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כה)ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח ועׂשית(שמות ¨©§¨©§¨¦¨
ּבא וגֹו'. ׁשּטים עצי ª§¨£¥¦¦§Ÿׁשלחן
ויפים טֹובים מנהגים ¦¨§¦¦¨§¦¥§ראה,
הּסעּודה ּבעלי נֹוהגים ¨§©¥£©¦£̈היּו
ׁשהם להראֹות הּמלךְ  ¥¤§©§¤¤©¤ׁשל
אחד ּגדֹול הּמלךְ . ׁשלחן ¨¤¨¤¤©©§ª¥§¦מּבני
ּבזמן ידיו נֹוטל הּסעּודה ©§¦¨¨¥¨§©¥§¦מּבני
להסב. לּסעּודה ¥¨§¨§©§¨¦¤ׁשּיּכנסּו
הּׁשני ּבראׁש, מסב ¦¥©Ÿ¨¥¥¨©הּגדֹול
הּׁשני. ּתחת והּׁשליׁשי ¦¥©©©¦¦§©§¨§©ּתחּתיו,
מּטֹות, ׁשלׁשה נקראּו ¦¨Ÿ§§§¦¤¥§ואּלה
ּוכנגד אבֹות, ׁשלׁשה ¤¤§¨¨Ÿ§¤¤§ּכנגד
מּכאן ויׂשראלים. לוּים ¨¦¦¥§§¦§¦¦§¦£Ÿּכהנים
אּלא סדר, להם אין ¨¤¤¥¤¨¥¨¥§ואילךְ 

זֹוכה. הּקֹודם ¤¥©ּ̈כל

ּבֹוצע,ׁשניתׁשניתׁשניתׁשנית,,,, הּבית ּבעל ¥¦©©©©¦¥©
יפה, ּבעין ׁשּיבצע ¨¨¦©§©§¦¤¥§ּכדי
ּכךְ  ואחר הּברכה, ¨©©§¨¨§©¦§©ּומׁשלים
ׁשל רּבֹותינּו ּופרׁשּוה ¤¥©¨§¥©¥ּבֹוצע.
הּמסּבים ׁשאין ¦ª§©¥¤¨§¦©הּמׁשנה,
ׁשּיטעם עד לטעם Ÿ©¤¦§Ÿ§¦¦¨©רּׁשאים
רּׁשאי הּבֹוצע ואין ©©©¥©¥§¥¨§©המברךְ ,

ּפרׁשּוה ועֹוד ּבידֹו. הרׁשּות ּכבֹוד, לחּלק רצֹונֹו ואם הּמסּבים. מּפי אמן ׁשּיכלה עד ¨§¥§¨§§¨¨¥©§§¦§¦Ÿ©¤¦§¤¨¥¦¦©§ª§¦לטעם
הּבית. ּבעל את ׁשּיברךְ  ּבׁשביל מברךְ , ¦©©©©¤¥¨§¤¦§¦¥¨§©¥¨¤ׁשהאֹורח

gzRgzRgzRgzR,xn`e(dk zeny).'Fbe miHW ivr oglW ziUre ¨©§¨©§¨¦¨ª§¨£¥¦¦§
ix`n ibdp Fed oxiRWe oiah oibdpn ,ifg `Ÿ£¦¦§¨¦¨¦§©¦¨£©£¥¨¥
`xFzt ipAn oEPi`c d`fg`l ,`Mlnc `zcErqC¦§¨¨§©§¨§©£¨¨§¦¦§¥¨¨
`pnfa iFci lihp ,`zcErq ipAn `axax cg .`MlnC§©§¨©©§§¨¦§¥§¨¨¨¦§§¦§¨
`piipY ,W`xA aqn lFcB ,aqdl `zcErql oElriic§¥©¦§¨¨§¨¥¨¥¥¨Ÿ¦§¨¨
'b E`ixwz` oiN`e .`piipY zFgz d`zilzE ,DizFgY§¥§¦¨¨§¦§¨¨§¦¥¦§§¦

lawle ,oda` zlY lawl ,zFHn(`"r a"xr sc)mipdM ¦¨¢¥§©£¨¨§¨¢¥Ÿ£¦
`N` ,xcq oFl zil ,Kli`e o`Mn .mil`xUie mIel§¦¦§¦§§¥¦¦¨§¥¨¥¥¤¤¨

.dkf mcFTd lk̈©¥¨¨

,`piipY,`piipY,`piipY,`piipY.dti oirA rvaiW icM ,rvFA ziAd lrA ¦§¨¨©©©©¦¥©§¥¤¦§©§©¦¨¨
dEnwF`e .rvFA xzalE ,`zkxA milWnE©§¦¦§¨¨§¨©¥©§§¨
cr ,mFrhl oi`Wx oiAEqnd oi`C ,oizipznC opAx©¨¨§©§¦¦§¥©§¦©¨¦¦§©
cr ,mFrhl i`Wx rvFAd zile .KxaOd mFrhiW¤¦§©§¨¥§¥©¥©©¨¦§©
,cFaM wNgl DizErx m`e .oiAEqnd iRn on` dlkIW¤¦§¤¨¥¦¦©§¦§¦§¥§©¥¨
oibA ,Kxan gxF`C ,dEnwF` cFre .DiciA zEWxd̈§¦¥§§¨§¥©§¨¥§¦

.ziAd lral KxaiC¦¨¥§©©©©¦
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ּבֹוצעודרודרודרודרךְ ךְ ךְ ךְ  הּבית ּבעל סֹוד, §¤¤©©©©¦¥©
ׁשהּוא האמצעי, העּמּוד זה -¤¨©¨¤§¨¦¤
צריךְ  ּובׁשּבת האמצעי. ¦¨¨©§¦¨§¤¨©קו
ה' ׁשהן ּכּכרֹות, מּׁשּתי ¥¤¨¦¥§¦©Ÿ§¦לבצע
ׁשל ו' זה - הּבית ּבעל ¤¤¦©©©©ה'.

זה)האמצע. ּומּׁשּום זֹו. ּוכדי(ּובצּורה ¨¤§©§¨¦¤§¥
יכֹול כרעבתנּות, יראה ¨¨§©©§¤¨¥Ÿ¤ׁשּלא
ואחד אחד לכל ּבּה ¨¤§¨¤¨§¨©Ÿ§¦לבצע
וי'. י' ּכּביצה? ּזה מה §¨¥©¤©¨¥©ּכּביצה.
הּׁשם ׁשל הּנקּדֹות ¥©¤ª§©¥§והן
ּפרּורים נקראים ¦¥¦¨§¦¨©הּקדֹוׁש,
טּפֹות ּכנגד ואּלּו ¦¤¤§¥§¦©©§¤ׁשּבכּזית.
ּבהן ׁשּמזלזל ּומי ¤¨¥§©§¤¦©¤©הּזרע.
צריךְ , ׁשּלא ּבמקֹום ¦¨Ÿ¤¨§¨§§וזֹורקן
והֹולךְ  אחריו, רֹודפת ¥§¨£©¤¤¦£̈הענּיּות

ׁשּכתּוב זהּו ונד. טז)נע (איוב ¨¨¨¤¤¨
ואין אּיה. לּלחם הּוא ¥§¥©¤¤©¥נֹודד
צֹווח: והּוא ּתֹורה, אּלא ©¥§¨¨¤¤¤לחם

ׁש מי ולאאּיה עליו? ּמרחם ©¥¦¤§©¥¨¨§Ÿ
¥מֹוצא.

ּבצּדיק,ּופרּוריםּופרּוריםּופרּוריםּופרּורים הם ּבכּזית, ¥¦§©©¦¥§©¦
מאֹותם ּכתיׁשֹות ּכֹותׁש ¨¥¦§¥§והּוא

מברךְ , והאֹורח (משליהּזיתים. ©¥¦§¨¥©§¨¥
נגּה.ד) ּכאֹור צּדיקים ©Ÿ©©¦¦§Ÿ§וארח

חי צּדיק לראׁש ©¦©Ÿ§¨§ּברכֹות
האֹורח ולכן ©¥¨¥¨§¦¨̈העֹולמים,

¥¨§מברךְ .

אליוּביןּביןּביןּבין ּבא הרי ּכךְ  ¥¨£¥¨¥¨
ואמר, הּקדֹוׁשה ©¨§¨§©¨§©הּמנֹורה
קם אחד, ּתינֹוק ׁשם והיה אחת, לאכסניה והחברים אני הלכּתי אחד יֹום הּנאמן, ¨¨¤¦¨¨¨§©©¨§©§©§¦¥£©§¦£¦§©¨¨¤¨¡¤©¤רֹועה
חמׁש מּבן אּלא היה ולא ׁשנה, מעׂשרים היה ּכאּלּו מעצמֹו הּוא וׁשלחן, מנֹורה לנּו ¥¨¤¦¨¤¨¨ª§¨¥©§§¦¨¨¥¤§¦¨¨§Ÿ§¨§¨¦§¦§והתקין

gx`egx`egx`egx`e`cEOr `C ,rvFA ziAd lrA ,`fx §Ÿ©¨¨©©©©¦¥©¨©¨
zAWaE .irvn`d ew Edi`C ,`zirvn`c§¤§¨¦¨§¦©¨¤§¨¦§©¨
,ziAd lrA .'d 'd oEPi`C ,zFxMM ipXn rFval Kixv̈¦¦§©¦§¥¦¨§¦©©©©¦

.`zirvn`C 'e `C`C oibaE `c `peebkE)(`lC oibaE ¨§¤§¨¦¨§©§¨¨§¦¨§¦§¨
cg lkl DA rvanl liki ,`zEpYarxk d`fgz`l§¦§£¨¨§©©§¨¨§¦§¦§©¨§¨©
`nWC oicEwp oEPi` .'ie 'i .dviAk i`n .dviAM cge§©©¥¨¨©¥¨§¦§¦¦§¨
oiRh lawl oiN`e .ziGka ixExt ixwz` ,`WiCw©¦¨¦§§¥¦¥§©©¦§¦¥¨¢¥¦¦
`lC xz`A oFl wixfe ,oFdA lflfnC o`nE ,rxfC§¤©©¦§©§¥§§¦̈©£¨§¨
.cpe rp lif`e ,DixzA` sicx `w `zEIpr ,Kixhv ¦̀§§¦£¦¨¨¨¦£©§¥§¨¦¨¨¨

,aizkc `Ed `cd(eh aei`)zile .dI` mgNl `Ed ccFp ¨¨¦§¦¥©¤¤©¥§¥
,Dilr mgxnC o`n dI` geFv `Ede ,dxFz `N` mgl¤¤¤¨¨§¥©©¥¨¦§©¥¨¥

.gMWi `le§¨¦§©

mixExtEmixExtEmixExtEmixExtEEWizM Wizk Edi`C ,wiCvA oEPi` ,ziGkA ¦¦§©©¦¦§©¦§¦©¦§¦
,Kxan gxF`e .mizif oEPi`n(c ilyn)gx`e ¥¦¥¦§¥©§¨¥§Ÿ©

.Dbp xF`M miwiCv(i ilyn)ig wiCv W`xl zFkxA ©¦¦§Ÿ©§¨§Ÿ©¦¨
.Kxan gxF` `C oibaE ,oinlr̈§¦§¦¨¥©§¨¥

,ikdC`,ikdC`,ikdC`,ikdC`,xn`e .DiAbl `z` `WiCw `pivEa `d ©§¨¦¨¦¨©¦¨¨¨§©¥§¨©
`p` `plif` cg `nFi ,`pnidn `irx©§¨§¥¨¨¨©£¦§¨£¨
mw .`cg `wEpi oOz dede ,`cg `ipqk`l `iIxage§©§©¨§©§©§¨¨¨©£¨©¨©¨¨¨¨

M ,DinxBn Edi` `xFztE `Yxpn ol oiwzeded EN` §¨¦¨§©§¨¨¨¦¦©§¥§¦¨¨
oiwze .oipW Wng oAn `N` ded `le ,oipW oixUrn¥¤§¦§¦§¨¨¨¤¨¦¤¨¥§¦§¨¦
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מּכל ׁשלחן והתקין ¨¦¨§ª¦§¦§¦ׁ̈שנים,
אמר, ּומׁשּתה. מאכל ©¨¤§¦¨£©¥¦מיני
ׁשּבעל רּבֹותינּו ּפרׁשּוה ©©¤¥©¨§¥¥£הרי
מברךְ , ואֹורח ּבֹוצע ¥¨§©¥§©¥¦©©הּבית

לב)אבל לימים(איוב אני צעיר £¨¨¦£¦§¨¦
זחלּתי ּכן על יׁשיׁשים ¦§©¨¥©¦¦§¤©§ואּתם
עד אתכם, ּדעי מחּות ©¤§¤¦¥Ÿ©¥¨¦̈ואירא
אמרּתי מּכם. רׁשּות ¦§©¨¤¦§Ÿ¤¤ׁשאּטל

ה'. מלאךְ  ּבני אמר ©§©¦§Ÿ¡לֹו,

לחםאמראמראמראמר רציתם אּתם לנּו, ¨©¨©¤§¦¤¤¤
לחם אֹו קרב, ּבלי ¤¤¨§¦§¦§©ּתפנּוקים
ּפרׁשּוה ׁשּכךְ  קרב. ¨§¥¨¤¨§¦עם
ׁשעת הּמׁשנה, ׁשל ©§¨§¦©¤¥©רּבֹותינּו
ואם מלחמה. ׁשעת ¦§¨¨§¦©§¨¦£אכילה
אין קרב, עליו ׁשּיהיה ¥¨§¨¨¤§¦¤¤¦§רציתם
ׁשּינּצח מי אּלא אֹוכל. ©©§¤¦¨¤¥¨¤אחד
ּובֹוצע אֹוכל הּוא ©¥¥¨§©ּבּקרב,
החברים, לֹו אמרּו ¦¥£©§¨¨ª§לכּלם.
לא ועדין קטן, אּתה Ÿ¦©£©¨¨¨©¦§ּבני,
ּגברים נלחמים איךְ  ¦¨§¦¨§¦¥¦§©̈ידעּתי
ּבנענּוע ּבחרב, ©§¦§¤¤§¦§ּגדֹולים
ּבחצי ּבקׁשת, ּברמח, ¥¦§¤¤§©Ÿ§¤¤©החרב,
ּובאבני ּבמקלע ¥§©§©¥§©§¤¤©הּקׁשת,

©¥§©מקלע.

כ)להם,אמראמראמראמר אל(מלכים-א ¨©¨¤©
ׁשהרי ּכמפּתח. חֹוגר ¥£¤©¥©§¦¥¥©§¦יתהּלל
ּפרׁשּוה, ׁשמע ּבקריאת ¨§¥©§©¦§¦©©וּדאי
על ׁשמע קריאת הּקֹורא ©©§©¦§¥©ּ̈כל
חרב אֹוחז ּכאּלּו ¤¤¥¦§¨¦מּטתֹו,

ׁשּכתּוב קמט)ּפיפּיֹות, (תהלים ¦¦¤¨
ּכמֹו צדדים, לׁשּׁשה לנענעּה צריךְ  החרב ונענּוע ּבידם. ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל §¦¨§¨¦§¨§§©§¦¨¤¤©©§¦§¨¨§¦¦¤¤§¨§¦¥§רֹוממֹות
ּגּוף ו', וזֹו העֹולם. רּוחֹות ארּבע ועל הארץ ועל הּׁשמים על ׁשּתמליכּוהּו ּכדי §¨¨©§©©§¤¨¨©§¦©¨©©¦§©¤¥§¨£¥¤ׁשּבארּוה,

אדני. החרב, נרּתיק פיפּיֹות. ׁשּתי ה"ה, החרב. ראׁש י' ¨Ÿ©¤¤§¥¦¦©§¦©¤¤£Ÿ¤¤©החרב.

dEnwF` `d ,xn` .dYWnE lk`n ipin lMn `xFzR̈¨¦¨¦¥©£¨¦§¤¨©¨§¨
la` ,Kxan gxF`e rvFA ziAd lraC opAx(al aei`) ©¨¨§©©©©¦¥©§¥©§¨¥£¨

`xi`e iYlgG oM lr miWiWi mY`e minil ip` xirv̈¦£¦§¨¦§©¤§¦¦©¥¨©§¦¨¦¨
xn` .mMn zEWx lFH`C cr .mkz` irC zFEgn¥©¥¦¤§¤©§¤§¦¤¨©

.'iic `k`ln ixa `ni` ,Dil¥¦¨§¦©§¨¨©§¨

xn`xn`xn`xn`F` ,`axw `la iwEptY mgl oEzirA oEY` ,ol ¨©¨©¨¦¤¤©§¥§¨§¨¨
,oizipznC opAx dEnwF` ikdC .`axwA mgl¤¤¦§¨¨§¨¦§¨©¨¨§©§¦¦
`axw iednl Ezira i`e .dngln zrW dlik` zrW§©£¦¨§©¦§¨¨§¦¨¦§¤¡¥§¨¨
Edi` ,`axw gvpC o`n `N` ,lik` cg zil ,Dilr̈¥¥©¨¦¤¨¨§¨©§¨¨¦
Yp` ixA ,`iIxag Dil Exn` .EdNkl rvFaE lik`̈¦¥©§ª§¨§¥©§©¨§¦©§§
oiaxax oixab igibn Ki` zrci `l oiicre ,xirf§¥©£©¦¨©§©¥§¦¥©§¦©§§¦
oixibA ,`YWwA ,`gnFxA .`AxgC rEprpA ,`AxgA§©§¨§¦§¨§©§¨§§¨§©§¨§¦¦

.`hxiwC oipa`A ,`hxiwA ,`YWwC§©§¨§¦§¨§©§¦§¦§¨

xn`xn`xn`xn`,Edl)k ` mikln(`dC .gYtnM xbFg lNdzi l` ¨©§©¦§©¥¥¦§©¥©§¨
`xFTd lM ,dEnwF` rnW z`ixwA i`Ce©¨§§¦©§©§¨¨©¥
,zFItiR axg fgF` ENi`M ,FzHn lr rnW z`ixw§¦©§©©¦¨§¦¥¤¤¦¦

,aiYkC)hnw mildz(zFItiR axge mpFxbA l` zFnnFx ¦§¦§¥¦§¨§¤¤¦¦
ziWl Dil `rprpl Kixv ,`AxgC `rEprpe .mciA§¨¨§¦§¨§©§¨¨¦§©§§¨¥§¦
lr EdEkilnYW icM ,dEnwE`C dnM ,oixhq¦§¦§¨§§¨§¥¤©§¦©
`ce .mlFrd zFgEx 'c lre ,ux`d lre minXd©¨©¦§©¨¨¤§©¨¨§¨
.zFIt ixY ,d"d .axgd W`x ,'i .axgd sEB ,'e©¤¤Ÿ©¤¤§¥¦

.ipc` ,`Axgc `wYxp©§§¨§©§¨£Ÿ̈
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ׁשמע,רמחרמחרמחרמח,,,, ּבּקריאת רמ"ח Ÿ©©§¦©§©
הרי הּיחּוד, ּתבֹות ׁשׁש ¥£¦©¥¥¦עם
חרב, עם מג"ן ¤¤¦¥¨©רֹומ"ח.
נּוריאל, ּגבריאל ¥¦¥¦§©¥¨¦מיכאל
ׁשלׁשת ׁשל ¤Ÿ§¤¦¨©©הּׁשּמׁשים
חּצים, ׁשּיֹורה קׁשת ¦¦¨¤¤¤¨̈האבֹות.
ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו זרע ¥©¤¥¤©¤¨§וכל
זה מקלע, מֹוליד. ¤©¥§©¦¥אינֹו
אבני חמּׁשה ׁשמע. ¥§©¨¦£©§©¦§קריאת

ומקלע, יׂשראל)(דברים ׁשמע ©§¥©§©¦§¨¥
וּיּקח ּכנגּדם, ה'. אלהינּו ©¦©¨§¤§¥Ÿ¡ה'

יז)ּדוד חּלקי(שמואל-א חמּׁשה ¨¦£¦¨©ª¥
ּוכׁשּׂשם הּנחל. מן ¨¤§©©©¦¦¨£אבנים
ׂשפה, ׁשהיא ּבּמקלע, ¨¨¦¤©¥§©©¨אֹותם
ּכל אחד נעׂשּו ׁשכינה, ¨¨¤£©¨¦§¦§והיא
הּפלׁשּתי. את והרג ¦§¦§©¤©¨§¨¦£©החמּׁשה,

זֹוועדועדועדועד אבן זרקּתי עכׁשיו §©©§¨¨©§¦¤¤
מצֹור, אבן ׁשהּוא ¨¤¤¤¥¨¨§לסמאל,
ׁשּלֹו הּמצֹור את ¤¨©¤¦§©¨§והרסּתי
ולכן למּטה. ¥¨§¨©§¦§©§¦§והׁשּפלּתיו
יתהּלל אל לכם, ¥©§¦©¤¨¦§©̈אמרּתי
יתּברר ּכעת ּכמפּתח. ¥¨§¦¥¨©¥©§¦¥חֹוגר
נלחמים איךְ  יֹודע ׁשאני ¦¨§¦¥©¥¦£¤¤̈לכם
ּבחרבֹות, ּגדֹולים ¨£©¦§¦¨§ּגברים
ּבמקלע. ּבקׁשת, ©¥§©§¤¤§©Ÿ§ּברמח,
לדּבר יכלנּו ולא ¥©§§Ÿ¨Ÿ§§©ּ̈תמהנּו
ּכעת חכמים, לֹו אמרּו ¥¨¦¨£§¨¨¨§לפניו.
את מרויח יהיה מי ¤©¦§©¤§¦¦¤§¦נראה
הּמֹוציא. לחם ׁשהּוא ¦©¤¤¤¤¤©הּלחם,

טו)ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח ׁשכינה,(במדבר נתרמת ּבּמה לה'. תרּומה ּתרימּו הארץ מּלחם ּבאכלכם והיה ¨©§¨©§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤¨¦§¨©©¤¦§¤¤§¦¨
אּלא ּבה"א? לדקּדק צריךְ  הּבֹוצע ּכל הּמׁשנה, ּבעלי עליה ׁשּבארּו הּמֹוציא, ׁשל ה' ¨¤¥©¥§©§¦¨©¥©¨¨§¦©¥£©¨¤¨£¥¤¦©¤¦¤ׁשהיא

,`gnEx,`gnEx,`gnEx,`gnExoiaiY ziW mr ,rnW z`ixwA g"nx §¨§§¦©§©¦¦¥¦
,`Axg mr o"bn .g"nFx `d ,`cEgiC§¦¨¨©¨¥¦©§¨
zWw .oda` 'bC oiWOW l`ixEp l`ixaB l`kin¦¨¥©§¦¥¦¥©¨¦§£¨¨¤¤
.cilFn Fpi` ugk dxFi Fpi`C rxf lke ,miSg wixfC§¦̈¦¦§¨¤©§¥¤©¥¥¦

,`hxiw,`hxiwC oipa` 'd .rnW z`ixw `C(e mixac) ¦§¨¨§¦©§©£¨¦§¦§¨
,EdiilaTl .'ii Epidl` 'ii l`xUi rnW(fi ` l`eny)gTIe §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¨¢§©§©¦©

oFdl iEW cke .lgPd on mipa` iwENg dXng ceC̈¦£¦¨©¥£¨¦¦©©©§©©¥§
cg Eciarz` ,`YpikW idi`e ,dtU idi`C ,`hxiwA§¦§¨§¦¦¨¨§¦¦§¦§¨¦§£¦©

.d`YWltl lihwe ,'d EdNMª§§¨¦¦§¦§¨¨

crecrecrecreoa` Edi`C ,l`nql `pa` i`d `pwixf orM §©§©¦̈§¨©©§¨§¨¨¥§¦¤¤
Dil `plRW`e ,Dilic xFvn `pqxde ,xFvn̈§¨©§¨¨¦¥§©§©§¨¥
xbFg lNdzi l` ,oFkl `pin` `C oibaE .`Yzl§©¨§¦¨£¥¨§©¦§©¥¥
Ki` `prci `p`C ,oFkl xxAzi orM .gYtnM¦§©¥©§©¦§¨¥§©£¨§©§¨¥
,`YWwA ,`gnExA ,oitiiqA oiaxax oixaB oigibn©¦¦ª§¦©§§¦§©§¦§§¨§©§¨
,DiOw `lNnl `pliki `le `pdeEY .`hxiwA§¦§¨©©§¨§¨¨¦§¨§©§¨©¥
geexn `di o`n ifgp orM ,opAx Dil Exn`̈§¥©¨¨§©¤¡¥¨§¥¨§¨

.`ivFOd mgl Edi`C ,`ndp©£¨§¦¤¤©¦

gzRgzRgzRgzR,xn`e(eh xacna)ux`d mgNn mklk`a dide ¨©§¨©§¨¨©£¨§¤¦¤¤¨¨¤
,`YpikW znixz` i`nA .'iil dnExY EnixŸ¦§¨©§¨§©©§¦¨§¦§¨
,oizipzn ix`n Dlr EniwF`C ,`ivFOdC 'd idi`C§¦¦§©¦§¦¨¨¨¥©§¦¦
`d i`Ce `N` .'dA wCwcl Kixv ,rvFAd lM̈©¥©¨¦§©§¥§¤¨©¨¨
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רּבֹותינּו ּפרׁשּוה הרי ¥©¨§¥¥£©©וּדאי
ותבן מֹוץ הּמׁשנה, ¤¤§¨§¦©¤ׁשל
ּוכׁשהיא הּמעׂשר. מן ¦¤§¥£©©¦¦§ּפטּורים
ּבבית היא ותבן, ¥§¦¤¤§§ּבמֹוץ
רׁשּות לּה ואין §¨¥§¦£̈האסּורים,
עּמּה לעׂשֹות למ' ¨¦£©§¦¨§להרים
ּתֹור"ה ּתרּומה, וזֹוהי ¨¨§¦§̈מ"ה.
תֹורה, חמׁשי חמּׁשה ¨¥§ª¨¦£¦¤ׁשהיא

כד)ׁשּבּה ּבהר(שמות מׁשה ויהי ¤¨©§¦Ÿ¤¨¨
וגֹו'. יֹום §¦¨§©ארּבעים

עליהּובמֹוץּובמֹוץּובמֹוץּובמֹוץ חּטה, ׁשל ותבן §§¤¤¤¦¨¨¤¨
ׁשאכל אילן רּבֹותינּו, ©¨¤¨¦¥©£¥ּבארּו
קרב היה. חּטה הראׁשֹון ©¥¨¨¨¦¦¨¨̈אדם
לאֹות ותבן, מֹוץ ׁשהּוא ¨¤¤§¤ח"ט,
ׁשהוא י', מּמּנּו והסּתּלקה ¤¤¦¨§©§¦§ה',
ּכׁשהּוא ולכן ׁשּלּה. ¤§¥¨§¨¤¦עּׂשּור

ותבן ּכנגד(ׁשּלּה)ּבמֹוץ ׁשם , §§¤¤¤¨¥§¤¤
מן ּפטּור ּופריעה, ¦¨¨¦§¨§̈ערלה
י' לאֹות רׁשּות ואין ¨§¥§¥£©©הּמעׂשר.
איׁש ׁשהם ה', ּבאֹות ¦¥¤¨¥©§לחּבר
צריךְ  הּבֹוצע ּכל ולכן ¦¨©¥©¨¥¨§¨¦§ואּׁשה.
לבצע וצריךְ  ּבּה. ©Ÿ§¦¦¨§¨¥§©§לדקּדק
יפה, ׁשּבּׁשּולֹו ¤¨¦¤¨©¥מהּמקֹום
ּגמר הּוא ׁשּבּׁשּול ©§¦¤¦מּׁשּום

ו'. וזה ¤§¦§©הּפרי,

אדםועׂשרהועׂשרהועׂשרהועׂשרה צריךְ  דברים ©£¨¨§¨¦¨¦¨¨
- אחד ּבסעּודה: ¨¤¨§¦£©לעׂשֹות
לתּקן - ׁשני ידים. ¥©§¦¥¦©¨©¦§נטילת

הּק על מחל ּולהֹוסיף סעּודֹות, ׁשלׁש לאכל - ׁשליׁשי לׁשּבת. ּכּכרֹות להאירׁשּתי - רביעי דׁש. §¥¦§§©¨§¦¦¤¡Ÿ¨Ÿ§§¦¥Ÿ©©Ÿ¤§¦¦§¨¦
ׁשּבארּוה, ּכמֹו הסּבה, וצריךְ  בּדרֹום. ּומנֹורה ּבּצפֹון ׁשלחן ׁשּבארּוה, ּכמֹו ּבנר, הּׁשלחן ¨£¥¤§¨¦£¦¨§¨©¨§¨©¨§ª§¨§¥§¤¥£¨ª©¤את

לכּלם. מברךְ  אחד - ¨ª§¥¨§¨¤¥¥הסּבּו

on oixEhR oaze uFn ,oizipznC opAx dEnwF`§¨©¨¨§©§¦¦§¤¤§¦¦
,oixEq` ziaa idi` ,oaze uFna `id cke .xUrOd©©£¥§©¦§§¤¤¦¦§¥£¦
.d"n DOr cArnl ,'n iAbl `nx`l EWx Dl zile§¥¨§§¨¨¨§©¥§¤§©¦¨©
,dxFz iWnEg 'd idi`c d"xFY ,dnExz Edi` i`de§©¦§¨¨§¦¦¨¥¨

DaC(ck zeny).'Fbe mFi mirAx` xda dWn idie §¨©§¦Ÿ¤¨¨©§¨¦§

uFnaEuFnaEuFnaEuFnaElr ,dHgC oazeoli` ,opAx dEnwE` Di §§¤¤§¦¨¨¥§¨©¨¨¦¨
,h"g aixw .ded dHg oFW`xd mc` lk`W¤¨©¨¨¨¦¦¨¨¨¨¦
Edi`C ,'i DiPn wilYq`e .'d z`l ,oaze uFn Edi`C§¦§¤¤§¨§¦§§¦¦¥§¦

oaze uFna Edi` ck `C oibaE .DliC xEUr(DNW), ¦¦¨§¦¨©¦§§¤¤¤¨

zile .xUrOd on xEht ,drixtE dlxr lawl oEPi`C§¦¨¢¥¨§¨§¦¨¨¦©©£¥§¥
.dX`e Wi` oEPi`C ,'d z`a `xAgl ,'i z`l EWx§§¨§©§¨§¨§¦¦§¦¨

Kixv rvFAd lM ,`C oibaE(a"r a"xr sc).DA wCwcl §¦¨¨©¥©¨¦§©§¥¨
Edi` lEWaC oibA ,dti FlEWaC xz`n rvanl Kixve§¨¦§¦§©¥£¨§¦¨¤§¦§¦¦

.'e `ce ,ixR xnb¤¤§¦§¨

dxUredxUredxUredxUre,cg .`zcErqA cArnl mc` Kixv mixaC ©£¨¨§¨¦¨¦¨¨§¤§©¦§¨¨©
zFxMk iYW `pTzl `piipY .mici zliHp§¦©¨©¦¦§¨¨§©§¨§¥¦¨
`tqF`lE ,oizcErq zlY lkinl ,d`zilY .zAWl§©¨§¦¨¨§¥©§©§¨¦§¨¨
.`bxWa `xFzt `xdp`l ,d`riax .WcTd lr lFgn¥©©Ÿ¤§¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§¨¨
Kixve .mFxca dxFpnE ,oFtSA oglW ,dEnwE`C dnM§¨§§¨ª§¨©¨§¨©¨§¨¦
.mNkl Kxan cg` EAqd dEnwF`c dnM ,dAqd£¥¨§¨§§¨¥¥¤¨§¨¥§ª¨
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צריךְ ּובׁשּבתּובׁשּבתּובׁשּבתּובׁשּבת,,,, ּדבריו ּבכל §©¨§¨§¨¨¨¦
ּבין קדׁש, על מחל ¥¤Ÿ©Ÿ¥¦§להֹוסיף
ּבין ּומׁשקיו, ¥¨§©¨¨£©§ּבמאכליו
ּבהסּבתֹו, ּבין ¨¦£©¥¨§¦ּבלבּוׁשיו,
מסּבה לֹו להתקין ¨¦§¦§©§¦¨¤ׁשּצריךְ 
ּוכסתֹות כרים ּבכּמה ¨§¦¨¨©§¨̈יפה,
ּבביתֹו, ׁשּיׁש מּכל ¥§¥¤¨¦¦¨ª§מרּקמים
לּכּלה, חּפה ׁשּמתקין ¨©©¨ª¦§©¤§ּכמֹו
והיא מלּכה, היא ¦§¨§©¦¨©¤ׁשּׁשּבת
ּבעלי יֹוצאים היּו ולכן ¥£©¦§¨¥¨§¨©ּכּלה.
את לקּדם ׁשּבת ערב ¤¥©§¨©¤¤¨§¦©הּמׁשנה
ּבאי אֹומרים: והיּו ¦Ÿ¦§¨§©©̈האֹורחת,
ּוצריכים כּלה. ּבאי ¦¦§¨©¦Ÿ¨©כּלה,
לּׁשלחן וחדוה ׁשירה ¨§ª©¨§¤§¨¦¥§לעֹורר

¨¤¥אליה.

סֹודולאולאולאולא ׁשּיׁש אּלא עֹוד, §Ÿ¤¨¤¥
את לקּבל ׁשּצריךְ  ּכמֹו ¤¥©§¦¨¤§¥©אחר.
ׁשל אֹורֹות ּבכּמה ¤¨©§¨§¦§ּגברּתּה
עּנּוגים ּובכּמה ׁשּבת, ¦¦¨©§¨©¥נרֹות
מתּקן ּובית יפים, ¨ª§¦©¦¨¦§ּולבּוׁשים
ּתּקּון, ׁשל כלים ¦¤¦¥¨©§ּבכּמה
ואחד, אחד לכל יפה ¨¤§¨¤¨§¨¨¨¦£©ּבהסּבה
והּתּקּון החדוה ¦©§¨§¤©Ÿ§ּובזאת
ׁשפחה ׁשּנׁשארת ¨§¦¤¤§¦¤¦§ּגֹורמים
ּברעבֹון, ּבחׁשךְ , ¨§¦¤Ÿ©¨̈רעה
ּבלבּוׁשים ּבהסּפד, ¦§¦¥§¤§¨¦§¦ּבבכּיה,
ׁשאם ּכאלמנה. ¦¤¨¨§©§¦Ÿ§ׁשחרים

זֹו. חרבה - זֹו ¨¥£¨¥§מלאה

קדֹוׁשה,יצריצריצריצר ּגבירה טֹוב ¥¤§¦¨§¨
ׁשּיֹורדת הּקדׁש ¤¤¤¤Ÿ©§©מלכּות
ׁשל מרּכבֹות ּבכּמה נמחקים, ׁשאינם ׁשמֹות ּבׁשבעה מעּטרֹות ספירֹות, מעׂשר ּכלּולה ¤¨§¤¨©§¦¨§¦¨¥¤¥¨§¦§¨ª§¦§¤¤¥¨§¨©§ּבׁשּבת,
הּׁשפחה הרע, יצר ונׁשאר מחנֹות, ּבכּמה לקּבלּה יֹוצא והּמלךְ  ּומחנֹות. חילֹות ּובכּמה ¨§¦©¨¨¤¥¨§¦§£©¨©§¨§©§¥¤¤©§£©¨£¨©§©חּיֹות

מרּכבֹות. ּבלי בעלּה, ּבלי ּכאלמנה ּבחׁשךְ , ¨§¤¦§¨§©¦§¨¨§©§¤Ÿ©¨¨̈הרעה

,zAWaE,zAWaE,zAWaE,zAWaElr lFgn `tqFY`l Kixv ,iFNn lkA §©¨§¨¦¨¦§¦§¨¥©
oiA ,eiYWnE ,eilk`nA oiA ,WcTd©Ÿ¤¥§©£¨¨¦§¨¥
DAqn Dil `pTzl KixvC .DizAqdA oiA ,iFWEalA¦§¥©£¥©¥§¨¦§©§¨¥¥¦¨
zi`C lMn ,onTxn zFzqkE mixM dOkA ,`xiRW©¦¨§©¨¨¦§¨§ª§¨¦¨§¦
idi` `zAWC .dNkl dREg oiTzC o`nM ,DiziaA§¥¥§©§©¦¨§©¨§©§¨¦¦
ix`n iwtp Fed `C oibaE .dNk idi`e ,`zMln©§§¨§¦¦©¨§¦¨£©§¥¨¥
ixn` Eede ,`gx`l izEnCw`l zAW axr oizipzn©§¦¦¤¤©¨§©§§¥§¨§¨©£©§¥
decge dxiW `xrY`l oikixvE .dNk i`a dNk i`aŸ¦©¨Ÿ¦©¨§¦¦§©§¨¨¦¨§¤§¨

.DAbl dxFztl§¨¨§©¨

`le`le`le`leKixvc `peebM .`xg` `fx zi`c `N` ,cFr §Ÿ¤¨§¦¨¨©£¨§©§¨§¨¦
,zAWA oiBxWC oixFdp dOkA ,DYxiab `lAwl§©§¨§¦§¨§©¨§¦¦§¨¦§©¨
,`pTzn `ziaE ,oixiRW oiWEalE ,oibEPr dOkaE§©¨¦¦§¦©¦¦¥¨§ª§¨
.cge cg lkl dti DAqdA ,`pETzc ip`n dOkA§©¨¨¥§¦¨©£¥¨¨¨§¨©§©
dgtW zx`YW`C oinxB ,`pETze decg i`daE§©¤§¨§¦¨©§¦§¦§§¨©¦§¨

Wga `WiaoiWEalA .cRqdA ,dikaA ,oFarxA ,`kF ¦¨©£¨§©£§¦§¨§¤§¥¦§¦
.Ff daxg ,Ff d`ln i`C .`Ylnx`M oinkE`¨¦§©§©§¨§¦§¥¨©¥¨

xvixvixvixvi`YgpC WcTd zEkln .`WiCw `zipFxhn ,aFh ¥¤©§¦¨©¦¨©§©Ÿ¤§©§¨
raWa `xHrn .oxitq xUrn `lilM .zAWA§©¨§¦¨¥¤¤§¦¨§©§¨§¤©
dOkaE .oeeigC zFaMxn dOkA .oiwgnp opi`W odnW§¨¨¤¥¨¦§¨¦§©¨©§§§¥¨§©¨
.oiixWn dOka `lawl witp `MlnE .oiixWnE oiliIg©¨¦©§§¨©§¨¨¦¨¢§¨§©¨©¦§¨
,`kFWga `Wia dgtW rxd xvi zx`YW`e§¦§¨£©¥¤¨¨¦§¨¦¨©£¨

.zFaMxn `lA Dlra `la `Ylnx`M§©§©§¨§Ÿ©§¨§¨¤§¨
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עליהם,ואּלהואּלהואּלהואּלה ׁשּנאמר §¥¤¤¤¡©£¥¤
ולמקּטרים ¦§©§©§¦§©§©למזּבחים
ולּמּזלֹות הּׁשמים ¨©©§¦©¨©¤¤§¦למלאכת
עבֹודה היא צּויתי, לא ¨£¦¦¦¦Ÿ¤£אׁשר
הרעה, הּׁשפחה ¨¨¨¨§¦©¤ׁשל
ׁשּבתֹות ּבערבי ¨©¥§©§¤¤¤ׁשּׁשֹולטת
היּו מה רביעי, לילֹות ¨¤¦¦§¥¥§©§וערבי
לֹוקחים היּו אּלה? ¦§¨¤¥¦עֹוׂשים
ּומחׁשיכים ׁשחרים, ¦¦£©¦Ÿ§¦§לבּוׁשים
הסּפד ועֹוׂשים האֹורֹות, ¥§¤¦§¨¤את
להׁשּתּתף ׁשּבתֹות ¥©§¦§¨©¥¥§ּבלילי
ּכי ׁשרּויה, ׁשהיא ּכמֹו ¦¨§¦¤§¨¦עּמּה

ז) זה(קהלת לעּמת זה [את] ¤©ª§¤¤©ּגם
האלהים. ¦Ÿ¡¨¨̈עׂשה

ונחרבאחראחראחראחר יׂשראל ׁשחטאּו ©©¤¨§¦§¨¥§¤¡©
ּבּׁשכינה נאמר הּמקּדׁש, ¨¦§©©¡¤¨§¦©¥ּבית

הּקדֹוׁשה, א)האם איכה(איכה ¨¥©§¨¥¨
עם רּבתי העיר בדד ¨¦¨©¦¨¨¨¨§̈יׁשבה
ּומכּבים ּכאלמנה, ¦©§¨¨§©§¨§̈היתה
אֹורֹות ּבאב ּתׁשעה ¨§¨§¦¥§ּבליל
הסּפד ועֹוׂשים ¥§¤¦§¥§ונרֹות,
אבלים, ּכמֹו ¦¥£§¦§§ויֹוׁשבים

הּׁשכ ּבצער ינה,להׁשּתּתף §¦§©¥§©©©§¦¨
ּכל לּה ּגרמּו ׁשהם ¨¨§¨¥¤¦מּׁשּום

הּׁשבר. ¤¤©אֹותֹו

ויכּלּו.חמיׁשיחמיׁשיחמיׁשיחמיׁשי ׁשל ּכֹוס - £¦¦¤©§ª
הּׁשלחן על להיֹות - ¨§ª©©§¦¦¦ׁשּׁשי
- ׁשביעי תֹורה. ¦¦§¨¥§¦ּדברי
ּכדי הּׁשלחן על ¥§¨§ª©©¦£©§להאריךְ 

עׂשירי הּמזֹון. ּברּכת - ּתׁשיעי אחרֹונים. ּבמים ידים נטילת - ׁשמיני לׁשלחנֹו. יבאּו ¦¦£¨©©§¦¦¦§¦£©¦©§¦©¨©¦§¦¦§¨§Ÿ§ª¨¦¦£¤ׁשענּיים
ספירֹות, מעׂשר ּכלּולה ׁשהיא קדֹוׁש, ּבסֹוד ּולתּקנם עליהם לחּזר וצריךְ  ּברכה. ׁשל ּכֹוס -¤§¨¨§¨¦§©¥£¥¤§©§¨§¨¤¦§¨¥¤¤§¦

ּבּצפֹון. ׁשלחן רּבֹותינּו ּפרׁשּוה ולכן הּגבּורה, מּצד הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל הּׁשלחן ¨©¨§ª§¨¤©¨¨¦©©§¨§¨¥¥§¨©¥ª©§והּוא

oiN`eoiN`eoiN`eoiN`ezklnl oixhwnle oigAfnl ,Ediilr xnY`C §¦¥§¦§©¨©§©§©§¦§©§©§¦¦§¤¤
`Ed ,iziEv `l xW` zFlGnle minXd©¨©¦§©©¨£¤Ÿ¦¦¦
zFzAW iaxra `hlWC ,`Wia dgtWC `pglEt§¨¨§¦§¨¦¨§©§¨§©§¥©¨
oilhp Fed .oiCar oiN` Fed dn .zFIriax ilil iaxre§©§¥¥¥§¦¦©£¦¥©§¦£©§¦
`cRqd oicare ,oixFdp o`kWge ,oinkE` oiWEal§¦¨¦§©§¨§¦§©§¦¤§§¨
idi`c dnM Dcda `tYYW`l icM zFzAW ilila§¥¥©¨§¥§¦§©§¨©£¨§¨§¦¦

iM ,`ixW(f zldw).midl`d dUr df zOErl df mB ©§¨¦©¤§©¤¨¨¨¡Ÿ¦

xzAxzAxzAxzAxnz` ,`WCwn iA axgz`e ,l`xUi Ea`gC ¨©§¨¦§¨¥§¦§¨©¥©§§¨¦§©
,`WiCw `Oi` `YpikWA(` dki`)daWi dki` ¦§¦§¨¦¨©¦¨¥¨¨§¨

lilA oiAknE ,dpnl`k dzid mr izAx xird ccä¨¨¦©¨¦¨¨§¨§©§¨¨§©¦§¥
oiazie ,cRqd oicare ,oibxWE oixFdp a`A drWY¦§¨§¨§¦§¨¦§©§¦¤§¥§©§¦
oEPi`C oibA .`YpikWc `wgFca `tYYW`l mila`M©£¥¦§¦§©§¨§£¨¦§¦§¨§¦§¦

.Exiaz `Edd lM Dl EnxB©§¨¨©§¦

,d`Wng,d`Wng,d`Wng,d`Wng`xFzR lr iednl ,d`ziYW .ENkieC qFM £¦¨¨§©§ª§¦¨¨§¤¡¥©¨¨
lr d`kx`l ,d`riaW .`ziixF`C iNn¦¥§©§¨§¦¨¨§©§¨¨©

R,d`pinY .DixFzR lr oEzii miIprC oibA ,`xFz ¨¨§¦©£¦¦¥©¨¥§¦¨¨
.oFfOd zMxA ,d`riWY .mipFxg` minA mici zlihp§¦©¨©¦§©¦©£¦§¦¨¨¦§©©¨
,Ediilr `xfg`l Kixve .dkxaC qFM ,d`xiWr£¦¨¨¦§¨¨§¨¦§©§§̈¨©§
xUrn dlElk idi`C ,`WiCw `fxA oFl `pTzlE§©§¨§¨¨©¦¨§¦¦§¨¥¤¤
`xhQn ,`Ed Kixa `WcEwC `xFzt Edi`e ,o`xitq§¦¨§¦¨¨§§¨§¦¦¦§¨
.oFtSA oglW ,opAx dEnwF` KM oibaE .dxEabc¦§¨§¦©§¨©¨¨ª§¨©¨
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ידים,אחדאחדאחדאחד נטילת - ¤¨§¦©¨©¦
ׁשל רּבֹותינּו ¤¥©¨£¥¤ׁשּבארּוה
מזהמֹות ידים ¨Ÿ§¦©¨¨§¦©הּמׁשנה,
ׁשהן מּׁשּום לברכה, ¥¤¦¨¨§¦§ּפסּולֹות
אב ׁשהּוא לטמאה, ©¤¨§ª§¦§ׁשנּיֹות
ּכׁשהן ראׁשֹון ׁשהּוא ¥¤§¦¤¨§ª©הּטמאה,
הן טהֹורֹות ּוכׁשהן ¥§¥¤§¥§טמאֹות,
לֹו ׁשהּברכה לּברכה, ¨¨§©¤¨¨§©¦§ׁשנּיֹות
הּכהן, טהרה. על אּלא ¥Ÿ©¨¢¨©¨¤¨ׁשֹורה
חסד, איׁש טהֹור, איׁש ¤¤¦¨¦¤ׁשהּוא
זהּו ּברכה. עליו ¤¨¨§¨¨¨ׁשֹורה

קלג)ׁשּכתּוב הּטֹוב(תהלים ּכּׁשמן ¤¨©¤¤©
ולכן, וגֹו'. הראׁש ו)על (במדבר ©¨Ÿ§§¨¥

ּבניו ואל אהרן אל ¨¨¤§Ÿ£©¤¥©ּדּבר
ּבני את תברכּו ּכה ¥§¤£¨§ŸŸ¥לאמר
ּכל ּופרׁשּוה, וגֹו'. ¨¨§¥§¥¨§¦יׂשראל
מתּברךְ . - המברךְ  ¥¨§¦¥¨§©¥Ÿּכהן
מתּברךְ . אין - מברךְ  ¥¨§¦¥¥¨§¥¤§וׁשאינֹו
ּכל הּמׁשנה, ּבעלי ¨¨§¦©¥£©¨§¥ּופרׁשּוה
אזּכרה ּבּה ׁשאין ¨¨§©¨¥¤¨¨§ּברכה
ּברכה. ׁשמּה אין ¨¨§¨§¥§©ּומלכּות,

אדני. ¨Ÿ£§©מלכּות

לּטלועֹודועֹודועֹודועֹוד,,,, צריךְ  ידים נטילת §§¦©¨©¦¨¦¦Ÿ
עליו ׁשּגזרּו הּפרק, עד ¨¨§¨¤¤¤©©¨אֹותן
ׁשעה ּבאֹותּה ּפרקים, ¨¨¨§¦¨§י"ד
יד והיא ה', יד עליו ¨¦§©¨¨¨ׁשֹורה
ׁשּבֹו החסד מּצד ּברכה ¤¤¤©©¦¨¨§¤ׁשל
ׁשל יד והיא ימינֹו. ּביד ¤¨¦§¦§©§¨§̈חכמה

בדין. ּוׁשרּויה הּגבּורה, מּצד ׂשמאל)קדּׁשה ּבי"ד(ויד ׁשּׁשֹורה הּתפארת, מּצד הּיחּוד יד והיא §ª¨¦©©§¨§¨§¦§©§Ÿ§¦©©¦¦©©¦§¤¤¤¨§
ּובּברית. ּבּגּוף ּוׁשנים ׁשֹוקים, ּוׁשּתי זרֹועֹות ּבׁשּתי ּפרקים עׂשר ׁשנים ׁשהם הּגּוף, ¦§©©¦©§¦©¥§§¥§¦¦¨§¨¨¥§¥¤©¥§¦ּפרקי

cgcgcgcg,oizipznC opAx dEnwF` ikdC ,mici zlihp ©§¦©¨©¦§¨¦§¨©¨¨§©§¦¦
oEPi`C oibA ,dkxAl zFlEqR zFndEfn micï©¦§£§©§¨¨§¦§¦
oFW`x Edi`C .d`nEHd a` Edi`C ,d`nEHl zFipW§¦©§¨§¦©©§¨§¦¦
zFipW oEPi` zFxFdh oEPi` cke ,zFa`qn oEPi` cM©¦§ª£§©¦§¦§¦
`pdM .dxdh lr `N` `ixW `l dkxaC .dkxAl©§¨¨¦§¨¨¨©§¨¤¨©©£¨©£¨
.`zkxA Dilr `ixW ,cqg Wi` ,xFdh Wi` Edi`c§¦¦¨¦¤¤©§¨¨¥¦§¨¨

,aizkc `Ed `cd(blw mildz)W`xd lr aFHd onXM ¨¨¦§¦©¤¤©©¨Ÿ
,`C oibaE .'Fbe(e xacna)xn`l eipA l`e oxd` l` xAC §§¦¨©¥¤©£Ÿ§¤¨¨¥Ÿ

odM lM ,dEnwF`e .'Fbe l`xUi ipA z` Ekxaz dMŸ§£̈¤§¥¦§¨¥§§§¨¨Ÿ¥
.KxAzn oi` ,Kxan Fpi`We .KxAzn ,KxaOd©§¨¥¦§¨¥§¤¥§¨¥¥¦§¨¥
dxMf` DA oi`W dkxA lM ,oizipzn ix`n dEnwF`e§§¨¨¥©§¦¦¨§¨¨¤¥¨©§¨¨

.ipc` zEkln .dkxA DinW e`l zEklnE©§¨§¥§¨¨©§£Ÿ̈

,cFre,cFre,cFre,cFreExfbC ,`wxR cr oFl lFhil Kixv mici zlihp §§¦©¨©¦¨¦¦©¦§¨§¨§
`zrW `EddA ,oiwxR xUr drAx` Dilr̈¥©§¨¨¨¨¦§¦§©©£¨
cqgc `xhQn dkxaC ci idi`e ,Dilr 'ii ci `ixW©§¨©§¨¨¥§¦¦©¦§¨¨¦¦§¨§¤¤
`xhQn ,dXEcwC ci idi`e .Dipini ciA dnkg DiaC§¥¨§¨§©§¦¥§¦¦©¦§¨¦¦§¨

.`pica `iixWe ,dxEabc`l`nUc `cie `"p)(ci idi`e ¦§¨§©§¨§¦¨§¨¨¦§¨¨§¦¦©
xUr drAx`a `ixWC ,zx`tzC `xhQn ,`cEgiC§¦¨¦¦§¨§¦§¤¤§©§¨§©§¨¨¨¨
oixzA oiwxR xUr mipW oEPi`C ,`tEbC oiwxR¦§¦§¨§¦§¥¨¨¦§¦¦§¥

.zixaE `tEbA oixzE .oiwFW oixzE ,oirFxC§¦§¥¦§¥§¨§¦
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עׂשרוׁשלׁשוׁשלׁשוׁשלׁשוׁשלׁש ארּבעה ּפעמים §¨Ÿ§¨¦©§¨¨¨¨
יי"י ּוׁשנים. ארּבעים ¦©§¦¨§©הּוא
י"ברכךָ  רמּוז י"ד, י"ד §¤¨§¨¦מי"ד
הוי"ה מהוי"ה י"ּׂשא, ¥¨¦¥̈י"אר
י"ד מי"ד ד' ד' ד' ¦הוי"ה.
ּבאדנ"י רמּוזים הם ¨Ÿ©¦§¥י"ד,
הּנביא ואמר אדנ"י. ¦¨©©¨§¨Ÿ¨£Ÿ£אדנ"י

ז)עליהם, היכל(ירמיה ה' היכל £¥¤¥©¥©
ה' היכל והּנטילהה' הּמה. ¥©¥¨§©§¦¨

ׁשהתּתּקנה. ּבּיד ¨§©§¦¤¨©©הּזֹו

החּיֹות,וכלוכלוכלוכל ּפני מּׁשלׁשת צד §¨©¦§Ÿ¤§¥©©
ּכנפי ּומּׁשלׁש יי, יי יי ¥§©Ÿ§¦¨§¨§¨§¥¤ׁשהם
ּכּלם ד', ד' ד' ׁשהן ¨ª¥¤©©החּיֹות,
והּוא אדם. מּכח להיֹות §¨¨©Ÿ¦§¦¦̈צריךְ 
הּכח ה"א. וא"ו ה"א ©Ÿ©¥¨¥יֹו"ד
ּדל"ת, וא"ו יֹו"ד - ¤¨¨¤ׁשּלֹו
אל"ף וא"ו אל"ף, ¤¨¨¤¨¥ה"א
והּמלּכה אל"ף. ה"א ¨§©©§¤¨¥̈וא"ו,
ּבפרקי ׁשּלֹו, ּבּכח ׁשרּויה ¥§¦§¤©Ÿ§¨©Ÿלא
מהם ׁשעֹוברת עד ¤¥¤¤¤©¨§¤̈האצּבעֹות,
הרעה הּׁשפחה ¨¨¨¨§¦©¨£ª©הּזהמה,
ולכן הּפסּול. אׁשת ¥¨§¨©¤¥¨§©הּפסּולה,
ידים הּמׁשנה, ּבעלי ¦©¨¨§¦©¥£©¨§¥ּפרׁשּוה

לברכה. ּפסּולֹות ¨¨§¦§¨Ÿ§מזהמֹות

ׁשּׁשֹורהוהםוהםוהםוהם הּיד, לטהר מים §¥©¦§©¥©¨¤¨
ׁשל מים זה יי יד יי. יד ¤¦©¤¨§©¨§©ׁ̈שם
הם הארץ ׁשעּמי ¥¤¨¨¥©¤¨©הּתֹורה.
להם ּמֹועילה מה ¤¨¨¦©¤¤ׁשרץ,

הּקדֹוׁש את ׁשּגֹוזלים הּברכֹות ׁשל ּבּגזל ׁשּבידיהם, ּבּגזל ּבידם, רעה ׁשפחה והּׁשרץ, ¨©¤¦§¤¨§©¤¥¨©¤¥¦¤¥¨©¨¨§¨¨¨§¦¤¤©§¨¦§טבילה,
זהמה. ּומהי ּברכה מהי יֹודעים ולא לברךְ , יֹודעים ׁשּלא הּוא, ¨£Ÿ§¦§¨¥§Ÿ§¦©¦§¨¨©¦ª¤ּ̈ברּוךְ 

zlzEzlzEzlzEzlzErAx` oipnf,oixzE oirAx` Edi` ,xUr d §©¦§¦©§¨¨¨¨¦©§§¦§¥
x`"i Lkx"ai fEnx ,c"i ,c"i c"i on ,i"ii¦¨§¨¤§¨¥
c"i c"in 'c 'c 'c .d"ied d"ied d"ied on ,`V"i¦¨¦¦
xn`e .i"pc` i"pc` i"pc`A oifinx oEPi` ,c"i¦§¦¦©£Ÿ̈£Ÿ̈£Ÿ̈§¨©

,Ediilr `iaPdf dinxi)('ii lkid 'ii lkid 'ii lkid ©¨¦¨©§¥©§¨¥©§¨¥©§¨
.zpwzY`C cia `lihp i`de .dOd¥¨§©§¦¨§©§¦¨§§¨

lkelkelkelkezlYnE .'ii 'ii 'ii oEPi`C ,oeig iRp` 'bn xhq §¨§¨¦©§¥¥¨§¦§¨§¨§¨¦§©
iednl Kixv EdNM ,'c 'c 'c oEPi`C ,oeig iRcB©§¥¥¨§¦ª§¨¦§¤¡¥

gMn(`"r b"rx sc)gM .`"d e"`e `"d c"Fi Edi`e .mc` ¦Ÿ©¨¨§¦¥¨¥Ÿ©
s"l` e"`e ,s"l` `"d ,z"lc e"`e c"Fi ,Dilic¦¥¨¨¤¥¨¤¨¨¤
,Dilic gka `ixW `l `zipFxhnE .s"l` `"d ,e"`ë¥¨¤©§¦¨¨©§¨§Ÿ©¦¥
dgtW ,`ndFf EdiiPn xarz`C cr ,orAv`C oiwxtA§¦§¦§¤§§¨©§¦§£¨¦©§£¨¦§¨
ix`n dEnwF` `C oibaE .lEqtC EYp` ,dlEqt `Wia¦¨§¨¦§§¨§¦¨§¨¨¥

.dkxAl zFlEqR zFndEfn mici ,oizipzn©§¦¦¨©¦§£§©§¨¨

oEPi`eoEPi`eoEPi`eoEPi`e,'ii ci .'ii ci oOz `iixWC ,ci d`Mcl min §¦©¦§©§¨©§©§¨©¨©§¨©§¨
,uxW oEPi` ux`d iOrC .`ziixF`C min `C̈©¦§©§¨§©¥¨¨¤¦¤¤
,oFdicia `Wia dgtW uxXde ,dliah oFl lirFn dn©¦§¦¨§©¤¤¦§¨¦¨¦¥
Kixa `WcEwl oilfbC o`MxaC lfbA .oFdiciaC lfbA§¤¤§¦¥§¤¤§¦§¨§©§¦§§¨§¦
,dkxa idi` i`n irci `le ,`kxal irci `lC ,`Ed§¨©§¥§¨§¨§¨©§¥¨¦¦§¨¨

.`ndFf idi` i`nE©¦¦£¨
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החבריםמּידמּידמּידמּיד ּכׁשּׁשמעּו ¦¨§¤¨§©£¥¦
לא עּמהם, ואני אּלּו, Ÿ¤¨¦¦£©¥¦¨§ּדברים
עׂשרה ׁשּיׁשלים לסּבל ¨¨£¦§©¤Ÿ§¦¦§Ÿ̈יכלּתי
ּברכה, ׁשל ¨¨§¤¦¨§דברים
ּובוּדאי אצלֹו, ©©§§¤¦§©©§¦§והׁשּתּטחּתי
אּלּו ּדברים ׁשּיאמר איׁש ¥¦¨§©Ÿ¤¦¥אין
ּכמֹו הּוא ׁשאּתה אּתה, §¨©¤¨©¨¤אּלא
עדן. ּגן ׁשל מחּצֹות ¤¥©¤¦§©§©ארּבע

ּבהן נכנס אּתה)ׁשהאדם (ׁשּכאׁשר ¤¨¨¨¦§¨¨¤¤©£¤©¨

ונעׂשה הּתינֹוקֹות ¤£©§¦©©¦§¦ּבמחּצת
נערים ּובמחּצת ¦¨§©¦§¦¦תינֹוק,
ּובמחּצת נער, ©¦§¦©©¤£©§ונעׂשה
ּבחּור, ונעׂשה ¨¤£©§¦©ּבחּורים
זקן. ונעׂשה זקנים ¥¨¤£©§¦¥§©¦§¦ּובמחּצת

עליךָ , נאמר לג)ּולכךְ  (תהלים §¨¤¡©¨¤
אל 'הׁשּגיח 'ׁשבּתֹו ¤©¦§¦§¦§¦'מּמכֹון
הּוא ואּתה הארץ. יׁשבי ¨©§¤¨¨¥§Ÿּ̈כל

עליךָ  ו)ׁשּנאמר ּבׁשּגם(בראשית ¤¤¡©¨¤§©©
ּדֹור ׁשל ּבּדֹור ּבׂשר, ¤©¨¨הּוא
ודֹור ּדֹור ּובכל היית, ¨¨§¨¦¨¨©§©הּפלּגה
ׁשּמתהּפךְ  ּכגלּגל ¥©§¦¤©§©§§¦§ּבגלּגּול,
אּלא נגלית ולא גונים. ¨¤¨¥§¦Ÿ§¦¨§¨©§לכּמה
על ּתֹורה ּבֹו ׁשּנּתנה ©¨¨§¦¤§ּבדֹור

§̈ידךָ .

מהעֹולם,מּידמּידמּידמּיד ׁשהתּכּנסּת ¦¨¤¦§©©§¨¥¨¨
ׁשּמאיר ּכּׁשמׁש הּוא ¦¥¤¤¤©¨©אּתה
ׁשּכׁשּמתּכּנס ודֹור. ּדֹור ¥©§¦¤§¤¨¨§ּבכל
מאיר הּוא ּבּלילה, ¦¥¨§©©¤¤©הּׁשמׁש
רּבֹוא ּובׁשּׁשים ¦¦¦§¨¨§©ּבּלבנה

קהלת, ׁשרמז וזהּו ודֹור. ּדֹור ּבכל רּבֹוא ּבׁשּׁשים מאיר ׁשאּתה אּתה, ּכךְ  א)ּכֹוכבים. ּדֹור(קהלת ¨¦¨©¨¤©¨¥¦§¦¦¦§¨¨§¤¤¨©Ÿ¤¤
ׁשהֹולךְ  הּדֹור ּפרׁשּוה, ועֹוד רּבֹוא. מּׁשּׁשים ּפחֹות ּדֹור אין רּבֹותינּו, ּופרׁשּוה ּבא. ודֹור ¥¤©¨§¥§¦¦¦¦¨¥¥©¨§¥¨§¥Ÿהלךְ 
הּׁשלחן ׁשל דברים עׂשרה הׁשלם ואילךְ  מּכאן ׁשּיהיה. הּוא ּׁשהיה מה לקּים ׁשּבא, ¨§ª©¤¦¨§¨¨£¥§©¨¥§¨¦¤§¦¤¨¨¤©¥©§¨¤הּוא

cIncIncIncIn`l ,oFdOr `p`e `iIxag oiN` oiNn ErnXWM ¦©§¤¨§¦¦¦¥©§©¨©£¨¦§¨
,dkxaC oiNn dxUr milWiC lAqnl `plikï¦§¨§¦§©§©§¦£¨¨¦¦¦§¨¨
oiNn `niiC Wp xA zil i`CeaE .DiAbl `pghYW`e§¦§§©§¨§©¥§©©¥©¨§¥¨¦¦

vign 'cc `peebk `Ed Yp`C .Yp` `N` ,oiN`oBC zF ¦¥¤¨©§§§©§§§©§¨§§¦§©
oFdA l`r Wp xAC .ocrYp` ckc `"p)(,oiwEpi zSignA ¥¤§©¨¨§§©©§¦§¦©§¦

.xrp ciarz`e ,mixrp zvignaE .wFpiY ciarz`e§¦§¨¦¦¦§¦©§¨¦§¦§¨¦©©
,mipwf zvignaE .xEgA ciarz`e ,mixEgA zvignaE¦§¦©©¦§¦§¨¦¨¦§¦©§¥¦

,Klr xnz` KM oibaE .owf ciarz`e(bl mildz)oFknn' §¦§¨¦¨¥§¦¨¦§©¨¨¦§
`Ed Yp`e .ux`d iayFi lM l` giBWd' FYaW'¦§¦§¦©¤¨§¥¨¨¤§©§§

,Klr xnY`c(e ziy`xa)xFcc `xcA ,xUa `Ed mBWA §¦§©¨¨§©©¨¨§¨¨§
lBlbM .`lEBlba `xce `xC lkaE .zied dbltd©§¨¨£¥§¨¨¨§¨¨§¦§¨§©§©
`xca `N` ,zlbp `le .oipeeB dOkl KRdznC§¦§©¥§©¨©§¦§¨¦§¥¤¨§¨¨

.Kci lr `ziixF` DiA aidiiz`c§¦§§¦¥©§¨©¨¨

cIncIncIncInxidpc `WnWk `Ed Yp` ,`nlrn zWipMz`C ¦©§¦§§¦©¥¨§¨©§§§¦§¨§¨¦
,`ilila `WnW WpMz` ckC ,`xce `xC lkA§¨¨¨§¨¨§©¦§§©¦§¨§¥§¨
Yp`C ,Y` ikd .`iakk `FAx oiYWaE ,`xdiqA xidp̈¦§¦£¨§¦¦¦Ÿ¨©¨¨¦©§§©§§
`wc Edi` i`de .`xce `xC lka `FAx oiYWA xidp̈¦§¦¦¦§¨¨¨§¨¨§©¦§¨

,zldw fnx(` zldw),opAx dEnwF`e .`A xFce KlFd xC ¨©Ÿ¤¤Ÿ¥§¨§§¨©¨¨
xFCd ,dEnwE` cFre .`FAx miWXn zEgR xC oi ¥̀Ÿ¨¦¦¦¦§§¨©

miIwl ,`AW `Ed KlFdWmy)(.didIW `Ed didW dn ¤¥¤¨§©¥©¤¨¨¤¦§¤
`xFztC mixac dxUr milW` ,Kli`e o`Mn¦¨§¥¨©§¦£¨¨§¨¦§¨¨
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הּנאמן רֹועה אמר ,ּבגּלּוי. §¦¨©¤©¤¡¨
אׁשרי הּקדֹוׁשה ¥§©¨§©¨§©הּמנֹורה
הּוא ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש ¨¨©¤§§¤חלקךָ ,
לכל גּלה ּׁשּלא מה לךָ  ¨§¨¦Ÿ¤©§¨¦ּגּלה
ּולמי. למי ולא וחֹוזה, ¦§¦§Ÿ§¤§¦̈נביא

ּכּכרֹותׁשניׁשניׁשניׁשני ׁשּתי על לבצע - ¥¦¦§Ÿ©©§¥¦¨
ּבׁשני רמּוזֹות ׁשהן ¥§¦§¥¤¨©§ּבׁשּבת,
בׁשּבת ׁשּנּתנּו הּתֹורה, ¨©§§¦¤¨©לּוחֹות
ירדּו, הּׁשליׁשי ׁשּבּיֹום §¨¦¦§©©¤זּוגֹות.
ּובׁשּבת טֹוב, ּפעמים ¨©§¦©£©¤ׁשּבֹו
לׁשנים נקבֹות ׁשּתי ¦©§¦¥§¥§¨§¦נּתנה,
ׁשּבארּוה ּגב על ואף ¨£¥¤©©©§¦טֹובים.
זּוגֹות, על ממּנים ©¦ª§¦¥©¤ׁשהּׁשדים
ביצים, ׁשּתי ׁשּבארּוה ¦¥¥§¨£¥¤§ּכמֹו
למׁשה הלכה - אגֹוזים ¤Ÿ§¨¨£¦¡¥§ׁשני
אינן מצוה ׁשלּוחי ¨¥¨§¦¥§©¦¦מּסיני:

¦¦נּזֹוקין.

איןואםואםואםואם ׁשנינּו, והרי ּתאמר, §¦Ÿ©©£¥¨¦¥
מסּימים ואין ּבּׁשני ¦§©§¥§¦¥©¦¦§©מתחילין
עם ד' ּבב' ּדהינּו ¦§§©§¦¦§ּ̈ברביעי,
ׁשלּוחי היּו ׁשּלא רב, ¥§¨Ÿ¤©¤¥ערב
לׁשם התּגּירּו ׁשּלא ¥§§©§¦Ÿ¤¨§¦מצוה,
מן ׁשעברּו ּולאחר ¦§¨¤©©§¦©ׁ̈שמים,
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש צּוה ¨¨©¨¦¨̈העֹולם,

לּטל לד)הּוא לחת(שמות ׁשני ¦Ÿ§¥ªŸ
ואמר, ּכראׁשנים, ©¨§¦Ÿ¦¨¦¨£אבנים
את הּלחת על ¤ªŸ©©¦§©¨§וכתבּתי
הּלחת על היּו אׁשר ªŸ©©¨¤£¦¨§©הּדברים

§וגֹו'.

ּבׁשׁשתּוׁשּתיּוׁשּתיּוׁשּתיּוׁשּתי מּבעלּה יחידה היא ׁשאדני יאהדונהי. יֹודי"ם לׁשני רֹומזֹות ּבׁשּבת ּכּכרֹות §¥¦¨§©¨§¦§¥¦§£Ÿ̈¨¦¤£Ÿ¨¦§¦¨¦©§¨§¥¤
יֹוצאֹות והּנפׁשֹות והרּוחֹות הּנׁשמֹות ּכל ּבׁשּבת זה ּומּׁשּום אליה. יֹורד ּובׁשּבת החל, §¨§©§¨§¨§©¨¨©§¤¦¨¤¥¥¨©§Ÿ©§ימֹות

`WiCw `pivEA ,`pnidn `irx xn` .`iilBz`a§¦§©§¨¨©©§¨§¥¨¨¦¨©¦¨
`lc dn ,Kl iNb `Ed KixA `WcEwC ,KwlEg d`Mf©¨¨¨¨§§¨§¦©¥¨©§¨

.o`nlE o`nl `le ,dfFge `iap lkl iNb©¥§¨¨¦§¤§¨§©§©

,`piipY,`piipY,`piipY,`piipYoEPi`C ,zAWA zFxMk ipW lr rvanl ¦§¨¨§¦§©©§¥¦¨§©¨§¦
Eaidiiz`C ,`ziixF` igEl ixzA oifinx§¦¦¦§¥¥©§¨§¦§§¦
ipnf ixY DiaC ,EYgp d`zilz `nFiaC .zFbEf zAWa§©¨¦§¨§¦¨¨©§§¥§¥¦§¥
.oiah oixzl oiawEp oixY ,zaidiiz` zAWaE ,aFh§©¨¦§§¦©§¥§¦¦§¥¨¦
dnM ,zFbEf lr oipnn micWC dEnwF`C aB lr s`e§©©©§§¨§¥¦§ª¦©§¨

fFb` ipW ,miviA ipW dEnwF`cdWnl dkld .mi §§¨§¥¥¦§¥¡¦£¨¨§Ÿ¤
.oiwFfp opi` devn igElW ipiQn¦¦©§¥¦§¨¥¨¦¦

i`ei`ei`ei`eoi`e ,ipXA oiligzn oi` ,opipz `de ,`niY §¦¥¨§¨¨¥¨¥©§¦¦©¥¦§¥
`lC ,ax axr mr 'c 'aa EpiidC ,'cA oiniIqn§©§¦§§©§§¦¤¤©§¨
xzalE ,minW mWl ExiIBz` `lC ,devn igElW Fed£§¥¦§¨§¨¦§¨§§¥¨©¦§¨©

`lhpl `Ed Kixa `Wcw iPn ,`nlrn ExArz`Czeny) §¦§©¨¥¨§¨¨¥ª§¨§¦§©§¨
(cl,xn`e ,mipFW`xM mipa` zFgEl ipWmy)(iYazke §¥£¨¦¨¦¦§¨©§¨©§¦

.'Fbe zFgENd lr Eid xW` mixaCd z` zFgENd lr©©¤©§¨¦£¤¨©©§

oixzEoixzEoixzEoixzE.idpecd`i oicFi oixzl oifinx ,zAWA zFxMM §¥¦¨§©¨§¦¦¦§¥¦
,lFgC oinFi ziWA DlrAn dcigi idi` ipc`C©£Ÿ̈¦¦§¦¨¦©§¨§¦¦§
oiznWp lM ,zAWa `C oibaE .DAbl zigp zAWaE§©¨¨¦§©¨§¦¨§©¨¨¦§¨¦
oi`e ohU oi`e ,zFbEf oiYgpe oiwtp oiWtpe oigExe§¦§©§¦¨§¦§©§¦§¥¨¨§¥
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ואין ׂשטן ואין זּוגֹות, ¥§¨¨¥§§§ויֹורדֹות
הּׁשּבת. ּביֹום ׁשֹולט ¨©©§¥¦©מּזיק
ולא ׁשֹולט לא גיהּנם ŸŸ¥§Ÿ¦¥¦£©ואפּלּו
זה, ּומּׁשּום ּבׁשּבת. ¤¦¨©§¥בֹוער

לה) ּבכל(שמות אׁש תבערּו Ÿ§©£¥§Ÿלא
וזֹו הּׁשּבת. ּביֹום §¨©©§¤¥Ÿ§Ÿמׁשבתיכם
הּקרּבן, אׁש אּלא נכרּיה, ¨§¨©¥¨¤¨¦§¨¥אׁש
להאריךְ  ואין קדּׁשה. ׁשל ¦£©§¥§¨ª§¤¥אׁש
ׁשהרי ׁשּלהן, ¥£¤¤¨¤¨¦§©ּבּבציעה

למעלה. ¨§©§¥¨§¦נתּבאר

ׁשלׁשׁשליׁשיׁשליׁשיׁשליׁשיׁשליׁשי לאכל - §¦¦¤¡Ÿ¨Ÿ
ּכפי ּבׁשּבת, ¦§¨©§§סעּודֹות
ׁשל רּבֹותינּו ¤¥©¨£¥¤ׁשּבארּוה
מהם: אחד ׁשאמר ¤¥¨¤©¨¤¨§¦©הּמׁשנה,
ׁשלׁש ּגֹומרי עם חלקי Ÿ¨¥§¦¦§¤¥§יהא
ׁשלמּות ׁשהן ּבׁשּבת. ¥§¥¤¨©§§סעּודֹות
ׁשל ּברכֹות ׁשבע ¤¨§©¤¤ׁשל
ּבהן להׁשלים ¤¨¦§©§¨¦§©הּתפּלה,
- ענג ׁשל והּסֹוד ¤Ÿ¤©§¤¤§לעׂשר.

ב) מעדן(בראשית יצא ¤¥¥¥Ÿ¨¨§ונהר
ׁשּלא ּומי הּגן. את Ÿ¤¦¨©¤§©§להׁשקֹות
רׁשּות לֹו ויׁש אֹותן §¥§¨¥©§מקּים
צרעת. לנגע לֹו הֹופךְ  ©©¨©¤§¥¨§©§לקּימן,
אמר לזה, יבא ׁשּלא ©¨¤¨Ÿ¨Ÿ¤¥§ּוכדי

הּוא ּברּוךְ  עליהּקדֹוׁש לוּו : ©¨¨§¨©
ּפֹורע, נח)ואני אז(ישעיה ©£¦¥©¨

ה'. על ©©©§¦ּתתעּנג

ׁשלחןרביעירביעירביעירביעי להאיר - §¦¦§¨¦ª§¨
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ׁשּׁשלחנֹו ּבּדרֹום. מנֹורה ּבּצפֹון, ׁשלחן הּקדמֹונים, ׁשּבארּוה ּכמֹו ¨¨©¤¨§ª§¨©¨§¨©¨¤ª¦§©©¨£¥¤§¨§¦ּבמנֹורה,

להיֹות. צריךְ  ּכךְ  §¦¦¨¨הּוא

הּכּלהחמיׁשיחמיׁשיחמיׁשיחמיׁשי אֹותם ׁשּכֹוללת ע"ב, - ויכּלּו אלהים. ּבחׁשּבֹון ּכֹו"ס ויכּלּו. ׁשל ּכֹוס - £¦¦¤©§ª§¤§¡Ÿ¦©§ª¤¤¤¨©©¨
בראׁשית. מעׂשה על להעיד צריכה ּתֹורה, ׁשל יין הּמלאה הּזאת ׁשהּכֹוס ¦¥§¥£©©¦¨§¨¦§¨¤¦©¨¥§©Ÿ©©¤¨§©הּקדֹוׁשה.

,hiNW `l mPdib ENit`e .`zAWc `nFiA hiNW wiGn©¦©¦§¨§©§¨©£¦¥¦¨¨©¦
,`C oibaE .zAWA ciwF` `le(dl zeny)W` Exraz `l §¨¦§©¨§¦¨Ÿ§©£¥

,d`xkEp W` `ce .zAXd mFiA mkizFaWFn lkA§Ÿ§¥¤§©©¨§¨¥§¨¨
d`kx`l zile .dXEcwC W` ,`pAxwC W` `N ¤̀¨¥§¨§§¨¥¦§¨§¥§©§¨¨

.lirl xnz` `dC ,oFdlc `rivaa¦§¦¨¦§§¨¦§©§¥

d`zilYd`zilYd`zilYd`zilYdnM ,zAWA oizcErq dWlW lkinl §¦¨¨§¥©§Ÿ¨§¨¦§©¨§¨
cg xn`C ,oizipznC opAx dEnwF`c§§¨©¨¨§©§¦¦§¨©©
,zAWA zFcErq WlW ixnFB mr iwlg `di ,Ediipin¦©§§¥¤§¦¦§¥¨Ÿ§§©¨
`nlW`l ,`zFlvC o`kxA raWc EnilW oEPi`C§¦§¦¦§©¦§¨¦§¨§©§§¨

,bprc `fxe .xUrl oFda(a ziy`xa)ocrn `vFi xdpe §§¤¤§¨¨§Ÿ¤§¨¨¥¥¥¤
miIwn `lC o`nE .oBd z` zFwWdlDil zi`e ,oFl §©§¤©¨©§¨§©¥§¦¥

`lC oibaE .zrxv rbpl Dil KRdz` ,oniIwl EWx§§©§¨¦§©¨¥§¤©¨©©§¦§¨
ip`e ilr EEl ,`Ed Kixa `Wcw xn` ,i`dl izii¥¥§©¨©ª§¨§¦§¨©©£¦

,rxFt(gp diryi).'ii lr bPrzY f` ¥©¨¦§©©©§¨

,d`riax,d`riax,d`riax,d`riaxdEnwF`c dnM .`Yxpna `xFzt `xdp`l §¦¨¨§©§¨¨¨¨¦§©§¨§¨§§¨
,mFxca dxFpn ,oFtSA oglW ,oi`ncw©§¨¦ª§¨©¨§¨©¨
.iednl `kixv ikd `Ed Kixa `WcEwc `xFztC§¨¨§§¨§¦¨¦§¦¨§¤¡¥

,d`Wing,d`Wing,d`Wing,d`Wing.midl` oFAWgA ,q"FM .ENkieC qFM £¦¨¨§©§ª§¤§¡Ÿ¦
,`WiCw dNM oFl lilkC ,a"r ENkie©§ª§¨¦©¨©¦¨
lr `cdq`l Kixv ,`ziixF`c `pii `Nn qFk i`dC§©¨¥¥¨§©§¨¨¦§©§£¨©

.ziW`xaC `caFr¨¨¦§¥¦
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הּׁשלחןׁשּׁשיׁשּׁשיׁשּׁשיׁשּׁשי על להיֹות - ¦¦¦§©©ª§¨
ּפרׁשּוה ׁשּכךְ  תֹורה, ¨§¥¨¤¨¥§¦ּדברי

הּמׁשנה, פ"ג)ּבעלי (אבות ©£¥©¦§¨
ׁשלחן על ׁשאכלּו ¨§Ÿ¨¤¨§©ª§ׁשלׁשה
ּדברי עליו אמרּו ולא ¥§¦¨¨§¨Ÿ§¨¤אחד
- הּדבר וסֹוד וכּו'. ¨¨©§§¨תֹורה
ׁשלחן ּפרׁשּוה ׁשהרי ¨§ª¨§¥¥£¤¦מּׁשּום
מּימין. נּתנה והּתֹורה ¦¨¦¨§¦¨©§¨©ּבּצפֹון,
רחמים, ׁשהּוא ימין, ¦£©¤¦¨¥©§לחּבר
ּדין. ׁשהּוא ׂשמאל, ¦¤Ÿ§¦עם
ׁשלחן מּימין, יי היא ¨§ª¦¨¦¨§¦¨©¤ׁשהּתֹורה
לחּבר וצריךְ  מּׂשמאל, ¥©§¦¨§Ÿ¨¦§Ÿ£אדני
ׁשהּׁשלחן מּׁשּום ¨§ª©¤¦¨אֹותם.
ּבעלי ּפרׁשּוה ¥£©¨§¥Ÿ§¦מּׂשמאל,
ׁשל מזֹונֹותיו קׁשים ¤¨§¦¨¨§¦©הּמׁשנה,
ּומּׁשּום סּוף. ים ּכקריעת ¦©©¦§¦¨̈אדם
לזּמן חכם ּתלמיד צריךְ  ¥©§¨¨¦§©¦¨ּ̈כךְ 
ּבדברי ׁשּיׁשּתּדל למי ¥§¦§¥©§¦¤¦§¦עּמֹו,

¨תֹורה.

עלׁשביעיׁשביעיׁשביעיׁשביעי להאריךְ  - §¦¦§©£¦©
הענּיים. מּׁשּום ¦¦£¨¦¨§ª©הּׁשלחן
על הּמאריךְ  ּכל זה, ©¦£©©¨¤¦ּומּׁשּום
ימיו לֹו מאריכים ¨¨¦¦£©¨§ªׁשלחנֹו

ּכךְ  ּומּׁשּום י)ּוׁשנֹותיו, (משלי §¨¦¨
ׁשעני מּמות. ּתּציל ¦¨¤¤¨¦¦©¨¨§ּוצדקה
מחּיה והּוא ּכמת, ¤©§§¥§̈חׁשּוב
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ּכךְ  ּגם ¨¨©¨©אֹותֹו,

אֹותֹו. מחּיה ¤©§הּוא

ׁשּכלועֹודועֹודועֹודועֹוד סֹוד, ּבדרךְ  §§¤¤¤¨
ד', האֹות מּצד ¨©¦¦¦£̈הענּיים

ּבּה קטז)ׁשּנאמר ׁשּכתּוב(תהלים זהּו ּבּה, להאריךְ  ׁשּצריךְ  אחד ׁשל ד' ואֹות יהֹוׁשיע. ולי ּדּלֹותי ¤¤¡©¨©¦§¦§¦©§¤¤¨¤¨¦§©£¦¨¤¤¨
יז) מארּבע(דברים ּכלּולה ד', ׁשהיא הּׁשלחן, על להאריךְ  צריךְ  ולכן ממלכּתֹו, על ימים ©§©¥¨§¦¤¨§ª©©¦£©§¦¨¥¨§§©§©©¦¨¦£©§להאריךְ 

הענּיים. ּבׁשביל הּׁשלחן על להאריךְ  צריךְ  ד' האֹות ּכבֹוד ּבׁשביל הּׁשלחן. ׁשל ¦¦£¨¦§¦¨§ª§¨¦§¦§¨¨¦§©£¦©©ª©¤¦©§©רגלים

,d`zizW,d`zizW,d`zizW,d`zizWikdC ,dxFz ixac `xFzR lr iednl §¦¨¨§¤¡¥©¨¨¦§¥¨§¨¦
lr Elk`W 'b ,oizipzn ix`n dEnwF`§¨¨¥©§¦¦¤¨§©
`fxe .'Eke dxFz ixac eilr Exn` `le cg` oglWª§¨¤¨§¨¨§¨¨¦§¥¨§§¨¨
`ziixF`e ,oFtSA oglW dEnwF` `dC oibA ,dNnc§¦¨§¦§¨§¨ª§¨©¨§©§¨
,ingx Edi`c `pini `xAgl .`pinin zaidiiz ¦̀§§¦©¦¦¨§©§¨§¦¨§¦©£¥
,`pinin 'ii idi` `ziixF`C .`pic Edi`c `l`nUA¦§¨¨§¦¦¨§©§¨¦¦§¨¦¦¨
oibaC .oFl `xAgl Kixve ,`l`nVn ipc` `xFzR̈¨£Ÿ̈¦§¨¨§¨¦§©§¨¦§¦
oiWw ,oizipznC opAx dEnwF` ,`l`nVn `xFztC§¨¨¦§¨¨§¨©¨¨§©§¦¦¨¦

eizFpFfn(a"r b"rx sc)oibaE .sEq mi zrixwM mc` lW §¨¤¨¨¦§¦©©§¦
lCYWiC o`nl ,DiOr `pOfl mkg cinlY Kixv ,KM©¨¦©§¦¨¨§©§¨¦¥§©§¦§§©

.`ziixF` inBztA§¦§¨¥©§¨

,d`riaW,d`riaW,d`riaW,d`riaWoibaE .miIpr oibA ,`xFzR lr d`kx`l §¦¨¨§©§¨¨©¨¨§¦£¦¦§¦
Fl oikix`n FpglW lr Kix`Od lM ,`C̈¨©©£¦©ª§¨©£¦¦

KM oibaE .eizFpWE eini(i ilyn).zeOn liSz dwcvE ¨¨§¨§¦¨§¨¨©¦¦¨¤
`Wcw ikd sF` ,Dil dIgn Edi`e ,zOM aEWg iprC§¨¦¨©¥§¦§©¤¥¨¦ª§¨

.Dil dIgn `Ed Kixa§¦§©¤¥

cFrecFrecFrecFre,'c z`c `xhQn miIpr EdNkC ,`fx gxF`A §§©¨¨§ª§£¦¦¦¦§¨§¨
DA xnY`C(fhw mildz)zF`e .riWFdi ile izFNC §¦§©¨©¦§¦§¦©§

aizkc `Ed `cd ,Da d`kx`l KixvC ,cg`C 'c§¤¨§¨¦§©§¨¨¨¨¨¦§¦
d`kx`l Kixv ,`C oibaE ,FYklnn lr mini Kix`dl§©£¦¨¦©©§©§§¦¨¨¦§©§¨¨
.`xFztC oilbx 'cn `lilM ,'c idi`C ,`xFzR lr©¨¨§¦¦§¦¨§©§¦§¨¨
,`xFzR lr d`kx`l Kixv ,z"ilC z`c `xwi oibA§¦§¨¨§¨¨¤¨¦§©§¨¨©¨¨

.miIpr oibA§¦£¦¦
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רּבֹותינּו,ּובׁשבילֹוּובׁשבילֹוּובׁשבילֹוּובׁשבילֹו ּבארּו ¦§¦¥£©¥
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¥¦¤ׁשּבּקׁש
מצא ולא ליׂשראל יפה ¨¨Ÿ§¥¨§¦§¨¨¨¦מּדה
על והקׁשּו הּדּלּות. מּדת ©§¦§©©©¦§ּכמֹו
ׁשּבארּוה מּׁשּום ¨£¥¤¦¤זה,
מיני ּכחׁשּבֹון ¥¦§¤§¦¦̈הראׁשֹונים,
ּכחׁשּבֹון ׁשהם §¤§¥¤¦מיתֹות
קׁשה ּכיס וחסרֹון ¤¨¦§¤§¨ּתֹוצאֹות,
אֹומרים הם ואיךְ  ¦§¥¥§¨ª¦מּכּלם,
מּדה ליׂשראל נמצאה ¨¦¥¨§¦§¨§§¦Ÿ¤ׁשּלא

ענּיּות? ּכמֹו ¦£§¨̈יפה

ולׁשֹון,אּלאאּלאאּלאאּלא עם ׁשּכל מּׁשּום ¤¨¦¤¨©§¨
ח) ירעב(ישעיה כי ©§¦¦¨¨§והיה

ּבמלּכֹו וקּלל §©§¥¦§©©§¦§והתקּצף
ּופ אבלּובאלהיו למעלה. נה ¥Ÿ¨¨¨§¨§¨£¨

הּקדֹוׁש קּיּום הם ¨©¦¥¥¨§¦יׂשראל
ולא הּזֹו, ּבּמּדה הּוא Ÿ§©¨¦©ּ̈ברּוךְ 
הּזֹו ּבּמּדה ולכן ּבֹו. ©¨¦©¥¨§¦¦§©מכחיׁשים
ׁשּכתּוב זהּו יּגאלּו. ¨¤¤£¨¦¥הם

כב) עני(שמואל-ב עם ¦¨©¤§ואת
ועּנּוי. לׁשֹון ועני ¦§§¦¨§©¦ּתֹוׁשיע.
והּוא עׁשר לאדם יׁש §¤Ÿ¨¨§¥¦£¤ׁשאפּלּו
עני, נקרא ּובמּכֹות, ¦¨¨§¦©§¦¨¢¤ּבחלאים
ּבגללֹו, אֹותֹו ׁשּמצערים ¨§¦¦£©§¤אֹו
ּכל יֹום. ּבכל אֹותֹו ¨¨§¦£©§ּומצערים
מּמּנּו, רׁש ׁשהּוא מי ¤¦¨¤¦¥¤ׁשּכן

למקֹום. מּמקֹום הֹולךְ  ¨§¨¦¥§והּוא

ׁשהסּתּלקהועֹודועֹודועֹודועֹוד עני יׁש §¥¨¦¤¦§©§¨
אּיֹוב, ּכמֹו דעּתֹו, ¦§§©¤¦מּמּנּו

ּבֹו לד)ׁשּנאמר מּמּנה(איוב ּכׁשּמסּתּלק הּׁשכינה, ׁשהיא ד', היא ּכךְ  ּגם ידּבר. בדעת לא אּיֹוב ¤¤¡©¦Ÿ§©©§©¥©¨¦¤¦©§¦¨§¤¦§©¥¦¤¨
הּוא א"ח ועֹוד, ׁשּיאמר. ּבדבר חטאים לֹו אין וזה דעת. ׁשּנקרא האמצעי העּמּוד ׁשהּוא §©Ÿ¤¨¨§¦¨£¥¤§©©¨§¦¤¦¨§¤¨©¨¤א"ח,

DipibaEDipibaEDipibaEDipibaE`Ed Kixa `Wcw WTaC ,opAx dEnwF` §¦¥§¨©¨¨§¦¥ª§¨§¦
dCnM gMW` `le ,l`xUil dti dCn¦¨¨¨§¦§¨¥§¨©§©§¦¨
oaWEgM ,i`ncw dEnwF`C oibA ,Dlr EWw`e .zENcc§©§©§¨¨§¦§§¨©§¨¥§§¨
qiM oFxqge ,zF`vFY oaWEgM oEPi`C zFzin ipin¦¥¦§¦§§¨¨§¤§¦
l`xUil gMW` `lC ,oEPi` oixn` Ki`e ,olEMn dWẅ¤¦¨§¥©§¦¦§¨©§©§¦§¨¥

.`zEIprk dti dCn¦¨¨¨©£¦¨

,`N`,`N`,`N`,`N`,`pWile `Or lkC oibA)g diryi(ik dide ¤¨§¦§¨©¨§¦¨¨§¨¨¦
dptE eidl`aE FMlnA lNwe sSwzde arxi¦§©§¦§©©§¦¥§©§¥Ÿ¨¨¨
Kixa `WcEwc `niIw oEPi` ,l`xUi la` .dlrnl§¨§¨£¨¦§¨¥¦©¨¨§§¨§¦
,`C oibaE .DiA oiWigk` `le ,dCn i`da `Ed§©¦¨§¨©§¦¦¥§¦¨

,aizkc `Ed `cd .oEwxRzi `c dCOA)a l`eny §¦¨¨¦§¨§¨¨¦§¦
ak(ENit`C ,iEPrc `pWil ipre .riWFz ipr mr z`e§¤©¨¦¦©§¨¦¦¨¨§¦§£¦

oirxnA Edi`e ,`xzEr Wp xAl Dil zi ¦̀¥§©¨§¨§¦§©§¦
,DipibA Dil oiwgcC F` ,ixwz` ipr ,oiWYknaE§©§§¦¨¦¦§§¥§©£¦¥§¦¥
Wx Edi`C o`n oMW lM .`nFi lM Dil oixrve§©§¦¥¨¨¨¤¥¨§¦©

.xz`l xz`n KlFd Edi`e ,DiPn¦¥§¦¥¥£¨©£¨

cFrecFrecFrecFre.aFI` oFbM ,DiYrC DiPn wNYq`C ,ipr zi` §¦¨¦§¦§§¨¦¥©§¥§¦
,DiA xnY`C(cl aei`).xAci zrca `l aFI` §¦§©¥¦Ÿ§©©§©¥

DPn wNYq` cM ,`YpikW idi`C ,'c idi` ikd sF`¨¦¦¦§¦¦§¦§¨©¦§©¨¦¨
i`de .zrc ixw`C ,`zirvn`c `cEOr Edi`C g"`§¦©¨§¤§¨¦¨§¦§¥©©§©
,dxFz Edi` g"` ,cFre .`niic dNnA oiaFg Dl zil¥¥¦§¦¨§¥¨§¦¨
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מצוֹות, תרי"ג ּכֹולל §¦¥¨ּתֹורה,
ׁשּכתּוב ג)זהּו ּׁשמי(שמות זה ¤¤¨¤§¦

- י"ה עם ׁשמ"י וגֹו'. ¦¦§§¨Ÿ§לעלם
- ו"ה עם זכרי ¦¦§¦שס"ה.
ּפרׁשּוה, זה ּומּׁשּום ¨§¥¤¦רמ"ח.
ּומן הּתֹורה מן אּלא עני ¦¨©¦¨¤¦¨¥אין
אינֹו עני ׁשּׁשאר ¥¦¨¨§¤§¦©הּמצוֹות,
אדני, מן ד' והאֹות עּנּוי. ¨Ÿ£¦¨§¦¨¤אּלא
יהו"ה. ּבלי עני הּוא ּכךְ  Ÿ̈§¦§¦¨¨©ּגם

אחרֹוניםׁשמיניׁשמיניׁשמיניׁשמיני מים - §¦¦©¦©£¦
מלח מּׁשּום להם ©¤¦¤¨§¦¤ׁשּתּקנּו
העינים. את המסּמא ¦©¥¨¤¥©§©¦§סדֹומית
אּלא חֹובה? נקראּו ¨¤¨§§¦¨̈לּמה
ׁשֹורה הּמות סם סֹוד, ¤¤¨©©¤¤§ּבדרךְ 
ׁשעֹוׂשים מזהמֹות, ידים ¦¤¨Ÿ§¦©¨©על
ּכֹוס ועל ּברכה. ©§¨¨§¤ּ̈בהם
טהרה ּבלי עליה ¨¢¨¦§¨¤¨¦§¨§¤ׁשּמברכים
ּכֹוס ּומה טמאה. ©¨¥§¥§¦נקראת
לברכה, טמאה ּבּה ¨¨§¦¨¥§¨¦¤ׁשּׁשֹותים
אֹותּה מטהרים ׁשהיּו ¨¦£©§¨¤©עד
- ּומּבחּוץ מּבפנים ©¦¦§¦¦¨£©ּבהדחה
מים זה ּומּׁשּום ידיו. ׁשּכן ¦©¤¦¨¨¥¤ּ̈כל
הּדבר, וסֹוד חֹובה. ¨¨©§¨¦£©אחרֹונים

יא) אּלּו(ויקרא - ¥¤§¦©§¦§והתקּדׁשּתם
והייתם ראׁשֹונים. ¤¦§¦¦¦¦©מים
אחרֹונים. מים אּלּו - ¦£©¦©¥¦Ÿ§קדׁשים
ערב. ׁשמן זה - קדֹוׁש ¥¨¤¤¤¨¦ּכי

ו)ּכנגד קדֹוׁש(ישעיה קדֹוׁש §¤¤¨¨
זה ּומּׁשּום צבאֹות. ה' ¤¦¨§̈קדֹוׁש

ׁשּכתּוב זהּו הּוא. ּברּוךְ  לּקדֹוׁש ּבנים ׁשאּתם להֹודיע וגֹו', יד)והתקּדׁשּתם אּתם(דברים ּבנים §¦§©¦§¤§§¦©¤©¤¨¦©¨¨¤¤¨¨¦©¤
אלהיכם. ¤¥Ÿ¡©לה'

ּברכה,ּתׁשיעיּתׁשיעיּתׁשיעיּתׁשיעי ׁשל ּבכֹוס נאמרּו דברים עׂשרה הּמׁשנה, ּבעלי ּופרׁשּוה ּברכה, ׁשל ּכֹוס - §¦¦¤§¨¨¥§¨©£¥©¦§¨£¨¨§¨¦¤¤§§¤§¨¨
ה בּימין.ואּלּו ונֹותנֹו ידיו. ּבׁשּתי ּומקּבלֹו מל"א. ח"י. ׁשטיפ"ה. הדח"ה. עּטּו"ף. עּטּו"ר. ם: §¥¥¦¦£¨¨§¦¨©¨¥§©§¦§¥¨¨§§©¨¦

,aizkc `Ed `cd oicETR b"ixz lilM(b zeny)inW df ¨¦¦¦¨¨¦§¦¤§¦
d"e mr ixkf .d"qy d"i mr i"nX .'Fbe mlFrl§¨§§¦¦¦§¦¦
dxFYd on `N` ipr oi` ,dEnwF` `C oibaE .g"nx§¦¨§¨¥¨¦¤¨¦©¨
'c z`e .iEPr `N` Edi` e`l ipr x`WC zFvOd onE¦©¦§¦§©¨¦¨¦¤¨¦§¨

.d"Fdi `la ipr idi` ikd sF` ,ipc` on¦£Ÿ̈¨¦¦¦¨¦§¨§¨

,d`pinY,d`pinY,d`pinY,d`pinYgln oibA ,oFl EpiwzC mipFxg` min §¦¨¨©¦©£¦§¨¦§¦¤©
i`n` .mipird z` `OqOd ,zinFcq§¦©§©¥¤¨¥©¦£©
lr `ixW zeOd mq ,`fx gx`a `N` .daFg oExw ¦̀§¨¤¨§Ÿ©¨¨©©¨¤©§¨©
ikxanC qFM lre .dkxa Eda iCarC ,oindEfn iFci§§¨¦§©§¥§§¨¨§©¦§¨§¥
,FA oizFWC qFk dnE .`nh ixw` ,dxdh `lA Dilr̈¥§Ÿ¨¢¨¦§¥¨¥©§¦
FbNn dgCdA Dil ixdhn FedC cr dkxal `nḧ¥¦§¨¨©©©§¨£¥¥§©¨¨¦§
.daFg mipFxg` min ,`C oibaE .iFci oMW lM .xaNnE¦§©¨¤¥§§¦¨©¦©£¦¨

,dNnc `fxe(k `xwie).mipFW`x min EN` :mYWCwzde §¨¨§¦¨§¦§©¦§¤¥©¦¦¦
df :WFcw iM .mipFxg` min EN` :miWFcw mziide¦§¦¤§¦¥©¦©£¦¦¨¤
oibaE .zF`av 'ii Wcw Wcw Wcw ,lawl .axr onW¤¤¨¥¨¢¥¨Ÿ¨Ÿ¨Ÿ§¨§¨§¦
oipA oEY`c `rcFnYW`l ,'Fbe mYWCwzde `C̈§¦§©¦§¤§§¦§§§¨§©§¦

,aizkc `Ed `cd ,`Ed Kixa `WcEwl(ci mixac)mipA §§¨§¦¨¨¦§¦¨¦
.mkidl` 'iil mY ©̀¤©§¨¡Ÿ¥¤

,d`riWY,d`riWY,d`riWY,d`riWY,oizipznc ix`n dEnwF`e .dkxaC qFM §¦¨¨¦§¨¨§§¨¨¥§©§¦¦
dkxaC qFka Exn`p mixac dxUr£¨¨§¨¦¤¤§§¦§¨¨
.i"g .d"tihW .d"gCd .s"EHr .x"EHr .oEPi` oiN`e§¦¥¦¦¦©¨¨§¦¨©
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טפח. הּקרקע מן ©¤©§©©¦§©§ּומסּלקֹו
ּומׁשּגרֹו ּבֹו. עיניו §©§¨¥¥§ונֹותן
ועכׁשו ביתֹו. לאנׁשי ¨§©§¥¥§©§¨¨©§ּבמּתנה
ׁשהם: ארּבעה, אּלא לנּו ¥¤¨¨§©¨¤¨¥אין
מלא. חי. ּוׁשטיפה. ¥¨©¨¦§¨¨£הדחה.
החבית. מן חי, אֹומרים ¦¨¤¦©¦§¥§ויׁש
ׁשלם. הּכֹוס חי, אֹומרים ¥¨©©¦§¥§ויׁש

מיתתֹו. היא זֹו ¨¦¦¨¦§¤ׁשּׁשבירתֹו

הּואּכֹוסּכֹוסּכֹוסּכֹוס החכמה ּדרךְ  ¨§¨©¤¤©על
והּוא והם)אלהים, ּבי"ּה (מלא ¡Ÿ¦§¨¥§¨§¥

ּכמֹו ו', ּבלי ּכ"ס ׁשלם. §¦§Ÿ¥¨¨§וכאן
ּבלא וחסר ּפגּום ׁשהּוא Ÿ§¥¨§¨¤¥ּכס,
וי"ו, ּבלי חסר הּוא ּכן ¨¦§¥¨¥¤̈אלף,
עֹולה ּכן הּכּס"א ּפגּום. ¤¥¥¦©¨§והּוא

ּכֹוס. ¨¦§©¦§בגימטרּיא

עׂשרהּכֹוסּכֹוסּכֹוסּכֹוס וצריךְ  ה"א, ¨¨£¦¨§¥¦היא
עּטּו"ר והם: י', ּכנגד ¦¥§¤¤§¦¨§דברים
עטרת העטרה, ¤¤£¨¨£¨§ּבסֹוד
עּטּור סֹוד וזהּו ¦¤§¤¤§¦ּתפארת.
לברכה, זכרֹונם ¨¨§¦¨§¦§¨¤ׁשאמרּו
והיא בתלמידים, ¦§¦¦§©§§©§מעּטרֹו

עּטּו"ף, הּברית. (תהליםעטרת £¤¤©§¦¦
יעטף.קב) כי לעני Ÿ£©¦¦¨§¨¦§ּתפּלה

והּתפּלֹות הּברכֹות ¦§©§¨§©¨¤ׁשּכל
תפּלת ׁשּתעלה עד ©¦§¤£©¤©¦§©§¦מתעּטפים

¦¨¤העני.

ּכמֹוהדחהדחהדחהדח""""הההה (ויקראּוׁשטיפ"ה, £¨¨§¦¨§
הּטהרהטז) וקּדׁשֹו. ¨¢¨©§¦§£¦§וטהרֹו

והּקדּׁשה החסד, ¨ª§©§¤¤©¦¦מימין
מּצד עטרה ונקרא אלהים. הּנקראת ּבינה מּצד מלכּות, ּברכה ׁשל ּכֹוס הּגבּורה. ©¦¨¨£¨§¦§¦Ÿ©§¨¤§¨¨©§¦©¦¨©¦§¥¡Ÿ§¦מּׂשמאל

ׁשּנאמר ׁשלֹום, הּנקרא יסֹוד מּצד ח"י נד)הּכתר. מרחמךְ (ישעיה אמר תמּוט לא ׁשלֹומי ּובריתי ©¤¤©¦©§©¦§¨¨¤¤¡©§¦¦§¦Ÿ¨¨©§©£¥
ה'. ה' ידיו, ּבׁשּתי מקּבלֹו ּתפארת. מּצד מלא ¨¨¥§¦§©§¤¤§¦©¦¥¨ה'.

on FwNqnE .oinIA FpzFpe .eici iYWA FlAwnE .`"ln̈¥§©§¦§¥¨¨§§©¨¦§©§¦
iWp`l dpYnA FxBWnE .Fa eipir ozFpe .gth rwxTd©©§©¤©§¥¥¨§©§§©¨¨§©§¥

Epl oi` ,eiWkre .Fzia.dgCd odW drAx` `N` ¥§©§¨¥¨¤¨©§¨¨¤¥©¨¨
Wie ,ziagd on ig mixnF` Wie .`Nn .ig .dtihWE§¦¨¨¨¥§¥§¦¨¦¤¨¦§¥
.Fzzin `id Ff FzxiaXW .mlW qFMd ,ig mixnF`§¦¨©¨¥¤§¦¨¦¦¨

qFMqFMqFMqFM`Ede .midl` `Ed ,dnkgd KxC lrD"ia `ln) ©¤¤©¨§¨¡Ÿ¦§¨¥§¨

mde(`EdW qM FnM 'e `lA q"M ,mlW `kde §¥§¨¨¨¥Ÿ§¨§¥¤
`Ede ,e"ie `lA xqg `Ed oM ,sl` `lA xqge mEbẗ§¨¥§¨¨¤¥¨¥§¨¨§

.qFk `ixHniba dlFr oM `"QMd .mEbẗ©¦¥¥¤§¦©§¦¨

qFMqFMqFMqFM:mde .'i cbpM ,mixac dxUr Kixve ,`"d `id¦¥§¨¦£¨¨§¨¦§¤¤§¥
Edfe .zx`tY zxhr ,dxhrd cFqA x"EHr¦§¨©¨¨£¤¤¦§¤¤§¤
FxHrn dkxal mpFxkf Exn`W ,xEHr cFq¦¤¨§¦§¨¦§¨¨§©§

,s"EHr .zixAd zxhr `ide ,micinlYAmildz) ©©§¦¦§¦£¤¤©§¦¦
(awzFltYde zFkxAd lMW .sFhri ik iprl dNtY§¦¨§¨¦¦©£¤¨©§¨§©§¦

.iprd zNtz dlrYW cr ,mitHrzn¦§©§¦©¤©£¤§¦©¤¨¦

d"gCdd"gCdd"gCdd"gCdFnM ,d"tihWE(fh `xwie).FWCwe Fxdhe ©¨¨§¦¨§§¦£§¦§
l`nVn dXEcwde .cqgd oinIn dxdHd©¨£¨¦¨¦©¤¤§©§¨¦§Ÿ
z`xwpd dpiA cSn zEkln dkxaC qFM .dxEabC¦§¨¦§¨¨©§¦©¦¨©¦§¥
,cFqi cSn ,i"g .xzMd cSn dxhr `xwpe .midl¡̀Ÿ¦§¦§¨£¨¨¦©©¤¤©¦©§

xn`PW ,mFlW `xwPd(cp diryi)`l inFlW zixaE ©¦§¨¨¤¤¡©§¦§¦Ÿ
FlAwn .zx`tz cSn ,`Nn .'ii Kngxn xn` hEnz̈¨©§©£¥§¨¨¥¦©¦§¤¤§©§

.'d 'd ,eici iYWA¦§¥¨¨
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עליֹונהונֹותנֹוונֹותנֹוונֹותנֹוונֹותנֹו ה' ּכי בּימין, §§©¨¦¦¤§¨
לגבּורה. ׁשנּיה ה' ¨§¦¨¦§¤¤§לחסד,
טפח, הּקרקע מן ©¤©§©©¦§©§ּומסּלקֹו
הּוא ה' סּלּוק ּכי יֹו"ד, ¦¦§ּבסֹוד
ׁשהם ּבֹו, עיניו ונֹותן ¥¤¨¥¥§יֹו"ד.
מאיר יי יאהדונהי. ¦¥¨§¦¨Ÿ̈£§§ּבסֹוד
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