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ׁש כינּת אל ׁש ם  לאקמא י שׂ ראל  כּ ל  בּ ׁש ם  ונעלם  טמיר הה וּ א ידי על  וכוּ '. וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א  בּ רי קוּ ד ׁש א  יחוּ ד 
ישׂ ראל . כּ ל בּ ׁש ם  ונעלם טמיר הה וּ א ידי על שׂ מחה, הבּ נים אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י  מעפרא,

וּ בראׁש םהריני הּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר הכּ תוּ בים והצּ דּ יקים הּת נּ אים כּ ל בּ נׁש מת הזּ ה הּק דוֹ ׁש  בּ לימ וּ ד עצמי מק ר 
עליו ה ּמ ל דּ וד  ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נ וֹ . אלעזר  ור בּ י  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י האלוֹ קי  הּת נּ א 

דה לוֹ ם סא כּ נפיה)-(ּת הילים בסתר  אחסה עוֹ למים  באהל אג וּ רה אוֹ יב . מּפ ני עז  מג דּ ל לי  מחסה היית כּ י 
לי וֹ צרנ וּ  רוּ ח  נחת  לע שׂ וֹ ת בּ אהבה  ׁש מ וֹ  למען  בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיהם  יהיוּ  זה ׁש בּ לימ וּ דינ וּ  ואז כּ ה ּס לה.
פעל  עבדי אל  יראה בּ רחמי, גלוּ תא מן  ישׂ ראל  יפקוּ ן  הז וֹ הר , ספר ספרא וּ בּ הדין  בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן  ולע שׂ וֹ ת
נעם ויהי כּ וֹ ננהוּ , ידינ וּ  וּ מעשׂ ה  עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינ וּ  אדני  נעם ויהי בּ ניהם. על והדר

עלי א הינ וּ  כּ וֹ ננהוּ אדני ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה טזנ וּ  צ, ה').יז)-(ּת הילים (סוֹ ד 

ואמר.תח  לב זכ ר הביא  האל ְִִֵַַַַָָָָָ
אחד הא א ה למי הע  ִִֶֶַָָָָר
הא א ה .ריסה ח ולא  ְְְְְִִֶַַָָָֹלבד,
ל  מעל  נעל ,ניהעלי ל מעל  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָעלי
 פיסה  א מחבה  ואי .ְְְְֱִִֵֶַָָָָנעלמי
וגית הצאת ה א  א ה לל. יגְְְְִִִֵֶַַָָָָלה
ע ר  לה  ראיוק ,ני ְְִִִֶֶֶֶֶָער 
מיסת עלמת ה להנהיג ְְְְִִִֶַָָספירת,
בה .גליה ועלמת נגלי אינְְְִִִִֵֶֶַָָָ
הא ואה , אד מני מתה ְְְִִֵֶַַַָָָָא ה
מ ני  . ת א מיחד  ת א ְְִֵֵֵֶַָָר
מפריד ביל מי ל ,פני מ ְְְִִִִִִֶֶַַַָָאה
נחב ספיר ת, ע ר  מא , מחבר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאחד
ע ר   וא . מפריד הא  א ְְְְִִֵֶֶַל
, אר אחד ,סדר לכיה ה ְְְְִִִֵֶָָָספירת,
הא ואה  ינני . ואחד קצר, ְְְִֵֶֶַָָָָָואחד
לא ,ל נהיג  מי ואי .לה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹנהיג
צד מל ולא ממה ולא  ְְְְְִִִַַַָָָֹֹמלמעלה 
ה , לה נ ילב ְְִִֵֶֶֶֶַָָה א .
פי וכ ה , אד לבני נמת רחיְְְְִִִֵַָָָָ
לי  פי  קרא ,לה נְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ונקראי ,עליה  יכ יבְְְְֲִִִִֵֶֶַַָה
ברה  .ימי זרע  החסד הה. תקְְִִֶֶֶַַַַָָ
צח .ה נגד  פארת מאל. ְְְְִֶֶֶֶֶַַַֹזרע
לימת  יסד .רגלי ני נגד  ְְְְְְִֵֵֶֶַַוהד
מלכ ת .ד ק רית א ת והא ,ְְְִֶַַה
ראיק ה על  רה  ה, ְְְִִֵֶֶֶַָנקראת
היא ה ח , היא החכמה  מת .ְִִִַַַַָָָֹל
היא הינה  מת .פני ְְִִִִִֶַַַַָָָהחבה
ניה א ועל ,מבי הב ב ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָהב,
לה' הס ר ת נאמר , והינה] ְְְֱִִֶַַַַַָָָָ[החכמה
מלכת, תר הא  ,עלי תר  .ְְֱֵֶֶֶֶֶַֹאלקינ
והא אחרית, מראית  מיד נאמר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָועליו 
במה  , יפ עליו יחי ְְִִִִֶַַָָָָָֹהרא
הא וא ת  יד  א ת  מאיר  ְְִִִֵֵֵַהנימית
אציל ת, דר הא  הא, וא ת ואו  ְְֲִֵֶֶֶָואת
זר עתיו  האיל את מקה  ְְְִִֶֶַָָָוהא 
, האיל את קי י ְְֲִִִֶֶַַַָָָָוענפיו,

מתל  ההקאה.מתר ה א תה  ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ר,לל הע על עלי הא  א ה ְִֶַַָָָָ

וא ה  הת, ל  וס ת ,ני ְְְִִִֶַַַָָָהעלי
איל ,מקה קראי הפירת את ְְְִִִִֶֶֶַַָָ
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, עיה האנביעת עיה א ר  ת וא ְְְְִִַַַַַָָ
 אי ב .ל יח הא ,ל ְְִֵֶַַַַָָמה

, מיבראיוה הפירת מל מת ואי ְְְְְְִִִִִֵַַָָ
.ינוהחיצ ינימה. ואר מי ובראת ְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

כביוכ וירח, ,מ מה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָוהצאת
 וג ,איד אילנת ראת באר ְְִִֶַַָָָָָָָָמל ת.
בהמת  גי ו ועפת וחת ,ביוע , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָעד
,ניעלי  ה לה דיע להיר .אד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָבני
 ואי ,ניותח ניעלי ה יתנהג ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָואי

,ניותח ניעלי  דעי ונ רימי נ  ואי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ
ס אי מיג לל.דע ה א   ר ְְִֵֵֶַַָָ

ניעלי יח ד  אי ,רית  ר א ְְְֲִִִִֵֵֶַָָבלעדי
, על אד ונדע נר  וא ה ,ניְְְְֲִִַַַָָָָֻותח
ידע,   י אחד לכל  ספירה  ְְְִֵֵֶַָָָָָלכל
.לאכיה נקראי הפירת ְְְְִִִִִַַַָָבמת

הא  אה יד ע,  ל  אי ממאוא ה ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
מת. קראיה הפיר ת ל את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָמחה

את ממא  ליה הא לואה  ְְְִֵֶַַַַָָ
,מה עתה את מסיר אה  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָוכא ר
א ה  נמה. לי  ג המת ל  ארְְְֲִִֵַַָָָָָי
הידעה  החכמה ידי על ולא חכ ְְְְֵַַַָָָָָֹהא

ולא  מבי הא  א ה הינה פיר ת, ידי על ְְְִִִֵֵַַַַָָֹ
פיר ת. קבעהידעה  מק ל אי ְְְִֵַַַָָָ

 וחזק  תק דיענלה  הנהגת אא  ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָוידע,
מתנהג אי לה להרא ת .אד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלבני
מט צדק ה ,ברחמי די לְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָהע
ה ב רה. ה א  י .אד ני  מע י ְְְֲִִֵֵַַָָָפי

צדק  האמצעי . העד הא  היאמט ְְִִִֶֶֶַָָָָ
עדי  ני צדק , מאזני הדה. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹהלכת

צדק, הי הל היאהאמת. רית. א ת  ְֱִִִֶֶֶַָֹ
 לא אבל  ל הע מתנהג אי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהרא ת
הד ע מט ולא י הא הדע צדק  ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹל

הת א מל  ולא  ,רחמי לל.הא  ְְֲִִִֵֶַַָָֹ
 קניעלי ס ד ת  ויתח מע ְְְְְִִִִֶַַרי 

לגת ל ננה ר ת  הרי יד ְְְְֲִֵֶֶַַָָעל
ר ת  נ א מה ,ידי על רינס ְְִִִִֶֶַַָָָָֹרזי

עה. עד  אד  ל ְְֶַַַָָָלגת

 תק הנהג ה' ל ואמר: תח מע ר י ְְְְִִַַַַָָָָ
והפארת, והברה, חסד ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָהדלה ,

והה מיוהצח, יסד, – כל י ד. ְְְִִֵַַַַַָֹ
מלכ ת.  המלכה ה' ל .בארְְְֶַַַָָָָ
 א ,מע ניעלי .לרא לכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַֹֹוהתנא 
ררהתע ,אמה והרעה ,חבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָיני
ה עפר ", כני  נ ור הקיצ" .נתכְְְְְִִֵֵֶַַָָָמ
הכינה  מחלק ה , יקיה ת א  ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא
ואינ ער", ולי ינה "אני , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָאמר
זה  ביל ,ני י א א  מתי ייְְְִִִִִֵֵֶֶָקר
מה  וגו', "נור הקיצ" , ה ְְֱִֶֶֶַַָָֹנאמר 
ררהתע והאבת. אה ,אמה ְְְֱִֶֶַַָָָָָהרעה
ינה  היא הכינה את לערר  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָלח 
,מירד   יקיה עה, עד ְִִִֶַַַַַָָָֻלת,
ל הכינה  נתנה  מד  .עיניה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוינה
:ל ואמרת , אמה הרעה לנגד ְְֱֶֶֶֶֶֶַָָקל ת,
"קל  נאמר  עלי הרי .אמ ה הרעה ֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָק
, א תת ארע אצלי פק ", ְְְִִִֵֶֶַַדי
רעיתי  אחתי לי  תחי  ,כח ה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹויאמר
ת נע  " תב: הרי  תתי". ֲֲִִֵֵֶַַַָָָינתי
מלא רא י הרי "תלהגל  סיי לא  ְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹצ
ד ה אמר  א א טל ? מלא מע ֵֶַַַַָָָָָָטל
 ,בח הכינה א ה א , רְְְְִִֶַַַָָָ
לבית עליתי ,ק ה ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָחרב

מעלה, ל קה ליבי ועליתי ְְְְִִִִִֶַַָָָ
מעלה? ל לייר, זה אמתאי ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

לביתי עליתי הרי לא  גלת! א זמ ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
היא והא טל " נמלא  "ראי  ,סימ ְְִִִִֵֶָָָָֹל
יוהח  הלמת לת, ְְְִִֵֶַַַַַָָָהכינה

דס י"דה א  א ת  סד הא וזה טל, ְְֶֶָָ
הכינה  היא  ה"א  ואת וא "ו את ה"א ְְִִֵֵַָָא ת 
א ת יד את א א  ט"ל, ח אינְְֵֶֶֶָָָ
  לח הא ת ת עלי וא"ו ואת ְְְִִֵֶָָֹהא 

ההט"ל, ה כינהה את ממא  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ
,ניהעלי הקרת ל ל הבע עיְְְִִֵֶֶַַַַָָָמ
י דה והאבת אמה הר עה ק ְְֱִִֶֶַַָָָָָָמד

הח ד . סד  א עד . ִִַַָע

 לעילוי נשמת רבי אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה זיע"א
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