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ּ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¨§¨¨©¨§¦§¨
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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
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