
נּ יא איּ וּ   יח ּפ
בּ ריׁש ּכ תב ה נּ זכּ רת ל ּט וֹ ב  זכוּ ר אליּ הוּ  ּפ תח  ּת פ לּ ת לוֹ מר ט וֹ ב  הזוֹ הרהרמ "ק: ּת יק וּ ני מרא ׁש קוֹ ב )ספר ׁש בּ ּת אי  רבּ י  ק בּ לוּ .(ס דּ וּ ר  אׁש ר  החיד"א, קדּ י ׁש י ,וכּ תב  ר בּ נן ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

הּת פ לּ ה. לקבּ לת מס גּ לת י')ׁש היא סימן סוֹ ף בּ אצבּ ע מוֹ רה הק וֹ דש ה ּק דוּ ׁש ה(עב וֹ דת ניצ וֹ צי לברוֹ ר מסוּ גּ ל ׁש בּ אמירתּה  כתב , הּט וֹ ב  והרי"ח  ההקדּ מה).. סוֹ ף  בּ הר  פ' (בא"ח, ֶ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּכ וֹ ננה וּ  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ , ּכ וֹ ננה  ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינ וּ , אלהינוּ  אדני  נעם עמים)ויהי .(ב' 

רבּ וֹ ןתח  ואמר : לּט וֹ ב זכוּ ר  הנּ ביא אל יּ הוּ  ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בח ולא  חד  הוּ א  דּ אנ ּת  ׁש בּ ן .עלמין ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

כּ ל על סתימא  עלּ אין כּ ל  על  עלּ אה  הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַאנּת 
מח לית אנ ּת סתימין, כּ לל . ב ּת פיסא  ׁש בא ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌

עשׂ ר  להוֹ ן  וקרינן ּת ּק וּ נין, עשׂ ר דּ אּפ ק ּת  ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א 
דּ לא סתימין עלמין בהוֹ ן לאנהגא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְספירן,
אתכּ סיאת וּ בהוֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ לין,

נ  דקמ בּ ני הוּ א  ואנ ּת  ל וֹ ן .ׁש א, וּ מיחד לוֹ ן ׁש יר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ אפרי מאן כּ ל - מלגאו דּ אנ ּת  חד וּ בגין ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אתח [ספירן], עשׂ ר  מאלּ ין ל ּה מחבריּה  ב ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
אפרי בּ .כּ אלּ וּ  אזליןוא לּ יןׁש  א נּ וּ ן ספירן עשׂ ר ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ ינ וֹ ני וחד קצר וחד  ארי חד ואנ ּת כּ סדרן, . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌
לא ,ל דּ אנהיג  מאן ולית ל וֹ ן, דאנהיג ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א 

לבוּ  סטרא . מכּ ל  ולא  לתּת א  ולא  ׁש יןלעלּ א ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נ  ּפ רחין דּ מ נּ יהוּ  ל וֹ ן נ ּת ּק נּת  לבני ׁש א .ׁש מתין ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לג בּ י גוּ פין דּ אתקריא וּ  ל וֹ ן, ּת ּק נ ּת  גוּ פין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
ואתקריא וּ לבוּ  עליה וֹ ן. דּ מכסין דא :ׁש ין בּ תּק וּ נא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ מאלא . דּ רוֹ עא  - גבוּ רא ימינא. דּ רוֹ עא  - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד
יסוֹ ד  ׁש וֹ קין. ּת רין - והוֹ ד  נצח גּ וּ פא . - ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת

קד  בּ רית א וֹ ת דג וּ פא, סיּ וּ מא ּפ ה- - מלכוּ ת ׁש . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
מ וֹ חא, - חכמה לּה . קרינן ּפ ה ׁש בּ על  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה

מחהאי ה לּ בי וּ בּה  ל בּ א, - בּ ינה מ לּ גאו. ׁש בה  ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ליהוה "ה נּ סּת רוֹ ת כּ תיב: ּת רין אלּ ין ועל  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמבין.
ועל ּה  מלכוּ ת. כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן כּ תר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱאהינוּ ".

מרא מ גּ יד קרקפ ּת אאתמר: ואיהוּ  אחרית. ׁש ית ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מ לּ גאו ידתפילי. אוֹ ת ואוֹ תוּ איהוּ  וא וֹ תה"ד  "א ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ואוֹ ת | ואיהוּ א,ה"וא"ו  אצילוּ ת. ארח דּ איהוּ  ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
דא כּ מ יּ א  וענּפ וֹ י, בּ דרוֹ עוֹ י דאילנא  ׁש קיׁש קיוּ  ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש קי וּ : בּ הה וּ א  ואתר בּ י ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילנא
וסבּ תרבּ וֹ ן  העלּ וֹ ת עלּ ת ה וּ א  אנּת  עלמין, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

דּ א נביעוּ .ה ּס בּ וֹ ת, בּ הה וּ א  לאילנא ׁש קי ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נ  איהוּ  נביעוּ  חיּ יםוההוּ א דּ איהוּ  לגוּ פא , ׁש מתא ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

מה מ כּ ל  דּ יוּ קנא  ולית דּ מיוֹ ן לית וּ ב ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלגוּ פא,
וּ לבר. וא ּפ קוּ בראדּ לגאו  וארעא , ׁש מ יּ א  ּת ת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ׁש מ וּ בארעאמ נּ הוֹ ן וּ מ זּ לי, וכוֹ כביּ א  וסיהרא  ׁש א  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ד  ועוֹ פיןאילנין וחיון ועשׂ בּ ין, דּ עדן, וגנתא ׁש אין, ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

נ  וּ בני וּ בעירין, לאונוּ נין, בּ הוֹ ןׁש א . ׁש ּת מוֹ דעא ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואי ות ּת אין, עלּ אין בּ הוֹ ן יתנהג וּ ן ואי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעלּ אין,



לבד, אחד  ה א אה  למי הע ר ואמר. לב  זכ ר ה ביא האל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָתח
ל  מעל  נעל ,ניהעלי ל  מעל עלי הא אה .ריס ה ח ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹולא
ה צאת ה א אה  לל . יגלה  פיסה א מחבה  ואי .ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנעלמי
עלמ ת ה להנהיג  ספירת , ער לה ראיוק ,ני ער ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוגית 
,אד מני מת ה  אה  בה .גלי ה ועלמת נגלי אינ  מיְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָסת
מי  ל ,פנימ אה  מני .תא מיחד תא ר הא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואה
ה א א ל נחב ספיר ת, ער מא , מחבר אחד מפריד  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָב יל
קצר , ואחד ,אר אחד ,סדר לכי ה ה ספירת , ער וא . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמפריד
מלמעלה לא ,ל נהיג מי ואי . לה נהיג ה א ואה ינני. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואחד 
 רחי ה ,לה נ ילב ה א. צד מל  ולא מ מ ה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
 יב ה ל י פי קרא , לה  נ  פי וכה ,אד לבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנ מת
זרע ב רה  .ימי זר ע החסד ה ה. תק  ונקראי ,עליה יכְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
לימ ת  יסד .רגלי ני נגד וה ד צח . ה נגד פארת  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹמאל .
 ראיק ה  על רה  ה , נקראת מלכת .דק רית את וה א ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָה
הב, היא ה ינה מת .פני ה חבה היא ה ח, היא החכמה מת  . ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹל
לה' הסרת נאמר, והינה ] [החכמה  ניה א ועל  ,מבי ה ב בְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
אחרית , מראית  מ יד נאמר ועליו מלכ ת , תר  ה א , עלי תר . ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאלקינ
יד את   מאיר הנימית במה ,יפ עליו יחי הרא ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוה א
 האיל את מ קה  והא אצילת,  דר ה א הא, ואת ואו  ואת הא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָואת

,האיל את קי  י וענפיו , מת ל זרעתיו אתהמתרה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ְַַָָהה קאה .

,להע הרוא הת , ל  וסת ,ניהעלי ל  על  עלי ה א אה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה עי,מקה  נביעת ,איל קראי הפירת העי את אר תוא ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

,מי אי ב .ל יח הא , ל מה  מל הא מת ואי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
בראי וה והחיצ נ י.ה פירת  ינימצאתה וה .ואר  מי ובראת ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

,עד וג ,איד אילנ ת ראת באר מלת .  כביוכ וירח, ,מ  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמה
 ה להדיע להיר . אד בני בהמ ת  גיו וע פת וח ת ,ביְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוע
 ניעלי דעי ונ  רינ ואי ,ניותח  ניעלי  ה יתנהג ואי ,ניְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעלי

,ניותחס אי מ יג דע מי  ואירא בלעדי לל . הא ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לכל  , על   אד ונדע נ ר ואה ,ני ותח ניעלי יחד אי , ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻית
.לאכי ה  נקראי ה פירת  במ ת  ידע,  י אחד לכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָספירה

הא אה ידע,  ל אי ה פיר תואה ל  את  מח ה  ממא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
את ממ א לי ה ה א ואה מת. קראי ההא וכאר ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

,מה עת ה את ה אמסיר אה  נ מה. לי ג ה מת  ל ארי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ולא מבי ה א אה  פירת, הידעה החכמה ידי על ולא ידי חכ על ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

פירת. הידעה לה דיענ ה ינה הנהגת אא וידע, קבע  מק ל אי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
,ברחמי די להע מתנהג אי לה להראת .אד לבני  וחזק ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָתק
ה א מ ט  ה ב רה . ה א י .אד ני מעי פי מ ט  צדק הְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צדק האמצעי. ע די היאהע ד ני צדק, מאזני  ה ד ה. ה לכת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
צדק , הי אבל היאהאמת. להע מתנהג אי להראת  הל  רית. את ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ולא ,רחמי ה א ה ד ע מ ט ולא י ה א ה דע צדק ל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
לל. הת  א ְִִֵַָָמל

לֹא ְיִדיָעה, ְוָיֵגן  ים ֲאִפילּו ּבְ ׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנּסִ ּיֵ ם, ׁשֶ ֵ הֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּשׁ ְקִריָאה ְלַבד ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא ּכְ דֹוׁש ֲאִפילּו ּבִ ָדל ִלְקֹרא ֶאת ַהזֹוַהר ַהּקָ ַתּ ְוָכל ִמי ְדִאׁשְ

ף קע"ח ע"ב[. ה ְזכּוָתא ְזָיָע"א( ּדַ י ֹמׁשֶ הֹות ָהַרָמ"ז )ַהַצַה"ק ַרּבִ א ]ַהּגָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ָעָליו ּבָ



כּ לל .א  ּב דּ ידע ולית ותּת אי, עלּ אי ׁש ּת מ וֹ דעאן ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ותּת אי. בּ עלּ אי יחוּ דא לית , ּמ נ ואנ ּת וּ בר  ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

-א חד כּ ל ספירן וכל  כּ לּ א . על אד וֹ ן ׁש ּת מ וֹ דע  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מלאכיּ א אתקריא וּ  וּ בה וֹ ן ידיעא, ׁש ם  ליּה  .אית ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כל ממ לּ א  ה וּ א  דּ אנּת  ידיעא, ׁש ם   ל לית ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואנ ּת 
אנ ּת  וכד דכלּ הוּ . ׁש לימ וּ  הוּ א  ואנ ּת  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש מהן,

א מ נּ ה וֹ ן, כּ ג וּ פאּת סּת לּ ק ׁש מהן כלּ הוּ  ׁש ּת ארוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נ  בּ חכמהבּ לא ולא ח כּ ים הוּ א  אנ ּת  ׁש מתא . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

 ל לית ידיעא . בּ בינה  ולא  מבין הוּ א  אנּת  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידיעא .

לא א לּ א  ידיעא , וחיל אתר   ּת וּ קפ ׁש ּת מ וֹ דעא  ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
נ  עלמאלבני אתנהג אי לוֹ ן וּ לאחזאה ׁש א. ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וּ מ צדק דּ אינוּ ן וּ ברחמי, כּ פ וּ םבּ דינא ׁש ּפ ט , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
נ  דּ בני מעוֹ בדיה וֹ ן גבוּ רה. איה וּ  דּ ין -ׁש א. ׁש ּפ ט ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ק דּ י מלכוּ תא  - צדק  דאמצעיתא . ׁש א,עּמ וּ דא ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ק סמכי ּת רין צדק א וֹ תמאזני - צדק  הין ׁש וֹ ט . ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

אבל עלמא . אתנהיג אי לאחזאה  כּ לּ א  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְבּ רית.
דין, דאיה וּ  ידיעא  צדק  ל דּ אית ׁש ּפ טמולאולאו ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רחמי, דאיהוּ  כּ לל .ולאוידיעא מדּ וֹ ת א לּ ין מ כּ ל  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והוֹ רמנוּ תאהנּ ה  רׁש וּ תא אתיהיב  דלי ּה  הּק דוֹ ׁש  י וֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן לר בּ י  לזרז בּ מצוה התחיל הוּ א   ּבּ רו ס וֹ ף האין ׁש בחי  את לּט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא אליּ הוּ  כּ ׁש ּס יּ ם  ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בּ  לכן מגלוּ תא, וי שׂ ראל הכינה לגאוֹ ל זוּ לת וֹ  ואין ּת וֹ רה .עי לּ אה, רזי  וגלה ׁש מע וֹ ן ר בּ י  קוּ ם  ואמר  ז"ל אליּ הוּ  ב וּ זאגלוֹ ּק ׁש  מהר"ׁש   מל כּ ב וֹ ד  -  מל (הדרת  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

בּ זה,זי"ע) וּ רׁש וּ תא הוֹ רמנא לוֹ  נתנוּ  לב דּ וֹ  לוֹ  כּ י יען הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת וּ לחדּ ׁש  מ לּ גלּ וֹ ת עוֹ ד יח וּ ׁש  א ׁש הרׁש בּ "י לּט וֹ ב זכוּ ר הנּ ביא אליּ הוּ  רצה מע ּת ה ואמ וֹ ר .ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ר ׁש וּ תא אתיהיב לבד ל כּ י טמירים  רזין וחדׁש  ּת אחר  ואל וע שׂ ה  וכוּ ', ׁש מעוֹ ן ר בּ י  קוּ ם  לוֹ  אמר לכן מגלוּ תא, י שׂ ראל וּ בני הכינה לגאוֹ ל בּ דּ וֹ ר  זוּ לתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואין

הגּ אוּ לה יקרב  זה  ידי ועל הּס וֹ דוֹ ת, וּ לגלּ וֹ ת לחדׁש  מ ּמ ר וֹ מים  הזוֹ הר)והוֹ רמנא .(זיו ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ויתח דּ ק וּ ם  ׁש מעוֹ ן  דהארבּ י .יד על  מ לּ ין ׁש וּ ן ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עלר  טמירין רזין לג לּ אה  ל אית ׁש וּ תא  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ר  אתיהיב דלא מה  ,ליד לג לּ אה נ ׁש וּ  בּ ר  ׁש ׁש וּ ם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ ען: ◌ָ◌ְ◌ַעד

הגּ ד לּ הקם יהוה   ל ואמר: ּפ תח  ׁש מעוֹ ן ר בּ י ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
כל כּ י וההוֹ ד, וה נּ צח והּת פארת ֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בוּ רה 

והּמ תנאבּ  הּמ מלכה. יהוה  ל וּ בארץ. מים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לרא דּ חברוֹ ןלכל  דּ מיכין א נּ וּ ן ׁש מעוּ  עלּ אין ׁש . ְ◌ְֹ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

מ א ּת ער וּ  מהימנא ורנּ נוּ ורעיא "הקיצוּ  נתכ וֹ ן. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מ ּס טרא דּ א נּ וּ ן צ דּ יקיּ א אנּ וּ ן אלּ ין – עפר" ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ כני

י "אני בּ ּה : דּ אתמר ולאודההוּ א ער ". ול בּ י ׁש נה ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בהוֹ ן: אתמר דּ א וּ בגין מתים. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִאנּ וּ ן
ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  מהימנא , רעיא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוגו'.

דּ  ילא ּת ער וּ תא דּ איהי בגלוּ תא,ׁש כינּת א, ׁש נה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צ כּ ען ודּ עד דמיכין כּ לּ הוּ  בחוֹ ריהוֹ ן .דּ יק יּ א ׁש נ ּת א  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

רעיא לגבּ י קלין ּת לת ׁש כינ ּת א  יהיבת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד
דהא - מהימנא  רעיא קוּ ם ליּה : ויימא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא,

בּ אר בּ ע לגבּ אי – דוֹ פק" דּ וֹ די "ק וֹ ל  אתמר: ֲעל◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רעיתי אח וֹ תי לי "ּפ תחי בהוֹ ן ויימא דּ יליּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאתון
א צ יּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ "ּת ם דהא תּמ תי". ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָיוֹ נתי

" ."להגל וֹ ת "מאיׁש ראיוֹ סיף טל ". נמלא  ׁש י ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קד  אמר אלּ א  טל"? אנ ּת נמלא ה וּ א : בּ רי ׁש א ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌

מק דּ ח בּ י דאתחרב דּ מיּ וֹ מא דּ עאלנאׁש בּת  ׁש א ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בי ועאלנא דילי דּ לאבּ ביתא  הכי, לאו  וּ בא? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סימנא : ל הרי בּ גל וּ תא  דּ אנּת  זמנא  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעאלנא 
בּ גלוּ תא,ׁש רא" ׁש כינתא  ה"א  טל ", נמלא  ׁש י  ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

איהוּ  ודא  טל . איהוּ  דּ יל ּה  וחיּ ים  דיל ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְׁש לימוּ 
י איהיוּ א וֹ ת ה"א  ואוֹ ת וא "ו, אוֹ ת ה"א  א וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ"ד

מח דלא  יׁש כינ ּת א  אוֹ ת אלּ א  ט "ל , א וֹ תוּ ׁש בּ ן "ד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לח אתון דּ סליקוּ  וא "ו ואוֹ ת דּ איהיה"א  ט"ל . ׁש בּ ן ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ל עלּ אין .מליא  מקוֹ רין דּ כל  מ נּ ביעוּ  ׁש כינ ּת א  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
רעיא  קם ק דּ ימ יּ ד ואבהן עּמ יּה .מהימנא  ׁש ין ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

אמן לעוֹ לם יהוה  ּבּ רו" דיח וּ דא: רזא כּ אן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעד 
לת"ז)ואמן": אחרת הקדּ מה א  יז, זהר (ּת קּ וּ ני ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌



לגת  ל נ נה רת הרי  יד על ניעלי סד ת  ויתח מע רי  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָק
עה . עד אד   ל לגת רת  נ א  מה ,ידי על  רי נס ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹרזי

וה פארת , והברה , חסד הדלה , הנהגת ה'  ל ואמר : תח  מע ר י ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָק
 והה מלכ ת .וה צח,  ה מלכה ה '  ל . באר מי יסד, – כל י ד . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

,אמ ה והר עה  ,חבר י ני א ,מע ני עלי .לרא לכל ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוה תנא
,יקי ה  תא א  ה עפר", כני  נור הקיצ" .נתכמ  ררְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהתע
 מתי  יי קר ואינ ער ", ולי  ינה  "אני , אמר הכינה מחלק הְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
,אמ ה הרעה מה  וגו', " נור הקיצ" ,ה נאמר זה ביל  ,ניי ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאא
לת , י נה  היא ה כינה  את לערר לח  ררהתע והאבת. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאה 
ל ה כינה  נתנה  מ ד . עיניה ו ינה , מירד    יקיה עה , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻעד 
עלי הרי .אמה הרעה ק :ל ואמרת  ,אמה הרעה לנגד ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָקלת,

תחי  ,כח ה ויאמר , אתת  ארע אצלי פק", די "קל ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנאמר
 סיי לא צ ת  נע  " ת ב: הרי תתי". ינתי רעיתי אחתי ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלי
 ר דה אמר אא טל ? מלא מע טל מלא ראי  הרי  "ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלהגל
לבית עליתי ,קה ית  חרב  ,בח הכינה א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהא,

מעלה , ל קמעלה?ה ל  לי יר  ליבי ,ועליתי זה  אי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לביתי עליתי לא נמלאאמת "ראי ,סימ  ל הרי  גל ת! א זמ ל  ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

  יוהח  הלמ ת  ל ת, ה כינה  היא והא סדטל" טל,הא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
אינ הכינה היא ה "א ואת וא"ו את ה "א את י"ד את  סד ה א ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָוזה
ט "ל,  לח האתת  עלי וא"ו ואת הא את יד את אא ט "ל,  חְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ

הה  ה,ניהעלי הקרת ל  ל הבע עימ ה כינה  את  ממ א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ה חד . סד א עד . ע ידה והאבת אמ ה הר עה  ק ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָָמד
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