
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.
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בּ רחמים. הּמ ׁש יח את וּ להביא אמר-לזה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הוּ א  היּ הדוּ ת  יּ סוֹ ד  חיּ ים": ה "חפץ ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָמרן
הוּ דּ וּ י: את וּ באר  וע וֹ נׁש , בּ שׂ כר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהאמין
ו א  הּט וֹ בים   וּ מּמ ׁש ּפ טי מּמ צוֹ תי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ"וסרנ וּ 
והחׁש בנוּ  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ינוּ  ׁש א לנ וּ ", ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָׁש ווה 
בּ אמת  כּ ּמ ה וה ּמ צווֹ ת  הּת וֹ רה את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
הּת וֹ רה  לּ יּמ וּ ד על חז"ל אמרוּ  וּ כבר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש ווים,
י ׁש ווּ  א  חפצי וכל  מּפ נינים היא ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ"יקרה

גּ  שׂ כר איזה חׁש בּ וֹ ן : בּ וֹ אוּ  דוֹ לבּ ּה ", ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכן  הּק ד וֹ ׁש . ה זּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכ וֹ לים
מאמין  אני בּ עצמוֹ  חיּ ים החפץ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִקיּ ים
וּ מה  ל וֹ , אחכּ ה י וֹ ם בּ כל  הּמ ׁש יח... ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ ביאת
וּ למען  הּמ ׁש יח  בּ יאת למען עוֹ שׂ ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 

ישׂ ראל. עם בּ כּ תבי גּ אלּ ת כּ תוּ ב  - ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּס וֹ דהאריז"ל, ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד ידי ׁש על ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

כּ וּ לנוּ  וּ בּ ד וֹ רנ וּ  הנגלה, ּת וֹ רת לנוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לּ ה
בּ עין, עין זה את לראת  מעידיםז וֹ כים וּ כבר ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש וּ טים, יהוּ דים ואפילוּ  הכּ וֹ ללים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַאברכי 
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר דב ׁש  מ צּ וּ ף ׁש ּט עמוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש אחרי
חדּ וּ ׁש ים לחדּ ׁש  מחם וּ מתרחב  לבּ ם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפּת ח
לחבּ ר וזכוּ  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאים

מצוּ יינים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִחי בּ וּ רים

ראׁש  אם לעשׂ ת בּ יכוֹ ל ּת י  מה ׁש אלה: ֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְכ.
י וֹ ם, בּ כל זוֹ הר  ׁש נּ למד  מסרב  ׁש לּ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהכּ וֹ לל 
הּס פר הוּ א ׁש זּ הר  אמר  איׁש  החזוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי 
מבין , איני וּ בכלל בּ יוֹ תר , הּט וֹ ב  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָמוּ סר 
א  רק  מ וּ סר ספר  כּ ל  ללמד לנ וּ  מּת יר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָלּמ ה
הוּ א  כּ וֹ לל , ראׁש  א הוּ א ּת ׁש וּ בה: ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַזוֹ הר?
ל ּמ לא ו ׁש ּת ף וגזלנים הרוֹ צחים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹראׁש 
וּ צעיר וֹ ת, צעירים אנ ׁש ים להרוֹ ג ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות
החיּ ים  בּ ּת י  וכל  האסוֹ נ וֹ ת על אׁש ם  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוה וּ א

וּ צעירוֹ ת , צעירים עם כּ מ וֹ ׁש ּמ לאים  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
זצ"ל , הגּ וּ בא "י האקי הּמ קבּ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב 

י"ז. ׁש אלה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְראה

אוֹ מרים  ׁש הנכם לי  סּפ ר אחד ׁש אלה : ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכא.
אינן  הּת פלּ וֹ ת זוֹ הר ל וֹ מדים אין ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש אם
הּמ ק וֹ ר מה הדּ בר? אמת האם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתק בּ לוֹ ת,

ּת ׁש וּ בה : ? קי לכהא הּמ ק בּ ל הצּ דּ יק ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
בּ ספר וֹ   ּכ כּ וֹ תב  אבּ וּ חצירא  יעקב ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַרבּ נוּ 

ּפ סח ׁש ל הגּ דה הקמהעל  אריכת (ראה ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
דצניעותא ) .ל פרא 

התנגּ ד היּ וֹ ם עד  ׁש לּ י  הרב ׁש אלה : ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכג.
לעשׂ וֹ ת? עלי  מה הזּ וֹ הר, ל ּמ וּ ד  ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלכל

הזּ הּת ׁש וּ בה : הּק וּ נטרס את להראוֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
35 מסּפ ר עלוֹ נים וגם היּ ׁש יבה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְלראׁש 
ה וּ א כּ י יסכּ ים , ולבטח הזּ וֹ הר, ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְו-36

י שׂ ראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמזּ רע 

הּק וּ נטרס  את הראתי כּ בר  אם ׁש אלה: ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכד .
 והוּ א - לר בּ י למעלה  מסכּ ים הנּ זכּ ר  א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואף (שנקרא /נגרוס)ׁש נּ למד  בּ יּ ׁש יבה, זוֹ הר  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
זוֹ הר אלמד /אקרא בּ עצמי ׁש אני ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמסרב

לעשׂ וֹ ת עלי  מה ּת ׁש וּ בהבּ ישיבה על ? אז : ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הזּ וֹ הר ּת ּק וּ ני הסלּפ י  ובעל  (המהרח"ו, ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ספירת) עשר  לתקו מחבּ להקדמה נקרא הוּ א ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
לברח, לברח,ויׁש   בּ יכל ּת אין ואם ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

מׁש לּ מים  ׁש ההוֹ רים נגדּ וֹ , קב וּ צה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּת ארגנוּ 
ּת וֹ רתכם, את  גּ וֹ נבים והם מלא, כּ סף ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ידי על לק בּ ל אּת ם ׁש ּמ סגּ לים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוה ּמ דּ וֹ ת

הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר בּ כ ּמ הלּמ וּ ד זה את  [עשׂ וּ  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש הראׁש  בּ רגע כּ י  והצליחוּ , ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְי ׁש יבוֹ ת
נגדּ וֹ , גּ דוֹ לה התנגּ דוּ ת יר גּ י ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְי ׁש יבה
– בּ דוֹ אר ל וֹ  ותׁש לחוּ  הּמ קוֹ ם, על ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיסכּ ים
מה יראה ׁש ה וּ א  ׁש לּ וֹ  לסטנדר  ּת שׂ ימוּ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ 
הגּ דוֹ לה הבּ וּ ׁש ה  את ירצה א עליו, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ תוּ ב 
היּ ׁש יבה ׁש כּ ל יסכּ ים ותכף יקבּ ל , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
י ׁש יבוֹ ת יׁש נם בּ יּ וֹ ם, דּ ּק וֹ ת 4-5 ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 
בּ יוֹ ם ׁש עה   אבר וכל בּ חוּ ר  כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים
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הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר סיּ וּ מי 4 ׁש בוּ ע  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְועוֹ שׂ ים
ּת ׁש אל  יר וּ ׁש לים, חסד" ׁש ל "ח וּ ט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִבּ י ׁש יבת 
י ׁש יבוֹ ת עוֹ ד י ׁש  וכן וּת ׁש מע, חברי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶאת

וכ וֹ ללים]. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַר בּ וֹ ת

הּק וּ נטרס  את הראיתי אם ׁש אלה: ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכה.
אּת ה  הרי  לי : יאמר והרב ׁש לּ י  לרב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ י זמן, בּ זבּ וּ ז זה  ארּמ ית, מבין א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לל
היא  פה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש ל הלּ ּמ וּ ד  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר 

ּת ׁש וּ בה : נכ וֹ ן,ההבנה. מעלהא.א יׁש  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א כּ י הבנה לא גּ ם זוֹ הר, לגרס ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה
ׁש ל  הּק ריאה, וּ בעצם הּק דׁש , בּ ר וּ ח  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנכ ּת ב 
ממׁש י אּת ה - הּק ד וֹ ׁש וֹ ת הזּ וֹ הר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמיל וֹ ת
מ ׁש ּפ יע  דּ היינוּ , לעוֹ לם, עצוּ מה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְקד ה
הזּ ה, לעוֹ לם העליוֹ נים מהעוֹ למוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאוֹ רוֹ ת

.נׁש מת את  ּמזכ זאתב.וגם וּ מלּ בד ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֹ
הּת רגּ וּ ם לקרא הוּ א  יוֹ תר גּ דוֹ לה ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
אר ּמ ית ּת רגּ וּ ם ׁש ה וּ א  הּק דׁש  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְבּ ל ׁש וֹ ן
ספרים לכם ל ׁש ח וּ ביכוֹ ל ּת ינוּ  – ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלעברית
בּ בּ ית, ׁש ּת קרא הּק דׁש . ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעם
מעלה וזוֹ  דּ ּק וֹ ת 4-5 יוֹ ם כּ ל בּ י ׁש יבה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִאוֹ 

◌ָ◌ֲעצוּ מה.

ללּמ וּ ד מסכּ ים  אינ וֹ  רבּ י אם ׁש אלה: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכו.
רוֹ צה  ואיני בּ יּ ׁש יבה. עצמאי  בּ אפן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַזוֹ הר
עצוֹ ת. א וֹ בד אני וּ כרגע  היּ ׁש יבה , את ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלעזב

ּת ׁש וּ בה  לעשׂ וֹ ת? עלי  ספרי מה ל נׁש לח : ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
 בּ מׁש ּת גר וֹ ס אוֹ  ּת קרא, י וֹ ם וכל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַזוֹ הר,
.ל יעזר  ה' וּ בע"ה בּ בּ ית. זוֹ הר  דּ ּק וֹ ת  4-5ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

מרעיׁש   ּכ כּ ל  כּ בוֹ דוֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכז.
רבּ נים  האדמוֹ רי "ם  נגד  קׁש ה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִוּ מ דּ בּ ר 
זוֹ הר ללמד רוֹ צים ׁש א יׁש יב וֹ ת ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י 

ּת ׁש וּ בה : בּ ּס וּ ף הּק ד וֹ ׁש ? כּ עת אנחנוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ּפ צצת ּת בוֹ א  אם ׁש אלה, ואין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהגּ אוּ לה
וּ מתי  איפה האלה ו ׁש לוֹ ם, חס ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאטוֹ ם

יביא זה וׁש לוֹ ם  חס קר בּ נוֹ ת וכּמ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָיבוֹ א,
רבּ וֹ תי  בּ דּ רׁש ה: ׁש אמר ּת י  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַחס
כּ וֹ לל  ואבר בּ ח וּ ר כּ ל  למשׂ חקים, זמן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין 
כּ י  ידע ׁש לּ וֹ , החיּ ים את להצּ יל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהרוֹ צה
אוֹ מרים והצּ דּ יקים  הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
זוֹ הר, ילמד  ׁש א ׁש מי  אוֹ תנוּ , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מזהירים 

לעשׂ וֹ ת צריכים מה אז העוֹ לם, מן  ?י ּמ חק ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
וׁש לוֹ ם חס  וּ לחכּ וֹ ת ידים בּ חבּ וּ ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעמד 
כּ ן, וׁש לוֹ ם, חס העוֹ לם מן יּמ חקוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ הוּ דים
היהוּ דים, כּ ל  להצּ יל דּ י עוֹ שׂ ה ׁש א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמי
אוֹ תם, הרג הוּ א כּ אלּ וּ  בּ מים אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִית בּ עוּ 

הרב הּמ קבּ ל  הצּ דּ יק ׁש כּ תב גּ וֹ בא "יכּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
את הזהיר הּס לּ ם ׁש בּ על  אי וראינוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַזצ"ל.
עשׂ ה א  אחד  ואף  והרבּ נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהאדמוֹ רי"ם
דּ ין  בּ מים נוֹ תנים כּ עת והם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְכּ ל וּ ם,
מראה מאוֹ ת יׁש  כּ ן זה, על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוחׁש בּ וֹ ן
דּ בר וכל זה, על וּ פוֹ סקים בּ ׁש "ס  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת
מקוֹ רוֹ ת, עם  דּ ּפ ים מאוֹ ת  לי י ׁש  כּ וֹ תב ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני 
מה על ה ּמ ק וֹ ר וֹ ת, כּ ל ל וֹ  אּת ן ׁש רוֹ צה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מי
מק וֹ מ וֹ ת מראה 310 לנוּ  יׁש  - כּ וֹ תב . ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני 

רב , הערב מרבּ ני עוֹ שׂ ים להזּ הר אנחנוּ  מה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש עם  מהוּ  עוֹ שׂ ה מי מהם? ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל

האמת?י שׂ ר לנוּ  מגלּ ה מי מהם? ינּ צלוּ  אל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
אחריוּ תי , על ׁש הכּ ל  מרגּ יׁש  אני  כּ ן  על -ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אני  בּ גל וּ י. האמת את לוֹ מר החלטּת י  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני 
לד בּ ר הּס לּ ם בּ על ׁש ל  בּ דּ ר ללכת  יכוֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌א
עכׁש ו  ׁש נה, 45 כּ בר  זה את עשׂ יתי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָיפה,
לפצצת וּ מחכּ ה י וֹ ׁש ב אחד כּ ל זמן, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵאין 
את להצּ יל  כּ לוּ ם, עוֹ שׂ ה  א אבל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָאטוֹ ם,
ׁש כּ ל  רק  עצה  לנוּ  אין כּ ן על  - י שׂ ראל. ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם
הערב  ר בּ ני נגד ולצאת נפׁש וֹ  את יצּ יל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד  ויתחיל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַרב,

הם, בּ עזרת ינּ צל  וכ הבטחת בּ י וֹ ם זהוּ  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י נּ צל וּ , אלּ וּ  ׁש רק יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ י
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העוֹ לם, מן  יּמ חקוּ  ר וֹ צהוהאר ואני  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
אני  בּ ע וֹ לם, יהוּ די  לכל הם בּ עזרת ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יע
הם ח לּ וֹ ני, וּ בין חרדי בּ ין יה וּ די כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ הב
לי  וי ׁש  הוּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל היּ לדים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַגּ ם
בּ אמת הם כּ י  רחמנוּ ת, יוֹ תר הרבּ ה ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם
להצּ יל  רצה א אחד אף ׁש נּ ׁש בּ וּ , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִּת ינ וֹ קוֹ ת
החמים, בּ ׁש נ וֹ ת לארץ כּ ׁש בּ אוּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם
א הם אז לקיבּ וּ צים, אוֹ תם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסוּ 
עליהם, אׁש מים אנחנוּ  כּ לל, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש מים
אהבת אוֹ תם ולאהב  אוֹ תם לקרב ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

בּ אהבה, ּת וֹ כחה אוֹ מרים א ואם זה נפׁש , ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
היהוּ דים, את אוֹ הבים ׁש א ּפ וֹ סק סימן   ּכ ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

חכמה. והרא ׁש ית היּ ׁש ר קב הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס פר
אי ׁש נים, וחוֹ ׁש בים יוֹ ׁש בים צה"ל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאז
כּ ל  אטוֹ ם, מּפ צצת י שׂ ראל  ארץ את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל

להם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה כּ בוֹ ד

אנחנוּ  איפה עוֹ שׂ יםאבל אנחנוּ  מה ? ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עצמנוּ  את צרילהצּ יל מי וּ באמת ? ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הרבּ נים א אם העוֹ לם  את וּ בר וּ לע וֹ רר ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ועוֹ רר וּ  ׁש כּ תבוּ  צדּ יקים ר בּ נים לנוּ  ׁש יּ ׁש  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶה'
ורק  ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד  ׁש נים כּ בר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 
לאר גּ ן  התחלּת י לכן בּ קוֹ לם, ׁש מע וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמעט
לּמ וּ ד  חוֹ בת על ספרים בּ חנּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלחלּ ק
ותראוּ  ויהוּ די , יה וּ די לכל הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

הּק דוֹ ׁש  האמ וּ נה יׁש את לחיּ לים, ׁש יּ ׁש  ה ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
להם ׁש ׁש לחנוּ  חילים אלפי עשׂ רוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלנ וּ 
מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר בּ וֹ  ירוּ  אחד  וחייל  זוֹ הר, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 
זוֹ הר ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס לוֹ  והיה ה לּ ב, יד ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַעל 
זמן, ל וֹ  ׁש יּ ׁש  מתי  בּ זה  ׁש לּ וֹ מד כּ יס  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְפוֹ רמט
י וֹ תר נכנס וא  בּ כריכה רק נכנס ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהכּ דּ וּ ר 
ׁש א [חבל  החיּ לים, לכל  זה את ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוהראה
ׁש כּ לּ כם ּת מוּ נה, לע שׂ וֹ ת מ ּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִבּ ּק ׁש ּת י
היּ וֹ ם, כּ ל ולוֹ מדים י וֹ ׁש בים ואנחנוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִּת ראוּ ].
זוֹ הר דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד לנוּ  נוֹ תנים ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוא 

הגּ דוֹ לה מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
עליה. יוֹ ם כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ חכּ ים

אלּ א י שׂ ראל ׁש ל כּ חם אין יעקב קוֹ ל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַהּק וֹ ל 
את לנצּ ח א דּ יר, כּ ח בּ ידנוּ  - ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם

הראׁש וֹ נה הּמ כּ ה את לתת  !האוֹ יב, ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

    
 

להחזיר  מתכּ וֹ ננים ׁש ניּ ה"צה"ל "מכּ ה ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ בר אוֹ מרת זּ את צוֹ לל וֹ ת, ידי על ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלאירן
אירן  זוֹ  ׁש ּת היה העבדּ ה, עם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהׁש לימוּ 

את  הראׁש וֹ נה"ׁש ּת ּת ן ּפ צצה"הּמ כּ ה - ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
[ח "ו], לישׂ ראל הגּ רעינית מער (והבא ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

רח"ל)  נפ מלי לגבת -עלל  כּ בר. הּמ דינה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הּמ צּ ב עם מׁש לימים הׁש לימה א אנחנ וּ  ! ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הזּ ה  הּמ צּ ב ה וּ א!עם  ֹונהפו אׁש ר- ! ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌
בּ שׂ וֹ נאיהם הּמ ה היהוּ דים -יׁש לט וּ  כּ ל! ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

על הנּ ביאים בּ דברי מאמין מאּת נוּ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
האחרוֹ נה, העוֹ לם בּ מלחמת להיוֹ ת  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעתיד
יחזקאל , ּכ על  התנ בּ אוּ  נביאים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני

חז"ל וּ זכריה  וּ בארוּ  יבוֹ אוּ , וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ורק  ׁש ׁש , אוֹ  ּפ עמיּ ים ישׂ ראל ארץ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
לירוּ ׁש לים, יגּ יע הוּ א האחרוֹ נה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ פעם
הּפ עם את מתאר  הנּ ביא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִויחזקאל

וׁש ם ׁש יּ ב וֹ א, לח)הראׁש וֹ נה רק  (יחזקאל ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ  בּ יוֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה : ּכ אמתאר  ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

חמתי  ּת עלה י שׂ ראל ... אדמת על ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַגוֹ ג
יהיה ההוּ א יּ וֹ ם  ...בא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ אּפ י ...וּ בקנאתי
ורעׁש וּ  ישׂ ראל... אדמת על גּ דוֹ ל  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרעׁש 
ּפ ני  על  א ׁש ר  האדם וכל  היּ ם... דּ גי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמּפ ני 
הּמ דרג וֹ ת ונפל וּ  ההרים ונהרסוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה
[ופירש  ּת ּפ וֹ ל". לארץ חוֹ מה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
על  לפרשו יש הזה והרעש המלבי "ם:
המלחמה גודל על המליצה, דרך


