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הּיֹוםראה ּב ּב ּב ּב א א א א  ּכׁשּמתקּדׁש , Ÿ§¥§¤¦§©¥©
ׁשלֹום סּכת ׁשּבת, ¨©ª¨©¤¤§ּבערב
זֹו מי ּבעֹולם. ונפרסת ¦¨¨¤¤§¦§¨ׁשֹורה
וכל ׁשּבת. זֹו ׁשלֹום? ¨§¨©¨©ªסּכת
וכל וׁשדים ּוסערֹות ¨§¦¥§¨§רּוחֹות
נטמנים ּכּלם הּטמאה, ¦¨§¦¨ª§¨ª©רּוחֹות
ׁשל הרחים ּבעין ¤¦©¥¨¥§¦¨§¦§ונכנסים
ּכיון ׁשהרי רּבה. ּתהֹום ¨¥¥£¤¨©§¤¤נקב
על קדּׁשה ©¨ª§¤¤§¦¤ׁשּמתעֹוררת
לא הּטמאה רּוח ª§¨Ÿ©©¨̈העֹולם,
ּבֹורח וזה אּתֹו, ©¥¤§¦¤¤§¦מתעֹוררת

זה. ¤¥§¦¦מּלפני
עליֹונה,ואזואזואזואז ּבׁשמירה העֹולם §¨¨¨¦§¦¨¤§¨

על להתּפּלל צריךְ  ©¥©§¦§¦¨Ÿ§ולא
עּמֹו את ׁשֹומר ּכמֹו ©¤¥§¨¦§ׁשמירה
זה ׁשהרי אמן, לעד ¤¥£¤¥¨©¨¥¨§¦יׂשראל
ּכׁשהעֹולם חל ליֹום ¨¨¤§ª§©§Ÿהתקן
ּבׁשּבת אבל ׁשמירה. ¨©§¨£¨¦§¦̈צריךְ 
על ׁשלֹום סּכת ©¨©ª¤¤§¦נפרסת
הרּוחֹות, ּבכל ונׁשמר ¨¨§¨§¦§¨̈העֹולם,
הּגיהּנם רׁשעי Ÿ¦¥©¥§¦¦£©ואפּלּו
נמצאים והּכל הם, ¦¨§¦Ÿ©§¥¦§ׁשמּורים
העליֹונים - ¦§¤¨¨§ּבׁשלֹום
ּבקּדּוׁש ולכן ¦§¥¨§¦§©©§והּתחּתֹונים.
סּכת הּפֹורס מברכים ©ª¥©¦§¨§©הּיֹום
עּמֹו ּכל ועל עלינּו ©¨©§¥¨ׁ̈שלֹום
לּמה ירּוׁשלים. ועל ¨¨¦©¨§©§¥¨§¦יׂשראל
מדֹור זהּו אּלא ירּוׁשלים? ¨¤¨¤¦©¨§©על
לזּמן וצריךְ  סּכה, אֹותּה ¥©§¦¨§¨ª¨¤ׁשל

להיֹות עּמנּו, ולׁשרֹות עלינּו ׁשּנפרסה סּכה אֹותּה הּבנים,[dPbn]את על ׁשּׁשֹורה אם ּכמֹו עלינּו ¤¨ª¨¤¦§§¨¨¥§¦§¦¨¦§§¦¨¨¥§¥¤¨©©¨¦
עלינּו. ׁשלֹום סּכת הּפֹורס ולכן הרּוחֹות, מּכל פֹוחדים לא ¥¨¨©Ÿ£¦¦¨¨§¨¥©¥ª¥¨§ולכן
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