מַ אֲ מַ ר הַ חָ כְ מָ ה
ְת ִפלַת רֹאׁש הַ ָשנָה
יפים ּובְ כֵּׁן יִ ְת ַקדַ ׁש ִׁש ְמָך וכו' וְ הָ ְִעניָן דַ ע ,כִ י ִהנֵּׁה בִ כְ לַל הָ עוֹלָם יֵּׁׁש הַ ּטוֹב וְ הָ ַרע,
בִ ְקדֻ ַשת הַ ֵּׁשם מו ִֹס ִ
ש ָראֵּׁ ל וְ אֻ מוֹת הָ עוֹלָם ,וְ ִה ֵּׁנה ִתּקּון הָ עוֹלָם ,הּוא ֶׁשיִ ְהיֶה הַ ּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט וְ הָ ַרע
וְ עַ נְ פֵּׁ יהֶ ם בַ ִמין הָ אֱ נו ִֹׁשי יִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל ׁשוֹלְ ִטים וְ אֻ מוֹת הָ עוֹלָם ִמ ְׁש ַתעְ בְ ִדים ַת ְח ֵּׁתיהֶ ם .וְ ִהנֵּׁה בִ ְהיוֹת הַ ָדבָ ר כֵּׁ ן
נִ כְ פֶ הּ ,ובַ ִמין הָ אֱ נו ִֹׁשי יִ ְ ֹ
ּומ ְתחַ ז ֶֶקת בָ םּ ,ובִ ְהיוֹת אֻ מוֹת הָ עוֹלָם ִמ ְׁש ַתעְ בְ ִדים
ש ָראל ִ
ירה בְ יִ ְ ֹ
ִהנֵּׁה טוֹב ַלכֹל ,כִ י ִהנֵּׁה הַ ְּקדֻ ָשה ְמ ִא ָ
ַת ְח ָתם נִ ְת ָקנִ ים עַ ל יָדָ ם וְ נִ ְמ ָׁשְך לָהֶ ם מֶ ֶׁשְך ִמן הַ ְקדֻ ָשה הַ ִהיא ,אַ ְך ִאם אֻ מוֹת הָ עוֹלָם ִמ ְתפָ ְרצִ ים
ידים וְ אֻ מוֹת ָהעוֹלָם עַ צְ מָ ם
ש ָראֵּׁ ל מַ ְפ ִס ִ
ש ָראֵּׁ ל נִ כְ נָעִ יםִ ,הנֵּׁה יִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל וְ ׁשוֹלְ ִטים וְ יִ ְ ֹ
ִמ ַתחַ ת יְ ֵּׁדי יִ ְ ֹ
ידיםֶׁ ,שהֵּׁ ם בְ ִׁש ְפלּות וְ הַ ְּקדֻ ָשה אֵּׁ י ֶננָּה ִמ ְתחַ ז ֶֶקת בָ עוֹלָם ,לְ ִפי ֶׁשהַ מָ קוֹם
ש ָראֵּׁ ל מַ ְפ ִס ִ
ידים ,יִ ְ ֹ
מַ ְפ ִס ִ
ידים הָ אֻ מוֹת עַ צְ מָ םֶׁ ,שאֵּׁ ין נִ ְמ ָׁשְך
ש ָראֵּׁ ל אֵּׁ ינֶנּו בְ ִתּקּונוֹ ,וְ חָ זְ קוֹ ,וְ כָל ֶׁש ֵּׁכן ֶׁשמַ ְפ ִס ִ
הַ ְמיֻחָ ד לָּה ֶׁשהּוא בְ יִ ְ ֹ
ּומ ְת ַרחֲ ִקים ִמן הַ ּטוֹב.
ַאד ַרבָ א ִמּטַ ְמ ִאים וְ הוֹלְ כִ ים ִ
ָארה כְ לָל אֶ לָא ְ
דושה ׁשּום הֶ ָ
לָהֶ ם מֵּׁ הַ ְּק ָ
ָאמנָם ִסבַ ת ב' הַ מַ צָ בִ ים הָ אֵּׁ לֶה ֶׁש ָז ַכ ְרנּוִ ,הנֵּׁה ִהיא ִהגָלוֹת מַ לְ כּותוֹ ית' בְ עוֹלָמוֹ אוֹ ִה ְתעַ לְ מָ ּה ,כִ י
וְ ְ
ש ָראֵּׁ ל ֶׁשהֵּׁ ם יִ ְׁשלְ טּו וְ הַ הֵּׁ פֶ ְך בְ הֵּׁ פֶ ְך וְ אּו ָלם בְ יוֹם
ִאם ִהיא ִמ ְת ַגלֵּׁית ִהנֵּׁה הַ ּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט ּומַ גִ יעַ הַ דָ בָ ר לְ יִ ְ ֹ
רֹאׁש הַ ָשנָה הָ ָאדוֹן ב"ה עוֹמֵּׁ ד כִ בְ יָכוֹל בִ בְ ִחינַת מֶ לְֶך עַ ל עוֹלָמוֹ ,וְ עַ ל כֵּׁן ִהנֵּׁה הַ ָשעָ ה ְראּויָה לְ ִה ְתפַ לֵּׁל
לְ פָ נָיו ֶׁשיְ ַגלֶה מַ לְ כּותוֹ לְ ג ְַמ ֵּׁרי בָ עוֹלָם ,וִ יתֻ ַּקן הָ עוֹלָם עַ ל יְ ֵּׁדי זֶה ,וְ עַ ל עִ ָּקר זֶה נִ בְ נֶה כָ ל הַ נ ַֹסח הַ נו ָֹסף
הַ זֶה.
ש ָראֵּׁ ל,
וְ ִהנֵּׁה בִ ְת ִחלָה נֶאֱ מַ ר יִ ְת ַק ַדׁש ִׁש ְמָך וכו' וְ הַ יְ נּו ֶׁשיִ ּוָדַ ע מַ לְ כּותוֹ בָ עוֹלָם ,וִ י ָגלֶה בְ ִה ְתחַ זְ ָקּה עַ ל יִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל עַ מֶ ָך.
וְ זֶהּו עַ ל יִ ְ ֹ
ָאמנָם ִמזֶה יִ מָ ְׁשכּו ִתּקּונֵּׁי הָ עוֹלָם ,וְ הָ ִראׁשוֹןֶׁ :ש ִת ָכנֵּׁס יִ ְרָאתוֹ ית' בְ לֵּׁב כָל בְ רּוָאיו וְ יִ ְׁש ַתעְ בְ דּו לוֹ,
וְ ְ
ש ֵּׁריהֶ ם לְ מַ עְ לָהֶׁ ,שיַ כִ ירּו ֻכלָם ָהאֱ מֶ ת
וְ הַ דָ בָ ר ָכפּול בַ ַת ְחתוֹנִ ים ּובָ עֶ לְ יוֹנִ ים ְדהַ יְ נּו הָ אֻ מוֹת לְ מַ ָּטה וְ ָ ֹ
שים ,אוֹתָ ם ֶׁשלְ מַ ָּטה בָ עוֹלָם הַ ָשפֵּׁ ל וְ יִ ְׁש ַתחֲ וּו
וְ יִ ְׁש ַתעְ בְ דּו לִ ְקדֻ ַשת מַ לְ כּותוֹ ית' ,וְ זֶהּו וְ יִ ָראּוָך כָל הַ מַ ֲע ִ ֹ
רּואים אוֹתָ ם ֶׁשלְ מַ עְ לָה.
לְ פָ נֶיָך כָל הַ בְ ִ
ָארתוֹ ִמ ְתחַ ז ֶֶקת אֶ לָא בְ מַ ה ֶש ִמ ְתַאחֵּׁ ד ,וְ ִהנֵּׁה
וְ צָ ִריְך ֶׁש ֵּׁתדַ ע ֶׁש ִהנֵּׁה הָ ָאדוֹן ב"ה הּוא אֶ חָ ד ,וְ אֵּׁ ין הֶ ָ
ָארתוֹ
יׁשיהֶ ם הֵּׁ ם ַרבִ ים נִ ְק ָר ִאים גוֹי אֶ חָ ד ,וְ הֵּׁ ם ְראּויִ ים לְ ֶׁש ִת ְתחַ זֵּׁק בָ ם הֶ ָ
ש ָראֵּׁ ל ַאף עַ ל ִפי ֶׁשבְ ִא ֵּׁ
יִ ְ ֹ
ָאמנָם הָ אֻ מוֹת הֵּׁ ם ַרבִ ים וְ נִ ְפ ָר ִדים לְ ג ְַמ ֵּׁרי וְ אֵּׁ ינָם נִ ְת ַקנִ ים בְ יִ חּוד וְ נִ ְמצָ ִאים ְרחו ִֹקים מֵּׁ הַ ִתקּון
ית'ְ ,
ש ָראֵּׁ ל ,וְ ָאז מַ ה ֶש ִמצַ ד עַ צְ מָ ם הֵּׁ ם בְ ִרבּוי כְ מוֹ ֶׁשכָתַ בְ נּו,
לְ ג ְַמ ֵּׁרי ,וְ אֵּׁ ין לָהֶ ם ִתּקּון אֶ לָא ֶׁשיִ ְׁש ַתעְ בְ דּו לְ יִ ְ ֹ
ַאחדּות ,וְ ָאז יִ ְהיּו ְראּויִ ים גַם הֵּׁ ם לְ ַקבֵּׁ ל
ש ָראֵּׁ ל יָׁשּובּו לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר וְ י ְַחזְ רּו גַם הֵּׁ ם לִ בְ ִחינַת ְ
ִהנֵּׁה ִמצַ ד יִ ְ ֹ
ָארה מֵּׁ אוֹר הַ יִ חּוד .וְ זֶהּו וְ ַי ֲעשֹּו ֻכלָם אֲ גֻדָ ה ַאחַ ת ְדהַ יְ נּו כְ מוֹ הָ ֲענ ִָפים וְ הַ בַ ִדים ָה ַרבִ ים ֶׁשחוֹזְ ִרים
ְקצָ ת הֶ ָ
אֶ חָ ד בְ ִה ְת ַק ְש ָרם בַ אֲ גֻדָ הּ .ומַ ה ֶשעַ ָתה ִמ ְתגַבֵּׁ ר בָ הֶ ם לֵּׁב הָ אֶ בֶ ן וְ נִ ְמ ָׁשכִ ים ֻכלָם ַאחַ ר הַ ּטֻ ְמָאה וְ נו ִֹטים
שוֹת
שוֹת ְרצוֹנוֹ ית' ,וְ זֶהּו ַל ֲע ֹ
ִמ ְּקדֻ ָשתוֹ ית'ִ ,הנֵּׁה ָאז יְ תֻ ְּקנּו בְ לֵּׁב ְמתֻ ָּקן וְ ֹלא יְ ַכּוְ נּו גַם הֵּׁ ם אֶ לָא ַל ֲע ֹ
ְרצוֹנְ ָך בְ לֵּׁבָ ב ָׁשלֵּׁם.
וְ ִהנֵּׁה הַ יו ְֹדעִ ים ִס ְת ֵּׁרי הַ הַ נְ הָ גָה בֶ אֱ מֶ ת ,יו ְֹדעִ יםֶׁ ,שַאף עַ ל ִפי ֶׁשלְ ִפי הַ נִ ְראֶ ה הָ עוֹלָם ֶנ ֱעזָב לְ ִמ ְק ֶרה א ֹו
יטה יְ תַ ֵּּׁקן עוֹלָמוֹ
שוֹת מַ ה ֶשיַ ְחפֹץ ּובְ זֹאת הַ ְשלִ ָ
ירת בְ נֵּׁי הָ ָאדָ ם לְ ג ְַמ ֵּׁריִ ,הנֵּׁה הַ ְשלִ יטָ ה לְ פָ נָיו ַל ֲע ֹ
לִ בְ ִח ַ
ֹלקינּו ֶׁשהַ ִשלְ טוֹן וכו'.
עַ ל כָל פָ נִ ים ,וְ זֶהו ֶׁשיָ דַ עְ נּו ה' אֱ ֵּׁ
ּומע ָֻּט ִרים
ּומ ֻק ָד ִׁשיםְ ,
ש ָראֵּׁ ל ִמצַ ד עַ צְ מָ ם כְ בָ ר הֵּׁ ם נִ בְ חָ ִרים ְ
וְ ִה נֵּׁה צָ ִריְך ֶׁש ֵּׁתדַ ע ֶׁשַאף עַ ל ִפי ֶׁשיִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל אֵּׁ ינָם מַ גִ יעִ ים לְ תַ כְ לִ ית
בַ ע ְֲטרוֹתָ יו ית'ִ ,הנֵּׁה עַ ד ֶׁשהָ עוֹלָם כֻלוֹ בְ כָל חֲ ל ָָקיו אֵּׁ ינוֹ נִ ְת ָקן גַם יִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל
ָאמנָם כְ ֶׁשכְ בָ ר יִ ְת ַגלֶה מַ לְ כּותוֹ ית' בְ עוֹלָמוֹ וְ יִ ְׁשֹלט הַ ּטוֹב וְ יִ כְ פֶ ה הָ ַרע כ ָָראּוי ָאז יִ ְרׁשּו יִ ְ ֹ
מַ ֲעלָתָ םְ ,
מַ ֲעלָתָ ם בִ ְׁשלֵּׁמּות וְ זֶהּו ּובְ ֵּׁכן ֵּׁתן ָכבוֹד לְ עַ מֶ ָך .וְ ד' ִמינֵּׁי טוֹבָ ה נִ זְ כ ִָרים כָאן כְ ֶנגֶד ד' או ִֹתיוֹת הַ ֵּׁשם ב"ה
ּופ ְתחוֹן פֶ ה.
ּות ִהלָה ִת ְקוָה טוֹבָ ה ִ
ש ָראֵּׁ ל וְ הַ יְ נּוָ :כבוֹד ְ
ֶׁשבָ הֶ ם ִמ ְתעַ ְּט ִרים יִ ְ ֹ

ש ָראֵּׁ ל ,כִ י הֵּׁ ם עַ ם הַ נִ בְ חָ ר וְ ִהיא
ש ָראֵּׁ ל בְ אֶ ֶרץ יִ ְ ֹ
וְ ִהנֵּׁה לְ ֶׁש ִת ְתחַ זֵּׁק הַ ְּקדֻ ָשה כ ָָראּוי צָ ִריְך ֶׁשיִ ְהיּו יִ ְ ֹ
ש ָראֵּׁ ל
ש ָראֵּׁ ל יִ ְמֹלְך מֶ לְֶך ִמבֵּׁ ית דָ וִ ד ֶׁשהּוא הַ מֶ לְֶך הַ נִ בְ חָ ר ּובוֹ נִ ְק ָׁש ִרים כָל יִ ְ ֹ
ָארץ הַ נִ בְ חֶ ֶרתּ .ובְ יִ ְ ֹ
הָ ֶ
ָאמנָם עַ ל ִפי
לְ ִה ָּק ֵּׁׁשר בִ ְקדֻ ָשה .וְ ִאם אֶ חָ ד מֵּׁ הַ ְתנ ִָאים הָ אֵּׁ לֶה חָ סֵּׁ ר ,אֵּׁ ין הַ ְּקדֻ ָשה ִמ ְתחַ ז ֶֶקת כ ָָראּוי ,וְ ְ
ָארץ וְ הַ יְ נּו
הַ סֵּׁ דֶ ר הַ זֶה ִמ ְתפַ לְ לִ ים ,וְ הַ ינּו ַאחַ ר ֶׁש ִה ְתפַ לַלְ נּו עַ ל עִ טּור כְ ָללָם ֶׁשל יִ ְש ָראֵּׁ ל ִמ ְתפָ לְ לִ ים עַ ל הָ ֶ
ַארצֶ ָך וכו' וְ ַאחַ ר כְָך עַ ל מַ לְ כּות בֵּׁ ית דָ וִ ד וְ הַ יְ נּו צְ ִמיחּות וכו'.
ש ְמחָ ה לְ ְ
ִֹ
יקים יֵּׁׁש
ש ָראֵּׁ ל ֻכלָן טוֹבוֹת מַ ְקבִ ילוֹת לַהֶ ָארוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹת ,פֵּׁ רּוׁש :יֵּׁׁש צַ ִד ִ
וְ אּולָם מַ ְד ֵּׁרגוֹת ַרבוֹת יֵּׁׁש בְ יִ ְ ֹ
ָאמנָם הַ ְמב ָֻּקׁש הּוא
ש ָרה מַ ְד ֵּׁרגוֹת עַ ל ֶד ֶרְך זֶה ,וְ ְ
ידים יֵּׁׁש יְ ָׁש ִריםּ ,וכְ בָ ר מָ נּו בְ סֵּׁ פֶ ר הַ ִתּקּונִ ים ֲע ָ ֹ
חֲ ִס ִ
ָארה וְ הַ ְׁשפָ עָ ה ּוכְ ֶנגֶד זֶה מַ ְד ֵּׁרגוֹת הָ ִר ְׁשעָ ה יִ כָנְ עּו וְ יִ ְתבַ ְּטלּו .וְ זֶהּו ּובְ כֵּׁן
ש ְמחָ ה בְ רֹב הֶ ָ
ֶׁש ֻכלָם יִ ְהיּו בְ ִ ֹ
יקים וכו' וְ עוֹלָתָ ה ִת ְקפָ ץ ִפיהָ וְ הָ עִ ָּקר בְ הַ עֲבִ יר עֲמָ לֵּׁק ִמן הָ עוֹלָם ֶׁשעָ לָיו הָ יְ תָ ה הַ ְשבּועָ ה ֶׁשאֵּׁ ין
צַ ִד ִ
הַ ֵּׁשם וְ הַ כִ סֵּׁ א ָׁשלֵּׁם עַ ד ֶׁשיִ מָ חֶ ה ,וְ זֶהּו כִ י ַתעֲבִ יר מֶ ְמ ֶׁשלֶת וכו'.
רּואים בְ ָכל הַ הֲ ָכנָה הַ ִמצְ ָט ֶר ֶכתּ ,ומַ לְ כּותוֹ ית'
וְ ִהנֵּׁה הַ מַ צָ ב הַ ּטוֹב ֶׁשיִ ָשאֵּׁ ר בוֹ הָ עוֹלָם הּוא ֶׁשיִ ְהיּו הַ בְ ִ
ִת ְהיֶה ִמ ְת ַגלֵּׁית ֲעלֵּׁיהֶ ם ָת ִמיד ,וְ הֵּׁ ם ְמ ַקבְ לִ ים ִמזֶה טוֹבָ ה ַאחַ ר טוֹבָ ה עַ ד אֵּׁ ין ַתכְ לִ ית ,כִ י ִהנֵּׁה הּוא
ּומ ְת ַק ֵּׁשר בָ ם ,יִ מָ צְ אּו
ית"ש בִ לְ ִתי בַ עַ ל ַתכְ לִ ית ,וְ טּובוֹ בִ לְ ִתי בַ עַ ל ַתכְ לִ יתּ ,ובִ ְהיוֹתוֹ ׁשו ֶֹרה ֲעלֵּׁיהֶ ם ִ
ְמ ַקבְ לִ ים טוֹב בְ לִ י ַתכְ לִ ית ,וְ זֶהּו וְ ִת ְמֹלְך וכו' וְ הּוא מַ ה ֶשָאמַ ר הַ כָתּוב לְ דוֹר וָדוֹר וכו' כִ י מַ לְ כּותוֹ ית'
יִ ְהיֶה לְ נֶצַ ח נְ צָ ִחים וְ הַ זוֹכִ ים לוֹ נהֱ נִ ים בוֹ לְ נֶצַ ח נְ צָ ִחים.
וְ ִהנֵּׁה בְ סוֹף זֶה חוֹזֵּׁר הָ עִ נְ יָן לִ ְהיוֹת מֵּׁ עֵּׁ ין לַחֲ ִתימָ ה סָ מּוְך לַחֲ ִתימָ ה וְ הַ יְ נּו ָקדוֹׁש אַ ָתה וכו'.
עִ נְ יַן סֵּׁ פֶ ר הַ חיִ ים
יקים אוֹ בָ ְר ָׁשעִ ים ,וְ זֶהּו הַ נִ ְק ָרא מַ מָ ׁש ֵּׁספֶ ר
שיו לֵּׁיִ מָ נוֹת בַ צַ ִד ִ
ִהנֵּׁה הָ ָאדָ ם נִ דוֹן ְת ִחלָה עַ ל ִפי מַ ֲע ָ ֹ
יקים הּוא הַ נִ כְ ָתב בְ ֵּׁספֶ ר הַ חַ יִ ים וְ הַ נִ ְדחָ ה וְ נִ ְקבַ ע בֵּׁ ין
הַ חַ יִ ים וְ סֵּׁ פֶ ר מֵּׁ ִתים ְדהַ יְ נּו הַ נִ ְקבַ ע בֵּׁ ין הַ צַ ִד ִ
פּורים,
הָ ְר ָׁשעִ ים הּוא הַ נִ כְ ָתב בְ סֵּׁ פֶ ר הַ מֵּׁ ִתים ,וְ הַ ָתלּוי וְ עוֹמֵּׁ ד הּוא הַ בֵּׁ ינוֹנִ י ֶׁשאֵּׁ ין ִדינוֹ נִ גְ מָ ר עַ ד יוֹם הַ כִ ִ
וְ עַ ל זֶה ִמ ְתפַ לְ לִ ים וְ או ְֹמ ִרים זָכְ ֵּׁרנּו לְ חַ יִ ים.
ָאמנָם עוֹד יֵּׁׁש הַ גְ זֵּׁרוֹת עַ ל הַ ִמ ְק ִרים ֶׁשבָ עוֹלָם הַ זֶה כִ י אֶ ְפ ָׁשר לַצַ ִדיק ֶׁשיִ ְתי ֵַּׁסר ִמ ְפנֵּׁי הֱ יוֹתוֹ צַ ִדיק,
ְ
וְ אֶ ְפ ָׁשר ֶׁש ִמ ְפנֵּׁי צִ ְדקוֹ יַצְ לִ יחַ  ,וְ ל ָָר ָׁשע כְ מוֹ ֵּׁכן אֶ ְפ ָׁשר ֶׁשיַ צְ לִ יחַ ִמ ְפנֵּׁי הֱ יוֹתוֹ ָר ָׁשע ,וְ אֶ ְפ ָׁשר ֶׁש ִמ ְפנֵּׁי ִר ְׁשעוֹ
יֹאבַ ד ,אוֹ יִ ְתיַסֵּׁ ר ,וְ נִ ְמצְ אּו גְ זֵּׁרוֹת אֶ לֶה נִ ְמ ָׁשכוֹת ַאחֲ ֵּׁרי הַ ִדין הָ ִראׁשוֹן ֶׁש ָזכ ְַרנּו ,וְ אּולָם עַ ל כָל הַ גְ זֵּׁרוֹת
הָ אֵּׁ לֶה ִמ ְתפַ לְ לִ ים ּוכְ תֹב לְ חַ יִ ים טוֹבִ ים וְ ֵּׁכן בְ סֵּׁ פֶ ר חַ יִ ים בְ ָרכָה וכו'.
מַ לְ כֻיוֹת זִ כְ רוֹנוֹת וְ ׁשוֹפָ רוֹת
ָאמנָם בָ זֶה צְ ִריכִ ים ָאנּו
ִהנֵּׁה כְ בָ ר ָאמַ ְרנּו ֶׁשבְ יוֹם זֶה הקב"ה עוֹמֵּׁ ד בִ בְ ִחינַת מֶ לְֶך בְ עוֹלָמוֹ ,וְ ְ
לְ ִה ְתחַ זֵּׁק כִ י זֶה כָל טּובֵּׁ נּו וְ כָל ָת ְקפֵּׁ נּו .עוֹדִ ,הנֵּׁה הַ יוֹם יוֹם ִמ ְׁשפָ ט וְ ִדין וְ צָ ִריְך לְ ִה ְתעו ֵֹּׁרר לְ פָ נָיו
ית' ֶׁשיַ ֲעלֶה זִ כְ רוֹנֵּׁנּו לְ פָ נָיו לְ טוֹבָ ה .וְ עוֹד עִ נְ יָן גָדוֹל יֵּׁׁש בְ יוֹם זֶה וְ הּוא עִ נְ יַן הַ שוֹפָ ר ֶׁשנִ צְ ַטּוִ ינּו בוֹ ,וְ זֶה כִ י
ְס ֻגלַת הַ שוֹפָ ר בִ ְת ִקיעָ תוֹ לְ מַ ּטָ ה וְ כֹחַ ָׁש ְרׁשוֹ לְ מַ עְ לָה ,הּוא לְ הַ חֲ זִ יק הַ ּטוֹב וְ לִ כְ פוֹת הָ ַרע ,וְ ִת ְראֶ ה
ֶׁשמֵּׁ ַאחַ ר חֶ ְטאוֹ ֶׁשל ָאדָ ם הָ ִראׁשוֹן ִהנֵּׁה נִ ְתעָ ֵּׁרב הַ ּטוֹב בָ ַרע וְ נִכְ בַ ׁש ַת ְח ָתיוּ ,ובִ זְ מַ ן הַ מַ ַתן תו ָֹרה ִהנֵּׁה יָצָ א
ָאמנָם ֹלא ִהגִ יעַ עֲדַ יִ ן לִ ְהיוֹת הּוא כוֹבֵּׁ ׁש אֶ ת הָ ַרע ַת ְח ָתיו ,אֲ בָ ל ִהגִ יעַ
הַ ּטוֹב ִמתוְֹך הָ ַרע וְ נִ ְתגַבֵּׁ ר וְ ָׁשלַט וְ ְ
לָצֵּׁ את ִממַ אֲ סָ רוֹּ ,ולְ ִה ְתחַ זֵּׁק בְ עַ צְ מוֹ ,וְ נִ ְׁשַאר הָ ַרע הַ נִ ְפ ָרד ִממֶ נּו עוֹמֵּׁ ד בִ ְפנֵּׁי עַ צְ מוֹ ,אַ ְך לֶעָ ִתיד ָלבֹא ִהנֵּׁה
ָאמנָם ,הַ ִחזּוק הא'
יִ ְׁש ַתלֵּׁם הַ ִתּקּון הַ זֶה וְ הַ ּטוֹב יִ כְ בֹש אֶ ת הָ ַרע לְ ג ְַמ ֵּׁרי ,וְ יִ ְהיֶה הַ ּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט לְ בַ דוֹ .וְ ְ
שה עַ ל יְ ֵּׁדי הַ שוֹפָ ר ְדמַ ַתן תו ָֹרה וְ הּוא עִ נְ יָן וַיְ ִהי קוֹל הַ שוֹפָ ר וכו' ,וְ הַ ְׁשלָמַ ת הַ ִתּקּון
שה לְ טוֹב ַנ ֲע ָ ֹ
ֶׁש ַנ ֲע ָ ֹ
לֶעָ ִתיד ָלבֹא ֶׁשהַ ּטוֹב יְ נַצַ ח נִ צָ חוֹן גָמּור ,גַם הּוא יִ ְהיֶה עַ ל יְ דֵּׁ י הַ שוֹפָ ר וְ הּוא עִ נְ יָן יִ ָת ַקע בְ ׁשוֹפָ ר גָדוֹל,
ּולְ ִפי ֶׁש ִתּקּון זֶה יִ ְהיֶה גָמּור מַ ה ֶשֹּלא הָ יָה בְ מַ ַתן תו ָֹרה נִ ְק ָרא ׁשוֹפָ ר גָדוֹל.
וְ אּולָם נִ צְ טַ ּוִ ינּו לִ ְתקֹעַ בְ ׁשוֹפָ ר בְ רֹאׁש הַ ָשנָה לְ חַ זֵּׁק הַ ִתּק ּון הֶ עָ שֹּוי כְ בָ ר בְ מַ ַתן תו ָֹרה ּולְ הַ זְ ִמין הֶ עָ ִתיד
שוֹת לֶעָ ִתיד ָלבֹא ,וְ ֵּׁכן כְ ֶנגֶד זֶה נִ ְסדַ ר הַ סֵּׁ דֶ ר בַ ְת ִפלָה לְ עו ֵֹּׁרר אוֹתוֹ כ ָָראּוי.
לֵּׁעָ ֹ

נִ ְמצְ אּו כְ ָללֵּׁי הָ עִ נְ יָנִ ים הָ ְראּויִ ים לְ ִה ְתעו ֵֹּׁרר בְ יוֹם זֶה ,ג' וְ הֵּׁ ם הַ מַ לְ ֻכיוֹת זִ כְ רוֹנוֹת וְ ׁשוֹפָ רוֹת ,וְ הַ ִתּקּון
שר ְס ִפירוֹת.
ש ָרה מַ אֲ מָ רוֹת וְ הֵּׁ ם הֵּׁ ם סוֹד הָ עֶ ֶ ֹ
סּוקים בְ כָל אֶ חָ ד מֵּׁ הַ ְסדָ ִרים ,כְ ֶנגֶד ֲע ָ ֹ
לְ סֵּׁ דֶ ר ֲעש ָֹרה ְפ ִ
יטיב לָנּו ֶׁשבָ חַ ר בָ נּו וְ ֵּׁק ְרבָ נּו
עָ לֵּׁינּו לְ ַׁשבֵּׁ חַ זֶה ֶׁשבַ ח ֶׁש ְמ ַׁשבְ ִחים לְ פָ נָיו ית' ּומו ִֹדים לוֹ עַ ל הַ ּטוֹבָ ה ֶׁשהֵּׁ ִ
ַלעֲבוֹדָ תוֹ.
וְ ִהנה הָ ָאדוֹן ב" ה אֲ דוֹן כֹל בֶ אֱ מֶ ת כִ י הּוא לְ בַ דוֹ הַ מָ צּוי הָ ִראׁשוֹן וְ כָל הַ נִ ְמצָ ִאים מֵּׁ ִאתוֹ ית' נִ ְמצְ אּו,
ָאמנָם בִ ְב ִחינַת ִס ְד ֵּׁרי הַ בְ ִריָאה
תַאר זֶה ֶׁשל אֲ דוֹן הַ כֹל ,וְ ְ
ירהּו בְ ֹ
וְ נִ ְמצָ ִאים ֻכלָם ֶׁשֹּלוֹּ ,ובִ בְ ִחינָה זוֹ נַזְ כִ ֵּׁ
אׁשית.
ֶׁשבָ ָרא נִ ְק ָראֵּׁ הּו יוֹצֵּׁ ר בְ ֵּׁר ִ
וְ ִהנֵּׁה יֵּׁׁש לָנּו לְ ַׁשבֵּׁ חַ לְ פָ נָיו ֶׁשנָתַ ן לָנּו חֵּׁ לֶק גָדוֹל וְ י ָָקר בַ ְמצִ יאּותֶׁ ,שהֲ ֵּׁרי אֲ נ ְַחנּו הַ ְמע ָֻת ִדים לְ ִה ָדבֵּׁ ק בוֹ
שנּו כְ גוֹיֵּׁי הָ אֲ ָרצוֹת וכו'
וְ ָאנּו הַ זוֹכִ ים ַל ֲעבֹד לְ פָ נָיו וְ לִ ְהיוֹת עוֹבְ ְדים לְ פָ נָיו לְ נֶצַ ח נְ צָ ִחים ,וְ זֶהּו ֶׁשֹּלא עָ ָ ֹ
וְ הַ יְ נּו ֶׁשבְ ִחינָתֵּׁ נּו בְ ִחינָה נִ בְ דֶ לֶת ִמ ֻכלָם לְ ג ְַמ ֵּׁרי ,וְ ָאנּו ְמצִ יאּות אֶ חָ ד בִ ְפנֵּׁי עַ צְ מוֹ ְמע ָֻתד ַלעֲבו ָֹדתוֹ
שם חֶ לְ ֵּׁקנּו כָהֶ ם וכו' .וְ ִהנֵּׁה ִס ְדרּו ד' ְׁשבָ ִחים כְ ֶנגֶד ד' או ִֹתיוֹת הַ ֵּׁשם ב"ה
וְ ל ְַדבֵּׁ קּות בוֹ ית' ,וְ זֶהּו ֶׁשֹּלא ָ ֹ
שמָ נּוַ ,אחַ ר כְָך ְמ ַספֵּׁ ר כְ ֶנגֶד ֶזה בִ גְ נּותָ ּה ֶׁשל הע"ז,
שנּו וְ ֹלא ָ ֹ
וְ הֵּׁ ם עָ לֵּׁינּו לְ ַׁשבֵּׁ חַ  ,לָתֵּׁ ת גְ דֻ לָהֶׁ ,שֹּלא עָ ָ ֹ
ּומבָ אֵּׁ ר עִ נְ יַן ִה ְׁש ַתעְ בְ ֵּׁדנּו
ּומ ְתפַ לְ לִ ים .וְ ִהנֵּׁה חוֹזֵּׁר ְ
שם חֶ לְ ֵּׁקנּו ,וְ גו ָֹרלֵּׁנּוֶׁ ,שהֵּׁ ם ִמ ְׁש ַתחֲ וִ ים ִ
וְ הַ יְ נּו ֶׁשֹּלא ָ ֹ
לְ מַ לְ כּותוֹ ית' וְ הַ יְ נּו וַאֲ נ ְַחנּו ִמ ְׁש ַתחֲ וִ ים וכו'.
יעים מַ ָּטה כְ לַל
וְ ִהנֵּׁה כְ לַל הַ בְ ִריָאה ִמ ְתחַ ל ֶֶקת לב' וְ הַ יְ נּו מַ עְ לָה ּומַ ּטָ ה ,מַ עְ לָה כְ לַל הַ מַ ְׁש ִפ ִ
ָארץ מַ ָּטה ,וְ ִהנֵּׁה הַ ְשכִ ינָה ִמ ְת ַגלֵּׁית בְ כִ ֵּׁסא
הַ ְמ ַקבְ לִ ים ,וְ זֶהּו ֶׁשהּוא נוֹטֶ ה ָׁשמַ יִ ם ְדהַ יְ נּו מַ עְ לָה ,וְ יוֹסֵּׁ ד ֶ
הַ ָכבוֹד בַ מַ ְד ֵּׁרגוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹת בַ ָשמַ יִ ם ,וְ זֶהּו ּומו ַֹׁשב יְ ָקרוֹ בַ ָשמַ יִ ם ִממַ עַ ל .
וְ ִהנֵּׁה הַ ָכבוֹד ִמ ְת ַגלֶה בְ רֹאׁש עוֹלַם הַ בְ ִריָאה ,עַ ל הַ כִ ֵּׁסא ,וְ הּוא עַ צְ מוֹ ִמ ְתעַ לֶה בִ בְ ִחינָה יוֹתֵּׁ ר
ּוׁשכִ ינַת עֻזוֹ בְ גָבְ הֵּׁ י ְמרו ִֹמים .וְ ִהנֵּׁה ִממַ ה ֶשָאנּו מַ אֲ ִמינִ ים
ְמרוֹמֶ מֶ ת וְ הּוא בַ אֲ צִ ילּות וְ עָ לָיו נֶאֱ מַ ר ְ
ּומו ִֹדים בְ ִפינּו ,הּוא ֶׁשהָ ָאדוֹן ב" ה הּוא מָ צּוי ִראׁשוֹן ְמיֻחָ ד ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר ֶׁשיִ מָ צֵּׁ א ַאחֵּׁ ר בִ לְ ִתי נִ בְ ָרא
ֹלקים וְ הּוא הָ ָראּוי לֵּׁעָ בֵּׁ ד ,וְ אֵּׁ ין ַאחֵּׁ ר ָראּוי לְ הֵּׁ עָ בֵּׁ ד כְ לָל ,וְ הּוא עַ צְ מוֹ מָ צּוי
ִממֶ נּו ,וְ נִ ְמצָ א ֶׁשהּוא לְ בַ דוֹ הָ אֱ ִ
ֹלקינּו וְ אֵּׁ ין ַאחֵּׁ ר,
אֱ מֶ ת פֵּׁ רּוׁש ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לוֹ ֶׁשֹּלא יִ מָ צֵּׁ אֶׁ ,שאֵּׁ ין הַ הֶ עֱדֵּׁ ר אֶ ְפ ָׁש ִרי בוֹ כְ לָל ,וְ זֶהּו הּוא אֱ ֵּׁ
בִ בְ ִחינַת הַ יִ חּוד ֶׁש ָזכ ְַרנּו ,אֱ מֶ ת מַ לְ ֵּׁכנּו בִ בְ ִחינַת אֲ ִמ ַתת הַ ְמצִ יאּות ,וְ אֶ פֶ ס זּולָתוֹ ֶׁש ִאי אֶ ְפ ָׁשר לֵּׁמָ צֵּׁ א מָ צּוי
ַאחֵּׁ ר ֶׁשיִ ְהיֶה מֻ כְ ָרח הַ ְמצִ יאּות זּולָתוֹ ית' ,כִ י ִאי אֶ ְפ ָׁשר לִ ְׁשנֵּׁי ְמצּויִ ים מֻ כְ ָר ִחים ֶׁשיִ מָ צְ אּו.
ַארנּו ִה ְׁש ַתעְ בְ דֵּׁ נּו אֶ ל מַ לְ כּותוֹ ית' ,נִ ְתפַ לֵּׁל ֶׁשיְ ַגלֶה מַ לְ כּותוֹ בָ עוֹלָם גִ לּוי ָׁשלֵּׁם ,וְ הּוא
וְ ִהנֵּׁה ַאחַ ר ֶׁשבֵּׁ ְ
מַ ה ֶש ִהבְ ִטיחָ נּו ֶׁשיִ ְהיֶה ,וְ הַ יְ נּו,
עַ ל ֵּׁכן נְ ַקוֶה לְ ָך וכו' .וְ ִהנֵּׁה ִתבָ עֵּׁ ר הַ ּטֻ ְמָאה ִמן הַ בְ ִריָאה בְ ָכל בְ ִחינוֹתֵּׁ יהָ  ,וְ זֶהּו לְ הַ עֲבִ יר גִ לּולִ ים וכו' וְ ָאז
יּוסר הָ ַרע ֶׁשהּוא
ֹלא יִ ְהיּו עוֹד אֱ לִ ילִ ים בָ עוֹלָם .וְ ִהנֵּׁה זֶה סֵּׁ דֶ ר הַ ִתּקּון בֶ אֱ מֶ ת ,כִ י בִ ְת ִחלָה צָ ִריְך ֶׁש ַ
הַ ְמעַ כֵּׁב אֶ ת הַ ִתּקּוןַ ,אחַ ר כְָך יְ תֻ ַּקן הָ עוֹלָם ִתּקּון ַאחַ ר ִתּקּון וְ זֶהּו לְ תַ ֵּּׁקן עוֹלָם בְ מַ לְ כּות .וכו'
וְ ִהנֵּׁה יַהֲ פְֹך הקב"ה אֶ ת כָל הַ נִ ְמצָ ִאים מֵּׁ ָרעָ ה לְ טוֹבָ ה וְ זֶהּו עִ ַּקר ְׁשבָ חוֹ ,וְ זֶהּו לְ הַ ְפנוֹת אֵּׁ לֶיָך וכו'
וְ ֻכלָם יַכִ ירּו הָ אֱ מֶ ת בְ בֵּׁ רּור מַ ה ֶשעַ ָתה ֶנ ֱעלָם מֵּׁ הֶ ם וְ ַאחֲ ֵּׁרי הַ יְ ִדיעָ ה הַ זֹאת יִ מָ ְׁשכּו אֶ ל הַ ְּקדֻ ָשה ,וְ זֶהּו
ֹלקינּו וכו' ,וְ ִהנֵּׁה בִ ְת ִחלָה יִ ְהיֶה ִתּקּון ִראׁשוֹן ֶׁש ָכל הַ נִ בְ ָר ִאים יִ ְת ַק ְדׁשּו
יַכִ ירּו וְ י ְֵּׁדעּו לְ פָ נֶיָך ה' אֱ ֵּׁ
בִ ְקדֻ ָשתוֹ ית' בְ מַ ה ֶשיִ ְׁש ַתעְ בְ דּו לְ מַ לְ כּותוַֹ ,אחַ ר ָכְך יִ ְתעַ לּו עוֹד עִ לּוי ַאחֵּׁ ר לִ ְהיוֹת יוֹתֵּׁ ר ִממַ ה ֶׁש ִהיא
ש ָראֵּׁ ל עַ ָתה ,וְ זֶה עַ ל יְ דֵּׁ י ַקבָ לַת עֹל מַ לְ כּותוֹ ית' ֲעלֵּׁיהֶ ם וְ יִ ְהיֶה הּוא ית"ש מוֹלְֵּׁך ֲעלֵּׁיהֶ ם
אֲ ִפלּו מַ ְד ֵּׁרגַת יִ ְ ֹ
ּומ ְת ַדבְ ִקים בוֹ ית'ִ ,הנֵּׁה יִ ְתעַ לּו בוֹ מֵּׁ עִ לּוי
ׁשּורים ִ
יקבְ לּו ֻכלָם וכו' ַאחַ ר כְָך ֶׁשכְ בָ ר יִ מָ צְ אּו ְק ִ
וְ זֶהּו וִ ַ
לְ עִ לּוי ,עַ ד אֵּׁ ין ַתכְ לִ ית ,וְ זֶהּו כִ י הַ מַ לְ כּות ֶׁשלְ ָך ִהיא וכו'.
ֵּׁאֹלקי אֲ בוֹתֵּׁ ניּו ְמֹלְֹך ,גַם בְ נֹסַ ח זֶה ג' בַ ָּקׁשוֹת כְ ֶנגֶד ג' עִ לּויִ ים ֶׁשיִ ְהיּו לָעוֹלָםְ ,בגִ לּוי מַ לְ כּותוֹ
ֹלקינּו ו ֵּׁ
אֱ ֵּׁ
שא עִ לּוי
ָארת ב' הָ או ִֹתיוֹת וק ֶׁשל הַ ֵּׁשם ,וְ ִה ָנ ֵּׁ ֹ
ית' ,וְ הַ יְ נּו ְמֹלְך עַ ל כָל הָ עוֹלָם ,כְ ֶנגֶד הַ ִתּקּון ֶׁשיְ תָ ֵּּׁקן בְ הֶ ַ
ב' ,בְ סוֹד יק ֶׁשל הַ ֵּׁשם ,וְ הוֹפַ ע בַ הֲ דַ ר וכו' עִ לּוי ג' כְ ֶנגֶד קוֹץ הי' ,וְ ִהנֵּׁה ִמ ְתפַ לְ לִ ים ֶׁש ִת ְהיֶה הַ הַ ְׁשפָ עָ ה
בְ גִ לּוי עַ ד ֶׁשיַ ְרגִ יׁשּו הַ נִ בְ ָר ִאים בַ אֲ ִמ ָתתָ ּה וְ זֶהּו וְ יֵּׁדַ ע כָל פָ עּול וכו' ,וְ ִהנֵּׁה מַ ְד ֵּׁרגוֹת הַ נִ בְ ָר ִאים ג' וְ הֵּׁ ם

ָאמנָם מַ לְ כּותוֹ
רּואים בִ בְ ִחינַת הג' עוֹלָמוֹת בי"ע ּוכְ נֶגְ ָדם וְ י ֵַּׁדע כָל פָ עּול וכו' ,וְ ְ
צּורים וְ הַ בְ ִ
שים הַ יְ ִ
הַ מַ ֲע ִ ֹ
ירה לְ טוֹבָ ה.
מּורה ֶׁשהָ ָאדוֹן ׁשוֹלֵּׁט בַ כֹלֶׁ ,שאֲ ִפלּו הָ ָרעָ ה מַ חֲ זִ ָ
בַ כֹל מָ ָׁשלָה ,הַ ַכ ָּונָה הַ ְשלִ יטָ ה הַ גְ ָ
אַ ָתה זוֹ ֵּׁכר וכו' הּוא סֵּׁ דֶ ר הַ ִדין.
שה בְ הַ ְׁש ָקפָ ה עַ ל כָל הֶ עָ בָ ר הַ הוֹוֶה וְ הֶ עָ ִתיד ,וְ זֶהּו
וְ ִהנֵּׁה הַ ִדין ַנ ֲע ָ ֹ
שה עוֹלָם וְ הּוא הֶ עָ בָ ר.
אַ ָתה זוֹכֵּׁר מַ ֲע ֵּׁ ֹ
צּורי עַ ל הָ רּוחָ נִ יִ ים.
שה רוֹמֵּׁ ז עַ ל הַ גּופָ נִ יִ ים ,יְ ֵּׁ
וְ ִהנֵּׁה מַ ֲע ֶ ֹ
ּומ ְׁש ָת ְר ִׁשים בְ סוֹד הה' ַת ְחתוֹנָה ֶׁשל ַה ֵּׁשם ,וכְ נֶגְ ָדם
וְ ִהנֵּׁה יֵּׁׁש ְדבָ ִרים ֶׁש ִמצַ ד ָׁש ְר ָׁשם הֵּׁ ם נִ גְ לוֹתִ ,
יצּורי ֶקדֶ םְּ ,ודבָ ִרים ֶׁשהֵּׁ ם נִ ְס ָתרוֹת ִמ ְׁש ָת ְר ִׁשים בה' הָ עֶ לְ יוֹנָה וְ הַ יְ נּו לְ פָ נֶיָך נִ גְ לּו כָ ל
שה עוֹלָם וִ ֵּׁ
מַ ֲע ֵּׁ ֹ
ַתעֲלּומוֹת וכו'.
אַ ָתה זוֹכֵּׁר כָל הַ ִמ ְפעָ ל הַ הוֹוֶה.
ִמ ְפעָ ל לַגּופָ נִ יִ ים יְ צּור לָרּוחָ נִ יִ ים.
הַ ֹכל צָ פּוי וכו' הֶ עָ ִתיד.
ָאדם,
כִ י ָתבִ יא חֹק וְ זִ ָכרוֹן הּוא כֹחַ הַ ִדין הַ שוֹלֵּׁט בְ יוֹם רֹאׁש הַ ָשנָה ,לְ ִהפָ ֵּׁקד כָל רּוחַ  ,נִ ְׁשמוֹת בְ נֵּׁי הָ ָ
גּופים ֻכלָם ,וַהֲ מוֹן
שים ַרבִ ים הַ ִ
וְ נֶפֶ ׁש כָל ְׁשָאר הַ נְ פָ ׁשוֹת ֶׁשבְ בַ ֲעלֵּׁי חַ יִ ים וְ הַ צו ְֹמ ִחים ,לְ ִה ָזכֵּׁר מַ ֲע ִ ֹ
שיָך ֶׁשבְ יוֹם זֶה מַ ְת ִחיל ִה ְתחַ ְדׁשּות כָ ל הַ בְ ִריָאה.
נִ ְס ָתרוֹת ,הַ נְ ָׁשמוֹת ֶׁשחּוץ לַגּוף ,זֶה הַ יוֹם ְת ִחלַת מַ ֲע ֶ ֹ
שה ִאיׁש מַ ה ֶש ִמצַ ד
וְ עַ ל הַ ְמ ִדינוֹת הּוא הַ ִדין ֶׁשעַ ל הַ כְ לָלִ יםּ ,ובְ ִריוֹת הַ ִדין ֶׁשעַ ל הַ ְפ ָר ִטים ,מַ ֲע ֵּׁ ֹ
ָאדם
ּופקֻ דָ תוֹ מַ ה ֶש ִמצַ ד הַ נִ גְ זָר עָ לָיו ,וְ כָל זֶה בַ נִ גְ לוֹתַ ,ועֲלִ ילוֹת וכו' בַ נִ ְס ָתרוֹת ,מַ ְח ְׁשבוֹת ָ
ירהְ ,
הבְ ִח ָ
הַ מַ ְח ָׁשבוֹת בַ נִ גְ לוֹת ,יִ צְ ֵּׁרי מַ עַ לְ לֵּׁי ִאיׁש בַ נִ ְס ָתרוֹת.
ָאדם הָ ִראׁשוֹן נִ ְתמו ֵֹּׁטט וְ נִ ְמחָ ה
אׁשית ֵּׁׁשנִ י ֶׁשהָ יָה לָעוֹלָם ֶׁשהֲ ֵּׁרי מַ ה ֶשנִ ַתן לוֹ בָ ָ
וְ גַם אֶ ת נֹחַ  ,זֶה הּוא ֵּׁר ִ
בְ דוֹר הַ מַ בּול ִמ ְפנֵּׁי רֹב הַ ּטֻ ְמָאה ֶׁש ָשלְ טָ ה בָ עוֹלָם ,וְ ַאחַ ר כְָך חָ זַר וְ נִ ְתחַ ֵּׁדׁש ְבנֹחַ ֶׁשֹּלא יִ מוֹט עוֹד.
אַ ָתה נִ גְ לֵּׁיתָ וכו' הּוא סֵּׁ דֶ ר הַ גִ לּוי ֶׁשנִ ְת ַגלָה בְ מַ ַתן תו ָֹרה.
וְ ִהנֵּׁה הֶ עָ נָן הּוא הַ לְ בּוׁש ֶׁשבוֹ ִמ ְתלַבֵּׁ ׁש הָ אוֹר הָ עֶ לְ יוֹן לְ ִהגָלוֹת לְ מַ ָּטה.
ּותמּונָה
בּואי נִ ְמ ָׁשְך מֵּׁ רוֹם כָל הַ מַ ְד ֵּׁרגוֹת וְ הּוא מַ ה ֶשָאמַ ר הַ כָתּוב ְ
שיגּו הַ ּקוֹל הַ נְ ִ
ָאמנָם ְת ִחלָה ִה ִ ֹ
וְ ְ
בּוׁשים
בּואיוֹת עַ ל יְ ֵּׁדי לְ ִ
אֵּׁ ינְ כֶם רו ִֹאים זּול ִָתי קוֹל ,וְ ֶזהּו ִמן הַ ָשמַ יִ ם וכו' ַאחר כְָך נִ גְ לָה בִ ְתמּונוֹת נְ ִ
נִ ְק ָר ִאים עַ ְר ְפלֵּׁי טֹהַ ר.
ָאדם הָ ִראׁשוֹן.
וְ ִהנֵּׁה ָרעַ ׁש הָ עוֹלָם ,וְ עַ ל יְ דֵּׁ י זֶה יָצְ ָאה ִממֶ נּו הַ זֹהֲ מָ א ֶׁשנִ ְׁשאֲ בָ ה בוֹ מחֶ ְטאוֹ ֶׁשל ָ
וְ ִהנֵּׁה ָׁש ְמעּו הַ ִדבְ רוֹתּ ,ובָ הֶ ם נִ כְ לְ לָה הַ תו ָֹרה ֻכלָּה ,וְ נִ ְק ְׁש ָרה בָ הֶ ם.
וְ הַ כֹל ִמתוְֹך הָ אֵּׁ ׁש וְ הּוא כֹחַ הַ ִדין הָ עֶ לְ יוֹן הַ ָּקדוֹׁש הַ ְמּטַ הֵּׁ ר ִמכָל טֻ ְמָאה ,וְ הַ מַ עֲבִ יר כָל ָה ַרעּ ,ובִ בְ ִחינָה
זוֹ הַ ּקוֹלוֹת וְ הַ בְ ָר ִקים וְ עַ ל הַ כֹל קוֹל הַ שוֹפָ רֶׁ ,ש ְס ֻגלָתוֹ הַ גְ בָ ַרת הַ ּטוֹב וְ הַ כְ פָ יַת הָ ַרע כמש"ל ,וְ זֶהּו
בְ קוֹלוֹת ּובְ ָר ִקים וכו'.
רּותנּו וכו'.
ַאחַ ר כְָך ִמ ְתפַ לְ לִ ים עַ ל הַ שוֹפָ ר הַ ָגדֹל ֶׁשיִ ְהיֶה לֶעָ ִתיד ָלבֹא וְ זֶהּו ְת ַקע בְ ׁשוֹפָ ר גָדוֹל לְ חֵּׁ ֵּׁ
ירת ַת ְׁשלִ יְך אֵּׁ צֶ ל הַ נָהָ ר]
[אֲ ִמ ַ
סּוקי ִמי אֵּׁ ל ָכמוָֹך בְ יוֹם רֹאׁש הַ ָשנָה עַ ל הַ נָהָ ר ,כִ י ִהנֵּׁה בְ רֹאׁש הַ ָשנָה ְמחַ ֵּׁדׁש
ירת ְפ ֵּׁ
עִ נְ יַן ִמנְ הַ ג אֲ ִמ ַ
ּומ ְת ַכּוֵּׁן לִ ְקבֹעַ הַ ּטוֹב ֶׁשבָ הֶ ם ֶׁשיִ ָשאֵּׁ ר ָלנֶצַ ח וְ לִ ְדחוֹת הָ ַרע ֶׁשבָ הֶ ם
הָ ָאדוֹן ב"ה כָל ְמצִ יאּות הַ נִ ְמצָ ִאיםִ ,
שא
עַ ד ֶׁש ִת ְטהַ ר הַ בְ ִריָאה ִממֶ נּו וְ ִת ְהיֶה ְראּויָה לֵּׁאוֹר בְ אוֹר פָ נָיו לְ נֶצַ ח נְ צָ ִחים ,וְ ִהנֵּׁה בְ ַרחֲ מָ יו ית' ,נוֹ ֵּׁ ֹ

הָ ֲעוֹנוֹ ת וְ עוֹבֵּׁ ר עַ ל הַ ְפ ָׁשעִ ים כְ ִפי מַ ה ֶשאֶ ְפ ָׁשר לְ ִפי נִ מּוס צִ ְד ָקתוֹ לְ ִמי ֶׁשזוֹכֶה ָלזֶה ,וְ כָל הָ ַרע ֶׁשנִ ְתגַבֵּׁ ר
סּוקים אֵּׁ לֶה ִמי אֵּׁ ל ָכמוָֹך וכו' וְ תַ ְׁשלִ יְך
בַ בְ ִריָאה דוֹחֶ ה אוֹתוֹ ּומַ עֲבִ ירוֹ ִמן הַ ְמצִ יאּות ,וְ עִ נְ יָן זֶה נִ כְ לָל בִ ְפ ִ
בִ ְמצּולוֹת יָם וכו'.
ָאמנָם בִ ְהיוֹת ֶׁש ִמן הָ ָראּוי ָת ִמיד לְ ִה ְׁש ַתמֵּׁ ׁש ִמ ִדבְ ֵּׁרי הָ עוֹלָם הַ זֶה לְ עִ נְ יְ נֵּׁי הַ ִהלּול לְ פָ נָיו ית' כְ ִפי מַ ה
וְ ְ
ֶשנִ ְרמַ ז ִמ ִס ְת ֵּׁרי חָ כְ מָ תוֹ ית' בְ צּורוֹת הַ נִ ְמצָ ִאים הָ אֵּׁ לה וְ חֻ ּקוֹתֵּׁ יהֶ ם ,עַ ל ֵּׁכן הוֹלְ כִ ים אֶ ל הַ מַ יִ ם,
צּורתָ ם עִ נְ יַן ִה ְׁש ַת ְּקעּות הַ שו ְֹקעִ ים בָ םּ ,ומַ ְראֶ ה עַ ל ָרז מֵּׁ ָרזֵּׁי הַ נְ הָ גָתוֹ ית' ֶׁש ְמ ַׁש ֵּּׁקעַ ּומַ עֲבִ יר
ֶׁשמַ ְר ִאים בְ ָ
הָ ַרע ִמבְ ִריוֹתָ יו בְ אֹפֶ ן ֶׁשֹּלא יִ ָשאֵּׁ ר ִממֶ נּו ר ֶֹשם כְ לָלּ ,וכְ מוֹ ֶׁש ְמבַ אֵּׁ ר הַ נָבִ יא עַ ְצמוֹ בִ ְדבָ ָריו וְ תַ ְׁשלִ יְך
בִ ְמצּולוֹת יַם כָל חַ ּטֹאתָ ם.

