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ׁשּכתּובאמראמראמראמר מהּו יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥©¤¨
ב) עׂשה(ירמיה רעֹות ׁשּתים ¨¨¨¦©§¦ּכי

מים מקֹור עזבּו אתי ¦©§§¨¦Ÿ¦©עּמי
ּבארֹות להם לחצב Ÿ¨¤Ÿ§©¦©חּיים
מים מקֹור עזבּו אתי ¦©§§¨¦Ÿ§וגֹו'?
רֹוצה ׁשּלא מי זהּו - ¤Ÿ¤¦¤¦©חּיים
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשם ¨¨©¥¥©§לקּדׁש
ּכתּוב ענׁשֹו? מה ¨§¨¨¥¨§ּבאמן.
ּבארת ּבארֹות להם Ÿ¨¤ŸŸŸ§©לחצב
לּגיהּנם ׁשּיֹורדים Ÿ¦¥©¦§¤¦¨§¦נׁשּברים.

ּדר אחר עדּדרּגה ּגה, ©§¨©©©§¨©
ׁשּנקרא לאבּדֹון ¨§¦¤©£©¦§¤ׁשּיֹורדים
ׁשם קּדׁש הּוא ואם ¥¥¦¦§¦§©תחּתית.
ּבאמן לכּון הּוא ּברּוךְ  ¥¨§¥©§¨¨©הּקדֹוׁש
אחר דרּגה עֹולה ©©¨§©¤¨ּ̈כראּוי,
עֹולם מאֹותֹו להתעּדן ¨¥¥©§¦§¨§©ּדרּגה
לא ּתמיד ׁשּׁשֹופע Ÿ¦¨©¥¤¨©הּבא,

ׁשּכתּוב זהּו לא)פֹוסק. (תהלים ¥¤¤¨
על ּומׁשּלם ה' נצר ©¥©§¥Ÿ¦¡אמּונים

גאוה. עׂשה ¨£©¥Ÿ¤¤יתר

מֹוׁשכתלמדנּולמדנּולמדנּולמדנּו,,,, ׁשירה ¨©§¦¨¤¤
עד למּטה, מלמעלה ©¨©§¨§©§¦¨§ּברכֹות
ּבכל ברכֹות ¨§¨§§¨¦¤ׁשּיּמצאּו

הםהעֹולמֹות. עתידים יֹוסי, רּבי (אמר ¨¨¨©©¦¥£¦¦¥

הֹודיעּו בׁשמֹו קראּו לה' הֹודּו ההּוא ּבּיֹום ואמרּתם יב) (ישעיה ׁשּכתּוב זהּו הּׁשירים, ׁשאר ּכל ׁשּכֹוללת ׁשירה ׁשלמה, ׁשירה לֹומר ¦§¦§¦©©©¤§©£©¨¤¤¦¦©¨§¨¤¤¤¨¦¨¥§¨¦©¥¨§¦יׂשראל

עלילתיו) למּטהבעּמים ּומלמעלה למעלה מּלמּטה ׁשירה לֹומר יׂשראל עתידים אלעזר, רּבי אמר ¨©¦£¦Ÿ¨¨©©¦¤§¨¨£¦¦¦§¨¥©¦¨¦§©¨§©§¨¦§©§¨§©¨
ׁשּכתּוב האמּונה, קׁשר את כא)ולקׁשר לא(במדבר ׁשר אז הּזאת. הּׁשירה את יׂשראל יׁשיר אז §¦§Ÿ¤¤¤¨¡¨¤¨¨¨¦¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ¨¨Ÿ

xn`xn`xn`xn`,aiYkc i`n ,iqFi iAx(a dinxi)zFrx miYW iM ¨©¦¦¥¨¦§¦¦§©¦¨
aFvgl miIg min xFwn Eafr izF` iOr dUr̈¨©¦¦¨§§©¦©¦©§
`C ,miIg min xFwn Eafr izF` .'Fbe zFx`A mdl̈¤Ÿ§¦¨§§©¦©¦¨
,`Ed Kixa `WcEwc `nW `WCwl irA `lc `Ed§¨¨¥§©§¨§¨§§¨§¦
zFx`A mdl aFvgl aizM .DiWpFr i`n .on`A§¨¥¨§¥§¦©§¨¤Ÿ
,`BxC xza `BxC mPdiBl oiYgpC ,mixAWp zFx`AŸ¦§¨¦§©§¦©¥¦¨©§¨¨©©§¨
WiCw Edi` i`e .ziYgz ixw`C oFCa`l oiYgpC cr©§©§¦©£©§¦§¥©§¦§¦¦©¦
,zE`i `wCM on`a dpeEkl ,`Ed Kixa `WcEwc `nW§¨§§¨§¦§©§¨§¨¥©§¨¨
`nlr `Eddn `pCrz`l ,`BxC xza `BxC wilq̈¦©§¨¨©©§¨§¦§©§¨¥©¨§¨

,aizkc `Ed `cd ,wiqt `l xicY cibpC ,iz`cmildz) §¨¥§¨¦¨¦¨¨¦¨¨¦§¦
(`l.de`b dUFr xzi lr mNWnE 'ii xvFp mipEn¡̀¦¥§¨§©¥©¤¤¥©£¨
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miOra(eizFlilrl`xUi oEPi` oipinf ,xfrl` iAx xn` . ¨©¦£¦¨¨©¦¦¤§¨¨§¦¦¦¦§¨¥
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וכן יׁשיר. אז אּלא ¥§¦¨¨¨¤©¡¤נאמר,
הּׁשירה את זה. ּכמֹו ¨¦©¤¤§¨ªּכּלם
עלי למעלה. מּלמּטה ¦£¨§©§¨©§¦Ÿ©הּזאת,
באר, עלי לּה. ענּו ¥§¦£¨¡¥§באר
למקֹומךְ  עלי ¥§¦¦£©§ּכלֹומר
זהּו ּבבעלךְ , ¤¥§©§¥©§¦§להתאחד

למעלה. ¨§©§¨©§¦מּלמּטה
למּטה,ואחרואחרואחרואחר מלמעלה ּכךְ  §©©¨¦§©§¨§©¨

עּמנּו) נמצאת ּבּגלּות עכׁשו עד ¨¦¥§¦¨©¨§©©¥£¤(ׁשהרי

ׁשּילדּו ׂשרים, חפרּוה §¨¤¦¨¨¨£¥§ּבאר
ואּמא אּבא .(למעלה)אֹותּה ¨©¨§¦¨§©§¨

אּלּו - העם נדיבי ¥¨¨¥¦§¨ּ̈כרּוה
ׁשּנקראּו מז)האבֹות (תהלים ¨¨¤¦§§

מקֹום ּכרּוה, עּמים. ¨¨¨¦©¥¦§נדיבי
ּבברכֹות. הּמלךְ  ּבּה ¨§¦¤¤©¨¥©§¦§להזּדּוג
- ּבמחקק הּזּוּוג? הּוא ¥Ÿ§¦¦©¨©ּובּמה
נצח זה - ּבמׁשענתם יסֹוד. ©¥¤¨Ÿ£§¦§§¤זה
למּטה. מלמעלה ¨©§¨§©§¦§והֹוד,
ּומּמּתנה מּתנה, ¨¨©¦¨¨©¨§¦¦ּומּמדּבר
ּבמֹות. ּומּנחליאל ¨¥¦£©¦¥¦£©נחליאל,
קׁשר ׁשלם, קׁשר ¤¤¥¨¤¤¤זהּו
ׁשּבֹו קּים קּׁשּור ¤¨©¦¨¡̈האמּונה,

Ÿ©הּכל.
עתידיםאמראמראמראמר יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥£¦¦

ׁשלמה, ׁשירה לֹומר ¨¥§¨¦©¥¨§¦יׂשראל
ׁשאר ּכל ׁשּכֹוללת ¨§¨¤¤¤¨¦ׁשירה

ׁשּכתּוב זהּו יב)הּׁשירים. (ישעיה ©¦¦¤¤¨
הֹודּו ההּוא ּבּיֹום ©©¤§©£©ואמרּתם
הֹודיעּו בׁשמֹו קראּו ¦§¦§¦©לה'
זמן ּבאֹותֹו עלילתיו. ©§§¨Ÿ¦£¦©̈בעּמים

יד)ּכתּוב, למלךְ (זכריה ה' והיה ¨§¨¨§¤¤
וכתּוב אחד. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל קכו)על ּפינּו(תהלים ׂשחֹוק יּמלא אז ©¨¨¨¤©©¦§¤¤¨§¤¨§¨¨¦¨¥§¦

ימלךְ  ואמן. אמן לעֹולם ה' ּברּוךְ  אּלה. עם לעׂשֹות ה' הגּדיל בּגֹוים יאמרּו אז רּנה, Ÿ§©¦¦§¦©£¦¥¤¨§¨¨¥§¨¥¦§Ÿ¨¨¦¥§ּולׁשֹוננּו
ואמן. אמן לעֹולם ¥¨§¥¨¨§ה'
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