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אהלועבדועבדועבדועבד עבדת את הּוא הּלוי §¨©©¥¦¤£Ÿ©Ÿ¤
ּפתח, אּבא רּבי וגֹו'. (ישעיהמֹועד ¥§©¦©¨¨©

וגֹו'.מ) הארץ חּוג על §¤¨¨©¥©הּיֹוׁשב
הּקדֹוׁש ּכׁשרצה ּוראה, ¨©¨¨¤§¥§Ÿּבא
עלה העֹולם, לברא הּוא ¨¨¨¨Ÿ§¦ּ̈ברּוךְ 
אֹותֹו ּוברא לפניו ¨¨¨¨§¨§ברצֹון

ּברּוךְ ּבּתֹורה, הּקדֹוׁש לפני ברצֹון (ּכׁשעלה ©¨§¤¨¨§¨¦§¥©¨¨

אֹותֹו) ּוברא ּבּתֹורה הסּתּכל העֹולם, לברא ¨¨¨©¥©§¦¨¨Ÿ§¦הּוא

ׁשּכתּוב זהּו נתקן. ח)ּובּה (משלי ¨¦§©¤¤¨
וכתּוב אני. ׁשם ׁשמים ¨§¦¨¨¦©¨¦£©ּבהכינֹו

והרי(שם) אמֹון. אצלֹו ¥£©¨§¤¤§¤̈ואהיה
אּלא אמֹון ּתקרי אל ¨¤¨¥§¦©¦¥הקימּו,

¨ªאּמן.

והריּכׁשּבאּכׁשּבאּכׁשּבאּכׁשּבא אדם, לברא §¤¨¦§Ÿ¨¨©£¥
וכי תֹורה: אמרה ¦§¨¨§¨¥¨§¦נתּבאר,
ורב אּפים ארךְ  נקראת ©§¦©©¤¤¨¥§¦¨¦§לחּנם
אדם ׁשּיצא ׁשעה ּבאֹותּה ¨¨¨¨¤¨¨¨§¤¤חסד?
ּפרצּופֹו זיו היה §©¦¨¨¨̈לעֹולם,
והיּו ּומּלמּטה, ¨§¨©§¦¨§©§¦מלמעלה
הּברּיֹות, ּכל מּמּנּו ¦§©¨¤¦¦£פֹוחדים
התקּים לא ּוראה, ּבא ¥©§¦Ÿ§¥Ÿ¨§¥ּופרׁשּוה.
אֹותּה עד הׁשלם ולא ¨©©§Ÿª§¨̈העֹולם
ּבׁשלמּות אדם ׁשּיצא ¥§¦¨¨¨¨¤¨ׁ̈שעה
ונתקן הּיֹום והתקּדׁש ©§¦§©¥©§¦§Ÿ©הּכל,
אז לּמלךְ , קדֹוׁש ¨¤¤©¨¥¦ּכּסא

העֹולמֹות. ּבכל ׂשמחֹות ונמצאּו ותחּתֹונים, עליֹונים ¨¨¨§¨§§§¦§¦§©§¦§¤§©§¦הׁשּתּלמּו

carecarecarecare.'Fbe crFn ld` zcFar z` `Ed ieNdxacna) §¨©©¥¦¤£©Ÿ¤¥§
(gi,gzt `A` iAx(n diryi)bEg lr aWFId ¦¦©¨¨©©¥©

`Ed Kixa `Wcw `rA cM ,ifg `Y .'Fbe ux`d̈¨¤§¨¨¥©¨¨ª§¨§¦
Dil `xaE ,DiOw `zErxA wilq ,`nlr ixanl§¦§¥¨§¨¨¦¦§¨©¥¨¨¥

.`ziixF`A`nlr ixanl `Ed Kixa `Wcw DiOw `zErxA wilq ck `"q) §©§¨©¨¦¦§¨©¥ª§¨§¦§¦§¥¨§¨

Dil `xaE `ziixF`A lkYq`(`Ed `cd .llkYW` daE ¦§¨©§©§¨¨¨¥¨¦§©§©¨¨
,aizkc(g ilyn)aizkE .ip` mW minW FpikdAilyn) ¦§¦©£¦¨©¦¨¨¦§¦

(g,oFn` ixwY l` ,dEnwE` `de .oFn` Flv` did`ë¤§¤¤§¨§¨§¨©¦§¥¨
.on` `N ¤̀¨ª¨

cMcMcMcMike dxFz dxn` ,xnz` `de ,mc` ixanl iY` ©£¥§¦§¥¨¨§¨¦§©¨§¨¨§¦
`iddA .cqg axe miR` Kx` z`ixwz` `pBnl§©¨¨¦§§¦©¤¤©©¦§©¤¤§©¦
Dilic `tEvxt eif ded ,`nlrl mc` witpc `zrW©£¨§¨¦¨¨§¨§¨¨¨¦©§¨¦¥
,oiixA lM DiPn oilgc Eede ,`YYnE `Nirn¥¥¨¦©¨©£©£¦¦¥¨¦§¨
`le ,`nlr miIwz` `l ,ifg `Y .dEnwF`e§§¨¨¨¥¨¦§©¨¨§¨§¨
EnilWA mc` wtpc `zrW `idd cr ,milYW ¦̀§§¦©©¦©£¨§©¨¨¨¦§¦
`WiCw `iiqxM owYz`e ,`nFi WCwz`e ,`Nkc§Ÿ¨§¦§©¨¨§¦§§¨ª§§¨©¦¨
EgkYW`e ,i`Yze i`Nr EnilYW` oicM ,`Mlnl§©§¨§¥¦§§¦¦¨¥§©¨¥§¦§§¨

.oinlr EdNkA oeecg¤§¨§ª§¨§¦
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הּיֹוםּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּה ׁשרצה ׁשעה §¨¨¨¤¨¨©
רּוחֹות יֹוצאים היּו ¦§¨¥©§¦§להתקּדׁש,
ּגּוף להּבראֹות הּׁשדים §¨¦§¦¥©¤ׁשל
ולא הּיֹום והתקּדׁש Ÿ§©¥©§¦§¤¨¤ׁשּלהם,
ּכמֹו העֹולם ונׁשאר §¨¨©§¦§§§¦נבראּו,
ּומסּתֹובב מּמלאכּתֹו ¥§¦§©§¦¨§¦¤ׁשּנפּגם

יׂשראל(ונחסר) ׁשהתקּדׁשּו ּכיון . §¤§¨¥¨¤¦§©§¦§¨¥
ונמצאּו בדרגֹותיהם §§¦§¤¥§©§§§¦§ונׁשלמּו

ּכאׁשר הּׂשמאל, מּצד (אז)לוּים §¦¦¦©©§Ÿ©£¤¨

העֹולם ׁשל פגם אֹותֹו ¨¨¤¨§©§¦נׁשלם
ׂשמאל. Ÿ§©¦¤ׁשּמּצד

להּטהר,ועלועלועלועל הלוּים צריכים זה §©¤§¦¦©§¦¦§¦©¥
והעֹולם ּבּימין נכלל הּכל ¨¨§¦¨©¨§¦Ÿ©¨§ואז
ּכתּוב, ּכךְ  ּומּׁשּום נפּגם, ¨¨¦¨§¦Ÿלא
הׁשלים הּוא הּוא. הּלוי ¦§¦¦¥©©¨§ועבד
לפגם הׁשלים הּוא ׂשמאל, ©§¦¦§¦Ÿ§©§לצד
צפֹון צד אֹותֹו ואפּלּו ¨©¦£©¨̈העֹולם.
ּכׁשּברא ּבעֹולם, חסר ¨¨¤§¨¨¥¨¨§¦¤ׁשּנׁשאר
הּלוי העֹולם, הּוא ּברּוךְ  ¦¥©¨¨¨¨©הּקדֹוׁש
ּזה מה לּכל. ּבארֹון ¤©Ÿ©¨¨¦§¦הׁשלים
ׁשהיּו מּׂשא ּבאֹותֹו ¨¤¨©§¨ּ̈בארֹון?
אֹותֹו ּכל נׁשלם ּבּמׁשּכן, ¨©§¦¨§¦©¦§נֹוׂשאים

ידֹו. על ¨©¨§פגם

-הּואהּואהּואהּוא הּוא לׂשמאל. למעלה -§©§¨¦§Ÿ
הּוא עֹוד ּבּימין. זהנכלל - ¦§¨©¨¦¤

נמצא לא הּדין אלמלא ¨§¦Ÿ¦©¥¨§¦¦©̈העּתיק.
אנׁשים יֹודעים היּו לא ¦¨£¦§¨Ÿ¨̈בעֹולם,
יׁשּתּדלּו ולא עליֹונה, §©§¦Ÿ§¨§¤¨¡אמּונה
יתקּימּו ולא ּבּתֹורה, אדם §©§¦Ÿ§¨©¨¨¥§בני
בׁשלמּות עבֹודה הּתֹורה. ¥§¦¨£¨§¦מצוֹות
הּמלךְ  אל בעֹולם ¤¤©¤¨¨¥¨¦¤ׁשּתּמצא

הּלוי. זה אֹומר הוה אֹותּה? יעׂשה מי ¦¥©¤¥¥¡¨¤£©¦¨©הּקדֹוׁש

`iddA`iddA`iddA`iddAiwtp Fed ,`WCwz`l `nFi `rac `zrW §©¦©£¨§¨¨¨§¦§©§¨£¨§¥
,oFdlc `tEb ixAz`l oicWC oFdigEx¥§¥¦§¦§§¥¨¦§
dnk `nlr x`YW`e ,E`ixAz` `le ,`nFi WCwz`e§¦§©¨¨§¨¦§§¦§¦§§©¨§¨§¨

xgzq`e `zciarn mibRz`c(a"r g"rw sc)(xqgz`e `"q), §¦§§¦¥£¦¨¨§¦§£¨§¦§£¨

EWCwz`C oeiMoinlr)(,oFdiBxca EnilYW`e ,l`xUi ¥¨§¦§©¨¨§¦¦§¨¥§¦§§¦§©§¥
cM ,`l`nU xhqA i`eil EgkYW`e`"q) §¦§§¨¥¨¥¦§¨§¨¨©

oick(lYW`xhQnC ,`nlrC `nibt `Edd mi §¥¦§§¦©§¦¨§¨§¨§¦§©
.`l`nU§¨¨

lrelrelrelrelilMz` `NM oickE ,i`eil d`Mcz`l o`ra `C §©¨¨¨§¦§©§¨¥¨¥§¥Ÿ¨¦§§¦
,aizM KM oibaE ,mibRz` `l `nlre ,`piniA¦¦¨§¨§¨¨¦§§¦§¦¨§¦
`Ed .`l`nU xhql milW` `Ed .`Ed ieNd care§¨©©¥¦©§¦¦§©§¨¨
,oFtvc `xhq `Edd ENit`e .`nlrc EniBtl milW ©̀§¦¦§¦§¨§¨©£¦©¦§¨§¨
`Ed Kixa `Wcw `xA cM ,`nlrA xqg x`YW`C§¦§§©¨¥§¨§¨©¨¨ª§¨§¦
.`pFx`a i`n .`Nkl milW` `pFx`a d`eil .`nlr̈§¨¥¨¨©£¨©§¦§Ÿ¨¨©£¨
lM milYW` ,`pMWna ilhp Fedc `lEhn `EddA§©¨¨§£¨§¥§©§§¨¦§§¦¨

.Dici lr EnibR `Edd©§¦©§¥

:`Ed:`Ed:`Ed:`EdEY ,`piniA lilMz` :`Ed .`l`nUl `Nirl§¥¨¦§¨¨¦§§¦¦¦¨
.`wiYr `C :`EdEY on b"le ifg `z `"q)(`lnl` ¨©¦¨¨¨¥¦§¨¥

`Wp ipa irci Fed `l ,`nlrA gkYW` `l `pic¦¨¨¦§§©§¨§¨¨£©§¥§¥¨¨
,`ziixF`a `Wp ipA oElCYWi `le ,d`Nr `zEpnidn§¥§¨¦¨¨§¨¦§©§§¥¨¨§©§¨
`zEnilW `pglER ,`ziixF` icETR Eniiwzi `le§¨¦§©§¦¥©§¨§¨¨§¥¨
ciar o`n ,`WiCw `Mln iAbl `nlrA gkYWic§¦§§©§¨§¨§©¥©§¨©¦¨¨¨¦

.d`eil `C xnF` ied .Dil¥£¥¥¨¥¨¨
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ּכמֹוועֹודועֹודועֹודועֹוד - הּוא הּלוי ועבד §§¨©©¥¦§
ד)ׁשּנאמר הּוא(דברים ה' ּכי ¤¤¡©¦

ׁשלמּות הׁשלים הּוא ¥§¦§¦¦Ÿ¡̈האלהים.
ּפׁשּוט - הּוא אחד. הּכל ¨¨¤Ÿ©§¦להיֹות
ּכמֹו יׂשראל, ּכנסת את §¥¨§¦¤¤§¤¥©§לקּבל

ב)ׁשּנאמר השירים ׂשמאלֹו(שיר ¤¤¡©§Ÿ
לחּבר ּבׁשביל לראׁשי, ¥©§¦§¦¦Ÿ§©©ּתחת
את עֹורר מי ּכאחד. ¤¥¦¨¤§¦זּוּוג
עֹוד הּוא. אֹומר הוי ¥¥¡¨£©̈האהבה?

ׁשּנאמר ּכמֹו - זההּוא - הּוא (עֹוד §¤¤¡©¤

האלהים) הּוא ה' ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו (תהליםעּתיק, ©¦§¤¤¡©¦¨¡Ÿ¦

עּמֹו.ק) אנחנּו ולא עׂשנּו ©§©£Ÿ§¨¨הּוא
הּוא למּטה, הּוא ּכךְ  ¨©§¨©§¦ּבגלל
נסּתר, הּוא נגלה, הּוא ¨§¦¤§¦¨§©§למעלה,

אלהים. ¦Ÿ¡הּוא

הּקדֹוׁשרּבירּבירּבירּבי עתיד אמר, יצחק ©¦¦§¨¨©¨¦©¨
ּכאֹור לּלבנה להאיר הּוא §¨¨§©¦¨§ּ̈ברּוךְ 
על יהיה הּׁשמׁש ואֹור ©¤§¦¤¤©§¤¤©הּׁשמׁש,
ׁשּכתּוב זהּו ּפעמים. ׁשבע ¨¤¤¦¨§©¤¨¤אחד

ל) ּכאֹור(ישעיה הּלבנה אֹור §¨¨§©¨¨§והיה
וכתּוב וגֹו'. ס)החּמה לא(שם ©©¨§§¨Ÿ

וכתּוב יאסף. לא וירחךְ  ׁשמׁשךְ  עֹוד וגֹו'.(שם)יבֹוא הּׁשמׁש עֹוד ּלךְ  יהיה לא ¨¦§¥¦¥¥Ÿ¥¨¥§¨Ÿ¦§¤¨©¤¤§

EzeEzeEzeEzexn` Y`c dnM ,`Ed ieNd care(c mixac)ii iM §§¨©©¥¦§¨§©§¨¥¦§¨
iedinl ,`zEnilW milW` `Ed .midl` `Ed¡Ÿ¦©§¦§¥¨§¤¡¥
dnM ,l`xUi zqpMl `lAwl `hiWR :`Ed .cg `NkŸ¨©§¦¨§©§¨¦§¤¤¦§¨¥§¨

,xn` Y`c(a mixiyd xiy)oibA ,iW`xl zgY Fl`nU §©§¨¥§Ÿ©©§Ÿ¦§¦
ied .`zEnigx xrY` o`n .`cgM `bEEf `xAgl§©§¨¦¨©£¨¨¦§©§¦¨£¥

xn` Y`c dnM `Ed EY .`Ed xnF``wiYr `c `Ed Ez `"q) ¥§¨§©§¨¥¨©¦¨

(midl` `Ed ii iM xn` Y`c dnk(w mildz)`EdEpgp` `le EpUr §¨§©§¨¥¦§¨¡Ÿ¦¨¨§Ÿ£©§
:`Ed .`Nirl :`Ed .`Yzl :`Ed KM oibA .FOr©§¦¨§©¨§¥¨

.midl` `Ed .mizq `Ed .`iilBz ¦̀§©§¨¨¦¡Ÿ¦

iAxiAxiAxiAx`xdp`l `Ed Kixa `Wcw oiOf ,xn` wgvi ¦¦¦§¨¨©©¦ª§¨§¦§©§¨¨
`WnWc `xFdpE .`WnWc `xFdpM ,`xdiql§¦£¨¦§¨§¦§¨§¨§¦§¨

,aizkc `Ed `cd .oipnf raW cg lr `di(l diryi) §¥©©¤©¦§¦¨¨¦§¦
aizkE .'Fbe dOgd xF`k dpaNd xF` dide(q diryi)`l §¨¨©§¨¨§£©¨§§¦Ÿ
aizkE .sq`i `l Kgxie KWnW cFr `ai(q diryi)`l ¨Ÿ¦§¥¦¥¥Ÿ¥¨¥§¦Ÿ

.'Fbe WnXd cFr Kl didi¦§¤¨©¤¤§

(310 cenr) xdGd xF` xtq¥¤©Ÿ©
miQp dUrpe ,mipFilr zFxF`e rtXdn Epdpe EWOWe gEzR gzR E`vnE zFxFCd inkg Enw eixg`e§©£¨¨©§¥©¨§¤©¨©§¦§§¤¡¥©¤©§¤§¦§©£¨¦¦

d xFce xFC lkA dNbq icigie ,'Ek zFxFCd inkge iAx oFbM ,mdiniA`l la` oiNi` oifxA irci ie ¦¥¤§©¦§©§¥©¦¦¥§ª¨§¨¨£¥¨§¦§¨¦¦¥£¨Ÿ
sl`A cr ,oETYd mlFr lW zFnWp oivvFpzn Eid `l cFre ,iWingd sl`A did oicr iM ,`ilBz`A§¦§©§¨¦£©¦¨¨¨¤¤©£¦¦§Ÿ¨¦§§¦§¨¤©©¦©¨¤¤
`Nnie dcEdi dHnl xEg oA ixE` oA l`lvA znWp ici lr d"ly zpWA Epipir mXd xi`d iXXd©¦¦¥¦©¥¥¥¦§©©§¥¦§©§©§¥¤¦¤§©¥§¨©§©¥
xF` dkxal FpFxkf i"x`d EpAxe EpxFn znWp `Ed ,dk`ln lkaE zrce dpEazA dnkg gEx FzF`©¨§¨¦§¨§©©§¨§¨¨¦§©¥§©¥¨£¦¦§¦§¨¨
,`zixF`C ifxA zFpFilr zFxFPve zFxFwOd gYtl zEWx oFilrd oFvx liv`Od ozp FciaE ,minId zraW¦§©©¨¦§¨¨©©©£¦¨¨¤§§¦§Ÿ©©§§¦¤§§¨¥§©§¨
rpvdA eixaC oiQkn Eid eicinlYW iR lr s` ,zFlbp FnM md dGd onGA zFxYqPdW WExtA Epl xn`e§¨©¨§¥¤©¦§¨©§©©¤¥§¦§©©¦¤©§¦¨¨§©¦§¨¨§©§¥©
rEcIM ,oETYd mlFr lW zFnWPd zEvvFpzd ,zExgde dN`Bd cFqA ,'Ek u"y zpW cr d"ly zpXn¦§©©§©§©§ª¨§©¥¦§§©§¨¤©©¦©¨©

.u"y zpWA zFnWPd zFbxcn Epl̈©§¥©§¨¦§©




