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ִפּלוֹ  ְלָחמוֹ ל ְלֶרגֶ ת נֹוָרִאיוֹ ת ּתְ עֹולָ ת ַהּמִ   םּבָ
  

  ָּלה ַהְּקדֹוִׁשיםְוַהְּתפִ  ִמִּקְנַאת אּומֹות ָהעֹוָלם ָעֵלינּו ְוָכל ַהְּמִציִקים ָלנּו ֵיָעְלמּו ִמן ָהעֹוָלם ְוַנִּכיר ַא ְוַרק ְּבַחֵּיי ַהּתֹוָרהִלְזּכֹות ְלִהָּנֵצל 

ל עֹוָלם ּכֹל ָיכֹול,  ְנַאת אּומֹות ָהעֹוָלםִרּבֹונֹו ׁשֶ ִ ֵצל ִמׂשּ ִני ְלִהּנָ ְנָאָת ַזּכֵ  ְולֹא, ם ּוִמּכֹל ֲהמֹוָנם, ֵמֶהם, ִמּקִ

עֹוָלם ַעם ּבָ ִוידיּוְכלּו ְלָהַרע ָלנּו ַאף ּפַ ן ּדָ יַח ּבֶ בֹא ָמׁשִ ּיָ ֶדֶרְך ֱאֶמתֶחנּ ְוַינְ , ְוִיְגָאֵלנּו ֵמֶהם , ַעד ׁשֶ , ּו ּבְ

ה ָוַלְיָלה ְונּוַכל ִלְלמֹוד ּתֹוָרה יֹוָמם ִנּיָ ל ׁשְ ַעת ֵמ , ְללֹא ֶהְפֵסק ׁשֶ ה ֲאִפילּו ְולֹא ָנִסיַח ּדַ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ה ַאַחת ִנּיָ ים טֹוִבים,, ִלׁשְ ֵנס ְלַחּיִ ִציִקים ָלנּו ֵיָעְלמּו ִמן ָהעֹוָלם, ְוָאנּו ִנּכָ ים  ְוָכל ַהּמְ ָרָכה, ְלַחּיִ ל ּבְ ים ׁשֶ ְלַחּיִ

ל  ים ׁשֶ ל ּתֹוָרה, ְלַחּיִ ִפלָּ ׁשֶ ָבר חּוץ ֵמַהּתֹוָרה וְ , הּתְ יר ׁשּום ּדָ הְולֹא ַנּכִ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ   . ַהּתְ
  

ׁש ְּת  ׁש ְסעּודֹות ְּבַׁשָּבת ְוָׁש   ִפּלֹות ְּביֹום ִעם ָּכל ַהִּנּגּוִנים ִּבְדֵבקּות ֲעצּוָמהְלִהָּנֵצל ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ַעל ְיֵדי ֶׁשַאְקִּפיד ַעל ָׁש

ל עֹוָלם ּכֹל ָיכֹול,  יֵלִני ִרּבֹונֹו ׁשֶ ת ּוָבָאה ָלעֹוָלםַהּצִ ׁשֶ ְתַרּגֶ ּמִ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ יֵעִני ִמּמִ ה ְוהֹוׁשִ , ְוֶאְזּכֶ

ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ לֹש ְסעּודֹות ּבְ ַקְיֵמי ׁשָ ְמ ִלְהיֹות ִמּמְ ְדֵבקּות ֲעצּוָמה ּוְבׂשִ ּגּוִנים ּבִ ִמירֹות ְוַהּנִ ל ַהּזְ ָחה , ִעם ּכָ

ֵצלֲעצּוָמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ִנּנָ יר ִמּמִ ָכל יֹום ָויֹום, ָנׁשִ ּבְ ִפּלֹות ׁשֶ לֶֹשת ַהּתְ ל ׁשְ , ְוַגם ּכָ

דֹול ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה ְבִהירּות ּגָ ָנה נֹוָרָאה, ּוְדֵבקּות ּוְנַזֵמר ּבִ ּוָ ִלי ּכַ ה ְואֹות ּבְ ִפּלָ ינּו ׁשּום ּתְ ֵצא ִמּפִ , ְולֹא ּתֵ

ּלֹא נֹאַמר ְדֵבקּות  ֲעצּוָמה ׁשֶ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ּבִ לאֹוָתּה ּבִ עֹות, ּכָ ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ ה ְואֹות  ֲעצּוָמה ֶעׂשְ ִמּלָ

ינּו, ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ַאְך  ּנֹוִציא ִמּפִ ַפַחד ְוִיְרָאה ֲעצּוָמה, ּובְ ׁשֶ ְדֵבקּות ֲעצּוָמה, ּבְ ְמָחה ֲעצּוָמה, ְוַעל ְוַרק ּבִ ׂשִ

ה ִלְת  ֱאַמר "ּוָבא ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵלָמה ֵמַאֲהָבה, ּכְ ֵבי  40ּגֹוֵאל  186ְלִצּיֹון  9ׁשּוָבה ׁשְ ע  348ּוְלׁשָ  450ֶפׁשַ

ַיֲעקֹב  ֵלם ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ְללֹא נִ וְ  1340 = 26ה'"  97ְנאּום  184ּבְ ים, ּוְנַגּדְ יׁשִ ְרׁשִ ַזע ּתַ ה ְלָבִנים ְזָכִרים ִמּגֶ ְזּכֶ

י, ְויָ  ָנה, ְוַעל ְיֵדי ׁשּום קֹוׁשִ ַכּוָ ה ּבְ ִמּלָ ה ּבְ ל ִמּלָ ּלֵ לֹש ִלְפנֹות ּבֹוֶקר ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ּוְלִהְתּפַ ׁשָ ִמיד ּבְ קּומּו ּתָ

סוּ  י ַהּפָ ם ּבִ ים ּוְבֵבית ֶזה ִיְתַקּיֵ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ ִתי"  420ק "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ ִפּלָ ה 1340 = 920ּתְ , ְוִנְזּכֶ

ְמַחת  ִלְראֹות ה ְוׂשִ אּוּלָ ּגְ ֵלם  754ּבַ   .1340 = 586ְירּוׁשָ
  

  ת ֶׁשרֹוִצים ְלַהְׁשִמיֵדנּו ּוְנַקֵּבל ַהֹּכל ְּבַאֲהָבהַהִּנְסיֹונֹוֲעמֹוד ְּבָכל ְזֶּכה לַ ם ַלה' ְונִ ְנַקְרבֵ ְלִהָּנֵצל ֵמַאְנִטיֶׁשִמּיּות ְוִׂשְנַאת ַהּגֹוִיים ָּבעֹוָלם ְוַרק 

ל ָך ְמִזיָמה,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵצר ִמּמְ ר לֹא ִיּבָ יל אֹוָתנּו עֹוָלם ּכֹל ָיכֹול ֲאׁשֶ ּצִ ים, ּתַ ָגלּות ָהַעּמִ ָאנּו ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ְנַאת ִמּיּות ְוׂשִ ַרְך יֹוָמם ,ַהּגֹוִיים ֵמַאְנִטיׁשֶ ֶהם ַרק טֹוב, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְנַקְרֵבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ה ִעּמָ  ְוַנֲעׂשֶ

ֵנס ִעם ּגּוֵפינּו ְלַגן, 177=  81 ָוַלְיָלה 96 ְוִיְלְמדּו ּתֹוָרה יֹוָמם ,177=  87 ָוַלְיָלה 96 מֹו , 177=  124 ֵעֶדן 53 ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנּכָ ּכְ

אֹוֶמֶר  ָמָראת ׁשֶ ְפָסִחים פז:) ַהּגְ ִבים (ּבִ י ֲחִניָנא: ַמה ָאנּו חֹוׁשְ ַאל ֶאת ַרּבִ ּכֹוֶמר ֶאָחד ׁשָ ִר  ׁשֶ עֶעׂשְ  ים ְוַאְרּבַ

עֹות? עָעָנה לֹו:  ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ ל ַהְיהּוִדים ֶעׂשְ ל ֶאת ּכָ יַצד ְלַחּסֵ ִבים ּכֵ ם ַרק חֹוׁשְ עֹות ַאּתֶ ָאַמר לֹו  .ׁשָ

בַּ  בָ ע ֲאִני ַהּכֹוֶמר: ִנׁשְ ּצָ ִמים ֶאת ַה ּבַ ֶזה ָאנּו ַמְתִחיִלים ֶאת ַהּיֹום ּוָבֶזה ָאנּו ְמַסּיְ ּבָ ל רֹוָמא, ׁשֶ ּיֹום, א ׁשֶ

ֶהֶרף ה ּכְ ֵטר ִמן ָהָעם ַהּזֶ ִאיָפֵתינּו ְוִתְקָוֵתנּו, ְלִהּפָ בֹוֵתינּו, ּוׁשְ ל ַהִגיֵגנּו ּוַמְחׁשְ ּוִבְזכּות , 435=  130 ַעִין 305 ְוֶזה ּכָ

ַאֲהָבהֵהם לֹא ַמ ׁשֶ  ִלין ַהּכֹל ּבְ יֹון, ּוְמַקּבְ ּסָ ּנִ יָחאּוִבְזכּות ֶזה , ְצִליִחים, ְוָאנּו עֹוְמִדים ּבַ ן 358 ָיבֹוא ְמׁשִ  52 ּבֶ

ִויד ֶהֶרף, 435=  24 ּדָ   .435=  130 ַעִין 305 ּכְ
   




