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אמררּבירּבירּבירּבי ּכה ּפתח, אלעזר ©¦¤§¨¨¨©Ÿ¨©
נעּוריךְ  חסד לךְ  זכרּתי ¦©§¤¤¨¦§©¨ה'
על נאמר הּזה הּפסּוק ©©¡¤¤©¨©§וגֹו'.
ּבׁשעה יׂשראל ¨¨§¥¨§¦¤¤§ּכנסת
עם ּבּמדּבר הֹולכת ¦¨§¦©¤¤¨§¨¤ׁשהיתה
- חסד לךְ  זכרּתי ¤¤¨¦§©¨¥¨§¦יׂשראל.
ׁשּנֹוסע אהרן ׁשל עננֹו ©¥¤Ÿ£©¤¨£¤זהּו
ׁשּנקׁשרּו אחרים חמּׁשה §§¦¤¦¥£¨¦£¦עם
אהבת עליךָ . ּומאירים ©£©¤¨¦¦§¤̈עליךָ 

לךָ  ׁשּנתקנּו - וכּלם(ּכלּולתיךְ  §Ÿ¨¦¤¦§§§§ª¨

בךָ ) אֹותךָ ,נתקנּו ועּטרּו ¦§§§§¦§¨
כּלה ּכמֹו אֹותךָ  ¨©§§¦§¦§והתקינּו
וכל ּתכׁשיטיה. את ¨§¨¤¦§©¤¤¤¤ׁשעֹונדת
לכּתךְ  ּבׁשביל לּמה? ¥§¤¦§¦¨¨ּ̈כךְ 
לא ּבארץ ּבּמדּבר Ÿ¤¤§¨§¦©©£©אחרי

¨§זרּועה.

ׁשאדםּבאּבאּבאּבא ּבׁשעה ראה, Ÿ§¥§¨¨¤¨¨
צל הּזה, ּבּמדֹור ¥¤©¨©¥יֹוׁשב

אתהאמּו ּפֹורסת הּׁשכינה נה, ¨¡¨©§¦¨¤¤¤
מלמעלה, עליו ¨§©§¦¨¨¨¤¨§ּכנפיה
צּדיקים וחמּׁשה ¦¦©¨¦£©¨¨§©§ואברהם
מדֹורם את ׂשמים ¨§¤¦¨¦¥£אחרים
אברהם אּבא, רּבי אמר ¨¨§©¨©¦©©¨¦עּמֹו.
הּמלךְ  ודוד צּדיקים ¤¤©¦¨§¦¦©¨¦£©וחמּׁשה
זהּו עּמֹו. מדֹוריהם ¤¦¤¥§¦ׂ̈שמים
ׁשבעת ּתׁשבּו ּבּסּכת ©§¦§¥ªŸ©¨¤ׁשּכתּוב,

ּכתּוב זה ּכמֹו ימים. ּבׁשבעת ולא ּכתּוב, ימים ׁשבעת לא)ימים. ה'(שמות עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי ¨¦¦§©¨¦¨§Ÿ§¦§©¨¦§¤¨¦¥¤¨¦¨¨
ׁשּׁשֹורים הּללּו ּבאֹורחים מאירֹות ּבפנים ויֹום יֹום ּבכל לׂשמח אדם וצריךְ  וגֹו'. הּׁשמים ¦¤¨©¦§¨¦§¦¨§¨¨§©Ÿ§¦¨¨¦¨§§¦©¨©¤את

¦עּמֹו.
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ּכתּובואמרואמרואמרואמר אּבא, רּבי §¨©©¦©¨¨
ימים, ׁשבעת ּתׁשבּו ¦¨©§¦§¥ªŸ©ּבּסּכת
ּבּסּכת. יׁשבּו ּכךְ  ªŸ©§¥¨©©§ואחר
ּכךְ  ואחר ּתׁשבּו, ¨©©§§¥¨¦ּ̈בראׁשֹונה
הראׁשֹון אּלא ¦¨¨¤§¥יׁשבּו.
לבני הּׁשני ¥§¦¦¥©¦§̈לאֹורחים,
לאֹורחים, הראׁשֹון ¦§¨¦¨¨̈העֹולם.
סבא, המנּונא ׁשרב ¨¨¨§©©¤§ּכמֹו
היה לּסּכה נכנס ¨¨¨ª©¨§¦¨¨¤§ּכׁשהיה
הּסּכה ּפתח על ועֹומד ¨ª©©¤©¥§©¥ׂ̈שמח,
נזּמן ואֹומר: ¥©§¥§©¦מּבחּוץ

מסּדר את(נסּדר)לאֹורחים. ¨§¦§©¥§©¥¤
רגליו, על ועֹומד ¨§©©¥§¨§ª©הּׁשלחן,
ּתׁשבּו ּבּסּכֹות ואֹומר: §¥ª©¥§¥¨§ּומברךְ 
אֹורחים ׁשבּו ימים. ¦§§¦¨©§¦ׁשבעת
אֹורחי ׁשבּו ׁשבּו. ¥§§§¦§¤עליֹונים,

הרים ׁשבּו. ידיו(רחץ)האמּונה, ¨¡¨§¥¦¨©¨¨
חלקנּו, אׁשרי ואמר: ¥§¤¥§©©¨§©¨§וׂשמח,
יׂשראל, ׁשל חלקם ¥¨§¦¤¨§¤¥§©אׁשרי

לב)ׁשּכתּוב ה'(דברים חלק ּכי ¤¨¦¥¤
יֹוׁשב. והיה וגֹו'. ¥¨¨§§©עּמֹו

ׁשּמיהּׁשניהּׁשניהּׁשניהּׁשני העֹולם, לבני - ©¥¦¦§¥¨¨¤¦
ּובארץ ּבעם חלק לֹו ¤¨¨¨¨¤¥¥¤ׁשּיׁש
ּבצל יֹוׁשב ¥§¥¨§©הּקדֹוׁשה,
את לקּבל ¤¥©§¨¡̈האמּונה,

מּׁשּום הּטעם? מה הענּיים. את לׂשּמח וצריךְ  הּבא, ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם לׂשמח ¦©©©¨¦¦£¨¤©¥©§¦¨§¨©¨¨¤©¨¨©Ÿ§¦¦§̈האֹורחים,
לענּיים. הּוא ׁשּזּמן, אֹורחים אֹותם ׁשל ¦¦£¨¥¦¤¦§¨¤¤¥©¤ׁשהחלק
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