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יחּודהּיחּודהּיחּודהּיחּודהּיחּוד הּוא יֹום ּכל ׁשל ©¦¤¨¦
הרצֹון.לדע את ולׂשים ת ¨©©§¨¦¤¨¨

ּבכּמה אמרנּו הרי הּזה ¨©§§©¨¥£¤©¦©הּיחּוד
יֹום ּכל ׁשל יחּוד ¨¤¦§מקֹומֹות,
ׁשמע ׁשּבפסּוק הּיחּוד ©§¨§¤¦©הּוא
הרי ה'. אלהינּו ה' ¥£¥Ÿ¡¥¨§¦יׂשראל
אחד. נקרא ולכן אחד, ¨¤¨§¦¥¨§¨¤¨ªּכּלם
איךְ  ׁשמֹות, ׁשלׁשה הם ¥¥¨Ÿ§¥¥£הרי
ּגב על ואף אחד? ©©©§¨¤¥הם
הם איךְ  אחד, ¥¥¨¤¦§¤ׁשּקֹוראים

¨¤אחד?

הּקדׁשאּלאאּלאאּלאאּלא רּוח ּבחזיֹון ¤¨§¤§©©Ÿ¤
עין ׁשל ּבמראה והם ¦©¤¤§©§¥§©נֹודע,
אּלה ׁשּׁשלׁשה לדעת ¤¥¨Ÿ§¤©©¨¨§סתּומה,
קֹול ׁשל סֹוד וזהּו ¤¤§¨¤אחד.
והּוא אחד, הּוא קֹול §¨¤©§¦¤ׁשּנׁשמע,
ּומים, רּוח אׁש גונים, ¦©©¥¦¨§¨Ÿ§ׁשלׁשה
הּקֹול. ׁשל ּבסֹוד אחד ©¤§¨¤¨ª§וכּלם

אחד] אּלא ה'[ואינם - ּכאן אף §¥¨¤¨¤¨©¨
ׁשלׁשה אחד. הם ה' ¨Ÿ¥¥¤¨§Ÿ¡אלהינּו

אחד. והם ¨¤¥§¦¨§גונים,

האדםוזהּווזהּווזהּווזהּו ׁשעׂשה הּקֹול §¤©¤¨¨¨¨¨
רצֹונֹו את ולׂשים §¤¦¨§¦§ּביחּוד,
סֹוף מאין הּכל, ׁשל ¥¥Ÿ©¤¦©ּבּיחּוד
הּזה ּבּקֹול הּכל, סֹוף ¤©©Ÿ©©עד

הּקדׁש. רּוח ׁשל ּבּסֹוד ׁשהתּגּלה יֹום ּכל ׁשל הּיחּוד וזהּו אחד. ׁשהם אּלה ּבׁשלׁשת ¤Ÿ¤¥¤¤¥¤¨§¤©¦¤¨¤¦§©¨©¤©©Ÿ§¦¤¤ׁשעֹוׂשה

`cEgi`cEgi`cEgi`cEgid`EWlE rCpnl `cEgi ,Edi` ,`nFi lkC ¦¨§¨¨¦¦¨§¦§©§©¨¨
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יחּודוכּמהוכּמהוכּמהוכּמה ׁשל גונים §©¨§¨¦¤¦
מי אמת. וכּלם ¦¤¡¨ª§§§¦התעֹוררּו,
ּומי עֹוׂשה, זה ¦¤¤¤¤ׁשעֹוׂשה
אבל עֹוׂשה. זה ¨£¤¤¤¤ׁשעֹוׂשה
מעֹוררים ׁשאנּו הּזה ¦§§¨¤¤©¦©הּיחּוד
ׁשהּוא קֹול ׁשל ּבסֹוד ¤¤§¨©§¦מּלמּטה
זה הּדבר, ּברּור זהּו ¤¨¨©¥¤¨¤אחד,
ּכמֹו ּפרט, ּכךְ  ואחר §¨§¨©©§¨§¦ּבכלל,

§©¨¤ׁשאמרנּו.

סֹודּפרׁשהּפרׁשהּפרׁשהּפרׁשה הּוא רביעית ¨¨¨§¦¦
לכם. הּׁשמרּו - הּקׁשה ¤¨§¨¦¤¨©¦©הּדין
ראׁש, ׁשל ּתפּלין הן Ÿ¤¦¦§¥¤¥אּלה
זה ּכמֹו זרֹוע ׁשל ¤§©§¤¦¦§ּותפּלין
התעֹוררנּו והרי אחד, §©§¦¥£©¨¤¦©§ּבבית

אחד. סֹוד וכּלם ¨¤¨ª§¤̈בהם,

הּואקׁשרקׁשרקׁשרקׁשר ראׁש ׁשל הּתפּלין ¤¤©§¦¦¤Ÿ
ּכתּוב זה ועל לג)ּדל"ת, (שמות ¨¤§©¤¨

הּוא ולכן אחרי. את ¥¨§Ÿ̈£¤¨¦¨§וראית
הּכל נקׁשר וׁשם Ÿ©¨§¦¨§¨§לאחֹור,

אחד. ¨¤¤¤§ּבקׁשר

אּלּווהיאוהיאוהיאוהיא,,,, ּתפּלין ּכׁשּמניחה §¦§¤§¦¨§¦¦¥
להתקּׁשר, זרֹוע קׁשר)ׁשל (יׁש ¤§©§¦§©¥¥¤¤

הּקדֹוׁש, הּברית סֹוד ¨©¦§©¥©אחר,
ּבכּמה ׁשהתעֹורר ּכמֹו זה ¨©§¥§¦¤§¤סֹוד
אחד. סֹוד והּכל ¨¤Ÿ©§§מקֹומֹות,
ׁשּיֹודעים יׂשראל ¦§¤¥¨§¦¤¥§©אׁשריהם
להניחם אדם וצריךְ  זה, ¨¦£©¨¨¦¨§¤סֹוד
עליֹון, ּבדיֹוקן להיֹות יֹום §¤¨§¦§¦ּ̈כל

מּמּך. ויראּו עליךָ  נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל וראּו ּכתּוב מהימנא)ועליו רעיא ה'(ע"כ ּברּוךְ  §¨¨¨§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤§¨§¦¤¨¨
ואמן: אמן ¥¨§¥¨¨§לעֹולם
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