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zrcae oennae seba dwcv zevn

לכלולאולאולאולא להתאּפק יֹוסף יכל §Ÿ¨Ÿ¥§¦§©¥§Ÿ
חּייא רּבי וגֹו'. עליו ¨¦¦©§¨¨¦¨¦©הּנּצבים

ואמר, קיב)ּפתח נתן(תהלים ּפּזר ¨©§¨©¦©¨©
לעד עמדת צדקתֹו ©¨¤¤Ÿ¨§¦¦§¤̈לאביֹונים
ראה, ּבא ּבכבֹוד. ּתרּום ¥§Ÿ¨§¨§©קרנֹו
את ּברא הּוא ּברּוךְ  ¤¨¨¨¨©הּקדֹוׁש
את עליו והׁשליט ¤¨¨¦§¦§¨̈העֹולם
הּכל. על מלךְ  ׁשּיהיה Ÿ©©¤¤¤§¦¤¨¨̈האדם

מּמּנּווהאדםוהאדםוהאדםוהאדם נפרדים הּזה §¨¨¨©¤¦§¨¦¦¤
מהם מינים, ּכּמה ¤¥¦¦¨©¨ּ̈בעֹולם
מהם רׁשעים, ּומהם ¤¥¦¨§¤¥¦¦©צּדיקים
וכּלם חכמים, ּומהם ¨ª§¦¨£¤¥¦§¦טּפׁשים
עׁשירים ּבעֹולם, ¦¦£¨¨¦§©§¦מתקּימים
אּלּו לזּכֹות ּכדי וכּלם ¥§¦¥§¨ª§¦¦£©וענּיים,
עם צּדיקים לזּכֹות ¦¦¦©§¦¥§באּלּו,
עם חכמים לזּכֹות ¦¦¨£§¦¦¨§רׁשעים,
עם עׁשירים לזּכֹות ¦¦¦£§¦¦§¦טּפׁשים,
זֹוכה ּכךְ  מּׁשּום ׁשהרי ¤¨¦¥£¤¦¦£ענּיים,
ונקׁשר העֹולם לחּיי ¨§¦§¨¨¥©§¨¨̈האדם
אּלא עֹוד, ולא החּיים. ¨¤Ÿ§¦©©¥§ּבעץ
עֹוׂשה ׁשהּוא הּצדקה ¤¤¨¨§©¥¦¤ׁשהּנה
ׁשּכתּוב לעֹולמים, ¨¤¦¨§¤¤עֹומדת

לעד. עמדת ©¨¤¤Ÿ¨§¦§וצדקתֹו

רּביּפּזרּפּזרּפּזרּפּזר לאביֹונים. נתן ¦©¨©¨¤§¦©¦
הּקדֹוׁש ּכׁשּברא אמר, ¨©¨¨¤§©¨¨¨§¤אלעזר

ׁשל הּקּיּום הּוא הּזה והּצּדיק צּדיק, ּוׁשמֹו אחד עּמּוד על אֹותֹו העמיד העֹולם, את הּוא ¤¦©¤©¦©©§¦©§¨¤©©¦¡¤¨¨¤ּ̈ברּוךְ 
ׁשּכתּוב לּכל, וזן ׁשּמׁשקה הּוא וזה ב)העֹולם, ּומּׁשם(בראשית הּגן את להׁשקֹות מעדן יצא ונהר ¨¨§¤¤©§¤§¨©Ÿ¤¨§¨¨Ÿ¥¥¥¤§©§¤©¨¦¨

`le`le`le`le,'ebe eilr miaSPd lkl wR`zdl sqFi lFki §Ÿ¨¥§¦§©¥§¨©¦¨¦¨¨§
,xn`e gzt `iIg iAx(aiw mildz)ozp xGR ¦¦¦¨¨©§¨©¦©¨©

.cFakA mExY Fpxw crl zcnFr Fzwcv mipFia`l̈¤§¦¦§¨¤¤¨©©§¨§¨
`YhilW`e ,`nlr `xa `Ed KixA `Wcw ,ifg ¨¨¥ª§¨§¦¨¨©§¨§©§¦

.`NM lr `Mln `diC ,mc`l Dilr£¥¨¨¨¦¥©§¨©Ÿ¨

i`dei`dei`dei`de.oipif dOk `nlrA DiPn oWxRzn ,Wp xA §©©¨¦§¨§¨¦¥§©§¨©¨¦¦
oiWRh oFdPn .`iriXx oFdPnE `IwiCv oFdPn¦§©¦©¨¦§©¦©¨¦§¦§¦
oixizr ,`nlra Eniiwz` EdNke .oiniMg oFdPnE¦§©¦¦§ª§¦§¨§§©§¨£¦¦
iMfnl ,oiN`A oiN` iMfnl oiba EdNke .oipMqnE¦§¥¦§ª§§¦§¦§¥¦¥§¦¥§¦§¥
,oiWRh mr oiniMg iMfnl ,`iriXx mr `iwiCv©¦©¨¦©¦©¨§¦§¥©¦¦¦¦§¦
Wp xa ikf ,KM oiba `dC .oipMqn mr oixizr iMfnl§¦§¥£¦¦¦¦§¥¦§¨§¦¨¨¥©¨
`N` ,cFr `le .iIgc `pli`A xXwz`e ,`nlr iIgl§©¥¨§¨§¦§©©§¦¨¨§©¥§¨¤¨
aiYkC .oinlrl mi`w ,ciar Edi`c dwcv `dc§¨§¨¨§¦¨¦¨¦§¨§¦¦§¦

.crl zcnFr Fzwcve§¦§¨¤¤¨©

xGRxGRxGRxGR`xA cM ,xn` xfrl` iAx .mipFia`l ozp ¦©¨©¨¤§¦¦¦¤§¨¨¨©©¨¨
`knq lr Dil mi`w ,`nlr `Ed KixA `Wcwª§¨§¦©§¨¨¦¥©©§¨
,`nlrc `nEIw Edi` wiCv i`de ,DinW wiCve ,cg©§©¦§¥§©©¦¦¦¨§©§¨

,aiYkC .`Nkl ofe ,iwW`c Edi` `ce(a ziy`xa)xdpe §¨¦§©§¥§¨§Ÿ¨¦§¦§¨¨
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ראׁשים. לארּבעה והיה ¦¨¨¨§©§¨¨§¥¨¦יּפרד

יּפרד?ּומּׁשםּומּׁשםּומּׁשםּומּׁשם ּזה מה יּפרד, ¦¨¦¨¥©¤¦¨¥
והּמׁשקה ההּוא הּמזֹון ¤§©©§©¨©¨¤אּלא
הּגן נֹוטל ההּוא הּנהר ¨©¥©¨¨©¤ׁשל
מתּפזר ּכךְ  ואחר ¥©§¦¨©©§Ÿ©הּכל,
לארּבעה ההּוא ¨¨§©§©¤§©©הּמׁשקה
הם וכּמה העֹולם, ׁשל ¥¨©§¨¨¤¦¨§צדדים
מׁשקים להיֹות ¦§ª§¦¦©§¤ׁשּמצּפים
ׁשּנאמר ּכמֹו מּׁשם, ©¡¤¤§¨¦¦§ּולהּזֹון

קמה) אליךָ (תהלים כל ¤¥Ÿ¥¥עיני
את להם נֹותן ואּתה ¤¤¨¥¨©§¥©§יׂשּברּו
ּפּזר ּכךְ  ּומּׁשּום ּבעּתֹו. ©¦¨¦¦§¨§̈אכלם
צּדיק. זה - לאביֹונים ¦©¤¦§¤¨©̈נתן
ּכנסת זֹו - לעד עמדת ¤¤§©¨¤¤Ÿ¨§¦צדקתֹו
היא ּכךְ  ׁשּמּׁשּום ¦¨¦¤¥¨§¦יׂשראל,
ׁשלֹום ׁשל ּבסֹוד ¨¤§¤¤עֹומדת
יראה רׁשע ׁשלם. ¤§¦¨¨¥¨¦§ּבקּיּום
עֹובדי מלכּות זֹו - ¥§§©¨¨§וכעס

ּומּזלֹות. ¨©¦¨כֹוכבים

היאּבאּבאּבאּבא ׁשמים מלכּות ראה, Ÿ§¥©§¨©¦¦
ּכל לקּים הּמקּדׁש, ¨¥©§¨§¦©¥ּבית
ׁשל הּצל ּבתֹוךְ  ¤¥©§¦¦£̈הענּיים
והּצּדיק הּׁשכינה, ¦©©§¨¦§©¦¥ראׁשית
צדקה, ּגּבאי נקרא הּוא ¨¨§©©¨§¦¤©הּזה
ׁשּכתּוב הּכל, את ולזּון ¨¤Ÿ§¨¤©Ÿ̈לחן
ּכךְ  מּׁשּום לאביֹונים, נתן ¨¦¦§¤¨©¨©¦ּפּזר
ׂשכר נֹוטלים צדקה ¨¨¦§¨¨§¥¨©ּגּבאי

צדקה. הּנֹותנים ּכל ¨¨§¦§©¨¤¤§ּכנגד

יֹוסףּבאּבאּבאּבא יכל ולא ראה, Ÿ§¥§Ÿ¨Ÿ¥
לכל אּתֹולהתאּפק איׁש עמד ולא מּמּנּו. ּולהּׁשקֹות להּזֹון העֹומדים ּכל הם אּלּו - הּנּצבים §¦§©¥§¨©¦¨¦¥¥¨¨§¦§¦§¦¨¦¤§Ÿ¨©¦¦

ׁשּכתּוב החילֹות, הּמרּכבֹות ׁשאר אּלּו - אחיו יׂשראל. ּכנסת זֹו - אּתֹו אחיו. אל יֹוסף ¨¤¨£©¨§¤©¨§¥¨¤¥¨§¦¤¤§¦¨¤¤¥©©§¦§ּבהתוּדע
ורעי. אחי למען ©¥§©©©©§¤ּ̈בהם

dide cxRi mXnE oBd z` zFwWdl ocrn `vFi¥¥¥¤§©§¤©¨¦¨¦¨¤§¨¨
.miW`x drAx`l§©§¨¨¨¦

mXnEmXnEmXnEmXnE`pFfn `Edd ,`N` .cxRi Edn ,cxRi ¦¨¦¨¤©¦¨¤¤¨©§¨
,`Nk `zpB lihp ,xdp `EddC `iwWnE©§©¨§©¨¨¨¦¦§¨Ÿ¨
oixhq rAx`l `iwWn `Edd xCAz` xzalE§¨©¦§©©©©§©¨§©§©¦§¦
`pfY`lE `iiwWz`l o`RvnC oEPi` dOke .`nlrC§©§¨§©¨¦¦§©¨§¦§©§¨§¦§§¨

,xn` Y`c dnM .oOYn(dnw mildz)ExAUi Lil` lk ipir ¦©¨§¨§©§¨¥¥¥Ÿ¥¤§©¥
ozp xGR KM oibaE .FYrA mlk` z` mdl ozFp dY`e§©¨¥¨¤¤¨§¨§¦§¦¨¦©¨©
zqpk `C ,crl zcnFr Fzwcv .wiCv `C ,mipFia`l̈¤§¦¨©¦¦§¨¤¤¨©¨§¤¤
`nEIwA ,mlWc `fxa `niiw idi` ,KM oibaC .l`xUi¦§¨¥¦§¦¨¦¦¨§¨§¨¨¦§¨§¦¨
miakFk icaFr zEkln `C ,qrke d`xi rWx .milW§¦¨¨¦§¤§¨©¨©§§¥¨¦

.zFlGnE©¨
`Y`Y`Y`Ykln ,ifg`niiwl .`WCwn ia idi` ,minW zE ¨¨¥©§¨©¦¦¦¥©§§¨§¨§¨

wiCve .`YpikWc `zExWc `Nv Fba ipMqn lk̈¦§§¥§¦¨§¥¨¦§¦§¨§©¦
.`Nkl ofinlE oginl ,dwcv i`Ab ixw` Edi` `C̈¦¦§¥©¨§¨¨§¥©§¥©§Ÿ¨
ilhp dwcv i`AB ,KM oibA .mipFia`l ozp xGR aiYkC¦§¦¦©¨©¨¤§¦§¦¨©¨¥§¨¨¨§¥

.dwcv iadic EdNM liawl `xb ©̀§¨¨¢¥ª§§©£¥§¨¨
`Y`Y`Y`Y,miaSPd lkl wR`zdl sqFi lFki `le ,ifg ¨¨¥§Ÿ¨¥§¦§©¥§¨©¦¨¦

`iiwWz`lE `pfY`l iniiwC lM oEPi` oiN ¦̀¥¦¨§¨§¥§¦§¨¨§¦§©§¨
FY` Wi` cnr `le .DiPn(a"r gx sc)l` sqFi rCezdA ¦¥§Ÿ¨©¦¦§¦§©©¥¤

x`W oiN` ,eig` .l`xUi zqpM `C ,FY` .eig ¤̀¨¦¨§¤¤¦§¨¥¤¨¦¥§©
EdA aiYkC ,oiliig oikizx(akw mildz).irxe ig` ornl §¦¦£¨¦¦§¦§§©©£©§¥¨
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איׁשּדברּדברּדברּדבר עמד ולא אחר ¨¨©¥§Ÿ¨©¦
ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש ּבזמן - ¨¨©¤©§¦¦אּתֹו
ּכנסת עם להתחּבר ּבא ¤¤§¦¥©§¦§¨הּוא
אל יֹוסף ּבהתוּדע ¤¥©©§¦§¥¨§¦יׂשראל.
ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש ּבזמן ¨¨©¤©§¦¨¤אחיו,
ּבהם מתחּבר היה ¤¨¥©§¦¨¨הּוא
ׁשהם מּׁשּום ¥¤¦¥¨§¦§ּביׂשראל,
ׁשל חּבּור ולא לבּדם, ¤¦Ÿ§¨©§¦§נֹוטלים
ּכֹוכבים עבֹודת עֹובדי ¦¨©£¥§¦©עּמים
ּכךְ , מּׁשּום עּמם. ¨¦¨¦¨©ּומּזלֹות

כט) עצרת(במדבר הּׁשמיני ¤¤£¦¦§©©ּבּיֹום
הּזה ּבּזמן ׁשהרי לכם, ¤©©§©¥£¤¤¨¤§¦ּתהיה
לבּדֹו הּוא ּברּוךְ  ©§¨¨©הּקדֹוׁש
יׂשראל, עם אחד ¥¨§¦¦¨¤¦§ּבחּבּור
ורעי, אחי למען ּבהם ©¥§©©©©§¤¨¨¤ׁשּכתּוב

ׁשּבארּוה. ¨£¥¤§ּכמֹו

ּבזמןרּבירּבירּבירּבי הּפסּוק, ּפתח ייסא ©¦¥¨¨©©¨¦§©
את יקים הּוא ּברּוךְ  ¤¦¨¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
העפר מן יׂשראל ¨¨¤¦¥¨§¦¤¤§ּכנסת
מעּמים נקמה להּנקם ¦©¥¨¨§¥¨¦§¤§¦§וירצה
אזי ּומּזלֹות, כֹוכבים ©£¨©¦¨¥§עֹובדי

סג)ּכתּוב אין(ישעיה ּומעּמים ¨¥©¦¥
וינּטלם ׁשּנאמר ּכמֹו אחיו, אל יֹוסף ּבהתוּדע אּתֹו איׁש עמד ולא ּכאן וכתּוב אּתי, ¥§©§©©¡¤¤§¨¤¤¥©©§¦§¦¦©¨Ÿ§¨¨§¦¦¦איׁש

עֹולם. ימי ּכל ¨¥§¨¥§©§©וינּׂשאם

xaCxaCxaCxaC`WcEwc `pnfA .FY` Wi` cnr `le ,xg` ¨¨©¥§Ÿ¨©¦¦§¦§¨§§¨
.l`xUi zqpMa `beECf`l iz` `Ed Kixa§¦¨¥§¦§©§¨¦§¤¤¦§¨¥
`Ed Kixa `Wcwc `pnfA ,eig` l` sqFi rCezdA§¦§©©¥¤¤¨§¦§¨§ª§¨§¦
ilhp oEpi`C oibA ,l`xUiA EdA xAgzn ded̈̈¦§©¥§§¦§¨¥§¦§¦¨§¥
miakFM zcFar icaFr oiOrC `xEAg `le ,EdiicFgla¦§©§§¨¦¨§©¦§¥£©¨¦

KM oibA .EdiicdA zFlGnE(hk xacna)zxvr ipinXd mFIA ©¨©£©§§¦¨©©§¦¦£¤¤
`Ed Kixa `Wcw Edi` ,`c `pnfa `dC .mkl didY¦§¤¨¤§¨§¦§¨¨¦ª§¨§¦
ig` EdA aiYkC ,l`xUi mr `cg `xEAgA ,iFcFgla¦§§¦¨¨¨¦¦§¨¥¦§¦§£©

.dEnwE`c dnk irxe§¥¨§¨§§¨

iAxiAxiAxiAx`Ed Kixa `Wcwc `pnfA ,`xw gzt `qii ¦¦¥¨¨©§¨§¦§¨§ª§¨§¦
irAie ,`xtrn l`xUi zqpkl Dl miwFi¦¨¦§¤¤¦§¨¥¥©§¨§¦¨¥
miakFM zcFar icaFr `inOrn `znwp `nwP`l§¦¨§¨¦§¨¨¥©§©¨§¥£©¨¦

,aizM oicM ,zFlGnE(bq diryi).iY` Wi` oi` minrnE ©¨§¥§¦¥©¦¥¦¦¦
l` sqFi rCezdA FY` Wi` cnr `le ,`kd aizkE§¦¨¨§Ÿ¨©¦¦§¦§©©¥¤

,xn` Y`c dnM .eig`(bq diryi)lM m`Vpie mlHpie ¤¨§¨§©§¨¥©§©§¥©§©§¥¨
.mlFr ini§¥¨
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