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`"r dqx sc opgz`e zyxt xdfa xn`nd xewn

oiltze zilha shern q"pkdal ezian `veid zlrn

ּבׁשעהאמראמראמראמר ׁשמעֹון, רּבי ¨©©¦¦§§¨¨
ּבחצֹות מקּדים £©¦§©¨¨¨¤ׁשהאדם
ּבּתֹורה ּומׁשּתּדל וקם ¨©¥©§¦¨§¨§©©הּלילה
ּבּבקר הּבקר, ׁשּמאיר ¤Ÿ¤©Ÿ©¦¥¤©עד
ּותפּלין ּבראׁשֹו ּתפּלין ¦¦§Ÿ§¦¦§©¦¥מניח
ּבזרֹועֹו קדֹוׁש §¦¨¤Ÿ§ּברׁשם
מצוה ׁשל ּבעּטּוף ¨§¦¤¦§¥©§¦ּומתעּטף
ּביתֹו, מּׁשער לצאת ¥©©¦¥¨¨ּובא
רׁשם הּמזּוזה, את ¤Ÿ¨§©¤¥ּפֹוגׁש
ארּבעה ּביתֹו, ּבׁשער ¨¨§©¥©©§¨©הּקדֹוׁש
מזּדּוגים קדֹוׁשים ¦§©§¦¦§¦¨§©מלאכים
מּׁשער עּמֹו ויֹוצאים ©©¦¦¦§§¦עּמֹו
לבית אֹותֹו ּומלּוים ¥§¦©§¥ּביתֹו
ּתנּו לפניו: ּומכריזים §¨¨§¦¦§©¤¤§©הּכנסת,
הּקדֹוׁש! הּמלךְ  לדמּות ¨©¤¤©§¦̈כבֹוד
הּמלךְ , לבן כבֹוד ¤¤©¤§¨§ּתנּו
הּמלךְ  ׁשל הּיקר ¤¤©¤¨¨©§©©לּפרצּוף
ׁשֹורה קדֹוׁשה רּוח ¨¨§©¨©הּקדֹוׁש!

ואֹומרת: מכריזה (ישעיהעליו, ¨¨©§¦¨§¤¤
אמט) אתּפאר.יׂשראל ּבךָ  ׁשר ¦§¨¥£¤§¤§¨¨

מההשמטות ידהשלמה סימן

ּפרׁשתאחראחראחראחר לקרא לֹו יׁש ּכךְ  ©©¨¥¦§Ÿ¨¨©
ויהי ערב ויהי עד ¦§©¤¤¦§©©¦¥§ּבראׁשית,
מעּלה ׁשהיא אחד. יֹום ¨Ÿ¤¤¨¤¦§ªבקר
ּכךְ  אחר הּכל. ׁשל ¨©©Ÿ©¤©¤§וׁשבח
הּקרּבנֹות ּבפרׁשת ¨§¨©©¨¨§¥©§¦יתעּסק
את צו ויאמר, עליו. ¤©©Ÿ§¨¨¥©§לכּפר
יׁשּבח ּכךְ  אחר יתּכּפרּו. הּלילה ׁשל ּומחׁשבֹות הרהּורים ׁשּכל ּכדי ּבֹו, ּתּוקד עד ©©§¨©©§©§¦¨§©©¤¨£©¦§¦¨¤¥§©©Ÿ£©אהרן,

הּמדרגֹות. מתּקן והּוא הּכל, ׁשּבהם ּבּׁשערים אדם יּכנס זה ּומּׁשּום ּדוד, ׁשל ¥§©©¥©§§Ÿ©¤¨¤¦¨§©¨¨¥¨¦¤¦¦¨¤¨§¦©ּבּתׁשּבחֹות

xn`xn`xn`xn`zEBltA miCw` Wp xAc `zrWA ,oFrnW iAx ¨©¦¦¦§§©£¨§©¨©§¦§©§
xidpC cr ,`ziixF`A lCYW`e mwe ,`ilil¥§¨§¨§¦§¨©§©§¨©§¨¦
oiNitzE ,DiWixA oiNitY gp` `xtvA .`xtv©§¨§©§¨£¨§¦¦§¥¥§¦¦
`tEHrA sHrz`e ,DirFxca `WiCw `niWxA¦§¦¨©¦¨¦§¥§¦§©¨§¦¨
rxr` .Diziac `rxYn `wtpl iz`e ,devnc§¦§¨§¨¥§¨§¨¦©§¨§¥¥¦£©
.Diziac `rxza `WiCw `nWc `niWx ,dfEfOA©§¨§¦¨¦§¨©¦¨§©§¨§¥¥
DiOr oiwtpe DiOr oibeEcfn oiWiCw oik`ln rAx ©̀§©©§¨¦©¦¦¦§©§¦¦¥§¨§¦¦¥
ifxknE .`YWipk ial Dil itfF`e ,Diziac `rxYn¦©§¨§¥¥§§¥¥§¥§¦§¨©§§¥
Ead ,`WiCw `MlnC `pwEIcl `xwi Ead ,DiOw©¥¨§¨¨§¦§¨§©§¨©¦¨¨
`gEx .`Mlnc `xwi `tEvxtl ,`MlnC Dixal `xwi§¨¨¦§¥§©§¨§©§¨§¨¨§©§¨¨

xn`e fixk` ,Dilr `ixW `WiCw(hn diryi)l`xUi ©¦¨©§¨¨¥©§¦§¨©¦§¨¥
.x`Rz` LA xW £̀¤§¤§¨¨

(c"i oniq) zehnyddn dnlyd

xzAxzAxzAxzAidie cr ,ziW`xA zWxt ixTnl Dil zi` ikd ¨©¨¦¦¥§¦§¥¨¨©§¥¦©©§¦
`iElr idi`C .cg` mFi xwa idie axr¤¤©§¦Ÿ¤¤¨§¦¦¦¨
zFpAxTd zWxtA wqrzi xzal .`lFkc `YgAWEYe§§©§¨§¨§¨¨¦§£¤§¨¨©©¨§¨
oibA .FA cwEY cr ,oxd` z` ev ,`niie .iFlr `xRkl§©¨¨£§¥¨©¤©£Ÿ©©§¦
gAWi xzal .ExRMzi `ililc oiaWgnE oixEdxd lkc§¨¦§¦©£¨¦§¥§¨¦§©§§¨¨§©©
oirxYA Wp xA lErii KM oibaE ,ceCc `YgAWEY§©§¨§¨¦§¦¨¥©¨§©§¦

.oiBxc zpwYz` Edi`e `Nk oFdAc¦§Ÿ¨§¦¦§©§©©§¦
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אֹור,ּכיוןּכיוןּכיוןּכיון ליֹוצר ׁשהּגיע ¥¨¤¦¦©§¥
הּתפּלה ּתחּלת ¨¦§©©¦§¤ׁשהּוא
אֹותן ּכל אז ¨¨¨¤Ÿ¦§ּדמּיׁשב,
ׁשערים, ּפֹותחֹות ¦¨§§¥§©©הּמדרגֹות

ג)ואז השירים ּכתימרֹות(שיר §¨§¦§
עׁשן ּתימרֹות מה ּכתּוב. ¨¨§¦©¨¨̈עׁשן
ּומתחּברים עֹולה קטרת ¦§©§¦¨¤Ÿ§¤ׁשל
ּכאן אף באּלּו, אּלּו ¨©¥§¥¥§©מדרגֹות
כתימרֹות ׁשהיא תפּלה, §¦§¦¤¨¦§¦היא
ּומתקּׁשרים ׁשּמתחּברים ¦§©§¦¦§©§¦¤¨̈עׁשן
קֹוׁשר הּוא ׁשהרי באּלּו. ¥¥£¤¥§¥אּלּו
אהּובים ּכּלם ואֹומר, ¦£¨ª¥§¤̈להם

וכּו'. קדֹוׁשים §¦§¨ªּכּלם

לעלֹותאחראחראחראחר רּבה, אהבה ּכךְ  ©©¨©£¨©¨©£
ׁשל ויחּוד ּבימין ¤¦§¦¨§¥©§¦§ּולהתקּׁשר
ּגדֹולה, ד' ּגדֹולה, ע' ¨§¨§©§ׁשמע.
ׁשּכתּוב זה ע"ד. - ¨¤¤¥¨¦©§והּסימן

יב) ּבכם.(שמואל-א ה' ¤¨¥ע"ד
ּבמ' ש"מ אֹותּיֹות §¦£§¦נׁשארּו
מלךְ  ּפתּוחה ׁשמ' לפי ¤¤¨§¤¦§¨§ּפתּוחה.
מלךְ  סתּומה מ"ם ¤¤¨§¥§©ּתחּתֹון,
ש"מ אֹותּיֹות נׁשארּו ¦£§¦§¤עליֹון.
ש"מ, הּזה מהּצד ¤©©©¥א"ח,

א"ח. הּזה ¤©©©¥ּומהּצד

ּכלאמראמראמראמר סבא, המנּונא רב ¨©©©§¨¨¨¨
יֹום, ּבכל זה ׁשּמיחד ¨§¤¥©§¤¦מי
מלמעלה לֹו מזּמנת ¨§©§¦¤¤ª§¨§¦ׂשמחה
זה, מּצד ש"מ אּלּו. ¤©¦¥¦¥מאֹותּיֹות

ׁשּכתּוב אׂשמח, - וסימנךְ  סּים. ּוביׁשר מתחיל ּבּסֹוף - אּלּו אֹותּיֹות ּומצרף זה. מּצד ¨¤©§¤¨¨¦§¥¦¤Ÿ§¦§©©¥¦¥¨§¤©¦א"ח
קד) חנֹוךְ .(תהלים ׁשל בספרֹו נמצא וכךְ  מּמׁש. ּבה' ּבה'. אׂשמח £¤§¦§¨§¦¨§¨©©©©§¤¦Ÿ̈אנכי

oeiMoeiMoeiMoeiM`zFlvc `zExiW Edi`C xF` xvFil ihnC ¥©§¨¥§¥§¦¥¨¦§¨
oirxz oigzR oiBxC oEPi` lM oicM ,aWFinc§¦¤§¥¨¦©§¦©§¦©§¦

oickE(b mixiyd xiy)zFxniY dn .aizM oWr zFxnizM §¥§¦§¨¨§¦©¦§
oiN`A oiN` oiBxC o`xAgznE `wlq ,zxFhwc oWr̈¨¦§¤©§¨¦§©§¨©§¦¦¥§¦¥
oWr zFxniYk idi`c `zFlv idi` `kd sF`¨¨¦¦§¨§¦¦§¦§¨¨
Edi` `dC .oiN`A oiN` o`xWwznE o`xAgznc§¦§£§¨¦§©§¨¦¥§¦¥§¨¦

miWFcw mNM miaEd` mNM ,xnF`e oFl xWwn.'Eke §©¥§¥ª¨£¦ª¨§¦§

xzalxzalxzalxzal`pinia `xWwz`lE `wlql ,dAx dad` §¨¨©£¨©¨§©§¨§¦§©§¨¦§¦¨
.`axax 'c ,`axax 'r .rnWc `cEgie§¦¨¦§©©§§¨©§§¨

aiYkc Epiid .c"r `pniqe)a"i ` l`eny(.mkA ii c"r §¦¨¨©§¦§¦¥§¨¨¤
'nW itl .dgEzt 'nA n"y oeez` Ex`YW ¦̀§¨£©§¨§§¨§¦¤
.d`Nr Kln dnEzq m"n ,d`Yz Kln dgEzt§¨¤¤©¨¨§¨¤¤¦¨¨
,n"y `xhq i`dn ,g"` n"y oeez` Ex`YW ¦̀§¨£©§¨¥©¦§¨

.g"` `xhq i`dnE¥¨¦§¨

xn`xn`xn`xn`lka `c cginC o`n lk `aq `pEpnd ax ¨©¨©§¨¨¨¨¨¦§¨¥¨§¨
.oiN` oeez`n `Nirln Dil oinf decg ,`nFi¨¤§¨¨¦¥¦§¥¨¥©§¨¦¥
oeez` sxvnE .`xhq i`dn g"` ,`xhq i`dn n"y¥©¦§¨¥©¦§¨§¨¥©§¨
gnU` oniqe .miIq xWinaE ixW rxtnl oiN ¦̀¥§©§¥©¨¥§¥©¦¥§¦¨¤§¨

aiYkC(c"w mildz)ikde ,WOn iiA .iiA gnU` ikp` ¦§¦¨Ÿ¦¤§©©¨©¨©¨§¨¦
.KFpgC `xtqa `zi ¦̀¨§¦§¨§£
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ּגדֹולה,עֹודעֹודעֹודעֹוד,,,, ע' אֹות ּבֹו ¨§¥יׁש
ׁשמֹות, ׁשבעים לאּלּו ¥¦§¦¥§¤¤רמז
הּקדֹוׁשים. האבֹות ׁשל ¦§©¨¨¤סֹוד
אּלּו - ה' אלהינּו ה' ¥¥Ÿ¡¥¨§¦יׂשראל
הּתפּלין ׁשל בּתים ¦¦§©¤¦¨¨¨§©ארּבעה

להם ּגדֹולה(א"ח)ׁשּמאחד ד' . ¤§©¥¨¤§¨
ׁשהיא ּתפּלין ׁשל קׁשר ¦¤¦¦§¤¤¤¤זה
סֹוד והּוא בהם, §¤¨¨£אחּוזה
לגּלֹות. נמסר ולא ©§¨§¦Ÿ§¦¨£©לחכמים,
מּצד יֹוצאֹות רצּועֹות ©¦§§¥§ּוׁשּתי
ׁשּתי ׁשל סֹוד - זה ּומּצד ¥§¤¤©¦¤זה
ׁשּנביאי א"ח זה ׁשל ¥¦§¤¤¤¦©¥§ירכים
א"ח, ועֹוד ּבֹו. אחּוזים §¦£¤¡אמת
לי ּפתחי ׁשאמר לּפסּוק ¦¦§¦©¨¤¨©¤¤רמז
ויּציב. אמת ּכךְ  ואחר ¦©§¤¡¨©©§¦Ÿ£אחתי,
תרּגּומֹו? זה ויּציב §©¤¦©§©©ּומּדּוע
יֹוסף, וזה יעקב זה ¥¤§Ÿ£©¤¨¤אּלא

ּבׁשניהם. להתּדּבק ¤¥§¦¥©§¦§¦¨§וצריךְ 
עמידה.ואחרואחרואחרואחר ׁשל ּתפּלה ּכךְ  §©©¨§¦¨¤£¦¨

מגן, ׁשהן ראׁשֹונֹות ¥¨¥¤¦¨Ÿ§ׁשלׁשה
יׁש מגן הּקדֹוׁש. והאל ¥¥¨¨©¥¨§¥©§ּומחּיה,
ּתבֹות, ּוׁשּתים ארּבעים ¥¦©§¦¨§©ּ̈בּה
ׁשל הּקדֹוׁש ׁשם ׁשל ¤¨©¥¤סֹוד
ויׁש אֹותּיֹות. ּוׁשּתים ¥§¦¦©§¦¨§©ארּבעים
ּולהתקּׁשר ּבּלב לֹו ¥©§¦§¥©Ÿ§¦לכלל
ּבאהבה. ּבגחלת ¨£©§¤¤©§¤¤§©§ּכׁשלהבת

הּימין. ׁשל ּברכה היא ¦¨©¤¨¨§¦§וזֹו
ּבּהמחּיהמחּיהמחּיהמחּיה יׁש ּתבֹות,- מ"ט §©¥¥¨¥

ׁשערים חמּׁשים ׁשל ¦¨§¦¦£¤§ּבסֹוד
ּבגבּורה ׁשם ויׁש אחד. ¨§¦¥¥§¨¤¥̈חסר
ג'ּבֹור א'ּת"ה והּוא ¦¨©§ה',
ׁשל מּגבּורֹות אחד סֹוד והּכל יגל"א. אחר ּובסֹוד אגל"א, ׁשּלֹו וסֹוד א'דנ"י, ¤§¦¨¤Ÿ¨§¤§©¥§©Ÿ£¨§ל'עֹולם

יהּודה ׁשל מט)הּברכֹות מיהּודה,(בראשית ׁשבט יסּור ל'א יהּודה, אריה ּג'ּור אחיךָ , יֹודּוךָ  א'ּתה : ©§¨¤§¨©¨©¤©§¥§¨Ÿ¨¥¤¦¨
הּׂשמאל. ּברּכת היא וזֹו קדֹוׁשה, ּבגבּורה יהּודה מתעֹורר ּבזה עירה. לּגפן Ÿ§¦©¤¤¦Ÿ¨¤¦§¥§¨¦§¨§¨§¦¦§©©§Ÿא'סרי

,EY,EY,EY,EYodnW oiraW oiN`l fnx ,`axax o"ir DiA zi ¦̀¥©¦©§§¨¤¤§¦¥¦§¦§¨¨
oiN` ,'d Epidl` 'd l`xUi .oiWiCw oda`c `fẍ¨§©¨¨©¦¦¦§¨¥¡Ÿ¥¦¥

oFl cig`c oilitzc iYA rAx`(g"`)`c `axax 'c . ©§©¨¥¦§¦¦§£¦©§§¨¨
`fx `Ede ,EdA zcig` idi`C oilitz lW xWw¤¤¤§¦¦§¦¦£¦©§§¨¨
oiwtp oirEvx oixzE .d`Nbl xqnz` `le oiniMgl©©¦¦§¨¦§¤¨§©¨¨§¥§¦©§¦
i`dC oikxi oixzc `fx ,`c `xhqnE `c `xhqn¦¦§¨¨¦¦§¨¨¨¨¦§¥©§¦§©
fnx g"` cFre .DiA ocig` hFWw i`iapC g"`¦§¦¥§£¦¨¥§¤¤

xn`C wEqRl(d mixiyd xiy)zn` xzalE ,izg` il igzR ©¨§¨©¦§¦¦£Ÿ¦§¨©¡¤
`ce awri `c `N` .FnEbxz `c ,aivie i`n`e .aivie§©¦©£©§©¦¨¦§¤¨¨©£Ÿ§¨

.Ediieexza `wACz`l Kixhv`e sqFi¥§¦§§¦§¦§©§¨§©§©§

xzalExzalExzalExzalE,obn oEpi`C oi`ncw zlz .cnFrn `zFlv §¨©§¨§¤§©©§¨¦§¦¨¥
a"n DiA zi` ,obn .WFcTd l`de ,dIgnE§©¤§¨¥©¨¨¥¦¥
zi`e .oeez` a"nc `WiCw `nWc `fx ,oiaiz¥¦¨¨¦§¨©¦¨§©§¨§¦
`zlgBa `aFdlWk `xWwz`lE `AlA Dil `llk`l§©§¨¨¥§¦¨§¦§©§¨§©§¨§©©§¨

.`pinic `zkxa Edi` `ce .EnigxA¦§¦§¨¦¦§¨¨¦§¦¨

,dIgn,dIgn,dIgn,dIgnoirxz oiWngc `fxA oiaiz h"n DiA zi` §©¤¦¥¥¦§¨¨§©§¦©§¦
Edi`e ,'d dxEaba `OW zi`e .cg xqg̈¥©§¦§¨¦§¨§¦
`fxaE `"lb` Dilic `fxe .i"pc` mlFrl xFAb d"Y ©̀¨¦§¨£Ÿ̈§¨¨¦¥§¨¨
o`kxac `zxEabn `cg `fx `lFke .`l"bi `xg ©̀£¨§¨¨¨¨¨¦§¨¨§¦§¨

,dcEdic(h"n ziy`xa)dix` xE"b ,Lig` LEcFi dY"` ¦¨©¨©¤©§¥
.dxir otBl ixqF"` ,dcEdin haW xEqi `"l ,dcEdi§¨Ÿ¨¥¤¦§¨§¦©¤¤¦Ÿ
idi` `ce `WiCw `zxEaba dcEdi xrz` `cA§¨¦§¨§¨¦§¨¨©¦¨§¨¦¦

.`l`nUc `zkxa¦§¨¨¦§Ÿ¨
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עׂשרהּבּקדּׁשהּבּקדּׁשהּבּקדּׁשהּבּקדּׁשה ארּבע יׁש ©§ª¨¥©§©¤§¥
וארּבע אמירֹות עׂשר ©§©§¦£¤¤¥תבֹות,
לכל ּכֹולל וזה ¨§¥¤§¦אֹותּיֹות.
העֹולם מּסֹוף ּומאחד ¨¨¦¥©§¦¨§©הּצדדים
ׁשלׁש העֹולם. סֹוף Ÿ¨¨¨©§ועד
זה ּבחׁשּבֹון אינן ¤§¤§¨¥£©אחרֹונֹות
ּומֹודים, רצה והן הּתבֹות, ¦¥§¥§¥©¤ׁשל
הּתֹורה. ּתֹומכי עּמּודים ¨©¥§¦©¥§ׁשני

החּייםׂשיםׂשיםׂשיםׂשים עץ - ׁשלֹום ¦¨¥©©¦
ׁשלֹום הּבית, ׁשלֹום ¨¦©©§¤ׁשהּוא
ּוביניהם הּכל. ¤¥¥Ÿ©¤ׁשל
הּברכֹות אּלּו ¨§©¥¨¦¨§¤§ּבאמצעיתם
וכךְ  הּקדמֹונים, ¨§¦§©©§¦¤ׁשּתּקנּו

¨£¥ּבארּוה.

והֹודהלאחר ּתפּלתֹו ׁשּסּים §©©¤¦¥§¦¨§¨
אּפים. נפילת - חטאיו ¦©©©¦§¨¨£©על
מה ּכל ׁשּיעׂשה ּבארּוה, ©¨¤£©¤¨£¥¨¤ׁשּכךְ 
עליו רּבנּו, מׁשה ¨¨¥©¤Ÿ¨¨¤ּׁשעׂשה
ותחנּונים ּתפּלֹות ¦£©§¦§¨©הּׁשלֹום,
אּפים, ּונפילת ¦©©©¦§¨©ּובּקׁשֹות

ט)ׁשּכתּוב לפני(דברים ואתנּפל ¤¨¨¤§©©¦§¥
אּלּו ּבכל ׁשּנכנס וכיון ¥¨§©§¦¤¨¥§ה'.
ונקׁשר העליֹונֹות ©§¦§§¤¨¥§©©הּמדרגֹות
למּטה. לרדת יׁש ּבכּלם, ¨©§¤¤¨¥¨Ÿ§ª©הּכל
צריךְ  למּטה, וירד ¦¨¨©§©¨§¦הֹואיל

ּבית. ּבאלף אּפים ¥¤¨§¦©©©¦§נפילת

ׁשהתּפּללמהמהמהמה ּכיון הּטעם? ¨©©©¥¨¤¦§©¥
חטאיו, על והֹודה ¨¨£©¨§¨¦§ּתפּלתֹו
עצמֹו מראה ּולהלאה §©¤§©¨§¨§¨¦מּכאן

ׁשּכתּוב ּבאהבה, לקֹונֹו נפׁשֹו כה)ׁשּמֹוסר צד(תהלים לאֹותֹו לֹו ונֹוח אּׂשא. נפׁשי ה' אליךָ  ¤¥©§§§©£¨¤¨¥¤©§¦¤¨§©§©
ולא קֹו"ף ולא וא"ו לא ּבּה אין זֹו ּביתא ּבאלפא זה ועל נחת. לֹו עֹוׂשה מיתה, בֹו Ÿ¨§Ÿ§Ÿ¨¥¨¥¨§©§¤©§©©¤¨¦¨§¤ׁשּמצּויה

dWEcwdWEcwdWEcwdWEcwrAx`e oxin` xUr ,oiaiz xqiAx` DA zi` §¨¦¨©§¥¨¥¦¤¤¨¦¨§©§©
itiiQn cig`e oixhq lkl lilk `ce .oeez ©̀§¨§¨©¦§¨¦§¦§©¦¦©§¥
oEPi` e`l i`xzA zlz .`nlr itiiq cr `nlr©§¨©©§¥©§¨§©©§¨¨¦
oixz micFnE dvx oEpi`e ,oiaiYa `c oAWEgA§§¨¨§¥¦§¦§¥¦§¥

.`ziixF`c iknz micEOr©¦©§¥§©§¨

miUmiUmiUmiU,`ziac `nlW Edi`c iigc `pli` mFlW ¦¨¦¨¨§©¥§¦§¨¨§¥¨
oEPi` `zirvn`a EdiipiaE .`NkC `nlW§¨¨§Ÿ¨¥©§§¤§¨¦¨¦

.dEnwF` ikde i`ncw EpiTzC o`kxA¦§¨¨§©¦©§¨¥§¨¦§¨

xzalxzalxzalxzalzlitp ,DiaFg lr icF`e DizFlv miIqC §¨¨§¦¥§¥§¥©¥§¦©
carc dn lM ciariC dEnwE` ikdc .oiRp ©̀§¦§©¦§¨§©£¦¨¨§¨©
oizEraE oipEpgze oizFlv mFlWd eiNr EpiAx dWnŸ¤©¥©¨©¨§¦§©£¦¨¦

aiYkC ,oiRp` zlitpE(h mixac)oeike .'d iptl lRpz`e §¦©©§¦¦§¦¨¤§©©¦§¥§¥¨
,EdNka `Nk xWwz`e oi`Nr oiBxC oEPi` lkA l`rC§¨§¨¦©§¦¦¨¦§¦§©©Ÿ¨§ª§
Kixhvi` ,`Yzl zigpe li`Fd .`Yzl `zgpl zi ¦̀§©§¨§©¨¦§¨¦§©¨¦§§¦

Rp` zlitp.`zia `tl`A oi §¦©©§¦§©§¨¥¨

i`ni`ni`ni`nDiaFg lr icF`e DizFlv iNvC oeiM ,`nrh ¨©§¨¥©§©¥§¥§¥©¥
DiWtp xqnC Dinxb ifg` d`ldlE o`Mn¦¨§¨§¨©£¥©§¥§¨©©§¥

aiYkc EnigxA Dix`nl(d"k mildz).`V` iWtp 'd Lil` §¨¥¦§¦¦§¦¥¤©§¦¤¨
ciar `zFn Dia `ixWc `xhq `Eddl Dil `gipe§¦¨¥§©¦§¨§©§¨¥¨¨¦
`l ,DA zil ,`c `zia `tl`a `C lre .`giip Dil¥©§¨§©¨§©§¨¥¨¨¥¨Ÿ

Dixz`A 't DiA zi`e ,z"ia `le s"ew `le e"`e`"q) §Ÿ§Ÿ§¦¥§©§¥
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פ' אֹות ּבּה ויׁש ¨¥§¥ּבי"ת,
ׁשּמסר(ּבסֹופּה)ּבמקֹומּה מי . ¦§¨§¨¦¤¨©

זֹו ׁשּנפילה מּׁשּום ¨¦§¤¦£©טעמֹו
נפׁשֹו אדם ּבן §©¨¨¤¥¤ׁשּמֹוסר
רצֹונֹו לכּון צריךְ  §¥©§¦¨¨¦§למיתה,
ההּוא לּצד רּוח נחת ©©©©©©£©§ולעׂשֹות
ּכמֹו מיתה, בֹו §¨¦¨§¤ׁשּמצּויה
ּבחרבה הּקֹוף ¨¨¨¤©¤¤ׁשעֹוׂשה
מת ּכמֹו עצמֹו מראה ¥§§©¤§©¦¨¤בהרים;
ׁשּמפחד מּׁשּום החּיֹות, ¥©§¤¦©©¥§¦ּבפני

וכא אליומהם, מתקרבים ׁשר ¥¤§©£¤¦§¨§¦¥¨
אֹותֹו, ולהרג לאכל Ÿ§©£Ÿ¡¤¦§§וחֹוׁשבים
ּומת, ׁשּנֹופל אֹותֹו ¥¥¤¦רֹואים
ואז מת, ׁשהּוא ¨§¥¤¦§§וחֹוׁשבים
זה ועל לאחֹוריהם. ¤©§¤¥£©¦§חֹוזרים
אּלּו אֹותּיֹות ׁשלׁש ¥¦Ÿ¨§©§¦הסּתּלקּו
הּקדֹוׁש אּלא בהם ידעּו ¨©¨¤¤¨§¨Ÿ¤ׁשּלא

ּבעצמֹו. הּוא §©§ּ̈ברּוךְ 

הּלבועםועםועםועם ּברצֹון זה, ּכל §¦¨¤¦§©¥
נפׁשֹו לֹו ּומֹוסר עצמֹו §©¥§©¦¥מׂשים
הּוא ּברּוךְ  והּקדֹוׁש ¨¨©§¨£©§ּבאהבה,
נֹוטל ּכאּלּו עליו ¥¦§¨¨¥חֹוׁשב
ׁשּיׁש מּׁשּום מּמּנּו. ¥¤¦¤¦¨§¦נׁשמתֹו
ׁשּלא אדם ׁשעֹוׂשה Ÿ¤¨¨¤¤¦¨£חטאים
בׁשעה אּלא ¨¨§¨¤¦§©§¦מתּכּפרים
מּזה מּמּנּו נׁשמתֹו ¤¦¤¦¨§¦¥¤ׁשּיֹוצאת

ׁשּכתּוב זהּו כב)העֹולם. (ישעיה ¨¨¤¤¨
עד לכם הּזה העֹון יכּפר ©¤¨¤©¨¤©ª§¦אם

ª§ּתמתּון.

ׁשעהועּתהועּתהועּתהועּתה ואֹותּה ברצֹונֹו, לֹו נתן והּוא נׁשמתֹו את הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשּנטל ּבעדֹו, ׁשּנחׁשךְ  §©¨¤¤§©©£¤¨©©¨¨¤¦§¨§¨©¦§§¨¨¨
עֹולה זה ּכל ועם ׁשּנתּבאר. צד ּולאֹותֹו הּצדדים לכל והׁשלים חטאיו ּכל על לכּפרה ¨¤¨¦§¥¨§¦¤©§¦¨§©¨§¦§¦§¨¨£¨©¨¨©§¤¤עֹומדת
אבקת מּכל ּולבֹונה מר מקּטרת והיא ׁשּצריךְ , ּכמֹו אהבה ׁשל ּבחּבּוק זרֹועֹות ׁשּתי ּבין ©§©ª¤¤Ÿ§¨¦Ÿ§¦§¦¨¤§¨£©¤¦§§¥§¥¤¤§¦§ונכנסת

¥רֹוכל.

(DitFqaxqnc `c dlitpc oibA ,`nrh xqnc i`n . §¥¨§¨©©§¨§¦¦§¦¨¨§¨©
DizErx `peEkl Kixhvi` `zFnl DiWtp Wp xA©¨©§¥§¨¦§§¦§©§¨§¥
,`zFn Dia `ixWc `xhq `Eddl gEx zgp cArnlE§¤¡¨¨©©§©¦§¨§©§¨¥¨
Dinxb ifg` .mixda daxgA sFwd ciarC dnM§¨§¨¦©¤¨¨¨¤¨¦©£¥©§¥
oiaixw cke .oFdpn ligcC oibA ,zFIg Dinw zinM§¦¨¥©§¦§¨¦¦§§¨§¦¦
Dizi o`ng ,Dizi `lhwlE lkinl iaiWge DiAbl§©¥©£¦¥§¥¨§©§¨¨¥£¨¨¥
.`xFg`l oaz oickE zin Edi`C iaiWge zinE litpc§¨¦¦§£¦¥§¦¦§¥©¨©£¨
Eda irci `lC ,oiN` oeez` zlz EwlYq` `C lre§©¨¦§¨¨§©©§¨¦¥§¨¨§¥§

.iFcFglA `Ed Kixa `Wcw `N ¤̀¨ª§¨§¦¦§

mremremremreDil xqnE Dinxb ieW `Alc `zErxa `C lM §¦¨¨¦§¨§¦¨¨¥©§¥¨©¥
iFlr aiWg `Ed Kixa `WcEwe ,EnigxA DiWtp©§¥¦§¦§§¨§¦¨¦£
ciarC oiaFg zi`C oibA .DiPn DiznWp lihp Eli`M§¦¨¦¦§¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦
zwtpc `zrWa `N` o`xRMzn `lC Wp xA©¨§¨¦§©§¨¤¨§©£¨§©§©

aizkc `Ed `cd .`nlr i`dn DiPn DiznWpdiryi) ¦§¨¥¦¥¥©©§¨¨¨¦§¦
(a"k.oEznY cr mkl dGd oFrd xRki m ¦̀§ª©¤¨©¤¨¤©§ª

`YWde`YWde`YWde`YWde`Ed Kixa `Wcw lihpc Dil KiWgz`C §©§¨§¦§£¦¥§¨¦ª§¨§¦
`idde ,`zErxA Dil aidi Edi`e DiznWp¦§¨¥§¦¨¦¥¦§¨§©¦

M lr dxRkl `niiw `YrWlkl milW`e iFaFg l ©§¨©¨¨§©¨¨©¨§©§¦§¨
dlFr `c lM lre .xnY`c `xhq `EddlE ,oixhq¦§¦§©¦§¨§¦§©§©¨¨¨
`wck Enigxc `wEAgA oirFxC oixz oia `wlYq`e§¦§©§¨¥§¥§¦§¦©¦§¦§§¨
.lkFx zwa` lMn dpFalE xn zxhwn idi`e ,zF`i¥§¦¦§ª¤¤Ÿ§¨¦Ÿ©§©¥
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לֹואמראמראמראמר אסּור ׁשמעֹון, רּבי ¨©©¦¦§¨
עד ּכלּום לטעם ©§Ÿ§¦¨¨̈לאדם
ּומה העליֹון, הּמלךְ  ©§¤¨¤¤©©Ÿ¤ׁשּיאכל
אדם ׁשל ּותפּלה ּתפּלה. ¨¨¤¨¦§¨¦§הּוא?
מזמין ּבראׁשֹונה זה. ¦§©¨¦¨¤§ּכגֹון
על ּבּכּסא ׁשחקּוקֹות ©¥¦©£¤©לּצּורֹות
ׁשּמתּפּׁשטֹות הּברּיֹות §©§¦¤¦§©¥אּלּו

ׁשּלהם ּביחּוד(יסֹוד)הרּוחֹות ¨¤¨¤§§¦
ׁשּכתּוב וזה מהם, העֹולם ¨¤¤§¤¥¨¨¤§ּבזה

קד) ה'(תהלים מעׂשיךָ  רּבּו ¤£©©̈מה
וגֹו'. ּבחכמה §¨§¨§¨ªּכּלם

לקרּבן,ׁשאיבריםׁשאיבריםׁשאיבריםׁשאיברים ׁשראּויים ¤¥¨¦¤§¦§¨§¨
עליהם מתּפּׁשטת ׁשּלהם ¤¥£¤¤©§¦¤¨¤©רּוח
על ּומזּמנת צּורֹות ©¤¤ª§©§©ארּבע
ׁשאנּו וזה אּלּו. ¨¤¤§¥¦§ּברּיֹות

והאֹופּנ וחּיֹותאֹומרים ים §¦§¨©¦§©
חילֹות אֹותם וכל ¨£¨¨§¤Ÿ©הּקדׁש,
מתּפּׁשטים ׁשהם ¦§©§¦¥¤¦¥£אחרים

¤¥מהם.

ׁשםּולבּולבּולבּולבּס ּס ּס ּס ֹוףֹוףֹוףֹוף אֹומר ּגדֹול ּכהן §©Ÿ¥¨¥¥
עֹולם אהבת וזה קדֹוׁש, ¨©£©¤§¨¨¤אחד
ּגדֹול ויחּוד וגֹו'. ¨¦§§¨§©£אהבּתנּו

וזה ו)מיחדים, ׁשמע(דברים §©£¦§¤§©
אחד. ה' אלהינּו ה' ¨¤¥Ÿ¡¥¨§¦יׂשראל
מעֹוררים הם הלוּים ּכךְ  ¦§§¥¦¦§©¨©©§ואחר

וזהּו יא)לנּגּון, אם(דברים והיה §¦§¤§¨¨¦
נּגּון זה וגֹו'. ּתׁשמעּו ¦¤§§§¦©Ÿׁ̈שמע

הּקרּבן. על ׁשעֹומד סבא יׂשראל ויּציב, אמת זה יׂשראל, ואחר אחד. צד לעֹורר ּכדי ¨§¨©©¥¤¨¨¥¨§¦¦©§¤¡¤¥¨§¦©©§¨¤©¥§¥§¦¦§©הלוּים
הּׁשלחן. על עֹומד והּכל ּפנימּיֹות, עליֹונֹות מדרגֹות היא ¨§Ÿ¥©©ª©§¦¦§§¤¥§©¦זֹו

xn`xn`xn`xn`,mElM mFrhl Wp xAl Dil xiq` ,oFrnW iAx ¨©¦¦¦§¨¦¥§©¨¦§§
.`zFlv Edi` i`nE ,d`Nr `Mln lEkiC cr©§¥©§¨¦¨¨©¦§¨
oinfn `zincwA ,`c `peebM Wp xAc `zFlvE§¨§¨¨§©§¨¨§©§¦¨¨§¦
oiixA oEPi` lr `iIqxEkA oiwiwgC oipwEicl§¦§¦§©¦¦§§©¨©¦¦§¨

oFdliC oigEx ihXRznC`cFqi `"q)(i`da `cEgi §¦§©§¥¦¦§§¨¦¨§©
aizkc Epiide Ediipn `nlr(c"w mildz)LiUrn EA dn ©§¨¦©§§©§¦§¦¨©¨©£¤

.'ebe dnkgA mNM 'dª¨§¨§¨

oixai`coixai`coixai`coixai`cihWRzn oFdlic `gEx `pAxwl oEfgz`C §¥¨¦§¦§©§¨§§¨¨¦§¦§¨§¥
oiixA lr opnfnE oipwEiC rAx` Ediilr£©§©§©¦§¦§¨§¨©¦§¨
lke WcFTd zFIge miPtF`de opixn`wC Epiide .oiN ¦̀¥§©§§©£§¦¨§¨©¦§©©¤§¨

.Ediipn ihWRzn `wC oipxg` oiliig oEPi ¦̀£¨¦©£¨¦§¨¦§¨§¥¦©§

xzalExzalExzalExzalEEpiid ,`WiCw `nW cg xn`w `Ax `pdM §¨©©£¨©¨©¨©©§¨©¦¨©§
`Ax `cEgie .'Fbe EpYad` mlFr zad ©̀£©¨£©§©§§¦¨©¨

EpiidC ,iCgin(e mixac)'d Epidl` 'd l`xUi rnW ¥©¡¥§©§§©¦§¨¥¡Ÿ¥
Epiidc `pEBpl ixrzn `w i`eil xzalE .cg`mixac) ¤¨§¨©¥¨¥¨¦§£¥§¦¨§©§

(`"ii`eilc `IpEbp `C .'Fbe ErnWY rnW m` dide§¨¨¦¨Ÿ©¦§§§¨¦©¨§¥¨¥
zn` `c ,l`xUi xzalE .cg `xhq `xrz`l oiba§¦§¦§¨¨¦§¨©§¨©¦§¨¥¨¡¤
`id `c .`pAxw lr `niiwc `aq l`xUi ,aiSie§©¦¦§¨¥¨¨§©§¨©¨§§¨¨¦

.`xFzR lr `niiw `Nke oi`nipR oi`Nr oiBxc©§¦¦¨¦§¦¨¦§Ÿ¨©¨¨©¨¨
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מהםאבלאבלאבלאבל לאחד רׁשּות אין £¨¥§§¤¨¥¤
מן ולאכל ידֹו ¦Ÿ¡¤§¨¦§להֹוׁשיט
העליֹון ׁשהּמלךְ  עד §¤¨¤¤©¤©¨§¨©הּקרּבן
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש והם ¦Ÿ©§¥¨Ÿיאכל,
ׁשהּוא ּכיון אחרֹונֹות. ¤¨¥£©Ÿ¨§וׁשלׁש
לארּבע רׁשּות נֹותן ©§©§§¥¥אֹוכל,
הּצדדים אּלּו ּולכל ¦¨§©¥¨§צּורֹות

לאכל. מּמּנּו, Ÿ¡¤¤¦¦§©§¦¤ׁשּמתּפּׁשטים

ׁשּכֹוללאזאזאזאז צּורה ׁשהּוא אדם ¨¨¨¤¨¤¥
על ונֹופל יֹורד הּׁשאר, ©¥§¥¨§©ּ̈כל
לגּבי ועצמֹו רּוחֹו ּומֹוסר ¥©§§©§¥¨ּ̈פניו
הּצּורֹות אּלּו על ׁשחקּוק ©¥©¨¤¨̈אדם
ׁשראּוי, ּכמֹו עליו לֹו ¨¤§¨¨¥§ּולעֹורר
אּׂשא. נפׁשי ה' אליךָ  ¨¤¦§©¤¥¤§וזה
וכל אחרֹות, צּורֹות ¨§¥£Ÿׁ̈שלׁש
- מהם ׁשּמתּפּׁשטים ¤¥¦§©§¦¤¥אּלּו
ירּננּו יּביעּו וזה לדוד, ¥©§¦©¤§¦¨§¨¦§ּתהּלה
אֹוכלים ּכּלם - ידּברּו ¦§¨Ÿ¥§©¥ªיאמרּו
ּכראּוי ואחד אחד ּכל ¨¨¨¤§¨¤¨¦¡¤§ונהנים

לֹו.

צרתמּכאןמּכאןמּכאןמּכאן אדם יאמר ואילךְ  ¦¨§¥¨Ÿ©¨¨¨©
כ)לּבֹו, ּביֹום(תהלים ה' יענךָ  ¦©©§§

המעּברת על צרה ¤¤ª§©©¨¨¨̈צרה.
הּמׁשּבר, על ¥§©©©¤¤¤ׁשּיֹוׁשבת
להיֹות ּכּלם §¦¨ª¦§©§¦ּומתהּפכים
וׁשלׁש האדם. על Ÿ¨§¨¨¨©¦¥̈סנגֹורים
ּבהן הּכּונה ׁשעֹוׂשה, ¤¨¨¨©©¤¤¦§ּפסיעֹות

ּכתּוב זה ועל ׁשכינה, מחנֹות מּׁשלׁש ׁשּיצא רפא"ל וגבריא"ל קמד)למיכא"ל אׁשרי(תהלים §¦¨¥§©§¦¥§¨¥¤¨¨¦¨Ÿ©£§¦¨§©¤¨©§¥
אלהיו. ׁשה' העם אׁשרי ּלֹו ׁשּככה מההשמטות)העם (ע"כ ¨¨¤¨¨©§¥¨¨¤¡Ÿ¨

la`la`la`la`lkinlE `ci `hWF`l Ediipn cgl EWx zil £¨¥§§©¦©§§¨¨§¨§¥¨
k` d`Nr `MlnC cr `pAxw onWlW mde ,li ¦¨§§¨©§©§¨¦¨¨¨¦§¥¨Ÿ

aidi ,lik` Edi`C oeiM .zFpFxg` WlWe zFpFW`x¦§¨Ÿ©£¥©§¦¨¦¨¦
oWxRznC oixhq oEPi` lklE oipwEiC rAx`l EWx§§©§©¦§¦§¨¦¦§¦§¦§¨§¨

.lkinl Ediipn¦©§§¥¨

oicMoicMoicMoicMKi`n ,x`W lM lilkc `pwEIc Edi`C mc` §¥¨¨§¦¦§¨§¨¦¨§©©¦
iAbl dinxbe DigEx xqnE iFRp` lr litpe§¨¦©©§¨©¥§©§¥§©¥
Dilr Dil `xrz`lE oipwEiC oEPi` lr wiwgC mc`̈¨§©¦©¦¦§¦§¦§¨¨¥¨¥
oipwEiC zlz .`V` iWtp 'd Lil` Epiide ,ifg `wcM§§¨¨¥§©§¥¤©§¦¤¨§©¦§¦
cecl dNdY ,Ediipn ihXRznC oEPi` lke oipxg ©̀£¨¦§¨¦§¦§©§¥¦©§§¦¨§¨¦
oEpdz`e ilk` EdNM ,ExAci Exn`i Eppxi EriAi Epiide§©§©¦§©§Ÿ§§©§ª§©§¥§¦§©

.Dil ifgCM cge cg lM̈©§©§§¨¥¥

o`Mno`Mno`Mno`MndiAlc Ew`r Wp xa `nil d`ldlE(k mildz) ¦¨§¨§¨¥¨©¨¨§¦¥
`azic `zxAErc Ew`r dxv mFiA 'd Lpri©©§§¨¨¨§¨§©§©§¨
.Wp xAC Dilr oixFbipq EdNk ikRdznE Ew`rA§¨¦§©§¥ª§§¥¦¨¥§©¨
l"`knl mda dpEMd dUFrX zFriqR WlWe§¨Ÿ§¦¤¤©©¨¨¨¤§¦©¥
lre dpikW zFpgn WlXn `vIW l"`tx l"`ixabe§©§¦¥§¨¥¤¨¨¦¨Ÿ©£§¦¨§©

aizk `c(c"nw mildz)mrd ixW` Fl dkMW mrd ixW` ¨§¦©§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨
.eidl` 'dWzehnyddn o`k cr).( ¤¡Ÿ¨



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥ kiriax mei opgz`e

עֹולהאזאזאזאז קדֹוׁשה רּוח אֹותּה ¨¨©§¨¨
לפני עליו ּומעידה ¥§¦¨¨¨¦§¨§©§למעלה,
מצּוה ואז הּקדֹוׁש, ¤©§¨§¨©¤¤©הּמלךְ 
לפניו לכּתב העליֹון ¨¨§Ÿ§¦§¤¨¤¤©הּמלךְ 
ּכל היכלֹו, ּבני אֹותם ּכל ¨¨¥¥§¨¨¤את
זהּו לפניו. הּנֹודעים ¤¨¨§¦¨©¥אּלּו

ג)ׁשּכתּוב ספר(מלאכי וּיּכתב ¤¨©¦¨¥¥¤
ה' ליראי לפניו ¥§¦§¨¨§¨¦זּכרֹון
ּזה מה ׁשמֹו. ¤©§¥§Ÿ§ּולחׁשבי
ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשמֹו? ©¡¤¤§§¥§Ÿ§ּולחׁשבי

לה) האפֹוד)(שמות וחׁשבי(חׁשב ¥¤¨¥§Ÿ§¥
ׁשעֹוׂשים אֹותם ¦¤¨¨£©מחׁשבֹות,
אּמנּות ּבּכל. אּמנּות ¨¨Ÿ©¨¨§¦לׁשמֹו
ּבבּתיהן, - ¤¥¨§¦¦§©הּתפּלין
ּוכתיבתן. ¨¨¦§¤¥§¦ּברצּועֹותיהן
ּבחּוטיהן - הּציצית ¤¥§¦¦©¨̈אּמנּות
אּמנּות הּתכלת. ¨¨¤¥§©§ּבחּוט
חׁשבי הם ואּלה ¥§Ÿ¥¤¥§¨§©הּמזּוזה.

וכתּוב וחׁשבי(שם)ׁשמֹו, §§¨§Ÿ§¥
¨£©מחׁשבֹות.

ׁשהּקדֹוׁשולאולאולאולא אּלא עֹוד, §Ÿ¤¨¤©¨
ּומכריז ּבֹו מׁשּתּבח הּוא ¦§©©¥©§¦ּ̈ברּוךְ 
ראּו העֹולמֹות: ּבכל §¨¨¨§¨̈עליו
ּבעֹולמי! ּבראתי ּברּיה ¦¨§¦¨¨¨¦§¥איזֹו
לבית לפניו ׁשּיּכנס ¥§¨¨§¥¨¦¤¦ּומי

ואֹומר ּבלבּוׁשֹו, וציצית ּבראׁשֹו ּתפּלין ואין ׁשּלֹו מהּׁשער ּכׁשּיֹוצא ה)הּכנסת, אׁשּתחוה(תהלים ©§¤¤§¤¥¥©©©¤§¥§¦¦§Ÿ§¦¦¦§§¥¤§©£¤
ׁשקר! עדּות מעיד הרי מֹוראי? הּוא אּיה אֹומר: הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש - ּביראתךָ  קדׁשךָ  היכל ¤¤¥¦¥¥£¦¨¥©¥¨¨©¤¨§¦§§§¨©¥¤את

oicMoicMoicMoicMcidq`e ,`Nirl `wNq `WiCw `gEx `Edd §¥©¨©¦¨©§¨§¥¨§©§¦
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`zEpnE` ,DinWl oiCarC oEPi` ,zFaWgn iaWFge§§¥©£¨¦§©§¦¦§¥¨¨
oFdirEvxA oFdiYaA ,oiNitzC `zEpnE` ,`Nka§Ÿ¨¨¨¦§¦¦§¨¥¦§¥
`hEgA ,oFdihEgA ,zivivC `zEpnE` .oFdzaizkE§¦©§¨¨§¦¦§¥§¨
.FnW iaWFg oEPi` oiN`e .dfEfnc `zEpnE` .`Ylkzc¦§¤§¨¨¨¦§¨§¦¥¦§¥§

aizkEmy)(.zFaWgn iaWFge §¦§§¥©£¨

`le`le`le`le,DiA gAYWn `Ed Kixa `WcEwc `N` cFr §Ÿ¤¨§§¨§¦¦§©©¥
knEdixa dn Eng ,oinlr EdNkA Dilr fix ©§¦¨¥§ª§¨§¦¨©¦§¨

cM ,`YWipk ial DiOw lEriiC o`nE .inlFrA ziCar©§¥§¨¦©§¥©¥§¥§¦§¨©
,DiWEalA zivive DiWixA oiNitY `le ,DirxYn wtp̈¦¦©§¥§¨§¦¦§¥¥§¦¦¦§¥

xnF`e(d mildz).Lz`xiA LWcw lkid l` degYW` §¥¤§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤
cidq `d ,i`xFn `Ed o` ,xn` `Ed Kixa `Wcwª§¨§¦¨©¨¨¦¨¨¦
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iziid ilig xXizp `lnl` ip` iM ,meB ixg`mkzxFY cFaM la` ,mFwnE mFwn lkA df xaC raFw ©£¥¥¨¦£¦¦§¨¥¦§©¥¥¦¨¦¦¥©¨¨¤§¨¨¨£¨§©§¤
lFki FnFwnA cg` lke ,l`xUi lkl daFhl dFnM oi` iM zEkfl Fl didie z`Gd dvrd z` gTi¦©¤¨¥¨©Ÿ§¦§¤¦§¦¥¨¨§¨§¨¦§¨¥§¨¤¨¦§¨

."llM `Ed dWw xaC `l iM FzFUrl©£¦Ÿ¨¨¨¤§¨




