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  תפילה קודם הלימוד

ָפֶניךָ  ָרצֹון  ֶוֱאלַֹהי ֱאלֵֹהינוּ  יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ִמּלְ
ֲעֶלה, ֲאבֹוֵתינוּ  ּיַ ֲאַנְחנוּ  זֶה ִלּמּוד ְלָרצֹון ׁשֶ  לֹוְמִדים ׁשֶ

ם ַמת ְלׁשֵ יר "מו ִנׁשְ יק ְיסֹוד עֹוָלם ַרּבִ ים ַצּדִ ֶרץ ִנּסִ  ּפֶ
לֹום ָעָליו ָ   .ַהׁשּ

  

ֵל�ינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכ�ְנָנ�ה  ינּו ָע� �י ֱאֹלֵה� י׀ ֹנ�ַעם ֲאֹדָנ ִויִה�
ינּו  ה ָיֵד�   ּכ�ְנֵנֽהּו׃ָעֵל ינּו ּֽוַמֲעֵׂש�

� �  

  בסוף החוברת –ברכת בית העלמין 

  ְיִהי



 ד

  תהלים

ָנ֣ה ַליהֹ  נּו׃ יאהדונהיײ וָ֑ ְנַרּנְ ֵעֽ יָעה ְל֣צּור ִיׁשְ ה  ָנִר֗ ָמ֣ ְנַקּדְ
֣דֹול ְיהֹ  ל ּגָ י ֵא֣ ֤ יַעֽ ֽלֹו׃ ּכִ ְזִמ֗רֹות ָנִר֥ ה ּבִ תֹוָד֑ ײ וָ֑ ָפָנ֣יו ּבְ

ים׃ יאהדונהי ל־ֱאלִֹהֽ ֗דֹול ַעל־ּכָ ֶלְך ּגָ ָך  ּוֶמ֥ ֣ה ִצְדֶק֑ ְהּגֶ ּוְלׁשֹוִני ּתֶ
ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ ל־ַהּיֹום ּתְ   ּכָ

  ג"לפרק 

יהֹ  ֽ יִקים ּבַ ֽה׃  יאהדונהיײ וָ֑ ַצּדִ ים ָנאָו֥ה ְתִהּלָ ִר֗ ַלְיׁשָ
וָ֣  ב רוּ  יאהדונהיײ הֹו֣דּו ַליה ֹור ַזּמְ ֵנֶ֥בל ָעׂש֗ ִכּנֹ֑ור ּבְ -ּבְ

ה׃  גֽלֹו׃  ְתרּוָעֽ ן ּבִ יבּו ַנּגֵ֗ ׁש ֵהיִט֥ יר ָחָד֑ ֣ ירּו־֖לֹו ׁשִ ֽ ר  דׁשִ ֥ י־ָיׁשָ ֽ ּכִ
ַבר ֱאמּוָנֽה׃ -ְוָכל יאהדונהיײ ְיהוָ֑ - ּדְ הּו ּבֶ ה  הַמֲעׂשֵ֗ ֹאֵהב ְצָדָק֣

ֶסד ְיהוָ֗  ֑ט ֶח֥ ּפָ ֶרץ׃  יאהדונהיײ ּוִמׁשְ ר ְיהֹ  וָמְלָא֥ה ָהָאֽ ְדַב֣ ײ וָ ּבִ
ִים נַ  יאהדונהי ַמ֣ לׁשָ יו ּכָ ֗ ּו ּוְב֥רּוַח ּפִ ם׃ -ֲעׂש֑ י  זְצָבָאֽ ד ֵמ֣ ּנֵ ֵנ֣ס ּכַ ּכֹ

הֹוֽמֹות׃  ֹאָצ֣רֹות ּתְ ן ּבְ ֑ם ֹנֵת֖ ּיָ ל יאהדונהיײ וָ ִיֽיְר֣אּו ֵמְיהֹ  חַה -ּכָ
ל ּנּו ָי֗גּורּו ּכָ ֥ ֶרץ ִמּמֶ ל׃ -ָהָא֑ י ֵתֵבֽ ֵב֥ ִ֑הי  טֹיׁשְ ּיֶ ר ַו י ֣הּוא ָאַמ֣ ֤ ּכִ

ד׃ - ֽהּוא ֲעֹמֽ ּיַ ֗ה ַוֽ ּוָ יא -ֵהִפ֥יר ֲעַצת יאהדונהיײ ְיֽהוָ֗  יִצ ּגֹוִי֑ם ֵהִנ֗
ים׃  ֽ ֥בֹות ַעּמִ ד  יאהדונהיײ וָ ֲעַצ֣ת ְיהֹ  יאַמְחׁשְ ֲעֹמ֑ ְלעֹוָל֣ם ּתַ

ר׃  ר ָוֹדֽ ֹו ְלֹד֣ ֥בֹות ִלּב֗ ר יבַמְחׁשְ י ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֵר֣ ײ ְיהוָ֣ - ַאׁשְ
ר ְלַנֲחָל֣ה ֽלֹו׃  יאהדונהי ַח֖ ם׀ ּבָ יו ָהָע֓ ַמיִ  יגֱאלָֹה֑ ָ יט ִמׁשּ ֣ ם ִהּבִ

  ְלכוּ 

֣נוּ  א   ַרּנְ



 ה        

ת יאהדונהיײ ְיהוָ֑  ה ֶאֽ ל-ָרָא֗ ם׃ -ּכָ ֵנ֥י ָהָאָדֽ כֹוןידּבְ ּמְ ֹו -ִמֽ ְבּת֥ ׁשִ
ל ל ּכָ ֑יַח ֶא֖ ּגִ ֶרץ׃ -ִהׁשְ י ָהָאֽ ֵב֣ ין  טוֹיׁשְ ִב֗ ֑ם ַהּמֵ ֵצ֣ר ַיַ֣חד ִלּבָ ַהּיֹ

ל-ֶאל ם׃ - ּכָ יֶהֽ ין טזַמֲעׂשֵ ָרב- ֵאֽ ע ּבְ ֣ ֶלְך נֹוׁשָ א- ַהּמֶ ֹור לֹֽ ּב֗ ִיל ּגִ - ָח֑
ָרב ֵצ֥ל ּבְ ַח׃ -ִיּנָ א  יזּכֹֽ ב ֵחי֗לֹו לֹ֣ ה ּוְבֹר֥ ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָע֑ ֣ ׁשֶ

ֽט׃  ין ְיהֹ  יחְיַמּלֵ ֤ה ֵע֣ ְמַיֲחִל֥ים -ֶאל יאהדונהיײ וָ ִהּנֵ יו ַלֽ ְיֵרָא֑
ֹו׃  ב׃  יטְלַחְסּדֽ ָרָעֽ ם ּבָ ם ּוְלַחּיֹוָת֗ ֑ ֶות ַנְפׁשָ ֣ יל ִמּמָ ֣ נּו  כְלַהּצִ ַנְפׁשֵ
ה  ָת֣ יהוָ֑ ִחּכְ ֣נּו ֽהּוא׃  יאהדונהיײ ַלֽ נּו ּוָמִגּנֵ י כאֶעְזֵר֖ ח -ּכִ ַמ֣ בֹו ִיׂשְ

ְחנּו׃  ֹו ָבָטֽ ם ָקְדׁש֣ ֖ י ְבׁשֵ ֤ נּו ּכִ ֑ י כבִלּבֵ ָך֣ ְיהוָ֣ -ְיִהֽ  יאהדונהיײ ַחְסּדְ
ְך׃ ְלנּו ָלֽ ר ִיַח֥ ֲאׁשֶ֗   ָעֵל֑ינּו ּכַ

  ז"פרק ט

י ֽ ל ּכִ ִני ֵא֗ ְמֵר֥ ֽ ְך׃ - ְלָדִו֑ד ׁשָ ְרּתְ  בָחִס֥יִתי ָבֽ ָאַמ֣
ל יאהדונהיײ וָֽ ַלֽיהֹ  י ּבַ ה טֹוָבִת֗ ּתָ יָך׃ -ֲאֹדָנ֣י ָא֑ ָעֶלֽ

ר ג ים ֲאׁשֶ ל-ִלְקדֹוׁשִ י ּכָ יֵר֗ ה ְוַאּדִ ּמָ ֶרץ ֵה֑ ָא֣ ם׃ -ֶחְפִצי-ּבָ ָבֽ
ל ד ָה֥רּו ּבַ בֹוָת֮ם ַאֵח֪ר ָמ֫ ּו ַעּצְ ַבל-ִיְרּב֥ ם ּוֽ ֑ ם ִמּדָ יֶה֣ יְך ִנְסּכֵ ֣ -ַאּסִ

 ָ֥ ם ַעל-א ֶאתֶאׂשּ מֹוָת֗ י׃-ׁשְ ָפָתֽ י -ְמָנת יאהדונהיײ ְיֽהוָ֗  ה ׂשְ ֶחְלִק֥
י׃  יְך ּגֹוָרִלֽ ה ּתֹוִמ֥ ֗ י ַאּתָ ים ָנְֽפלוּ  וְוכֹוִס֑ ים ַאף- ֲחָבִל֣ ִעִמ֑ ּנְ - ִלי ּבַ

ה ָעָלֽי׃  ְפָר֥ ֽ ת ׁשָ ְך ֶאת זַנֲחָל֗ ר ְיָעָצִ֑ני  יאהדונהיײ ְיהוָ -ֲאָבֵר֗ ֣ ֲאׁשֶ
י׃ -ַאף ֥רּוִני ִכְליֹוָתֽ וָ֣  חֵלי֗לֹות ִיּסְ יִתי ְיה ֬ ּוִ י  יאהדונהיײ ׁשִ ֣ ְלֶנְגּדִ

ל י ּבַ יִמיִנ֗ ֥י ִמֽ יד ּכִ ֹוט׃ - ָתִמ֑ י  ׀ָלֵכ֤ן טֶאּמֽ בֹוִד֑ ֶ֣גל ּכְ ּיָ י ַו ח ִלּבִ ַמ֣ ׂשָ

ם א ֥   ִמְכּתָ



 ו

ַטח׃ -ַאף ן ָלֶבֽ ּכֹ֥ י ִיׁשְ ִר֗ ׂשָ י יּבְ ֤ א-לֹא ׀ּכִ ֑אֹול לֹֽ י ִלׁשְ ֣ - ַתֲעֹז֣ב ַנְפׁשִ
ן ֥ ַחת׃  ִתּתֵ ֽ ַבע  יאֲחִסיְדָך֗ ִלְר֥אֹות ׁשָ ֥ים ׂשֹ֣ ּיִ ַרח ַח֫ ֹוִדיֵעִני֮ ֹא֤ ּתֽ

ָמחֹות ֶאת יִמיְנָך֣ ֶנַֽצח׃-ׂשְ ֶנ֑יָך ְנִע֖מֹות ּבִ   ּפָ

  ז"יפרק 

ְמָע֤ה ְיהֹ  ִו֥ד ׁשִ יָבה  ׀יאהדונהיײ וָ֨ ְלָד֫ ֥ ֶדק ַהְקׁשִ ֶצ֗
ה י ִמְרָמֽ ְפֵת֥ א ׂשִ לֹ֗ י ּבְ ִת֑ י ַהֲאִז֥יָנה ְתִפּלָ ִת֗  :ִרּנָ

ים ב ִרֽ ֱחֶז֥יָנה ֵמיׁשָ יָך ּתֶ י ֵיֵצ֑א ֵעיֶנ֗ ִט֣ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ְנּתָ  ג :ִמּלְ ַ֘ח֤ ּבָ
י ִני ַבל ׀ִלּבִ֨ ֥ ְיָלה ְצַרְפּתַ ְדּתָ ּלַ֗ ַ֘ק֤ ל-ּפָ י ּבַ ִת֗ ְמָצ֑א ַזּמֹ י- ַיֲעָבר- ּתִ ֽ  :ּפִ

יץ ד ִרֽ י ָאְר֥חֹות ּפָ ְרּתִ ַמ֗ יָך ֲאִנ֥י ׁשָ ָפֶת֑ ר ׂשְ ְדַב֣ ֹות ָאָדם ּבִ  :ִלְפֻעּל֣
ל ה יָך ּבַ לֹוֶת֑ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ְך ֲאׁשֻ ֹמ֣ י-ּתָ י ו :ָנ֥מֹוּטּו ְפָעָמֽ יָך - ֲאִנֽ ְקָראִת֣

י ט-ִכֽ ל ַהֽ י-ַתֲעֵנִ֣ני ֵא֑ ע ִאְמָרִתֽ ַמ֣ י ׁשְ ָך ַהְפֵל֣ה ֲחָסֶדי ז :ָאְזְנָך֥ ִל֗
יִמיֶנֽךָ  ֽ ים ּבִ ְתקֹוְמִמ֗ ים ִמּמִ יַע חֹוִס֑ ֣ ת ח :מֹוׁשִ ֹון ּבַ ִאיׁש֣ ְמֵרִני ּכְ -ׁשָ

ִני יֵרֽ ְסּתִ יָך ּתַ ָנֶפ֗ ֵצ֥ל ּכְ ִין ּבְ י  ט :ָע֑ ּוִני ֹאְיַב֥ ּד֑ ִעים ֣זּו ׁשַ ֵנ֣י ְרׁשָ ִמּפְ
י יפּו ָעָלֽ ֥ ֶפׁש ַיּקִ ֶנ֗ ֥רּו ְבגֵ  י :ּבְ ּבְ ימֹו ּדִ ֗ ְג֑רּו ּפִ ֥מֹו ּסָ  :ֽאּותֶחְלּבָ

ה ְסָבב֑  יא ֣ ֵרינּו ַעּתָ ֻ ֶרץ וּ ּונַאׁשּ ָאֽ יתּו ִלְנ֥טֹות ּבָ  :ֵעיֵניֶה֥ם ָיׁשִ֗
ים יב ִרֽ ִמְסּתָ ב ּבְ ֥ יר ֹיׁשֵ ַאְרֵיה ִיְכ֣סֹוף ִלְט֑רֹוף ְוִכְכִפ֗ ְמֹי֗נֹו ּכְ  :ּדִ
ה ְיהֹ  יג י  יאהדונהיײ וָ֗ קּוָמ֤ ָט֥ה ַנְפׁשִ֗ ּלְ הּו ּפַ ה ָפָניו ַהְכִריֵע֑ ָמ֣ ַקּדְ

ךָ  ֽ ע ַחְרּבֶ ֥ ים ָיְדךָ֨  יד :ֵמָרׁשָ ְמִת֥ ים  יאהדונהיײ וָ֡ ְיהֹ  ׀ִמֽ ְמִת֬ ִמֽ
י֮ם וּֽ  ַחּיִ ֽ ם ּבַ ֶלד ֶחְלָק֥ ֥עּו ָבִנ֑ים  ְנךָ֘ וּ ְצפֽ ֵמֶח֗ ּבְ ְטָנ֥ם ִיׂשְ ֪א ִב֫ ַמּלֵ ּתְ

ה א ִפּלָ֗   ּתְ



 ז        

ם ם ְלעֹוְלֵליֶהֽ ֥יחּו ִיְתָר֗ ָע֥ה  טו :ְוִהּנִ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶז֣ה ָפֶנ֑יָך ֶאׂשְ י ּבְ ֲאִנ֗
ךָ  מּוָנֶתֽ יץ ּתְ   :ְבָהִק֗

  ב"עפרק 

ן ְוִצְדָקְתָך֥ ְלֶבן ֑ ֶלְך ּתֵ ֶטיָך ְלֶמ֣ ּפָ ים ִמׁשְ לִֹה֗ - ֱאֽ
ֶלךְ  ֽט ב :ֶמֽ ּפָ ֥יָך ְבִמׁשְ ּיֶ ָך֣ ְבֶצֶ֑דק ַוֲעִנ ין ַעּמְ  :ָיִד֣

֥֘לֹום  ג ים ׁשָ ֤אּו ָהִר֓ הִיׂשְ ְצָדָקֽ ם ּוְגָב֗עֹות ּבִ ט ד :ָלָע֑ ּפֹ֤ ִנּיֵי ׀ִיׁשְ -ֲעֽ
ק ֽ ֣א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵנ֣י ֶאְב֑יֹון ִוֽיַדּכֵ ם יֹוׁשִ ֶמׁש - ִיֽיָר֥אּוָך ִעם ה :ָע֗ ֑ ׁשָ

ים ֹור ּדֹוִרֽ ַח ּד֣ ר ַעל ו :ְוִלְפֵנ֥י ָיֵר֗ ָמָט֣ ים ַזְרִז֥יף -ֵיֵרד ּכְ ְרִביִב֗ ֑ז ּכִ ּגֵ
ֶרץ ֗לֹום ַעד-ִיְֽפַרח ז :ָאֽ ב ׁשָ יק ְוֹר֥ ֑ יו ַצּדִ ָיָמ֥ חַ - ּבְ ִל֥י ָיֵרֽ ְוֵיְרּדְ  ח :ּבְ

֣ם ַעד ּיָ ר ַעד-ִמ ָה֗ ֶרץ- ַאְפֵסי- ָי֑ם ּוִמּנָ ֑ים  ט :ָאֽ ְלָפָניו ִיְכְר֣עּו ִצּיִ
כוּ  יו ָעָפ֥ר ְיַלֵחֽ יבּו  י :ְוֹאְיָב֗ ֑ ה ָיׁשִ ים ִמְנָח֣ יׁש ְוִאּיִ ֣ י ַתְרׁשִ ַמְלֵכ֬

ָב֥א ּוְסבָ֗  יבוּ ַמְלֵכ֥י ׁשְ ֥ר ַיְקִרֽ ּכָ ֲחווּ  יא :א ֶאׁשְ ּתַ ים -֥לֹו ָכל-ְוִיׁשְ ְמָלִכ֑
ל י יב :ּגֹוִי֥ם ַיַֽעְבֽדּוהוּ -ּכָ ֽ י ְוֵֽאין-ּכִ ַע ְוָעִנ֗ ֑ ּוֵ יל ֶאְב֣יֹון ְמׁשַ ֹעֵז֥ר - ַיּצִ
יעַ -ָיֹחס ַעל יג :ֽלוֹ  ֽ ֹות ֶאְביֹוִנ֣ים יֹוׁשִ ל ְוֶאְב֑יֹון ְוַנְפׁש֖ ֣ ֹוְך  יד :ּדַ ִמּת֣

ֵעיָנֽיוּוֵמָחָמס  ם ּבְ ָמ֣ ר ּדָ ם ְוֵייַק֖ ֑ ל ַנְפׁשָ ן טו :ִיְגַא֣ י ְוִיּתֶ לֹו֮ - ִויִח֗
ל יד ּכָ ֲע֣דֹו ָתִמ֑ ֣ל ּבַ ּלֵ ָב֥א ְוִיְתּפַ ַה֪ב ׁשְ֫ ְנֽהוּ - ִמזְּ י  טז :ַהּיֹ֗ום ְיָבֲרֶכֽ ְיִה֤

ת ר-ִפּסַ ְר֑יֹו ְוָיִצ֥יצּו  ׀ּבַ֨ ָב֣נֹון ּפִ ּלְ ׁש ּכַ ים ִיְרַע֣ ִר֥ אׁש ָה֫ ֹר֪ ָאֶר֮ץ ּבְ ּבָ
ֶרץ ב ָהָאֽ ׂשֶ ֵע֣ יר ּכְ ם ִלְפֵני יז :ֵמִע֗ עֹוָל֗ ֨מֹו ְלֽ י ׁשְ ֶמׁש֮ -ְיִה֤  ִיּנֹ֪וןׁשֶ

ל ְ֥רכּו ֑בֹו ּכָ ֥מֹו ְוִיְתּבָ ֽרּוהוּ -ׁשְ֫ ְ ֤רּוךְ  יח :ּגֹוִי֥ם ְיַאׁשּ ײ וָ֣ ְיהֹ  ׀ּבָ

ה׀ א לֹֹמ֨   ִלׁשְ
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וֹ ֱאלֹ  יאהדונהי ה ִנְפָל֣אֹות ְלַבּדֽ ֖ ל ֹעׂשֵ ָרֵא֑ י ִיׂשְ  :ִהים ֱאלֵֹה֣
ֵל֣א ְכבֹודֹו ֶאת ׀ּוָב֤רּוךְ  יט בֹו֗דֹו ְל֫עֹוָל֥ם ְוִיּמָ ֥ם ּכְ ֶרץ -ׁשֵ ל ָהָא֗ ּכֹ֥

ן ן ׀ָאֵ֘מ֥ ן כ :ְוָאֵמֽ ִו֗ד ּבֶ ֹות ּדָ ּו ְתִפּל֑ ּל֥ י-ּכָ ֽ   :ִיׁשָ

  א"צפרק 

ֵצ֥ל  ֵסֶ֣תר ֶעְל֑יֹון ּבְ י ִיְתלֹוָנֽןּבְ ֗ ּדַ יהֹ  ב :ׁשַ ר ַלֽ ײ וָ ֹאַמ֗
י ֶאְבַטח יאהדונהי י ֱאלַֹה֗ י ּוְמצּוָדִת֑ וֹ -ַמְחִס֣ י ֣הּוא  ג :ּבֽ ֤ ּכִ

ֹות ֶבר ַהּוֽ ֥ ֥ח ָי֗קּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ ֽ ֶאְבָר֨תוֹ  ד :ַיּצִ ָיֶ֣סְך ָלְך  ׀ּבְ
ַחת וֹ -ְוַתֽ ה ֲאִמּתֽ ֹסֵחָר֣ ֖ה ְוֽ ְחֶס֑ה ִצּנָ ָנָפ֣יו ּתֶ ַ֣חד -לֹא ה :ּכְ ִתיָרא ִמּפַ

ם ץ ָי֥עּוף יֹוָמֽ ּוד  ו :ָלְ֑יָלה ֵמֵח֗ ֶטב ָיׁש֥ ְך ִמּקֶ֗ ֶפל ַיֲהלֹ֑ ֹא֣ ֶבר ּבָ ִמּדֶ
ִים ךָ֨  ז :ָצֳהָרֽ ּדְ ל ִמּצִ ֽשׁ  ׀ִיּפֹ֤ א ִיּגָ יָך לֹ֣ ֶלף ּוְרָבָב֥ה ִמיִמיֶנָ֑ך ֵאֶל֗  :ֶא֗

ה ח ְרֶאֽ ים ּתִ ִע֣ ת ְרׁשָ ַמ֖ ּלֻ יט ְוׁשִ ֑ ֵעיֶנ֣יָך ַתּבִ ה -יכִּֽ  ט :ַרק ּבְ ֣ ַאּתָ
ְמּתָ ְמעֹוֶנֽךָ  יאהדונהיײ וָ֣ ְיהֹ  ֣ י ֶעְל֗יֹון ׂשַ א י :ַמְחִס֑ יָך -לֹֽ ֣ה ֵאֶל֣ ְתֻאּנֶ

ַגע לֹא ה ְוֶנ֗ ךָ -ָרָע֑ ָאֳהֶלֽ ב ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶה יא :ִיְקַר֥ ֣ ְ֑ך -ּכִ ּלָ
ָכל ָמְרָך֗ ּבְ ָרֶכֽיךָ -ִלׁשְ ן-ַעל יב :ּדְ ֑אּוְנָך ּפֶ ָ ִ֥ים ִיׂשּ ּפַ ּגֹ֖ף-ּכַ ֶבן  ּתִ ֶא֣ ּבָ

ךָ  ין- ַעל יג :ַרְגֶלֽ ֽ יר ְוַתּנִ ִפ֣ ס ּכְ ְרֹמ֖ ְך ּתִ ְדֹר֑ ַחל ָוֶפֶ֣תן ּתִ ֣ י  יד :ׁשַ י ִב֣ ֤ ּכִ
י ֽ הּו ּכִ ֵב֗ ּגְ הּו ֲאׂשַ ֵט֑ ק ַוֲאַפּלְ י-ָחׁשַ ִמֽ ע ׁשְ ִני טו :ָיַד֥ הּו  ׀ִיְקָרֵא֨ ְוֶֽאֱעֵנ֗

וֹ  הוּ - ִעּמֽ ֵדֽ ֲאַכּבְ הּו ַוֽ ֵצ֗ ה ֲאַחּלְ ֶרְך ָיִמים אֹ֣  טז :ָאֹנִכ֥י ְבָצָר֑
י יׁשּוָעִתֽ ֽ הּו ּבִ הּו ְוַאְרֵא֗ יֵע֑ ּבִ  :ַאׂשְ

ב א   ֹיׁשֵ



 ט        

  ד"קפרק 

י ֶאת ֱאלַֹהי  יאהדונהיײ וָ֣ ְיהֹ  יאהדונהיײ ָו֥ ְיהֹ֫ -ַנְפׁשִ֗
תָּ  ׁשְ ר ָלָבֽ ד הֹוד ְוָהָד֣ ֹא֑ ְלּתָ ּמְ ַד֣ ֶטה ב :ּגָ אֹור - ֹעֽ

ה ְיִריָעֽ ִים ּכַ ַמ֗ ה ׁשָ ה נֹוֶט֥ ְלָמ֑ ַ ׂשּ יו  ג :ּכַ ֹוָת֥ ִלּי֫ ִים ֲעֽ ה ַבּמַ֗ ְמָקֶרֽ ַה֥
ם ָ ְך ַעל- ַהׂשּ ְמַהּלֵ֗ ים ְרכּו֑בֹו ַהֽ ְנֵפי-ָעִב֥ יו  ד :ֽרּוחַ - ּכַ ה ַמְלָאָכ֣ ֣ ֹעׂשֶ

ט ׁש לֵֹהֽ יו ֵא֣ ְרָת֗ ל-ֶאֶרץ ַעל-ָיַֽסד ה :רּו֑חֹות ְמׁשָ -ְמכֹוֶנ֑יָה ּבַ
ד ֹוט עֹוָל֥ם ָוֶעֽ ּמ֗ י֑תֹו  ו :ּתִ ּסִ ֣בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ים ַיַֽעְמדוּ -ַעלּתְ - ָהִר֗

ִים ְתָך֣ ְינּו֑סּון ִמן- ִמן ז :ָמֽ ֲעָר֣ ַעְמָך֗ ֵיָחֵפֽזּון- ּגַ ַיֲע֣לּו ָהִרים  ח :֥קֹול ַרֽ
ם ׀ְמ֗קֹום ֶז֤ה-ֵיְר֣דּו ְבָק֑עֹות ֶאל ְדּתָ ָלֶהֽ ֽבּול ט :ָיַס֬ ְמּתָ -ּגְ ׂשַ

ל ל- ּבַ ֶרץ-ַיֲֽעֹב֑רּון ּבַ ֹות ָהָאֽ ְמשַׁ  י :ְיׁשּו֗בּון ְלַכּס֥ ַ֣ח ַמְעָיִנים ַהֽ ּלֵ
ֽכּון ים ְיַהּלֵ ין ָהִר֗ ֥ ים ּבֵ ָחִל֑ ּנְ ל יא :ּבַ קּו ּכָ ֖רּו -ַיׁשְ ּבְ י ִיׁשְ ָד֑ ַחְי֣תֹו ׂשָ

ם ים ְצָמָאֽ ין ֳעָפאִי֗ם -ֲעֵליֶהם עֹוף יב :ְפָרִא֣ ֥ ֹון ִמּבֵ ּכ֑ ִים ִיׁשְ ַמ֣ ָ ַהׁשּ
נוּ  י  יג :ֽקֹול- ִיּתְ ִר֥ יו ִמּפְ ה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָת֑ ֶק֣ ֥ע ַמׁשְ ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ַמֲעׂשֶ֗

ֶרץ יר יד :ָהָאֽ יַח ָחִצ֨ ם  ׀ַמְצִמ֤ ת ָהָאָד֑ ב ַלֲעֹבַד֣ ה ְוֵעׂשֶ ֵהָמ֗ ַלּבְ
ֶחם ִמן ֶרץ- ְל֥הֹוִציא ֶל֗ ַיִ֤ין טו :ָהָאֽ ַבב ׀ְו ח ְלֽ ּמַ֬ ֱא֗נֹוׁש -ְיׂשַ

ַבב ֶחם ְלֽ ֶמן ְוֶל֗ ֑ ָ ִנ֣ים ִמׁשּ יל ּפָ ד-ְלַהְצִה֣ עּו ֲעצֵ֣  טז :ֱא֥נֹוׁש ִיְסָעֽ ּבְ י ִיׂשְ
ע יאהדונהיײ וָ֑ ְיהֹ  ר ָנָטֽ ֣ ְרֵז֥י ְלָב֗נֹון ֲאׁשֶ ר יז :ַאֽ ים -ֲאׁשֶ ִר֣ ם ִצּפֳ ׁשָ

הּ  יָתֽ ים ּבֵ ֥ רֹוׁשִ ה ּבְ ֑נּו ֲחִסיָד֗ ים  יח :ְיַקּנֵ ֵעִל֑ ֹבִהים ַלּיְ ים ַהּגְ ָהִר֣
ים ֽ ַפּנִ ׁשְ ים ַמְחֶס֥ה ַלֽ ע  יט :ְסָלִע֗ ֶמׁש ָיַד֥ ים ׁשֶ֗ ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִד֑ ֣ ָעׂשָ

ת כ :ְמבֹוֽאוֹ  ׁשֶ ֽ וֹ -ּתָ ְך ִו֣יִהי ָלְ֑יָלה ּבֽ ל-ֹחׁשֶ ׂש ּכָ  :ָיַֽער-ַחְיתוֹ -ִתְרֹמ֗

ֲרִכ֥י א   ּבָ
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ל ָאְכָלֽם כא ׁש ֵמֵא֣ ֖ ֶרף ּוְלַבּקֵ ֑ ִפיִרים ׁשֲֹאִג֣ים ַלּטָ ח  כב :ַהּכְ ְזַר֣ ּתִ
ֶמׁש ֵיָאֵס֑פּון ְוֶאל ֶ ֽצּון- ַהׁשּ ם ִיְרּבָ ם ְלָפֳע֑לֹו  כג :ְמעֹוֹנָת֗ ֵיֵצ֣א ָאָד֣

ָד֣תֹו עֲ  ֶרב-ֵדיְוַֽלֲעֹב֖ ה כד :ָעֽ יךָ -ָמֽ ּו ַמֲעׂשֶ֨  יאהדונהיײ וָ֗ ְיֽהֹ  ׀ַרּב֬
ֶרץ ִקְנָיֶנֽךָ  ה ָהָא֗ יָת ָמְלָא֥ ֑ ה ָעׂשִ ָחְכָמ֣ ם ּבְ ּלָ ֥ם  ׀ֶז֤ה כה :ּכֻ ּיָ ַה

ם ֽ ִים ׁשָ ָד֥ דֹו֮ל ּוְרַח֪ב ָי֫ ֹות ִעם-ּגָ ֑ר ַחּיֹ֥ות ְקַטּנ֗ ין ִמְסּפָ - ֶרֶמׂש ְוֵא֣
ֹדֽלֹות ם ֳאִנּיֹ֣ות  כו :ּגְ ן ֶזֽהׁשָ ֑כּון ִלְוָיָת֗ ֶחק- ְיַהּלֵ ֽ וֹ - ָיַצְ֥רּתָ ְלׂשַ  :ּבֽ

וֹ  כז ִעּתֽ ת ָאְכָל֣ם ּבְ ֑רּון ָלֵת֖ ּבֵ יָך ְיׂשַ ם ֵאֶל֣ ּלָ ן ָלֶהם  כח :ּכֻ ֣ ּתֵ ּתִ
֥עּון ֽטֹוב ּבְ ח ָיְֽדָך֗ ִיׂשְ ֥ ְפּתַ ֥לּון  כט :ִיְלֹק֑טּון ּתִ ֵה֫ ֶניָך֮ ִיּֽבָ יר ּפָ ֥ ְסּתִ ּתַ

ָו֑עּון ֵס֣ף רּוָחם ִיְג ם ְיׁשּוֽבּון-ְוֶֽאל ּתֹ ֣ח רּוֲחָך  ל :ֲעָפָר֥ ּלַ ׁשַ ּתְ
ה ֵנ֣י ֲאָדָמֽ ׁש ּפְ ֵר֑אּון ּוְתַחּדֵ֗ י ְכ֣בֹוד ְיהֹ  לא :ִיּבָ  יאהדונהיײ וָ֣ ְיִה֤

ח ְיהֹ  ַמ֖ יו יאהדונהיײ וָ֣ ְלעֹוָל֑ם ִיׂשְ ֽ ַמֲעׂשָ יט ָלָאֶרץ  לב :ּבְ ֣ ּבִ ַהּמַ
נוּ  ֽ ֶיֱעׁשָ ים ְוֽ ָהִר֣ ֖ע ּבֶ ד ִיּגַ ְרָע֑ יָרה ַליהֹ  גל :ַוּתִ ֣  יאהדונהיײ וָ֣ ָאׁשִ
י עֹוִדֽ י ּבְ ה ֵלאלַֹה֣ ָר֖ ֑י ֲאַזּמְ ּיָ ַח י  לד :ּבְ י ָאֹנִכ֗ יִח֑ ב ָעָל֣יו ׂשִ ֶיֱעַר֣

יהֹ  ַמ֥ח ּבַ ים לה :יאהדונהיײ וָֽ ֶאׂשְ ִא֨ ּמּו ַחּטָ ֤ ֶרץ -ִמן ׀ִיּתַ ָהָא֡
ים ִע֤ י ֶאת ׀ּוְרׁשָ י ַנְפׁשִ ֲרִכ֣ ם ּבָ ְללוּ  יאהדונהיײ וָ֗ ְיהֹ -֤עֹוד ֵאיָנ֗ -ַהֽ

  :ָיֽהּ 

  ל"קפרק 

יָך ְיהֹ  ים ְקָראִת֣ ֖ ֲעַמּקִ ֲע֑לֹות ִמּמַ ּמַ  :יאהדונהיײ וָֽ ַהֽ
֑בֹות ְל֗קֹול  ב ֻ ֶי֣יָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ְה ְמָע֪ה ְב֫קֹוִל֥י ּתִ ֲאֹדָני֮ ׁשִ

יר א ֥   ׁשִ



 יא        

ֲחנּוָנֽי ָמר-ִאם ג :ּתַ ׁשְ ד-ֲעֹו֥נֹות ּתִ י ַיֲעֹמֽ י ִמ֣ י ד :ָיּ֑ה ֲאֹדָנ֗ ֽ ָך֥ -ּכִ  ִעּמְ
א ֵרֽ ּוָ ַען ּתִ ה ְלַמ֗ ִליָח֑ ֣יִתי ְיהֹ  ה :ַהּסְ י  יאהדונהיײ וָ ִקּוִ ֑ ה ַנְפׁשִ ָת֣ ִקּוְ

י ְלּתִ ים  ו :ְוִֽלְדָב֥רֹו הֹוָחֽ ֶקר ׁשְֹמִר֥ ים ַלּבֹ֗ ְֹמִר֥ י ַלֽאֹדָנ֑י ִמׁשּ ֥ ַנְפׁשִ
ֶקר ל ֶאל ז :ַלּבֹֽ ָרֵא֗ ל ִיׂשְ י- ַיֵח֥ ֽ  יאהדונהיײ ָו֥ ְיהֹ - ִעם-ְי֫הָוה ּכִ

ֹו ְפֽדּות ה ִעּמ֣ ֖ ֶסד ְוַהְרּבֵ ה ֶאת ח :ַהֶח֑ ֣ ל -ְוהּוא ִיְפּדֶ ל ִמּכֹ֗ ָרֵא֑ ִיׂשְ
יו   :ֲעֹוֹנָתֽ

  .ם.י.ס.נ ט אותיות "פרק קי

י׃  ָך ְו֗אֹור ִלְנִתיָבִתֽ ָ֑מה  קוְלַרְגִל֥י ְדָבֶר֑ ּיֵ י ָוֲאַק ְעּתִ ֥ ּבַ ִנׁשְ
ָך׃  י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ ר ִמׁשְ ֹמ֗ ד ְיהֹ -ַעדַנֲעֵנ֥יִתי  קזִלׁשְ  ײוָ֗ ְמֹא֑

ָך׃  יאהדונהי ִ֥ני ִכְדָבֶרֽ ּיֵ י ְרֵצה קחַח  יאהדונהי ײוָ֑ ָנ֣א ְיהֹ -ִנְד֣בֹות ּפִ
ִני׃ ֵדֽ יָך ַלּמְ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ י׃  קט ּוֽ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יד ְוֽתֹוָרְתָך֗ לֹ֣ י ָתִמ֑ ֣ י ְבַכּפִ ֣ ַנְפׁשִ

יִתי׃  קי א ָתִעֽ יָך לֹ֣ ּקּוֶד֗ י ּוִמּפִ ֣ח ִל֑ ים ּפַ ִע֣ י  קיאָנְת֬נּו ְרׁשָ ְלּתִ ָנַח֣
י ֽ יָך ְלעֹוָל֑ם ּכִ ה׃ -ֵעְדֹוֶת֣ ּמָ י ֵהֽ ֣ ֹון ִלּבִ ׂש֖ ֹות  קיבׂשְ י ַלֲעׂש֥ יִתי ִלּבִ ָנִט֣

ֶקב׃  יָך ְלעֹוָל֥ם ֵעֽ   ֻחּקֶ֗

י׃  ְבּתִ ֵנ֑אִתי ְוֽתֹוָרְתָך֥ ָאָהֽ י ידקׂשָ ה  ִסְתִר֣ ּתָ ֣י ָא֑ ּוָמִגּנִ
י׃  ְלּתִ ה -ֽסּורוּ  קטוִלְדָבְרָך֥ ִיָחֽ ָר֗ ים ְוֶאּצְ י ְמֵרִע֑ ּנִ ֥ ִמּמֶ

י׃  ֶי֑ה ְוַאלקטז ִמְצֹו֥ת ֱאלָֹהֽ ְח ִני ְכִאְמָרְתָך֣ ְוֶאֽ ִני - ָסְמֵכ֣ ִביׁשֵ֗ ּתְ
י׃  ְבִרֽ ִ יד׃  קיזִמׂשּ יָך ָתִמֽ ֣ ה ְבֻחּקֶ ָע֖ ָעה ְוֶאׁשְ ֑ ׁשֵ ּוָ ִני ְוִא ְסָעֵד֥

  -רנֵ  קה

  ֲעִפ֥יםסֵ  קיג



 יב

ל קיח י-ָסִליָת ּכָ יָך ּכִ ֑ ם׃ -ׁשֹוִג֣ים ֵמֻחּקֶ ְרִמיָתֽ ֶקר ּתַ ים  קיטׁשֶ֗ ִסִג֗
ּתָ ָכל ֥ ּבַ ֵעי-ִהׁשְ יָך׃ - ִרׁשְ י ֵעֹדֶתֽ ְבּתִ ן ָאַה֥ ֶרץ ָלֵכ֗ ר  קכָא֑ ָסַמ֣

אִתי׃ יָך ָיֵרֽ ֶט֥ ּפָ ׁשְ ִמּמִ י ּוֽ ִר֑ ָך֣ ְבׂשָ ְחּדְ   ִמּפַ

יָך׃  ה ִמְצֹוֶתֽ ִני ְוֶאְלְמָד֥ ְיכֹוְנ֑נּוִני ֲהִביֵנ֗ ְיֵרֶאיָך  עדָעׂשּוִני ַוֽ
י׃  ְלּתִ י ִלְדָבְרָך֣ ִיָחֽ ֖ חּו ּכִ ָמ֑ י ְיהֹ  עהִיְר֣אּוִני ְוִיׂשְ ְעּתִ  ײוָ ָיַד֣

י יאהדונהי ִני׃ -ּכִ יָתֽ ה ִעּנִ יָך ֶוֱאמּוָנ֗ ֶט֑ ּפָ ָך֣ -ְיִהי עוֶצֶ֣דק ִמׁשְ ָנ֣א ַחְסּדְ
ָך׃ ְלַנֲחמֵ֑  ֽ ִאְמָרְתָך֥ ְלַעְבּדֶ י עזִני ּכְ ֶי֑ה ּכִ ְח יָך ְוֶאֽ -ְיֹב֣אּוִני ַרֲחֶמ֣

י׃  ָעֽ ֲעׁשֻ ֽ י עחֽתֹוָרְתָך֗ ׁשַ ׁשּו ֵזִדים ּכִ יַח - ֵיֹב֣ ֥ י ָאׂשִ ֑תּוִני ֲאִנ֗ ֶקר ִעּוְ ֣ ׁשֶ
יָך׃  ִפּקּוֶדֽ יָך  עטּבְ י ְיֵרֶא֑ ּובּו ִל֣ יוידעו ָיׁש֣ ְדֵע֗ יךָ  ְוֹיֽ י פ: ֵעֹדֶתֽ י -ְיִהֽ ֣ ִלּבִ

א ֵאֽבֹושׁ  ַען לֹ֣ יָך ְלַמ֗ ֑ ֻחּקֶ ים ּבְ   :ָתִמ֣

ל ָך ּכָ י תֹוָרֶת֑ ְבּתִ י-ָאַה֥ יָחִתֽ יא ׂשִ ְיַבי  צח: ַהּיֹ֗ום ִה֣ ֵמֹא֣
י ְלעֹוָל֣ם ִהיא ֖ ָך ּכִ ִני ִמְצֹוֶת֑ ֵמ֣ ַחּכְ י- ּתְ ל צט: ִלֽ - ִמּכָ

יחָ  ֣ יָך ׂשִ ֥י ֵעְדֹוֶת֗ י ּכִ ְ֑לּתִ ּכַ י ִהׂשְ ַד֥ יְמַלּמְ י  ק: ה ֿלִֽ ֖ ֵקִנ֥ים ֶאְתּבֹוָנ֑ן ּכִ ִמזְּ
י ְרּתִ יָך ָנָצֽ ל קא: ִפּקּוֶד֣ ַען -ִמּכָ ִל֣אִתי ַרְגָל֑י ְלַמ֗ ַרח ָרע ּכָ ֹא֣
ךָ  ָבֶרֽ ר ּדְ ֹמ֥ יָך לֹא קב: ֶאׁשְ ֶט֥ ּפָ ׁשְ י-ִמּמִ ֽ י ּכִ ִני-ָסְ֑רּתִ ה הֹוֵרָתֽ ֗ : ַאּתָ

ַבׁ֥ש לְ -ַמה קג ָך ִמּדְ י ִאְמָרֶת֗ ְמְל֣צּו ְלִחּכִ יּנִ יָך  קד: ִפֽ ּקּוֶד֥ ִמּפִ
ֵנ֤אִתי-ֶאְתּבֹוָנ֑ן ַעל ן ׂשָ ל ׀ּכֵ֗ ֶקר-ּכָ ֽ ַרח ׁשָ   :ֹא֬

יךָ יָ  ג   ֶד֣

  - המָֽ  צז



 יג        

  .ה.מ.ש.נ ט אותיות "פרק קי

י׃  ָך ְו֗אֹור ִלְנִתיָבִתֽ ָ֑מה  קוְלַרְגִל֥י ְדָבֶר֑ ּיֵ י ָוֲאַק ְעּתִ ֥ ּבַ ִנׁשְ
ָך׃  י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ ר ִמׁשְ ֹמ֗ ד ְיהֹ -ַנֲעֵנ֥יִתי ַעד קזִלׁשְ  ײוָ֗ ְמֹא֑

ָך׃  יאהדונהי ִ֥ני ִכְדָבֶרֽ ּיֵ י ְרֵצה קחַח  יאהדונהי ײוָ֑ ָנ֣א ְיהֹ -ִנְד֣בֹות ּפִ
ִני׃ ֵדֽ יָך ַלּמְ ֶט֥ ּפָ ִמׁשְ י׃  קט ּוֽ ְחּתִ ָכֽ א ׁשָ יד ְוֽתֹוָרְתָך֗ לֹ֣ י ָתִמ֑ ֣ י ְבַכּפִ ֣ ַנְפׁשִ

יִתי׃  קי א ָתִעֽ יָך לֹ֣ ּקּוֶד֗ י ּוִמּפִ ֣ח ִל֑ ים ּפַ ִע֣ י ָנחַ֣  קיאָנְת֬נּו ְרׁשָ ְלּתִ
י ֽ יָך ְלעֹוָל֑ם ּכִ ה׃ -ֵעְדֹוֶת֣ ּמָ י ֵהֽ ֣ ֹון ִלּבִ ׂש֖ ֹות  קיבׂשְ י ַלֲעׂש֥ יִתי ִלּבִ ָנִט֣

ֶקב׃  יָך ְלעֹוָל֥ם ֵעֽ י׃  קיגֻחּקֶ֗ ְבּתִ ֵנ֑אִתי ְוֽתֹוָרְתָך֥ ָאָהֽ   ֵסֲעִפ֥ים ׂשָ

֑ם  בָֽ וּ֜ ומדבריך ְרָד֣פּוִני ִחּנָ י ךָ֗ ְר ִמּדְ ֽ ד ִלּבִ ַח֥ ׂש  קסב: ּפָ ֣ ׂשָ
י ַעל ב- ָאֹנִכֽ ָל֥ל ָרֽ א ׁשָ מֹוֵצ֗ ָך ּכְ ֶקר  קסג :ִאְמָרֶת֑ ֣ ׁשֶ

י ְבּתִ ָבה ּתֹוָרְתָך֥ ָאָהֽ ֵנאִתי ַוֲאַתֵע֑ יָך  קסד: ׂשָ ֑ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ֣ ׁשֶ
ךָ  י ִצְדֶקֽ ֵט֥ ּפְ ל ִמׁשְ ין קסה: ַע֗ ָך ְוֵאֽ י תֹוָרֶת֑ ֣לֹום ָרב ְלֹאֲהֵב֣ ָל֥מֹו - ׁשָ

ֹול בַּ֣  קסו: ִמְכׁשֽ יׁשּוָעְתָך֣ ְיהֹ ׂשִ י ִלֽ יָך  יאהדונהי ײוָ֑ ְרּתִ ִמְצֹוֶת֥ ּוֽ
יִתי ֽ ד קסז: ָעׂשִ יָך ָוֹאֲהֵב֥ם ְמֹאֽ י ֵעֹדֶת֑ ה ַנְפׁשִ ְמָר֣ ֽ י  קסח: ׁשָ ְרּתִ ַמ֣ ׁשָ

י ָכל ֖ יָך ּכִ ךָ - ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶת֑ ֽ ָרַכ֣י ֶנְגּדֶ   :ּדְ

ל ָך ּכָ י תֹוָרֶת֑ ְבּתִ י-ָאַה֥ יָחִתֽ יא ׂשִ ְיַבי  צח: ַהּיֹ֗ום ִה֣ ֵמֹא֣
י ְלעֹוָל֣ם ִהיא ֖ ָך ּכִ ִני ִמְצֹוֶת֑ ֵמ֣ ַחּכְ י- ּתְ ל צט: ִלֽ - ִמּכָ

י יָחה ֿלִֽ ֣ יָך ׂשִ ֥י ֵעְדֹוֶת֗ י ּכִ ְ֑לּתִ ּכַ י ִהׂשְ ַד֥ י  ק: ְמַלּמְ ֖ ֵקִנ֥ים ֶאְתּבֹוָנ֑ן ּכִ ִמזְּ
י ְרּתִ יָך ָנָצֽ ל קא: ִפּקּוֶד֣ ַען -ִמּכָ ִל֣אִתי ַרְגָל֑י ְלַמ֗ ַרח ָרע ּכָ ֹא֣

  -רנֵ  קה

  ִריםשָׂ  קסא

  - המָֽ  צז



 יד

ךָ  ָבֶרֽ ר ּדְ ֹמ֥ יָך לֹא קב: ֶאׁשְ ֶט֥ ּפָ ׁשְ י-ִמּמִ ֽ י ּכִ ִני-ָסְ֑רּתִ ה הֹוֵרָתֽ ֗ : ַאּתָ
י-ַמה קג ַבׁ֥ש ְלִפֽ ָך ִמּדְ י ִאְמָרֶת֗ ְמְל֣צּו ְלִחּכִ יָך  קד: ּנִ ּקּוֶד֥ ִמּפִ

ל-ֶאְתּבֹוָנ֑ן ַעל ֵנ֤אִתי׀ ּכָ ן ׂשָ ַר -ּכֵ֗ ֶקרֹא֬ ֽ   :ח ׁשָ

ֶקב׃  יאהדונהיײ וָ ְיהֹ  ה ֵעֽ ּנָ ֶר֥ יָך ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ֗ ֥ ּדֶ
ה ְבָכל־ֵלֽב׃  לד ּנָ ְמֶר֥ ָך ְוֶאׁשְ ה ֽתֹוָרֶת֗ ָר֥ ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ

י׃  לה ְצּתִ י־֥בֹו ָחָפֽ יָך ּכִ יב ִמְצֹוֶת֑ ְנִת֣ י  לוַהְדִריֵכִני ּבִ ַהט־ִלּבִ
ַצע׃  ֽ ל ֶאל־ּבָ יָך ְוַא֣ ְוא  לזֶאל־ֵעְדֹוֶת֗ ֑ ר ֵעיַני ֵמְר֣אֹות ׁשָ ַהֲעֵב֣

ִֽני׃  ְדָרֶכָ֥ך ַחּיֵ ָך׃  לחּבִ ר ְלִיְרָאֶתֽ ָך ֲאׁשֶ֗ ָך ִאְמָרֶת֑ ם ְלַעְבּדְ ָהֵק֣
ים׃  לט יָך טֹוִבֽ ֶט֣ ּפָ י ִמׁשְ ֖ י ּכִ ר ָיֹגְ֑רּתִ ֣ ִתי ֲאׁשֶ ר ֶחְרּפָ ה  מַהֲעֵב֣ ִהּנֵ

בְ  ַא֣ ִֽני׃ּתָ ִצְדָקְתָך֥ ַחּיֵ יָך ּבְ ֶד֑ י ְלִפּקֻ   ּתִ

ּוב ְיהֹ  ׁש֣ ל ּבְ ֵא֥ ָר֫ ּיֹון֮ ְיׁשּוַע֪ת ִיׂשְ ן ִמּצִ ֣ ֣בּות  יאהדונהי ײוָ ִיּתֵ ׁשְ
ֵאל׃ ָרֽ ַמ֥ח ִיׂשְ ב ִיׂשְ ֹו ָיֵג֥ל ַיֲעֹק֗ יִקים  ַעּמ֑ ת ַצּדִ ּוְתׁשּוַע֣

ה׃ יאהדונהי ײוָ֑ ֵמְיהֹ  ת ָצָרֽ ֵע֣ עּוזָּ֗ם ּבְ ם ְיהֹ  ָמֽ ְעְזֵר֥ ּיַ  יאהדונהי ײוָ֗ ַוֽ
סּו ֽבֹו׃ י־ָח֥ ם ּכִ יֵע֑ ִעים ְויֹוׁשִ ם ֵמְרׁשָ ֵט֣ ֵט֥ם ְיַפּלְ ּלְ ְיַפ֫   ַוֽ
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ִניה לג   ֹוֵר֣

  ימִ֥ 



 טו        

  קדיש יהא שלמא

  אידהנויה 'בענית אמן יכוון הקהל שהיא גי

א ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁשְ י. )ָאֵמן(, ְוִיְתַקּדַ ָעְלָמא ּדִ , ְבָרא ִכְרעּוֵתהּ -ּבְ
יֵחהּ , ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנהּ , ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתהּ  . )ָאֵמן(, ִויָקֵרב ְמׁשִ

ַחּיֵיכֹון י ְדָכל, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּבְ ית- ּוְבַחּיֵ ָרֵאל-ּבֵ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ִיׂשְ , ּבַ
  . )ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן

  א שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יה

ֵמיהּ ב  ְיֵהאא  אג  ׂשְ ַרךְ ח  ָעְלַמּיָאז  ְלָעְלֵמיו  ְלָעַלםה  ְמָבַרךְ ד  ַרּבָ  ,ִיְתּבָ
חט  ּבַ ּתַ ַארי  ,ְוִיׁשְ איב  ,ְוִיְתרֹוַמםיא  ,ְוִיְתּפָ ֵ ריג  ,ְוִיְתַנׂשּ יד  ,ְוִיְתַהּדָ

ה לטו  ְוִיְתַעּלֶ ֵמהּ טז  ,ְוִיְתַהּלָ איז  ׂשְ קּוְדׁשָ ִריךְ יח  ּדְ כ  .)ָאֵמן(, הּואיט -ּבְ

א לכב  ִמןכא  ְלֵעּלָ ְרָכָתאכג -ּכָ יָרָתאכד  ,ּבִ ָחָתאכה  ,ׂשִ ּבְ ׁשְ כו  ּתִ

ֲאִמיָרןכז  ,ְוֶנָחָמָתא ָעְלָמאכח  ּדַ   .)ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּבְ

ַמּיָא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ׁשְ ים ְוׂשָ יָזָבא, ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה, ַחּיִ , ְוׁשֵ
ה, ּוְרפּוָאה ָרה, ּוְגֻאּלָ ָלה, ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ַעּמֹו - ָלנּו ּוְלָכל, ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ָרֵאל   .)ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ִיׂשְ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ לֹום ָעֵלינוּ , ׁשָ ה ׁשָ ל- ְוַעל, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ -ּכָ

ָר    .)ָאֵמן( .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ֵאלַעמֹו ִיׂשְ
  

� �  

ל ּדַ   ִיְתּגַ

  ְיֵהא

ה   ֹעׂשֶ



 טז

  משניות

ְך מַ אֱ נֶּ א ׁשֶ בָּ ם הַ לָ עוֹ ק לָ לֶ ם חֵ הֶ לָ  ׁש ל יֵ אֵ ָר ׂשְ יִ  ר ְוַעּמֵ
יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ם ַצּדִ ּלָ ַעי , ּכֻ ֵנֶצר ַמּטָ

ֵאר ה ָיַדי ְלִהְתּפָ   :ַמֲעׂשֵ

  'זפרק  מקוואותמסכת 

ְק  ּפֹוְסִלין ְולֹא , ְולֹא פֹוְסִליןה וֶ ַמֲעִלין ֶאת ַהּמִ
ֵאּלּו ַמֲעִלין ְולֹא . לֹא ַמֲעִלין ְולֹא פֹוְסִלין, ַמֲעִלין

ֶלג, פֹוְסִלין ֶ ָרד, ַהׁשּ פֹור, ְוַהּבָ ַלח, ִלידְוַהגְ , ְוַהּכְ , ְוַהּמֶ
רֹוק יט ַהּנָ י ֲעִקיָבאָאַמר ַר . ְוַהּטִ י ִיׁשְ ָהָיה ַר , ּבִ ן ָמעאֵ ּבִ ל ּדָ

ֶנגְ  י ּכְ ֶלג ֵאינוֹ , לֹוַמרּדִ ֶ ְק ַמֲעֶלה ֶאת  ַהׁשּ ְוֵהִעידּו . הוֶ ַהּמִ
ָאַמר ָלֶהםַאנְ  מֹו ׁשֶ ְ י ֵמיְדָבא ִמׁשּ ֶלג , ׁשֵ ְצאּו ְוָהִביאּו ׁשֶ

ה הוֶ ִמְק ַוֲעׂשּו  ִחּלָ ּתְ ן נּוִרי אֹוֵמרַר . ּבַ י יֹוָחָנן ּבֶ ֶאֶבן , ּבִ
ָרד ִים, ַהּבָ ּמַ יַצד ַמֲעִלין ְולֹא פֹוְסִלין. ּכַ ׁש ּבֹו  הוֶ ִמְק . ּכֵ ּיֵ ׁשֶ

ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחתַאְר  ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו , ּבָ
פֹוְסִלין  ֵאּלוּ  ב      :ְצאּו ַמֲעִלין ְולֹא פֹוְסִליןִנמְ , ְוֶהֱעָלהוּ 

ין ְטהֹוִרים, ְולֹא ַמֲעִלין ין ְטֵמִאים ּבֵ ִים ּבֵ ים , ַהּמַ ָבׁשִ ּוֵמי ּכְ
ָלקֹות ֶמד עַ , ּוֵמי ׁשְ ּלֹא הֶ ְוַהּתֶ יַצד פֹוְסִלין . ִמיץחְ ד ׁשֶ ּכֵ
ׁש ּבֹו ַאְר  הוֶ ִמְק . ְולֹא ַמֲעִלין ּיֵ ִעים ְסָאה ָחֵסר קֹ ׁשֶ טֹוב ְר ּבָ

ׁשְ , לֹא ֶהֱעָלהוּ , טֹוב ְלתֹוכוֹ ְר ְוָנַפל ֵמֶהן קֹ  ה לֹ ּפֹוְסלֹו ּבִ ׁשָ
ׁשְ . לֹוִגין ָאר ַהּמַ יר, ּוֵמי ֵפרֹות, ִקיןֲאָבל ׁשְ ְר , ְוַהּצִ , ָיסְוַהּמֻ

הֶ  ֶ ֶמד ִמׁשּ ָעִמים ַמֲעִלין ּופְ , ִמיץחְ ְוַהּתֶ ֵאיָנן ּפְ ָעִמים ׁשְ
יַצד. ַמֲעִלין ׁש ּבֹו ַאְר  הוֶ ִמְק . ּכֵ ּיֵ ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחתׁשֶ , ּבָ

  - - - - לכָּ 

  ֵישׁ  א
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ִעים ָהיּו בֹו ַאְר . לֹא ֶהֱעָלהוּ , ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם ּבָ
ר, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה, ְסָאה ׁשֵ ּבֹו  ֵהִדיחַ  ג      :ֲהֵרי זֶה ּכָ

י ֲעָנִבים י זֵיִתים ְוַסּלֵ ּנּו ֶאת ַמְר , ַסּלֵ ר, ָאיוְוׁשִ ׁשֵ י . ּכָ ִרּבִ
ַבעֵמי , יֹוֵסי אֹוֵמר ׁשְ  ַהּצֶ ה לֹוִגיןלֹ פֹוְסִלין אֹותֹו ּבִ ְוֵאיָנן , ׁשָ

ּנּוי ַמְר  ׁשִ ּנּו , ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּוֹמַחל. ֶאהפֹוְסִלין אֹותֹו ּבְ ְוׁשִ
סּול, ָאיוֶאת ַמְר  ה. ּפָ יַצד ַיֲעׂשֶ ּיְֵרדּו ַימְ . ּכֵ ין לֹו ַעד ׁשֶ ּתִ

ִמים ְוַיחְ  ׁשָ ִיםֵאיֶהן ְלַמְר ְזרּו ַמְר ּגְ ִעים ָהיּו בֹו ַאְר . ֵאה ַהּמַ ּבָ
חְ , ְסָאה ּיַ ֵתף ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו ַעד ׁשֶ ּכָ א ּבַ ֵאיֶהן ְזרּו ַמְר ְמַמּלֵ
ִיםְלַמְר    :ֵאה ַהּמַ

  .ה.מ.ש.נאותיות  – המשניות הבאות

  י הצדקה "כאן יפריש צדקה להעלות נשמת הנפטר ע
  )ל"שם קדוש פנ(אביונים 'לתן 'נזר 'פת "ל ר"ויכוון נפ

ּנּו ִמְק  ִאם ֵאין ּבֹו , ָאיוַצת ַמְר ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו ֹמַחל ְוׁשִ
ִעים ְסָאהֵאה ַמִים ַאְר ַמְר    :ּבֹול ּבוֹ ֲהֵרי ֶזה לא ִיטְ , ּבָ

ַוֲהֵרי , טֹוב ַיִיןְר ְוָנַפל ְלתֹוָכן קֹ , לֹוִגין ַמִים
ַמְר ַמְר  ִיןֵאיֶהן ּכְ ְק , ֵאה ַהּיַ א לֹ, הוֶ ְוָנְפלּו ַלּמִ

ה לֹוִגין ַמִים ָחֵסר קֹ . ְפָסלּוהוּ  לֹׁשָ ְוָנַפל ְלתֹוָכן , טֹובְר ׁשְ
ַמְר ַוֲהֵרי ַמְר , טֹוב ָחָלבְר קֹ  ִיםֵאיֶהן ּכְ ְוָנְפלּו , ֵאה ַהּמַ

ְק  ן נּוִרי אֹוֵמרַר . א ְפָסלּוהוּ לֹ , הוֶ ַלּמִ י יֹוָחָנן ּבֶ ַהּכֹל , ּבִ
ְר    :ֶאההֹוֵלך ַאַחר ַהּמַ

ׁש ּבֹו ַאְר  ּיֵ נֹותׁשֶ ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ַנִים , ּבָ ָיְרדּו ׁשְ
ִני ָטֵמא, ְוָטְבלּו זֶה ַאַחר זֶה ֵ . ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהׁשּ

  ָנַפלד 

הה  לֹׁשָ   ׁשְ

  הִמְקוֶ ו 
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י ְיהּוָדה אֹוֵמרַר  לַרגְ  ִאם ָהיוּ , ּבִ ִראׁשֹון נֹוְגעֹות  ָליו ׁשֶ
ִים ּמַ ִני ָטהֹור, ּבַ ֵ יל ּבֹו ֶאת ַהּסָ ִהטְ . ַאף ַהׁשּ , גֹוס ְוֶהֱעָלהוּ ּבִ

ִיםִמְק  ּמַ ל. ָטהֹור, ָצתֹו נֹוֵגַע ּבַ ֶסת ׁשֶ ר ְוַהּכֶ יָון , עֹור ַהּכַ ּכֵ
ִהגְ  פְ ׁשֶ יּהַ ׂשִ ִיםּבִ תֹוָכן , תֹוֵתיֶהם ִמן ַהּמַ ּבְ ִים ׁשֶ ַהּמַ

אּובִ  ה. יןׁשְ יַצד ַיֲעׂשֶ ֶרך ַמטְ . ּכֵ יָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ּדֶ ּבִ
  :ׁשּוֵליֶהם

ה ּטָ ַרגְ , ּבֹו ֶאת ַהּמִ י ׁשֶ ֶליָה ׁשֹוְקעֹות ַאף ַעל ּפִ
יט ֶהָעֶבה ּטִ ִמין, ְטהֹוָרה, ּבַ ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֵני ׁשֶ . ִמּפְ

ִדיןוֶ ִמְק  יָמיו ְמֻרּדָ ּמֵ י ֵעִציםּכֹוֵבׁש ַאִפּלּו , ה ׁשֶ ַאִפּלּו , ֲחִבּלֵ
י ָקִנים ְת , ֲחִבּלֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִיםּכְ חּו ַהּמַ ַמַחט . ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל, ּפְ

ָעָרה ִהיא ְנתּוָנה ַעל ַמֲעלֹות ַהּמְ ָהָיה מֹוִליך ּוֵמִביא , ׁשְ
ִים ּמַ ל, ּבַ ָעַבר ָעֶליָה ַהּגַ יָון ׁשֶ   :ְטהֹוָרה, ּכֵ

ָרֵאל ֶאֶרץ 'א' פרק ח   .יןִר הוֹ טְ  יהָ תֵ אוֹ וֶ ְק מִ וּ , ְטהֹוָרה ִיׂשְ

  ד"מסכת כלים פרק כ

ִריִסין ֵהם פּוף  .ּתְ ִריס ַהּכָ ; ָטֵמא ִמְדָרס -ּתְ
ְנּפֹון  ּקֻ ַשֲחִקין ּבֹו ּבַ ּמְ ; ָטֵמא ְטֵמא ֵמת -ְוׁשֶ

ין  לּום -ְוִדיַצת ָהַעְרִבּיִ לׁש ֲעָגלֹות ֵהן ב      :ְטהֹוָרה ִמּכְ  . ׁשָ
ְדָרא  ַקּתֶ ה ; ְטֵמָאה ִמְדָרס -ָהֲעׁשּוָיה ּכְ ִמּטָ ְטֵמָאה  -ּכְ

ל ֲאָבִנים ; ְטֵמא ֵמת לּום -ְוׁשֶ לׁש  ג      :ְטהֹוָרה ִמּכְ ׁשָ
ָקה  .ֲעֵרבֹות ֵהן ְסּדְ ּנִ ין ׁשֶ ָעה ַקּבִ ׁשְ ֵני לֹג ְוַעד ּתִ ְ ֲעֵרָבה ִמׁשּ

ֵלָמה ; ְטֵמָאה ִמְדָרס - ָאה ְוהַ ; ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת -ׁשְ ּבָ
ה  ּדָ ּמִ לּום -ּבַ בֹות ֵהן ד      :ְטהֹוָרה ִמּכְ לׁש ּתֵ ָבה  .ׁשָ ּתֵ

ילִהטְ ז    ּבִ

הא  לׁשָ   ׁשְ
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ּה  ּדָ ְתָחּה ִמּצִ ּפִ ְטֵמָאה  -ִמְלַמְעָלן ; ְטֵמָאה ִמְדָרס -ׁשֶ
ה ; ְטֵמא ֵמת ּדָ ּמִ ָאה ּבַ לּום -ְוַהּבָ ה  ה      :ְטהֹוָרה ִמּכְ לׁשָ ׁשְ

ְרּבּוִסין ֵהן ִרין  .ּתַ ל ַסּפָ אֹוְכִלין ָעָליו ; ָרסָטֵמא ִמְד  -ׁשֶ ׁשֶ
ל זֵיִתים ; ָטֵמא ְטֵמא ֵמת - לּום -ְוׁשֶ לׁש  ו        :ָטהֹור ִמּכְ ׁשָ

ִסיָסיֹות ֵהן ה .ּבְ ּטָ ְפֵני ַהּמִ ּלִ ְפֵני סֹוְפִרים , ׁשֶ ּלִ ְטֵמָאה  - ְוׁשֶ
ִקי ; ִמְדָרס ְלּפְ ל ּדֻ ל ; ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת -ְוׁשֶ ל ִמְגּדָ  - ְוׁשֶ

לּום ְנְקָסיֹות ֵהן ז      :ְטהֹוָרה ִמּכְ לׁש ּפִ  - ָהֱאִפיפֹוִרין  .ׁשָ
ֲעָוה ; ְטֵמָאה ִמְדָרס ית ִקּבּול ׁשַ ּה ּבֵ ׁש ּבָ ּיֶ ְטֵמָאה  -ְוׁשֶ

לּום -ַוֲחָלָקה ; ְטֵמא ֵמת לׁש ִמּטֹות  ח      :ְטהֹוָרה ִמּכְ ׁשָ
ִכיָבה  .ֵהן ִגין ; ְטֵמָאה ִמְדָרס -ָהֲעׁשּוָיה ִלׁשְ ל ַזּגָ  -ׁשֶ

ל ָסָרִגין ; ְטֵמא ֵמת ְטֵמָאה לּום -ְוׁשֶ        : ְטהֹוָרה ִמּכְ
לֹות ֵהן ט ּפֵ לׁש ַמׁשְ ל זֶֶבל  .ׁשָ ֶבן ; ְטֵמָאה ִמְדָרס -ׁשֶ ל ּתֶ ׁשֶ
ים ; ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת - ַמּלִ ל ּגְ ְחָלץ ׁשֶ ָטהֹור  -ְוַהּפֻ

לּום ִצים ֵהן י      : ִמּכְ ה ַמּפְ לׁשָ יָבה  .ׁשְ  -ֶהָעׁשּוי ִליׁשִ
ִעין ; ִמְדָרסָטֵמא  ל ַצּבָ ּתֹות ; ָטֵמא ְטֵמא ֵמת -ׁשֶ ל ּגִ  -ְוׁשֶ

לּום ְרְמִלין ֵהןיא       :ָטהֹור ִמּכְ ה ּתֻ לׁשָ לׁש ֲחָמתֹות ּוׁשְ  .ׁשָ
עּור  ִ ׁשּ ִלים ּכַ ִלין ; ְטֵמִאין ִמְדָרס -ַהְמַקּבְ ֵאיָנן ְמַקּבְ ְוׁשֶ

עּור  ִ ׁשּ ג ; ְטֵמִאים ְטֵמא ֵמת -ּכַ ל עֹור ַהּדָ ָטהֹור  -ְוׁשֶ
לּום ה עֹורֹות ֵהןיב       :ִמּכְ לׁשָ ִטיַח  .ׁשְ ָטֵמא  -ֶהָעׁשּוי ְלׁשָ
ִלים ; ִמְדָרס ל ְרצּועֹות ; ָטֵמא ְטֵמא ֵמת -ְלַתְכִריְך ַהּכֵ ְוׁשֶ

ִלים  ל ַסְנּדָ לּום -ְוׁשֶ ה ְסִדיִנין ֵהןיג       :ָטהֹור ִמּכְ לׁשָ  .ׁשְ
ִכיָבה  ָטֵמא ְטֵמא  -ְלִוילֹון ; ָטֵמא ִמְדָרס -ֶהָעׁשּוי ִלׁשְ

ל צּורֹות ; ֵמת לּום -ְוׁשֶ חֹות יד       :ָטהֹור ִמּכְ לׁש ִמְטּפָ ׁשָ
ל ָיַדִים  .ֵהן ל ְסָפִרין ; ְטֵמָאה ִמְדָרס -ׁשֶ ְטֵמָאה ְטֵמא  -ׁשֶ
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ְכִריךְ ; ֵמת ל ּתַ ֵני ֵלִוי , ְוׁשֶ ל ִנְבֵלי ּבְ לּוםְטהוֹ  -ְוׁשֶ :  ָרה ִמּכְ
ה ְפַרְקִליִנין ֵהןטו  לׁשָ ה ָועֹוף  .ׁשְ ל ָצֵדי ַחּיָ ָטֵמא  -ׁשֶ

ל ֲחָגִבין ; ִמְדָרס ִצין ; ָטֵמא ְטֵמא ֵמת -ׁשֶ ל ַקּיָ ָטהֹור  -ְוׁשֶ
לּום לׁש ְסָבכֹות ֵהןטז      : ִמּכְ ה  .ׁשָ ל ַיְלּדָ ְטֵמָאה  -ׁשֶ

ל ְזֵקָנה ; ֻטְמַאת ִמְדָרס ל ; א ֵמתְטֵמָאה ְטמֵ  -ׁשֶ ְוׁשֶ
לּום -יֹוֵצאת ַלחּוץ  לׁש ֻקּפֹות ֵהןיז      : ְטהֹוָרה ִמּכְ  .ׁשָ

ה  ִרּיָ ָלָיּה ַעל ַהּבְ ּטְ ִרּיָה -ְמהּוָהה ׁשֶ ; הֹוְלִכין ַאַחר ַהּבְ
דֹוָלה  ה ַעל ַהּגְ דֹוָלה -ְקַטּנָ וֹות ; הֹוְלִכין ַאַחר ַהּגְ  - ָהיּו ׁשָ

ִניִמית ְמעֹון אֹוֵמרַרבִּ . הֹוְלִכין ַאַחר ַהּפְ ף ֹמאְזַנִים  ,י ׁשִ ּכַ
ַחם ָלָיּה ַעל ׁשּוֵלי ַהּמֵ ּטְ ְפִנים  ,ׁשֶ חּוץ , ָטֵמא -ִמּבִ  - ִמּבַ

הּ ְטָלָיּה ַעל . ָטהֹור חּוץ  ,ִצּדָ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ   :ָטהֹור -ּבֵ
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  פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ  ,ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  ׀ִויִהי , ּוַמֲעׂשֵ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ    :ּוַמֲעׂשֵ

ִביא הּו ַהּנָ , ִרּבֹון ָעְלִמין ,ְוָאַמר, ָזכּור ְלטֹוב, ֵאִלּיָ
ן ּבָ ַאְנּתְ הּוא ַחד ְוָלא ְבחּוׁשְ ָאה ַעל . ּדְ ַאְנּתְ הּוא ִעּלָ

ל ִאין-ּכָ ל, ִעּלָ ָבה , ְסִתיִמין- ְסִתיָמא ַעל ּכָ ֵלית ַמֲחׁשָ
ָלל ִפיָסא ָבְך ּכְ ּקּוִנין. ּתְ ר ּתִ ְקּתְ ֶעׂשֶ ַאּפַ , ַאְנּתְ הּוא ּדְ

ר ְסִפיָרן ָעְלִמין ְסִתיִמין  -ְלַאְנָהָגא ְבהֹון , ְוָקֵריָנן לֹון ֶעׂשֶ
ְלָין א ִאְתּגַ ְלָין, ְדּלָ ִאְתּגַ יַאת . ְוָעְלִמין ּדְ ּסִ ּוְבהֹון ִאְתּכַ

ֵני א- ִמּבְ יר לֹון ְוַאְנּתְ . ְנׁשָ ָקׁשִ ּוְבִגין . ּוְמַיֵחד לֹון, הּוא ּדְ
ָגאו  ַאְנּתְ ִמּלְ ל -ּדְ ין -ּכָ ַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵרּה ְמִאּלֵ ַמאן ּדְ

ר  ךְ  -ֶעׂשֶ ִאּלּו ַאְפִריׁש ּבָ יב ֵלּה ּכְ ִ ר . ִאְתַחׁשּ ין ֶעׂשֶ ְוִאּלֵ
ִסְדָרן  ְוַחד , רְוַחד ָקצֵ , ַחד ֲאִריךְ  -ְסִפיָרן ִאּנּון ָאְזִלין ּכְ

ינֹוִני ַאְנִהיג לֹון. ּבֵ ַאְנִהיג ָלךְ , ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ , ְוֵלית ַמאן ּדְ
א א, ָלא ְלֵעּלָ ל, ְוָלא ְלַתּתָ ין . ִסְטָרא- ְוָלא ִמּכָ ְלבּוׁשִ
ְנּתְ לֹון ּקַ ְמִתין ִלְבֵני, ּתַ ְרִחין ִנׁשְ ְיהּו ּפָ ִמּנַ א- ּדְ ה . ְנׁשָ ְוַכּמָ

ִא  ְנּתְ לֹון ּדְ ּקַ ְמַכְסָין גּוִפין ּתַ ין ּדִ י ְלבּוׁשִ ְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגּבֵ
ִתּקּוָנא ָדא, ֲעֵליהֹון יָנא -ֶחֶסד  ,ְוִאְתְקִריאּו ּבְ רֹוָעא ַיּמִ , ּדְ
בּוָרה  ָמאָלא -ּגְ רֹוָעא ׂשְ ְפֶאֶרת , ּדְ ֶנַצח ָוהֹוד . ּגּוָפא -ּתִ

ֵרין ׁשֹוִקין - ִרית, ִסּיּוָמא ְדגּוָפא -ְיסֹוד , ּתְ , ׁש קֶד -אֹות ּבְ
ה -ַמְלכּות  ַעל, ּפֶ ּבְ ה ָקֵריַנן ַלהּ - ּתֹוָרה ׁשֶ  -ָחְכָמה , ּפֶ

ָגאו, ֹמָחא ָבה ִמּלְ יָנה , ִאיִהי ַמֲחׁשָ א -ּבִ ּוַבּה ַהֵלב , ִלּבָ
ִתיב. ֵמִבין ֵרין ּכְ ין ּתְ רֹות ַליֹהוָ  ,ְוַעל ִאּלֵ ְסּתָ  יאהדונהי הַהּנִ

ַתח   ּפָ
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ֶתר ֶעְליֹון  .ֱאלֵֹהינוּ  ֶתר ַמלְ  -ּכֶ  ,ְוָעֵלּה ִאְתַמר, כּותִאיהּו ּכֶ
ית ַאֲחִרית י. ַמִגיד ֵמֵראׁשִ א ִדְתִפּלֵ . ְוִאיהּו ַקְרַקְפּתָ

, א"ו ְואֹות הֵ "א ְואֹות ָוא"ד ְואֹות הֵ "ִמְלָגאו ִאיהּו אֹות יוֹ 
ִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות ְדרֹועֹוי . ּדְ ִאיָלָנא ּבִ ְקיּו ּדְ ִאיהּו ׁשַ

ֵקי לְ , ְוַעְנּפֹוי ַאׁשְ ַמָיא ּדְ ְקיוּ , ִאיָלָנאּכְ ַההּוא ׁשַ י ּבְ   .ְוִאְתַרּבֵ

ת ַהִסּבֹות ת ָהִעּלֹות ְוִסּבַ , ָעְלִמין ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ
ַההּוא ְנִביעוּ  ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ַאׁשְ ְוַההּוא ְנִביעּו , ּדְ

ים ְלגּוָפא ִאיהּו ַחּיִ ְמָתא ְלגּוָפא ּדְ ִנׁשְ ּוָבְך ֵלית . ִאיהּו ּכְ
ְמיֹון ְוֵלי לּדִ ּיּוְקָנא ִמּכָ ּוָבָראָת . ָמה ִדְלָגאו ּוְלַבר- ת ּדִ

א ְוַאְרָעא ַמּיָ הֹון , ׁשְ ְקּתְ ִמּנְ א ְוִסיֲהָרא -ְוַאּפַ ְמׁשָ , ׁשִ
א ּומַ  ִאין -ּוְבַאְרָעא . ֵליזָּ ְוכֹוְכַבּיָ -ְוִגיְנָתא, ִאיָלִנין ּוְדׁשָ

ין, ְדֵעֶדן ּבִ א-יִרין ּוְבֵניּוְבעִ , ְוֵחיָון ְועֹוִפין ְונּוִנין, ְוִעיׂשְ , ְנׁשָ
ִאין הֹון  ִעּלָ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ִאין , ְלִאׁשְ הֹון  ִעּלָ ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון  ּבְ

ִאין ֵאי, ְוַתּתָ ֵאי ְוַתּתָ מֹוְדָען ֵמִעּלָ ּתְ ָיַדע , ְוֵאיְך ִאׁשְ ְוֵלית ּדְ
ָלל ְך ּכְ ךְ . ּבָ ֵאי, ּוַבר ִמּנָ ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ ְוַאְנּתְ . ֵלית ִיחּוָדא ּבְ

מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּתְ א- ִאׁשְ ל -ְסִפיָרן - ְוָכל. ּכֹּלָ ַחד ִאית -ּכָ
ם ְיִדיעַ  א, ֵלּה ׁשֵ ֵלית  -ְוַאְנּתְ , ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו ַמְלֲאַכּיָ
ם ְיִדיעַ  ל, ָלְך ׁשֵ א ּכָ ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵ ָמָהן-ּדְ ְוַאְנּתְ הּוא , ׂשְ

הוּ  ִלימּו ְדֻכּלְ ק ִמְנהֹוןְוַכד ַאְנּתְ , ׁשְ ּלַ ְסּתַ ָארּו , ּתִ ּתְ ִאׁשְ
ְמָתא גּוָפא ְבָלא ִנׁשְ ָמָהן ּכְ הּו ׁשְ ּלְ ים. ּכֻ ְוָלאו , ַאְנּתְ ַחּכִ

ָחְכָמה ְיִדיָעא יָנה ְיִדיָעה, ַאְנּתְ הּוא ֵמִבין. ּבְ . ְוָלאו ִמּבִ
ְך ְוֵחיָלְך , ֵלית ָלְך ֲאַתר ְיִדיָעא ְקּפָ מֹוְדָעא ּתֻ ּתְ א ְלִאׁשְ ֶאּלָ

א- יִלְבנֵ  ִדיָנא , ָנׁשָ ּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ּבְ

  ןוֹ ִרבּ 
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ט, ּוְבַרֲחֵמי ּפָ ִאנּון ֶצֶדק ּוִמׁשְ ְבֵני, ּדְ פּום עֹוָבֵדיהֹון ּדִ -ּכְ

א ין . ָנׁשָ ט , ִאיהּו ְגבּוָרה -ּדִ ּפָ ַעמּוָדא  -ִמׁשְ
א -ֶצֶדק , ְדֶאְמְצִעיָתא יׁשָ  -ֶצֶדק -ֹמאְזֵני, ַמְלכּוָתא ַקּדִ

ִרית -ִהין ֶצֶדק , ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוטּתְ  א , אֹות ּבְ ּכֹּלָ
ִאית ָלְך ֶצֶדק , ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ֲאָבל ָלאו ּדְ

ִאיהּו ִדין -ְיִדיָעא  ט ְיִדיָעא , ּדְ ּפָ ִאיהּו  -ְוָלאו ִמׁשְ ּדְ
ל, ַרֲחֵמי ָלל-ְוָלאו ִמּכָ ין ִמדֹות ּכְ   .ִאּלֵ

ְמעוֹ  י ׁשִ ין ַעל ְיָדךְ ִרּבִ ׁשּון ִמּלִ ָהא ְרׁשּוָתא , ן ְוִיְתַחּדְ ּדְ
ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ָמה ְדָלא , ְיָדךְ - ִאית ָלְך ְלַגּלָ

ר ָאה ְלׁשּום ּבַ ַען-ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגּלָ   .ַנׁש ַעד ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ַתח ְוָאַמר, ִרּבִ ה   יאהדונהי הְלָך ְיֹהוָ  ,ּפָ ֻדּלָ ַהּגְ
ְפֶאֶרתְוַהגְּ  ַצח ְוַההֹוד, בּוָרה ְוַהּתִ ָמעּו . ְוַהּנֵ ִאין ׁשְ  -ִעּלָ

ֶחְברֹון ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ִמיִכין ּדְ ִאְתָערּו  -ִאינּון ּדְ
כֹון ַנּתְ א  -ָהִקיצּו ְוַרְננּו ׁשְֹכֵני ָעָפר , ִמׁשְ ין ִאנּון ַצִדיַקּיָ ִאּלֵ

הּ  ַההּוא ְדִאְתַמר ּבַ ְטָרא ּדְ י ֵעראֲ  ,ְדִאנּון ִמּסִ ָנה ְוִלּבִ . ִני ְיׁשֵ
הֹון, ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים א ִאְתַמר ּבְ נּו  ,ּוְבִגין ּדָ ָהִקיצּו ְוַרּנְ

נּו  -ַאְנּתְ ְוֲאָבָהן , ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ׁשְֹכֵני ָעָפר ָהִקיצּו ְוַרּנְ
א ִכיְנּתָ ָגלּוָתא, ְלִאְתֲערּוָתא ִדׁשְ ָנה ּבְ ִאיִהי ְיׁשֵ ָעד , ּדְ ּדְ

ַען צַ  ִמיִכיןּכְ הּו ּדְ א ֻכּלְ א ְבחֹוֵריהֹון, ִדיַקּיָ ְנּתָ ד . ְוׁשִ ִמּיָ
י ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ְוֵייָמא , ָיִהיַבת ׁשְ

ָהא ֲעָלְך ִאְתַמר, קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ,ֵלהּ  דֹוִדי  ׀קֹול ,ּדְ
יֵלהּ  -דֹוֵפק  ע ַאְתָון ּדִ ַאְרּבַ אי ּבְ הֹוןוְ , ְלַגּבַ  ,ֵייָמא ּבְ
ְתִחי ִתי- ּפִ ָהא . ִלי ֲאֹחִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם -ּדְ ֲעֹוֵנְך - ּתַ

  קּום

  ָקם
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ת י ִנְמָלא. לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתךְ , ִציֹון- ּבַ ֹראׁשִ ַמאי . ָטל- ׁשְ
ִריְך הּוא? ִנְמָלא ָטל א ּבְ א ֲאַמר קּוְדׁשָ ְבּתְ  ,ֶאּלָ ַאְנּתְ ָחׁשַ

י ִאְתֲחַרב ּבֵ ִמּיֹוָמא ּדְ ֵביָתא ִדיִלי -ּדְ ָעאְלָנא ּבְ א ּדְ ׁשָ ַמְקּדְ
ִיׁשּוָבא ל, ָלאו ֲהִכי? ְוָעאְלָנא ּבְ ָלא ָעאְלָנא ּכָ ִזְמָנא -ּדְ

ָגלּוָתא ַאְנּתְ ּבְ י ִנְמָלא ,ֲהֵרי ָלְך ִסיָמָנא, ּדְ ּרֹאׁשִ  -ָטל - ׁשְ
ָגלּוָת "הֵ  א ּבְ ִכיְנּתָ יַלּה ִאיהּו , אא ׁשְ ים ּדִ ִלימּו ִדיַלּה ְוַחּיִ ׁשְ

ְואֹות , ו"א ְואֹות ָוא"ד ְואֹות הֵ "אֹות יוֹ  ,ְוָדא ִאיהוּ , ָטל
א -א "הֵ  ִכיְנּתָ ן טָ , ִאיִהי ׁשְ ּבַ ָלא ֵמחּוׁשְ א אֹות , ל"ּדְ ֶאּלָ
ן טָ , ו"א ְואֹות ָוא"ד ְואֹות הֵ "יוֹ  ּבַ ְסִליקּו ַאְתָון ְלחּוׁשְ , ל"ּדִ

ִאיהִ  אּדְ ִכיְנּתָ ָכל, י ַמְלָיא ִלׁשְ ִביעּו ּדְ ִאין- ִמּנְ , ְמקֹוִרין ִעּלָ
ה ין ִעּמֵ יׁשִ ד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקּדִ אן . ִמּיָ ַעד ּכָ

  . ָרָזא ְדִיחּוָדא

רּוְך ְיֹהָוה    :ְוָאֵמן ׀ְלעֹוָלם ָאֵמן יאהדונהיּבָ
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 כה        

  אמר רבי אבא

ים יִּ ר חַ ימָ מֵ א לְ יׁשָ ּדִ א קַ ינָ צִ וּ בּ ים יֵּ א סִ א לָ בָּ י אַ בִּ ִר 
ְתַבָנא ַוֲאָנא. יוֹ לּ מִ  כוּ כָ ּתְ ׁשְ ִא ד ּדְ עַ   ואני הכותב' פי ּכַ
ב ָסַבְרָנא ַמְעָנא ְוָלא ְטֵפי ְלִמְכּתָ א ָזִקיְפָנא ְוָלא ׁשְ  יֵריׁשָ
ְנהֹוָרא י ֲהָוה ּדִ ָלא ְיִכיְלָנא ֲהָוה ְולֹא ַסּגִ ּכָ  ַאְדָהִכי. ְלִאְסּתַ

ֲעַזַעָנא ַמְעָנא. ִאְזּדַ ָקאֵרי ָקָלא ׁשָ ֹאֶרְך ָיִמים " ְוָאַמר ּדְ
ים נֹות ַחּיִ לֹום יֹוִסיפּו ָלךְ  ּוׁשְ ַמְעָנא. ''ְוׁשָ  ָאֳחָרא ָקָלא ׁשָ

ךָ " ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ה ּלוֹ  ַחּיִ ל". ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד, ָנַתּתָ  ּכָ
א ַאְפִסיק ָלא יֹוָמא ַההּוא ָ יָתא ִמן ֶאׂשּ  ָמאן ֲהָוה ְוָלא ּבֵ
ָמֵטי יהּ  ּדְ ָלא .ְלַגּבֵ ְנהֹוָרא ,ָיִכילוּ  ּדְ א ּדִ ָ  ֲהָוה ְוֶאׂשּ

סּוְחָרֵניהּ  ל ּבְ . ְוָגֵעיָנא ַאְרָעא ַעל ָנִפיְלָנא .יֹוָמא ַההּוא ּכָ
ר ּתֵ א ְדָאִזיל ּבַ ָ א ְלבּוִציָנא ֲחֵמיָנא ֶאׂשּ יׁשָ  ֹקֶדׁש  ַקּדִ

ים ָדׁשִ ק ַהּקֳ ּלַ ף ָעְלָמא ִמן ְדִאְסּתַ ִכיב ִאְתַעּטַ  ְיִמיֵניהּ  ַעל ׁשָ
י ָקם  .ַחְייִכין ְוַאְנּפֹוי ֵריהּ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ יל ּבְ יק ְידֹוי ָנּטִ ִ  ְוַנׁשּ

ְתחֹות ַעְפָרא ָלִחיְכָנא ַוֲאָנא ,לֹון עוּ . ַרְגלֹוי ּדִ א ּבָ  ַחְבַרּיָ
י ָלא ָיִכילוּ  ְולֹא ְלִמְבּכֵ ארוּ . ְלַמּלְ א ׁשָ ִבְכָיה ַחְבַרּיָ י ּבְ  ְוַרּבִ
ֵריהּ  ֶאְלָעָזר ָלת ָנַפל ּבְ ִנין ּתְ ח ָיִכיל ְולֹא ִזּמְ . ּפּוֵמיהּ  ְלִמְפּתַ
ַתח ְלַבָתר א: ְוָאַמר ּפָ א ַאּבָ ָלת. ַאּבָ . ִאְתַחְזרוּ  ַחד. ֲהווֹ  ּתְ

א ּתָ ְ נּוד ַהׁשּ ָראן, ֵחיָוָתא ּתְ ָען ָטאִסין ִצּפָ ּקְ ּתַ נּוְקָבא ִמׁשְ  ּבְ
א א ְדַיּמָ א ַרּבָ הוּ  ְוַחְבַרּיָ ּלְ ְתָין ּכֻ ָמא ׁשַ י ָקם  .ּדָ יא ַרּבִ  ַעל ִחּיָ
א ַעד: ְוָאַמר ַרְגלֹוי ּתָ ְ א ּבֹוִציָנא ַהׁשּ יׁשָ ל ַקּדִ ּכֵ . ֲעָלן ִמְסּתַ

א ּתָ ְ ן הּוא ָלאו ַהׁשּ א ִעּדָ ְדָלא ֶאּלָ ּתַ יָקֵריהּ  ְלִאׁשְ י ָקם. ּבִ  ִרּבִ
י ֶאְלָעָזר א ְוִרּבִ ִטיְקָרא ֵליהּ  ָנְטלוּ , ַאּבָ ִסיְקָלא ּבְ כסא עשוי  ּדְ

  רמַ אָ 
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ַחְבַריָּ  ִעְרבּוְבָיא ָמאחָ  ָמאן. מאריגת קליפת עצים יָתא ְוָכל ,אּדְ  ּבֵ
ׁש  אְולָ  ְבפּוְרֵיהּ  יהּ לֵ  ְסִליקוּ . ֵריִחין יקָסלִ  ֲהָוה ּמַ ּתַ  ֵביהּ  ִאׁשְ

א י ֶאּלָ י ֶאְלָעָזר ִרּבִ א ְוִרּבִ  ּוָמאֵרי ְטִריִקין ַאתוּ . ַאּבָ
ִריִסין ְכַפר אנשים גבורים ּתְ נֵ  ֲהווֹ וְ  יִר ִצּפֳ  ּדִ  ָצְוִחין רֹוְנָיאמְ  יּבְ

ְקִטיִרין יבוּ  הוּ י בְ ּדֵ ְר טַ וְ  ּבִ ַחׁשִ ָלא ּדְ ר ּדְ ן ִיְתַקּבַ ּמָ ַתר. ּתַ  ּבָ
ָנַפק ֲאוֵ  ַסִליק ֲהָוה ,ּפּוְרָיא ּדְ א יָראּבַ ָ  ָלִהיט ֲהָוה ְוֶאׂשּ
יהּ  ְמעוּ . ַקּמֵ ָנׁשוּ  ְוָאתוּ  עּולוּ ": ָקָלא ׁשָ  ְלִהיּלּוָלא ְוִאְתּכְ
י ִרּבִ ְמעֹון ּדְ לֹום ָיֹבא .ׁשִ בֹוָתם ַעל ָינּוחוּ  ׁשָ ּכְ ד. "ִמׁשְ  ָעאל ּכַ

א ְמעוּ  ִלְמַעְרּתָ א ָקָלא ׁשָ ְמַעְרּתָ  ַמְרִעיׁש  ָהִאיׁש  זֶה: "ּבִ
יז ָהָאֶרץ ה" ַמְמָלכֹות ַמְרּגִ ּמָ ְטִרין ּכַ ְרִקיָעא מקטרגין ּפִ  ּבִ

ִכין ּכְ ּתַ ין ְביֹוָמא ִמׁשְ ִגיָנךְ  ּדֵ ָנא .ּבְ י ּדְ ְמעֹון ִרּבִ ן ׁשִ  יֹוָחאי ּבֶ
ָמאֵריהּ  ח ּדְ ּבָ ּתַ יהּ  ִמׁשְ ָכל ּבֵ ָאה. יֹוָמא ּבְ  חּוָלֵקיהּ  ַזּכָ

א א ְלֵעיּלָ ה. ְוַתּתָ ּמָ ִניִזין ּכַ ִאין ּגְ ָרן ִעּלָ ּמְ  ֲעֵליהּ . ֵליהּ  ִמְסּתַ
ַמר ה" ִאּתְ ץ ֵלךְ  ְוַאּתָ  ְלֵקץ ְלגֹוָרְלךָ  ְוַתֲעֹמד ְוָתנּוחַ  ַלּקֵ
ִמין   :"ַהּיָ

ן ֲחַנְנָיה ָיא ּבֵ דֹוׁש  ָרָצה, אֹוֵמר ֲעַקׁשְ רּוךְ  ַהּקָ  הּוא ּבָ
ָרֵאל ֶאת ְלַזּכֹות ה ְלִפיָכךְ , ִיׂשְ  ּתֹוָרה ָלֶהם ִהְרּבָ

ֱאַמר, ּוִמְצֹות ּנֶ יל ִצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ יאהדונהי הוָ הֹ יְ  ׁשֶ  ַיְגּדִ
יר ּתֹוָרה   :ְוַיְאּדִ
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 כז        

  קדיש על ישראל

  אידהנויה 'בענית אמן יכוון הקהל שהיא גי

א ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁשְ י. )ָאֵמן(, ְוִיְתַקּדַ ָעְלָמא ּדִ , ְבָרא ִכְרעּוֵתהּ -ּבְ
יֵחהּ , ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנהּ , ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתהּ  . )ָאֵמן(, ִויָקֵרב ְמׁשִ

ַחּיֵיכֹון י ְדָכל, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּבְ ית- ּוְבַחּיֵ ָרֵאל-ּבֵ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ִיׂשְ , ּבַ
  . )ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן

  אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו 

ֵמיהּ ב  ְיֵהאא  אג  ׂשְ ַרךְ ח  ָעְלַמּיָאז  ְלָעְלֵמיו  ְלָעַלםה  ְמָבַרךְ ד  ַרּבָ  ,ִיְתּבָ
חט  ּבַ ּתַ ַארי  ,ְוִיׁשְ איב  ,ְוִיְתרֹוַמםיא  ,ְוִיְתּפָ ֵ ריג  ,ְוִיְתַנׂשּ יד  ,ְוִיְתַהּדָ

ה לטו  ְוִיְתַעּלֶ ֵמהּ טז  ,ְוִיְתַהּלָ איז  ׂשְ קּוְדׁשָ ִריךְ יח  ּדְ כ  .)ָאֵמן(, הּואיט -ּבְ

א לכב  ִמןכא  ְלֵעּלָ ְרָכָתאכג -ּכָ יָרָתאכד  ,ּבִ ָחָתאכה  ,ׂשִ ּבְ ׁשְ כו  ּתִ

ֲאִמיָרןכז  ,ְוֶנָחָמָתא ָעְלָמאכח  ּדַ   .)ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּבְ

ָרֵאל ָנן- ְוַעל, ִיׂשְ ְלִמיֵדיהֹון-ְוַעל, ַרּבָ ל- ְוַעל, ּתַ ְלִמיֵדי -ּכָ ּתַ
א  -ַתְלִמיֵדיהֹון  ּתָ ׁשִ אֹוַרְיָתא ַקּדִ ָעְסִקין ּבְ , ְבַאְתָרא ָהֵדין- ִדי -ּדְ

א -ּוְלכֹון , ְוְלהֹון, ְיֵהא ָלָנא, ֲאַתר ְוֲאַתר- ְבָכל-ְוִדי א ְוִחְסּדָ , ִחּנָ
ַמּיָא ְוַאְרָעא, ְוַרֲחֵמי   .)ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ

ַמּיָא א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ָבע, ׁשְ ים ְוׂשָ יָזָבא, ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה, ַחּיִ , ְוׁשֵ
הּוְגאֻ , ּוְרפּוָאה ָרה, ּלָ ָלה, ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ַעּמֹו - ָלנּו ּוְלָכל, ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ָרֵאל   .)ָאֵמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ִיׂשְ

ְמרֹוָמיו לֹום ּבִ לֹום ָעֵלינוּ , ׁשָ ה ׁשָ ל- ְוַעל, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ -ּכָ

ָרֵאל   .)ָאֵמן( .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ַעמֹו ִיׂשְ
  

� �  

ל ּדַ   ִיְתּגַ

  ----ַעל

  ְיֵהא

ה   ֹעׂשֶ



 כח

  הצדיקבקשה על מצבת 

יק, ָעֶליךָ  ּדִ י  ֲאדֹוִני ַהּצַ ֶרץַרּבִ ים ּפֶ לֹום ְלָך , ִנּסִ ׁשָ
ְבךָ  ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ה , ְוׁשָ דֹוׁשָ ָך ַהּקְ לֹום ַעל ַנְפׁשְ ׁשָ

הֹוָרה ַדְרֵכי . ְוַהּטְ זִָּכיָת ָלֶלֶכת ּבְ ֶריָך ׁשֶ ּוְלָעְבדֹו  יֹוֶצְרךָ ַאׁשְ
יָת ִמצְ , ּוְלִיְרָאה אֹותוֹ  ים טֹוִביםוֹ וְוָעׂשִ דֹול , ת ּוַמֲעׂשִ ן ּגָ ַעל ּכֵ

ָכְרךָ  בָּ , ׂשְ ְתָך ִויַמֵהר ֲעִמיָדְתךָ "ְוַהּקָ ִחּיָ ה ְוִנְחֶיה , ה ָיִחיׁש ּתְ ְוִנְזּכֶ
ֹזַהר ָהָרִקיעַ  ִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ּכְ ֶניָך ַהּמְ ּוְזכּוְתָך , ִלְראֹות ּפָ

ֲעֵדנוּ  ְצרֹור , ַיֲעמֹוד ָלנּו ְותֹוָרְתָך ָמֵגן ּבַ ָמְתָך ְצרּוָרה ּבִ ְוִתְהֶיה ִנׁשְ
לֹום ֶאת ה ָ ים ְוַהׁשּ נּו : ֱאלִֹהים 'ַהַחּיִ ָכבֹוד ְיַרּנְ ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ

בֹוָתם ּכְ ה: ַעל ִמׁשְ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ה 'ַרּנְ ִהּלָ ִרים ָנאָוה ּתְ אֹור : ַלְיׁשָ
ְמָחהָזרּוַע  ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ   : ַלּצַ

לּוי ְוָידּוַע , ָאב ָהַרֲחִמים, ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים ּגָ
ר ֲאַנְחנוּ  ׂשָ י ּבָ ן ּוְלַיֵחד ִיחּוֵדי , ְלָפֶניָך ּכִ נּו ּכַֹח ְלַכּוֵ ְוֵאין ּבָ

ים ָהְראּוִיים ְלַיֵחד וּ  דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ חּות ַעל ׁשְ ּטְ ּתַ ִהׁשְ ג ּבְ ְלַזּוֵ
יִקים ּדִ חּוִדים ְוזּוֵגי . ִקְבֵרי ַהּצַ י ַהּיִ ְרׁשֵ נּו יֹוֵדַע ׁשָ ְוַגם ֵאין ִאּתָ

רּוָחא א ְורּוָחא ּבְ ַנְפׁשָ א ּבְ דֹוׁשֹות ְלָדְבָקא ַנְפׁשָ ּדֹות ַהּקְ ַעל : ַהּמִ
ּדִ  יָאֵתנּו ַעל ֶקֶבר ַהּצַ ָפֶניָך ּבִ ן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּנּו , יק ַהזֶּהּכֵ ּוַ ִאּלּו ּכִ ּכְ

א  ְדֵבקּות ַנְפׁשָ דֹוׁשֹות ּבִ ּדֹות ַהּקְ חּוִדים ְוזּוֵגי ַהּמִ ְוִיַחְדנּו ַהּיִ
רּוָחא א ְורּוָחא ּבְ ַנְפׁשָ ה, ּבְ ָ , ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדׁשּ

ַעת ְוִיְרַאת ה יק ַהזֶּה , 'רּוַח ּדַ ּדִ   ְוִתְתעֹוֵרר ֶנֶפׁש ַהּצַ
י  ֶרץַרּבִ ים ּפֶ לֹום ִנּסִ ָ ל ָעֵלינוּ  ָעָליו ַהׁשּ ּלֵ ְוַתְמִליץ טֹוב , ְלִהְתּפַ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלָפֶניךָ  ים , ְוִנְזּכֶ ְלַחּיִ
לֹום  .טֹוִבים ּוְלׁשָ

  םלוֹ שָׁ 

  ןִרּבוֹ 



 כט        

יק ַהזֶּה, ַרֲעָוא ּדִ ִתְתַער ֶנֶפׁש ַהּצַ י  ּדְ ֶרץַרּבִ ים ּפֶ  ִנּסִ
לֹום ָ י , ָעָליו ַהׁשּ אָטא ְלַגּבֵ ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוַאְזָלא ְוׁשָ
ִמיֵכי ֶחְברֹון ָהן ּדְ ֲאָנא , ַאּבָ ְלאֹוָדָעא ְלהֹו ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ּדַ

א ְעּתָ ַהאי ׁשַ ן ּבְ ֵעי ּוַמְצֵלי ּוִמְתַחּנֵ ר . ּבָ ר ְוִתְתַעּטַ ְוִתְתַחּבֵ
ָהן ַאּבָ ְזכּוָתא ּדְ הַ , ּבִ ְתָחא דבגְוֵתעֹול ּבְ ְואֹוָדָעא , ע"הּוא ּפִ

ָמה, ְלרּוחַ  ר ּומֹוַדע ִלְנׁשָ ָמה אֹוָדָעא , ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעּטַ ּוְנׁשָ
ָעאן ַרֲחֵמי ָעָלן, ה"לקב הּו ּבָ ִגיֵניהֹון"ְוַחס קב, ְוֻכּלְ . ה ָעָלן ּבְ

לְ  בֹוד ּדִ ת ּכָ ָזכּו ְלִמּדַ א ּדְ יַקּיָ הּו ַצּדִ ֻכּלְ אּוְבִגין ְזכּוָתא ּדְ ּוְזכּו , ֵעּלָ
ָאה ָרא ִעּלָ א, ִלְקׁשֹר ִקׁשְ יׁשָ ָרא ַקּדִ ְמֵהיְמנּוָתא, ִקׁשְ ָרא ּדִ , ִקׁשְ

ַנֲחָלא"ְוהקב ּבּוָעא ּדְ ְרָכאן ִמּמַ ן , ה ָיִריק ָעָלן ּבִ ּבָ מּון ּגַ ְוִיְתַקּיְ
א ֵמיּה ַרּבָ ִדיל ׁשְ ְרָכאן ּבְ הּו ּבִ ּלְ   .ּכֻ

נוּ , 'ה ְמָך , ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ה ְלַמַען ׁשִ ֲעׂשֵ
דֹול ה , ַהּגָ ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּוֹמׁשֶ

לֹֹמה יִקים , ְוַאֲהֹרן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפיְנָחס ּוׁשְ ּדִ ל ַהּצַ ּוְלַמַען ְזכּות ּכָ
יק ַהזֶּהּוְלַמַען ְזכּות ַהצַּ , ְוַהֲחִסיִדים ְוָתחּוס ְוַתְחֹמל ּוְתַרֵחם , ּדִ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ל ּבֵ ים טֹוִבים , ָעַלי ְוַעל ּכָ ים ֲאֻרּכִ נּו ַחּיִ ּוְתַחּיֵ
ִנים לֹוֶמךָ , ּוְמֻתּקָ ת ׁשְ ֵעָצה טֹוָבה , ְוִתְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ֵננּו ּבְ ְוַתּקְ
ָפֶניךָ  ְרכֹוֶתיךָ , ִמּלְ א ָיֵדינּו ִמּבִ נֹות ָיֶדיךָ ּומֵ , ּוְתַמּלֵ ר ַמּתְ , ֹעׁשֶ

ה ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ֵנֵלְך ּבֹו ְוַהּמַ ֶרְך ַהּטֹוב ֲאׁשֶ   .ָאֵמן, ְותֹוֵרנּו ַהּדֶ

�ן׀ ִאְמֵרי ְהי�ּו ְלָרצ$ י ְלָפֶנ יָך ְיהֹ - ִיֽ י ְוֶהְגי�ן ִלִּב  ײָו� ִפ,
י׃ יאהדונהי י ְוֹגֲאִלֽ   צּוִר�

� �  

  

  אִויהֵ 

  אָאנָּ 



 ל

 השכבה

ֵצאֵמַאִין  ּמָ יָנה, ּתִ ֵרי ָאָדם ָמָצא : ְוֵאי זֶה ְמקֹום ּבִ ַאׁשְ
בּוָנה, ָחְכָמה ר-ָמה ַרב: ְוָאָדם ָיִפיק ּתְ ָצַפְנּתָ -טּוְבָך ֲאׁשֶ

יֵרֶאיךָ  ֵני ָאָדם, ּלִ ְך ֶנֶגד ּבְ ַעְלּתָ ַלֹחִסים ּבָ ָך ֱאלִֹהים-ַמה: ּפָ ָקר ַחְסּדְ , ּיָ
ָנֶפיָך ֶיֱחָסיוּ  ֵצל ּכְ יֶתךָ : ןּוְבֵני ָאָדם ּבְ ן ּבֵ ׁשֶ ְוַנַחל ֲעָדֶניָך , ִיְרְוֻין ִמּדֶ

ֵקם   :ַתׁשְ

ִמְצו ֹ, יאהדונהי הְיהוָ -ִאיׁש ָיֵרא ֶאת טֹוב : ָתיו ָחֵפץ ְמֹאדּבְ
ֶמן טֹוב ֶ ם ִמׁשּ ְלדוֹ , ׁשֵ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ָבר ַהּכֹל  :ְויֹום ַהּמָ סֹוף ּדָ

ָמע מֹורִמְצו ֹ- ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת- ֶאת ,ִנׁשְ י, ָתיו ׁשְ ל- ּכִ  :ָהָאָדם- זֶה ּכָ
ָכבֹוד נּו ַעל, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ בֹוָתם- ְיַרּנְ ּכְ   :ִמׁשְ

ִרֹיוָתיול עַ  ל ּבְ ַעל ֶנֶפש רּוַח , הּוא ָיחֹוס ְוַיְחֹמל ִויַרֵחם, ּכָ
ָמה ֶשל  ְפָטרּוְנׁשָ ם ַהּנִ ׁשֵ  ֲעֶטֶרתר "מו ָהעֹוָלם ִמן טֹוב ּבְ

נוּ  ַרת ֲהֵריִני ,ָאִבי מֹור :הבן מוסיף( ֹראׁשֵ ּפָ בוֹ  ּכַ ּכָ   ) ִמׁשְ

י  ����  ים  ַרּבִ ןִנּסִ   ����   סּוִליָקה ּבֶ

ַגן ֵעֶדןיאהדונהי  הְיֹהוָ  ִניֶחּנּו ּבְ ָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ  .ּתְ ַרֲחָמיו ַהּמְ  ּבְ
לֹום ֵאָליו ְוִיְלֶוה .ָעָליו ְוַיְחּמֹל ְוָיחּוס .ָעָליו ְיַרֵחם ָ  ְוַעל .ַהׁשּ

בוֹ  ּכָ לֹום ִיְהֶיה ִמׁשְ ִדְכִתיב .ׁשָ לֹום ָינּוחּו ַעל ,ּכְ בֹוָתם- ָיבֹוא ׁשָ ּכְ , ִמׁשְ
ְכָלל ָהַרֲחִמים -הּוא ְוָכל :ֹהֵלְך ְנֹכחוֹ  ֹוְכִבים ִעּמו ּבִ ָרֵאל ַהׁשּ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ִליחֹות   .ְוֹנאַמר ָאֵמן ,ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ,ְוַהּסְ

ֵהא  ָמתוֹ ּתְ ים ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ   .ְצרּוָרה ּבִ

ִלין טֹוב ּתָ   :ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ, ַנְפׁשֹו ּבְ
  

  ְוַהָחְכָמה

ֵרי   - - - - ַאׁשְ

  ַהְמַרֵחם

  רּוחַ 



 לא        

  תפלת בית עלמין
אמות ' כשילך שם יעמוד במרחק ד, מי שלא הלך לבית עלמין תוך שלושים יום

  .ויש אומרים אותה בלי שם ומלכות. ביראה ופחד, ויברך ברכה זו באימה, לקברים

ה ְיֹהוָ  , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יאהדונהי הַאּתָ
ר ָיַצר ֶאְתֶכם בְּ  יןאׁשֶ יןֶאְתֶכם בְּ  ּוָבָרא, ּדִ , ּדִ

ל ֶאְתֶכם בְּ  יןְוִכְלּכֶ יןְוֵהִמית ֶאְתֶכם בְּ , ּדִ ר , ּדִ ְויֹוֵדַע ִמְסּפַ
ְלֶכם בְּ  יןּכֻ יןַלֲהִקיְמֶכם בְּ וְ ֲעִתיד ְלַהֲחיֹוְתֶכם  ְוהּוא, ּדִ  .ּדִ

ה ְיֹהוָ  רּוְך ַאּתָ ִתים, יאהדונהי הּבָ   :ְמַחֶיה ַהּמֵ

י  ר ִּכ י ָעָפ� ּו ֹׁשְכֵנ יצּו ְוַרְּננ0 ּון ָהִק$ י ְיקּומ  יָך ְנֵבָלִת3 ְחיּו ֵמֶת6 ִיֽ
יל ים ַּתִּפֽ ֶרץ ְרָפִא� ָך ָוָא3   :ַט�ל א�ֹרת= ַטֶּל6
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