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הּואּבּיֹוםּבּיֹוםּבּיֹוםּבּיֹום החג, ׁשל הּׁשביעי ©©§¦¦¤¤¨
העֹולם, ׁשל הּדין ¨¨¤¦©¦סּיּום
מּבית יֹוצאים ¥¦¦§¦¨§©§והּפתקים
מתעֹוררֹות והּגבּורֹות §§¦§©§¤¤©הּמלךְ ,
וערבי הּזה, ּבּיֹום ¥§©§¤©©§©§¦ּומסּתּימֹות

ּוצריכים(ּתלּויים)נחל ּבהם. ©©§¦¨¤§¦¦
לּמים, ּגבּורֹות ¦©©§¥§לעֹורר
ּכדי ּפעמים ׁשבע ¥§¦¨§©¤¦©§ּולהּקיף
הּזה הּמזּבח את ¤©©¥§¦©¤©§לרּוֹות
מּׁשּום יצחק, ׁשל ¦¨§¦¤¦©©¥מהּמים
יצחק ׁשל הּזֹו ¨§¦¤©¥§©¤ׁשהּבאר
מים, ¦©¥©§¦מתמּלאת
העֹולם ּכל ¨¨¨¥©§¦¤§ּוכׁשּמתמּלאת,

ּבמים. ¦©§¥¨§¦מתּברךְ 

ּגבּורֹותּובּיֹוםּובּיֹוםּובּיֹוםּובּיֹום צריכים הּזה ©©¤§¦¦§
ּכךְ , אחר אֹותּה ּולסּים ¨©©¨¥©§¦©©לּמים,
מסּתּים הּזה ּבּיֹום ¥©§¦¤©©¥£¤ׁשהרי
צריכים ּכךְ  ּומּׁשּום ¦¦§¨¦¦©הּדין,
ׁשּלא ּבּקרקע אֹותם Ÿ¨©©§©¤Ÿ§©לחּבט
ׁשל יֹום זהּו ׁשהרי ¤¤¥£¤§¨¦יּמצאּו,
ולכן וסּיּום. ¥¨§¦§§§¦התעֹוררּות
הּוא וסּיּום ¦§§§¦התעֹוררּות

נחל. ּבערבי ©©¥§©§¦¤ׁשעֹוׂשים

ּכךְ אמראמראמראמר וּדאי חּייא, רּבי ¨©©¦¦¨©©¨
ּבּיֹום ּומסּימים. מתעֹוררים הּזה ּובּיֹום ּגבּורֹות. יֹוצאֹות נחל ׁשל מהּצד נחל, וערבי ויפה. ©¦§©§¦§§¦¤©©§§©©¤©©¥©¨¥§©§¤¨§הּוא,

ּכתּוב, כו)הּזה ּזה(בראשית מה וּיׁשב, חסר. ּכתּוב ּבארת הּמים. ּבארת את וּיחּפר יצחק וּיׁשב ©¤¨©¨¨¦§¨©©§Ÿ¤§¥Ÿ©©¦§¥Ÿ¨¨¥©¨¨©¤
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הראׁשֹון הּיֹום אּלא ¦¨©¨¤¨¨©וּיׁשב?
היה הּדין ראׁשית החדׁש, ¨¨¦©¦¥¤Ÿ©¤ׁשל
עֹומד ויצחק העֹולם, ¥¨§¦§¨¨¨§ּבכל
ּבּיֹום העֹולם. את לדּון ©¨¨¤¨¥¦©לּכּסא
לעֹורר יצחק, וּיׁשב ¥§¨§¦¨¨©¤©הּזה,
וּיחּפר ּדינים. ּולסּים Ÿ§©©¦¦¥©§¦¦ּדינים
להריק הּמים, ּבארת ¦¨§¦©©Ÿ¥§¤את
יׂשראל לכנסת ¥¨§¦¤¤§¦§ּגבּורֹות
מים ׁשהרי הּמים, את ¦©¥£¤¦©©¤¥§לעֹורר

ּבגבּורֹות. לעֹולם §¦¨¨¦§יֹורדים

איןּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּוםּומּׁשּום הּללּו ׁשהּגבּורֹות ¦¤©§©¨¥
ויֹום ּבעננים, אּלא §¦¨£©¨¤§יֹורדֹות
ׁשל רּוחם נחה לא ¤¨¨¨ª¨Ÿ§©המעּנן
מּׁשּום רק העֹולם, ¦©¨¨¥©עּמּודי
מה אֹותם. צריךְ  ¨¨¦¨¨¨¤ׁשהעֹולם
ׁשהעֹולם מּׁשּום ¨¨¤¦©©©הּטעם?
צריךְ . ּכךְ  והּכל ּבדין, ¦¨¨Ÿ©§¦§¨§¦נברא
ּבמעׂשה. ּתלּוי הּכל ּכךְ  ¤£©§¨Ÿ©¨¦מּׁשּום
ּובּתּקּון ּבּמעׂשה הּכהן ּכן ¦©¤£©©¥Ÿ©¥©§ועל
למּטה, עֹוׂשה ¨©§¤¤ׁשהּוא
עליֹונים ¦§¤¦§§¦מתעֹוררים
והם אֹותם, לתּקן ¥§¨¥©§¦§©§ותחּתֹונים

ידֹו.מתּתּקנים על ¦§©§¦©¨

ׁשנינּו,אמראמראמראמר הרי יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥£¥¨¦
לּׂשפתים ׁשּדֹומה ¦©¨§©¤¤¨¨£̈הערבה
אמר היא? ּומה הּזה, ©¨¦©¤©©ּבּיֹום
ּגב על אף חּייא, ©©©¨¦¦©רּבי
זה ּכךְ  ּבא, הּוא ¤¨¨¨§¦¤ׁשּלדרׁש
זה הּזה ּבּיֹום ׁשהרי ¤¤©©¥£¤©©וּדאי.
לׁשֹון ונסּתם מסּתּימים, והּדינים לממּנה, ּפתקים לתת הּמלךְ  מצּוה הּזה ּבּיֹום ּבּׂשפתים, ¨¨§¦§¦§©§¦¦¦©§¤ª§©¦¨§¥¨¤¤©¤©§¤©©¦©¨§©̈תלּוי
והרי הּזה, ּבּיֹום הּוא והּסּיּום הּדין, ראׁשית הּוא החדׁש ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום מהעֹולם. ¥£©¤©©¦©§¦©¦¥¤Ÿ©¤¦¨©¨¨¥¨̈הרע

¥¨§¦נתּבאר.
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העּמיםּבאּבאּבאּבא הּזה ּבּיֹום ראה, Ÿ§¥©©¤¨©¦
מׁשלימים זרה עבֹודה ¦¦§©¨¨¨£¥§עֹובדי
ׁשּלהם הּברכֹות את ¤¨¤¨§©¤¦§©§ּומסּימים
ּבּיֹום ויׂשראל ּבדין, ©¥¨§¦§¦§¦§וׁשֹורים
הּדינים את מסּימים ¦¦©¤¦§©§¤©הּזה
ּבברכֹות, וׁשֹורים ¨§¦¦§¤¨¤ׁשּלהם
עתידים אחר ליֹום ¦¦£¥©§¥£¤ׁשהרי
לּטל הּמלךְ , עם Ÿ¦¤¤©¦©¥£©§¦§להׁשּתעׁשע
הּׁשנה, לכל ּברכֹות ¨¨©¨§¨§¤¦מּמּנּו
נמצאים לא ׂשמחה ¦¨§¦Ÿ¨§¦¨§ּובאֹותּה
לבּדם. יׂשראל רק הּמלךְ , ¨©§¥¨§¦©¤¤©¦עם
ונֹוטל הּמלךְ  עם ׁשּיֹוׁשב ¥§¤¤©¦¥¤¦ּומי
ּׁשרֹוצה מה ּכל לבּדֹו, ¤¤©¨©§אֹותֹו
ּכן ועל לֹו. ונֹותן ¥©§¥§¥ׁשֹואל,
ועּמים מתחילים, ¦©§¦¦§©¥¨§¦יׂשראל
מסּימים. זרה עבֹודה ¦§©§¨¨¨£¥§עֹובדי

ּכתּוב, ּכן (מלאכיועל §©¥¨
ה'א) אמר אתכם ©¨¤§¤¦§©̈אהבּתי

§וגֹו'.

אתאמראמראמראמר רֹואה אני הרי לֹו, ¨©£¥£¦¤¤
ּבמלכּות, ּבׁשלוה, §©§¨§©§¨¥עׂשו
על וׁשֹולט עליֹונים, ©¥§¦§¤¦©§¦ּבכרּכים
ואׂשים אמרּת ואּתה ¦¨¨¨§©¨¨©§¨̈העֹולם,
לֹו, אמר ׁשממה?! הריו ©¨¨¨§¨¨¤את
ּכיון ּכךְ , זה מקֹום ¨¥¨¤¨¨§ּבכל

ּכן ועל ׁשּנעׂשה. ּכמֹו מעיד הּכתּוב ׁשּלֹו, ּבּפתק ּגזרה אֹותּה וׂשם ּגזרה ּגזר הּקדֹוׁש ¥©§¨£©¤§¦¥¨©¤¤¤©¨¥§¨¨§¨¥§©¨¨©¤¤©¤ׁשהּמלךְ 
על ׁשּגזר טֹובֹות אֹותן ּכל וכן ׁשּלי, ּבּפתק זה את ׂשמּתי ׁשהרי ׁשממה, הריו את ©©¨¤¨¨¥§¦¤¤¤©¤¤¦§©¥£¤¨¨§¨¨¤¦¨̈ואׂשים
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