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  ב-ג סעיפים א"ן סימן י"ליקוטי מוהר

ִּכי . ּוְׁשִביָרָתּה הּוא ַעל ְיֵדי ְצָדָקה, ֶאָּלא ַעד ֶׁשְּיַׁשֵּבר ַּתֲאַות ָממֹון, ְלַהְמִׁשיְך ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ִאי ֶאְפָׁשר] א[

ִלָּבא ְמַקֵּבל ֵלּה ְּבֶחְדָוה , ָנֵחת רּוָחא ְוַכד, רּוָחא ָנֵחת ְלַׁשֵּכְך ֲחִמיָמא ְדִלָּבא'.): ִּפיְנָחס רכד(ִאיָתא ַּבּזַֹהר 

ְוֶזה . ַעל ָידֹו ְמָקְרִרין ֲחִמימּות ַּתֲאַות ָממֹון, ֶׁשהּוא רּוַח ְנִדיָבה, ֶזה ְּבִחיַנת ְצָדָקה' רּוָחא'. 'ְּדִנּגּוָנא ְּדֵליָוֵאי

ֶזה ' ִנּגּוָנא ְּדֵליָוֵאי'. ַּתֲאַות ַהְּנִגידּות ְוָהֲעִׁשירּות ֶׁשָהרּוַח ְמַמֵעט" ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִדים): "ו"ְּתִהִּלים ע(ְּבִחיַנת 

ְּכמֹו , ִּכי ַהְּנִגיָנה ֶזה ַהַּמּשָֹא ּוַמָּתן. ֶׁשּשֵָֹמַח ְּבֶחְלקֹו ְוֵאינֹו ָאץ ְלַהֲעִׁשיר, ְּבִחיַנת ַמּשָֹא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה

ֶׁשְּמַקֵּׁשר , ְוֶזה ְּבִחיַנת ְקטֶֹרת, ֶזה ֶׁשּשֵָֹמַח ְּבֶחְלקֹו' ֶחְדָוה'. "ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹף): "א"ָׁשם פ(ֶׁשָּכתּוב 

ָיִׂשימּו ְקטָֹרה ): "ג"ְּדָבִרים ל(ְוֶזה ְּבִחיַנת , "ְקטֶֹרת ְישַַֹּמח ֵלב): "ז"ִמְׁשֵלי כ(ְוֶזה , ִחּמּום ַהֵּלב ִעם ָהרּוחַ 

  ":ְּבֵזַעת ַאֶּפָך ּתֹאַכל): "ְּבֵראִׁשית ג(ל ִנְתַּבֵּטל ְּבִחיַנת "ְיֵדי ְּבִחיַנת ְקטֶֹרת ַהּנַ  -ֶׁשַעל , "ְּבַאֶּפךָ 

 ַּבּיֹום ַההּוא ַיְׁשִליךְ ): "ְיַׁשְעָיהּו ב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשֲאַזי ִיְתַּבֵּטל ֶחְמַּדת ַהָּממֹון, ְוֶזה ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיחַ 

ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש '". 'רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה): "ֵאיָכה ד(ְוֶזה ְּבִחיַנת ". ְזָהבֹוָהָאָדם ֶאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי 

ּוְכִפי ַהִּבּטּול ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה זֹאת ֵּכן ; )ב(' ַאף ָּבעֹוָלם -ֲחרֹון , ֲעבֹוָדה ָזָרה זֹאת ֶׁשל ָממֹון ָּבעֹוָלם

): ח"ְּתִהִּלים י(ִּבְבִחיַנת , ְוִנְתַמֵּׁשְך ֶחֶסד ָּבעֹוָלם, "'ַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח הרּו"ִּבְבִחיַנת , ַאף - ִנְתַּבֵּטל ַהֲחרֹון 

): ָׁשם ה(ִּבְבִחיַנת , ֶׁשִהיא ִּבְנַין ַהַּבִית, ִיְתַמֵּׁשְך ַהַּדַעת, ּוְכֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶחֶסד ַהֶּזה". ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו"

 ַמְקְּדָׁשא - ִויִּמיָנא ָּדא ָזִמין ְלִמְבָנא ֵּבי ':): ִּפיְנָחס רכ(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר , "א ֵביֶתךָ ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹו"

ְּכִאּלּו ִנְבָנה , ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵדָעה'): ְּבָרכֹות לג(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו, ִּכי ַהַּדַעת הּוא ְּבִחיַנת ַּבִית

  :'ְוכּו' ַהִּמְקָּדׁש -ת ֵּבי

ִּתיָקא ֶׁשֶּלָעִתיד ִיְתַּגֶּלה אֹוַרְיָתא ְּדעַ , )ג(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ְוֶזה ְּבִחינֹות ִהְתַּגּלּות ַהּתֹוָרה ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹוא] ב[

ִעיר ): "ִמְׁשֵלי כא(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ָמִׁשיחַ  -ֶׁשהּוא מֶׁשה , ְיֵדי ַהּשֵֶֹכל -ִּכי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַעל ; ְסִתיָמָאה

ָרה ְוָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ֶהָאַרת ַהּתֹו, יּוַכל ְלַקֵּבל ּתֹוָרה, ָמִׁשיחַ  -ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִחיַנת מֶׁשה ". ִּגּבִֹרים ָעָלה ָחָכם

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה -ְּבִריְך  - ְּדֻקְדָׁשא ִּכי ִהְתַּגּלּות ַהּתֹוָרה ָּבא ִמִּיחּוָדא ; ָאָדם - ְלַלֵּמד ְׁשָאר ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל  - ָּדא ְּכֶנֶסת ' ְוִאֶּמךָ , 'הּוא -ְּבִריְך  - ָּדא ֻקְדָׁשא ' ָאִביךָ ' 'ְוכּו" ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביךָ ): "ָׁשם א(

ְוֶהָחָכם , ֲעָלַאת ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִביןְיֵדי הַ  -ְוִיחּוָדם ַעל ; .)ִּפיְנָחס ריג. זַֹהר ִיְתרֹו פה(

  ):ָׁשם יא(ִּבְבִחיַנת , ָיכֹול ִלַּקח ַהְּנָפׁשֹות ּוְלַהֲעלֹוָתם ִּבְבִחיַנת ַמִּיין נּוְקִבין

ִּבְבִחיַנת ִעיר , ֶהָחָכם ִעם ַהְּנָפׁשֹות ּוְכֶׁשעֹוֶלה; ְיֵדי ַהִּיחּוד ַהֶּזה נֹוָלד ַהּתֹוָרה -ְוַעל , "ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם"

  ":ַוּיֶֹרד עֹז ִמְבֶטָחה"ְיֵדי ֶזה  -ַעל , ִּגּבִֹרים ָעָלה ָחָכם
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ְדרּות ְושַֹק ָאִׂשים ַאְלִּביׁש ָׁשַמִים קַ ): "ְיַׁשְעָיהּו נ(ִּבְבִחיַנת , ּוְכֶׁשֶּנֱחָׁשְך ֵאֶצל ֶאָחד ַהִּיְרָאה ְוָהַאֲהָבה] ב[

ים ִנְתַלְּבִׁשים ְּבַקְדרּות ְוֶנֱחָׁשִכים ְוִנְתַּכִּס , ַהְינּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה, ֶזה ְּבִחיַנת ֵאׁש ּוַמִים" ָׁשַמִים". "ְּכסּוָתם

ֶׁשִּמֶּמּנּו ְמַקְּבִלין , ֹור ַהַּצִּדיקְּדַהְינּו ֶׁשֶּנֱחָׁשְך ֶאְצלֹו ַהִּיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשֶּנֱחָׁשְך ֶאְצלֹו א, ְּבשַֹק

  :ל"ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַּכּנַ 

ל ְוַאף ֶׁשהּוא ֵאצֶ ; ְוֵאינֹו זֹוֶכה ְלָהִבין ְוִלְראֹות אֹורֹו ַהָּגדֹול, ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשֶּנֱחָׁשְך ֵאֶצל ֶאָחד אֹור ַהַּצִּדיק

ָידֹו יּוַכל ָלבֹוא ְלַתְכִלית  - ֶׁשַעל , ְראֹות אֹורֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהַּצִּדיקֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹם ּוְלָהִבין ְולִ , ַהַּצִּדיק

ל ֶׁשֶּדֶרְך ָׁשם עֹוִלין ּכָ , ֵעֶדן - ֶׁשהּוא ַׁשַער ַּגן , ֶׁשְּמקֹום ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּגֵּבי ֶעְפרֹון. ַהּטֹוב

ְוַעל ֵּכן ְמָכרֹו ְּבִׂשְמָחה , ֵכן ֶאְצלֹו ָהָיה ְמקֹום חֶׁשְך ַוֲאֵפָלה -ִּפי  - ַעל  -ַאף , דְואֹורֹו ָגדֹול ְמאֹ, ַהְּנָׁשמֹות

ֶׁשהּוא ֵמִאיר ְּבָכל , ּוְכמֹו ֵכן ְּכֶׁשֶּנֱחָׁשְך אֹור ַהַּצִּדיק). ח"ָׂשָרה קכ - זַֹהר ַחֵּיי (ַּכּמּוָבא , ַרָּבה ְלַאְבָרָהם

 ַאְּדַרָּבא הּוא חֶׁשְך ֶאְצלֹו, ֵכן ֶאְצלֹו ֵאינֹו ֵמִאיר ְּכָלל -ִּפי  -ַעל  -ְוַאף , עֹוָלם ַהֶּזהִמָּכל ֶׁשֵּכן ּבָ , ָהעֹוָלמֹות

ְּדַהְינּו , ְיֵדי ַמֲעִׂשים ָרִעים ִנְתַחֵּׁשְך ִׂשְכלֹו ִּבְכִסילּות - ֶׁשַעל , ְוֶזה ֵמֲחַמת ֲעִכיַרת ַהַּמֲעִׂשים ּוְכִסילּות ַהּשֵֶֹכל
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ִּכי , "ּוְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעּו, ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע): "ִיְרְמָיה ד(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ת ְוָחְכמֹות ָנְכִרּיֹותֵּדעֹות ִנְפָסדֹו

ְיֵדי  - ְוַעל , ִּכי ִאם ְלָהַרע, ְיֵדי ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּכָלל ְּבִׂשְכָלם ְלֵהיִטיב -ַעל 

  : ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות ּוְלָהִבין אֹור ַהַּצִּדיק -ְיֵדי  - ַעל , ַהּשֵֶֹכלְּכִסילּות 

, ִּכי ִעַּקר ְיִניַקת ַהְּכִסילּות, ְיֵדי ְּבִחיַנת ִמְזֵּבחַ  - הּוא ַעל , ְלַהְכִניַע ּוְלַבֵּטל ְּכִסילּות ַהּשֵֶֹכל, ְוַהִּתּקּון ָלֶזה] ג[

ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל 'ִּכי , ַהְינּו ְּבִחיַנת ֲאִכיָלה, )ט"ַעֵּין זַֹהר ְּתרּוָמה קל(ִמְּבִחיַנת ִמְזֵּבַח  הּוא ַרק, ְּדַהְינּו ַהְּקִלּפֹות

ְּבֶהְכֵרַח , ְוַעל ֵּכן ֲאִפּלּו ַאַחר ֲאִכיַלת ִאיׁש ַהָּכֵׁשר. ּוִמָּׁשם ִעַּקר ְיִניָקָתם, )ה"ְּבָרכֹות נ(' ָאָדם ְמַכֵּפר ְּכִמְזֵּבחַ 

ַאְך ָצִריְך ֶׁשּלֹא . ְוֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשְּיִניַקת ַהְּכִסילּות הּוא ִמָּׁשם, ֹו ִּבְלּבּול ַהַּדַעת ְקָצת ַאַחר ָהֲאִכיָלהֶׁשִּיְהֶיה ל

ֲאִכיָלה ַהְינּו ֶׁשהָ , ְוָאז ְּכֶׁשַהִּמְזֵּבַח ְּכִתּקּונֹו. ִּכי ִאם ְּכֵדי ִחּיּונֹו ְּבִצְמצּום ְולֹא יֹוֵתר, ִלֵּתן ִחּיּות ְלַהְּקִלּפֹות

ִּכי ִאם ְּכֵדי ִחּיּונֹו , ִּכי ֵאינֹו נֹוֵתן ָלֶהם ּכַֹח ְוִחּיּות, ַהְינּו ַהְּכִסילּות, ֲאַזי ִנְכָנִעים ַהְּקִלּפֹות, ְּבַכְׁשרּות ָּכָראּוי

  :ת יֹוֵתר ִמְּכֵדי ִחּיּוָתםֲאָבל ֵאינֹו נֹוֵתן ָלֶהם ׁשּום ּכַֹח ְוִחּיּו, ַּכָּידּועַ , ֶׁשֶּזה ֻמְכָרח ִלֵּתן ָלֶהם, ְּבִצְמצּום

ָּבָבא ַקָּמא (ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא , ְיֵדי ֲאִכיָלה ְּבַכְׁשרּות ִנְכָנע ַהְּכִסילּות ְוִנְתרֹוֵמם ַהּשֵֶֹכל -ְוַעל ֵּכן ַעל 

ְּדָלא ֲאָמִרי ָלְך ְּבאּוְרָּתא ְּדָלא  ְוַהאי', ְלַצְפָרא ָאַמר ֵלּה ְוכּו', ְּבַבְעָיא ִּדְבָעא ָרָבא ֵמַרב ַנְחָמן ְוכּו, .)עב

ְיֵדי ָהֲאִכיָלה  - ִּכי ַעל , לֹא ָהְיָתה ַדְעּתֹו ְצלּוָלה, ְיֵדי ֶׁשּלֹא ָאַכל - ִנְמָצא ֶׁשַעל . 'ֲאָכִלי ִּבְׂשָרא ְדתֹוָרא ְוכּו

ֲאַזי יֹוְנִקים , ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ְּפַגם ַהִּמְזֵּבחַ , ֲאָבל ְּכֶׁשאֹוֵכל ְּכזֹוֵלל ְוסֹוֵבא. ִנְכָנע ַהְּכִסילּות ְוִנְתַּגֵּדל ַהּשֵֶֹכל

ְיֵדי ֲאִכיָלה  -ֲאָבל ַעל ; ַוֲאַזי ִמְתַּגֵּבר ַהְּכִסילּות ַעל ַהּשֵֶֹכל, יֹוֵתר ֵמָהָראּוי, ְּדַהְינּו ַהְּכִסילּות, ַהְּקִלּפֹות

  : ל"ָּכָראּוי ִנְכָנִעין ַּכּנַ 

, "ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו): "א"ְּתִהִּלים קי(ֶזה ְּבִחיַנת ', ִמְזֵּבַח ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל טֹוֵרף'.): ג"ְזָבִחים נ(ְוֶזה ְּבִחיַנת 

ֲאָבל ַעל . ַהְינּו ֶאת ַהְּקִלּפֹות ְוַהְּכִסילּות, ֶזה ַמְכִניִעין ְוטֹוְרִפין אֹוָתן - ְיֵדי  -ֶׁשַעל , ְּבִחיַנת ֲאִכיָלה ְּבַכְׁשרּות

, ַעתְוַנֲעֶׂשה ִמ ּטֹוֵרף ֵטרּוף ַהּדַ , ֶזה נֹוֵתן ּכַֹח ְלַהְּכִסילּות -ְיֵדי  - ַעל , ַהְינּו ְּפַגם ָהֲאִכיָלה, ְיֵדי ְּפַגם ַהִּמְזֵּבחַ  -

  :ל"ְיֵדי ֶזה ַּכּנַ  - ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ַעל 
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ְוהּוא . ִּכי ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבִחינֹות ַמְלכּות, ּלֹוִמּקֹולֹו ֶׁשל ָאָדם ְיכֹוִלין ֵליַדע ֶאת ְּבִחינֹות ַהַּמְלכּות ֶׁש 

 ְוַעל ֵּכן ְיכֹוִלין ְלַהִּכיר ֶאת. ִּכי קֹול ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻׁשֶּנה ֵמֲחֵברֹו, ִּכי ֵאין ְׁשֵני קֹולֹות ָׁשִוין, ִנָּכר ְּבקֹולֹו

ְיכֹוִלין ְלַהִּכיר ֶאת , ְוַעל ְיֵדי ַהּקֹול. ִּכי ְּכִפי ְּבִחינֹות ָהָאָדם ֵּכן הּוא קֹולֹו, ְּכמֹו ֶׁשִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ָהָאָדם ְּבקֹולֹו

ְּכִפי ְּבִחיַנת , )ב"ְׁשמֹות ל" (ְוקֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה, קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה"ִּכי ֵיׁש . ְּבִחינֹות ַהַּמְלכּות ֶׁשּלֹו

ָמִצינּו ָׁשם ַּבִּמְקָרא , ָׁשאּול ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ֶאת ָּדִוד ַעל ֶׁשָרָאה ּבֹו ֶׁשִּיְמלֹךְ  ְוַעל ֵּכן. ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָּכל ֶאָחד

ֶׁשֵהִבין ". ֲהקֹוְלָך ֶזה ְּבִני ָּדִוד): "ד"א כ - ְׁשמּוֵאל (ָאַמר לֹו ָׁשאּול ְלָדִוד , ְּכֶׁשִּנְזַּדְּמנּו ַיַחד ָׁשאּול ְוָדִוד

 ֶׁשָּתַמּה ָׁשאּול ַעל, "ֲהקֹוְלָך ֶזה ְּבִני ָּדִוד"ְוָׁשַאל ֶאת ָּדִוד . ָזק ִּבְבִחינֹות ַהַּמְלכּותֶׁשהּוא חָ , ָׁשאּול ְּבַהּקֹול

ְּדַהְינּו ְלַהְגִּביַּה , ְוַעל ֵּכן ָרָצה ָׁשאּול ָלֵׂשאת ֶאת קֹולֹו. ִּכי ֵהִבין ֶׁשהּוא קֹול ֶׁשל ֶמֶלְך ַמָּמׁש, קֹולֹו ֶׁשל ָּדִוד

ְּדַהְינּו , "ַוִּיּשָֹא ָׁשאּול ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבּךְ ): "ָׁשם(ְוֶזהּו . ֲאָבל לֹא ָהָיה ָיכֹול, ָלה ִמּקֹולֹו ֶׁשל ָּדִודֶאת קֹולֹו ְלַמְע 

, ֶּכהֶׁשָהָיה ַהּקֹול ִנְב , "ַוֵּיְבּךְ : "ְוֶזה ְּבִחינֹות. ֲאָבל ָהָיה ַהּקֹול ִנְבֶּכה, ל"ֶׁשָרָצה ָלֵׂשאת ּוְלַהְגִּביַּה קֹולֹו ַּכּנַ 

ִּכי ָיַדע ֶזה ַעל ְיֵדי ַהּקֹול , "ָיַדְעִּתי ִּכי ָמלְֹך ִּתְמלֹךְ : "ַעל ֵּכן ָאַמר ָׁשאּול ָאז ֶאל ָּדִוד. קֹול ָנמּוְך ֶׁשל ְּבִכָּיה

  :ל"ַּכּנַ 
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ְוִעַּקר ַהִּזָּכרֹון הּוא ִלְזּכֹר . ְּבִחיַנת ִמיַתת ַהֵּלב, ֶׁשּלֹא ִיּפֹל ְלִׁשְכָחה, ִּכי ְצִריִכין ִלְׁשמֹר ְמאֹד ֶאת ַהִּזָּכרֹון] א[

ְיֵדי ַמה ֶּׁשְּמַדֵּבק  -ְוַעל . ֶׁשֵאין עֹוָלם ֶאָּלא ֶאָחד, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ְּבַדְעּתֹו, ָּתִמיד ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

ֱאלִֹקים הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשם ' ִּכי ה: (ל"ֱאלַֹקי ַהּנַ ' ִיחּוד ה ֶזה ַנֲעֶׂשה - ְיֵדי  -ַעל , ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי
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, ֱאלַֹקי' ה. ח ַעל ָּפסּוק ֶזה"ְוֵכן ְמבָֹאר ְּבָסָבא ִמְׁשָּפִטים ַּדף צ. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדָאֵתי ַּכּמּוָבא, ָמֵלא

  ):ָמא ְּדָאֵתיְסִליקּו ְּדַמֲחָׁשָבה ְּדָעלְ , ָּדא ֵׁשרּוָתא ִּדְמֵהְמנּוָתא

הּוא ִּבְכָלִלּיּות , ְּדַהְינּו ְלַאְדָּבָקא ַמֲחַׁשְבֵּתּה ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי, ִלְזּכֹר ָּתִמיד ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבִחיָנה זֹו] ב[

, קֶֹדם ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום ָּדָבר, ֵּתֶכף ַּבּבֶֹקר ַּבֲהִקיצֹו, ִּבְכָלִלּיּות ָּכְך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהֵּׁשם. ּוִבְפָרִטּיּות

 הּוא ִהְתַלְּבׁשּות ַמְדֵרגֹות, ִּכי ָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכְך ַיֲעֶׂשה זֹאת ִּבְפָרִטּיּות -ְוַאַחר . ִיְזּכֹר ִמָּיד ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

". ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי) "ו"ְיַׁשְעָיה ס(ִּבְבִחיַנת , ַהְינּו ְּבִחיַנת ַרְגִלין ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

ַאְך ֶׁשֵאין ַהִהְתַּגּלּות . ֵיׁש ֵמֶהם ַּגם ֵּכן ִהְתַּגּלּות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַאף ֶׁשַּגם ַמְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה

ִמְתַּגִּלין ְּבֶעֶצם , ֲאָבל ְּבִחיַנת ַרְגִלין. יר ִּבְבִחיַנת ַרְגִליןִּכי ִאם ֶהָאָרה ֶׁשֵּמִא , ִמְתַלֵּבׁש ְּבֶעֶצם ְּבֶזה ָהעֹוָלם

  :ְּבֶזה ָהעֹוָלם

הּוא ְמַצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ֵמֵאין סֹוף ַעד ֵאין  -ָּברּוְך  - ְוַהָּקדֹוׁש , ְוָכל יֹום ֵיׁש ּבֹו ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה

, ֶׂשהּוַמְזִמין לֹו ְלָכל ָאָדם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמעֲ , ל עֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשעֹוֵמד ָעָליוַעד ְנֻקַּדת ַהֶּמְרָּכז ֶׁש . ַּתְכִלית

לֹו ְרָמִזים ְּכֵדי  ּוַמְלִּביׁש לֹו ְּבזֹאת ַהַּמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשַּמְזִמין. ְלִפי ַהּיֹום ּוְלִפי ָהָאָדם ּוְלִפי ַהָּמקֹום

, ּוְלָהִבין ַמהּו ָהְרִמיזֹות ִּבְפָרִטּיּות, ּוְלַהְגִּדיל ִּביָנתֹו, ְּבֵכן ָצִריְך ְלַהֲעִמיק ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּבֶזה. ָדתֹוְלָקְרבֹו ַלֲעבֹו

א ֵהן ְמָלאָכה אֹו ַמּשָֹ . ֶׁשִהְזִמין לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ֶׁשְּמֻלָּבׁש ְּבזֹאת ַהַּמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל ֶזה ַהּיֹום

ְּכֵדי ְלָהִבין , ָצִריְך ְלַהֲעִמיק ּוְלַהְגִּדיל ַמֲחַׁשְבּתֹו ָּבֶזה, ְוָכל ַמה ֶּׁשַּמְזִמין לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל יֹום, ּוַמָּתן

  :ְרִמיזֹוָתיו ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 
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ֶּלה ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי אֵ ֶאל מֶׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ' ַוּיֹאֶמר ה

ר שְַֹמִּתי ָבם ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִּבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֶאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁש . ְּבִקְרּבֹו

  ):א) (ְׁשמֹות י(ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגבּוֶלָך  .'ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיָי ְוכּו

ְוִאם לֹא ָהָיה ְּבִריַאת , ִּכי ָרָצה ְלַגּלֹות ַרֲחָמנּותֹו, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵמֲחַמת ַרֲחָמנּותֹו ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם] א[

ַעד סֹוף ְנֻקַּדת , ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה ִמְּתִחַּלת ָהֲאִצילּותְוַעל ֵּכן ָּבָרא . ָהעֹוָלם ַעל ִמי ָהָיה ַמְרֶאה ַרֲחָמנּותֹו

לֹא ָהָיה , ְוַכֲאֶׁשר ָרָצה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם. ְּכֵדי ְלַהְראֹות ַרֲחָמנּותֹו, ַהֶּמְרָּכז ֶׁשל עֹוָלם ַהַּגְׁשִמי

ְוַעל ְיֵדי ַהִּצְמצּום ַהֶּזה , ֵּכן ִצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ִלְצָדִדין - ל עַ . ָמקֹום ְלָבְראֹו ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף

ְּכמֹו (ֶׁשֵהם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם , ִנְתַהּוּו ָּכל ַהָּיִמים ְוַהִּמּדֹות, ּוְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַהֶּזה. ַנֲעָׂשה ָחָלל ַהָּפנּוי

  ): ַחִּיים ִּבְתִחָּלתֹו -ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ 

לֹא ָהָיה ׁשּום ָמקֹום ִלְבִריַאת , ִּכי ִּבְלִּתי ֶהָחָלל ַהָּפנּוי. ָהָיה ֻמְכָרח ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם, ה ֶהָחָלל ַהָּפנּויְוזֶ 

יְך ִּכי ָצרִ . ִּכי ִאם ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ּוְלַהּשִֹיג, ְוֶזה ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי. ל"ָהעֹוָלם ַּכּנַ 

, םֶׁשִּכְבָיכֹול ִצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁש , ְיֵדי ַהִּצְמצּום -ִּכי ֶהָחָלל ַהָּפנּוי הּוא ַעל . ֵיׁש ָוַאִין, לֹוַמר ּבֹו ְׁשֵני ֲהָפִכים

. עֹוָלם ְּכָללְוֵאין ָמקֹום ִלְבִריַאת הָ , ְוַהּכֹל ֵאין סֹוף, ִּכי ִאם לֹא ֵכן ֵאינֹו ָּפנּוי, ְוֵאין ָׁשם ֱאלֹקּות ִּכְבָיכֹול

י ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ׁשּום ָּדָבר ִּבְלֲעדֵ , ֵכן ֵיׁש ָׁשם ַּגם ֵּכן ֱאלֹקּות - ִּפי  - ַעל  -ְּבַוַּדאי ַאף , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

  : ַעד ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּכָלל ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי - ְוַעל . ִחּיּותֹו

ָאבֹות ֶּפֶרק (ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ֶׁשָּבא ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות, ֵיׁש ֶאִּפיקֹוְרִסית. ֶׁשֵּיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ֶאִּפיקֹוְרִסית, ְוַדע] ב[

יקֹוְרִסית ָּבא ִּכי זֹאת ָהֶאִּפ , ִּכי ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ֵיׁש ָעֶליָה ְּתׁשּוָבה. 'ְוַדע ַמה ֶּׁשָּתִׁשיב ְלֶאִּפיקֹורֹוס'): ב

ִּכי ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהאֹור ִנְׁשַּתְּברּו . ִמְּבִחינֹות ְׁשִביַרת ֵּכִלים, ֶׁשֵהם ָּבִאים ִמּמֹוָתרֹות, ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות

ִמּמֹוְתרֹות , ִמְּׁשִביַרת ֵּכִליםַהְינּו , ְוָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ָּבִאים ִמָּׁשם. ּוִמָּׁשם ִנְתַהּוּו ַהְּקִלּפֹות ַּכָּידּועַ , ַהֵּכִלים

 ּוְׁשָאר ְּפסֶֹלת, ְּכגֹון ִצָּפְרַנִים ְוֵׂשָער ְוֵזָעה, ֵיׁש ַּכָּמה ִמיֵני מֹוָתרֹות ּוְפסֶֹלת, ְּכמֹו ֵאֶצל ָהָאָדם. ְּפסֶֹלת ַהְּקֻדָּׁשה

ְוֵכן ִּכּׁשּוף ָּבא ִמּמֹוָתרֹות , ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשהֵּכן ָּכל ָחְכָמה ִחיצֹוָנה ָּבא ִמּמֹוָתרֹות ּוְפסֶֹלת ְידּוָעה , ּומֹוָתרֹות
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 - ַאְך ַאף . ַאף ֶׁשְּבַוַּדאי ָצִריְך ִלְברַֹח ּוְלִהָּמֵלט ִמָּׁשם, ְוַעל ֵּכן ִמי ֶׁשּנֹוֵפל ָלֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת. ּוְפסֶֹלת ָידּועַ 

ִּכי יּוַכל ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם . ָּצָלה ָלֵצאת ִמָּׁשםֶאְפָׁשר לֹו ִלְמצֹא הַ , ֵכן ִמי ֶׁשּנֹוֵפל ְלָׁשם -ִּפי  - ַעל 

ֵיׁש ָׁשם ַּכָּמה ִניצֹוצֹות , ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ָּבִאים ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים. ִאם ְיַבְּקֵׁשהּו ְוִיְּדְרֵׁשהּו ָׁשם, ִיְתָּבַרךְ 

ְלַיֵּׁשב , ֵּכן יּוַכל ִלְמצֹא ָׁשם ֱאלֹקּות ְוֵׂשֶכל - ְוַעל . ם ַּכָּידּועַ ְוַכָּמה אֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְׁשְּברּו ְוָנְפלּו ְלָׁש , ַהְּקֻדָּׁשה

ִּכי ֵיׁש , ֶׁשֵהם ָּבִאים ִמּמֹוָתרֹות ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים, ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ַהָּבא ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות

ְוַעל ֵּכן ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ֵיׁש ָעֶליָה . ֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְׁשְּברּו ְוָנְפלּו ְלָׁשםַהְינּו ֵׂשֶכל ְוא, ָׁשם ִחּיּות ֱאלֹקּות

  : ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְוַדע ַמה ֶּׁשָּתִׁשיב ְלֶאִּפיקֹורֹוס, ְּתׁשּוָבה

 ֵהם ֲעֻמִּקים ְוֵאיָנם ַמּשִֹיִגיםֶאָּלא ֵמֲחַמת ֶׁש . ְוֵהם ַהָחְכמֹות ֶׁשֵאיָנם ָחְכמֹות, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ִמין ֶאִּפיקֹוְרִסית

ֵּפרּוׁש , ְּגָמָרא[ת "ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְּכֶׁשֶאָחד אֹוֵמר ְסָבָרא ֶׁשֶקר ְּבגמפ. ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְרִאים ְּכָחְכמֹות, אֹוָתם

ר ֶזה ִנְדֶמה ֶׁשָאמַ  - ְיֵדי  -ַעל , זֹו ְיֵדי ְסָבָרא - ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵאין ַלְמָדן ְלַיֵּׁשב ַהֻּקְׁשָיא ֶׁשָּבא ַעל , ]ּתֹוָספֹות, י"ַרִׁש 

, יםֵּכן ֵיׁש ַּכָּמה ְמבּוכֹות ְוֻקְׁשיֹות ֵאֶצל ַהְּמַחְּקרִ . ַאף ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ְסָבָרא ְּכָלל, ְסָבָרא ְוָחְכָמה ְּגדֹוָלה

 -ַעל , ֵאין ְּבַהּשֵֶֹכל ֱאנֹוִׁשי ְלַיְּׁשָבםַאְך ֵמֲחַמת ֶׁש . ְוַהֻּקְׁשיֹות ְּבֵטִלים ֵמִעָּקָרא, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיָנם ׁשּום ָחְכָמה

ִּכי ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשל , ּוֶבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵּׁשב ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות. ֶזה ִנְדִמים ְלָחְכמֹות ְוֻקְׁשיֹות -ְיֵדי 

ְוַעל ֵּכן . ל ַהָּפנּוי ֵאין ָׁשם ֱאלֹקּות ִּכְבָיכֹולֲאֶׁשר ָׁשם ְּבתֹוְך ֶהָחלָ , ָּבִאים ֵמָחָלל ַהָּפנּוי, ֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת

ַהְינּו ִלְמצֹא , ִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום אֶֹפן ִלְמצֹא ָלֶהם ְּתׁשּוָבה, ִמְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי, ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ַהָּבִאים ִמָּׁשם

ְוָהָיה ַהּכֹל , ֵּכן לֹא ָהָיה ָּפנּוי - ִאם , ם ֵּכן ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ִּכי ִאּלּו ָהָיה מֹוֵצא ָׁשם ּגַ . ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ִּכי ֵאין ׁשּום ". ָּכל ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון): "ִמְׁשֵלי ב(ֶנֱאַמר , ְוַעל ֵּכן ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת. ל"ֵאין סֹוף ַּכּנַ 

  : ֶׁשִּמָּׁשם ִצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ִּכְבָיכֹול, ַחר ֶׁשָּבא ֵמָחָלל ַהָּפנּויֵמַא, ְּתׁשּוָבה ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת

. ָּפנּויַוֲאִפּלּו ַעל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת ַהָּבא ֵמָחָלל הַ , ְיֵדי ֱאמּוָנה עֹוְבִרים ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות -ַרק ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ְמַמֵּלא 'ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך . ַרק ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ִלי ׁשּום ֲחִקיָרה ְוָחְכָמהִּכי ֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּב 

ְוָצִריְך . ּוְסִביב ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ִנְמָצא ֶׁשהּוא ִּכְבָיכֹול ְּבתֹוְך ָּכל ָהעֹוָלמֹות). ב(' ָּכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין

ְיֵדי ְּבִחיַנת ֶהָחָלל  - ַאְך ַעל . ֵּכן ַהּכֹל ֶאָחד - ִאם , ֶׁשִאם ָלאו. ֵּבין ַהִּמּלּוי ְוַהִּסּבּוב, ִלְהיֹות ֶהְפֵרׁש ִּכְבָיכֹול

ת ִנְמָצא ֶׁשֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַמִּקיף אֶ . ּוְבתֹוכֹו ָּבָרא ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה, ֶׁשִּמָּׁשם ִצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ִּכְבָיכֹול, ַהָּפנּוי

א ְוַעל ֵּכן ַׁשָּיְך לֹוַמר ְמַמּלֵ . ְמַסֵּבב ַּגם ַעל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ,ָּכל ָהעֹוָלם

ַּגם ַעל ַהְינּו ֶׁשְּמַסֵּבב , ְוַגם סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין. ֶׁשִּנְבָרא ְּבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי, ַהְינּו ָּכל ַהְּבִריָאה, ָּכל ָעְלִמין

  : ֶׁשִּכְבָיכֹול ִצְמֵצם ִמָּׁשם ֱאלֹקּותֹו, ּוָבֶאְמַצע ַמְפִסיק ֶהָחָלל ַהָּפנּוי. ֶהָחָלל ַהָּפנּוי

ּוֵמַאַחר ֶׁשהּוא . ֶׁשַּמֲאִמיִנים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין, ְיֵדי ֱאמּוָנה -ְוִהֵּנה ַעל 

ׁש ּוְבַוַּדאי ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו יֵ . ֵּכן ֶׁשַּגם ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ְּבַעְצמֹו ִנְתַהָּוה ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָּבַרךְ  - ִאם , ל ָעְלִמיןסֹוֵבב ּכָ 

ֵהם עֹוְבִרים ֵּכן  - ַעל . ל"ְוִלְמצֹא ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ , ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג זֹאת, ָׁשם ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְמצֹא ִּכי יֹוְדִעים ֶׁשְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר לִ , ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות ְוַהֻּקְׁשיֹות ְוָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהָּבא ִמָּׁשם ֵמָחָלל ַהָּפנּוי

ֵּכן לֹא  - ִאם , ִיְתָּבַרךְ  ַהְינּו ֶׁשָהָיה מֹוֵצא ָּבֶהם ֶאת ַהֵּׁשם, ִּכי ִאם ָהָיה מֹוֵצא ֲעֵליֶהם ְּתׁשּוָבה. ָלֶהם ְּתׁשּוָבה

, הְּבַוַּדאי ֵיׁש ֲעֵליֶהם ְּתׁשּובָ , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְולֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלִהְתַהּוֹות ַהְּבִריָאה, ָהָיה ָחָלל ַהָּפנּוי

ֵּׁשם ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת הַ , ְיֵדי ֲחִקירֹות ִנְׁשָקִעים ָׁשם -ֲאָבל ַעל . ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ָׁשם ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ּוְבַוַּדאי , ַרק ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך סֹוֵבב ַּגם ָעָליו. ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי, ִיְתָּבַרךְ 

  : ֶּבֱאֶמת ַּגם ָׁשם ֵיׁש ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ַוֲאִפּלּו ַעל . ֵׁשם ֶׁשֵהם עֹוְבִרים ֶּבֱאמּוָנָתם ַעל ָּכל ַהָחְכמֹות - ַעל , ָרִאים ִעְבִרִּייםֵּכן ִיְׂשָרֵאל ִנְק  -ְוַעל 

ֵּכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך  - ְוַעל . ל"ַהְינּו ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהֵּׁשִנית ַהָּבא ֵמָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ , ַהָחְכמֹות ֶׁשֵאיָנם ָחְכמֹות

ַהְינּו . 'ְלׁשֹון ְצָדִדין'). ג" (ֵעֶבר ַהָּנָהר): "ד"ְיהֹוֻׁשַע כ(ִמְּלׁשֹון , )ְׁשמֹות ג" (ִרִּייםֱאלֵֹקי ָהִעְב "ִנְקָרא 

 ֵּכן ִיְׂשָרֵאל - ְוַעל . ֶׁשִּצְמֵצם ָהאֹור ִלְצָדִדין, ְיֵדי ַהִּצְמצּום - ַהָּבא ַעל , ֶׁשֱאלֹקּותֹו ְמַסֵּבב ַּגם ַעל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי
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ֵהם עֹוְבִרים ַעל , ל"ְיֵדי ֱאמּוָנָתם ֶׁשַּמֲאִמיִנים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֱאלֵֹקי ָהִעְבִרִּיים ַּכּנַ  -ֶׁשַעל , ִּייםִנְקָרִאים ִעְברִ 

ֵּכן ְּבַוַּדאי ִמֶּזה  - ְוַעל . ל"ַהְינּו ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהֵּׁשִנית ַּכּנַ , ְוַעל ַמה ֶּׁשֵאיָנם ָחְכמֹות, ָּכל ַהָחְכמֹות

ִלְבִלי ְלַעֵּין ּוְלַהִּביט , ִלְברַֹח ּוְלִהָּמֵלט ִמָּׁשם, ְּבַוַּדאי ָצִריְך ִלָּזֵהר יֹוֵתר ְויֹוֵתר, יקֹוְרִסית ַהֵּׁשִניתָהֶאִּפ 

  :ל"ַּכּנַ ' ְוכּו" ָּכל ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון: "ִּכי ָעָליו ֶנֱאַמר, ְּבַוַּדאי ִיְׁשַקע ָׁשם, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי, ְּבִדְבֵריֶהם ְּכָלל

. ּוהּוא ָצִריְך ַּדְוָקא ְלַעֵּין ְּבִדְבֵרי ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ֵאּל, ִאם ֵיׁש ַצִּדיק ָּגדֹול ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶׁׂשה, ַאְך ַּדע] ג[

ָּׁשם ַּכָּמה ְנָׁשמֹות הּוא ַמֲעֶלה ִמ , ְיֵדי ִעּיּונֹו ֶׁשְּמַעֵּין ָׁשם - ַעל ָּכל ֶזה ַעל , ל"ְוַאף ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשָבם ַּכּנַ 

ַהָּבא  ִּכי ֵאּלּו ַהְּמבּוכֹות ְוַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת. ֶׁשָּנְפלּו ְוִנְׁשְקעּו ְּבתֹוְך ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ַהּזֹאת

ִּכי ַהְּבִריָאה ָהְיָתה . ל"ַיְׁשָבם ַּכּנַ ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ֲעֵליֶהם ֵׂשֶכל ְואֹוִתּיֹות לְ , ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשִתיָקה, ֵמָחָלל ַהָּפנּוי

ּוְבַהִּדּבּור ". ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם' ִּבְדַבר ה): "ג"ְּתִהִּלים ל(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְיֵדי ַהִּדּבּור - ַעל 

, ִריָאהַעל ָיָדם ִנְתַהּוּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָּכל ַהְּב וְ , ִּכי ְּכָלל ַהִּדּבּור הּוא ַרק ֲחֵמֶׁשת מֹוָצאֹות ַהֶּפה, ֵיׁש ָחְכָמה

ִּכי ִהְגִּביל , ְוַהִּדּבּור הּוא ַהְּגבּול ֶׁשל ָּכל ַהְּדָבִרים". ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ ): "ד"ָׁשם ק(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

  :ְואֹוִתּיֹות ֵאּלּו ֵהם ְּגבּול ָלֶזה ,ֶׁשאֹוִתּיֹות ֵאּלּו ֵהם ְּגבּול ָלֶזה, ָחְכָמתֹו ְּבָהאֹוִתּיֹות

, רֵאין ָׁשם ׁשּום ִּדּבּו, ל"ְוהּוא ָּפנּוי ִמּכֹל ִּכְבָיכֹול ַּכּנַ , ל"ֲאָבל ְּבֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשהּוא ַמִּקיף ָּכל ָהעֹוָלמֹות ַּכּנַ 

ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו . ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשִתיָקה, ים ִמָּׁשםְוַעל ֵּכן ַהְּמבּוכֹות ַהָּבִא . ל"ַוֲאִפּלּו ֵׂשֶכל ְּבלֹא אֹוִתּיֹות ַּכּנַ 

ָּכְך ָעָלה , ְׁשתֹק: ֵהִׁשיבּו לֹו. זֹו ּתֹוָרה ְוֶזה ְׂשָכָרּה, ְּכֶׁשָּׁשַאל ַעל ִמיַתת ַרִּבי ֲעִקיָבא'): ט"ְמָנחֹות כ(ְּבמֶׁשה 

, הִּכי ָּכְך ָעָלה ְּבַמֲחָׁשבָ . ִלְׁשאֹל ְּתׁשּוָבה ְוֵתרּוץ ַעל ֻקְׁשָיא זֹוְוִלְבִלי , ַהְינּו ֶׁשַאָּתה ָצִריְך ִלְׁשּתֹק. 'ְּבַמֲחָׁשָבה

, ִּכי הּוא ִּבְבִחינֹות ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה, ֵּכן ַאָּתה ָצִריְך ִלְׁשּתֹק ַעל ְׁשֵאָלה זֹו -ַעל . ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהִּדּבּור

 ֶׁשֵאין ָׁשם ִּדּבּור, מֹו ֵכן ֵאּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ְוַהְּמבּוכֹות ֶׁשָּבִאים ֵמָחָלל ַהָּפנּויּוכְ . ֶׁשֵאין ָׁשם ִּדּבּור ְלַיֵּׁשב אֹוָתּה

ֵּכן ָאסּור ִלְכנֹס  -ְוַעל . ְוָצִריְך ַרק ְלַהֲאִמין ְוִלְׁשּתֹק ָׁשם, ֵּכן ֵהם ִּבְבִחיַנת ְׁשִתיָקה -ַעל , ל"ְולֹא ֵׂשֶכל ַּכּנַ 

ִּכי מֶׁׂשה הּוא ְּבִחיַנת . ִאם ַצִּדיק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶׁׂשה -ִּכי , יקֹוְרִסית ְוַהְּמבּוכֹות ֵאּלּוּוְלַעֵּין ְּבִדְבֵרי ָהֶאִּפ 

ֵּכן  -ְוַעל . ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהִּדּבּור, ְּבִחיַנת ְׁשִתיָקה, )ְׁשמֹות ד" (ְּכַבד ֶּפה: "ִּבְבִחינֹות ֶׁשִּנְקָרא, ְׁשִתיָקה

 ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ְׁשִתיָקה, ָיכֹול ְלַעֵּין ְּבִדְבֵרי ַהְּמבּוכֹות ֵאּלּו, ְּבִחינֹות ְׁשִתיָקה, ְּבִחינֹות מֶׁׂשה ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא

  :ל"ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּנְפלּו ְלָׁשם ַּכּנַ , ְוָצִריְך ַּדְוָקא ְלַעֵּין. ל"ַּכּנַ 

ִּכי , ל"ְיֵדי ָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ  -ַעל , ִּכי ִעַּקר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם. ת ְּבִריַאת ָהעֹוָלםִּכי ַמֲחלֶֹקת ִהיא ְּבִחינֹו, ְוַדע] ד[

, ֵּכן ִצְמֵצם ָהאֹור ִלְצָדִדין - ְוַעל . ל"ְולֹא ָהָיה ָמקֹום ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ַּכּנַ , ְּבלֹא ֶזה ָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף

ִּבְדַבר ", ל"ְיֵדי ַהִּדּבּור ַּכּנַ  - ַעל , ַהְינּו ַהָּיִמים ְוַהִּמּדֹות, כֹו ָּבָרא ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאהּוְבתֹו, ְוַנֲעָׂשה ָחָלל ַהָּפנּוי

לֹא ָהָיה , ֲחָכִמים ֶאָחד -ִּכי ִאּלּו ָהיּו ָּכל ַהַּתְלִמיֵדי , ְוֵכן הּוא ְּבִחיַנת ַהַּמֲחלֹוקֹות. 'ְוכּו" ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו' ה

ְוָכל ֶאָחד מֹוֵׁשְך ַעְצמֹו , ְוֵהם ֶנֱחָלִקים ֶזה ִמֶּזה, ַרק ַעל ְיֵדי ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁשֵּביֵניֶהם. ת ָהעֹוָלםָמקֹום ִלְבִריַא

ֶׁשּבֹו הּוא , ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ִצְמצּום ָהאֹור ִלְצָדִדין, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ֵּביֵניֶהם ְּבִחינֹות ָחָלל ַהָּפנּוי, ְלַצד ַאֵחר

  : ל"ת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ַּכּנַ ְּבִריַא

ְּבתֹוְך ֶהָחָלל  ַהּכֹל ֵהם ַרק ִּבְׁשִביל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעל ָיָדם, ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמַדֵּבר

): א"ְיַׁשְעָיה נ(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ַעל ְיֵדי ִּדְבֵריֶהם ֲחָכִמים ּבֹוְרִאים ֶאת ַהּכֹל - ִּכי ַהַּתְלִמיֵדי . ַהָּפנּוי ֶׁשֵּביֵניֶהם

' ֶּתם ֵּכןָמה ֲאָנא ֲעַבִדי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְּבִמּלּוִלי ַאף ַא, ַאל ִּתְקֵרי ַעִּמי ֶאָּלא ִעִּמי'" ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ַאָּתה"

 ַרק ְּכִפי צֶֹרְך ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ָצִריְך ִלָּזֵהר ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר יֹוֵתר ִמַּדיַאְך ): ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַּבַהְקָּדָמה ַּדף ה(

 ּוִמְּׁשִביַרת ַהֵּכִלים, ִנְׁשַּתְּברּו, ֶׁשּלֹא ָהיּו ַהֵּכִלים ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ִרּבּוי ָהאֹור, ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ָהאֹור. לֹא יֹוֵתר

ִּכי הּוא ְּבִחיַנת ִרּבּוי . ִמֶּזה ּגֹוֵרם ִהְתַהּוּות ַהְּקִלּפֹות, ֵּכן ִאם ֶאָחד ַמְרֶּבה ְלַדֵּבר. ֹותָהָיה ִהְתַהּוּות ַהְּקִלּפ

  :ֶזה ִהְתַהּוּות ַהְּקִלּפֹות -ְיֵדי  - ֶׁשַעל , ֶזה ָהיּו ְׁשִביַרת ַהֵּכִלים -ְיֵדי  - ֶׁשַעל , ָהאֹור

ְולֹא . ְולֹא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמְּׁשִתיָקה, ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַהֲחָכִמים ):ָאבֹות ֶּפֶרק א(ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה 

. 'כּוָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַהֲחָכִמים וְ '. 'ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְּדָבִרים ֵמִביא ֵחְטא, ֶאָּלא ַהַּמֲעֶּׁשה, ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר
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ֵּיׁש ַעל ְיֵדי ַהֵּפרּוד ְוַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁש , ֶׁשִּנְתַהָּוה ְוַנֲעָׂשה ֵּבין ַהֲחָכִמים, ִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּויהּוא ְּב , ֵּבין ַהֲחָכִמים

ֵאין , ִּכי ִאם ָהיּו ֻּכָּלם ֶאָחד. ַהְינּו ֶׁשֵּיׁש ֵּפרּוד ּוַמֲחלֶֹקת ֵּביֵניֶהם, ַּדְיָקא' ֵּבין ַהֲחָכִמים'ְוֶזה . ל"ֵּביֵניֶהם ַּכּנַ 

ָׂשה ּוְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַהֶּזה ַנעֲ , ְיֵדי ַהַּמֲחלֶֹקת ַנֲעָׂשה ְּבִחינֹות ָחָלל ַהָּפנּוי -ְוַעל . ְך לֹוַמר ֵּבין ַהֲחָכִמיםַׁשּיָ 

  : ַהְינּו ַהָּיִמים ְוַהִּמּדֹות, ְּבִריַאת ָהעֹוָלם

 ֵּבין ַהֲחָכִמים, ֵּבין ַהֲחָכִמים. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ַתיֶׁשָהִייִתי ְמַגֵּדל ָיַמי ּוִמּדֹו, ְוֶזה ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי

, ֶׁשִהְגַּדְלִּתי ָיַמי ּוִמּדֹוַתי, ְוֶזה ָּגַדְלִּתי. ל"ִּכי ָׁשם ַנֲעָׂשה ָּכל ַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ל"ְּבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ , ַּדְיָקא

ְוֶזה ְולֹא . ל"ַּכּנַ ' ִּכי הּוא ּבֹוֵרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוכּו, ִּכי ֵהם ָיִמים ֶׁשּלֹו, ֶׁשְּקָרָאם ָיַמיְוֶזה . ִמַּקְטנּות ְלַגְדלּות

ִאם  -ִּכי , ִּכי ָאסּור ִלְכנֹס ְלָׁשם. ל"ִּכי ָׁשם ֶּבָחָלל ַהָּפנּוי ֵאין טֹוב ִמְּׁשִתיָקה ַּכּנַ , ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ִמְּׁשִתיָקה

ִתי ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין ַהֲחָכִמים ְולֹא ָמָצא': ְוֶזה ֶׁשָאַמר. ל"ְּבִחיַנת מֶׁׂשה ַּכּנַ , ְבִחינֹות ְׁשִתיָקהִמי ֶׁשהּוא ִּב 

ֵּכן ָהָיה  - ַעל , ֶׁשֵאין טֹוב ִמְּׁשִתיָקה: ְּכמֹו ֶׁשָאַמר, ִּבְבִחיַנת ְׁשִתיָקה, ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשָאַחז ְּבַמְדֵרָגה זֹו', ְוכּו

. ל"ִאם ִמי ֶׁשהּוא ִּבְבִחינֹות ְׁשִתיָקה ַּכּנַ  - ִּכי , ִּכי ָאסּור ִלְכנֹס ְלָׁשם. ַגֵּדל ָיָמיו ּוִמּדֹוָתיו ָׁשם ֶּבָחָלל ַהָּפנּויְמ 

ְוִדְבֵריֶהם  ִּכי ָּכל ִמְדָרָׁשם. ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְּדָבִרים ֵמִביא ֵחְטא, ְוֶזה ְולֹא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה

ם ֶאת ֶׁשַּיֲעׂשּו ְוִיְבְראּו ַעל ְיֵדי ִּדְבֵריהֶ , ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ֵאין ָהִעָּקר ַהִּמְדָרׁש ִּבְלַבד, ֶׁשֵאּלּו ַהֲחָכִמים ְמַדְּבִרים

 ִּכי ֵמִרּבּוי ָהאֹור ִנְתַהּוּו', א ֵחְטאָּכל ַהַּמְרֶּבה ְּדָבִרים ֵמִבי'ַאְך . ל"ַאל ִּתְקֵרי ַעִּמי ֶאָּלא ִעִּמי ַּכּנַ , ל"ָהעֹוָלם ַּכּנַ 

  : ל"ַהְּקִלּפֹות ַּכּנַ 

ת הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ִמן ָהֶאִּפיקֹוְרִסי, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶׁׂשה, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּנּגּון ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ְוַדע] ה[

. ֵיׁש ָלּה ֶזֶמר ְוִנּגּון ְמֻיָחד, ֶׁשָּכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ֶׁשָּבעֹוָלם, עִּכי ּדַ . ַהּזֹאת ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשָּנְפלּו ְלָׁשם

ַזְּמרּו ): "ז"ְּתִהִּלים מ(ְוֶזה ְּבִחינֹות . ּוִמֶּזה ַהֶּזֶמר ִנְמֶׁשֶכת ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ֶׁשֶּזה ַהֶּזֶמר ְמֻיָחד ְלָחְכָמה זֹו

 ֵיׁש ָלּה ִנּגּון ְוֶזֶמר ַהְמֻיָחד, ַוֲאִפּלּו ָחְכַמת ָהֶאִּפיקֹוְרִסית. ֶזֶמר ְוִנּגּון ֶׁשָּכל ֵׂשֶכל ְוָחְכָמה ֵיׁש לֹו, "ַמְׂשִּכיל

ִני ַאֵחר ָמה ֲהֵוי ֵּבּה ִזְמָרא ְיוָ ':) ו"ֲחִגיָגה ט(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. ַלָחְכָמה ָהֶאִּפיקֹוְרִסית

ִּכי ַעל ְיֵדי , ִּכי ֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה', ַּכָּמה ִסְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִמֶּמּנּו, ֶׁשָהָיה ָקם ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁשּוכְ , לֹא ְּפַסק ִמֻּפֵּמּה

ִּכי ֶזה ַהֶּזֶמר ָהָיה ְמֻיָחד ְלֶזה , ַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ַהִּסְפֵרי ִמיִנין נֹוְפִלין ִמֶּמּנּו, ל ֶׁשּלֹא ָּפַסק ִמִּפיו"ֶזֶמר ַהּנַ 

ן ֵּכן ֵיׁש ָלּה ֶזֶמר ְוִנּגּו, ִנְמָצא ָּכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ְלִפי ְּבִחיָנָתּה ּוַמְדֵרָגָתּה. ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ְוַהִּמינּות ֶׁשָהָיה לֹו

  :ַהַּׁשָּיְך ּוְמֻיָחד ֵאָליו

ִפי ֵיׁש ָלּה ֶזֶמר ְוִנּגּון יֹוֵתר ֶעְליֹון לְ , ֶעְליֹוָנהִּכי ְּבִחיַנת ַהָחְכָמה ֶׁשַּבַּמְדֵרָגה ַהּיֹוֵתר , ְוֵכן ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה

ְוָׁשם ֵאין ְלַמְעָלה , ְוֵכן ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵראִׁשית ְנֻקַּדת ַהְּבִריָאה ֶׁשִהיא ְּתִחיַלת ָהֲאִצילּות. ְּבִחיָנָתּה

ֶׁשְּבתֹוכֹו ָּכל , סֹוף ַהַּמִּקיף ֶלָחָלל ַהָּפנּוי -ֹור ָהֵאין ִאם א - ִּכי , ְוֵאין ַמִּקיף ְלאֹוָתּה ָחְכָמה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם. ִמֶּמָּנה

ִאי ֶאְפָׁשר , ַאְך ַהָחְכָמה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְּבאֹור ֵאין סֹוף, ּוְּבַוַדאי ַּגם ָׁשם ֵיׁש ְּבִחיַנת ָחְכָמה. ַהְּבִריאֹות ְוַהָחְכמֹות

ְוֵאין ָׁשם . ְוָחְכָמתֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּכָלל, ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ִּכי ֵאין סֹוף הּוא ַהֵּׁשם. ֵליַדע ּוְלַהּשִֹיג אֹוָתּה

  :ֶׁשַּמֲאִמיִנים ּבֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשאֹורֹו ָהֵאין סֹוף ְמַסֵּבב ָּכל ָעְלִמין ּוַמִּקיף ַהּכֹל, ַרק ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה

ם ְּבִדְבֵרי "ּוְכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֶׁשֲאִפּלּו ֱאמּונֹות ַעּכּו. ד ֶלֱאמּוָנהֵיׁש ָלּה ַּגם ֵּכן ֶזֶמר ְוִנּגּון ַהְמֻיחָ , ֶוֱאמּוָנה

ֵּכן ְלֵהֶפְך . ֶׁשְּמַזְּמִרין ּבֹו ְועֹוְרִכין ּבֹו ְּבֵבית ְּתִפָּלָתם, ם ִנּגּון ְמֻיָחד"ֵיׁש ְלָכל ֱאמּוָנה ֶׁשל ַעּכּו, ָטעּוָתם

ָּכל ֶׁשהּוא ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ִמ , ל"ְואֹותֹו ַהֶּזֶמר ַהְּמֻיָחד ָלֱאמּוָנה ַהּנַ . ֶמר ְוִנּגּוןָּכל ֱאמּוָנה ֵיׁש ָלּה זֶ , ִּבְקֻדָּׁשה

אֹותֹו , ל"ַהְינּו ֱאמּוָנה ְּבָהאֹור ֵאין סֹוף ַעְצמֹו ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ַּכּנַ , ַהִּמיֵני ָחְכמֹות ֶוֱאמּונֹות ֶׁשָּבעֹוָלם

ְוָכל ַהְּזִמירֹות . ַהַּׁשָּיִכים ְלָכל ָחְכָמה ֶוֱאמּוָנה, ְלַמְעָלה ִמָּכל ַהְּנִגינֹות ּוְזִמירֹות ֶׁשָּבעֹוָלםַהֶּזֶמר הּוא ַּגם ֵּכן 

ל ל ּכָ ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמָּכל ַהְּזִמירֹות ְוַהִּנּגּוִנים ֶׁש , ִנְמָׁשִכין ִמֶּזה ַהֶּזֶמר ְוַהִּנּגּון, ְוַהִּנּגּוִנים ֶׁשל ָּכל ַהָחְכמֹות

  : ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהּכֹל, ִּכי הּוא ַהֶּזֶמר ַהַּׁשָּיְך ְלָהֱאמּוָנה ְּבָהאֹור ֵאין סֹוף ַעְצמֹו. ַהָחְכמֹות

ְוַהּכֹל ַיֲאִמינּו ּבֹו , )ְצַפְנָיה ג" ('ֶׁשַּיְהּפְֹך ְלָכל ָהַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻּכָּלם ְּבֵׁשם ה"ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא 

ַהְינּו ְּבִחיַנת , ַּדְיָקא' ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה'". ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה): "ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד(ָאז ִיְתַקֵּים , ָּבַרךְ ִיְת 
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 ְוַהְּזַמן ַהַּׁשָּיךְ ַהְינּו ַהִּנּגּון , ַּדְיָקא' ָּתׁשּוִרי'ְוֶזה . ל"ֶׁשהּוא רֹאׁש ְלָכל ָהֱאמּונֹות ַּכּנַ , ל"ֱאמּוָנה ֶעְליֹוָנה זֹו ַהּנַ 

, ִּכי ִאם ַצִּדיק ַהּדֹור, ֵאין ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה, ְוִלְבִחיַנת ֶזֶמר ֶׁשל ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ַהּזֹאת. ל"לרֹאׁש ֱאמּוָנה זֹו ַּכּנַ 

ְׁשתֹק ָּכְך ָעָלה ' ְּבִחיַנת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׁשִתיָקה, ֶׁשהּוא ְּבַמְדֵרַגת ֱאמּוָנה זֹו. ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת מֶׁׂשה

  : ל"ִּכי מֶׁׂשה הּוא ְּבִחינֹות ְׁשִתיָקה ַּכּנַ . ל"ַהְינּו ֶׁשִהיא ֲעַדִין ְלַמְעָלה ֵמַהִּדּבּור ַּכּנַ , ל"ַהּנַ ' ְּבַמֲחָׁשָבה

, ָׁשר לֹא ֶנֱאַמר' :)א"ַסְנֶהְדִרין צ(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, "ָאז ָיִׁשיר מֶׁׂשה): "ו"ְׁשמֹות ט(ְוֶזה 

ִּכי ָּכל . ֶׁשָעִתיד מֶׁׂשה ָלִׁשיר ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַּגם ֵּכן, ִמָּכאן ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה', ֶאָּלא ָיִׁשיר

ֶׁשָּזָכה . ָקהֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׁשִתי, הּוא ַרק ֵאֶצל מֶׁׂשה, ֵּבין ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה ֵּבין ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַהִּׁשירֹות

 ְוֶזה ֶׁשֵּפֵרׁש. ִּכי ֻכָּלם ִנְמָׁשִכים ִמֶּמָּנה, ֶׁשָּׁשם ִנְכָלִלין ָּכל ַהְּזִמירֹות, ַלֶּזֶמר ֶׁשַּׁשָּיְך ָלֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל

ְּבִחינֹות , ל"ַהּנַ ' ה ְּבַמֲחָׁשָבהָּכְך ָעלָ 'ַהְינּו ְּבִחינֹות . ֵׁשם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶנֶאְמָרה -ד ַעל "יּו', ָיִׁשיר': י"ַרִׁש 

ַעל ְיֵדי ֶזה , ל"ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות מֶׁׂשה ַּכּנַ , ְוַעל ֵּכן ַעל ְיֵדי ִנּגּון ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ל"ְּבִחינֹות ְׁשִתיָקה ַּכּנַ , מֶׁׂשה

רֹאׁש 'ִּכי ִנּגּונֹו הּוא ִּבְבִחינֹות . ָלל ַהָּפנּויעֹוִלים ְויֹוְצִאים ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּבתֹוְך ָהֶאִּפיקֹוְרִסית ֶׁשל חָ 

ְוִנְכָלִלים . ֶׁשַעל ְיֵדי ִנּגּון ֶוֱאמּוָנה זֹו ִנְתַּבְּטִלים ָּכל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית, ַהְינּו ֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל', ֱאמּוָנה

  : ל"ּנַ ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְמָׁשִכים ָּכל ַהִּנּגּוִנים ּכַ , ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהּכֹל, הְוִנְתַּבְּטִלים ָּכל ַהִּנּגּוִנים ְּבתֹוְך ַהִּנּגּון ַהּזֶ 

ִּכי . ַּפְרעֹה הּוא ְּבִחינֹות ָחָלל ַהָּפנּוי. 'ֶאל מֶׁׂשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ְוכּו' ַוּיֹאֶמר ה, ְוֶזה] ו[

ַהְינּו ְּבִחיַנת ָחָלל . ְוַגם ַּפְרעֹה ְלׁשֹון ִהְתַּגּלּות, "ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם): "ְׁשמֹות ה(ֹון ִמְלׁש, ַּפְרעֹה ְלׁשֹון ִּבּטּול

ִּכי , בְוָׁשם ֶּבָחָלל ַהָּפנּוי ֵיׁש ְּכֵבדּות לֵ . ל"ּוְבתֹוכֹו ִהְתַּגּלּות ָּכל ַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ֶׁשהּוא ָּבֵטל ּוָפנּוי ִמּכֹל, ַהָּפנּוי

, ֵיׁש ָּבֶהם ְּכֵבדּות ֵלב, ְוָכל ַהָחְכמֹות ַהָּבִאים ִמָּׁשם. ל"ָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּבִחינֹות ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ ִאי ֶאְפ 

ם ֵמֲחַמת ֶׁשִּפָּנה ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁש , ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְּבֻקְׁשָיא ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ֶׁשּמֶׁׂשה . 'ְוכּו" ֶאל מֶׁׂשה ּבֹא' ַוּיֹאֶמר ה: "ְוַעל ֵּכן. ל"ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ַהְּבִריָאה ְלִהְתַהּוֹות ַּכּנַ , ִּכְבָיכֹול

ִּכי ִאי , ל"ִּכי ָאסּור ִלְכנֹס ְלָׁשם ִּכי ִאם ְּבִחינֹות מֶׁׂשה ַּכּנַ , ְּבִחינֹות ֶהָחָלל ַהָּפנּוי, ָיבֹוא ֶאל ַּפְרעֹה, ַּדְיָקא

  : ל"ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ 

ִּכי ָּכל . ֵהם ְּבִחינֹות ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ָּכל ַהָחְכמֹות, ֲעָבִדים. ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו, ְוֶזה

 ַהְינּו ֶׁשָּכל ַהָחְכמֹות ְוַהַהְקָּדמֹות. ּוְמַׁשְּמִׁשים ְלַהָחְכָמה ְוֵהם ִנְקָרִאים ֲעָבִדים, ָחְכָמה ֵיׁש ָלּה ַהְקָּדמֹות

ה ְוֶזהּו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאּלֶ . ל"ֶׁשִּנְׁשָאִרים ְּבֻקְׁשָיא ַּכּנַ , ֵיׁש ָּבֶהם ְּכֵבדּות ֵלב, ַהָּבִאים ִמָּׁשם ֵמָחָלל ַהָּפנּוי

ְלַמַען "ֶזה ָהָיה , ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ', י ֶאת ִלּבֹו ְוכּוַהְינּו ֶׁשַּמה ֶּׁשִהְכַּבְדִּת , ְּבִקְרּבֹו

ם ְּבתֹוְך ַהְינּו ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ַהְּבִריָאה ְלִהְתַהּוֹות ָׁש , ְּכֵדי ֶׁשָאִׁשית ְּבִקְרּבֹו ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהְּבִריָאה', ְוכּו" ִׁשיִתי

לֹא ָהָיה , ִּכי ִאם לֹא ָהָיה ְמַצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁשם. ֶׁשִּצְמֵצם ּוִפָּנה ֱאלֹקּותֹו ִמָּׁשם ִּכְבָיכֹול, יֶהָחָלל ַהָּפנּו

ָׁשם , יִּכי ָׁשם ְּבתֹוְך ַהְּבִריָאה ֶׁשִּנְתַהָּוה ְּבתֹוְך ָחָלל ַהָּפנּו', ְוֶזה ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְוכּו. ל"ָמקֹום ַלְּבִריָאה ַּכּנַ 

  :ל"ֶׁשַעל ָיָדם ִנְתַהָּוה ַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ִּכי ֵיׁש ָׁשם אֹוִתּיֹות ְוִדּבּור, ּוַכל ְלַסֵּפר ּוְלַדֵּברּת

ְוַהְּבִריָאה ָהְיָתה ַעל ְיֵדי , ל"ִּכי ִעַּקר ְּכַלל ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ַרֲחָמנּותֹו ַּכּנַ , ְוֶזה ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנךָ 

 ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ . ֵיׁש ָׁשם ִצְמצּום ַרֲחָמנּותֹו, ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל ָּדָבר ֶׁשִּנְבָרא ְּבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָּפנּוי. ל"ִּדּבּור ַּכּנַ הַ 

ַּדת ַרֲחָמנּותֹו ֶׁשִּמ . ְּכִפי ָהַרֲחָמנּות ֶׁשּלֹו, ְּבַתְבִנית ּוְדמּות ַהֶּזה, ּוָבָרא ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה, ִצְמֵצם ַרֲחָמנּותֹו

ּותֹו ִּכי ַהּכֹל ִנְבָרא ְּכֵדי ְלַגּלֹות ַרֲחָמנ, ִּכי ָהַרֲחָמנּות ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהְּבִריָאה. ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ִיְהֶיה ָּכךְ , ִיְתָּבַרְך ִחְּיָבה

  : ְוֶזה. ל"ַּכּנַ 

א "י ְּבֵראִׁשית כ"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש ). (ד(' י ָהָאב ַעל ַהֵּבןַעד ָּכאן ַרֲחמֵ '" ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנךָ "

, ָׁשם תּוַכל ְלַסֵּפר ּוְלַדֵּבר, ִּכי ַּבֶּמה ֶּׁשהּוא ַאַחר ַהְּבִריָאה"). ִאם ִּתְׁשמֹר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי: "ַעל ָּפסּוק

 ַהְינּו ֶׁשַּבָּדָבר ַהֶּזה ֵיׁש ָּכל ָּכךְ ', ַעד ָּכאן ַרֲחֵמי ָהָאב ְוכּו. ָברּוְלַהּשִֹיג ִצְמצּום ַרֲחָמנּותֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ּדָ 

  :ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַרֲחָמנּות, ַרֲחָמנּות
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ִּכי . יַרת ֵּכִליםֶזה ְּבִחיַנת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשָּבִאים ֵמִרּבּוי ָהאֹור ִמְּׁשִב ', ְוֶזה ֶאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוכּו

ֶׁשֵהן , ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהְּקִלּפֹות, ַהְינּו ֶׁשָעִׂשיִתי ְׂשחֹוק ְועֹוֵללּות ָּבעֹוָלם. 'ִׂשַחְקִּתי': י"ֵּפֵרׁש ַרִׁש ', ִהְתַעַּלְלִּתי'

ֵהם ַרק ְּכקֹוף ַהְמשֵַֹחק ּוְמַדֶּמה  ִּכי, ְּכֶנֶגד ַהְּקֻדָּׁשה ַרק ְּכמֹו ִמי ֶׁשְּמַדֶּמה ּוְמשֵַֹחק ּוְמַעֵּקם ַעְצמֹו ַלֲחֵברֹו

, ִּכי ֵהם ָּבִאים ֵמִרּבּוי אֹור, ִּכי ֵיׁש ָׁשם אֹוִתּיֹות, ְוֶזהּו ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר שְַֹמִּתי ָבם). ה(ַעְצמֹו ְלָאָדם 

ָּׁשה ִּכי ֵיׁש ָׁשם ִניצֹוֵצי ַהְּקדֻ ', יר ֶאת הִּכי ָׁשם ּתּוְכלּו ְלַהּכִ . 'ַעל ֵּכן ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה. ל"ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים ַּכּנַ 

ַהְינּו ְּבִחיַנת ֶאִּפיקֹוְרִסית , ְּבִחיַנת ַהְּקִלּפֹות, ֶׁשֲאִפּלּו ְּבתֹוְך ְּבִחיַנת ַהּשְֹחֹוק, ַהְינּו. ל"ְואֹוִתּיֹות ַּכּנַ 

יב ְוַדע ַמה ֶּׁשָּתִׁש ': ִּכי ָעָליו ֶנֱאַמר. 'ל ְלַהִּכיר ֶאת הַּגם ָׁשם ּתּוכַ , ל"ֶׁשָּבא ִמְּבִחיַנת ִרּבּוי אֹור ַּכּנַ , ָהִראׁשֹוָנה

  : ל"ִּכי ֵהם ָּבִאים ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים ַּכּנַ , ִּכי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם אֹוִתּיֹות ְוִניצֹוצֹות ְלַיְּׁשָבם. ל"ַּכּנַ ' ְלֶאִּפיקֹורֹוס

ִּכי , הּוא ְּבִחיַנת ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ָמָחר. י ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגבּוֶלךָ ִהְננִ ', ַוָּיבֹא מֶׁׂשה ֶאל ַּפְרעֹה ְוכּו, ְוֶזה

 ַהְינּו ְּבִחיַנת ִקּבּול, "ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר): "ְּבֵראִׁשית ל(ְּבִחיַנת ): ב"ֵערּוִבין כ(ָמָחר ְלַקֵּבל ָׂשָכר 

 ֶׁשֶּבֱאֶמת, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות, ְּבִחיַנת ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי ַהִּצְמצּום ְוָאז ָיִבינּו, ַהּשָָֹכר ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ִּכי ִעַּקר ַהִּקּבּול , ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ַהִּקּבּול ָׂשָכר. ל"ֵכן הּוא ָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ  - ִּפי  - ַעל  - ְוַאף , ֵיׁש ָׁשם ֱאלֹקּות

ְוָאז ֵיְדעּו ֶׁשֶהָחָלל . ְוָיִבינּו ַמה ֶּׁשָהָיה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשַּיּשִֹיגּו ַהּשָֹגֹות ,ָׂשָכר ֶלָעִתיד הּוא

 ַּכּמּוָבא ְּבָכל(, )א"ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ָּפָרָׁשה כ(ְּכַההּוא ַקְמָצא ִּדְלבּוֵׁשּה ִמֵּנּה ּוֵבּה , ַהָּפנּוי הּוא ִּבְבִחיַנת ַאְרֶּבה

ֶׁשַעל ָידֹו , הּוא ְּבִחיַנת ַהִּצְמצּום ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי, ְלבּוׁש). ִסְפֵרי ַקָּבָלה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת סֹוד ָחָלל ַהָּפנּוי

, ְלבּוׁשְוַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ְּבִחיַנת . ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָׁשם ֱאלֹקּות, ָיִבינּו ֶׁשהּוא ִמֵּנּה ּוֵבּה. ְּבִחיַנת ַהְּלבּוִׁשין

  :ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי, ְּבִחיַנת ִצְמצּום

ֶצֶדק ): "ט"ִאּיֹוב כ(ְּבִחיַנת , ְּבִחיַנת ְלבּוִׁשין', ִצְדָקִתי'". ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר: "ְוֶזה ְּבִחיַנת

ְּבִחיַנת ַהִּצְמצּום ֶׁשל , ֶּלה סֹוד ְּבִחינֹות ַהְּלבּוִׁשיןִיְתּגַ , ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּקּבּול ָׂשָכר, ֶׁשָאז ְּביֹום ָמָחר". ָלַבְׁשִּתי

, ל"ַהּנַ " ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה: "ְּבִחיַנת, ל"ִּכי ָאז ִיְתַּגֶּלה רֹאׁש ֲאָמָנה ַהּנַ . ל"ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ 

ְוֶזה . ל"ּנַ ָידֹו ִנְתַּבֵּטל ָּכל ַהְּמבּוכֹות ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי ּכַ  -ַעל ֶׁש , ל"ְּבִחיַנת ַהִּנּגּון ָהֶעְליֹון ֶׁשל רֹאׁש ֱאמּוָנה ַהּנַ 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ְּבִחיַנת ְנִגיָנה): ב"ִאּיֹוב ל(ֵּתבֹות ָאֵכן רּוַח הּוא ֶּבֱאנֹוׁש  - ָראֵׁשי , ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה

ֲאִפּלּו , ָידֹו ִיְתַּבְּטלּו ָּכל ָהֶאִּפיקֹוְרִסית - ְוַעל , ל"ְוַהֶּזֶמר ֶׁשל רֹאׁש ֱאמּוָנה ַּכּנַ  ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַהִּנּגּון, ַהְינּו. רּוחַ 

  :ל"ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ 

  

  ו"ן סימן ס"ליקוטי מוהר

). 'ב ב - ְמָלִכים (' ִהי ְלָך ֵכן ְוכּוִאם ִּתְרֶאה אִֹתי ֻלָּקח ֵמִאָּתְך יְ ' ַוּיֹאֶמר ְוכּו, ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי

ִּכי ָּכל . ּו ַרּבֹוִנְמָצא ֶׁשָהָיה ֱאִליָׁשע ִמְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה יֹוֵתר ֵמֵאִלָּיה, ְוִהֵּנה ִנְתַקֵּים ַאַחר ָּכְך ֶּבֱאִליָׁשע ִּפי ְׁשַנִים

ְמִגָּלה (ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. י ְּתִפָּלהֻּכָּלם ָהיּו ַעל ְידֵ , ַהִּנִּסים ְוַהְּגדֹולֹות ֶׁשָעָׂשה ֱאִליָׁשע

ִּבְתִפָּלה הּוא , ֶוֱאִליָׁשע ִּכי ָעֵבד'". ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֶאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע: "ַעל ָּפסּוק) ז"כ

  :'ְּדָעֵבד

, ֵכן - ִּפי  -ַעל  -ְוַאף . ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּכַרּבֹו. יד ָּגדֹול ֵמָהַרבֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּתְלִמ , ַּדע] א[

 ֶׁשַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת, ַּדְיָקא' ְּברּוֲחךָ , '"ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי: "ְוֶזה ְּבִחיַנת. ַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבכֹחֹו ֶׁשל ַרּבֹו

  : ִיְהֶיה לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּכמֹותֹו, מֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַרּבֹוָהרּוַח ַעְצ 

ֵאֶּלה ) "ְּבֵראִׁשית ו(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . רּוַח ְלַתָּתא, רּוַח ְלֵעָּלא. ֶׁשֵּיׁש ְלַהַּצִּדיק ְּבִחיַנת ְׁשֵני רּוחֹות, ִּכי ִאיָתא

ַעֵּין ָׁשם . ַעל ָּפסּוק ֶזה: ט"מֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ְּבזַֹהר נַֹח ַּדף נּכְ [' נַֹח ְלֵעָּלא נַֹח ְלַתָּתא, '"ּתֹוְלדֹות נַֹח נֹחַ 

רּוָחא , ִאית ֵלּה ְּתֵרין רּוִחין, ֶאָּלא ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ִּדי ְּבָעְלָמא, ָלָּמה נַֹח ְּתֵרי ִזְמָנא': ְּבתֹוֶסְפָּתא ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ]. ַעֵּין ָׁשם' ְוָהֵכי ִּתְׁשַּכח ְּבֻכְּלהּו ַצִּדיֵקי ְוכּו. ְלָמא ְּדָאִתיְורּוָחא ַחד ְּבעָ , ַחד ְּבָעְלָמא ֵּדין

ְוַהַּתְלִמיִדים ֵהם . הּוא ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד, ְוָהרּוַח ְוַהִחּיּות ֶׁשְּלַמְעָלה. ְוִחּיּות ְלַמָּטה, ְּבִחיַנת ִחּיּות ְלַמְעָלה
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ְוָהֲעָנִפים , ֶׁשָהִאיָלן יֹוֵנק ִחּיּותֹו ִמָּׁשְרׁשֹו. ַרק ֶׁשֵהם ְּתלּוִיים ּבֹו ַּכֲעָנִפים ְּבִאיָלן, ֶרׁש ֶאָחדִעם ַהַּצִּדיק ִמּׁשֹ

ֵהם ִּכי ֵיׁש ַּתְלִמיִדים ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ֲעָנִפים ְוֵיׁש ֶׁש , ְוֵיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה ְּבִחינֹות. יֹוְנִקים ַהִחּיּות ֶּדֶרְך ָהִאיָלן

ֲאַזי הּוא ַמּשִֹיג ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּמה , ּוִבְׁשַעת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּצִּדיק. ְוֵכן ְׁשָאֵרי ַהְּבִחינֹות, ִּבְבִחיַנת ָעִלים

, ֵּבנּו ַהָּקדֹוׁשּוְברַ , ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָּבִאְּדָרא. ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו, ֶּׁשִהּשִֹיג ְּבַחָּייו

  : ּוִבְׁשָאר ַצִּדיִקים

ַוֲאַזי , ֲאַזי יֹוֵרד ּוָבא ְלַמָּטה ְּבִחיַנת ָהרּוַח ְוַהִחּיּות ִּדְלֵעָּלא, ֶׁשֶּזהּו ַעל ְיֵדי ֶׁשִּבְׁשַעת ִהְסַּתְּלקּות, ְוַדע

ה ְוֵתֶכף ְּכֶׁשִּנְתַּגִּלין זֶ , ִּכי ֶּבֱאֶמת ְׁשֵניֶהם ֶאָחד. אָהרּוַח ִּדְלַתָּתא ִעם ָהרּוַח ִּדְלֵעּלָ , ִנְתַחְּבִקין ְוִנְתַאֲחִדים ַיַחד

ִּכי ִטְבעֹו , ּוֵמֲחַמת ֶׁשָהרּוַח ִּדְלֵעָּלא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם. ִנְתַאֲחִדין ְמאֹד ְּבַאְחדּות ָּגדֹול, ָלֶזה

ָלה ִּכי ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ְלַמְע , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסַּתֵּלק ַהַּצִּדיק. ַּתֵּלק ְלֵעָּלאַעל ֵּכן ִנְס , ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ְּכָלל ֶזה ָהעֹוָלם

  :ל"ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַאֲחדּו ְמאֹד ְּבַאְחדּות ָּגדֹול ַּכּנַ , ִנְסַּתֵּלק ִעּמֹו ָהרּוַח ִּדְלַתָּתא, ל"ָהרּוַח ַהּנַ 

ז ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָא. ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ַּתְלִמידֹו, ִּבְׁשַעת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּצִּדיק ִלְהיֹות, ְוַעל ֵּכן הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד

 ַעל ֵּכן הּוא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלָכל, ִנְמָצא ֶׁשִּנְתַּגֶּלה ָאז ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה ְמאֹד, יֹוֵרד ְוִנְתַּגֶּלה ְלַמָּטה ָהרּוַח ִּדְלֵעָּלא

:): ֲחִגיָגה ה(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. ְוהּוא טֹוָבה ָלֶהם ַלֲאִריַכת ָיִמים, םִמי ֶׁשִּנְמָצא ָאז ָׁש 

ָרה ֲאָבל ְלַהַּתְלִמיִדים ַמִּגיַע ֶהָא". ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו', ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח ְוכּו): "ט"ְּתִהִּלים מ(ַעל ָּפסּוק 

ִנְמָצא ֶׁשֶּזה ַהִחּיּות . ְויֹוְנִקים ִמּׁשֶֹרׁש ֶאָחד, ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ְּתלּוִיין ְּבַהַּצִּדיק, אֹד ָאז ְּביֹוֵתרְּגדֹוָלה ְמ 

ִּכי הּוא רּוָחם , ְוִנְתַאֲחִדים ְוִנְתַחְּבִקים ַּגם ֵּכן ִעם ֶזה ָהרּוַח ְּבַאְחדּות ָּגדֹול. הּוא ִחּיּוָתם ַמָּמׁש, ִּדְלֵעָּלא

ן ִּכי ַהַּצִּדיק ֶׁשִהִּגיַע ְזַמּנֹו ְלִהָּפֵטר ִמ . ִאם זֹוֶכה ָיכֹול ְלַקֵּבל ִּפי ְׁשַנִים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה. ל"ִחּיּוָתם ַמָּמׁש ַּכּנַ וְ 

ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ֲאָבל ַהַּתְלִמיִדים ֶׁש . ל"ְיֵדי ָהַאְחדּות ֶׁשִּנְתַאֵחד ִעם ָהרּוַח ִּדְלֵעָּלא ַּכּנַ  - ִנְסַּתֵּלק ַעל , ָהעֹוָלם

ִּכי ִאי ,  ִּדְלַתָּתאֲאַזי ַאְּדַרָּבה ִנְׁשָאר ֶאְצָלם ָהרּוַח ִּדְלֵעָּלא ְלגֶֹדל ָהַאְחדּות ֶׁשִּנְתַאֵחד ְמאֹד ִעם ָהרּוחַ , ְזַמָּנן

ְיֵדי ֶׁשּמֹוֵׁשְך ִעּמֹו ָהרּוַח  ַעל, ִנְמָצא ֶׁשַהַּצִּדיק ִנְסַּתֵּלק ַעל ְיֵדי ֶזה. ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלִהְתָּפֵרד עֹוד ֶזה ִמֶּזה

 ִּכי ִנְׁשָאר ֶאְצָלם ְּבִחינֹות ָהרּוחַ . ְוַהַּתְלִמיִדים ַמִּגיַע ָלֶהם ִּפי ְׁשַנִים ַעל ְיֵדי ֶזה, ִּדְלֵעָּלא ֶאת ָהרּוַח ִּדְלַתָּתא

  :ל"ִּכי ִנְתַאֵחד ְמאֹד ִעם ָהרּוַח ִּדְלַתָּתא ַּכּנַ , ִּדְלֵעָּלא

ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא , ּוִמי ֶׁשְּמֻקָּׁשר ְמאֹד ְּבַהַּצִּדיק ְּכמֹו ֲעָנִפים ְּבִאיָלן ַמָּמׁש, ִחינֹות ֵיׁש ְּבַתְלִמיִדיםַאְך ַּכָּמה ְּב 

 ִּכי ָראּוי לֹו. ִּפי ֶׁשֵאינֹו ֵאֶצל ַהַּצִּדיק - ַעל  -ַאף , ַמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ָּכל ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ֶׁשֵּיׁש ְלַהַּצִּדיק

ְּכמֹו ֲעָנִפים , ִאם הּוא ְמֻקָּׁשר ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי, ְלַהַּתְלִמיד ְלַהְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ָּכל ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק

ְוֵיׁש ָלֶהם , ִליםְוַעל ֵּכן ַּבַּקִיץ ֵהם ְּגדֵ , ִּכי ָהֲעָנִפים ַמְרִּגיִׁשים ָּכל ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָהִאיָלן. ְּבִאיָלן

ְּדַהְינּו , ֶׁשּיֹוֵנק ֶּדֶרְך ָׁשם ִחּיּותֹו ִמָּׁשְרׁשֹו, ַעל ְיֵדי ַהִּגיִדין ֶׁשֵּיׁש ּבֹו, ִּכי ָהִאיָלן יֹוֵנק ִחּיּותֹו ִמָּׁשְרׁשֹו. ִחּיּות

ַעל ְיֵדי , ִּנְתַיֵּבׁש ַהַּלְחלּוִחית ְוִנְתַּכֵּוץ ַהֲחָלִליםְוַעל ְיֵדי ֵּכן ַּבחֶֹרף ֶׁש . ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲחָלִלים ֶׁשּיֹוֵנק ֶּדֶרְך ָׁשם ִחּיּותֹו

  : ל"ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַּבַּקִיץ ַּכּנַ , ּוֵמֲחַמת ֶזה נֹוְפִלים ֶהָעִלים ָאז, ֶזה ִנְתַּכְּוִצים ַּגם ָּכל ָהֲעָנִפים

 ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה. יׁש ָּכל ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיקְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ַמְרּגִ , ּוִמי ֶׁשהּוא ְמֻקָּׁשר ֶאל ַהַּצִּדיק ְּכמֹו ֵכן

ִּכי ֵיׁש ְּבִחינֹות ִהְסַּתְּלקּות , ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבִחינֹות ִהְסַּתְּלקּות, ְוַכָּמה ְּבִחינֹות ֶׁשל ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות

ְוַכְמבָֹאר ְּבָמקֹום , ִּכי ַהֵּׁשם הּוא ַהֶּנֶפׁש, ם ֵּכן ְּבִחינֹות ִהְסַּתְּלקּותֶׁשהּוא ּגַ , ְוֵיׁש ִהְסַּתְּלקּות ַהֵּׁשם, ַהֶּנֶפׁש

, ְוֵיׁש ִהְסַּתְּלקּות ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא. ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ְמִסיַרת ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש ַעֵּין ָׁשם, )ס"ְלַקָּמן ִסיָמן ר(ַאֵחר 

ת ֶׁשל ֶׁשַּמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ָּכל ָהֲעִלּיֹות ִויִרידֹו, ְוַהַּתְלִמיד ֶׁשְּמֻקָּׁשר ָּכל ָּכךְ . ְּלקּותֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחינֹות ִהְסּתַ 

  :ל"ֲאַזי ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלִפי ְׁשַנִים ְּבֵעת ַהִהְסַּתְּלקּות ַּכּנַ , ַרּבֹו

ְּדַהְינּו , ֵמִאְּתָך ַּדְיָקא. ֵמִאְּתךָ , ֹוִתי ֻלָּקח ְוִנְסַּתֵּלקְּדַהְינּו ֶׁשִּתְרֶאה א, ְוֶזה ְּבִחינֹות ִאם ִּתְרֶאה אִֹתי ֻלָּקח

ִּכי ְּבָכל ֵעת . ל"ְוָאז ִּתְזֶּכה ְלִפי ְׁשַנִים ְּבֵעת ַהִהְסַּתְּלקּות ַּכּנַ , ל"ֶׁשֵּמִאְּתָך ּוֵמַעְצְמָך ַּתְרִּגיׁש ַהִהְסַּתְּלקּות ַּכּנַ 

. ל"ּנַ ֲאַזי הּוא ְּבִחיַנת ְיִריַדת ְוִהְתַּגּלּות ָהרּוַח ִּדְלֵעיָלא ִּבְבִחיָנה הַ , ה ֶׁשהּואֶׁשל ַהִהְסַּתְּלקּות ֵמֵאיֶזה ְּבִחינָ 

  : ל"יֹוֵרד ְוִנְתַּגֶּלה ְלַגְמֵרי ַּכּנַ , ּוִבְׁשַעת ַהִהְסַּתְּלקּות ְלַגְמֵרי, ַרק ֶׁשַהִהְתַּגּלּות הּוא ְּכִפי ְּבִחיַנת ַהִהְסַּתְּלקּות
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ל ִּכי ֶּפן ְואּוַלי ַעְכָׁשו הּוא ֵעת ֶׁש , ֶׁשָּצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ָּתִמיד ְלַהְקִּביל ְּפֵני ַרּבֹו, ַהְקָּבַלת ְּפֵני ַרּבֹו ְוֶזה ְּבִחינֹות

ֲאַזי , ִּפי ְׁשַנִים ּוְכֶׁשְּמַקֵּבל. ל"ִּבְבִחיַנת ִּפי ְׁשַנִים ַּכּנַ , ְוִאם ִיְזֶּכה ְיַקֵּבל ָאז ֶהָאָרה ְּגדֹוָלה, ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות

, ְוַהּכֹל ַעל ְיֵדי ְּבִחינֹות רּוַח ֶׁשל ַרּבֹו. ְוַיֲעֶׂשה ֻעְבּדֹות ּוְצָדקֹות יֹוֵתר ֵמַרּבֹו, ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה

ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהּו , ֵאינֹו יֹוֵדַע זֹאתּוִמי ֶׁש : (ל"ַּדְיָקא ַּכּנַ ' ְּברּוֲחךָ , '"ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי: "ִּבְבִחיַנת

  ): ַּגם ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ִּכי ִאֵּטר ָיד הּוא ְּדַבר ִחּדּוׁש, ִאֵּטר ָיד

ִּכי סֹוף . ְפֵרׁש ֵּביֵניֶהםְוֵאין הֶ , ֲאַזי ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל ִנְקָׁשִרים ְּבַיַחד, ִּכי קֶֹדם ֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל] ב[

ה ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ְּתִחּלָ . ְּכגֹון ִלְבנֹות ַּבִית, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ָּדָבר, ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה

ִנְמָצא . ֲאַזי ַמְתִחיל ִלְבנֹותֹו, ַׁשְבּתֹו ְּדמּות ֵּביתֹוְוָאז ְּכֶׁשִּנְגָמר ְּבַמחֲ . ֵאיְך ִיְהֶיה ִצּיּור ִּבְנַין ֵּביתֹו, ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו

 ֲאַזי סֹוף ַהַּמֲעֶׂשה ִנְקָׁשר ֲעַדִין, ְוקֶֹדם ֶׁשהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה, ֶׁשּסֹוף ַהַּמֲעֶׂשה

ַוֲאַזי , ְוָצִריְך ִלְראֹות ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ָללְוֵאין ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם ּכְ , ִּבְתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה

  : ִנְפָּתִחין ְוִנְבָּדִלין ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל

ְוֶזה . ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ּפַֹעל, ּוֵבין סֹוף ַהַּמֲעֶׂשה, ֶׁשִהיא ְּבִחינֹות ּכֹחַ , ְוֵיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵּדל ֵּבין ְּתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה

ד "ֵהם ְּבִחיַנת יּו, ְוֵאּלּו ַהְּׁשֵני יּוִדין. ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַּפָּתח, ּוָואו ְּבֶאְמַצע, ִּכי א ִהיא ְׁשֵּתי יּוִדין, ִחיַנת ָאֶלףְּב 

ֲהָוָיה ָּברּוְך  ֶׁשהּוא ֵׁשם, ד ֶׁשל ֵׁשם ָהֶעֶצם"ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהּיּו. ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ּכַֹח ּופַֹעל, ד ַּבּסֹוף"ָּברֹאׁש ְויּו

ד ֶׁשל "ִהיא ְּבִחיַנת יּו, ד ַהֵּׁשִני"ְוַהּיּו. ְּבִחיַנת ּכֹחַ , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה, ד ָּברֹאׁש"ֶׁשהּוא יּו, הּוא

ן ֵאּלּו "ַבְּתִחָּלה ְׁשֵני יּוִדיּו. ְּבִחיַנת ּפַֹעל, ְּבִחיַנת סֹוף ַמֲעֶׂשה, ד ַּבּסֹוף"ֶׁשהּוא יּו, ֶׁשהּוא ֵׁשם ֲאדָֹני, ַהִּכּנּוי

ֵהם ִנְפָּתִחין ְוִנְבָּדִלין , ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ל"ְוֵאין ֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם ַּכּנַ , ֵהם ִנְקָׁשִרין ַיַחד

ֵני ַהְינּו ַמה ֶּׁשִּנְפָּתִחין ְוִנְבָּדִלין ֵאּלּו ַהְּׁש . חֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּפּתָ , ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהָּואו ֶׁשְּבתֹוְך ָהָאֶלף. ל"ַּכּנַ 

  : ל"ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ּכַֹח ּופַֹעל ַּכּנַ , ן"יּוִדי

, ֶזהּכָ , ל"ן ֶׁשל ְׁשֵני ַהֵּׁשמֹות ַהּנַ "הּוא ְּבִחיַנת ַהָּואו אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּיׁש ֵּבין ְׁשֵני ַהּיּוִדי, ְוזֹאת ַהָּואו ֶׁשְּבתֹוְך ָהָאֶלף

ְוֵכן ֵיׁש . ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה, ד ֶׁשל ֵׁשם ָהֶעֶצם"ִּכי ֵיׁש ָׁשלׁׂש אֹוִתּיֹות ֵאֶצל ַהּיּו. יאקדונקי

 ׁש ָׁשלׁׂשִּכי ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם יֵ . ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת סֹוף ַמֲעֶׂשה, ד ֶׁשל ֵׁשם ַהִּכּנּוי"ָׁשלׁׂש אֹוִתּיֹות ֵאֶצל ַהּיּו

, ְּכגֹון ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ִלְבנֹות ַּבִית. ל"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָׁשלׁׂש אֹוִתּיֹות ַהּנַ , ֶׁשֵהם ָמקֹום ְוִצּיּור ּוְזַמן, ְּבִחינֹות

. םֵכן ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשָּבעֹולָ וְ , ּוְבֵאיֶזה ִצּיּור ִיְהֶיה ִנְבֶנה ַהַּבִית, ּוְבֵאיֶזה ְזַמן, ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ִלְבנֹותֹו

ֶׁשֵהם ָמקֹום , ל"ֵיׁש ַּגם ֵּכן ָׁשלׁׂש ְּבִחינֹות ַהּנַ , ְּדַהְינּו ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר, ָּכְך ְּבסֹוף ַהַּמֲעֶׂשה -ְוֵכן ַאַחר 

 ְוֵכן ֵיׁש ָׁשלׁׂש, ִהיא ְּתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבהֶׁש , ְוֶזה ְּבִחינֹות ָׁשלׁׂש אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּיׁש ֵאֶצל יּוד ָּברֹאׁש. ְוִצּיּור ּוְזַמן

  : ל"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהָּואו ֶׁשֵּבין ְׁשֵני ַהּיּוִדין ַּכּנַ , ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת סֹוף ַהַּמֲעֶׂשה, אֹוִתּיֹות ֵאֶצל יּוד ַּבּסֹוף

 ֶׁשַּבְּתִחָּלה. ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּכַֹח ּופַֹעל, ל"ִּדְלַתָּתא ַּכּנַ ֶׁשֵהם רּוַח ִּדְלֵעָּלא ְורּוַח , ל"ְוֶזה ְּבִחיַנת ְׁשֵני ָהרּוחֹות ַהּנַ 

ַנֲעִׂשין ַעל ְיֵדי , ל"ִּכי ְּבִחיַנת ְׁשֵּתי ָהרּוחֹות ַהּנַ . ל"ָּכְך ִנְפָּתִחין ְוִנְבָּדִלין ַּכּנַ  - ְוַאַחר , ֵהם ִנְקָׁשִרים ַיַחד

, ףּוְכֶׁשֵּיׁש ֲחרֹון ַא. ְוֵאֶצל ְּבֵני ָאָדם, ַאף ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכְבָיכֹול ִּכי ֵיׁש ְּבִחיַנת ֲחרֹון. ַהְמָּתַקת ֲחרֹון ַאף

ְוֶזה ". ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו): "ח"ְּתִהִּלים י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . הּוא ְּבִחינֹות ָעָׁשן ֶׁשּיֹוֵצא ִמְּנִחיָריו, ַחס ְוָׁשלֹום

ְך ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפְרָנָסה ְוֵאינֹו ִנְצרָ  - ִּכי ַעל , ַעל ָיָדּה מֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעלֶׁש [, ֶהָעָׁשן ַמִּזיק ְלַפְרָנָסה

, "ֱאלָֹקיו' ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ה: "ִּבְבִחינֹות, ְּבִחינֹות ָעְלָמא ְּדָאִתי. זֹוֶכה ֶלֱאֶמת, ַלְּבִרּיֹות

ֶּכָעָׁשן ): "ִמְׁשֵלי י(ִּכי ֶהָעָׁשן ַמִּזיק ָלֵעיַנִים ִּבְבִחיַנת ]. מֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְּכִדְלַקָּמןֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 

ִּכי ַּכַעס ַמִּזיק . 'ְוכּו" ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְישֵַֹּברּו): "ה"ְּתִהִּלים קמ(ְּבִחיַנת , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַּפְרָנָסה". ָלֵעיָנִים

ְוָצִריְך ְלַׁשֵּבר ). ט"ַעֵּין ְלֵעיל ְּבִסיָמן נ(ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשַּכַעס ַמְפִסיד ָהֲעִׁשירּות , ָנָסהְלַפרְ 

נּו רּוַח ְּדַהיְ . ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו ְּבִחיַנת רּוחַ , ְּדַהְינּו ְלַהְמִּתיק ֶהָעָׁשן ּוְלָבְררֹו, ּוְלַהְמִּתיק ַהֲחרֹון ַאף

  : ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵמִהְתָּבְררּות ֶהָעָׁשן, ֲאִויִרי
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רּוַח ַאֵּפינּו ): "ֵאיָכה ד(ְּבִחיַנת , הּוא ְּבִחיַנת ָמִׁשיחַ , ֶׁשהּוא ַהְמָּתַקת ֶהָעָׁשן ֶׁשל ַהֲחרֹון ַאף, ְוֶזה ָהרּוחַ 

ִּכי ִעַּקר . ֲעַדִין הּוא קֶֹדם ַהֲהָוָיה, יַנת ַהָּיַדִיםְוָכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ָּבא ְּבִחיַנת ֶזה ָהרּוַח ֶאל ְּבִח ". 'ְמִׁשיַח ה

ְּתִהִּלים (ִּבְבִחיַנת . ֶׁשָּׁשם הּוא ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְּבִחיַנת ָהרּוחַ , ֶׁשֵהם ְּכֵלי ָהֲעִׂשָּיה, הּוא ִּבְבִחיַנת ַהָּיַדִים, ַהֲהָוָיה

  ":ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבשַֹר ִאיׁש): "ב"ֹוב יִאּי(ּוִבְבִחיַנת , "ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי): "א"ל

 ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּכַֹח ּופַֹעל ְּבִחיַנת, ל"ֲעַדִין ְׁשֵני ָהרּוחֹות ַהּנַ , ָּכְך ְּכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ָהרּוַח ִּבְבִחיַנת ַהָּיַדִים - ְוַאַחר 

ֶׁשָּׁשם , ְּדַהְינּו ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְפְּתחּו ְוִנְתָּפְרדּו ַהָּיַדִים. ֵניֶהם ְּבַיַחד ֲעַדִיןֵהם ְׁש , ְׁשֵני ַהָּיַדִים ָיִמין ּוְׂשמֹאל

ַוֲאַזי ֵאין ִנָּכר , ְוֵאין ֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם ְּכָלל, ִּכי ֲעַדִין ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל ִנְקָׁשִרים ַיַחד. ל"ִהְתַּגּלּות ְׁשֵּתי ָהרּוחֹות ַּכּנַ 

ֶׁשָאז ֵהן , ְּדַהְינּו קֶֹדם ֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְוָאז ֲעַדִין ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה. ל"ין ִלְׂשמֹאל ַּכּנַ ֵּבין ָיִמ 

  : ל"ִנְקָׁשִרים ַיַחד ַּכּנַ 

ְוִנָּכר ֵּבין ָיִמין , ִחין ַהָּיַדִיםְוָאז ִנְפּתָ . ָאז הּוא ְּגַמר ַהְּבִריָאה, ְוַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ֵּבין  ִּכי ָאז ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהֵּכר". ַאף ָיִדי ִיְּסָדה ָאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים): "ח"ְיַׁשְעָיה מ(ִּבְבִחיַנת , ִלְׂשמֹאל

ן ַאף ְוָכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהְמָּתַקת ַהֲחרֹו. ל"ְׁשֵּתי ָהרּוחֹות ַּכּנַ , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים, ַהּכַֹח ְוַהּפַֹעל

ֶׁשַהָּיַדִים , "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ ): "ה"ְּתִהִּלים קמ(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ַאף ַּדְיָקא ַּכּנַ ', ַאף ָיִדי'ְוֶזה ְּבִחיַנת , ל"ַּכּנַ 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר (ל "ן ַהּנַ "ְּבִחיַנת ְׁשֵני יּוִדי', ת ָיֶדיךָ אֶ 'ְוֶזה . ל"ִנְפָּתִחין ְוִנָּכִרין ֵּבין ָיִמין ִלְׂשמֹאל ַּכּנַ 

  :ּוַבִּתּקּוִנים ַּבַהְקָּדָמה ַּדף ז

ִּכי ַהָּיַדִים ֵהם . 'ַאל ִּתְקֵרי ָיֶדָך ֶאָּלא יּוֶדיךָ , ')ה ַעֵּין ָׁשם"ְּבַׁשַער ַהְּזִמירֹות פ" ַחִּיים - ֵעץ  - ְפִרי "ּומּוָבא ִּב 

  : ל"ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ָיִמין ּוְׂשמֹאל ַּכּנַ , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּכַֹח ּופַֹעל, ל"ת ְׁשֵני יּוִדין ַהּנַ ְּבִחינַ 

ָּכר ֵּבין ָיִמין ְונִ , ַהְינּו ְּבִחיַנת ֶׁשַהָּיַדִים ִנְפָּתִחין ְוֶנְחָּתִכין, ַּכּמּוָבא' ֲחָתךְ 'ֵּתבֹות  -סֹוֵפי ' ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ 'ְוֶזהּו 

ַּכּמּוָבא (ְּבִגיַמְטִרָּיא ְׁשֵּתי ְּפָעִמים רּוַח ' ֲחָתךְ , 'ְוֶזה. ל"ַּכּנַ ' ְוכּו' ַאף ָיִדי ִיְּסָדה ָאֶרץ': ְּבִחיַנת, ל"ִלְׂשמֹאל ַּכּנַ 

, ל"ְׁשֵני ַהָּיַדִים ַּכּנַ , ְׁשֵני ַהּיּוִדין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת, ל"ַהְינּו ְּבִחיַנת ְׁשֵני ָהרּוחֹות ַהּנַ , )ָׁשם" ַחִּיים - ֵעץ  -ְפִרי "ִּב 

ְוָכל . ל"ִּבְבִחיַנת ַּפָּתח ַהּנַ ', ְוכּו' ּפֹוֵתַח ֶאת'ְוֶזהּו . ל"ְּכֶׁשִּנְפָּתִחין ְוֶנְחָּתִכין ְּכֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

ֶדָך 'ת יָ 'ֹוֵתַח אֶ 'ְוֶזה ּפ. ל"ַּכּנַ '' רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה'ת ִּבְבִחינַ , ְיֵדי ַהְמָּתקֹות ַהֲחרֹון ַאף -ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל 

ִנְפָּתִחין ', ְוכּו' רּוַח ַאֵּפינּו'ְיֵדי ְּבִחיַנת  -ִּכי ַעל . ל"ַהּנַ ' ַהְינּו ְּבִחיַנת רּוַח ַאֵּפינּו ְוכּו, ֵּתבֹות ַאִּפי - ָראֵׁשי 

  : ל"ְׁשֵּתי ָהרּוחֹות ַּכּנַ ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת , ְוֶנְחָּתִכין ַהָּיַדִים

ִּכי . ל"ְּבִחיַנת ּכַֹח ּופַֹעל ַּכּנַ , ל"ִּבְבִחיַנת ִהְתַּפְּתחּות ַהָּיַדִים ַהּנַ , ְוָכל ַהִּמְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות ְּתלּוִיין ַּגם ֵּכן ָּבֶזה

ִהְסַּתֵּכל '): ָאבֹות ֶּפֶרק ב(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ֶׁשֵהם ָמקֹום ְוִצּיּור ּוְזַמן, ל"ֵיׁש ָּבֶהם ַּגם ֵּכן ָׁשלׁׂש ְּבִחינֹות ַהּנַ 

 -ַנֲעֶׂשה ַעל , ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ִעַּקר ָהֲעֵבָרה, ַּדְיָקא' ִליֵדי ֲעֵבָרה', 'ִּבְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ְוִאי ַאָּתה ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה

ה ָּכְך ְּכֶׁשּמֹוִציָא -ְוַאַחר , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשחֹוֵׁשב ַלֲעׂשֹוָתּה, ּוַבְּתִחָּלה ָהֲעֵבָרה ְּבכֹחַ . ל"ְיֵדי ְּבִחינֹות ַהָּיַדִים ַהּנַ 

ין ְרָׁשִעים ְּבַחֵּייֶהן ְקרּויִ 'ִּכי , ְוָחׁשּוב ְּכֵמת, ֲאַזי הּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ַחס ְוָׁשלֹום, ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְועֹוֶׂשה אֹוָתּה

ם ַהְינּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשהֵ ', ְוכּו" ְּכמֹו ֲחָלִלים ׁשֹוְכֵבי ֶקֶבר): "ח"ְּתִהִּלים פ(ְוֶזה ְּבִחיַנת :). ח"ְּבָרכֹות י(' ֵמִתים

 ֶׂשהַהְינּו ֶׁשָהֲעֵבָרה ַנעֲ . י"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש , ךְ "ְלׁשֹון ֲחתָ ' ִנְגָזרּו', 'ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו, 'ְוֶזהּו. ְּבַחֵּייֶהן ְקרּוִיים ֵמִתים

ּוִמְּנִפיַלת ִחּתּוְך ְוִהְתַּפְּתחּות . ךְ "ֵּתבֹות ֲחתָ  - סֹוֵפי ' ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ 'ְּבִחיַנת , ת ִחּתּוְך ַהָּיַדִיםְיֵדי ְּבִחינַ  -ַעל 

מֹוִעיל  ְוַעל ֵּכן. ל"ְך ַּכּנַ "ְלׁשֹון ֲחתָ ', ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו'ַנֲעֶׂשה ָהֲעֵבָרה ִּבְבִחינֹות , ַהָּיַדִים ֵאּלּו ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ֶּפַתח ':): ב"ְנָדִרים כ(ְּבִחינֹות , ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֲחָרָטה ֶׁשִּמְתָחֵרט ַעל ָהֲעֵבָרה, ְּתׁשּוָבה ַעל ֲעֵבָרה

  : ל"ְּבִחינֹות ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ַּכּנַ , ל"ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ַּפָּתח ַּכּנַ . 'ֲחָרָטה

ְוֶזה , ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות. הּוא ַעל ְיֵדי ְׁשֵלמּות ַהִּדּבּור, ַעלּוְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹ] ג[

 ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְהֶיה ַהִּדּבּור. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשָלִמין אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ְּבִחינֹות ָעְלָמא ְּדָאֵתי

ִּכי ָאז ֶאְהּפְֹך ): "ְצַפְנָיה ג(ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב . ם ִיְקְראּו ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִעם ַהִּדּבּור"ִּכי ֲאִפּלּו ָהַעּכּו, מּותִּבְׁשלֵ 

  :ִנְמָצא ֶׁשִּיְהֶיה ְלַהִּדּבּור ְׁשֵלמּות', ְוכּו" 'ֶאל ָהַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻּכָּלם ְּבֵׁשם ה
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ֲאָבל . ּבּורֵמַאַחר ֶׁשֵאין ָּכל ָהעֹוָלם קֹוְרִאין ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִעם ַהּדִ , ו ַהִּדּבּור ָחֵסר ְוֵאינֹו ִּבְׁשֵלמּותִּכי ַעְכָׁש 

ְּבִחיַנת , ְוַעל ֵּכן ָאז ִיְהֶיה ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות, ם"ֲאִפּלּו ַעּכּו, ֶלָעִתיד ִיְקְראּו ֻּכָּלם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִעם ַהִּדּבּור

ְוָכל ֶזה ִיְהֶיה . ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש ְלַהִּדּבּור ְׁשֵלמּות, ֵמַאַחר ֶׁשַהּכֹל ִיְקְראּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִעם ַהִּדּבּור, ָׂשָפה ְּברּוָרה

ִּכי ָאז ִיְראּו . ְראּו ַהּכֹל ֶאת ְּגֻדָּלֵתנּוֶׁשָאז ֵיְדעּו ְויִ , ִּכי ִעַּקר ְּגֻדָּלֵתנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ִיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ֶלָעִתיד

). א" (ָמה ַרב טּוְבָך ַהָּצפּון ָלֶהם", ַאְׁשֵריֶהם ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם, ַהּכֹל ֶאת ְּגֻדַּלת ְוִתְפֶאֶרת ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים

ִּכי ָאז ִיְהֶיה יֹוָמא ְּדִדיָנא . 'ְוכּו" ֶתם ְרָׁשִעיםַוַעּסֹו): "ַמְלָאִכי ג(ְּכָמה ֶׁשָּכתּוב , ּוְלֵהֶפְך ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים

ִּכי ֵאין , ְולֹא ְיַוְּתרּו לֹו ַעל ׁשּום ָּדָבר ָקָטן, ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט, ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ִנּדֹון ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשה, ַרָּבא

  ): ב( ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ִנְזָּכר לֹו ָאז, ִׁשְכָחה ְלָפָניו ִיְתָּבַרךְ 

: ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ְּבַמְלַאִכי(', ְוָיׁשּובּו ְוִיְראּו ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ְוכּו, ַוֲאַזי ְּכֶׁשִּיְהֶיה ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים

, יֹוָמא ְּדִדיָנאִּכי ָאז ַּדְיָקא ְּב "). ְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֵּבין עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו"

', ְוִיְקְראּו ֻּכָּלם ְּבֵׁשם ה, ַוֲאַזי ִיְתַהְּפכּו ֻּכָּלם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה. 'ִיְראּו ַהִחּלּוק ֵּבין ַצִּדיק ְלָרָׁשע ְוכּו

ְּבִחיַנת ָׂשָפה ְברּוָרה , ר ִּבְׁשֵלמּותַוֲאַזי ִיְהֶיה ַהִּדּבּו. ל"ַּכּנַ ' ְוכּו" ָאז ֶאְהּפְֹך ֶאל ָּכל ָהַעִּמים: "ִּבְבִחינֹות

ֲאָבל . ל"ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִנְׁשָלם ַהִּדּבּור ָאז ַּכּנַ , ִנְמָצא ֶׁשַעל ְיֵדי ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד. ל"ַּכּנַ 

ְוֶזה , ַהֶּזה ְינּו ֶׁשִּיְהֶיה ַמָּפָלה ָלְרָׁשִעים ַּגם ָּבעֹוָלםְּדהַ , ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחיַנת ָעְלָמא ְּדָאֵתי ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  : ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֱאֶמת

, ִמְׁשַּתֶּנה ָּפָניו ִּכְכרּום, ֵּכיָון ֶׁשִּנְצָרְך ָהָאָדם ַלְּבִרּיֹות'ִּכי . ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות, ְוִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא

ְוטֹוב ְונֹוַח לֹו , ָקֶׁשה לֹו ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל ָּבַרִּבים, ִּכי ִמי ֶׁשהּוא ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות:). ְּבָרכֹות ו(' ִניןְלַכָּמה ְּגוָ 

ִפָּלתֹו ֶׁשעֹוֶׂשה ְּתנּועֹות ּוְׁשָקִרים ִּבְת , ִּכי ָּבַרִּבים נֹוְפִלין ָעָליו ְּפִנּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְׁשָקִרים. ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד

ִּכי ִמְתַּפְרֵנס , ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאין ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה. ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ִנְצָרְך ָלֶהם, ִּבְׁשִביל ְּבֵני ָאָדם

ָוה ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּתאֲ , ר ַאֵחראֹו ִּבְׁשִביל ָּדבָ , ִּבְׁשִביל ָּכבֹוד, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ֶׁשהּוא ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות, ִמֶּׁשּלֹו

ַוֲאַזי . ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלָכבֹוד ַוֲחִׁשיבּות ֶׁשָּלֶהם, ִנְמָצא ֶׁשהּוא ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות. ֶׁשל ָּכבֹוד ַוֲחִׁשיבּות ְוַכּיֹוֵצא

ר ְּדַהְינּו ַלֲעׂשֹות ְּתנּועֹות ְּבֶׁשקֶ , ָּגדֹול ִּבְתִפָּלתֹויּוַכל ִלּפֹל ְּבֶׁשֶקר , ְּכֶׁשהּוא ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות ְּבֵאיֶזה ְּבִחיָנה

  : ל"ִּבְׁשִביל ְּבֵני ָאָדם ַּכּנַ 

ִפָּלתֹו ּוִמְתַּבֵּיׁש ְּבֵעיָניו ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶקר ְמֻגֶּנה ִּבְת , ְּבִמְקָצת' ְוָיֵרא ֶאת ה, ְוֵיׁש ִמי ֶׁשהּוא ִאיׁש ָּכֵׁשר ְקָצת

ִּכי , ְוַגם ֶזה ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא ַהְרֵּבה ְמאֹד יֹוֵתר ִמַּדי. ִמְתַּכֵּון ְלִהְתַּפֵּלל ֶּבֱאֶמתּו, ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים

ְלֵעיל ְּבַהּתֹוָרה ָאַמר ַרִּבי (ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבָמקֹום ַאֵחר , ִּכי ָהֱאֶמת הּוא ַרק ֶאָחד. לֹא ִנְמָצא ַהְרֵּבה ֱאֶמת

ַעל ֵּכן הּוא , ל"ְּדַהְינּו ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ּבֹוׁש ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֶׁשֶקר ָּגמּור ַּכּנַ ). א"ן נֲעִקיָבא ְּבִסימָ 

ֶׁשָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזהּו ְּתנּוָעה אֹו , ְּדַהְינּו ְלָמָׁשל. ּוְלַהְלִּביׁש ַהֶּׁשֶקר ֶּבֱאֶמת, רֹוֶצה ְלַכּסֹות ַעל ַהֶּׁשֶקר

ַעל ֵּכן הּוא , י ָאָדםֲאָבל הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ָּבֶזה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶׁשֶקר ִּבְתִפָּלתֹו ִּבְׁשִביל ְּבנֵ , ַּכף ִּבְׁשִביל ַאֵחרַהְמָחַאת 

 ֶׁשהּוא ָצִריךְ  ַעד ֶׁשִּנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ּוְמַסֵּבב לֹו ַהֵּיֶצר ָהָרע ִסּבּוִבים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ּגֹוֵנב ַּדַעת ַעְצמֹו

א ָצִריְך ְּדַהְינּו ֶׁשּמֹוֵצא ְלַעְצמֹו ֵאיֶזה ֱאֶמת ֶׁשהּו, אֹו ְלַהּכֹות ַּכף ֶאל ַּכף, ֶּבֱאֶמת ַלֲעׂשֹות ְּתנּוָעה זֹו ִּבְתִפָּלתֹו

ה ִנְמָצא ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְרּבֵ , ִנְמָצא ֶׁשהּוא ְמַכֶּסה ַהֶּׁשֶקר ֶּבֱאֶמת. ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ַהְּתנּוָעה ִּבְׁשִביל אֹותֹו ָהֱאֶמת

  : ֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדי

ֲאָבל ֶזה . ְּדַהְינּו ְלִהְתַּפֵּלל ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּבְׁשִביל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלַבּדֹו, ִּכי ָהִעַּקר ָהֱאֶמת ֵאינֹו ַרק ֶאָחד

ַעל  ְוַכָּמה ִמיֵני ֱאֶמת ֶׁשּמֹוֵצא ְלַעְצמֹו ְלַחּפֹות, ְּגָוִניןִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ַּכָּמה , ָהֱאֶמת ֶׁשל ֶׁשֶקר הּוא ַהְרֵּבה ְמאֹד

ִמְׁשַּתֶּנה ָּפָניו 'ֲאַזי , ל"ֶׁשָאז נֹוֵפִלים ָעָליו ְּפִנּיֹות ּוְׁשָקִרים ַּכּנַ ', ֵּכיָון ֶׁשִּנְצָרְך ָהָאָדם ַלְּבִרּיֹות'ְוֶזהּו . ַהֶּׁשֶקר

ב ְמַבְּקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעקֹ): "ד"ְּתִהִּלים כ(ְּבִחיַנת , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים, ִחיַנת ָהֱאֶמתֶזה ְּב ', ָּפָניו'. 'ְלַכָּמה ְּגָוִנין

  ):ִמיָכה ז(ְּבִחיַנת , "ֶסָלה
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ה ּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּכּמָ ְּדַהְינ, ִנְׁשַּתֶּנה ְלַכָּמה ְּגָוִנין, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָּפִנים, ְּדַהְינּו ֶׁשָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו". ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב"

ִנְמָצא , אֹו ִּבְׁשִביל ָּכךְ , ֶׁשַּכָּוָנתֹו ִּבְׁשִביל ָּכךְ , ְּדַהְינּו ֶׁשּמֹוֵצא ְלַעְצמֹו ֱאֶמת. ֶׁשַּמְלִּביׁש ּבֹו ַהֶּׁשֶקר, ִמיֵני ֱאֶמת

  : ל"ינֹו ֶאָּלא ֶאָחד ַּכּנַ ִּכי ָהִעַּקר ָהֱאֶמת אֵ , ְלַכָּמה ְּגָוִנין, ֶׁשִּנְׁשַּתֶּנה ַהָּפִנים ֶׁשהּוא ֱאֶמת

ַהְינּו , ְּבַחָּיי ַּדְיָקא', ְּבַחָּיי'ְוֶזה . ַהְינּו ְּכֶׁשֵאין ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות, "ְּבַחָּיי' ֲאַהְּלָלה ה): "ו"ְּתִהִּלים קמ(ְוֶזה ֵּפרּוׁש 

, :)ב"ֵּביָצה ל(' ַהִּנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות ַחָּייו ֵאיָנם ַחִּיים'י ּכִ . ֶׁשֵאינֹו ִנְצָרְך ְלִחּיּות ׁשּום ָאָדם, ֶׁשֲאִני ַחי ֵמַחִּיים ֶׁשִּלי

ֲאַזי אּוַכל , ַוֲאִני ַחי ַחִּיים ֶׁשִּלי, ֲאָבל ְּכֶׁשֵאיִני ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות. ִּכי הּוא ַחי ֵמֲאֵחִרים, ַהְינּו ֶׁשֵאיָנם ַחִּיים ֶׁשּלֹו

  ):ָׁשם(ְוֶזהּו : ל"ַּדְיָקא ַּכּנַ " ְּבַחָּיי' ֲאַהְּלָלה ה: "ְוֶזהּו, ל"ת ַּכּנַ ְלַהְּללֹו ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ֶּבֱאמֶ 

  ): ַעֵּין ְלַמָּטה(' ְוכּו' ֵּכיָון ֶׁשִּנְצָרְך ָהָאָדם ַלְּבִרּיֹות עֹוָלם ָחַׁשְך ַּבֲעדֹו'

הּוא ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת , ִעים ָלעֹוָלם ַהָּבאִּכי ִעַּקר ַמֶּפֶלת ָהְרָׁש , ּוְכֶׁשֵּיׁש ֱאֶמת ֲאַזי הּוא ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים

ִּכי . ּכֹוַנְנָּת ָלַעד לֹא ְּכִתיב ֶאָּלא ִּתּכֹון, "ְׂשַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד): "ב"ִמְׁשֵלי י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז

). ג"ּוְבִתּקּון ס: ח"זַֹהר ִּתּשָֹא קפ(ְכרֹוָנם ִלְבָרָכה זִ , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת

ּוְמַׁשֵּלם ): "ְּדָבִרים ז(ִּבְבִחיַנת . ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים, ְוַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד

ּוַמֲאִביָדן ִמן ' ְמַׁשֵּלם ְלׂשֹוְנָאיו, 'ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה. ל"ת ַּכּנַ ֶזה ְּבִחיַנת ֱאמֶ ' ָּפָניו, '"ְלׂשֹוְנָאיו ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו

 ֶׁשִּכְבָיכֹול): ב"ֵערּוִבין כ(ַּבְּגָמָרא , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו). ג(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָהעֹוָלם

. ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת ָהְרָׁשִעים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ  ִּכי ַהָּפִנים, ֵהם ְּכַמּשָֹא ַעל ָּפָניו

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַמַּפְלָּתם . ל"ֲאַזי הּוא ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים ַּכּנַ , ְּדַהְינּו ָהֱאֶמת, ּוְכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ְּבִחיַנת ַהָּפִנים

  :ל"ֶּלה ָהֱאֶמת ַּכּנַ ִּכי ָאז ִיְתּגַ , ֶלָעִתיד

ַוֲאַזי ַמְמִׁשיִכין . ל"ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ְּבִחיַנת ַהָּפִנים ַּכּנַ , ל"ֵּכן ְּכֶׁשּזֹוִכין ֶלֱאֶמת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּכּנַ  - ְוַעל 

ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה , ֱאֶמת ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזהַוֲאַזי ַנֲעֶׂשה ַמַּפְלָּתם ַעל ְיֵדי הָ , ְּבִחיַנת עֹוָלם ַהָּבא ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ְּבִחיַנת ָׂשָפה , ֶזה ַמְמִׁשיִכין ְׁשֵלמּות אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ֶׁשִּיְהֶיה ֶלָעִתיד - ְיֵדי  - ְוַעל : ל"ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַּכּנַ 

ם ֶאל ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַהְּפִכין ֻּכּלָ , ַעל ְיֵדי ַמַּפְלָּתם ִּכי ְּבִחיַנת ָׂשָפה ְּברּוָרה ַנֲעֶׂשה. ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְּברּוָרה

  : ל"ַהּשֵֹם ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ 

, ל ַׁשָּבתַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחינֹות ִּדּבּור ֶׁש . ַהֶּנֱאַמר ְּבַׁשָּבת, "ְוַדֵּבר ָּדָבר): "ח"ְיַׁשְעָיה נ(ְוֶזה ְּבִחיַנת 

 ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות. ְלַהְׁשִלים ַהִּדּבּור ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור ֶׁשל עֹוָלם ַהֶּזה, ֹות ָעְלָמא ְּדָאֵתיֶׁשהּוא ְּבִחינ

ָך ֶׁשל ֶׁשּלֹא ְיֵהא ִּדּבּורְ ':) ג"ַׁשָּבת קי(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ַהִּדּבּור הּוא ִמְּבִחינֹות ַׁשָּבת

ְוָצִריְך , ל"ִּכי ַׁשָּבת הּוא ְּבִחינֹות עֹוָלם ַהָּבא ַּכּנַ , ִּכי ְּבַׁשָּבת הּוא ְׁשֵלמּות ַהִּדּבּור. 'ַׁשָּבת ְּכִדּבּוְרָך ֶׁשל חֹל

  :ל"ְלַהְמִׁשיְך ִּדּבּור ֶׁשל ַׁשָּבת ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור ֶׁשל חֹל ַּכּנַ 

): ג"ַּבִּמְדָּבר כ(ְּבִחיַנת , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאֶמת', ֵאל'ֶׁשַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ). ד(' ִציָרהֵאל ֲהָוָיה ִּבי'ְוֶזהּו ְּבִחיַנת 

ִמַּנִין '): ח"ְמִגָּלה י(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב, "לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב"

. ל"ִּכי ַיֲעקֹב ְּבִחיַנת ֱאֶמת ַּכּנַ ', ְוכּו" ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵֹקי: "ֶׁשֶּנֱאַמר, רּוְך הּוא ְלַיֲעקֹב ֵאלֶׁשְּקָראֹו ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

ל ָיכֹו, ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַּפְרָנָסה ְוֵאין ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות. ָּתלּוי ְּבַפְרָנָסה, ְוֶזה ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ָעְלָמא ְּדָאֵתי

ִּכי ". ֱאלָֹקיו' ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ִׂשְברֹו ַעל ה): "ו"ְּתִהִּלים קמ(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ְלִהְתַּפֵּלל ַּכּנַ 

ַנת ֱאֶמת הּוא ְּבִחי' ֵאל ַיֲעקֹב'ִּכי ', ֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו'ֲאַזי , ְוֵאין ִנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות', ֱאלָֹקיו' ְּכֶׁשּשְִֹברֹו ַעל ה'

ֲאַזי , ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְּבִחינֹות ָּפִנים, ְּבִחינֹות ֱאֶמת, ַוֲאַזי ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחינֹות ָעְלָמא ְּדָאֵתי. ל"ַּכּנַ 

  : ל"ַנֲעֶׂשה ַמֶּפֶלת ָהְרָׁשִעים ַּכּנַ 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכָמה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִחיַנת ִׁשּלּום ָׂשָכרִּכי ֵהי ִהיא ְּב , ְוֶזה ְּבִחיַנת ֲהָוָיה ְּבִמּלּוי ֵהִהין

ְוֶזה ְּבִחיַנת . ָוִהי ֶזה ִׁשּלּום ָׂשָכר ָלְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם ַהָּבא, "ֶהֶגה ָוִהי): "ְיֶחְזֵקאל ב(ַעל ָּפסּוק ) א"ֵערּוִבין כ(

ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ֲהָוָיה , ֶׁשַעל ָידֹו ַנֲעֶׂשה ִׁשּלּום ָׂשָכר ָלְרָׁשִעים, ֱאֶמת ְּדַהְינּו ֵאל ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות', ֵאל ֲהָוָיה'

ל ְלַהְמִׁשיְך ִּדּבּור ֶׁש ', ְוַדֵּבר ָּדָבר'ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות . ָצִריְך ְלַהְמִׁשיָכּה ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ל"ְּבִמּלּוי ֵהִהין ַּכּנַ 
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ָיִמים ֻיָּצרּו ְולֹא ֶאָחד ): "ט"ְּתִהִּלים קל(ִּבְבִחינֹות . ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ְיִציָרה, ל"ַּכּנַ  ַׁשָּבת ְּבתֹוְך ְיֵמי ַהחֹל

ְוָצִריְך ְלַהְמִׁשיְך . ְּכֶׁשֵאין ֶאָחד ָּבֶהם ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ַׁשָּבת, ְּדַהְינּו ֶׁשְּיֵמי ַהחֹל ֵהם ְּבִחינֹות ְיִציָרה, "ָּבֶהם

ְּבִחינֹות , ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ָעְלָמא ְּדָאֵתי', ֵאל ֲהָוָיה'ֶאת ְּבִחינֹות , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיֵמי ַהחֹל, ִלְבִחינֹות ְיִציָרה

  :ל"ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְׁשָלִמים אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ַּכּנַ ', ַמְלכּות ֶּפה') ה(ְוֶזה ְּבִחינֹות . ַׁשָּבת

ִּכי ִלְפָעִמים ִנְתָחִבין . ָצִריְך ִלְראֹות ְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות, ל"ִּדּבּור ַּכּנַ ּוְכֶׁשִּנְׁשָלִמין אֹוִתּיֹות הַ ] ד[

ֹון ֶׁשֶּזה ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשּקֹוִרין ִּבְלׁש, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות, אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ְּבֵמַצר ַהָּגרֹון

ְּדַהְינּו ְלַהְמִׁשיְך , ֶׁשּיּוַכל ְלַדֵּבר ִּבְׁשֵלמּות, ְוָצִריְך ִלְראֹות ְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ִמֵּמַצר ַהָּגרֹון. יקַאְׁשְּכַנז ֵהיֶזרִ 

ְנֻקּדֹות ַוֲאַזי ְּכֶׁשַּמְמִׁשיִכין . ַּכָּידּוַע ְּבחּוׁש, ִּכי ְּבלֹא ְנֻקּדֹות ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ׁשּום אֹות. ְנֻקּדֹות ֶאל ָהאֹוִתּיֹות

  : ֲאַזי ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּומֹוִציִאין ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות, ֶאל ָהאֹוִתּיֹות

. 'ֵתּהְרחּוֵׁשי ְמַרֲחָׁשן ִׂשְפוָ '). ו(ִּכְדִאיָתא ַּבּזַֹהר , ֻּכָּלם ָּבִאים ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור, ִּכי ָּכל ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם

, ָלָאָדם ִּכי ָּכל ַמֲחָׁשָבה ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש. ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ְּבַדּקּות ָּגדֹול, ְוַאף ֶׁשֵאין ָהָאָדם ַמְרִּגיׁש זֹאת

ה ֶׁשעֹוֶׂשה ְוָלֵכן ָּכל ֲעִׂשּיָ . ַרק ֶׁשהּוא ְּבַדּקּות ְמאֹד, ֻּכָּלם ֻמְכָרִחים ָלבֹוא ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור ִּבְׁשַעת ַהַּמֲחָׁשָבה

 ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים ְצִריִכין ָלבֹוא ִּבְבִחינֹות ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור, ָהָאָדם ְצִריָכה ָלבֹוא ַּבְּתִחָּלה ְּבתֹוְך ַהִּדּבּור

 ֹוֵצא ַהַּמֲעֶׂשה ִמּכֹחַ ִּכי קֶֹדם ֶׁשּי. ִנְגָמר ַהַּמֲעֶׂשה ְויֹוֵצא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ִנְמָצא ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור. ּוַמֲעֶׂשה

ְצִריִכין ְלַהְׁשִלים , ַעל ֵּכן ְּכֵדי ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ְצִריָכה ָלבֹוא ְּתִחָּלה ִּבְבִחינֹות ִּדּבּור, ֶאל ַהּפַֹעל

ְלַהְמִׁשיְך ְּבִחינֹות ְנֻקּדֹות ֶאל  ְּדַהְינּו, ּוְלהֹוִציא ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות ִמֵּמַצר ַהָּגרֹון. ל"אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ַּכּנַ 

  : ל"יֹוֵצא ַהָּדָבר ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ , ַוֲאַזי ְּכֶׁשּיֹוֵצא ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות. ָהאֹוִתּיֹות

 ַהִּמְצָוה אֹו ְׁשָאר ָּדָברֶׁשחֹוְׁשִקין ַלֲעׂשֹות , ּוְלַהְמִׁשיְך ְנֻקּדֹות ֶאל ָהאֹוִתּיֹות הּוא ַעל ְיֵדי ַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפין

  ):ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א(ִּבְבִחינֹות . ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי חֹוֵׁשק ַלֲעׂשֹות

ל ִאם עַ  - ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ִּכי . ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּכּסּוִפין ְוַהֵחֶׁשק ַנֲעִׂשין ְנֻקּדֹות, "ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף"

ֶזה ְוֵכן ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֵאי. ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִמְּתִחָּלה ֵחֶׁשק ְלַדֵּבר, ְּדַהְינּו ְלָמָׁשל ְּכֶׁשְּמַדֵּבר ֵאיֶזה ִּדּבּור, ְיֵדי ֵחֶׁשק

ה ֵּכן ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁש ְוַעל . ְּבַוַּדאי לֹא ָהָיה עֹוֶׂשה אֹוָתּה, ִאם לֹא ָהָיה לֹו ֵחֶׁשק ִמְּתִחָּלה ַלֲעׂשֹוָתּה, ְּפֻעָּלה

נֹוְתִנין לֹו , ֹותאֹו ְׁשָאר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂש, ְּכגֹון ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק, ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות

  : ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעֶׂשה ַהָּדָבר, ִמְּתִחָּלה ֵחֶׁשק

ָבר ַהָּצִריְך ִּכי ְּכֶׁשִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּדָ , ְיֵדי ַהְּמִניָעה ֶׁשַּמְזִמיִנין לֹו - ֶׁשק ַנֲעֶׂשה ַעל ְוִעַּקר ּגֶֹדל ַהחֵ 

ְּכגֹון ִלְנסַֹע , ֶׁשָּכל ַיֲהדּותֹו ָּתלּוי ָּבֶזה, ִּבְפָרט ְּכֶׁשָּצִריְך לֹו ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּגדֹול ַהָּצִריְך ְלַיֲהדּותֹו, לֹו ְלַיֲהדּותֹו

ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו , ְוזֹאת ַהְּמִניָעה ִהיא ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק. ֲאַזי ַמְזִמיִנין לֹו ְמִניָעה, ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי

ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה , ִּכי ַעל ְיֵדי ַהְּמִניָעה ֶׁשּמֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהָּדָבר. ֵחֶׁשק יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ַהָּדָבר

ְוֵתֶכף ּוִמָּיד חֹוְטִפין ִמֶּמּנּו , ְּכמֹו ְלָמָׁשל ְּכֶׁשַּמְרִאין ְלָקָטן ָּדָבר ַהֶּנֱחָמד לֹו. ִהְתַּגְּברּות ַהֵחֶׁשק ְמאֹד

ִנְמָצא ֶׁשִעַּקר , ַהָּדָבר ּוְמַבֵּקׁש ְוחֹוֵׁשק ְמאֹד ְלאֹותֹו, ֲאַזי הּוא רֹוֵדף ְמאֹד ַאַחר ָהָאָדם, ּוַמְחִּביִאין ִמֶּמּנּו

ר ְּכמֹו ֵכן מֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ִּבְמִניעֹות ֵמַהָּדבָ . ַהֵחֶׁשק ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֶׁשָחְטפּו ִמֶּמּנּו ְוֶהְחִּביאּו ֶאת ַהָּדָבר

ֶׁשָּכל ַמה , "ְוֶלֶחם ְסָתִרים ֻיְנַעם: ")ִמְׁשֵלי ט(ִּבְבִחינֹות . ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק יֹוֵתר, ַהָּצִריְך לֹו

ּות ֶׁשִּמֶּזה ָּבא ַּתֲאוֹות ְוִהְתַּגְּבר. הּוא חֹוֵׁשק ֵאָליו ְוָנִעים לֹו ְּביֹוֵתר, ֶּׁשַהָּדָבר ִנְמָנע ְוִנְסָּתר ִמן ָהָאָדם ְּביֹוֵתר

ִּכי ָאנּו ְמֻצִּוים , ָהֲעֵבָרה ִנְמַנַעת ְמאֹד ִמן ָהָאָדםִּכי ֵמֲחַמת ֶׁש , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַחס ְוָׁשלֹום, ַהֵחֶׁשק ֶאל ֲעֵבָרה

ק ַעל ֵּכן ֵיׁש ִהְתַּגְּברּות ַהֵחֶׁש , ִנְמָצא ֶׁשִהיא ִנְמַנַעת ְמאֹד ֵמִאָּתנּו, ּוֻמְזָהִרים ּוֻמְפָקִדים ָעֶליָה ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹוָתּה

ַהֵחֶׁשק ִמְתַּגֵּבר , ְּכֶׁשֵּיׁש ְמִניָעה ְלָאָדם, ְּכמֹו ֵכן ִּבְקֻדָּׁשה ".ְוֶלֶחם ְסָתִרים ֻיְנַעם"ִּבְבִחינֹות , ל"ֵאֶליָה ַּכּנַ 

  : ְּביֹוֵתר

ְּדַהְינּו ָהָאָדם , ַהְּמִניָעה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִּכי ֵיׁש ֵחֶׁשק ְוחֹוֵׁשק ְוֶנֱחָׁשק, ְוָכל ַמה ֶּׁשַהָּדָבר ַהֶּנֱחָׁשק ָּגדֹול ְּביֹוֵתר

ֵּכן ָצִריְך ִלְהיֹות ּגֶֹדל , ּוְכִפי ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק. ְוַהֵחֶׁשק ֶׁשחֹוְׁשִקין ַלָּדָבר ַהֶּנֱחָׁשק. ֱחָׁשקְוַהָּדָבר ַהּנֶ , ַהחֹוֵׁשק
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ֲאַזי ֵיׁש לֹו ְמִניָעה . ִנְמָצא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ָּגדֹול ְמאֹד, ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַהֶּנֱחָׁשק ָּגדֹול ְמאֹד. ַהֵחֶׁשק

ר ַהֵחֶׁשק ִמְתַּגֵּבר ְּביֹותֵ , ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַהְּמִניָעה יֹוֵתר ָּגדֹול. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַהֵחֶׁשק ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ָלה ְּביֹוֵתרְּגדֹו

ֵיַדע ְוָיִבין , הֵּכן ָראּוי ָלָאָדם ָלַדַעת ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ְמִניעֹות ְּגדֹולֹות ְמאֹד ֵמֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁש  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ 

ה ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה ַהְּמִניָעה ְּגדֹולָ , ְוָדָבר ָיָקר ְמאֹד, הּוא ֶנֱחָׁשק ָּגדֹול ְמאֹד, ֶׁשֶּזה ַהָּדָבר ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות, ִמֶּזה

ת ֵיׁש ְּבִחינֹות ְנֻקּדֹות ָהֱאמֶ ֲאָבל , ִּכי ֵיׁש ַצִּדיִקים ַהְרֵּבה, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשרֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת. ל"ְמאֹד ַּכּנַ 

 ֲאַזי ֵיׁש ְלָהָאָדם ְמִניעֹות ְּגדֹולֹות ַרּבֹות, ֶׁשָּבֶזה ָּתלּוי ַהּכֹל, ֶׁשְּכֶׁשרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֵּבין ַהַּצִּדיִקים

  : ל"ּוִמֶּזה ְּבַעְצמֹו ָיִבין ָהָאָדם ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק ַּכּנַ , ְמאֹד

. ל"ַּכּנַ  ְּכֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶׁשָּכל ַהְּמִניעֹות ֵהם ַרק ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק, ַהְּכָלל ְוִהֵּנה

י ַעל ְיֵדי ּכִ . ְויּוַכל ְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ְּבַוַּדאי יּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר, ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשק ְּביֹוֵתר

ִּכי ִעַּקר , ִּכי ַהֵחֶׁשק ְמַׁשֵּבר ַהְּמִניָעה. ל"ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה מֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ , ַהֵחֶׁשק ַנֲעִׂשין ְנֻקּדֹות

ִמֵּמיָלא ִנְׁשָּבר , ַהְּמִניָעהְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשק ְּביֹוֵתר ְּכִפי , ל"ַהְּמִניָעה ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ַּכּנַ 

  :ַהְּמִניָעה

ִּכי ַהְּמִניָעה . ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ְמִניעֹות, ִּכי ַהְּנֻקּדֹות ֵהם ְּבִחינֹות ְרִקיִעין). ז(ְרִקיִעין ' ט. ְנֻקִּדין' ְוֶזה ְּבִחיַנת ט

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ּומֹוְנעֹו ִמן ַהָּדָבר, ִלְפֵני ָהָאָדם ֶׁשַּמְפִריׁש ּוֵמֵסךְ , ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָמָסךְ , ִהיא ְּבִחיַנת ָרִקיעַ 

חֹוֵׁשק ֶׁשָהָרִקיַע הּוא ְּבִחיַנת ְמִניָעה ֶׁשַּמְפִריׁש ּוַמְבִּדיל ֵּבין הַ , "ְיִהי ָרִקיַע ִויִהי ַמְבִּדיל): "ְּבֵראִׁשית א(

ִּכי ַּגם , "ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים): "ו"ְּתִהִּלים קל(ָּכתּוב ְוַעל ֵּכן ַּגם ָהָאֶרץ ִנְקֵראת ָרִקיַע ְּכָמה ֶׁש . ְוַהֶּנֱחָׁשק

ֵדי ִּכי ַהְּנֻקּדֹות ַנֲעִׂשין ַעל יְ . ְרִקיִעין' ֵהם ְּבִחיַנת ט, ְנֻקִּדין' ְוַעל ֵּכן ַהט. ָהָאֶרץ ִהיא ֶׁשַטח ַהַּמְבִּדיל ּוַמְפִריׁש

  : ל"ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָרִקיַע ַּכּנַ , ַהְּמִניָעה ְוִעַּקר ַהֵחֶׁשק ַעל ְיֵדי, ל"ַהֵחֶׁשק ַּכּנַ 

ּוְלִפי ּגֶֹדל . ִּכי ֵיׁש ֶנֱחָׁשק ְלַמְעָלה ִמֶּנֱחָׁשק, ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְּבִחינֹות ְּבַהֶּנֱחָׁשק. ְרִקיִעין' ט, ְנֻקִּדין' ְוֵיׁש ט

 ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה, ל"ן ֵיׁש לֹו ְמִניָעה ְּגדֹוָלה ַּכּנַ ְוַעל ּכֵ . ֵּכן ָצִריְך ִלְהיֹות ּגֶֹדל ַהֵחֶׁשק, ַמֲעלֹות ַהֶּנֱחָׁשק

ֶׁשֵהם ְנֻקָּדה ְלַמְעָלה , ֶׁשֵהם ִמָּקַמץ ַעד ׁשּוֻרק, ִּתְׁשָעה ְרִקיִעין, ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵּתַׁשע ְנֻקִּדין. ל"ַהְּנֻקָּדה ַּכּנַ 

ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ּגֶֹדל , ֶׁשְּלִפי ּגֶֹדל ַהֶּנֱחָׁשק. ֱחָׁשק ְלַמְעָלה ִמֶּנֱחָׁשקְּדַהְינּו נֶ , ָרִקיַע ְלַמְעָלה ֵמָרִקיעַ , ִמְּנֻקָּדה

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ִּכי ַהְּנֻקָּדה ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ָהָרִקיעַ . ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ָרִקיעַ , ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהְּנֻקָּדה, ַהֵחֶׁשק

ֶׁשהּוא , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנֻקּדֹות ָקַמץ, ְקִמיץ ּוְסִתים, ָׁשק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָקַמץַעד ֶׁשֵּיׁש ֶנחֱ . ל"ְמִניָעה ַּכּנַ 

  :ִּכי ַהֶּנֱחָׁשק ְקִמיץ ּוְסִתים ְמאֹד, ְלַמְעָלה ִמָּכל ַהְּנֻקּדֹות

, ְמרֹו ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעלְּבַוַּדאי יּוַכל ְלגָ , ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָאָדם חֹוֵׁשק ֶּבֱאֶמת, ּוְכַלל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

ְוֶזה . ְּכִפי ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק, ַרק ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵחֶׁשק ָּגדֹול ְמאֹד. ְולֹא יּוַכל ְלָמְנעֹו ִמֶּזה ׁשּום ְמִניָעה ָואֶֹנס

ּומֹוַנַעת אֹותֹו , ֶּבֶרת ּוִמְׁשַּתַטַחת ְועֹוֶמֶדת ְלָפָניוֶׁשְּכֶׁשרֹוֶאה ַהְּמִניָעה ִמְתּגַ , יּוַכל ְלָהִבין ֵמַהְּמִניָעה ְּבַעְצָמּה

 ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ָּגדֹול ְמאֹד, ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר. ל"ֶׁשַהֶּנֱחָׁשק ָּגדֹול ְמאֹד ַּכּנַ , ֵיַדע ְוָיִבין ִמֶּזה, ְמאֹד

  : ל"ְוָאז ְּבַוַּדאי יּוַכל ְלָגְמרֹו ַּכּנַ , ל"ּוְכִפי ַהְּמִניָעה ַּכּנַ , ְּכִפי ַהֶּנֱחָׁשק, ְמאֹד

ֹותֹו לֹוַמר ֶׁשהּוא ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות א, ַעל ְיֵדי ַהְּמִניָעה, ִּכי ֵאין ְלָהָאָדם ִלְפטֹר ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְמצֹא ְלַעְצמֹו ֵּתרּוץ

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ְהֶיה ֶנֱחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּהְוַעל ֵּכן יִ , ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ֵמֲחַמת ַהְּמִניָעה ְוָהאֶֹנס, ַהָּדָבר

ִּכי ֶּבֱאֶמת . 'ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה, ְוֶנֱאַנס ְולֹא ֲעָׂשָאּה, ָחַׁשב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה'): ְּבָרכֹות ו(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַרּבֹוֵתינּו

  : ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ָאּהֶנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ֲעָׂש , ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו אֶֹנס

ֲאָבל ִמי . ִּכי ַמה ּלֹו ַלֲעׂשֹות ִּכי ֵיׁש לֹו אֶֹנס, ֲאָבל ָּכל ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָלֵצאת ָּבֶזה ֲאַזי יֹוֵצא ָּבּה

הּוא ָחֵפץ , אֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות, ַרק ֶׁשהּוא רֹוֶצה ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה, ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵצאת

ִּכי ֵאינֹו ְמָקֵרר ַּדְעּתֹו ְּכָלל , ַמה ֶּׁשְּמִקִּלין לֹו ֶׁשֶּנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה, ִאם ֵּכן ַמה ּמֹוִעיל לֹו. ְּבַהָּדָבר ַעְצמֹו

 ֶׁשֶּנֱחָׁשב, "ְּכִאּלּו"ְולֹא ָלֵצאת ִעם הַ , ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה ְּבַעְצָמּה, ְמאֹדִּכי הּוא ָּתֵאב ְוָחֵפץ ּוִמְתַּגְעֵּגַע . ָּבֶזה

  : ֶאל ַהּפַֹעלֶׁשִּיְגמֹר ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִמּכֹחַ , ִּכי ֶּבֱאֶמת ָראּוי ְלִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי. ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה
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ֲאַזי ְּבַוַּדאי ִיְגמֹר , ְוֵאינֹו ְמָקֵרר ַּדְעּתֹו ְּכָלל ַּבֶּמה ֶּׁשֶּנְחָׁשב ָעָליו ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה, ְמאֹד ֶּבֱאֶמתְּכֶׁשחֹוֵׁשק , ַוֲאַזי

, ֵחֶׁשקִּכי ֵהם לֹא ָּבאּו ַרק ִּבְׁשִביל הַ . ִויַׁשֵּבר ִויַבֵּטל ָּכל ַהְּמִניעֹות ָוֳאָנִסים. ַהָּדָבר ְויֹוִציאֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ָעה ֲאַזי ִמֵּמיָלא ִנְתַּבֵּטל ָהאֶֹנס ְוַהְּמִני, ְּכִפי ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק, ּוְכֶׁשֵּיׁש לֹו ַהֵחֶׁשק ָהָראּוי ְלאֹותֹו ַהְּמִניָעה

  :ל"ַּכּנַ 

 ֶׁשֶּזה, ַהִּדּבּור יֹוֵרד ְּבֵמַצר ַהָּגרֹוןֶׁשְּכֶׁש ). ח" (ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור): "ו"ְּדָבִרים כ(ְוֶזה ְּבִחיַנת 

ְיֵדי ֶׁשֵאין ְנֻקּדֹות  -ַעל , ֶׁשֵּיׁש לֹו אֶֹנס ּוְמִניָעה, ַהְינּו. 'ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור'ֲאַזי הּוא , ְּבִחיַנת ָּגלּות ִמְצַרִים

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת . ל"ֶּזה ָּבִאין ָּכל ַהְּמִניעֹות ָוֳאָנִסין ַּכּנַ ֶׁשִּמ , ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמֵּמַצר ַהָּגרֹון, ְלָהאֹוִתּיֹות

  : ל"ֶזה הּוא ָאנּוס ַּכּנַ  - ְיֵדי  -ַעל , ְיֵדי ֶׁשֵאין ַהִּדּבּור ִּבְׁשֵלמּות -ֶׁשַעל ', ָאנּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור'

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְלׁשֹון ְמִניָעה' ָחַׁשךְ ', 'ָחַׁשְך ַּבֲעדֹוֵּכיָון ֶׁשִּנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות עֹוָלם ':): ב"ֵּביָצה ל(ְוֶזהּו 

ֲאַזי , ַהְינּו ְּכֶׁשִּנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות). ב"ָׁשם כ(' ְוכּו" ְולֹא ָחשְַֹכָּת ֶאת ִּבְנךָ , ְולֹא ָחַׂשְך ִמֶּמִּני): "ט"ְּבֵראִׁשית ל(

ל ְוָקֶׁשה לֹו ְלִהְתַּפּלֵ , ַהְינּו ְּכֶׁשהּוא ֵּבין ָהעֹוָלם ֲאַזי ֵיׁש לֹו ְמִניעֹות', עֹוָלם ָחַׁשְך ַּבֲעדֹו'ְוֶזה . ֵיׁש לֹו ְמִניעֹות

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְצָרְך . ל"ִּכי ְּכֶׁשִּנְצָרְך ַלְּבִרּיֹות נֹוַח ְוטֹוב לֹו יֹוֵתר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָיִחיד ַּכּנַ , ל"ֶּבֱאֶמת ַּכּנַ 

ַרְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶּבֱאֶמת ְלַהֵּׁשם ִיְתּבָ , יּוַכל ַלֲעמֹד ֵּבין ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים, ְך ָלֶהם ְלׁשּום ָּדָברֶׁשֵאינֹו ָצִרי, ַלְּבִרּיֹות

' ִׂשְברֹו ַעל ה"ַרק , ְולֹא ְלׁשּום ָּדָבר, ְולֹא ְלָכבֹוד, לֹא ְלַפְרָנָסה, ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ִנְצָרְך ְלׁשּום ְּבִרָּיה, ְלַבּדֹו

  ":ֱאלָֹקיו

ְוָׁשַמע ְׁשֵּתי רּוחֹות ', ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשִהְקִניַטּתּו ִאְׁשּתֹו ְוָהַלְך ְוָלן ְוכּו':): ח"ְּבָרכֹות י(ה סֹוד ְוזֶ 

יַנת ֶזה ְּבִח ', ֶׁשִהְקִניַטּתּו'. ַּכּמּוָבא ָׁשם ַּבְּגָמָרא, ְוִסּפּוָרם ָהָיה ַעל אֹודֹות ַּפְרָנָסה. 'ֶׁשְּמַסְּפרֹות זֹו ִעם זֹו

ְּדַהְינּו , ְיֵדי ַהְמָּתַקת ַהֲחרֹון ַאף - ַהַּנֲעִׂשין ַעל , ל"ֶזה ְּבִחיַנת ְׁשֵּתי רּוחֹות ַהּנַ ' ְׁשֵּתי רּוחֹות'. ַהֲחרֹון ַאף

: ל"ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ  ֶׁשַעל ָיָדּה מֹוִציִאין ִמּכֹחַ , ְוֶזה ָּתלּוי ִּבְבִחיַנת ַּפְרָנָסה. ל"ְּכֶׁשּמֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

  :ֵאיְך ָּכל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְמֻרֶּמֶזת ְּבַמֲאָמר ֶזה, ְולֹא ִּגָּלה יֹוֵתר
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י קֶֹדם ּכִ : טֹוב -ֵׁשם  -ִּכי ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ). ָאבֹות ֶּפֶרק ג(ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹו ְוֶׁשּלֹא ִמַּדְעּתֹו 

ֹו ְוַאף ֶאת ָהִאיׁש ְּבַעְצמ. ְמַאְּסִפין ָּכל ָהעֹוָלם ִאם ַמְסִּכיִמין ְלַהִּדין ַההּוא, ַחס ְוָׁשלֹום, ָּכל ְּגַזר ִּדין ֶׁשָּבעֹוָלם

ִּכי , ְוָהִעְנָין. ָׁשלֹוםַחס וְ , ֲאַזי ִנְגָמר ַהִּדין, ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ִאם הּוא ַמְסִּכים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ַהִּדין

ְוׁשֹוֲאִלין , ַאְך ַמְטִעין אֹותֹו. ְּבַוַּדאי ַיְכִחיׁש ְויֹאַמר ֶׁשֵאין ַהִּדין ֵּכן, ְּבַוַּדאי ִאם ִיָּׁשֵאל לֹו ְּבֵפרּוׁש ַעל ַעְצמֹו

ְּבבֹוא , ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָּמִצינּו ְּבָדִוד ַהֶּמֶלךְ ְוָכִעְנָין . ַוֲאַזי ִנְגָמר ַהִּדין, ְוהּוא ּפֹוֵסק ַהִּדין, אֹותֹו ַעל ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ְוֶאת ַהִּכְבָׂשה ', ְוכּו' ַחי ה: ָעָנה ְוָאַמר) ב"ְׁשמּוֵאל ב י(ְוִסֵּפר לֹו ַמֲעֵׂשה ָהאֹוֵרַח ', ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא ְוכּו

. ּתֹוְּכלֹוַמר ֶׁשּׁשֹוֲאִלין ַּדְע , ֶזהּו ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹווְ . ֲאַזי ִנְפַסק ַהִּדין ַעל ָּדִוד ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפיו', ְוכּו

  :ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַהִּדין הּוא ָעָליו, ֵכן הּוא ֶׁשּלֹא ִמַּדְעּתֹו - ִּפי  -ַעל  - ְוַאף 

ִיְמָצא ָׁשם , ִרים ְוִּסּפּוִרים ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמעַ ִּכי ְּבָכל ַהִּדּבּו. ֵאיְך ׁשֹוֲאִלין ָּכל ָאָדם, ְוָהִעְנָין הּוא ָעמֹק ְמאֹד

ִּכי הּוא ַסָּכַנת , ִלְבִלי ִלְגמֹר ַהִּדין ַעד ֶׁשְּיַׁשֶּנה ִויַׁשֵּלׁש, ְוָצִריְך ִלָּזֵהר ָּבֶזה ְמאֹד, ְּדָבִרים ְּגבֹוִהים ְוָרִמים

  :):ְּבָרכֹות ה(ְוֶזה : ּפּוֵרי ְּדָבִרים ִעְנָיִנים ְּגבֹוִהיםִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ְּבִעְנַין ִס , ְוַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים. ְנָפׁשֹות

 ְּכלֹוַמר ִאם ֵאין ַאָּתה ָחֵפץ. 'ְיַהב ֵלּה ְיָדא ְואֹוְקֵמּה, ַהב ִלי ְיָדךְ ', ֲחִביִבין ָעֶליָך ִיּסּוִרין ָאַמר לֹו לֹא ֵהן ְוכּו'

  :ְואֹוְקֵמּה, ֲאַזי ְיַהב ֵלּה ְיָדא. ם ֶּבֱאֶמתֶׁשֵאין ַאָּתה רֹוֶצה ָּבהֶ , ַהב ִלי ְיָדְך ַעל ֶזה, ָּבֶהם
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הּוא יֹוֵתר ָחֵפץ , ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשּשְִֹכלֹו יֹוֵתר ָקָטן, ָצִריְך ַלֲחלֹק לֹו ָּכבֹוד ְּביֹוֵתר, ָּכל ִמי ֶׁשּשְִֹכלֹו ָקָטן ְּביֹוֵתר

ְוֶזה , ְורֹוִצים ְמאֹד ֶאת ַהָּכבֹוד, ֶׁשַהָּנִׁשים ַמְקִּפיִדין ְמאֹד ַעל ְּכבֹוָדם, ּוְכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים ְּבחּוׁש, ְּבָכבֹוד

  :ֶׁשַהָּנִׁשים ַּדְעָּתן ַקָּלה ּוְקַטָּנה ְמאֹד, ֵמֲחַמת

  

  ח"ן מהדורא תניינא סימן מ"ליקוטי מוהר

, הְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ִמְלַמְעלָ . ִהְתַרֲחקּות ֲאַזי ַהֶּדֶרְך ֶׁשַּמְרִאין לֹו, ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם

ְוָצִריְך . ּוֶבֱאֶמת ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות הּוא ַרק ֻּכּלֹו ִהְתָקְרבּות, ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו ְּכָלל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם

, ָׁשִניםְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשעֹוְבִרים ַּכָּמה ְוַכָּמה ָיִמים וְ , ַחס ְוָׁשלֹום, ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ִלְבִלי ִלּפֹל ְּבַדְעּתֹו

ְולֹא ִהְתִחיל ְּכָלל ִלְכנֹס , ַוֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמאֹד, ֶׁשהּוא ִמְתַיֵּגַע ִּביִגיעֹות ְּגדֹולֹות ִּבְׁשִביל ֲעבֹודֹות ַהֵּׁשם

ְוָכל , יםֶׁשהּוא ָמֵלא ֲעַדִין ֲעִבּיּות ְוַגְׁשִמּיּות ְוִהְרהּוִרים ּוִבְלּבּוִלים ְּגדֹולִ ִּכי רֹוֶאה ַעְצמֹו . ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה

ְוִנְדֶמה לֹו ְּכִאּלּו ֵאין . ֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו, ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ַּפַעם  ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא צֹוֵעק ְּבָכל, ְוֵאין רֹוֶצה ְּכָלל ַּבֲעבֹוָדתֹו, ל ָעָליו ְּכָללַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְסַּתּכֵ 

 - ַעל . ֵכן ֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמאֹד ְמאֹד -ִּפי  -ַעל  -ְוַאף , ּוִמְתַחֵּנן ּוִמְתַנֵּפל ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיְעְזֵרהּו ַּבֲעבֹוָדתֹו

ֹו ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ֵאין רֹוֶצה ּב, ְדֶמה לֹו ְּכִאּלּו ֵאין ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְסַּתֵּכל ָעָליו ְּכָלל ְוֵאין ּפֹוֶנה ֵאָליו ְּכָללֵּכן נִ 

י ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָּכל ְוִלְבלִ , ְלַחֵּזק ַעְצמֹו ְמאֹד ְמאֹד, ֵהן ַעל ָּכל ֵאֶּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָצִריְך ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול. ְּכָלל

  : ל"ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות הּוא ַרק ֻּכּלֹו ִהְתָקְרבּות ַּכּנַ . ֶזה ְּכָלל

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵאין , ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם, ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמִּפיֶהם ְּבֵפרּוׁש, ל ָעַבר ַעל ָּכל ַהַּצִּדיִקים"ְוָכל ַהּנַ 

ֲעבֹוַדת  ֶׁשֵהם ְמַבְּקִׁשים ִויֵגִעים ְועֹוִׂשים ְועֹוְבִדים, ֵמֲחַמת ֶׁשָראּו ֶׁשֶּזה ְזַמן ַרב, ל ּופֹוֶנה ֲאֵליֶהם ְּכָללִמְסַּתּכֵ 

, הְוִאּלּו לֹא ָהיּו ְמַחְּזִקים ַעְצָמן ְמאֹד ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ַעל זֶ , ַוֲעַדִין ֵהם ְרחֹוִקים ְמאֹד ְמאֹד, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

  :ְולֹא ָהיּו זֹוִכים ְלַמה ֶּׁשָּזכּו, ָהיּו ִנְׁשָאִרים ִּבְמקֹוָמם ָהִראׁשֹון

ְוַאל ָּתחּוׁש ְוַאל , ֶוֱאחֹז ַעְצְמָך ְּבָכל ַהּכֹחֹות ִלָּׁשֵאר ַקָּים ַּבֲעבֹוָדֶתךָ , ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד, ֲאהּוִבי ָאִחי, ְוַהְּכָלל

ֶׁשַאָּתה , ְוִנְדֶמה ְלךָ , ְוִאם ַאָּתה ָרחֹוק ְמאֹד ְמאֹד ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרךְ . ל אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה"ִּתְסַּתֵּכל ְּכָלל ַעל ָּכל ַהּנַ 

ָּכְך ָּכל  -ֶׁשִאיׁש ָּכֶזה ֶׁשהּוא ְמֻגָּׁשם ָּכל , ִעם ָּכל ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה ֵּתַדע, ּפֹוֵגם ְּבָכל ָׁשָעה ַמָּמׁש ֶנְגּדֹו ִיְתָּבַרךְ 

דֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד ְתנּוָעה ֶׁשהּוא ְמַנֵּתק ַעְצמֹו ְמַעט ְמַעט ִמן ַּגְׁשִמּיּותֹו ּופֹוֶנה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהיא ּגְ ְּתנּוָעה ּו

ה ֲאָלִפים הּוא ָרץ ָּבֶזה ַּכָּמה ְוַכּמָ , ֶׁשהּוא ֶנְעָּתק ִמַּגְׁשִמּיּותֹו ֵאָליו ִיְתָּבַרךְ , ַוֲאִפּלּו ְנֻקָּדה ְקַטָּנה ְמאֹד, ְמאֹד

יו ְמאֹד ָהַעְצבּות ַּכֲאֶׁשר ָּתִבין ֵהיֵטב ִמן ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשִהְתַּגֵּבר ָעלָ , ַּפְרָסאֹות ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים

  : יק ְמאֹד ְמאֹדִּכי ַעְצבּות ַמּזִ , ְוַעל ֶזה ִיְׂשַמח ְמאֹד ִויַחֵּזק ַעְצמֹו ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. ַּכּמּוָבא ֶאְצֵלנּו', ְוכּו

ַחס , ּותֲאַזי ֵּתֶכף ִהיא ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַעְצב, ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ , ְוַדע

  :'אֹוָתּה ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ׂשֹוֵנא, )זַֹהר נַֹח ַדף עא(ָאָחָרא  -ַעְצבּות ִהיא ִסְטָרא 'ִּכי , ְוָׁשלֹום

, ִחילְּדַהְינּו ְמַעט ִמְקָצת ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִהְת , ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַעְקָׁשן ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם

ִּכי . ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשםְּכֶׁשַּתְתִחיל ְקָצת , ִּכי ִּתְצָטֵרְך ָלֶזה ְמאֹד, ּוְזכֹר ָּדָבר ֶזה ֵהיֵטב. ַאף ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ָמה

, ַאף ִאם ַמִּפיִלין אֹותֹו, ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדֹו, ֶלֱאחֹז ַעְצמֹו, ָצִריְך ַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאִּמיץ

ֵכן ָעָליו  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ּועַ ַּכָּיד, ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשַּמִּפיִלין ֶאָחד ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. ְּבָכל ַּפַעם, ַחס ְוָׁשלֹום

ִּכי ָכל ֵאּלּו . ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַאל ָיִניַח ַעְצמֹו ִלּפֹל ְלַגְמֵרי, ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשּיּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשּלֹו

קֶֹדם ֶׁשִּנְכָנִסין ְּבַׁשֲעֵרי , ֵרַח ַלֲעבֹר ָּבֶהםַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְצִריִכים ְּבֶהכְ 

  : ְוַגם ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ָעְברּו ְּבָכל ֶזה, ַהְּקֻדָּׁשה

ֹו א, ל"ְוהּוא חֹוֵזר ַלֲאחֹוָריו ֵמֲחַמת ַהִּבְלּבּוִלים ַהּנַ , ֶׁשֵּיׁש ֶאָחד ֶׁשְּכָבר הּוא ֵאֶצל ַהֶּפַתח ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, ְוַדע

ַרֲחָמָנא , ָּדָבר ְמאֹד ְמאֹד -ָאֳחָרא ְוַהַּבַעל  - ָאז ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהִּסְטָרא , ֶׁשֲאַזי ְּכֶׁשהּוא ָסמּוְך ֵאֶצל ַהֶּפַתח

ּוַמֲחַמת , ַתחְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו ִלָּכֵנס ְלתֹוְך ַהּפֶ , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְונֹוָרא ְמאֹד ְמאֹד, ִלְצָלן
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ּוְך ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהָאָדם ָסמ, ָאֳחָרא - ָּדָבר ְוַהִּסְטָרא  -ִּכי ֵכן ֶּדֶרְך ַהַּבַעל . ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזה הּוא חֹוֵזר ְלָאחֹור

, רּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹדֲאַזי הּוא ִמְתַּפֵּׁשט ָעָליו ְּבִהְתַּגְּב , ְוִכְמַעט ֶׁשִּיְכנֹס, ָסמּוְך ַמָּמׁש ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה

  :ֵּכן ָצִריְך ָאז ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול ֶנְגּדֹו - ַעל . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ם ְּבֵעת ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁש , ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה, ֶׁשִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ְוָׁשַמְענּו ִמַּצִּדיק ֲאִמִּתי ֶׁשָאַמר

, ל"ִּכי ַּגם ָעָליו ָעַבר ָּכל ַהּנַ , ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמָך ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ , יָאִח : ִּבְתִחָּלתֹו

. ִיְזּכֹר זֹאת ֵהיֵטב, ֵּכן ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם - ַעל . ְולֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְּזקּות ִמּׁשּום ָאָדם

תֹו ּוִבְרבֹות ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים ִּתְכנֹס ָלֶבַטח ְּבֶעְזרָ , ַוֲעֵׂשה ַמה ֶּׁשּתּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ְוַחֵּזק ַעְצְמָך ְמאֹד

  : ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ְורֹוֶצה ַּבֲעבֹוָדְתָך ְמאֹד, ִיְתָּבַרְך ְלתֹוְך ַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה

, ֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ ֶׁשַאָּתה ִנָּתק ְוֶנְעָּתק ְּבָכל ַּפַעם ֵאיֶזה ְמַעט ִמן ַּגְׁשִמּיּות ַלֲעב, ֶׁשָּכל ַהְּתנּועֹות ְוַהַהְעָּתקֹות ,ְוַדע

ֵאיֶזה , ַחס ְוָׁשלֹום ,ְּדַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש, ֻּכָּלם ִמְתַקְּבִצים ּוִמְתַחְּבִרים ּוִמְתַקְּׁשִרים ּוָבִאים ְלֶעְזָרְתָך ְּבֵעת ַהּצֶֹרךְ 

ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר ֶׁשּלֹא , ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעבֹר ַעל ֶּגֶׁשר ַצר ְמאֹד ְמאֹד, ְוַדע. ַחס ְוָׁשלֹום, ּדַֹחק ְוֵעת ָצָרה

  :ִיְתַּפֵחד ְּכָלל

ל ְוהּוא ִנְמָצא ַּבַּפְרֵּדִסים ֶׁש , ֵדל ֵמָאה ָׁשִניםֶׁשָּכל ָעֶלה ָצִריְך ִלְהיֹות ּגָ , ֶׁשְּגֵדִלים ָעָליו ָעִלים, ֶׁשֵּיׁש ִאיָלן, ְוַדע

, ֵברְּבַוַּדאי עֹוֵבר ָעָליו ַמה ֶּׁשעֹו, ּוִמְּסָּתָמא ְּכֶׁשָּגֵדל ֵמָאה ָׁשִנים. ְוקֹוִרין אֹותֹו ִּבְלׁשֹוָנם ֵמָאה ָׁשִנים, ַהּשִָֹֹרים

ְוָהֵבן . ֶׁשּקֹוִרין אֹוְרַמאְטֶיע, ְׂשֵרָפה -ָּגדֹול ְּכמֹו ְקֵני  ָּכְך ְּבסֹוף ַהֵּמָאה ָׁשִנים הּוא יֹוֶרה ְּבקֹול - ְוַאַחר 

  : ַהִּנְמָׁשל ֵהיֵטב

ְּדַהְינּו , )ב"ְּבִלּקּוֵטי ָהִראׁשֹון ְּבִסיָמן רפ(ְוָראּוי ֵליֵלְך ִעם ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ַּבַּמֲאָמר ֲאַזְּמָרה ֵלאלַֹקי ְּבעֹוִדי 

ִיְׂשַמח , ּוָבֶזה ַהְּמַעט טֹוב ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו. ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְזכּות ְוֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבהְלַבֵּקׁש ּוְלַחֵּפׂש ִלְמצֹא ְּב 

ֵכן ְיַחֵּזק  - ִּפי  - ַעל  - ַאף , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאף ִאם ָנַפל ְלַמה ֶּׁשָּנַפל, ְוַאל ַיִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ִויַחֵּזק ַעְצמֹו

ְוָכל , ֶזה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ  -ְיֵדי  -ַעד ֲאֶׁשר ִיְזֶּכה ָלׁשּוב ַעל , ט טֹוב ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ֲעַדִיןַעְצמֹו ִּבְמַעט ִּדְמעַ 

, ַעל ַהָּים, ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, טֹוב -ֵׁשם  -ּוֶמה ָעָׂשה ַהַּבַעל :). ַעֵּין יֹוָמא פו(ַהְּזדֹונֹות ִיְהיּו ַנֲעִׂשין ְזֻכּיֹות 

, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעד ֵהיָכן ַאָּתה ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְבִלי ְלָיֵאׁש ַעְצְמךָ , ּוִמֶּזה ָּתִבין. 'ֱהִסיתֹו ַהַּבַעל ָּדָבר ְוכּוְּכֶׁש 

ְיֵדי  - ִפּלּו ַעל ַואֲ , ִוישַַֹּמח ַעְצמֹו ְּבָכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל. ְוָהִעָּקר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד. ַאף ִאם ִיְהֶיה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה

ְּכֵדי ָלבֹוא , ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו ְּכׁשֹוֶטה ְוַלֲעׂשֹות ִעְנְיֵני ְׁשטּות ּוְצחֹוק אֹו ְקִפיצֹות ְוִרּקּוִדים, ִמֵּלי ִּדְׁשטּוָתא

  :ֶׁשהּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ְלִׂשְמָחה

  

ג"ן מהדורא תניינא סימן ס"ליקוטי מוהר

ְוֶזה . ִיְׂשָרֵאל -ָׁשַלח ִעָּמֶהם ִנּגּון ֶׁשל ֶאֶרץ , ְּכֶׁשָּׁשַלח ֶאת ָּבָניו ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים ְליֹוֵסף, ִּכי ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ַּדע

, ָיָדם ְליֹוֵסף - ֶׁשָּׁשַלח ַעל , ְּבִחיַנת ֶזֶמר ְוִנּגּון, )ְּבֵראִׁשית מג(' ְוכּו" ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם: "סֹוד

  :'ְוכּו' ְלׁשֹון ֶזֶמר'" ִמִּזְמַרת: "י"ֵּפֵרׁש ַרִׁש ּוְכמֹו ֶׁש 

ִּכי ָכל ְּבֵהָמה , םִּכי ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִנּגּון ְמֻיָחד ְלִפי ָהֲעָׂשִבים ּוְלִפי ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶעה ָׁש , ִּכי ַּדע

ּוְלִפי ָהֲעָׂשִבים . ם ֵאינֹו רֹוֶעה ָּתִמיד ְּבָמקֹום ֶאָחדּגַ . ֶׁשִהיא ְצִריָכה ְלָאְכלֹו, ּוְבֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֵעֶׂשב ְמֻיָחד

, הֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ֶּפֶרק ִׁשירָ , ִּכי ָכל ֵעֶׂשב ָוֵעֶׂשב ֵיׁש לֹו ִׁשיָרה ֶׁשאֹוֵמר. ֵּכן ֵיׁש לֹו ִנּגּון, ְוַהָּמקֹום ֶׁשרֹוֶעה ָׁשם

  ): ָׁשם ד(ְוֶזה סֹוד ַמה ֶּׁשָּכתּוב . ּוִמִּׁשיַרת ָהֲעָׂשִבים ַנֲעֶׂשה ִנּגּון ֶׁשל ָהרֹוֶעה

הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור , הּוא ָהָיה ֲאִבי יֵׁׂשב אֶֹהל ּוִמְקֶנה ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל, ַוֵּתֵלד ָעָדה ֶאת ָיָבל"

ָעָליו , ֵּכן ָּדִוד ַהֶּמֶלךְ  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ  ֶזֶמר -ָהָיה ֵּתֶכף ְּכֵלי , ִּכי ֵּתֶכף ְּכֶׁשָהָיה ָּבעֹוָלם רֹוֵעה ִמְקֶנה". ְועּוָגב

ם ַּגם ָמִצינּו ַּבֲאבֹות ָהעֹולָ . (ל"ַּכּנַ ) ָׁשם(ֵּכן ָהָיה רֹוֶעה  -ַעל , )ז"א ט - ְׁשמּוֵאל " (יֵֹדַע ַנֵּגן"ֶׁשָהָיה , ַהָּׁשלֹום

  ):ד"ְיַׁשְעָיה כ(ְוֶזה ְּבִחיַנת ). ֶׁשָהיּו רֹוֵעי ִמְקֶנה, ֻּכָּלם



  19

ְיֵדי ָהֲעָׂשִבים  - ִּכי ַעל , ַהְינּו ֶׁשְּזִמירֹות ְוִנּגּוִנים יֹוְצִאים ִמְּכַנף ָהָאֶרץ, "ַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּוִמּכְ "

ֶזה הּוא נֹוֵתן ּכַֹח  -ְיֵדי  - ַעל , ְיֵדי ֶׁשָהרֹוֶעה יֹוֵדַע ַהִּנּגּון -ְוַעל . ל"ַהְּגֵדִלים ָּבָאֶרץ ַנֲעֶׂשה ִנּגּון ַּכּנַ 

ֵעת ַהָּזִמיר , ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ) "ַהִּׁשיִרים ב - ִׁשיר (ְוֶזה ְּבִחיַנת . ַוֲאַזי ֵיׁש ַלְּבֵהמֹות ֶלֱאכֹל, ְּבָהֲעָׂשִבים

ְיֵדי ַהֶּזֶמר  -א ֶׁשַעל ִנְמצָ . ל"ְיֵדי ַהֶּזֶמר ְוַהִּנּגּון ַהַּׁשָּיְך ָלֶהם ַּכּנַ  - ַהְינּו ֶׁשַהִּנָּצִנים ְּגֵדִלים ָּבָאֶרץ ַעל , "ִהִּגיעַ 

  : ְוֵיׁש ִמְרֶעה ַלְּבֵהמֹות, הּוא נֹוֵתן ּכַֹח ָּבֲעָׂשִבים, ְוַהִּנּגּון ֶׁשָהרֹוֶעה יֹוֵדעַ 

ּו יכָהָיה ֶאְפָׁשר ֶׁשַּיְמִׁש , ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָהרֹוֶעה הּוא ָּתִמיד ֵּבין ְּבֵהמֹות, ַּגם ַהִּנּגּון הּוא טֹוָבה ְלָהרֹוֶעה ְּבַעְצמֹו

ִּבְבִחיַנת , ַעד ֶׁשִּיְרֶעה ָהרֹוֶעה ֶאת ַעְצמֹו, ְויֹוִרידּו ֶאת ָהרֹוֶעה ִמְּבִחיַנת רּוַח ָהָאָדם ְלרּוַח ַהַּבֲהִמּיּות

 -ְוַעל . 'ֶׁשָהְלכּו ִלְרעֹות ֶאת ַעְצָמן': י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ', ְוכּו" ַוֵּיְלכּו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ֲאִביֶהם): "ז"ְּבֵראִׁשית ל(

ִּבְבִחיַנת , ֶׁשְּמָבְרִרין רּוַח ָהָאָדם ִמן רּוַח ַהְּבֵהָמה, ִּכי ַהִּנּגּון הּוא ִהְתָּבְררּות ָהרּוחַ , ְיֵדי ַהִּנּגּון ִנּצֹול ִמֶּזה

ִּכי ֶזהּו  ,"ְורּוַח ַהְּבֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָּטה, ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם ָהעָֹלה ִהיא ְלָמְעָלה): "קֶֹהֶלת ג(

ְיֵדי ַהִּנּגּון ִנּצֹול ֵמרּוַח  -ֵּכן ַעל  - ְוַעל . ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ִעָּקר ַהִּנּגּון ְלַלֵּקט ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה

  :ל"ְיֵדי ַהִּנּגּון ַּכּנַ  - ִּכי ִנְתָּבֵרר רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ַעל , ַהַּבֲהִמּיּות

ִויכֹוִלים ְלַחְּלקֹו ְלָבבֹות , ְוֵיׁש ִנּגּון ֶׁשהּוא ְּבַכָּמה ָּבבֹות, ִּכי ֵיׁש ִנּגּון ָׁשֵלם, ִקים ַרִּבים ִּבְנִגיָנהְוֵיׁש ִחּלּו

  : ְוִעְנָיִנים

ָּכל ֶאָחד ְלִפי , ִּנּגּוןֲאָבל ַהּשִָֹֹרים ֵאין ָלֶהם ַרק ֵאיֶזה ֵחֶלק ּבַ , ֶׁשַהֶּמֶלְך ֵיׁש לֹו ָּכל ַהִּנּגּון ֻּכּלֹו ִּבְׁשֵלמּות, ְוַדע

ִּכי ". ּוָמזֹון ְלכָֹּלא ֵבּה' ַאְנְּת הּוא ִאיָלָנא ְוכּו): "ָּדִנֵּיאל ד(ֵּכן ָאַמר ָּדִנֵּיאל ִלְנבּוַכְדֶנַּצר  - ְוַעל . ְמקֹומֹו

ְיֵדי ַהִּנּגּון  -ִּכי ַהָּמזֹון ִנְמָׁשְך ַעל , ןָידֹו ִנְמָׁשְך ָּכל ַהָּמזֹו - ַעל , ְנבּוַכְדֶנַּצר ֶׁשָהָיה ֶמֶלְך ְוֵיׁש לֹו ָּכל ַהִּנּגּון

ַרק ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּסְּפרּו לֹו ַהְּׁשָבִטים , ַאף ֶׁשּלֹא ָהָיה יֹוֵדַע ָאז ֶׁשהּוא יֹוֵסף, ֵּכן ַיֲעקֹב ָאִבינּו - ְוַעל . ל"ַּכּנַ 

ִּכי ַיֲעקֹב , ְּכִפי ַמה ֶּׁשָּׁשַמע ִמָּבָניו ְּדָרָכיו ְוַהְנָהגֹוָתיו, ֹוָׁשַלח לֹו ִנּגּון ַהַּׁשָּיְך ְלשַֹר ְּכמֹות, ַהְנָהגֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף

ְוֶזהּו . ִיְׂשָרֵאל -ֵּכן ָׁשַלח לֹו אֹותֹו ַהִּנּגּון ֶׁשל ֶאֶרץ  -ַעל , ְיֵדי ַהִּנּגּון ַמה ֶּׁשָהָיה ָצִריךְ  -ָרָצה ִלְפעֹל ֶאְצלֹו ַעל 

ִזְמַרת 'ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ל"ַהְינּו ֶׁשִּיְקחּו ְּבִחיַנת ַהִּנּגּון ַהּנַ , "ָאֶרץ ִּבְכֵליֶכםְקחּו ִמִּזְמַרת הָ : "ֶׁשָאַמר ְלָבָניו

ָּבְטִנים , ְנכֹאת ָולֹט, ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה. "ַּבֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם, ל"ַּכּנַ ' ָהָאֶרץ

  :ל"ִּכי ַהִּנּגּון ַנֲעֶׂשה ִמִּגּדּוֵלי ָהָאֶרץ ַּכּנַ , לֹות ּוִמּדֹות ַהִּנּגּוןֵהם ְּבִחיַנת ִמְׁשקֹו" ּוְׁשֵקִדים

  

  ג"ן מהדורא תניינא סימן ע"ליקוטי מוהר

ּון ִּכי ֵיׁש נ. ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה

ַאְך ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים הּוא ְּבִחיַנת , ט ְׁשָעִרים ָיכֹול ָּכל ָאָדם ִלְכנֹס ָּבֶהם ּוְלַהּשִֹֹיָגם"ומ, ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה

מֹו ֶׁשָּכתּוב ּכְ , ִּכי ַּגם ֶאְצלֹו ִיְתָּבַרְך ָמִצינּו ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה, ִּכְבָיכֹול, ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו

  ):ַמְלָאִכי ג(

  ":ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"

 ִּכי ָכל ַׁשַער, ּה -ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ָי  -ט אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשמֹות ְׁשֵנים "ט ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ֵהם ְּבִחיַנת מ"ְוֵאּלּו ַהמ

ֵכן ָלאו  -ִּפי  -ַעל  - ְוַאף , ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמךָ , ט אֹוִתּיֹות ַהְּׁשָבִטים"ָוַׁשַער ֵיׁש לֹו אֹות ִממ

ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו , ִּכי ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשֵאין לֹו ִהְתעֹוְררּות ְּכָלל ִלְתׁשּוָבה. ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה

, םַוֲאִפּלּו ִאם ַמִּגיַע ְלָׁש ; יַע ֶאל ָהאֹות ְוַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַהַּׁשָּיְך לֹוֵאינֹו זֹוֶכה ְלַהּגִ , ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה

ְיֵדי ֲאִמיַרת  - ְוַעל . ּוֵמֲחַמת ָּכל ֶזה ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָסגּור

ְיֵדי  - ְוַגם זֹוֶכה ַעל , הּוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ֹו ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבהֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאין ל, ְּתִהִּלים

  : ּוָבהְיֵדי ְּתִהִּלים ַלֲעׂשֹות ְּתׁש -ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה ַעל . ְּתִהִּלים ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות ַהַּׁשָּיְך לֹו ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער

:): מֹוֵעד ָקָטן טז(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו, ְנֻאם ַהֶּגֶבר הּוַקם ָעל): ג"ְׁשמּוֵאל ב כ(יַנת ְוֶזה ְּבִח 

ר ְּדַהְינּו ֵספֶ , ְיֵדי ְּבִחיַנת ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל - ִּכי ַעל , ּוְנִעים ְזִמרֹות ִיְׂשָרֵאל', ֶׁשֵהִקים ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה'
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ְוֶזה . ל"ְיֵדי ְּתִהִּלים זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה ַּכּנַ  - ִּכי ַעל , ֶזה הּוַקם ֻעָּלּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה - ְיֵדי  - ַעל , ְּתִהִּלים ֶׁשָּיַסד

א ְּכֵדי ֶאּלָ , לֹא ָהָיה ָּדִוד ָראּוי ְלאֹותֹו ַמֲעֶׂשה':): ָזָרה ד -ֲעבֹוָדה (ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו

ל ְוִעָּקר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁש , ְיֵדי ָּדִוד ַהֶּמֶלךְ  - ִנְמָצא ֶׁשִעָּקר הֹוָרַאת ַהְּתׁשּוָבה ַעל . 'ְוכּו' ְלהֹורֹות ְּתׁשּוָבה ְלָיִחיד

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַעד ֶׁש , ַהּקֶֹדׁש -ֶׁשֲאָמרֹו ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְמאֹד ּוְברּוַח , ָּדִוד ַהֶּמֶלְך הּוא ֵסֶפר ְּתִהִּלים

  :ל"ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ַּכּנַ  - ְוִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ַעל , ַמה ֶּׁשהּוא ָיכֹול ִלְמצֹא ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ֵסֶפר ְּתִהִּלים

ָהָיה , ט ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה"ֹות מֶׁשֵהם ְּבִחינ, ט אֹוִתּיֹות"ֶׁשֵהם מ, ּה -ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ָי  -ְוִעָּקר ִהְזַּדְּככּות ְׁשֵנים 

ְוַעֵּין ָׁשם , ל"י זַ "ַּכּמּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ (ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵמַצר ַהָּגרֹון, ְּבִמְצַרִים

ֶׁשֵהם , ט ְיֵמי ַהְּסִפיָרה"ָסְפרּו מ, ֵצאת ִמָּׁשםֵּכן ַאַחר ֶׁשִּנְזַּדְּככּו ָׁשם ְּבִמְצַרִים ְוָזכּו לָ  -ְוַעל ). ְוָהֵבן ֵהיֵטב

" ַעל ַהר ִסיַני' ַוֵּיֶרד ה: "ָאז, ּוַבּיֹום ַהֲחִמִּׁשים. ל"ט אֹוִתּיֹות ַהּנַ "ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת מ, ט ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה"ְּכֶנֶגד מ

  : ֶזה ְּבִחיַנת) ט"ְׁשמֹות י(

  :ל"ְּבִחיַנת ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ַּכּנַ , ִּכְבָיכֹול, ּוָבה ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹוְּבִחיַנת ַהְּתׁש, "ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"

ֵתבֹות ֵהם אֹוִתּיֹות  -סֹוֵפי " ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו: "ְוֶזהּו

ָּבִאים ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הַ , ְיֵדי ְּתִהִּלים זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה -ִּכי ַעל . ְּתִהִּלים ְואֹוִתּיֹות ְּתׁשּוָבה

ַהָּבִאים , ט אֹוִתּיֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"ט ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ֵהם ְּבִחיַנת מ"ִּכי מ. 'ִמְצָרְיָמה ְוכּו

  :ל"ְך ָׁשם ַּכּנַ ְלִהְזַּדּכֵ , ִמְצָרְיָמה

יַרת ָּכל ִיְׂשָרֵאל עֹוְסִקין ָאז ַּבֲאִמ , ְתׁשּוָבה - ְיֵמי  - ְּדַהְינּו ֶּבֱאלּול ַוֲעֶׂשֶרת , ֶׁשִּביֵמי ְּתׁשּוָבה, ְוֶזה ֶׁשָאנּו רֹוִאין

 דֹול ְמאֹד ַלֲעסֹק ָּתִמיד ַּבֲאִמיַרתֵּכן הּוא ָּדָבר ּגָ  -ְוַעל . ל"ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ַּכּנַ , ְּתִהִּלים

  :ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאַחז ּבֹו, ִּכי ְּתִהִּלים הּוא ִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ְּתִהִּלים

  

  'ליקוטי הלכות הלכות מילה הלכה ה

  :ַעֵּין ָׁשם ַהּכֹל ֵהיֵטב', ִסיָמן סה ְוכּו' י אְּבִלּקּוטֵ ' ְוכּו" ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות"ִּפי ַהּתֹוָרה  -ַעל 

ִּכי ָהָעְרָלה , הְוֶזה ְּבִחיַנת ִמיָלה ֶׁשָּצִריְך ַהִּתינֹוק ִלְסּבֹל ַצַער ּוְכֵאב ָּגדֹול ְּבֵעת ֶׁשחֹוְתִכין ִמֶּמּנּו ָהָעְרלָ ) א

ֶּזה ְמָׁשִכין ָּכל ַהְּפָגִמים ַהֶּנֱאָחִזין ְּבַתֲאֹות עֹוָלם הַ ְּדַחְפָיא ַעל ְּבִרית ִהוא ְּבִחיַנת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשִּמָּׁשם נִ 

ָעָנן ִּכי ָהָעְרָלה ִהוא ְּבִחיַנת ֲעָנִנין ִּדְמַכְּסָין ַעל ֵעיִנין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת הֶ , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא

ַּתְכִלית ַּגְּבִרין ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹא ְיַכְּונּו ָהְראּות ְלִהְסַּתֵּכל ַעל הַ ְוַהחֶֹׁשְך ֶׁשל ַּתֲאֹות עֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליו ֶׁשִּמְת 

ֵּכן  -ְוַעל . ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשֵהם ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְׁשָפָלה, ַרק ְלִהְסַּתֵּכל ִמן ַהַּצד ַחס ְוָׁשלֹום

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַצַער ּוְכֵאב ַהִּמיָלה . ִריִכין ִלְסּבֹל ַצַער ּוְכֵאב ָּגדֹולְּכֶׁשְּצִריִכין ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה ַהּזֹאת ְצ 

 -ֶׁשַעל , ׁשְיֵדי ַהַּצַער ּוְכֵאב ַהָּגדֹול ַהֶּזה ִיְסּתֹם ֵעיָניו ְּבחֶֹזק ָּגדֹול ַּכִּנְרֶאה ְּבחּו -ְּכֵדי ֶׁשַעל . ֶׁשּסֹוֵבל ַהִּתינֹוק

ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצמֹו , ְיֵדי ֶׁשּסֹוֵתם ְועֹוֵצם ֵעיָניו ְּבָחְזָקה ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא - ְכִלית ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְכָלל ְּבַהּתַ 

ָמא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵחיזּו ְוֻזֲהָמא ְּדַהאי ָעלְ , ְּבִחיַנת ֲחִתיַכת ּוְכִריַתת ָהָעְרָלה ֶׁשִהוא ֲעָנִנין ִּדְמַכְּסָין ַעל ֵעיִנין

  : ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ל"בָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ ְוַכְמ . ל"ַּכּנַ 

ֶגד ִׁשְבַעת ְיֵמי ֵּכן ָמִלין ֶאת ַהִּתינֹוק ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַאַחר ֶׁשָעְברּו ָעָליו ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ְּכנֶ  -ְוַעל ) ב

, טֹוב ָוָרע עֹוָלם ֶׁשּכֹוֵלל ָּכל ַהֶּׁשַבע ִמּדֹות ֶׁשָּבֶהםֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּבְנָין ֶׁשָּבֶהם ִנְבָרא הָ , ְּבֵראִׁשית

ֵהם ְוָכל ַהַּתֲאֹות ְוָכל ַהֶחְמּדֹות ֶׁש . 'ִּכי ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ְוכּו, ִּכי ֵיׁש ֶׁשַבע ִמּדֹות ַּבְּקֻדָּׁשה ְוֵכן ְלֵהֶפְך ַּכָּידּועַ 

ִנין ִּדְמַכְּסָין ַעל ּדֹות ַּכָּידּוַע ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ָהָעְרָלה ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ֲענָ ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ִנְמָׁשִכין ֵמַהֶּׁשַבע ִמ 

ַהְמׁשֹוְטִטין ְּבָכל ָהָאֶרץ ' ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה ִּגְלֵדי ֵעיָנא ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ִׁשְבָעה ֵאֶּלה ֵעיֵני ה, ֵעיִנין

ַרק ִלְזּכֹר ְּבָכל ַּפַעם , נּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ִמן ַהַּצד ַחס ְוָׁשלֹוםֶׁשַעל ֶזה ִהְזִהירּו אֹותָ 

 ֵּכן ָאנּו ֻמְזָהִרים ֵעיֶניָך ְלנַֹכח - ְוַעל . 'ַּדע ַמה ְּלַמְעָלה ִמְּמָך ַעִין רֹוָאה ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶׁשֵּיׁש ַעִין רֹוָאה

ל ְוֶזה ִעַּקר ִנָּסיֹון ֶׁש . ֶׁשְּיַכֵּון ֵעיָניו ְוַעְפַעָּפיו ְלַהִּביט ְלנַֹכח ְּביֶֹׁשר ַעל ַהַּתְכִלית, יטּו ְוַעְפַעֶּפיָך ַיְיִׁשרּו ֶנְגֶּדךָ ַיִּב 
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לֹא ָתתּורּו , מֹו ֶׁשָּכתּובּכְ , ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ְּתלּוָיה ָּבֵעיַנִים, ָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ָּבא ָלעֹוָלם

ִנין ְּדֵעיָנא ֵּכן ַהּתֹוָרה ַמְתֶחֶלת ִמְּבֵראִׁשית ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתַלת ְּגוָ  - ְוַעל . 'ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְוכּו

א ְוַרק ִּבְׁשִביל ֶזה ּבָ . ל"ל ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ "ּנַ ל ֶׁשל ַהִּבּטּול ּכַ "ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ִנְמֶׁשֶכת ַרק ֵמָהְרִׁשימּו ַהּנַ , ּוַבת ַעִין

ָהְראּות  ֶׁשֵהם ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלַבְלֵּבל ֶאת, ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָמֵלא ֲהָבִלים ְוַתֲאֹות

ַעל  ֵּכל ֲעֵליֶהם ַרק ְמַכֵּון ֶאת ָהְראּות ְלִהְסַּתֵּכלּוְכֶׁשָהָאָדם ִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ּוְמַצְמֵצם ֶאת ָהְראּות ֶׁשּלֹא ִיְסּתַ 

ִּכי ֶזה , ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא רֹוֶאה ֶאת ַהַּתְכִלית ַמה ֶּׁשֵאין ַהַּמְלָאִכים ְיכֹוִלין ִלְראֹות ּוְלַהִּשיג -ַהַּתְכִלית ַעל 

ם ַהְינּו ַּדְיָקא ְּכֶׁשעֹוְבִרים ְּבֶזה ָהעֹולַ , ְּדֵעיִנין ַּדְיָקא ַהַּתְכִלית ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹותֹו ּוְלַהִּשיגֹו ִּכי ִאם ִּבְסִתימּו

ל ּוְלַכְּוָנם ֶאל "ו ַּכּנַ ָהֲעִׂשָּיה ָהָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהַּתְכִלית ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק ְוָׁשם ָׁשם ְּכֶׁשִּמְתַּגְּבִרין ִלְסּתֹם ֵעיָני

ֵּכן  - ַעל , ַּדְיָקא' ֵמָרחֹוק, 'ִנְרָאה ִלי' ֹו ּוְלַהִּשיגֹו ִּבְבִחיַנת ֵמָרחֹוק הָׁשם ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ִלְראֹות, ַהַּתְכִלית

ּוִמָּׁשם ַּדְיָקא . ל"ַּכּנַ ' ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַּיֲעבֹר ַעל ַהִּתינֹוק ִׁשְבָעה ְיֵמי ָעְרָלה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבָעה ִּגְלֵדי ֵעיָנא ְוכּו

ְיֵדי ֶזה ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב סֹוֵתם ֵעיָניו  - ֶׁשַעל . ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַצַער ַהִּמיָלה, ַּתְכִליתָצִריְך ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ֶאל הַ 

, ָנִנין ִּדְמַכְּסָין ַעל ֵעיִניןֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ּוַמֲעִביר ֵמַעְצמֹו ִעַּקר ָהָעְרָלה ְּבָׁשְרָׁשּה ֶׁשהּוא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש עֲ 

  : ל"ְצמֹו ְּבִחיַנת ֲחִתיַכת ָהָעְרָלה ְּבַגְׁשִמּיּות ְוַכּנַ ֶׁשֶּזהּו ְּבעַ 

ִרין ַעל ִּכי ַהְּבִכָּיה ִהוא ְּבִחיַנת ֶׁשּסֹוְתִמין ֵעיָניו ּוִמְצַטעֲ , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ֵּבין ַהְּמָצִרים ֶׁשּבֹוִכין ָאז ַעל ַהֻחְרָּבן) ג

ֶּנֱחַרב ֵּבית ֲאִפּלּו ְּכֶׁשרֹוִצין ְלִהְסַּתֵּכל ְלָׁשם ָקֶׁשה ְמאֹד ֵמֲחַמת ֶׁש ֶׁשרֹוִאין ּגֶֹדל ִרחּוֵקנּו ֵמַהַּתְכִלית ַעד ֶׁש 

ְּדָמעֹות ֶׁשֵהם  ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּמּגֶֹדל ַהַּצַער מֹוִריִדין. ִמְקָּדֵׁשנּו ַמְחַמד ֵעיֵנינּו

, ִכיֶזה ָהְראּות ֶׁשהֹוֵלְך ַאַחר ַהְּב ', ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ְוכּו, ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְּכמֹו ֶׁשָא(, ֶחְלֵקי ָהְראּות

י ְיֵדי ֶזה ִנְדֶחה ַלחּוץ ְּפַגם ָהְראּות ֶׁשל ֵחיזּו ְּדַהא - ְוַעל ). ַּכּמּוָבא ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּכָּמה ְּפָעִמים

ְיֵדי ֶזה  -ֶּזה ְוַעל ר ְּבִכָּיֵתנּו ַעל ֶזה ַעל ֶׁשִּנְמַׁשְכנּו ִּבְרִאָּיֵתנּו ַאַחר ִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהְבֵלי ָהעֹוָלם הַ ָעְלָמא ֶׁשִעּקַ 

ְיֵדי  - ל עַ  ְיֵדי זֹאת ַהְּבִכָּיה ְּבַעְצָמּה ֶׁשּדֹוִחין ַהְּדָמעֹות ֶחְלֵקי ָהְראּות ַלחּוץ - ֵּכן ַעל  -ַעל , ִנְתַרַחְקנּו ָּכל ָּכךְ 

ִני ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעי, ְוֶזהּו. ֶזה ְמָגְרִׁשין ֵמַעְצמֹו ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְוזֹוִכין ְלִהְסַּתֵּכל ְּביֶֹׁשר ַעל ַהַּתְכִלית

ָּצרֹות ִהוא ִהְסַּתְּכלּות ַעל ִּכי ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ִמָּכל הַ , ַּדְיָקא' ָרַחק'. ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם

. ִּכי ַהַּתְכִלית ָרַחק ְמאֹד, ל"ַּדְיָקא ַּכּנַ ' ָרַחק, 'ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ֶׁשִהְסַּתַּכְלנּו ִמן ַהַּצד ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם. ַהַּתְכִלית

ֲאָבל ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים , ִהְסַּתֵּכל ְלָׁשםְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין לְ  -ַעל , ל"ַּכּנַ ' ְיֵדי ֶׁשעֹוְצִמין ֵעיָניו ְוכּו - ַרק ַעל 

ְוִעַּקר ַהְּבִכָּיה ַעל ְׂשֵרַפת ַהּתֹוָרה . ל"ֶׁשִהְסַּתַּכְלנּו ִמן ַהַּצד ָאנּו ְרחֹוִקים ֵמַהֶּנָחָמה ֶׁשִהוא ַהַּתְכִלית ְוַכּנַ 

 -ְוַעל . 'ּוְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ִמָּׁשם ְוכ -ל הּוא ַעל "ַהּנַ ְיֵדי ַהִּבּטּול  -ִּכי ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ַעל ', ֶׁשִּנְמְסרּו ְוכּו

ֵּכל ִּכי ֶּבֱאֶמת ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְסּתַ , ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְּבָכל ַּפַעם ְּבָנֵקל ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּבֵּטל ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית

יא ֵּכן ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִה  - ַעל , ַאְך רֹב ְּבֵני ָאָדם ֵאין זֹוִכין ָלֶזה', ם ְוכּוָּתִמיד ְלָׁשם ְּכמֹו ֲאבֹות ָהעֹולָ 

 - ַעל , ֹוָרהְיֵדי ֶזה ְּכֶׁשעֹוְסִקין ֶּבֱאֶמת ּוְמִׂשיִמין ֵעיָניו ְוִלּבֹו ַעל ַהּת -ֵּכן ַעל  -ְוַעל . 'ִנְמֶׁשֶכת ֵמָהְרִׁשיָמה ְוכּו

ְוֶזה . םְיֵדי ֶזה ַיֲחזֹר ְוַיְמִׁשיְך ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ִמָּׁש  -ְוַעל . זֹר ּוְלִהְתַלֵהב ִלּבֹו ְלִהְסַּתֵּכל ְלָׁשםְיֵדי ֶזה ָיכֹול ַלחֲ 

. הְיֵדי ַהֻחְרָּבן ָאַבְדנּו ַהְרּבֵ  - ֲאָבל ַעל , ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם' ִעַּקר ְּבִחיַנת ַמֲעַלת ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשחֹוְׁשִבין ּתֹוָרה ְוכּו

  : ָחָמהֵּכן ְצִריִכין ִלְבּכֹות ַהְרֵּבה ַעל ֶזה ַעד ֶׁשַּיֲחזֹר ְוַיְמִׁשיְך ּתֹוָרה ִמָּׁשם ֶׁשִהוא ִעַּקר ַהּנֶ  - ְוַעל 

ְּכֶׁשֵאין ִּכי ', ִּכי ֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְוכּו' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוכּו' קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ְוכּו, ְוֶזהּו

ְיֵדי  -ִּכי ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה ַעל , ל ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְצעֹק ַהְרֵּבה ְוֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה"ְיכֹוִלין ְלַכֵּון ָהְראּות ַּכּנַ 

' ִעּיּון, 'הּו ְּבִחיַנת ִעּיּון ְּתִפָּלהְוזֶ . ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה ְוַהּתֹוָרה -ל ַעל "ל ְוֵכן ִהְסַּתְּכלּות ַהּנַ "ִהְסַּתְּכלּות ַהּנַ 

ִּכי ַּבֵּמִתים , ְולֹא ְלָמָחר, ֵּכן ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם - ְוַעל . ְוֶזהּו ּגֶֹדל ַהַּמֲעָלה ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹורֹות ְּתִפּלֹות. ַּדְיָקא

ִּכי ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְצִריִכין ְלַקֵּׁשר , י ׁשּום ֲעִׂשָּיהִּכי ָׁשם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִיְתַּבֵּטל ֶאל ַהַּתְכִלית ְּבלִ ', ָחְפִׁשי ְוכּו

ר ְוִעָּקר הּוא ְקִׁשיַרת ַהְּתִפִּלין ֶׁשֵהם ִעּקַ . ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּכַלל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ָהְרִׁשימּו ְּבַכָּמה ְקָׁשִרים
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ִּכי ָאז , ִּליןן ַׁשָּבת ֶׁשִהוא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֵאין ַמִּניִחין ּבֹו ְּתִפ ּכֵ  -ְוַעל . ֵּכן ֵהם ִעַּקר ַהְּדֵבקּות - ָהְרִׁשימּו ְוַעל 

  :ִמְתַקֶּיֶמת ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ְּבִלי ֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא ֶקֶׁשר ַהְּתִפִּלין

  :ָלאכֹות ַהִּנְמָׁשִכין ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁשְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִמיָלה ִּבְזַמָּנּה ַּדְיָקא ּדֹוָחה ַׁשָּבת ֶׁשָאז ִּבּטּול ָּכל ַהְּמ 

 ָּמקֹום ְלִהְסַּתֵּכל ַעלֵּכן ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּונּו ִלָּבם לַ  -ְוַעל 

ִׁשימּו ְך ָׁשָעה ַאַחת ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַקֵּׁשר ֵהיֵטב ָהרְ ְוַאַחר ּכָ . ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה - ַהַּתְכִלית ֶׁשַעל 

ל "ִּכי ִמָּׁשם ִעַּקר ַהּתֹוָרה ַּכּנַ , ל"ְיֵדי ֶזה ֶּבֱאֶמת ּתֹוָרָתן ִמְתָּבֶרֶכת ַּכּנַ  -ֵּכן ַעל  -ְוַעל . ֶׁשִּמָּׁשם ַהּתֹוָרה

  : ל ַהְּמָלאכֹותְיֵדי ֶזה ִמְתַּבְּטִלין ּכָ  -ִּכי ַעל ', ּוְמַלאְכָּתן ְוכּו

ּטּול ֶׁשָאז ִּכי ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ֵמַהַּצַער ַאַחר ֶׁשָּׁשִבין ֵמַהִּב , ֵּכן ַאַחר ַהִּמיָלה קֹוִרין ֵׁשם ְלַהִּתינֹוק ַהִּנּמֹול -ְוַעל 

. ל"ַּכּנַ ' ְזָרָחה ֶׁשל ַהִּבּטּול ְוכּוְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּׁשֹוֲאִבין ֵמהַ  -ִמְתַּגֵּבר ַהַּצַער ְּביֹוֵתר ְוָאז ִעַּקר ַהֶּנָחָמה הּוא ַעל 

ְך הּוא ִּכי אֹוָרְיָתא ְׁשָמא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי, ִּכי ַהֵּׁשם הּוא ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהֵּׁשם ֶׁשּקֹוִרין ָאז ְלַהִּתינֹוק

ְיָתא ִּכי ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְוִיְׂשָרֵאל ְואֹורָ , ים ְּבַהּתֹוָרהּוִמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻּכָּלם ְּכלּולִ 

ְוֶזה . ל"ְמַחִּיין ֶאת ַהִּתינֹוק ֵמַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ְוַכּנַ , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה, ְיֵדי ַהֵּׁשם - ֵּכן ַעל  - ַעל , ּכָֹּלא ַחד

ֶׁשהּוא ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב , ַהְינּו ְּבָדַמִיךְ , ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִייְּבִחיַנת ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ָואֹמַ 

ִּכי ָׁשם , ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ְוֶזהּו. ַהָּגדֹול ֶׁשּסֹוֵבל ְּבֵעת ַהִחּתּוְך ֶׁשִּנְׁשָּפְך ָּדמֹו ְוַהִּתּקּון ָלֶזה ִלְברַֹח ֶאל ַהַּתְכִלית

ֶזה ְּבִחיַנת ַהִחּיּות . ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ְוָחַזר ְוָכַפל. ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְמקֹור ַהַחִּיים

וא ִּכי ִה , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשִהוא ַהַחִּיים -ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַאַחר ַהִּבּטּול ֶׁשְּמַנֲחִמין ּוְמַחִּיין ַעְצָמן ַעל 

ְּברּות ִּכי ָהִראׁשֹון מֹוֶרה ִלְברַֹח ֶאל ַהַּתְכִלית ִמּתֹוְך ִהְתּגַ , ְוַעל ֵּכן ָּכַפל ְּבָדַמִיְך ֲחִיי ְׁשֵּתי ְּפָעִמים. 'ַחֶּייָך ְוכּו

ּוְבָדַמִיְך . ל"ֹור ַהַחִּיים ְוַכּנַ ִּכי ָׁשם ְּבַהַּתְכִלית ְמק. ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ְוֶזהּו. ַהָּדִמים ְוַהִּדיִנים ֶׁשִּמָּׁשם ּגֶֹדל ַהַּצַער

 ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְקִריַאת ַהֵּׁשם, ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַאַחר ֶׁשָּׁשִבין ֵמַהִּבּטּול - ֲחִיי ַהֵּׁשִני מֹוֶרה ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ַעל 

  : ל"ְלַהִּתינֹוק ַאַחר ַהִּמיָלה ְוַכּנַ 

ֹות ל ֶׁשַּכָּוַנת ַהִּמיָלה ִהוא ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַגּל"י זַ "ִּכי ְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ  ,ְוֶזה ְּבִחיַנת סֹוד ַּכָּוַנת ַהִּמיָלה) ד

ִּכי ִאי , ְוָהִעְנָין. ַעֵּין ָׁשם, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם', ַהֲחָסִדים ְלַמָּטה ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ְסתּוִמים ְלַמְעָלה ֵמֶהָחֶזה ְוכּו

ְיֵדי ֶׁשּסֹוְתִמין  -ֶׁשהּוא ַעל . ל"ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְמבָֹאר ְלֵעיל ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ  - ִּכי ִאם ַעל ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ַהֲחָסִדים 

ה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְלַגְמֵרי ּוִמְסַּתְּכִלין ּבֹו ַעל ַהַּתְכִלית ָהַאֲחרֹון ַהִּנְצִחי ֶׁשַעל ְיֵדי זֶ 

ִעם ָהָאָדם ַהּכֹל הּוא  ִּכי ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ֵמַאַחר ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ַמה ֶּׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה, ל"ַּכּנַ ' ּוַהְּתִפָּלה ְוכ

ַמָּיא ְלָטב ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם לֹוַמר ָּכל ַמה ְּדָעְבִדין ִמן ְׁש , ְלטֹוָבתֹו

ֲהלֹא ָּכל ַהִּיּסּוִרין ְוַהָּצרֹות ַחס , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִיְתָּבַרְך ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהָּצָרה' ִאם ֵּכן ָלָּמה ִצָּונּו ה, ְבִדיןעָ 

ִיְתָּבַרְך ' הַאְך ֶּבֱאֶמת ְּבַוַּדאי ַמה ֶּׁש ? ֵהם טֹובֹות ְּגדֹולֹות ֶּבֱאֶמת ְלַזּכֹותֹו ַעל ָיָדם ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים, ְוָׁשלֹום

 ִיְתָּבַרְך ָלֵצאת ֵמַהָּצָרה' ֵכן הּוא ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ֵמה - ִּפי  - ַעל  - עֹוֶׂשה ְלָהָאָדם ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוַאף 

ַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ִיְתּבָ ' ַהְינּו ֶׁשה, ִּכי ִעַּקר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ִּבְׁשִביל ָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה, ִלְרָוָחה

ה עֹו ְוַחְסּדֹו ִיְתָּבַרְך ְלַמּטָ ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִנְמָסר ְּבַיד ָהָאָדם ֶׁשָהָאָדם ַּדְיָקא ַיֲעֶׂשה ֵּכִלים ְוִצּנֹורֹות ְלַהְמִׁשיְך ִׁשפְ 

ם כֹול ֵליֵרד ְלַמָּטה ִּכי ִאם ֵיֵרד ַהֶחֶסד קֹדֶ ְיֵדי ָהָאָדם ֵאין ֶׁשַפע ַהֶחֶסד יָ  -ּוְבלֹא ִּתּקּוֵני ַהֵּכִלים ַהַּנֲעִׂשים ַעל 

, ֶׁשה ַחס ְוָׁשלֹוםִּתּקּוֵני ַהֵּכִלים ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ִרּבּוי ַהֶּׁשֶמן ַהּגֹוֵרם ִּכּבּוי ַהֵּנר ַוֲאַזי ַהֶחֶסד ִנְתַהֵּפְך ְלִדין קָ 

ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּשֶדה , ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ְוָהִעָּקר ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלהְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה  - ְוִעַּקר ִּתּקּון ַהֵּכִלים הּוא ַעל 

ַהְינּו ', י ֶׁשָאָדם ַאִין ְלִהְתַּפֵּלל ְוכּו"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש . ְוָאָדם ַאִין' ְוכּו' ִּכי לֹא ִהְמִטיר ה' ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוכּו

ּסּוִרין ַחס ָדם ְּבַוַּדאי הּוא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ָּכל ַמה ֶּׁשָּבא ַעל ָהָאָדם ֲאִפּלּו יִ ֵּכן קֶֹדם ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָהָא - ל ְוַעל "ַּכּנַ 

ְיֵדי ֶזה ְוַגם ֶזה  -ִּכי ְלִפי ַמֲעָׂשיו ֵאין ָיכֹול ֵליֵרד לֹו ׁשּום ֶׁשַפע ְוִחּיּות ִּכי ִאם ַעל , ִּכי ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו, ְוָׁשלֹום

 ִּבְבִחיַנת ִרּבּוי אֹור ֶׁשַּמִּזיק, יּו ַמְׁשִּפיִעין לֹו ַרק ֶחֶסד ְּבלֹא ִּדין ְּכָלל ָהָיה ַחס ְוָׁשלֹוםְּבֶחֶסד ָּגדֹול ִּכי ִאם הָ 

 -ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוִעַּקר ַהְּתִפָּלה ִהוא ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ֶׁש  - ֵּכן ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל  - ַעל . ל"יֹוֵתר ְוַכּנַ 
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ָקא ָיכֹול ְלַבֵּטל ְּתִפָּלה ִהוא ַמְמִּתיק ַהִּדיִנים ּוְמַתֵּקן ֵּכִלים ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַחְסּדֹו ִיְתָּבַרְך ְוָאז ַּדיְ ְיֵדי הַ 

 ֵני ַהֵּכִלים ֶׁשִּתֵּקןְיֵדי ִּתּקּו -ִּכי יּוַכל ְלַקֵּבל ַחְסּדֹו ְוטֹוָבתֹו ִיְתָּבַרְך ַהִנְצִחית ְּבלֹא ַהִּיּסּוִרין ַרק ַעל , ַהִּיּסּוִרין

 ְיֵדי ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין - ַעל , ל"ְיֵדי ְּבִחיָנה ַהּנַ  -ֵּכן ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתִפָּלה הּוא ַעל  - ְוַעל . ל"ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְוַכּנַ  - ַעל 

ִּכי ְּבלֹא ֶזה ֵאין ְיכֹוִלין ְלִהְתַּפֵּלל ְּכָלל , ל"ַעל ַהַּתְכִלית ְוכֹוְלִלין ָּכל ַהְּתִפָּלה ְּבֶאָחד ֶׁשָּׁשם ֻּכּלֹו טֹוב ְוַכּנַ 

? יןְוִכי נֹוְתִנין ְלׁשֹוֶטה ּוְלִתינֹוק ַמה ֶּׁשְּמַבְּקִׁש , ל ּוְכמֹו ֶׁשִהְקָׁשה ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה"ֵמֲחַמת ִעְנַין ַהֻּקְׁשָיא ַהּנַ 

ִיְתָּבַרְך ' ּוִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּיֵּתן לֹו ה, י ַהּגּוף ַחס ְוָׁשלֹוםאֹו ִיּסּורֵ , ַחס ְוָׁשלֹום, ְלָמָׁשל ְּכֶׁשֶאָחד ֵיׁש לֹו ֲעִנּיּות

 ִיְתָּבַרְך ְּתִפָּלתֹו' ל ְוֵאיְך ַׁשָּיְך ְלִהְתַּפֵּלל ְוֵאיְך ִיְׁשַמע ה"ָקֶׁשה ִעְנָין ַהּנַ . 'ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות ּוְבִריאּות ַהּגּוף ְוכּו

הּוא ְלטֹוָבתֹו ְּכֵדי ְלָמֵרק ' ִיְתָּבַרְך ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ֲעִנּיּות ְוכּו' ֲהלֹא ַּכָּוַנת ה', כּוִלֵּתן לֹו ַּפְרָנָסה ּוְבִריאּות וְ 

ִמָּכל ֶׁשֵּכן , ִיְתָּבַרְך ֵמֲחַמת ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשִאם ָהָיה לֹו ַּפְרָנָסה' ֲעֹונֹוָתיו ֶׁשִהוא טֹוָבה ִנְצִחית ְוַגם אּוַלי ַּכָּוַנת ה

ר ַמֲעֵׂשיֶהם ְוָהעֶֹׁש  ְיַקְלֵקל ַמֲעָׂשיו ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאין ְּבחּוׁש ַּכָּמה ְמַקְלְקִלים רֹב ָהֲעִׁשיִריםֵאיֶזה ֲעִׁשירּות 

יו עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעלָ ' ֵיׁש ֶהֶבל ְוכּו, ֲאֶׁשר ַעל ֶזה ִהְתַּפֵּלא ְׁשלֹמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָׁשמּור ָלֶהם ְלָרָעתֹו

ְּבֶזה ָהעֹוָלם  ְוִכי ֵיׁש ָרָעה ְּגדֹוָלה ִמּזֹאת ְּכֶׁשּנֹוְתִנין ְלָאָדם ֵאיֶזה ֲאָלִפים ַמְטְּבעֹות ִלְׂשחֹק ָּבֶהם. ָעתֹוְלרָ 

יָתא ּוְכמֹו ֶׁשִא , םָהעֹוֵבר ְּכֶהֶרף ַעִין ְוַאַחר ָּכְך ַהָּממֹון הֹוֶרֶגת אֹותֹו ְועֹוֶקֶרת אֹותֹו ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹות ַחס ְוָׁשלֹו

ֵּכן ִעַּקר ִּתּקּון  - ַעל , ַחֵּייַכת ְּבהֹון ְּבעּוְתָרא ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְלָבַתר ְקִטיַלת ְלהֹון ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

ק ַעל ַהַּתְכִלית ְוֵליַדע ל ֶׁשְּצִריִכין ִמּקֶֹדם ְלִהָּכֵלל ָּבֶאָחד ּוְלִהְסַּתֵּכל רַ "ְיֵדי ַהְּבִחיָנה ַהּנַ  -ַהְּתִפָּלה הּוא ַעל 

ִּכי ָאז ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך , ְוָאז ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלִהְתַּפֵּלל ַאַחר ָּכְך ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריךְ . ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה

ּדֹו ים ְלַהְמִׁשיְך ְּבתֹוָכם רֹב ִׁשְפעֹו ְוַחְס ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ַנֲעִׂשים ֵּכלִ  - ִּתּקּוִנים ֵמאֹור ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ֶׁשַעל 

ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ְלטֹוָבה ֵמַאַחר ' ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקֵּבל ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות ּוְבִריאּות ּוָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ְוכּו -ֶׁשַעל 

ל ֶׁשַאַחר ָּכְך "ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ָהִעְנָין ַהְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ ֶׁשְּכָבר ִּתֵּקן ֵּכִלים ָּכָראּוי ְלַקֵּבל ָּבֶהם ֶׁשַפע ַהֶחֶסד וְ 

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר , ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַקְּבִלין ֵמָהְרִׁשימּו -ְּכֶׁשָּׁשִבין ֵמַהִּבּטּול ְמַכִּבין ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש ֵמַהִּיּסּוִרין ַעל 

  : ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ָׁשם

ְיֵדי ְּתִפָּלה  -ל ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיָכּה ַעל "ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַקְּבִלין ּוַמְמִׁשיִכין ִמָּׁשם ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ַהּנַ ִּכי ָּכל 

ַעל . ב ִסיָמן חהָ ְוַתֲחנּוִנים ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ְּבַהּתֹוָרה ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת זָ 

ר ְוֵכן מּוָבן ְּבַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֶׁשַּמְתִחיל ְלַדּבֵ . 'ּוְבַהּתֹוָרה ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנין ְוכּו. ֵיֵצא' ּוַמְעָין ִמֵּבית ה, ָּפסּוק

 ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל -ם ֶׁשַעל ְוַאַחר ָּכְך ְמַסּיֵ . ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית -ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמָּכל ַהְּתִפָּלה ַעל 

ִּכי , ִּכי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזה, ַאְך ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֶאָחד. ַעֵּין ָׁשם, ַהַּתְכִלית ַמְמִׁשיִכין ּתֹוָרה ֵמָהְרִׁשימּו

ַעְצמֹו  ֶרת ֵמַהִּבּטּול ְצִריִכין ְּתִחָּלה ְלַהְמִׁשיָכּה ַעלל ֶׁשִּנְׁשאֶ "ֶהָאַרת ַהְּזִריַחת ָהְרִׁשימּו ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהּנֹוָרָאה ַהּנַ 

ְוַאַחר . ל"ימּו ַהּנַ ְיֵדי ְּתִפָּלה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ּוְמקֹור ַהַּמְעָין ַהִּנְמָׁשְך ֵמָהְרִׁש  - ּוְלַקְּׁשָרּה ְּבגּופֹו ֵהיֵטב ַעל 

ְיֵדי ַהְּתִפָּלה  - ִּכי ַעל , ְיֵדי ֶזה ְמָקֵרר ּוְמַבֵּטל ַהִּיּסּוִרין -ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְוַעל  ָּכְך ִמְתַּפֵּׁשט ַהַּמְעָין ְוַנֲעֶׂשה ִמֶּזה

ְוָלמּות  ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַחְסּדֹו ְלטֹוָבה ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ְולֹא ְלָרָעה - ְוַהּתֹוָרה ַנֲעִׂשים ֵּכִלים ֶׁשַעל 

ַצִּדיֵקי  ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַּפֵּלל ִּכי ִאם - ְוַעל . ל"ְיֵדי ֶזה ְוַכּנַ  - ַעל , ָׁשלֹוםִמיַתת עֹוָלם ַחס וְ 

י ּכִ , ָכםִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוֶלה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ֵיֵלְך ֵאֶצל חָ , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ַהּדֹור ָהֲאִמִּתִּיים

ַמר ָׁשם ִּבְתִחַּלת ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ֶאל ַהַּתְכִלית ִּכי ִאם ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַּבַעל ַהָּשֶדה ַהֶּנאֱ 

ֶׁשִּיְרֶאה , דל ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכל ַעל ָּכל ִמי ֶׁשָרחֹוק ֲעַדִין ֵמַהַּתְכִלית ְוֵאין ְּתִפָּלתֹו ְּכלּוָלה ְּבֶאחָ "ַהּתֹוָרה ַהּנַ 

ִּנְגַמר ֵּכן ְׁשלֹמֹה ְּבֵעת ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּכֶׁש  -ְוַעל . ַעֵּין ָׁשם, ַלֲהִביאֹו ֶאל ַהַּתְכִלית ֶׁשִּתְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ָּכלּול ָּבֶאָחד

ל ְוָנַתָּת ְלִאיׁש ְּככָ , ם ָאַמר ְּבֵפרּוׁשִיְתָּבַרְך ְּתִפַּלת ִיְׂשָרֵאל ַהְמַכְּוִנים ַּדְעָּתם ַלֵּׁש ' ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיְׁשַמע ה - ַהֵּבית 

ת ֲחֵברֹו ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַמְׁשִחית ְּבָממֹונֹו אֶ , י ָׁשם"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש ' ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו ְוכּו

י ִּכי ִאם ְּתִמים ֵּדִעים ְוֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּו ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָּבֶזה ִנְפְלאֹות. ַעֵּין ָׁשם, ַאל ִּתֵּתן לֹו

ל ְוֵהם ַיֲעלּו ְּתִפָּלָתם "ל ּוְׁשָאר ְּבֵני עֹוָלם ְצִריִכין ְלַקֵּׁשר ְּתִפָּלָתם ְלַהַּצִּדיִקים ַהּנַ "ַצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ַּכּנַ 
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, לֹוםְּבאֶֹפן ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ָלֶהם ָלֶנַצח ַחס ְוָׁש ' ֶּׁשְּצִריִכין ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני ְוכּוָּכָראּוי ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ָלֶהם ֶׁשַפע ַמה 

ִּכי ַאָּתה , ְוֶזה ֶׁשִּדְקֵּדק ָׁשם ְׁשלֹמֹה ִּבְתִפָּלתֹו' ְיֵדי ַהֶּׁשַפע ַּדְיָקא ִיְתַּתְּקנּו ְוָיׁשּובּו ֶאל ה -ַעל , ַאְּדַרָּבא, ַרק

ִיְתָּבַרְך ְּתִפַּלת ' ַהְינּו ֶׁשִּבֵּקׁש ֶׁשְּיַמֵּלא ה', ְּדָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ְלַמַען ִיָראּוָך ָּכל ַהָּיִמים ְוכּוָיַדְעָּת ְלבַ 

ַרק ַעל . ל"ֶזה ְוַכּנַ ְיֵדי  - ֲאָבל ִיְהֶיה ַרק ְלטֹוָבה ֶׁשִּיְזּכּו ְלִיְרָאה ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַרְך ַעל , ִיְׂשָרֵאל ַמה ֶּׁשְּמַבְּקִׁשים

. 'ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְקָרא ִּתָּגר ְוכּו, י ָׁשם"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש . 'ְוָעִׂשיָת ְּכָכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי ְוכּו, ַהָּנְכִרי ִהְתַּפֵּלל

  ּוִבְׁשִביל ֶזה ִמְתַּפְּלִלין ִלְפָעִמים

י ת ַהֵּׁשם ְּכדֵ ָּבִאים ֲאֵליֶהם ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֲעִׁשירּות ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ְקֻדַּׁש ַהַּצִּדיִקים ַעל ָהְרָׁשִעים ְוָהְרחֹוִקים הַ 

רֹות ַהְרֵּבה ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ִנְפָלאֹות ְוִנְסּתָ  -ֶׁשּלֹא ִיְקְראּו ִּתָּגר ִויַקְלֵקל ָלֶהם יֹוֵתר ְוַעל 

ְתָּבַרְך ִיֵּתן ְוִאם ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ְוִלְדחֹק ַעְצמֹו ַעל ׁשּום ָּדָבר ִּבְתִפָּלתֹו ַרק ִאם ִיֵּתן ַהֵּׁשם יִ  ֵּכן ֶּבֱאֶמת -ְוַעל 

ְיֵדי  - ִּכי אּוַלי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַמְּלאֹות ַּבָּקָׁשתֹו ֲאִפּלּו ַעל , ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנין, ָלאו ָלאו

ְהיֹות ל ְוִאם ִיְדחֹק ְוִיְתַעֵּקׁש ִּבְתִפָּלתֹו ָיכֹול לִ "ְּכֶׁשְּיַמְּלאּו ַּבָּקָׁשתֹו ְוַכּנַ , ִּכי ַיִּזיק לֹו יֹוֵתר ַחס ְוָׁשלֹום, ַהְּתִפָּלה

יְך ִּיְהֶיה ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ְלַהְמִׁש ִּכי ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ֶׁש , ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשְּיַמֵּלא ַּבָּקָׁשתֹו' ֶׁשַּיְטִריַח ֶאת ה

ַהֶּׁשַפע  ִּכי ֵאין ּכַֹח ִּבְתִפָּלתֹו ְלַתֵּקן ַהְּכִלי ֶׁשָּצִריְך ְלַקָּבַלת, ֲאָבל לֹא ִיְהֶיה לֹו ְלטֹוָבה, ל"ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ַּכּנַ 

  : ֶׁשהּוא רֹוֶצה

ִּפי ֵכן  - ְוַאף ַעל . ל"ַזי ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשּלֹו ֵהם לֹו ְלטֹוָבה ְּגדֹוָלה ַּכּנַ ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ָהָאָדם ִמְתַּפֵּלל אֲ , ִנְמָצא) ה

ּלֹו ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלַמְּלאֹות ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁש  -ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ְמַתֵּקן ֵּכִלים ָּכָראּוי ֶׁשַעל  -ִּכי ַעל , ְצִריִכין ְּתִפָּלה

ּוי ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָּכָרא ָלל ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְתַּתְּקנּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַהֶחֶסד ְוָאז ַּדְיָקא ַאַחרְולֹא ַיִּזיק לֹו ַהֶּׁשַפע ּכְ 

י ּכִ , ית ַהִּנְצִחיֲאָבל ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ֶּבֱאֶמת ִּבְׁשִביל ַּתְכלִ . ל"ָּתבֹא לֹו ַהֶּׁשַפע ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ַּכּנַ 

ִפָּלה ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשִאיָתא ֶׁשִעַּקר ַהְּת . ל"ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה הּוא ַרק ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ַעל ַהַּתְכִלית ְוַכּנַ 

ַעל ַמה ֶּׁשָאְמרּו ' םְלַהְמִׁשיְך ָׁשלֹו'ְוֵכן ָּכתּוב ְּבַהּתֹוָרה , ִּכְבָיכֹול, ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ִּבְׁשִביל ֶחְסרֹון ַהְּׁשִכיָנה

ֶׁשִעַּקר ַהְּתִפָּלה ִיְהֶיה ְלצֶֹרְך . 'ְוַׁשְקִלית ְלַסְלָּתֵאי ְוַאְנֵחי ְּבַכָּוָתא ְּדָרִקיַע ְוכּו, ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ִכיָנה ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ִיְהֶיה ַעל ֶחְסרֹון ַהְּׁש ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ַמה ְּדִאיָתא ֶׁש . 'ַהְּנָׁשָמה ֲאִפּלּו ְרָפֵאנּו ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ְוכּו

, ַּכָּידּועַ , ִּכְבָיכֹול, ִּכי ַהְּנָׁשָמה ִהוא ֵחֶלק ַהְּׁשִכיָנה, ִּכי ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ֵהם ֶחְסרֹון ַהְּׁשִכיָנה, ל"ַּכּנַ 

ִיְתַּפֵּלל  ְּכגֹון ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַעל ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות, ה ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִליתל ֶׁשִעַּקר ַהְּתִפָּלה ָצִריְך ֶׁשִּתְהיֶ "ַהְינּו ַּכּנַ 

ְיֵדי ֶזה ִויַתֵּקן ְולֹא ְיַקְלֵקל ַחס  -ִיְתָּבַרְך ִיֵּתן לֹו ַּפְרָנָסה אֹו ֲעִׁשירּות ְּבֶזה ָהאֶֹפן ֶׁשֵּייִטיב ַמֲעָׂשיו ַעל ' ֶׁשה

ה ֵּכן ִסְּדרּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכָ  - ְוַעל . ל"ְוֵכן ְּבָכל ַמה ֶּׁשְּמַבֵּקׁש ּוִמְתַּפֵּלל ְוַכּנַ , הְיֵדי זֶ  -ְוָׁשלֹום ַעל 

ְוַאַחר ָּכְך . ֹונֹותֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ְּבֵסֶדר ִנְפָלא ֶׁשִּבְתִחָּלה ְצִריִכין ְלַסֵּדר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ְּבָׁשלֹׁש ִראׁש

ִּכי ְּתִחָּלה ְצִריִכין , ִלין ַעל ְצָרָכיו ִּבְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ֶאְמָצעֹות ְוֵאין ַמְתִחיִלין ְלִהְתַּפֵּלל ִמָּיד ַעל ְצָרָכיוִמְתַּפּלְ 

, ָּוַנת ַהְּתִפָּלהם ִעַּקר ּכַ ְלַסֵּדר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום ּוַמְזִּכיִרין ַּבְּתִפָּלה עֶֹצם ֲחָסָדיו ִיְתָּבַרְך ִּבְבָרָכה ִראׁשֹוָנה ֶׁשָּׁש 

ַחְסּדֹו  ל ֶׁשִּבְתִחָּלה ְמַׁשְּבִחין אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ְּבעֶֹצם"ַהְינּו ְּבִחיָנה ַהּנַ , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים , ֹוְמִרים ָׁשםְּכמֹו ֶׁשא, ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ֶחֶסד ָּתִמיד ְוָכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ַהּכֹל ְלטֹוָבה

י ִיְתָּבַרְך ַהּכֹל ֶחֶסד ָּגדֹול ְוטֹוב ֲאִמִּת ' ַהְינּו ֶׁשְּבַוַּדאי ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ה, ַעד ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן' ְוכּו

ִלים ַּכָּידּוַע ת ַהְּגבּוָרה ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ִּתּקּון ַהּכֵ ְוַאַחר ָּכְך ַמְתִחיִלין ַאָּתה ִּגּבֹור ֶׁשִהוא ְּכֶנֶגד ִמּדַ . ְוִנְצִחי

ֶׁשהּוא ', ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ה, ְוָׁשם ַמְזִּכיִרין ְּגבּורֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו ֶׁשָּיכֹול ְלַתֵּקן ַהּכֹל ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ָׁשם

ַהְינּו , ְלעֹוָלם ָיְדָך ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשֵּפֵרׁש ָׁשם', ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה, קי ַעל ָּפסּו"ְּכֵעין ַמה ֶּׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש 

' הְוָאז ִעַּקר ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ְוָכל ַמה ֶּׁש . ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה, ְוֶזהּו. ִּכי ַּכָּוָנתֹו ָּתִמיד ְלטֹוָבה ִנְצִחית, ל"ַּכּנַ 

ִיְתָּבַרְך הּוא ַרב ' ֶׁשה, ַרב ְלהֹוִׁשיעַ , ְוֶזהּו. ם ָהָאָדם ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו ַהִנְצִחית ַאַחר ַהְּתִחָּיהִיְתָּבַרְך ְמַגְלֵּגל ִע 

הּוא ְמַכְלֵּכל ְוֶזהּו ֶׁשַּמְזִּכיִרין ָּכל ְּפָרֵטי ֲחָסָדיו ִיְתָּבַרְך ֶׁש . ְלהֹוִׁשיַע ֶׁשהּוא ַמְרֶּבה ְיׁשּועֹות ְלָכל ָאָדם ְּבָכל ֵעת

ֵני ָעָפר סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁש ' ִּיים ְּבֶחֶסד ְמַחֵּיה ֵמִתים ְוכּוחַ 
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', ַח ְיׁשּועֹות ְוכּוִּכי הּוא ַמְצִמי', ִיְתָּבַרְך עֹוֵזר ָּתִמיד ֵהן ְּבִעְנַין ַּפְרָנָסה ֵהן ְּבִעְנַין ְרפּואֹות ְוכּו' ַהְינּו ֶׁשה', ְוכּו

ה ִּכי ַּכָּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ְלטֹובָ , ַהּכֹל הּוא ְלטֹוָבה' ַרק ַמה ֶּׁשְּפָעִמים ִנְתַעֵּכב ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה אֹו ֶׁשל ָהְרפּוָאה ְוכּו

ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּכַלל , ת ְּתִחַּית ַהֵּמִתיםֵּכן ּכֹוְפִלין ַּכָּמה ְּפָעִמים ִּבְבָרָכה זֹאת ַהְזָּכרַ  - ְוַעל . ּוְלֶחֶסד ִנְצִחי ָּתִמיד

ַהְּפָרִטים  ְוִאם ֵּכן ָקֶׁשה ִלְכאֹוָרה ַמה ַּׁשָּיכּות ֵיׁש ִלְׁשָאר. ַהְּבָרָכה ֶׁשָּבּה ַמְתִחיל ּוָבּה ְמַסֵּים ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים

ל "ִּפי ַהּנַ  -ַאְך ֶּבֱאֶמת ַעל '? ַּפְרָנָסה ּוְרפּוָאה ְוכּו ֶׁשל ָצְרֵכי ַהּגּוף ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשִהְזִּכיר ִּבְבָרָכה זֹאת ֶׁשֵהם

ה ֵּכן ִהְזִּכיר ְּבִבְרַּכת ַהְּתִחּיָ  -ְוַעל . ִּכי ִעַּקר ַהַּתְכִלית ִיְזֶּכה ָּכל ֶאָחד ְלַאַחר ַהְּתִחָּיה, ַהּכֹל ַנְיָחא ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד

ם ִעְנַין עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְוחֹוֵזר ְוׁשֹוֶנה ּוַמְזִּכיר ְּבָכל ַּפעַ  ִיְתָּבַרךְ ' ָּכל ַהֲחָסִדים ְּפָרִטִּיים ֶׁשה

 -ַמח לֹו ַעל ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהּכֹל הּוא ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְצ ' ַהְּתִחָּיה לֹוַמר ֶׁשָּכל ַהֲחָסִדים ֶׁשה

ְך ַמה י ַאַחר ַהְּתִחָּיה ֶׁשִהוא ַהַּתְכִלית ּוִמֵּמיָלא ָיִבין ָּכל ֶאָחד ֶׁשִּמֶּזה ִנְמָׁש ְיֵדי ֶזה טֹוָבה ְוֶחֶסד ִנְצִח 

  ִּכי ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו ַהִנְצִחית ַאַחר, ֶּׁשִּלְפָעִמים ִנְתַעֵּכב ַהֶּׁשַפע ֵאֶצל ֶאָחד ֵהן ְּבַפְרָנָסה ֵהן ִּבְׁשָאר ִהְצָטְרכּות

דֹול ּוְרפּוָאה ָּבַרְך ְּבַוַּדאי ָּכל ָיכֹול ְוָיכֹול ְלַפְרֵנס ַהּכֹל ְּבֶרַוח ְוִלֵּתן ְלָכל ֶאָחד ֲעִׁשירּות ּגָ ִּכי הּוא ִיְת , ַהְּתִחָּיה

ָעִמים ַאְך ַמה ֶּׁשִּמְתַעֵּכב ַהֶּׁשַפע ִלְפ ', ְורֹוֵפא חֹוִלים ְוכּו' ִּכי ֲהלֹא הּוא ִיְתָּבַרְך ַהְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְוכּו, ְּבָכל ֵעת

ְוֵכן הּוא ִיְתָּבַרְך . הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְתַקֵּים ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים

ֵּכן  - ְוַעל . ל"ַהְינּו ַּכּנַ , סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ְּבאֶֹפן ֶׁשְּיַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר

ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה , ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים, ִנְסָמְך ֵאֶצל ַהַּפְרָנָסה ִּבְפָרִטּיּות ַהְזָּכַרת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד  ְוֵכן ֵּתֶכף ַאַחר ָּכךְ . ֶׁשהּוא ַהְמָׁשַכת ַהַּפְרָנָסה, מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם אֹו מֹוִריד ַהָּטל' ְוכּו

  : 'ְמַחֵּיה ֵמִתים ְוכּו

ִּבְפָרט ִּביֵמי ַהָּגלּות , ִּכי ְּבִעְנַין ַהַּפְרָנָסה ִמְתַעֵּקם ֵלב ָהָאָדם ְּביֹוֵתר ְוָקֶׁשה לֹו ְּבָכל ַּפַעם ַעל ִעּכּוב ַהַּפְרָנָסה

ל יֹום ְתַמֲעָטה ְמאֹד ְוַגם ִּכי ַהַּפְרָנָסה ֻמְכָרח ָהָאָדם ֵאָליו ְּבכָ ִּבְפָרט ַּפְרָנַסת ַהְּכֵׁשִרים נִ , ֶׁשַּפְרָנַסת ִיְׂשָרֵאל

ִיְתָּבַרְך ' הֵּכן ִהְזִּכיר ֵאֶצל ַהַּפְרָנָסה ְּביֹוֵתר ַהְזָּכַרת ְּתִחַּית ַהֵּמִתים לֹוַמר ֶׁש  -ְוַעל . יֹוֵתר ִמְּׁשָאֵרי ַהַּבָּקׁשֹות

 ִּיים ֶׁשִּיְהֶיהְך הּוא ִיְתָּבַרְך ִמִּסּבֹות ִמְתַהֵּפְך ְּבַפְרָנָסתֹו ֶׁשְּמַפְרֵנס ּוְמַכְלֵּכל ַהחַ ַא, ְמַכְלֵּכל ּוְמַפְרֵנס ָּכל ָהָאָדם

ת ְוֵתֶכף ַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים ְקֻדָּׁשה ּוִבְרּכַ . ל"ְּדַהְינּו ֶׁשִּיְזּכּו ַלַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ְוַכּנַ ', ְּבאֶֹפן ֶׁשְּיַחֵּיה ֵמִתים ְוכּו

מֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְכַלל ָּכל ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֶעֶצם ַהַּתְכִלית ֶׁשִּיְזּכּו ִיְׂשָרֵאל ַאַחר ַהְּתִחָּיה ֶׁשַּיְקִּדיׁשּו ְׁש , ָּתה ָקדֹוׁשַא

ל ְּמַסְּדִרין ִׁשְבחֹו ֶׁש ְוַאַחר ֶׁשְּמַסְּדִרין ָׁשלֹׁש ִראׁשֹונֹות ֶׁש . ַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָלֶזה, ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ְיַהְּללּוָך ֶסָלה

ַהּכֹל  ִיְתָּבַרְך ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ָּתִמיד ְוָכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה' ְיֵדי ֶזה מֹוִדים ּומֹוִדיִעים ֶׁשה - ָמקֹום ֶׁשַעל 

ֵּלל ִּכי ַרק ַעָּתה ַׁשָּיְך ְלִהְתּפַ , יול ַאַחר ָּכְך ַמְתִחיִלין ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְצָרכָ "ְלטֹוָבה ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ְוַכּנַ 

ּו ַרק ָאנּו ִמְתַּפְּלִלין ַעל ְצָרֵכינ, ל"ַעל ְצָרָכיו ַאַחר ֶׁשְּכָבר הֹוִדינּו ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ָּכל ָיכֹול ַּכּנַ 

ְכִלית ִּכי ַּגם ַּכָּוָנֵתנּו ִּבְתִפּלֹוֵתינּו ִהוא ַרק ִּבְׁשִביל ַהּתַ , ל"ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֵּכִלים ְלַקֵּבל ַהֶּׁשַפע ַּכּנַ 

ְוַאֶּתם ִּתְהיּו "ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה . ל"ַהִּנְצִחי ַרק ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִפינּו ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֵּכִלים ַּכּנַ 

ה ֵּכן ַּבְּבָרכֹות ָהֶאְמָצִעּיֹות ָאנּו ַמְתִחיִלין ְּתִחּלָ  - ְוַעל . ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם ַוְיָבֵרךְ , ַעל ָּפסּוק' ְוכּו" ִלי

ַחר ָּכְך ַעל ְוַאַחר ָּכְך ְמַבְּקִׁשין ֲהִׁשיֵבנּו ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְוַא' ְלַבֵּקׁש ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּיָחֵּננּו ֵמִאּתֹו ֵּדָעה ְוכּו

ֵהם ְוַאַחר ָּכְך ָאנּו ִמְתַּפְּלִלין ַעל ָצְרֵכי ַהּגּוף ֶׁש . ת ֲעֹונֹות ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהְּתִפּלֹות ֵהם ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִליתְסִליחַ 

יל ַהְּנָׁשָמה ְּכֵדי ִּכי ֶּבֱאֶמת ַּגם ָצְרֵכי ַהּגּוף ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ָּכל ַּכָּוָנֵתנּו ִּבְׁשִב ', ְרָפֵאנּו ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ְוכּו

ִּכי , ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצֹוָתיו ִיְתָּבַרךְ ' ְיֵדי ִּבְרַּכת ַהַּפְרָנָסה ְוכּו - ְיֵדי ְּבִריאּות ַהּגּוף ְוַעל  -ֶׁשּנּוַכל ַעל 

ם ֵּכן ָאנּו אֹוְמִרים ְקִריַאת ְׁשַמע קֹדֶ  - ל ְועַ . ל"ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ְוַכּנַ 

  : ל"ְיֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ָאנּו ִנְכָלִלין ָּבֶאָחד ְוָאז ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלִהְתַּפֵּלל ְוַכּנַ  -ִּכי ַעל , ַהְּתִפָּלה

 ים ְלַמְעָלה ְלַהְמִׁשיָכן ְלַמָּטה ִלְמקֹוםל ֶׁשִהוא ְלַגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְּסתּוִמ "ְוֶזה ְּבִחיַנת ַּכָּוַנת ַהִּמיָלה ַהּנַ ) ו

ְיֵדי עֶֹצם ַהְּכֵאב  -ְיֵדי ֶזה ִנְכָלִלין ְּבֶאָחד ַעל  -ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה ֶׁשַעל  - ִּכי ַעל , ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ִּגּלּוי ַהֲחָסִדים

ָבַרת ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ִחּתּוְך ְוַהעֲ , ָמא ְלַגְמֵריְיֵדי ֶזה ַמֲעִצים ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעלְ  - ֶׁשַעל , ֶׁשל ַהִּתינֹוק
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ָסִדים ָּבעֹוָלם ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכין ּוְמַגִּלין ַהֲחָסִדים ְלַמָּטה ֶׁשָאז ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהחֲ  - ַעל , ל"ַּכּנַ ' ָהָעְרָלה ְוכּו

ין ְלַתְּקָנם ְסתּוִמים ְלַמְעָלה ֵאין ַהֲחָסִדים ִנְמָׁשִכין ָּבעֹוָלם ַרק ְּכֶׁשּזֹוכִ ַּכָּידּוַע ַּבַּכָּונֹות ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשַהֲחָסִדים 

ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ִאם ֵּכן ַמּדּוַע , ַעד ֶׁשַּיְמִׁשיכּו אֹוָתם ִּבְמקֹום ַהִּגּלּוי ֶׁשָאז ְמִאיִרין ּוִמְתַּפְּׁשִטין ָּבעֹוָלם

ם ִּכי ֲהלֹא ִעַּקר ַחְסּדֹו ִיְתָּבַרְך הּוא ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ֶחֶסד ִע , ן ֶׁשֵהם ְסתּוִמיםִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ֲחָסִדים ָּכל ְזמַ 

ּה ל ַהֶחֶסד ֵאינָ ֲאָבל ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ְסתּוִמים ְוֵאיָנם ִמְתַּגִּלים ְלַמָּטה ְוַהֶּׁשַפע ֶׁש , ֶׁשֶּזהּו ִמַּדת ַהֶחֶסד, ַהְּברּוִאים

ִּכי ַמה ֶּׁשַהֲחָסִדים , ל מּוָבן ַהָּדָבר ֵהיֵטב"ִּפי ַהּנַ  - ַאְך ַעל ? ַע ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ֲחָסִדיםִמְתַּפֶּׁשֶטת ֲעַדִין ַמּדּו

ְׁשִביל ַקָּבַלת ְסתּוִמים ְוֵאיָנם ִמְתַּפְּׁשִטים ְלַמָּטה הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֲעַדִין לֹא ָזִכינּו ְלַתֵּקן ֵּכִלים ָּכָראּוי ִּב 

ֵמֶהם ְלַמָּטה  ֶזהּו ֶעֶצם ַהֶחֶסד ַמה ֶּׁשַהֲחָסִדים ְסתּוִמים ְלַמְעָלה ְוֵאין ִנְׁשָּפע, ַאְּדַרָּבא, ן ָאזּכֵ  -ַהֲחָסִדים ְוַעל 

ֹול ֶׁשֵהם ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֲעַדִין ֵאין ֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶזהּו ֶחֶסד ָּגד, ִּכי ֶזה ְלטֹוָבה ְּגדֹוָלה, ִּכי ִאם ְמַעט ִּדְמַעט ַּכָּידּועַ 

ְוַעל . ל"ְוַכּנַ , לֹוםִמים ְוֵאין ִנְמָׁשְך ֵמֶהם ְלַמָּטה ִּכי ִאם ְמַעט ְמאֹד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ִרּבּוי ַהֶּׁשַפע ַחס ְוָׁש ְסתּו

ָעְרָלה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהֲעָבַרת הָ , ְיֵדי ֶזה סֹוֵתם ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא -ְיֵדי ִמְצַות ִמיָלה ֶׁשַעל  - ֵּכן ַעל 

ֶׁשהּוא , ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְקִריַאת ַהֵּׁשם ְלַהִּתינֹוק, ְוִנְכָלל ָּבֶאָחד ְוַאַחר ָּכְך ָׁשב ִמָּׁשם ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב

ן ִמֵּמיָלא ּכֵ  -ַעל , ְיֵדי ֶזה ְמַתְּקִנים ַהֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ַהֶחֶסד -ֶׁשַעל , ל"ְּבִחיַנת ַהְמָׁשַכת ַהּתֹוָרה ְוַכּנַ 

ל ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ַהֵּכִלים ְלַקּבֵ , ל"ִנְמָׁשִכין ְוִנְתַּגִּלין ַהֲחָסִדים ַהְּסתּוִמים ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ַנֲעׂשּו ֵּכִלים ְלַקֵּבל ְוַכּנַ 

י ֶזה ימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ֶׁשַעל ְידֵ ל ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכין ּתֹוָרה ֵמָהְרִׁש "ְיֵדי ַהִּבּטּול ַהּנַ  -ֶׁשַפע ַהֶחֶסד הּוא ַעל 

  :ל"ִעַּקר ִּתּקּון ַהֵּכִלים ְוַכּנַ 

ֵּיי ִּכי ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ַעל ָּבֵני חַ . 'ַהב ָלן ַחֵּיי ְוכּו, ַצְוִחין ִּכְכָלִבים ַהב ָלן ְמזֹוָנא, ְוֶזה ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש) ז

', ְוכּו ְוָלא ָׁשֲאִלין ַעל ְמזֹוָנא ִּדְׁשִכיְנָּתא, ְוֶזה ֶׁשִּסֵּים ָׁשם. ל"ת ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ְוַכּנַ ָצִריְך ִלְהיֹו. 'ּוְמזֹוֵני ְוכּו

  : ֶׁשהּוא ֲעִלַּית ַהְּׁשִכיָנה, ַהְינּו ֶׁשְּצִריִכין ִלְׁשאֹל ּוְלִהְתַּפֵּלל ַרק ַעל ִּתּקּון ַהֶּנֶפׁש ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית

ן ְּכֵדי ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלי, ּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְוֶזה ֶׁשָאְמר) ח

ל ִיְתָּבַרְך ְלַבּטֵ ' ַהְינּו ֶׁשָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ְלַכֵּון ִלָּבם ְוַדְעָּתם ַלה, ֶׁשְּיַכְּונּו ִלָּבם ַלָּמקֹום

ְוֶזה ֶׁשִאיָתא ָׁשם . ל"ַעְצָמן ָּבֵאין ָהֵאין סֹוף ְּכֵדי ִלְכלֹל ְּתִפָּלָתם ְּבֶאָחד ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּתִפָּלה ַּכּנַ 

ָהיּו ׁשֹוִהין  ִּכי ַּגם ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ַּבְּגָמָרא ֶׁשָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה ַאַחת קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְוָׁשָעה ַאַחת ַאַחר ַהְּתִפָּלה

 ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ּוְמַבְּטִלין ָּכל - ָׁשָעה ַאַחת ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַקֵּׁשר ֵהיֵטב אֹור ָהְרִׁשימּו ְּבַדְעָּתם ְוִלָּבם ֶׁשַעל 

ַקֵּבל ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות ִּכי ִמָּׁשם ָּכל ִּתּקּון ַהֵּכִלים לְ , ַהִּיּסּוִרים ּוְמַמְּלִאין ּוַמְׁשִליִמין ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות

ֵׂשית ּוְמַלאְכָּתן ְוִכי ֵמַאַחר ֶׁשָהיּו ׁשֹוִהין ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ִּבְתִפָּלָתן ּתֹוָרָתן ָמַתי ַנעֲ , ְוֶזהּו ֶׁשַּמְקׁשּו ָׁשם. ל"ְוַכּנַ 

ל ֶׁשֵּמֲחַמת "ַהְינּו ַּכּנַ , ת ּוְמַלאְכָּתן ִמְתָּבֶרֶכתִמּתֹוְך ֶׁשָהיּו ֲחִסיִדים ּתֹוָרָתן ִמְׁשַּתֶּמרֶ , ְוֵתְרצּו! ?ָמַתי ַנֲעֵׂשית

ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות  -ֶׁשַעל , ל"ְיֵדי ֶזה ָזכּו ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַהּנַ  - ֶׁשָהיּו ׁשֹוִהין ָׁשָעה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ֶׁשַעל 

ָּבם ת ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַקֵּׁשר ֵהיֵטב אֹור ָהְרִׁשימּו ְּבלִ ְוֵכן ַאַחר ַהְּתִפָּלה ָׁשהּו ָׁשָעה ַאחַ . ל"ַהְּתִפָּלה ַּכּנַ 

ֵּכן ְּבַוַּדאי  -ַעל , ָּפעֹותֶׁשִּמָּׁשם ִנְמֶׁשֶכת ָּכל ַהּתֹוָרה ּוִמָּׁשם ִּתּקּון ָּכל ַהֵּכִלים ְלַקֵּבל ָּכל ַהְּבָרכֹות ְוָכל ַהַהְׁש 

ִּכי , ְיֵדי ֶזה ָהְיָתה ְמַלאְכָּתן ִמְתָּבֶרֶכת - ְוַעל . ל"ִנְמֶׁשֶכת ָּכל ַהּתֹוָרה ַּכּנַ  ִּכי ִמָּׁשם, ָהְיָתה ּתֹוָרָתן ִמְׁשַּתֶּמֶרת

ֶׁשר ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ַּכאֲ , ְיֵדי ִּתּקּון ַהֵּכִלים ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמָּׁשם -ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ָּכל ִּבְרַּכת ַהֶּׁשַפע ַעל 

ִדים ִּכי ַרק ֵהם יֹוְדִעים ֵאיְך ְלַהְמִׁשיְך ַהֲחסָ , ֵּכן ֵהם ִנְקָרִאים ֲחִסיִדים ַעל ֵׁשם ַהֶחֶסד -ְוַעל . ל"ְוַכּנַ ' ִּדֵּבר ְוכּו

  :ל"ַכּנַ ְיֵדי ַהִּבּטּול ֶׁשָּלֶהם ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב וְ  - ּוְלַגּלֹוָתם ְלַמָּטה ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ְלַתֵּקן ַהֵּכִלים ָּכָראּוי ַעל 

  : ִהְלכֹות ֲעָבִדים

ֵּכן ְמֻחָּיב ְלמּולֹו ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה  -ִּכי ָהֶעֶבד הּוא ִקְנַין ַּכְסּפֹו ַעל , ְוֶזה ְּבִחיַנת ִמְצַות ִמיַלת ֲעָבִדים) ט

ת ֲעִביר ּוְלַבֵּטל ֲאִחיַזת ֻזֲהמַ ִּכי ִעַּקר ִמְצַות ִמיָלה ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה ִמְּבַׂשר קֶֹדׁש הּוא ְּכֵדי ְלהַ , ִמִּקְנַין ַּכְסּפֹו

ָהְרִׁשימּו ֵמַהִּבּטּול  ַהָּנָחׁש ֵמַהּגּוף ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּתֵּקן ַהּגּוף ְוִיְהֶיה ְּכִלי ֻמְכָׁשר ּומּוָכן ְלַקֵּבל אֹור ַהְּזִריחּו ֶׁשל

 ְוִעַּקר ַהְיִדיָעה ִמֶּמּנּו. ַדַעת ּוְלַהִּכיר אֹותֹו ִיְתָּבַרךְ ִּכי ָּכל ְּבִריַאת ָהָאָדם ָהָיה ְּבִגין ְּדִיְׁשְּתמֹוָדִעין ֵלּה לָ , ל"ַהּנַ 
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הּוא ' ל ְמִאיִרין ְלַהַּדַעת ִּכי ה"ְיֵדי ָהְרִׁשימּו ַהּנַ  -ל ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ֶׁשַעל "ְיֵדי ַהִּבּטּול ַהּנַ  - ִיְתָּבַרְך ִנְמָׁשְך ַעל 

ָעִתיד , ל ַעל ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה"ָאר ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה ַהּנַ ל ְוַכְמבֹ"ַּכּנַ ' ָהֱאלִֹקים ְוֻכּלֹו טֹוב ְוכּו

ִקִּוינּו לֹו ' ֶזה ה, רַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָכל ֶאָחד ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו ְואֹומֵ 

ִּיְהֶיה ְּכִלי ל ְוִעַּקר ְּכַלל ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות הּוא ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ַהּגּוף ֶׁש "ֶׁשֶכת ַּכּנַ ּוִמָּׁשם ָּכל ַהּתֹוָרה ִנְמ ', ְוכּו

ֲאַזי ֵאינֹו ָיכֹול , ְיֵדי ֵאיֶזה ֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום - ִּכי ְּכֶׁשַהּגּוף ָּפגּום ַעל , ל"ֻמְכָׁשר ְלַקֵּבל אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

אֹד ְוַגם ַאַחר ֹו ָּכָראּוי ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִמְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר ּוְמַבֵּטל ַעְצמֹו הּוא ַרק ְּבֶרַגע ַקָּלה ְמ ְלַבֵּטל ַעְצמ

ִׁשימּו ֵבר ִמֶּמּנּו ָהרְ ָּכְך ְּכֶׁשחֹוֵזר ֵמַהִּבּטּול ֵאין ַהּגּוף ָיכֹול ְלַקֵּבל אֹור ָהְרִׁשימּו ֵמֲחַמת ְּפָגמֹו ַוֲאַזי חֹוֵלף ְועֹו

, ל ָיָדםִיְתָּבַרְך ָּכל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ּגּוֵפנּו עַ ' ֵּכן ִצָּונּו ה - ַעל , ִמָּיד ְוׁשֹוֵכַח ּבֹו ִיְתָּבַרְך ַחס ְוָׁשלֹום

ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִעַּקר  -ְוַעל . ַרְך ָּתִמידל ּוְלַקְּׁשָרּה ְּבגּוֵפנּו ֵהיֵטב ְוִלְזּכֹר ּבֹו ִיְתּבָ "ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַקֵּבל ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

 ְתמּו ְוָעְצמּו ֵעיֵניֶהםְׁשֵלמּות ַהָּשַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך זֹוִכין ַרק ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּקְּדׁשּו ַעְצָמן ָּכָראּוי ְוסָ 

 ֶׁשל רּוִׁשים ּוֻמְבָּדִלים ִמָּכל ַּתֲאֹות עֹוָלם ַהֶּזה ֲאִפּלּוֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְלַגְמֵרי ְוֵהם ְנִקִּיים ּוְקדֹוִׁשים ּוְפ 

ל ֵמֲחַמת "ְיֵדי ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ַּכּנַ  -ֶהֵּתר ַעד ַּתְכִלית ָקֶצה ַאֲחרֹון ְוַרק ֵהם זֹוִכין ְלַהָּשגֹות ֱאלֹקּות ַעל 

ַתן ֲאָבל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָחַמל ָעֵלינּו ְונָ . ל"ְׁשֵלמּות ָּכָראּוי ְוַכּנַ ֶׁשּגּוָפם ַזְך ְמאֹד ְמאֹד ְלַקֵּבל אֹור ָהְרִׁשימּו ִּב 

 ְיֵדי ֶׁשְּיַקֵּים ִמְצֹות -ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ָּכל ֶאָחד ִלְזּכֹר ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל  - ְיֵדי מֶֹׁשה ֶׁשַעל  -ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל 

ָהְרִׁשימּו  ְיֵדי ֶזה ִמְתַקֵּדׁש ּגּופֹו ְוָיכֹול ְלַקֵּבל ֵאיֶזה ִהְתנֹוְצצּות ֵמַהְּזִריחּו ֶׁשל -ַהּתֹוָרה ַעל ָּכל ָּפִנים ֶׁשַעל 

  : ְּכִפי ִקּיּומֹו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו) ְוַעֵּין ִמֶּזה ְּבָמקֹום ַאֵחר . (ל"ַהּנַ 

 ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל, ֶׁשִהוא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש, ֶׁשִהוא ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה, ֶׁשִהוא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה, ְוֶזה ְּבִחיַנת ִמְצַות ִמיָלה

ִביר ָהָעְרָלה ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִמְצַות ִמיַלת ֲעָבִדים ֶׁשֵהם ִקְנַין ַּכְסּפֹו ְּכֵדי ְלַהעֲ . ל"ְלַקֵּׁשר ְּבגּופֹו אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

, ֶׁשהּוא ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא, ִּכי ִעַּקר ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש, ְּדַהאי ָעְלָמא ִמִּקְנַין ַּכְסּפֹו ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ַהֶּנֱאָחז ְּבֵחיזּו

י עֹוָלם ְוָׁשם ְּכלּוִלים ָּכל ַהֲהָבִלים ְוַהֶחְמדֹות ֶׁשל ַהְבלֵ , ִּכי ַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת ַהּכֹל, ִנְתַאֵחז ְּביֹוֵתר ְּבַהָּממֹון

 - ְוַעל . ְיֵדי ֲעַצת ַהָּנָחׁש -ט ְמָלאכֹות ֶׁשִּנְמְׁשכּו ֵמֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ַעל "מֹון ֶנֱאָחִזין ָּכל ַהּלִּכי ְּבַהּמָ , ַהֶּזה

ִּכי ַהִּבּטּול , ל"ֶׁשֵהם ַהֵהֶפְך ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ . ט ְמָלאכֹות"ֵּכן ָׁשם ִעַּקר ָהֲעִׂשָּיה ְוָהַעְבדּות ֶׁשֵהם ְּכַלל ָּכל ַהּל

ו ַעד ֶׁשּלֹא ָיִניַע ַעְפַעָּפי, ַבֵּטל ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ַהְרָּגָׁשה ְּכָלל ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהֶהְכֵרִחּיּותהּוא לְ 

ֶׁשֻּכָּלם  ט ְמָלאכֹות"ְוָהֲעִׂשָּיה ְוָהַעְבדּות ֶׁשל ְּכַלל ַהּל. ַּכּמּוָבא, ְולֹא ָיִניד ִּבְׂשָפָתיו ְולֹא ָיזּוז ְּבׁשּום ֵאָבר

ט ְמָלאכֹות ֶׁשִּיְהֶיה "ֵּכן ְצִריִכים ְלַקֵּדׁש ְּביֹוֵתר ַהּל -ְוַעל . ְּבֶחְמַּדת ַהָּממֹון ֵהם ַהֵהֶפְך ַמָּמׁש ֵמַהִּבּטּול

ֵחז ָּבֶהם ְּביֹוֵתר ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֵמֶהם ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשִּנְתַא) ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר (, ִּבְבִחיַנת ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן

ֹוֵתר ְּבִחיַנת ל ְּבִלּבֹו ְּבֵעת ֶׁשָּׁשב ֵמַהִּבּטּול ֶׁשָאז חֹוֵזר ּוִמְתַּגֵּבר ְּבי"ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְמָנֵעהּו ִמְּלַקֵּׁשר ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

ִּיּסּוִרין ֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם ְלִעְנַין ִהְתַּגְּברּות הַ ּוְכמ. 'ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְּכֶדֶרְך ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהִּנְלָחִמים ֶזה ָּבֶזה ְוכּו

ַּקר ִּכי ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ֶׁשֵהם ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזה ְוַתֲאֹוָתיו ֵהם ִע , ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד. ַעֵּין ָׁשם, ַחס ְוָׁשלֹום

ֵּכן ְצִריִכין ָלמּול ֶאת  - ַעל , ַהּגּוף ַּגם ֵּכן ַחס ְוָׁשלֹוםַהִּיּסּוִרין ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש ּוֵמֶהם ָּבִאים ָּכל ַהִּיּסּוִרין ֶׁשל 

יָזתֹו ְסּפֹו ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִח ָהֶעֶבד ֶׁשהּוא ִקְנַין ַּכְסּפֹו ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֵמָהֶעֶבד ֶׁשהּוא ִקְנַין ּכַ 

ְרָלה ְוַהֻּזֲהָמא ימּו ּוְלַקְּׁשָרּה ְּבִלּבֹו ְּכֶׁשחֹוֵזר ֵמַהִּבּטּול ֶׁשּלֹא ִיְמָנֵעהּו ָהעָ ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל אֹור ָהְרִׁש . ל"ַּכּנַ 

ם ִעַּקר ָהַעְבדּות ִּכי ִעַּקר ֲאִחיַזת ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש הּוא ְּבַהָּממֹון ֶׁשָּׁש , ֶׁשל ַעְבּדֹו ִקְנַין ַּכְסּפֹו

ִּכי ָצִריְך , ֶהןֵּכן ָהֶעֶבד ַחָּיב ְּבַכָּמה ִמְצֹות ְוָכל ִמְצֹות ֶׁשָהִאָּׁשה ַחֶּיֶבת ָּבֶהן ָהֶעֶבד ַחָּיב ּבָ  - ְוַעל. ל"ְוַכּנַ 

ׁש ֵּטל ֻזֲהַמת ַהָּנחָ ְלַקֵּדׁש ָהֶעֶבד ֶׁשהּוא ִקְנַין ַּכְסּפֹו ְּבִמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוְלטֹוָבתֹו ּוְלמּולֹו ְלֵׁשם ַעְבדּות ְּכֵדי ְלבַ 

  : ל"ִמִּקְנַין ַּכְסּפֹו ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיָזָתם ְוַכּנַ 

, ָרֵאל ְּבַעְצמֹו ָאסּור ּבֹוֵּכן ְּכֶׁשִּנּמֹול ָהֶעֶבד ֶׁשל ּכֵֹהן ֻמָּתר ֶלֱאכֹל ַּבְּתרּוָמה ּוֶבָחֶזה ָוׁשֹוק ַמה ֶּׁשִּיְׂש  - ְוַעל ) י

נּו ל ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ָא"ְיֵדי ְזִריַחת ָהְרִׁשימּו ַהּנַ  -ֶׁשּנּוַכל ְלַהִּכיר אֹותֹו ַעל  ִיְתָּבַרְך ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְּכֵדי' ִּכי ה

ם ֵמִאים ֶׁשֶּנֱאָחז ָּבהֶ ְצִריִכין ְלַקֵּדׁש ֲאִכיָלֵתנּו ֶׁשּלֹא ֶלֱאכֹל ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ֶׁשֵהם ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ּוִמיִנים ְט 
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ּוְכֵׁשם . ל"ְיֵדי ֲאִכיָלָתם ִנְפָּגם ַהּגּוף ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַקֵּבל אֹור ַהְּזִריָחה ַהּנַ  - ֶׁשַעל , רֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ְּביֹותֵ 

סּוִרים ְּכמֹו ֵכן ְלֵהֶפְך ָאַסר ָעֵלינּו ַּגם ַּכָּמה ְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים ֶׁשאֲ , ֶׁשְּדָבִרים ְטֵמִאים ֲאסּוִרים ֵמֲחַמת ֶזה

ל ּות ַהִּנְמָׁשְך עַ ְּכגֹון ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ְלָזר ֶׁשִאּסּוָרם הּוא ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַקֵּבל ַהִחּי, ְקֻדָּׁשָתם ֶלֱאכֹל ֵמֲחַמת ִרּבּוי

 - ל הּוא ַעל "ִּכי ִעַּקר ַהְמָׁשַכת אֹור ַהּנַ , ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ִּבְבִחיַנת ִרּבּוי אֹור ֶׁשּגֹוֵרם ְׁשִביַרת ֵּכִלים ַחס ְוָׁשלֹום

ִּכי ֵאין ּכַֹח ְלִמי , ֵּכן ָאסּור ַהָּזר ֶלֱאכֹל ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ֵמֲחַמת ִרּבּוי אֹור -ַעל , ל"י ִּתּקּון ַהֵּכִלים ְוַכּנַ ְידֵ 

ְבִחיַנת ִּכי הּוא ֶאְצלֹו ִּב , ְיֵדי ֲאִכיַלת ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים -ֶׁשֵאינֹו ּכֵֹהן ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַקֵּׁשר ָהאֹור ַהִּנְמָׁשְך ַעל 

ִּכי הּוא , ָיכֹול ֶלֱאכֹל ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ְּכמֹו ַרּבֹו ַהּכֵֹהן, ֶׁשהּוא ִקְנַין ַּכְסּפֹו ֶׁשל ּכֵֹהן, ֲאָבל ָהֶעֶבד, ִרּבּוי אֹור

 -ִּתּקּון ַהֵּכִלים ַנֲעִׂשים ַעל  ִּכי ִעַּקר, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ַּכְסּפֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ְּגַמר ִּתּקּון ַהֵּכִלים, ִנְכָלל ּבֹו

 -ִּכי ַהּכֲֹהִנים ֲעבֹוָדָתם ְּבֵבית , ט ְמָלאכֹות"ְיֵדי ֶׁשְּמַקְּדִׁשין ַהָּממֹון ֵמֲאִחיַזת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ַהֶּנֱאָחז ְּבַהּל

ֵּכן ֵהם ְמַכְּפִרים  - ְוַעל . בָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחרט ְמָלאכֹות ְּכמֹו ֶׁשְּמ "ַהִּמְקָּדׁש ּוַבִּמְׁשָּכן ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ִּתּקּון ָּכל ַהּל

מֹונֹו ְיֵדי ַהָּממֹון ֶׁשִּמי ֶׁשָחָטא ָצִריְך ְלָהִביא ִמּמָ  -ָּכל ָהֲעֹונֹות ַהָּבִאים ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁש ְוִעַּקר ַּכָּפָרָתם ַעל 

ל ַהִּמְקָּדׁש ָׁשם ִעַּקר ַהִּבּטּו -ר ָעָליו ֵמֲחַמת ֶׁשְּבֵבית ְיֵדי ֶזה ַהּכֵֹהן ְמַכּפֵ  - ְוַעל . ְוַכְסּפֹו ָקְרָּבן ְּכִפי ַהֵחְטא

ל הּוא ְּכִפי ְקֻדַּׁשת ָהָאָדם "ִּכי ַקָּבַלת ְזִריַחת אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּנַ , ל"ְוָׁשם ֵמִאיר ֵהיֵטב אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

ִּכי ִעַּקר , ּפֹו ֶׁשל ּכֵֹהן ָיכֹול ֶלֱאכֹל ִּבְתרּוָמה ְוָקָדִׁשיםֵּכן ָהֶעֶבד ֶׁשהּוא ִקְנַין ַּכְס  - ַעל , ְוַהָּמקֹום ְוַהְּזַמן

ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ַּבָּממֹון יּוְכלּו ְׁשֵלמּות ַהּכֵֹהן ֶׁשְּיַתֵּקן ַהָּממֹון ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁש ַעד ֶׁשָּכל ַהֲחָפִצים ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁש 

  : ל"ַּקר ַהִּתּקּון ְוַכּנַ ֶׁשֶּזה ִע . ל"ְלַקֵּבל אֹור ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

ָרֵאל ֶׁשִּנְסָמְך ַאַחר ָּפסּוק ְׁשַמע ִיְׂש . ֱאלֶֹקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ ' ְוֶזהּו ְוָאַהְבָּת ֶאת ה) יא

 ַאְחדּותֹו ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁשֶׁשֶּזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ְוִלְכלֹל ְּב , ֶאָחד' ֱאלֵֹקינּו ה' ה

ל ֱאלֶֹקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבכָ ' ְוָאַהְבָּת ֶאת ה, ְוַאַחר ָּכְך אֹוְמִרים. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהֵּׁשם

ֶׁשָּכלּול ָּכל , ְּבִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו ּוְמאֹדֹו ֶׁשהּוא ָממֹונֹו ְלַקֵּׁשר אֹור ָהְרִׁשימּו, ֶׁשהּוא ַהָּממֹון, ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ 

ִּכי ִעַּקר ִהְתַקְּׁשרּות אֹור ָהְרִׁשימּו הּוא , ֶחְמַּדת עֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשְּיַבֵּטל ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ְוָׁשם ִעַּקר . ל"אי ָעְלָמא ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ַּכּנַ ְּכֶׁשְּמַטֵהר ּוְמַקֵּדׁש ַּגם ֶאת ָממֹונֹו ֵמֵחיזּו ְּדהַ 

ֶׁשֶּזהּו , ִּכי ִעַּקר ִהְתַהּוּות ְּבִחיַנת ַהֵּכִלים הּוא ִּבְבִחיַנת ְׂשמֹאל ְּגבּורֹות ִצְמצּוִמים ַּכָּידּועַ , ִּתּקּון ַהֵּכִלים

ְּבִחיַנת עֹוָלם ַהָּבא , ְוֶזה ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ֶׁשִהוא ַהַּתְכִלית. 'ּה עֶֹׁשר ְוכּוְּבִחיַנת ִּבְׂשמֹאלָ , ְּבִחיַנת ַהָּממֹון

ְיֵדי אֹור ָהְרִׁשימּו  - ְוָאז ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהַּדַעת ֵליַדע ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ַעל . ט ְמָלאכֹות"ֶׁשָאז ִמְתַּבְּטִלין ָּכל ַהּל

ִּכי ִאי , ֵּכן ִמיָלה ּדֹוָחה ַׁשָּבת - ְוַעל . ל"ט ְמָלאכֹות ֶׁשַּבָּממֹון ְוַכּנַ "ְתַּבְּטִלין ָּכל ַהּלל ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ִמ "ַהּנַ 

  : ל"ְוַכּנַ ' ְיֵדי ֶׁשַּמֲעִביִרין ָהָעְרָלה ְוכּו -ִּכי ִאם ַעל , ֶׁשִהוא ַהַּתְכִלית, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת

ֹוִכיַח ִּכי ָּכל ֵסֶפר ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה הּוא ֶׁשּמֶֹׁשה מ. 'ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ְוכּוְוָהָיה ֵעֶקב , ְוֶזה) יב

ל "ַהְינּו ְּבִחיָנה ַהּנַ , ֵמֶהם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּיַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִויַקְּׁשרּו אֹוָתּה ֵהיֵטב ְּבִלָּבם ֶׁשּלֹא ִּתָּׁשַכח ְוַתֲעבֹר

ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה  -ל ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהּתֹוָרה ּוְלַקְּׁשָרּה ֵהיֵטב ְּבִלָּבם ַעל "ַקְּׁשרּו אֹור ְזִריַחת ָהְרִׁשימּו ַהּנַ ֶׁשּיְ 

ַעת ְקִריַעת ּוִבְׁש  ֵּכן חֹוֵזר ְוׁשֹוֶנה ֶאת ָּכל ַהִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּות ֲאֶׁשר ָראּו ִּבְׁשַעת ַמַּתן ּתֹוָרה -ְוַעל . ְוַהִּמְצֹות

הּוא ' ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ה, "ָוֶאְתַחַּנן"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּב , ַּכְמבָֹאר ַּבְּסָפִרים ַהּקֹוְדִמים. 'סּוף ְוכּו - ַים 

 ֹוָרה ֶׁשִּדֵּבר ִעָּמֶהםַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְּבַמַּתן ּת' ְוֵכן חֹוֵזר ְוׁשֹוֶנה ָׁשם ָּכל ַמֲעֵׂשה ה. 'ָהֱאלִֹקים ְוכּו

ֹום ֶׁשהּוא ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָכל י' ֶאָחד' ֱאלֵֹקינּו ה' ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה'ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר ' ָּפִנים ְּבָפִנים ְוכּו

ֵּכן  - ְוַעל . ִלְכלֹל ְּבֶאָחד ֶׁשְּמֻחָּיב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָכל יֹום ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְּכֵדי

י ר ְלִהָּכֵלל ָׁשם ּכִ סֹוְתִמין ֵעיֵניֶהם ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֵדי ִלְכלֹל ְּבַהַּתְכִלית ֶׁשִהוא ֻּכּלֹו ֶאָחד ֶׁשִאי ֶאְפָׁש 

ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך , ל"ַּכּנַ ' ּוְוָאַהְבָּת ְוכ, ל ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר"ְיֵדי ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים ֵהיֵטב ְוַכּנַ  -ִאם ַעל 

צּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְוָכל ַהָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשַאֲחָריו ֶׁשְּבֻכָּלם מֹוִכיָחם ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר ִהְתנֹוְצ ' ְוכּו

ָרה ַהְינּו ְּכֶׁשְּתַקְּׁשרּו ֶאת ַהּתֹו, ְּבִחיַנת ַרְגִלין' ֵעֶקב'. 'כּוְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון וְ , ְוָלֶזה ְמֻקָּׁשר. ל"ְּבִלָּבם ְוַכּנַ 
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ְּכמֹו , ִּנְקָרא ֶרֶגלִּבְלַבְבֶכם ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּתְׁשְמעּו אֹוָתּה ְּבתֹוְך ָהֲעֵקִבים ְוָהַרְגִלין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהָּממֹון ֶׁש 

ִמידֹו ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמעֲ , ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְגֵליֶהםְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּברַ , ֶׁשָּכתּוב

ד ִּכי ָאז ִיְהֶיה ְלָך ֵּכִלים ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶחסֶ . 'ֱאלֶֹקיָך ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוכּו' ְוָׁשַמר ה, ָאז, ַעל ַרְגָליו

 ְּדַהאי ָעְלָמא ּון ַהֵּכִלים ַנֲעִׂשין ְּכֶׁשְּמַתְּקִנין ֶאת ַהָּממֹון ֶׁשָּׁשם ְּכַלל ָּכל ֶחְמַּדת ֵחיזּוִּכי ִעַּקר ִּתּק, ל"ְוַכּנַ 

ֶּלה ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהאֵ , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֵּכן ָקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפִטים - ְוַעל . ל"ְוַכּנַ 

ִּכי ִעַּקר . 'נֹות ְוכּוי ִּביַׁשְעָיה ֶׁשִּמְׁשָּפט ְמַׁשֵּמׁש ָׁשלֹׁש ְלׁשֹו"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש , ִמְׁשָּפט ְלׁשֹון ִיּסּוִרין ִּכי. 'ְוכּו

ל ָּבֶאָחד ֶׁשעַ ְיֵדי ֶזה סֹוְתִמין ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְוִנְכָלִלין  -ְיֵדי ִיּסּוִרין ֶׁשַעל  -ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא ַעל 

  : ֵּכן ִנְקֵראת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפט - ְיֵדי ֶזה ְמַקְּבִלין ִמָּׁשם ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ְוַעל  -

 - ּתֹוָרה ְוֶאֶרץ , ְיֵדי ִיּסּוִרין ְוֵהם -ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשְּׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ָּבִאים ַעל ) יג

ֶאָחד ' ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה, ִּכי עֹוָלם ַהָּבא הּוא ַהַּתְכִלית ֶׁשָאז ִיְתַקֵּים, ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד. ֵאל ְועֹוָלם ַהָּבאִיְׂשרָ 

ְיֵדי  -ֶׁשַעל  ְיֵדי ִיּסּוִרין -ֶׁשֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִּכי ִאם ַעל , ל"ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכּנַ , ֶׁשִּיְהֶיה ֻּכּלֹו טֹוב. ּוְׁשמֹו ֶאָחד

ימּו ֶׁשל ִּכי ִמָּׁשם ָּכל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֵמָהְרִׁש , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּתֹוָרה. ל"ֶזה סֹוְתִמין ֵעיָניו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ְוַכּנַ 

 ִיְׂשָרֵאל ָׁשם - ִּכי ְּבֶאֶרץ , ִיְׂשָרֵאל - ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֶאֶרץ . ל"ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין ְוַכּנַ  -ל ַהָּבא ַעל "ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ל ְלַקְּׁשָרּה "ימּו ַהּנַ ִעַּקר ַהָּמקֹום ַהְמֻקָּדׁש ֶׁשּבֹו זֹוִכין ְלַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ָּכָראּוי ּוְלַהְמִׁשיְך ִמָּׁשם אֹור ָהְרִׁש 

ּגּוף ַעל ּוְלַקְּׁשָרּה ְּבִלּבֹו ָּכָראּוי ָלֶזה ְצִריִכין ְלַקֵּדׁש הַ ל "ִּכי ְלַקֵּבל ּתֹוָרה ִמְּזִריַחת ָהְרִׁשימּו ַהּנַ . ְּבִלּבֹו ָּכָראּוי

ּוְכמֹו ֵכן ְצִריִכין ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום . ל"ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְכִפי ְקֻדַּׁשת ַהּגּוף ֵּכן זֹוֶכה ְלַקְּׁשָרּה ְּבִלּבֹו ַּכּנַ  -

ִּכי ִעַּקר ִהְתנֹוְצצּות , ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאלֹוּקַ  -ר ְּבֶאֶרץ ֵּכן ַהּדָ  -ִיְׂשָרֵאל ְוַעל  - ֶׁשהּוא ֶאֶרץ 

 ֵּכן ָּכל ֵסֶפר ְּדָבִרים ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה -ְוַעל . ִיְׂשָרֵאל -ל הּוא ְּבֶאֶרץ "ֱאלֹקּותֹו ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּזִריַחת ָהְרִׁשימּו ַהּנַ 

ֵּכן  -ִיְׂשָרֵאל ְוַעל  - ל הּוא ְּבֶאֶרץ "ִּכי ִעַּקר ִקּיּום ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַהְּזִריָחה ַהּנַ , ִיְׂשָרֵאל -ְּבֶׁשַבח ֶאֶרץ 

ל ָּבא "ל ֶׁשִּמָּׁשם ְמִאיָרה ָהְרִׁשימּו ַהּנַ "ִּכי ַהִּבּטּול ַהּנַ , ִיְׂשָרֵאל -ְצִריִכין ִלְסּבֹל ִיּסּוִרין קֶֹדם ֶׁשָּבִאין ְלֶאֶרץ 

  : ל"ִיּסּוִרין ַּכּנַ  ְיֵדי -ַעל 

' ַהְינּו ֶׁשִּיְׁשמֹר ה, ַּדְיָקא' ְוָׁשַמר, 'ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיךָ ' ְוָׁשַמר ה, ְוֶזה) יד

, ל"ָלנּו ַחס ְוָׁשלֹום ִרּבּוי ַהֶחֶסד ַּכּנַ ִיְתָּבַרְך ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָׁשְך ָעֵלינּו ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ְלַקְּבלֹו ֶׁשּלֹא ַיִּזיק 

ֹו ֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקְּבל -ִּפי  -ַעל  -ַאף , ִּפי ֶׁשְּכָבר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוֵתינּו ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ֶחֶסד -ַעל  -ֵּכן ַאף  - ְוַעל 

ְבִחיַנת ִּנְׁשַמע ָּכל ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ְּבתֹוְך ָהַרְגִלין ִּב ֶׁש , ל"ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ַּכּנַ , ְיֵדי ֶׁשְּיַקֵּים - ִּכי ִאם ַעל 

ְצֹות ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְהֶיה ֲחָזִקים ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמ , ְּדַהְינּו ְּבתֹוְך ַהָּממֹון ֶׁשִּנְקָרא ַרְגִלין, ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור

א ָׁשם ִעַּקר ַהֲחָׁשָׁש , ִּכי ָׁשם ְּבֶחְמַּדת ַהָּממֹון, ִמִּקּיּום ַהּתֹוָרה, ַחס ְוָׁשלֹוםַעד ֶׁשַהָּממֹון לֹא ַיֲעִביר אֹוָתנּו 

ָׁשַכְחָּת ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוָרם ְלָבְבָך וְ , ְיֵדי ִרּבּוי ַהָּממֹון -ִיְתָּבַרְך ַעל ' ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּכח ֶאת ה

 ֲאָבל ִאם ִּתְזֶּכה ִלְׁשמַֹע ֶאת, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוִדי ָזָהב, ְכמֹו ֶׁשָּכתּובּו. 'ְוכּו' ֶאת ה

 .ֶאת ַהֶחֶסד' ְוָׁשַמר ְלָך ה, ְוָאז. ל"ְּדַהְינּו ְּבתֹוְך ַהָּממֹון ַּכּנַ , ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ַּגם ִּבְבִחיַנת ֲעֵקִבים ְוַרְגִלין

ּוֵמַאַחר . ִּכי ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, ֶׁשּלֹא ִיְׁשלֹט ּבֹו ָזר ְּבאֶֹפן ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ְלָך ִרּבּוי ַהֶחֶסד ַחס ְוָׁשלֹום

ְּדַהְינּו , דִיְתָּבַרְך ִיְׁשמֹר ְלָך ַהֶחסֶ ' ַּגם ה, ִיְתָּבַרְך ַּגם ְּבתֹוְך ַהָּממֹון' ֶׁשַאָּתה ְמַחֵּזק ַעְצְמָך ִלְזּכֹר ֶאת ה

. ְּבָממֹון', ִּבְבִחיַנת ְיָבֶרְכָך ה. ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ְלָך ֶׁשַפע ַהֶחֶסד ִּבְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְּבאֶֹפן ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ְלָך ְּכָלל

, םְיֵדי ִרּבּוי ַהָּממֹון ַחס ְוָׁשלֹו - ִמן ַהַּמִּזיִקין ֶׁשּלֹא ַיִּזיקּו ְלָך ַהַּמִּזיֵקי ָעְלָמא ֶׁשּלֹא ִיְתַאֲחזּו ְּבָך ַעל, ְוִיְׁשְמֶרךָ 

ִּכי ּתּוַכל , ִּכי ַיְׁשִּפיַע ְלָך ָּכל טּוב. 'ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְוכּו, ְוָאז ַּדְיָקא

  :ל"ּנַ ְיֵדי ִּתּקּון ַהֵּכִלים ְוכַ  - ְלַקֵּבל ִרּבּוי ֶׁשַפע ַהֶחֶסד ַעל 

  : ִהְלכֹות ֵּגִרים

ְיֵדי  - ְיֵדי ִמיָלה ּוְטִביָלה ְוַעל  -ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵּגִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֵּגר ִלְכנֹס ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַעל ) טו

ִּכי , ל"ין ֶׁשֵהם ַהֵהֶפְך ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ ִּכי ַהֵּגר ֶׁשָהָיה ִמְּתִחָּלה ֵמַהִּׁשְבִעים ֲעָמִמ , ֵּבית ִּדין ֶׁשל ְׁשלָֹׁשה ַּדְיָקא
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יזּו ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ָהֵעיַנִים ֶׁשּסֹוְתִמין ֵעיָניו ֵמחֵ  -ִעַּקר ַהִּבּטּול ֶאל אֹור ָהֵאין סֹוף ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית הּוא ַעל 

ל ֶׁשִהיא ְּכלּוָלה "ְך ִמָּׁשם ַהּתֹוָרה ַּכּנַ ֵּכן ַאַחר ֶׁשָּׁשִבין ֵמַהִּבּטּול ִנְמָׁש  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ ' ְּדַהאי ָעְלָמא ְוכּו

 ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ָהֵעיַנִים - ל ֶׁשִעָּקרֹו ַעל "ִּכי ָּכל ַהִּׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה ִנְמָׁשִכין ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ , ֵמִּׁשְבִעים ָּפִנים

ת ִּכי ֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבִעים ֻאּמֹו, ם ֵהם ַהֵהֶפְך ִמֶּזה"ְוָהַעּכּו. ל"ֵּכן ָּכל ַהּתֹוָרה ְּכלּוָלה ָּבֵעיַנִים ַּכּנַ  - ְוַעל . ל"ַּכּנַ 

ר ם ְּכֶׁשָּבא ְלִהְתַּגֵּיר ִאי ֶאְפָׁש "ֵּכן ָהַעּכּו -ְוַעל . ֶׁשֵהם ַהֵהֶפְך ֵמִּׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה ְוַכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר

ָחז ֶׁשִהיא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ַהֶּנאֱ , ְיֵדי ִמיָלה ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעִביר ָהָעְרָלה - ם ַעל לֹו ִלְכנֹס ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִא 

ה ְיֵדי ֶזה סֹוֵתם ֵעיָניו ְּבָחְזקָ  - ְיֵדי ַצַער ּוְכֵאב ָּגדֹול ֶׁשַעל  - ְּבֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעִביָרּה ִמֶּמּנּו ַעל 

ִּמְצֹות ֶׁשִהוא א ְוִנְכָלל ָּבֶאָחד ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ָעָליו ְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ְוהַ ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלמָ 

, ֵאלְיֵדי ֶזה הּוא ִנְכָנס ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשרָ  - ֵּכן ַעל  -ְוַעל . ל"ְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמָּׁשם ִמְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ְוִנְכָנס ִּבְקֻדַּׁשת  הּוא יֹוֵצא ִמֻּזֲהַמת ַהִּׁשְבִעים ֲעָמִמין ֶׁשֵהם ְּפַגם ָהֵעיַנִים ַהֶּנֱאָחז ְּבֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ִּכי

ְיֵדי  -ַעל ל ֶׁשָּזָכה ָלֶזה "ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהוא ְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ֶׁשְּכלּוָלה ְּבִׁשְבִעים ָּפִנים ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ 

  : ל"ִמְצַות ִמיָלה ַּכּנַ 

ֵאל ִּכי ַהַּמִים ֶׁשל ִמְקֵוה ִיְׂשרָ , ִּכי ַהַּמִים ְמַטֲהִרין ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות, ְוֶזה ְּבִחיַנת ְטִביַלת ַהֵּגר ַאַחר ַהִּמיָלה) טז

ימּו ּתֹוָרה ַהִּנְמָׁשִכין ֵמַהְּזִריָחה ֶׁשל ָהְרִׁש ל ֶׁשֵהם ֵמיֵמי הַ "ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ַהַּמִים ַהְמבָֹאִרין ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ 

, םֶׁשֵהם ַהִּיּסּוִרין ָהרֹוִצים ְלִהְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר ַחס ְוָׁשלֹו, ל ֶׁשֵהם ְמַכִּבין ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש"ֶׁשל ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ְוֶזה . ַעֵּין ָׁשם', הּו ְּבִחיַנת הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים ְוכּוֶׁשּזֶ . ַעֵּין ָׁשם, ַּכְמבָֹאר ָׁשם ֵהיֵטב, ְּכֶׁשָּׁשִבין ֵמַהִּבּטּול

ֶׁשהּוא , ל ֶׁשהּוא ַהַּתְכִלית"ִּכי ִמָּׁשם ִמְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ . ְּבִחיַנת ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה

ֵּכן ִמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל  - ַעל , ִּכי ָׁשם ֻּכּלֹו טֹוב, ִכין ָּכל ַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעהִמָּׁשם ִנְמָׁש , ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב

. ַּדְיָקא' ְּבָׂשׂשֹון, 'ׂשֹוןַמַעְינֹות ַהְיׁשּוָעה ִמָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ּוֵמֵאּלּו ַהַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ְמַקְּבִלין ַהַּמִים ְּבָׂש 

ְּכמֹו , ַּמִים ַעל ָיָדּהְלַקֵּבל ַהַּמִים ִמָּׁשם ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה ִהיא ַהִּשְמָחה ֶׁשִהיא ַהְּכִלי ִלְׁשאֹב הַ ִּכי ַהְּכִלי 

ֹון ִּכי ַהָּשׂש, ַהְינּו ִעם ַהָּשׂשֹון ִּתְׁשֲאבּו ַהַּמִים, ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון, ְוֶזהּו. ל"ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ 

ְוֶזה . ל"ל ַהִּבּטּול ַהּנַ ְוַהִּשְמָחה ִהיא ַהְּכִלי ִלְׁשאֹב ַהַּמִים ַעל ָיָדּה ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמַהְּזִריָחה ֶׁש 

ֹוָרה ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ִּכי ָּכל ַהִחּדּוֵׁשי ּת. ּוְתַקְּבלּון אּוְלָפן ֲחַדת ִמְּבִחיֵרי ַצִּדיַקָּיא, ֶׁשִּתְרֵּגם ַעל ָּפסּוק ֶזה

ל ְוִלְׁשאֹב "ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹא ֶאל ַהַּתְכִלית ַהּנַ , ְוֶזה ִמְּבִחיֵרי ַצִּדיַקָּיא. ל"אּוְלָפן ֲחַדת ִנְמָׁשִכין ִמָּׁשם ַּכּנַ 

ְּבִחיַנת , דֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּייםְיֵדי ּגְ  - ִמָּׁשם אּוְלָפן ֲחַדת ְּבִחיַנת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ָהֲאִמִּתִּיים ִּכי ִאם ַעל 

ָּכל  ֶׁשֵהם ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלָהִביא ֶאת, ל"ְּבִחיֵרי ַצִּדיַקָּיא ַהֻּמְבָחִרים ֶׁשַּבַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַּבֲעֵלי ַהָּשֶדה ַהּנַ 

, ֲעֵליֶהם יֵמי ַהִּמְקֶוה ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמרְוֵאּלּו ַהַּמִים ֵהם ְּבִחיַנת מֵ . ל"ֶאָחד ֶאל ַהַּתְכִלית ְוַכּנַ 

, ּוִניםִּדְמקֹוָרא ְּדִמְקֶוה ִּביֵדּה ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבִּתּק, מֹוִׁשיַע ַוַּדאי ַהִהוא, מֹוִׁשיַע ְּבֵעת ָצָרה' ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה

 ִּכי ֵהם ִנְמָׁשִכין ִמְּמקֹור, ל"ֶׁשֵהם מֹוִׁשיִעין ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבַוַּדאי ַּכּנַ  ל"ִּכי ֵהם ִנְמָׁשִכין ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ַהּנַ 

ת ִּכי ל ֶׁשָּׁשם ְמקֹור ַהַחִּיים ִּבְבִחינַ "ַהִּמְקֶוה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשֵהם ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַהִּנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ּלֹו ֶאָחד ֶׁשָּׁשם ּכֻ ' ִּכי ְּבַהִּמְקֶוה ִנְכָלִלין ֶּבֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ַּבה', ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ה, ְוֶזהּו. 'ּוִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְוכ

ֻּכָּלן י ָעְלָמא ֶׁש ּוִמָּׁשם ָּכל ַהְּטָהרֹות ְלָכל ַהֻּטְמאֹות ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמֵחיזּו ְּדַהא. ל"טֹוב ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְיׁשּועֹות ַּכּנַ 

ֵני ִּנְמָׁשִכין ִמַּמַעיְ ְיֵדי ֶׁשִּנְכָלִלין ְוִנְתַעְּלִמין ְּבָכל ּגּופֹו ֵמרֹאׁש ְוַעד ָעֵקב ְּבתֹוְך ֵמיֵמי ַהִּמְקֶוה ֶׁש  -ִנְתַּבְּטִלין ַעל 

ם ְוִנְכָלל "ֲהַמת ַהִּׁשְבִעים ַעּכּוְוָׁשם ִנְטָהר ַהֵּגר ִמּזֻ . ל"ל ֶׁשּנֹוְבִעין ֵמַהְּזִריָחה ֶׁשל ַהִּבּטּול ַהּנַ "ַהְיׁשּוָעה ַהּנַ 

ֵּכן ִׁשעּור ִמְקֶוה  - ְוַעל . ל"ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהוא ְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ֶׁשִּנְכָלִלין ְּבִׁשְבִעים ָּפִנים ְוַכּנַ 

ל ֶׁשְּצִריָכה "ִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהְּזִריָחה ֶׁשל ַהִּבּטּול ַהּנַ ַאְרָּבִעים ְסָאה ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשָּבֶהם ִנְּתָנה ַהּתֹוָרה ֶׁש 

 י ֶׁשּנּוַכל ְלַקְּבָלּהַלֲעבֹר ְוֵליֵלְך ֶּדֶרְך ַאְרָּבִעים יֹום ַעד ֶׁשִּתְצַטֵּיר ְּבאֹוִתּיֹות ְוִדּבּוִרים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵּכִלים ְּכדֵ 

  : ל"ִּכי ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהִּמְקֶוה ַּכּנַ , ה ֶׁשל ַהִּמְקֶוהְוֶזה ְּבִחיַנת ַאְרָּבִעים ְסָא. ְּבֶזה ָהעֹוָלם
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ָמא ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ֵמַהֻּזהֲ , ְיֵדי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ְׁשלָֹׁשה -ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֵּגר ְלִהְתַּגֵּיר ִּכי ִאם ַעל  - ְוַעל ) יז

, ל ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְּבִחיֵרי ַצִּדיַקָּיא"ְיֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ַהּנַ  -י ִאם ַעל ְּדַהאי ָעְלָמא ְוִלְכנֹס ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ּכִ 

 ֵּכן ַהֵּגר ֶׁשָּבא ְלִהְתַּגֵּיר -ְוַעל . ל"ֶׁשַרק ַעל ָיָדּה ָּבִאין ֶאל ַהַּתְכִלית ַהּנַ , ל"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַּבֲעֵלי ַהָּשֶדה ַהּנַ 

ָׁשְך ִּבְקֻדַּׁשת ַהִּׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה ֶׁשִּנְמ , ם ְוִלְכנֹס ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל"ַעּכּוְוָלֵצאת ְמֻּטְמַאת ַהִּׁשְבִעים 

ָּיִנים ֵהם ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְׁשלָֹׁשה ּדַ , ְיֵדי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ְׁשלָֹׁשה -ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִּכי ִאם ַעל , ל"ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ 

ַעל ֶׁשהּוא ְּכַלל ַהּתֹוָרה ְוהּוא ִעַּקר ְּבִחיַנת ּבַ , יֹוְנִקים ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹוםְמַקְּבִלים וְ 

ת ְיֵדי עֶֹצם ִנְפְלאֹו - ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַעל  - ל ֶׁשהּוא ֵמִביא ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהַּתְכִלית ַעל "ַהָּשֶדה ַהּנַ 

ַעד ֶׁשָּזָכה . 'כּוַהִּבּטּול ֶׁשּלֹו ֶׁשָעָלה ַלָּמרֹום ְוָׁשָהה ָׁשם ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ַאְרָּבִעים יֹום ֶלֶחם לֹא ָאַכל וְ 

ִּכי ִעַּקר , ִמֶּמּנּוְלַקֵּבל  ְלַהְמִׁשיְך ִמָּׁשם ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְלַחּיֹוֵתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְוָכל ַהַּדָּיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם ְצִריִכין

ּבֹו ְוַרּבֹו ֵמַרּבֹו ַעד ֶׁשְּצִריִכין ֶׁשִּיְהיּו ְסמּוִכין ֵמָהַרִּבי ֶׁשָּלֶהם ֶׁשְּסָמָכן ֶׁשהּוא ִנְסָמְך ֵמרַ , ַהַּדָּיִנים ֵהם ְסמּוִכין

ָרֵאל ַקֵּבל ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשֵּמִביא ָּכל ִיְׂש ִּכי הּוא ְמ , ֵּכן ַהַּדָּין ִנְקָרא ֱאלִֹקים -ְוַעל . מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום

יֶהם ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ֲעלֵ , ּוִבְפָרט ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵהם ַהּׁשֹוְפִטים ְוַהַּדָּיִנים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבָכל ּדֹור, ֶאל ַהַּתְכִלית

ת ל ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקְּבִלים ַּדעַ "ְיֵדי ַהִּבּטּול ַהּנַ  -ל ַּדְעּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִלְכלֹל ֶּבֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך עַ 

ְוַעל . ל"ְיֵדי ַהִּבּטּול ַהּנַ  -ִּכי ִנְכָלִלין ֶּבֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ַעל , ֵּכן ִנְקָרִאים ֱאלִֹקים - ְוַעל . ַהּתֹוָרה ִלְׁשּפֹט ֶצֶדק

ִּכי ִאם . ל"ל ַּכּנַ "ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ  -ֵּיר ְוִלְכנֹס ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַעל ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֵּגר ְלִהְתּגַ  -

ְיֵדי ֶזה זֹוִכין  -ל ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ֶׁשַעל "ְיֵדי ַהְּׁשלָֹׁשה ַּדָּיִנים ֶׁשְּמַקְּבִלין ּכַֹח ֵמַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ַהּנַ  -ַעל 

  : ל"ְיֵדי ֶזה ִמְתַּגְּיִרין ַהֵּגִרים ְוִנְכָנִסין ִּבְקֻדַּׁשת ִיְׂשָרֵאל ְוַכּנַ  - ַהַּתְכִלית ֶׁשַעל ָלבֹא ֶאל 

 ְיֵדי ַהֵּכִלים ֶׁשעֹוִׂשין - ל ֶׁשִהוא ַעל "ִּכי ְּכֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַהּתֹוָרה ֵמָהְרִׁשימּו ַהּנַ , ֵּכן ֵהם ְׁשלָֹׁשה ַּדָּיִנים - ְוַעל 

 ֶׁשֵהם ְּכַלל, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ל ְוֵאּלּו ַהֵּכִלים ֵהם ְּבִחיַנת ָהֲעָׂשָרה ִּתּקּוִנין"ַהְּזִריָחה ַהּנַ  ְלַקֵּבל אֹור

ָאבֹות  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְׁשלָֹׁשה, ֶחֶסד ְוִדין ְוַרֲחִמים, ָּכל ַהֵּכִלים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֻּכָּלם ְּכלּוִלים ְּבָׁשלֹׁש ַקִּוין ֶׁשֵהם

ל ֶׁשָּׁשם "ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲאַמר ֵאִלָּיהּו זַ . ֶׁשָּבֶהם ְּכלּוִלים ָּכל ָהֶעֶׂשר ִּתּקּוִנין ֶׁשֵהם ַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה ַּכָּידּועַ 

ְיֵדי ְּבִחיַנת ָרצֹוא  -ן ַעל ל ּוְבִחיַנת ַהֵּכִלים ְלַקֵּבל ָהאֹור ַהַּנֲעִׂשי"ְמבָֹאר ּומּוָבן ַלַּמְׂשִּכיל ָּכל ִעְנַין ַהִּבּטּול ַהּנַ 

א ְּדָכל ַאְנְּת הּוא ַחד ְוָלא ְבחּוְׁשָבן ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין ְסִתימָ , ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא ָׁשם, ל"ָוׁשֹוב ַהּנַ 

ם ּלֹו ֶאָחד ְוָׁשם ַהּכֹל ָסתּום ְוֶנְעלָ ל ֶׁשָּׁשם ּכֻ "ֶזהּו ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהּנַ . ְסִתיִמין ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּבְך ְּכָלל

 ְוַאַחר ָּכְך ַמְתִחיל ְלַדֵּבר. ל"ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהּנַ , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָרצֹוא. ְוֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ַּתָּמן ְּכָלל

. 'ר ִּתּקּוִנין ְוָקֵריָנן ְלהֹון ַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה ְוכּוַאְנְּת הּוא ַּדֲאִּפיַקת ֶעֶׂש , ַמה ֶּׁשִאיָתא, ִמְּבִחיַנת ָוׁשֹוב ֶׁשהּוא

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת , ַחד ָאִריְך ְוַחד ָקָצר ְוַחד ֵּבינֹוִני, ּוְמָבֵאר ְוהֹוֵלְך ֶׁשָּכל ָהַעִּתיָקא ְסִתיָמָאה ְּכלּוִלין ִּבְׁשלָֹׁשה

ת ֵּכן ַהּתֹוָרה ְמֻׁשֶּלֶׁש  - ְוַעל . ל"ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהְּׁשלָֹׁשה ַּדָּיִנים ַהּנַ . ַּכּמּוָבא, ַרֲחִמים, ִּדין, ֶחֶסד, ַהְּׁשלָֹׁשה ַקִּוין

ְיֵדי ְּתִליָתָאה ְלַעם ְּתִליָתָאה  - ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ְּדָיִהיב ָלן אֹוְרָין ְּתִליָתָאה ַעל , ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא, ְּבָכל ְּבִחינֹוֶתיהָ 

ים ְיֵדי ַהֵּכִלים ֶׁשֵהם ְּכלּולִ  -ל ֶׁשְּצִריִכין ִלְׁשאֹב ַהַּמִים ִמָּׁשם ַעל "ֶכת ֵמָהְרִׁשימּו ַהּנַ ִּכי ָּכל ַהּתֹוָרה ִנְמֶׁש . 'ְוכּו

  : ל"ְּבָׁשלֹׁש ַּכּנַ 

ע ַהִּמְקָּדׁש ְוַאַחר ָּכְך ִמְתַנֲחִמין ְּבֶׁשבַ  - ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵּבין ַהְּמָצִרים ֶׁשָאז ִמְתַאְּבִלין ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ) יח

ַהִּמְקָּדׁש הּוא  -ִּכי ִעַּקר ָהֲאֵבלּות ְוַהְּבִכָּיה ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית , ְּדֶנָחָמָתא ֶׁשּקֹוִרין ִמַּׁשַּבת ַנֲחמּו ַעד רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ַעל ַמה ֶּׁשִּנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּכל ָּכְך ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ְלַבֵּטל ַעְצֵמנּו ּו

ּוְכמֹו . ּוַהִּמְקָּדׁש ֶׁשהּוא ְּגאֹון ֻעֵּזנּו ַמְחַמד ֵעיֵנינ - ל ָּכָראּוי זֹוִכין ְּבֵבית "ִּכי ִעַּקר ַהִּבּטּול ַהּנַ , ִמּגֶֹדל ַהֻחְרָּבן

ִּכי ָּכל ַמה , ַּכָּמה ְּבִחינֹות ָּבָאָדם ּוַבְּזַמן ּוַבָּמקֹום ל ֵיׁש"ִּכי ְּבִעְנַין ַהִּבּטּול ַהּנַ . ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם, ֶׁשָּכתּוב

ִּכי ֵיׁש לֹו , ָּׁשםֶּׁשּגּוף ָהָאָדם ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְּביֹוֵתר ֵּכן ָיכֹול ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ְּביֹוֵתר ְוִלְׁשאֹב ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ִמ 

ם ָּכל ל ֶׁשהּוא ְזַמִּנים ַהְמֻקָּדִׁשים ֶׁשהֵ "ל ְּביֹוֵתר ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַהּנַ ֵּכִלים ְראּוִיים ְלַקֵּבל ְוֵכן ֵיׁש ְזַמן ֶׁשְּמֻסּגָ 

ַּכְמבָֹאר ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה , ַהָּיִמים טֹוִבים ּוְברֹאָׁשם ַׁשָּבת ֶׁשִהוא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהִּבּטּול
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ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש , ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ם ַהָּבאֶׁשהּוא ְּבִחיַנת עֹולָ , ל"ֶׁשַהִּבּטּול ַהּנַ 

ִּכי . ַעֵּין ָׁשם ְוָהֵבן ֵהיֵטב', ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ְוָכל ֶאָחד ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוכּו

ֵער ְּבִלֵּבּה ל ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ְולֹא ְּבַעל ֶּפה ִּכי ִאם ְלָכל ַחד ְּכפּום ַמה ִּדְמַׁש "ִהְתנֹוְצצּות ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ְּיכֹוִלין ִּכי ָׁשם ַהָּמקֹום ַהְמֻקָּדׁש ֶׁש , ִיְׂשָרֵאל - ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ . ְוֵכן ֵיׁש ִׁשּנּוִיים ַּבָּמקֹום

ָּׁשם ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ִמ  -ֵּטל ַעְצמֹו ְּבאֹור ֵאין סֹוף ּוְלַהְמִׁשיְך ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעְצמֹו ַעל ָׁשם ְלבַ 

לֹו ֱאלֹוַּק  ִיְׂשָרֵאל ּדֹוֶמה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש -ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ַהָּדר ְּבֶאֶרץ  - ֵּכן ֵאין ּתֹוָרה ְּכתֹוַרת ֶאֶרץ  -ְּבָכל ַּפַעם ְוַעל 

 -  ְוִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ. ל"ְיֵדי ַהִּבּטּול ַהּנַ  - ִּכי ָׁשם ַּדְיָקא זֹוִכין ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ', ְוכּו

ֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשֶּדֶרְך ָׁשם ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם הּוא ֵּבית ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשָּׁשם ְנֻקַּדת ָהאֶ  - ִיְׂשָרֵאל ִהוא ַהֵּבית 

ְּכמֹו , ַּדת ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיהִמְתַּבְּטִלין ְּבַהָּיִחיד ַקְדמֹון ֶׁשָּבָרא ָהעֹוָלם ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט ֶׁשַהְתָחַלת ְּבִריָאתֹו ִמְּנקֻ 

ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים . ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹותֵ . ִמִּצּיֹון ִמְכַלל יִֹפי ֱאלִֹקים הֹוִפיעַ , ֶׁשָּכתּוב

ֹות ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ּוְלִהְׁשַּתֲחו' ֶנֱחַרב ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ַמְחַמד ֵעיֵנינּו ְוָגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוכּו

 - ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ִמְצַות ֲעִלַּית ְרָגִלים ְלֵבית, ַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרךְ ְלִהְתַּבֵּטל ּוְלִהָּכֵלל ָׁשם ְּב ' ְּבֵבית ְּבִחיָרֵתנּו ְוכּו

נּו ִּכי ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלּבֵ , ְוַעל ֶזה ְצִריִכין ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַאֵּבל ְמאֹד. 'ְוכּו' ַהִּמְקָּדׁש ִלְראֹות ְוֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה

ַּצִּדיִקים ל ֶׁשָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות לַ "ַּדְיָקא ְּבִחיַנת ַהָּמחֹול ַהּנַ  'ְמחֹוֵלנּו, 'ֶנְהַּפְך ְלֵאֶבל ְמחֹוֵלנּו

ַהִּמְקָּדׁש ְלַהְמִׁשיְך ַעל ַעְצֵמנּו  -ל ֶׁשִּמָּׁשם ָהִיינּו זֹוִכים ְּבֵבית "ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ 

 ְיֵדי ַהֻחְרָּבן ָׁשַבת -ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַעל . ה ָהעֹוָלם ּוִמָּׁשם ִעַּקר ַהִּשְמָחה ְוַהָּמׂשֹוׂשְּבִחיַנת ִּבּטּול ַּגם ְּבזֶ 

ף ִּכי ַעָּתה ָקֶׁשה ְמאֹד ְמאֹד ְלַבֵּטל ַעְצֵמנּו ֵמֲחַמת ּתֹקֶ , ִּכי ָעְרָבה ָּכל ִׂשְמָחה', ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפְך ְוכּו

ְוֵאיָנּה ַמַּנַחת  ָרא ֶׁשִהְתַּפְּׁשָטה ָּבעֹוָלם ְמאֹד ַהְמַבְלֶּבֶלת ְמאֹד ְראּות ָהַעִין ְּבֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמאַהִּסְטָרא ָאחֳ 

ר ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹא(ת ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ֶׁשִהוא ֻּכּלֹו טֹוב ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּיּסּוִרין ּוְמִרירּות ְוַהָּצָרה ֶׁשל ַהָּגלּו

ִּנְמְסרּו ֵּכן ְצִריִכין ִלְבּכֹות ְמאֹד ְוִעַּקר ַהְּבִכָּיה ִהוא ַעל ְׂשֵרַפת ַהּתֹוָרה ֶׁש  - ְוַעל ). ן"ְּבָמקֹום ַאֵחר ְּבִסיָמן ר

אֹד ְמאֹד ל ֵמֲחַמת ֶׁשָהעֹוָלם ְמֻבְלָּבל ְמ "ָרֶזיָה ַלִחיצֹוִנים ְוֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַהְמִׁשיְך ּתֹוָרה ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ 

' ָרַחק'. 'כּוַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים ִּכי ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם וְ , ְוֶזה. ְּבַתֲאֹות ְוַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזה

ֵּכן ְצִריִכין ִלְבּכֹות  -ן ְוַעל ִּכי ַהַּתְכִלית ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהֶּנָחמֹות ָרַחק ִמֶּמּנּו ְמאֹד ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהֻחְרּבָ , ַּדְיָקא

ָּמה ַּכּמּוָבא ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכַ (, ְיֵדי ַהְּבִכָּיה ּדֹוִחין ַהְּדָמעֹות ַלחּוץ ֶׁשֵהם ֶחְלֵקי ָהְראּות - ַהְרֵּבה ְוַעל 

ה ָאנּו אי ָעְלָמא ֶׁשֵהם ָּגְרמּו ַהֻחְרָּבן ֶׁשַעל זֶ ְיֵדי ֶזה ּדֹוִחין ּוְמָגְרִׁשין ָהְראּות ֶׁשל ֵחיזּו ְּדהַ  -ְוַעל ). ְּפָעִמים 

ּו ּוֵמַאַחר ֶׁשָאנּו ּבֹוִכין ַעל ֶזה ָאנ. ּבֹוִכין ּוִמְתַוִּדין ֶׁשֲאַנְחנּו ָּגַרְמנּו ָּכל ֶזה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ֶׁשָהַלְכנּו ַאַחר ֵעיֵנינּו

ְך ַעד ֶׁשָּנטּו ַאַחר ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ּוְצִריִכין ִלְבּכֹות ָּכל ּכָ  ְיֵדי ַהְּדָמעֹות ֶאת ֶחְלֵקי ָהְראּות -ְמָגְרִׁשין ַעל 

ב ְּמַעְּכִבין ַהִּבְנָין ֶׁשֶּנְחָׁש ֶׁשִּמּתֹוְך ּגֶֹדל ַהַּצַער ְוַהְמִרירּות ַהְּכֵאב ֶׁשַּיְרִּגיׁש ִמּגֶֹדל ַהֻחְרָּבן ֶׁשָּגַרם ַּבֲעֹונֹוָתיו ֶׁש 

ל "ְיֵדי ֶזה ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַהּנַ  - ַעד ֶׁשָּיבֹא ַעל , ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּכמֹו, ְּכִאּלּו ֶהֱחִריבֹו

ל "ִּכי ְּכֶׁשּסֹוֵתם ֵעיָניו ַּכּנַ , ִמָּׁשַמִים' ִּבְבִחיַנת ֵעיִני ִנְּגָרה ְולֹא ִּתְדֶמה ֵמֵאין ֲהפּוגֹות ַעד ַיְׁשִקיף ְוֵיֶרא ה

ִּבְבִחיַנת ַמה  ְּכמֹו ֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְׁשִקיף ּוַמְׁשִּגיַח ָעָליו ִמְּלַמְעָלה, ל"ק ַעל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ ּוִמְסַּתֵּכל רַ 

ְוַעל . ָּבא ֵלָראֹות ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ָהעֹוִלים ָלֶרֶגל ְּכֶדֶרְך ֶׁשהּוא ָּבא ִלְראֹות ָּכְך הּוא

ּו ְיֵדי ֶזה ָּבא ַלִּשְמָחה ִּבְבִחיַנת ִׂשיׂש -ַעל , ל"ְיֵדי ֶזה ָּבא ַלִּבּטּול ַהּנַ  -ְיֵדי ָהֲאֵבלּות ְוַהַּצַער ֶׁשַעל  -ֵּכן ַעל 

ִהוא ְּכִלי ְלַקָּבַלת  ְוַהִּשְמָחה. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִאָּתּה ָמׂשֹוׂש ָּכל ַהִּמְתַאְּבִלים ָעֶליהָ 

ְיֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדֹור  - ְוָהִעָּקר הּוא ַעל . 'ַהּתֹוָרה ִמָּׁשם ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ִּבְבִחיַנת זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי ְוכּו

 ֶׁשֵהם ִעַּקר ֶנָחמֹות ִיְׂשָרֵאל ל ֶׁשָּיכֹול ְלָהִביא ַהּכֹל ֶאל ַהַּתְכִלית"ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשּיֹוְנִקים ִמַּבַעל ַהָּשֶדה ַהּנַ 

  : 'ִּבְבִחיַנת ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשינּו ְוכּו

ִּכי , ָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלםִּכי ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ְּכַלל ַהִּמְלָחָמה ֶׁשֵּיׁש ְלהָ ) יט

ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה  -ְׁשִביל ֶזה ְּכֵדי ֶׁשֻּיְכַלל ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ֶׁשַעל ָהָאָדם לֹא ִנְבָרא ִּכי ִאם ּבִ 
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ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר , ְלַהִּכיר ְוֵליַדע אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ֶזה ְּבִגין ְּדִיְׁשְּתמֹוָדִעין ֵלּה

ל ּוִבְׁשִביל ֶזה ֲאָבל ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ִמְׁשַּתֵּטַח ְּכֶנֶגד ֵעיֵני ָהָאָדם ְוֵאיָנּה ַמַּנַחת אֹותֹו ְלִהְתַּבּטֵ . ׁשַהָּקדֹו

ַרח ֶאל ְיֵדי ַהִּיּסּוִרים ִיְב  - ָּבִאים ָּכל ַהִּיּסּוִרין ַעל ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ָמֵלא ִיּסּוִרים ְוַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשַעל 

ִרים ַאַחר ָּכְך ֲאָבל ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלֵאיֶזה ְּבִחיַנת ִּבּטּול ִמְתַּגְּבִרים ָעָליו ַהּמֹוְנִעים ְוַהִּיּסּו, ל"ַהַּתְכִלית ַּכּנַ 

 -ל ְוִעַּקר ַהֶּנָחָמה ַעל "ָרה ַהּנַ ַּכְמבָֹאר ָׁשם ְּבַהּתֹו', ל ְּכֶדֶרְך ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַהִּנְלָחִמים ֶזה ִעם ֶזה ְוכּו"ְּביֹוֵתר ַּכּנַ 

ק ַאְׁשֵרי ֲאָבל ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ְוַכּמּוָבן ָׁשם ֶׁשֵּמִביא ַהָּפסּו, ל"ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ִמָּׁשם ַּכּנַ 

ִביא ְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשָּיכֹול ְלהָ  - ַּקר ַהִּתּקּון ַעל ֵּכן ִע  -ְוַעל . ִּכי ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ַאְׁשֵרי ַוַּדאי', ַהֶּגֶבר ְוכּו

 - ל ַעל "ּנַ ִּכי הּוא ַמְמִׁשיְך ְּבָכל ַּפַעם ּתֹוָרה ִנְפָלָאה ְּבִחיַנת אּוְלָפן ֲחַדת הַ , ל"ֶאת ָּכל ֶאָחד ֶאל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ 

ִחּדּוֵׁשי  ַּפַעם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשַּמְמִׁשיְך ְּבָכל ַּפַעם ְיֵדי ּגֶֹדל עֶֹצם ַהִּיּסּוִרין ֶׁשְּמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבָכל

נֹוְצצּות ּוְזִריחֹות ּתֹוָרה ִנְפָלִאים ָּכֵאֶּלה ַעד ֶׁשֵּמִאיר ְּבֵלב ָּכל ֶאָחד ֲאִפּלּו ְּבַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים ֵאיֶזה ִהְת 

ם ְּבַדְעּתֹו ם ַהָּפחּות ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ֶׁשִּיְתנֹוֵצץ ְוִיְזַרח ּגַ ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ַעד ֶׁשָּיכֹול ּגַ 

ְיֵדי ֶזה ָיכֹול  -ְוַעל . ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ּוְגֻדַּלת ַהּתֹוָרה ְוַהַּצִּדיִקים ְוֶזה ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ִמָּכל ַהָּצרֹות

ְּכמֹו , יֹוֵתרֹו ַּגם הּוא ְּכֶנֶגד ָּכל ֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ַהִּמְׁשַּתְּטִחים ְלָפָניו ְּבָכל ֵעת ְּביֹוֵתר וְ ְלִהְתַחֵּזק ֶאת ַעְצמ

ם ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִיְצרֹו ֶׁשל ָאדָ ' ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול ִמֶּמּנּו ְוכּו, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת  - ְוִעַּקר ָהֵעֶזר ְוַהְיׁשּוָעה הּוא ַעל . 'ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְוִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוכּו

 -ְזִרים ְּבָכל ֵעת ַעל ְּבִחיַנת ַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר ְוָנָהר ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵסק ֶׁשֵהם עֹו, ל ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה"ַהּנַ 

  : רּוָחִנּיּותְיֵדי ִנְפְלאֹות ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרָתם ֶנֶגד ָּכל ַהָּקִמים ּוִמְׁשַּתְּטִחים ֲעֵליֶהם ִמָּכל ַצד ְּבַגְׁשִמּיּות וְ 

ר ַהֶּנָחָמה הּוא ָאנִֹכי ָאנִֹכי ִּכי ִעּקַ . ' ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם ִמי ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ְוכּו, ְוֶזה) כ

תֹו ַּגם ְוַהַּצִּדיק ְּבגֶֹדל ּכֹחֹו ַמְמִׁשיְך ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹקּו. ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּׁשם ִנְכָלִלין ְּבֵעת ַהִּבּטּול' ֶׁשהּוא ה

ֵער ַּבֵּלב ְנִעיַמת ֲאִמָּתתֹו ָּכל ַחד ְּכפּום ַמה ִּדְמַׁש  ָעֵלינּו ְּבֶחְׁשַכת ַהָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ַעד ֶׁשּׁשֹוְמִעין ּוַמְרִּגיִׁשין

ֻּכּלֹו ֶאָחד , ִּכי ָׁשם ֻּכּלֹו טֹוב, ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהֶּנָחָמה' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָאנִֹכי ָאנִֹכי ֶׁשהּוא ה, ְּבִלֵּבּה

ֹות ִּכי ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ֵמַהִּיּסּוִרים ְוַהָּצר. 'י ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ְוכּוִמ , ְוֶזהּו. ְוַהּכֹל ִמְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה ָׁשם

ִּכי ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה , ֲאָבל ְצִריִכין ָלֶזה ִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול, ל"ִהוא ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֵמַהְּזִריָחה ַהּנַ 

 ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר ֵני ָאָדם ִמְתַּגְּבִרין ַהִּיּסּוִרין ְוַהּמֹוְנִעים ַאַחר ָּכְך ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשְּמַבְלְּבִלים אֹותֹוִּכי ְּברֹב ְּב , ל"ַּכּנַ 

י ָׁשם "ַרִׁש  ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש. ּוְמִחָּתה ְלפֲֹעֵלי ָאֶון, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין - ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶׁשִּמְתַרֲחִקים ְּביֹוֵתר ַעל 

ִעים ֲאָבל ִעַּקר ַהִּבְלּבּול ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּבֵני ָאָדם ַהּמֹונְ . 'ַעל ַמה ֻּתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ְוכּו, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב

' ׁשּוב ַעל ָיָדם ַלהְיֵדי ֶזה ֵאין מֹוִעיִלים ַּגם ַהִּיּסּוִרים לָ  -ֶׁשֵהם ַמִּדיִחים ְּבִדְבֵריֶהם ָהָרִעים ִמן ָהֱאֶמת ְוַעל 

ע ם יֹוֵתר ֵמַהֵּיֶצר ָהרָ ִיְתָּבַרְך ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֵהם מֹוְנִעים ְּגדֹוִלי

ִּכי , ּכֹלַעל ְּבִחיָרה ֶׁשהּוא ָהָאָדם ָקֶׁשה ֵמהַ ְוֶזה ַמה ְּדִאיָתא ְּבָכל ַהְּסָפִרים ֶׁשַהִּיּסּוִרים ֵמַהּבַ . ַעֵּין ָׁשם, ְּבַעְצמֹו

ּזֹוִכין ְיֵדי ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ַעל ַהַּתְכִלית ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ַעד ֶׁש  - ִמָּכל ַהִּיּסּוִרים ְיכֹוִלים ְלַנֵחם ֶאת ַעְצָמם ַעל 

ְיֵדי ַרּבֹו ַהַּצִּדיק  -נֹו ַּבר ָהֵכי הּוא ִמְתַנֵחם ַעל ְלַהְמִׁשיְך ּתֹוָרה ִמָּׁשם ֶׁשִהיא ִעַּקר ַהֶּנָחָמה ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵאי

ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין  -ל ֶׁשַעל "ַוֲחֵבָריו ַהְּגדֹוִלים ִמֶּמּנּו ֶׁשְּמִאיִרין ּבֹו ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַהִּנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ 

ָּתִמיד ְּבָכל  י ַהַּצִּדיק הּוא ְּבִחיַנת ַמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִׁשיעַ ּכִ , ַהּכֹל ְלִהְתַנֵחם ּוְלִהָּוַׁשע ִמָּכל ַהָּצרֹות

ים ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם ְּכֶׁשֵהם ָקִמ  - ִהוא ַעל , ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאָבל ִעַּקר ַהָּצָרה ְּביֹוֵתר, ל"ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ְוַכּנַ 

ִניעֹות ל ַנְפׁשֹו ְוִלְברַֹח ֶאל ַהַּתְכִלית ּוְכֶׁשֵהם עֹוְמִדים ְּכֶנְגּדֹו ְּבַכָּמה ִמיֵני ְמ ְּכֶנֶגד ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלָּמֵלט עַ 

ֲאָבל , ֶזה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ִמן ַהּכֹל' ַוֲהָסתֹות ּוִפּתּוִיים ּוְבַכָּמה ְוַכָּמה ִמיֵני ֵליָצנּות ְוִדְבֵרי ֲחַלְקַלּקּות ְוכּו

ִלי לֹא ִאיָרא ' ה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְויֹוֵדַע ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ַּגם ִמְּבֵני ָאָדם ְּכָלל ְּכֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו

ַּדְיָקא ְּבִחיַנת ' ִמי ַאְּת '. 'ָאנִֹכי ָאנִֹכי ְמַנֶחְמֶכם ִמי ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ְוכּו, ְוֶזהּו. ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם

ִּכי ֵמַאַחר . ִמי ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות, ְוֶזהּו. ל ַעד ֶׁשּלֹא ֵּתַדע ֵמַעְצְמָך ְּכָלל ִמי ַאְּת ְוָהֵבן"ּטּול ַהּנַ ִּב 
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ו ְּכֵצל ֲאֶׁשר ָיָמי ֶׁשַאָּתה ְמַכֵּון ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ֵאיְך יּוַכל ְלָמְנֲעָך ׁשּום ָאָדם ַהּמּוָכן ְלִמיָתה

ָהָאָדם ִלְדחֹותֹו ִמן  ִּכי ִעַּקר ַהִּיּסּוִרין ֶׁשֵּיׁש ִמְּבֵני ָאָדם ְּביֹוֵתר הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ְלַבְלֵּבל ַּדַעת, עֹוֵבר

ִיְתָּבַרְך ְמַנֵחם אֹותֹו ' הל ֲאַזי "ֲאָבל ִמי ֶׁשְּמַכֵּון ַּדְעּתֹו ֶאל ַהַּתְכִלית ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַכּנַ , ָהֱאֶמת ַחס ְוָׁשלֹום

ּוְדַבר ֱאלֵֹקינּו ' ִּכי ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר ְוכּו. 'ִּבְבִחיַנת ָאנִֹכי ָאנִֹכי ְמַנֶחְמֶכם ִמי ַאְּת ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ְוכּו

  : ל"ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ְוַכּנַ . ָיקּום ְלעֹוָלם

ּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראְׁשמַ , ְוֶזהּו) כא

, ל"ּנַ ַהְינּו ּכַ ', ֲאִפּלּו ֵאין ָּבֶכם ֶאָּלא ְזכּות ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוכּו, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. 'ִמְּפֵניֶהם ְוכּו

ַח ְלַהּטֹות ַחס ִּכי ִעַּקר ַהַּפַחד ִמְּפֵני ַהּשֹוֵנא ַהֶּבן ָאָדם ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכֹ

ּוִמְסַּתֵּכל  ֲאָבל ִמי ֶׁשהּוא ָחָזק ְּבָהֱאֶמת, ְיֵדי ֶזה ִיּפֹל ְּבָידֹו ַחס ְוָׁשלֹום -ַּדַעת ָהָאָדם ִמן ָהֱאֶמת ְוַעל , ְוָׁשלֹום

 ֹו הּוא ֵאינֹו ִמְתָיֵראָּתִמיד ְּבָכל ֵעת ַעל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ַעד ֶׁשֵאין ׁשּום ָאָדם ָיכֹול ְלַהּטֹותֹו ִמן ָהֱאֶמת ַלֲאִמּת

ה ִּפי ְּפׁשּוטֹו ָקֶׁש  - ל ִּכי ֶּבֱאֶמת עַ . ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם' ה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִמּׁשּום ָאָדם ֶׁשָּבעֹוָלם

. ֵתר ֵמַחּיֹות ָרעֹותְלָהִבין ִעְנָין ֶזה ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשִּמַּבַעל ְּבִחיָרה ָקֶׁשה ְלִהָּנֵצל יֹו

 ִמָּכאן ָאְמרּו ַיִּפיל ַּבר ָנׁש, ֵמִביא ָׁשםּו) ְּבַדף קפה(ְוַכְמבָֹאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיֶׁשב ַּבֲאִריכּות ִעְנָין ֶזה 

ֲאָבל ֵּכיָון ְּדִיְתַמֵּסר ְּבָיָדא . 'ַּגְרֵמּה ְלֶאָּׁשא אֹו ְלגֹוָבא ִּדְנָחִׁשין ְוַעְקַרִּבין ְוָלא ִיְתַמֵּסר ִּביֵדּה ְּדַׂשְנאֹוי ְוכּו

ְרֶאה ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ְּכָלל ֲהלֹא ְלִפי ַהַּדַעת ַהָּפׁשּוט נִ ' ְּדַׂשְנאֹוי ְזִעיִרין ִאּנּון ְּדָיְכִלין ְלִאְׁשְּתָזָבא ְוכּו

יֵלהּו ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיֲעֶׂשה לֹו ֵנס ְוַיִּצ ' ֶׁשֲאָריֹות ּוְנָחִׁשים ֵהם מּוָעִדין יֹוֵתר ְלַהִּזיק ֵמָאָדם ְוִאם ָהָאָדם ָּבטּוַח ַּבה

ָריֹות ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיִּציֵלהּו ִמְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵאין ַמִּזיִקים ָּכל ָּכְך ְּכמֹו אֲ ' ח ַּבהִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּיְבטַ , ִמּגֹב ֲאָריֹות

 -ל ִּכי ִלְברַֹח ֵמַהִּיּסּוִרים ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם עַ , ל"ַאְך ִעַּקר ַהַּפַחד ִמְּבֵני ָאָדם הּוא ֵמֲחַמת ִעְנָין ַהּנַ , ּוְנֵמִרים

ְיֵדי ַהּתֹוָרה  - ל ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִמְתַּגְּבִרין ַהִּיּסּוִרים ְּביֹוֵתר ּוִמְתַנֲחִמין ַעל "ין ַעל ַהַּתְכִלית ְוַכּנַ ְיֵדי ֶׁשִּמְסַּתְּכלִ 

 ,ִּכי ִלְפָעִמים ִמְתַּגְּבִרים ַחס ְוָׁשלֹום, ל"ל ֲאָבל ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ַּכּנַ "ֶׁשּׁשֹוֲאִבין ִמָּׁשם ַּכּנַ 

ָבה ָּכָראּוי ְוֵליַדע ַהִּיּסּוִרים ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ַּכָּמה ְּפָעִמים ַעד ֶׁשָּקֶׁשה לֹו ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ְלַקֵּבל ַהּכֹל ְּבַאהֲ 

ת ׁש ְלָהָאָדם ֵמֲעבֹודַ ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבתֹו ַהִנְצִחית ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְּבָכל ִעְנְיֵני ַהְּמִניעֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשּיֵ 

, ְיֵדי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית -ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִיּסּוֵרי ָהָאָדם ּוְכֶׁשִּמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ִלְפָעִמים ַעל 

ּוִרים ִנְכַׁשל ִאּיֹוב ְּכֶׁשָּבאּו ָעָליו ַהִּיּס ּוָבֶזה. ל"ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִמְתַּגְּבִרים עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם ְוַכּנַ 

ְיִהי , ְּכמֹו ֶׁשָאַמר, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן', ִּפי ֶׁשִּבְתִחָּלה ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון ְּכֶׁשִּנְלַקח ָּכל ֲעִׁשירּותֹו ּוָבָניו ְוכּו -ַעל  - ֶׁשַאף 

ְטֵרג ָעָליו ֲאִפּלּו ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִהְתַּגֵּבר ָעָליו ַהָּשָטן ְּביֹוֵתר ְוִק וַ ' ְּבָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ְוכּו. ְמבָֹרךְ ' ֵׁשם ה

ֵכן ִּבְתִחָּלה  - ִּפי  -ַעל  -ַאף ' ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִּנַּתן לֹו ְרׁשּות ְלַהּכֹותֹו ְּבגּופֹו ְּבִיּסּוִרין ָקִׁשים ִּבְׁשִחין ַרע ְוכּו

ָבר ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִהְתָּגָרה ּבֹו ַהַּבַעל ּדָ , ְּבָכל זֹאת לֹא ָחָטא ִאּיֹוב ִּבְׂשָפָתיו, ָּכתּובְּכמֹו ֶׁש , ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון ְקָצת

 ַאֲחֵרי ֵכן ָּפַתח, ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב. ְיֵדי ּתֶֹקף ַהִּיּסּוִרים ַעד ֶׁשִהִּטיַח ְּדָבִרים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה - ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֱהִסיתֹו ַעל 

ְּברּו ָעָליו ַהְינּו ַאַחר ֶׁשָּׁשב ֵמַהִּבּטּול ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ִהְתּגַ , ַּדְיָקא' ַאֲחֵרי ֵכן'. ת ִּפיהּוִאּיֹוב אֶ 

' יו ְוכּות ִּפ ַהִּיּסּוִרים ְּביֹוֵתר ּוְכמֹו ֵכן ִהְתָּגָרה ּבֹו ַהָּשָטן ַהֵּמִסית ְּביֹוֵתר ַעד ֶׁשּלֹא ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון ּוָפַתח אֶ 

ִּכי ָׁשם , ל"ים ַּכּנַ ּוִבְׁשִביל ֶזה ַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵּיׁש ִמְּבֵני ָאָדם ַהּשֹוְנִאים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ִמיֵני ִיּסּורִ 

 -ַעל  - ַאף , ָמה ְּגדֹוָלהִּפי ֶׁשִהוא ִמְלחָ  - ַעל  -ִּכי ִּבְׁשָאר ִמיֵני ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ַאף , ַהִּמְלָחָמה ֲחָזָקה ְּביֹוֵתר

ל  ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְּבכָ ֵכן ָיכֹול ְלַחֵּזק ַּדְעּתֹו ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַהְמִׁשיךְ  -ִּפי 

ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה  -ַנֵחם ַעְצמֹו ַעל ַהִּיּסּוִרין ַעל ִּכי ָּבֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשְּמ , ַּפַעם ְלַנֵחם ַעְצמֹו ַעד ֶׁשְּיַבֵּטל ַהִּיּסּוִרין

ַוֲאִפּלּו . ּוְלֵהֶפְך ְלֵהֶפךְ , ַהַּצַער ִנְמָׁשְך ַאֲחָריו ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ַהִּנְמָׁשְך ַאַחר ַהַּצַער, ִלְדחֹוָתם ּוְלָפְטָרם ְלַגְמֵרי

ֵּבל ְיֵדי ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשְּכָבר ִק  -ְּבַעְצמֹו ָיכֹול ְלַנֵחם ַעְצמֹו ַעל  ִמי ֶׁשֵאינֹו ַּבר ָהֵכי ְלַהְמִׁשיְך ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה

ֲאָבל . ל"ּתֹוָרה ַּכּנַ  ֵמַרּבֹו ֶׁשִּיְתַחְּדׁשּו ֶאְצלֹו ְוַיְרִּגיׁש ְנִעימּות ְמִתיקּוָתם ֵמָחָדׁש ֶׁשַּגם ֶזה ִּבְכַלל ִחּדּוֵׁשי

ֶמת ְועֹוִׂשים לֹו ִיּסּוִרים ְורֹוִצים ְלַהּטֹותֹו ִמֶּדֶרְך ָהאֱ , ַחס ְוָׁשלֹום, ְּבֵני ָאָדם ְּכֶׁשעֹוְמִדים ַעל ָהָאָדם ׂשֹוְנִאים
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ִּכי ַחּיֹות ָרעֹות , ֱאֶמתָאז ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהָּנֵצל ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ָקֶׁשה ְמאֹד ֶׁשִּיָּׁשֵאר ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ְלִהְתַחֵּזק ְּבהָ 

ֲאָבל ֵאיָנם ְמַדְּבִרים , ל ָהָאָדם ֵהם עֹוִׂשים ַרק ֶאת ֶׁשָּלֶהם ֶׁשרֹוִצים ְלַהִּזיק ַחס ְוָׁשלֹוםְוַכּיֹוֵצא ְּכֶׁשָּקִמים עַ 

ְּסרֹו ֲאָבל ְּבֵני ָאָדם ַהּשֹוְנִאים עֹוְמִדים ַעל ָהָאָדם ְליַ , ִיְתָּבַרךְ ' ִלְדחֹותֹו ֵמה' ִּדְבֵרי ֵליָצנּות ַוֲחַלְקַלּקּות ְוכּו

ַלי ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם אֵ , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְמַדְּבִרים ִּדְבֵרי ֵליָצנּות ּוְכִפירֹותּו, ַחס ְוָׁשלֹום

. ִמָּתתֹותֹו ּוַבאֲ ְוֵכן ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים ְוָאז ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהְתַחֵּזק ִלָּׁשֵאר ַקָּים ֶּבֱאמּונָ . 'ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאלֶֹקיָך ְוכּו

ל ַעל ִּכי ֵהם ְיכֹוִלים ִלְדחֹות ַּדְעּתֹו ּוְלַהּטֹותֹו ַעד ֶׁשּלֹא יּוַכל ְלִהְסַּתּכֵ , ֵּכן ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם -ְוַעל 

ּום ִיּסּוִרין ִּכי ִאם ַעל ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ִמּׁש, ְיֵדי ֶזה ִיּפֹל ְּבָיָדם ַחס ְוָׁשלֹום - ַהַּתְכִלית ֶּבֱאֶמת ָּכָראּוי ְוַעל 

ִּכי ִּדְבֵרי , ְכִליתְיֵדי ִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית ּוְכֶׁשֵּיׁש ִיּסּוִרים ִמּשֹוְנִאים ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהּתַ  -

ַחס , ְלַהִּזיק יֹוֵתר ֵמַחּיֹות ָרעֹות ִמְרמֹות ֶׁשָּלֶהם מֹוְנִעים ְּביֹוֵתר ִמן ַהּכֹל ּוֵמֲחַמת ֶזה ְּבַעְצמֹו ֵהם ְיכֹוִלים

  : ל"ַּכּנַ , ְוָׁשלֹום

ּוֵפֵרׁש . ִּדי ָלא ִתְׁשֵנא ְצבּו ְּבָדִנֵּיאל' ְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוֻׂשַמת ַעל ֻּפם ֻּגָּבא ְוגֹו, ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָדִנֵּיאל ו) כב

ָנה ְוַעל ָהֲאָריֹות ֵמַהִּזיק ְלָדִנֵּיאל לֹא ִהְת ' ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָהֵאׁש ְוכּוִאם ִנְגַזר ַעל ַהָּים ֶׁשִּיָּקַרע ִלְב , י ָׁשם"ַרִׁש 

ִּכי ׂשֹוְנֵאי ָּדִנֵּיאל , ל"ִּכי ִמֶּבן ָאָדם ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ְלִהָּנֵצל ֵמֲחַמת ַהּנַ , ַעל ְזִריַקת ֶאֶבן ְוַזִין ֶׁשּלֹא ַיִּזיק ָּבָאָדם

ְוָכל ֵּכן ִאם ָהיּו . ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם, ִיְתָּבַרְך ְלָמְנעֹו ֵמַהְּתִפָּלה' ָרצּו ְלַהּטֹותֹו ֵמהִעַּקר ִׂשְנָאָתם ָהְיָתה ֶׁש 

ִּפי זֹאת  -ל ְוַעל "ַהּשֹוְנִאים ְּבַעְצָמם עֹוִׂשין לֹו ִיּסּוִרין ָּבֲאָבִנים ְוִחִּצים ָהָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ְלִהָּנֵצל ְוַכּנַ 

ְעּתֹו ְּבָדִנֵּיאל ַעְצמֹו ֶׁשּלֹא ַיּטּו ּדַ , ַהְינּו ֶׁשּלֹא ִיְׁשַּתֶּנה ָהָרצֹון ַחס ְוָׁשלֹום, ָלא ִתְׁשֵנא ְצבּו ְּבָדִנֵּיאלִּדי , ִיְתָּפֵרׁש

ְלַמַען , קי ַעל ָּפסּו"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש , ְיֵדי ֶזה ַחס ְוָׁשלֹום -ִמן ָהֱאֶמת ְוִיְׁשְלטּו ּבֹו ַעל , ּוְרצֹונֹו ַחס ְוָׁשלֹום

ַעֵּין ', עֹוְיַני ַהְמַצִּפים ֶׁשֶאְבּגֹד ְּבָך ְוַתַעְזֵבִני ְוכּו', ׁשֹוְרָרי'ְלַמַען , י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש . ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני ַדְרֶּכךָ 

ְּדַהְינּו , ן ָהִעָּקר ֵמֲחַמת ִמין ָהָאָדםְוַגם ִאּיֹוב ֶׁשּלֹא ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון ְּבִיּסּוֵרי ּגּופֹו ָהָיה ַּגם ּכֵ . ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ָׁשם

ְּכַדֵּבר ַאַחת ַהְּנֵבלֹות , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ּוִבְתִחָּלה לֹא ָׁשַמע ֵאֶליָה ְוֵהִׁשיב ָלּה, ִאְׁשּתֹו ֶׁשֵהִסיָתה אֹותֹו ָלֶזה

ע ת ָהֱאלִֹקים ָאנּו ְמֻחָּיִבים ְלַקֵּבל ַהּכֹל טֹוב ָורָ ְוַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשַהּכֹל ֵמאֵ . 'ְּתַדֵּבִרי ַגם ֶאת ַהּטֹוב ְנַקֵּבל ְוכּו

ּו ּבֹו ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִמּגֶֹדל ַהִּיּסּוִרים ָּפֲעל, ִּכי ַהּכֹל ְלטֹוָבה ִנְצִחית, ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ַרע ְּכָלל, ַחס ְוָׁשלֹום

. ל"ִּכי ְּבֵני ָאָדם ֵהם ִעַּקר ַהּמֹוְנִעים ְּביֹוֵתר ֵמַהּכֹל ַּכּנַ , ָבִריםְּדָבִרים ָהָרִעים ַעד ֶׁשִּנַּסת ִלְדָבֶריָה ְוִהִּטיַח ּדְ 

יּוְכלּו ְלַהּטֹותֹו  ּוֵמֲחַמת ֶזה ְּבַעְצמֹו ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם ִאם לֹא ְּכֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ְמאֹד ֶׁשּלֹא

  : ל"ַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְוַכּנַ ְּבׁשּום אֶֹפן ִמן ָהֱאֶמת ָאז ְּבַוַּדאי ִיְת 

ע ַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ָּבֶכם ְזכּות ְׁשמַ . ְוֶזה ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם) כג

ַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ַאל ֵיַרְך לְ , ל ׁשּוב"ְּדַהְינּו ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ַהּנַ , ִיְׂשָרֵאל

ֲאִמִּתי ְוִלְזּכֹר ִּכי ְּבַוַּדאי ַהְּבִחיָרה ָחְפִׁשית ּוִמי ֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ְלִהְסַּתֵּכל ָּתִמיד ַעל ַהַּתְכִלית הָ . 'ְוכּו

אֹוֵיב  ֶאָחד ְּבַוַּדאי ֵאין לֹו עֹוד ְלִהְתָיֵרא ִמּׁשּום' הֱאלֵֹקינּו ' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה, ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ִּפי  - ַעל  -ִּתי ַאף ִּכי ֻּכָּלם ִיְכְרעּו ְוִיְּפלּו ְלָפָניו ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ֲאִמ , ְוׂשֹוֵנא

ת ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִני, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ְלָגְלָית, ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשַהּשֹוֵנא עֹוֵמד ְּכֶנְגּדֹו ְלַהּטֹותֹו ִמֶּזה

ּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר . ל"ַהְינּו ַּכּנַ . 'ֱאלֵֹקי ַמַעְרכֹת ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵחַרְפָּת ְוכּו' ַוֲאִני ָּבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ה' ְוכּו

 ּוְכָלָלם ְּבֶאָחד ַעֵּין ָׁשם' ֻּלֵקי ֲאָבִנים ֶׁשָּלַקח ָּדִוד ֵהם ָחֵמׁש ֵּתבֹות ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְוכּוַהָּקדֹוׁש ֶׁשַהֲחִמָּׁשה חַ 

 ְיֵדי ֶזה - ל ְוַעל "ּנַ ל ֶׁשָּקַׁשר ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוַנת ַהִּיחּוד ְוִנְכַלל ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ִּבּטּול הַ "ַהְינּו ַּכּנַ ', ְוכּו

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֵמֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ִנַּצח ֶאת ָּגְלָית ֶׁשָּכל ִמְלַחְמּתֹו ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ִלְדחֹוָתם ַחס ְוָׁשלֹום

ת ֵּכן ָהָיה ֶּבֱאמֶ  - ְוַעל. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְלַבְּטָלם ִמְּקִריַאת ְׁשַמע. ַוִּיְתַיַּצב ַאְרָּבִעים יֹום

ָכל ִּגּבֹוֵרי ִּכי ִמַּבַעל ְּבִחיָרה ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהָּנֵצל ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך וְ , ָקֶׁשה ְמאֹד ְלִהָּנֵצל ִמֶּמּנּו

מֹד ָיה ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ַיעֲ ֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהָיה ִּגּבֹור ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשהָ , ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ִמְתָיְרִאים ִמֶּמּנּו

ֵכן לֹא ִיּפֹל ְּבַדְעּתֹו ְוִיְהֶיה ָחָזק  - ִּפי  -ַעל  - ָּגְלָית ְּכֶנְגּדֹו ְּבָכל ּתֶֹקף ְּגבּוָרתֹו ָהָרָעה ּוְבָכל ִמיֵני ְּכֵלי ַזִין ַאף 
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 -ל ַעד ֶׁשִּנְּצחֹו ְוִהִּפילֹו ַּתְחָּתיו ֶּבֱאֶמת עַ ' ם ְּכֶנְגּדֹו ְּבֵׁשם הֵּכן ָחַגר ָמְתָניו ְלִהָּלחֵ  - ל ַעל "ְּבִעְנַין ַהִּבּטּול ַהּנַ 

, ִאְׁשְּתָזָבאֲאָבל ֵּכיָון ְּדִיְתַמֵּסר ְּבָיָדא ְּדַׂשְנאֹוי ְזִעיִרין ִאּנּון ְּדָיְכִלין לְ , ל"ְוֶזה ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהּנַ . ל"ְיֵדי ֶזה ְוַכּנַ 

ָדם ַרק ֶׁשְּזִעיִרין ְּמבָֹאר ָׁשם ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבֲעֵלי ּכַֹח ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל ַּגם ִמּשֹוְנִאים ְּבֵני ָאֶׁש , ִנְמָצא. ַעֵּין ָׁשם

א ָחָזק ל ֵמַאַחר ֶׁשהּו"ִּכי ְּבַוַּדאי ַּבַעל ּכַֹח ְּכמֹו ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָיכֹול ְלִהָּנֵצל ַּגם ִמּשֹוֵנא ַּבַעל ְּבִחיָרה ְוַכּנַ , ִאּנּון

ִּכי ְּכמֹו , א ָּבעֹוָלםל ְוֵכן ָּכל ִמי ֶׁשִּנְלֶוה ְוִנְסָמְך ַעל ַצִּדיק ַּבַעל ּכַֹח ָּכֶזה ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמּׁשּום ׂשֹונֵ "ְּבַדְעּתֹו ַּכּנַ 

ֹול ק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדְּכמֹו ֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֶׁשַהַּצִּדי, ֶׁשָּדִוד ִהִּציל ָאז ְּבכֹחֹו ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל

 ִיְתָּבַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל ׁשּום' ִּכי ֵאין ה, ָיכֹול ְלַהִּציל ֶאת ָּכל ַהִּנְלִוים ֵאָליו ֶּבֱאֶמת ִמָּכל ׂשֹוְנֵאיֶהם ְורֹוְדֵפיֶהם

ִּכי , ְוֵכן ְמפָֹרׁש ְּבִיְרְמָיה ִסיָמן כ, ִמיםַּכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ַּכָּמה ְּפעָ , ָאָדם ְמִניעֹות ֶׁשּלֹא יּוַכל ַלֲעמֹד ָּבֶהם

. נּו ִמֶּמּנּוּכֹל ֱאנֹוׁש ְׁשלִֹמי ׁשְֹמֵרי ַצְלִעי אּוַלי ְיֻפֶּתה ְונּוְכָלה לֹו ְוִנְקָחה ִנְקָמתֵ . 'ָׁשַמְעִּתי ִּדַּבת ַרִּבים ְוכּו

  : ל"ַהְינּו ַּכּנַ ', ָעָליו אּוַלי ְיֻפֶּתה ְונּוְכָלה לֹו ְוכּוֶׁשִעַּקר ַצֲעַקת ִיְרְמָיה ַעל ֶׁשֵהם ְמַצִּפים , ִנְמָצא ְמפָֹרׁש

ְּדַהְינּו , ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ַהַּדַעת, ִּכי ָּכל ַהִּיּסּוִרין ֶׁשֵּיׁש ְלָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְלָבֵאר ָהִעְנָין יֹוֵתר) כד

ּו ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנ, ּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְותֹוֶלה ַּבֶּטַבעְיֵדי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבָכל ֵעת ָוֶרַגע ֶׁשהַ  -ַעל 

ר ֶאת ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא זֹוכֵ , ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבִסיָמן רן

ִּכי יֹוֵדַע ֶׁשְּבַוַּדאי ַהּכֹל , ֵדַע ְּבַדַעת ָׁשֵלם ֶׁשַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ֵאין לֹו ׁשּום ִיּסּוִריםִּכי ִמי ֶׁשּיֹו' ָּבָניו ְוכּו

ן ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו ָיכֹול ְלַבֵּטל ַהִּיּסּוִרי -ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ַעל  - ְלטֹוָבה ְוַגם ַעל 

, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) ְּבאֹות ַּדַעת ב(ב "ְוֶזה ְמֻרָּמז ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמה ֶּׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר ָהא. ְּבָכל ֵעת ֶׁשִּיְרֶצה

ָהֲאָריֹות ִנְכָנִעים ִּכי ְלִפי ּגֶֹדל ְיִדיַעת ִטְבֵעי ָהעֹוָלם ֵּכן ִנְמָסר ְוִנְׁשַּתְעֵּבד ָהעֹוָלם ַּתְחָּתיו ּוְלִפיָכְך ָהיּו , ַּדע

ִּכי ְׁשֵני . ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ְוָכל ַמה ֶּׁשָּכַתב קֶֹדם ָלֶזה ָּבאֹות ֶׁשְּלָפָניו', ַּתַחת ָּדִנֵּיאל ְוכּו

ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום , יןב ֵהם ְקׁשּוִרים ּוְמֻחָּבִרים ֶזה ָּבֶזה ַּכְמבָֹאר ַלֵּמִב "ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשִּבְׁשֵני ָהאֹוִתּיֹות א

ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּיה ' ִּכי ה, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבסֹוף ִסיָמן יז ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא, ִּכי ַהֶּטַבע ְּבַעְצָמּה ִהיא ַהְׁשָּגָחה, ֶטַבע

' ה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה, תּובְּכמֹו ֶׁשּכָ , ּוְמַקֵּים ָּכל ָּדָבר ְּבָחְכָמתֹו ֶׁשִהוא ַהִחּיּות ֶׁשל ָּכל ָּדָבר

 ְוֶזה ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 'ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה ְּבַדְעּתֹו ְתהֹומֹות ִנְבָקעּו ְוכּו

ַבע ַהְינּו ִּכי ִעַּקר ִחּיּות ְוִקּיּום ְוַהְנָהַגת ַהּטֶ , ַיד ַהְיִדיָעהִּכי ַהֶּטַבע ִמְתַנֶהֶגת ִּביִדיָעה ְוִהיא ַּתַחת , ל"ָּבאֹות ַהּנַ 

ְּכמֹו , ָחְכָמתֹוְיֵדי ַהְיִדיָעה ֶׁשהּוא ָחְכָמה ְוַדַעת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּמְנִהיג ָּכל ָּדָבר ְּב  - ֶׁשל ָּכל ָּדָבר הּוא ַעל 

ָלל ִעם ְוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְּכמֹו ָּדִנֵּיאל ֶׁשָּכל ָרז לֹא ָאִניס ֵלּה הּוא ִנכְ . ל"ּנַ ְוכַ . ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיתָ , ֶׁשָּכתּוב

ָמן ְּבָכל ֵעת ִּכי ֶזהּו ְׁשֵלמּות ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ְּבֵני ֲעִלָּיה ֶׁשֵהם ְמַבְּטִלין ַעְצ , ַּדְעּתֹו ְּבַדַעת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרךְ 

ל ַהְינּו ֶׁשּיֹוְדִעים ֶעֶצם ִחּיּותֹו ֶׁש , ְיֵדי ֶזה ֵהם יֹוְדִעים ֶטַבע ֶׁשל ָּכל ָּדָבר -ַדְעּתֹו ִיְתָּבַרְך ְוַעל ַעד ֶׁשִּנְכָלִלים ְּב 

ת ֵּכן ִפי ְיִדיָעתֹו זֹאַהֶּטַבע ֶׁשל אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשֶּזה ַהַּדַעת ְמַחֶּיה ּוְמַקֵּים ּוַמְנִהיג אֹותֹו ַהָּדָבר ַוֲאַזי ְּבַוַּדאי ּכְ 

ִּכי ָּכל . 'ּוֱאָלִהי ְׁשַלח ַמְלֲאֵכּה ּוֲסַגר ֻּפם ַאְרָיָוָתא ְוכ, ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב ְּבָדִנֵּיאל. ִנְמָסר ְוִנְׁשַּתְעֵּבד ָהעֹוָלם ַּתְחָּתיו

ֵאין ְלָך ָּכל , רֹוָנם ִלְבָרָכהִּכי ֲאִפּלּו ָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכְ , ָּדָבר ֵיׁש לֹו ַמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ָעָליו

בֹוִהים ִמָּכל ֶׁשֵּכן ָּכל ִמיֵני ַּבֲעֵלי ַחִּיים ֶׁשֵהם ּגְ . ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב ֶׁשֵאין לֹו ַמְלָאְך ַהַּמֶּכה אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו ְּגַדל

ַׂשר ין ֶׁשל ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף ֵיׁש לֹו ַמְלָאְך וְ ִמָּכל ֶׁשֵּכן ָּכל ִמין ּוִמ , יֹוֵתר ִמְּצָמִחים ְּבַוַּדאי ָּכל ְּבִרָּיה ּוְבִרָּיה

ְיֵדי ַהַּמְלָאְך  - ֶׁשֶּטַבע ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ִמְתַנֵהג ַעל , ִנְמָצא. ְמֻמֶּנה ָעָליו ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקֵּבל ִחּיּותֹו ְּכִפי ִטְבעֹו

  : ַהְמֻמֶּנה ָעָליו

. ָראִּכי ֱאלִֹקים ְּבִחיַנת ַמְלָאְך ֶׁשִּנְקָרא ֱאלִֹקים ַּבִּמְק , יַמְטִרָּיא ַהֶּטַבעְוֶזה ֶׁשִאיָתא ַּבְּסָפִרים ֶׁשֱאלִֹקים ְּבגִ 

 ַהָּדָבר ְיֵדי ַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶּנה ַעל ָּכל ָּדָבר ְלַהְנִהיגֹו ְּבֶטַבע זֹאת ֶׁשֵּיׁש ְלאֹותֹו - ֶׁשַהֶּטַבע ִמְתַנֶהֶגת ַעל 

 ְוֵהם ְמַקְּבִלים ִׂשְכָלם. ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִסיָמן סא. דּועַ ְוַהַּמְלָאִכים ֵהם ִׂשְכִלִּיים ַּכּיָ 

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָּבאֹות , ִמָּגבַֹּה ֵמַעל ָּגבַֹּה ַעד ֶׁשְּמַקְּבִלים ֵמַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּׁשם ַהּכֹל ְּבַאְחדּות ְּבִלי ֶהְבֵּדל

ֹוִלים ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ַעל ֶׁשע, ִּכי ַּגם ַּבַּמְלָאִכים ְּכִתיב, ֵּכן ַהַּצִּדיק ָּגבַֹּה ֵמַהַּמְלָאִכים - ְוַעל . םַהּקֹוֵדם ָׁש 
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ֶׁשהּוא  ים ַּדְעָּתםּוִמְתַנְּשִאים ְּבָכל ַּפַעם ִלְׁשאֹב ִחּיּוָתם ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ֵמַהָּיִחיד ַקְדמֹון ִיְתָּבַרְך ְוֵהם ׁשֹוֲאִב 

 ֲאָבל ַהַּמְלָאִכים. ְיֵדי ֶזה ֵהם ְמַחִּיין ּוַמְנִהיִגים ָּכל ָּדָבר ֶׁשֵהם ְמֻמִּנים ָעָליו -ִחּיּוָתם ִמָּׁשם ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב ְוַעל 

יְך ִפי ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְלַהְמִׁש ֵאיָנם ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה ְוֵהם ֻמְכָרִחים ְלַקֵּבל ְוִלְׁשאֹב ַהִחּיּות ְּבָכל ַּפַעם ְּכִפי ִהְתַמּנּות ּכְ 

ֲאָבל ָהָאָדם ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ַּבַעל , ִחּיּות ְלאֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּנְתַמָּנה ָעָליו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַׁשּנֹות ְּבַעְצמֹו ְּכָלל

 ה ְלָמקֹום ֶׁשעֹוֶלה ְוִנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרךְ ַוֲאַזי עֹולֶ . ְּבִחיָרה ָיכֹול ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ֵמֵחיזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ִּבְבִחיָרתֹו

ִּכי , ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ְוָיכֹול ִלְׁשאֹב ִמָּׁשם ּתֹוָרה ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִהוא ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת ֶׁשְּמַחֶּיה ּוְמַקֵּים ּוַמְנִהיג

ִׁשיְך ַהִחּיּות ְלָכל ַהַּמְלָאִכים ּוְלָכל ַהְּדָבִרים ְּבאֹוָרְיָתא ָּבָרא ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָעְלָמא ַוֲאַזי ָיכֹול ְלַהְמ 

 ֵּכן ָהָאָדם ָּגבַֹּה ֵמַהַּמְלָאִכים - ְוַעל . ַהִּמְתַנֲהִגים ַעל ָיָדם ִּכְרצֹונֹו ְּכִפי ַהּתֹוָרה ְוַהַּדַעת ֶׁשּׁשֹוֵאב ֵמַהִּבּטּול

ה ָרָכה ֶׁשָהיָ ֶזה ְּבִחיַנת ַהֵּנס ֶׁשל ָּדִנֵּיאל ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְב וְ . ּומֹוֵׁשל ֲעֵליֶהם ְוָיכֹול ִלְנהֹג ָהעֹוָלם ִּכְרצֹונֹו

ַעם ל ֶׁשָהָיה ְמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְּבאֹור ָהֵאין סֹוף ְּבָכל ּפַ "ַהְינּו ַּכּנַ ', ְיֵדי ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ֶטַבע ָהַאְרֵיה ְוכּו - ַעל 

ִּכי ַּגם ַהַּמְלָאְך ֶׁשהּוא , ה ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ּכַֹח ְוִחּיּות ְוַהְנָהַגת ָהַאְרֵיה ֶׁשהּוא ִטְבעֹוְוִהְמִׁשיְך ִמָּׁשם ַּדַעת ַהּתֹורָ 

תּוב ָׁשם הּוא יֹוֵנק ּוְמַקֵּבל ֵמאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ַהַּדַעת ּוְכמֹו ֶׁשּכָ . ַהֵּשֶכל ַהַּמְנִהיג ֶאת ָהַאְרֵיה ְּבִטְבעֹו

ִכים ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ֱאָלִהי ְׁשַלח ַמְלָא. 'ֶׁשָּכל ַהִּנְבָרִאים ְמֻרָּמִזים ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוכּוָּבאֹות ַהָּקדּום 

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ַהְינּו ִּכי ֶזה ַהַּמְלָאְך ְּבַעְצמֹו ֶׁשַּמְנִהיג ֶאת ָהַאְרֵיה ְּבִטְבעֹו אֹותֹו ָׁשַלח', ּוֲסַגר ֻּפם ַאְרָיָוָתא ְוכּו

ֲאָבל ָּדִנֵּיאל ְּבעֶֹצם ִצְדָקתֹו , ִּכי ֶזה ַהַּמְלָאְך הּוא ְּבִחיַנת ֵׂשֶכל ְּפָרִטי ֶׁשַּמְנִהיג ָהַאְרֵיה ְּבִטְבעֹו, הּוא ִּפיֶהם

ה ַעל ָהַאְרֵיה הּוא ְמַקֵּבל ָזָכה ִלְׁשאֹב ַּדַעת ָּגבַֹּה ִמֶּמּנּו ֶׁשָּכל ַּדַעת ַהַּמְלָאְך ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ְּפָרִטי ַהֶּזה ֶׁשְּמֻמּנֶ 

  : ֵּכן ִנְכְנעּו ָהֲאָריֹות ְלָפָניו - ְוַעל , ֵּכן ְּבַוַּדאי ָהָיה ָּדִנֵּיאל מֹוֵׁשל ָעָליו - ַעל , ְויֹוֵנק ִמֶּמּנּו

ם ַהִּיּסּוִרים ְוׁשֹוֵאב ִמָּׁש ְיֵדי ֶזה ּבֹוֵרַח מֵ  - ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָאָדם ְמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ּבֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשַעל , ִנְמָצא) כה

 ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ָיכֹול ְלַבֵּטל ַהִּיּסּוִרים -ַעל . ל"ְיֵדי ֶזה ִמְתַנֵחם ֵמַהִּיּסּוִרים ַאַחר ָּכְך ַּכּנַ  -ּתֹוָרה ֶׁשַעל 

ֲאָבל . ל"ֹוָרה ֶׁשּׁשֹוֵאב ֵמַהִּבּטּול ְוַכּנַ ִּכי הּוא מֹוֵׁשל ַעל ֶטַבע ַהִּיּסּוִרים ִּביִדיָעתֹו ֶׁשִהוא ַהּת, ל"ְלַגְמֵרי ַּכּנַ 

ִהוא ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשאֹב ַהּתֹוָרה ֶׁש , ִלְפָעִמים ִמְתַּגְּבִרים ַהִּיּסּוִרים ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשְּמַבְלְּבִלים ַּדְעּתֹו ַחס ְוָׁשלֹום

ים ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָמִצינּו ִּבְגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִק  -ְוַעל , ַחס ְוָׁשלֹום ַוֲאַזי ְיכֹוִלים ַהִּיּסּוִרים ִלְׁשלֹט ָעָליו. ַהַּדַעת ָּכָראּוי

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ֶׁשָהיּו קֹוְרִאים ֶאת ַהִּיּסּוִרים ַעל ַעְצָמם ְוַאַחר ָּכְך ְמַׁשְּלִחים אֹוָתם ִּכְרצֹוָנם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו

ַעֵּין ', ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוכּו. (ְמעֹון ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ְמִציָעאִלְבָרָכה ַעל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַרִּבי ִׁש 

ּוא ַהַּצִּדיק ֵּכן ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִיּסּוִרים אֹו חֹוֶלה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ָצִריְך ָלבֹא ַלֶהָחָכם ֶׁשה -ְוַעל ). ן "ְּבַחֵּיי מֹוֲהרַ 

תֹו ַרק ִּכי ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ִלְׁשלֹט ַעל ַהֶּטַבע ִּביִדיעָ , ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְּכמֹו ֶׁשָא, ָהֱאֶמת

ַלַאת ֵּכן ָּכל ְּפֻעּלֹות ַהַּצִּדיק ְלַבֵּטל ַהִּיּסּוִרים ְוַהחֹו -ְוַעל . ל"ֶהָחָכם ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשָּיכֹול ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ַּכּנַ 

ּגֹב ְוֵכן ַהֵּנס ֶׁשל ָּדִנֵּיאל ֶׁשִּנּצֹל ִמ . ל"ל הּוא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוַכּנַ "ִּכי ִעַּקר ַהִּבּטּול ַהּנַ , ְיֵדי ְּתִפָּלה -הּוא ַעל 

 ֵּלל ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ְּבֵעתְיֵדי ִרּבּוי ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשָהָיה ַמְרֶּבה ְלִהְתּפַ  -ַהּכֹל ָהָיה ַעל . ל"ְיֵדי ִעְנָין ַהּנַ  -ֲאָריֹות ַעל 

ִּכי ָיַדע , ַּכְמפָֹרׁש ַּבִּמְקָרא, ִיְתָּבַרְך לֹא ִהִּניַח ֶאת ְמקֹומֹו ְוִהְתַּפֵּלל ַּגם ָאז' ֶׁשָּמְסרּו אֹותֹו ַעל ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַלה

  : ל"ּול ַּכּנַ ְיֵדי ְּתִפָּלה ֶׁשִהוא ִעַּקר ַהִּבּט -ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ֵמֶהם ִּכי ִאם ַעל 

, ה ּבֹוֵּכן ָמִצינּו ּבֹו ֶׁשַּגם ְּכִלי ַזִין לֹא ָׁשְלטָ  - ַעל , ֵּכן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָהָיה ּכֹחֹו ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֵמַהּכֹל -ְוַעל ) כו

ֶׁשַּנֲעָׂשה , ֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹהַוַּיִּצ , י ַעל ָּפסּוק"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּומּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש 

ִּמְּכִלי ִּפי ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁש  - ַעל  -ִּכי ַאף , ַצָּוארֹו ְּכַעּמּוד ֶׁשל ַׁשִיׁש ְולֹא ָׁשְלָטה ּבֹו ַהֶחֶרב

כֹל ַּגם ֲאָבל מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה ָּגדֹול ִמֻּכָּלם ָהָיה יָ , ִּדיִקיםֶזהּו ִּבְׁשָאֵרי ַהּצַ , ל"ַזִין ֶׁשְּבַיד ָהָאָדם ָקֶׁשה ְלִהָּנֵצל ַּכּנַ 

ל ְיֵדי ֶזה ִּבֵּטל ַּגם ַהּכַֹח ֶׁש  -ְוַעל . ָאז ְלַבֵּטל ַעְצמֹו ָּכָראּוי ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָעְמדּו ָעָליו ְּבֵני ָאָדם ְלָהְרגֹו ִעם ַהֶחֶרב

הּוא ַּבַעל י ְּבַוַּדאי ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ָּכל ָּכְך ְלָהָאָדם ִלְמנַֹע ֵמֲחַמת ֶׁש ּכִ , ַהֶחֶרב ֶׁשְּבַיד ָהָאָדם ְוִנּצֹל ִמֶּמּנּו

 ַוֲהלֹא ַּגם ָהָאָדם. ִּכי ִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֵיׁש ּכַֹח ְלָהָאָדם ַהַּצִּדיק ְלִהָּנֵצל ִמֶּמּנּו, ְּבִחיָרה

ר ָּכל ָּכְך ַעד ַרק ֶׁשִעַּקר ַהַּפַחד הּוא ַמה ֶּׁשַהּשֹוֵנא ַהּמֹוֵנַע ִמְתַּגּבֵ , א הּוא ַּגם ֵּכן ַּבַעל ְּבִחיָרהַהִּנְרָּדף ֵמַהּשֹונֵ 
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ל ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ּוִמְסַּתֵּכל ָּתִמיד עַ , ל"ְוַכּנַ ' ֶׁשרֹוֶצה ְלַהֲחִליׁש ַּדְעּתֹו ְלַרֲחקֹו ֵמָהֱאֶמת ְוכּו

  : ל"ְכִלית לֹא יּוַכל ַלֲעמֹד ֶנְגּדֹו ׁשּום אֹוֵיב ְוׂשֹוֵנא ְוַכּנַ ַהּתַ 

ִּדיִקים ִּכי ֲאִפּלּו ִאם הּוא ָקָטן ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְוֵאינֹו ַמִּגיַע ְלַקְרֻסֵּלי ֶׁשל ַהּצַ , ְוֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ַהְרֵּבה ְלַדֵּבר

ִיְתָּבַרְך ׂשֹוֵנא ' ן ְּכֶנֶגד ֶזה ָצִריְך ֶׁשֵּיַדע ֶׁשְּבַוַּדאי לֹא ִיְׁשַלח ָעָליו הכֵ  -ִּפי  - ַעל  -ְוַהְיֵרִאים ַהַּקְדמֹוִנים ַאף 

ַוֲהלֹא ַעל ֶזה ' ִאם לֹא ֶׁשְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּימּות ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶׁשִּיְהֶיה מֹוֵנַע ָּכֶזה ֶׁשּלֹא יּוַכל ַלֲעמֹד ֶנְגּדֹו

לֹא ִיּפֹל ִּפי רֹב הּוא ַרק ִנָּסיֹון ִאם ִיְתַחֵּזק ַלֲעמֹד ְּבָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה וְ  - ֲאָבל ַעל , לְמֻרֶּצה ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָראֵ 

ד ל ּוִמְסַּתֵּכל ָּתִמיד ַעל ַהַּתְכִלית ְּבַוַּדאי יּוַכל ַלֲעמֹ"ְּבַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ַהּשֹוְנִאים ּוְכֶׁשהּוא ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ַּכּנַ 

ֲאִמִּתִּיים ְיֵדי ּכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ַרּבֹו ֶׁשִּקֵּבל ִמֶּמּנּו ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה הָ  -ְוָהִעָּקר ַעל . ל"ֶנְגָּדם ְוַכּנַ 

י יֹאְבדּו ּכִ , ְיֵדי ֶזה ֻּכָּלם ִיְכְרעּו ְוִיְּפלּו ְלָפָניו -ל ְּבַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה ְונֹוָרָאה ְמאֹד ְוַעל "ֶׁשִּנְמָׁשִכים ֵמַהִּבּטּול ַהּנַ 

  : ל"ֵהם ְוֶאֶלף ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם ְוָדָבר ֶאָחד ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַאל ִיְתַּבֵּטל ְוַכּנַ 

ִּכי ִּבְׁשַעת , ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהִּבּטּול ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ָאנִֹכי. ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם, ְוֶזהּו) כז

ּלֹו ָּבַרְך ֶׁשָּׁשם ּכֻ ז ִמְתַּבֵּטל ְּבַאְחדּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּׁשם ֻּכּלֹו טֹוב ְוָאז ְּבַוַּדאי ִמְתַּבְּטִלין ְּבַאְחדּותֹו ִיְת ַהִּבּטּול ָא

ִּכי ָאז ִמְתַּבֵּטל , ןְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָאנִֹכי ָהִראׁשֹו. ל"טֹוב ְוָאז ְּבַוַּדאי ִמְתַּבְּטִלין ַהִּדיִנים ְוַהִּיּסּוִרים ְלַגְמֵרי ַּכּנַ 

ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּׁשב , ל"ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב ַּכּנַ ' ְויֹוֵדַע ֶׁשֵאין ִנְמָצא ׁשּום ָּדָבר ִּכי ִאם ָאנִֹכי ה

. ל"ּנַ ֹוָרה ֶׁשּׁשֹוֵאב ֵמָהְרִׁשימּו ּכַ ְיֵדי ַהּת - ְוָאז ִמְתַנֵחם ַעל . ֵמַהִּבּטּול ְוחֹוְזִרים ַהִּיּסּוִרים ּוִמְתַּגְּבִרים ְּביֹוֵתר

 ֶׁשִהְרַּגְׁשּתָ ' ַהְינּו ָאנִֹכי ה, ְּבִחיַנת ֲאִני ֲאִני הּוא, ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָאנִֹכי ַהֵּׁשִני לֹוַמר ֶׁשָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ַהּכֹל ֶאָחד

ִּפי  - ַעל  -ִּכי ַאף . ְּבִחיַנת ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם, ֶנָחָמְתךָ , ְוֶזהּו. ָאנִֹכי הּוא ְּבַעְצִמי, ִּבְׁשַעת ַהִּבּטּול

, ִּכְבָיכֹול, ִיְתָּבַרךְ ' ֲאָבל ָהְרִׁשימּו ְמִאיָרה ַלַּדַעת ְוָאז ה, ֶׁשַאַחר ַהִּבּטּול ִאי ֶאְפָׁשר ֵליַדע ְּכמֹו ִּבְׁשַעת ַהִּבּטּול

ַהְינּו , ִּכי ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם, ָּׁשם ּומֹוִדיַע ּוֵמִאיר ְּבַדְעּתֹוְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשּׁשֹוֵאב ִמ  - ְמַנֵחם אֹותֹו ַעל 

, ָּתה ְוהּוא ְמַנֶחְמֶכםָאנִֹכי ְּבַעְצִמי ֶׁשִהְרַּגְׁשָּת ִּבְׁשַעת ַהִּבּטּול ָאנִֹכי הּוא ְּבַעְצִמי ַהְמַחֶּיה ּוַמְנִהיג אֹוְתָך ַּגם ַא

  : ל"ָּבַרְך ְּבַוַּדאי ְלטֹוָבה ּוְבַוַּדאי ִיְתַּבְּטלּו ָּכל ַהִּדיִנים ְוַהִּיּסּוִרין ְוַכּנַ ִּכי ַּכָּוַנת ַהֵּׁשם ִיְת 

ִים ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ְּבִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשמַ ' ֱאלֶֹקיָך רַֹגע ַהָּים ְוכּו' ְוָאנִֹכי ה, ְוֶזהּו ֶׁשִּסֵּים ָׁשם

ִלְנטַֹע , ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ַהְינּו ְּבִחיַנת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֶׁשּׁשֹוֲאִבין ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול. 'כּוְוִליסֹד ָאֶרץ וְ 

, ְוֶזהּו. ַהְקָּדָמהִּכי ּבֹוְרִאים ָּבֶהם ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֲחָדִׁשים ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּבַ . ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ

ַאף ַאֶּתם , ָמה ֲאָנא ַעָבִדי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְּבִמּלּוָלא', ִעִּמי'ֶאָּלא ' ַעִּמי'ַאל ִּתְקֵרי , ֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ַאָּתהוְ 

ְלִהְתָיֵרא ְּכָלל ַהְינּו ֶׁשַהָּפסּוק ְמַנֲחָמם ּוְמַחְּזָקם ֶׁשֵאין ָלֶהם , ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה', ְוכּו

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר , ִּכי ְּבָכל יֹום ָהָאָדם ֵמת, ִּכי ֲהלֹא ֵהם ֵמִתים ְּבַחֵּייֶהם' ֵמֱאנֹוׁש ָימּות ּוִמֶּבן ָאָדם ָחִציר ְוכּו

, ַמרּטּול ָּכֶזה ֶׁשַעל ֶזה ֶנאֱ ֲאָבל ַאָּתה זֹוֶכה ִלְׁשאֹב ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ִמְּבִחיַנת ִּב . ְּבָמקֹום ַאֵחר ּוָמָחר ָיבֹא ְוֵאיֶנּנּו

ִּכי ּבֹוְרִאים , ְיֵדי ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ֵאּלּו ְמַׁשִּנין ַהֶּטַבע -ַהְינּו ֶׁשַעל ', ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוכּו', ָוָאִׂשם ְּדָבַרי ְּבִפיָך ְוכּו

ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ִמֶּזה (ְיֵדי ּתֹוָרָתם  -ֹוָנם ַעל ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֲחָדִׁשים ְּבתֹוָרָתם ִויכֹוִלים ְלַהְנִהיג ַהֶּטַבע ִּכְרצ

ר מֹו ֵעֶׂשב ְוָחִציֵּכן ְּבַוַּדאי ֵאין ְלָך ְלִהְתָיֵרא ְּכָלל ִמּׁשּום ָּדָבר ּוִמּׁשּום ֶּבן ָאָדם ֶׁשהּוא ּכְ  - ַעל , )ְּבָמקֹום ַאֵחר 

ְיֵדי ֶזה ָּכל אֹוְיֶביָך  -ַעל , ל"ַּכּנַ ' ִהוא ְּבִחיַנת ָאנִֹכי ָאנִֹכי ְוכּוֶׁש , ְיֵדי ִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית -ִּכי ַעל , ַמָּמׁש

ל ְותּוַכל "ְיֵדי ֶזה ָּכל ַהֶּטַבע ִנְמָסר ְּבָיְדָך ַּכּנַ  - ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ִמָּׁשם ֶׁשַעל  - ִיְכלּו ְויֹאְבדּו ַעל 

   :ל"ִלְׁשלֹט ֲעֵליֶהם ִּכְרצֹוְנָך ְוַכּנַ 

דֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַעָּתה ִמֵּמיָלא ָּתִבין ִלְסּכֹר ִּפי ַהחֹוְלִקים ַהחֹוְתִרים ִלְמצֹא ֻקְׁשיֹות ֶׁשל ֶהֶבל ַעל ִּדְבֵרי אֲ ) כח

ֵננּו מֹוֵרנּו ל ֶׁשָּכַתב ֲאדֹו"ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְׁשַמע ֶׁשָחְרקּו ִׁשֵּניֶהם ַעל ַמֲאָמר ֶזה ַהּנַ . ְוַרֵּבנּו ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה

עֹוָלם ֶׁשְּלִפי ּגֶֹדל ְיִדיַעת ִטְבֵעי ָהעֹוָלם ֵּכן ִנְכָנע ְוִנְׁשַּתְעֵּבד הָ , ַּדע. ב"ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֵסֶפר ָהא

ִאּלּו ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכי ָרצּו ְלַהִּטיל מּום ְּבָקָדִׁשים ּכְ ', ִּכי ַהֶּטַבע ִמְתַנֶהֶגת ִּביִדיָעה ְוכּו', ַּתְחָּתיו ְוכּו

ֹוָרא ָחִליָלה ֵמֲחׁשֹב ָּכזֹאת ַעל מַֹח ָקדֹוׁש ְונ. ַהֵּנס ֶׁשל ָּדִנֵּיאל, ְמַחֵּזק ֶאת ּכַֹח ַהֶּטַבע ּוַמֲחִליׁש ַחס ְוָׁשלֹום
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ּוְלַחֵּזק ְּבִהְתַחְּזקּות ִנְפָלא ֶאת . ָּכֶזה ֲאֶׁשר ָיַגע ָּכל ָיָמיו ִלְסּתֹר ְוַלֲעקֹר ֵּדעֹות ָרעֹות ֶׁשל ַחְכֵמי ַהֶּטַבע

ְוֵאיְך ַיֲעֶלה , ּוִבְפָרט ְּבִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות, ַּכְמבָֹאר ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ְלִמי ֶׁשְּמַעֵּין ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת, ָהֱאמּוָנה

ן ְוֶהֶבל ִיְפֶצה ִּפיֶהם ַּכֲאֶׁשר ָּתִבי, ּו ַהחֹוְלִקיםַאְך ֶּבֱאֶמת לֹא ְּבַדַעת ְיַדְּבר, ַעל ַהַּדַעת ַלֲחׁשֹב ָעָליו ָּכזֹאת

  : ִּכי ֻּכָּלם ְנכֹוִחים ַלֵּמִבין ִויָׁשִרים ְלמֹוְצֵאי ַּדַעת, ל ַהֶּנֱאָמִרים ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים"ִמְּדָבֵרינּו ַהּנַ 

' ה ֶּׁשָּכַתב ְלִפי ּגֶֹדל ְיִדיַעת ִטְבֵעי ָהעֹוָלם ְוכּוִּכי ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּכֵּון ְּבמַ 

ְוֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל . ְצָמםַלְיִדיָעה ַהְּנבֹוָכה ֶׁשל ַחְכֵמי ַהֶּטַבע ֶׁשֻּכָּלם ְנבֹוִכים ְּבָחְכָמָתם ַּכֲאֶׁשר ֻרָּבם מֹוִדים ְּבעַ 

ְיֵדי  -ל ם ָחָכם לֹא ֵמֶהם ְולֹא ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְתָּפֵאר ֶׁשעַ ִּכי ֲהלֹא ֵמעֹוָלם לֹא ִנְמָצא ׁשּו, ַהַּדַעת ִלְכּתֹב זֹאת

ּוִמי ֶּפִתי ְיַהְרֵהר . ְיֵדי ֶזה ִיְסּגֹר ִּפיֶהם ְּבִלי ַּתְחּבּולֹות ְוֵכִלים -ֶׁשַעל . ָחְכָמתֹו ֶׁשּיֹוֵדַע ַהֶּטַבע ֶׁשל ַחּיֹות ָרעֹות

. ִלְבָרָכה ַהִּנְׂשָּגָבה ְּכמֹו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵזֶכר ַצִּדיק ַעל ָחָכם ַעִּתיק ְמֻפְרָסם ְּבעֶֹמק ָחְכָמתֹו

ּתֹב ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשִּיכְ , ֶׁשַּגם ָּכל ַהחֹוְלִקים ָהֲעצּוִמים מֹוִדים ַעל ָּכל ָּפִנים ֶׁשָהָיה ָחָכם ִנְפָלא ְמאֹד

ַאְך , א ַּכֲהָלָכהר ְלִפי ַּדְעָּתם ָהָרָעה ֶׁשרֹוִצים ְלַגּלֹות ָּפִנים ְּבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּלָֹּדָבר ָּכֶזה ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ַׁשחַ 

ה ַּכָּוָנתֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ְיִדיעָ . ֶּבֱאֶמת ָּכל ַּכָּוָנתֹו ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ְלִפי ּגֶֹדל ְיִדיַעת ַהֶּטַבע ֵּכן ִנְׁשַּתְעֵּבד ַהֶּטַבע ַּתְחָּתיו

ִּכי ְּבלֹא ֶזה ְּבַוַּדאי , ֶּטַבעל ֶׁשֵּיַדע ׁשֶֹרׁש ִחּיּות ַהֶּטַבע ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ְּבָׁשְרׁשֹו ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְיִדיַעת הַ "ֲאִמִּתית ַהּנַ 

. ְרֵיה ִלְכעֹס ּוְלַהִּזיקִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ֶזה ְיִדיָעה ְּכֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשֶּטַבע ָהַא, ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכָלל ֶאת ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהָּדָבר

ֵמֵהיָכן  ִּכי ֲעַדִין ֵאין יֹוְדִעין ׁשֶֹרׁש ֶטַבע ָהַאְרֵיה, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ְלַהחֹוְקִרים ָּבֶזה', ּוְבֵאיֶזה ָּדָבר הּוא ַמִּזיק ְוכּו

ְיֵדי ְיִדיָעָתם ִאי  -ֵּכן ְּבַוַּדאי ַעל  - ַעל וְ . ְוַגם ָּכל ַמהּות ַהֶּטַבע ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ֵאין יֹוְדִעין. ִנְמָׁשְך לֹו ֶטַבע זֹאת

. ל"ִּפי ֶּדֶרְך ַהּנַ  - ֵּכן ַּדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל ֶׁשָּכל ַּכָּוַנת ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ַעל  -ֶאְפָׁשר ְלִהָּנֵצל ֵמָהַאְרֵיה ַעל 

ּתֹוָרה ֶׁשָּכל ַהִּנְבָרִאים ְמֻרָּמִזים ְּבאֹוִתּיֹות הַ . ָּכַתב ָּבאֹות ַהָּקדּוםְוַכּמּוָבן ִמְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ְּבַעְצָמם ְּבַמה ֶּׁש 

קֹומֹות ְוַעֵּין ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַהְּקדֹוִׁשים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַכָּמה ְמ . ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ְוָתִבין ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו', ְוכּו

, םְוֵאיְך ִיְסּתֹר ַחס ְוָׁשלֹו. ְוקֹוֵרא ְוצֹוֵוַח ִּכְכרּוְכָיא ְלִהְתַרֵחק ִמֶּמָּנה. ה ָחְכַמת ַהֶּטַבעֵאין ִמְסָּפר ֵאיְך הּוא ְמַגּנֶ 

' ִויָׁשִרים ַּדְרֵכי ה. ִּפי ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּכַתְבִּתי -ַאְך ָערּום ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו ֶׁשְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ְּבנּוִיים ַעל , ִּדְבֵרי ַעְצמֹו

ַנֲעֶׂשה לֹו ַסם  -ָזָכה , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה. 'ַצִּדיִקים ֵיְלכּו ָבם ְוכּו

  :ּוְדַבר ֱאלֵֹקינּו ָיקּום ְלעֹוָלם. 'לֹא ָזָכה ְוכּו, ַחִּיים

  

  ב"סעיף נ' ו) 'ז(ליקוטי הלכות הלכות ראש חדש סעיף סימן 

ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ', ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות ְוכּו' ְוֶזה ְּבִחיַנת ַוָּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוכּו) נב

. ִניםֵעָצה ַעל ָּכל ּפָ ֶׁשְּכֶׁשרֹוִאין ֶׁשָּקֶׁשה ְלַהִּשיג ָהֵעָצה ַהְּׁשֵלָמה ְצִריִכין ְלִהְתַנֵהג ְלִפי ֲחֻלַּקת הָ . ִלְפֵליָטה

ֶׁשּלֹא . ַחס ְוָׁשלֹום ְּבאֶֹפן ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ִיְהֶיה ִנְׁשָאר לֹו ַמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה ְולֹא ִיְהֶיה ֶנֱאַבד ְלַגְמֵרי

 ַהְינּו ְּכֶׁשרֹוֶאה. 'ִּיָּׁשֵאר ְוכּוַרק ִיְׁשַּתֵּדל ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ִיָּׁשֵאר ַמה ֶּׁש . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן' יֹאַמר ֶׁשֵּיֵלְך ְוִיְתַהֶּנה ְוכּו

ְוָכל ַמה .  ָּכָראּויָאָדם ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו

ֲאַזי ָּכל ֲעָצתֹו . ה ֲעָצתֹו ֲחלּוָקה ָּתִמידֶּׁשחֹוֵׁשב ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ֵאינֹו עֹוֶלה ְּבָידֹו ָּכָראּוי ּוֵמֲחַמת זֶ 

ּוְלֵעת ַעָּתה . ל"ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ ' ָהִעָּקִרִּיית ֶׁשִּיְסמְֹך ַעל ּכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ֶׁשֵּיֵלְך ִיְמָצא ּבֹו ה

ַהְינּו ֶׁשִּיְקַּבע . ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה' ָהָעם ְוכּוֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַוָּיַחץ ֶאת . ִיְתַנֵהג ְּכִפי ֲחֻלַּקת ָהֵעָצה

 ִיְתָּבַרְך ְולֹא ֲאָיֵאׁש' ֵכן ֲאִני ָחָזק ֶׁשּלֹא ֶאְהֶיה ָנסֹוג ָאחֹור ְלַגְמֵרי ֵמה -ִּפי  - ַעל  - ְּבִלּבֹו ֶׁשֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ַאף 

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְּכמֹו ' ָׁשלֹום ֵמַהֲחִסיִדים ַהְּנפּוִלים ֶׁשֵהם ְּגרּוִעים ְוכּוֶאת ַעְצִמי ְלעֹוָלם ְולֹא ֶאְהֶיה ַחס וְ 

ַהִּנְׁשָאר  ַרק ֲאִני ַעל ִמְׁשַמְרִּתי ֶאֱעמֹד ַלֲחטֹף ַמה ֶּׁשאּוַכל ְלַמַען ִיְהֶיה ַהַּמֲחֶנה. ֶׁשָּׁשַמְענּו ִמַּצִּדיִקים

ל ֵחְטא ְלמֹד ַהְרֵּבה ְוִיְתַּפֵּלל ְוַיְרֶּבה ְּבִהְתּבֹוְדדּות ְוִיְהֶיה ָנִקי ֵמַעָּתה ִמּכָ ְלָמָׁשל ֶׁשָהָאָדם ָחֵפץ ֶׁשּיִ . ִלְפֵליָטה

ַחַּיי ֶאְתַיַּגע ִיְהֶיה ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ַמה ֶּׁשאּוַכל ַלֲחטֹף ְּב . 'ְורֹוֶאה ֶׁשָּקֶׁשה ָעָליו ְוכּו' ְוִהְרהּור ְוכּו

ר ַאַחר ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום לֹא אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ְּכָלל ֶאְרֶאה ְלַדּבֵ . ֲחטֹף ֵאיֶזה טֹוב ָּכל יֹום ִמיֵמי ַחַּייְּבָכל ּכִֹחי לַ 
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ִמִּפיו  ַמְעִּתיְוִאם ִיְמְנֵעִני ַחס ְוָׁשלֹום ַּגם ִמֶּזה ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּכמֹו ֶׁשָּׁש . 'ָּכְך ֵאיֶזה ִּדּבּור ֶׁשל ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ְוכּו

' ם ַלהֵכן ֶאְלמֹד ְמַעט אֹו ַהְרֵּבה ְוַעל ָּכל ָּפִנים ֶאְתַּגֵּבר ִּבְרצֹונֹות ֲחָזִקי -ִּפי  -ַעל  -ַאף ). ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

 ם ִלַּסע אֹו ֵליֵׁשבְוִאם ֲעָצִתי ֲחלּוָקה ִא . ִיְתָּבַרְך ְוֶאְצַעק ַעל ָּכל ָּפִנים ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם הֹוִׁשיָעה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה

 ֶרְך ֶאֱחטֹף טֹוב ַמהְּבֵביִתי ְוֵאיִני ָיכֹול ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפִׁשי ַעל ָּכל ָּפִנים ֲאִני ָחָזק ְּבַדְעִּתי ֶׁשֵּבין ְּבֵביִתי ֵּבין ַּבּדֶ 

ה ָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה ְוזֶ ְוָכל ֶזה ְּבִחיַנת ְוהָ . ְוֵכן ִּבְׁשָאֵרי ְּדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָפְרָטם. ֶּׁשאּוַכל

ָאר ִּיְהֶיה ִנְׁש ִּכי ָּבֶזה ֲאִני ָחָזק ֶׁשְּבַעל ָּכְרחֹו ִיְהֶיה ֻמְכָרח ְלַהִּניֵחִני ֶׁש . י ְּבַעל ָּכְרחֹו ִּכי ֶאָּלֵחם ִעּמֹו"ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש 

י "ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . 'ֵחם ִעּמֹו ַעל ֶזה ְּבכֹחֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ְוכּוִלי ַעל ָּכל ָּפִנים ַמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה ִּכי ֶאּלָ 

ָליו ְלדֹורֹון ֶזה ְּבִחיַנת ַהִּמְנָחה ֶׁשָּׁשַלח אֵ . ָׁשם ִהְתִקין ַעְצמֹו ִלְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ְלדֹורֹון ְוִלְתִפָּלה ּוְלִמְלָחָמה

ִחיַנת סֹוד ְּבִחיַנת סֹוד ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְוסֹוד ַמִים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשהּוא ְּב  ּוְבִעְנַין ִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ָהָרע הּוא

ָּפָרַׁשת ִּכי ' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֵיֶצר ָהָרע ְוכּו) ַהִּמְנָחה ֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב ְלֵעָׂשו ַּכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים

 ִיְתָּבַרְך ֶׁשֲאִני ֶאְצַעק' ֶזה ְּבִחיַנת ִׂשיָחה ּוְצָעָקה ַלה' י ֱאלֵֹקי ֲאדֹוִני ַאְבָרָהם ְוכּו"ֵרׁש ַרִׁש ִלְתִפָּלה ּפֵ ) ֵתֵצא

ה ֵליטָ ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפ . ְלִמְלָחָמה. 'ָּתִמיד ֶׁשַּיִּציֵלִני ִּבְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשֵהם ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ְוכּו

  :ל"ְוַכּנַ 

  

  'ליקוטי הלכות הלכות ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ה

  :ֲהָלָכה ה

  :ְלׁשֹון ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך ִסיָמן ריו

  :ָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֵריַח טֹוב ַעד ֶׁשְּיָבֵרְך קֶֹדם ֶׁשָּיִריַח ֲאָבל ְלַאֲחָריו ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרְך ְּכלּום

ים ַעֵּין ָׁשם ְּבאֹות ד ַמה ֶּׁשָּכַתב ָׁשם ְּדָברִ ) ְּבִסיָמן סו(א ִּפי ְׁשַנִים ְּברּוֲחָך ֵאָלי ִּפי ַהּתֹוָרה ִויִהי נָ  -ַעל 

ְזֶּכה ִלְגמֹר ְלהֹוִציא ִנְפָלִאים ַּכָּמה ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַּגֵּבר ְלַׁשֵּבר ָּכל ַהְמִניעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ַעד ֶׁשּיִ 

ָּׁשתֹו ּוִבְפָרט ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנֵׁשי ֱאֶמת ֶׁשָּבֶזה ָּתלּוי ָּכל ְקדֻ . 'ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְוכּוִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹ

ִּכי . ִקיִעיןַמה ֶּׁשָּכַתב ַעל ַמֲאַמר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִּתְׁשָעה ְנקּוִדין ִּתְׁשָעה רְ . ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב', ְוִחּיּותֹו ְוכּו

ְיֵדי ַהֵחֶׁשק  - ְוַהְּנֻקּדֹות ַנֲעִׂשין ַעל . 'ֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְנֻקּדֹות ְלָהאֹוִתּיֹות ְוכּוְלה

י ַהְמִניעֹות ְידֵ  - ְוִעַּקר ַהֵחֶׁשק ַנֲעֶׂשה ַעל . 'ְוַהִּכּסּוִפין ֶׁשחֹוְׁשִקין ְלָדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְנֻקּדֹות ַהֶּכֶסף ְוכּו

ְּכמֹו ֵכן , ֹול ְּביֹוֵתרְוָכל ַמה ֶּׁשַהֶּנֱחָׁשק ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשֲאַזי ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק ָּגד. 'ֶׁשַּמְזִמיִנין לֹו ְוכּו

ֹות ְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ְוָכל ֶׁשַהְמִניעִּכי ַהְמִניעֹות ֵהם ִּב , ִמְתַּגְּבִרין ְּכֶנְגּדֹו ּוִמְתַּפְּׁשִטין ְלָפָניו ַהְמִניעֹות ְּביֹוֵתר

ף ְוִאם ַיְחּפֹץ ְּבָהֱאֶמת ְוִיְתַּגֵּבר ְּבֵחֶׁשק ָחָזק ְּכִפי ּתֹקֶ . ְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ֵכן ִמְתַּגֵּבר ַהֵחֶׁשק ְּביֹוֵתר

ְיֵדי ַהֵחֶׁשק  -ִּכי ַעל , ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ִּכי ַהְמִניעֹות לֹא ָּבאּו ִּכי ִאם, ַהְמִניעֹות ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ַהְמִניעֹות

ְוֶזה ְּבִחיַנת ִּתְׁשָעה ְנקּוִדין . 'ְיֵדי ֶזה מֹוִציִאין ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוכּו -ֶׁשַעל . ְוַהִּכּסּוִפין ַמְמִׁשיִכין ְנֻקּדֹות

ִּכי ֵיׁש , ָעה ְרִקיִעין ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְּבִחינֹות ְּבַהֶּנֱחָׁשקְוֵיׁש ִּתְׁשָעה ְנקּוִדין ִּתְׁש . ַעֵּין ָׁשם' ִּתְׁשָעה ְרִקיִעין ְוכּו

ין ֶׁשָּׁשם ִמְׁשַּתְּטִח . ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶנֱחָׁשק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָקַמץ ְּבִחיַנת ְקִמיץ ּוְסִתים' ֶנֱחָׁשק ְלַמְעָלה ִמֶּנֱחָׁשק ְוכּו

 ְוִאם ִיְתַּגֵּבר ְּבֵחֶׁשק ָחָזק ְּכִפי. מֹו ְיכֹוִלין ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשקּוִמֶּזה ְּבַעְצ . ַהְמִניעֹות ְּביֹוֵתר ְמאֹד ְמאֹד

ק ֶּבֱאֶמת ִּכי ַהְּכָלל ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָאָדם חֹוֵׁש , ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָׁשק ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ַהְמִניעֹות ְוַיִּגיַע ֶאל ַהֶּנֱחָׁשק ַהֶּזה

  : ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב', ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוכּוְּבַוַּדאי יּוַכל ְלָגְמרֹו 

 ה ָּכל ַמֲעַלת ָהָאָדםְוֶזה ְּכַלל ָּכל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ַרק ִּבְׁשִביל ֶזה ְלַׁשֵּבר ְמִניעֹות ִּכי זֶ ) א

ל ְוָכל עֶֹצם ְּגֻדַּלת ַמֲעָלתֹו ֶׁש . ּובֹו ְּתלּוִיים ָּכל ָהעֹוָלמֹות' ּוְׂשָרִפים ְוכּו ֶׁשהּוא ָּגבַֹּה ֵמַהּכֹל ֲאִפּלּו ִמַּמְלָאִכים

. ִיְתָּבַרךְ ' ְּלִהְתָקֵרב ַלהָהָאָדם הּוא ַמה ֶּׁשהּוא ְּבֶזה ָהעֹוַלם ָהֲעִׂשָּיה ְוַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ָמֵלא ְמִניעֹות ֲעצּומֹות ִמ 

. ל ֶזה ָהעֹוָלםְלַבֵּטל ָּכל ַהְמִניעֹות ֶׁשֵהם ְּכַלל ָּכל ַהֲהָסתֹות ְוַהִּפּתּוִיים ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁש ְוָהָאָדם ִנְבָרא ְלַׁשֵּבר ּו

ְיֵדי  - ל ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ּוְלַׁשְּבָרם ּוְלַבְּטָלם עַ . ִיְתָּבַרךְ ' ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ְמִניעֹות ִמְּלִהְתָקֵרב ַלה
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ִּכי . ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ּוֵמֲחַמת ֶזה ָׂשְגָבה ַמֲעָלתֹו ְמאֹד. ק ֶאל ָהֱאֶמתּגֶֹדל ַהֵחֶׁש 

ד ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ָּכל ַהְּבִריָאה ֶׁשִּתְהֶיה ֲחֵסָרה עַ ' ִּכי ה. ָהָאָדם ָצִריְך ְלהֹוִציא ָּכל ָּדָבר ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

. ִלים אֹוָתּהֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָהָאָדם ַיֲעֶׂשה ְוַיְׁש . ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות, ִלים אֹוָתּה ָהָאָדםֶׁשַּיְׁש 

ִריִכין ִלְטחֹן ִּכי ַהִחִּטין ְצ , ְיֵדי ָהָאָדם - ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשַהּכֹל ָצִריְך ִּתּקּון ּוְגָמר ַעל 

ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות ִּכי . ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ַלֲעסֹק ָּבֶזה. ְוֶזה ְּבִחיַנת מֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. 'ַהֻּתְרְמִסין ְוכּו

ַעל  - ַאף , ַהּפַֹעל ָּכל ַהְּבִריָאה ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ְוהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל' ִּפי ֶׁשה -ַעל  - ַאף 

ֹון ָּכל ַהְּצָמִחים ֵכן ְּגַמר ָּכל ָּדָבר ִנְׁשָאר ֲעַדִין ְּבכַֹח ַעד ֶׁשּיֹוִציאֹו ָהָאָדם ַּדְיָקא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְּכג - ִּפי  -

ה סֹק ַלֲחרֹׁש ְוִלְזרַֹע ַעד ֶׁשִּתְגַּדל ַהְּתבּוָאֲאָבל ָהָאָדם ָצִריְך ַלעֲ . ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ְּבַזְרָעם ְלהֹוִציא ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם

ְוֵכן ִּבְלבּוִׁשים . ַעד ֶׁשִּיְגמֹר ַמְלֲאכֹות ַהַּפת' ְוַאַחר ָּכְך ִלְקצֹר ַהְּתבּוָאה ְוִלְטחֹן ְוכּו. ְוֵתֵצא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ְוֵאין ִנְמָׁשְך ּבֹו . ֶׁשֵאין ְׁשֵלמּות ְלׁשּום ָּדָבר. רּוָחִנּיּותּוְכמֹו ֶׁשהּוא ְּבַגְׁשִמּיּות ֵּכן הּוא ְּב . ּוְבָכל ַהְּדָבִרים

ת ַהָּדָבר ִיְתָּבַרְך ְּבֶזה ַהָּדָבר ְוָאז ַּדְיָקא ִנְׁשָלם ִחּיּו' ַעד ֶׁשָּבא ָהָאָדם ּוִמְתַּפֵּלל ָעָליו ְועֹוֵבד ה. ְׁשֵלמּות ִחּיּותֹו

ִּפי ֶׁשִּנְבְראּו ָּכל  -ַעל  - ֵּכן ַאף  - ְוַעל . ְיֵדי ָהָאָדם ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות -ִּכי ַהּכֹל ִנְׁשָלם ַעל . ְּברּוָחִנּיּות

ְוָכל ִׂשיַח , י ַעל ָּפסּוק"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . ַהְּצָמִחים לֹא ָיְצאּו ָּבָאֶרץ ַעד ֶׁשָּבא ָהָאָדם ְוִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגָׁשִמים

ֱאלִֹקים ְוָאָדם ֵאין ַלֲעבֹד ֶאת ' ה ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּשֶדה ֶטֶרם ִיְצַמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר הַהָּשֶדה ֶטֶרם ִיְהיֶ 

ָדם ַעל ֶּפַתח ַקְרַקע ָעְמדּו ַעד ֶׁשָּבא ָא' ּוַבְּׁשִליִׁשי ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ְוכּו, י ָׁשם"ָהֲאָדָמה ּוֵפֵרׁש ַרִׁש 

ְלַהְׁשִלים ָּכל . ִנְמָצא ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. ַעֵּין ָׁשם, ל ַעל ַהְּגָׁשִמיםְוִהְתַּפּלֵ ' ְוכּו

ין ְיֵדי ַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפ  -ְיֵדי ְּבִחיַנת ְנֻקּדֹות ֶׁשַּנֲעִׂשין ַעל  - ְוֶזהּו ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל . ַהְּדָבִרים ֶׁשל ַהְּבִריָאה

ָּייו ְּכֵדי ֵּכן ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַּיַעְברּו ָעָליו ְמִניעֹות ַרּבֹות ָּכל ְיֵמי חַ  - ַעל . ל"ְיֵדי ַהְמִניעֹות ַּדְיָקא ַּכּנַ  - ַּנֲעִׂשין ַעל ֶׁש 

ֵדי ֶזה יֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל יְ  - ְיֵדי ֶזה ַיְמִׁשיְך ְנֻקּדֹות ֶאל ָהאֹוִתּיֹות ְּכֵדי ֶׁשַעל  - ֶׁשִּיְתַּגֵּבר ְּבֵחֶׁשק יֹוֵתר ְּכֵדי ֶׁשַעל 

  :ל"ַּכּנַ ' ַהּפַֹעל ְוכּו

ֹו ֶׁשהּוא ִחּיּות ַהְּנָׁשָמה ְּכמ. ְוִעַּקר ּכַֹח ַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפין ִּדְקֻדָּׁשה ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ֵריַח טֹוב ְּבָׁשְרׁשֹו) ב

ִּכי ִהְתַּגְּברּות ַהֵחֶׁשק . ֶזה ָהֵריחַ ? ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֶנה ִמֶּמּנּו ֵאיֶזהּו ָּדָבר, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ָּכתּוב ִּכי ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ָּכל ַהְמִניעֹות ֵהם ְמִניעֹות ַהּמַֹח ְּכמֹו ֶׁש . ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵריחַ  -ִּבְׁשַעת ַהְמִניעֹות הּוא ַעל 

ֵקי ֱאֶמת ת ֶׁשְּמַבְלְּבִלין מֹחֹו ְּבַעְקִמימּות ְוֻקְׁשיֹות ּוִבְלּבּוִלים ַעל ַצִּדיִּכי ִעַּקר ַהְמִניָעה ֵמֲחמַ , ְּבָמקֹום ַאֵחר

ַעל  ֻדָּׁשָתם ֶׁשָּיכֹול ִלְזּכֹותאֹו ַעל ְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ַעד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַמֲעָלָתם ְועֶֹצם ְק 

תֹו ָּבֶזה ִּכי ְּבַוַּדאי ִאם ָהָיה ָהָאָדם רֹוֶאה ְּבֵעיָניו ּגֶֹדל ֲעִׁשירּותֹו ְוַהְצָלחָ , נֹוָרא ְמאֹדָיָדם ְלָכל טֹוב ִנְפָלא וְ 

ִּכי ַּכָּמה , י ָיַדִיםְיֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשִּיֵּתן ְּבַוַּדאי ָּכל ָאָדם ָהָיה נֹוֵתן ְצָדָקה ַהְרֵּבה ִּבְׁשּתֵ  - ּוַּבָבא ָלֶנַצח ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל 

 ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל, ְוַכָּמה ָהָאָדם ִמְתַיֵּגַע ִּביִגיעֹות ְּגדֹולֹות ּומֹוִציא ָממֹונֹו ּוַמְרֶּבה ְּבהֹוָצאֹות ִּבְׁשִביל ְסֵפק ֶרַוח

ָדָקה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ְיֵדי ַהְּצָדָקה ְּבַוַּדאי ָהָיה נֹוֵתן ְצ  -ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ְּבֵעיָניו ֶרַוח ָּכֶזה ֶׁשַּמְרִויִחין ַעל 

' תֹו ַלהְוֵכן ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ּוְלַאְנֵׁשיֶהם ֶׁשְּיכֹוִלים ְלָקֵרב אֹו. ְוֵכן ְּבָכל ַהִּמְצוֹות. ַּבִּשְמָחה ַרָּבה

ִנְפְלאֹות ֲעֵרבּות ְנִעימּות ִאם ָהָיה רֹוֶאה . ּוָבֶזה ָּתלּוי ָּכל ְקֻדַּׁשת ַיֲהדּותֹו. ִיְתָּבַרְך ֶׁשֶּזה עֹוֶלה ַעל ַהּכֹל

ְולֹא ָהְיָתה ׁשּום . ְּבַוַּדאי ָהָיה ַמְׁשִליְך ַהּכֹל ְוָהָיה ָרץ ַאֲחֵריֶהם ְּבָכל ּכֹחֹו. ַהִּתְקָוה ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל ָיָדם ָלֶנַצח

ְּדַהְינּו ֶׁשֵאין רֹוִאין , ְמִניַעת ַהּמֹחַ  ֲאָבל ִעַּקר ַהְמִניָעה ִהיא, ְמִניָעה ַוֲהָסָתה ּוְדִחָּיה ֶנֱחֶׁשֶבת ְּבֵעיָניו ִלְכלּום

ֶמת ֵאינֹו רֹוֶאה ִּכי ִּבְתִחָּלה ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה אֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנֵׁשי אֱ , ָּכל זֹאת ְּבֵעיָניו ַּבְּתִחָּלה

ְוָצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר . ֵּטַח ְּכֶנְגּדֹו ְלָמְנעֹו ַחס ְוָׁשלֹוםְיֵדי ֶזה ֵיׁש ּכַֹח ְלַהְמִניעֹות ְלִהְׁשּתַ  -ְוַעל . ֲאִמַּתת ַמֲעָלָתם

ֲעַלת ֲאָבל ִאם ֵּכן ֵמַאַחר ֶׁשַהְמִניעֹות ַמֲעִליִמין מַ . ל"ְּבֵחֶׁשק ָחָזק ַעל ַהְמִניעֹות ַּדְיָקא ְלַׁשֵּבר ַהְמִניעֹות ַּכּנַ 

ַמה . ִיְתָּבַרךְ ' ַאְך ִעַּקר ַהּכַֹח ְלַׁשְּבָרם ִנְמָׁשְך ֵמַרֲחֵמי ה, ְלַׁשְּבָרם ֵמֵהיָכן ְיַקֵּבל ּכֹחַ . ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִאם ֵּכן

. ִנְרָאה ִלי' ִּבְבִחיַנת ֵמָרחֹוק ה. ֶׁשִּיְתנֹוֵצץ לֹו ָהֱאֶמת ֵמָרחֹוק. ִיְתָּבַרְך ֵמִאיר ֵמָרחֹוק ְּבַדַעת ָּכל ָאָדם' ֶּׁשה

ינֹו ּוִמי ֶׁשָחֵפץ ַּבַחִּיים ֶּבֱאֶמת ְואֵ . ֶאל ָהָאָדם ְּבָכל יֹום ֶׁשִּיְתָקֵרב ְוָיׁשּוב ֵאָליוְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָהְרָמִזים ַהָּבִאים 



  42

. ִּכי ָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו, הּוא רֹוֶאה ֵמָרחֹוק ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת. ּוִמְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו

ְוזֹאת . ֱאֶמתְּבֵחֶׁשק ָחָזק ְּכִפי ַהְמִניעֹות ַעד ֶׁשְּמַׁשֵּבר ָּכל ַהְמִניעֹות ּוִמְתָקֵרב ֶאל הָ ְיֵדי ֶזה ִמְתַּגֵּבר  - ְוַעל 

זֹאת ַהְּבִחיָנה ִהיא  ַהְּבִחיָנה ֶׁשרֹוֶאה ָהֱאֶמת ֵמָרחֹוק ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ְּבֵחֶׁשק ָחָזק ְלַׁשֵּבר ַהְמִניעֹות

ְוָהָאָדם ְּבֶהְכֵרַח . ל"י ֲעַדִין ֵאינֹו רֹוֶאה ָהֱאֶמת ַמָּמׁש ִּכי ִאם ֵּכן לֹא ָהָיה ְמִניָעה ְּכָלל ַּכּנַ ּכִ , ְּבִחיַנת ֵריַח טֹוב

ָהֱאֶמת ִהיא ִּבְבִחיַנת ֵריַח ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ֵריַח טֹוב מֵ . ַרק זֹאת ָהְרִאָּיה ְוַהִהְתנֹוְצצּות ֵמָרחֹוק, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְמִניעֹות

ֵּכן  - ַעל ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טִֹבים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמךָ . ן ְּדָאַרח ֵריָחא ִּבְבִחיַנת ֵריַח טֹוב ָקַלטְּכָמא

ָּבא  - ֹות ֲאֵהבּוָך י ַעל ָהְרחֹוִקים ַהָּבִאים ָלׁשּוב ּוְלִהְתַּגֵּיר ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ָׁשם ֲעָלמ"ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך ּוֵפֵרׁש ַרִׁש 

 - ַעל . ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵריַח טֹוב -ְּדַהְינּו ַעל . 'ְוֶזהּו ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טִֹבים ְוכּו. ִיְתרֹו ְוִנְתַּגֵּיר ָּבָאה ָרָחב ְוִנְתַּגְּיָרה

ִּכי ִעַּקר ִהְתָקְרבּות . 'כּוִיְתָּבַרְך ְּכמֹו ִיְתרֹו וְ ' ֶׁשָּבִאים ָהְרחֹוִקים ְוָׁשִבים ַלה. ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ 

' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשה. ל"ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵריַח ַּכּנַ  -ָהְרחֹוִקים ְלַׁשֵּבר ְמִניעֹות ֶׁשָּלֶהם ָהֲעצּומֹות הּוא ַעל 

ְוֶזהּו . ל"ְוַכּנַ ' ֹוק ְוכּוִיְתָּבַרְך ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם ּוֵמִאיר ֲעֵליֶהם ֵמָרחֹוק ְרָמִזים ֶׁשִּיְתנֹוֵצץ ָלֶהם ָהֱאֶמת ֵמָרח

ז ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ִמְּׁשלּוֶחיָך ֶרמֶ . י ָׁשם"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . ֶׁשִּנְסָמְך ָלֶזה ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה ִּכי ַהְינּו ָהךְ 

ָדם ִיְתָּבַרְך ְמַרֵּמז ְרָמִזים ֵמָרחֹוק ְלָהָא' ֶׁשה. ל"ַהְינּו ַּכּנַ ', ֶׁשָאַמְרָּת ְלָמְׁשֵכִני ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה ְוכּו

אן ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֵריַח ְּכמָ . ִּבְבִחיַנת ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה. ֶׁשִּיְתָקֵרב ֵאָליו ּוִמי ֶׁשָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ָרץ ַאֲחָריו ִמָּיד

 ְיֵדי ֶזה ִמְתָקְרִבים ָהְרחֹוִקים - ֶׁשַעל . ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוךָ  -ַעל ' כּוְּדָאַרח ֵריָחא ְּבִחיַנת ְלֵריַח ְׁשָמֶניָך טִֹבים וְ 

  :ל"ֵּכן ִנְסְמכּו ֶזה ָלֶזה ְוַכּנַ  -ַעל , ל"ַּכּנַ 

  

  א"כ' סעיפים כ' ליקוטי הלכות הלכות ברכת המזון הלכה ד

 -ֶרץ ַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון הּוא ְלַגּלֹות ּוְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת אֶ ֶׁשִעַּקר ִמְצ , ְוַהְּכָלל. ְוַנֲחזֹר ְלִעְנַין ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון) כ

 -ְוִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ . 'ֱאלֶֹקיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְוכּו' ְּבִחיַנת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה. ִיְׂשָרֵאל

ָּמזֹון ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ּכֹוס ֶׁשל ִּבְרַּכת הַ . ָּפֲארּות ֶׁשִּנְתַּגֶּלה ְּבֵעת ַהֻּׁשְלָחןְיֵדי ִהְתַּגּלּות ַהִהְת  -ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשְך ַעל 

ָאַכְלנּו ֶׁשְּכֶׁשֵהם ְׁשלָֹׁשה אֹוְמִרים ְנָבֵרְך ֶׁש , ַּכְמבָֹאר ָּכל ֶזה ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות ְוֶזה ְּבִחיַנת ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון' ְוכּו

ְּדַהְינּו קֶֹדם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֵהם ַמְזִמיִנים ַעְצָמן ְלָבֵרְך . ְוֶזהּו ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון. ַּכת ַהָּמזֹוןִמֶּׁשלֹו קֶֹדם ִּברְ 

  :'ְואֹוְמִרים ְנָבֵרְך ְוכּו

ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי , ִּדְקֻדָּׁשהְוָהִעְנָין ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְוִעַּקר ֲעבֹוָדתֹו הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפין 

ֵאין ִמי ֶׁשִּיְתָּפֵאר ' ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר הּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשַּלֲעבֹד ֶאת ה

ַרְך ַרק ָיכֹול ְלִהְתָּפֵאר ָּבֶזה ֶׁשּיּוַכל ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ  ַוֲאִפּלּו ַמְלָאְך ַוֲאִפּלּו ָׂשָרף ֵאינֹו. ָּבֶזה ֶׁשּיּוַכל ְלָעְבדֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְּגדֹוִלים ַלֲעבֹוַדת  ָהִעָּקר הּוא ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפין ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַּגֵּבר ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָּתִמיד ְרצֹונֹות ֲחָזִקים ְוִכּסּוִפין

ְויֹוֵתר ִמֶּזה ָׁשַמְענּו ִמִּפיו ) ַעֵּין ָׁשם, ְקָצת ְּבסֹוף ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַּכְמבָֹאר ִׂשיָחה זֹאת. ('ִיְתָּבַרְך ְוכּו' ה

 ְוָכל ָהֲעבֹודֹות ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה. 'ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַעְצמֹו ִמּגֶֹדל ַמֲעַלת ָהָרצֹון ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ִעַּקר ֲעבֹוַדת ה

, ְיֵדי ֶזה - ל ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלׁשּום ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ִּכי ִאם עַ . ָּלם ְּכלּוִלים ָּבֶזהּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ּכֻ 

ַרק ָּכל , ם אֶֹפןְיֵדי ָרצֹון ְוֵחֶׁשק ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ְוִכּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים ֲחָזִקים ְולֹא ַיְרֶּפה ֶאת ָהָרצֹון ְּבׁשּו - ַעל 

ָזִקים ְּביֹוֵתר יָעה ִמְתַּגֶּבֶרת ְּביֹוֵתר ִיְרֶאה ִלְגּבֹר ֶאת ַעְצמֹו ְּבֵחֶׁשק ְוִכּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים ּוְרצֹונֹות חֲ ַמה ֶּׁשַהְמנִ 

ּוא ֻדָּׁשה ֶׁשהְויֹוֵתר ְוֵכן ְלעֹוָלם ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְגמֹר ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶאת ַהִּמְצָוה אֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּבְק 

ֵּכן  - ִיְתַּגֵּבר ַּגם . ֹותְוֵכן ַאַחר ָּכְך ִּבְׁשָאר ֲעבֹודֹות ּוְדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשִּיְרֶצה ַאַחר ָּכְך עֹוד ַלֲעׂש. רֹוֶצה

ר ֶאת ַעְצמֹו ִּבְרצֹונֹות ִיְתַּגּבֵ . ְוָכל ַמה ֶּׁשַהְמִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוַהִּבְלּבּוִלים ִמְתַּגְּבִרים יֹוֵתר. ִּבְרצֹונֹות ֲחָזִקים

ַּכְמבָֹאר , םֲחָזִקים יֹוֵתר ַעד ֶׁשּיֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוִיְזֶּכה ַּגם ְלאֹוָתּה ַהִּמְצָוה ְוָהֲעבֹוָדה ְוֵכן ְלעֹולָ 

ק ִאם ִיְתַּגֵּבר ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵחֶׁש וְ . ֶׁשַהְמִניָעה ִהוא ַרק ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק) ְּבִסיָמן סו(ְּבַהּתֹוָרה ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים 

ֻדָּׁשה ֶׁשִעַּקר ַהִהְתַחְּזקּות ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהּמֹוְנִעים ֵמַהְּק , ִנְמָצא. ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ַהְמִניָעה, ָּגדֹול ְּכִפי ַהְמִניָעה
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ֶׁשִעַּקר . ָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ִעם ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאלִיְת ' ְוֶזהּו ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ַמה ֶּׁשה. הּוא ַרק ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק

ֶׁשִהיא ְּכַלל ַהִהְתָּפֲארּות . ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה - ֶׁשַעל . ַהִהְתָּפֲארּות ֵמָהַעּזּות ְוָהַעְקָׁשנּות ֶׁשָּלֶהם

ֶׁשִּיְהֶיה ַעְקָׁשן ' ָּצִריְך ָהָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ִלְכנֹס ַּבֲעבֹוַדת הְוִעַּקר ָהַעּזּות ְוָהַעְקָׁשנּות הּוא ְּבָהָרצֹון ֶׁש . ל"ַּכּנַ 

ְוֶזה . ְוֶזה ִעַּקר ָהַעְקָׁשנּות ִּדְקֻדָּׁשה. ָּגדֹול ְּבָרצֹון ְלַבל ַיֲעזֹב ְולֹא ַיְרֶּפה ֶאת ָהָרצֹון ִמּׁשּום ְמִניָעה ָּבעֹוָלם

ַרק  ִּכי ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא, ְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ַּבֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאלִעַּקר ִהְתָּפֲארּותֹו ִיְתָּבַרְך ַמה ֶּׁשהּוא יִ 

ַמה ֶּׁשָּכל ֶאָחד . לִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ִעם ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק ְוַהִּכּסּוִפין ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָראֵ ' ַמה ֶּׁשה

ִּכי , ְוֶזה ִעַּקר ִהְתָּפֲארּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו. ֶּבֱאֶמת' ר ָּתִמיד ְּבָרצֹון ָחָזק ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדת הִמִּיְׂשָרֵאל ִלּבֹו ּבֹועֵ 

ְוִאי . 'ִמי ִהְקִּדיַמִני ַוֲאַׁשֵּלם ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרךְ , ָהֲעבֹוָדה ְּבַעְצָמּה ֵאיָנּה ְיָקָרה ָּכל ָּכךְ 

ְּכמֹו , ְיֵדי ְיׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַרךְ  - ֶאְפָׁשר ָלנּו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְולֹא ְלִהָּנֵצל ִמּׁשּום ֲעֵבָרה ִּכי ִאם ַעל 

הּוא עֹוְזרֹו  - ָּברּוְך  -ׁש ְּבָכל יֹום ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ְוִאְּלָמֵלא ַהָּקדֹו, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ה ְּבָרצֹון ָחָזק ֵּכן ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ַרק ְּבָהָרצֹון ַמה ֶּׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל רֹוצֶ  -ְוַעל . ָהָיה נֹוֵפל ְּבָידֹו

ְּכמֹו ֵכן זֹוֶכה , ִיְתָּבַרְך ְּבָרצֹון ָחָזק' ַלה ּוְכִפי ִהְתַּגְּברּות ָהָרצֹון ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָּכל ֶאָחד ִלְכסֹף. ְלָעְבדֹו ִיְתָּבַרךְ 

 ְׂשָרֵאל ַמהִּכי ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ָהַעּזּות ְוָהַעְקָׁשנּות ֶׁשל יִ , ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ִעּמֹו' ּוְכמֹו ֵכן ה' ַלֲעבֹוַדת ה

א ְוִעַּקר ָהַעְקָׁשנּות הּו. ל"ֶּזהּו ִעַּקר ִהְתָּפֲארּותֹו ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ ֶׁש ' ֶּׁשִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי הּוא ַעְקָׁשן ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת ה

ִּכי ֲאִפּלּו ִאם ', ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ַהּמֹוְנִעים ִלְזּכֹות ִלְפעֹל ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה ַּבֲעבֹוַדת ה, ְּבָרצֹון

ָלָאָדם  ֵכן ְּבַוַּדאי ֵיׁש ְמִניעֹות ָּכֵאֶּלה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר -ִּפי  - ַעל  -ַאף ', בֹוַדת הִיְהֶיה ַעְקָׁשן ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ַּבעֲ 

 ְּכגֹון ֵמחֹוְתנֹו ְוִאְׁשּתֹו, ְלָמָׁשל ְּכֶׁשָאָדם ָצִריְך ִלְנסַֹע ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי ְוֵיׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות. ְלַׁשְּבָרם

ַוֲעַדִין ֵיׁש לֹו . ְוהּוא ִמְתַּגֵּבר ּוִמְתַחֵּזק ּוְמַׁשֵּבר ָּכל ַהְמִניעֹות ָהֵאּלּו. 'ְׁשָאר ְּבֵני ָהעֹוָלם ְוכּוְוָאִביו ְוִאּמֹו ּו

ַמְׁשֵּכן ְּכגֹון ֶׁשַּמְפִקיר ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ּומֹוֵכר אֹו ְמ , ְמִניעֹות ֵמֲחַמת ָממֹון ְוהּוא ְמַׁשֵּבר ַּגם ְמִניעֹות ֵאּלּו

, ֹוםֵכן ִאם ִמְתַּגֶּבֶרת ִמַּדת ַהִּדין ַחס ְוָׁשל -ִּפי  - ַעל  -ַאף , ְּכסּותֹו ִּבְׁשִביל ִלְנסַֹע ְלַהַּצִּדיק אֹו ֶׁשהֹוֵלְך ַרְגִלי

 ִּכי ְּבַוַּדאי ֵיׁש, םְּבַוַּדאי ִּבְמִניעֹות ָּכֵאֶּלה ֶׁשּלֹא יּוַכל ְלַׁשְּברָ , ְיכֹוִלים ְלָמְנעֹו ַחס ְוָׁשלֹום, ְלָמְנעֹו ַחס ְוָׁשלֹום

, אֹו חֹוַלַאת ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכגֹון ְּתִפיָסה ְּבִכְבֵלי ַּבְרֶזל ַחס ְוָׁשלֹום, ְמִניעֹות ַרּבֹות ָּבעֹוָלם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשְּבָרם

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא - ֵליֵלְך ְוִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ  ְוֵכן ְלָמָׁשל ָּבִעְנָין ֶׁשָאנּו עֹוְסִקין ּבֹו. ְוַכּיֹוֵצא ָּכֵאֶּלה ַרּבֹות ַחס ְוָׁשלֹום

ִאם ַהָּים עֹוֵמד . ֵכן ִאם ִיְהֶיה ָהָאָדם ַעְקָׁשן ֶאֶלף ְּפָעִמים -ִּפי  - ַעל  -ֲאָבל ַאף . ל"ִעַּקר ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה ַּכּנַ 

ה ַחס ין ִנְמָצא ְסִפיָנה ְּכָלל אֹו ֶׁשהּוא ְׁשַעת ִמְלָחמָ ְלָפָניו ְוֵאין לֹו ְסִפיָנה ַלֲעבֹר ּבֹו ְוֵאין ְּבָידֹו ָמעֹות אֹו ֶׁשאֵ 

ִּכי ָלאו ָּכל ָאָדם זֹוֶכה , ִּכי ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקּפֹץ ְלתֹוְך ַהָּים, ַמה ּיֹוִעיל ָהַעְקָׁשנּות ֶׁשּלֹו. ְוַכּיֹוֵצא, ְוָׁשלֹום

ָּכל ָּפִנים  ֵּכן ִעַּקר ָהַעְקָׁשנּות הּוא ַרק ְּבָרצֹון ֶׁשֵאיְך ֶׁשהּוא ַעל - ַעל, ִיְתָּבַרְך ִיְקַרע ִּבְׁשִבילֹו ֶאת ַהָּים' ֶׁשה

ְפָׁשר ַוֲאִפּלּו ִאם מֹוְנִעים אֹותֹו ַּבֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ְמִניעֹות ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשִאי אֶ . לֹא ַיֲחִליׁש ֶאת ָהָרצֹון

ִּכי , רן הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו ְוִיְרֶצה ְּבָכל ַּפַעם ְּבָרצֹון ָחָזק יֹותֵ כֵ  - ִּפי  -ַעל  - ַאף , ְלַׁשְּבָרם ְּבׁשּום אֶֹפן

ְוִאם ִיְהֶיה ). ְּבִסיָמן סו(ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ִויִהי ָנא ִּפי ְׁשַנִים , ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצֹון ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִפי ַהְמִניָעה

מֹו ַח ֶאת ָהָרצֹון ְוַהִּכּסּוִפים ִּדְקֻדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן ַאף ִאם ַמִּפיִלין אֹותֹו ּכְ ַעְקָׁשן ְּבָהָרצֹון ִלְבִלי ְלַהִּני

 ִיְתָּבַרְך ְלַׁשֵּבר ּוְלַבֵּטל ָּכל' ֲאַזי סֹוף ָּכל סֹוף ְּבַוַּדאי ַיַעְזרֹו ה, ֶׁשַּמִּפיִלין אֹותֹו ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצַלן

זֹר ִויַסְּיעֹו ִיְׂשָרֵאל אֹו ִלְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְוַיחֲ  -ָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְנִסיָעה ְלֶאֶרץ  ַהְמִניעֹות ְוַיְזִמין לֹו

ִּסין ֶאת ָהָאָדם ִּכי ַהְמִניָעה לֹא ָהְיָתה ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהִּנָּסיֹון ֶׁשְּמנַ , ְּבָכל ִמיֵני ִסּיּועֹות

 ֹו ְועֹוֵמד ַּבִּנָּסיֹון ְוֵאינֹום ַיֲעזֹב ְוַיִּניַח ֶאת ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצֹון ִּדְקֻדָּׁשה ֵמֲחַמת ַהְמִניָעה ּוְכֶׁשהּוא ַעְקָׁשן ְּבַדְעּתִא 

ְמִניעֹות ִיְתַהְּפכּו ְוהַ . ֲאַזי ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר ֶאת ָּכל ַהְמִניעֹות, ַמִּניַח ֶאת ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק ִּדְקֻדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן

ל ַהָּדָבר ִיְתָּבַרְך ִויַסֵּבב ִעּמֹו ִסּבֹות ְלטֹוָבה ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְגמֹר ְויֹוִציא ֶאל ַהּפֹעַ ' ִליׁשּועֹות ֶׁשַּיַעְזרֹו ְויֹוִׁשיעֹו ה
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ָך ְוֶזה ְּבִחיַנת ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ . ל"ְתָּפֲארּותֹו ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ ְוֶזה ִעַּקר ִה . ֶׁשִעַּקר ָהַעְקָׁשנּות ְּבָרצֹון, ִנְמָצא

 ֶזה ְּבִחיַנת ְּתִפִּלין ְּכמֹו', ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּבָך ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך '. 'ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ְוכּו

חֹוָתם ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ִעם ִיְׂשָרֵאל ּוֵמִׂשים אֹוָתם ּכַ ' ּוְתִפִּלין ֵהם ִהְתָּפֲארּות ַמה ֶּׁשה ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

ן ְיֵדי ָהַאֲהָבה ְוַהִהְׁשּתֹוְקקּות ְוָהָרצֹו - ְוִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשֵהם חֹוַתם ַהְּתִפִּלין ַנֲעִׂשין ַעל . 'ַעל ִלּבֹו ְוכּו

ִּכי ַעָּזה , ל"ַהְינּו ְּתִפִּלין ִהְתָּפֲארּות ַּכּנַ ', ְוֶזהּו ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ְוכּו. ל"ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכּנַ  ְוַהִּכּסּוִפין

ֵּכן  -ַעל ד ִּכי ַאֲהָבֵתנּו ּוְרצֹוֵננּו ֶאְצְלָך ַעָּזה ַוֲחָזָקה ְמאֹד ְּבַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ְמאֹ. 'ַכָּמֶות ַאֲהָבה ְוכּו

. ָאהִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְ , ְוֶזה. ל"ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ַּכּנַ , ָראּוי ְלָך ְלִהְתָּפֵאר ָּבנּו

ְּברּות ַעל ַהִּסְטָרא ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהִהְתּגַ  -ִיְתָּבַרְך ֶׁשַעל ' ַאֲהָבה ִהוא ְּבִחיַנת ָרצֹון ְוֵחֶׁשק ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ַלה

ָרא ֶׁשִהיא ְּכַלל ָאֳחָרא ֶׁשהּוא ִסְטָרא ְּדמֹוָתא ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהּמֹוְנִעים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ּוְכִפי ֶׁשַהִּסְטָרא ָאחֳ 

ִיְתָּבַרְך ' ת ְוָרצֹון ָחָזק ַלהְּכמֹו ֵכן ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ְלָהָאָדם ַאֲהָבה ְוִהְׁשּתֹוְקקּו, ַהּמֹוְנִעים ִמְתַּגֶּבֶרת ֶנֶגד ָהָאָדם

. ל"ְהֶיה ְּכִפי ַהְמִניָעה ַּכּנַ ּוְלַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ִּכי ַהֵחֶׁשק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַאֲהָבה ָצִריְך ֶׁשּיִ 

ה ִיְתָּבַרְך ְוַלֲעבֹוָדתֹו ִהיא ַעּזָ ' ּתֹוְקקּות ַלהֶׁשָהַאֲהָבה ְוִהְׁש . ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה, ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה, ְוֶזהּו

ִּכי ָּכל , ַהְינּו ְּכמֹו ִהְתַּגְּברּות ַהְמִניעֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָמֶות ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ַוֲחָזָקה ְּבַעְקָׁשנּות ָּגדֹול ַּכָּמֶות

ְּכִפי . ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה, ְוֶזהּו. ן ָהַאֲהָבה ְוַהֵחֶׁשק עֹז ְוָחָזקַהְינּו ְּכִפי ַהְמִניָעה ּכֵ , ַהְמִניעֹות ִנְמָׁשִכין ִמָּׁשם

ְוִאם ָהָאָדם לֹא ָזָכה . ַהְּׁשאֹול ֶׁשִהיא ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשַּמֶּפֶלת ֶאת ָהָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות

ְלִסְטָרא ְּדמֹוָתא ַחס , ּלּו ִאם ָנַפל ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ַחס ְוָׁשלֹוםֲאִפ . ַלֲעמֹד ְּכֶנְגָּדּה ְוָנַפל ְלָמקֹום ֶׁשָּנַפל

ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ַעְקָׁשן , ֵכן הּוא ַעְקָׁשן ְּבַדְעּתֹו -ִּפי  - ַעל  - ִאם ַאף . ְוֵאין ּכַֹח ְּבָידֹו ָלֵצאת ִמָּׁשם. ְוָׁשלֹום

ְוָכל ַמה . ִיְתָּבַרךְ ' ִּניַח ֶאת ָהָרצֹון ְלעֹוָלם ְוכֹוֵסף ְּבָכל ַּפַעם יֹוֵתר ַלהֵכן ֵאינֹו מַ  -ִּפי  -ַעל  - ְּבָהָרצֹון ֶׁשַאף 

ִּכי ָהָרצֹון . ִיְתָּבַרְך ְוַלֲעבֹוָדתֹו ְּבָרצֹון ָחָזק יֹוֵתר ְויֹוֵתר' הּוא ּכֹוֵסף ַלה. ֶּׁשַּמִּפיִלין אֹותֹו ַחס ְוָׁשלֹום יֹוֵתר

' ַלה ַוֲאַזי ִאם הּוא ַעְקָׁשן ָּגדֹול ְּבָרצֹון ֵיׁש. ִיְתָּבַרךְ ' ף ַעל ָּכל ָּפִנים ְּבָרצֹון ָחָזק ַלההּוא ְּבָידֹו ְּבַוַּדאי ִלְכסֹ

ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה  -ְוַעל . ִּכי ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ָהַעּזּות ְוָהַעְקָׁשנּות ֶׁשל ָהָרצֹון, ִיְתָּבַרְך ִהְתָּפֲארּות ָּגדֹול ִמֶּזה

ַהְינּו ְּתִפִּלין . 'ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ְוכּו, ְוֶזהּו. ִיְתָּבַרךְ ' אי סֹוף ָּכל סֹוף ִלְפעֹל ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ַלהְּבַוּדַ 

ָאנּו אֹוֲהִבין ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ֶׁש , ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ִעם ִיְׂשָרֵאל' ְוִהְתָּפֲארּות ַמה ֶּׁשה

יַע ְצָבאֹות ְלַהְגִּביר ּוְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ּוְלַהְכנִ ' ִיְתָּבַרְך ְּבֵחֶׁשק ִנְמָרץ ְוָרצֹון ָחָזק ְוָאנּו ְמַקְּנִאין ִקְנַאת ה' ֶאת ה

ְּדַהְינּו ַהִּסְטָרא , ִלְצַלן ַהֶּׁשֶקר ֲאִפּלּו ְּבעֶֹמק ַהָּגלּות ַהֶּזה ֶׁשִהְתַּגְּבָרה ָעֵלינּו ְמאֹד ָמֶות ּוְׁשאֹול ַרֲחָמָנא

 ִּכי ִּדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתִּנים ַוְּתַכס, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ל"ִּכי ְּכִפי ִהְתַּגְּברּוָתם ֵּכן ָהַאֲהָבה ְוָהָרצֹון ָחָזק ַּכּנַ , ָאֳחָרא

 ִּכי הּוא יֹוֵדַע ַּתֲעֻלמֹות ֵלב ִּכי ָעֶליךָ ' ֵאל ָזר ְוכּוָעֵלינּו ְּבַצְלָמֶות ִאם ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱאלֵֹקינּו ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו לְ 

ים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ַהְיִגיעֹות ֶׁשִּמְתַיְּגִעין ִּבְׁשִביל ַהְּתִפָּלה אֹו ְׁשָאר ְּדָברִ . 'הַֹרְגנּו ָּכל ַהּיֹום ְוכּו

ֵכן ַהְיִגיָעה  - ִּפי  -ַעל  -ַאף , ֵּלל ָּכָראּוי ְוִלְפעֹל ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצהִּפי ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו זֹוֶכה ְלִהְתּפַ  -ַעל  -ֶׁשַאף 

ל ְּבִחיַנת ִּכי ָעֶליָך הַֹרְגנּו ּכָ , ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ְּבִחיַנת ָקְרָּבנֹות, ְלַבד ַמה ֶּׁשִּמְׁשּתֹוֵקק ָלֶזה ּוִמְתַיֵּגַע ִּבְׁשִביל ֶזה

ה ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּבְזכּות ַהְיִגיעָ ' ֵּכן ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמה - ְוַעל . ִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהַּכְמבָֹאר ָּכל ֶזה ְּב , ַהּיֹום

ִּפי  - ַעל  - ַאף , הְוַהֲהָכָנה ְוָהָרצֹון ְלַבד ֶׁשָאנּו ִמְׁשּתֹוְקִקים ַלֲעבֹוָדתֹו ּוִמְתַיְּגִעים ְּבַכָּמה ְיִגיעֹות ִּבְׁשִביל זֶ 

ֹות ְיֵדי ֶזה ְלַבד ִנְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהְמִניע -ֵכן ַעל  - ִּפי  - ַעל  - ַאף , ִין לֹא ָזִכינּו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמתֶׁשֲעדַ 

ַמִים . 'ַמִים ַרִּבים לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוכּו, ְוֶזה, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְמקֹום ַּתִּנים ְוַצְלָמֶות ַחס ְוָׁשלֹום

ת ָהַאֲהָבה ַרִּבים ֶׁשֵהם ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ֶׁשֵּמֶהם ָּכל ַהְמִניעֹות ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַכּבֹות אֶ 

ְּבִרים ִּבְרצֹונֹות ְוָכל ַמה ֶּׁשַהְמִניעֹות ִמְתַּגְּבִרים ְּביֹוֵתר ָאנּו ִמְתּגַ . ִּכי ָאנּו ַעְקָׁשִנים ְּגדֹוִלים ְּבָהָרצֹון, ְוָהָרצֹון

יֹון ֶׁשל ִּכי ִעַּקר ַהְמִניעֹות ִמְתַּגְּבִרים ַרק ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהָרצֹון ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּנּסָ , ֲחָזִקים ְּביֹוֵתר

, ּוַמִים ַרִּבים. ל"ַּכּנַ ' ה ְוכּוֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָהַאֲהָבה ְוָהָרצֹון ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָקָׁשה ַכָּמֶות ְּכִפי ַהְמִניעָ . ל"ַהְמִניָעה ַּכּנַ 

 ִמְתַּגְּבִרים ְּבָכל ַּפַעם ְּבָרצֹון ָחָזק, ַאְּדַרָּבא, ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוָהָרצֹון, ֶׁשֵהם ַהְמִניעֹות
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ֹוִצים ֵּכן ְּבַוַּדאי ִנְזֶּכה ִלְפעֹל ַמה ֶּׁשָאנּו ר - ְוַעל . ל"ִּכי ַהְמִניָעה ִהיא ִּבְׁשִביל ַהֵחֶׁשק ַּכּנַ , ְוֵחֶׁשק ִנְפָלא ְּביֹוֵתר

  : ל"ַּכּנַ ' ִיְתָּבַרְך ִיְתָּפֵאר ָּבנּו ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ְוכּו' ְוה. ִיְתָּבַרךְ ' ְלִהְתָקֵרב ַלה

ְיֵדי ֶזה  - ַעל . ִמין הּוא ְּבִחיַנת ַאֲהָבה ְוֵחֶׁשקיָ . ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵׁשב ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליךָ ) כא

ִפיר ְוֶזה ְּבִחיַנת ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ּכְ . ִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ָהאֹוְיִבים ְוַהּשֹוְנִאים ֶׁשֵהם ַהּמֹוְנִעים

ֹוְנִעים ר ְוַתִּנין ֵהם ְקִלּפֹות ְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהּמַׁשַחל ָוֶפֶתן ּוְכִפי. ְוַתִּנין ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו

יָנם ַמִּניִחים ׁשּום ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ַהּמֹוְנִעים ּוִמְתַּפְּׁשִטים ַעל ֶּדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ְּכמֹו ְנָחִׁשים ּוְכִפיִרים ְוַתִּניִנים ְואֵ 

 - ּוְלַבְּטָלם ַעל  ִטיַח ַהָּכתּוב ָלִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶׁשּיּוַכל ִלְדרְֹך ֲעֵליֶהם ּוְלָרְמָסםּוַמְב . ָאָדם ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש

. ַּדְיָקא' ָחַׁשק'. ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו' ְיֵדי ָהָרצֹון ְוַהֵחֶׁשק ִּדְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ְוכּו

ִכים ֵּכן קֶֹדם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשָאז ְצִרי - ְוַעל . ל"ְיֵדי ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצֹון ַּכּנַ  - ְּברּות ֲעֵליֶהם הּוא ַעל ֶׁשִעַּקר ַהִהְתּגַ 

 ,ֵּכן אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון - ַעל . ְיֵדי ֶזה - ִיְׂשָרֵאל ַעל  -ְלַגּלֹות ַהִהְתָּפֲארּות ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

 ָאנּו רֹוִצים ְלַקֵּים ֶׁשֶּזהּוְּדַהְינּו ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ֶׁשהּוא ֲהָכָנה ְוַהְזָמָנה ְלַהִּמְצָוה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁש 

ים ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשאֹוְמרִ , ַרךְ ְּבִחיַנת ָרצֹון ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ֶׁשָאנּו מֹוִדיִעים ְּבִפינּו ֶׁשָאנּו רֹוִצים ְלַקֵּים ִמְצוֹוָתיו ִיְתּבָ 

 -ְוַעל . ל"ִּכי ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ָהָרצֹון ַּכּנַ , ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ָּבנּו' ְוֶזהּו ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשה. 'ְנָבֵרְך ְוכּו

ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה . ל"ּו ִעַּקר ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ַּכּנַ ֶׁשֶּזה. ל"ִיְׂשָרֵאל ַּכּנַ  - ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ִּכי ֶזה ְּבִחיַנת . ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ְּתִפִּלין אֹו ִציִצית ְוַכּיֹוֵצא, ֶּׁשָאנּו אֹוְמִרים קֶֹדם ָּכל ִמְצָוה

ִּכי ֵאין ָלנּו ּכַֹח ְלַקֵּים , ְרצֹוֵננּו ְוָכְסֵּפנּו ֶהָחָזק ְלַקֵּים ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרךְ ָרצֹון ֶׁשָאנּו מֹוִדיִעים ּוְמַגִּלים ְּבִפינּו 

ַוֲאַזי . ת ָרצֹוןִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ָּכָראּוי ַרק ָאנּו אֹוְמִרים ָאנּו מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ְלַקֵּים ַהִּמְצָוה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחינַ 

 ְוִעַּקר ֲעבֹוָדֵתנּו. ְוַהּכֹל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרךְ . ִּכי ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, ִיְתָּבַרךְ ' ת ִמֵּמיָלא ְּבִסּיּוַע הַהִּמְצָוה ַנֲעֵׂשי

ִריִכין ְצ  ּוֵמֲחַמת ֶׁשִּבְׁשַעת ֲאִכיָלה ֶׁשָאז. 'הּוא ָהָרצֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְוכּו

ְוָאז ִּבְׁשַעת . ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ָהֲאִכיָלה -ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  - ְלַגּלֹות ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשַעל 

 ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ְּכמֹו, ַנׁש ְלַקְטָרָגא ֵלּה -ִּכי ִסְטָרא ָאֳחָרא ָקֵאים ַעל ְּפתֹוָרא ְדַּבר . ָהֲאִכיָלה הּוא ִעַּדן ְקָרָבא

ֵּכן ִּתְּקנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  - ַעל . ְורֹוֶצה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָהָאָדם ְּכֵדי ְלַבֵּטל ַהִהְתָּפֲארּות ַחס ְוָׁשלֹום. ַהָּקדֹוׁש

 ְיֵדי ֶזה ֶזה ִמְתַּגְּבִרין -ַעל , ִחיַנת ָהָרצֹוןְיֵדי ַהַהְזָמָנה ְלִבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשֶּזהּו ְּב  - ִּכי ַעל , ִלְבָרָכה ִּבְרַּכת ַהִּזּמּון

ְיֵדי ֶזה זֹוִכין  -ְוַעל . ל"ִּכי ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ְּבָרצֹון ַּכּנַ , ַעל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּוְמַגִּלין ַהִהְתָּפֲארּות

ְיֵדי  - ְוֵכן ְמבָֹאר ַּבַּכָּונֹות ֶׁשַעל . ל"ת ַהָּמזֹון ַּכּנַ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ִמְצַות ִּבְרּכַ  -ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ַעל ִּכי ַהַהְזָמָנה ִהוא ְּבִחיַנת ָרצֹון ֶׁש . ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ַהַהְזָמָנה ִלְדַבר ִמְצָוה ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְמָגְרִׁשין ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא

  :ל"ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהִהְתַּגְּברּות ֲעֵליֶהם ַּכּנַ  -

  

  ד"ג ל"ב ל"סעיפים ל' ליקוטי הלכות הלכות תפילת ערבית הלכה ד

ּנֹוְסִעים ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָּמִצינּו ַּכָּמה ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ֶׁש . ִיְׂשָרֵאל - ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמֲעַלת ְנִסיַעת ֶאֶרץ ) לב

ה ים ְוחֹוְזִרים ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ְּבדֹורֹוֵתינּו ִמַּכּמָ ְוִלְפָעִמים נֹוְסִע , ִיְׂשָרֵאל ְוחֹוְזִרים - ְלֶאֶרץ 

 -  ִּגָּלה ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץְוֵכן ָמִצינּו ְּבָאִבינּו ָהִראׁשֹון ַאְבָרָהם ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשהּוא ָהִראׁשֹון ֶׁש . ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים

ְוֵתֶכף . ְוֶזה ָהָיה ֶאָחד ֵמַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשּלֹו', ֶאל ָהָאֶרץ ְוכּו' ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ְוכּוִיְתָּבַרְך ָאַמר לֹו ' ְוה. ִיְׂשָרֵאל

ְצַרְיָמה ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמ , ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּיָצא ִמֶּמָּנה' ִיְׂשָרֵאל ִסֵּבב ה - ְּכֶׁשָּבא ְלֶאֶרץ 

י ָׁשם "ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . ָלָאֶרץ ָהָיה ִנָּסיֹון ֵמַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשּלֹו -ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ  -ם ַהְיִציָאה ֵמֶאֶרץ ְוגַ . 'ְוכּו

יאֹו ו ַמִּש הּוא ֶׁשָאַמר לֹו ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ְוַעְכָׁש  -ָּברּוְך  -ְלַנּסֹותֹו ִאם ְיַהְרֵהר ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 

ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוָׁשה  -ִּכי הּוא ְּדַבר ֶּפֶלא ִלְכאֹוָרה ֵמַאַחר ֶׁשֶאֶרץ , ּוֶבֱאֶמת הּוא ִנָּסיֹון ָּגדֹול. ָלֵצאת ִמֶּמָּנה

ִביו ֵליֵלְך ֶאל ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ִצָּוה ְלַאְבָרָהם ְלַטְלֵטל ַעְצמֹו ֵמַאְרצֹו ּוִמּמֹוַלְדּתֹו ִמֵּבית ָא' ְונֹוָרָאה ָּכל ָּכְך ְוה

 ֲאָבל ֶּבֱאֶמת. ֹוָרא ָּכֶזהְוַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּבא ְלָׁשם הּוא ְמַסֵּבב ִסּבֹות ֶׁשֵּיֵצא ִמָּׁשם ִמָּמקֹום ָקדֹוׁש ְונ, ִיְׂשָרֵאל -ֶאֶרץ 
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 -  ֹות ְוָכל ַהְּנָׁשמֹות הּוא ְּבֶאֶרץִּכי ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ִּתּקּון ָּכל ָהעֹוָלמ. ִּפי ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְמבָֹאר ָהִעְנָין ֵהיֵטב - ַעל 

יר אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ִּכי ָׁשם ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֲאֶׁשר ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ְוַהַּתְכִלית ְלַהּכִ , ִיְׂשָרֵאל ַּדְיָקא

הּוא ְּבֶאֶרץ , ת ִּבּטּול ֶאל ָהאֹור ֵאין סֹוף ַהִּנְזָּכר ְלֵעילִּכי ִעַּקר ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית ֶׁשהּוא ְּבִחינַ . ֶּבֱאֶמת

ַנס ַהּכֵֹהן ֶׁשָּׁשם ְנֻקַּדת ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁשָּׁשם ִנכְ , ַהִּמְקָּדׁש ְוָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים - ֶׁשָּׁשם ַהֵּבית , ִיְׂשָרֵאל ַּדְיָקא -

א ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹו. ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהִּבּטּול ֶאל ַהַּתְכִלית ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל ,ַהָּגדֹול ִלְפַני ְוִלְפִנים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

ֵדי ְיֵדי ֶׁשְּמַתְּקִנים ִמְּתִחָּלה ֵּכִלים ּכְ  -ִּכי ִאם ַעל , ִיְׂשָרֵאל ְוִלְזּכֹות ָׁשם ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל -ְלֶאֶרץ 

ַּכִּנְזָּכר  ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ַהָּשַגת ַהַּדַעת ְוַהּתֹוָרה, ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב, ְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּולְלַקֵּבל ְלָׁשם אֹור הָ 

ל ְיֵדי אֹור ָהְרִׁשימּו ֶׁש  - ִיְׂשָרֵאל ַעל  - ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  -ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ּוְלַתֵּקן ַהֵּכִלים ִּכי ִאם ַעל . ְלֵעיל

 ִּכי ֶזהּו ְּבִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל רֹאׁש, ִיְׂשָרֵאל -ּוֵמֲחַמת ֶזה ָקֶׁשה ְמאֹד ָלבֹוא ְלֶאֶרץ . ַהִּבּטּול ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל

ְמבָֹאר ְלֵעיל כַ ֶׁשִעַּקר ַהְיִגיָעה הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשֶּזה ָּתלּוי ָּבֶזה ְוִאם ֵּכן ֵמֵהיָכן ַיְתִחילּו וְ , ַהָּׁשָנה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל

ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם  -ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ִלְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ , ִיְׂשָרֵאל -ִּכי ִּתּקּון ַהֵּכִלים ָּתלּוי ִּבְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ . ַּבֲאִריכּות

ם ּומֹות ֶׁשֵּיׁש ַעל ָּכל ָאָדם קֹדֶ ּוִמֶּזה ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהְמִניעֹות ַהְּגדֹולֹות ְוָהֲעצ. ְיֵדי ֵּכִלים ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל -ַעל 

 ַעד ֶׁשַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֵיׁש. ְוָכל ִמי ֶׁשָּגדֹול יֹוֵתר ַהְמִניעֹות ֶׁשּלֹו ְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר, ִיְׂשָרֵאל - ֶׁשָּבא ְלֶאֶרץ 

ֹוצֹות ּוץ ָּכל ַהִּנָּדִחים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָּכל ַהִּניצִּכי ִעַּקר ִקּב. ָלֶהם ְמִניעֹות ֲעצּומֹות ְּבִלי ִׁשעּור ֶׁשָּקֶׁשה ְלַׁשְּבָרם

 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחךָ . ִיְׂשָרֵאל -ִעַּקר ִּתּקּוָנם ְוִקּבּוָצם הּוא ְלֶאֶרץ , ֶׁשָּנְפלּו ְוִנְתַּפְּזרּו ֵּבין ַהְּקִלּפֹות

ּוְכִתיב ְוָהָיה . 'ֱאלֶֹקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ְוכּו' ּוִמָּׁשם ִיָּקֶחָך ֶוֱהִביֲאָך ה ֱאלֶֹקיךָ ' ִּבְקֵצה ַהָּׁשַמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה

ְּבַהר ' ְׁשַּתֲחוּו ַלהַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִה 

ֲאָבל ֵאּלּו . ְיֵדי ִקּבּוץ ִנָּדִחים - ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַעל  -ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהַּצִּדיק ָלבֹא ְלֶאֶרץ וְ . ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִים

ִּכי ַהִּניצֹוצֹות . ִיְׂשָרֵאל -ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  -ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ַהִּנָּדִחים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַקְּבָצם ִּכי ִאם ַעל 

ְוָאָדם . ִלּפֹותַהִּנָּדִחים ֵהם ִנְמָׁשִכין ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים ֶׁשָאז ָנְפלּו ִניצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות ְּבִעְמֵקי ַהְּק  ְוַהְּנָׁשמֹות

 - ְוַעל . ֵּקן אֹוָתםָהִראׁשֹון ִאם לֹא ָהָיה חֹוֵטא ַּבֲאִכיַלת ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ְוָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלתֹו ָהָיה ְמתַ 

אׁשֹון ֵּכן ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאָדם ָהרִ  -ּוִבְפָרט ֶׁשָּפַגם ָאז ִּבְבִרית קֶֹדׁש ַּגם , י ֶחְטאֹוְידֵ 

ֵּקן ֶאת ְיֵדי ֶזה לֹא ַּדי ֶׁשּלֹא ִהְגִּביַּה ְוִת  - ַעל . י ַעֵּין ָׁשם"ְוַכּמּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ , ָמׁשּוְך ְּבָעְרָלתֹו ָהָיה

א ְיֵדי ֲחָטָאיו ֶׁשהּו -ְוֵכן ָּכל ֶאָחד ַעל . ַאף ַּגם ִהִּפיל אֹוָתם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים

ם ְּבַמֲעָלה עֹוְסִקים ְּבָכל ְוַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ַהְּגדֹוִלי. ּגֹוֵרם ְלַפֵּזר ּוְלַהִּפיל ַהִּניצֹוצֹות יֹוֵתר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ֶׁשל  ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְיִגיָעתֹו ְוִטְרָחתֹו ָהֲעצּוָמה, ּדֹור ָודֹור ְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ֵאּלּו ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ַהִּנָּדחֹות

ֲאָבל ִעַּקר . יָסם ְלתֹוְך ַהָּשֶדה ַהְּקדֹוָׁשהְּכֵדי ְלַתֵּקן ַהְּנָׁשמֹות ַהִּנָּדחֹות ְלַהְכנִ , ַּבַעל ַהָּשֶדה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל

ֶׁשֶּזה ִעַּקר . ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, ִיְׂשָרֵאל -ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  - ִּתּקּוָנם ַעל 

 ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ֵאּלּו -ל ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ֲאבָ . ַהִּתּקּון ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַּבַעל ַהָּשֶדה ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל

ִּבּטּול ִּכי ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ִּתּקּון ַהֵּכִלים ְּכֵדי ְלַקֵּבל אֹור הַ . ִיְׂשָרֵאל ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל -ַהִּנָּדִחים ִויַקֵּבץ אֹוָתם ְלֶאֶרץ 

  : ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַהִּניצֹוצֹות ַהִּנָּדִחים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל - ַעל  הּוא, ְּכֵדי ְלַהִּשיג ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְפלּו ְיֵדי ֶׁשַּמֲעִלין ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשּנָ  - ל ֶׁשִּתּקּון ַהֵּכִלים ְוָהעֹוָלמֹות ֵמָחָדׁש הּוא ַעל "י זַ "ְוַכּמּוָבן ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ 

 ְיֵדי ֶזה ּגֹוְרִמים ִיחּוד ֶעְליֹון -ְוַעל . ה ֶהָחָדׁש"ב ִמְּלַמְעָלה ְּבִחיַנת אֹור מַ ֵמִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ּוַמְמִׁשיִכין אֹור רַ 

ְוִעַּקר ֶזה ַהִּתּקּון . 'ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתְּקִנים ָהעֹוָלמֹות ְוַהֵּכִלים ְוכּו - ְוַעל . ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהֲעָלַאת ַמִיין נּוְקִבין - ַעל 

 ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר, ִּכי ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא, ִיְׂשָרֵאל - ֲאָבל ֵאיְך זֹוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ . ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ִיְׂשָרֵאל -הּוא ְּבֶאֶרץ 

ִּבּטּול ְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכין אֹור ַרב ִמְּלַמְעָלה ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת הַ  -ְלַהֲעלֹות ֵאּלּו ַהִּניצֹוצֹות ִּכי ִאם ַעל 

ִיְׂשָרֵאל  - ּוְלֶאֶרץ . ִיְׂשָרֵאל ַּדְיָקא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל -ֶׁשֶּזה זֹוִכין ְּבֶאֶרץ . לּות ֶאל ַהַּתְכִלית ַּכִּנְזָּכר ְלֵעילְוַהִהְסַּתּכְ 

. ִּנְזָּכר ְלֵעילְיֵדי ַהֲעָלַאת ֵאּלּו ַהִּניצֹוצֹות ְוכַ  - ְיֵדי ִּתּקּון ַהֵּכִלים ֶׁשַּנֲעִׂשין ַעל  - ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ִּכי ִאם ַעל 

ִּכי ַהְּקִלּפֹות . ִיְׂשָרֵאל -ֵּכן ִמְתַּגְּבִרין ַהְמִניעֹות ְמאֹד קֶֹדם ֶׁשָּבִאין ְלֶאֶרץ  - ְוַעל . ְוִאם ֵּכן ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה
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ֵהם ִמְתַּגְּבִרין , מֹות ַהִּנָּדחֹותְוִסְטִרין ָאֳחָרִנין ַהֶּנֱאָחִזין ְמאֹד ְּבֵאּלּו ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהְּנָׁש 

ֵּכן  -ְוַעל . ִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִציא ַהְּנָׁשמֹות ְוַהִּניצֹוצֹות ֵמֶהם -ִּבְמִניעֹות ֲעצּומֹות ֶנֶגד ֶזה ֶׁשרֹוֶצה ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 

ְיֵדי ַהְּמִסיַרת ֶנֶפׁש  -ַוֲאַזי ַעל . ׁשְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְמאֹד ְמאֹד ְלַׁשֵּבר ַהְמִניעֹות ָהֲעצּומֹות ִּבְמִסיַרת ֶנפֶ 

 ִיְׂשָרֵאל - ץ ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך ָעָליו ֵאיֶזה ֶהָאָרה ִמְּקֻדַּׁשת ֶארֶ  -ִיְׂשָרֵאל ַעל  - ֶׁשּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ִּבְׁשִביל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 

, ֹותֶהם ַהְמִניעֹות ּוְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ִניצֹוצֹות ְקדֹוׁשָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּכַֹח ְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּמֵ  -ְלחּוץ 

ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית , ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּבֵּטל ָׁשם ְּבַתְכִלית ַהִּבּטּול -ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ָלבֹא ְלֶאֶרץ  - ְוַעל 

 -ל ְיֵדי ַהֵּכִלים ֶׁשָּזָכה ְלַתֵּקן עַ  - ּתֹוָרה ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ַעל ּוְלַקֵּבל ִמָּׁשם ֶהָארֹות ְוַהָּשגֹות הַ , ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב

א ְיֵדי ּגֶֹדל ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ִּבְׁשִביל ָלבֹו - ְיֵדי ְׁשִביַרת ַהְמִניעֹות ַעל  - ַעל , ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשֶהֱעָלה

ָּכל ְזַמן  ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ְזַמן ַהָּגלּות -רֹב ְצִריִכין ַלֲחזֹר ֵמֶאֶרץ ִּפי  -ֵּכן ַעל  -ְוַעל . ִיְׂשָרֵאל - ְלֶאֶרץ 

ְוַהַּצִּדיק ַאף . ֲעַדִין ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ִּבְׁשֵלמּות ַּכָּידּוַע ַּבְּכָתִבים, ֶׁשּלֹא ָּבא ֲעַדִין ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו

ְיֵדי ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו  -ִיְׂשָרֵאל ַעל  - ְיֵדי ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ  - ר ְוִתֵּקן ְוֶהֱעָלה ִניצֹוצֹות ַרּבֹות ַעל ִּפי ֶׁשֵּברֵ  - ַעל  -

 ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר, ָלָאֶרץ ֶׁשְּצִריִכין ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלָבְרָרם -ֵכן ֲעַדִין ִנְׁשֲארּו ַהְרֵּבה ְּבחּוץ  -ִּפי  - ַעל  -ַאף , ֶהָעצּום

 - ֵּכן הּוא ָצִריְך ַלֲחזֹר ֵמֶאֶרץ  - ַעל . ִיְׂשָרֵאל ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל - ְיֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְּתִחָּלה ְּבֶאֶרץ  -ְרָרם ִּכי ִאם ַעל ְלבָ 

ִּכי . ים ְוַהְּנפּוִליםָלָאֶרץ ְּכֵדי ַלֲחזֹר ּוְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּוְלַתֵּקן ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ַהִּנָּדִח  -ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ 

ָכה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּזָ  - ְיֵדי אֹור ְקֻדַּׁשת ַהִּבּטּול ֶׁשהּוא ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  - ַעָּתה ַּדְיָקא הּוא ָיכֹול ְלַתְּקָנם ּוְלַהֲעלֹוָתם ַעל 

ַהְינּו . ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְוֶזהּו. ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִּתּקּוָנם ַוֲעִלָּיָתם ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל - ֶׁשַעל . ְלַקֵּבל ָׁשם

ְוָכל ֶזה ִּבְׁשִביל . ְוַאַחר ָּכְך ָוׁשֹוב ֶׁשָּׁשב ִמָּׁשם, ִיְׂשָרֵאל -ֶׁשַהַּצִּדיק הֹוֵלְך ִּבְמרּוָצה ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלֶאֶרץ 

 ְיֵדי ְּבִחיַנת ְׁשִביַרת ֵּכִלים ֶׁשָּגְרמּו -ָּנְפלּו ַעל ִּתּקּון ָהעֹוָלמֹות ִּבְׁשִביל ַהֲעָלַאת ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁש 

ֶׁשֵהם , ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק ַּדְיָקא. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק. ַּבֲחָטֵאיֶהם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ְּכמֹו ֵכן ְצִריִכין , ִחיַנת ַהְּׁשִביַרת ֵּכִלים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַמְרֶאה ַהָּבָזקַהְינּו ְּכִפי ְּב . ְּבִחיַנת ְּכֵלי ֶחֶרס ֶׁשִּנְׁשְּברּו

ִעַּקר  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם - ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשחֹוְזִרין ֵמֶאֶרץ . ַלֲחזֹר ֵמַהִּבּטּול ַּכָּמה ְּפָעִמים ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב

צֹוא ֶׁשְּצִריִכין ְלַקֵּבל ַהִחּיּות ֵמאֹור ַהִּבּטּול ִּבְבִחיַנת רָ , ת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזקְוֶזהּו ְוַהַחּיֹו. ַהִּבּטּול

 י ְּכאֹור ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ַהֲחָרִסים ֶׁשהּוא אֹור ִהְתנֹוְצצּות"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש , ָוׁשֹוב ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק

לּו ַהְינּו ְּכִפי ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפ , ַהְינּו ְּכִפי ַמְרֵאה ַהָּבָזק. ְפלּו ִּבְבִחיַנת ְׁשִביַרת ֵּכִלים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעילַהִּניצֹוצֹות ֶׁשּנָ 

לֹות ֵּכן ְצִריִכין ַלֲחזֹר ְוַלעֲ  - ַעל , ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַהִּניצֹוצֹות ְּבַפַעם ַאַחת. ִּבְבִחיַנת ְׁשִביַרת ֵּכִלים

ִּכי . ְבִמָּדה ַּכֵּסֶדרַּכָּמה ְּפָעִמים ִּבְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכֵדי ְלַתֵּקן ְּבָכל ַּפַעם ֵּכִלים ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָתם ְּבַהְדָרָגה ּו

ר ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ְוָכל ַמה ֶּׁשְּמַתְּקִנים ֵּכִלים יֹותֵ . ָּכל ַמה ֶּׁשַּמֲעִלים ִניצֹוצֹות יֹוֵתר ְמַתְּקִנים ֵּכִלים יֹוֵתר

  : ִּכי ָהא ְּבָהא ַּתְלָיא ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל. ִניצֹוצֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר

לַֹח ְוֶזה ָהָיה ָטעּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָרצּו ִלְׁש . ּוִבְׁשִביל ֶזה ִנְתַרָּצה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבְׁשִליחּות ַהְמַרְּגִלים) לג

ְיֵדי ִקּבּוץ  - ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַעל  -ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָראּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ , ָרֵאלִיְׂש  - ְמַרְּגִלים ְלֶאֶרץ 

ְוִאם ֵּכן , ִיְׂשָרֵאל -ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  -ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹוָתם ִּכי ִאם ַעל , ִנָּדִחים ֶׁשֵהם ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין

י ֶׁשֵהם ֵּכן ִנְתַחְּכמּו ִלְׁשלַֹח ְמַרְּגִלים ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ְּכדֵ  -ַעל . ִיְׂשָרֵאל -ֹוא ְלֶאֶרץ ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלב

ּו ְוַאַחר ָּכְך ַיְחְזר, ִיְׂשָרֵאל - ִיְׂשָרֵאל ִויַקְּבלּו ָׁשם ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  -ִּבְקֻדָּׁשָתם ְיַׁשְּברּו ַהְמִניעֹות ְוָיבֹואּו ְלֶאֶרץ 

ר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ּוַבּכַֹח ַהֶּזה יּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ֵּכִלים ְלַהֲעלֹות ְׁשָאר ַהִּניצֹוצֹות ֵמַאַחר ֶׁשְּכבָ . ִמָּׁשם ִמָּיד

ְיֵדי  -ְוַעל . ָחְזרּוִיְׂשָרֵאל וְ  -ְיֵדי ַהְמַרְּגִלים ֶׁשְּכָבר ָהיּו ְּבֶאֶרץ  -ִיְׂשָרֵאל ַעל  -ְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ֲאָבל ָאז ִהְתַּגְּבָרה . ּוֶבֱאֶמת הּוא ִלְכאֹוָרה ֵעָצה ִנְפָלָאה. ִיְׂשָרֵאל ְּבָנֵקל -ֶזה יּוְכלּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 

 - ֻּכָּלם ִלָּכֵנס ִלְכּבֹׁש ֶאֶרץ ֵמַאַחר ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל רֹוִצים , ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמאֹד

ֵּכן  -ַעל . ֵריִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבֶזה ָהיּו ַמֲעִלים ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ְוָהיּו ַמְכִניִעים ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַגְמ 

ְיֵדי  -ְוַעל . יא ִּדָּבה ַעל ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשהִהְתַּגְּבָרה ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ַעל ַהְמַרְּגִלים ַעד ֶׁשִּנְסתּו ַאֲחֶריָה ְלהֹוִצ 
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 ִּכי ֶּבֱאֶמת ִיְׂשָרֵאל ָטעּו. ַהִּמְקָּדׁש ְוָכל ַהָּגֻלּיֹות - ֶׁשָּגְרמּו ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות ֻחְרַּבן ֵּבית , ֶזה ָּגְרמּו ַמה ֶּׁשָּגְרמּו

מֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְנָׁש  - יעֹות ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ִּכי ִאם ֵאין ָלֶהם ְּבַעְצָמם ּכַֹח ְלַׁשֵּבר ַהְמנִ , ָּבֶזה

ַאְּדַרָּבא ָהיּו ְצִריִכים ִלְמסֹר . ֵאיְך ִיְהֶיה ּכַֹח ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ְמַרְּגִלים ְלַׁשֵּבר ּתֶֹקף ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְקדֹוׁשֹות

 ְיֵדי ְמִסיַרת ַנְפָׁשם -ְוָאז ַעל . ׁשּום ְמַרְּגִלים ַרק ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי -ַנְפָׁשם ֻּכָּלם ֵליֵלְך ְלֶאֶרץ 

ֶהם ּוֵמֲחַמת ְּפָגם ֶׁשּלָ . ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשלֹום - ְוָהיּו ָּבִאים ְלֶאֶרץ , ְּבַוַּדאי ָהיּו ְמַׁשְּבִרים ָּכל ַהְמִניעֹות ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל

ם ְלִפי ִּכי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹו. ִיְׂשָרֵאל - ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום לֹא ָהָיה ָיכֹל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ָּגְרמּו ֶׁשַּגם מֶֹׁשה 

מֹות ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ַמֲעֶלה ָּכל ַהִּניצֹוצֹות ְוָכל ַהְּנָׁש  -עֶֹצם ְּגֻדָּלתֹו ּוַמֲעָלתֹו ַהּנֹוָרָאה ִאם ָהָיה ָּבא ְלֶאֶרץ 

ְיֵדי  -ֶׁשַעל , ֲאָבל ֵמֲחַמת ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל. ּוְבִלי ֶזה לֹא ָהָיה ָיכֹל ִלָּכֵנס, ַתֵּקן ָּכל ָהעֹוָלמֹותְמ 

ָּכל ְיֵדי ֶזה לֹא ָהָיה ּכַֹח ְלמֶֹׁשה ְלַהֲעלֹות  -ַעל , ִיְׂשָרֵאל -ֶזה ִנְגַזר ַעל ָּכל ַהּדֹור ִלְבִלי ִלָּכֵנס ְלֶאֶרץ 

ָׁשַכת ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַהְּפָגם ֶׁשָּפַגם ְּבַהְמ , ֵּכן ִנְתַּגְלֵּגל ַהָּדָבר ֶׁשָּפַגם ְּבֵמי ְמִריָבה - ַעל . ַהִּניצֹוצֹות ְוַהְּנָׁשמֹות

ִמָּׁשם ָּכָראּוי ְלִפי  ֶׁשּלֹא ִהְמִׁשיְך ֵמיֵמי ַהַּדַעת ְוַהּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֵמאֹור ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול

. ִיְׂשָרֵאל - ְיֵדי ֶזה לֹא ָהָיה ָיכֹל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ  -ְוַעל . ִיְׂשָרֵאל -ַמְדֵרָגתֹו ָהֲעצּוָמה ְּבאֶֹפן ֶׁשּנּוַכל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 

ֶרץ ֶׁשִאם ָהָיה ָּבא ְלָׁשם ְלאֶ  ,ִּכי מֶֹׁשה לֹא ָהָיה ָיכֹל ָלבֹוא ַעל ְמָנת ַלֲחזֹר ִמָּׁשם ְלִפי עֶֹצם ְקֻדָּׁשתֹו ָהֲעצּוָמה

לֹא ָהָיה , ָהָיה ְמַתֵּקןִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ִנְכָלל ְוִנְתַּבֵּטל ָׁשם ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ִנְכָלל ְוִנְתַּבֵּטל ְוָהָיה ְמַתֵּקן ַמה ֶּׁש  -

ל נּו ָהָיה ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַּיֲעֶלה ְלָׁשם ּכָ ְוִאם ָהָיה ִנְׁשָאר ָׁשם מֶֹׁשה ַרּבֵ . ָלָאֶרץ - ָיכֹל עֹוד ַלֲחזֹר ִמָּׁשם ְלחּוץ 

ְוָאז ֲעַדִין לֹא , ִיְׂשָרֵאל -ֶׁשֵּמֶהם ַנֲעִׂשים ַהֵּכִלים ְלַקֵּבל אֹור ַהִּבּטּול ְּבֶאֶרץ , ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין ֶׁשָּבעֹוָלם

 - ְוַעל . ַרק ִיְרֶאה אֹוָתּה ֵמָרחֹוק. ִיְׂשָרֵאל - ָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְתָּבַרְך ֶׁשּלֹא יִ ' ֵּכן ָּגַזר ָעָליו ה - ַעל . ָהָיה ַהְּזַמן ָלֶזה

ֹור ָודֹור ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ּכַֹח ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ּד - ִיְׂשָרֵאל ְלחּוץ  - ְיֵדי ָהְרִאָּיה ְּבַעְצָמּה ַיְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ִיְתָּבַרְך ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ' ֵּכן ְמַסֵּבב ה - ְוַעל . ִיְׂשָרֵאל - ֹוא ְלֶאֶרץ ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ּוְלַקֵּבץ ִנָּדִחים ְוָלב

ִּכי , יצֹוצֹותִּכי ַעְכָׁשו קֶֹדם ִּביַאת ָמִׁשיַח ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ַהּנִ . ִיְׂשָרֵאל ְוחֹוְזִרים -הֹוְלִכים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ 

ר ִאי ֶאְפָׁש ִיְׂשָרֵאל ְוחֹוְזִרים ְּכֵדי ְלָבֵרר ַהִּניצֹוצֹות ַהִּנְׁשָאִרים ֶׁש  - ֶׁשהֹוְלִכים ְלֶאֶרץ  ְיֵדי ְּבִחיַנת זֹאת - ִאם ַעל 

ְוֶזה ַנֲעֶׂשה ְּבָכל . ִיְׂשָרֵאל ְוחֹוְזִרין ִמָּׁשם ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל - ְיֵדי ֶׁשהֹוְלִכין ְּתִחָּלה ְלֶאֶרץ  -ְלָבְרָרם ִּכי ִאם ַעל 

ְוָאז . ּור ִּבְׁשֵלמּותְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ְוַאְנֵׁשיֶהם ַעד ֶׁשָּיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוִיְגמֹר ַהֵּבר - ר ַעל ּדֹור ָודֹו

ִּבְׁשֵלמּות ִאם  ִויֻקַּים. ִּכי ָאז ֶּבֱאֶמת ֻיְגַמר ַהֵּברּור ֶׁשל ָּכל ַהִּניצֹוצֹות. ָנׁשּוב ְלַאְרֵצנּו ֻּכָּלנּו ְוֵנֵׁשב ָׁשם ְלעֹוָלם

  : ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן' ֱאלֶֹקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ְוכּו' ֶוֱהִביֲאָך ה' ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ְוכּו

ם ִיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוָחַזְרנּו ִמָּׁש  -ֶׁשְּכָבר ָהִיינּו ְּבֶאֶרץ . ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל) לד

יִכים ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַהִּניצֹוצֹות ָנְפלּו ְּבִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ְצרִ . ְוָכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל. ְּבֵעת ַהָּגֻלּיֹות

, ה ַהִּנְזָּכר ְלֵעילְוֶזה ֵמֲחַמת ְּבִחינָ . ִּכי ָּכל ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ְוִעָּקר הּוא ַהַהְתָחָלה. ְלָבְרָרם ְּבַתְחּבּולֹות ַרּבֹות

 -ְיֵדי ֶאֶרץ  - ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבְרָרם ִּכי ִאם ַעל . ֵמֲחַמת ֶׁשֶּזה ָּתלּוי ָּבֶזה ְוֵאין יֹוְדִעין ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה

ְוֵכן הּוא ְּבָכל . ָּכר ְלֵעילְיֵדי ֶׁשְּמָבְרִרים אֹוָתם ְוַכִּנזְ  -ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַעל  -ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ , ִיְׂשָרֵאל

ְיֵדי  - ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה ִּכי ִאם ַעל . ִיְתָּבַרךְ ' ַהַהְתָחלֹות ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְתִחיל ָלׁשּוב ַלה

ּוב לֹו ֵמאֹורֹו ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ְּכֶׁשָּיׁשְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְזִריַח . ִיְתָּבַרְך ְּכֵדי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ָלׁשּוב' ֶׁשִּיְתנֹוֵצץ לֹו אֹור ה

ִיְתָּבַרְך ְמַרֵחם ָעָליו ' ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשה. ְוִאם ֵּכן ֵמֵהיָכן ַהַהְתָחָלה. ִּכי ָּכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש, ִּבְתׁשּוָבה

הּוא ֵאינֹו ָיכֹול , ַהְּגדֹוָלה ְּכֵדי ְלעֹוְררֹו ִּבְתׁשּוָבה ּוַמְזִריַח לֹו אֹורֹו ִיְתָּבַרְך ְלתֹוְך עֶֹמק ַחְׁשכּות ֶׁשּלֹו ּוְנִפיָלתֹו

יַנת ְיֵדי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ַהּכֹל הּוא ֶאְצלֹו ְּבִח  -ִּכי ְלִפי עֶֹצם ְׁשִביָרתֹו ְלִׁשְבֵרי ְׁשָבִרים ַעל . ְלַקֵּבל ָהאֹור ַהֶּזה

.  נֹוֵפל ִמֶּזהי רֹב ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה ֵאיֶזה ְזַמן ְוַאַחר ָּכךְ ִּפ  -ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִמְזַּדֵּמן ַעל  -ְוַעל . ִרּבּוי אֹור

ר ִיְׂשָרֵאל ָנְפלּו יֹותֵ  -ֶׁשְּכֶׁשָּבאּו ְלֶאֶרץ , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָּכל ַהָּגֻלּיֹות ִּבְכָלִלּיּות ִיְׂשָרֵאל. ְוֵכן ִיְזַּדֵּמן ַּכָּמה ְּפָעִמים

ם ִּכי ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ְּבַוַּדאי ְצִריִכי. ִיְׂשָרֵאל - ֲהרּו ְלִהְתַקֵּדׁש ְּביֹוֵתר ָּכָראּוי ְלִפי ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ֵמֲחַמת ֶׁשּלֹא ִנזְ 

ֵּכן ָהָיה ֶאְצָלם ָׁשם ַהּכֹל  - ַעל , ּוֵמֲחַמת ֶׁשּלֹא ִנְזֲהרּו ָּבֶזה. ִלָּזֵהר ִלְהיֹות ִּבְנִקּיּות ּוְבָטֳהָרה יֹוֵתר ְויֹוֵתר
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ֵּכן ָחְטאּו  -ַעל . ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ְׁשִביַרת ֵּכִלים ֶׁשִּמָּׁשם ִהְתַּגְּברּות ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא - ֶׁשַעל . ִּבְבִחיַנת ִרּבּוי אֹור

' ִמין הֵכן יְ  - ִּפי  -ַעל  -ֲאָבל ַאף . ַעד ֲאֶׁשר ִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ֶזה ַּכָּמה ְּפָעִמים, ָׁשם יֹוֵתר

ֵכן ְּבָכל  -ִּפי  - ַעל  -ִּכי ַאף . י ְלעֹוָלם ָיְדָך ַעל ָהֶעְליֹוָנה"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ' ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה. רֹוֵמָמה

רּו ְרִׁשימֹות ְוִנְׁשאֲ , ִיְׂשָרֵאל ִּתְּקנּו ְּבָכל ַּפַעם ִּתּקּוִנים ַהְרֵּבה -ַהְּגֻאּלֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ 

 ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָחְטאּו -ַעל  - ִּכי ַאף . ַהְרֵּבה ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ּכַֹח ְלַתֵּקן ֵּכִלים ְלַקֵּבל אֹור ַהָּשַגת ֱאלֹקּותֹו

ֲאֶׁשר ַּבּכַֹח , מֹות ַהְרֵּבהֵכן ִנְׁשַאר ֵמֶהם ְרִׁשי -ִּפי  -ַעל  - ַאף , ִנְתַקְלְקלּו יֹוֵתר ָּכל ַהִּתּקּוִנים ֶׁשִּתְּקנּו קֶֹדם

. ּוָנתֹו ַהְּקדֹוָׁשהַהֶּזה ָאנּו ַחִּיים ַּבָּגלּות ְוֵיׁש ָלנּו ּכַֹח ְלַקֵּבל ֵאיֶזה ִהְתנֹוְצצּות ִמיִדיַעת ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶוֱאמ

' ים ַהְרֵּבה ֵאין ִמְסָּפר ַּבֲעבֹוַדת הִּפי ֶׁשַּמְתִחיל ְּפָעִמ  -ַעל  - ֶׁשַאף . ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן

לֹום ֲאִפּלּו ִאם ְנִפיָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשּנֹוֵפל ַחס ְוָׁש , ִיְתָּבַרְך ְונֹוֵפל ְּבָכל ַּפַעם

ד ֵאיֶזה ַהְתָחָלה ְּבָכל ַּפַעם ֵאינֹו ֶנֱאבָ  ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשִהְתִחיל - ִּפי  -ַעל  - ַאף , ַלֲעֵברֹות ַמָּמׁש ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ל ֵכן ִנְׁשָאר ָּתִמיד ְרִׁשיָמה ִמּכָ  - ִּפי  -ַעל  - ִּפי ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּנִפיָלה ִנְתַקְלֵקל ַהּכֹל ַאף  -ַעל  - ִּכי ַאף , ְלעֹוָלם

 ם ִּתּקּוִנים ִנְפָלִאים ְוֵהם ִנְצָרִכים ּוֻמְכָרִחיםְוֵאּלּו ָהְרִׁשימֹות הֵ . ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה ּוִמָּכל ַהְתָחָלה ְוַהְתָחָלה

ֶיה ְּגֻאָּלה ִּכי ֲאַנְחנּו ְצִריִכין ַעְכָׁשו ֶׁשָּיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשִּיְה . ְמאֹד ֶאל ִּבְנַין ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּצִריִכין ְלָהִקים

. ס ְלעֹוָלםְנַין ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְנָין ָׁשֵלם ְּבֶדֶרְך ִנְפָלא ֶׁשּלֹא ֵיָהרֵ ּוְצִריִכין ְלָהִקים ִּב . ְׁשֵלָמה ֶׁשֵאין ַאֲחֶריָה ָּגלּות

, ַּבחּוץ ְולֹא ִיָּׁשֵאר ׁשּום ִניצֹוץ ּוְנָׁשָמה ִנָּדח. ּוְצִריִכין ֶלֱאסֹף ָּכל ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוְלַקְּבָצם ַיַחד ִּבְקֻדָּׁשה ֵׁשִנית

ין ֵּכן ְצִריִכין ְלִבְנָין ֶזה ֵּכִלים ַרִּבים ְלאֵ  - ַעל . חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדחִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו 

  : ּוְצִריִכין ָלֶהם ְּכֵלי ֻאָּמנּות ַהְרֵּבה ְּבִלי ִׁשעּור. ִמְסָּפר

ֹות ֵּכִלים ְבָרָכה ֶׁשָאַמר ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשּוְכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ַּפַעם ַאַחת ִמִּפי ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו לִ 

 ֵּכן ַעְכָׁשו ַּבּדֹורֹות -ַעל ) ִּגיַצייג(ִנְפָלִאים ֲאָבל ַהִחָּסרֹון ֶׁשֲאִני ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַּגם ֶאת ַהְּכֵלי ֻאָּמנּות ֶׁשּקֹוִרין 

 ֲחַמת ֶׁשִהיאֳחָרא ִהְתַּפְּׁשָטה ְוִהְתַּגְּבָרה ְמאֹד ְמאֹד ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה מֵ ַהָּללּו ְּבֻעְקָבא ִּדְמִׁשיָחא ֶׁשַהִּסְטָרא ָא

ה ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל עֹוֶׂש  -ַעל . רֹוָאה ֶׁשעֹוד ְמַעט ְמַעט ָיבֹוא ָמִׁשיַח ְויֹוִציא ִּבְלָעּה ִמִּפיהָ 

יֶזה ֵהן ִלּמּוד ַהּתֹוָרה אֹו ְּתִפָּלה אֹו ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים אֹו ְׁשָאֵרי אֵ  ִלְפָעִמים ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ּוֵני ְוהּוא ִנְצָרְך ְמאֹד ְמאֹד ְלַבַעל ַהָּשֶדה ָהעֹוֵסק ְּבִתּק. ִיְתָּבַרךְ ' ַהּכֹל הּוא ָיָקר ְמאֹד ְמאֹד ְּבֵעיֵני ה. ִמְצוֹות

ְך לֹו ְמאֹד ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ָּגדֹול אֹו ָקָטן ַהּכֹל ִנְצרָ . ְּנָׁשמֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹותֶׁשהּוא ִּתּקּון ָּכל הַ , ַהָּשֶדה

ק ֻדָּׁשה אֹו ָעסַ ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ֶׁשָעָׂשה ַהָּדָבר ֶׁשִּבְק  -ַעל  -ֵּכן ַאף  - ְוַעל . ְלִבְנַין ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא עֹוֵסק ִלְבנֹות

ַוֲאִפּלּו , ֲאִפּלּו ִאם ְנִפיָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ָיִמים אֹו ָׁשִנים ָנַפל ַאַחר ָּכךְ ' ָצת ַּבֲעבֹוַדת הְּכָבר ְק 

ה ֵאיְך ֲאִפּלּו ִאם ִיְהיֶ , ִיְתָּבַרְך ְוָחַזר ְוָנַפל ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר' ִאם ָחַזר ְוִנְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוַדת ה

ֹוָדה ַקָּלה ֶנֱאָבד ֵכן ֵּתַדע ְוַתֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשֵאין ׁשּום ִּדּבּור ְולֹא ׁשּום ֲעב -ִּפי  -ַעל  -ַאף , ֶׁשִּיְהֶיה

 ַהר ַהָּקדֹוׁש ֵליתּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבּזֹ. ַוֲאִפּלּו ִהְתעֹוְררּות ְּבָעְלָמא ּוַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ֵאינֹו ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם. ְלעֹוָלם

עֹוֶׂשה ֵאיֶזה ִּכי ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר ְּבֵאיֶזה ִהְתעֹוְררּות ְּבָעְלָמא ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁש . 'ְרָעּוָתא ָטָבא ְּדִאְתָאִבד ְוכּו

הּוא חֹוֵטף אֹותֹו , ן ַהָּשֶדהֵּתֶכף חֹוֵטף אֹותֹו ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָהעֹוֵסק ְּבִתּקּו, ֻעְבָּדא ִּדְקֻדָּׁשה

ְלָׁשם ָּכל  ּוַמְכִניס אֹותֹו ְלָמקֹום ֶׁשַּמְכִניס ְלצֶֹרְך ַהִּבְנָין ַהִּנְפָלא ְוַהּנֹוָרא ֶׁשהּוא עֹוֵסק ִלְבנֹות ְלַהְכִניס

ג  -ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ְוַכּמּוָבן ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו . ַהִּנָּדִחים ֶׁשָּבעֹוָלם ְולֹא ִיָּׁשֵאר ֶאָחד ֵמֶהם ַּבחּוץ

ר ֵכן ֶאָחד ְלָדבָ ְּבִעְנַין ִרּבּוי ַהָּבִּתים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִּנְתַוְּסִפין ְּבִלי ִׁשעּור ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף ָׁש ) ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן ח(

ֶעְׂשִרים  מּוָבן ּוְמבָֹאר ָׁשם ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ְלָמָׁשל. 'ן ָחִליִתי ְוכּוַעֵּין ָׁשם ַעל ָּפסּוק ּוַבל יֹאַמר ָׁשכֵ . ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ִּכי , עּורֲאַזי ִנְתַרִּבין ַהָּבִּתים ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ְּבִלי ִׁש , ֲאָנִׁשים עֹוְסִקים ִּבְתִפָּלה ְּכֶׁשָּבא ְוִנְתַוֵּסף ָלֶהם עֹוד ֶאָחד

ִרֵּבי ְרָבבֹות ֶׁשל ֶעְׂשִרים אֹוִתּיֹות ֲאַזי ִנְצָטְרִפין ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ַאְלֵפי ֲאָלִפים וְ  ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף אֹות ֶאָחד ַעל ֵצרּוף

ְתַוֵּסף ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּדְקֵּדק ְוָקָרא ַהּנִ . ַעֵּין ָׁשם' ְּפָעִמים ַמה ֶּׁשֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר ְוַהֵּלב ַלֲחׁשֹב ְוכּו

ַעל ְּכמֹו ִמי ֶׁשָּדר ִּבְׁשֵכנּות ֵאֶצל ֵאיֶזה ּבַ .ַּדְיָקא' ָׁשֵכן, 'ְוַכְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּוַבל יֹאַמר ָׁשֵכן ָחִליִתי, ֵכןְּבֵׁשם ָׁש 



  50

 -ַאף , ְּקֻדָּׁשהְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף ָאָדם ֶאל הַ . ְוַאַחר ָּכְך ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן יֹוֵצא ִמָּׁשם, ַהַּבִית ֶׁשהּוא ַרק ְלִפי ָׁשָעה

א ְיֵדי ָׁשֵכן ְּבָעְלמָ  -ֵכן ַעל  -ִּפי  - ַעל  - ַאף , ִּפי ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְׁשֵכנּות ֶׁשֵאינֹו ִנְקָּבע ִעָּמֶהם ִּבְקִביעּות -ַעל 

' כּוה ְּבִלי ִׁשעּור ְוֵעֶרְך ּוִמְסָּפר וְ ֵּכן ַהָּבִּתים ֶׁשל ַהְּתִפּלָ  - ִנְתַוְּסִפין ַּגם , ְלָדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ַרק ְלִפי ָׁשָעה

מֹו ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִנְתַרֵחק ּכְ  - ַעל  -ְוַנֲעֶׂשה ַעל ָידֹו ַׁשֲעׁשּוִעים ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה ְּבִלי ִׁשעּור ַאף . ַּכְמבָֹאר ָׁשם

  : ַהָּׁשֵכן

ה ֲאִפּלּו ִאם ם ּוְצִריִכין לֹוַמר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ַקִּדיׁש אֹו ְקֻדָּׁש ְוֵכן רֹוִאין ְּבחּוׁש ְלָמָׁשל ְּכֶׁשֵּיׁש ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשי

ּוְכֶׁשָּבא ֶאְצָלם ֶאָחד ֲאִפּלּו ַהָּפחּות , ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ֵאיָנם ְיכֹוִלים לֹוַמר ַהְּקֻדָּׁשה ְּבִתְׁשָעה

 -ַאף , ִּפי ֶׁשֵּתֶכף ּוִמָּיד חֹוֵזר ֶאל ַהּׁשּוק -ַעל  - ִפים אֹותֹו ְלִמְנָין ַאף ֶׁשַּבְּפחּוִתים ִמן ַהּׁשּוק ְלִפי ָׁשָעה ּוְמָצרְ 

ם ִמְנָין ִּכי ָּכל ַהְּקֻדָּׁשה ִנְגַמר ַעל ָידֹו ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ָׁש , ִיְתָּבַרךְ ' ֵכן ַּכָּמה ַׁשֲעׁשּוִעים ָּגַרם ַלה -ִּפי  - ַעל 

ֵאל ִנְתַוֵּסף ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְתַוֵּסף ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשרָ  -ִּפי  - ַעל  - ַאף , ָׁשם ַּכָּמה ִמְנָיִנים ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו, ִּבְלָעדֹו

ָחד ֵּכן ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְצָטֵרף ִעָּמֶהם עֹוד אֶ  -ַעל , ִּכי ְּברֹב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ , ְקֻדָּׁשתֹו ּוְכבֹודֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ֵּסף ֲעֵליֶהם עֹוד ַאְּדַרָּבה ָּכל ַמה ֶּׁשִמְתַחְּבִרין יֹוֵתר ֲאָנִׁשים ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכֶׁשִּנְתוַ . ֶּבה ַהְּקֻדָּׁשה יֹוֵתר ְויֹוֵתרִנְתרַ 

י ְרָבבֹות ְּבִלי ֶאָחד ַנֲעֶׂשה ַעל ָידֹו ִּתּקּוִנים ּוִבְנָיִנים ִנְפָלִאים ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ 

, ָחֵמׁש. 'ִּתים ְוכּוַּכּמּוָבן ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְּבִעְנַין ָׁשלֹׁש ֲאָבִנים ּבֹונֹות ִׁשָּׁשה ּבָ . ִׁשעּור

 ַעֵּין ָׁשם ְוָהֵבן. ַהֵּלב ַלֲחׁשֹבַמה ֶּׁשֵאין ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר וְ ' ְוכּו' ְׁשַבע ֵמאֹות ֶעְׂשִרים כּו, ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ֵׁשׁש

  : ֵהיֵטב

ה ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך עֹוֶׂש  -ַעל  -ַאף , ִנְמָצא ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ֵאיֶזה ֻעְבָּדא ְּבָעְלָמא ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְנָין ּה ֶנֱאֶבֶדת ְלעֹוָלם ּוְכָבר ִנְצָטְרָפה ֶאל ַהִּב ֵכן זֹאת ָהֻעְבָּדא ֵאינָ  -ִּפי  -ַעל  -ַאף , ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום

ְזָּכר ְוִנְתַרֶּבה ַּכָּמה ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ָּבִּתים ַעל ָיָדּה ְוַכּנִ , ְוָגְרָמה ִּתּקּון ָּגדֹול ְלִבְנַין ַהְּקֻדָּׁשה, ַהִּנְפָלא

ָליו ַמה ְיֵמי ַחָּייו ְלַהְתִחיל ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר עָ ְוִאם ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ָּכל . ְלֵעיל

ְוֻכָּלם ִיְתַקְּבצּו , ֲאַזי סֹוף ָּכל סֹוף ִיְתַקְּבצּו ָּכל ֵאּלּו ַהִּתּקּוִנים ֶׁשָּגַרם ְּבָכל ֲעבֹוָדה ּוְבָכל ַהְתָחָלה, ֶּׁשַּיֲעבֹר

ְוָאז ִיְרֶאה , ְוִאם ֵראִׁשיתֹו ִמְצָער ַאֲחִריתֹו ִיְׂשֶגא ְמאֹד. ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת' ָלׁשּוב ַלה ְלֶעְזָרתֹו ְלַחְּזקֹו ּוְלַאְּמצֹו

ָּכל ְוֵכן הּוא ִּבְכָלִלּיּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁש . ְיֵדי ָּכל ֻעְבָּדא ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם -ַמה ֶּׁשָּפַעל ַעל 

 -ַעל  - ַאף , ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִנְתַקְלְקלּו ַּבֲחָטֵאינּו - ַעל  -ְיֵדי ַהְּגֻאּלֹות ָהִראׁשֹונֹות ַאף  - ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל  ַהִּתּקּוִנים

ֹוֵסק ֹון ֶׁשעּוְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִמְׁשַּתֵּמׁש ִעָּמֶהם ְלצֶֹרְך ַהִּבְנָין ָהַאֲחר. ֵכן ִנְׁשֲארּו ֵמֶהם ְרִׁשימֹות ִנְפָלאֹות -ִּפי 

נּו ָאז ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלּבֵ , ּוְכֶׁשִּיָּגֵמר ִּבְנָינֹו ְוָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ִלְבנֹות ֶׁשֻּכָּלם ֻמְכָרִחים לֹו

. ָדה ַוֲעבֹוָדה ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּותְיֵדי ָּכל ֲעבֹו -ְיֵדי ָּכל ְּגֻאָּלה ּוְגֻאָּלה ְוַעל  - ִמּגֶֹדל ַהִּתּקּוִנים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַעל 

ּוְכִתיב ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי . 'ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְוכּו

ִיְתָּבַרְך ' ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשַּבּסֹוף ִיְזּכֹר ָלנּו ה. ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹונֹות ֲאָריֹות

ְוָעַבְרנּו . א ְזרּוָעהֶאת ָּכל ַהֲחָסִדים ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִמן ַהַהְתָחָלה ֶׁשָהַלְכנּו ַאֲחָריו ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹ

ַעד , ּוִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַמה ֶּׁשָעׂש -ַעל  - ִנְמָצא ֶׁשַאף . 'כּוִּבְמעֹונֹות ֲאָריֹות ְּבַהְרֵרי ְנֵמִרים וְ 

ֵמַאַחר , ְולֹא הֹוִעיל ָלֶהם ָּכל ַהְּזֻכּיֹות ָהֵאֶּלה. ַהִּמְקָּדׁש ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְוָגלּו ֵמַאְרָצם -ֶׁשֶּנֱחַרב ַהֵּבית 

 ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ָלןֵאֶּלה ְּבָצרֹות ָּכֵאֶּלה ֶׁשָעְברּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבִלי ִׁשעּור ַרֲחָמָנא ִלְצ ֶׁשְּמַרֲחָקם ָּכל ָּכְך ְּבָגֻלּיֹות ּכָ 

ּוְכִתיב . 'ּוְכִתיב ַאף ָזַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמנּו ְוכּו. ּוֵמֱאלַֹקי ִמְׁשָּפִטי ַיֲעבֹר' ִנְסְּתָרה ַּדְרִּכי ֵמה' ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב ְוכּו

עּוָלּה  ּוְכמֹו ֶׁשְּמַסֵּים ַהָּפסּוק ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה, ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ֵכן. ְוֲאדָֹני ְׁשֵכָחִני' אֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני הַוּתֹ

ְוָכל ַהַּמֲעִׂשים , ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת' ַהְינּו ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף ָנׁשּוב ַלה. ַּגם ֵאֶּלה ִּתָּׁשַכְחָנה ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחךְ ' ְוכּו

, ִיְתָּבַרךְ ' ֲאָבל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ָּכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה טֹוָבה לֹא ִיְׁשַּכח ה. ִיְתָּבַרךְ ' ָרִעים ֶׁשָּלנּו ִיְׁשַּכח ה

ָאְמרּו ָנם ִלְבָרָכה ֶׁשַּמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁש ְּבִחיַנת ַּגם ֵאֶּלה ִּתָּׁשַכְחָנה ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹו

ְּבִחיַנת  ֲאָבל ְזכּות ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֶׁשִּקְּבלּו ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֲעֵליֶהם. ִיְתָּבַרךְ ' ִיְׁשַּכח ה' ֵאֶּלה ֱאלֶֹקיָך ְוכּו
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 -ַעל  -ֶׁשַאף , ּוא ִּבְפָרִטּיּות ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמןְוֵכן ה. ִיְתָּבַרְך ְלעֹוָלם' ֶזה לֹא ִיְׁשַּכח ה' ֱאלֶֹקיךָ ' ָאנִֹכי ה'

ם ְמַעט ְוִנְדֶמה לֹו ְּכִאּלּו ֵאין מֹוִעיל ְּכָלל ַחס ְוָׁשלֹום ַמה ֶּׁשִהְתִחיל ִלְפָעִמי, ִּפי ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ַמה ֶּׁשעֹוֵבר

ִּבְבִחיַנת , ֵכן ַּבּסֹוף ִיְרֶאה ַמה ֶּׁשָּפַעל ִּבְתִחָּלה -ִּפי  - ל עַ  -ַאף , ֵמַאַחר ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָרחֹוק ָּכל ָּכךְ ', ַּבֲעבֹוַדת ה

ל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ָּתִמיד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַהְתִחיל ְּבכָ  - ַעל . ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל

ה ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרכָ . ְוֵלית ְרעּוָתא ָטָבא ְּדִאְתָאִבד. ָניִּכי לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדֹ. ַּפַעם ֵמָחָדׁש

ִּפי  -ַעל  -ִיְתָּבַרְך ַאף ' ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהָאָדם ְמַנֵּשא ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ַלה, ַעל ָּפסּוק ְּבׂשֹוא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם

ֵכן  - ִּפי  -ַעל  - ַאף , ִיְתָּבַרְך ִּכי נֹוֵפל ַאַחר ָּכְך ַרֲחָמָנא ִלְצָלן' ְוָׁשלֹום ְלִהְתָקֵרב ַלהֶׁשֵאינֹו עֹוֶלה ְּבָידֹו ַחס 

  :יּהֶזהּו ְׁשָבָחא ִּדיֵליּה ִויָקָרא ִּדילֵ , ִיְתָּבַרךְ ' ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּזק ּוַמְגִּביַּה ּוְמַנֵּשא ַעְצמֹו ְּבָכל ַּפַעם ַלה

ָאֵמן ֵּכן . ה ִּבְמֵהָרהָּבַרְך ִיְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו ְלִהְתַחֵּזק ָּתִמיד ַעד ֶׁשִּנְזֶּכה ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת ִּבְמֵהרָ ִיְת ' ה

  :ְיִהי ָרצֹון

  

  ) 'מעשה י(מעשה מבערגר ועני  - סיפורי מעשיות משנים קדמוניות 

והיו . והיה לו סחורות רבות מאד וכיוצא, והיה עשיר מופלג מאד. פעם אחת היה בערגיר, מעשה

שהיה , ולמטה ממנו היה דר עני אחד. והיה לו כל טוב, הוועקסלען והבריב שלו הולכין על העולם

לזה לא היה בנים : ושניהם היו חשוכי בנים. והיה לו כל ההפך מן הבערגיר העשיר, עני גדול מאד

  :וכן לזה

: ושאל אותם. דהינו פאקין פאקין, שו חבילות חבילותשבאו אנשים וע, פעם אחד חלם להבערגיר

וחרה לו מאד מאד על שהם רוצים לשאת כל . ל"לשאת הכל אל העני הנ: והשיבו? מה אתם עושים

והם עשו חבילות חבילות מכל . שהם אנשים רבים, ולכעס עליהם אי אפשר, הונו מביתו אל העני

ולא השאירו , ל"הכל כאשר לכל אל בית העני הנ ונשאו, אשר היו לו מכל סחורותיו והונו ורכושו

ואף שראה שהוא . והקיץ וירא והנה חלום, וחרה לו מאד מאד. כלום בביתו כי אם דפנות הבית ריקם

וחרה לו הדבר מאד מאד על דבר . אף על פי כן היה לבו נוקפו מאד, הכל אצלו, וברוך השם, חלום

  : ל"הנ ולא היה יכול לצאת מדעתו דבר החלום, החלום

, אחר החלום, ועכשו, ל עם זוגתו היה רגיל גם מקדם להשגיח עליהם ולתת להם מסת ידו"והעני הנ

, היו משתנים פניו, העני או אשתו, אך בכל עת שהיו באים לביתו, נתן עליהם השגחה יותר מקדם

אצלו והיו , היו רגילים לפרקים אצלו, והם העני עם אשתו. ונבהל מפניהם מחמת החלום שזכר

  :נכנסים ויוצאים

. ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאד. ונתן לה מה שנתן, ל"פעת אחת באתה אצלו אשת העני הנ

שבכל עת אשר אנו באים , מה זאת. תגידו לי. אבקש מחילה מכבודכם: ל"שאלה אותו העניה הנ

לבו נוקפו מאד  ומאותו היום, ל"שחלם לו כנ, ספר לה כל אותו הענין? משתנים פניכם מאד, אצלכם

? ומה בזה, הן: השיב לה? האם היה החלום באותו הלילה פלונית שאמרה לו: השיבה לו, ל"כנ' וכו

ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו פאקין , באותו הלילה חלם לי גם כן שאני עשירה גדולה: השיבה לו

שקראוהו , ל"הינו להבערגיר הנ, אל אותו העני: השיבו? להיכן אתם נושאים: פאקין ושאלתים

והוא נבהל ונשתומם עכשו יותר ? הלא אף אני בחלומי, על כן מה אתה משגיח על חלום. עכשו עני

ודלות של העני , שישאו עשירותו ורכושו אצל העני, שהדבר נראה, ויותר על ששמע עוד את חלומה

  : ונבהל מאד מאד, ישאו אצלו

ולקחה גם אשת העני , ולקחה עמה רעותיה, ונסעה אשת הבערגיר עם עגלות צב לטיל, ויהי היום

ופנו אל הצד , עם החיל שלו, )שקורין יעדניראל(אדון , והנה עבר איש חיל. ונסעו על הטיול, עמה

, וצוה שיוציאו אחת מן הנשים שנסעו לטיל, וירא שנוסעים נשים, ועבר החיל. מן הדרך בשבילו
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ובודאי אי , צב של היעדניראל ונסעו עמה וחטפו אותה בתוך העגלת, והלכו והוציאו את אשת העני

ולקחה ונסע עמה למדינה . יעדניראל עם חילותיו, בפרט איש חיל. כי נסע להלן, אפשר להשיבה

והיו מבקשים ומפתים , והיתה בוכה מאד, ולא רצתה לשמע לו כלל, והיא היתה יראת שמים, שלו

והיה . ל"והנה נלקחה העניה הנ, יולוהם שבו לביתם מן הט. והיא היתה יראת שמים ביותר, אותה

  : העני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאד מאד על אשתו תמיד

מה : נכנס ושאלו. שמע שהוא בוכה ומתמרמר מאד מאד. פעם אחת עבר הבערגיר אצל בית העני

יש שנשאר להם העשירות או ? ומה נשאר לי? וכי לא אבכה: השיבו? אתה מתמרמר ובוכה כל כך

ונכמר לבו של הבערגיר על העני ? ומה נשאר לי, וגם אשתי נלקחה ממני, לי כלוםאני אין . בנים

ובאמת , והלך ועשה דבר מבהל, ונתעוררו רחמיו עליו מאד מאד מגדל המרירות שראה בו, ל"הנ

ועשה דבר מבהל מאד , והלך ונסע לשם. ל"והלך ושאל באיזה מדינה דר היעדניראל הנ, היה שגעון

והלך , מגדל הבהלה שלו מאד מאד נשתומם, והוא, )וואכין(ושם עומדים , אלוהלך לבית היעדניר

וגם הוואכין נבהלו ונשתוממו מאד מחמת שראו פתאם , ולא השגיח כלל על הוואכין, בבהלה גדולה

, ומחמת הבהלה הניחוהו כל הוואכין? איפה בא זה לכאן. ונבהלו מאד, בן אדם אצלם מבהל מאד

ובא והקיצה ואמר , למקום שהיתה שוכבת שם, ד שנכנס לבית היעדניראלע, ועבר על כל הוואכין

ועברו גם עתה על כל , והלכה עמו, תכף בוא עמי: ואמר לה. וראתה אותו ונבהלה, בוא: לה

  : עד שיצאו, הוואכין

, וכן הוה, והבין שבודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול, ואזי תכף נבהל ונזכר מה שעשה דבר כזה

והלך והטמין עצמו בתוך בור אחד שהיה עם מי . ף רעש גדול אצל היעדניראלשנעשה שם תכ

ל גדל המסירת "וראתה האשה הנ, ושהה שם עמה שני ימים בתוך הבור, גשמים עד שיעבר הרעש

אפשר יש לה , שכל המזל שיש לה', ונשבעה בה, נפש שהיה לו בשבילה והצרות שסובל בשבילה

ואם ירצה לקח , שיהיה כל הצלחה שלה לא נמנע מאתו, והצלחהאיזה מזל שיהיה לה איזה גדולה 

? ואיך מוצאים שם עדות. לא יומנע ממנו כלל, והיא תשאר כמקדם, לעצמו כל הצלחה וגדולה שלה

והיה הולך ובא עמה להלן , אחר שני ימים יצא עמה משם והלך להלן. ולקח אותו הבור לעדות

, והחביא עצמו עמה בתוך מקוה, והלך עוד. אחריו והבין שגם שם באותו המקום מחפשים, להלן

ולקחה את , ל"ונשבעה עוד הפעם כנ, ונזכרה שוב בגדל המסירות נפש והצרה שסובל בשבילה

שהחביא , וכן היה כמה פעמים. ויצאו והלכו להלן, והיו שם גם כן בערך שני ימים. המקוה לעדות

, ל"כנ, והם בור ומקוה, מקומות של מים דהינו בשבעה, עצמו עמה במקומות אחרים כיוצא באלו

נזכרה במסירות נפשו , ובכל מקום ומקום שהיו נחבאים שם, ואגמים ומעין ונחלים ונהרות וימים

והיו מחביאים , והלכו ובאו, ל"כנ, ולקחה אותו המקום לעדות, ל"כנ, ונשבעה לו, וצרתו בשבילה

והיה , והוא היה סוחר גדול, ו על היםכשבא. עד שבאו על הים, ל"עצמם בכל פעם במחבואות הנ

, ל"עד שעבר ובא לביתו עם אשת העני הנ, וחתך עצמו לבוא למדינתו, מכיר הדרכים על הים

  : והיה שמחה גדולה שם, והשיבה להעני

. נפקד ונולד לו באותה שנה בן זכר, בשכר שעשה דבר כזה וגם עמד בנסיון עמה, ל"והבערגיר הנ

בשכר שעמדה בנסיון כזה עם היעדניראל וגם עמו זכתה גם כן וילדה , ל"הנ אשת העני, והיא גם היא

, כי בין בני אדם לא נמצא יפי כזה, שלא היה יפי של מין אדם כלל, והיתה יפת תאר מאד מאד, נקבה

  :והיו העולם אומרים

א של, כי היה יפיה ותפארתה מופלג מאד מאד, )כי חדוש נפלא כזה קשה שיתגדל(הלואי שתתגדל 

והיו משתוממים מאד על גדל יפיה , והיו העולם באים ונכנסים לראותה, נראה כזאת בעולם כלל

עד שנתעשר , והיו נותנים מתנות. והיו נותנים לה מתנות מתנות מחמת חבה, המופלג מאד מאד
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ויאמר , שהיה חדוש כזה, ל מגדל יפיה"שישתדך עם העני הנ, ל נפל בדעתו"והבערגיר הנ. העני

דהינו שישתדכו יחד , שנושאין שלו להעני ומהעני נושאין אצלו, אפשר על זה מראה החלום: בלבו

  :ויתערבו יחד על ידי השדוך

ואפשר בזה יתקים , שרצונו להשתדך עמה, ואמר לה דעתו, באתה אשת העני אצלו. פעם אחת

שאני אשתדך , אך לא היה לי העזה לדבר מזה, גם אני חשבתי זאת בדעתי: השיבה לו. ל"כנ, החלום

שכל טובי והצלחתי לא , כי כבר נשבעתי, ולא אמנע מכם, אך אם אתם רוצים בודאי אני מוכן. עמכם

  :יומנע מכם

היו הולכים ובאים , ל"והבת הנ. ל למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם"והבן והבת הנ

ים שרים לראותה והוטבה והיו בא, עד שנתעשר העני, ונתנו מתנות, ל"כנ, לראותה מגדל החדוש

ומגדל הפלגת יפיה בא , כי לא היה יפי של אנושי כלל, והיה יפיה חדוש גדול ביניהם. בעיניהם מאד

אך אין נאה להם , חשק להתחתן עמה, שהיה לו בן, ושר, על דעת השרים להשתדך עם העני הזה

לו שיעבד אצל והשתד, על כן הוכרחו לראות להשתדל לגדל את האיש הזה, להתחתן עם כזה

עד , כי השתדלו להגביהו במהרה, ונעשה מתחלה פראפירטשיק ואחר כך למעלה למעלה. הקיסר

אך היו רבים . עד שנעשה יעדניראל והיו חפצים השרים להשתדך עמו, שהלך מהר ממעלה למעלה

 וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן, כי כמה שרים באו על זה ועסקו בזה להגביהו, קופצים על זה

  :שכבר היו מדברים להשתדך עמו, מחמת הבערגיר

והצליח , והיה שולח אותו הקיסר להמלחמה, היה מצליח יותר ויותר, שנעשה יעדניראל, והעני הזה

עד אשר נסתלק שם , והיה הולך ומצליח מאד, ונשא אותו עוד יותר למעלה למעלה. מאד בכל פעם

שהוא יהיה , ונתקבצו כל השרים והסכימו כולם, רונתיעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיס, הקיסר

וכבש . והיה מצליח מאד, והיה לוחם מלחמות, )ל נעשה קיסר"הינו העני הנ(ונעשה קיסר . קיסר

כי , עד ששאר המדינות נתיעצו למסר תחת ידו ברצון טוב, והיה לוחם ומצליח וכובש והולך, מדינות

על כן נתקבצו כל המלכים , המזל של העולם אצלו שכל היפי של העולם וכל, ראו הצלחתו הגדולה

  : ונתנו לו כתב באותיות של זהב, שהוא יהיה קיסר על כל העולם, והסכימו

ואשתו ; כי אין נאה לקיסר להשתדך עם בערגיר, והקיסר הזה מאן עתה להשתדך עם הבערגיר

דוך אחר נגד הבערגיר שאי אפשר לו לעשות ש, וירא הקיסר. הקיסרית היא לא זזה מן הבערגיר כלל

ובתחלה ראה , ל"על כן חשב מחשבות על הבערגיר הנ, בפרט כי אשתו מחזקת עמו מאד מאד, ל"הנ

והקיסר בודאי יכול לעשות , כאלו אין הדבר ממנו לגרם לו הפסד, והשתדל בתחבולות, לחסרו

ת היתה מחזקת הקיסרי, והיא, עד שנתדלדל ונעשה עני גמור, והיו מפסידים ומחסרים אותו. כזאת

אי אפשר לו לעשות , ל"הינו בן הבערגיר הנ, אחר כך ראה הקיסר שכל זמן שזה הבן קים. עמו תמיד

וגלגל עליו , וחשב מחשבות להעבירו. והשתדל להעביר את אותו הבחור של הבערגיר, שדוך אחר

ושפטו להניחו , שרצון הקיסר להעבירו מן העולם, והשופטים הבינו, והושיב עליו שופטים, עלילות

  :בשק ולהשליכו לים

. מה עשתה. אי אפשר לה לעשות כנגד הקיסר, אך גם הקיסרית, היה לבה דוה מאד על זה, והקיסרית

והתחננה מהם , ונפלה לפני רגלם, ובאתה אצלם, הלכה אל הממונים שהיו ממונים להשליכו לים

שיקחו שבוי אחר מחויב , אדובקשה מהם מ? כי למה הוא חיב מיתה, שיעשו למענה להניחו, מאד

וכן . ונשבעו לה שיניחוהו, ופעלה בקשתה אצלם. ל"מיתה להשליכו לים ויניחו אותו הבחור הנ

והבחור הזה כבר . והלך לו, לך לך: ואמרו לו, ואותו הניחו, ולקחו איש אחר והשליכוהו לים, עשו

  : והלך לו, היה בר דעת
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תדעי שזה הבן של הבערגיר , בתי: ל ואמרה לה"נל וקראה לבתה ה"וקדם לזה הלכה הקסרית הנ

ואיך הבערגיר מסר נפשו בשבילי , ל"כנ, וספרה לה כל אותו המעשה שעבר עליה. הוא החתן שלך

שכל טובי לא יומנע ממנו ולקחתי אותן ', ל ונשבעתי לו בה"והיה עמי בשבעה מקומות הנ, )ל"כנ(

הנה אתה היא כל טובתי ומזלי , בכן עתה. ל"כנ', בור ומקוה וכו: שהם, השבעה מקומות לעדות

וכבר . ואביך מחמת גסותו רוצה להרגו חנם. ל הוא החתן שלך"ובנו הנ, ובודאי אתה שלו, והצלחתי

, )ל"הינו בן הבערגיר הנ(שהוא החתן שלך , על כן תדעי, ל"כנ, השתדלתי להצילו ופעלתי שיניחוהו

  :ואל תתרצי עם אחר בעולם כלל

והלכה הבת . שבודאי תקים כך, והשיבה, כי גם היא היתה יראת שמים, מה בעיניהונתקבלו דברי א

. והוא החתן שלה, אל התפיסה שהיא מחזקת עצמה בו, ל"הזאת ושלחה כתב אל בן הבערגיר הנ

שהם , ל"כנ, וצירה בו כל המקומות שהחביאה אמה עם אביו, ושלחה לו כמו חתיכת לאנד קארט

, והזהירה אותו מאד מאד. 'שצירה בו כמו בור ומקוה וכו, ל"כנ', ובור ומקוה וכ: השבעה עדות

  : וחתמה עצמה למטה, שישמר הכתב הזאת מאד מאד

, עד שבא אל הים, וילך ויעבר. והלך לו, ואותו הניחו, שלקחו הממונים איש אחר, ל"אחר כך היה כנ

ומגדל . שהיה שם מדבר, ובא רוח סערה גדולה ונשא הספינה אל ספר אחד. וישב בספינה ועבר בים

  :אך האנשים שבה נצלו ויצאו על היבשה, נשברה הספינה, )שקורין אומפיט(, הסערה

כי באותו המקום לא היו רגילים , וילכו לנפשם כל אחד ואחד לבקש לו אכל לנפשו, ושם היה מדבר

והלכו . קומםועל כן לא היו מצפים שם על איזה ספינה לשוב למ, כי היה מדבר, הספינות לבוא לשם

  :ונתפזרו הנה והנה כל אחד ואחד, שם במדבר לבקש אכל

וכל מה ; ולא יכול, ורצה לשוב; עד שנתרחק מן הספר, והיה הולך והולך, ל במדבר"והלך הבחור הנ

, והלך שם במדבר. וילך באשר ילך, עד שראה שאי אפשר לו לשוב, נתרחק יותר ויותר, שרצה לשוב

והיה . ומצא שם איזה דברים לאכל, עצמו נגד החיות רעות שבמדבר והיה בידו קשת שהיה מציל

והיה שם מים , שהיה שם מקום פנוי, )ישוב(עד אשר יצא מן המדבר ובא אל מקום , הולך והולך

  :והיה אוכל מן הפרות ושתה מן המים, ואילנות סביב סביב של פרות

ומי יודע אם יגיע עוד , שוב אל הישובכי בלא זה קשה לו ל, ונתישב בדעתו לישב שם מספר ימי חייו

מאחר , על כן היה בדעתו לישב שם ולחיות שם ימי חייו! ?אם יניח המקום הזה וילך לו, למקום כזה

ולפעמים היה יוצא ורובה בקשתו ארנבת או . שהיה לו הפרות לאכל והמים לשתות, שטוב לו שם

וייטב , שם דגים טובים מאד בתוך המים כי היה, גם היה צד לעצמו דגים. והיה לו בשר לאכל, צבי

  : בעיניו לבלות שם ימי חייו

שכבר , כי הקיסר סבר(, ל ועתה נפטר ממנו"אחר שנעשה המשפט בבן הבערגיר הנ, ל"והקיסר הנ

, ל"כעת יוכל להשתדך עם בתו הנ) ושוב איננו בעולם, ל"נתקים בו המשפט באמת בבן הבערגיר הנ

. וישבה שם, ועשה לה חצר כראוי. מלך פלוני ועם מלך פלוני וכיוצאוהתחילו לדבר לה שדוכים עם 

, והיתה מנגנת בכלי שיר וכיוצא כדרכם. וישבה שם, ולקחה לעצמה בנות שרים להיות לה לרעותיה

רק , דהינו לדבר השדוך, שאין רצונה בדברים, היתה משיבה, וכל מה שהיו מדברים לה שדוכים

ועשתה באמנות מקום שיבוא , ה בקיאה מאד בחכמת השירוהיא הית. שיבוא המשודך בעצמו

כדרך שמדבר החשוק , הינו שיר של חשק, וידבר דברי שיר, המשודך על אותו המקום ויעמד כנגדה

  :לחשוקתו דברי חבה

ולקצתם . והיו מדברים כל אחד ואחד שיר שלו, ועלו על אותו המקום, והיו באים מלכים להשתדך

השיבה בעצמה , שנראו לה יותר, ולקצת, יה גם כן בדרך שיר וחבהשלחה תשובה על ידי רעות

היתה מראה עצמה , שנראו לה עוד יותר, ולקצת, והרימה קולה בשיר והשיבה לו גם כן דברי חבה
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אבל לא . ולכולם סימה בסוף, והשיבה לו דברי שיר וחבה, והיתה מראה את פניה, פנים אל פנים

והיו , היו נופלים מגדל יפיה, וכשהיתה מראה פניה. בין כונתהעברו עליך המימות ולא היה מי שמ

ואף , מגדל יפיה שהיה מופלג מאד מאד, וקצת נשתגעו מחמת חולת אהבה, קצת נשארים חלשות

ולכולם , עם כל זאת היו באים מלכים להשתדך עמה, אף על פי שנשתגעו ונשארו חלשות, על פי כן

  : ל"השיבה כנ

, ל ועשה לעצמו שם מקום לישב בו"ישב שם באותו מקום הנ) ל"ערגיר הנהינו בן הב(ל "והבן הנ

שראויים לעשות , והיה בוחר לו עצים, וגם הוא היה יכול לנגן ויודע חכמת השיר. והיה יושב שם

והיה , )שקורין סטריניס(, ומהגידין של החיות עשה לו נימין. ועשה לעצמו כלי שיר, מהם כלי שיר

והיה משורר ומנגן , ל"ששלחה לו הבת הקיסר הנ, והיה לוקח הכתב שהיה לו. מנגן ומשורר לעצמו

ל "והלך ולקח הכתב הנ. ועתה נשלך לכאן', ואיך אביו היה בערגיר וכו, ונזכר כל המארעות שהיו לו

  :וישב שם איזה זמן, ל"וטמן שם הכתב הנ, ועשה שם מקום, ועשה לו סימן באילן אחד

, ולא היה יכול להכיר האילן, שהיו עומדים שם, ושבר כל האילנות פעם אחד היה רוח סערה גדולה

נתערב האילן בין , ועכשו שנפלו, היה לו סימן להכיר, כי בעוד שהיו עומדים, שטמן שם הכתב

וזה אי אפשר לבקע כל האילנות לחפש ; ולא היה יכול להכיר האילן, שהיו שם הרבה מאד, האילנות

בודאי ישתגע , שאם ישב כאן, וראה, בוכה ומצטער על זה מאד מאד והיה. כי היו רבים מאד, הכתב

כי בלא זאת הוא , ויעבר עליו מה, שמוכרח לילך להלן, ונתישב. שהיה קשה עליו מאד, מגדל הצער

ועשה לעצמו . וילך באשר ילך, ולקח לו בשר ופרות בתוך שקו. ל"כנ, מסוכן מאד מגדל הצער

  :סימנים באותו המקום שיצא משם

ושאל אם נשמע כאן מאותו . השיבו לו? איזה מדינה היא זאת: ושאל. עד שבא אל ישוב, היה הולךו

אך שאי אפשר , הן: השיבו לו; ושאל אם נשמע כאן מבתו היפת תאר. הן: השיבו לו; ל"הקיסר הנ

והלך אל המלך של אותו , מאחר שאי אפשר לו לבוא לשם: ונתישב בדעתו. ל"להשתדך עמה כנ

ומאחר שאי . ובשבילו אינה רוצה להשתדך עם אחר, ושהוא החתן שלה, ספר לו כל לבוהמדינה ו

ושאותו , ל"דהינו השבעה מימות הנ, בכן הוא מוסר לו כל הסימנים שבידו, אפשר לו לבוא לשם

כי אי אפשר , שדבריו כנים, והכיר המלך. ולו יתן מעות בעד זה, המלך ילך לשם וישתדך עמה

  : והוטב הדבר בעיניו ,לבדות זאת מן הלב

, ולהרגו קשה בעיניו, ואותו הבחור יהיה פה אין הדבר טוב לפניו, אם יביא אותה לכאן: אך נתישב

וחרה הדבר , בכן נתישב לשלחו למרחוק מאתים פרסאות! ?כי מדוע יהרג על הטובה שעשה לו

, מלך אחר גם כן והלך שם אל, ל על אשר הוא משלחו בעד טובה כזו שעשה לו"מאד בעיני הבן הנ

, שיסע תכף, וצוה עליו וזרזו, ולהשני הוסיף סימן יותר, ומסר לו כל הסימנים, ל"וספר לו גם כן כנ

  : יש לו סימן יותר מחברו, וגם אפלו אם לא יקדימו, אולי יוכל להקדים את חברו

וחרה לו . תושלח גם כן את אותו הבן למרחוק מאתים פרסאו, ל כמו הראשון"והשני נתישב גם כן כנ

  :ולהשלישי מסר עוד סימנים מובהקים ביותר, וילך אל השלישי, גם כן מאד

ונעץ בתוך , ועשה לו שיר, ל"למקום בת הקיסר הנ, ל ובא לשם"וילך ויסע תכף המלך הראשון הנ

, אך על פי השיר נזדמן לו, ל"דהינו השבעה עדים הנ, השיר על פי החכמה זו כל אותן המקומות

, ל"ובא לשם על המקום הנ. כי כן הגיע לו על פי חכמת השיר, ל"דר את המקומות הנשלא סדרם כס

רק , ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה, נפלא בעיניה, ל"כשמע בת הקיסר המקומות הנ. והגיד השיר

אולי מחמת חכמת משקל , אך אף על פי כן חשבה בדעתה, היה קשה בעיניה על שלא סדרם כסדר

, ונעשה שמחה ורעש, שהיא משודכת לו, וכתבה לו, שזה הוא, ונסכם בלבה, דרהשיר בא לו זה הס

  :והכינו על החתונה, שנמצא לה בן גילה
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ולא השגיח על זה ואמר , שכבר היא משודכת, ואמרו לו. בתוך כך בא השני והיה רץ גם כן לשם

, ל כסדר"מקומות הנובא והגיד שירו וסדר כל ה. שאף על פי כן יש לו דבר שיגיד לה שבודאי יפעל

ואמר שאינו , ולהגיד האמת לא טוב לפניו. מאין יודע הראשון, ושאלה אותו. וגם נתן עוד סימן יותר

כי גם הראשון ספר המקומות ומאין יתודע לאדם , ועמדה משתומם, ונפלא בעיניה מאד. יודע

שספר , שראתה בומאחר , שזה השני הוא בן גילה, אך אף על פי כן נראה בעיניה? סימנים הללו

אך נשארה , שהזכיר אלו המקומות, אפשר על פי חכמת השיר בא לו זאת, והראשון, ל"כנ', כסדר וכו

  : עומדת

ומסר לו עוד , ל"והלך אל השלישי וספר לו גם כן כנ, חרה לו גם כן, כששלחו השני, ל"והבחור הנ

שהיה מצויר בו , ה לו כתבולפני השלישי ספר כל לבו באשר שהי. יותר סימנים מובהקים ביותר

והשלישי נתישב גם . בכן יציר לעצמו גם כן על ניר כל אותן המקומות ויביא אליה, ל"המקומות כנ

וזה הבחור יהיה כאן ושלח גם כן את הבחור עוד , שיביא אותה לכאן, שאין טוב לפניו, ל"כן כנ

  :למרחוק יותר מאתים פרסאות

שכבר יש כאן , והגידו לו, ובא לשם) ו לקח את היפת תארדהינ(וזה המלך השלישי רץ גם כן לשם 

והעולם לא היו יודעים כלל מפני מה . שבודאי יפעל, כי יש לו דבר, אף על פי כן: והשיב, ל"שני הנ

והראה הכתב , ובא גם השלישי והגיד שירו בסימנים מובהקים יותר. היא נתרצה לאלו יותר מאחרים

ך לא יכלה לעשות דבר מחמת שגם הראשון נראה שזהו ואחר כך א, עם ציור המקומות ונבהלה מאד

  :עד שיביאו לה כתב ידה בעצמו, שלא תאמין, על כן אמרה, השני

על כן ישב ? עד מתי יהיו משלחין אותו בכל פעם להלן יותר: ל"אחר כך נתישב בדעתו הבחור הנ

, עד שבא לשם ואמר, וסובב והיה הולך. אולי יפעל הוא, שהוא בעצמו יניח עצמו לילך לשם, עצמו

שלמד , והזכיר אותה, ובא והגיד שירו ונתן עוד יותר ויותר סימנים מובהקים. 'שהוא יש לו דבר וכו

ל ושטמן הכתב באילן וכל מה "וספר לה הכל שהוא שלח המלכים הנ, עמה בחדר אחד וכיוצא בזה

ל אמרו איזה "המלכים הנובודאי גם הראשונים . (שעבר עליו אבל היא לא השגיחה כלל על זה

ולא רצתה , כי כבר עבר זמן רב, ולהכיר אותו בודאי אי אפשר) טעמים על מה שאין בידם הכתב

כי גם על הראשון סברה שזהו בודאי וכן על , עד שיביאו לה הכתב, להשגיח עוד על סימנים כלל

  : ל"כנ', על כן לא רצתה וכו', השני וכו

אל המדבר שהיה , ונתישב לשוב ולחזר למקומו, שות שהיות כללשכאן אי אפשר לע, ונתישב הבחור

בתוך . ל"אל המדבר הנ, והגיע לשם, ל"והיה הולך וסובב להגיע למדבר הנ. ושם יבלה ימי חייו, בו

ויבלה שם ימי , ל שישב שם במדבר"ונסכם אצל הבחור הנ, ל עברו בין כך ובין כך כמה שנים"כל הנ

וישב , שטוב לבלות כאן מספר ימיו, ת האדם בעולם הזה נחקר בדעתוחייו כפי מה שערך בדעתו חיו

  :ל"כנ' שם ואכל וכו

אף שהוא לא היה , וחשב לתפסה, שנמצא יפת תאר כזו בעולם, והרוצח שמע. ועל הים היה רוצח

והתחיל , אך חשק לתפסה כדי למכרה לאיזה מלך ויקח בעדה הון רב, כי היה סריס, צריך אותה

כי ? ומה יפסיד; ואם לאו לאו, אם יפעל יפעל: והפקיר עצמו, הרוצח הוא מופקרו. להשתדל בזה

גם עשה . והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאד מאד רבוי מופלג מאד. הוא מופקר כדרך הרוצח

גם עשה שבלים של ). נאטירליך(שהם חיים ממש , שנדמה, והיו נעשים באמנות, צפרים של זהב

שהצפרים עומדים על , וזה היה בעצמו נדמה לחדוש, על השבלים והיו הצפרים עומדים, זהב

גם עשה בתחבולות ). על כן היה חדוש(כי היו צפרים גדולים , ואין השבלים נשברים, שבלים

ואחת היתה , )שקורין גיקנאקט(, ואחת היתה מכה ומקשקשת בלשונה, שהם מנגנים, שנדמה

שהיו בני אדם , ה מזמרת והכל היה בתחבולותואחת הית, )שקורין גישוישטשיט(, מצלצלת בפיה
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, ונדמה, ל אותן הבני אדם"ועשו כל הנ, שהיה על הספינה מאחורי הצפרים, עומדים שם בתוך חדר

שהם בעצמן עושין כל , עד שנדמה, כי היו עשויים עם דראטין באמנות, שהצפרים בעצמן מנגנים

  : ל"הנ

ועמד עם , שהיתה שם, ובא אל העיר. ל"הקיסר הנ שהיתה שם בת, ל למדינה"ונסע הרוצח עם כל הנ

והיו נכנסים , ודמה עצמו לסוחר גדול, )שקורין גיאנקירט(ושלשל האנקירש ועכבה , ספינתו בים

ועמד שם איזה זמן רבע שנה ויותר והיו נושאים ממנו . ובאים שם לקנות אצלו סחורות רבות יקרות

שישא סחורה , ושלחה אליו, לקנות סחורה ממנו וחשקה גם בת הקיסר. סחורות יפות שקנו אצלו

ומי , שאינו צריך לזה לשאת סחורה לבית הקונה אף על פי שהיא בת הקיסר, ושלח לה, אצלה

  : ולסוחר אין מי שיכריח אותו על זה, יבוא אצלו, שצריך סחורה

יה כדי היתה תולה מכסה על פנ, כשהלכה בשוק, ודרכה היה. שתלך אצלו, וישבה עצמה בת הקיסר

. ל"כנ, על כן היתה מכסה פניה, ל"כנ, מחמת יפיה' כי יוכלו בני אדם לפל וכו, שלא יסתכלו בה

. הלך אחריה, )שקורין וואך(, והלכה בת הקיסר וכסתה את פניה ולקחה גם רעותיה עמה וחיל

 ואמר. והלכה לה, וקנתה שם סחורות אצלו) שנדמה לסוחר, הינו הרוצח(ל "ובאתה אל הסוחר הנ

. ושבה לביתה; שהם נפלאים מאד, אראה לך עוד דברים יפים מזה, אם תבוא עוד הפעם. לה הסוחר

הבת (בתוך כך נעשית ; איזה זמן) הרוצח הזה(ועמד שם . שוב פעם אחרת באתה וקנתה והלכה לה

  :נכנסת ויוצאת, רגילה אצלו) ל"קיסר הנ

, וראתה', ם הצפרים של זהב וכושהיו עומדים ש, והלך ופתח לה החדר, פעם אחת באתה אצלו

, זה איני מראה לשום אדם! לאו לאו: ואמר, הינו החיל לכנס, ורצו גם האחרים. שהוא חדוש נפלא

והלך גם הוא אל החדר . ונכנסה היא בעצמה. אבל לאחרים איני רוצה כלל, רק אליך שאת בת הקיסר

ופשט ממנה מלבושיה , קשלקח שק והניחה בעל כרחה בתוך הש, ועשה כפשוטו, ונעל הדלת

והמאטראס הזה הוא אינו יודע ! לך: והלבישם את מאטראס אחד וכסה פניו ודחפו לחוץ ואמר לו

, והתחילו לילך עמו מיד, והחיל לא ידעו, ותכף שיצא לחוץ ופניו מכוסה, כלל מה נעשה עמו

ולא ידע , והוהולך עם החיל שהוליכ) הינו המאטראס(והוא . כמדומה להם שזאת היא הבת הקיסר

. וגלו פניו וראו שהוא מאטראס, לחדר שהיתה הבת קיסר יושבת שם, עד שבא לשם, היכן הוא כלל

כי לא ידע , כי הוא אינו חיב, ואת המאטראס טפחו על פניו היטב היטב ודחפוהו(ונעשה רעש גדול 

  ):כלל

טמן עצמו עמה בבור והלך מן הספינה ו. שבודאי ירדפו אחריו, והרוצח לקח את הבת הקיסר וידע

שתכף ומיד יחתכו , ואת המאטראסין של הספינה צוה, עד שיעבר הרעש, שהיה בו מי גשמים

, ובודאי לא יהיו רובים אל הספינה מחמת הבת קיסר, כי בודאי ירדפו אחריהם, האנקירס ויברחו מיד

מה , אתכם ישיגו ואם ישיגו. ועל כן תברחו מיד, רק שירדפו אתכם, שהיא שם בספינה, שהם סבורים

, ורדפו תכף אחריהם, שנעשה רעש, וכן היה. שאינם משגיחין על עצמן כלל, כדרך הרוצחים? בזה

  : אך לא מצאוה שם

, שלא תצעק, והיה מפחיד אותה. והיו מונחים שם, והרוצח החביא עצמו עמה בבור של מי גשמים

אין , ואם אפסיד אותך, די לתפסךאני מסרתי נפשי בשבילך כ: והיה אומר לה, שלא ישמעו בני אדם

אין חיי , אם אחזר ואפסיד אותך ותומנעי ממני, חיי נחשבים אצלי כלום מאחר שכבר את בידי

כי איני שוה , ויעבר עלי מה, אחנק אותך מיד, על כן תכף שתתני צעקה, נחשבים אצלי מאומה כלל

אחר כך ). ק מפני אימת הרוצחהינו הבת קיסר היתה יראה לצע(ותירא לנפשה מפניו . בעיני כלום

שגם שם , והבין, ובאו למקום אחר, והיו הולכים והולכים, יצא משם עמה והוליך אותה בעיר

עד , והלך והחביא עמה עוד במקום אחר, וכן יצא משם, והחביא עצמו עמה עוד במקוה, מחפשים
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שהם השבעה  ,ל"כנ, שהחביא הבערגיר עם אמה, שהיה מחביא עצמו עמה בכל השבעה מקומות

וחפש שם . עד אשר בא אל הים) ל"כנ' שהם בור ומקוה ומעין וכו, הינו שבעה מיני מים(ל "עדים הנ

. ולקח את בת הקיסר, ומצא ספינה, למצא על כל פנים ספינה קטנה של צידי דגים כדי לעבר עמה

ה מתירא פן והי, אך היה רוצה למכרה לאיזה מלך, ל"כי היה סריס כנ, והוא לא היה צריך אותה

מכאן . (ועבר עמו בים. ונדמית לזכר, והלך והלביש אותה בבגדי מאטראס. יתפסו אותה ממנו

מחמת שהרוצח , זכרונו לברכה, כי בלשון זה ספר רבנו, ולהלאה נדבר על הבת קיסר בלשון זכר

ו ובאו אל אות, ובא רוח סערה ונשא הספינה אל הספר ושבר את הספינה). הלביש אותה כמו זכר

  : ל"שהיה שם הבחור הנ, ל"הספר שהיה מדבר הנ

שאין מגיעים הספינות , שכאן הוא מקום מדבר, והגזלן היה בקי בדרכים כדרכם וידע, בבואם לשם

זה לכאן וזה ) הינו הרוצח ובת הקיסר(והניחה והלכו , על כן לא היה מתירא כאן משום אדם, לכאן

והתחיל לצעק . והנה אינה אצלו, לן הלך בדרכו וראהוהגז, ונתרחק מן הגזלן, לכאן לבקש להם אכל

שימכר אותי למה לי , מאחר שסופי יהיה) כי אמרה. (ולא השיבה לו, והיא ישבה עצמה, אליה

כי הוא צריך , בפרט כי אין רצונו להרגני, שלא שמעתי, אשיב לו, ואם יחזר ויגיע אצלי? להשיב לו

, והלך להלן, ולא מצאה, מחפש אנה ואנה, הגזלן, והוא. והלכה להלן, ולא השיבה אותו; למכר אותי

  :ומן הסתם אכלוהו חיות רעות, ולא מצאה

שהיה יושב , עד שהגיעה אל המקום, והלכה. והיתה מוצאת לה איזה אכל, והיא הלכה להלן להלן

ולא , ל"כנ, וכבר נתגדלה בשערות וגם היתה לבושה כמו זכר בבגדי מאטראס. ל"שם הבחור הנ

: השיבה? מאין באת לכאן: ושאל אותו. ותכף בבואה בא לו שמחה שבא עוד אדם. זה את זההכירו 

גם כן על ידי איזה : השיב לה? מאין באת אתה לכאן: שאלה אותו. 'הייתי עם איזה סוחר בים וכו

ופעם בלשון , כי פעם היא נקראת בלשון זכר, אין הלשון מדוקדק. (וישבו שם שניהם. 'סוחר וכו

  ):נקבה

היתה הקיסרית מקוננת ומכה ראשה בכתל על אבדת , ל"כנ, ואחר שנלקחה בת הקיסר מן הקיסר

ועתה אבד בתם , ל"שעל ידי גסותו אבד את הבחור הנ, והיתה מצערת בדברים מאד את הקיסר, בתה

והיתה ? ואבדנו אותה ומה יש לי עוד היום, הלא היא היתה כל המזל והצלחה שלנו): ואמרה(

ועוד היתה הקיסרית מצערת , ובודאי גם אליו בעצמו היה צר מאד על אבידת בתו. מאדמצערת אותו 

עד שהכעיסה , והיתה מדברת לו דברים רעים. ונעשו קטטות וכעסים ביניהם, ומכעסת אותו מאד

  ): שקורין פאר שיקט(, ושלחוה, ופסקו לשלחה, והושיב דינים. עד אשר אמר לשלחה, אותו מאד

שבשביל , והיה תולה הדבר באיזה יעדניראל, ולא היה מצליח, שולח למלחמה אחר כך היה הקיסר

ושלח . ולא הצליח, אחר כך שלח עוד למלחמה. ושלח אותו. שעשית כך על ידי זה אבדת המלחמה

: שעושה דברים זרים, וראו בני המדינה. וכן שלח כמה יעדניראלין, )הינו פר שיקט(עוד יעדניראלין 

, לשלח אחר הקיסרית: אפשר להפך: וישבו עצמן, אחר כך יעדניראלין, בתחלה שלח הקיסרית

והיא , והשיבו את הקיסרית, ושלחו את הקיסר. וכן עשו. והקיסרית תנהג המדינה, ואותו ישלחו

  :נהגה המדינה

. והקיסרית שלחה תכף להחזיר את הברגיר עם אשתו הבערגירין והכניסה אותו בפלטין שלה

, כי אף על פי כן הייתי קיסר שלכם, עמד ובקש מהמוליכים אותו שיניחוהו ,כשהיה נשלח, והקיסר

כי בודאי לא אשוב אל המדינה , עתה חנוני נא בזאת והניחו אותי לילך, ובודאי עשיתי לכם טובות

והניחו . הניחו לי ואלך ואהיה על כל פנים חפשי ימי חיי שיש לי לחיות. ואין לכם להתירא, עוד

. והיה הולך והולך הקיסר ובא על הים, בין כך ובין כך עברו כמה שנים. והולך והיה הולך. אותו

עד שבא אל המקום שיושבים שם אלו , ל"ונשא גם כן הרוח את הספינה ובא גם כן אל המדבר הנ
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ולא הכירו זה ). ל"כנ, שלבושה בבגדי זכר, הינו הבחור בן הבערגיר ובתו היפת תאר(ל "השנים הנ

, וכן הם גם כן כבר נתגדלו בשערות. תגדל הקיסר בשערות וכבר עברו כמה שניםכי כבר נ, את זה

וישבו . 'וכן הם השיבו לו וכו', על ידי סוחר וכו: והשיב להם? מאין באת לכאן: ושאלו אותו. ל"כנ

כי , כי כולם היו יכולים לנגן, והיו מנגנים בכלי שיר. ל"כנ, והיו אוכלים ושותים, ל יחד"שם אלו הנ

  : ל"כנ, וכן הם יכלו גם כן לנגן, קיסרזה 

והיה מביא להם בשר ואכלו והיו . כי כבר היה שם מכבר, היה הבריה ביניהם, ל"הבחור הנ, והוא

לשון הוכחה (ל מוכיח להם "והיה אותו הבחור הנ, שהיו יקרים מן זהב בישוב, שורפים שם עצים

טוב לפניהם , ש לבני אדם בעולם בישובשכאן טוב לבלות ימי חייהם כפי הטוב שי, )וברור דברים

  :שאלו אותו. לישב כאן לבלות כאן ימי חייהם

השיב להם וספר לפניהם מה שעבר עליו ? שכאן טוב יותר לפניך, שאתה אומר, מה טוב היה לך

גם כאן , שהיה לו כל טוב, ומה היה לו בזה שהוא בן בערגיר, עד שבא לכאן', שהיה בן בערגיר וכו

  :שטוב לבלות כאן ימי חייהם, והוכיח להם. ביש לו כל טו

אם , שאל אותו על היפת תאר. השיב לו ששמע? השמעת מאותו הקיסר: ל"שאלו הקיסר הזה הנ

ל "הינו אותו הקיסר הנ! (זה הרוצח: והתחיל הבחור להתרגז ואמר. הן: השיב לו גם כן. שמע ממנה

והיה הבחור אומר בכעס . הקיסר בעצמושזה שמדבר עמו הוא הוא , כי הוא לא ידע, שדברו ממנו

שאל , שנדמה לאיש אחר, הינו זה הקיסר(ושאלו ). כחורק בשניו עליו ואמר בכעס זה הרוצח

? ואיך: שאלו. בשביל אכזריות שלו וגסותו באתי לכאן: השיב לו? מפני מה הוא רוצח): להבחור

. כל אותו המארע שעבר עליו והגיד לו וספר לו, שבכאן אין לו ממי להתירא, וישב עצמו הבחור

  :שאלו) רק שהיה בן בערגיר, שבתחלה לא ספר לו גוף המעשה, נראין הדברים(

הייתי ! אדרבא) כי הוא היה רחמן. (לאו: השיב לו? אם היה זה הקיסר בא לידך היית נוקם בו עכשו

  : מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך

שהיפת תאר שלו , כי שמע, רה להקיסר הזהכמה שיבה רעה ומ: שוב התחיל הקיסר להתאנח ולגנח

בשביל אכזריותו וגדלות שלו אבד את עצמו ואת : עוד אותו הבחור, ויאמר! והוא נשלח, נאבדה

אם היה בא לידך היית ): הינו הקיסר להבחור(שאלו עוד ! הכל על ידו; ואני נשלכתי לכאן, בתו

ויתודע הקיסר אליו . שאני מפרנס אותךהייתי מפרנסו ממש כמו ! אדרבא! לאו: השיב לו? נוקם בו

וחבקו ) ל"הבחור הנ(ונפל עליו . 'ומה שעבר עליו וכו, ל"שהוא בעצמו הוא הקיסר הנ, והודיעו

מה שאלו , שמעה כל זאת) רק שהיתה נדמית לזכר, שהיתה גם כן שם, הינו היפת תאר(והיא . ונשקו

  :מדברים זה לזה

כי היה שם אלפי אלפים , עשה לו סימן בשלשה אילנותל היה דרכו לילך בכל יום ו"והבחור הנ

ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך ) הינו בשלשה אילנות מהם(ל "ובקש שם הכתב הנ, אילנות

, וכשהיה חוזר משם. ל"כולי האי ואולי ימצא אותו הכתב הנ. לבדק ולחפש באלו השלשה אילנות

מה אתה מבקש באלו : שאלו אותו. ש ולא מצאכשבק, היה בא עם עינים בכויות מחמת שהיה בוכה

שבת , השיב להם וספר להם כל אותו המעשה? ואחר כך אתה חוזר ועיניך בכויות, ל"כנ, האילנות

ועתה הוא מבקש , ל"כנ', ובא רוח סערה וכו, וטמן אותו באלו אילנות', הקיסר שלחה לו כתב וכו

, וכן היה. אולי נמצא אנחנו אותו הכתב, עמך נלך גם כן, כשתלך לבקש, למחר: אמרו לו. אולי ימצא

שהוא כתב ידה , ופתחה אותו וראתה, ומצאה הבת קיסר את אותו הכתב באילן, והלכו הם עמו גם כן

  : ממש
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כשתחזר ותפשט אלו המלבושים ותחזר ליפיה ותהיה , אם תגיד לו תכף שהיא היא: חשבה בדעתה

, והלכה והחזירה לו הכתב. צה שיהיה בכשרות כדתוהיא רו, שוב יפת תאר כמקדם יוכל לפל ולגוע

  :והיה ביניהם שמחה גדולה, והחיו והבריאו אותו. ותכף נפל חלשות. שמצאה הכתב, ואמרה לו

, כי בהכרח היא עכשו אצל איזה מלך? היכן אמצאה? למה לי הכתב: אחר כך אמר אותו הבחור

כי היא (הא לך הכתב ותלך ותשאנה : להוהשיב לה הכתב ואמר ! אבלה כאן ימי חיי? ולמה לי זאת

והיה , כי הוא בודאי יקח אותה, שילך עמה גם כן, ובקשה ממנו. ורצתה לילך) ל"כנ, נדמית לזכר

, אמרה אל הבחור, שנדמית לזכר, הינו שהבת קיסר(אתן לך חלק גם כן , אשר יהיה לי, הטוב ההוא

והוא בודאי יקח את היפת תאר , כן שילך עמו גם, ל"שלא ידע שהיא בעצמה היא היפת תאר הנ

שאנו מדברים עליה בלשון , הינו הבת קיסר(שהוא איש חכם , והבחור ראה). וייטב עם הבחור גם כן

כי הוא היה , ל היה נשאר לבדו"ונתרצה לילך עמו והקיסר הנ, ובודאי ישיג ויקח אותה, )ל"זכר כנ

אין לו , ר שהוא ישוב ויקח היפת תארכי מאח, ובקשה ממנו שילך גם כן, ירא לשוב אל המדינה

  : ויוכל להשיבו גם כן) כי יוחזר המזל(אימה עוד 

ובאו אל אותו , שיושבת שם הקיסרית, ובאו אל המדינה. ושכרו להם ספינה, והלכו אלו השלשה יחד

  ):בת הקיסר(וישבה עצמה , והעמידו הספינה, שהיא יושבת שם, העיר

. שיודע ידיעה מבתה, ושלחה אצלה באשר שנמצא איש. לגועשבאתה תוכל , אם תודיע תכף לאמה

ולבסוף , וספרה לה כל המעשה, אחר כך הלכה בעצמה וספרה להקיסרית כל מה שעבר על בתה

, שגם החתן שלה, והודיעה לה, אני אני היא: אחר כך אמרה לה האמת. והיא גם כן בכאן: אמרה לה

רק שישיבו את אביה הקיסר , אינה רוצה באפן אחרש, אך אמרה לה, הוא גם כן בכאן, בן הבערגיר

אך אף , ל"כי חרה לה עליו מאד על שבשבילו היה כל הנ, ואמה לא היתה מרוצית לזה כלל, למקומו

והגידה לה . ורצו להשיבו ויבקשו והנה אין הקיסר נמצא כלל. על פי כן הוכרחה למלאות רצון בתה

והמלוכה והקיסרית קבלו הזוג הזה ומלכו , בשלמות והשמחה. והיתה החתונה, שגם הוא בכאן, בתה

  :בכפה

המאטראס טפחו טפחו אותו על פניו . כי הכל היה על ידו, גם אחר כך לא היה להקיסר הזקן גדולה

  : שהוא העקר, אבי הקיסר) כי הוא(הבערגיר היה לו גדולה מאד . ודחפוהו

, שיבוא במהרה בימינו, נולד משיח וממנו, הינו בערגיר, ההרה המלט): בראשית יט(בלוט כתיב 

  :אמן

. הוא הגואל, מי שיאמר להם זה הלשון" פקד פקדתי): "שמות ג(ישראל היה להם סימנים במצרים 

וגם , אפשר לא נמסר אלא להזקנים? אם כן מהו הסימן, מאחר שידעו כל ישראל מזה: והדבר תמוה

  :על הגואל האחרון בודאי יש סימנים

  :על כל אחד ואחד מישראל בפרט. ל מה שעבר על ישראל בכל יום ויוםמשיח יגיד לישראל כ

גם כשהיתה ). ה"מדרש רבה פרשת בראשית פרשה פ(כמובא במדרש , תמר אבדה גם כן הסימנים

כמו שנאמר , ובא גבריאל וקרבן, והרחיק ממנה הסימנים) ם"ך מ"הסמ(מ "בא הס, יוצאת לשרף

  :בימינו אמן שיבוא במהרה, וממנה נולד משיח, במדרש

שכמו כן , הנמשל מובן', ולקצתם וכו, שכל אחד בא עם שיר של חשק, בענין המבאר במעשה זו

ואין , וכל אחד אומר שירים וכיוצא ורוצים להשיג תכלית המבוקש, כמה גדולים עושים מה שעושים

ח או ולקצתם משיבים על ידי שלי, כי אם הראוי לזה, מי שזוכה לעקר התכלית האמתי בשלמות

, הינו כשמסתלקים, אך לסוף, ל"כמבאר בהמעשה הנ', מאחורי הכתל או שמראים להם פנים וכו

שמשיבה היפת , כמו שכתוב שם במעשה סוף התשובה', שעדין לא עשו כלום וכו, משיבים להם

  :'עד שיבוא המנהיג הנכון וכו, עין שם, תאר
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  ) יום שני(סיפורי מעשיות משנים קדמוניות מעשה בשבעה בעטלערס 

הינו החרש שהחיה . חזרו וזכרו הזוג הזה את הבעטליר השני, ביום השני של שבעת ימי המשתה

איך לוקחין לכאן את אותו הבעטליר החרש שהחיה : והיו בוכים ומתגעגעים. אותם ונתן להם לחם

, אותםונשק , ונפל עליהם! ואמר הנני, והנה הוא בא, בתוך שהיו מתגעגעים אחריו? ל"כנ, אותנו

כי בתחלה ברכתי . שתחיו חיים טובים כמוני, עתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני: ואמר להם

? ואתם סוברים שאני חרש. ועתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה, אתכם בזה

 כי כל. שאשמע החסרון שלהם, רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום! אין אני חרש כלל

ואפלו כל השמחות שבעולם . כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. הקולות כולם הם מן חסרונות

כל העולם כולו אינו , ואצלי. ששמח על החסרון שחסר לו ונתמלא, כולם הם רק מחמת החסרון

ויש לי . כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון. שיכנסו באזני החסרון שלהם, עולה לכלום

שהיה אוכל , וחיים טובים שלו הוא. מן המדינה של עשירות, ל זה שאני חי חיים טוביםהסכמה ע

  ): וספר להם. (לחם ושותה מים

והתחיל כל אחד . פעם אחת נתקבצו. שיש להם אוצרות גדולים, כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול

חד מסדר החיים טובים וכן ספר כל אחד וא, איך הוא חי חיים טובים, להתפאר עם חיים טובים שלו

והא ראיה כי . שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם, אני חי חיים טובים. ועניתי ואמרתי להם. שלו

היות שיש מדינה שהיה להם . אראה אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית, אם אתם חיים חיים טובים

, שם כל מיני ריחות שבעולם גם היה. שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, והיה באותו הגן פרות. גן

  :הכל היה שם באותו הגן, שבעולם" הקוויאטין"גם היו שם כל מיני מראה כל הגונין וכל 

והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו ). שקורין אגראדניק(והיה על הגן גנני אחד 

מאחר שאין , ות כלה ונפסדבודאי מוכרח להי, וכל מה שהיה שם באותו הגן. ונאבד שם הגנני. הגן

ובא עליהם מלך . אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. דהינו הגנני, שם הממונה

והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה . ולא היה יכול לעשות להם דבר, אכזר על אותה המדינה

וצוה , ה שלש כתות עבדיםרק שהשאיר שם באותה המדינ. ולא שקלקל את הגן. שהיה להם מן הגן

כל מי , שעל ידי מה שעשו שם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם. עליהם שיעשו מה שפקד עליהם

. שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה. וכן קלקלו את הריח. שירצה לטעם איזה טעם יהיה טעם נבלה

, י מה שעשו שםהכל על יד. (שהחשיכו את העינים כאלו יש עננים ועבים, וכן קלקלו את המראה

אראה אם תוכלו להושיע , אם אתם חיים חיים טובים, ועתה) ל"כאשר צוה עליהם מלך האכזר כנ

ל של "שאם לא תושיעו אותם יוכלו הקלקולים הנ) ל"כל זה דברי החרש הנ(ואני אומר לכם . אותם

  : אותו המדינה להזיק לכם גם כן

וגם בדרך הלוכם היו חיים גם כן כל . כתי עמהםוגם אני הל, ל אל אותו המדינה"והלכו העשירים הנ

התחיל להתקלקל , כשבאו סמוך להמדינה. ל"כי היו להם אוצרות כנ, אחד ואחד חיים טובים שלו

שעדין , אם עתה: ואמרתי להם. והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם, גם אצלם הטעם ושאר הדברים

ומכל שכן איך ? היה אם תכנסו לשםואיך י', כבר נתקלקל אצלכם הטעם וכו, לא נכנסתם אצלם

והרגישו בלחם ומים שלי כל . ונתתי להם, ולקחתי לחם שלי ומים שלי. תוכלו להושיע אותם

  :ונתתקן מה שנתקלקל אצלם) 'וכל הריחות וכו(, הטעמים

התחילו לפקח על תקון המדינה שנתקלקל , ל"הינו המדינה שהיה שם הגן הנ, ל"ובני המדינה הנ

) ל"הינו אותו המדינה עצמה הנ(, היות שיש מדינה של עשירות: ונתישבו. ל"כנ' ואצלם הטעם וכ

הוא משרש אחד עם אותן בני ) שעל ידו היה להם חיים טובים(ונראה להם שהגנני שלהם שנאבד 
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על כן היתה עצתם לשלח אל אותו המדינה של . שיש להם גם כן חיים טובים, המדינה של עשירות

והלכו . ושלחו שלוחים אל אותו המדינה של עשירות. וכן עשו. יעו אותםובודאי יוש, עשירות

כי הם היו . הינו שהשלוחים פגעו בבני אותו המדינה עצמה של עשירות. (ופגעו בהם, השלוחים

אנו הולכים אל אותו : השיבו? להיכן אתם הולכים: ושאלו את השלוחים) ל"רוצים לילך אצלם כנ

, אנחנו בעצמנו הם בני אותה המדינה של עשירות: ענו ואמרו. אותנו שיושיעו, המדינה של עשירות

, הלא אתם צריכים אלי) הינו החרש שמספר כל זה אמר להם: (אמרתי אני להם. ואנו הולכים אצלכם

ואני אלך עם השלוחים , על כן אתם תשארו כאן. ל"כי אתם לא תוכלו לילך לשם להושיע להם כנ

  : להושיע להם

וראיתי שבאים אנשים ואומרים איזה דבר הלצה , ובאתי. ונכנסתי במדינה באיזה עיר .והלכתי עמהם

ואומרים , ואחר כך מתקבצים עליהם עוד איזה בני אדם עד שנעשה איזה קבוץ). שקורין ווערטיל(

והטיתי אזן ושמעתי שהם מדברים נבול . והם מחיכים ושוחקים) הינו ווערטליך(איזה דברי הלצות 

אחר כך . וזה שוחק וזה יש לו הנאה וכיוצא, וזה אומר בדקות יותר, מר דברי נבול פהוזה או. פה

והלכו . וראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה מחמת איזה משא ומתן. הלכתי להלן לעיר אחרת

אחר כך חזרו . ויצאו מן הבית דין. זה זכאי וזה חיב: ופסק להם הבית דין, אל הבית דין לדין

רק הם רוצים בית דין אחר ובחרו להם בית , ואמרו שאינם רוצים זה הבית דין. ה עם זהונתקוטטו ז

ודנו לפני ) כי מאחר שהם מרוצים על אותו הבית דין שבחרו להם יכולין לדון לפניהם(, דין אחר

וכן היו . ובחרו להם בית דין אחר, אחר כך חזרו ונתקוטטו אחד מאלו עם אחר. אותו הבית דין

. עד שכל העיר היתה מלאה מבתי דינים, ובחרו להם כמה בתי דינים, מתקוטטים שםמריבים ו

ואחר כך חברו נושא , ועתה זה מטה דין ונושא פנים לזה. שזה מחמת שאין שם אמת, והסתכלתי

  :כי הם מקבלים שחד ואין בהם אמת, פנים לו

, ואמרתי להם. ר אצלםויש שם נאוף הרבה עד שנעשה כהת, אחר כך ראיתי שהם מלאים נאוף ממש

כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלש כתות . שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה

, שהיו הולכים ומדברים ביניהם נבול פה. שיהיו הולכים ומקלקלים את המדינה, ל"עבדים הנ

וכן . בלהשכל הטעמים הם טעם נ. ועל ידי נבול פה נתקלקל הטעם, והכניסו נבול פה בתוך המדינה

". השחד יעור עיני חכמים"כי , ועל ידי זה נחשכו העינים ונתקלקל המראה. הם הכניסו שחד במדינה

ועין במקום אחר בדברינו שעל ידי נאוף . (ועל ידי זה נתקלקל הריח, וכן הם הכניסו נאוף במדינה

. ל ולגרשם"הנ ולחפש אחרי האנשים, תראו לתקן את המדינה משלש עברות אלו, על כן) נפגם הריח

כי אם גם הגנני שנאבד יוכל , לא די שיתתקן הטעם והמראה והריח, ואז כשתתקנו שלשה עברות אלו

  :גם כן להמצא

והיו תופסים , ל"וחפשו אחרי האנשים הנ. והתחילו לתקן את המדינה משלש עברות אלו. ועשו כן

אנשים של המלך האכזר עד שנתבררו אצלם ה? מהיכן באת לכאן: את איזה אדם ושואלין אותו

אפשר אף על פי כן זה : בתוך כך נעשה רעש. ל"ותקנו את המדינה מעברות הנ. וגרשו אותם, ל"הנ

וזורקין אחריו אבנים ומגרשין , וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני

הינו לפני אלו . (ו לפניהםוהלכו והביאו אות! ?אפשר אף על פי כן אולי הוא הוא הגנני באמת, אותו

בודאי זה הוא : ואמרתי) וגם הוא הינו החרש שמספר כל זה היה שם. שישבו ותקנו את המדינה

  ):נמצא שנתתקן על ידו המדינה הזאת! (הגנני באמת

כי אני תקנתי את המדינה . שאני חי חיים טובים, שיש לי הסכמה מאותו המדינה של עשירות, נמצא

ונעשה שם שמחה גדולה וחדוה רבה ! ני נותן לכם במתנה את החיים טובים שליועתה א. ל"ל כנ"הנ

מה שבתחלה . ונתנו במתנה לדרשה, ל כולם חזרו ובאו על החתונה"וכן כל הבעטלירש הנ: (מאד
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, הראשון נתן להם במתנה חיים ארוכים): ברכו אותם שיהיו כמותם ועכשו נתנו זאת במתנה לדרשה

  : יים טוביםוהשני נתן להם במתנה ח

איך לוקחין בכאן את הבעטליר : והיו בוכים ומתגעגעים. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה

ואמר להם . ונשק אותם, ונפל עליהם! הנני: ויאמר, בתוך כך והנה הוא בא? שהיה כבד פה, השלישי

. יו כמוניעתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתה, בתחלה ברכתי אתכם שתהיו כמוני: ל"גם כן כנ

שאינם שבחים להשם , רק שהדבורים של העולם, אין אני כבד פה כלל? ואתם סבורים שאני כבד פה

כי הוא ככבד פה מאלו הדבורים של העולם . ועל כן הוא נראה ככבד פה. (אין בהם שלימות, יתברך

ואני יכול  .אדרבא אני מליץ ודברן נפלא מאד, אבל באמת אין אני כבד פה כלל) שאין בהם שלימות

עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמע , נפלאים) שקורין לידער(לדבר חידות ושירים 

ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש . יש בהם כל החכמות, ובאלו החידות והשירים שאני יודע. אותי

רבנו בזה הלשון ספר . דער גרוסיר מאן דער אמתיר איש חסד". (איש חסד האמת"גדול הנקרא 

  :ויש בזה מעשה שלמה) זכרונו לברכה

זה היה מתפאר שהמציא בחכמתו עשית . וכל אחד התפאר בחכמתו, כי פעם אחת ישבו כל החכמים

וזה היה מתפאר שהמציא בחכמתו עשית כסף שהוא חשוב , וזה התפאר במין מתכות אחר, ברזל

וזה היה מתפאר . מלחמה וזה היה מתפאר שהמציא כלי, וזה התפאר שהמציא עשית זהב, ביותר

וזה היה . שלא מאלו הדברים שהם עושין מהם אלו המתכות, שהוא יודע לעשות אלו המתכות

כגון סאליטרע ופילוויר , כי יש כמה דברים שהמציאו בעולם על ידי חכמות. מתפאר בחכמות אחרות

  : והיה כל אחד מתפאר בחכמתו. וכיוצא בזה

שהוא , ולא הבינו שם מה זה שאומר. כי אני חכם כמו היום, כםאני חכם יותר מ: ענה שם אחד ואמר

. ולא יהיו מהם רק שעה אחת, כי כל החכמות שלהם יכולים לקבץ אותם: ואמר להם. חכם כמו היום

כי כל . כפי הבריאה שהיה באותו היום, אף על פי שכל חכמה וחכמה היא נלקחת מיום אחר

נלקחת מאותו היום שהיה בו אותו הבריאה שממנו ועל כן החכמה . (ל הם הרכבות"החכמות הנ

אבל אני חכם כמו . אף על פי כן יכולים על ידי חכמה לקבץ כל אלו החכמות בשעה אחת) ההרכבה

ל "הינו זה הכבד פה הנ: (עניתי ואמרתי אליו) ל"כל זה התפאר אותו החכם האחרון הנ. (יום שלם

, זה) ל"החכם הנ: (ענה ואמר) ה יום אתה חכםהינו כמו איז(? כמו איזה יום) ל"אמר להחכם הנ

אבל כמו איזה יום שתרצו אני . מאחר ששואל כמו איזה יום. הוא חכם ממני) הינו זה הכבד פה(

מאחר שהוא חכם כמו , הוא חכם יותר ממנו, מפני מה זה ששואל כמו איזה יום. ועתה יקשה. חכם

  : אך יש מעשה שלמה. איזה יום שירצה

הולך ומקבץ כל ) הינו זה הכבד פה(והוא . ד האמת הוא באמת איש גדול מאדכי זה האיש חס

כי הזמן בעצמו הוא (ועקר התהוות הזמן . ומביא אותם אל זה האיש חסד האמת, החסדים של אמת

ומביא , וזה הכבד פה הוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת. הוא על ידי החסדים של אמת) נברא

  :ל"ת כנאותם אל זה האיש חסד האמ

. וגם העולם בכללו יש לו לב. וכל דבר יש לו לב. ומן האבן יוצא מעין, ועל ההר עומד אבן, ויש הר

של אותו , אבל הצפרן של הרגל. 'וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה עם פנים וידים ורגלים וכו

האבן  וזה ההר עם. יותר מלב של אחר) בלשון אשכנז הארציקר(הוא מלובב , הלב של העולם

וזה . וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם, ל עומד בקצה אחד של העולם"והמעין הנ

, וכוסף ומשתוקק תמיד מאד מאד לבוא אל אותו המעין, ל"ל עומד כנגד המעין הנ"הלב הנ

וזה . וגם זה המעין משתוקק אליו. וצועק מאד לבוא אל אותו המעין. בהשתוקקות גדול מאד מאד

מחמת שהוא משתוקק ורוצה (, אחת כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. לו שתי חלישות יש, הלב
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שהוא , וחלישות השניה יש לו להלב מן גדל ההשתוקקות והגעגועים) לילך ולהתקרב אל המעין

כי הוא עומד . ל"כנ', וצועק וכו. אל אותו המעין, בכלות הנפש, מתגעגע וכוסף תמיד ומשתוקק מאד

שיהיה , וכשצריך לנוח קצת. ל"ומשתוקק אליו מאד כנ) נא גיוואלד(וצועק , ל"מעין הנתמיד כנגד ה

. ומגן עליו מן החמה, אזי בא צפור גדול ופורש כנפיו עליו) שקורין אפ סאפין(, לו אריכת הרוח קצת

אך מאחר . הוא מסתכל גם כן כנגד המעין ומתגעגע אליו, בשעת ניחא, וגם אז. ואז יש לו ניחא קצת

, אך כשרוצה לילך ולהתקרב אל ההר? מפני מה אינו הולך אל המעין, שהוא מתגעגע אליו כל כך

כי , ואם לא יסתכל על המעין אזי תצא נפשו. ואינו יכול להסתכל על המעין, אזי אינו רואה השפוע

ששם עומד , וכשעומד כנגד ההר אזי הוא רואה ראש השפוע של ההר. עקר חיותו הוא מן המעין

ואזי אינו ) וזה מובן בחוש(, אבל תכף כשילך ויתקרב אל ההר אזי נעלם מעיניו ראש השפוע. ןהמעי

אזי יתבטל , חס ושלום, וכשזה הלב היה מסתלק. חס ושלום, ואזי תצא נפשו, יכול לראות את המעין

ילך ועל כן אינו יכול ל, ובודאי אין קיום בלא לב. כי הלב הוא החיות של כל דבר. כל העולם כולו

  :ל"ומתגעגע וצועק כנ, רק עומד כנגדו. אל המעין

הוא רק מה , אך עקר הזמן של המעין. כי זה המעין אינו בתוך הזמן כלל, וזה המעין אין לו זמן

ואזי כשיוגמר היום לא יהיה זמן , וכשמגיע היום להיות נגמר ונפסק. שהלב נותן לו במתנה יום אחד

, חס ושלום, ל ויתבטל כל העולם"כנ, חס ושלום, תלק הלבואזי יס, חס ושלום, להמעין ויסתלק

ומתחילין לומר ) שקורין גיזעגינין(אזי מתחילים לטל רשות זה מזה , סמוך לגמר היום, ואזי. ל"כנ

וזה ). באהבה רבה והשתוקקות גדול מאד מאד. (נפלאים זה לזה) שקורין לידער(חידות ושירים 

אזי זה , וכשמגיע היום בסופו ממש להיות נגמר ונפסק. זה ל יש לו השגחה על"האיש חסד האמת הנ

ואזי שוב יש זמן . והלב נותן היום להמעין, ל"האיש חסד האמת הוא נותן במתנה יום אחד להלב הנ

אזי הוא הולך גם כן בחידות ושירים נפלאים , וכשזה היום הולך ממקום שהוא בא משם. להמעין

וכן יש . 'כי יש יום אחד בשבוע ויום שני וכו. ים בין הימיםויש שנוי) שיש בהם כל החכמות. (מאד

  :ראשי חדשים וימים טובים

כי אני הולך ) הינו הכבד פה שמספר כל זה. (וכל הזמן שיש להאיש חסד של אמת הכל על ידי

ועל כן הוא חכם יותר אפלו מהחכם . (ל"אשר מהם התהוות הזמן כנ, ומקבץ כל החסדים של אמת

הינו על ידי , כי כל עקר הזמן והימים כולם נתהוים על ידו. ם כמו איזה יום שירצהשהוא חכ, ל"הנ

והוא . ומביא אותם אל האיש חסד האמת, שהוא מקבץ החסדים של אמת אשר משם הזמן, הכבד פה

נמצא שעקר התהוות הזמן עם . אשר על ידי זה נתקים העולם כולו, והלב נותן להמעין, נותן יום ללב

  ): רים שיש בהם כל החכמות הכל על ידי הכבד פההחידות ושי

שיש בהם כל , נמצא שיש לי הסכמה מזה האיש חסד האמת שאני יכול לומר חידות ושירים

ועתה אני נותן לכם במתנה גמורה , )ל"כי כל הזמן עם החידות והשירים נתהוים על ידו כנ. (החכמות

  ):הילוא גיטאן. (דונעשה שם שמחה וחדוה גדולה מא. לדרשה שתהיו כמוני

אחרי ' ל והיו מתגעגעים וכו"בבקר חזרו הזוג כנ, כשגמרו השמחה של אותו היום ולנו אחרי כן

בתחלה ברכתי אתכם שתהיו . 'ואמר הנני וכו, בתוך כך והנה הוא בא. הבעטליר שהיה צוארו עקם

אין צוארי ? אר עקםואתם סוברים שיש לי צו. עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני, כמוני

ואני איני רוצה . רק שיש הבלי עולם. צואר יפה מאד, יש לי צואר שוה מאד, אדרבא. עקם כלל

כי הוא מעקם , ומחמת זה נדמה שצוארו עקם. (בהבלי עולם) שקורין דוך(להוציא שום הבל ורוח 

לי צואר יפה  אבל באמת יש) צוארו מהבלי עולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם

, שהם קול בלא דבור, וכל מיני הקולות שבעולם. כי יש לי קול נפלא מאד. צואר נפלא מאד, מאד
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ויש לי הסכמה על זה מאותה . כי יש לי צואר וקול נפלא מאד. כולם אני יכול להוציאם בקולי

  :המדינה

, ים שם בחכמה זווכולם עוסק). שקורין מאזיקא(כי יש מדינה שהם בקיאים מאד בחכמת הנגינה 

והקטן שבאותו המדינה הוא . ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר. ואפלו בנים קטנים

והחכמים והמלך שבאותו המדינה והקאפעלייש . חכם גדול במדינה אחרת באותו החכמה של נגינה

  :הם חכמים מופלגים מאד מאד באותו החכמה

  

  'הלכה ד ליקוטי הלכות יורה דעה הלכות תולעים

  :ֲהָלָכה ד

אֹו , ְּדַהְינּו ַהּתֹוָלִעים ַהְּגֵדִלים ִּבְמֻחָּבר ַלַּקְרַקע, ִעְנַין ּתֹוָלִעים ֶׁשִאּסּוָרם ַּדְיָקא ְּכֶׁשֵהם ׁשֹוְרִצים ַעל ָהָאֶרץ

  :ֻמָּתִרים - ׁש ְולֹא ֵּפְרשּו ֲאָבל ְּבָתלּו, ֶׁשָאז ֵהם ֲאסּוִרים ִמּׁשּום ֶׁשֶרץ ַהּׁשֹוֵרץ ַעל ָהָאֶרץ, ְּבָתלּוׁש ּוֵפְרׁשּו

ל ַהִּׁשְבָעה ְּתִחָּלה ְנָבֵאר ְקַצת ַהִהְתנֹוֶצֶצת ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ ְּבַדְעִּתי ֵאיֶזה ְרָמִזים ְּבַהַּמֲעשֶֹה נֹוָרָאה ֶׁש ) א

, ְצמֹו ְּבעֶֹצם ִנְפְלאֹות ּכֹחֹו ְּבָיָדיוַהְּבֶטִליְרׂש ְּבַהַּמֲעשֶֹה ֶׁשל יֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשָּבא ֶזה ְּבלֹא ָיַדִים ְוִהְתָּפֵאר ֶאת עַ 

ׂשֹות ְוָחַׁשב ָעֶליָה ַמה ַּלעֲ , ֵמִעְנַין ַהַּבת ֶמֶלְך ֶׁשְּתָפָסּה ַהֶּמֶלְך ְוָרָאה ַּבֲחלֹום ֶׁשַּתַהְרֵגהּו, ַעֵּין ָׁשם ָּכל ַהַּמֲעשֶֹה

לֹו ֶעשֶֹר  ָבְרָחה ִמָּפָניו ְלתֹוְך ַהָּפָלִטין ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵּיׁשְיֵדי ֶזה ִנְתַקְלְקָלה ָהַאֲהָבה ֵּביֵניֶהם ּו -ְוַעל . 'ָלּה ְוכּו

ְוִהיא , יהָ ְוהּוא ָרַדף ַאֲחֶריָה ִעם ָּכל ֵחילֹוָתיו ְוָזַרק ָלּה ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִחִּצים ְוִהִּגיעּו ֵאלֶ , חֹומֹות ֶׁשל ַמִים

ִּכי ֵיׁש לֹו ּכַֹח , ֲאָרה ַחָּלׁשּות ְוֶזה ֶׁשְּבלֹא ָיַדִים רֹוֵפא אֹוָתּהל ְוִנְׁש "ָּבְרָחה ְלתֹוְך ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ַהּנַ 

ְויֹוֵדַע ', ְוָיכֹול ִלְכנֹס ְּבתֹוְך ָּכל ַהחֹומֹות ֶׁשל ַהַּמִים ְוכּו, ָּכֶזה ְּבָיָדיו ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִציא ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים

ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה . ('ְוָיכֹול ְלַנֵּגן ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ְרפּוָאָתּה ְוכּו, ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְּדִפיִקין

  ): ֵהיֵטב

ֵּפׂש ֵכן ֵיׁש ָלנּו ְרׁשּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלחַ  - ִּפי  - ַעל  -ַאְך ַאף , ְוסֹוד ַמֲעשֶֹה זֹו ֶנְעָלם ִמָּכל ָהעֹוָלמֹות) ב

ַנת ְוָהִעְנָין ִּכי ַהַּבת ֶמֶלְך ִהיא ְּבִחי. ל"יֶזה ְרָמִזים ַמה ֶּׁשּנּוַכל ִלְמצֹא ַּכֲאֶׁשר ֵהַבְנִּתי ִמְּדָבָריו ַהּנַ ּוְלַבֵּקׁש ָּבּה אֵ 

ְתָפָסּה ּו. ְּבִחיַנת ָּכל ְּכבּוָדּה ַּבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה, ִנְׁשמֹות ִישְָֹרֵאל ֶׁשִּנְקֵראת ַּבת ֶמֶלְך ְּבִחיַנת ִׁשְמִעי ַּבת ּוְרִאי

ִּכי הּוא ְּבַעְצמֹו רֹוֶאה ּוֵמִבין , ְוָרָאה ַּבֲחלֹום ֶׁשַּתַהְרֵגהּו. ְּבִחיַנת ֶמֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל, ֶזה ֵיֶצר ָהָרע, ַהֶּמֶלךְ 

ַנת ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף ִיְתַּגְּברּו ִנְׁשמֹות ִישְָֹרֵאל ָעָליו ְוַיַהְרגּוהּו ְוַיֲעִבירּוהּו ִמן ָהעֹוָלם ִּבְבִחי

ֶׁשָּדְרׁשּו , הְוֶזה ְּבִחיַנת ְׁשִחיַטת ַהַּמְלַאְך ַהָּמֶות ֶׁשהּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּבִחיַנת זֹוֵבַח ּתֹודָ . ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ

עֹות ְוָחַׁשב ָעֶליָה ַמֲחָׁשבֹות רָ  .'ֶזה ַהּזֹוֵבַח ֶאת ִיְצרֹו ְוכּו, )ַסְנֶהְדִרין מג ַעּמּוד ב(ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ַהְינּו ִּכי ַהֵּיֶצר ָהָרע ֲאִפּלּו , ְיֵדי ֶזה ִנְתַקְלְקָלה ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵניֶהם ּוָבְרָחה ִמְּלָפָניו - ַמה ַּלֲעׂשֹות ָלּה ְוַעל 

ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְתִחיל  -ַעל . 'ְתַּגֵּבר ָעָליו ְוכּוְּכֶׁשֶּנֶפׁש ַהִּישְְֹרֵאִלי ְּכבּוָׁשה ַּתְחָּתיו ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשַּבּסֹוף ִּת 

ִּכי ִּבְתִחָּלה ָהָיה , ְיֵדי ֶזה ִנְתַקְלְקָלה ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵניֶהם -ְוַעל , ַלֲחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹות ַעל ַהֶּנֶפׁש ַמה ַּלֲעׂשֹות ָלּה

ְכָחה ִּכי ֵמעֶֹצם ָּגלּוָתּה ֶׁשִּנְכְּבָׁשה ְּבָידֹו ָׁש , ין ַהֵּיֶצר ָהָרעְקַצת ַאֲהָבה ְוִהְתַקְּׁשרּות ֵּבין ֶנֶפׁש ַהִּישְְֹרֵאִלי ּובֵ 

הּוא חֹוֵׁשב ֲאָבל ֵמֲחַמת ֶׁשַהֶּנֶפׁש ָרֲאָתה ְוֵהִביָנה ֶׁש , ַמֲעָלָתּה ַעד ֶׁשָהָיה ָלּה ְקַצת ַאֲהָבה ְוִהְתַחְּברּות ִעּמֹו

 ְיֵדי ֶזה ִהְתִחיָלה ְלִהְתַּגֵּבר ְּכֶנְגּדֹו ְוַלֲחׁשֹב - ַעל , ַחס ְוָׁשלֹום, יַמֲחָׁשבֹות ָעֶליָה ְורֹוֶצה ְלַכּלֹוָתּה ְלַגְמרֵ 

. ָּבְרָחה ִמָּפָניוַמֲחָׁשבֹות ְּכֶנְגּדֹו ֵאיְך ְלִהָּמֵלט ִמֶּמּנּו ְוִנְתַקְלְקָלה ָהַאֲהָבה ְוַהִהְתַחְּברּות ֶׁשֵּביֵניֶהם ַעד ֶׁש 

ְּבִחיַנת ִּכי ָּבַרח , ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבָמקֹום ַאֵחר(א ְּכָלִלּיּות ַנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאל ִּבְבִחיַנת ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ֶׁשהּו

ְוָלַקח . 'ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי ְוכּו' ִמי ִיֵּתן ִלי ֵאֶבר ַּכּיֹוָנה ְוכּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלךְ . ָהָעם

 ִּכי ְּכֶׁשרֹוֶאה, יֶׁשִּקֵּבץ ַהֵּיֶצר ָהָרע ָּכל ֵחילֹוָתיו ְוָרַדף ַאַחר ֶנֶפׁש ַהִּישְְֹרֵאלִ , ל ֵחילֹוָתיו ְוָרַדף ַאֲחֶריהָ ַהֶּמֶלְך ּכָ 

ל ַמה ִּכי ּכָ , ֶריהָ ֶׁשַהֶּנֶפׁש רֹוָצה ְלִהָּמֵלט ִמֶּמנּו ּובֹוַרַחת ִמְּלָפָניו ֲאַזי הּוא ְמַקֵּבץ ָּכל ֵחילֹוָתיו ְורֹוֵדף ַאחֲ 

ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ֶּׁשַהֶּנֶפׁש ִמְתַּגֶּבֶרת ְּכֶנְגּדֹו הּוא ִמְתַּגֵּבר ְּכֶנְגָּדּה
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ְוִהיא ָּבְרָחה ְלתֹוְך . 'ל ַמִים ְוכּוְוִהִּשיָגּה ֵאֶצל ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁש . ִיְצרֹו ָּגדֹול ִמֶּמּנּו

ַמִים ֶזה ְּבִחיַנת . 'ְוָעְבָרה ְוִנְכְנָסה ְלתֹוְך ָּכל ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ַעד ֶׁשָּבאָתה ִלְפִנים ְוכּו, ַהִּמְבָצר ַהֶּזה

ּוְכמֹו , "ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים' ֵּדָעה ֶאת ה ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהַּדַעת ְוַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקָרִאין ַמִים

 ֶזה ְּבִחיַנת ְּכַלל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּכלּוָלה, ְוָׁשם ֵהם ֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים". הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים", ֶׁשֶּנֱאַמר

ְנָיָנא ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ג ְּבִלּקּוֵטי ִּת . (ֵמֲעשֶֶֹרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶעשֶֹר ַמְדֵרגֹות ֶׁשל ְנבּוָאה

ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת חֹומֹות  -ִּכי ִאם ַעל ', ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְכנֹס ְלֵמיֵמי ַהַּדַעת ָלַדַעת ֶאת ה). ִסיָמן ח

י ִּכי ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהַּדַעת ִא , ל ִמי ֶׁשִּנְכָנס ָּבֶהם ִנְטָּבע ָּבֶהםֶׁשּכָ , ּוְמִחּצֹות ְּבתֹוְך ֵמיֵמי ַהַּדַעת ַהּׁשֹוְטִפים ַּכָּים

, רִּכי ִרּבּוי ַהֶּׁשֶמן ּגֹוֵרם ִּכּבּוי ַהּנֵ , ֵמֲחַמת ְּבִחיַנת ִרּבּוי אֹור' ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְכנֹס ָלַדַעת ֶאת ה. ֶאְפָׁשר ְלַקְּבלֹו

, "חֹוָמה"ֶוֱאמּוָנה ִנְקָרא . ַהּתֹוָרה ֶׁשְּיסֹוָדּה ֱאמּוָנה ְּבִחיַנת ָּכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנהְיֵדי ּכַֹח  -ַּכָּידּוַע ִּכי ִאם ַעל 

, ָרהּוִמי ֶׁשהּוא ִּבְכַלל ַקָּבַלת ַהּתֹו. ֲחָזָקה ֶּבֱאמּוָנָתּה ְּכחֹוָמה, י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ". 'ֲאִני חֹוָמה ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

הּוא , י ַהּתֹוָרהאֹו ִקֵּבל ֵמַרּבֹוָתיו ַּדְרֵכי ַהְּׁשָעִרים ֶׁשל ֵאּלּו ַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ַּדְרכֵ , ֹוֶׁשּיֹוֵדַע ֵמַעְצמ

תֹוְך ַים ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוִנְכָנס לְ . ְלָכל ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ַעד ִלְפַני ְוִלְפִנים, ָיכֹול ִלְכנֹס ָּבֶהם

ֶּטַבע ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָּכל ַהְמַחְּקִרים ַחְכֵמי הַ , הּוא ִנְטָּבע ְוִנְׁשָקע ָׁשם ֲעֵדי אֵֹבד, ָחְכָמה ְוַהַּדַעת ְּבלֹא ַהּתֹוָרההַ 

ְוֶנֶאְבדּו  ִפירֹותֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ֶׁשִּנְכְנסּו ְלתֹוְך ַים ַהַּדַעת ְּבלֹא ַהּתֹוָרה ְוִנְטְּבעּו ְּבתֹוְך ַהּכְ 

ל ַעד ֶׁשִּנְכְנָסה "ל ָּבְרָחה ְלתֹוְך ָּכל ָהֲעשָָֹרה חֹומֹות ַהּנַ "ְוֶנֶפׁש ַהִּישְְֹרֵאִלי ַהּנַ . ְיֵדי ֶזה -ִמְׁשֵני עֹוָלמֹות ַעל 

ִאם ָּפַגע , ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינ, ְּדַהְינּו ֶׁשָּבְרָחה ֵמַהֶּיֶצר ָהָרע ְלתֹוְך ַהּתֹוָרה, ִלְפַני ְוִלְפִנים

ֶזה ְּבִחיַנת . ְוהּוא ִצָּוה ִלירֹות אֹוָתּה ְּבָכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים. 'ַהִּמְדָרׁש ְוכּו -ְמָׁשֵכהּו ְלֵבית , ְּבָך ְמֻנָּול ֶזה

ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֲעֵליֶהם עֶֹצם ַהִהְתַּגְּברּות ְוַהִהְתָּגרּות ֶׁשהּוא ִמְתָּגֶרה ְּביֹוֵתר ְּבַתְלִמיֵדי 

ָהעֹוָלם  ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשהּוא ַמִּניַח ָּכל, ַּכָּידּועַ , ִמְתַּגְּבִרים ַהְּמצּולֹות ָים ְּביֹוֵתר

, ִמיםָּכל ִישְָֹרֵאל ְוֵאינֹו ִמְתָּגֶרה ֶאָּלא ַּבַּתְלִמיֵדי ֲחכָ  ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשַּמִּניחַ . ְוֵאינֹו ִמְתָּגֶרה ֶאָּלא ְּבִישְָֹרֵאל

ַרק ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ֶׁשּזָ . ֶׁשָּפַׁשט ָידֹו ַּבְּגדֹוִלים, "ִּכי ִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

ְוִהְתַּגֵּבר , ַהְינּו ֶׁשָּזַרק ָּבּה ָּכל ִמיֵני ַאְרִסִּיים ָרִעים ֶׁשֵּיׁש לֹו, ל ַמִיםְלַהַּבת ֶמֶלְך ֶׁשָּבְרָחה ְלתֹוְך ַהחֹומֹות ֶׁש 

ַהּבֹוַרַחת ְלתֹוְך  ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ְּבָכל ְּבִחיַנת ָהֲעשָָֹרה ִּכְתִרין ִּדְמָסֲאבּוָתא ְּכֶנֶגד ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַהַּתְלִמיד ָחָכם

ְוָנְפָלה ַחָּלׁשּות ֵמֲחַמת , ל"ֹוְך ָּכל ָהֲעשָָֹרה חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשהּוא ַהּתֹוָרה ַּכּנַ ְוִהיא ָּבְרָחה ְלת. ַהּתֹוָרה

. ָידֹוַהְינּו ֶזה ֶׁשְּבלֹא ָיַדִים ֶׁשָהָיה לֹו ּכַֹח ִנְפָלא ְּב , ַהִחִּצים ָהַאְרִסִּיים ָרִעים ֶׁשָּזַרק ָּבּה ְוהּוא רֹוֵפא אֹוָתּה

ִּכי  ֲעֵלי ֲעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיֵדי ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת שְִֹמָחה -ל ְוִעַּקר ְרפּוָאָתּה עַ 

ֶׁשֵהם ִהְתַּגְּברּות ַהִּסְטָרא , ִּכי ִעַּקר ַהִחִּצים, )ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה (, "ְּבָפֳעֶליךָ ' שִַֹמְחַּתִני ה

ְּכמֹו ֶׁשָאַמר , ָעָפר הּוא ְּבִחיַנת ַעְצבּות ְוַעְצלּות, ְיֵדי ַעְצבּות ְּבִחיַנת ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו -ֳחָרא הּוא ַעל ָא

ַחס  ,ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגְּברּות ַהֵּיֶצר ָהָרע הּוא ִּבְפַגם ַהְּבִרית, )ְּבִסיָמן קפט ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א(ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ָּגל ְוִעַּקר ַּתֲאַות ַהִּמְׁש . ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה', ִּכי ִעָּקָרא ְּדִיְצָרא ִּביָׁשא ְלַגָּלָאה ֲעָרִין ְוכּו, ְוָׁשלֹום

ְוַכּמּוָבא ִּבְדָבָריו ַּכָּמה  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרֵּבנּו. (ְיֵדי ַעְצבּות - ּוְפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל 

ֵּכן  -ְוַעל . בּותֵּכן ַהְּקִלָּפה ֶׁשִּמְתַּגֶּבֶרת ִּבְפַגם ַהְּבִרית ִנְקֵראת ֵליִלית ַעל ֵׁשם ַהְיָלָלה ְוָהַעְצ  - ְוַעל . ְּפָעִמים

יַנת ית ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ְּבִח ֲעשָָֹרה ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ְלִתּקּון ַהְּברִ , ִּתֵּקן ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ַהֶּנֱאַמר ְּבדֹור ַהַּמּבּול . ְּבִחיַנת ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו, ְיֵדי ַעְצבּות - ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהְּבִרית הּוא ַעל , שְִֹמָחה

ה ְיֵדי שְִֹמָחה ְּבִחיַנת ֲעשָֹרָ  - ֶפְך ִּתּקּון ַהְּבִרית הּוא ַעל ּוְלהֵ . ֶׁשָּפְגמּו ַּבְּבִרית ְוִהְׁשִחיתּו ֶאת ַּדְרָּכם ַעל ָהָאֶרץ

ֶׁשִעַּקר ָּגלּות ; )ְּבִסיָמן כד ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א(ְּבָמקֹום ַאֵחר , ְוֵכן ָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ִמיֵני ְנִגיָנה

ְְרֵאִלי ֵּכן ִעַּקר ְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלְך ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ַהִּישֹ - ַעל . תְוֵכן ְּבַכָּמה ְמקֹומֹו' ַהְּׁשִכיָנה הּוא ַעְצבּות ְוכּו

ְיֵדי  -ְוָצִריְך ֵליַדע ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְּדִפיִקין ְוֶזה יֹוֵדַע ַעל . ל"ְּבִחיַנת שְִֹמָחה ַּכּנַ , הּוא ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה

ִּכי ). ַעֵּין ָׁשם, ל"ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָׁשם ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ . (ה ְלָכל ַהְּמֻמִּנים ֶׁשָּבעֹוָלםֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ְּבָיָדיו ִלֵּתן ָחְכמָ 
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ִחיַנת ְוֶזה ְּבִחיַנת ְיִדיַעת ַהּדֶֹפק ֶׁשל ַהַּבת ֶמֶלְך ְּב . הּוא ָצִריְך ֵליַדע ַהחֹוַלַאת ְוַהְּנִפיָלה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד

 ְסִמיָכה ַּבָּיַדִים ֶזה. ְוֶזה ְּבִחיַנת ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת ָיְדָך ָעָליו .ַנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאל

ָחד ְואֶ  ֶׁשּיֹוֵדַע ַלֲהלְֹך ֶנֶגד רּוחֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד, ְוֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו. ל ִלֵּתן ָחְכָמה ְּבָיָדיו"ְּבִחיַנת ּכַֹח ַהּנַ 

חֹוַלַאת ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַהְּדִפיִקין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח ֶאת ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות ְוהַ , ֶׁשּיֹוֵדַע ָהרּוַח ַהּדֶֹפק ֶׁשל ָּכל ֶאָחד

  :ְלַהְמִׁשיְך ָלֶהם ִּתּקּון ַהִּשְמָחה ִמְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ֶׁשָּלֶהם ְוֵאיְך ַלֲעסֹק ִּבְרפּוָאָתם

ִּכי , ֵהם ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ְּבָכל ַהְּבִחינֹות, ִּבְפָרט ַהַּמֲעשֶֹה ַהּזֹאת, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוִדְבֵרי ַרֵּבנּו) ג

ֶׁשֻּכָּלם , תׁשֶֹרׁש ָּכל ָהעֹוָלמֹו, ִּבְכָלִלּיּות ַּבת ֶמֶלְך הּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהְּנָפׁשֹות

ה ּוְלָקָחּה ַהֶּמֶלְך ֶזה ַמְלכּות ָהְרָׁשעָ , ְיֵדי ָהָאָדם ַהָּׁשָפל ַהֶּזה ַּדְיָקא -ִנְבְראּו ִּבְׁשִביל ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ַעל 

ּוֵמֶהם , ִניצֹוִצין) ּוְׁשמֹוָנהָמאַתִים ּוְׁשמֹוִנים (ח "ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמִּסיֵגי ַמְלֵכי ַקְדָמִאין ְּדִמיתּו ְוִאְתַרּבּו ְוִנְׁשֲארּו רפ

ה ִלַּקח ַהַּמְלכּות ְיִניַקת ַהְּקִלּפֹות ְּבִחיַנת ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ֶׁשרֹוָצה ְלִהְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ַעל ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁש 

ֶזה  -ְוִהיא ָּבְרָחה ְלתֹוְך ַהַּמִים . ָלםִּדְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ַּבת ֶמֶלְך ְלַעְצמֹו ְלַהְעִלים ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ִמן ָהעֹו

כּות ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ָעְלִמין ְּדָחִריִבין ֶׁשֵּמֶהם ִהְתַּגְּברּות ַמלְ ', ְּבִחיַנת ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ְוכּו

 ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשִהיא; א רּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיחַ ּדָ ', ְורּוַח ֱאלִֹקים'. ִהְתַּגְּברּות ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים, ָהְרָׁשָעה

ְּבִחיַנת ָהֲעשָָֹרה חֹומֹות ', ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהַּמִים'. ֶׁשָאז ִּתְתַּגֶּלה ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ְלֵעין ּכֹל, ַמְלכּות ָמִׁשיחַ 

, ַעט ֶׁשִּיְגַועְוֶזהּו ְמַרֶחֶפת ְּכִמי ֶׁשֶּנֱחָלה ְוֶנֱחָלׁש ִּכְמ . ִׁשיחַ ַמְלכּות מָ , ֶׁשל ַמִים ֶׁשְּלָׁשם ָּבְרָחה ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה

ה "ִּכי ַמִים ִּבְבִחיַנת מַ , ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהִּתּקּון, ה ֶהָחָדׁש"ּוַמִים ֶזה סֹוד אֹור מַ . ַרק רּוחֹו ְמַרֶחֶפת, ַחס ְוָׁשלֹום

, ָּתִגין, ְנֻקּדֹות, ְטָעִמים(א 'ּתָ 'נְ 'ֶׁשֵּיׁש ְּבִחיַנת טַ , ל"י זַ "ַע ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ ִּכי ָידּו, ְּכִפי ׁשֶֹרׁש ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות

לּו ּוִמָּׁשם ִנְׁשַּתְלְׁש . ֲעשִָֹּיה, ְיִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות(ע "ן ְוֵהם אבי"ה ב"ג מ"ב ס"ְוֵהם ְּבִחיַנת ע) אֹוִתּיֹות

ְוִעַּקר ַהְּׁשִביָרה ָהְיָתה . ְמַדֵּבר, ַחי, צֹוֵמחַ , ָעָפר ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם, ִיםמַ , רּוחַ , ֵאׁש, ָהַאְרָּבָעה ְיסֹודֹות

הּוא ֶׁשַהְּׁשִביָרה ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת ָעָפר ֶׁש , ִנְמָצא. ה אֹור ֶהָחָדׁש"ְיֵדי מ -ְוַהִּתּקּון ָהָיה ַעל . ן"ִּבְבִחיַנת ב

ְיֵדי ְּבִחיַנת ַמִים  - ְוַהִּתּקּון ָהָיה ַעל . ְּבִחיַנת ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו, ִחיַזת ַהְּקִלּפֹותֶׁשָּׁשם ִעַּקר אֲ , ְּבִחיַנת ֲעשִָֹּיה

 ֶׁשָעָפר ְּבִחיַנת, ִנְמָצא. ו"ב, ה"מ, ג"ס, ב"ִּכי ׁשֶֹרׁש ֵאׁש רּוַח ַמִים ָעָפר ֵהם ְּבִחיַנת ע, ה"ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת מַ 

ִאי ֵּכן ַמִים ְמַטֲהִרין ִמָּכל ַהֻּטְמאֹות וְ  - ְוַעל . ה ֶׁשִּמָּׁשם ַהִּתּקּון"ּוַמִים ְּבִחיַנת מַ , יָרהן ֶׁשָּׁשם ָהְיָתה ַהְּׁשִב "ב

ָּׁשה ְּכמֹו ַהּכֲֹהִנים ַּבֲעבֹוָדָתן ְוָטֳהַרת ִא . ְיֵדי ָטֳהָרה ּוְטִביָלה ְּבַמִים - ֶאְפָׁשר ִלְכנֹס ְלׁשּום ְקֻדָּׁשה ִּכי ִאם ַעל 

ֻּכָּלם ְוָטֳהַרת ַהֵּגר ְּכֶׁשִּנְכָנס ְלַדת ִישְָֹרֵאל ֶׁש , ָטֳהַרת ְּכַלל ִישְָֹרֵאל ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַלְּבִרית ְּבַמַּתן ּתֹוָרהְלַבְעָלּה וְ 

ֲחַמת ֲאָבל מֵ , ה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּתקּון ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ַהָּטֳהָרה"ִּכי ַמִים ֵהם ִמְּבִחיַנת אֹור מַ . ָטֳהָרָתם ְּבַמִים

 ִּכי ָזַרק ַאֲחֶריָה ָּכל, ִּפי ֶׁשָּבְרָחה ְלתֹוְך ַהַּמִים -ַעל  -ַאף , ֶׁשַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה ִהְתַּגֵּבר ְּכֶנֶגד ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה

, ח ִניצֹוִצין ֵּבין ַהְּקִלּפֹות"ִּכי ַּגם ְלַאַחר ַהִּתּקּון ֲעַדִין לֹא ִנְתַּתֵּקן ִּבְׁשֵלמּות ְוִנְׁשֲארּו רפ, ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים

ֶר ִּכְתִרין ִּדְמָסֲאבּוָתא ּוִמָּׁשם ָּכל ִהְתַּגְּברּות ַהְּקִלּפֹות ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶעשֹ

יֵניֶהם ְיֵדי ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ּבֵ  - ת ַהִּתּקּון ַעל ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַּגם ַאַחר ַהְתָחלַ , ל"ֶׁשֻּכָּלם ִנְמָׁשִכין ִמְּסָיִגים ַהּנַ 

ּון ִּכי ְּכֶׁשַּמְתִחיל ֵאיֶזה ִּתּק, ִּכי ַהֻּטְמָאה ְּכרּוָכה ְּביֹוֵתר ַאַחר ַהַּמים, ּוֵמֲחַמת ֶזה ַהַּמִים ֲעלּוִלים ְלַקֵּבל ֻטְמָאה

, ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה ְּבִרים ּוְכרּוִכים ָׁשם ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְלָחִמיםָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ִנְגָמר ִּבְׁשֵלמּות ֵהם ִמְתּגַ 

  ): ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר(ֲאַזי הּוא ִמְתַּגֵּבר ּוִמְתַחֵּזק ְּכֶנְגּדֹו ְּביֹוֵתר , ֶׁשְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהֶאָחד ִמְתַּגֵּבר

ִּכי , ל"ּנַ ְּבִחיַנת ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ָהֶעשֶֹר חֹומֹות הַ , ּוףס -ְוֶזה ְּבִחיַנת ְקִריַעת ַים ) ד

ל "ּוְלָקָחּה ַהֶּמֶלְך ַהּנַ . ל ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשְּכלּוָלה ִמַּנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאל"ְּכַלל ִישְָֹרֵאל ֵהם ְּבִחיַנת ַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ 

ֶׁשהּוא שָֹר ֶׁשל ִמְצַרִים ) ם"ְך מֵ "ַהָּסמֵ (, ם"ְוכֹחֹו ֵמַהָּשר ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ַהס. ֶמֶלְך ִמְצַרִיםְּבִחיַנת ַּפְרעֹה 

, ַרִיםֶׁשָּכל ֶזה ָהָיה ְמַרֵּמז ַעל ָּגלּות ִמְצ ; ְוֶזה סֹוד ַמה ֶּׁשִּנְלְקָחה שָָֹרה ְלֵבית ַּפְרעֹה ּוְלֵבית ֲאִביֶמֶלךְ .ַּכּמּוָבא

ם ָעָליו ּוַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ָרָאה ֶׁשְּלַבּסֹוף ָּתקּו. ל"ל ַלֶּמֶלְך ַהּנַ "א ְּבִחיַנת ְלִקיַחת ַהַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ ִּכי ָּכל ֶזה הּו

 ַוָּיבֹא ֱאלִֹקים ֶאל ֲאִביֶמֶלךְ ", ּוְכִתיב', ֶאת ַּפְרעֹה ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר שָָֹרה ְוכּו' ְּבִחיַנת ַוְּיַנַּגע ה, ְוַתַהְרֵגהּו
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ְוֵכן ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָרָצה ִלְתּפֹס ְּכַלל ". 'ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנָך ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוכּו

 ַמְלכּות ָהְרָׁשָעהִּכי , "ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ' ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוכּו", ְּכִתיב, ִישְָֹרֵאל ַּבָּגלּות

, לֶׁשֵהם ְּכַלל ִישְָֹראֵ , ֵּכן חֹוְׁשִבים ַמֲחָׁשבֹות ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּבַהַּבת ֶמֶלךְ  -ַעל , רֹוִאים ֵמָרחֹוק ֶׁשּסֹוָפם ְלַהְכִרית

ל ְוִהִּגידּו לֹו ֶׁשִהיא ִנְמֵצאת ֵאצֶ  ּוָבאּו, ְּבִחיַנת ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּכי ָּבַרח ָהָעם - ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ָּבְרָחה ִמֶּמּנּו 

'  ְוכּוְּבִחיַנת ַוֶּיֱאסֹר ַּפְרעֹה ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו, ְוָהַלְך ַהֶּמֶלְך ְוֵחילֹו ְלָתְפשָֹּה. ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים

ִּכי ִנְפְּתחּו ָלֶהם  -ִנְכְנָסה ְלתֹוְך ָּכל ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ְוִהיא ָּבְרָחה ְלתֹוְך ַהַּמִים וְ . ַוַּיִּשיגּו אֹוָתם חֹוִנים ַעל ַהָּים

ֵאל ְיֵדי ֶזה ָעְברּו ַהָּים ְּבָׁשלֹום ְּבִחיַנת ּוְבֵני ִישְֹרָ  - ְוַעל . ָּכל ַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ְּבִחיַנת ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה

ֶר ְוהּוא ָזַרק ַאֲחֶריָה ָּכל ָהֶעשֹ. ֶׁשָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ִנְטְּבעּו ְּבתֹוְך ַהָּיםּוַפְרעֹה ְוֵחילֹו . ָהְלכּו ַּבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים

ֶׁשִּקְּבלּו ָּכל ַהִחִּצים ְוַאְבֵני , י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש . ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם' ִחִּצים ֶזה ְּבִחיַנת ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹקים ְוכּו

ְיֵדי ֶזה  - ִקְּבָלה ַהִחִּצים ְוַעל , ֶׁשִהיא ַהְּׁשִכיָנה, ִּפי ֶׁשַּמְלַאְך ָהֱאלִֹקים - ַעל  - ים ְוַאף ְּבִלְסְטָראֹות ֶׁשל ַהִּמְצרִ 

ְָרֵאל ֵכן ָהֶאֶרס ֶׁשל ַהִחִּצים ֶׁשל ַהִּמְצִרים ִהִּגיעּו ְלִישֹ -ִּפי  -ַעל  - ַאף , ִנְּצלּו ִישְָֹרֵאל ְוָעְברּו ַהָּים ְּבָׁשלֹום

ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר . ַּכּמּוָבא, ִּכי ַהִּמְלָחָמה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, ְוִהִּזיק ָלֶהם

ּוְכֶׁשָרָאה . ֶׁשָראּו שָֹר ֶׁשל ִמְצַרִים נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַלֲעזֹר, "ְוִהֵּנה ִמְצַרִים נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהם", )י, ְׁשמֹות יד(

ָאז ָזַרק ָלֶהם , ֶׁשִּישְָֹרֵאל ּבֹוְרִחים ְלתֹוְך ַהָּים ְוַהָּים ִנְבַקע ִמְּפֵניֶהם ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה, ם"ֶׁשהּוא ַהס, רַהָּש 

הּו ְּבִחיַנת ֶׁשּזֶ , ֶׁשֵהם ֵּדעֹות ָזרֹות ֶׁשל ְּכִפירֹות ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, ַהִחִּצים ֶׁשִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְוָזַרק ָּבֶהם ֶאֶרס ִחָּציו

ֶׁשַּגם , "ְוָעַבר ַּבָּים ָצָרה", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר', ֶׁשָאְמרּו ְּכֵׁשם ֶׁשָאנּו עֹוִלין ִמַּצד ֶזה ְוכּו, סּוף - ַוַּיְמרּו ַעל ָים ְּבַים 

ְך ִמְּבִחיַנת ַהִחִּצים ֶׁשָּזַרק ֶׁשִּנְזַרק ָּבֶהם ֵאיֶזה ֵּדעֹות ָרעֹות ֶׁשִּנְמַׁש , ָאז ִנְמְצאּו ְּבִישְָֹרֵאל ֵאיֶזה ְּכִפירֹות

ְוֵהם . 'ָּבֵעֶגל ּוְמַרְּגִלים ְוכּו; הּוא - ָּברּוְך  -ּוִמֶּזה ָּבא ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשִּנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש . ַאֲחֵריֶהם

ל ַוֲעַדִין לֹא "תֹוְך ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ַהּנַ ֲעשָָֹרה ִנְסיֹונֹות ֶׁשִּנְמְׁשכּו ֵמָהֲעשָָֹרה ִחִּצים ֶׁשָּזַרק ַאֲחֵריֶהם לְ 

ַסְּמכּוִני ַּבֲאִׁשיׁשֹות ", ֶׁשּצֹוֶעֶקת, ּוִמֶּזה ָּבִאים ָּכל ַהחֹוַלַאת ֶׁשל ְּכֶנֶסת ִישְָֹרֵאל ְּבָגלּוָתּה. ִנְתַרֵּפאנּו ֵמֶהם

ַצע ְּבִחיַנת ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו ְמתֹם ּפֶ , ִויּדּוַע חִֹליְּבִחיַנת ". ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ֲאִני

ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות  ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהחֹוַלַאת ִנְמָׁשִכין ֵמָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ֶׁשֵהם ְּכַלל ָּכל ַהּכֹחֹות', ְוַחּבּוָרה ְוכּו

ֶׁשִּמָּׁשם ָּבִאין ָּכל ַהְּכִפירֹות ְוַהְּסֵפקֹות , יֶהם ְלַנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאלְוֵחילֹות ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשּזֹוְרִקין ֶאֶרס ִחּצֵ 

ֵהן . ִיְתָּבַרךְ ' ַלה ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהְּמִניעֹות ְוַהַּתֲאוֹות ָרעֹות ְוָכל ַהָּמַסִּכים ְוַהַּמְפִסיִקים ְוַהְּמַעְּכִבים ִמְּלִהְתָקֵרב

ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת , ּות ֵהן ִּבְכָלִלּיּות ִישְָֹרֵאל ַמה ֶּׁשַהָּגלּות ִמְתָאֵרְך ָּכל ָּכךְ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְפָרִטּי

ֶׁשהּוא , ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשּצֹוֵעק ָּדִוד ַהֶּמֶלךְ ', ְּבִחיַנת ִּכי ִחֶּציָך ִנֲחתּו ִבי ְוכּו, ל"ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ַהּנַ 

ָּדַרְך ) יב, ֵאיָכה ג(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאל, ל"ת ִּדְקֻדָּׁשה ַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ ְּבִחיַנת ַמְלכּו

ת ְּבמֹו ְוֶזה ְּבִחיַנת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל ֶיֶתר ִלירֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ְּכַלל ָּגלּות ִישְָֹרֵאל, ַקְׁשּתֹו ְוַיִּציֵבִני ַּכַּמָּטָרה ַלֵחץ

ים ָרִעים ּוָמִרים ְולֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַהַּבת ֶמֶלְך ִלְסּבֹל ַצַער ְּכֵאב ַהִחִּצים ֶׁשִּנְמְׁשחּו ְּבַאְרִסּיִ . אֶֹפל ְלִיְׁשֵרי ֵלב

ּה ִלְברַֹח ְלתֹוְך ִיְתָּבַרְך ִהְקִּדים ָלּה ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ַמה ֶּׁשָעַזר לָ ' ַאְך ה. ִּבְפָרט ְזַמן ַרב ָּכֶזה, ְמאֹד ְמאֹד

 ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת' ִּכי ּתֹוַרת ה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ִעַּקר ַהַחִּיים ְוָהְרפּוָאה, ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ַהּתֹוָרה

 ְיֵדי ֶזה ֵיׁש ָלּה ּכֹחַ  -ַעל , ָרהִּכי ְּכֶנֶסת ִישְָֹרֵאל ֶׁשָּבְרָחה ְלתֹוְך ֵמיֵמי ַהּתֹו, ִמַּדְרֵכי ִמיָתה ְלַדְרֵכי ַחִּיים, ָנֶפׁש

 ְוִאם לֹא ָהְיָתה ּבֹוַרַחת ְלתֹוְך ַהּתֹוָרה לֹא ָהָיה. ִלְסּבֹל עֹל ְמִרירּות ַהָּגלּות ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְמִרירּות ַהִחִּצים

ַעל  - ַאף , ל"יָה ַהִחִּצים ַּגם ְלָׁשם ַּכּנַ ִּפי ֶׁשִהִּגיַע ֵאלֶ  - ַעל  -ַאף , ְיֵדי ַהּתֹוָרה -ֲאָבל ַעל , ָלּה ּכַֹח ִלְסּבֹל ְּכָלל

ִּכי  ְיֵדי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהַחּיּות ְּבִחיַנת - ֵכן ְלֵעת ַעָּתה ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ִלְסּבֹל ַעל ָּכל ָּפִנים ַעל  - ִּפי  -

ַעד , ְיֵדי ּכַֹח ַהּתֹוָרה -ְסּבֹל ְמִרירּות ַהִחִּצים ַעל ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ַלָּיֵעף ּכַֹח ְונֹוֵתן ָלּה ּכַֹח לִ ' ְוה, ִהיא ַחֶּיךָ 

ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ֵלמּות ַּכּנַ ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף ָיבֹוא ָהרֹוֵפא ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ְּבָיָדיו ִויַרֵּפא אֹוָתּה ִּבְׁש 

  : ל"יֵני ְנִגיָנה ַהּנַ ִׁשיַרת ַהָּים ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ָהֲעשָָֹרה ִמ 
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יד ִמָּכאן ֶׁשָעִתיד מֶֹׁשה ָלִׁשיר ֶלָעִת ', ָיִׁשיר'ֶאָּלא , לֹא ֶנֱאַמר' ָׁשר'. ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה) א, ְׁשמֹות טו(ְוֶזהּו 

ִלְגמֹר , ִגיָנה ִּבְׁשֵלמּותִּפי ֶׁשָאְמרּו ָאז ִׁשיָרה ֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלַהְמִׁשיְך ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני נְ  -ַעל  -ִּכי ַאף . ָלבֹא

, ם ָזכּו ְלִׁשיַרת ַהָּיםַרק ֶׁשִהְמִׁשיכּו ְקֻדָּׁשה ְוֶהָאָרה ֵמֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשִּמָּׁש , ְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלְך ִּבְׁשֵלמּות

ִּכי ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא , ֶׁשה ְּבַעְצמֹוֲאָבל ִעַּקר ַהִּׁשיר ִּבְׁשֵלמּות ִיְהֶיה ַרק ֶלָעִתיד ְּכֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא מֹ

ה ִמיֵני ַּדְיָקא ָיִׁשיר מֶֹׁשה ִּבְׁשֵלמּות ָּכל ָהֲעשָֹרָ ' ָאז'. ְּבִחיַנת ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה, ַּכָּידּועַ ) ט, קֶֹהֶלת א(ֶׁשִּיְהֶיה 

 ִּכי ָאז ִיְּתַער ִׁשיר ָחָדׁש, ִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִישְָֹרֵאלֶׁשָאז ֻיְגַמר ְרפּוָאָתּה ֶׁשל ַהַּבת ֶמֶלְך ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּׁש , ְנִגיָנה

, ִׁשיר ָּפׁשּוט ָּכפּול, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִׁשיר ֶׁשל ִנְפָלאֹות, ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעשָֹה' ְּבִחיַנת ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלה

ִּכי ִהְתַּגּלּות , ְלׁשֹון ָעִתיד, "ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד' ה", ְּימּוֵּכן ִס  - ְוַעל . ְמֻׁשָּלׁש ּוְמֻרָּבע ֶׁשִּיְּתַער ֶלָעִתיד

כּותֹו ְלֵעין ֶׁשִהיא ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ַמלְ , ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלךְ , ַמְלכּותֹו

ְיֵדי  - ל ְוָאז ִיְהֶיה ַהִּשְמָחה ְוַהֶחְדָוה ִּבְׁשֵלמּות ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות עַ . ֶרץְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָא' ּכֹל ְּבִחיַנת ְוָהָיה ה

ָמָלְך ָּתֵגל ' ה) א, ְּתִהִּלים צז(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת שְִֹמָחה ַּכּנַ 

ְּמרּו ְוָאז ִיְתַקֵּים ַזְּמרּו ֱאלִֹקים ַזֵּמרּו זַ . ָמָלךְ ' ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִיים ה, ָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץְּבִחיַנת ִישְְֹמחּו הַ , ָהָאֶרץ

 ת ֶמֶלךְ ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ְּבִחיַנת ְרפּוַאת ַהּבַ ', ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאלִֹקים ְוכּו

ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ' ְּבִחיַנת הֹודֹו ַלה, ל"ְיֵדי ִזְמָרה ּוְנִגיָנה ְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ַהּנַ  - ל הּוא ַעל "ַהּנַ 

ְיֵדי  -ְתָּבַרְך ַעל ְוֵכן ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶׁשְּמבָֹאר ָּבֶהם ִהְתַּגּלּות ַמְלכּותֹו יִ . 'ַזְּמרּו לֹו ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ְוכּו

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ֶׁשֵהם ְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלךְ , ֶׁשָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ִׁשיר ְוִנּגּון ְוִזְמָרה

  : ַהְּמלּוָכה' ְּדַהְינּו ֵליַדע ִּכי ַלה, ִהְתַּגּלּות ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה

ֵמַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ְוָכל , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ל ִּתְמָצא ֶׁשִּדֵּבר ַרֵּבנּו"ק ְּבִדְבֵרי ַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ ְוִהֵּנה ְּכֶׁשְּתַדְקּדֵ ) ה

ֶׁשֵהם , ֲעשָָֹרה ִמיֵני חֹומֹות ֶׁשל ַמִים. ב. ֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים. א, ְוֵהם, ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמָהַאְרָּבָעה ָּכלּול ֵמֲעשָָֹרה

יַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ְּבִח . ד. ֶׁשֵהם ֲעשָָֹרה ַקִּבין ָחְכָמה, ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְּדִפיִקין. ג. יֵני ְצָדָקהֲעשָָֹרה ִמ 

ֶׁשֵהם ְמַרְּמִזים ַעל ְּבִחיַנת , ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל). ל"ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ . (ֲעשָָֹרה ִמיֵני חֹומֹות

, ילְוָכל ַהְּבִחינֹות ֶׁשל ָהַאְרָּבָעה ֵהֵבאִתי ְלעֵ ) ֲעשִָֹּיה, ְיִציָרה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות(ע "ָּבָעה עֹוָלמֹות אביָהַארְ 

' ב ְוכּו"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַאְרָּבָעה ֵׁשמֹות ע, אֹוִתּיֹות, ָּתִגין, ְנֻקּדֹות, ְטָעִמים, ֶׁשֵהם, א'ּתָ 'נְ 'ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות טַ 

ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָהַאְרָּבָעה , ְיִציָרה ֲעשִָֹּיה, ְּבִריָאה, ֲאִצילּות, ע"ֶׁשֵהם ׁשֶֹרׁש ָהַאְרָּבָעה עֹוָלמֹות אבי, ל"ַהּנַ 

 ְוֶזה ָידּוַע ֶׁשָּכל). ל"ַּכְמבָֹאר ַּבְּכָתִבים ְוַכּנַ (ְמַדֵּבר , ַחי, צֹוֵמחַ , ֶׁשֵהם ּדֹוֵמם, ָעָפר, ַמִים, רּוחַ , ֵאׁש, ְיסֹודֹות

ִּכי ֲעשִָֹּיה ְּבִחיַנת , ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָּכלּול ֵמֶעשֶֹר ְסִפירֹות ַּכָּידּועַ ; ל"ָחד ִּבְפָרִטּיּות ֵמָהַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ַהּנַ אֶ 

ָּתִגין , ה"ת מַ ֶׁשִּמָּׁשם ְיסֹוד ֶהָעָפר ִּבְבִחיַנת ּדֹוֵמם ָּכלּול ֵמֶעשֶֹר ְוֵכן ְיִציָרה ְּבִחינַ , ן"אֹוִתּיֹות ְּבִחיַנת ֵׁשם ב

ִּכי ֲעשָָֹרה ִמיֵני , ל"ְוֶזה ְּבִחיַנת ָהַאְרָּבָעה ְּבִחינֹות ֶׁשל ֶעשֶֹר ֶעשֶֹר ַהְמבָֹאִרים ַּבַּמֲעשֶֹה ַהּנַ . ְוֵכן ֻּכָּלם' ְוכּו

  דּועַ ִּכי ָׁשם ַּבֲעשִָֹּיה ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ַּכּיָ , ִחִּצים ֵהם ַּבֲעשִָֹּיה

. ל"ְּבִחיַנת ַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ , ֶׁשֵּמֶהם ָּכל ַהִחִּצים ַהְּמֵצִרים ְלַהְּׁשִכיָנה ּוְכֶנֶסת ִישְָֹרֵאל ְּבִחיַנת ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה

' ַּמִים ְוכּוֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד הַ , ה"ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת מַ , ֲעשָָֹרה ִמיֵני חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶזה ְּבִחיַנת ְיִציָרה

, ל"ַּכּנַ ' ְּבִחיַנת ְנֻקּדֹות ְוכּו, ג"ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְּדִפיִקין ֶזה ְּבִחיַנת ְּבִריָאה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ס). ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל(

. 'ְּכמֹו ֵציֵרי ְוכּו' ָּדֵפיק ְוכּו ּוְלִזְמִנין; ְּכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים, ִּכי ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְּדִפיִקין ֵהם ִּבְבִחיַנת ְנֻקּדֹות

ְטָעִמים  ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶזה ְּבִחיַנת ֲאִצילּות ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת. ַעֵּין ָׁשם', אֹו ָקַמץ ְוכּו, ּוְלִזְמִנין ְּכמֹו ְׁשָבא

ל ֶׁשַאְרַּבע ְּבִחינֹות ֶׁש , ִנְמָצא. ְנִגיַנת ַהְּטָעִמיםְּבִחיַנת , ִּכי ְטָעִמים ֵהם ְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ל"ַּכּנַ ' ְוכּו

. ַהּכֹוְלִלים ָּכל ָהעֹוָלמֹות', ל ְוכּו"ְּבִחיַנת ַאְרָּבָעה ֵׁשמֹות ַהּנַ , א"ל ֵהם ָהַאְרַּבע ְּבִחינֹות ַטְנּתָ "ַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ 

ֶּמֶלְך ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַרְּפאֹות ֶאת ַהַּבת ַמְלָּכה ְלַהִּציָלּה ִמ , ים ָּבֶהםּוִמֻּכָּלם ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ָּכל ַהִּתּקּוִנים ַהְּכלּולִ 

ִּבְׁשִביל  ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף ַהּכֹל ָהָיה, ִמַּמְלכּות ָהְרָׁשָעה', ָזֵקן ְוכּו

  :ַּכָּידּועַ , ִּבְׁשִביל ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו, ַהַּמְלכּות
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ְטָרא ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִהְתַגְּברּות ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּס , ל"ֶׁשֲעִשָּיה ְּבִחיַנת ָעָפר ָׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהִחִּצים ַהּנַ , ִנְמָצא) ו

 ַהּתֹוָלִעים ַהּׁשֹוְרִצים ַעל ֵּכן - ְוַעל . ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשָּסמּוְך יֹוֵתר ָלָאֶרץ ֶנֱאָחז ּבֹו ַהֻּזֲהָמא ְּביֹוֵתר -ְוַעל , ָאֳחָרא

ֵּכן ֻּכָּלם  -ְוַעל , ִּכי ׁשֹוְרִצים ְורֹוְמשִֹים ַעל ָהָאֶרץ ַמָּמׁש, ָהָאֶרץ ֶׁשְּסמּוִכים ָלָאֶרץ ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהַּבֲעֵלי ַחִּיים

ַהּׁשֹוֵרץ , 'ּום ֶׁשֶרץ ַהּׁשֹוֵרץ ַעל ָהָאֶרץִּכי ֻּכָּלם ֲאסּוִרים ִמּׁש, ֲאסּוִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ׁשּום ִמין ַהֻּמָּתר ַּבֲאִכיָלה

 ְּבִחיַנת ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל, ְּבִחיַנת ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו, ִּכי ָׁשם ֲאִחיַזת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּביֹוֵתר, ַּדְיָקא' ַעל ָהָאֶרץ

ֲאָבל ַהּתֹוָלִעים , ֵּכן ֻּכָּלם ֲאסּוִרים - ל ְוַעל "ל ַּכּנַ "ֵּכן ִמָּׁשם ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ַהּנַ  -ְוַעל . ְיֵמי ַחֶּייךָ 

ל ִּכי ִעַּקר ָהִאּסּור ֶׁש , ֵּכן ֵהם ֻמָּתִרים -ַעל ; ֶׁשֵאיָנם ִּבְכָלל ַהּׁשֹוֵרץ ַעל ָהָאֶרץ, ֶׁשְּבָתלּוׁש ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ֵּפְרׁשּו

ל "ְּבִחיַנת ַהִחִּצים ַהּנַ , ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ץַהּתֹוָלִעים הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשּׁשֹוְרִצים ַעל ָהָארֶ 

  :ל"ַּכּנַ 

ְוָהִעָּקר , ָּידּועַ ַהָּתִמיד ֶׁשאֹוְמִרים ַּבּבֶֹקר ֶׁשהּוא ְלַטֵהר ּוְלַתֵּקן עֹוַלם ָהֲעשִָֹּיה ּכַ  -ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּפָרַׁשת ָקְרַּבן ) ז

ִּכי ָׁשם ָּבֲעשִָֹּיה ) ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבַּכָּונֹות(ְיֵדי ְּבִחיַנת עֹוַלת ָּתִמיד  -ַעל , "ּתֹוָלע"ִּנְקָרא ְלַהְכִניַע ַהְּקִלָּפה ֶׁש 

ִעים ֶׁשֵהם ֶׁשהּוא ְקִלָּפה ָקָׁשה ְמאֹד ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּתְלְׁשִלין ָּכל ַהּתֹולָ , ל"ִעַּקר ֲאִחיַזת ְּבִחיַנת ּתֹוָלע ַהּנַ 

, ְּבִחיַנת ָקְרַּבן ַהָּתִמיד, ְיֵדי ַהָּקְרָּבנֹות -ֶׁשֵהם ּתֶֹקף ֻזֲהַמת ָהֲעשִָֹּיה ֶׁשַהְכָנָעָתם ַעל , ָהָאֶרץ ׁשֹוְרִצים ַעל

ַּכְמבָֹאר (ה ִּכי ַהָּקְרָּבנֹות ְּגבִֹהים ְמאֹד ְוֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַטֵהר ּתֶֹקף ֻזֲהַמת ָהֲעשִֹּיָ , ל"ְּבִחיַנת עֹוַלת ָּתִמיד ַּכּנַ 

ּה ֶׁשְּכֶׁשּזֹוֵרק ֵחץ הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִזירָ , ל ֶׁשֶּזה ָהָיה לֹו ּכַֹח ָּכֶזה ְּבָיָדיו"ִּכי ְמבָֹאר ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ ). ְּכָתִביםּבַ 

ה ִהְזִּכיר ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ָלּמָ . ַעֵּין ָׁשם', ְיֵדי ֶזה ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלַרְּפאֹות ֶאת ַהַּבת ַמְלָּכה ְוכּו - ְוַעל . 'ְוכּו

לֹא ָהָיה לֹו ְלַהְזִּכיר ִּכי ִאם ַמה ֶּׁשָּיכֹול ְלַהֲחִזיר , ְּבִהְתָּפֲארּותֹו ְזִריַקת ַהִחִּצים ֶׁשּזֹוֵרק ֵחץ ּוַמֲחִזיָרּה

יא ִמֶּמָּנה ֶאת ָּכל ִּכי מֹוִצ , ְיֵדי ֶזה הּוא רֹוֵפא ֶאת ַהַּבת ַמְלָּכה - ֶׁשַעל , ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהַּמֲעשֶֹה, ּוְלהֹוִציא ַהִחִּצים

ֶׁשַּמְּזִּכיר ֶׁשָּיכֹול ִלְזרֹק ִחִּצים , ֲאָבל ַמה ַהּתֹוֶעֶלת ִמְּזִריַקת ַהִחִּצים, ל"ַהִחִּצים ֶׁשָּזַרק ָּבּה ַהֶּמֶלְך ַהּנַ 

ים ְצִריִכים ִּבְׁשִביל ַאְך ַּגם ְּבִחיַנת ְזִריַקת ַהִחִּצ ! ֲהלֹא טֹוב יֹוֵתר ֶׁשּלֹא ִיְזרֹק אֹוָתם ְּכָלל! ?ּוְלַהֲחִזיָרם

, ל"ֶלְך ַהּנַ ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציא ַהִחִּצים ֶׁשָּזַרק ָּבּה ַהּמֶ  - ְוַעל . ְוֶזה סֹוד ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן, ָהְרפּוָאה

א יֹוִציא ִויַבֵּטל ָּכל ַהִחִּצים ָהָרִעים ְיֵדי ֶזה ִמֵּמילָ  -ְוַעל , ְיֵדי ֶׁשהּוא ִיְזרֹק ָּבּה ִחִּצים ְוַיֲחִזיָרם - ִּכי ִאם ַעל 

ֻּכָּלם ִנְמָׁשִכין , ֶׁשֵהם ִהְתַּגְּברּות ַהְּקִלּפֹות, ל"ִּכי ַהִחִּצים ֶׁשל ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ַהּנַ , ל"ֶׁשָּזַרק ָּבּה ַהֶּמֶלְך ַהּנַ 

ְוַהִּדיִנים ִאי , ְיֵדי ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים -ִּכי ִאם ַעל  ,ִמּתֶֹקף ַהִּדיִנים ַּכָּידּוַע ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלהֹוִציָאם ּוְלַבְּטָלם

ל ִאי "ל ֶׁשעֹוֵסק ִּבְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ "ֵּכן ֶזה ַהַּבַעל ּכַֹח ַהּנַ  - ְוַעל . ל"ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתיק ִּכי ִאם ְּבָׁשְרָׁשן ַּכּנַ 

 ֲאָבל ֵאּלּו ַהִחִּצים. ּוא ִיְזרֹק ָלּה ִחִּצים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהִּדיִניםְיֵדי ֶׁשה -ֶאְפָׁשר לֹו ְלַרְּפאֹוָתּה ִּכי ִאם ַעל 

ֹוִציא ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא הּוא ַמְמִּתיק ָּכל ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ּומ -ַעל , ַאְּדַרָּבא, ְּבִחיַנת ִּדיִנים ֵאיָנם ַמִּזיִקים ָלּה

ֶׁשָּׁשם  ְוֶזה ְּבִחיַנת ְׁשִחיַטת ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשְּמַטֲהִרין ָהֲעשִָֹּיה. קּו ָלּה ְורֹוֵפא אֹוָתּהִמֶּמָּנּה ָּכל ַהִחִּצים ֶׁשִּנְזרְ 

ָּׁשם ִּכי ֶחֶרב ְוַסִּכין ֶׁשל ְׁשִחיָטה הּוא ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ַהִּדין ֶׁשִּמ , ל"ֲאִחיַזת ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ָרִעים ַהּנַ 

ְּבִחיַנת ְוַעל , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַחְרּבֹו ֶׁשל ֵעשָֹו, ל"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִחִּצים ַהּנַ , ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִנְׁשַּתְלֵׁשל ֲאִחיַזת

, ִּכי ֶחֶרב ְוִחִּצים ֵהם ְּבִחיָנה ַאַחת, ִּכי הּוא ּתֶֹקף ֻזֲהַמת ָהֲעשִָֹּיה, ְוֵעשָֹו ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֲעשִָֹּיה. ַחְרְּבָך ִּתְחֶיה

ִאם ָׁשנֹוִתי ", ִיְתָּבַרְך ְּכִתיב' ְוֵכן ַּבְּקֻדָּׁשה ֵאֶצל ה". 'ֵמִפיץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ָׁשנּון ְוכּו", )ִמְׁשֵלי כה(ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמֹו 

 - ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל, ָּבשָֹר ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ". ְּבַרק ַחְרִּבי ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי

ַעֵּין , ל"ֵהִביא ָׁשם ֶזה ַהָּפסּוק ְלִעְנַין ַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַרֵּבנּו. הּוא זֹוֵרק ֵחץ ּוַמֲחִזיָרּה - ָּברּוְך 

 ֶחֶרב ְוַסִּכין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנתְיֵדי ְׁשִחיַטת ַהָּקְרָּבנֹות ְּב  -ַהְינּו ֶׁשַעל , ֶׁשֶחֶרב ְוֵחץ ֵהם ְּבִחיָנה ַאַחת, ִנְמָצא. ָׁשם

ֶׁשֵהם  ְיֵדי ֶזה מֹוִציִאין ֵמַהְּבֵהָמה ָּכל ַהִחִּצים ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא - ַעל , ל"ִחִּצים ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ַהִּדין ִּדְקֻדָּׁשה ַּכּנַ 

ן ְיֵדי ַהֶחֶרב ֶׁשל ְׁשִחיָטה ַמְמִּתיִקי -  ְוַעל. ֶׁשֶּנֱאָחז ָּבּה, ֶׁשהּוא ּתֶֹקף רּוַח ַהְּבֵהִמּיּות, ָּכל ִהְתָעְרבּות ָהַרע

ְיֵדי  - ּוְמָבְרִרין רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ַהּטֹוב ֵמָהַרע ַעל, ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשם ּומֹוִציִאים ִמֶּמָּנה ָּכל ָהַרע

ה ֵּכן ִעַּקר ַהְּׁשִחיָטה ְּבהֹוָלכָ  - ְוַעל . ל"יָטה ַּכּנַ ֶׁשֶזהּו ְּבִחיַנת ַהְּׁשִח , ל"ְּבִחיַנת ְזִריַקת ַהִחִּצים ְוַהְחָזָרָתן ַהּנַ 
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ִּכי ִעַּקר ַהְּׁשִחיָטה , ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִליְך ְוָיִביא, ִׁשעּור ַסִּכין, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַוֲהָבָאה

  :ל"ן ַּכּנַ ם ְוַהְחָזָרָתן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁש ְּבִחיַנת ְזִריַקת ַהִחִּצי, ִּבְבִחיַנת הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה

ֵמִעְנַין ) ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא, ִסיָמן ח(ְּבַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ּתֹוָכָחה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאַמר ַרֵּבנּו

ל ַמה ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא הּוא מֹוִציא ֵמַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּכָ  - ְוַעל , ה ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדיןַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְּבַכָּונָ 

ִּכי ְּכֶׁשַהְּתִפָּלה , ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ַעֵּין ָׁשם. 'ְיֵדי ֶׁשָהָיה ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ְוכּו -ַעל , ֶּׁשָּבְלָעה ֵמַהְּקֻדָּׁשה

 ֲאַזי ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּבֹוַלַעת ֶאת', ְיֵדי ֶׁשִּנְתַקְלֵקל ָהַרֲחָמנּות ְוִהְתַּגֵּבר ַּתֲאַות ִנאּוף ְוכּו - ַעל , ִּדיןִּבְבִחיַנת 

ַזי ָצִריְך ֶזה ַואֲ , ִּכְבָיכֹול, ל ֶׁשִּנְזְרקּו ְלַהְּׁשִכיָנה"ּוְכֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַּגֶּבֶרת ֶזה ְּבִחיַנת ַהִחִּצים ַהּנַ . ַהְּתִפָּלה

ֵּכן זֹאת ַהְּתִפָּלה הּוא  -ַהַּבַעל ּכַֹח ְלִהְתַּפֵּלל ַּדְיָקא ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניַקת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַעל 

הּוא חֹוֵזר ּומֹוִציא ָּכל , ַּבַעל ּכֹחַ ְיֵדי זֹאת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל הַ  -ֲאָבל ַּדְיָקא ַעל , ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ִחִּצים

 הּוא ְיֵדי זֹאת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכֹחַ  -ִּכי ַּדְיָקא ַעל , ל"ִמַּבת ַהֶּמֶלְך ַהּנַ  -ַהִחִּצים ֵמַהְּׁשִכיָנה 

ּה ְיֵדי ֶזה יֹוְצִאין ְוִנְתַּבְּטִלין ַהִחִּצים ֶׁשְּזָרקָ  -  ֶׁשַעל, ַמְכִניַע ּוְמַבֵּטל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּומֹוִציא ָּבְלָעּה ִמִּפיהָ 

יַנת ְוַעֵּין ְּבָמקֹום ַאֵחר ְמבָֹאר ֶׁשֶּזה ְּבִח . ל"ֶׁשָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ְוַכּנַ , ְלַהַּבת ֶמֶלךְ 

ִאם ִיְרֶצה , ְוַעֵּין עֹוד ִמֶּזה ְלַקָּמן(ל "ַהְינּו ַּכּנַ , ַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכֹחַ ִּבְבִחי, ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַהְּתִפָּלה, ְׁשִחיָטה

  ):'ה

ה ְוָכל ֶנֶפׁש ַחּיָ ", ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּדִגים ַוֲחָגִבים ֵאין ְטעּוִנין ְׁשִחיָטה ְוָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמָּפסּוק) ח

. ֵּכן ֵאין ְטעּוִנין ְׁשִחיָטה - ְוַעל , ֶׁשֲחָגִבים ִאְתַקּׁשּו ְלָדִגים; "'ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֹוֶרֶצת ְוכּו' ם ְוכּוָהרֹוֶמשֶֹת ַּבַּמיִ 

י ָחָלל ַהָּפנּול ֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה סֹוד ַהָחְכָמה ְוַהֵּשֶכל ֶׁשֵּיׁש ּבֶ "ל ַּבַּמֲעשֶֹה ַהּנַ "ִּכי ִעְנַין ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים ַהּנַ 

, ְּבִסיָמן סד(ּוִבְתִחָּלה ָצִריְך ֶׁשְּתַעֵּין ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה , ְיֵדי ַהִּצְמצּום ַּכָּידּועַ  - ֶׁשִּנְתַהֶּוה ַעל 

ל "ב ַהּתֹוָרה ַהּנַ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּכתַ , ְוַעֵּין עֹוד ַמה ֶּׁשָּמָצאִתי ִמְּכָתב ַיד ַרֵּבנּו).ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א

, ל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון"ִּכי ְמבָֹאר ָׁשם ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ , ל"ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים ַהּנַ . ִּבְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ְּבַעְצמֹו

 ְוַגם ַהַּקְרַקע ֶׁשהֹוְלִכין ָעֶליהָ , םִּכי ֵיׁש ִמְבָצר ֶׁשל ַמִים ְוָׁשם ֵהם ֶעשֶֹר חֹומֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו ְוֻכָּלן ֶׁשל ַמיִ 

ִויִפי ַהִּמְבָצר ְוגֶֹדל . ְוֵכן ֵיׁש ָׁשם ִאיָלנֹות ּוֵפרֹות ַהּכֹל ֶׁשל ַמִים. ֵּכן ֶׁשל ַמִים -ָׁשם ְּבתֹוְך ַהִּמְבָצר הּוא ַּגם 

 ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ִמְבָצר ֶׁשל, ּוׁש ִנְפָלא ְמאֹדִּכי ְּבַוַּדאי הּוא ִחּד, ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ֶזה ַהִּמְבָצר ֵאין ְצִריִכין ְלַסֵּפר

. ִיםֵמַאַחר ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶׁשל מַ , ִּכי ִיְהֶיה ִנְטַּבע ַּבַּמִים ִמי ֶׁשִּיְכנֹס ּבֹו, ְוִלְכנֹס ְּבתֹוְך ֶזה ַהִּמְבָצר ִאי ֶאְפָׁשר. ַמִים

ם אֹורֹו ְוָכל ֶזה ֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשהּוא סֹוד ָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִּצְמצֵ  .ַעֵּין ָׁשם', ל ָּבְרָחה ְלָׁשם ְוכּו"ְוַהַּבת ַמְלָּכה ַהּנַ 

ֵּכן ֶּבֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ָׁשם  -ְוַעל , ְיֵדי ֶזה ִנְדֶמה ֶׁשֵאין ָׁשם אֹור ַהָחְכָמה ְוַהֵּשֶכל - ֶׁשַעל , ִמָּׁשם

הּוא ת ַּגם ְּבֶהָחָלל ַהָּפנּוי ְּבַעְצמֹו ֵיׁש אֹורֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁש ֲאָבל ֶּבֱאמֶ , ְיֵדי ׁשּום ָחְכָמה ְושֵֶֹכל -ֱאלֹקּותֹו ַעל 

ְפָׁשר ְלַהִּשיג ַרק ֶׁשֶּזה ַהֵּשֶכל ַהֶּנְעָלם ְוַהִּנְסָּתר ִּבְבִחיַנת ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ִאי אֶ , ָחְכָמה ְושֵֶֹכל

ֶׁשֶּזהּו , יּהה ֶׁשֶהָחָלל ַהָּפנּוי הּוא ְּכַההּוא ַקְמָצא ִּדְלבּוֵׁשיּה ִמֵּניּה ּובֵ ּוְלָהִבין ַעָּתה ַעד ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשִּיְתַּגּלֶ 

, ִנְמָצא). ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב(' ְּבִחיַנת ֶצֶדק ָלָבְׁשִּתי ְוכּו. 'ְּבִחיַנת ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר ְוכּו

ַעְצָמּה ְצמֹו ֶׁשהּוא ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּגם הּוא ְּבָחְכָמה ַנֲעשֶֹה ְּכמֹו ָּכל ַהְּבִריָאה ְּב ֶׁשֶּבֱאֶמת ַּגם ַהִּצְמצּום ְּבעַ 

יְך ֶּבֱאֶמת ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶזה ַהֵּשֶכל אֵ , ֶׁשַּנֲעשֵֹית ְּבָחְכָמה ְּבִחיַנת ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעשִֹיתָ 

ֹום ֵכן הּוא ָּפנּוי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָמק - ִּפי  -ַעל  - ְוַאף . ָּפנּוי אֹורֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא אֹור ַהָחְכָמהֵיׁש ַּגם ְלֶהָחָלל הַ 

, ַּכְמבָֹאר ָׁשם ֵהיֵטב(ֶזה ַהָּדָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַעָּתה ְּבשֵֶֹכל ֱאנֹוִׁשי ְּבׁשּום אֶֹפן ַעד ֶלָעִתיד . ְלַהְּבִריָאה

  ): םַעֵּין ָׁש 

ה ְּבִחיַנת ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדעָ , ִּכי ַמִים הּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ְושֵֶֹכל, ל"ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ַהּנַ 

, ִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתידַהְינּו ִּבְבִחיַנת ַהָחְכָמה ְוַהֵּשֶכל ָהֱאֶמת ֶׁש , ְוָׁשם ִּבְבִחיַנת ַהַּמִים. ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים' ֶאת ה

. 'ֶׁשֵהם ִּבְנָיִנים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְוַגן ּוֵפרֹות ְוכּו', ָׁשם ִמְבָצר ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ְוכּו

ַאְך ֶזהּו ְּבַעְצמֹו , ִים ְּבַעְצָמןְוֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבשְִֹכֵלנּו ְּכָלל ֵאיְך ּבֹוִנין ִּבְנָיִנים ֵמַהּמַ . ְוַהּכֹל ֶׁשל ַמִים
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, א ְּבִחיַנת ַמִיםֶׁשֶּבֱאֶמת ֵיׁש ּבֹו שֵֶֹכל ְוַהּכֹל ִנְתַהֶּוה ִמן ַהֵּשֶכל ֶׁשהּו, ל"ְּבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי ַהּנַ , ל"ְּבִחיָנה ַהּנַ 

ֶׁשהּוא , ַהּכֹל ִנְתַהֶּוה ְּבַחְסּדֹו ִיְתָּבַרךְ ; ָלל ַהָּפנּויְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ְוָכל ַהִּצְמצּום ֶׁשל ַהְּבִריָאה ֶׁשהּוא חָ 

' ּול ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶעשֶֹר חֹומֹות ְוכ"ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים ַהּנַ . ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת, ְּבִחיַנת ַמִים

שָָֹרה ְוֶעשֶֹר חֹומֹות ְמַרְּמִזין ַעל ְּכַלל ַהְּבִריָאה ֶׁשִּנְבָרא ַּבעֲ . ל"ִּכי ַמִים ְּבִחיַנת ַהֵּשֶכל ַהּנַ , ְוֻכָּלן ֶׁשל ַמִים

, ֶעשֶֹר ְסִפירֹות, ְוָכל ֵאּלּו ָהֲעשָָֹרה ִּתּקּוִנין, ְּבִחיַנת ֶעשֶֹר ְסִפירֹות, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעשָָֹרה ִּתּקּוִנין, ַמֲאָמרֹות

ְיֵדי ַהִּצְמצּום  - לֹא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר ְלהֹוִציָאם ּוְלַגּלֹוָתם ִּכי ִאם ַעל . ַהְּבִריָאהֶׁשֵהם ְּכַלל ָּכל , ֲעשָָֹרה ַמֲאָמרֹות

ֵכן ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּגם  -ִּפי  -ַעל  -ְוַאף . ל"לֹא ָהָיה ָמקֹום ְלַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ִּכי ִאם לֹא ֵכן, ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי

, ִנְמָצא. ל"ֶׁשֵאינֹו ָּפנּוי ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ַּכּנַ , ִנְמָצא. ְצמֹו ֵיׁש שֵֶֹכל ְוַדַעתָׁשם ַּבֶהָחָלל ַהָּפנּוי ְּבעַ 

, ֵּשֶכלַהּכֹל ִנְתַהֶּוה ִמן ַהַּמִים ְּבַעְצָמן ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת הַ , ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ְוָכל ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי

ן ׁשּום ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֶזה ַהִּמְבָצר ֶׁשל ַמִים הּוא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְוֵאי - ְוַעל . י ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ַּבֵּשֶכלַאְך ֶׁשִא 

ָחָלל ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין ִמי ֶׁשּיּוַכל ִלְכנֹס ְּבתֹוְך הֶ , ָאָדם ֶׁשּיּוַכל ִלְכנֹס ּבֹו ִּכי ִיְהֶיה ִנְטָּבע ַּבַּמִים ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף

ְּכמֹו ". (ָּכל ָּבֶאיָה לֹא ְיׁשּובּון", ִּכי ַעל ֶזה ֶנֱאַמר, ַלֲחקֹר ְּבֶזה ַהֵּשֶכל ִּכי ִיְהֶיה ִנְטָּבע ָׁשם, ל"ַהָּפנּוי ַהּנַ 

ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ' ִּכי ה, םַהּכֹל ִנְתַהָּוה ִמן ַהַּמיִ , ֵּכן ַּגם ַהְּבִריָאה ְּבַגְׁשִמּיּות - ְוַעל ). ל"ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ 

, ִמְּתִחָּלה ָהָיה ָהעֹוָלם ַמִים ְּבַמִים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהַּמִים ְּתִחָּלה ְלָכל ַהְּבִריָאה

, ִנְמָצא". 'ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ְוכּו' ַּמִים ְוכּוִיָּקוּו הַ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַאַחר ָּכְך ָּבָרא ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ִמן ַהַּמִים

 ִנְמָצא ֶׁשַהּכֹל ִנְתַהָּוה ִמן. ֶׁשֶהָעָפר ְּבַעְצמֹו ִנְתַהָּוה ִמן ַהַּמִים ְוַאַחר ָּכְך ָּבָרא ִמן ֶהָעָפר ָּכל ּתֹוְלדֹות ָהָאֶרץ

ְוָכל ֶזה ". ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ל"ִים ַּכּנַ ִּכי ָהָאֶרץ ְוֶהָעָפר ְּבַעְצמֹו ִנְתַהָּוה ִמן ַהּמַ , ַהַּמִים

ָּלּה ל ֶׁשֵהם ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהְּבִריָאה ּכֻ "ְמַרֵּמז ֶׁשַהּכֹל ִנְתַהָּוה ְוִנְׁשַּתְלֵׁשל ִמְּבִחיַנת ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ַהּנַ 

ּוֶבֱאֶמת . ל"ֶׁשִּצְמֵצם אֹור ָחְכָמתֹו ַלְּצָדִדין ְוַהָחְכָמה הּוא ְּבִחיַנת ַמִים ַּכּנַ , צּוםֶׁשִּנְתַהָּוה ְּבָחְכָמה ְּבתֹוְך ַהִּצְמ 

. ֹוַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג, ִּכי ַּגם ְּבַהִּצְמצּום ֶנְעָלם ְוִנְסָּתר ָחְכָמה ְושֵֶֹכל, ַּגם ַהִּצְמצּום ְּבַעְצמֹו הּוא ִמַּמִים

ִּכי ַהָּכל ִמן , ֶׁשָּכל ַהִּבְנָיִנים ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהְּבִריָאה ִעם ָּכל ַהִּצְמצּוִמים ַהּכֹל ִמַּמִים, ן ַהַּמִיםִנְמָצא ֶׁשַהּכֹל ִמ 

  :ל"ִּכי ָאסּור ַלֲחקֹר ִּבְבִחיַנת ָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ , ַהָחְכָמה ְוַהֵּשֶכל ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג זֹאת

הּוא ִּכי ָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה ֶׁש , ָלם ַהַּגְׁשִמי ִעַּקר ַהְּבִריָאה הּוא ַעל ְיסֹוד ֶהָעָפר ַהַּגְׁשִמיֵּכן ְּבֶזה ָהעֹו - ְוַעל 

ִים ָעָפר ִּכי ֻהְכַרח ְלַצְמֵצם ַהַּמִים ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַנֲעשֹ, ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ִנְבָרא ַהּכֹל הּוא ִנְבָרא ַעל ָהָאֶרץ ַּדְיָקא, ָהִעָּקר

ִּכי ָׁשם הּוא , ִּכי ַּבַּמִים ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהָאָדם ִלְכנֹס, ְׁשִמי ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָהָאָדם ְוָכל ַהִּנְבָרִאים ְלִהְתַקֵּים ָעָליוּגַ 

ַּכַּמִים ַלָּים ' ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה", ֶׁשּלֹא ִיְתַּגֶּלה ַעד ֶלָעִתיד ֶׁשִּיְתַקֵּים, ל"סֹוד ַהֵּשֶכל ֶׁשל ַהִּצְמצּום ַהּנַ 

ם ָּים ֶׁשֵּיׁש ָּבהֶ ַהְינּו ֶׁשַהַּדַעת ִיְתַּגֶּלה ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהַּמִים ַהְּמַכִּסים ֶאת הַ , ַּדְיָקא' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, '"ְמַכִּסים

ּוֶלָעִתיד . ל"ל ָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ ְּבִחיַנת ֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ִנְמָׁשִכין ִמּסֹוד ַהֵּשֶכל ֶׁשל ַהִּצְמצּום ֶׁש 

ָמקֹום  ִּפי ֶׁשִּצְמֵצם אֹורֹו ַלְּצָדִדין ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה - ַעל  -ְּבשֵֶֹכל ִנְפָלא ֶׁשַאף ' ִּכי ֵיְדעּו ֶאת ה, ִיְתַּגֶּלה ֶזה ַהַּדַעת

ִּכי ַיִּשיגּו ', ֵּלא ָּכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְוכּוֵכן ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה ְוהּוא ְממַ  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ַלְּבִריָאה

ה ַהְינּו ֶׁשֵּיְדעּו ֶׁשָּכל זֶ , ְוָכל ַהַּדַעת ַהֶּזה ִיְתַמֵּלא ָהָאֶרץ ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים ַּדְיָקא, ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי

ִּשיגּו אֹוָתן ֵּיׁש ָׁשם ֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשַעד ֵהָּנה לֹא ִנְתַּגּלּו ָּבעֹוָלם ְוָאז יַ הּוא ְּכמֹו ַהַּמִים ַהְּמַכִּסים ַעל ַהָּים ֶׁש 

ְּכמֹו ֵכן ִיְזּכּו ָלַדַעת , ּוְכמֹו ַהָּשגֹות ֵאּלּו ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַמִים ַהְמַכִּסים ַעל ַהָּים. ָהֶעשֶֹר חֹומֹות

 ָׁשר ָלַדַעת ֶאתִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ִנְתַּגֶּלה ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ִאי ֶאְפ , ל"ַחת ַּכּנַ ִּכי ַהּכֹל ְּבִחיָנה ַא', ֶאת ה

ן ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלי ֵּכן ַעָּתה ִעַּקר ַחּיּוֵתנּו הּוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמְכִניִסין ָּבנּו ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים -ְוַעל . ִּבְׁשֵלמּות' ה

ָחָלל ֲאָבל ֶלָעִתיד ִיְתַּגֶּלה ֶזה ַהַּדַעת ְוַהֵּשֶכל ֵאיְך ַּגם ַּבהֶ , ת ַהַּדַעת ִמָּׁשם ֵמַהֵּשֶכל ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתידֶהָארַ 

ֲאִפּלּו , ִיְתָּבַרךְ ' ְוָאז ִיְתַיְּׁשבּו ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות ְוַהְּסֵפקֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשָּקֶׁשה ַעל ה, ַהָּפנּוי ֶנְעָלם אֹורֹו ִיְתָּבַרךְ 

  ):ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ַהּנַ (ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמֶהָחָלל ַהָּפנּוי 
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 י ַהַּדַעת הּוא ַמָּמׁשּכִ , ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים ַּדְיָקא' ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה, ֵּכן ְמֻדְקָּדק ֵהיֵטב ַהָּפסּוק -ְוַעל 

 ָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִּיְתַּגֶּלהִּבְבִחיַנת ַהַּמִים ַעל ַהָּים ֶׁשֵהם סֹוד ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם סֹוד ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהחָ 

 ים ֶׁשִּמָּׁשם ִנְתַהּוּו ַהְּקִלּפֹותל ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ְׁשִביַרת ֵּכלִ "ְוָכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ַהּנַ . ל"ֶלָעִתיד ַּכּנַ 

ּוַמִים הּוא . ן ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעָפר"ְוִעַּקר ַהְּׁשִביָרה ָהָיה ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ב. ל"ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָּכל ַהִחִּצים ַהּנַ 

ל ֶׁשל חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם סֹוד ַהֵּשכֶ ֵּכן ֵׁשם ָהֶעשֶֹר  - ְוַעל , ל"ה ֶהָחָדׁש ֶׁשִּמָּׁשם ַהִּתּקּון ַּכּנַ "ְּבִחיַנת ֵׁשם מַ 

, ִּכי ִעַּקר ַהְּׁשִביָרה ָהְיָתה ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהֶהְעֵלם, ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּתּקּון

ִּסיִגים ְיֵדי ֶזה ִהְתַּגְּברּו ַהִּדיִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת הַ  -ֶׁשִּנְתַעֵּלם סֹוד ַהֵּשֶכל ֶׁשל ַהִּצְמצּום ֶׁשִּמָּׁשם ּתֶֹקף ַהִּדין ְוַעל 

ַהּוּו ְיֵדי ֶזה ִנְׁשְּברּו ּוִמָּׁשם ִנְת  -ְוַעל . ִּכי ָהָיה ַרב ִמּכָֹחם, ְיֵדי ֶזה לֹא ָיְכלּו ִלְסּבֹל ָהאֹור -ֶׁשָהיּו ְּבַהֵּכִלים ְוַעל 

ְמֵרי ְוִיְתַּבֵּטל ֵּשֶכל ֶׁשל ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ִיְתַּתֵקן ַהְּׁשִביָרה ְלגַ ֲאָבל ֶלָעִתיד ֶׁשִּיְתַּגֶּלה הַ , ַהְּקִלּפֹות

ַּגם ֵהם ִעַּקר ּכָֹחם ִויִניָקָתם , ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים, ֶׁשַּגם ַהֻּקְׁשיֹות ַהִּנְמָׁשִכין ֵמִרּבּוי אֹור, ִנְמָצא. ָּכל ַהְּקִלּפֹות

ִּכי ִעַּקר ִהְתַהּוּות . ןַהְינּו ֵמַהֻּקְׁשיֹות ַהִּנְמָׁשִכין ֵמָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשבָ , ַהָּפנּויהּוא ִמְּבִחיַנת ָחָלל 

 ְוָהֵבן ָּכל ֶזה(ִעַּקר ִהְתַהּוּוָתם ְוכָֹחם ֵמַהְתָחַלת ַהִּצְמצּום ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהִּדין , ַהְּקִלּפֹות ֶׁשַּנֲעׂשּו ֵמַהְּׁשִביָרה

 ְוֵכן רֹוִאין ַּבחּוׁש ְּבִעְנַין. י ְוִתְמָצא ַהְּדָבִרים ְמבָֹאִרים ִאם ֵעיֵני שֵֶֹכל ְלךָ "ְוַעֵּין ֵהיֵטב ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ ). ֵהיֵטב

ּו ן ֵמַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּנְתַהּוֶׁשַּגם ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשָבן ַהִּנְמָׁשִכי, ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשֻּכָּלם ְּתלּוִיים ְוִנְסָּבִכים ֶזה ָּבֶזה

ֵּכן ָאסּור  -ְוַעל , ְלַיְּׁשָבן ֵמַהְּׁשִביָרה ַּגם ֵהם ִנְׁשָרִׁשים ְוִנְסָּבִכים ְּבַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר

ִאי ל ְּכֶהֶרף ַעִין ִלְכנֹס ֵמֶהם ְלַהֻּקְׁשיֹות ֶׁש ִּכי ֲאִפּלּו ַהֻּקְׁשיֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשָבן ָיכֹו, ִלְכנֹס ַּבֲחִקירֹות ְּכָלל

ם ִמְּתִחַּלת ִּכי ַּגם ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּנְתַהּוּו ֵמַהְּׁשִביָרה ִעַּקר ָׁשְרָׁשם ְוכֹחָ , ִּכי ַהּכֹל ָּתלּוי ֶזה ָּבֶזה, ֶאְפָׁשר ְלַיְּׁשָבן

 לֹא ָהָיה ׁשּום ִהְתַהּוּות ַהְּקִלּפֹות, ָיה ֶנְעָלם סֹוד ַהִּצְמצּוםִּכי ִאם לֹא הָ . ל"ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ַּכּנַ 

ְלַגְמֵרי ְוִיְתַקֵּים  ֵּכן ֶלָעִתיד ֶׁשִּיְתַּגֶּלה סֹוד ַהֵּשֶכל ֶׁשל ַהִּצְמצּום ֶּבֱאֶמת ִיְתַּבְּטלּו ַהְּקִלּפֹות - ְוַעל . ל"ְּכָלל ַּכּנַ 

ַנת ה ֶהָחָדׁש ֶׁשהּוא ְּבִחי"ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵׁשם מַ . ל"ֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוַכּנַ ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח ְוֶאת רּוַח הַ 

ִּפי  - ַעל  -ֲאָבל ַאף , ֶׁשִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּתּקּון ִיְהֶיה ִנְׁשָלם ַרק ֶלָעִתיד, עֹוָלם ַהִּתּקּון ַהִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַעִּתיק

ה ֶהָחָדׁש "ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת סֹוד ֵׁשם מַ , ּון ִּבְׁשַעת ִהְתַהּוּות ַהְּבִריָאה ַּכּמּוָבן ַּבְּכָתִביםֶׁשְּכָבר ִהְתִחיל ַהִּתּק

ֵכן ֲעַדִין  -ִּפי  - ַעל  -ַאְך ַאף , ֶׁשִהְמִׁשיְך ְלַתֵּקן ַהֵּכִלים ּוִמָּׁשם ִנְתַהָּוה ָּכל ָהֲאִצילּות ְוָכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה

  : יחַ ָּמה ִניצֹוִצין ְּבַהְּקִלּפֹות ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ֶׁשּלֹא ֻיְׁשְלמּו ְלִהְתָּבֵרר ַעד ִּביַאת ַהָּמִׁש ִנְׁשֲארּו ּכַ 

יָרה  ֲעַדִין ִּבְׁשִביל ַהְּבִח ּוֵמֲחַמת ֵאּלּו ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשּלֹא ִנְתָּבְררּו ֲעַדִין ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ִׁשְבֵרי ֵּכִלים ֶׁשּלֹא ִנְתַּתְּקנּו

ֵמֲחַמת ֶזה ֵיׁש . ל"ן ַּכּנַ ֵמֲחַמת ֶׁשָּבֶהם לֹא ֵהִאיר ֲעַדִין ִּבְׁשֵלמּות ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּתּקּו

ַּכְמבָֹאר (ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ּכַֹח , ֲעַדִין ֲאִחיַזת ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ַהֻּקְׁשיֹות ְוַהְּכִפירֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּמַחְּקִרים

ְררּו ֲעַדִין ל ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמְּׁשִביַרת ֵּכִלים ֶׁשּלֹא ִנְתּבָ "ּוִמָּׁשם ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ַהּנַ ) ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה ְּפָעִמים

, ל"ּנַ ֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ּכַ ִּפי ֶׁשָּבְרָחה ַהַּבת ֶמֶלְך ְלתֹוְך ֶעשֶֹר חֹומ - ַעל  - ֵּכן ַאף  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ 

ִין ּלֹא ִנְתָּבְררּו ֲעדַ ֵכן ִהִּגיַע ֵאֶליָה ְלָׁשם ָּכל ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ִחִּצים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ֵמַהִּדיִנים ֶׁש  - ִּפי  -ַעל  - ַאף 

ְּכֵדי ְלהֹוִציא , ל"ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ְׁשָאֵרי ַהִּניצֹוצֹות ַהּנַ , ב ֵמָהַרעּוָבֶזה ָאנּו עֹוְסִקין ָּכל ָיֵמינּו ְלָבֵרר ַהּטֹו. ל"ַּכּנַ 

ֵּכן נֹוֵתן ּכַֹח ְּבִׁשְבֵרי ֵּכִלים , ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ָּכל ֶאָחד ְלִפי ֲעוֹונֹוָתיו, ַהִחִּצים ֵמַהַּבת ֶמֶלְך ּוְלַרְּפאֹוָתּה

ֵבִני ְּבִחיַנת ָּדַרְך ַקְׁשּתֹו ְוַיִּצ , ִּבְבִחיַנת ִּכי ִחֶּציָך ִנֲחתּו ִבי, ַחס ְוָׁשלֹום, ְבָיכֹולּוִמְתַּגְּבִרים ַהִחִּצים ְּבַהְּׁשִכיָנה ּכִ 

ְוהּוא ְמחָֹלל ", ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ְיֵדי ֲעוֹונֹות ִישְָֹרֵאל - ַהֶּנֱאַמר ְּבֵעת ַהָּגלּות ֶׁשָהָיה ַעל , ַּכַּמָּטָרה ַלֵחץ

ְרִעין ַהֶּנֱאַמר ַעל ִנְׁשַמת ָמִׁשיַח ְּדָסִביל מַ , "ִאיׁש ַמְכאֹובֹות ִויּדּוַע חִֹלי' ֵמֲעֹונֹוֵתינּו ְוכּו ִמְּפָׁשֵעינּו ְמֻדָּכא

ֵמֲעשָָֹרה ִמיֵני ' ל ֶׁשּסֹוֶבֶלת ְּכֵאִבים ְוִעּנּוִיים ְוכּו"ֶׁשהּוא ַמְלכּות ִּדְקֻדָּׁשה ְּבִחיַנת ַּבת ֶמֶלְך ַהּנַ , ּוַמְכֵּתִׁשין

ַּצִּדיק ָהעֹוֵסק ְוֵכן ְלֵהֶפְך ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְּתׁשּוָבתֹו ּוְכִפי ַמֲעשָֹיו ַהּטֹוִבים ֵּכן הּוא מֹוִסיף ּכַֹח ְּבהַ . ל"ַהּנַ  ִחִּצים

ה ּוְכֶנֶסת ְוָכל ְזַמן ַהָּגלּות ֶנֱאַמר ַעל ַהְּׁשִכינָ . ִּבְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלְך ְלהֹוִציא ִמֶּמָּנה ָּכל ַהִחִּצים ּוְלַרְּפאֹוָתּה

ִּכי ַמּדּוַע לֹא , ַהֳּצִרי ֵאין ְּבִגְלָעד ִאם רֹוֵפא ֵאין ָׁשם", ּוְכִתיב". ִּכי ָּגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵרְך ִמי ִיְרָּפא ָלךְ ", ִישְָֹרֵאל
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ֵאין ּבֹו ְמתֹם ֶּפַצע  ָּכל רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ַּדָּוי ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש", ּוְכִתיב, "ָעְלָתה ֲארּוַכת ַּבת ַעִּמי

. ַּבֶּמה ֶׁשּמֹוֵחץ הּוא רֹוֵפא; "ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא", ּוֶלָעִתיד ִיְתַקֵּים. ל"ַהּכֹל ֵמִחִּצים ַהּנַ , "'ְוַחּבּוָרה ְוכּו

ְיֵדי ֶזה הּוא  - ֶׁשַעל , ַמֲחִזיָרּהַהֶּנֱאַמר ָׁשם ְּבִעְנַין ֶׁשהּוא ַמה ֶּׁשּזֹוֵרק ֵחץ ּו, ִּבְבִחיַנת ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי

  :ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ַּכּנַ , ל"רֹוֵפא ַהַּבת ֶמֶלְך ַּכּנַ 

ְיֵדי ֶזה  - ַעל ֶׁש , ַהּכֹל ִּבְׁשִביל ְלָבֵרר ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִמִּׁשְבֵרי ֵּכִלים ַּכָּידּועַ , ְוָכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות) ט

, ל"ְרָׁשן ַּכּנַ ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְׁשִחיָטה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁש . ל"מֹוִציִאין ַהִחִּצים ֵמַהַּבת ֶמֶלְך ַּכּנַ 

 -  ַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן הּוא ַעלְוִעַּקר ַהְמּתָ . ל"ל זֹוֵרק ֵחץ ּוַמֲחִזיָרּה ַּכּנַ "ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשַהַּבַעל ּכַֹח ַהּנַ 

ַּגֶּלה ֵמַהֵּשֶכל ֶׁשל סֹוד ַהִּצְמצּום ֶׁשִּתְת , ְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ֶהָאָרה ֵמעֹוָלם ַהִּתּקּון -ַהְינּו ַעל , ל"ְיֵדי ְּבִחיָנה ַהּנַ 

ָּידּוַע ִעַּקר ָּכל ַהִּדיִנים ָׁשְרָׁשן ִמְּתִחַּלת ַהִּצְמצּום ּכַ  ִּכי. ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן - ֶׁשַעל , ֶלָעִתיד

ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות  -ל ֶׁשִּמָּׁשם ִנְׁשַּתְלְׁשלּו ְוִנְתַהּוּו ָּכל ַהִּדיִנים ַעד ֶׁשִּלְפָעִמים ִנְתַהּוּו ֵמֶהם ִּדיִנים ָקִׁשים עַ 

ְּדַהְינּו , ְרָׁשםּוְכֶׁשרֹוִצים ְלַהְמִּתיק ַהִּדיִנים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְמִּתיָקם ִּכי ִאם ְּבָׁש  .ַהְּקִלּפֹות ֶׁשִּנְתַהּוּו ִמִּׁשְבֵרי ֵּכִלים

, ְּכגֹון, ָּיכֹול ִלְכנֹס ְלָׁשםֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ְלׁשֶֹרׁש ַהִּדין ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּתִחַּלת ַהִּצְמצּום ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי ּוִמי ֶׁש 

ִּכי ִעַּקר , ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְמִּתיק ָּכל ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשם, ֹור ַהְּגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת מֶֹׁשהַצִּדיֵקי ַהּד

 ִּכי, ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהִּדיִנים הּוא ֵמַהְסָּתַרת ַהַּדַעת, ּכַֹח ַהִּדיִנים הּוא ִמַּמה ֶּׁשֶּנְעָלם ַהֵּשֶכל ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי

ַּכָּמה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו(ְוַהְסָּתַרת ַהַּדַעת ְּבִחיַנת ִּדיִנים , ַהַּדַעת ְּבִחיַנת ַרֲחִמים

ִמָּׁשם ֲאִחיַזת ָּכל י ּוְוִעַּקר ָּכל ַהְסָּתַרת ַהַּדַעת ֶׁשָּבעֹוָלם ִנְמָׁשְך ֵמַהְסָּתַרת ַהַּדַעת ֶׁשֶּבָחָלל ַהָּפנּו).ְּפָעִמים 

ֵדַע ּוַמִּשיג ֵּכן ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְכנֹס ִלְתִחַּלת ַהִּצְמצּום ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ְויֹו - ְוַעל . ַהִּדיִנים ְוַהְּקִלּפֹות ְוַהֻּקְׁשיֹות

ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא  -ַעל , ן ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתידִיְתָּבַרְך ּוַמְמִׁשיְך ֶהָאָרה ֵמַהַּדַעת ְוַהִּתּקּו' ֶׁשַּגם ָׁשם ֶנְעָלם ְוִנְסָּתר ה

' ִנְמָצא ה ֵמַאַחר ֶׁשִּנְתַּגָּלה ֶׁשַּגם ָׁשם, ִנְתַּבְּטִלין ְוִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָהיּו יֹוְנִקים ִמֶּזה ַהִּצְמצּום ְוַהַהְסָּתָרה

יִנים ַעל ְיֵדי ְּתִחַּלת ַהִּצְמצּום ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ָּכל ַהּדִ  - ַהְינּו ַעל , ָׁשְרָׁשןִיְתָּבַרְך ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּב 

  : ל"ְיֵדי ֶזה ִנְתַּתֵּקן ַהּכֹל ַּכּנַ  - ֶׁשַעל , ִיְתָּבַרךְ ' ְיֵדי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשַּגם ָׁשם ֶנְעָלם ה -

 ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ּוְמעֹוְרִרין ׁשֶֹרׁש, ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשןֶׁשִעַּקר ְּבִחיַנת ַהְּׁשִחיָטה הּוא ְּבִחיַנת , ִנְמָצא) י

' ּוֵמַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמין ִמְצַות ה. ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהֶחֶרב ְוַהַּסִּכין ֶׁשל ְׁשִחיָטה, ַהִּדין ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ַהִּצְמצּום

ַסִּכין ַּגם ִנְמָצא ֶׁשָאנּו ְמַגִּלין ֶׁשַּגם ְּבתֶֹקף ַהִּדין ִּבְבִחיַנת ֶחֶרב וְ , ֲאֶׁשר ִצָּונּוִיְתָּבַרְך ַּבֶחֶרב ַהֶּזה ְוׁשֹוֲחִטין ּכַ 

ִּכי , ל ַחיִּכי ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַהְּׁשִחיָטה ִהיא ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ַעל ַהַּבעַ , ָׁשם ֶנְעָלם ְוִנְסָּתר ָחְכָמתֹו ְוַרֲחָמנּותֹו

ְרִרין ַהּטֹוב ְיֵדי ִמְצַות ְׁשִחיָטה ָאנּו ַמְמִּתיִקין ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמבָ  -ֵּכן ַעל  -ְוַעל . נֹו ָלֶנַצחהּוא ִעַּקר ִּתּקּו

ְמָבְרִרין אֹוָתן ; ְּבִחיַנת ְסָיֵגי ַהִּדיִנים, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶהְעֵּדר ַהַּדַעת, רּוַח ָהָאָדם ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה - ֵמָהַרע 

ֵּכן  - ְוַעל . ל"ן ַּכּנַ ְיֵדי ַהַּסִּכין ֶׁשל ְׁשִחיָטה ִּבְבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁש  -ִּתיִקין ּוְמַתְּקִנים אֹוָתם ַעל ּוַמְמ 

ֵּכן  - ַעל , ֶלָעִתידִּכי ָּדִגים ַוֲחָגִבים ָׁשְרָׁשם ִמְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה , ָּדִגים ַוֲחָגִבים ֵאין ְטעּוִנין ְׁשִחיָטה

ם ְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ִּכי ָּדִגים ְּגֵדִלים ַּבַּמִים ֶׁשָּׁשם ֵהם ְּבִחיַנת ָהֶעשֶֹר חֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשהֵ , ֵאין ְטעּוִנין ְׁשִחיָטה

ְּכמֹו ֶׁשֵּבֵאר (ִקים ֵהם ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ִּכי ַהַּצִּדי, ֵּכן ַהַּצִּדיִקים ִנְמְׁשלּו ְלָדִגים - ְוַעל . ל"ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ַּכּנַ 

ים ִמְּבִחיַנת ְּבִחיַנת עֹוַלם ַהִּתּקּון ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ְּבָכל ּדֹור ִּתּקּוִנים ִנְפָלִא ). ְּבָמקֹום ַאֵחר , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַרֵּבנּו

 ְוִעַּקר ִקּיּום ַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֵהם. ל"מֹות ֶׁשל ַמִים ַּכּנַ ַהִּתּקּון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהֶעשֶֹר חֹו

 ְסַנִּפיר ְוַקשְֶֹקֶשת ְוִעָּקר הּוא; ֵּכן ִסיָמֵני ָּדִגים - ְוַעל ). ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ (ִּבְזכּות ְוכַֹח ִמְצַות ְצָדָקה 

, ֹוןְּבִחיַנת ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכִּׁשְרי, ִּכי ַקשְֶֹקשֶֹת ְּבִחיַנת ְצָדָקה', ת ְוכּוִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו ַקשְֶֹקשֶֹ , ַקשְֶֹקשֶֹת

ִּכי ְצָדָקה הּוא ְּבִחיַנת ַהֵּשֶכל ). ַעֵּין ָׁשם , ַּכְמבָֹאר ֵהיֵטב ְלֵעיל ְּבִהְלכֹות ָּדִגים(, ְּבִחיַנת ִׁשְריֹון ַקשְַֹקִּשים

ְּבִחיַנת ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי , ַּגֶּלה ֶלָעִתיד ֶׁשהּוא ְּכַההּוא ַקְמָצא ִּדְלבּוֵשיּה ִמֵּניּה ּוֵביּהֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִּיְת 

ֵּכן ְצָדָקה הּוא  - ְוַעל . ַעֵּין ָׁשם, ְוַכְמבָֹאר ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה' ְּבִחיַנת ֶצֶדק ָלַבְׁשִּתי ְוכּו. 'ְוכּו

ְוֵכן ְמבָֹאר . ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְצָדָקה ַּכּנַ , ַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתידִּבְבִחיַנת 
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ֶעשֶֹר ִּכי ְצָדָקה ְּבִחיַנת הָ , ִּכי ַׁשָּיְך ְלָכאן, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב, ֶׁשְּצָדָקה ִהיא ְּבִחיַנת ַמִים, ְלֵעיל ְּבִהְלכֹות ָּדִגים

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ְּבִחיַנת עֹוַלם ַהִּתּקּון ֶׁשהּוא ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד, חֹומֹות ֶׁשל ַמִים

ִּכי ַּגם , ִחיָטהֵּכן ַּגם ֲחָגִבים ִנְמְׁשלּו ְלָדִגים ּוְפטּוִרים ִמְּׁש  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ ' ְּבִחיַנת ֶצֶדק ָלַבְׁשִּתי ְוכּו, ְצָדָקה

 ִמֵּניּה ּוֵביּה ֲחָגִבים ֵהם ִמְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ֶׁשַהִּצְמצּום הּוא ְּכַההּוא ַקְמָצא ִּדְלבּוֵׁשיּה

ֵּכן ֲחָגִבים ִאְתַקּׁשּו  -ַעל וְ . ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלךָ , )ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ּבֹא ַהּנַ (

ֵּכן ְּבַוַּדאי ֵאין ְטעּוִנין  - ַעל , ִּכי ָׁשְרָׁשם ִמְּבִחיַנת ַהִּתּקּון ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד, ְלָדִגים ּוְפטּוִרים ִמְּׁשִחיָטה

ַּגֶּלה ְלַהְמִׁשיְך ַהִּתּקּון ֵמַהֵּשֶכל ֶׁשִּיְת ִּכי ִעַּקר ַהְּׁשִחיָטה הּוא ִּבְבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים ְּבָׁשְרָׁשם , ְׁשִחיָטה

ֵּכן  -ַעל , תּוֵמַאַחר ֶׁשָּדִגים ַוֲחָגִבים ֵהם ְּבַעְצָמן ִנְמְׁשכּו ִמְּבִחיָנה זֹא. ל"ַּכּנַ ' ֶלָעִתיד ִּבְתִחַּלת ַהִּצְמצּום ְוכּו

  :ֵאין ְטעּוִנין ְׁשִחיָטה

, ְיֵדי ָהרּוחֹות - ֶׁשַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים עֹוְמִדין ַעל , ל"ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ , ֹו ִלְבָרָכהְוֶזה ֶׁשָּכַתב ָׁשם ַרֵּבנּו ִזְכרֹונ) יא

ׂשֹות ְּבָידֹו ְיֵדי ָהֲעשָָֹרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשּזֹוֶכה ָלֶהם ֶזה ֶׁשָּיכֹול ַלעֲ  -ְוֵכן ִעַּקר ְרפּוַאת ַהַּבת ֶמֶלְך ַעל . ַעֵּין ָׁשם

ָלל ַהָּפנּוי ִּכי ַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ַהֵּשֶכל ֶׁשל ֶהחָ , ְוַעֵּין ָׁשם, ָרה ִמיֵני רּוחֹותִמְׁשָקל ְלָכל ָהֲעשָֹ 

ל ֶׁשִעַּקר ַהִּתּקּון עַ , )ל"ַּכְמבָֹאר ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה ּבֹא ַהּנַ (ְיֵדי ְּבִחיַנת ְנִגיָנה  -ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ִּכי ִאם ַעל 

ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה (' ְּבִחיַנת ָּתבֹוִאי ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ְוכּו, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה, ְנִגיָנה ְיֵדי -

  ): ֵהיֵטב

, ְנֻקּדֹות, ִמיםְטעָ (א "ל ֶׁשֵהם ַאְרַּבע ְּבִחינֹות ַטְנּתָ "ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ָהַאְרַּבע ְּבִחינֹות ַהְמבָֹאִרים ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ 

ל ֶׁשָּבְרָחה "ְיֵדי ֶזה ַּכּמּוָבן ְּבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ  -ַהּכֹל ָּתלּוי ֶזה ָּבֶזה ְועֹוִלין ְוִנְתַּתְּקִנין ֶזה ַעל ', ְוכּו) ָּתִגין אֹוִתּיֹות

ָהרּוחֹות ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח  ְיֵדי -ְוַהחֹומֹות ֶׁשל ַמִים ְּבַעְצָמן עֹוְמִדים ַעל , ֵמַהִחִּצים ְלתֹוְך ַהחֹומֹות ַמִים

ִּכי ַּגם ָהַאְרַּבע , )ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא (ִּכי רּוַח ַהְּנִגיָנה ְמַחָּיה רּוַח ַהּדֶֹפק , ַהּדֶֹפק ְורּוַח ְנִגיָנה

ְיֵדי ְּבִחיַנת  -ַּתְכִלית ְׁשֵלמּות ַהִּתּקּון ַעל  ְוִעַּקר, ַהּכֹל ָּתלּוי ֶזה ָּבֶזה ְוִנְמָׁשְך ֶזה ָּבֶזה, א"ְּבִחינֹות ַטְנּתָ 

ל "י זַ "ַּכּמּוָבן ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ (ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל ְוהּוא ִּתּקּון ַהּכֹל , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְנִגיַנת ַהְּטָעִמים, ְטָעִמים

  :ְוָהֵבן ָּכל ֶזה ֵהיֵטב, )ל"ּוְבַהַּמֲעשֶֹה ַהּנַ 

  

  'ת ריבית הלכה הליקוטי הלכות הלכו

  :ֲהָלָכה ה

ָכל ְמאֹד ַעד ֶׁשָאְמרּו ֶׁשֶּנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ּכֹוֵפר ְּב , חֶֹמר ִאּסּור ִרִּבית ֶׁשִהְפִליגּו ּבֹו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

  :'ַהּתֹוָרה ְוכֹוֵפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ְוכּו

, ּום ִׁשּנּויִּכי ְּבׁשֶֹרׁש ַהּכֹל ָׁשם ַהּכֹל ֶאָחד ְוֵאין ָׁשם ׁש, ֵמִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִייםִּכי ִעַּקר ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע ִנְמָׁשְך ) א

, ר ָהָרעְוִעַּקר ֲאִחיַזת ָהַרע ֶׁשִּמָּׁשם ּכַֹח ַהֵּיצֶ . ְוָׁשם ֻּכּלֹו טֹוב ְוֵאין ָׁשם ׁשּום ַרע ְוִהְתַנְּגדּות ְּכָלל, ַחס ְוָׁשלֹום

ר ַרִּבי ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ִׁשּנּוִיים ְוַכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ָאמַ , הּוא ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּבִחיַנת ִרּבּוי, ַנְּגדּותֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהִהְת 

ִּכי , םַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ַמה ֶׁשְּמבָֹאר ָׁש ', ְּכֶׁשַּתִּגיַע ְלַאְבֵני ַׁשִיׁש ָטהֹור ְוכּו, )ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א, ִסיָמן נא(ֲעִקיָבא 

ל ְוֵתֶכף ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח אֶ . 'ם ַהְּבִריָאה ָהָיה ַהּכֹל ֶאָחד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֻּכּלֹו טֹוב ֻּכּלֹו קֶֹדׁש ְוכּוקֹדֶ 

, ִחיַזת ַהֶּׁשֶקרְּדַהְינּו קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַאַחר ַהְּבִריָאה ֲאַזי ִנְתַהֶּוה ֵּתֶכף ׁשֶֹרׁש אֲ , ַהּפַֹעל ְוִנְתַהּוּו ְּבִחיַנת ְׁשַנִים

ִנְתַהָּוה ִמַּיד , ַרק ֵמַאַחר ֶׁשָהָיה ְׁשֵני ְּבִחינֹות, ׁשּום ַרע ְוֶׁשֶקר, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּפי ֶׁשּלֹא ָהָיה ֲעַדִין - ַעל  -ַאף 

ם ָּכל ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע ּוִמָּׁש ֶׁשִּמָּׁשם , ֶׁשהּוא ַהֻּטְמָאה, ַהְּבִחיָנה ֶׁשִּמָּׁשם ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשהּוא ָהַרע

ֲאָבל ַּגם , ַעֵּין ָׁשם, ּוִמָּׁשם ָּכל ּכַֹח ַהְּבִחיָרה. ַעֵּין ָׁשם', ִּכי ְּבֶאָחד ֵאין ַׁשָּיְך ִהְתַנְּגדּות ְוכּו, ָּכל ַהִהְתַנְּגדּות

ִּכי , הֶקר ֶׁשהּוא ָהַרע ֶׁשִּמָּׁשם ּכַֹח ַהְּבִחירָ ִּפי ֶׁשְּכָבר ִנְתַהָּוה ׁשֶֹרׁש ֲאִחיַזת ַהֶּׁש  -ַעל  -ַאַחר ַהְּבִריָאה ַאף 

, ַהֶּׁשֶקרֵכן ַהּכֹל ָהָיה ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול ְמאֹד ַוֲעַדִין לֹא ָהָיה ּכַֹח לְ  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ל"ִמָּׁשם ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכּנַ 

 ּוֵמֲחַמת ֶׁשִעַּקר. ל ַעד ֲאֶׁשר ִנְתַרּבּו ַהִּׁשּנּוִיים יֹוֵתר ְויֹוֵתרְלהֹוִציא ִׁשְקרֹו ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹעַ , ֶׁשהּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע
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 ֵמֲחַמת ֶׁשַרק ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ּכֹחַ , ִּכי ַהּכֹל ִנְבָרא ַרק ִּבְׁשִבילֹו ְלַבד, ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ַרק ִּבְׁשִביל ָהָאָדם

ֹור ִּכי ַהַּמְלָאְך הּוא ָקדֹוׁש ְוָטה, ְהֶיה לֹו ּכַֹח ַהְּבִחיָרה ִּכי ִאם ָהָאָדםִּכי ֵאין ׁשּום ִנְבָרא ָּבעֹוָלם ֶׁשּיִ , ַהְּבִחיָרה

ְוִעַּקר  ֵהם ַחְסֵרי ַּדַעת ּוְמֻגָּׁשִמים ְמאֹד ְוֵאין ָלֶהם ְּבִחיָרה' ֲאָבל ֵאין לֹו ְּבִחיָרה ּוְלֵהֶפְך ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹות ְוכּו

ְיִציַרת  ִּכי ַהְּבִחיָרה ִהיא ַהִחּדּוׁש ְוַהֶּפֶלא ַהָּגדֹול ִמָּכל, ן ִּבְׁשִבילֹו ִנְבָרא ַהּכֹלּכֵ  -ַהְּבִחיָרה ֵאֶצל ָהָאָדם ְוַעל 

ם ּוֵמֲחַמת ֶׁשִעַּקר ַהְּבִחיָרה ִהיא ֵאֶצל ָהָאדָ . ַּכּמּוָבא ִּבְסָפִרים ּוִבְדָבֵרינּו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית

ע ֵּכן לֹא ָהָיה ּכַֹח ְלַהֵּיֶצר ָהרָ  - ַעל , ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע -ַהּכֹל ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה ַעל ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ִנְבָרא 

 ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְתַהּוּו, ְלַגּלֹות ִׁשְקרֹו ְלָהִסית ּוְלָהִדיַח ֶאת ָהָאָדם ַעד ֶׁשִהְתִחיל ָהִרּבּוי ְוַהִּׁשּנּוי ְּבִמין ְּבֵני ָאָדם

ִּכי ִעַּקר , ָאז ַּדְיָקא ָהָיה לֹו ּכַֹח ְלָהִסית, ְׁשַנִים ֶׁשהּוא ְּכֶׁשִּנְבְרָאה ַחָּוה ְוַנֲעׂשּו ְׁשַנִים ְוָאז ָהָיה ְׁשֵני ֵּדעֹות

, ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ל"ּנַ ֲאִחיָזתֹו ֵמִרּבּוי ְוִׁשּנּוי ֵּדעֹות ְוָהִעָּקר ְּכֶׁשִּנְתַרּבּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֶאְצָלם ִעַּקר ַהְּבִחיָרה ְוכַ 

ֶׁשֵּתֶכף ; י ָׁשם"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש " ָעָׂשה ָהֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִּבְּקׁשּו ָלֶהם ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים"

ֹוב קֹום ְוָחְטאּו ֶנְגּדֹו ְּבֵעץ ַהַּדַעת טִּבְּקׁשּו ִחִּׁשבֹנֹות ַרִּבים ָלסּור ֵמַאֲחֵרי ַהּמָ " ֵהָּמה"ֶׁשִּנְקְראּו , ֶׁשַּנֲעׂשּו ְׁשַנִים

ּבּולֹוָתיו ִּכי ֶּבֱאֶמת ִנְׁשַמת ָהָאָדם ְּגדֹוָלה ְוָגבַֹּה ְמאֹד ְולֹא ָהָיה ּכַֹח ְלַהֵּיֶצר ָהָרע ְּבָכל ַּתְח ', ָוָרע ְוכּו

ִּכי , ְעָּתּה ַקָּלה ְוַאַחר ָּכְך ִהיא ֵהִסיָתה אֹותֹוְיֵדי ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ְּתִחָּלה ְּבָהִאָּׁשה ֶׁשּדַ  - ְלַהֲחִטיאֹו ִּכי ִאם ַעל 

ִּכי , ִחיַזת ַהְּזַמןְיֵדי ַּתְרֵדָמה ְוֵׁשָנה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר אֲ  - ָהִאָּׁשה ִנְלְקָחה ַעל 

ֲאִני ַהּיֹום ", )ז, ְּתִהִּלים ב(ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ַעל ָּפסּוק ', כּוְּבַהֵּשֶכל ָהֲאִמִּתי ַמִּשיִגין ֶׁשֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל וְ 

ִּבְתבּוָנה ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים, ְוִעַּקר ֲאִחיַזת ַהִּׁשּנּוִיים הּוא ְּבַהְּזַמן. ַעֵּין ָׁשם, "'ְיִלְדִּתיָך ְוכּו

, ְיֵדי ַהְּזַמִּנים קֹור ָוחֹם -ֶׁשַעל , ְוַכִּנְרֶאה ַּבחּוׁש ִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים". 'ַמִּנים ְוכּוְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ 

 -ץ ְוַכּמּוָבא ִּבְדָבֵרנּו ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבעֵ , ַוֲאִפּלּו ְּביֹום ֶאָחד ֵיׁש ִׁשּנּוִיים ַרִּבים. 'יֹום ָוַלְיָלה ְוכּו, ַקִיץ ָוחֶֹרף

ת ֶׁשל ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהְּמאָֹרעֹו. 'ֶׁשֵאין יֹום ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ְוֵאין ֶרַגע ּדֹוָמה ַלֲחֶבְרָּתּה ְוכּו, ְתִחָּלתֹוַחִּיים ִּב 

ִּתים ִּבְתבּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ַמְׁשִּגיַח ְּבַרֲחָמיו ּוַמְנִהיג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְמַׁשֶּנה ִע ' ִּכי ה, ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, ָהָאָדם

ַחס , אֹו ְלֵהֶפךְ , ְיֵדי ֶזה עֹוֵבר ָּבעֹוָלם ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ָּכל ַהְּמאָֹרעֹות ְלטֹוב -ֶׁשַעל , ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים

רֹו ֵכן ִנְׁשַּתֶּנה ַּדְעּתֹו ֵמֲחבֵ ּוְכמֹו . ְוַעל ָּכל ָאָדם ִּבְפָרִטּיּות עֹוֵבר ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ְּכִפי ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרךְ , ְוָׁשלֹום

 ִּכי ָהָאָדם ָצִריְך ְלַכֵּון ַּדְעּתֹו ְּבָכל יֹום, ְוָהִעָּקר הּוא ַהְּבִחיָרה, ְּכִפי ִטְבעֹו ְוָׁשְרׁשֹו ּוְכִפי ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו

ִיְתָּבַרְך ' ִּכי ַהּכֹל ְרָמִזים ֵמה, ַהּכֹל ְלטֹוָבתֹוּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ּוְבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ְלַהֲאִמין ֶּבֱאֶמת ֶׁש 

, יוִיְתָּבַרְך ּוְבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעלָ ' ּוִמי ֶׁשְּמַכֵּון ַּדְעּתֹו ַלה. ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ַלֲהִׁשיבֹו ֵאָליו ֶּבֱאֶמת

ֵּבאלִֹקים , ֲאַהֵּלל ָּדָבר' ַּבה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ִטיבֹו ֵּבין ְּבָעקּוִיְתָּבַרְך ֵּבין ְּב ' הּוא ְמַקֵּׁשר ּוְמָקֵרב ַעְצמֹו ַלה

ֳחָרא הּוא ְמַבֵּטל ָּכל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוַהִּסְטָרא ָא, "'ַוֲאִני ָּתִמיד ֲאַיֵחל ְוכּו", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר". ֲאַהֵּלל ָּדָבר

ְוִאם ָהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם . ל"ֶׁשָּׁשם ֻּכּלֹא ַחד ַּכּנַ , ִיְתָּבַרךְ ' א ּכֹוֵלל ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ַּבהִּכי הּו, ֶׁשֶּנֱאָחז ְּבַהִּׁשּנּוִיים

ְוָהָיה ָּכל ָהעֹוָלם ְמֻתָּקן , ְּבַוַּדאי ָהָיה ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ְוַאְחדּות, ִמְתַנֲהִגים ָּכְך ִלְכלֹל ַהּכֹל ְּבֶאָחד

ֶזה ְּכָלל , ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוךָ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּכי ֶזה ָיָקר ִמן ַהּכֹל, ִּתּקּוןְּבַתְכִלית הַ 

ם ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָ , ִּפי ֶׁשַּדַעת ָּכל ָאָדם ְמֻׁשָּנה ֵמֲחֵברֹו -ַעל  - ִּכי ֶּבֱאֶמת ַאף , ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה

ִּכי ָּכל ַהְּפֻעּלֹות , ֵכן ָצִריְך ָּכל ֶאָחד ֶלֱאהֹב ֶאת ֲחֵברֹו ְּכַנְפׁשֹו ְוֵליַדע ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד - ִּפי  -ַעל  -ַאף , ִלְבָרָכה

 ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד ,ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ָּכל ֶאָחד ְּבֵדָעה ְמֻׁשָּנה ֵמֲחֵברֹו ַּדְיָקא' ְוה. ִמְׁשַּתּנֹות ִנְמָׁשִכין ֵמֶאָחד ַהָּפׁשּוט

 ְיֵדי ִׁשּנּוי - ַעל , ַחס ְוָׁשלֹום, ְולֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ּוְקָטָטה, ְּבִׁשּנּוי ַּדְעּתֹו ִיָּכֵלל ָּבַאְחדּות ִעם ֲחֵברֹו

 ֶׁשֶזה ָיָקר ְמאֹד ֵאֶצל, לּו ֻּכָּלם ְּכֶאָחדַרק ֶיֱאָהבּו ֶזה ֶאת ֶזה ִויַקְּימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ַיַחד ְוֻיְכלְ , ַּדְעָּתם

ִּתְנָיָנא  ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ְיֵמי ֲחֻנָּכה ְּבִלּקּוֵטי, ִיְתָּבַרְך ְּכֶׁשְּפֻעּלֹות ִמְׁשַּתּנֹות ִנְכָלִלין ְּבֶאָחד ַהָּפׁשּוט' ה

ְוִעַּקר . ַעד ֶׁשְּמִסיתֹו ְלַמה ֶּׁשְּמִסיתֹו, ל"ם ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכּנַ ֲאָבל ֵמִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ִמָּׁש , ַעֵּין ָׁשם, ִסיָמן ב

ֵמִהְסַּתְּלקּות , ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשַחָּוה ִהיא ִנְלְקָחה ִמַּתְרֵדָמה, ַהְתָחָלתֹו ָהָיה ְּכֶׁשִּנְבְרָאה ַחָּוה ְוַנֲעׂשּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם

ר ֵּכן ָהָיה לֹו ּכַֹח ַלֲהִסיָתּה ְּביֹותֵ  -ַעל , ל"ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ַּכּנַ , ל"יַזת ַהְּזַמן ַּכּנַ ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִח , ַהַּדַעת
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ִּפי ֶׁשהּוא ָּגבַֹּה  - ַעל  - ַאף , ְוֵתֶכף ֶׁשֵהִסית אֹוָתּה ָהָיה לֹו ּכַֹח ַעל ָיָדּה ַּדְיָקא ְלָהִסית ֶאת ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו

ֲאָבל ַעל ָיָדּה , ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַּדַעת' ָהָיה לֹו ּכַֹח ְּבׁשּום אֶֹפן ַלֲהִסיתֹו ְּבַעְצמֹו ַלֲעבֹר ַעל ִּדְבֵרי ה ְמאֹד ְולֹא

ם ֵני ָאדָ ִּכי ַאַחר ָּכְך ֶׁשָּיְצאּו ָּכל ַהּדֹורֹות ֵמַחָּוה ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַרּבּו ְּב , ל ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָודֹור"ֶהֱחִטיאֹו ַּכּנַ 

ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם  - ל ְּביֹוֵתר ֵיׁש ּכַֹח ְלַהֵּיֶצר ָהָרע ְּביֹוֵתר ְלַהֲחִטיא ֶאת ָהָאָדם ֲאִפּלּו ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ְוָהִעָּקר עַ 

  , ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ֶאת ַעְצמֹו ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשֵאיָנם ַּבֲעֵלי ּכַֹח ָּכל ָּכךְ 

, דֹוֵננּוֲאִפּלּו ֶאת ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ֶׁשָאַמר אֲ , ַחס ְוָׁשלֹום, ם ָיכֹול ְלַהֲחִטיאְוַאַחר ָּכְך ַעל ָידָ , ּוַמֲחִטיָאם

 ֶׁשָהָאָדם ֵיׁש לֹו ּכֹחַ ; ְוֵכן ָאַמר. 'ֶׁשְּבֵני ָאָדם ֵהם מֹוְנִעים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְוכּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו

ְיֵדי  -ֵּכן ָּכל ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע ְּביֹוֵתר הּוא ַעל  -ְוַעל . ַעֵּין ָׁשם', ֵברֹו יֹוֵתר ֵמַהֵּיֶצר ָהָרע ְוכּוְלַהְכִׁשיל ֶאת חֲ 

ְּבעֶֹצם ְּגנּות , ּוְכמֹו ֶׁשִהְפִליגּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה', ְוכּו" ַוַּיֵּסב"ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה , ַמֲחלֶֹקת

  :ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ְיֵדי ֶזה -ַוֲעַדִין לֹא ָחַזְרנּו ְלַאְרֵצנּו ַעל ', ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַרב ַּבִית ֵׁשִני ְוכּו -ֶׁשַעל , ַּמֲחלֶֹקתהַ 

ה ַמְרֶּבה ְיֵדי ְצָדקָ  - ִּכי ַעל , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּגֶֹדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֶחֶסד ֶׁשְּׁשקּוָלה ְּכָכל ַהּתֹוָרה) ב

ֶׁשּלֹוֵקַח ָממֹונֹו , ִּכי ַהְּצָדָקה הּוא ְּבָממֹונֹו, "ַמְרֶּבה ְצָדָקה ַמְרֶּבה ָׁשלֹום", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ָׁשלֹום ְוַאֲהָבה

ֵמַהִּׁשּנּוִיים ַעד ּוְמַבֵּטל ֲאִחיַזת ַהִּסְטָרא ַאְחָרא , ְונֹוֵתן ַלֲחֵברֹו ֶהָעִני ּוָבֶזה ַמְרֶּבה ָהַאֲהָבה ְוַהָּׁשלֹום ְמאֹד

, ִּכי ַהָּממֹון ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל, ִּכי ַהָּממֹון הּוא ְּבִחיַנת ֶחְסרֹון ַהַּדַעת, ֶׁשִּנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד ֶׁשֶּזה ָיָקר ִמן ַהּכֹל

ָהרֹוֶצה , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו". ִמָּצפֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְּבִחיַנת ָצפֹון

ּוְכמֹו (אלֹו ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהְּכִסילּות ֶׁשהּוא ֶחְסרֹון ַהַּדַעת ִּבְבִחיַנת ְוֵלב ְּכִסיל ִלְׂשמֹ, ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין

 מֹון ִעַּקר ַהִּמְלָחָמה ְלַבֵּטל ִמָּׁשםְוַעל ֵּכן ְּבַהּמָ ). ַעֵיין ָׁשם, ֶׁשֶנֱאַמר ְּבַהּתֹוָרה ֶׁשל ִאסּור ְּגֵזָלה ְּבִסיָמן סט

ִּבְבִחיַנת , ְרֵדָמהֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֶּנֱאָחז ְּבַהִּׁשּנּוִיים ַהָּבִאים ַעל ְיֵדי ַהְּזַמן ֶׁשֶּנֱאָחִזים ִּבְבִחיַנת ּתַ 

ְוַעל ", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר. ְיֵדי ַהָּממֹון - ֶקת הּוא ַעל ְוַעל ֵּכן רֹב ַהַּמֲחלֹ. ל"ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ֶׁשִּמָּׁשם ַהָּממֹון ְוַכּנַ 

ֵליַדע ְוַעל ֵּכן ָׁשם ַּבָּממֹון ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר יֹוֵתר ּוְלַבֵּטל ַהְּזַמן וְ . ְוַכִּנְרֶאה ַּבחּוׁש" ַּפת ֶלֶחם ִיְפַׁשע ָּגֶבר

ִּכי ִעַּקר ַּדֲאַגת , ּצֹול ִמַּתֲאַות ָממֹון ּוִמַּדֲאַגת ְוִטְרַדת ַהַּפְרָנָסהּוְלַהֲאִמין ֶׁשֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל ֶׁשָאז ִיְהֶיה נִ 

ג ְיֵדי ֶׁשחֹוֵׁשב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ְודֹואֵ  -ַעל , ְיֵדי ַהְּזַמן -ְיֵדי ֶזה ָּבא ְלַתֲאַות ָממֹון הּוא ַעל  - ַהַּפְרָנָסה ֶׁשַעל 

ֹו ְּביֹוֵתר ֶׁשֵאין עֹוָלם ֵיׁש ָלֶהם ֶלֱאכֹל ְּביֹוָמם ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשַהָּׁשָעה ְּדחּוָקה לִּכי רֹב הָ , ֵמֵהיָכן ִיְתָּפְרֵנס ְלַהָּבא

ּוא ַעל יֹום ֵכן ִאם ְּתַדְקֵּדק ָּבֶזה ִּתְרֶאה ֶׁשרֹב ִעַּקר ַּדֲאַגת ָּכל ֶאָחד ה - ִּפי  -ַעל  -ַאף , לֹו ֲאִפּלּו ַּפְרָנַסת יֹומֹו

א ַרק ִעַּקר ַּדֲאָגתֹו ֶׁשִּמְתָירֵ , ִּכי יֹום ֶאָחד ָיכֹול ָהָאָדם ִלְסּבֹל ְּבִלי ֲאִכיָלה ְּכָלל, ְלַהָּבא ַהָּמֳחָרת ְוַעל ַהְּזַמן

ֵּיׁש ָלֶהם ָממֹון ְׁשֵּכן ֶׁשָהרֹב ֵיׁש ָלֶהם ַּפְרָנַסת יֹוָמם ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁש  - ִמָּכל . ֶׁשַּגם ְלָמָחר לֹא ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה

מֹון ִּבְרבֹות ַרק ָּכל ַּדֲאָגָתם ָמה ַּיֲעׂשּו ְּכֶׁשִּיְכלּו ַהּמָ , ים ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתַּפְרֵנס ֵמֶהם חֶֹדׁש אֹו ָׁשָנה אֹו יֹוֵתרּוְנָכִס 

ְך ֵמֶחְסרֹון ֵמֲחַמת ֶׁשַהָּממֹון ִנְמָׁש , ֶׁשִעַּקר ַּדֲאַגת ַהַּפְרָנָסה ְוַתֲאַות ָממֹון הּוא ֵמֲחַמת ַהְּזַמן, ִנְמָצא. ַהָּיִמים

ל ְוַעל ֵּכן ְצִריִכין ְלִהְתַּגֵּבר ְלַקֵּׁשר ַּדְעּתֹו אֶ . ל"ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ְוַכּנַ , ַהַּדַעת ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהְּזַמן

ְוָכל ַהְּזַמן . ִּכי ָכל ָיֵמינּו ֶהֶבל ,ִּכי ַהְּזַמן ּפֹוֵרַח ְמאֹד, ָהֱאֶמת ְלַהֲאִמין ּוְלָהִבין ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום , ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת, ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן ִּבְׁשִביל ְּבִחיָרה

לֹא ַיְטִריד ַּדְעּתֹו ְּבִטְרַּדת ַהַּפְרָנָסה ָּתִמיד וְ ' ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח ְלַהְמִּתין ִליׁשּוַעת ה -ְוַעל . ְזַמן ְּכָלל

ִמי , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. 'יֹום יֹום ְוכּו' ָּברּוְך ה, ַרק ִיְהֶיה ָרִגיל לֹוַמר, ְוַדֲאַגת ַהָּממֹון

  :ָבָרא יֹוָמא ָּבָרא ְמזֹוֵנּהִּכי ָמאן ּדְ , ֶׁשּדֹוֵאג ַמה ּיֹאַכל ְלָמָחר הּוא ִמְּמֻחָּסֵרי ֱאמּוָנה

. ל"ְּביֹוֵתר ְּבַהָּממֹון ַּכּנַ  ֶׁשִעַּקר ַהִּׁשּנּוִיים ַהִּנְמָׁשִכין ֵמַהְּזַמן ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶנֱאָחז, ִנְמָצא) ג

ל ָּבֶזה ְמַבֵּטל ְמאֹד ְּבִחיַנת ַהִּׁשּנּוִיים ְוִנְכלָ , ִניְוַעל ֵּכן ֶזה ַהַּבַעל ְצָדָקה ֶׁשּלֹוֵקַח ָממֹונֹו ְונֹוְתנֹו ַלֲחֵברֹו ֶהעָ 

, ַאְּדַרָּבא, ְיֵדי ִׁשּנּוי ַּדְעּתֹו -ֵמַאַחר ֶׁשְּיַבֵּטל ַהִּׁשּנּוי ֶׁשֵּבינֹו ּוֵבין ֶהָעִני ְוֵאינֹו ׂשֹוְנאֹו ְוֵאינֹו רֹוְדפֹו ַעל , ְּבֶאָחד

ְיֵדי ֶזה  - ֶׁשַעל , ֶׁשְּמַבֵּטל ַהִּׁשּנּוִיים ְּביֹוֵתר, ִנְמָצא. ם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהִּׁשּנּוִייםְמַרֵחם ָעָליו ְונֹוֵתן לֹו ָממֹונֹו ֶׁשָּׁש 

ת ֶׁשֶּזה ַּתְכִלית ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹו, ְמַבֵּטל ֲאִחיַזת ָהַרע ֶׁשהּוא ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוִנְכָלל ְּבֶאָחד ֶׁשָּׁשם ֵאין ִׁשּנּוי
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, דָּׁשם ֻּכּלֹו ֶאחָ ד ּוְלַבֵּטל ַהְּזַמן ְוָכל ַהִּׁשּנּוִיים ַהְּתלּוִיים ּבֹו ְלִהָּכֵלל ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן ֶׁש ְלִהָּכֵלל ְּבֶאחָ 

ְוָכל , ְוַעל ֵּכן ְצָדָקה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ּוְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהַּתְכִלית ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא

ל ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּכָלל ָּכל ַהּתֹוָרה ְלַבּטֵ , "ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָלנּו", ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִנְקֵראת ַעל ֵׁשם ְצָדָקה ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

ְוַעל ֵּכן . ל"ְצָדָקה ַּכּנַ  ְיֵדי - ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ּוְלִהָּכֵלל ְּבֶאָחד ֶׁשֶּזה זֹוִכין ַעל 

ַוֲחָטָאְך , ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְמַכֵּפר ַעל ָהֲעֵברֹות, ְצָדָקה ַמִּציל ֵמֲעֵברֹות ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

  : ל"ַּכּנַ , ַרְחָמָנא ִלְּצָלן, ֵברֹותִּכי ְצָדָקה ְמַבֵּטל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ָהעֲ , "ִּבְצָדָקה ְּפֻרק

ִּכי ָהִעַּקר ָהֲעִנּיּות ְּבִחיַנת ְּבִעָּצבֹון , ל ּוְביֹוֵתר ַּדַעת ֶהָעִׁשיר ֵמֶהָעִני"ִּכי ַּדַעת ָּכל ָאָדם ְמֻׁשָּנה ֵמֲחֵברֹו ַּכּנַ 

ּבּוִלים ִּמָּׁשם ִהְתַּגְּברּות ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ְוָכל ַהִּבלְ ֶׁש , ְיֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע - ּתֹאֲכֶלָּנה ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל 

ִּפי רֹב ָהֲעִנּיּות ֵאֶצל  ְּבִחיַנת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְמָׁשְך ַּגְלַּגל ַהחֹוֵזר ָּבעֹוָלם ַעד ֲאֶׁשר ַעל

ַרע ֲאָבל ִעַּקר ֲאִחיַזת ָהֲעִנּיּות ִמְּבִחיַנת הָ , ָׁשִעים ְוֵאיָנם ְּכֵׁשִריםְוָהֲעִׁשירּות ֵאֶצל ָהרְ , ַהְּכֵׁשִרים ְוַהַּצִּדיִקים

ַפע ְוָכל ְוַעל ֵּכן ַּדַעת ֶהָעִׁשיר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶׁש . ְיֵדי ֶזה ִנְתַעֵּכב ַהֶּׁשַפע ַּכָּידּועַ  - ֶׁשַעל , ל ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַהִּׁשּנּוִיים"ַהּנַ 

ת ֶהָעִני ַעד ֶׁשִּנְמָצא ַהְרֵּבה ִמן ֵמָהֲעִׁשיִרים ֶׁשּשֹוְנִאים אֶ . ת ֶהָעִני ֶׁשֵּביתֹו ֵריָקן ִמּכֹלטּוב ְמֻׁשָּנה ְמאֹד ִמַּדעַ 

ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש ָעִני ְוֶאְביֹון ", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, "ָּכל ֲאֵחי ָרׁש ְׂשֵנֻאהּו", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר. ְוַהְרֵּבה רֹוְדִפים אֹותֹו

ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע , ה ִנְמָׁשְך ֵמִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהִּשְנָאה ְוַהַּמֲחלֶֹקתְוזֶ ". 'ְוכּו

ֶׁשַהּכֹל  ִיְתָּבַרךְ ' ֲאָבל ֶזה ֶהָעִׁשיר ֶׁשַּמֲאִמין ַּבה, ל"ֵמֲחַמת ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ָהֲעִנּיּות ַּכּנַ , ֶׁשִּמְתָּגֶרה ְּביֹוֵתר ְּבֶהָעִני

ְמַרֵחם , ַאְּדַרָּבא, ְיֵדי ִׁשּנּוי ַּדְעּתֹו -ִּכי ָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְּלָפָניו ְוֵאינֹו ׂשֹוֵנא ֶאת ֶהָעִני ַעל , ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְלַבד

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְמַבֵּטל , ִזין ָׁשם ְּביֹוֵתרְיֵדי ֶזה ְמַבֵּטל ְמאֹד ְּבִחיַנת ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשֶּנֱאחָ  -ַעל , ָעָליו ְונֹוֵתן לֹו ָממֹונֹו

  : ל"ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוִנְכָלל ְּבֶאָחד ְוַעל ֵּכן ֶנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ִקֵּים ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַכּנַ 

 - ְוַעל , ין ַלֲעִנִּיים ֵּבין ַלֲעִׁשיִריםִּכי ְּגִמילּות ֶחֶסד ּבֵ , ּוְגִמילּות ֶחֶסד ְוַהְלָוַאת ֵחן ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמן ַהְּצָדָקה) ד

. ל"ְוַכּנַ  ִּכי ָּגדֹול ַהָּׁשלֹום ֶׁשְּמַבֵּטל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע, ֶׁשֶּזה ָהִעָּקר, ְיֵדי ֶזה קֹוֶנה ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ִעם ַהּכֹל

ְיֵדי ֶזה ְמַבֵּטל ֶאת  - ֶׁשַעל , ַעד ֲאֶׁשר ְיַׁשֵּלם לֹו ְוִעַּקר ַמֲעַלת ַהַהְלָוַאת ֵחן הּוא ַהַהְמָּתָנה ֶׁשַּמְמִּתין ַלֲחֵברֹו

ִּכי ְׂשַכר ִמְצָוה , ֶׁשֶּזהּו ְּכָלל ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְמִּתיק, ְּבִחיַנת ַהְּזַמן ְוִנְכָלל ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן

ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ִּבְבִחיַנת ְלַמְעָלה  -ֶׁשַעל , ָחר ְלַקֵּבל ְׂשָכָרםִּכי ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוְלמָ , ְּבַהאי ָעְלָמא ֵליָּכא

ִּבְפָרט , ָללִּכי ְּבַוַּדאי ִאם ָהָיה ָהָאָדם רֹוֶאה ְׂשַכר ַהִּמְצוֹות ְּבֶזה ָהעֹוָלם לֹא ָהָיה ִנָּסיֹון ּוְבִחיָרה ּכְ , ֵמַהְּזַמן

ים ִמי ֶּפִתי ְיֵדי ַהִּדיָנר ֶׁשּנֹוֵתן ְלֶהָעִני ִנְׁשָּפע לֹו ִמָּיד ֶאֶלף ֲאדּוִמ  -  ִמְצַות ְצָדָקה ִאם ָהָיה ָהָאָדם רֹוֶאה ֶׁשַעל

ְׁשִביל ַוֲהלֹא ָהָאָדם נֹוֵתן ַעל ַמָּשא ּוַמָּתן ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ִּב ! ?ֶׁשּלֹא ִיֵּתן ְצָדָקה ְולֹא ַיֲחטֹף ַמָּשא ּוַמָּתן ָּכֶזה

ּוִמי לֹא ַיֲחטֹף ֶרַוח . ָעִמים ֵיׁש ֶהְפֵסד ְוֵיׁש לֹו ְיִגיעֹות ְּגדֹולֹות ַוֲעצּומֹות ְמאֹדָסֵפק ֶרַוח ֵחֶלק ֵמֲעָׂשָרה ְוִלְפ 

! ?ֶרן ַהַּקֶּיֶמת לֹו ָלַעדָּכֶזה ֶׁשַעל ְיֵדי ִדיָנר ֶאָחד ֶׁשִּיֵּתן ֶלָעִני ַיְרִויַח ַאְלַּפִים ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֵמַהֵּפרֹות ִמְלַבד ְוַהקֶ 

ם ֶׁשֵּמַאֲהַבת ִחיָרה ְוַהִּנָּסיֹון הּוא ַהַהְמָּתָנה ֵמֲחַמת ֶׁשֵאין רֹוִאים ְּבֵעיָנם ַהָּשָכר ְוֵיׁש ִלְפָעִמיַאְך ִעַּקר ַהְּב 

ַעל ֵּכן ִעַּקר ְׂשַכר , אֹו ִּבְׁשִביל ַּכָּפַרת ֲעוֹונֹות ְוַכּיֹוֵצא. ָהָאָדם ּגֹוְנִזין לֹו ַּגם ַהֵּפרֹות ָלעֹוָלם ַהָּבא ְלטֹוָבתֹו

ְוָהִעָּקר ְלַבֵּטל ַהְּזַמן . חֹוֵנן ָּדל' ִיְתָּבַרְך ּוַמְמִּתין לֹו ִּבְבִחיַנת ַמְלֶוה ה' ָדָקה הּוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּמֲאִמין ַּבהַהְּצ 

 ד ְמאֹד ַּכֲאֶׁשרִּכי ְצִריִכין ָלׂשּום ִלּבֹו ֶאל ָהֱאֶמת ֶׁשַהְּזַמן ּפֹוֵרַח ְוָׁשט ְמאֹ, ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַהְמִּתין -ֶׁשַעל 

ְיֵדי ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ִּבְׁשִביל  - ְוָהִעַּקר ַהְּזַמן ַעל . רֹוִאין ַּבחּוׁש ּוְלַהֲאִמין ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן ְּכָלל

ְיֵדי  - ַעל , ה ּוַמֲעִׂשים טֹוִביםְיֵדי ְצָדקָ  - ַעל , ַהִּנָּסיֹון ְוַהְּבִחיָרה ְּכֵדי ְלַקֵּׁשר ַהְּזַמן ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן

ִנְמָצא ֶׁשִעַּקר ַמֲעַלת ַהְּצָדָקה . ל"ַּכּנַ ' ִיְתָּבַרְך ְועֹוֶׂשה ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֶחֶסד ּוַמְמִּתין ַלה' ֶׁשַּמֲאִמין ַּבה

ִיים ָלה ֵמַהְּזַמן ּוְמַבֵּטל ָּכל ַהִּׁשּנּוְיֵדי ֶזה ְמַקֵּׁשר ַעְצמֹו ִלְבִחיַנת ְלַמְע  -ּוְגִמילּות ֶחֶסד הּוא ַהַהְמָּתָנה ֶׁשַעל 

ַהְמָּתַנת  ִּכי ָהִרִּבית הּוא ֲאַגר ְנַטר ֶׁשּנֹוֵטל ָׂשָכר ִּבְׁשִביל, ְוַעל ֵּכן ֲעוֹון ָהִרִּבית ָחמּור ְמאֹד ְמאֹד. ל"ַּכּנַ ' ְוכּו

ֵמַאַחר ֶׁשֵאינֹו , ּוַמְגִּביר ָהַרע ַהֶּנֱאָחִזים ְּבַהְּזַמןּוָבֶזה ַמְגִּביר ֲאִחיַזת ַהְּזַמן ְּביֹוֵתר . ְמעֹוָתיו ֶׁשַּמְלֶוה לֹו

ז ְיֵדי ֶזה הּוא ְמַבֵּטל ַהְּזַמן ַהֶּנֱאחָ  - ִיְתָּבַרְך ְלַהְמִּתין ַלֲחֵברֹו ַהַהְלָוָאה ְוִלְגמֹל ִעּמֹו ֶחֶסד ֶׁשַעל ' ַמֲאִמין ַלה
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ִּכי ָּכל ִקּיּום , ָהִרִּבית ָּגדֹול ְמאֹד ְוֶנֱחָׁשב ְּככֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַעל ֵּכן ְּפָגם ֲעוֹון. ל"ְּבַהָּממֹון ְּביֹוֵתר ַּכּנַ 

ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו . ל"ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכּנַ , ַהּתֹוָרה ְּתלּוָיה ָּבֶזה ְלַבֵּטל ַהְּזַמן ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים

ת ֶׁשַעל ִּכי ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָהָיה ִׁשּדּוד ַהַּמֲעָרכֹו, ֶׁשֶּנֱחָׁשב ְּככֹוֵפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ָנם ִלְבָרָכהַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹו

רֹונֹו כְ ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָאז ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּזַמן ְוַכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו זִ . ָיָדם ִמְתַנֵהג ַהְּזַמן

ּיֹום ְוַעל ֵּכן ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים ָהָיה ַלְיָלה ּכַ . ְּפָרִקים ֶׁשִּבְקִריַעת ַים סּוף ָהָיה ִּבּטּול ַהְּזַמִּנים -ְּבָהָראֵׁשי , ִלְבָרָכה

ם ָּׁשם ָּכל ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתיֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּזַמִּנים ֶׁשִּמ ; ָיִאיר ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ְיֵדי ֶזה  -ְוַעל . ל"ְּפָרִקים ַהּנַ  - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ְּבָהָראֵׁשי , ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעָׂשה מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן

ּוא ְוַהַּמְלֶוה ְּבִרִּבית ְונֹוֵטל ֲאַגר ְנַטר ה. ל"ְוַכּנַ  ֶׁשַעל ָיָדּה זֹוִכין ְלִהָּכֵלל ְלַמְעָלה ֵמַהְּזַמן, ָזכּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה

  :ל"ְוַעל ֵּכן ֶנֱחָׁשב ְּככֹוֵפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ּוְבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְוַכּנַ . ְּבֵהֶפְך ִמָּכל ֶזה

ן ְוַעל ֵּכן ֵׁשָנה ְלׁשֹו. ִּמָּׁשם ָּכל ַהִּׁשּנּוִייםְוֶזה ְּבִחיַנת ִקיַמת ֲחצֹות ְלַבֵּטל ַהֵּׁשָנה ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהְּזַמן ֶׁש ) ה

 ְּזַמן ֶׁשִּמָּׁשם ָּכלְיֵדי ַהֵּׁשָנה ְוַתְרֵּדָמה ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ִמָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ִטְרַדת הַ  -ִּכי ַעל , ִׁשּנּוי

ל "ִּכי ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהָיה ִּבְבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּזַמן ַּכּנַ , ִים ַּבֲחצֹותְוַעל ֵּכן ָהָיה ְיִציַאת ִמְצרַ , ל"ַהִּׁשּנּוִיים ַּכּנַ 

ֹוי ְיֵדי ַהאי ָקָלא ְדָּבִטיׁש ּבַגְדפ -ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲחצֹות ֶׁשָאז ִנְמָׁשְך ִמְּלַמְעָלה ְּבִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָנה ַעל 

ם ָּכל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִּמָּׁש  - ֶׁשַעל , י ֶזה ַמִּשיִגין ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּזַמןְידֵ  -ֶׁשַעל ', ְדַּתְרְנגֹוָלא ְוכּו

 ְוַעל ֵּכן ֲחצֹות ְמֻסָּגל. ל"ְיֵדי ַהחֹוְלִקים ְוַהּשֹוְנִאים ְוַכּנַ  - ַהִּשְנָאה ְוַהִהְתַנְּגדּות ְוַהַּמֲחלֶֹקת ְוַהָּגלּות ַהָּבא ַעל 

ִּדיק ְיֵדי ָמעֹות ְצָדָקה ֶׁשּנֹוְתִנין ְלַהצַ  - ִּכי ַהִּפְדיֹון הּוא ַעל , ל"ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו זַ , ֹו ִּפְדיֹוןְּכמ

ֲאַזי , ְלַבַעל ַמֲחלֶֹקתֶׁשֵּכן  -ִּכי ְּכֶׁשּנֹוְתִנין ְלָרָׁשע ּוָפגּום ִמָּכל , ְוָהִאיׁש ַהָּכֵׁשר ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּצָדָקה

. ל"ּנַ ְלַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְּפָגִמים ּכַ , ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי הּוא חֹוֵזר ּוַמְמִׁשיְך ַהֶּׁשַפע, ּפֹוֵגם יֹוֵתר, ַאְּדַרָּבא

ִּכי , ְוֶזה ִעַּקר ַהִּפְדיֹון. ַאְנֵׁשי ָׁשלֹום ֶּבֱאֶמת ְוַעל ֵּכן ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּצָדָקה ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלֵּתן ְלַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים

ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת . ל"ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהָּצרֹות ֶׁשִּנְמָׁשִכין ֵמָהַרע ֶׁשֶּנֱאָחז ְּבִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ְוַכּנַ  - ַעל 

ְּבֵעת ֶׁשִהִּגיַע ַהַּדַעת , ְמַׁשְּבִרין ַהֵּׁשָנה ְּבֵעת ּתֶֹקף ִהְתַּגְּברּותֹוֲחצֹות ֶׁשָּקִמים ֵמַהֵּׁשָנה ַּבֲחצֹות ַלְיָלה ּו

ל ְוַעל ֵּכן ֲחצֹות ְמֻסָּגל ְּכמֹו "ַּכּנַ ' ְיֵדי ֶזה ְמַבְּטִלין ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ְוכּו -ְלַתְכִלית ַהִּמעּוט ְוַהִהְסַּתְּלקּות ְוַעל 

  : ל"ִּפְדיֹון ְוַכּנַ 

ִּכי , ִּכי ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג, ֶׁשָּקֶׁשה ַלֲעמֹד ַעל ְנֻקַּדת ֲחצֹות; ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְוֶזה ֶׁש ) ו

ָּׁשם ָלם ֶׁשִּמ ִּכי ִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהָּטעּות ֶׁשּסֹוְבִרין ֶׁשֵּיׁש ְזַמן ָּבעֹו, ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ֶׁשִּמָּׁשם ׁשֶֹרׁש ַהְּבִחיָרה

ַדְרּכֹו ָהָרחֹוק ְמאֹד ִנְמָׁשִכין ָּכל ִטְרדֹות ַהְּזַמן ַוֲהָבָליו ֶׁשְּמַבְלֵּבל אֹותֹו ִמַּלֲחׁשֹב ַעל ַאֲחִריתֹו ְלָהִכין ֵצָדה לְ 

 ָמה ְוַהַּדַעת ַּכּמּוָבאכְ ֶׁשָּכל ֶזה ִנְמָׁשְך ִמְּתִחַּלת ַהִּצְמצּום ֶׁשל ָחָלל ַהָּפנּוי ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות ַהחָ , ְמאֹד

  :ָּכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ִּכי ִאם ְלֻמְבֲחֵרי ְיִחיֵדי ַהּדֹורֹות ְּכמֹו מֶֹׁשה ְוָדִוד, ְּבָמקֹום ַאֵחר

 ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל", לֹוֶׁשָּדִוד ָקם ַּבֲחצֹות ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה ּוַבּבֶֹקר ִנְכְנסּו ֶאְצלֹו ְוָאְמרּו ; ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ָׁשם ִּבְבָרכֹות

ַאְך ֶּבֱאֶמת ִעַּקר ֶחְסרֹון ַהַּפְרָנָסה ! ?ָמה ִעְנָין ֶזה ָלֶזה -ְוִלְכאֹוָרה הּוא ְּפִליָאה ". 'ְצִריִכין ַּפְרָנָסה ְוכּו

ב ָּׁשם ֲאִחיַזת ָהַרע ֶׁשְּמַעּכֵ ְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשִּמ  -ְוָהֲעִנּיּות ִנְמָׁשְך ֵמִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִּנְתַרּבּו ַעל 

ְיֵדי ֶזה ְמַבְּטִלין  - ֶׁשַעל , ְיֵדי ֲחצֹות - ְוַעל ֵּכן ַעל . 'ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה'ֶׁשִּמָּׁשם ָהֲעִנּיּות ְּבִחיַנת , ַהֶּׁשַפע

ֹות ְוַעל ֵּכן ַּדְיָקא ַאַחר ֶׁשָּקם ָּדִוד ַּבֲחצ. ָסהְיֵדי ֶזה ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָׁשְך ֶׁשַפע ּוַפְרנָ  -ַעל , ל"ַהִּׁשּנּוִיים ַּכּנַ 

ל ְוַעל "ַּכּנַ  ְיֵדי ֲחצֹות ֶׁשהּוא ִּבּטּול ַהִּׁשּנּוִיים ִנְמָׁשְך ַּפְרָנָסה - ִּכי ַעל , ִנְכְנסּו ֵאָליו ַּבּבֶֹקר ְוָׁשֲאלּו ַעל ַּפְרָנָסה

ה ִעם ֶזה ַעד ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ְוִיְגְמלּו ֶחֶסד זֶ , "ְלכּו ְוִהְתַּפְרְנסּו ֶזה ִמֶּזה", ֵּכן ֵהִׁשיב ָלֶהם

ל ְוִיְגְמלּו ֶחֶסד ֶזה ִּכי ִעַּקר ִּבּטּול ַהִּׁשּנּוִיים ָּתלּוי ָּבֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָראֵ , ֶׁשִּיְתַּפְרְנסּו ֶזה ִמֶּזה

הּוא ְּכִלי  -ָּברּוְך  -ְוַעל ֵּכן ֶּבֱאֶמת לֹא ָמָצא ַהָּקדֹוׁש . ֵדי ֶזה ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהֶּׁשַפע ְוַהְּבָרָכהיְ  - ֶׁשַעל , ִעם ֶזה

ִּפי  -ַעל  -ַהְינּו ִּכי ַאף , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַמֲחִזיק ְּבָרָכה ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהָּׁשלֹום

ֲאָבל , ְיֵדי ֶזה - ְיֵדי ֶזה ְמַבְּטִלין ַהִּׁשּנּוִיים ְוָהָיה ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְמָׁשְך ַּפְרָנָסה ַעל  -ֶׁשַעל , ים ַּבֲחצֹותֶׁשָּקִמ 
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ְרְנסּו ֶזה ִמֶּזה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְלכּו ְוִהְתּפַ , ל"ֶׁשֶּזה ָהִעַּקר ַּכּנַ , ֲעַדִין ְצִריִכין ָלֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל

ם ַהְינּו ֶׁשְּכָבר ִנְתַּבְלֵּבל ָהעֹולָ , "ְוֵאין ַהּבֹור ִמְתַמֵּלא ֵמֻחְלָיתֹו' ֵאין ַהּקֶֹמץ ַמְׂשִּביַע ְוכּו", ָאְמרּו לֹו. ל"ְוַכּנַ 

ם ְוָהְרָׁשִעים ּוַבֲעֵלי "ּכּוְיֵדי ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוֶחְטֵאי ַהּדֹורֹות ַעד ֶׁשרֹב ַהֶּׁשַפע ֵאֶצל ָהעַ  - ָּכל ָּכְך ַעל 

ֶּׁשַפע ֶׁשֵאֶצל ַעל ֵּכן ֲאִפּלּו ִּביֵמי ָּדִוד ָהָיה ָקֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּפְרֵנס ֶזה ִמֶּזה ֵמֲחַמת ִרּבּוי הַ . ַהַּמֲחלֶֹקת

ם ְוַהּשֹוְנִאים "ם ִלְלחֹם ִעם ָהַעּכּוֶׁשְּצִריִכי, "ְלכּו ּוִפְׁשטּו ְיֵדיֶכם ַּבְּגדּוד", ָאַמר ָלֶהם. ם ְוַהחֹוְלִקים"ָהַעּכּו

  : ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ַהְּקֻדָּׁשה ּוְלהֹוִציא ֵמֶהם ַהֶּׁשַפע ַלֲהִׁשיָבּה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּכֵׁשִרים

, ָלֵצאת ֵמַהָּגלּותִּכי ִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים , ֵּכן קֹוִרין ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ְּבֶפַסח ֶׁשהּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים -ְוַעל ) ז

ָּגלּות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ַהּשֹוְנִאים ְוָהאֹוְיִבים ֶׁשֵּמֶהם הַ , ְיֵדי ְּגִמילּות ֶחֶסד ְוַהְלָוַאת ֵחן -הּוא ַעל 

 ְּבִחיַנת ֲאֶׁשר ִיּׁשֹךְ , ר ִיָּׁשךְ ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁש " ֶנֶׁשךְ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֶנֶׁשךְ "ֵּכן ִנְקָרא ִרִּבית ְּבֵׁשם  -ְוַעל . ל"ְוַכּנַ 

ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע  -ִּכי ַעל , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָעוֹון ֶהָחמּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשָּגרּוַע ֵמַהּכֹל. ַהָּנָחׁש ְּבלֹא ָלַחׁש

ְוֵאיָנם  ַּנֲעֶׂשה ַמֲחלֶֹקת ֵּבין ַהִּׁשּנּוי ֵּדעֹותֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשֶּנֱאָחז ְּכֶׁש , ָּבִאים ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת

, ְלׁשֹון ִאם ִיּׁשְֹך ַהָּנָחׁש" ֶנֶׁשךְ "ֵּכן ִנְקָרא  - ַעל . ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּפַגם ִרִּבית ַּכּנַ , ל"ִנְכָלִלים ְּבֶאָחד ְוַכּנַ 

, תְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ּוַמֲחלֹקֶ  - ן ִעַּקר ֲאִריַכת ַהָּגלּות ַהֶּזה ַעל ּכֵ  - ְוַעל . ל"ְּבִחיַנת ְּפַגם ָלׁשֹון ָהָרע ּוַמֲחלֶֹקת ַּכּנַ 

ֵאין , ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיֵדי ָׁשלֹום - ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ַעל . ל"ְיֵדי ֶזה ֵאין יֹוְדִעין ֵהיָכן ָהֱאֶמת ְוַכּנַ  - ֶׁשַעל 

  : ְיֵדי ֶזה ִּתְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמנּו ָאֵמן - ְוַעל . ם ָּבעֹוָלםֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹו' ֵאִלָּיהּו ָּבא ְוכּו

ר ְּבִריַאת ִּכי ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנְבָרא ָהָאָדם ֶׁשהּוא ִעּקַ , ִּכי ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשיךָ , ְוֶזה ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה) ח

ָדם ֶׁשהּוא ִעַּקר ְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶׁשִּנְגְמָרה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשָאז ִנְבָרא ָהָאְוָאז ִעַּקר ְיִציַאת הַ . ָהעֹוָלם

ֶׁשֶּזה ֲעבֹוָדה , ְוַעל ֵּכן ָאז ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ְלִהָּכֵלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה. ָּכל ַהְּבִריָאה

ֶׁשהּוא , ר ֶׁשהּוא ָהַרעְלַתֵּקן ּוְלַהְמִּתיק ׁשֶֹרׁש ֲאִחיַזת ַהִּדין ֶׁשִּמָּׁשם ִמְׁשַּתְלֵׁשל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשקֶ  ְּגדֹוָלה ְמאֹד

ִּפי ֶׁשָאז ֲעַדִין לֹא  -ַעל  - ֶׁשַאף , ַהֻּטְמָאה ֶׁשָּכל ֲאִחיָזתֹו ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֵּתֶכף ְּכֶׁשָּיְצָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ל ָהָיה ְרִׁשיָמה "ֵכן ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ָהָיה ְּבִחיַנת ְׁשַנִים ַּכּנַ  -ִּפי  -ַעל  -ַאף , ֶׁשֶקר ְוֻטְמָאה, ַחס ְוָׁשלֹום, ָיההָ 

ִרים ֶׁשְּבָכל ֵּכן ִעַּקר ְּגַמר ַהִּתּקּון ֶׁשל ָּכל ַהְּדבָ  -ַעל . ל"ַּכּנַ ' ֶׁשִּיְׁשַּתְלֵׁשל ִמָּׁשם ַהֶּׁשֶקר ֶׁשהּוא ַהֻּטְמָאה ְוכּו

 ִריָאה ֶׁשִּמָּׁשםְיֵדי ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ַלֲעלֹות ִמָּׁשם ַעד ְּתִחַּלת ַהְּב  -ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה הּוא ַרק ַעל 

 ַהַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ֶׁשֵאיָנּהִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ְמַתְּקִנים ְלַמְעָלה ָהֲאִחיָזה , ל"ִנְׁשַּתְלֵׁשל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְוַכּנַ 

ִּפי ֶׁשְּמַתְּקִנים ַהְרֵּבה ְלַמָּטה ֶאת  - ַעל  -ַאף , ֶׁשִּמָּׁשם ֶנֱאָחז ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהֶּׁשֶקר, ִנְתַּפֶּׁשֶטת ַּבּמַֹח ְּכָלל

ה ֵּקן ְוִנְמָּתק ְּבׁשֶֹרׁש ָׁשְרׁשֹו ְלַמְעלָ ֵמַאַחר ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְתּתַ . ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֲעַדִין ֵאין ַהִּתּקּון ִּבְׁשֵלמּות

יָאה ֶׁשהּוא יֹום ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּיְצָאה ַהְּברִ , ְוֶזה עֶֹצם ֲעבֹוַדת ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְלַמְעָלה

 ֶׁשָּכל ָׁשְרׁשֹו ִמְּתִחַּלת, ָאֳחָרא ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶקרְוָאז ְצִריִכין ְלַתֵּקן ׁשֶֹרׁש ֲאִחיַזת ַהִּסְטָרא . ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

 ִּכי ִמָּׁשם ִעַּקר, ְוַעל ֵּכן הּוא יֹום ִראׁשֹון ַלֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה. ל"ַהְּבִריָאה ֵּתֶכף ֶׁשָּיְצָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

 ּוְמַבְּטִלין ׁשֶֹרׁש, ִקים ֶׁשְּמַגִּלין ּוְמִאיִרין ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלםְיֵדי ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדי - ִהְתעֹוְררּות ַהְּתׁשּוָבה ַעל 

הּוא ֶׁשָּבֶזה עֹוְסִקים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁש , ל"ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֶׁשהּוא ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַּכּנַ 

ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה הּוא ִּבְבִחיָנה זֹאת ְלַהֲחִזיר , ל"ִחַּלת ַהְּתׁשּוָבה ְוַכּנַ ְוַעל ֵּכן הּוא ְּת , ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה

 ֹון ְלַהֲחִזיר ּוְלִהָּכֵללּוְלָהִרים ְּכִפי ֶחְלקֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּבְכָלִלּיּות ַהְּבִריָאה ְלָהִרים ַהּכֹל ּוְלָהִׁשיב ְלָׁשְרׁשֹו ָהִראׁש

ִּבְבִחיַנת ַזְרָקא , ֹוןֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ְלָהִׁשיב ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשֹו ָהִראׁש, ַהְּבִריָאה ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם

ֵּכן ְצִריִכין ִלְנסַֹע ַלַּצִּדיִקים  -ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוַעל (ְּדִאְזְּדִריַקת ַלֲאַתר ְּדִאיְתַנִטיַלת ִמַּתָּמן 

ַמֲעָלה ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשֵּיַדע ַלֲעסֹק ְּבִתּקּון ֶזה ִּכי ִאם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ְּב , ים ְּביֹוֵתר ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנהַהְּגבִֹה 

. ּוָתםִּכי ִאם ְלַאַחר ִהְסַּתְּלק, ַוֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם זֹוִכים ָלֶזה ִּבְׁשֵלמּות ְּבַחֵּייֶהם. ל"ְמאֹד ְוַכּנַ 

 -  ִּכי ִעַּקר ֶזה ַהִּתּקּון ִּבְׁשֵלמּות הּוא ַרק ַעל, ּוִבְׁשִביל ֶזה הֹוְלִכים ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ם ַלָּמקֹום ְלָהִׁשיב ִנְׁשָמתָ , ְיֵדי ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַאַחר ִהְסַּתְּלקּוָתם ֶׁשָאז ֵהם ַמִּגיִעים ִלְׁשֵלמּות ַמֲעָלָתם
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 ָׁשְרָׁשּהְיֵדי ֶזה ְמִׁשיִבים ָּכל ַהְּבִריָאה ַהְּתלּוָיה ָּבָהם לְ  - ֶׁשַעל , ֶׁשִּנְּטָלה ִמָּׁשם ִּבְתִחַּלת ׁשֶֹרׁש ָׁשְרָׁשּה ָהֶעְליֹון

ִּכי ַרק , ת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֶּנֱאָחז ָׁשםְוכֹוְלִלים ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ּוְמַתְּקִנים ּוַמְמִּתיִקין ּוְמַבְּטִלין ֲאִחיזַ 

ִמּכַֹח ֶאל  ֶׁשָּכל ְּבִחיָרתֹו ִנְמֶׁשֶכת ִמָּׁשם ִּבְתִחַּלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה, ִּבְׁשִביל ֶזה ִנְבָרא ָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה

ְועֹוֶלה ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ַעד . ר ַּבּטֹוב ָּכָראּויּוְכֶׁשָאָדם עֹוֵמד ַּבִּנָּסיֹון ּובֹוחֵ . ל"ל ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ "ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

ֶזהּו ִעַּקר ִּתּקּון ָּכל , ל"ֶׁשעֹוֶלה ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ּוְמַתֵּקן ָׁשם ֶׁשּלֹא יּוַכל ַהֶּׁשֶקר ְלִהְתַאֵחז ִמָּׁשם עֹוד ַּכּנַ 

ב ְיֵדי ֶׁשִּקְלֵקל ְּבֵעץ ַהַּדַעת טֹו -ְוַעל . ַתֵּקן ַּבּיֹום ֶׁשִּנְבָראְוֶזה ָהָיה ָצִריְך ָאָדם ָהִראׁשֹון לְ . ל"ַהְּבִריָאה ְוַכּנַ 

ְיֵדי ֶזה ִנְגַזר  -ַעל , ר ְלַבְּטלֹוָוָרע ַּבֲעַצת ַהָּנָחׁש ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֶּנֱאָחז ִמָּׁשם ְוָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ִהְתַּגּבֵ 

ֵמֵהיָכן ָּבא ָאָדם ; ּוָבֶזה ְמתָֹרץ ְקָצת ַמה ֶּׁשָּקֶׁשה ִלְכאֹוָרה. ֶּׁשֶקר ְמאֹדָעָליו ִמיָתה ְלדֹורֹות ְוִנְתַאֵחז הַ 

ְוַכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים ! ?ְלִמְכׁשֹול ָעוֹון ֶזה ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַּדַעת ֵמַאַחר ֶׁשֲעַדִין לֹא ָהָיה ֵיֶצר ָהַרע ָּבעֹוָלם

? ְוִאם ֵּכן ֵמֵהיָכן ָּבא ְלֵחְטא ֶזה. לֹא ִנַּתן ָּבֶהם ַעד ֶׁשָאְכלּו ֵמֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע; י"ּוְמבָֹאר ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש 

ָנה ֲאָבל ׁשֶֹרׁש ֲאִחיָזתֹו ָהֶעְליֹו, ִּפי ֶׁשֲעַדִין לֹא ָהָיה ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשל ַעְכָׁשיו ָּבעֹוָלם - ַעל  -ַאְך ֶּבֱאֶמת ַאף 

ֶׁשהּוא , ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ֲאִחיַזת ַהִּדין, ל ְּבִחיַנת ַהָּטֳהָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּבִחיָרה"ּנַ ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת הַ , ְּכָבר ָהָיה

יֹון ְוֶזה ַהּׁשֶֹרׁש ָהֶעלְ . ל"ֶׁשהּוא ַהֻּטְמָאה ְוַכּנַ , ֶׁשִּמָׁשם ָהרֶֹׁשם ֶׁשִּיְׁשַּתְלֵׁשל ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֶׁשֶקר', ְּבִחיַנת ֵלִוי ְוכּו

ְוָאָדם ָהִראׁשֹון . ל"ל ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ "ַוַּדאי ְּכָבר ָהָיה ֵּתֶכף ְּכֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַכּנַ ְּב , ַהַּדק

ְתַרֵּׁשל ְיֵדי ֶׁשּנִ  - ְוַעל . ְּבִהָּבְראֹו ָהָיה ָּגבַֹּה ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְמאֹד ְוָהָיה ָצִריְך ְלַתֵּקן ּוְלַהְמִּתיק ְּבִחיָנה זֹאת

ית ְוַעל ֵּכן ָהָיה ָּכל ֲעָצתֹו ְלָהִס , ְיֵדי ֶׁשָּיַנק ִמָּׁשם -ְּבִתּקּון ֶזה ִנְתַיֵעץ ַהָּנָחׁש ְוִהְטָעה ֶאת ָהָאָדם ְּבֶׁשֶקר ַּדק ַעל 

ִּכי ָּכל ַּדְרָּגא , ם ַהְּבִריָאהִּכי ָהִאָּׁשה ְּכֶנֶגד ָהִאיׁש ִהיא ִּבְבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּכֶנֶגד קֹדֶ , ֶאת ָהִאָּׁשה ְּתִחָּלה

ִּכי ַהַּדְרָּגא ַהָּגבַֹּה ִהיא ְסמּוָכה יֹוֵתר , ְוַדְרָּגא ֶׁשָּגבַֹּה ֵמֲחֵברֹו הּוא ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַאַחר ַהְּבִריָאה

ְוַהַּדְרָּגא ֶׁשְּלַמָּטה , ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַעל ֵּכן ֶנֱחֶׁשֶבת ֶנֶגד ַהַּדְרָּגא ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמָּנּה. ְלקֵֹדם ַהְּבִריָאה

ְּבִחיַנת , ִּכי ָהִאיׁש ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש, ָאָדם ּוְבֵהָמה, ֶנֶפׁש ְוגּוף, ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִאיׁש ְוִאָּׁשה. ְּבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה

ֵּכן ָׁשם  - ְוַעל . ְּבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה, ּגּוף ְּבִחיַנת ְּבֵהָמהְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְּכֶנֶגד ָהִאָּׁשה ֶׁשהּוא , ָאָדם

ִּכי , ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ְּבִעְנַין ַהִחּבּור ֶׁשל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ָׁשם ִעַּקר ַהִּמְלָחָמה ְוַהִּנָּסיֹון ְוַהְּבִחיָרה ְוַהֵּצרּוף ֶׁשל

ַהִּצְמצּום  ַתְרֵּדָמה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתִחַּלתְיֵדי ֵׁשָנה וְ  -ָהִאָּׁשה ִנְלְקָחה ַעל 

ִּכי ִאם , ְיֵדי ֶזה ָהְיָתה ִעַּקר ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל -ֶׁשִּצְמֵצם ְוִסֵּלק ַהַּדַעת ְּבֵאיֶזה ְּבִחיָנה ֶׁשַעל 

ִּכי ָהָיה , ַעלם ְוִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת לֹא ָהָיה ָּבֶאְפָׁשר ֶׁשֵּתֵצא ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹלֹא ָהָיה ְּבִחיַנת ִצְמצּו

ְיֵדי  -ְוֶזה ְּבִחיַנת ִּבְנַין ָהִאָּׁשה ִמן ָהִאיׁש ַעל ). ְוַכּמּוָבן ָּכל ֶזה ַּבְּכָתִבים(ִנְׁשָאר ַהּכֹל ַּבּכַֹח ְּכמֹו ִּבְתִחָּלה 

ְוַעל ֵּכן ִהְתָּגָרה ַהָּנָחׁש . ל"ה ֶׁשהּוא ִהְסַּתְּלקּות ַהַּדַעת ֶׁשִּמָּׁשם ְּבִחיַנת ׁשֶֹרׁש ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ ַּתְרֵּדמָ 

ַעד ' ֶׁשִּבְתִחָּלה ְּדָחָפּה ַעד ֶׁשָּנְגָעה ּבֹו ְוכּו; ְּבָהִאָּׁשה ְוִהְטָעה אֹוָתּה ְּבָטעּות ַּדק ִמן ַהַּדק ַּכמּוָבן ַּבָּפָרָׁשה

 ִּכי ִעַּקר ַהָּטעּות ַעל, ֶׁשִּנְּסָתה ַאֲחָריו ְוָחְטָאה ַּבּפַֹעל ְוָאְכָלה ֵמֵעץ ַהַּדַעת ַוֲאַזי ֵּתֶכף ִהיא ִהְטֲעָתה ֶאת ָהָאָדם

ה ֶׁשָאז ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּוְברֹאׁש ַהָּׁשנָ . ל"ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּכָבר ִנְכְׁשלּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְּביֹוֵתר ְלַהְטעֹות ְוַכּנַ  -

ַעל ֵּכן ְצִריִכין ָאז ְּברֹאׁש , ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו ֲעָזרֹו ֶׁשַּיְתִחיל ִּבְתׁשּוָבה' ְוה, ֶׁשהּוא ָאָדם ָהִראׁשֹון ּובֹו ָחָטא

ל ּוְביֹוֵתר "ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהּנַ ְיֵדי  - ְוֶזה ַהִּתּקּון ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל . ַהָּׁשָנה ַלֲעסֹק ְּבִתּקּון ֶזה ַּכּמּוָבא

  :ל"ַכּנַ ֵּכן הֹוְלִכין ַעל ִקְבֵרי ַצִּדיִקים ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה וְ  - ַעל . ל"ַמְׁשִליִמין ַהִּתּקּון ַאַחר ִהְסַּתְּלקּוָתם ַּכּנַ 

 -ֶׁשַעל , ְיֵדי ֱאֶמת ִנְמָׁשְך ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרךְ  - ַעל ֶׁש , ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ , ְיֵדי ֱאֶמת -ְוִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל ) ט

ִכין ַעְצָמן ֶאל ָהֱאֶמת ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַעל ֵּכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה רֹב ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשי

ׁש ִלְקָצָתם ַרְך ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ֶׁשל ֶהֶבל ֶׁשּיֵ ִיְתּבָ ' ְוַהְּתִמימּות ּוִמְתַּפְּלִלין ְוצֹוֲעִקין ַלה

ְׂשָרֵאל ִּכי ָהִעָּקר הּוא ָהֱאֶמת ְוַהְּתִמימּות ְלִהְתַנֵהג ְּבָכל ַהָּׁשָנה ְּכמֹו ֲהמֹון ְּבֵני יִ , ִּבְׁשָאֵרי ְימֹות ַהָּׁשָנה

ְיֵדי ֶזה ְמַבְּטִלין  -ֶׁשַעל , ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְוַהִּתּקּון הּוא ֱאֶמת, ּפּוִריםַהְּכֵׁשִרים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהּכִ 



  82

ל ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ֶׁשל ּכָ , ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֶּנֱאָחז ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ְוִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה

  :ל"ַהְּדָבִרים ְוַכּנַ 

ִּכי ִעַּקר , ְּבִחיַנת ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב, ְּבִחיַנת ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב, ְוֶזה ְּבִחיַנת קֹול ׁשֹוָפר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאֶמת

ֲאִחיָזתֹו  ְלַבֵּטל ַהֶּׁשֶקר ִּבְתִחַּלת, ְיֵדי ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשהּוא ִהְתִחיל ַלֲעסֹק ְּבִתּקּון ֶזה -ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת ַעל 

ֲאָבל , ַּגּלּות ָהֱאֶמתִּכי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִהְתִחיל ְלַגּלֹות ֱאלֹוקּותֹו ָּבעֹוָלם ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִהְת , ל"ַהּנַ 

ה ֶׁשהּוא ְּבֶעֶצם ַהְּנֻקּדָ , ל"ֵמֲחַמת ֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ָהִראׁשֹון לֹא ִהִּגיַע ֲעַדִין ְלַבֵּטל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְּבָׁשְרׁשֹו ַהּנַ 

ִחיַזת ְוָׁשם ְצִריִכין ִעַּקר ַהַהְמָּתָקה ְלַבֵּטל אֲ . ֶׁשָּׁשם ָיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶׁשֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג

, הה ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַאַחר ַהְּבִריָאזֶ . ִּכי ַאְבָרָהם ָהָיה ִמָּדתֹו ֶחֶסד ְוִיְצָחק ִמָּדתֹו ְּגבּוָרה, ל"ַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ 

ָּׁשם ּוְגבּוָרה ְוִדין ֶזה ְּבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה ֶׁשִּמ . ֻּכּלֹו ֶחֶסד, ֶׁשָּׁשם ֻּכּלֹו טֹוב, ִּכי ֶחֶסד ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה

ְוֵכן ִיְצָחק ְוֵכן . ֹוָלם ְוהֹוִדיַע ֶׁשֵּיׁש ֱאלִֹקים ַׁשִּליט ָּבָאֶרץִּכי ַאְבָרָהם ִּגָּלה ֱאלֹקּותֹו ָּבע, ל"ֲאִחיַזת ַהִּדין ַּכּנַ 

ִּכי קֶֹדם , ִּכי ֵהם ֲאבֹות ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ִלְׁשלָֹׁשה, ִּכי ֵאין קֹוִרין ָאבֹות, ִּכי ֶזה ָהָיה ָּכל ֲעבֹוָדָתם, ַיֲעקֹב

ן ַּכֲחָדא ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ֶׁשָּׁשם ָאב ּובֵ ' ּכֹל ַּבהִּכי ָזכּו ִלְכלֹל הַ , ל"ַהְּבִריָאה ִּבְבִחיַנת ָאב ַּכּנַ 

ֲאָבל . ִּכי ַהֵּבן ָטֵפל ָלָאב ְוִנְכָלל ּבֹו, ִּבְבִחיַנת ְּכֶׁשַּתִּגיַע ְלַאְבֵני ַׁשִיׁש ָטהֹור ְוָׁשם ִנְקָרא ַהּכֹל ַעל ֵׁשם ָהָאב

 ְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכֹחַ לּו ְלַגְמֵרי ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְּבָׁשְרׁשֹו ִּבְבִחיַנת ַהְּנֻקָּדה ֶׁשָּׁשם יָ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲעַדִין לֹא ִּבְּט 

ֵּכן ַאְבָרָהם ָיָצא ִמֶּמּנּו  -ְוַעל . ל"ְוַכּנַ ' ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ָׁשְרׁשֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶקר ְוכּו, ל"ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

ֱאֶמת ֶׁשֵהם ִעַּקר ַהֶּׁשֶקר ַהְמַכֶּסה ֶאת הָ , ִיְצָחק ָיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו ֶׁשֵהם ֲעָנִנין ִּדְמַכְסָין ַעל ֵעיִניןוְ . ִיְׁשָמֵעאל

א ּלָ ִּכי ַאְבָרָהם ִּגָּלה ְוִהְמִׁשיְך ֱאלֹוקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֵמעֵ , ל"ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ , ֶׁשהּוא ִּתּקּון ָהֵעיַנִים

ֲאָבל ִעַּקר , ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה, ְוִיְצָחק אֹור חֹוֵזר ִמַּתָּתא ְלֵעָּלא. ְלַתָּתא ִּבְבִחיַנת אֹור ָיָׁשר ִּבְבִחיַנת ֶחֶסד

יַנת חּוט ְיֵדי ְּבִחיַנת ַיֲעקֹב ֶׁשהּוא ְּבִח  -ַהֶּקֶׁשר ְוַהִחּבּור ֶׁשֵּבין קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְלַאַחר ַהְּבִריָאה הּוא ַעל 

ִּכי הּוא ְמַחֵּבר ְוכֹוֵלל ַיַחד ִּבְׁשֵלמּות , ְּבִחיַנת ַהְּבִריַח ַהִּתיכֹן ַהַּמְבִריַח ִמן ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה, ַהְּמֻׁשָּלׁש

ה ְוַאַחר ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָא, אֹור ָיָׁשר ְואֹור חֹוֵזר, ְּבִחיַנת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶחֶסד ְוִדין

ל ַעד "ּנַ ַהְינּו ְלַבֵּטל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְּבָׁשְרׁשֹו ָהֶעְליֹון הַ , ִּכי ַיֲעקֹב ָזָכה ְלִמַּדת ָהֱאֶמת ִּבְׁשֵלמּות, ַהְּבִריָאה

ֶׁשֶּזה , ֶקר ְּכָללֶׁשָּזָכה ְלַהִּשיג ֵאיְך ַמְמִׁשיִכין ְּבִחיַנת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְּבִלי ֲאִחיַזת ַהֶּׁש 

ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִחּבּור ּוְכָלִלּיּות ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה  - ֶׁשַעל , ְּבִחיַנת ֲעבֹוַדת ַיֲעקֹב ֶׁשִּמָּדתֹו ֱאֶמת

, ְּבִחיַנת ְּבִריָאה ֲחָדָׁשה ִּכי ַההֹוָלָדה הּוא, ֵּכן ַיֲעקֹב ָזָכה ֶׁשָהָיה ִמָּטתֹו ְׁשֵלָמה ְּבִלי ְּפסֶֹלת - ְוַעל . ִּבְׁשֵלמּות

אֹד ֵּכן ֶנֱאָחז ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְמ  - ַעל , ּוֵמֲחַמת ֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר, ֶׁשּמֹוִציִאין ְּבִחיַנת ַהֵּבן ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

, ִריתַהַּצִּדיק ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ָמאן ְּדָנַטר ְּב ְוֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת . ֵּכן ְצִריִכין ַאַחר ָּכְך ֵּברּור ָּגדֹול - ְוַעל . ְּבַההֹוָלָדה

ְּבִחיַנת ַהֵּבן ְּבִחיַנת , ִּכי זֹוֶכה ַלֲעלֹות ִלְתִחַּלת ַהּׁשֶֹרׁש ּוְלַהְמִׁשיְך ִמָּׁשם, ֶׁשּזֹוֶכה ִלְבִחיַנת ֻּכָּלּה ֶזַרע ֱאֶמת

ֵּכן ָהְיָתה  -ְוַעל . ֶׁשֶּזה ָזָכה ַיֲעקֹב ֶׁשִּמָּדתֹו ֱאֶמת, ָללַאַחר ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְּבִלי ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ּכְ 

  : ל"ְּבִחיַנת ֱאֶמת ְוַכּנַ , ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהּקֹול ׁשֹוָפר ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת קֹול ַיֲעקֹב. ל"ִמָּטתֹו ְׁשֵלָמה ְוַכּנַ 

ִּכי ֱאֶמת , ִּכי ִמָּׁשם ִעַּקר ַהַחִּיים, ָנה ַוֲעשֶֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשְּמַבְּקִׁשין ַעל ַחִּיים ְּברֹאׁש ַהָּׁש ) י

ִּכי , םֶׁשּלֹא ָׁשְלָטה ַהִּמיָתה ָׁש , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ַאְתָרא ִּדְׁשָמא קּוְׁשָטא. ַסָּמא ְּדַחֵּיי

ם ִּכי ַהֶּנֶפׁש הּוא ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעל ְּבִחיַנת קֹדֶ , ַהְּבִריָאה ְוַאַחר ַהְּבִריָאהּגּוף ְוֶנֶפׁש ֵהם ִּבְבִחיַנת קֶֹדם 

ֶקֶׁשר ְוִעַּקר ַהַחּיּות ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם ְמֻחָּבִרים ַיַחד ְּב . ְּבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה, ְוַהּגּוף ְּבִחיַנת ֲעשִָֹּיה. ַהְּבִריָאה

, יֵּכן ֱאֶמת ַסָּמא ְּדַחּיֵ  - ְוַעל . ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה - ֶׁשַעל , ֶמתְיֵדי אֱ  -ַאִּמיץ ְוֶזה ַעל 

ְּבִחיַנת ִּכי הּוא ֵּבין , ְיֵדי ַהֶּׁשֶקר ֶׁשַּמְפִריד ֵּבין ַהְּדֵבִקים ִּבְבִחיַנת ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד -ִּכי ִעַּקר ַהִּמיָתה ַעל 

ְיֵדי ֶזה ִנְגַזר ִמיָתה  - ֶׁשַעל , ְיֵדי ֲעַצת ַהָּנָחׁש ֶׁשִהְמִׁשיְך ַהֶּׁשֶקר ָּבעֹוָלם - ֶׁשֶּזה ִנְמָׁשְך ַעל , ְפִרידַאִחים יַ 

, ָאהֶדם ַהְּבִריִּכי ַעָּתה ִאי ֶאְפָׁשר ְּבֶזה ַהּגּוף ְלַהּשִֹיג ִּבְׁשֵלמּות ְּכָלִלּיּות ְוִחּבּור ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֹ, ְלדֹורֹות

ֵּכן ַהֶהְכֵרַח  -ְוַעל . ל"ֵמֲחַמת ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֶּנֱאַחז ָׁשם ְּבַהְתָחַלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַכּנַ 
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ה ִיְתַחְּדׁשּו ְלטֹובָ  ְוַהּגּוף ִמְזַּדֵּכְך ְלַמָּטה ַעד ֶׁשַאַחר ָּכךְ . ָלמּות ְוָאז עֹוָלה ַהֶּנֶפׁש ְלַמְעָלה ַמְעָלה ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו

ְיֵדי  -ִּכי ִעַּקר ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים ִיְהֶיה ַעל , ְיֵדי ּגֶֹדל ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז -ֶלָעִתיד ַעל 

ִּכי ִיְחיּו , "ַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעדשְֹ", ְוָאז ִיְתַקֵּים. 'ּגֶֹדל ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוכּו

ְוַעל . ל" ְוַכּנַ ִּכי ָאז ִיְתַּבֵטל ַהֶּׁשֶקר ְלַגְמֵרי ְּבׁשֶֹרׁש ֲאִחיָזתֹו, ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ַסָּמא ְּדַחֵּיי - ַחִּיים ִנְצִחִּיים ַעל 

ּוִבְפָרט  ינּו ּוְתִפּלֹוֵתינּו ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם ִּבְכָללַחִּיים ֵאּלּו ָאנּו ְמַבְּקִׁשין ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָּכל ַצֲעקֹותֵ 

ָּתה ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַא", ּוִבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִּיְתַקֵּים

. ל"ְיֵדי ֱאֶמת ַּכּנַ  - ִּכי ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ַעל , ִיְתָּבַרךְ ' ֵּיַדע ָּכל ֶאָחד ֵאיְך ָלׁשּוב ַלהַעד ֶׁש " 'ְיַצְרּתֹו ַוּיֹאַמר ְוכּו

ִּכי ָהֱאֶמת , ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹקים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָּים ָלַעד, ֵּכן חֹוְתִמין ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבָכל ַהְּבָרכֹות -ְוַעל 

ִּכי ִעַּקר ַהַחִּיים ְוַהִּקּיּום ֶׁשל ָּכל , "שְַֹפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, י קּוְשָטא ָקֵאיּכִ , ַקָּים ָלַעד

  :ל"ְיֵדי ֱאֶמת ַּכּנַ  -ַהְּבִריָאה ִּבְכָלל ּוִבְפָרט ַעל 

לֹום ָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשִּיְהֶיה ָׁש ֵּכן ְצִריִכין ָּכל ִישְָֹרֵאל ְלַפֵּיס ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו קֶֹדם רֹאׁש הַ  - ְוַעל ) יא

ִּכי , םֶׁשהּוא ִעַּקר ַהַחִּיים ְּבִחיַנת ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹו, ֶׁשהּוא ַאְחדּות, ִּכי ִעַּקר הּוא ַהָּׁשלֹום, ָּגדֹול ֵּבין ִישְָֹרֵאל

 ְוֶזה ִעַּקר ֲעבֹוַדת רֹאׁש. ל"ִחיַנת ִרּבּוי ְוִׁשּנּוי ֵּדעֹות ַּכּנַ ְיֵדי ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּב  - ִעַּקר ַהַּמֲחלֶֹקת ַעל 

ְיֵדי עֶֹצם ִהְתַּגּלּות ֻמְבָחר  -ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֶׁשְּצִריִכין ְלַבֵּטל ַהֶּׁשֶקר ְּבׁשֶֹרׁש ֲאִחיָזתֹו ַעל , ַהָּׁשָנה

ִּכי רֹב , ְּבִחיַנת רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּדְיָקא ,רֹאׁש ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת

, ּוִבְפָרט ַעָּתה. ֱאֶמתַּבֲעֵלי ַהַּמֲחלֶֹקת ֶּדֶרְך ָּכל ֶאָחד לֹוַמר ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת ְוֶׁשָּכל ַמֲחָלְקּתֹו ַרק ִּבְׁשִביל הָ 

ְוָכל ֶאָחד אֹוֵמר , ֶׁשַּנֲעשֶֹה ָהֱאֶמת ֲעָדִרים ֲעָדִרים, ַקֵּים ְוָהֱאֶמת ִּתְהֶיה ֶנְעֶּדֶרתֶׁשִּנְת , ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים

' הּוִמי ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ּוִמְתַּפֵּלל לַ . ֵכן ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד - ִּפי  -ַעל  -ֲאָבל ַאף , ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת

ְוִעַּקר ַהַּמֲחלֶֹקת . ִּכי ָהֱאֶמת ֵעד ְלַעְצמֹו, ָיכֹול ְלַהִּכיר ֵהיָכן ָהֱאֶמת ָהֲאִמִּתי, ֱאֶמתִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֱאֶמת ּבֶ 

ֹול ִלְטעֹות ִּכי ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַבֵּטל ַהֶּׁשֶקר ְּבָׁשְרׁשֹו ָיכ, הּוא ַרק ֵמֲחַמת ָהִרחּוק ֵמֶאָחד ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר

. 'ב ַרע ְוכּוֲהפְֹך ַהֶּׁשֶקר ֶלֱאֶמת ְוָהֱאֶמת ְלֶׁשֶקר ִּבְבִחיַנת הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוַאַחר ָּכְך ְמאֹד ְולַ 

הּוא ָּגרּוַע ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהִּציל ּוְלַמֵּלט ַנְפׁשֹו ֵמֵאׁש ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁש . ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁשָּבעֹוָלם

, "ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיַמי", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָׁשלֹום - ַהָּצָלתֹו ַעל  ִעַּקר, ֵמַהּכֹל

ְלַהּשִֹיג  ִּפי ֶׁשּלֹא ִיְזֶּכה -ַעל  -ִּכי ַאף , ִּכי ְּכֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְּבַוַּדאי ִיָּנֵצל ַעל ָּכל ָּפִנים ִמַּמֲחלֶֹקת

ָלה ִּכי ִלְזּכֹות ְלֶעֶצם ָהֱאֶמת ְצִריִכין ְיִגיָעה ְּגדֹו, ֵמֲחַמת ֶׁשּלֹא ִהְתַּיַּגע ַּבֲעבֹוָדתֹו ָּכָראּוי, ְוֵליַדע ֵהיָכן ָהֱאֶמת

ִזיק ְּבַמֲחלֶֹקת לֹא ִיְהֶיה רֹוֵדף ְוחֹוֵלק ְולֹא ַיחֲ , ַעל ָּכל ָּפִנים, ִאם ָחֵפץ ָּבֱאֶמת, ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים, ְמאֹד

ִּכי ַמה ּלֹו ְוַלָּצָרה ַהּזֹאת , ִּפי ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ְלֵהֶפךְ  - ַעל  -ַאף . ִלְרּדֹף ַאַחר ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְרִדיפֹות

  : ֶזה ְּבַנְפׁשֹוְוֶהָחֵפץ ָּבֱאֶמת ָיִבין ָּכל , ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב. ְלַסֵּכן ַנְפׁשֹו ָּכל ָּכךְ 

ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶׁשָּכל ָאָדם ִנְכָנס ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְלִדין ּוִמְׁשָּפט, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה) יב

ְוֻכָּלן ִנְסָקִרין ִּבְסִקיָרה , ָּתאָנא ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ִּכְבֵני ָמרֹון ְוַסְיֵמי ָׁשם, ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּבִּמְׁשָנה

ִּגיַח ֶאל ֶׁשּמּוָסב ְלַמְעָלה ַלָּפסּוק ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁש , ּוֵפְרׁשּו ָׁשם". 'ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלָּבם ְוכּו", ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאַחת

ִיְתָּבַרְך ּכֹל ' ִּכי ה, ר ֶׁשֻּכָּלם ִנְסָקִרין ִּבְסִקיָרה ַאַחתְוָהִעְנָין ָּתמּוַּה ִלְכאֹוָרה ֵמַאחַ . 'ָּכל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ ַהּיֵֹצר ְוכּו

ִאם ֵּכן ַּגם ִּבְתִחָּלה ָלָּמה . ָיכֹול ְויֹוֵדַע ַהְרֵּבה ִּביִדיָעה ַאַחת ַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלשֵֶֹכל ֱאנֹוׁש ְלַהּשִֹיג ַּכּמּוָבא

ם ְוָהָיה ָיכֹל ְלָׁשְפָטם ּגַ , א יֹוֵדַע ֶאת ַמֲעשֵֹה ָּכל ֶאָחד ִּביִדיָעה ַאַחתַוֲהלֹא הּו? ִנְכָנִסין ֶאָחד ֶאָחד ִּכְבֵני ָמרֹון

  !:?ֶׁשֻּכָּלן ִנְסָקִרין ִּבְסִקיָרה ַאַחת, ִּבְתִחַּלת ִּדין ְּכמֹו ַּבּסֹוף

ּפֹט ה ִעַּקר ִמְצַות ַהִּמְׁשָּפט הּוא ִלְׁש ַוֲאִפּלּו ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשְּלַמּטָ . ִּכי ִמְׁשָּפטֹו ֱאֶמת, ַאְך ִעַּקר ַהִּמְׁשָּפט הּוא ֱאֶמת

ְּכמֹו , ְׁשַּפט ֱאֶמתְלַהִּציל ֶהָעׁשּוק ְוַהִּנְגָזל ֶׁשָּבא ָעָליו ֲחֵברֹו ְלָגְזלֹו ְּבַעְוָלה ָוֶׁשֶקר ַלעֲֹשֹות ָּבֶהם ִמ , ֱאֶמת

ֵהם ׁשֹוְפִטים ֶׁשַּמִּטין ַהִּמְׁשָּפט ְּבֶׁשֶקר ֶׁש ַרק ִּבְבֵני ָאָדם ֵיׁש , "ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו", ֶׁשֶּנֱאַמר

ַעל ַהִּדין ְוַעל , ַעל ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַמֲחִריִבין ָהעֹוָלם
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ֶאת  ִּכי ִעַּקר ַּכָּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ָלדּון ְוִלְׁשּפֹט, ֱאֶמת ָּתִמיד ֲאָבל הּוא ִיְתָּבַרְך ִמְׁשָּפטֹו. 'ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָּׁשלֹום ְוכּו

ֶׁשהּוא , ַהִּנְצִחי ָּכל ָהעֹוָלם ְּבִמְׁשָּפָטיו ַהְיָׁשִרים ְוָהֲאִמִּתִּיים ְּבאֶֹפן ֶׁשָּיבֹוא ָּכל ֶאָחד ֶאל ַהַּתְכִלית ַהּטֹוב

 ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהַּתְכִלית, ל ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה"ַהּנַ ֶׁשהּוא ְּבִחיָנה , ְלִהָּכֵלל ּבֹו ִיְתָּבַרךְ 

. ַרךְ ְיֵדי ָּכל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ִנְכָלִלין ּבֹו ִיְתּבָ  - ִּכי ַעל , ּוָבֶזה ָּתלּוי ָּכל ַהּתֹוָרה. ַהּטֹוב ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ִנְבָרא ַהּכֹל

ִּכי ָּכל , ל"ַכּנַ ְיֵדי ָּכל ֲעֵבָרה ּוְפָגם ִנְתַרֲחִקין ְועֹושִֹין ֵּפרּוד ֵּבין קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְלַאַחר ַהְּבִריָאה וְ  -ּוְלֵהֶפְך ַעל 

, ַרךְ ְתּבָ ְיֵדי ֱאֶמת ִנְמָׁשְך ֵעיֵני ַהְׁשָּגָחתֹו יִ  -ְוַעל " 'ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ֱאֶמת

ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל  -ֶׁשַעל ', ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְוכּו -ֶׁשִעַּקר ַהְמָׁשַכת ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ַעל , ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר

ַהִּדין ַהָּגדֹול ְוֵכן ְּביֹום , ְוַעל ֶזה ָּדִנין ֶאת ָהָאָדם ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. ל"ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ַּכּנַ 

יָאה ְּבאֶֹפן ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף יּוַכל ְלִהָּכֵלל ְּבקֶֹדם ַהְּברִ , אֹו עֶֹנׁש ְּכִפי ַמֲעשָֹיו, ֶׁשּפֹוְסִקין ָעָליו ַהִּמְׁשָּפט שָָֹכר

, ִעַּקר ָהעֶֹנׁש, ָטיו ַהְיָׁשִריםִיְתָּבַרְך ַמֲעִניׁש ְּבִמְׁשּפָ ' ֶׁשה, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִּכי ָּכל ָהֳעָנִׁשים, ֶׁשֶּזה ַּתְכִליתֹו

ֹום ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַּבּסֹוף ְלִהָּכֵלל ְּבָמק, ְיֵדי ָהעֶֹנׁש ַהֶּזה -ְּכֵדי ֶׁשִּיְזַּדֵּכְך ַעל , הּוא ִּבְׁשִביל ִזּכּוךְ , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ּוְלֵהֶפְך ַהַּצִּדיק ְמַקֵּבל שָָֹכר ָועֶֹנג . ּו ַאַחר ַהִּזּכּוךְ ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּיָּׁשֵאר ִמֶּמּנ, ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּכֵלל ְּכִפי ַמֲעשָֹיו

ְּבָכל קֹוָמתֹו  ְועֹוֶלה ְּבָכל ַּפַעם ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא ּוִמַּמֲעָלה ְלַמֲעָלה ַעד ֶׁשִּנְכָלל ִּבְׁשֵלמּות' ּוִמְתַעֵּנג ַעל ה

ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ַהּכֹל . ּוא ְּבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ַאְׁשֵרי לֹוְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ְּתִחַּלת ׁשֶֹרׁש ַהּכֹל ֶׁשה

ֵכן ִיְהֶיה ִחּלּוק ָּגדֹול  - ִּפי  - ַעל  - ַרק ַאף , ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל ְצִריִכים ַלֲחזֹר ּוְלִהָּכֵלל ְלַמְעָלה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה

יק ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֵּבין ַצּדִ , ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֵּבין ַצִּדיק ְלֵבינֹוִני, ֲעָלתֹוֲאִפּלּו ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ְּגמּוִרים ְּכִפי מַ 

ֵּכן ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  - ְוַעל . ַוֲאִפּלּו ָּבְרָׁשִעים ַעְצָמן ִיְהֶיה ִחּלּוק ָּגדֹול ֵּבין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְלָרָׁשע

ַעִין לֹא ָרָאָתה ", ל ַעל ָּפסּוק"ל ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה ַהּנַ "ְוַכּמּוָבן ִּבְדָבָריו זַ . 'ע ַהְרֵּבה ְוכּוַאל ִּתְרַׁש , ִלְבָרָכה

ט ּוִבְׁשִביל ֶזה ִעַּקר ַהִּמְׁשּפָ . ַעֵּין ָׁשם', ֶׁשְּבִעְנָין ֶזה ֵיׁש ֻקְׁשָיא ְוכּו, ַמה ֶּׁשְּמבָֹאר ָׁשם". 'ֱאלִֹקים זּוָלֶתָך ְוכּו

ה ֶזה ַעל ְיֵדי ֲאִמַּתת ִמְׁשָּפטֹו יּוַכל ְלִהָּכֵלל ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָא - ִּכי ִמְׁשָּפטֹו ֱאֶמת ְוַעל , ַהָּׁשָנה ֶׁשל רֹאׁש

ָאר ְוֵכן ִּבְׁש . ְיֵדי ִמיָתה - ְיֵדי ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ִלְחיֹות ְוֶזה ַעל  - ֶזה ַעל , ְיֵדי ֲעִנּיּות -ְיֵדי ֲעִׁשירּות ְוֶזה ַעל  -

ֶפן ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּכי ִמְׁשָּפטֹו ִיְתָּבַרְך ָעְמקּו ְמאֹד ְוגֹוֵזר ִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶאָחד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבאֹ, ַהִּמְׁשָּפִטים

ְוחֹוֵׁשב , רֹותִיְתָּבַרְך צֹוֶפה ּוַמִּביט ַעד סֹוף ָהַאֲחרֹון ַוֲאִפּלּו ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹו' ְּבִחיָרה ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו ְוה

ָיׁשּוב ַּבּסֹוף , ֵהגְונֹוֵתן ִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶאָחד ְּבאֶֹפן ֶׁשֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְתנַ , ַמֲחָׁשבֹות ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח

ים ָקִׁשים ּוָמִרים ְמאֹד ִיְצָטֵרְך ָלֳעָנִׁש , ַאְך ָהָרָׁשע ִאם ַיֲחִזיק ְּבַמֲעשָֹיו ְולֹא ָיׁשּוב, ְלקֶֹדם ַהְּבִריָאה

ּו ְלַגְמֵרי ַּבּסֹוף ְולֹא ּוְלַבּסֹוף לֹא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ִּכי ִאם ֵאיֶזה ְנֻקָּדה ְּבָעְלָמא ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶׁשִּיְכל. ּוְלִגְלּגּוִלים ַרִּבים

ֵּבין זֹר ְלקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוָאז ִיְראּו ַהִחּלּוק ֶׁש ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ַהּכֹל ְצִריִכים ַלחֲ , ֵיְדעּו ֵמַהּטֹוב ָהֲאִמִּתי ְּכָלל

ְּכמֹו , ָמרֹון ֵּכן ְּבֵעת ֶׁשִּנְכָנִסין ְלִמְׁשָּפט ָּכל ֶאָחד עֹוֵבר ְלָפָניו ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִּכְבֵני - ְוַעל . 'ַצִּדיק ְלָרָׁשע ְוכּו

ְוָכל . ֹוָּבַרְך ָּדן ֶאת ָּכל ֶאָחד ְּבַרֲחָמיו ְּכִפי ַמֲעשָֹיו ֶׁשָּבַחר לִיְת ' ִּכי ה, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ַעל ַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹ, ְיֵדי ַהִּׁשּנּוִיים ַרִּבים ֶׁשַּנֲעׂשּו ַאַחר ַהְּבִריָאה - ְּבִחיָרתֹו ָהְיָתה ַעל 

 ִיְתָּבַרְך ָּדן ְּבַרֲחָמיו ָּכל' ִּכי ה, ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִחּקּור ִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה ְּביֹום ַהִּדין -ְוַעל . ל"ֶׁשִהְתִחיל ָהִרּבּוי ַּכּנַ 

ְיֵדי ָהִרּבּוי ֶׁשל ַאַחר  -ְויֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ִׁשּנּוי ֵּדָעה ָנַפל ַעל . ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו

ֵּכן ְּבֶהְכֵרַח  -ְוַעל . ּוְכמֹו ֵכן הּוא ׁשֹוֵפט אֹותֹו ְּבֶצֶדק ֶוֱאֶמת. ְיֵדי ֶזה ָּבא ְלַמֲעשָֹיו - ֶׁשַעל , ל"ַהְּבִריָאה ַהּנַ 

ֶאל  ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכֹחַ , ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ִרּבּוי ְוִׁשּנּוִיים, ֶׁשַּיַעְברּו ְלָפָניו ָּכל ֶאָחד ִּבְפֵני ַעְצמֹו

ָּפטֹו ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַמֲעשֵֹה ָהָאָדם ּוְכמֹו ֵכן הּוא ִחּקּור ִּדינֹו ּוִמְׁש ' ַהּפַֹעל ֶׁשִהְתִחיל ָהִרּבּוי ְוַהִּׁשּנּוִיים ְוכּו

ת ֵדי ַהִּמְׁשַּפט ֱאמֶ יְ  -ְּכֵדי ֶׁשַעל , ִיְתָּבַרְך מֹוִציא ְּגַמר ִמְׁשָּפטֹו ְוִעַּקר ַהִּמְׁשָּפט הּוא ֱאֶמת' ֲאָבל ְּכֶׁשה. ל"ְוַכּנַ 

ֶׁשּכֹוֵלל  ֵּכן ִּבְגַמר ַהִּמְׁשָּפט ֻּכָּלם ִנְסָקִרין ִּבְסִקיָרה ַאַחת -ַעל . ל"ְלקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַכּנַ  -ָיׁשּוב ַּבּסֹוף ְלָׁשְרׁשֹו 

ַרק , ל"ֶׁשָּׁשם ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכּנַ , ם ַהְּבִריָאהְלקֹדֶ , ֶׁשָּיׁשּוב ַהּכֹל ְלָׁשְרׁשֹו, ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהִּמְׁשַּפט ֱאֶמת, ֻּכָּלם ַיַחד
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ל "ּנַ ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ְוכַ , ֵכן ִיְהֶיה ִחּלּוק ָעצּום ֵּבין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמֲעשָֹיו -ִּפי  - ַעל  - ַאף 

  :ְוָהֵבן ֵהיֵטב

ָּׁשָנה ֶׁשּגֹוְזִרין ָעָליו ֶׁשִּיְתַנֵהג ִעּמֹו ּבַ , ר ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנהְוֶזה ִעּקַ , ְוָכל ְיֵמי ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ְּבִחיָרה) יג

ם ְיֵדי ַמה ֶּׁשִּיְתַנֵהג ִעּמֹו ִאם ְלטֹוב ְוִא  -ֶׁשּיּוַכל ִלְזּכֹר ּוְלָהִבין ַעל , ַהּזֹאת ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִחיָרה ִּכְרצֹונֹו

ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָלׂשּום ָּכל . ִיְתָּבַרְך ִאם ָיׂשּום ִלּבֹו ֶאל ַּתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי' ֵאיְך ָלׁשּוב ַלה ,ַחס ְוָׁשלֹום, ְלֵהֶפךְ 

ֹום ִּבְפָרט ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשהּוא י, ִּבְפָרט ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַּבֲעשֶֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ְמַגָּמתֹו ְּבָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה

ִּכי ְצִריִכים , ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲאִמין ְּבָהֱאֶמת ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד; ְוִעַּקר ַהִּתּקּון הּוא ֱאֶמת. ן ַלֲעשֶֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבהִראׁשֹו

ד ִּבְפָרִטּיּות ָחד ְוֶאחָ ְלַהֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְפָרִטּיּות ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך צֹוֶפה ּוַמִּביט ּוַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל אֶ 

 -ְוַעל . ל"ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּכמֹו קֶֹדם ַהְּבִריָאה ַּכּנַ , ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ַהּכֹל ֶאָחד -ְּכִפי ְמקֹומֹו ּוְׁשָעתֹו ְוִעְנָינֹו ְוַעל 

ַעת ָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּפִליָאה ּדַ ִיְתָּבַרְך ְוִלְהיֹות ִנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ' ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַדֵּבק ֶאת ַעְצמֹו ַלה

ֵאיְך ָיְצָאה  ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַמְתִמיַּה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין, ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח' ִמֶּמִּני ִנשְְֹּגָבה לֹא אּוַכל ָלּה ְוגֹו

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ַחס ְוָׁשלֹום, ה ַנֲעשֶֹה ִהְתַרֲחקּותְיֵדי זֶ  -ֶׁשַעל , ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַנֲעשֶֹה ִרּבּוי

ִּכי ֲאִני ַמֲאִמין ְּבָהֱאֶמת , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּבֹוְרִחים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ְּבִריָחה

ַּגם ' ֶאּשָֹא ַכְנֵפי ָׁשַחר ְוכּו, ִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ ִאם ֶאַּסק ָׁשמַ ", ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד ְּכמֹו ֶׁשִּסֵּים ְוהֹוֵלךְ 

, "ת ְמאֹדאֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶשיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדעַ ", ַעד ֶׁשָחַזר ְוִסֵּים" 'ָׁשם ָיְדָך ַּתְנֵחִני ְוכּו

ַרק ֶׁשֶּזה ְּפִליָאה ַּדַעת , ְׁשָּגָחה ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד ַעָּתה ְּכמֹו ִּבְתִחָּלה קֶֹדם ַהְּבִריָאהִּכי ֶּבֱאֶמת ֲאִני ַמֲאִמין ַּבהַ 

ל ֵאיְך ִמְתַקֵּים ָהעֹוָלם ְוֵאיְך ָיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח אֶ ' ְּבִחיַנת נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ְוכּו', ִנשְְֹּגָבה ְוכּו

ֵעיָניו ִיְתָּבַרְך ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ֲאִני ַמֲאִמין ְּבָהֱאֶמת ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁש . ֲחקֹר ָּבֶזה ְּכָללַהּפַֹעל ְוָאסּור לַ 

' ְּבָכל ָמקֹום ֵעיֵני ה, ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר' ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ְוכּו' ְּבִחיַנת ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ְוכּו, צֹופֹות ְּבָכל ָמקֹום

 - ְוַעל . ֻּכּלֹו ֶאָחד, ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד ְּבִחיַנת ֻּכּלֹו טֹוב, ֵּכן ָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח -ְוַעל ' פֹות טֹוִבים ְוָרִעים ְוכּוצֹו

ְפָׁשר ְלָהִבין ִּפי ֶׁשִאי אֶ  -ַעל  - ַאף , ִּכי ַנְפִׁשי יֹוַדַעת ְמאֹד ָהֱאֶמת, ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד' ְיֵדי ֶזה ֲאִני אֹוֵחז ַעְצִמי ַּבה

ּוְביֹוֵתר ְצִריִכין ָלׂשּום . נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעשֶֹיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמאֹד, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְּבַעְצמֹו, ָּכל ֶזה

ְיֵדי ֶזה  - ְוַעל . ל"ְוַכּנַ ֵלב ָלֶזה ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשהּוא יֹום ִראׁשֹון ַלֲעשֶֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה יֹום ְּתִחַּלת ַמֲעשָֹיו 

ת ְיֵדי ֶׁשָּבִאים ָאז ְלַצִּדיֵקי ֱאמֶ  -ְוָכל ֶזה זֹוִכין ַעל . ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון -ִּכי ַעל , ֵיֵצא ִמְׁשָּפטֹו ָלאֹור ְלטֹוב

  : ל"ְוַכּנַ 

ַּלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶזה ִּכי ְּתִח , "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח", ְוֶזה ֶׁשָאַמר

ְּכמֹו , ֵּכן הּוא ְּבִחיַנת ֲהִליָכה -ִּכי ֲעַדִין לֹא ִנְתַרֲחָקה ַהְרֵּבה ַהְּבִריָאה ִמּקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַעל , ְּבִחיַנת ֲהִליָכה

ֹוֵתר ְויֹוֵתר ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשָלה ַהְּבִריָאה י, ֶׁשֶאָחד ִהְתִחיל ֵליֵלְך ֵמֲחֵברֹו ֶׁשֲעַדִין ֵאינֹו ָרחֹוק ִמֶּמּנּו

ֶזהּו . ל"ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ָהִרחּוק ַּכּנַ  - ֶׁשַעל , ְוִנְתַרֲחָקה ִמּקֶֹדם ַהְּבִריָאה יֹוֵתר ְוָאז ִנְתַרֶּבה ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר יֹוֵתר

ִיְתָּבַרְך ִנְמָׁשְך ' ְוָכל ַהִהְתַרֲחקּות ֶׁשל ָהְרחֹוִקים ֵמה. ֲחִקין יֹוֵתר ְויֹוֵתרְיֵדי ֶזה ִמְתרַ  -ֶׁשַעל , ְּבִחיַנת ְּבִריָחה

א ְוִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשהּו. ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּכָבר ַּכָּמה ְּפָעִמים, ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע, ִמְּבִחיַנת ְּכִפירֹות

ַח ֶׁשהּוא ִמְּתִחַּלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכֹ, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהָּטֳהָרה, ל"ָׁשְך ַרק ִמְּבִחיָנה ַהּנַ ְּבִחיַנת ְּכִפירֹות ִנְמ 

ֵּכן ִנְתעּו ְוָנבֹוכּו ַהּתֹוִעים ַעד  - ַעל , ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבשֵֶֹכל ֱאנֹוִׁשי ְּכָלל, ל"ֶאל ַהּפַֹעל ַּכּנַ 

ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמְלכּות - ֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּמָּדתֹו ֱאמּוָנה , ַרֲחקּו ְּכמֹו ֶׁשִּנְתַרֲחקּוֶׁשִּנְת 

ַעל ֵאיְך ָיָצאִתי ִמּכַֹח ֶאל ַהּפֹ -ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵאיִני ָיכֹול ְלָהִבין ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ; ַמְתִמיַּה ְואֹוֵמר, "ִעּמֹו

ָמה ַרק ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשלֵ , ִּכי ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת, ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲהִליָכה

ָּתה הּוא ַמְׁשִּגיַח ִּכי הּוא ְּבִנְפְלאֹוָתיו ָּבָרא ַהּכֹל ְוהֹוִציא ַהּכֹל ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַגם עַ , ִיְתָּבַרךְ ' ֶׁשַהּכֹל ֵמה

, ְּבִחיַנת ְּבִריָחה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַרֲחקּות יֹוֵתר, ֵּכן ָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח - ְוַעל . ַעל ַהּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

. ִּפי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת -ַעל  -ַאף , ִּכי ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ֶאָחד, ִּכי ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְברַֹח ִמָּפֶניךָ 
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ְּבִחיַנת ַאל ַּתְסֵּתר , ָּפָניו ֵאֶליךָ ' ְּבִחיַנת ָיֵאר ה, ָּפִנים ֶזה ְּבִחיַנת ֵעיֵני ַהְׁשָּגָחתֹו, "ָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח"ְוֶזהּו 

ְוַאַחר , תֹו צֹוִפים ְּבָכל ָהעֹוָלם ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוףַהְינּו ֵמַאַחר ֶׁשֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשְּפֵני ַהְׁשָּגחָ ', ָּפֶניָך ִמֶּמִני ְוכּו

ֶׁשהּוא , ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחךָ ' ֵּכן ְּפִליָאה ַּדַעת ִמֶּמִּני ִנשְְֹּגָבה ְוכּו -ַעל , ַהְּבִריָאה הּוא ְּכמֹו קֶֹדם ַהְּבִריָאה

 -ֶׁשַעל , ִּכי ְּפֵני ַהְׁשָּגָחתֹו ְּבָכל ָמקֹום, ָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרחֵּכן ָא -ְוַעל , ְּתִחַּלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל

ְך ְוָכל ֶזה ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָאז ִנְמָׁש . ל"ְיֵדי ֶזה ַהּכֹל ֶאָחד ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּכמֹו קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַכּנַ 

ל ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֶׁש , "ֱאלֶֹקיָך ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה' י הֵעינֵ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְׁשָּגָחתֹו ְּביֹוֵתר

ַהּכֹל , ָנהֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתַנֵהג ִעם ָהָאָדם ְּבָכל ַהָּׁש , רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶזהּו ְּבִחיַנת ַהְׁשָּגָחה

ַעל  ּוְכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה. ִּמְׁשָּפט ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנהְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ְּכִפי הַ 

ְוֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה . ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנּדֹון ַמה ְיֵהא ְּבסֹוָפּה. 'ֱאלֶֹקיָך ְוכּו' ֵעיֵני ה, ָּפסּוק ֶזה

, ֶמתְיֵדי ֶׁשַּמְמִׁשיִכין ַעְצמֹו ֶאל ְנֻקַּדת ָהאֱ  -ֶׁשֶּזה זֹוִכין ַעל , ַעְצמֹו ֱאמּוַנת ַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרךְ ְלַהְמִׁשיְך ַעל 

רֹאׁש ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִּתּקּון ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָאנּו ְצִריִכין ְּב , ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד -ְוַעל . ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָהֱאֶמת

  :ל"ֶׁשהּוא יֹום ִראׁשֹון ַלֲעשֶֶֹרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ְוַכּנַ , ָנהַהָּׁש 

ַחס , לֹא ְלֵׁשם ָּכבֹוד ְוִקְנטּור ּוַמֲחלֶֹקת, ְוֶזה ְּבִחיַנת ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהֲהִליָכה ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְלֵׁשם ָׁשַמִים) יד

ִּכי ִעַּקר ָּכל ַהִּתּקּוִנים ְּתלּוִיים , ְיֵדי ָהַרְגַלִין -ַהִּתּקּון הּוא ַעל ְוִעַּקר ְׁשֵלמּות . ִּכי ַהֲהִליָכה ָּבַרְגַלִין, ְוָׁשלֹום

ְּכֵדי ֶׁשְּיַדֵּבק ֶאת , ָקאְּבֶזה ָהעֹוָלם ָהֲעשִָֹּיה ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָהָאָדם ַהַּבַעל ְּבִחיָרה ִנְבָרא ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַּדיְ 

ם ְיֵדי ֶזה ַיֲעֶלה ֶזה ָהעֹוָלם ִעם ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכּלָ  -ְוַעל , ִמּיּות ֶזה ָהעֹוָלם ַּדְיָקאִיְתָּבַרְך ִמַּגְׁש ' ַעְצמֹו ַּבה

ְוֶזה ָהעֹוָלם ִּבְכָללֹו ִנְקָרא . ל"ַהְּתלּוִיים ּבֹו ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ֶׁשִּיָּכֵלל ַהּכֹל ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ְוַכּנַ 

ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום , ְוָׁשם ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּנְקֵראת ַרְגַלִין". ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי", ֶּנֱאַמרְּכמֹו ֶׁש , ַרְגַלִין

הּוא צֹוֶפה ּוַמִּביט , ִיְתָּבַרְך ְּבעֶֹצם ִנְפְלאֹות רֹוְממּותֹו ִיְתָּבַרְך ַעד ֵאין ֵחֶקר' ִּכי ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ֶׁשה, ַאֵחר

ֵאין ָּדָבר ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּגָחה ְּפָרִטית ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַעד ַּתְכִלית ַּתְכִלית ְּדיֹוָטא ַהַּתְחּתֹוָנהְּבַהְׁש 

ְיֵדי  - ְוַעל  ".'ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְוכּו", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר" 'ֶנְעָלם ִמְּמָך ְוכּו

ֵּכן  -ְוַעל . ל"ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ְוַכּנַ  - ַעל , ֱאמּוַנת ַהַהְׁשָּגָחה

ִּכי , יֵקי ֱאֶמת ְוַהִּנְלִוים ֲאֵליֶהםִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּנֹוֵסַע ְוהֹוֵלְך ְלַהַּצּדִ , ַאְׁשֵריֶהם ָהַרְגַלִים ֶׁשהֹוְלִכים ִלְדַבר ִמְצָוה

ִּכי ְּכָבר ִהִּגיַע ְלַאְבֵני , ְיֵדי ֲאִמַּתת ֲעבֹוָדתֹו ְלִהָּכֵלל ַהּכֹל ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה -ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְּכָבר ָזָכה ַעל 

ְיֵדי ֶזה ַמְגִּביַּה ְּבִחיַנת  - ַעל , יא ָּבַרְגַלִיןּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְנסַֹע ְוֵליֵלְך ֵאָליו ְוַהֲהִליָכה ִה . ל"ַׁשִיׁש ָטהֹור ַהּנַ 

ִיְתָּבַרְך ְוכֹוֵלל ַאַחר ' ַמְגִּביַּה ַהּכֹל ַלה. ְּבִחיַנת ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי, ַרְגַלִין ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶזה ָהעֹוָלם ָהֲעשִָֹּיה

ִּכי , ָנהֵּכן ָהִעָּקר ִלְנסַֹע ְוֵליֵלְך ַעל רֹאׁש ַהָּׁש  -ְוַעל . ל"ּוִנים ַּכּנַ ֶׁשֶּזה ִעַּקר ָּכל ַהִּתּק, ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה

ֵּכן הּוא ִראׁשֹון ִלְתׁשּוָבה  -ְוַעל . ָאז ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְצִריִכין ַלֲעסֹק ָּבֶזה ְּביֹוֵתר ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ִנְבָרא ָהעֹוָלם

ִּכי ַמֲעָלה ְיֵתָרה , ֵּכן ָהיּו נֹוֲהִגין ְּבָכל ַהּדֹורֹות ֵליֵלְך ְלָהַרב - ְוַעל . ל"ְוַכּנַ  ְיֵדי ֶזה - ְלַתֵּקן ָּכל ַהְּפָגִמים ַעל 

ית ְוֶזה ְּבִחיַנת שַָֹמְחִּתי ְּבאְֹמִרים ִלי ּבֵ . ל"ְיֵדי ַהֲהִליָכה ְּבַעְצָמּה ְמַתֵּקן ַהְרֵּבה ְוַכּנַ  -ִּכי ַעל , ְּכֶׁשהֹוְלִכין ֵאָליו

ַמה ", ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמֲעַלת ָהעֹוִלים ָלֶרֶגל. ת ָהיּו ַרְגֵלינּו ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשַלִיםֵנֵלְך עְֹמדֹו' ה

, ת ָהעֹוָלםִּמֶּמּנּו ֻהְׁשּתַ ִּכי ְירּוָׁשַלִים ָׁשם ַהֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּׁשם ְנֻקַּדת ָהֶאֶבן ְׁשִתָּיה ֶׁש , "ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים

 ְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא -ְוִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל . ֶׁשֶּדֶרְך ָׁשם חֹוֵזר ְוִנְכָלל ֶזה ָהעֹוָלם ְּבָׁשְרׁשֹו ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה

ּוְכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום . "ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל' ְּבִחיַנת ִּכי ַלה, ְיסֹוד ָהעֹוָלם ְּבִחיַנת ֶאֶבן ְׁשִתָּיה

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ', ֶׁשִהיא ְירּוָׁשַלִים ֶׁשְּלַמְעָלה ְוכּו. ְוֶזה ְירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָלּה ַיְחָּדיו. ַאֵחר

, ְּלַמְעָלהְירּוָׁשַלִים ֶׁשְּלַמָּטה ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁש  -ֹון ַהְינּו ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַהַּתְחּתֹון ָּבֶעְלי, ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ְיִהי ' ְוֶזהּו ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִים ְוכּו. ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ְוַכּנַ , ְיֵדי ֶזה ִנְכָלִלין ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה -ֶׁשַעל 

ְיֵדי ָׁשלֹום  -ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ֶזה הּוא ַעל ', ְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך ְוכּוְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאדַ ' ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ְוכּו

 ּיֹוֵנק ֵמָהִרּבּויֶׁשהּוא ִעַּקר ָהַרע ְוַהֻּטְמָאה ֶׁשִּנְמָׁשְך ֵמַהֶּׁשֶקר ֶׁש , ְוַאְחדּות ּוְלַבֵּטל ָּכל ַהִהְתַנְּגדּות ֶאל ָהֱאֶמת
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ַהַּמֲחלֶֹקת  ֵּכן ַהָּנָחׁש ֶׁשִהְמִׁשיְך ַהֶּׁשֶקר ָּבעֹוָלם ְוָגַרם ָּכל -ְוַעל . ל"ְּבָׁשְרׁשֹו ַּכּנַ  ְּכֶׁשֵאין ְמַבְּטִלין ֲאִחיָזתֹו

ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא (ִּכי ֶׁשֶקר ֵאין לֹו ַרְגַלִים , "ַעל ְּגחְֹנָך ֵּתֵלךְ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵּכן ִנְתַקֵּלל ְּבַרְגָליו -ַעל . ְוַהֵּפרּוד

ע הּוא ֵּכן ִעַּקר ְּפָגם ֶׁשל ַהֶּׁשֶקר ּוַבֲעֵלי ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהרָ  - ְוַעל ). ַעֵּין ָׁשם, ַּדף סו, ּקּוֵני זַֹהר כבְּבִת 

ְּבָכל , םי ָׁש "ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש ". לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמךָ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, "הֹוְלֵכי ָרִכיל"ִּכי ִנְקָרִאים , ָּבַרְגַלִין

ִּכי ִעַּקר ְּפַגם ַהָּלׁשֹון ָהָרע , ְּכמֹו לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו, ִּבְלׁשֹון ֶרֶגל, ָמקֹום ָמִצינּו ְרִכילּות ִּבְלׁשֹון ֲהִליָכה

ן ן ֶׁשַּמְפִריִדין ָהַרְגַליִ ְיֵדי ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֵּמֶהם ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת ְוַהֵּפרּוד הּוא ִּבְבִחיַנת ַרְגַליִ  - ּוְרִכילּות ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל 

ֶׁשַעל ָיָדּה , ּוֵבין ֵראִׁשית ְנֻקַּדת ַהְּבִריָאה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַרְגַלִין, ֶׁשעֹושִֹין ֵּפרּוד ֵּבין ֶזה ָהעֹוָלם, ֵמָהרֹאׁש

 ָהרֹאׁש ְוַעל ֵׁשם ֶזה ִנְקָרא רֹאׁשֵּכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָאז ְצִריִכין ְלִהָּכֵלל ְּב  - ְוַעל . ִנְכָלִלין ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה

ְּבִחיַנת רֹאׁש ְּבֵני , רֹאׁש ַּבִית, ֵּכן ְצִריִכין ָלבֹוא ְלַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהרֹאׁש ְּבִחיַנת -ְוַעל , ַהָּׁשָנה

ְיֵדי ֶזה ְמַתְּקִנים ּוַמֲעִלין ְּבִחיַנת  -ִּכי ַעל , ֵּכן ְצִריִכין ִלְנסַֹע ְוֵליֵלְך ֵאָליו ַּדְוָקא -ַעל . ִישְָֹרֵאל ָהֲאִמִּתי

ָרע ַהַּמְרִּבין ָהַרְגַלִין ּוַמְכִניִעין ּוְמַבְּטִלין ְּבִחיַנת ָהַרְגִלין ִּדְקִלָּפה ֶׁשֵהם ַההֹוְלֵכי ָרִכיל ּוַבֲעֵלי ָלׁשֹון הָ 

ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיִכין ַהַהְׁשָּגָחה  - ֶׁשַעל , ֱאֶמתְיֵדי ֶׁשָּבִאין ְלַהַּצִּדיק זֹוִכין לָ  - ִּכי ַעל , ַמֲחלֶֹקת ְּבִישְָֹרֵאל

ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַהּסֹוף  -ֶׁשַעל , ַעד סֹוף ָהעֹוַלם ָהֲעשִָֹּיה ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַרְגַלִין, ִּבְׁשֵלמּות ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף

ִּבְבִחיַנת קֶֹדם , ַנת ַרְגַלִין ִנְכָלל ַהּכֹל ְּבָהרֹאׁשסֹוף ַּתְכִלית ַּגְׁשִמּיּות ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ְּבִחי; ְּבָהרֹאׁש

  :ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ְוַכּנַ , ַהְּבִריָאה ְוִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד

ֵיׁש ִּכי , ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת הּוא ְּכֶׁשהּוא ֱאֶמת ִמְּתִחָּלתֹו ְוַעד סֹופֹו, סֹוף, ּתֹוךְ , ִּכי ֱאֶמת רֹאׁש) טו

ְיֵדי ְמַעט  -ִּכי ַּדְיָקא ַעל , ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ְּבֶׁשֶקר ָּגדֹול - ֲאָבל ַּבּסֹוף ַמְטֶעה ַעל , ֶׁשַּמְתִחיל ְלַדֵּבר ְּבֵאיֶזה ֱאֶמת

ְתִחָּלתֹו ֵאינֹו ִּכי ָּכל ֶׁשֶקר ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאֶמת ִּב , ְיֵדי ֶזה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַהְטעֹות ְּבִׁשְקרֹו - ַעל , ָהֱאֶמת ֶׁשִהְתִחיל

ֵלם ֵּכן ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ְּכֶׁשהּוא ֱאֶמת ָׁש  - ַעל , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִמְתַקֵּים ְּבסֹופֹו

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ֵּכן ַעְכָׁשיו  - ְוַעל . ִּכי טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו, ְוִעָּקר הּוא ַהּסֹוף. ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף

, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה". ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְתַּגֵּבר ַהֶּׁשֶקר ְּביֹוֵתר

 ן ֵאֶצל ָּכל ָאָדם ֵיׁש ֶׁשהּואְוכֵ . ֶׁשַּנֲעׂשּו ֲעָדִרים ֲעָדִרים ֶׁשל ֱאֶמת, )טו, ְיַׁשְעָיה נט(ְוָהֱאֶמת ִּתְהֶיה ֶנְעֶּדֶרת 

ְיֵדי ְּבֵני ָאָדם  -ְוָהִעָּקר ַעל . ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ַמְטֵעהּו ַהַּבַעל ָּדָבר ַעד ֶׁשַּמְכִׁשילֹו ִּבְׁשָקָריו, ִאיׁש ָּכֵׁשר ִמְּתִחָּלתֹו

ַעל  ֵּתָאַלְמָנה שְִֹפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות", ם ֶנֱאַמרֶׁשֲעֵליהֶ , ְוַהַּׁשְקָרִנים ְוַהֵּליָצִנים ּוְמַכִּנים ַעְצָמן ְּבֵׁשם ֲחִסיִדים

ִּכי , ַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתךָ , ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה - ְוַעל ". ַצִּדיק ָעָתק ְּבַגֲאָוה ָובּוז

ְיֵדי  -ֵּכן ִעַּקר ִּתּקּון ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ַעל  -ְוַעל . יַנת ַרְגַלִיןִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַעד ַהּסֹוף ֶׁשהּוא ְּבִח 

ְוָעְמדּו ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיֵדי ְּבִחיַנת ַרְגַלִין -הּוא ַעל , ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ֶׁשָּיבֹוא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו

, ל"י זַ "ַּכּמּוָבא ַהְרֵּבה ִמֶּזה ְּבִכְתֵבי ָהֲארִ , ַעד ְּדָמֵטי ַרְגַלִין ְּבַרְגַלִין, ְכמֹו ֶׁשִאיָתאּו" 'ַרְגָליו ַּבּיֹום ַההּוא ְוכּו

ְוָהִעָּקר . ְּבִחיַנת ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח. ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו -ְיֵדי ֱאֶמת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ַעל  -ִּכי ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל 

, ַעד סֹוף ָּכל ַּדְרִגין ֶיה ִּבְׁשֵלמּות ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף ְלַהֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ֵמרֹאׁש ָּכל ַּדְרִגיןֶׁשָהֱאֶמת ִיְה 

  : ל"ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ְוַכּנַ  -ֶׁשַעל , ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד - ֶׁשַעל 

ִמְדָרׁש ַרָּבה (ִיְתָּבֵאר ַהִּמְדָרׁש ַהְּפִליָאה ְמאֹד ְוֶזה ְלׁשֹונֹו , ל"ַהּנַ " ֲעִקיָבא ָאַמר ַרִּבי"ִּפי ַהּתֹוָרה  -ַעל ) טז

ַנֲעׂשּו , הּוא ִלְברֹא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון -ָּברּוְך  - ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבא ַהָּקדֹוׁש , ָאַמר ַרִּבי ִסימֹון, )ְּבֵראִׁשית ֶּפֶרק ח

ֲהָדא , "ִיָּבֵרא", ּוֵמֶהם אֹוְמִרים, ַאל ִיָּבֵרא, ֵמֶהם אֹוְמִרים, ִּתים ַוֲחבּורֹות ֲחבּורֹותַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִּכִּתים ּכִ 

ֶוֱאֶמת . ֶׁשהּוא ּגֹוֵמל ֲחָסִדים, ִיָּבֵרא, ֶחֶסד אֹוֵמר, "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו", הּוא ִּדְכִתיב

, ַאל ִיָּבֵרא, ָׁשלֹום אֹוֵמר, "ֶׁשהּוא עֹושֶֹה ְצָדקֹות, ִיָּבֵרא", ֶצֶדק אֹוֵמר, ֹו ְׁשָקִריםֶׁשֻּכּל, ַאל ִיָּבֵרא, אֹוֵמר

, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב, ָנַטל ֱאֶמת ְוִהְׁשִליכֹו ָלָאֶרץ? הּוא -ָּברּוְך  -ֶמה ָעשָֹה ַהָּקדֹוׁש . ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ְקָטָטה

ָמה ַאָּתה , ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, הּוא - ָּברּוְך  - ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָאְמרּו ". ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה"

הּוא  - ָּברּוְך  -ֶׁשחֹוָתמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש , "חֹוָתם"ּוֵפֵרׁש ַהַּמְּתנֹות ְּכֻהָּנה (ְמַבֶּזה ַּתְכִסיס ַאְלִטיְּכַסָּייא ֶשְּלָך 
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ְוהּוא ָּתמּוַּה . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו, "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח", ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב, ץַּתֲעֶלה ֱאֶמת ִמן ָהָארֶ ). ֱאֶמת

ִלְׁשאֹל  ַעד ֶׁשֻהְצְרכּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת? ֶׁשהּוא ִעַּקר חֹוָתמֹו, ִיְתָּבַרְך ַיְׁשִליְך ֱאֶמת ָלָאֶרץ' ֵאיְך ַׁשָּיְך ֶׁשה, ְמאֹד

' ת ּוֵבין הְוַגם ָקֶׁשה ְמאֹד ְלָהִבין ֵאיְך ִיְהֶיה ַמֲחלֶֹקת ֵּבין ִמַּדת ָהֱאמֶ ! '?ה ַּתְכִסיס ְוכּוּוְלַבֵּקׁש ָמה ַאָּתה ְמַבּזֶ 

ן ֶׁשְּבָראֹו ִאם ּכֵ , ִיְתָּבַרְך ֲאִמַּתת ְרצֹונֹו ִלְברֹא ֶאת ָהָאָדם ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו סֹוף ַהַּמֲעשֶֹה' ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשה? ִיְתָּבַרךְ 

  !: ?ְך ֶׁשָהֱאֶמת ְיַקְטֵרג ַעל ֶזהֵאיְך ַׁשּיָ 

. ָּבַרךְ ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר אֹותֹו ִיְת , ֶׁשָּכל ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ְּבִגין ְּדִיְׁשְּתמֹוְדִעין ֵליּה, ַאְך ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול

 ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש - ִקים ֲאֶׁשר ַרק ֵהם זֹוִכים ְלַהִּכירֹו ֶּבֱאֶמת ַעל ַהְינּו ְּבֵני ִישְָֹרֵאל ַהַּצִּדי, ְוִעַּקר ַהְּבִריָאה הּוא ָהָאָדם

ִיְתָּבַרְך ָסִתים ' ִּכי ה, ָלֶהם ְּבִחיָרה ְועֹוְמִדים ְּבִנָּסיֹון ְוֵצרּוף ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ָהָרחֹוק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך ְמאֹד

 ִאי ֶאְפָׁשרְּכמֹו ֶׁשָאַמר ֵאִלָּיהּו ְוִׁשֵער ְּבַדְעּתֹו ֶׁש , ֲחָׁשָבה ְּתִפיָסה ֵּביּה ְּכָללְוֶנְעָלם ְּבַתְכִלית ַהֶהְעֵלם ִּכי ֵלית מַ 

ְיֵדי ֶׁשֵּיְרדּו ְלֶזה ָהעֹוָלם  -ִּכי ִאם ַנְפׁשֹות ִישְָֹרֵאל ַעל , ְלׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף ּוְלׁשּום ִנְבָרא ְלַהּשִֹיג ֲאִמָּתתֹו

ַָגת ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִיְזַּדְּככּו ְוִיְצָטְרפּו ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלַהּשֹ - ְוַעל . ָלֶהם ְּבִחיָרה ְוַיַעְמדּו ַּבִּנָּסיֹון ַהַּגְׁשִמי ְוִיְהֶיה

ַהּשַָֹגת ִּכי ֶזה ַהַּתְכִלית ְוַהּסֹוף ֶׁשל ִישְָֹרֵאל ֶׁשִּיְזּכּו לְ , ֱאלֹקּותֹו ַמה ֶּׁשֵאין ׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף ָיכֹול ִלְזּכֹות

ָּכֵעת ", ְּכמֹו ֶׁשֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק, ַעד ֶׁשַהַּמְלָאִכים ְיַקְּבלּו ְוִיְלְמדּו ֵמֶהם, ֱאלֹקּות

ֲאָבל ', ֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְוכּוֲעִתיִדין ַצִּדיִקים ֶׁשִּיְהֶיה ְמִחָּצָתן ִלְפִנים ִמַּמלְ , "ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹב ּוְלִישְָֹרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל

ֵּכן ִקְטְרגּו ַהַּמְלָאִכים ַעל  -ְוַעל . זֹאת ַהַהּשָָֹגה ֶׁשַּיּשִֹיגּו ַהַּצִּדיִקים ָאז ֵאין יֹוֵדַע ַעָּתה ׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף

 ְּכמֹו ֵכן ֵאין ְיכֹוִלין ְלָהִבין ּוְלַהּשִֹיג, ךְ ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַהַּמְלָאִכים ֵאין ְיכֹוִלים ְלַהּשִֹיג אֹותֹו ִיְתָּברַ , ְּבִריַאת ָהָאָדם

ְמאֹד ָעְמקּו ", ּוְכַמֲאַמר ַהְּמׁשֹוֵרר. ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ְוַדְעּתֹו ֶאָחד ַּכָּידּועַ , ְּפִניִמּיּות ַּדְעּתֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ִּכי ִנְמָׁשִכים , ְוֵכן ֵיׁש ֶׁשִּנְקָרִאים ֱאֶמת. ֵׁשם ִמַּדת ַהֶחֶסד ְוַהַּמְלָאִכים ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם ֶחֶסד ַעל". ַמְחְׁשבֹוֶתיךָ 

ֵּכן ָהָיה ַמֲחלֶֹקת  - ִיְתָּבַרְך ַעל ' ּוֵמֲחַמת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ַעל סֹוף ַּדְעּתֹו ֶׁשל ה. ִמִּמַּדת ֱאֶמת ְוֵכן ֻּכָּלם

ִקְטְרגּו ַעל , ֶׁשִּמָּדָתם ֱאֶמת, ַוֲאִפּלּו ַהַּמְלָאִכים ַהִּנְקָרִאים ֱאֶמת. ָאָדםְּגדֹוָלה ֵּבין ַהַּמְלָאִכים ְּבִעְנַין ְּבִריַאת הָ 

יג ֵכן לֹא ָיְכלּו ְלַהִּגיַע ּוְלַהּשִֹ - ִּפי  - ַעל  - ַאף , ִּפי ֶׁשִּמָּדָתם ֱאֶמת ַוֲחֵפִצים ַרק ָּבֱאֶמת -ַעל  - ִּכי ַאף , ְּבִריָאתֹו

ַעל . םְלַהּשִֹיגֹו ּוְלַהִּכירֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ִמָּכל ַהַּמְלָאִכי, ל ָלבֹוא ְלַמֲעָלה ָּגבַֹּה ָּכזֹאתסֹוף ַּתְכִלית ָהָאָדם ֶׁשּיּוכַ 

 ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִקְטְרגּו ַעל -ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ֲאִמָּתָתם ֶׁשל ֵאּלּו ַהַּמְלָאִכים ַעל , ַאְּדַרָּבא, ֵּכן ִקְטְרגּו ַעל ְּבִריָאתֹו -

ׁש ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבִּמְדרָ , ִּכי ְלִפי עֶֹצם ֲאִמָּתָתם לֹא ָיְכלּו ִלְסּבֹל ֶׁשִּיְהֶיה ִנְבָרא ָהָאָדם ֶׁשֻּכּלֹו ְׁשָקִרים, תֹוְּבִריָא

יִכין ְיִגיָעה ֲאָבל ְצרִ , ל"ל ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ "ִּכי ֱאֶמת הּוא ֶאָחד ַּכּנַ , ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְּבִחינֹות ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת, ל"ַהּנַ 

 ֶמת ַּכֲאֶׁשרִּכי ֲאִפּלּו ְּבָחְכמֹות ֶׁשְּבֶזה ָהעֹוָלם ָקֶׁשה ְלַהּשִֹיג ָהאֱ , ְּגדֹוָלה ְלַהּשִֹיג ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַעד ַּתְכִליתֹו

 ר ׁשּום ָחְכָמה ַעל ֲאִמָּתָתּההֹודּו ָּכל ַחְכֵמי ַהֶּמְחָקר ֶׁשחֹוְקִרים ָּכל ָּכְך ַּבָחְכמֹות ַוֲעַדִין ֵאיָנם יֹוְדִעים ְּבֵברּו

ר ְלַהּשִֹיג ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּבָחְכַמת ַהּשַָֹגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשֶּזה ִאי ֶאְפָׁש , )ִמְּלַבד ָחְכַמת ַהִּמְסָּפר ְוַהַהְנָּדָסה(

ת ֶׁשעֹוְמִדים ְּבִנָּסיֹון ְוֵצרּוף ְּבָכל ְּבׁשּום ָחְכָמה ְושֵֶֹכל ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ְיִגיעֹות ַוֲעבֹודֹות ֶׁשל ַצִּדיֵקי ֱאמֶ 

ַעד ֶׁשָּכל , ידֶׁשַרק ֵהם זֹוִכים ְלַהּשִֹיג ֶּבֱאֶמת ַהּשַָֹגת ֱאלֹקּות ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלַהִּכירֹו ֶלָעִת , ַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה

  :ל"ַהַּמְלָאִכים ִיְצָטְרכּו ְלַקֵּבל ֵמֶהם ְוַכּנַ 

ְיֵדי ָהֱאֶמת  -ְוִעַּקר ַהַּמֲחלֶֹקת ַעל , ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֶּבה ַהַּמֲחלֶֹקת - ַעל , יג ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹוּוֵמֲחַמת ֶׁשָּקֶׁשה ְלַהּשִֹ

ן ֵיׁש ֶׁשהּוא ַׁשְקרָ , ִּכי ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ְוַהֶּׁשֶקר ֵיׁש ַּכָּמה ְּבִחינֹות, ֶׁשָּכל ֶאָחד סֹוֵבר ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת, ְּבַעְצמֹו

ִּכי ַּגם ַהַּׁשְקָרן , ַאְך הּוא ַמְטֶעה ַהְּבִרּיֹות ּוְמַחֶּפה ַהֶּׁשֶקר ָּבֱאֶמת, ַּמאי ָּגמּור ְויֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ְׁשָקָריוָּגדֹול ְורַ 

ֵאין ֱאֶמת ָּכל ֶׁשֶקר ֶׁש , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָּגמּור ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשּיֹאַמר ֵאיֶזהּו ֱאֶמת ִּבְתִחָּלה

ְיֵדי ֶׁשֵאינֹו ַזְך ְּבַמֲעשָֹיו  -ַרק ֶׁשַעל , ֲאָבל ֵיׁש ֶׁשֵאינֹו ַׁשְקָרן ָּכל ָּכךְ ', ֵאין ִמְתַקֵּים ְּבסֹופֹו ְוכּו, ִּבְתִחָּלתֹו

אֹוֵמר ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ַעד ֶׁש , ְיֵדי ֶזה ָנָטה ַּדְעּתֹו ִמָּטעּות ְלָטעּות ַעד ֶׁשִּנְתַהֵּפְך ָהֱאֶמת ֶאְצלֹו -ַעל , ָּכָראּוי

ק ְוֵיׁש ֶׁשָּטעּותֹו ַּדק ִמן ַהּדַ , ֵיׁש ֶׁשָּטעּותֹו ַּדק; ּוְבִעְנָין ֶזה ֵיׁש ַּכָּמה ִחּלּוִקִים. ַרע ְוסֹוֵבר ֶׁשָּכְך הּוא ָהֱאֶמת

, ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו, ן ְוַהְנָהָגהַעד ֶׁשָּמָצאנּו ַּכָּמה ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ֶׁשָּטעּו ִלְפָעִמים ְּבֵאיֶזה ִּדי, ְמאֹד
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ִּבְפָרט , ֲאָבל ָטעּו ַעְצָמן ִלְפָעִמים, ּוְבַוַּדאי ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה ְרצּוָיה ַלָּׁשַמִים ֶּבֱאֶמת. ַהְרֵּבה, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

 ְּכֶבן ָׁשָנה ְּבלֹא, אּול ַהֶּמֶלְך ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול ְמאֹדַעד ֶׁשָּׁש , ִּכי ְּבִרית ְּכרּוָתה ְלָלׁשֹון ָהָרע, ְּבִעְנַין ַמֲחלֶֹקת

ִּכי ְּבֶזה , ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ַהְרֵּבה' ַעד ֶׁשָהַרג נֹב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ְוכּו, ְיֵדי ִרּבּוי ָלׁשֹון ָהָרע ָטָעה -ֵחְטא ְוַעל 

ֶמת דֹוִלים ַוֲחָכִמים ֲאִמִּתִּיים ָקֶׁשה ָלֶהם ַלֲעמֹד ַעל ָהאֱ ָהעֹוָלם ָנַפל ָהֱאֶמת ְמאֹד ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַצִּדיִקים ּגְ 

  :ַלֲאִמּתֹו

ִעַּקר ֶׁשַהֶּׁשֶקר הּוא ָהַרע ְוַהֻּטְמָאה וְ , ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ , ִּכי ִעַּקר ַהְּבִחיָרה ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ְוַהֶּׁשֶקר) יז

. 'ים ְוכּוי ֵּתֶכף ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ְוַנֲעשָֹה ְׁשֵני ְּדָברִ ּכִ , ֲאִחיָזתֹו ֵמֲחַמת ָהִרחּוק ֵמֶאָחד

ְמָאה ִּכי ֵּתֶכף ַנֲעשָֹה רֶֹׁשם ַעל ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהּטֻ , ִנְתַהָּוה ֵּתֶכף ְּבִחיַנת ַהְּבִחיָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהָּטֳהָרה

 -ּבּוי ַעל ֶׁשִעַּקר ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר הּוא ִּבְבִחיַנת ָהרִ , ִנְמָצא. ל"ָׁשם ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ ַעֵּין ', ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶקר ְוכּו

ְּכמֹו . ֶקר ְּביֹוֵתרְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַרֵחק ֵמֶאָחד יֹוֵתר ְוִנְמָׁשְך ָהִרּבּוי יֹוֵתר ִמְתַּגֵּבר ַהֶּׁש . ְיֵדי ַהִהְתַרֲחקּות ֵמָהֶאָחד

ָּפְגמּו ְמאֹד ְוָאְכלּו ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע , ּו ֶׁשֵּתֶכף ֶׁשִּנְבְרָאה ַחָּוה ְוַנֲעׂשּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ָּבעֹוָלםֶׁשָּמִצינ

ּו ָהֱאלִֹקים ָעשָֹה ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִּבְּקׁש", י ַעל ָּפסּוק"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . ְוָגְרמּו ְלִמיָתה ְלדֹורֹות

ְוֵכן ַאַחר ָּכְך . ַעֵּין ָׁשם', ֶׁשֵּתֶכף ֶׁשַּנֲעׂשּו ְׁשַנִים ְוִנְקְראּו ֵהָּמה ִּבְּקׁשּו ִחְּׁשבֹנֹות ַרִּבים ְוכּו, "ְּׁשבֹנֹות ַרִּביםִח 

ד ֶׁשָּקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ְּכֶׁשּנֹוְלדּו ַקִין ְוֶהֶבל ְוִהְתִחילּו ְּבֵני ָהָאָדם ְלִהְתַרּבֹות יֹוֵתר ִנְתַהָּוה ְמִריָבה ֵּביֵניֶהם עַ 

, רְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאמַ , ַּכְמפָֹרׁש ַּבָּפסּוק. ְיֵדי ֶׁשִּנְתַרָּבה ָהִרּבּוי יֹוֵתר - ְוֵכן ַאַחר ָּכְך ָּכל ַהִּקְלקּוִלים ָהָיה ַעל . ַוַּיַהְרֵגהּו

ְך ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְמָׁש ". 'ָּבה ָרַעת ָהָאָדם ְוכּוִּכי רַ ' ַוַּיְרא ה. 'ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ְוכּו"

ים ְוַהְּפָגִמים ִנְתַאֵחז ַהֶּׁשֶקר יֹוֵתר ֶׁשהּוא ָהַרע ְוַהֻּטְמָאה ֶׁשָּכל ַהִּקְלקּולִ , ִרּבּוי יֹוֵתר ְוִנְתַרֲחקּו יֹוֵתר ֵמֶאָחד

ֵלמּותֹו ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַּגם ִעַּקר ַמֲעַלת ָהֱאֶמת ּוְׁש , ל"ִרּבּוי ְוַכּנַ ְיֵדי הָ  -ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגְּברּות ַהֶּׁשֶקר ַעל , ַעל ָידֹו

יַזת ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֲאִח , ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִרּבּוי יֹוֵתר. הּוא ַּדְיָקא ְּכֶׁשְּמָבְרִרין ּוְמַגִּלין ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּבְמקֹום ָהִרּבּוי

ְיָתה ָּכל ֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת ָהֱאֶמת ּוְׁשֵלמּותֹו ּוִבְׁשִביל ֶזה הָ , ר ּוְלַגּלֹות ָׁשם ָהֱאֶמתַהֶּׁשֶקר יֹוֵתר ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלָברֵ 

. לֹו ְּבִחיָרה ִּכי ַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ַהַּצִּדיק ֶׁשָּכל ַמֲעָלתֹו הּוא ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף

ַזת ַהֶּׁשֶקר ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִרּבּוי יֹוֵתר ֶׁשָּׁשם ֲאִחי -ְוַעל . ל"ּוא ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ְוַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה ה

ָּדָבר ֵּכן ֵאין אֹוְמִרים  - ְוַעל . ָׁשם ִנְתַּגֵּדל ְוִנְתַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר, יֹוֵתר ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת

מֹוֵרנּו , ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאַמר ֲאדֹוֵננּו. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּבָרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ . ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ְּבָפחֹות ֵמֲעשָָֹרה

אֹד ְּכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ֶׁשֶּזה ָיָקר ְמ ; )ִסיָמן ב, ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא, "ְיֵמי ֲחֻנָּכה"ְּבַהּתֹוָרה (ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה , ְוַרֵּבנּו

ֹוָלם ֵּכן ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ַּבּתֹוָרה ַלֲעסֹק ְּבִיּׁשּוב ָהע -ְוַעל . 'ַאְחדּות ַהָּפׁשּוט ִמּתֹוְך ְּפֻעּלֹות ִמְׁשַּתּנֹות ְוכּו

ֵני ִּכי ְצִריִכין ַּדְוָקא ֶׁשִּיְתַרּבּו ְּב , "'ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוכּו' ְּפרּו ּוְרבּו ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשִּיְתַרּבּו ְּבֵני ָאָדם

ְיֵדי  -ל ְוָאז ַּדְיָקא זֹוִכין ַהַּצִּדיִקים ְלַהְׁשִלים ַּכָּוַנת ַהְּבִריָאה עַ . ל"ֶׁשָאז ִמְתַּגֶּבֶרת ַהְּבִחיָרה ְּביֹוֵתר ַּכּנַ , ָאָדם

ִּכי ָּכל ַמה , רֲאִמּתֹו ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ֶׁשָּׁשם ֶנֱאָחז ַהֶּׁשֶקר יֹותֵ ֶׁשעֹוְמִדים ָאז ְּבִנָּסיֹון ּוְבֵצרּוף ּוְמָבְרִרים ָהֱאֶמת לַ 

ל ֶׁשִּבְׁשִבי, ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ָׁשם, ְּכמֹו ֵכן ִנְתַּגֵּדל ְוִנְתַעֶּלה ַמֲעַלת ָהֱאֶמת, ֶּׁשֵּיׁש ֲאִחיָזה יֹוֵתר ְלַהֶּׁשֶקר

ָהֱאֶמת  ִּכי ַהּכֹל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ֶׁשהּוא ֵּבין, ֹוָלמֹות ִנְבְראּו ִּבְׁשִביל ֶזהֶזה ָּבא ָהָאָדם ָלעֹוָלם ְוָכל ָהע

ֱאֶמת ְּביֹוֵתר ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶקר ָּגדֹול יֹוֵתר ְוָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ַלֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ְלַכֵּון הָ , ְלַהֶּׁשֶקר ְוָכל ַמה ֶּׁשַהֶּנְגִּדּיּות

  :ל"ֹוֶכה ְלַכֵּון ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּכּנַ ַמֲעַלת ַהּז

ְׁשַלח ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשִעַּקר ִּביָאתֹו ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ֵּכן ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק -ְוַעל 

ְָרֵאל ֵּכן ִעַּקר ִּביָאתֹו ַּדְיָקא ְּכֶׁשִּיְתַרּבּו ִישֹ -ַעל  ".ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצַמח", ִּכי ָאז ִיְתַקֵּים, "'אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ְוכּו

ְוָהָיה ", ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר". ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה' ַהָּקָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְמאֹד

י ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעִּמ , ר לֹא ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹבִמְסַּפר ְּבֵני ִישְָֹרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁש 

ָאז ַּדְיָקא , ְּבֵעת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם, ַהְינּו ֶׁשַהָּכתּוב ְמַבֵּׁשר ֶׁשֶּלָעִתיד, "ַאֶּתם ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּבֵני ֵאל ָחי

ְוָהָיה ִּבְמקֹום "ְוֶזהּו . ל"ִּכי ֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת ָהֱאֶמת ְּכֶׁשִּנְתַּגֶּלה ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ַּכּנַ , ִיְתַרּבּו ִישְָֹרֵאל ְמאֹד ְמאֹד



  0

ֶׁשָּׁשם , ל"ֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְּביֹוֵתר ְוַכּנַ , ַהְינּו ִּבְמקֹום ָהִרּבּוי ְּביֹוֵתר, "ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא ַעִּמי ַאֶּתם

ֵני ָׁשם ַּדְיָקא ֵיָאֵמר ָלֶהם ְּב , ַאְּדַרָּבא, ֲאָבל ָאז. ִמּגֶֹדל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ָׁשם, לֹא ַעִּמי ַאֶּתם, ֵּיָאֵמר ָלֶהםָראּוי ֶׁש 

ָהֱאֶמת  ִּכי ֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת, ֶזה ִיְהֶיה ִעַּקר ַמֲעָלָתם ֶׁשִּיְזּכּו ָלֱאֶמת ְּבִרּבּוי ָּגדֹול ָּכֶזה, ִּכי ַאְּדַרָּבא, ֵאל ָחי

  :ל"ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ִנְבָרא ַהּכֹל ַּכּנַ , ְּכֶׁשִּנְתָּבֵרר ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ְּביֹוֵתר

ם ִּכי ֻּכָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְּקַטּנָ ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוָאז ַּדְיָקא ִיְזּכּו ַהּכֹל ְלַהִּכיר ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת) יח

ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ֶעֶצם , ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת הּוא ְלַגּלֹות ְיִדיַעת ֲאִמָּתתֹו ָּבעֹוָלם, "'דֹוָלם ְוכּוְוַעד ּגְ 

ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ִרחּוקֹו ". 'ֱאלִֹקים ֱאֶמת ְוכּו' ְוה", ּוְכִתיב, "ְלעֹוָלם' ֶוֱאֶמת ה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ָהֱאֶמת

ְּכמֹו ֵכן הּוא ָקרֹוב , ְוֵכן ְלֵהֶפְך ָּכל ַמה ֶּׁשָּקרֹוב יֹוֵתר ֶאל ָהֱאֶמת, ִיְתָּבַרךְ ' מֹו ֵכן הּוא ָרחֹוק ֵמהֵמָהֱאֶמת ּכְ 

ְיֵדי ַהְּבִחיָרה ְּבִנְסיֹונֹות ַרִּבים  -ֲאָבל ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ִּכי ִאם ַעל , ִיְתָּבַרךְ ' יֹוֵתר ֶאל ה

. ְיֵדי ִנְסיֹונֹות ַרִּבים -ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבָכל ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשּלֹא ָזכּו ְלַהּשִֹיג ָהֱאֶמת ִּכי ִאם ַעל , יםַוֲעצּוִמ 

ְוָאְמרּו  ֵלִאים ֶׁשֶקרְוָהִראׁשֹון ָהָיה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָהָיה לֹו ִנְסיֹונֹות ֲעצּוִמים ְמאֹד ֶנֶגד ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשָהיּו ְמ 

. ְדפּו אֹותֹו ְמאֹדַעד ֶׁשָאְמרּו ַעל ַאְבָרָהם ֶׁשהּוא ִמין ְוכֹוֵפר ְוִהְׁשִליכּוהּו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ְורָ , ֶׁשֶאְצָלם ָהֱאֶמת

ַׁשִּליט ּומֹוֵׁשל ְוהֹוִדיַע ֶׁשֵּיׁש ֱאלִֹקים ֱאֶמת , ְיֵדי ֶזה ִּגָּלה ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם - ְוהּוא ָעַמד ְּבָכל ַהִּנְסיֹונֹות ְוַעל 

ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו  - ְוִעַּקר ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת ִּבְׁשֵלמּות ִיְהֶיה ַעל . ְוֵכן ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַאֲחָריו. 'ּוַמְׁשִּגיַח ְוכּו

ּנּוי ר ָהִרּבּוי הּוא ְּבַהֵּדעֹות ֶׁשֵּיׁש ִׁש ְוִעּקַ , ֶׁשָּיבֹוא ַּבּסֹוף ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ֶׁשְּכָבר ִנְתַרֶּבה ָהעֹוָלם ְמאֹד

ַלֲאִמּתֹו  ּוָמִׁשיַח ְּבעֶֹצם ִצְדָקתֹו ִיְזֶּכה ְלַהּשִֹיג ָהֱאֶמת. ַּבֵּדעֹות - ֶׁשֶּזה ִעַּקר ָהִרּבּוי ְּבִחיַנת ַרָּבִתי , ֵּדעֹות ַהְרֵּבה

ִּכי ֶזה , מּותה ְוָאז ִיְהֶיה ִנְׁשָלם ַּכָּוַנת ַהְּבִריָאה ְּבַתְכִלית ַהְּׁשלֵ ְוָאז ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה ְׁשֵלמָ . ּוְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם

ה ִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְוִיְתַרּבֶ ִעַּקר ַּכָּוַנת ַהְּבִריָאה ֶׁשֵּתֵצא ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶׁשָאז ִהְתִחיל ָהִרּבּוי ֶׁשִּמֶּמּנּו אֲ 

ֵּכן  - ְוַעל . ְיֵדי ֶזה ִמְתַּגֵּבר ַהֶּׁשֶקר ְּביֹוֵתר -ֶׁשַעל , ַעד ֶׁשִּיְתַרֶּבה ָהעֹוָלם ְמאֹד, ּוי ְמאֹדָהעֹוָלם ְּבִרּבּוי ַאַחר ִרּב

ַקְּיִמין ַרק ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבָכל ּדֹור ֶׁשּזֹוִכין ָלֱאֶמת ְמ ', ֶּבֱאֶמת ֲהָוה ַמה ַּדֲהָוה ָּכל ַהֻחְרָּבנֹות ְוַהִּקְלקּוִלים ְוכּו

, דְוִיְתַּגֵּבר ַהֶּׁשֶקר ְמאֹ, ִּכי ֶזה ִעַּקר ָהִרּבּוי, ַעד ֶׁשַּבּסֹוף ְּכֶׁשִּיְתַרּבּו ַהֵּדעֹות ְמאֹד ְמאֹד, ם ְּבָכל ּדֹור ָודֹורָהעֹולָ 

 ֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַרךְ ְוָאז ַּדְיָקא ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתקַ , ְיֵדי עֶֹצם ְיִגיָעתֹו - ָאז ַּדְיָקא ִיְזֶּכה ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ַעל 

  : ל"ְיֵדי ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ַּדְיָקא ְוַכּנַ  -ַעל 

 ַרק ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשָעְמדּו, ֲאָבל ֶזה ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז ֵאין ׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף ָיכֹול ְלַהּשִֹיגֹו) יט

ֶאָחד ִמּתֹוְך ֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ֶׁשָּׁשם ָהִרּבּוי הּוא ָרחֹוק מֵ , יֹון ַעד ֶׁשָּזכּו ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ִרּבּויַּבִּנּסָ 

ַהּכֹל  ִיְתָּבַרְך ְּבַתְכִלית ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ִנְבָרא' ִמְתָקְרִבין ַלה, ְּבַתְכִלית ּוְכֶׁשְּמַגִּלין ָהֱאֶמת ָּכאן

ּות ַּגם ֵהם לֹא ָיְכלּו ְלָהִבין ּוְלַהּשִֹיג ַעְמק, ֶׁשִּמָּדָתם ֱאֶמת, "ֱאֶמת"ֵּכן ַּגם ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּנְקָרִאים  -ְוַעל . ל"ַּכּנַ 

ִּפי  - ַעל  -ַאף  ִּכי, ֱאֶמת לֹא ִיָּבֵרא, ֵּכן ָאַמר - ְוַעל . ֵּכן ִקְטְרגּו ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם -ַעל , ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְלַהּשִֹיג ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְזּכּו , ֵכן לֹא ָהָיה ָיכֹל ְלַהּשִֹיג ַעְמקּות ַּדְעּתֹו - ִּפי  -ַעל  -ַאף , ֶׁשִּמָּדתֹו ֱאֶמת

ִּכי , ָהֱאֶמת ַאל ִיָּבֵרא, ן ָאַמרּכֵ  -ְוַעל . ְיֵדי ֶׁשַּיַעְמדּו ַּבִּנָּסיֹון ְּבָעְלָמא ְּדִׁשְקָרא ַּדְיָקא - ַהַּצִּדיִקים ַּבּסֹוף ַעל 

ִּכי , ֵּכן לֹא ָהָיה ָיכֹל ִלְסּבֹל ֶׁשִּיְהֶיה ִנְבָרא -ִיְתַּגֵּבר ַהֶּׁשֶקר ְוַעל , ָהֱאֶמת ָרָאה ֶׁשֵּתֶכף ֶׁשִּיְהֶיה ִנְבָרא ָהָאָדם

ִּפי  -ַעל  -ִּכי ַאף , ָטעּו ָּבֶזה, ְקָרִאים ֱאֶמתַהּנִ , ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַּגם ַהַּמְלָאִכים, ָהֱאֶמת ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ַהֶּׁשֶקר

 ִּכי ִּכי ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיגֹו, ֲאָבל לֹא ָיְכלּו ַלֲעמֹד ַעל ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת, ֶׁשַּכָּוָנָתם ָהָיה ֶּבֱאֶמת

ץ ִיְתָּבַרְך ֱאֶמת ְוִהְׁשִליכֹו ָלָארֶ ' ֵּכן ָנַטל ה -ַעל . ל"ּנַ ְיֵדי ֶׁשעֹוְמִדים ַּבִּנָּסיֹון ּכַ  -ִאם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַּדְיָקא ַעל 

ֲאָבל לֹא , ִּפי ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְרצּוָיה ֶּבֱאֶמת -ַעל  - ִיְתָּבַרְך ֵאינֹו ּבֹוֵחר ֶּבֱאֶמת ָּכֶזה ַאף ' ִּכי ה, ְוִהְרִחיקֹו ֵמַעל ָּפָניו

ְולֹא ִנְזַּדֵּכְך ְוִנְצָטֵרף , ֵמֲחַמת ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבֶזה ָהעֹוַלם ַהְּבִחיָרה, ָּבַרךְ ָזָכה ֲעַדִין ְלַהּשִֹיג ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ִיְת 

ִּכי ֶזה , ֵּכן ָּגַזר ְלַהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ - ְוַעל . ְּבתֹוְך ָהִרּבּוי ְוַהֶּׁשֶקר ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ָהִרּבּוי ְוַהֶּׁשֶקר

ְיֵדי  -ַעל , ְרָצהְיֵדי ֶׁשֻּיְׁשַלְך ָהֱאֶמת ַעד ָלָאֶרץ ִּבְבִחיַנת ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַא - ֶׁשַעל , ר ָהֱאֶמתְּבַעְצמֹו ִּתּקּון ּוֵברּו

ג ֶׁשִּיְזּכּו ְלַהּשִֹי, ְוָאז ַּדְיָקא ִיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת ַהָּברּור, ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת -ֶזה ַּדְיָקא ִיְתָּבֵרר ְוִיְזַּדֵּכְך ָהֱאֶמת ַעל 
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ָלה ְּבעֹוָלמֹות ַמה ֶּׁשּלֹא ָהָיה ָּבֶאְפָׁשר ְּבׁשּום אֶֹפן ְלַהּשִֹיג ְּכֶׁשָהָיה ָהֱאֶמת ְלַמְע , ְיִדיַעת ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ַרְך ִּכי ִאם ַעל ִּכי ַּגם ִמַּדת ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּשִֹיג אֹותֹו ִיְתּבָ , ֶׁשָּׁשם ֵאין ׁשּום ֶׁשֶקר ְּכָלל, ֶעְליֹוִנים

ֵּכן ֵּתֶכף ֶׁשָאְמרּו ַמְלֲאֵכי  - ְוַעל . ל"ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים ְוַכּנַ  -ְיֵדי ֶׁשּיֹוֵרד ָהֱאֶמת ְלֶזה ָהעֹוָלם ּוִמְתָּבֵרר ַעל  -

הּוא ִעָּמֶהם  - רּוְך ּבָ  -ִהְסִּכים ַהָּקדֹוׁש ! ַּתֲעֶלה ֱאֶמת ִמן ָהָאֶרץ'? ָמה ַאָּתה ְמַבֶּזה ַּתְכִסיס ְוכּו, ַהָּׁשֵרת

ֶׁשָרחֹוק , ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשַלְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ, ִיְתָּבַרְך ִּבְתִחָּלה ָהָיה ָלֶזה' ִּכי ַּגם ַּכָּוַנת ה, ל"ַּכּמּוָבן ַּבִּמְדָרׁש ַהּנַ 

ֶמת ְוָׁשם ַּדְיָקא ִיְתָּבֵרר ָהאֱ , ר ְמאֹדֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶּׁשקֶ , ְוָרחֹוק ֵמֶאָחד ְּביֹוֵתר, ִּכי ָׁשם ָהִרּבּוי, ְמאֹד ֵמָהֱאֶמת

, ֶאֶרץ ִּתְצַמחְיֵדי ֶזה ַּתֲעֶלה ֱאֶמת ִמן ָהָאֶרץ ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת מֵ  -ְוַעל , ְיֵדי ַהַּצִּדיִקים - ַעל 

  : ֶמת ְוַיּשִֹיגּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעילְוָאז ִיְהֶיה ִנְׁשָלם ָהאֱ , ֶׁשִּיְהֶיה ִנְצַמח ְוִנְתַּגֵּדל ָהֱאֶמת ְּביֹוֵתר

ָּכר ְלֵעיל ִּכי ִעְנָין ֶזה ֶׁשָּכַתְבנּו ַעל ַהִּמְדָרׁש ַהִּנזְ , "ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַּבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה ּתֹוִדיֵעִני"ְוֶזהּו ) כ

הּוא ָיכֹול ְלהֹוִציא , ַהִּנְצִחי ֶּבֱאֶמת ּוִלְבִלי ְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו ִמי ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ָלחּוס ַעל ַּתְכִליתֹו

ֹו ִלָּׁשֵאר ַקָּים ִמֶּזה ֵעצֹות ֲאִמִּתּיֹות ְוִהְתַחְּזקּות ָעצּום ְמאֹד ַעד ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ְּבאֶֹפן ֶׁשִּיָּׁשֵאר ַעל עֹוְמד

, ה ָּבעֹוָלםּוַכל ְלַהְטִריֵדהּו ּוְלַבְלְּבלֹו ּוְלָמְנעֹו ְּבׁשּום ְמִניָעה ַוֲהָסָתה ּוְדִחּיָ ִּבְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַהֻּמְׁשָרׁש ּבֹו ְולֹא י

' ָרחֹוק ֵמהַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶׁשַּמֲעשָֹיו ְמֻקְלָקִלים ְמאֹד ְוָרחֹוק ְּכמֹו ֶׁש , ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעבֹר ָעָליו ַמה

יקֹו ִמְּנֻקַּדת ֹוָסף ָלֶזה ְמַעִּנין ּוְמַיְּסִרין אֹותֹו ְּבַכָּמה ִעּנּוִיים ְוִיּסּוִרים ּוְדִחּיֹות ְלָמְנעֹו ּוְלַהְרִח ְונ. ִיְתָּבַרְך ְותֹוָרתֹו

ַרק ִיְסַּתֵּכל ְּבָכל ַּפַעם ַעל ְנֻקַּדת , ֵכן לֹא ִיְׁשַמע ָלֶזה ְּכָלל - ִּפי  -ַעל  -ְוַאף , ַחס ְוָׁשלֹום, ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

 ְיֵדי ֶזה ִיְתַחֵּזק ָּתִמיד ְוִיָּׁשֵאר ַקָּים - ְוַעל , ֵכן ֵאיְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו -ִּפי  -ַעל  - ָהֱאֶמת ְויֹאַמר ְּבִלּבֹו ַאף 

ָהֱאֶמת ִּכי ִעַּקר ָהִרחּוק ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמֶעֶצם , ְוָהִעַּקר ֶׁשָהֱאֶמת לֹא ִיְמָנֵעהּו ֵמָהֱאֶמת ֲאִמִּתי. ִּבְנֻקַּדת ָהֱאֶמת

ְיֵדי ָהֱאֶמת  -ַּכֲאֶׁשר רֹוִאין ְּבחּוׁש ֶׁשָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת הּוא ַעל , ְיֵדי ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו - ַלֲאִמּתֹו הּוא ַעל 

ה ּוִבְפָרט ַּבּדֹורֹות ַהְּסמּוִכים ְלָפֵנינּו ֶׁשָהיָ , ְוֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור. ֶׁשַהִּמְתַנְּגִדים אֹוְמִרים ֶׁשֶאְצָלם ָהֱאֶמת

ָּמה ְוַכָּמה ְנָפׁשֹות ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁשל ַהּלֹוְמִדים ַעל ַהֲחִסיִדים ְוַהַּמֲחלֶֹקת ָהָיה ָעצּום ְמאֹד ְוָנַגע ַעד ַהֶּנֶפׁש ְוכַ 

 -ֵני עֹוָלמֹות ַעל ְוַכָּמה ֶנֶאְבדּו ִמְּׁש , ְיֵדי ֶזה -ְוַכָּמה ְּפִריׁשּות ַנֲעׂשּו ֵּבין ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ַעל , ְיֵדי ֶזה -ָׁשְקעּו ַעל 

 בֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ִסְּפרּוְיֵדי ֶזה ַּכְמֻפְרָסם ְלִמי ֶׁשָּבִקי ְּבַהַּמֲעשִֹּיֹות ֶׁשֵאְרעּו ַּבּדֹורֹות ַהְּסמּוִכים ְלָפֵנינּו ֲאֶׁשר אֲ 

קּו ַעל יֹוְדִעים ֶׁשְּגדֹוֵלי ַהּלֹוְמִדים ֶׁשָחלְ  ִּכי ַעָּתה ָאנּו, ְיֵדי ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו -ְוִעַּקר ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת ָהָיה ַעל . ָלנּו

יּו ְוָכל ַמֲחָלְקָּתם ַעל ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסיִדים ֶׁשהָ , ַּגם ֵּכן ָהיּו ֻרָּבם ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ֲאִמִּתִּיים, ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסיִדים

ֶׁשְּגדֹוֵלי ֶׁשְּגדֹוֵלי ַהּלֹוְמִדים ָאְמרּו ֶׁשָהֱאֶמת ִאָּתם וְ ָהָיה ַרק ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת , ַצִּדיִקים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים ְמאֹד

ַהְרֵּבה  ַּכֲאֶׁשר ַּגם ָאנִֹכי ָׁשַמְעִּתי ְּבַעְצִמי ְּבָאְזַני, ִּכי עֹוְבִרים ַעל ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהֲחִסיִדים ְרחֹוִקים ֵמָהֱאֶמת

, ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול, ל"ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ָּדִוד ְצִבי ַזצַ ִּבְפָרט ִמִּפי חֹוְתִני (ְמאֹד ֵמַהְּטָענֹות ֶׁשָּלֶהם 

ְוָכל . ּוְכמֹו ֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור). ְוָחַלק ַהְרֵּבה ַעל ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסיִדים ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו, ַּכְמֻפְרָסם

ֵּיֶצר ָהָרע ל ֶׁשִּקְטְרגּו ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשְך ָּכל ּכַֹח הַ "ָאִכים ַהּנַ ֶזה ִנְׁשַּתְלֵׁשל ִמִּקְטרּוג ַהַּמלְ 

ָאִכים ְיֵדי ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ְּבַהחֹוְלִקים ְוַהִּמְתַנְּגִדים ִקְטרּוג ַהַּמלְ  - ְיֵדי ַמֲחלֶֹקת ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל  -ֶׁשִעַּקר ּכֹחֹו ַעל 

ִכים ִקְטֵרג ל ַמה ֶּׁשִּמַּדת ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו ְּכֶׁשָּיַרד ֵּבין ַהַּמְלָא"ּכַֹח ִקְטרּוָגם ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיָנה ַהּנַ ְוִעַּקר . ל"ַהּנַ 

, ַמָּטהעֹוָלם לְ ּוִמָּׁשם ִנְׁשַּתְלֵׁשל ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ְוַהִּסְכסּוִכים ֶׁשֵּבין הָ , ל"ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם ַּכּנַ 

ל "ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהּנַ  -ַהְינּו ַעל , ל"ְיֵדי ָהֱאֶמת ַּכּנַ  - ִּבְפָרט ֵּבין ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשִעַּקר ַהַּמֲחלֶֹקת ַעל 

ֵאינֹו ַמּשִֹיג ּוְכמֹו ֶׁש . ֶׁשָּכַתְבנּו ְלַמְעָלה ֶׁשַּגם ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהּשִֹיג ֲאִמַּתת ַעְצמּותֹו ִיְתָּבַרךְ 

ת ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ְוַדְעּתֹו ֶאָחד ְוָׁשם ִעַּקר ָהֱאמֶ , ַעְצמּותֹו ִיְתָּבַרְך ָּכְך ֵאינֹו ַמּשִֹיג ַעְמקּות ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ּתֹו ִנְתַעֵּלם ַעְמקּות ֲאִמַּתת ַּדְע ֲאָבל ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּמְׁשַּתְלֵׁשל ָהֱאֶמת ֵמִאּתֹו ַעד ֶׁשָּבא ֶאל ַהַּמְלָאִכים ֵּתֶכף , ַלֲאִמּתֹו

ְוִאי ', ִלים ְוכּוִּכי ַהּשַָֹגת ַעְמקּות ַּדְעּתֹו ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶזה ָסתּום ְוֶנְעָלם ִמָּכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהֶּנֱאצָ , ַהְּקדֹוָׁשה

ִּכי ִאם ִנְׁשַמת ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ' ְוכּו ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ַעל סֹוף ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרְך ְולֹא ׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף

ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה , ְיֵדי ַמֲעשֵֹיֶהם ַוֲעבֹוָדָתם ְלַהּשַָֹגת ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת - ַהְּגדֹוִלים ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ֶׁשִּיְזּכּו ַעל 
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ְוִעַּקר . ם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָלֶהם ְּבִחיָרהְוִעַּקר ַמֲעָלתָ . ִעַּקר ִקּבּול שָָֹכר ֶׁשָּלֶהם ַּכָּידּועַ 

ְעּתֹו ֵּתֶכף לֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ַעְמקּות ּדַ , ַהְּבִחיָרה הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵּתֶכף ֶׁשֶּנֱאַצל ָהֱאֶמת ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ם ִּפי ֶׁשַעָּתה ָאנּו יֹוְדִעי -ַעל  - ַאף , ְּבִריַאת ָהָאָדם ְוָאַמר ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו ִקְטֵרג ַעל

ל ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ְוִאם ֵּכן ָקֶׁשה עַ ' ְּכמֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֶׁשה, ֶׁשֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרְך ָהָיה ֶׁשִּיָּבֵרא

  , ל ְּביֹוֵתר"ַהִּמְדָרׁש ַהּנַ 

א ִמָּדה זֹאת ֵאיְך ָאַמר ֶׁשִּמַּדת ָהֱאֶמת ִקְטֵרג ְוָאַמר ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ֵאיְך ִנְקרָ , ִלְכאֹוָרה, ְוִעָּקָרא ְּדִדיָנא ִּפיְרָכא

ם ֵהֶפְך ַּדְעּתֹו ִּכי ֲהלֹא ָאנּו רֹוִאים ְּבֵעיֵנינּו ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהָאדָ , ֱאֶמת ֵמַאַחר ֶׁשּלֹא ִּכְּוָנה ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

  :?ְוִאם ֵּכן ַמּדּוַע ִנְקָרא ֱאֶמת, ֶׁשל ִמַּדת ֱאֶמת

ִּכי , ָיה ֶּבֱאֶמתַאְך ְּבַוַּדאי ִמַּדת ֱאֶמת ֶׁשִּקְטְרָגה ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם ָהְיָתה ַטֲעָנָתּה ֲאִמִּתית ְוָכל ְּדָבֶריָה הָ 

ֵכן  -ִּפי  - ַעל  -ֲאָבל ַאף , ֵכן הּוא ָהֱאֶמת ַּכֲאֶׁשר ָאנּו רֹוִאים ְּבֵעיֵנינּוָאְמָרה ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ֶׁשֻּכָּלּה ְׁשָקִרים וְ 

ּוְכמֹו ֵכן לֹא ָהָיה ָיכֹל ַלֲעמֹד . ִיְתָּבַרךְ ' ִּכי לֹא ָהָיה ָיכֹל ַלֲעמֹד ַעל סֹוף ַּדְעּתֹו ֶׁשל ה, ָטָעה ָהֱאֶמת ְּבַעְצמֹו

ֲחַמת ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש ֲאִחיָזה ְלַהֶּׁשֶקר מֵ  - יִקים ֶׁשַּיּשִֹיגּו ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ַּדְיָקא ַעל ַעל סֹוף ַּדְעּתֹו ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהַּצּדִ 

ֵאיָנם ְיכֹוִלים , ֶׁשִּמָּדָתם ֱאֶמת, ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַהַּמְלָאִכים, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ַעְמקּות ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו עֶֹצם ִנְפְלאֹות ְּגֻדַּלת ַמֲעַלת . ד ֶׁשְּמַקְטֵרִגים ְואֹוְמִרים ֵהֶפְך ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ ְלַהּשִֹיג ַּדְעּתֹו עַ 

ֹון ְמדּו ַּבִּנָּסיְיֵדי ָּכל ֶזה ִנְמָׁשְך ַהְּבִחיָרה ְוֵהם ְּבתֶֹקף ּכָֹחם ָׁשְברּו ַהְּבִחיָרה ְועָ  -ִּכי ַעל , ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים

ת ְּבֶזה ְיֵדי ֶזה ֵהם ַּדְיָקא ָזכּו ְלָבֵרר ֲאִמַּתת ָהֱאמֶ  -ּוָבֲחרּו ְּבטֹוב ּוִביִגיעֹות ֲעצּומֹות ְּבֶזה ָהָאֶרץ ַהַּגְׁשִמי ְוַעל 

 ֶׁשעֹוֵמד ְּבִנָּסיֹוןִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּכי ִאם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ַּדְיָקא ּכְ , ָהעֹוָלם ַּדְיָקא

ם ֲאָבל ַהַּמְלָאִכים ֲאִפּלּו ַהִּנְקָרִאי. ֲאֶׁשר ָלֶזה ֵאיָנם זֹוִכים ִּכי ִאם ְיִחיֵדי ַהּדֹורֹות ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו, ָּכָראּוי

ָלה ם ִנְׁשַּתְלֵׁשל ַהַּמֲחלֶֹקת ַהְּגדֹוּוִמָּׁש . ל"ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהּשִֹיג ֲאִמַּתת ַעְמקּות ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ , "ֱאֶמת"

ִּפי ֶׁשַּגם  -ַעל  -ִּכי ַאף , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת, ל"ֶׁשחֹוְלִקים ַעל ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהּנַ , ֶׁשְּבָכל ּדֹור

ִים לֹא ָעְברּו ֲעֵליֶהם ָּכל ַהִּׁשְבָעה ִמיֵני מַ  ֲאָבל ֲעַדִין, ְׁשָאֵרי ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַהַּצִּדיִקים ֵהם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת

, ִּפי ֶׁשַּכָּוָנָתם ֱאֶמת -ַעל  -ֵּכן ַאף  -ַעל , ַהְמֻרָּמִזים ְּבַהַּמֲעשֶֹה ֶׁשל ַהֶּבעְרִּגיר ְולֹא ִנְבֲחנּו ְוִנְצְרפּו ָּכָראּוי(

ֹוֵלי ֱאֶמת ַּדְיָקא ַמְטָעה אֹוָתם ְלַקְטֵרג ְוַלֲחלֹק ַעל ְּגדַעד ֶׁשהָ , ֲאָבל ִקְטרּוג ַהַּמְלָאִכים ִנְתַלֵּבׁש ָּבֶהם ַּדְיָקא

ּוָמֵלא ְקִלּפֹות  ּוֵמֲחַמת ֶׁשִּנְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּקְטרּוג ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ְמֻגָּׁשם ְמאֹד. ל"ְקדֹוֵׁשי ַהַּצִּדיִקים ַהּנַ 

 ל ְיכֹוִלין ְלַקְלֵקל ַהְרֵּבה"ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּכְך ַּכּנַ  - ִעין ַעל ְּכֶׁשּטֹו, ֵּכן ְּבָכאן ְּבֶזה ָהעֹוָלם - ַעל , ּוְׁשָקִרים

ָּבנֹות ַּכֲאֶׁשר ָאנּו רֹוִאין ִרּבּוי ַהֻחרְ , ַחס ְוָׁשלֹום, ַעד ֶׁשַּיִּתיר ְרִציָחה ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ַמָּמׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ְמאֹד

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ְיֵדי שְִֹנַאת ִחָּנם - ּוִבְפָרט ִּביֵמי ַּבִית ֵׁשִני ֶׁשֶּנֱחַרב ַעל , ָּדִוד ְוָׁשאּולֶׁשָּגְרמּו ַהַּמֲחלֹוקֹות ִּביֵמי 

ֶזה ִהִּתיר ִּגּלּוי , "'ְּתַאֵּבד ּדְֹבֵרי ָכָזב ְוכּו", )ז, ְּתִהִּלים ה(ְוַעֵּין ַּבִּמְדָרׁש ַעל ָּפסּוק , ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ֵיׁש ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ; ִּכי ֵיׁש ְׁשֵני ִמיֵני ֱאֶמת, ל"ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוַכּנַ  -ְוַהּכֹל ַעל ' יֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים ְוכּוֲערָ 

ְבִעְנָין ּו. ֲאָבל הּוא טֹוֶעה ַעְצמֹו, ְוֵיׁש עֹוד ֱאֶמת ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְרצּוָיה ֶּבֱאֶמת, ֶׁשַּמּשִֹיג ְויֹוֵדַע ַהָּדָבר ְּכמֹות ֶׁשהּוא

ְוֵיׁש , ּותֹוּוִמי ֶׁשְּמַיֵּגַע ַעְצמֹו ְקָצת ָיכֹול ֵּתֶכף ַלֲעמֹד ַעל ָטע, ֶזה ֵיׁש ַהְרֵּבה ִחּלּוִקים ְמאֹד ֵיׁש ֶׁשָּטעּותֹו ָּגדֹול

ֵתר ׁש ֶׁשָּטעּותֹו ַּדק עֹוד יֹוְויֵ , ֶׁשָּטעּותֹו ַּדק יֹוֵתר ַעד ֶׁשְּצִריִכין ְיִגיָעה ְּביֹוֵתר ַלֲעמֹד ַעל ָטעּותֹו ּוְלָבֵרר ָהֱאֶמת

ַדּקּות ַעד ֶׁשֵּיׁש ֶׁשָּטעּותֹו ַּדק ְּב , ְוָכל ַמה ֶּׁשַהָּטעּות ַּדק יֹוֵתר ְצִריִכין ְיִגיָעה ְיֵתָרה ְלָבֵרר ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת. 'ְוכּו

י ּוָמה ִּבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ָּכל ְימֵ ְיֵדי ְיִגיָעה ֲעצ -ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ָטעּותֹו ִּכי ִאם ַעל , ָעצּום ְמאֹד

ֶׁשִהְתַיְּגעּו ַּבֲעבֹודֹות ֲעצּומֹות ְוָסְבלּו , ֶׁשֶּזהּו ֲעבֹוַדת ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים ְיִחיִדי ַהּדֹורֹות, ַחָּייו

 ד ֶׁשָּזכּוְפֵׁשיֶהם ִּבְׁשִביל ִישְָֹרֵאל ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם עַ ְוָעְמדּו ְּבִנְסיֹונֹות ֵאין ִמְסָּפר ּוָמְסרּו נַ , ְמִרירּות ְּבִלי ִׁשעּור

ֲאֶׁשר ַרק , ְלַהּשִֹיג ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ְלָבֵרר ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ַמְלָאְך ְושָָֹרף - ַעל 

ִיְתָּבַרְך ' ּוִבְׁשִביל ֶזה ִהְׁשִליְך ה". ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ְוכּו", ֶׁשֶּנֱאַמרְּכמֹו , ִּבְׁשִביל ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ִנְבָרא ָהעֹוָלם

ִּפי ֶׁשהּוא  -ַעל  - ף ִיְתָּבַרְך ָיַדע ֶׁשַּכָּוַנת ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשְּמַקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם ַא' ִּכי ה, ֶאת ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ
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ָהֱאֶמת  ִּכי ֵּתֶכף ֶׁשִּנְׁשַּתְלֵׁשל ִמַּדת, ֵכן ָּכל ַּכָּוָנתֹו ֶּבֱאֶמת - ִּפי  - ַעל  -ֲאָבל ַאף , ָּבַרךְ ֵהֶפְך ַּדְעּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִיְת 

ְיֵדי ָהֱאֶמת  -ֵּכן ָטָעה ַעל  -ְוַעל . ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ׁשּוב לֹא ָהָיה ָיכֹל ְלַהּשִֹיג ֲאִמַּתת ַעְמקּות ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ 

א ִיְהֶיה ִנְבָרא ִּכי ְּבַוַּדאי ָהֱאֶמת ַהָּפׁשּוט ְּבַהְׁשָקָפה ִראׁשֹוָנה ְמַחֵּיב ֶׁשּלֹ, ָאַמר ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ָהָאָדםַּדְיָקא וְ 

ָׁשר ֱאֶמת ִאי ֶאְפ ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשַּגם ִמַּדת הָ , ָהָאָדם ֶׁשֻּכּלֹו ְׁשָקִרים

ֵּכן ִהְׁשִליְך  - ְוַעל . ל"ְיֵדי ְּבִחיָרָתם ְוַכּנַ  - ל ִּכי ִאם ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבֶזה ָהעֹוָלם ַּדְיָקא ַעל "ְלַהּשִֹיג ַּכּנַ 

ֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד ַעל ֲאָבל ֵאינ, ל ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת"ִּכי ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ִּתּקּונֹו ֶׁשל ָהֱאֶמת ַהֵּׁשִני ַהּנַ , ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ

, ִמיםְיֵדי ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשעֹוְמִדים ְּבִנְסיֹונֹות ַרִּבים ַוֲעצּו - ֶׁשָּכל ִּתּקּונֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַּדְיָקא ַעל , ָהֱאֶמת

ְיֵדי ֶזה ִיְתַתְּקנּו ָּכל  -ל ֶׁשעַ , ֲאֶׁשר ַרק ֵהם זֹוִכים ֶאל ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַעל ָיָדם ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח

  :ָהעֹוָלמֹות ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל

ר ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ֵליַדע ֶׁשִאי ֶאְפָׁש . ֵּכן ְּבֶזה ָהעֹוָלם ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת ִהיא ָהֱאמּוָנה -ְוַעל ) כא

ְוֶזה ִאי ". ְלעֹוָלם' ֶוֱאֶמת ה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, דִיְתָּבַרְך ְלבַ ' ִּכי ֶעֶצם ָהֱאֶמת הּוא ה, ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת

ר ית ַהְיִדיָעה ֲאֶׁש ַרק ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ֵליַדע ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ַּתְכלִ , ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג

ת ְבִחיַנת ֶצֶדק ַּכד ִאְתַחְּבַרת ֶּבֱאֶמת ִאיְתָעִבידַ ִּב , ֵּכן ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת הּוא ָהֱאמּוָנה - ְוַעל . לֹא ֵנַדע

. ֲאִמּתֹוִלְזּכֹות ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ִּבְׁשֵלמּות ָּבֱאֶמת לַ , ְוֶזה ָּכל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ָלבֹוא ָלֶזה. ֱאמּוָנה

. ל"ְיֵדי ְיִגיעֹות ַרּבֹות ַּכּנַ  -ֶׁשָּזכּו ָלֶזה ַעל , ל"ִּדיִקים ַהּנַ ְיֵדי ְּגדֹוֵלי ַהּצַ  -ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ָלֶזה ִּכי ִאם ַעל 

ֶמת ַלֲאִמּתֹו ּוִמי ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוֵאינֹו ַמִּניַח ְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו יּוַכל ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ֵהיָכן ָהאֱ 

ִּכי . ְעָּתםלֹוַמר ֶׁשּיּוַכל ְלָהִבין ָהֱאֶמת ִמָּיד ְוַלֲעמֹד ֵּתֶכף ַעל סֹוף ּדַ ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ׁשֹוֶטה ְלָהִגיס ַּדְעּתֹו וְ 

בֹוָתם ִּכי ֵהם ִנְכָלִלים ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוַגם ַמְחְׁש , ַּגם ֲאִמַּתת ַּדְעָּתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַּכָּידּועַ 

ל ְיֵדי ָהֱאֶמת ִאם ִיְרֶצה ְלִהְסַּתּכֵ  -ֶׁשָּיִבין ַעל , ֵדי ָהֱאֶמת יּוַכל ִלְזּכֹות ָלבֹוא ֶלֱאמּוָנהיְ  -ַרק ַעל . ָעְמקּו ְמאֹד

ְוֶזהּו . ֶׁשֶּזה ָּכל ְׁשֵלמּות ָהָאָדם, ָיִבין ֶׁשָראּוי ְלַהֲאִמין ָּבֶהם ְוָאז ִיְזֶּכה ֶלֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה, ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

, הְּבִחיַנת ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּונָ , ִּכי ֶאֶרץ ִהיא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, יַנת ַמה ֶּׁשִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץְּבַעְצמֹו ְּבִח 

, ֶרץּוִבְׁשִביל ֶזה ְּבַעְצמֹו ִנְקֵראת ָהֱאמּוָנה אֶ . ל ַּכָּמה ְּפָעִמים"מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו זַ , ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבִסְפֵרי ֲאדֹוֵננּו(

, ִמַּתת ַּדְעּתֹו ִיְתָּבַרךְ ֵמֲחַמת ֶׁשִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִהיא ְּבָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ָרחֹוק ְּבַתְכִלית ֵמַהָּשַגת אֲ 

ֵּכן  -ַעל . ל"ְיֵדי ִהְתַחְּזקּות ָהֱאמּוָנה ְוַּכּנַ  -ֲאָבל ְּבֶזה ָהָאֶרץ ַּדְיָקא ַמִּשיִגין ַהַּצִּדיִקים ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַעל 

ְיֵדי ְּגדֹוִלי  - ַעל , ְיֵדי ָהֱאמּוָנה -ֶׁשִּיְתָּבֵרר ָהֱאֶמת ַעל , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ

ַהַּדַעת ֶּבֱאֶמת  ְיֵדי ֱאמּוָנה ָּבִאים ְלַהָּשַגת -ֶׁשַעל ; "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה", ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ָּפסּוק. ַהַּצִּדיִקים

  : ַעֵּין ָׁשם', ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ְוכּו

ִּכי ". לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו", ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר, ִּכי ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֵהם ְּבִחיַנת ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַּכָּידּועַ ) כב

ע ִּכי ִעַּקר ַהַּדַעת הּוא ְלַהִּשיג ְוֵלידַ , ַדַעת ֵהם ְּבִחיָנה ַאַחתִּכי ֱאֶמת וְ (, ֶׁשהּוא ָהֱאֶמת, ָהָאָדם ֶׁשהּוא ַהַּדַעת

, ל"ּנַ ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת ּכַ , לֹא טֹוב ֶׁשִּיְהֶיה ְלַבּדֹו). ַּכָּידּועַ , ֲאִמַּתת ַהָּדָבר ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת

ֶׁשהּוא ֵעֶזר ְּכֶנֶגד , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה', הּוא ְּבִחיַנת ָהִאָּׁשה ִיְרַאת הֶׁש ', ֶאֱעֶׂשה ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו'ֵּכן  - ַעל 

ֶׁשהּוא הֹוָלַדת , ְיֵדי ְׁשֵניֶהם ִעַּקר ַההֹוָלָדה - ְוַעל . ל"ְיֵדי ֱאמּוָנה ַּכּנַ  - ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת ַעל , ָהֱאֶמת

, ָראּויְיֵדי ִהְתַחְּברּות ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ִּבְׁשֵלמּות ּכָ  - ִּכי ַעל . ְיֵדי ַהַּדַעת ַּכָּידּועַ  - ִּכי ָּכל ַההֹוָלדֹות ַעל , ַהַּדַעת

ְּכמֹו , מּוָנהֶׁשהּוא ַהָּשַגת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשְּיסֹוָדּה ֱאֶמת ֶואֱ , נֹוָלִדין ָּכל ַהַהָּשגֹות ַהְיִדיעֹות ָהֲאִמִּתּיֹות

  :ל"ְוַכּנַ ". ָּכל ִמצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה", ּוְכִדְכִתיב". ְתָך ֱאֶמתְותֹורָ ", ֶׁשָּכתּוב

ל "ַהְמבָֹאר ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה ַהּנַ , ִּכי ַּדְיָקא ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ֶנְגִּדּיּות ְּבִחיַנת ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם. 'ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו'ְוֶזהּו 

ִּכי , ֶמתְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ַנֲעֶׂשה ָהֱאמּוָנה ֵעֶזר ְלָהאֱ  -ַעל , )ַעֵּין ָׁשם, ַעְצמֹול ְּב "מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו זַ , ִּבְלׁשֹון ֲאדֹוֵננּו(

ֵּכן ִעַּקר ֵעֶזר ְוִתּקּון ָהֱאֶמת הּוא  - ַעל , ל"ַהֶּנְגִּדּיּות ִנְמָׁשְך ֵמֲחַמת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת ַּכּנַ 
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ַּדְיָקא ' ֵמֶאֶרץ'.ְיֵדי ֶזה ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח -ל ֶזה ִהְׁשִליְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְּכֵדי ֶׁשַעל ֶׁשִּבְׁשִבי, ל"ָהֱאמּוָנה ַּכּנַ 

  :ל"ְוַכּנַ 

ֶׁשהּוא ִּבְׁשֵּתי ְּבִחינֹות , ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ַהְׁשָלַכת ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ. ְּכֶנְגּדֹו -לֹא ָזָכה , ֵעֶזר -ְוֶזהּו ָזָכה 

ֶמת ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָרָאה ֶׁשָהאֱ , ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִּתּקּון ּוֵברּור ָהֱאֶמת - ֶׁשַעל , ֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהְּבִחיָרהֶׁש . ָהֵאּלּו

ם ִּכי ַהֵּׁש , ֵּכן ִהְׁשִליָכהּו ַאְרָצה -ַעל , ל"ֶׁשֶּנֱאָצל ֵמִאּתֹו ַּגם הּוא ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַהִּשיג ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ַּכּנַ 

ְיֵדי ְּגדֹוֵלי  - ֲאָבל ֶזהּו ְּבַעְצמֹו ִּתּקּונֹו ַעל . ֵּכן ִהְרִחיָקהּו ֵמַעל ָּפָניו - ַעל , ִיְתָּבַרְך ֵאינֹו ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ָּבֶזה

י ּכּו ְלָהִבין ָהֱאֶמת ֶׁשִא ֶׁשּיֹאֲחזּו ַעְצָמן ְּבָהֱאֶמת ְוִיְתַיְּגעּו ִּביִגיעֹות ֲעצּומֹות ַעד ֶׁשִּיזְ , ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבֶזה ָהָאֶרץ

ְוַעֵּין (ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוֵיְלכּו ִמַּדְרָּגא ְלַדְרָּגא  -ַרק ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַעל , ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת

ֶרץ ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ָהֱאֶמת ִמן ָהָאַעד ֶׁשֵהם ַּדְיָקא ִיְזּכּו ) ִמֶּזה עֹוד ְּבָמקֹום ַאֵחר ּוְבִלּקּוֵטי ֵעצֹות ְקָצת ִמֶּזה

ל ְוַהּכֹל ְּכמֹו ֶׁשּזֹוְרִעין ַּגְרִעין ּוִמְתַּבֶּלה ְוָגֵדל ִמֶּמּנּו ִאיָלן ָּגדֹו. ַּדְיָקא' ִּתְצָמח, 'ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח

. תר ָהֱאֶמת ְלָזְרעֹו ּוְלָנְטעֹו ִּבְבִחיַנת ֻּכּלֹו ֶזַרע ֱאמֶ ֵּכן ִמְתַיְּגִעין ַהַּצִּדיִקים ְּבֵברּו, ְיֵדי ֲעבֹוַדת ָהָאָדם -ַעל 

ְיֵדי  - ַעד ֶׁשַעל ', כּוְיֵדי ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ְותֹוָרָתם ְוִנְפְלאֹות ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשְּמַחְּדִׁשים ְּבַהּתֹוָרה וְ  -ֶׁשהּוא ַעל 

  :ְוַעֵּין ְלַקָּמן ְּבאֹות מד. ל"ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוַכּנַ ֶזה צֹוֵמַח ָהֱאֶמת ִמן ָהָאֶרץ ַּדְיָקא ִּבְבִחיַנת 

ְיֵדי ָהֱאֶמת ַּדְיָקא  -ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִנּצֹל ִמַּכָּמה ִמְכׁשֹולֹות ַהָּבִאין ַעל  -ְוָכל ֶזה ָצִריְך ָּכל ָאָדם ֵליַדע ְוַעל ) כג

ים ִמְּׁשֵני הּו ֵמֵאׁש ַהַּמֲחלֶֹקת ְוַהִהְתַנְּגדּות ֶׁשעֹוֶקֶרת ֶאת ַהחֹוְלִק לֹא ִמָּבַעָּיא ֶׁשַּתִּצילֵ , ֶׁשֵאינֹו ְמבָֹרר ָּכָראּוי

ֶהם ֵאיֶזה ִּכי ְׁשָאֵרי ַהִּמּדֹות ְוַהַּתֲאוֹות ֵיׁש ּבָ , ֶׁשִּמָּדה זֹאת ָּגרּוַע ִמָּכל ַהִּמּדֹות ָרעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. עֹוָלמֹות ְּבִחָּנם

ֲאָבל , ֶׁשּלֹא ְלַהְרּבֹות ָּבֶהם, ִּפי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַוֲאִפּלּו ְּבֶהֵּתר - ְלִהְתַנֵהג ָּבֶהם ַעל ַרק ֶׁשְּצִריִכין , ֶהְכֵרִחּיּות

ֲאָבל ִעְנַין ַהַּמֲחלֶֹקת ֶזה ֵאין . ְּכגֹון ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוַכּיֹוֵצא, ַעל ָּכל ָּפִנים ֵיׁש ָּבֶהם ֶהְכֵרַח ְלִקּיּום ָהָאָדם

 - ל ַּכֲאֶׁשר ְּכָבר ִנְטְרדּו עַ , ְוהּוא ְמַכָּלה ְועֹוֶקֶרת אֹותֹו ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹות יֹוֵתר ִמָּכל ַהַּתֲאוֹות. ָדם ְּכָללָצִריְך ָהָא

ְיֵדי  -ִּכי ֵאין ּפֹוֲעִלין ַעל , ְיֵדי ֶזה ִמְּׁשֵני עֹוָלמֹות ַוֲאִפּלּו ִמַּמֲחלֶֹקת ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד

 ַּבֶּמה ַמֲחלֶֹקת ַאַחת ּדֹוָחה ֵמָאה ַּפְרָנסֹות ּוְצִריִכין ְלַהֲאִמין ִּכי ֵאין ָאָדם נֹוֵגעַ , ַאְּדַרָּבא, ַהַּמֲחלֶֹקת ְּכָלל

ת ֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַמֲחלֹקֶ ִמָּכל ֶׁש , ל"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ ', ּוְבִׁשְמָך ִיְקְראּוָך ּוִמֶּׁשְּלָך ִיְּתנּו ָלְך ְוכּו. ֶׁשּמּוָכן ַלֲחֵברֹו

אֹו ֵּבין ַהּלֹוְמִדים , ֶׁשהּוא ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁשֵּבין ַהֲחִסיִדים ְוַהּלֹוְמִדים אֹו ֶׁשֵּבין ַהֲחִסיִדים', ְּבִעְנַין ֲעבֹוַדת ה

. הה יֹוֵתר ִמָּכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹורָ ֶׁשֶּזה ַהַּמֲחלֶֹקת ָּגרּוַע ֵמַהּכֹל ּוְמַקְלֵקל ַהְרֵּבה ּוְמַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאּלָ , ְּבַעְצָמם

ֲאָבל , תֶׁשָּכל ֶאָחד ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאמֶ , ְוָכל ַהַּמֲחלֶֹקת ַהּזֹאת ִהיא ַרק ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת

ִּכי , אי לֹא ַיֲחִזיק ְּבַמֲחלֶֹקת ַעל ָּכל ָּפִניםְּבַוּדַ , ֶּבֱאֶמת ִאם ִיְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְולֹא ַיְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו

ְיֵדי ַהַּמֲחלֶֹקת  - ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו טֹוֶעה ָיִבין ֶׁשּלֹא ְיַתֵּקן ַעל . ִיְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו אּוַלי הּוא טֹוֶעה ֶאת ַעְצמֹו

ְיֵדי ַהַּמֲחלֶֹקת ִאי ֶאְפָׁשר  - ִּכי ַעל , ִפי ַּדְעּתֹו ַהְּנבֹוָכהְיַקְלֵקל ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשְּיַתֵּקן לְ , ַאְּדַרָּבא, ְּכָלל

, ּתֹוֲאָבל ֶהָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמ , ִּכי ָׂשְנאּוי ַהַּמֲחלֶֹקת ְמאֹד ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ָּכל ֶזה ִּבְכָתב, ְלַתֵּקן ְּבׁשּום אֶֹפן

ִּבְפָרט ַּבּדֹורֹות , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשֵאינֹו ְמבָֹרר ְלַהֲחִזיק ְּבַמֲחלֶֹקת ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו - ְּבַוַּדאי לֹא ִיְטֶעה ַעל 

 -ִּבְפָרט ַעל , ְּצִריִכין ְלַתֵּקןַהָּללּו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִּבְׁשֵפלּות ָּגדֹול ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ֶמְמָׁשָלה ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁש 

ְיֵדי  - ם ַעל ֶאת ָהעֹוָלם ּוְלַהְמִׁשיְך ָּכל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִא  ִּכי ְלַתֵּקן, ְיֵדי ַהַּמֲחלֶֹקת

, ַעל ָיָדם ֵּכן ֵאִלָּיהּו ּוָמִׁשיַח ֶׁשִעַּקר ִּתּקּון ָהעֹוָלם ִיְהֶיה - ְוַעל . 'ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ְרִציָצא ְוכּו, ַהָּׁשלֹום

ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות ', ֵאין ֵאִלָּיהּו ָּבא ְלַטֵּמא ּוְלַטֵהר ְוכּו, ל"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ק ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָּבעֹוָלםַיַעְסקּו רַ 

, תֵּכן ִאם ָהֱאֶמת ַמִּסיתֹו ְלַהֲחִזיק ְּבַמֲחלֹקֶ  -ְוַעל . 'ְוֵכן ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִנְקָרא ַׂשר ָׁשלֹום ְוכּו. ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם

ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵאינֹו ָחֵפץ , ָצִריְך ְלַהְׁשִליְך ֵמִאּתֹו ֱאֶמת ָּכֶזה ָלָאֶרץ ּוְלַהְרִחיקֹו ֵמַעל ָּפָניו, ַחס ְוָׁשלֹום

  : ל"ֶּבֱאֶמת ָּכֶזה ְוַכּנַ 

ַּגם הּוא ָצִריְך ִלָּזֵהר ִלְזּכֹר , ֲאֵחִריםַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשִּנְׁשָמר ִמֶּזה ְוהֹוֵלְך ְּבֻתּמֹו ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק ְּבַמֲחלֶֹקת ַעל ) כד

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְותֹוָרתֹו , ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשִּיָּזֵהר ְמאֹד ְמאֹד ֶׁשָהֱאֶמת לֹא ַיְרִחיק אֹותֹו, ל"ֵהיֵטב ִעְנָין ַהּנַ 
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ת ַמֲחַמת ֶׁשיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ָהֱאמֶ , ֵדי ָהֱאֶמתִּכי ָּכל ַהִהְתַרֲחקּות ְוַהְּנִפילֹות ֶׁשְּבַדְעּתֹו ַהּכֹל ַעל יְ , ַהְּקדֹוָׁשה

, ֵּכן אֹוֵמר ְּבַדְעּתֹו - ְוַעל . ְוַגם ַעָּתה הּוא ְּכמֹו ֶׁשהּוא. ִּבְפָרט ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשִּקְלֵקל ַהְרֵּבה ְמאֹד, ֶׁשָּפַגם ְוִקְלֵקל

ַרֲחָמָנא , ְיֵדי ֶזה נֹוֵפל ְּבַדְעּתֹו ּוִמְתַרֵחק ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַרֵחק - ְוַעל . ֲהלֹא ֲאִני יֹוֵדַע ָהֱאֶמת ְּבַעְצִמי עֶֹצם ִקְלקּוִלי

, ָּכֶזה ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ֵמֱאֶמת, ְיֵדי ָהֱאֶמת - ֶׁשָּכל ִהְתַרֲחקּותֹו ּוְנִפיָלתֹו הּוא ַעל , ִנְמָצא. ִלְצָלן

ְוִאם לֹא ָזִכינּו ָלבֹוא ְלַתְכִלית ַהְיִדיָעה . ע ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ְּכָללַרק ְצִריִכין ֵלידַ , ִּכי לֹא ָּכְך הּוא ָהֱאֶמת

ַרק ֶזה ָאנּו , ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ָאנּו ֵאין יֹוְדִעים ִּבְפִׁשיטּות ְּכָלל, ֲאֶׁשר לֹא ֵנַדע ֶׁשֶּזה ָעמֹק ְוֶנְעָלם ְמאֹד

ם ְיֵדי ַצִּדיָקיו ָהֲאִמִּתִּיים עֹצֶ  - ְוהּוא ִיְתָּבַרְך ִּגָּלה ָלנּו ַעל . ת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמתיֹוְדִעין ֶּבֱאֶמת ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֱאמֶ 

ְוֶזה ִעַּקר . ֵּכן ִאם ָהֱאֶמת ַמִּסיתֹו ְלַהֲחִזיק - ְוַעל . ַחְסּדֹו ְוַרֲחָמיו ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו ַהְרֵּבה ִמֶּזה

ֵרנּו ִּכי ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְוהוא יֹוֵדַע ִיְצ , ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְּבכֲֹחָך ֲעֵׂשהָהֱאֶמת ְוָכל ֲאֶׁשר 

  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוָיָקר ְּבֵעיָניו ְמאֹד ָּכל ְּתנּוָעה ְוַהְעְּתָקה ְּכחּוט ַהַּשֲעָרה ֶׁשָאָדם ַמְמִׁשיְך ַעְצמֹו. ָעָפר ֲאַנְחנּו

ְּכמֹו ֵּכן ָיָקר ְּבֵעיָניו יֹוֵתר ָּכל ְּתנּוָעה , ְוָכל ַמה ֶּׁשהּוא ָרחֹוק ּוְמֻגָּׁשם יֹוֵתר. ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ְמאֹד

ַּדְיָקא ' ֵמֶאֶרץ'. ְוֶזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח. ְוַהְמָׁשָכה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ִמָּמקֹום ָרחֹוק ָּכֶזה

  :ל"ְוַכּנַ 

ֹו ֵהן ָהָאָדם ֵאֶצל ַעְצמֹו ֶׁשַּמִּסית, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְצִריִכין ֵליַדע ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהַהָּסתֹות ֵהן ְּבִעְנַין ַמֲחלֶֹקת) כה

ָּכל , ל"ְיֵדי ֶזה ְוַכּנַ  - ּתֹו ַעל ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ְמבָֹרר ְלַהֲחִזיק ְּבַמֲחלֶֹקת אֹו ְלִהְתַרֵחק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוִלּפֹל ְּבַדְע 

ל ֶׁשַּגם ִקְטרּוָגם ָהָיה עַ . ל"ל ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכּנַ "ֶזה ִנְמָׁשְך ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִקְטרּוג ַהַּמְלָאִכים ַהּנַ 

ר "בר(ְיָקא ִקְטְרָגה ְוָאְמָרה ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ָהָאָדם ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹא ִנְתָּבֵרר ָאז ִּבְׁשֵלמּות ַעד ֶׁשִּמַּדת ָהֱאֶמת ּדַ  -

ֵּכן ִאם ָהֱאֶמת  -ְוַעל . 'ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ְוכּו, ֶׁשֶּזהּו ְּבַעְצָמּה ְּבִחיַנת ִקְטרּוג ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָאְמרּו.). ה, ח

ֵרג ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ְמבָֹרר ְלַקְט  -ִּבְבֵני ָאָדם ַעד ֶׁשּטֹוִעין ַעל  ּוִמָּׁשם ִנְׁשַּתְלֵׁשל ַהִּקְטרּוג. ַמִּסיתֹו ְלַהֲחִזיק

ק ְיֵדי ֱאֶמת ָּכֶזה ְלִהְתַרחֵ  -אֹו ֶׁשְּיַקְטֵרג ַעל ַעְצמֹו ַעל , ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ּוְלַהְרּבֹות ַמֲחלֶֹקת ְּבִחָּנם ַחס ְוָׁשלֹום

ה ָּייו ֶׁשִּיְזּכֶ ֵּכן ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ְמאֹד ְמאֹד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּכל ְיֵמי חַ  -ַעל . לֹוםַחס ְוָׁש , ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְותֹוָרתֹו

 ֶׁשָּזכּו ִלְנֻקַּדת ְוָהִעָּקר ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוַתְלִמיֵדיֶהם ַהִּנְלִוים ֲאֵליֶהם. ִלְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

 ל ּוֵמֶהם ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ָּכל ִמי"ִּכי ֶעֶצם ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ֵאין זֹוִכים ִּכי ִאם ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ַהּנַ , ֲאִמּתֹוָהֱאֶמת לַ 

ַהֵּׁשם ה לַ ֲאָבל ְצִריִכים ְיִגיעֹות ְּגדֹולֹות ָלֶזה ּוְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּפֵּלל ַהְרּבֵ , ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם

  :ל"ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה ְוַכּנַ 

ְוִאם ֵּכן ". ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד", ְוֶזה ֶׁשָּטַען ָּדִוד ְּכֶׁשִהְתַוֶּדה ַעל ֶחְטאֹו ְּבַבת ֶׁשַבע) כו

ּוְכמֹו ֶׁשָרצּו ַהְרֵּבה . ַחס ְוָׁשלֹום, ָוהלֹוַמר ֶׁשֶאֶפס ִּתְק , ַחס ְוָׁשלֹום, אּוַכל ְלִהְתַרֵחק ְוִלּפֹל ַעל ְיֵדי ֶזה

 ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש". ַרִּבים אֹוְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין ְיׁשּוָעָתה לֹו ְבֱאלִֹקים ֶסָלה", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִלְדחֹותֹו ַעל ְיֵדי ֶזה

ם ֵהן ַּתֵּכל ַעל ָּכל ַהְּדִחּיֹות ָהֵאֶּלה ֵהן ֵמֲאֵחִריֲאָבל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך לֹא ִהְס , י ָׁשם ֶׁשהּוא ֵמֲחַמת ֶהָעֹון ַהֶּזה"ַרִׁש 

ִּכי לֹא ָחָטאִתי ֶנֶגד ׁשּום . ְלָך ְלַבְּדָך ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי, ַרק ִחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְוָאַמר, ֵמַעְצמֹו

ִלְסלַֹח ְלַמַען ִּתְצַּדק , ִּכְבָיכֹול, ִּכי ַאָּתה ֻמְכָרח, ְסלֹחַ ֵּכן ְּבָיְדָך לִ  -ְוַעל . ַמְלָאְך ְוָׂשָרף ִּכי ִאם ֶנְגְּדָך ְלַבד

ִּכי ָעִתיד . ' ְוכּוְּכֵדי ֶׁשִּתְצַּדק ְוִתְזֶּכה ֶנֶגד ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּקְטְרגּו ְוָאְמרּו ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו', ְּבָדְבֶרָך ְוכּו

ַמְרֶּבה  ְולֹא ֵיְדעּו עֶֹצם ִרּבּוי ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ֶׁשַאָּתה. 'ְוכּוְלֶמֱחָטא ַקָּמְך ּוְלַאְרָּגָזא ַקָּמְך 

 ְוִתְזֶּכה ֵּכן ַאָּתה ֻמְכָרח ִלְסלַֹח ְּכֵדי ֶׁשִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרךָ  -ַעל , ִלְסלַֹח ְלָכל ַהְמַבְּקִׁשים ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ֵמִאְּתךָ 

ם ִׁשיב ַהֵּׁש ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשהֵ . ּו ֶׁשָּצַדְקָּת ְּבְדְבֶרָך ּוְבָׁשְפְטָך ֶׁשָּבָראָת ֶאת ָהָאָדםֶנְגָּדם ְּכֵדי ֶׁשִּיְרא

 -ַאף  ַהְינּו, ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַאַחר ָּכךְ ! '?ְוִכי ַעל ִחָּנם ִנְקֵראִתי ַרחּום ְוַחּנּון ְוכּו, ִיְתָּבַרךְ 

. ָעֹון ָּגדֹול ָּכֶזה ִּפי ֶׁשְּלִפי ָהֱאֶמת ֶׁשְּבַדְעִּתי ִנְדֶמה ִלי ֶׁשָרחֹוק ְמאֹד ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִיְסַלח ִלי ַעל -ַעל 

ֲאָבל ַחְסְּדָך ָּגַבר , םַחס ְוָׁשלֹו, ְיֵדי ֶזה - ּוֵמֲחַמת ֶזה ִּכְמַעט ִּכְמַעט ֶׁשָּנַפְלִּתי ְּבַדְעִּתי ְוִנְתַרַחְקִּתי ֵמִאְּתָך ַעל 

ֵּכן ֲאִני ְמֻחָּיב  - ַעל , ָעַלי ֶׁשִּזִּכיָתִני ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ֶׁשֲאִמַּתת ַרֲחֵמי ַּדְעְּתָך ַהְּקדֹוָׁשה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג
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ֵהן ֱאֶמת ", ְוֶזהּו. ִמָּׁשַמִים' ְוֵיֶרא ה ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשִּלי ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַּפַעם ּוְלַהִּפיל ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך ַעד ַיְׁשִקיף

, ַהֶּזה הּוא ַרק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבַוַּדאי ָהִעָּקר הּוא ָהֱאֶמת ְוָכל ֲחָפֶציָך ּוַבָּקׁשֹוֶתיָך ֵמָהָאָדם ַהָּׁשָפל, "ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות

ֶׁשֶּזה , ָמה ֲאִמִּתית ַמה ֶּׁשָּסתּום ְוֶנְעָלם ִמֶּמִּניֶׁשּתֹוִדיֵעִני ָחכְ , "ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני", ֲאָבל ֲאִני ְמַבֵּקׁש

ֶמת ִּפי ֶׁשַאָּתה ָחֵפץ ַרק ָּבאֱ  - ַעל  - ַאף , ַהְינּו ֶׁשִחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְוָטַען ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ִעַּקר ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

, ַעד ֶׁשִּנְדֶמה, ַדְעִּתי ָרחֹוק ְמאֹד ֶׁשִּיְמחֹל ִלי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ְלִפי ָהֱאֶמת ֶׁשְּב . ְּבִחיַנת ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות

ַוֲאִני , ּותֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֲעַדִין לֹא ִהַּשְגִּתי ֲאִמַּתת ַרֲחֶמיָך ִּבְׁשֵלמ, ֶׁשָאֶפס ִּתְקָוה ָחִליָלה, ַחס ְוָׁשלֹום

 ֲאֶׁשר ֶׁשהּוא ֲאִמַּתת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיךָ , ִדיֵעִני ַמה ֶּׁשָּסתּום ְוֶנְעָלם ִמֶּמִּניֶׁשּתֹו, ְמַבֵּקׁש ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני

 ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוֶתיךָ , ֵּכן ִּתְקָוה ְּגדֹוָלה -ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם ֵיׁש ִלי ַּגם , ָׂשְגבּו ְוָעְמקּו ְמאֹד ְוֶנֶעְלמּו ִמֶּמִּני

ַרק ֶׁשּלֹא , ּיֹותְּכָלל ְוֵיׁש ִעְנָין ֶׁשִּיְתַּתֵּקן ַהּכֹל ְוִיְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה ְוָכל ָהֲעֹונֹות ִיְתַהְּפכּו ִלְזכֻ ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים 

ַעֵּין , קֹומֹוַּכְמבָֹאר ִּבְמ , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפיו. ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהְּצָעָקה ְוַהְּתִפָּלה ְוַהְּתִחָּנה

  :ָׁשם

ִּכי ַהּכֹל , ֶׁשֵאיָתן ְּבִמְצֹות, ְוֶזהּו ְּכַלל ָּכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְוָכל ֶיַרח ָהֵאיָתִנים) כז

ִּכי , ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּבְׁשֵלמּותְיֵדי ַצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשָּזָכה ִלְנֻקַּדת הָ  -ְלָבֵרר ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַעל 

ִּכי עֹוְסִקין , ְיֵדי ִרּבּוי ָהֲעבֹודֹות ֶׁשִיְׂשָרֵאל עֹוְבִדין ָאז -ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמָבְרִרין ָהֱאֶמת ַעל  - ְּברֹאׁש 

ְיֵדי  - ל ֶׁשֶּזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשּזֹוִכין עַ ', ְצָדָקה ְוכּוָאז ְּבִרּבּוי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוְצָעקֹות ְוַתֲחנּוִנים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּו

ְּבִחיַנת ִּתֵּתן ֱאֶמת , קֹולֹות ֶׁשל ׁשֹוָפר ְוֶׁשל ִרּבּוי ְּתִפּלֹות ּוְצָעקֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב

, בִחיִלין ַלֲעסֹק ְּבֻסָּכה ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֱאֶמת ְלַיֲעקֲֹאָבל ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְת . ל"ְלַיֲעקֹב ְוַכּנַ 

ם ַּבֲעבֹודֹות ַהְינּו ֶׁשַאַחר רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים עֹוְסִקין ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ּגַ , ִּבְבִחיַנת ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה

ְיֵדי ֲאִמַּתת  -ֶׁשֶּזה ִעַּקר ִמְצַות ֻסָּכה ְּכֵדי ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַעל , ֵׁשָנהֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה וְ , ֶׁשֵהם, ִחיצֹוִנּיֹות

ְוֶזהּו . ָך ָּדֵעהּוָהֱאֶמת ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ָסמּוְך ְוָקרֹוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ְּבָכל ְּדָרֶכי

ל ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַעְרֵבי ַנחַ ', ְּכלּוִלים ִמָּכל ַהִּכּתֹות ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ַּבֲעֵלי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְוכּוְּבִחיַנת ָהַאְרַּבע ִמיִנים ֶׁש 

ם ְיֵדי ָהֱאֶמת ְמַגִּלין ֶׁשּגַ  -ִּכי ַעל , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ֶׁשֵאין ָּבֶהם לֹא ַטַעם ָוֵריחַ , אֹוְגִדין ִעָּמֶהם

ִכין ֶאת ְיֵדי ָּכל ְּתנּוָעה ֲאִמִּתית ֶׁשִּנְמָצא ָּבֶהם ֶׁשּמֹוְׁש  - ל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַנַחת רּוַח ְוִהְתָּפֲארּות ַעל ֵמֶהם ְמַקּבֵ 

ֵצר ֶׁשעֹו, ְלׁשֹון ֲאֵסָפה', ֲעֶצֶרת'. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת. ל"ַעְצָמן ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוַכּנַ 

, ָּבּה ְיֵדי ֻסַּכת ָׁשלֹום ֶׁשָּזִכינּו ֵליֵׁשב - ְואֹוֵסף ַהּכֹל ּוְמָקֵרב ֻּכָּלם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ַעל 

ְך ִּבְבִחיַנת ָאז ֶאֱהפְֹך ֶׁשָאז ִהְקַרְבנּו ָקְרָּבנֹות ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביל ַהִּׁשְבִעים ֻאּמֹות ְּכֵדי ְלָקֵרב ֻּכָּלם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּברַ 

  :'ֶאל ָּכל ָהַעִּמים ָׂשָפה ְּברּוָרה ְוכּו

, ֶלק ְּבתֹוַרת ֱאֶמתֵּכן ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ַהּכֹל עֹוִלים ֶאל ַהּתֹוָרה ְלהֹורֹות ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו חֵ  - ְוַעל 

ֵאל ֲאִפּלּו ְלָבֵרר ּוְלַגּלֹות ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשרָ  ַרק, ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ְלָקֵרב ְולֹא ְלַרֵחק

  :ל"ִּכי ֶזה ִעַּקר ֲאִמַּתת ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ְוַכּנַ , ָהְרחֹוִקים ְמאֹד

ל ָּדְרׁשּו "ִּכי ַרזַ . 'א ֱאלִֹקים ְוכּוְּבֵראִׁשית ָּברָ , ְוֶזה ֶׁשְּמַסְּיִמין ַהּתֹוָרה ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ּוַמְתִחיִלין ִמָּיד) כח

ִּכי מֶֹׁשה , ל"ְוֶזהּו ְּבִחיָנה ַהּנַ . ֶׁשִּׁשֵּבר ֶאת ַהּלּוחֹות, "ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל", ַעל ָּפסּוק ֶזה

ַרת ה ְוָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעד ֶׁשָהָיה ִמּׁשּוָרָאה ּגֶֹדל ַהֻחְרָּבן ֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָּכְך ְוָעְברּו ַעל ָּכל ַהּתֹורָ 

ֶהֶרף , ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ַחס ְוָׁשלֹום, ַהִּדין ָהֱאֶמת ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ְלַהְרִחיק ּוְלַהֲאִביד ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְוַּתְׁשֵלְך ֱאֶמת 'ֶזה ְּבִחיַנת , ְך ֶאת ַהּלּוחֹות ָלָאֶרץֵּכן ִהְׂשִּכיל מֶֹׁשה ְוִהְׁשִלי -ַעל . 'ִמֶּמּנּו ְוַאְׁשִמיֵדם ְוכּו

ְּכמֹו ֵכן , ל"ָאָדם ְוַכּנַ ְּכמֹו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְׁשִליְך ֶאת ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ ַעל ֶׁשִּקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת הָ , ל"ַהּנַ ' ַאְרָצה

ִהְׁשִליָכם , ְּבִחיַנת ּתֹוַרת ֱאֶמת, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֱאֶמת, ַהּלּוחֹותָעָׂשה מֶֹׁשה ְוָדַבק ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְוִהְׁשִליְך ֶאת 

ּתֹו ֵכן ֵמַאַחר ֶׁשַעל ָיָדם עֹוֶלה ַעל ַּדְע  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ִּפי ֶׁשֵהם ּתֹוַרת ֱאֶמת -ַעל  -ְלהֹורֹות ֶׁשַאף , ָלָאֶרץ

ִחֵּזק ֵּכן ִהְׁשִליָכם ַאְרָצה ְוִהְרִחיָקם ֵמַעל ָּפָניו וְ  - ַעל , ְׂשָרֵאלֶׁשֶאֶפס ִּתְקָוה ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל עֹוד ַעל יִ 
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ְך ֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּברַ  - ִּפי  -ַעל  - ַעד ֶׁשֵהִבין ֶׁשַאף , ֶאת ַעְצמֹו ְלַהֲאִמין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַעְמקּות ַּדְעּתֹו ְּכָלל

ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָּפַעל ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשִּנְתַרָּצה ַהֵּׁשם, ֵדי ֶזה ִהְרָּבה ְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהםיְ  -ְוַעל , רֹוֶצה ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם

 -ְוַעל , ְּבִחיַנת ְוַתְׁשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה, ל"ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיָנה ַהּנַ . ּוָמַחל ָלֶהם ְוִצָּוה לֹו ִלְפסֹל לּוחֹות ְׁשִנּיֹות

 ִּכי ִאם לֹא ָהָיה ַמְׁשִליְך ַהּלּוחֹות ְוָהָיה, ּוְכמֹו ֵכן ָעָׂשה מֶֹׁשה. ל"מֹו ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצַמח ְוַכּנַ ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצ 

ִּכי ֵאין , ְוָאז ָהָיה ָהֱאֶמת ִמְתַעֵּלם ְלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום, ַעד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ֶנֶאָבִדין, ַחס ְוָׁשלֹום, ַהִּקְטרּוג ָּגדֹול

 ִּבְבִחיַנת ְוַתְׁשֵלךְ , ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֱאֶמת, ֵּכן ִהְׁשִליְך ַהּלּוחֹות -ַעל . ֶׁשְּיַגֶּלה ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִמי

, ְחְׁשבֹוָתיוּו מַ ְוִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלתֹו ִּכי ֶהֱאִמין ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ִּכי ְמאֹד ָעְמק, ֱאֶמת ַאְרָצה

ֶלה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַּתעֲ , ְוָזָכה ֶׁשָעְלָתה ְּבָידֹו ְוִנְתַרָּצה לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוָמַחל לֹו ְוִצָּוה לֹו ִלְפסֹל לּוחֹות ְׁשִנּיֹות

ַמְתִחיִלין ִמָּיד , ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ַאַחר ְלֵעיֵני ָכל - ְוַעל . ל"ְּבִחיַנת ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוַכּנַ , ֱאֶמת ִמן ָהָאֶרץ

ֵאין ְלהֹורֹות ֶׁשֶּזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ְּכֶׁשּיֹוְדִעין ֶׁש . ַּכּמּוָבא, ת'מֶ 'אֱ 'ֶׁשהּוא סֹוֵפי ֵּתיבֹות , ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹקים

 -' ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל'ּו ְּבִחיַנת ֶׁשֶּזה, ַרק ַמְתִחיִלין ְּבָכל ַּפַעם, יֹוְדִעין ְּכָלל ְוֵאין ִמְתַרֲחִקין ְּבׁשּום אֶֹפן

ם ְיֵדי ְׁשִביַרת לּוחֹות ֶׁשהֹוָדה לֹו ַהֵּׁש  - ֶׁשּמֶֹׁשה ְּבעֹוֶצם ּכֹחֹו ִהְמִׁשיְך ֶּדֶרְך ֶזה ַעל ', ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹקים'

ְתִחיל ל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ְלהַ ְיֵדי ֶזה יּוכַ  -ֶׁשַעל . ִיַּׁשר ּכֲֹחָך ֶׁשָּׁשַבְרּתָ , ִיְתָּבַרְך ְוָאַמר לֹו

ִּכי ַרק ֶזהּו ִעַּקר . ת'מֶ 'אֱ 'סֹוֵפי ֵּתיבֹות , ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהְתָחַלת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹקים, ְּבָכל ַּפַעם

ַעם ין ְוֵיַדע ֶׁשֵאין יֹוְדִעין ְּכָלל ּוְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְּבָכל ּפַ ַרק ָיִב , ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹא ִיְתַרֵחק ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת

ְּכמֹו , ם ִיְתָּבַרךְ ִּכי ֲאִמַּתת ַרֲחָמיו ָׂשְגבּו ְמאֹד ְוָכל ְיֵמי ַחֵּיי ָהָאָדם יּוַכל ְלַהְתִחיל ְלִהְתָקֵרב ַלַהֵּׁש , ֵמָחָדׁש

  :לֹא ָתְמנּו ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְלעֹוָלם' ִּכי ַחְסֵדי ה. ִּדְכּדּוָכא ֶׁשל ֶנֶפׁש ַעד - " ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא", ֶׁשָּכתּוב

ְוִדְקְּדקּו . ה ְּבֵראִׁשיתָּכל ַהָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְּכִאּלּו ַנֲעֶׂשה ֻׁשָּתף ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַמֲעֵׂש , ְוֶזהּו) כט

ן ֶׁשָהִעָּקר הּוא ָלדּו, ל"ַהְינּו ַּכּנַ , ַּכּמּוָבא ְּבֵבית יֹוֵסף ְּבַהְתָחַלת טּור חֹוֶׁשן ִמְׁשָּפט, ַהּפֹוְסִקים ֵּתיַבת ַלֲאִמּתֹו

ַרק ִיְהֶיה ֱאֶמת , ַחס ְוָׁשלֹום, ְיֵדי ָהֱאֶמת ְלַהּטֹות ַהִּדין -ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּדְיָקא ִלְבִלי ִלְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו ַעל 

ַהְינּו , ַעֵּין ָׁשם, יַנת ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוהּוא ְּכֵעין ֶׁשֵּפְרׁשּו ַהְמָפְרִׁשים ָׁשם ְלַאּפּוֵקי ִּדין ְמֻרֶּמהְּבִח , ָּברּור ָוַזךְ 

 ְיֵדי -ל ִּכי ִעַּקר ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ָהָיה עַ , הּוא ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית - ָּברּוְך  -ל ְוָאז ַנֲעֶׂשה ֻׁשָּתף ְלַהָּקדֹוׁש "ַּכּנַ 

 -ְוַעל , תֶׁשהּוא ִעַּקר ָּכל ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשי, ִּכי ָהֱאֶמת ַהָּפׁשּוט ִקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם, ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּדְיָקא

ָּתתֹו ֶׁשהּוא ֲאִמ , ְיֵדי ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּדְיָקא -ֵּכן ִעַּקר ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ֶׁשהּוא ְּבִריַאת ָהָאָדם ָהָיה ַרק ַעל 

ִּכי ִיְהיּו ַצִּדיִקים , ֵכן ְצִריִכין ִלְברֹא ֶאת ָהָאָדם - ִּפי  -ַעל  -ֶׁשֵּיַדע ֶׁשַאף , ְּבַעְצמֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג

ְוַעל , הּוא ִּבְבִחיָנה זֹאת, ָקאֵּכן ֶזה ַהָּדן ִּדין ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַּדיְ  -ְוַעל , ְּגדֹוִלים ָּכֵאּלּו ֶׁשְּיָבְררּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

 ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום", ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, הּוא ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית -ָּברּוְך  - ֵּכן הּוא ַנֲעֶׂשה ֻׁשָּתף ְלַהָּקדֹוׁש  -

, ל"י ָהֱאֶמת ִהיא ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב ְוַכּנַ ּכִ ' ל ָׁשם ִמְדָרׁש ֶזה ֶׁשַּנֲעָׂשה ֻׁשָּתף ְוכּו"ֶׁשִּמָּׁשם ָלְמדּו ַרזַ , "ֶאָחד

  :ל"ַאְך ִעַּקר הּוא ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַכּנַ 

לֹא ' ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה" 'ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ְוכּו' ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹקים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה", ְוֶזהּו) ל

, ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַהִּוּכּוִחים ֵּבין ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוֵבין מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבִעְנַין ְׁשִליחּותֹו ִלְגאֹלִּכי , "נֹוַדעִּתי ָלֶהם

, ָגֳאָלםְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְקִּפיד ָעָליו ְוִהְכִריחֹו ֵליֵלְך ִּבְׁשִליחּותֹו לְ , ֶׁשּמֶֹׁשה ָהָיה ְמָמֵאן ְמאֹד ַּכָּמה ְּפָעִמים

ְתִחָּלה ל ֶׁשֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ָקֶׁשה ָלֶהם ִּב "ַהּכֹל ָהָיה ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ַהּנַ , ְמבָֹאר ַּבָּפָרִׁשּיֹות ַהּקֹוְדִמיםּכַ 

ִגיָעתֹו ְוָטְרחֹו ַרק ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ְמָבֵרר ָהֱאֶמת ְּכִפי יְ . ל"ְוַכּנַ ' ַלֲעמֹד ַעל ֶעֶצם ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוכּו

ר ִּכי ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִחיָרה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְוִעּקַ , ַּבֲעבֹוָדתֹו ְוָכל ְיֵמי ַחָּייו ֵיׁש לֹו ְּבָכל ַּפַעם ִנְסיֹונֹות

ּות ֵּבנּו ָהָיה ְמָמֵאן ֵליֵלְך ִּבְׁשִליחֵּכן ֲאִפּלּו מֶֹׁשה רַ  -ְוַעל . ל"ַהְּבִחיָרה הּוא ְּבִעְנַין ֵּברּור ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַכּנַ 

הֹוִׁשיַע ִּכי ִּבְקֻּדַּׁשת ָחְכָמתֹו ָיַדע ָהֱאֶמת ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹד לְ , ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהאֹור ֶׁשּלֹו. ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ָּבַרְך ַלֲחטֹא ּוְלַהְמרֹות ְּכֶנְגּדֹו ּוְכֶנֶגד ַהֵּׁשם ִיְת  ִּכי ָרָאה ֶׁשּסֹוָפן, ְלִיְׂשָרֵאל ְיׁשּוָעה ְׁשֵלָמה ְּבַתְכִלית ַעד ַהּסֹוף

" 'ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ֶּבֱאֶמת ֵּכן. ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבְּתִחָּלה ּוַבּסֹוף
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ִמי ", ִּכי ָהָיה ָקָטן ְּבֵעיָניו ְוָאַמר, ִּכי ָּתָלה ַהָּדָבר ְּבַעְנְוָתנּותֹו, ּותֹוֵּכן ָהָיה ָחֵפץ ְלַסֵּלק ַעְצמֹו ִמְּׁשִליח -ְוַעל 

 -ֲאָבל ַאף , יתִּכי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּבַוַּדאי ִּדֵּבר ָּכל ְּדָבָריו ֶּבֱאֶמת ּוַבֲעָנָוה ֲאִמִּת , ְוָכל ֶזה ְּבִחיַנת ֱאֶמת". 'ָאנִֹכי ְוכּו

ִּכי ָּכל , ְוִהְכִריחֹו ֵליֵלךְ " 'ְּבמֶֹׁשה ְוכּו' ַוִּיַחר ַאף ה", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, יד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָעָליוֵכן ִהְקִּפ  - ִּפי  -ַעל 

ם ל ַהַּמְלָאִכיַהּכֹל ִנְמַׁשְך ְוִנְׁשַּתְלֵׁשל ֵמָהֱאֶמת ֶׁש , ֵאּלּו ַהֵּדעֹות ְוַהְּסָברֹות ֶׁשל מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה ְלָמֵאן ִּבְׁשִליחּותֹו

ָזא ִּכי ָעִתיד ְלֶמֱחָטא ַקָּמְך ּוְלַאְרּגָ ', ִּכי ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ְוכּו, ל ֶׁשִּקְטְרגּו ְוָאְמרּו ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ָהָאָדם"ַהּנַ 

דֹוִלים ְּגמּוִרים ְצִריִכים ַוֲאִפּלּו ַצִּדיִקים ּגְ , ַּכְמבָֹאר ְלֵעיל ֶׁשִּמֶּזה ַהִּקְטרּוג ָּכל ּכַֹח ַהֵּיֶצר ָהָרע', ַקָּמְך ְוכּו

ָלָּמה ", ּוִמֶּזה ִנְמָׁשְך ַמה ֶּׁשָאַמר מֶֹׁשה. 'ְיִגיָעה ַרָּבה ְלָבֵרר ַּדְעָּתם ִמְּסָברֹות ַהִּנְמָׁשִכים ִמֶּזה ַהִּקְטרּוג ְוכּו

ם ֶׁשֵהם ָּדָתן ַוֲאִבירָ , לֶֹקת ֶׁשל ַהחֹוְלִקיםְיֵדי עֶֹצם ַהַּמחֲ  -ֶׁשֶּזה ִנְמַׁשְך ַעל ". ָלָּמה ֶזה ְׁשַלְחָּתִני', ֲהֵרעָֹתה ְוכּו

ם ְוַגם ְלִפי ַּדְעָּתם ִּדְּברּו ֶּבֱאֶמת ְּכִאּלּו הֵ ". 'ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט ְוכּו' ֵיֶרא ה", ֶׁשָּיְצאּו ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְוָאְמרּו

ֶמת ִּבְפָרט ָּכל ִמיֵני ַמֲחלֶֹקת ִנְמָׁשְך ַרק ִמְּפַגם ָהאֱ , םִּכי ָּכל ַהְּפָגִמים ֶׁשָּבעֹולָ , ְמַקְּנִאים ַעל ָצרֹות ִיְׂשָרֵאל

ים ְּבֵאיֶזה ֵּכן ֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ַהְּגמּוִרים ַמְלִּביִׁשים ִּדְבֵריֶהם ָהָרִע  - ְוַעל . ל"ל ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְּבִחיָרה ְוַכּנַ "ַהּנַ 

ָעם ָלָּמה מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּתְפִריעּו ֶאת הָ ", ָרִאינּו ְּבַפְרעֹה ֶׁשָאַמר ָלֶהםְּכמֹו ֶׁש . ֱאֶמת ְּכִאּלּו ַּכָּוָנָתם ֶאל ָהֱאֶמת

ַעד , ַהֵּבט ּוְרֵאה ְוָהֵבן ַאָּתה ַהְמַעֵּין". ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְבִדְבֵרי ָׁשֶקר. 'ְוכּו

ֱאֶמת ַעד ַעד ֶׁשְּבתֶֹקף ְׁשָקָריו ֵמֵעז ָּפָניו ָּכל ָּכְך לֹוַמר ֶׁשֶאְצלֹו הָ , ַהֲחִליף ָהֱאֶמתֵהיָכן ַהֶּׁשֶקר ִמְתַּפֵּׁשט לְ 

ְוַאל ' ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה ְוכּו", ָאַמר, ֶׁשַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ֶׁשִעָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשֶקר ּוְבִחָּנם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה ָּכל ָּכךְ 

ִּדְבֵרי , ֵהם ַחס ְוָׁשלֹום', ִּדְבֵרי מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשרֹוִצים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיַעְבדּו ֶאת ה, ְּכִאּלּו" י ָׁשֶקרִיְׁשעּו ְּבִדְברֵ 

 יףֲאָבל ֶזה ָהִעְנָין ְלַהֲחלִ , ֶׁשֶקר ְוהּוא ָחֵפץ ַרק ָהֱאֶמת ֶׁשַּיַעְבדּו אֹותֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבִחָּנם ְוֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ֱאֶמת ִּכי ָהָרָׁשע ָּגמּור ְּכמֹו ַּפְרעֹה ַמֲחִליף ֶׁשֶקר ָּגמּור לֶ , ַהֶּׁשֶקר ָּבֱאֶמת הּוא ְּבַכָּמה ְּבִחינֹות ֵאין ִמְסָּפר

ַקְּנִאים ַעל ֵּכן ְּבֶׁשֶקר ַלֲחלֹק ַעל מֶֹׁשה ְּבַעּזּות ְוֻחְצָּפה ְּגדֹוָלה ְּכִאּלּו ֵהם ְמ  - ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָּבאּו ַּגם , ל"ַּכּנַ 

ָּכל ָּכְך ְּכמֹו  ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֶׁשֶקר ֶׁשָּלֶהם לֹא ָהָיה ְמֻגָּׁשם". 'ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹט ְוכּו' ֵיֶרא ה", ָצרֹות ִיְׂשָרֵאל ְוָאְמרּו

ת ֹוֲהִבים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאמֶ ֲאָבל ַּגם ֵהם ָּבאּו ְּבֶׁשֶקר ְוָאְמרּו ֶׁשֶאְצָלם ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֵהם א, ַהֶּׁשֶקר ֶׁשל ַּפְרעֹה

ְּכמֹו , ְוָהעֹוֵׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנה. ְוֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור ּוְבָכל ֵעת. יֹוֵתר ִמּמֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

' ָתן ַוֲאִביָרם ֶׁשָאְמרּו ֵיֶרא הְיֵדי ָהַעּזּות ָהַרע ֶׁשל ּדָ  -ֶׁשַעל , ל ָּפסּוק ֶזה ְלִעְנַין מֶֹׁשה ַרֵּבנּו"ֶׁשָּדְרׁשּו ַרזַ 

ִּכי ַּגם ַהַּצִּדיִקים ". 'ָלָּמה ֲהֵרעָֹתה ְוכּו"ְיֵדי ֶזה ָּגְרמּו ֶׁשַּגם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָׁשָגה ְוָאַמר  -ַעל ', ֲעֵליֶכם ְוכּו

ְלָאִכים ֵתר ִמַּדאי ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמִּקְטרּוג ַהּמַ ְיֵדי ִרּבּוי ָהֱאֶמת יֹו -ַהְּגדֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים טֹוִעים ַּגם ֵּכן ִלְפָעִמים ַעל 

  :ל"ל ְוַכּנַ "ַהּנַ 

ָאַמר ֶׁשִּנְמָׁשְך ָלִעְנָין ַהּקֶֹדם ַעל ֶׁש , ְוֶזה ֶׁשהֹוִדיעֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַמה ֶׁשָּׁשָגה ְּבַּפְרָׁשה זֹאת ֶׁשל ָוֵאֶרא) לא

 ִּכי ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות". 'ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹקים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה", ֶזהּווְ . י"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש ', ָלָּמה ֲהֵרעָֹתה'

ֶׁשֵהם , ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג' ֶׁשָּקֶׁשה ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְמָׁשְך ֵמַהְסָּתַרת ָהֱאֶמת ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמָׁשִכין ַּדְרֵכי ה

ַוְיַדֵּבר ", ְוֶזהּו. ל"ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ַהְּבִחיָרה ְוַכּנַ . 'ָרָׁשע ְוטֹוב לֹו ְוכּו. ַצִּדיק ְוָרע לֹו ,ְּבִחיַנת ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו

הּוא ָהֱאלִֹקים ' ַהְינּו ֶׁשהֹוִדיעֹו ִּכי ה. ְּבִחיַנת ַרֲחִמים, "'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה. "'ְּבִחיַנת ִּדין ְוכּו, "ֱאלִֹקים

ִּכי , ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג זֹאת, י ִמַּדת ָהַרֲחִמים ּוִמַּדת ַהִּדין ַהּכֹל ֶאָחד ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹוּכִ , ְוַהּכֹל ֶאָחד

  : ל"תֹו ִיְתָּבַרְך ְוַכּנַ ֶעֶצם ֲאִמַּתת ְּדָרָכיו ּוִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ְּכמֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַעְצמּו

ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ". לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם' ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה", ֶזהּווְ 

ֶמת ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ָהאֱ . ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַאְבָרָהם, ְיֵדי ָהָאבֹות - ֲאִמַּתת ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ָהָיה ַעל 

ָאז , יחַ ַהְּבִחיָרה ַּדְיָקא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַעד ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁש  -ִּכי ָהֱאֶמת ָצִריְך ְלִהְתָּבֵרר ְּבֶזה ָהעֹוַלם , ְּבַפַעם ֶאָחד

ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב ֶׁשֶּזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ְּבִחיַנת , ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ִיְתַּגֶּלה ָהֱאֶמת ִּבְׁשֵלמּות

ָּבַרְך ְלָכל ֵכן ִמַּצד ַהְמַקְּבִלים ֵיׁש ִחּלּוִקים ַרִּבים ְּבִעְנַין ַהָּשַּגת ֲאִמָּתתֹו ִיְת  - ִּפי  - ַעל  - ֲאָבל ַאף . ֻּכּלֹו קֶֹדׁש

, יּהְלָכל ַחד ְּכִפי ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלּבֵ , ַּבְעָלּה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים, ַחד ְּכִפי ְיִגיָעתֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ 
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ה ְוַכּמּוָבן ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַכּמָ . ְּכמֹו ֵכן זֹוֶכה ְלִׁשעּוִרין ְּדִלֵּביּה, ַהְינּו ְּכִפי ְיִגיָעתֹו ְלַהִּשיג ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ְוִאית ִּבְלבּוִׁשין . 'ְוכּו' ן ֶׁשַּמִּשיִגין ִּבְבִחיָנה זֹאת ֶׁשִּנְקָרא ָיַדִין ְוכּוְּדִאית ָלּה ָמאֵרי ְּדָיַדִין ְוַרְגַליִ . ְמקֹומֹות

ֵּכן ִנְתַּגֶּלה לֹו , ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ַהָּשָגתֹו ֶאת ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ . 'ְוִאיהּו לֹא ִאְׁשַּתֵּני ְּבָכל ֲאַתר ְוכּו' ְּדַמְלָּכא ְוכּו

. ַּכָּמה ְּדָרגֹות ִּכי ֵיׁש ִׁשְבָעה ֵׁשמֹות ֶׁשֵאיָנם ִנְמָחִקים ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם. יו ִיְתָּבַרְך ְּכִפי ַהַהָּשָגהסֹוד ֵׁשם ִמְּׁשמֹותָ 

ם ֲאָבל ַּגם ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֲאִפּלּו ֵׁש , ִּכי הּוא ְּבִחיַנת ֵׁשם ָהֶעֶצם, ְוֵׁשם ֲהָוָיה ָּברּוְך הּוא הּוא ְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם

ג ּיּוְכלּו ְלַהִּשיהּוא ַרק ִּבְבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה ֶׁשִּגָּלה ְׁשמֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְלַהַּצִּדיִקים ְּכֵדי ֶׁש , הּוא - ה ָּברּוְך ֲהָויָ 

ְוַכּמּוָבא . 'ַע ְוכּוְוַאְנְּת ֵלית ָלְך ֵׁשם ְיִדי, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי קֶֹדם ַהְּבִריָאה ֵאין לֹו ֵׁשם ְּכָלל, ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ִּפי ֶׁשֻּכָּלם  -ַעל  - ל הּוא ַהִחּלּוק ֶׁשֵּבין ַמְדֵרגֹות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַאף "ּוִבְבִחיַנת ֵאּלּו ַהּנַ . ְּבָכל ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים

ֹול ֵכן ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִחּלּוק ָּגד -ִּפ  -ַעל  -ַאף ', ַמִּכיִרין ְויֹוְדִעין ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב ְוכּו

  :ל"ְּכמֹו ֵכן ַמִּשיג ָּכל ֶאָחד ֵׁשם ִמְּׁשמֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְוַכּנַ , ּוְכִפי ַהִחּלּוק ֶׁשֵּביֵניֶהם. ל"ְוַכּנַ 

ה ַהֵּׁשם ִנְקָרִאים ּבֹו ַּגם ֲאָבל זֶ , ֶׁשהּוא ֵׁשם ָקדֹוׁש ְונֹוָרא, "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ְּבֵאל ַׁשָּדי", ְוֶזהּו) לב

". ּבֹוִהָּׁשֵמר ִמָּפָניו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי ְׁשִמי ְּבִקרְ . 'ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהַּמְלָאִכים

ט "ִּכי מט, ֶׁשְּׁשמֹו ְּכֵׁשם ַרּבֹו) ְטרֹוןְמטַ (ט "ֶזה ַמט', ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו'. ַאל ְּתִמיֵרִני ּבֹו, ל"ְוָדְרׁשּו ַרזַ 

ל ֶׁשַהַּמְלָאְך ִנְכלָ  ַהְינּו ֶׁשַהָּשַגת ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרְך ִמַּצד ֶזה ַהֵּׁשם ַמִּשיג ַהַּמְלָאְך ַעד. י ַּכּמּוָבא"ְּבִגיַמְטִרָּיא שד

ָגה זֹאת ל ָׁשם ְצִריִכין ִלָּזֵהר ִמָּטעּות ֶׁשּלֹא ִלְטעֹות ֶׁשַהָּש ֲאבָ , ְוִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו. ּבֹו ִיְתָּבַרְך ִּבְבִחיַנת ֶזה ַהֵּׁשם

ֵּכן לֹא ָּבַחר מֶֹׁשה  -ְוַעל ". ִהָּׁשֵמר ִמָּפָניו ַאל ַּתִּמיֵרִני בֹו", ִּכי ַעל ֶזה ֶנֱאַמר, הּוא ַעְצמּות ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ִּכי ִהִּשיג , ִּכי מֶֹׁשה ָּכל ַהָּשָגתֹו ָהָיה ָּגבַֹּה ְמאֹד". 'ִכים ְוכּוִאם ֵאין ָּפֶניָך הֹלְ ", ְוָאַמר. ִּבְבִחיָנה זֹאת

יַנת ֵׁשם ֲאָבל ַּגם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַהָּשָגָתם ַרק ִּבְבִח , ִמְּבִחיַנת ֵׁשם ָהֶעֶצם ֶׁשהּוא ֵׁשם ֲהָוָיה ָּברּוְך הּוא

ַרק . ֶׁשֶּזה ַּתְכִלית ַהַהָּשָגה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְזָהִרים ִמָּטעּות ְוֵאיָנם טֹוִעיםֵהם יֹוְדִעים ְונִ , י"ֶזה ֶׁשהּוא ֵׁשם ַׁשּדַ 

 - הּוא ַעל ְוֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ַּדְרֵכי ַהְנָהָגתֹו ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁש . יֹוְדִעים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ 

ָּגב ִּכי ַהָּשַגת ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶנְעָלם ְוִנְׂש , ִּכי ָּגְבהּו ְּדָרָכיו ִמְּדָרֵכינּו. ֵהם ְׁשמֹוָתיו ַּכָּידּועַ ֶׁש , ְיֵדי ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַרךְ 

ֲהלֹא ְלַאְבָרָהם ְוָכל ָהָאבֹות לֹא ', ָלָּמה ֲהֵרעָֹתה'ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלמֶֹׁשה ַעל ֶׁשָאַמר . ְמאֹד

ֶׁשָּׁשם ֵאין ', ּוְׁשִמי ה'ֲאָבל , ל"י ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ֲאִחיָזה ְלַהָּשַגת ַהַּמְלָאְך ַּכּנַ "ִאם ִּבְבִחיַנת ֵׁשם ַׁשּדַ ִנְתַּגֵּליִתי ִּכי 

תֹו ֵּכן ְּבַוַּדאי ָהָיה ֶנְעָלם ֵמִאָּתם יֹוֵתר ַּדְרֵכי ֲאִמּתָ  - ְוַעל . 'לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם, 'ׁשּום ְּתִפיָסה ְלַהַּמְלָאִכים

, י ָׁשם"ל ּומּוָבא ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש "ּוְכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרזַ . ֵכן לֹא ִהְרֲהרּו ַאַחר ִמּדֹוַתי - ִּפי  - ַעל  - ָּבַרְך ְוַאף ִיְת 

י ּכִ . ְוֵכן ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. 'ֻהְכַרח ִלְקנֹות ְוכּו, ֶׁשִהְבַטְחִּתי ָלֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ּוְכֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ִלְקּבֹר ֶאת ָׂשָרה

 ֵׁשם ֲהָוָיה, ְוַאָּתה ֶׁשְּכָבר ִּגִּליִתי ְלָך ַהָּשַגת ֵׁשם ָהֶעֶצם. ָיְדעּו ֶׁשֲעַדִין לֹא ִהִּשיגּו ֶעֶצם ֲאִמַּתת ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַרךְ 

ָּכל ַמה ֶּׁשַּמִּשיִגין , ַאְּדַרָּבא, ֲהלֹא. ַאָּתה ָחֵפץ ֵליַדע ּוְלָהִבין ַּדְרֵכי ַהְנָהגֹות ֲאִמָּתִתי ִּבְׁשֵלמּות, ָּברּוְך הּוא

ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ַרק , ְצִריִכין ֵליַדע ֶׁשֲעַדִין ְרחֹוִקים ֵמַהָּשַגת ֶעֶצם ָהֱאֶמת, ָהֱאֶמת ְּבַמְדֵרָגה ָּגבַֹּה יֹוֵתר

ְוַגם ", ְוֶזהּו. ל"ְוַכּנַ ' ע ְוכּוֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְּבִחיַנת ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאֶׁשר לֹא ֵנדַ , ֵליַדע ֶׁשְרחֹוִקים ֵמֶעֶצם ָהֱאֶמת

ַהְינּו . 'כּוְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ ' ֲהִקימִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ְוכּו

 -ַאף , הָּתתֹו ִיְתָּבַרְך ֲאִפּלּו ְּכמֹו ֶׁשִּגָּלה ְלמֶֹׁש ִּפי ֶׁשּלֹא ִּגָּלה ְלָהָאבֹות ַהָּשַגת ֲאִמ  -ַעל  - ֶׁשִּגָּלה ְלמֶֹׁשה ֶׁשַאף 

 -ֵכן ַרק ֵהם ָּפֲעלּו ַעל  -ִּפי  - ַעל  - ִּכי ַאף , ַחס ְוָׁשלֹום, ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשָּיְגעּו ְוָטְרחּו לֹא ָהָיה ְּבִחָּנם - ִּפי  -ַעל 

 ָּתתֹו ִיְתָּבַרְך ְלָכלָלֵתנּו ֶׁשִהיא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהָּשַגת ֲאִמ ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם ְלַהְמִׁשיְך ְוִלֵּתן ָלנּו ֲאֻחַּזת ַנחֲ 

, ָּלה ָהַאֲחרֹוָנהַרק ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְמִּתין ָלֶזה ַעד ַהְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹוָנה ְוַאַחר ָּכְך ַעד ַהְּגאֻ , ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל

. ַּכְמבָֹאר ְּבָכל ַהּתֹוָרה, ַהּכֹל ָהָיה ְּבכַֹח ָהָאבֹות, יַׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְתִחָּלה ּוַבּסֹוףֲאָבל סֹוף ָּכל סֹוף ָּכל ְּכִב 

ִּפי  - ַעל  -ַאף , ֶׁשהּוא ַהָּשַגת ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ָּגבַֹּה יֹוֵתר' ִּפי ֶׁשִּגיִּליִתי ְלָך ֵׁשם ה - ַעל  -ּוְכמֹו ֵכן ַאָּתה ַאף 

 ִּפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ְּבָהֱאֶמת - ַעל  -ֵּכן ַאף  - י ֶאְפָׁשר ְלָך ְלַהִּשיג ַּדְרֵכי ֲאִמָּתִתי ִּבְׁשֵלמּות ְוַעל ֵכן ֲעַדִין ִא  -

ת ְוַגם ַעָּתה ְמָמֵאן ַּפְרעֹה ִלְׁשלַֹח אֶ , ֶׁשְּלָך ֶׁשִּיְׂשָרֵאל לֹא ִיְׁשְמעּו ֵאֶליָך ְוַיְרִּגיזּו אֹוִתי ְואֹוְתָך ַּכָּמה ְּפָעִמים
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 ֶׁשִּבְׁשִביל ָּכל ֶזה', ְוַגם ָּדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ְוכּו. ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִסיף עֹוד ְלַהְכִּביד ָהֲעבֹוָדה ְמאֹד ְמאֹד

ֵכן  -ִּפי  -ל עַ  - ַאף '', ָלָּמה ֶזה ְׁשַלְחָּתִני ְוכּו'ְוַגם ַעָּתה ַאָּתה צֹוֵעק . לֹא ָרִציָת ִּבְתִחָּלה ֵליֵלְך ִּבְׁשִליחּוִתי

ֵכן ִּתְפַעל ְותֹוִעיל ְוַתְצִליַח ַהְרֵּבה  - ִּפי  - ַעל  -ִּכי ַאף , ַאָּתה ֻמְכָרח ְלַבֵּטל ַּדְעְּתָך ֶנְגִּדי ְוֵליֵלְך ִּבְׁשִליחּוִתי

 ֵאין ּוַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ַאַחר ָּכךְ . ָרֵאלִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ּתֹוִציֵאם ִמִּמְצַרִים ְּבַיד ָרָמה ְוִתֵּתן ַהּתֹוָרה ְלִיְׂש , ִּבְׁשִליחּוְתךָ 

  :ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשִּתְגמֹר ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם, ְלַהְרֵהר ָּבֶזה

ִּתי ּגֹוֵמר ֵכן ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק ֲאִמ  -ִּפי  -ַעל  - ַאף , ִּפי ֶׁשֵאין זֹוִכין ְלַהִּשיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת -ַעל  -ֶׁשַאף , ְוַהְּכָלל

 ְפֵני ַהַּבִית ְוֶׁשּלֹאַהְרֵּבה ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶׁשֵּמִאיר ָּבנּו ְקֻדַּׁשת ֲאִמַּתת ּתֹוָרתֹו ְּכִפי ַהּדֹור ּוְכִפי ָהֵעת ְוַהְּזַמן ִּב 

ָרֵאל ָיָקר ְמאֹד ְמאֹד ְּבֵעיָניו ַוֲאִפּלּו ָּכל ְנֻקָּדה ּוְנֻקָּדה טֹוָבה ֶׁשל ֱאֶמת ֶׁשל ַהָּפחּות ֶׁשְּבִיְׂש . ִּבְפֵני ַהַּבִית

ם ַהַּצִּדיִקים ּוַמה ֶּׁשַּנֲעֶׂשה ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַהִּשיג ִּכי ּגַ . ִיְתָּבַרְך ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶבֶדת ְלעֹוָלם

ֵכן ָּכל  -ִּפי  -ַעל  -ְוַאף . ל"ַרְך ִּבְׁשֵלמּות ַּכּנַ ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַהִּשיג ַּדְרֵכי ֲאִמָּתתֹו ִיְתּבָ  -ַהְּגדֹוִלים ְּבַעְצָמן ִאי 

ת ּוְכמֹו ֵכן ָּכל ְנֻקָּדה ִמְּנֻקּדַ ". ְוִׁשַּלְמִּתי ֶאת ְּפֻעָּלָתם ֶּבֱאֶמת", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְּפֻעָּלָתם ֶּבֱאֶמת ַקָּים ָלַעד ְוָלֶנַצח

  : ַהּכֹל ַקָּים ָלֶנַצח, ֶהָעצּום ָהֱאֶמת ֶׁשְּמִאיִרין ָּבנּו ֲאִפּלּו ְּבִׁשְפלּוֵתנּו

ִּבֵּטל ַּדְעּתֹו ְוָהַלְך ְיֵדי ָּכל ֶזה ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוֵהִאיר ּבֹו ַהָּשַגת ַהַּדַעת ָהֲאִמִּתי ַעד ֶׁש  - ְוַעל ) לג

ְיֵדי ָּכל ֶזה  - ַעל . 'ְצַרִים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוכּוְוָגַאל אֹוָתנּו ִמִּמ , ִּבְׁשִליחּותֹו ִיְתָּבַרְך ּוָפַעל ְּפֻעָּלתֹו ֶּבֱאֶמת

ָּוַנת ֲאִמָּתתֹו ֵהִבין ֵמָרחֹוק עֶֹצם ֲחָסָדיו ִיְתָּבַרְך ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ְּכָלל ֶעֶצם ּכַ 

ַּגם ָאז ְצִריִכין , ַחס ְוָׁשלֹום, רֹון ַאּפֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ַעד ֶׁשֵהִבין ֶׁשֲאִפּלּו ְּבתֶֹקף ַּכֲעסֹו ַוחֲ , ִיְתָּבַרךְ 

ל ְּנַבֵּקׁש ְוִנְתַּפּלֵ ִּכי ֶעֶצם ֲאִמַּתת ַּכָּוָנתֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ְּכָלל ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ְרצֹונֹו ֶׁש , ְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו ִיְתָּבַרךְ 

ֵּכן ַאַחר ַמַּתן ּתֹוָרה  - ְוַעל . ל"ִמַּתת ַחְסּדֹו ְוַרֲחָמנּותֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג ְּכָלל ְוַכּנַ ִּכי ֶעֶצם אֲ , ְוִנְתַחֵּנן ְלָפָניו

ַחס , ר ְלַהְׁשִמיָדםְּכֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ִליֵדי אֹוָתּה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ָהֵעֶגל ַעד ֶׁשָחָרה ַאּפֹו ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ַוּיֹאמֶ 

ָּפטֹו ֶׁשִּנְרֶאה מֶֹׁשה ִלְבִלי ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַּפְׁשִטּיּות ָהֱאֶמת ַהִּנְרֶאה ְּכִפי ַּדַעת ָהָאָדם ּוִמְׁש  ָאז ֵהִבין, ְוָׁשלֹום

 ַחס, ָתםָּכָראּוי ְלִפי ַהַּמֲעֶׂשה ָהַרע ַהֶּזה ֶׁשַּמִּגיַע ְלַכּלֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשְּבַוַּדאי ַּכָּוַנת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלָעְנָׁשם

ִמִּתּיֹות ֵּכן ָאז ִהְתַחֵּזק מֶֹׁשה ְולֹא ִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ְסָברֹות אֲ  - ְוַעל . ֲאָבל ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאינֹו ֵכן, ְוָׁשלֹום

ק ִּבְתִפָּלה ַרק ִסֵּלק ָהֱאֶמת ַהֶּזה ְוִהְתַחּזֵ , ָלבֹוא ֲעֵליֶהם ַמה ֶּׁשָראּוי, ַחס ְוָׁשלֹום, ְלִפי ַהַּדַעת ַהָּפׁשּוט ֶׁשָראּוי

 ל ֶׁשִהְרָּבה ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ָּכְך ַעד"ּוְכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרזַ ". ַוָּיֶחל מֶֹׁשה", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֶׁשֶּנֱחָלה

 ִלְּמדֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵסֶדר ְוָאז. 'ְוָאז ִנְתַרָּצה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלמֶֹׁשה ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוכּו. ֶׁשֲאָחָזתֹו ֲאִחילּו

ְתָּבַרְך הּוא ִרּבּוי ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ְוָׁשם ִּגָּלה לֹו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשֶעֶצם ֲאִמָּתתֹו יִ "ַהְּתִפָּלה ְוִסֵּדר ְלָפָניו י

ֵאל ' ה' ה", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם, ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשֶּזה, ַרֲחָמיו ַוֲחִנינּותֹו ְורֹב ַחְסּדֹו ָלֶנַצח ֶׁשֵאינֹו ִנְפָסק ְלעֹוָלם

ַּקר ָהֱאֶמת ַהְינּו ֶׁשְּבִחיַנת ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶזה ִע ". ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

, םל ֶׁשִהְבִטיחֹו ָאז ֶׁשֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריקָ "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי ַרֲחָמיו ֵאיָנם ָּכִלים ְלעֹוָלם

 ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ֶׁשַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ֵאיָנם ָּכִלים ְלעֹוָלם, ל"ַהְינּו ַּכּנַ 

ְלָאִכים ֶׁשָּכל ֶזה ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהּמַ , ים ּוְצָעָקה ְוַׁשְוָעה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ָּתִמיד ָּתִמיד מֹוִעיל ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּונִ 

ְרחּו ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים ְּכמֹו מֶֹׁשה ְוַהִּנְמָׁשִכים ַאֲחָריו טָ . 'ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ְוכּו, ֶׁשְּלִפי ֲאִמָּתָתם ָאְמרּו

. ֹוָלםֲעַדִין ַרֲחֵמי ֲאִמָּתתֹו ֵאיָנם ָּכִלים ְלע, ֶׁשַאַחר ָּכל ַהְּכָעִסים ֶׁשַּמְכִעיִסים אֹותֹו ִיְתָּבַרךְ  ְוָיְגעּו ַעד ֶׁשִהִּשיגּו

ְיֵדי ֶזה  - ְוַעל , ִמידּוְבָכל ּדֹור ָודֹור ִנְמָצִאים ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ַהִּנְמָׁשִכים ַאֲחֵריֶהם ֶׁשִּמְתַחְּזִקים ִּבְתִפָּלה ּתָ 

ַעת ָהֲאִמִּתי ם ַמְמִּתיִקים ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם ּוְמַבְּטִלים ָּכל ַהְּגֵזרֹות ָרעֹות ִמִּיְׂשָרֵאל ּוַמְכִניִסים ַהּדַ הֵ 

ְלָכל ' הָקרֹוב ", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּכי ֶזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְּבִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ָּתִמיד

". ְּבָרב ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעךָ ' ְוכּו' ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ה", ּוְכִתיב". קְֹרָאיו ְלָכל ֲאֶׁשר ִיְקְרֻאהּו ֶבֱאֶמת

 ֵּכן ֲאִני ִמְתַחֵּזק -ַעל , ַּגם ַעָּתה ֲעַדִין ַאָּתה ָחֵפץ ְלהֹוִׁשיֵעִני, ִּכי ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ַּדְיָקא' ֶּבֱאֶמת'

ֵאיְך  ְוָהֵבן ֵהיֵטב ַּכָּמה ְוַכָּמה ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה ָּתִמיד ִיְהֶיה. ל"ּוִמְתַּפֵּלל ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך ְוַכּנַ 
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ְך ִּכי ָּכל ֶזה ֵהִבין מֶֹׁשה ַאַחר ּכָ ). ח"ְּבאֹות כ(ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות ֶׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל . ֶׁשִּיְהֶיה

  :ל"ְוַכּנַ ' ְיֵדי ַמה ֶּׁשָרַמז לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָפָרַׁשת ָוֵאָרא ְוכּו -ַעל 

ְך ָעִׂשיָת זֹאת ָוֶאְחׂשַֹּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְבָך ", ְוֶזה ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַלֲאִביֶמֶלךְ ) לד

 ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ֲאָבל ִנְקיֹון ַּכַּפִים ֵאין ָּכאן, י ֱאֶמת ֶׁשּלֹא ִּדִּמיָת ִמְּתִחָּלה ַלֲחטֹא"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש ". 'ְוכּו

ִּכי ְׁשִמיַרת , ָּקר ִמַּתֲאָוה ַהְּכָלִלּיֹותְוָהִע . ִאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ִּכי ִאם ְּכֶׁשהּוא ָנִקי ָוַזְך ְלַגְמֵרי ִמָּכל ַהַּתֲאֹות

ְיֵדי  - ִּכי ִעַּקר ַהֶּׁשֶקר הּוא ַעל , ְּבִחיַנת ֻּכּלֹו ֶזַרע ֱאֶמת ְוַכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ַהְּבִרית הּוא ְּבִחיַנת ֱאֶמת

ַעֵּין ', כּוְפָׁשר לֹוַמר ִּכי ִאם ֶׁשְּמַעֵּכר ֶאת ָּדָמיו וְ ֶׁשֶּׁשֶקר ִאי אֶ , ל"ַּכְמבָֹאר ִּבְתִחַּלת ַהּתֹוָרה ַהּנַ , ֲעִכיַרת ַהָּדִמים

ית ֵּכן ְּכֶׁשַהַּבַעל ָּדָבר ַמִּס  - ַעל , ְיֵדי ֲעִכיַרת ַהָּדִמים - ִּבְפַרט ַּתֲאָוה ַהְּכָלִלּיֹות הּוא ַעל , ְוָכל ַהַּתֲאוֹות. ָׁשם

ת ִּבְפָרט ְּכֶׁשַּמִּסיתֹו ְלַהֲחִזיק ְּבַמֲחלֹקֶ , ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו -ֶאת ָהָאָדם ְלַהְטעֹותֹו ְלֵאיֶזה ֶּדֶרְך לֹא טֹוב ַעל 

ּוֵמַאַחר . ל"ִּבְפָרט ִמַּתֲאָוה ַהּנַ , ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו ִאם הּוא ַזְך ְוָנִקי ֵמַהַּתֲאֹות, ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו

ִמָּכל , ִּבְפָרט ִלְרּדֹף ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, ָׁשר לֹו ְלַהֲעִמיד ַעל ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹוֵאיְך ֶאְפ , ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ֶׁשֵאינֹו ָנִקי

א ְּבִחיַנת ְּבִחיַנת ֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֵאין זֹוֶכה ִּכי ִאם ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּו, ִּכי ָהֱאֶמת ַהָּברּור, ֶׁשֵּכן ַאֲחֵרי ַרִּבים

, ַרת ַהָּדִמיםִּבְפָרט ִמַּתֲאָוה ַהְּכָלִלּיּות ְלַגְמֵרי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֲעִכי, א ָנִקי ִמָּכל ַהַּתֲאֹותֶׁשהּו, ְנִקי ַכַּפִים ֶּבֱאֶמת

 ַהָּשַגת ַהַּדַעתּוְׁשָאר ָהעֹוָלם ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשָּלֶהם הּוא ֵליַדע ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים מֵ . ְוַרק הּוא זֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ", ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַלֲאִביֶמֶלךְ . ל"ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְוַכּנַ ַרק , ָהֲאִמִּתי

ִתי ְקרֹו ֶׁשָאַמר ֲאחִֹּכי ֲאִביֶמֶלְך ָהָיה ַצִּדיק ְּבֵעיָניו ְלַגְמֵרי ְּכִאּלּו הּוא ִאיׁש ֱאֶמת ְוַאְבָרָהם ִהְטָעהּו ְּבִׁש ". 'ְוכּו

, ֵּכן ָטַען ְוָאַמר - ַעל , ֵּכן ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַטֲעָנה ְּגדֹוָלה ֶנֶגד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִהָּכה אֹותֹו ְּבִחָּנם -ְוַעל , ִהיא

ֹון ַּכַּפי ָעִׂשיִתי ְּבָתם ְלָבִבי ּוְבִנְקי' ִהיא ְוכּו) ְקִרי(ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחֹוִתי ִהוא , ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג"

ֵהִׁשיב לֹו ַהֵּׁשם . ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשְּלִפי ִּדְבֵרי ֲאִביֶמֶלְך הּוא ִאיׁש ֱאֶמת ְוַאְבָרָהם הּוא ַׁשְקָרן, ִנְמָצא". זֹאת

 ָעִׂשיָת זֹאת ֶּבֱאֶמת ּוְבתֹםִּכי ְּבַוַּדאי ָהֱאֶמת ִאְּתָך ֶׁש ', ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְּבָתם ְלָבְבָך ָעִׂשיָת זֹאת, 'ִיְתָּבַרךְ 

ַעל ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָהִייָת ּבַ , ִּכי ִאם ָהִייָת ְנִקי ַּכַּפִים. ל"י ַּכּנַ "ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש , ֲאָבל ִנְקיֹון ַּכַּפִים ֵאין ָּכאן, ְלָבְבךָ 

ם ִאם ִעָּקָרא ְּדִדיָנא ִּפיְרָכא ַמה ְּלָך ִלְׁשאֹל ֶאת ַאְבָרהָ ִּכי מֵ . ְּבַוַּדאי לֹא ָהִייָת ָּבא ְלִמְכׁשֹול ָּכֶזה, ַּתֲאָוה ָּכֶזה

ֵהִׁשיב ". 'ַמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ְוכּו"ּוְכמֹו ֶׁשֵהִׁשיב ַאְבָרָהם ֶּבֱאֶמת ְּכֶׁשָּׁשַאל לֹו !. ?ִהיא ִאְׁשּתֹו אֹו ֲאחֹותֹו 

י ַאְכְסָנאי ֶׁשָּבא ָלִעיר ַעל ִעְסקֵ , י"ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש ". ַהֶּזה ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹקים ַּבָּמקֹום", לֹו

ד ִהְכִׁשיְלָך ָהֱאֶמת ֶׁשְּלָך עַ , ּוֵמַאַחר ֶׁשַאָּתה ַּבַעל ַּתֲאָוה ָּכֶזה ְוֵאיְנָך ְנִקי ַּכַּפִים. 'ִאְׁשּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ְוכּו

ְקרֹו ְוֵאין ַאָּתה ֶליָך ַהַּמּכֹות ַאָּתה צֹוֵעק ֶׁשַאָּתה ַצִּדיק ְוֲאְבָרָהם ִהְכִׁשיְלָך ְּבִׁש ֶׁשָּלַקְחָּת אֹוָתּה ְלָך ּוְכֶׁשָּבא עָ 

ַעל  -ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשַאף , ֵמִׂשים ֵלב ֶׁשֲעִכיַרת ָּדֶמיָך ִהְכִׁשיְלָך ִלְטעֹות ִמן ַהֶּדֶרְך ְוִלְבִלי ְלַהִּשיג ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

ִּכי ַהֵּׁשם ". 'ָוֱאְחׂשְֹך ַּגם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמַחטֹוא ִלי ְוכּו"ֵּכן  - ַעל , ְתָך לֹא ָהָיה ְלִאּסּור ָּגדֹולֵכן ַּכָּונָ  -ִּפי  -

הּוא ְמַרֵחם ָעָליו ּוְמַרֵּמז לֹו , ַרק ֶׁשּטֹוֶעה ֶאת ַעְצמֹו, ִיְתָּבַרְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת

ַּכַּפִים  ֲאָבל ַעל ָּכל ָּפִנים ַאָּתה ָצִריְך ָלׂשּום ַעל ִלְּבָך ֶׁשֵאיְנָך ְנִקי, ִּנְפָלִאים ֶׁשָּיׁשּוב ִמָּטעּותֹוִּבְדָרָכיו הַ 

ּוִמי ָיקּום ִּבְמקֹום ' ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה, ְוֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר. ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשְּלךָ  -ּוִבְׁשִביל ֶזה ָּבאָת ְלָטעּות ָּכֶזה ַעל 

ִּכי ַּדְיָקא , ַּדְיָקא' ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב'". 'ְדׁשֹו ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא ָנׂשָֹא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְוכּוקָ 

ר ָּׁשְוא ְוֶׁשקֶ ֶׁשהּוא ִנּצֹל ִמ ', הּוא ַּדְיָקא זֹוֶכה ִלְבִחיַנת ַּבר ֵלָבב ֲאֶׁשר לֹא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ְוכּו, ְּכֶׁשהּוא ְנִקי ַכַּפִים

ֵּכן ֻהְכַרח ַאְבָרָהם  - ְוַעל . ְוָלקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו' ְוַרק הּוא זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְּבַהר ה, ְוזֹוֶכה ָלֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

ִּכי ַהַּצִּדיק . ֵאיִּכי ָׁשֵרי ְלהּו ְלַצִּדיַקָּיא ְלָסגּוֵיי ְּבַרָּמאּוָתא ִעם ַרּמָ , ְלַהֲעִלים ָהֱאֶמת ְולֹוַמר ֶׁשִהיא ֲאחֹותֹו

ְוַדְיָקא ַעל . ת ַנְפׁשֹוְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשֵאין ֱאֶמת ָּבעֹוָלם הּוא ֻמְכָרח ְלַהֲעִלים ָהֱאֶמת ְּבַכָּמה ְּדָרִכים ְּכֵדי ְלַהִּציל אֶ 

  :'ּוְכמֹו ֶׁשָּנַהג ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ְוֵעָׂשו ְוכּו. ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְכִניס ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם -

ֹו ֶׁשל ִּכי ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת הּוא ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהּטֹוִעים א, ְוֶזה ְּבִחיַנת ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ִּבְדַבר ַהָּׁשלֹום) הל

ֵהם ְמַהְּפִכים ַהֶּׁשֶקר ֶלֱאֶמת , ֵמֲחַמת ֶׁשֵאיָנם ְנִקִּיים ִמַּתֲאֹות ּוְדֵמיֶהם ֲעכּוִרים ְמאֹד, ַהַּׁשְקָרִנים ְלַגְמֵרי
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אֹור הֹוי אְֹמִרים ַלּטֹוב ַרע ְוָלַרע טֹוב ָׂשִמים חֶֹׁשְך לְ ", ְּכמֹו ֶׁשָּצַעק ְיַׁשְעָיה, אֹוְמִרים ְלּטֹוב ַרע ּוְלַרע טֹובוְ 

ְּבַכָּמה  ֵּכן ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֻמְכָרח ְלַׁשּנֹות ּוְלַהְלִּביׁש ָהֱאֶמת - ַעל . 'ְואֹור ְלחֶֹׁשְך ָׂשִמים ָמתֹוק ְלָמר ְוכּו

  : ְלבּוִׁשים ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם

ל ל ֶׁשִּקְטֵרג עַ ל ֶׁשָּכַתב ָׁשם ֶׁשִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ עַ "ּוָבֶזה ְמֻיָּׁשב עֹוד ַמה ֶּׁשָּקֶׁשה ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהּנַ ) לו

ְּכמֹו ֶׁשּמבָֹאר , ַּגם ַהָּׁשלֹום ִקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדםֲהלֹא , ּוַמּדּוַע לֹא ִהְקִּפיד ַעל ַהָּׁשלֹום, ְּבִריַאת ָהָאָדם

ּוֶבֱאֶמת ָּכל . ַאְך ִעַּקר ִקְטרּוג ַהָּׁשלֹום ָהָיה ֶׁשּלֹא ִיָּבֵרא ָהָאָדם ֶׁשֻּכּלֹו ְקָטטֹות!. ?ל "ָׁשם ַּבִּמְדָרׁש ַהּנַ 

ֱאֶמת נֹו ַזְך ּוְמבָֹרר ָּכָראּוי ְוִנְדֶמה ְלָכל ֶאָחד ֶׁשֶאְצלֹו הָ ל ֶׁשֵאי"ַהְּקָטטֹות ְוַהַּמֲחלֶֹקת הּוא ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת ַהּנַ 

ל ֶזה ֶׁשִעַּקר ִקְלקּול ַהָּׁשלֹום ֶׁשִּבְׁשִבי, ִנְמָצא. ל"ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֶּבה ַהְּקָטטֹות ְוַהַּמֲחלֶֹקת ָּבעֹוָלם ְוַכּנַ  - ְוַעל 

ק ֵּכן ִהְקִּפיד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך רַ  - ְוַעל . ל ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּכְך ָּכָראּוי"ּנַ ִקְטֵרג ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם הּוא ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת הַ 

ים ְיֵדי ֶזה ְיָבְררּו ִויַזְּככּו אֹותֹו ַהַּצִּדיִק  - ִּכי ַעל , ל"ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ִּתּקּונֹו ַּכּנַ . ַעל ָהֱאֶמת ְוָהַלְך ְוִהְׁשִליכֹו ָלָאֶרץ

נּו ֶאת ַהּכֹל ְלַכף ִּשיגּו ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַעד ֶׁשֵּיְדעּו עֶֹצם ַרֲחָמנּותֹו ֶּבֱאֶמת ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָידּוַהְּגדֹוִלים ַעד ֶׁשּיַ 

ִּכי ַיְמִׁשיכּו , ְיֵדי ֶזה ַיֲעׂשּו ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם - ְזכּות ְוִיְמְצאּו ְנֻקָּדה טֹוָבה ֲאִמִּתִּיית ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְוַעל 

ֵמִרּבּוי ָהֱאֶמת יֹוֵתר , ְך ֶזה ָּבעֹוָלם ְלַבֵּטל ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ְוַהִּסְכסּוִכים ֶׁשִּנְמָׁשִכים ִמִּקְטרּוג ַהַּמְלָאִכיםֶּדרֶ 

ְוִיְסַּתֵּכל ָּכל ָּבַרְך ַרק ְיַבֵּטל ָּכל ֶאָחד ַּדְעּתֹו ֶנֶגד ַּדַעת ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשַּמִּשיִגין ֲאִמַּתת ַרֲחָמנּותֹו ִיְת . ִמַּדאי

לֹום ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ָׁש  - ֶׁשֶּזהּו ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ָהֲאִמִּתי ְוַעל , ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ַעל ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו ְולֹא ַעל ָהַרע

, לֹוםְתַּבֵּטל ַהִּקְטרּוג ֶׁשל ַהָּׁש ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא נִ  -ַעל , ְיֵדי ֶזה ֶׁשִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ -ֶׁשַעל , ִנְמָצא. ָּבעֹוָלם

ֵּכן לֹא  - ְוַעל . ל"ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ַהְּקָטטֹות ְוַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום ַּכּנַ  - ַעל , ל"ְיֵדי ֶׁשִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ַהּנַ  - ִּכי ַעל 

 -ַעל , ל"ל ַּכּנַ "ְיֵדי ַהְׁשָלַכת ָהֱאֶמת ַהּנַ  - ַעל ִּכי , ִהְׁשִליְך ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ֶאת ָהֱאֶמת ְולֹא ֶאת ַהָּׁשלֹום

ת ְיֵדי ַהְׁשָלַכת ָהֱאמֶ  - ִּכי ַעל , ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ִנְתַּבֵּטל ִקְטרּוג ַהָּׁשלֹום ֶׁשהּוא ִּבְׁשִביל ֶׁשָהָאָדם ֻּכּלֹו ְקָטטֹות

, ר ִמַּדאיִּכי ָּכל ַהַּמֲחלֶֹקת ִנְמָׁשְך ַרק ֵמִרּבּוי ָהֱאֶמת יֹותֵ , ל ִנְתַּבֵּטל ַהְּקָטטֹות ְוַהַּמֲחלֶֹקת ְוַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום"ַהּנַ 

, ָּׁשלֹוםְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ִּבְדַבר הַ . ל"ְיֵדי ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ְוַכּנַ  -ֶׁשהּוא ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּכְך ַעל 

, ֵפץ ּבֹוֶזהּו ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך חָ , ִּכי ַאְּדַרָּבא, ּנֹות ּוְלַהְרִחיק ָהֱאֶמתֶׁשִּבְׁשִביל ַהָּׁשלֹום ְצִריִכין ְלַׁש 

ֵרג ַעל ְּבִריַאת ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְׁשִליְך ָהֱאֶמת ֶׁשִּקְט , ְלַׁשּנֹות ָהֱאֶמת ִּבְׁשִביל ַהָּׁשלֹום

. ל"לֶֹקת ְוַכּנַ ֶזה ֶׁשְּצִריִכין ְלַהְׁשִליְך ּוְלַהְרִחיק ֱאֶמת ָּכֶזה ֶׁשָּבִאים ִמֶּמּנּו ִקְטרּוִגים ּוַמחֲ ֶׁשָרַמז ּבָ , ָהָאָדם

ת ֵּכן לֹא ִהְׁשִליְך ִּכי ִאם ֶאת ָהֱאמֶ  -ְיֵדי ַהְׁשָלַכת ָהֱאֶמת ִמֵּמיָלא ִנְתַּבֵּטל ִקְטרּוג ַהָּׁשלֹום ְוַעל  - ֶׁשַעל , ִנְמָצא

ִרים ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ַגּלֹות ֶׁשִעַּקר ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ַמְלָאְך ְלַהִּשיג ִּכי ִאם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת ֶׁשְּמָברְ ְּכֵדי לְ 

, ֵּיםְוִיְתקַ  ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ִיְתַּבֵּטל ָּכל ַהִּקְטרּוִגים ְוַהְּקָטטֹות ְוִיְהֶיה ִנְמָׁשְך ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם - ְוַעל . ל"ְוַכּנַ 

  ":ָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו"

ֶׁשת ְיֵמי ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ַמְמִׁשיִכין ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ַׁשָּבת ְלֵׁש  -ֶׁשַעל , ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת) לז

ֵּכן  -ְוַעל . ם ָהָאֶרץ ָיֵרא ְלַׁשֵּקר ְּבַׁשָּבתל ֶׁשֲאִפּלּו עַ "ִּכי ַׁשָּבת ְּבִחיַנת ֶעֶצם ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ַהחֹל

יַנת ָאב ּוֵבן ַׁשָּבת הּוא ְּבִחיַנת ַּתְכִלית עֹוָלם ַהָּבא ֶׁשָאז ִיְהֶיה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ְּבִח 

ַחר ְוֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל ֵהם ְּבִחיַנת ַא. ל"ּתֹוָרה ַהּנַ ל ְּבהַ "ְיֵדי ָהֱאֶמת ַּכּנַ  -ִּכי ִעַּקר ַהְּכָלִלּיּות הּוא ַעל , ַּכֲחָדא

, ְיֵדי ֱאֶמת - ְוָכל ַהְּבִריָאה ָהָיה ַעל . ִּכי ֵהם ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּבֶהם ָיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ַהְּבִריָאה

יָאה ֵכן ֵּתֶכף ֶׁשָּיְצָאה ַהְּברִ  - ִּפי  - ַעל  - ַאְך ַאף . ת'מֶ 'אֱ 'ֹות סֹוֵפי ֵּתב, "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹקים", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

ה ֵּכן ֵיׁש ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל ֵאיֶזה ֲאִחיזָ  -ְוַעל . ל"ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ִנְמָׁשְך רֶֹׁשם ַעל ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ 

ֶׁשהּוא , ֶׁשהּוא ַׁשָּבת ְּדֻכְּלהּו יֹוָמא, הּוא ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמתְיֵדי ַׁשָּבת ֶׁש  -ְוִעַּקר ִּתּקּונֹו ַעל . ְלַהֶׁשֶקר

 ְוֵכן ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת. ִּכי ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל, ְּבִחיַנת ֶעֶצם ָהֱאֶמת

ּוא ְּדַהְינּו ְלָהִאיר ָּבֶהם ָהֱאֶמת ֶׁשה, ֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת חֹל ֶנְגּדֹוַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַעל ָּכל ַהֲהמֹון ַעם ְּב 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת , ֶׁשהּוא ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ַׁשָּבת ַעל ְיֵמי ַהחֹל, ֲאָבל ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ָהֱאֶמת, ל"ִעַּקר ַהְּקֻדָּׁשה ַּכּנַ 
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ַעל ְיֵדי ֶׁשּיֹוְדִעין , ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְבָּדָלה - הּוא ַּדְיָקא ַעל , ֱאֶמת ַעל ָּכל ַהֲהמֹון ַעםַהְמָׁשַכת ְקֻדַּׁשת ַהַּצִּדיק הָ 

ֵּיׁש ֵּבין ַהַּצִּדיק ְלַהֲהמֹון ַעם ֶׁשּיֹוְדִעין ֶׁש , ֵּבין ַׁשָּבת ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל

ֶׁשֵהם , לֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ּוֵבין ָהֱאֶמת ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹ, ֹול ֵּבין ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשל ַׁשָּבתֶהְבֵּדל ָּגּד

ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר , ְיֵדי ָהֱאֶמת - ִּפי ֶׁשַּגם ָּכל ַחּיּוָתם ְוִתּקּוָנם ְוִקּיּוָמם ַעל  - ַעל  -ִּכי ַאף . ְּבִחיַנת ַהֲהמֹון ַעם

ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו , ַהִּשיג ּוְלָהִבין ְּבַדְעָּתם ֲאִמַּתת ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבתָלֶהם לְ 

ִבין ְּבִחיַנת ְיֵמי ַהחֹל ֵליַדע ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ִמְּלַהִּשיג ּוְלהָ , ַעם -ַרק ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשל ַהֲהמֹון , ַמְחְׁשבֹוָתיו

ְיֵדי  - ֶׁשַּדְיָקא ַעל , ִנְמָצא. ְוֶזהּו ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשָּלֶהם. ל"ַרק ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ַּכּנַ , ַּדַעתֲאִמַּתת הַ 

  :ַעם ְוָהֵבן ְמאֹד -ֵמַהַּצִּדיק ְלַהֲהמֹון , ַהְבָּדָלה ַמְמִׁשיִכין ַהְּקֻדָּׁשה ִמַּׁשָּבת ִליֵמי ַהחֹל

ַאָּתה ְמִחָּצה , י"ּוֵפֵרׁש ַרִׁש . 'ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ְוכּו' ְוכּו' ִלְראֹות ְוכּו' ן ֶיֶהְרסּו ֶאל הְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּפֶ ) לח

ב ִּכי ְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ִלָּקרֵ , ל"ַהְינּו ַּכּנַ . 'ְלַעְצְמָך ְוַאֲהרֹן ְמִחָּצה ְלַעְצמֹו ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ְּכָלל ַלֲעלֹות ְוכּו

ְוֶזה ְּבִחיַנת ִאּסּור . ֵּכן ָאסּור ְלַהְרֵהר ַאֲחָריו - ְמִחַּצת ַהָּשַגת ַהַּצִּדיק ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ּוְלַהִּשיג ַּדְעּתֹו ְוַעל לִ 

ר ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּמִאיל "ִּכי ִעַּקר ַהְּקֻדָּׁשה הּוא ָהֱאֶמת ַּכּנַ , ַהָּזִרים ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוַבִּמְׁשָּכן

 ת ָהֱאֶמתֲאָבל ָלאו ָּכל ָאָדם ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ְוָלֶגֶׁשת ֶאל ְקֻדַּׁש , ֵיׁש ּבֹו ְקֻדָּׁשה ְיֵתָרה, ּבֹו ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרְך יֹוֵתר

דֹו ַרק ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ַלֲעמֹד ַעל ָעְמ  ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּשיג, ֶׁשהּוא ַהָּשַגת ֲאִמָּתתֹו ִיְתָּבַרךְ , ִּכי ֶעֶצם ָהֱאֶמת, ַהֶּזה

ִּכי , ֵאינֹו ָראּויְוֶזה ִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ְלַבל ַיֲהרֹס ָלֶגֶׁשת ְלַמה ֶּׁש . ּוְמִחָּצתֹו ֶלֱאחֹז ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו

ֵמַהַּצִּדיק , ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשהּוא ָהֱאֶמת ִמַּׁשָּבת ְלחֹל ֶׁשִעַּקר ַהְמָׁשַכת, ִנְמָצא. 'ַּבֻּמְפָלא ִמְּמָך ַאל ִּתְדרֹׁש ְוכּו

ֶזה  -ְיֵדי  -ֶׁשַעל , ְוֶזהּו סֹוד ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ל"ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְבָּדָלה ְוַכּנַ  - ְלֶהָהמֹון הּוא ַּדְיָקא ַעל 

  :ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַהְינּו, ַּדְיָקא ַמְמִׁשיִכין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִליֵמי ַהחֹל

 ר ְלַאֲהרֹן ֵּתֶכף ַאַחרל ִּדין ַהְבָּדָלה ַעל ַהַּיִין ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִמָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵיי ַיִין ֶׁשֶּנֱאמַ "ְוֶזהּו ֶׁשָּלְמדּו ַרזַ ) לט

ִּכי , ִטיר ְקטֶֹרת ִּבְפִנים ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּותְוִנְכְנסּו ְלַהְק ' ִמיַתת ָּבָניו ֶׁשָּיְצאּו ְלחּוץ ֵמַהְּגבּול ְוָהְרסּו ַלֲעלֹות ֶאל ה

ִּכי ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָהיּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים , ְּבִחיַנת ְּפַגם ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּכְך ָּכָראּוי, ל"ֶזהּו ְּבִחיַנת ְּפָגם ַהּנַ 

ַרְך ִּכי ָרצּו ְלִהְתָקֵרב ַלַהֵּׁשם ִיְתּבָ , ָּוָנָתם ַלָּׁשַמִים ֶּבֱאֶמתּוְבַוַּדאי ָהְיָתה ּכַ , ל"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ְונֹוָרִאים ְמאֹד

 ּוְכָבר ָהיּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן, ל"ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ְיֵדי ֶזה יּוְכלּו ְלָקֵרב ָּכל ִישְָֹרֵאל ֶאל ַהַּתְכִלית - ְוָסְברּו ֶׁשַעל 

ּוְבַוַּדאי לֹא . 'ַוֲאִני ְוַאָּתה ַנְנִהיג ֶאת ַהּדֹור ְוכּו' ָמַתי ָימּותּו ְוכּו, ְוָאְמרּוְמַהְּלִכים ְוָנָדב ַוֲאִביהּוא ַאֲחֵריֶהם 

, ֵכן ָטעּו ַהְרֵּבה ָּבֶזה - ִּפי  -ַעל  - ַאְך ַאף , ַרק ַלָּׁשַמִים ֶּבֱאֶמת, ְלֵׁשם ְּכבֹוד ַעְצָמן, ַחס ְוָׁשלֹום, ָהְיָתה ַּכָּוָנָתם

, ֹוִליםל ֶׁשֵאינֹו ְמֻזָּכְך ִנְכָׁשִלים ִלְפָעִמים ַצִּדיִקים ְּגד"ִּכי ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ַהּנַ . ל"ְבִדְבֵרי ַרזַ ַּכְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה ּו

ְיֵדי ְּפַגם  - ִּכי ַהּכֹל ָהָיה ַעל , ל ֶׁשָּׁשגּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים"ֶׁשִּמֶּזה ָּבִאים ָּכל ַהְּׁשִגיאֹות ַהּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרזַ 

ָׁשם ְמֻרָּמז סֹוד ֵּכן ַאַחר ִמיַתת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶנֶאְמָרה ִמָּיד ָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵיי ַיִין וְ  - ְוַעל . ל"ל ְוַכּנַ "ָהֱאֶמת ַהּנַ 

, ַׁשָּבת -ה ְּבמֹוָצֵאי ל ִּדין ַהְבָּדלָ "ֶׁשִּמֶּזה ָלְמדּו ַרזַ ". 'ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ְוכּו", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם, ַהְבָּדָלה

 ְלֵבין ָהֱאֶמת ֶׁשל, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַׁשָּבת, ִּכי ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהְבָּדָלה הּוא ְלַהְבִּדיל ֵּבין ֱאֶמת ַהָּברּור, ל"ַהְינּו ַּכּנַ 

ִחיַנת ֶׁשְרחֹוִקים ֵמֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשל ְּב  ְיֵדי ֶׁשּיֹוְדִעין - ַעל , ְיֵדי ַהְבָּדָלה ַּדְיָקא - ֶׁשִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל , ְימֹות ַהחֹל

ֵּכן  - ְוַעל . ל"ְוַכּנַ ' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת ַהַּזְך ֶׁשל ֻמְבֲחֵרי ַהַּצִּדיִקים ַהְמַכְּוִנים ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוכּו, ַׁשָּבת

הּוא ְּבִחיַנת מּו ָּבֶזה ֶׁשָהְרסּו ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁש ִּכי ֵהם ָּפגְ , ִנְסָמְך ִעְנָין ֶזה ֶׁשל ַהְבָּדָלה ְלִמיַתת ְּבֵני ַאֲהרֹן

. ַּכְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה, ֲאָבל ָׁשגּו ָּבֶזה, ִּפי ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשַּכָּוָנָתם ֶאל ָהֱאֶמת - ַעל  - ֱאֶמת ִלְפִנים ִמַּמְדֵרָגָתן ְוַאף 

  : ל"ְלִמיָתָתם ְוַכּנַ ', ּוְלַהְבִּדיל'ֵּכן ִנְסָמְך ָּפסּוק  - ַעל , ל"ַּכּנַ ֶׁשָּפְגמּו ִּבְבִחיַנת סֹוד ַהְבָּדָלה , ִנְמָצא

ל ִּכי ְׁשתּוֵיי ַיִין "ְוָאְמרו ַרזַ . ֶׁשִּנְסָמְך ְלִמיָתָתם, ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּבִחיַנת ִאּסּור ְׁשתּוֵיי ַיִין ִלָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש) מ

ל ְמאֹד "ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִאּסּור ַהִּׁשְכרּות ֶׁשִהְפִליגּו ַרזַ , ר ְּבִחיַנת ִאּסּור ְׁשתּוֵיי ַיִיןִּכי ֶזה ִעּקַ , ִנְכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש

ִחיַנת ִנְכַנס ְיֵדי ְׁשִתַּית ַיִין ְוִׁשְכרּות ִנְפָּגם ַּדְעּתֹו ְוהֹוֵרס ַלֲעלֹות ִלְפִנים ִמְּמִחָּצתֹו ִּבְב  - ִּכי ַעל , ְּבגֶֹדל ִאּסּורֹו

ת ְיֵדי ֶׁשּיֹוֵצא ַהַּדעַ  -ִּכי ַעל , ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִעְרּבּוב ַּדַעת ְוִׁשָּגעֹון ֶׁשְּמַדְּבִרים ַהִּׁשּכֹוִרים. ּוְכָבר הָ , ָיָצא סֹוד ַיִין
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. ֵאינֹו ַּבר ַּדַעת ָּגדֹולִנְתַעְרֵּבב ַּדְעּתֹו ְלַגְמֵרי ּוְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ְׁשטּות ִמי ֶׁש , ֵמַהֵּכִלים ְוהֹוֵרס ַלֲעלֹות חּוץ ַלְּגבּול

ִּכי , ְיֵדי ַהִּׁשְכרּות - ל ַוֲאִפּלּו ַהַּבר ַּדַעת ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ִּדְבֵרי ְׁשטּות ְּבֵעת ִׁשְכרּותֹו ָיכֹול ַּגם ֵּכן ִלְפּגֹם ַהְרֵּבה עַ 

ִּכי ֵאינֹו , ֵּכן ִׁשּכֹור ָאסּור ְלהֹורֹות - ְוַעל  .ְיֵדי ֶזה נֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת - ֶׁשַעל , ל"הֹוֵרס ַלֲעלֹות חּוץ ַלְּגבּול ְוַכּנַ 

ַנֲעשִֹין  ּוְכָבר ָה ַעל ַהִּׁשּכֹור ֶׁשָּכל ַהְּדָרִכים, ל"ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו ַרזַ  - ְוַעל . ָיכֹול ְלַכֵּון ּוְלָבֵרר ַההֹוָרָאה ֶּבֱאֶמת

רֹוִאין י ְׁשִתַּית ַיִין ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשָּכל ָהֱאֶמת ֶאְצלֹו ְּכמֹו ֶׁש ְידֵ  - ִּכי נֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת ְמאֹד ַעל , ֶאְצלֹו ְּכִמיׁשֹור

  :ל"ִּכי ֵהם ָּפְגמּו ָּבֶזה ַּכּנַ , ֵּכן ִנְסָמְך ִאּסּור ֶזה ְלִמיַתת ְּבֵני ַאֲהרֹן -ְוַעל . ַּבחּוׁש

, ּוְכָבר הָ , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ן ִמיַתת ְּבֵני ַאֲהרֹןֵּכן ָּפָרַׁשת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְתִחיל ֵמִעְניַ  - ְוַעל ) מא

' ְוַאל ָיבֹא ְּבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוכּו' ַוָּימּותּו ַוּיֹאֶמר ְוכּו' ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה"

ל ְיֵדי ֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך מֹוחֵ  - ֶׁשַעל , ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִריםִּכי ָּכל ָהֲעבֹוָדה ". 'ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוכּו

ְפָׁשר ל ֶׁשל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ֶׁשִאי אֶ "ְיֵדי ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת ַהַּזְך ַהּנַ  - הּוא ַעל , ֲעֹונֹות ִישְָֹרֵאל ְּבָכל ָׁשָנה

ָּקָנה ְיֵדי ָהֱאֶמת ַהָּפׁשּוט ֵאין ּתַ  - ִּכי ִאם ַעל , ִּדיִקים ָּכל ֶאָחד ְלִפי ְּבִחיָנתֹוְלַהּשִֹיגֹו ִּכי ִאם ְּגדֹוֵלי מּוְבָחֵרי ַהּצַ 

. 'ַהֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת ִהיא ָּתמּות ְוכּו, ְוָאְמָרה. 'ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה ְוכּו, ּוְכָבר הָ , ל"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ְלַהחֹוֵטא

ה ִּכי ְלִפי ָהֱאֶמת ֶׁשָלֶהם ֵאין ַּתָקנָ , ל ֶׁשִּקְטרגּו ַעל ְּבִריַאת ָהָאָדם"ַּמְלָאִכים ַהּנַ ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ָהֱאֶמת ֶׁשל הַ 

ּוט ּוֶבֱאֶמת ְלִפי ַהַּדַעת ַהָּפׁש. ֵּכן ִקְטְרגּו ַעל ְּבִריָאתֹו -ְלַהחֹוֵטא ְוֵהם ָראּו ֶׁשָהָאָדם ְיֶחָטא ֶנְגדֹו ִיְתָּבֵרְך ַעל 

 -ַעל , ּדֹו ִיְתָּבַרךְ ִּכי ְלִפי ָהֱאֶמת ֶׁשָּלֶהם ֵאין ַּתָּקָנה ְלַהחֹוֵטא ְוֵהם ָראּו ֶׁשָהָאָדם ֶיֱחָטא ֶנגְ  ,ָּכְך נֹוָטה ָהֱאֶמת

ֲאָבל לֹא ָיְדעּו עֶֹצם ַרֲחָמנּותֹו , ּוֶבֱאֶמת ְלִפי ַהַּדַעת ַהָּפׁשּוט ָּכְך נֹוָטה ָהֱאֶמת. ֵּכן ִקְטְרגּו ַעל ְּבִריָאתֹו

 ל ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשְך ַהְּסִליָחה ַלֲעֹונֹות ִישְָֹרֵאל ְּביֹום"ֶּזה ֶעֶצם ָהֱאֶמת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ַּכּנַ ֶׁש , ִיְתָּבַרךְ 

ר ְּבַבל ָיבֹא ְּבָכל ֲאָבל ָלאו ָּכל ָאָדם ָיכֹול ִלְכנֹס ִלְקֻדַּׁשת ָהֱאֶמת ַהֶּזה ַוֲאִפּלּו ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֻהְזהַ , ַהִּכּפּוִרים

ֶדׁש ִּכי ֶלֱאֶמת ָּכֶזה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת קֹ, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים' ּוְכָבר הָ , ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִּכי ִאם ְּבזֹאת ְוכּו

 ֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיֵדי ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּצָּוה הַ  - ִאי ֶאְפָׁשר ִלְכנֹס ִּכי ִאם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַעל , ָקָדִׁשים ִלְפַני ְוִלְפִנים

. ְּבִחיַנת ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוָאז יּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְסִליַחת ֲעֹונֹות ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ֶעֶצם ֲאִמַּתת ַרֲחָמיו ִיְתָּבַרךְ 

  :ל"ַכּנַ ִּכי ֵהם ָּפְגמּו ָּבֶזה וְ , ֵּכן ִנְסָמְך ָּכל ִעְנָין ֶזה ְלָפָרַׁשת ִמיַתת ְּבֵני ַאֲהרֹן - ְוַעל 

  :ם"ִהְלכֹות ֻחּקֹות ָהַעּכּו

' ּוְכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ְּכַנַען ְוכּו' ְּכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוכּו", ְוֶזה ֶׁשִּנְסָמְך ַאַחר ָּכְך ָּפָרַׁשת ֲעָריֹות ּוַמְתִחיל) מב

ֵני ְוֶזה ְּבִחיַנת ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁש . ים ְּבִמְנָחהְוָאנּו קֹוִרין זֹאת ְּביֹום ַהִּכּפּורִ . ּוְכָבר הָ , "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו

א ְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשהּו -ִּכי ִעַּקר ִּתּקּון ָהֲעֹונֹות הּוא ַעל . ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל' גֹוָרל ֶאָחד ַלה, ַהּשְִֹעיִרים ּגָֹרלֹות

ַהֶּׁשֶקר  ִריָאה ּוְלַהְמִּתיק ּוְלַבֵּטל ֲאִחיָזה ַהַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה ֶׁשלְּבִחיַנת ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשָּיכֹול ִלָּכֵנס ִלְתִחַּלת ַהְּב 

 ִּבְתִחַּלת ַהָּדרּוׁש ַהֶּזה. ל"ַּכּנַ ' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוכּו, ֶׁשֶּנֱאָחז ָׁשם

ַהְּבִריָאה  ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָהָיה ָצִריְך ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַלֲעלֹות ִלְבִחיַנת ְּתִחַּלתּוִמָּׁשם ְסִליַחת ָהֲעֹונֹות 

', קֹוָמָתם ְוכּוְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְׁשֵני ַהּשְִֹעיִרים ֶׁשָהיּו ָׁשִוין ְּבַמְרֵאיֶהם ּוְב . ֶׁשָּׁשם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּכיר ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר

ֵּכן ָהָיה ֻמְכָרח  -ְוֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ְוַעל ' ֵכן ָהיּו ְצִריִכים ְלָבֵרר ֵּביֵניֶהם ּוְלַהֲעלֹות ֶאָחד ַלה -ִּפי  - ַעל - ְוַאף 

ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר , ל ּוְלַהִּפיל ּגֹוָרל ֲעֵליֶהם"ִלְבִחיַנת ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה ַהּנַ , ְלַהֲעלֹות אֹוָתם ְלַמְעָלה ְמאֹד

ם א ֵמֵאת ַהֵּׁש ְיֵדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהּגֹוָרל ֶׁשּיֹוצֵ  - ָהֱאֶמת ֵמֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ִּכי ִאם ַעל ָׁשם 

ְוִנְתַּבֵּטל  ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא ִנְמָּתק -ְוַעל , ִּכי ַהּגֹוָרל ְמָבֵרר אֹוָתם, ְוֵאיֶזה ַלֲעָזאֵזל' ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה ַלה

 ְיֵדי ַהֶּׁשֶקר ֶׁשִעַּקר - ְיֵדי ֶזה ִנְמָחִלין ֲעֹונֹות ִישְָֹרֵאל ֶׁשִּנְמָׁשִכין ַעל  -ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ִּבְתִחַּלת ָׁשְרׁשֹו ְוַעל 

ְיֵדי  -ַהַּזְך ִּכי ִאם ַעל ֲאִחיָזתֹו ִּבְתִחַּלת ְיִציַאת ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶׁשָּׁשם ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ָהֱאֶמת 

  : ל"ַהּגֹוָרל ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ְוַכּנַ 

". לֹא ֵתֵלכּו לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ְּכַנַען לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם' ְּכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוכּו", ְוֶזהּו) מג

. ל"ּנַ ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֱאֶמת ִּכי ִאם ֶאָחד ְוכַ , ל ֶׁשִעַּקר הּוא ָהֱאֶמת ְוָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד"ִּכי ַהְּכָלל ִמָּכל ַהּנַ 
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ֵּכן  - ַעל , ל"ֲאָבל ֶעֶצם ָהֱאֶמת ָקֶׁשה ְמאֹד ְלַהּשִֹיג ְוַכּנַ . ל"ַהּנַ " ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא"ְוַכְמבָֹאר ֵהיֵטב ְּבַהּתֹוָרה 

ַרק ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק , ל רֹב ָהעֹוָלם הּוא ַרק ֵליַדע ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ְּבַדַעת ֶעֶצם ָהֱאֶמתִעַּקר ָהֱאֶמת ֶׁש 

ַרק , ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין זֹוֶכה ֶלֱאֶמת ֶּבֱאֶמת. ל"ּוְכָבר ָה ְוַכּנַ , ְוַכְמבָֹאר ִמֶּזה ְּבָמקֹום ַאֵחר. ל"ֶּבֱאמּוָנה ְוַכּנַ 

הּוא ָיכֹול , ְּכגֹון ָּכבֹוד ּוְׁשָאֵרי ַּתֲאֹות, ֲאָבל ַּכָּוָנתֹו ְלתֹוֶעֶלת ַעְצמֹו, ְּכִאּלּו ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו

ְּבָתם ְלָבִבי ", ל ֶׁשָאַמר"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהָּטעּות ֶׁשל ֲאִביֶמֶלְך ַהּנַ . ל"ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ְמאֹד ְוַכּנַ  -ִלְטעֹות ַעל 

ַאף , ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ִלְדָרִכים ְנבֹוִכים -ְולֹא ַּדי ֶׁשָּיכֹול ִלְטעֹות ַעל . ל"ְוַכּנַ ". 'יֹון ַּכַּפי ָעשִֹיִתי זֹאת ְוכּוּוְבִנְק 

נֹות ּכֹוְזִבּיֹות ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָּכל ָהֱאמּו, ְיֵדי ָהֱאֶמת ַהָּנבֹוְך ֶׁשּלֹו - ַּגם הּוא ָיכֹול ָלבֹוא ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ַעל 

 ִּכי ָּכל ֱאמּוָנָתם ִנְמָׁשךְ , ֵכן ַהּכֹל ָּכָזב ְוֶׁשֶקר -ִּפי  -ַעל  - ם ֶׁשֵהם ֲחָזִקים ֶּבֱאמּוָנָתם ְמאֹד ְוַאף "ֶׁשל ָהַעּכּו

ת ְּבַמֲעשֵֹה ַהּדֹורֹות ְוֶזה ַהַּמֲעשֶֹה הּוא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ְוהּוא מּוָבן ְמאֹד ְלִמי ֶׁשָּבִקי ְקצָ . ִמַּתֲאוֹות ְוָכבֹוד

אּוף ַהְרֵּבה ֵּכן ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה ַּכָּמה ַעבֹודֹות ָזרֹות ֶׁשָּנֲהגּו ַעל ָיָדם נִ  - ְוַעל . ַהּמּוָבִאים ַּבְּסָפִרים

 - ְקָצת ּוִבְּטלּו אֹוָתן ָהַעבֹודֹות  ָזרֹות ֲחָזִקים ֶאְצָלם ְמאֹד ַוֲאִפּלּו ַאַחר ָּכְך ֶׁשִּנְתַחְּכמּו - ְוָהיּו אֹוָתן ַעבֹודֹות 

ְוַהּכֹל , ֶהםֵכן ַּגם ְׁשָאֵרי ָהֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ַהְּקרֹוִבים ְלַתֲאֹות ְוָכבֹוד ֵהם ֲחָזִקים ּבָ  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ָזרֹות

ַעד ֶׁשָּבאּו , ָלֶהם ֶׁשֶאְצָלם ָהֱאֶמתְיֵדי ֶזה ָנטּו ִמן ָהֱאֶמת ָהֲאִמִּתי ְוִנְדֶמה  -ֵמֲחַמת ַּתֲאָוה ְוָכבֹוד ֶׁשַעל 

ִּכי ָהֱאֶמת , ֶמתּוִמי ֶׁשּנֹוֶטה ֵמָהֱאֶמת ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָהאֱ . ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות

ַּמּשִֹיג ָהֱאֶמת ְּבִהּלּוְך ַהַּגְלַּגִּלים ְוַכּיֹוֵצא אֹו ֶׁש  ְּכגֹון ֶׁשַּמּשִֹיג, הּוא ְּבִחיַנת ַּדַעת ֶׁשַּמּשִֹיג ָהֱאֶמת ְּבֵאיֶזה ָּדָבר

רּו ַּכֲאֶׁשר רֹוִאין ַּבחּוׁש ֶׁשַהְרֵּבה ָחְק , ל"ְוַגם ָּבֶזה ֵיׁש ָטעּוִתים ַהְרֵּבה ַּכּנַ . ָהֱאֶמת ֶׁשֶּזה ַצִּדיק ְוֶזה ָרָׁשע

 ֶהָחָכם ְוָעשָֹה ְּתכּוָנה ֲחָדָׁשה) קֹוְנִפיְרִניִקיס(ַאַחר ָּכְך ָקם וְ , ְּבָחְכַמת ַהְּתכּוָנה ְוִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשָּכְך ָהֱאֶמת

 ִמָּכל ֶׁשֵּכן, אֹדְוַעָּתה ֵהם אֹוְמִרים ֶׁשָּכְך ָהֱאֶמת ּוִמי יֹוֵדַע ִאם הּוא ָּכְך ְוַהְרֵּבה ֵמַחְכֵמיֶהם חֹוְלִקים ַעל ֶזה ְמ 

ְוֶזה  ְוֵכן ִלְפָעִמים ִנְדֶמה ֶׁשַּמּשִֹיג ָהֱאֶמת ֶׁשֶּזה ַצִּדיק, ֹו ַהְּנבֹוָכהֲאַנְחנּו ֶׁשִּלֵּבנּו ָחלּוק ְמאֹד ְמאֹד ִמַּדְעּת

ל ִּפי ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹד ַלֲהִׁשיבֹו אֶ  -ַעל  - ַאף , ְיֵדי ָהֱאֶמת -ַאְך ִמי ֶׁשּטֹוֶעה ַעל , ּוֶבֱאֶמת הּוא ְלֵהֶפךְ , ָרָׁשע

ת ִּכי ְיכֹוִלין ְלָבֵרר לֹו ְּבַכָּמה ְסָברֹות ְוהֹוָכחֹו, ִּתְקָוה ֲעַדִין ַלֲהִׁשיבֹו ֵכן ֵיׁש -ִּפי  -ַעל  - ַאף , ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו

ד ֲאָבל ִמי ֶׁשּנֹוֶטה ִמן ָהֱאֶמת עַ , ל"ַאְך ֶׁשְּצִריִכין ָלֶזה ְיִגיעֹות ְּגדֹולֹות ְוַכּנַ , ֶׁשֵאין ָהֱאֶמת ְּכמֹו ֶׁשהּוא סֹוֵבר

ִּכי , ְיָׁשָרהָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה הַ , ֹוְך ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹותְיֵדי ָהֱאֶמת ַהָּנב -ֶׁשָּבא ַעל 

ַּכָּידּוַע , ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשְּמִביִנים ַהַּטַעם ְּבַהַּדַעת ֵאין ֶזה ֱאמּוָנה, ֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַטַעם ָוַדַעת

ין ְיֵדי ָהֱאֶמת ֵמִבין ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲאִמ  - ֶׁשַעל , ל"ַרק ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְּתלּוָיה ָּבֱאֶמת ַּכּנַ , ל"זַ  ְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבָריו

ִּכי , ה ְמאֹד ַלֲהִׁשיבֹוֵּכן ְּכֶׁשָהֱאֶמת ָנבֹוְך ּוֻמְטֶעה ְוָטָעה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָּבא ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ָקֶׁש  - ְוַעל . ָּבֶזה

ִני ֲאִני ְמַבֵּטל ַּדְעִּתי ַואֲ , ָיׁשּוב ְויֹאַמר, ּלּו ִאם ְיָבְררּו לֹו ְּבַכָּמה הֹוָכחֹות ּוְסָברֹות ֲאִמִּתּיֹות ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ֵּכןֲאִפ 

ֲחַמת ֶזה ֶּבֱאֶמת ּומֵ , ל"ִּכי ֶזהּו ֶּגֶדר ֱאמּוָנה ֶּבֱאֶמת ַּכּנַ , ַמֲאִמין ָּבֶזה ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבִלי ׁשּום ַטַעם ָוַדַעת

ל ֶאָחד אֹוֵמר ֵּכן ָהֱאֶמת ֻמְׁשָלְך ַאְרָצה ְוַנֲעשֶֹה ָהֱאֶמת ֲעָדִרים ֲעָדִרים ְוכָ  - ְוַעל . ָקֶׁשה ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם

  : ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת

ַהְינּו , ָׁשם הּוא ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ִעְנָין ֶזה ִּכי ֶּבֱאֶמת ַּבְּקֻדָּׁשה ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַהָּברּור ְוַהַּזךְ ) מד

' ִּכי ָאנּו ַמֲאִמיִנים ַּבה, ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמֲעַלת ְּבֵני ִישְָֹרֵאל ֶׁשֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים. ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה

ִּכי ְּכָבר ָרִאינּו ֱאֶמת , ִקירֹות ְוָחְכמֹות ְּכָללֱאלִֹקים ֱאֶמת ּוְבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶּבֱאמּוָנה ְלַבד ְּבִלי ׁשּום חֲ 

ְיֵדי ִנְפְלאֹות ְנִעימּות  - ֶׁשָעשָֹה מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכל ִישְָֹרֵאל ְוַעל ' ְיֵדי ָּכל ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ְוכּו -ַהְרֵּבה ַעל 

ֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ּוְלַהּשִֹיג אֹותֹו  - ִּפי  -ַעל  -ף ִּפי ֶׁשַא -ַעל  -ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשָחַנן אֹוָתנּו ְוַאף 

ִּכי ֵאין ְצִריִכין ְלָתֵרץ , ַעל ֶזה ָאנּו ֲחָזִקים ֶּבֱאמּוָנה, ִיְתָּבַרְך ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵרץ ׁשּום ֻקְׁשָיא ֶׁשל ַהְמַחְּקִרים

ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר . 'ֵּכן ָּגְבהּו ְּדָרָכיו ִמְּדָרֵכינּו ְוכּו, ּו ָׁשַמִים ֵמֶאֶרץִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַיֵּׁשב ִּכי ָּגְבה, ּוְלַיֵּׁשב ְּכָלל

ן ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבִסימָ ', ֶׁשַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה ֻקְׁשיֹות ְוכּו, מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֲאדֹוֵננּו

נֹות ּכֹוְזִבּיֹות ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ָלֱאמּוָנה ַהְיָׁשָרה ָהֲאִמִּתּיֹות ְונֹוֵפל ֶלֱאמּו. ַעֵּין ָׁשם, ָיָנאנה ְּבִלּקּוֵטי ִּתנְ 



  106

, ֶקרֵמַאַחר ֶׁשַּמֲאִמין ְּבַהֶּׁש , ִּכי ָאז ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר ַלֲהִׁשיבֹו, ֲאַזי ֶזה ַהְּפָגם ֶׁשל ָהֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ָּגרּוַע ְּביֹוֵתר

  : ל"ְּדַהְינּו ָהֱאֶמת ַהֻּמְטֶעה ְוַהָּנבֹוְך ְּבִלי ַטַעם ְוַכּנַ 

ַהְינּו ִּכי , ַאְך לֹא ֵּבַאְרנּו ָׁשם ֵהיֵטב, ֶׁשָּזַכְרנּו ְלַמְעָלה ְּבאֹות כב. ְּכֶנְגּדֹו - לֹא ָזָכה , ֵעֶזר - ְוֶזהּו ִעְנָין ָזָכה 

לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ", ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר. ם ְּבִחיַנת ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַּכּמּוָבאְּכָבר ְמבָֹאר ָׁשם ֶׁשֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה הֵ 

ְוַעל . ל"ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּשִֹיג ֶעֶצם ָהֱאֶמת ַּכּנַ , ֶׁשּלֹא טֹוב ֱהיֹות ָהֱאֶמת ְלַבד". ְלַבּדֹו ֶאֱעשֶֹה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו

ְיֵדי  -  ֶׁשִעַּקר ִקּיּום ָהֱאֶמת ַעל ָיָדּה ְוֵכן ִעַּקר ִקּיּום ָהֱאמּוָנה ַעל, ָהֱאמּוָנה ֶׁשִהיא', ֶאֱעשֶֹה לֹו ֵעֶזר'ֵּכן  -

יּוַכל ', ָלם ַהֶּזה ְוכּוֶׁשִּמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְּבִלי ְּפִנּיֹות ְוַהְטָעאֹות ֶׁשל ַּתֲאוֹות ּוְכבֹוד עֹו, ָהֱאֶמת

ּלֹו ַהְינּו ָזָכה ִמי ֶׁשָהֱאֶמת ֶׁש . ְּכֶנְגּדֹו -לֹא ָזָכה . ֵעֶזר -ְוֶזהּו ָזָכה . ל"י ֶׁשָראּוי ְלַהֲאִמין ְוַכּנַ ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ְּבִמ 

י ֲאזַ , ֶעה ֶאת ַעְצמֹוֶׁשִּמְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת ֶּבֱאֶמת ּוִמְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ֶּבֱאֶמת ְוֵאינֹו ַמְט , ַזְך ְוַצח

ָּבא ֲחַבּקּוק , ל"ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ , ְיֵדי ָהֱאמּוָנה - ִּכי ִעַּקר ַהִּקּיּום ְוַהַחּיּות ַעל , ָהֱאמּוָנה ִהיא לֹו ֵעֶזר ְּבַוַּדאי

ין ַרק ְלִהְתַחֵּזק ִּכי ֶעֶצם ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבַדַעת ּוְצִריכִ ! ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת

ּו ָחֵפץ ִמי ֶׁשֵאין ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ַזְך ּוַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּל, ֲאָבל לֹא ָזָכה, ל"ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוַכּנַ  - ֶּבֱאמּוָנה ַעל 

 -ִּכי ָּבא ַעל , א ְּכֶנְגּדֹוֲאַזי ָהֱאמּוָנה הּו', ַאְך ֶּבֱאֶמת הּוא נֹוֶטה ַרק ַאַחר ְּכבֹוד ָהעֹוָלם ְוַתֲאוֹוָתיו ְוכּו, ָּבֱאֶמת

 ִּכי ָהֱאמּוָנה ּכֹוְזִבּיֹות הּוא ְּבִחיַנת ִאָּׁשה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּכֶנְגּדֹו, ְיֵדי ָהֱאֶמת ֶׁשֵאינֹו ַזְך ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות

ֲאִני , ִּכי הּוא אֹוֵמר, עֹוד ְלַדֵּבר ִעּמֹוִּכי ִאי ֶאְפָׁשר , ִּכי ִהיא ַמְטָעה ּוַמְדָחה אֹותֹו ְּביֹוֵתר, ָרָעה ַמר ִמָּמֶות

  :ל"ְוַכּנַ ' ְיֵדי ַּתֲאוֹוָתיו ְוָכבֹוד ְוכּו -ּוֶבֱאֶמת ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ַעל . ל"ַמֲאִמין ְּבִלי ַּדַעת ָוַטַעם ַּכּנַ 

ֻחּקֵֹתיֶהם ֵהם ". ֵתיֶהם לֹא ֵתְלכּולֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֹ' ְּכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוכּו", ְוֶזה ֶׁשַּמְזִהיר ַהָּכתּוב) מה

ְיֵדי ֶׁשִּתְהיּו ִנְזָהִרין  -ְוֶזה ָּתלּוי ַעל . ִּתָּזֲהרּו ְוִתָּׁשְמרּו ִמֶּלֶכת ָּבֶהם, ֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַטַעם

ר הּוא ֶׁשּלֹא ִּתְהיּו ְּכרּוִכים ַאַחר ַּתֲאוֹוֵתיֶהם ְוִעּקַ ַהְינּו . 'ִמַּלֲעׂשֹות ְּכַמֲעשֵֹה ִמְצַרִים ּוְכַמֲעשֵֹה ֶאֶרץ ְּכַנַען ְוכּו

 ַאף ַּגם ָעׂשּו ָלֶהם ֻחּקֹות ֶוֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות, ְולֹא ַּדי ֶׁשָהיּו ְמֻׁשָּקִעים ְּבַתֲאָוה זֹאת ְּביֹוֵתר, ַּתֲאַות ִנאּוף

ֵתיֶהם יֹוֵתר ְּבַתֲאוֹוֵתיֶהם ַעד ֶׁשָהיּו ְיכֹוִלים ְלַמְּלאֹות ַּתֲאוֹו ְיֵדי ֶזה ָהיּו ֲחָזִקים - ֶׁשַעל , ֶׁשָהיּו ַׁשָּיִכים ָלֶזה

ִּכי ֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה , ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַהָּפסּוק ַמְזִהיר ְלִישְָֹרֵאל ֶׁשּלֹא ַיְטעּו ַעְצָמן ָּבֶזה. ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ִּבָּזיֹון ִמֶּזה

ְוֵכן . ֵּכן הּוא ָרחֹוק ֵמֻחּקֹוֵתיֶהם ּוֵמֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ֶׁשָּלֶהם', ְּמְצַרִים ְוכּוְּכִפי ַמה ֶּׁשִּנְזָהר ִמַּמֲעשֵֹה ִמ 

ֵּכן  - ְוַעל . ֵּכן הּוא ָרחֹוק ִמַּתֲאוֹוֵתיֶהם, ְּכִפי ַמה ֶּׁשְּמַרֵחק ַעְצמֹו ֵמֻחּקֹוֵתיֶהם ֶוֱאמּונֹוֵתיֶהם ַהּכֹוְזִבּיֹות, ְלֵהֶפךְ 

ִּפי ֶׁשֵאין ָּבֶהם ׁשּום ִאּסּור ְולֹא  - ַעל  -ְּכגֹון ִמְנַהֵגיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם ַאף , ֶכת ְּבֻחּקֹוֵתיֶהםָאְסָרה ּתֹוָרה ָללֶ 

 ִּכי ֻחּקֹוֵתיֶהם ִנְמָׁשךְ , ְּבַוַּדאי הּוא ַׁשָּיְך ְלַתֲאוֹוֵתיֶהם, ם ָעׂשּו ָלֶהם חֹק ֶזה"ַרק ֵמַאַחר ֶׁשָהַעּכּו, ֲעבֹוָדה ָזָרה

ַתי ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקֹ, ְוֶזהּו. ֵּכן ָאסּור ְלִישְָֹרֵאל ְּבִאּסּור ָחמּור - ַעל , ְזִבּיֹות ֶׁשָּלֶהםֵמֱאמּונֹות ּכֹו

ת ִּכי ִמְׁשָּפִטים ְוֻחּקֹות ֵהם ְּבִחיַנת ֱאמֶ . 'ֲאֶׁשר ַיֲעשֶֹה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ְוכּו' ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ְוכּו

ְוֻחּקֹות . ל"ְּבִחיַנת ֱאֶמת ַּכּנַ , ִּכי ִמְׁשָּפִטים ֵהם ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָּבֶהם ַטַעם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּדַעת, ֱאמּוָנהוֶ 

 ְוַהָּכתּוב ַמְזִהיר אֹוָתנּו ָלֶלֶכת ַרק. ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה ַּכּנַ , ֵהם ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ׁשּום ַטַעם

 ֶׁשַעל ָיָדם זֹוִכים, ֶׁשֵהם ִעַּקר ָהֱאֶמת ַהַּזְך ְוָהֱאמּוָנה ַהְיָׁשָרה ָהֲאִמִּתּיֹות, ְּבַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהֻחּקֹות ֶׁשִּצָּוה אֹוָתנּו

ְצִריִכין , ּקֹוֵתיֶהםֶׁשֵהם חֻ , ֲאָבל ֵמֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות, ְלִהְתַרֵחק ִמַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶזה ּוְלִהְתַּדֵּבק ּבֹו ִיְתָּבַרךְ 

ִּכי ַּגם ְּבִמְׁשְּפֵטי . ְולֹא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם', ֲאֶׁשר ַיֲעשֶֹה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם, 'ְוֶזהּו. ל"ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ְוַכּנַ 

ֵּכן  -ל ַהַּמֲחלֶֹקת ֶׁשָּבעֹוָלם ְוַעל ְוֻחּקֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֵיׁש ַּכָּמה ְּדָרִכים ְוִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ֶׁשֵּמֶהם ִנְמָׁשִכין ּכָ 

 ֶׁשהּוא ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו, )יּוָמא פה(ְולֹא ֶׁשָּימּות ָּבֶהם ', ֲאֶׁשר ַיֲעשֶֹה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם, 'ַמְזִהיר ַהָּכתּוב

י ֶּזה ִנְמָׁשְך ֶׁשִּנְמָצִאים ַּכָּמה ִמְּבנֵ ֶׁשִּמ . ַנֲעשָֹה לֹו ַסם ָמֶות -לֹא ָזָכה . ַנֲעשָֹה לֹו ַסם ַחִּיים -ָזָכה , ל"ַרזַ 

  ִישְָֹרֵאל ֶׁשָּנטּו ִמן ָהֱאֶמת

 ַאְך ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ּוִמְסַּתֵּכל ַעל, ְואֹוְמִרים ֶׁשָּכל ָהֱאֶמת ֶאְצָלם ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ָּכל ֶזה

ִמי  כֹול ְלָהִבין ָהֱאֶמת ֵמָרחֹוק ְוִלְזּכֹות ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֵליַדעהּוא יָ , ַהַּתְכִלית ַהִּנְצִחי ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו
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ֶדֶרְך ֱאלִֹקים ֱאֶמת ִיֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ְוַיְנֶחנּו ְּב ' ְוה. ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ֶּבֱאֶמת ּוְלִמי ָראּוי ְלַדֵּבק ֶאת ַעְצמֹו

ַדת ֵּכן ִנְסָמְך ָּכל ֶזה ְלָפָרַׁשת ֲעבֹו - ְוַעל . ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמתֱאֶמת ֲעֵדי ִנְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו יִ 

ְך ֵמֶעֶצם ִּכי ִעַּקר ַהַּכָּפָרה ְוַהְּסִליָחה ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִנְמָׁש , יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוַגם קֹוִרין זֹאת ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

  :ל"ָהֱאֶמת ְוַכּנַ 

  : ִהְלכֹות ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש

ִּכי ְּכָבר ְמבָֹאר ִּבְתִחַּלת ". לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוְננּו", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוֶזה ְּבִחיַנת ִאּסּור ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש) מו

ּוְמבָֹאר ָׁשם . ל"ְיֵדי ַהְּזַמן ַּכּנַ  -ָרם ַעל ֶׁשִעַּקר ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר הּוא ֵמִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִעּקָ , )ְּבאֹות א(ַהָּדרּוׁש 

 ּבּוי ַּדְיָקא ֶׁשָּׁשםֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַמֲעַלת ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ִּבְמקֹום ָהרִ . ַעֵּין ָׁשם, ְּבאֹות יז

ת ֶׁשהּוא ֶעֶצם ָהֱאמֶ , ַלת ָהָאָדם ְלַגּלֹות ַאְחדּות ַהָּפׁשּוטֶׁשֶּזה ִעַּקר ַמעֲ , ִּכי ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד, ִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים

ְתָּבַרְך ַעם ָקדֹוׁש ְמָבְרִכין ּוְמַׁשְּבִחין ְלַהֵּׁשם יִ  - ּוִבְׁשִביל ֶזה ִישְָֹרֵאל . ל"ִמּתֹוְך ְּפֻעּלֹות ִמְׁשַּתּנֹות ַּדְיָקא ְוַכּנַ 

 ְוֶזה ֶׁשִּתְּקנּו ְּבָרכֹות ֵאּלּו. ֲעָרִבים -אֹור ּוָבֶעֶרב ַמֲעִריב  -ְינּו ַּבּבֶֹקר יֹוֵצר ְּדהַ , ְּבָכל ִׁשּנּוי ָהִעִּתים ְוַהְּזַמִּנים

ת ַמה ַּׁשָּיכּות ִלְבָרכֹות ֵאּלּו ְלִעְנַין ְקִריַא, ַעל ִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ְּבִבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשהּוא ָּתמּוַּה ִלְכאֹוָרה

ֶעֶרב ְּכגֹון ַּבּבֶֹקר ֶׁשַהַחָּמה זֹוַרַחת ּובָ , ל ְמבָֹאר ֵהיֵטב ִּכי ְּבָכל ֵעת ֶׁשֵּיׁש ִׁשּנּוי ַּבְּזַמן"י ַהּנַ ִּפ  -ַאְך ַעל ? ְׁשַמע

 -ַעל , ל"ּנַ ְוכַ  ִּכי ִעַּקר ֲאִחיָזתֹו ְּבַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשִעָּקָרם ְּבִעְנַין ַהְּזַמן, ֶׁשִּמָּׁשם יּוַכל ְלִהְתַאֵחז ַהֶּׁשֶקר', ׁשֹוַקַעת ְוכּו

' ְּדַהְינּו ַּבּבֶֹקר יֹוֵצר אֹור ְוכּו, ֵּכן ְצִריִכין ָאז ַּדְיָקא ְּבֵעת ִׁשּנּוי ַהְּזַמן ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלָבֵרְך ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

, ְּכמֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים. ְתָּבַרְך ְלַבדְלהֹוִדיַע ּוְלַגּלֹות ֶׁשָּכל ִׁשּנּוי ַהְּזַמן ֵמִאּתֹו יִ ', ּוָבֶעֶרב ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְוכּו

. 'ִבים ְוכּוּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוכָ ' ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים ְוכּו

ְוָכל . 'ֵּדׁש ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעשֵֹה ְּבֵראִׁשית ְוכּוּוְבטּובֹו ְמחַ ' יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך ְוכּו, ּוַבּבֶֹקר אֹוְמִרים

ִּכי ָּכל ַהְּפֻעּלֹות , ֶזה ָאנּו מֹוִדיִעים ֶׁשָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ַהְּכלּוִלים ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ֻּכָּלם ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד

מּוַנת ַהִּיחּוד ֵּכן ָקְבעּו ָׁשם ָּפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשהּוא אֱ  - ְוַעל , ַרךְ ִמְׁשַּתּנֹות ִנְמָׁשִכין ֵמָהֶאָחד ַהָּפׁשּוט ִיְתּבָ 

ת ּוְכמֹו ֶׁשָאנּו ְמַסְּיִמין ָּפָרַׁש . ֶׁשֶּזה ֶעֶצם ָהֱאֶמת, ֶׁשָאנּו מֹוִדים ּומֹוִדיִעים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאָחד ְוָיִחיד ּוְמֻיָחד

ֵּכן ָקְבעּו ָּכל  - ְוַעל . ֶוֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ַעְרִבית, ְואֹוְמִרים ֱאֶמת ְוַיִּציב ַׁשֲחִרית. ֱאֶמת ֱאלֵֹקיֶכם' ה, ְקִריַאת ְׁשַמע

ים ִּכי ֶזה ַמֲעַלת ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ֱאמּוַנת ַהִּיחּוד ֶׁשָאנּו מֹודִ , ֶזה ֵאֶצל ִּבְרַּכת ַהְּמאֹורֹות ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב

ַּתּנֹות ַּדְיָקא ִּכי ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות ְּכֶׁשְּמַגִּלים ַאְחדּות ַהָּפׁשּוט ִמּתֹוְך ְּפֻעּלֹות ִמְׁש , ּומֹוִדיִעים ִּבְקִריַאת ְׁשַמע

ֹול ֵמחֶֹׁשְך ַהּכֹל ַעל ֵסֶדר ָנכֹון ְוִנְפָלא ֶׁשַּבּבֶֹקר ֶׁשֵּיׁש ִׁשּנּוי ָּגד, ל ְּברּוַח ָקְדָׁשם"ֵּכן ִּתְּקנּו ֲחזַ  - ַעל . ל"ַּכּנַ 

ַע ְצִריִכין ָאז ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ֶזה ּוְלהֹוִדי, ַהַחָּמה זֹוַרַחת ְוֵכן ָּבֶעֶרב ֶׁשַהַחָּמה ׁשֹוַקַעתְלאֹור וְ 

הּוא ִיְתָּבַרְך  ִּכי, ַהּכֹל ִנְמָׁשְך ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד, ל"ּוְלַגּלֹות ֶׁשָּכל ִׁשּנּוי ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו ָּכלּול ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ַּכּנַ 

א ֱאמּוַנת ֵּכן ָקְבעּו ָׁשם ָּפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשהּו -ְוַעל . ְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעשֵֹה ְּבֵראִׁשית

ַרְך ִכין ֵמֶאָחד ַהָּפׁשּוט ִיְתּבָ ֶׁשֻּכָּלם ִנְמָׁש , ִּכי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ְּבָכל ַהִּׁשּנּוִיים ַּדְיָקא, ַהִּיחּוד

  : ל"ְׁשמֹו ַּכּנַ 

ד ל ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהְּלָבָנה ְלַיחֵ "ֵּכן ִּתְּקנּו ֲחזַ  - ַעל , ְוֵכן ְּבָכל חֶֹדׁש ֶׁשֵּיׁש ִׁשּנּוי ָּגדֹול ֶׁשִּמְתַחֶּדֶׁשת ַהְּלָבָנה) מז

ִּכי , אֹדֵּכן ִּבְרַּכת ִקּדּוׁש ְלָבָנה ִהיא ְּגדֹוָלה ִויָקָרה ַוֲחׁשּוָבה ְמ  -ְוַעל . ְּבָרָכה ְמֻיֶחֶדת ַעל ִׁשּנּוי ַהִּנְפָלא ַהֶּזה

אֹד ֵּכן ִּתְּקנּו ָלנּו ָאז ְּבָרָכה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ְמ  -ַעל , ִׁשּנּוי ַהחֶֹדׁש הּוא ְּבַוַּדאי ָּגדֹול יֹוֵתר ִמִּׁשּנּוי ֶׁשְּבָכל יֹום

ַהְּלָבָנה  ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִדיַע ֶׁשָּכל ַהִּׁשּנּוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשל' ָמרֹו ָּבָרא ְׁשָחִקים ְוכּוֲאֶׁשר ְּבַמאֲ , ֶׁשִהיא ִּבְרַּכת

ַהּכֹל ֵמִאּתֹו , ִים ָּבעֹוָלםֶׁשִּמְתַמֶעֶטת ּוִמְתַמְּלָאה ְּבָכל חֶֹדׁש ֶׁשָּבֶזה ְּתלּוִיים ַּכָּמה ִׁשּנּוִיים ְלֵאין ִמְסָּפר ַהַּנֲעשֹ

ַלְּלָבָנה ָאַמר "ֶׁשְּפֻעָּלתֹו ֱאֶמת וְ , "ּפֹוֵעל ֱאֶמת", ֵּכן ַמְזִּכיִרין ִּבְבָרָכה זֹאת -ְוַעל . ל"ַרְך ְלַבד ְוַכּנַ ִיְתּבָ 

ְוֶזה . ל"ֶזה ְוַכּנַ ִּכי ִעַּקר ְׁשַבח ְּבָרָכה זֹאת הּוא ִהְתַּגּלּות ֲאִמַּתת ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ִׁשּנּוי ָּגדֹול ּכָ , "'ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש ְוכּו

ִּכי ָאז , ֻּכָּלםִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא ִׁשּנּוי ַהְּזַמן ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִמ , ְּבִחיַנת ְּגֻדַּלת רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ּפַֹעל ְוַנֲעשָֹה ְּבִחיַנת ִנְׁשַּתֶּנה ַהְּזַמן ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה ְוַגם ָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל הַ 
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ּוא ֵּכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ה -ַעל . ֵּכן ִנְקָרא ָׁשָנה ִמְּלׁשֹון ִׁשּנּוי -ֶׁשָּבֶזה ְּכלּוִלים ָּכל ַהִּׁשּנּוִיים ָּבעֹוָלם ְוַעל , ָׁשִנים

ה ָדתֹו ְלַבד ּוְצִריִכין ָאז ְלִהְתַקֵּבץ ַהְרּבֵ ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִאיׁש ָּפׁשּוט ְלַהְׁשִלים ֲעבֹו

ְוָהִעָּקר ָלבֹוא  ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגין ָּכל ִישְָֹרֵאל ָאז ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחד ְּבָבֵּתי ְּכֶנֶסת ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ִמִּישְָֹרֵאל ַיַחד

ִמּתֹוְך  ל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלָבֵרר ּוְלַגּלֹות ֲאִמַּתת ָהֱאֶמתֶׁשַרק ֵהם יֹוְדִעים ִנְפְלאֹות ָהֲעבֹוָדה ֶׁש , ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת

ֶעְׂשֵרה ִהְתַּגּלּות ֱאלֹקּותֹו ּוַמְלכּותֹו  -ֵּכן מֹוִסיִפין ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבָכל ְׁשמֹוֶנה  -ְוַעל . ִׁשּנּוי ָּגדֹול ָּכֶזה

' ַאָּתה ָקדֹוׁש'ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשּמֹוִסיִפין ְּבִבְרַּכת , ְרָאתֹו ְוֵאיָמתֹו ָעֵלינּוִיְתָּבַרְך ָעֵלינּו ְלַהְמִליכֹו ּוְלַקֵּבל ַּפְחּדֹו ְויִ 

ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ' ְלַבֶּדָך ַעל ָּכל ַמֲעשֶֹיָך ְוכּו' ְוִתְמלְֹך ַאָּתה ה", ּוְמַבְּקִׁשים". 'ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְוכּו", ְואֹוְמִרים

ִפּלֹות ְוֵכן ַמְרִּבים ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבִעְנָין ֶזה ְּבִרּבּוי ְּת ". 'ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו ְוכּו ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו

ָנה ֶׁשָאז ִּכי ֶזה ִעַּקר ֲעבֹוַדת רֹאׁש ַהָּׁש , ַהּכֹל ְלַיֲחדֹו ִיְתָּבַרְך ּוְלַהְמִליכֹו ָעֵלינּו, ְוִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ּוִפּיּוִטים

ַרִּבים ֵּכן ְצִריִכין ָאז ַלֲעסֹק ְּביֹוֵתר ְלַגּלֹות ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ַהִּׁשּנּוִיים הָ  -ַעל , ל"ַהִּׁשּנּוִיים ְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ַּכּנַ 

ִּכי ַאָּתה ", ָנה ְּבָכל ְּתִפָּלהֵּכן ְמַסְּיִמין ְּברֹאׁש ַהָּׁש  -ְוַעל . ל"ִּכי ֶזה ִעַּקר ַמֲעַלת ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת ְוַכּנַ , ַּדְיָקא

הּוא ' ִּכי ה ִּכי ֶזה ִעַּקר ֲעבֹוַדת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַגּלֹות ֶעֶצם ָהֱאֶמת ָּבעֹוָלם". 'ֱאלִֹקים ֱאֶמת ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוכּו

  : ל"ֱאלִֹקים ְלַקֵּבל עֹל ַמְלכּותֹו ּוַפְחּדֹו ְוִיְרָאתֹו ָעֵלינּו ְוַכּנַ 

ָהָאָדם  ִּכי ֵהם ְּבִׁשְקֵריֶהם ּתֹוִלים ָּכל ַהְּמאֹוָרעֹות ֶׁשל, ַהְמַנֲחִׁשים ְוַהְּמעֹוְנִנים ֵהם ְּבֵהֶפְך ִמָּכל ֶזה ְוֵאּלּו) מח

ּלּו ַהּכֹל ְּכִא ', עֹוָנה ְּפלֹוִנית ָיָפה ְלַהְתִחיל ְוכּו, ְואֹוְמִרים. ְּבִׁשּנּוי ַהְּזַמן ּוִבְׁשָאר ַהִּׁשּנּוִיים ַהַּנֲעשִֹים ָּבעֹוָלם

ְּכגֹון ִּפּתֹו ָנְפָלה ִמִּפיו , ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשָּבעֹוָלם. ַעל ִּפי ֵסֶדר ָהִעִּתים ְוַהְּזַמִּנים, ַחס ְוָׁשלֹום, ִמְתַנֵהג

י ִכין ֵמַהִּׁשּנּוִיים ַהָּבִאים ַעל ִּפ ַהַהְנָהגֹות ְוַהְּמאֹוָרעֹות ִנְמָׁש , ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכִאּלּו', ּוְצִבי ִהְפִסיקֹו ַּבֶּדֶרְך ְוכּו

ֵּכן ָאְסָרה ָעֵלינּו ַהּתֹוָרה  -ְוַעל , ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהְּכִפיָרה ְוַהֶּׁשֶקר ַהֶּנֱאָחז ְּבַהִּׁשּנּוִיים ְוַכּנַ , ַמֲעֶרֶכת ַהַּמָּזלֹות

ָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשָּכל ִׁשּנּוי , ִּכי ַאְּדַרָּבא, ה ֶחְלֵקנּוִּכי לֹא ְּבֵאּלֶ , ְּבִאּסּור ָחמּור ִלְבִלי ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ֶזה ְּכָלל

, םְוֵאין ׁשּום ִסיָמן ְוִנחּוׁש ָּבעֹולָ , ַהּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטּיּות ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרךְ , ַהְּזַמִּנים ְוָכל ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשָּבעֹוָלם

ֵּכן  - ַעל , ִּכי ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְתָּבַרךְ , ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעהִּכי ִמי יֹוֵדַע ַּכָּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ְּב 

ם ְלהֹודֹות ְּבָכל ִׁשּנּוי ַהְּזַמִּנים ּוְבָכל ַהִּׁשּנּוִיים ֶׁשָּבעֹוָלם ְצִריִכי, ַרק ַאְּדַרָּבא, ָאסּור ָלנּו ְלעֹוֵנן ּוְלַנֵחׁש ְּכָלל

ִּכי ֶזה , ל"ֹוֵתר ַּכּנַ ֵרְך ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוָכל ַמה ֶּׁשַהִּׁשּנּוי ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ְצִריִכים ְלַהְּללֹו ּוְלָבְרכֹו ְּביּוְלַהֵּלל ּוְלבָ 

ְבָרא ָהָאָדם יל ֶזה נִ ִעַּקר ַמֲעַלת ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת ְּכֶׁשְּמַגִּלין ָהֱאֶמת ִמּתֹוְך ִרּבּוי ַהִּׁשּנּוִיים ַּדְיָקא ֶׁשִּבְׁשִב 

  : ל"ְוַכּנַ 

ֵּכן ָיבֹוא  -ַעל , ֵּכן ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֶׁשִעַּקר ִהְתַּגּלּות ָהֱאֶמת ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְהֶיה ַעל ָידֹו -ְוַעל ) מט

 ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד אֹותֹו ַהְּזַמןְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ַּדְיָקא ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ִנְתַרֶּבה ַהְּזַמן ְוִנְמָׁשְך ַהְרֵּבה ִמְּתִחַּלת 

ֶׁשֶּזה ִעַּקר , ְוֵכן ְּכָבר ִנְתַרּבּו ְּבֵני ָאָדם ַהְרֵּבה ְוַהֵּדעֹות ְוַהָחְכמֹות ִנְתַרּבּו ְמאֹד. ֶׁשָּיבֹוא ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו

ִליְך ֶאת ָהֱאֶמת ָלָאֶרץ ִויֵרֵאי ֵחְטא ִנְמָאִסין ֶׁשִּמָּכל ֶזה ִנְתַאֵחז ַהֶּׁשֶקר ְמאֹד ַעד ֶׁשִהְׁש , ָהִרּבּוי ְוַהִּׁשּנּוי

ָאז ַּדְיָקא ִמּתֹוְך , ְוָאז ַּדְיָקא ִיְראּו ְּגֻדַּלת ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח ֶׁשְּיַגֶּלה ָהֱאֶמת. 'ְוִישְָֹרֵאל ְמרּוִדים ְמאֹד ְוכּו

  :ָאֵמן, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו" 'ַמח ּושְַֹפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד ְוכּוֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצ ", ִויֻקַּים ָאז. ִׁשּנּוִיים ַרִּבים ָּכֵאֶּלה

  : ִהְלכֹות ְּכתֶֹבת ַקֲעַקע

ַהְינּו ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש , ִּכי ַהְּכָתב הּוא ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ְוִלְדחֹות ַהֶּׁשֶקר, ְוֶזה ְּבִחיַנת ִאּסּור ְּכתֶֹבת ַקֲעַקע) נ

אי ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ֶנֶגד ָהַרּמַ , ר ּכֹוְתִבין ְּכָתב ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יּוַכל ַהַּׁשְקָרן ְלַׁשּנֹות עֹוד ְולֹוַמר ֶׁשֶקרֲחָׁשׁש ִׁשּנּוי ְוֶׁשקֶ 

ד ִפּלּו ֶנגֶ ִּכי ָהַרַּמאי ְוַהַּׁשְקָרן ָיכֹול ְלַהֲחִליף ֲעשֶֶֹרת מֹוִנים אֲ , ְוַהַּׁשְקָרן ַּגם ְּכָתב לֹא מֹוִעיל ַּכִּנְרֶאה ַּבחּוׁש

 ְוֶזה ְּבִחיַנת ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֵּבר. ִּכי טֹוֵען ַטֲעַנת ֶׁשל ֶׁשֶקר ְוַרָּמאּות ְואֹוֵמר ֶׁשָּכְך ָהָיה ַּכָּוַנת ַהּכֹוֵתב, ַהְּכָתב

ֵּכן ָהִעָּקר  - ְוַעל . ל"ֶׁשהּוא ְּבָיִמין ַּגם ֵּכן ֶׁשֶקר ַּכּנַ , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּכָתב', ִויִמיָנם'. ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר

ִדְבֵרי ּתֹוָרה הּוא ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶנֱאָמנּות ֶּבֱאֶמת ּוִבְתִמימּות ַרק ִעּמֹו ְיכֹוִלין ַלֲעסֹק ֵהן ְּבַמּשָֹא ּוַמָּתן ֵהן ְּב 

, ל"ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרזַ . ָבבֹוִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ַּבֵּלב ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ִּבְבִחיַנת ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבלְ , ּומּוָסר
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ֶׁשֵהם , ֵּכן ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה ִנְּתָנה ִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה - ְוַעל . 'ַהֵּלב יֹוֵדַע ִאם ְלַעֵּקל ִאם ַלֲעַקְלַקּלֹות ְוכּו

ַעל  -ֲאָבל ַאף . 'ּוב יֶֹׁשר ִּדְבֵרי ֱאֶמתָּכת"ְּבִחיַנת , ִּכי ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֶזה ְּבִחיַנת ֱאֶמת, ְּבִחיַנת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה

ְצָוה ִּכי ְּבַהּתֹוָרה ֵאין ְמבָֹאר ׁשּום ִּדיֵני ַהִּמ , ֵכן ִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְלַבד ֵאין ְיכֹוִלין ֵליַדע ֲאִמַּתת ַהּתֹוָרה - ִּפי  -

 ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת, ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה - ִאם ַעל  -ֹוָרה ִּכי ּוְׁשָאר ִּדיֵני ַהּת. 'ְוֵאין יֹוְדִעין ֵאיְך ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ְוכּו

ִּתִּיים ֶׁשָאנּו ְצִריִכין ְלַהֲאִמין ְּבַהֲחָכִמים ָהֲאִמ . ַהְינּו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ִּבְבִחיַנת אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי, ֱאמּוָנה

ְקָרִנים ִּכי ִעַּקר ֲאִחיַזת ָהֱאֶמת ַהֻּמְטֶעה ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהַּׁש , ֵכי ַהּתֹוָרהְּכִפי ַמה ֶׁשֵּבֲארּו ָלנּו ָּכל ִּדיֵני ְוַדרְ 

 ִעַּקר ֲאִחיָזתֹו הּוא ִמְּבִחיַנת ְּכָתב. 'ֶׁשָּבעֹוָלם ִּבְבִחיַנת ָּכל ֶׁשֶקר ֶׁשֵאין ּבֹו ֱאֶמת ִּבְתִחָּלתֹו ֵאינֹו ִמְתַקֵּים ְוכּו

, םֲאָבל ִמָּׁשם ָּכל ִׁשְקֵריהֶ , ּלֹא יּוְכלּו ְלַׁשּנֹות עֹוד ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ִנְכַּתב ַהּכֹל ִּבְכָתבֶׁשהּוא ִּבְׁשִביל ָהֱאֶמת ֶׁש 

ם "ֵּכן ָהַעּכּו - ְוַעל . ִּכי ְמַׁשִּנים ַּכָּמה ִׁשּנּוִיים ְואֹוְמִרים ֵּפרּוִׁשים ּוֵבאּוִרים ְּבַהְּכָתב ִּכְרצֹוָנם ְּכִפי ִׁשְקֵריֶהם

 ֵמַאַחר ֶׁשְּמַחְּלִקים ּוַמְפִריִדים ּתֹוָרה, ִּכי ִמָּׁשם ִנְׁשַּתְלֵׁשל ֲאִחיַזת ִׁשְקֵריֶהם, ַרק ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתבלֹוְמִדים 

ב ֵאר ֵהיטֵ ֶׁשֵהם ַחְכֵמי ַהַּתְלמּוד ֶׁשֵּבֲארּו ָלנּו ּבָ , ֶׁשִּבְכָתב ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ְּבַחְכֵמי ָהֱאֶמת

ְוַעל . ָכה ַּכָּידּועַ ֵּכן ֵהם ְמָפְרִׁשים ַהּתֹוָרה ִּכְרצֹוָנם ּוְמַגִּלים ָּפִנים ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ַּכֲהלָ  -ַעל , ָּכל ַהּתֹוָרה ָּבֱאֶמת

ְוֵאין ְמַקְּבִלין . אֵּכן ְּבָכל ִעְסֵקי ִמְׁשְּפֵטיֶהם ְוִדיֵניֶהם ֵהם ַמֲחִמיִרין ְמאֹד ְמאֹד ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּבְכָתב ַּדְיקָ  -

 ֱאֶמת ְּכֵדי ֶׁשּלֹאׁשּום ִּדּבּור ִמָּגדֹול ְוָקָטן לֹא ֵמַהּטֹוֵען ְולֹא ֵמַהּׁשֹוֵפט ִּכי ִאם ִּבְכָתב ַּדְיָקא ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל הָ 

ְוַכֲאֶׁשר רֹוִאין . יַזת ַהֶּׁשֶקרֲאָבל ֶזה ָהֱאֶמת הּוא ַהְרֵּבה ְמאֹד יֹוֵתר ִמַּדאי ֶׁשִּמָּׁשם ֲאִח , יּוְכלּו ְלַׁשּנֹות עֹוד

ים ֵכן ֵהם ְמֵלִאים ֶׁשֶקר ּוַמֲחִליִפ  - ִּפי  - ַעל  - ַּבחּוׁש ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשַּמְרִּבין ַּבְּכָתִבים ְוָכל ַהִּדּבּוִרים ִנְכָּתִבים ַאף 

  ', ֲעשֶֶֹרת מֹוִנים ּוְמָפְרִׁשים ַהְּכָתב ִּכְרצֹוָנם ְוכּו

ִמּתֹו ִּכי ִעַּקר ַהָּדָבר ֶׁשָּיִדין ַהַּדָּין ִּדין ֱאֶמת ַלאֲ , ל"י ִעַּקר ָהֱאֶמת הּוא ֶאָחד לֹא ַהְרֵּבה ַּכּנַ ּכִ , ַּכָּידּוַע ָּכל ֶזה

 ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּכָתִבים ִאי -ֲאָבל ַעל , ְוַהָּדָבר ָמסּור ַלֵּלב ּובֹוֵחן ִלּבֹות יֹוֵדַע ִמי ַּכָּוָנתֹו ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ל"ְוַכּנַ 

  :ל"ִמָּׁשם ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ְוַכּנַ , ַאְּדַרָּבא, ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ָהֱאֶמת

ִתּיֹות ַהְּכָתב ְוֶזה ְּבִחיַנת ִאּסּור ְּכתֶֹבת ַקֲעַקע ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ָהֱאמֹוִרִּיים ִלְכּתֹב ּוְלַקֲעַקע ִּבְבשָָֹרם אֹו) נא

ם ְּדֵבִקים ְוַהּכֹל ִּבְׁשִביל ְלַחֵּזק ָהֱאֶמת ַהֻּמְטֶעה ֶׁשָּלֶהם ְלַהְראֹות ֶׁשהֵ  .ֵמִעְנַין ַּדְרֵכי ֱאמּוָנָתם ַהּכֹוְזִבּיֹות

ּוֶבֱאֶמת ֶזה ִעַּקר ַהֶּׁשֶקר . ֶּבֱאמּוָנָתם ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשחֹוְקִקים ּוְמַקְעְקִעים ִּבְבשָָֹרם ִּבְכָתב ֵמִעְנַין ֱאמּוָנָתם

ֵּכן  - ְוַעל , ֶׁשָּׁשם ֲאִחיָזָתם ְּביֹוֵתר ַּכָּידּועַ , ֶׁשהּוא ַּבֲעשִָֹּיה ַּכָּידּועַ , ִּבְכָתב ַּדְיָקאִּכי ֲאִחיָזָתם , ְוַהָּכָזב ֶׁשָּלֶהם

ֲאוֹות ְּבִחיַנת ִּכי ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר הּוא ִּבְבשַֹר ַהּגּוף ֶׁשָּׁשם ֲאִחיַזת ָּכל ַהּתַ , ֵהם חֹוְקִקים ַהְּכָתב ִּבְבשָָֹרם

ָּמאּות ֶׁשָּבעֹוָלם ָנָחׁש הּוא ִעַּקר ָהַרַּמאי ְוַהַּׁשְקָרן ֶׁשִּמֶּמּנּו ָּכל ַהְּׁשָקִרים ְוָהרַ , ָטנּוֵתיּה ַעל ִּבשְָֹראָנָחׁש ֻׁשלְ 

ַעל  ְוִעַּקר ֻׁשְלָטנּוֵתיּה. ֶׁשִהְטָעה ֶאת ָאָדם ְוַחָּוה ְוָכל ַהּדֹורֹות ֶׁשַאֲחָריו', ִּבְבִחיַנת ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ְוכּו

ת ַהֵּפְך ַהֶּׁשֶקר ֶלֱאמֶ ַהְינּו ַעל ְּבשַֹר ַהּגּוף ֶׁשָּׁשם ָּכל ַהַּתֲאוֹות ֶׁשַּמְטֶעה ֶאת ָהָאָדם ְּבַכָּמה ַרָּמאּות ּוְמ , ִּבשְָֹרא

ר ֶמת ֶאְצלֹו ַעד ֶׁשאֹומֵ ֶׁשֵּמֲחַמת ַּתֲאַות ַהּגּוף ַוֲהָבָליו ִנְתַהֵּפְך ָהאֱ , ְוַהּכֹל ֵמֲחַמת ַּתֲאַות ַהּגּוף. ְוָהֱאֶמת ְלֶׁשֶקר

ְּדַהְינּו ִאּסּור , ֵּכן ָאְסָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה ָּכל ֶזה - ְוַעל ). ְּבאֹות לד(ְוַכְמבָֹאר ְלֵעיל ִמֶּזה ְקָצת , ֶׁשָּכְך ָהֱאֶמת

ִּכי ִמָּׁשם ִעַּקר , ר ַהּגּוףִּכי ָאסּור ָלנּו ְלַהְכִניס אֹוִתּיֹות ַהְּכָתב ְלָחְקָקם ּוְלַקְעְקָעם ַעל ְּבשַֹ , ְּכתֶֹבת ַקֲעַקע

ת ִּבְכָתב ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהְּכָתב ֶׁשרֹוִצים ַלֲחקֹק ָהֱאמֶ , ל"ֲאִחיַזת ַהֶּׁשֶקר ֶׁשֶּנֱאָחז ֵמִרּבּוי ָהֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדאי ַּכּנַ 

ִמָּׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת , ִּכי ַאְּדַרָּבא, ְוָכָזבּוְלָחְקקֹו ַעל ְּבשַֹר ַהּגּוף ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָהֱאֶמת ָחקּוק ּבֹו ְוַהּכֹל ֶׁשֶקר 

 ְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶּבךָ ִּכי ִעַּקר ָהֱאֶמת ָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכָּתב ְוֶנֱחָקק ַּבֵּלב ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִּבְבִחיַנת ּכָ , ל"ַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ 

ֶׁשֶּזה ִעַּקר , ִּכי ֶזה ְּבִחיַנת ִרּבּוי ָהֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדאי, ַגְׁשִמּיּותֲאָבל לֹא ְלָחְקקֹו ַעל ְּבשַֹר ַהּגּוף ְּב , ל"ְוַכּנַ ' ְוכּו

, איל ֶׁשֵהְראּו ָהֱאֶמת ַלּכֹל יֹוֵתר ִמּדַ "ֶׁשִהְזִּכירּו ַרזַ ', ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּפרּוׁש נּוְקֵפי ָּפרּוׁש ּכּוָזֵאי ְוכּו. ל"ַהֶּׁשֶקר ַּכּנַ 

. ַעְצמֹו ְוִעָּקרֹו ָּתלּוי ִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב ֶׁשּלֹא ַיְטֶעה ֶאת. י ָהֱאֶמת הּוא ַרק ֶאָחד לֹא ַהְרֵּבהּכִ , ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהֶּׁשֶקר

ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֵֹבר ', ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר ְוכּו, ּוְכמֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ַּבּבֶֹקר

ִּכי . 'ֵּדינּו ְוכּוְיֵדי ֶׁשְּמַבֵּטל ַעְצמֹו ֶּבֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ָמה ָאנּו ַמה ַחֵּיינּו ַמה ַחְס  - ְוָהִעָּקר ַעל . 'בֹו ְוכּוֱאֶמת ִּבְלבָ 



  110

ְּמַבְּטִלין ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ֶאל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְּכֶׁש  - ִּכי ַרק ַעל . 'רֹב ַמֲעשֵֹינּו ּתֹהּו ִויֵמי ַחֵּיינּו ֶהֶבל ְלָפֶניָך ְוכּו

  :ל"ַעְצמֹו ֶּבֱאֶמת ְוֵאין ְמַכְּוִנין ִּבְׁשִביל ּתֹוֶעֶלת ַעְצמֹו ְּכָלל ְוַכּנַ 

  : 'ִהְלכֹות לֹא ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ְוכּו

ְּבִחיַנת ֱאֶמת  ִּכי ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֶזה. ְוֶזה ְּבִחיַנת לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָּׁשה ְולֹא ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר שְִֹמַלת ִאָּׁשה) נב

, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ִנְכָׁשל ְּבִאָּׁשה ָזָרה, ְוָצִריְך ִלָּזֵהר ֶׁשּלֹא ְלַהֲחִליף ְּכֵליֶהם ּוִבְגֵדיֶהם. ל"ֶוֱאמּוָנה ַּכּנַ 

ֹו ל ֶוֱאמּוָנה הּוא ָּדָבר ֶׁשֵאין ּב"ִּכי ֱאֶמת הּוא ְּבִחיַנת ַהַּדַעת ַּכּנַ , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּכִפירֹות ֶוֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות

ִּכי ִמי ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת . 'ְיֵדי ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ֶצֶדק ַּכד ִאְתַחְּבַרת ֶּבֱאֶמת ְוכּו -ַאְך ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ַעל , ַטַעם

ַעְצמֹו ְוָכרּוְך ַאַחר ֶהְבֵלי ָהעֹוָלם ֲאָבל ִמי ֶׁשַּמְטֶעה ֶאת , ל"ַלֲאִמּתֹו הּוא ֵמִבין ְּבִמי ְצִריִכים ְלַהֲאִמין ְוַכּנַ 

ר ִּכי ֶּבֱאֶמת ַמה ֶּׁשֶאְפָׁש , ְוֵיׁש לֹו ְּפִנּיֹות ֶׁשל ָּכבֹוד ּוָממֹון ְוַתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַמֲחִליף ּוְמַהֵּפְך ַהֵּסֶדר

, י ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְצִריִכין ִלְסמְֹך ַעל ֱאמּוָנהְלָהִבין ַהָּדָבר ַעל ֻּבְריֹו ּוַמה ֶּׁשִא , ְלשֵֶֹכל ֱאנֹוִׁשי ְלָהִבין ִמְצָוה

ֶמת ְוָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ָּבאֱ . ל"ְוֶזה ְּבִחיַנת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ְוַכּנַ ". 'ַוַּיֵּסב ֱאלִֹקים ְוכּו"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַהּתֹוָרה 

ד ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאֶמת ְוָהֱאמּוָנה הּוא ְלָכל חַ , ַעל ֶּפהַלֲאִמּתֹו ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ְולֹא ְּב 

ת ֲאָבל ַהּנֹוִטים ִמן ָהֱאֶמת ֵמֲחמַ , ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְּכפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּביּה

ל ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ַּדַעת ְלָהִבין ַהָּדָבר עַ , ר ּוְבָמקֹום ֶׁשְּצִריִכין ֱאֶמתֵהם ְמַהְּפִכים ַהֵּסדֶ , ל"ֶהְבֵלי ָהעֹוָלם ְוַכּנַ 

 ֹוְמִרים ֶׁשֲחֵפִציםֻּבְריֹו ֵהם אֹוְמִרים ֶׁשְּמַבְּטִלין ַּדְעָּתם ְוסֹוְמִכין ַעל ֱאמּוָנה ּוְבָמקֹום ֶׁשְּצִריִכים ֱאמּוָנה ֵהם א

, הֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשְּצִריִכין ֱאמּונָ , ה ְּבִחיַנת ָהִאּסּור לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאָּׁשהְוזֶ . ַרק ְלָהִבין ָהֱאֶמת ְּבַדְעָּתם

ם ְּבִחיַנת ַּדַעת ֶׁשּלֹא ַיֲהרֹס ַלֲחקֹר ָׁש , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאֶמת, לֹא ִיְהֶיה ָעֶליָה ְּכִלי ֶּגֶבר, ל"ְּבִחיַנת ִאָּׁשה ַּכּנַ 

ֶׁשהּוא , ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָהֱאֶמת, ּוְלֵהֶפְך לֹא ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר שְִֹמַלת ִאָּׁשה. ּתֹוְלָהִבין ַהָּדָבר ְּבַדְע 

ֶדק ְוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ְוַעְנָוה צֶ . ְּבִחיַנת ַחגֹור ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ , ְּבִחיַנת ֶּגֶבר

ֵכי ַהּתֹוָרה ָּבֱאֶמת ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ַהַּתְלִמיד ָחָכם ָהֲאִמִּתי ֶׁשּלֹוֵחם ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְמָבֵרר ַּדרְ ', ְוכּו

ְסָרה ְוָא. א ֶּגֶברי ָׁשם ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ְלִעְנַין ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַעל ֵׁשם ֶזה ִנְקרָ "ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש . ַלֲאִמּתֹו

, ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשְּיכֹוִלין ְלָבֵרר ָהֱאֶמת ְּבַדַעת, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, ַהּתֹוָרה ָעָליו ֶׁשִּיְלַּבׁש שְִֹמַלת ִאָּׁשה

ְיֵדי ֱאמּוָנה  - ַעל  ִּפי ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְולֹא ַלֲהפְֹך ָהֱאֶמת ְוַהַּדַעת ָהֲאִמִּתי ּוְלַׁשֵּקר ְּבָהֱאֶמת -ְצִריִכין ְלָבְררֹו ַעל 

ְצמֹו ָיכֹול ְלָהִבין ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ַרק ִמי ֶׁשָחֵפץ ָּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוֵאינֹו ַמְטֶעה ֶאת עַ . ֶׁשל ֶׁשֶקר ְוָכָזב

ִּתי רֹוִאין ֶׁשְּמַגֶּלה ַּדַעת ֲאִמ ֵמַאַחר ֶׁש . ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִליֵּביּה ֵהיָכן ַהַּדַעת ָהֲאִמִּתי ֶׁשָראּוי ִלְסמְֹך ָעָליו

, ֲאָבל לֹא ְלֵהֶפךְ , ל"ּוַמה ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבַוַּדאי ָצִריְך ְלַבֵּטל ַּדְעּתֹו ֶנְגּדֹו ְוִלְסמְֹך ַעל ֱאמּוָנה ְוַכּנַ . ָּכֶזה

  :ִסילּות ֶׁשֵאין רֹוִאין ָׁשם שֵֶֹכל ֲאִמִּתיִלְמאֹס ְּבַהַּדַעת ָהֲאִמִּתי ּוְלַבֵּטל ַּדְעּתֹו ֶנֶגד ַהּכְ , ַחס ְוָׁשלֹום

ָאֵמן , ֵּיינּו ְלעֹוָלםֱאלִֹקים ֱאֶמת יֹוֶרה ָהֱאֶמת ְוִיֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ְויֹוֶרנּו ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ָּכל ְיֵמי חַ ' ְוה

  :ְוָאֵמן
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ֵעיַנִיְך . 'ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי ִמֶּזה ְוכּו, ַאל ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר, ַעְּת ִּבִּתיֲהלֹא ָׁשמַ , ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות

ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים , ְוָצִמת. ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵעךְ , ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן, ַּבּשֶָֹדה ֲאֶׁשר ִיְקצֹרּון

  ):רּות ב(ֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים מֵ , ְוָׁשִתית

 ְוגֶֹדל ְיַקר ְיִפי ַהּשֶָֹדה ְוִגּדּוָליו ִאי. ְוָׁשם ְּגֵדִלים ִאיָלנֹות ַוֲעָׂשִבים ָיִפים ְוָנִאים ְמאֹד, ִּכי ֵיׁש ָׂשֶדה, ַּדע] א[

ְוֵיׁש . ִחיַנת ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות ַהְּגֵדִלים ָׁשםֵהם ְּב , ְוִאיָלנֹות ַוֲעָׂשִבים. ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה זֹאת, ֶאְפָׁשר ְלַסֵּפר

ב ֶׁשּיּוְכלּו ָלׁשּו, ּוַמְמִּתיִנים ּוְמַצִּפים ַעל ִּתּקּון, ֶׁשֵהם ָנִעים ְוָנִדים ִמחּוץ ַלּשֶָֹדה, ַּכָּמה ְוַכָּמה ְנָׁשמֹות ֲעֻרּמֹות

, ִלְפָעִמים ְּכֶׁשִהיא יֹוֵצאת ַלחּוץ, ָּבּה ְּתלּוִיים ַּכָּמה ְנָׁשמֹותֶׁש , ְוַגם ֲאִפּלּו ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה. ְוִלְכנֹס ֶאל ְמקֹוָמם

ְוֵיׁש . ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַעֵּסק ְּבצֶֹרְך ִּתּקּוָנם, ְוֵהם ֻּכָּלם ְמַבְּקִׁשים ּוְמַצִּפים ַעל ַּבַעל ַהּשֶָֹדה. ָקֶׁשה ָלּה ַלֲחזֹר ְלָׁשם

  :ְיֵדי ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ֶׁשל ֶאָחד -אֹו ַעל , יָתה ֶׁשל ֶאָחדְיֵדי ִמ  - ֶׁשִּתּקּוָנּה ַעל , ְנָׁשָמה

, ָצִריְך ִלְהיֹות ִאיׁש ָאמּוד ְוַתִּקיף, ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ִלְהיֹות הּוא ַהַּבַעל ַהּשֶָֹדה, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲחגֹר ָמְתָניו

ֶׁשֵאינֹו , ְוֵיׁש ֶאָחד. ִלְהיֹות ָאָדם ָּגדֹול ּוֻמְפָלג ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ִּכי ָצִריךְ . ְוַצִּדיק ָּגדֹול ְמאֹד, ְוָחָכם, ְוִגּבֹור ַחִיל

, ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּגדֹוִלים, ַוֲאִפּלּו ָלֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ָּגדֹול ְמאֹד. ָיכֹול ִלְגמֹר ָהִעְנָין ִּכי ִאם ִעם ִמיָתתֹו

ְך ָיכֹול ִלְגמֹר ַמה ֶּׁשָּצִרי, ִאם ֵיׁש ָאָדם ָּגדֹול ּוֻמְפָלג ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ְמאֹדַרק . ֶׁשֲאִפּלּו ִעם ִמיָתָתם לֹא יֹוִעילּו

, ָּלםַאְך ַעל ְיֵדי ַּגְדלּותֹו ּוַמֲעָלתֹו עֹוֵבר ַעל ּכֻ , ִּכי ַהְרֵּבה ִיּסּוִרין ּוְדָבִרים ָקִׁשים עֹוְבִרין ָעָליו. ַּבַחִּיים ִחּיּותֹו

  :ֶדה ְּכמֹו ֶׁשָּצִריךְ ְועֹוֶׂשה ְּפֻעּלֹות ַהּשָֹ 

  :ִּכי ֲאַזי ַהְּתִפָּלה ַעל ִּתּקּוָנּה, ֲאַזי טֹוב ְוָיֶפה ְמאֹד ְלִהְתַּפֵּלל, ּוְכֶׁשּזֹוֶכה ְלַתֵּקן ַהְּנָׁשמֹות ּוְלַהְכִניָסם

. ּוִבְׁשָאר ִּתּקּוֵני ַהָּשֶדה, ְּדָלםהּוא ַמְׁשִּגיַח ּוִמְׁשַּתֵּדל ָּתִמיד ְלַהְׁשקֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלגַ , ְוֶזה ַהַּבַעל ַהּשֶָֹדה

ִּכי ִלְפָעִמים ָצִריְך ְלַהְראֹות . ֶׁשּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ּוְלַהְרִחיק ָהִאיָלנֹות ֶזה ִמֶּזה ַהְרָחָקה ָהָראּוי

  : ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו, ִלְמקָֹרב ָּגדֹול ַהְרָחָקה ְּגדֹוָלה

ִויכֹוִלין , ֲאַזי ְמִאיִרין ֵעיֵני ַּבַעל ַהּשֶָֹדה. ֶׁשְּכֶׁשַהְּנָׁשמֹות עֹוִׂשין ֵּפרֹות ֶׁשעֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ,ְוַדע] ב[

ֲאָבל ְּכֶׁשֵאין עֹוִׂשין ". ְׂשֵדה צֹוִפים): "ג"ַּבִּמְדָּבר כ(ְוֶזה ְּבִחיַנת . ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין ְּבָמקֹום ֶׁשָּצִריךְ 

ָאֳהלֹות ֶּפֶרק " (ְׂשֵדה ּבֹוִכים: "ְוֶזה ְּבִחיַנת. ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי ִנְתַחְּׁשִכים ֵעיָניו, ַחס ְוָׁשלֹום, ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרךְ 

  :ח מֵֹעד ָקָטן ה"י

  ):ב"קֶֹהֶלת י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִּכי ְּבִכי הּוא ִקְלקּול ָהְראּות, )ַעֵּין ָׁשם

ר ֶזה ָהְראּות ֶׁשהֹוֵלְך ַאחַ ':): א"ַׁשָּבת קנ(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו, "ַחר ַהֶּגֶׁשםְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַא"

, דֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאחָ , ל"ַהּנַ ' ְׂשֵדה צֹוִפים'ִּבְבִחינֹות , ּוְכֶׁשֵעיָניו ְמִאירֹות ְוצֹופֹות. 'ַהֶּבִכי

ֵמֲחַמת , ִאם ֵאינֹו ַעל ִּתּקּונֹו ִּבְׁשֵלמּות, ַהְינּו ֶׁשָּיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַהִּדּבּור ֶׁשל ָּכל ֶאָחד. ֶאל ַהַּתְכִלית ַלֲהִביאֹו

  : ְוָאז ַהִּדּבּור ְּכהֶֹגן ִּבְׁשֵלמּות, ֲאַזי הּוא ְמִביאֹו ֶאל ַהַּתְכִלית, ֶׁשָרחֹוק ֵמַהַּתְכִלית ֲעַדִין

ֲאַזי הּוא ְמַלֵּקט , ּוְמַדֵּבר ִּדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה, ּוְכֶׁשָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתַּפֵּלל, ּור ְוִדּבּור הּוא עֹוָלם ָמֵלאִּכי ָּכל ִּדּב

ַעד , תּוְמַלֵּקט ׁשֹוַׁשִּנים ּוְפָרִחים ָנִאים ַאַחת ְלַאחַ , ְּכָאָדם ַההֹוֵלְך ְּבָׂשֶדה. ִציִצים ּוְפָרִחים ְוׁשֹוַׁשִּנים ָנִאים

ְוֵכן הֹוֵלְך , דָּכְך ְמַלֵּקט עֹוד ַאַחת ְלַאַחת ְועֹוֶׂשה ֲאֻגָּדה ַאֶחֶרת ּוְמַחְּבָרם ַיחַ  - ְוַאַחר . ֶׁשעֹוֶׂשה ֲאֻגָּדה ֶאָחת

ִּמְתַחְּבִרים ַעד ֶׁש , ְּכמֹו ֵכן הּוא הֹוֵלְך ִּבְתִפָּלה ֵמאֹות ְלאֹות. ּוְמַלֵּקט ּוְמַקֵּבץ ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאֻגּדֹות ָיִפים ְוָנִאים

 -ְוַאַחר . ָּכְך ִנְתַחְּבִרין ְׁשֵּתי ַהֵּתבֹות -ְוַאַחר , ְוֵכן עֹוֶׂשה ְּבֵתבֹות ְׁשֵלמֹות. ְוַנֲעֶׂשה ֵמֶהם ִּדּבּור, ַּכָּמה אֹוִתּיֹות

, ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות ִלְגבּורֹות, ֵתרָּכְך ְמַלֵּקט יֹוֵתר ְויֹו -ְוַאַחר . ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ְּבָרָכה ַאַחת, ָּכְך הֹוֵלְך ּוְמַלֵּקט יֹוֵתר

ֶׁשָאָדם ְמַלֵּקט , ִמי ְיָפֵאר גֶֹדל ְּפֵאר ַהִּלּקּוִטים ְוַהִּקּבּוִצים. ְוֵכן הֹוֵלְך ְלַהָּלן יֹוֵתר, ּוִמְּגבּורֹות ִלְקֻדּׁשֹות

  : ּוְמַקֵּבץ ְּבִדּבּוֵרי ַהְּתִפָּלה
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, "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה): "ְּבֵראִׁשית ב(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֵצא ֵמַהֶּנֶפׁשְוַהִּדּבּור הּוא יֹו, ּוְכֶׁשַהִּדּבּור יֹוֵצא

ְּבָרכֹות (ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ְוַהִּדּבּור ָּבא ְוִנְׁשָמע ְלָאְזָניו. 'ְלרּוַח ְמַמְּלָלא': ְוַתְרּגּומֹו

. ְלַבל ִּתָּפֵרד ִמֶּמּנּו, ֲאַזי ַהִּדּבּור ְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ֵמַהֶּנֶפׁש. 'ַמה ֶּׁשַאָּתה מֹוִציא ְּבִפיךָ  ַהְׁשַמע ְלָאְזֶניךָ ') ו"ט

ָּפֵרד ֲאַזי ְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ֵמַהֶּנֶפׁש ְלַבל ִּת , ת ִמֵּתַבת ָּברּוךְ "ְּכגֹון אֹות ֵּבי, ְוֵתֶכף ְּכֶׁשּיֹוֵצא אֹות ִראׁשֹוָנה

ִּכי ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ְיַקר . ְלגֶֹדל ַהִהְתַקְּׁשרּות ְוָהַאֲהָבה ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵנינּו, ִּכי ֵאיְך ּתּוַכל ְלִהְתָּפֵרד ִמֶּמִּני. ּוִמֶּמּנ

ַאָּתה ָצִריְך ֵליֵלְך ֶׁש , ֵהן ֱאֶמת. ְוֵאיְך ּתּוַכל ְלַנֵּתק ַעְצְמָך ִמֶּמִּני ְוִלְפרֹד ֵמִאִּתי, ָיְפִיי ְוִזיִוי ַוֲהָדִרי ְוִתְפַאְרִּתי

ַעל ָּכל , ֲאָבל ֵאיְך ּתּוַכל ִלְפרֹד ִמֶּמִּני ְוִלְׁשּכַֹח אֹוִתי, ְּכֵדי ְלַלֵּקט עֹוד ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ְּגדֹולֹות, יֹוֵתר

 ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשּגֹוֵמר. ָּפֵרד ִמֶּמִּניְולֹא ִּת , ָּפִנים ִּתְרֶאה ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּתֵלְך ְוָתבֹוא ְלָׁשם לֹא ִּתְׁשַּכח אֹוִתי

ּה ְוֵאיָנּה ַמַּנַחת אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ , ּוְמַלֶּפֶפת ּוְמַחֶּבֶקת אֹותֹו. ל"ֲאַזי ָּכל ַהֵּתָבה ְמַבֶּקֶׁשת ָּכל ַהּנַ , ֵּתָבה ַאַחת

  : ל"ַּכּנַ 

ַעל ֵּכן . ְוַכָּמה ְּבָרכֹות ְוִעְנָיִנים ַעד ְּגַמר ַהְּתִפָּלה, ּוִריםּוֶבֱאֶמת הּוא ָצִריְך ּוֻמְכָרח ְלַדֵּבר עֹוד ַהְרֵּבה ִּדּב

ל ִיְהֶיה ִנְמָצא ָׁשם ָּכל ַהִּדּבּוִרים ֶׁש , ּוְבָכל ִּדּבּור ֶׁשְּמַדֵּבר. ַהְּכָלל ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמָּכל ַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה

ִיְהֶיה , ּוְכֶׁשעֹוֵמד ְּבַהִּדּבּור ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהְּתִפָּלה. ד ַהּסֹוף ִיְהֶיה ַהּכֹל ֶאָחדַהְּתִפָּלה ּוֵמַהְתָחַלת ַהְּתִפָּלה עַ 

ַעל  -ְוַאף , ֶזה יּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהְּתִפָּלה ֻּכָּלּה -ְיֵדי  -ְּכֵדי ֶׁשַעל . ֲעַדִין עֹוֵמד ְּבֵתָבה ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה

  : ְתָּפֵרד ֲאִפּלּו ֵמאֹות ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהְּתִפָּלהֵכן לֹא יִ  - ִּפי  -

ַּבּיֹום ַההּוא ): "ד"ְזַכְרָיה י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב . ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַהַּתְכִלית, ַהְינּו ְּבִחיַנת ֶאָחד, ֶׁשְּבִחיָנה זֹו, ְוַדע] ג[

. ִּכי ֶאָחד הּוא ֻּכּלֹו טֹוב, ְוהּוא ְּבִחיַנת ֻּכּלֹו טֹוב. ַהַּתְכִליתַהְינּו ', ּוַבּיֹום ַההּוא'". ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ה

ַאּטּו ', 'ְוכּו" ֶאָחד' ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה: "ַעל ָּפסּוק ֶזה) ְּפָסִחים נ(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו

', ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב': ְוַעל ַהּטֹוָבה', ַּדַּין ֱאֶמת': ָבְרִכין ַעל ָהָרָעהֶאָּלא ָהִאְּדָנא ְמ , ָהִאְּדָנא ָלאו ֶאָחד הּוא

ִּכי , ְוהּוא ֻּכּלֹו טֹוב. ֶׁשְּבִחיַנת ֶאָחד הּוא ַהַּתְכִלית, ִנְמָצא. 'ֲאָבל ֶלָעִתיד ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב

ִאם , ַחס ְוָׁשלֹום, ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרין ְוָהָרעֹות ָהעֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם ִּכי ֲאִפּלּו. ַהַּתְכִלית הּוא ֻּכּלֹו טֹוב

 ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכל ַהִּיּסּוִרין ָּבִאים ְּבַכָּוָנה. ַרק טֹובֹות ְּגדֹולֹות, ְּבַוַּדאי ֵאיָנם ָרעֹות ְּכָלל, ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית

 ְוִאם ֵּכן ַהִּיּסּוִרין ֵהם טֹובֹות. ִאם ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו, ִאם ְלַהְזִּכירֹו ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, תֹוֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְלטֹובָ 

ַחס , ָדםֶׁשְּבָכל ָהָרעֹות ְוַהִּיּסּוִרין ֶׁשֵּיׁש ָלָא, ִנְמָצא. ִּכי ַּכָּוַנת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך הּוא ְּבַוַּדאי ַרק ְלטֹוָבה, ְּגדֹולֹות

ַרק ַאְּדַרָּבא ִיְתַמֵּלא . לֹא ִיְהֶיה לֹו ִיּסּוִרין ְּכָלל, ַהְינּו ַּכָּוַנת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ִאם ִיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית, ְוָׁשלֹום

. ל"ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכּנַ . ֹו טֹובִּכי ַהַּתְכִלית הּוא ֻּכּל. ִמּגֶֹדל רֹב ַהּטֹוָבה ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ְּבַתְכִלית ַהִּיּסּוִרין ַהָּללּו, ִׂשְמָחה

  : ַרק ֻּכּלֹו טֹוב, ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ַרע ָּבעֹוָלם

ם הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשּלֹוְקִחין ֵמָהָאדָ . ַחס ְוָׁשלֹום, ַאְך ִעַּקר ַהַּצַער ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ֵמַהִּיּסּוִרין ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו

 ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש. ְוָאז ַמְרִּגיׁש ַצַער ּוְכֵאב ַהִּיּסּוִרין, ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו טֹוב, ֵּכל ַעל ַהַּתְכִליתַעד ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלִהְסּתַ , ַהַּדַעת

, רּוָבֶזה ָּתִבין ָּדָבר ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ . ל"ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ְּכָלל ַהַּצַער ֶׁשל ַהִּיּסּוִרין ַּכּנַ , ּוִמְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית, לֹו ַּדַעת

יָבר ְּכגֹון ְלָמָׁשל ְּכֶׁשחֹוְתִכין ֵאיֶזה אֵ , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ִיּסּוִרין ְּגדֹוִלים, ַמה ֶּׁשִּנְטָּבע ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם

רֹוֶצה ְלִהְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשָאָדם, ִּכי ֶזה ָאנּו רֹוִאים ְּבחּוׁש. ֲאַזי סֹוֵתם ְועֹוֵצם ֶאת ֵעיָניו ְּבחֶֹזק. ַחס ְוָׁשלֹום, ָלָאָדם

 ְּכֵדי ְלַכֵּון ָהְראּות ֶאל ַהָּדָבר, ּוְמַצְמֵצם ּוְמַכֵּוץ ָהְראּות, ֲאַזי סֹוֵתם ֶאת ֵעיָניו, ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ָרחֹוק ִמֶּמּנּו

ֹוְך ִביא ַהָּדָבר ֶׁשרֹוֶאה ְלתְלהָ , ְוֶזה ֵמֲחַמת ִּכי ָהְראּות הּוא ְמָׁשֵרת ְוָׁשִליַח ֶׁשל ַהּמֹחַ . ָהָרחֹוק ֶׁשרֹוֶצה ִלְראֹות

  : ַהּמֹחַ 

ּוְכֶׁשרֹוֶצה ַהּמַֹח . ְוַהְיִדיָעה ִהיא ַּבּמֹחַ , ְּדַהְינּו ֵליַדע ַמהּות ַהָּדָבר ֶׁשרֹוֶאה, ִּכי ִעַּקר ָהְרִאָּיה ִהיא ַהְיִדיָעה

ּוְמִביאֹו ְלתֹוְך , ָהְראּות הֹוֵלְך ְורֹוֶאה ַהָּדָברוְ , ֲאַזי הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ָהְראּות, ֵליַדע ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשעֹוֵמד ְּכֶנְגּדֹו

ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהּות , ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַּמֲעִביִרין ָּדָבר ִלְפֵני ָאָדם ִּבְמִהירּות ָּגדֹול. ְוֲאַזי יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשרֹוֶאה, ַהּמֹחַ 

 לֹא ָהָיה ְּפַנאי ְלָהִביא ַהָּדָבר, ָּכל ֶזה ֵמֲחַמת ַהְּמִהירּותִעם , ַאף ֶׁשֶּבֱאֶמת ָרָאה ַהָּדָבר ְּבֵעיָניו ַמָּמׁש, ַהָּדָבר
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ֵמֲחַמת , ֵאין ּכַֹח ְּבָהְראּות ֵליֵלְך ְלָׁשם ְוַלֲהִביאֹו ְלתֹוְך ַהּמֹחַ , ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַהָּדָבר ָרחֹוק ִמֶּמּנּו. ְלתֹוְך ַהּמֹחַ 

ֶזה  -ְיֵדי  -ַעל , ְוֵכן ֵמֲחַמת ַהִּפּזּור ֶׁשִּנְתַּפֵּזר ָהְראּות. ִלים אֹותֹוֶׁשַהְּדָבִרים ֲאֵחִרים ֶׁשרֹוֶאה ִמן ַהַּצד ְמַבְלְּב 

ּוְלַצְמֵצם , ֵּכן ָצִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ֵעיָניו - ַעל . ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח ְלָהִביא ַהָּדָבר ֶׁשרֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמֹחַ , הּוא ִנְקָלׁש

ְולֹא , ְוַגם ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ּכַֹח ָהְראּות. ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ְיַבְלְּבלּו ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, ִריךְ ּוְלַכְּונֹו ֶאל ַהָּדָבר ֶׁשּצָ , ָהְראּות

ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו , ְּכֶׁשרֹוִצים ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית, ְּכמֹו ֵכן. ל"ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ַהָּדָבר ָהָרחֹוק ַּכּנַ , ִיְהֶיה ָקלּוׁש

  : ּוְלַכֵּון ַהִהְסַּתְּכלּות ֶאל ַהַּתְכִלית, ָצִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ֵעיָניו. ֹו ֶאָחדֻּכּל, טֹוב

ת ֶׁשָּצִריְך ִלְסּתֹם אֶ . ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹותֹו ִּכי ִאם ִּבְסִתימּו ְּדֵעיִנין, ִּכי אֹור ַהַּתְכִלית ַהֶּזה ִהיא ְרחֹוָקה ֵמָהָאָדם

 ְוָאז יּוַכל ְלִהְסַּתֵּכל, ְּכֵדי ְלָסְתָמם ְלַגְמֵרי, ַאף ַּגם ְלָדְחָקם ְּבָהֶאְצַּבע, ם ְּבָחְזָקה ְמאֹדּוְלָסְגרָ , ָהֵעיַנִים ְלַגְמֵרי

, ְלַהֲעִלים ֵעיָניו ּוְלָסְגָרם ְמאֹד, ַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ֵעיָניו ֵמֵחזּו ְּדַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי. ַעל ַהַּתְכִלית ַהֶּזה

ֶׁשֻּכּלֹו , ְוָאז יּוַכל ִלְראֹות ּוְלַהּשִֹיג אֹור ַהַּתְכִלית ַהֶּזה. ְלִהְסַּתֵּכל ְּכָלל ַעל ַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ַוֲהָבָליוִלְבִלי 

 ֵּכן ִנְטָּבע ְּבֶנֶפׁשְוַעל . ל"ִּכי ִעַּקר ַהִּיּסּוִרין ֵמֲחַמת ֶׁשָרחֹוק ֵמַהַּתְכִלית ַּכּנַ , ל"ְוָאז ִיְתַּבְּטלּו ַהִּיּסּוִרין ַּכּנַ . טֹוב

, יתַעל ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכלִ , ְּכֵדי ִלְברַֹח ֵמַהִּיּסּוִרין ּוְלַבְּטָלם, ל"ָהָאָדם ִלְסּתֹם ֵעיָניו ִּבְׁשַעת ִיּסּוִרין ַּכּנַ 

ְוַאף ֶׁשָהָאָדם . ל"ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים ַּכּנַ  ְיֵדי -ִאם ַעל  -ִּכי , ֶׁשַהִהְסַּתְּכלּות ַהּזֹאת ִאי ֶאְפָׁשר. ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו טֹוב

ם ֵּכן ֻמְטְּבָעה ִלְסּתֹם ָהֵעיַניִ  - ְוַעל , ֵכן ַהֶּנֶפׁש יֹוַדַעת ַהּכֹל - ִּפי  -ַעל  -ַאף , ֵאינֹו יֹוֵדַע ְּכלּום ַמה הּוא עֹוֶׂשה

  :ל"ִּבְׁשַעת ִיּסּוִרין ַּכּנַ 

 ֲאַזי ֶּבֱאֶמת ִנְתַּבְּטִלין, ֻּכּלֹו ֶאָחד, ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו טֹוב, ֶׁשִּנְתַּבֵּטל ֶאל ַהַּתְכִליתִּבְׁשַעת ִּבּטּול , ְוִהֵּנה ֶּבֱאֶמת] ד[

ְוַעל ֵּכן , ֵּכן ֵיֵצא ִמֶּגֶדר ֱאנֹוִׁשי -ִּכי ִאם , ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָּתִמיד ָקבּוַע ִּבְבִחינֹות ַהִּבּטּול. ל"ַהִּיּסּוִרין ַּכּנַ 

ֶׁשהּוא ְּכִלי , ֵּכן ְּכֶׁשחֹוֵזר ַהּשֵֶֹכל ֵמַהִּבּטּול ֶאל ַהּמֹחַ  -ַעל . ִּיְהֶיה ַהִּבּטּול ִּבְבִחינֹות ָרצֹוא ָוׁשֹובֻמְכָרח ֶׁש 

ין ִּכי הּוא ְּבִחינֹות אֵ . ְלַקֵּבל ֶזה ַהּשֵֶֹכל ֶׁשל ְּבִחינֹות ִּבּטּול, ֶׁשֵהם ַהֵּכִלים, ֲאַזי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהּמִֹחין, ַהּשֵֶֹכל

. ִּיּסּוִריןּוֵמֲחַמת ֶזה ַמְרִּגיׁש ַהּמַֹח ַהַּצַער ֶׁשל הַ , ֻּכּלֹו טֹוב, ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ֶאָחד, ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ַהַּתְכִלית, סֹוף

ְצִאין ִצּנֹורֹות ְלָכל ִּכי ֵמַהּמַֹח יֹו. הּוא ְּבַהּמֹחַ , ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ִעַּקר ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ָּכל ַהִּיּסּוִרין ְוַהְּכֵאִבים

  :ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְרִּגיׁש ַהּמַֹח ַהְּכֵאב ְּבֵאיזֹו ֵאיָבר ֶׁשהּוא, ָהֵאיָבִרים ֻּכָּלם

ָהיּו ֲאַזי ִמְתַּגְּבִרין ַהִּיּסּוִרין ְּביֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁש , ְּדַהְינּו ַהּמִֹחין, ָּכְך ְּכֶׁשחֹוֵזר ֵמַהִּבּטּול ֶאל ַהֵּכִלים - ְוַדע ֶׁשַאַחר 

ֹו ִמְתַּגֵּבר ֶׁשְּכֶׁשֶאָחד רֹוֶאה ֶׁשֲחֵבר, ְּכֶדֶרְך ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְתַאְּבִקים ְוִנְלָחִמים ְוִנְתַּגְּבִרים ֶזה ְּכֶנֶגד ֶזה. ִמּקֶֹדם

ל ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלִהְתַּגֵּבר עַ , יִניםְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשרֹוִאין ַהַּבֲעֵלי ּדִ . ּוִמְתַּגֵּבר ְּביֹוֵתר, ֲאַזי הּוא ִמְתַחֵּזק ְמאֹד, ָעָליו

ֵּכן ַאַחר  -ְוַעל . ֲאַזי ֵהם ִמְתַחְּזִקים ּוִמְתַּגְּבִרים ְּביֹוֵתר, ל"ַעל ְיֵדי ַהִּבּטּול ֶאל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ , ַהִּיּסּוִרין ּוְלַבְּטָלם

ֵמֲחַמת ֶׁשרֹוֶצה , ִּכי ֵהם ִמְתַּגְּבִרים ְּכֶנְגּדֹו. ֵתר ִמּקֶֹדםֲאַזי ַהִּיּסּוִרין ֵהם ְּגדֹוִלים יֹו, ָּכְך ְּכֶׁשָּׁשב ֵמַהִּבּטּול

  : ל"ִלְברַֹח ֵמֶהם ְוַכּנַ 

ִּכי . ִריןַעל ְיֵדי ִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה ֶׁשּזֹוִכין ַעל ְיֵדי ַהִּיּסּו, ַאְך ַאַחר ָּכְך ְמִקִּלים ַהִּיּסּוִרין ּוִמְתַנֲחִמין ֲעֵליֶהם

ֵכן  - ִּפי  - ַעל  -ַאף , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשב ֵמַהִּבּטּול, ְוַאַחר ָּכךְ . ל"ּסּוִרין ָּבא ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ַּכּנַ ְיֵדי ַהּיִ  - ַעל 

ל ְיֵדי ַהִּבּטּול ֶׁשִּנְתַּבֵּטל אֶ  -ִּכי ַעל . ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה - ַעל , ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמַהִּבּטּול

ְוַהּשְִֹמָחה הּוא ְּכִלי . ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמֵּלא ִׂשְמָחה, ְוִהּשִֹיג ֶׁשָּכל ַהִּיּסּוִרין ֵהם טֹובֹות ְּגדֹולֹות ְמאֹד, ַהַּתְכִלית

ה ּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂש ְּבָׁשָעה ֶׁשָאְמר'): ח"ַׁשָּבת פ(ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֶאל ִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַרְיָתא

ְוָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ', ּוְכֶׁשָחְטאּו ְוכּו, ְוָנְתנּו ְׁשֵני ְּכָתִרים ְּברֹאׁש ָּכל ֶאָחד, ָיְרדּו ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ַמְלָאִכים, ְוִנְׁשַמע

ּשְִֹמָחה ִהיא ְּבִחיַנת ַנֲעֶׂשה ִנְמָצא ֶׁשהַ . '"ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם"ֶׁשֶּנֱאַמר , ָּברּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנּו

  :ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ְוִנְׁשַמע

ר ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ַהִּיּסּוִרין ַאחַ , ל"ְיֵדי ָהְרִׁשימּו ֶׁשל ַהִּבּטּול ַּכּנַ  - ְוַעל ְיֵדי ִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה ֶׁשּזֹוִכין ַעל 

ִּכי ִצָּמאֹון הּוא ַעל , ִּכי ַהְרָּגַׁשת ַהִּיּסּוִרין הּוא ְּבִחיַנת ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש, ַכִּבין ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁשִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ְמ , ָּכךְ 

  ): ְּבָרכֹות ה(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ּוְמִליחּות הּוא ְּבִחיַנת ִיּסּוִרין, ְיֵדי ְמִליחּות
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ְיֵדי  -הּוא ַעל , ִּכי ִעַּקר ִּגּדּול ַהֶּנֶפׁש, ִּכי ַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבת ַהּשֵֶֹכל. 'ְוֶנֱאַמר ְּבִרית ְּבִיּסּוִרין, ִרית ְּבֶמַלחֶנֱאַמר ְּב '

ַהּשֵֶֹכל ּוְכֶׁש ". ַּגם ְּבלֹא ַּדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב): "ט"ִמְׁשֵלי י(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ֶׁשְּמַגְּדָלּה ּוְמַתְּקָנּה, ַהּשֵֶֹכל

ְּתִהִּלים " (ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה"ֲאַזי הּוא ְּבִחיַנת , ֲאָבל ְּכֶׁשִּנְפָּגם ַהּשֵֶֹכל. ֲאַזי הּוא עֹוֶׂשה ֵּפרֹות, ִּבְׁשֵלמּות

ְוהּוא ְּבִחיַנת , ל"ּנַ ְיֵדי ֶׁשֵאין ַהּשֵֶֹכל ִּבְׁשֵלמּות ּכַ  - ַעל , הּוא ְּבִחיַנת ַהִּיּסּוִרין ֶׁשַּמְרִּגיִׁשין, ְוַהְמִליחּות). ז"ק

, ּוְמַכִּבין ַהִּצָּמאֹון, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ַהִּיּסּוִרין, ל"ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה ַהּנַ . ל"ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש ַּכּנַ 

 ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר): "ד"ִּלים צְּתִה (ְוֶזה ְּבִחינֹות ". הֹוי ָכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים): "ה"ְיַׁשְעָיה נ(ִּבְבִחינֹות 

ל ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשָּפַעל עַ . ל"זֹוֶכה ְלִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה ַּכּנַ , ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין, "ְּתַיְּסֶרּנּו ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו

ל ֶאל ֶׁשֶּזה ִסיָמן ֶׁשָּזָכה ִלְבִחינֹות ִּבּטּו. ְלִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַרְיָתא ְּכֶׁשּזֹוֶכה ַאַחר ָּכךְ , ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין ְוִקְּבָלם ָּכָראּוי

  : ל"ְיֵדי ָהְרִׁשימּו ַּכּנַ  -ַעל , ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלִחּדּוִׁשין ְּדאֹוַרְיָתא, ְיֵדי ַהִּיּסּוִרין -ַהַּתְכִלית ַעל 

, דֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאחָ ". ְׂשֵדה צֹוִפים"ִּבְבִחינֹות , ֹותְּכֶׁשֵעיָניו ְמִאיר, ל"ְוַהַּבַעל ַהּשֶָֹדה ַהּנַ 

ָראּוי ֲאַזי ֵאין ְּתִפָּלתֹו ֲעַדִין ִּבְׁשֵלמּות ּכָ , ּוְכֶׁשרֹוֶאה ְּבֶאָחד ֶׁשָרחֹוק ֵמַהַּתְכִלית. ִאם הּוא ָקרֹוב ֶאל ַהַּתְכִלית

ְוֵאינֹו ָיכֹול , ׁשֹוֵכַח ְּתִחַּלת ַהֵּתָבה, ּוְכֶׁשעֹוֵמד ְּבסֹוף ַהֵּתָבה. ת ֶאָחד ִמָּכל ַהְּתִפָּלהִּכי ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹו, ל"ַּכּנַ 

ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו , ּוְמִביאֹו ֶאל ַהַּתְכִלית, ִמְסַּתֵּכל ּבֹו, ל"ְוַהַּבַעל ַהּשֶָֹדה ַהּנַ . ל"ִלְכלֹל ְּתִפָּלתֹו ִּבְבִחינֹות ֶאָחד ַּכּנַ 

ֲעַדִין הּוא עֹוֵמד , ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשעֹוֵמד ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה, ַוֲאַזי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ִמָּכל ַהְּתִפָּלה. ל"ּנַ ֶאָחד ּכַ 

  : ל"ִּבְתִחַּלת ַהֵּתָבה ֶׁשל ְּתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ַּכּנַ 

ֵהי ִּבְתִחַּלת ֵּתָבה ְוֵהי , ֶׁשַהּצֹוִפים ִּתְּקנּו, ָׁשם ּוַמִּסיק', ְך צֹוִפים ָאְמרּו"ַמְנַצּפַ '): ד"ַׁשָּבת ק(ְוֶזה ְּבִחינֹות 

ֲאַזי ָיכֹול ְלַתֵּקן . ל"ְּכֶׁשֵעיָניו ִּבְבִחינֹות ְׂשֵדה צֹוִפים ַּכּנַ , ֶזה ְּבִחינֹות ַהַּבַעל ַהּשֶָֹדה, צֹוִפים. ְּבסֹוף ֵּתָבה

ֵּתָבה ּוְכֶׁשעֹוְמִדים ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה ֲעַדִין ֵהם ִּבְתִחַּלת הַ , ּוְלִהְסַּתֵּכל ַעל אֹוָתם ֶׁשֵהם ְסמּוִכים ֶאל ַהַּתְכִלית

ֵהם ְּבסֹוף , ִּכי ְּכֶׁשֵהם ְּבסֹוף ַהֵּתָבה. ְוֵהם ְּבִחינֹות סֹוף ֵּתָבה, ְוַעל אֹוָתם ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהַּתְכִלית. ל"ַּכּנַ 

ְׁשָכחּום 'ְוֶזה ְּבִחינֹות . ל"ּוְמִביִאים אֹוָתם ֶאל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ , םְוַהּצֹוִפים ְמַתְּקִנים אֹותָ . ל"ַהֵּתָבה ַמָּמׁש ַּכּנַ 

ִּכי ֵאיָנם ּכֹוְלִלים ְּתִפָּלָתם , ָׁשְכחּו ְּתִחַּלת ַהֵּתָבה, ַהְינּו ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהַּתְכִלית', ְוָחְזרּו ְוִיְּסדּום

  :ל"ֶׁשִּיְהֶיה ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכּנַ , ִיְּסדּום ְוִתְּקנּו אֹוָתםְוָחְזרּו וְ , ל"ִּבְבִחיַנת ֶאָחד ַּכּנַ 

רּות ". ַהָחְכָמה ָּתעֹז ְלָחָכם): "קֶֹהֶלת ז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ּבַֹעז הּוא ַהּשֵֶֹכל. ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות, ְוֶזה ֵּפרּוׁש

, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ל ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּׁשירֹות ְוַהִּתְׁשָּבחֹותֶׁשִּמֶּמָּנה יֹוֵצא ַהִּדּבּור ֶׁש , ִהיא ְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש

הּוא  ֶׁשִּמֶּמָּנה ָיָצא ָּדִוד ֶׁשִרָּוה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ , ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה רּות':): ְּבָרכֹות ז(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

 ַהְינּו ַהְׁשַמע, ְוֶזהּו ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת . ל"ִּכי ַהֶּנֶפׁש ִהיא ַּבת ַהּשֵֶֹכל ַּכּנַ , ִּבִּתי ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת . 'ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות

ְלַבל  ֶׁשְּמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן, ַהְינּו ַהֵּטה ָאְזֶניָך ּוְׁשַמע ַּבָּקַׁשת ַהִּדּבּור ְוַתֲחנּוָניו, ְלָאְזֶניָך ַמה ֶּׁשַאָּתה מֹוִציא ְּבִפיךָ 

  : ל"ֵרד ִמֶּמּנּו ַּכּנַ ִּתְתּפָ 

ים ִּכי ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהִּדּבּוִרים ֵהם ִלּקּוִטים ְיָקִרים ֶׁשְּמַלְּקִט , ל"ְוֶזהּו ַאל ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ַּכּנַ 

ַאְך ֶזה ִאי . ל"קֹט ִלּקּוִטים ֲאֵחִרים ַּכּנַ ְלַבל ֵּתֵלְך ֵמִאּתֹו ִללְ , ְוַהִּדּבּור ְמַבֵּקׁש ֵמַהֶּנֶפׁש. ל"ְּבָׂשדֹות ֶעְליֹוִנים ַּכּנַ 

, ֶחֶרתֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵּתֵלְך ְלֵתָבה ַא, ַהְינּו. ַאְך ְוַגם ְולֹא ַתֲעבּוִרי ִמֶּזה, ל"ֶאְפָׁשר ִּכי ָצִריְך ֵליֵלְך ְוִלְלקֹט יֹוֵתר ַּכּנַ 

ר ֵעיַנִיְך ַּבּשֶָֹדה ֲאֶׁש , ְוֶזה. ל"ְיֵדי ֶׁשּזֹוֶכה ֶאל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ ַעל , ְוֶזה ַנֲעֶׂשה. ל"ַאל ַּתֲעבֹר ִמֵּתָבה ִראׁשֹוָנה ַּכּנַ 

ֲהלֹוא ִצִּויִתי . ִּכי ַהְּקִציָרה ִהיא ַּתְכִלית ַהֲחִריָׁשה ְוַהְּזִריָעה, ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית. ִיְקצֹרּון

ְלַכְּונֹו ֶאל , ּוְלַחֵּבר ָהְראּות, ֶׁשָּצִריְך ְלסֹוְגָרם, ה ְּבִחיַנת ְסִתיַמת ָהֵעיַנִיםזֶ , ֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵעךְ 

ְלׁשֹון , "ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְּנָעִרים"ְוֶזה . ל"ִּכי ְּבלֹא ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית ַּכּנַ , ל"ַהַּתְכִלית ַּכּנַ 

 ִּכי ֵהם ְמָׁשְרֵתי ַהּשֵֶֹכל, ְוָהֵעיַנִים ִנְקָרִאים ְנָעִרים. ל"ֶׁשָּצִריְך ְלַצֵּות ּוְלַחֵּבר ָהְראּות ַּכּנַ , ּותַצְוָּתא ְוִהְתַחְּבר

  : ל"ִּכי ָהְראּות הּוא ָׁשִליַח ּוְמָׁשֵרת ְלַהּשֵֶֹכל ַּכּנַ , ל"ַּכּנַ 

ַהְינּו ֶׁשֵאינֹו סֹוֵתם , ְורֹוֶאה ָּכל ַמה ֶּׁשְּלָפָניו, ֶׁשָהְראּות ִנְתַּפֵּזרִּכי ּכְ . ְּבִחיַנת ִנְגֵעי ַהֶּנֶפׁש, ְוֶזהּו ְלִבְלִּתי ָנְגֵעךְ 

ְּדַהְינּו , ְוָצִריְך ְלַצֵּות ּוְלַחֵּבר ֶאת ַהְּנָעִרים. ֶזהּו ְּבִחיַנת ִנְגֵעי ַהֶּנֶפׁש, ל"ְוסֹוֵגר ֵעיָניו ֵמֵחזּו ְּדַהאי ָעְלָמא ַּכּנַ 
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ְוָאז יּוַכל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל . ְלִבְלִּתי ְלַנֵּגַע ֶאת ַהֶּנֶפׁש, ֵּכל ִמן ַהַּצד ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהֶּזהִלְבִלי ְלִהְסּתַ , ָהְראּות

 בַאְך ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּׁש . ל"ִנְתַּבְּטִלין ָּכל ַהִּיּסּוִרין ַּכּנַ , ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית, ל"ַהַּתְכִלית ַּכּנַ 

  : ל"ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש ַּכּנַ , ל"ִמְתַּגְּבִרין ַהִּיּסּוִרין ְּביֹוֵתר ַּכּנַ , ֵמַהִּבּטּול

ְיֵדי  -הּוא ַעל , ִּכי ְלַכּבֹות ַהִּצָּמאֹון. ְוָצִמית ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים, ְוֶזה

ּול ְיֵדי ָהְרִׁשימּו ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמַהִּבּט - ַעל , ֶׁשֵהם ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהּשֵֶֹכל, ֶׁשְּמַקְּבִלין ַהּמִֹחין, ת ַהּתֹוָרהִהְתַחְּדׁשּו

ִרים ֶׁשֵהם ִּכי ַהְּנעָ . ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים, ְוֶזה. ל"ּוִמָּׁשם ׁשֹוָתה ַהֶּנֶפׁש ְלַכּבֹות ִצְמאֹוָנּה ַּכּנַ , ל"ַּכּנַ 

ְוַעל . ל"ּנַ ֵמָהְרִׁשימּו ֶׁשִּנְׁשָאר ֵמַהִהְסַּתְּכלּות ַעל ַהַּתְכִלית ּכַ , ֵהם ׁשֹוֲאִבין ִהְתַחְּדׁשּות ַהּתֹוָרה, ֵעיֵני ַהּשֵֶֹכל

  :ל"ּוְמַכִּבין ִצְמאֹון ַהֶּנֶפׁש ַּכּנַ , ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבְּטִלין ַהִּיּסּוִרין ַאַחר ָּכךְ 

ְוָהְיָתה ַנְפָׁשם ): "א"ִיְרְמָיה ל(ְּבִחיַנת , הּוא ְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש, ַּגן. ְּבִחיַנת מֶׁׂשה ְוַאֲהרֹן, ת ַהַּגן ֵעֶדןְוֶזה ְּבִחינַ 

, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו(ִּכי ֵעֶדן ַעִין לֹא ָרֲאָתה . הּוא ְּבִחיַנת ַהַּתְכִלית, ֵעֶדן". ְּכַגן ָרֶוה

  : ל"ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַּכּנַ :) ד"ְּבָרכֹות ל

ְוָכל ֶאָחד , ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלַּצִּדיִקים ְלָעִתיד ָלבֹוא'): ַּתֲעִנית לא(ְוֶזה ְּבִחיַנת 

ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי . ל"ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַּכּנַ ֶׁשִהיא ְּכִלי , ֶזה ְּבִחיַנת ַהּשְִֹמָחה', ָמחֹול'. 'ְוכּו' ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו

ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא , ְיֵדי ַהֵּכִלים -ַעל , ִמָּׁשם ָּבָאה ַהּתֹוָרה, ְיֵדי ַהְּזִריָחה ֶׁשל ָהְרִׁשימּו ִמן ַהִּבּטּול - ֶׁשַעל , ַהִּבּטּול

ֶׁשִּמָּׁשם ָּבָאה , יַנת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּזִריָחה ֶׁשל ָהְרִׁשימּוֶזה ְּבִח ', ַמְרֶאה'. 'ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו'ְוֶזה ְּבִחיַנת . ָׁשם

  ":ֶאְצַּבע ֱאלִֹקים): "א"ְׁשמֹות ל(ֶׁשִהיא ְּבִחינֹות , ְּבִחיַנת ַהּתֹוָרה', ַמְרֶאה ְּבֶאְצָּבעֹו'ְוֶזה ְּבִחיַנת . ַהּתֹוָרה

  

  ו"ז ס"ן סימן ס"ליקוטי מוהר

, ל"ִמֵּבין ָהַעֵּזי ָּפִנים ַהּנַ , ֲאַזי יֹוֵצא ַהָּכבֹוד ִמן ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ַהָּכבֹוד ְוַהַּמְלכּות ְּכֶׁשַּמֲעִלין ֶאת, ַוֲאַזי] ו[

ֵהָּמה רִֹעים לֹא ָיְדעּו , 'ֶׁשֵהם ִנְקָרִאים, ֶהֶפְך ְנִפיַלת ַהָּכבֹוד ֶאל ָהַעֵּזי ָּפִנים, ְוחֹוֵזר ַהָּכבֹוד ֶאל ַהְּמִביֵני ַמָּדע

  :ְכָׁשו חֹוֵזר ֶאל ַהְּמִביֵני ַמָּדעְועַ ', ָהִבין

, ִּכי ִעַּקר ְיִניַקת ָהאֹוְיִבים. ַנֲעֶׂשה ַמֲחלֶֹקת, ִּבְתִחַּלת ֶמְמַׁשְלָּתם. ְּכֶׁשחֹוֵזר ַהָּכבֹוד ֶאל ַהְּמִביֵני ַמָּדע, ַוֲאַזי

ַהְינּו ֶׁשִּמן ַהּמַֹח , "ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב: ")ב"ְּדָבִרים ל(ִּבְבִחיַנת . ְּדַהְינּו ִמן ַהּמֹחַ , הּוא ִמן ַהְּמִביֵני ַמָּדע

 ֶׁשִּמן ֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות ֶׁשַּבּמֹחַ , ִּכי ֵיׁש ְּבַהּמַֹח מֹוָתרֹות. ִמָּׁשם ִנְתַּגִּלין ָּכל ָהאֹוְיִבים ְוַהּשֹֹוְנִאים, ֶׁשָּברֹאׁש

ַוֲאַזי ֵאין ָלֶהם , ֹוְנִקים ַעד ֶׁשָּכֶלה ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ֶׁשַּבּמֹחַ ְוֵהם י. ּוֵמֶהם יֹוְנִקים ָהאֹוְיִבים, יֹוְצִאין ַהּשְָֹערֹות

  :ְונֹוְפִלים, ְיִניָקה

, :)ח"ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבִאְדָרא ַרָּבא ַּדף קכ(' ְּבָסֵבי מָֹחא ָׁשִקיט ְוָׁשִכיךְ 'ִּכי , ְוֶזה ְּבִחיַנת ְקִריַחת רֹאׁש ְזֵקִנים

ִּכי ֵאין ָלֶהם ְיִניָקה , ְוַעל ֵּכן נֹוְפִלים ַהּשְָֹערֹות. ְוֵאין ָלֶהם מֹוָתרֹות ַּבּמֹחַ , ם ַצח ְוָצלּולַהְינּו ֶׁשַּדַעת ַהְּזֵקִני

  : ל"ַּכּנַ 

ִקים ִּכי ֵהם יֹונְ . ֶזה ֵיׁש ָלֶהם ֲאִריַכת ְזַמן ְוִקּיּום ְּביֹוֵתר -ְיֵדי  - ַעל , ְיֵדי ַהֵּפרּוד ֶׁשֵּבין ַהּשֹֹוְנִאים - ְוַעל ֵּכן ַעל 

ִּכי לֹא , ֲאַזי ִיְּפלּו, ְוִיְהֶיה ַהַּדַעת ַצח ְוָצלּול, ַוֲאַזי ְּכֶׁשִּיְכֶלה ַהּמֹוָתרֹות, ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ֶׁשַּבּמֹחַ 

. יֹוְנִקים ְמַעט ְמַעטוְ , ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ִלינֹק ַהְרֵּבה, ְיֵדי ַהֵּפרּוד ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם -ְוַעל . ִיְהֶיה ָלֶהם עֹוד ְיִניָקה

ִאים ֲאָבל ְּכֶׁשִּמְתַחְּבִרין ַהּשֹֹונְ . ַעד ֶׁשִּיְגְמרּו ִלינֹק ָּכל ַהּמֹוָתרֹות, ֶזה ַמֲאִריִכין ְזַמן יֹוֵתר -ְיֵדי  - ֵּכן ַעל  -ְוַעל 

  :ל"ם ַּכּנַ ַוֲאַזי יֹוְנִקים ִּבְמֵהָרה ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ְונֹוְפִלי, ֲאַזי יֹוְנִקים ַהְרֵּבה, ַיַחד

ַרק , ֶׁשָהעֹוָלם חֹוְׁשִׁשין ְלַקְּצָצם, ֶׁשּקֹוִרין ָקאְלִטיִניס, ְוֶזה ְּבִחיַנת ְׂשָערֹות ְקלּוִעין ֶׁשִּנְמָצִאין ִּבְבֵני ָאָדם

. ְצאּו ְׂשָערֹות ְקלּוִעיןֶׁשּיֵ , ֲאַזי ֻמְטָּבע ְּבֶטַבע ָהָאָדם, ַהְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה מֹוָתרֹות ַּבּמֹחַ . ֶׁשִּיְּפלּו ֵמֲאֵליֶהם

. חַ ְויּוְכלּו ִלינֹק ָּכל ַהּמֹוָתרֹות ַהְרֵּבה ֶׁשַּבּמֹ, ִייְנקּו ְּביֹוֵתר ִויַקְּבלּו, ְיֵדי ְקִליעּוָתן ְוִהְתַחְּברּוָתם - ְּכֵדי ֶׁשַעל 

ְיֵדי  - ַעל , ְיֵדי ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּבתֹוכֹו ַהּמֹוָתרֹות - ַעל , ִּכי יּוְכלּו ְלַהִּזיק ְלַהּמֹחַ , ְוַעל ֵּכן ֵאין ִנְקָצִצין קֶֹדם ְזַמָּנם

  : ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה ַהּשְָֹערֹות ְקלּוִעין ִלינֹק אֹוָתן
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ֶׁשִּמָּׁשם יֹוְנִקין , ַהְינּו ְּבִחיַנת מֹוְתרֹות ַהּמִֹחין', ִּביָנה ְיֵתָרה'. 'ְמַלֵּמד ֶׁשָּנַתן ָּבּה ִּביָנה ְיֵתָרה'ְוֶזה ְּבִחיַנת 

ַהְינּו ַהְך ְוָלא ', ְוַחד ָאַמר ְמַלֵּמד ֶׁשְּקָלָעּה ְלַחָּוה ְוכּו, 'ְוֶזהּו: ל"ֶׁשִּמָּׁשם ְיִניַקת ָהאֹוְיִבים ַּכּנַ , ָערֹותַהּשְֹ

ְּבִחיַנת , יןִמֶּזה ָּבא ְׂשָערֹות ְקלּוִע , ל"ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ִּביָנה ְיֵתָרה ַּכּנַ , ְיֵדי מֹוָתרֹות ֶׁשַּבּמֹחַ  -ִּכי ַעל . 'ְּפִליֵגי

ֵאם ): "ְּבֵראִׁשית ג(ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת . ל"ֶׁשִהיא ַהֵּצָלע ַהּנַ . ִּכי ַהָּכבֹוד הּוא ְּבִחיַנת ַחָּוה: [ל"ֶׁשְּקָלָעּה ְלַחָּוה ַּכּנַ 

  ]:ל"ַּכּנַ " ָּכל ָחי

ְּבִחיַנת ְׂשָערֹות ְקלּוִעין , "ַּכף ַהָּקַלע ְוֶאת ֶנֶפׁש אְֹיֶביָך ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹוךְ ): "ה"א כ - ְׁשמּוֵאל (ְוֶזה ְּבִחיַנת 

  :ל"ֶזה הּוא ַמַּפְלָּתם ַּכּנַ  - ְיֵדי  -ַהְינּו ְּבִחיַנת ִהְתַחְּברּות ַהּשֹֹוְנִאים ֶׁשַעל , ל"ַהּנַ 

  

  ו"ן סימן קט"ליקוטי מוהר

, יוִּכי ִמי ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְּבַגְׁשִמּיּות ָּכל ָימָ . ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶׁׂשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאלִֹֹקים

 ְוֵאינֹו ַמִּניַח אֹותֹו ֵליֵלךְ , ֲאַזי ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֵרג ָעָליו, ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַלֵהב ְורֹוֶצה ֵליֵלְך ְּבַדְרֵכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ּוַמְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול ). א(ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא . ּוַמְזִמין לֹו ְמִניָעה, ְּבַדְרֵכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ּומֹוֵצא ָׁשם ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך , הּוא ִמְסַּתֵּכל ְּבַהְּמִניָעה, ּוִמי ֶׁשהּוא ַּבר ַּדַעת). ַעֵּין ְלַמָּטה(ְּבַהְּמִניָעה ַהּזֹאת 

ל ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ֵהיָכן ֱאלֶֹקיָך ּתֹאַמר לֹו ִּבְכָרְך ָּגדֹו'): א"ֲעִנית פּתַ (ְּכמֹו ְּדִאיָתא ִּבירּוַׁשְלִמי , הּוא

  :ֶׁשֶּנֱאַמר', ֶׁשַּבֲאָרם

ּוְמִניָעה הּוא ְּבִחיַנת . ְּכֶׁשרֹוֶאה ַהְּמִניָעה חֹוֵזר ֵּתֶכף ַלֲאחֹוָריו, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַּבר ַּדַעת". ֵאַלי קֵֹרא ִמּשִֵֹעיר"

ְולֹא ): "ב"ְּבֵראִׁשית כ(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , חֶׁׂשְך הּוא ְלׁשֹון ְמִניָעה, ִּכי ָעָנן ַוֲעָרֶפל ַהְינּו חֶׁׂשךְ , ֶפלָעָנן ַוֲערָ 

עֹוְמִדין , ל"ַהְינּו ַהְּמִניָעה ַּכּנַ , ִּכי ְּכֶׁשרֹוִאין ָהֲעָרֶפל, ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק, ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק". ָחשְַֹכּתָ 

, ַהְינּו ֶאל ַהְּמִניָעה. ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאלִֹֹקים, ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַּדַעת ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ּומֶׁׂשה. ָרחֹקמֵ 

  :ֶׁשָּבּה ְּבַעְצָמּה ִנְסָּתר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ת ַעְצמֹו ַמה ֶּׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ַמְסִּתיר אֶ , ל"ּנַ ֶׁשהֹוִסיף ְלָבֵאר ָהִעְנָין הַ , עֹוד ָׁשַמְענּו ָּבֶזה ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש

ַאְך ַאֲהָבתֹו . ְוַגם הּוא אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל). ב(ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך אֹוֵהב ִמְׁשָּפט : ְוָאַמר. ל"ְּבתֹוְך ַהְּמִניָעה ַּכּנַ 

 ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשַהִּמַּדת). ג(ָהַאֲהָבה ֶׁשהּוא אֹוֵהב ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ִהיא ְּגדֹוָלה יֹוֵתר מֵ , ֶׁשהּוא אֹוֵהב ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ְלִהְתָקֵרב , ִלְבִלי ְלַהִּניחֹו ִלְכנֹס ְלֶדֶרְך ַהַחִּיים, ַהִּדין ְמַקְטֵרג ַעל ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ 

ַעל ֵּכן הּוא ִיְתָּבַרְך ֻמְכָרח ִּכְבָיכֹול , ם ִיְתָּבַרְך הּוא אֹוֵהב ִמְׁשָּפטְוַהֵּׁש . ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת ּוְלֶדֶרְך ָהֱאֶמת

ִּפי ַהִּדין  - ַעל , ְּכִפי ָהָראּוי לֹו ְלִפי ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ְלַהְסִּכים ְלַהְזִמין לֹו ְמִניעֹות ְלמֹוְנעֹו ִמֶּדֶרְך ַהַחִּיים

  : ל"ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך אֹוֵהב ִמְׁשָּפט ַּכּנַ , ֵאינֹו ָיכֹול ִלְדחֹות ֶאת ַהִּדין ִּכי הּוא ִיְתָּבַרךְ . ְוַהִּמְׁשָּפט

ָהַאֲהָבה ְואֹוָתּה ָהַאֲהָבה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּגדֹוָלה יֹוֵתר מֵ , ַאְך ֵמַאַחר ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ִיְתָּבַרְך אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל

ן ִּכי הּוא ֻמְכָרח ִּכְבָיכֹול ְלַהְסִּכים ַעל ַהְּמִניעֹות ְלָמְנעֹו ִמ , ה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ ָמה עֹוֶׂש , ל"ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפט ַּכּנַ 

ֵכן ָּבֱאֶמת  -ִּפי  -ַעל  -ֲאָבל ַאף . ל"ִּכי הּוא אֹוֵהב ִמְׁשָּפט ַּכּנַ , ֵמֲחַמת ַהִּדין ְוַהִּמְׁשָּפט ֶׁשָעָליו, ָהֱאֶמת

ִּכי הּוא אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל , ֵכן ִיְתָקֵרב ָהָאָדם ֵאָליו ִיְתָּבַרךְ  - ִּפי  -ַעל  -ֶׁשַאף , ָּבַרךְ ַלֲאִמּתֹו ְרצֹונֹו ְוֶחְפצֹו ִיְת 

ֲאָבל הּוא ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו , ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ְרׁשּות ְלַהְזִמין לֹו ְמִניעֹות, ַעל ֵּכן. ל"יֹוֵתר ֵמַהִּמְׁשָּפט ַּכּנַ 

ָיכֹול ִלְמצֹא ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבתֹוְך , ּוִמי ֶׁשהּוא ַּבר ַּדַעת. מֹו ִּכְבָיכֹול ְּבתֹוְך ַהְּמִניעֹותַמְסִּתיר ֶאת ַעְצ 

ִּכי ְּבתֶֹקף ַהְּמִניעֹות ְּבַעְצָמן ִנְסָּתר ַהֵּׁשם , ִּכי ֶּבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ָּבעֹוָלם ְּכָלל. ַהְּמִניעֹות ְּבַעְצָמן

. ל"ִּכי ָׁשם ִנְסָּתר הּוא ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ , ְוַעל ְיֵדי ַהְּמִניעֹות ְּבַעְצָמן ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ִיְתָּבַרךְ 

  :ל"ִּכי ָׁשם ָהֱאלִֹקים ַּכּנַ , ֶׁשהּוא ַהְּמִניָעה, ְוֶזהּו ּומֶׁׂשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל

  

  ג"ב סימן י"ן ח"ליקוטי מוהר
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ְוָכל ַמה ֶּׁשחֹוְלִקין , ְוהּוא ּבֹוֵרַח ְּבָכל ַּפַעם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , ִנְמָצא ֶׁשרֹוְדִפין אֹותֹו, ְּכֶׁשחֹוְלִקין ַעל ָהָאָדם

): ט"ִהִּלים קלְּת (ִּבְבִחיַנת , ְמָקְרִבין אֹותֹו יֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ָמקֹום, ָעָליו יֹוֵתר

: ְוֶזה ְּבִחיַנת. ִנְמָצא ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ּבֹוֵרַח ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ , "ְוַאִּציָעה ְׁשאֹול ִהֶנּךָ , ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה"

 -ֶׁשַעל , )ַּלח ָּפָרָׁשה כאְּבַׁש , ַרָּבה - ִמְדָרׁש (' ֶׁשִהְקִריב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים'" ּוַפְרעֹה ִהְקִריב"

  :ל"ְיֵדי ְרִדיָפתֹו אֹוָתם ִנְתָקְרבּו יֹוֵתר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכּנַ 
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  'שיח שרפי קודש חלק ב

  כד- א

מיין ספר איז !". "הספר שלי חייב לבקע גידים: "ואמר" ן"ליקוטי מוהר"רבינו שיבח את ספרו 

  ).ט"ן סימן שמ"יי מוהרח"ועיין בספר !". (מחויב צו טרענין אדערין

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תקמז- א

מה הינכם !! ת"מוהרנ: ש"שאלו אחד מאנ, ת מגדולת רבינו והפליג בשבחו"כשדיבר מוהרנ, פעם

??? אני מרעיש: "ת במליצה"נענה לו מוהרנ! ?כל כך מפליגים ומרעישים בעולם מגדולת רבינו

  .ויהיה רעש גדול מגדולתו, רסם שם רבינו בעולםכי לעתיד יתגלה ויתפ". בקול רעש גדול... אז

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תקנו- א

הרי לוקח לו הדבר זמן , "גובירנאטור"עד שנעשה מושל מחוז , וכי כמה צריך אדם להתייגע: "אמר

קם , שהמלחמה כמעט אבודה, אולם לפעמים בעת מלחמה קשה, כארבעים או חמישים שנה - רב 

כמו כן הוא בעבודת השם . אזי מתעלה מיד ונעשה מושל, ע את חזית האויבבעוז לוחם אחד ומבקי

שעל ידי עבודות גדולות , ויש אחד; שנים רבות עד שבא למדריגתו' שעובד את ה, יש אחד: יתברך

ואמר זאת לענין . זוכה מיד לבוא לשלימותו - ועל ידי עמידה בנסיונות גדולים ', שעושה בעבודת ה

  .יו למעלה גבוהה כזורבינו שזכה במעט שנ

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תקנח- א

היינו בליל יום כיפור נופלת יראה , שבליל כל נדרי, שהרב מבארדיטשוב אמר, ת"כשסיפרו למוהרנ

כמה , אם כן: "הפטיר על זה ואמר, עד שאפילו הדגים שבמים רועדים מפחד, איומה בכל העולם

  ".ציטערט זאך נישט'דארף מען שוין ציטערן אז ס וויפל". "כשאין רועדים, כבר צריכים לרעוד

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תשכח- א

נקי , ל-אולם תודה לא, אני אין לי חן אמת כזו, חן דקדושה האמיתי היה לרבינו: ת"אמר פעם מוהרנ

  .אני מחן של שקר

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תשעב- א

, ש כשתריסי בית הכנסת סגורים"אנהיה פעם בראש השנה שהתפללו , בשנות המחלוקת הגדולה

ש הולכים לביתם "ת שאין אנ"לאחר התפילה הבחין מוהרנ, לרוב פחדם מזריקת אבנים וכדומה

מחמת שנתאספו המתנגדים , שמפחדים לצאת החוצה, אמרו לו, ת על זה"ושאלם מוהרנ, כנהוג

עיל את ת היה נוהג בראש השנה להניח תחת המ"מוהרנ, בחוץ לעשות שפטים במתפללים

ת את השטריימל של רבינו ויצא לחוץ ותיכף "הלביש מוהרנ, השטריימל של רבינו ולהתפלל עמו

  .ש ללכת לדרכם"ויכלו אנ, ברחו המתנגדים
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  'שיח שרפי קודש חלק ב

  ו- א

אמאל אז מען וויל נישט ליידן !" "סובלים הרבה, כשלא רוצים לסבול מעט, לפעמים: "רבינו אמר

  !"א סאךליידט מען , א ביסל

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  יז- א

ווען מידערמאנט זיך אין מיר !" "נעשים כקטן שנולד מחדש, בכל פעם שנזכרים בי: "רבינו אמר

  !"איז מען כקטן שנולד

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  מז- א

איך האב ". "פעלתי אצל השם יתברך שבכל עת שידברו ממני יהיה להם הרהור תשובה"אמר 

  ".וועט רעדן פון מיר וועט מען האבן א הרהור תשובה'השם יתברך אז ווען מגיפועלט ביי 

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  קלד- א

, "ן"חיי מוהר"וכמו שמובא בספר , וסבל שם מאוד ממתנגדים, בעת שהיה רבינו דר בזלאטיפאלי

ביזה , והבעת שהיה רבינו שם במק, היה פעם, ו"עיין שם בסימן קט, שסבל שם תרתי גיהנום, שאמר

עד , אני כל כך מבודד: "אמר לרבי חייקל, ואחר כך כשבא רבינו לביתו, אותו אחד מהמפורסמים

  ".אז איך האב נישט ווער עס זאל זיך פאר מיר אן נעמין, איך בין אזוי עלנד", שאין לי מי שיגן עלי

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  קסז- א

 - לפני פטירתה . ת נשמתך לפני שתיראי אותיאל תתני לקחת ממך א: "רבינו אמר פעם לאדל בתו

  .ותיכף נפטרה, "ברוך הבא אבא: "שמעו איך שאומרת - ד "בשנת תרי

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  רמו- א

, ש מה לספר לו"ולא ידעו אנ, שיספרו לו חדשות, ש"ביקש רבינו מאנ, סמוך להסתלקותו של רבינו

  .ואחר כך נסתלק, !"ן נייעס קען איך נישט לעבןא!" "בלי חדשות איני יכול לחיות: "ואמר רבינו

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תקכא- א

ואני אומר , "פאווארג"ה הוא האוצר של הגן עדן "האולם אומרים שספר השל: ת אמר"מוהרנ

  .שספרי ליקוטי הלכות שלי הם הגן עדן בעצמו

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב
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  תרטז- א

המדברת מגדולת הצדיק שהוא החן והיופי של כל ', ת את תורה סז חלק ב"פעם כשלמד מוהרנ

: ת בהתעוררות ושברון לב"אמר מוהרנ, עיין שם' העולם ומבחינת העלמה שיש על הצדיק הזה וכו

השם יתברך הוא חיות של כל העולמות ! העלמה נוראה! זהו העלמה! העלמה! העלמה! העלמה

הוא היופי של כל , הוא החן של כל העולם, וכן הצדיק הוא הפאר של כל העולם! והוא כל כך נעלם

והיה מתבטל כל החן של שקר , ואם החן הזה היה מתגלה היה החן דקדושה על כל העולם, העולם

השם , דאס איז א גיוואלדיגער העלמה, העלמה, העלמה, העלמה!!! "והוא נעלם - והבל היופי 

דיק איז דער פאר פון די גאנצע דער צ! יתברך איז דער חיות פון אלע וועלטן און ער איז נעלם

אז דער חן זאל , ער איז די שיינקייט פון די גאנצע וועלט, ער איז דער חן פון די גאנצע וועלט, וועלט

וואלט בטל גיווארן אלע חן של 'ס, נתגלה ווערן וואלט גיווען דער חן דקדושה אויף די גאנצע וועלט

י נחמן טולטשינער היה חוזר תמיד בלשון ששמעה ורב"!!! און ער איז נעלם - שקר און הבל היופי 

  .נ ששמעה מאביו"וכן ראבר, ת"ממוהרנ

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תרסא- א

ת "ביקש מוהרנ, ראה את רבינו בחלום אוחז בידו את הספר הנשרף, ת"לפני הסתלקותו של מוהרנ

פאר דעם ". "אלי עבור זה הנך כבר צריך לבוא: "ענה לו רבינו, מרבינו שילמד עמו בספר הזה

ש ענה "ת לפני אנ"כשסיפר זאת  מוהרנ. עבור דבר גדול כזה: היינו -" דארפסטו שוין קומען צו מיר

, "גאט איז מיט דיר שרעק דיך ניט", "עמך ואל תפחד' ה", אף על פי שאמר לי פעם רבינו: "ואמר

  .אף על פי כן מפחד אני מחלום זה

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תשנה- א

וסיפר , שלא היו לו בנים, שהכיר איש אחד זקן בטבריא, ל"הרב הקדוש רבי מרדכי מסלונים זצסיפר 

ופנה , ת"משום שפעם בילדותו זרק אבן על מוהרנ, שהוא יודע מדוע אין לו בנים, הזקן לרבי מרדכי

  ".דו וועסט דאך בלייבן א שטיין..." "מסכן הרי תשאר אבן: "ת ואמר לו"אז אליו מוהרנ

  

  'רפי קודש חלק בשיח ש

  תשנו- א

  ...!"הייתי קונה בו את כל החולקים, אם לי היה כסף: "ת בעת המחלוקת"אמר מוהרנ

  

  'שיח שרפי קודש חלק ב

  תשנט- א

אתם כמו : "ת"אמר להם מוהרנ. שסבלו מאוד מהחולקים כידוע, ש"בעת המחלוקת שהיה על אנ

מחמת שאנו אנשים קטנים : היינו !"?והנכם רוצים עוד להתקרב לרבי גדול ונורא כזה, שאתם

איר זענט אזוי ווי איר זענט און . "על כן עובר עלינו מה שעובר, במעלה ואנו רוצים להתקרב לרבינו

  ".?איר ווילט נאך מקורב ווערן צו אזא רעבן

  

  חיי סבא ישראל
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  אמונות כזביות

  ז

ם כצדיקים היודעים כינה את אותם המפורסמים של שקר המסתירים האמת מן העולם ומראים עצמ

, ובאמת מהם עיקר אריכת הגלות הארוך והמר של עכשיו', רוצחים'בשם , לעזור לנפשות ישראל

  .והם רוצחים, יש רשעים שהולכים עם גרבים לבנות ועם שטריימל גדול: ואמר

מה שקרא את אותם המפורסמים של שקר דייקא , ל"ויתכן וניתן להבין ולהפנים את כובד דיבוריו הנ

על הים היה רוצח שרצה : ובתמצית, )'מעשה י(' מבערגער ועני'על פי המעשה ', רוצחים'שם ב

אך חשק לתפסה כדי למכרה וליקח , כי היה סריס, ואף שלא היה צריך אותה, לתפוס את היפת תואר

והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאוד ודימה עצמו לסוחר גדול מאוד ועשה ציפורים . בעדה הון רב

, והיו הציפורים עומדות על השיבלים, גם עשה שיבלים של זהב, הב שנדמה שהם חיים ממששל ז

כי היו , שהציפורים עומדות על שיבלים ואין השיבלים נשברים, וזה היה בעצמו נדמה לחידוש

כי אחת היתה מכה ומקשקשת , גם עשה בתחבולות שנדמה שהציפורים מנגנות. ציפרים גדולות

כי הציפורים היו , והכל היה בתחבולות, ואחת היתה  מזמרת, מצלצלת בפיה ואחת היתה, בלשונה

ופעם אחת באה היפת תואר . ל בסתר"ואנשיו של הרוצח היו עושים כל הנ, עשויות עם חוטי ברזל

  .ונכנסה אצל הרוצח ועלה בידו לחטוף אותה, ל וראתה שהוא חידוש נפלא"לראות את כל הנ

, .)ק פב"ב(כי אין מים אלא תורה , המים הם התורה, מו לסוחרועל המים היה רוצח שדימה עצ

ואלו . טעמה כי טוב סחרה) יח, משלי לא(בבחינת , כי הצדיק מכונה בשם סוחר, והסוחר הוא הצדיק

, היינו כצדיקי הדור ומשתמשים בכוח התורה, השקרנים מראים עצמם בפני העולם כסוחרים גדולים

  .אולם באמת הם רשעים ורוצחים

, ודרכם של אלו השקרנים לדבר דרך משל ומליצה וטעמים נפלאים ובזה הם צודים נפשות יקרות

אולם תורתם של אלו המפורסמים נמשכת , וזה מה שנראו הדברים בעיני היפת תואר לחידוש נפלא

, )שם ג(שהם בנין מלכות דקדושה , וזה מה שהיו הציפורים, )ן כח"ליקוטי מוהר(מאלפין נפולים 

היינו מה שדרכם של אלו המפורסמים , ת מזהב והיו נראות כמזמרות ומנגנות בלשונן ובפיהןעשויו

  .ל"אולם הכל נעשה על ידי תחבולות כנ, לדבר בלשון מליצה נאה

היינו שאותם , ואלו הציפורים הגדולות עומדות על שיבלים וזה בעצמו היה נדמה לחידוש

, רק שבאים מכח המדמה, סמים אינם חידושי אמתהחידושים הגדולים והמליצות הנאות של המפור

  .ל"כנ' נדמה לחידוש'ועל כן היה הדבר 

, ועל כן כל אותם בני אדם הרוצים לערוך עבודתם על ידי התורה ששומעים מאותם המפורסמים

וכל הנסמכים עליהם הוי כאילו רוצים , באמת אין להם על מה שיסמכו והיה ראוי שישברו השיבלים

  ).שם כח(כי מבישה לא הוי טבא , אוירלבנות בית ב

כי עצות , ובאמת אין שום תועלת בדרשותיהם של אותם המפורסמים המסתירים את צדיק האמת

כל זאת מקבלים רק מטיפי השכל של הצדיק  -אמיתיות בעבודת השם והולדת נפשות דקדושה 

ואילו טיפי הדעת של , כי טיפת הזרע של הולדת הנפש נמשכת מהמוח, האמת שהוא כולו זרע אמת

המפורסמים של שקר הוא זרע טמא ואינם יכולים להוליד נפשות אמיתיות וללמד איזה דרך אמיתית 

  .וזה מה שהיה הרוצח סריס, )שם ז(בעבודת השם כלל 

והניחה בעל , שהיא כנסת ישראל, שלקח את היפת תואר, ולבסוף הצליח הרוצח ועשה כפשוטו

ושיה והלביש את אחד מאנשיו באותם המלבושים והיה הולך עמה כרחה בתוך שק ופשט ממנה מלב

ומגדל , )שם יז(דהיינו שאותו מפורסם גדול מחשיך ומעלים אור הצדיק האמת בקדרות ושק , בעיר

וכמובא , ומראה אותו בפני העולם כצדיק, שיהיה למפורסם - עוד איזה קטן במעלה הכפוף לו 
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ברחובות , ועל זאת סיפדו והילילו בואו ולינו בשקים", "הבגדי לקח צר ואני אומלל"בתיקון חצות 

  ".ובשוקים

יש רשעים רוצחים שהם מרחיקים מסתירים מן ): הלכתא כנחמני, ישראל סבא(ואמר רבי ישראל 

, וזה מה שרצה הרוצח בעד היפת תואר הון רב. הם רוצים רק כסף וכל התאוות, העולם את האמת

עיקר עיכוב ): השמטות, אבי הנחל(וכפי שכתב רבי ישראל . וותהיינו תאות ממון הכוללת כל התא

וממלאים , הגאולה הוא על ידי נביאי השקר המתנגדים וחולקים על הצדיק האמת בגאוה ועזות מצח

ומעלימים ומסתירים אור הצדיק המנהיג האמת שגילה , בטנם בכבוד וגאות וכל התאוות רעות

התקרב ולשוב להשם יתברך אפילו כל החילונים והגרועים אורות נפלאות חדשות שעל ידן יכולים ל

  .כי הוא מגלה ומאיר אור השם לכל באי עולם לדור דור לנצח, והפחותים ביותר

  

  חיי סבא ישראל

  אמונות כזביות

  ב

אני לחמתי : והוסיף. לא צריך ללחום עם השקר, אנחנו ברסלב תמיד היינו נרדפים ולא רודפים: אמר

  .שתקן, אני הייתי שותק, הם לחמו -ואני לא לחמתי , ומפורסמים בכל העולםיחידי נגד גאונים 

  

  חיי סבא ישראל

  אשכון עד דכא

אולם יש לשבר כל המיני מניעות שבעולם ולסבול כל , הצדיק חונן ונותן בכל פעם  מחדש, כי באמת

י אפשר לזכות כי א, המיני טרחות ויגיעות ויסורים בשביל להתקרב לצדיק האמת ולהידבק בו באמת

ביצים , ה"ובפרט בל(כמבואר במקומות רבים , לשום קדושה אמיתית כי אם על ידי מרירות גדולה

וכפי שבאר פעם רבי ". טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך): "עא, תהלים קיט(וכמו שכתוב , )א, ה

היינו התורה ד', אף'התורה של ה: ואמר, "אף חכמתי עמדה לי) "ט, קהלת ב(ישראל את הפסוק 

על ידה יש עמידה בתפילה להחזיק מעמד , "עמדה לי" - שבאה במסירות נפש וסובלים בשבילה 

אני שמח מאוד שזכיתי להתקרב לרבינו : והוסיף וסיפר. ועל כן היא העיקר, והיא עומדת לעד

נג אני מתע, אדרבא זה טוב מאוד להתקרב להצדיק מתוך יסורים, הקדוש מתוך יסורים ושיברון לב

, מעצמי  ממה שסבלתי סבל גדול וברוך השם אני קיבלתי על ידי זה מתנות כאלה שאין לדבר מהן

  .עכשיו אני רואה את גודל הערך של היסורים והצער שסובלים בשביל דבר שבקדושה

  

  חיי סבא ישראל

  אשכון עד דכא

י מתגעגע ואומר אולם עכשיו אנ, אני סבלתי מאוד צרות רבות ולא היה רצוני בזה: סיפר באנחה

ופעם חיזק את אחד מאנשיו שהתגורר בשכונה חרדית וסבל . שהלואי והייתי סובל יותר ויותר ויותר

ובכל פעם שהיה יוצא מפתח ביתו היו הילדים מלעיגים עליו , בזיונות גדולים על היותו מקורב אליו

ל כי כל הכסף שבעולם ואמר לו רבי ישרא, וזורקים אבנים לעבר ביתו ופעם אף שברו את החלונות

רק לזכות למה  - אני הייתי משלם כל הכסף שבעולם : והוסיף, לא ישוה לערך הבזיונות שזוכה לקבל

אולם כעת גם אם ארצה לשלם מיליונים בכדי לקבל את אותם היסורים , שאפשר לזכות על ידי זה

  .כי כבר עבר הזמן, לא אוכל, שוב
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  .ם ממתנגדיםויש חסידים הגרועי, יש מתנגדים: אמר

כי לא היו , מי שהיה נלקח לצבא התורכי לא היה חוזר משם בחיים, סיפר כי בתקופת התורכים

ופעם אחת לאחר שנהיה . נותנים לו לא לחם לאכול ולא בגד ללבוש והיו האנשים גוועים שם ברעב

הצילו ! יהודים: נכנס אחד מחשובי העיר לבית הכנסת וניגש את ארון הקודש וצעק, לחסיד ברסלב

  !מוטב שילקח לצבא ויהיה שם חיל ובלבד שלא יהיה חסיד ברסלב, את ישראל בער

התקבצות החסידים סביב שולחן (בערבי שבת ' טיש'שהפסיק להגיע ל, מעשה מהשוחט של טבריה

ואשת השוחט אמרה , עד שהחליטו החסידים ללכת לביתו ולברר פשר הדברים לאשורן) ר"האדמו

והעבירוהו מחזקת , ן"ועלו ומצאוהו עוסק בליקוטי מוהר, הגג של הבית כי בעלה נמצא בעלית

  .שחיטתו

לא פעם בעת שהשתוממו כל סובביו של רבי ישראל למשמע אזניהם מסיפורי האכזריות , וכך

היה רבי ישראל משיבם , שהיתה כלפי אנשי שלומינו בכלל וכלפי רבי ישראל בעצמו בפרט

וסיפר שהיה מתפלל להשם יתברך . ס איך שאני נותרתי בחייםזהו נ, מה אתם מתפלאים: בתמיהה

גם אמר כי . רחמנא ליצלן, כי מה שסבל היה למעלה מן הטבע, שלא ישתגע מגודל הסבל והיסורים

  .'בנושא היסורים הוא חידוש וכו

  

  ו

מיד פרצה נגדו אש המחלוקת , בעת שהחל להתקרב לרבי ישראל קארדונר, סיפר כי בתקופת נעוריו

וסיפר . קמו לצחק ממנו, שמנתה אז כשבעים  משפחות, וכל אנשי טבריה, שלא היה אחד עמו עד

שהיה בשיפלות ובבזיון גדול עד שכל ילדי העיר היו זורקים עליו קליפות ואבנים והיה נראה 

וכך ארע לא פעם . וכל מי שראה אותו היה מתפלא כיצד הוא עדיין מחזיק מעמד בחיים, כמשוגע

מיד היו סוגרות חזרה , בדלתות הבתים לבקש איזה דבר והיו הנשים פותחות את הדלתשבעת שדפק 

  .היה נראה כנפטר, כי מגודל היסורים והצרות שנראו על פניו, בבהלה

הגיע לבית אחד ונקש בדלת , פעם אחת בעת שסבל מהרעב והקור הגדול והלך לבקש מבית לבית

שמע את הבעל , וחום התבשילים הפורצים מהביתובעודו חש בריח , ופתחה בעלת הבית את הדלת

מורה לה להזדרז ולתת לו איזה פרוסה ובלבד שלא יגוע וימות בביתם והוצאות הקבורה יהיו 

  .מוטלים עליהם

  

הכל הוא מ חמת המחלוקת על , רחמנא ליצלן, כל הצרות וכל החורבנות הבאים על העולם: אמר

הוא מחמת אותו הזקן שחלק על רבינו ' לו בתקופת וכוגם אמר כי מה שעם ישראל סב. רבינו הקדוש

וכן ממה שרדפו את רבי ישראל קארדונר ועמדו עליו . הקדוש ושממנו נשתלשלה כל המחלוקת

שנרצחו אז רבבות , ח"שגזירת ת, וכפי מה שאמר רבי נפתלי. רחמנא ליצלן, לרצחו ותלשו חצי זקנו

והרציחות שהיו על ידי גאנטע בעיר , ל"י ז"נו הארבאה כעונש על זה שחלקו על רבי, מישראל כידוע

היינו הגזירה , וגזירת הנעקראטין. ו באו כעונש על זה שחלקו על הבעל שם טוב"אומאן בשנת תרכ

, באה כעונש על זה שחלקו על רבינו, ז"שיצאה לפועל בשנת תקפ, לקחת את בני ישראל לצבא

טל גזירה זו עד ביאת הגואל במהרה בימינו לא תב -ומשום שעדיין עומדים וחולקים על רבינו 

ם ליטול מישראל הכבוד והמלכות הוא מחמת שנפגם "כי עיקר כח העכו. ויצטרכו ללכת לצבא

וזאת על ידי שמתגברים העזי פנים שבדור ולוקחים כל הכבוד לעצמם , הכבוד אצל ישראל בעצמם

ל המיני בזיונות הכאות וחבלות וחולקים על כבוד הצדיקים והכשרים האמיתיים ומבזים אותם בכ

  ).ה, חובל בחברו ג, ה"ל(
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  הגדה של פסח בן איש חי

  וגם ראיתי את הלחץ

. העמסת עבודה יתירה כאשר העבד עייף ויגע ואין בכוחו עוד לסבול, פירושו, הלחץ זה הדחק

  .ה לבדו רואה ויודע אימתי אין עוד בכוחו של העבד לשאת בעול"והקב

אבל יצאו משם כעבור , שראל היו אמורים להשתעבד במצרים ארבע מאות שנהשבני י, ל"ואמרו חז

  .כי קושי השיעבוד השלים את הזמן החסר? ומדוע. מאתים ועשר שנים בלבד

, הוא העינוי שאין לשאתו, "וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם: "וזהו שנאמר

  ".ואזכור את בריתי", ה לבדו רואהו ומכיר בו"שהקב

  )אורח חיים(

  

  'שיח שרפי קודש חלק ה

  עג- ה

אחר שנכנס , ל"סיפרו רבינו לרבי שמעון משמשו ז, עיין שם, ן סימן צא"החלום המובא בחיי מוהר

ובא לחדר רבינו ופגשו בוכה בדמעות שליש בכיה רבה כזו עד שנרטבה רצפת חדר רבינו ונשמע 

י ראה רבינו ברוח קדשו כל היסורים כ, קול דביקות נעלי רבינו בדמעות הרבות שהזילם רבינו

שיעברו על אנשי שלומינו ברדיפות עצומות ועניות מופלגת עד שלא ישארו מהם כי אם חמשה 

ואכן כך היה שבעת המחלוקת הגדולה , אנשים בלבד לרוב ההתנגדות והמחלוקת והרדיפות שיסבלו

והיו אנשי שלומינו מונים . ל בשלימות כי אם חמשה אנשים בלבד"ת ז"לא נשארו דבוקים במוהרנ

ל ורבי נחמן מטולטשין ורבי מרדכי המכונה "הראשון הלא הוא בנו רבי יצחק ז, אלו החמשה

המכונה רבי נתן , ל"ורבי נתן בן רבי יהודה בעל קונטרס הצירופים ז". מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"

שלומינו לא היה מכוחם לעמוד כי שאר אנשי , ל"ורבי אפרים בן רבי נפתלי ז. בן רבי ליבלי ראובנס

  .שהיה בלי גבול והיה בזה כדי סכנת נפשות ממש, ל לרוב תוקף ההתנגדות"ת ז"בריש גלי עם מוהרנ

  

  שצה' ישראל סבא עמ

הבא : "כתוב בגמרא, היה קשה לי, אז בזמן שעבר עלי מה שעבר לא ידעתי מה זה.. אוי יוי יוי

אני רוצה להיות עובד השם ? דוע לי צרות כאלהמ, נו: "אז חשבתי, "מטהרים אותו -להיטהר 

אבל עכשיו אני רואה שכל , אבל זה היה אז" ?מדוע", היה קשה לי!" מדוע לי צרות כאלה, באמת

עכשיו . מה שעובר הזמן יותר אני רואה ומבין ומשיג ומכיר שזה היה טובה כזה שאין לה שיעור

רק ! אין להשיג? איפה הם, צרות, בזיונות, תאני רוצה קצת רדיפו - אפילו אם אני אתן מיליונים 

לראות מה זה ברסלב , הכל בשביל הדורות האלו, התקופה ההיא היה מה שהיה וזה היה הכל טוב

  !ואיזה כח זה

וברוך השם הכל היה , אני כבר רגיל בזה, אני כל כך רגיל בשיפלות כזה ולסבול צרות.. אוי יוי יוי

אני הייתי צריך לקבל מרבי ישראל קרדונר ולא היה . לעכשיוזה היה הכל שמור , בעיתו ובזמנו

וברוך השם אני הייתי , אפשרות כזה רק על ידי הבזיונות והשפיכות דמים והצרות שסבלתי מכולם

איך אפשר , ואני הייתי לבדי נגד כולם, כל המשפחה וכל העיר וכל העולם, כולם היו מדברים. חזק

  !אינו כלום -כמה שאני אספר . אין דיבורים לדבר.. ימה שעבר על, מה שסבלתי? דבר כזה

  

  ישראל סבא
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  למעלה מהטבע

רואים . זה ענין פלא כזה שאין בעולם, הוא ענין למעלה מן הטבע, כל ענין רבינו הוא ענין הגאולה

כל דיבור , כל הענין של רבינו הוא למעלה מן הכל, גדולת הבורא וגדולת הצדיק, גדולת השם יתברך

העולם לא . התורות שלו, אבל כעת ישנו שיצא מפיו, כמו גמרא, אפילו מה שכבר ישנו, בינושגילה ר

: הם חושבים, מרב לוי יצחק מברדיטשוב' קדושת לוי', 'נועם אלימלך'הם חושבים שזה , יודעים

יש , אז יש עוד ספר: "הם חושבים. העולם לא יודעים, כן!" '?קדושת לוי'הוא היה יותר מ, מה"

אבל ". 'ן"ליקוטי מוהר'ככה יש ', נועם אלימלך'ו' קדושת לוי'כמו שיש , גם כן' ן"י מוהרליקוט'

  !"אני סוד מכל העולם: "רבינו הקדוש אמר. זה ענין מיוחד, ענין רבינו הוא ענין אחר לגמרי

וגם . חדש לגמרי, זה ענין פלא כזה מה שלא היה מעולם. י הקדוש הוא גם כן לא ידע מרבינו"האר

יש עוד ? האם יש עוד בעולם דבר כזה', סיפורי מעשיות'וה' ן"ליקוטי מוהר, 'ם התורות שלורואי

תורות כאלו של רבינו : "שאמרו לישיבה, מגדולים, אני שמעתי מגאונים! אין בעולם? תורות כאלו

  !אין -שיחות כרבינו ! אין - מעשיות כרבינו ! אין -

היה . שום צדיק לא אמר ככה, "'ן"ליקוטי מוהר'ל המשיח יגיד פירוש ע: "ורבינו הקדוש אמר, נו

רק רבינו . והוא לא אמר שמשיח יגיד פירוש על הספר שלו, גאון קדוש וצדיק, הרב מברדיטשוב

את הרב , ואפילו רבינו הקדוש שיבח אותו!" רק משיח - אין מי שיגיד פירוש ", הקדוש אמר ככה

תלמיד רבינו , הוא היה כמו רבי נתן -בינו אבל אם הרב מברדיטשוב היה יודע מר, מברדיטשוב

  .בתכלית הביטול

וכשהם היו מתקרבים לרבינו ורבינו הקדוש הוציא , ואפילו אנשי רבינו שהיו צדיקים קדושים כאלו

  ...היה פלא כזה, אותם למחוץ לישוב

לא . ולםכל אחד היה אור גדול מה שאין בע.. בעלי תפילה כאלה, וגם כן אצל רבינו היה חזנים כאלה

  !על חינם עמד העולם על ברסלב

  

  ישראל סבא

  למעלה מהטבע

. הוא המפתח, של התורה, של האמונה, הוא המפתח של הכל, העיקר הוא רבינו הקדוש רבי נחמן

רבינו הקדוש הוא העיקר היסוד של כל . אי אפשר להכנס - סגור , בלי מפתח אי אפשר להכנס

  ...זה פלא כזה, אפילו הגויים, כן הוא יתקן כל העולםוגם , של כל אחד ואחד מישראל, היהדות

אבל רבינו הקדוש גילה טיפה מן ? מה אני, מי אני. אין לזה שום ערך - אם אני הייתי אומר את זה 

  .הים מענין הפלא שלו שהוא יהפוך כל העולם

ם היו ה, אנשים לא היו רוצים לנגוע בספרי ברסלב? בשביל מי, ורבי ישראל הדפיס במסירת נפש

' ראשית חכמה'יש ? בשביל מה צריך של ברסלב, יש הרבה ספרי תפילות? ספרי ברסלב: "חושבים

  ".וגם יכולים לחיות בלי ברסלב, ויש עוד ספרים

  

  ישראל סבא

  גדולתינו ותפארתינו

  ו"ק טבריא ת"עיה, ז"ח ניסן תרפ"לר' ה יום ד"ב

ושמח לאהובי אחי יקירי וחביבי נפשי רוב שלום וחיים ארוכים וברוכים וכל טוב סלה וחג כשר 

י "ר שמואל הורוויץ ברסלבר נ"מוהר' ולבבי הרבני המופלא עובד השם באמת ובמסירות נפש וכו

  .לנצח
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והחיתני ושימחתני מאוד בדבריך הקדושים ובפרט במה שראיתי בו את , הגיעני מכתבך לנכון

יפיות בידיך ללחום מלחמת השם תשוקת לבך הקדוש שעדיין עדיין אתה עומד על המשמר וחרב פ

טייערער הארצדיקער . אשריך אשריך בזה ובבא, יתברך מלחמה חזקה וכבידה כזאת העובר עליך

ואל יפול לבך מחרפת אנשי רשע , אל תירא ואל תחת, אל תדאג כלל, )אחי יקירי לבבי(ברודער 

, ואשרינו בלי שיעור אשרינו, יהיה איך שיהיה, ומגידפותם ולא משום דבר שבעולם העובר עליך

ישלח עזרו מקודש ומציון . ויש תקוה לאחריתך, תאמין כי הכל בהשגחת הבורא יתברך לטובתך

יבושו ויסוגו , וכל הקמים עליך לרעה מהרה תפר עצתם ומחשבתם ויפלו נפילה אחר נפילה, יסעדך

מטה עוזך "כתוב ויקוים בך מהרה ה, אחור כל שונאך חינם הרוצים להרגך חס ושלום משני עולמות

  ".ישלח השם מציון רדה בקרב אויביך

  

  ישראל סבא

  לחם לילדים

כמה , מה שראיתי. הוא משלם להם, השם יתברך הוא משלם להשקרנים! העולם לא הפקר.. נו, נו

. ראיתי איך הוא סובל וסובל ומשלם בדיוק, השם יתברך גדול מאד.. הו. השם יתברך הוא והשגחתו

השם יתברך שילם להם שאני הייתי בתוך העיר ולא היה לי . מקבל מחיר טובהוא , הוא משלם טוב

. בשבילך, שהם סובלים בשבילי, הם חשבו שהם צדיקים שהם קדושים. לחם בשביל ילדים קטנים

  .אוי לנפשם ואוי לנשמתם

אבל , הוא מרחם ומוחל -שעושים תשובה . השם יתברך לא מרחם על אלו שלא עושים תשובה, לא

  !הכל! מיתה - שובה בלא ת

  ...הם נפטרו בלא תשובה

  

. לא יודעים כלום. כן, הכל בצדק ובמשפט וברחמים, אסור להרהר אחרי השם יתברך, אוי יוי יוי

  ...הכל בחשבון, הכל במשפט, הכל בחשבון

אי אפשר , זה דבר שאי אפשר: "מי ששומע את זה יכול להגיד. רבונו של עולם, אי ווי, אי ווי ווי

לא על . מי יכול לספר מה שעבר עלי, מי יכול לתאר לשער! מה שאני סבלתי בחיי, אהה!" זהדבר כ

פלאות . זהו נפלאות כאלה שאין בעולם. זה לא על חינם, חינם אני קיבלתי שני מכתבים מרבינו

  ...כאלה

  

  מבאר למה תשובה  ומשיח קדמו לעולם

והענין כי כל סדר ההשתלשלות מריש כל . 'ושמו של משיח כו' דברים קדמו לעולם תשו' ל ג"ארז

' עולם לפי שהוא בחי' ס עד סיומו נק"דרגין עד סוף כל דרגין דהיינו מהתחלת הקו וחוט דאור א

בחילא דתיובתא ' קדמה לעולם משום דבעל תשובה משכי לי' אבל תשו. התלבשות אורות בכלים

ה הנשאר בהחלל ,ס ב"אור א הרשימו של' להמשיך מבחי' בכל מאדך ולזאת מגיעי' יתיר בבחי

י "יכולים לעמוד כי ע' גמורי' אין צדיקי' ת עומדי"ולכך במקום שבע, ומקום פנוי שהוא לפני הקו

הרשימו ' קדמה לעולם בבחי' כ תשו"משא' אורות בכלים כו' עולם התלבשו' הוא הכל בחי' הצדי

  .ל"הנ

' כו' וזהו בשוב ה, ל"עולם כנ' חישלמעלה מהשתלשלות ומב' כ גילוי בחי"משיח הוא ג' והנה בחי

הוא דוקא בירור ואתהפכא חשוכא לנהורא שיתרון ' הוא ולהיות כי התשו' ענין א' כי משיח ותשו

' שההגדלה דש, לעשות עם אלה' ל אז יאמרו בגוים הגדיל ה"האור נעשה מן החשך לכך יאמרו לע
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שנתבררו במשך הגלות וזהו אז ' יצוציבירור הנ' ה ויתרון האור בא מן ההיפוך דוקא הוא בחי"ב' הוי

  .'כו' יאמרו בגוים הגדיל הוי

  2202' אור התורה מקץ ע

  

  כוכבי אור

  אמת ואמונה

שכל הרגשת היסורים והמכאובים הכל ' פ קץ בא הקץ וכו"נ ע"ר' א סי"על אודות המובא בלק) יב

היסורים הבאים ש היטב וההכרח לבאר קצת בזה כי באמת גם כל "ע, מחמת שתולים בדרך הטבע

אבל , י איזה אדם שזה שייך ביותר לתלות בדרך הטבע אשר בבחירתו ורצונו הרע הזיק לחבירו"ע

ת אשר גזר על הניזוק את היסורים והמכאובים האלה ואם לא היו "באמת גם זה מהשגחתו וגזרתו י

: קום אחרי האדם הזה הרבה שלוחים למקום לשלוח עליו את היסורים האלה ממ"באים היסורים ע

ט בענין מבוכת המחקרים במאמר המשנה של דאטפת אטפוך "ו אות י"ח ה"ר' ח ה"ה או"ועיין בלק

ביכלתו ובכח ' י שהרוצח חייב להתענש מחמת שהי"שאעפ' והכלל היוצא שם מדבריו הק' וכו

ות רק שהוא לא היה צריך להי' בגזירתו ית' כ הריגת הנרצח הי"בחירתו לבלי לרצוח את חבירו אעפי

  .י חייב"י זכאי וחובה ע"השליח מזה כי מגלגלין זכות ע

ש היטב "ע' בענין מילי דעלמא וכו' מ בהסיפור של גדולת השגתו אות ב"על אודות המובא בחיי) יג

. ז"ז למה שמובא שם להלן בסיפור  מעלת המתקרבים אות כ"ד הקלושה ששייך קצת כ"ונראה לפענ

עד שמתגלגל ' לחבירו וכו' שבעולם הולכים שלוחים מא שמכל האילנות והעשבים ומכל הדברים

ת וכמובן "כי בכל דבר ודבר שבעולם יש בהם נצוצי חיות אלקותו י' ומגיע הדבר לאוזן הצדיק וכו

ש האדם המדבר הגדול ונפלא במעלתו על כלם "השירה שאומרים ומכ' בספרי אמת שזה בחי

דיבוריו וסיפוריו יכולים הצדיקים הגדולים  ת וכל"שבוודאי יש בו יותר נצוצי חיות אלקותו י

להעלות אותם ולידע ולהשיג ולגלות מעין זה תורה נפלאה וחידושים נפלאים ונוראים ובזה תבין 

בעצמם אשר זכו להסיר ' ו גודל ועוצם רוממות נוראות דברי הצדיקים הק"ר ק"אלפי אלפים ור

ק אלקי ממעל אשר בקרבם וטיהרו מעצמם כל הקליפות החופים וסובבים את הפרי שהוא החל

של שכינה  מדברת ' א כפי מעלתו לאיזה בחי"ע בכל כוחם ויכלתם עד שזכו כאו"וזיככו וקידשו א

וכן כל דיבור ודיבור מדברי תורתם המתפרש ' מתוך גרונו כידוע עד שכפטיש יפוצץ סלע וכו

' ועיין לעיל בחלק א: בומתבאר כמה וכמה פנים מפנים שונים שאין הפה יכול לדבר והלב לחשו

ב ותבין ותדע פחות מטיפה מן הים הגדול מאשר לא "ובאות י' ל באות ז"ת ז"בהדיבורים של מוהרנ

  .נדע

ד בענין הבן מלך שנפל לאפיקרסות המובא בתחלת "עוד אמרתי להציע לפני המעיין מה שנלפענ) יד

ל גם אני נשענתי "ר ז"ל אדמול כי בכוחו וענותנותו ש"ר ז"בעטלערס שסיפר אדמו' המעשה של הז

כי בנשגבות נוראות רוממותו של ' להכניס את ראשי בדברי תורותיו ושיחותיו ומעשיותיו הק

אשר גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם יפליאו ויעשו כלי ' ל ובכח תלמידו הק"ר ז"אדמו

  .השפלים כמונו' נפלאה המבררת ומכלה את השיר והנגון הנפלא דייקא מבהמות וחיות שהם בחי

  

  שיחות וסיפורים

ואמר , שהקפיד מאד מאד על החוטא בדבריהם להרהר אחר מדת הדין. ל"א שמעתי מאבי ז"פ) כג

ה בא בטרוניא עם "כי יש לנו להאמין שאין הקב. והעם לא שב עד המכהו' אז את הכתוב בישעי

כי גם עתה יש , עמוד בהה שולח מניעה שאין ביכולת ל"ל שאין הקב"וכמאמר רבינו ז. בריותיו
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ו כשאינו עומד בנסיון ולא "פ לא יהרהר אחר מדת הדין ח"ועכ, א לעמוד בכל הנסיונות"ביכולת כ

  :ישאל ויאמר למה אשתנה מזולתו ובתכלית הקצור יאמין שאין קשה כלל

אותו ואת , ה ורדפוהו והתנפלו עליו להמיתו"ל כשעמדו עליו הרודפים בשנת תקצ"ת ז"ומורנ) כד

אשר ' ו ועל תעלומות דרכי הבורא ית"לא הרהר אחר מדת הדין ח. ל אנשיו בחנם על לא חמס בכפוכ

והביא זאת גם בלב אנשיו להאמין באמונה שלימה כי אין זה רק . פועלי שקר עשו חיל ועושר

  :'וכו' להשמידם עדי עד מחיים הנצחיים ולהגיד כי ישר ה
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הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות כשאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם 

. מי שהוא איש אמת הוא יכול להכיר באחר אם אחר דובר אמת אם לאו]. אהבה א. [הם דוברים שקר

על ידי ]. אמונה נז[הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב ]. אמונה נה[

. על ידי אמת הקדוש ברוך הוא פודה אותך מכל הצרות ].אמונה סג. [שקר בודאי תשנא הענוים

נכון כאשר ישמע מרעהו דבר כזב אל יקפוץ ]. בנים מג. [על ידי שקר הבנים מתים]. אמונה סז[

מותר לגנוב דעת הבריות כדי ]. בושה כז. [ויבישהו אלא ירמוז לו בתנועה כדי שיכיר כי לא כן הוא

מי שמבייש פני חבירו לסוף שמקיים עדות שקר כדי . ]גניבה וגזילה יד. [להציל נפש מישראל

על ידי גניבת דעת בא ]. גניבה וגזילה יח. [על ידי שקר גנבים באים]. גניבה וגזילה טו. [שיגזול ממון

. על ידי גניבת דעת בא לידי הרהורי זנות עם גויה]. א- גניבה וגזילה ב. [חס ושלום חלי הריאה וחזה

על ידי אמת הקדוש ברוך הוא ]. דעת כט. ['די אמת תזכה לדעת דרך העל י]. ב-גניבה וגזילה ב[

]. הרהורים ט. [על ידי שקר נתחלל הברית קודש]. דין כז. [עושה עמו חסד שאינו מלובש בדין

הצלחה . [מי שאומר תמיד אמת הוא מצליח]. התנשאות לא. [התנשאות בא על ידי ששונאים שקר

על ידי שקרים אשה יש לה ]. הצלחה יז. [ההצלחה וניתן לאומותכשאין לך אמת אזי ניטל ממך ]. יד

על ידי בטחון תזכה להבין שישועתך ]. זכירה ח. [על ידי כזבים בא שכחה]. הריון א. [צער בהריון

. הנס בא על ידי אמת]. טו- ישועה יד. [מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם גם על ידי אמת תזכה לזה

מי שהוא ]. ישועה כז. [אמת על ידי זה נשפע להם החסד מן השמיםכשישראל דוברי ]. ישועה כג[

מי שמסתכל בפני ]. כעס יט. [על ידי שקר בא כעס]. כבוד כג. [מבוזה בידוע שהוא אוהב כזבים

]. לימוד פא. [מי ששונא את השקר כמו תועבה יהיה לו חשק ללמוד]. כעס כא. [שקרן בא לידי כעס

שני צדיקים אינם ]. ליצנות ב. [בא למידת שקר ונע ונד ממקום למקוםעל ידי ליצנות הולך ונופל גם 

מותר שלא להודות על האמת ולחלוק ]. מריבה מט. [יכולים לדור בעיר אחת עד שיהיה להם אמת

מי שרוצה לשמור אות ברית יאמר תמיד אמת ]. מריבה קה. [עליו כדי דלא ליטעי כולי עלמא בתריה

על ]. נפילה יא. [ך מגזילות ומשבועות ומשקר לא תיפול ממדריגתךכשתשמור את עצמ]. ניאוף כט[

על ידי פחד בא ]. פחד יט. [על ידי אמת האדם ניצול מפחד בלילות]. ענוה ב. [ידי אמת יזכה לענוה

מי שהולך בשביל צדקות ]. צדקה נ. [על ידי אמת רואים את הצדקה שאתה עושה]. פחד כז. [כזבים

. השקרן בשעה שבא לראות את הצדיק לבו חושב איך ידבר אחר כך ].לא- צדקה ל. [זוכה לאמת

. כשלא תחבר את עצמך לשקרנים הידועים לך על ידי זה תזכה להבין את הצבועים]. צדיק קנד[

כל שהוא מפני ]. שכרות ג. [השיכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר]. הרחקת רשעים יא[

על ידי חסד ]. שלום ו. [שלום בא על ידי אמת]. שלום ג. [רחקדרכי שלום אין בו משום מדבר שקר ת

  ].תשובה פ. [על ידי שקרים אין אדם יכול להיטיב מעשיו]. תשובה סז. [ואמת יכופר עון

  

  ביאור הליקוטים דף נ

וגם כל חיות הגן . הגדול ועצום לאין ערוך ממדריגת הגן, ל"בדבר העדן הנ. מעדן להשקות את הגן

גדול ועצום . שכמו כן זה הרוח שבעדן, ממילא יבואר לפי זה. שך ונשקה  מהעדןנמ, והרוח שבו

ותבין . עד שנחשב כנגדו לשער וסערה כפלי כפלים לאין ערך, לאין ערך מהרוח שבגן התורה

שהוא , ]שער הציצית[שנמצא סערה דקדושה ', ותתבונן לפי זה בהמבואר מדבריו הקדושים באות ח

]. 'עיין שם היטב באות ח[, להכניע את הסער ואיש השעיר בסערתו, זה העומד בקדושה זה לעומת

להכניע ולכלות את , וגם לפי זה מבאר בשני טעמים למציאות הכח והגבורה בהרב העולה להעדן

, שעל ידי זה יש ביכולת הרב לכנוס לתוך צנור הרשע, מפורש בדבריו הקדושים. 'טעם א. האדמוני

שזה מחמת שבאמת יוצא ולוחם כנגדו , ל"ר גם כן למעמיק בדבריו הנמבוא. טעם השני. כדי לשברו
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שזה שאין ביכולת סערת הרשע , ל תבין מרחוק"כי לפי הנ. בסערה חזקה כפלי כפלים, זה הרב

כי . מסערת העדן, המוכרחים לקבלת הטוב, ל"הוא מחמת שאין לו כלל כלי התורה הנ, להתקיים

עיין [רק מצד הנסיון שמוכרח שיהיה בזה העולם . שבההוא רחוק מהתורה ומכל המדות טובות 

, ]רשע וטוב לו[מוכרח כביכול השם יתברך לשנות את דרכיו , ]'בספר שיחות וסיפורים באות כ

ולהשפיע גם , ]ה עדיין לא עלה לשם להשיגו"שגם משה רבינו ע[, ל"בהשפעת העדן ואור הגנוז הנ

, דר הכלים שלו נהפך לו זאת הסערה בתכלית ההיפךאבל בחסרון והע. לרשע כעשו בבכייתו ואנחתו

בעלייתו לשם , ]כבן דוד בעצמו שאנו מחכים אליו[ולא כן הרב העליון . ומסער גופיה ונשמתיה

ברוב ועוצם הכלים הנפלאים הנתהווים ברוב ועוצם הנסיונות שיעמוד בהם בכל גלגול שיתגלגל 

)]. ליקוטי תורה פרשת ואתחנן(ל "שם האריזו ב"כמובן בזה מדברי מהרח[, בהם באריכות הגלות

כפי , כפל כפלים, יש ביכלתו לקבל משם סערה גדולה וחזקה, שברוב הכלים, וגם ממילא מובן

מרוב הכלים , רק לרוח סתם, ושאחר כך לא יהיה נחשב אצלו גם זאת הסערה. שנמצא להרב דקליפה

  :ל"כנ

  

  ביאור הליקוטים דף נד

שכאשר התחיל לעסוק באלה התיקונים בעת אמירתו והשגתו , קדושיםגם מבואר מצירופי דבריו ה

כן גם מאז והלאה בחייו ולאחר , ]ל בדיבור המתחיל והוא מגודל רחמנותו"כנ[, זה המאמר

כפי השערות טובות , על כל פנים על ידי הנלווים אליו, לא ינוח ולא ישקוט מלעסוק בזה, הסתלקותו

להתגלות הרב העליון שמאמינים , ורצונות על כל פנים, הותל, מתורה, שמוצא בכל אחד ואחד

. ל"ת ז"מוהרנ, אשר זכינו לראש תלמידיו והנלווים אליו, וגם רב תודה לאלקים חיים. ומחכים עליו

  :והודיענו על כל פנים מזה, כי הוא אשר הרבה לגלול את האבן מעל פי הבאר בהלכותיו הקדושים

  

  ביאור הליקוטים דף פט

משם יעברו במשכיות לבבם בטוב , שמחמת שדייקא הרשעים הגדולים, מבואר לפי זה וגם ממילא

ושגם מחמת זה יש ביכלתו לבלוע ולהתגבר [, והצלחה יותר מהצדיק ממנו הדבוק בהתורה לבד

שקביעתו רק לפי , רק מחמת שאף על פי כן הוא מקבל משם בלתי שום כלים ומלבושים]. עליו

ואחר כך מוכרח שיהיה נכלה ונאבד ]. טוב שנמצא עדיין כמבואר לעילוגם זה בסיבת מעט ה[, שעה

  :כמובא בפנים

  

  ה ברזל דף נ"אבני

מסתמא על שם (ל או אייזיק "ש רבינו זצוק"ת אם יקרא את שם בנו נחמן ע"אחד שאל למוהרנ) ו

ל שגם אייזיק הוא על שם רבינו "ת זצוק"ואמר לו מוהרנ). אחד ממשפחתו ששמו היה איזיק

ונכנס בכמה בתים ובכל . ל בבראד והעלים את עצמו שלא יתפרסם"א היה רבינו זצוק"שפ. ל"וקזצ

. בית היה לו אמתלאות וסיבות אחרות עד שבכל בית היה ניחא להם כניסתו ולא היה קשה להם כלל

, ובבית אחד קרא את שמו אייזיק והשם אייזיק עלה על כולנה. ובכל בית קרא את עצמו שם אחר

' והר. (ולא סיים' ל בזה הלשון און פאר וואס האב איך  מיך גירופען אייזיק וכו"בינו זצוקואמר ר

ל אמר כי "ורבינו זצוק, כ יצחק ופחד יצחק זה ראש השנה"כי כל אייזיק נקרא ג, ל הסביר"אברהם ז

  ):כל ענין שלו הוא רק ראש השנה

  

  נז' עמ' ל חלק ג"ת ז"שרפי קודש מוהרנ
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היה בברסלב מתנגד , שבאותו הזמן של המחלוקת הגדולה, ל"ר מיכל מיאס ז,שמעתי מידידנו מוה

ת איך לא תירא "וישאל אותו אחד מאנשי מוהרנ, ת"אחד שהרבה מאוד לקלל ולחרף את מוהרנ

אבל , ועוד דברים כאלה? לחרף ולגדף איש דבוק בתורה ותפילה כמוהו ומה ריוח יהא לך בחרופך

ואחר כך , ל וימת"אחר קצת ימים נחלה המתנגד הנ. בחרופיו המתנגד הזה הקשה ערפו והחזיק

ואחר כך נחלה וימת גם הילד השני ואחר כך מת הילד , תיכף נחלה ומת אחד מילדיו הקטנים

וזוגתו . 'כי לא היו לו ילדים יותר  מאלו הד, והוא האחרון, ואחר כך נחלה הילד הרביעי, השלישי

כי ראתה ממש בעיניה שלא היתה , ת לפייסו"ית מוהרנהאלמנה נכספה מאוד בכל לבה לרוץ לב

אבל לא ידעה אם יועיל לה הפיוס כפי הרדיפות שרדף , המכה הזאת רק בגלל החרופים של בעלה

ואף על פי כן מרוב  מכאובי ליבה על מיתת בניה ועל חולשת הילד הזה , וחרף אותו בעלה עד לחייו

ואמרה , ת כמו שהיה בחולשתו"לבית מוהרנ לקחה על ידה את הילד והביאה אותו, האחרון

, אני בעצמי איני חייבת בחרפות של בעלה והוא כבר נפטר וגם שלשה בנים: "ת בזה הלשון"למוהרנ

ת "ומיד התחיל מוהרנ. ועתה נחלש גם הוא, "עין אחת שבראשי"ולא נשאר לי רק הילד הזה 

רק ישכב הילד הזה , צוני הבטחותבדבר מסוכן כזה אין עוד בר: "והשיבה לו, להבטיחה שיתרפא

ת ולא רצתה לילך עוד "ותיכף ברחה מבית מוהרנ, "ימות בביתכם, בביתכם ואם ימות גם הוא כאחיו

ת שתיקח את "ואז באה לבית מוהרנ, עד שבאו ואמרו לה שהילד התחיל לשוב לבריאותו, להילד

  ).קונטרס ימי התלאות(וכן היה שנתרפא בשלימות , הילד

  

  סג' עמ' ל חלק ג"ת ז"קודש מוהרנ שיח שרפי

ת את בנו רבי נחמן עם בתו של הרב החסיד רבי ישראל מעיר לפאוויץ "ד השיא מוהרנ"בשנת תר

ומנהג היה בימים . ש לחתונה"ת עם אנ"כשהתקרב יום החתונה נסע מוהרנ, )שנה לפני הסתלקותו(

י החתן ומלויו בשירה ההם שלקראת ביאת החתן יצאו הורי הכלה ובני משפחתם לקבל את פנ

יצאו במקלות , ת"אולם כשנודע למתנגדים תושבי העיר מביאת מוהרנ, ובזמרה מחוץ לעיר והלאה

והנה . התנפלו עליהם המתנגדים, ת עם בנו החתן"ואכן בהתקרב מוהרנ. ואבנים לקבל את פניו

בינתים הלך . ךהפנה עצמו לצד ונכנס ליער סמו, ת בראותו את כל הרעש והצעקות שהיו שם"מוהרנ

כשנשקטה המריבה הבחין רבי נחמן . המחותן רבי ישראל וקרא למשטרה ובאו מהרה והשתיקום

ת ביער ומצאהו  "מיד יצא לחפש את מוהרנ. ת נעלם והבין שהלך ליער הסמוך"מטולטשין שמוהרנ

כזו קבלת וכי למי יש , רבונו של עולם: "...יתברך ואומר' ושמעו שטוען בתפילתו לה. יושב ומתפלל

וכל זה הרי אינו אלא ? לאיזה שואב מים פשוט מקבלים את פניו כמו שמקבלים את פני? פנים כשלי

אז א !! רבונו של עולם". "משום שאני מדבר מרבינו ומגלה ומפרסם גדולתו ותפארתו בעולם

ייל איז דאך דאס נאר דער פאר וו? האט ער אזא קבלת פנים, וואסער טרעגער מאכט חתונה א קינד

שעיקר "שמבואר שם ', ו חלק א"וניחם את עצמו על פי הכתוב בתורה ס". איך רעד פון דעם רעבן

שאמר זאת רבינו גם על ". יהיה רק לעתיד לבוא) של כל היראים והכשרים(גדולתינו ותפארתינו 

אונזער גרויסקייט און אונזער "ושר תיבות אלו בניגון של אשת חיל הידוע . ש"עצמו ועל אנ

אונזער גרויסקייט און אונזער שיינקייט וועט נאר , ינקייט וועט מען זעהן ווען משיח וועט קומעןשי

  .ת לעגלה ונכנסו לעיר וערך את החופה כדת וכדין"וחזר מוהרנ". זיין אויף יענער וועלט

  

  סט' עמ' ל חלק ג"ת ז"שיח שרפי קודש מוהרנ

נאר דער , און יאגן, און יאגן, נאך אמאהל יאגןמען וועט דיך : "ל"ת ז"ל למוהרנ"אמר פעם רבינו ז

אולם השם , וירדפו וירדפו אחריך, עוד ירדפו אותך פעם" - ". אויבערשטער וועט דיך אויס פיהרן
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, ל הרבה"ת ז"וכן קודם הסתלקותו הביט רבינו והסתכל על  מוהרנ". יתברך יגמור עמך לטובה

  ".יודע אני מה שיעבור עליך: "כאומר לו

  

  עו' עמ' ל חלק ג"ת ז"פי קודש מוהרנשיח שר

אלץ ", "הראשון שבקבר' ברוך הבא'חוץ מה, הכל יכול אני לצייר לעצמי: "ל"ת ז"אמר פעם מוהרנ

חוץ מלילה : נוסחא אחרת". (אין קבר' ברוך הבא'חוץ פון דעם ערשטן , קען איך זאך אויסמאלן

  ).הראשון בקבר

  

  פג' עמ' ל חלק ג"נפתלי ז' שיח שרפי קודש ר

ל עם עוד כמה מאנשי שלומינו לבן זכר אצל רבי חיים סטאליר "פעם בליל שבת הלך רבי נפתלי ז

ותקפו אותם , והיה באמצע החורף הקשה, )ל"אבי רבי ישראל טירהוויצער ורבי לוי יצחק ז(ל "ז

ואמר להם רבי נפתלי שיאמרו ויזכירו עמו , עד שלא ראו ללכת לנכון, רוחות עזות מלוות בשלג

אחר כך בפעם אחרת , התבהר להם הדרך והיה לפלא, מות הצדיקים ותיכף כשהחלו באמירתםש

, נו: "כשהלכו אנשי שלומינו שוב עם רבי נפתלי והיה נצרך להם שוב לישועה זו אמרו זה לזה

יא אבער ". "אבל אני צריך לצוות לזה, נכון: "אמר להם רבי נפתלי, "נתחיל להזכיר שמות הצדיקים

  ".הייסן איך דארף

  

  צד' עמ' ל חלק ג"שיח שרפי קודש תלמידי רבינו ז

ל ראה באומאן כתב יד שכתוב היה בו חמשה  מראות וחזיונות שראה בחזיונו רבי "רבי לוי יצחק ז

בליל חרפי קשה אחד מצא את : וזהו', אחת מהם שייכת לתורה ב, ל"שמואל אייזיק תלמיד רבינו ז

לפתע , עד שלא ידע לאן לפנות, ז"בלע" זאוויריכע"עזה הנקרא בתוך סופת שלג , עצמו עומד בחוץ

ונכנס בו , וניגש לשם וראה שהוא ארמון מהודר מלא חדרים, הבחין באור הבוקע מרחוק מאיזה בית

ונכנס לתוכו וראה , "היכלו של משיח"עד שהגיע לדלת שהיה כתוב עליו , מחדר לחדר ומחדר לחדר

וגודל היופי והחן לראות את משיח חוגר עצמו בחרבות , חרבות את משיח יושב וחוגר עצמו בהרבה

מיט ", "בכלי זין אלו אכבוש את כל העולם: "נענה לו משיח ואמר לו. אלו אין ניתן לשער כלל וכלל

וכשעמד כך משתומם ונחרד פנה אליו משיח ואמר ". די שווערדן געה איך האפ נעמען גאר די וועלט

, כשבא ונכנס אל רבינו. ונעלם החזיון כלא היה, לך פירוש הדבר לך לרבך והוא כבר יאמר: לו

עיקר "המתיל ', ן חלק ב"שבליקוטי מוהר" אמור אל הכהנים"התחיל רבינו לומר לפניו את התורה 

  .והבין הדבר', וכו" כלי זינו של משיח הוא התפילה

  

  צו' עמ' ל חלק ג"שיח שרפי קודש תלמידי רבינו ז

אמרו חכמינו זכרונם : אמר בין דיבוריו, מרדכי מטשערנוביל מעיר ברסלב כשנפרד אז הצדיק רבי

הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם מ שיבים עליהם הכתוב אומר :): "שבת פח(לברכה 

כולם מכבדים , מה אעשה אני שהיכן שאני הולך ובא: "ושאל". ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

אלא שצריך להיקנות '? איך אזכה אנכי למעלה זו להיות מאוהבי ה ואף אדם לא מבזני, אותי מאוד

כאן בעיר : "והפטיר ואמר". באנשים כאלו שמבזים אותם והם שותקים על בזיונם, "זאך איינקויפן"

משום כך חפצי ורצוני להיקנות , דר יהודי שכל העולם מבזים ומביישים אותו והוא שותק על בזיונו

וזה היה סכום רב . ת"שיקנו עבורו את הספר ליקוטי תפילות שחיברו מוהרנומסר סך רובל אחד , "בו

ושמח בו , ותיכף רץ רבי שלמה ראובן זלאטעס והביא לו את הספר, פי עשרים ויותר לערך הספר
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דאס קויף איך זאך איין אין דעם ". "בזאת קונה אני חלק ביהודי שכולם מבזים אותו: "ואמר, מאוד

  ".אים מבזה אידן וואס אלע זענען

  

  קנ' עמ' ל חלק ג"ת ז"שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ

כשסיים דבריו פנה , באיזה לויה והספיד מרה את הנפטר, ל"היה פעם רבי יצחק דוב מ טעפליק ז

מעתה נמשיך בדיבורינו , כבר גמרנו לדבר -היינו מהנפטר  - ממנו : לציבור השומעים ואמר להם

שצריכים להתכונן , כוונו על בני אדם החיים המלוים את הנפטרבהת, מאלו שהולכים אחרי המיטה

איצטער וועלן , פון אים האט מען שוין אפגירעדט. "ולחשוב היטב על תכליתם הקרוב לבוא בודאי

  .ואחזם חיל ורעדה ונתעוררו לתשובה שלימה". מיר רעדן פון די וואס גייען נאך

  

  קסג' עמ' ל חלק ג"ת ז"שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ

באמצע ההתלהבות הגדולה , ש כדרכם"לה ורקדו אנ'פעם כשהיתה איזה שמחה בביתו של רבי אבא

הנה כבר : לה דלי עם מים ושפכו על הריצפה והלך והתגלגל בתוך המים וצעק ואמר'תפס רבי אבא

 זכרון יום, כל כך היה חקוק בזכרונם". לען'האט איז מען שטוין מטהר אבא. "לה'מטהרים את אבא

  .המיתה

  

  קסה' עמ' ל חלק ג"ת ז"שיח שרפי קודש תלמידי מוהרנ

שפעם בפורים בעת השכרות שהיו מתבסמים , כל כך חקוק היה זכרון יום המיתה בין אנשי שלומינו

פנה רבי הירש ליב הרב מברסלב לרבי מאיר , בפשיטות" עד דלא ידע"לקיים , אנשי שלומינו מאוד

ותיכף ". זאך אונז דיין ספירה". "אמור נא לנו את הספירה שלך, יברבי מאיר ל: "ליב הנפח ואמר לו

וכמה שעות עברו כבר , וכמה  ימים, נתעורר ברעדה אף משכרותו הקשה ומנה לפניהם כמה שנים

, עד שלא עבר עליהם כמעט רגע בלי חשבון מדוייק, כי חקוק היה זאת בדעתם כל כך, מימי חייו

, ל"רבי שמואל אייזיק ז, כך למדנו רבינו: "והפטיר עוד ואמר. וולא בלבלו שכרותו מחשבון ספירת

מיר זאלן ציילן , רבי שמואל אייזיק גילערנט, אזוי האט אונז אונזער רבי", "שנספור ספירה בכל יום

  ".ספירה אלע טאג

  

  רטז' עמ' שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ג

איני מבין מה מובן : "אמר פעם בדרך צחות, ל"זצ, תלמיד הבעל שם טוב, הצדיק הרבי מקאמינקע

, הרי שאין הדבר באפשרותך, אם בכונתך לרמות את הקדוש ברוך הוא, ממה נפשך', לרמות'המילה 

ואם מרמה אתה , הרי שגנב אתה, ואם מטרתך לרמות את חבירך, כי אותו יתברך אין יכולים לרמות

  ".ואת מי אנו מרמיםובכן מה פירוש הדבר לרמות , הרי שטיפש הנך, את עצמך

  

  'י הנחל מכתב א"אב

על ידי מנהיג של שקר מתגבר , ולהיפך. על ידי התקרבות לצדיק האמת נפסק זוהמת הנחש"

לא בעולם הזה ולא , עד שאינו מקנא שום צדיק, יש צדיק שהוא גדול במעלה כל כך": "הזוהמא

  ".בקנאו את קנאתי"בחינת , רק אותו לבדו יתברך, בעולם הבא

  

  פז' ד עמ"ר אומר אני מעשי למלך לרב אלחנן בונם וסרמן היספ

  העושים להכעיס הם מזרע עמלק
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' ן ריש פ"רמב' עי" (מעשה אבות סימן לבנים"ל מסרו לנו מפתח לכל סיפורי התורה "והנה רז

. כי העושים להכעיס הן מזרע עמלק, כ גם מעשה עמלק סימן לזרעו ונמצינו למדין מזה"וא, )וישלח

ביי מיר איז ברור אז זיי זיינען פון זרע : "ל"ל אודות היעווסעקעס בזה"ח ז"מהקדוש בעל ח ושמעתי

הערב רב דבוקים : פרק חבלי משיח, א באבן שלמה"ל הגר"וז, )ברור לי שהם מזרע עמלק" (עמלק

). ה"ל, ו"תהלים ק(ש ויתערבו בגוים וילמדו  מעשיהם "מאד בישראל וישראל לומדין ממעשיהן ממ

ר יש בישראל "מיני ע' ה. י קושי הגלות"ר רק ע"א להפריד הע"וא', העשירים עליזי גאוה וכווהם 

ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם והם נקראים עמלקים ואין בן דוד בא עד שימחו מן העולם ', וכו

וכל עזי פנים , היו צריה לראש) 'ה', איכה א(עמלקים הם ראשי ישראל בגלות ועליהם נאמר . 'וכו

וישם ): 'נ, ג"בראשית ל(ש "וזה מרומז במ. 'ר ובני קין וכו"ורשעים שבדור הם מגלגול נשמתן של ע

ה "הם הע, ואת לאה וילדיה אחרונים, ר שהם ראשי העם"הם הע, את השפחות וילדיהן ראשונה

. 'ח שהם שפלין מכל וכו"אלו ת, ואת רחל ואת יוסף אחרונים, ר"הטובים שהם כפופין תחת הע

וזהו סיבת , שרואין שהשעה משחקת להם, שישראל נמשכין אחריהם, ם"הם גרועים מעכו ר"והע

ל מפני שהפרשה ההיא ששב יעקב מגלותו "א מהכתובים הנ"ומה שהביא הגר. ש"אריכת הגלות עיי

, ופרשה הקודמת לה היא פרשת הגלות. היא פרשת עיקבתא דמשיחא, לבית אביו ועדיין היה בדרכו

  .ן שם"ש הרמב"כמ

  

  קה' ד עמ"ספר אומר אני מעשי למלך לרב אלחנן בונם וסרמן הי

  אולם אין זה מעניננו, על כך יבא חשבון נפרד -השליחים ליסורנו אינם צדיקים 

" אבל אשמים אנחנו. "כי אין איש אשם בצרתנו, הרי ברור לנו, אם אנו  מגיעים לאותה הכרה

י "מגלגלים חובה ע. "ם ליסורינו אינם צדיקיםהשליחי. זה ענין בפני עצמו). א"כ, ב"בראשית מ(

בראשית " (וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי. "על כך יבא חשבון נפרד). א"ע', סנהדרין ח" (חייב

מאחר שאנו  יודעים מי הוא . אנו חייבים לחפש עצות לעצמנו. אולם אין זה מעניננו). ד"י, ו"ט

  ).ח"כ, ב"בראשית מ" (?מה זאת עשה אלקים לנו" - עלינו גם לדעת על מה ועל למה , המכה אותנו

  

  60ן דף "ספר ימי התלאות השמטות לחיי מוהר

  ...רק תנו לי את ליבכם

מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא , אמר איך אפשר שלא יחלוקו עלי) ענין המחלוקת שעליו(

אף על פי , ישן מאוד אף על פי שהוא דרך. ושום בריאה לא, ט לא"הלך בו אדם מעולם וגם הבעש

  .כן הוא חדש לגמרי

  

  קצג' עמ' שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ה

ולדעתו לא היתה העליה לפי כבודו והקפיד , ל בעליה לתורה"י ז"פעם כיבדו את אחד מתלמידי האר

אחר הסתלקותו כשהגיע לבית דין של מעלה ודנוהו מצאוהו נקי מכל רבב שלא . במחשבתו על כך

עד שבא מקטרג אחד וטען לפני הבית דין שמגיע לו עונש על עלבון , דו שום דין ודבריםהיה נג

ובעת בשתו כיסתה השכינה עליו , ופסקו דינו כמדה כנגד מדה שיקבל חצי רגע של בושה, התורה

: ואף על פי כן כשבא לחבירו וסיפר לו המעשה בחלום אמר לו, וכדי שלא יתבייש ביותר, בכנפיה

עונש הבושה שם למעלה עד שלולא כיסתה עליו השכינה בכנפיה היה עדיף לו לחזור כל כך קשה 

  .ולבוא שוב בגלגול ולא יעבור עליו בושה כזו של חצי רגע
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  טז' עמ' שיח שרפי קודש רבינו הקדוש חלק ה

אמר לו פעם אחד רבי , א הרדיפות והמחלוקת"בעת שעבר על רבי ישראל בער אודעסער שליט

כי אם לא עוברין אלו המניעות והיסורים מבני אדם אזי יכול לעבור יותר , ל"ן זישראל מקארדא

וגם אמר לו שעל בן תורה  מוכרח לעבור . וזה יותר קשה). כי הבעל דבר נוקם באופן אחר(ברוחניות 

  )ב"ימי שמואל פרק קי. (ל"יותר הרבה מעל איש פשוט המתקרב לרבינו ז

  

  קעו' עמ' לק השיח שרפי קודש מימרות והברקות ח

', ו מענין שצריך להמשיך האמת מבחינת עלמא דאתי וכו"ן סימן ס"על המובא בליקוטי מוהר

רבינו הקדוש : ואמרו! ?וכי איך אפשר לזכות לכזה אמת: שאלו אנשי שלומינו, כמבואר שם

אנו  יכולים, אף שאנו כמו שאנו, שאף כיום, בתורותיו ועצותיו כבר המשיך לנו אמת ברור וצח כזה

  .אם רק נחפוץ באמת במדת האמת, בכוח זכותו שהשאיר אחריו להמשיך זאת

  

  קצז' עמ' שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ה

ענה , וכששאלו אותו אחר כך על זה, ראו פעם את הבעל שם טוב בחדרו איך שרועד מאוד מאוד

וכמה יגיעות צריך , מי חייוואמר כמה יגיעות צריךה אדם עד שיזכה לגילוי אליהו פעם אחת במשך י

וכמה יגיעות צריך שיהיה אליהו הנביא עומד בחוץ ואינו . עד שיהיה אליהו הנביא בא אליו מדי יום

ועם הרהור ). "כי אחיה השילוני רבו של אליהו הנביא היה רבו של הבעל שם טוב(נכנס אלא ברשות 

  ".קל אחד של גאוה יכולים להפסיד את הכל

  

  קכד' עמ' לק אשיח שרפי קודש ח

: ל מעט רוטב ונתן לו לאכול ואמר"לקח רבינו ז, ל מוטל על ערש דוי"וכשהיה רבי יצחק אייזיק ז

נזדמן שרבינו , ל"ל הנ"ואחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק ז". היום שימשתי תלמיד חכם אמיתי"

: אמר בזה הלשוןו!" הן: "והשיבו לו" ?היש בנים לאותו צדיק: "ל נסע דרך טירהאוויצע ושאל"ז

ומי יוכל להבין דברי . ומתו גם בניו!] הכיצד הולם לו בנים!" [=וויא קומט צו איהם קינדער"

המעתיק אלתר בן רבי זעליג . (ל ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים"ר זצ"אדמו

  .ל"מטעפליק ז

  

  דף קו' שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ח

מתי מותר לאדם להיות לרבי ולהנהיג אחרים רק אם יודע לומר לאדם כמה  ל"אמר הבעל שם טוב ז

  ).ל"ח רוזין ז"רא. (גילגולים כבר היה בעולם

  

  דף קמב' שיח שרפי קודש סיפורי צדיקים חלק ח

בפרט ' ישראל בן שרה בעל שם טוב'ידוע היה לומר ולהזכיר לסגולה בעת צרה ששה פעמים 

  .למקשה לילד

, שאין לו לכאורה הסכמות' ליקוטי הלכות'ל בענין הספר "יואל מסאטמר זצ' ר כשאמרו פעם להרבי

אחר שאבי הצדיק היה לומד בו עמי בבחרותי וכי צריך יותר הסכמה ? אמר הסכמות אתם רוצים

  ?מזה

ל בדיבורים מופלגים בתורה ועבודה שאלוהו מאין "פעם לאחר איזה זמן שהאריך הרבי מסטמאר זצ

  .ל שבספרי ליקוטי הלכות"ת ז"ואמר שהם מדברי מוהרנ, ת האלוהם המעינות החדשו
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  ז"ספר שולחן הטהור דף רס

  סעודת מלוה מלכה

שבזה , כ טוב"כי הזכרת שמותיהם ג, יזכור בינו לבין עצמו שמות הצדיקים, מי שאין לו קיבוץ טוב

  .רסז. מעורר זכותם

  

  18' ד עמ"ין היספר אורו של משיח בתורת רבי נחמן מברסלב רבי הלל צייטל

מדוע לא נשתחרר עוד העולם , ובני אדם אינם פוסקים מלהתפלל, אם כל כך גדול הוא כח התפילה

מדוע מתגברות ומתחדשות הצרות מיום ליום ? פגעיו-מדוע רבים כל כך אסוניו? שיפלותו- מעבדותו

בין מעמד , םמלחמות שאינן פוסקות בין עם לע, קין-מדוע מתגברות בעולם רציחות? ומשעה לשעה

  ?בין איש לאיש, בין משפחה למשפחה, בין מפלגה למפלגה, למעמד

עולם אשר -מלחמת, "בעמלק' מלחמה לד"כי , שאלה זו ריחפה גם לפני רבי נחמן והוא השיב לעיה

אבל קטן הוא כוחו . כל דור ודור עושה את שלו. רק כעבור תקופות רבות מאוד תבוא לידי גמר

ועזים , ארוכה מאד היא המלחמה הנטושה על פני כל העולמות. נצחוןלכבוש ולהיעטר בעטרת 

יש . וקשים וערומים לגיונותיו של האויב היושב ומסתתר אפילו בתוך ממשלתה של הקדושה עצמה

לפי שהאויב גם הוא ממציא לו , לחדש מלחמה זו בכל תקופה ותקופה בתחבולות רבות ושונות

נצח את ממשלת הקדושה ולהכות חרם -להפיל למשואותתחבולות רבות ושונות חדשות לבקרים 

  .ירושלים קרתא קדישתא

  

  35' ד עמ"ספר אורו של משיח בתורת רבי נחמן מברסלב רבי הלל צייטלין הי

שבעה "כי , וביחוד לתלמידו החביב רבי נתן שטרנהרץ, אוהב היה רבי נחמן לספר לתלמידיו

יהם בעוצמת כיסופיו וגעגועיו לאלקים חיים אלא שהוא התגבר על, עברו גם על נפשו" המימות

שכל אלו אינם אלא נסיונות שבהם מנסים את האדם אם חפץ הוא באמת ובתמים , ובדעתו הברורה

  .להשתחרר מכבלי העולם החולף ולצאת כשמש בגבורתו לקראת הקדושה האלוקית

  

  ספר כוכבי אור דף קמה

פ המשנה "ע, ל"ריצתו לקיים בעצת רבינו זשואל  מטעפליק היה חידוש נפלא בתבערת לבבו ו' ר

' ועל ידו נתעורר ונתקרב גם ר. וכל תפלתו ותורתו היתה בהתלהבות גדולה. 'וכו' הניעור בלילה וכו

שכאשר באו , ל"שואל הנ' ל דרכו של ר"מאיר ז' ל ששמע מר"ושמעתי מאבי ז. ל מטעפליק"מאיר ז

איזה דברים שהיה קשה להולמם ' בתוספות וכו ד ושאלו מאתו בגמרא או"אליו בני הנעורים בביהמ

שהנשים מתפללים שם (ד "ובתוך כך נכנס לחלק השני מהביהמ, והשיב להם שיגיד להם לאחר שעה

ל "כ שמעתי מאבי ז"ואעפי. עד שנתגלה לו הפירוש', ת גל עיני וכו"והשתטח וביקש מ השי) בבוקר

שואל , ל"ל בזה"ת ז"א מורנ"אמר לו פ) א"המגיעים מלמעלה כמובא במ(שמרוב הכרח הנפילות 

כ אם הייתי רואה שאתה נופל ונתחזקת ונשארת על עמך אז הייתי "ושאעפי. עדיין אין לי הנאה ממך

איך זאל זייען ווי דוא פאלסט אראפ אין דער נאך , שואל איך האב נאך פון דיר קיין הנאה ניט(נהנה 

' א בשם ר"גם שמעתי פ). פון דיר הנאה געהאט זאל איך זעהין ווי די דער האלסט זיך וואלט איך

ואיננו כי , ונתקיים בו הכתוב בחנוך, שמחמת זה לא האריך ימים, ת"שהבין מדברי מורנ, ל"מאיר הנ

  .ת ש יפול ולא יתחזק באופן שישוב ויתעלה"מחמת שידע בו השי. 'לקח אותו א
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  ספר כוכבי אור דף קכד

ק וכתבי "ל המצורפים לדברי הזוה"צאים מדברי רבינו זל היו"ת ז"והנה כבר מובן מדברי מורנ

ל שעיקר רעת הגלות ולהיפך טובת הגאולה הוא ברוחניות להכרת החיים נצחיים בדביקות "האריז

ושמחמת זה לא היתה כלל השלמה . המוחין בעונג התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבנגלה

. פ בנגלה נתקלקל מחמת חטא העגל"לתה עככ מקב"וגם אח. בגאולתנו ממצרים קודם קבלת התורה

וכאשר בארתי ] שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המות[כ לקבל את הנסתר שבה "שלא זכינו אח

ועתה בירודתינו לזה הגלות האחרון . ש"א חותם בתוך חותם ע"ב ליקו"כ' ל בסי"מדברי רבינו ז

י רפואה "א יותר ויותר הקדים הש"בחורבן בית שני דחמיר לן להשתקע בשער הנון ושבר הים דס

ראוי שתנתן ' עד שהי. עקיבא בערך עשרה שנים קודם החורבן ללמוד וללמד' שנתעורר ר. למכה

שנמצא בו פי שנים ברוחו כי הוא שניתן לו . י"כ תלמידו רשב"עד שנתייחד בו אח] התורה על ידו

, בו מנשמת משה' כי הי. שהשהיא מצד שער הנון דקדו(רשות להוציא על פני תבל תורה שבנסתר 

י שמרוב "ואעפ) ואנא ידענא. 'בלשון הכתוב ומשה לא ידע וכו... ועתה עלה יותר והתפאר בהאידרא

י להוציאה "אבל בכל זאת גמר הש, כ תורתו בעצמה כמה מאות שנים"קלקולי הדוורת נסתתרה אח

תחיל ולגלות יותר תורה ל לה"כ נשמתו ברבינו האריז"עד שבאה וירדה אח, שנית מתערה והסתרתה

ומשה עלה אל , ל"ה מפרשת ואתחנן וז"וזאת אשר העתקתי מספר של). ועיין לקמן(שבנסתר 

ועוד מבואר שם בתחלת הענין מה שמצא . ל"האלקים שהיא הבינה והשיג אף אף שער החמשים עכ

ד בכל דור בא משה בסו... ל"י ז"תלמיד מובהק של האר, ר חיים"כתוב בשם המקובל מוהר

וכשחטאו ... משיג שער החמשים' וקודם שחטאו ישראל היה משה בתכלית השלימות והי... העיבור

שערי בינה נבראו בעולם ' נ, ל"וזה שאמרו רז. ל רד ממנין לך"ה לך רד כנ"וזש, ישראל נעלם ממנו

וזה שכתוב ותחסרהו מעט . 'כ חסריהו א,מעיקרא כולם נתנו לו ואח' פי. 'ונתנו למשה חסר א

וידוע כי נשמה , ונכנס הנון בשמו ונעשה נשמה. בו' ויעל מערבות מואב אל הר נבו נ... אלקיםמ

, הוא משה והוא משיח, הנה ישכיל עבדי... וזה נרמז בפסוק נביא אקים להם מקרב אחיהם... בבינה

' וואמר הנה ישכיל וכ... וכן הדור שהולך הוא הדור שבא. ל כגואל הראשון כך גואל האחרון"וארז

והולך הפסוק ', כ וגבה וכו"כ ונשאו ואח"כ ירום ואח"בתחלה ישכיל ואח, כי המעלות יהיו בהדרגה

ואמר כאשר . עד שבשביל כך ראוי לעלות לכל אותה מעלה. ומגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות

' כוואמר מי האמין ו. ועליו מדברת כל הפרשה... ותראו... שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו

וענין . ל המגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות"והנה בדבר הפסוק הנ. ל"על מי נגלתה עכ' וזרוע ה

כל אשר יעיין בהם היטב יראה בעיניו שמבואר מהם כל אשר עבר , ל הסובבת עליו"כל הפרשה הנ

א לחברו מי האמין "יאמר כ, ולעתיד בהתגלות האמת. ל מענין המריבה והמחלוקת"על רבינו ז

ונראיהו ולא מראה , ולא הדר. לא תואר לו. ויעל יונק לפניו וכשורש מארץ ציה. 'לשמועתינו וכו

ואנחנו חשבנוהו ... וכמסתיר פנים ממנו. איש מכאובות וידוע חולי. נבזה וחדל אישים. 'ונחמד  יהי

ל "וזל "ה אשר יסובב עליו גם הכתוב שבסוף הפרשה הנ"גם אם תוסיף לעיין שם בשל. 'נגוע וכו

ה "הוא יקבל חלקו מהקב' פי. ואת עצומים יחלק... ל שיקח שכר כנגד כולם"ר. לכן אחלק לו ברבים

ל שיש לו "ותראה בעיניך שיש לבאר שזה זה מאמר רבינו ז. ושאר הצדיקים יקבלו על ידיו. ממש

ר אלא ל שר לא נאמ"ושזה ענין מה שאחז[ב של כל הצדיקים וחסידים "העוה' אשר יהי, ניגון לשיר

גם . שכל שכר המקווה להצדיקים הוא באמצעות הניגון שיתער לעתיד... כי כבר נודע ומובן] ישיר

ל שבכל "כנ' כ בפירוש הכתוב ולא קם וכו"ל נראה מבואר ג"ל ובשם האריז"ה הנ"מכל דברי השל

לא נמצא ולא קם עוד בישראל ) הולך שהוא דור שבא עד כל הששים רבוא נשמות ישראל(דור 

  ).חסר(ואם (אבל הוא בעצמו נתעלה מדור לדור יותר ויותר ממדריגה למדריגה , שהכמ
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  ביאור הליקוטים דף פז

במה , יש להתפלא לכאורה. לבל יתיירא מהרשע, על אודות הנזדכך מהעבירות שבידו. ג"אות ס

, ואם יזכו בהתקרבותם אלי, כי ממה נפשך. גם להנלוים אליו, שמוסיף להזכיר על העדר היראה

שגם הם יכולים לעמוד , למה הוכרח להוסיף ולהודיע. עד שלא יאונה להם כל און, להזדכך גם כן

להיות ביכולתם להכניע ולבטל , למה באמת ישתוו להצדיק, ואם עדיין אינם מזוככים. כנגד הרשע

, ואולם]. ל"הבלתי נלוים אליו כנ[אשר חזקה ועצמה לשבר ולהבליע גם להצדיקים , סערת הרשע

ובדבר הסתרת הצדיק , במלחמת עמלק שביארנו לעיל מדבריו הקדושים על אודות הסערה הזאת

שיש לבאר , )]ה אות י"שבת ה' ה הל"ליקו(כמבואר במקום אחר [תבין מרחוק . שביארנו לעיל

, כי בחיבורם  יחדיו לבד. שהוא סובב על חיבורם של הצדיק והנלוים אליו, בכוונתו הקדושה

, והביטול, שכל ההכנעה, כי אף על פי. ם הרשע בהכנעתם וביטולם אותונכרחים להלחם ע

אבל מ חמת שבעוצם רוממותו במדרגת . הוא בכח הצדיק העליון הזה לבד, לצינור הרשע, והשבירה

אשר מההסתרה . כי אלו ידעתיו הייתיו, מוכרח גם הוא בעצמו להיות נסתר ונעלם, ל"העדן כנ

מוכרח הצדיק . ל"תגבר גם כל יניקת והתגברות הרב דקליפה הניונק ומ, וההעלמה הזאת בעצמה

יצא כחו אל , כי על ידם לבד. להתלבש ולצאת דווקא במדריגת הגן של הנלוים אליו, במלחמתו

, כי אף על פי שגם הם]. ל"אף על פי שכל  אחד כלול משניהם כנ[ומהעלם אל ההתגלות , הפועל

אשר על , נהפך הלבוש והמכסה לכלי נפלאה, ם כנגדואבל בביטול. נחשבים כנגדו ללבוש ומכסה

ועיין , מ"א תורה ק"מ ח"ועיין ליקו, ענין זה מובא הרבה(כנודע , ידה לבד תהיה כל התגלות האור

  ").שהמכסה הוא הגילוי"מ "בהקדמת הליקו

  

  פח' ביאור הליקוטים עמ

אשר בה , ל"שבנסתר הנ שזה זה ענין התורה, ל"שיש לבאר על אודות התהלה והשיר הנ. ז"אות ס

שיתער לעתיד , יהיה כל התהלה והשיר, וזה לבד. תתגלה לנצח גדולתו של יוצר בראשית, לבד

  )].מ מעלת תורתו וספריו אות א"עיין חיי(כמובא במקום אחר , בנבל וכנור דבן דוד[

  

  שנ' ביאור הליקוטים עמ

על הכרח , בישוב הפליאה השביעית גם, יבואר לנו לפי כל זה, הוא כי השתא דאתית להכי. 'חדר ו

שעיקר כוונתו הקדושה הוא שיהיה עצם האמת , ל"כי כפי כל הנ. ל"המניעה להשתוות החשק הנ

ובפרט בעיקרי דעיקרי , על נחשק אלקותו יתברך בעצמו שנתלבש בכל פרטי הבריאה, שבתפלה

דע ונרגש להם בכל אשר בחבה יתירה נו, שהם הרב ותלמידיו בעצמם, ל"קומת האדם והבריאה הנ

כבמשכן ציור הבית [השוכן בתוך כל אחד מהם , רק להשם יתברך לבד, בקשתם וחשקם זה לזה

, הנחשק הזה בלי תכלית]ו[שלעוצם העונג והעדן , וכבר נודע]. הנרמז לקמן מהמשל המובא בפנים

אותו הוכרח כביכול לצמצם ולחלק את האור בצמצומי המניעות והרקיעין המפסיקין ומחלקים 

ומלבד מה שעל ידם ישתווה בכל דרגא כלי החשק והאתערותא דלתתא , פ"בשינויי המדריגות המוב

עוד מוכרח בכל מדריגה שיתקדם החשק על ידי , כפי כמות אור הנחשק שנמצא בהמדריגה הזאת

על שאין אופן כלל לקבל ולבוא , קודם שבאים ונכנסים כלל לטרקלין הנחשק שבה, המניעה בעצמה

  .שת העונג הזה בלי הכלים האלהבהרג

מה שנראה לכאורה שאינו מדבר , ל"ל גם לישוב הפליאה השנית הנ"הוא מה שנבוא מכל הנ. 'חדר ז

ומה שביכולת להמשיך ההארה הזאת גם [, רק ממפלת הרשעים שמוכרח להמשיך גם עכשיו
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' באר בחדר חשנ[' פ עולם חשך וכו"ל והמוב"כי מדבריו הקדושים על פי המאמר חז]. עכשיו

שמה שמתגברים , נראה לפי עניות דעתי, וכפי המסלה העולה בקשרי דבריו הקדושים, ]שאחרי זה

זה זה הוא מתפארת פני , ]פ"שהוא פני יעקב שקראו הקדוש ברוך הוא כאל כמוב[בעצם האמת 

לפי  וגם. פ"שנתגלה באמיתתו ליום הדין הגדול והנורא המוב, ל"והרב הנ, נביא- 'ה- 'ו'ה'י- 'ל'א

, יבואר לנו שזה לעומת זה חלקי נפשות הרשעים והרחוקים לגמרי, ]ל בהקדמה"והכללים הנ[הקשר 

לפי [ועוד . ל"ומניעות השקר החופה ומכסה על פני האמת ליעקב הנ, הן הן מעצמות חלקי הרע

להכניע ולבטל את , ]והתהלים[שעל זה בעצמו כל התפלה , יבואר לנו] ל בהקדמה"הכללים הנ

והרחוקים הנמצאים גם [, כי הם העומדים בראשית כל הגוים והעמים, בים והרשעים האלההאוי

כמובן ומבואר ממה שזה , לצרף גם אותם בכלל המניעות מאותיות התפלה, ]בנפשות ישראל בעצמם

נהפכים כל שאר העמים והרחוקים , ל"אחר המחיה והמפלה של עיקרי הרשעים הנ, לעומת זה

כהתהפכות מניעות הרקיעין לנקודות ואותיות דברי [השפה והדיבור  בעצמם לבירור אמיתת

לקבלת שכר מצוה בהאי [כי גם כל עיכוב התיקון בכלליות , פ"כמוב' והקריאה בשם ה] התפלה

הוא מחמת שאין שום אופן לקבלת עונג , פ"עד לעתיד בבוא רוח אפינו המוב] שאי אפשר, עלמא

עד שתתהפך היא , וישובו ויפתחו כלי המניעה ורקיע הואועד שיתקדמו , הנחשק שבפניו הקדושים

שעל  ידו דייקא נתייחדים הכח והפועל כיחוד ואחדות האלף , ]והשפעת האור[בעצמה לפתח 

נכנסים בפתח האולם הבית , בעצמם] וגבולי הציור ומקום וזמן שבה[על שבכלי המדות . פ"המוב

כי לית מילתא דא תליא אלא , בדא ולמעשהוהבן היטב דברים אלו לעו. פ"הנרמז לקמן מהמוב

, להמשיך על עצמו עצם האמת מסוף התיקון שלעתיד, ובהשלמת התיקונים בפרטיות, בתיובתא

יהיה נצמח גם בכלליות שבירת והכנעת , לשבירת ומפלת שינויי השקר החופים ומסבבים על זה

הנכלל בפני השם , יק והרבהרשעים והדוברי שקרים החופים ומעלימים כעת לגמרי פני אמתת הצד

, ואין ביכלתו לסבול אותם כלל, כי אף על פי שלא יכונו לנגד עיניו. פ"ל מהמוב"יתברך בעצמו כנ

שכל תיקונה והתהוותה הוא , אבל כביכול הוא אסור בזיקים עד גמר התיקון שבכלי הקומה הכלליות

  .דייקא ממניעות הרשעים והדוברים שקרים האלה

  

  שסא' עמביאור הליקוטים 

שזה מחמת , ]עמלק[הוא שרמזנו לעיל על אודות מפלת ומחיית ראשית גוים והרשעים . א"חדר כ

ושגם במפלתו ומחייתו דייקא , ל"שבאמת יהיה בעצם החתך והחיסרון והאין והאפס האמיתי הנ

פ בציור מקום "בנין הבית המוב' נה'ו'ב'ה', ן'ב'ה'יתגלה פאר והוד והדר המלך שהוא התלמיד ו

אף על פי שגם בנין , ל"לעוצם אחדותו האלף שבו כנ' ב'א'כי ה. 'ב'א'שעלה תחלה במחשבת ה, וזמן

אבל עיקר התהוות וכפולות אור אחדות לבית , תעלה ותצטרף לאלף המחשבה שבו' ת'י'ב'ה

  .שבאחדות הנפלא יותר' נ'ואז דייקא יעלה בזה לאור ה, הזה' ן'ב'הוא דייקא בה, בהתגלות

  

  מד ן"שיחות הר

גם דיבר עמנו מענין הפסוקים . השם הוא דבר גדול מאד ודיבר הרבה  מזה. בענין השם של אדם

ואמר שיודע לבאר כל . שנוהגין לומר קודם  יהיו לרצון המתחילין ומסיימין באותיות של שמו

שמעון הוא . וביותר מרבי שמעון דיבר הרבה. השמות של אותם שעמדו סביבו היכן הם רומזים

ל זהו ממש כל ענינו ובחינתו של רבי "ש ולא רצה לבאר באור הדבר ואמר שצירוף הנ"מ-ן"עו צירוף

ואמר שאל תטעה אם אומר לך היכן אתה . זה רבי שמעון היה אחד  מתלמידיו החשובים. שמעון

ומכלל דבריו הבנו שכל אחד . אל תאמר כן. שגם אדם אחר ששמו כשמך אחיזתו גם כן שם. מרומז
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אמר . והוא יודע כל זה היטב לאמיתו. ומדריגתו ובחינתו כן יש לו איזה צירוף ורמזכפי ענינו 

אך במקום שהוא צריך להשתמש עם צירופי . ואמר שהתורה שלו גדולה. שצירופי אותיות גדול מאד

  .אותיות הוא גדול ביותר

  

  ן צה"שיחות הר

ויש אחד שעושה . עולםדע שהשם שנותנין לו לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות ב

כי השם שנותנין לאדם , הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו וצריך לקרוא לו שם אחר דהיינו שם חדש

הוא ' אני ה) ח, ישעיה מב(כי השם הוא בחינת לבושין כמו שכתוב , הוא לאחר מותו לבושין שלו

  :).שבת קיג(דותה כבודי זה בחינת לבושין כי רבי יוחנן קרא למאניה מכב', שמי וכבודי וכו

אבל למעלה מכל העולמות , ה נתהוה כל העולמות"כי בשם הוי, ה"כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוי

וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך . אין לו שם כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו

עולה היינו דהיינו הפ, )א, אבות ה(כי במאמר נברא העולם , אמרתך זו הפעולה, )ב, תהלים קלח(

כי . לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל העולמות הוא גדול מכל השמות שיש לו יתברך

  .וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך, למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל

כי האומות , וקורא לך שם חדש' וראו כל העמים צדקך וכו) ב, ישעיה סב(וזהו שכתוב לעתיד לבוא 

כמו כן יש אחד שעושה הפעולה שלו . הפעולה שיהיה לישראל ויקראו להם שם חדש יהיו רואים

ויש בזה . לפי השם שיש לו בחצי שניו ועושה אחר כך פעולות חדשות וצריך לקרוא לו שם חדש

כי השם שיש לו מקודם כבר עשה . וזהו שקורין לחולה שם אחר. סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד

תו השם שהיה לו והיה ראוי לו למות לפיכך קוראין לו שם אחר שיהיה לו הפעולה שלו כפי או

פעולה אחרת ויוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראין לו שם אחר כדי לעשות הפעולה כפי 

  .אותו השם

, .)מגילה יג(ועל כן משה רבינו עליו השלום היה לו כמה שמות כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה 

שה הפעולה שלו כבר לפי השם והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות כי בכל פעם ע

  .כנזכר לעיל

  

  ה, משלי כח

  .יבינו כל' ומבקשי ה, אנשי רע לא יבינו משפט

אינם משימים לב לפורעניות העתידה שיתבוננו בה וישובו , אנשי רע לא יבינו משפט, י"פירש

  .ז"בלע) ונש שטראףע, משפט(א "יושטיצ, משפט. מדרכם וינצלו

  

  זה שמו נאה לו

  ספר

  תיקון הכללי

' ט אות ד"כ(סימן ' ן חלק א"כמבואר בליקוטי מוהר" תיקון הכללי"כי הוא תיקון הברית הנקרא 

לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה , חס ושלום, והוא תיקון למקרה לילה). עיין שם

  .לו

  הוציאו מההעלם אל הגילוי

  מורנו ורבנואדוננו 

  רבי נ נח נחמ נחמן מאומן
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  .אמן, ועל כל ישראל, זכותו יגן עלינו

  

  :ואמר בענין תיקון זה

הוא דבר חדש לגמרי חידוש נפלא כי הוא תיקון נפלא ונורא "... "לא נודע זאת מיום בריאת העולם"

הכללי כי כל  הוא תיקון"... "דבר נפלא ויקר"... "תיקון גמור ומועיל מאד מאד"... "מאוד מאוד

  "...תיקון זה יאמרו ויגלו בפני הכל"... "עבירה יש לה תיקון מיוחד אבל תיקון זה הוא תיקון הכללי

  .אני חזק בכל הדיבורים שלי אך באלו העשרה מזמורים אני חזק ביותר

  

  שסא' י הנחל עמ"אב

וכל , בכל עת ורגעצריכים לקבוע בלב היטב זכרון יום המיתה ויום הקבורה שמוכנים ועומדים לזה 

וכל שעה שיתבטל בקניית , יתברך' הימים של האדם מנויים וספורים וקצובים במספר אצל ה

עין לא "אבידה והפסד ריוח נפלא ונורא , אבידה שאינה חוזרת, הסחורה הטובה היא אבידה הנצחית

' לשוב להצריכים למהר ולזרזר עצמו בתכלית הזריזות . שהיה מרויח בהשעות האלה' וכו" ראתה

  .יתברך

  

  שעו' י הנחל עמ"אב

  שיט

אסור להיות זקן רק להתחיל בכל פעם " אלט טאהר מען ניט זיין"ל צעק בקול עמוק וחזק "רבינו ז

  .כי אין קץ להתגרות הבעל דבר שרוצה להאביד ולעקור את האדם לגמרי, מחדש כאילו היום נולד

ותרד פלאים אין עוזר : "ורותינו אלה נאמראשר על ד, ברוך אלוקינו שחמל עלינו בדור החלש הזה

. את המעשה הרע הנעשה תחת השמש בעיתים הללו, כאשר אנו רואים מה שנעשה בעולם, "לה

, שחמל עלינו ונתן אור קדוש וחדש נורא ונשגב כזה, יתברך תמיד'  עלינו להודות ולהלל ולשבח לה

לא , ות ולהסתופף בצל כנפי הצדיקאשרינו שזכינו לחס, שעשה ועושה עמנו ניסים נפלאים כאלה

בודאי תשוקתך החזק אל האמת גרמו לך שתזכה לידע מהצדיק מעוצם . יאשמו כל החוסים בו

  .אהבתך ותשוקתך החזקה

ויתן בליבי ודעתי לפרש שיחתי לפניו יתברך , ברחמיו את שפתי' עיני תלויות למרום עד שיפתח ה

, למענו ולמען נאמן ביתו אשר אנו סמוכים עליו, ינועל כל הצרות והתלאות העובר עלינו מיד שונא

ויעשה עמנו חסדים נפלאים וישועות חדשות להכניעם , יעשה ברחמיו ויציל את עמו ישראל מידם

. עיני תלויות למרום ומצפות ומקוות ומיחלות. ונגילה ונשמחה בישועתו, ולשברם כחרס הנשבר

ן עינים עד שיפתח את שפתי לפרש שיחתי לפניו מיחלות ודומיות בכליו, מקוות, צופיות, מכלות

ולא ' יתברך יחזק לבינו לבטוח בה' ה. יתברך על כל התלאות והצרות העובר עלינו מיד שונאינו

והודיע לנו על ידי הצדיק האמת שאפילו , אתנו' יוכלו להפחיד אותנו עוד בעת צרה הזמנית כי ה

כי לא יעזוב אותנו ' בטח בה. לעולם' א יזנח העמנו ול' עדיין ה, בדורותינו אלה, כמו שאנחנו

  .התקוה הישועה והתקוה שיתחיל מעתה להושיענו ישועה שלימה' לה. לעולם

  

  .שכ

  .שיצילנו תמיד, בחסדו הגדול הצילנו עד הנה ולחסדו אנו מקוים

חיל אסור להיות עצל ורפה ידים רק להיות איש . והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם... בכל יום עומדים

לראות ולהבין הרמזים שהצדיק מרמז בלבינו בכל יום ובכל עת ברמזיו , ומזורז וחזק ואמיץ בדעתו
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ומחזק אותנו בהתחזקות נפלא בלי שיעור שלא נירא ', אתנו ועמנו ואצלנו וכו' כי עדיין ה, הקדושים

בעבור שמו  את עמו' אתנו תמיד בכל מה שעובר עלינו לא יטוש ה' כי ה, ולא ניחת ולא נפחד כלל

  .הגדול

עולים עד אין סוף ויורדים עד אין תכלית , נחל נובע, ל"כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו הנורא ז

להרים ולהגביה גם כל הרחוקים שנתרחקו וירדו לגמרי מהתורה עד שאין ירידה למטה מזו גם 

  .עליהם הגיעו רחמיו בדור הזה לעוררם ולהקיצם ולשמחם

  

  ב"ים דף עספר ביאור הליקוט

. לצמיחת נפשות ישראל] וההכרח שנמצא בזה[בשם וענין הגן , שלכאורה יש להתפלא. ג"אות י

הוא הכלי , שענין הגן, נראה מבואר]. ולא כן העדן[שהגן והתורה הוא הטבע , ל"אבל בהמבואר הנ

כי מאחר שהוא . פ"שהוא העדן כמוב, המוכרח לקבלת השפע והנהר היוצא מלמעלה מהטבע

ובכלים נפלאים , ואין לקבלו זולת במדה ובהדרגה, אין לו גבול וסוף כלל, ה מהטבעלמעל

  )].ה"א תורה קפ"מ ח"ליקו' ועי, מובא הרבה(וכמובא במקום אחר , כנודע[, המוכרחים לזה
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  ספרי רבינו הקדושים

ור איש אחד שהוא היה כל היום כאין ואפס מתבטלים לגמרי הם רואים מעשיות כאלה ויש איזה א

בלב שהוא מחפש באמת מה שזוכים על ידי זה מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם תורות כאלה עוד 

לא היה בעולם הלכות כאלה עדיין לא היה בעולם הכול בכוח רבינו בדיבור אחד רק רק תנועה של 

ן כזה יש "אצבע רק איזה תנועה זה זה הוא לוחם בזה עם כל העולם עם אצבע אחד ליקוטי מוהר

ולם תורות כאלו ליקוטי תפילות יש יש ליקוטי תפילות כזה בעולם לא נתגלה עדיין בעולם מה בע

שראיתי בעיני מה שהשם יתברך עזר לי להבין להבין מה שזה זה אי אפשר אין דיבורים לדבר ברגע 

אחד הוא מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם הם מתבטלים לגמרי כל העולם מתבטלים 

בור ודיבור שלו שיצא מפיו נו מי שרוצה באמת מי שמחפש באמת ישים ליבו לאיזה כנגד כל די

ן סיפורי  מעשיות שיחות מה שזה אני ראיתי הכל מה שהשם יתברך "דיבור של רבינו ליקוטי מוהר

היום יש מחלות כאלה שאין להם רפואה לא נתגלה הרפואה שלהם נעלם לא יודעים אבל יש רפואה 

מצוטט דיבור מקלטת  235בדף ' וכו' בספר מהזקן הקדוש וכו - גיאות מי יבין ש -זה זכה רבינו 

שהוא יכול לעזור גם ) המשך( 'צד א 66ספרי רבינו הקדושים ושם בספר מצוין קלטת גדול השם 

לזו גם לכל הדורות לקרב אותנו לאור כזה שאי אפשר להגיע אליו אפילו אם נעבוד כל ימי חיינו 

לא נוכל לקבל כלום כנגד רגע אחד של רבינו שהוא יכול לעזור לכל העולם זה בכל רגע ורגע באמת 

יתגלה האמת חזק  מאד האמת נגד כל כל הכוחות שבעולם לא יכולים לא יכולים להזיק להאמת 

לאמת אמיתי יש כל מיני אמת אבל רבינו הקדוש גילה לנו טיפה מהים מעניין זה איך שהוא יכול 

י שמשים את ליבו באמת באמונה אז הוא רואה את זה בעיניו לא צריכים לעזור לנו אפילו לנו מ

ן מה זה ליקוטי הלכות מה זה "אפילו רואים בעיניו מה זה הליקוטי תפילות מה זה ליקוטי מוהר

ליקוטי כל דיבור הוא כלוליות כל התורה וכל הצדיקים וכל הכל בשבילנו מי ראה מי שמע פלאות 

שזה מפסיד הכל השטותים של הכסף של התאווה כן רבנים אפילו כאלה אבל יש דברים כאלה 

רבנים גדולים הם שקועים בתאוות בכל התאוות ורוצים להיות רבי אבל רואים מנצח את הכל האמת 

מנצח הכל איפה עוד אמת כזה שעדיין לא נתגלה בעולם עכשיו אנחנו חולים כאלה שאנחנו צריכים 

ש באמת הוא רואה בכל דיבור של רבינו הקדוש בליקוטי רפואות חדשות לגמרי כאלה מי שמחפ

ן בסיפורי מעשיות בליקוטי תפילות רק יכניס את מוחו וליבו באמת אז הוא זוכה לקווה "מוהר

לקיים לקווה מי שיש לו איזה חלק כן באמת באמונה באמת רואים בעיניו מעשיות כאלה עדיין לא 

לה אין בעולם חכמה כזה דעת כזה לב כזה עדיין לא היה בעולם אין בעולם אין כמוהם תפילות כא

ן בעולם יש כבר "נתגלה בעולם עכשיו יתגלה רבינו הקדוש כבר נמצא בעולם יש כבר ליקוטי מוהר

סיפורי מעשיות כאלה יש כבר ליקוטי תפילות כזה שכל דיבור יכול להחיות כל העולם לשם יתברך 

אה יש ורבינו הקדוש בדיבור אחד הוא רופא כל יש מחלות כאלו שאין להם רפואה אין להם רפו

ן כזה ליקוטי "המחלות של כל העולם מה שגילה לנו עדיין לא מגיע לטיפה מן הים ליקוטי מוהר

תפילות כזה לראות התורות והתפילות אז נעשה ביטול הטבע לגמרי נעשה פלאות כאלה בעולם 

חולים בדיבור אחד מי שהוא בר דעת אורות כאלה שכל דיבור הוא יכול להחיות כל העולם כל ה

יכול להבין כל התורה אבל יש עניין שהוא כל התורה מקבל ממני כל התורה וכל הרפואות וכל 

התיקונים הכל ממני וכשזוכים לשבר באמת אתה יודע מזה להכנס להיכל רבינו הקדוש מה שזה מה 

ה יש בעולם שיחות כאלה יש ן כזה תורות כאל"שזה מה שזה יכולים לראות בעניים ליקוטי מוהר

בעולם הוא אמר שכל שיחה שלו הוא כלליות כל התורה איזה צדיק שיום צדיק לא אמר דברים 

מכתבים מכתבים כאלה עלים לתרופה .... כאלה בשביל שהוא צדיק הוא לא יגיד מה שדברים ש

סיפורי מעשיות מכתבים כאלה מי ששם ליבו הוא רואה סיפורי מעשיות כאלה לא היה בעולם עדיין 
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כאלו בערגר ועני חוכם ותם והמעשה האחרונה של השבעה בעטלרס מי ראה כזה מי מי שיש לו 

אוזנים ועיניים יכול להרגיש יכול לראות ולהרגיש ולהבין שזה עוד לא עוד לא יש עוד ועוד ועוד 

לראות מה  ועוד מעיין של מעיין חדש ורפואות חדשות לולא אם הייתי זוכה לראות טיפה מן הים

שזה לא הייתי חי בעולם עבר עלי מה שעבר כדי שאוכל להכניס בליבי את אור כזה יש יש דיבורים 

הרבה לדבר שצריכים אותו שצריכים אותם כמו שצריכים הנשימה האורח חיים מה שיש בעולם 

מחלות כאלו שאי אפשר להגיע לשם שום תיקון ושום עזרה אבוד לגמרי כן והוא מהפך הכל יש 

שיחה שאמר גדול השם ואין יודעים כלל בכל דיבור שיצא מפיו הקדוש הוא עיקר תיקון ושהוא 

מאיר בנו  מאיר בנו אמונה בהשם בתורה הוא פותח כל המפתחות כל המפתחות אצלו הוא פותח 

במפתח אחד כל האורות כל האורות כן אבל יש סודות סודות לא רק הסוד הזה שגילה מי זה נחמן 

ן נחמן אתה יודע מה זה נחמן נ נח נחמ נחמן מאומן כן אז הוא גילה לנו איזה איזה איזה מי זה נחמ

אור מהאור שאנחנו צריכים להושיע עכשיו הוא זמן הגאולה הוא יש לנו כבר רבינו הקדוש פה 

בעולם תורות כאלו תפילות כאלו מעשיות כאלו אם יש נתגלה עדיין שיכול להושיע את כל העולם 

בדיבור אחד שלו הוא מהפך הכל עם כל הכוחות כל זה אור חדש זה אור חדש שלא ברגע אחד 

נתגלה עדיין רבינו הקדוש יש שיחה שאמר רבינו הקדוש שיחה בקיצור גדול הוא אמר כל הדיבורים 

שיצאו מפיו הוא אמר אני נהר המטהר מכל הכתמים נו מי אמר כזה מכל הכתמים העולם בתגבר 

צה להרוג את רב נתן ורבינו והכל והוא חי וקיים חי וקיים הוא חי וקיים הוא התגבר מאד הוא ר

בעבור במוחנו וכל דיבור הוא אור כזה שלא היה עדיין בעולם אי אפשר להגיע לזה איך רבינו 

הקדוש יש לו כח להפוך הכל כל העולם ולכבוש כל העולם הוא כובש כל העולם בדיבור אחד הוא 

וכל החכמים וכל לא צריכים הרבה לדבר רק לראות הסיפורי מעשיות  כובש כל העולם כל הרבנים

השיחות שלו הליקוטי תפילות שלו התורות שלו רואים בעינים שזה מה שגילה עוד לא מספיק יש 

עוד ועוד ועוד בלי סוף ותכלית הכל בשבילנו לעזור לנו אני לא ידעתי מה זה כל מה שהשם יתבורך 

ים ונפלאות כאלה שאני עמדתי במלחמה נגד גדולים ומפורסמים כאלה האיר עלי והאירו לי כח ניס

בכל העולם גאונים גדולים אי אפשר להבין דרך הטבע איך יכולתי איך אני יכול לחיות אחרי שעבר 

עלי מה שעבר בעניין זה נס שאני חי אני לא יכול להבין איך איך אני חי בעולם איך נשארתי בחיים 

שלא יכולים להבין מה שזה איך אני מחזיק מעמד איך אני לוחם כנגדם המתנגדים בעצמם אמרו 

כנגד כל העולם הם לא יכולים להבין אם זה איזה כח נמצא בעולם כל דיבור שיצא מפיו הוא רפואה 

לנו ולדורותינו ולכל העולם רפואה ותיקון גמור תיקונים תיקונים כואילה שהוא עוד לא היה בעולם 

  .בור דיבור כל מספיק זה נ אני נוח נחמ נחמן מאומןרבינו הקדוש אמר די

אני יכול להושיע לכל העולם אני יכול לכבוש כבר כל העולם והוא כבש כבר כל העולם יש כבר 

ן וסיפורי מעשיות כאלה אז יש כבר רפואה לכל העולם לכל מה שעבר עלינו וכל מה "ליקוטי מוהר

  .שעובר עלינו ויעבור עלינו

ה בעיניי פלאות כאלה שלא שמעתי ולא ראיתי מימי נתגלה בעולם דעת בזה חכמה אני ראיתי את ז

כזה אמת כזה שעדיין לא נתגלה בעולם וזה רבינו הקדוש הוא המפתח של הכל כל אחד לא מ אמין 

שהוא יש לו תקווה עדיין יכול לחזור בתשובה הוא לא מאמין בזה הוא יודע שהוא כבר נטבע בכל 

והוא עובד בשבילו רבינו הקדוש אמר הבעל דבר מסבב ככה ככה אני אעשה ככה מיני רע בכל מיני 

הוא מהפך הכל הוא עושה ככה והוא רבינו הקדוש עושה ככה כן כן כן דיבור שלו הוא רפואה 

ישועה לנו ולכל דורותינו לעד ולנצח נצחים כל דיבור הוא הוא כח כזה שהוא מתגבר נגד כוחות 

ים לראות רק המעשיות המעשה של השבעה בעטלרס אם יש כזה בעולם כאלו הוא מהפך הכל יכול

ן בעולם ליקוטי תפילות כזה שרבי נתן אומר בפרוש לא "אם יש תורות כאלו כמו בליקוטי מוהר
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נתגלה תפילות כאלו לא היה תפילות כאלו בעולם צדיק קדוש כזה אור כזה הוא עשה ליקוטי הלכות 

  .החיות כל העולםליקוטי הלכות שכל דיבור יכול ל

  

  'צד ב

ן וסיפורי מעשיות וכל דיבור הוא מאיר לנו כל התורה וכל הטוב וכל האור "כל ליקוטי מוהר

שבעולם שאפשר להכניס בנו הוא חוכם כזה שהוא כנגד כולם רבינו כולם כאין נגדו אין להם שום 

עולם דיבור אחד מרבינו שום אני הייתי מחיים לחיים ראיתי החיים כל העולם טוב מה זה חיים של ה

מהפך הכל הכול לכולם כובש כל מיני מלחמות כובש ברגע הכל חלשות מה שיש כזה בעולם אור 

ן יש יש תורה "כזה שיכול להפוך כל העולם הוא מהפך הכל לטוב  משמד לרצון בליקוטי מוהר

בחינת שמד הצדיק עומד בין שמד לרצון הוא מוציא משמד אנחנו חס ושלום כבר עברנו כול כך 

הוא מעלה משמד לרצון הוא עומד באמצע איך משה זה משה בתיבות השם משה ש מם שין הא שין 

זה שמד מם הוא מהפך משמד חס ושלום הירידה הכי גדולה בעולם שמד לרצון להפך להפך לרצון 

לת רצון הוא האור הכי גדול בעולם רצון רצון שברצונות רעוה דרעוין הצדיק עומד שמד שין מם ד

משה זה שין מם הא ורצון שין מם ואו איך רצון שין מם ואו רצון בגימטריה רצון הצדיק עומד בין 

שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון שמד זה הכי ירידה הכי גדולה הכי שאי אפשר לעזור כלל שמד 

הוא מהפך הצדיק עומד משה עומד בין שמד לרצון הוא באמצע שין שמד מם משה יש מם הוא 

ך מי שמד לרצון משה הצדיק הוא מהפך משמד לרצון שמד זה הירידה הכי החושך הכי גדול מהפ

ורצון הוא להפך רצון ההפך של שמד הוא מהפך משמד לרצון הצדיק עומד בין שמד לרצון הצדיק 

עומד בין שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון הצדיק עומד בין שמד לרצון הוא מהפך משמד לרצון 

ק נגד כל העולם מה שמד יש רפואה ננח שהוא עושה משמד לרצון הוא מהפך משמד דיבור אחד ר

הצדיק מי זה הצדיק משה ומשה זה מהפך משמד לרצון משה רבינו רבינו משה רבינו ) צוחק(לרצון 

ן מה זה "רק לראות פלא של כל דיבור אז הוא מודה הוא רואה הוא מרגיש מה שזה ליקוטי מוהר

ן ומה זה השיחות מי שמשים לב לזה לדיבור אחד "ה קיצור ליקוטי מוהרסיפורימעשיות ומה ז

באמת אז הוא יש לו רפואה ותיקון נעשה עמו פלאות כאלה פלאות חדשות שהוא מהפך משמד 

ן של סיפורי "לרצון מי שיש עיניים ולב ומחפש אמת הוא מוצא פה בכל דיבור של ליקוטי מוהר

ן בעולם שהם יכולים להפוך כל העולם ככה וככה הוא מעשיות פלאות כאלה שלא נתגלה עדיי

עושה ככה זה מהשיחות רבינו הקדוש אמר הבעל דבר עושה ככה ואני עושה ככה יש יש עוד 

ן כזה היה בטבריה ראש המתנגדים היה בטבריה אני הייתי כולם היו מתנגדים גדולים "ליקוטי מוהר

כל לכל המתנגדים הוא אמר להם עוד ספר כמו לברסלב והוא היה גאון גדול המוח שלו הוא אמר ל

ן אין בעולם הם רצו להורגו מה זה דיבורים כאלה דיבורים כאלה עוד אין כמו ליקוטי "ליקוטי מוהר

ן אין עוד בעולם אנחנו צריכים עדים הוא עד לעצמו "ן הוא אמר הם ספר כמו ליקוטי מוהר"מוהר

ראות המעשיות שיחות והליקוטי תפילות וליקוטי האמת עד לעצמו הוא לא צריך עדות וראיות רק ל

ן עוד יש לו מספיק יש לו כל טוב כל התיקונים וכל הרפואות וכל הישועות בדיבור אחד הוא "מוהר

צעק רבינו הקדוש גיוואלד זייט אייך נישט מיאש קיין יאוש איז גאר נישט פאר האנדין אם היה 

ה אי אפשר לעזור רק רק ננח נחמ אתה יודע מי העולם מקבלים את זה היה עולם חדש חולים כאל

אני אני ננח נחמ נחמן מאומן יש עוד נחמן ננח שיר ניגון ניגון כזה שהוא יכול להפוך כל העולם 

י הוא "י הרב"לשם יתבורך אני נחמן ואני ואני מי זה נחמן ננח נחמ נחמן מאומן אתה יודע מי הרב

י ראש בני "ה לכל אחד מישראל אתה יודע מי הרבי הוא מדבר בכל תור"ראש בני ישראל זה רב

י ננח נחמ נחמן מאומן שיודע ניגון כזה שהוא תיקון "י ואני ננח נחמ אני הרב"ישראל הוא רב
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ן התורה למד מה שגילה שם בכל "ורפואה וישועה לכל אחד וכל אחד יעיין שמה בליקוטי מוהר

ל העולם לכבוש כל העולם מספיק זה דיבור שהוא מהפך משמד לרצון התורה למד יש מספיק לכ

התורה האחרונה שלו שהוא גילה בעולם ברגע הוא לחולה שאין לו רפואה ' התורה כל תורה תורה ח

הוא מרפא אותו ברגע ורגע ורגע בדיבור אחד כל העולם בהשיחות יש שיחה שאמר רבינו הקדוש 

ה זקן הילד הקטן הכי קטן הוא אסור אסור להיות זקן הוא לא היה זקן הוא כבר סיפר מעשה מה ז

ן כזה יש בעולם שיחות כאלה יש "היה יותר מכל הזקנים הא יש בעולם מעשה כזה ליקוטי מוהר

בעולם ליקוטי תפילות יש בעולם כזה וזה יש עוד נהרות וישועות כאלה שיתגלה בעולם רבינו 

השם יתבורך והוא  הקדוש שבא לאומן אחרי כל הגדולות הוא היתה לו התבודדות הוא דיבר עם

אמר לו איך זוכים להיות יהודי תעזור לי איך איך זוכים להיות יהודי ככה אמר רבינו הקדוש הבעל 

שם טוב הבעל שם טוב הביא לנו את רבינו הקדוש הבעל שם טוב היה לו בת אדל ואדל הולידה את 

יתיים אמרו עליה שהיא פייגה אמא של רבינו ציפורה פייגה בן פייגה כל הגדולים כל הצדיקים האמ

נביאה הבעל שם טוב הקדוש הביא את רבינו הקדוש בעולם החביות עם תבואה עם תבואה כולם 

רעדו מגודל האור שהיה בבית ועוד ועוד ועוד ועוד הבעל שם טוב הקדוש היה מעשיות כאלה רבינו 

ל שם טוב משה הקדוש הוא היה מותר במופתים אני אני לא אני לא אבל מי הביא את רבינו הבע

רבינו הבעל שם טוב היה משה רבינו הוא היה צדיק כזה הבעל שם טוב גילה כתר שם טוב נקרא 

כמה דפים רבינו הקדוש גילה תורות כאלה ותפילות כאלה ושיחות כאלה כל מי שיש לו איזה עיניים 

ולב רואים מה שזה רואים מה שזה רואים המעשה של השבעה בעטלרס והשיחות והתורות 

כזה זה השורש של כהכל כל תורה זה עניין זה עניין של איך , והתפילות יש כזה בעולם עוד לא היה

להמשיך זה ענין זה ענין ענין פלא כזה שעדיין לא נתגלה בעולם אסור להיות זקן הוא לא היה זקן 

יגלה כל התורות והשיחות והתפילות עכשיו הגיע זמן הגאולה נדע מה שזה יבוא משיח ויגלה מה ש

זה הגאולה הכל בדיבור אחד של המעשיות שמה יש כל התורה וכל האורות זה השורש של הכל מי 

ששמע דיבור אחד מהתפילה של רב ישרואל קרדונר היה נופל פחד ויראה על כל אחד ששמע 

הנוסח של הניגון שלו בתפילה אני זוכר את זה איך הוא דיבר עם השם יתבורך ביקשתי אותו הוא גר 

בצפת במירון בקשתי אותו שיבוא אלי לטבריה הוא אמר כן אני ישר יבוא הוא נשאר בטבריה היה 

בשבילי וככה היה הוא לא הלך כבר לשום מקום הוא נשאר בטבריה כמה שנים בשבילי אולי יצליח 

ן בלב היה לו סיפורי מעשיות "להוציא אותי מן העולם הזה כמו שצריכים הוא היה לו ליקוטי מוהר

הוא זה השורש של כל התורה של כל האורות הכל רבינו הקדוש זה השורש של כל התורה של כבר ו

כל של הכול עוד לא היה דבר כזה בעולם שהוא מחדש מתקן כל הכופרים כל הרשעים כל הכופרים 

הם אומרים שאור כזה עוד לא היה בעולם כל החילונים וכל החכמים שלהם כולם נופלים כולם 

לגמרי נגד כל דיבור שלו אני זוכר הכל מה שנעשה עם האדם בעולם לא פעם אחת מתבטלים לגמרי 

ראיתי את מלאך המוות ולא יכול להזיק לי כן אני כבר הייתי אצלו והוא הוציא אותי אני חי אני 

נמצא בעולם הוא כבר עשה מה שעשה הוא כבר גמרתי ואגמור גמרתי ואגמור הבעל שם טוב 

שם טוב הקדוש תלמידים שישים תלמידים שכולם היו צדיקים גאונים  הקדוש מה שהוא זכה הבעל

הם העריכו אותו וידעו שהם לא כלום נגדו כולם היו גאונים צדיקים עוד ועוד ועוד ועוד מעיינות 

אני גם יש עוד ועוד ועוד ועוד בלי סוף ? מעיינות מעיינות הם לא עוזבים אותנו אף לרגע מי רבינו

הוא אמר לרבינו לנכד אתה מבייש אותנו שעולה העבודה שלך לשם יתבורך  ותכלית הבעל שם טוב

  .אז אנחנו  מתביישים ומתבטלים לגמרי

  

  'קלטת שיר חדש מהפך הכל צד ב
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  שזכינו בדורות האלו...

אני היה לי מכתב מרבינו מאוד אני אקרא לך המכתב מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר 

ד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ושאתה שאתה מהפך הכל לטוב ומאמינים להגיד לך מה להגיד להגי

ברבינו הוא מהפך הכל מאד היה עוד פעם מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי 

  .נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי מיין פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען

  

  גדול השם 66קלטת 

שנים אמרו לי בפתק אות אמרו לי זמן הגאולה קרוב מאד עדיין אנני לא רואה אני יש לי כבר כמה 

אבל זה יבוא משיח  יבוא ויבואו כל הישועות משיח יתקן אותנו וכל ישראל כל עם ישראל הוא לא 

רוצה שיהיה יחסר איזה חתיכה מישראל כולם שלמים רק הגוים יהיו כמו בעלי חיים כמו נמלים הם 

יום ולאכול תבן איי איך אפשר רבי נחמן אפשר אצלו הכל אוי ווי אני יודע אתה ידעו לעמוד כל ה

לא יודע אני יודע אני אני סבלתי מה שקיבלתי מה שזכיתי להתקרב לרבינו מה שאני סבלתי אין 

לשער ואין להעריך אין דיבורים לדבר שכולם היו מתנגדים אני הייתי רק יחיד יחיד ואיש פשוט אין 

לו חכמה ואני ניצחתי את כולם כולם כבר תחת האבנים ואני פה אני אומר הלואי עכשיו  לו מוח ואין

אני אומר אם היה קשה יותר כולם צחקו ממני לא היה אחד עימי אבל בלב היו כולם עימי במכוסה 

בלי ידע אז היו כולם איתי הם הרגישו שברסלב לא פשוט הם הרגישו שאני מצחק מכולם מכל 

  .יםהלומדים הגדול

בזמנים הללו רבה של טבריה היה הרב משה קלירעס שהיה מפורסם  248מתוך הספר זה ינחמנו דף 

בכל העולם כולם העריכו אותו והיו לו כל התוארים של גדול המפורסמים גאון חכם משכיל נבון 

כאשר רבי ישראל דב נעשה ברסלב פסק עליו הרב שהוא חייב לעזוב את החסידות ' צדיק קדוש וכו

מוטל מסלונים שכל העולם רעדו ' עוד צדיק גדול ונשגב ר - זאת והוא לא הסתכל על זה כלל ה

למשמעו גם הוא רדף אותו ומירר לו את חייו על היותו חסיד ברסלב אך רבי ישראל בשלו לא נע 

ולא זע ממה שהוא ונשאר בשלו להיות חסיד ברסלב והיה עומד בגבורה עצומה נגד שני עוקרי הרים 

  .כאלו

וגם הרב הוא הבין בליבו הוא הבין שאני חשוב יותר ממנו הוא הרגיש בליבו הוא היה הרב כל הכול 

היה בידו כן אבל אבל עברו ארבע ימים הוא נחלש ונפטר ונעשה הלויה לויה גדולה באו מירושלים 

צחקתי  להלויה הוא היה לו שם גדול בכל העולם אבל ישראל בער הייתי בביזיון בשיפלות גדול ואני

שמה צחקתי מכולם וככה קרבתי כמה נפשות מהם מהגדולים כן הדיבורים שלי היה נכנס בליבו 

והיה מתביות בליבו זה היה מין הצגה כזה רק גדולת הבורא לילה אחד אני זוכר כמו עכשיו הוא 

הלך אני התפללתי ערבית איתו ביחד לאחר התפילה הוא הלך הביתה והבית שלו היה קרוב להבית 

הכנסת והוא הלך ואמר הוא דיבר על רבינו הקדוש ועל רבי נתן לשון הרע וביזיון ואחר כך חתכו את 

הבן שלו לא לא אם יותר למחר למחר חתכו את הבן שלו לחתיכות לחתיכות והקולות שלו היה 

בכול צפת זה ההי בצפת למחרת בבוקר הוא בא עם שמירה גדולה ומאיים לצפת והוא ראה את 

החתיכות של הבן הוא קיבל מחלת סכרת סוכר והיה חולה איזה חודשים ואין ברירה החתיכות 

ונפטר הוא דיבר על רבינו הקדוש ועל רבי נתן לשון הרע אוי ווי מה שהוא סבל בחייו מה שהוא אני 

חושב שהיה לו חרטה על כל זה היה עונשים קשים מאד מה שאי אפשר לדבר ולתאר מה שהשם 

ון של הצדיק ועל כבוד הצדיק הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מכל התורה יתברך משלם על בזי

ורבינו הקדוש ורבי נתן שני אנשים מצחקים מכל העולם ברסלב ברסלב עוד לא עוד יהיה מה שאי 

אפשר לשער לתאר יהיה כזה שמחה כזה בעולם שלא היה מיום בריאת העולם שנתגלה רבינו 
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ן כן שום צדיק לא אמר כזה משיח "פירוש על ליקוטי מוהרהקדוש רבינו הקדוש אמר משיח יגיד 

ן הוא דיבר בקיצור זה טיפה  מהים זה טיפה מן הים עוד "יגיד פירוש על על ספרו על ליקוטי מוהר

פחות יותר חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם אנחנו מדברים ולא יודעים כלום כלל וככה כל העולם 

דולים גאונים ולומדים ולא ידעו כלום מרבינו הקדוש אדרבה עוד כל העולם לא ידעו מרבינו היה ג

יהיה אני ראיתי את כולם היה ) להפך(מתנגדים ורודפים מבזים ורבינו הקדוש מה שהיה עכשיו יהיה 

להם פרנסה גדולה פרנסה מחלה גדולה ואני לא היה לי לחם לאכול אני והילדים לא היה לי לחם 

לדים והלכתי להתפלל וחזרתי ואין לחם אני זוכר שפעם אחת בא לאכול וככה הנחתי השארתי הי

לטבריה איש אחד למדן והוא היה לא היה לו בנים והוא בא לטבריה להתפלל על קברי צדיקים 

שיהיה לו בנים והוא נתן לי כמה פעמים שקלים שקלים שלח אותי שלח אותי ואחר כך ירד ואמר לי 

י אפשר לתאר אני סבלתי רעב רעב למות ולא היה מי שירחם אני לא יכול כבר אוי חרפת רעב זה א

ויתן לי איזה איזה זו פיתה זה טוב בשעת מעשה אני הייתי סובל הייתי בכעס על השם יתבורך מדוע 

מדוע ועכשיו אני אומר הלואי והייתי סובל יותר הילדים בניסים נתגדלו ונשארו בחיים ברוך השם 

לאכול ויש להם פרנסה הו הו רבינו הקדוש אמר גדול השם ולא   כולם יש להם לחם לאכול ויש להם

יודעים כלום זה כל הדיבורים זה כולל בו הכל גדול השם ולא יודעים כלום רק הדיבורים האלו שהם 

דיבורים שכולל בו כל התורה וכל ישראל וכל מה שקרה ושיעבור עלינו הכל כלול בו רק בדיבורים 

ינו גדול השם גדול השם ולא יודעים כלום בזה כלול כל התורה וכל שאמר רבינו של עולם בשם רב

ישראל וכל מה שעבר וכל מה שיעבור הכל זה דיבור הוא דיבר בקיצור גדול השם ולא יודעים כלום 

ן כזה ישנו בעולם מיום בריאת העולם ליקוטי תפילות כזה ישנו בעולם מי יכול להגיד "ליקוטי מוהר

ור אחד מהליקוטי תפילות אמת כזה כח כזה ליקוטי תפילות כזה עוד לא שישנו בעולם אפילו דיב

היה בעולם יש עוד לדבר לדבר לדבר זה לא אפילו טיפה מן הים עניין גדולתו ועיקר גאולתו שהוא 

יכול לעזור לנו חולים כאלה אני יכול לעזור אפילו לחולה שאין לו רפואה אני יכול לרפאות אותו 

עים מזה מאמינים בזה היה היינו צדיקים קדושים מה שלא היה מעולם ימים ים אם אנחנו היינו יוד

הגדול לא יספיק לכתוב על גדולתו של רבינו זל שהוא יעשה עולם כזה יש כבר בעולם ליקוטי 

ן יש כבר ליקוטי תפילות יש כבר ליקוטי הלכות יש "ן מ שיח יגיד פרוש יש כבר ליקוטי מוהר"מוהר

ש כבר אוייי מה שיש כל טוב כל הגדולים בכל העולם יפלו יתביישו כן מה זה כבר ליקוטי עצות י

איפה היינו היה לנו רבי נחמן מברסלב ולא ידענו כלל אני והילדים היינו מסוכנים כמו רב נתן כמו 

אצל רב נתן כותבת לו רב נחמן הלך להדפיס ליקוטי הלכות ולא היה לו על הוצאות וככה הוא נסע 

טי הלכות ואשתו של רב נחמן מטולטשין היא כתבה לרבי נתן תדע שאני שתמצאו והדפיס ליקו

אותנו מתים מרעב אין לנו נחמן נסע ולא השאיר אפילו פרוטה אחת ואין לנו לחם אז הוא כתב לבן 

של רבי נתן ושיעזור עוד כיס ויתן על לחם בשביל הילדים של רב נחמן מטולטשין כזה נדפס 

לפנדרי הרב אלפנדרי הוא היה גאון הדור והוא ביקש מהגבאים של הישיבה הליקוטי הלכות רבי א

שיתנו לי לחם לאכול ואמרו לא לישראל בער לא הוא לומד ספרי ברסלב אנחנו לא ניתן לו כלום 

הוא היה איש . הרב נפטר הגבאי שלו אמר אסור לתת להם כלום הוא לומד ספרי ברסלב בישיבה

ש צעיר והוא דיבר על רבי נתן ועל רבינו הקדוש הוא דיבר לשון הרע צעיר של שלושים לפחות כן אי

אויי מה שהוא סבל אויי ווי אויי ווי מה שהוא ראה ומה שהוא סבל על שביזה את הצדיק מי יכול 

לשער את זה מה שהוא סבל כל הדולאריים של אמריקה היה בידו ולא היה לי לחם לא אני ולא 

לחם לאכול אני מתבייש לספר אבל באמת הוא ככה אני הלכתי  הילדים הקטנים שלי לא היה לי

למאה שערים לאשה אחת עם רגליים חולות ואני בקשתי אני צריך לחם בשביל ילדים ולא היה מי 

שיתן לי אני חזרתי ולא היה לי כלום לא לחם ולא כסף ולא כלום אני חזרתי הביתה וראיתי שהילדים 
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ולא היה מי שירחם ויתן לי לחם רק היה סכנה גדולה היינו כולם ורוצים לחם ובוכים לחם לחם לחם 

אינני יודע איך אני איך אנחנו נשארנו בחיים ילד אחד ילד קטן ילד אחד הוא מת מרעב הוא נעשה 

נפוח ככה הוא מת הילד הראשון שלי נפטר מרעב מי יכול לשער מי יכול לספר אבל עכשיו אני 

י אותם איך ילדים בוכים ואומרים לחם לחם לחם ולא היה לי רואה שזה טוב טוב טוב אני שמעת

לתת להם יותר  מפרוסה ילד קטן מבקש לחם ולא היה לי לתת לו ככה חתיכת לחם איזה חתיכה רק 

ואמרו אסור לתת לו לחם אסור לתת לו הוא לומד כל היום ) צוחק(חתיכה שירגיש הטעם של הלחם 

ישרול ליקוטי הלכות בלילה אנחנו כל היום לומדים גמרא ליקוטי הלכות הוא לומד בלילה עם רב 

ובלילה ישנים והם לומדים בלילה ליקוטי הלכות אנחנו  ישנים אם לאו היינו ישנים לא נותנים להם 

ללמוד ליקוטי הלכות אבל ישנים כשבא ביום והילדים פתחו את פיהם לחם לחם לחם ואני לא היה 

ילד אחד בן שנה הוא נפטר הוא נעשה נפוח ונעשה רגיל כמו לי לחם לתת להם אווי איזה טעם זה 

זהב ונעשה נפוח עד שהוציא נת נשמתו עד שהוציא את נשמתו מעב איפה נשמע בעולם דבר כזה 

אני לא מגזם אני לא משקר אני לא מגזם ולא משקר אני לא יכול לספר ולתאר המצב כמו שהיה לכל 

יקו לספר לתאר מה שסבלנו היינו משפלות יותר מ יהודים הדורות ולנצח נצחים לכל הדורות לא יספ

אצל גויים בשפלות גדול בבזיון גדול מה הוא לומד ליקוטי הלכות של רבי נתן אני ברוך השם 

התגברתי ועמדתי בניסיון ביזיון כזה ילד בן שנה נפטר הוא נעשה כמו הר כן הגוף שלו מתוך רעב 

לדבר כל כך לספר טיפה מן הים מה שאנחנו סבלנו מזה  הוא מת ילד בן שנה אי אפשר לתאר לספר

שהוא ברסלב רק שהוא ברסלב אין דיבורים אין דיבורים לדבר מהדיבור אין אי אפשר לספר ולתאר 

ן "לדבר מזה כמה שתשמעו עוד לא טיפה מן הים הכל היה איך נעשה ליקוטי הלכות וליקוטי מוהר

צחקנו מכולם אנחנו הדפסנו בטבריה ובצפת ובירושלים  אינני יודע איך איך נעשה איך נעשה אנחנו

היה שני ברסלבים רב ישרול קרדונר וישרול בער הם צחקו מאתנו אבל אנחנו בליבנו צחקנו מהם 

כלל אני לא מבין איך אני יכול לחיות איך אני חי רבונו של עולם זה היה דברים גדולים דברים ילד 

כל הטעמים של העולם והוא הרגיש שזה חסר לו הוא צריך בן שנה הוא יש לו את כל הכוחות של 

מי יודע כמה צרות אני פטרתי לכל עם ישראל על ידי זה שהילד ) צוחק(לחם והוא בכה עד שמת 

סבל כזה מיתה כזה הוא  נעשה נפוח מרעב ילד מה לספר מה לדבר מהאנשים שלי רבינו הקדוש 

אנשים שלי הילד מת ואני מצחק אני בכיתי מת אמר יהיה זמן לדבר ומה לספר מהאנשים שלי מי 

אצלי בן שנה מרעב הוא נעשה נפוח נפוח כמו הר מרעב אני לא  מגזם ולא משקר חס ושלום זה עוד 

  .לא כטיפה מן הים מה שסבלתי על זה שהוא ברסלב

לא היה לנו נשים להתחתן כל האנשים לא רצו ברסלב מה ברסלב אין כלום לא כסף ולא כובוד ולא 

שום דבר בשביל מה להתחתן עכשיו אני מצחק אבל אז לא צחקתי אני סבלתי מה שאין בעולם דבר 

כזה מיתה כזה כזה כזה כזה אין בעולם רק בשביל ברסלב העולם נברא רק בשביל ברסלב וכל 

הצרות והישועות בשביל ברסלב נראה איזה חוליים אלה איזה גיבורים הם חמי היה מכה את רב  

לו הזקן כן מזה מה אתה רוצה מחתני מה זה שיהיה ברסלב מה אני לעשות אני יש לי  ישרול ותלש

ערבים שיהרגו אותך בדרך בזמן שאתה הולך למרון הם יהרגו אותך בדרך הם אמרו לרב ישרואל 

מקרדן הם יהרגו אותך עזוב את חתני עזוב אותו כשיבואו כל העולם הערב של האנשים שלי שהם 

בשביל האמת איזה גיבורים הם חסידי ברסלב איזה גיבורים הם איזה גיבורים  מוכנים לסבול הכל

הם בלא שם בלא רעש כולם הם תחת האבנים כל המתנגדים רק אני נשארתי לבדי אני נשארתי רק 

אחד יחיד כולם איתי אני נשארתי יחיד מלפני מאה שנים אין מאה שנים אין גם שבעים שנים כן כל 

אש השנה היה לו ניסים גדולים איך שנשאר בחיים וברוך השם כולם חזרו מי שבא לרבינו על ר

בשלום כולם צחקו מהם הם ברסלב הם זרקו אבנים לברסלב כן אם ראו חסיד ברסלב זרקו לו אבנים 
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שימות בשביל מה ברסלב בשביל מה שיחיה אם ברסלב יותר טוב שימות מי להיות ברסלב עכשיו 

שלי שוכב בן שנה הוא מת ברעב אני לא משקר ולא מגזם הוא הכל אני מצחק אבל אז בכיתי הבן 

כל הלילה לחם לחם לחם כל הלילה הוא בכה ואני שומע ואין לי לתת לו מי  יכול , לילה הוא בכה

לדבר לספר מה שעבר על ברסלב והיה תחיית המתים כל העולם יבואו לרבינו לראש השנה ואיך 

לאומן יהיה ירושלים רק צדיק שיהיה מקום בשביל כל העולם  יהיה מה יהיה אם כן לא צריך לנסוע

שיהיה להם איפה איפה לעמוד כל המטוסים לא יספיקו כל מה שיש בעולם לא יספיקו בשביל לבוא 

אני לא יכול כל כך לצחק אין לי כח כל העולם יסעו ) צוחק(לרבינו כולם אוייי איזה חתונה יהיה 

ם לא ירושלים אז אומן או ירושלים או אומן כשמחפשים אמת אז לאומן כל העולם יסעו לירושלים א

זוכים אני נולדתי בן מתנגדים גדולים שהיו למדנים גאונים צדיקים מפורסמים בכל העולם ואני לא 

ידעתי לא ידעתי כלום אבל אני חפשתי אמת ומצאתי איש אחד רב ישרול קרדונר והעולם הלמדנים 

זה ברסלב כן והיה לי הייתי גיבור כזה שעזבתי כל העולם ונדבקתי החסידים כן וראיתי וראיתי מה 

וקישרתי עצמי לרב ישרול מקרדון זהו העולם מי שרוצה אמת מי שאומר ליקוטי תפילות אז הוא 

מוצא אמת העיקר היא רבינו הקדוש רבי נחמן זה העיקר והיסוד של כל התורה של כל אחד מישראל 

ישועות כן זה העיקר אם יש רבינו הקדוש יש כבר הכל השם נתן לי לקשר עצמו אליו אז יבואו כל ה

מתנות טובות אני יודע איזה דברים פלאים שאי אפשר לדבר איתם עם כל אחד יש דברים שהוא 

שהם מסתירים האמת אבל אם רוצים באמת אם מתפללים לשם יתברך באמת אז זוכים זוכים 

היסוד שלנו ושל כל ישראל ושל כל התיקונים הוא לדברים נפלאים רבי נחמן הוא העיקר השורש ו

הכל בלעדיו אין לנו כלום הוא העיקר והיסוד ככה הוא גילה לנו טיפה מן הים נו אם אין אמונה אין 

כלום העולם בזה מסוכן מאד צריכים רחמים רבים ולהתפלל לשם יתבורך תמיד שנזכה לדעת האמת 

ולם רבינו הקדוש גילה בזה פלאות גדולות גדולות יש בעולם הרבה שקרנים שהם  מחריבים את הע

אבל השם יתברך גדול מאד הוא יהפוך הכל לטובה יש הרבה לדבר לספר מה שיש בעולם עכשיו זה 

עניין שלא היה עדיין זה עניין הגאולה בשלמות באמת אמונה כזו עוד לא היה בעולם חכמה כזה 

יש לנו רופא כזה שהוא  יכול להחיות מתים הוא  עוד לא היה בעולם שזה כל חיותנו וכל חיינו אוי

יכול הכל הוא יחדש אותנו יחזק אותנו הוא מחדש נותן לנו מוח חדש לב חדש הכל חדש אנחנו 

החרבנו הכל והוא עושה ומתקן ומחדש עוד לא היה בעולם קדושה כזו חכמה כזו שזה יעשה עולם 

לטובה הכל יתהפך זה זה זכינו הכל רבינו  חדש כולם  יעשו רצון התורה באמונה באמת יתהפך הכל

הקדוש מה שהוא יכול לעזור לנו לחדש אותנו זה הכל רבינו הקדוש בלי רבינו אנחנו חסרים הכל 

עם רבינו הקדוש הכל הכל טוב אני לא אומר את זה אם אני אומר יכול להיות להפך אבל רבינו 

מה שהוא אומר צריכים אנחנו לקבל הקדוש כל הדיבורים שלו הם דברי השם ממש אסור להרהר 

ולקיים באמונה שלמה דבר כזה הוא חדש לא היה מעולם הגאולה עדיין לא היה בעולם עכשיו הוא 

זמן הגאולה ויהיה כל העולם יתהפך כולם יעבדו את השם זה דבר חדש עוד לא היה בעולם פלא 

שיהיה הוא יכול לעזור לנו לעזור  כזה שהוא יכול לעזור לנו עוד לא היה ולכל ישראל אפילו יהיה מי

  .לו לעזור לכל ישראל בכל רגע חדש

זה לא היה זה עכשיו נתהוה איזה חול דק מזה בבעולם ויהיה עולם חדש עם כל דיבור של רבינו 

מכל דברי תורתו אין דיבור אחד הוא מחזיר כל העולם לשם יתבורך דיבור אחד אין שום יאוש 

א מרפא מחזק כל אחד ואחד ומחדש כל אחד ואחד ונותן לו הכל בעולם כלל רק דיבור אחד והו

חדש מתחדש לב חדש זה דבר כזה זה עניין שעוד לא היה בעולםיש מחלות שאין להם רפואה שום 

רפואה והוא יכול לרפאות גם מחלות האלה הוא יכול לרפאות אותנו לחדש אותנו עוד לא היה 

עולם שהוא יכול לחדש אותנו לתת לנו לב חדש ומוח בעולם חידוש נורא ופלא כזה עוד לא היה ב
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י שלנו הוא נותן לנו הכל חדש לב "י הוא הרב"חדש הכל חדש ראש בני ישראל ראשי תיבות רב

חדש עיניים חדש הכל חדש יבואו כל העולם כל העולם יבואו למשיח תן לי תיקון אני רוצה תיקון 

ן בעולם נו כולם יש "יין חדש יש כבר ליקוטי מוהרתיקון מוכן ליתן תיכף ציבור אחד עניין אחר ענ

ן בעולם אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן נו אני ראשי תיבות ננח "להם תיקון יש כבר ליקוטי מוהר

אני רבי נחמן זה נ . נחמ נחמן מאומן זה כבר כלול כל העולם עם כל הכל תיקון תיקון תיקון תיקון

  .נח נחמ נחמן מאומן


