
  בס"ד
  

 י' אותיות הוא ברוך הויה שם ליחדא ודחילו ורחימו ורחימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לשם
 בוצינא הצדיקים: בשבח לומדים הרינו , ישראל כל בשם ) יהוה ( שלים ביחודא ה' עם ו' באותיות ה' עם

  יוסף, בן עקיבא רבי הנס, בעל מאיר רבי  ,הקדוש האר"י לוריא יצחק יוחאי, בר שמעון רבי קדישא
 זה לימוד ידי שעל רצון ויהי . אמן עלינו תגן זכותם  אלעאי יהודה רבי התנא מימון, בן משה רבי הרמב"ם
 ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלוהינו אדוני נועם ויהי לצדיקים רוח נחת ימשך לומדים, שאנו
  . כוננהו ידינו

, ָׁשלֹום ַעל ַנְפְׁש ָׁשלֹום ָעלֶ  , ֲאדֹוִני ַהַּצִּדיק, ָׁשלֹום ְל ְוָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכְב י
ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְּטהֹוָרה. ַאְׁשֶרי ֶׁשָּזִכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יֹוֵצְר ּוְלָעְבדֹו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, 

, ְוַהָּקָּב"ה ָיִחיׁש ְּתִחָּיְת ְוָעִׂשיָת ִמְצֹוות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַעל ֵּכן ָּגדוֹ  ל ְׂשָכְר
, ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ִלְראֹות ָּפֶני ַהְּמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע,  ִויַמֵהר ֲעִמיָדְת

ַחִּיים ּוְזכּוְת ַיֲעמֹוד ָלנּו ְותֹוָרְת ָמֵגן ַּבֲעֵדנּו, ְוִתְהֶיה ִנְׁשָמְת ְצרּוָרה ִּבְצרֹור הַ 
ִהים: ’ ְוַהָּׁשלֹום ֶאת ה  ֱא

 ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
 ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְּתִהָּלה: ’ ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבה

 אֹור ָזרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: 
ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים, ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ִּכי ָּבָׂשר  ִרּבֹון

ֲאַנְחנּו, ְוֵאין ָּבנּו ֹּכַח ְלַכֵּון ּוְלַיֵחד ִיחּוֵדי ִיחּוֵדי ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּוִיים 
יִקים. ְוַגם ֵאין ִאָּתנּו יֹוֵדַע ָׁשְרֵׁשי ְלַיֵחד ּוְלַזֵּוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּד 

ַהִּיחּוִדים ְוזּוֵגי ַהִּמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ְלָדְבָקא ַנְפָׁשא ְּבַנְפָׁשא ְורּוָחא ְּברּוָחא: ַעל ֵּכן 
ִּיחּוִדים ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ִּביָאֵתנּו ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהֶּזה, ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו ְוִיַחְדנּו הַ 

ְוזּוֵגי ַהִּמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ִּבְדֵבקּות ַנְפָׁשא ְּבַנְפָׁשא ְורּוָחא ְּברּוָחא, ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו 
  ְוִתְתעֹוֵרר ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ַהֶּזה’, רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָּׁשה, רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה

, ְוִנְזֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה  ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינּו, ְוַתְמִליץ הצדיק> <שם  טֹוב ְלָפֶני
 :ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום

ִויֵהא ַרֲעָוא, ְּדִתְתַער ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ַהֶּזה, ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוַאְזָלא ְוָׁשאָטא ְלַגֵּבי ַאָּבָהן 
לֹוָתא ּוָבעּוָתא ַּדֲאָנא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי ּוִמְתַחֵּנן ְּבַהאי ְּדִמיֵכי ֶחְברֹון, ְלאֹוָדָעא ְלהֹו צְ 

ַׁשְעָּתא. ְוִתְתַחֵּבר ְוִתְתַעַּטר ִּבְזכּוָתא ְּדַאָּבָהן, ְוֵתעֹול ְּבַההּוא ִּפְתָחא דבג"ע, 
, ְואֹוָדָעא ְלרּוַח, ְורּוַח ָסִליק ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלְנָׁשָמה, ּוְנָׁשָמה אֹוָדָעא לקב"ה

ְוֻכְּלהּו ָּבָעאן ַרֲחֵמי ָעָלן, ְוַחס קב"ה ָעָלן ְּבִגיֵניהֹון. ּוְבִגין ְזכּוָתא ְּדֻכְּלהּו ַצִּדיַקָּיא 
ְּדָזכּו ְלִמַּדת ָּכבֹוד ִּדְלֵעָּלא, ּוְזכּו ִלְקֹׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא, ִקְׁשָרא 



ְרָכאן ִמַּמּבּוָעא ְּדַנֲחָלא, ְוִיְתַקְּימּון ַּגָּבן ֻּכְּלהּו ִּדְמֵהיְמנּוָתא, ְוהקב"ה ָיִריק ָעָלן ּבִ 
 :ִּבְרָכאן ְּבִדיל ְׁשֵמיּה ַרָּבא

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול, ּוְלַמַען ’, ָאָּנא ה
ֹמה, ּוְלַמַען  ְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּוֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפיְנָחס ּוְׁש

חּוס ְוַתְחֹמל ְזכּות ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים, ּוְלַמַען ְזכּות ַהַּצִּדיק ַהֶּזה, ְותָ 
  י ועלּוְתַרֵחם ָעלַ 

  >הבקשה פיל שמותלשלב <כאן 

ֲאֻרִּכים טֹוִבים ּוְמֻתָּקִנים, ְוִתְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְוַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוְתַחֵּינּו ַחִּיים 
, ּוֵמֹעֶׁשר  , ּוְתַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי , ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני ְׁשלֹוֶמ

, ְותֹוֵרנּו ַהֶּדֶר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ֵנֵל ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעׂשֶ   .ה, אמןַמְּתנֹות ָיֶדי

ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַליהָוה: ְלָדִוד, ִמְזמֹור בֹוד ָועֹז, ָהבּו ַליהָוה; ּבְ בֹוד , ָהבּו ַליהָוה .ּכָ ּכְ
ֲחוּו ַליהָוה מוֹ ׁשְ  ּתַ ַהְדַרת, ִהׁשְ ִים-ַעל ,קֹול ְיהָוה .קֶֹדׁש -ּבְ בֹוד ִהְרִעים -ֵאל :ַהּמָ ַהּכָ

ים-ַעל, ְיהָוה ּכַֹח קֹול ְיהָוה ְיהָוה-קֹול .ַמִים ַרּבִ ָהָדר, ּבַ ׁשֵֹבר ֲאָרִזים , קֹול ְיהָוה .ּבֶ
ר ְיהָוה ּבֵ ָבנֹון-ֶאת, ַוְיׁשַ מוֹ  .ַאְרֵזי ַהּלְ ְרִקיֵדם ּכְ ְריֹן ֵעֶגל-ַוּיַ מֹו ֶבן, ְלָבנֹון ְוׂשִ  .ְרֵאִמים-ּכְ

ר, קֹול ְיהָוה .ְיהָוה חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש -קֹול ר ָקֵדׁש ִמְד , ָיִחיל ְיהָוה ָיִחיל ִמְדּבָ  .ּבַ
לֹות, קֹול ְיהָוה ֱחׂשֹף ְיָערֹות  ְיחֹוֵלל ַאּיָ ּלוֹ    ּוְבֵהיָכלוֹ  ַוּיֶ בֹוד, ּכֻ ּבּול , ְיהָוה .אֵֹמר ּכָ ַלּמַ

ב ב ְיהָוה ָיׁשָ ׁשֶ ן ְיהָוה, עֹז ְיהָוה .ֶמֶלְך ְלעֹוָלם, ַוּיֵ לֹום-ְיָבֵרְך ֶאת, ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ   .ַעּמֹו ַבׁשּ
  

  אנא בכח

א יר ְצרּוָרהבְּ , ָאּנָ ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ּלַ  )ץ"ג ית"אב(   :כַֹח ְגּדֻ
ךָ  ת ַעּמְ ל ִרּנַ ֵבנוּ , ַקּבֵ ּגְ  )ן"ע שט"קר( : נֹוָרא, ַטֲהֵרנוּ , ׂשַ

י יִ , ָנא ִגּבֹור ְמֵרםדֹוְרׁשֵ ָבַבת ׁשָ   )ש"ד יכ"נג( : חּוְדָך ּכְ

ְרֵכם ִמיד ָגְמֵלם, ַטֲהֵרם, ּבָ  )ג"ר צת"בט(   :ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ
 )ע"ב טנ"חק(  : רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתךָ בְּ , ֲחִסין ָקדֹוׁש 
ָאה ֵנה, ָיִחיד ּגֵ ְך ּפְ ְתךָ , ְלַעּמְ ָ  )ק"ל פז"יג(    :זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ

ַמע ַצֲעָקֵתנוּ  ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ   )ת"ו צי"שק( : יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות, ׁשַ

  ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם 

  



  ִּפּטּום ַהְּקטֶרת
ֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶני ֶאת ְקטֶרת ַהַּסִּמים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ַאָּתה הּוא יהוה ֱא

 :ַיד מֶׁשה ְנִביָא ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת-ַקָּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹוָתם ַעל
ְל ַסִּמים ָנָטף | ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד -מֶׁשה ַקח-ַוּיאֶמר יהוה ֶאל

ִיְהיה: ְוָעִשיָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶדׁש: ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק 
מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה קֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם:  ְונַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבאֶהל

ַהֵּנרת ַיְקִטיֶרָּנה: -ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִּמים ַּבּבֶקר ַּבּבֶקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת
ת ַאֲהרן ֶאת  .ִלְפֵני יהוה ְלדרֵתיֶכםַהֵּנרת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה ְקטֶרת ָּתִמיד -ּוְבהֲע

ש ֵמאֹות  ׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ְׁש ָּתנּו ַרָּבָנן. ִּפּטּום ַהְּקטֶרת ֵּכיַצד. ְׁש
יֹום. ַמֲחִציתֹו ַּבּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. -ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמְנַין ְימֹות ַהַחָּמה ָמֶנה ְּבָכל

א ָחְפָניו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ּו ָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ָּגדֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמ ְׁש
ַמֲחִזיָרן ַלַּמְכֶּתֶׁשת ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ְוַאַחד ָעָׂשר 

  )(טוב למנותם באצבעותיו ּו ֵהן:ַסֲמָמִנים ָהיּו ָבּה. ְוֵאּל

א) ַהֳּצִרי. (ב) ְוַהִּצּפוֶרן. (ג) ְוַהֶחְלְּבָנה. (ד) ְוַהְּלבוָנה. ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה. (ה) 
מור. (ו) ּוְקִציָעה. (ז) ְוִׁשּבוֶלת ֵנְרְּד. (ח) ְוַכְרּכום. ִמְׁשַקל ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמֶנה. (ט) 

  .קוְׂשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר. (י) ִקּלּוָפה ְׁשלָׁשה. (יא) ִקָּנמון ִּתְׁשָעה

א ָמָצא ֵיין  ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנא ִּתְׁשָעה ַקִּבין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתָלת ְוַקִּבין ְּתָלָתא. ְוִאם 
ה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. ִרִּבי ָנָתן ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ַמֲעלֶ 

-ֶׁשִהיא. ִאם ָנַתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל-ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַאף ִּכַּפת ַהַּיְרֵּדן ָּכל
  .ַסֲמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה

ּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף. ּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנא ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף הַ 
ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא 

א ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין לָ  ּה ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכִניִסין ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעָּזה. ַוֲה
  .ֵמי ַרְגַלִים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד

ַּתְנָיא, ִרִּבי ָנָתן אֹוֵמר: ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב. ֵהיֵטב ָהֵדק. ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול ָיֶפה  
א ָׁשַמְענּו. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה: ֶזה ַלְּבָׂשִמים. ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה. ְלָׁשִליׁש ּוְלרָ  ִביַע 

  .ַסֲמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה-ַהְּכָלל: ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל

ְועֹוד ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא: ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין.  
ָּתֵני ַבר ַקָּפָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפֵני ֵריָחּה. 

א-ְׂשאר ְוָכל-ְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ִּכי ָכל ַתְקִטירּו -ְּדַבׁש 



ֵהי ַיֲעקב ֶסָלה: יהוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלי הוה : יהוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו. ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא
: יהוה הֹוִׁשיָעה. ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְביֹום ִמְנַחת ְיהּוָדה ’ ָקְרֵאנּו: ְוָעְרָבה ַליהוה-ָאָדם ּבֵטַח ָּב

   :ִוירּוָׁשָלִים. ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמִנּיֹות

  

הוּ  ַתח ֵאִלּיָ   ּפָ

ן, ַאְנּתְ הּוא ִעלָּ  ּבָ ֻחׁשְ ַאְנּתְ הּוא ָחד ְוָלא ּבְ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ְוָאַמר: ִרּבון ָעְלִמין ּדְ הּו ַהּנָ ַתח ֵאִלּיָ ָאה ּפָ
ָלל; ַאְנּתְ הּוא  ְך ּכְ ִפיָסא ּבָ ָבה ּתְ ל ְסִתיִמין, ֵלית ַמֲחׁשָ ִאין ְסִתיָמא ַעל ּכָ ל ִעּלָ ר ַעל ּכָ ְקּתְ ֶעׂשֶ ַאּפַ ּדְ

לְ  ִאְתּגַ ְלָין ְוָעְלִמין ּדְ ָלא ִאְתּגַ ר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ּדְ ּקּוִנין ְוָקֵריָנן לֹון ֶעׂשֶ ָין, ּוְבהֹון ּתִ
ַאְנּתְ  יר לֹון ּוְמַיֵחד לֹון. ּוְבִגין ּדְ א. ְוַאְנּתְ הּוא ְדָקׁשִ ֵני ָנׁשָ יַאת ִמּבְ ּסִ ַאְפִריׁש  ִאְתּכַ ל ָמאן ּדְ ָגאו ּכָ ִמּלְ

ר ְסִפיָרן ִאּנּון ַאְזִלין כְּ  ין ֶעׂשֶ ְך. ְוִאּלֵ ִאּלוּ ַאְפִריׁש ּבָ יב ֵליּה ּכְ ר ִאְתַחׁשִ ין ֶעׂשֶ ִסְדָרן ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאּלֵ
ַאְנִהיג לֹון. ְוֵלית ָמאן  ינוִני. ְוַאְנּתְ הּוא ּדְ א ְוָלא ַחד ָאִריְך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ּבֵ ַאְנִהיג ָלְך ָלא ְלֵעיּלָ ּדְ

ה גּוִפי א. ְוַכּמָ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ְיהּו ַפְרִחין ִנׁשְ ִמּנַ ְנּתְ לֹון ּדְ ּקַ ין ּתַ ל ִסְטָרא. ְלבּוׁשִ א ְוָלא ִמּכָ ְנּתְ ְלַתּתָ ּקַ ן ּתַ
ְמַכְסָין ֲעֵליהֹון ְוִאְתְקִר  ין ּדִ י ְלבּוׁשִ ִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגּבֵ רֹוָעא ְיִמיָנא. לֹון ּדְ ִתּקּוָנא ָדא. ֶחֶסד ּדְ יאּו ּבְ

ִרית  גּוָפא אֹות ּבְ ֵרין ׁשֹוִקין. ְיסֹוד ִסּיּוָמא ּדְ ְפֶאֶרת ּגּוָפא. ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ָמאָלא. ּתִ בּוָרה ְדרֹוָעא ׂשְ ּגְ
ה ָקֵריָנן ָלּה. ָחְכָמה מֹוָחא ִאיִהי ַמחֲ  ַעל ּפֶ ּבְ ה ּתֹוָרה ׁשֶ א קֶֹדׁש. ַמְלכּות ּפֶ יָנה ִלּבָ ָגאו. ּבִ ָבה ִמּלְ ׁשָ

ֶתר ַמְלכּות.  ֶתר ֶעְליון ִאיהּו ּכֶ רֹות לה' ֱאלֵהינּו. ּכֶ ְסּתָ ִתיב ַהּנִ ֵרין ּכְ ין ּתְ ב ֵמִבין. ְוַעל ִאּלֵ ּוָבּה ַהּלֵ
ָגאו ִאיהּו אוֹ  י. ִמּלְ א ִדְתִפּלֵ ית ַאֲחִרית. ְוִאיהּו ַקְרַקְפּתָ יד ֵמֵראׁשִ ת יו"ד אֹות ֵה"א ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמּגִ

ֵקי  ַמּיָא ְדַאׁשְ ְדרֹועֹוי ְוַעְנּפֹוי. ּכְ ִאיָלָנא ּבִ ְקיּו ּדְ ִאיהּו אַֹרח ֲאִצילּות. ִאיהּו ׁשַ אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"א ּדְ
ְקיּו: ַההּוא ׁשַ י ּבְ  ְלִאיָלָנא ְוִאְתַרּבֵ

ּבֹות ְדאַ  ת ַהּסִ ת ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ַההּוא ְנִביעּו. ְוַההּוא ְנִביעּו ִרּבֹון ָעְלִמין ַאְנּתְ הּוא ִעּלַ ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ׁשְ
ל ַמה ִד  גּוָפא) ִמּכָ ּיּוְקָנא (ּדְ ְמיֹון ְוֵלית ּדִ ים ְלגּוָפא. ּוָבְך ֵלית ּדִ ִאיהּו ַחּיִ ְמָתא ְלגּוָפא ּדְ ִנׁשְ ְלָגאו ִאיהּו ּכְ

ְמ  הֹון ׁשִ ְקּתְ ִמּנְ ַמּיָא ְוַאְרָעא. ְוַאּפַ ֵלי. ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין ּוְלַבר. ּוָבָראָת ׁשְ א ְוִסיֲהָרא ְוכֹוְכַבּיָא ּוַמּזָ ׁשָ
הוֹ  מֹוְדָעא ּבְ ּתְ א. ְלִאׁשְ ין ְוֵחיָון ְועֹוִפין ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני ָנׁשָ ּבִ ָתא ְדֵעֶדן ְוִעׂשְ ִאין ְוִגּנְ ִאין ְוֵאיְך ּוְדׁשָ ן ִעּלָ

ִאין. וְ  ִאין ְוַתּתָ הֹון ִעּלָ ְך ֵלית ִיְתַנֲהגּון ּבְ ָלל. ּוַבר ִמּנָ ְך ּכְ ָיַדע ּבָ ֵאי ְוֵלית ּדְ ֵאי ְוַתּתָ מֹוְדָען ֵמִעּלָ ּתְ ֵאיְך ִאׁשְ
ם ְיִדיַע. ל ַחד ִאית ֵליּה ׁשֵ א. ְוָכל ְסִפיָרן ּכָ מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּכּלָ ּתְ ֵאי. ְוַאְנּתְ ִאׁשְ ֵאי ְוַתּתָ ִעּלָ  ִיחּוָדא ּבְ

ִלימּו  ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכּיָא. ָמָהן ְוַאְנּתְ הּוא ׁשְ ל ׁשְ א ּכָ ַאְנּתְ הּוא ְמַמּלֵ ם ְיִדיַע ּדְ ְוַאְנּתְ ֵלית ָלְך ׁשֵ
י ָמָתא. ַאְנּתְ ַחּכִ גּוָפא ְבָלא ִנׁשְ ָמָהן ּכְ הּו ׁשְ ּלְ ָארּו ּכֻ ּתְ הֹון. ִאׁשְ ק ִמּנְ ּלָ ְסּתַ ֻכְלהּו. ְוַכד ַאְנּתְ ּתִ ם ְוָלאו ּדְ

ָחְכָמה ְיִדיָעא. ַאנְ  מֹוְדָעא ּבְ ּתְ א ְלִאׁשְ יָנה ְיִדיָעא. ֵלית ָלְך ֲאָתר ְיִדיָעא. ֶאּלָ ּתְ הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמּבִ
א. ּוְלַאְחָזָאה לֹון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנא. ְקָפְך ְוֵחיָלְך ִלְבֵני ָנׁשָ   ּתֻ

ְבֵני  פּום עֹוָבֵדיהֹון ּדִ ט ּכְ ּפָ ט ַעּמּוָדא ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמׁשְ ּפָ ין ִאיהּו ְגבּוָרה. ִמׁשְ א. ּדִ ָנׁשָ
א  ִרית. ּכּלָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט. ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ א מאְֹזֵני ֶצֶדק ּתְ יׁשָ ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקּדִ



ִאיהּו ִדי ִאית ָלְך ֶצֶדק ְיִדיָעא ּדְ ט ְיִדיָעא ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא. ֲאָבל ָלאו ּדְ ּפָ ן. ְוָלאו ִמׁשְ
ין ַעל ְיָדְך. ְדָהא ְרׁש  ׁשּון ִמּלִ ְמעֹון ְוִיְתַחּדְ י ׁשִ ָלל. קּום ִרּבִ ין ִמּדֹות ּכְ ל ִאּלֵ ּוָתא ְדִאיהוּ ַרֲחֵמי. ְוָלאו ִמּכָ

ָאה ְלׁשּום  ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל ְיָדְך ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגּלָ ָען.ִאית ָלְך ְלַגּלָ ר ָנׁש ַעד ּכְ   ּבַ

ֶחְברוֹ  ִמיִכין ּדְ ָמעּו ִאּנּון ּדְ ִאין ׁשְ בּוָרה ְוכּו'. ִעּלָ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ ַתח ְוָאַמר: ְלָך ה' ַהּגְ ְמעון ּפָ י ׁשִ ן ָקם ִרּבִ
י ין ִאּנּון ַצּדִ נּו ׁשוְכֵני ָעָפר. ִאּלֵ ַנְתכֹון. ָהִקיצּו ְוַרּנְ ְ ָערּו ִמׁשּ ְטָרא ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאּתְ ִאּנּון ִמּסִ ַקּיָא ּדְ

נוּ  א ִאְתַמר ְבהֹון ָהִקיצּו ְוַרּנְ י ֵער. ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים. ּוְבִגין ּדָ ָנה ְוִלּבִ ּה ֲאִני ְיׁשֵ ִאְתַמר ּבָ  ְדַההּוא ּדְ
א ּדְ  ִכיְנּתָ ׁשְ ָערּוָתא ּדִ נּו ְלִאּתְ ַעד ְוכּו'. ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְ ָנה ְבָגלּוָתא. ּדְ ִאיִהי ְיׁשֵ

א ְבחוֵריהֹון. ְנּתָ הּו ְדִמיִכין ְוׁשִ ּלְ יַקּיָא ּכֻ ַען ַצּדִ   ּכְ

י ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוִייָמא ֵליּה: קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְדָהא ֲעָלְך  ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ִמּיָד ָיִהיַבת ׁשְ
ְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ִאְתַמר קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ְלגַ  יֵליּה. ְוִייָמא ְבהֹון ּפִ ע ַאְתָון ּדִ ַאְרּבָ אי ּבְ ּבָ

י ִנְמָלא ָטל. ַמאי ִנְמָלא ָטל?  ראֹׁשִ ת ִצּיֹון לא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך. ׁשֶ ם ֲעֹוֵנְך ּבַ ִתי. ְדָהא ּתַ א  –ַתּמָ ֶאּלָ
ִריְך הּוא, ַאְנּתְ ָחׁשַ  א ּבְ ֵביָתא ִדיִלי ָאַמר ֻקְדׁשָ ָעאְלָנא ּבְ א ּדְ ׁשָ י ַמְקּדְ ִמּיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְבּתְ ּדְ

י  ראׁשִ ָגלּוָתא. ֲהֵרי ָלְך ִסיָמָנא: ׁשֶ ַאְנּתְ ּבְ ל ִזְמָנא ּדְ ָלא ָעאְלָנא ּכָ ּוָבא, ָלאו ֲהִכי, ּדְ ְוָעאְלָנא ְבִיׁשּ
ִלימּו ִדילָ  ָגלּוָתא. ׁשְ ִכיְנָתא ּבְ יָלּה ִאיהּו ַטל. ְוָדא ִאיהּו אֹות יו"ד, אֹות ִנְמָלא ָטל, ֵה"א ׁשְ ים ּדִ ּה ְוַחּיִ

א אֹות יו"ד, אֹות ֵה"א ְואֹות ָוא"ו  ן ט"ל, ֶאּלָ ּבָ א ְדָלא ֵמֻחׁשְ ִכיְנּתָ ֵה"א, אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"א ִאיִהי ׁשְ
ִבי א ִמּנְ ִכיְנּתָ ִאיִהי ַמְלָיא ִלׁשְ ן ָט"ל. ּדְ ּבָ ְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחׁשְ ִאין. ִמּיַד ָקם ַרְעָיא ּדִ ָכל ְמקֹוִרין ִעּלָ עּו ּדְ

יּה. ין ִעּמֵ יׁשִ רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ְמֵהיְמָנא ַוֲאָבָהן ַקּדִ אן ָרָזא ְדִיחּוָדא. ּבָ   ַעד ּכָ

 

 


