קדושה דסידרא:
וְ אַ ָּתה ָּקדוֹׁש יו ֵֹׁׁשב ְת ִהּלוֹת י ְִש ָּראֵׁ ל.
ָארץ כְ בוֹד ֹו( :ישעיהו ו ,ג)
וְ ָּק ָּרא זֶה אֶ ל זֶה וְ ָאמַ רָּ :קדוֹׁש ָּקדוֹׁש ָּקדוֹׁש יְהוָּ ה ְצבָּ אוֹת ְמֹלא כָּל הָּ ֶ
מרין ַק ִדיׁש ּבִ ְׁשמֵׁ י ְמר ֹומָּ א ִע ָּלָאה ּבֵׁ ית ְׁשכִ ינְ ֵׁתהַ .ק ִדיש עַ ל ַא ְרעָּ א ע ֹובַ ד גְ בּו ְר ֵׁתהַ .ק ִדיש לְ עָּ ַלם
ּו ְמ ַקּבלִ ין דֵׁ ין ִמן דֵׁ ין .וְ ָא ִ
ּולְ עָּ לְ מֵׁ י עָּ לְ מַ ָּיא .יְהוָּ ה ְצבָּ אוֹת .מַ לְ ָּיא ָּכל ַא ְרעָּ א זִ יו ְי ָּק ֵׁרה:
וַ ִת ָּשאֵׁ נִ י רּוחַ וָּ אֶ ְׁשמַ ע ַאחֲ ַרי קוֹל ַרעַ ׁש גָּדוֹלּ :בָּ רּוְך כְ בוֹד יְה ָּוה ִמ ְמקוֹמ ֹו( :יחזקאל ג ,ב).
ּונְ טָּ ַל ְתנִ י רּוחָּ א .וְ ִׁש ְמעֵׁ ית ּבַ ְת ַרי ַקל זִ יעַ סַ גִ יא ִד ְמ ַׁשּבְ ִחין וְ ָא ְמ ִריןּ :בְ ִריך ְי ָּק ָּרא ַדיְהוָּ ה מֵׁ ַא ַתר ּבֵׁ ית ְׁשכִ ינְ ֵׁתה:
יְהוָּ ה י ְִמֹלְך לְ ֹעלָּם וָּ עֶ ד( .שמות טו ,יח)
יְהוָּ ה מַ לְ כּו ֵׁתה ָּקאֵׁ ם לְ עָּ ַלם ּולְ עָּ לְ מֵׁ י עָּ לְ מַ ָּיא.
חצי קדיש:
י ְִתג ַַדל וְ י ְִת ַק ַדׁש ְׁשמֵׁ ּה ַרּבָּ א.
יק ֵׁרב ְמ ִׁשיחֵׁ ּה.
כּותּה .וְ י ְַצמַ ח פ ְֻּר ָּקנֵּׁה .וִ ָּ
עּותּה .וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ ֵׁ
ּבְ עָּ לְ מָּ א ִדי בְ ָּרא כִ ְר ֵׁ
ּבְ חַ יֵׁיכ ֹון ּובְ י ֹומֵׁ יכ ֹון ּובְ חַ יֵׁי ְד ֹכל ּבֵׁ ית י ְִש ָּראֵׁ ל ּבַ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְ מַ ן ָּק ִריב וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן:
יְהֵׁ א ְׁשמֵׁ ּה ַרּבָּ א ְמבָּ ַרְך .לְ עָּ לַם ּולְ עָּ לְ מֵׁ י עָּ לְ מַ יָּא י ְִתּבָּ ַרְך .וְ י ְִׁש ַתּבַ ח .וְ י ְִתפָּ ַאר .וְ י ְִתר ֹו ָּמם .וְ י ְִתנ ֵַׁשא .וְ י ְִתהַ ָּדר .וְ י ְִתעַ ּלֶה .וְ י ְִתהַ ּלָּל
ְׁשמֵׁ ּה ְדקֻּ ְד ָּׁשא ּבְ ִריְך הּוא.
לְ עֵׁ ּלָּא ִמן כָּל ּבִ ְרכ ָָּּתאִׁ .שי ָּר ָּתאִ .ת ְׁשּבְ חָּ ָּתא וְ נֶחָּ מָּ ָּתאַ .דאֲ ִמ ָּירן ּבְ עָּ לְ מָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
קדיש יהא שלמא:
יחה וְ כַפָּ ָּרה וְ ֵׁריוַ ח וְ הַ צָּ לָּה .לָּנּו
ּוסלִ ָּ
יְהֵׁ א ְׁשלָּמָּ א ַרּבָּ א ִמן ְׁשמַ יָּאַ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶחָּ מָּ ה וְ ֵׁׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ ּלָּה ְ
ּולְ כָּל עַ מ ֹו י ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
ע ֹו ֶשה ָּׁשל ֹום ּבִ ְמר ֹומָּ יו .הּוא ּבְ ַרחֲ מָּ יו יַעֲ ֶשה ָּׁשל ֹום עָּ לֵׁינּו .וְ עַ ל כָּל עַ מ ֹו י ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
קדיש תתקבל:
עּותה ֹון ְדכָּל ּבֵׁ ית י ְִש ָּראֵׁ ל קֳ ָּדם אֲ בּונָּא ְד ִב ְׁש ַמיָּא וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
עּותנָּא ִעם ְצל ֹו ְתה ֹון ּובָּ ְ
ִת ְת ַקּבַ ל ְצל ֹו ָּתנָּא ּובָּ ָּ
יחה וְ כַפָּ ָּרה וְ ֵׁריוַ ח וְ הַ צָּ לָּה .לָּנּו
ּוסלִ ָּ
יְהֵׁ א ְׁשלָּמָּ א ַרּבָּ א ִמן ְׁשמַ יָּאַ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶחָּ מָּ ה וְ ֵׁׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ ּלָּה ְ
ּולְ כָּל עַ מ ֹו י ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
קדיש על ישראל:
ַאת ָּרא הָּ דֵׁ ין וְ ִדי
אורי ְָּתא ַק ִד ְׁש ָּתאִ .די ְב ְ
עַ ל י ְִש ָּראֵׁ ל וְ עַ ל ַרּבָּ נָּן וְ עַ ל ַתלְ ִמידֵׁ יה ֹון וְ עַ ל כָּל ַתלְ ִמידֵׁ י ַתלְ ִמידֵׁ יה ֹוןְ .דעָּ ְס ִקין ְּב ַ
ַארעָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
ארי ְׁש ַמיָּא וְ ְ
ָאתר .יְהֵׁ א ָּלנָּא ּולְ ה ֹון ּולְ כ ֹון ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַרחֲ מֵׁ יִ .מן קֳ ָּדם מָּ ֵׁ
ָאתר וְ ָּ
בְ כָּל ָּ
יחה וְ כַפָּ ָּרה וְ ֵׁריוַ ח וְ הַ צָּ לָּה .לָּנּו
ּוסלִ ָּ
יְהֵׁ א ְׁשלָּמָּ א ַרּבָּ א ִמן ְׁשמַ יָּאַ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶחָּ מָּ ה וְ ֵׁׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ ּלָּה ְ
ּולְ כָּל עַ מו י ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
ע ֹו ֶשה ָּׁשל ֹום ּבִ ְמר ֹומָּ יו .הּוא ּבְ ַרחֲ מָּ יו יַעֲ ֶשה ָּׁשל ֹום עָּ לֵׁינּו .וְ עַ ל כָּל עַ מ ֹו י ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵׁ ן.
יָּּה ִרּבוֹן
בּור ָּתְך וְ ִת ְמהַ יָּאְׁ .שפַ ר ֳק ָּד ַמי לְ הַ חֲ וַ יָּא.
ָּיּה ִרּבוֹן עָּ לַם וְ עַ לְ מַ יָּאַ .אנְ ְת הּוא מַ לְ כָּא מֶ לְֶך ַמלְ ַכיָּא .עוֹבָּ דֵׁ י גְ ְ
יׁשין ּו ְבנֵׁי אֱ נ ָָּּׁשא .חֵׁ יוַ ת ּבָּ ָּרא וְ עוֹף ְׁש ַמיָּא.
יׁשא ּבְ ָּרא כָּל נ ְַפ ָּׁשאִ .ע ִירין ַק ִד ִ
ְׁשבָּ ִחין אֲ סַ דֵׁ ר צַ פְ ָּרא וְ ַר ְמ ָּׁשא .לְָּך אֱ לָּהָּ א ַק ִד ָּ
חּוׁש ְּב ַניָּא.
בּור ָּתְך ְּב ְ
ַרבְ ְרבִ ין עוֹבָּ ָּדְך וְ ַת ִקיפִ ין .מַ כִ יְך ָּרמַ יָּא ז ִַקיף כְ פִ יפִ ין .לּו י ְִחי גְבַ ר ְׁשנִ ין ַאלְ פִ ין .לָּא יֵׁעּול גְ ְ
ָּלּותא .עַ ָּמְך ִדי ְב ַח ְר ְת ִמכָּל אֻּ ַמיָּא.
ַאריָּוָּ ָּתא .וְ אַ פֵׁ יק יַת עַ מָּ ְך ִמג ֹו ג ָּ
בּותא .פְ רוֹק יַת עָּ נְָּך ִמפֻּם ְ
אֱ לָּהָּ א ִדי לֵׁיּה י ְָּקר ְּור ָּ
ירּוׁשלֵׁם ַק ְר ָּתא ְדׁשֻּ ְפ ַריָּא.
רּוחין וְ נַפְ ִׁשין .וִ יז ְַמרּון לְָּך ִׁש ִירין וְ ֲרחֲ ִׁשיןִּ .ב ְ
לְ ִמ ְק ָּד ָּׁשְך תּוב ּולְ קֹ דֶ ׁש קֻּ ְד ִׁשין .אֲ ַתר ִדי בֵׁ יּה יֶחֱ דּון ִ
פּור ָּקן
יְקּום ְ
הורא ַמעַ לְ יָּא.
ּומזונֵׁי ְרוִ יחֵׁ י וְ ִסי ְַע ָּתא ִד ְׁש ַמיָּא ּובַ ְריּות גּופָּ א ּונְ ָּ
פּור ָּקן ִמן ְׁשמַ יָּא ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַרחֲ מֵׁ י וְ חַ יֵׁי אֲ ִריכֵׁי ְ
יְקּום ְ
ַארעָּ א
יׁש ָּתא ִדי ְּב ְ
בּור ָּתא ַק ִד ָּ
אורי ְָּתא .לְ ָּמ ָּרנָּן וְ ַרּבָּ נָּן חֲ ָּ
ז ְַרעָּ א חַ יָּא וְ ַקיָּמָּ א ז ְַרעָּ א ִדי לָּא יִפְ סוק וְ ִדי לָּא יִבְ טול ִמפִ ְתגָּמֵׁ י ַ
יׁשי ְמ ִתיבָּ ָּתא ּולְ ַד ָּינֵׁי ְדבָּ בָּ א .לְ כָּל ַתלְ ִמידֵׁ יהון ּולְ כָּל ַתלְ ִמידֵׁ י
יׁשי גַלְ וָּ ָּתא ּולְ ֵׁר ֵׁ
יׁשי ַכ ָּּלה ּולְ ֵׁר ֵׁ
ְדי ְִש ָּראֵׁ ל וְ ִדי ּבְ בָּ בֶ ל לְ ֵׁר ֵׁ
ָאר ָּכא לִ ְׁשנֵׁיהון.
אורי ְָּתא .מַ לְ כָּא ְדעָּ לְ ָּמא יְבָּ ֵׁרְך י ְַתהון יַפִ יׁש ַחיֵׁיהון וְ י ְַסגֵׁא יומֵׁ יהון וְ י ִֵׁתן ְ
ַתלְ ִמידֵׁ יהון ּולְ כָּל מַ אן ְדעָּ ְס ִקין ּבְ ַ
נאמר ָאמֵׁ ן:
יׁשין מָּ ָּרן ִדי ּבִ ְׁשמַ יָּא יְהֵׁ א ְב ַס ְע ְדהון כָּל זְמַ ן וְ ִע ָּדן .וְ ַ
ּומן כָּל מַ ְר ִעין ּבִ ִ
וְ י ְִתפָּ ְרקּון וְ י ְִׁש ֵׁתזְ בּון ִמן כָּל עָּ ָּקא ִ
הורא ַמעַ לְ יָּא.
ּומזונֵׁי ְרוִ יחֵׁ י וְ ִסי ְַע ָּתא ִד ְׁש ַמיָּא ּובַ ְריּות גּופָּ א ּונְ ָּ
פּור ָּקן ִמן ְׁשמַ יָּא ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַרחֲ מֵׁ י וְ חַ יֵׁי אֲ ִריכֵׁי ְ
יְקּום ְ
יׁשא הָּ דֵׁ ין ַר ְב ְרבַ יָּא ִעם זְ עֵׁ ַריָּא
אורי ְָּתא .לְ כָּל ְקהָּ לָּא ַק ִד ָּ
ז ְַרעָּ א חַ יָּא וְ ַקיָּמָּ א ז ְַרעָּ א ִדי לָּא יִפְ סוק וְ ִדי לָּא יִבְ טול ִמפִ ְתגָּמֵׁ י ַ

ַארכָּא לִ ְׁשנֵׁיכון וְ ִת ְתפָּ ְרקּון וְ ִת ְׁש ֵׁתזְבּון ִמן כָּל
טַ פְ לָּא ּונְ ַׁשיָּא .מַ לְ כָּא ְדעָּ לְ מָּ א יְבָּ ֵׁרְך י ְַתכון יַפִ יׁש חַ יֵׁיכון וְ י ְַסגֵׁי יומֵׁ יכון וְ י ִֵׁתן ְ
נאמר ָאמֵׁ ן:
יׁשין .מָּ ָּרן ִדי בִ ְׁשמַ יָּא יְהֵׁ א ּבְ סַ ְע ְדכון כָּל זְ מַ ן וְ ִע ָּדן וְ ַ
ּומן כָּל מַ ְר ִעין ּבִ ִ
עָּ ָּקא ִ
פתיחת אליהו
ֹלהי''ם וְ גוֹמֵׁ ר ,כְ ִתיב (דניאל יב ג) הַ מַ ְשכִ ילִ ים יַזְ ִהירּו כְ זֹהַ ר הָּ ָּר ִקיעַ וְ גוֹמֵׁ רִ ,אּלֵׁין ִאינּון ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ּבֶ ן
אׁשית ּבָּ ָּרא אֱ ִ
ּבְ ֵׁר ִ
ּוׁשָאר ַח ְב ַריָּאְ ,ד ִאזְ ַדהֲ רּו זְ ִהירּו לְ ִעילָּא
יוֹחָּ ִאי וַ חֲ בֵׁ ָּריוַ ,רּבִ י אֶ לְ עָּ זָּר ּבְ ֵׁריּה ,וְ ַרּבִ י אַ ּבָּ א ,וְ ַרּבִ י יוֹסֵׁ י ,וְ ַרּבִ י ִחיָּיא ,וְ ַרּבִ י י ְִצ ָּחקְ ,
יקי הָּ ַר ִּבים
ּומ ְצ ִד ֵׁ
ּבּוראִ ,א ְס ַתכְ מּו עֲ לֵׁיּה לְ ִעילָּא ,וְ ָּק ְראּו לֵׁיּה סֵׁ פֶ ר הַ זֹהַ רַ ,
כְ זֹהַ ר הָּ ָּר ִקיעַ  ,מַ אי כְ זֹהַ ר ,אֶ ּלָּא כַד עָּ בְ דּו הַ אי ִח ָּ
יׁשין ַכ ֹככָּבִ ים לְ ע ֹולָּם וָּ ִעִדְ ,דלָּא ִא ְתחֲ ִׁשיְך נְ הו ָֹּרא ִדלְ הוֹן לְ עָּ לַם ּולְ עָּ לְ מֵׁ י עָּ לְ ִמיןְּ ,בהַ הּוא זִ ְמנָּא ְד ִא ְת ַחּבַ ר הַ אי
ּבֵׁ יּה ְיהוֹן נְ פִ ִ
יב ָּתא ִדלְ ִעילָּא וְ ַת ָּתא ,וְ כָּל חֲ יָּילִ ין ְד ַמלְ ָאכִ ין
ארי ְמ ִת ְ
ַאסכ ָָּּמא ִע ְמהוֹן ּבֵׁ יּהּ ,ולְ כָּל מָּ ֵׁ
ׁשּותא ִא ְתי ְִהיב לְ אֵׁ לִ יָּהּו לְ ְ
ּבּוראְ ,ר ָּ
ִח ָּ
עּותא כַחֲ ָּדא.
ָּמּותא ּו ְר ָּ
ַאסכ ָּ
ִעּל ִָּאין ,וְ נִ ְׁשמָּ ִתין ִעּל ִָּאין ,לְ מֶ הֱוִ י ִע ְמהוֹן ּבְ ְ
ימין,
ימא עַ ל כָּל ְס ִת ִ
פָּ ַתח אֵׁ לִ יָּהּו וְ ָאמַ רִ ,רּבוֹן עָּ לְ ִמין ְדַאנְ ְת הּוא חָּ ד וְ לָּא בְ חֻּ ְׁשּבָּ ןַ ,אנְ ְת הּוא ִעּלָָּאה עַ ל ָּכל ִעּל ִָּאיןְ ,ס ִת ָּ
ימין
יקת עֲ ַשר ִתקּונִ ין ,וְ ָּק ִרינָּן לוֹן עֲ ַשר ְס ִפ ָּירן ,לְ ַאנְ הָּ גָּא ְבהוֹן עָּ לְ ִמין ְס ִת ִ
לֵׁית מַ חֲ ָּׁשבָּ ה ְתפִ יסָּ א בָּ ְך כְ לָּלַ ,אנְ ְת הּוא ְדאַ פִ ַ
ּובגִ ין ְדַאנְ ְת ִמּלְ גָּאו,
ּומיַחֵׁ ד לוֹןְ ,
ְדלָּא ִא ְתגַלְ יָּין ,וְ עָּ לְ ִמין ְד ִא ְתגַלְ יָּיןּ ,ובְ הוֹן ִא ְתכְ ִסיַאת ִמ ְּבנֵׁי נ ָָּּׁשא ,וְ ַאנְ ְת הּוא ְד ָּק ִׁשיר לוֹןְ ,
ַאפ ֵׁריׁש חַ ד ִמן חַ בְ ֵׁריּה מֵׁ ִאּלֵׁין עֲ ַשרִ ,א ְתחַ ֵׁשיב לֵׁיּה כְ ִאּלּו ַאפְ ֵׁריׁש ּבָּ ְך.
כָּל מָּ אן ְד ְ
וְ ִאּלֵׁין עֲ ַשר ְספִ ָּירן ִאינּון ָאזְ לִ ין כְ ִס ְד ָּרן ,חַ ד אֲ ִריְך ,וְ חַ ד ְק ִצר ,וְ חַ ד ּבֵׁ ינּונִ י ,וְ ַאנְ ְת הּוא ְדַאנְ ִהיג לוֹן ,וְ לֵׁית ָּמאן ְדַאנְ ִהיג לְָּך,
גּופין ְת ִקינַת
בּוׁשין ְת ִקינַת לוֹןְ ,ד ִמ ַניְיהּו פָּ ְר ִחין נִ ְׁש ָּמ ִתין לִ ְבנֵׁי נ ָָּּׁשא ,וְ כ ַָּמה ִ
לָּא לְ ִעילָּא וְ לָּא לְ ַת ָּתא וְ לָּא ִמכָּל ִס ְט ָּרא ,לְ ִ
בּורה ְדרוֹעָּ א
בּוׁשין ִד ְמכ ְַסיָּין עֲ לֵׁיהוֹן ,וְ ִא ְת ְק ִריאּו ּבְ ִתקּונָּא ָּדא ,חֶ סֶ ד ְדרוֹעָּ א י ְִמינָּא ,גְ ָּ
לוֹןְ ,ד ִא ְת ְק ִריאּו גּופָּ א לְ גַּבֵׁ י לְ ִ
ְשמָּ אלָּאִ ,ת ְפאֶ ֶרת גּופָּ א ,נֶצַ ח וְ הוֹד ְת ֵׁרין ׁשו ִֹקין ,וִ יסוֹד ִסיּומָּ א ְדגּופָּ א אוֹת ְּב ִרית קֹ דֶ ׁשַ ,מלְ כּות פֶ ה תו ָֹּרה ֶׁש ְּבעַ ל פֶ ה
ָּק ִרינָּן לֵׁיּה.
חָּ כְ מָּ ה מוֹחָּ א ִאיהּו מַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִמּלְ גָּוּ ,בִ ינָּה לִ ּבָּ א ּובָּ ּה הַ ּלֵׁב מֵׁ בִ ין ,וְ עַ ל ִאּלֵׁין ְת ֵׁרין כְ ִתיב (דברים כט כח) הַ נִ ְס ָּתרוֹת ַליהו''ה
אׁשית ַאחֲ ִרית ,וְ ִאיהּו ַק ְר ַק ְפ ָּתא ִד ְת ִפּלֵׁי,
אלהינ''ו ,כ ֶֶתר ִעִלְ יוֹן ִאיהּו כ ֶֶתר מַ לְ כּות ,וַ עֲ לֵׁיּה ִא ְתמַ ר (ישעיה מו י) מַ גִ יד מֵׁ ֵׁר ִ
ִמּלְ גָּו ִאיהּו יו''ד ה''א וא''ו ה''אְ ,ד ִאיהּו אֹ ַרח אֲ ִצילּותִ ,איהּו ַׁש ְקיּו ְד ִאי ָּלנָּא ִּב ְדרוֹעוֹי וְ עַ נְ פוֹי ,כְ ַמיָּא ְד ַא ְׁש ֵׁקי לְ ִאי ָּלנָּא,
וְ ִא ְת ַרּבֵׁ י ּבְ הַ הּוא ַׁש ְקיּו.
ִרּבוֹן הָּ ע ֹול ִָּמיםַ ,אנְ ְת הּוא ִעּלַת הָּ ִעּלוֹתִ ,סּבַ ת הַ ִסּבוֹתְ ,דאַ ְׁש ֵׁקי לְ ִאי ָּלנָּא ְּבהַ הּוא נְ ִביעּו ,וְ הַ הּוא נְ ִביעּו ִאיהּו כְ נִ ְׁש ָּמ ָּתא
יקת ִמנְ הוֹן
ַארעָּ א ,וְ ַא ִפ ַ
את ְׁש ַמיָּא וְ ְ
ּוב ָּר ָּ
לְ גּופָּ אְ ,ד ִאיהּו חַ יִים לְ גּופָּ אּ ,ובָּ ְך לֵׁית ִד ְמיוֹן וְ לֵׁית ִדיו ְֹקנָּא ִמכָּל מַ ה ִדּלְ גָּו ּולְ בָּ רְ ,
ַארעָּ א ִאלָּנִ ין וְ ִד ְׁש ִאין וְ גִ נְ ָּתא ְד ִעדֶ ן וְ ִע ְש ִּבין וְ חֵׁ יוָּ ון וְ עוֹפִ ין וְ נּונִ ין ּו ְבנֵׁי נ ָָּּׁשא,
ִׁש ְמ ָּׁשא וְ ִסיהֲ ָּרא וְ כֹכְ בַ יָּא ּומַ ָּזלֵׁיּ ,ובְ ְ
לְ ִא ְׁש ְתמו ְֹדעָּ א בְ הוֹן ִעּל ִָּאין ,וְ אֵׁ יְך י ְִתנַהֲ גּון ּבְ הוֹן ִעּל ִָּאין וְ ַת ָּת ִאין ,וְ אֵׁ יְך ִא ְׁש ְתמו ְֹדעָּ אן מֵׁ ִעּלָּאֵׁ י וְ ַת ָּתאֵׁ י ,וְ לֵׁית ְדי ַָּדע ּבָּ ְך כְ לָּל.
ּובהוֹן
ידא ּבְ ִעּלָּאֵׁ י וְ ַת ָּתאֵׁ י ,וְ ַאנְ ְת ִא ְׁש ְתמו ָֹּדע ָאדוֹן עַ ל ֹכּלָּא ,וְ כָּל ְס ִפ ָּירן כָּל ַחד ִאית לֵׁיּה ֵׁׁשם י ְִדיעַ ְ ,
ּובַ ר ִמינְָּך לֵׁית י ְִח ָּ
ִא ְת ְק ִריאּו מַ לְ ָא ַכיָּא ,וְ ַאנְ ְת לֵׁית לְָּך ֵׁׁשם י ְִדיעַ ְ ,דַאנְ ְת הּוא ְממַ ּלֵׁא כָּל ְׁשמָּ הָּ ן ,וְ ַאנְ ְת הּוא ְׁשלִ ימּו ְדכֻּּלְ הּו ,וְ כַד ַאנְ ְת ִת ְס ַתּלֵׁק
ִמנְ הוֹןִ ,א ְׁש ָּתאֲ רּו כֻּּלְ הּו ְׁשמָּ הָּ ן כְ גּופָּ א ּבְ לָּא נִ ְׁשמָּ ָּתא.
תּוקפָּ ְך
ַאנְ ְת חַ כִ ים וְ לַאו ּבְ חָּ כְ מָּ ה י ְִדיעָּ אַ ,אנְ ְת הּוא מֵׁ בִ ין וְ לָּא ִמּבִ ינָּה י ְִדיעָּ א ,לֵׁית לְָּך אֲ ַתר י ְִדיעָּ א אֶ ּלָּא לְ ִא ְׁש ְתמו ְֹדעָּ א ְ
ּומ ְׁשפָּ ט ,כְ פּום עו ְֹבדֵׁ יהוֹן ִד ְבנֵׁי נ ָָּּׁשא,
וְ חֵׁ ילְָּך לִ בְ נֵׁי נ ָָּּׁשאּ ,ולְ ַאחֲ זָָּאה לוֹן אֵׁ יְך ִא ְתנַהֵׁ יג עָּ לְ מָּ א ּבְ ִדינָּא ּובְ ַרחֲ מֵׁ יְ ,ד ִאינּון צֶ דֶ ק ִ
יׁשא ,מֹ אזְ נֵׁי צֶ דֶ ק ְת ֵׁרין ַס ְמכֵׁי ְקׁשוֹטִ ,הין צֶ דֶ ק א ֹות
כּותא ַק ִד ָּ
יתא ,צֶ דֶ ק מַ לְ ָּ
בּורהִ ,מ ְׁשפָּ ט עַ מּודָּ א ְדאֶ ְמצָּ ִע ָּ
ִדין ִאיהּו גְ ָּ
ּבְ ִריתֹ ,כּלָּא לְ ַאחֲ זָָּאה אֵׁ יְך ִא ְתנַהֵׁ יג עָּ לְ מָּ א ,אֲ בָּ ל לַאו ְד ִאית ָּלְך צֶ דֶ ק י ְִדיעָּ א ְד ִאיהּו ִדין ,וְ לַאו ִמ ְׁשפָּ ט י ְִדיעָּ א ְד ִאיהּו ַרחֲ מֵׁ י,
וְ לַאו ִמכָּל ִאּלֵׁין ִמדוֹת כְ לָּל.
ַיהיב ְרׁשּו
ׁשּותא ִא ְתי ִַהיב לְָּך לְ ַגּלָָּאה ָּרזִ ין ְט ִמ ִירין עַ ל י ְָּדְךַ ,מה ְדלָּא ִא ְתי ִ
קּום ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן וְ י ְִתחַ ְדׁשּון ִמּלִ ין עַ ל י ְָּדְךְ ,דהָּ א ְר ָּ
בּורה וְ הַ ִת ְפאֶ ֶרת וְ הַ נֵׁצַ ח וְ הַ הוֹד כִ יֹ -כל
לְ ַגּלָָּאה לְ ׁשּום ּבַ ר נַׁש עַ ד כְ עַ ןָּ ,קם ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן פָּ ַתח וְ ָאמַ ר ,לְ ָך יהו''ה הַ גְ דּולָּה וְ הַ גְ ָּ
ימנָּא ִא ְתעָּ רּו ִמ ְשנ ְַתכוֹן ,הָּ ִקיצּו וְ ַרנְ נּו
ָארץ (ד''ה א כט יא)ִ ,עּל ִָּאין ְׁשמָּ עּו ִאינּון ְד ִמיכִ ין ְדחֶ בְ רוֹן ,וְ ַר ִעִיָּא ְמהֵׁ ְ
ּבַ ָּשמַ יִם ּובָּ ֶ
ְׁשנָּה וְ לִ ִּבי ִער,
יקיָּא ְד ִאינּון ִמ ִס ְט ָּרא ְדהַ הּוא ְד ִא ְת ַמר ּבָּ ּה (שיר ה ב) אֲ נִ י י ֵׁ
ׁשוֹכְ נֵׁי עָּ פָּ ר (ישעיהו כו יט)ִ ,אּלֵׁין ִאינּון צַ ִד ַ
ימנָּא ִא ְתעַ ר ַאנְ ְת וַ אֲ בָּ הָּ ן
וְ לַאו ִאינּון מֵׁ ִתיםּ ,ובְ גִ ין ָּדא ִא ְתמַ ר ּבְ הוֹן הָּ ִקיצּו וְ ַרנְ נּו וכו' ,הָּ ִקיצּו ַאנְ ְת וַ אֲ בָּ הָּ ןַ ,ר ִעִיָּא ְמהֵׁ ְ
יקיָּא כֻּּלְ הּו ְד ִמיכִ ין וְ ִׁשינְ ָּתא ְבחו ֵֹׁריהוֹן.
ָּלּותאְ ,דעַ ד כְ עַ ן צַ ִד ַ
ְׁשנָּה ּבְ ג ָּ
יהי י ֵׁ
רּותא ִד ְׁשכִ ינְ ָּתא ְד ִא ִ
לְ ִא ְתעָּ ָּ
ימנָּאְ ,דהָּ א עֲ לְָּך ִא ְת ַמר (שיר ה ב) קוֹל
ימנָּא ,וְ יֵׁימָּ א לֵׁיּה קּום ַר ִעִיָּא ְמהֵׁ ְ
ִמיָּד י ְִהיבַ ת ְׁשכִ ינְ ָּתא ְתלַת ָּקלִ ין לְ גַּבֵׁ י ַר ִעִיָּא ְמהֵׁ ְ
ַאתוָּ ון ִדילֵׁיּה ,וְ יֵׁימָּ א בְ הוֹן ,פִ ְת ִחי לִ י אֲ חו ִֹתי ַר ִעִי ִָּתי י ֹונ ִָּתי ַת ָּמ ִתיְ ,דהָּ א ַתם עֲ ֹונְֵׁך ּבַ ת ִציוֹןֹ ,לא
ַארּבַ ע ְ
דו ִֹדי דוֹפֵׁ ק לְ ַגּבָּ אי ּבְ ְ
יו ִֹסיף לְ הַ גְ לו ֵֹׁתְך (איכה ד כב).
קּוד ָּׁשא ּבְ ִריְך הּואַ ,אנְ ְת חֲ ִׁשיבַ ת ְד ִמיו ָֹּמא ְד ִא ְת ָּח ַרב ּבֵׁ י ַמ ְק ְד ָּׁשא
ָאמר ְ
ֹאׁשי נִ ְמלָּא טָּ ל (שיר ה ב) ,מַ אי נִ ְמלָּא טָּ ל אֶ ּלָּא ַ
ֶׁשר ִ
ֹאׁשי נִ ְמלָּא
ימנָּא ֶׁשר ִ
ָּלּותא ,הֲ ֵׁרי לְָּך ִס ָּ
יתא ִדילִ י ,וְ עָּ אלְ נָּא בְ יִשּובָּ א ,לַאו הָּ כִ יְ ,דלָּא עָּ אלְ נָּא כָּל זִ ְמנָּא ְדַאנְ ְת ְּבג ָּ
ְדעָּ אלְ נָּא ּבְ בֵׁ ָּ
יהי ְׁשכִ ינְ ָּתא ְדלָּא
לּותאְׁ ,שלִ ימּו ִדילָּּה וְ חַ יִים ִדילָּּה ִאיהּו טָּ ל ,וְ ָּדא ִאיהּו יו''ד ה''א וא''ו ,וְ ה''א ִא ִ
טָּ ל ,הֵׁ ''א ְׁשכִ ינְ ָּתא בְ ָּג ָּ
ַאתוָּ ון לְ חֻּ ְׁשּבַ ן טָּ ''לְ ,ד ִאיהּו ַמלְ יָּא לִ ְׁשכִ ינְ ָּתא ִמנְ ִביעּו ְד ָּכל ְמקו ִֹרין ִעּל ִָּאין,
חּוׁשּבַ ן טָּ ''ל ,אֶ ּלָּא יו''ד ה''א וא''וִ ,ד ְסלִ יקּו ְ
מֵׁ ְ
ִחּודא.
יׁשין ִעמֵׁ יּה ,עַ ד כַאן ָּרזָּא ְדי ָּ
ימנָּא ,וַ אֲ בָּ הָּ ן ַק ִד ִ
ִמיָּד ָּקם ַר ִעִיָּא ְמהֵׁ ְ

ְיתא.
ִמכַאן וְ אֵׁ ילְֵׁך פָּ ָּר ָּׁש ָּתא ַק ְדמָּ ָאה ְד ִס ְת ֵׁרי או ַֹרי ָּ
ֹלהי''ם ,סוֹד יהו''ה לִ ֵׁיריָאיו ּובְ ִרית ֹו לְ הו ִֹדיעָּ ם (תהלים כה יד) ,ס ֹו''ד ִאּלֵׁין
אׁשית ּבָּ ָּרא אֱ ִ
פָּ ַתח ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן וְ ָאמַ רּ ,בְ ֵׁר ִ
אׁשית ּבְ הַ אי פָּ ָּר ָּׁש ָּתא.
ִאינּון ַׁשבְ ִעין ַאנְ פִ יןְ ,ד ִא ְתפָּ ַרׁש ִמּלַת ּבְ ֵׁר ִ
נח
עּותא ְדלָּא
ְימא עַ ל הַ הּוא ְר ָּ
עּותא ִעּלָָּאה לְ עֵׁ ילָּא לְ עֵׁ י ָּלא ָּקי ָּ
ָאמַ ר ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן אֲ ֵׁרימַ ת י ְָּדאי ּבִ ְצלו ִֹתין לְ עֵׁ ילָּאְ ,דכַד ְר ָּ
יׁשא ַא ִפיק ַמאי ְד ַא ִפיק וְ לָּא י ְִדיעַ וְ נ ִָּהיר ַמאי
יׁשא ְדסָּ ִתים י ִַתיר לְ עֵׁ ילָּא .וְ הַ הּוא ֵׁר ָּ
ִא ְתי ְָּדע וְ ֹלא ִא ְתפַ ס כְ לַל לְ עָּ לְ ִמין ֵׁר ָּ
ְדנ ִָּהיר ֹכּלָּא ּבִ ְס ִתימּו.
יסא ִּב ְר ִדיפּו ְדהַ ִהיא
ּומג ֹו הַ הּוא ְפ ִר ָּ
ְרע ֹו ְדמַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאה לְ ִמ ְר ַדף אֲ בַ ְת ֵׁריּה ּולְ ִא ְתנְ הָּ ָּרא ִמנֵׁיּהַ .חד פְ ִריסּו ִא ְת ְפ ִריסִ .
מַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאה מָּ טֵׁ י וְ לָּא מָּ טֵׁ י עַ ד הַ הּוא פְ ִריסָּ א נ ִָּהיר מַ ה ְדנ ִָּהירּ .וכְ דֵׁ ין ִאיהּו ַמחֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאה נ ִָּהיר ִּבנְ ִהירּו ָּס ִתים ְדלָּא
ְימא ְדנ ִָּהיר ִמ ַמה ְדלָּא
ְידע ִּבנְ ִהירּו ְדפַ ְר ָּסא ְד ָּקי ָּ
י ְִדיעַ וְ הַ הּוא מַ חֲ ָּׁשבָּ ה לָּא י ַָּדע .כְ דֵׁ ין ּבָּ טַ ׁש הַ אי ְנ ִהירּו ְדמַ חֲ ָּׁשבָּ ה ְדלָּא ִא ְתי ַ
יסא וְ נָּהֲ ִרין כְ חֲ ָּדא
ְידע ּבָּ ַטׁש ִּבנְ ִהירּו ִד ְפ ִר ָּ
ְידע וְ לָּא ִא ְתגַלְ יָּיאּ .וכְ דֵׁ ין ָּדא נְ ִהירּו ְדמַ חֲ ָּׁשבָּ ה ְדלָּא ִא ְתי ַ
י ְִדיעַ וְ לָּא ִא ְתי ַ
וְ ִא ְתעֲ בִ ידּו ֵׁת ַׁשע הֵׁ יכָּלִ ין.
עּותא ְדכָּל ֵׁת ַׁשע נְ הו ִֹרין
ְימא ְּבהּוְ .ר ָּ
רּוחין וְ לָּאו ִאנּון נִ ְׁשמָּ ִתין .וְ לָּא ִאית ָּמאן ְד ָּקי ָּ
וְ הֵׁ יכָּלִ ין לָּאו ִאנּון נְ הו ִֹרין וְ לָּאו ִאנּון ִ
חּוׁשּבְ נָּא כֻּלְ הּו לְ ִמ ְר ַדף ּבַ ְת ַריְיהּו ְּב ַׁשעֲ ָּתא ְד ָּקיְימֵׁ י ְּב ַמחֲ ָּׁשבָּ ה וְ לָּא ִמ ְת ַד ְּב ָּקן
ְד ָּקיְימֵׁ י כֻּלְ הּו ּבְ מַ חֲ ָּׁשבָּ ה ְד ִאיהּו חַ ד ִמ ַניְיהּו ּבְ ְ
עּותא וְ לָּא ּבְ מַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאהָּ .תפְ ִסין ּבָּ ּה וְ לָּא ָּת ְפ ִסיןְּ .ב ִאּלֵׁין ָּקיְימֵׁ י כָּל ָּרזֵׁי
ְידעּו .וְ ִאּלֵׁין לָּא ָּקיְימֵׁ י לָּא ּבִ ְר ָּ
וְ לָּא ִא ְתי ָּ
נּותא וְ כָּל ִאנּון נְ הו ִֹרין מֵׁ ָּרזָּא ְדמַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאה כֻּלְ הּו ִא ְקרּון אֵׁ ין סוֹף .עַ ד הָּ כָּא ָּמטּו נְ הו ִֹרין וְ לָּא ָּמטּון וְ לָּא
ימ ָּ
ִד ְמהֵׁ ְ
ַאס ִתים ג ֹו ִּבינָּה
ְידע ִמ ַמאן ְדנ ִָּהיר .כְ דֵׁ ין ִא ְתלַּבֵׁ ׁש וְ ְ
עּותא וְ לָּא מַ חֲ ָּׁשבָּ ה .נ ִָּהיר מַ חֲ ָּׁשבָּ ה וְ לָּא ִא ְתי ַ
ְידעּו .לָּאו הָּ כָּא ְר ָּ
ִא ְתי ָּ
ָאעיל ָּדא ּבְ ָּדא עַ ד ְד ִא ְתכְ לִ ילּו כֻּלְ הּו כְ חֲ ָּדאּ .ובְ ָּרזָּא ְד ָּק ְרּבָּ נָּא כַד ָּסלִ יק ֹכּלָּא ִא ְת ַק ַשר ָּדא ְּב ָּדא וְ נ ִָּהיר
וְ נ ִָּהיר לְ מַ אן ְדנ ִָּהיר וְ ִ
ָּדא ּבְ ָּדא .כְ דֵׁ ין ָּקיְימֵׁ י כֻּלְ הּו ּבִ ְסלִ יקּו ּומַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִא ְתעַ טַ ר ּבְ אֵׁ ין סוֹף .הַ הּוא נְ ִהירּו ְד ִא ְתנְ ִהיר ִמנֵׁיּה ַמחֲ ָּׁשבָּ ה ִעּלָָּאה ִא ְק ֵׁרי אֵׁ ין
ּובעָּ לְ ָּמא
יקיָּא ְּבעָּ לְ ָּמא דֵׁ ין ְ
ּומנֵׁיּה ִא ְׁש ְתכַח וְ ָּקיְימָּ א וְ נ ִָּהיר לְ מַ אן ְדנ ִָּהיר וְ עַ ל ָּדא ֹכּלָּא ָּק ִאיםַ .זכָָּאה חּול ֵָּׁקיהוֹן ְדצַ ִד ַ
סוֹףִ .
ָאתי.
ְד ֵׁ
ויקהל
ּומעו ְֹר ִרין אֶ ת הָּ ַאהֲ בָּ ה
ּבּורא ,לְ ִמ ְק ֵׁרא ּבֵׁ יּהִ ,מ ְתפַ ְתחָּ ן ַת ְרעֵׁ י ְׁש ַמיָּיא ְד ַרחֲ ִמיןְ ,
ָאמַ ר ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן ,כַד מַ פְ ִקין סֵׁ פֶ ר תו ָֹּרה ּבְ ִצ ָּ
לְ עֵׁ י ָּּלא ,וְ ִאבְ עֵׁ י לֵׁיּה לְ בַ ר נָּׁש לְ מֵׁ ימַ ר הָּ כִ י.
ַאחזֵׁי לְ עַ ְמָך ְּבבֵׁ ית
ּופּור ַקן י ְִמינְָּךְ ,
ְ
עּותְך ִעם עַ מָּ ְך י ְִש ָּראֵׁ ל לְ עָּ לַם,
ַאת ָּרְך ,יְהֵׁ א ְר ָּ
ארי עָּ לְ מָּ אּ ,בְ ִריְך כִ ְת ָּרְך וְ ְ
ּבְ ִריָך ְׁשמֵׁ יּה ְדמָּ ֵׁ
ַאמט ֹויֵׁי ָּלנָּא ִמטוֹב נְ הו ָֹּרְךּ ,ולְ ַקּבְ לָּא ְצלו ָֹּתנָּא ּבְ ַרחֲ ִמין .יְהֵׁ א ַרעֲ וָּ א ֳק ָּד ָּמְךְ ,דתו ִֹריְך לָּן ַחיִים ְּב ִטיבּו ,וְ ֶל ֱהוֵׁי אֲ נָּא
ִמ ְק ָּד ְׁשָךּ ,ולְ ְ
ּומפַ ְרנֵׁס לְ ֹכּלָּאַ ,א ְת
יקיָּא ,לְ ִמ ְרחַ ם עָּ לַיּ ,ולְ ִמנְ טַ ר י ִָּתי ,וְ יַת כָּל ִדילִ י ,וְ ִדי לְ עַ מָּ ָך י ְִש ָּראֵׁ לַ .א ְת הּוא זָּן לְ ֹכ ָּּלאְ ,
ידא ּבְ ג ֹו צַ ִד ַ
פְ ִק ָּ
קּוד ָּׁשא ְּב ִריְך הּואְ ,ד ָּסגִ ְידנָּא ַקמֵׁ יּה,
כּותא ִדילְָּך הּוא .אֲ נָּא עַ ְב ָּדא ְד ְ
הּוא ַׁשּלִ יט עַ ל ֹכּלָּא ,אַ ְת הּוא ְד ַׁשּלִ יט עַ ל מַ לְ ַכיָּאּ ,ומַ לְ ָּ
יצנָּא ,וְ לָּא עַ ל ּבַ ר אֱ ל ִָּהין ָּס ִמיכְ נָּא ,אֶ ּלָּא ּבֶ אֱ לָּהָּ א ִד ְׁש ַמיָּא,
ידןָּ .לא עַ ל אֱ ינַׁש ָּר ִח ְ
ידן וְ ִע ָּ
ְיתיּה ,בְ כָּל ִע ָּ
יקר או ַֹרי ֵׁ
ּומ ַקמֵׁ י ִד ָּ
ִ
יׁשא
ּוקׁשוֹטּ .בֵׁ יּה אֲ נָּא ָּר ִחיץ ,וְ לִ ְׁשמֵׁ יּה ַק ִד ָּ
ְיתיּה ְקׁשוֹטּ ,ונְ בִ יאו ִֹהי ְקׁשוֹטּ ,ומַ ְסגֵׁי לְ מֶ ְעּבַ ד ַט ְבוָּ ון ְ
ְדהּוא אֱ לָּהָּ א ְקׁשוֹט ,וְ או ַֹרי ֵׁ
ְיתְך וְ ַת ְׁשלִ ים ִמ ְׁשאֲ לִ ין ְדלִ ּבָּ אי ,וְ לִ ּבָּ א ְדכָּל עַ ָּמְך
תּוׁשּבְ חָּ ן .יְהֵׁ א ַרעֲ וָּ א קֳ ָּדמָּ ְךְ ,ד ִתפְ ַתח לִ ּבָּ אי ּבְ או ַֹרי ָּ
ְ
ַי ִק ָּירא אֲ נָּא אֵׁ ימַ ר
י ְִש ָּראֵׁ ל לְ טָּ ב ּולְ חַ יִין וְ לִ ְׁשלָּם ָאמֵׁ ן.
ְיתין וְ ַׁש ְת ִקיןְּ ,בגִ ין ְדי ְִׁש ְמעּון ִמּלִ ין ִמפּומֵׁ יּה ,כְ ִאיּלּו ַק ִּבילּו
ְיתאּ ,בַ ר חַ ד ּבִ לְ חוֹדוֹי ,וְ ֹכּלָּא צַ י ִ
ָאסיר לְ ִמ ְק ֵׁרי ּבְ ִספְ ָּרא ְדאו ַֹרי ָּ
וְ ִ
ְיתא ,לֶהוֵׁי חַ ד ָּק ִאים עָּ לֵׁיּה ,וְ ָּׁש ִתיקְ .דלָּא י ְִׁש ַת ָּמע ּבַ ר ִדּבּור ַחד
טּורא ְד ִסינַיּ .ומַ אן ְד ָּק ֵׁרי ּבְ או ַֹרי ָּ
לָּּה הַ ִהיא ַׁשעֲ ָּתא ִמ ָּ
יעּותא
ּבּורין ,וְ ִאי ְת ֵׁרין ִמ ְׁש ַתכְ ִחין ְּבסֵׁ פֶ ר תו ָֹּרה ,גְ ִר ָּ
ּבּורין ,לְ ׁשוֹן קֹ דֶ ׁש חַ ד ,וְ חַ ד הּוא ,וְ לָּא ְת ֵׁרין ִד ִ
ּבִ לְ חוֹדוֹי ,לָּא ְת ֵׁרין ִד ִ
ְיתא ִא ְׁש ְתכַח ּבְ סֵׁ פֶ ר תו ָֹּרהּ ,ובָּ עֵׁ י ַחד ָּקלָּאְ .מ ַת ְרגֵׁם ַחד .וְ ָּרזָּא ָּדא
יעּותא ִדי ְָּק ָּרא ְדאו ַֹרי ָּ
נּותא ִאיהּו ּוגְ ִר ָּ
ימ ָּ
ְד ָּרזָּא ִד ְמהֵׁ ְ
ְקלִ יפָּ ה ּומוֹחָּ א.
תרומה
יהיִ ,א ְתיַחֲ ַדת לְ ַת ָּתא ְּב ָּרזָּא ְדאֶ ָּחד ,לְ מֶ הוֵׁי ִע ְמהוֹן לְ עֵׁ יּלָּא ַחד ל ֳָּקבֵׁ ל
כְ גַוְ ונָּא ְד ִאינּון ִמ ְתיַיחֲ ִדין לְ עֵׁ יּלָּא ּבְ אֶ חָּ ד ,אּוף הָּ כִ י ִא ִ
ידת ְּב ָּרזָּא ְדאֶ ָּחד כְ גַוְ ונָּא ִדילֵׁיּה,
יהי ִא ְתעֲ ִב ַ
יק ֵׁריּה ,עַ ד ְד ִא ִ
כּור ְסיָּיא ִד ָּ
קּוד ָּׁשא ּבְ ִריְך הּוא אֶ חָּ ד לְ עֵׁ יּלָּא ,לָּא י ִָּתיב עַ ל ְ
חַ דְ ,
ּוׁשמ ֹו אֶ חָּ ד.
ימנָּא ָּרזָּא ַדיְהוָּ ה אֶ חָּ ד ְ
לְ מֶ הֱ וֵׁי אֶ חָּ ד ּבְ אֶ חָּ ד .וְ הָּ א או ִֹק ְ
יהי ַׁשּבָּ תְ ,ד ִא ְתַאחֲ ָּדא ּבְ ָּרזָּא ְדאֶ ָּח''ד ,לְ ִמ ְׁש ֵׁרי עֲ לָּּה ָּרזָּא ְדאֶ ָּחדְ .צלו ָֹּתא ְד ַמעֲ לֵׁי ַׁש ְּב ָּתאְ ,דהָּ א ִא ְתַאחֲ ַדת
ָּרזָּא ְד ַׁשּבָּ תִ ,א ִ
יׁשא ִעּלָָּאה.
יׁשאּ ,בְ ָּרזָּא ְדאֶ חָּ ''ד ,וְ ִא ְת ַת ָּקנַת לְ ִמ ְׁש ֵׁרי עֲ לָּּה מַ לְ כָּא ַק ִד ָּ
כּור ְסיָּיא י ִַק ָּירא ַק ִד ָּ
ְ
ִחּודא
ָארת ְּבי ָּ
יהי ִא ְׁש ְת ַ
יהי ִא ְתיַחֲ ַדת וְ ִא ְתפַ ְר ַׁשת ִמ ִס ְט ָּרא ַאחֲ ָּרא ,וְ כָּל ִדינִ ין ִמ ְתעַ ְּב ִרין ִמינָּּה ,וְ ִא ִ
כַד עַ יֵׁיל ַׁשּבְ ָּתאִ ,א ִ
ארי ְד ִדינָּא כֻּּלְ הּו עַ ְר ִקין ,וְ לֵׁית
יׁשא ,וְ כָּל ׁשּולְ ָּטנִ י רּוגְ זִ ין ּו ָּמ ֵׁ
יׁשא ,וְ ִא ְתעַ ְט ַרת ּבְ כַמָּ ה ִע ְט ִרין לְ גַּבֵׁ י מַ לְ כָּא ַק ִד ָּ
ִדנְ ִהירּו ַק ִד ָּ

יׁשא ,וְ כֻּּלְ הּו ִמ ְתעַ ְט ִרן
ׁשּולְ טָּ נּו ַאחֲ ָּרא ּבְ כֻּּלְ הּו עָּ לְ ִמין .וְ ַאנְ פָּ הָּ א נְ ִה ִירין ּבִ נְ ִהירּו ִעּלָָּאה ,וְ ִא ְתעַ ְט ַרת לְ ַת ָּתא ְּבעַ ָּמא ַק ִד ָּ
ירּותא ִד ְצלו ָֹּתא ,לְ בָּ ְרכָּא לָּּה ּבְ חֶ ְדוָּ הּ ,בִ נְ ִהירּו ְדַאנְ ִפין.
ּבְ נִ ְׁשמָּ ִתין חַ ְד ִתין .כְ דֵׁ ין ֵׁׁש ָּ
יׁשא לְ ִמ ְפ ַתח לְ גַּבָּ ּה
ָאסיר לְ עַ ָּמא ַק ִד ָּ
ְיקאּ ,בְ גִ ין לְ ִמפְ ַתח לְ גַּבָּ ּה ּבִ בְ ָּרכָּה .וְ ִ
וְ לוֹמַ ר ּבָּ ְרכּו אֶ ת יְה ָּוה הַ ְמבו ָֹּרְך .אֶ ת יְה ָּוה ַדי ָּ
ארי ְד ִדינִ ין ִא ְתפָּ ְרׁשּו וְ ִא ְתעַ ְּברּו
סּוקא ְד ִדינָּא ,כְ גוֹן וְ הּוא ַרחּום וְ ג ֹו'ּ ,בְ גִ ין ְדהָּ א ִא ְתפַ ְר ַׁשת מֵׁ ָּרזָּא ְד ִס ְט ָּרא ַאחֲ ָּרא ,וְ כָּל ָּמ ֵׁ
ּבִ פְ ָּ
דּושה,
יׁשא לָּא יָּכְ לָּא לְ ִא ְתעַ ְט ָּרא ּבַ עֲ ָּט ָּרא ִד ְק ָּ
ַאתעֲ ָּרא הָּ כִ י לְ עֵׁ יּלָּא .וְ כ ְֻּר ְסיָּיא ַק ִד ָּ
ִמינָּּהּ .ומַ אן ְד ִא ְתעַ ר הַ אי לְ ַת ָּתא ,ג ִָּרים לְ ְ
נּוקּבָּ א ְדעַ ְפ ָּרא
אריהוֹן ְד ִדינָּאַ ,דהֲ ו ֹו ִמ ְתעַ ּבְ ִרן וַ הֲ וּו ַאזְ לֵׁי כֻּּלְ הּו לְ ִא ְת ַט ְמ ָּרא ג ֹו ְ
ְדכָּל זִ ְמנָּא ְד ִמ ְתעָּ ֵׁרי לְ ַת ָּתא ִאינּון מָּ ֵׁ
ְיחא.
יׁשא ְדבָּ עָּ את ַני ָּ
ִד ְתהוֹמָּ א ַרּבָּ א ,כֻּּלְ הּו ַתיְיבִ ין לְ אַ ְׁש ָּרָאה ּבְ דּוכְ ַתיְיהּו וְ ִא ְת ָּרחֲ ַקת ּבְ הּו אֲ ָּתר ַק ִד ָּ
ימנָּא,
אּוק ְ
ַאתעֲ ָּרא ,עַ ד ְדי ְִש ָּראֵׁ ל ִמ ְתעָּ ֵׁרי לְ ַת ָּתא ,כְ ָּמה ְד ִ
רּותא לְ עֵׁ יּלָּא לְ ְ
וְ לָּא ֵׁתימָּ א ְד ָּדא ִאיהּו ּבִ לְ חוֹדוֹי ,אֶ ּלָּא לֵׁית ִא ְתעָּ ָּ
יׁשאְ ,ד ָּקא
ָאסיר לְ עַ ָּמא ַק ִד ָּ
ִדכְ ִתיב( ,תהלים פא) ּבַ כֶסֶ ה לְ יוֹם חַ גֵׁנּו .לְ יוֹם חַ ג לָּא כְ ִתיב ,אֶ ּלָּא לְ יוֹם חַ גֵׁנּו .וְ עַ ל ָּדא ִ
ַאתעֲ ָּרא ַניְיחָּ אְ ,ד ִאינּון י ְִתעָּ רּון ִדינָּא ,אֶ ּלָּא כֻּּלְ הּו ִּב ְרעּו ּו ְר ִחימּו ַסגִ יְ ,די ְִתעָּ רּון
יׁשין ְדנִ ְׁשמָּ ִתיןּ ,בְ גִ ין לְ ְ
ִמ ְתעַ ְט ִרן ּבְ ִע ְט ִרין ַק ִד ִ
ּבִ ְרכָּאן עֵׁ יּלָּא וְ ַת ָּתא כַחֲ ָּדא.
אמ ָּרןָּ ,דא (בראשית ה' ע''ב) ַׁשּבָּ ת ְדמַ עֲ לֵׁי ַׁשּבַ ָּתאּ .בָּ רּוְך יְה ָּוה הַ ְמבו ָֹּרְךָּ ,דא ַא ִפיקּו
ְיקא .כִ ְד ָּק ְ
ּבָּ ְרכּו אֶ ת יְהוָּ ה .אֶ ת ַדי ָּ
ְימאָּ ,ק ֵׁרינָּן
ּובגִ ין ְד ִאיהּו ְמקו ָֹּרא ְּב ָּרזָּא ְדָאת ַקי ָּ
ְדבִ ְרכָּאן ִמ ְמקו ָֹּרא ְדחַ יֵׁי ,וַ אֲ ָּתר ְדנָּפִ יק ִמנֵׁיּה כָּל ַׁש ְקיּו ,לְ אַ ְׁש ָּקָאה לְ ֹכּלָּאְ .
לֵׁיּה הַ ְמבו ָֹּרְךִ ,איהּו מַ ּבּועָּ א ְדבֵׁ ָּירא.
כֵׁיוָּ ן ְדמָּ טּו ַתמָּ ן ,הָּ א וַ ַדאי ּבֵׁ ָּירא ִא ְתמַ ּלְ יָּאְ ,דלָּא פַ ְס ִקין מֵׁ ימוֹי לְ עָּ לְ ִמין.
ַאמ ֵׁרינָּןּ ,בָּ רּוְך אֶ ת יְהוָּ ה הַ ְמבו ָֹּרְך ,אֶ ּלָּא ּבָּ רּוְך יְה ָּוהְ ,ד ִאלְ מָּ לֵׁא לָּא ָּמטֵׁ י הָּ ָּתם נְ ִביעּו ִמ ְמקו ָֹּרא ִעּלָָּאה ,לָּא
וְ עַ ל ָּדא לָּא ְ
ִא ְתמַ ּלְ יָּא ּבֵׁ ָּירא כְ לָּל ,וְ עַ ל ָּדא הַ ְמבו ָֹּרְך ,אֲ מַ אי ִאיהּו הַ ְמבו ָֹּרְךּ .בְ גִ ין ְד ִאיהּו ַא ְׁשלִ ים וְ ַא ְׁש ֵׁקי לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד .ע ֹולָּם וָּ עֶ ד ָּדא
ִאיהּו ַׁשּבָּ ת ְדמַ עֲ לֵׁי ַׁשּבַ ָּתא ,וַ אֲ נָּן ַת ְק ִעין ּבִ ְרכָּאן ּבְ אֲ ָּתר ְד ִא ְק ֵׁרי ְמבו ָֹּרְך.
וְ כֵׁיוָּ ן ְדמָּ טָּ אן הָּ ָּתם ,כֻּּלְ הּו לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד ,וְ ָּדא ִאיהּו ּבָּ רּוְך יְהוָּה הַ ְמבו ָֹּרְך.
עַ ד הָּ כָּא ,מָּ טּון ּבִ ְרכָּאן מֵׁ עָּ לְ ָּמא ִעּלָָּאה ,וְ כֻּּלְ הּו לְ ע ֹולָּם וָּ עֶ ד ,לְ ִא ְתבָּ ְרכָּא ּולְ ִא ְת ָּׁש ָּקָאהּ ,ולְ מֶ הוֵׁי ְׁשלִ ים כְ ְד ָּקא יֵׁאוֹתַ ,מלְ יָּא
ִמכָּל ִס ְט ִרין.
יתרו
סעודה ראשונה
יׁשאּ .בְ גִ ין ְד ִמינֵׁיּה ִמ ְׁש ְתכַח ִּב ְרכְ ָּתא ,לְ כָּל עָּ לְ ָּמאּ .ו ִב ְרכְ ָּתא לָּא ִא ְׁש ְתכַח עַ ל
וְ ָּתנֵׁינָּןָ ,אמַ ר ַרּבִ י יו ִֹסי ,מַ הּו ּבְ ָּרכָּהְׁ .שמָּ א ַק ִד ָּ
יק ַניָּא ,וְ לָּא ַׁש ְריָּיא עֲ לוֹי ,הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב לא ִת ָּשא אֶ ת ֵׁׁשם יְה ָּוה אֱ להֶ יָך ל ַָּשוְ א( .שמות כ)
אֲ ָּתר ֵׁר ָּ
יעיּ ,וכְ ִתיב ּבַ ָּמן (שמות טז)
להים אֶ ת יוֹם הַ ְש ִב ִ
זָּכוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשּבָּ ת לְ ַק ְדׁש ֹוַ .רּבִ י י ְִצחָּ ק ָאמַ ר ,כְ ִתיב (שמות כ) וַ יְבָּ ֶרְך אֱ ִ
יעי ַׁשּבָּ ת לא י ְִהיֶה ּב ֹו .כֵׁיוָּ ן ְדלָּא ִמ ְׁש ְתכַח ּבֵׁ יּה ְמז ֹונֵׁיַ ,מה ִּב ְרכְ ָּתא ִא ְׁש ְתכַח ּבֵׁ יּה.
ֵׁׁש ֶׁשת י ִָּמים ִתלְ ְקטֻּ הּו ּובְ יוֹם הַ ְשבִ ִ
אֶ ּלָּא הָּ כִ י ָּתאנָּא ,כָּל ּבִ ְרכָּאן ִדלְ עֵׁ יּלָּא וְ ַת ָּתאּ ,בְ יוֹמָּ א ְׁשבִ יעָּ ָאה ַתלְ יָּין .וְ ָּתאנָּא ,אֲ ַמאי לָּא ִא ְׁש ְתכַח ָּמנָּא ְּביו ָֹּמא ְׁש ִביעָּ ָאה,
יתא יו ִֹמין ִעּל ִָּאין ,וְ כָּל חַ ד וְ ַחד י ִָּהיב ְמז ֹונֵׁיּה לְ ַת ָּתא ,כָּל ַחד ְּביוֹמוֹי ,מֵׁ הַ ִהיא
ִמשּום ְדהַ הּוא יוֹמָּ אִ ,מ ְתּבָּ ְרכָּאן ִמינֵׁיּה כָּל ִׁש ָּ
ּבְ ָּרכָּה ְד ִמ ְתּבָּ ְרכָּאן ּבְ יוֹמָּ א ְׁשבִ יעָּ ָאה.
עּוד ָּתא ְּבלֵׁילְ יָּא ְד ַׁש ְּב ָּתאְּ ,בגִ ין ְדי ְִתּבָּ ֵׁרְך
ַאת ְקנָּא ְס ָּ
נּותאּ ,בָּ עֵׁ י לְ סַ ְד ָּרא פָּ תו ָֹּראּ ,ולְ ְ
ּובְ גִ ינֵׁי כְַך ,מַ אן ְד ִאיהּו ּבְ ַד ְרגָּא ִד ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ּוב ְרכ ָָּּתא לָּא
יתא יו ִֹמין ְד ַׁש ְּב ָּתאִ ,
יתא יו ִֹמיןְ ,דהָּ א ּבְ הַ הּוא זִ ְמנָּאִ ,אזְ ָּדמַ ן ּבְ ָּרכָּה ,לְ ִא ְתּבָּ ְרכָּא כָּל ִׁש ָּ
פָּ תו ֵֹׁריּה ,כָּל ִאינּון ִׁש ָּ
ּוב ְמז ֹונֵׁי.
יק ַניָּא .וְ עַ ל כְַךּ ,בָּ עֵׁ י לְ סַ ְד ָּרא פָּ תו ֵֹׁריּה ּבְ לֵׁילְ יָּא ְד ַׁשּבְ ָּתאְּ ,בנַהֲ מֵׁ י ִ
ִא ְׁש ְתכַח ּבְ פָּ תו ָֹּרא ֵׁר ָּ
עּוד ֵׁתי
ְהּודה ָאמַ רּ ,בָּ עֵׁ י לְ ִא ְתעַ נְ גָּא ְּבהַ אי יו ָֹּמאּ ,ולְ מֵׁ יכַל ְתלַת ְס ָּ
ַרּבִ י י ְִצחָּ ק ָאמַ ר ,אֲ פִ ילּו ּבְ יוֹמָּ א ְד ַׁשּבְ ָּתא נָּמֵׁ יַ .רּבִ י י ָּ
ּבְ ַׁשּבְ ָּתאּ ,בְ גִ ין ְדי ְִׁש ְתכַח ָּשבְ עָּ א וְ ִענּוגָּא ּבְ הַ אי יוֹמָּ א ּבְ עָּ לְ מָּ א.
יׁשיּה ִדזְ עֵׁ יר
ָאמר ,לְ ִאזְ ַד ְמנָּא ּבִ ְרכְ ָּתא ּבְ ִאינּון יו ִֹמין ִדלְ עֵׁ יּלָּאְ ,ד ִמ ְתּבָּ ְרכָּאן מֵׁ הַ אי יו ָֹּמא .וְ הַ אי יו ָֹּמאַ ,מלְ יָּא ֵׁר ֵׁ
ַרּבִ י אַ ּבָּ א ַ
יׁשיןְ ,תלַת זִ ְמנֵׁיִ ,מכַד עָּ ִייִל ַׁש ְּב ָּתא,
פּוחין ַק ִד ִ
ָאטיל לְ חַ ְקלָּא ְד ַת ִ
יׁשא ְס ִתימָּ א ְד ֹכּלָּא ,וְ ִ
יקא ַק ִד ָּ
ַאנְ פִ יןִ ,מטַ ּלָּא ְדנ ִָּחית מֵׁ עַ ִת ָּ
ְדי ְִתּבָּ ְרכּון כֻּּלְ הּו כַחֲ ָּדא.
ּובזְ עֵׁ יר ַא ִפין,
יׁשאִ ,
יקא ַק ִד ָּ
נּותא ִדלְ עֵׁ יּלָּאְּ ,בעַ ִת ָּ
וְ עַ ל ָּדא ּבָּ עֵׁ י ּבַ ר נָּׁש ,לְ ִא ְתעַ נְ גָּא ְתלַת זִ ְמנִ ין ִאּלֵׁיןְ ,דהָּ א ּבְ הָּ א ַתלְ יָּא ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ימּותא לְ עֵׁ ילָּא
ָּ
ַאחזֵׁי ְפגִ
עּוד ָּתא ִמ ַניְיהּוְ ,
פּוחיןּ .ובָּ עֵׁ י ּבַ ר נָּׁש לְ ִא ְתעַ נְ גָּא ּבְ הּוּ ,ולְ מֵׁ חדֵׁ י ּבְ הּוּ .ומַ אן ְדג ַָּרע ְס ָּ
ּובְ חַ ְקלָּא ְד ַת ִ
וְ עוֹנְ ֵׁׁשיּה ְדהַ הּוא ּבַ ר נָּׁש סַ גִ י.
יק ַניָּא ,וְ ִת ְׁש ֵׁרי ִּב ְרכְ ָּתא עֲ לֵׁיּה ,כָּל
ּבְ גִ ינֵׁי ַכְךּ ,בָּ עֵׁ י לְ סַ ְד ָּרא פָּ תו ֵֹׁריּהְ ,תלַת זִ ְמנֵׁיִ ,מכַד עָּ ִייִל ַׁשּבְ ָּתא ,וְ לָּא י ְִׁש ְתכַח פָּ תו ֵֹׁריּה ֵׁר ָּ
נּותא לְ עֵׁ יּלָּא.
ַאחזֵׁי ,וְ ָּתלֵׁי ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ְׁשַאר יוֹמֵׁ י ְד ַׁשּבְ ָּתאּ .ובְ הַ אי ִמּלָּהְ ,
ּומכְ ְרזָּא עָּ לֵׁיּה( ,ישעיה נח) ָאז ִת ְתעַ נַג עַ ל
עּוד ֵׁתי ּבְ ַׁשּבָּ ָּתאָּ ,קלָּא נָּפִ יק ַ
ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן ָאמַ ר ,הַ אי מַ אן ְדאַ ְׁשלִ ים ְתלַת ְס ָּ

עּוד ָּתא ִתנְ יָּינָּא ,ל ֳָּקבֵׁ ל
ָארץָּ ,דא ְס ָּ
יׁשין .וְ ִה ְרכַבְ ִתיָך עַ ל ּבָּ מֳ ֵׁתי ֶ
יׁשא ְדכָּל ַק ִד ִ
יקא ַק ִד ָּ
עּוד ָּתא חֲ ָּדא ,לָּקֳ בֵׁ ל עַ ִת ָּ
יְהוָּ הָּ ,דא ְס ָּ
יׁשין .וְ הַ אֲ כַלְ ִתיָך נַחֲ לַת יַעֲ קֹ ב ָאבִ יָךָּ ,דא הּוא ְׁשלִ ימּו ְד ִא ְׁש ְתלִ ים ִּבזְ עֵׁ יר ַא ִפין.
פּוחין ַק ִד ִ
חַ ְקלָּא ְד ַת ִ
עּוד ֵׁתיּ ,ולְ מֵׁ חדֵׁ י ְּבכָּל ַחד וְ ַחד ִמ ַניְיהּוִ ,משּום ְד ִאיהּו
עּוד ֵׁתיּהּ ,ובָּ עֵׁ י לְ ִא ְתעַ נְ גָּא ּבְ כֻּּלְ הּו ְס ָּ
ּול ֳָּקבְ ַליְיהּו ּבָּ עֵׁ י לְ אַ ְׁשלְ מָּ א ְס ָּ
נּותא ְׁשלֵׁימָּ ָּתאּ .ובְ גִ ין כְַךַׁ ,שּבְ ָּתא ִא ְתי ָָּּקרִ ,מכָּל ְׁשַאר זִ ְמנִ ין וְ חַ גִ יןִ ,משּום ְד ֹכּלָּא ּבֵׁ יּה ִא ְׁש ְתכַח ,וְ לָּא ִא ְׁש ְתכַח הָּ כִ י
ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ּבְ כֻּּלְ הּו זִ ְמנֵׁי וְ חַ גֵׁיָ .אמַ ר ַרּבִ י ִחיָּיאּ ,בְ גִ ין כְָּךִ ,משּום ְד ִא ְׁש ְתכַח ֹכּלָּא ּבֵׁ יּהִ ,א ְידכַר ְתלַת זִ ְמנִ יןִ .דכְ ִתיב( ,בראשית ב) וַ ְיכַל
יעי.
להים אֶ ת יוֹם הַ ְשבִ ִ
יעי .וַ יְבָּ ֶרְך אֱ ִ
יעי .וַ י ְִׁשּבוֹת ּבַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
ֹלהים ּבַ יוֹם הַ ְשבִ ִ
אֱ ִ
יקא
יׁשאְ ,דעַ ִת ָּ
עּוד ָּתא ַק ִד ָּ
ָאמרָּ ,דא ִהיא ְס ָּ
עּוד ָּתא ְד ַׁשּבְ ָּתא ,הֲ וֵׁי חַ דֵׁ יּ ,בְ כָּל חַ ד וְ חַ ד ,וַ הֲ וָּ ה ַ
ַרּבִ י אַ ּבָּ א ,כַד הֲ וָּ ה י ִָּתיב ּבִ ְס ָּ
עּוד ֵׁתי ,וַ הֲ וָּ ה
קּוד ָּׁשא ְּב ִריְך הּוא .וְ כֵׁן ְּבכֻּּלְ הּו ְס ָּ
עּוד ָּתא ְד ְ
עּוד ָּתא ַאחֲ ָּרא הֲ וָּ ה ָאמַ רָּ ,דא ִהיא ְס ָּ
יׁשא ְס ִתימָּ א ְד ֹכּלָּאּ .בִ ְס ָּ
ַק ִד ָּ
נּותא.
ימ ָּ
עּוד ֵׁתי ִד ְמהֵׁ ָּ
עּוד ֵׁתיָ ,אמַ ר אַ ְׁשלִ ימּו ְס ָּ
חַ דֵׁ י ּבְ כָּל חַ ד וְ חַ ד .כַד הֲ וָּ ה אַ ְׁשלִ ים ְס ָּ
עּוד ָּתא ְד ַמלְ כָּא,
ַאת ִקינּו ְס ָּ
נּותא ִע ָּּלָאהְ ,
ימ ָּ
עּוד ָּתא ִד ְמהֵׁ ְ
ַאת ִקינּו ְס ָּ
עּוד ָּתא ,הֲ וָּ ה ָאמַ ר הָּ כִ יְ ,
ָאתי לִ ְס ָּ
ַרּבִ י ִׁש ְמעוֹן ,כַד הֲ וָּ ה ֵׁ
ָארץ
יתָאה ,הֲ ו ֹו מַ כְ ִרזֵׁי עָּ לֵׁיּהָ ,אז ִת ְתעַ נַג עַ ל יְה ָּוה וְ ִה ְרכ ְַב ִתיָך עַ ל ּבָּ מֳ ֵׁתי ֶ
עּוד ָּתא ְתלִ ָּ
וַ הֲ וָּ ה י ִָּתיב וְ חַ דֵׁ י .כַד אַ ְׁשלִ ים ְס ָּ
וְ הַ אֲ כַלְ ִתיָך נַחֲ לַת יַעֲ קֹ ב ָאבִ יָך.
ָארץּ .בֵׁ יּה
עּוד ֵׁתי הֵׁ יְך ִמ ְת ַת ְקנִ יןָ .אמַ ר לֵׁיּה ,לֵׁילְ יָּא ְד ַׁש ְּב ָּתא ,כְ ִתיב ,וְ ִה ְרכ ְַב ִתיָך עַ ל ּבָּ מֳ ֵׁתי ֶ
ָאמַ ר ַרּבִ י אֶ לְ עָּ ָּזר לְ ָאבּויִ ,אּלֵׁין ְס ָּ
ּומ ְתּבָּ ְרכָּא פָּ תו ֵֹׁריּה ְדבַ ר נָּׁש ,וְ נִ ְׁש ְמ ָּתא ִאתו ְֹספַ ת ,וְ הַ הּוא לֵׁילְ יָּא,
פּוחיןִ ,
יתא ,וְ כֻּּלְ הּו חֲ ַקל ַת ִ
ּבְ לֵׁילְ יָּאִ ,מ ְתּבָּ ְרכָּא ַמ ְטרוֹנִ ָּ
יתא.
עּוד ָּתא ְד ַמ ְטרוֹנִ ָּ
ותאּ ,ולְ מֵׁ יכַל ְס ָּ
יתא הֲ וֵׁיּ .ובָּ עֵׁ י ּבַ ר נָּׁש לְ מֶ חדֵׁ י ּבְ חֶ ְדוָּ ָּ
חֶ ְדוָּ ה ְדמַ ְטרוֹנִ ָּ
זמר לסעודה ראשונה
עּוד ָּתא ַדחֲ ַקל
עּוד ָּתא ְד ַמלְ כָּאָּ .דא ִהיא ְס ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
ימ ָּתא חֶ ְדוְ ָּתא ְדמַ לְ כָּא ַק ִדי ָּׁשאְ .
נּותא ְשלִ ְ
ימ ָּ
עּוד ָּתא ִד ְמהֵׁ ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ָאתיִן לְ סַ עָּ ָּדה בַ הֲ ַדּה.
יׁשא ַ
יקא ַק ִד ָּ
יׁשיןּ .וזְ עֵׁ יר ַאנְ פִ ין וְ עַ ִת ָּ
פּוחין ַק ִד ִ
ַת ִ
יׁשין
פּוחין ְד ִאנּון ַק ִד ִ
אֲ זַמֵׁ ר ּבִ ְׁשבָּ ִחין לְ מֶ עַ ל ג ֹו פִ ְת ִחין ְדבַ ְח ַקל ַת ִ
ישין
נְ זַמֵׁ ן לַּה הָּ ְׁש ָּתא ּבְ פָּ תו ָֹּרא חַ ְד ָּתא ּובִ ְמנ ְָּר ָּתא טָּ בְ ָּתא ְדנ ְָּה ָּרה עַ ל ֵׁר ִ
בּוׁשין
שּוטין ָאזְ לָּה ּומָּ נִ ין ּולְ ִ
ּושמָּ אלָּא ּובֵׁ י ַניְהּו ַכּלָּה ּבְ ִק ִ
ְי ִמינָּא ְ
יׁשין
ְיחַ ּבֵׁ ק לַּה ּבַ ְעלַּה ּובִ יסו ָֹּדא ִדי לַּה ְדעָּ בֵׁ ד נְ יָּחָּ א לַּה יְהֵׁ א כ ֵָּׁתׁש כְ ִת ִ
רּוחין ִעם נַפְ ִׁשין
יתין ּבְ ַרם ַאנְ פִ ין חָּ ְד ִתין וְ ִ
ּוׁשבִ ִ
צְ וָּ ִחין אּוף עָּ ְק ִתין ּבְ ִטילִ ין ְ
יׁשין
ֵׁיתי וְ עַ ל חֲ ָּדה ַת ְר ֵׁתי נְ הו ָֹּרא לַּה י ְַמטֵׁ י ּובִ ְרכָּן ִדנְ פִ ִ
חֲ דּו סַ גִ י י ֵׁ
ְק ִריבּו ׁשו ְֹׁשבִ ינִ ין עֲ בִ ידּו ִתקּונִ ין לְ אַ פָּ ָּׁשה ֵׁזינִ ין וְ נּונִ ין ִעם ַר ְח ִׁשין
ּותל ִָּתין ּובִ ְתל ָָּּתא ִׁשבְ ִׁשין
רּוחין חַ ְד ִתין ּבְ ַת ְר ֵׁתי ְ
לְ מֶ ְעּבַ ד נִ ְׁשמָּ ִתין וְ ִ
יׁשין
וְ ִע ְט ִרין ַׁשבְ עִ ין לַּה ּומַ לְ כָּא ִדלְ עֵׁ ּלָּא ְדי ְִתעַ טַ ר ֹכּלָּא ּבְ ַק ִדיׁש ַק ִד ִ
יׁשין
ימין ּבְ גַּוַ ּה כָּל עָּ לְ ִמין ּבְ ַרם עַ ִתיק יו ִֹמין הֲ לָּא בָּ טֵׁ ׁש ּבְ ִט ִ
ּוס ִת ִ
ימין ְ
ְר ִׁש ִ
ְיהֵׁ א ַר ְעוָּ ה ַקמֵׁ ּה ְד ִת ְׁש ֵׁרי עַ ל עַ מֵׁ ּה ְדי ְִתעַ נַג לִ ְׁשמֵׁ ּה ּבְ ִמ ְת ִקין וְ דֻּ בְ ִׁשין
ַאד ִׁשין
אֲ סַ דֵׁ ר לִ ְדרוֹמָּ א ְמנ ְָּר ָּתא ִד ְס ִתימָּ א וְ ׁשֻּ לְ חָּ ן ִעם נ ְַהמָּ א ּבְ ִצפּונָּא ְ
ַאת ָּקפָּ א חַ ּלְ ִׁשין
ּבְ חַ ְמ ָּרא ג ֹו כָּסָּ א ּומַ ַדנֵׁי ָאסָּ א לְ ָארּוס וַ ְארּוסָּ ה לְ ְ
טּורין ְדעַ ל גַּבֵׁ י חַ ְמ ִׁשין
נְ עַ ּבֵׁ ד לוֹן כִ ְת ִרין ּבְ ִמּלִ ין י ִַק ִירין ּבְ ִׁשבְ ִעין ִע ִ
יׁשין
ְׁשכִ ינְ ָּתא ִת ְתעַ טַ ר ּבְ ִׁשית נ ְַהמֵׁ י לִ ְסטַ ר ּבְ וָּ וִ ין ִת ְת ַקטַ ר וְ זֵׁינִ ין ִדכְ נִ ִ
יקין וְ כָּל זֵׁי ִני חַ ְר ִׁשין
יקין ְמסַ ְאבִ ין ְד ָּד ְח ִקין חֲ בִ ילִ ין ִד ְמ ִע ִ
ּוׁשבִ ִ
יתין ְ
ְׁשבִ ִ
יׁשין
ימין ּופְ ִר ִ
יּודין נ ְָּקטָּ א ְס ִת ִ
יע ָּתא ְת ֵׁרין ִ
ֵׁיתא ּוכְ בֵׁ ְ
לְ ִמבְ צַ ע עַ ל ִריפְ ָּתא כְ ז ָּ
יׁשין
ֵׁיתא ָּדכְ יָּא ְדטָּ ְחנִ ין ֵׁריחַ יָּא וְ נָּגְ ִדין נ ְַח ַליָּא ּבְ גַּוַ ּה ּבִ לְ ִח ִ
ְמ ַׁשח ז ָּ
ֵׁיתהוֹן ִמ ְתחֲ זִ ין
ּומּלִ ין ִדגְ נִ יזִ ין ְדל ְ
הֲ לָּא נֵׁימָּ א ָּרזִ ין ִ
יׁשין
ַאעטָּ ָּרה ַכּלָּה ּבְ ָּרזִ ין ִדלְ עֵׁ ּלָּא ּבְ ג ֹו הַ אי ִהּלּולָּה ְד ִע ִירין ַק ִד ִ
לְ ְ
ימא ְד ֹכּלָּא ְדי ְִת ְמ ֵׁשְך ַטּלָּא ִעּלָָּאה ִמנֵּׁה לְ ַמ ָּּליָּא
יׁשין ְט ִמ ָּירא ְדכָּל ְט ִמ ִירין ְס ִת ָּ
יׁשא ְדכָּל ַק ִד ִ
יקא ַק ִד ָּ
וִ יהֵׁ א ַרעֲ וָּ א ִמן קֳ ָּדם עַ ִת ָּ
יקא
ּובחֶ ְדוְ ָּתא ְד ֹכּלָּא .וְ י ְִת ְמ ֵׁׁשְך ִמן ֳק ָּדם עַ ִת ָּ
יׁשין ּבִ נְ ִהירּו ְדַאנְ פִ ין ּבִ ְרעּו ְ
פּוחין ַק ִד ִ
יׁשּה ִדזְ עֵׁ יר ַאנְ פִ ין ּולְ הָּ ִטיל ּבַ חֲ ַקל ַת ִ
ֵׁר ֵׁ
עּותא וְ חֶ ְדוְ ָּתא
עּותא וְ ַרחֲ מֵׁ י ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא ִּבנְ ִהירּו ִעּלָָּאה ִּב ְר ָּ
יׁשא ְדכָּל ַק ִדי ִׁשין ְט ִמ ָּירא ְדכָּל ְט ִמ ִירין ְס ִתימָּ א ְד ֹכּלָּא ְר ָּ
ַק ִד ָּ
יׁשין ְדיֵׁיתוֹן לְ עַ לְ ָּמא .וְ יַזְ ִמין
יתי וְ עַ ל כָּל הַ נִ לְ וִ ים אֵׁ לַי וְ עַ ל כָּל ּבְ נֵׁי י ְִש ָּראֵׁ ל עַ מֵׁ ּה ,וִ יפְ ְר ִקנָּן ִמכָּל עָּ ְק ִתין ִּב ִ
עָּ לַי וְ עַ ל כָּל ּבְ נֵׁי בֵׁ ִ
יׁשא ּומֵׁ ַח ְרּבָּ א ְד ַמלְ ַאְך הַ ָּמוֶת
ישזְ ִבנָּן מֵׁ עֵׁ ינָּא ִּב ָּ
וְ י ְִתיְהֵׁ ב ָּלנָּא ְמז ֹונָּא ּופַ ְרנ ְַס ָּתא טָּ בְ ָּתא ִממַ ָּזלָּא ְדכָּל ְמז ֹונֵׁי ּבֵׁ ּה ַתלְ יָּא .וִ ֵׁ
ּומז ֹונֵׁי ְרוִ יחֵׁ י וְ ַרחֲ מֵׁ י ִמן ֳק ָּדמֵׁ ּהָ .אמֵׁ ן כֵׁן י ְִהי ָּרצוֹן,
ֵׁיתי ָּלנָּא ּולְ כָּל ַנפְ ָּׁש ָּתנָּא ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ חַ יֵׁי אֲ ִריכֵׁי ְ
ֵׁיהנָּם ,וְ י ֵׁ
ּומ ִדינָּּה ֶׁשל ג ִ
ִ
ָאמֵׁ ן וְ ָאמֵׁ ן.

סעודה שניה
עּוד ָּתא ִתנְ יָּינָּא ,כְ ִתיב (ישעיה נח) ָאז ִת ְתעַ נַג עַ ל יְה ָּוה .עַ ל יְה ָּוה וַ ַדאיְ .דהַ ִהיא ַׁשעֲ ָּתא ִא ְתגַלְ יָּא
ּבְ יוֹמָּ א ְד ַׁשּבְ ָּתאּ ,בִ ְס ָּ
עּוד ָּתא ִדילֵׁיּה הּוא וַ ַדאי.
יקא עַ בְ דֵׁ ינָּןּ ,ו ְס ָּ
ותא ְדעַ ִת ָּ
ּוׁשלִ ימּו וְ חֶ ְדוָּ ָּ
ותאְ ,
יׁשא ,וְ כֻּּלְ הּו עָּ לְ ִמין ּבְ חֶ ְדוָּ ָּ
יקא ַק ִד ָּ
עַ ִת ָּ
ֵׁימּותא.
עּוד ָּתא ִדזְ עֵׁ יר ַא ִפיןְ ,דהַ וֵׁי ִּב ְׁשל ָּ
יתָאה ְד ַׁשּבְ ָּתא ,כְ ִתיב וְ הַ אֲ כַלְ ִתיָך נַחֲ לַת ַיעֲ קֹ ב ָאבִ יָךָּ .דא ִהיא ְס ָּ
עּוד ָּתא ְתלִ ָּ
ּבִ ְס ָּ
עּוד ֵׁתי
עּוד ֵׁתיְ ,ד ִאינּון ְס ָּ
עּוד ֵׁתיּהּ ,ולְ ַא ְׁשלְ ָּמא ִאּלֵׁין ְס ָּ
יתא יו ִֹמין ,מֵׁ הַ הּוא ְׁשלִ ימּו ִמ ְתּבָּ ְרכָּןּ .ובָּ עֵׁ י ּבַ ר נָּׁש לְ מֶ חדֵׁ י ּבִ ְס ָּ
וְ כֻּּלְ הּו ִׁש ָּ
נּותא ִעּלָָּאהְ ,דהָּ א ִדילְ הוֹן ִהיא ,וְ לָּא ְדעַ ִמין עו ְֹבדֵׁ י עֲ בו ַֹדת
יׁשא ְדי ְִש ָּראֵׁ לִ ,די ְמהֵׁ ימָּ ָּ
נּותא ְׁשלֵׁימָּ ָּתאְ ,דז ְַרעָּ א ַק ִד ָּ
ְמהֵׁ ימָּ ָּ
כ ֹוכָּבִ ים ּומַ זָּלוֹתּ .ובְ גִ ינִ י כְַך ָאמַ ר( ,שמות לא) ּבֵׁ ינִ י ּובֵׁ ין ּבְ נֵׁי י ְִש ָּראֵׁ ל.
נּותא,
ימ ָּ
עּוד ֵׁתי ִאּלֵׁיןִ ,א ְׁש ְתמו ְֹדעּון י ְִש ָּראֵׁ לְ ,ד ִאינּון ּבְ נִ י מַ לְ כָּאְ .ד ִאינּון מֵׁ הֵׁ י ָּכלָּא ְד ַמלְ כָּאְ ,ד ִאינּון ְּבנִ י ְמהֵׁ ָּ
ָּתא חֲ זֵׁיּ ,בִ ְס ָּ
ַאחזֵׁי ג ְַרמֵׁ יּה ְדלָּאו ִמ ְּבנֵׁי ַמלְ כָּא ִעּלָָּאה הּואְ ,דלָּאו ִמ ְּבנֵׁי
ימּותא לְ עֵׁ יּלָּא ,וְ ְ
ָּ
ַאחזֵׁי פְ גִ
עּוד ָּתא ִמ ַניְיהּוְ ,
ּומַ אן ְדפָּ גִ ים חַ ד ְס ָּ
ֵׁיהנָּם וְ גו'.
חּומ ָּרא ִד ְתלַת ִמּלִ יןִ ,דינָּא ְדג ִ
יׁשא ְדי ְִש ָּראֵׁ ל הּוא .וְ יָּהֲ בִ ין עָּ לֵׁיּה ְ
הֵׁ י ָּכלָּא ְדמַ לְ כָּא הּוא ְדלָּאו ִמז ְַרעָּ א ַק ִד ָּ
וְ ָּתא חֲ זִ יּ ,בְ כֻּּלְ הּו ְׁשַאר זִ ְמנִ ין וְ חַ גִ יןּ ,בָּ עֵׁ י ּבַ ר ָּנׁש ל ְֶחדֵׁ יּ ,ולְ מֵׁ ְחדֵׁ י לְ ִמ ְסכְ נֵׁי .וְ ִאי הּוא ַחדֵׁ י ִּבלְ חוֹדוֹי ,וְ לָּא י ִָּהיב לְ ִמ ְסכְ נֵׁי,
יתי פֶ ֶרׁש עַ ל ְפנֵׁיכֶם פֶ ֶרׁש ַחגֵׁיכֶם.
עוֹנְ ֵׁׁשיּה סַ גִ יְ ,דהָּ א ּבִ לְ חוֹדוֹי חַ דֵׁ י ,וְ לָּא י ִָּהיב ִחדּו לְ ָאחֲ ָּרא .עָּ לֵׁיּה כְ ִתיב( ,מלאכי ב) וְ ז ִֵׁר ִ
וְ ִאי ִאיהּו ּבְ ַׁשּבָּ ָּתא חַ דֵׁ יַ ,אף עַ ל גַב ְדלָּא י ִָּהיב לְ ַאחֲ ָּרא ,לָּא יַהֲ בִ ין עָּ לֵׁיּה עוֹנְ ָּׁשא ,כִ ְׁשַאר זִ ְמנִ ין וְ ַחגִ יןִ ,דכְ ִתיב פֶ ֶרׁש ַחגֵׁיכֶם.
ָאמר.
פֶ ְרׁש חַ גֵׁיכֶם ָּקָאמַ ר ,וְ ֹלא פֶ ֶרׁש ַׁשּבַ ְתכֶםּ .וכְ ִתיב (ישעיה א) חָּ ְד ֵׁׁשיכֶם ּומוֹעֲ דֵׁ יכֶם ָּשנְ ָאה נ ְַפ ִׁשי .וְ ִאּלּו ַׁשּבָּ ת לָּא ָּק ַ
נּותא ִא ְׁש ְתכַח ְּב ַׁשּבָּ ָּתא ,יַהֲ ִבין לֵׁיּה לְ בַ ר נָּׁש נִ ְׁש ְמ ָּתא ַאחֲ ָּרא,
ּומשּום ְדכָּל ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ּובְ גִ ינֵׁי כְַך כְ ִתיבּ ,בֵׁ ינִ י ּובֵׁ ין ּבְ נֵׁי י ְִש ָּראֵׁ לִ .
קּוד ָּׁשא
ָאתיּ .ובְ גִ ינֵׁי כְַך ִא ְק ֵׁרי ַׁשּבָּ תַ .מהּו ַׁשּבָּ תְׁ .ש ָּמא ְד ְ
נִ ְׁש ְמ ָּתא ִעּלָָּאה ,נִ ְׁש ְמ ָּתא ְד ָּכל ְׁשלִ ימּו ּבָּ ּה ,כְ דּוגְ מָּ א ְדעָּ לְ מָּ א ְד ֵׁ
ּבְ ִריְך הּואְׁ .שמָּ א ְד ִאיהּו ְׁשלִ ים ִמכָּל ִס ְטרוֹי.
ותא דֵׁ ילֵׁיּהִ .אּלֵׁין ְתלַת
ּומאן חֶ ְדוָּ ָּ
יׁשאַ .
ותא ְד ַמלְ כָּא ַק ִד ָּ
ָאמַ ר ַרּבִ י יו ִֹסי ,וַ ַדאי כְַך הּוא .וַ וי לֵׁיּה לְ בַ ר נָּׁשְ ,דלָּא אַ ְׁשלִ ים חֶ ָּדוָּ ָּ
ֵׁימּותאִ ,מכָּל
נּותא ְׁשל ָּ
ימ ָּ
עּוד ֵׁתי ְדַאבְ ָּרהָּ ם י ְִצחָּ ק וְ יַעֲ קֹ ב כְ לִ ילָּן ּבְ הּו .וְ כֻּּלְ הּו ִחדּו עַ ל ִחדּו ְמהֵׁ ָּ
נּותאְ .ס ָּ
עּוד ֵׁתי ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ְס ָּ
ִס ְטרוֹי.
ֵׁיהנָּם
ָּתאנָּאּ ,בַ הֲ דֵׁ ין יוֹמָּ א ִמ ְתעַ ְט ָּרן אֲ בָּ הָּ ן ,וְ כָּל ּבְ נִ ין ַי ְנ ִקין ,מַ ה ְדלָּאו הָּ כִ י ּבְ כָּל ְׁשַאר ַחגִ ין ּוזְ ָּמנִ יןּ .בַ הֲ דֵׁ ין יו ָֹּמאַ ,חיָּיבַ יָּא ְדג ִ
ֵׁימיןּ .בַ הֲ דֵׁ ין
ְיתא ִמ ְתעַ ְט ָּרא ְּב ִע ְט ִרין ְׁשל ִ
ְיחיןּ .בַ הֲ דֵׁ ין יוֹמָּ א ,כָּל ִדינִ ין ִא ְתכַפְ יָּין ,וְ לָּא ִמ ְתעָּ ִרין ּבְ עָּ לְ מָּ אּ .בַ הֲ דֵׁ ין יו ָֹּמא או ַֹרי ָּ
ַני ִ
אתן וְ חַ ְמ ִׁשין עָּ לְ ִמין.
נּוקא ִא ְׁש ְתמַ עּ ,בְ מָּ ָּ
ותא וְ ַתפְ ָּ
יוֹמָּ א ,חֶ ְדוָּ ָּ
זמר לסעודה שניה
יקא
עּוד ָּתא ְדעַ ִת ָּ
עּוד ָּתא ְד ַמלְ כָּאָּ .דא ִהיא ְס ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
יׁשאְ .
ימ ָּתא חֶ ְדוְ ָּתא ְד ַמלְ כָּא ַק ִד ָּ
נּותא ְׁשלִ ְ
ימ ָּ
עּוד ָּתא ִד ְמהֵׁ ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ָאתיִן לְ סַ עָּ ָּדה ּבַ הֲ דֵׁ ּה.
יׁשין ַ
פּוחין ַק ִד ִ
יׁשאּ .וזְ עֵׁ יר ַאנְ פִ ין וְ חֲ ַקל ַת ִ
ַק ִד ָּ
יׁשא
יקא ַק ִד ָּ
עּוד ָּתא ּבְ צַ פְ ָּרא ְד ַׁשּבְ ָּתא וְ ַאזְ ִמין ּבַ ּה הָּ ְׁש ָּתא עֲ ִת ָּ
אֲ סַ דֵׁ ר לִ ְס ְ
דּוׁשא ַרּבָּ ה ּומֵׁ חַ ְמ ָּרא טָּ בָּ א ְדבֵׁ ּה ֶת ְחדֵׁ י נַפְ ָּׁשא
נְ הו ֵֹׁרּה י ְִׁש ֵׁרי ּבַ ּה ּבְ ִק ָּ
יׁשה
יק ֵׁרּה וְ י ְַחוֵׁי לָּן ִס ְת ֵׁרּה ְד ִמ ְתמָּ ר ּבִ לְ ִח ָּ
ְי ַׁש ַדר לָּן שֻּ פְ ֵׁרּה וְ נ ְֶחזֵׁי בִ ָּ
יׁשא
ּוקלִ ָּ
ְי ַגּלֵׁי לָּן טַ ְעמַ י ְדבִ ְת ֵׁריסַ ר נ ְַהמֵׁ י ְד ִאנּון ָאת ּבִ ְׁשמֵׁ ּה כְ פִ ילָּה ְ
יׁשא
ְצרו ָֹּרא ִדלְ עֵׁ ילָּא ְדבֵׁ ה חַ יֵׁי ֹכּלָּא וְ י ְִת ַרּבֵׁ י חֵׁ ילָּא וְ ִתסַ ק עַ ד ֵׁר ָּ
יקא כְ דֻּ בְ ָּׁשא
חֲ דּו חַ ְצדֵׁ י חַ ְקלָּא ּבְ ִדּבּור ּובְ ָּקלָּא ּומַ ּלְ לּו ִמּלָּה ְמ ִת ָּ
דוׁשא
ימרּון ִח ָּ
ימין ְתגַּלון פִ ְתג ִָּמין וְ ֵׁת ְ
קֳ ָּדם ִרּבוֹן עָּ לְ ִמין ּבְ ִמּלִ ין ְס ִת ִ
ּוט ִמ ָּירא וְ לָּאו ִמּלְ ָּתא ָאוְ ָּׁשא
יקא ְ
לְ עַ טֵׁ ר פָּ תו ָֹּרא ּבְ ָּרזָּא י ִַק ָּירא עֲ ִמ ָּ
ּושמַ יָּא ּבְ כֵׁן הַ הּוא ִש ְמ ָּשא
וְ ִאּלֵׁין ִמ ַּליָּא יְהוֹן לִ ְר ִקיעַ יָּא חֲ ְד ִתין ְ
יׁשא
ְרבּו י ִַתיר י ְַסגֵׁי לְ עֵׁ ילָּא ִמן ַד ְרגֵּׁה וְ יִסַ ב ּבַ ת זּוגֵּׁה ְדהָּ וַ ת פְ ִר ָּ
ַאסחֵׁ י אֲ נָּא לְ גַּבֵׁ י חַ ד מָּ נָּא לְ ִס ְט ָּרא חו ָֹּרנָּא ְדלֵׁית ּבֵׁ ּה ְמ ָּׁש ָּׁשא
ְי ַדי ְ
יׁשא
יקא ַק ִד ָּ
אֲ זַמֵׁ ן ּבִ ְתל ָָּּתא ּבְ כָּסָּ א ְדבִ ְרכְ ָּתא לְ ִעּלַת ִעּל ָָּּתא עֲ ִת ָּ
סעודה שלישית
יתא יוֹמֵׁ י ְד ַׁשּבְ ָּתא ,כַד ָּמטָּ א ַׁשעֲ ָּתא ִד ְצלו ָֹּתא ְד ִמנְ חָּ הִ ,דינָּא ַת ִקיפָּ א ַׁשלְ ָּטא ,וְ כָּל ִדינִ ין ִמ ְתעָּ ִרין .אֲ בָּ ל
ָּתא חֲ זִ יּ ,בְ כָּל ִׁש ָּ
יׁשא גַלְ יָּא ָּרצוֹן ִדילֵׁיּה ,וְ כָּל ִדינִ ין
יקא ַק ִד ָּ
ּבְ יוֹמָּ א ְד ַׁשּבְ ָּתא ,כַד מָּ ָּטא ִע ַדן ִד ְצלו ָֹּתא ְד ִמנְ חָּ הַ ,רעֲ וָּ א ְד ַרעֲ וִ ין ִא ְׁש ְתכַח ,וְ עַ ִת ָּ
ּומ ְׁש ְתכַח ְרעּו ָּתא וְ חֵׁ דּו ּבְ ֹכּלָּא.
ִמ ְתכַפְ יָּיןִ ,
יׁשא מֵׁ עָּ לְ מָּ אּ .בְ גִ ין לְ ִמנְ ַדעְ ,דלָּא ְּב ִדינָּא ִא ְס ַתּלָּק ,וְ הַ ִהיא ַׁשעֲ ָּתא ְּב ָּרצוֹן
ּובְ הַ אי ָּרצוֹןִ ,א ְס ַתּלָּק מֹ ֶׁשה ,נְ בִ יָאה ְמהֵׁ ימָּ נָּא ַק ִד ָּ
יקא
יׁשא נָּפַ ק נִ ְׁשמָּ ֵׁתיּה ,וְ ִא ְתטָּ מַ ר ּבֵׁ יּהּ .בְ גִ ין ַכְך( ,דברים לה) וְ ֹלא י ַָּדע ִאיׁש אֶ ת ְקב ָֻּּרת ֹו כְ ִתיבַ .מה עַ ִת ָּ
יקא ַק ִד ָּ
ְדעַ ִת ָּ
יׁשאְ ,ט ִמ ָּירא ִמכָּל ְט ִמ ִירין ,וְ לָּא י ְַד ִעין ִעּל ִָּאין וְ ַת ָּת ִאין .אּוף הָּ כָּא ,הַ אי נִ ְׁש ְמ ָּתא ְד ִא ְת ַט ַמר ְּבהַ אי ָּרצוֹןְ ,ד ִא ְתגַלְ יָּא
ַק ִד ָּ
ּבְ ַׁשעֲ ָּתא ִד ְצלו ָֹּתא ְד ִמנְ חָּ ה ְד ַׁשּבְ ָּתא ,כְ ִתיב וְ ֹלא י ַָּדע ִאיׁש אֶ ת ְקב ָֻּּרת ֹו וְ הּוא ָּט ִמיר ִמכָּל ְט ִמ ִירין ְדעָּ לְ ָּמא ,וְ ִדינָּא לָּא ַׁשלְ ָּטא
ּבֵׁ יּהַ .זכָָּאה חּולָּקֵׁ יּה ְדמֹ ֶׁשה.

קּודין ְּבכָּל ִאינּון גִ זְ ִרין וְ ע ֹונ ִָּׁשיןְּ ,ב ִׁש ְב ִעין
ְיתא ִמ ְתעַ ְט ָּרא ּבֵׁ יּהִ ,מ ְתעַ ְט ָּרא ְּב ֹכּלָּאּ ,בְ כָּל ִאינּון ִפ ִ
ָּתאנָּאּ ,בְ הַ אי יוֹמָּ אְ ,דאו ַֹרי ָּ
ְימין ְּבג ֹו ִאי ָּלנָּא,
עֲ נָּפִ ין ִדנְ הו ָֹּראְ ,דזָּהֲ ִרין ִמכָּל ִס ְט ָּרא וְ ִס ְט ָּראַ .מאן חָּ מֵׁ י ,עֲ נָּפִ ין ְדנָּפְ ִקין ִמכָּל עֲ נָּפָּ א וַ עֲ נָּפָּ א ,חֲ ִמ ָּשא ַקי ִ
ּוס ָּטר ,כֻּּלְ הּו ִמזְ ַדהֲ ִרין וְ נַהֲ ִריןְּ ,בהַ הּוא נְ הו ָֹּרא
ידן .מַ אן חָּ מֵׁ יִ ,אינּון ַת ְר ִעין ְד ִמ ְתפַ ְתחָּ ן ּבְ כָּל ְס ָּטר ְ
כֻּּלְ הּו ַאנְ פִ ין ּבְ הּו אֲ ִח ָּ
יׁשאְ ,ד ִא ְתּבַ חֲ ר לְ עֵׁ יּלָּא וְ ַת ָּתאִ .א ְתעֲ רּו
יׁשי עֶ לְ יוֹנִ יןִ ,א ְתעֲ רּו עַ מָּ א ַק ִד ָּ
ְדנָּפִ יק וְ לָּא פָּ ִסקָּ .קל כָּר ֹוזָּא נָּפִ יקִ ,א ְתעֲ רּו ַק ִד ֵׁ
ותא ְׁשלֵׁימָּ ָּתאִ .אזְ ְדמָּ נּו ּבִ ְתלַת חֶ ְדוָּ וןִ ,ד ְתלַת אֲ בָּ הָּ ןִ .אזְ ְד ָּמנּו לְ ַק ְדמּות
אריכוֹןִ .א ְתעֲ רּו ּבְ חֶ ְדוָּ ָּ
ותא לְ ַק ְדמּות מָּ ֵׁ
חֶ ְדוָּ ָּ
ָּרּותא לְ כוֹן,
ָאתיָּ .דא הּוא י ָּ
ּובעָּ לְ ָּמא ְד ֵׁ
יׁשיןּ ,בְ עָּ לְ ָּמא דֵׁ ין ְ
ותאַ .זכָָּאה חּולְ ֵׁקכוֹן ,י ְִש ָּראֵׁ ל ַק ִד ִ
נּותאְ ,דחֶ ְדוָּ וה ְדכָּל חֶ ְדוָּ ָּ
ְמהֵׁ ימָּ ָּ
ִמכָּל עַ ִמים עוֹבְ דֵׁ י עֲ בו ַֹדת כ ֹוכָּבִ ים ּומַ זָּלוֹת .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיבּ ,בֵׁ ינִ י ּובֵׁ ין ּבְ נֵׁי י ְִש ָּראֵׁ ל.
ְהּודה ,הָּ כִ י הּוא וַ ַדאי .וְ עַ ל ָּדא כְ ִתיב זָּכוֹר אֶ ת יוֹם הַ ַשּבָּ ת לְ ַק ְדׁש ֹו ּוכְ ִתיב (ויקרא יט) ְקדו ִֹׁשים ִת ְהיּו כִ י ָּקדוֹׁש
ָאמַ ר ר' י ָּ
את ל ַַשּבָּ ת ֹענֶג לִ ְקדוֹׁש יְהוָּ ה ְמכּוּבָּ ד.
אֲ נִ י יְהוָּ הּ .וכְ ִתיב( ,ישעיה נח) וְ ָּק ָּר ָּ
רּוחא חֲ ָּדא
ימין .וְ ָּ
ימא ְדכָּל ְס ִת ִ
יׁשאְ ,ס ִת ָּ
יקא ַק ִד ָּ
נּוקי עַ ִת ָּ
יקיָּיאִ ,מ ְתעַ ְדנִ ין ּבְ ַתפְ ֵׁ
ָּתאנָּאּ ,בְ הַ אי יוֹמָּ א ,כָּל נִ ְׁשמָּ ֵׁתיהוֹן ְדצַ ִד ַ
טּורי
יׁשין ,לְ כֻּּלְ הּו נְ ֵׁ
ּומ ְתפַ ְש ָּטא לְ כֻּּלְ הּו ְּבנֵׁי ַק ִד ִ
יׁשא ִמ ְתפַ ְׁשטָּ א ּבְ כֻּּלְ הּו עָּ לְ ִמין ,וְ סַ ּלְ ָּקא וְ נ ְַח ָּתאִ ,
יקא ַק ִד ָּ
מֵׁ ִענּוגָּא ְדהַ הּוא עַ ִת ָּ
ְיחין ּבְ ַניְיחָּ א ְׁשלִ יםִ ,מ ְתנְ ֵׁׁשי ִמכֻּּלְ הּו ,כָּל רּוגְ זִ ין ,כָּל ִדינִ ין ,וְ כָּל פּולְ ָּחנִ ין ָּק ִׁשין .הֲ ָּדא הּוא ִדכְ ִתיב( ,ישעיה יד)
ְיתא ,וְ ַני ִ
או ַֹרי ָּ
ּומן הָּ עֲ בו ָֹּדה הַ ָּק ָּׁשה.
ּומ ָּרגְ זֶָך ִ
ּבְ יוֹם ִהנִ יחַ יְה ָּוה לְָּך מֵׁ עָּ ְצּבְ ָך ִ
ְיתא ֻּכּלָּאּ .וכְ ִתיב (ישעיה נו) ַא ְׁש ֵׁרי אֱ נוֹׁש
ְיתא ,וְ כָּל ְדנ ִָּטיר ַׁשּבְ ָּתא ,כְ ִאיּלּו נ ִָּטיר או ַֹרי ָּ
ּבְ גִ ינֵׁי כְַךָּׁ ,ש ִקיל ַׁשּבְ ָּתא לָּקֳ בֵׁ ל או ַֹרי ָּ
ָאדם יַחֲ זִ יק ּבָּ ּה ׁשוֹמֵׁ ר ַׁשּבָּ ת מֵׁ חַ ּלְ ל ֹו וְ שוֹמֵׁ ר יָּד ֹו מֵׁ עֲ שוֹת כָּל ָּרעִ .א ְׁש ְת ַמעְ ,ד ַמאן ְדנ ִָּטיר ַׁשּבָּ ת ,כְ ַמאן
יַעֲ ֶשה זֹאת ּובֶ ן ָּ
ְיתא ֻּכּלָּא.
ְדנ ִָּטיר או ַֹרי ָּ
זמר לסעודה שלישית
עּוד ָּתא ִדזְ עֵׁ יר
עּוד ָּתא ְד ַמלְ כָּא ָּדא ִהיא ְס ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
יׁשאְ .
ימ ָּתא חֶ ְדוְ ָּתא ְד ַמלְ כָּא ַק ִד ָּ
נּותא ְׁשלִ ְ
ימ ָּ
עּוד ָּתא ִד ְמהֵׁ ְ
ַאת ִקינּו ְס ְ
ְ
ָאתיִן לְ סַ עָּ ָּדה בַ הֲ דֵׁ ּה.
יׁשין ַ
פּוחין ַק ִד ִ
יקא ַק ִדי ָּׁשא וַ חֲ ַקל ַת ִ
ַאנְ פִ ין .וְ עַ ִת ָּ
ּבְ נֵׁי הֵׁ יכְ לָּא ְדכ ִַסיפִ ין לְ מֶ ְחזֵׁי זִ יו זְ עֵׁ יר ַאנְ פִ ין
ְיהוֹן הָּ כָּא ּבְ הַ אי ַתכָּא ְדבֵׁ ּה מַ לְ כָּא ּבְ גִ ּלּופִ ין
ְצבּו ל ְַח ָּדא ּבְ הַ אי וַ ְע ָּדא ּבְ ג ֹו ִע ִירין וְ כָּל ג ְַדפִ ין
חֲ דּו הָּ ְׁש ָּתא ּבְ הַ אי ָּׁש ְע ָּתא ְדבֵׁ ּה ַר ְעוָּ א וְ לֵׁית ז ְַעפִ ין
ְק ִריבּו לִ י חֲ ז ֹו חֵׁ ילִ י ְדלֵׁית ִדינִ ין ְד ַת ִקיפִ ין
לְ בַ ר נ ְָּטלִ ין וְ לָּא עַ ּלִ ין הֲ נֵׁי כַלְ בִ ין ְדחַ ִציפִ ין
וְ הָּ א ַאזְ ִמין עֲ ִתיק יו ִֹמין לְ ִמ ְצחֵׁ ּה עַ ד יְהוֹן חָּ לְ פִ ין
ְרעּו ִדי לֵּׁה ְד ַגּלֵׁי ֵׁלּה לְ בַ טָּ לָּה לְ כָּל ְקלִ יפִ ין
ְי ַׁשּוֵׁי לוֹן ּבְ נ ְֻּקּבְ הוֹן וְ יִטַ ְמרּון ּבְ ג ֹו כֵׁפִ ין
אֲ ֵׁרי הָּ ְׁש ָּתא ּבְ ִמנְ חֲ ָּתא ּבְ חֶ ְדוְ ָּתא ִדזְ עֵׁ יר ַאנְ פִ ין
נּותא
ימ ָּ
עּוד ֵׁתי ִד ְמהֵׁ ְ
אַ ְׁשלִ ימּו ְס ָּ
עּוד ָּתא ָּדא
אַ ְׁשלִ מּו ְס ְ
ימ ָּתא
נּותא ְׁשלִ ְ
ימ ָּ
ִד ְמהֵׁ ְ
יׁשא ְדי ְִש ָּראֵׁ ל
ְדז ְַרעָּ א ַק ִד ָּ

