
   



ק"ס חרת ְְְִַַַַהתעררת
יתאחינראליידההאספ ר את,לכםוא א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

בטייחדנתא ף נ,סיניבהר נ מתנקלה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻ

הד ה הר ספר לאתלסם,אי960יראל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

תלבד,בכבנפעל להלקר א ה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

א,יהדיאיוא ה,והפלאהד מקם ְְְְְִִִַַַָָָָֹ

החפץ ,אלקינרצ ןלקם,יחדיללדוהצטרף  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

להחילגאלנ,הלותזנילקיח מל.צדקנ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

עם960לסםלבדת,זכהמף  ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָ

.הד ה הר את ֶַַַָ
בּ אחדוּ ת בּ לימ וּ ד הגּ וֹ אל, את מחיׁש  ישׂ ראל , אי ׁש  כּ ל
ישׂ ראל ׁש בטי יחד הכינה , ה ׁש ראת  בּ מקוֹ ם וּ באהבה ,
ׁש פע  את וּ מרבּ ים ח יּ ים, אלוֹ קים דּ ברי לוֹ מדים קדוֹ ׁש ים,
ק וֹ ל נ ׁש מע וּ מיּ ד ו ׁש בים, מתע וֹ ררים ישׂ ראל וכל הרחמים,
נׁש מע  הוֹ פר וקוֹ ל נשׂ יח , כּ לּ נ וּ  נגאלנוּ  הנּ ה מׁש יח,

צדקנוּ . מׁש יח בּ א הנּ ה  בּ ארצנוּ ,



   

ּבלּבם  קד ֹוׁשים, יׂשראל עליהם  מקּבלים  ָ ִ ְ ִ ְ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֵ ֲ ִ ְ ַ ְ ָ ֻ ְוכּלם
ּו מּוכנים הם ּברבבֹותונפׁשם מזּומנים, ְ ַ ְ ָ ֵ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ְ 

ּדּקֹות 6 מּזמּנם, להק ּדיׁש יֹום  ּכל  ַ ָ ַ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ִ ָ ֲ ַואלפים,
קֹונם. רצ ֹון  ָ ְ ֲ ַלעׂשֹות 

הּק ד וֹ ׁש מרת נפלא הלימוּ ד רצוֹ ן בּ עת לעוֹ רר היא ְַַ
עם  וּ להתחבּ ר ּפ תוּ חים, ׁש מים ׁש ערי אׁש ר

בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י האלקי יעמ וֹ ד זיע"א,יוֹ חאיהּת נּ א  למען 
הנּ ביא זכוּ ת ויע וֹ ררבּ ּת פילה  אליּ הוּ  ׁש אמר  כּ מ וֹ  (בּ ּמ אמר, 

אליּ ה וּ ) א לּ וּ ,ּפ תח  העליוֹ נים  את לעוֹ רר  ׁש מע וֹ ן  רבּ י ק וּ ם  
הקים למען  מהימנא רעיא  ר בּ נוּ  וּ מׁש ה  ה ּק דוֹ ׁש ים האבוֹ ת 

מעפרּה  ה כינה לא וּ את  ציּ וֹ ן בּ ת ע וֹ נ "ּת ם  בּ נוּ  לקיים 
" להגלוֹ ת כב )יוֹ סיף  ד הרוֹ ן (איכה  חבצּ לת  ותתעוֹ רר  . 

א ׁש ר וּ בזכוּ ת  לגבוּ לם", בּ נים "וׁש ב וּ  הבּ נים, להוֹ ׁש יע 
כב–כד)נק יּ ם ג ּפ רק  נזכּ ה (מלאכי עבדּ י" מ ׁש ה ּת וֹ רת "זכרוּ  

" ה נּ ביא דּ ברי עלינוּ  אתלהמׁש יך לכם ׁש לח  אנכי ה נּ ה 
לב  וה ׁש יב והנּ וֹ רא , הגּ דוֹ ל ה ' יוֹ ם  בּ וֹ א לפני ה נּ ביא  אליּ ה 

אבוֹ תם על בּ נים  ולב בּ נים  על בב "א.אב וֹ ת " 

רבּ ינ וּ בר מׁש ה לנוּ  ואל יּ ה וּ מהימנארעיאהבטיח ְָ
נצאה נּ ביא הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר התעּס ק וּ ת  בּ זכ וּ ת כּ י 

בּ רחמים לגרוֹ סמהגּ ל וּ ת הּק דוֹ ׁש ים ר בּ וֹ תינ וּ  לנוּ  וכתב וּ  , 
הזוֹ הר א ׁש ר  הגּ אוּ לה, את  לקרב הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ולעסק 
הזוֹ הר הרע , והיּ צר  הּט מאה את  המקצצת  החרב הנּ וֹ 



   

מ וּ סר הוּ א הז וֹ הר ׁש ל ע ּק ר וֹ  ונפ ׁש וֹ , האדם את  ּמזכ
וישׂ ראל, הם אהבת טהוֹ רה, הם עב וֹ דת קדוֹ ׁש ,
אויר הוּ א  הזוֹ הר הנּ צחית, לתכלית  מלאה נפ ׁש  מסירוּ ת
הנּ ׁש מה  זק וּ קה  ּכ לאוויר, זק וּ ק הגּ וּ ף כּ פי הנּ ׁש מה,
לּ יּמ וּ ד  והּמ צווֹ ת, ההלכוֹ ת ק יּ וּ ם  עם וּ ביחד הּק דוֹ ׁש , לזהר 

ּפ רדּ " דרוּ ׁש יהן סכּ ל רמזיהן , ההלכוֹ ת, ּפ ׁש ט  הּת וֹ רה, 
הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד לק יּ וּ ם מחלטת נפׁש  מסירוּ ת וס וֹ דוֹ תיהן,
צדקנוּ , מׁש יח  ׁש ל לאוֹ רוֹ  נזכּ ה  ואז  וּ בקדה, בּ טהרה
 ֹמּת ו אלינוּ , בּ אים ימים הנּ ה בּ ימינוּ , בּ מהרה ׁש יּ וֹ פיע 

 ׁש ל חוֹ ׁש ה נּ בחר לעּמ וֹ  הגּ וֹ יים  ושׂ נאת הע ּמ ים, 
וכל  היּ מים  בּ אחרית נמצאים אנוּ  וכעת הּק בּ "ה,
מתקרבת, איוּ מה מלחמה רח "ל כּ י מעידים הּס ימנים

עבר ... מכּ ל

ׁש בּ מים אין אבינ וּ  על אלּ א  לּ סמוֹ ך מי על !לנוּ  ֵ
הנּ ביא  ואליּ הוּ  רבּ ינ וּ  מׁש ה דּ ברי לקוֹ ל ול ׁש מע

הגּ אוּ לה  מב ר טוֹ ב הזוֹ הרמבר מפעל ידי ועל ! 
הּפ וֹ על  אל מהכּ ח נוֹ ציא הדּ וֹ ר, גּ דוֹ לי בּ הס כּ מת העוֹ למי,

ול  לקרא וּ מקוֹ ם מקוֹ ם בּ כל יהוּ די  לכל למ וֹ ד קריאה  
עם  לקדוּ ׁש ה, מהמתחברים חלק ולהי וֹ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר 

הזוֹ הר ספר כּ ל  את המסיימ וֹ ת 6בּ הׁש קעהקבוּ צוֹ ת ׁש ל 
מה להלּ ן [ראה בּ יוֹ ם. מוּ עטדּ ּק וֹ ת בּ זמן ].ׁש מרוויח 

המ ׁש ּת פת ל  בּ ּק ריאה  חלק וֹ  את יק בּ ל מׁש ּת ּת ף ָ
מ ּמ נּ ה  ׁש כינה זזה ׁש לּ א ה ּמ ערבי בּ כתל ׁש ּת ח לּ תּה 



   

ה:)לע וֹ לם שמות הּק דוֹ ׁש (זוהר הּת נּ א אל התח בּ ר וּ ת עם 
אל  נׁש מתוֹ  נמׁש י וּ מם ע "ה, יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י

ואתר. אתר  בּ כל דּ י וּ בני היהוּ דים הוּ א  יכּ נס  ּכ ידי ועל 
נח לתבת בּ עד וֹ  והמסייעים  עּמ וֹ  ה ּמ ׁש ּת ּת פים  וכל  בּ ית וֹ 
וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג  וּ מלחמת  ה נּ וֹ רא ה ּמ בּ וּ ל מּפ ני וּ מצּ ילה  הּמ ג נּ ה

ה יּ מים אחרית נׁש ק"ׁש ל  בּ יוֹ ם לרא ׁש י "סכוֹ ת כּ נּ אמר . 
את  וּ בזאת  יוֹ חאי. בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ זכוּ ת בּ וודאי וינ צּ לוּ 

י ׁש עיה הנּ ביא דּ ברי לקיים  מב ּק ׁש  אנכי יג–יד)אחי נז (ּפ רק 

"קבּ וּ צי  יצּ יל ויירׁש ...בּ זעק ארץ ינחל בי והחוֹ סה 
 דר ּפ נּ וּ  ס לּ וּ  סלּ וּ  ואמר  קדׁש י. מ-960הר  ולהי וֹ ת ."... 

הנּ בחרים האנׁש ים  הכינה ׁש יּ זכּ וּ [תתק"ס ] את 
הנּ ביא כּ מאמר  להרים מעפר טו,הּק דוֹ ׁש ה נז ּפ רק  (יׁש עיה 

יט ) נדכּ אים,יח , לב וּ להחי וֹ ת ׁש פלים, רוּ ח "להחי וֹ ת
ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם ואר ּפ אהוּ , ראיתי  דּ רכיו

וּ בזה וּ רפאתיו". ה' והאהבה ּת תרבּ ה אמר האחדוּ ת 
קדוֹ ׁש ים. עם בּ ישׂ ראל

אחד א .:ה ּק דוֹ ׁש ההכנית  כּ ר יקבּ ל אחד כּ ל ְִַָ
יוֹ מי. ללּמ וּ ד מתקרים ב.בּ חינם כּ וּ לנ וּ  

יוֹ ם בּ  בּ כל ע "ה הרׁש בּ "י האלוֹ קי לּת נּ א אּמ יץ  ק ׁש ר 
להׁש ּפ עת  אלינוּ  נ ׁש מתוֹ  את ממׁש יכים וּ בכ וי וֹ ם,

ורחמים. הּק דוֹ ׁש ג .יׁש וּ עה הזוֹ הר  ספרי את לח לּ ק 
ספר כּ ל הק וֹ דש  בּ לׁש וֹ ן  ּת רגּ וּ ם עם מחדׁש  הנּ דּפ ס

כּ רכים. 960 בּ יוֹ ם,ד.הזוֹ הר  דּ ּק וֹ ת 6 ילמד אחד כּ ל 



   

לחז וֹ ר דּ ּק וֹ ת 6 יוֹ ם בּ כל ויתמיד החוֹ ברת את  לסיּ ם
960 לחב וּ רת מצטרף וכ י וֹ ם, אר בּ עים  בּ מׁש עליה
הזוֹ הר . ספר  כּ ל את  י וֹ ם בּ כל המסיימים אנ ׁש ים

סיּ םה . כּ א לּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש ה החבוּ רה  מבּ ני אחד לּ כל ויחׁש ב
הּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר  ספר  כּ לּ  את ּפ עם  960 יוֹ ם  כּ ל ו ..בּ כל  

הראׁש י הּמ גן  הרׁש בּ "י סוּ כּ ת  ֹלתו נכנסים ישׂ ראל
כּ וּ לוֹ . הדּ וֹ ר לכל זכר וּ ז .והאמ ּת י  נח!!יהוּ דים כּ מוֹ  ! 

לה כּ נס , יכוֹ לים  וכוּ לּ ם ּפ ת וּ חה  ה ּת יבה עכׁש יו בּ ׁש עת וֹ 
נח ּת בת ה וּ א  הּק דּ וּ ׁש  ׁש הזּ הר הּמ בּ וּ ל. לפני להז דּ רז  נּ א 
הּק ד וֹ ׁש  בּ לימוּ ד ה ּמ ׁש ּת ּת ף כּ ל  ח. הדּ וֹ ר. ׁש ל המצּ ילה 

להלּ ן . כּ ּמ באר  כּ וּ לם  כּ נגד עצוּ ם שׂ כר יקבּ ל כּ ל ט .ה זּ ה  
מן  יוֹ תר הּמ עשׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל  מאמר  לקיים  יראה  אחד

יק בּ ל ׁש רוֹ צההעוֹ שׂ ה , חוֹ בר וֹ ת כּ דיכּ מה  בּ חינם, לחלק  
מׁש ּפ חּת וֹ  וּ בני לחבריו בּ חינם זוֹ הר  ספרי ויחלּ ק  ׁש יּ ז כּ ה
יוֹ ם  מידי הזוֹ הר  מסימי לאנ ׁש ים והרח וֹ קים הּק רוֹ בים
כּ וּ לם, כּ נגד שׂ כר ויק בּ ל ע וֹ מד, הע וֹ לם עליהם בּ יוֹ מוֹ ,

בּ זוֹ הר כמבוֹ אר בּ ראם קכ"ח:)וּ כאלּ וּ  וּ בּ ספר(ּת רוּ מה 
ועוֹ ד. ובגר"א , חסידים

שׂ כרוכל מהם ואחד אחד כּ ל מקבּ ל בּ זה הּמ ׁש ּת ּת ף  ְָ
ס יּ ם ּפ עםכּ אילוּ  תתק"ס הּק דוֹ ׁש 960 הזוֹ הר  את 

כּ נגד  שׂ כר מק בּ ל אחד וכל בּ לבד, דּ ּק וֹ ת בּ ׁש ׁש  יוֹ ם בּ כל
היּ וֹ צא  ס יּ וּ מים, 960 שׂ כר  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מהחב וּ רה אחד כּ ל

אנׁש ים  בּ –960 מכּפ ל אחד כּ ל  ּח יּ ים )מכ מים  –(בּ אר 



   

יוֹ ם, בּ כל זוֹ הר סיוּ מי 921,600 = 960 כּ פ וּ ל 960 יוֹ צא
921,600 סיּ ם  כּ אילוּ  מהמׁש תתפים אחד לכל ונח ׁש ב 

יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר הר ׁש בּ "י )סיוּ מי שׂ מחת .(ועיּ ן 

ס יּ ם כּ אילוּ לוֹ נחׁש באיׁש –960מאחד כּ ל כּ יצד?הא ָ
החבּ וּ רה עם הׁש ּת ּת ףכּ י,לב דּ וֹ הּק דוֹ ׁש הזוֹ הרכּ ל  

לׁש וֹ נוֹ ,)קצח'סי'ממערכת(חמד הדיכּ דברי מצוה:וזה  
נ וֹ טל אחד כּ ל ,בּ ׁש וּ ּת פ וּ תאדםבּ ני הרבּ הא וֹ תּה ׁש ע וֹ שׂ ים 

:,מז בּ רכוֹ ת:ע וֹ ד ראה(עכ"ל ,לבדּ וֹ כּ לּ ּה עשׂ א ּה כּ אילוּ שׂ כר 

ׁש ם ,ט "ז ּפ רקח "בחסד אהבת,ע "גס "קנה'סיבּ רוּ רהמ ׁש נה מ בּ תועיּ ן 

..)גדּ ף 

,)כ"ד דּ ףיד כּ תב(ּת צ וּ ה ּפ רׁש ת חיּ ים מים הבּ ארכדברי  ְְִֵ

כּ ל בתוֹ "רז"ל מאמרעל יאמרגּ ם וזל"ק : 
זכוּ ת הרבּ ים את הּמ זכּ ה ז"ל אמר וּ כּ י"ואחד אחד  

מצותוֹ עוֹ שׂ ה אחד ׁש כּ ל מ זּ ה לבד אז ...בּ וֹ ּת לוּ יהרבּ ים  
זה וּ לבד ,בּ רבּ ים יתבּ ר מ וֹ לבר קדה למק וֹ ם ׁש בּ א  

בּ וֹ ּת לוּ יהרבּ ים זּ כוּ ת ואז ׁש עּמ וֹ הּת ׁש עה את מזכּ ה גּ ם  
[מצוה עוֹ שׂ ה ע שׂ רה זּ כוּ ת בּ וֹ להיוֹ ת כּ ן גּ ם  :כּ לוֹ מר. 

חז"ל מאמרלפיוהנּ ה ].הע שׂ רה כּ ל כרׁש ּמ קבּ ל  
מיּ שׂ ראל ואחד אחד ׁש כּ ל האי ,הערב וּ ת בּ ענין בּ ס וֹ טה  
ׁש ל הערב וּ ת כּ ל וּ בעד חבר וֹ וּ בעד בעדוֹ ערבנע שׂ ה  
אם טזׁש עליו רבּ וֹ א ׁש ים  ּט וֹ בה בּ מ דּ ה ׁש כּ ן כּ ל כּ ן , 

סוטהטז. הגמרא ש )ולדברי ובפרש "י  ע "ב  ל"ז ד) שמעו ר ' ... רבנ תנו :



   

ומצוה  מצוה ל  אי :שמעו רבי משו אמר עכו כפר איש  יהודה  ב
בריתות ושמונה  ארבעי עליה נכרתו שלא  בתורה  אחד,שכתובה  (לכל

אמר רש "י) ...וחמשי מאות  וחמש  אלפי ושלשת   אל מאות שש  של
 שמעו רבי  משו שאמר עכו  כפר איש  יהודה ב שמעו רבי  לדברי  רבי ,
ושמונה  ארבעי עליה נכרתו שלא שבתורה  ומצוה  מצוה  כל ל  אי
נמצא ,וחמשי מאות וחמש  אלפי ושלשת  אל מאות שש  של בריתות 
מאות  וחמש אלפי ושלשת אל מאות שש מישראל ואחד  אחד  לכל
את  למנות  שבא שמעו ר ' לדברי למימר, רבי ואתא וברש "י: ...וחמשי
ששי של  בריתות ושמונה  ארבעי למנות  לו יש הערבות, בריתות 
זה  נתערבו  שכול ריבוא, ששי יש  האלה  אחד ובכל אחד, לכל ריבוא 
של  ערבות עליו  מקבל אחד כל נמצא .ערבות ועל חובות על בזה
הללו ריבוא מששי אחד  וכל חבירו, של חובות  בשביל ריבוא  ששי
על  אחיו  שנתערבו  ערבות  בשביל  ריבוא ששי בריתות עליו  קיבל 
,ש בתוס ' ועיי ע"כ . ,ערבי של ערבות  א עליו קיבל  וזה  ,חביריה

מצות וז"ל:... לתרי"ג  מישראל  אחד כל עליו  קבל יהודה ב דלר"ש 
אלפי ושבע ריבואות ותי"ג  ריבואות אלפי וח' ריבואות  ריבוא קצ "ח
מאות  וחמש  וחמשי אלפי ושלשת אל מאות  לשש  בריתות ומאתי

 עליה יעברו  א  ערבות אחדבשביל :במילי 1,980,084,137,200
200 אל 137 ,מיליו 084 ,ביליו 980 ,דרביטריליו אליבא ולרבי 

זה  חשבו  פעמי ותקנ"ה אלפי ושלשת  פעמי ריבוא ששי שמעו
ריבוא הוא החשבו כ א .ש רש "ל ועיי' . עליה קיבלו בריתות 
בפרשת  " ברמב הדבר חומר ראה ועוד  ולתאר . לשאר  שאי ריבואות
מה  הביא הזאת", התורה  דברי את  יקי לא אשר "ארור פסוק על תבוא
המבטלי ביד התורה  את להקי החיוב על קאי  שזה  בירושלמי דאיתא
ביד  התורה את להחזיק יכול  והי' במעשיו , גמור צדיק הי ' שאפי' אותה,
ונמצא יעיי"ש . ח"ו, ארור זה הרי  החזיקה , ולא אותה , המבטלי הרשעי
החפ וכתב   עשה . מצות משאר  יותר הרבה  חמורה הזאת שהמצוה 

כל  ועל  דורותנו ועל "עלינו בפירוש  חיי בי ברית על  דקאי דורות",
הדורות  כל על עונשי שקבלנו נמצא וממילא .מדה הבתרי ומרובה .

במדה   שכ כל ,כ פורעניות  דבמדת  כיו  ולכ פורעניות , ממדת  טובה



   

ע שׂ רה כּ כל זוֹ כה ע שׂ רה אלּ וּ בּ זכוּ ת זוֹ כה כּ ׁש אדם  
ואחד אחד כּ ל זכוּ ת ע וֹ לה ואז ,לחבר וֹ א ׁש רזכוּ תים  
לח ׁש בּ וֹ ן אחד כּ ל ׁש ל הח ׁש בּ וֹ ן יע שׂ ה אז ...מאה לזכוּ ת  

ּפ רוּ ׁש ,כּ מע שׂ ה וּ "לאיׁש ּת ׁש לּ ם אּת ה כּ י"רמז וזה ,מאה  
אז ,הּפ ע לּ ה בּ זה הרבּ ים זכּ ה אם ׁש ּפ על הּפ ע לּ ה לפי 

,ולאלפים למאוֹ ת זכוּ תוֹ וע וֹ לה בּ וֹ ּת לוּ יהרבּ ים זכוּ ת  
–עכ"ל  זּ כוּ ת יׁש מהחב וּ רה ואחד אחד לכל ,כּ ן אם . 

מ דּ ין 960,היא ׁש החב וּ רה וכיון ,סיּ וּ מים 921,600ׁש ל  
960כּ לוֹ מר,אחד לכּ ל ׁש יּ ׁש 960בכל מכּפ ל ערב וּ ת  : 

[וזהוּ 960כּ פ וּ ל  ואחד עשׂ רים מאוֹ ת ּת ׁש ע921,600 
.הּק דוֹ ׁש זוֹ הרסיוּ מי]מאוֹ ת וׁש ׁש אלף 

כּ י,בּ אלףיכּפ ל ע וֹ ד ,לוֹ מדים מנין כּ ל !רגעע וֹ ד ח ב  ֲֹ
ּפ ר ׁש תזוֹ הר(בּ אלףנ וֹ תנים ממים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל  

ללוֹ מדיה ּמ צטרףוכל ,בּ מנין ׁש וֹ רה הכינה והרי,)ויּ צא 
כּ ל  כּ נגד מק בּ ל הרי אלףהיעוּ ר , ּפ י  הכר את !!!אחד 

מאוֹ ת ּת ׁש ע:הכּ ל ס אלףכּ פ וּ ל 921,600כּ לוֹ מר 

מכות וברש"י  שמרובה . ע"א)טובה  לו(כג שתנת וכמה כמה  אחת על :
 נפשו  מאות  מחמש  אחד פורענות ממדת מרובה טובה דמדה

600 מיליו 068 ביליו 042 טריליו 990 :במילי  990,042,068,600,000
כתיבאל פורענות  דבמדת (כ על (שמות  בני על  אבות עו פוקד

כתיב טובה  ובמדה  רבעי ועל  שלשי( ש)לאלפי חסד עושה 
אחד  היינו דורות אלפי כנגד דורות ארבעה דרי לאלפי  ומתרגמינ

אלפי משני  פחות  אינו  לאלפי מיעוט מאות  א מחמש   שכ וכל
הדורות. כל  סו עד אלפי דמשמע כפשוטו 



   

–אלףמאוֹ ת וׁש ׁש מליוֹ ן ואחד עשׂ רים  921,600,000 – 
כּ אילוּ ונחׁש ב,הּק דוֹ ׁש זוֹ הרסיוּ מישׂ כר ואחד אחד  לכל 

זוֹ הר .סיוּ מי921,600,000בּ לבד אחת בּ פעם למד 

 מצוהׁש כּ ל חסידים הּס פרדּ בריאת להוֹ סיףע וֹ ד ו ְֵ
כרנ וֹ טל ,א וֹ תּה מקיּ מיםואיןדּ וֹ רׁש יםלּה ׁש אין 

בּ חב וּ רה הּמ תח בּ רכּ ן אם ,הימנּ ההבּ טליםכּ ל כּ נגד  
מּמ ה ,הּק דוֹ ׁש הזוֹ הרבּ לימ וּ ד ה ּמ ׁש ּת ּת פת הּק דוֹ ׁש ה  

 כרמקבּ ל נּ פ ׁש אם ,ׁש בּ ע וֹ לם היּ הוּ דים כּ ל כּ נגד 
כּ מ וֹ לוֹ ונחׁש ב,הבּ טלים כּ נגד מקבּ ל אז הׁש ּת ּת פ וּ לא  

,והׁש ּת ּת פ וּ זכוּ כּ ן ואם ,מצוה מת עם חסד ׁש עוֹ שׂ ה  
יעמ וֹ ד וּ בודּ אי,כּ דלעיל ערב וּ ת מ דּ ין נכּפ ל ׁש וּ באז  

חז"ל אמר וּ כּ י,מס ּפ רואין קץאין לע וֹ למוֹ ת שׂ כר וֹ  
,מלא ע וֹ לם ק יּ ם כּ אילוּ מיּ שׂ ראל אחת נפ ׁש ה ּמ צּ יל כּ ל  

רוּ חני ׁש חתמרדתמ צּ יל מיּ שׂ ראל קד וֹ ׁש וֹ תנפׁש וֹ תוכּמ ה 
צא .לחב ׁש יּ וּ כל אנוֹ ׁש י מחׁש וּ םאיןוּ לזה,וג ׁש מי  
יהוּ דים מליוֹ ן 15לס ה כראת מקבּ לים כּ י,וּ למד  
–כּ פ וּ ל  13,824,000,000,000,000 = 921,600,000 

סיוּ מיטריליוֹ ן ו –824קודריליוֹ ן ע שׂ רה ׁש לׁש :בּ מ לּ ים  
–הזאת בּ חב וּ רה הּמ ׁש ּת ּת ףואחד אחד לכל זוֹ הר 

.דּ ּק וֹ ת בּ ׁש ׁש  

הזוֹ הרדע  כּ ל את לס יּ ם כּ די  נצר יחיד ׁש לּ כל ל ֵַ
הזוֹ הר חׁש בּ וֹ ן ּפ י על ׁש עוֹ ת, 96 הּמ חוּ לקהּק דוֹ ׁש , 

כּ ל ,הּק וֹ דׁש לׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם עם כּ רכים –960ל  כּ לוֹ מר  



   

דּק ה [לימ וּ ד דּ ּק וֹ ת 6לוֹ קחחוֹ ברת  
960כּ פ וּ ל ],עּמ וּ דים 6כּ פ וּ ל לעּמ וּ ד  

5760חוֹ ברוֹ ת  –60ל לחלקדּ ּק וֹ ת = 
96אחת בּ עה ׁש יּ ׁש [דּ ּק וֹ ת  = ,ׁש ע וֹ ת ] 
כּ לוֹ מר,לעת מעת יממוֹ ת אר בּ עה ׁש הם  
אחת חוֹ ברת לוֹ מד ׁש אּת ה דּ ּק וֹ ת בּ ׁש ׁש  

למדּת כּ אילוּ ,זוֹ הרחוֹ ברוֹ ת מהתתק "ס 
.ׁש נה בּ ליׁש תיּ ה בּ ליאכל בּ ליׁש למים רצוּ פים יממוֹ ת 4 
מק בּ לנוּ :זי "עאלפייה יצחקר בּ יהאלקיהּמ קבּ ל ואמר– 

עם וי וּ בי ׁש וּ בבכל ׁש נּ וֹ הגים כּ פיהדּ יבּ וּ רׁש ּת ענית  
.!)!!(ּת עניּ וֹ ת –65,000ל ׁש וה ּפ עמים 3הּת הלּ ים קריאת  

אוֹ מרת זאת ,ּת עניּ וֹ ת 195.000יוֹ צא ימים 3דבריו וּ לפי 
ועיזּת עניּ וֹ ת ׁש נה 550 ׁש בּ התח בּ ר וֹ ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ ּת ה – 

רבייז. המקובל  הקדוש הצדיק של  הפיוט את  להמלי אפשר זה ועל 
זי"ע נג'ארה  לער)ישראל 1625 שפ "ה ה' עזה   1550  ש "י ה ' .(צפת 

הקדוש  הפיוט אותובארמית "ועלמאעל ר "מזמירותיו   ששרי , 
בר בשבת , יע ל לא .אלפי ני בר יחיה  א"ל נ ח",שאי 

התהלי אמירת  יתבר  הש לפני חשוב כמה  עד לדעת אפשר 
שלש אומר פשוט  אד  ב  א .שני  אל בחשבו עולה שאמירתה 
לא ג] פעמי שש   כ ועושה דיבור  תענית ע  ברצ תהלי פעמי

שאומר וכמו  שנה. 1101 התענה כאילו לו  עולה [ל רצופייע "לא
חניא" ר בכדי עד  – המעלה  אבל ,להבי יכול  אתה שאי – 

כמו אלפי "ששוה  ני בר  יחיה  ל"רמזי מוצאי כיצד  תתמה ואל  , 
שירות  ששר המעשה וידוע עליונה , בקדושה נאמרו  שכידוע בפיוט,
רבינו לו ושלח – שרויליו  מעט הפשיט היו וכחו להשי"ת ותשבחות



   

יממוֹ ת 4הּק דוֹ ׁש זוֹ הרלוֹ מד הוּ א הזּ וֹ הקדוֹ ׁש ה לחבּ וּ רה  
כּ ל לשׂ רףוחנית כּ חרבהוּ א וּ ודּ איהפסקבּ לירצ וּ פ וֹ ת  

מסוּ גּ ל וּ זמן מאד נפלאה רצוֹ ן עת הוּ א וע ּת ה ה ּק לּפ וֹ ת, 
הכינה על וּ להתּפ לּ ל ׁש מים רחמילבּק ׁש בּ י וֹ תר 

יׁש לחׁש בּ מים ׁש אבינוּ נזכּ ה בּ יחד כּ לּ נוּ הּק דוֹ ׁש ה, 
בּ מהרה המק דּ ׁש בּ ית בּ בנין בּ ימינוּ בּ מהרה צדקנוּ מׁש יח 

אמן  .בּ ימינוּ  

" מהר ֹה כּ ּס אבּ וּ זגלו" בּ על עינינ וּ  מאוֹ ר זי"ע ַַַ
עוֹ לה הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ ל ּמ וּ ד אמר, "מל

ּפ סקוֹ לער אחתׁש עה  והוּ בא  ה ּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה 
החיּ ים סקי"בבּ כף  קנ"ה לׁש וֹ ן,)ׁש בּ תוּ בהלכוֹ ת(סימן וזה 

" מל מ "ג )ה "כסא הּק ד וֹ ׁש (ּת ּק וּ ן ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י : 
יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל עוֹ למ וֹ ת , בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא
בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד
בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה  לּ א מה  אחת  בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן 
עוֹ לם בּ ן  ׁש ה וּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה הּפ ׁש ט
ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א , היכלא מבּ ני הבּ א 
ל' בּ ת ּק וּ ן גּ ם דּ רקיעא . בּ מלכ וּ תא  ראׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים 

מל)כּ תב  על (הכּ ּס א  חיּ וּ ב  גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נ וֹ : וזה , 
אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענ ׁש ם קבּ לה. ללמד חכם  ּת למיד

לשמוע  ירדו   המלאכי כי  –  העליוני בגדי ללבוש  שישוב  האר "י 
ושב   העני  תיק ומיד .לה פרחו  השרוולי הרי וכאשר שירתו 

לקדמותו.



   

מע כּ בים הם  כּ י גּ לוּ תא אר וגוֹ רם  קבּ לה לוֹ מדים  אינם 
הגּ אלּ ה . לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י ליצלן... רחמנא  ה גּ א לּ ה

מלהעלה הכּ ּס א  רבּ וֹ תינוּ  ה ּט וֹ ב והרי"חמדּ ברי ֶָ
בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש עה  דהל וֹ מד זי"ע,

חוֹ ל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף כּ לוֹ מד  ק וֹ דׁש ,

בּ ׁש בּ תלפי ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ ז כּ ה אם זה , ְִ
ׁש זּ  הרי ימי קוֹ ד ׁש , אלפין  ה ׁש ית כּ ל לת ּק ן  כה  

הבּ ריאה .

צדּ יקיםבנסף א וֹ רחוֹ ת בּ על  ׁש ל  חדּ וּ ׁש וֹ   ּכ (ׁש ערעל ְָ

דּ לּמ וּ ד המחה ) מצוה )הּמ באר הנעשׂ ה(וכל 
לוֹ מד  יהוּ די  ׁש כּ א ׁש ר  יוֹ צא אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה 
"ה זּ הר – הר ׁש בּ "י ּת וֹ רת וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ׁש נה מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה  ע וֹ לה  (לּמ וּ ד ה ּק דוֹ ׁש " 

הח וֹ ל) בּ ימי .ּפ ׁש ט  

הּק ד וֹ ׁש בי רים ז וֹ הר לּ יּמ וּ ד  הכּ ל  ס מאה , כּ פוּ ל  ְִִ
ׁש נה מליוֹ ן מאה  ׁש ווה בּ ׁש בּ ת  ׁש עה

ּת וֹ רה .!!!!ּת וֹ רה ׁש נה  כּ –28.000 אחת וּ ׁש נ יּ ה – ! 

ׁש נ יּ הצא בּ כל בּ ׁש בּ ת , ה ּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר בלימוּ ד וחׁש ב  ֵ
את וּ מקיּ ם  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח  א ּת ה 

ה'". כ "ח נא  יגדּ ל "ועּת ה  הּפ סוּ ק

יבוֹ אאם ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ונלמד בּ אהבה נתאחד כּ וּ לנ וּ  ִ
ה לם . לתּק וּ נ וֹ  העוֹ לם 



   

ליר וּ ׁש ליםהיהסאלי ׁש ה בּ אבּ איד ע  נ וֹ סע ַָ
הּק ד וֹ ׁש ללמוֹ ד  דּ ףכּ י והבהיר,ז וֹ הר 

בּ מקוֹ םדּפ ים10כּ מוֹ ׁש קוּ ל בּ ירוּ ׁש ליםז וֹ הר 
ללמ וֹ ד לירוּ ׁש לים נוֹ סעהיהזהוּ בגלל (בּ ארץאחר 

.)הּק דוֹ ׁש זוֹ הר 

הׁש ראת ׁש ם [בּ כּ תל זוֹ הרׁש עה :ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ כּ ן על ַ
זוֹ הר(אלףּפ יׁש וה )ק וֹ דׁש בּ ׁש בּ תלי ּמ וּ ד כּ מ וֹ ׁש וה(הכינה  

ּפ יׁש וה וּ בירוּ ׁש לים ,ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש וה ],)ויּ צא 
ּת וֹ רה ׁש נה [1,000,000,000],בּ יליוֹ ן ׁש וה כּ לוֹ מר10, 
)ויּ צאזוֹ הר(אלףּפ יׁש וּ בלהכּפ יל יׁש ,בּ מנין הלימ וּ ד ואם  

וּ לפי,ּת וֹ רה ׁש נה [1,000,000,000,000]טריליוֹ ן = 
נ וֹ טל דּ וֹ ר ׁש ים לּה ׁש אין מצוה ׁש כּ ל חסידים הּס פרדּ ברי 
15לס שׂ כרמקבּ לים ,הימנּ ה הבּ טלים כּ ל כּ נגד שׂ כר 

15מליוֹ ן 15ּפ ילהכּפ יל יׁש ,יהוּ דים מליוֹ ן  קוינטיליוֹ ן = 
ועכׁש יו ,ּת וֹ רה ׁש נה [15,000,000,000,000,000,000] 

ּת וֹ רת לוֹ מדי960זוּ קדוֹ ׁש ה בּ חבּ וּ רה מתח בּ רים כּ ׁש אנוּ  
הּק דוֹ ׁש הזּ וֹ הרכּ ל את ׁש ּס יּ ם אחד לכל ונחׁש בהר ׁש בּ "י 
=לעת מעת רצ וּ פ וֹ ת יממוֹ ת 4ׁש הם [ׁש ע וֹ ת 96ׁש לּ וֹ קח [ 

מחׁש וּ ם אין ולזה 1,440,000,000,000,000,000,000 
אחד לכל האלּ וּ הגּ דוֹ לוֹ ת הזּ כיּ וֹ ת לחבׁש יּ וּ כל אנוֹ ׁש י 

'.וכוּ הּמ ערביבּ כּ תל הזאת בּ חב וּ רה ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף 

זּת בא כּ ,יוֹ ם ארבּ עים בּ מ ׁש לממ ׁש יכה זוּ זכת ְ
ותאמרק וֹ ל בּ ת ותצא הכּ ּפ וּ רים ליוֹ ם ונקי 



   

את ּפ וֹ דה אּת ּה זה בּ לימ וּ ד בּ אמת כּ י,כּ דברי סלח ּת י 
כּ ׁש אּת ה [י שׂ ראל לכל וּ מזכּ ה ,מה גּ לוּ ת הּק דוֹ ׁש ה הכינה  

אּת יחד וּ מכניס],י שׂ ראל כּ ל בּ ׁש ם יּ ח וּ ד בּ לׁש ם אוֹ מר 
להיכל ׁש ם הם בּ א רי שׂ ראל כּ ל את נעילה בּ ׁש עת  
רעיא מׁש ה הבטחת יק וּ יּ ם זה וּ בזכוּ ת ,והאהבה הזּ כוּ ת  

.כי "ראמן בּ רחמימ גּ לּ וּ תא יפקוּ ן דא בּ ספרא מהימנא  

מניןלער ה זּ כוּ תגּ וֹ דל מה וּ ,מביןא ּת ההאם,ע ה ַָ
זק וּ קא ּת הואם?הּק ד וֹ ׁש ז וֹ הרוללמד בּ כּ תל  

לע שׂ ר,מניןּת ער רק,בּ כסףכּ רוּ לאה דּ בר,ליׁש וּ עה 
.ׁש כינהה ׁש ראתבּ הםׁש יּ ׁש בּ מק וֹ מ וֹ ת,בּ כּ תל ,דּ ּק וֹ ת 
בּ מירוֹ ןיוֹ חאי בּ רׁש מעוֹ ןר בּ י בּ קברא וֹ ה ּמ ערבי בּ כּ תל  

ּת יקוּ ני(רחל בּ קבראוֹ ,)וע וֹ ד ע "אלחדּ ףבּ אּפ ר ׁש ת'בחלקזוֹ הר( 

ׁש בטיבּ יחד ותלמדוּ הּמ כּפ לה בּ מערת אוֹ ,')ו ּת יק וּ ן זוֹ הר 
ּת גּ ידוּ ,אליכם היּ מתתק "סהזּ וֹ הרחלקאת י שׂ ראל  

הּט וֹ בהרי"חרבּ ינוּ ׁש כּ תבכּ מ וֹ "אליהוּ ּפ תח"בּ יחד  
לׁש וֹ נוֹ ,ׁש ליׁש ית ּפ תיחה וּ תבוּ נה דעת בּ ספר וֹ  הנּ ה :וזה 

הלוֹ ם הּמ לדוד  "א–דני)יז נאּפ רקּת הלּ ים (אמרעליו 
," ּת הלּ ת יגּ יד וּ פי ּת פ ּת ח  ,בּ ידגדוֹ ל כּ לל זה הרישׂ פתי 

הוא בּ ר וּ ך יתבּ ר בּ גדלּ תוֹ לה בּ יטצרי דברכּ ל ק וֹ דם  
 ּהן ּת פ לּ ה ק וֹ דם הן ,העליוֹ נה וּ בר וֹ ממוּ תוֹ ,ׁש מ וֹ וּ בר ו 
בּ סתריללמ וֹ ד ּת ב וֹ א כּ א ׁש רוּ בפרט,הּת וֹ רה עסקק וֹ דם  
בּ פי אמוֹ רּת למד א ׁש רּפ עם וּ בכל עת בכל כּ ן על .ּת וֹ רה  

א ׁש רלּט וֹ בזכוּ רהנּ ביא אליהוּ ּפ תיחת בּ לבב וּ רחוֹ ׁש  



   

אנּת ּפ תח בח ׁש בּ ן. ולא חד ה וּ א דּ אנּת  עלמין ר בּ וֹ ן ואמר 
לית  סתימין . כּ ל על סתימא  עלּ אין כּ ל על עלּ אה הוּ א

כּ לל  ב ּת פיסא אמריו ּפ תיחת סוֹ ףעד ',וכוּ מחׁש בא 
הּק דוֹ ׁש ים הדּ ברים על היטבדּ ע ּת ותן .היׁש רים  

וּ להשׂ כּ יל להבין מיׁש רים תחזינה עיני ואז ,והּט ה וֹ רים  
[עכ"ל ,הנּ סתרים בּ סוֹ דוֹ ת  עיין . בּ סוֹ ףדבריו ועוֹ ד 
אליהוּ ּפ תחוּ באמר ].בּ חּק וֹ תיבהרלפרׁש ת הקדּ מה  

רצוֹ ן .למעלה הפעמקוֹ ראת ּפ וֹ תחאּת ה  ויהי 
.כּ ל אדוֹ ן לפנילרצוֹ ן ּת פלּ וֹ תינוּ ׁש יּ תקבּ לוּ  

יׁש 1,440,000,000,000,000,000,000הזּ ה החן  ְֶַ
9אוֹ מרת זאת ,טוֹ בויוֹ ם ׁש בּ ת בכל ל ׁש בּ ת ימי, 

ויוֹ ם הׁש נה ראׁש ויוֹ מים ׁש בּ תוֹ ת 6כּ לוֹ מרטוֹ בויוֹ ם  
,הזּ ה הח ׁש בּ וֹ ן את מרויחאּת ה ],מנין עם [הכּ ּפ וּ רים  

בּ כּ תל ׁש לּ וֹ מדים הזּ ה היּ וֹ ם עם בּ יחד אוֹ מרת זאת  
הזּ ה ה כראת מקבּ ל ׁש אּת ה ,ימים 10לנוּ יׁש  

הזּ הרכּ לׁש וֹ ן 14,400,000,000,000,000,000,000. 
חוּ לקיהוֹ ן  זכּ אה – "ׁש לח–ל" ּפ ר ׁש ת סוֹ ף הּק דוֹ ׁש 
מ אר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין אינ וּ ן דּ כל

כּ מ וֹ צ דּ יקים לקבריׁש הוֹ לכים ימים מלּ בד יוֹ מין ". 
ׁש ם ,הּמ לודוד הּמ כּפ לה וּ מערת רחל וקברמירוֹ ן  

הזּ כוּ יוֹ ת את ּפ עם בכל ליׁש ,הכינה הׁש ראת יׁש  
הּק דוֹ ׁש זוֹ הרלוֹ מד ׁש אּת ה ּפ עם ׁש בּ כל לדּ ע.האלּ וּ  
אלי אוֹ תּה וּ ממ ׁש י הר ׁש בּ "ילנׁש מת מתקראּת ה  



   

ב ׁש ם לאברהם חסד –הח ּמ האוֹ ר(כּ נג דּ ולוֹ מד י וֹ שבור ׁש בּ "י 

בּ ר וּ חא ר וּ חא התדּ בּ ק וּ ת וּ מקבּ ל )זי "עגּ לאנטימהר"אה ּמ ק בּ ל  
וע וֹ ד .)י "בּת וֹ רהמ וֹ הר"ן לּק וּ טי(הּק דוֹ ׁש מהר ׁש בּ "יונׁש יקין  

ׁש אּת ה יּ וֹ ם הלוֹ ׁש ים בּ ׁש ארגּ ם הוא ה נּ "ל הח ׁש בּ וֹ ן כּ ל  
מׁש ּפ חת ׁש ל יהוּ דים –960ל וּ מתקריּ וֹ ם כּ ל לוֹ מד  

.הר ׁש בּ "ידּ בריוּ מק יּ מים לוֹ מדים הר ׁש בּ "י 

עצמ וֹ וכל על ׁש יּ ק בּ ל יהוּ די כּ ל ׁש ל בּ כח וֹ  העצ וּ ם  הזּ כוּ ת ְָ
 ס הּק דוֹ ׁש , הזּ הר את וללמוֹ ד ה כּ לל עם להׁש ּת ּת ף
ואחד  אחד  וּ לכל יוֹ ם , 40  בּ מׁש – ל יּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת 6
דּ עת בּ ר יׁש  האם וחׁש ב צא  זוּ . זכוּ ת יׁש  מהמ ׁש תתפים

וי  יר וּ ץ  בּ טלןׁש לּ א ח"ו  ויּ אר  ז וּ , עצוּ מה  זכוּ ת  חטוֹ ף 
הארץ? ועם

חדׁש הרי  בּ זוֹ הר ׁש אמר וּ  מה לכּ ל, ל.)ידוּ ע כט: :(נח ֲֵ

הקודש –בּ לׁש וֹ ן  היּ וֹ נה  את ויׁש לּ ח אד וֹ ם .: בּ גל וּ ת 
חזרה לא ה יּ וֹ ם  ׁש עד – עוֹ ד  אליו ׁש וּ ב יספה  ולא 

אלמליבּ תׁש וּ בה ּפ נחס , ר בּ י ׁש אמר רוּ חּה . העירה ולא 
ר בּ י אחד. יוֹ ם בּ גּ לוּ ת  נׁש ארה לא בּ תׁש וּ בה , חזרה
נתן  ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת כּ ל אוֹ מר , אליעזר
תמיד  ונתעוֹ ררה וקץ זמן הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לּה 

וּ זמן, קץ  לוֹ  אין האחר וֹ ן וגלוּ ת ה כּ ל בּ ת ׁש וּ בה, א לּ א 
בּ תׁש וּ בה ׁש נּ אמרּת ל וּ י ל), אלהי (דּ ברים  ה' עד וׁש ב ּת  

וכתוּ ב  בקלוֹ . ה מים (ׁש ם )וׁש מעּת  בּ קצה  נ דּ ח יהיה אם 
. י ּק ח וּ מ ם אלהי ה ' יקבּ צ ר בּ י מ ם ל וֹ  אמר 



   

כּ אחד  כּ לּ ם  את לעוֹ רר זה יהיה אי כּ ן, אם עקיבא ,
בּ ס וֹ פי  ׁש הוּ א  וּ מי ה מים  בּ ס וֹ פי ׁש ה וּ א  מי בּ ת ׁש וּ בה?
יחזר וּ  ׁש אם  ּת ׁש וּ בה? לעשׂ וֹ ת  כּ אחד יתחבּ רוּ  אי הארץ ,
בּ זכוּ תם אחד, כּ נסת בּ ית  אוֹ  העדה, רא ׁש י בּ ת ׁש וּ בה

הגּ לוּ ת כּ ל ּת ת כּ נּ ס

ח יּ י,אמר  אליעזר: רבּ י בּ תׁש וּ בהלוֹ  יחזר וּ  ׁש אם  ַָ
בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  [ׁש אם ה כּ נסת , בּ ית רא ׁש י
עדה [א וֹ  אחד כּ נסת בּ ית  א וֹ  העדה ] רא ׁש י כּ ראוּ י
הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  ה גּ לוּ ת, כּ ל ּת תכּ נּ ס בּ זכוּ תם  אחת ],
ׁש כּ תוּ ב  ט וֹ ב, להם  ויעשׂ ה יחזרוּ  מתי ּת מיד  מסּת כּ ל

ל) יח כּ ה(יׁש עיה אימתיולכן  תמיד מחכּ ה לחננכם, ה' 
בּ תׁש וּ בה. יחזרוּ 

נוּ מקבּ לים בּ אהבה המתאחדים קדוֹ ׁש ה חבּ וּ רה וכ ְָֻ
להתדּ בּ קכּ מ וֹ לרע ואהב ּת ע שׂ ה מצות עלינוּ  

ואפׁש ר,הוּ א חד וא וֹ רייתא וי שׂ ראל הוּ א בּ רי קוּ דׁש א  
וּ בודּ אי,נגּ אל ּת כףכּ אן הּמ ׁש ּת ּת פים כּ ל ׁש בּ זכוּ ת  

וּ מתקרבים מעלה ׁש ל בּ פמליא גדוֹ ל רע ׁש מע וֹ ררים  
'ה עם וכל יּת ן וּ מי,ה ׁש לימה לה גּ אלּ ה ענקבּ צעדי 
הּק דוֹ ׁש בּ לימ וּ ד ,נביאים  וּ בגאלּ ת ,מתדּ בּ קים הזוֹ הר 

אנוּ לי-ּה כּ לּ נוּ ,חפצים הּק דוֹ ׁש ה הכינה  .מצ ּפ ים וּ לי-ּה  

חב וּ רוֹ ת וכל עם ויּ למד ׁש יּ אמר חברוֹ  את יע וֹ רר אחד ְָ
זה  ידי  ועל בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה רק וזה אלּ וּ , קדוֹ ׁש וֹ ת
דּ רכי כּ ל את ויבין  הנּ צח, ועוֹ למוֹ ת עדן  גּ ן  לתענוּ גי  יזכּ ה 



   

ודּק ה  דּ ּק ה כּ ל על הגּ דוֹ ל לשׂ כר  ויזכּ ה ׁש מוֹ , יתבּ ר ה'
כּ מ וֹ  היא בּ חוֹ ל אחת  ׁש ׁש עה הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ולוֹ מד ׁש אוֹ מר 
ׁש נה  מלי וֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת, ּת וֹ רה, ׁש נה אלף מאה

נתן)ּת וֹ רה , דרבּ י  אב וֹ ת צדּ יקים , אוֹ רח וֹ ת הּט וֹ ב, הרי"ח ,מל ,(כּ ּס א 

רב  מהערב  ינּ צל  יׁש עיהוּ בכ הנּ ביא כּ דברי יג–יד), נז (ּפ רק  

הבל  יּק ח רוּ ח יא כּ לּ ם ואת  ,ק בּ וּ צי יצּ יל בּ זעק"
קדׁש י. הר  ויירׁש  ארץ ינחל בי והחוֹ סה רב ], ערב [אלּ וּ 

ע ּמ י".  מדּ ר מכ ׁש וֹ ל הרימ וּ  דר ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  ואמר 

כמנ שׂ א ּפ ר ׁש ת מהימנא רעיא  בּ זוֹ הר  (דּ ףׁש אמרוּ  ְ

קכ"ו.) – וערב קכ"ה.: ... הקודש : לׁש וֹ ן ,רב . 
בּ הם, ׁש נּ אמר כ)כּ מוֹ  ויּ עמדוּ (ׁש מ וֹ ת ויּ נע וּ  העם ויּ רא 

תלמידי מרחק . וירא וּ  ה גּ אלּ ה, מן רחוֹ קים  יהיוּ   ּכ 
רחוֹ קים והם ה זּ ה, ה כּ ב וֹ ד בּ כל הּק ד וֹ ׁש  והעם  חכמים

בּ הם?מהם כּ תוּ ב מה אּת ם, להתח בּ ר ירדוּ  ואם . 
יט ) ירה (ׁש ם  אוֹ  יּס קל סקוֹ ל כּ י יד בּ וֹ  תגּ ע לא  

בּ ישׂ ראל, יתק יּ ם זמן בּ אוֹ תוֹ  לב )ייּ רה. בּ דד (דּ ברים  ה' 
ע ואין מקבּ לים ינחנּ וּ  אין  ּפ ר ׁש וּ ה, והרי נכר, אל ּמ וֹ  

ה ּמ ׁש יח. לימוֹ ת ב )גּ רים ידּ ּמ וּ (ׁש מ וּ אל–א   בּ ח ׁש וּ ר ׁש עים 
וימוּ ת וּ ) יכרתוּ  ּפ ר וּ ׁש ּה  ידּ ּמ וּ  ׁש יּ מוּ תוּ –(מ לּ ת רב ערב הם  

 הנּ ביאבּ חׁש עליהם אמר זה וּ מ וּ ם יג ). ואל ,(יחזקאל 
יבא וּ  לא  ישׂ ראל בּ ין אדמת לארץ  בּ ח וּ ץ ׁש יּ אר וּ  (ּפ ירוּ ש 

וּ מפר ׁש ים , רמ "ק – ישׂ ראל לארץ  לי כּ נס  רׁש וּ ת להם  יהיה ולא הגּ וֹ ים ,

מדּ ב ׁש ) .ּמ תוֹ ק 



   

...] הנּ אמן  הר וֹ עה לוֹ  לאל יּ ה וּ אמר אמר  רבּ נ וּ  מׁש ה  
בּ כל ה נּ ביא ּת אחר אל ה', בּ ׁש ם  עלי בּ ׁש ב וּ עה ,[ 

רב. בּ צער אני  ׁש הרי , ב )יכלּת וכה(ׁש מ וֹ ת כּ ה  ו יּ ראו יּ פן 
זה מצּ ער  להוֹ ציאני לי , ע וֹ זר איׁש , אין זוֹ כּ י בּ קב וּ רה , 

עלי נג )ׁש נּ אמר  נ וֹ דע(י ׁש עיה ולא קבר וֹ , הרׁש עים את ויּ ּת ן 
מתבּ י , כּ כלב הרׁש עים , רב ערב בּ ין  בּ עיניהם , ח ׁש וּ ב ואני 

עיר בּ כל  בּ יניהם  ּת סרח סוֹ פרים  ׁש חכמת בּ יניהם , ׁש ּס רח
הּמ לכים . בּ ין  בּ יניהם מפזּ רים  ׁש יּ שׂ ראל מק וֹ ם  וּ בכל ועיר
הּק ד וֹ ׁש  צאן  ישׂ ראל , על  רוֹ עים  רב ערב א וֹ תם וחזר וּ 

ה וּ א,  ּבּ הםבּ רו לד)ׁש נּ אמר  צאן (יחזקאל צאני "ואּת ן  
אּת ם", אדם עםמרעיתי טוֹ ב לעשׂ וֹ ת יכלת להם  ואין  

חכמים בּ ׁש לוה,ּת למידי  עׁש ירים הם רב  ערב ואוֹ תם  ... 
ׁש חד, בּ עלי גּ זלנים, כּ לל, יגוֹ ן בּ לא צער, בּ לי בּ שׂ מחה,

העם. ראׁש י  דּ יּ נים ז)ׁש הם חמס(בּ ראׁש ית הארץ  מלאה כּ י 
נאמר  עליהם א )מּפ ניהם. לראׁש .(איכה  צריה היוּ  

ישׂ ראל  אלהי  צבא וֹ ת ה' בּ חי ׁש נ יּ ה, ּפ עם  עלי בּ ׁש בוּ עה
בּ כל  ,מּפ י יּפ לוּ  לא  האלּ ה  ה דּ ברים ׁש כּ ל ה כּ רוּ בים , יוֹ ׁש ב
את וּ להראוֹ ת ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני א וֹ תם לדבּ ר  יכלּת

ׁש לּ הם מהימנא )הדּ חק רעיא  כּ אן .(עד 

ידענ וּ א לא יכלנ וּ ּת גּ ידוּ  לא  ּת אמרוּ  ׁש לּ א בּ ידנ וּ ! ! ֶֹ
לנ וּ  ה וּ א קדוֹ ׁש  וחוֹ ב אלי ה דּ בר, לה' מי !– ! 

את לּ נ וּ  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה  לנוּ  הקדּ ים  הּק בּ "ה
ע וּ ר וּ  – ורע וֹ ת . קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת מכּ ל להצּ ילנ וּ  הר ׁש בּ "י



   

מּת רדּ מתכם מהּמ בּ וּ ל יׁש נים  להנּ צל זקוּ ק ישׂ ראל עם ! 
ׁש הוּ אה נּ וֹ רא נח" "ּת יבת  ידי: על  רק  אפׁש ר וזאת  – ! 

ה ּק דוֹ ׁש ". "ה זּ הר 

לצ וּ וּ יעל ונׁש מע בּ וֹ א וּ  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוּ  כּ ן ַ
הּק דוֹ ׁש ה  הכינה את  לפדוֹ ת ע"ה רבּ נ וּ  מ ׁש ה ׁש ל

עמלק], עצת זה מחר [כּ י למחר לח כּ וֹ ת ּת כףולא רק 
ילמדוּ  ישׂ ראל וכל  בּ ּת וֹ רה , ונתק דּ ׁש  ונתחזק נתאחד וּ מ יּ ד 

יוֹ ם בּ כל הּק ד וֹ ׁש  אׁש רי ז וֹ הר  כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ואם , 
הבּ א, לע וֹ לם ל וטוֹ ב ה זּ ה, נ גּ אל,בּ ע וֹ לם ּת כף  וּ בו דּ אי 

המארים, הזּ וֹ כים מן  להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצ וֹ ן  ויהי 
" – עלינ וּ  יעיד וּ בעצמוֹ  בּ כב וֹ דוֹ  בּ זכוּ ת ׁש הּמ ׁש יח  

ׁש מים,הגּ עּת י  לׁש ם לּמ וּ ד ּת נ וּ  יקרים, יהוּ דים כּ ן, על ." 
לעשׂ וֹ ת  ה ּק דוֹ ׁש ה, הכינה למען מדּק וֹ תיכם הקריבוּ 
יוֹ ם  בּ כל ולּמ דוּ  נפ ׁש נ וּ , לפדוּ ת לגרם ליוֹ צרנוּ , רוּ ח נחת
ּפ ני אוֹ ר את לק בּ ל יחד כּ אחד כּ לּ נ וּ  נל  וכ הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר

אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה הּמ ׁש יח  מל






