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ּכיאמראמראמראמר נפׁש יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥¤¤¦
עד לּכתּוב חזרנּו ©¨©§©¨¨¡¤תחטא,
לּנפׁש העצה הּיֹום. ¤¤©¨¥¨©©¨¤ׁשּיפּוח
ותׁשּוב מחטאיה להּזהר ¨§¨¤¨£¥¥¨¦§©הּזֹו
הּיֹום, ׁשּיפּוח עד - ©©¨¤©¥¨¦§להּטהר
ׁשל הּיֹום יפּוח ׁשּלא ¤©©¨Ÿ¤©עד
הּיֹום אֹותֹו ויבא הּזה ©Ÿ¨§¤©¨̈העֹולם
ּדין הּמלךְ  ׁשּיתּבעּנה ¦¤¤©¨¤§§¦¤¤¨©הּקׁשה
ונסּו הּזה. מהעֹולם ¨§¤©¨¨¥¥̈לצאת
ׁשאֹומרים סֹוד זהּו - ¦§¤¤¦¨§©הּצללים
ׁשּבׁשעה החברים, ¨¨§¤¦¥£©¥ּבין
לצאת אדם ׁשל זמּנֹו ¥¨¨¨¤©§©¦©¤ׁשּמּגיע
מעבר האדם צלם העֹולם, ¨¢¨¨¨¨¤¤¨¨¦מן
ׁשּיפּוח עד ׁשּכתּוב זהּו ©¨¤©¨¤¤¤¦מּמּנּו.
הּיֹום ׁשּינׁשף טרם ©Ÿ§¦¤¤¤©הּיֹום,
ונסּו הּזה. מהעֹולם ¨§¤©¨¨¥¥̈לצאת
הּצלם, ׁשּיעבר ¤¤©©¢¨¤¦¨§©הּצללים,

רּבֹונֹו. לפני ¦¥§¦̈יׁשּוב

ׁשנירּבירּבירּבירּבי אמר, אלעזר ©¦¤§¨¨¨©§¥
ּכׁשהּוא לאדם יׁש ¤§¨¨¨¥¦¨§צלמים
ואחד ּגדֹול אחד ¨¤§¨¨¤¦§בקּיּומֹו,
ׁשנים. הּצללים, ׁשּכתּוב ¦©§¦¨§©¨¤¨̈קטן,
אזי ּכאחד, ©£¨¤§¦¨§¦¤§ּוכׁשּנמצאים
ּכתּוב זה ועל ּבקּיּומֹו. ¨¤©§¦§¨¨̈האדם
אדם צריךְ  אזי הּצללים. ¨¨¦¨©£¦¨§©¨§ונסּו
נקרא הּוא ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש מּׁשּום עליהם, ויֹודה אדֹונֹו לפני ּולתּקנם ּבמעׂשיו ¨§¦¨¨©¤¦¤¥£¤§£¥§¦¨§©§¨£©§¥©§¦§להסּתּכל

ּו וחּנּון, לפניו.רחּום ׁשּׁשבים אֹותם את מקּבל ©§©§©¥¤¨¤¨¦§¨¨
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ונסּווזהּווזהּווזהּווזהּו הּיֹום ׁשּיפּוח עד §¤©¤¨©©§¨
ׁשאֹותם ׁשּכיון ¨¤¨¥¤¦¨§©הּצללים,
והּוא מּמּנּו עברּו §¤¦§¨¦¨§צללים
תׁשּובה, זֹו ּבקֹולר, ¨§¨§̈תפּוס
ּכמֹו מעּלה ּכךְ  ּכל לא §¨Ÿ¨¨§ª¨£אבל
ּבקּיּומֹו. עֹומד ׁשהּוא ¦§¥¤©§¦ּבזמן
מכריז הּמלךְ  ¦§©¤¤©ŸŸ§ּוׁשלמה

יב)ואֹומר, את(קהלת ּוזכר §¥§Ÿ¤
עד ּבחּורתיךָ  ּבימי ©¤Ÿ§¥¦¤§ּבֹוראיךָ 
הרעה ימי יבאּו לא ¨¨¨¥§Ÿ¨Ÿ¤£אׁשר

§וגֹו'.

הּיֹום,ועלועלועלועל ׁשּיפּוח עד זה §©¤©¤¨©©
מעׂשיו. לתּקן אדם ¨£©¥©§¨¨¦¨¤ׁשּצריךְ 
להסּתּלק ימיו ¥©§¦§¨¨¦¦©¤§¤ׁשּכׁשּמּגיעים
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨¨¥מהעֹולם,
ּכי ונפׁש ואֹומר, עליו ¦¤¤§¥§¨¨¤ּתֹוהה
אלה, קֹול וׁשמעה ¨¨¨§¨§¨¡¤תחטא
אֹותּה הׁשּבעּתי ¨¦§©§¦¥£©והרי
ׁשּלא ׁשמי ׁשל Ÿ¤¦§¤¨§¦ּבׁשבּועה
בּה והעדּתי ּבי, ¨¦§©¥§¦¥©§לׁשּקר
עד והּוא לעֹולם, ¥§¨¨¨§¨¤§ּכׁשּירדה
ׁשהעדּתי פעמים מּכּמה ¦§©¥¤¦¨§¨©¦©©וּדאי,
לכן, מצוֹותי. לׁשמר ¥¨©§¦Ÿ§¦̈בּה
עד, הּוא והאדם ¥¨¨¨§¦הֹואיל
- הּמלךְ  לפני ׁשּיׁשּוב ¤¤©¥§¦¨¤¨¨§ּבׁשעה
ראה אֹו ידע. אֹו ראה ¨¨¨¨¨¨אֹו
ׁשעׂשה חטאים ¨¨¤¦¨£¨אֹותם
ּבברּור ידע אֹו ּבהם. ¥§¨¨¤¨¥§¦§והתּבֹונן

רּבֹונֹו לפני עליהם יֹודה לא אם - יּגיד לֹוא אם רּבֹונֹו. מצות על ׁשעבר ּכתּוב)הּדבר ּכׁשּיצא(מה ©¨¨¤¨©©¦§©¦¦©¦¦Ÿ¤£¥¤¦§¥¦©¨§¤¥¥
ועל רּבֹונֹו, לפני יעמד ואיךְ  ּפתח לֹו יפּתחּו איךְ  עונֹו, ּוכׁשּיּׂשא עונֹו. ונׂשא הּזה, העֹולם ©§¦¥§¦Ÿ§¤¦¨£Ÿ¥¦§§¤©§¥©£Ÿ£¨¨§¤©¨¨¦מן
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