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  כמנהג הספרדי� –סדר תשלי� 

  :ְו�ַמר ִ�ְמע�� ִרִ�י ָ�ַתח
�ַ�ְחָ(א ְדַהִהיא ִ"יְקָנא. ְדכָֹ%א ְסִתיָמא ְטִמיָרא ַקִ"יָ�א ְדָסָבא ִעָ%�ה ַיִ$יָרא ְ�ִדיְקָנא ְיד�י ְ"א�ִ�יט ָמא� ַויְ  ְדָסִתי� ִ"יְקָנא. ת*

�ַ�ְחָ(א ְדִהיא ִ"יְקָנא. ְוַתָ(ִאי� ִעָ%ִאי� ָיְדִעי� ְדָלא ִ"יְקָנא. ִ($,נ�י ִמָ+ל ְוַיִ$ירְ �ָ�ִחי� ְדָכל (*ְ  ְנִבי�ה ָנ� ַ�ר ֲהָוה ְ"ָלא ִ"יְקָנא. (*
 ִדְטִמיִרי� ְטִמיָרא ְדַיִ$יִרי� ַיִ$יָרא ְכַתְל2ָא ִחָ,ָרא ְדִלָ�א ַט�,ָרא ַעד 1ַ�ְְער�י ַתְלָיא ְדִהיא ִ"יְקָנא. ָל0 ְלֶמְחֵמי ְ"ִיְקַרב ְוַקִ"יָ�א

ְדנ�י ָנִפיק ְדכָֹ%א ְמֵהיְמנ,ָתא ִדיְקָנא ְדָהאי ְדִסְפָרא ִ�ְצִניע,ָתא ָ(אָנא. ְדכָֹ%א ִדְמֵהיְמנ,ָתא ְמֵהיְמנ,ָתא  ְדפ,ָמא ַסְחָרֵנ0 ְוָנִחית ֵמא*
 ַיִ$יָרא ִ"יְקָנא ה,א. ִט�,ָרא ַעד ְוָחֵפי ְ�ִ�$,ָלא ְוָנִחית. ְדַיִ$יָרא ִחָ,ָרא ָטָבא ְדב,ְסָמא ַס2ִי ְ�ַתְקר*ְבָ(א ְוָחֵפי ִליקְוָס  ְוָנִחית ַקִ"יָ�א
  :ִמְתַ(ְ$ָנ� ִ($,ִני� ֲע1ָר ִ�ְתַלת. ָטָבא ְרב,ת ִ"ְמַ�ח ַמ�,ִעי� ְנִביִעי� ֲע1ָר ְ(ַלת 0�ֵ ְדַנְגִ"י� ְ�ֵליָמא ְמֵהיְמָנא

  
 ְ"ָסִליק. ֵריֵ�י0 ִד1ְַער ִ($,ָנא ֵמַהה,א ְוָ�אֵרי ִמְ%ֵעיָ%א 1ְַעָרא ִמְתַ(ַ$� ).ל5 ֵא ' א במידה ָ+מ��ָ  ל5ֵא  ִמי(  .ַקְדָמ�ה ִ($,ָנא

ְדִני� ִפְתָחא ִמ8ֵ$ַי ְוָנִחית ֵמא,ְדנ�י ְלֵעָ%א ְ�ִת$,נ�י   :ְדפ,ָמא ֵריָ�א ַעד ָטָבא ְ�ִ�$,ָלא ח,ָטא ְ�ַחד ְדא*
  

�ִקיל ְ�ִת$,ָנא ְדפ,ָמא 9ֲחָרא ֵריָ�א ַעד ְוָסִליק ְדפ,ָמא ֵמֵריָ�א 1ְַעָרא ִמְתַ(ַ$�). ַרח,�' ב במידה ָע�� נ1ֵֹא(  .ִתְנָיָנא ִ($,ָנאָ:  
  

�ְרָחא ַחד ָנִפיק נ*ְקִבי� ְ(ֵרי� ִמְ(ח�ת ח�ָטָמא ְ"ָהאי ִדְתח�ת ֵמֶאְמָצִעיָתא). ְוַח:,�' ג במידה ֶ�ַ�ע ַעל ְועֵֹבר(  .ְתִליָת�ה ִ($,ָנא .
ְחָרֵני0 ְ�ִלי� ְ�ִת$,ָנא 1ְַעָרא ִגיָסא ,ֵמָהאי ִגיָסא ֵמָהאי ,ָמֵלי. �ְרָחא ְ�ַהה,א ִאְתְ�ַסק ְו1ְַעָרא  ְדַהה,א ס*
�ְרָחא:  

  
 ְבִת$,ָנא ֲחָדא ְלֵריָ�א ֲחָדא ֵמֵריָ�א �,ָמא ְ(ח�ת ְוָנִחית 1ְַעָרא ִמְתַ(ַ$�). ֶאֶרְ� ' ד במידה ַנֲחָלת� ִלְ�ֵאִרית(  .ְרִביָע�ה ִ($,ָנא

�ִלי�ְ:  
  

� ִ($,ָנא� ְוִאֵ%י�. ִדְלֵעָ%א ְד�ְרָחא ְ�ִ�$,ָלא 9ֲחָרא �ְרָחא ָנִפיק �,ָמא ְ(ח�ת). 9ַ�ִי�' ה במידה ��9 ָלַעד ֶהֱחִזיק לֹא(  .הֲחִמיָ
  :,ִמָ+א� ִמָ+א� �,ָמא ַעל ְרִ�יִמי� �ְרִחי� ְ(ֵרי�
  

 ְוָחֵפי ְדפ,ָמא ְלֵריָ�א ְלֵעיל ִמְ%ַרע ְוָנִפיק ְוָסִליק 1ְַעָרא ִמְתַ(ַ$�). ֶחֶסד ְוַרב' ו במידה ה,א ֶחֶסד ָחֵפ= ִ+י(  .הְ�ִתיָת� ִ($,ָנא
  :ְדפ,ָמא ַתָ(�ה ְד�ְרָחא ְדִפְתָחא ְלֵריָ�א 1ְַעָרא ְוָנִחית. ִדְלֵעָ%א ְדפ,ָמא ֵריָ�א ַעד ָטָבא ְדב*ְסָמא ִתְקר*ְבָ(א

  
�ִ�יָר� ָטָבא ְדב*ְסָמא ְ�ִתְקר*ְבָ(א ִחי�ַ(�, ְ(ֵרי� ְוִאְתֲחז,� 1ְַעָרא ָ�ִסיק). ֶוֱאֶמת' ז במידה ְיַרֲחֵמנ, ָי�,ב(  .ְ�ִביָע�ה ִ($,ָנאַ �� ְוָי

  ":ַחִ@י� ֶמֶלְ�  ְ�ֵני ְ�א�ר" ):טו, טז משלי( ִדְכִתיב ה,א ֲהָדא. ָעְלָמא ִאְתְקָי� ְ�ִגיְנה��. ְלֶמֱחֵזי
  

  :ִט�,ָרא ַעד ְ�ִ�$,ָלא ְוַתְלָי� ְדִדיְקָנא ס�ְחָרֵני ְד1ֲַעֵרי ח,ָטא ַחד ָנִפיק). ֶחֶסד נֵֹצר' ח במידה ֲע�נֵֹתינ, ִיְכ�ֹ�(  .ְתִמיָנ�ה ִ($,ָנא
  

 ְדַתְלָי� 1ְַעֵרי ִא:,� ִע� ִדיְקָנא 1ְַעֵרי ,ִמְתָעְרִבי� ִמְתָעִרי�). ָלֲאָלִפי�' ט במידה ַחAֹאָת� ָ+ל ָי� ִ�ְמצ*ל�ת ְוַתְ�ִליְ� (  .ְתִ�יָע�ה ִ($,ָנא
  :ָ"א ִמ� ָדא ַנְפֵקי ְוָלא ְדַתְלָי� ְ�ִ�$,ָלא

  
  :ִ"יְקָנא ְ(ח�ת ִ�ְגר�ָנא ְוַחְפָי� ִ"יְקָנא ְ(ח�ת 1ְַעֵרי ְוַנְחִתי� ִמְתָעְרִבי�). ָע�� נ1ֵֹא' י במידה ְלַיֲעקֹב ֱאֶמת ִ(ֵ(�(  .הֲע1ִיָר� ִ($,ָנא

  
�ִלי� ְ�ִ�ע,ָרא ,ִמְתַ�ְעָר� ִניָמא ִמ� ִניָמא ַנְפִקי� ְ"ָלא). ַ�עָופֶ  א"י במידה ְל9ְבָרָה� ֶחֶסד(  .ַסר ַחד ִ($,ָנאְ:  

  
�ה ב"י במידה ַלֲאבֵֹתינ, ִנְ�ַ�ְעָ(  ֲאֶ�ר(  .ְ(ֵריַסר ִ($,ָנאAִָסְטר�י ִמָ+ל ִאְתְ�ֵני ,פ,ָמא �,ָמא ַעל 1ְַעֵרי ַתְלָי� ְ"ָלא). ְוַח .�� 1ְַעֵרי ְוָי

  :ֵל0 ְסח�ר ְסח�ר
  

 ְמַחְפָי� ַ�ִ�יָרא ִ�יָקָרא ָי�ה ִ�יָקָרא. ,ִמָ+א� ִמָ+א� ִ"יְקָנא ִ�ְתח�ת 1ְַעֵרי ְ"ַתְלָי�). ְוַנֵ$ה ג"י במידה ֶקֶד� ִמיֵמי(  .ְ(ֵליַסר ִ($,ָנא
. ְלַעְלָמא ַחִ@י� ְ"ַמְ�ִקי� ִחָ,ִרי� ַ�ִ�יִרי� ַ(�,ִחי� �ִא:, ַ�ר. ְדב*ְסָמא ִתְקר*ְבָ(א 9ְנֵ�י ִמָ+ל ִאְתֲחֵזי ָלא. ַט�,ָרא ַעד

  :9ְנִ�י� ִלְזֵעיר ֵחד, ,ְמַחְזָי�
  

  
 ,ְמִ�יִחי�. ִמְ�ָחא ְ�ַהה,א ְוַנֲהִרי�. ִ"ְלַ(ָ(א ִא:,� ְלָכל ְוַנְגִ"י� ְרב,ת ִ"ְמַ�ח ַמ�,ִעי� ְ(ֵליָסר ְוָנְפִקי� ַנְגִ"י� ִאֵ%י� ִ($,ִני� ִ�ְתֵליַסר
  :ְ"ַעִ(יִקי� ְדַעִ(יק ְדכָֹ%א ְסִתיָמ�ה ַיִ$יָרא ִ"יְקָנא ִאְתְרִ�י� ִאֵ%י� ִ($,ִני� ִ�ְתֵליַסר. ִאֵ%י� ִ($,ִני� ְדִבְתֵליַסר ִמְ�ָחא ֵמַהה,א

  
', וגו" ותשלי�" וכשיאמר. מידות ג"י כנגד שה� בליבו ויכוי�, במילה מילה' וגו" כמו� ל5 א מי" ויאמר, מחציי� המעיל או הגלימה צידי שני יגביה
 ויחזור. ונחש דפלוני העליו� י� במצולות יושלכו, העליו� המקטרג וג�, עוונותיו מכח שנבראו הרעי� המלאכי� שכל ויכוי�, המי� לכיוו� הבגד ינער
 נערתי) בגדי פירוש( חוצני ג�":יג, ה בנחמיה שנאמר כמו, עליו שמתכווני� הדבר לחיזוק דמיוני פועל הוא הבגד שמנער מה. פעמי�' ג זה סדר

  ":י�קהאל ינער ככה ואומרה
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  ,ַנֲחָלת� ִלְ�ֵאִרית וחנו� ֶ�ַ�ע ַעל ְועֵֹבר רחו� ָע�� נ1ֵֹא אל ָ+מ��ָ  ל5 אֵ  ִמי

  אר�

  ��9 ָלַעד ֶהֱחִזיק לֹא
  אפי�

  :ה,א ֶחֶסד ָחֵפ= ִ+י
  חסד ורב

  ,ֲע�נֵֹתינ, ִיְכ�ֹ� ואמת ְיַרֲחֵמנ, ָי�,ב
  חסד נוצר

  :ַחAֹאָת� ָ+ל ָי� צ*ל�תִ�ְמ  ְוַתְ�ִליְ� 
  לאלפי�

   ְלַיֲעקֹב ֱאֶמת ִ(ֵ(�
   עו� נושא

  ,ְל9ְבָרָה� ֶחֶסד
  ופשע

  :ֶקֶד� ִמיֵמי וחטאה ַלֲאבֵֹתינ, ִנְ�ַ�ְע(ָ  ֲאֶ�ר
  :ונקה

  
 ָ+ל. ִמְצ�ֶתי�ָ  ְוִק@,� ַהְ$ד�ָ�ה �ָ (�ָרְת  ,ְבֵעֶסק, ַ�ֲעב�ָדֶת�ָ  ִקB,ֵרנ, רֹב ְלָבֵבנ, ַעל ְ�ַהֲעל�ֵתנ,. ע�ָל� ֶ�ל ִר��נ�

 ֶהָעכ,ר ַהחֶֹמר ְ�ֶחְבַרת ַה�Bֵרר ַהBָר ִ+י. :ֹאַמר ,ַמה ַ:ֲעֶנה ַמה. ְלַמִי� ְוָהָיה ִלֵ�נ, ְוָנֵמס. ָרַעד יֹאֲחֵזמ� ַעְצמ�ֵתינ,
 2ָל,י ָה�ְמָנ�. ְוַהC,2 ַהֶ:ֶפ� 2ָל,ת. ָקִ�י� ְ�ָגל*@�ת ִ�י�,ְלט, ֲאס,ִרי�. ִע8ָ� ִנְלָוה ר"�ס, 2ַ�. ְ�ע�ְכֵרינ, ָהי,

 ִויֵרִאי�. ָ�ַחְרנ,, ֵמ�ֶלC ַ�ֲחֵצֶרי�ָ  י�� ט�ב ִ+י. ַ"ְלת�ֶתי�ָ  ַעל ְוִלְ�קֹד, ְרצ�ֶנ�ָ  ַלֲע�1ת ֶ�ְרצ�ֵננ,. ְלָפֶני�ָ  ְוָיד,עַ 
 ְלַהְזִ+יר. ָחִיל ַוֲחִלי�,ת. ק�ָמה ,ְנִמיַכת. רֹא� ִ�ְכִפיַפת ֵאֶלי�ָ  ָ�אנ, ֵ+� ַעל. ַהָ$ד�� ְ� ִ"ינָ  ֵמֵאיַמת ֲאַנְחנ, ַוֲחֵרִדי�
  :ַרֲחֶמי�ָ  ,ְלע�ֵרר

  
ְכָ(ר. ֶעְלי�� ל5ֵא , ֲאב�ֵתינ, ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ, 'ה ִמְ%ָפֶני�ָ  ָרצ�� ִויִהי  ֵעת ז� ָ�ָעה ְ(ֵהאֶ� . ְ"ַרֲחֵמי ְמִכיָל� ִ�ְתֵליָסר מ*
 ַהְמכ*ָ,ִני�, "ָ+מ��ָ  ל5ֵא  ִמי": ֶ�ִ�ְפס,ֵקי ַרֲחִמי� ֶ�ל ִמ"�ת ֶע1ְֵרה ְ�לֹ� ְקִרי9ת ְלָפֶני�ָ  ע�ָלה ְוִתְהֶיה. ְלָפֶני�ָ  ָרצ��
�מ�ת ְוֵצר,ֵפי ַה�Eד�ת ָ+ל ִהDְַֹגנ, ִא%,ְ+ . ְלָפֶני�ָ  ָקִרינ, ֲאֶ�ר', ְוג�" ְוַח:,� ַרח,� ל5ֵא " ִמ"�ת ֶע1ְֵרה ְ�לֹ� ֶאלְ 

 ְ(ַרֲחֵמנ, ,ְבֵכ�. ַ(ִ$יִפי� ַהִ"יִני� ְלַהְמִ(יק. ִי2ָ�, ְ�ֶאָחד ֶאָחד ֲאֶ�ר. ִמ"�ֵתיֶה� ְוִז,,ֵגי ֵמֶה� ַה@�ְצִאי� ַהְ$ד�ִ�י�
ְמ�ה ִמָ+ל ְנִקִ@י� ְוִנְהֶיה. ַרֲחֶמי�ָ  ְ(ע�ֵרר ְ�ט,ְב�ָ  9ָ(הוְ . ַחAֹאֵתינ, ָ+ל ָי� ִ�ְמצ,ל�ת ְוַתְ�ִליְ�  . ְוז�ֲהָמא ְוֶחְל�ה ט*
 ֶחֶסד נ�ֵצר. ְי�,ָעֵתנ, ל5ֵא  9ָ(ה. ט,ְב�ָ  ְ�ִמַ"ת ְוִיְתַלְ�נ, ְוִיְתָ�ְרר,. ִנְתFְ�ַר, ֲאֶ�ר ַהְ$ד*ָ�ה ִניצ�ֵצי ָ+ל ְוַיֲעל,

. ט�ָבה ַ�ְרָנָסה ֶ�ל ַחִ@י�. ְ�ָרָכה ֶ�ל ַחִ@י�. ט�ָבה ֶ�ל ַחִ@י�. ֲאר,ִכי� ַחִ@י� ָלנ, ִ(ֵ(� ַרֲחֶמי�ָ  ,ְברֹב. ָלֲאָלִפי�
� ַחִ@י�. ֲעָצמ�ת ִח%,= ֶ�ל ַחִ@י�@ֵ� ְוָכב�ד ֶ�רעֹ ֶ�ל ַחִ@י�. ,ְכִל8ָה �,ָ�ה ָ�ֶה� ֶ�ֵאי� ַחִ@י�. ֵחְטא ִיְר9ת ָ�ֶה� ֶ

 ָזְכֵרנ,. ְלט�ָבה ִלֵ�נ, ִמְ�ֲאל�ת ָ+ל ֶ�ְ(ַמֵ%א ַחִ@י�. ֵחְטא ְוִיְר9ת (�ָרה 9ֲהַבת ָבנ, ֶ�ְ(ֵהא ַחִ@י�. ַלֲעב�ָדֶת�ָ 
 ְלָפֶני�ָ  ְוִיָ$ְרא,. ִ"יֵננ, 2ְַזר עַ רֹ ,ְקַרע. ַחִ@י� ֱאלִֹקי� ְלַמֲעָנְ� . ַחִ@י� ְ�ֵסֶפר ָ+ְתֵבנ,. ַ�ַחִ@י� ָחֵפ= ֶמֶלְ� . ְלַחִ@י�

  :ָזִכ@�ֵתינ,
 ִלֵ�נ, ְ�ַ�2ָ�. ָ�נ, ַה8ְִתנ�ְצִצי� ְת�,ָבה ְוִהְרה,ֵרי ַהְכָנָעֵתנ, ְ�ָרצ�� ְלַקֵ�ל ַרֲחֶמי�ָ  ָנא ֶיֱהמ,. ַרֲחִמי� ָמֵלא ל5ֵא 

 ְלה�ִ�יעַ  ַרב. ְלַתֵ$� ָ�אנ, ,ַמה ֲאַנְחנ, ָמה. ִ�יָבה ִהיא ז�. ִ�י�ה ִהיא ז� י�ֵדעַ  ִאָ(נ, ְולֹא. ְוָחת,� ָסת,� �ט,�
   :ִהְבַטְחָ(נ, ַרֲחֶמי�ָ  ֶדלְ�גֹ ַ+ֲאֶ�ר ֵעיֵנינ, ָהֵאר
"� ֶ�ַתח ִלי ִ�ְתח,  ָעצ,ר ְוֶאֶפס, ָיד �ְזַלת ִ+י ,ְרֵאה. א,ָל� ֶ�ל ְ+ִפְתח� ֶ�ַתח ָלֶכ� ֶאְפַ(ח ַוֲאִני. ַמַחט ֶ�ל ְ+ח*
 :)יט, לג שמות( ְ+ִדְכִתיב. ְמר*ֲחִמי� ֵה� ,ְמר,ֲחֶמי�ָ . ֲחנ,ִני� ֵה� ֲחנ,ֶני�ָ  ִ+י. ז,ָלֶת�ָ  ְמַרֵח� ְוֵאי� ח�ֵנ� ְוֵאי�. ְוָעז,ב

  ":ֲאַרֵח� ֲאֶ�ר ֶאת ְוִרַחְמִ(י �חֹ� ֲאֶ�ר ֶאת ְוַח:ִֹתי"
 ַיְתִמיד, ,ְבת�ָרְת�ָ  9�ְֲהָבְת�ָ  ִלֵ�נ, ִהְתע�ְרר,ת ְוִרְ�ֵ�י. ְ�ִקְרֵ�נ, ַחֵ"� ָנכ�� ְור,חַ . ֱאלֵֹקינ, ָלנ, ְ�ָרא ָטה�ר ֵלב ,ְבֵכ�

 ָנכ�� ִלֵ�נ, ֶ�ְ@ֵהא נ,,ְתַז+ֵ . ,ִבְרכ�ֶתיהָ  ָ�ָנה ָ(ֵחל. ְ�ֶמ�ָ  ְ+ב�ד ְ"ַבר ַעל ִיְ�ֵענ, ֱאלֵֹקי ָעְזֵרנ,. ֶהְפֵסק ְ�ִלי ְוִיְתַר�,
 ,ִבְפָרט, ְוָהֲאס,ר�ת ָהָרע�ת ַה8ִ"�ת ִמָ+ל ְלִהְתַרֵחק ְ�ָיֵדינ, ְוַתְסִ�יק. ַנְכִעיָסְ�  ְולֹא ִנְכעֹס ְולֹא. ְ�ָיֵדינ, ,ָמס,ר
 ְוַנְפֵ�נ,. ֶעְרֵ+נ, ִמע,ט ְוַנִ+יר. ְ�ַדְעֵ(נ, ְמי*Gִָבי� ְהֶיהְונִ . ֵלב 2ַֹב0 ְוָכל ְוַהַהְקָ�ָדה ְוַהַ+ַעס ֵמַה2ֲַאָוה ְלִהְתַרֵחק ַזֵ+נ,
 ,ְתַזֵ+נ,. ֶנֱחֶסה ְ+ָנֶפי�ָ  ,ְבֵצל. ָ�ל�� ,ַמְרִ�י� ָ�ל�� אֲֹהֵבי ְוִנְהֶיה. ַנְקִ�יד ְולֹא ִנְתַ+ֵעס ְולֹא. ִ(ְהֶיה ַל+ֹל ֶ+ָעָפר

 ַ�(�ָרה ִ"�,ֵרנ, רֹב ְוִיְהֶיה. �ס,ר ִ"�,ר ְוָכל. ְ�ַ�ָ�ת חֹל ְוִד�,ר ָהָרע ְוָל���. ַוֲחנ*ָ�ה. רְוֶ�ֶק . ִמֵ%ָצנ,ת ְלִהְתַרֵחק
  :ִ�ְל��ֵננ, ֵמֲחט�א ַמְחס�� ְלִפינ, ִלְ�מֹר ַחִיל ,ְתFְ9ֵרנ,. ַה$ֶֹד� ֲעב�ַדת ֲעב�ָדְת�ָ  ְואֶֹפ� ,ְבֵסֶדר

. ַנְפֵ�נ, ְל1ַבע ְונֹאַכל. ַהFֶה ָהע�ָל� ְוַהְבֵלי ַ(ֲענ,ֵגי ִמַ(ֲאַות ְלִהְתַרֵחק ְוַזֵ+נ,. ,ְבִריא,ת +ֹחַ  ָ�נ, ֵ(�. ָהַרֲחָמ� �ב
 ְוִלְהי�ת. ְצ�ֶתי�ָ ,ִמ  (�ָרְת�ָ  ְ�ֵעֶסק 1ְֵמִחי� ִלְהי�ת ,ְתַזֵ+נ,. ָ�ַמִי� ְלֵ�� ַמֲע1ֵינ, ָ+ל ִיְהי,. ְצָרֵכינ, ְ�ָכל ְוֵכ�

  :ַלֲעב�ָדֶת�ָ  1ֵָמחַ  ֵלב ָלנ, ְוִיְהֶיה. ָ(ִדיר ָ�ְ�  ִ�ְטח�ֵננ,
 ְלַהְ�ִלי� ,ְתַזֵ+נ,. ָעֵלינ, ַרֲחֶמי�ָ  ֶיֱהמ, ,ְבֵכ�. ֲעָמָלְ�  ַעל ח,ָסה. ָ�ֳעָלְ�  ְוַהC,2 ָלְ�  ַהְ:ָ�ָמה. ְוַח:,� ַרח,� ֶמֶלְ�  �ָ:א
�ַפע ְוַתְ�ִ�יעַ . ְוָ�ל�� ַחס נֹאַבד ְולֹא. ֶזה ְ�ִגְל2,ל ְוִנְ�ָמֵתנ, ר,ֵחנ, ְפֵ�נ,נַ  ִ($,�ֶ � ְוִנְ�ָמֵתנ, ר,ֵחנ, ַנְפֵ�נ, ַעל ָקד�

 ְ�ת�ָרְת�ָ  ַלֲעסֹק ,ְתַזֵ+נ,. ַזְרֵענ, ֶזַרעוְ  ְוַזְרֵענ, ֲאַנְחנ,. ַחֵ@ינ, ְיֵמי ָ+ל ִ+ְרצ�ֵננ, ְרצ�ְנ�ָ  ְוַלֲע�1ת. ַ�ֲעב�ָדֶת�ָ  ְלַהְתִמיד
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 ֱאֶמת ְ"ַבר ִמִ�ינ, ַ(Bֵל ְו9ל. ,ְבה�ָר�ה ַ�ֲהָלָכה ָטע,ת ִמָ+ל ְוַתBִיֵלנ,. (�ָרה ֶ�ל ַלֲאִמָ(0 ,ְלַכֵ,�. ִלְ�ָמ0 ַהְ$ד�ָ�ה
. ִמְצ�ֶתי�ָ  ,ְמַקְ@ֵמי ִלְ�ָמ0 ת�ָרְת�ָ  ְול�ְמֵדי. ְ�ֶמ�ָ  י�ְדֵעי +*ָ%נ, ֶצֱאָצֵאינ, ֵאיְוֶצֱאצָ  ְוֶצֱאָצֵאינ, ֲאַנְחנ, ְוִנְהֶיה. ְלע�ָל�
  :ְוָ�ל�� ַחס, ָיֵדינ, ַעל ִ�ְמ�ָ  ִיְתַחֵ%ל ְולֹא. ְ�ס,ל ְו�,� ְ�ָג� �,� ַזְרֵענ, ְ�ֶזַרע ְולֹא ְ�ַזְרֵענ, ְולֹא ָ�נ, ִי8ֵָצא ְולֹא
 ,ְבָגל,ָת�. ְבח,ֶני�ָ  ְ�ֵני ָ�ֶני�ָ . ֲעָבֶדי�ָ  ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק 9ְבָרָה�. ֲאה,ֶבי�ָ  ֶזַרע. ַהFֶה ַה2ָד�ל ַה�2י ַע�8ְָ  ִ+י ,ְרֵאה

 ְוַכ8ָה. ,ְבת�ָרֶת�ָ  �ָ ְ�  ,ַמֲאִמיִני� ְ�ִ�ְמ�ָ  ק�ְרִאי�. ָ�ִני� ֵמא�ת ַ+8ָה ֶזה. ְוָדֳחָק� ְוַלֲחָצ� ְוִ�ְפל,ָת� ְוַד%,ָת�
�ְמֵר� ְ+ָבַבת, ִיח,ֶד�ָ  "�ְרֵ�י ִג��ר ָנא. ְ�ֶמ�ָ  ְקד*Gַת ַעל ְוִל1ְֵרָפה ַלֲהִריָגה ַעְצָמ� ָמְסר, ,ְרָבב�ת ֲאָלִפי�ָ .

 ְוַעל ִי1ְָרֵאל ֶאֶר= י�ְ�ֵבי ַעל ,ִבְפָרט. ָה�ֶר= ַ+ְנפ�ת 9�ְְרַ�ע ַהְ:פ,ִצי� ִי1ְָרֵאל ֵ�ית 9ֵחינ, ָ+ל ַעל ַרֲחִמי� ְוִתְתַמֵ%א
 ,ֵמָרָעב ֵמָרָעה ְוַתBִיֵל� ְוַתBִיֵלנ, .ַוֲעֵליֶה� ָעֵלינ, ,ְתַרֵח�. ַהFֶה ַהָ$ד�� ַהָ$ָהל ָ+ל ְוַעל. ַהFֹאת ָהִעיר י�ְ�ֵבי

. ָלֶה� ָנא ְרָפא ָנא ֵאל. ִי1ְָרֵאל ַע�8ְָ  ח�ֵלי ְלָכל ְ�ֵלָמה ְרפ,�ה ַלחְוִתְ� . ֵחְטא ,ִמָ+ל ,ִמFָ�ִה ,ִמGְִבי ,ִמ8ָצ�ר
". ְבָחְלי� ָהַפְכָ(  ִמְ�ָ+ב� ָ+ל, ְ"ָוי ֶעֶר1 ַעל ִיְסָעֶד:, 'ה:")ד, מא תהלי�( ֶ�ָ+ת,ב ִמְקָרא ֵמֶה� ֶאָחד ְ�ָכל ,ְתַקֵ@�

. ֵנֶזק ִמָ+ל ִי1ְָרֵאל ְלָכל ְוַתBִיל ְוַתBִיֵלנ,. ְוָ�ל�� ַחס, ֶיֱחל, ֶ�%ֹא ְ�ִריא,ָת� ְתִמידַ(  ִי1ְָרֵאל ֵמַע�8ְָ  ְוַהְ�ִריִאי�
. ָ�ע�ָל� ָלב�א ַה8ְִתַר2ְ��ת �*ְרָענ*@�ת ִמיֵני ,ִמָ+ל. ֲעִנ@,ת ,ִמִ"ְק",ֵקי. ָרָעה ,ֵמר,חַ . ,ְמַקְטֵרג ,ַמ1ְִטי� ָצר ,ִמָ+ל

. ְלא�ָרה ֵמֲאֵפָלה א�ָת� (�ִציא ַה8ְַ�ֵ�ר ַעל ְוַה@�ְ�ב�ת. ָבִני� ֲח1,ֵכי ְלָכל קֶֹד� ֶזַרע ַקָ@ָמא ֶ�ל ְ�ֶזַרע ְוִתְפקֹד
 9ְסָ+ָרה ִיְמ�ֹל לְו9. ְלַיְלֵדיֶה� ְולֹא ַל@�ְלד�ת לֹא ֵנֶזק ְו�,� ַצַער �,� ֶיֱאַרע ְולֹא. ט�ָבה ְ�ָ�ָעה ַהָ,ָלד ְוֵיֵצא
  :ְוִא8ָ� ֲאִביֶה� ְ�ַחֵ@י ,ְלִמְצ�ֶתי�ָ  ְלת�ָרְת�ָ  ,ְתַגְ"ֵל�. ִי1ְָרֵאל ַע�8ְָ  ַיְלֵדי ְלָכל ְוִליִלי� ְור,ִחי� ְוֵ�ִדי�
 ִיָ:ְצל,. ִיְטָ�ע, ְו9ל ִמAִיט ַהBִיֵל�. ֵנָכר ְ�ֵני ִמָ@ד ַרִ�י� ִמ8ִַי� ְוַהBִיֵל� ְ�ֵצ�. ַהָ@� י�ְרֵדי ַע�8ְָ  ִי1ְָרֵאל ,ְבֵני

 ְוַהBִיֵל�. מ�ָ�ב ִעיר ֶאל ָלֶלֶכת ְיָ�ָרה ְ�ֶדֶרְ�  ַהְדִריֵכ� ַ�ַ@ָ�ָ�ה ַהה�ְלִכי� ִי1ְָרֵאל ,ְבֵני. ָמִי� ,ִמ8ֲַעַמֵ$י ִמDֹ�ְנִאי�
C+ְַוָכל. ַ�ֶ"ֶרְ�  ְוא�ֵרב א�ֵיב ָ+ל ִמ �ַהֵ(ר ִי1ְָרֵאל ֵמַע�8ְָ  ַ�ֶ+ֶלא ָהֲאס,ִרי �ַמֲאָסֵריֶה �יב. ִלְרָוָחה ְות�ִציֵא� ְוָתִ

 ְלַמֲעָנְ�  ַחִ@י� ְ�ֵסֶפר ָ+ְתֵבנ,. ִמְ�ָ�ֵטנ, ָלא�ר ְלה�ִציא �ב�ת ְזכ,ת ְוָתח��. 2ִֵאי� ְ�ַיד ָהֲאנ,ִסי� ָ+ל ְלִיְר�ְת�ָ 
  ):יז, ט דניאל" ('ה ְלַמַע�, ַהGֵָמ� ִמְקָ"ְ��ָ  ַעל י�ָ ָ�נֶ  ְוָהֵאר. "ַחִ@י� ֱאלִֹקי�
 ִ�ְגַלל. ַרֲחֶמי�ָ  ַ�ֲהמ�� ָעֵלינ, �,ָבה. ָלנ, ִהָ"ֵר� ,ֵמִטיב ט�ב. ָעֵלינ, ַרֵח� ַרֲחָמ� ֶמֶלְ� . ֲאב�ֵתינ, ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקינ,
 ְוָהֵ�ב. ְ�ִת$,נ� 8ְ1ֵַחנ,. ְ�ִבְנָינ� ַהְרֵאנ,. ְמכ�נ� ַעל ִמְקָ"ְ��ָ  ֵ�ית +�ֵנ�. הְ+ַבְ(ִח%ָ  ֵביְת�ָ  ְ�ֵנה. ְרצ�ֶנ�ָ  ֶ�ָע1, �ב�ת

 ,ָמְל�ה. ִלְנֵויֶה� ִי1ְָרֵאל ְוָהֵ�ב. ,ְלִזְמָר� ְלִ�יָר� ְלד,ָכָנ� ,ְלִוִ@�, ַלֲעב�ָדָת� +ֲֹהִני� ְוָהֵ�ב, ְלת�כ� ְ�ִכיָנְת�ָ 
  :ָרצ�� ְיִהי ֵ+� �ֵמ�, ְוַה:�ָרא ַה��2ִר ַה2ָד�ל ִ�ְמ�ָ  ֶאת ,ְל9ֲהָבה ְלִיְר�ה, 'ה ֶאת ֵ"ָעה ָה�ֶר=
 ֵמִאִ(י ְוִצְדָקָת� 'ה ַעְבֵדי ַנֲחַלת זֹאת, ַ(ְרִ�יִעי ַל8ְִ�ָ�ט ִאָ(ְ�  ָ(ק,� ָל��� ְוָכל, ִיְצָלח לֹא ָעַלִיְ�  י,ַצר ְ+ִלי ָ+ל
�  :ְמַכEִי� ַלָ@� ַ+8ִַי� 'ה ֶאת ֵ"ָעה ָה�ֶר= ָמְל�ה ִ+י, ָקְדִ�י ַהר ְ�ָכל ַיְ�ִחית, ְולֹא ָיֵרע, לֹא) יז, נד ישעיה(:'ה ְנא*

  ):ט, יא ישעיה(
  

  :'ה ְקָראִתי�ָ  ִמ8ֲַעַמִ$י�. ַה8ֲַעל�ת ִ�יר
ב�ת �ְזֶני�ָ  ִ(ְהֶייָנה. ְבק�ִלי ִ�ְמָעה 'ה *Gֲחנ,ָני ק�ללְ . ַק)ַ:  

  :ַיֲעמֹד ִמי 'ה. 50ָי ִ(ְ�ָמר ֲע�נ�ת ִא�
  :ִ(ָ,ֵרא ְלַמַע�. ַהEְִליָחה ִע�8ְָ  ִ+י

  :ה�ָחְלִ(י ְוִלְדָבר�. ַנְפִ�י ִקְ,ָתה 'ה ִקִ,יִתי
  :ַל�ֶֹקר �ְֹמִרי� ַל�ֶֹקר ִמGְֹמִרי�. ַלאדָֹני ַנְפִ�י
  :ְפד,ת ִע�8 ְוַהְרֵ�ה. ַהֶחֶסד 'ה ִע� ִ+י. 'ה ֶאל ִי1ְָרֵאל ַיֵחל
  :ֲע�נ�ָתיו ִמ+ֹל. ִי1ְָרֵאל ֶאת ִיְפֶ"ה ְוה,א

  
, ,ִמְצ�ת (�ָרה ָלֶה� ִהְרָ�ה ְלִפיָכְ� . ִי1ְָרֵאל ֶאת ְלַז+�ת ה,א ָ�ר,ְ�  ַהָ$ד�� ָרָצה:א�ֵמר ֲעַקְ�ָיא ֶ�� ֲחַנְנָיה ִרִ�י

  :ישראל על קדיש ואומרי� :ְוַיְאִ"יר (�ָרה ַיְגִ"יל, ִצְדק� ְלַמַע� =ָחפֵ  'ה:ֶ�ֶ:ֱאַמר
  

  ) אמ�(. ַרָ�א ְ�ֵמ0 ְוִיְתַקַ"� ִיְת2ַַ"ל
  ) אמ�(. ְמִ�יֵחי0 ִויָקֵרב. �*ְרָקֵני0 ְוַיְצַמח. ַמְלכ,ֵתי0 ְוַיְמִליְ� . ִ+ְרע,ֵתי0 ְבָרא ִ"י ְ�ָעְלָמא
  ) אמ�(. �ֵמ� ְוִאְמר, ָקִריב ,ִבְזַמ� ַ�ֲעָגָלא ִי1ְָרֵאל ֵ�ית ְדכֹל ,ְבַחֵ@י י�ֵמיכ��,ְב  ְ�ַחֵ@יכ��

. ְוִיְתַהָ"ר. ְוִיְתַנDֵֹא. ְוִיְתר�ַמ�. ְוִיְת9�ָר. ְוִיְ�ַ(ַ�ח. ִיְתָ�ַרְ�  ָעְלַמָ@א ,ְלָעְלֵמי ְלָעַל� ְמָבַרְ�  ַרָ�א ְ�ֵמ0 ְיֵהא
ְדָ�א ְ�ֵמי0 ְוִיְתַהָ%ל. הְוִיְתַע%ֶ  . ְוֶנָחָמָתא ִ(ְ�ְ�ָחָתא. ִ�יָרָתא. ִ�ְרָכָתא ָ+ל ִמ� ְלֵעיָ%א) אמ�. (ה,א ְ�ִריְ�  ְ"ק*

  ):אמ�(. �ֵמ� ְוִאְמר, ְ�ָעְלָמא ַ"ֲאִמיָר�
 ְב9ְתָרא ִ"י. ַקִ"ְ�ָ(א ְ�א�ַרְיָתא ְ"ָעְסִקי�. יֵדיה��ַתְלִמ  ַ(ְלִמיֵדי ָ+ל ְוַעל ַ(ְלִמיֵדיה�� ְוַעל ַרָ�ָנ� ְוַעל ִי1ְָרֵאל ַעל

 ְוִאְמר, ְו9ְרָעא ְ�ַמָ@א ַמאֵרי ֳקָד� ִמ�. ְוַרֲחֵמי ְוִחְסָ"א ִחָ:א ,ְלכ�� ,ְלה�� ָלָנא ְיֵהא. ְו�ָתר �ָתר ְבָכל ְוִדי ָהֵדי�
  ):אמ�(. �ֵמ�
ָ%ה ,ְרפ,�ה ְוֵ�יָזָבא ְוֶנָחָמה ִוי�,ָעה ְו1ָָבע ַחִ@י�. ְ�ַמָ@א ִמ� ַרָ�א ְ�ָלָמא ְיֵהא . ְוַהBָָלה ְוֶרַוח ְוַכָ�ָרה ,ְסִליָחה ,ְגא*
  ):אמ�(. �ֵמ� ְוִאְמר, ִי1ְָרֵאל ַע�8 ,ְלָכל ָלנ,

  ):אמ�(. �ֵמ� ְוִאְמר, ִי1ְָרֵאל �8עַ  ָ+ל ְוַעל. ָעֵלינ, ָ�ל�� ַיֲע1ֶה ְ�ַרֲחָמיו ה,א. ִ�ְמר�ָמיו ָ�ל�� ע�1ֶה


