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ּכּמהרּבירּבירּבירּבי ואמר, ּפתח ייסא ©¦¥¨¨©§¨©©¨
הּקדֹוׁש את לאהב לאדם ¨©¤Ÿ¡¤¨¨¨¥יׁש
לךָ  אין ׁשהרי הּוא, §¥¥£¤ּ̈ברּוךְ 
לּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא ¨¨©¨£עבֹודה

[ּכמֹו] מי[אּלא] וכל אהבה, אּלא ¤¨§¤¨©£¨§¨¦
עבֹודתֹו ועֹוׂשה אֹותֹו ¨£¤§¥¤ׁשאֹוהב
הּקדֹוׁש לֹו קֹורא ¨©¥¨£©§ּבאהבה,
ּכךְ , אם אהּוב. הּוא ¨¦¨ּ̈ברּוךְ 
- אּלּו פסּוקים ּבארנּו ¥¦§§©¥¤©ּבּמה
ּתעזב, אל אביךָ  ורע Ÿ£©©¦¨©¥§£¥רעךָ 

כה)וכתּוב רגלךָ (משלי הקר §¨Ÿ©©§§
רעךָ ? ¤¥¥¦מּבית

החברים,אּלאאּלאאּלאאּלא,,,, ּבארּוה הרי ¤¨£¥¥£¨©£¥¦
זה ּבחטאֹותּפסּוק וזה ּוׁשלמים, (ּבעֹולֹות ¨¤§§¨¦§¤©£¨

וכּו') וכתּוב ּבעֹולֹות.ואׁשמֹות, נכּתב ©£¨§¨§¦§¨§
אל אביךָ  ורע רעךָ  ©¦¨©¥§£¥¨§©עכׁשו,
ּולהּדבק אֹותֹו לעבד ¥¨¦§Ÿ©£Ÿ£©ּתעזב,
אל מצוֹותיו. ולעׂשֹות ©¨§¦£©§ּבֹו
ׁשּנאמר וזה וּדאי. ©¡¤¤¤§©©Ÿ£©ּתעזב,
רעךָ . מּבית רגלךָ  ¤¥¥¦§§©©Ÿהקר
ׁשּלא יצרךָ  הֹוקר Ÿ¤§§¦©©§ּכלֹומר,
ּבךָ , יׁשלט ולא ּכנגּדךָ  §Ÿ¦§Ÿ§§§¤§©§¦ירּתח
אחר. הרהּור תעׂשה ¥©§¦¤£©Ÿ§ולא

ּבתֹוכךָ . אֹותּה ונתן רעךָ  ּבךָ  ׁשהכניס הּקדֹוׁשה הּנׁשמה זֹו רעךָ ? ּבית זה מי רעךָ , §§¨©¨§¤¥§¦§¦¤¨§©¨¨§©¤¥¥¤¦¤¥¥¦מּבית

iAxiAxiAxiAxWp xal Dil zi` dOM ,xn`e gzt `qii ©¦¥¨¨©§¨©©¨¦¥§©¨
zil `dC ,`Ed Kixa `WcEwl Dil `ngxl§©£¨¥§§¨§¦§¨¥

,`Ed KixA `WcEwl `pglER Dil(`N`)(dnM) ¥§¨¨§§¨§¦¤¨§¨

`pglER ciare ,Dil migxC o`n lke .`zEnigx§¦¨§¨¨§¨¦¥§¨¦§¨¨
.`nigx `Ed Kixa `WcEwl Dil ix`w ,`zEnigxa¦§¦¨¨¥¥§§¨§¦§¦¨
Lia` rxe Lrx ,i`xw ipd `pniwF` i`nA ,ikd i ¦̀¨¦§¨¦§¨£¥§¨¥¥£§¥©¨¦

aizkE .aFfrY l`(dk ilyn).Lrx ziAn Llbx xwFd ©©£§¦©©§§¦¥¥¤

`N``N``N``N``xw i`d ,`iIxag dEnwE` `dzFlFra `"q) ¤¨¨§¨©§©¨©§¨§

('eke aiYkE zFnW`e zF`hgA i`de minlWE.aizM zFlFrA §¨¦§¨§£¨©£¨§¦§§¦
,Dil gltnl ,aFfrY l` Lia` rxe Lrx ,`YWd©§¨¥£§¥©¨¦©©£§¦§©¥
.i`Ce aFfrY l` .iFcETR cArnlE ,Dia `wACz`lE§¦§©§¨¥§¤§©¦©©£©¨
xwFd xnFlM .Lrx ziAn Llbx xwFd xnY`c `de§¨§¦§©©©§§¦¥¥¤§©©
`le ,KA hFlWi `le ,Klawl gYxi `lC ,Lxvi¦§§§¨¦§©¨¢§¨§¨¦§¨§©
ziA o`n ,Lrx ziAn .`xg` `xEdxd ciarz©£¥¦§¨©£¨¦¥¥¤¨¥
Dadie Lrx DA lir`C ,`WiCw `znWp `C .Lrx¥¤¨¦§¨¨©¦¨§¨¦¨¥¤§¨¨¨
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ּברּוךְ ועלועלועלועל הּקדֹוׁש עבֹודת זה §©¤£©©¨¨
ּכמֹו ּבּכל, אֹותֹו לאהב - §Ÿ©Ÿ¡¤הּוא

ו)ׁשּכתּוב ה'(דברים את ואהבּת ¤¨§¨©§¨¥
- ואנוהּו אלי זה ¥§©§¦¥¤¤Ÿ¡אלהיךָ .
מה הּים על ראּו יׂשראל ©¨©©¨¥¨§¦¨¤ׁשּכל
הּנביא, יחזקאל ראה ¦¨©¥§¤§¨¨Ÿ¤ּׁשּלא
העּברים אֹותם ¦¨ª¨¨¦£©ואפּלּו
רֹואים היּו אּמם ¦¨¨¦¥§¦¤ׁשּבמעי
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש את ¨¨©¤¦§©§ּומׁשּבחים
זה אֹומרים היּו וכּלם ¤¦§¨¨ª§הּוא,
אבי אלהי ואנוהּו ¦¨¥Ÿ¡¥§©§¦¥אלי
ׁשּנאמר ּכמֹו ©¡¤¤§§¤£Ÿ£©וארממנהּו,

אברהם. ¨¨§©¥Ÿ¡אלהי

לּמהאמראמראמראמר ּכךְ , אם יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥¦¨¨¨
אלהי ׁשהרי ¥Ÿ£¤§¤£¥¡Ÿ£©וארממנהּו,
אמר למעלה? הּוא ©¨¨§©§¨¨§©אברהם
והּכל צריךְ , ּכךְ  אפּלּו Ÿ©§¦¨¨¦£לֹו,

ּבּכ וארממנהּו אחד, ל,ּדבר ¨¨¤¨©£Ÿ£¤§©Ÿ
את ליחד ׁשּיֹודע מי ¤¥©§©¥¤¦¦§©§להכליל
ׁשהרי הּגדֹול, הּקדֹוׁש ¥£¤¨©¨©¥©הּׁשם
ׁשל עליֹונה עבֹודה ¤¨§¤¨£¦זֹוהי

הּוא. ּברּוךְ  ¨¨©הּקדֹוׁש

לפנירּבירּבירּבירּבי יֹוׁשב היה יהּודה ©¦§¨¨¨¥¦§¥
קֹורא, והּוא ׁשמעֹון, ¥§§¦¦©רּבי

נב)ּכתּוב צפיךְ (ישעיה קֹול ¨Ÿ©¦
קֹול ירּננּו. יחּדו קֹול ¥©§¨§©§̈נׂשאּו
אּלא צפיךְ ? הם מי ¨¤¦©Ÿ©¦¦¥Ÿצפיךְ ,
ירחם מתי ׁשּמצּפים הם ¥©§©¨¦©§¤¥¤¥אּלה
את לבנֹות הּוא ּברּוךְ  ¤§¦¨¨©הּקדֹוׁש

ׁשּבֹוכה אדם ּכל אּלא קֹול? נׂשאּו ּזה מה להיֹות! צריךְ  היה קֹול יׂשאּו קֹול? נׂשאּו ¤¤¨¨¨¨¤§¨¤©§¦¦¨¨¨§¦§¨¥ּביתֹו.
ירּננּו, יחּדו - ּכךְ  אחר ּׁשּכתּוב למה זֹוכה הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ׁשל ּביתֹו חרּבן על קֹולֹו ¥©§¨§©¨©©¨¤©§¤¨¨©¤¥©§ª©¦¥ּומרים

ּבחדוה. מיּׁשב לראֹותֹו ¨§¤§¨ª§§¦¤§וזֹוכה

lrelrelrelreDil `ngxl ,`Ed Kixa `WcEwc `pglEt `C §©¨§¨¨§§¨§¦§©£¨¥
,aiYkc dnM ,`NkA(e mixac).Lidl` 'ii z` Yad`e §Ÿ¨§¨¦§¦§¨©§¨¤§¨¡Ÿ¤

dn ,`Oi lr Eng l`xUi lkC ,Edep`e il` df¤¥¦§©§¥§¨¦§¨¥¨©©¨©
ixAEr oEPi` ENit`e ,d`iap l`wfgi `ng `lc§¨¨¨§¤§¥§¦¨©£¦¦¨¥
Kixa `WcEwl ogAWnE o`ng Fed ,oFdO` irnac§¦§¥¦§£¨¨§©§¨§§¨§¦
ia` idl` Edep`e il` df oixn` Fed EdNke ,`Ed§ª§£©§¦¤¥¦§©§¥¡Ÿ¥¨¦

.mdxa` idl` xn` Y`c dnM ,EdpnnFx`e©£§¤§§¨§©§¨¥¡Ÿ¥©§¨¨

xn`xn`xn`xn``dC ,EdpnnFx`e i`n` ikd i` ,iqFi iAx ¨©¦¦¥¦¨¦£©©£§¤§§¨
ENit` ,Dil xn` .`Ed `Nirl mdxa` idl¡̀Ÿ¥©§¨¨§¥¨¨©¥£¦
,`Nka EdpnnFx`e ,dNn cg `Nke ,Kixhv` ikd̈¦¦§§¦§Ÿ¨©¦¨©£§¤§§Ÿ¨
,`Ax `WiCw `nW `cgil rciC o`n ,`llk`l§©§§¨¨§¨©§©£¨§¨©¦¨©¨

`pglt `Ed `dC.`Ed Kixa `WcEwc d`Nr §¨ª§¨¨¦¨¨§§¨§¦

iAxiAxiAxiAxdede ,oFrnW 'xC Dinw aizi ded dcEdi ©¦§¨¨¨¨¦¨¥§¦§©£¨
aizM ,ix`w(ap diryi)lFw E`Up KitFv lFw ¨¥§¦©¦¨§

`N` .KitFv oEPi` o`n ,KitFv lFw .EpPxi eiCgi©§¨§©¥©¦¨¦©¦¤¨
Kixa `Wcw mgxi izni` ,o`tvnC oEPi` oiN ¦̀¥¦¦§¨¨¥¨©§©¥ª§¨§¦
irain lFw E`Vi ,lFw E`Up .Dizia ipanl ,`Ed§¦§¥¥¥¨§¦§¦§¥
mix`e ,ikaC Wp xA lM ,`N` .lFw E`Up i`n ,Dil¥¨¨§¤¨¨©¨§¨¥§¨¦
ikf ,`Ed KixA `WcEwC DiziA oAxg lr Dilw©¥©¨§©¥¥§§¨§¦¨¥
Dil ingnl ikfe .EpPxi eiCgi xzal aiYkc dnl§¨¦§¦§¨¨©§¨§©¥§¨¥§¥¡¥¥
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