתִ ין ּדִ ן ִמּלִ ְרׁשָ ָכל ְסִתיִמין, ּוִמְתּפָ , ְסִתיָמא ּדְ
יןְוֵהיְך ֲאחִ  ִאּלֵ ין ּבְ אן ְלָהְלָאה. יָדן ִאּלֵ ין, ִמּכָ ְזֵעיר ַאְנּפִ ין ּדִ ָלא , ִמּלִ ִאיּנּון ּדְ

ָרא ִאּדָ ָיין ּבְ ּלְ אי. ִאְתּגַ ִלּבָ ֲהוֹו ְסִתיִמין ּבְ ָקנוּ , ִאיּנּון ּדַ ן ָלא ִאּתְ עד כאן . (ְוַתּמָ
ְלָיין) סתימן מלין ָקנּו ְוִאְתּגַ א ִאְתּתְ ּתָ הּו מִ , ַהׁשְ ין ְסִתיִמיןְוֻכּלְ ּוְבִריִרין , ּלִ

הוּ  ּלְ ָאה חּוָלִקי. ּכֻ א, ַזּכָ ַיְרּתּו ְירּוָתא ּדָ יב, ְוִאיּנּון ּדְ ְכּתִ ) תהלים קמד(, ּדִ
ָכה ּלֹו ְוגוֹ  ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   . 'ַאׁשְ

  
אֹוִקיְמָנא יָקא ֲאִחיָדן, ַהאי ּדְ ַעּתִ ִתיּקּוֹני, ָאב ָוֵאם ּבְ ָהא . ָהִכי הּוא, ּבְ ּדְ

ְלָייןִמּמֹוחָ  ָכל ְסִתיִמין ּתַ יהּ ) א נפקין''נ(, א ְסִתיָמָאה ּדְ ואף . (ּוִמְתַאֲחָדן ּבֵ
לּון ) על גב דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי ּכְ י) בכל(ְוַכד ִיְסּתַ א . ִמּלָ ּכֹּלָ
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ְלחֹודֹוי יָקא ּבִ יהּ . ְוהּוא ְיֵהא, הּוא ֲהֵוי, הּוא ַעּתִ ּקּוִנין ּבֵ י ''בס. (ְוָכל ָהֵני ּתִ
נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא לא 

ִלילּו , ם ֵמַהאי מֹוָחא ַנְפקוּ ''ב ָואֵ ''אָ ) אתגלייא ולא תליא ביה ִאְתּכְ
ָלא ָּ ַמז ְלָיין, ּבְ ין. ּוֵביּה ֲאִחיָדן, ּוֵביּה ּתַ ְלָייא , ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּתַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּבְ
ָראְוָהא אֹוִקיְמָנא מִ . ְוָאִחיד ִאּדָ י ּבְ ָעאל ְוָנִפיק. ּלֵ ַמאן ּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ , ַזּכָ

ָמאָלא ָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ע אֹוְרִחין ּדְ ָלא ָעאל ְוָנַפק. ְוִיְנּדַ ַטב , ּוַמאן ּדְ
ָלא ִאְבֵרי ְרֵכי ְייָ ) הושע יד(ּוְכִתיב . ֵליּה ּדְ ִרים ּדַ י ְיׁשָ   . 'ּכִ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַהאי ְקָראמִ , ָאַמר ִרּבִ ל יֹוָמא ּבְ ל ֲהֵויָנא ּכָ ּכֵ יב, ְסּתַ ְכּתִ תהלים (, ּדִ

ְייָ ) לד ָמחוּ ' ּבַ ְמעּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ י ִיׁשְ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ ָנא ִאְתְקָיים ְקָרא . ּתִ ְוָהִאיּדָ
א ְייָ . ּכֹּלָ אי' ּבַ י ַוּדַ ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יּה ֲאִחיָדא, ּתִ ָמִתי ּבֵ ָהא ִנׁשְ יּה לַ , ּדְ יּה , ֲהָטאּבֵ ּבֵ

ק ְלַאְתָרָהא ּלַ ְסּתָ א ּתִ לּוָתא ּדָ ּדְ ּתַ ַלת ּוְבִאׁשְ ּדְ ּתַ ַקת ְוִאׁשְ ְמעּו ֲעָנִוים . ִאְתַדּבְ ִיׁשְ
ָמחוּ  יא, ְוִיׂשְ יַקּיָ ל ָהֵני ַצּדִ א, ּכָ יׁשָ א ַקּדִ ֵני ְמִתיְבּתָ ַאְתָיין , ְוָכל ּבְ ִאין ּדְ ְוַזּכָ

ִריְך הּוא א ּבְ א ִעם קּוְדׁשָ ּתָ י, ַהׁשְ ְמִעין ִמּלַ הּו ׁשַ ּלְ אן, ּכֻ ְך . ְוַחּדָ ִגין ּכַ , ּבְ
לּו ַלְייָ ) תהלים לד( ּדְ יו' ּגַ מֹו ַיְחּדָ י ּוְנרֹוְמָמה ׁשְ   . ִאּתִ
  

ַתח ְוָאַמר ִתיב, ּפָ ֶאֶרץ ) בראשית לו(, ּכְ ר ָמְלכּו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ ְוֵאּלֶ
י ִהנֵּ ) תהלים מח(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֱאדֹום ָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו ּכִ ה ַהּמְ
יו ָאן ֲאָתר, נֹוֲעדוּ . ַיְחּדָ ֶאֶרץ ֱאדֹום. ּבְ ן. ּבְ ּמָ ִדיִנין ִמְתַאֲחִדין ּתַ ֲאָתר ּדְ ָעְברּו . ּבַ
יו יו, ַיְחּדָ ְמלֹוְך ַתְחּתָ ָמת ַוּיִ יב ַוּיָ ְכּתִ זוּ . ּדִ ָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחּפָ ן ּתָ ה ָראּו ּכֵ , ֵהּמָ

ָלא ִאְתְקָיימוּ  ַאְתַרְייהוּ  ּדְ ָקנוּ , ּבְ א ָלא ִאּתְ ַמְלּכָ ִתקּוִנין ּדְ ִגין ּדְ א , ּבְ ְוַקְרּתָ
א ְוׁשּורֹוי יׁשָ ָמנוּ , ַקּדִ   . ָלא ִאְזּדְ

  
ן ָרִאינּו ְוגוֹ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ַמְענּו ּכֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ הּו ָלא ִאְתְקָיימוּ ', ּכַ ּלְ ָהא ּכֻ , ּדְ

א ּתָ יַמת ַהׁשְ ְדכּוָראבְּ , ְוִהיא ִאְתַקּיְ הּ , ִסְטָרא ּדִ ְרָיא ִעּמָ ׁשַ , ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ת  ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ עּו ְוׁשֵ ם ִעירֹו ּפָ יו ֲהַדר ְוׁשֵ ְמלֹוְך ַתְחּתָ ַוּיִ

ִאָדָרא. ֵמי ָזָהב אֹוִקיְמָנא ּבְ ָמה ּדְ אי ּכְ   . ֵמי ָזָהב ַוּדַ
     

  ב''ב ע''דף רצ
  

ִספְ  ַמרְוַהא ּבְ ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ִאּתְ א ּדְ ְדּתָ ַאּגַ יו ֲהַדר, ָרא ּדְ ְמלֹוְך ַתְחּתָ . ַוּיִ
אי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲהַדר ַוּדַ ִרי ֵעץ ָהָדר) ויקרא כג(, ּכְ ּתֹו . ּפְ ם ִאׁשְ ְוׁשֵ
ָמִרים, ְמֵהיַטְבֵאל ּפֹות ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכַ יק ) תהלים צב(, ּוְכִתיב. ּכְ ַצּדִ
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תָּ  א, ָמר ִיְפָרחּכַ ַכר ְונּוְקּבָ ִאיִהי ּדְ ת ַמְטֵרד. ּדְ ת ֵמַההּוא , ַהאי ִאְתְקִריַאת ּבַ ּבַ
ָקא ּבְ א ְלִאְתּדַ ַטְרִדין ּכֹּלָ ֹלא ָיַדע ) איוב כח(ּוְכִתיב . ְוִאְקֵרי ָאב, ֲאָתר ּדְ

ים ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֵצא ּבְ ּמָ ּה ְוֹלא ּתִ ָבר ַאֵחר. ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ ת ֵמִאימָּ , ּדָ ְטָרָהא , אּבַ ִמּסִ ּדְ
יִנין ַטְרִדין , ִמְתַאֲחִדין ּדִ א) ב''ב ע''דף רצ(ּדְ ת ֵמי ָזָהב. ְלֹכּלָ ָיְנָקא , ּבַ ּדְ

ין ְתֵרין ַאְנּפִ ְווִנין, ּבִ ְתֵרין ּגַ ְנִהירּו ּבִ ֶחֶסד ּוְבִדיָנא. ּדִ   . ּבְ
  

ַאְנפִּ , ַעד ָלא ִאְבֵרי ָעְלָמא ין ּבְ יִחין ַאְנּפִ ּגִ ְך , יןָלא ֲהוֹו ַמׁשְ ָעְלִמין , ּוְבִגין ּכַ
ּקּוָנא ִאְתָעִבידוּ , ַקְדָמֵאי ִאְתֲחָרבוּ  ָלא ּתִ ָלא ֲהָוה . ְוָעְלִמין ַקְדָמֵאי ּבְ ְוַההּוא ּדְ

ִתּקּוָנא ַהאי אּוָמָנא, ִאְקֵרי ִזיִקין ִנצֹוִצין, ּבְ ד , )א מרזפתא''ס(ַמְרֵצָפא , ּכְ ּכַ
ָמָנא  ׁש ּבְ יק ִזיִקין ְלָכל ִעיָבר, ַפְרְזָלאדְּ ) א''ו ע''בראשית קנ(ַאְכּתִ , ַאּפִ

ָנְפִקין ר, ָנְפִקין ְלִהיִטין ּוְנִהיִרין, ְוִאיּנּון ִזיִקין ּדְ ין ִאְקרּון . ְוַדֲעִכין ְלַאְלּתָ ְוִאּלֵ
ְך ִאְתֲחָרבּו ְוָלא ִאְתְקָיימוּ . ָעְלִמין ַקְדָמֵאי יָקא . ּוְבִגין ּכַ ַקן ַעּתִ ִאְתּתָ ַעד ּדְ

א יׁשָ   . ְלאּוָמנּוֵתיהּ ) א מאנא''ד(ְוָנִפיק אּוָמָנא , ַקּדִ
  

יָלן ַמְתִניָתא ּדִ ֵניָנא ּבְ יק ִזיִקין ) דניצוצא(, ְוַעל ַהאי ּתָ בּוִציָנא ַאּפִ שמות (ּדְ
ִזיִקין ) ב סתרי תורה''ז ע''בראשית ק, ב''ד ע''רנ א דבוצינא אפיק ''נ(ּבָ

ִרין ִעיָבר) זיקין ניצוצין ָעְלִמין ַקְדָמֵאי , ְוִאיּנּון ִזיִקין .ִלְתַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ
ר, ִאְקרּון , ְלאּוָמנּוֵתיהּ ) א מאנא''ס(ְלָבַתר ָנִפיק אּוָמָנא . ּוִמיתּו ְלַאְלּתָ

א ְדַכר ְונּוְקּבָ ן ּבִ ּקַ ִאְתַדֲעכּו ּוִמיתוּ , ְוִאְתּתְ א, ְוָהֵני ִזיִקין ּדְ א ִאְתְקָיים ּכֹּלָ ּתָ . ַהׁשְ
ינ ַקְרּדִ יָפא, ָנַפק ִניצֹוָצא, ּוָתאִמּבּוִציָנא ּדְ ּקִ א ּתַ ִטיׁשָ ָבַטשׁ , ּפַ יק ִזיִקין , ּדְ ְוַאּפִ

ְכָיא) א ומתדכי''ד(ּוִמְתָעְרֵבי , ָעְלִמין ַקְדָמֵאי ֲאִויָרא ּדַ א , ּבַ ָסמּו ּדָ ְוִאְתּבְ
ָדא   . ּבְ

  
ר ַאבָּ  ד ִאְתַחּבָ עַ , ְוַההּוא ָאב הּוא, א''א ְוִאימָּ ''ּכַ ָגִניז ּבְ יק יֹוִמיןֵמרּוָחא ּדְ , ּתִ

ִניז ַהאי ֲאֵויָרא יּה ִאְתּגְ ינּוָתא , ְוַאְכִליל ְלִניצֹוָצא, ּבֵ ַקְרּדִ ָנִפק ִמּבּוִציָנא ּדְ ּדְ
א ִאיּמָ ֵמעֹוי ּדְ ָגִניז ּבְ ְרַווְייהוּ . ּדְ רּו ּתַ ָדא, ְוַכד ִאְתַחּבָ א ּבְ ִלילּו ּדָ ָנִפיק . ְוִאְתּכְ
יָפא ּקִ א ַחד ּתַ ִסְטרֹויְוִאְתפָ , ּגּוְלַגְלּתָ ט ּבְ ַ א, ׁשּ ִסְטָרא ּדָ א ּבְ ִסְטָרא , ּדָ ְוָדא ּבְ

א ַחד. ּדָ ָכחּו ּבְ ּתְ ין ִאׁשְ ַלת ֵריׁשִ א ּתְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ָמה ּדְ ַמן , ּכְ א ִאְזּדְ ְך ּכֹּלָ ּכַ
ין ְתַלת ֵריׁשִ ָמה , ּבִ ֲאֵמיָנא) ב''ח ע''רפ(ּכְ   . ּדַ

  
ין ְזֵעיר ַאְנּפִ א ּדִ ְלּתָ ַהאי ּגּוְלּגַ וָרא  ,ּבְ א ִחּוָ א ֵמֵריׁשָ , )ואחיד ליה(ָנִטיף ַטּלָ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ א ִאְתֲחֵזי ּבִ ין. ְוַההּוא ַטּלָ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ ָזן ַחְקָלא ּדְ יּה ִמּתְ . ּוִמּנֵ
א א ּדָ ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ ָאֵתי, ּוֵמַהאי ַטּלָ יא ְלָעְלָמא ּדְ יַקּיָ ּוֵביּה , ַטֲחִנין ָמָנא ְלַצּדִ
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יאְזִמיִני יא ַלֲאַחּיָ א. ן ֵמַתּיָ ָנַפל ֵמַהאי ַטּלָ ַמן ָמָנא ּדְ ר ַההּוא ִזְמָנא , ְוָלא ִאְזּדְ ּבַ
ָרא ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ָאְזלּו ִיׂשְ ִזְמָנא ּדְ א, ּבְ ֹכּלָ יָקא ּדְ ַמה . ֵמַהאי ֲאָתר, ְוָזן ְלהּו ַעּתִ

ַכח ְלָבַתר ּתְ ָלא ִאׁשְ י ַמְמִטיר ָלֶכם ִהְננִ ) שמות טז(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ּדְ
ָמִים ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ל ) בראשית כז(ּכְ ן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמּטַ ְוִיּתֶ

ַמִים ְוגוֹ  ָ ַההּוא ִזְמָנא. 'ַהׁשּ ֵניָנן. ַהאי ּבְ ל , ְלִזְמָנא ַאֲחָרא ּתָ ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָקׁשִ
ִריְך הּוא א ּבְ י קּוְדׁשָ ָּ . ָאָדם ַקּמֵ ַמז איְוָהא ּבְ ָלא ַוּדַ ָּ ַמז ְלָייא ּבְ ן . ָלא ּתַ ְוַעל ּכֵ

י ּוְמזֹוֵני ֵני ַחּיֵ ָתא, ּבְ ְלָייא ִמּלְ ְזכּוָתא ּתַ ָתא, ָלאו ּבִ ְלָייא ִמּלְ ָָּלא ּתַ ַמז א ּבְ , ֶאּלָ
ָָּלא ַהאי ַמז ְלָיין ּבְ א ּתַ אֹוִקיְמָנא, ְוֹכּלָ ָמה ּדְ   . ּכְ

  
ָעה ַאְלִפין ִרּבֹוא ָעְלִמין ׁשְ אַנְטִלין , ּתִ ְלּתָ ְוַהאי ֲאִויָרא . ְוַסְמִכין ַעל ַהאי ּגּוְלּגַ

א ֹכּלָ ִליל ּבְ ְכָיא ִאְתּכְ יהּ , ּדַ ִליל ּבֵ א ִאְתּכְ א ְוֹכּלָ ִליל ִמּכֹּלָ הּוא ּכָ יָון ּדְ , ּכֵ
טּו ַאְנּפֹוי ִלְתֵרין ִסְטִרין ׁשָ א, ִאְתּפְ ִליָלן ִמּכֹּלָ ְתֵרי ְנהֹוִרין ּכְ לּו . ּבִ ּכָ ְוַכד ִאְסּתָ

א, ֹויַאְנפּ  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ין ּדְ ַאְנּפִ ִים ִאְקֵרי, ּבְ א ֶאֶרְך ַאּפַ ִים. ּכֹּלָ . ַמאי ֶאֶרְך ַאּפַ
ֵניָנן) אריך אפים מבעי ליה( א ָהִכי ּתָ יּה ְלַחָייַבָיא, ֶאּלָ ָאִריְך ַאּפֵ ִגין ּדְ . ּבְ

ִים ין, ֲאָבל ֶאֶרְך ַאּפַ ַאְנּפִ ַכח. ַאְסָווָתא ּדְ ּתְ ָהא ָלא ִאׁשְ ָעְלָמא ּדְ , ַאְסָווָתא ּבְ
ין ַאְנּפִ ין ּבְ ִחין ַאְנּפִ ּגְ ַאׁשְ ִזְמָנא ּדְ א ּבְ   . ֶאּלָ

  
א ְלּתָ גּוְלּגַ ֲחָלָלא ּדְ ַלת ְנהֹוִרין, ּבַ ַלת. ְנִהיִרין ּתְ יָמא ּתְ ע ִאיּנּון, ְוִאי ּתֵ , ַאְרּבַ

ֲאֵמיָנא ָמה ּדַ יהּ , ּכְ ֲאבֹוי ְוִאּמֵ יּה ּדַ ִניזִ , ַאֲחַסְנּתֵ ְלהֹוןּוְתֵרין ּגְ ָרן , ין ּדִ ִמְתַעּטְ ּדְ
יהּ  ֵריׁשֵ הּו ּבְ ּלְ א, ּכֻ ֵריׁשָ ין ּדְ ִפּלִ ִסְטרֹוי. ְוִאיּנּון ּתְ ָרן ּבְ ְוַנֲהִרין , ְלָבַתר ִמְתַחּבְ

א ְלּתָ גּוְלּגַ ְתַלת ֲחָלֵלי ּדְ ִסְטרֹוי. ְוָעאִלין ּבִ ל ַחד ּבְ ָכל , ָנְפִקין ּכָ ִטין ּבְ ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ
  . ּגּוָפא

  
ין ְתֵרי מֹוֵחי ְוִאּלֵ ִרין ּבִ ִליל לֹון. ִמְתַחּבְ ִליָתָאה ּכָ ואינון (ְוָאִחיד , ּומֹוָחא ּתְ

, ומוחא תליתאה כליל לון. ואלין מתחברין בתרי מוחי. תפלין דרישא
, לבתר נפקין כל חד בסטרוי. ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא

ַהאי סִ ) והאי מוחא תליתאה אחיד. ומתפשטין בכל גופא ְטָרא ּוְבַהאי ּבְ
ָכל ּגּוָפא, ִסְטָרא ט ּבְ ַ ׁשּ ֲחָדא, ּוִמְתּפָ ִליָלן ּכַ ָווֵני ּכְ ֵרי ּגְ יּה ּתְ . ְוִאְתָעִביד ִמּנֵ

ַאְנּפֹוי, ּוֵמַהאי ָנִהיר ַאְנּפֹוי ָווֵני ּדְ א ּגְ א ְוִאיּמָ ַאּבָ ַעת. ְוַאְסִהיד ּבְ , ְוהּוא ִאְקֵרי ּדַ
ַדַעת  ִתיב) א בדא''ס(ּבְ עֹות ה) ב שמואל א(, ּכְ י ֵאל ּדֵ ִגין ', ְוגוֹ ' ּכִ ּבְ

נּו ֲעִלילֹות ָווֵני לֹו ִנְתּכְ ְתֵרי ּגְ ִאיהּו ּבִ א ְסִתיָמָאה. ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ָלא , ֲאָבל ְלַעּתִ
נוּ  נּו ְלַהאי. ִנְתּכְ ֵרין חּוְלֵקי. ַמאי ַטְעָמא ִנְתּכְ ָיִרית ּתְ ִגין ּדְ שמואל (ּוְכִתיב , ּבְ
ד ְוגוֹ ִעם ָחִסיד תִּ ) ב כב   . 'ְתַחּסָ
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  א''ג ע''דף רצ
  

ְקׁשֹוט אֹוִקימּו ַחְבַרָייא יב, ְוָהא ּבִ ְכּתִ ד ַיֲעֹקב ) בראשית כט(, ּדִ ּגֵ דף (ַוּיַ
י ֲאִחי ָאִביָה הּוא) א''ג ע''רצ ד. ְלָרֵחל ּכִ ּגֵ א ָרָזא , ָהא אֹוְקמּוהָ , ַוּיַ כֹּלָ ּדְ

ָחְכְמָתא ן ִרְבָקה הּוא. ּדְ ן ִרְבקָ . ְוִכי ּבֶ ן ִיְצָחק, הּבֶ ִתיב ּבֶ א , ֶרֶמז. ְוָלא ּכְ ְוֹכּלָ
ָחְכְמָתא א. ְרִמיָזא ּבְ ֹכּלָ ִלים ּבְ . ּוֵביּה ִאְתֲחֵזי ְמֵהיְמנּוָתא. ְוַעל ַהאי ִאְקֵרי ׁשְ
ִתיב ְך ּכְ ד ַיֲעֹקב, ּוְבִגין ּכָ ּגֵ ִתיב ַוּיֹאֶמר, ַוּיַ   . ְוָלא ּכְ

  
ָווֵני ִעְטרָ , ָהֵני ּגְ ַנֲהִרין ּבְ ָמה ּדְ אּכְ ֵריׁשָ א, א ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ֲחָלֵלי ּדְ ָהִכי . ְוָעאִלין ּבַ

ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ הוּ , ִמְתּפַ א ) אבל. (ְוגּוָפא ִאְתֲאִחיד ּבְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְלַעּתִ
נוּ , ְסִתיָמא ַכח, ְוָלא ָייָאן ֵליהּ , ָלא ִנְתּכְ ּתְ ַחד ִאׁשְ א ּבְ ָהא ּכֹּלָ א, ּדְ , ֵחידּו ְלֹכּלָ
ים לְ  אַחּיִ יָנא. כֹּלָ יּה ּדִ ְלָייא ּבֵ ַהאי. ָלא ּתַ אי, ֲאָבל ּבְ נּו ֲעִלילֹות ַוּדַ   . לֹו ִנְתּכְ

  
א ֵריׁשָ א ּדְ גּוְלַגְלּתָ ָוון ְוַאְלִפין , ּבְ ל ִאיּנּון ִרּבְ ְלָיין ּכָ ְעִרין) קוצי(ּתַ ׂשַ , ִמקֹוֵצי ּדְ

ִאיּנּון אּוָכִמין ָדא. ּדְ א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ ָדאֲאִחיָדן , ּוִמְסּתַ א ּבְ ְנִהירּו , ּדָ ֲאִחיָדן ּבִ ּדַ
ְמַעֵטר  ָאה ּדִ א) דמתעטר(ִעּלָ יּה ֵמַאּבָ ֵריׁשֵ א, ּבְ ִאְתְנִהיר ֵמַאּבָ . ּוִמּמֹוָחא ּדְ

א, ְלָבַתר ָנְפִקין ִניִמין ַעל ִניִמין יּה ֵמִאיּמָ ֵריׁשֵ ר ּבְ ִמְתַעּטָ ִהירּו ּדְ ַאר , ִמּנְ ּוִמׁשְ
הּו ֲאִחיָדן. מֹוֵחי אּומִ , ְוֻכּלְ ֲאִחיָדן ֵמַאּבָ ְעֵרי ּדַ ִאיּנּון ׂשַ ֵכי ּבְ ּבְ ִאיּנּון , ְסּתַ ִגין ּדְ ּבְ

ָדא א ּבְ ָדא, ִמְתָעְרִבין ּדָ א ּבְ ִכין ּדָ ּבְ   . ּוִמְסּתַ
  

גּוְלּגּוְלָתא הּו מֹוֵחי ֲאִחיָדן ּבְ ָאה, ְוֻכּלְ מֹוָחא ִעּלָ יָכן . ּבְ הּו ְמׁשִ ) דאתמשכן(ְוֻכּלְ
ַלת חֲ  ָכן ִמּתְ ְ מֹוָחאִאְתַמׁשּ ָדא) אחידן במוחי(, ָלֵלי ּדְ א ּבְ ַדְכָיא , ִמְתָעְרָבן ּדָ ּבְ

ְמָסֲאָבא ָכל ִאיּנּון ַטֲעִמין ְוָרִזין. ּבִ ְלָיין, ּבְ הּו . ְסִתיִמין ּוִמְתּגַ ּלְ ְך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ
ָאֹנִכי ְייָ ) י''כך נמצא בס(מֹוֵחי ְרִמיֵזי  ְנהֹוִרין ', ֱאֹלֶהיָך ְוכוּ ' ּבְ ָמה ּדִ ּכְ

אבְּ  ֵריׁשָ א, ִעְטָרא ּדְ ְלּתָ גּוְלּגַ ֲחָלֵלי ּדְ   . ְוָעאִלין ּבַ
  

ל ִאיּנּון קֹוִצין אּוָכִמין אּוְדִנין, ּכָ , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ַחְפָיין ְוַתְלָיין ְלִסְטָרא ּדְ
ִתיב ְך ּכְ ִגין ּכָ ה ְייָ ) מלכים ב יט(, ְדּבְ ָמע' ַהּטֵ אן אֹוִקיְמָנא. ָאְזְנָך ּוׁשֲ , ִמּכָ

א אּוְדֵניּה ָלֳקְבֵליהּ ַמאן  ין ַמְלּכָ ַיְרּכִ ָבֵעי ּדְ א, ּדְ ַמְלּכָ יּה ּדְ ֵריׁשֵ ְוִיְפֶנה , ְיַסְלֵסל ּבְ
ְעֵרי ֵמַעל אּוְדנֹוי ָבֵעי, ׂשַ ָכל ַמה ּדְ א ּבְ ַמע ֵליּה ַמְלּכָ ׁשְ   . ְוּיִ

  
ְעֵרי ׂשַ ַפְלגּוָתא ּדְ יק יֹומִ , ִמְתַאֲחָדא ַחד אֹוְרָחא, ּבְ ַעּתִ ָאְרָחא ּדְ ן , יןּבְ ְרׁשָ ּוִמְתּפָ

ִפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא ל אֹוְרחֹוי ּדְ יּה ּכָ יָבָבא ) ואתמנן עלייהו(, ִמּנֵ ל ָמאֵריהֹון ּדִ ּכָ
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ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ְלָיין ּבְ א ְלַחָייַבָיא, ִויָלָלא ּתַ ּתָ ין ִרׁשְ ָלא , ְוִאיּנּון ַמְפִרׁשִ ּדְ
ֲאֵפָלה) משלי ד(, בֲהָדא הּוא ִדְכִתי. ַיְדִעין ִאיּנּון ָאְרִחין ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ . ּדֶ

יִפין ּקִ קֹוִצין ּתַ ְלָיין ּבְ ין ּתַ יִפין, ְוָכל ִאּלֵ ּקִ הּו ּתַ ּלְ ְך ּכֻ ְואֹוִקיְמָנא . ּוְבִגין ּכָ
ַמְתְקָלא ִעיָען ִאְתַאֲחָדן ָמאֵריהֹון ּדְ ִאיּנּון ׁשְ יב) א דרחימותא''ס(, ּבְ ְכּתִ , ּדִ

ל ָאְרחֹות יְ ) תהלים כה( ְך . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת' יָ ּכָ ִכין ִמּמֹוִחין , ְוָכל ּכַ ַמׁשְ ִגין ּדְ ּבְ
מֹוָחא ְרִהיֵטי ּדְ   . ְסִתיִמין ּדִ

  
פּום אֹוְרחֹוי ל ַחד ּכְ ְכֵחי ּכָ ּתַ ְך ִמׁשְ ִאיּנּון קֹוִצין , ּוְבִגין ּכָ ֵמַחד מֹוָחא ּבְ

ִעיָען ַמְתְקָלא, ׁשְ ָכן ָמאֵריהֹון ּדְ ְ ְכתִּ ) דרחימותא(, ִאְתַמׁשּ ל ָאְרחֹות ְייָ ּדִ ' יב ּכָ
  . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

  
ְנָייָנא יִפין, ִמּמֹוָחא ּתִ ּקִ ִאיּנּון קֹוִצין ּתַ יָבָבא , ּבְ ָכן ְוַתְלָיין ָמאֵריהֹון ּדִ ְ ִאְתַמׁשּ

לוּ  ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לֹא ָיְדעּו ּבַ ִעים ּכָ ֶרְך ְרׁשָ הּו ּדֶ ְכִתיב ּבְ ַמאי ָקא . ִויָלָלא ּדִ
לֹוַמר ָלא ַיְדִעין, א ֹלא ָיְדעוּ ֶאלָּ . ַמְייֵרי ע, ּכְ ָעאן ְלִמְנּדַ לוּ , ְוָלא ּבָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ . ּבַ

ה ּמֶ ְקֵרי ּבַ לוּ , ַאל ּתִ ׁשֵ א ִיּכָ ִאיּמָ א ּבְ א. ֶאּלָ ִאיּמָ ְסַטר ּדְ ִמְתַאֲחִדין ּבִ ִאיּנּון ּדְ . ּבְ
א ִאיּמָ ּה ִמְתַאֲחָדן מָ . ַמאי ִסְטָרא ּדְ יָפא ִמיּנֵ ּקִ בּוָרה ּתַ יָבָבא ִויָלָלאּגְ   . אֵריהֹון ּדִ

  
ִליָתָאה ֶאְמָצִעיָתא, ִמּמֹוָחא ּתְ ִאיּנּון ּבְ ִאיּנּון קֹוִצין ּדְ ָכן ְוַתְלָיין , ּבְ ְ ִאְתַמׁשּ
ִמיִדין  ין ְנִהיִרין ְוָלא ְנִהיִרין). דמארין(ָמאֵריהֹון ּדְ ִתיב . ְוִאְקרּון ַאּפִ ּוְבָהֵני ּכְ

ל ַרְגלֶ ) משלי ד( ס ַמְעּגַ ּלֵ ְעֵרי . יָך ּפַ ׂשַ ִאיּנּון קֹוִצין ּדְ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ְוֹכּלָ
א ֵריׁשָ   . ּדְ

  
א ְלּתָ גּוְלּגַ ָדא , ִמְצָחא ּדְ ּקְ א ַעל ) א לאתפקרא''ס(ִמְצָחא ְלִאְתּפַ יַבּיָ ַחּיָ

ְלָייא. עֹוָבֵדיהֹון ִדיִנין, ְוַכד ַהאי ִמְצָחא ִאְתּגַ ְלִאיּנּון , ִמְתָעִרין ָמאֵריהֹון ּדְ
ָלא  עֹוָבֵדיהֹוןּדְ ִפין ּבְ ּסְ ַווְרָדא. ִמְתּכַ ֲעָתא . ַהאי ִמְצָחא סּוָמָקא ּכְ ּוְבׁשַ

ַהאי ִמְצָחא יָקא ּבְ ַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ּדְ ִאְתּגַ א, ּדְ ַתְלּגָ וָרא ּכְ ַרת ִחּוָ ְוַהִהיא . ִאְתַהּדְ
ֲעָתא א, ׁשַ   . ֵעת ָרצֹון ִאְקֵרי ְלֹכּלָ

  
ֵבי ַרב א ּדְ ַאַגְדּתָ ִסְפָרא ּדְ ִמְצָחא , ָזֵכי ֶמַצח. ֶמַצח, ֵייָבא ָסָבא ָאַמר ּבְ

יָקא ַעּתִ ֵדי ח, ְוִאי ָלאו. ּדְ ֵרין ַאְתָוון' ַאׁשְ ין ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ במדבר (ּכְ
ֲאֵתי מֹוָאב) כד   . ּוָמַחץ ּפַ
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ַאְתָוון ְרצּוִפין, ְואֹוִקיְמָנא ִאְקֵרי ֶנַצח ּבְ ה ְנָצִחים ֲהווֹ . ּדְ ב ְוַאף . ְוַכּמָ ַעל ּגַ
ֶנַצח ַאֲחָרא  ק) באתרא(ּדְ ּלַ ֶנַצח ָאֳחָרא ִאְסּתְ ְוִאית ְנָצִחים ָאֳחָרִנין , ּבְ

ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ ִמְנָחה. ּדְ ְצלֹוָתא ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ ָתא ּבְ ּבְ ׁשַ ִגין , ּוְבִגין ּדְ ּבְ
יִנין ַער ּדִ ָלא ִיּתְ א ִמְצָחא דִּ , ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָיא ַעּתִ ְפָיין , יֵליהּ ּגַ יִנין ִאְתּכַ ְוָכל ּדִ

ָככּו ְוָלא ִאְתָעִבידוּ  ּתְ   . ְוִאׁשְ
  

  ב''ג ע''דף רצ
  

ְלָיין כ ַהאי ִמְצָחא ּתַ יִנין''ּבְ י ּדִ ּתֵ עֹוָבֵדיהֹון, ד ּבָ יִפין ּבְ ַחּצִ ָמה . ְלָכל ִאיּנּון ּדְ ּכְ
יב ְכּתִ עָ ) תהלים עג(, ּדִ ִרים . ה ְבֶעְליֹוןְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע ֵאל ְוֵיׁש ּדֵ ְוָהא ֶעׂשְ
ה) ב''ג ע''דף רצ(' ד, ִאיּנּון ד. ָלּמָ א' ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ יָנא ְלַתּתָ ית ּדִ , ִמיתֹות ּבֵ

א ֵעיּלָ ַתְלָיין ִמּלְ ִרין. ּדְ ָארּו ֶעׂשְ ּתָ יָנא . ְוִאׁשְ י ּדִ ין ּבֵ ְך ָלא ַמֲעִניׁשִ ּוְבִגין ּכָ
ָאה ִלים , ִעּלָ ַיׁשְ ָקא ְלכ )א עשרין''נ(ַעד ּדְ ִנין' ְוַסּלְ כ, ׁשְ י ' ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ ּתֵ ּבָ
יָנא ֵניָנן. ּדִ יָלן ּתָ ַמְתִניָתא ְסִתיָמָאה ּדִ כ, ּבְ ִליָלן ''ָלֳקְבֵליהֹון ּדְ ִאְתּכְ ד ְסָפִרים ּדְ

אֹוַרְייָתא   . ּבְ
  

א ֵריׁשָ יבַ , ַעְייִנין ּדְ ְייהּו ַחּיָ ִרין ִמּנַ ּמְ ָלא ִמְסּתַ אִאיּנּון ַעְייִנין ּדְ ַנְייִמין . ּיָ ַעְייִנין ּדְ
ְך ִאְקרּו . ְוָלא ַנְייִמין יֹוִנים) שיר השירים ה(ּוְבִגין ּכָ . ַמאי יֹוִנים. ֵעיָניו ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִתיב. ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתוֹ ) ויקרא כה(, ּכְ א ּכְ , ְוַעל ּדָ
ֲהנֹוַטע ֹאֶזן ֲהלֹא ) שם(ְכִתיב וּ . 'ּה ְוגוֹ ''ַוּיֹאְמרּו ֹלא ִיְרֶאה יָ ) תהלים צד(

ָמע ְוגוֹ    . 'ִיׁשְ
  

ַעל ֵעיָנא ּקּוָנא ּדְ ִלים, ּתִ עּוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ׁשַ ִמּתְ ְעֵרי ּדְ ֲעִרין . ׂשַ ֵמִאיּנּון ׂשַ
ְלָיין ֶאֶלף ְוז ָגחּוָתא' ּתַ ַאׁשְ הּו . ְלַאָגָחא ְקָרָבא, ְמָאה ָמאֵרי ּדְ ּלְ ּוְכֵדין ַקְייֵמי ּכֻ

ּוְלשְׁ  ְקִחין ַעְייִניןִמׁשּ   . ֵליהֹון ּוִמְתּפַ
  

ַעל ַעְייִנין סּוָתא ּדְ הוּ , ּכְ ִביִנין ִמְתַאֲחָדן ּבְ ָוון ָמאֵרי ) מאה' וד(ְוֶאֶלף . ּגְ ִרּבְ
הוּ  ִריִסין ִאְתַאֲחָדן ּבְ ַעְייִנין, ּתְ סּוָתא ּדְ ִאְקרּון . ְוִאיּנּון ִאְקרּון ּכְ ְוָכל ִאיּנּון ּדְ

ָערּון, ְקִחיןָלא פַּ ', ֵעיֵני ְייָ  ְגִביִנין, ְוָלא ִאּתְ סּוֵתי ּדִ ין ּכְ ִאּלֵ ִזְמָנא ּדְ ר ּבְ , ּבַ
ֵאי ֵאי ֵמִעּלָ ּתָ ין ִאיּנּון ּתַ ְרׁשִ ֵאי. ִמְתּפָ ֵאי ֵמִעּלָ ּתָ ִביֵני ּתַ ן ּגְ ְרׁשָ ִאְתּפָ ֲעָתא ּדְ , ּוְבׁשַ

ִחין ַעְייִנין ּקְ ְגָחא ִמְתּפַ ֵּי כְּ , ְוָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ יָנֵתיּה ְוִאְתַחז ֵ ִאְתַער ִמׁשּ ַמאן ּדְ
ִקיָחא). משנתיה( ֲחרּו ַעְייִנין ְוָחָמא ְלֵעיָנא ּפְ יֵליהּ , ִאְסּתַ וָרא ּדִ ִחּוָ ָחן ּבְ . ְוִאְסּתָ
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ְחָיין ָרֵאל, ְוַכד ִאְסּתַ ִדיִנין ְלִיׂשְ ְפָיין ָמאֵריהֹון ּדְ ִתיב. ִאְתּכַ ְך ּכְ , ּוְבִגין ּכָ
ה ִתישַׁ ) תהלים מד(   . 'ָהִקיָצה ְוגוֹ ' ן ְייָ עּוָרה ָלּמָ
  

ִאיּנּון ַעְייִנין ְווִנין ִאְתַחְזָיין ּבְ ע ּגַ ְתִפיִלין' ֵמִאיּנּון ְנִהיִרין ד. ַאְרּבַ י ּדִ ּתֵ , ּבָ
ְרִהיֵטי מֹוָחא ַנֲהִרין ּבִ ִאְקרּון ֵעיֵני ה' ז. ּדְ חּוָתא . 'ּדְ ּגָ , ַנְפֵקי) נפקא(ְוַאׁשְ

ֵעיָנא ָוון אּוָכָמא ּדְ מָ . ִמּגְ ִאָדָראּכְ אֹוִקיְמָנא ּבְ יב, ה ּדְ ְכּתִ ַעל ֶאֶבן ) זכריה ג(, ּדִ
ְבָעה ֵעיָנִים ִסְטַרְייהוּ . ַאַחת ׁשִ ְווִנין ִמְתַלֲהִטין ּבְ   . ְוִאיּנּון ּגַ

  
ָגחּוָתא ְלִדיָנא, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמּסּוָמָקא ַאׁשְ דברי (, ְוִאיּנּון ִאְקרּון. ָמאֵרי ּדְ

ָכל ָהָאֶרץ' יָ ֵעיֵני יְ ) הימים ב טז . ְולֹא ְמׁשֹוְטִטים, ְמׁשֹוְטטֹות. ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ
יָנא הּו ּדִ ֻכּלְ ִגין ּדְ ָאה עֹוָבִדין, ָנְפִקין אֹוֲחָרִנין, ִמירֹוָקא. ּבְ ַקְייִמין ְלַגּלָ ין , ּדְ ּבֵ

ישׁ  ְכִתיב . ַטב ּוֵבין ּבִ ְרֵכי ִאישׁ ) איוב לד(ּדִ י ֵעיָניו ַעל ּדַ ין ִאקְ . ּכִ , רּוןְוִאּלֵ
ִאיּנּון . ְוֹלא ְמׁשֹוְטטֹות, ְמׁשֹוְטִטים. ְמׁשֹוְטִטים' ֵעיֵני ְייָ ) זכריה ד( ִגין ּדְ ּבְ

וָרא. ְלָטב ּוְלִבישׁ , ִלְתֵרין ִסְטִרין ל ִאיּנּון ַרֲחֵמי, ֵמִחּוָ ל ִאיּנּון , ָנְפִקין ּכָ ּכָ
ָעְלָמא, ָטָבאן ְכֵחי ּבְ ּתַ ִמׁשְ רָ , ּדְ ְחָיין . ֵאלְלאֹוָטָבא ְלהּו ְלִיׂשְ א ''נ(ּוְכֵדין ִאְסּתַ

ָווֵני) אסתחרן ַלת ּגְ ל ִאיּנּון ּתְ   . ְלַרֲחָמא ָעַלְייהוּ , ּכָ
  

ָדא א ּבְ ְווִנין ִמְתָעְרִבין ּדָ ין ּגַ ָדא, ִאּלֵ א ּבְ ָקן ּדָ ּבְ ל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריּה . ְוִאְתּדַ ּכָ
יֵליהּ  ָווֵני ּדִ וָרא, ִמּגְ ר ֵמִחּוָ הּו כְּ , ּבַ ֻכּלְ ד ִאְצְטִריְך ּדְ יּה ּכַ ְוהּוא ָחֵפי ַעל , ִליָלן ּבֵ

א א. ּכֹּלָ ּתָ ְלּתַ ְווִנין ּדִ ל ּגַ ֵני ָעְלָמא, ּכָ ל ּבְ וָרא, ָלא ַיְכִלין ּכָ , ְלַאְסֲחָרא לֹון ִחּוָ
חּוָתא ַחד. ְלאּוָכָמא ְלסּוָמָקא ְוִלירֹוָקא ּגָ ַאׁשְ הּו ִאְתַאֲחָדן , ְוָהָכא ּבְ ּלְ ּכֻ

ְחָיין בְּ  וָראְוִאְסּתַ   . ִחּוָ
  

ִכין ּכְ ּתַ ִבינֹוי ָלא ִמׁשְ ָחא, ּגְ ּגָ וָרא ְלַאׁשְ ִחּוָ ְווִנין ּדְ ְעָיין ּגַ ד ּבַ ר ּכַ ִגין , ּבַ ּבְ
ָחא ּגָ ְגִביִנין ָיֲהִבין ֲאָתר ְלַאׁשְ ָווֵני, ּדִ הּו ּגְ , ְוִאי ִאיּנּון ָלא ָיֲהִבין ֲאָתר. ְלֻכּלְ
לָ  ּכְ ְגָחא ּוְלִאְסּתַ ִביִנין ָלא ַקְייִמין. אָלא ַיְכִלין ְלַאׁשְ ֲעָתא , ּגְ ִכין ׁשַ ּכְ ּתַ ְוָלא ִמׁשְ

ֵלימּוָתא  ְקִחין ְוַסְתִמין, )שלימתא(ֲחָדא ׁשְ א ּפַ ּום , ַסְתִמין ּוַפְקִחין, ֶאּלָ ִמׁשּ
ָקֵאי ָעַלְייהוּ  ִקיָחא ּדְ ִתיב. ֵעיָנא ּפְ א ּכְ ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ) יחזקאל א(, ְוַעל ּדָ

  . יְמָנאְוָהא אֹוקִ . ָוׁשֹוב
  

ִתיב  ֲאָנן) ישעיה לג(ּכְ ַל ם ָנֶוה ׁשַ ְרֶאיָנה ְירּוׁשָ דברים (ּוְכִתיב , ֵעיֶניָך ּתִ
ִמיד ֵעיֵני ְייָ ) יא ָנה ְוגוֹ ' ּתָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ְעָיא . 'ֱאֹלֶהיָך ּבָ ַלם ּבַ ָהא ְירּוׁשָ ּדְ
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ן יב, ּכֵ ְכּתִ הּ ) ישעיה א(, ּדִ ְך יְ . ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ַל םּוְבִגין ּכָ . ְוָלא ִצּיֹון, רּוׁשָ
ְכִתיב ֶדה ְוגוֹ ) ישעיה א(, ּדִ ּפָ ט ּתִ ּפָ ׁשְ ּמִ א ַרֲחֵמי', ִצּיֹון ּבְ ֹכּלָ   . ּדְ

  
ִתיב, ֵעיֶניָך  א, ֵעיָנְך ּכְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ א, ֵעיָנא ּדְ ֹכּלָ א. ְסִתיָמא ּדְ ּתָ ֵעיֵני , ַהׁשְ

הּ ' ְייָ  ָמה דְּ , ְלָטב ּוְלִבישׁ , ֱאֹלֶהיָך ּבָ והכא . לסומקא ולירוקא. (ִאְתֲחֵזיּכְ
, גבינוי לא משתככין. כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא, באשגחותא חדא

ִדיר) בר כד בעיין גוונין לאשגחא ִקּיּוָמא ּתָ ְך ָלא ִאְתְקָיימּו ּבְ ִגין ּכָ . ּבְ
ַל ם ְרֶאיָנה ְירּוׁשָ א ְלָטב, ְוָהָתם ֵעיֶנָך ּתִ ַרֲחֵמי, ּכֹּלָ א ּבְ כְ . ּכֹּלָ ישעיה (, ִתיבּדִ

ֵצְך ) נד דֹוִלים ֲאַקּבְ   . ּוְבַרֲחִמים ּגְ
  

  א''ד ע''דף רצ
  

ִמיד ֵעיֵני ְייָ  ָנה' ּתָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ית ָחֵסר א. ֱאֹלֶהיָך ּבָ ִתיב' ֵמֵרׁשִ ְוָלא , ּכְ
ָאֶלף ית ּבְ א''הֵ . ַמאן ִהיא. ֵראׁשִ ּתָ ְלּתַ ִתיב. א ּדִ א ּכְ ִליְך ) איכה ב(, ּוְלֵעיּלָ ִהׁשְ

ָרֵאלמִ  ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ָ ַמִים ֶאֶרץ. ׁשּ ָ ִליְך ִמׁשּ ּום . ַמאי ַטֲעָמא ִהׁשְ ִמׁשּ
יב ְכּתִ יׁש ) ישעיה נ(, ּדִ ַמִים ַקְדרּות) א''ד ע''דף רצ(ַאְלּבִ ְוַעְייִנין , ׁשָ

ַקְדרּוָתא ַגְווָנא אּוָכָמא ִאְתָחפוּ , ּבְ   . ּבְ
  

ָנה ָ ית ַהׁשּ ין ֵעיֵני ְייָ ֵמָאן ֲאָתר ִמסְ , ֵמֵרׁשִ ַלם ִאּלֵ ְירּוׁשָ ִלין ּבִ ּכְ , ָחַזר ּוֵפיַרשׁ ', ּתַ
ָנה ָ ית ַהׁשּ ָלא ָאֶלף, ֵמֵרׁשִ יָנא ּבְ הּוא ּדִ ְטָרָהא, ּדְ ַאף ַעל , ְוִדיָנא ִאְתֲאָחד ִמּסִ

שׁ  יָנא ַמּמָ ָלאו הּוא ּדִ ב ּדְ ָנה. ּגַ יָנא , ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ אי ּדִ ָנה ַוּדַ ַאֲחִרית ׁשָ
תְּ  ִתיב. ַכחִאׁשְ ָהא ּכְ הּ ) ישעיה א(, ּדְ ָנה, ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ָ ִהיא ַאֲחִרית ַהׁשּ   . ּדְ

  
א ֲחֵזי ְלחֹודֹוי ִאְקֵרי ִראׁשֹון' א, ּתָ ַכר, ּבִ ָלא . ּדְ ָאֶלף ָסִתים ְוָגִניז ַמה ּדְ ּבְ
ֲאָתר ַאֲחָרא. ִאְתְיַדע ר ַהאי ָאֶלף ּבַ ד ִאְתַחּבָ ית, ּכַ ימָ . ִאְקֵרי ֵראׁשִ א ְוִאי ּתֵ

ָרא ִאְתַחּבָ יהּ . ָלא. ּדְ ְלָיא ּבֵ א ִאְתּגַ ית, ְוָנִהיר ֵליהּ , ֶאּלָ . ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֵראׁשִ
ית ַהאי ֵראׁשִ ַלם, ַוֲאִפיּלּו ּבְ ְירּוׁשָ ח ּבִ ּגַ ַהאי, ָלא ַאׁשְ ִאְלָמֵלא ֲהַות ּבְ , ּדְ

ִדיָרא יַמת ּתָ ִתיב. ִאְתַקּיָ ית ּכְ ָאֵתי כְּ . ֲאָבל ֵמֵרׁשִ ) ישעיה מא(, ִתיבּוְלָעְלָמא ּדְ
ם ְוגוֹ  ה ִהּנָ   . 'ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ֵהּנָ

  
ְזֵעיר ַאְנִפין ַפְרצּוָפא, חֹוָטָמא ּדִ ּקּוָנא ּדְ מֹוַדע. ּתִ ּתְ יּה ִאׁשְ ְרצּוָפא ּבֵ ל ּפַ . ּכָ

א ָכל ְסִתיִמין, חֹוָטָמא ּדָ א ְסִתיָמָאה ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ חֹוָטָמא ּדְ חֹוָטָמא . ָלא ּכְ ּדְ
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עַ  יָקאּדְ א, ּתִ ים ְלכֹּלָ ַחּיִ ים ּדְ ֵרין נּוְקִבין. ַחּיִ ָהא ִמּתְ ין, ּדְ ַחּיִ , ָנְפִקין רּוִחין ּדְ
א ִתיב. ְלֹכּלָ ין ּכְ ַהאי ְזֵעיר ַאְנּפִ ַאּפֹו ְוגוֹ ) שמואל ב כב(, ּבְ ן ּבְ   . 'ָעָלה ָעׁשָ

  
ָווֵני  ל ּגְ ָנָנא ּכָ ַהאי ּתְ יהּ ) תרי גווני(ּבְ ָכל גְּ , ֲאִחיָדן ּבֵ ֲאִחיָדן , ָווָנא ּוְגָווָנאּבְ

ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ָמה ָמאֵריהֹון ּדְ ָנָנא. ּכַ ַההּוא ּתְ ֲאִחיָדן ּבְ ְוָלא ) ובגין כך. (ּדַ
הוּ  ּלְ ִמין ּכֻ א, ִמְתַבּסְ ּתָ ְלּתַ ָחא ּדִ ַמְדּבְ ְתָנָנא ּדְ א ּבִ ִתיב. ֶאּלָ א ּכְ בראשית (, ְוַעל ּדָ

ַרח ְייָ ) ח יחֹחַ ' ַוּיָ יֹחחַ מַ . ֶאת ֵריַח ַהּנִ יָנא. הּו ַהּנִ ָמאֵרי ּדִ מּוָתא ּדְ ּסְ ַנַחת , ִאְתּבַ
  . רּוחַ 

  
ַרח ְייָ  יחֹחַ ' ַוּיָ ִתיב, ֶאת ֵריַח ַהּנִ ן ָלא ּכְ ְרּבָ א ֶאת ֵריַח , ֶאת ֵריַח ַהּקָ ֶאּלָ
יֹחחַ  חֹוָטָמא. ַהּנִ ֲאִחיָדן ּבְ בּוָראן ּדַ הּו ּגְ ֻכּלְ הוּ , ּדְ ִאְתַאֲחָדן ּבְ הּו , ְוָכל ּדְ ּלְ ּכֻ

ָמן ֲחָדא. ִמְתַבּסְ בּוָראן ִמְתַאֲחָדן ּכַ ה ּגְ ְכִתיב , ְוַכּמָ ל ) תהלים קו(ּדִ ִמי ְיַמּלֵ
בּורֹות ְייָ  תוֹ ' ּגְ ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ א , ְוַהאי חֹוָטָמא. ַיׁשְ ָ א ָנַפק ֶאׁשּ ֵמָחד נּוְקּבָ

ין ִ ַאר ֶאׁשּ ל ׁשְ ַאְכָלא ּכָ ָנָנא. ּדְ א ּתְ ַחד נּוְקּבָ א  ְוַהאי ְוַהאי. ּבְ ָ ֶאׁשּ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ
ָחא ַמְדּבְ א. ּוְתָנָנא ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַהאי ַעּתִ א, ְוִאְתּגַ ַכְך ּכֹּלָ ּתְ ַהְיינּו . ְוִאׁשְ

ַמר  ִאּתְ ִתי ֶאחָטם ָלְך ) ישעיה מח(ּדְ   . ּוְתִהּלָ
  

א ָאִריְך  יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ט, חֹוָטָמא ּדְ ׁשַ ִים. ּוִמְתּפְ ְוַהאי . ְוִאְקֵרי ֶאֶרְך ַאּפַ
ְבִהילוּ . ְזֵעיר, חֹוָטָמא ֵרי ָנִפיק ּבִ ָנָנא ׁשָ יָנא, ְוַכד ּתְ ב . ְוִאְתָעִביד ּדִ ּוַמאן ְמַעּכֵ
יָקא. ְלַהאי ַעּתִ ִאָדָרא. חֹוָטָמא ּדְ ֲאֵמיָנא ּבְ ָמה ּדַ א ּכְ   . ְוִאְתֲערּו ַחְבַרָייא, ְוכֹּלָ

  
ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא א. ֵרי נּוְקֵביאֹוִקים ָהֵני תְּ , ּוְבִסְפָרא ּדְ ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ . ֵמַחד ּתְ
ָמאָלא. ּוֵמַחד ַנְייָחא ְורּוָחא ָטָבא יּה ְיִמיָנא ּוׂשְ ִאית ּבֵ א ''ס(ּוְכִתיב , ּדְ

ָבנֹון) הושע יד) (דכתיב ּלְ ִתיב. ְוֵריַח לֹו ּכַ א ּכְ ) שיר השירים ז(, ּוְבנּוְקּבָ
פּוִחים ּתַ ְך ּכַ נּוְקבָּ . ְוֵריַח ַאּפֵ יהּ , א ָהִכיּוַמה ּבְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ יר ָקָאַמר. ּכָ ּפִ   . ְוׁשַ

  
ַרח ְייָ  ָאַמר ַוּיָ יֹחחַ ' ּוַמה ּדְ ְתֵרי ִסְטֵרי. ֶאת ֵריַח ַהּנִ יֹחַח ּבִ , ַחד ַנְייָחא, ַהּנִ

ָכל ְסִתיִמין א ְסִתיָמא ּדְ יָקא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַעּתִ ִאְתּגַ ַהאי הּוא ַנְייָחא , ּדְ ּדְ
מּוָתא ְלכֹ  ּסְ אְוִאְתּבַ א. ּלָ ּתָ ְלּתַ מּוָתא ּדִ ּסְ א , ְוַחד ִאְתּבַ ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ ַההּוא ּתְ ּבְ

ָחא ַמְדּבְ ֵרין ִסְטִרין. ּדְ ִאיהּו ִמּתְ ִתיב ִניֹחחַ , ּוְבִגין ּדְ ְזֵעיר ַאְנִפין . ּכְ א ּבִ ְוכֹּלָ
ַמר   . ִאּתְ
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ֵרי אּוְדִנין ַמע ַטב ּוִבישׁ , ּתְ ִקין ְלַחד. ְלִמׁשְ ְכִתיב. ְוַתְרַווְייהּו ַסּלְ מלכים ב (, ּדִ
ה ְייָ ) יט ָמע' ַהּטֵ יֵליהּ . ָאְזְנָך ּוׁשֲ גֹו ּדִ יִמין , אּוְדָנא ְלגֹו ּבְ ְרׁשִ ְלָייא ּבִ ּתַ

מֹוָחא, ַעִקיִמין ב ָקָלא ְלַאֲעָלא ּבְ ִיְתַעּכָ ִגין ּדְ יּה מֹוָחא, ּבְ ְוָלא , ְוַיְבִחין ּבֵ
ְבִהילוּ  ְבִהילוּ , ּבִ ֲהֵוי ּבִ ה ּדַ ָכל ִמּלָ ֵליָמָתא, ּדְ ָחְכְמָתא ׁשְ   . ָלא ֲהָוה ּבְ

  
ַגְדִפין ל ָמאֵריהֹון ּדְ ְלָיין ּכָ ין ּתַ ַנְטִלין ָקָלא ֵמָעְלָמא, ֵמאּוְדִנין ִאּלֵ הּו , ּדְ ְוֻכּלְ

הוּ ', ָהִכי ִאְקרּון ָאְזֵני ְייָ  יב ּבְ ְכּתִ ַמִים יֹוִליְך ֶאת ) קהלת י(, ּדִ ָ י עֹוף ַהׁשּ ּכִ
י עֹוף . 'ַהּקֹול ְוגוֹ  ַמִים יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹולּכִ ָ ָיא, ַהׁשּ א ַמאי , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּתָ ַהׁשְ

א ָהָכא ל, קֹול ִאיּכָ ַקּלֵ ֲעָך ֶמֶלְך ַאל ּתְ ַמּדָ ם ּבְ ִתיב ּגַ ְקָרא ּכְ א ּדִ ָהא ֵריׁשָ , ּדְ
ִתיב ֲעָך ּכְ ַמּדָ ְבָך ְוגוֹ , ּבְ ּכָ ַמִים יֹולִ . 'ּוְבַחְדֵרי ִמׁשְ ָ י עֹוף ַהׁשּ יְך ַמאי ַטֲעָמא ּכִ

א ָהָכא ָקָלא, ֶאת ַהּקֹול   . ְוָהא ֵליּכָ
  

  ב''ד ע''דף רצ
  

ר ָנשׁ  יב ּבַ ָחׁשִ ל ַמה ּדְ אי ּכָ א ַוּדַ ִלּבֹוי, ֶאּלָ ל ּבְ ּכַ ִיְסּתְ ָלא ָעִביד , ְוָכל ַמה ּדְ
ה ְפָווֵתיהּ , ִמּלָ ׂשִ יק ֵליּה ּבְ ַאּפִ ון ) ואף על גב דאיהו(ְוהּוא , ַעד ּדְ ּוָ ָלא ִאְתּכְ
יהּ  יקְוהַ . ּבֵ ַאּפִ ה ּדְ ֲאִויָרא, ִהיא ִמּלָ ַקָעא ּבַ ְוַאְזָלא ) ב''ד ע''דף רצ(, ִמְתּבְ

ָעְלָמא ָקא ְוָטָסא ּבְ יּה ָקָלא, ְוַסּלְ ְוַההּוא ָקָלא ַנְטִלין ֵליּה ָמאֵרי . ְוִאְתָעִביד ִמּנֵ
ַגְדִפין א, ּדְ ִקין ֵליּה ְלַמְלּכָ אּוְדנֹוי, ְוַסּלְ יל ּבְ דברים (, ִתיבֲהָדא הּוא ִדכְ . ְוָעּיִ

ַמע ְייָ ) ה ׁשְ ְבֵריֶכם' ְוּיִ ַמע ְייָ ) במדבר יא. (ֶאת קֹול ּדִ ׁשְ ַחר ַאּפוֹ ' ְוּיִ   . ַוּיִ
  

ְך  ִריְך הּוא, ּוְבִגין ּכָ א ּבְ י קּוְדׁשָ ּמֵ ר ָנׁש ִמּקַ ָבֵעי ּבַ ל ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ּדְ , ּכָ
ְפָווֵתיהּ  ׂשִ ין ּבְ ָקא ִמּלִ ֵעי ְלַאּפָ ִאי ָלא אַ , ּבָ יק לֹוןּדְ , ָלאו ְצלֹוֵתיּה ְצלֹוָתא, ּפִ

עּוָתא עּוֵתיּה ּבָ ין ָנְפִקין. ְוָלאו ּבָ ִמּלִ ֲאִויָרא, ְוֵכיָון ּדְ ִעין ּבַ ּקְ ִקין , ִמְתּבַ ַסּלְ
ָנִטיל, ְוָטִסין ְוִאְתָעִבידּו ָקָלא א ''נ(ְוָאִחיד לֹון ְלַאְתָרא , ְוָנִטיל לֹון ַמאן ּדְ

א) לכתרא א , ַקִדיׁשָ ֵריׁשָ אּבְ ַמְלּכָ   . ּדְ
  

מֹוֵחי ַלת ַחָלֵלי ּדְ ִרית, ָנִטיף ְנִטיָפא ְלאּוְדִנין, ִמּתְ ָמה . ְוַההּוא ִאְקֵרי ַנַחל ּכְ ּכְ
ִרית) מלכים א יז(, ְדַאּתְ ָאֵמר לֹוַמר, ַנַחל ּכְ אּוְדִנין, ּכְ רּוָתא ּדְ יל . ּכְ ְוָקָלא ַעּיִ

ַההּוא ֲעִקיָמא ַההּוא ַנֲהָרא, ּבְ ַאב ּבְ ּתְ ַההּוא ְנִטיָפא, ְוִאׁשְ ב . ּדְ ּוְכֵדין ִאְתַעּכָ
ן ּמָ ין ַטב ְלִבישׁ , ּתַ ִחין ּבֵ ין ) איוב לד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוִאְתּבְ י ֹאֶזן ִמּלִ ּכִ

ְבָחן ְבָחן. ּתִ ין ּתִ ַההּוא ַנֲהָרא . ּוַמאי ַטְעָמא ֹאֶזן ִמּלִ ב ָקָלא ּבְ ִאְתַעּכָ ּום ּדְ ִמׁשּ
ְנִטיָפא ֲעִקימּותָ , ּדִ אּוְדִניןּבַ ְבִהילוּ , א ּדְ יל ּבִ ין . ְוָלא ַעּיִ ִחין ּבֵ ְך ִאְתּבְ ּוְבִגין ּכָ
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ִגין . ַמאי ַטְעָמא ֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול. ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול) שם(, ַטב ְלִבישׁ  ּבְ
ן ּמָ ב ּתַ ִיְתַעּכָ גּוָפא, ּדְ ְבִהילּו ּבְ יל ּבִ ָחן, ְוָלא ַעּיִ א ִיְטַעם ְוִיְתּבְ ין , ְוַעל ּדָ ּבֵ

  . ְמִתיָקא ִלְמִרירוּ 
  

אּוְדִנין א ּדְ ַהאי נּוְקּבָ ְלָיין נּוְקִבין אֹוֲחָרִנין, ּבְ ַעְייִנין, ּתַ א ּדְ א . נּוְקּבָ נּוְקּבָ
פּוָמא חֹוָטָמא. ּדְ א ּדְ אּוְדִנין. נּוְקּבָ א ּדְ נּוְקּבָ יל ּבְ ַעּיִ ִאי , ֵמַההּוא ָקָלא ּדְ

עַ  יל ְלנּוְקֵבי ּדְ ְמִעין, ְייִניןִאְצְטִריְך ַעּיִ , ֵמַההּוא ָקָלא ִאי ִאְצְטִריְך . ְוַנְבִעין ּדִ
ָקא ׁשְ ַפְרּדַ חֹוָטָמא ּדְ א ּדְ יל ְלנּוְקּבָ א ֵמַההּוא ָקָלא, ַעּיִ ָ ָנָנא ְוֶאׁשּ ֵקי ּתְ ֲהָדא . ּוַמּפְ

ַמע ְייָ ) במדבר יא(, הּוא ִדְכִתיב ׁשְ ם ֵאׁש ְייָ ' ְוּיִ ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ִאי וְ . 'ַוּיִ
פּוָמא, ִאְצְטִריְך  א ּדְ יל ַההּוא ָקָלא ְלנּוְקּבָ ין , ַעּיִ יל ְוָגַזר ִמּלִ ) א גזרין''נ(ּוַמּלִ

אּוְדִנין. ֵמַההּוא ָקָלא א ֵמַההּוא ָקָלא ּדְ יּה . ּכֹּלָ יׁש ִמּנֵ ָכל ּגּוָפא ְוִאְתְרּגִ יל ּבְ ַעּיִ
א ַהאי אּוְדָנא) וכלא תלייא) (א כמה תלייא''ס. (ּכֹּלָ ָנִטיר  .ּבְ ָאה ַמאן ּדְ ַזּכָ
ִתיב. ִמּלֹוי א ּכְ ר ) תהלים לד(, ַעל ּדָ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ

  . ִמְרָמה
  

ִמיָעה יּה ׁשְ ִליָלן ִאיּנּון מֹוֵחי. ַהאי אּוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ִמיָעה ִאְתּכְ ָחְכָמה . ּוִבׁשְ
יהּ  ִליל ּבֵ ְכִתיב, ִאְתּכְ ָך ֵלב ׁשֹוֵמעַ וְ ) מלכים א ג(, ּדִ יָנה. ָנַתּתָ ְלַעְבּדְ ָמה , ּבִ ּכְ
ַאּתְ ָאֵמר  ָך ) שמואל א ג(ּדְ י ׁשֹוֵמַע ַעְבּדֶ ר ּכִ ּבֵ י ) מלכים ב יח. (ּדַ ּכִ

ַעת) ובהני תליין כלא. (ׁשֹוְמִעים ֲאָנְחנוּ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּדַ ) משלי ד(, ּכְ
ִני ְוַקח ֲאָמָרי ַמע ּבְ ְך ּוִמְצֹותַ ) משלי ב. (ׁשְ ְצּפֹון ִאּתָ ְלָיין . י ּתִ א ּתַ ָהא ּכֹּלָ

ַעְייִנין ְלָיין ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין ּוְפִקיָחא ּדְ ַהאי אּוְדָנא ּתַ אּוְדִנין ּבְ ֲהָדא הּוא . ּבְ
ְכִתיב ה ְייָ ) מלכים ב יט(, ּדִ ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה' ַהּטֵ ָמע ּפְ א . ָאְזְנָך ּוׁשֲ ָהא ּכֹּלָ

ְלָייא יּה ּתַ   . ּבֵ
  
ִאין, ַהאי אּוְדָנאבְּ  ְלָיין ָרִזין ִעּלָ ָלא ָנְפִקין ְלַבר, ּתַ ְך ִהיא ֲעִקיָמא , ּדְ ִגין ּכָ ּבְ

יהּ . ְלגוֹ  ָרִזין ְסִתיִמין ּבֵ ה ָרִזין, ְוָרָזא ּדְ ַהאי אּוְדָנא . ַווי ְלַההּוא ְמַגּלֶ ּוְבִגין ּדְ
ִניׁש ָרִזין ְלגֹו ָנִטיל לֹון, ּכָ לֵּ , ַוֲעִקימּוָתא ּדִ ֲעִקיִמין ָלא ּגַ י ָרִזין ְלִאיּנּון ּדַ
ָאְרַחְייהוּ  ָלא ַעִקיִמין, ּבְ א ְלִאיּנּון ּדְ סֹוד ) תהלים כה(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ֶאּלָ

ַנְטֵלי ָאְרחֹוי ְוַנְטֵלי , ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם' ְייָ  ין) ונטרי(ּדְ   . ִמּלִ
  

ָאְרַחְייהוּ  ֲעִקיִמין ּבְ ְבִהילוּ נַ , ְוִאיּנּון ּדַ ין ְוַעְייִלין לֹון ּבִ הּו , ְטֵלי ִמּלִ ְוֵלית ּבְ
ָבא יהּ , ְוָכל נּוְקִבין ַאֲחָרִנין. ֲאָתר ְלִאְתַעּכְ ִחין ּבֵ ּתְ ין , ִמְתּפַ ָנְפִקין ִמּלִ ַעד ּדְ
פּוָמא א ּדְ נּוְקּבָ ָרא. ּבְ יֵבי ּדָ ין ִאְקרּו ַחּיָ ִריְך הּוא, ְוִאּלֵ א ּבְ נּוֵאי ְדקּוְדׁשָ . ׂשְ



 
240 

 

ָנןבְּ  יָלן ּתְ ִאיּלּו ָקִטיל ּגּוְבִרין, ַמְתִניָתא ּדִ ַלח ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכְ א . ּוְכִאּלּו ּפָ ְוכֹּלָ
ַחד ְקָרא ְכִתיב, ּבְ ם ) ויקרא יט(, ּדִ ָך ֹלא ַתֲעמֹוד ַעל ּדַ ַעּמֶ ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ְקָרא. 'ֵרֶעָך ֲאִני ְייָ  א ּדִ ָעַבר ַעל ַהאי ֵריׁשָ ִאי, ַמאן ּדְ אּכְ   . ּלּו ָעַבר ַעל ּכֹּלָ
  

  א''ה ע''דף רצ
  

יא יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ִתיב, ַזּכָ ָעַלְייהּו ּכְ ה ) משלי יא(, ּדְ ְוֶנֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶ
ָבר אי. ּדָ ִליף, ֶנֱאַמן רּוַח ַוּדַ ּתְ א ִאׁשְ ָאה ַקִדיׁשָ ְלהֹון ֵמֲאָתר ִעּלָ ָהא רּוָחא ּדִ , ּדְ

ְך ֶנֱאמַ  א אֹוִקיְמָנא. ן רּוַח ִאְקרּוןּוְבִגין ּכָ ה ָרִזין, ְוִסיָמן ּדָ ּלֶ ְמּגַ , ַההּוא ּדִ
ָמֵתיהּ  ִנׁשְ ָידּוַע ּדְ א, ּבְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ יּה . ָלאו ִאיהּו ִמּגּוָפא ּדְ ְך ֵלית ּבֵ ּוְבִגין ּכָ

ָרָזא הּוא, ָרָזא ָמֵתיהּ . ְוָלא ֵמֲאָתר ּדְ יּפּוק ִנׁשְ ָקא, ְוַכד ּתִ ּבְ גּוָפא  ָלא ִאְתּדַ ּבְ
א ַמְלּכָ ָהא ָלא ַאְתֵריּה הּוא, ּדְ ר ָנשׁ . ּדְ ָמֵתיהּ , ַווי ֵליהּ , ַווי ְלַההּוא ּבַ . ַווי ְלִנׁשְ

יא יַקּיָ ַצּדִ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּדְ ין ָרִזין, ַזּכָ ְמַכּסִ א , ּדִ קּוְדׁשָ ִאין ּדְ ן ָרִזין ִעּלָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִריְך הּוא ִתיבָעלַ ) רזין עלאין דמלכא קדישא. (ּבְ ְך ) ישעיה ס(, ְייהּו ּכְ ְוַעּמֵ

  ) א''ה ע''דף רצ. (ּכּוָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ
  

בּוְסָמא, ַאְנּפֹוי ְקרֹוִבין ּדְ ְתִרין ּתַ ֲאֵמיָנא) כלהו. (ּכִ ָהא , ַסֲהדּוָתא ַעל ַמה ּדַ ּדְ
ְלָיא הּו ּתַ ְלָיא ַסֲהדּוָתא. ַסֲהדּוָתא ּבְ א ּתַ בּוְסָמאֲאבָ . ּוְבכֹּלָ ְקרֹוֵבי ּדְ , ל ָהֵני ּתַ

וָרא ְוסּוָמָקא א, ִחּוָ א ְוִאיּמָ ָיִרית ְוָאִחיד . ַסֲהדּוָתא ְלַאּבָ ַסֲהדּוָתא ְלַאְחְסָנא ּדְ
יָלן אֹוִקיְמָנא. לֹון ַמְתִניָתא ּדִ וָרא ְלסּוָמָקא, ְוָהא ּבְ ין ִחּוָ ְרֵסי ּבֵ ָמה ּפָ , ּכַ

סִ  ֲחָדא ּבְ יּה ּכַ ִליָלן ּבֵ וָראְוִאְתּכְ ִחּוָ   . ְטָרא ּדְ
  

יָקא ַעּתִ וָרא ּדְ ִחּוָ ד ִאְתְנִהיר ִמְנִהירּו ּדְ וָרא ַעל סּוָמָקא, ּכַ יא ַההּוא ִחּוָ . ַחְפּיָ
ַכח ּתְ ְנִהירּו ִאׁשְ הּו ּבִ ִתיב. ְוֻכּלְ ָניו ֵאֶליָך ' ָיֵאר ְייָ ) במדבר ו(, ּוְכֵדין ּכְ ְוַכד . ּפָ

יִבין ַסִגיִאין יִנין, ַחּיָ ְלָיין ּדִ ָעְלָמא ּתַ א , ּבְ ֹכּלָ ָכַחת ְסִגירּוָתא ּבְ ּתְ א ''ס(ִאׁשְ
ין). בעלמא ַאְנּפִ ט ּבְ ׁשַ ל , ְוסּוָמָקא ִאְתּפְ וָרא) א על''נ(ְוָחָפא ּכָ ּוְכֵדין . ִחּוָ

ִדיָנא ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ִתיב . ּכֹּלָ ֵני ְייָ ) תהלים לד(ּוְכֵדין ּכְ י ָרע' ּפְ עֹוׂשֵ בגדי . (ּבְ
ְלָייא) בגדי נקם) ישעיה נט(קנאה כתיב  ַהאי ּתַ א ּבְ א , ְוכֹּלָ ּוְבִגין ּדָ

א ֹכּלָ   . ַסֲהדּוָתא הּוא ּבְ
  

ָווֵני אן ְלָהֵני ּגְ ִריִסין ְמַחּכָ ה ָמאֵרי ּתְ ָמה ְוַכּמָ ָווֵני, ּכַ אן ְלָהֵני ּגְ ד . ְמַצּפָ ּכַ
ָווֵני ֵחדוּ , ְנִהיִרין ּגְ הּו ּבְ ּלְ ל ָעְלִמין ּכֻ ָנִהיר . ּכָ ִזְמָנא ּדְ וָראּבְ א ִאְתָחזּו , ִחּוָ ּכֹּלָ
ְווָנא ַההּוא ּגַ ְווָנא. ּבְ ַההּוא ּגַ א ָהִכי ִאְתָחזּו ּבְ סּוָמָקא ּכֹּלָ   . ְוַכד ִאְתֲחֵזי ּבְ



 
241 

 

בּוְסָמא ְקרֹוִבין ּדְ ין ּתַ ִאּלֵ יְקָנא ְלִאְתֲחָזָאה, ּבְ אִרי ּדִ אּוְדִנין, ׁשַ א ּדְ , ֵמֵריׁשָ
בוּ  ַתְקרֹוָבא ּדְ ִדיְקָנא, ְסָמאְוָנִחית ְוַסִליק ּבְ ֲעִרין אּוָכִמין ּדְ ִתּקּוָנא ָיֶאה , ׂשַ ּבְ

יר ּפִ יף. ׁשַ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ יר, ּכְ ּפִ יָקא. ׁשַ ַעּתִ ָאה ּדְ ִדיְקָנא ִעּלָ ְרבּות ּדְ ָחא ּדִ , ִמׁשְ
ְזֵעיר ַאְנִפין ִאְתֲחֵזי יְקָנא ּדִ ַהאי ּדִ   . ְוָנִהיר, ּבְ

  
יְקָנא ַהאי ּדִ ירּו ּדְ ּפִ ט, ׁשַ ּקוּ ' ּבְ ַכחּתִ ּתְ ְרבּות. ִנין ִאׁשְ ָחא ּדִ ְתַלת , ְוַכד ִמׁשְ ּדִ

יְקָנא ַהאי ּדִ א ָנִהיר ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ִדיְקָנא ּדְ ר ְנִביִעין ּדְ ָכחּו כ, ֲעׂשַ ּתְ ב ''ִאׁשְ
ּקּוִנין הוּ . ּתִ ּלְ ְרִכין ּכֻ ַהאי. ּוְכֵדין ִמְתּבָ ְרָכא ּבְ ָרֵאל ָסָבא ִמְתּבָ , ְוִסיָמן, ְוִיׂשְ

ָרֵאל) מח בראשית( ָך ְיָבֵרְך ִיׂשְ א. ּבְ ִדיְקָנא ּדָ ּקּוִנין ּדְ ל ּתִ אֹוִקיְמָנא , ּכָ
א ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ָקנוּ , ּבְ א ִאּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ הּו ִמִתיּקּוִנין ּדְ ֻכּלְ ֵעיָנא . ּדְ ְוָהָכא ּבָ

ָאה ן, ְלַגּלָ ּמָ ֵלי ּתַ ָלא ִאְתּגְ ּסּופָ , ַמה ּדְ ָלא ּכִ ִגין ְלֵמיַעל ּבְ הא כל תקונין . (אּבְ
עתיקא קדישא ) דעתיקא(דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא 

  ) אוקימנא באדרא קדישא
  

יָתא ִאיּנּון ּקּוָנא ַקְדָמָאה. ִאְקרּון' ט, ׁשִ ָנַפק ַההּוא ִניצֹוָצא ּבּוִציָנא , ּתִ
ַקְרִדינּוָתא א, ּדְ ֵריׁשָ ֲעָרא ּדְ ְתחֹות ׂשַ חֹות קוֹ , ּוָבַטׁש ּבִ ַעל אּוְדִניןִמּתְ , ִצין ּדְ

פּוָמא א ּדְ אּוְדִנין ַעד ֵריׁשָ ְתָחא ּדְ י ּפִ ּמֵ יָקא . ְוָנִחית ִמּקַ א ֵמַעּתִ ּקּוָנא ּדָ ָהא ּתִ
ַכח ּתְ א ָלא ִאׁשְ א, ַקִדיׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ַעּתִ ָלא ּדְ ָּ ד ָנִגיד ַמז א ּכַ יּה , ֶאּלָ ְוַתְלָייא ִמּנֵ

ָחְכְמָתא  ֲאִויָרא כַּ , )חסר(ַההּוא ַמּבּוָעא ּדְ ִליַלת ּבַ ָכא ְוִאְתּכְ ְ א ִאְתַמׁשּ ד ִאיּמָ
ְכָיא א , ּדַ וָרא ָנִקיט ִאיּמָ ְוִאְתֲאָחד , ְוִניצֹוָצא ָעאַלת ְוַנְפַקת, )חסר(ַההּוא ִחּוָ

ָדא א ּבְ ּקּוָנא, ּדָ   . ְוִאְתָעִביַדת ַחד ּתִ
  

א א ַעל ּדָ ָקא ּדָ ָיא ַחד ִמקַּ , ְוַכד ִאְצְטִריְך ַסּלְ ּסְ י ֲחָדאְוִאְתּכַ א . ּמֵ ְך ּכֹּלָ ּוְבִגין ּכָ
ד נּוְקִמין, ִאְצְטִריְך  יְקָנא . ְוַחד ְלַרֲחָמא. ַחד ְלֶמְעּבַ ִאיב ְלַהאי ּדִ ְוַעל ַהאי ּתָ

א ִוד ַמְלּכָ אֹוִקיְמָנא, ּדָ ָמה ּדְ   . ּכְ
  

יְקָנא ט ַהאי ּדִ ָכחוּ ' ּבְ ּתְ ּקּוִנין ִאׁשְ הוּ , ּתִ ַתְלָיין ּבְ יָתא ִרְבָוון ּדְ ִטין , ׁשִ ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ
ָכל ּגּוָפא ַתְלָיין. ּבְ א ּדְ יּתָ ין ׁשִ בּוְסִמין, ְוִאּלֵ ְקרּוָבא ּדְ ְתחֹות ּתַ ֲעֵרי ּדִ ׂשַ ְלָיין ּבְ . ּתַ

ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא ִדיְקָנא. ּוְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, ּתְ ַלת , ּוְבָיִקירּוָתא ּדְ ְלָיין ּתְ ּתַ
ְפָוון. ַאֲחָרִנין ׂשִ א ּבְ ַתְלָיין ַעד ַטּבּוָרא ,ַחד ְלֵעיּלָ ֲעִרין ּדְ ִאיּנּון ׂשַ ְוָכל . ּוְתֵרין ּבְ

א יּתָ אן ְוג' ג, ָהֵני ׁשִ אן' ִמּכָ הֹון, ִמּכָ ּלְ ָכן ְוַתְלָיין ּכֻ ְ ְעֵרי , ִאְתַמׁשּ ִאיּנּון ׂשַ ּבְ
ָכל ּגּוָפא ִטין ּבְ ְ ׁשּ ַתְלָיין ּוִמְתּפָ   . ּדְ
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ָיִקי ָלָתא ִאיּנּון ּבְ ָהֵני ּתְ הוּ ּוְבִגין ּדְ ּלְ יר ִמּכֻ ִדיְקָנא ַיּתִ ָמא , רּו ּדְ הּו ׁשְ ִתיב ּבְ ּכְ
א ְכִתיב. ַקִדיׁשָ ַצר ָקָראִתי ָיהּ ) תהלים קיח(, ּדִ ' ְייָ , ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיהּ , ִמן ַהּמֵ

ִאָדָרא. ִלי ֹלא ִאיָרא אֹוִקיְמָנא ּבְ ַצר ָקָראִתי ָיהּ , ְוָהא ּדְ ֵרי , ִמן ַהּמֵ ׁשָ ֵמֲאָתר ּדְ
יְקָנא  ָטאּדִ ְ ׁשּ הּוא ֲאָתר , ְלִאְתּפַ י אּוְדִנין) א דחיק''ס(ּדְ ּמֵ יר , ָרִחיק ִמּקַ ּפִ ׁשַ

  . הּוא
  

ֵבי ַרב ֵייָבא ָסָבא א ּדְ ַאַגְדּתָ ירּוָתא , ָהִכי ָאַמר ְואֹוִקים, ּוְבִסְפָרא ּדְ ׁשֵ ּדְ
ָאה ִדיְקָנא ֵמֶחֶסד ִעּלָ ְכִתיב, ּדְ דּולָ ' ְלָך ְייָ ) דברי הימים א כט(, ּדִ ה ַהּגְ

ְפֶאֶרת ְוגוֹ  א הּוא. 'ְוַהְגבּוָרה ְוַהּתִ אֵרי, ְוכֹּלָ ָכן , ְוָהִכי ׁשָ ְ ָעה ִאְתַמׁשּ ְוִתׁשְ
ִדיְקָנא י אּוְדִנין, ְוַתְלָיין ּבְ ּמֵ אֵרי, ּוִמּקַ א , ָהִכי ׁשָ יִמין ֶאּלָ ְוִקּיּוָמא ָלא ִמְתַקּיְ

ֲאָתר ָאֳחָרא אֹוִקיְמָנא, ּבַ ָמה ּדְ   . ּכְ
  

  ב''ה ע''דף רצ
  
א, ַכד ִאְצְטִריְך ָעְלָמא ְלַרֲחֵמיוְ  ָָּלא ַקִדיׁשָ ְלָייא ַמז ּקּוִנין . ִאְתּגַ ְוָכל ָהֵני ּתִ

ין ְזֵעיר ַאְנּפִ יָרא ּדִ יְקָנא ַיּקִ ְבּדִ ְכֵחי, ּדִ ּתַ הּו ַרֲחֵמי ִמׁשְ ּלְ , ְוַכד ִאְצְטִריְך ְלִדיָנא. ּכֻ
יָנא ָייא ּדִ ְּ ין נּוְקִמין ְלשַׂ , ִמְתַחז ָרֵאלּוְכֵדין ַעְבּדִ ִיׂשְ ָעִקין , ְנֵאיהֹון ּדְ ְלִאיּנּון ּדְ

ִדיְקָנא) ב''ה ע''דף רצ. (ְלהוּ  ל ְיִקירּו ּדְ ַתְלָיין ִאיְנהוּ , ּכָ ְעֵרי ּדְ ִאיּנּון ׂשַ , ּבְ
ְלָיין ַהאי ּתַ א ּבְ ֹכּלָ ּום ּדְ   . ִמׁשּ

  
ְזֵעיר ַאְנִפין ִדיְקָנא ּדִ ְעֵרי ּדְ ל ָהֵני ׂשַ ין תַּ , ּכָ יׁשִ הּו ְקׁשִ ּלְ יִפיןּכֻ הּו , ּקִ ֻכּלְ ּום ּדְ ִמׁשּ

ָיין ְלִדיִנין ֵלי, ַאְכּפְ א ִאְתּגְ ָָּלא ַקִדיׁשָ ַמז ֲעָתא ּדְ ׁשַ ָעא ְלַאָגָחא ְקָרָבא. ּבְ , ְוַכד ּבָ
יף ּקִ ר ּתַ ִגּבָ יְקָנא ִאְתֲחֵזי ּכְ ַהאי ּדִ א, ּבְ ּוְכֵדין ָמִריט ַמאן . ָמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבּיָ

ָמִריט ַאְגִלישׁ  ְוַאְגִליׁש ַמאן, ּדְ   . ּדְ
  

ּקּוִנין ָעה ּתִ ׁשְ ְנָייָנא, ָהֵני ּתִ ה ִזְמָנא ּתִ ִאְצְטִריְך , ֲאָמָרן ֹמׁשֶ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ
הּו ַרֲחֵמי ּלְ א. ְלָאַהְדָרא לֹון ּכֻ ּתָ ּקּוִנין ָלא ֲאָמָרן ַהׁשְ ְתֵליָסר ּתִ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ , ּדְ

ָתא ְלָייא ִמּלְ וָנא ּתַ ַכּוָ ָהא ָלא ֵייע, ּבְ ָראּדְ ּקּוִנין ְלַאְדּכְ ָהֵני ּתִ א , ּול ּבְ ֶאּלָ
ון ּוָ ָָּלא ִאְתּכְ ַמז ר ֵליהּ , ּבְ ל ) במדבר יד(, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב. ְוַאְדּכַ ה ִיְגּדַ ַעּתָ

א. 'ַמאן ּכַֹח ְייָ . 'ָנא ּכַֹח ְייָ  ָָּלא ַקִדיׁשָ ִאְקֵרי ַמז ָכל ְסִתיִמין, ַההּוא ּדְ . ְסִתיָמא ּדְ
א א ּדָ ִחיּלָ אוּ , ּדְ ֵלי, ְנִהירּו ּדָ ָָּלא ּתָ ז א. ִמּמַ ה ּדָ ָאַמר ֹמׁשֶ א, ְוֵכיָון ּדְ ר ּדָ , ְוַאְדּכַ

יהּ  ון ּבֵ ּוָ ּקּוִנין, ְוִאְתּכְ ָעה ּתִ ׁשְ ין, ָאַמר ָהֵני ּתִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ַתְלָיין ּבִ ִגין . ּדְ ּבְ
הוּ  ּלְ ַיְנִהירּו ּכֻ יָנא, ּדְ ַכח ּדִ ּתְ א בְּ . ְוָלא ִיׁשְ א ּכֹּלָ ֵליְוַעל ּדָ ָָּלא ּתָ   . ַמז
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ְעֵרי  ָראן ׂשַ ד ׁשָ יְקָנא ּכַ , )לאתארכא(ְלִאְתָעָרא ) א לאתערבא''ס(ַהאי ּדִ
ר ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין ִגיּבָ יף ּכְ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ יְקָנא. ִאְתֲחֵזי ּכְ ַהאי ּדִ ח , ּבְ ָנִגיד ְמׁשַ

יָקא ְסִתיָמָאה ְרבּות ֵמַעּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּדִ ֶמן ַהּטֹוב ) גתהלים קל(, ּכְ ֶ ׁשּ ּכַ
ָָּקן ְזַקן ַאֲהֹרן   . ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהז

  
ְפָוון ְעֵרי ָלא ַחְפָיין ַעל ׂשִ ין ׂשַ ַווְרָדא, ִאּלֵ הּו סּוָמִקין ּכְ ּלְ ְפָוון ּכֻ ְכִתיב. ְוׂשִ , ּדִ

ים) שיר השירים ה( ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ בּוָרה. ׂשִ ן ּגְ ְפָוון ְמַרְחׁשָ ן, ׂשִ  ְמַרְחׁשָ
ְלָיין ַטב ּוִבישׁ . ָחְכְמָתא ְפָוון ּתַ ִאיּנּון ׂשִ י ּומֹוָתא, ּבְ ְלָיין . ַחּיֵ ְפָוון ּתַ ין ׂשִ ֵמִאּלֵ

ַאְתָערּוָתא ְפָוון, ָמאֵריהֹון ּדְ ין ׂשִ ין ִאּלֵ ַכד ְמַרֲחׁשִ א ְלִמְגַזר , ּדְ ִמְתָעִרין ּכֹּלָ
יָנא) מארי( יִנין, ּדִ י ּדִ ּתֵ ָכל ּבָ ִאְקרּון ) ובגין כך ,דמדוריהון בהון(, ּבְ ּדְ

ְכִתיב. ִעיִרין ָמא ּוְבֵמאַמר ְוגוֹ ) דניאל ד(, ּדִ ְתּגָ ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ ובמימר . ('ּבִ
  ) קדישין שאלתא

  
א. ַמאי ִעיר ַאַגְדּתָ ִסְפָרא ּדְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ . ַוְיִהי ָעֶרָך ) שמואל א כח(, ּכְ

ָלא  יִנין ְלִאיּנּון ּדְ ִמְתֲעִרין ּדִ אּדְ ין , ִאְתְרִחימּו ְלֵעיּלָ ְך ִמְתָעִרין ִאּלֵ ִגין ּכָ ּבְ
ָבבוּ  ִאיּנּון ָמאֵרי ּדְ ַרֲחֵמי ) בכלהו) (א להו''ס(, ּדְ ָווֵני ּבְ ְתֵרי ּגְ א ּבִ ל ּדָ ְוִעם ּכָ

יָנא ְוַרֲחֵמי, ְוִדיָנא יׁש ּדִ א ִאְקרּון ִעיר ְוַקּדִ   . ְוַעל ּדָ
  

ְפָוון ין ׂשִ ַתחִאְתֲחֵזי ּפּומָ , ּוְבִאּלֵ ד ִאְתּפְ ָנִפיק ִמן ּפּוָמא. א ּכַ יּה , רּוָחא ּדְ ּבֵ
ָמה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ין ּכַ ִ ׁשּ ט. ִמְתַלּבְ ַ ׁשּ יּה ְנִביָאן ְמֵהיְמֵני, ְוַכד ִאְתּפְ ין ּבֵ ִ ׁשּ . ִמְתַלּבְ

ה ְייָ  הּו ּפֶ ין ָנְפִקין ִמן ּפּוָמא. ִאְקרּון' ְוֻכּלְ ד ִמּלִ ְפָוון, ּכַ ׂשִ ין ּבְ , ּוִמְתַרֲחׁשִ
ְמֵני ָסֵרי ַאְלִפין ָעְלִמין הּו ּתִ ֲחָדא, ִמְתַנֲהִרין ְלֻכּלְ הּו ּכַ ּלְ ִרין ּכֻ ִמְתַקּטְ , ַעד ּדְ

ִביִלין ַתְמֵניָסר אֹוְרִחין ּוׁשְ מֹוְדָען, ּבְ ּתְ ִאׁשְ   . ּדְ
  

א אן ְלפּוָמא ּדָ א ְמַחּכָ ִטיֲהָרא ) בדא(, ְוֹכּלָ ִקיְטָרא ּדְ ל ַרְבְרָבן ּבְ ן ְמַמּלֵ ִליׁשָ ּבְ
עּוְטָרא ִתיב. ּבְ א ּכְ ים) שיר השירים ה(, ְוַעל ּדָ ּקִ אי, ִחּכֹו ַמְמּתַ ים ַוּדַ ּקִ . ַמְמּתַ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ִחּכוֹ  ים. ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול) איוב לד(, ּכְ , ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ

ְקָנן. ֵאׁש ּוַמִים א ּוַמָייא ִמְתּתַ ָ , ִצּייּורֹויָיָאן בְּ ) א מתדבקין ויאן''ס(, ֶאׁשּ
ֲחָדא) בציורוי( ָרן ּכַ ָווֵני ִמְתַחּבְ ָהא ּגְ   . ּדְ
  

יָמן, ִחּכוֹ  ַאְתָוון ְרׁשִ ִליִדין , ּבְ ִעְטרֹוי ּגְ ָפן ּבְ ּלְ ִמְתּגַ רֹון''אחה) גליפין(ּדְ ּגָ . ע ּבַ
ין', א ָטִריד ַמְלּכִ ין) דניאל ב(, ּדְ א ַמְלּכִ ין, ּוְמַהְעּדֵ ָטִר ', ח. ּוְמָהֵקם ַמְלּכִ יד ּדְ

רּוָחא, ְוָסִליק ְוָעִטיר, ְוָנִחית ִליף ּבְ א ּגָ ָ ֶאׁשּ ִביׁש ּבְ ִאיָמא' ה. ּכָ ָסִטיר , ְיִניָקה ּדְ
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א א, ְלנּוְקּבָ א ַרּבָ ט ְלנּוְקּבָ ַ ׁשּ א, ִאְתּפְ יׁשָ א ַקּדִ ַקְרּתָ ִתיאּוְבָתא ּדְ עד (, ּבְ
ָדא) דמתקטרי א ּבְ ֵרי ַאְתִרין ּדָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִמְתַקּטְ ) שיר השירים ד( ,ּכְ

בֹוָנה ְבַעת ַהּלְ ִטיְפָסא' ע. ַהר ַהּמֹור ּגִ ִטיְפָסא, ִטיֲהָרא ּדְ ִליָפא ּבְ ְרִהיִטין , ּגְ
ֲעָנִפין ִמְתַאֲחָדן ִליִפין, ּדַ   . ְלִסְטרֹוי ְלרּוִחין ּגְ

  
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ ַאְתָוון ּדִ ָרֵזי ּדְ ין ַאְתָוון ד, ְוָהא ּבְ רּו ִאּלֵ ק ''יכג' בד', ִאְתַעּטָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֵחיְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹול ֵחיְך ּכְ ִלי ) איוב ו(, ּבַ ֵפל ִמּבְ ֲהֵיָאֵכל ּתָ
לֹום) ישעיה לב(ּוְכִתיב . 'ֶמַלח ְוגוֹ  ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ ) תהלים יט. (ְוָהָיה ַמֲעׂשֵ

ז ָרב ּוְמתּוִקים ְוגוֹ  ָָּהב ּוִמּפָ ֱחָמִדים ִמז אי. 'ַהּנֶ   . ְמתּוִקים ַוּדַ
  

א ָאַמר ִוד ַמְלּכָ ֶהם ְוגוֹ , ּדָ ם ַעְבְדָך ִנְזָהר ּבָ ָכל יֹוָמאי . 'ּגַ ַאְסַהְדָנא ָעַלי ּדְ
הוּ  ַהְרָנא ּבְ הוּ , ִאְזּדְ ָלא ְלַאְטָעָאה ּבְ א, ּדְ ָעִטיְרָנא ִעְטֵרי ַמְלּכָ ר יֹוָמא ַחד ּדְ , ּבַ

ֵמרֹוְנָיא א ּדְ ְמַעְרּתָ א ִמתְ , ּבִ ָ ֶאׁשּ ֵמרֹוְנָיא ַוֲחֵמיָנא ּבּוִציָנא ּדְ ַלֲהָטא ַאּפּוְתָיא ּדְ
ֲעַזְעָנא, )א דמערתא''נ( הוּ . ְוִאְזּדַ אי ּבְ ַדְעּתָ ַהְרָנא ּבְ ְוָלא , ֵמַההּוא יֹוָמא ִאְזּדָ

ל יֹוָמאי ִביְקָנא לֹון ּכָ א. ׁשָ ַמְלּכָ יָקא ּדְ ְמּתִ ַהר ּבִ ִאְזּדְ ָאה חּוָלֵקיּה ַמאן ּדְ , ַזּכָ
ְדַקֲחֵזי הּו ּכִ ִתיבעַ . ְוָטִעים ּבְ א ּכְ י טֹוב ְייָ ) תהלים לד(, ל ּדָ ' ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ

ַלְחִמי ְוגוֹ ) משלי ט(ּוְכִתיב . 'ְוגוֹ    . 'ְלכּו ַלֲחמּו ּבְ
  

  א''ו ע''דף רצ
  

ַדַעת כּוָרא ּבְ ט ּדְ ׁשַ ִרין, ִאְתּפְ ָיין ַאְכַסְדִרין ְוִאּדָ א , ְוִאְתַמּלְ ְלּתָ גּוְלּגַ א ּדְ ֵמֵריׁשָ
ֵרי שַׁ , ׁשָ ָכל ּגּוָפאְוִאְתּפְ א, ט ּבְ ַבק , ֵמֲאחֹורֹוי. ְמַחדֹוי ּוְדרֹועֹוי ּוְבכֹּלָ ִאְתּדְ

ינּוָתא ַקְרּדִ בּוִציָנא ּדְ יק , ִניצֹוָצא ּדְ א ) א''ו ע''דף רצ(ְוַלֲהָטא ְוַאּפִ ְלּתָ ְלּגַ ּגֻ
ל ִסְטרֹוי, ֲחָדא ִליָפן בָּ ) א ונחיתו''ס(ּוְנִהירּו , ְסִתיָמא ִמּכָ ְתֵרי מֹוֵחי ּגְ , הּ ּדִ

ְדכּוָרא ִסְטרֹוי ּדִ ַקת ּבְ ּבְ ְך ִאְתְקֵרי . ְוִאְתּדַ ִגין ּכַ יֹוָנִתי ) שיר השירים ה(ּבְ
ִתי אי, ַתּמָ א ְתאֹוָמִתי ַוּדַ ִתי ֶאּלָ ְקֵרי ַתּמָ   . ַאל ּתִ

  
ָווֵני  יּה ּגְ ִליָלן ּבֵ א ּכְ נּוְקּבָ ֲערֹוי ּדְ ִדְכִתיב, )א גווני בגו גווני''ס(ׂשַ שיר (, ּכְ

ָמן) השירים ז ַאְרּגָ ְך ּכָ ת ֹראׁשֵ בּוָראן. ְוַדּלַ ֲחֵמׁש ּגְ בּוָרה ּבַ , ִאְתְקַטר ּגְ
ִסְטָרָהא א ּבְ ַטת נּוְקּבָ ְ ׁשּ ְדכּוָרא, ְוִאְתּפַ ִסְטרֹוי ּדִ ַקת ּבְ ּבְ   . ְוִאְתּדַ

  
ְטרֹוי א ִמּסִ ְרׁשָ ִאְתּפָ ין. ַעד ּדְ ַאּפִ ין ּבְ יּה ַאּפִ ָרא ִעּמֵ ְוַכד . ְוָאִתיַאת ְלִאְתַחּבְ

שׁ מִ  ָרן ִמְתַחְזָיין ַחד ּגּוָפא ַמּמָ ְלחֹודֹוי, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְתַחּבְ ַכר ּבִ ִאְתֲחֵזי , ּדְ
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ַלג ּגּוָפא הּו , ּפְ א. ַרֲחֵמי) וכלא איהו(ְוֻכּלְ ֲחָדא. ְוַכְך נּוְקּבָ ָרן ּכַ , ְוַכד ִמְתַחּבְ
שׁ  א ַחד ּגּוָפא ַמּמָ ר  ,אּוף ָהָכא. ְוָהִכי הּוא, ִאְתֲחֵזי ּכֹּלָ ַכר ִאְתַחּבָ ד ּדְ ּכַ

א נּוְקּבָ א הּוא ַחד ּגּוָפא, ּבְ ֵחידוּ , ּכֹּלָ הּו ּבְ ּלְ הּו ִמּגּוָפא , ְוָעְלִמין ּכֻ ּלְ ָהא ּכֻ ּדְ
ְרָכן ִלים ִמְתּבָ   . ׁשְ

  
ַרְך ְייָ ) שמות כ(, ְוַהְיינּו ָרָזא ן ּבֵ הוּ ' ַעל ּכֵ ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ָהא . ֶאת יֹום ַהׁשּ ּדְ
ַכח ּכֹ ּתְ ִליםִאׁשְ ַחד ּגּוָפא ׁשְ א ּבְ א, ּלָ ַמְלּכָ ַקת ּבְ ָהא ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדּבְ , ּדְ

ַכח ּגּוָפא ַחד ּתְ ַהאי יֹוָמא. ְוִאׁשְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ן ּבִ ַמאן , ּוֵמָהָכא. ְוַעל ּכֵ
א ַכר ְונּוְקּבָ ַכח ּדְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ַלג ּגּוָפא, ּדְ ְרָכָתא שַׁ , ִאְקֵרי ּפְ ה ְוֵלית ּבִ ִמּלָ ְרָיא ּבְ

ִגיָמא ַוֲחֵסיָרא ִלים, ּפְ ֲאָתר ׁשְ א ּבַ ִלים, ֶאּלָ ה ׁשְ ִמּלָ ה, ּבְ ַפְלּגּות ִמּלָ , ְוָלא ּבְ
ה ָלא ִאְתְקָיים ְלָעְלִמין ְרָכן ְלָעְלִמין, ּוַפְלּגּות ִמּלָ   . ְוָלא ִאְתּבָ

  
א נּוְקּבָ ְדכּוָרא הּוא, נֹוי ּדְ א ִמּנֹוי ּדִ יְוָהא אֹוִקיְמנָ . ּכֹּלָ מֹוְדָען , א ִמּלֵ ּתְ ְוִאׁשְ

יֵני ַחְבַרָייא א. ּבֵ ְלַתּתָ ל ִאיּנּון ּדִ א ִמְתַאֲחָדן ּכָ ּה ַיְנִקין. ֵמַהאי נּוְקּבָ ּוָבּה , ִמּנָ
ִבין הוּ , ּתָ ַאֲחָרא ֵאם ְלגּוָפא. ְוִהיא ִאְתְקִריַאת ֵאם ְלֻכּלְ ָמה ּדְ ְוָכל ּגּוָפא , ּכְ
ּה  הּו ַאֲחָרִנין . ַיְנָקא) א לגנתא וכל גנתא מנה''ס(ִמּנָ ְך ַהאי ֵאם ְלֻכּלְ ּכַ

א ְלַתּתָ   . ּדִ
  

ִתיב ְוַהאי , ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה. ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאתְּ ) משלי ז(, ּכְ
א ִתיב, נּוְקּבָ א ּכְ י ַאֲחָרא ְוַעל ּדָ שיר השירים (, ִאְתְקֵרי ָחְכָמה ְזֵעיָרא ְלַגּבֵ

ַדִים ֵאין ָלּה ְוגוֹ ָאחֹות ָלנּו ְקַטנָּ ) ח ְך . 'ה ְוׁשָ ָגלּוָתא ִאְתְמׁשַ א ּבְ ָהא ּדָ . ּדְ
ה ה ִאְתֲחֵזי ֲאָבל ַרְבְרָבא ִהיא, ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ אי ְקַטּנָ יָאה ִהיא, ַוּדַ , ְוָסּגִ

א ָנִטיל ִמּכֹּלָ ִלימּו ּדְ ָהא ִהיא ׁשְ יב. ּדְ ְכּתִ ָמה ּדִ ַדי ) שם(, ּכְ ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ
גְ  ּמִ לֹותּכַ ַדי. ּדָ א, ְוׁשָ ָהא ַמְלָיין ִאיּנּון ְלַיְנָקא ְלֹכּלָ לֹות. ּדְ ְגּדָ ּמִ ִאיּנּון ַנֲהִרין , ּכַ ּדְ

ָאה א ִעּלָ ַנְפקּו ֵמִאיּמָ   . ַרְבְרִבין ּדְ
  

ָמאָלא יִמיָנא ּוׂשְ כּוָרא ּבִ ט ּדְ ׁשַ ַאֲחָסָנא, ּתּו ִאְתּפְ ָירּוָתא ּדְ ָווֵני . ּבְ ְוַכד ּגְ
רוּ  ְפֶאֶרתאִ , ִאְתַחּבְ ל ּגּוָפא. ְקֵרי ּתִ ן ּכָ ּקַ , ְוִאְתָעִביד ִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ְוִאְתּתְ

יף יר ְוָיֶאה, ְוַתּקִ ּפִ ָרא) דניאל ד(, ׁשַ ְטֵלל ֵחיַות ּבָ חֹותֹוִהי ּתַ ּוְבַעְנּפֹוִהי , ּתְ
ַמָיא יהּ , ְידּורֹון עֹוֵפי ׁשְ א ּבֵ ָמאָלא. ּוָמזֹון ְלֹכּלָ רֹועֹוי ְיִמיָנא ּוׂשְ יִמיָנא  .ּדְ ּבִ

ים ָוֶחֶסד ָמאָלא ִמיָתה ּוְגבּוָרה, ַחּיִ ׂשְ ַדַעת, ֵמעֹוי. ּבִ ן ּבְ ּקַ ל , ִאְתּתָ ְוִאְתַמְלָיין ּכָ
ִרין ֲאֵמיָנא, ַאְכַסְדִרין ְוִאּדָ ָמה ּדַ יב, ּכְ ְכּתִ ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ) משלי כד(, ּדִ

ְלאוּ    . ִיּמָ
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ט ּגּוָפא ׁשָ ְתֵרין ׁשֹוִקין, ּתּו ִאְתּפְ ֵרין ּכּוְלָיין .ּבִ יַנְייהּו ּתְ ּוְתֵרין , ּוִמְתַאֲחָדן ּבֵ
ְדכּוָרא יֵעי ּדִ ָחא ּוְרבּות ְוֵחיָלא . ּבֵ ָכל ִמׁשְ ָכל ּגּוָפא) דדכורא(ּדְ הּו , ּדְ ּבְ

ַנשׁ  ָנִפיק, ִאְתּכְ יִלין ּדְ ָכל ַחּיָ הֹון ָנְפִקין, ּדְ ה. ִמּנְ פּום ַאּמָ א ּבְ ְרָיין ּכֹּלָ ּוְבִגין . ְוׁשַ
ְך  . ושריין כלא בפום אמה, בהו אתכנש, דכל גופא(, ִאְקרּון ְצָבאֹות ּכָ

ְוִאיּנּון ) מנהון נפקי, דנפיק) דנפקי(דכל חיילין , ובגין כך אקרון צבאות
ְפֶאֶרת. ֶנַצח ְוהֹוד ְך ְידוָֹ . ְצָבאֹות, ֶנַצח ְוהֹוד. ד''ְידוָֹ , ּתִ   . ד ְצָבאֹות''ּוְבִגין ּכָ

  
ְדכּוָרא ה ּדִ ָכל ּגּוָפא) א כסותא''נ(ּוָמא ִסיּ , ַאּמָ ְוָדא הּוא . ְוִאְקֵרי ְיסֹוד, ּדְ

א ם ְלנּוְקּבָ ְמַבּסֵ א ּדִ ְרּגָ א. ּדַ י נּוְקּבָ ְדכּוָרא ְלַגּבֵ א ּדִ יאּוְבּתָ ַהאי ְיסֹוד , ְוָכל ּתִ ּבְ
א יל ְלנּוְקּבָ ִאְקֵרי ִצּיֹון, ַעּיִ נּוְקבָּ . ְלֲאָתר ּדְ סּוָתא ּדְ ָהָתם הּוא ֲאָתר ּכְ , אּדְ

ָתא ֵבית ֶרֶחם ְלִאּתְ ְך . ּכְ   . ְצָבאֹות ִאְקֵרי ְיסֹוד' ְייָ , ּוְבִגין ּכָ
  

ִתיב  ַחר ְייָ ) תהלים קלב(ּכְ י ּבָ ב לוֹ ' ּכִ ִצּיֹון ִאָוּה ְלמֹוׁשָ ת . ּבְ ְרׁשַ ד ִאְתּפָ ּכַ
ין, ַמְטרֹוִניָתא ַאְנּפִ ין ּבְ א ַאְנּפִ ַמְלּכָ ַרת ּבְ ָתא, ְוִאְתֲחּבְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ִאְתָעִביד . ּבְ

א ַחד ּגּוָפא כּוְרְסֵייהּ , ּכֹּלָ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ א . ּוְכֵדין ָיִתיב קּוְדׁשָ ְוִאְקֵרי ּכֹּלָ
ִלים ָמא ׁשְ א, ׁשְ יׁשָ ָמא ַקּדִ ֵמיּה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ׁשְ ִריְך ׁשְ ין . ּבְ ל ִאּלֵ ּכָ

א ין ְסִליְקָנא ַעד יֹוָמא ּדָ הוּ , ִמּלִ ר ּבְ ִאְתַעּטָ ָאֵתי ּדְ א , ְלָעְלָמא ּדְ ּתָ ְוַהׁשְ
ְלָיין ָהָכא ָאה חּוָלִקי, ִאְתּגַ   . ַזּכָ

  
  ב''ו ע''דף רצ

  
א, ַהאי ַמְטרֹוִניָתא ַרת ִעם ַמְלּכָ ד ִאְתַחּבְ ְרָכן, ּכַ ל ָעְלִמין ִמְתּבָ ָכחּו , ּכָ ּתְ ְוִאׁשְ
א כֹּלָ ֶחְדָווָתא ּדְ ִליל בִּ ) ב''ו ע''דף רצ. (ּבְ ְדכּוָרא ּכָ ָמה ּדִ ירּוָתא , ְתָלָתאּכְ ְוׁשֵ

ְתָלָתא א ָהִכי. ּבִ ְך ּכֹּלָ ָכל ּגּוָפא ָהִכי, ּכַ ְרָכא, ְוִסּיּוָמא ּדְ , ּוַמְטרֹוִניָתא ָלא ִמְתּבָ
ין ְתָלָתא ִאּלֵ ְכָלָלא ּדִ א ּבִ ִאיּנּון ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ֶאּלָ ְרָכא , ּדְ ָמא ּוִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ

ִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהקֳּ  ֲאָתר ּדְ אּבַ ְלַתּתָ ים ּדִ יב. ָדׁשִ ְכּתִ ה ) תהלים קלג(, ּדִ ם ִצּוָ י ׁשָ ּכִ
ָרָכה' ְייָ  א. ֶאת ַהּבְ א ְוַתּתָ ין ִאיּנּון ְלֵעיּלָ ְרּגִ ֵרין ּדַ ָהא ּתְ ְך ֵלית . ּדְ ּוְבִגין ּכָ

ן ּמָ א, ְרׁשּוָתא ְלֵמיַעל ּתַ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ ֶחֶסד, ּבַ ָאֵתי ִמן ִסְטָרא ּדְ ָלא . ּדְ ִגין ּדְ ּבְ
א ְלֵעיּלָ יל ְלַההּוא ֲאָתר ּדִ ִאְקֵרי ֶחֶסד, ַעּיִ א ַההּוא ּדְ ּקֶֹדׁש , ֶאּלָ יל ּבַ ְוַעּיִ

ים ָדׁשִ א, ַהּקֳ ַמת נּוְקּבָ ּסְ גֹו ְלגוֹ . ּוִמְתּבַ ים ּבְ ָדׁשִ ְרָכא ַהאי ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֲאָתר , ּוִמְתּבָ
ִאְקֵרי ִצּיֹון ַלם. ּדְ ין ִאי, ִצּיֹון ִוְירּוׁשָ ְרּגִ ֵרין ּדַ יָנא, ַחד ַרֲחֵמי, ּנּוןּתְ , ִצּיֹון. ְוַחד ּדִ

יב ְכּתִ ֶדה) ישעיה א(, ּדִ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ ֵלים. ִצּיֹון ּבְ יב, ְירּוׁשְ ְכּתִ ) ישעיה א(, ּדִ
אֹוִקיְמָנא ָמה ּדְ ּה ּכְ   . ֶצֶדק ָיִלין ּבָ
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א י נּוְקּבָ ְדכּוָרא ְלַגּבֵ א ּדִ יאּוְבּתָ ָרָכה ְוָקֵריָנן ְלהוּ , ָהָכא הּוא, ְוָכל ּתִ , ּבְ
הּו ָעְלִמין ן ְלֻכּלְ ְרּכָ ן ַנְפֵקי ּבִ ּמָ ִמּתַ ְרָכן, ּדְ הּו ִמְתּבָ . ַהאי ֲאָתר ִאְקֵרי ֹקֶדשׁ . ְוֻכּלְ
ן ּמָ ְדכּוָרא ַעְייִלין ּתַ ים ּדִ ֲאֵמיָנא, ְוָכל ֳקָדׁשִ א ּדַ ְרּגָ ַההּוא ּדַ הּו ַאְתָיין , ּבְ ְוֻכּלְ

א דִּ  ְלּתָ גּוְלּגַ ָאה ּדְ א ִעּלָ ֵאי, ְדכּוָראֵמֵריׁשָ מֹוֵחי ִעּלָ ְטָרא ּדְ יהּ , ִמּסִ ְרָיין ּבֵ ׁשַ , ּדְ
ְייֵפי ּגּוָפא ָכל ׁשַ ָרָכה ּבְ ִאְקרּון ְצָבאֹות, ְוָנִגיד ַהִהיא ּבְ ְוָכל . ַעד ִאיּנּון ּדְ

ל ּגּוָפא ִאְתְנִגיד ִמּכָ ן, ַההּוא ְנִגידּו ּדְ ּמָ י ּתַ ׁשֵ ּנְ א ִאְקרּון ְצָבאֹות, ִמְתּכַ , ְוַעל ּדָ
ן ָנְפִקיןדְּ  ּמָ ִאין ּתַ ִאין ְוַתּתָ ִעּלָ ִנישׁ . ָכל ְצָבאֹות ּדְ ִאְתּכְ ַתר ּדְ , ְוַההּוא ְנִגידּו ּבָ

א יׁשָ ַההּוא ְיסֹוד ַקּדִ ְרָיין ֵליּה ּבְ ן ׁשַ ּמָ וָרא, ּתַ א ִחּוָ ְך ִאְקֵרי ֶחֶסד, ּכֹּלָ ִגין ּכָ . ּבְ
ים ָדׁשִ יל ְלֹקֶדׁש ַהּקֳ יב, ְוַההּוא ֶחֶסד ַעּיִ ְכּתִ ה ְייָ ) ג''תהלים קל( ּדִ ם ִצּוָ י ׁשָ ' ּכִ

ים ַעד ָהעֹוָלם ָרָכה ַחּיִ   . ֶאת ַהּבְ
  

א י ַאּבָ ים, ָאַמר ִרּבִ א ְלֵמיַמר ַחּיִ יׁשָ ים ּבּוִציָנא ַקּדִ ָככּו , ָלא ִסּיֵ ּתְ ִאׁשְ ַעד ּדְ
ַתְבָנא, ִמּלֹוי ב ְטֵפי, ַוֲאָנא ּכָ ַמְעָנא, ָסַבְרָנא ְלִמְכּתַ יְפָנא ְוָלא ָזקִ . ְוָלא ׁשְ

א ְנהֹוָרא ֲהָוה ָסִגי, ֵריׁשָ ָלא, ּדִ ּכְ ֲעַזַעָנא. ְוָלא ֲהָוה ָיִכיְלָנא ְלִאְסּתַ ָהִכי ִאְזּדַ , ַאּדְ
ָקאֵרי ְוָאַמר  ַמְעָנא ָקָלא ּדְ ים ְוגוֹ ) משלי ג(ׁשְ נֹות ַחּיִ . 'ֶאֶרְך ָיִמים ּוׁשְ

ַמְעָנא ָקָלא ַאֲחָרא ָך וְ ) תהלים כא(, ׁשְ ַאל ִמּמְ ים ׁשָ   . 'גוֹ ַחּיִ
  

ל ַההּוא יֹוָמא יָתא, ּכָ א ִמן ּבֵ ָ יהּ , ָלא ַאְפִסיק ֶאׁשּ ָמֵטי ְלַגּבֵ , ְוָלא ֲהָוה ַמאן ּדְ
סּוֲחָרֵניהּ  א ֲהָוה ּבְ ָ ְנהֹוָרא ְוֶאׁשּ ָלא ָיִכילּו ּדִ ל ַההּוא יֹוָמא ָנִפיְלָנא ַעל . ּדְ ּכָ

א. ְוָגֵעיָנא, ַאְרָעא ָ ָאִזיל ֶאׁשּ ַתר ּדְ א קֶֹדׁש ֲחֵמיָנא ְלבוּ , ּבָ יׁשָ ִציָנא ַקּדִ
ים ָדׁשִ ק ִמן ָעְלָמא, ַהּקֳ ּלַ ִאְסּתְ ִכיב ַעל ְיִמיֵניהּ , ּדְ ף ׁשָ   . ְוַאְנּפֹוי ַחְייִכין, ִאְתֲעּטָ

  
ֵריהּ  י ֶאְלָעָזר ּבְ יק לֹון, ָקם ִרּבִ ַוֲאָנא ָלִחיְכָנא ַעְפָרא , ְוָנִטיל ְידֹוי ְוָנׁשִ

ְתחֹות ַרְגלֹוי עּו ַחְבַרָייא לְ . ּדִ יּבָ ָלא, ִמְבּכֵ ארּו ַחְבַרָייא . ְוָלא ָיִכילּו ְלַמּלְ ׁשָ
ִבְכָיה ַלת ִזְמִנין, ּבְ ֵריּה ָנִפיל ּתְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ח ּפּוֵמיהּ , ְוִרּבִ . ְוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתַ

ַתח ְוָאַמר א, ְלָבַתר ּפָ א ַאּבָ ַלת ֲהווֹ . ַאּבָ נּוד . ַחד ִאְתֲחָזרוּ , ּתְ א ּתְ ּתָ ַהׁשְ
א, ּפֳָראן ָטאִסיןצִ , ֵחיָוָתא א ַרּבָ ַיּמָ אן ּדְ נּוְקּבָ ָען ּבְ ּקְ ּתַ הּו , ִמׁשְ ּלְ יא ּכֻ ְוַחְבַרּיָ

ָמא ְתָיין ּדָ   . ׁשַ
  

יא ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ִחּיָ ל , ָקם ִרּבִ ּכַ א ִמְסּתְ יׁשָ א ּבּוִציָנא ַקּדִ ּתָ א ''ס(ַעד ַהׁשְ
ן. ֲעָלן) משתדל א ָלאו הּוא ִעּדָ ּתָ א ְלאִ , ַהׁשְ יָקֵריהּ ֶאּלָ ָלא ּבִ ּדְ ּתַ י . ׁשְ ָקם ִרּבִ

א י ַאּבָ ִסיְקָלא, ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִטיְקָרא ּדְ א ערעורא ''ס(ַמאן ָחָמא , ַנְטלּו ֵליּה ּבְ
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ַחְבַרָייא) וערבוביא יּה , ִעְרּבּוְבָיא ּדְ יָתא ֲהָוה ָסִליק ֵריִחין ְסִליקּו ּבֵ ְוָכל ּבֵ
פּוְרֵייהּ  י, ּבְ ׁש ּבֵ ּמַ ּתְ א, הּ ְוָלא ִאׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א ִרּבִ   . ֶאּלָ

  
הּו , ָאתּו ְטִריִקין ְכַפר ִצּפֳִרי ְוַטְרָדאן ּבְ ִריִסין ּדִ א דצפרי ''ס(ּוָמאֵרי ּתְ
ֵני ְמרֹוְנָיא) וטרדיא והוו ְקִטיִרין, ּבְ ן, ַצְווִחין ּבִ ּמָ ר ּתַ ָלא ִיְתְקּבַ יבּו ּדְ ָחׁשִ . ּדְ

ָנַפק ּפּוְרָייא ַתר ּדְ ֲאִויָרא, ּבָ יהּ . ֲהָוה ָסִליק ּבַ א ֲהָוה ָלִהיט ַקּמֵ ָ ְמעּו , ְוֶאׁשּ ׁשָ
ְמעֹון, עּולּו ְוָאתוּ , ָקָלא י ׁשִ ִרּבִ ָנׁשּו ְלִהיּלּוָלא ּדְ ָיבֹא ) ישעיה נז(, ְוִאְתּכְ

בֹוָתם ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ   . ׁשָ
  

א ְמַעְרּתָ ְמעּו ָקָלא ּבִ א ׁשָ ד ָעאל ִלְמַעְרּתָ יז ֶזה הָ , ּכַ ִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרּגִ
ִכין , ַמְמָלכֹות ּכְ ּתַ ְרִקיָעא ִמׁשְ ְטִרין ּבִ ָמה ּפִ ין ) א ולא משתכחין''ס(ּכַ יֹוָמא ּדֵ ּבְ

ִגיָנְך  ן יֹוָחאי, ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָנא ִרּבִ ָכל יֹוָמא, ּדְ יּה ּבְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ָמאֵריּה ִמׁשְ . ּדְ
א ְותַ  ָאה חּוָלֵקיּה ְלֵעיּלָ אַזּכָ ְמָרן ֵליהּ . ּתָ ִאין ִמְסּתַ ִניִזין ִעּלָ ָמה ּגְ ָעֵליּה , ּכַ

ַמר  ִמין) דניאל יב(ִאּתְ ץ ְוָתנּוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהּיָ ה ֵלְך ַלּקֵ   .ְוַאּתָ
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  תיקון חצות
  

 קודם תיקון חצות יאמר:  
  

א ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינוּ  ֵתנוּ . ָאּנָ ִפּלָ בֹא ְלָפֶניָך ּתְ ם . ּתָ ְתַעּלַ ְוַאל־ּתִ
ֵתנוּ  ִחּנָ נּו ִמּתְ י ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה . ַמְלּכֵ ֵּי ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעז ׁשֶ

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ  . ָעִוינוּ . ֲאָבל ָחָטאנוּ . ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצּדִ
ְענוּ  ׁשַ י ֵביֵתנוּ . ּפָ ְמנוּ : ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ ַגְדנוּ . ָאׁשַ ַזְלנוּ . ּבָ ְרנּו ֹדִפי . ּגָ ּבַ ּדִ

ְענוּ . ֶהֱעִוינוּ . ְוָלׁשֹון ָהָרע ֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנוּ . ַזְדנוּ . ְוִהְרׁשַ ָיַעְצנּו . ָטַפְלנּו ׁשֶ
ְַּבנוּ . ֵעצֹות ָרעֹות ז ַעְסנוּ . ּכִ . ִנַאְפנוּ . ִנַאְצנוּ . ָמִרינּו ְדָבֶריָך . ְדנוּ ָמרַ . ַלְצנוּ . ּכָ

ְענוּ . ָעִוינוּ . ָסַרְרנוּ  ׁשַ ַגְמנוּ . ּפָ ינּו ֹעֶרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנוּ . ּפָ ִ . ִקׁשּ
ְענוּ  ַחְתנוּ . ָרׁשַ ַעְבנוּ . ׁשִ ִעינּו ְוִתֲעַתְענוּ . ּתִ ֶטיָך . ּתָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ ְוַסְרנּו ִמּמִ

ָוה ָלנוּ ַהּטוֹ  א ָעֵלינוּ . ִבים ְוֹלא ׁשָ ל־ַהּבָ יק ַעל־ּכָ ה ַצּדִ יתָ . ְוַאּתָ י ֱאֶמת ָעׂשִ . ּכִ
ְענוּ    :ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ

  
ָחִקים רְלָפֶניָך ׁשוֵכן ׁשְ ַסּפֵ ב ָמרום ּוַמה ּנְ ב יוׁשֵ ֲהלא . ַמה ּנאַמר ְלָפֶניָך יוׁשֵ

ה יוֵדעַ  ְגלות ַאּתָ רות ְוַהּנִ ְסּתָ ְוַתֲעלּומות ִסְתֵרי . היוֵדַע ָרֵזי עוָלםַאתָּ . ָכל ַהּנִ
ל ַחְדֵריָבֶטן רוֶאה ְכָליות ָוֵלב. ָכל ָחי ה חוֵפׂש ּכָ ְך . ַאּתָ ָבר ֶנְעָלם ִמּמָ , ֵאין ּדָ

ר ֶגד ֵעיֶניָך  ְוֵאין ִנְסּתָ   : ִמּנֶ
  

ָפֶניָך ה ל , ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינוּ ' ְיִהי ָרצון ִמּלְ ְמחלָלנּו ֶאת ּכָ ּתִ ׁשֶ
ל ֲעונוֵתינוּ . ּטאֵתינוּ חַ  ר ָלנּו ֶאת ּכָ ֵעינוּ  ְוִתְמחל. ּוְתַכּפֵ ׁשָ   :ְוִתְסַלח ְלָכל ּפְ
  
  

  תיקון רחל
  

  
 יכוון לבכות על חרבן בית המקדש 

  
ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ תֹוָכּה : ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ַעל ֲעָרִבים ּבְ

ּנֹרֹותֵ  ִלינּו ּכִ ְמָחה : ינוּ ּתָ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ ּכִ
יר ִצּיֹון ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ יר ְיֹהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ׁשִ יר ֶאת ׁשִ ִאם : ֵאיְך ָנׁשִ
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ח ְיִמיִני ּכַ ׁשְ ם ּתִ ָלִ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ רֵ : ֶאׁשְ י ִאם ֹלא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ִכי ִאם ּתִ
ְמָחִתי ם ַעל רֹאׁש ׂשִ ַלִ ְזֹכר ְיֹהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום : ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

הּ  ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ָלִ ֵרי : ְירּוׁשָ דּוָדה ַאׁשְ ְ ֶבל ַהׁשּ ת ּבָ ּבַ
ַמְלּתְ ָלנוּ  ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ּיֹ: ׁשֶ ֵרי ׁשֶ ץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַאׁשְ אֵחז ְוִנּפֵ

ַלע   : ַהּסָ
  

 ת הצדיקיםגיכוון לבכות על הרי  
  

מּו ֶאת  ָך ׂשָ אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַנֲחָלֶתָך ִטּמְ אּו גֹוִים ּבְ ִמְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלִהים ּבָ
ים ם ְלִעּיִ ַלִ שַׂ : ְירּוׁשָ ָמִים ּבְ ָ ר ֲחִסיֶדיָך ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהׁשּ

ם ְוֵאין קֹוֵבר: ְלַחְיתֹו ָאֶרץ ָלִ ִים ְסִביבֹות ְירּוׁשָ ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ ה : ׁשָ ָהִיינּו ֶחְרּפָ
ֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינוּ  מֹו : ִלׁשְ ְבַער ּכְ ֱאַנף ָלֶנַצח ּתִ ַעד ָמה ְיֹהָוה ּתֶ

ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים : ֵאׁש ִקְנָאֶתָך  ר ׁשְ ר ֹלא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ְמָך ֹלא ָקָראוּ  ׁשִ ּמוּ : ּבְ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ר ָלנּו ֲעֹוֹנת : ּכִ ְזּכָ ַאל ּתִ

י ַדּלֹונּו ְמֹאד מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ֵענּו ַעל : ִראׁשִֹנים ַמֵהר ְיַקּדְ ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיׁשְ
בֹוד  ַבר ּכְ ֶמָך ּדְ ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך ְוַהּצִ ה ֹיאְמרּו : ׁשְ ָלּמָ

פּוְך  ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ ַדע ּבַ בֹוא : ַהּגֹוִים ַאּיֵה ֱאֹלֵהיֶהם ִיּוָ ּתָ
ֵני ְתמּוָתה ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ ֵכֵנינּו ְוהָ : ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ּכְ ב ִלׁשְ ׁשֵ

ר ֵחְרפּוָך ֲאֹדָני ָתם ֲאׁשֶ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם ֶחְרּפָ ָך ְוצֹאן : ׁשִ ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ
ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ָך ְלעֹוָלם ְלֹדר ָודֹר ְנַסּפֵ   : ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ּלְ

  
ֵתנוּ  יָטה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרּפָ ֶנֶהְפָכה ְלָזִרים  ַנֲחָלֵתנוּ : ְזֹכר ְיהָֹוה ֶמה ָהָיה ָלנּו ַהּבִ

ינּו ְלָנְכִרים ּתֵ ַאְלָמנֹות: ּבָ ֶכֶסף : ְיתֹוִמים ָהִיינּו ְוֵאין ָאב ִאּמֵֹתינּו ּכְ ֵמיֵמינּו ּבְ
ְמִחיר ָיֹבאוּ  ִתינּו ֵעֵצינּו ּבִ ְפנּו ָיַגְענּו ְוֹלא הּוַנח ָלנוּ : ׁשָ אֵרנּו ִנְרּדָ : ַעל ַצּוָ
ּבֹ ּור ִלׂשְ ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ֲעֹוֹנֵתיֶהם : ַע ָלֶחםִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאׁשּ

ָדם: ָסָבְלנוּ  לּו ָבנּו ּפֵֹרק ֵאין ִמּיָ ֵני ֶחֶרב : ֲעָבִדים ָמׁשְ נּו ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמּפְ ַנְפׁשֵ ּבְ
ר ְדּבָ ֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב: ַהּמִ ַתּנּור ִנְכָמרּו ִמּפְ ִצּיֹון עִ : עֹוֵרנּו ּכְ ים ּבְ ֻתֹלת ָנׁשִ ּנּו ּבְ

ָעֵרי ְיהּוָדה רוּ : ּבְ ֵני ְזֵקִנים ֹלא ֶנְהּדָ ָיָדם ִנְתלּו ּפְ ִרים ּבְ אּו : ׂשָ חּוִרים ְטחֹון ָנׂשָ ּבַ
לוּ  ׁשָ ֵעץ ּכָ ִגיָנָתם: ּוְנָעִרים ּבָ חּוִרים ִמּנְ ָבתּו ּבַ ַער ׁשָ ַ ַבת ְמׂשֹוׂש : ְזֵקִנים ִמׁשּ ׁשָ

ְך ְלֵאֶבל ְמחֵֹלנוּ  נּו ֶנְהּפַ נּו : כשיאמר: (ִלּבֵ יכוף ראשו  -ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ
כּו בוֹ : בקרקע עד י ָחָטאנוּ ) ִהּלְ נּו אֹוי ָנא ָלנּו ּכִ ַעל ֶזה : ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ

כּו ֵעיֵנינוּ  ה ָחׁשְ נּו ַעל ֵאּלֶ כּו : ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ ַעל ַהר ִצּיֹון ׁשֶ
ה ְיֹהָוה ְלע: בוֹ  ְסֲאָך ְלדֹר ָודֹורַאּתָ ב ּכִ ׁשֵ ֵחנּו : ֹוָלם ּתֵ ּכָ ׁשְ ה ָלֶנַצח ּתִ ָלּמָ
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ַעְזֵבנּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ֶקֶדם: ּתַ ׁש ָיֵמינּו ּכְ יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחּדֵ י : ֲהׁשִ ּכִ
נּו ָקַצְפּתָ ָעֵלינּו ַעד ְמֹאד יֵבנּו ְיֹהָוה ֵאֶליָך ְוָנשׁ : ִאם ָמֹאס ְמַאְסּתָ ּוָבה ֲהׁשִ

ֶקֶדם ׁש ָיֵמינּו ּכְ   : ַחּדֵ
  

ָך ַאּיֵה ִקְנָאְתָך ּוְגבּורֶֹתָך ֲהמֹון  ָך ְוִתְפַאְרּתֶ ֻבל ָקְדׁשְ ְּ ַמִים ּוְרֵאה ִמז ָ ט ִמׁשּ ּבֵ ַ ה
קוּ  י ַאְבָרָהם ֹלא ְיָדָענּו : ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי ִהְתַאּפָ ה ָאִבינּו ּכִ י ַאּתָ ּכִ

יָרנּו  ָרֵאל ֹלא ַיּכִ ֶמָך ְוִיׂשְ ה ְיֹהָוה ָאִבינּו ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם ׁשְ ה ַתְתֵענּו : ַאּתָ ָלּמָ
ְבֵטי ַנֲחָלֶתָך  ְרָאֶתָך ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ׁשִ נּו ִמּיִ יַח ִלּבֵ ְקׁשִ ָרֶכיָך ּתַ : ְיֹהָוה ִמּדְ

ָך  ׁשֶ ָך ָצֵרינּו ּבֹוְססּו ִמְקּדָ ְצָער ָיְרׁשּו ַעם ָקְדׁשֶ   : ַלּמִ
  

ה ְיֹהָוה נוּ  ְוַעּתָ ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה ֹיְצֵרנּו ּוַמֲעׂשֵ ה ֲאַנְחנּו ַהֹחֶמר ְוַאּתָ ַאל : ָאִבינּו ָאּתָ
נוּ  ָך ֻכּלָ ט ָנא ַעּמְ ְזּכֹר ָעֹון ֵהן ַהּבֶ ְקצֹף ְיֹהָוה ַעד ְמֹאד ְוַאל ָלַעד ּתִ ָעֵרי : ּתִ

ָמָמה ם ׁשְ ַלִ ר ָהָיָתה ְירּוׁשָ ר ִצּיֹון ִמְדּבָ ָך ָהיּו ִמְדּבָ נּו בֵּ : ָקְדׁשְ ית ָקְדׁשֵ
ינּו ָהָיה  ֵרַפת ֵאׁש ְוָכל ַמֲחַמּדֵ ר ִהְללּוָך ֲאֹבֵתינּו ָהָיה ִלׂשְ נּו ֲאׁשֶ ְוִתְפַאְרּתֵ

ה נּו ַעד ְמֹאד: ְלָחְרּבָ ה ּוְתַעּנֵ ֱחׁשֶ ק ְיֹהָוה ּתֶ ה ִתְתַאּפַ   : ַהַעל ֵאּלֶ
  

ָך ַמדּ  ֲעָלה ַנְפׁשֶ ִצּיֹון ּגָ יָתנּו ְוֵאין ָלנּו ֲהָמֹאס ָמַאְסּתָ ֶאת ְיהּוָדה ִאם ּבְ ּוַע ִהּכִ
א ְוִהּנֵה ְבָעָתה לֹום ְוֵאין טֹוב ּוְלֵעת ַמְרּפֵ ה ְלׁשָ א ַקּוֵ כ ָיַדְענּו ְיהָוה . ַמְרּפֵ

ֵענּו ֲעו ֹ  י ָחָטאנּו ָלְך ִרׁשְ ל . ן ֲאבֹוֵתינּו ּכִ ַנּבֵ ְמָך ַאל ּתְ ְנַאץ ְלַמַען ׁשִ כא ַאל ּתִ
ֵפר בְּ  א ְכבֹוֶדָך ְזֹכר ַאל ּתָ ּסֵ נוּ ּכִ   . ִריְתָך ִאּתָ

  
ֶניָה  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה קֹול ּבְ

י ֵאיֶנּנוּ  ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ   .ֵמֲאָנה ְלִהּנָ
  

ר ה ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְיהָוה ִמּמָ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֵבא ֲאֵליֶהם ֵאת ּכָ ּנָ ה ּתִ ֹום ְוַאּתָ
דְֹרִכים ַיֲעֶנה  ַאג ַעל ָנֵוהּו ֵהיָדד ּכְ ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג ּוִמּמְ ִיׁשְ

ֵבי ָהָאֶרץ ל יֹׁשְ   .ֶאל ּכָ
  

ק ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחֹגר ׂשָ ּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ְקָרא ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות ּבַ   .ַוּיִ
  

ה ֲאִני בֹוִכיָּ  י ַעל ֵאּלֶ יב ַנְפׁשִ י ְמַנֵחם ֵמׁשִ ּנִ י ָרַחק ִמּמֶ ִים ּכִ ה ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ּמַ
י ָגַבר אֹוֵיב   .ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים ּכִ
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ה ֶהֱחִזָקְתִני ּמָ י ׁשַ י ָקַדְרּתִ ְרּתִ ּבָ י ָהׁשְ ת ַעּמִ ֶבר ּבַ   .ַעל ׁשֶ
ה יוֹ  ְמָעה ְוֶאְבּכֶ י ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ּדִ ן ֹראׁשִ ָמם ָוַלְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת ִמי ִיּתֵ

י   .ַעּמִ
סּוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ   .ַאְלּבִ

יּון לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ   .ֵהן ֶאְרֶאּלָ
  

 מורה "בספר א "ולא יאמרו שום קינה לבד זה מהרב החיד
 :'סימן ב" באצבע

  
אוי לי על , ק"ל חרבן ביהמאוי לי ע, אוי לי על גלות השכינה

אוי לי על חילול שמו , אוי לי על הריגת הצדיקים, שרפת התורה
אוי לי על , אוי לי על כי גבר אויב, הגדול ותורתו הקדושה

אוי , אוי לי על צער כל העולמות, תינוקות של בית רבן שבטלו
אוי לי על , לי על צער האבות הקדושים והאמהות הקדושות

אוי לי על צערו , ע"החסידים והצדיקים אשר בגצער הנביאים ו
עונותינו הטו אלה ופשעינו האריכו קצנו וחטאתינו , של משיח

אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם זה , מנעו הטוב ממנו
ק "וכל דור שלא נבנה ביהמ, כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים

  .בימיו כאילו נחרב בימיו
  
 אן מזמורים נוספים מוסיפים כ -ום בימי בין המיצרים בחצות הי

  שלא הבאנו כאן
  

א ְיִמיְנָך ָרָמה ה ַוֲעגּוָמה .ְוִלְזעּוָמה ְקָרא ֻנָחָמה .עּוָרה ּנָ ּלָ  .ְוֵיָאֵמר ְלַעם ּדַ
ה ֹסֲעָרה ֻרָחָמה   :ֲעִנּיָ

  
א ֲחׂשֹוף ְזרֹוֲעָך  ֲעָך  .עּוָרה ּנָ ֶלה ֵקץ ִיׁשְ ה ֶנֱאָלָמה .ְוִיּגָ   .ְוֵיָאֵמר ְלׂשֶ

ה ֹסֲעָרה ֻרָחָמהֲענִ    :ּיָ
  

א ְיִמיְנָך ָהֵאל ָרֵאל .עּוָרה ּנָ ַרֲחֶמיָך ִיׂשְ ֹוֵאל .ּוְפֵדה ּבְ ל ַהׁשּ   .ְוֵיָאֵמר ְלַעם ּדַ
  :ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל
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א ְיִמיְנָך ֶעְליֹון ַרֲחֶמיָך ֶאת ִצּיֹון .עּוָרה ּנָ ל ְוֶאְביֹון .ּוְבֵנה ּבְ י  .ְוֵיָאֵמר ְלַעם ּדַ ּכִ
ִדְכִתיב  .ֹדָני ִצּיֹוןִנַחם אֲ  ל ) ישעיה נא ג(ּכְ י ִנַחם ֲאֹדָני ִצּיֹון ִנַחם ּכָ ּכִ

ֵצא ָבּה  ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ ַגן ֲאֹדָני ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ָחְרבֶֹתיָה ַוּיָ
  :ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה

  
 פסוקים אלו לאמרך תתעורר אחר כ:  

  
ם, ָפרִהְתַנֲעִרי ֵמעָ  ִלָ ִבי ְירּוׁשָ ְ ת , קּוִמי ׁשּ ה ּבַ ִבּיָ אֵרְך ׁשְ ִחי מֹוְסֵרי ַצּוָ ּתְ ִהְתּפַ

  ) ב,ישעיה פרק נב( :ִצּיֹון
  

ִמיד ֹלא  ְיָלה ּתָ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ י ׁשְֹמִרים ּכָ ם ִהְפַקְדּתִ ִלַ ַעל חֹוֹמַתִיְך ְירּוׁשָ
ִמי ָלכֶ  ִרים ֶאת ֲאֹדָני ַאל ּדֳ ְזּכִ    :םֶיֱחׁשּו ַהּמַ

ָאֶרץ ה ּבָ ִהּלָ ם ּתְ ִלַ ים ֶאת ְירּוׁשָ נּו ֳדִמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד ָיׂשִ ּתְ   :ְוַאל ּתִ
ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלֹאְיַבִיְך  ן ֶאת ּדְ יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹּו ִאם ֶאּתֵ ע ֲאֹדָני ּבִ ּבַ ִנׁשְ

ר ָיַגַעּתְ ּבוֹ  ְך ֲאׁשֶ ירֹוׁשֵ ּתּו ְבֵני ֵנָכר ּתִ   :ְוִאם ִיׁשְ
י ַחְצרֹות ָקְדׁשִ הּו ּבְ ּתֻ ָציו ִיׁשְ י ְמַאְסָפיו ֹיאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ֲאדָֹני ּוְמַקּבְ   :ּכִ

  )ט-ו,ישעיה פרק סב(
  

ר ִנְקָרא  ַקח ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ׁשְֹמֹמֵתינּו ְוָהִעיר ֲאׁשֶ ָמע ּפְ ה ֱאֹלַהי ָאְזְנָך ּוׁשֲ ַהּטֵ
י ֹלא ַעל ִצְדֹקֵתינּו אֲ  ְמָך ָעֶליָה ּכִ י ַעל ׁשִ ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך ּכִ יִלים ּתַ ַנְחנּו ַמּפִ

ים ַאַחר : ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקׁשִ ֲאֹדָני ׁשְ
ָך  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ , )יט- יח,דניאל פרק ט: (ְלַמֲעְנָך ֱאֹלַהי ּכִ

רַ  ה ָתקּום ּתְ י ָבא מֹוֵעד, ֵחם ִצּיֹוןַאּתָ י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת : ּכִ ּכִ
ם ֲאֹדָני, )טו- יד,תהילים פרק קב: (ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננוּ  ִלַ , ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

ָרֵאל ְיַכּנֵס   .)ב,תהילים פרק קמז: (ִנְדֵחי ִיׂשְ
  

 וימשיך לתיקון לאה בעמוד הבא  
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  אהתיקון ל
  

יל ִלְבֵני ֹקַרח ּכִ ַח ַמׂשְ י ַתֲערֹג : ַלְמַנּצֵ ן ַנְפׁשִ ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ל ּתַ ַאּיָ ּכְ
ֵני : ֵאֶליָך ֱאֹלִהים י ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ ָצְמָאה ַנְפׁשִ

ֱאֹמר ֵאלַ : ֱאֹלִהים י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ּבֶ ל ַהּיֹום ַאּיֵה ָהְיָתה ּלִ י ּכָ
ית : ֱאֹלֶהיָך  ם ַעד ּבֵ ּדֵ ְך ֶאּדַ ּסָ י ֶאֱעֹבר ּבַ י ּכִ ָכה ָעַלי ַנְפׁשִ ּפְ ָרה ְוֶאׁשְ ה ֶאְזּכְ ֵאּלֶ

ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג קֹול ִרּנָ ֱהִמי ָעָלי : ֱאֹלִהים ּבְ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ
י עֹוד אֹוֶדּנּו  ָניוהֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ּכִ ּתֹוָחח : ְיׁשּועֹות ּפָ י ִתׁשְ ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפׁשִ

ן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ן ֶאְזּכָ הֹום קֹוֵרא : ַעל ּכֵ הֹום ֶאל ּתְ ּתְ
יָך ָעַלי ָעָברוּ  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ה ְיֹהָוה ַחְסּדֹו : ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ּכָ יֹוָמם ְיַצּוֶ

יְ  יּוַבּלַ ה ְלֵאל ַחּיָ ִפּלָ י ּתְ ירֹו ִעּמִ ִני : ָלה ׁשִ ַכְחּתָ אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ
ַלַחץ אֹוֵיב ה ֹקֵדר ֵאֵלְך ּבְ ָאְמָרם ֵאַלי : ָלּמָ ַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ּבְ ֶרַצח ּבְ ּבְ

ל ַהּיֹום ַאּיֵה ֱאֹלֶהיָך  ֱהמִ : ּכָ י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ י ָעָלי הֹוִחיִלי ַמה ּתִ
ַני ֵואֹלָהי י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ּפָ   : ֵלאֹלִהים ּכִ

  
ֵטִני ְפֵטִני ֱאֹלִהים ְוִריָבה ִריִבי ְמּגֹוי ֹלא ָחִסיד ֵמִאיׁש ִמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפּלְ : ׁשָ

ַלַחץ א ְך ּבְ ה קֵֹדר ֶאְתַהּלֵ ִני ָלּמָ י ָלָמה ְזַנְחּתָ ִּ ה ֱאֹלֵהי ָמעּוז י ַאּתָ ַלח : ֹוֵיבּכִ ׁשְ
נֹוֶתיָך  ּכְ ָך ְוֶאל ִמׁשְ ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדׁשְ ָך ֵהּמָ ְוָאבֹוָאה : אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ

יִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי ְמַחת ּגִ ח ֱאֹלִהים ֶאל ֵאל ׂשִ ַמה : ֶאל ִמְזּבַ
ֱהִמי ָעָלי הֹוחִ  י ּוַמה ּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ י עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ּתִ יִלי ֵלאֹלִהים ּכִ

ַני ֵואֹלָהי   : ּפָ
  

 אומרים תחנון לא יאמר מזמור זה בימים שאין 
  

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ַלְמַנּצֵ ְבָך ׁשֵ ּגֶ יֹום ָצָרה ְיׂשַ : ַיַעְנָך ְיהָֹוה ּבְ
ּיֹון ִיְסָעֶדךָּ  ַלח ֶעְזְרָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמּצִ ֶנה ֶסָלה :ִיׁשְ ְ ל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדׁשּ : ִיְזּכֹר ּכָ
א ן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ ם ֱאֹלֵהינּו ִנְדּגֹל : ִיּתֶ יׁשּוָעֶתָך ּוְבׁשֵ ָנה ּבִ ְנַרּנְ

ֲאלֹוֶתיָך  ל ִמׁשְ א ְיֹהָוה ּכָ יחֹו ַיֲענֵ : ְיַמּלֵ יַע ְיֹהָוה ְמׁשִ י הֹוׁשִ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ הּו ַעּתָ
ע ְיִמינוֹ  ְגֻברֹות ֵיׁשַ ֵמי ָקְדׁשֹו ּבִ ְ ם : ִמׁשּ ׁשֵ ה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ּבְ ה ָבֶרֶכב ְוֵאּלֶ ֵאּלֶ

יר ְתעֹוָדד: ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזּכִ ְמנּו ַוּנִ ְרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ּקַ ה ּכָ ְיהָֹוה : ֵהּמָ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ  יָעה ַהּמֶ   : הֹוׁשִ
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ֵבי ָבהּ  ֵבל ְוֹיׁשְ ים : ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליֹהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ י הּוא ַעל ַיּמִ ּכִ
ְמקֹום ָקְדׁשוֹ : ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנהָ  : ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיֹהָוה ּוִמי ָיקּום ּבִ

י וְ  ְוא ַנְפׁשִ ָ א ַלׁשּ ר ֹלא ָנׂשָ ִים ּוַבר ֵלָבב ֲאׁשֶ ע ְלִמְרָמהְנִקי ַכּפַ ּבַ א : ֹלא ִנׁשְ ָ ִיׂשּ
עוֹ  י ָפֶניָך ַיֲעקֹב : ְבָרָכה ֵמֵאת ְיֹהָוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיׁשְ יו ְמַבְקׁשֵ ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ

בֹוד: ֶסָלה ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ִמי : ׂשְ
בֹוד ְיֹהוָ  ּבֹור ִמְלָחָמהֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ ָעִרים : ה ִעזּּוז ְוִגּבֹור ְיהָֹוה ּגִ אּו ׁשְ ׂשְ

בֹוד ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ בֹוד : ָראׁשֵ ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ
בֹוד ֶסָלה   : ְיֹהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

  
יר ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ח ּבִ נּו ֶסָלהֱאֹלִהים יְ : ַלְמַנּצֵ ָניו ִאּתָ : ָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ּפָ

ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך  ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ים : ָלַדַעת ּבָ ים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעּמִ יֹודּוָך ַעּמִ
ם ּלָ ְנֵחם : ּכֻ ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ים ִמיׁשֹור ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ י ִתׁשְ ים ּכִ נּו ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ ִיׂשְ
ם: ֶסָלה ּלָ ים ּכֻ ים ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעּמִ ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו : יֹודּוָך ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינוּ    : ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו ֹאתֹו ּכָ
  

ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ֹדִלים ַמעֲ : ַהְללּוָיּה אֹוֶדה ְיֹהָוה ּבְ י ְיֹהָוה ּגְ ׂשֵ
ים ְלָכל ֶחְפֵציֶהם רּוׁשִ ֳעלֹו ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: ּדְ ה : הֹוד ְוָהָדר ּפָ ֵזֶכר ָעׂשָ

ִריתוֹ : ְלִנְפְלֹאָתיו ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ּכַֹח : ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ
יד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹויִ  יו ִהּגִ ט : םַמֲעׂשָ ּפָ י ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמׁשְ ַמֲעׂשֵ

ּקּוָדיו ל ּפִ ר: ֶנֱאָמִנים ּכָ ֱאֶמת ְוָיׁשָ ַלח : ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ּבֶ דּות ׁשָ ּפְ
מוֹ  ִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ׁשְ ה ְלעֹוָלם ּבְ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיֹהָוה : ְלַעּמֹו ִצּוָ ֵראׁשִ

יֶהם ֶכל טֹוב ְלָכל ֹעׂשֵ תֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד ׂשֵ ִהּלָ   : ּתְ
  

ָעּה ְוָנְפָלה ְולֹא  ׁשְ לּוָנה ְוָכַבד ָעֶליָה ּפִ ּמְ ּכֹור ְוִהְתנֹוְדָדה ּכַ ִ ׁשּ נּוַע ֶאֶרץ ּכַ נֹוַע ּתָ
רֹום ְוַעל : ֹתִסיף קּום ּמָ רֹום ּבַ ּיֹום ַההּוא ִיְפֹקד ֲאֹדָני ַעל ְצָבא ַהּמָ ְוָהָיה ּבַ

  )ישעיהו כד(: ָמהַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאדָ 
  

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ַבע: ַלְמַנּצֵ ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ : ּבְ
ָעי ֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאֹלִהים ּכְ ֵסִני ֵמֲעֹוִני : ָחּנֵ ּבְ ֶהֶרב ּכַ

אִתי ַטֲהֵרִני ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחטָּ : ּוֵמַחּטָ י ְפׁשָ י ָתִמידּכִ ָך : אִתי ֶנְגּדִ ְלָך ְלַבּדְ
ְפֶטָך  ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ ק ּבְ ְצּדַ יִתי ְלַמַען ּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ֵהן : ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ

י י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעוֹון חֹוָלְלּתִ חֹות ּוְבָסֻתם :  ּבְ ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ
ַחטְּ : ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני יןּתְ ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמׁשּ ַכּבְ ִמיֵעִני : ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ּתְ ׁשְ ּתַ
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יתָ  ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחה: ׂשָ ר ּפָ : ַהְסּתֵ
י ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ שְׁ : ֵלב ָטהֹור ּבְ ָפֶניָך ַאל ּתַ ִליֵכִני ִמּלְ

י ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: ְורּוַח ָקְדׁשְ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ : ָהׁשִ
ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובוּ  ָרֶכיָך ְוַחּטָ ִעים ּדְ ָדה ֹפׁשְ ִמים ֶאֹלִהים : ֲאַלּמְ יֵלִני ִמּדָ ַהּצִ

ן ְלשׁ  ַרּנֵ ֶתָך : ֹוִני ִצְדָקֶתָך ֱאֹלֵהי ְתׁשּוָעִתי ּתְ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ : ֲאֹדָני ׂשְ
ָנה עֹוָלה ֹלא ִתְרֶצה י ֹלא ַתְחּפֹץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ ָרה ֵלב : ּכִ ּבָ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנׁשְ

ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְבנֶ : ִנׁשְ מֹות ה חוֹ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ּתִ
לָ  ֲחָך ָפִרים:  םיְירּוׁשָ ְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ   :ָאז ּתַ

  )תהילים פרק נא(
  

ֹחְלִמים יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ֲאֹדָני ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ חֹוק : ׁשִ ֵלא ׂשְ ָאז ִיּמָ
ה ָאז ֹיאְמרוּ  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ה ּפִ יל ֲאֹדָני ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאּלֶ יל : ַבּגֹוִים ִהְגּדִ ִהְגּדִ

ֵמִחים נּו ָהִיינּו ׂשְ ֲאִפיִקים : ֲאֹדָני ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ִביֵתנּו ּכַ ׁשּוָבה ֲאֹדָני ֶאת ׁשְ
ֶגב ּנֶ ה ִיְקֹצרוּ : ּבַ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ְֹּרִעים ּבְ ַָּרע : ַהז ְך ַהז א ֶמׁשֶ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנׂשֵ

א ֲאֻלּמָֹתיוּבֹ ה ֹנׂשֵ   )תהילים פרק קכו( :א ָיֹבא ְבִרּנָ
  

 וידלג , כשאין אומרים תיקון רחל את הפסוק הבארים אין אומ
 .'תקום תרחם ציון וכו: לפסוק הבא

  
ִצּיוֹ  ה ּבְ ִכּיָ ָלִיםַעד ָאָנה ּבְ ְירּוׁשָ ד ּבִ   :ן ּוִמְסּפֵ

  
לָ  ַרֵחם ִצּיֹון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ י ֵעת : ִיםָתקּום ּתְ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ַאּתָ

י ָבא מֹוֵעד י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננוּ : ְלֶחְנָנּה ּכִ : ּכִ
ָרֵאל ְיַכּנֵס)  תהילים פרק קב( ַלִים ֲאֹדָני ִנְדֵחי ִיׂשְ תהילים : (ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

  .)קמז
  

ֶרׁש ָלנוּ ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרחֲ ֱאלֹ  ׁשּוָבה . ָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ
ָעׂשּו ְרצֹוֶנָך  ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ּבִ ה . ֵאֵלינּו ּבַ ִחּלָ ַבּתְ ֵנה ֵביְתָך ּכְ ּבְ

ָך ַעל ְמכֹונוֹ  ׁשְ ִתּקּונוֹ . ְוכֹוֵנן ִמְקּדָ ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ב ּכֹ. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ֲהִנים ְוָהׁשֵ
ָרֵאל ִלְנֵויֶהם ב ִיׂשְ יָרם ּוְלִזְמָרם ְוָהׁשֵ ם . ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים ְלדּוָכָנם ְלׁשִ ְוׁשָ

ֲחֶוה ְלָפֶניָך  ּתַ ָפֶניָך ה. ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה ְוִנׁשְ ֱאֹלֵהינּו ֵואלֵֹהי ' ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֵענ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו ְוִתּטָ ֲעֵלנּו ְבׂשִ ּתַ ְגבּוֵלנוּ ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ה ְלָפֶניָך . ּו ּבִ ם ַנֲעׂשֶ ְוׁשָ

ִהְלָכָתם ִסְדָרם ּומּוָסִפים ּכְ ִמיִדים ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינּו ּתְ   :ֶאת ָקְרּבְ
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  )ללשון המשנה ביאורמובא  בסוגריים( פרק א ממסכת תמיד

  
שׁ  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ה ְמקֹומֹות ַהּכֲֹהִנים ׁשֹוְמִרים ּבְ לׁשָ ֵבית ַאְבִטיַנס, ׁשְ , ּבְ

יצֹוץ ֵבית ַהּנִ יצֹוץ ָהיּו , ּוְבֵבית ַהּמֹוֵקד, ּבְ ית ַאְבִטיַנס ּוֵבית ַהּנִ ּבֵ
ם) כהנים צעירים מלשון רביא( ֲעִלּיֹות ְוָהרֹוִבים ית , ׁשֹוְמִרים ׁשָ ּבֵ

דֹול ָהָיה ה ּוַבִית ּגָ ּפָ ל ֶאֶבן, ַהּמֹוֵקד ּכִ ף רֹוְבִדין ׁשֶ ית , מּוּקָ ְוִזְקֵני ּבֵ
נִ  םָאב היו ְיׁשֵ ָיָדם, )על הרובדין( ים ׁשָ חֹות ָהֲעָזָרה ּבְ ּוִפְרֵחי , ּוַמְפּתְ

ה ָאֶרץ) על( ִאישׁ ) היו ישנים( ְכֻהּנָ ְסּתֹו ּבָ מהם היו ' או ב' וא( ,ּכַ
  ).נעורין במשמרות לשמור

  
ִבְגֵדי ֹקֶדש ִנים ּבְ כדי לא ליהנות מהן שלא בשעת ( לֹא ָהיּו ְיׁשֵ

ִטין ּומְ , )עבודה א ּפֹוׁשְ ַחתֶאּלָ יִחים אֹוָתם ּתַ ִלין ּוַמּנִ ) כנגד-( ַקּפְ
יֶהם ְכסּות , ָראׁשֵ ים ּבִ ּסִ ֵאיַרע ֶקִרי ְלֶאָחד . ַעְצָמן) חול משל(ּוִמְתּכַ

ה, ֵמֶהן ִסּבָ ּמְ יָרה) מחילה-( יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו ּבַ ַחת ַהּבִ  -( ַההֹוֶלֶכת ּתַ
רֹות ּדֹוְלִקין , )בית המקדש אןִמכָּ ) באותה מחילה(ְוַהּנֵ  ,אן ּוִמּכָ

וכיוון שהיא פתוחה לחצי החול שבבית המוקד ולבית הטבילה (
פ שהיא תחת העזרה ולכן יכול ללכת בה בעל "לא נתקדשה אע

ִביָלה) קרי יַע ְלֵבית ַהּטְ הּוא ַמּגִ ם, ַעד ׁשֶ ּוֵבית , ּוְמדּוָרה ָהְיָתה ׁשָ
בֹוד ל ּכָ א ׁשֶ ּסֵ טבילת  כי זקן וחולה צריך להטיל מים קודם( ַהּכִ

קרי משום שיורי קרי ובברכות דף מ דאין מים כלין אלא 
בֹודוֹ , )בישיבה לכן צריך גם לפנות עצמו ְמָצאֹו ָנעּול , ְוֶזה ָהָיה ּכְ

ם ָאָדם ּיֵׁש ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ ם ָאָדם; ּבְ ֵאין ׁשָ ָידּוַע ׁשֶ תּוַח ּבְ , ָיַרד ְוָטַבל. ּפָ
ג ּפָ שעליו הם שלישי  כי הוא טבול יום והמים( ָעָלה ְוִנְסּתַ

דּוָרה, )לטומאה ושמא יפלו על קודש ֶנֶגד ַהּמְ ם ּכְ ב . ְוִנְתַחּמֵ א ְוָיׁשַ ּבָ
ָעִרים , ֵאֶצל ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים) בבית המוקד( לוֹ  ְ ָהיּו ַהׁשּ ַעד ׁשְ

ִחים   ):חוץ לעזרה(יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו , ִנְפּתָ
  
חַ ) ב( ְזּבֵ הּוא רֹוֶצה ִלְתֹרם ֶאת ַהּמִ ים , )תרומת הדשן( ִמי ׁשֶ ּכִ ַמׁשְ

ה  ּלֹא ָיבֹוא ַהְמֻמּנֶ ָעה , )על הגורלות(ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ ֵאיזֹו ׁשָ ְוִכי ּבְ
א ה ּבָ וֹות? ַהְמֻמּנֶ ים ׁשָ ל ָהִעּתִ ִריַאת , לֹא ּכָ א ִמּקְ הּוא ּבָ ָעִמים ׁשֶ ּפְ

ֶבר ָפָניו אֹו , )א כהן ממונה"א תרנגול וי"י( ַהּגֶ אֹו ָסמּוְך לֹו ִמּלְ
ולכן הרוצה לתרום צריך להשכים לטבול שמא יקדים ( ַאֲחָריוִמלְּ 

  ).הממונה ולא יהיה לו פנאי
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א ְודֹוֵפק ֲעֵליֶהם ה ּבָ ָאַמר . ְוֵהם ּפֹוְתִחין לוֹ , )מקיש בדלת( ַהְמֻמּנֶ
ַבל ָיבֹוא, ָלֶהם ּטָ מחצי הבנוי בחול שבבית המוקד ששם ( ִמי ׁשֶ

כל אלו (ְוָיִפיס  )ישנים לחצי הבנוי בקודש כדי להפיס בקודש
שטבלו כי רוצים לתרום את המזבח יבואו לעשות הגרלה 

ָכה, ֵהִפיסוּ ). ביניהם ּזָ   :ָזָכה ִמי ׁשֶ
  
שׁ ) ג( ּפֵ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ ְפּתֵ הוא פתח קטן בתוך ( ָנַטל ֶאת ַהּמַ

ית ַהּמֹוֵקד , )השער הגדול שבין בית המוקד לעזרה ְוִנְכַנס ִמּבֵ
ָיָדם, ְכְנסּו ַהֹכֲהִנים ַאֲחָריוְונִ , ָלֲעָזָרה ל אֹור ּבְ י ֲאבּוקֹות ׁשֶ ּתֵ , ּוׁשְ

ּתֹות י ּכִ ּתֵ ַאְכַסְדָרה , ְוֶנְחְלקּו ִלׁשְ תקרה העומדת  -(ֵאּלּו ְמַהְלִכין ּבָ
ְזָרח) על עמודים ֶרְך ַהּמִ ֲעָרב, ּדֶ ֶרְך ַהּמַ ַאְכַסְדָרה ּדֶ , ְוֵאּלּו ְמַהְלִכין ּבָ

ין, ְלִכיןָהיּו ּבֹוְדִקין ְוהוֹ  י ֲחִבּתִ יִעין ִלְמקֹום עֹוׂשֵ ּגִ ּמַ ֵהם ׁשֶ -( ַעד ׁשֶ
יעּו ֵאּלוּ  ,)לשכה שמדרום לשער נקנור המקיפין ממזרח ( ִהּגִ

לֹום: ָאְמרוּ , )המקיפין ממערב( ָוֵאּלוּ ) כ"ואח האם שלום לכל ( ?ׁשָ
לֹום) וענו, כלי המקדש ין ַלעֲ ; ַהּכֹל ׁשָ י ֲחִבּתִ ׂשֹות ֶהֱעִמידּו ֶאת עֹוׂשֵ

ין לחמם מים כדי ללוש בהם את העיסה ליב חלות של ( ֲחִבּתִ
  ):החביתין שמקריבין מהן מחצה בבקר ומחצה בערב

  
חַ ) ד( ְזּבֵ ָכה ִלְתֹרם ֶאת ַהּמִ ּזָ ) ראשי בית אב( הּוא ִיְתֹרם ְוֵהם, ִמי ׁשֶ

ִלי ּכֶ ע ּבַ ּגַ לֹא ּתִ במחתת הכסף שבה ( אֹוְמִרים לֹו ֱהֵוי ָזִהיר ׁשֶ
ּיֹור ,)תורם ׁש ָיֶדיָך ְוַרְגֶליָך ִמן ַהּכִ ַקּדֵ ּתְ ה ְנתּוָנה , ַעד ׁשֶ ְחּתָ ַוֲהֵרי ַהּמַ

חַ  ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ַהּכֶ ְקצֹוַע ּבֵ ּמִ ֶבשׁ , ּבְ ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ   .ּבְ
  

משום שאסור להיכנס לבין אולם ומזבח ( ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ִעּמוֹ 
ָידוֹ , )אלא לצורך עבודה ֲעָרָכהאֶ , ְולֹא ֵנר ּבְ ְך ְלאֹור ַהּמַ א ְמַהּלֵ  ּלָ

שהרי המזבח מפריד ( לֹא ָהיּו רֹוִאין אֹותוֹ ). האש שעל המזבח(
משום שהיה הולך בצניעות קודם ( ְולֹא ׁשֹוְמִעין ֶאת קֹולוֹ ) ביניהם

ֹוְמִעין קֹול ָהֵעץ, )שקידש ידיו ורגליו ָהיּו ׁשּ ן ָקִטין , ַעד ׁשֶ ה ּבֶ ָעׂשָ ׁשֶ
יּ  ְוֵהן , )גלגל שבו משקעין הכיור לבאר שתחתיו( ֹורמּוְכִני ַלּכִ

יַע ֵעת להתכונן לקדש ידים ורגלים ולהרים הדשן ( אֹוְמִרים ִהּגִ
  ).מיד אחר שיגמור הוא לתרום הדשן

  
ּיֹור ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהּכִ ֶסף, ִקּדֵ ת ַהּכֶ ְוָעָלה ְלֹראׁש , ָנַטל ַמְחּתַ

חַ  ְזּבֵ ה ֶאת ַהגֶּ , ַהּמִ ְוָחָתה , ֵהיָלְך ְוֵהיָלךְ ) שמעצי המערכה( ָחִליםּוִפּנָ
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ִניִמּיֹות ְוָיַרד ) אברי העולה( ִמן לֹות ַהּפְ ה, )בכבש(ַהְמֻאּכָ יַע ָלִרְצּפָ  ִהּגִ
ָניו ְלָצפֹון , )ב אמה אורך"בסוף הכבש שהיה ל( לחזור (ָהַפְך ּפָ

ר ַאּמוֹ , )לכיוון המזבח ֶעׂשֶ ֶבׁש ּכְ ל ּכֶ ָצַבר ֶאת , תָהַלְך ְלִמְזָרחֹו ׁשֶ
ה י ָהִרְצּפָ ּבֵ ָחִלים ַעל ּגַ ה ְטָפִחים, ַהּגֶ לׁשָ ֶבׁש ׁשְ כדי ( ָרחֹוק ִמן ַהּכֶ

ם, )שלא יתלכלך וישחיר הכותל מהגחלים ּנֹוְתִנין ׁשָ  ָמקֹום ׁשֶ
שהיה נבלע במקומו בקרקע ( ֻמְרַאת ָהעֹוף:) שהם, שלשה דברים(

ִניִמי) בדרך נס ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ ) ספק אם נבלע שם או לאש( ְוִדׁשּ
נֹוָרה דישון המנורה שגם היה נבלע במקומו בקרקע בדרך ( ְוַהּמְ

  ).ל"כ שב להחזיר המחתה למקומה הנ"ואח):  (נס
  

 כ יאמרו פתיחת אליהו זכור לטוב כמובא לעיל"ואח.  
  

 כ יאמרו תפילה זו ויכוון להמשיך השפע ממקור העליון"ואח .
) פלוני בן פלוני(פ "שמו פבויוכל להוסיף בה אחר שהזכיר בה 

 :כל בקשתו ושאלתו
   

 ָכלּדְ ְטִמיָרא .יןׁשִיּדְִדָכל קַ  אׁשָיּדִקַ  יָקאּתִִויֵהא ַרֲעָוא ִמן ֳקָדם עַ 
 ּהיׁשְֵלַמְלָיא ֵרי ּהִמינֵ  ָאהּלָ עִ  אּלָטַ  ְך ׁשֵ ְדִיְתמַ  .ְטִמיִרין ְסִתיָמא ְדכָֹלא

 ַרֲעָואּבְ יןּפְִדַאנְ  ּוְנִהירּבִ יןׁשִיּדִקַ  ִחיןּתַּפּוַלֲחַקל  ילּטְִלהַ ּו ,יןּפִִדְזֵעיר ַאנְ 
 ,יןׁשִיּדְִדָכל קַ  אׁשָיּדִקַ  יָקאּתִִמן ֳקָדם עַ  ְך ּׁשְֵוִיְתמַ  .ְדֹכָלא ְבֶחְדָוָתאּו

 ,אּדְָוִחסְ  אּנָחִ , ְוַרֲחֵמי ָתאּוְרע, ְדֹכָלא יָמאּתִסְ , ְדָכל ְטִמיִרין ְטִמיָרא
 לּכָ ְוַעל יִתיּבֵ ֵניּבְ לּכָָעַלי ְוַעל , ְוֶחְדָוָתא תאּוְרעּבִ, ָאהּלָעִ  ּוְנִהירּבִ
ַעְקִתין  לּכָמִ  ְוִיְפְרִקיָנָנא ,ּהַעֵמי ָרֵאלׂשְיִ  ֵניּבְ לּכָ ְוַעל , ֵאַלי ְלִויםּנִהַ 
 אּתַָטבְ  ְרָנָסָתאּוּפַ  ָנאֹוְוִיְתַיֵהב ָלָנא ְמז ְוַיְזִמין ,ְלַעְלָמא ןּוְדֵיית יןׁשִיּבִ
ֵמֵעיָנא  ָנאְזִבינָ ׁשֵ ִוי .ְלָיאּתַ ּהיּבֵ ָנאֹוִמַמְזָלא ְדָכל ְמז ְוַעְקָתא ָצָרה ִליּבְ
 ְלָכלּוָלָנא  ְוֵיֵתי .םּנֵֹגיהִ  לׁשֶ ּהינָ ּדִמִ ּו ֶותּמְָדַמְלַאְך הַ  אּבֵָמַחְר ּו אׁשָיּבִ
 ּהְרִויֵחי ְוַרֲחֵמי ִמן ֳקָדֵמי ֵניֹוְמזּו ְוַחֵיי ֲאִריֵכי אּדְָוִחסְ  אּנָחִ  ָתָנאׁשַָנפְ 

  :ָאֵמן ְוָאֵמן  ןֹוְיִהי ָרצ ןּכֵָאֵמן 
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 הוא בעל חסד (ולי א אז"ה מהר"כתב בברכי יוסף בשם מז
 :אחר שהשלים תיקון חצות יאמר) הםלאבר

  
אלהינו ברחמיו ְיַנַחֵמנו ויחדש . אני מאמין באמונה שלימה בנחמת ציון

  )ק ו"שערי תשובה סימן א סס. (עלינו מלכותו מהרה
  

ילמוד שיעור משניות קודם לכל דבר כי משנה ) חצות(ואחר התיקון 
י פרקים בכל יום מה "כל חודש חואם אפשר שישלים ב, אותיות נשמה

וקבלה בידי שאין : ולא ילמוד מקרא בלילה שהוא גובר כח הדין, טוב
  .)ה הקדוש"השל(אדם רואה פני גיהינום מי שהוא בקי במשניות 
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 י שם "שיר נאה לכבוד קוקדשא בריך הוא ושכניתיה מיוסד עפ
  .ת"ה בר"הוי

  

ְך ֶאל ְרצֹוָנְך ִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַר יְ   ֲחָמן ְמׁשְֹך ַעְבּדָ
ֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך  ּתַ ל ִיׁשְ מֹו ַאּיָ ְך ּכְ  ָירּוץ ַעְבּדָ
י ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם  ּכִ

 
י חֹוַלת ַאֲהָבָתְך  דּורהָ   ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם ַנְפׁשִ

ַהְראֹות ָלּה נֹ  א ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה ּבְ  ַעם ִזיָוְך ָאּנָ
ְפַחת עֹוָלם א ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ ֵּק ְוִתְתַרּפֵ ְתַחז  ָאז ּתִ

 
ן אֹוֲהָבְך  ִתיקוָ   ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ְוחּוָסה ָנא ַעל ּבֶ

ְָּך  ִתְפֶאֶרת ֻעז ה ִנְכֹסף ִנְכַסף ִלְראֹות ּבְ י זֶה ַכּמֶ  ּכִ
ם ְתַעּלָ א ְוַאל ּתִ ה ּנָ י חּוׁשָ א ֵאִלי ַמְחַמד ִלּבִ  ָאּנָ

 
לֹוָמְך  ֶלהגָּ הִ  ת ׁשְ  ָנא ּוְפֹרׂש ָחִביב ָעַלי ֶאת ֻסּכַ

ְמָחה ָבְך  בֹוָדְך ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ  ּתָ
יֵמי עֹוָלם ִני ּכִ י ָבא מֹוֵעד ְוָחּנֵ   ַמֵהר ָאהּוב ּכִ
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 יאמר הפסוקים הבאים:  
  

ָקִרים אַ  ינּו ֱהֵיה ְזֹרָעם ַלּבְ נּו ְלָך ִקּוִ ֵעת ָצָרהְיהָוה ָחּנֵ   .ף ְיׁשּוָעֵתנּו ּבְ
  

י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ְיהָוה ָעַלִיְך ָזָרח ה  .קּוִמי אֹוִרי ּכִ ְך ְיַכּסֶ י ִהּנֵה ַהֹחׁשֶ ּכִ
ים ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיהָוה ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָרֶאה   .ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלֻאּמִ

  
ִאים ְנֻאם ְיהָוה ַוֲהִקֹמִתי לְ  יל ִהּנֵה ָיִמים ּבָ ּכִ יק ּוָמַלְך ֶמֶלְך ְוִהׂשְ ָדִוד ֶצַמח ַצּדִ

ָאֶרץְוָעשָׂ  ט ּוְצָדָקה ּבָ ּפָ   .ה ִמׁשְ
  

מֹו אֲ  ְ ּכֹן ָלֶבַטח ְוֶזה ׁשּ ָרֵאל ִיׁשְ ע ְיהּוָדה ְוִיׂשְ ׁשַ ּוָ ָיָמיו ּתִ ר ִיְקְראֹו ְיהָוה ּבְ ׁשֶ
  . ִצְדֵקנוּ 

  
ּבֹר ִסיָגִיְך  יָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ּכַ ִדיָלִיְך  ְוָאׁשִ ל ּבְ   .ְוָאִסיָרה ּכָ

  
ֵרא ָלְך ִעיר  ה ַאֲחֵרי ֵכן ִיּקָ ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשָֹנה ְוֹיֲעַצִיְך ּכְ יָבה ׁשְֹפַטִיְך ּכְ ְוָאׁשִ

ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה   .ַהּצֶ
  

ְצָדָקה ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ   .ִצּיֹון ּבְ
  

רּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן   .ּבָ
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  מה לסליחותהקד
  

 קודם הסליחות יאמרו זאת הבקשה:  
  
  )שלמה אבן גבירול' רפיוט שכתבו (
  
ָתָחהשְׁ  ָדְפִקי ָיּה ּפְ   ָעֶריָך ּבְ

  ּוְלָדל ׁשֹוֵאל ְלָפֶניָך ָיּה ְסָלָחה
  
ְוִעילְ  ִתי ְוׁשַ בֹוא ְתִפּלָ   ָך ּתָ

רֹון ּוִמְנָחה ָ ֶבׂש ְוִעׂשּ   ְמקֹום ּכֶ
  
מֹור ְלׁשֹוִניאֹור ֵעיַני ְר מְ    ֵצה ּוׁשְ

ה ְלָפֶניָך ָיּה ְסָלָחה ּגֶ   ְוִאם ֶאׁשְ
  
י ְוֵעיִניהֲ    ִרימֹוִתי ְלָך ִלּבִ

ָקָחה   ְנֵטה ֹאֶזן ְוַגם ַעִין ּפְ
  

  שמע קולי ושועתי הקשיבה
  פלתי מקום קרבן לקחהות
  

  ענה קולי ושועתי וניבי
  העל עם נכאה פקח ךועינ

  
  ראה כי נכנעה רוחי בקרבי

   דלה ושחה ונשמתי מאד
  

 ימשיך ויאמר הפסוקים הבאים: 
  

ַאַחר ְלַמֲעְנָך ֱאֹלַהי  ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ ָמָעה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ַהְקׁשִ ֲאֹדָני ׁשְ
ָך  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ   .ּכִ
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ב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה ּגָ נּו ִמׂשְ   .ְיהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ
  

ְך ְיהָוה צְ  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ   .ָבאֹות ַאׁשְ
  

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנוּ  יָעה ַהּמֶ   .ְיהָוה הֹוׁשִ
  

יֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ונשוב  ֶקֶדם] ְוָנׁשּוָבה[ֲהׁשִ ׁש ָיֵמינּו ּכְ   .ַחּדֵ
  

  :ִיְמָצֻאְנִני ֲחַריׁשַמְ ּוֹאֲהַבי ֵאָהב  ֲאִני
  

י ֹמְצִאי מצאי  ים ַוּיָ ] ָמָצא[ּכִ   .ֶפק ָרצֹון ֵמְיהָוהַחּיִ
  

ַחד ָרָעה ֲאַנן ִמּפַ ַטח ְוׁשַ ן ּבֶ ּכָ   .ְוׁשֵֹמַע ִלי ִיׁשְ
  

מּוָנֶתָך  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ   .ֲאִני ּבְ
  

 יהודה הלוי' יאמר הבקשות שחיבר ר: 
  

  ):יהודה הלוי' פיוט שכתבו ר(~ 
  
ןיָ  ָרַדם , ׁשֵ   ָך ַוֲעֹזב ִהְתַלְהְלהֶ / ַאל ּתֵ
ְרֵכי ָאָדם הַ    ְוׁשּור ַדְרֵכי ְגֹבֶהיָך / ְרֵחק ּדַ
  .ְכרּוץ ּכֹוְכֵבי ְנֹגֶהיָך / רּוץ ַלֲעֹבד צּור ָקָדם וְ 
ם ‑ַמה, י ָלְך דֵ    !ֱאֹלֶהיָך  ‑ְקָרא ֶאל, קּום/ ? ְלָך ִנְרּדָ
ָמיו הָ  עֹוָתיו ‑ְוֶאת/ ֵקץ ִלְראֹות ׁשָ ה ֵאְצּבְ   ַמֲעׂשֵ

ט ָאֳהֵלי ְמרֹוָמיו  ְזרֹועֹוָתיו/ ְוַהּבֵ לּוִים ּבִ   ,ּתְ
עֹוָתיו/  ‑ְוכֹוָכִבים חֹוָתָמיו ּתּוֵחי ַטּבְ   ,ּפִ

ֵני ֵאיָמיו    ,ְיׁשּועֹוָתיו ‑ְוַיֵחל ֶאת/ ּוְפַחד ִמּפְ
יֶהָך  ן ְזָמן ַיְגּבִ ָגְבֶהָך / ּפֶ   .ְוָרם ְלָבְבָך ּבְ

ילֹות  ֲחצֹות ַהּלֵ מֹות/ ְוֵצא ּבַ י ׁשֵ ִעְקֵבי ַאְנׁשֵ   ,ּבְ
ר ִבְלשׁ  ִהּלֹות ֲאׁשֶ   ,ְוֵאין ּתֹוָכם ּתֹך ּוִמְרמֹות/ ֹוַנם ּתְ

ִפּלֹות    ,ִוימֹוֵתיֶהם צֹומֹות/ ֵלילֹוֵתיֶהם ּתְ
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ם ְמִסּלֹות  ִלּבָ ִכְסאֹו ְמקֹומֹות/ ָלֵאל ּבְ   ְוָלֶהם ּבְ
ם  ְרּכָ ם ַלֲעלֹות  –ּדַ   .ַעד ֲאֹדָני ֱאֹלֶהיָך / ֻסּלָ

יל ֵעיְנָך  ִּ ז ָמעֹות ּתַ ִעיםְוִתְתָחֵרט ַעל פְּ / ּדְ   ,ׁשָ
ן ְלמּול קֹוְנָך  ֵרִעים/ ְוִהְתַחּנֵ ּמְ ְתַחר ּבַ   ,ְוַאל ּתִ

ֵפל ְמֹאד ֶאת א ‑ְוַהׁשְ י ָנִעים/ ֹוְנָך ּגְ   .ְוַקח ַהּטֹוב ּכִ
ד ֵאל ַמהֹוְנָך  ּבֵ יִעים/ ּכַ   ְלֵעת ַיֲעלּו מֹוׁשִ

  !ִהּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלֶהיָך : / ְוִיׂשאּו קֹול ֲהמֹוְנָך 
ים  ּלִ   ?ַהָחְכָמה ֵמָאִין/ סֹוָדם ָעָפר יְ  –ּדַ

ֵהָמה ָאִין ‑ִמן/ ּומֹוַתר ָהָאָדם    ‑ַהּבְ
בֹוָדם   ,ְראּות ֵלב ֹלא ְראּות ָעִין/ , ַרק ִלְראֹות צּור ּכְ

ִין/ ּומֹוָצא ַמְעְיֵני סֹוָדם    ,ַהּטֹוִבים ִמּיָ
י ֵכן ר ָוָדם , ּכִ ׂשָ ְמָצא ֶאת/ ּבָ   !ֱאֹלֶהיָך  ‑ּתִ

ר ֶאהְ , ָיהּ  ל/ , ֶיהֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ר ּכָ ָעל ‑ֲאׁשֶ   ,ֶחְפצֹו ּפָ
ִמית ּוְמַחּיֶה  ַעל/ ַהּמֵ אֹול ַוּיַ   ,מֹוִריד ׁשְ

טֹו ֶוְחֵיה  ּפָ   ַוֲעֹזב ֶמֶרד ּוָמַעל/ ֲעֹמד ְלִמׁשְ
ה ּוַמה ‑ּוַמה/ ָמַתי ְוַאּיֵה ”ֵלאֹמר    “?ְלָמַעל ‑ְלַמּטָ

ְהֶיה  ִמים ּתִ    !ִעם ֲאֹדָני ֱאֹלֶהיָך / ְואּוָלם ּתָ
ם ‑ַמה ,ֵדי ָלְך    !ֱאֹלֶהיָך  ‑ְקָרא ֶאל, קּום/ ? ְלָך ִנְרּדָ

  
  

  ):יהודה הלוי' פיוט שכתבו ר(~ 
  

ָאלוֹ      ְיִעירּוִני ַרְעיֹוָני י ּוִמׁשְ   ְוסֹוד ִלּבִ
ְבֵרי ַתֲחנּוָני ִזְמַרת ֵאל ּוַמֲהָללוֹ      ֲהגֹות ּדִ   ּבְ

ָנת ְלֵעיָני ן ׁשְ ְגָללוֹ   ְוֹלא ֶאּתֵ   ֲחצֹות ַלְיָלה ּבִ
ֹנַעם הַלֲחזֹות  ֵהיָכלוֹ      'ּבְ ר ּבְ   ּוְלַבּקֵ

ב ֵ ר ֱהִקיָצִני     ֱהִקיצֹוִתי ַוֲאַחׁשּ   ִמי הּוא ֲאׁשֶ
ב ִהּלֹוָתיו ֱהִאיָצִני     ְוִהּנֵה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ   ּתְ
ב ָאְזַני ֶקׁשֶ ָצִני     ְוָנַתן ּבְ   ְוִחְזַקִני ְוִאּמְ

ב ר ְיָעָצִני  ְוָכל עֹוד רּוִחי ָהׁשֵ   ֲאָבֵרְך ֲאׁשֶ
ָמה לוֹ צּור ֲאשֶׁ  ׁשָ ִוָיה ִמְפָעלוֹ   ר ַהּנְ   ְוַהּגְ

ל ְלָפָניו ּלֵ ג     ָוֶאְתּפַ ה ֶאְתַעּנָ   ּוִבְתִפּלָ
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ג     ּוָבְקעּו ְדָמַעי ֲעָנָניו   ּוָמְתקּו ִמצּוף ּוַפּנָ
ֵעיָניו י ּבְ ּדֹוָנג     ְוָגַבּה ִלּבִ ֵעת ָנַמס ּכַ   ּבְ
ֶעֶבד ִלְפֵני ֲאֹדָניו ְחדֹו ִיְתמֹוָגג     ּכְ   ִמּפַ

ל ֲעָמלוֹ      ְזּכֹר ַמְחַמּלוֹ ְוִכי יִ  ה ֶאת ּכָ   ִיְנׁשֶ
ֵבד ַחר ִמּבֹוא     ּדֹום ַלִיל ְוִהּכָ   ְוַאֵחר ׁשַ
ה ֶעֶבד ַתֲחנּוָניו ֶאל ַרּבוֹ      ַעד ִיְתַרּצֶ   ּבְ

ם ֵלב ְוָכֵבד ּפְֹך ּדַ יד ִנְגֵעי ִלּבוֹ   ְוִיׁשְ   ְוַיּגִ
ְמִסּבוֹ      ְוִיְתַיֵחד ָהעֹוֵבד ֶלְך ּבִ   ִעם ַהּמֶ

יר לוֹ  ְוָיׁשִ א ְמׁשָ ָ לוֹ      ְוִיׂשּ ְגלֹו ּוִמְגּדָ ם ּדִ   ְלׁשֵ
  ִלְפֵני ֶמֶלְך ְמָלִכים     ִהּנֵה ֶעֶבד ֲעָבִדים

ֵבִדים   ּוְדָמָעיו ֶנֱהָלִכים     עֹוֵמד ְוָיָדיו ּכְ
ִכים     ְלָך ְיֻצָריו ֶנֱעָבִדים יו ִנְמׁשָ עֹוד ַחּיָ   ּבְ
ים ּוְמָבְרִכים     ְוָכל ֵאָבָריו מֹוִדים   ּוִמְתַוּדִ
ָקלוֹ      ְסַלח ְלֹרַע ַמֲעָללוֹ  חֹול ִמׁשְ ר ּכַ   ֲאׁשֶ

ֹנַעם ה ֵהיָכלוֹ      'ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ   ּוְלַבּקֵ
  
  

 יאמר הבקשה הבאה: 
  

  ):מחברו לא ידוע, ות יושב הכרובים-אלקי הצבא' פיוט ה(~ 
  
רּוִבים' ה ב ַהּכְ ָבאות יוׁשֵ   .ֱאלֵהי ַהּצְ

ִנים ׁשוָבבִ  ָך ׁשּובּו ּבָ ִטיָת ְלַעּמְ   .יםּבָ
ְדָבִרים ֲעֵרִבים ׁשּו ָנא ֵאַלי ּבִ   .ּגְ

ים ְרׁשּוִני ִוְחיּו ָיִמים ַרּבִ   .ּדִ
ִבים   .ֲהלא ְדָבֶריָך ְלעוָלם ִנּצָ

ָעִנים ְוִנְקָרִבים   .ּוָבם ֲאַנְחנּו ִנׁשְ
ים טוִבים   .ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ים ֲחָסֶדיָך ָהַרּבִ נּו ּבַ   .ָחּנֵ
ה ָלָרִעים ְוַלּטוִבים   .טוב ַאּתָ

ִביםְיִמי ל ׁשָ ׁשּוָטה ְלַקּבֵ   .ְנָך ּפְ
ִבים ִמיַתת ַחּיָ י לא ַתְחּפץ ּבְ   .ּכִ

יִמים ּוַמֲעִריִבים ּכִ   .ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמׁשְ
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רּוִבים ַמֲחנות ּכְ ל ּבְ   .ֶמֶלְך ְמֻהּלָ
ל ִחּיּוִבים נּו ֵמֵחְטא ּוִמּכָ   .ַנּקֵ

ים ֵעינּו ְמֻרּבִ י ְפׁשָ   .ְסַלח ָלנּו ּכִ
  .ַהֲחצּוִבים ֲעֵננּו ְלַמַען צּוִרים

ִבים ּלָ ל ִיְהיּו ְמׁשֻ ְתֵחי ְתׁשּוָבה ּבַ   .ּפִ
  .ַצֲעקוֵתינּו ְלָפֶניָך ִיְהיּו ִנְקָרִבים

  .ָקְרֵבנּו ֵאֶליָך חוֵצב ְלָהִבים
ִבים ִרים ּוְכׂשָ עולות ּפָ   .ְרֵצנּו ּכְ
ִבים ְבנּו ֵאֶליָך ְנָעִרים ְוׂשָ   .ׁשַ

י טּוִחים ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ מּוִכים ּבְ   .םּתְ
ַרֵחם ָעֵלינּו צּור ׁשוֵכן ְמרוִמים   .ַרֵחם ּתְ

א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ   :ֵאל ֶמֶלְך יוׁשֵ
  
  

 יאמר מזמורי התהילים הבאים: 
  
  

ה ְלָדִוד ִפּלָ ְמָעה  ּתְ לֹא  יהוהׁשִ ִתי ּבְ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפּלָ יָבה ִרּנָ ֶצֶדק ַהְקׁשִ
ְפֵתי ִמְרָמה׃   ׂשִ

ִטי ֵיֵצא ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ִרים׃ ִמּלְ ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ   ֵעיֶניָך ּתֶ
י׃ ל־ַיֲעָבר־ּפִ ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ ִני ַבל־ּתִ ְיָלה ְצַרְפּתַ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ   ּבָ

ִריץ׃ י ָאְרחֹות ּפָ ַמְרּתִ ָפֶתיָך ֲאִני ׁשָ ְדַבר ׂשְ   ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ
ל־ָנמֹוּטּו ְפָעמָ  לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ֹמְך ֲאׁשֻ   י׃ּתָ

ַמע ִאְמָרִתי׃ ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָראִתיָך ִכיקְ  ֲאִני   ָאְזְנָך ִלי ׁשְ
יִמיֶנָך׃ ְתקֹוְמִמים ּבִ יַע חֹוִסים ִמּמִ   ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ

יֵרִני׃ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֵצל ּכְ ת־ָעִין ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ   ׁשָ
ֶנפֶ  ּדּוִני ֹאְיַבי ּבְ ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ יפּו ָעָלי׃ִמּפְ   ׁש ַיּקִ
רּו ְבֵגאּות׃ ּבְ ימֹו ּדִ ְגרּו ּפִ מֹו ּסָ   ֶחְלּבָ

ה סבבוני  ֵרינּו ַעּתָ ֻ ָאֶרץ׃] ְסָבבּונוּ [ַאׁשּ יתּו ִלְנטֹות ּבָ   ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ
ִרים׃ ִמְסּתָ ב ּבְ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף ְוִכְכִפיר ֹיׁשֵ ְמֹינֹו ּכְ   ּדִ

ָמה ָפָניו ַהְכִר  יהוהקּוָמה  ָך׃ַקּדְ ע ַחְרּבֶ י ֵמָרׁשָ ָטה ַנְפׁשִ ּלְ   יֵעהּו ּפַ
ים וצפינך  יהוהִמְמִתים ָיְדָך  ַחּיִ א ] ּוְצפּוְנָך [ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ּבַ ַמּלֵ ּתְ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם׃ עּו ָבִנים ְוִהּנִ ּבְ   ִבְטָנם ִיׂשְ
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מּונָ  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ   ֶתָך׃ֲאִני ּבְ
  
  

 אורי וישעי כמובא' ז לדוד ה"יש נוהדים להוסיף כאן מזמור כ: 
  

י ִאיָרא אוֹ  יהוה ְלָדִוד ִעי ִמּמִ י ֶאְפָחד׃ יהוהִרי ְוִיׁשְ י ִמּמִ   ָמעֹוז־ַחּיַ
לּו  ה ָכׁשְ ִרי ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהּמָ ׂשָ ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת־ּבְ ּבִ

  ְוָנָפלּו׃
ֲחֶנה ָעלַ  ֹזאת ִאם־ּתַ קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ י ִאם־ּתָ י ַמֲחֶנה ֹלא־ִייָרא ִלּבִ

  ֲאִני בֹוֵטַח׃
י ֵמֵאת ַאְלּתִ ֵבית אֹוָתהּ  יהוה ַאַחת ׁשָ י ּבְ ְבּתִ ׁש ׁשִ ל יהוה ֲאַבּקֵ ־ְיֵמי ּכָ

ֹנַעם י ַלֲחזֹות ּבְ ֵהיָכלֹו׃ יהוה ַחּיַ ר ּבְ   ּוְלַבּקֵ
יֹום ָרָעה  ֻסּכֹה ּבְ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ צּור ְירֹוְמֵמִני׃ּכִ ֵסֶתר ָאֳהלֹו ּבְ ֵרִני ּבְ   ַיְסּתִ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרוּ  י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזּבְ ה ָירּום ֹראׁשִ ָעה ְוַעּתָ
ָרה לַ  יָרה ַוֲאַזּמְ   ׃יהוהָאׁשִ

ַמע ִני ַוֲעֵנִני׃ יהוה ׁשְ   קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵ
י  ׁשּו ָפָני אֶ ְלָך ָאַמר ִלּבִ ּקְ ֶניָך ּבַ ׁש׃ יהוהת־ּפָ   ֲאַבּקֵ

ִני  ׁשֵ ּטְ ָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל־ּתִ ַאף ַעְבּדֶ ט־ּבְ י ַאל־ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ַאל־ּתַ
ִעי׃ ַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיׁשְ   ְוַאל־ּתַ
י ֲעָזבּוִני ַוה י־ָאִבי ְוִאּמִ   ַיַאְסֵפִני׃' ּכִ

ֹאַרח ִמישׁ  יהוההֹוֵרִני  ָך ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ   ֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי׃ּדַ
ֶקר ִויֵפַח ָחָמס׃ י ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ   ַאל־ּתִ

טּובלּוֵלא  י ִלְראֹות ּבְ ים׃ יהוה ֶהֱאַמְנּתִ ֶאֶרץ ַחּיִ   ּבְ
ה ֶאל ה ֶאלֲחַזק וְ  יהוה ַקּוֵ ָך ְוַקּוֵ   ׃יהוה ַיֲאֵמץ ִלּבֶ

  
  

 המובא להלן ימשיך במזמורי התהילים הבאים לפי הסדר: 
  
  
יל, ְלָדִוד ּכִ ֵרי: ַמׂשְ ע ְנׂשּוי ַאׁשְ ׁשַ סּוי ֲחָטָאה; ּפֶ   .ּכְ

ֵרי ָאָדם ה; ןֺֹלא ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ַאׁשְ רּוחֹו ְרִמּיָ   .ְוֵאין ּבְ
י י ּכִ ּתִ לּו עֲ , ֶהֱחַרׁשְ ֲאָגִתי ָצָמיּבָ ׁשַ ל, ּבְ   .ַהּיֹום ּכָ



 
269 

 

י ד ָעַלי יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּכִ ְכּבַ ְך ְלשַׁ  :ָיֶדָך , ּתִ יֶנְהּפַ ַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה ּדִ   .ּבְ
אִתי אֹוִדיֲעָך  יִתי ַֺוֲעו, ַחּטָ יִני ֹלא ִכּסִ ַעי ַליהָוה, ָאַמְרּתִ   ;אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ
אָת ֲעו ה ָנׂשָ אִתי ְֺוַאּתָ   .ֶסָלהן ַחּטָ

לִיְתפַּ , ֹזאת ַעל ל ּכָ ֶטף ַמיִ , ַרק :ְלֵעת ְמֹצא ָחִסיד ֵאֶליָך  ּלֵ יםְלׁשֵ     -- ם ַרּבִ
יעוּ , ֵאָליו   .לֹא ַיּגִ
ה ֵרִני) יפסיק מעט( ֵסֶתר ִלי, ַאּתָ ּצְ ר ּתִ ט :ִמּצַ י ַפּלֵ סֹוְבֵבִני ֶסָלה; ָרּנֵ   .ּתְ

יְלָך  ּכִ ֶדֶרְך  ְרָך ְואוֹ , ַאׂשְ   .ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני; זּו ֵתֵלְך  ּבְ
ְהיוּ  ַאל ֶפֶרד, ּתִ סּוס ּכְ ֶמֶתג :ֵאין ָהִבין ּכְ ל; ן ֶעְדיֹו ִלְבלֹוםָוֶרסֶ  ּבְ ְקרֹב , ּבַ

  .ֵאֶליָך 
ים ַמְכאֹוִביםרַ  ע, ּבִ יהָוה: ָלָרׁשָ   .ְיסֹוְבֶבּנוּ , ֶחֶסד ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ

ְמחּו ַביהָוה ְוִגילוּ  יִקיםצַ , ׂשִ ל, ְוַהְרִנינוּ ; ּדִ ֵרי ּכָ   .ֵלב ִיׁשְ
  
  

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד׃ אֲ  ַלְמַנּצֵ ִביא ּכַ בֹוא־ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ַבע׃ּבְ ת־ׁשָ א ֶאל־ּבַ ר־ּבָ   ׁשֶ
ָעי׃ ֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאֹלִהים ּכְ   ָחּנֵ

ֵסִני ֵמֲעו] ֶהֶרב[הרבה  ּבְ אִתי ַטֲהֵרִני׃ִני ּומֵ ֺּכַ   ַחּטָ
י ָתִמיד׃ אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י־ְפׁשָ   ּכִ

י ֵעיֶניָך ָעׂשִ ָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ּבְ ה ְלָך ְלַבּדְ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ ק ּבְ ְצּדַ ִתי ְלַמַען ּתִ
ְפֶטָך׃   ְבׁשָ

י׃ י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעוֹון חֹוָלְלּתִ   ֵהן־ּבְ
חֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני׃   ֵהן־ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ
ין׃ ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמׁשּ ַכּבְ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ּתְ ַחּטְ   ּתְ

ִמיֵענִ  ׁשְ יָת׃ּתַ ּכִ ֵגְלָנה ֲעָצמֹות ּדִ ְמָחה ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ   י ׂשָ
ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל־ֲעו ר ּפָ   ֹנַתי ְמֵחה׃ַֺהְסּתֵ

י׃ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָרא־ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ   ֵלב ָטהֹור ּבְ
י׃ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל־ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ   ַאל־ּתַ

יָבה לִּ  ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני׃ָהׁשִ ׂשֹון ִיׁשְ   י ׂשְ
ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו׃ ָרֶכיָך ְוַחּטָ ִעים ּדְ ָדה ֹפׁשְ   ֲאַלּמְ

ִמים אֱ  יֵלִני ִמּדָ ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך׃?ַהּצִ ַרּנֵ ׁשּוָעִתי ּתְ   ֹלִהים ֱאֹלֵהי ּתְ
ֶתָך׃ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   ֲאֹדָני ׂשְ

ָנה עֹוָלה ֹלא ִתְרֶצה׃ י ֹלא־ַתְחּפֹץ ֶזַבח ְוֶאּתֵ   ּכִ
ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה׃ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב־ִנׁשְ ּבָ   ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנׁשְ

ם׃ ָלִ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ   ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ּתִ



 
270 

 

ְחּפֹץ ִזְבֵחי־ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלוּ  ֲחָך ָפִרים׃ ָאז ּתַ   ַעל־ִמְזּבַ
  
  

יר׃ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ׁשִ   ַלְמַנּצֵ
ם־ֶנֶדר׃ ּלַ ִצּיֹון ּוְלָך ְיׁשֻ ה ֱאֹלִהים ּבְ ה ְתִהּלָ   ְלָך ֻדִמּיָ

ר ָיֹבאּו׃ ׂשָ ל־ּבָ ה ָעֶדיָך ּכָ ִפּלָ   ׁשֵֹמַע ּתְ
ְבֵרי ֲעו ֵרם׃ֺּדִ ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ י ּפְ ְברּו ֶמּנִ   ֹנת ּגָ
ֵרי תִּ  יֶתָך ְקֹדׁש ֵהיָכֶלָך׃ַאׁשְ טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך ִנׂשְ   ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ

ל־ַקְצֵוי־ֶאֶרץ ְוָים ְרחִֹקים׃ ֵענּו ִמְבָטח ּכָ ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ   נֹוָראֹות ּבְ
ְגבּוָרה׃ ֹכחֹו ֶנְאָזר ּבִ   ֵמִכין ָהִרים ּבְ

אֹון גַּ  ים ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ ים׃ַמׁשְ יֶהם ַוֲהמֹון ְלֻאּמִ   ּלֵ
ֵבי ְקָצו יְראּו יֹׁשְ ְרִנין׃ ת ֵמאֹוֹתֶתיָך מֹוָצֵאי־בֶֹקר ָוֶעֶרבַֺוּיִ   ּתַ

ָגָנם  ִכין ּדְ ֶלג ֱאֹלִהים ָמֵלא ָמִים ּתָ ה ּפֶ ֶרּנָ ְעׁשְ ת ּתַ ׁשְֹקֶקָה ַרּבַ ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ ּפָ
ִכיֶנָה׃ י־ֵכן ּתְ   ּכִ

ד ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ַרּוֵ ָבֵרְך׃ּתְ ה ִצְמָחּה ּתְ ֹמְגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ   ּוֶדיָה ּבִ
ן׃ ׁשֶ ֶליָך ִיְרֲעפּון ּדָ ַנת טֹוָבֶתָך ּוַמְעּגָ ְרּתָ ׁשְ   ִעּטַ
ְחּגְֹרָנה׃ ָבעֹות ּתַ ר ְוִגיל ּגְ   ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדּבָ

ירּו׃   ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו־ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף־ָיׁשִ
  
  
ַח ִלְבֵנילַ    .קַֹרח ִמְזמֹור ְמַנּצֵ

ְבתָּ ; ָרִציָת ְיהָוה ַאְרֶצָך  ִבית(שבות , ׁשַ   .ַיֲעֹקב) ׁשְ
אתָ  ָך ֲֺעו, ָנׂשָ יָת ָכל ; ן ַעּמֶ ּסִ אָתם ֶסָלהּכִ   .ַחּטָ

יבֹותָ ; ֶעְבָרֶתָך  ָאַסְפּתָ ָכל ָך , ֱהׁשִ   .ֵמֲחרֹון ַאּפֶ
ֵענוּ , ּוֵבנוּ שׁ  ַעְסָך ; ֱאֹלֵהי ִיׁשְ נוּ ְוָהֵפר ּכַ   .ִעּמָ

ֱאַנף נוּ  ַהְלעֹוָלם ּתֶ ָך ; ּבָ ְמׁשְֹך ַאּפְ   .ְלֹדר ָודֹר, ּתִ
האַ  ֲהֹלא נוּ , ּתָ ַחּיֵ ׁשּוב ּתְ ָך ; ּתָ ְמחוּ , ְוַעּמְ   .ָבְך  ִיׂשְ

ָך  ֲעָך ; ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסּדֶ ן, ְוֶיׁשְ ּתֶ   .ָלנוּ  ּתִ
ְמָעה ר ַמה ֶאׁשְ   :ָהֵאל ְיהָוה, ְיַדּבֵ

י לֹום, ּכִ ר ׁשָ   .ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה ְוַאל; ֲחִסיָדיו ּמֹו ְוֶאלעַ  ֶאל ְיַדּבֵ
עוֹ  ַאְך  ַאְרֵצנוּ ; ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיׁשְ בֹוד ּבְ ּכֹן ּכָ   .ִלׁשְ

ׁשוּ  ֶחֶסד קוּ ; ֶוֱאֶמת ִנְפּגָ לֹום ָנׁשָ   .ֶצֶדק ְוׁשָ
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ְצָמח, ֱאֶמת ָקף, ְוֶצֶדק; ֵמֶאֶרץ ּתִ ַמִים ִנׁשְ ָ   .ִמׁשּ
ם ן ַהּטֹוב, ְיהָוה ּגַ ן ְיבּוָלהּ , ַאְרֵצנוּ וְ ; ִיּתֵ ּתֵ   .ּתִ

ְך , ֶצֶדק ָעָמיו; ְלָפָניו ְיַהּלֵ ם ְלֶדֶרְך ּפְ   .ְוָיׂשֵ
  
  

ה ְלָעִני ִפּלָ יחוֹ ' ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ה ּתְ ּפְֹך ׂשִ   :ִיׁשְ
ְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא' ה ִתי ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ   :ׁשִ

יֹום ַצר ִלי י ּבְ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ   ַאל ּתַ
יֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִניַהטֵּ    :ה ֵאַלי ָאְזֶנָך ּבְ

מֹוֵקד ִנָחרוּ  ן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ּכְ י ָכלּו ְבָעׁשָ   :ּכִ
י ֵמֲאכֹל ַלְחִמי ַכְחּתִ י ׁשָ י ּכִ ַבׁש ִלּבִ ב ַוּיִ ה ָכֵעׂשֶ   :הּוּכָ

ִרי ְבָקה ַעְצִמי ִלְבׂשָ   :ִמּקֹול ַאְנָחִתי ּדָ
ר ָהִייתִ  ִמיִתי ִלְקַאת ִמְדּבָ כֹוס ֳחָרבֹותּדָ   :י ּכְ

ג ִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ּגָ י ָוֶאְהֶיה ּכְ ַקְדּתִ   :ׁשָ
עוּ  ּבָ י ִנׁשְ ל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ּבִ   :ּכָ
י ְבִכי ָמָסְכּתִ ַוי ּבִ ּקֻ י ְוׁשִ ֶחם ָאָכְלּתִ ּלֶ י ֵאֶפר ּכַ   :ּכִ

ִלי ׁשְ אַתִני ַוּתַ י ְנׂשָ ָך ּכִ ֵני ַזַעְמָך ְוִקְצּפֶ   :ֵכִניִמּפְ
ב ִאיָבשׁ  ֵעׂשֶ ֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ּכָ   :ָיַמי ּכְ

ה ה ב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר' ְוַאּתָ ׁשֵ   :ְלעֹוָלם ּתֵ
י ָבא מֹוֵעד י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ   :ַאּתָ

י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננוּ    :ּכִ
ם הְוִייְראּו גֹוִים אֶ  בֹוֶדָך ' ת ׁשֵ   :ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ּכְ

י ָבָנה ה ְכבֹודוֹ ' ּכִ   :ִצּיֹון ִנְרָאה ּבִ
ָתם ִפּלָ ת ָהַעְרָער ְוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ ִפּלַ ָנה ֶאל ּתְ   :ּפָ
ל ָיהּ  ֶתב ֹזאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהּלֶ ּכָ   :ּתִ

רֹום ָקְדׁשֹו ה ִקיף ִמּמְ י ִהׁשְ מַ ' ּכִ ָ יטִמׁשּ   :ִים ֶאל ֶאֶרץ ִהּבִ
ֵני ְתמּוָתה ַח ּבְ ֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפּתֵ   :ִלׁשְ

ם ה ִצּיֹון ׁשֵ ר ּבְ ם' ְלַסּפֵ ָלִ ירּוׁשָ תֹו ּבִ   :ּוְתִהּלָ
ו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ה ים ַיְחּדָ ֵבץ ַעּמִ ִהּקָ   :'ּבְ

ר ָיָמי ֶרְך ּכִֹחי ִקּצַ ה ַבּדֶ   :ִעּנָ
ֲעֵלִני בַּ  נֹוֶתיָך ֹאַמר ֵאִלי ַאל ּתַ דֹור ּדֹוִרים ׁשְ   :ֲחִצי ָיָמי ּבְ

ָמִים ה ָיֶדיָך ׁשָ   :ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ ּוַמֲעׂשֵ
ֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹפוּ  בּוׁש ּתַ ּלְ ֶגד ִיְבלּו ּכַ ּבֶ ם ּכַ ה ַתֲעֹמד ְוֻכּלָ ה ֹיאֵבדּו ְוַאּתָ   :ֵהּמָ
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ּמוּ  נֹוֶתיָך ֹלא ִיּתָ ה הּוא ּוׁשְ   :ְוַאּתָ
ֵני ֲעָבֶדיָך  ּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון ּבְ   :ִיׁשְ

  
  

 א"יאמר את חלק מהתפילה שחיבר הרב האי גאון זיע: 
  

ָפִלים ְ ל ַהׁשּ ַפל ּכָ   ֲעֵנה ָעִני ׁשְ
ִפּלֹות ל ַהּתְ א ֶחְטאֹו ְמַקּבֵ   ְוׂשָ
נֹוָתיו ַרֲחֶמיָך ׁשְ   ְוַהֲאֵרְך ָנא ּבְ
ֵאלֹוָתיו ְלַמּלֹאת ל ׁשְ ה ּכָ   ְוַצּוֵ

ִפּלֹוָתיו ְקֹטֶרתְוַתְחׁשֹוב כָּ    ל ּתְ
נֹות ְועֹולֹות ָקְרּבָ   ְלָפֶניָך ּכְ
ִפּלֹות ל ַהּתְ ַקּבֵ   ְוָהֵאל ַהּמְ

קֹולֹות ַמע ּבְ ר ִיׁשְ ַמע קֹוִלי ֲאׁשֶ   ׁשְ
  
  

 אשר לא נודע מי חיברו, ר פיוט זהיאמ:  
  

  .אשרי יושבי ביתך: ליושבי ביתך מלכי עולם בורא מי כמוך מורה
  

  ך הלילה קמתילהודות שמ, שדי רחום בדין
   ,בושתי ונכלמתי, לבקש ממך ארוכה וסליחה

  .אשרי יושבי ביתך :ליושבי ביתך אני סורר מורה כי
  

  רבו כמו רבו לא יכילם ספר, האם עונותי עצמו מספר
  וגדול עווני מנשוא וכפר

  .אשרי יושבי ביתך :ליושבי ביתך על חסדך אשען מראש דורות קורא
  

  ןיה מוחל עוונות ומעביר ראשו
  עזר סליחתך אשאלה באישון

  חזק לב עם לך קם ולא הניח עין לישון
  כי עמך הסליחה למען תיוורא

    .אשרי יושבי ביתך :ליושבי ביתך
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 עם שלושת פסוקי אשרי הקודמים , יאמר מזמור תהילה לדוד
 .המצורפים אליו

  
  

ָלה ֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ ֵרי יֹוׁשְ   )ה, תהלים פד. (ַאׁשְ
יֲֹהָוה ֱאֹלָהיוַאשְׁ  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ   )טו, תהלים קמד. (ֵרי ָהָעם ׁשֶ

  
ה ְלָדִוד ִהּלָ   ,ּתְ

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד ֶלְך ַוֲאָבְרָכה ׁשִ   .ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד ָכל יֹום ֲאָבְרֶכּךָ ַוֲאַהְלָלה ׁשִ   .ּבְ

ל ְמֹאד וְ  דֹול ְיָי ּוְמֻהּלָ תֹו ֵאין ֵחֶקרּגָ   .ִלְגֻדּלָ
ידוּ  יָך ּוְגבּוֹרֶתיָך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ   .ּדֹור ְלדֹור ְיׁשַ

יָחה בֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאׂשִ   .ֲהַדר ּכְ
ה ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ   .ֶוֱעזּוז נֹוְרֹאֶתיָך ֹיאֵמרּו ּוְגדּוּלָ

נוּ  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ   .ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד   .ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי ֶאֶרְך ַאּפַ
יו ל ַמֲעׂשָ   .טֹוב ְיָי ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ

יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה ל ַמֲעׂשֶ   .יֹודּוָך ְיָי ּכָ
רוּ  בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ   .ּכְ

בּוֹרָתיו וּ    .ְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ
ָכל ּדֹור ָודֹור ָך ּבְ ְלּתְ ל ֹעָלִמים ּוֶמְמׁשַ   .ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ

פּוִפים   .סֹוֵמְך ְיָי ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ִעּתוֹ  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו ְוַאּתָ ּבֵ   .ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך ְיׂשַ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך וּ  ּבִ   .ַמׂשְ
יו ָכל ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְוָחִסיד ּבְ ָכל ּדְ יק ְיָי ּבְ   .ַצּדִ

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת   .ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאׁשֶ
יֵעם ַמע ְויֹוׁשִ ְוָעָתם ִיׁשְ ה ְוֶאת ׁשַ   .ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ

ל  ל ֹאֲהָביו ְוֵאת ּכָ ִמידׁשֹוֵמר ְיָי ֶאת ּכָ ִעים ַיׁשְ   .ָהְרׁשָ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיָי ְיַדּבֶ ִהּלַ   )תהלים קמה. (ּתְ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללוּ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה מֵ    .)יח, תהלים קטו. (ָיהּ ַעּתָ
  

  לעילאכמובא ויאמרו קדיש  
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  סדר סליחות
  

 יעמוד השליח ציבור ויאמר: 
  
ן ָאָדם ם, ּבֶ ָך ִנְרּדָ ַתֲחנּוִנים, ַמה ּלְ יָחה. קּום ְקָרא ּבְ ֹפְך ׂשִ רֹׁש ְסִליָחה, ׁשְ , ּדְ

ַאַחר, ְרַחץ ּוְטַהר. ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים ֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים, ְוַאל ּתְ רּוץ , ּוְמֵהָרה. ּבְ
ע. ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים, ְלֶעְזָרה ׁשַ ע, ּוִמּפֶ ַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים ,ְוַגם ֶרׁשַ א . ּבְ ָאּנָ
ֵעה ְמָך יֹוְדֵעי, ׁשְ ָרֵאל ֶנֱאָמִנים, ׁשִ ָדָקה. ִיׂשְ ִנים. ְלָך ֲאֹדָני ַהּצְ ת ַהּפָ : ְוָלנּו ּבֹׁשֶ

ֶגֶבר ר, ֲעֹמד ּכְ ּבֵ ֹרשׁ . ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים, ְוִהְתּגַ ֹכֶבד ֹראשׁ , ָיּה ֵאל ּדְ , ּבְ
ִעים ׁשָ ר ַעל ּפְ ּנּו ִנְפָלִאים, ֹלא ֶנְעָלם, י ְלעֹוָלםכִּ . ְלַכּפֵ ר , ְוָכל ַמֲאָמר. ִמּמֶ ֲאׁשֶ

ַרֵחם. ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים, ֵיָאַמר ִנים, הּוא ְיַרֵחם, ַהּמְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   : ָעֵלינּו ּכְ
  
ָדָקההַ ֹדָני אֲ ָך לְ  ִנים. ּצְ ת ַהּפָ ְתאֹוֵנן ּוַמה ּנֹאַמר: ְוָלנּו ּבֹׁשֶ ר ַמה נְּ . ַמה ּנִ ַדּבֵ

ק ְצַטּדָ ה ְדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה: ּוַמה ּנִ ׂשָ ׁשּוָטה: ְוָנׁשּוָבה ֵאֶליָך . ַנְחּפְ י ְיִמיְנָך ּפְ . ּכִ
ִבים ל ׁשָ ָכל ֵלב: ְלַקּבֵ ִבים ֵאֶליָך ּבְ ַרֲחֶמיָך . ׁשָ ל ּבְ ַקּבֵ ְוָעָתם ּתְ ַרֲחֶמיָך : ׁשַ ּבְ

אנּו ְלָפֶניָך  ים ּבָ י. ָהַרּבִ ים ּוְכָרׁשִ ַדּלִ ַפְקנּו ְדָלֶתיָך ּכְ ַפְקנּו ַרחּום : ם ּדָ ָלֶתיָך ּדָ ּדְ
ָפֶניָך . ְוַחּנּון יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ יֵבנוּ : ַאל ּתְ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ י . ִמּלְ ּכִ

ה ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ ה: ַאּתָ ִפּלָ ר ָיֹבאוּ . ׁשֹוֵמַע ּתְ ׂשָ ל ּבָ ה: ָעֶדיָך ּכָ ִחּנָ . ׁשֹוֵמַע ּתְ
ל ָהרּוחֹות ָיֹבאוּ ֵאלֶ  ָמה. ָיבֹאּו ֵאֶליָך ָהרּוחֹות: יָך ּכָ ׁשָ ָמה ָלְך : ְוָכל ַהּנְ ׁשָ ַהּנְ

ֳעָלְך  ֳעָלְך : חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך . ְוַהּגּוף ּפָ ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ר ֵאין . ַהּנְ צּור ֲאׁשֶ
עֳ : חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך . ּדֹוֶמה ָלְך  ָמה ָלְך ְוַהּגּוף ּפָ ׁשָ ה ְלַמַען . ָלְך ַהּנְ יהוה ֲעׂשֵ

ְמָך  ְמָך : ׁשִ ְמָך . ָאָתאנּו ַעל ׁשִ ה ְלַמַען ׁשִ ְמָך : יהוה ֲעׂשֵ ֲעבּור ׁשִ י ֵאל ֶמֶלְך . ּבַ ּכִ
ֶמָך  ְמָך ִנְקָרא ָעֵלינוּ : ַחּנּון ְוַרחּום ׁשְ נוּ : יהוה ֱאֹלֵהינוּ . ׁשִ ִקְרּבֵ ְמָך ִנְקָרא ּבְ . ׁשִ

יֵחנּו יהוה ֱאֹלֵהינוּ  ּנִ ינוּ אֱ : ַאל ּתַ ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ ֲעֹונֹוֵתינוּ . ֹלֵהינּו ּבֹוׁשְ : ְוִנְכַלְמנּו ּבַ
יב ה ְלָהׁשִ י ַרּבּו ְמׁשּובֹוֵתינוּ : ְוֹלא ֵמַצח ְלָהִרים רֹאשׁ . ֵאין ָלנּו ּפֶ ְלָך . ּכִ

ְענוּ . ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינוּ : ָחָטאנוּ  ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יהוה : ֶהֱעִוינּו ִהְרׁשָ
ק. ֱאֹלֵהינוּ  ְצַטּדָ ר ּוַמה ּנִ ַדּבֵ ב ָמרֹום: ַמה ּנְ ר . ַמה ּנֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוׁשֵ ַסּפֵ ּוַמּה ּנְ

ָחִקים ְגלֹות: ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ׁשְ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ה יֹוֵדעַ . ֲהֹלא ַהּנִ ה יֹוֵדַע ָרֵזי : ַאּתָ ַאּתָ
ל ַחְדרֵ : ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. עֹוָלם ה חֹוֵפׂש ּכָ רֹוֶאה ְכָליֹות . י ָבֶטןַאּתָ
ְך : ָוֵלב ָבר ֶנְעָלם ִמּמָ ר ִמּנֶֶגד ֵעיֶניָך . ֵאין ּדָ . ִאם ֲעֹוֵנינּו ָענּו ָבנוּ : ְוֵאין ִנְסּתָ

ֶמָך  ה ְלַמַען ׁשְ ָמר ָיהּ : יהוה ֲעׂשֵ ׁשְ ָך : ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד. ִאם ֲעֹונֹות ּתִ י ִעּמְ ּכִ
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ִליָחה ֵרא. ַהּסְ ּוָ י עִ : ְלַמַען ּתִ יםּכִ ָך ְמקֹור ַחּיִ אֹוְרָך ִנְרֶאה אֹור. ּמְ י ֹלא ַעל : ּבְ ּכִ
ֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך  יִלים ּתַ ים. ִצְדקֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ַמּפִ י ַעל ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ   : ּכִ

  
 בעשרת ימי תשובה יש מוסיפים:  

  
ַחר. ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ֶניָך . ְרֵצה ַעם ְלָך ׁשִ ַמֲעַמד . ְלַחּלֹות ּפָ ַחרּבְ ַ ֲאֹדָני . ַהׁשּ

ַאַחר ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ   : ַהְקׁשִ
  

ֻצלֹות ָים. ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ֵלה ִמּמְ ֵבֵעי רֹוׁש ְוַלַען. ּדְ ְבָים. ׂשְ ֵבית נֹוָדם ְוׁשִ . ּבְ
ֶפן ְלֶמְרָים. ְוׁשּור ַלְחָצם ְוָעְנָים ְוָעם. ְוַאל ּתֵ ַחר. ְוַהט ֹאֶזן ְלׁשַ ַ ת ַהׁשּ ְתִפּלַ : ּבִ

ַאַחר ֲאֹדָני ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ   : ַהְקׁשִ
  

ה ְלטֹוָבה אֹות. ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ע ְצֵמאֹות. ְוחֹון ְנָפׁשֹות ֲעצּובֹות. ַוֲעׂשֵ . ְלֵמי ֶיׁשַ
ִחים ץ ִנּדָ אֹות. ְוַקּבֵ ָכל ּפֵ זּוִרים ּבְ ָלאֹות. ּפְ ר ֵמֹרב ּתְ ַחר. ֲאׁשֶ : עֹוָרם ְמֹאד ׁשָ

ה אַ  יָבה ַוֲעׂשֵ ַאַחרֲאֹדָני ַהְקׁשִ   : ל ּתְ
  

ֶמיָך . ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך . ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי עֹון ׁשָ ָך . ּוִמּמְ ַמע קֹול ַעּמֶ ָך . ׁשְ . סֹוְבֵלי ַאּפְ
ָך ְוַזֲעֶמָך  ׂשֹוא ֵאיֶמיָך . ִקְצּפְ ם ְמֹאד ְסַחְרַחר. ּוִמּנְ ה : ִלּבָ יָבה ַוֲעׂשֵ ֲאֹדָני ַהְקׁשִ

ַאַחר   : ַאל ּתְ
  

יָך . ְלַמַעְנָך ֱאֹלַהי ּלֶ ַרֵחם ּדַ ֵחם ִמיגֹוָנם. ּתְ ּמְ ְוַהְפֵלא . ּוַבֲעָצְתָך ַתְנֵחם. ְוׂשַ
א ְוַרֵחם. ֲחָסֶדיָך  ָחר. ְוחּוָסה ּנָ ֶטן ּוֵמֶרֶחם ִמׁשְ יָבה . ֲעמּוִסים ִמּבֶ ֲאֹדָני ַהְקׁשִ

ַאַחר ה ַאל ּתְ   :ַוֲעׂשֵ
  

 ת"עד כאן לעשי  
  

ָמָעה, ֲאֹדָני יָבה . ְסָלָחה, ֲאֹדָני. ׁשְ ַאַחרֲאֹדָני ַהְקׁשִ ה ַאל ּתְ ְלַמַעְנָך , ַוֲעׂשֵ
ָך  ְמָך ִנְקָרא ַעל ִעיְרָך ְוַעל ַעּמֶ י ׁשִ יֵבנּו יהוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה: ֱאֹלַהי ּכִ . ֲהׁשִ

ֶקֶדם ׁש ָיֵמינּו ּכְ   : ַחּדֵ
  

ֹדַחק ּוְבַצַער ֶבט ְיהּוָדה ּבְ ַער. ׁשֵ ַאג ַאְרֵיה ַבּיַ ים ְיׁשּוָעְתָך ָאבֹות : ֲהִיׁשְ ְמַקּוִ
ים ְוָהֶאְביֹוִנים. ִניםּובָ  חֹק: ָהֲעִנּיִ ל ִנְהֶיה ִלׂשְ ֶרץ ּבַ ּפֶ ֲעֹמד . ֲעֹמד ּבַ ָלָמה יהוה ּתַ

ָרחֹוק יָעה: ּבְ ֲעֵרי ָמֶות ִהּגִ רּוִבים הֹוִפיָעה. יֹוָנְתָך ַעד ׁשַ ב ַהּכְ נּו : יֹוׁשֵ ָהָבה ּלָ
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ר ְקָצר. ֶעְזַרת ִמּצָ ׁש ָיֵמינּו ְבָגלּות ָישָׁ : ֲהַיד יהוה ּתִ ן. ןַחּדֵ ה ִתיׁשָ : עּוָרה ָלּמָ
ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ֶניָך ּבְ ה : ְוָזר ֹלא ִיְקַרב ֲאֵליֶהם. ְזֹכר ּבָ ּלֵ ם ּגַ ְחּתָ ֵקץ ַהּנֶ

ֵגְלָנה ְבנֹות ְיהּוָדה. ְלַגְלמּוָדה ַמח ַהר ִצּיֹון ּתָ ֵמי : ִיׂשְ ֲעֶלה ִלׁשְ ְוָעֵתנּו ּתַ ׁשַ
א ַרֲחמִ . ְמרֹוִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ   : יםֶאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

  
ֲחִסידּות א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו . ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים. ַמְרּבֶ ה . ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ עֹוׂשֶ
ר ְורּוחַ  ׂשָ ל ּבָ הֹוֵרָתנּו לֹוַמר  ֵאל. ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ְצָדקֹות ִעם ּכָ

ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ֵרה. ִמּדֹות ׁשְ ֹלׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ הֹוַדְעּתָ . ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֶדם תֹוָרָתְך . ֶלָעָנו ִמּקֶ תּוב ּבְ ם: ְוֵכן ּכָ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ ְקָרא . ַוּיֵ ַוּיִ

ם ם ֶנֱאַמר. יהוה, ְבׁשֵ   : ְוׁשָ
  
ְקָראַויַּ  ָניו ַוּיִ ִים ְוַרב , ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון| ְיֹהָוה , ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ֶאֶרְך ַאּפַ

ָאה: ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ה, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ְוָסַלְחּתָ : ְוַנּקֵ
נוּ  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ   : ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ

  
ַאְבָרָהם ְרִחיָמאַרֲחָמָנא ִאְדכַּ  ֲעבֹר, ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ִיְצָחק ֲעֵקיָדא ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ֵליָמא ַיֲעֹקב ׁשְ ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ה ְנִבי ֹמׁשֶ ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ָאהַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ֲהָנא ַאֲהֹרן ּכַ ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

יָקא יֹוֵסף ַצּדִ ר ָלן ְזכּוֵתּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
יָחא א ְמׁשִ ָדִוד ַמְלּכָ ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ָאה ִפיְנָחס ַקּנָ ר ָלן ְקָיֵמּה ּדְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ ר ָלן ְצלֹוֵתּה ּדִ ֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ִאְדּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ְרָקָנְך  ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ָאֵרים ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ּפֻ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ין אָ  ִכּסּוֵפי ַאּפִ ְך ַרֵחם ֲעָלןַרֲחָמָנא ּבְ ֲעֹבר, ֵתיָנא ְלִמְקֵרי ַקּמָ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ְך ּוְפֹרק ָלן י ְגֻבְרּתָ ּלֵ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּגַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
יק ִלְנהֹוָרא יָנן ַאּפֵ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּדִ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ֹזר ֲעָלן י ָטֵבי ּגְ יָנא ְדַחּיֵ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּדִ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
י ֲעָלןַרֲחמָ  ּוִ ֲעֹבר, ָנא ַהְדָרְך ׁשַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ן ין ִמּנָ יׁשִ עֹוָבָדָנא ּבִ ַרע ּכְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ְוָלא ִתְתּפְ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ִזיָוְך ַאְשֵרי ֲעָלן ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
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ׂש ָלן ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ַזְכָון ַחּפֵ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ֲעֹבר, ן ַטְבָוןַרֲחָמָנא ֲחׁשֹוב ֲעלָ  ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

יָאן ַאְיִתי ֲעָלן ֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ַטְבָון ַסּגִ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
לּון ַרֲחָמְך ֲעָלן ְלּגְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ִיְתּגַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

  
 בעשרת ימי תשובה מוסיפים: 

  
י ָטֵבי ִסְפָרא ְדַחּיֵ ְתִביָנן ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּכַ ִדיל ַוּיַ    :ּבְ

ִסְפָרא ְדַרֲחֵמי ְתִביָנן ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
יֵקי ַוֲחִסיֵדי ִסְפָרא ְדַצּדִ ְתִביָנן ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ֵרי ּוְתִמיֵמי ִסְפָרא ִדיׁשָ ְתִביָנן ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּכַ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ִסְפָרא דְ  ְתִביָנן ּבְ א ּוְמזֹוֵני ָטֵביַרֲחָמָנא ּכַ ֲעֹבר, ַפְרָנָסָתא ַטְבּתָ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
  

 ת"עד כאן לעשי  
  

ן א ְוֻרְגָזא ִמּנָ ֹבׁש ֶחְמּתָ ֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ּכְ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ִמיָרא ָלן יד ּגְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ָלא ַתְעּבֵ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ֹבק ְלחֹוִבין ְוַלֲעָוָין ִדי, ַרֲחָמָנא ְמֹחל ּוׁשְ ֲעֹברּבְ   : ל ַוּיַ
ֲעבֹר, ַרֲחָמָנא ְנהֹור טּוָבְך ַאְנַהר ֲעָלן ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ְסִעיד ּוְסִמיְך ֱהֵוי ָלן ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ָנא ָאָתא ְלַטב ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ֲעֵביד ִעּמָ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

א ִלְצלֹוִתין ַמּיָ ַתח ׁשְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּפְ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ַרֲעָוא ל ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ְצלֹוָתָנא ַקּבֵ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ין ן ַעְקּתִ ִעּדָ ל ְצלֹוִתין ּוָבעּוִתין ּבְ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ַקּבֵ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
ָמִתין ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ַרֵחם ַעל ִנׁשְ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

א ַאְייֵתי ֲעָלן א ַטְבּתָ ּתָ ֲעבֹ , ַרֲחָמָנא ׁשַ ִדיל ַוּיַ   : רּבְ
ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ּתּוב ֵמֻרְגָזְך  ִדיל ַוּיַ   : ּבְ

ְך  ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ ֲעֹבר, ַרֲחָמָנא ְוָלא ֶנְהּדָ ִדיל ַוּיַ   : ּבְ
  
  

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ִים ְוַרב , ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון| ְיֹהָוה : ַוּיַ ֶאֶרְך ַאּפַ
ָאהֹנֵצר ֶחֶסד ָלאֲ : ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ה, ָלִפים ֹנׂשֵ ְוָסַלְחּתָ : ְוַנּקֵ

נוּ  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ   : ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ
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י ֱאמּוָנה ָאָבדוּ  יֶהם. ַאְנׁשֵ כַֹח ַמֲעׂשֵ ִאים ּבְ ֶרץ: ּבָ ּפֶ ּבֹוִרים ַלֲעֹמד ּבַ ּדֹוִחים . ּגִ
ֵזרֹות יֹום ַזַעםּוְלַמְחֶסה . ָהיּו ָלנּו ְלחֹוָמה: ֶאת ַהּגְ ם: ּבְ ַלֲחׁשָ . זֹוֲעִכים ַאף ּבְ

ָעם ּוְ ׁשַ ָאב : יֹוְדִעים ַלֲעֹתר ּוְלַרּצֹות. ֶטֶרם ְקָראּוָך ֲעִניָתם: ֵחָמה ָעְצרּו ּבְ ּכְ
ֵניֶהם ֵריָקם. ִרַחְמּתָ ְלַמֲעָנם יבֹוָת ּפְ ֶנֶאְספּו . ֵמֹרב ֲעֹוֵנינּו ֲאַבְדנּום: ֹלא ֱהׁשִ
ֲחָטֵאינוּ  ה ִלְמנּוחֹותָסעּו : ֶמּנּו ּבַ ּסּו גֹוְדֵרי ָגֵדר: ָעְזבּו אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות. ֵהּמָ . ּפַ

יֵבי ֵחָמה תּו ְמׁשִ ֶרץ ַאִין: ֻצּמְ ּפֶ ׁשֹוַטְטנּו : ְראּוִיים ְלַרּצֹוְתָך ָאֵפסוּ . ָקִמים ּבַ
ּנֹות ע ּפִ ַאְרּבַ רּוָפה ֹלא ָמָצאנוּ . ּבְ ֵנינוּ : ּתְ ת ּפָ ֹבׁשֶ ְבנּו ֵאֶליָך ּבְ ֲחָרְך ֵאל ְלשַׁ . ׁשַ
ֵעת ְסִליָחֵתנוּ    : ּבְ

  
  

ֲחִסידּות א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו . ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים. ַמְרּבֶ ה . ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ עֹוׂשֶ

ר ְורּוחַ  ׂשָ ל ּבָ ֵאל הֹוֵרָתנּו לֹוַמר . ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמלֹלא . ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ֵרה. ִמּדֹות ׁשְ ֹלׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ הֹוַדְעּתָ . ְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶדם תֹוָרָתְך . ֶלָעָנו ִמּקֶ תּוב ּבְ ם. ְוֵכן ּכָ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ ְקָרא . ַוּיֵ ַוּיִ
ם ם ֶנֱאַמר. הוהי, ְבׁשֵ   : ְוׁשָ

  
ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ִים ְוַרב , ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון| ְיֹהָוה , ַוּיַ ֶאֶרְך ַאּפַ

ָאה: ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ה, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ְוָסַלְחּתָ : ְוַנּקֵ
אֵתנּו ּוְנחַ  נוּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ   : ְלּתָ

  
  

ַמְהנּו ֵמָרעֹות רֹות. ּתָ ׁש ּכֵֹחנּו ִמּצָ ׁשַ ְחנּו ַעד ִלְמֹאד: ּתָ ַפְלנּו ַעד ָעָפר. ׁשַ : ׁשָ
ֵתנוּ  ְך ִהיא ִמּדָ י ֹעֶרף ּוַמְמִרים ֲאַנְחנוּ . ַרחּום ּכַ ִפינּו ָחָטאנוּ : ְקׁשֵ . ָצַעְקנּו ּבְ
נוּ  ׁש ִלּבֵ ַתְלּתֹל ְוִעּקֵ ָך ִהיא. ֹוָלםֶעְליֹון ַרֲחֶמיָך ֵמע: ּפְ ִנָחם ַעל : ְסִליָחה ִעּמְ

י ֶחֶסד. ָהָרָעה ה ְכַלּפֵ ֵאל: ַמּטֵ ִעּתֹות ּכָ ם ּבְ י ְבָצָרה ְגדֹוָלה . ֹלא ִתְתַעּלָ ּכִ
ַדע ְלֵעיֵני ַהּכֹל: ֲאַנְחנוּ  נוּ . ִיּוָ ָך ִעּמָ ִטין : טּוְבָך ְוַחְסּדְ ָטן ְוַאל ַיׂשְ ה ׂשָ ֲחֹתם ּפֶ
ֵקנוּ : ֹוםְזֹעם ּבֹו ְוִידּ . ָעֵלינוּ  ֵרנוּ . ְוַיֲעֹמד ֵמִליץ טֹוב ְלַצּדְ יד ָיׁשְ ָרֶכיָך : הּוא ַיּגִ ּדְ

ִית. ַרחּום ְוַחּנּון יָת ְלֶנֱאַמן ּבַ ּלִ ָפֶניָך : ּגִ ַבְקׁשֹו ָאז ִמּלְ   : ֱאמּוָנְתָך הֹוַדְעּתָ ּלוֹ . ּבְ
  
  

ֲחִסידּות א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ל ֲעֹונֹות ַעּמֹו מֹוחֵ . ֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים. ַמְרּבֶ ה . ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ עֹוׂשֶ
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ר ְורּוחַ  ׂשָ ל ּבָ ֵאל הֹוֵרָתנּו לֹוַמר . ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ לֹ . ִמּדֹות ׁשְ ִרית ׁשְ ֵרהְזֹכר ָלנּו ַהּיֹום ּבְ הֹוַדְעּתָ . ׁש ֶעׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶדם תֹוָרָתְך . ֶלָעָנו ִמּקֶ תּוב ּבְ ם. ְוֵכן ּכָ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ ְקָרא . ַוּיֵ ַוּיִ
ם ם ֶנֱאַמר. יהוה, ְבׁשֵ   : ְוׁשָ

  
  

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ִים ְוַרב  ,ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון| ְיֹהָוה , ַוּיַ ֶאֶרְך ַאּפַ
ָאה: ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ה, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ְוָסַלְחּתָ : ְוַנּקֵ

נוּ  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ   : ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ
  
  

ינוּ  ַמֲעׂשֵ נּו ּבְ ֲעֹונֹוֵתינוּ , ֲאַנְחנּו ּבֹוׁשְ ה ְלָהשִׁ , ְוִנְכַלְמנּו ּבַ ְוֹלא , יבֵאין ָלנּו ּפֶ
  : ֵמַצח ְלָהִרים ֹראשׁ 

  
  

נּו ָכָלה. ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינוּ  ַעׂש ִעּמָ ט. ַאל ּתַ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹבא : ּתֹאֵחז ָיְדָך ּבַ ּבְ
ָך  ַמח. תֹוֵכָחה ֶנְגּדֶ ְפְרָך ַאל ּתֶ ֵמנּו ִמּסִ ָך ַלֲחקֹר מּוָסר: ׁשְ ּתְ ׁשְ מּו . ּגִ ַרֲחֶמיָך ְיַקּדְ

ּלּות מַ : ָרְגֶזָך  ׁשּוֶרָך ּדַ ים ּבְ ַזֲעֵקנּו ָלְך , הֹוֵרנוּ : ָקֵרב ֶצֶדק ֵמֵאֶליָך . ֲעׂשִ ַצו . ּבְ
יעַ  ַמְפּגִ בּות ָאֳהֵלי ָתם: ְיׁשּוָעֵתנּו ּבְ יב ׁשְ ֵממוּ . ְוָתׁשִ י ׁשָ ָתָחיו ְרֵאה ּכִ ְזֹכר : ּפְ

י ַזְרעוֹ . ָנַאְמתָּ  ַכח ִמּפִ ָ יר: ֵעדּות לֹא ִתׁשּ עּוָדה ַתּתִ ים סֹוְדָך . חֹוָתם ּתְ ׂשִ
ִלּמּוֶדָך  ַהר. ּבְ ן ַהּסַ ֶזג. ַטּבּור ַאּגַ ר , ָיהּ : ָנא ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ע ֶאת ִיׂשְ ּדַ
ר ֹלא ְיָדעּוָך . ְיָדעּוָך  ר ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ רֹון: ַמּגֵ יב ְלִבּצָ י ָתׁשִ ְלכּוִדים . ּכִ

ְקָוה   : ֲאִסיֵרי ַהּתִ
  
  

ל עֹוָלם ה ַעל. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְיָלה ְלסֹוף . ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות. ֲעֵברֹות ֶאְתַוּדֶ ּלַ ּבַ
מּורֹות ע ְלִהְתעֹוֵלל: ַאׁשְ ֶרׁשַ ְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה . ִיְצִרי ֲעִלילֹות ּבְ ּלַ ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ

יל ּלֵ י ְוֵעיַני ַלֲחֹטא ֵיאֹותוּ : ּמִ ּבֹתוּ . ִלּבִ ָאר ֵאָבַרי : ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיׁשְ ּוׁשְ
ִמיד ֹלא ֶיֱחׁשוּ . ֵעיֶניָך ִיְתַלֲחׁשוּ ַלֲעׂשֹות ָהַרע בְּ  ְיָלה ּתָ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ְוַיַען : ּכָ

ה ה ְוַעל ִמְצֹות לֹא ַתֲעׂשֶ י ַעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ ר ָעַבְרּתִ ָכל . ֲאׁשֶ ֶחה ּבְ ן ְוַאׂשְ ִמי ִיּתֵ
י ַאְמֶסה ִדְמָעִתי ַעְרׂשִ ִתי ּבְ ְכִיי : ַלְיָלה ִמּטָ ַמע קֹול ּבִ . נֹוָרא ֲעִליָלהאּוַלי ִיׁשְ

ְיָלה ּלָ י ּבַ ִעי ּוַמֲעִלי. ֶאְקָרא יֹוָמם ְוָאִרים קֹוִלי: יֹום ָצַעְקּתִ ׁשְ ְוַלְיָלה . ַעל ּפִ
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ה ִלי יר ִלְפֵני צֹוֶפה ֲעִתידֹות: ְוֹלא דּוִמּיָ ַלְיָלה . ֶאת ִמְקַצת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ
ַעי ּוְזדֹוַני: ָאקּום ְלהֹודֹות ֶּה ַליהוה. ְואֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ְיָלה ַהז   : ַהּלַ

  
  

א יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינוּ  ֵתנוּ . ָאּנָ ִפּלָ ֹבא ְלָפֶניָך ּתְ ם . ּתָ ְתַעּלַ ְוַאל ּתִ
ֵתנוּ  ִחּנָ נּו ִמּתְ י ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך יהוה . ַמְלּכֵ ֵּי ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעז ׁשֶ

. ָעִוינוּ . ֲאָבל ָחָטאנוּ . יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנוּ ַצדִּ , אלהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינוּ 
ְענוּ  ׁשַ י ֵביֵתנוּ . ּפָ   : ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ

  
  

יִתי אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני ֹלא ִכּסִ ַעי ַל יהוה. ַחּטָ י אֹוֶדה ֲעֵלי ְפׁשָ ה . ָאַמְרּתִ ְוַאּתָ
אִתי ֶסָלה אָת ֲעֹון ַחּטָ ָעיו ֹלא ַיְצִליחַ ְמַכסֶּ : ָנׂשָ   : ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם. ה ְפׁשָ

  
  

ְמנוּ  ַגְדנוּ . ָאַכְלנּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. ָאׁשַ ְלנּו תֹוָרֶתָך . ּבָ ּטַ ַזְלנוּ . ּבִ ַנְבנוּ . ּגָ . ּגָ
ִאינוּ  ְרנּו ֹדִפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ּגָ ּבַ ב. ּדִ ּלֵ ה ְוֶאָחד ּבַ ּפֶ ְרנּו ֶאָחד ּבַ ּבַ . וּ ֶהֱעִוינ. ּדִ

ְיָלה ּלַ ּיֹום ּוָבאנּו ִליֵדי ֻטְמַאת ֶקִרי ּבַ ְענוּ . ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ּבַ . ְוִהְרׁשַ
נּו ְוֵעיֵנינוּ . ַזְדנוּ . ִויַעְדנּו ַעְצֵמנּו ִלְדַבר ֲעֵבָרה . ָחַמְדנוּ . ָחַמְסנוּ . ָזִנינּו ַאַחר ִלּבֵ

תֹות ּומֹוֲעֵדי ֹקְדֶשָך  ּבָ ֶקר ּוִמְרָמהָטַפלְ . ִחַלְלנּו ׁשָ ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות . נּו ׁשֶ
ְַּבנוּ . ַעד ֵאין ֵחֶקר ז ַעְסנוּ . ּכִ ָמַרְדנּו . ָמִרינּו ְדָבֶריָך . ָמַרְדנוּ . לֹוַצְצנוּ . ַלְצנוּ . ּכָ

ַמִים ִוד. ְבַמְלכּות ׁשָ ית ּדָ שׁ . ָמַרְדנּו ְבַמְלכּות ּבֵ ְקּדָ , ָמַאְסנּו ְבֵבית ַהּמִ
ם ֲאנַ  ּתָ ָלׁשְ יםּוׁשְ ֶקר. ִנַאְפנוּ . ִנַאְצנוּ . ְחנּו ְמַבְקׁשִ ֶ ְוא ְוַלׁשּ ָ ְענּו ַלׁשּ ּבַ ָנַדְרנּו . ִנׁשְ
ְמנוּ  ּלַ ה . ָעִוינוּ . סֹוְרִרים ּומֹוִרים ָהִיינוּ . ָסַרְרנוּ . ְוֹלא ׁשִ ָעַבְרנּו ַעל ִמְצֹות ֲעׂשֵ

ה ית . ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ִריתֹות ּוִמיתֹות ּבֵ יןָעַבְרנּו ַעל ּכְ ָעַבְרנּו ַעל . ּדִ
ם ֵ ְענוּ . ִחּלּול ַהׁשּ ׁשַ ִרית ֹקֶדשׁ . ּפָ אֹות ּבְ ַגְמנּו ּבְ . ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנוּ . ּפָ
ינּו ֹעֶרף ִ ַפע. ִקׁשּ ֶ ְענוּ . ִקְלַקְלנּו ִצּנֹורֹות ַהׁשּ ִרּיֹות . ָרׁשַ ַמִים ְוַלּבְ ָ ָרִעים ַלׁשּ

ַחְתנוּ . ָהִיינוּ  ְרנוּ . ׁשִ ּקַ חַ . ׁשִ לׁשִ ִחית ְלַחּבֵ ָלה ּוָבָראנּו ַמׁשְ . ְתנּו ֶזַרע ֹקֶדׁש ְלַבּטָ
ים ְוִהּנֵה ִדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים ְוֵאין  ם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקּיִ ְכָנֵפינּו ִנְמְצאּו ּדַ ם ּבִ ּגַ

י ַעל ַחְלֵליֶהם. ָלֶהם ְמַנֵחם י ִלּבִ ע . ֵמַעי ֵמַעי ַעל ֲהרּוֵגיֶהם. ִלּבִ אֹוי ְלָרׁשָ
ה ּלוֹ  ,ָרע י ְגמּול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ַעְבנוּ . ּכִ ִעינּו ְוִתֲעַתְענוּ . ּתִ ְצֹוֶתיָך . ּתָ ְוַסְרנּו ִמּמִ

ָוה ָלנוּ  ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְוֹלא ׁשָ ּפָ ׁשְ א ָעֵלינוּ . ּוִמּמִ ל ַהּבָ יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ י . ְוַאּתָ ּכִ
יתָ  ְענוּ . ֱאֶמת ָעׂשִ   : ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ
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ְמנּו ִמכָּ  ל ּגֹוי. ל ָעםָאׁשַ נּו ִמּכָ ּנּו ָמׂשֹושׂ . ּבֹוׁשְ ָלה ִמּמֶ ֲחָטֵאינוּ . ּגָ נּו ּבַ ֶוה ִלּבֵ . ּדָ

ל ֶאְוֵינוּ  ֵאֵרנוּ . ָהְחּבַ נוּ . ְוִנְפַרע ּפְ ׁשֵ ֲעֹוֵנינוּ . ְזבּול ִמְקּדָ ִטיָרֵתנּו ָהְיָתה . ָחֵרב ּבַ
ה ּמָ קּו ֲעָמֵלנוּ לְ : ּכֵֹחנּו ְלָנְכִרים. ְיִפי ַאְדָמֵתנּו ְלָזִרים. ְלׁשַ ְך . ֵעיֵנינּו ָעׁשְ ָ ְמֻמׁשּ

ּנוּ  ם ָעֵלינוּ . ּוֹמָרט ִמּמֶ ְכֵמנוּ . ָנְתנּו ֻעּלָ לּו ָבנוּ . ָסַבְלנּו ַעל ׁשִ ּפֹוֵרק . ֲעָבִדים ָמׁשְ
ָדם ּנּו . ְקָראנּוָך יהוה אלהינו. ָצרֹות ַרּבֹות ְסָבבּונוּ . ֵאין ִמּיָ ִרַחְקּתָ ִמּמֶ

ֲעֹוֵנינוּ  ְבנּו מֵ . ּבַ ּצֹאן ְוָאַבְדנוּ . ַאֲחֶריָך ׁשַ ִעינּו ּכַ ֵתנוּ . ּתָ ִעּיָ ְבנּו ִמּתְ   . ַוֲעַדִין ֹלא ׁשַ
  
  

ִליחֹות י ָחָטאנּו לוֹ , ַלאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ   : ּכִ
ִלחֹות י ָמַרְדנּו ּבוֹ , ַלאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ   : ּכִ

את ת ָעֵלינּו ַחּטָ ר ָחָטאנוּ אֲ , ַאל ָנא ָתׁשֵ ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ   : ׁשֶ
  : ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנוּ . ָחָטאנּו צּוֵרנוּ 

  
  

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ   :יהוה ֶאָחד, יהוה ֱאלֵֹהינוּ , ׁשְ
  

 פעמים הפסוק הבא' יאמר ב: 
  

  :יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים. יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים
  

 וימשיך: 
  

ה .אֹוְמִרים יהוה ֲאדֹוֵננוּ . ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה ִחיֵרי ְסֻגּלָ יהוה . עֹוִנים ְואֹוְמִרים. ּבְ
  : יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. הּוא ָהֱאֹלִהים

  
י ַמְעָלה ּלֵ ְלּגַ ה. אֹוְמִרים יהוה ֲאדֹוֵננוּ . ּגַ גּוֵלי ְסֻגּלָ יהוה . עֹוִנים ְואֹוְמִרים. ּדְ
  : יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. הּוא ָהֱאֹלִהים

  
ָצָרָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים . ֲאדֹוֵננוּ  אֹוְמִרים יהוה. ֲהמֹוֵני ַמְעָלה ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

  : יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. יהוה הּוא ָהֱאֹלִהים. ְואֹוְמִרים
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 פעמים הפסוק הבא' יאמר ב: 
  

  :יהוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד. יהוה ָמָלְך . יהוה ֶמֶלְך 
  
  

חוּ  ָחִקים ַוֲאָרִקים ִנְמּתָ ֶטֶרם ׁשְ   . יהוה ֶמֶלְך . ּבְ
  . יהוה ָמָלְך . ַעד ֹלא ְמאֹורֹות ָזָרחוּ וְ 

ְבֶלה ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחוּ . ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים ּכְ   : יהוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוׁשָ
ה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות   . יהוה ֶמֶלְך . ְוַעד ֹלא ָעׂשָ

  . יהוה ָמָלְך . ּוַבֲהִכינֹו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצֹות
ץ ְנפוּ  פּוצֹותְוֵעת ְיַקּבֵ ע ּתְ   : יהוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִצים ֵמַאְרּבַ

  
ר ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ הּוא ֵמִמית . הּוא ָהָיה ְוהּוא ֹהֶוה ְוהּוא ִיְהֶיה. ְמיּוָחד ּבְ

  : ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה. ְלָפָניו ֹלא נֹוַצר ֵאל. ּוְמַחּיֶה
  
  

דֹול ֲאדֹוֵננוּ . ֶאָחד ֱאֹלֵהינוּ  מוֹ  ָקדֹושׁ . ּגָ ַמִים : ְונֹוָרא ׁשְ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ּכִ
ָך  ָך . ַחְסּדֶ ָחִקים ֲאִמּתֶ ה ִנְפָלאֹות: ְוַעד ׁשְ ה ְוֹעׂשֵ י ָגדֹול ַאּתָ ה ֱאֹלִהים . ּכִ ַאּתָ
ָך  ר לֹא ְיָדעּוָך : ְלַבּדֶ פְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר . ְוַעל ַמְמָלכֹות. ׁשְ ֲאׁשֶ

ְמָך ֹלא ָקָראוּ  ׁשִ   : ּבְ
  
  

ה ְוֹלא ָלנוּ  ְמָך ֲעׂשֵ ת ׁשִ ַ בֹוד. ֹלא ָלנּו יהוה ֹלא ָלנוּ : ִלְקֻדׁשּ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ . ּכִ
ָך  ָך ַעל ֲאִמּתֶ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים: ַעל ַחְסּדְ ֵואֹלֵהינּו : ַאּיֵה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם. ָלּמָ

ַמִים ָ ׁשּ ַמִים. ּבַ ָ ׁשּ ָכל יֹום פַּ . ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ּבַ ם הּוא. ֲעַמִיםֵעדּוֵתנּו ּבְ . ַחי ְוַקּיָ
ּיּות הּוא. ָמֵלא ַרֲחִמים הּוא ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָמֵלא ַזּכִ ָ ה ַבׁשּ ר ָחֵפץ ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ . ּכָ

ה ֲעׂשֶ ְפַעל. ֵאין ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ּתַ ה . ְוֵאין ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ּתִ י ַהּכֹל ַמֲעׂשֵ ּכִ
  : ָיָדיו
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ַמִים שְׁ  ָ ׁשּ ּבַ ָרצֹוןֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵתנּו ּבְ ִפּלָ ל ּתְ   : ַמע קֹוֵלנּו ְוַקּבֵ
  

לּוֵתנוּ  ֹאֶרְך ּגָ ֵדנּו ּבְ ַאּבְ ַמִים ַאל ּתְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ִמים ָעֵלינּו ְלָרָעה ל ַהּקָ ד ּכָ ַמִים ַאּבֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
ֵחנוּ  ּכָ ׁשְ ִריְתָך ְזֹכר ְוַאל ּתִ ַמִים ּבְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ֵרְך ֶאת ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינוּ אֱ  ַמִים ּבָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֹלֵהינּו ׁשֶ
ׂשֹורֹות טֹובֹות ֵרנּו ּבְ ּשְֹ ַמִים ּבַ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ּגְ ל ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטֵ ַמִים ּבַ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

זֵ  זֹר ָעֵלינּו ּגְ ַמִים ּגְ ָ ׁשּ ּבַ   : רֹות טֹובֹותֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ה ּכְ ּלֵ ַמִים ּגַ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
ֵצא ָלנוּ  נּוָך ִהּמָ ַרׁשְ ַמִים ּדְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ינוּ  ד ָקּמֵ ֵמינּו ִמּיַ ֹרׁש ּדָ ַמִים ּדְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ַמִים ֵהָעֵתר ָלנּו הַ  ָ ׁשּ ּבַ ֵתנוּ ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ְתִפּלָ   : ּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ּבִ
ֵלָמה ְלָפֶניָך  ְתׁשּוָבה ׁשְ ַמִים ַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
ְבֵרנוּ  נּו ִמּשִֹ ִביׁשֵ ַמִים ְוַאל ּתְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ה ַתֲעֵננוּ  ַמִים ְוִנְקָרא ְוַאּתָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
בַּ  ָפֶניָך ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ִזְכרֹון טֹוב ִמּלְ ַמִים ָזְכֵרנּו ּבְ ָ   : ׁשּ

ִדיֵננוּ  נּו ּבְ ַמִים ַזּכֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ינּו ְוַעל עֹוָלֵלינוּ  ַמִים ֲחמֹל ָעֵלינּו ְוַעל ַטּפֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ַמִים חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
שָּׁ  ּבַ   : ַמִים ַטֲהֵרנּו ֵמֲעֹוֵנינוּ ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ְמאֹוֵתינוּ  ַמִים ַטֲהֵרנּו ִמּטֻ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ַמִים ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
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 יפיםבעשרת ימי תשובה מוס:  
  

ים טֹוִבים ֵסֶפר ַחּיִ ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
בַּ  יִקים ַוֲחִסיִדיםֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ֵסֶפר ַצּדִ ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ   : ׁשּ

ִרים ּוְתִמיִמים ֵסֶפר ְיׁשָ ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ֵסֶפר ָזִכּיֹות ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ֵסֶפר ְמזֹונֹות ּוַפְרָנָסה  ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : טֹוָבהֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ָרה ֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ה ִויׁשּוָעה ֻאּלָ ֵסֶפר ּגְ ְתֵבנּו ּבְ ַמִים ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

 ת"עד כאן לעשי 
  

נוּ  ֹבׁש ֶאת ּכֹוְבׁשֵ ַמִים ּכְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ נוּ ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ַעׂש ִעּמָ ָלה ַאל ּתַ   : ּכָ

  
ה ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננוּ  ַמִים ְלַמֲעָנְך ֲעׂשֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ַמִים ְלַחץ ֶאת לֹוֲחֵצינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ַמִים ְלַחם ֶאת לֹוֲחֵמינוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
נּו  ֲאלֹות ִלּבֵ א ִמׁשְ ַמִים ַמּלֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ְלטֹוָבה ַלֲעבֹוָדֶתָך ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
ַמִים ְנֹקם ֶאת ִנְקָמֵתנוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

  
ַמִים ְסֹמְך ֶאת ְנִפיָלֵתנוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת ת ּדָ ַמִים ְסֹמְך ֶאת ֻסּכַ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ַמִים ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרֵתנוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
יֹום ָקְרֵאנוּ ֱאֹלהֵ  ַמִים ֲעֵננּו ּבְ ָ ׁשּ ּבַ   : ינּו ׁשֶ

נוּ  ַמִים ַעּנֵה ֶאת ְמַעּנֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ֵדנּו ִמיֵדי ָכל אֹוְיֵבינוּ  ַמִים ּפְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ֵדנּו ִמיֵדי ִיְצֵרנּו ָהַרע ַמִים ּפְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
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ַמִים ַצוֵּ  ָ ׁשּ ּבַ ְרכֹוֶתיָך ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ נּו ּבִ   : ה ִאּתָ
נּו ְיׁשּועֹוֶתיָך  ה ִאּתָ ַמִים ַצּוֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֵקנּו ּבְ ַמִים ַצּדְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ה ֻאּלָ ַמִים ָקֵרב ָלנּו ֵקץ ַהּגְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ַמִים ָקֵרב ָלנּו יֹום ַהְיׁשּועָ  ָ ׁשּ ּבַ   : הֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ַמִים ָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

ַמִים ִריָבה ִריֵבנּו ּוְגָאֵלנוּ  ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ָרֵאל ָך ִיׂשְ ֳעִני ַעּמְ ַמִים ְרֵאה ּבָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ָרֵאל ָך ִיׂשְ ל חֹוֵלי ַעּמְ ַמִים ְרָפא ּכָ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ָעהֱאֹלֵהינּו שֶׁ  ָ ֹדַחק ַהׁשּ ַמִים ְרֵאה ּבְ ָ ׁשּ   : ּבַ

  
ְוָעֵתנוּ  ֵעה ֶאת ׁשַ ַמִים ׁשְ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
יֵנינוּ  לֹום ּבֵ ית ׁשָ ַמִים ׁשִ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ַאְרְמנֹוֵתינוּ  ְלָוה ּבְ ית ׁשַ ַמִים ׁשִ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  

לֹום בָּ  ן ׁשָ ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ָאֶרץֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
עֹוָלם ָבע ּבָ ן ׂשָ ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ְלכּות ּמַ לֹום ּבַ ן ׁשָ ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ָאֶרץ ִעּתֹו ּבָ ן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ּבְ ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ן ֶזַרע ַלזֹּוֵרַע ְוֶלֶחם ָלאֹוֵכל ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ    :ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
ף ָלׂשַבע ן ֶלֶחם ְלִפי ַהּטָ ַמִים ּתֵ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ

ֵתנּו ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך  ִפּלָ ּכֹון ּתְ ַמִים ּתִ ָ ׁשּ ּבַ   : ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
  
  

נּו אֹות ְלטֹוָבה ה ִעּמָ ַמִים ֲעׂשֵ ָ ׁשּ ּבַ נּו אֹות ִליׁשּוָעה. ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ ה ִעּמָ . ֲעׂשֵ
נּו אֹות ְלַרֲחִמי ה ִעּמָ ְלמוּ . ִיְראּו ׂשֹוְנֵאינּו ְוֵיבֹוׁשוּ . םֲעׂשֵ י . ֶיֱחזּו אֹוְיֵבינּו ְוִיּכָ ּכִ

נוּ  נּו ְוִנַחְמּתָ ה יהוה ֲעַזְרּתָ   : ַאּתָ
  

ְזּכֹר ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ ְזּכֹר. ּבְ ֹרֶגז ַאֲהָבה ּתִ ְזּכֹר. ּבְ רֶֹגז ֲעֵקָדה ּתִ ִמימּות . ּבְ ֹרֶגז ּתְ ּבְ
ְזּכֹר ִרית ְוַאל תָּ . ּתִ ט ַלּבְ נוּ ַהּבֵ ִריְתָך ִאּתָ   : ֲעֵננּו ָבֵעת ּוָבעֹוָנה ַהזֹּאת. ֵפר ּבְ
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  שלא יָשמע , ן"יזהר מאד שלא להדגיש הנו" עננו"כשאומר

 מלשון עינוי חלילה
 מסודר על סדר האלף בית 

  
נּו ֲעֵננּו ּדֹוְרשֵׁ . ֲעֵננּו ּגֹוֲאֵלנּו ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ּבֹוְרֵאנּו ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננוּ 

ֶנָחמֹות ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו הֹוד ְוָהָדר ֲעֵננוּ . ֲעֵננוּ  ר ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ָוִתיק ּבְ . ֲעֵננּו ַזְך ְוָיׁשָ
ם ֲעֵננוּ  ַמִים ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ְטהֹור ֵעיַנִים ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ַחי ְוַקּיָ ב ׁשָ ֲעֵננּו . ֲעֵננּו יֹוׁשֵ

יר ּכַֹח ֲעֵננוּ  ּבִ ע ֲעֵננוּ ֲעֵננּו ֹלא ֵאל . ּכַ ֶרׁשַ ָלִכים . ָחֵפץ ּבְ ֲעֵננּו ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ב ֲעֵננוּ . ֲעֵננוּ  ּגָ ים . ֲעֵננּו סֹוֵמְך נֹוְפִלים ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו נֹוָרא ְוִנׂשְ ּלִ ֲעֵננּו עֹוֵזר ּדַ
יל ֲעֵננוּ . ֲעֵננוּ  יק ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ּפֹוֶדה ּוַמּצִ יק ּוַמְצּדִ ֹוב ְלָכל ֲעֵננּו ָקר. ֲעֵננּו ַצּדִ

ֱאֶמת ֲעֵננוּ  א ֲעֵננוּ . קֹוְרָאיו ּבֶ ָחִקים ֲעֵננוּ . ֲעֵננּו ָרם ְוִנּשָֹ ֲעֵננּו . ֲעֵננּו ׁשֹוֵכן ׁשְ
ִמיִמים ֲעֵננוּ    : ּתֹוֵמְך ּתְ

  
  

: ֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעֹקב ֲעֵננוּ : ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננוּ : ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֲעֵננוּ 
ִוד ֲעֵננוּ ֲעֵננּו ָמגֵ  ֵעת ָרצֹון ֲעֵננוּ : ן ּדָ ֵעת ָצָרה : ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ּבְ ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ּבְ

ֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננוּ : ֲעֵננוּ  ָבה ֲעֵננוּ : ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ּבְ ְרּכָ ֲעֵננּו : ֲעֵננּו ֱאֹלֵהי ַהּמֶ
  : ֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲעֵננוּ : ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננוּ 

  
  : ַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינוּ ַרחּום וְ 

  
  

 מסודר על סדר האלף בית 
  

ִליחֹות ָחָטאנּו ְלָפֶניָך . ּדֹוֵבר ְצָדקֹות. ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות. ּבֹוֵחן ְלָבבֹות. ֲאדֹון ַהּסְ
ִנְפָלאֹות: ַרֵחם ָעֵלינוּ  ֶנָחמֹות. ָהדּור ּבְ ִרית ָאבֹות. ָוִתיק ּבְ חֹוֵקר . זֹוֵכר ּבְ

ִרּיֹות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינוּ : ָליֹותכְּ  רֹות. טֹוב ּוֵמִטיב ַלּבְ ל ִנְסּתָ . יֹוֵדַע ּכָ
ּיּות: ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינוּ : לֹוֵבׁש ְצָדקֹות. ּכֹוֵבׁש ֲעֹונֹות נֹוָרא . ָמֵלא ַזּכִ

ֵעת ָצרֹות. סֹוֵלַח ֲעֹונֹות. ְתִהּלֹות ּפֹוֵעל : ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינוּ ָחָטאנּו לְ : עֹוֶנה ּבְ
ִפּלֹות. רֹוֵכב ֲעָרבֹות. קֹוֵרא ַהּדֹורֹות. צֹוֶפה ֲעִתידֹות. ְיׁשּועֹות . ׁשֹוֵמַע ּתְ

עֹות ִמים ּדֵ ְמָך : ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינוּ : ּתְ ְמָך . ֵאל ַרחּום ׁשִ . ֵאל ַחּנּון ׁשִ
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ְמָך  ִים ׁשִ ְמָך ָמֵלא ַרֲחִמים . ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ ְמָך . ׁשִ נּו ִנְקָרא ׁשִ ה . ּבָ יהוה ֲעׂשֵ
ֶמָך    : ְלַמַען ׁשְ

  
  

 בעשרת ימי תשובה יש מוסיפים:  
  

ָמְך  ָמְך . ֵאל ַרחּום ׁשְ ְך . ֵאל ַחּנּון ׁשְ ֳעִני ַעּמָ   : ַרֵחם ַעל עֹוָלָמְך . ְרֵאה ּבָ
ָמְך  יר ׁשְ ָמְך . ֵאל ַאּדִ רּוְך ׁשְ ָמְך . ֵאל ּבָ דֹול ׁשְ גּול. ֵאל ּגָ ָמְך  ֵאל ּדָ   : ראה: ׁשְ
ָמְך  ָמְך . ֵאל ָהדּור ׁשְ ָמְך . ֵאל ָוִתיק ׁשְ אי ׁשְ ָמְך . ֵאל ַזּכָ   : ראה: ֵאל חֹוֵנן ׁשְ
ָמְך  ָמְך . ֵאל ָטהֹור ׁשְ ָמְך . ֵאל ָיִחיד ׁשְ יר ׁשְ ּבִ ָמְך . ֵאל ּכַ   : ראה: ֵאל ָלַעד ׁשְ
ָמְך  ָמְך . ֵאל ֶמֶלְך ׁשְ ָמְך . ֵאל נֹוָרא ׁשְ ָמְך ֵאל ע. ֵאל סֹוֵמְך ׁשְ   : ראה: ֹוֵזר ׁשְ
ָמְך  ָמְך . ֵאל ּפֹוֶדה ׁשְ יק ׁשְ ָמְך . ֵאל ַצּדִ ָמְך . ֵאל ָקדֹוׁש ׁשְ   : ראה: ֵאל ַרְחָמן ׁשְ
ָמְך  י ׁשְ ּדַ ָמְך . ֵאל ׁשַ ָמְך . ֵאל ׁשֹוֵמר ׁשְ ָמְך . ֵאל ּתֹוֵמְך ׁשְ ִמים ׁשְ   : ראה: ֵאל ּתָ

  
  

 ימי תשובה אומרים בעשרת: 
   

נּו ַוֲהִקימֵ  ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , נוּ ֶיֶהֶוֶה ָחּנֵ   : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ
ֵרנּו ְוַרֲחֵמנוּ  ׂשְ יֹום ְיׁשּוָעָתה ּבַ ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , ְיְהְוְה ּבְ   : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ

ל ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ָעֵלינוּ  ְלּגֵ ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , ֹיֹהֹוֹה ּגַ   : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ
ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , ֶמיָך ָעֵלינוּ ִיִהִוִה ֶיֱהמּו ָנא ַרחֲ    : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ

יֵמנוּ  חֹוָתם ַעל ֵלב ַהּיֹום ׂשִ ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , ֻיֻהֻוֻה ּכַ   : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ
ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , יּוהּווּוהּו ִריָבה ִריֵבנּו ּוְלַחם לֹוֲחֵמינוּ    : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ

ֵרְך ֶאת  ים ָזְכֵרנּו ְוָכְתֵבנוּ , ַלְחֵמנּו ְוֶאת ֵמיֵמינוּ יהוה ּבָ   : ּוְבֵסֶפר ַחּיִ
  

 ת"עד כאן לעשי 
  

ֶמָך  ה ְלַמַען ׁשְ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
ִמיֶמָך  ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ֶאְזָרח ּתְ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ

ה ְלַמַען ִיצְ  ָך יהוה ֲעׂשֵ אּוַלּמֶ ָך , ָחק ֶנֱעַקד ּבְ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
רֹוֶמיָך  ם ִמּמְ ה ְלַמַען ַיֲעֹקב ֶנֱעָנה ְבֻסּלָ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ

יֶתָך  ָכל ּבֵ ה ֶנֱאָמן ּבְ ה ְלַמַען ֹמׁשֶ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
ה לְ  יָך יהוה ֲעׂשֵ אּוֶריָך ְוֻתּמֶ ֵהן ּבְ ָך , ַמַען ַאֲהֹרן ּכִ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
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יֶקָך  ה ְלַמַען ְזכּות יֹוֵסף ָאִסיר ַצּדִ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
ִוד ְנִעים ְזִמירֹוֶתיָך  ה ְלַמַען ּדָ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ

ֶמָך יהוה עֲ  יְנָחס ַזְך ִקּנֵא ִלׁשְ ה ְלַמַען ּפִ ָך , ׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
ֶמָך  ִית ִלׁשְ ָנה ּבַ ֹלֹמה ּבָ ה ְלַמַען ֶמֶלְך ׁשְ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ

ֶמָך  ת ׁשְ ַ רּוִפים ַעל ִיחּוד ְקֻדׁשּ ה ְלַמַען ֲהרּוִגים ּוׂשְ ַעל  ְוחּוָסה, יהוה ֲעׂשֵ
ָך  ָרֵאל ַעּמֶ   : ִיׂשְ

ֶמָך  ה ְלַמַען ׁשְ ָך , יהוה ֲעׂשֵ ָרֵאל ַעּמֶ   : ְוחּוָסה ַעל ִיׂשְ
  
  

ָמְך  ה ְלַמַען ׁשְ ְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ֲאִמּתָ ִריָתְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ּבְ ה ְלַמַען . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ְדָלְך  ָתְך . ּגָ ה ְלַמַען ּדָ ה ְלַמַען ֲהָדָרְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמעַ . ֲעׂשֵ ה . ן ִויעּוָדְך ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ְך . ְלַמַען ִזְכָרְך  ה ְלַמַען ַחְסּדָ ה ְלַמַען טּוָבְך . ֲעׂשֵ ָרְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ָיׁשְ . ֲעׂשֵ
בֹוָדְך  ה ְלַמַען ּכְ ה ְלַמַען ִלּמּוָדְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ַמְלכּוָתְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען סֹוָדְך . ִנְצָחְך  ה ְלמַ . ֲעׂשֵ ְך ֲעׂשֵ ָּ ֵאָרְך . ַען ֻעז ה ְלַמַען ּפְ ה ְלַמַען . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ָתְך . ִצְדָקָתְך  ָ ה ְלַמַען ְקֻדׁשּ ה ְלַמַען ַרֲחָמנּוָתְך . ֲעׂשֵ ִכיָנָתְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ . ֲעׂשֵ

ה ְלַמַען ּתֹוָרָתְך    : ֲעׂשֵ
  
  

ה ְלַמַען ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ה ְוַאהֲ . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ֹמׁשֶ ה ְלַמַען . ֹרןֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ֹלֹמה ִוד ּוׁשְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדשׁ . יֹוֵסף ּדָ ה ְלַמַען ְירּוׁשָ ה ְלַמַען ִצּיֹון . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ

בֹוָדְך  ן ּכְ ּכַ יָתְך . ִמׁשְ ן ּבֵ ה ְלַמַען ָחְרּבַ ֲממּות ֵהיָכָלְך . ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשִ ה . ֲעׂשֵ ֲעׂשֵ
ים ָרֵאל ָהֲעִנּיִ ה ְלמַ . ְלַמַען ִיׂשְ יםֲעׂשֵ ּלִ ָרֵאל ַהּדַ ָרֵאל . ַען ִיׂשְ ה ְלַמַען ִיׂשְ ֲעׂשֵ

ָצרֹות רּוִיים ּבְ ְ ה ְלַמַען ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות. ַהׁשּ ַדִים. ֲעׂשֵ ה ְלַמַען יֹוְנֵקי ׁשָ . ֲעׂשֵ
מּוֵלי ָחָלב ה ְלַמַען ּגְ ּלֹא ָחְטאוּ . ֲעׂשֵ ן ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ה ְלַמַען ּתִ   : ֲעׂשֵ

  
ה לְ  יֵענוּ . ַמֲעָנְך ִאם ֹלא ְלַמֲעֵננוּ ֲעׂשֵ ה ְלַמֲעָנְך ְוהֹוׁשִ יֵענּו ַוֲעֵננּו . ֲעׂשֵ הֹוׁשִ

ה ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ֵתנּו ּכִ ְתִפּלָ   : ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ּבִ
  

י ָעֵני ַלֲעִנּיֵ יֵקי: ֲעֵניָנן. ּדְ ָעֵני ַלֲעׁשִ א: ֲעֵניָנן. ּדְ ָעֵני ִלְתִביֵרי ִלּבָ ָעֵני : ָנןֲעֵני. ּדְ ּדְ
א ְפֵלי ַדְעּתָ יֵכי רּוָחא: ֲעֵניָנן. ְלׁשִ ָעֵני ְלַמּכִ ָעֵני ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו : ֲעֵניָנן. ּדְ ּדְ
ה ַהר ַהּמֹוִרּיָ ָחא: ֲעֵניָנן. ּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ָעֵני ְלִיְצָחק ַעל ּגַ ָעֵני ְלַיֲעקֹב : ֲעֵניָנן. ּדְ ּדְ

ֵבית ֵאל ָעֵני ְליֹוסֵ : ֲעֵניָנן. ּבְ ֵבית ֲאִסיֵריּדְ ה ַוֲאבֹוֵתינּו : ֲעֵניָנן. ף ּבְ ָעֵני ְלמֹׁשֶ ּדְ
א: ֲעֵניָנן. ַעל ַים סּוף ְחּתָ ּמַ ָעֵני ְלַאֲהֹרן ּבַ ים: ֲעֵניָנן. ּדְ ּטִ ִ ׁשּ ָעֵני ְלִפיְנָחס ּבַ . ּדְ
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ל: ֲעֵניָנן ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעֵני ִליהֹוׁשֻ ָרָמה: ֲעֵניָנן. ּדְ ָעֵני ְלֵעִלי ּבָ ָעֵני דְּ : ֲעֵניָנן. ּדְ
ה ְצּפָ ּמִ מּוֵאל ּבַ ַלִים: ֲעֵניָנן. ִלׁשְ ירּוׁשָ נֹו ּבִ לֹֹמה ּבְ ָעֵני ְלָדִוד ְוִלׁשְ ָעֵני : ֲעֵניָנן. ּדְ ּדְ

ְרֶמל ַהר ַהּכַ הּו ּבְ יִריחוֹ : ֲעֵניָנן. ְלֵאִלּיָ ע ּבִ ָעֵני ֶלֱאִליׁשָ הּו : ֲעֵניָנן. ּדְ ָעֵני ְלִחְזִקּיָ ּדְ
ֲחלֹותוֹ  ָענֵ : ֲעֵניָנן. ּבַ ָגהּדְ ְמֵעי ַהּדָ ֵאל : ֲעֵניָנן. י ְליֹוָנה ּבִ ָעֵני ַלֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ּדְ

א גֹו ַאּתּון נּוָרא ָיִקְדּתָ א ְדַאְרָיָוָתא: ֲעֵניָנן. ַוֲעַזְרָיה ּבְ ֻגּבָ ָעֵני ְלָדִנּיֵאל ּבְ . ּדְ
יָרה: ֲעֵניָנן ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעֵני ְלָמְרּדְ ָענֵ : ֲעֵניָנן. ּדְ ּגֹוָלהּדְ . י ְלֶעְזָרא ּבַ
ל: ֲעֵניָנן ְעּגָ ּמַ ָעֵני ְלחֹוִני ּבַ ָכל : ֲעֵניָנן. ּדְ י ּבְ יֵקי ַוֲחִסיֵדי ּוְתִמיֵמי ּדִ ָעֵני ְלַצּדִ ּדְ

ר ְוָדר ִזיב. ַרֲחָמָנא ֲעֵניָנן: ֲעֵניָנן. ּדָ רֹק. ַרֲחָמָנא ׁשְ ִיְתְמֵלי . ַרֲחָמָנא ּפְ ַרֲחָמָנא ּדְ
י ֵביָתָנאַרֲחִמין ַרֵחם ָעָלָנא  ל ַאְנׁשֵ ָרֵאל ָאָחָנא. ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ . ְוַעל ּכָ

א ָמְך ַרּבָ ִדיל ׁשְ ן ּבְ ִקּנָ   : ּוֵמֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא ַאּפְ
  
  

 בעשרת ימי תשובה יש אומרים: 
   

ַמע ֶאְביֹוֶניָך  ֶניָך . ָיּה ׁשְ ים ּפָ ְעֵלם ָאְזֶניָך . ָאִבינּו ְלָבֶניָך . ַהְמַחּלִ   . ַאל ּתַ
יםָיּה ַעם  ֲעַמּקִ יֵבם ֵרִקים. ִיְקְראּו ֵמֹרב ְמצּוִקים. ִמּמַ ַהּיֹום . ַאל ָנא ְתׁשִ
ָפֶניָך    : ִמּלְ

י ְזדֹוָנם. ַהּוֹוָתם ַוֲעֹוָנם ה ְלַמֲעָנם. ְמֵחה ְוֻרּבֵ ה צּוִרי . ְוִאם לֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ
  : ְלַמֲעֶנָך 

י ִניָבם. ּוְמֵחה ַהּיֹום חֹוָבם מֹו ׁשַ םּוְלָך תָּ . ּוְרֵצה ּכְ יב ָאְזֶנָך . ִכין ִלּבָ ְקׁשִ   : ְוַגם ּתַ
ֶעה ׁשְ ֵניֶהם ּתִ ְמַעת ּפְ טֹוב . ְוָתִקים ְלָך רֹוֶעה. ְוֶתֱאֹסף ֵעֶדר ּתֹוֶעה. ּדִ ּוְפֹקד ּבְ

  : ֹצאֶנָך 
ֶדֶרְך ְנכֹוָחה ֵרם ַהּיֹום ְסִליָחה. הֹוְלֵכי ּבְ ַבּשְֹ ַחר. ּתְ ַ ת ַהׁשּ ַהְמִציֵאם . ּוִבְתִפּלַ

ָך    : ִחּנֶ
  

 ת"ן לעשיעד כא 
  
 יש אומרים: 

   
ן ן. ִאם ָאֵפס ֹרַבע ַהּקֵ ן ִאם ִרּקֵ ּכֵ ן. ֹאֶהל ׁשִ י ַעל ּכֵ ֵיׁש ָלנּו . ַאל ָנא ֹנאְבָדה ּכִ

יר: ָאב ָזֵקן ִנים לֹו ַתּכִ יר. ּפָ יר. ְוִצְדקֹו ְלָפֶניָך ַנְזּכִ ן ַיּקִ ְוִנְמָצה ָדמֹו . ַקח ָנא ּבֵ
ישׁ : ַעל ִקיר ַער ְלַהְקּדִ ַנְפׁשוֹ . וֹ ָרץ ֶאל ַהּנַ ֵעִצים . ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ּבְ רֹו ּבָ ִעּטְ

וֹ  ִבי: ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשוֹ . ְוִאׁשּ ּצְ ה . ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי. ָיִחיד הּוַקל ּכַ ִהּנֵ
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ַהְבִהילוֹ : ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא. ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ָנִביא יבֹו ִמּלְ ים ֱהׁשִ ַען . ִמּלִ ַוּיַ
ִני. לוֹ ַוּיֹאֶמר  ר לוֹ . ֱאֹלִהים ִיְרֶאה לוֹ , ּבְ ִמְצָוְתָך : ְויֹוַדע יהוה ֶאת ֲאׁשֶ ּבְ

ֵניֶהם ִנְזָהִרים ַעל ַאַחד . ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים. ְוַאֲחֶריָך ֹלא ְמַהְרְהִרים. ׁשְ
לּוָלה: ֶהָהִרים לּוָלה. ִמֲהרּו ֲעֵצי עֹוָלה. ָראּו ֵאד ּתְ ַאֲהָבה ּכְ רּו ַישְּׁ . ַיַחד ּבְ

ה ֲעָרָבה ְמִסּלָ ה: ּבָ י הּוא ַהּשֶֹ ה. ָרָאה ָיִחיד ּכִ ֻנּסֶ ָאִבי אֹוִתי . ָנַאם ְלהֹורֹו ַהּמְ
ה ֲעׂשֶ ֶבׂש ּתַ ּכֶ ה. ּכַ י ָחֵפץ ְוִנְכֹסף: ֹלא ַתְחֹמל ְוֹלא ְתַכּסֶ . ְלָבִבי לֹו ַלֲחׂשֹף. ּבִ

ְמָנֵעִני סֹוף ָמִתי ֵאָליו ֶיֱאֹסף. ִאם ּתִ ְוַחְרּבֹו ָעָליו . יו ְוַרְגָליו ָעַקדָידָ : רּוִחי ְוִנׁשְ
ַקד ַקד. ּפָ ַח ּתּוַקד. ְלׂשּומֹו ַעל ָהֵעִצים ׁשָ ְזּבֵ ט : ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ׁשַ אר ּפָ ַצּוָ

ׁש ֵאָליו. ֵמֵאָליו ָעָליו. ְוָאִביו ִנּגַ ם ּבְ ב ָעָליו. ְלׁשֲֹחטֹו ְלׁשֵ ֲחקֹר : ְוִהּנֵה יהוה ִנּצָ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ נֹו ֹלא ָחָסהָהאָ . ֶאת ּכָ א. ב ַעל ּבְ ִים ָנׂשָ ּפַ ְרא . ְוִלּבֹו ֶאל ּכַ ַוּיַ

ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָחר: ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ְבָחר. ָקָרא ֵמֶרֶחם ִמׁשְ ְנָך ַהּנִ מּור ּבִ ְוִהּנֵה . ּתְ
ַאַחר. ַאִיל ַאַחר ה ַאל ּתְ ָרתוֹ : ַוֲעׂשֵ ַהְקָטָרתוֹ . ֲחִליֵפי ַאְזּכָ ּכֹון ּכְ  ְוַתֲעֶלה ְלָך . ּתִ
יְמָרתוֹ    : ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתוֹ . ּתִ

  
ַחק ַ ׁשּ רֹון ְלָפֶניָך ּבַ ֶפר יּוַחק. ִזּכָ ּסֵ ל ֻיְמַחק. ָלַעד ּבַ ִרית עֹוָלם ּבַ ֶאת ַאְבָרָהם . ּבְ

ִאים ָלקֹוד: ְוֶאת ִיְצָחק קֹד. קֹוְרֶאיָך ּבָ ׁשְ ָצָרה ֲעֵקָדה ּתִ ַרֲחִמים . ּבְ ְוֹצאְנָך ּבְ
ְפֹקד ֵני ַהּצֹ. ּתִ ִמים: אן ֶאל ָעקֹודּפְ ְלַמַעְנָך . עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהִקיץ ִנְרּדָ

ה ֲחֵרִדים ִנְדָהִמים ְפּדֶ ֵמי ְמרֹוִמים. ּתִ ְ יְך ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִמׁשּ ֵאל ֶמֶלְך . ְלַהְמׁשִ
א ַרֲחִמים ּסֵ ב ַעל ּכִ   : יֹוׁשֵ

  
  

חֲ  א ַרֲחִמים ּוִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמֹו . ִסידּותֵאל ֶמֶלְך יֹוׁשֵ
ִאים. ַמֲעִביר ִראׁשֹון ִראׁשֹון ה ְמִחיָלה ַלַחּטָ ִעים. ַמְרּבֶ ה . ּוְסִליָחה ַלּפֹוׁשְ עֹוׂשֶ

ר ְורּוחַ  ׂשָ ל ּבָ ֵאל הֹוֵרָתנּו לֹוַמר . ֹלא ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל. ְצָדקֹות ִעם ּכָ
ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ֵרהְזֹכר ָלנּו ַהּיוֹ . ִמּדֹות ׁשְ ֹלׁש ֶעׂשְ ִרית ׁשְ הֹוַדְעּתָ . ם ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֶדם תֹוָרָתְך . ֶלָעָנו ִמּקֶ תּוב ּבְ ם. ְוֵכן ּכָ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד יהוה ּבֶ ְקָרא . ַוּיֵ ַוּיִ
ם ם ֶנֱאַמר. יהוה, ְבׁשֵ   : ְוׁשָ

  
  

ְקָרא ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ִים ְוַרב , חּום ְוַחּנּוןְיֹהָוה ֵאל רַ | ְיֹהָוה , ַוּיַ ֶאֶרְך ַאּפַ
ָאה: ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ה, ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ְוָסַלְחּתָ : ְוַנּקֵ

נוּ  אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ   : ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחּטָ
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 יש נוהגים לומר:  
  

ִבי ּכָ ָזְכִרי ַעל ִמׁשְ ָמיו, ּבְ י ַוֲאׁשָ ית ֱאֹלַהי , ה ְוָאבֹוָאהָאקּומָ . ְזדֹון ִלּבִ ֶאל ּבֵ
ִאי ַעִין. ַוֲהדֹוָמיו ָנׂשְ ָמיו, ָוֹאַמר ּבְ ַתֲחנּוַני ֱאֵלי ׁשָ י . ּבְ ַיד יהוה ּכִ א ּבְ ָלה ּנָ ִנּפְ

ים ַרֲחָמיו   : ַרּבִ
  

ָצָרִתי, ְלָך ֵאִלי צּור ֵחיִלי ְבִרי ְוִתְקָוִתי. ְמנּוָסִתי ּבְ ָך ׂשִ ָגלּוִתי, ּבְ . ֱאָילּוִתי ּבְ
י ְלָך  ֲאלֹות ִלּבִ ל ִמׁשְ ֲאָוִתי, ּכָ ל ּתַ ָך ּכָ ֵדה ֶעֶבד ְלָך צֹוֵעק. ְוֶנְגּדְ ד רֹוָדיו , ּפְ ִמּיַ

  : ְוָקָמיו
  

ַצר, ֲעֵנִני יהוה ֲעֵנִני ָקְרִאי ִמן ַהּמֵ ים. ּבְ ַעּמִ ַדע ּבָ י ָיְדָך ֹלא ִתְקַצר, ְוִיּוָ ְוַאל . ּכִ
ְבֶזה ֱענּות ָעִני ְגַרת ַצר, ּתִ ָעיו ְלָך מֹוֶדהאֲ . צֹוֵעק ִמּתִ ׁשָ ר ּפְ ה ַעל , ׁשֶ ּוִמְתַוּדֶ

  : ֲעלּוָמיו
  

ְתאֹוֵנן ְוֹיאַמר ק, ַמה ּיִ ר ְוִיְצַטּדָ ַדּבֵ ׁשּוב. ַמה ּיְ ר ּתָ תֹו , ְיִציר חֶֹמר ֲאׁשֶ ִוּיָ ּגְ
ק ָאָבק ּדַ ן ְלָך ָהָאָדם. ּכְ ּתֵ ק, ַמה ּיִ ע ְוִכי ִיְצּדַ י ִיְרׁשַ יו ּוִמְפָעָליו. ּכִ , ֲהֹלא ִמּלָ

ֵסֶפר ָיָמיוכְּ    : תּוִבים ּבְ
  

עֹוד"נ(ֲחצֹות  ַמֲהָלָלם, ַלְיָלה ְלָך ָקמוּ ) א ּבְ ְזכּות ָאבֹות ָלֶהם . ֲעָבֶדיָך ּבְ
ְזּכֹר ֶפן ְלַמֲעָלָלם, ּתִ יֵמי ֶקֶדם. ְוַאל ּתֵ . ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב ּגֲֹאָלם, ְקֵנה ֲעָדְתָך ּכִ

א ָהֵאל ׂשֵ ְמרֹוָמי, ְוִהּנָ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ   : ועֹוׂשֶ
  
  

יֵענוּ    : ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ
  

א י ֶאּשָֹ ה: ְלָדִוד ֵאֶליָך יהוה ַנְפׁשִ י ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך ָבַטְחּתִ ַאל ַיַעְלצּו . ֱאֹלַהי ּבְ
ל ֹקֶויָך ֹלא ֵיֹבׁשוּ : אֹוְיַבי ִלי ם ּכָ ָרֶכיָך י: ֵיבֹׁשּו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם. ּגַ הוה ּדְ
ֵדִני. הֹוִדיֵעִני ָך : אְֹרחֹוֶתיָך ַלּמְ ֲאִמּתֶ ִעי, ַהְדִריֵכִני ּבַ ה ֱאֹלֵהי ִיׁשְ י ַאּתָ ֵדִני ּכִ . ְוַלּמְ

ל ַהּיֹום יִתי ּכָ ה. ְזֹכר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדיָך : אֹוְתָך ִקּוִ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַחּטֹאת : ּכִ
ְזּכֹר ַעי ַאל ּתִ ָך . ְנעּוַרי ּוְפׁשָ ַחְסּדְ הּכְ טֹוב : ְלַמַען טּוְבָך יהוה. ְזָכר ִלי ַאּתָ

ר יהוה ֶרְך . ְוָיׁשָ ּדָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ ט: ַעל ּכֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ד . ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ּבַ ִויַלּמֵ
ְרּכוֹ  ל ָאְרחֹות יהוה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֲעָנִוים ּדַ ְלַמַען : ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעֹדָתיו. ּכָ
ְמָך יהוה י ַרב הּואְוָסַלחְ . ׁשִ יֹוֶרּנּו . ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא יהוה: ּתָ ַלֲעֹוִני ּכִ
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ֶדֶרְך ִיְבָחר ִלין: ּבְ טֹוב ּתָ . סֹוד יהוה ִליֵרָאיו: ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ. ַנְפׁשֹו ּבְ
ִמיד ֶאל יהוה: ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם ת ַרְגָלי. ֵעיַני ּתָ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ֵנה : ּכִ ּפְ

ִניֵאַלי  י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני. ְוָחּנֵ צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני. ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבוּ : ּכִ : ִמּמְ
א ְלָכל ַחּטֹאָתי. ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי י ַרּבוּ : ְוׂשָ ְנַאת ָחָמס . ְרֵאה ֹאְיַבי ּכִ ְוׂשִ

ֵנאּוִני יֵלִני: ׂשְ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָחִסיתִ . ׁשָ רּוִני: י ָבְך ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ ר ִיּצְ . ּתֹם ָוֹיׁשֶ
יִתיָך  י ִקּוִ ָרֵאל: ּכִ ֵדה ֱאֹלִהים ֶאת ִיׂשְ ה ֶאת : ִמּכֹל ָצרֹוָתיו. ּפְ ְוהּוא ִיְפּדֶ

ָרֵאל ל ֲעֹונֹוָתיו. ִיׂשְ ָך : ִמּכָ ָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ֵחם ַעל . יהוה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ְוִהּנָ
ָך    : ָהָרָעה ְלַעּמֶ

  
  

ֶניָך ָאָתאנּו ְלַחלּ  מּו ָפֶניָך . ֹות ּפָ י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקּדְ נוּ . ּכִ ִביׁשֵ ָנא ַאל . ָנא ַאל ּתְ
ָפֶניָך  יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ׁשִ ַלח ָלנוּ . ְסַלח ָלנוּ . ּתְ עֹוֶנָך . ּוׁשְ   : ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּמְ

  
  יש לשים לב לאמר את המילה כפרה במלרע ולא במלעיל כיוון

וכן המילה בצרה נהגת המרע ולא . הומשנה את משמעות המיל
פירוש משקל ההברה היא על סוף המילה ולא על . במלעיל
לאמר המילה בנשימה אחת ולא לפי משקל הניגון . התחלתה

 .שמטעה ההגייה הנכונה
  

ָרה ּפָ ָך ּכַ ׁש ִמּמְ ָרה. ָאֹים ְונֹוָרא. ָאָתאנּו ְלַבּקֵ ּצָ ב ְלִעּתֹות ּבַ ּגָ ינוּ . ִמׂשְ ַחּיֵ . ּתְ
חָ  נוּ ּתְ ְמָך ִנְקָרא. ּנֵ ַלח ָלנוּ . ְסַלח ָלנוּ . ּוְבׁשִ עֹוֶנָך . ּוׁשְ   : ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּמְ
  
  

א ַמּיָ ן ְלָמאֵרהּ . ָמָרָנא ְדִבׁשְ ִמְתַחּנֵ א ּדְ ַעְבּדָ ָנן ּכְ א . ָלְך ִמְתַחּנְ ַהב ָלן ִלּבָ
א ְך . ְלִתּיּוְבּתָ ר ֵריָקם ִמן ַקּמָ אָמָרָנא ְדִבשְׁ : ְוָלא ֶנְהּדַ ַבר . ַמּיָ ָנן ּכְ ָלְך ִמְתַחּנְ

ן ְלָמאֵרהּ  ְבָיא ְדִמְתַחּנֵ ְרִקין. ׁשִ א ִמְתּפָ ַכְסּפָ ְבָיא ּבְ ֵני ׁשִ הֹון ּבְ ּלְ ית . ּכֻ ְך ּבֵ ְוַעּמָ
ְצלֹוִתין ּוְבַתֲחנּוִנין ָרֵאל ּבִ ְרָקָנְך . ִיׂשְ ָיא . ָאֵרם ְיִמיָנְך ְוַאְצַמח ּפֻ ִסְבָרא ְדַחּיָ

א ַרֲחִמיםִמְתַרצֶּ : ּוֵמַתּיָ ַתֲחנּוִנים. ה ּבְ ּיֵס ּבְ ּיֵס. ּוִמְתּפַ ה ְוִהְתּפַ ְלַעם ָעִני . ִהְתַרּצֵ
ל ַקְדִמין. ּוְמֻדְלּדָ ִמּלְ ְזָבָנא ּדְ רֹוָקָנא ְדֵמָעְלָמא ְמׁשֵ רֹק ַיֲעֹקב ֵמַאְרָעא . ּפְ ּפְ
ְבָיא. ְרִחיָקא יק ַזְרֵעּה ֵמַאְרָעא ְדׁשִ   : ְוַאּסִ
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 המילה ' לדוג. בניקודן המדויק יש להזהר ולאמר את המילים
, מנוקדת בחולם על האות ֹו שמשמעותה מדור בגהנם –שאול 

 .ּו משמעותה אדם בשם שאול: ואם יהגו אותה כך
   

י י ָעְלָמא. ֵמִמית ּוֵמֵחי. ַמֵחי ּוַמּסֵ אֹול ְלַחּיֵ יק ִמן ׁשְ ד ָחֵטי: ַמּסִ ָרא ּכַ ָאבּוִהי . ּבְ
יס. ַלְקֵיהּ  י ְלֵכאֵבהּ אַ . ָאבּוִהי ְדַחּיִ א ְדָמִריד: ּסֵ קֹוָלר. ַעְבּדָ ְלָמאֵרּה . ְוָנִפיק ּבְ
ִאיב ר קֹוָלֵרהּ . ּתָ ְכָרְך ֲאָנן. ִיְתּבַ ָרְך ּבֻ ְך . ּבְ יָנן ַקּמָ ין. ְוַחּטֵ . ָהא ַרְוָיא ַנְפׁשִ

ין ּוְמָרִדין ִגּדִ ְך ֲאָנן: ּבְ ְך . ָהא ַעְבּדָ ָנן ַקּמָ ְבָיא. ּוְמַרּדְ א ְוׁשִ ִבְזּתָ ְוָהא  .ָהא ּבְ
ַמְלִקּיּוָתא ְך : ּבְ ָבעּו ִמּנָ ְך . ּבְ ָמטּו ִמּנָ ין. ּבְ ְנִפיׁשִ ַרֲחָמְך ּדִ י ְלֵכאִבין. ּבְ . ַאּסֵ

ָקפּו ֲעָלן ִאּתְ ָלא ֶנֱהֵוי. ּדְ ְבָיא. ַעד ּדְ ׁשִ ִמיָרא ּבְ י: ּגְ . ֵמִמית ּוֵמֵחי. ַמֵחי ּוַמּסֵ
י ָעְלָמא אֹול ְלַחּיֵ יק ִמן ׁשְ   : ַמּסִ

  
שׁ  ְך ַרֲחִמים ּפְ נּו ִמּמָ ׁשְ ּקַ ְך . ּוִטים ּבִ ים ַרֲחִמים ִעּמָ י ַרּבִ ַאְלנּו . ּכִ ים טֹוִבים ׁשָ ַחּיִ

ְך  ְך . ִמּמָ ים ִעּמָ י ְמקֹור ַחּיִ ֶמָך . ּכִ נּו ְלַמַען ׁשְ ה ִעּמָ א יהוה . ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעׂשֵ ָאּנָ
ינוּ  ּתֵ ּנּו ּוִמּבָ ָך בֵּ . ֱאֹלֵהינּו ָהֵסר ִמּמֶ י ָכל ַעּמְ ּתֵ ָכל ָמקֹום ּוִמּבָ ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ

ֵהם ֶבר. ׁשֶ ִבי. ְוָרָעב. ְוָרָעה. ְוֶחֶרב. ּדֶ ָּה. ּוׁשְ ִחית. ּוִבז ָפה. ּוַמׁשְ ָטן. ּוַמּגֵ . ְוׂשָ
ָך . ְוַצר. ְוחֹוָלִאים ָרִעים. ְוֵיֶצר ָהָרע   : ֵמַעּמָ

  
  

אִתי ֵעיַני ֲחנּוַני. ֵאֶליָך יהוה ָנׂשָ ַמע קֹול ּתַ ָך . ׁשְ ֹגֶדל ַחְסּדֶ י: ּכְ ַטְחּתִ ְמָך ּבָ ׁשִ . ּבְ
י ְחּתִ ּטַ י ׁשִ י. ְוַכּפַ ָבִרים ָלַקְחּתִ ְברּו ְיגֹונֹוַתי: ּוָבאִתי ָעֶדיָך . ּדְ ְרּבּו ַאְנחֹוַתי. ּגָ . ַוּיִ
י ָכל ֲעֹונֹוַתי ָך . ּכִ ה ְלֶנְגּדֶ ּתָ ְלָפה ִמּתּוָגה: ׁשַ י ָהֲענּוָגה. ּדָ ָאָגה. ַנְפׁשִ ץ ִמּדְ . ְוַחּלֵ
ָך  אִתי :ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ ְמָעִתי. ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי. ַהֲעֵבר ַחּטָ יָמה . ְוַגם ֶאת ּדִ ׂשִ

ֹנאֶדָך  ֵחם. ּוְבֹרֶגז ַרֵחם: ּבְ ַח ְוַנֵחם. ָזְכָרה ְוִהּנָ ּמֵ ָך . ְוׂשַ ְזכֹר ָעְנִיי : ֶנֶפׁש ַעְבּדֶ
י. ַלֲעָנה ֵמעֹוִדי. ּוְמרּוִדי ׁש ֵעֶדיָך . ַעד ָמַתי ְלֶנְגּדִ ַחּדֵ אֹוְיַבי . ֹוְרַריֵחְרפּוִני צ: ּתְ
ב ָנא ֲאָמַרי. ְוׁשֹוְרַרי ָך . ַהְקׁשֵ ַפְחּדֶ ֹבִאי ּבְ ִחים ּוְמצּוִדים. ָטְמנּו ִלי ֵזִדים: ּבְ . ּפַ

ִדים ֲעֵמי ְיִדיֶדיָך . ּוָבֶהם ִנְלּכָ ימּון ִלי ְמצּוִדים: ּפַ י ְמִעיִדים. ְיׂשִ ֶקר ּבִ . ְוׁשֶ
ָעלּוִני ֵזִדים ְלָעֶדיָך , צּור. ּבְ בוֹ : ּבִ ה צּורּכְ ּלֵ ְוטּוְבָך . ְלַעם ָעזּוב ְוָעצּור. ְדָך ּגַ

צּור ִריֶדיָך . ַהּנָ ָנה ִלׂשְ ֹרב ּדַֹחק: ּתְ ְרַחק. ְלחּוִצים ּבְ ְזֹכר ְלַאְבָרָהם . ֵמֶהם ַאל ּתִ
ָרֵאל ֲעָבֶדיָך . ְלִיְצָחק רֹוִמים: ּוְלִיׂשְ ְוַעל ֶזַרע . ַרֵחם ַעל ֲעגּוִמים. ָמרֹום ִמּמְ
לּות: י ְיִדיֶדיָך ְיִלידֵ . ְרחּוִמים בֹור ּגָ מּו ֱאָילּות. נֹוֲאִקים ּבְ ָך ׂשָ ְוָהֵרם . ּבְ

ְפלּות ִ ַזע ֲחִסיֶדיָך . ִמׁשּ ַצֵהל: ּגֶ ַבֵהל. סֹוְבֵלי ֹעל ּתְ ַנֵהל. ְואֹוְיֵביֶהם ּתְ . ּוְכֶקֶדם ּתְ
ְגֵלי ְגדּוֶדיָך  ב. ְסֹמְך ֶאת ְנִפיָלָתם. ֲעֵנה ֶאת ֲעִתיָרָתם: ּדִ ב ֶאת ׁשְ . ּוָתםְוָהׁשֵ
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ָך  ֵדה ַעם ְלָך הֹוֶמה: ֵמַאְפֵסי ֶחְלּדֶ ם ּדֹוֶמה. ּפְ ה. ּוְכִאּלֵ ָגלּות ֶזה ַכּמֶ ְבעּו . ּבְ ׂשָ
ִמְפָעלֹות: ְנדּוֶדיָך  יק ּבְ נּו ֲעִלילֹות. ַצּדִ צּולֹות. ְלָך ִנְתּכְ ֵלנּו ִמּמְ ְלַמַען . ּדְ
ִרים: ֲחָסֶדיָך  ָּ ץ ְמֻפז ַכְבֵלי ַצר ְסגּוִרים. ַקּבֵ ְרפּו מֹוֲעֶדיָך . ָלעּום ַאְכָזִריםבְּ . ּבְ : ׂשָ

ָען ה ָנא ְלַמַען. ְלַעם ָרֶוה ַלַען. ַרחּום ֱהֵיה ְלִמׁשְ ת ֲעָבֶדיָך . ַוֲעׂשֵ ֹלׁשֶ י : ׁשְ ּדַ ׁשַ
ְבתָּ  ּגַ ַעְלתָּ . ִנׂשְ ר ּפָ ָכל ֲאׁשֶ ה. ּבְ יק ַאּתָ י ַצּדִ יָך . ּכִ י: ְוֶצֶדק ַמּדֶ ר ֲעֹוִני ּכִ ַכּפֵ . ּתְ

ָך מַ  ְבִרי ּבְ יׂשִ י. ְלּכִ ְרּכִ ָך . ְוכֹוֵנן ֶאת ּדַ ִתי: ֱאֹלַהי ְלָעְבּדֶ ֶעה ִלְתִפּלָ ׁשְ יַח . ּתִ ּוְלׂשִ
ִתי ה ִתְקָוִתי. ִרּנָ י ַאּתָ אִתי ֵעיַני: ּוִמי ֹלא ְיִעיֶדָך . ּכִ ַמע קֹול . ֵאֶליָך יהוה ָנׂשָ ׁשְ

ֲחנּוַני ָך . ּתַ ֹגֶדל ַחְסּדֶ   : ּכְ
  
  

יעֵ , ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן  ֶמָך ְוהֹוׁשִ   : נּו ְלַמַען ׁשְ
ֶמָך , ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינוּ  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ

ר ָלנּו ְקָראנּוָך  ּצָ ֶמָך , ּבַ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ
ל ָעֵלינּו ֲהמֹון ַרֲחֶמיָך  ְלּגֵ ֶמָך , ּגַ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ

ֵצא ָלנוּ  נּוָך ִהּמָ ַרׁשְ ֶמָך ְוהֹושִׁ , ּדְ   : יֵענּו ְלַמַען ׁשְ
ֵתנוּ  ְתִפּלָ ֶמָך , ֵהָעֵתר ָלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום ָויֹום ּבִ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ

ְבֵרנוּ  נּו ִמּשִֹ ִביׁשֵ ֶמָך , ְוַאל ּתְ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ
ָפֶניָך  ִזְכרֹון טֹוב ִמּלְ ֶמָך , ָזְכֵרנּו ּבְ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ    :ְוהֹוׁשִ

ֶמָך , חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ
ְמאֹות ֲעֹוֵנינוּ  ֶמָך , ַטֲהֵרנּו ִמּטֻ יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ
ֶמָך , ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ָעֵלינוּ  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ   : ְוהֹוׁשִ

ְך  ֹרב ַרחֲ . ְוַרֵחם ַעל ַנֲחָלָתְך . ֲחֹמל ַעל ַעּמָ א ּכְ נּו . ֶמיָך חּוָסה ּנָ נּו ַמְלּכֵ ָחּנֵ
  : ַוֲעֵננוּ 

  
  

 יש מוסיפים: 
  

ה נּו ָאִבינּו ַאּתָ ה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ א ַאּתָ נּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ נּו . ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה. ִאם ֵהַטְבנּו ֹפַעל: ַרֵחם ָעֵלינוּ  א . ְוִאם ֵהַרְענּו ַמַעל. ָאִבינּו ַאּתָ ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ . הַאתָּ  ֵענוּ : ָאִבינּו ַמְלּכֵ ׁשְ ַבר ּפִ ה. ִאם ּגָ ה צּור . ָאִבינּו ַאּתָ ַאּתָ
ֵענוּ  ה. ִיׁשְ א ַאּתָ נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ . ֵאין ָלנּו ֶאּלָ ינּו ֹאֶמר: ָאִבינּו ַמְלּכֵ . ִאם ִהְרּבִ

ה י ֲאַנְחנּו חֶֹמר. ָאִבינּו ַאּתָ א ַאתָּ . ְזכֹר ּכִ נּו ַרֵחם . הֵאין ָלנּו ֶאּלָ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה. ִאם ְלָך ָחָטאנוּ : ָעֵלינוּ  ה. ָאדֹון ְסַלח ָלנוּ . ָאִבינּו ַאּתָ א ַאּתָ . ֵאין ָלנּו ֶאּלָ
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נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ  ינוּ : ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה. ְלָך יהוה ִקּוִ ה ָאִבינוּ . ָאִבינּו ַאּתָ י ַאּתָ . ּכִ
ה א ַאּתָ נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ ָאִבינּו מַ . ֵאין ָלנּו ֶאּלָ ַעל: ְלּכֵ נּו ׁשַ ַרׂשְ ָאִבינּו . ְלָך ּפֵ

ה ַעל. ַאּתָ ה. ַהְמִציא ָלנּו ּתַ א ַאּתָ נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ . ֵאין ָלנּו ֶאּלָ : ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יחַ  ַלח ָמׁשִ ה ׁשְ ה. חּוׁשָ ְפִריחַ . ָאִבינּו ַאּתָ ע ּתַ ה. ְוִציץ ֶיׁשַ א ַאּתָ . ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ ָאִבינּו מַ  ה: ְלּכֵ נּו ָאִבינּו ַאּתָ נּו ֵאין ָלנּו . ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ה א ַאּתָ נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ . ֶמֶלְך ֶאּלָ   : ָאִבינּו ַמְלּכֵ

  
  

ה נּו ָאִבינּו ַאּתָ ה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ א ַאּתָ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ָאִבינּו . ָאִבינּו ַמְלּכֵ
נּו ַרֵחם ָעֵלינוּ מַ  ים: ְלּכֵ נּו ַמֲעׂשִ י ֵאין ּבָ נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ ה . ָאִבינּו ַמְלּכֵ ֲעׂשֵ

יֵענוּ  דֹול ְוהֹוׁשִ ְמָך ַהּגָ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ׁשִ ַוֲאַנְחנּו ֹלא ֵנַדע ַמה : ִעּמָ
י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ  ה ּכִ ֲעׂשֶ ה. ָך ְזכֹר ַרֲחֶמיָך יהוה ַוֲחָסֶדי: ּנַ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ְיִהי : ּכִ

ָך יהוה ָעֵלינוּ  ר ִיַחְלנּו ָלְך . ַחְסּדְ ֲאׁשֶ ר ָלנּו ֲעֹוֹנת ִראׁשִֹנים: ּכַ ְזּכָ ַמֵהר . ַאל ּתִ
מּונּו ַרֲחֶמיָך  י ַדּלֹונּו ְמֹאד. ְיַקּדְ ם יהוה: ּכִ ׁשֵ ַמִים ָוָאֶרץ. ֶעְזֵרנּו ּבְ ה ׁשָ : עֹוׂשֶ
נוּ  נּו יהוה ָחּנֵ י רַ . ָחּנֵ ַבְענּו בּוזּכִ ְזּכֹר: ב ׂשָ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ ְזּכֹר. ּבְ ֹרֶגז ֲעֵקָדה ּתִ . ּבְ

ְזּכֹר ִמימּות ּתִ ֹרֶגז ּתְ ְזּכֹר. ּבְ ֹרֶגז ַאֲהָבה ּתִ יָעה: ּבְ יֹום . יהוה הֹוׁשִ ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ ַהּמֶ
י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנוּ : ָקְרֵאנוּ  י ָעָפר ֲאָנְחנוּ . ּכִ ֵענּו ַעל ָעְזֵרנּו אֱ : ָזכּור ּכִ ֹלֵהי ִיׁשְ

ֶמָך  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֶמָך . ּדְ ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ   : ְוַהּצִ
  
  

ָרֵאל ָרֵאל. ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ֵאִרית ִיׂשְ מֹר ׁשְ ָרֵאל. ׁשְ ָכל . ְוַאל ֹיאַבד ִיׂשְ ָהאֹוְמִרים ּבְ
ָרֵאל. יֹום ַמע ִיׂשְ   : ׁשְ
  

ֹמר שְׁ . ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד ָהאֹוְמִרים . ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ֶאָחד. ֵאִרית ּגֹוי ֶאָחדׁשְ
ָכל יֹום ָרֵאל. ּבְ ַמע ִיׂשְ   : יהוה ֶאָחד. יהוה אלהינו. ׁשְ

  
ֵאִרית ּגֹוי ָקדֹושׁ . ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹושׁ  ֹמר ׁשְ . ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ָקדֹושׁ . ׁשְ
ָכל יֹום   : ָקדֹושׁ . ָקדֹושׁ . ָקדֹושׁ . ָהאֹוְמִרים ּבְ

  
אשׁ  א. ֹוֵמר ּגֹוי ַרּבָ ֵאִרית ּגֹוי ַרּבָ ֹמר ׁשְ א. ׁשְ ָהאֹוְמִרים . ְוַאל ֹיאַבד ּגֹוי ַרּבָ

ָכל יֹום א. ּבְ ֵמיּה ַרּבָ   : ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ
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 ואומר השליח ציבור קדיש: 
   

א ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ְרעּוֵתיהּ ) אמן. (ִיְתּגַ י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ ְך ְוַיְמִלי. ּבְ
ְרָקֵניהּ . ַמְלכּוֵתיהּ  יֵחיהּ . ְוַיְצַמח ּפֻ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ) אמן. (ִויָקֵרב ְמׁשִ ַחּיֵ ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ א ) אמן. (ְדֹכל ּבֵ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ַרְך  א ִיְתּבָ ח .ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ּבַ ּתַ ַאר. ְוִיׁשְ . ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתּפָ

א ר. ְוִיְתַנּשֵֹ ה. ְוִיְתַהּדָ ִריְך הּוא. ְוִיְתַעּלֶ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ל ׁשְ ) אמן. (ְוִיְתַהּלָ
ְרָכָתא ל ּבִ א ִמן ּכָ יָרָתא. ְלֵעיּלָ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ׁשִ ּבְ ׁשְ ָעְלָמא . ּתִ ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ

ַמִים): ןאמ. (ְוִאְמרּו ָאֵמן ָ ַרֲחִמים ִמן ַהׁשּ ָענּו ְוֵתָעְתרּו ּבְ ל ַצֲעַקְתֶכם. ּתֵ ֻקּבַ . ּתְ
ָרצֹון ְתֶכם ּבְ ִפּלַ ַמע ּתְ ָ ׁשּ תּוב. ְוֵיָעֶנה קֹול ֲעִתיַרְתֶכם. ּתִ ּכָ ֶכם ִמְקָרא ׁשֶ : ִויַקּיֵם ּבָ

ָעִמים ֶכם ֶאֶלף ּפְ ר ִויָבֵרְך ֶאתְ . יהוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ּכָ ֲאׁשֶ ֶכם ּכַ
ר ָלֶכם ּבֶ ים טֹוִבים: בעשרת ימי תשובה. (ּדִ ֵסֶפר ַחּיִ ְבֶכם ָהֵאל ּבְ ְוֵכן ) ְוִיְכּתָ

ל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהֹון ): אמן: (ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן ְתַקּבַ ּתִ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ָכל ּבֵ א . ּוָבעּוְתהֹון ּדְ ַמּיָ : ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמןֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבׁשְ

א): אמן( ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ יָזָבא . ְיֵהא ׁשְ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ ַחּיִ
ָלה ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ָרֵאל . ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ

לֹום): אמן. (ְוִאְמרּו ָאֵמן ה ׁשָ ְמרֹוָמיו עֹוׂשֶ לֹום . ּבִ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ הּוא ּבְ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָעֵלינוּ  ל ַעּמֹו ִיׂשְ   ): אמן. (ְוַעל ּכָ

  
  

 ולאחריו קדיש יהא שלמא, יאמרו מזמור שיר המעלות: 
  

ֲעלֹות יר ַהּמַ ים ְקָראִתיָך יהוה. ׁשִ ֲעַמּקִ ְמָעה ְבקֹוִלי: ִמּמַ ְהֶייָנה . ֲאֹדָני ׁשִ ּתִ
בֹותָאזְ  ֻ ֲחנּוָני. ֶניָך ַקׁשּ ָמר ָיהּ : ְלקֹול ּתַ ׁשְ י : ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד. ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ּכִ

ִליָחה ָך ַהּסְ ֵרא. ִעּמְ ּוָ י: ְלַמַען ּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי יהוה ִקּוְ י. ִקּוִ : ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ
י ַלאֹדָני ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר. ַנְפׁשִ ָרֵאל ֶאל יהוהיַ : ִמׁשּ י . ֵחל ִיׂשְ ּכִ

ה ִעּמֹו ְפדּות. ִעם יהוה ַהֶחֶסד ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונֹוָתיו: ְוַהְרּבֵ ה ֶאת ִיׂשְ   : ְוהּוא ִיְפּדֶ
  
  

 קדיש יהא שלמא:  
  

א ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ְרעּוֵתיהּ ) אמן. (ִיְתּגַ י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ ְוַיְמִליְך . ּבְ
ְרָקֵניהּ . ַמְלכּוֵתיהּ  יֵחיהּ . ְוַיְצַמח ּפֻ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ) אמן. (ִויָקֵרב ְמׁשִ ַחּיֵ ּבְ
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ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ א ) אמן. (ְדֹכל ּבֵ ֵמיּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ַרְך  א ִיְתּבָ ח. ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ּבַ ּתַ ַארוְ . ְוִיׁשְ . ְוִיְתרֹוַמם. ִיְתּפָ

א ר. ְוִיְתַנּשֵֹ ה. ְוִיְתַהּדָ ִריְך הּוא. ְוִיְתַעּלֶ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ל ׁשְ ) אמן. (ְוִיְתַהּלָ
ְרָכָתא ל ּבִ א ִמן ּכָ יָרָתא. ְלֵעיּלָ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ׁשִ ּבְ ׁשְ ָעְלָמא . ּתִ ֲאִמיָרן ּבְ ּדַ

ָלָמא): אמן. (ְוִאְמרּו ָאֵמן א ְיֵהא ׁשְ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָבע ִויׁשּוָעה . ַרּבָ ים ְוׂשָ ַחּיִ
ָלה ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ָלנּו ּוְלָכל . ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ְמרֹוָמיו): אמן. (ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ּבִ ה ׁשָ הּוא ְבַרֲחָמיו . עֹוׂשֶ
לֹום  ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָעֵלינוּ ַיֲעׂשֶ ל ַעּמֹו ִיׂשְ   ): אמן. (ְוַעל ּכָ

  
  

  ואחריו אם עלה עמוד השחר אחרי הסליחות ילמדו כל התהילים
  :יאמרו תפילה זו

  אלא לכוונם  אין לאמרם בפהאת השמות המופיעים בסוגרים
 !)במחשבה בלבד 

  
אדון אב הרחמן  ,להינו ואלהי אבותינויהוה א ,י רצון מלפניךיה

הסליחות שתתמלא רחמים עלינו ואם נגזר על שום אחד ממנו או מבני 
כרת רשעים בכרת הנמשך מכתר ביתנו בבית דינך הצדק להכרת בה

נחש שטן עם האותיות וג׳ כוללים גימ׳ כרת  מ"כרתיאל גם ס( הדקליפ
אנא יכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך עלינו ועל כל ) עם הכולל

זו ויהא חשוב צערינו שנצטערנו הלילה הזו במיעוט ישראל אשר בעיר 
אכילה וקמטנו שינה מעינינו לקרוע רוע גזר דינינו ונהר יוצק יסודנו 
אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך ואל תכריתנו לא כרת 
דיומי ולא כרת דשני ולא תכרות נפשינו מלהעלות מיין נוקבין למעלה 

ת זוגה בעולם הנשמות כהכרת רשעים ולא תכרת נפשינו מלהזדווג בב
ותשפיע עלינו ועל כל ישראל אשר בעיר זו אור ישועה ורחמים . ח״ו

מכתר עליון להציל ממות נפשינו ותכרית כל אויבינו הקמים עלינו 
ותפר עצתם ותקלקל מחשבותם לא יקדמו על העיר הזו מגן ולא 

ם דשנים ישפכו עליה סוללה ותשקוט הארץ ונזכה ונחיה חיים ארוכי
ורעננים לעבודתך ונזכה למקום שהרוחות והנשמות נחצבות משם 
ותזכנו להיות מהעולים והזוכים לחיי העולם הבא ולמען שמך הקדוש 

תבטל מעלינו ומעל כל ישראל אשר בעיר הזו וכל גבולה ) אאהלידה(
כל גזרות קשות ורעות ותשגיח עלינו לטובה בעין חמלתך שנאמר בו 
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יישן שומר ישראל ויהיה הצער שנדדנו שינה  הנה לא ינום ולא
מעינינו בלילה הזו לתקן מה שפגמנו בעיינין עילאין והרע בעיניך 
עשינו ונפטר מהתגלגל נפשינו בעוף הנקרא רא״ה בעון פגם הראות 
ופצנו והצלנו מעונש חיבוט הקבר מהמלאך אכזרי המשבר עיני 

מאותו הצער ותנוח ובצער התנודד שינה מעינינו נפטר . הרשעים בקבר
נפשינו במשכנות מבטחים וכל שמותיך הקדושים היוצאים מכל אשר 

והתורה הקדושה שלמדנו הלילה הזו המה יליצו טוב . קרינו בלילה הזו
בעדינו לקבלנו בתשובה שלימה ותקרע רוע גזר דינינו וגזר דין 

ויכוין בשם (ישראל אשר בעיר הזו וכל גבולה ותושיענו מכל צרה 
וכל המקטרגים אשר נבראו בעונותינו ימחו על קדושת ) שט״ןקר״ע 

אנא הבט בעמלינו ואל תביט במעלינו ותנא . לימוד תורתך הקדושה
לפניך שועתינו ויצאו מים חיים מלובן העליון דרך רחובות הנהר לקו 
האמצעי נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים לטהרינו מכל חטאתינו עונותינו 

ורר רחמיך ויפן מצחא דאריך אנפין רעוא ופשעינו ואתה בטובך תע
דכל רעוין במצח דז״א ועינא דא״א בעינא דז״א ובכן יתבטלו הדינין 

ועננו : כי אתה חפץ בתשובה ומלך רחום אתה חננו ועננו. והיו כלא היו
חום ) יכוין רח״ש תמי״ף(ר״חום ח״נון ש״ומר ת״ומך מ״ציל פ״ודה 
עשה למען ימינך עשה  ורחם עלינו ושמע תפלתנו עשה למען שמך

  :למען תורתך עשה למען קדושתך יהיו לרצון אמרי פי וכו׳
  

 יאמר פיוט ידיד נפש. 
  
 יתן צדקה קודם התפילה. 

  
  
  
  
  

  ל בורא עולם-תם ונשלם שבח לא      


