
 
 

 
       

ל "מאמרי  חז,  ך"מפרשי  התנ,    מתורה  נביאים  וכתובים–ליקוט  עשיר  ועצום  שלא  שזפתו  עין  
 –'  ספרי  מוסר  וחסידות  וכו,  ספרי  קבלה,  וספרי  אחרונים,  ספרי  הראשונים,  גמרא  זוהר  מדרשים

ושכל הארצות נתן השם לשרים של , שת  השם  יתברך  בתמידות  על ארץ ישראלבענין  השגחת  ודרי
אבל  ארץ  ישראל  לא  ניתנה אלהיך  אותם  לכל  העמים  תחת  כל  השמים  '  אשר  חלק  ה'  מעלה  שנא

אלהיך  בה  מראשית  השנה  ועד '    שנאמר  תמיד  עיני  הלשום  שר  שבעולם  כי  ביד  השם  היא  לעולם
ושארץ  ישראל  מושפעת  מאתו  יתברך  מדי  יום   –  ה  עליהואין  לשום  שר  ומזל  שליט,  אחרית  השנה

אבל  שאר  הארצות  הם ,  ביום  ומדי  שנה  בשנה  בכל  הדברים  הצריכים  למזונות  האדם  וחייו
וששם   –כפי  מה  שחלקו  לו  למעלה  ,  מושפעים  על  ידי  השר  והמזל  השולט  עליהם  לזמן  קצוב

כל  מה ,  הכל  כאשר  לכל,  "כרכא  דכולא  ביה  "–  משיגין  השגחת  השם  יתברך  על  כל  פרט  ופרט
וכל  מה ,  שנמצא  באיזה  ספר  על  השגחת  ודרישת  השם  יתברך  בתמידות  על  ארץ  ישראל  הקדושה

 ימצא  הקורא  בגליונות,  "כל  הדר  בארץ  ישראל  דומה  כמי  שיש  לו  אלוה"ל  "שכלול  בהמאמר  חז
 ".לא תחסר כל בה", ת"אלו ובגליונות הבאים בעזהשי 

 –בפרט  בשבתות  ומועדים  ,  חיוב  על  כל  אחד  ואחד  להגות  בהם  בכל  עתות  הפנאי,  רגליונות  אלו  בפורמט  נאה  ומהוד
, מלמדים  וסופרים,  בני  ישיבות  ואברכי  הכולל,  רבנים  ודיינים,  זקנים  עם  נערים,  מיוחד  לכל  השכבות  ולכל  הגילאים

 –י  עמך  ויושבי  קרנות  וסתם  פשוט,  תינוקות  של  בית  רבן  ובחורי  ישיבה,  בעלי  בתים  ועובדי  עבודה,  שוחטים  ומוהלים
דברי  נחמה ,    כל  אחד  ימצא  בו  מה  שלבו  חפץ–)  ראשי  ישיבות  ומלמדים  ילמדו  בהם  עם  התלמידים  בכל  יום  ויום(

 ויקוו  בלי  היסח  הדעת  לביאת  משיח  צדקינו  האמיתי,  שירגיעו  את  לבם  ומוחם  משעבוד  הגליות,  והתחזקות
 .אמן, קרובת שירחם עלינו ב"בהשתוקקות וכיסופין ותפלות להשי 

                        
ישראל ארץ  ישוב  למצות  לחיזוק והתעוררות   גליונות 

מצות  עטרת  ישראל"להחזיר  ארץ   ליושנה" ישוב 
הקדושה לארצינו  ישראל  בני  אחינו  כל   להחזרת 

אמן בימינו  משיח צדקינו במהרה  לביאת  בקרוב  נזכה  זה  ידי   ועל 
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  1 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"בלהחזרת כל אח, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר דברים פרק יא
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 דברים פרק יא פסוק יבתרגום אונקלוס על 
 

 תרגום יונתן על דברים פרק יא פסוק יב


 

 ם פרק יא פסוק יבתרגום ירושלמי על דברי
 

 י על דברים פרק יא פסוק יב"רש
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרק יא פסוק יגספר גור אריה על דברים
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 רבינו בחיי על דברים פרק יא פסוק יב
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 חזקוני על דברים פרק יא פסוק יב
 

 



 

 דעת זקנים מבעלי התוספות על דברים פרק יא פסוק יב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, הי לארצינו הקדוש"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ש על דברים פרק יא פסוק יב"פירוש הרא
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 בעל הטורים על דברים פרק יא פסוק יב
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 פרק יא פסוק יבאור החיים על דברים 




 

 ת ספר דברים פרק יא פסוק יב"ספורנו עה


 

 אבן עזרא על דברים פרק יא פסוק יב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

 העמק דבר על דברים פרק יא פסוק יב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 משך חכמה על דברים פרק יא פסוק יב
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ן על דברים פרק יא פסוק י"רמב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 יא-יא פסוק י פרק -ך על דברים "ספר תורת משה אלשי
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"ישוב אלהחזיר עטרת מצות 
                                           

  פרק יא פסוק יב -ך על דברים "ספר תורת משה אלשי
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– 

 
 א"בז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו ב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר תהילים פרק סח
                      

 אבן עזרא על תהילים פרק סח פסוק י
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ש על ויקרא פרק יח פסוק כח"פירוש הרא
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 כלי יקר על בראשית פרק ד פסוק טו
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

 כלי יקר על בראשית פרק כח פסוק כ
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 כלי יקר על במדבר פרק יג פסוק כ
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר ישעיה פרק סב
                                 

       

 ק על ישעיה פרק סב פסוק ו"רד
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 שמואל ב פרק א פסוק כזג על "רלב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספר מיכה פרק ו
                         

  חלק באור הענין-ק ט ם על מיכה פרק ו פסו"מלבי
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 א/תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 א/תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף סד
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 א/תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה דף ח
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 )יג(השנה אות עין יעקב על מסכת ראש 






















 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  30 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ב/א על מסכת כתובות דף קי"חדושי הרשב
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ב " דף קי ע-פני יהושע על כתובות 
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  דרוש שמיני-ספר פרשת דרכים 
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– 

 
 א"ביאת משיח צדקינו בבז נזכה בקרוב ל"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה ח
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 מדרש רבה דברים פרשה ד פסקה יא
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––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, ליושנהי "להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 מדרש תהילים מזמור צב


 

 עזר פרק יטפרקי דרבי אלי
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

  מדרש ילמדנו פרשת פקודי-בתי מדרשות חלק א 
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 רא מדרש חסרות ויתרות פרשת ויק-בתי מדרשות חלק ב 
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"ות ישוב אלהחזיר עטרת מצ

                                           

  רמז תתלו- פרק ו -ילקוט שמעוני דברים 
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– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  רמז תתס- פרק יא -ילקוט שמעוני דברים 
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– 

 
 א"קינו בבז נזכה בקרוב לביאת משיח צד"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  רמז צד- פרק ב -ילקוט שמעוני שמואל א 




















 

 
 

 

 

 
 


        





 

 
 



  43 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

  רמז תמב- פרק לז -ילקוט שמעוני ישעיהו 




 

  רמז תתסב- פרק קד -לים ילקוט שמעוני תה




 

  רמז תתפח- פרק קלט -ילקוט שמעוני תהלים 
 

  המשך רמז תתקנט- פרק כא -ילקוט שמעוני משלי 


 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  44 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, ליושנהי "להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ספרי פרשת עקב פיסקא ד




























 

 
 


       





 

 
 



  45 





 

 
 

 

 



  46 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, ליושנהי "להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 א/זוהר חלק א דף קז












 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  47 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

 א/זוהר חלק ב דף רכו


















 

 ב/רעיא מהימנא ספר במדבר פרשת פנחס דף רמה


 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  48 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

 ב/אדרא זוטא דף רצג




































 
 


       





 

 
 



  49 





















 

 
 

 

 



  50 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ע ניזון ממנו"שהג' זהר חדש שיר השירים מאמר החדר הד




 

 זהר חדש מדרש רות מאמר כוס של ברכה וברכת הזימון




 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  51 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ב-א/הר דף קמהתיקוני ז


























 

 
 

 

 
 


       





 

 
 



  52 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ב"מנוחלי העוה'  ענין ג- אות תקא -ספר שושן סודות 














            













 

 
 

 

 
 


       





 

 
 



  53 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  סימן א חלק ב-] ג"ישמעאל כ\'לר[ספר החשק 






























 

 
 


       





 

 
 



  54 













 

 
 

 

 



  55 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה" אחבלהחזרת כל, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  שער טז פרק ה-ספר פרדס רמונים 




































 
 


       





 

 
 



  56 

















 

 
 

 

 



  57 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ה בקרוב לביאת משיח צדקינו בבז נזכ"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  ספר תהילים-שער הפסוקים 












 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  58 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרשת ויצא-ספר עץ הדעת טוב 
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  61 
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  63 























 



 

 
 

 

 
 



  64 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרשת שלח-ספר עץ הדעת טוב 




































 
 


       





 

 
 



  65 







 

 
 

 

 



  66 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

  פרשת שלח-ספר עץ הדעת טוב 


























 

 
 

 

 
 


       





 

 
 



  67 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  חלק ב פרק טז- מאמר חקור דין -ספר עשרה מאמרות 












 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  68 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, הי לארצינו הקדוש"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ' מאמר שבתות ה-ע מפאנו "כתבי הרמ


 

  תיקונא שבעין-ל "ספר תיקונים חדשים לרמח




 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  69 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, צינו הקדושהי לאר"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  תפילה הקץ-ל תפילות "ו לרמח"ספר תקט




























 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  70 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  דף קצב- ביאורי הזהר -מ משקלוב "כתבי הגרמ
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  72 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ת משיח צדקינו בבז נזכה בקרוב לביא"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ה עוד" ד-א " דף קלא ע-בית עולמים 
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  74 
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  76 







 

 
 

 

 



  77 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה" עטרת מצות ישוב אלהחזיר

                                           

 ה מכולן" ד-א " דף קלא ע-בית עולמים 




































 
 


       





 

 
 



  78 































































  79 
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  81 

























 

 
 

 

 



  82 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ח פירוש הגדה של פס-ספר יד מצרים 


















 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  83 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, שנהי ליו"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פירוש הגדה של פסח-ספר יד מצרים 




































 
 


       





 

 
 



  84 













 



































 

 
 

 

 



  85 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

  ל - מאמר שני אות א -ספר הכוזרי 




 

  פירוש הגדה של פסח-ספר יד מצרים 








 

 
 

 

 

 
 


        





 

 
 



  86 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרק חמישי - שער התפילה -ט "פר בית אלקים להמביס












           























 
 


       





 

 
 



  87 

















 















 















 













  88 













 





















 

















 









  89 







 













 

 
 

 

 



  90 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ו בבז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינ"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרק עשרים - שער היסודות -ט "ספר בית אלקים להמבי
























 









 
 


       





 

 
 



  91 











 



















 

 
 

 

 



  92 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  הנתיב השמיני -ספר שבילי אמונה 




































 
 


       





 

 
 



  93 



























 

 
 

 

 
 



  94 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  חלק א פרק מד -ספר מורה נבוכים 








 





 

 
 

 

 
 

 
 


       





 

 
 



  95 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  ערך מטר -ספר כד הקמח לרבינו בחיי 










 

  פרק שמיני - שער הקדושה -ספר ראשית חכמה 






 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  96 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרק ששי - שער התשובה -ספר ראשית חכמה 


 








 








 






 

 
 

 

 
 


       





 

 
 



  97 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  דרוש א ליום שני של ראש השנה -ק א  חל-ספר בינה לעיתים 


 























  







 
 


       





 

 
 



  98 





 





















 

 
 

 

 



  99 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  דרוש ב לימי חנוכה - חלק א -ספר בינה לעיתים 










 























 
 


       





 

 
 



  100 





 

















 

 
 

 

 



  101 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  דרוש ב לשבת הגדול - חלק א -ספר בינה לעיתים 




















 

 
 

 

 
 

 
 


       





 

 
 



  102 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                          

  דרוש א לתפלה - חלק ב -ספר בינה לעיתים 










 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  103 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 -ל  "ק  רבי  מנחם  מענדל  מוויטעבסק  זצ"ספר  פרי  הארץ  להרה
 'מכתב ח



























 

 
 

 

 
 


       





 

 
 



  104 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 -ל  "ק  רבי  מנחם  מענדל  מוויטעבסק  זצ"ספר  פרי  הארץ  להרה
 מכתב יא 














 











 

 
 


       





 

 
 



  105 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  השמטות -ספר מאור עינים 




































 
 


       





 

 
 



  106 











 

 
 

 

 



  107 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה" אלהחזיר עטרת מצות ישוב
                                           

  פרק ד - אגרת הקודש -ספר התניא 








 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  108 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"טרת מצות ישוב אלהחזיר ע

                                           

  פרק יד - אגרת הקודש -ספר התניא 




































 
 


       





 

 
 



  109 



















 

 
 

 

 



  110 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"וב אלהחזיר עטרת מצות יש
                                           

  פרשת עקב -ספר עבודת ישראל 








 















 









 
 


       





 

 
 



  111 





















 

















 



















 



  112 











 





















 

 
 

 

 



  113 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 עקב  פרשת -ספר אוהב ישראל 






















 











 
 


       





 

 
 



  114 















 

 
 

 

 



  115 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ה והארץ " פרשת עקב ד-ספר מאור ושמש 
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  117 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ו בבז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינ"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

 ה או " פרשת עקב ד-ספר מאור ושמש 
















 

 
 

 

 

 
 


       





 

 
 



  118 

 
 
 
 
 
––– 
– 

 
 א"ז נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו בב"ועי, י לארצינו הקדושה"להחזרת כל אחב, י ליושנה"להחזיר עטרת מצות ישוב א

                                           

  פרשת חקת -ספר ערבי נחל 
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