פתח אליהו
ָּפ ַתח ֵאלִ ָּיהו הַ ָּנ ִביא זָּ כור ְלטוב וְ ָּאמַ רִ :רבון ָּע ְל ִמין ְד ַאנְ ְת
הוא חָּ ד וְ לָּ א ְבחֻ ְש ָּבןַ ,אנְ ְת הוא ִע ָּל ָּאה ַעל ָּכל ִע ָּל ִאין
יסא ָּב ְך ְכלָּ ל;
ימין ,לֵ ית ַמ ֲח ָּשבָּ ה ְת ִפ ָּ
ימא ַעל ָּכל ְס ִת ִ
ְס ִת ָּ
ַאנְ ְת הוא ְד ַא ַפ ְק ְת ֶע ֶשר ִתקונִ ין וְ ָּק ֵרינָּ ן לון ֶע ֶשר ְס ִפ ָּירן,
ימין ְדלָּ א ִא ְת ַג ְליָּ ן וְ ָּע ְל ִמין
לְ ַאנְ הָּ גָּ א ְבהון ָּע ְל ִמין ְס ִת ִ
יאת ִמ ְבנֵ י נָּ ָּשא .וְ ַאנְ ְת הוא ְד ָּק ִשיר
ְד ִא ְת ַג ְליָּ ן ,ו ְבהון ִא ְת ַכ ִס ַ
לון ו ְמיַ חֵ ד לון .ו ְב ִגין ְד ַאנְ ְת ִמ ְלגָּ או ָּכל ָּמאן ְד ַא ְפ ִריש חַ ד
ִמן חַ ְב ֵריה מֵ ִא ֵלין ֶע ֶשר ִא ְתחַ ִשיב לֵ יה ְכ ִאלו ַא ְפ ִריש ָּב ְך.
וְ ִא ֵלין ֶע ֶשר ְס ִפ ָּירן ִאנון ַאזְ ִלין ְכ ִס ְד ָּרן חַ ד ָּא ִר ְ
יך וְ חָּ ד ָּקצֵ ר
וְ חַ ד ֵבינונִ י .וְ ַאנְ ְת הוא ְד ַאנְ ִהיג לון .וְ לֵ ית ָּמאן ְד ַאנְ ִהיג
ילא וְ לָּ א ְל ַת ָּתא וְ לָּ א ִמ ָּכל ִס ְט ָּראְ .לבו ִשין
לָּ ְך לָּ א לְ ֵע ָּ
ַת ַקנְ ְת לון ְד ִמ ַניְ הו פַ ְר ִחין נִ ְש ָּמ ִתין ִל ְבנֵ י נָּ ָּשא .וְ כַ ָּמה גו ִפין
ַת ַקנְ ְת לון ְד ִא ְת ְק ִריאו גופָּ א לְ גַ ֵבי ְלבו ִשין ִד ְמכַ ְסיָּ ן עֲ לֵ יהון
וְ ִא ְת ְק ִריאו ְב ִתקונָּ א ָּדא .חֶ סֶ ד ְדרו ָּעא יְ ִמינָּ אְ .גבו ָּרה ְדרו ָּעא
ְש ָּמאלָּ אִ .ת ְפאֶ ֶרת גופָּ א .נֶ צַ ח וְ הוד ְת ֵרין שו ִקין .יְ סוד
ִסיו ָּמא ְדגופָּ א אות ְב ִרית ק ֶדשַ .מ ְלכות ֶפה תו ָּרה ֶש ְב ַעל
יהי ַמ ֲח ָּשבָּ ה ִמ ְלגָּ אוִ .בינָּ ה
ֶפה ָּק ֵרינָּ ן לָּ ה .חָּ ְכ ָּמה מוחָּ א ִא ִ
ִל ָּבא ובָּ ה הַ ֵלב מֵ ִבין .וְ ַעל ִא ֵלין ְת ֵרין ְכ ִתיב הַ ִנ ְס ָּתרות
לה' אֱ להֵ ינוֶ .כ ֶתר ֶעלְ יון ִאיהו ֶכ ֶתר ַמ ְלכות .וְ ָּעלֵ יה ִא ְתמַ ר
אשית ַא ֲח ִרית .וְ ִאיהו ַק ְר ַק ְפ ָּתא ִד ְת ִפ ֵליִ .מ ְלגָּ או
מַ ִגיד מֵ ֵר ִ
ִאיהו אות יו"ד אות הֵ "א אות וָּ א"ו וְ אות הֵ "א ְד ִאיהו
א ַרח אֲ ִצילותִ .איהו ַש ְקיו ְד ִאילָּ נָּ א ִב ְדרועוי וְ ַענְ פויְ .כמַ ָּיא
ְד ַא ְש ֵקי לְ ִאילָּ נָּ א וְ ִא ְת ַר ֵבי ְבהַ הוא ַש ְקיו:
ִרבון ָּע ְל ִמין ַאנְ ְת הוא ִע ַלת הָּ ִעלות וְ ִס ַבת הַ ִסבות ְד ַא ְש ֵקי
לְ ִאילָּ נָּ א ְבהַ הוא נְ ִביעו .וְ הַ הוא נְ ִביעו ִאיהו ְכנִ ְש ְמ ָּתא
לְ גופָּ א ְד ִאיהו חַ ִיים לְ גופָּ א .ובָּ ְך לֵ ית ִד ְמיון וְ לֵ ית ִדיו ְקנָּ א
את ְשמַ ָּיא וְ ַא ְר ָּעא.
( ְדגופָּ א) ִמ ָּכל ַמה ִדלְ גָּ או ו ְלבַ ר .ובָּ ָּר ָּ
וְ ַא ַפ ְק ְת ִמ ְנהון ִש ְמ ָּשא וְ ִסיהֲ ָּרא וְ כו ְכבַ ָּיא ו ַמ ָּזלֵ י .ו ְב ַא ְר ָּעא
ִאילָּ נִ ין ו ְד ָּש ִאין וְ ִג ְנ ָּתא ְד ֵע ֶדן וְ ִע ְש ִבין וְ חֵ יוָּ ן וְ עו ִפין וְ נונִ ין
ו ְב ִע ִירין ו ְבנֵ י נָּ ָּשא .לְ ִא ְש ְתמו ְד ָּעא ְבהון ִע ָּל ִאין וְ אֵ ְ
יך
יִ ְתנַ ֲהגון ְבהון ִע ָּל ִאין וְ ַת ָּת ִאין .וְ ֵא ְ
יך ִא ְש ְתמו ְד ָּען מֵ ִע ָּל ֵאי
וְ ַת ָּת ֵאי וְ לֵ ית ְדיָּ ַדע ָּב ְך ְכלָּ ל .ובַ ר ִמ ָּנ ְך לֵ ית יִ חו ָּדא ְב ִע ָּל ֵאי
וְ ַת ָּת ֵאי .וְ ַאנְ ְת ִא ְש ְתמו ָּדע ָּאדון ַעל כ ָּלא .וְ כָּ ל ְס ִפ ָּירן ָּכל
יע .ו ְבהון ִא ְת ְק ִריאו ַמלְ ָּאכַ ָּיא .וְ ַאנְ ְת
חַ ד ִאית לֵ יה ֵשם יְ ִד ַ
יע ְד ַאנְ ְת הוא ְמ ַמ ֵלא ָּכל ְש ָּמהָּ ן וְ ַאנְ ְת הוא
לֵ ית לָּ ְך ֵשם יְ ִד ַ
ְשלִ ימו ְדכֻ ְלהו .וְ כַ ד ַאנְ ְת ִת ְס ַת ָּלק ִמ ְנהוןִ .א ְש ְת ָּארו ֻכ ְלהו
ְש ָּמהָּ ן ְכגופָּ א ְבלָּ א נִ ְש ָּמ ָּתאַ .אנְ ְת חַ ִכים וְ לָּ או ְבחָּ ְכ ָּמה

יעא .לֵ ית לָּ ְך אֲ ָּתר
יעאַ .אנְ ְת הוא מֵ ִבין וְ לָּ או ִמ ִבינָּ ה יְ ִד ָּ
יְ ִד ָּ
ְ
ְ
יעאֶ .א ָּלא ְל ִא ְש ְתמו ְד ָּעא ֻת ְקפָּ ך וְ חֵ ילָּ ך ִל ְבנֵ י נָּ ָּשא.
יְ ִד ָּ
ְ
ו ְל ַא ְחזָּ ָּאה לון אֵ יך ִא ְתנְ ִהיג ָּעלְ ָּמא ְב ִדינָּ א.
ו ְב ַר ֲחמֵ י ְד ִאינון צֶ ֶדק ו ִמ ְש ָּפט ְכפום עובָּ ֵדיהון ִד ְבנֵ י נָּ ָּשא.
יתא .צֶ ֶדק
ִדין ִאיהו ְגבו ָּרהִ .מ ְש ָּפט ַעמו ָּדא ְד ֶא ְמצָּ ִע ָּ
ישא מאזְ נֵ י צֶ ֶדק ְת ֵרין סַ ְמכֵ י ְקשוטִ .הין צֶ ֶדק
ַמ ְלכו ָּתא ַק ִד ָּ
ְ
אות ְב ִרית .כ ָּלא לְ ַא ְחזָּ ָּאה ֵאיך ִא ְתנְ ִהיג ָּע ְל ָּמא .אֲ בָּ ל לָּ או
יעא
יעא ְד ִאיהו ִדין .וְ לָּ או ִמ ְש ָּפט יְ ִד ָּ
ְד ִאית לָּ ְך צֶ ֶדק יְ ִד ָּ
ְד ִאיהו ַר ֲחמֵ י .וְ לָּ או ִמ ָּכל ִא ֵלין ִמדות ְכלָּ ל .קום ִר ִבי
ִש ְמעון וְ יִ ְתחַ ְדשון ִמ ִלין ַעל יְ ָּד ְךְ .דהָּ א ְרשו ָּתא ִאית לָּ ְך
לְ גַ ָּל ָּאה ָּרזִ ין ְט ִמ ִירין ַעל יְ ָּד ְך ַמה ְדלָּ א ִא ְתיְ ִהיב ְרשו
לְ גַ ָּל ָּאה ְלשום ַבר נָּ ש ַעד ְכ ָּען.
ָּקם ִר ִבי ִש ְמעון ָּפ ַתח וְ ָּא ַמרְ :ל ָּך ה' הַ ְג ֻד ָּלה וְ הַ ְגבו ָּרה וְ כו'.
ימנָּ א ִא ְת ָּערו
יכין ְדחֶ ְברון וְ ַר ְעיָּ א ְמהֵ ְ
ִע ָּל ִאין ְש ָּמעו ִאנון ְד ִמ ִ
יק ָּיא
וכנֵ י ָּעפָּ רִ .א ֵלין ִאנון צַ ִד ַ
ִמ ְשנַ ְתכון .הָּ ִקיצו וְ ַר ְננו ש ְ
ְד ִאנון ִמ ִס ְט ָּרא ְדהַ הוא ְד ִא ְתמַ ר ָּבה אֲ נִ י יְ ֵשנָּ ה וְ ִל ִבי ֵער.
וְ לָּ או ִאנון מֵ ִתים .ו ְב ִגין ָּדא ִא ְת ַמר ְבהון הָּ ִקיצו וְ ַר ְננו
ימנָּ א ַאנְ ְת וַ אֲ בָּ הָּ ן הָּ ִקיצו וְ ַר ְננו ְל ִא ְת ָּערו ָּתא
וְ כו'ַ .ר ְעיָּ א ְמהֵ ְ
יק ָּיא ֻכ ְלהו
יהי יְ ֵשנָּ ה ְבגָּ לו ָּתאְ .ד ַעד ְכ ַען צַ ִד ַ
ִד ְש ִכינְ ָּתא ְד ִא ִ
חוריהון.
יכין וְ ִשנְ ָּתא ְב ֵ
ְד ִמ ִ
ימא
ימנָּ א וְ יִ ָּ
ִמ ָּיד יָּ ִהיבַ ת ְש ִכינְ ָּתא ְתלַ ת ָּקלִ ין לְ גַ ֵבי ַר ְעיָּ א ְמהֵ ְ
ימנָּ אְ ,דהָּ א עֲ לָּ ְך ִא ְתמַ ר קול דו ִדי
לֵ יה :קום ַר ְעיָּ א ְמהֵ ְ
ימא ְבהון ִפ ְת ִחי ִלי
דופֵ ק לְ גַ ָּבאי ְב ַא ְר ָּבע ַא ְתוָּ ן ִדילֵ יה .וְ יִ ָּ
ְ
חותי ַר ְעיָּ ִתי יונָּ ִתי ַת ָּמ ִתיְ .דהָּ א ַתם עֲ ונֵ ך ַבת ִציון לא
אֲ ִ
ְ
יו ִסיף ְלהַ ְגלו ֵתךֶ .שרא ִשי נִ ְמלָּ א ָּטלַ .מאי נִ ְמלָּ א ָּטל? -
אֶ ָּלא ָּאמַ ר ֻק ְד ָּשא ְב ִר ְ
יך הואַ ,אנְ ְת חָּ ַש ְב ְת ְד ִמיו ָּמא
אלנָּ א
ילי וְ ָּע ְ
יתא ִד ִ
ְד ִא ְתחָּ ַרב ֵבי ַמ ְק ְד ָּשא ְד ָּעאלְ נָּ א ְבבֵ ָּ
ְביִ שובָּ א ,לָּ או הֲ ִכיְ ,דלָּ א ָּעאלְ נָּ א ָּכל זִ ְמנָּ א ְד ַאנְ ְת ְבגָּ לו ָּתא.
ראשי נִ ְמלָּ א ָּטל ,הֵ "א ְש ִכינְ ָּתא
ימנָּ אֶ :ש ִ
ֲה ֵרי לָּ ְך ִס ָּ
ְבגָּ לו ָּתאְ .ש ִלימו ִדילָּ ה וְ חַ ִיים ִדילָּ ה ִאיהו ַטל .וְ ָּדא ִאיהו
יהי ְש ִכינְ ָּתא
אות יו"ד ,אות הֵ "א ,אות וָּ א"ו וְ אות הֵ "א ִא ִ
ְדלָּ א מֵ חֻ ְש ָּבן ט"לֶ ,א ָּלא אות יו"ד ,אות הֵ "א וְ אות וָּ א"ו
יהי ַמלְ יָּ א ִל ְש ִכינְ ָּתא ִמ ְנ ִביעו
ִד ְסלִ יקו ַא ְתוָּ ן ְלחֻ ְש ָּבן ָּט"לְ .ד ִא ִ
ימנָּ א וַ אֲ בָּ הָּ ן
ְדכָּ ל ְמקו ִרין ִע ָּל ִאיןִ .מ ַיד ָּקם ַר ְעיָּ א ְמהֵ ְ
ישין ִע ֵמיה.
ַק ִד ִ
ַעד ָּכאן ָּרזָּ א ְדיִ חו ָּדאָּ .ברו ְך ה' ְלעולָּ ם ָּאמֵ ן וְ ָּאמֵ ן:
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