
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו - ַהְּמֹבָאר
ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ּוַמֲאָמִרים  ְּתִפּלֹות  ַּכָּמה  ְועֹוד  ֵאִלָּיהּו,  ָּפַתח  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ּוֵפַרְׁשנּו  ִּתְרַּגְמנּו  ַהֶּזה  ְּבֵסֶפר 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהְּתִפּלֹות,  ִיְתַקְּבלּו  ֶזה  ּוִבְזכּות  ְּתִפָּלה.  ָּכל  ִלְפֵני  לֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּבָכל  ֶׁשָּנהּוג  ַהָּקדֹוׁש, 
ָרד ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח(, ְוֶהֱאִריְך ְּבִׁשְבחֹו ַהִחיָד"א  ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהְמלּוָּב"ן ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא )ִּבְגֵדי ַהּׂשְ
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְתַקֵּבל  ּוְבִלי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ָעֵלינּו ָאֵמן,  ָיֵגן  ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְזכּוָתם 
ְּתִפָּלתֹו. - ּוַבּׁשֹוָאה ָהֲאֻּיָמה ַרְחָמָנא ִליְצָלן ָׂשְרדּו ְלַחִּיים ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ְלָאְמרֹו ָּכל יֹום ְּבַעל ֶּפה ֹקֶדם 
ַהְּתִפָּלה, ְוָראּו ַּבֲעִליל ֶׁשֹּכחֹו ָּגדֹול ְמֹאד, )ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב(.  - ּוְבַכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשאֹוֵמר ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ָיכֹול ַלֲהֹפְך 
ִויַטֵהר  ְוִלְהיֹות ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו",  ַהֹּכל ְלטֹוָבה 

ִנְׁשָמתֹו ְוִיְזֶּכה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ָהַאִריַז"ל.

ְוָכל ֶאָחד ְיעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשֹּיאַמר ְּתִפּלֹות ֵאּלּו, ְוֶזה ַרק ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּביֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלַתֲענּוֵגי 
ְוַדָּקה  ַּדָּקה  ָּכל  ַעל  ַהָּגדֹול  ִלְׂשַכר  ְוִיְזֶּכה  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּדְרֵכי  ָּכל  ֶאת  ְוָיִבין  ַהֶּנַצח,  ְועֹוָלמֹות  ֵעֶדן  ַּגן 
ָׁשָנה ּתֹוָרה,  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו  ְּבחֹול  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶׁשַהּלֹוֵמד  ֵאּלּו,  ְּתִפּלֹות  ְולֹוֵמד  ֶׁשאֹוֵמר 
ַוֲאִמיָרה  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ְּכמֹו  ּוְבַׁשָּבת, 
ִיְזֶּכה  ּוְבַׁשָּבת:  ּתֹוָרה,  ָׁשָנה   1666 ְּכמֹו  ַּבחֹול  לֹו:  ַיֲעֶלה  ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ּוְבִלּמּוד  ִּבְלַבד,  ַּדּקֹות   ְּכָׁשֹלׁש 

ְל- 166,666 ָׁשָנה ּתֹוָרה.

ָכר  ּוְבֶרַגע ֶאָחת ַאָּתה ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלעֹוָלמֹות ֶנַצח! "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה" ַעל ְיֵדי ֶׁשְּתַזֶּכה  ַלֲחֵבֶרָך, ָּכל ַהּׂשָ
ר ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל.  הֹוֵלְך ַּגם ֵאֶליָך. ְוַכֲאֶׁשר ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֹיאְמרּו "ָּפַתח ֵאִלָּיהּו" ִנְזֶּכה ֶׁשָּיֹבא ֵאִלָּיהּו ִויַבּׂשֵ
ְוִאם ִּבְזכּוְתָך ִיְתַאְרְּגנּו ֶעֶׂשר ְיהּוִדים לֹוַמר ֶאת ַהְּתִפּלֹות, ֵאין ְלַׁשֵער ֶאת ּגֹוֶדל ְזֻכּיֹוֶתיָך ּוִבְפָרט ֶׁשְּבֹזַהר 
ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף, ְועֹוד ַּכָּידּוַע ָּכל ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה  ַהָּקדֹוׁש )פ' ַוֵּיֵצא קס"א.( ָּכתּוב: ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשֵּיׁש ָלְך  ב ֶאת ּגֹוֶדל ַהּׂשָ ִבים ְלָך ָּכל ִמְנָין ְיהּוִדים ְּכמֹו ֶאֶלף. ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ ָׁשְרָיא, ּוְבָכְך ְמַחּׁשְ

ִמָּכְך ְּבַוָּדאּות! ּוְבַוַּדאי ִּתְזֶּכה ַלֲאִריכּות ָיִמים. 

ַהְּזכּות  ּגֹוֶדל  י"ד(,  )י"ב,  ְּבִמְׁשֵלי  ַהְגָר"א  ְוָכַתב  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ֶאת  ְמַזֶּכה  ַאָּתה  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ּוַבֲחלּוַקת 
ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֶּכה ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ֶׁשִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם 
ֹלא ָׁשַמע, ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. ּוְבֹזַהר )פ' 
ְּתרּוָמה קכ"ט ע"א(, ָאְמרּו: ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ְלִמְרָּדף ָּבַתר ַחָייַבָיא ּוְלִמְזֶּכה ְלהּו ְּכַמאן ְדָרִדיף ָּבַתר ַחָּייו ַעד 

ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ָּכל ַהְיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְּבֶהֶבל ִּפיֶהם 
ֵרנּו,  ַער ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ֶׁשָּיבֹוא ִויַבּׂשְ ַהָּטהֹור ֹיאְמרּו ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ָּכל יֹום, ִנְזֶּכה ִלְפֹּתַח ֶאת ַהּׁשַ
ְיֵדי קּוְנְטֶרס זֹו  ְוַעל  ְיִהי ָרצֹון. -  ֵּכן  ָאֵמן  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  ָיבֹוא ָמִׁשיַח  ְוֵתֶכף 
ֶׁשּבֹו  ָּגדֹול  ְיסֹוד  ְוהּוא  ּוְלַקֵּים.  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ִיְזּכּו  ָּבּה,  ְמַמְׁשְמִׁשין  ַהֹּכל  ַיד  ֶׁשִּיְהֶיה 
ִיְׂשָרֵאל ַהְּטהֹוִרים,  ַיְלֵדי  ּוְמַחְּנִכים  ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים  ְוָראֵׁשי  ַמִּגיֵדי ִׁשעּור  ַרָּבִנים,  ִיְמְצאּו ַאְדמֹוִרי"ם 

ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה, ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי" בעיה"ק ֵבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, 
ַּתּמּוז תשע"א לפ"ק
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ג

אליהופתח 

ביאה האל תיחת 

אר פילה, ל קד ז"ל הביא האל תיחת למר בט
הפה לקלת מסלת אמירת ייק נר לק

אצע) רהמ). 

,עלינ ננה ידינ המע ,עלינ הינא אדני נעם ויהי
.ננה ידינ המע(פעמי 'ב) 

ואמר בל זכר ביאה האל רן[א]תח : 

אה אנ .ןבח ולא חד אה אנ עלמין

סתימין, ל על סתימא עאין ל על עאה

אנ לל. ב פיסא באמח הא[ב]לית 

."המ מאר ארכה ,פר הפה זאת" :"מל א"ה תבְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ג כנתה מה ה כ הא אר ,כמ הציא רא יחנר תח ערה כ ה' ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהה

ואחלמה) ב ל),'וכ תיבה ג ,מלאכה לעת כדי המה מ ,להע את מנהיג הא וע . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ע אר ספירת הי' הה אר ,הא תח י' ידי על מלאכ את לעת ה' חר  ,ה את ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצריכה

להע את מנהיג 'אי)הר לחי הצאת)אר הא אה הא, ר דה לפני ביאה האל אמר מה וזה . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
א תבכח הה, להע ואת העלי להע את ע להנהיג כדי ספירת, הער ה ני רְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹע
יחד אה הא לה', ואמר סיוה  הפירת. ידי על רק יעמ אה מ ,אד מני נסר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָאה
קלמ כדי ,יניה מחר הא וה' ,רחמי תח וי י תח י הה ,תפירה ל החת ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹב'
יה חת י פריד מי לכ ,ל מה ,הא החת ת מה הא מ חסד, יה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
דה את מפריד ביכל אה הרי ,יה ח את מערר ה', לפני חטא הא רא כ החסד, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלכחת

ג מה הא תכח כ אר ,עצמ הא ר(איר לחי .(אר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ִרְַָואמר.ַלבָזכרִַָהביאִֵָאלהַָתח

להָָהעאֶַָאלבד,ה הסרי.ְֹולאְֶָָאחד חְְְִִֶַָהאַָאה

לֵַמעלְֶעליָ,ניְִֶָהעלילֵַמעלְֶָנעלָ.ֱִֶָנעלמי

בהְֵואיפיסהְַָָמח ְִָאְ.יגהְְִַלהאַָאה



ד

אליהופתח 

ספירן, ער להן וקרינן ,נין רע קא

אתלין, לא סתימין עלמין בהן לאנהגא

,אנ נימ סיאתאת ןבה .ליןאת ועלמין

אנ בגין .ןל מיחד לן ירדק אה [ג]ואנ 

מאיןמלגאו מחברי חד אפרי מאן ל - 

. אפרי א ל אתחב [ספירן], רע

ארי[ד]ואין חד ,סדרן אזלין אן ספירן רע 

לן, דאנהיג אה ואנ ינני. וחד קצר וחד

ולא אלת ולא לעא לא ,ל אנהיג מאן ולית

לבין סטרא. רחין[ה]מל יהמ ןל נ 

.אה ר ס אי רֵָא
הה והד, רהב ינהה מת .ללע טב רק יעימ הה והצח, החסד ,החכמה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהה

יעימ הה ,תמלכ דיס פארת התר מת .טאיהח את ימעני י יעיממרל ,רחמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
יק רב ,י רק יעי וא ,טאיח טבה רב חסד, רק ייע ה' א חסד, רק ולא י רק ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֹלא

רחמי רק לל דר מיע ה' ולכ ,על רקי(הגר'''א). ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

תספיר הי' לפנימת הינ(הגר''א)את מנהיג הא ע הא חת לער הכנ רחני לב  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרבה, ה האבת חז''ל אמר זה ועל ,האד ני ל המת ה ,הא תחה ל בוה ,לְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהע
למידת בהמר היה ויצחק ,רחיא מארח היה מיד הא ולכ ,החסד לספירת מרבה היה אברה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָלמל
בא העלי לע היא האד נמת ער אמנ .'וכ ה' ק על תלמ יהס הא ולכ ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהברה,

וגית ְִספירת,ֶֶערֶָלהְְִוקראיִִני,ֶֶערְִִֵֶָָהצאת

ְִִנגליֵֶָאינְִסתמיָעלמתֶָהְְִַלהנהיג

מתהֶָבהְִִַהגלי.ְָועלמת ָָאד,ְִֵמניְִֶַַָאה

ֶַָאהְִֵמניָאתְֵַ.מיחדָאתֵֶרהאְַָואה

,פנילְִִִמָמפרידִמי ֵֵמאֲֵֵמחבר,ֶָאחדְְִִֶַַביל

האלְֶָנחבְִספירת,ֶֶער אְְִִַמפריד.ְ

רְֵואת,ֶֶעְִספירֵהלכיְִה,סדרְְִֶָָאחד,ָאר

ֶָלהְִֶַ.נהיגהאְַָואהִֵינני.ְֶָואחדָָקצר,ְֶָואחד

נהיגִמיְֵואיְִֶַ,הְֹולאְְִַָמלמעלהֹלאְלמְֹולאְִַָמ

הא.ִָמל ְִרחיֵֶֶהֶָלהְִַָ,נְִלביֶַצד

לן, נ פיןג וכה נא. לבני נמתין

.ןעליה מכסין לבין לגי גפין אתקריא

[ו]ואתקריאחסד :דא ימינא.[ז]תנא עאר - 

ראגבפארת מאלא. רעא -נצח פא. - 

דוהתא דגפא, סמא - יסד .קין רין - 

קרינן ה על רה ה - תמלכ .קד רית

חכמה .אי[ח]ל מחא, -ה.גאומ מחבה י ִִִִ

י' י ספירת, י'  מ ,חניר  י  העלי לע למה ולכ הגר''א,  יהח נפְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
.העלי לע אר תמל ,יחנר פי סגי י  ,ה תמתל תפירה רא תמנ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָסגי

זה ת הפירת, חיצנת ה פיה (הגר''א)ונקראי. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

:החסד תמ,לאחרי ימינ יד מטיב אד ב ,ימי יד נגד והיא חסד, מיע ה' רה:עבה תמ ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
,יד ל יפה את יחימ ולכ הרע, יצר על מתר הברה תמ מח ,עיהר את מעני ה' ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹע

.הרע צרה ח את להכניע כדי ,מאל יד הפארת:על והיאמת ,להע את מפאר מנהיג 'ה ע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
כהז הא הרי ה', את מפאר אה מי ולכ ,'וכ הראה הב  לה זמר הא אר ,האד לג ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרמזת

האת. לה מרבה תד:להיוהה הצח תמ,תליח את יע אר מלאכי מח ע רא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
רגליו לי מזיור ,ביאיה יניקת מ.צרה עליו אב לא ,בהה ר יל א ,האד מתל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

והרכה.הסד: הפע מ תהח והא ,דק רית את יראל, ע ע מתקר 'ה תמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ה',הלכת: את מח אד ידי על הה, חינת והיא ,לע תמלכ את מגה ה' יד על אר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

 על מלכת, ה על רהות תפארת זאח כתב רהות ה', מלכת המת הרה את מדְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָול
רא וה"ה ,ריתה יק אוה תמלכ יסד מקר ה על רה ע כתב רה דל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהחר

ניהעלי העלמת מת יובמע תנעלי ספירת נגד האד ב)אתט  .(על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

:החכמה תמאה ע החכמה, מת היא אר ה' ל הנה הה והיא .אד ל חמ היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
להע ריאת את כנ(רמח''ל).:ינהה הלייתמת הה והיא עי. ליא רחמנא הב, נגד היא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

רטית הבנה היא הינה ,ללית הבנה היא החכמה בינה, להע את רא הא ע ה', .(רמח''ל)ל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

התר: תה'מ רצ היא אר ,'ה ל נההרא הה מ(רמח''ל)היא מלכת תר נקראת והיא , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
המ ללה מק מל היא ,נההאחר הה היא הלכת למר חה, בהמח מעה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ֶָלהְִַָ,נִפיְַָוכהָָאד,ְִֵלבניְָנמת

ֲֵֶעליהְִֶַ,כיְִַהביְֵַליִפיְִֶָקראת

ְְִִָונקראיתקִַ.העֶֶַהחסדֶַהְַזר.ִָימי

הְִֶֶ.פארתְֹמאל.ְַזרעְָברה ֶַצחְֶֶַנגד

ניְוהד אתַהְֵ,לימתְיסדְִַַרגליְְֵֶֶ.נגד ְוהא

נקראתֶקדְִ.רית  ְִקראיֶהְֶַעלָרהֶה,ְְִֵַמלכת

.החכמהָל הח,ְִַַָָמת ְִִֶפני.ְַַָָהחבהִהיאִַַֹהיא



ה

אליהופתח 

ספירן, ער להן וקרינן ,נין רע קא

אתלין, לא סתימין עלמין בהן לאנהגא

,אנ נימ סיאתאת ןבה .ליןאת ועלמין

אנ בגין .ןל מיחד לן ירדק אה [ג]ואנ 

מאיןמלגאו מחברי חד אפרי מאן ל - 

. אפרי א ל אתחב [ספירן], רע

ארי[ד]ואין חד ,סדרן אזלין אן ספירן רע 

לן, דאנהיג אה ואנ ינני. וחד קצר וחד

ולא אלת ולא לעא לא ,ל אנהיג מאן ולית

לבין סטרא. רחין[ה]מל יהמ ןל נ 

.אה ר ס אי רֵָא
הה והד, רהב ינהה מת .ללע טב רק יעימ הה והצח, החסד ,החכמה מת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהה

יעימ הה ,תמלכ דיס פארת התר מת .טאיהח את ימעני י יעיממרל ,רחמי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
יק רב ,י רק יעי וא ,טאיח טבה רב חסד, רק ייע ה' א חסד, רק ולא י רק ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֹלא

רחמי רק לל דר מיע ה' ולכ ,על רקי(הגר'''א). ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

תספיר הי' לפנימת הינ(הגר''א)את מנהיג הא ע הא חת לער הכנ רחני לב  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרבה, ה האבת חז''ל אמר זה ועל ,האד ני ל המת ה ,הא תחה ל בוה ,לְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהע
למידת בהמר היה ויצחק ,רחיא מארח היה מיד הא ולכ ,החסד לספירת מרבה היה אברה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָלמל
בא העלי לע היא האד נמת ער אמנ .'וכ ה' ק על תלמ יהס הא ולכ ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָהברה,

וגית ְִספירת,ֶֶערֶָלהְְִוקראיִִני,ֶֶערְִִֵֶָָהצאת

ְִִנגליֵֶָאינְִסתמיָעלמתֶָהְְִַלהנהיג

מתהֶָבהְִִַהגלי.ְָועלמת ָָאד,ְִֵמניְִֶַַָאה

ֶַָאהְִֵמניָאתְֵַ.מיחדָאתֵֶרהאְַָואה

,פנילְִִִמָמפרידִמי ֵֵמאֲֵֵמחבר,ֶָאחדְְִִֶַַביל

האלְֶָנחבְִספירת,ֶֶער אְְִִַמפריד.ְ

רְֵואת,ֶֶעְִספירֵהלכיְִה,סדרְְִֶָָאחד,ָאר

ֶָלהְִֶַ.נהיגהאְַָואהִֵינני.ְֶָואחדָָקצר,ְֶָואחד

נהיגִמיְֵואיְִֶַ,הְֹולאְְִַָמלמעלהֹלאְלמְֹולאְִַָמ

הא.ִָמל ְִרחיֵֶֶהֶָלהְִַָ,נְִלביֶַצד

לן, נ פיןג וכה נא. לבני נמתין

.ןעליה מכסין לבין לגי גפין אתקריא

[ו]ואתקריאחסד :דא ימינא.[ז]תנא עאר - 

ראגבפארת מאלא. רעא -נצח פא. - 

דוהתא דגפא, סמא - יסד .קין רין - 

קרינן ה על רה ה - תמלכ .קד רית

חכמה .אי[ח]ל מחא, -ה.גאומ מחבה י ִִִִ

י' י ספירת, י'  מ ,חניר  י  העלי לע למה ולכ הגר''א,  יהח נפְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
.העלי לע אר תמל ,יחנר פי סגי י  ,ה תמתל תפירה רא תמנ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָסגי

זה ת הפירת, חיצנת ה פיה (הגר''א)ונקראי. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

:החסד תמ,לאחרי ימינ יד מטיב אד ב ,ימי יד נגד והיא חסד, מיע ה' רה:עבה תמ ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
,יד ל יפה את יחימ ולכ הרע, יצר על מתר הברה תמ מח ,עיהר את מעני ה' ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹע

.הרע צרה ח את להכניע כדי ,מאל יד הפארת:על והיאמת ,להע את מפאר מנהיג 'ה ע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
כהז הא הרי ה', את מפאר אה מי ולכ ,'וכ הראה הב  לה זמר הא אר ,האד לג ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרמזת

האת. לה מרבה תד:להיוהה הצח תמ,תליח את יע אר מלאכי מח ע רא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
רגליו לי מזיור ,ביאיה יניקת מ.צרה עליו אב לא ,בהה ר יל א ,האד מתל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

והרכה.הסד: הפע מ תהח והא ,דק רית את יראל, ע ע מתקר 'ה תמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ה',הלכת: את מח אד ידי על הה, חינת והיא ,לע תמלכ את מגה ה' יד על אר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

 על מלכת, ה על רהות תפארת זאח כתב רהות ה', מלכת המת הרה את מדְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָול
רא וה"ה ,ריתה יק אוה תמלכ יסד מקר ה על רה ע כתב רה דל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהחר

ניהעלי העלמת מת יובמע תנעלי ספירת נגד האד ב)אתט  .(על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

:החכמה תמאה ע החכמה, מת היא אר ה' ל הנה הה והיא .אד ל חמ היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
להע ריאת את כנ(רמח''ל).:ינהה הלייתמת הה והיא עי. ליא רחמנא הב, נגד היא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

רטית הבנה היא הינה ,ללית הבנה היא החכמה בינה, להע את רא הא ע ה', .(רמח''ל)ל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

התר: תה'מ רצ היא אר ,'ה ל נההרא הה מ(רמח''ל)היא מלכת תר נקראת והיא , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
המ ללה מק מל היא ,נההאחר הה היא הלכת למר חה, בהמח מעה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ֶָלהְִַָ,נִפיְַָוכהָָאד,ְִֵלבניְָנמת

ֲֵֶעליהְִֶַ,כיְִַהביְֵַליִפיְִֶָקראת

ְְִִָונקראיתקִַ.העֶֶַהחסדֶַהְַזר.ִָימי

הְִֶֶ.פארתְֹמאל.ְַזרעְָברה ֶַצחְֶֶַנגד

ניְוהד אתַהְֵ,לימתְיסדְִַַרגליְְֵֶֶ.נגד ְוהא

נקראתֶקדְִ.רית  ְִקראיֶהְֶַעלָרהֶה,ְְִֵַמלכת

.החכמהָל הח,ְִַַָָמת ְִִֶפני.ְַַָָהחבהִהיאִַַֹהיא



ו

אליהופתח 

ריןינה יןא ועל .מבין הב ב ,אל - 

הינא ליהוה "הסרת :תיב[ט]ןעלי תר ." 

ידמ :אתמר ועל מלכת. תר איה -

.דתפילי אקרקפ ואיה אחרית. מראית

י תא איה ואתמגאו ד"הוא"ו תוא |"א 

תה"וא,[יא][י]אקי ואיה .תאציל ארח איה 

לאילנא קידא מא ,יוענ דרעי דאילנא

:קי ההא יואתר

תוס תהע תע הא אנ עלמין, ןר

נביע אהה לאילנא אקי .[יב]הת, 

תמלכ את לגת כדי רק הא הה, להע את לברא ה' ל נרצ ל מ ,נההרא(הרז). ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.א''הגר רא י ְִֵַַָעל
.נימיתה מהה עני מבאר אמ החיצני, במה מדר א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעד

.מ"ה  והוא "אד" ְִִֵַָָָימטרה
.תפירה את ההמח אה ר ס מאי ללה הנימי רהא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה

הינה הב,ִִַַָמת והינה]ִֵמבי,ֵַהבָבִֵַהיא [החכמה ניה א ְְְְִֵֵֶַַַָָָועל

ְֶעליֶֶ,תרֱֵֹאלקינ.ַלה'ְִַָהסרתֱֶַנאמר,

ִַמידֱֶַנאמרְָָועליוְַמלכת,ֶֶתרהא

עליוֲִַאחרית,ִֵֵמראית יחי הרא ְִִפי,ְִִֶַָָָֹוהא

 מאיר הנימית ָואוְואתֵהאְואתידאתְְִִִֵֵַַָָבמה

ְֶַמקהְוהאֲִאצילת,ֶֶדרֶהאֵהא,ְואת

האיל האילְִֶַ,קיְִַיֲַָָוענפיו,ְִָזרעתיוִֶָָאת ִֶָָאת

מתל ְַַָָההקאה.ְאתְְִִֵֶַַמתרה

ִר,להָָהעאַָאהְֶעלי,ניהעלי ל ְִַוסתְִֶַָָעל

הת, מקהִַָל איל,ְְֶַַָואה קראי הפירת העי,ְְִִִִֶֶַָָאת ְְִִַַַָנביעת

איה ,פאלג מתאנ איה נביע אוהה

קנאי ולית מין לית ב ,פאלג מל[יג]חים 

בראת לבר. לגאו וארעא,[יד]מה אמ 

קואןה[טו]מאכבוכ וסיהרא אמ 

עדן, וגנתא דאין, אילנין בארעא מלי,

נא. בני בעירין, וננין, ועפין וחיון ועין,

הן יתנהגן ואי עאין, הן לאמדעא

עאי אמדעאן ואי ,איןות איןע

לית ,מ בר לל.  ידע ולית ותאי,

על אדן אמדע ואנ ותאי. איע יחדא

ערכ תמ מה אל יד מי ואל קד יאמר והוא תדיני מי ואל" תב מ חניתר לא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
."ל
ג הכנה, רה את מה וילמד ,תד את ירא , ידי על כדי ,ברי הרה  ל רא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה'

.יח גמרא בא מאד חרצה הר היא מ ,ללהתע א ללמד לנ י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻממלה
.והאר מיה ריאת אחר ברא ,ואר מי לדת ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלמר

תְואעיה ֶהאַלְַָָ,מההאְַַָאר

יִַח.ַלבְֵאי,מיְִתְֵואימְלִָמ

.ינוהחיצ ינימה בראיוה ֶָָוארִַָ.מיָָָובראתְְְְְִִִִִִִִִַַַַָהפירת

ְִָוככביְֵַָוירח,ֶֶמ,ֵֶמהְֵָוהצאת

ראתַָמלת. בארֶָָָָָתִָאילנ,אידְְִַָוג,ֵֶעד

,ביתֲִַָועתְַוחפְועגיתְִָובהמְֵבניְֵ.ָָאד

ֶָהְֲִַיתנהגְֵואיְִֶעליניֶָ,הְִַלהיר

ניְִֶעלי,ניְְִַותחְֵואידעיונ ריְִִִָָנניְִֶעלי

,נימיְְִַותח יגְִֵואימ הא.ִֵֶַַדע ר ס איְֵָבלעדיְֲִֵ,רית רְִַָאֵאי

ונדעְַָואהְְִַותחניְִֶָ,עליניִיחד ַעלֲאדְִָָנר



ז

אליהופתח 

ריןינה יןא ועל .מבין הב ב ,אל - 

הינא ליהוה "הסרת :תיב[ט]ןעלי תר ." 

ידמ :אתמר ועל מלכת. תר איה -

.דתפילי אקרקפ ואיה אחרית. מראית

י תא איה ואתמגאו ד"הוא"ו תוא |"א 

תה"וא,[יא][י]אקי ואיה .תאציל ארח איה 

לאילנא קידא מא ,יוענ דרעי דאילנא

:קי ההא יואתר

תוס תהע תע הא אנ עלמין, ןר

נביע אהה לאילנא אקי .[יב]הת, 

תמלכ את לגת כדי רק הא הה, להע את לברא ה' ל נרצ ל מ ,נההרא(הרז). ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.א''הגר רא י ְִֵַַָעל
.נימיתה מהה עני מבאר אמ החיצני, במה מדר א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָעד

.מ"ה  והוא "אד" ְִִֵַָָָימטרה
.תפירה את ההמח אה ר ס מאי ללה הנימי רהא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה

הינה הב,ִִַַָמת והינה]ִֵמבי,ֵַהבָבִֵַהיא [החכמה ניה א ְְְְִֵֵֶַַַָָָועל

ְֶעליֶֶ,תרֱֵֹאלקינ.ַלה'ְִַָהסרתֱֶַנאמר,

ִַמידֱֶַנאמרְָָועליוְַמלכת,ֶֶתרהא

עליוֲִַאחרית,ִֵֵמראית יחי הרא ְִִפי,ְִִֶַָָָֹוהא

 מאיר הנימית ָואוְואתֵהאְואתידאתְְִִִֵֵַַָָבמה

ְֶַמקהְוהאֲִאצילת,ֶֶדרֶהאֵהא,ְואת

האיל האילְִֶַ,קיְִַיֲַָָוענפיו,ְִָזרעתיוִֶָָאת ִֶָָאת

מתל ְַַָָההקאה.ְאתְְִִֵֶַַמתרה

ִר,להָָהעאַָאהְֶעלי,ניהעלי ל ְִַוסתְִֶַָָעל

הת, מקהִַָל איל,ְְֶַַָואה קראי הפירת העי,ְְִִִִֶֶַָָאת ְְִִַַַָנביעת

איה ,פאלג מתאנ איה נביע אוהה

קנאי ולית מין לית ב ,פאלג מל[יג]חים 

בראת לבר. לגאו וארעא,[יד]מה אמ 

קואןה[טו]מאכבוכ וסיהרא אמ 

עדן, וגנתא דאין, אילנין בארעא מלי,

נא. בני בעירין, וננין, ועפין וחיון ועין,

הן יתנהגן ואי עאין, הן לאמדעא

עאי אמדעאן ואי ,איןות איןע

לית ,מ בר לל.  ידע ולית ותאי,

על אדן אמדע ואנ ותאי. איע יחדא

ערכ תמ מה אל יד מי ואל קד יאמר והוא תדיני מי ואל" תב מ חניתר לא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
."ל
ג הכנה, רה את מה וילמד ,תד את ירא , ידי על כדי ,ברי הרה  ל רא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה'

.יח גמרא בא מאד חרצה הר היא מ ,ללהתע א ללמד לנ י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻממלה
.והאר מיה ריאת אחר ברא ,ואר מי לדת ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלמר

תְואעיה ֶהאַלְַָָ,מההאְַַָאר

יִַח.ַלבְֵאי,מיְִתְֵואימְלִָמ

.ינוהחיצ ינימה בראיוה ֶָָוארִַָ.מיָָָובראתְְְְְִִִִִִִִִַַַַָהפירת

ְִָוככביְֵַָוירח,ֶֶמ,ֵֶמהְֵָוהצאת

ראתַָמלת. בארֶָָָָָתִָאילנ,אידְְִַָוג,ֵֶעד

,ביתֲִַָועתְַוחפְועגיתְִָובהמְֵבניְֵ.ָָאד

ֶָהְֲִַיתנהגְֵואיְִֶעליניֶָ,הְִַלהיר

ניְִֶעלי,ניְְִַותחְֵואידעיונ ריְִִִָָנניְִֶעלי

,נימיְְִַותח יגְִֵואימ הא.ִֵֶַַדע ר ס איְֵָבלעדיְֲִֵ,רית רְִַָאֵאי

ונדעְַָואהְְִַותחניְִֶָ,עליניִיחד ַעלֲאדְִָָנר



ח

אליהופתח 

חד ל ספירן וכל ידיעא,א. ם לי אית - 

אמלאכ אתקריא ם[טז]בהן ל לית ואנ . 

מהן כל אממ הא אנ ,[יז]ידיעאואנ , 

מהן, סק אנ וכד .הדכ לימ הא

נמתא. לא פאג מהן הכ ארא

[יח]אנאה אנ ידיעא. חכמה ולא חים אה 

ידיעא אתר ל לית .ידיעא בינה ולא ,[יט]מבין 

אנ לבני וחיל קפ דעאמלא .[כ]אא 

תפירה עת ל יממ ליחי ה מל)אר .(א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֻֻ

.לל מעצמ ח לה ואי ל את החה המה אה ,אה ר ס האי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָי
רית הא אבל הידעה, מהינה וכ הידעה, עלינה חכמה מח חכמה לה י אצליה ל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹי

,מ ח יח ואי ,מ ח ידיעה ואי הל, מקר אה הינה, מקר אוה החכמה מקר הא מְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ל ולא ,לה צרי אינ אוה ,ל צריכי והל הל, המציא והא ,לה אצילה והא הל, מקר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹוהא
,מרלא פה ח אי ועה, ויצר ברא האציל מה אליו, צרי היה מ דק י לא י ,מה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחד
ש"ר ויתק יתל הל ועל ,רי על העני להיר להיג האד לב ח ואי ,מעל אז ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹואי

ב"ש לב"ה האל זי"ע)(א מאני האל .רי ְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ר"במ אמר מ('ט ס"ח מקמ(וצא הא ,מק תא ראיוק ה"ה ל מ ימכ מה מני , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ממק למע ואי ,לע .(בל"ר)ל ְְֵֶָָ

רא עני ל – .אד לבני וההנהגה והחזק קה נדע ה הפירת, ידי על היא ידיעתנ לְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לדי ה ,תפירה י על מתנהג ביכל רא להדיע לידע ,רא דלכב הל ספירת, הער קיְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאל
המ הל על  ,ל דדימ  דדמ האד הה פי נא בני בדיהע פי רק ,לרחמי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוה

.נרצ ילע כר ל וה ,נרצ לעברי להעני ה ,עהאי)ידר לחי .(אר ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָ

,ָֻלכלְֶָָאחדְָלכלְִָספירהֵיֵ,עַָיד

.לאכיה נקראי הפירת ְֵלֵאיְַָואהְְְְִִִִִַַַָָבמת

מת.ֶַָאהַָידע, קראיה הפירת ל את מחה ממא ְַָואהְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהא

ממאהא ליְְִֵַַַהל העתַָאהְֲֶַוכארֶָאת את ֵֶמה,ְְִֵֶַָָמסיר

ארלֲִָיָתמֵַהגְליְִ.מהְָָנ

החכמהְֹולאָָחכַָאה ידי פירת,ְְֵַַָָעל האַָאהְְִַַָהידעה

ינהְֹולאִֵמביה ידי פירת.ְִֵַַָעל וידע,ָמקְלֵאיְְִַַָהידעה ְַַָָקבע

דיענלה הנהגת ָָאד.ְִֵלבניְְְָוחזקְְָתקְְְִֵֶַָָָאא

ברחמי, דינא עלמא אתנהג אי ןל לאחזאה

בני עבדיהן פם מט, צדק אינן

אין[כא]נ עדא[כב]. - מט גברה. איה 

מאזני[כג]דאמצעיתא קיא, תאמלכ - צדק . 

רית.[כד]צדק תא - צדק הין .טק סמכי רין 

עלמא אתנהיג אי לאחזאה א[כה]אבל לאו[כו]. 

טמ ולא דין, דאיה ידיעא צדק ל אית

.עליה רית תמלכ ראה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָדי
לדי וא לחסד א למע להנהיג "נהי ת"חג מת הז' מ השי"ת אי מפר ואיל אְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ

ראי) לחי את)אר  ה' ינני, האד וא הברה. תמ ידי על תא מעני 'ה ,טאח האד א  . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
 ה' זכת, לכ  האד וא .פארתה מת הה א רחמי אר ,די ולא חסד לא ,רחמיְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
היא יראל, נסת נקראת והיא יראל א היא הכינה ידי על צדקה, מ הינ צדק, תְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָא
רא ,לאכיה יעימ מ אר והד נצח מת ה צדק, מאזני .ראלי ע על לחמל מה' ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמבת

ה' לפני מעיו את קליו ,האד ני ימע את איר הה(הרז)היא דסה מת היא צדק, וההי . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
י בהד החסד, מלאכי את י צח ,הרחמי מלאכי את י  רא ,העלי מילה ריתה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָביכל

הרחמי מלאכי את י וכא ,יה מלאכי ני.(רמח''ל)את ג' עי הה , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.פארתה תמ ְִִִֶֶֶַַהיא
.אמת קראת פארתה את מכי ,דוה נצח מת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַה
.יהמע לפי לה להיע בכ ,להע את מנהיג הי"ת אי תלהרא תמדע הה תה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָל
בוה הרעת תצא לא עלי ימ תב: מ(לח ג' רק הב(איכה ,ניחה טאיח אא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.למ כר לקל כלי  ואחר ,בח על לכר נע לקל ,ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלה

ְֲִַברחמיְִ,דיָָהעלְִֵַמתנהגֵאיֶָלהְְַלהראת

הֵֶטֶֶצדקמְִָפיְִיניֲֵַמעְֵ

.ָָאדיִארה.הבטְַָהדְִָמהע ַָהא

היאְִֶָָהאמצעי. ְֵֹמאזניְַָהדה.ְַַהלכתִֶֶצדק

היאִהיֱֶָהאמת.ֵַעדיְֵניֶֶצדק, ְִרית.אתִֶֶצדק,

ֹלאֲָאבלָָהעלְִֵַמתנהגֵאיְְַלהראתַֹהל

ֵֶעֶֶצדקְלדאַַָההֶיִטְֹולאְִָמ



ט

אליהופתח 

חד ל ספירן וכל ידיעא,א. ם לי אית - 

אמלאכ אתקריא ם[טז]בהן ל לית ואנ . 

מהן כל אממ הא אנ ,[יז]ידיעאואנ , 

מהן, סק אנ וכד .הדכ לימ הא

נמתא. לא פאג מהן הכ ארא

[יח]אנאה אנ ידיעא. חכמה ולא חים אה 

ידיעא אתר ל לית .ידיעא בינה ולא ,[יט]מבין 

אנ לבני וחיל קפ דעאמלא .[כ]אא 

תפירה עת ל יממ ליחי ה מל)אר .(א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֻֻ

.לל מעצמ ח לה ואי ל את החה המה אה ,אה ר ס האי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָי
רית הא אבל הידעה, מהינה וכ הידעה, עלינה חכמה מח חכמה לה י אצליה ל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹי

,מ ח יח ואי ,מ ח ידיעה ואי הל, מקר אה הינה, מקר אוה החכמה מקר הא מְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ל ולא ,לה צרי אינ אוה ,ל צריכי והל הל, המציא והא ,לה אצילה והא הל, מקר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹֹוהא
,מרלא פה ח אי ועה, ויצר ברא האציל מה אליו, צרי היה מ דק י לא י ,מה ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחד
ש"ר ויתק יתל הל ועל ,רי על העני להיר להיג האד לב ח ואי ,מעל אז ח ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹואי

ב"ש לב"ה האל זי"ע)(א מאני האל .רי ְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

ר"במ אמר מ('ט ס"ח מקמ(וצא הא ,מק תא ראיוק ה"ה ל מ ימכ מה מני , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ממק למע ואי ,לע .(בל"ר)ל ְְֵֶָָ

רא עני ל – .אד לבני וההנהגה והחזק קה נדע ה הפירת, ידי על היא ידיעתנ לְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לדי ה ,תפירה י על מתנהג ביכל רא להדיע לידע ,רא דלכב הל ספירת, הער קיְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאל
המ הל על  ,ל דדימ  דדמ האד הה פי נא בני בדיהע פי רק ,לרחמי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוה

.נרצ ילע כר ל וה ,נרצ לעברי להעני ה ,עהאי)ידר לחי .(אר ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָ

,ָֻלכלְֶָָאחדְָלכלְִָספירהֵיֵ,עַָיד

.לאכיה נקראי הפירת ְֵלֵאיְַָואהְְְְִִִִִַַַָָבמת

מת.ֶַָאהַָידע, קראיה הפירת ל את מחה ממא ְַָואהְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהא

ממאהא ליְְִֵַַַהל העתַָאהְֲֶַוכארֶָאת את ֵֶמה,ְְִֵֶַָָמסיר

ארלֲִָיָתמֵַהגְליְִ.מהְָָנ

החכמהְֹולאָָחכַָאה ידי פירת,ְְֵַַָָעל האַָאהְְִַַָהידעה

ינהְֹולאִֵמביה ידי פירת.ְִֵַַָעל וידע,ָמקְלֵאיְְִַַָהידעה ְַַָָקבע

דיענלה הנהגת ָָאד.ְִֵלבניְְְָוחזקְְָתקְְְִֵֶַָָָאא

ברחמי, דינא עלמא אתנהג אי ןל לאחזאה

בני עבדיהן פם מט, צדק אינן

אין[כא]נ עדא[כב]. - מט גברה. איה 

מאזני[כג]דאמצעיתא קיא, תאמלכ - צדק . 

רית.[כד]צדק תא - צדק הין .טק סמכי רין 

עלמא אתנהיג אי לאחזאה א[כה]אבל לאו[כו]. 

טמ ולא דין, דאיה ידיעא צדק ל אית

.עליה רית תמלכ ראה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָדי
לדי וא לחסד א למע להנהיג "נהי ת"חג מת הז' מ השי"ת אי מפר ואיל אְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ

ראי) לחי את)אר  ה' ינני, האד וא הברה. תמ ידי על תא מעני 'ה ,טאח האד א  . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
 ה' זכת, לכ  האד וא .פארתה מת הה א רחמי אר ,די ולא חסד לא ,רחמיְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
היא יראל, נסת נקראת והיא יראל א היא הכינה ידי על צדקה, מ הינ צדק, תְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָא
רא ,לאכיה יעימ מ אר והד נצח מת ה צדק, מאזני .ראלי ע על לחמל מה' ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹמבת

ה' לפני מעיו את קליו ,האד ני ימע את איר הה(הרז)היא דסה מת היא צדק, וההי . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
י בהד החסד, מלאכי את י צח ,הרחמי מלאכי את י  רא ,העלי מילה ריתה ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָביכל

הרחמי מלאכי את י וכא ,יה מלאכי ני.(רמח''ל)את ג' עי הה , ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.פארתה תמ ְִִִֶֶֶַַהיא
.אמת קראת פארתה את מכי ,דוה נצח מת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַה
.יהמע לפי לה להיע בכ ,להע את מנהיג הי"ת אי תלהרא תמדע הה תה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָל
בוה הרעת תצא לא עלי ימ תב: מ(לח ג' רק הב(איכה ,ניחה טאיח אא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.למ כר לקל כלי  ואחר ,בח על לכר נע לקל ,ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלה

ְֲִַברחמיְִ,דיָָהעלְִֵַמתנהגֵאיֶָלהְְַלהראת

הֵֶטֶֶצדקמְִָפיְִיניֲֵַמעְֵ

.ָָאדיִארה.הבטְַָהדְִָמהע ַָהא

היאְִֶָָהאמצעי. ְֵֹמאזניְַָהדה.ְַַהלכתִֶֶצדק

היאִהיֱֶָהאמת.ֵַעדיְֵניֶֶצדק, ְִרית.אתִֶֶצדק,

ֹלאֲָאבלָָהעלְִֵַמתנהגֵאיְְַלהראתַֹהל

ֵֶעֶֶצדקְלדאַַָההֶיִטְֹולאְִָמ



י

אליהופתח 

תמ אין מל ולא ,רחמי דאיה ידיעא

לל[כז]. 

ר ס האי בחי את לב זכר הביא האל  הה
דליה דה חאיי ר מע לרי לזרז מצוה התחיל הא
הכינה ללגא לתז ואי ,אהעי והרמנתא רתא אתיהיב

 לכ מגלתא, ראלוימע יר ק ואמר ל"ז האל  
רה. רזי זי"ע)ויגלה זאגלב "מהר מל בד – מל ואמר(הדרת . 

עד יח א י"הר בל רזכ הביא האל רצה המע
הרמנא ל נתנ לב ל י יע הרה, תדס לח תגמ
יראל בני הכינה ללגא ר לתז ואי זה, רתא
אחר ואל ועה ,'וכ מע רי ק ל אמר לכ מגלתא,
והרמנא רתא אתיהיב לבד ל י טמירי רזי וחד
האלה, יקרב זה ידי ועל ,תדה לגת לחד מירמ

הזהר) .(זיו 

ספירה מה   לכת ואי רחמי ולא י לא הא ר ס האי תעצמ תמ אר אי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹאבל
אר ה תמה מריא אנ אי תפע הת ממת רימד אנ י על א מרל – .ללְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
את ה נהיג וכלי מת א י אינ הת ל תמ י ,מ רית תאלק ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמעצמת

,ניחאי)הר לחי לאו)אר העת ל על עילת מרל נרצ ,לל מת יא מל ולאו אמר וזה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לל תמ יא מל י הזהר)אית מהרמ"ק(זיו הרס ספר וע – פ"ה). וכלי עצמת ער)חסר תב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

נדס טאק בדפס ע"ל. ,הה ער לנ הרצה אל דל אר לנ יצא זה ל ע האמר, ס אְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מה לכא ייו א חסר וז"ל, ,האריז"ל  א תב מצאתי וז"ל: ,ירפא מאיר הרב  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָההה

חד זהר בת(:נה ) אדר ה אל "ה עד א" אפיק איה"במ קמת בהצאת ע"ל. " ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חד זהר ק"ז)נמצא ע' ב' ר),קטירי לת ואינ ד"ה קי"ד)אמצע ע' עיי"ש.(עד דליה, מא ד"ה ס ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ִַהתֵאִָמלְֹולאֲִַרחמיֶ,האַַָהדע

ְָלל.

מין ויתחן מען רי ם[כח]קדהא .יד על 

מה ,יד על טמירין רזין לגאה ל אית תאר

ען: עד נ ר לם לגאה ר אתיהיב דלא

מען רי הדה[כט]קם יהוה ל ואמר: תח[ל] 

כל י וההד, צחוה פארתוה והברה

בארץ המלכה.[לא]מים יהוה ל . 

לרא לכל אן[לב]והתנא מע עאין . 

חברן מיכין[לג]מהימנא אער[לד]ורעיא 

."לימ עיאה לצד מילי" ְְְְִִִִִֵַַָָדכתיב:
,מע רי ק אמר לכ מעד, רה חי מרל ר היה ב)נראהה לרי"ח ניה). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

היא  להדה] ,להע את תנהיג לעיל, הזרת תמ מהי' תמ הז' ל תמה הה רְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא
['וכ הברה תמ היא  רהבה החסד, .(הגר''א)מת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

לק באר מי ,ריתה למרי הבת, תעהה ל כת לל ל, נקרא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהסד
רה רלח מלכת, – אר פארת, – מי .אר קראתה ללכת יעלה די ,מלמעלה תעְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהה

דע. הרית, יק הא ה, על רה ע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָכתב
רה תחת  תח לכ ,להע הנהגת ה ,ניה תספיר בעה דיח י זה פסק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהה

,להע יקו רלצ אה(בה לרי"ח ניה). ְְְִֵֶֶַָָָָָ

,פארת  יעקב ברה, – יצחק ,חסד – אברה ,ינר מה ידה האבת ה יקיצ ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹא
והצח", והפארת רהבוה הדה" פסק ריז נצח, – הב)מה לרי"ח ניה). ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

.ראלי ל אמה הרעה הא נר מה  מהימנא ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרעיא

יקִַרמעְְְְִִַויתחניעלי ֲֵֶהריֶָידַעלְִֶסדת

ַמהֶָידי,ַעלְִִָנסריִָרזיְַלגתְלְִָננהְרת

ַָעה.ַעדָָאדְֶלְַלגתְרתִָנֶֹא

יָקִַרמעְִתחַָ:חסד,ְַָואמר  הדלה הנהגת ה' ְְְֶֶַַָָל

ד.והְֵַוצח,ְְִֶֶַוהפארת,ְְַָוהברה, יסד,ְ – כל ְִֹי

מיִַַָ.בארֶָָת.ה'ְלמלכ  ְְַַַָָהמלכה

ֵאְִמע,ְִֶעליניְֹלרא.ְֹלכלְְִֵַַוהתנא

ְְִהתעררֱֶַָהאמ,ְֶָוהרעהְֶחבר,ְֵֵיני



יא

אליהופתח 

תמ אין מל ולא ,רחמי דאיה ידיעא

לל[כז]. 

ר ס האי בחי את לב זכר הביא האל  הה
דליה דה חאיי ר מע לרי לזרז מצוה התחיל הא
הכינה ללגא לתז ואי ,אהעי והרמנתא רתא אתיהיב

 לכ מגלתא, ראלוימע יר ק ואמר ל"ז האל  
רה. רזי זי"ע)ויגלה זאגלב "מהר מל בד – מל ואמר(הדרת . 

עד יח א י"הר בל רזכ הביא האל רצה המע
הרמנא ל נתנ לב ל י יע הרה, תדס לח תגמ
יראל בני הכינה ללגא ר לתז ואי זה, רתא
אחר ואל ועה ,'וכ מע רי ק ל אמר לכ מגלתא,
והרמנא רתא אתיהיב לבד ל י טמירי רזי וחד
האלה, יקרב זה ידי ועל ,תדה לגת לחד מירמ

הזהר) .(זיו 

ספירה מה   לכת ואי רחמי ולא י לא הא ר ס האי תעצמ תמ אר אי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹאבל
אר ה תמה מריא אנ אי תפע הת ממת רימד אנ י על א מרל – .ללְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
את ה נהיג וכלי מת א י אינ הת ל תמ י ,מ רית תאלק ְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמעצמת

,ניחאי)הר לחי לאו)אר העת ל על עילת מרל נרצ ,לל מת יא מל ולאו אמר וזה . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לל תמ יא מל י הזהר)אית מהרמ"ק(זיו הרס ספר וע – פ"ה). וכלי עצמת ער)חסר תב , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

נדס טאק בדפס ע"ל. ,הה ער לנ הרצה אל דל אר לנ יצא זה ל ע האמר, ס אְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מה לכא ייו א חסר וז"ל, ,האריז"ל  א תב מצאתי וז"ל: ,ירפא מאיר הרב  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָההה

חד זהר בת(:נה ) אדר ה אל "ה עד א" אפיק איה"במ קמת בהצאת ע"ל. " ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חד זהר ק"ז)נמצא ע' ב' ר),קטירי לת ואינ ד"ה קי"ד)אמצע ע' עיי"ש.(עד דליה, מא ד"ה ס ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ִַהתֵאִָמלְֹולאֲִַרחמיֶ,האַַָהדע

ְָלל.

מין ויתחן מען רי ם[כח]קדהא .יד על 

מה ,יד על טמירין רזין לגאה ל אית תאר

ען: עד נ ר לם לגאה ר אתיהיב דלא

מען רי הדה[כט]קם יהוה ל ואמר: תח[ל] 

כל י וההד, צחוה פארתוה והברה

בארץ המלכה.[לא]מים יהוה ל . 

לרא לכל אן[לב]והתנא מע עאין . 

חברן מיכין[לג]מהימנא אער[לד]ורעיא 

."לימ עיאה לצד מילי" ְְְְִִִִִֵַַָָדכתיב:
,מע רי ק אמר לכ מעד, רה חי מרל ר היה ב)נראהה לרי"ח ניה). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

היא  להדה] ,להע את תנהיג לעיל, הזרת תמ מהי' תמ הז' ל תמה הה רְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָא
['וכ הברה תמ היא  רהבה החסד, .(הגר''א)מת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

לק באר מי ,ריתה למרי הבת, תעהה ל כת לל ל, נקרא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהסד
רה רלח מלכת, – אר פארת, – מי .אר קראתה ללכת יעלה די ,מלמעלה תעְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהה

דע. הרית, יק הא ה, על רה ע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָכתב
רה תחת  תח לכ ,להע הנהגת ה ,ניה תספיר בעה דיח י זה פסק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוהה

,להע יקו רלצ אה(בה לרי"ח ניה). ְְְִֵֶֶַָָָָָ

,פארת  יעקב ברה, – יצחק ,חסד – אברה ,ינר מה ידה האבת ה יקיצ ד' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹא
והצח", והפארת רהבוה הדה" פסק ריז נצח, – הב)מה לרי"ח ניה). ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

.ראלי ל אמה הרעה הא נר מה  מהימנא ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרעיא

יקִַרמעְְְְִִַויתחניעלי ֲֵֶהריֶָידַעלְִֶסדת

ַמהֶָידי,ַעלְִִָנסריִָרזיְַלגתְלְִָננהְרת

ַָעה.ַעדָָאדְֶלְַלגתְרתִָנֶֹא

יָקִַרמעְִתחַָ:חסד,ְַָואמר  הדלה הנהגת ה' ְְְֶֶַַָָל

ד.והְֵַוצח,ְְִֶֶַוהפארת,ְְַָוהברה, יסד,ְ – כל ְִֹי

מיִַַָ.בארֶָָת.ה'ְלמלכ  ְְַַַָָהמלכה

ֵאְִמע,ְִֶעליניְֹלרא.ְֹלכלְְִֵַַוהתנא

ְְִהתעררֱֶַָהאמ,ְֶָוהרעהְֶחבר,ְֵֵיני



יב

אליהופתח 

אין – עפר" כני נור הקיצ" מנתכן.

: אתמר אדהה מטרא אן איקצ אן

א בגין מתים. אן ולאו ער". יול ינה אני"

,מהימנא רעיא וגו'. "נור הקיצ" בהן: אתמר

נור הקיצ ואבהן [לה]אנתאערלא 

תאבגל ינה איהי ,אכינ[לו]ען עד , 

ןצריהבח ונא דמיכין ה מד[לז]יקא . 

קלין לת כינא רעיא[לח]יהיבת לגי 

:חז"ל דאמר ,"נר" ונקרא הרה, סדת ולד י ידי על לכינה יק לעת רצה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהר"י
ה רהה תדס דלימ בפרט ,רה אא רה אי אמרת", לרא ילה רי מיק" הסק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

האלה. את מקרב ניהעלי ְְְְִִֵֶֶַַָָָמחת
סמ יהיה הרה תדס דהלימ ידי ועל ועזר, מ אי פע אפס גלתא הכינה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלהית

אה הד הרת וזאת הדה, להכינה האא"רימטרהר"זוסעד רי קדא לייחד ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הלימה והגאלה ,יכינמהרהבימינהר)אמהז .(זיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

,יוא יח רח נמת דכתיב חט היא ה חת הא הימה י נימ ,נחיריה א' ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹירש
העי את יה לב על כבי יהעפע י העיני ל לב ב': ירש .יח נמת יוא וח ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוכ

הב) לרי"ח ניה). ְֵַָָָ

.תאב ג' נגד(מל א)האריז"ל ינר תב מ הב מ אתת ג' נגד קלי לתלת טע , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ש' חסד מ' הא "יתיהמ יה מ י המ מ "וקרא דס תמ רת קיסה ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹער
יהיבת לכ ,ל עמי ג' להע זאת מסר דע "זאת" נקראת כינהה י בי א .רהגב ה' ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹתפארת

קלי הב)לת לרי"ח ניה). ְְִֵַָָָָָ

.נתכְְִֶַמהקיצ"ִָנכניְְַורְֵ,"ָָעפרֵה

,יקיה תא ִִֵַַָאהֵֶכינהֵֵֶמחלקאמרְִַָהֱֶֶַ,ָ

יני,ְִקרייְֵָואינֵער",ְִִוליְֵָינהֲִ"אני אא בילְִִֵֵֶָמתיבְִִֶזה

הרעהוגו',ְְַורנ"ִָ"הקיצֶָה,ֱֶַנאמר ֱֶַָהאמ,ֶֶָֹמה

ְֵלעררְֵַַלחְְִהתעררְָָוהאבת.ַָאה

הכינה ַָעה,ֶַעדַָלת,ְֵָינהִֶהיאְִֶַָאת

יקיִִַַהָֻ,מיינהְִרדְֵָו.עיניהְֵֵֶדִַמ

ֶָהרעהְֶֶנגדקלת,ָֹלְִַָהכינהְָָנתנה

דהא - מהימנא רעיא קם :לי ויימא ,מהימנא

ארע לגאי – דפק" די "קל אתמר: על

ילי תי[לט]אתוןאח לי "תחי ןבה ויימא , 

א ןצ ת נע "ם דהא ."תית ינתי רעיתי

"תלהגל "מאי[מ]יסיף טל". נמלא ירא" . 

אנ הא: רי קדא אמר אא ?"טל נמלא

עאלנא אמק י דאתחרב מאמ בח

לא הכי, לאו ?באבי ועאלנא דילי ביתא

תאגל אנ זמנא ל [מא]עאלנאל הרי 

טל נמלא "ראי :[מב]סימנאכינתא ה"א ," 

ינדא  אתת ארע את מערר יהוה,  תתא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַארע
"תלהגל ,סיי לא ,צ ת נע " מ 'ה', נקראת כ"ב)ולמה 'ד איכה). ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.מרל תל ע לה ְְִֵֶַָָָָָאא
.כינהה  היא 'ה תא א ונעלמה הויה, מ ואו הא די  גמטריא הא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָטל

,אממרתֱֶַָהְֶֶוא:לעהקֶָהר.אמהריֱֶַָהֲֵֶ

לֱֶַנאמרֶָעלידי"קִ,"פקֵעְִֶאצליארְְַַ

כח,ְַֹויאמרֶ,ִאתת הְֶָָֹתחיְִִתיִליֲִאח

תב:ִַָתתי".ִָינתיְִַָרעיתי ֹלאִצַתֲֵענֲֵֶָ"ַהרי

סיִי"תיְְֵַלהגלרא ַַמעָטלֵָמלאֲִֵֶֹהרי

אהא,ָרַָהדַָאמרֶָאאָטל?ֵָמלא ְַ

,בח ִִֶָעליתיְִַָהקֵ,יתְֶֶַחרבְְְִִֶַַָָהכינה

מעלה, ל קה מעלה?ְְְִֵֶַַָָלבית ל לייר  ליבי זהְְְְִִִִִֶַַָָָועליתי ֵֶאי,ָאמת ֱֶֶֶ

לביתי עליתי ָלֲֵהריְָגלת!ְֶַאְַזמָלְִִִֵָֹלא

,יִָסימרא"ִֶֹכינהְוה'ָטל"ְִָנמלאה ְִִַָהיא



יג

אליהופתח 

אין – עפר" כני נור הקיצ" מנתכן.

: אתמר אדהה מטרא אן איקצ אן

א בגין מתים. אן ולאו ער". יול ינה אני"

,מהימנא רעיא וגו'. "נור הקיצ" בהן: אתמר

נור הקיצ ואבהן [לה]אנתאערלא 

תאבגל ינה איהי ,אכינ[לו]ען עד , 

ןצריהבח ונא דמיכין ה מד[לז]יקא . 

קלין לת כינא רעיא[לח]יהיבת לגי 

:חז"ל דאמר ,"נר" ונקרא הרה, סדת ולד י ידי על לכינה יק לעת רצה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָהר"י
ה רהה תדס דלימ בפרט ,רה אא רה אי אמרת", לרא ילה רי מיק" הסק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל

האלה. את מקרב ניהעלי ְְְְִִֵֶֶַַָָָמחת
סמ יהיה הרה תדס דהלימ ידי ועל ועזר, מ אי פע אפס גלתא הכינה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלהית

אה הד הרת וזאת הדה, להכינה האא"רימטרהר"זוסעד רי קדא לייחד ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הלימה והגאלה ,יכינמהרהבימינהר)אמהז .(זיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ

,יוא יח רח נמת דכתיב חט היא ה חת הא הימה י נימ ,נחיריה א' ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹירש
העי את יה לב על כבי יהעפע י העיני ל לב ב': ירש .יח נמת יוא וח ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוכ

הב) לרי"ח ניה). ְֵַָָָ

.תאב ג' נגד(מל א)האריז"ל ינר תב מ הב מ אתת ג' נגד קלי לתלת טע , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ש' חסד מ' הא "יתיהמ יה מ י המ מ "וקרא דס תמ רת קיסה ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹער
יהיבת לכ ,ל עמי ג' להע זאת מסר דע "זאת" נקראת כינהה י בי א .רהגב ה' ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹתפארת

קלי הב)לת לרי"ח ניה). ְְִֵַָָָָָ

.נתכְְִֶַמהקיצ"ִָנכניְְַורְֵ,"ָָעפרֵה

,יקיה תא ִִֵַַָאהֵֶכינהֵֵֶמחלקאמרְִַָהֱֶֶַ,ָ

יני,ְִקרייְֵָואינֵער",ְִִוליְֵָינהֲִ"אני אא בילְִִֵֵֶָמתיבְִִֶזה

הרעהוגו',ְְַורנ"ִָ"הקיצֶָה,ֱֶַנאמר ֱֶַָהאמ,ֶֶָֹמה

ְֵלעררְֵַַלחְְִהתעררְָָוהאבת.ַָאה

הכינה ַָעה,ֶַעדַָלת,ְֵָינהִֶהיאְִֶַָאת

יקיִִַַהָֻ,מיינהְִרדְֵָו.עיניהְֵֵֶדִַמ

ֶָהרעהְֶֶנגדקלת,ָֹלְִַָהכינהְָָנתנה

דהא - מהימנא רעיא קם :לי ויימא ,מהימנא

ארע לגאי – דפק" די "קל אתמר: על

ילי תי[לט]אתוןאח לי "תחי ןבה ויימא , 

א ןצ ת נע "ם דהא ."תית ינתי רעיתי

"תלהגל "מאי[מ]יסיף טל". נמלא ירא" . 

אנ הא: רי קדא אמר אא ?"טל נמלא

עאלנא אמק י דאתחרב מאמ בח

לא הכי, לאו ?באבי ועאלנא דילי ביתא

תאגל אנ זמנא ל [מא]עאלנאל הרי 

טל נמלא "ראי :[מב]סימנאכינתא ה"א ," 

ינדא  אתת ארע את מערר יהוה,  תתא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַארע
"תלהגל ,סיי לא ,צ ת נע " מ 'ה', נקראת כ"ב)ולמה 'ד איכה). ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.מרל תל ע לה ְְִֵֶַָָָָָאא
.כינהה  היא 'ה תא א ונעלמה הויה, מ ואו הא די  גמטריא הא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָטל

,אממרתֱֶַָהְֶֶוא:לעהקֶָהר.אמהריֱֶַָהֲֵֶ

לֱֶַנאמרֶָעלידי"קִ,"פקֵעְִֶאצליארְְַַ

כח,ְַֹויאמרֶ,ִאתת הְֶָָֹתחיְִִתיִליֲִאח

תב:ִַָתתי".ִָינתיְִַָרעיתי ֹלאִצַתֲֵענֲֵֶָ"ַהרי

סיִי"תיְְֵַלהגלרא ַַמעָטלֵָמלאֲִֵֶֹהרי

אהא,ָרַָהדַָאמרֶָאאָטל?ֵָמלא ְַ

,בח ִִֶָעליתיְִַָהקֵ,יתְֶֶַחרבְְְִִֶַַָָהכינה

מעלה, ל קה מעלה?ְְְִֵֶַַָָלבית ל לייר  ליבי זהְְְְִִִִִֶַַָָָועליתי ֵֶאי,ָאמת ֱֶֶֶ

לביתי עליתי ָלֲֵהריְָגלת!ְֶַאְַזמָלְִִִֵָֹלא

,יִָסימרא"ִֶֹכינהְוה'ָטל"ְִָנמלאה ְִִַָהיא



יד

אליהופתח 

טל. איה יל וחים דיל לימ גלתא,

י את איה ואתודא וא"ו, תא ה"א תא "ד 

ל"ט מחן דלא אכינ איהי [מג]ה"אאא , 

י אתוןאת סליק וא"ו ואת ה"א תא "ד

ביעמ אכינל מליא איהי ט"ל. ןלח

מהימנא רעיא קם מד עאין. ריןמק כל

יע קיין דיחדא:[מד]ואבהן רזא אן עד . 

:"ואמן אמן לעלם יהוה ר"

(הרה נילת אחרת מההק  א' עד י"ז  זהר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ(ני

רדה הפע הא טל מסר אלפי ימ יהו תתא שג' ה את תקלה מעד יצא ונהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָסד
נמנע זה ידי ועל מעלה תלהתרחק הכינה לת עני ה אמר זה ועל אה, לה"א יאנ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמעיר
אה הה"א תקרב לה ה היה לבא לעתיד עד יהו, תתא הג' ל טל הפע הְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמ

,יאנ דזעיר ארת מהט"ל וחת פע ילהמ תכל זה ידי ועל יהו אתת ראי)להג' לחי ועה)אר . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ
.העלי יחד אי למר ט"ל, נמלא ראי סד וזה מיע, ואינ ,תגל אה יְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹממ

דיררלעכינה,אתהרלצדהיח,הדונעלהיחהוי"האדנ"י. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

טל,ְִֶַַָוהחיְֵֶַָהלמתַָלת, סד ְָהא

אתהאְֶוזה ְואתָוא"ואתֵה"אאתי"דסד

ֶָאאָט"ל,ְְֶחֵֶָאינְִַָהכינהִהיאֵה"א

ִָהאתתִֹעליָוא"וְואתֵהאאתידאת

הָט"ל,ְְֶלחה הֵֶֶַַאכינהְֵַממה הבעְִֶַָאת עיְִֵַַַָמ

ל ֱֶַָהאמֶָהרעהָקִָמדְִֶָהעליני,ְַהקרתֶָל

ִַהחד.סדָאַעדִע.ְִַהדיְָָוהאבת

רעוא ויהי 

יןויהיׁשיּקד דכל קדּיׁשא עּתיקא קדם מן רעוא 

דכלּא. סתימא טמירין דכל טמירא

זעירּד יּהריׁש למליא ּהיּנמ עלּאה טלּא ׁשיתמּד

יללהּטּו ,יןאנּפּונהירּב יןיׁשּקד ּתּפוּחין לחקל | 

מן ויתמ .אּדכל וּבחדותא בּרעוא דאנּפין

דכל טמירא ,יןׁשיּקד דכל קדּיׁשא עּתיקא קדם

אּחנ ורחמי רעוּתא דכלּא. סתימא טמירין

ועל עלי וחדוה תאּורעּב עלּאה ּנהירוּב אּוחסד

לּכ ועל אלי, הנּלוים כּל ועל ביתי, ניּב כּל

בּיׁשין עקתין לּמכ ויפרקיננא .יּהעּמ ראלׂיש

ִִויהיָרצפניה'ְִִֵממיי ְִַהדיִָמלַָהדִִַָהעיק

רְְִָונסלִָמריסְִִַָהְֶָנעל.לֵַֹמה

ִֵֶָָטלְֶָהעליִֶמיעְְִַַלהְֹלראזעיר ְֵֶל

יְִַאנפע ילהמְְִֶַַדהְִֵלחיִַדהארתַָהְֶַָ

ניִָרצְָמחתבְְִַ.לַֹהְְִֵַויתמפנימ ְִִֵ

ימיה' ִָמלְְִָונסרְִַהדי,ִָמלַָהדִִַָ"העיק

ריסְִִַָהְֶָנעל.לֵַֹמהָרצְֲִַורחמי,ֵח

ְַועלַָעליְְִָומחה,ְָרצ,ְֶָעלינה,ְֶָָהארהֶֶָוחסד,

לָניְֵ,יתיְִֵַועללָביְִַהקר,ֵַאליְַועללָ

ראלְִֵָי.ַעתנא ָָהרעתַָהרתִָמלְְִֶָויפדה



טו

אליהופתח 

טל. איה יל וחים דיל לימ גלתא,

י את איה ואתודא וא"ו, תא ה"א תא "ד 

ל"ט מחן דלא אכינ איהי [מג]ה"אאא , 

י אתוןאת סליק וא"ו ואת ה"א תא "ד

ביעמ אכינל מליא איהי ט"ל. ןלח

מהימנא רעיא קם מד עאין. ריןמק כל

יע קיין דיחדא:[מד]ואבהן רזא אן עד . 

:"ואמן אמן לעלם יהוה ר"

(הרה נילת אחרת מההק  א' עד י"ז  זהר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ(ני

רדה הפע הא טל מסר אלפי ימ יהו תתא שג' ה את תקלה מעד יצא ונהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָסד
נמנע זה ידי ועל מעלה תלהתרחק הכינה לת עני ה אמר זה ועל אה, לה"א יאנ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמעיר
אה הה"א תקרב לה ה היה לבא לעתיד עד יהו, תתא הג' ל טל הפע הְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמ

,יאנ דזעיר ארת מהט"ל וחת פע ילהמ תכל זה ידי ועל יהו אתת ראי)להג' לחי ועה)אר . ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ
.העלי יחד אי למר ט"ל, נמלא ראי סד וזה מיע, ואינ ,תגל אה יְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹממ

דיררלעכינה,אתהרלצדהיח,הדונעלהיחהוי"האדנ"י. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

טל,ְִֶַַָוהחיְֵֶַָהלמתַָלת, סד ְָהא

אתהאְֶוזה ְואתָוא"ואתֵה"אאתי"דסד

ֶָאאָט"ל,ְְֶחֵֶָאינְִַָהכינהִהיאֵה"א

ִָהאתתִֹעליָוא"וְואתֵהאאתידאת

הָט"ל,ְְֶלחה הֵֶֶַַאכינהְֵַממה הבעְִֶַָאת עיְִֵַַַָמ

ל ֱֶַָהאמֶָהרעהָקִָמדְִֶָהעליני,ְַהקרתֶָל

ִַהחד.סדָאַעדִע.ְִַהדיְָָוהאבת

רעוא ויהי 

יןויהיׁשיּקד דכל קדּיׁשא עּתיקא קדם מן רעוא 

דכלּא. סתימא טמירין דכל טמירא

זעירּד יּהריׁש למליא ּהיּנמ עלּאה טלּא ׁשיתמּד

יללהּטּו ,יןאנּפּונהירּב יןיׁשּקד ּתּפוּחין לחקל | 

מן ויתמ .אּדכל וּבחדותא בּרעוא דאנּפין

דכל טמירא ,יןׁשיּקד דכל קדּיׁשא עּתיקא קדם

אּחנ ורחמי רעוּתא דכלּא. סתימא טמירין

ועל עלי וחדוה תאּורעּב עלּאה ּנהירוּב אּוחסד

לּכ ועל אלי, הנּלוים כּל ועל ביתי, ניּב כּל

בּיׁשין עקתין לּמכ ויפרקיננא .יּהעּמ ראלׂיש

ִִויהיָרצפניה'ְִִֵממיי ְִַהדיִָמלַָהדִִַָהעיק

רְְִָונסלִָמריסְִִַָהְֶָנעל.לֵַֹמה

ִֵֶָָטלְֶָהעליִֶמיעְְִַַלהְֹלראזעיר ְֵֶל

יְִַאנפע ילהמְְִֶַַדהְִֵלחיִַדהארתַָהְֶַָ

ניִָרצְָמחתבְְִַ.לַֹהְְִֵַויתמפנימ ְִִֵ

ימיה' ִָמלְְִָונסרְִַהדי,ִָמלַָהדִִַָ"העיק

ריסְִִַָהְֶָנעל.לֵַֹמהָרצְֲִַורחמי,ֵח

ְַועלַָעליְְִָומחה,ְָרצ,ְֶָעלינה,ְֶָָהארהֶֶָוחסד,

לָניְֵ,יתיְִֵַועללָביְִַהקר,ֵַאליְַועללָ

ראלְִֵָי.ַעתנא ָָהרעתַָהרתִָמלְְִֶָויפדה



טז

אליהופתח 

נאמז לנא ויתיהב ויזמין לעלמא, ןּדייתו

ממזלא ,ועקתא צרה בּלי ,אטבּת וּּפרנסתא

אׁשיּב מעינא ויׁשזבינן .ליןּת יּהּב מזני דכל

ויתי גּיהנּם. ׁשל ינּהּמדּו הּמות דמלא וּמחרבּא

אריכי וחיי וחסדּא אּחנ נפׁשתנא וּלכל לנא

רצן, יהי כּן אמן .קדמיּה מן ורחמי רויחי וּמזני

.ואמן אמן



ָמזָלנְִֵָויתְִָויכיְָלעלֶָ,את

העליְָ,מצקהָָצרהְִליָטבהְַָָפרנסה ְֵֶַַָָמהל

לֶָתנזְַהִֶמ.לילְְְִִַמילנִֵַַוִֵַמעי,ָָהרע

מחרבְֶֶות,ְַַמלאֶַָהימהִֵַלֶ.יהְִִֵֶוי

,ָלנלכלְָ,תנפְֵֶֶָָוחסד,ֵחיְִַוח,ֲִֻארכי

ָרצ.ְִיהיֵֵָאמְִָָמפניו,ְֲִַורחמיְֶַ,רווחְ,מזנת

ֵָאמ.ְֵָואמ

חצתמה יק אחר י כל האד אמר נעי מה טב 
הרז הבא אר זה נח(ל תר[א]הרז וכ ,א"ע ס"ה  

ע"ב) רס"ח בד ע"א, רכ"ו ד דיפק יק.רת אחר מרא א וא 
תת יעה וכ ,הפה דק חרית יאמר ,לאה
דס ביוה מאד, מאד קיעמ א ברי י ,ביט וימי
אמירת נעה דלה עלת ה ידע הא ברי ל

ימה רצ י מיה רצ י ,ה תא לת. 
את לבאר הארי (ריי סד (בחלק עלי רב ת" ,י"ב מ חי אי )
בזוה"ק, יתר יה אמריה אחד ה  וכתב הה, ראה האמר
(דע ויח לחכ ות הזלג, קצה על יה אר הבאנ או .עכת"ד, 

ןאמרמעׁש יּידאי[ב]רב ארימית בּצלתין[ג]: 

אּ[ד]לעלאּלעל לעלּא עלּאה רעוּתא דּכד , 

פסּתא ולא אתידע דלא תאּרעו ההוּא על קימא

דסתים אׁשרי .לעלמין לעלאכּלל יריּת -- 

הפ על עמק אר  וע פה, דר מ אא אמר לא ,הה הב הד העל מרב הְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה
הרמח''ל)זאת, נזי .(רמח''ל ְְְִֵַַַַָֹ

הקב''ה ל העלי כלוה בהחה היא החכמה תמ אי מתאר הזר האמר אר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמבא:
המעט, מ מעט תא להיג היכלת אר , נטע ה' כהז היא בכ ה', רצ את להיג מנה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹביכל,
רסה ה', את להיג לר מתחיל האד אר אמנ ,רית ה' לדק לנ י ה תנא דמל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזה
ה', ר את להיג מניעת לאד י רא רק הכנה, רה את נמ מנעת ,לפניו נפרסת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחיצה
העלי הרצ אר ,היכלת  נטע ה' זכה אמת הא לב ,בעתי יתר עד מתערר הא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאז

.[''הרמ לטי ספר מ דמי [היסד .אמ ,לעד ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיע
.תספיר י' נגד הה אר ה', לפני הפ האצעת י' את להרי  ,יתר רת הרז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבא

.הפה לצר א קניאב דיה את להרי אסר אמר אחר במקְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
.לפניו רח לנחת לרצ יהי הא הדת י רית 'ה לפני התל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמר

ַָאמריִַר,מעְִתיֲִִהרימלמעלהַָידי ְְַָ

ְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליָָהרצֲֶֶַארְִִתפת,

ְִַנתסְֹולאַנדעֶֹאַההאָָהרצַעלֵעמד

ללְָ.לְָלעָֹהראתַָהתריְְְֵַָלמעלה



יז

אליהופתח 

נאמז לנא ויתיהב ויזמין לעלמא, ןּדייתו

ממזלא ,ועקתא צרה בּלי ,אטבּת וּּפרנסתא

אׁשיּב מעינא ויׁשזבינן .ליןּת יּהּב מזני דכל

ויתי גּיהנּם. ׁשל ינּהּמדּו הּמות דמלא וּמחרבּא

אריכי וחיי וחסדּא אּחנ נפׁשתנא וּלכל לנא

רצן, יהי כּן אמן .קדמיּה מן ורחמי רויחי וּמזני

.ואמן אמן



ָמזָלנְִֵָויתְִָויכיְָלעלֶָ,את

העליְָ,מצקהָָצרהְִליָטבהְַָָפרנסה ְֵֶַַָָמהל

לֶָתנזְַהִֶמ.לילְְְִִַמילנִֵַַוִֵַמעי,ָָהרע

מחרבְֶֶות,ְַַמלאֶַָהימהִֵַלֶ.יהְִִֵֶוי

,ָלנלכלְָ,תנפְֵֶֶָָוחסד,ֵחיְִַוח,ֲִֻארכי

ָרצ.ְִיהיֵֵָאמְִָָמפניו,ְֲִַורחמיְֶַ,רווחְ,מזנת

ֵָאמ.ְֵָואמ

חצתמה יק אחר י כל האד אמר נעי מה טב 
הרז הבא אר זה נח(ל תר[א]הרז וכ ,א"ע ס"ה  

ע"ב) רס"ח בד ע"א, רכ"ו ד דיפק יק.רת אחר מרא א וא 
תת יעה וכ ,הפה דק חרית יאמר ,לאה
דס ביוה מאד, מאד קיעמ א ברי י ,ביט וימי
אמירת נעה דלה עלת ה ידע הא ברי ל

ימה רצ י מיה רצ י ,ה תא לת. 
את לבאר הארי (ריי סד (בחלק עלי רב ת" ,י"ב מ חי אי )
בזוה"ק, יתר יה אמריה אחד ה  וכתב הה, ראה האמר
(דע ויח לחכ ות הזלג, קצה על יה אר הבאנ או .עכת"ד, 

ןאמרמעׁש יּידאי[ב]רב ארימית בּצלתין[ג]: 

אּ[ד]לעלאּלעל לעלּא עלּאה רעוּתא דּכד , 

פסּתא ולא אתידע דלא תאּרעו ההוּא על קימא

דסתים אׁשרי .לעלמין לעלאכּלל יריּת -- 

הפ על עמק אר  וע פה, דר מ אא אמר לא ,הה הב הד העל מרב הְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹה
הרמח''ל)זאת, נזי .(רמח''ל ְְְִֵַַַַָֹ

הקב''ה ל העלי כלוה בהחה היא החכמה תמ אי מתאר הזר האמר אר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמבא:
המעט, מ מעט תא להיג היכלת אר , נטע ה' כהז היא בכ ה', רצ את להיג מנה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹביכל,
רסה ה', את להיג לר מתחיל האד אר אמנ ,רית ה' לדק לנ י ה תנא דמל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזה
ה', ר את להיג מניעת לאד י רא רק הכנה, רה את נמ מנעת ,לפניו נפרסת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחיצה
העלי הרצ אר ,היכלת  נטע ה' זכה אמת הא לב ,בעתי יתר עד מתערר הא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאז

.[''הרמ לטי ספר מ דמי [היסד .אמ ,לעד ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻיע
.תספיר י' נגד הה אר ה', לפני הפ האצעת י' את להרי  ,יתר רת הרז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָבא

.הפה לצר א קניאב דיה את להרי אסר אמר אחר במקְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
.לפניו רח לנחת לרצ יהי הא הדת י רית 'ה לפני התל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמר

ַָאמריִַר,מעְִתיֲִִהרימלמעלהַָידי ְְַָ

ְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליָָהרצֲֶֶַארְִִתפת,

ְִַנתסְֹולאַנדעֶֹאַההאָָהרצַעלֵעמד

ללְָ.לְָלעָֹהראתַָהתריְְְֵַָלמעלה



יח

אליהופתח 

כּחדא.[ט]אתידע ונהרין דּפריסא, ּנהירוּב ׁשטּב , 

והיכלין ,היכלין עהתׁש ּוואתעבידןּוּנא לאו -| 

אנּוּן[י]נהרין ולאו רוּחין, ןּוּאנ ולאו ,.מתיןנׁש | 

ּבהו מאּקיּד מאן אית ּתׁשעה[יא]ולא דכל תאּרעו 

בּמחׁשבה[יב]נהרין ּהוּכל קימיּ[יג]דחד ּאיהוּד , 

ּתריהוּב למרדּף ּהוּכל נאּבחׁשּב ּיהוּ[יד]מנ, 

בהמחׁשּב דקימי ולא[טו]בּׁשעּתא מתדּבּקן ולא , 

ולא ברעוּתא, לא קימי לא ואלּין .ּואתידע

בּאלּין תפסין. ולא ּהּב פסיןּת עלּאה, במחׁשבה

ןּוּנא וכל .תאּדמהימנו רזי כל ריןקימינה | 

.תמה נדע א מחבה הקרא רדל"א הארת תקה ארי ל רְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהא
.נפ בחינת תרא נקראי ְְִִִִֶֶַָֹלא

.תאציל תכלל תר יחידה חינת ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלפי
.תנחה הפירת לט' ר הה ,הא ההיכלת ט' ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאר
.תאציל חכמה ְֲִִֶַָָהיא
.מה והעה הארה לקל די דארי תספיר הע אחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלר
.יחד חימ אליה כינמ אז מחבה קראיה חימ סד ה עהְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ב'ְָנדעה ע המדִַַָההע סה הארתְֵֶַַָָָָאחד כ האיר זה ידי ְְְִֵֵֶַַַָועל

ְֲַונעעהְְְִונתקנְִָתתֵָהיכלההיכל ְֵֵַָואֵָאינ

ְַנתְִִַבחינתְֵָואינַרחְִִַבחינתְֵָואינארת

ְֵואימדִמיעֵֶהֶָ.הח בחינתְִִַַָָָהרצל ְַעֶָל

קמיָהארת, ִֶַָָֻבהחה ֶָאחדֶהאְְַַַָָֹכח

ֵֶמהנחְְֶָָכלר ציְִִֹרֲֵֶַאחריה

זמְִַמדיעְִֶבהמחְְְֵַָָָואינתא יגיְֹולאִִַמ

לל לה ְֹולאְָרצֹלאִַָקמיֹלאְֵואְֶַָָנדע

הארהְֶָָהעלינהְְַָָמחבה מעט  פסיְְִֶַָָָ.פיסה נקראת ְֵאְְְִִֵָֹולא

ְִִָנמצאילָתדנהַהֱָָהאמְָוכלתתָארָהא

ונהיר ,ידיע ולא דאּפיק מאי אּפיק אריׁש וההוּא

אהּעל דמחׁשבה ּרעו ,ּבסתימו כּלּא דנהיר מאי

ּריסוּפ חד .ּהּנמ לאתנהראּו תרּהּבא למרדּף -

ּפריסא אּוהה ּמגּו ,ריסאתּפדההיא ּרדיפוּב - 

עלּאה ההוּאמחׁשבה עד ,מטי ולא מטי - 

דנהיר מאי נהיר מח[ה]פריסא, ההוּא וּכדין ,בהׁש 

אּוההו ידיע. דּלא סתים ּנהירוּב נהיר עלּאה

ּונהיר האי ׁשטּב כּדין ,ידע לא מחׁשבה

,דקימא דפרסא ּנהירוּב ,אתידע דּלא דמחׁשבה

ידיע לאּד מּמה אתידע[ו]דּנהיר ולא ולא[ז], 

ליאּג[ח]אתדלא בהדמחׁש ּונהיר האי וּכדין . 

.ללק ראי אה ה רק עטתמ הארה קל רְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לל ידע מאינ לק א' הארה הארת, 'ג קל דארי סתימאה חאהמ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלמר
.אתידע לא מריא והיינ נדע א מה קל 'ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהארה
.דארי מהתר והיינ נתה, א מה קל ג' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהארה

תְואציאָֹהראציא,ַמהִההְִֶולא,דעְִֵַוהאיר

ְֶָָהעלינה,ְַַָָהחבהְרצְִסתמי.ְָֻוכִֵֶהאיר,ַמה

הארהֲַָאחריוְִֹלר אחדִֶמ.ְֵֶַָָלקל מס עיְֵֶָָָ

,ְִַנפרסמִתאסרדיפתַָָה ידי בהְְִֵַַעלמח ֲַָָ

נהזְֶַָהעלייעְֹולאִַַמיעַעדִַַמתא

סַָָההאיר המִִֵֶַמההאירִֵֶקיבלהכְְִֶָתהבהָאחְַַָָה

מאירְֶָָהעלינה עתיק וזַנדעֶֹאָסתְארִִֵָָָהיה ְ

האר,ֲַַָָהמחבה גדל מיג ואינ ידע ָהאראתִָההָאזְִֵֶַַָָֹלא

החבה סד אהְֶַַָָדעהנ הארתְֶָֹא ֵָהעמדָָמסְִֶַָָהה

הְִֵוהאירִַמאינֵֶ,גמ ְֹולאַנדעְֹולאַַָֻידע

החבהָהארֶזהְָואזְִַָהתה ֶֹאְֶַַָָל



יט

אליהופתח 

כּחדא.[ט]אתידע ונהרין דּפריסא, ּנהירוּב ׁשטּב , 

והיכלין ,היכלין עהתׁש ּוואתעבידןּוּנא לאו -| 

אנּוּן[י]נהרין ולאו רוּחין, ןּוּאנ ולאו ,.מתיןנׁש | 

ּבהו מאּקיּד מאן אית ּתׁשעה[יא]ולא דכל תאּרעו 

בּמחׁשבה[יב]נהרין ּהוּכל קימיּ[יג]דחד ּאיהוּד , 

ּתריהוּב למרדּף ּהוּכל נאּבחׁשּב ּיהוּ[יד]מנ, 

בהמחׁשּב דקימי ולא[טו]בּׁשעּתא מתדּבּקן ולא , 

ולא ברעוּתא, לא קימי לא ואלּין .ּואתידע

בּאלּין תפסין. ולא ּהּב פסיןּת עלּאה, במחׁשבה

ןּוּנא וכל .תאּדמהימנו רזי כל ריןקימינה | 

.תמה נדע א מחבה הקרא רדל"א הארת תקה ארי ל רְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהא
.נפ בחינת תרא נקראי ְְִִִִֶֶַָֹלא

.תאציל תכלל תר יחידה חינת ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלפי
.תנחה הפירת לט' ר הה ,הא ההיכלת ט' ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאר
.תאציל חכמה ְֲִִֶַָָהיא
.מה והעה הארה לקל די דארי תספיר הע אחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלר
.יחד חימ אליה כינמ אז מחבה קראיה חימ סד ה עהְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ב'ְָנדעה ע המדִַַָההע סה הארתְֵֶַַָָָָאחד כ האיר זה ידי ְְְִֵֵֶַַַָועל

ְֲַונעעהְְְִונתקנְִָתתֵָהיכלההיכל ְֵֵַָואֵָאינ

ְַנתְִִַבחינתְֵָואינַרחְִִַבחינתְֵָואינארת

ְֵואימדִמיעֵֶהֶָ.הח בחינתְִִַַָָָהרצל ְַעֶָל

קמיָהארת, ִֶַָָֻבהחה ֶָאחדֶהאְְַַַָָֹכח

ֵֶמהנחְְֶָָכלר ציְִִֹרֲֵֶַאחריה

זמְִַמדיעְִֶבהמחְְְֵַָָָואינתא יגיְֹולאִִַמ

לל לה ְֹולאְָרצֹלאִַָקמיֹלאְֵואְֶַָָנדע

הארהְֶָָהעלינהְְַָָמחבה מעט  פסיְְִֶַָָָ.פיסה נקראת ְֵאְְְִִֵָֹולא

ְִִָנמצאילָתדנהַהֱָָהאמְָוכלתתָארָהא

ונהיר ,ידיע ולא דאּפיק מאי אּפיק אריׁש וההוּא

אהּעל דמחׁשבה ּרעו ,ּבסתימו כּלּא דנהיר מאי

ּריסוּפ חד .ּהּנמ לאתנהראּו תרּהּבא למרדּף -

ּפריסא אּוהה ּמגּו ,ריסאתּפדההיא ּרדיפוּב - 

עלּאה ההוּאמחׁשבה עד ,מטי ולא מטי - 

דנהיר מאי נהיר מח[ה]פריסא, ההוּא וּכדין ,בהׁש 

אּוההו ידיע. דּלא סתים ּנהירוּב נהיר עלּאה

ּונהיר האי ׁשטּב כּדין ,ידע לא מחׁשבה

,דקימא דפרסא ּנהירוּב ,אתידע דּלא דמחׁשבה

ידיע לאּד מּמה אתידע[ו]דּנהיר ולא ולא[ז], 

ליאּג[ח]אתדלא בהדמחׁש ּונהיר האי וּכדין . 

.ללק ראי אה ה רק עטתמ הארה קל רְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לל ידע מאינ לק א' הארה הארת, 'ג קל דארי סתימאה חאהמ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָלמר
.אתידע לא מריא והיינ נדע א מה קל 'ב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹהארה
.דארי מהתר והיינ נתה, א מה קל ג' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהארה

תְואציאָֹהראציא,ַמהִההְִֶולא,דעְִֵַוהאיר

ְֶָָהעלינה,ְַַָָהחבהְרצְִסתמי.ְָֻוכִֵֶהאיר,ַמה

הארהֲַָאחריוְִֹלר אחדִֶמ.ְֵֶַָָלקל מס עיְֵֶָָָ

,ְִַנפרסמִתאסרדיפתַָָה ידי בהְְִֵַַעלמח ֲַָָ

נהזְֶַָהעלייעְֹולאִַַמיעַעדִַַמתא

סַָָההאיר המִִֵֶַמההאירִֵֶקיבלהכְְִֶָתהבהָאחְַַָָה

מאירְֶָָהעלינה עתיק וזַנדעֶֹאָסתְארִִֵָָָהיה ְ

האר,ֲַַָָהמחבה גדל מיג ואינ ידע ָהאראתִָההָאזְִֵֶַַָָֹלא

החבה סד אהְֶַַָָדעהנ הארתְֶָֹא ֵָהעמדָָמסְִֶַָָהה

הְִֵוהאירִַמאינֵֶ,גמ ְֹולאַנדעְֹולאַַָֻידע

החבהָהארֶזהְָואזְִַָהתה ֶֹאְֶַַָָל



כ

אליהופתח 

סף בּאין אתעּטר נהירוּ[כא]וּמחׁשבה ההוּא . 

אהּעל מחׁשבה ּהּמנ אין[כב]דאתנהיר אּקרי 

למאן[כג]סף ונהיר וקימא, אׁשּתכח ּהּנומ ,

קאים כּלּא דּא ועל ,נהירּן[כד]דלקיהּחו זכּאה , 

אּיקיּצדּדאתי[כה]ד וּבעלמא דין בּעלמא .[כו], 

לימק העלי מיע נכללי ה ואז מצות תרה ינמע ידי על למעלה פעה תעל דסְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
.תלמהע לכל הללת ס מאי פעְְְְְִִֵֶַַַַָָָה

.עתיק קראתְִִֵַָה
.מ ס האי ולא קדמ אד קראה להע ְְְִֵַַַַָָָָָָֹהא
רהה על מדע להע ברי הל על חז"ל אמר מ העלמת ל מדיע הרנת סד ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

.חסדי מילת ועל דההעב ְְְֲֲִִַַָָָועל
תבזכ ,אה לבע הה, לע ,'ה רצ אחרי במח דפיר אר יקיה ל חלק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָארי

א מתח ל אהיה ואנכי התב בחינת רחני כח הנע ניה י בימינ מהרה קה ית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹינה
קה ית את יבנ זה ,תנל צער אנ הג ,יע ראל מה תפה רה ידי על היינ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָסביב,
ית יתי י אמר וזה והאה הדה כינהה עד רתות תפ ח ייר אחד ל לבא לעתידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

,אנ אד עלינ ני אר לימת אנ מ פני ני הארה יהיה ואז פה, העל  אר (כבי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

זי"ע) ידה ותלמידיו .טב ְְְְִִַַָָ

למטע יראל דעתידי בגי" מהימנא הרעיא הבטח נ יק הד רתת דנולימ עסקנ תבזכְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ל זי"ע הר"י אמר הר תממק בעד .תאגל מ י יפק ההר ספר האי ,איה חי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמאילנא
זי"ע, צמח יעקב רי הקל היק ברי וא לבד. ההר דל יהל העתידה והאה היח יאתְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ
אבינ ל לבב לאחז עה מג לנ היה די הא רעת רת הע זאת חכמה י י ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוז"ל:

ועה ...מי(אנ)קריאתנ לא א עלינ יג מי ,תהחב ת מריה מ העלי רמ קירח ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ז"ל הרב תב ר על בפרט והעמה, הפלאה זאת הד(חכמה האר"י)מ הע נע הסרת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

בל זכר הביא האל את קרב בימינ מהרה לנ ולח יראל ע על ירח והרחמ עכ"ל. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָנגלת,
לפני הביא אליה את לכ לח אנכי הה תב ראלי לע ונחמת יעת טבת רת רְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלב
מ"ג יה [ר"י תב כמ ,תאב על ני ולב ני על אבת לב והיב והרא הדל ה' י אְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ע אל ויבאני ינחני הה ונאמ אמת נביא הביא הואל היח, מל רא ,ואמ רא לח ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻג'],

יחמ דוד במלכת לב זכר הביא האל ה"א מחינוי ,תינמ ואל יקדבי לא סא ועל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רב וערב זריי ולא ,ותחזנה ,ועד ללע נר יכה א ענ קד  י ,דב את אחרי נחל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.אמ יד מהרה קרב  להע ל על מי תמלכ דכב התת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻעינינ

מתערתְְַַָָוהחבה ָהארֶזהסְֵ.איְִֶֶַָעלה

ֵאיְִָנקראְֶָעלינהֲַָָמחבהִֶמְִֶָאירה

סמִֶונאצל ְִלמיִֵמאירְִֵוקְְֱִֶָָנמצא

אירִֵֶזהְַועל וזֵעמד,ַֹהלֶסד ְֶָחלקְְֵַַארי

יקיה ַָהא.ָָבעלֶַההָָעלִִֶַַל

אין אּקרוּן להּכ אּתלתּו עלּאה דמחׁשבה מרזא

נהרין[טז]סף ּומט הכא עד ולא[יז]. מטוּן, ולא 

ּ[יח]אתידעודּכ מחׁשבה. ולא רעוּתא הכא לאו , 

כּדין נהירּד מּמאן אתידע ולא מחׁשבה, נהיר

,נהירּד למאן ונהיר בינה, ּג ואסּתים ׁשּאתלב

עד בדא דּא כּחדאואעיל ּהוּלּכ ּלילוּכאתּד .[יט]| 

ברּונאּבדקר דּא[כ]זא אתקׁשר כּלּא סליק, דּכ 

,ּסליקוּב ּהוּכל קימי כּדין בדא, דּא ונהיר בדא,

הה היכלת, תא וכל ה', רכי את דימל אר האמנה, סדת ל נמצאי ההיכלת אְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
 ל וה ה', את יגהמ נחה ואינ העלי רצ להבק להוע ירדת אתה בהחה מ יעיְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמ

.גהלה נ א ,ס אי אר בחינת הה אר עד ,קיועמ יְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹז
.אליה יעה לא א ונחב דל העל הארת יעימ א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעד
,עליה לחב ולא ה להרהר ראפ אי ,עייד לא רא ,ריזה ההיכלת על נאמר אר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכל

.עלמהה והסתרת ה העמק ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמרב
ה אמנ ,העלי מהרצ הארה מקלת ,רתזה בהחה היא העלינה, החכמה תמ יאאר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הינה, תמ תמתל היא ,פעו אר   אזי ,רא את לק היא מהיכ אמת מיגה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
הה אר עד זה, זה רימתח והה ,גתמ  ל לא היא  הינה, למידת מאירה החכמה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואזי
גר''א [בא למד אד החכמה את מבארת הינה איר גלהב .מאחד אחד בר מ יְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנע

ְְִֵמלי].
את ליחד הא ,רה רת ה', לפני עלה אר רה דס וזה קרב, מ הא קר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאר

מעלה, מעלה עלה רק  ואז ,זה זה  מאירי ,העלי רצ החבה ואת מחבה ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻהינה
.ס אי נקרא הא אר הקב''ה, ל העלי הרצ היא אר התר מת בקה החכמה תמְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

למהְֶָָהעלינה,ְַַָָהחבהִמד ְִַָָמָכער ְְְִִֶָָנקראיֵאי

.ַעדסאָיעיתִִַמד תרְֹולאְַָהא,יעיְֹולאִִַמ

,תמה דעיִַָָנגהֵאיה אַָָָרצ לֶָבהמח ל הגה ֲֶַארְֲֶַַָָָָֹולא

לְֹולאְַַָָהחבהְִָמאירה ָאזִֵמאירִמיַנדע

ְִֵַמתלְְֶַונעלתְינהִָמאיריְְִִִלמילהאיר ְִֶָָראי

רמתחְִֵַזהֶזה ַעדִֶעביונח כלליְְְִִִֶֶֶָָָָלאחד

הטרתְַָָהרבְבסד ע עלה ֶזהְִִָנקריָכְֲֶֶֶַַָָֹאר

עלהְִעמדיָכָאזֶָזה,ֶזהְִִמאיריֶָזה ְֲִָסד



כא

אליהופתח 

סף בּאין אתעּטר נהירוּ[כא]וּמחׁשבה ההוּא . 

אהּעל מחׁשבה ּהּמנ אין[כב]דאתנהיר אּקרי 

למאן[כג]סף ונהיר וקימא, אׁשּתכח ּהּנומ ,

קאים כּלּא דּא ועל ,נהירּן[כד]דלקיהּחו זכּאה , 

אּיקיּצדּדאתי[כה]ד וּבעלמא דין בּעלמא .[כו], 

לימק העלי מיע נכללי ה ואז מצות תרה ינמע ידי על למעלה פעה תעל דסְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
.תלמהע לכל הללת ס מאי פעְְְְְִִֵֶַַַַָָָה

.עתיק קראתְִִֵַָה
.מ ס האי ולא קדמ אד קראה להע ְְְִֵַַַַָָָָָָֹהא
רהה על מדע להע ברי הל על חז"ל אמר מ העלמת ל מדיע הרנת סד ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

.חסדי מילת ועל דההעב ְְְֲֲִִַַָָָועל
תבזכ ,אה לבע הה, לע ,'ה רצ אחרי במח דפיר אר יקיה ל חלק ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָארי

א מתח ל אהיה ואנכי התב בחינת רחני כח הנע ניה י בימינ מהרה קה ית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹינה
קה ית את יבנ זה ,תנל צער אנ הג ,יע ראל מה תפה רה ידי על היינ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָסביב,
ית יתי י אמר וזה והאה הדה כינהה עד רתות תפ ח ייר אחד ל לבא לעתידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

,אנ אד עלינ ני אר לימת אנ מ פני ני הארה יהיה ואז פה, העל  אר (כבי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

זי"ע) ידה ותלמידיו .טב ְְְְִִַַָָ

למטע יראל דעתידי בגי" מהימנא הרעיא הבטח נ יק הד רתת דנולימ עסקנ תבזכְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ל זי"ע הר"י אמר הר תממק בעד .תאגל מ י יפק ההר ספר האי ,איה חי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמאילנא
זי"ע, צמח יעקב רי הקל היק ברי וא לבד. ההר דל יהל העתידה והאה היח יאתְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ
אבינ ל לבב לאחז עה מג לנ היה די הא רעת רת הע זאת חכמה י י ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹוז"ל:

ועה ...מי(אנ)קריאתנ לא א עלינ יג מי ,תהחב ת מריה מ העלי רמ קירח ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ז"ל הרב תב ר על בפרט והעמה, הפלאה זאת הד(חכמה האר"י)מ הע נע הסרת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

בל זכר הביא האל את קרב בימינ מהרה לנ ולח יראל ע על ירח והרחמ עכ"ל. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָנגלת,
לפני הביא אליה את לכ לח אנכי הה תב ראלי לע ונחמת יעת טבת רת רְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלב
מ"ג יה [ר"י תב כמ ,תאב על ני ולב ני על אבת לב והיב והרא הדל ה' י אְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ע אל ויבאני ינחני הה ונאמ אמת נביא הביא הואל היח, מל רא ,ואמ רא לח ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻג'],

יחמ דוד במלכת לב זכר הביא האל ה"א מחינוי ,תינמ ואל יקדבי לא סא ועל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
רב וערב זריי ולא ,ותחזנה ,ועד ללע נר יכה א ענ קד  י ,דב את אחרי נחל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

.אמ יד מהרה קרב  להע ל על מי תמלכ דכב התת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻעינינ

מתערתְְַַָָוהחבה ָהארֶזהסְֵ.איְִֶֶַָעלה

ֵאיְִָנקראְֶָעלינהֲַָָמחבהִֶמְִֶָאירה

סמִֶונאצל ְִלמיִֵמאירְִֵוקְְֱִֶָָנמצא

אירִֵֶזהְַועל וזֵעמד,ַֹהלֶסד ְֶָחלקְְֵַַארי

יקיה ַָהא.ָָבעלֶַההָָעלִִֶַַל

אין אּקרוּן להּכ אּתלתּו עלּאה דמחׁשבה מרזא

נהרין[טז]סף ּומט הכא עד ולא[יז]. מטוּן, ולא 

ּ[יח]אתידעודּכ מחׁשבה. ולא רעוּתא הכא לאו , 

כּדין נהירּד מּמאן אתידע ולא מחׁשבה, נהיר

,נהירּד למאן ונהיר בינה, ּג ואסּתים ׁשּאתלב

עד בדא דּא כּחדאואעיל ּהוּלּכ ּלילוּכאתּד .[יט]| 

ברּונאּבדקר דּא[כ]זא אתקׁשר כּלּא סליק, דּכ 

,ּסליקוּב ּהוּכל קימי כּדין בדא, דּא ונהיר בדא,

הה היכלת, תא וכל ה', רכי את דימל אר האמנה, סדת ל נמצאי ההיכלת אְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
 ל וה ה', את יגהמ נחה ואינ העלי רצ להבק להוע ירדת אתה בהחה מ יעיְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמ

.גהלה נ א ,ס אי אר בחינת הה אר עד ,קיועמ יְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹז
.אליה יעה לא א ונחב דל העל הארת יעימ א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעד
,עליה לחב ולא ה להרהר ראפ אי ,עייד לא רא ,ריזה ההיכלת על נאמר אר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹכל

.עלמהה והסתרת ה העמק ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמרב
ה אמנ ,העלי מהרצ הארה מקלת ,רתזה בהחה היא העלינה, החכמה תמ יאאר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

הינה, תמ תמתל היא ,פעו אר   אזי ,רא את לק היא מהיכ אמת מיגה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
הה אר עד זה, זה רימתח והה ,גתמ  ל לא היא  הינה, למידת מאירה החכמה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואזי
גר''א [בא למד אד החכמה את מבארת הינה איר גלהב .מאחד אחד בר מ יְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻנע

ְְִֵמלי].
את ליחד הא ,רה רת ה', לפני עלה אר רה דס וזה קרב, מ הא קר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאר

מעלה, מעלה עלה רק  ואז ,זה זה  מאירי ,העלי רצ החבה ואת מחבה ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻהינה
.ס אי נקרא הא אר הקב''ה, ל העלי הרצ היא אר התר מת בקה החכמה תמְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

למהְֶָָהעלינה,ְַַָָהחבהִמד ְִַָָמָכער ְְְִִֶָָנקראיֵאי

.ַעדסאָיעיתִִַמד תרְֹולאְַָהא,יעיְֹולאִִַמ

,תמה דעיִַָָנגהֵאיה אַָָָרצ לֶָבהמח ל הגה ֲֶַארְֲֶַַָָָָֹולא

לְֹולאְַַָָהחבהְִָמאירה ָאזִֵמאירִמיַנדע

ְִֵַמתלְְֶַונעלתְינהִָמאיריְְִִִלמילהאיר ְִֶָָראי

רמתחְִֵַזהֶזה ַעדִֶעביונח כלליְְְִִִֶֶֶָָָָלאחד

הטרתְַָָהרבְבסד ע עלה ֶזהְִִָנקריָכְֲֶֶֶַַָָֹאר

עלהְִעמדיָכָאזֶָזה,ֶזהְִִמאיריֶָזה ְֲִָסד



כב

אליהופתח 

התחלת דק נת] העקדה רת דק למר אד ל הר
חי אי  ספר הבא זה, נח [הפהמ רת ראנה (נה 

י"ב) יחאיהלכה ר מע רי מקללת נל יהיה בזה 
הר ע"ב)[א]התבהארא קמ"א )לכילה בט ימנע א וה' . 

.תמי

ןּרבחילא לן למיהב קּמ רעוא יהא .עלמא 

ראּלסדּו .תּורע דּלמעב .יקרּב לאּתערא

ידעין אנן ליתּד גּב על ואף .תּיאו כּדקא אּלּכ

המהא. את דיח ילהמ צרי מע, קריאת וקרא התל אד זי"ע הר"י אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָו
הע א מי הל, אתממ ל מאירה ל נמצאת מהה תא הא די ,תלמהע לכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹהאירה
מה , ע רח"ל, מאד מאד חמר נוע וההעה, החד להפסקת ר מ אה ,דחה זה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאת

גהוהה הח נ ואי מביני ולא דעיי א יטה אנ זיע"א,נאמר "והר האריז"ל תנ את נכ א ) ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הרציה) העה לפעל וטהרה קדה מסיק נ אי אמנ פהאבל זיע"א חי אי ה מר  העני מרתלח , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ידע נא אי ימתו דימ אנ ידי על ,רציתה העה את יעה הא רית ה ,ז הבְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
את ררימע אנ זאת תנבתפ העלמת, יחד את ויעה ,רהח את ליי לע רא ורק מה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעד

אבת: הא מאמר את עיננ לנגד יל וצרי עלמת. להיע רית נטז)רצ טו 'ב רק "רי(אבת , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
להל לרצת אחד ל ועל מה". לטל ריח ב הא ולא לגמר, לאכהה עלי לא ...מרא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹטרפ
.ניתחנ מי לאבינ ל את וי אמר, אה מה דע התפ ול מח את לקר לכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹא.
יקה תב כמ ,התפ זיע"א "והר האריז"ל תנ את לכ לדרא להיע להתא לב ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָב.
למעלה תפ עלה אפר אי הפה תנ לעדי זיע"א יחציראא יעקב נר "בהמל דְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹה
,אתה גהלה להיע ויבק רצ החת לכל לה אמר ,נימכ אינ עדי תאיה יע מה ,ללְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

זאת, להגה יע עזרו למעלה, תפ עלה השי"ת יעזר לזה נרצ ב (ספרכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(סח ל הדה על הרד" העלמי""גדי ההר מפעל" ידי על רלא צא צניעתא פראל הקמה וע , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ידי ועל ,דה זהר י הרה גרס דה אל איה תח  ונתאר הרחבה בריו באהְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אי הפלא ה' המע את רא ועיננ ,לא ית העלה מסה תלעל כלוי ויז ,מתנ הר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה
והתח בכה זהר פי הרה לגרס היה ר תחת ,מאלמ מימינ ידע א בה על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹהדי
אליו ונתה תפ תקלה וזכה דל, ציק ולהית רתו את להבי לידע זה רית ה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלפני
אה וה ה, על ר ע הרה ל וידע קרב וק ,דה הרה ל א ולד א"זיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהר"י
ללמד חק ל היה א מאחד מעה סנד כבר לרב, ימע י הוכמ הר, מציקי דל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמקל

רי לקה דה היק ל רהוה ,ל ולא מרא לארעבי זהר,מרכי הרה ויגרס קרא זי"ע ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ִר,לְִיהיָעָרצֶָלתתְֶָלפניחָלנו ְִַָחיל

ְֵַלסרְְרצנֲַלעתְְִכבדְְִֵלהתערר

ורציְמַֹהל ְִידעיָאנֵֶאיָבַעלְַואְֶָָראי

רעוא יהא .אּלּכ נאלתּק אּבול תאּורע לׁשוּאה

נאּקלת .דילן וּצלתא בּמלּין תתרעיּד קּמ

עלּאין היכלין ולהו יאוּת. כּדקא אּדלעל נאּוּקּת

חאּורו בּהיכלא היכלא עילי עלּאין ורוּחין

.חזי דקאּכ ּיהוּתכּודּב רןּמתחבּד עד בּרוּחא.

ּוואתיחד דאּב דּא ּלימוּתואׁש .יפאׁשּב יפאׁש

וּכדין בּדא. דּא ונהרין חד אנּוּן עד .דאּב אּד

.ןל ונהיר מלּעלּא, אתיא דכלּא עלּאה נׁשמתא

.חזי דקאּכ ּולימׁשּב בּצינין ּהוּלּכ נהירין ולהו

אעיל וכלּא עראּת עלּאה נהרא דּההוּא עד

ביראּכ ואתמליא ואתבּרכא קדׁשים. ׁשקד יּלגב

אּלעל מתבּרכן ּהוּוכל פסקין. ולא נבעין דמיּין

נאּבחׁשּב אעיל ולא אתידע דּלא וההוּא ותּתא.

הרצְְַלהות ָרצְִֶיהיהַֹהל,ְֵַלתְֵַוהבֶָָאת

ְֶָלפניחְֶַֹימְִִהפבְִַָנְֵֶַָלת

יקְִֶָהעלימְ,בוה ְִֶָהעליניִֵַָההכליְְִולהיתְַָָהרצי

חיְִָוהרניְִֶָהעליליהיכלֵַהיכלִעְֵַחְַור

מתחריַעדְַרח היְְְִִִֶַממקְִָ,יראָָ

ְְְִַויתחרֶָזהֶזהְְְִַויתלוְֵֶחלק,ֵֶחלק

ְָואזֶָזה,ֶזהְִִמאיריְֶָלאחד,ְִֶהיַעדֶָזהֶזה

הלְֶָָהעלינהְַָָהמה את ֶָלהְִָמאירהְְִַָמלמעלהָָאהְֶֶֶַַֹחה

ְְִויהילְִִמאיריָתראתְַהלמְִֵמְיראֶָ

ֲֶַיעלהְַֹוהלְִֵיתערר,ְֶָהעליָהארֶאתַעד

ְִֵבארְְִֵַויתמאְְִֵָויתרֳִַָהדי,ֶקדֵֶאצל

יח ִִַַמיבעיְֹולאְִַהסקיְְִָֻוכרכיְְַָלמעלהְְִִָמת

סְַָלמה אְֵואיֶֹדעלהְֹולאַנֶע,חְְֶ



התחלת דק נת] העקדה רת דק למר אד ל הר
חי אי  ספר הבא זה, נח [הפהמ רת ראנה (נה 

י"ב) יחאיהלכה ר מע רי מקללת נל יהיה בזה 
הר ע"ב)[א]התבהארא קמ"א )לכילה בט ימנע א וה' . 

.תמי

ןּרבחילא לן למיהב קּמ רעוא יהא .עלמא 

ראּלסדּו .תּורע דּלמעב .יקרּב לאּתערא

ידעין אנן ליתּד גּב על ואף .תּיאו כּדקא אּלּכ

המהא. את דיח ילהמ צרי מע, קריאת וקרא התל אד זי"ע הר"י אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָו
הע א מי הל, אתממ ל מאירה ל נמצאת מהה תא הא די ,תלמהע לכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹהאירה
מה , ע רח"ל, מאד מאד חמר נוע וההעה, החד להפסקת ר מ אה ,דחה זה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹאת

גהוהה הח נ ואי מביני ולא דעיי א יטה אנ זיע"א,נאמר "והר האריז"ל תנ את נכ א ) ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הרציה) העה לפעל וטהרה קדה מסיק נ אי אמנ פהאבל זיע"א חי אי ה מר  העני מרתלח , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
ידע נא אי ימתו דימ אנ ידי על ,רציתה העה את יעה הא רית ה ,ז הבְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
את ררימע אנ זאת תנבתפ העלמת, יחד את ויעה ,רהח את ליי לע רא ורק מה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעד

אבת: הא מאמר את עיננ לנגד יל וצרי עלמת. להיע רית נטז)רצ טו 'ב רק "רי(אבת , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
להל לרצת אחד ל ועל מה". לטל ריח ב הא ולא לגמר, לאכהה עלי לא ...מרא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹטרפ
.ניתחנ מי לאבינ ל את וי אמר, אה מה דע התפ ול מח את לקר לכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹא.
יקה תב כמ ,התפ זיע"א "והר האריז"ל תנ את לכ לדרא להיע להתא לב ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָב.
למעלה תפ עלה אפר אי הפה תנ לעדי זיע"א יחציראא יעקב נר "בהמל דְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹה
,אתה גהלה להיע ויבק רצ החת לכל לה אמר ,נימכ אינ עדי תאיה יע מה ,ללְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

זאת, להגה יע עזרו למעלה, תפ עלה השי"ת יעזר לזה נרצ ב (ספרכבר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(סח ל הדה על הרד" העלמי""גדי ההר מפעל" ידי על רלא צא צניעתא פראל הקמה וע , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ידי ועל ,דה זהר י הרה גרס דה אל איה תח  ונתאר הרחבה בריו באהְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אי הפלא ה' המע את רא ועיננ ,לא ית העלה מסה תלעל כלוי ויז ,מתנ הר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה
והתח בכה זהר פי הרה לגרס היה ר תחת ,מאלמ מימינ ידע א בה על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹהדי
אליו ונתה תפ תקלה וזכה דל, ציק ולהית רתו את להבי לידע זה רית ה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹלפני
אה וה ה, על ר ע הרה ל וידע קרב וק ,דה הרה ל א ולד א"זיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהר"י
ללמד חק ל היה א מאחד מעה סנד כבר לרב, ימע י הוכמ הר, מציקי דל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמקל

רי לקה דה היק ל רהוה ,ל ולא מרא לארעבי זהר,מרכי הרה ויגרס קרא זי"ע ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ִר,לְִיהיָעָרצֶָלתתְֶָלפניחָלנו ְִַָחיל

ְֵַלסרְְרצנֲַלעתְְִכבדְְִֵלהתערר

ורציְמַֹהל ְִידעיָאנֵֶאיָבַעלְַואְֶָָראי

רעוא יהא .אּלּכ נאלתּק אּבול תאּורע לׁשוּאה

נאּקלת .דילן וּצלתא בּמלּין תתרעיּד קּמ

עלּאין היכלין ולהו יאוּת. כּדקא אּדלעל נאּוּקּת

חאּורו בּהיכלא היכלא עילי עלּאין ורוּחין

.חזי דקאּכ ּיהוּתכּודּב רןּמתחבּד עד בּרוּחא.

ּוואתיחד דאּב דּא ּלימוּתואׁש .יפאׁשּב יפאׁש

וּכדין בּדא. דּא ונהרין חד אנּוּן עד .דאּב אּד

.ןל ונהיר מלּעלּא, אתיא דכלּא עלּאה נׁשמתא

.חזי דקאּכ ּולימׁשּב בּצינין ּהוּלּכ נהירין ולהו

אעיל וכלּא עראּת עלּאה נהרא דּההוּא עד

ביראּכ ואתמליא ואתבּרכא קדׁשים. ׁשקד יּלגב

אּלעל מתבּרכן ּהוּוכל פסקין. ולא נבעין דמיּין

נאּבחׁשּב אעיל ולא אתידע דּלא וההוּא ותּתא.

הרצְְַלהות ָרצְִֶיהיהַֹהל,ְֵַלתְֵַוהבֶָָאת

ְֶָלפניחְֶַֹימְִִהפבְִַָנְֵֶַָלת

יקְִֶָהעלימְ,בוה ְִֶָהעליניִֵַָההכליְְִולהיתְַָָהרצי

חיְִָוהרניְִֶָהעליליהיכלֵַהיכלִעְֵַחְַור

מתחריַעדְַרח היְְְִִִֶַממקְִָ,יראָָ

ְְְִַויתחרֶָזהֶזהְְְִַויתלוְֵֶחלק,ֵֶחלק

ְָואזֶָזה,ֶזהְִִמאיריְֶָלאחד,ְִֶהיַעדֶָזהֶזה

הלְֶָָהעלינהְַָָהמה את ֶָלהְִָמאירהְְִַָמלמעלהָָאהְֶֶֶַַֹחה

ְְִויהילְִִמאיריָתראתְַהלמְִֵמְיראֶָ

ֲֶַיעלהְַֹוהלְִֵיתערר,ְֶָהעליָהארֶאתַעד

ְִֵבארְְִֵַויתמאְְִֵָויתרֳִַָהדי,ֶקדֵֶאצל

יח ִִַַמיבעיְֹולאְִַהסקיְְִָֻוכרכיְְַָלמעלהְְִִָמת

סְַָלמה אְֵואיֶֹדעלהְֹולאַנֶע,חְְֶ



כד

אליהופתח 

לגו לג בּסים לעלמין אּתפס דלא רעוּתא

פסּתא ולא תאּורע אּוהה אתידע ולא .ּיהוּגוּב

.ףס אין עד חדא רעוּתא כּלּא וּכדין למנדּע,

עד .לגו וּמגּו מלּתּתא ּלימוׁשּב ּאיהו וכלּא

ליםּתואׁש אּלּכ ואתמליא חד. כּלּא דּאתעביד

רבּן :תּיאו כּדקא כּלּא ואתבּסם ואתנהיר .אּלּכ

תּרעו יהא [ב]עלמאראלׂשי עּמ עם 

.ׁשּמקד בּבית לעּמ אחזי ימינ פרקןּו לעלם.

תנאצל וּלקבּלא .רנה בּוּטמ לנא ייּלאמטוּו

לן וסמי סעיד תהויּד ּמק רעוא יהא ברחמי.

דלעלּא. נאּותּקּב .רׁשמי בּארח מלּין נימאּד

אׁשיּקד ניתאמטרּו אׁשיּקד אּמלכּד ניןּותּקּ[ג]ב. 

.תרנס לידע ,דה לרח וזכה לד יקל נעה דבקת בריו  לאחרְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אלי".ב. ניו ה' "יאר אמר: יראל ע להטיב ני הארת הא העלי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהרצ
כיני.ג. הא רי אדק ְְְְְְִִֵַָָליחדא

אָָהרצֶֹגת,ָֻמלמהע מחהְָָָכל נימיתְְֵֶַַַמח פניְְִִִִָ

,כתְְָֹולאתא וגַנדע רְַָָהרצאפ לידעְֶָֹלא ֵַ

יגלהְִַהרְַָוענק סֵאיַעדֶָאחדְָרצְִַָֹהל

באחתהאְַֹוהל ַעדְִִָנימתְִִִמפנימיתְִַָממהְְְִֵַלמת

ְְָוילַֹהלְְִֵַויתמאֶָאחדַֹהלֲֶַָעה

ויחיהַֹהל, ויח והרציְִִִֶַַַָויאיר הב פי ִרְְִַַָָֹהל

,לְֵיהאָָהענְְרצִעראלְַעְִֵָי

,לתְָלעפדְהְְִימינתג ְְִָמקְֵביתְְַלעְְֶֶַַראה

והעתִמבָלנְְִַַלהפיע רלְְְֶַָָאק ְִֵָפתינְֵֶַָבזה

,רחמיְְֲִִַיהיָרצפניהיהְִֶָמְִֶֶזרֵעמְֵוס,ָלנ

ְֶָהעליְִ.תַָָהרְֶֶדרִִמיֶַֹאמר

תְִלה ְַָהדהְְִַָוהכינהַָהדֶֶֶַל

מתאנׁש לההיא לאׁשלפא ׁשלים יחוּדא דּלמעבּו

.יןּרגּד דכל ספא עד לדרגּא אּרגּמד חיּי. דכל

בּכלּא. חאּכּתׁשמ נׁשמתא ההיא דּיהוי בּגין

ּתלין ותּתא עלּא דּהא בּכלּא. וּמתּפטא

:ּהּב וּמתקיּמי נׁשמתא בּההיא

ְַָָהמהְָלאתְְִַלהמיֵָלִיחדְֲַולעת

הל את למעלהְֶֶַַָֹחה מעלה יכלהמְְְֲֲִִַַַַָָָעדלסָתעלֲַַה

ַֹלְִֵנמצאתְַָָהמהָאתְִֶֶהיהְֵדי

ְִליְְִַַוהחניְִֶָהעליניֲֵֶהריַֹהלְֵַממאת

תאְָמהְַָָהמתקיימיְְִִַ.כחְָֹ



כה

אליהופתח 

לגו לג בּסים לעלמין אּתפס דלא רעוּתא

פסּתא ולא תאּורע אּוהה אתידע ולא .ּיהוּגוּב

.ףס אין עד חדא רעוּתא כּלּא וּכדין למנדּע,

עד .לגו וּמגּו מלּתּתא ּלימוׁשּב ּאיהו וכלּא

ליםּתואׁש אּלּכ ואתמליא חד. כּלּא דּאתעביד

רבּן :תּיאו כּדקא כּלּא ואתבּסם ואתנהיר .אּלּכ

תּרעו יהא [ב]עלמאראלׂשי עּמ עם 

.ׁשּמקד בּבית לעּמ אחזי ימינ פרקןּו לעלם.

תנאצל וּלקבּלא .רנה בּוּטמ לנא ייּלאמטוּו

לן וסמי סעיד תהויּד ּמק רעוא יהא ברחמי.

דלעלּא. נאּותּקּב .רׁשמי בּארח מלּין נימאּד

אׁשיּקד ניתאמטרּו אׁשיּקד אּמלכּד ניןּותּקּ[ג]ב. 

.תרנס לידע ,דה לרח וזכה לד יקל נעה דבקת בריו  לאחרְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אלי".ב. ניו ה' "יאר אמר: יראל ע להטיב ני הארת הא העלי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהרצ
כיני.ג. הא רי אדק ְְְְְְִִֵַָָליחדא

אָָהרצֶֹגת,ָֻמלמהע מחהְָָָכל נימיתְְֵֶַַַמח פניְְִִִִָ

,כתְְָֹולאתא וגַנדע רְַָָהרצאפ לידעְֶָֹלא ֵַ

יגלהְִַהרְַָוענק סֵאיַעדֶָאחדְָרצְִַָֹהל

באחתהאְַֹוהל ַעדְִִָנימתְִִִמפנימיתְִַָממהְְְִֵַלמת

ְְָוילַֹהלְְִֵַויתמאֶָאחדַֹהלֲֶַָעה

ויחיהַֹהל, ויח והרציְִִִֶַַַָויאיר הב פי ִרְְִַַָָֹהל

,לְֵיהאָָהענְְרצִעראלְַעְִֵָי

,לתְָלעפדְהְְִימינתג ְְִָמקְֵביתְְַלעְְֶֶַַראה

והעתִמבָלנְְִַַלהפיע רלְְְֶַָָאק ְִֵָפתינְֵֶַָבזה

,רחמיְְֲִִַיהיָרצפניהיהְִֶָמְִֶֶזרֵעמְֵוס,ָלנ

ְֶָהעליְִ.תַָָהרְֶֶדרִִמיֶַֹאמר

תְִלה ְַָהדהְְִַָוהכינהַָהדֶֶֶַל

מתאנׁש לההיא לאׁשלפא ׁשלים יחוּדא דּלמעבּו

.יןּרגּד דכל ספא עד לדרגּא אּרגּמד חיּי. דכל

בּכלּא. חאּכּתׁשמ נׁשמתא ההיא דּיהוי בּגין

ּתלין ותּתא עלּא דּהא בּכלּא. וּמתּפטא

:ּהּב וּמתקיּמי נׁשמתא בּההיא

ְַָָהמהְָלאתְְִַלהמיֵָלִיחדְֲַולעת

הל את למעלהְֶֶַַָֹחה מעלה יכלהמְְְֲֲִִַַַַָָָעדלסָתעלֲַַה

ַֹלְִֵנמצאתְַָָהמהָאתְִֶֶהיהְֵדי

ְִליְְִַַוהחניְִֶָהעליניֲֵֶהריַֹהלְֵַממאת

תאְָמהְַָָהמתקיימיְְִִַ.כחְָֹ


