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  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

  
  ם ביומודבר יו" חק לישראל"ל ללמוד זוהר "תקנת האריז

  "חק לישראל"כפי שנדפס בספר 
  בדקות ספורות בלבד תזכה להיות בן עולם הבא

  בלימוד הזוהר נביא את המשיח
  ,נדפס באותיות גדולות מאירות עינים למען ירוץ הקורא בו

  ,ועתה קבלו מאתנו שולחן ועליו לחם וכל מיני מגדים והתענגו בו
  דרכך ורגלך לא תגוףתלך לבטח , ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך

*  
  כל הזכויות שמורות

  ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור הטקסט או חלקו

  בחינם בלבדמותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים 

  "מפעל הזוהר העולמי"ניתן ל

  א"שליט הרב בניהו שמואלי על ידי הרב הצדיק המקובל

  ) ירושלים6שילה ' רח( "נהר שלום"ראש ישיבת 
  י נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדושלעילו

 א"זיע י"שרעב בן מרים מרדכירבי 



 

 



ָנה ְל ַּהַצִדיק ֵאינֹו נֹוֵתן ׁשִ ּ ִעים וְמִביָאם ּ מֹוִכיַח ָהְרׁשָ יֹום וַבַלְיָלה ַעד ׁשֶ ֵּעיָניו ּבְ ּּ ּ
ְתׁשוָבה ׁשובו ּבִ ּיָ ּׁשֶ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש( ּ   .:)כ, ֵחֶלק א, ּ

ָכר ְלַהֲחִזיר ֲחֵברֹו ְלמוַטב ָהיו  ֵני ָהעֹוָלם ּגֶֹדל ַהׂשָ ִּאילו ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ּּ ּ
מֹו ׁשֶ ֶסף ְוָזָהבּרֹוְדִפים ַאֲחָריו ָתִמיד ּכְ ּזַֹהר ַהָקד( רֹוֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ ת ּ ָרׁשַ ֹוׁש ּפָ

רוָמה קכח   .).קכט - :ּּתְ

ה ַקלות ֹראׁש וְמַעט ֵהָמה  ֵני ָאָדם נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ ַאָתה רֹוֶאה ׁשֶ ִּמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ִמין אֹוָתה ְמַקּיְ ּׁשֶ ַוַדאי ַמְמֶתֶנת וְמַצֶפה ַעד , ּ ִּהֵנה ִמְצָוה זֹו ּבְ ּּ ּ ה ִאיׁש ּ י ִיְבַחר ּבָ ּּכִ

ה ר ְלִהָזֵהר ּבָ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ַאֲהָבה ִלְכבֹוד , ּ ָמה ּבְ ים ַעל ִמְצָוה זֹו ְלַקּיְ ּוְלעֹוֵרר ַרּבִ ּ
ִריך הוא ְוכו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוָמה( 'ְּ ת ּתְ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֶרק ס, ּּ ר ּפֶ   .)ד"ַּקב ַהָיׁשָ

ֵאין ָלה דֹו ל ִמְצָוה ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמת ּ ִהיא ּכְ ָנה ְלִפי ׁשֶ ַבֵקׁש אֹוָתה ִתְדְרׁשֶ ּיְ ֵּרׁש ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵאין ָלה רֹוְדִפים ְרֹדף ַאֲחֶריָה ַלֲעׂשֹוָתה, ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ַהִמְצָוה ְמַקְטֶרֶגת , ּ ּׁשֶ

ל ְוכו ִנְתַעַלְמִתי ִמּכָ רוָעה ָאֹנִכי ׁשֶ ָמה ּגְ ְּואֹוֶמֶרת ּכַ ּּ   .)ה"ים אֹות קֲחִסיִדֵסֶפר (' ּ
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ּפתח,רּבירּבירּבירּבי כד)ׁשמעֹון (ישעיה ©¦¦§¨©
ׁשמענּו זמרת הארץ §©¨Ÿ¦§¤¨¨©§¦מּכנף
להם אֹוי וגֹו'. לּצּדיק ¤¨§¦©©¦§צבי
ׁשּלא לאֹותם אדם, Ÿ¤¨§¨¨¥§¦לבני
מׁשּתּדלים ולא ¦§©§¦Ÿ§¦¦§©מׁשּגיחים
מסּתּכלים ולא רּבֹונם ¦§©§¦Ÿ§¨¦§¦ּבכבֹוד
להתקּדׁש העליֹונה ¥©§¦§¨§¤¨¨ª§©ּבּקדּׁשה
קדֹוׁשים להיֹות הּזה, ¦§§¦¤©¨ּ̈בעֹולם
- הארץ מּכנף הּבא. ¤¨¨©§¦¨©¨ּ̈בעֹולם
קדֹוׁשה. עליֹונה ּכסּות ¨§¨§¤§זֹו
ׁשּנאמר ּכמֹו ׁשמענּו, ©¡¤¤§§©¨Ÿ¦§זמרת

לה) ּבּלילה.(איוב זמרֹות ¨§¨©¦§¥Ÿנתן
ּכנסת ׁשל ּתׁשּבחֹות ¤¤§¤¨§¦¦§זמרֹות,
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לפני ¨¨©¥§¦¥¨§¦יׂשראל
ּבזמן ּבּלילה, ּבּלילה. ©§¦¨§¨©¨§©©הּוא

הזּדּמנה הּוא)ׁשהיא ּברּוךְ  (ׁשהּקדֹוׁש ¤¦¦§©§¨¤©¨¨

ּומצּויה) לׁשּבח(מזּדּוגת ּומצּויה ¦§©¤¤§¨§¨§©¥©
הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¤את
ּבגן הּצּדיקים עם ©§¦¦©©¦©¥£©§¦ּומׁשּתעׁשע

¤¥עדן.

ואילךְ .ּומתיּומתיּומתיּומתי???? הּלילה מחצֹות ¨©¥£©©§¨§¥¨
ׁשמענּו זמרת ,(ּבּלילה)ואז §¨§¦Ÿ¨©§©©§¨

ּכמֹו ּוזמירֹות, §¦§¨§¦ּתׁשּבחֹות.
כה)ׁשּנאמר תזמר.(ויקרא לא ¤¤¡©Ÿ¦§Ÿ
כה)וכתּוב עריצים(ישעיה זמיר §¨§¦¨¦¦

מחנֹות עריצים ּכּמה הּלילה, ּכׁשּנכנס ׁשהרי ּתּקיפים. אֹותם ּכל ׁשל מּמקֹומם עּקּור £©¦¦¨¨©¨§©©¨§¦¤§¥£¤¦¦©¨¨¤¨§¦¦¤£©יענה,
הּלילה מחצֹות לקטרג. ּבעֹולם ּומׁשֹוטטים הֹולכים ּבעֹולם, מצּויים החּקים ׁשֹומרי ¨§©©£¥¥§©§¨¨¦§§¦§¨¨¦§¦ª©¥§¦¦©מּזיקים

iAxiAxiAxiAx,gzR oFrnW(ck diryi)EprnW zxinf ux`d spMn ¦¦¦§¨©¦§©¨¨¤§¦Ÿ¨©§
`lC oEPi`l ,`Wp ipal oFl iee ,'Fbe wiCSl iav§¦©©¦§©¦§¥¨¨§¦§¨
`le ,oFdix`nc `xwiA oilCYWn `le oigBWn©§¦¦§¨¦§©§¦¦¨¨§¨¥§¨
,`nlr i`da `WCwz`l ,d`Nr `XEcwA oilMYqn¦§©§¦¦§¨¦¨¨§¦§©§¨§©¨§¨
`C ,ux`d spMn .iz`c `nlrA oiWiCw iednl§¤¡¥©¦¦§¨§¨§¨¥¦§©¨¨¤¨
Y`c dnM ,EprnW zxinf .`WiCw d`Nr `zEqM§¨¦¨¨©¦¨§¦Ÿ¨©§§¨§©§

xn`(dl aei`)ogAWY zFxinf ,dliNA zFxnf ozFp ¨¥¥§¦©¨§¨§¦ª§§¨
.dliNa `Ed Kixa `Wcw iOw ,l`xUi zqpkC¦§¤¤¦§¨¥©¥ª§¨§¦©¨§¨

`pOCf` idi`C `pnfA ,dliNA(`Ed Kixa `WcEwC)`"q) ©¨§¨§¦§¨§¦¦¦§©§¨§§¨§¦

`gikWc `beeCf`(Kixa `WcEwN Dil `gAWl `gikWE ¦§©§¨¦§¦¨§¦¨§©§¨¥§§¨§¦
`Ed`beeCf` idi`c `pnfA ,dliNA)(`iIwiCv mr rWrYWnE ©¨§¨§¦§¨§¦¦¦§©§¨¦§©£¨¦©¦©¨

.ocrc `Ypba§¦§¨§¥¤

.izni`e.izni`e.izni`e.izni`ezxinf oickE .Kli`e `ilil zEBlRn §¥¨©¦©§¥§¨§¥¨§¥§¦Ÿ
EprnW)(dliNAdnM ,zFxinfE .ogAWY , ¨©§©¨§¨ª§§¨§¦§¨

xn` Y`c)dk `xwie(aizkE .xFnfz `l)gk diryi(xinf §©§¨¥Ÿ¦§§¦§¦
oEPi` lk Ediixz`n `zExwr` ,dpri mivixr̈¦¦©£¤©§§¨¥©§©§¨¦
mivixr dnM ,`ilil liIr ck `dC ,oitiTY©¦¦§¨©¨¦¥§¨©¨£¦¦
ohiiWe oilf` ,`nlrA oigikW oiqEnip ipiCxB©§¦¥¦¦§¦¦§¨§¨¨§¦§©§¨
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אחת רּוח מתעֹוררת ©©©¤¤§¦¨¥§ואילךְ 
ּכּלם את ¨ª¤¤¤§ועֹוקרת
ּומעבירה ¨¦£©¤¥§¦מּמקֹומֹותיהם,
יׁשלטּו. ׁשּלא ּכדי §§¦Ÿ¤¥§¨אֹותם
ׁשל ּתׁשּבחֹות ׁשמענּו, ¤¨§¦§©¨Ÿ¦§זמרת
זה וכל ּבּלילה. יׂשראל ¤¨§¨§©©¥¨§¦¤¤§ּכנסת
להזּדּוג לּצּדיק, צבי ¥©§¦§¦©©¦§¨̈לּמה?

אחד הּקדֹוׁש(לּקדֹוׁש)ּבזּוּוג ׁשל §¦¤¨©¨¤©¨
ּולהתקּדׁש הּוא ¥©§¦§ּ̈ברּוךְ 

אחת. ©©¨ª§¦ּבקדּׁשה

זהּוואמרואמרואמרואמר - לי רזי לי רזי ¨Ÿ©¨¦¦¨¦¦¤
קדֹוׁשה. רּוח זהּו עליֹון, ¨§©¤§¤סֹוד
ועל הּדֹור על - לי אֹוי ©§©©¦¨£אבל,
ׁשּכּלם ּבגדּו, ּבֹוגדים ¨ª¤¨¨¦§¨̈העֹולם.
ּבהם מׁשּקרים ּבֹו, ¤¨¦§©§¦§©§מׁשּקרים
ׁשּמׁשּקרים די ולא ¦§©§¤©Ÿ§¨§©§ּבעצמם.

אֹותם(מּמׁש)ּבעצמם אּלא , §©§¨©¨¤¨¨
מׁשּתּקרים ׁשּילדּו ¦§©§¦§¨¤¦ּ̈בנים
ונמצאים ׁשּלהם, ׁשקר ¦¨§¦§¤¨¤¤¤§ּבאֹותֹו

ּומּטה. למעלה ¨©¨§©§¦§ּפגּומים

ּבזה,ּכיוןּכיוןּכיוןּכיון הסּתּכל ׁשּיׁשעיהּו ¥¨¤§©§¨¦§©¥¨¤
חטא יראי אֹותם את §¥¥§¦¨¤¥¦ּכּנס
קדֹוׁשה ּדרךְ  אֹותם ¨§¤¤¨¥¦§ולּמד
הּמלךְ  ּבקדּׁשת ¤¤©©ª§¦¥©§¦§להתקּדׁש
ּכיון קדֹוׁשים. בניהם ¨¥¦§¤¥§¥¨¦§ּולהּמצא
ּבנים אֹותם התקּדׁשּו, ¦¨¨§©§¦¤¥¤ׁשאּלה

ׁשּכתּוב זהּו ׁשמֹו. על נקראּו ח)ׁשּילדּו לאתֹות(ישעיה ה' לי נתן אׁשר והילדים אנכי הּנה ¤¨§¦§§©§¤¤¨¦¥¨Ÿ¦§©§¨¦£¤¨©¦§Ÿ
העּמים. מּׁשאר ׁשּפרּוׁשים ּביׂשראל, ¦©¨¨§¦¦§¤¥¨§¦§¦§§ּולמֹופתים

xrY` ,Kli`e `ilil zEBlRn .`bxhwl `nlrA§¨§¨§©§§¨¦©§¥§¨§¥¨¦§©
oFl xAr`e ,Ediixz`n EdNkl xwr`e `cg `gEx¨¨¨§©§©§ª§¥©§©§§©§©
zqpkC ogAWY ,EprnW zFxinf .oEhlWi `lC§¨¦§§§¦¨©§ª§§¨¦§¤¤
,wiCSl iav .dOl `C lke ,`ililA l`xUi¦§¨¥§¥§¨§¨¨¨¨§¦©©¦

`cg `bEEfa `beECf`l`WcEwl)(Kixa `WcEwC §¦§©§¨§¦¨¨¨§§¨§§¨§¦
,`Ed(a"r c"tx sc).`cg dXEcwA `WCwz`lE§¦§©§¨¦§¨¨¨

xnF`exnF`exnF`exnF`e`Ed `C .d`Nr `fx `Ed `C ,il ifx il ifx §¥¨¦¦¨¦¦¨¨¨¦¨¨¨
lre ,`xC lr il iF` la` ,`WiCw gEx©©¦¨£¨¦©¨¨§©
oxTWn .DiA oxTWn EdNkC ,EcbA micbFA .`nlr̈§¨§¦¨¨§ª§§©§¨¥§©§¨

EdiinxbA oxTWnc ic `le ,EdiinxbA EdA(WOn)`N` , §§©§©§§¨©¦§©§¨§©§©§©¨¤¨
,oFdlc `xwW `EddA oxTWzn EcilF`C oipA oEPi ¦̀§¦§¦¦§©§¨§©¦§¨¦§

.`Yze `Nirl oinibR EgkYW`e§¦§§¨§¦¦§¥¨§©¨

oeiMoeiMoeiMoeiMoilgC oEPi`l WipM ,i`da EdirWi lMYq`C ¥©§¦§¨©§©§¨§©¨¦§¦©£¦
`WCwz`l `WiCw gx` oFl silF`e ,d`Hg©¨¨§¦Ÿ©©¦¨§¦§©§¨

`Mlnc dXEcwAoeiM .oiWiCw Ediipa `gMYW`lE , ¦§¨§©§¨§¦§©§¨§©§©¦¦¥©
.DinW lr oExw` EcilF`C oipA oEPi` ,oiN` EWCwz`C§¦§§¨¦¥¦§¦§¦¦§©§¥

,aizkc `Ed `cd(g diryi)xW` miclide ikp` dPd ¨¨¦§¦¦¥¨Ÿ¦§©§¨¦£¤
oWixtC ,l`xUiA miztFnlE zFzF`l 'ii il ozp̈©¦§¨§§§¦§¦§¨¥¦§¦¨

.oiOr x`Xn¦§©©¦
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ּובזאמראמראמראמר יהּודה, יקּלּו,רּבי י ¨©©¦§¨Ÿ©¥¨
ולא רּבֹונֹו את לכּבד ׁשּלא Ÿ§©¥¤¦§Ÿ¤¦מי
ּגדֹול ׁשּׁשנינּו, ּבאמן, ¨¦¨¤¥¨¨¥©§¦מתּכּון
המברךְ . מן יֹותר אמן ¥¨§©¦¥¥¨¤̈העֹונה
רּבי לפני ּבארנּו ¦©¥§¦§©¥¥£©והרי
ּברכֹות מֹוׁשךְ  ׁשאמן ¨§¥¥¨¤§¦ׁשמעֹון,
ּומהּמלךְ  הּמלךְ , ¤¤©¥¤¤©©©¦מּמּבּוע

יׂשראל)לּמלּכה ּכנסת .(זֹו ©©§¨§¤¤¦§¨¥

רּבי ׁשל חקּוקֹות ¦©¤£¦§ּובאֹותּיֹות
למ"ם, מאל"ף ¥§¤¨¥¨¨§¤אלעזר,
ׁשּמּגיעֹות ּכיון לנּו"ן. ¦©¤¨¥§¥¦ּומּמ"ם
מּׁשם לנּו"ן, ¨¦§¨§©הּברכֹות
ּברכֹות ויֹוצאֹות ¨§§§§ׁשֹופעֹות
ולּתחּתֹונים ¦§©©§¦§¤̈לעליֹונים
יֹוצא: וקֹול ּבּכל. ¥§Ÿ©§©§¦ּומתּפּׁשטֹות
הּברכֹות מהׁשקאת ¨§©©¨§©¥¨¦הּׁשקּו
הּמלךְ  עבד ּפלֹוני ¤¤©¤¤¦§¦¤ׁשהֹוציא

¨©הּקדֹוׁש.

מׁשּמריםּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראלּוכׁשּיׂשראל למּטה §¤¦§¨¥§©¨§©§¦
ּכמֹו לּבם לכּון אמן, §¨¦¥©§¥¨¦¨§להׁשיב
ברכֹות ּפתחי ּכּמה ¨§¥§¦¨©¦¨¤ׁשּצריךְ ,
ּכּמה למעלה, לֹו ¨©¨§©§¦§ּפתּוחים
ּבכל נמצאֹות ¨§¨§¦טֹובֹות
ּבּכל. ׂשמחה ּכּמה Ÿ©¨§¦¨©¨̈העֹולמֹות,
ּבׁשעה הּזה ּבעֹולם הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם להם ׂשכר זה? את ׁשּגרמּו ליׂשראל הּׂשכר ¨¨§¤©¨¨¨©¨¨¤©¨¨¤¨¨¨¤¤§¨¤¥¨§¦§¨¨©̈מה

להם העֹולמֹות:(ליׂשראל)ׁשּמציקים ּבכל מכריז קֹול רּבֹונם, לפני ּתפּלה כו)ּומתּפללים (ישעיה ¤§¦¦¨¤§¦§¨¥¦§©§¦§¦¨¦§¥¦¨©§¦§¨¨¨

xn`xn`xn`xn`rci `lC o`n ,ENwi ifaE ,dcEdi iAx ¨©¦¦§¨Ÿ©¥¨¨§¨¨©
,on`A oeEMz` `le ,Dix`nl xiwF`l§¦§¨¥§¨¦§©¨§¨¥
`de .KxaOd on xzFi on` dpFrd lFcB opipzC§¨¥¨¨¨¤¨¥¥¦©§¨¥§¨
o`kxA KiWn ,on`C ,oFrnW iAxC DiOw `pniwF`¦§¨©¥§©¦¦§§¨¥¨¦¦§¨

`zipFxhnl `MlOnE ,`Mlnl `rEAOn)zqpk `C ¦©¨§©§¨¦©§¨§©§¦¨¨§¤¤

(l`xUi,m"nl s"l`n ,xfrl` iAxC oitilB oeez`aE . ¦§¨¥§©§¨§¦¦§¦¦¤§¨¨¥¨¤§¥
oiCbp oOYn ,oEpl o`kxa EhnC oeiM .o"Epl m"OnE¦¥§¥©§¨¦§¨§¦©¨¨§¦

(a"r d"tx sc)ihXRznE ,i`Yze i`Nrl o`kxA oiwtpe§¨§¦¦§¨§¦¨¥§©¨¥¦§©§¥
,okxac `zEiwXn EiwWz` witp `lwe .`Nka§Ÿ¨§¨¨¨¦¦§©§¦©¦¨§¦§¨

.`WiCw `Mlnc `Car `iplR wiR`C§©¦§©§¨©§¨§©§¨©¦¨

ckeckeckecke`peEkl ,on` `az`l oixOWn ,`Yzl l`xUi §©¦§¨¥§©¨§©§¦§¨¨¨¨¥§©§¨
o`MxaC oigzt dnM ,Kixhv`c dnk EdiiAl¦©§§¨§¦§§¦©¨¦§¦§¦§¨
EdNkA oigMYWn o`ah dnM ,`Nirl Dil ogizR§¦¨¥§¥¨©¨¨¨¦§©§¦§ª§
l`xUil Edl xb` i`n .`Nka Ecg dnM ,oinlr̈§¦©¨¥§Ÿ¨¨£¨§§¦§¨¥
.iz`c `nlraE ,oic `nlra Edl xb` .i`d oinxbC§©§¦©£¨§§¨§¨¥§¨§¨§¨¥

Edl oiw`rC `zrWA oic `nlrA(l`xUil)oNvnE , §¨§¨¥§©£¨§¨¦§§¦§¨¥§©¨
,oinlr EdNka `fxkn `lw ,oFdix`n iOw `zFlv§¨©¥¨¥¨¨©§§¨§ª§¨§¦
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צּדיק גֹוי ויבא ׁשערים ¦©Ÿ¨§¦¨§§¦ּפתחּו
ּתקרי אל אמנים. ¥§¦©¦Ÿ¥¡ªׁשמר
ּפתחּו אמנים. אּלא §¦¦¥£¨¤¦¡אמּונים
ׁשּליׂשראל ּכמֹו ¥¨§¦§¤§¦¨§ׁשערים,
ּכךְ  הּברכֹות, ׁשערי ¨¨§©¥£©¦§ּפֹותחים
ותתקּבל ׁשערים, ּפתחּו ¥©§¦§¦¨§§¦¥ּ̈כעת
ׁשּמציקים מאֹותם ¦¦§¤¨¥¨¨¦§ּתפּלתם

¤̈להם.

הּבאזהזהזהזה ּבעֹולם הּזה. ּבעֹולם ¤¨¨©¤¨¨©¨
אדם ׁשּכׁשּיצא ּׂשכרם? ¨¨¥¥¤§¤¨¨§©מה
ׁשֹומר ׁשהיה הּזה, ¥¨¨¤¤©¨¨¥מהעֹולם
ׁשֹומר? ּזה מה אמן, ¥¤©¥¨¦¨§להׁשיב
ּברכה אֹותּה ׁשֹומר ¨¨§¨¥©§ּכלֹומר,
ּומחּכה המברךְ , אֹותֹו ¤©§¥¨§©©¨¤ׁשאמר
ׁשּצריךְ . ּכמֹו אמן להׁשיב ¦¨¤§¥¨¦¨§לֹו
ּומכריזים עֹולה, ¦¦§©¨¨§¦נׁשמתֹו
לפניו, ׁשערים ּפתחּו ¨¨§¦¨§§¦¨¤¨§לפניה:
ׁשערים ּפֹותח היה ׁשהּוא ¦¨§©¥¨¨¤§ּכמֹו
ׁשֹומר ּכׁשהיה יֹום ¥¨¨¤§ּ̈כל

¦¡אמּונים.

רּביאמראמראמראמר אמר יֹוסי רּבי ¨©©¦¥¨©©¦
רּבי אמר אמן? ּזה מה ¦©©¨¥¨¤©¨§יהּודה,
אמן הּכל. ּפרׁשּוה הרי ¥¨Ÿ©¨§¥¥£¨©אּבא,
הּנחל אֹותֹו ׁשל מּבּוע ©©©¤©©¨§¦נקרא
ׁשּכתּוב נקרא, אמן ¨¤¨§¦¥¨©¥¤ׁשּׁשֹופע,

ח) אל(משלי אמֹון. אצלֹו ©¨§¤¤§¤̈ואהיה
קּיּום אמן. אּלא אמֹון ¦¥¨¨¤¨¥§¦ּתקרי

הּנחל אֹותֹו ׁשּׁשֹופע(הּטל)הּכל ©Ÿ©©©©©¤¥©
ׁשּלמדנּו, נקרא. אמן §©¨¤¨§¦¥¨¥§ויֹוצא,

קו) אמן(תהלים - ואמן אמן ּכךְ  ּגם ׁשּלמּטה. עֹולם ׁשּלמעלה, עֹולם - העֹולם ועד העֹולם ¥¨¥¨§¥¨¨©¨©§¤¨¨§©§¤¨¨¨©§¨¨¦מן
אֹותּיֹות. ּבאֹותן אמן ּבארנּו והרי ּכּלם, ׁשל קּיּום אמן ׁשּלמּטה. אמן ¦¨§¥¨§©¥¥£©¨ª¤¦¥¨¨©§¤¥¨¨§©§¤ׁשּלמעלה,

(ek diryi)mipn` xnFW wiCv iFb `Faie mixrW EgzR¦§§¨¦§¨©¦¥¡ª¦
dnM ,mixrW EgzR .mipn` `N` ,mipEn` ixwY l ©̀¦§¥¡¦¤¨£¥¦¦§§¨¦§¨
`YWd KM ,o`MxaC oirxz Edl oigzR l`xUic§¦§¨¥©§¦§©§¦§¦§¨©©§¨
oiw`rC oEPi`n oFdzFlv lAwzze ,mixrW Egzt¦§§¨¦§¦§©¥§§¥¦§¨¦

.Edl§

i`di`di`di`dckC .Ediixb` i`n iz`c `nlrA ,oic `nlrA ©§¨§¨¥§¨§¨§¨¥¨©§©§§©
`az`l xnFW dedC ,`nlr i`dn Wp xA wERi¦©¨¥©¨§¨§£¨¥§¨¨¨
xn`c dkxa `idd xihp ,xnFlM .xnFW i`n .on`̈¥¨¥§©¨¦©¦§¨¨§¨©
dnM ,on` `az`l Dil dMgnE ,KxanC `Edd©¦§¨¥§©¤¥§¨¨¨¨¥§¨
EgzR ,DiOw ifxknE `wNq DiznWp .Kixhv`c§¦§§¦¦§¨¥©§¨©§§¥©¥¦§
lM oirxY gzt ded Edi`C dnM ,DiOw mixrW§¨¦©¥§¨§¦¨¨¨©©§¦¨

.mipEn` xnFW ded cM ,`nFi¨©¨¨¥¡¦

xn`xn`xn`xn`iAx xn` .on` i`n ,dcEdi iAx xn` iqFi iAx ¨©¦¦¥¨©¦¦§¨¨¨¥¨©¦¦
`rEAn ixw` on` ,`NM dEnwE` `d ,`A ©̀¨¨§¨Ÿ¨¨¥¦§¥©¨

,aiYkC ,ixw` on` ,cibpc `lgp `EddCilyn) §©©£¨§¨¦¨¥¦§¥¦§¦
(g.on` `N` ,oFn` ixwY l` ,oFn` Flv` did`ë¤§¤¤§¨©¦§¥¨¤¨¨¥

`lgp `Edd EdNkc `nEIw`Nh `"q)(,witpe cibpC ¦¨§ª§©©£¨©¨§¨¦§¨¦
,`ipzC .ixw` on`ildz)(ew m,mlFrd cre mlFrd on ¨¥¦§¥§©§¨¦¨¨§©¨¨

,on`e on` `kd sF` .`YzlC mlFr ,`NirlC mlFr¨¦§¥¨¨¦§©¨¨¨¨¥§¨¥
`de ,EdNkc `nEiw on` .`YYlC on` ,`NirlC on`̈¥¦§¥¨¨¥¦§©¨¨¥¦¨§ª§§¨

.oeez` oEPi`A on` `pniwF`¦§¨¨¥§¦©§¨
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`"r etx - a"r dtx sc jlie zyxt xdfa xn`nd xewn

on` ziipra lflfnd ly eyper

ּברכהלמדנּולמדנּולמדנּולמדנּו,,,, ׁשּׁשמע מי ּכל ¨©§¨¦¤¨©§¨¨
מכּון ולא מברךְ  ¥©§Ÿ§¥¨§¥מאֹותֹו
יקּלּו, ּובזי נאמר עליו ¨¥©Ÿ©¡¤¨¨¥¨ּ̈באמן,

ׁשּנאמר א)ּכמֹו לכם(מלאכי §¤¤¡©¨¤
ענׁשֹו? מה ׁשמי. ּבֹוזי §¨¨¦§¥¦£Ÿ©הּכהנים
ּברכֹות פתח ׁשּלא ¨§©¨Ÿ¤§ּכמֹו
לֹו. פֹותחים לא ּכךְ  ¦§Ÿ¨¨§©§למעלה,
ּכׁשּיֹוצא אּלא עֹוד, ¥¤§¨¤Ÿ§ולא
לפניו מכריזים הּזה, ¨¨§¦¦§©¤©¨¨¥מהעֹולם
לפני הּפתחים סגרּו ¥§¦¦¨§©§¦¦§§ואֹומרים:
ּתקּבלּו ואל יּכנס, ולא §©§©§¥¨¦Ÿ§¦§ּפלֹוני
לנׁשמתֹו! אֹוי לֹו! אֹוי ¨§¦§אֹותֹו.

הּגיהּנםלמדנּולמדנּולמדנּולמדנּו,,,, רׁשעי ּכל ¨©§¨¦§¥©¥¦Ÿ
ידּועים, למדֹורים ¦§¦§¦¦¨§¦נכנסים
לּגיהּנם, יׁש פתחים Ÿ¦¥©¥¦¨§¨©§וכּמה
הּגן ּפתחי ּכנגד הּפתחים ©©¥§¦¤¤§¦¨§©¨§וכל
ׁשּמֹוציאים ּובׁשעה ¦¦¤¨¨§¤¥עדן.
ענׁשם, ׁשּקּבלּו רׁשעים ¨§¨§¦¤¦¨§¨אֹותם
וׂשמים ּפתחים, ּפֹותחים ¦¨§¦¨§¦§¥הם

וכל(וׁשֹואבים) לחּוץ. אֹותם §£¦¨©§¨
ּכנגד בׁשמם נקראּו ¤¤§¨§¦§§¦¦¨§©הּפתחים
ּפתח וכל עדן, הּגן ©¤¨§¤¥©©¥§¦ּפתחי
אֹותֹו ּכנגד ׁשם נקרא ¤¤§¥¨§¦©¤ּופתח
והּפתחים הּגיהּנם, ¦¨§©§Ÿ¦¥©©¤ּפתח
אֹותם הּפתחים, ּכנגד ¨¦¨§©¤¤§¦¨נֹודעים

עדן. הּגן ¤¥©©¥§¦ּפתחי

ונקראּבּגיהּנםּבּגיהּנםּבּגיהּנםּבּגיהּנם מדֹור, על מדֹור הּוא מדֹור ואֹותֹו ּכּלם, ׁשל ּתחּתֹון אחרֹון מדֹור י)יׁש (איוב ©¥¦Ÿ¥¨©£©§¤ª¨§¨¨©¨§¦§¨

,`p`Y,`p`Y,`p`Y,`p`Y`le ,Kxanc `Eddn dkxA rnWC o`n lM ¨¨¨¨§¨©§¨¨¥©¦§¨¥§¨
dnM .ENwi ifaE xn`p Dilr ,on`A oeeMz ¦̀§§¨§¨¥¨¥¤¡©Ÿ©¥¨§¨

,xn` Y`c(` ik`ln)i`n .inW ifFA mipdMd mkl §©§¨¥¨¤©Ÿ£¦¥§¦¨
`l KM ,`Nirl o`kxA gzt `lc dnM .DiWpFr§¥§¨§¨¨©¦§¨§¥¨©¨
,`nlr i`dn witp ck `N` cFr `le .Dil oigzt©§¦¥§Ÿ¤¨©¨¦¥©¨§¨
`le ,`iipltC DiOw ilb EwExh ,ixn`e ,DiOw ifixkn©§¦¥©¥§©§¥§©¥©¥¦§©§¨§¨
.DiznWpl iee ,Dil iee ,Dil oElAwz `le ,lEril¦§¨§©§¥©¥©§¦§¨¥

,`p`Y,`p`Y,`p`Y,`p`Y,orici oixFcna iwlq EdNM ,mPdibc iaiIg ¨¨©¨¥§¥¦¨ª§©§¥¦§¦§¦¨
EdNke ,mPdibl Dil zi` oigzt dOke§©¨¦§¦¦¥©¥¦¨§ª§
oEPi`l iwt`c `zrWaE .ocr obC oigzR lawl oigzt¦§¦¨¢¥¦§¦§©¥¤§©£¨§©§¥§¦
oiiEWe ,oigizt igzR oEPi` ,EdiiWpFr EliAwC `IaiIg©¨©¨§©¦§©§¦©§¥§¦¦§©§¨

oia`We `"q)(,oExw` odnWA oigzt EdNke .xal oFl §¨£¦§©§ª§¦§¦¦§¨¨¦§
,`gztE `gzR lke ,ocr obC oigztC oFdilawl̈¢§¥§¦§¦§©¥¤§¨¦§¨¦§¨
,mPdibc `gzR `Edd ilawl ,`nW ixw ¦̀§¥§¨¨¢§¥©¦§¨§¥¦¨
oigzR oEPi` ,oigzR oFdilawl oigzR orcFnYW`e§¦§§§¨¦§¦¨¢§¥¦§¦¦¦§¦

.ocr oBc§©¥¤

mPdibAmPdibAmPdibAmPdibA`Edde ,EdNkc d`Yz d`xza `xFcn zi` ©¥¦¨¦¨¨©§¨¨©¨¨§ª§§©
ixw`e ,`xFcn lr `xFcn ied `xFcnaei`) ¨¨£¥¨¨©¨¨§¦§¥
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עיפתה? ּזה מה עיפתה. ¨¨¥¤©¨¨¥¤¤ארץ
ׁשּנאמר כח)ּכמֹו רבּוע(שמות §¤¤¡©¨©

- ּומתרּגמים ּכפּול, ¦§§©§¨¤§¦יהיה
ּכאן ּגם עיף. יהיה ¨©¥¤§¦¨ª§מרּבע
ואֹותֹו ּכפּולה. ּכלֹומר §¨§©§¨¨¥עיפתה,
ׁשאֹול ּתחּתית, ׁשאֹול §¦§©§¨§¦נקרא
הּוא ּתחּתית אחד, מדֹור ¦§©¨¤¨הּוא
נקראת ולכן ּתחּתֹון. ¥§¦¥¨§§©̈מדֹור
ונקראת ּתחּתית, עיפתה ¥§¦§¦§©¨¨¥¤¤ארץ

ּכתּוב זה ועל טו)אבּדֹון, (משלי £©§©¤¨
הּמדֹורים וכל ואבּדֹון. ¦§©¨§©£©§ׁשאֹול
לא וכּלם נכּפלּו, Ÿ¦§§§ª¨Ÿלא

מּזה. חּוץ ¤¦¦§©§¦מתעּיפים

לאבּדֹון,ולמדנּוולמדנּוולמדנּוולמדנּו,,,, ׁשּיֹורד מי §¨©§¦¤¥©£©
עֹולה לא תחּתית, ¤Ÿ¦§©¨§¦¤ׁשּנקרא
איׁש נקרא וההּוא ¦¨§¦©§¦¨§לעֹולמים.
מּכל ונאבד ¨¦¨¡¤§¨§ª¤ׁשּמׁשמד
לאֹותֹו ולמדנּו, §§©¨§¨̈העֹולמֹות.
אנׁשים אֹותם מֹורידים ¦¨£¨¦¦̈מקֹום
ועל אמן, להׁשיב ©§¥¨¦¨§¦©§¤ׁשּמבּזים
מּמּנּו, ׁשּנאבדּו הרּבה ¤¦§¤¤¤¥§©¥̈אמן
ּדנים אֹותם, החׁשיב ¦¨¨¦¡¤Ÿ¤ׁשּלא
ּומֹורידים ּבּגיהּנם, ¦¦Ÿ¦¥©אֹותֹו
ּתחּתֹון מדֹור לאֹותֹו §©¨§אֹותֹו
ולא ונאבד ּפתח, ּבֹו Ÿ§¨¡¤§©¤¥¤ׁשאין
זה ועל לעֹולמים. מּמּנּו ¤©§¦¨§¤¦¤עֹולה

ז)ּכתּוב ּכן(איוב וּילךְ  ענן ּכלה ¨¨¨¨¨©¥©¥
ולא?! יעלה. לא ׁשאֹול Ÿ©£¤¨Ÿ§¥יֹורד

ּכתּוב ב)והרי וכתּוב(יונה וגֹו'. ׁשמעּת ׁשּועּתי ׁשאֹול ב)מּבטן אּלא(שמואל-א וּיעל. ׁשאֹול מֹוריד ©£¥¨¦¤¤§¦©§¦¨©§¨§§¨¦§©¨©¤¨
ּבֹו. חזר ּכׁשּלא וזה ּבֹו, ּכׁשחזר זה ּובארנּו, ּתחּתית. ׁשם ׁשאֹול, ©¨Ÿ¤§¤§©¨¤§¤§©¥¦§©¨§ּ̈כאן

(ixn` Y`c dnM .dztir Edn .dztir ux`(gk zeny) ¤¤¥¨¨©¥¨¨§¨§©§¨¥
sF` ,sir idi rAExn opinbxYnE ,lEtk didi rEaẍ©¦§¤¨§©§§¦¨§©§¥¦
lF`W ixw` `Edde .dlEtM xnFlM ,dztir `kd̈¨¥¨¨§©§¨§©¦§¥§
`Ed ,ziYgY .cg `xFcn `Ed lF`W ,ziYgY©§¦§¨¨©©§¦
,ziYgz dztir ux` ixw` KM oibaE .d`Yz `xFcn̈¨©¨¨§¦¨¦§¥¤¤¥¨¨©§¦

,aizM `C lre .oFCa` ixw`e(eh ilyn).oFCa`e lF`W §¦§¥£©§©¨§¦§©£©
xA oitiir `l EdNke ,ElRk` `l oixFcn EdNke§ª§¨¦¨©§¨§ª§¨©§¦©

.i`dn¥©

,`p`ze,`p`ze,`p`ze,`p`zeoFCa`l zigpC o`n(`"r e"tx sc),ziYgz ixw`C §¨¨¨§¨¦©£©§¦§¥©§¦
xab ixw` `Edde .oinlrl wilq `l̈¨¦§¨§¦§©¦§¥¤¤
`Eddl ,`p`ze .oinlr EdNMn cia`z`e ivYW`C§¦§§¥§¦§£¦¦ª§¨§¦§¨¨§©
lre ,on` `az`l iGanC ixab Edpdl oiYgp xz £̀¨©§¦§©§©§¥¦§©¥§¨¨¨¨¥§©
oipiiC ,Edl aiWg `lC ,DiPn Ecia`z`C oi`iBq on`̈¥©¦¦§¦§£¦¦¥§¨¨¦§©§¦
,d`Yz `xFcn `EddA Dil oiYgpe ,mPdibA Dil¥©¥¦¨§©§¦¥§©¨¨©¨¨
.oinlrl DiPn wilq `le cia`z`e ,`gzR DA zilC§¥¨¦§¨§¦§£¦§¨¨¦¦¥§¨§¦

,aizk `C lre(f aei`)`l lF`W cxFi oM KlIe opr dlM §©¨§¦¨¨¨¨©¥©¥¥§Ÿ
aizk `de ,`le .dlri(a dpei)iYrEW lF`W ohAn ©£¤§¨§¨§¦¦¤¤§¦©§¦

aizkE .'Fbe YrnW(a ` l`eny)`N` .lrIe lF`W cixFn ¨©§¨§§¦¦§©¨©¤¨
xCd`c `d `pniwF`e .ziYgY mzd ,lF`W `kd̈¨§¨¨©§¦§¦§¨¨§©§¨

.DiA xCd` `lc `d ,DiA¥¨§¨©§¨¥
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`"r etx sc jlie zyxt xdfa xn`nd xewn

dpeka on` ziipr xky

ׁשּכתּובאמראמראמראמר מהּו יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥©¤¨
ב) עׂשה(ירמיה רעֹות ׁשּתים ¨¨¨¦©§¦ּכי

מים מקֹור עזבּו אתי ¦©§§¨¦Ÿ¦©עּמי
ּבארֹות להם לחצב Ÿ¨¤Ÿ§©¦©חּיים
מים מקֹור עזבּו אתי ¦©§§¨¦Ÿ§וגֹו'?
רֹוצה ׁשּלא מי זהּו - ¤Ÿ¤¦¤¦©חּיים
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשם ¨¨©¥¥©§לקּדׁש
ּכתּוב ענׁשֹו? מה ¨§¨¨¥¨§ּבאמן.
ּבארת ּבארֹות להם Ÿ¨¤ŸŸŸ§©לחצב
לּגיהּנם ׁשּיֹורדים Ÿ¦¥©¦§¤¦¨§¦נׁשּברים.

ּדר אחר עדּדרּגה ּגה, ©§¨©©©§¨©
ׁשּנקרא לאבּדֹון ¨§¦¤©£©¦§¤ׁשּיֹורדים
ׁשם קּדׁש הּוא ואם ¥¥¦¦§¦§©תחּתית.
ּבאמן לכּון הּוא ּברּוךְ  ¥¨§¥©§¨¨©הּקדֹוׁש
אחר דרּגה עֹולה ©©¨§©¤¨ּ̈כראּוי,
עֹולם מאֹותֹו להתעּדן ¨¥¥©§¦§¨§©ּדרּגה
לא ּתמיד ׁשּׁשֹופע Ÿ¦¨©¥¤¨©הּבא,

ׁשּכתּוב זהּו לא)פֹוסק. (תהלים ¥¤¤¨
על ּומׁשּלם ה' נצר ©¥©§¥Ÿ¦¡אמּונים

גאוה. עׂשה ¨£©¥Ÿ¤¤יתר

מֹוׁשכתלמדנּולמדנּולמדנּולמדנּו,,,, ׁשירה ¨©§¦¨¤¤
עד למּטה, מלמעלה ©¨©§¨§©§¦¨§ּברכֹות
ּבכל ברכֹות ¨§¨§§¨¦¤ׁשּיּמצאּו

הםהעֹולמֹות. עתידים יֹוסי, רּבי (אמר ¨¨¨©©¦¥£¦¦¥

הֹודיעּו בׁשמֹו קראּו לה' הֹודּו ההּוא ּבּיֹום ואמרּתם יב) (ישעיה ׁשּכתּוב זהּו הּׁשירים, ׁשאר ּכל ׁשּכֹוללת ׁשירה ׁשלמה, ׁשירה לֹומר ¦§¦§¦©©©¤§©£©¨¤¤¦¦©¨§¨¤¤¤¨¦¨¥§¨¦©¥¨§¦יׂשראל

עלילתיו) למּטהבעּמים ּומלמעלה למעלה מּלמּטה ׁשירה לֹומר יׂשראל עתידים אלעזר, רּבי אמר ¨©¦£¦Ÿ¨¨©©¦¤§¨¨£¦¦¦§¨¥©¦¨¦§©¨§©§¨¦§©§¨§©¨
ׁשּכתּוב האמּונה, קׁשר את כא)ולקׁשר לא(במדבר ׁשר אז הּזאת. הּׁשירה את יׂשראל יׁשיר אז §¦§Ÿ¤¤¤¨¡¨¤¨¨¨¦¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ¨¨Ÿ

xn`xn`xn`xn`,aiYkc i`n ,iqFi iAx(a dinxi)zFrx miYW iM ¨©¦¦¥¨¦§¦¦§©¦¨
aFvgl miIg min xFwn Eafr izF` iOr dUr̈¨©¦¦¨§§©¦©¦©§
`C ,miIg min xFwn Eafr izF` .'Fbe zFx`A mdl̈¤Ÿ§¦¨§§©¦©¦¨
,`Ed Kixa `WcEwc `nW `WCwl irA `lc `Ed§¨¨¥§©§¨§¨§§¨§¦
zFx`A mdl aFvgl aizM .DiWpFr i`n .on`A§¨¥¨§¥§¦©§¨¤Ÿ
,`BxC xza `BxC mPdiBl oiYgpC ,mixAWp zFx`AŸ¦§¨¦§©§¦©¥¦¨©§¨¨©©§¨
WiCw Edi` i`e .ziYgz ixw`C oFCa`l oiYgpC cr©§©§¦©£©§¦§¥©§¦§¦¦©¦
,zE`i `wCM on`a dpeEkl ,`Ed Kixa `WcEwc `nW§¨§§¨§¦§©§¨§¨¥©§¨¨
`nlr `Eddn `pCrz`l ,`BxC xza `BxC wilq̈¦©§¨¨©©§¨§¦§©§¨¥©¨§¨

,aizkc `Ed `cd ,wiqt `l xicY cibpC ,iz`cmildz) §¨¥§¨¦¨¦¨¨¦¨¨¦§¦
(`l.de`b dUFr xzi lr mNWnE 'ii xvFp mipEn¡̀¦¥§¨§©¥©¤¤¥©£¨

,`p`Y,`p`Y,`p`Y,`p`Ycr ,`Yzl `Nirn o`kxA KiWn dxiW ¨¨¦¨¨¦¦§¨¥¥¨§©¨©
.oinlr EdNkA o`kxA oEgMYWiC)iAx xn` §¦§©§¦§¨§ª§¨§¦¨©¦¦

oixiW x`W lM lilkc dxiX `znilW ,`zxiW xninl l`xUi oEPi` oipinf iqFi¥§¦¦¦¦§¨¥§¥©¦¨¨§§¨¨¦¨§¨¦¨§©¦¦

,aizkc `Ed `cd(ai diryi)EricFd FnWa E`xw 'iil EcFd `Edd mFIA mYxn`e ¨¨¦§¦©£©§¤©©©§¨¦§¦§¦

miOra(eizFlilrl`xUi oEPi` oipinf ,xfrl` iAx xn` . ¨©¦£¦¨¨©¦¦¤§¨¨§¦¦¦¦§¨¥
.`Yzl `NirnE ,`Nirl `YYn ,`zxiW xninl§¥©¦¨¨¦©¨§¥¨¥¥¨§©¨

,aiYkC .`zEpnidnc `xWw `xXwlE)`k xacna(f` §©§¨¦§¨¦§¥§¨¦§¦¨
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וכן יׁשיר. אז אּלא ¥§¦¨¨¨¤©¡¤נאמר,
הּׁשירה את זה. ּכמֹו ¨¦©¤¤§¨ªּכּלם
עלי למעלה. מּלמּטה ¦£¨§©§¨©§¦Ÿ©הּזאת,
באר, עלי לּה. ענּו ¥§¦£¨¡¥§באר
למקֹומךְ  עלי ¥§¦¦£©§ּכלֹומר
זהּו ּבבעלךְ , ¤¥§©§¥©§¦§להתאחד

למעלה. ¨§©§¨©§¦מּלמּטה
למּטה,ואחרואחרואחרואחר מלמעלה ּכךְ  §©©¨¦§©§¨§©¨

עּמנּו) נמצאת ּבּגלּות עכׁשו עד ¨¦¥§¦¨©¨§©©¥£¤(ׁשהרי

ׁשּילדּו ׂשרים, חפרּוה §¨¤¦¨¨¨£¥§ּבאר
ואּמא אּבא .(למעלה)אֹותּה ¨©¨§¦¨§©§¨

אּלּו - העם נדיבי ¥¨¨¥¦§¨ּ̈כרּוה
ׁשּנקראּו מז)האבֹות (תהלים ¨¨¤¦§§

מקֹום ּכרּוה, עּמים. ¨¨¨¦©¥¦§נדיבי
ּבברכֹות. הּמלךְ  ּבּה ¨§¦¤¤©¨¥©§¦§להזּדּוג
- ּבמחקק הּזּוּוג? הּוא ¥Ÿ§¦¦©¨©ּובּמה
נצח זה - ּבמׁשענתם יסֹוד. ©¥¤¨Ÿ£§¦§§¤זה
למּטה. מלמעלה ¨©§¨§©§¦§והֹוד,
ּומּמּתנה מּתנה, ¨¨©¦¨¨©¨§¦¦ּומּמדּבר
ּבמֹות. ּומּנחליאל ¨¥¦£©¦¥¦£©נחליאל,
קׁשר ׁשלם, קׁשר ¤¤¥¨¤¤¤זהּו
ׁשּבֹו קּים קּׁשּור ¤¨©¦¨¡̈האמּונה,

Ÿ©הּכל.
עתידיםאמראמראמראמר יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥£¦¦

ׁשלמה, ׁשירה לֹומר ¨¥§¨¦©¥¨§¦יׂשראל
ׁשאר ּכל ׁשּכֹוללת ¨§¨¤¤¤¨¦ׁשירה

ׁשּכתּוב זהּו יב)הּׁשירים. (ישעיה ©¦¦¤¤¨
הֹודּו ההּוא ּבּיֹום ©©¤§©£©ואמרּתם
הֹודיעּו בׁשמֹו קראּו ¦§¦§¦©לה'
זמן ּבאֹותֹו עלילתיו. ©§§¨Ÿ¦£¦©̈בעּמים

יד)ּכתּוב, למלךְ (זכריה ה' והיה ¨§¨¨§¤¤
וכתּוב אחד. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל קכו)על ּפינּו(תהלים ׂשחֹוק יּמלא אז ©¨¨¨¤©©¦§¤¤¨§¤¨§¨¨¦¨¥§¦

ימלךְ  ואמן. אמן לעֹולם ה' ּברּוךְ  אּלה. עם לעׂשֹות ה' הגּדיל בּגֹוים יאמרּו אז רּנה, Ÿ§©¦¦§¦©£¦¥¤¨§¨¨¥§¨¥¦§Ÿ¨¨¦¥§ּולׁשֹוננּו
ואמן. אמן לעֹולם ¥¨§¥¨¨§ה'

`l xW f` .z`Gd dxiXd z` l`xUi xiWï¦¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ¨¨Ÿ
z` .`peeb i`dk EdNM oke .xiWi f` `N` ,xn`p¤¡©¤¨¨¨¦§¥ª§§©©§¨¤
,Dl Epr x`a ilr .`Nirl `YYn ,z`Gd dxiXd©¦¨©Ÿ¦©¨§¥¨£¦§¥¡¨
`cg`z`l ,Kixz`l wq xnFlM ,x`a ilr£¦§¥§©¨§©§¦§¦§©£¨

.`Nirl `YYn `Ed `C ,Kilraa§©§¦¨¦©¨§¥¨

xzalExzalExzalExzalE,`Yzl `Nirn(`pOr zgkYW` `zElba `YWd cr `dC) §¨©¥¥¨§©¨§¨©©§¨§¨¨¦§§©©¦¨¨

EcilF`C ,mixU dExtg x`A`A` Dl §¥£¨¨¨¦§¦¨©¨
,`Oi`e`Nirl)(oExw`C ,oda` oiN` ,mrd iaicp dExM §¦¨§¥¨¨¨§¦¥¨¨¦¥£¨¨§¦§
(fn mildz),`Mln Da `beECf`l xz` ,dExM .miOr iaicp§¦¥©¦¨¨£¨§¦§©§¨¨©§¨

.cFqi `C ,wwFgnA .`bEEf `Ed dnaE .oMxaA§¦§¨§¨¦¨¦§¥¨§
xAcOnE .`Yzl `Nirn ,cFde gvp `C ,mzFprWnA§¦§£¨¨¤©§¥¥¨§©¨¦¦§¨
`d .zFnA l`ilgPnE ,l`ilgp dpYOnE ,dpYn©¨¨¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨¨
`niIw `xEXw ,`zEpnidnC `xEXw ,`nilW `xEXw¦¨§¥¨¦¨¦§¥§¨¦¨©§¨

.Dia `Nkc§Ÿ¨¥

xn`xn`xn`xn``zxiW xninl l`xUi oipinf ,iqFi iAx ¨©¦¦¥§¦¦¦§¨¥§¥©¦¨¨
.oixiW x`W lM lilkc `zxiW .`znilW§¥¨¨¦¨¨§¨¦¨§©¦¦
'dl EcFd `Edd mFIA mYxn`e ,aizkc `Ed `cd̈¨¦§¦©£©§¤©©©
`pnf `EddA .eizFlilr miOra EricFd FnWa E`xw¦§¦§¦¨©¦£¦¨§©¦§¨

,aizk(ci dixkf)mFiA ux`d lM lr Klnl 'ii dide §¦§¨¨§¨§¤¤©¨¨¨¤©
aizkE .cg` FnWE cg` 'ii didi `Edd(ekw mildz)f` ©¦§¤§¨¤¨§¤¨§¦¨

miFBa Exn`i f` ,dPx EppFWlE EpiR wFgU `lOi¦¨¥§¦§¥¦¨¨Ÿ§©¦
on` mlFrl 'ii KExA .dN` mr zFUrl 'ii liCbd¦§¦§¨©£¦¥¤¨§¨§¨¨¥

.on`e on` mlFrl 'ii KFlni on`e§¨¥¦§§¨§¨¨¥§¨¥
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zelba l`xyi mr dpikyde d"awd

ּפתח,רּבירּבירּבירּבי כו)אלעזר (ויקרא ©¦¤§¨¨¨©
ּבארץ ּבהיֹותם זאת ּגם ¤¤§¨§¦Ÿ©©§ואף
הם זּכאים וגֹו'. ¥¦¨©§¤¥§Ÿאיביהם
עֹובדי אּמֹות ּכל על ¥§ª¨©¥¨§¦יׂשראל
ּגב על ׁשאף ּומּזלֹות, ©©©¤¨©¦¨כֹוכבים
אדֹונם, לפני ¨£¥§¦¦§¦¤ׁשהרּגיזּו
רֹוצה לא הּוא ּברּוךְ  ¤Ÿ¨¨©הּקדֹוׁש
מקֹום ׁשּבכל אֹותם. ¨¨§¤¨Ÿ£©לעזב
הּקדֹוׁש העּמים, ּבין ¨©¦©¨¥¨¤ׁשּגלּו
זהּו ּבּגלּות. עּמהם הּוא ¤¨©¤¨¦ּ̈ברּוךְ 
ּבהיֹותם זאת ּגם ואף ¨§¦Ÿ©©§¨¤ׁשּכתּוב

וגֹו'. איביהם §¤¥§Ÿ¤¤§ּבארץ

זאתרּבירּבירּבירּבי ּגם ואף אמר, אּבא ©¦©¨¨©§©©Ÿ
¨§¦ּבהיֹותם.

ׁשלּבאּבאּבאּבא החביבּות ּכּמה ראה Ÿ§¥©¨©£¦¤
ּכלּפי הּוא ּברּוךְ  ¥©§¨¨©הּקדֹוׁש
ּגב על ׁשאף ©©©¤¥¨§¦יׂשראל,
העּמים, ּבין לגלֹות ¦©¨¥§¦¦§¤ׁשּגֹורמים
מהם סרה לא ¤¥¨¨Ÿ¨¦§©הּׁשכינה
ׁשהם תאמר ׁשּלא ¥¤©ŸŸ¤¦¨§לעֹולמים.
אּלא נמצאים, ּבּגלּות ¨¤¦¨§¦¨©¨©§לבּדם
עּמהם זאת, ּגם ואף -§©©Ÿ¦¨¤
ּגם ואף ׁשּכתּוב זהּו ©©§¨¤¤¦¨§¦נמצאים.
איביהם ּבארץ ּבהיֹותם ¤¥§Ÿ¦§¨§¤¤Ÿזאת

§וגֹו'.

הּמלּכהלמללמללמללמלךְ ךְ ךְ ךְ  ׁשמעה רחֹוקה. לארץ וללכת מּמּנּו להתרחק ענׁש עליו ּגזר ּבנֹו, על ׁשהתרּגז §¤¤¤¦§©¥©§¨©¨¨Ÿ¤§¦§©¥¦¤§¨¤¤§¤¤§¨¨§¨©©§¨
אֹותֹו. אעזב לא אני מהיכלֹו, הּמלךְ  אֹותֹו ּומׁשליךְ  רחֹוקה לארץ הֹולךְ  ּובני הֹואיל Ÿ¤¡Ÿ¦£¨¥¥¤¤©¦§©¨§¤¤§¥¦§¦¨§¨§ואמרה:

iAxiAxiAxiAx,gzR xfrl`(ek `xwie)ux`A mzFidA z`f mB s`e ¦¦¤§¨¨¨©§©©Ÿ¦§¨§¤¤
oiOr lM lr ,l`xUi oEPi` oi`Mf .'Fbe mdiaiŸ̀§¥¤§©¨¦¦¦§¨¥©¨©¦
inw EfiBx`C aB lr s`C ,zFlGnE miakFk icaFr§¥¨¦©¨§©©©§©§¦¨¥
.oFl `waWl ira `l `Ed Kixa `Wcw ,oFdix`n̈¥ª§¨§¦¨¨¥§©§¨
`Ed Kixa `Wcw ,`Innr ipia ElbC xz` lkaC¦§¨£¨§¨¥¥©§©¨ª§¨§¦
z`f mB s`e aizkc `Ed `cd .`zElbA oFdOr¦§§¨¨¨¨¦§¦§©©Ÿ

.'Fbe mdiai` ux`A mzFidA¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§

iAxiAxiAxiAxxn` `A`.mzFidA z`f mB s`e , ¦¦©¨¨©§©©Ÿ¦§¨

`Y`Y`Y`YoFdiAbl `Ed Kixa `WcEwc `zEaiag dnM ,ifg ¨¨¥©¨£¦¨§§¨§¦§©¥
ipia ilbnl oinxbC aB lr s`C ,l`xUiC§¦§¨¥§©©©§©§¦§¦§¥¥¥
`lC .oinlrl oFdPn z`icrz` `l `YpikW ,`Innr©§©¨§¦§¨¨¦§£¦©¦§§¨§¦§¨
`N` .oigMYWn `zElba EdiicFglA oEPi`C `niz¥¨§¦¦§©§§¨¨¦§©§¦¤¨
aizkc `Ed `cd .oigMYWn oFdOr z`f mB s`e§©©Ÿ¦§¦§©§¦¨¨¦§¦

.'Fbe mdiai` ux`A mzFidA z`f mB s`e§©©Ÿ¦§¨§¤¤Ÿ§¥¤§

`Mlnl`Mlnl`Mlnl`Mlnl`WpFr Dilr xfB ,DixA lr fiBx`C §©§¨§©§¦©§¥¨©¨¥§¨
.`wigx `rx`l lfinlE ,DiPn `wgxz`l§¦§©£¨¦¥§¥©§©§¨§¦¨
`rx`l lif` ixaE li`Fd ,dxn`e `zipFxhn drnW©§¨©§¦¨§¨§¨¦§¦¨¦§©§¨
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להיכל נׁשּוב כאחד ׁשנינּו ¨¥©¨¨¤§¥§אֹו
כאחד ׁשנינּו אֹו הּמלךְ , ¨¤§¥§¤¤©¤ׁשל
לעּתים אחרת. ּבארץ ¦¦§¤¤©¤¤§¥¥נׁשב
ולא הּמלּכה, על הּמלךְ  Ÿ§¨§©©©¤¤©¥ּפֹוקד
עם הֹולכת ׁשהיתה ¦¤¤¨§¨¤¨§מֹוצאּה,
והּמלּכה הֹואיל אמר: ¨§©©§¦©¨§ּבנֹו.

יׁשּובּו. ׁשניהם ¨¤¥§ׁ̈שם,

ּברּוךְ ּובזמןּובזמןּובזמןּובזמן הּקדֹוׁש ׁשּיפקד ¦§©¤¦§Ÿ©¨¨
אֹותּה ּפֹוקד לּמלּכה, ¨¥¨§©©הּוא
את ּפֹוקד ּובגללּה ¤¥¨¨§¦¨¦§©ּבּתחּלה,

ׁשּכתּוב זהּו ו)ּבניו. וגם(שמות ¨¨¤¤¨§©
ּבני נאקת את ׁשמעּתי ¥§©£©¤¦§©¨¦£אני
ׁשאני גֹורם מי וגֹו'. ¦£¤¥¦§¥¨§¦יׂשראל
ּכביכֹול צרתם? ¨§¦¨¨¨©¥ׁשֹומע
אֹותּה. זֹוכר ׁשאני ¨¥¦£¤¨§©©הּמלּכה.

ׁשּכתּוב את(שם)זהּו ואזּכר ¤¤¨¨¤§Ÿ¤
וכתּוב ב)ּבריתי. וּיזּכר(שם §¦¦§¨©¦§Ÿ

ּברית את וכאׁשרהאלהים ֹו. ¨¡Ÿ¦¤§¦§©£¤
את יחזיר הּוא ּברּוךְ  ¤¦£©¨¨©הּקדֹוׁש
ּכתּוב? מה הּגלּות, מן ¨©¨©¦¥¨§¦יׂשראל

ל) את(דברים אלהיךָ  ה' ¤¤Ÿ¡¨§וׁשב
הּמלּכה. זֹו ורחמךָ . ¨§©©¤£¦§§§ׁשבּותךָ 

ּכתּוב, פה)ועֹוד יעקב.(תהלים ׁשבּות ׁשבּת ארצךָ  ה' רצית §¨¨¦¨©§¤©§¨§©£Ÿ

wFAW` `l `p` ,Dilkidn `Mln Dil icWe ,`wigx§¦¨§©¥¥©§¨¥¥¨¥£¨¨¤§
F` `Mlnc `lkidl aEzip `cgk `peexY F` ,Dil¥©§¨¨©£¨¦§¥¨¨§©§¨
ciwR ,oipnfl .`xg` `rx`A aizip `cgk `peexY©§¨¨©£¨¥¦§©§¨©£¨§¦§¦¨¦
mr zlf` zeedC .DgMW` `l ,`zipFxhn lr `Mln©§¨©©§¦¨¨©§§¨©£©©§©¦
EdiieexY ,oOz `zipFxhnE li`Fd ,xn` ,DixA§¥¨©¦©§¦¨©¨©§©§

.oEaEzi§

`pnfaE`pnfaE`pnfaE`pnfaEciwR ,`zipFxhnl `Ed Kixa `Wcw ciwtC §¦§¨§¨¦ª§¨§¦§©§¦¨¨¦
`cd .iFpal ciwR DpibaE ,`zincwA Dl̈§©§¦¨§¦¨¨¦¦§¨¨

,aizkc `Ed(e zeny)ipA zw`p z` iYrnW ip` mbe ¦§¦§©£¦¨©§¦¤©£©§¥
.oFdzwr `prnW `p`C mixB o`n .'Fbe l`xUi¦§¨¥§¨¨¦©£¨§©§¨£©§
,aizkc `Ed `cd .Dl `pxkcC .`zipFxhn ,lFkiaM©§¨©§¦¨¦§©§¨¨¨¨¦§¦

(e zeny)aizkE .izixA z` xMf`e(a zeny)midl` xMfIe ¨¤§Ÿ¤§¦¦§¦©¦§Ÿ¡Ÿ¦
a `Wcw cke .FzixA z`on l`xUil xcdi `Ed Kix ¤§¦§©ª§¨§¦¥¨©§¦§¨¥¦

.aizk dn ,`zElB(l mixac)LzEaW z` Lidl` 'ii aWe ¨¨©§¦§¨§¨¡Ÿ¤¤§§
,aizM cFre .`zipFxhn `C ,Lngxe(dt mildz)'ii zivx §¦£¤¨©§¦¨§§¦¨¦¨§¨

.awri zEaW YaW Lvx ©̀§¤©§¨§©£Ÿ

(417 cenr) xdGd xF` xtq¥¤©Ÿ©

dQBddQBddQBddQBd de`Bdde`Bdde`Bdde`Bd zRlwzRlwzRlwzRlw eilrneilrneilrneilrn hiWtdlhiWtdlhiWtdlhiWtdl dpFW`xdpFW`xdpFW`xdpFW`x iE`xiE`xiE`xiE`x ,dGd,dGd,dGd,dGd lkiddlkiddlkiddlkidd l`l`l`l` qpMlqpMlqpMlqpMl iE`xiE`xiE`xiE`x zFidlzFidlzFidlzFidl (c(c(c(c¦§¨¦¨¥¤©¥¨©¤¨¦¨§©§¦¥¨¨§¦©©©£¨©©¨
zn`dzn`dzn`dzn`d biVdNnbiVdNnbiVdNnbiVdNn FzF`FzF`FzF`FzF` zrpFOdzrpFOdzrpFOdzrpFOd©©©¦§©¦¨¡¤

WAll Fci z` `Nnl `Ad lkl iE`x oi` ,zn` od ,dGd lkidd l` qpMl iE`x zFidl Fnvr zpkdA©£¨©©§¦§¨¦¨¥¤©¥¨©¤¥¡¤¥¨§¨©¨§©¥¤¨¦§Ÿ
zRlw eilrn hiWtdl dpFW`x iE`x `N` ,mFlWe qg WAlie `Fai WcTA zxWl cxVd icbA z ¤̀¦§¥©§¨§¨¥©Ÿ¤¨§¦§©©§¨¤¨¨¦¨§©§¦¥¨¨§¦©
zMdn Fwlg dpOi `le lWMi `NW icM minXl FAl oEkie ,zn`d biVdNn FzF` zrpFOd dQBd de`Bd©©£¨©©¨©©©¦§©¦¨¡¤¦©¥¦©¨©¦§¥¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¤¤§¥©©

.z`hFgd©¥

`A`A`A`A dfdfdfdf ,zn`d,zn`d,zn`d,zn`d znkgaEznkgaEznkgaEznkgaE xdGdxdGdxdGdxdGd xtqAxtqAxtqAxtqA cnllcnllcnllcnll dvFxdvFxdvFxdvFx `NW`NW`NW`NW iOWiOWiOWiOW mi`Fxmi`Fxmi`Fxmi`Fx o`Mno`Mno`Mno`Mn :wiYrOd:wiYrOd:wiYrOd:wiYrOd xn`)xn`)xn`)xn`) (d(d(d(d¨©©©§¦¦¨¦¤¦¤Ÿ¤¦§Ÿ§¥¤©Ÿ©§¨§©¨¡¤¤¨
(FzF`(FzF`(FzF`(FzF` zrpFOWzrpFOWzrpFOWzrpFOW FNWFNWFNWFNW de`Bdde`Bdde`Bdde`Bd zngnzngnzngnzngn¥£©©©£¨¤¤©©

(g"pw ,Lia` iwl` z` rC ,FxiaFcxFw dWn EpiAx w"nxd)¨©©©¥¤§¥©¤¡Ÿ¥¨¦
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dzlebqe zay i`ven zltz xcq

צריכיםּכׁשּיֹוצאתּכׁשּיֹוצאתּכׁשּיֹוצאתּכׁשּיֹוצאת ׁשּבת, §¤¥©¨§¦¦
להתעּכב, ׁשּלמּטה ¥©§¦§¨©§¤¥¨§¦יׂשראל
עליֹון, ּגדֹול יֹום הּוא §¤¨¥£¤ׁשהרי

עליו) להתעּכב הּזה(צריךְ  ּובּיֹום ¨¦§¦§©¥¨¨©©¤
ּגדֹול אֹורח עליו ¨©¥¨¨¤ׁשֹורה
צריךְ  ּכךְ  ּומּׁשּום ¦¨¨¦¨§¦§ונכּבד,
ׁשּלא להראֹות Ÿ¤§©§¥©§¦§להתעּכב,
אז הּקדֹוׁש. ּבאֹורח ¨¨©©¥¨¦£דֹוחקים
ואֹומרים, יׂשראל ¦§§¥¨§¦¦§ּפֹותחים

עח) יכּפר(תהלים רחּום ¥©§©§והּוא
הּוא יפה ׁשּתּקּון וגֹו'. ¤¨¦¤§Ÿ̈עון
ׁשהּדין ּכיון הּזה, ¦©¤¨¥¤©¨§©©ּבּלילה
ּׁשּלא מה - למקֹומֹו Ÿ¤©§¦¥חֹוזר
ׁשּבת, ּכׁשּנכנסת ¨©¤¤§¦¤§̈ראּוי
נמצא. ולא מסּתּלק ¨§¦Ÿ§¥©§¦¦©¤§ּכׁשהּדין

יׂשראלּבׁשעהּבׁשעהּבׁשעהּבׁשעה ׁשּפֹותחים §¨¨¤§¦¦§¨¥
הּקדּׁשה, וסדר נעם" ¨Ÿ©§¥¤©§ª¦¦"ויהי
הּגיהּנם רׁשעי אֹותם Ÿ¦¥©¥§¦¨ּ̈כל
אׁשריכם ואֹומרים: ¤¥§©¦§§¦§ּפֹותחים
הּקדֹוׁש. העם ¨©¨¨¥¨§¦יׂשראל,
הּׁשֹומרים הּצּדיקים ¦§©¦¦©©¤¥§©אׁשריכם
אֹוי הּתֹורה. מצוֹות ¨©§¦¤את
לׁשמר זכּו ׁשּלא Ÿ¨¦§Ÿ¤¦¨§̈לרׁשעים
מקּדים, ּדּומ"ה אז ¦§©¨¨¨ּתֹורה.

ואֹומר: ּכרֹוז ט)ּומתעֹורר (שם ¦§¥¨§¥
ּכל לׁשאֹולה רׁשעים ¨¨§¦¦¨§̈יׁשּובּו
ׁשּמרחם מי ואין ּבּגיהּנם, אֹותם טֹורדֹות הּללּו הרּוחֹות קבּוצֹות וכל אלהים. ׁשכחי ¥©§¤¦¥§Ÿ¦§¨§¨©¨§¨©¥¦Ÿ¡¥¥§¦ּגֹוים
ׁשּׁשֹורה הענג אֹותֹו את ּומעּנגים הּזה, ּבעֹולם הּׁשּבת ׁשֹומרי ּכל אׁשריהם ¤¤¤Ÿ¨¤¦§©§¤©¨¨¨©©¥§¨¤¥§©¤¥£עליהם.

ׁשאמרנּו. ּכפי §©¨¤¦§¨§©§¦מלמעלה,

cMcMcMcM,`YzlC l`xUi oikixv ,`zAW wtp ©¨©©§¨§¦¦¦§¨¥¦§©¨
.Edi` d`Nr `Ax `nFi `dC ,`aMr`l§©§¨¨§¨¨©¨¦¨¨¦

(Dilr `aMrz`l Kixhv`)`Ax `fiRWE` ,`nFi i`daE ¦§§¦§¦§©§¨¨¥§©¨§¦¨©¨
,`aMrz`l irA KM oibA ,Dilr `ixW `w ,`xiTie§©¦¨¨©§¨¨¥§¦©¨¥§¦§©§¨
oicM .`WiCw `fiRWE`A oiwgc `lc d`fgz`l§¦§£¨¨§¨¨£¦§§¦¨©¦¨§¥

,ixn`e l`xUi igzR(gr mildz)oFr xRki mEgx `Ede ©§¥¦§¨¥§©§¥§©§©¥¨
oeiM ,`ilil i`da Edi` `xiRW `pETzC ,'Fbe§§¦¨©¦¨¦§©¥§¨¥©
liir ck ifgz` `lc dn ,Dixz`l xCdz` `picC§¦¨¦§©¨§©§¥©§¨¦§£¥©¨¥

.gkYW` `le ,wNYq` `picC ,`zAW©§¨§¦¨¦§©¨§¨¦§§©

`zrWA`zrWA`zrWA`zrWA`zWEcwE ,mrFp idie l`xUi igztC §©£¨§©§¥¦§¨¥©§¦©§¨¨
,mPdibC oiaiIg oEPi` lM ,`xcqc§¦§¨¨¦©¨¦§¥¦¨
,`WiCw `Or l`xUi oEY` oi`Mf ,ixn`e oigzR©§¦§©§¦©¨¦©¦§¨¥©¨©¦¨
iee .`ziixF` icETR ixhpC ,`iIwiCv oEY` oi`Mf©¨¦©©¦©¨§©§¥¦¥©§¨©
oicM ,`ziixF` xhinl Ekf `lC ,`IaiIgl oFl§©¨©¨§¨¨§¥©©§¨§¥

,xn`e xrY` `fFxke ,micw d"nec(h mildz)EaEWi ¨¦§¨¨¦§©§¨©¨
lke .midl` igkW miFB lk dlF`Wl mirWx§¨¦¦§¨¨¦§¥¥¡Ÿ¦§¨
zile ,mPdibA oFl oicxh ,oixidh iliag oiN ¦̀¥£¦¥§¦¦©§¦§¥¦¨§¥
ixhp lM oEPi` oi`Mf .oFdilr mgxnC o`n̈¦§©¥£¥©¨¦¦¨©§¥
bpr `Eddl ibPrn `we ,`nlr i`da `zAW©§¨§©¨§¨§¨§©§¥§©Ÿ¤

.oxn`wcM ,`NirNn `ixWC§©§¨¦§¥¨¦§¨©§¨
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ּבּסעּודהּביֹוםּביֹוםּביֹוםּביֹום הּׁשּבת, §©©¨©§¨
על ּתתעּנג אז ּכתּוב ©©©§¦¨¨¨¦§©הּׁשנּיה
ׁשאֹותּה וּדאי. ה' על ¨¤©©©ה'.
הּקדֹוׁש, העּתיק נגלה ¨©¦©¨¤§¦¨ׁ̈שעה
ּבׂשמחה, העֹולמֹות ¨§¦§¨¨¨§וכל
ׁשל והחדוה ¤¨§¤©§¥§©§והּׁשלמּות
וזֹוהי עֹוׂשים, אנּו ¦§¦¨¦©̈העּתיק

וּדאי. ©©¨§סעּודתֹו

ׁשלּבּבּבּבּס ּס ּס ּס עּודהעּודהעּודהעּודה הּׁשליׁשית ©§¨©§¦¦¤
נחלת והאכלּתיךָ  ּכתּוב ©£©¦§©£©§¨¨©ׁשּבת
הּסעּודה זֹוהי אביךָ . ¨§©¦¦¨Ÿ£©יעקב
ׁשהּוא אנּפין זעיר ¤¦§©¥§¤ׁשל
הּימים ׁשׁשת וכל ¦¨©¤¥¨§¥§¦ּבׁשלמּות.
מתּברכים. ׁשלמּות ¦§¨§¦¥§¨¥מאֹותּה
ּבסעּודתֹו לׂשמח אדם ¨§¦©Ÿ§¦¨¨¦¨§וצריךְ 
הּללּו, הּסעּודֹות ¨©§©¦§©§ּולהׁשלים

האמּונהׁשה סעּודֹות ן ¤¥§¨¡¨
ׁשל קדֹוׁש זרע ׁשל ¤¨©¤¤¨¥§©הּׁשלמה
העליֹונה ׁשהאמּונה ¨§¤¨¨¡¨¤¥¨§¦יׂשראל,
עּמים ׁשל ולא ׁשּלהם ¦©¤Ÿ§¤¨¤¦היא
ּכֹוכבים עבֹודת ¦¨©£¥§עֹובדי
אמר, ּכךְ  ּומּׁשּום ©¨¨¦¨©ּומּזלֹות.

לא) ּבני(שמות ּובין ¥§¥¦¥ּביני
¥¨§¦יׂשראל.

הּללּוּבאּבאּבאּבא ּבּסעּודֹות ּוראה, Ÿ§¥©§©¨
סעּודה ׁשּפֹוגם ּומי האמּונה, ּבני וׁשהם הּמלךְ  מהיכל וׁשהם הּמלךְ  ּבני ׁשהם יׂשראל ¨§¥¤¦¨¡¨¥§¥¤§¤¤©©¥¥¥¤§¤¤©¥§¥¤¥¨§¦¦¨נֹודעים
מּבני ׁשאינֹו העליֹון, הּמלךְ  מּבני ׁשאינֹו עצמֹו את ּומראה למעלה, ּפגם מראה מהם, ¥§¦¥¤§¤¨¤¤©¥§¦¥¤§©¤¤§©¨§©§¨§¤§©¤¥©©אחת

`nFiA`nFiA`nFiA`nFiAaizM ,`piipz `zcErqA ,`zAWC(gp diryi) §¨§©§¨¦§¨¨¦§¨¨§¦
`iddC .i`Ce 'ii lr .'ii lr bPrzY f`̈¦§©©©§¨©§¨©¨§©¦
oinlr EdNke ,`WiCw `wiYr `ilBz` `zrW©£¨¦§©§¨©¦¨©¦¨§ª§¨§¦
,opiCar `wiYrc `zeecge EnilWE ,`zeecgA§¤§¨¨§¦§¤§¨¨§©¦¨©§¥¨

.i`Ce `Ed Dilic `zcErqE§¨¨¦¥©¨

`zcErqA`zcErqA`zcErqA`zcErqALiYlk`de aizM ,`zAWc d`zilY ¦§¨¨§¦¨¨§©§¨§¦§©£©§¦
`zcErq `id `C .Lia` awri zlgp©£©©£Ÿ¨¦¨¦§¨¨
,oinFi `ziW EdNke .`zEnilWa iedC ,oiR` xirfc¦§¥©¦§©¥¦§¥¨§ª§¦¨¦
icgnl Wp xa iraE .okxAzn EnilW `Eddn¥©§¦¦§¨§¨¨¥©¨§¤¡¥
oEPi`C ,izcErq oiN` `nlW`lE ,DizcErqa¦§¨¥§©§§¨¦¥§¨¥§¦
`WiCw `rxfC ,`znilW `zEpnidn izcErq§¨¥§¥§¨§¥¨¨§©§¨©¦¨
,`id oFdliC `dC ,d`Nr `zEpnidn iC ,l`xUic§¦§¨¥¦§¥§¨¦¨¨§¨¦§¦
ipibaE .zFlGnE miakFM zcFar icaFr oiOrc `le§¨§©¦§¥£©¨¦©¨§¦¥

,xn` Kk(`l zeny).l`xUi ipA oiaE ipiA ©¨©¥¦¥§¥¦§¨¥

`Y`Y`Y`Y,l`xUi oErcFnYW` ,oiN` izcErqA ,ifg ¨¨¥¦§¨¥¦¥¦§§§¦§¨¥
`lkidn oEPi`C .`Mln ipA oEPi`C§¦§¥©§¨§¦¥¥¨¨
mibtC o`nE ,`zEpnidn ipA oEPi`C ,`Mlnc§©§¨§¦§¥§¥§¨©§¨¦
,`Nirl `zEnibR ifg` ,EdiiPn `zcErq cg©§¨¨¦©§©§¥§¦¨§¥¨
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מּזרע וׁשאינֹו הּמלךְ , ©¤¦¥¤§¤¤©©¥היכל
ונֹותנים יׂשראל, ׁשל ¦§§¥¨§¦¤̈קדֹוׁש
דברים ׁשלׁשה ׁשל חמר ¦¨§¨Ÿ¤¤§Ÿ¨̈עליו

וכּו'. הּגיהּנם ּדין -¦©¥¦Ÿ§

ׁשארּובאּובאּובאּובא ּבכל ראה, Ÿ§¥§¨§¨
אדם צריךְ  והחּגים ¨¨¦¨¦©©§¦©§©הּזמּנים
הענּיים, את ּולׂשּמח ¦¦£¨¤©¥©§©Ÿ§¦לׂשמח
ולא לבּדֹו ׂשמח הּוא Ÿ§©§©¥¨¦§ואם
רב, ענׁשֹו - לענּיים ©§¨¦¦£©¥נֹותן
נֹותן ולא ׂשמח, לבּדֹו ¥Ÿ§©¥¨©§¥£¤ׁשהרי
ּכתּוב עליו לאחר. ¨¨¨¥©§¨§¦ׂשמחה

ב) על(מלאכי פרׁש ©¤¤¦¦¥§וזריתי
הּוא ואם חּגיכם. ּפרׁש ¦§¤¥©¤¤¤¥§ּפניכם
ּגב על אף ּבׁשּבת, ©©©¨©§©¥ׂ̈שמח
לא - לאחר נֹותן Ÿ¥§©¥Ÿ¤ׁשּלא
ּכבׁשאר ענׁש עליו ¨§¦§¤Ÿ¨¨¦§נֹותנים
ׁשּכתּוב והחּגים, ¨¤¦©©§¦©§©הּזמּנים
ּפרׁש אמר חּגיכם. ¤¤©¨¤¥©¤¤ּפרׁש
ׁשּבּתכם. ּפרׁש ולא ¤§©©¤¤Ÿ§¤¥©חּגיכם,

א)וכתּוב חדׁשיכם(ישעיה §¨¨§¥¤
ואּלּו נפׁשי. ׂשנאה ¦§¦§©¨§¨¤¥£ּומֹועדיכם

אמר. לא ©¨Ÿ¨©ׁשּבת

ּוביןּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּום ּביני ּכתּוב ּכךְ  ¦¨¨¥¦¥
ׁשּכל ּומּׁשּום יׂשראל. ¨¤¦¥¨§¦¥§ּבני
ּבׁשּבת, נמצאת ¨©§¥§¦¨¡̈האמּונה
אחרת, נׁשמה לאדם ¤¤©¨¨§¨¨¨¦§נֹותנים
ׁשּכל נׁשמה עליֹונה, ¨¤¨¨§¨§¤¨¨§נׁשמה
העֹולם ּכדגמת ּבּה, ¨¨©§ª§¨¥§©הּׁשלמּות
ׁשלם ׁשהּוא ׁשם הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ׁשם ׁשּבת? ּזה מה ׁשּבת. נקראת ּכךְ  ּומּׁשּום ¥¨¤¥¨¨©¤¥¨©¤©¨©¥§¦¨¦¨©הּבא.

צדדיו. ¨¨§¨¦מּכל

,`Ed d`Nr `Mln ipAn e`lC Dinxb ifg`e§©§¥©§¥§¨¦§¥©§¨¦¨¨
`rxGn e`lc `Ed `Mlnc `lkid ipAn e`lC§¨¦§¥¥¨¨§©§¨§¨¦©§¨
`xnEg Dilr oiadie .`Ed l`xUic `WiCw©¦¨§¦§¨¥§¨£¦¨¥§¨

.'ebe mPdibc `piC ,oiNn zlzc¦§©¦¦¦¨§¥¦¨§

`ze`ze`ze`zeWp xa irA ,oiBge oipnf x`W EdNkA ,ifg §¨¨¥§ª§§©¦§¦§©¦¨¥©¨
iCg `Ed i`e .ipMqnl icgnlE ,icgl¤§¥§¥§¥§¦§§¥§¦©¥
`dC ,iBq DiWpFr ,ipMqnl aidi `le ,iFcFgla¦§§¨¨¦§¦§§¥§¥©¦§¨
,aizM Dilr .`xg`l Ecg aidi `le ,iCg iFcFgla¦§©¥§¨¨¦¦§¨£¨¨¥§¦

(a ik`ln)i`e .mkiBg WxR mkipR lr Wxt izixfe§¥¦¦¤¤©§¥¤¤¤©¥¤§¦
,`xg`l aidi `lC aB lr s` ,iCg `zAWa Edi ¦̀§©¨¨©¥©©©§¨¨¦§©£¨
aiYkC ,oiBge oipnf x`WM ,`WpFr Dilr oiadi `l̈©£¦¨¥§¨¦§©¦§¦§©¦¦§¦
Wxt `le ,xn`w mkiBg WxR .mkiBg WxR¤¤©¥¤¤¤©¥¤¨¨©§Ÿ¤¤

aizkE .mkYAW(` diryi)d`pU mkicrFnE mkiWcg ©©§¤§¦¨§¥¤£¥¤¨§¨
.xn`w `l zAW EN`e .iWtp©§¦§¦©¨¨¨¨©

ipibaEipibaEipibaEipibaEmEXnE .l`xUi ipA oiaE ipiA ,aizM KM §¦¥©§¦¥¦¥§¥¦§¨¥¦
oiadi ,`zAWA gkYW` `zEpnidn lkC§¨§¥§¨¦§§©§©¨¨©£¦
,d`Nr `znWp ,`xg` `znWp Wp xal Dil¥§©¨¦§¨¨©£¨¦§¨¨¦¨¨
.iz`c `nlrc `nbEcM ,DA EnilW lkc `znWp¦§¨¨§¨§¦¨§§¨§¨§¨§¨¥
`WcEwc `nW .zAW Edn .zAW ixw` Kk ipibaE§¦¥©¦§¥©¨©©¨§¨§§¨
.iFxhq lMn milW Edi`c `nW .`Ed Kixa§¦§¨§¦§¦¦¨¦§



xdGŸ©l`xUil wgŸ§¦§¨¥ gizay mei epif`d

הּוא.אמראמראמראמר ּכךְ  וּדאי יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥©©¨
את מׁשלים ׁשּלא לאדם ¤¦§©Ÿ¤¨¨¨אֹוי
ּומהי הּקדֹוׁש. הּמלךְ  ¦©¨©¤¤©©§¦ׂשמחה
הּסעּודֹות ׁשלׁש אּלּו §©Ÿ§¥¨§¦ׂשמחתֹו?
סעּודֹות האמּונה, §¨¡¨¤ׁשל
ויעקב יצחק Ÿ£©§¨§¦¨¨§©¤ׁשאברהם
ׂשמחה וכּלם ּבהם, ¨§¦¨ª§¤¨¦§ּכלּולים
ׁשלמה אמּונה ׂשמחה, ¨¥§¨¡¨§¦©על

צדדיו. ¨¨§¨¦מּכל

מתעּטריםׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּו,,,, הּזה ּבּיֹום ¨¦©©¤¦§©§¦
יֹונקים, הּבנים וכל ¦§¦¨©¨§¨̈האבֹות,
ׁשאר ּבכל ּכן ּׁשאין ¨§¨§¥¥¤©מה
הּזה ּבּיֹום והּזמּנים. ¤©©¦©§©§¦©©החּגים
ּבּיֹום נחים. הּגיהּנם ©¦¨Ÿ¦¥©¥§¦רׁשעי

ׁשלמֹות. ּבעטרֹות מתעּטרת הּתֹורה הּזה ּבּיֹום ּבעֹולם. מתעֹוררים ולא נכּפים הּדינים ּכל ¥§¨£©¤¤©§¦¨©¤©©¨¨¦§§¦Ÿ§¦§¦¦¦©¨¤©הּזה

xn`xn`xn`xn`,Wp xal Dil iee .`Ed Kk i`Ce ,iqFi iAx ¨©¦¦¦©¨©©¥§©¨
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