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קמיךָ .ּוברבּוברבּוברבּוברב ּתהרס ּגאֹונךָ  §Ÿ§§©£Ÿ¨¤
ואמר, ּפתח חזקּיה (תהליםרּבי ©¦¦§¦¨¨©§¨©

ּברחֹוקי) ּתעמד ה' ¨§Ÿ£©¨̈למה
ּבׁשעה ּבּצרה. לעּתֹות ¨¨§¨¨©¦§¦§©ּתעלים
ּגֹורמים, העֹולם ¦§¨¨¥¨£¤ׁשחטאי
עֹולה הּוא ּברּוךְ  ¤¨¨©הּקדֹוׁש
אדם ּובני למעלה, ¨¨¥§¨§©§¨§©§למעלה
ואין ּדמעֹות ּומֹורידים ¥§¨§¦¦¦§צֹווחים
מה עליהם. ׁשּיׁשּגיח ¨¤¥£©¦§©¤¦מי
עֹולה ׁשהּוא מּׁשּום ¤¤¦©©©הּטעם?
ונמנעת למעלה, ©©§¦§¨§©§¨§©§למעלה
ּכתּוב ואז ּתׁשּובה, ¨¨§¨§¤¥מהם

קמיךָ . ּתהרס ּגאֹונךָ  ¤¨Ÿ§§©£Ÿ§ּוברב

זה,רּבירּבירּבירּבי ּפסּוק אמר, יצחק ©¦¦§¨¨©¨¤
הּקדֹוׁש ׁשּמתלּבׁש ¨©¥©§¦¤¨¨§ּבׁשעה
העּמים על ּבגאוה הּוא ¦©¨©¨£©§ּ̈ברּוךְ 
ׁשּכתּוב ּכמֹו עליו, ¨¤§¨¨§©§¦¤ׁשּיתּכּנסּו

ב) על(שם יחד נֹוסדּו ©©¨§¦§§ורֹוזנים
ולמדנּו, מׁשיחֹו. ועל §©¨§¦§©§ה'
ׂשרי ׁשבעים הם ¥¨¦§¦¥¦¦£עתידים

עבר מּכל (עּמים)צבאֹות §¨¦¨¥¤©¦

ּבהמֹונים זמן ּבאֹותֹו ¦£©©§§¥©§¦§להתּכּנס
קרב ולעׂשֹות העֹולם, ¨§£©§¨¨¨¦מּכל
הּקדׁש, עיר ירּוׁשלים ¤Ÿ©¦¦©¨§©על
על ּכךְ  ואחר ּבהתחלה, הּפטרֹון על נעמד אֹומרים? ּומה הּוא. ּברּוךְ  הּקדֹוׁש על עצֹות ©¨©©§¨¨§©©§©©©Ÿ¥©©¨¨¨§¦©£Ÿ¡¤§ולאחז

היכלֹו. ועל ¨¥©§©עּמֹו
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הּואאזאזאזאז ּברּוךְ  הּקדֹוׁש עתיד ¨¨¦©¨¨
יֹוׁשב ׁשּכתּוב עליהם, ¥¨¤¤¥£Ÿ§¦לצחק
למֹו. ילעג ה' יׂשחק ¨©§¦¨§¦¦©¨©ּבּׁשמים
הּקדֹוׁש ילּבׁש זמן ¨©©§¦©§§ּבאֹותֹו
עליהם, ּגאוה הּוא ¤¥£¨£©ּ̈ברּוךְ 
העֹולם, מן אֹותם ¨¨¦¨¦§©§ויׁשמיד

יד)ּכּכתּוב ּתהיה(זכריה וזאת ©¨§Ÿ¦§¤
ּכל את ה' יּגף אׁשר ¨¤Ÿ¦¤£¨¥©©הּמּגפה
על צבאּו אׁשר ©§¨¤£¦©̈העּמים
והּוא ּבׂשרֹו המק §¨§¥¨¦¨§ירּוׁשלם

רגליו. על ¨§©©¥Ÿעמד

ׁשלרּבירּבירּבירּבי מּׁשמֹו אמר אּבא ©¦©¨¨©¦§¤
רּבי אמר וכךְ  סבא, ייסא ¦©©¨¨§¨¨¨¥©רב
ּברּוךְ  הּקדֹוׁש עתיד ¨¨©¦¨§¦ׁשמעֹון,
אֹותם ּכל את להחיֹות ¨¨¤£©§הּוא
ליׂשראל ׁשהציקּו ¥¨§¦§¦¥¤¦¨§©הּמלכים
אנּדריאנּוס, את ¨¦§§©¤¦©¨¦§ולירּוׁשלים,
ּונבּוכדנּצר, ©¤§©§¦§ללּופינֹוס,
מלכי ׁשאר ּולכל ¥§©¨§¨§¦¥§©§ּולסנחריב,
ביתֹו, ׁשהחריבּו ¥¦¡¤¤¦©̈העּמים
ּכבּתחּלה, אֹותם ¨¦§©§¨¦§©§ּולהׁשליט
העּמים. ׁשאר עּמהם ¦©¨¨§¤¨¦§©§¦§ויתּכּנסּו
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¦¨§ועתיד
סביב ּבגלּוי מהם ¦§¨§¤¥©¨¦§להּפרע
וזאת ׁשּכתּוב זהּו Ÿ§¨¤¤¦©¨§ירּוׁשלים.
ה' יּגף אׁשר הּמּגפה Ÿ¦¤£¨¥©©¤§¦ּתהיה
צבאּו אׁשר העּמים ּכל §¨¤£¦©¨¨¤את
לא יצּבאּו אׁשר ירּוׁשלם. Ÿ§§¦¤£¦©¨§©על

ּכתּוב, הּמׁשיח ׁשּיבא לזמן וזה קמיךָ . ּתהרס ּגאֹונךָ  ּוברב ּכתּוב אז צבאּו. אׁשר אּלא ¨©¦¨©Ÿ§§©£Ÿ¨¤§¤¦§©¤¨Ÿ§¨¨§¨¤£¨¤̈כתּוב,
העֹולמים. ׁשירת היא זֹו ¦¨¨©¦¦¨¦§וׁשירה
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