
 ַמֲאַמר ַהָחְכָמה

 

 ְתִפַלת ֹראׁש ַהָשָנה

ם מוִֹסיִפים       ן ִיְתַקַדׁש ִׁשְמָךִבְקֻדַשת ַהשֵּׁ נָין ַדע' וכו ּוְבכֵּׁ , ִכי ִהנֵּׁה ִבְכַלל ָהעוָֹלם יֵּׁׁש ַהּטוֹב ְוָהַרע, ְוָהִעְ

ל ְוֻאמוֹת ָהעוָֹלם ָראֵּׁ יֶהם ַבִמין ָהֱאנוִֹׁשי ִיֹשְ הּוא ֶׁשִיְהֶיה ַהּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט ְוָהַרע , ה ִתּקּון ָהעוָֹלםְוִהנֵּׁ , ְוַעְנפֵּׁ

יֶהם, ִנְכֶפה ל ׁשוְֹלִטים ְוֻאמוֹת ָהעוָֹלם ִמְׁשַתְעְבִדים ַתְחתֵּׁ ָראֵּׁ ן . ּוַבִמין ָהֱאנוִֹׁשי ִיֹשְ ְוִהנֵּׁה ִבְהיוֹת ַהָדָבר כֵּׁ

ָראל ּוִמְתַחֶזֶקת ָבםִכי ִהנֵּׁה ַהְּקֻדָשה ְמִאיָרה בְ , ִהנֵּׁה טוֹב ַלֹכל ּוִבְהיוֹת ֻאמוֹת ָהעוָֹלם ִמְׁשַתְעְבִדים , ִיֹשְ

ַאְך ִאם ֻאמוֹת ָהעוָֹלם ִמְתָפְרִצים , ַתְחָתם ִנְתָקִנים ַעל ָיָדם ְוִנְמָׁשְך ָלֶהם ֶמֶׁשְך ִמן ַהְקֻדָשה ַהִהיא

ל ִנכְ  ָראֵּׁ ל ְוׁשוְֹלִטים ְוִיֹשְ ָראֵּׁ י ִיֹשְ ל ַמְפִסיִדים ְוֻאמוֹת ָהעוָֹלם ַעְצָמם , ָנִעיםִמַתַחת ְידֵּׁ ָראֵּׁ ִהנֵּׁה ִיֹשְ

ל ַמְפִסיִדים, ַמְפִסיִדים ָראֵּׁ יֶנָנּה ִמְתַחֶזֶקת ָבעוָֹלם, ִיֹשְ ם ְבִׁשְפלּות ְוַהְּקֻדָשה אֵּׁ ְלִפי ֶׁשַהָמקוֹם , ֶׁשהֵּׁ

יֶננּו ְבִתּקּונוֹ  ל אֵּׁ ָראֵּׁ ן ֶׁשַמְפִסיִדים ָהֻאמוֹת ַעְצָמם, ְזקוֹ ְוחָ , ַהְמֻיָחד ָלּה ֶׁשהּוא ְבִיֹשְ ין ִנְמָׁשְך , ְוָכל ֶׁשכֵּׁ ֶׁשאֵּׁ

ַהְּקדוָשה ׁשּום ֶהָאָרה ְכָלל ֶאָלא ַאְדַרָבא ִמַּטְמִאים ְוהוְֹלִכים ּוִמְתַרֲחִקים ִמן ַהּטוֹב  . ָלֶהם מֵּׁ

ֶלה ֶׁשָזַכְרנּו' ְוָאְמָנם ִסַבת ב     ִכי , ְבעוָֹלמוֹ אוֹ ִהְתַעְלָמּה' ִהיא ִהָגלוֹת ַמְלכּותוֹ ית ִהנֵּׁה, ַהַמָצִבים ָהאֵּׁ

ֶפְך   ְואּולָ  ֶפְך ְבהֵּׁ ם ִיְׁשְלטּו ְוַההֵּׁ ל ֶׁשהֵּׁ ָראֵּׁ ם ְביוֹם ִאם ִהיא ִמְתַגלֵּׁית ִהנֵּׁה ַהּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט ּוַמִגיַע ַהָדָבר ְלִיֹשְ

ד ִכְבָיכוֹל ִבבְ "ֹראׁש ַהָשָנה ָהָאדוֹן ב ל , ִחיַנת ֶמֶלְך ַעל עוָֹלמוֹ ה עוֹמֵּׁ ן ִהנֵּׁה ַהָשָעה ְראּוָיה ְלִהְתַפלֵּׁ ְוַעל כֵּׁ

י ָבעוָֹלם י ֶזה, ְלָפָניו ֶׁשְיַגֶלה ַמְלכּותוֹ ְלַגְמרֵּׁ ְוַעל ִעָּקר ֶזה ִנְבֶנה ָכל ַהֹנַסח ַהנוָֹסף , ִויֻתַּקן ָהעוָֹלם ַעל ְידֵּׁ

 . ַהֶזה

ל, ְוַהְינּו ֶׁשִיָּוַדע ַמְלכּותוֹ ָבעוָֹלם' וכו ִיְתַקַדׁש ִׁשְמָךְוִהנֵּׁה ִבְתִחָלה ֶנֱאַמר     ָראֵּׁ , ִויָגֶלה ְבִהְתַחְזָקּה ַעל ִיֹשְ

ל ַעֶמָךְוֶזהּו  ָראֵּׁ  . ַעל ִיֹשְ

י ָהעוָֹלם   ב ָכל ְברּו' ֶׁשִתָכנֵּׁס ִיְרָאתוֹ ית: ְוָהִראׁשוֹן, ְוָאְמָנם ִמֶזה ִיָמְׁשכּו ִתּקּונֵּׁ , ָאיו ְוִיְׁשַתְעְבדּו לוֹ ְבלֵּׁ

יֶהם ְלַמְעָלה רֵּׁ ֶׁשַיִכירּו ֻכָלם ָהֱאֶמת , ְוַהָדָבר ָכפּול ַבַתְחתוִֹנים ּוָבֶעְליוִֹנים ְדַהְינּו ָהֻאמוֹת ְלַמָּטה ְוֹשָ

יםְוֶזהּו ', ְוִיְׁשַתְעְבדּו ִלְקֻדַשת ַמְלכּותוֹ ית ל  אוָֹתם, ְוִיָראּוָך ָכל ַהַמֲעֹשִ ְוִיְׁשַתֲחוּו ֶׁשְלַמָּטה ָבעוָֹלם ַהָשפֵּׁ

 . אוָֹתם ֶׁשְלַמְעָלה ְלָפֶניָך ָכל ַהְברּוִאים

ַדע ֶׁשִהנֵּׁה ָהָאדוֹן ב    ד, ה הּוא ֶאָחד"ְוָצִריְך ֶׁשתֵּׁ ין ֶהָאָרתוֹ ִמְתַחֶזֶקת ֶאָלא ְבַמה ֶשִמְתַאחֵּׁ ה , ְואֵּׁ ְוִהנֵּׁ

ל ַאף ַעל ִפי  ֶׁש  ָראֵּׁ ם ַרִבים ִנְקָרִאים גוֹי ֶאָחדִיֹשְ יֶהם הֵּׁ ק ָבם ֶהָאָרתוֹ , ְבִאיׁשֵּׁ ם ְראּוִיים ְלֶׁשִתְתַחזֵּׁ ְוהֵּׁ

ַהִתקּון ', ית יָנם ִנְתַקִנים ְבִיחּוד ְוִנְמָצִאים ְרחוִֹקים מֵּׁ י ְואֵּׁ ם ַרִבים ְוִנְפָרִדים ְלַגְמרֵּׁ ָאְמָנם ָהֻאמוֹת הֵּׁ

י ין ָלֶהם ִתּקּון אֶ , ְלַגְמרֵּׁ לְואֵּׁ ָראֵּׁ ם ְבִרבּוי ְכמוֹ ֶׁשָכַתְבנּו, ָלא ֶׁשִיְׁשַתְעְבדּו ְלִיֹשְ , ְוָאז ַמה ֶשִמַצד ַעְצָמם הֵּׁ

ם ִלְבִחיַנת ַאְחדּות ר ְוַיְחְזרּו ַגם הֵּׁ ל ָיׁשּובּו ְלִהְתַקשֵּׁ ָראֵּׁ ל , ִהנֵּׁה ִמַצד ִיֹשְ ם ְלַקבֵּׁ ְוָאז ִיְהיּו ְראּוִיים ַגם הֵּׁ

אוֹר ַהִיחּודְקָצת ֶהָאָרה  ְדַהְינּו ְכמוֹ ָהֲעָנִפים ְוַהַבִדים ָהַרִבים ֶׁשחוְֹזִרים  ְוַיֲעֹשּו ֻכָלם ֲאֻגָדה ַאַחתְוֶזהּו . מֵּׁ

ב ָהֶאֶבן ְוִנְמָׁשִכים ֻכָלם ַאַחר ַהֻּטְמָאה ְונוִֹטים. ֶאָחד ְבִהְתַקְשָרם ַבֲאֻגָדה ר ָבֶהם לֵּׁ  ּוַמה ֶשַעָתה ִמְתַגבֵּׁ

ם ֶאָלא ַלֲעֹשוֹת ְרצוֹנוֹ ית', ִמְּקֻדָשתוֹ ית ב ְמֻתָּקן ְוֹלא ְיַכְּונּו ַגם הֵּׁ ַלֲעֹשוֹת ְוֶזהּו ', ִהנֵּׁה ָאז ְיֻתְּקנּו ְבלֵּׁ

ָבב ָׁשלֵּׁם  . ְרצוְֹנָך ְבלֵּׁ

י ַהַהְנָהָגה ֶבֱאֶמת    ִנְרֶאה ָהעוָֹלם ֶנֱעָזב ְלִמְקֶרה אוֹ ֶׁשַאף ַעל ִפי ֶׁשְלִפי הַ , יוְֹדִעים, ְוִהנֵּׁה ַהיוְֹדִעים ִסְתרֵּׁ

י י ָהָאָדם ְלַגְמרֵּׁ ן עוָֹלמוֹ , ִלְבִחיַרת ְבנֵּׁ ִהנֵּׁה ַהְשִליָטה ְלָפָניו ַלֲעֹשוֹת ַמה ֶשַיְחֹפץ ּוְבֹזאת ַהְשִליָטה ְיַתּקֵּׁ

ינּו ֶׁשַהִשְלטוֹן' ֶׁשָיַדְענּו הְוֶזהו , ַעל ָכל ָפִנים  .'וכו ֱאֹלקֵּׁ

ם ִנְבָחִרים ּוְמֻקָדִׁשיםְוִה     ל ִמַצד ַעְצָמם ְכָבר הֵּׁ ָראֵּׁ ַדע ֶׁשַאף ַעל ִפי ֶׁשִיֹשְ ּוְמֻעָּטִרים , נֵּׁה ָצִריְך ֶׁשתֵּׁ

יָנם ַמִגיִעים ְלַתְכִלית ', ַבֲעְטרוָֹתיו ית ל אֵּׁ ָראֵּׁ ינוֹ ִנְתָקן ַגם ִיֹשְ ִהנֵּׁה ַעד ֶׁשָהעוָֹלם ֻכלוֹ ְבָכל ֲחָלָקיו אֵּׁ

ל ' ָאְמָנם ְכֶׁשְכָבר ִיְתַגֶלה ַמְלכּותוֹ ית, םַמֲעָלתָ  ָראֵּׁ ְבעוָֹלמוֹ ְוִיְׁשֹלט ַהּטוֹב ְוִיְכֶפה ָהַרע ָכָראּוי ָאז ִיְרׁשּו ִיֹשְ

ן ָכבוֹד ְלַעֶמָךַמֲעָלָתם ִבְׁשלֵּׁמּות ְוֶזהּו  ן תֵּׁ ם ב אוִֹתיוֹת' ִמינֵּׁי טוָֹבה ִנְזָכִרים ָכאן ְכֶנֶגד ד' ְוד. ּוְבכֵּׁ ה "ַהשֵּׁ

ל ְוַהְינּו ָראֵּׁ  .ָכבוֹד ּוְתִהָלה ִתְקָוה טוָֹבה ּוִפְתחוֹן ֶפה: ֶׁשָבֶהם ִמְתַעְּטִרים ִיֹשְ



ל    ָראֵּׁ ל ְבֶאֶרץ ִיֹשְ ָראֵּׁ ק ַהְּקֻדָשה ָכָראּוי ָצִריְך ֶׁשִיְהיּו ִיֹשְ ם ַעם ַהִנְבָחר ְוִהיא , ְוִהנֵּׁה ְלֶׁשִתְתַחזֵּׁ ִכי הֵּׁ

ל . ִנְבֶחֶרתָהָאֶרץ הַ  ָראֵּׁ ית ָדִוד ֶׁשהּוא ַהֶמֶלְך ַהִנְבָחר ּובוֹ ִנְקָׁשִרים ָכל ִיֹשְ ל ִיְמֹלְך ֶמֶלְך ִמבֵּׁ ָראֵּׁ ּוְבִיֹשְ

ר ִבְקֻדָשה ר. ְלִהָּקׁשֵּׁ ֶלה ָחסֵּׁ ַהְתָנִאים ָהאֵּׁ ין ַהְּקֻדָשה ִמְתַחֶזֶקת ָכָראּוי, ְוִאם ֶאָחד מֵּׁ ְוָאְמָנם ַעל ִפי , אֵּׁ

ל ִמְתָפְלִלים ַעל ָהָאֶרץ ְוַהְינּו , ֶדר ַהֶזה ִמְתַפְלִליםַהסֵּׁ  ְוַהינּו ַאַחר ֶׁשִהְתַפַלְלנּו ַעל ִעטּור ְכָלָלם ֶׁשל ִיְשָראֵּׁ

ְמָחה ְלַאְרֶצָך ית ָדִוד ְוַהְינּו ְצִמיחּות וכו' וכו ֹשִ  .'ְוַאַחר ָכְך ַעל ַמְלכּות בֵּׁ

גוֹת ַרבוֹת יֵּׁׁש  ל ֻכָלן טוֹבוֹת ַמְקִבילוֹת ַלֶהָארוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת ְואּוָלם ַמְדרֵּׁ ָראֵּׁ רּוׁש, ְבִיֹשְ יֵּׁׁש ַצִדיִקים יֵּׁׁש : פֵּׁ

גוֹת ַעל ֶדֶרְך ֶזה, ֲחִסיִדים יֵּׁׁש ְיָׁשִרים ָרה ַמְדרֵּׁ ֶפר ַהִתּקּוִנים ֲעֹשָ ְוָאְמָנם ַהְמֻבָּקׁש הּוא , ּוְכָבר ָמנּו ְבסֵּׁ

ְמחָ  גוֹת ָהִרְׁשָעה ִיָכְנעּו ְוִיְתַבְּטלּוֶׁשֻכָלם ִיְהיּו ְבֹשִ ן . ה ְבֹרב ֶהָאָרה ְוַהְׁשָפָעה ּוְכֶנֶגד ֶזה ַמְדרֵּׁ ְוֶזהּו ּוְבכֵּׁ

ין  ְועוָֹלָתה ִתְקָפץ ִפיהָ ' ַצִדיִקים וכו ְוָהִעָּקר ְבַהֲעִביר ֲעָמלֵּׁק ִמן ָהעוָֹלם ֶׁשָעָליו ָהְיָתה ַהְשבּוָעה ֶׁשאֵּׁ

ם ְוַהִכסֵּׁ   .'וכו ִכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֶלתְוֶזהּו , א ָׁשלֵּׁם ַעד ֶׁשִיָמֶחהַהשֵּׁ

ר בוֹ ָהעוָֹלם הּוא ֶׁשִיְהיּו ַהְברּוִאים ְבָכל ַהֲהָכָנה ַהִמְצָטֶרֶכת ' ּוַמְלכּותוֹ ית, ְוִהנֵּׁה ַהַמָצב ַהּטוֹב ֶׁשִיָשאֵּׁ

יֶהם ָתִמיד ית ֲעלֵּׁ ם ְמַקְבלִ , ִתְהֶיה ִמְתַגלֵּׁ ין ַתְכִליתְוהֵּׁ ִכי ִהנֵּׁה הּוא , ים ִמֶזה טוָֹבה ַאַחר טוָֹבה ַעד אֵּׁ

ר ָבם, ְוטּובוֹ ִבְלִתי ַבַעל ַתְכִלית, ש ִבְלִתי ַבַעל ַתְכִלית"ית יֶהם ּוִמְתַקשֵּׁ ִיָמְצאּו , ּוִבְהיוֹתוֹ ׁשוֶֹרה ֲעלֵּׁ

' ִכי ַמְלכּותוֹ ית' וכו ְלדוֹר ָודוֹרְוהּוא ַמה ֶשָאַמר ַהָכתּוב ' וכו ְוִתְמֹלְךְוֶזהּו , ְמַקְבִלים טוֹב ְבִלי ַתְכִלית

 .ִיְהֶיה ְלֶנַצח ְנָצִחים ְוַהזוִֹכים לוֹ נֱהִנים בוֹ ְלֶנַצח ְנָצִחים

ין ַלֲחִתיָמה ָסמּוְך ַלֲחִתיָמה ְוַהְינּו    עֵּׁ ר ָהִעְנָין ִלְהיוֹת מֵּׁ  .'וכו ָקדוֹׁש ַאָתהְוִהנֵּׁה ְבסוֹף ֶזה חוֹזֵּׁ

ֶפר ַהחִיים  ִעְנַין סֵּׁ

ִיָמנוֹת ַבַצִדיִקים אוֹ ָבְרָׁשִעים ַעל ִפי  ִהנֵּׁה ָהָאָדם ִנדוֹן ְתִחָלה יו לֵּׁ ֶפר , ַמֲעֹשָ ְוֶזהּו ַהִנְקָרא ַמָמׁש סֵּׁ

ֶפר ַהחַ  ין ַהַצִדיִקים הּוא ַהִנְכָתב ְבסֵּׁ ִתים ְדַהְינּו ַהִנְקַבע בֵּׁ ֶפר מֵּׁ ין ַהַחִיים ְוסֵּׁ ִיים ְוַהִנְדָחה ְוִנְקַבע בֵּׁ

ִתים ֶפר ַהמֵּׁ ין ִדינוֹ ִנְגָמר ַעד יוֹם ַהִכפּוִרים, ָהְרָׁשִעים הּוא ַהִנְכָתב ְבסֵּׁ ינוִֹני ֶׁשאֵּׁ ד הּוא ַהבֵּׁ , ְוַהָתלּוי ְועוֹמֵּׁ

נּו ְלַחִייםְוַעל ֶזה ִמְתַפְלִלים ְואוְֹמִרים   . ָזְכרֵּׁ

י ֱהיוֹתוֹ ַצִדיקָאְמָנם עוֹד יֵּׁׁש ַהגְ     ר ִמְפנֵּׁ רוֹת ַעל ַהִמְקִרים ֶׁשָבעוָֹלם ַהֶזה ִכי ֶאְפָׁשר ַלַצִדיק ֶׁשִיְתַיסֵּׁ , זֵּׁ

י ִצְדקוֹ ַיְצִליחַ  י ֱהיוֹתוֹ ָרָׁשע, ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִמְפנֵּׁ ן ֶאְפָׁשר ֶׁשַיְצִליַח ִמְפנֵּׁ י ִרְׁשע, ְוָלָרָׁשע ְכמוֹ כֵּׁ וֹ ְוֶאְפָׁשר ֶׁשִמְפנֵּׁ

ר, ֹיאַבד י ַהִדין ָהִראׁשוֹן ֶׁשָזַכְרנּו, אוֹ ִיְתַיסֵּׁ רוֹת ֶאֶלה ִנְמָׁשכוֹת ַאֲחרֵּׁ רוֹת , ְוִנְמְצאּו ְגזֵּׁ ְואּוָלם ַעל ָכל ַהְגזֵּׁ

ֶלה ִמְתַפְלִלים  ן  ּוְכֹתב ְלַחִיים טוִֹביםָהאֵּׁ ֶפר ַחִיים ְבָרָכהְוכֵּׁ  .'וכו ְבסֵּׁ

 

 וָֹפרוֹתַמְלֻכיוֹת ִזְכרוֹנוֹת ְוׁש

ד ִבְבִחיַנת ֶמֶלְך ְבעוָֹלמוֹ "ִהנֵּׁה ְכָבר ָאַמְרנּו ֶׁשְביוֹם ֶזה הקב     ְוָאְמָנם ָבֶזה ְצִריִכים ָאנּו , ה עוֹמֵּׁ

נּו נּו ְוָכל ָתְקפֵּׁ ק ִכי ֶזה ָכל טּובֵּׁ ר ְלפָ , עוֹד. ְלִהְתַחזֵּׁ ָניו ִהנֵּׁה ַהיוֹם יוֹם ִמְׁשָפט ְוִדין ְוָצִריְך ְלִהְתעוֹרֵּׁ

נּו ְלָפָניו ְלטוָֹבה'ית ְוֶזה ִכי , ְועוֹד ִעְנָין ָגדוֹל יֵּׁׁש ְביוֹם ֶזה ְוהּוא ִעְנַין ַהשוָֹפר ֶׁשִנְצַטִּוינּו בוֹ . ֶׁשַיֲעֶלה ִזְכרוֹנֵּׁ

ְוִתְרֶאה , וֹת ָהַרעהּוא ְלַהֲחִזיק ַהּטוֹב ְוִלְכפ, ְסֻגַלת ַהשוָֹפר ִבְתִקיָעתוֹ ְלַמָּטה ְוֹכַח ָׁשְרׁשוֹ ְלַמְעָלה

ב ַהּטוֹב ָבַרע ְוִנְכַבׁש ַתְחָתיו ַאַחר ֶחְטאוֹ ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשוֹן ִהנֵּׁה ִנְתָערֵּׁ ּוִבְזַמן ַהַמַתן תוָֹרה ִהנֵּׁה ָיָצא , ֶׁשמֵּׁ

ר ְוָׁשַלט ְוָאְמָנם ֹלא ִהִגיַע ֲעַדִין ִלְהיוֹת הּוא כוֹבֵּׁ  ֲאָבל ִהִגיַע , ׁש ֶאת ָהַרע ַתְחָתיוַהּטוֹב ִמתוְֹך ָהַרע ְוִנְתַגבֵּׁ

את ִמַמֲאָסרוֹ  ק ְבַעְצמוֹ , ָלצֵּׁ י ַעְצמוֹ , ּוְלִהְתַחזֵּׁ ד ִבְפנֵּׁ ַאְך ֶלָעִתיד ָלֹבא ִהנֵּׁה , ְוִנְׁשַאר ָהַרע ַהִנְפָרד ִמֶמנּו עוֹמֵּׁ

י ' ַהִחזּוק הא, ְוָאְמָנם. ֶיה ַהּטוֹב ׁשוֹלֵּׁט ְלַבדוֹ ְוִיְה , ִיְׁשַתלֵּׁם ַהִתּקּון ַהֶזה ְוַהּטוֹב ִיְכֹבש ֶאת ָהַרע ְלַגְמרֵּׁ

י ַהשוָֹפר ְדַמַתן תוָֹרה ְוהּוא ִעְנָין ַוְיִהי קוֹל ַהשוָֹפר וכו ה ַעל ְידֵּׁ ה ְלטוֹב ַנֲעֹשָ ְוַהְׁשָלַמת ַהִתּקּון ', ֶׁשַנֲעֹשָ

י ַהשוָֹפר ְוהּוא ִעְנָין ִיָתַקע ְבׁשוָֹפר ָגדוֹלַגם הּוא , ֶלָעִתיד ָלֹבא ֶׁשַהּטוֹב ְיַנַצח ִנָצחוֹן ָגמּור , ִיְהֶיה ַעל ְידֵּׁ

 . ּוְלִפי ֶׁשִתּקּון ֶזה ִיְהֶיה ָגמּור ַמה ֶשֹּלא ָהָיה ְבַמַתן תוָֹרה ִנְקָרא ׁשוָֹפר ָגדוֹל

ק ַהִתּק    ּון ֶהָעֹשּוי ְכָבר ְבַמַתן תוָֹרה ּוְלַהְזִמין ֶהָעִתיד ְואּוָלם ִנְצַטִּוינּו ִלְתֹקַע ְבׁשוָֹפר ְבֹראׁש ַהָשָנה ְלַחזֵּׁ

ָעֹשוֹת ֶלָעִתיד ָלֹבא ר אוֹתוֹ ָכָראּוי, לֵּׁ ֶדר ַבְתִפָלה ְלעוֹרֵּׁ ן ְכֶנֶגד ֶזה ִנְסַדר ַהסֵּׁ  . ְוכֵּׁ



ר ְביוֹם ֶזה    י ָהִעְנָיִנים ָהְראּוִיים ְלִהְתעוֹרֵּׁ ם ַהַמְלכֻ ' ג, ִנְמְצאּו ְכָללֵּׁ ְוַהִתּקּון , יוֹת ִזְכרוֹנוֹת ְוׁשוָֹפרוֹתְוהֵּׁ

ַהְסָדִרים ֶדר ֲעֹשָרה ְפסּוִקים ְבָכל ֶאָחד מֵּׁ ר ְסִפירוֹת, ְלסֵּׁ ם סוֹד ָהֶעֹשֶ ם הֵּׁ ָרה ַמֲאָמרוֹת ְוהֵּׁ  .ְכֶנֶגד ֲעֹשָ

 

חַ  ינּו ְלַׁשבֵּׁ ְרָבנּו ּומוִֹדים לוֹ ַעל ַהּטוָֹבה ֶׁש ' ֶזה ֶׁשַבח ֶׁשְמַׁשְבִחים ְלָפָניו ית ָעלֵּׁ יִטיב ָלנּו ֶׁשָבַחר ָבנּו ְוקֵּׁ הֵּׁ

 . ַלֲעבוָֹדתוֹ 

ִאתוֹ ית"ְוִהנה ָהָאדוֹן ב    , ִנְמְצאּו' ה ֲאדוֹן ֹכל ֶבֱאֶמת ִכי הּוא ְלַבדוֹ ַהָמצּוי ָהִראׁשוֹן ְוָכל ַהִנְמָצִאים מֵּׁ

הּו ְבתֹ , ְוִנְמָצִאים ֻכָלם ֶׁשֹּלוֹ  י ַהְבִריָאה , ֲאדוֹן ַהֹכלַאר ֶזה ֶׁשל ּוִבְבִחיָנה זוֹ ַנְזִכירֵּׁ ְוָאְמָנם ִבְבִחיַנת ִסְדרֵּׁ

הּו  אִׁשיתֶׁשָבָרא ִנְקָראֵּׁ ר ְברֵּׁ  . יוֹצֵּׁ

ֶלק ָגדוֹל ְוָיָקר ַבְמִציאּות    ַח ְלָפָניו ֶׁשָנַתן ָלנּו חֵּׁ ק בוֹ, ְוִהנֵּׁה יֵּׁׁש ָלנּו ְלַׁשבֵּׁ י ֲאַנְחנּו ַהְמֻעָתִדים ְלִהָדבֵּׁ  ֶׁשֲהרֵּׁ

י ָהֲאָרצוֹתְוֶזהּו , ְוָאנּו ַהזוִֹכים ַלֲעֹבד ְלָפָניו ְוִלְהיוֹת עוְֹבְדים ְלָפָניו ְלֶנַצח ְנָצִחים נּו ְכגוֹיֵּׁ ' וכו ֶׁשֹּלא ָעֹשָ

י נּו ְבִחיָנה ִנְבֶדֶלת ִמֻכָלם ְלַגְמרֵּׁ י ַעְצמוֹ ְמֻעָתד , ְוַהְינּו ֶׁשְבִחיָנתֵּׁ ַלֲעבוָֹדתוֹ ְוָאנּו ְמִציאּות ֶאָחד ִבְפנֵּׁ

קּות בוֹ ית נּו ָכֶהםְוֶזהּו ', ְוַלְדבֵּׁ ם ֶחְלקֵּׁ ם ב' ְׁשָבִחים ְכֶנֶגד ד' ְוִהנֵּׁה ִסְדרּו ד. 'וכו ֶׁשֹּלא ֹשָ ה "אוִֹתיוֹת ַהשֵּׁ

חַ  ינּו ְלַׁשבֵּׁ ם ָעלֵּׁ ת ְגֻדָלה, ְוהֵּׁ ָמנּו, ָלתֵּׁ נּו ְוֹלא ֹשָ ר ְכֶנֶגד זֶ , ֶׁשֹּלא ָעֹשָ , ז"ה ִבְגנּוָתּה ֶׁשל העַאַחר ָכְך ְמַספֵּׁ

נּו ם ֶחְלקֵּׁ נּו, ְוַהְינּו ֶׁשֹּלא ֹשָ ם ִמְׁשַתֲחִוים ּוִמְתַפְלִלים, ְוגוָֹרלֵּׁ נּו . ֶׁשהֵּׁ ר ִעְנַין ִהְׁשַתְעְבדֵּׁ ר ּוְמָבאֵּׁ ְוִהנֵּׁה חוֹזֵּׁ

 .'וכו ַוֲאַנְחנּו ִמְׁשַתֲחִויםְוַהְינּו ' ְלַמְלכּותוֹ ית

ַמְעָלה ְכַלל ַהַמְׁשִפיִעים ַמָּטה ְכַלל , ְוַהְינּו ַמְעָלה ּוַמָּטה' ה ִמְתַחֶלֶקת לבְוִהנֵּׁה ְכַלל ַהְבִריָא    

ד ָאֶרץ, ְדַהְינּו ַמְעָלה ֶׁשהּוא נוֶֹטה ָׁשַמִיםְוֶזהּו , ַהְמַקְבִלים א , ַמָּטה ְויוֹסֵּׁ ְוִהנֵּׁה ַהְשִכיָנה ִמְתַגלֵּׁית ְבִכסֵּׁ

גוֹת הָ   . ּומוַֹׁשב ְיָקרוֹ ַבָשַמִים ִמַמַעלְוֶזהּו , ֶעְליוֹנוֹת ַבָשַמִיםַהָכבוֹד ַבַמְדרֵּׁ

א, ְוִהנֵּׁה ַהָכבוֹד ִמְתַגֶלה ְבֹראׁש עוַֹלם ַהְבִריָאה      ר , ַעל ַהִכסֵּׁ ְוהּוא ַעְצמוֹ ִמְתַעֶלה ִבְבִחיָנה יוֹתֵּׁ

י ְמרוִֹמיםּוְׁשכִ ְמרוֶֹמֶמת ְוהּוא ַבֲאִצילּות ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ְוִהנֵּׁה ִמַמה ֶשָאנּו ַמֲאִמיִנים . יַנת ֻעזוֹ ְבָגְבהֵּׁ

ר ִבְלִתי ִנְבָרא "הּוא ֶׁשָהָאדוֹן ב, ּומוִֹדים ְבִפינּו א ַאחֵּׁ ה הּוא ָמצּוי ִראׁשוֹן ְמֻיָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִיָמצֵּׁ

דְוִנְמָצא ֶׁשהּוא ְלַבדוֹ ָהֱאֹלִקים ְוהּוא ָהָר , ִמֶמנּו ָעבֵּׁ ד ְכָלל, אּוי לֵּׁ ָעבֵּׁ ר ָראּוי ְלהֵּׁ ין ַאחֵּׁ ְוהּוא ַעְצמוֹ ָמצּוי , ְואֵּׁ

א רּוׁש ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לוֹ ֶׁשֹּלא ִיָמצֵּׁ ר ֶאְפָׁשִרי בוֹ ְכָלל, ֱאֶמת פֵּׁ ין ַהֶהֱעדֵּׁ רְוֶזהּו , ֶׁשאֵּׁ ין ַאחֵּׁ ינּו ְואֵּׁ , הּוא ֱאֹלקֵּׁ

א ָמצּוי  ְוֶאֶפס זּוָלתוֹ , ִבְבִחיַנת ֲאִמַתת ַהְמִציאּות נּוֱאֶמת ַמְלכֵּׁ , ִבְבִחיַנת ַהִיחּוד ֶׁשָזַכְרנּו ָמצֵּׁ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֵּׁ

ר ֶׁשִיְהֶיה ֻמְכָרח ַהְמִציאּות זּוָלתוֹ ית י ְמצּוִיים ֻמְכָרִחים ֶׁשִיָמְצאּו', ַאחֵּׁ  .ִכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשנֵּׁ

נּו     ַאְרנּו ִהְׁשַתְעְבדֵּׁ ל ֶׁשְיַגֶלה ַמְלכּותוֹ ָבעוָֹלם ִגלּוי ָׁשלֵּׁם', ֶאל ַמְלכּותוֹ ית ְוִהנֵּׁה ַאַחר ֶׁשבֵּׁ ְוהּוא , ִנְתַפלֵּׁ

  ,ְוַהְינּו, ַמה ֶשִהְבִטיָחנּו ֶׁשִיְהֶיה

ן ְנַקֶוה ְלָך יהָ  .'וכו ַעל כֵּׁ ר ַהֻּטְמָאה ִמן ַהְבִריָאה ְבָכל ְבִחינוֹתֵּׁ ְוָאז ' וכו ּוִליםְלַהֲעִביר ִגלְוֶזהּו  ,ְוִהנֵּׁה ִתָבעֵּׁ

ֶדר ַהִתּקּון ֶבֱאֶמת. ֹלא ִיְהיּו עוֹד ֱאִליִלים ָבעוָֹלם ִכי ִבְתִחָלה ָצִריְך ֶׁשיּוַסר ָהַרע ֶׁשהּוא , ְוִהנֵּׁה ֶזה סֵּׁ

ב ֶאת ַהִתּקּון ן עוָֹלם ְבמַ ַאַחר ָכְך ְיֻתַּקן ָהעוָֹלם ִתּקּון ַאַחר ִתּקּון ְוֶזהּו , ַהְמַעכֵּׁ  ' וכו. ְלכּותְלַתּקֵּׁ

ָרָעה ְלטוָֹבה ְוֶזהּו ִעַּקר ְׁשָבחוֹ "ְוִהנֵּׁה ַיֲהֹפְך הקב    ֶליָךְוֶזהּו , ה ֶאת ָכל ַהִנְמָצִאים מֵּׁ ' וכו ְלַהְפנוֹת אֵּׁ

י ַהְיִדיָעה ַהֹזאת ִיָמְׁשכּו ֶאל ַהְּק  ֶהם ְוַאֲחרֵּׁ רּור ַמה ֶשַעָתה ֶנֱעָלם מֵּׁ ְוֶזהּו , ֻדָשהְוֻכָלם ַיִכירּו ָהֱאֶמת ְבבֵּׁ

ְדעּו ְלָפֶניָך ה ינּו' ַיִכירּו ְויֵּׁ ְוִהנֵּׁה ִבְתִחָלה ִיְהֶיה ִתּקּון ִראׁשוֹן ֶׁשָכל ַהִנְבָרִאים ִיְתַקְדׁשּו ', וכו ֱאֹלקֵּׁ

ר ִלְה , ְבַמה ֶשִיְׁשַתְעְבדּו ְלַמְלכּותוֹ ' ִבְקֻדָשתוֹ ית ר ִמַמה ֶׁשִהיא ַאַחר ָכְך ִיְתַעלּו עוֹד ִעלּוי ַאחֵּׁ יוֹת יוֹתֵּׁ

ל ַעָתה ָראֵּׁ ַגת ִיֹשְ י ַקָבַלת ֹעל ַמְלכּותוֹ ית, ֲאִפלּו ַמְדרֵּׁ יֶהם ְוִיְהֶיה הּוא ית' ְוֶזה ַעל ְידֵּׁ יֶהם "ֲעלֵּׁ ְך ֲעלֵּׁ ש מוֹלֵּׁ

ִעלּוי ', תַאַחר ָכְך ֶׁשְכָבר ִיָמְצאּו ְקׁשּוִרים ּוִמְתַדְבִקים בוֹ י' וכו ִויַקְבלּו ֻכָלםְוֶזהּו  ִהנֵּׁה ִיְתַעלּו בוֹ מֵּׁ

ין ַתְכִלית, ְלִעלּוי  .'וכו ִכי ַהַמְלכּות ֶׁשְלָך ִהיאְוֶזהּו , ַעד אֵּׁ

ניּו ְמֹל ְֹך י ֲאבוֹתֵּׁ ינּו וֵּׁאֹלקֵּׁ ְבִגלּוי ַמְלכּותוֹ , ִעלּוִיים ֶׁשִיְהיּו ָלעוָֹלם' ַבָּקׁשוֹת ְכֶנֶגד ג' ַגם ְבֹנַסח ֶזה ג, ֱאֹלקֵּׁ

ן ְבֶהָאַרת ב, ְמֹלְך ַעל ָכל ָהעוָֹלםְוַהְינּו ', ית ם' ְכֶנֶגד ַהִתּקּון ֶׁשְיָתּקֵּׁ א, ָהאוִֹתיוֹת וק ֶׁשל ַהשֵּׁ ִעלּוי  ְוִהָנֹשֵּׁ

ם', ב ְׁשָפָעה ְוִהנֵּׁה ִמְתַפְלִלים ֶׁשִתְהֶיה ַההַ ', ְכֶנֶגד קוֹץ הי' ִעלּוי ג' וכו ְוהוַֹפע ַבֲהַדר, ְבסוֹד יק ֶׁשל ַהשֵּׁ

ַדע ָכל ָפעּולְבִגלּוי ַעד ֶׁשַיְרִגיׁשּו ַהִנְבָרִאים ַבֲאִמָתָתּה ְוֶזהּו  גוֹת ַהִנְבָרִאים ג', וכו ְויֵּׁ ם ' ְוִהנֵּׁה ַמְדרֵּׁ ְוהֵּׁ



ים ַהְיצּוִרים ְוַהְברּוִאים ִבְבִחיַנת הג ַדע ָכל ָפעּול "עוָֹלמוֹת בי' ַהַמֲעֹשִ ַמְלכּותוֹ ְוָאְמָנם ', וכוע ּוְכֶנְגָדם ְויֵּׁ

 .ֶׁשֲאִפלּו ָהָרָעה ַמֲחִזיָרה ְלטוָֹבה, ַהַכָּוָנה ַהְשִליָטה ַהְגמּוָרה ֶׁשָהָאדוֹן ׁשוֹלֵּׁט ַבֹכל, ַבֹכל ָמָׁשָלה

ר וכו ֶדר ַהִדין' ַאָתה זוֹכֵּׁ  .הּוא סֵּׁ

ה ְבַהְׁשָקָפה ַעל ָכל ֶהָעָבר ַההוֶֹוה  ְוֶזהּו, ְוֶהָעִתיד ְוִהנֵּׁה ַהִדין ַנֲעֹשָ

ה עוָֹלם ר ַמֲעֹשֵּׁ  .ְוהּוא ֶהָעָבר ַאָתה זוֹכֵּׁ

ז ַעל ַהגּוָפִנִיים ה רוֹמֵּׁ י ַעל ָהרּוָחִנִיים, ְוִהנֵּׁה ַמֲעֹשֶ  . ְיצּורֵּׁ

ם ִנְגלוֹת ם' ּוִמְׁשָתְרִׁשים ְבסוֹד הה, ְוִהנֵּׁה יֵּׁׁש ְדָבִרים ֶׁשִמַצד ָׁשְרָׁשם הֵּׁ וְכֶנְגָדם , ַתְחתוָֹנה ֶׁשל ַהשֵּׁ

י ֶקֶדם ה עוָֹלם ִויצּורֵּׁ ם ִנְסָתרוֹת ִמְׁשָתְרִׁשים בה, ַמֲעֹשֵּׁ ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָכל ָהֶעְליוָֹנה ְוַהְינּו ' ּוְדָבִרים ֶׁשהֵּׁ

 . 'וכו ַתֲעלּומוֹת

ר ָכל ַהִמְפָעל  . ַההוֶֹוה ַאָתה זוֹכֵּׁ

 . ִמְפָעל ַלגּוָפִנִיים ְיצּור ָלרּוָחִנִיים

 . ֶהָעִתיד' וכו ל ָצפּויַהכֹ 

ד ָכל רּוחַ , הּוא ֹכַח ַהִדין ַהשוֹלֵּׁט ְביוֹם ֹראׁש ַהָשָנה ִכי ָתִביא ֹחק ְוִזָכרוֹן י ָהָאָדם, ְלִהָפקֵּׁ , ִנְׁשמוֹת ְבנֵּׁ

י ַחִיים ְוַהצוְֹמִחים ְוֶנֶפׁש ים ַרבִ , ָכל ְׁשָאר ַהְנָפׁשוֹת ֶׁשְבַבֲעלֵּׁ ר ַמֲעֹשִ ַוֲהמוֹן , ַהגּוִפים ֻכָלם יםְלִהָזכֵּׁ

יָך, ַהְנָׁשמוֹת ֶׁשחּוץ ַלגּוף, ִנְסָתרוֹת  . ֶׁשְביוֹם ֶזה ַמְתִחיל ִהְתַחְדׁשּות ָכל ַהְבִריָאה ֶזה ַהיוֹם ְתִחַלת ַמֲעֹשֶ

ה ִאיׁש, םַהִדין ֶׁשַעל ַהְפָרִטי ּוְבִריוֹת, הּוא ַהִדין ֶׁשַעל ַהְכָלִלים ְוַעל ַהְמִדינוֹת ַמה ֶשִמַצד  ַמֲעֹשֵּׁ

 ַמְחְׁשבוֹת ָאָדם, ַבִנְסָתרוֹת' וכו ַוֲעִלילוֹת, ְוָכל ֶזה ַבִנְגלוֹת, ַמה ֶשִמַצד ַהִנְגָזר ָעָליו ּוְפֻקָדתוֹ , הְבִחיָרה

י ִאיׁש, ַהַמְחָׁשבוֹת ַבִנְגלוֹת י ַמַעְללֵּׁ  . ַבִנְסָתרוֹת ִיְצרֵּׁ

ט ְוִנְמָחה  ,ְוַגם ֶאת ֹנחַ  י ַמה ֶשִנַתן לוֹ ָבָאָדם ָהִראׁשוֹן ִנְתמוֹטֵּׁ ִני ֶׁשָהָיה ָלעוָֹלם ֶׁשֲהרֵּׁ אִׁשית ׁשֵּׁ ֶזה הּוא רֵּׁ

י ֹרב ַהֻּטְמָאה ֶׁשָשְלָטה ָבעוָֹלם ׁש ְבֹנַח ֶׁשֹּלא ִימוֹט עוֹד, ְבדוֹר ַהַמבּול ִמְפנֵּׁ  .ְוַאַחר ָכְך ָחַזר ְוִנְתַחדֵּׁ

 

יתָ ַאָתה ִנגְ  ֶדר ַהִגלּוי ֶׁשִנְתַגָלה ְבַמַתן תוָֹרה' וכו לֵּׁ  . הּוא סֵּׁ

ׁש ָהאוֹר ָהֶעְליוֹן ְלִהָגלוֹת ְלַמָּטה  . ְוִהנֵּׁה ֶהָעָנן הּוא ַהְלבּוׁש ֶׁשבוֹ ִמְתַלבֵּׁ

גוֹת ְוהּוא  רוֹם ָכל ַהַמְדרֵּׁ יגּו ַהּקוֹל ַהְנבּוִאי ִנְמָׁשְך מֵּׁ ַמה ֶשָאַמר ַהָכתּוב ּוְתמּוָנה ְוָאְמָנם ְתִחָלה ִהֹשִ

יְנֶכם רוִֹאים זּוָלִתי קוֹל י ְלבּוִׁשים ' וכו ִמן ַהָשַמִיםְוֶזהּו , אֵּׁ ַאחר ָכְך ִנְגָלה ִבְתמּונוֹת ְנבּוִאיוֹת ַעל ְידֵּׁ

י ֹטַהרִנְקָרִאים   .  ַעְרְפלֵּׁ

י ֶזה ָיְצָאה ִמֶמנּו , ְוִהנֵּׁה ָרַעׁש ָהעוָֹלם     . ַהֹזֲהָמא ֶׁשִנְׁשֲאָבה בוֹ מֶחְטאוֹ ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשוֹןְוַעל ְידֵּׁ

 . ְוִנְקְׁשָרה ָבֶהם, ּוָבֶהם ִנְכְלָלה ַהתוָֹרה ֻכָלּה, ְוִהנֵּׁה ָׁשְמעּו ַהִדְברוֹת

ר ִמָכל ֻטְמָאה ׁש ְוהּוא ֹכַח ַהִדין ָהֶעְליוֹן ַהָּקדוֹׁש ַהְמַּטהֵּׁ ּוִבְבִחיָנה , ַמֲעִביר ָכל ָהַרעְוהַ , ְוַהֹכל ִמתוְֹך ָהאֵּׁ

ְוֶזהּו , ל"ֶׁשְסֻגָלתוֹ ַהְגָבַרת ַהּטוֹב ְוַהְכָפַית ָהַרע כמש, קוֹל ַהשוָֹפרזוֹ ַהּקוֹלוֹת ְוַהְבָרִקים ְוַעל ַהֹכל 

 .'וכו ְבקוֹלוֹת ּוְבָרִקים

נּוִתיד ָלֹבא ְוֶזהּו ַאַחר ָכְך ִמְתַפְלִלים ַעל ַהשוָֹפר ַהָגֹדל ֶׁשִיְהֶיה ֶלעָ  רּותֵּׁ  .'וכו ְתַקע ְבׁשוָֹפר ָגדוֹל ְלחֵּׁ

 

ֶצל ַהָנָהר]  [ֲאִמיַרת ַתְׁשִליְך אֵּׁ

ל ָכמוָֹך ְביוֹם ֹראׁש ַהָשָנה ַעל ַהָנָהר   י ִמי אֵּׁ ׁש , ִעְנַין ִמְנַהג ֲאִמיַרת ְפסּוקֵּׁ ִכי ִהנֵּׁה ְבֹראׁש ַהָשָנה ְמַחדֵּׁ

ר ָלֶנַצח ְוִלְדחוֹת ָהַרע ֶׁשָבֶהם , ִציאּות ַהִנְמָצִאיםה ָכל ְמ "ָהָאדוֹן ב ן ִלְקֹבַע ַהּטוֹב ֶׁשָבֶהם ֶׁשִיָשאֵּׁ ּוִמְתַכּוֵּׁ

א ', ְוִהנֵּׁה ְבַרֲחָמיו ית, ַעד ֶׁשִתְטַהר ַהְבִריָאה ִמֶמנּו ְוִתְהֶיה ְראּוָיה לֵּׁאוֹר ְבאוֹר ָפָניו ְלֶנַצח ְנָצִחים נוֹֹשֵּׁ



ר ַעל ַהְפָׁשִעים ְכִפי ַמה ֶשֶאְפָׁשר ְלִפי ִנמּוס ִצְדָקתוֹ ְלִמי ֶׁשזוֶֹכה ָלֶזהָהֲעוֹנוֹ  ר , ת ְועוֹבֵּׁ ְוָכל ָהַרע ֶׁשִנְתַגבֵּׁ

ל ָכמוָֹך וכו, ַבְבִריָאה דוֶֹחה אוֹתוֹ ּוַמֲעִבירוֹ ִמן ַהְמִציאּות ֶלה ִמי אֵּׁ ִליְך ְוַתְׁש ' ְוִעְנָין ֶזה ִנְכָלל ִבְפסּוִקים אֵּׁ

 . 'ִבְמצּולוֹת ָים וכו

י ַהִהלּול ְלָפָניו ית   י ָהעוָֹלם ַהֶזה ְלִעְנְינֵּׁ ׁש ִמִדְברֵּׁ ְכִפי ַמה ' ְוָאְמָנם ִבְהיוֹת ֶׁשִמן ָהָראּוי ָתִמיד ְלִהְׁשַתמֵּׁ

י ָחְכָמתוֹ ית יֶהם' ֶשִנְרַמז ִמִסְתרֵּׁ לה ְוֻחּקוֹתֵּׁ ן הוְֹלִכים ֶאל ַהַמִיםעַ , ְבצּורוֹת ַהִנְמָצִאים ָהאֵּׁ , ל כֵּׁ

י ַהְנָהָגתוֹ ית, ֶׁשַמְרִאים ְבצּוָרָתם ִעְנַין ִהְׁשַתְּקעּות ַהשוְֹקִעים ָבם ָרזֵּׁ ַע ּוַמֲעִביר ' ּוַמְרֶאה ַעל ָרז מֵּׁ ֶׁשְמַׁשּקֵּׁ

ר ִמֶמנּו ֹרֶשם ְכָלל ר ַהָנִביא ַעְצמוֹ ִבְדָבָריו ְוַתְׁשִליְך ּוְכמוֹ ֶׁשְמַבאֵּׁ , ָהַרע ִמְבִריוָֹתיו ְבֹאֶפן ֶׁשֹּלא ִיָשאֵּׁ

 .ִבְמצּולוֹת ַים ָכל ַחֹּטאָתם

 


