
ְּ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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הנשק  וכלי תותח כלי קול  והשמעת
הרים המחריבים הימים, באחרית שיהיו
גדול  רעש בקול  בצורות חומות ומהרסים
במחזה הצטייר זה וכל מאוד, ואדיר 
וקראתי  גדולה]... וההמולה ברעש ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְהנביא
ּת היה... בּ אחיו  איׁש  חרב ... ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָעליו
ׁש וֹ טף  וגׁש ם וּ בדם בּ דבר אּת וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ּפ טּת י 
אמטיר ... וגפרית אׁש  אלגּ בי ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואבני 
אּת וֹ ... א ׁש ר  רבּ ים עּמ ים ועל  ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲאגּפ יו
אני  כּ י וידע וּ  ... והתקדּ ׁש ּת י  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתגּ דּ ל ּת י 

זכריה ה נּ ביא ואלּ וּ  - רק ה'". זכריה (ספר ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וׁש םיד ) האחרוֹ נה, ה ּמ לחמה את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמתאר

ּפ צצה הּמ זכּ יר בּ כוּ וּ ן הדּ ברים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְמתארים
הּמ גּ פה ּת היה וזאת כּ תוּ ב:  וכ ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאטוֹ מית,
ירוּ ׁש לם על צבאוּ  אׁש ר ה'... י גּ ף ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר
ועיניו  רגליו על עמד והוּ א בּ שׂ רוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהמק
ּת ּמ ק  וּ לׁש וֹ נוֹ  בחריהן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת ּמ קנה
מהוּ מת ּת היה ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיהם...והיה
ּת לּ חם יהוּ דה וגם בּ הם... ר בּ ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה'
... סביב הגּ וֹ ים כּ ל חיל וא ּס ף ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לם
הבּ המה ...וכל  הּס וּ ס  מגּ פת ּת היה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
כּ ּמ גּ פה הה ּמ ה בּ ּמ חנ וֹ ת יהיה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר

לנוּ הזּ את". ּמ בטיח הּק דוֹ ׁש  והר ׁש בּ "י  ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הגּ ד וֹ לה  בּ ּמ לחמה ננּ צל  זוֹ הר נלמד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם

ֹ◌ַהזּ את.

הראׁש וֹ נה" "הּמ כּ ה את נּת ן !אנחנוּ  ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מדינוֹ ת  בּ כל בּ עריהם היּ ה וּ דים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ"נקהלוּ 
א  "ואיׁש  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר לל ּמ וּ ד  ... "ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ל על  ּפ חדּ ם נפל  כּ י לפניהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעמד

ב)העּמ ים" ט -(אסר מא ּת נוּ . אחד כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ מבצ  אּת נ וּ  מקבּ לׁש יּ ׁש ּת ּת ף זה עוֹ למי  ע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ּפ עמים  אלף  70 חד ׁש  כּ ל ס יּ ם כּ אלּ וּ  ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר כּ ל החׁש בּ וֹ ן את את [ראוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

יכוֹ ל  אחד כּ ל .35-36 ה זּ וֹ הר אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ עלוֹ ן

עם לכל  וּ לחלּ ק מעלוֹ נים בּ חנּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלק בּ ל
ׁש הם], מקוֹ ם  בּ כל את ישׂ ראל נמנע   וכ ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

בּ חסד הגּ אוּ לה את וּ נקרב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהאס וֹ ן
עליו -וּ ברחמים . ר בּ נוּ  מׁש ה  אוֹ מר  וכ ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  זי"ע לרׁש בּ "י (רת הלוֹ ם ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
קכ"ד )  דּ איהוּ נ א דּ יל ח בּ וּ רא "בּ האי : ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ רחמי". גּ ל וּ תא  מן בּ י ּה  יפקוּ ן הזּ הר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 
הדּ ברים: ספר[בּ אוּ ר , ּׁש ל החבּ וּ ר  בּ זכוּ ת ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הגּ לוּ ת  מן ישׂ ראל בּ ני יצאוּ  ה ּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר 
צער וּ ל א ויּס וּ רים צרוֹ ת  ל א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים

מׁש יח  האם -!]חבלי - אפׁש רי? זה כּ יצד  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואפׁש ר אפׁש ר אכן, זאת ? לּ יישׂ ם !יכוֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ואחד אחד  לכל וּ מתאימה ק לּ ה בּ תכנית -! ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ידענוּ - א ּת גּ יד וּ  א ׁש א ּת אמרוּ  ׁש א - ! ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌
הוּ א -!יכלנוּ  קד וֹ ׁש  וחוֹ ב  הדּ בר, בּ ידינ וּ  ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אלילנוּ  לה' מי !! כּ ר י ּק ח אחד  כּ ל - ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ ּק וֹ ת 4-5 וילמד  כּ רכים מ בעים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
ויּ תקר חדׁש , כּ ל זה את ויגמר ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ יּ וֹ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
שׂ כר ויקבּ ל  , ּכ ׁש יּ עשׂ וּ  איׁש  אלף ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְל-70
הזּ וֹ הר כּ ל ּפ עמים 70,000 גּ מר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

- אחד. בּ חדׁש  לנוּ הּק דוֹ ׁש  הקדּ ים הּק בּ "ה ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הר ׁש בּ "י את לּ נוּ  וׁש לח ל ּמ כּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְרפוּ אה 

ורעוֹ ת. קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת מכּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 

ׁש יּ ז כּ וּ  עד ּת היה א העתידה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה
בּ ּה ": ה זּ וֹ כה ואׁש רי הזּ וֹ , הּק ד ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלתוֹ ספת
מכּ אן  מבאר "הנּ ה הּק ד וֹ ׁש : הל"ה ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
וכ וּ ' גּ נוּ ז להי וֹ ת עתיד היה הזּ הר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶׁש חבּ וּ ר
היּ מים, בּ סוֹ ף האחרוֹ ן הדּ וֹ ר  ׁש יּ ב וֹ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד
העוֹ סקים  וּ בזכ וּ ת ל ּת חּת וֹ נים. ית גּ לּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אז

מׁש יח, דּ עהכּ יבוֹ א הארץ ּת ּמ לא אז י  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
קר וֹ בה סבּ ה ּת היה זה אׁש ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְבּ ס בּ תוֹ 
איׁש  "וׁש בּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר  וזה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלביאתוֹ ,
יגּ אלוּ  זה ׁש בּ זכ וּ ת כּ די וכוּ ', אחזּ תוֹ " ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ֶאל
י שׂ ראל  נגאלוּ  ׁש א כּ ׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל,
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ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הצר עד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ צרים
הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם כּ ן לקדּ ׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

עד הגּ אלּ ה  יהיה  א העתידה ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַהגּ אלּ ה
רצוֹ ן  והוּ א ה זּ וֹ , הּק ד ה לתוֹ ספת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ז כּ וּ 

בּ ּה " הזּ וֹ כה  ואׁש רי ,יתבּ ר (ערההאל ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הרית) לחת  ני , רא מאמר .מאמרת  

עצה תיקו"ז מצא א זי"ע ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרמח"ל
בּ לּמ וּ ד אלּ א  י שׂ ראל , מעם  גּ זרוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלב ּט ל
ׁש בּ כח  הפסק , ל א בּ רצף הּק ד וֹ ׁש " ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ"הזּ הר
וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל  הּק דוֹ ׁש " ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ"הזּ הר

בּ רחמים . לּמ עלההגּ אלּ ה בּ נוֹ סף  כן, כּ מוֹ  - ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש ל בּ רחמים,ה נּ פלאה הגּ אלּ ה קרוּ ב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

הזּ הר בּ ספר והּק ריאה  הלּ ּמ וּ ד ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמסגּ לים
ולהיוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל  לב ּט ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
רחמנא  צרה כּ ל  מּפ ני בּ צ וּ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ חוֹ מה

רבּ נוּ ליצלן . הרמח"ל, הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינוּ  - ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר  לוּ צאטוֹ  חיּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶמׁש ה
ועוֹ ד , יׁש רים " ה"ּמ סלּ ת בּ על זי"ע, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה
גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד סדר בּ יׁש יבתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק ן
לא בּ מׁש מר וֹ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
זה דּ בר וקבע לעת, מעת כּ לל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהפסק 
על  וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ , הראׁש וֹ נה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַכּ ּת ּק נה
בּ זה י שׂ ראל לחכמי בּ אגּ רת הדּ בר ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַמעלת

◌ָ◌ַהלּ ׁש וֹ ן :
קדׁש  קהלּ וֹ ת לכל היע וּ צה העצה ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ"זאת ◌
וּ בודּ אי שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ  זוֹ  מרׁש ת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל
כּ י יחדּ ל וּ , ו א זאת על  לפּק ח להם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ּת וֹ רתכם  "כּ בוֹ ד מאד ... ועצוּ ם  הדּ בר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַרב 

לזכוּ ת" ל וֹ  ויהיה הזּ את העצה את  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִיּק ח
את י שׂ ראל חכמי  יכוּ  י ׁש ל אל ועּת ה ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אלמלא אני  כּ י גּ ום, אחרי  ה זּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 

חילי  בּ כל נתי ר  זה דּ בר קוֹ בע הייתי  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
את יּק ח ּת וֹ רתכם כּ בוֹ ד אבל וּ מקוֹ ם, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמקוֹ ם
אין  כּ י  לזכ וּ ת, לוֹ  ויהיה הזּ את ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה

אחד  וכל י שׂ ראל , לכל לטוֹ בה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ מוֹ ה
קׁש ה דּ בר  א  כּ י לע שׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מוֹ 

כּ לל". זי"ע הוּ א כּ הרמח"ל  גּ דוֹ ל לנוּ  וּ מי ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הּת וֹ רה  מכמנּ י בּ כל  עצוּ ם בּ קי היה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ישׂ ראל מעם גּ זר וֹ ת לבּט ל  עצה מצא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוא
הזּ הר בּ ספר  ל ּמ וּ ד  ה זּ וֹ , העצה  את ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
הּק דה  ׁש בּ כח הפסק, לא  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רצף 
כּ ל לבּט ל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  ספר ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה 

בּ רחמים ה גּ אלּ ה וּ לקרב  (א רת גּ זרוֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הז הר) מאר ת – -הרמח "ל  ול נּ זהר. למזהיר  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נהר כּ מי ּת ן י וֹ דע !ׁש לוֹ מים הרע היּ צר ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר  לּ יּמ וּ ד  ידי  ׁש על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ ודאוּ ת,
ׁש לט וֹ נוֹ , וּ מתבּ ּט ל  הע וֹ לם מן נדחה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
כּ ן  על ׁש לּ וֹ . האחרוֹ נה הּמ לחמה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוזוֹ הי 
ׁש ט וּ ת ׁש ל מחׁש בוֹ ת להחדּ יר  מתאּמ ץ ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א

- מּמ ׁש . האמת  הפ זהירוּ ת והבל, כּ ן  על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
היּ צרסכּ נה  בּ רׁש ת לּפ וֹ ל א רבּ י !! כּ דאמר  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יוֹ נתן , רבּ י  אמר  נחמני  בּ ר יצרׁש מוּ אל ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
עליו  וּ מעיד ה זּ ה בּ עוֹ לם לאדם מסיתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרע

הבּ א  דבי לע וֹ לם  ּת נּ א  וי נּ צל: יעשׂ ה מה , ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זה מנוּ ל   ּב ּפ גע אם י ׁש מעאל, ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

הּמ דרׁש  לבית נב:)וכוּ '...מׁש כה וּ   .(סה ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
רמה"- בּ יד יצאים ישׂ ראל  (מת "וּ בני  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ח ') י"ד  אחריתרק ות ּק וּ ן הגּ אוּ לה  ּפ עמי , ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מצרים. יציאת מימי עוֹ ד  החלּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
היהוּ דים אנוּ  יוֹ ם בּ כל וּ מּת מיד, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵמאז
הלמה, לגאלּ ה וּ מצּפ ים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמחכּ ים

מיכה הנּ ביא ט "ו)וּ להבטחת ז ' כּ ימי"(רק ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
נפלאוֹ ת  ארא נּ וּ  מצרים מארץ צאת," ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מתקרבת היא הּס ימנים כּ ל לפי כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
יכ  וּ בכלל ענק, ׁש אנחנוּ בּ צעדי להיוֹ ת וֹ ל ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ר וֹ ב  כּ י נראה זאת, עם בּ פנים. עמוֹ ק ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר 
וד וֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש קוּ ע עדין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וּ מסּת כּ ל  בּ ּת ים, ולקנוֹ ת ׁש לּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַלּפ נסיה
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ולדאג לתכנן  כּ די  הבּ א וֹ ת , לׁש נים ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָקדימה
ׁש ה וּ א כּ מוֹ  בּ ד יּ וּ ק ויתקיּ מוּ  יהיוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
האמ וּ נה את סוֹ תר ׁש א כּ ּמ וּ בן דּ בר ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָחפץ.

יקרה. זה רגע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל
מדאגיםגּ ד וֹ לי  י שׂ ראל  בּ עם הר בּ נים ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌

ז"ל , חכמינוּ  דּ ברי  ּפ י ועל הּק יּ ם, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ צּ ב
כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ׁש בּ עתיד ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִחוֹ זים 
וכ וּ ' אטוֹ ם ּפ צצת טילים, נפילת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ וֹ ללת
הזּ ה הנּ וֹ שׂ א את מפיצים  א ואוּ לי ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְרח"ל.
כּ י  טוֹ ענים א ל בּ הלה, חׁש ׁש  בּ ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ רבּ ים 
נחזר א אם הּמ ציאוּ ת להי וֹ ת על וּ לה ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲזוֹ 
הגּ מרא כּ דברי ׁש למה, בּ תׁש וּ בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌כּ לּ נוּ 

ע "ב)בּ סנהדרין צ"ז )אוֹ מר אליעזר  רבּ י : ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ואם נגאלין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין י שׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם
אם יהוֹ ׁש ע ר בּ י ליּה  אמר  נגאלין, אין ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלאו

נגאלין  אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין אלּ א?אין ! ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
,מל להן מעמיד הוּ א  ּבּ רו ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ע וֹ שׂ ין  וישׂ ראל כּ המן, קׁש וֹ ת  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש גּ זרוֹ תיו
כּ ּמ וּ בן  עכ "ל . ל ּמ וּ טב, וּ מחזירן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
מכּ די  קצר  ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הנּ וֹ שׂ א 
ולדעת לזכּ ר צרי א כּ אן , עליו ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלפרט
וכן  וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הכּ וּ נה
בּ נוּ  יתקיים וּ בזכ וּ תכם בּ ע וֹ לם. חד ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלע דּ ן

טו)הכּ תוּ ב פרק עליהם(שמות "ּת ּפ ל  ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
ועד", לעלם  ימ ה' ופחד... ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאימתה

בב"א.
הּק ד וֹ ׁש , בּ זוֹ הר  ׁש נּ כ ּת ב מה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָידוּ ע
לזכּ וֹ ת אפׁש ר  הזּ וֹ הר ספר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ אמצע וּ ת
יּס וּ רי  לא דּ הינוּ  בּ רחמים, מהגּ לוּ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָלצאת 
לוּ צאט וֹ  חיּ ים מ ׁש ה  ורבּ נוּ  מׁש יח. ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחבלי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌

" בּ ספרוֹ  מס בּ יר זיע"א אדּ ירהּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל בּ ּמ ר וֹ ם ", הלּ לוּ  הדּ ברים כּ וּ נת מה וּ  ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

עכ  דּ וקא מאד כּ דאי כּ י וכן ׁש ו הזּ וֹ הר. ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ ם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר בּ קריאת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִלדּ בק

הקליבּ גירסא ד לי מברי (דע , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רחנת  עת על ההר ספר ריאת
(ראי יה את מביני לא  א  .עצמת  

הכּ תוּ ב  בּ נוּ  יתקיים טו)וּ בזכוּ תכם :(שמות ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ימ ה' ופחד... אימתה  עליהם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ִ"ּת ּפ ל
הּט הוֹ ר לׁש וֹ נ וֹ  וזה  - בב"א. ועד", ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְלעלם
אימת  עד לחבריא ׁש מעוֹ ן  ר' אמר  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ"ּת ניא

סמכא ". דּ חד בּ קיימא ה ּת ּק וּ נים -נתיב מן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הזּ וֹ הר, ספר היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
מּמ נּ וּ  מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ׁש בחיו נאמר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
וּ להצמיח  הוּ כן , ל גּ אלּ ה הוּ א כּ י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעצמוֹ ,
דּ בר בּ וֹ  וית בּ אר י שׂ ראל . לבית י ׁש וּ עה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶקרן
מהימנא, בּ רעיא מקוֹ מוֹ ת בּ כּמ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶזה 
ּפ ה  וגם ּפ עמים. וכ ּמ ה כּ ּמ ה ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַוּ בּת ּק וּ נים

נשׂ א ב)בּ פרׁש ת דעתידין (קכ"ד "וּ בגין : ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
האי דּ איה וּ  דּ חיּ י  מאילנא למטעם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ רחמי " גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן הזּ וֹ הר, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 
ה א י הח מע לטע יראל עתידי )בגלל
(רחמי מהלת תזכ יצא הה, ההר .ספר 

גּ דוֹ לים - בּ ע ּק רים הוּ א ּת לוּ י הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהענין
בּ עוּ מקי וּ מוּ ׁש רׁש  החכמה , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵמעּק רי
ה יּ חיד האדוֹ ן וּ פעל הכין אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההנהגה,
אׁש ר  הדּ ר לנחוֹ תם נחלת וֹ , ועל  עּמ וֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַעל
בּ ראׁש ית  הּמ כ וּ ן  ט וּ ב  רב  אל  בּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַיגּ יע וּ 
חסר וּ  כּ ּמ ה ּת דע וצרי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה.
הם  צריכים ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גלוּ תם , ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וּ בחׁש וֹ ב לקדמוּ תם. להחזירם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

הל)הּמ ׁש וֹ רר  עליו לה הענין (וד על  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האלּ ה, הגּ דוֹ לים החסר וֹ נוֹ ת  והבין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ראינוּ , א "אוֹ תוֹ תינ וּ  ואוֹ מר : מתא וֹ נן  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

וכ וּ ' נביא" עוֹ ד  ט )אין עד, יה).כּ י ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מיּ שׂ ראל, אבדה  ויּק ירא  רבּ ה חכמה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
"מיּ וֹ ם  אמר וּ  לברכה זכר וֹ נם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַוחכמינוּ 
למהוי חכמיא ׁש רוּ  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש חרב


