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ׁשּטיםועׂשיתועׂשיתועׂשיתועׂשית עצי ׁשלחן §¨¦¨ª§¨£¥¦¦
ּפתח, יצחק רּבי ח)וגֹו'. (דברים §©¦¦§¨¨©

את ּוברכּת וׂשבעּת ¤¨§©¥¨§¨¨§¨§©¨§ואכלּת
צּדיקים ּכּמה וגֹו'. אלהיךָ  ¦¦©¨©§¤Ÿ¡ה'
ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל ¨¨©¤¥¨§¦¥הם
וקרבם בהם התרּצה ¨§¥§¤¨¨©§¦הּוא
ּובׁשביל העּמים, מּכל ¦§¦¦©¨¨¦¨¥אליו
לכל וׂשבע מזֹון נתן ¨§©Ÿ§¨©¨¥¨§¦יׂשראל
- יׂשראל ואלמלא ¥¨§¦¥¨§¦§¨̈העֹולם,
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש נתן ¨¨©©¨Ÿלא
ועכׁשו לעֹולם, ¨§©§¨¨̈מזֹון
אחת על ּבּגלּות, ©©©¨©¥¨§¦¤ׁשּיׂשראל
על מזֹון ׁשּנֹוטלים וכּמה ©¨¦§¤¨©§¨©ּכּמה

ׁשנים. ּפי ¦©§¦¨¤אחד

ּבארץּבזמןּבזמןּבזמןּבזמן יׂשראל ׁשהיּו ¦§©¤¨¦§¨¥¨¨¤
להם יֹורד היה ¤¨¥¨¨¨§©הּקדֹוׁשה,
והם עליֹון, מּמקֹום ¥§§¤¨¦̈מזֹון
לעּמים ּתמצית חלק ¦©¨¦§©¤¥¦§נֹותנים
העּמים וכל ּכֹוכבים, ¦©¨¨§¦¨¥§עֹובדי
מהּתמצית, אּלא נּזֹונּו ¦§©©¥¨¤¦Ÿלא
ּבּגלּות, הם ׁשּיׂשראל ¨©¥¥¨§¦¤¨§©§ועכׁשו

אחר. לגון ¥©¤¨§¥©§¦התהּפךְ 

סעּודהמׁשלמׁשלמׁשלמׁשל ׁשהתקין למלךְ  ¨¨§¤¤¤¦§¦§¨
ׁשהם זמן ּכל ביתֹו. ¥¤©§¨¥¥§¦לבני
אֹוכלים רצֹונֹו, את ¦§§¤¦עֹוׂשים
ונֹותנים הּמלךְ , עם ¦§§¤¤©¦¨§סעּודה
נֹותן הּמלךְ  הּמלךְ , רצֹון את עֹוׂשים לא ביתֹו ׁשּבני ּבׁשעה לגרר. העצמֹות חלק ¥¤¤©¤¤©§¤¦Ÿ§¨¨¤§¥¥Ÿ§¦¨£¨¤¥¦¨§©לּכלבים

העצמֹות. את להם ּומעלה לּכלבים, הּסעּודה ּכל ¨£¨¤¤¨¤£©¦¨§©¨§©¨¤את
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ׁשּיׂשראלּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו זמן ּכל זה, §¤¨§©¤¦§¨¥
הם רּבֹונם, רצֹון ¥¨¦§¦עֹוׂשים
ׁשל הּזה הּׁשלחן על ¤¤©¨§ª©©¦§אֹוכלים
הּסעּודֹות וכל §©¨§¤¤©הּמלךְ ,
מאֹותּה והם, להם. ¨¥¥§¤¨¨ª§מתּקנֹות
נֹותנים ׁשּלהם, ¦§¤¨¤¨§¦ׂשמחה
לעֹובדי ּתמצית ׁשהן ¥§§¦§©¥¤¨£עצמֹות
ׁשּיׂשראל זמן וכל ¥¨§¦¤©§¨§¦¨ּכֹוכבים.
הם רּבֹונם, רצֹון עֹוׂשים ¥¨¦§¦Ÿלא
והּסעּודה לּגלּות, ¨§©§¨©¦§הֹולכים
להם ועֹולה לּכלבים, ¤¨¨§¦¨§©¤¤הֹולכת
בני יאכלּו ּככה ¥§§Ÿ¨¨¦§©©הּתמצית.
טמא לחמם את ¥¨¨§©¤¥¨§¦יׂשראל
הּגעל ּתמצית ׁשהרי ©Ÿ©¦§©¥£¤¦©ּבּגֹוים,
לבן אֹוי אֹוכלים. הם ¤§¦§¥¤¨¤ׁשּלהם
ּומצּפה ׁשּיֹוׁשב ¤©§¥¤¤¤©הּמלךְ 
ּׁשּנׁשאר ּומה העבד, ¨§¦¤©¤¤¨©§ª§לׁשלחן

אֹוכל. הּוא הּׁשלחן ¥¨§ª©¦מּתֹוךְ 

אמר,ּדודּדודּדודּדוד כג)הּמלךְ  (תהלים ¨¦©¤¤¨©
צררי נגד ׁשלחן לפני ¨§Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ£©ּתערךְ 
ּכֹוסי ראׁשי בּׁשמן ¦¦Ÿ¤¤©¨§©¦ּדּׁשנּת
זֹו - ׁשלחן לפני ּתערךְ  ¨§Ÿ§¨©ª£©¨¨§רויה.
- צררי נגד הּמלךְ . ¨§Ÿ¤¤¤¤©©§סעּודת
ׁשּיֹוׁשבים הּכלבים ¦§¤¦¨§©¨אֹותם
לחלּקת ּומצּפים הּׁשלחן ©ª§¨§©¦©£ª©¥§¦לפני
עם יֹוׁשב והּוא ¦¥§¨£עצמֹות,
הּסעּודה ׁשל ּבענג ¨§©¤¤Ÿ¨¤¤̈הּמלךְ 

¨§ª©ּבּׁשלחן.

זהּדּׁשנּתּדּׁשנּתּדּׁשנּתּדּׁשנּת - ראׁשי בּׁשמן ¦©§¨©¤¤Ÿ¦¤
ׁשמן ׁשּכל הּסעּודה. ¤¤¨¤¨§©Ÿראׁש

לּכלבים ּכךְ  אחר נּתן ּׁשּנׁשאר מה הּמלךְ . לאהּוב ּבראׁשֹונה נּתנים הּסעּודה ותּקּון ¦¨§©¨©©¨¦¨§¦¤©¤¤©£©¨¦¨¦¨¦¨§©¦§¦§©§וׁשמנּונית
יצטרךְ  ׁשּלא ּתמיד הּמלךְ  אהּוב לפני הּכֹוס מלאה - רויה ּכֹוסי הּׁשלחן. עֹובדי ¥¨§¦ª§¨¦§¨¨§¥¨©¦§¥£©¤¤¨¦¤Ÿ©¥§¨§ּולאֹותם

העּמים. ׁשאר עם ּתמיד יׂשראל היּו זה סֹוד ועל ¦©¨¨§¦¦¨¥¨§¦¨¤©§¥©§לבּקׁש,
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