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ׁשּזֹוכיםּבאּבאּבאּבא צּדיקים ּוראה, Ÿ§¥©¦¦¤¦
הם החּיים, ּבצרֹור ¥¦©©§¦¥©§¦§להתקּׁשר
הּמלךְ  ּבכבֹוד לראֹות ¤¤©§¦§¦¦¨©זּכאים
ׁשּנאמר ּכמֹו הּקדֹוׁש, ©¡¤¤§¨©§¤̈העליֹון

כז) ּולבּקר(תהלים ה' ּבנעם ¥©§©Ÿ§£©לחזֹות
יֹותר מדֹוריהם ואֹותם ¥¤¥§¨§¨¥§ּבהיכלֹו.
מלאכים אֹותם מּכל ¦¨§©¨¨¦§¤§ועליֹון
ׁשהרי ּדרגֹותיהם. וכל ¥£¤¤¥§©¨§¦§קדֹוׁשים

מקֹום לא(חדוה)אֹותֹו עליֹון ¨¤§¨¤§Ÿ
ותחּתֹונים עליֹונים ¦§©§¦§¤¦זֹוכים

ׁשּכתּוב זהּו סד)לראֹותֹו. (ישעיה ¦§¤¤¨
זּולתךָ  אלהים ראתה לא §¨¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦©עין

§וגֹו'.

ּכלואֹותםואֹותםואֹותםואֹותם לעלֹות זֹוכים ׁשּלא §¨¤Ÿ¦©£¨
אּלה, ּכאֹותם וכּו')ּכךְ  יׁש (מקֹום ¨§¨¥¤¨¥§

ּכפי למּטה להם יׁש ¦§¨©§¤¨¥§מקֹומֹות
לאֹותֹו זֹוכים לא ואּלה §¦Ÿ¤¥§¤¥§©דרכיהם,
אּלּו ׁשרֹואים ּכפי ולראֹות ¥¦¤¦§§¦§̈מקֹום
ּבקּיּום עֹומדים ואּלה ¦§¦§¤¥§¨§©§¤ׁשּלמעלה,
ואם יֹותר. ולא הּתחּתֹון עדן ¦§¥Ÿ§§©©¤¥¤ׁשל
אּלא ּתחּתֹון? עדן ּזה מה ¨¤§©¤¥¤©©Ÿּתאמר,
תחּתֹונה, חכמה ׁשּנקרא עדן ¨§©¨§¨¨§¦¤¤¥¤זה
ׁשּבארץ, ּגן על עֹומד ¤¨¨¤©©¥¤§וזה

עליו זה עדן יֹותר)והׁשּגחת ,(ולא §©§¨©¥¤¤¨¨§Ÿ¥

ונהנים זה ּבגן עֹומדים ¦¡¤§¤©§¦§¤¥§ואּלה
זה. ¤¤¥¥מעדן

לעליֹון?מהמהמהמה ּתחּתֹון עדן ב)ּבין עליֹון(קהלת עדן נקבה, עדן נקרא ּתחּתֹון עדן החׁשךְ . מן האֹור ּכיתרֹון ©¥¥¤©§¨¤§¦§¨¦©Ÿ¤¥¤©§¦§¨¥¤§¥¨¥¤¤§
ׁשּלמעלה, לעדן ּגן נקרא זה ּתחּתֹון עדן זּולתךָ . אלהים ראתה לא עין ּכתּוב עליו זכר, עדן ¨§©§¤¤¥§©¨§¦¤§©¤¥§¨¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦©¨¨¨¨¨¤¥¨§¦נקרא

`Y`Y`Y`Y,iIgc `xFxva `xXwz`l o`MfC oi`Mf ,ifg ¨¨¥©¨¦§©¨¨§¦§©§¨¦§¨§©¥
d`Nr `Mlnc `xwia ingnl oi`Mf oEPi ¦̀©¨¦§¥¡¥¦¨¨§©§¨¦¨¨

,xn` Y`C dnM ,`WiCw(fk mildz)ii mrpA zFfgl ©¦¨§¨§©§¨¥©£§Ÿ©§¨
lMn d`Nre xiYi ,oFdxFcn oEPi`e .FlkidA xTalE§©¥§¥¨§¦¨¥©¦§¦¨¨¦¨
`Edd `dC .oFdlC oiBxC lke ,oiWiCw oik`ln oEPi ¦̀©§£¦©¦¦§¨©§¦¦§§¨©

`xz`decg `"q)(oi`Yze oi`Nr oi`Mf `l ,d`Nr ©§¨¤§¨¦¨¨¨©¨¦¦¨¦§©¨¦
,aizkc `Ed `cd ,Dil ingnl(cq diryi)`l oir §¥¡¥¥¨¨¦§¦©¦Ÿ

.'Fbe LzlEf midl` dz`ẍ¨¨¡Ÿ¦¨§§

oEPi`eoEPi`eoEPi`eoEPi`e,oEPi`M KM lk `wNql o`Mf `lC,`YkEc `"q) §¦§¨©¨§©§¨¨©§¦§¨

'eke zi`(mEtk `Yzl oFl zi` `iiYkEC ¦§¨¨¦§©¨§
ingnlE ,xz` `Eddl o`Mf `l oiN`e ,EdiigxF`§©§§¦¥¨©¨§©£¨§¥¡¥
`nEIwa iniiw oiN`e ,`NirlC oEPi` o`ngc dnk§¨§¨¨¦¦§¥¨§¦¥©§¥§¦¨
.d`Yz ocr o`n `niz i`e .xiYi `le d`Yz ocrc§¥¤©¨¨§¨©¦§¦¥¨¨¥¤©¨¨
lr `niIw `ce ,d`Yz dnkg ixw`C ocr `c `N ¤̀¨¨¥¤§¦§¥¨§¨©¨¨§¨©§¨©

Dilr ocr i`dc `zEgbW`e ,`rx`aC oB(xiYi `le), ©¦§©§¨§©§¨¨§©¥¤¨¥§¨©¦

.`C ocrn oEpdz`e ,ob i`da iniiw oiN`e§¦¥©§¥§©©§¦§£¥¥¤¨

i`ni`ni`ni`non xF`d oFxziM .d`Nrl d`Yz ocr oiA ¨¥¥¤©¨¨§¦¨¨¦§¨¦
.`AwEp `pcr ixw` ,d`Yz ocr ,KWgd©Ÿ¤¥¤©¨¨¦§¥¤§¨§¨
oir aizM Dilr ,xkC ocr ixw` ,d`Nr ocr¥¤¦¨¨¦§¥¥¤§©¨¥§¦©¦
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ׁשּלמּטה. לּגן עדן נקרא זה ¨©§¤¨©¤¥¨§¦¤©§וגן
הּתחּתֹון ּבּגן ׁשּנמצאים §©©¨©¦¨§¦¤¤¥§ואּלה
ׁשעליהם הּזה מהעדן ¤¥£¤¤©¤¥¨¥¦¡¤נהנים
חדׁש ּובכל וׁשּבת ׁשּבת ¤Ÿ¨§¨©§¨©¨§ּבכל

ׁשּכתּוב זהּו סו)וחדׁש. והיה(ישעיה §Ÿ¤¤¤¨§¨¨
ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש ¨©¥¦§¨§¤Ÿ¥¦מּדי

©©§ּבׁשּבּתֹו.

מןועלועלועלועל ׁשלמה, אמר אּלה §©¥¤¨©§ŸŸ¦
עדנה. חּיים הּמה אׁשר ¨¤£¦©¨¥¤£¦©©החּיים
יֹותר עליֹונה ּבדרּגה אּלה ¥¨§¤¨§©§¤¥¥£¤ׁשהרי
מתּו ׁשּכבר אּלּו אּלּו? מי ¥¨§¤¥¥¦¤¥מהם.
ואּלה ּפעמים, ענׁש ¤¥§¦©£©¤Ÿ§¦§וקּבלּו
ׁשּנכנס מזּקק, ּכסף ¨§¦¤¨ª§¤¤¦¨§¦נקראים
מּמּנּו ויֹוצא ּוׁשנים, ּפעמים ¤¦¥§¦©§¦©£©¥̈לאׁש
וטֹוב והתנּקה. והתּברר §¨©§¦§¥¨§¦§¨£ªזהמא,
היה לא עדן אׁשר את ¨¨Ÿ¤£¤£¥¤¥§¦מּׁשניהם
למעלה ׁשעֹומדת רּוח אֹותּה -¨©¤¤¤§©§¨
ׁשהרי למּטה, לרדת ¥£¤¨©§¤¤¨¨§©§¦§והתעּכבה
לקּבל לֹו ואין ּבעמדֹו ¥©§¥§§¨§¥עֹומד
מזֹון מאֹותֹו מזֹון לֹו ויׁש ¨¥¨¥§¤Ÿענׁש,

למעלה. ׁשּלמעלה ¨§©§¨§©§¤§¤עליֹון

התּפרׁשטֹובטֹובטֹובטֹוב ׁשּלא מי ¥¨§¦ª¨¦¤Ÿ¦מּכּלם
ּבנסּתר ּדבריו וכל התּגּלה ¨§¦§¨¨§¨§¨©§¦Ÿ§ולא
ׁשּׁשמר חסיד זּכאי זהּו ©¨¤¦¨©©¤¥הם,
והׁשּתּדל וקּימן, הּתֹורה ¥©§¦§¨§¦§¨©§¦מצוֹות
נאחז זה ולילה. יֹומם ¨¡¤¤¨§©¨¨¨©ּבּתֹורה
ּכל על עליֹונה ּבדרּגה ¨©¨§¤¨§©§¤¡¤§ונהנה

ו אדם, ּבני נאחזיםׁשאר כּלם §¨§¥¨¨§ª¨¤¡¨¦
מחּפתֹו.(נכוים) ¦§¦¥ª¨

ixw` ,d`Yz ocr i`d .LzlEf midl` dz`x `lŸ¨¨¨¡Ÿ¦¨§©¥¤©¨¨¦§¥
obl ,ocr ixw` ob i`de ,`NirlC ocrl ob©§¥¤¦§¥¨§©©¦§¥¥¤§©
oEpdz` ,d`Yz oba igMYWnC oiN`e .`YYlC¦§©¨§¦¥§¦§©§¥§©©¨¨¦§£
lkaE ,zAWe zAW lkA ,EdiilrC ocr i`dn¥©¥¤§¨©§§¨©¨§©¨§¨

,aizkc `Ed `cd ,`gxie `gxi)eq diryi(iCn dide ©§¨§©§¨¨¨¦§¦§¨¨¦¥
.FzAWA zAW iCnE FWcgA WcgŸ¤§¨§¦¥©¨§©©

lrelrelrelremiIg dOd xW` miIgd on ,dnlW xn` oiN` §©¦¥¨©§ŸŸ¦©©¦£¤¥¨©¦
.EdiiPn xiYi d`Nr `BxcA oiN` `dC ,dPcr£¤¨§¨¦¥§©§¨¦¨¨©¦¦©§
ixz `WpFr EliAwe ,Ezn xaMW oEPi` .oEPi` o`n̈¦¦¤§¨¥§©¦§¨§¥
oipnf `xEpl l`rC ,wTEfn sqM oExw` oiN`e ,ipnf¦§¥§¦¥¦§¤¤§¨§¨§¨¦§¦

.iwpz`e xxAz`e ,`ndFf DiPn witpe ,oixzE(c zldw) §¥§¨¦¦¥£¨§¦§¨©§¦§¨¥
`gEx `Edd .did `l ocr xW` z` mdipXn aFhe§¦§¥¤¤£¤£¤Ÿ¨¨©¨
mi`w i`dC ,`Yzl `Ygpl aMrz`e ,`Nirl mi`wc§¨¦§¥¨§¦§©¨§©§¨§©¨§©¨¦
`pFfn Dil zi`e ,`WpFr `lAwl Dil zile ,DinEIwA§¦¥§¥¥§©§¨§¨§¦¥§¨

`pFfn `Eddn(`"r b"tw sc).`Nirl `NirlC d`Nr ¥©§¨¦¨¨¦§¥¨§¥¨

ahahahah,`iilBz` `le ,WxRz` `lC o`n ,EdNMn ©§ª§¨§¨¦§§©§¨¦§©§¨
d`Mf `Ed `C .oEPi` `niYqA iFNn lke§¨¦¦§¦¨¦¨©¨¨
lCYW`e ,oFl miIwe ,`ziixF` icETR xhpC ,`ciqg£¦¨§¨©¦¥©§¨§¦¥§¦§¨©
ipdz`e cig`z` `C .ilile `nni `ziixF`A§©§¨§¨¨§¥¥¨¦§£¦§¦§£¥
EdNke ,`Wp ipA x`W lM lr d`Nr `Bxca§©§¨¦¨¨©¨§©§¥¨¨§ª§
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