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סג)ואמר,ּפתחּפתחּפתחּפתח ּבכל(ישעיה ¨©§¨©§¨
ּפניו ּומלאךְ  צר לא ¨¨©§©¨Ÿ¨¨̈צרתם

וגֹו'. ראה הֹוׁשיעם ּבכלּב א  , ¦¨§Ÿ§¥§¨
יׂשראל, ׁשל ¥¨§¦¤¨¨̈צרתם
צרֹות, להם ¨¤¨§©§¦¤§ּכׁשּמזּדּמנֹות
וקֹוראים ּבאל"ף לא ¦§§¤¨§Ÿּ̈כתּוב
ׁשהּקדֹוׁש מּׁשּום ¨©¤¦¨§ּבוא"ו,
לא ּבּצרה. עּמם הּוא Ÿ¨¨©¨¦ּ̈ברּוךְ 
עליֹון, יֹותר מקֹום §¤¥¨¤¨§ּבאל"ף
מקֹום ּבאֹותֹו ׁשאין ּגב על ¨§¥¤©©©אף
למעלה לׁשם וצרה, ¨§©§¨§¨¨§¤Ÿרגז
יׂשראל. ׁשל צרתם ¥¨§¦¤¨¨¨¨¦©מּגיעה
ׁשּנאמר ּכמֹו ּבאל"ף, ©¡¤¤§¤¨§Ÿלא

ק) ולא(תהלים עׂשנּו Ÿ§¨¨הּוא
ּבאל"ף ּכתּוב ¤¨§¨§©£אנחנּו.

ּבוא"ו. ¨§¦§§וקֹוראים

והריּומלאּומלאּומלאּומלאךְ ךְ ךְ ךְ  הֹוׁשיעם, ּפניו ©§©¨¨¦¨©£¥
ואּתה צרה, ּבאֹותּה עּמם ¨©§¨¨¨§¨¦הּוא
לא אּלא הֹוׁשיעם? Ÿ¨¤¨¦¥אֹומר
הֹוׁשיעם אּלא מֹוׁשיעם, ¨¦¨¤¨¦̈כתּוב
עתיד ׁשהּוא לכן, ¦¨¤¥¨¤Ÿ¦מּקדם

עּמם. לסּבל צרה ּב א ּבאֹותּה §¨¨¨¦§Ÿ¦¨Ÿ
והריראה  ּבּגלּות, עּמם ׁשכינה - ּבּגלּות ׁשּיׂשראל זמן ּבכל ל)ׁשּכתּובּפ ר ׁש ּו ה , וׁשב(דברים §¥§¨§©¤¦§¨¥©¨§¦¨¦¨©¨©£¥¥§¨¤¨§¨

וגֹו'. ורחמךָ  ׁשבּותךָ  את אלהיךָ  §§©¦§§§¤¤Ÿ¡ה'
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ּפניוּדברּדברּדברּדבר ּומלאךְ  אחר ¨¨©¥©§©¨¨
ׁשהיא ׁשכינה, זֹו - ¦¤¨¦§¨¦הֹוׁשיעם
אֹומר ואּתה ּבּגלּות, ¥¨©§¨©¨¦עּמם
זה ּכךְ  אּלא הֹוׁשיעם? ¤¨¨¤¨¦¤ׁשהּוא
מׁשּכנֹותיו הם ׁשאּלה ¨§§¦¥¤¥¤©©§ּבוּדאי,
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¤ׁשל

ּו ׁשּׁשכינהמ ּׁש ּו ם ּבּגלּות. ©¨¦¤§¦¨
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¨¨©¤¨¦עּמהם,
להם להיטיב אֹותם ¤¨¦¥§¨¥זֹוכר
ׁשּכתּוב מהּגלּות, ¨¤¨©¥¨¦§ּולהֹוציאם

ו) ּבריתי,(שמות את ¦¦§¤Ÿ§¤̈ואזּכר
ועּתה ּכךְ , ואחר ¨©§¨©©§¨¨§©©ּבהתחלה.
ּבאה יׂשראל ּבני צעקת ¨¨¥¨§¦¥§©£©¥¦הּנה

©¥אלי.

ראּיהוגםוגםוגםוגם לרּבֹות - ראיתי §©¨¦¦§©§¦¨
ׁשל הראׁשֹונה ׁשהיא ¤¨¦¨¦¤¤¤©אחרת

וכתּוב ב)הּכל. וּיזּכר(שם ©Ÿ§¨©¦§Ÿ
ׁשכינה. זֹו ּבריתֹו, אל ¨¦§¦§¤¦Ÿ¡אלהים
היה לאברהם אברהם? ¨¨¨¨§©§¨¨§©¤את
את אּלא לכּתב. ¤¨¤Ÿ§¦¦̈צריךְ 
והּזּוּוג החברּות זֹו ¦©§¥£©¨¨§©אברהם
אברהם את האבֹות. עם ¨¨§©¤¨¨¦¨¤ׁשּלּה
את ּדרֹומית. מערבית זהּו -¤©£¨¦§¦¤
מערבית. צפֹונית זהּו - ¦¨£©¦§¤¨§¦יצחק
אחד, זּוּוג זהּו - יעקב ¨¤¦¤Ÿ£©¤§ואת
ּכראּוי. ׁשלם זּוּוג אחד, ¨¨¥¨¦¨¤¨§ּכלל

זהּוּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו - הּׁשמים את זה §¤¥©¨©¦¤
ּבּיֹום. לילה מּדת ׁשל ©¨§©©¦¤¨§ּכלל
יֹום מּדת זֹו - הארץ ©¦¤¨¨¥§ואת
ּבכּלם ּכאן אף ּכאחד. ¨ª§¨©¨¤§¨§©©ּבּלילה

הּקדֹוׁש ועתיד לעֹולמים. ּונקבה זכר נפרדים ׁשּלא אחד זּוּוג הּכל ׁשּיהיה ואת, ּוביעקב ¨©¦¨§¦¨§¨¥§¨¨¦¨§¦Ÿ§¤¤¦§¤©Ÿ¦¤¨¤Ÿ£©§¤את,
ׁשּיאמר קֹול ּולהׁשמיע העֹולם ּבכל להכריז הּוא סג)ּברּוךְ  ּבנים(ישעיה הּמה עּמי אךְ  וּיאמר ¨§©§¦§¨¨¨§©§¦©¤Ÿ©©Ÿ¤©©¦¥¨¨¦

ואמן. אמן לעֹולם ה' ּברּוךְ  למֹוׁשיע. להם ויהי יׁשּקרּו ¥¨§¥¨¨§¨©¦§¤¨¦§©¥©§Ÿלא
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