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ּבהרוידּברוידּברוידּברוידּבר מׁשה אל ה' ©§©¥¤Ÿ¤§©
ּבני אל ּדּבר לאמר. ¥§¤¥©Ÿ¥©¦סיני
ּכי אלהם ואמרּת ¦¤¥£¨§©¨§¥¨§¦יׂשראל
רּבי וגֹו'. הארץ אל ¦©§¤¨¨¤Ÿ̈תבאּו

ּפתח, ו)(אלעזר זאתויקרא ¤§¨¨¨©Ÿ
העלה היא העלה ¨Ÿ¨¦¨Ÿ¨©ּתֹורת
ּבכנסת זה ּפסּוק ¤¤§¦¤¨§וגֹו'.
עֹולה ׁשהיא ּבארנּו, ¨¦¤§©¥¥¨§¦יׂשראל
הּקדֹוׁש הּמלךְ  עם ¨©¤¤©¦¤¤©§¦ּומתחּברת

ׁשלם. ¥¨¦§ּבזּוּוג

עלהיאהיאהיאהיא מֹוקדה על העלה ¦¨Ÿ¨©§¨©
ּבא וגֹו'. הּלילה ּכל Ÿ§¨§©©¨©¥§¦©הּמזּבח
הּלילה ׁשּנכנס ּכיון ¨§©©¨§¦¤¨¥¥§ראה,
הּדינים סתּומים, ¦¦©¦§¦¨§©§והּׁשערים
מתעֹוררים ¦§§¦¦§©©הּתחּתֹונים
ּומׁשֹוטטים והֹולכים ¦§§¦§§¨ּ̈בעֹולם,
ּוכלבים. ואתֹונֹות ¦¨§£©¦£חמֹורים
ּוכלבים ּבארנּו, הרי ¦¨§§©¥¥£¦£חמֹורים
ולא מׁשֹוטטים לא Ÿ§§¦§Ÿ£©ואתֹונֹות
עֹוׂשים ּבהם אּלא ¦¤¨¨¤¦§הֹולכים,
ּכמֹו אדם, לבני §¨¨¥§¦¦¨§ּכׁשפים
ּבני ּכל אז ּופרׁשּוה. ¥§¨¨¨§¥¨§¦ּבלעם,
והּמזּבח יׁשנים, ©¥§¦©§¦¥§¨̈העֹולם

ׂשֹורף. החיצֹון ¥¦©§©©הּתחּתֹון

מתעֹוררתּבחצֹותּבחצֹותּבחצֹותּבחצֹות הּלילה ©£©©§¨¦§¤¤
והּדינים נפּתחים, והּׁשערים אׁש, ׁשלהבת יֹוצאת הּתחּתֹון הּמזּבח ּומאֹותֹו צפֹון, ¦¦©§¦¨§¦¦¨§©§¥¤¤§©¥§©©©¥§¦©¥¨©רּוח
עדן ּגן וׁשערי ּומׁשֹוטטת, הֹולכת ׁשלהבת ואֹותּה ׁשּלהם, לּנקבים מתּכּנסים ¤¥©¥£©§¤¤§¤¤¤¤§©¨§¤¨¤¦¨§©¦§©§¦¦§©©הּתחּתֹונים
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ׁשּמּגיעה עד (הּבקר)נפּתחים, ¦§¨¦©¤©¦¨©Ÿ¤

ּומתחּלקת הּׁשלהבת, ¤¤©§¦¤¤§©©¨אֹותּה
העֹולם, ׁשל צדדים ¨¨¤¦¨§¨©§לכּמה
הּתרנגֹול, ּכנפי ּתחת §§©©¥§©©©¤¤§¦§ונכנסת

קֹורא. ¥§והּוא

נמצאאזאזאזאז הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨©¨¨¦§¨
יׂשראל ּוכנסת הּצּדיקים, ¥¨§¦¤¤§¦¦©©¥ּבין
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש את ¨¨©¤©©©§מׁשּבחת
ּכיון הּבקר. ׁשּמּגיע עד ¨¥¤Ÿ©©¦©¤©הּוא,
נמצאים הּבקר ¦¨§¦¤Ÿ©©¦©¤ׁשּמּגיע
לּה ויׁש אחד, ּבסֹוד ¨¥§¨¤§¦§©§מסּפרים
ׁשּכתּוב זהּו ּבעלּה. עם ¨¤¤¨§©¦©©נחת
ּכל הּמזּבח על מֹוקדה ¨©¥§¦©©¨§©על
ׁשהרי הּבקר, עד וגֹו'. ¥£¤¤Ÿ©©§¨§©©הּלילה
והּׁשלהבֹות הּדינים ¨§©©§¦¦©¤Ÿ©ּבּבקר
מתעֹורר ואז ¥§¦¨§¦§ׁשֹוככים,
היא ּומנּוחה ּבעֹולם, ¦¨§¨¨¨¨§©אברהם

הּכל. Ÿ©¤ׁשל

ׁשּנכנסּוּבאּבאּבאּבא ּכיון ראה, Ÿ§¥¥¨¤¦§§
בּה נמצאּו לא לארץ, ¨§§¦Ÿ¤¨¨¥¨§¦יׂשראל
ּוכנסת הּתחּתֹונים, ¤¤§¦§©©¦¦©הּדינים
על ּבמנּוחה ּבּה היתה ©¨§¦¨¨§¨¥¨§¦יׂשראל
ׁשּנאמר, ּכמֹו הּכרּובים, ©¡¤¤§¦§©¥§ּפני

א)ׁשּכתּוב ּבּה.(ישעיה ילין צדק ¤¨¤¤¨¦¨
מה נחת לּה היה ׁשהריאז ּכל, ¨¨¨¨©©¥©Ÿ¤£¥

עד יׁשנים לא ©¦¥§Ÿ¥¨§¦יׂשראל
ׁשל הּקרּבן את ¤¨§¨©¤¦¦§©¤ׁשּמקריבים
ּומסּתּלקים הערּבים, ¦§©§¦¦©§©¨¥ּבין
ּבֹוערת היתה והעֹולה ¤¤¨§¨¨¨§¦¦©הּדינים.

וגֹו' תבאּו ּכי ׁשּכתּוב זהּו ּבעלּה. עם אּׁשה אּלא נמצא ולא מהּכל, נחת לּה היה ואז הּמזּבח, §Ÿ§Ÿ¦§¨¤¨¦¨¦©§¨¤¤¨¦¨Ÿ©¥©©¨¨¨¨§©¥§¦©©על
מּמׁש. לה' ׁשּבת לה', ׁשּבת הארץ וׁשבתה ּבוּדאי. מנּוחה הארץ, ¨©©¨©©¨©¤¨¨¨§¨§©©§¨§¤¨¨¨§¨§וׁשבתה
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