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ּבאחדּבחדׁשּבחדׁשּבחדׁשּבחדׁש הּׁשביעי ©Ÿ¤©§¦¦§¤¨
ּפתח, יצחק רּבי (שםלחדׁש. ©Ÿ¤©¦¦§¨¨©

ּבּכסהפא) ׁשֹופר בחדׁש ¤¤©¨¤Ÿ©§¦ּתקעּו
יׂשראל אׁשריהם חּגנּו. ¥¨§¦¤¥§©¥©§ליֹום
קרב הּוא ּברּוךְ  ©¥¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
האּמֹות מּכל אליו ª¨¨¦¨¥¨אֹותם
והתרּצה זרה עבֹודה ¨©§¦§¨¨¨£¥§עֹובדי
קרב רחֹוק ּומּמקֹום ©¥¨¨¦¤̈בהם,

ׁשּכתּוב זהּו אליו. ושע(יהאֹותם ¨¥¨¤¤¨
העםכד) ּכל אל יהֹוׁשע ¨¨¨¤©Ÿ¤§ª©וּיאמר

יׂשראל אלהי ה' אמר ¥¨§¦¥Ÿ¨©¡Ÿּכה
אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ¤¥£§¨¨¨©¤¥§ּבעבר
ׁשהרי להראֹות ¥£¤§©§¨¥מעֹולם.
בהם התרּצה רחֹוק ¤¨¨©§¦¨¨¦מּמקֹום
וכתּוב, אליו, אֹותם ¨§¨¥¨©¥§וקרב
אברהם את אביכם את ¨¨§©¤¤¦£¤©¤̈ואּקח
ּבּפסּוקים וגֹו'. הּנהר ¦§©§¨¨©¤¥¥מעבר
כל וכי להסּתּכל, יׁש ¨¦§¥©§¦§¥¨©הּללּו
את יֹודעים היּו לא ¤¦§¨Ÿ¥¨§¦יׂשראל

יהֹוׁשע? ׁשּכן וכל ©ª§¥¤¨§¤זה,

נסּתרתאּלאאּלאאּלאאּלא הּתֹורה ּכל ¤¨¨©¨¦§¤¤
הּקדֹוׁש ׁשהּׁשם ּכמֹו ¨©¥©¤§¥§¦§ונגלית,
ׁשּכל מּׁשּום ונגלה, ¨¤¦¤§¦§¨§¦נסּתר
ועל קדֹוׁש, ׁשם היא ©§¨¥¦¨©הּתֹורה
אם ונגלית. נסּתרת היא ¦¥§¦§¤¤§¦¦¥ּכן
הרב הּטֹוב - הּדבר סתר וּדאי אּלא ה'? אמר ּכה ּכתּוב לּמה יֹודעים, היּו ויׂשראל ©¨©¨¨©¤¥©©¨¤©¨ª©§¦§¨¥¨§¦¨¨¨Ÿ§יהֹוׁשע
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עם הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¦¨¨©¨¨¤ׁשעׂשה
ּבאבֹות, ׁשהתרּצה ¨¨¨©§¦¤¥¨§¦יׂשראל,
קדֹוׁשה מרּכבה אֹותם ¨§¨¨§¤¨¨¨§ועׂשה
והֹוציא לכבֹודֹו, ¦§§¦¨§¤עליֹונה
נכּבד עליֹון נהר מּתֹוךְ  ¨§¦§¤¨¨¦¨אֹותם
הּמאֹורֹות, ּכל מאֹור §©¨§̈קדֹוׁש,
זהּו ּבהם. ׁשּיתעּטר ¤¤©¥©§¦¤¥§ּכדי
ּבעבר ה' אמר ּכה ¤¥§©¨Ÿ¨¤ׁשּכתּוב,
אבֹותיכם יׁשבּו ¤¥£§¨¨¨©הּנהר
הּנהר אֹותֹו - הּנהר ¨¨©¨¨©¨¥מעֹולם.

ונֹודע. ¨§¨ª¤ׁשּמּכר

רֹוצהמעֹולםמעֹולםמעֹולםמעֹולם הּוא מה - ¥¨©¤
חכמה. להראֹות אּלא ¨§¨§©§¨¤ּ̈כאן?
אּלא מעֹולם, הּנהר ¨¤¨¥¨¨©¤¥¥מעבר
ועל עֹולם, נקרא נהר ©§¨¨§¦¨¨אֹותֹו
יׁשבּו הּנהר ּבעבר §¨¨¨©¤¥§¥ּכן
להראֹות מעֹולם, §©§¨¥¤¥£אבֹותיכם
ׁשעׂשה והאמת ¨¨¤¤¡¨§©הּטֹוב
עם הּוא ּברּוךְ  ¦¨¨©הּקדֹוׁש
אביכם את ואּקח ¤¦£¤©¤¨¥¨§¦יׂשראל.
הּנהר. מעבר אברהם ¨¨©¤¥¥¨¨§©¤את
אברהם אּלא אֹומר? ּזה ¨¨§©¨¤¥¤©מה
ּכמֹו נהר ּבאֹותֹו נדּבק §¨¨§©§¦Ÿלא
ּבצּדֹו ּבֹו ׁשּנדּבק ¦§©§¦¤¨§¦יצחק

¥©§¦§להתחּזק.

עלּבאּבאּבאּבא אף הּזה, הּנהר ראה, Ÿ§¥©¨¨©¤©©
ּדינים יֹוצאים ּדין, ׁשאינֹו ¦¦¦§¦¥¤©ּגב
ּבֹו. ּומתחּזקים ¦§©§¦¦¦מּצּדֹו

מתחּזק (ּבדיניו)ּוכׁשּיצחק §¤¦§¨¦§©¥§¦¨

יֹוׁשב הּקדֹוׁש והּמלךְ  מתּתּקן, הּדין וכּסא לדין, מתּכּנסים והּתחּתֹונים העליֹונים אזי ¥¨©¤¤©§¥©§¦¦©¥¦§¦§¦§©§¦¦§©©§¦§¤¨©£¨¨§ּבבניו,
יׂשראל אׁשריהם חּגנּו. ליֹום ּבּכסה ׁשֹופר בחדׁש ּתקעּו אז, העֹולם. את ודן דין ּכּסא ¥¨§¦¤¥§©¥©§¤¤©¨¤Ÿ©§¦¨¨¨¤¨§¦¥¦©על

ּבּׁשֹופר. ּובּמה? רחמים, ׁשל ּכּסא ּולתּקן הּדין ּכּסא לסּלק ¨©¤©¦£©¤¥¦¥©§¦©¥¦¥©§¦§¤ׁשּיֹודעים
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