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לפנילמדנּולמדנּולמדנּולמדנּו,,,, חּטאתיכם מּכל ¨©§¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥
מּכל ׁשּכתּוב ּכיון Ÿ¦¨¤¨¥ה'.
ה'? לפני לּמה ¥§¦¨¨¤¥Ÿ©חּטאתיכם,
ה' לפני יצחק, רּבי אמר ¥§¦¨§¦¦©©¨¨¤אּלא

¨©מּמׁש.

חדׁשׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, מראׁש ¤¨¦¥ŸŸ¤
והּדּינים ּפתּוחים ¦¨©©§¦§¦¨§©הּספרים
הּדין ּבּתי ויֹום יֹום ּבכל ¦©¥¨¨¨§¦ּ̈דנים.
עד לדין, להּפתח ©¦§©¥¨¦§¦¨§¦נמסרים
ּתׁשעה ׁשּנקרא יֹום ¨§¦¨§¦¤אֹותֹו
הּדינים ּכל יֹום ּבאֹותֹו ¦¦©¨§¤Ÿ©לחדׁש.
ּומתּקנים הּדין לבעל ¦§©§¦©©©§¦עֹולים
לּמלךְ  רחמים ׁשל עליֹון ¤¤©¦£©¤§¤¥¦ּכּסא
צריכים יֹום ּבאֹותֹו ¦¦§§¨©הּקדֹוׁש.
לׂשמח למּטה ©Ÿ§¦¨©§¥¨§¦יׂשראל
ׁשעתיד אדֹונם לפני ¦¨¤¨£¥§¦¨§¦§ּבׂשמחה
עליהם לׁשבת אחר ¤¥£¤¤¨¥©§ליֹום
רחמים, ׁשל הּקדֹוׁש ¦£©¤¨©¥¦©ּבּכּסא

וּתרנּות. ׁשל ¨§©¤¥¦§ּבכּסא

הּפתּוחיםוכלוכלוכלוכל הּספרים אֹותם §¨¨©§¨¦©§¦
ּכל את לפניו ּוכתּובים ¨¤¨¨§¦§¨¨§לפניו
מזּכה הּוא החטאים, ¤©§¦¨£©¨אֹותם
מּכּלם. אֹותם ּומטהר ¨ª¦¨¥©§¨אֹותם
חּטאתיכם מּכל ׁשּכתּוב ¤¥Ÿ©Ÿ¦¨¤¤זהּו
ה' לפני ּתטהרּו. ה' ¥§¦¨§¦¥§¦לפני
לֹומר לאחר רׁשּות ואין יֹותר. ולא ּכאן עד אֹומרים הּפסּוק, את ׁשאֹומרים אֹותם ©¥©§§¥§¥Ÿ§¨©¦§¨©¤¦§¤¨¨©מּמׁש.

,`p`Y,`p`Y,`p`Y,`p`YlMn aiYkC oeiM ,'ii iptl mkiz`Hg lMn ¨¨¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥§¨¥©¦§¦¦Ÿ
iAx xn` `N` .'ii iptl i`n` ,mkiz`Hg©Ÿ¥¤£©¦§¥§¨¤¨¨©¦¦

.WOn 'ii iptl ,wgvi¦§¨¦§¥§¨©¨
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oipiC oiwNq ,`nFi `EddA .`gxil drWz ixw`c§¦§¥¦§¨§©§¨§©¨©§¦¦¦
d`Nr `iiqxEk ipTznE ,`picc ix`nl EdNMª§§¨¥§¦¨§©§¥§§¨¦¨¨
o`ra `nFi `EddA .`WiCw `Mlnl ,ingxc§©£¥§©§¨©¦¨§©¨¨¨
zEncwl `zeecga iCgnl ,`Yzl l`xUi¦§¨¥§©¨§¤§¥§¤§¨¨§©§
Ediilr azinl ,`xg` `nFil oiOfC ,oFdix`n̈¥§©¦§¨©£¨§¥©¨©§
.`zEpxYeec `iiqxEkA ,ingxc `WiCw `iiqxEka§§§¨©¦¨§©£¥§§§¨§©§¨¨
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'ii iptl mkiz`Hg lMn aizkc `Ed `cd ,EdNMn§ª§¨¨¦§¦¦Ÿ©Ÿ¥¤¦§¥§¨
cr ,`xw oixn`C oEPi` ,WOn 'ii iptl .ExdhY¦§¨¦§¥§¨©¨¦§©§¦§¨©
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הּגדֹול הּכהן אּלא ¨©¥Ÿ©¨¤¨§¦ּתטהרּו,
וקֹוׁשר העבֹודה, את ¥§¨£¨¤¥¤ׁשעֹובד
ּבפיו. הּקדֹוׁש הּׁשם ¦§¨©¥©¤את
ּומתּברךְ  נקׁשר ¥¨§¦¨§¦¨¨¤§ּוכׁשהיה
ּומּכה יֹורד קֹול אֹותֹו ¤©¥¦§ּבפיו,
הּכהן, ּבפי הּמּלה ּומאירה ¥Ÿ©¦§¨¦©¨¦§ּבֹו,
עבֹודה, עבד ּתטהרּו. ¨£©¨¨§¦¥§ואֹומר
אֹותם ּכל ¨¨¦§¨§¦ּומתּברכים

ׁשּנׁשארּו. £§¦¤¦§¤̈העליֹונים

ּומקּדׁשאחראחראחראחר ּגּופֹו רֹוחץ ּכךְ  ©©¨¥§©¥
קדֹוׁשה לעבֹודה להּכנס ¨§¨£©¥¨¦§¨̈ידיו
להּכנס ׁשּיתּכּון עד ¥¨¦§¥©§¦¤©¤¤©אחרת.
קדֹוׁש עליֹון אחר ¨§¤¥©¨§למקֹום
מּקיפֹות ׁשּורֹות ׁשלׁש ¦©Ÿ¨Ÿ©¥מהּכל.
הּכהנים, אחיו ׁשל ¦£Ÿ©¨¤¤אֹותֹו;
העם. ׁשאר ּומּכל ¨¨¨§¨¦¦¦§ּולוּים,

לפניו) עליו(ּברכֹות ידים זֹוקפים §¨§¨¨§¦¨©¦¨¨
ּתלּוי זהב ׁשל וקׁשר ¨¨¨¤¤¤§¨¦§¦ּבתפּלה,
ּפסיעֹות, ׁשלׁש נֹוטל ¦§Ÿ¨¥§©§ּברגלֹו.
ולא ּבמקֹומם עֹומדים ª¨§¦¦§¨§Ÿ§וכּלם

אחריו. קטרת)הֹולכים מקטיר .(היה §¦©£¨¨¨©§¦§Ÿ¤

אחרֹות,הֹולהֹולהֹולהֹולךְ ךְ ךְ ךְ  ּפסיעֹות ׁשלׁש ¥¨Ÿ§¦£¥
ּבּלב) מקֹומֹו.(רׁשּומה את מּקיף §¨©¥©¦¤§

וסֹותם ּפסיעֹות, ׁשלׁש ¥§¦§Ÿ¨¥הֹולךְ 
למעלה. ונקׁשר עיניו ¨§©§¨§¦§¨¥¤את
ׁשֹומע ׁשּנכנס, למקֹום ©¥¨§¦¤¨§¨§¦נכנס
ׁשּמזּמרים הּכרּובים ּכנפי ¦§©§¤¦§©¥§©קֹול

ונדּבקים ּכנפיהם קֹול וׁשֹוכךְ  הּקטרת, את מקטיר היה למעלה. הּפרּוׂשֹות ּבּכנפים ¦¨§¦§¤¥§©¥§¤Ÿ§©¤¦§©¨¨¨§©§§©¦¨§©¦¦©ּומּקיׁשים
©©§ּבלחׁש.

xWwe ,`pglER gltC ,`Ax `pdk `N` ,Exdhz¦§¨¤¨©£¨©¨§¨©§¨¨§¨©
KxAznE xWwz` ded cke ,DinEta `WiCw `nW§¨©¦¨§¥§©¨¨¦§§©¦§¨¥
xidpz`e ,DiA WhaE zigp `lw `Edd ,DinEtA§¥©¨¨¨¦¨©¥§¦§§¦
glR .ExdhY xnF`e ,`pdkC DinEta dNn¦¨§¥§©£¨§¥¦§¨¨©
.Ex`YW`C oi`Nr oEPi` lM oikxAznE ,`pglER§¨¨¦§¨§¦¨¦¦¨¦§¦§¨¨

xzalExzalExzalExzalE`lr`l ,iFci WCwe ,DitEb igq` §¨©©§¥¥§¦¥§§©£¨
oeEMziC cr .`WiCw `xg` `pglEta§§¨¨©£¨©¦¨©§¦§©¨
zlY .`NMn `WiCw ,d`Nr `xg` xz`l lrinl§¥©©£©©£¨¦¨¨©¦¨¦Ÿ¨§©
x`W lMnE ,i`eile ,iFg` ipdM ,Dil oixgq oixEW¦¨£¦¥©£¥¨§¥¨¥¦¨§©

.EdNk `Or(Dinw o`MxA)`zFlvA Dilr oici oitwf ©¨ª§¦§¨¨¥©§¦§¦¨¥¦§¨
,oriqR zlY lihp .Dilbxa `twf `adcc `xhwe§¦§¨§©£¨©§¨§©§¥¨¦§©§¦¨

DixzA oilhp `le ,EdiinEIwA oiniiw EdNkeded) §ª§©§¦§¦©§§¨©§¦©§¥¨¨

(zxFhw xihw`. ©§¦§¤

lihplihplihplihp,oxg` oriqR zlY(`Ala `niWx)xgq` ¨¦§©§¦¨¨¢¨§¦¨§¦¨©§©
miYq` ,oriqR zlY lihp .DiYkEcl§§¥¨¦§©§¦¨©§¦
rnW ,l`rC xz`l l`r .`Nirl xWwz`e ,oipiir©§¦§¦§§©§¥¨¨©£©§¨¨©
o`UixR oiRcB oWiw`e ,oixOfn `iIaExkc iRcB lFw©§¥¦§©¨§©§¦§¨¦¨©§¦§¦¨
lFw `kMYWn ,zxFhw xihw` ded .`Nirl§¥¨¨¨©§¦§¤¦§©§¨

.owACz` EWiglaE EdiiRcB©§©§¦§¦¦§©§¨
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ׁשהריאםאםאםאם זֹוכה, הּכהן ¦©Ÿ¥¤¤£¥
אף - בׂשמחה נמצא ©¨§¦§¨§¦¨§©§למעלה
רצֹון יֹוצא ׁשעה ּבאֹותּה §¥¨¨¨§ּ̈כאן
ׁשל מריחֹות הּמתּבּׂשם ¤¥¥¥©§¦©̈האֹור
טהֹור אפרסמֹון ¨§§©£¥̈הרי
אֹותֹו ּבכל והֹולךְ  ¨§¥§¨§©§¤ׁשּלמעלה,
לׁשני הריח נכנס ¥§¦©¥¨¨§¦¨©הּמקֹום.
אז מתיּׁשב. ולּבֹו חטמֹו, ¨¥©§¦¦§§¨¥§¦נקבי
נמצא ולא ּבלחׁש, הּוא ¨§¦Ÿ§©©§Ÿ©הּכל
הּכהן ּפֹותח ּפה. ּפתחֹון ¥Ÿ©©¥¤§¦ׁ̈שם
ּברצֹון, ּבתפּלה ּפיו ¨§¨¦§¦¦¤את
את ּומתּפּלל ¤¥©§¦¨§¦§ּבׂשמחה,

¨¦§ּתפּלתֹו.

זֹוקפיםאחראחראחראחר ׁשּסּים, ©©¤¦¥§¦
את מּקדם ּכמֹו ¤¤Ÿ¦§¦§©הּכרּובים
יֹודע אז ּומזּמרים. ©¥¨¦§©§¤¥§©ּכנפיהם
ועת רצֹון, ׁשהיה ¥§¨¨¨¤¥Ÿ©הּכהן
יֹודעים והעם לּכל, ¦§¨¨§Ÿ©¨§¦ׂשמחה
ּכמֹו התקּבלה, §¨§©§¦¨¦§¤ׁשּתפּלתֹו

א)ׁשּכתּוב יהיה(ישעיה אם ¤¨¦¦§¤
ּכּׁשלג ּכּׁשנים ¤¤©¦¨©¤¥¨£חטאיכם
לאחֹוריו ׁשב והּוא ¨£©¨§¦§©ילּבינּו.
חלקֹו אׁשרי ּתפּלתֹו. §¤¥§©¨¦§¥©§¦ּומתּפּלל
ידֹו על ׁשהרי הּכהן, ¨©¥£¤¥Ÿ©¤ׁשל

ּכתּוב, ׁשעה אֹותּה על ּולמּטה. למעלה יֹום ּבאֹותֹו נמצאת ׂשמחה על קמד)ׂשמחה אׁשרי(תהלים ¦§¨©¦§¨¦§¥§§©§¨§©¨©¨¨¨¨©§¥
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי ּלֹו ׁשּככה ¨Ÿ¡¤¨¨¥§©¨¨¤¨̈העם
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