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אתאׁשראׁשראׁשראׁשר אסף למׁשה ה' אמר £¤¨©§Ÿ¤¡Ÿ¤
זזה לא זֹו ׁשּבאר מּׁשּום ¨¨Ÿ¥§¤¦¨̈העם,

יכלּו(ּבאר) איךְ  ּתאמר, ואם מהם. §¥¥¤§¦Ÿ©¥¨§
הּוא אּלא ּכּלם? מּמּנה ¨¤¨Ÿ¦¤¨ª§¦לׁשאב
נחלים, עׂשר לׁשלׁשה ¦¨§¨¨¨Ÿ§¦¦מֹוציא
לכל ויֹוצא מתמּלא ¨§¥§¥©§¦¨§©©§והּמעין
ּבׁשעה יׂשראל היּו ואז ¨¨§¥¨§¦¨¨§¦¨§©הּצדדים,
עֹומדים מים, ורֹוצים ¦§¦©¦§¦¤ׁשחֹונים
ּומה ׁשירה. ואֹומרים ¨¨¦¦§§¨¤̈עליה
מימיךְ  העלי באר. עלי ¦©¥¦£©¥§¦£¦§אֹומרים?
ולהיֹות לּכל מים §¦§Ÿ©¦©¦§להֹוציא
ׁשבח אֹומרים וכן מּמךְ . ©¤¦§¥§¥¦¦§ªמׁשקים
חפרּוה ּבאר זאת, ּבאר ¨¨£¥§Ÿ¥§¤ׁשל
היּו אמת ּדבר וגֹו'. ¨¤¡©§§¦ׂ̈שרים

הּוא. וכךְ  ¨§¦§אֹומרים,

ראה)למדנּומּכאןמּכאןמּכאןמּכאן מי(ּבא ּכל , ¦¨¨©§Ÿ§¥¨¦
ׁשל ּדברים לעֹורר ¤¦¨§¥§¤¤ׁשרֹוצה
ּבדּבּור ּבין ּבמעׂשה ּבין ¦§¥¤£©§¥¨§©מעלה,
אֹותֹו אֹו מעׂשה אֹותֹו אם -¦©£¤
לא ּכראּוי, נעׂשה לא Ÿ©£¤¨¨Ÿ¦ּדּבּור
העֹולם ּבני ּכל ּדבר. ¨¨¥§¨¨¨¥§מעֹורר
הּכנסת ּבבית לעֹורר ¤¤§©¥§¥§¦§הֹולכים
מעּטים אבל ׁשּלמעלה, ¦©§¨£¨§©§¤¨ּ̈דבר
והּקדֹוׁש לעֹורר, ׁשּיֹודעים ¨©§¥§¦§¤¥אּלּו
הּיֹודעים לכל קרֹוב הּוא ¦§©¨§¨ּ̈ברּוךְ 
ּכראּוי. הּדבר ּולעֹורר לֹו ¨¨¨¨©¥§Ÿ§¦לקרא

ׁשּכתּוב קרֹוב, אינֹו הּוא לֹו, לקרא יֹודעים לא אם קמה)אבל ּזה(שם מה וגֹו'. קראיו לכל ה' קרֹוב £¨¦Ÿ§¦¦§Ÿ¥¨¤¨¨§¨Ÿ§¨§©¤
ּבּכל. וכן ּכראּוי, אמת ּדבר לעֹורר ׁשּיֹודעים Ÿ©¥§¨¨¤¡©§¥§¦§¤¤¡¤ּבאמת?
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אֹומריםּגםּגםּגםּגם יׂשראל היּו ּכאן ©¨¨¦§¨¥§¦
ּכדי אמת, ּדברי אּלה, ¥§¤¡¥§¦¤¥¦¦ּדּבּורים
ּולהׁשקֹותם הּזאת ּבאר ¨§©§Ÿ©¥§¥§לעֹורר
מּלים ׁשאֹומרים ועד ¦¦¦§¤©§¥¨§¦§ליׂשראל,
אפּלּו וכן מתעֹוררת. לא ¦£¥§¤¤§¦Ÿ¥אּלּו,
העֹולם מכּׁשפי ¨¨¥§©§¨§ּבאֹותם
עד רעים, ּבמינים ©¦¨¦¦§¦§©§¦¤ׁשּמׁשּתּמׁשים
אמת ׁשל מעׂשיהם ¤¡¤¤¥£©¦¤ׁשעֹוׂשים
ּדברי אֹומרים לא אם - ¥§¦¦§Ÿ¦¤¥£אליהם

ּבׁשביל אֹותםאמת להמׁשיךְ  ¡¤¦§¦§©§¦¨
לא ׁשרֹוצים, אּלּו Ÿ¦¤¥¦¨§¦ּבגונים
ואפּלּו לגּביהם. ¦£©¤¥©§¦§§¦מתעֹוררים
ּבדברים הּיֹום ּכל ¦¨§¦©¨¦§¤ׁשּצֹווחים
לא אחר, ּבמעׂשה אֹו Ÿ¥©¤£©§¦¥£אחרים
לעֹולמים אליהם אֹותם ¦¨§¤¥£¨¦§מֹוׁשכים

אליהם. מתעֹוררים ¤¥£¦§§¦Ÿ§ולא

ּכתּובּבאּבאּבאּבא יח)ּוראה, (מלכים-א Ÿ§¥¨
מה וגֹו'. הּבעל בׁשם ¨§©©©¥§§§¦©וּיקראּו
רׁשּות ׁשאין אחד, §¥¤¨¤©©©הּטעם?
ועֹוד, ּבזה. ּבעל §¤¨©©§ּבאֹותֹו
ּביניהם, מכׁשרים לא ¤¥¥¦¨§Ÿª¦¨§©¤ׁשהּדברים
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¨¦§¦§והׁשּכיחם

ׁשּכתּוב זהּו ואּתה(שם)מהם. ¥¤¤¤¨§©¨
אחרּנית. לּבם את ¦©Ÿ¨¤¦¨£Ÿ¦£הסּבת
ׁשּיֹודעים הּצּדיקים ¦§¤¦¦©©¤¥§©אׁשריהם

ּכראּוי. לרּבֹונם ¨¨¨¦§Ÿ§¦לקרא

צריךְ אמראמראמראמר ּכאן ׁשמעֹון, רּבי ¨©©¦¦§¨¨¦
מי ּכל ּוראה, ּבא ּדבר. ¦¨¥§Ÿ¨¨©§לגּלֹות
ּכראּוי מעׂשה לסּדר ¨¨¤£©¥©§©¥¤ׁשּיֹודע
ּבוּדאי זה ּכראּוי, ּדברים ©©§¤¨¨¦¨§¥©§ּולסּדר
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הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש את ¨¨©¤¥§מעֹורר
עליֹונים ּדברים ¦§¤¦¨§¦§©§להמׁשיךְ 

להם)ׁשּמכׁשרים. יכׁשר לא לא, .(ואם ¤ª§¨¦§¦ŸŸª§©¨¤

ּכל ּכךְ , אם להם. הכׁשר ¨¨¦¤¨©§Ÿª§ולא
מעׂשה לסּדר יֹודעים ¤£©¥©§¦§¨̈העֹולם
חׁשיבּות מה ּדברים, ¦£©¦¨§¥©§ּולסּדר
הּדבר עּקר ׁשּיֹודעים ¨¨©©¦¦§¤¦¦©©הּצּדיקים
לב לכּון ויֹודעים ¥¥©§¦§§¤£©©§והּמעׂשה,
ׁשּלא האחרים מאּלּו יֹותר Ÿ¤¦¥£¨¥¥¥¨§ורצֹון

ּכךְ ? ּכל ¨¨¦§יֹודעים

עּקראּלאאּלאאּלאאּלא יֹודעים ׁשּלא אּלה ¤¨¥¤¤Ÿ§¦¦©
סּדּור אּלא זה, ּכל ¦¨¤¤¨¤£©©הּמעׂשה
מֹוׁשכים יֹותר, ולא ¦§¥Ÿ§¨§¨§ּבעלמא
ּכתפי ׁשאחר מׁשיכּות ¥§¦©©¤¦§¤¥£עליהם
טס ׁשּלא הּוא ּברּוךְ  ¨Ÿ¤¨¨©הּקדֹוׁש

נקרא. ׁשהׁשּגחה ¨§¦¨¨§©¤¦£ּ̈באויר,

לבואּלהואּלהואּלהואּלה ּומכּונים ׁשּיֹודעים §¥¤¤§¦§©§¦¥
מּמקֹום ּברכֹות מֹוציאים §¦¨§¦¦¨§ורצֹון,
הּגזעים ּבכל ויֹוצאים ¦¨§©¨§¦§§¨¨£©©הּמחׁשבה,
ּכראּוי, יׁשר ּבדרךְ  ¨¨¨¨¤¤§¦¨¨©§והּׁשרׁשים
עליֹונים ׁשּמתּברכים ¦§¤¦§¨§¦¤©עד
מתּברךְ  הּקדֹוׁש וׁשם ¥¨§¦¨©¥§¦§©§ותחּתֹונים,

הּוא לֹו ׁשּקֹוראים ּבׁשעה ּכנגּדם. ּומזּמן אליהם קרֹוב הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשהרי חלקם, אׁשרי ידם. ¦§¤¨¨§¨§¤§¨ª§¤¥£¨¨¨©¥£¤¨§¤¥§©¨¨©על
ׁשּכתּוב זהּו הּבא. ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם אֹותם מכּבד הּוא אצלם. הּוא ּבצרה ׁשהם ּבׁשעה אליהם. ¨¤¤¨©¨¨¤©¨¨¨¥©§¨§¤¨¨§¥¤¨¨§¤¥£¨ª§מזּמן

צא) ׁשמי.(תהלים ידע ּכי אׂשּגבהּו ואפּלטהּו חׁשק בי ¦§©¨¦¥§©£¥§©£©©¨¦¦ּכי
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