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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   32  #גליון

כמו ומצות ישוב ארץ ישראל קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
כמבואר במדרש  ו שקולה כנגד כל מצות שבתורהמצות ישוב ארץ ישראלל "שאמרו חז
מיחד יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל ה, )ענף ארץ ישראל(תלפיות 

מצות , )ז"דף נ (ובספר חרדים. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, קרקע לאשתו למזונותיה
   .שנאמר וירשתה וישבת בה, עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ק" לפב"סתש איירחודש 

ּפּוק ַעֵּין ְוִתְׁשַּכח ֶׁשָּכל ֵסֶפר ְּדָבִרים ְמַדֵּבר ִּכְמַעט ְּבָכל ָּפָרָׁשה 
 -ִיְתָּבַרְך ָרָצה ַלֲהִביָאם ִמָּיד ְלֶאֶרץ '  ִיְׂשָרֵאל ֵאיְך ה- ֵמִעְנַין ֶאֶרץ

 ְיֵדי ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים מֹוִציֵאי ִּדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה -ְוֵהם ַעל . ִיְׂשָרֵאל
ְוַעָּתה ֵהם מּוָכִנים .  ְיֵדי ֶזה ִנְתַעְּכבּו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה-ַעל . 'ְוכּו

 ֵּכן ִהְזִהיָרם ִלְׁשמֹר ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכֵדי -ַעל , ל ִיְׂשָרֵא-ָלבֹא ְלֶאֶרץ 
   ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשִּייְרׁשּו ֶאֶרץ 

  הלכות סעודה הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 
 .ִהְלכֹות ְּבִציַעת ַהַּפת ֲהָלָכה ד ִנְכֶלֶלת ְּבִהְלכֹות ְנִטיַלת ָיַדִים ֲהָלָכה ד

 .הִהְלכֹות ְּדָבִרים ַהּנֹוֲהִגים ַּבְּסֻעָּד
 .ֲהָלָכה ד

ּובֹו  ִיְתָּבֵאר  ִעְניַן  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  וְיֹום  ַהִּכּפּוִרים  ַוֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה  ְוֻסּכֹות  ְוַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ְוהֹוַׁשְעָנא 
 .ַרָּבא ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה

ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל  ַהּתֹוָרה ,  ן  ֵחֶלק  א"  ְּבִסיָמן  כ  ִלּקּוֵטי  מֹוֲהַר'  ִּפי  ַהּתֹוָרה  ִּתְׁשָעה  ִּתּקּוִנין  ַיִּקיִרין  ְוכּו-ַעל  
 .ֵמרֹאָׁשּה ְלסֹוָפּה

ִּכי  ָּכל  ֲעבֹוָדֵתנּו  ַּבָּיִמים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּללּו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַוֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה)  א
ַהּכֹל  הּוא  ְּכֵדי ,  ם  וְיֹום  ַהִּכּפּוִרים  ְוֻסּכֹות  ְוַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ַעד  ְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרתְּתׁשּוָבה  ְוֶעֶרב  יֹום  ַהִּכּפּוִרי

ֶׁשֶּזה  ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּכמֹו .    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֵדי  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלבֹא  ְלֶאֶרץ  -ְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ִמי ,  ֶׁשָאַמר  ָאז  ְּבֶזה  ַהָּלׁשֹון.  ל"ְּבֵעת  ֶׁשִהִּגיד  ְלַעּמֹו  ַהּתֹוָרה  ַהּנֹוָרָאה  ַהַּנ.  ְכרֹונֹו  ִלְבָרָכהֶׁשָאַמר  ַרֵּבנּו  ִז

.   ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶאֶרץ  -ְּדַהְינּו  ֶׁשֵּיֵלְך  ִמַּדְרָּגא  ְלַדְרָּגא  ִאי  ֶאְפָׁשר  ִּכי  ִאם  ַעל  ,  ֶׁשרֹוֶצה  ִלְהיֹות  ִאיׁש  ִיְׂשְרֵאִלי
  ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָׁשם  ְּבסֹוף -ם  ָאַמר  ֶׁשָהִעָּקר  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ָאָדם  ְלַנֵּצַח  ַהִּמְלָחָמה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ַּג

ְקָרא   ִיְׂשָרֵאל  ֲאַזי  ִנ-ַהְינּו  ְּכֶׁשָּבא  ִלְבִחיַנת  ֶאֶרץ  ,  ְּבִאֵּלין  ִאְׁשַּתַּכח  ִּגָּבר  ַּתִּקיף,  ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו.  ל"ַהּתֹוָרה  ַהַּנ
ִנְמָצא   ֲאָבל  ַאַחר  ָּכְך.    ִיְׂשָרֵאל  ֲאַזי  ַאל  ִיְתַהֵּלל  חֹוֵגר  ִּכְמַפֵּתַח-ִּגָּבר  ַּתִּקיף  ִּכי  קֶֹדם  ֶׁשָּבא  ִלְבִחיַנת  ֶאֶרץ  

ִעָּקר  הּוא  ָלבֹוא ֶׁשִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ְוִעַּקר  ִנְצחֹון  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַנֵּצַח  ְּבֶזה  ָהעֹוָלם  ָה
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ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲעבֹוָדֵתנּו  ַּבָּיִמים  ַהּנֹוָרִאים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּללּו  ֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעד  ְׁשִמיִני .    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ  
ָּתִמיד ,    ִיְׂשָרֵאל-ץ  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְּבֶׁשַבח  ֶאֶר,    ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַּגָּלה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה-ִּכי  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ,  ֲעֶצֶרת
ְּכמֹו .    ִיְׂשָרֵאל-ֱאלֶֹקיָך  ָּבּה  ֵמֵראִׁשית  ַהָּׁשָנה  ַעד  ַאֲחִרית  ָׁשָנה  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  '  ֵעיֵני  ה

ֶׁשִעַּקר  ְקֻדַּׁשת ,  ְמָצאִנ)  ם"ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ְּבִלּקּוֵטי  ִּתְנָיָנא  ִסיָמן  ֵמ(ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  
ִּכי ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַּכָּונֹות  ָּכל  ַהִּמְצוֹות  ְוַהְּתִפּלֹות  ֶׁשל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה.    ִיְׂשָרֵאל  ִנְתַּגֶּלה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה-ֶאֶרץ  

  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ֵמרֹאׁש ל  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַמְתֶחֶלת  ַהְּנִסיָרה  ֶׁשְּמַנְּסִרין"י  ַז"ְמבָֹאר  ְּבִכְתֵבי  ָהֲאִר
ּוְבֻסּכֹות  ִנְמָׁשִכין  ָּכל  ַהֲחָסִדים .  ְוַאַחר  ָּכְך  ְּבַאְרָּבָעה  ָיִמים  ֶׁשֵּבין  יֹום  ִּכּפּור  ְלֻסּכֹות.  ַהָּׁשָנה  ַעד  יֹום  ִּכּפּור
ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת ,  ר  ְּכֶנֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵדי  ָּכל  ֶזה  זֹוִכין  ִּבְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת  ֶׁשִּנְתַחֵּב-ְוַעל  .  ְּפִניִמים  ּוַמִּקיִפים

ַעֵּין  ַּבַּכָּונֹות  ְוִתְרֶאה  ֶׁשַעל  ְיסֹוד  ֶזה .  (ִעם  ּדֹוָדּה  ְּבַאֲהָבה  ְוָאז  הּוא  ִעַּקר  ִׂשְמָחָתן  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל,  ַמְלכּות
ל  ְּכֵדי  ִלְבנֹות  ּוְלַנֵּסר  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות ַהּכֹ.  סֹוְבִבין  ְוהֹוְלִכין  ָּכל  ַהַּכָּונֹות  ֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעד  ְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת

ִּבְׁשֵלמּות  ְּכֵדי  ְלַהֲחִזיָרּה  ָּפִנים  ְּבָפִנים  ֶׁשְּׁשֵלמּות  ִּתּקּון  ֶזה  ַמְתִחיל  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְוִנְגָמר  ִּבְׁשִמיִני 
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ִאָּׁשה -יַנת  ֶאֶרץ  ִּכי  ַמְלכּות  ִהוא  ְּבִח,    ִיְׂשָרֵאל-ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ    ְוָכל)  ֲעֶצֶרת

ִּכי  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  הּוא  ְלַגּלֹות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלָכל  ָּבֵאי  עֹוָלם .  ַּכְמבָֹאר  ַּבְּסָפִרים'  ִיְרַאת  ה
ֶׁשַעל  ֶזה .  ַמְנִהיג  ּומֹוֵׁשל  ַׁשִּליט  ְּבעֹוָלמֹו  ִּכְרצֹונֹוֶׁשֵּיְדעּו  וְַיֲאִמינּו  ָּכל  ָּבֵאי  עֹוָלם  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך  ְלַבּדֹו  ֶמֶלְך  

ֱאלֵֹקינּו  ַעל  ָּכל '  ּוְבֵכן  ֵּתן  ַּפְחְּדָך  ה,  ָאנּו  ִמְתַּפְּלִלין  ַהְרֵּבה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  וְיֹום  ִּכּפּור  ְּכמֹו  ֶׁשָאנּו  אֹוְמִרים
וְָיִבין ָּכל ְיצּור .  וְֵיַדע  ָּכל  ָּפעּול  ִּכי  ַאָּתה  ְּפַעְלּתֹו.  ֹוָלם  ֻּכּלֹו  ִּבְכבֹוֶדָךְמלְֹך  ַעל  ָּכל  ָהע.  'ַמֲעֶׂשיָך  ְּבַהר  ִצּיֹון  ְוכּו

ְוֵכן חֹוְתִמין ַהְּבָרָכה ֶמֶלְך ַעל . 'ֱאלֵֹקי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ְוכּו' ִּכי  ַאָּתה  ְיַצְרּתֹו  וְיֹאַמר  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ה
ַהּכֹל  ְּכֵדי  ְלַגּלֹות  ַמְלכּותֹו  ְלָכל  ָּבֵאי  עֹוָלם  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת .  ַהֶּמֶלְך  ַהִּמְׁשָּפט.  ַהָּקדֹוׁשָּכל  ָהָאֶרץ  ַהֶּמֶלְך  

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת -ְוָכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ִהְתַּגּלּות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ִּבְניַן  ַהַּמְלכּות  ַהְמבָֹאר  ַּבְּכָתִבים
 -  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  הּוא  ְירּוָׁשַלִים  ּוֵבית  -ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַרק  ְּבֶאֶרץ  .  ל"ַמְלכּות  ַּכַּנ

ּוְמֻהָּלל  ְמאֹד  ְּבִעיר  ֱאלֵֹהינּו  ַהר '  ָּגדֹול  ה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך
ְוָכל .    ִיְׂשָרֵאל  ּדֹוֶמה  ְּכִמי  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ֱאלֹוַה-ָּכל  ַהָּדר  ְּבֶאֶרץ  ,  ּוְכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ָקְדׁשֹו

' ַלה  ִמְזמֹורּוִבְׁשִביל  ֶזה  אֹוְמִרים  ִּבְכִניַסת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  .    ָלָאֶרץ  ּדֹוֶמה  ְּכִמי  ֶׁשֵאין  לֹו  ֱאלֹוַק-ַהָּדר  ְּבחּוץ  
ְוֶזה  ַהִּמְזמֹור .  'ְוכּו.  וְָיבֹא  ֶמֶלְך  ַהָּכבֹוד,  ָהָאֶרץ  ֶׁשהּוא  ְמַדֵּבר  ֵמִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב

ֵאל  ְּכִפי  ֶׁשֵּפֵרׁש   ִיְׂשָר-ֶׁשִהיא  ֶאֶרץ  .  ָהָאֶרץ  ּוְמלֹוָאּה'  ַלה,    ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב-ַמְתִחיל  ִמְּקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
  ֵּכן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאנּו -  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל  -ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְּבֶאֶרץ  .  י  ָׁשם"ַרִׁש

 .ל"ה ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ִּתְתַּגֶּל-עֹוְסִקין ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ָהִעָּקר הּוא ְלַגּלֹות ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות -ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְצִריִכין  ְלַכֵּון  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְמֵהָרה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,  ִנְמָצא)  ב

ל "ַּמְמִׁשיִכין  ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ  ְיֵדי  ּתֹוָרה  ֶׁש-  ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ַעל  -ְוָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  .  ל"ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ
ּוְמבָֹאר  ָׁשם  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר '    ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו-ּוִבְזכּות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  זֹוִכין  ְלֶאֶרץ  ,  ְוֶזה  ְלׁשֹונֹו)  ְּבאֹות  ו(

ְוַהְכָנַעת  ַהּמֹוְנִעים .  ֹוְנִעים  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַעד  ֶׁשַּמְכִניִעין  ְּתִחָּלה  ָהְרָׁשִעים  ַהּמ-ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ַעֵּין  ָׁשם ,  ְוִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה  הּוא  ְּכִפי  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ְלַמְעָלה.  הּוא  ְּכִפי  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה

 .ֵהיֵטב ְוָהֵבן
ִיְתָּבַרְך '  י  ַהּתֹוָרה  הּוא  ָצִריְך  ִלְׁשּפְֹך  ִׂשיחֹו  ִּבְתִפָּלה  ִלְפֵני  הֶׁשִּמי  ֶׁשרֹוֶצה  ְלַהְמִׁשיְך  ֵּבאּוֵר,  ְוַהְּכָלל

  הּוא  ַמְּתַנת -  ָּברּוְך  -ּוְכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  קֶֹדם  ַהְּדרּוׁש  ָצִריְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבַתֲחנּוִנים  וִיַבֵּקׁש  ֵמֵאת  ַהָּקדֹוׁש  .  'ְוכּו
ֵאין  ֶזה  ַהַּמֶּטה .  ֶׁשל  ֲעבֹוָדתֹו    ִּפי  ֶׁשַעְכָׁשו  ִנְתעֹוֵרר  ַמֵּטה  ֻעּזֹו-  ַעל  -ַאף  .  ִחָּנם  ְולֹא  ִיְתֶלה  ִּבְזכּות  ַעְצמֹו

ְוָצִריְך  ְלַהְכִניַע  ָהַרע ,  ִּכי  ְּבַרִּבים  ֵיׁש  ָּבֶהם  טֹוִבים  ְוָרִעים,  ְּכֵדי  ְלִהְתָּגאֹות  ֶאָּלא  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֵעָדה
. 'ִיְתָּבַרְך  ַיֲעמֹד  ְּכַדל  ּוְכָרׁש  וְַיַדֵּבר  ַּתֲחנּוִנים  ְולֹא  ִיְתֶלה  ִּבְזכּות  ַעְצמֹו  ְוכּו'  ל  ִלְפֵני  הֲאָב.  ל"ֶׁשָּבָרִעים  ַּכַּנ
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ֶׁשִּיַּקח  ֶמְמֶׁשֶלת '    הּוא  ָאַמר  ְלמֶֹׁשה  ַקח  ֶאת  ַהַּמֶּטה  ְוכּו-  ָּברּוְך  -ְוֶזהּו  ָטעּות  ֶׁשָּטָעה  מֶֹׁשה  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  
, ְוַאַחר  ָּכְך.  ל"לֹו  ִמִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ִרְׁשָעָתם  ֶׁשל  ָהָרִעים  ֶׁשָּבֵעָדה  ַּכַּנֻעּזֹו  ֶׁשֵּיׁש  

ׁש  ֶאל ֶׁשִּיְׁשּפְֹך  ִׂשיחֹו  ּוְתִפָּלתֹו  ְּבַתֲחנּוִנים  ְּכַדל  ּוְכָר,  ֵאין  ִּדּבּור  ֶאָּלא  ַנַחת.  ְוִדַּבְרָּת  ֶאל  ַהֶּסַלע  ְלֵעיֵניֶהם
ַּדְיָקא  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהָּקָהל  ִּבְׁשַעת  ַמֲעֶׂשה  ְּכֵדי  ֶׁשְּיַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצמֹו '  ְלֵעיֵניֶהם'.  ל"ַהְינּו  ֵלב  ָהֶעְליֹון  ַּכַּנ,  ַהֶּסַלע

ַּתֵּמׁש  ִעם  ַהַּמֶּטה ְוהּוא  לֹא  ֵכן  ָעָׂשה  ֶׁשָּזַכר  טּובֹו  ְוִצְדָקתֹו  ִּבְׁשַעת  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשּלֹא  ִהְׁש.  ל"ִעם  ִנְׁשָמָתם  ַּכַּנ
ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ֵאין  ָלָאָדם  ִלְדחֹק  ֶאת .  'ִּבְׁשִביל  ַהָּקָהל  ֶאָּלא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַהַּמֶּטה  ִּבְׁשַעת  ְּתִפָּלתֹו  ְוכּו

ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל  ֶזה ,  אוִיְתָּבַרְך  ִיֵּתן  ְוִאם  ָלאו  ָל'  ַעְצמֹו  ַעל  ׁשּום  ָּדָבר  ֶאָּלא  ְיַבֵּקׁש  ְּבַתֲחנּוִנים  ִאם  ִיֵּתן  לֹו  ה
, ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ָטעּות  ֶזה  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל  מֶֹׁשה  ָלבֹוא  ֶאל  ֶאֶרץ  -ּוְמבָֹאר  ָׁשם  ֶׁשַעל  .  ֵהיֵטב

  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה -  ְוָאז  ַעל.  'ִּכי  ָצִריְך  ִלְׁשּפְֹך  ְּתִפָּלתֹו  קֶֹדם  ַהּתֹוָרה  ְוכּו.  ֶאל  ָהָאֶרץ'  ָלֵכן  לֹא  ָתִביאּו  ְוכּו
ֵמאֹוִתּיֹות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִחֵּדׁש     ְיֵדי  ּכֹחֹות  ָהרּוָחִנּיֹות  ַהִּנְבָרִאים-ִּכי  ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשַּמְמִׁשיְך  זֹוֶכה  ְלֶאֶרץ  

ִעים  ַהּמֹוְנִעים ְוֵהן  ְמַקְּבִלין  ַהּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְּכֵדי  ַלֲענֹׁש  ָהְרָׁש.  ַהּכֹחֹות  ָהֵאּלּו  ֵהן  ֵהן  ַמְלָאִכים  ַמָּמׁש
ַהְינּו  ַהַּמְלָאִכים  ֵהן  ְלִפי  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה ,  ְוֵאּלּו  ַהּכֹחֹות  ָהרּוָחִנּיֹות.  'ְּבַחְרָּבא  ְוַקְטָלא  ְוכּו

ֻמֶעֶטת  ַעד ְוִלְפָעִמים  ַהְּקֻדָּׁשה  ָּכל  ָּכְך  .  'ְוִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה  ְלִפי  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ְלַמְעָלה  ְוכּו
ְוֵאין .  ֶׁשַהַּמְלָאִכים  ֵהם  ְמעּוֵטי  ּכַֹח  ֶׁשֵאין  ּכַֹח  ְּבָיָדם  ְלַקֵּבל  ּכַֹח  ַלֲענֹׁש  ֶאת  ָהְרָׁשִעים  ְּבַחְרָּבא  ְוַקְטָלא

. ֵאין  ָלֶהםָלֶהם  ּכַֹח  ֶאָּלא  ְלַהְכִניַע  ֶאת  ָהְרָׁשִעים  ִּבְלַבד  ּוְלָהִביא  מֶֹרְך  ִּבְלָבָבם  ְוִלְפָעִמים  ַּגם  ֶזה  ַהּכַֹח  
ְוִלְפָעִמים ַּגם ֶזה . 'ְוֵאין  ָלֶהם  ֶאָּלא  ַהּכַֹח ַהֶּזה ְלעֹוֵרר ּכַֹח ָהֻאּמֹות ַעל ָהְרָׁשִעים מֹוִציֵאי ִּדַּבת ָהָאֶרץ ְוכּו

ְוִלְפָעִמים .  'ּוַהּכַֹח  ֵאין  ָלֶהם  ְוֵאין  ָלֶהם  ּכַֹח  ֶאָּלא  ְלַהְׁשִּתיק  אֹוָתם  ִּבְלַבד  ֶׁשּלֹא  ְלַדֵּבר  ָסָרה  ְּבָפֵנינּו  ְוכ
 .'ַהּכֹל ְלִפי ִמעּוט ַהְּקֻדָּׁשה ְוכּו. ַּגם ֶזה ַהּכַֹח ֵאין ָלֶהם

  ְיֵדי  ֶזה -  ְיֵדי  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַעל  -  ִיְׂשָרֵאל  ֶאָּלא  ַעל  -ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,  ְוַהְּכָלל
ֶׁשַעל .    ִיְׂשָרֵאל-ם  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ִמָּלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ִנְבָרִאים  ְּבִחיַנת  ַמְלָאִכים  ֶׁשֵהם  ְמַקְּבִלי

ְוכֹחֹות  ֵאּלּו  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשְּמַקְּבִלין  ֵמֱאדֹום  ֵהם  ְּכִפי .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  זֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -
ְוִרּבּוי .  ל"ה  ִהוא  ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ְלַמְעָלה  ַּכַּנְוִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָר.  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה

  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהְּנָפׁשֹות  ֶׁשִּמְתַקֵּׁשר  ַהַּצִּדיק  ִעָּמֶהם  ִּבְׁשַעת  ַהְּתִפָּלה -ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ְלַמְעָלה  הּוא  ַעל    ַהְּקֻדָּׁשה
  ְיֵדי  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ֶׁשל  ַמֲעִׂשים  טֹוִבים -  ְּדַהְינּו  ְּכֶׁשֵאין  ַמְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה  ַעל  ,ל"ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  קֶֹדם  ַהְּדרּוׁש  ַּכַּנ

ְוַגם  ַעל  ְּתִפָּלתֹו  ֵאינֹו  סֹוֵמְך  ֶאת .    ְיֵדי  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּכָעִני  ַּבֶּפַתח-ַרק  הּוא  ַמְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה  ַעל  .  ֶׁשּלֹו
, יד  ִלְפָעִמים  מֹוֲאִסין  ִּבְתִפָּלתֹו  ַרק  הּוא  ְמַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצמֹו  ִּבְׁשַעת  ַהְּתִפָּלה  ִעם ַרִּביםִּכי  ְּתִפַּלת  ָיִח.  ַעְצמֹו

 -  ְיֵדי  ֶזה  ְּתִפָּלתֹו  ְּתִפַּלת  ַרִּבים  ֶׁשֵאין  ַהָּקדֹוׁש  -ְוַעל  .  ְּדַהְינּו  ִעם  ָּכל  ָהֵעָדה  ָהעֹוְמִדים  ִּבְׁשַעת  ַהְּדרּוׁש
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתעֹוְרִרין -ַעל  .    ְיֵדי  ְּתִפָּלה  זֹו  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ִנְׁשַמת  ַרִּבים-ְוַעל  .  ס  ְּתִפָּלָתם  הּוא  ְמָמֵא-ָּברּוְך  

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשִכין  לֹו  ֵּבאּוֵרי -ְוַעל  .  ִיְתָּבַרְך  ּוַמְׁשִּפיַע  ָעָליו  ִּדּבּוִרים  ַחִּמים  ְּכַגֲחֵלי  ֵאׁש  ִמֵּלב  ָהֶעְליֹון'  ַרֲחֵמי  ה
ַוֲאַזי  זֹאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת .  ֶׁשֵּיׁש  ְלָכל  ֶאָחד  ֵמָהֵעָדה  ֵחֶלק  ְּבַהּתֹוָרה,  ִנְמָצא.    ֵּכן  ִמָּׁשם-ֹוָרה  ַּגם  ַהּת
ִּכי .    ְיֵדי  ַהְּתִפָּלה  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ִנְׁשַמת  ַרִּבים  זֹאת  ַהּתֹוָרה  ֵיׁש  ָלּה  ּכַֹח  ָּגדֹול-ַעל  
ּוְכִפי  ְרבֹות  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּנָפׁשֹות  ֵּכן  ִרּבּוי .    ְיֵדי  ְּתִפַּלת  ַרִּבים  ִנְתַוֵּסף  ְקֻדַּׁשת  ְיֵתָרה  ְלַמְעָלה-ַעל  

ְּיַקְּבלּו  ּכַֹח ּוְכמֹו  ֵכן  ֵיׁש  ּכַֹח  יֹוֵתר  ְלַהַּמְלָאִכים  ַהִּנְבָרִאים  ֵמֵאּלּו  ַהִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ֶׁש.  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה
  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵאיֶזה  ְּבִחיָנה  ֵמַהְּבִחינֹות -ְּבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ֵמֱאדֹום  ְלַהְכִניַע  ָהְרָׁשִעים  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  

י  ִרּבּוי   ְיֵד-ַהּזֹאת  ְוַהּכֹל  ְּכִפי  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּתֹוָרה  ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּקֻדָּׁשה  ַעל    ַהְמבָֹאִרים  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה
ל "ְוָכל  ַהְּפָגם  ֶׁשּלֹו  ָהָיה  ֶׁשָּטָעה  ָּבִעְניָן  ַהַּנ.    ֵּכן  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ֶׁשָחָטא  ְּבַהָּכַאת  ַהּצּור-ְוַעל  .  ל"ַהְּנָפׁשֹות  ַּכַּנ

א  ָטָעה  ְוָסַבר  ֶׁשְּצִריִכין ְוהּו.  ִיְתָּבַרְך  ִצָּוה  לֹו  ִלַּקח  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ִּבְׁשִביל  ָהֵעָדה  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבָרִעים'  ֶׁשה
  ֵּכן  ִהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ְּבכַֹח  ּוְבאֶֹנס  ְולֹא  ְּבַרֲחִמים -ְוַעל  .  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַהַּמֶּטה  ִּבְׁשִביל  ְלַהְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה

ְולֹא  ִנְתַוֵּסף  ְקֻדָּׁשה  ְלַמְעָלה ְוַגם  לֹא  ִהְתַקֵּׁשר  ַעְצמֹו  ִעם  ַהְּנָפׁשֹות  ִּבְׁשַעת  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  .  ְוַתֲחנּוִנים
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ִמֵּמיָלא  לֹא  ִהְכִניַע  ָהַרע .  ְוַגם  ֵמַאַחר  ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה.  ַעל  ָיָדם
 ְיֵדי ָּכל ֶזה לֹא -ְוַעל . ת ַהּתֹוָרהִּכי ִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַמֵּטה ֻעּזֹו ִּבְׁשִביל ַהְמָׁשַכ.   ְיֵדי  ַמֵּטה ֻעּזֹו-ֶׁשָּבֵעָדה  ַעל  

 -ְוַעל  .  לֹא  ַתֲעבֹר  ִּבי,  ְוֵהִׁשיב  לֹו.  ָהָיה  ּכַֹח  ְלַהַּמְלָאִכים  ַהִּנְבָרִאים  ֵמַהּתֹוָרה  ְלַקֵּבל  ׁשּום  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום
  ְיֵדי  ִמיָתתֹו -ְוַעל  .  י  ֶזה  ְיֵד-ְוֻהְכַרח  ְלִהְסַּתֵּלק  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ֵּכן  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל  מֶֹׁשה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

ַעֵּין  ָׁשם ,  ָּכל  ֶזה  ְמבָֹאר  ִמּתֹוְך  ַהּתֹוָרה  ַהּזֹאת.    ְיֵדי  ִנְׁשָמתֹו  ְוִתֵּקן  ַמה  ֶּׁשִחֵּסר-ִנְתַוֵּסף  ַהְּקֻדָּׁשה  ַעל  
 .ֵהיֵטב ְוָהֵבן

ֶׁשָאז .  ָנה  ְזַמן  ְקִהָּלה  ַלּכֹל  ִהיאִּכי  רֹאׁש  ַהָּׁש,  ְוָכל  ִעְניָן  ֶזה  ָאנּו  עֹוְסִקין  ְלַתֵּקן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה)  ג
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת -ְוָאז  עֹוְסִקין  ְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ִמְתַקְּבִצין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַיַחד  ֶאל  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשַּבּדֹור

  ְיֵדי  ֶזה -ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי  ָלבֹוא  ַעל    ִׁשיְך  ֵּבאּוֵרי  ֵּכן  ְצִריִכין  ָאז  ְלַהְמ-ַעל  .  ל"ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ
. ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהַּצִּדיִקים  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְּבֵעת  ֶׁשִּמְתַקְּבִצין  ֲאֵליֶהם.    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ  

  ֵכן -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  .    ַצִּדיק  ֶׁשִּיְהֶיה  ָראּוי  לֹוַמר  ּתֹוָרהְוַגם  ְּכַלל  ִיְׂשָרֵאל  ַהִּמְתַקְּבִצין  ַיַחד  ְּבָמקֹום  ֶׁשֵאין  ָׁשם
  ְיֵדי  ִמְצַות  ׁשֹוָפר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמַּתן  ּתֹוָרה  ֶׁשִּנְּתָנה  ְּבקֹול -ֵהם  ַמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ַהּתֹוָרה  ַעל  

ֶׁשֻּכּלֹו  ְמַדֵּבר '  ַאָּתה  ִנְגֵליָת  ְוכּו,  ָּׁשָנה  ְּכמֹו  ֶׁשָאנּו  אֹוְמִרים  ֵּכן  ַמְזִּכיִרין  ַמַּתן  ּתֹוָרה  ְּברֹאׁש  ַה-ְוַעל  .  ׁשֹוָפר
  ְיֵדי  ֶזה  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכין  ָעֵלינּו  ְּבִחיַנת  ַהּכַֹח  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי -ְוַעל  .  ִמַּמַּתן  ּתֹוָרה

ִחּדּוֵׁשי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ְּכֵדי  ֶׁשִּנְזֶּכה ְלעֹוֵרר  ּכַֹח  ַהַּמְלָאִכים  ַהִּנְבָרִאים  ֵמ
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ֶׁשָאנּו  עֹוְסִקין  ְלַנְּסָרּה  ְוִלְבנֹוָתּה  ּוְלַתְּקָנּה -ְמֵהָרה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהֵּׁשָנה  ְוַהּדֹוְרִמיָטא  ַהּמּוָבא  ַּבַּכָּונֹות  ְּדַאִּפיל  ּדֹוְרִמיָטא  ַעל  ְזֵעיר  ַאְנִּפין .  ל"ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַּכַּנ

  ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר -ְוַאַחר  ָּכְך  ַעל  .  ְּדַהְינּו  ִהְסַּתְּלקּות  ַהּמִֹחין  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה,  ְּכֵדי  ְלַנֵּסר  ֶאת  ַהַּמְלכּות
ל  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַהְמִׁשיְך  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ַרק "ַהְינּו  ְּבִחיָנה  ַהַּנ,  ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל  ֶזה  ַּבַּכָּונֹות',  ֵרר  ֵמַהֵּׁשָנה  ְוכּוִנְתעֹו
. ל"ָרֵאל  ַּכַּנ  ִיְׂש-ְוָאז  ַּדְיָקא  זֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  .    ְיֵדי  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ַּדְיָקא  ְולֹא  ִיְתֶלה  ְּבׁשּום  ְזכּות-ַעל  

ִּבְׁשִביל  ְלַנֵּסר  ֶאת  ַהַּמְלכּות  ֶׁשִהוא   ל  ֶׁשהּוא  ִהְסַּתְּלקּות  ַהּמִֹחין"ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה  ְודֹוְרִמיָטא  ַהַּנ
כּות  ְצִריִכין  ְלַסֵּלק   ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ַמְל-ַהְינּו  ְּכֶׁשרֹוִצין  ִלְזּכֹות  ְלֶאֶרץ  ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  

ְּדַהְינּו  ֶמְמֶׁשֶלת  ֻעּזֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ִמִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו ,  ל"ֶאת  ַהּמִֹחין  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֵּטה  עֹז  ַהַּנ
ְך  ַעל  ָהָאָדם  מַֹח  ְוַדַעת   ְיֵדי  ָּכל  ִמְצָוה  ּוִמְצָוה  ִנְמָׁש-ִּכי  ָּכל  ַהִּמְצוֹות  ֶׁשעֹוִׂשין  ַעל  ,  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  מִֹחין

ֲאִני ,  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.  ִּכי  אֹוַרְיָתא  ֵמָחְכָמה  ִעָּלָאה  ָנְפַקת,  ִּכי  ַהִּמְצוֹות  ֵהם  ָחְכָמתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו,  ָקדֹוׁש
ים  ֶׁשּזֹוֶכה  ְלַסֵּגל  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְּכִפי  ַהִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִב,  ִנְמָצא.  'ֲאִני  ִּביָנה  ְוכּו'  ָחְכָמה  ְוכּו
ּוְברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְּכֶׁשרֹוִצין  ְלַהְמִׁשיְך  מִֹחין  ֲחָדִׁשים  ְּבִחיַנת .  ְּכמֹו  ֵכן  ֵיׁש  לֹו  מַֹח  ְוֵׂשֶכל  ִּדְקֻדָּׁשה,  ַמֵּטה  ֻעּזֹו

ֲאַזי  ְצִריִכין  ִמּקֶֹדם .  ּקּון  ַהַּמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ִּת-ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי  ִלְזּכֹות  ְלֶאֶרץ  
ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ֶׁשֵאין  ְצִריִכין ,  ְלַסֵּלק  ָּכל  ַהּמִֹחין  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ִמִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו

ִחיַנת  ֵׁשָנה  ִהְסַּתְּלקּות  ַהּמִֹחין  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת ְוֶזה  ְּב.  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ּבֹו  ַעָּתה  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה
ִיְתָּבַרְך ' ַהּכַֹח  ֶׁשל  ָּכל  ַהִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשְּמַסְּלִקין  ַעָּתה  ְוֵאין  ִמְׁשַּתְּמִׁשין ָּבֶהם ַרק עֹוֵמד ִלְפֵני ה

ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֶׁשֵאין  ּבֹו '  ַהְינּו  ֶׁשעֹוֵמד  ִלְפֵני  ה,  א  ִמן  ַהַּדַעתְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּכָעִני  ְּכָרׁש  ְוֵאין  ָעִני  ֶאָּל
ִּכי .  ְּבַוַּדאי  ֵאין  ּבֹו  ׁשּום  ַּדַעת ,ׁשּום  ַּדַעת  ִּכי  ֵמַאַחר  ֶׁשְּמַסֵּלק  ֵמִאּתֹו  ּכַֹח  ַהִּמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו

ְוַעְכָׁשו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ָאנּו  יֹוְדִעין  ְּפִחיתּות  ֶעְרֵּכנּו .  ֲעִׂשים  טֹוִביםִעַּקר  ַהַּדַעת  ָהֲאִמִּתי  הּוא  ִמְצוֹות  ּוַמ
  ֵּכן  ָאנּו  ְמַסְּלִקין -ַעל  .  ֶׁשֵאין  ּכַֹח  ְּבַמֲעֵׂשינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ָעֵלינּו  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  מִֹחין  ֲחָדִׁשים

ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה  ִהְסַּתְּלקּות .  ֹוְמִדין  ְלָפָניו  ִיְתָּבַרְך  ְּכָעִני  ּוְכָרׁש  ַּבֶּפַתח  ׁשֹוֵאלַּדְעֵּתנּו  ְלַגְמֵרי  ַרק  ָאנּו  ע
 .ִּכי ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַרק ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ל"ִּכי ֵאין ָעִני ֶאָּלא ִמן ַהַּדַעת ַּכַּנ, ַהַּדַעת
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. 'ַהְּצָדָקה  ְוָלנּו  ּבֶֹׁשת  ַהָּפִנים  ְוכּו'  ְלָך  ה,  ת  קֶֹדם  רֹאׁש  ַהָּׁשָנהְוֶזה  ֶׁשאֹוְמִרים  ִּבְתִחַּלת  ַהְּסִליחֹו
ִּכי  ַעל  ַרֲחֶמיָך  ָהַרִּבים  ָאנּו .  לֹא  ְבֶחֶסד  ְולֹא  ְבַמֲעִׂשים  ָּבאנּו  ְלָפֶניָך  ְּכַדִּלים  ּוְכָרִׁשים  ָּדַפְקנּו  ְּדָלֶתיָך

ִּכי  ָּכל  ְקֻדַּׁשת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשהּוא  ְקֻדַּׁשת  ַהּמִֹחין  ֲחָדִׁשים .  'ּוְּבטּוִחים  ְוַעל  ֲחָסֶדיָך  ָאנּו  ִנְׁשָעִנים  ְוכ
  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין -ְּדַהְינּו  ְּבִחיַנת  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּנְפָּתִחין  ָאז  ֶׁשַעל  ,  ַּדְיָקא'  רֹאׁש'.  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה

  ְיֵדי -ְולֹא  ַעל  ,    ְיֵדי  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ַּדְיָקא-ר  ְלַהְמִׁשיְך  ִּכי  ִאם  ַעל  ֶזה  ִאי  ֶאְפָׁש.  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְלֶאֶרץ  
ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ֶׁשל  ִמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו  ֲאִפּלּו  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ֶּבֱאֶמת  ִמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים 

ִיְתָּבַרְך  ְּכָעִני  ֶׁשֵאין  ּבֹו '  ֶהם  ָאז  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ִאם  עֹוֵמד  ִלְפֵני  הַהְרֵּבה  ֵאינֹו  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ָּב
ְוֵכן  ָּכל  ַהְּתִפּלֹות  ְוַהְּסִליחֹות  ְוַהִּפּיּוִטים  ֶׁשל  ָיִמים  ַהּנֹוָרִאים .  ל"ֵּדָעה  ּוְמַבֵּקׁש  ַרק  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ַּכַּנ

ִמְתַּפֵּלל .    ִצּבּור  קֶֹדם  ֶׁשַּמְתִחיל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּבַרִּבים-ֶזה  ְּכָעִני  ַּבֶּפַתח  ְוֵכן  ַהְּׁשִליַח    ֶדֶרְךֻּכָּלם  ֵהם  ַרק  ְּב
ַרְך ִּכי  ְצִריִכין  ָלבֹוא  ְלָפָניו  ִיְתָּב.  'ְּתִחָּלה  ְּתִפָּלתֹו  ֶׁשִּנְתַיְּסָדה  ִמַּקְדמֹוִנים  ֶׁשַּמְתֶחֶלת  ִהְנִני  ֶהָעִני  ִמַּמַעׂש  ְוכּו

ִּכי  ַהַּצִּדיק  ֵאינֹו  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַמֵּטה  ֻעּזֹו ,  ל"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה  ַהַּנ.  ַרק  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּכָעִני  ַּבֶּפַתח
ִיְתָּבַרְך '  ֵני  הֲאָבל  הּוא  ְּבַעְצמֹו  עֹוֵמד  ִלְפ.  ֶׁשל  ִמְצוֹות  ּוַמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו  ִּכי  ִאם  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֵעָדה

. ל"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשְּמבָֹאר  ַּבַּכָּונֹות  ֶׁשִּבְׁשַעת  ְּבִחיַנת  ֵׁשָנה  ַהַּנ.  ְּכָעִני  ּוְכָרׁש  ּוְמַבֵּקׁש  ַרק  ַמְּתַנת  ִחָּנם
ל  הּוא "ִּכי  ַמֵּטה  עֹז  ַהַּנַהְינּו  ,  ָאז  ִנְמָׁשִכין  ָּכל  ַהְּגבּורֹות  ִלְבִחיַנת  ַמְלכּות  ְוָכל  ַהֲחָסִדים  ְמַקֵּבל  ְלַעְצמֹו

ֶׁשָּכל  ֵאּלּו  ַהְּגבּורֹות  ְקדֹוׁשֹות .    ְיֵדי  ַמֲעִׂשים  ֶׁשּלֹו-ְּבִחיַנת  ְּגבּורֹות  ְקדֹוׁשֹות  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ּכַֹח  ּוְגבּוָרה  ַעל  
ְּדַהְינּו ,  ֶנֶסת  ִיְׂשָרֵאלל  הּוא  ַמְמִׁשיְך  ַהּכֹל  ִלְבִחיַנת  ַהַּמְלכּות  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ְּכ"ְּבִחיַנת  ַמֵּטה  עֹז  ַהַּנ

 -ֶׁשּנֹוֵתן  ֶזה  ַהּכַֹח  ְוַהְּגבּוָרה  ִלְכֶנֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם  ְּכַלל  ָהֵעָדה  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֵעָדה  ַעל  
נֹו  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַהְּגבּורֹות  ֶׁשֵהם ְּדַהְינּו  ֶׁשהּוא  ְּבַעְצמֹו  ֵאי,  ְוָכל  ַהֲחָסִדים  ְמַקֵּבל  ְלַעְצמֹו.  ל"ְיֵדי  ֶזה  ַּכַּנ

ִיְתָּבַרְך  ֶחֶסד  ִחָּנם  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהֲחָסִדים  ֶׁשְּמַקֵּבל  ְלַעְצמֹו '  ל  ַרק  ְמַבֵּקׁש  ֵמה"ְּבִחיַנת  ַמֵּטה  עֹז  ַהַּנ
, א  ִנְנָסר  ְוִנְבֶנה  ַהַּמְלכּות  ַּכְמבָֹאר  ַּבַּכָּונֹות  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  זֹו  ַּדְיָק-ְוַעל  .  ל"ִּכי  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ַרק  ֶחֶסד  ִחָּנם  ַּכַּנ

, ּוְמַקֵּבל  ְלַעְצמֹו  ַהֲחָסִדים.  ֶזה  ֶׁשּנֹוֵתן  ַהַּמֵּטה  עֹז  ִלְכַלל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות    ְיֵדי–ִּכי  ַּדְיָקא  ַעל  
ְּדַהְינּו  ְּכַלל  ִיְׂשָרֵאל ,  ִנְבֶנה  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ְיֵדי  ֶזה  ִנְנָסר  ְו-ְּדַהְינּו  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ֶחֶסד  ִחָּנם  ַעל  

ִּכי  ְּכַלל .  ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ִּבְניַן  ַהַּמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה.    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשִּנְבִנין  ְוִנְגָּדִלין  ַנְפׁשֹוָתם  ְוזֹוִכין  ְלֶאֶרץ  
ִּכי  ַעל  ָיָדם ,  ָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה.    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶאֶרץ  ְּדַהְינּו  ְּכֶנֶסת,  ַנְפׁשֹות  ִיְׂשָרֵאל

 .ִנְתַּגֶּלה ַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו
, ּות  ַהּמִֹחיןְוָאז  ִנְמָׁשִכין  ִהְתַחְּדׁש.  ְוַאַחר  ָּכְך  ָּבא  ַהּׁשֹוָפר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה)  ד

ִּכי  ׁשֹוָפר  הּוא  ְּבִחיַנת  ַמַּתן .  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה,  ְּדַהְינּו  ְּבִחיַנת  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֲחָדִׁשים
י  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ֵּבאּוֵרי   ְיֵד-ִּכי  ָאז  ִנְמָׁשִכין  ִּדּבּוִרים  ַחִּמים  ְּכַגֲחֵלי  ֵאׁש  ֶׁשַעל  ,  ּתֹוָרה  ֶׁשִּנְּתָנה  ְּבקֹול  ׁשֹוָפר

ְוָכל  ָהָעם  רִֹאים  ֶאת ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְּבַמַּתן  ּתֹוָרה,  ְּבִחיַנת  ֵאׁש,  ִּכי  ׁשֹוָפר  הּוא  ְּבִחיַנת  ִיְרָאה.  ַהּתֹוָרה
ֶרֶמז  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר ֶזה  .  ּוְדָבָריו  ָׁשַמְעָּת  ִמּתֹוְך  ָהֵאׁש,  ּוְכִתיב.  ַהּקֹלֹות  ְוֶאת  ַהַּלִּפיִדים  ְוֶאת  קֹול  ַהּׁשֹוָפר

ִעָּמנּו  ִמּתֹוְך '  ְלַהְמִׁשיְך  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ִאם  ִמי  ֶׁשְּדָבָריו  ְּכַגֲחֵלי  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּבְׁשַעת  ַמַּתן  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדֵּבר  ה
ֲהִיָּתַקע ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ְּבִחיַנת  ִיְרָאה,  ָהֵאׁש  ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ׁשֹוָפר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמַּתן  ּתֹוָרה

ֱאלֶֹקיָך  ֵאׁש  אְֹכָלה  הּוא  ֵאל '  ִּכי  ה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  וְִיְרָאה  ִהוא  ְּבִחיַנת  ֵאׁש.  ׁשֹוָפר  ָּבִעיר  ְוַעם  לֹא  ֶיֱחָרדּו
  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ְלֵבאּוֵרי -  ֶׁשַעל  ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר  ִנְמָׁשִכין  ִּדּבּוִרים  ַחִּמים  ְּכַגֲחֵלי  ֵאׁש  -ַהְינּו  ֶׁשַעל  ,  ָּגדֹול  ְונֹוָרא

  ְיֵדי  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים -ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה  ִהְתַחְּדׁשּות  ַהּמִֹחין  ְוֶזה  זֹוִכין  ַעל  ,  ַהּתֹוָרה
ּוִבְפָרט  קֶֹדם .  ָּׁשָנה  ַעְצמֹוֶׁשִהְרֵּבינּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבָכל  ְיֵמי  ַהְּסִליחֹות  קֶֹדם  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ּוְברֹאׁש  ַה

 -ַהּׁשֹוָפר  ֶׁשּנֹוֲהִגין  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַׁשֵּבר  ִלָּבם  ְמאֹד  ּוְלַהְרּבֹות  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּכָעִני  ָרׁש  ַּדל  ְוֶאְביֹון  ְוַעל  
  ְיֵדי  ִהְתַחְּדׁשּות -ַוֲאַזי  ַעל  .  ל"ּׁשֹוָפר  ְוַכַּנ  ְיֵדי  ַה-ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  זֹוִכין  ַאַחר  ָּכְך  ְלִהְתַחְּדׁשּות  ַהּמִֹחין  ַעל  

  ֵּכן  ָאז -  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעל  -  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ְלֶאֶרץ  -ַעל  ,    ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר  ְּבִחיַנת  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה-ַהּמִֹחין  ַעל  
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  ִיְׂשָרֵאל  ַמְתִחיל  ְלִהְתַּגּלֹות -ַהְינּו  ֶאֶרץ  ,  ּותַמְתֶחֶלת  ִּתּקּון  ִּבְניַן  ַהַּמְלכּות  ַּכְמבָֹאר  ַּבַּכָּונֹות  ִּכי  ַמְלכ
 .ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ- ְיֵדי ֵּבאּוֵרי ַהּתֹוָרה זֹוִכין ְלֶאֶרץ -ִּכי ַעל , ּוְלִהְתַּתֵּקן ָאז

ִּכי ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֵהם  ְּבִחיַנת  ִהְתַּגּלּות  ְקֻדַּׁשת  .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמְלֻכּיֹות  ִזְכרֹונֹות  ׁשֹוָפרֹות)  ה
ְוֶזה .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְּבֶאֶרץ  ,    ִיְׂשָרֵאל-ַמְלֻכּיֹות  ֶזה  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  

  ְיֵדי  ַהֶּׁשַבח -ְוַעל  .    ִיְתָּבַרְךֶׁשַּמְתִחיִלין  ַמְלֻכּיֹות  ֵמָעֵלינּו  ְלַׁשֵּבַח  ֶׁשהּוא  ֶׁשַבח  ִנְפָלא  ִמְּגֻדַּלת  ַמְלכּותֹו
  ְיֵדי  ַהֶּׁשַבח -ִּכי  ִאיָתא  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכְבׁשּו  ֶאת  ְיִריחֹו  ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה  ִנְכָנִסין  ְלֶאֶרץ  

ֶׁשִּנְכְנסּו ,  ִנְמָצא.    ִיְׂשָרֵאל-ל  ֶׁשל  ֶאֶרץ  וִיִריחֹו  ִהוא  ַהְתָחַלת  ַהְּגבּו.  ָאְמרּו  ָאז  ָעֵלינּו  ְלַׁשֵּבַח  ִּכי,  ַהֶּזה
  ְיֵדי  ֲאִמיַרת  ָעֵלינּו  ְלַׁשֵּבַח  ְוַגם  ָּתְקעּו  ָאז  ְּבׁשֹוָפרֹות  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָׁשם -  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ְוָכְבׁשּו  ֶאֶרץ  

ֶּזה  ֶׁשַאַחר  קֹול  ׁשֹוָפר  אֹוְמִרים  ָעֵלינּו ְוֶזה  ָאנּו  עֹוִׂשין  ַעְכָׁשו  ְּביֹום  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַהָּקדֹוׁש  ַה.  ַּבִּמְקָרא
ל "  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִהְתַּגּלּות  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ-ִּכי  ָּכל  ַּכָּוָנֵתנּו  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  ,  ִּבְתִחַּלת  ְּפסּוֵקי  ַמְלֻכּיֹות

. ל"ן  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָּזִכינּו  ְלַקֵּבל  עֹל  ַמְלכּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ  ְיֵדי  ֲאִמיַרת  ָעֵלינּו  ֶׁשָאנּו  ִמְתָּפֲאִרי-ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ַעל  
ְּכמֹו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשִּנְכַנס  ִליִריחֹו  ֶׁשהּוא .    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשְּבכַֹח  ַהֶּׁשַבח  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ַהֶּזה  ָאנּו  ּכֹוְבִׁשין  ֶאֶרץ  

 .ל"ַּנ ְיֵדי ֶזה ַּכ- ִיְׂשָרֵאל ַעל -ַהְתָחַלת ֶאֶרץ 
. ְּבִחיַנת  ְוָהָאֶרץ  ֶאְזּכֹר,    ִיְׂשָרֵאל-  ֵּכן  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  -ְוַאַחר  ָּכְך  אֹוְמִרים  ִזְכרֹונֹות  ֶׁשהּוא  ַּגם  )  ו

ת  יֹום ֶא,  ְּכמֹו  ֶׁשָאנּו  אֹוְמִרים  ְּבָכל  ְּתִפָּלֵתנּו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה.  ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ִנְקָרא  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  יֹום  ַהִּזָּכרֹון
ְּבִחיַנת  ְוָהָאֶרץ ,    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ִזָּכרֹון-ִּכי  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  הּוא  ְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ַהִּזָּכרֹון  ַהֶּזה
' ה,  ּוְכִתיב.  רֶזה  ְׁשִמי  ְלעָֹלם  ְוֶזה  ִזְכִרי  ְלדֹר  ּדֹ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִּכי  ִזָּכרֹון  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשם.  ל"ֶאְזּכֹר  ַּכַּנ

ְלִׁשְמָך  ּוְלִזְכְרָך ,  ּוְכִתיב.  ִזְכְרָך  ְלדֹור  ָודֹור'  ִׁשְמָך  ְלעֹוָלם  ה'  ה,  ּוְכִתיב.  ִזְכְרָך  ְלדֹור  ָודֹור'  ִׁשְמָך  ְלעֹוָלם  ה
 ְיֵדי ַהֵּׁשם ְיכֹוִלין - ִּכי ַעל ,ִּכי  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ִנְבָרא  הּוא ִזְכרֹו ,ִנְמָצא  ֶׁשִּזָּכרֹון  ִהיא  ְּבִחיַנת  ֵׁשם.  ַּתֲאַות  ֶנֶפׁש

ִּכי  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ָּדָבר  ּכֹוֵלל  ָּכל  ַמהּות  ַהָּדָבר ,  ְוֵכן  ֶנֱחָקק  ִזְכרֹו  ַּבֵּלב.  ְלַהְזִּכיר  ֶאת  ַהָּדָבר  ְלהֹוִדיַע  ַלֲחֵברֹו
ֵאין  ָצִריְך .  ֵברֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ֻׁשְלָחן  אֹו  ְמנֹוָרהְלָמָׁשל  ְּכֶׁשֶאָחד  רֹוֶצה  ְלהֹוִדיַע  ַלֲח.  ְּבַצְלמֹו  ּוְתמּוָנתֹו  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא

. ַרק  ֶׁשַּמְזִּכיר  לֹו  ֵׁשם  ֻׁשְלָחן  ְלַבד.  'ְלַצֵּיר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ָּדָבר  ְּבַאְרָּבָעה  ַרְגַלִים  ּוְלַבְזְּבִזין  ְוַטְבָלא  ָעָליו  ְוכּו
ְוֵכן  ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרין  ֵׁשם  ׁשֹור  יֹוְדִעין  ֵּתֶכף  ָּכל  ִצּיּור .  םְוֵכן  ְּבָכל  ָּדָבר  ֶׁשָּבעֹוָל.  הּוא  ֵמִבין  ַמהּות  ַהָּדָבר

ְוֵכן .  ְוֵאין  ְצִריִכין  ְלַצֵּיר  לֹו  עֹוד  ְּתמּוָנתֹו.  ְּדַהְינּו  ִמין  ׁשֹור  ֶׁשָּידּוַע  ְּתמּוָנתֹו,  ַהְּבֵהָמה  ֶׁשֲחֵברֹו  מֹוִדיַע  לֹו
ָּבֶזה  ָּכלּול  ָּכל  ְּתמּוַנת  ָהָאָדם  ַהֶּזה  ְוָכל  ִעְנָינֹו  ִאם  הּוא .  ִעיר  ְּפלֹוִניְּכֶׁשַּמְזִּכיִרין  ֵׁשם  ְראּוֵבן  אֹו  ִׁשְמעֹון  ֵמ
ִּכי  ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ַהִּנְבָרִאים  ְוַהּנֹוָצִרים  ְוַהַּנֲעִׂשים  ָּכלּול  ָּכל  ִעְנָיִנים .  ָעִׁשיר  אֹו  ָעִני  ַצִּדיק  אֹו  ָרָׁשע  ְוַכּיֹוֵצא

ְוֶזה  ֵזֶכר  ַצִּדיק .  ִּכי  ֵאין  ַמְזִּכיִרין  ֶאָּלא  ְׁשמֹו,  ְוהּוא  ִעַּקר  ַהֵּזֶכר  ֶׁשל  ָּכל  ִנְבָרא.  מּוָתםּוַמהּוָתם  ְּבַצְלָמם  ּוְד
ִּכי  ַהֵּזֶכר ,  ַהְינּו  ִּכי  ְוֵׁשם  ְרָׁשִעים  ִיְרָקב  הּוא  ַהֵהֶפְך  ִמן  ֵזֶכר  ַצִּדיק  ִלְבָרָכה,  ִלְבָרָכה  ְוֵׁשם  ְרָׁשִעים  ִיְרָקב

ְוֵאין  ָאנּו  ְיכֹוִלין  ְלַהְזִּכירֹו  ִּכי  ִאם .  ִיְתָּבַרְך  ִּכְבָיכֹול  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ִזְכרֹו'  ְוֵכן  ֵאֶצל  ה.  ל"ַּנהּוא  ַהֵּׁשם  ַּכ
ַדֵּבר ְוֵאין  ָאנּו  ְיכֹוִלין  ְוֵאין  ָאנּו  ַרָּׁשִאין  ְל.  ִיְתָּבַרְך  ֵלית  ַמֲחָׁשָבה  ְּתִפיָסה  ֵּבּה  ְּכָלל'  ִּבְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ִּכי  ה

ְׁשמֹוָתיו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשָּנַתן  ָלנּו  ְרׁשּות  ְלַהְזִּכירֹו  ִּבְׁשמֹוָתיו  ַהְּקדֹוִׁשים     ְיֵדי–ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ִּכי  ִאם  ַעל  
ּכֹל  ֲאֶׁשר  הּוא ּוְכֶׁשָאנּו  ַמְזִּכיִרין  ְׁשמֹו  ָאנּו  ְמַכְּוִנין  ָעָליו  ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ַהַּמְנִהיג  ְוַהּמֹוֵׁשל  ַּב

ְוַעֵּין  ִמֶּזה  ְּבִהְלכֹות ).  ְיַׁשְעָיה  כו(ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְלַבד  ְּבָך  ַנְזִּכיר  ְׁשֶמָך  .  ְּבַרֲחָמיו  ָקָרא  ְלַעְצמֹו  ֶזה  ַהֵּׁשם
נ "  ְוַעֵּין  עֹוד  ְּבִׂשיחֹות  ָהַר.ְוַעֵּין  ְּבִלּקּוֵטי  ֵחֶלק  א  ִסיָמן  נו.  ִּבְרַּכת  ַהַּׁשַחר  ַּבֶּכֶרְך  ָהִראׁשֹון  ַהִּנְדַּפס  ְּכָבר

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּקֻדָּׁשָתּה -ְוִעַּקר  ִזְכרֹון  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְּבֶאֶרץ  .  ֵמִעְניַן  ְּגֻדַּלת  ַמֲעַלת  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ָאָדם
ָּׁשִאין  ְלַהְזִּכיר  ֵׁשם  ַהְמפָֹרׁש  ִּכי  ִאם ִּכי  ֵאין  ַר,    ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ִזְכרֹון  ְׁשמֹו  ַהְמֻיָחד-ִנְמֶׁשֶכת  ִמֵּבית  

ְּבָכל  ָמקֹום  ֲאֶׁשר  ַאְזִּכיר  ֶאת ,  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.    ַהִּמְקָּדׁש  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה-ְּבֵבית  
נֹוָדע ,    ַהִּמְקָּדׁש  ְוֶזה  ֶׁשָּכתּוב-נּו  ְּבֵבית  ְּדַהְי,  י  ָׁשם"ּוְכִפי  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש.  ְׁשִמי  ָאבֹוא  ֵאֶליָך  ּוֵבַרְכִּתיָך
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ִּכי  ְיִדיַעת  ֱאלֹקּותֹו  ּוֶמְמַׁשְלּתֹו  ְוַהְגָּדַלת  ְׁשמֹו .  ִּביהּוָדה  ֱאלִֹקים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָּגדֹול  ְׁשמֹו  וִיִהי  ְבָׁשֵלם  סּוּכֹו
ְוֶזה  ָידּוַע .  ל"ֶׁשָּׁשם  ַמְזִּכיִרין  ֵׁשם  ַהְמפָֹרׁש  ַּכַּנ  ַהִּמְקָּדׁש  -ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַרק  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָּׁשם  ַהֵּבית  

 -ּוִמְּגבּוֵלי ֶאֶרץ .  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעד ָׁשם ְּגבּול ַהְּקֻדָּׁשה-  ַהִּמְקָּדׁש  ִנְמֶׁשֶכת  ְּבָכל ְּגבּוֵלי ֶאֶרץ -ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ַהֵּבית  
  ָלָאֶרץ  ֶׁשֵהם -ֶׁשֶּנֱאָחִזים  ְּבִׁשְבִעים  ָׂשִרים  ַהּמֹוְׁשִלים  ְּבחּוץ  ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאיָלְך  הּוא  ֲאִחיַזת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  

ֶׁשהּוא '    ֵּכן  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ֵׁשם  ה-ְוַעל  .  ִיְׂשָרֵאל  ְוַלחּוץ  -  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגבּוֵלי  ֶאֶרץ  -עֹוְמִדים  ְסִביב  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְקָרא  ָׁשם -תּוב  ְּבַאְבָרָהם  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ְלֶאֶרץ  ְוֶזה  ֶׁשָּכ.    ִיְׂשָרֵאל-ְּבִחיַנת  ִזָּכרֹון  הּוא  ְּבֶאֶרץ  

' ִּכי  ִעַּקר  ֵׁשם  ה.  ַוִּיֶבן  ָׁשם  ִמְזֵּבַח  ַוִּיְקָרא  ְּבֵׁשם  ַהֵּׁשם,  ְוֵכן  ַּבָּפָרָׁשה  ַהּקֹוֶדֶמת  ְּכִתיב.  'ַאְבָרָהם  ְּבֵׁשם  ה
  ְיֵדי  ֶזה  ָזָכה  ֶׁשִּנְגַּדל -ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶׁשָּזָכה  ַאְבָרָהם  ְלֶאֶרץ  -    ֵּכן  ַעל-ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ַמִּשיִגין  ְּבֶאֶרץ  

. ַוֲאָבֶרְכָכה  ַוֲאַגְּדָלה  ְׁשֶמָך'  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוכּו'  ֶלְך  ְלָך  ֵמַאְרְצָך  ְוכּו,  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.  ְׁשמֹו  ְוִנְתַוֵּסף  לֹו  ה  ַעל  ְׁשמֹו
 -ָאז  ִהְבִטיַח  לֹו  ְּביֹוֵתר  ַעל  ְיֻרַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ָּבַרְך  ִהְגִּדיל  ְׁשמֹו  ְוָקָרא  ְׁשמֹו  ַאְבָרָהםִיְת'    ֵּכן  ְּבֵעת  ֶׁשה-ְוַעל  

ַוֲהִקמִֹתי .  'ְולֹא  ִיָּקֵרא  עֹוד  ֶאת  ִׁשְמָך  ַאְבָרם  ְוָהָיה  ִׁשְמָך  ַאְבָרָהם  ְוכּו,  ִיְׂשָרֵאל  ַּכְמבָֹאר  ַּבָּפָרָׁשה  ָׁשם
ִּכי  ִעַּקר .  ִּכי  ָהא  ְּבָהא  ַּתְלָיא.  'ִּתי  ְלָך  ּוְלַזְרֲעָך  ֶאת  ֶאֶרץ  ְמֻגֶריָך  ֵאת  ֶאֶרץ  ְּכַנַען  ְוכּוְוָנַת.  'ֵאת  ְּבִריִתי  ְוכּו

ִּכי  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  וְִיְׂשָרֵאל  ְואֹוַרְיָתא  ֻּכָּלא  ַחד  ּוְׁשמֹו  ְמֻׁשָּתף ,    ִיְׂשָרֵאל-ַהְגָּדַלת  ַהֵּׁשם  הּוא  ְּבֶאֶרץ  
.   ֵּכן  ִנְגַּדל  ָׁשם  ֵׁשם  ַאְבָרָהם-ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ַהְגָּדַלת  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך-  ֵּכן  ְּבֶאֶרץ  -ַעל  ְו.  ִּבְׁשֵמנּו
ִּכי .  'ְוָכרֹות  ִעּמֹו  ַהְּבִרית  ָלֵתת  ֶאת  ֶאֶרץ  ַהְּכַנֲעִני  ְוכּו'  ְוַׂשְמָּת  ְׁשמֹו  ַאְבָרָהם  ּוָמָצאָת  ֶאת  ְלָבבֹו  ְוכּו,  ְוֶזהּו
ִּכי  ַהֵּׁשם  הּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ַּכָּידּוַע  ּוְכמֹו .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ְּבִחיָנה  ַאַחת  ַּכַּנ-ְגָּדַלת  ַהֵּׁשם  ְוֶאֶרץ  ַה

 ַהְינּו,  ּוַמְלכּות  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  ַּכָּידּוַע )ַּכּמּוָבא  ְּבִסיָמן  ד  ִלּקּוֵטי  ֵחֶלק  א(ַוַּיַעׂש  ָּדוִיד  ֵׁשם  ,  ֶׁשָּכתּוב
ְּכמֹו  ֵכן  ְּבִחיַנת ,  ִּכי  ְּכמֹו  ֶׁשָהָאֶרץ  ִהוא  ַּתְכִלית  ַהַּגְׁשִמּיּות  ֶׁשל  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות.  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  

ָבה  ְּתִפיָסא  ֵּבּה ִּכי  ֵלית  ַמֲחָׁש,  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְּבִחיַנת  ַּתְכִלית  ַהַּגְׁשִמּיּות  ֶנֶגד  ְּגֻדַּלת  רֹוְממּותֹו  ִיְתָּבַרְך
ַרק  ִמַּצד  ַרֲחָמנּותֹו  ְלֵהיִטיב  ְלִנְבָרָאיו  ִצְמֵצם  ַעְצמֹו .  ְוהּוא  ִיְתָּבַרְך  ְלַמְעָלה  ִמָּכל  ַהֵּׁשמֹות  ַּכּמּוָבא.  ְּכָלל

, ָּידּוַע  ֶׁשִּצְמֵצם  ַעְצמֹוְוָכל  ַהִּצְמצּוִמים  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְׁשמֹות  ַּכ.  ְּבַכָּמה  ְוַכָּמה  ִצְמצּוִמים  ְּכֵדי  ְלַגּלֹות  ֱאלֹקּותֹו
ֲאָבל ,  ֶאָחד  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד'  ִּכי  ה.  ַעד  ֶׁשָּנַתן  ְרׁשּות  ִלְקרֹותֹו  ְּבֵאּלּו  ַהֵּׁשמֹות  ֶׁשֵהם  ַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך,  ִּכְבָיכֹול

ְּבִחיַנת ,  ְּבִחיַנת  ַמְדֵרָגה  ַאֲחרֹוָנהֶׁשַהֵּׁשם  הּוא  ,  ִנְמָצא.    ְיֵדי  ְׁשמֹו-ֵאין  ָאנּו  יֹוְדִעין  ִמֶּמּנּו  ְּכָלל  ִּכי  ִאם  ַעל  
  ִיְׂשָרֵאל  ּדֹוֶמה  ְּכמֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו -  ֵּכן  ַהָּדר  ְּבֶאֶרץ  -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ַהְינּו  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  ,  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ,  ַמְלכּות
  ְיֵדי  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִהיא -ֹו  הּוא  ַעל  ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַּגּלּות  ֱאלֹקּות.  'ֲאָבל  ַהָּדר  ְּבחּוץ  ָלָאֶרץ  ְוכּו.  ֱאלַֹקי

 .ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ-ְּבִחיַנת ֶאֶרץ 
ָהִעָּקר  הּוא  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין .  ְוִעַּקר  ַהִּדין  ְוַהִּמְׁשָּפט  ֶׁשָּדִנין  ֶאת  ָהָאָדם  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ּוְביֹום  ַהִּדין  ַהָּגדֹול

  ֵּכן  ׁשֹוֲאִלין  ֶאת  ָהָאָדם  ַאַחר  ִמיָתתֹו  ִאם  זֹוֵכר -ְוַעל  .  ָּתִבים  ָּכל  ַמֲעֵׂשי  ָהָאָדםִּבְׁשמֹו  ֶׁשָּׁשם  ֲחקּוִקים  ְוִנְכ
ֶנֶפׁש ,  הּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ִּכי  ַהֵּׁשם,  ֶאת  ְׁשמֹו  ִּכי  ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ָהָאָדם  ֶנֱחָקק  ְוִנְכָּתב  ָּכל  ַמֲעָׂשיו

ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ְׁשמֹו  ָׁשם  ַמִּגיַע  ָּכל  ַהְּפָגם  אֹו  ַהִּתּקּון  ֶׁשל  ָּכל  ַמֲעֵׂשי  ָהָאָדם  ְלטֹוב ְוָׁשם  ְּב.  ַחָּיה  הּוא  ְׁשמֹו
ּוְכִפי  ַמֲעָׂשיו  ֵּכן  ֵמִאיר .  ִּכי  ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ָאָדם  ִנְגָּבל  ָּכל  ִחּיּותֹו  ְוָכל  ִעְנָינֹו  ּוַמהּותֹו,  אֹו  ְלֵהֶפְך  ַחס  ְוָׁשלֹום

ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמֲעַלת  ִזְכרֹון  ְׁשמֹות ,  ְוֵכן  ְלֵהֶפְך  ַחס  ְוָׁשלֹום.  ְוֵכן  ִנְזָּכר  ְלַמְעָלה  ְלטֹוָבה.  ְעָלהְׁשמֹו  ְלַמ
ּבֹו  ִנְכָלל  ָּכל  ַמהּות  ַהַּצִּדיק  ָּכל  ִצְדָקתֹו  ְותֹוָרתֹו ,  ִּכי  ְּבַהֵּׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָּכל  ַצִּדיק  ְוַצִּדיק,  ַהַּצִּדיִקים
  ְיֵדי -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  .  ל"ִּכי  ַהֵּׁשם  הּוא  ַנְפׁשֹו  ְוִנְׁשָמתֹו  ַּכַּנ,  ו  ַהּטֹוִבים  ְוָכל  ַמֲעלֹוָתיו  ּוַמְדֵרגֹוָתיוּוַמֲעָׂשי

ָּׁשה   ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ַּגם  ֲאַנְחנּו  ִלְקֻד-ְוַעל  .  ֶׁשַּמְזִּכיִרין  ֵׁשם  ַהַּצִּדיק  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכין  ָעֵלינּו  ְקֻדָּׁשתֹו  ּוְזכּותֹו
ְּבֶזה  ַהֵּׁשם  ָּכלּול .  ְלָמָׁשל  ְּכֶׁשָאנּו  ַמְזִּכיִרין  ֵׁשם  ַהַּתָּנא  ַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ֶּבן  יֹוָחאי.  ְוָטֳהָרה  ְוָלׁשּוב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך

ֲעִׂשּיֹות  ַהִּנְזָּכִרים ְוָכל  ַהַּמ.  ָּכל  ַמֲעֵׂשי  ֶזה  ַהַּתָּנא  ֶׁשָהָיה  ְׁשלֹׁש  ֶעְׂשֵרה  ָׁשִנים  ַּבְמָעָרה  ְוִחֵּבר  ֵסֶפר  ַהּזַֹהר
 .ְוֵכן ִּבְׁשָאֵרי ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים. ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ְּבֶזה ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי. ִמֶּמּנּו
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ִּכי ,  ְּכמֹו  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלין,  ְוֵזֶכר  ָּכל  ַהַּמֲעִׂשים  עֹוֶלה  ְלָפָניו  ָאז.    ַהָּׁשָנה  ִנְפָּתח  ֵסֶפר  ַהִּזְכרֹונֹות-ּוְברֹאׁש  
ְוִעַּקר  ֵזֶכר  ָּכל  ַהַּמֲעִׂשים  הּוא  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ֶׁשּבֹו  ֶנֱחָקק .  'ֵזֶכר  ָּכל  ַהַּמֲעִׂשים  ְלָפֶניָך  ָּבא  ְוכּו

ְּכמֹו  ֵכן  ִנְתַּגֵּדל  ְוִנְתַקֵּדׁש  ְׁשמֹו  ,ל"ַּנּוְכִפי  ַהַּמֲעִׂשים  ֶׁשל  ָּכל  ֶאָחד  ֶׁשְּכמֹו  ֵכן  ֵיׁש  לֹו  ֵׁשם  ַּכ.  ל"ָּכל  ַמֲעָׂשיו  ַּכַּנ
  ֵּכן  ִנְקָרא  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  יֹום  ַהִּזָּכרֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת -ְוַעל  .  ל"ְוִזְכרֹו  ִיְתָּבַרְך  ִּכי  ְׁשמֹו  ְמֻׁשָּתף  ִּבְׁשֵמנּו  ַּכַּנ

ְועֹוד  ֵלאלַֹקי  ִמִּלין ְּבִעְניַן ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהִחּבּור ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְוָכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  .  ל"ֵׁשם  ַּכַּנ
  ְיֵדי  ַהֵּׁשם  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  ַהִחּיּות  ֵמֵחי  ַהַחִּיים  ְלָכל  ַהִּנְבָרִאים -ְוַעל  .  ְוַהֶּקֶׁשר  ֵּבין  ֶעְליֹוִנים  ְלַתְחּתֹוִנים

ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות  ִנְבְראּו .    ַהֵּׁשם  הּוא  ַהִחּיּות  ְוַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ָּכל  ָּדָברִּכי,  ְוֶזה  ֶנֶפׁש  ַחָּיה  הּוא  ְׁשמֹו.  ֶׁשָּבעֹוָלם
'   ֵּכן  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְבָרא  ָאָדם  ֵהִביא  ה-ְוַעל  .  ִיְתָּבַרְך  ַּכָּידּוַע'  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם  ְּכֵדי  ֶׁשהּוא  ְיַקֵּׁשר  אֹוָתם  ַלה

ְוָכל  ֲאֶׁשר .  'ַוָּיֵבא  ֶאל  ָהָאָדם  ְוכּו,  ְקרֹא  ָלֶהם  ֵׁשמֹות  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ַּבִּמְקָראִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ָּכל  ַהִּנְבָרִאים  ִל
  ְיֵדי  ֶזה  ָהָיה  ְמַקֵּׁשר  ָּכל  ַהְּדָבִרים -  ְיֵדי  ֶׁשָּיַדע  ִלְקרֹא  ָלֶהם  ֵׁשמֹות  ַעל  -ִּכי  ַעל  '  ִיְקָרא  לֹו  ָהָאָדם  ְוכּו

  ְיֵדי  ַהֵּׁשם -ָּבַרְך  ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמָׁשְך  ַהִחּיּות  ְלָכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַעל  ְלַמְעָלה  ְלָׁשְרָׁשן  ֶׁשהּוא  ְׁשמֹו  ִיְת
ְוֶזה  ַהּיֹום  ָהָיה  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה .  ּובֹו  ַּבּיֹום  ָּפַגם  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ַּבֲאִכיַלת  ֵעץ  ַהַּדַעת  טֹוב  ָוָרע.  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶהם

ּוְתַמֵּלא  ָּכל  ַהֵּׁשמֹות ,  ִּכי  ָׁשם  ָּכל  ַהְּפָגִמים  ְּכמֹו  ֶׁשָאנּו  אֹוְמִרים,    ִּבְבִחיַנת  ַהֵּׁשםְוִעַּקר  ַהְּפָגם  ָהָיה.  ַּכָּידּוַע
  ֵּכן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  ָאנּו  ְצִריִכין  ְלַתֵּקן  ֵחְטא  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָחָטא -ְוַעל  .  ֶׁשָּפַגְמִּתי  ְּבִׁשְמָך  ַהָּגדֹול

  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"ִזָּכרֹון  ַּכַּנ  ָּקר  הּוא  ְלַתֵּקן  ּוְלַמְּלאֹות  ַהְּפָגִמים  ֶׁשָּפַגם  ַּבֵּׁשם  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ָהִע-ַעל  .  ָאז
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ְּגֻדַּלת  ְׁשמֹו -  ְיֵדי  ֶאֶרץ  -ְוִעַּקר  ַהִּתּקּון  הּוא  ַעל  .  ִנְקָרא  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  יֹום  ַהִּזָּכרֹון

ּוְפַגם .    ְיֵדי  ֲאִכיָלה  ֶׁשָאַכל  ֵמֵעץ  ַהַּדַעת  טֹוב  ָוָרע-ִּכי  ִעַּקר  ֵחְטא  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ַעל  .  ל"ְך  ַּכַּנִיְתָּבַר
ִּכי  ַהֵּׁשם  הּוא  ַהִחּיּות  ְוַהֶּנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶנֶפׁש  ַחָּיה  הּוא ,  ָהֲאִכיָלה  ְּדִסְטָרא  ָאֳחָרא  ּפֹוֵגם  ְּבַהֵּׁשם  ְּביֹוֵתר

ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַקְּׁשרּות  ִחּיּות  ַהֶּנֶפׁש  ִעם ,    ְיֵדי  ָהֲאִכיָלה  ִנְמָׁשְך  ִחּיּות  ְלָהָאָדם  ַּכִּנְרֶאה  ַּבחּוׁש-ְוַעל  .  ְׁשמֹו
  ְיֵדי  ֶזה -ְוָכל  ֶזה  הּוא  ֵמֲחַמת  ְּבִחיַנת  ַהֵּׁשם  ִּכי  ָּכל  ָּדָבר  ֵיׁש  לֹו  ֵׁשם  ְוַעל  .    ְיֵדי  ָהֲאִכיָלה-ַהּגּוף  הּוא  ַעל  

  ְיֵדי  ֶזה  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח  ְלַהֲחיֹות  ֶאת  ָהָאָדם  ּוְלַקֵּׁשר  ֶנֶפׁש -ְוַעל  .  ם  הּוא  ְמַקֵּבל  ִחּיּות  ִמְּׁשמֹו  ִיְתָּבַרְךַהֵּׁש
. ֲאַזי  ַמְמִׁשיִכין  ֶנֶפׁש  ְוִחּיּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשם  ַהָּקדֹוׁש.  ּוְכֶׁשאֹוְכִלין  ִּבְקֻדָּׁשה.  ָהָאָדם  ִעם  ּגּופֹו
  ְיֵדי -ּוְלֵהֶפְך  ְלֵהֶפְך  ַעל  '  ְוכּו'  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַוֲאַכְלֶּתם  ָאכֹול  ְוָׂשבֹוַע  ְוִהַּלְלֶּתם  ֶאת  ֵׁשם  ה.  'ְוָאז  ִנְגָּדל  ֵׁשם  ה

  ֶזה   ְיֵדי-ַעל  .  ְּדַהְינּו  ֲאִכיָלה  ֶׁשל  ִאּסּור  ְּבִחיַנת  ֲאִכיַלת  ֵעץ  ַהַּדַעת  טֹוב  ָוָרע,  ֲאִכיָלה  ְּדִסְטָרא  ָאֳחָרא
ְוִעַּקר  ִּתּקּון .  ל"  ְיֵדי  ָהֲאִכיָלה  ְוַכַּנ-ּפֹוְגִמין  ְּבַהִחּיּות  ְוַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא  ַהֵּׁשם  ֶׁשְּמַחֶּיה  ֶאת  ָהָאָדם  ַעל  

  ֵּכן -ְוַעל  .  ַע  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהְּבָרָכה  ְוַהֶּׁשַפע  ְוָכל  ַהָּמזֹון  ִנְמָׁשְך  ַּכָּידּו-  ְיֵדי  ֶאֶרץ  -ָהֲאִכיָלה  הּוא  ַעל  
 ְוָאַכְלָּת,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּנַתן  ָלנּו-ִיְתָּבַרְך  ַעל  ֶאֶרץ  '  ִעַּקר  ִמְצַות  ִּבְרַּכת  ַהָּמזֹון  הּוא  ְלָבֵרְך  ה

 -ַעל  '  א  ְּבִחיַנת  ֵׁשם  ה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהו-  ְיֵדי  ֶאֶרץ  -ִּכי  ַעל  .  'ֱאלֶֹקיָך  ַעל  ָהָאֶרץ  ְוכּו'  ְוָׂשַבְעָּת  ּוֵבַרְכָּת  ֶאת  ה
  ְיֵדי  ֲאִכיָלתֹו  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת -ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּתֵּקן  ָהֲאִכיָלה  ִּבְקֻדָּׁשה  ְוזֹוִכין  ְלַקֵּבל  ֶנֶפׁש  ְוִחּיּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעל  

  ִיְׂשָרֵאל -ִׁשיִכין  ָאז  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶׁשַּמְמ-  ֵּכן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעל  -ְוַעל  .  ל"ִּתּקּון  ְׁשמֹו  ֶׁשהּוא  ַנְפׁשֹו  ַּכַּנ
  ְיֵדי  ֶזה  ְמַתְּקִנין  ֵחְטא  ָאָדם  ָהִראׁשֹון -ל  ֶׁשַעל  "ְוִזְכרֹו  ָלֶנַצח  ַּכַּנ'    ְיֵדי  ֶזה  ַמְגִּדיִלין  ֵׁשם  ה-ַעל  ,  ל"ַּכַּנ

ָרֵאל  ִהוא  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֲאִכיָלה   ִיְׂש-ִּכי  ֶאֶרץ  ,  ֶׁשָחָטא  ָאז  ַּבֲאִכיַלת  ֵעץ  ַהַּדַעת  ּוָפַגם  ִּבְבִחיַנת  ַהֵּׁשם
  ֵּכן  אֹוְמִרים  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַוֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה -ְוַעל  .  ל"ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבִחיַנת  ַהְגָּדַלת  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ

ִּכי  ִנְתַּגֵּדל  ְוִנְתַקֵּדׁש  ְׁשמֹו  ְלֵעָּלא .  'א  ְוכּוְׁשָמא  ְּדֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ְלֵעָּלא  ּוְלֵעָּל.  'ִיְתָּבַרְך  וְִיְׁשַּתַּבח  ְוכּו
ְועֹוד  ֵיׁש ,  ל"ִּכי  ַהֵּׁשם  הּוא  ְּבִחיַנת  ִזָּכרֹון  ַּכַּנ.    ֵּכן  ִנְקָרא  יֹום  ַהִּזָּכרֹון-ְוַעל  .  ל"ּוְלֵעָּלא  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ַּכַּנ

 .ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם' ְיִהי ֵׁשם ה. ְכָתבְּבִעְניָן ֶזה ְּדָבִרים ֶׁשָּקֶׁשה ְלָבֲאָרם ִּב
ִּכי  ׁשֹוָפר ,    ִיְׂשָרֵאל-  ֵּכן  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ׁשֹוָפרֹות  ֶׁשאֹוְמִרים  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשהּוא  ַּגם  )  ז

ְּבׁשֹוָפר  ָּגדֹול  ּוָבאּו  ָהאְֹבִדים  ְּבֶאֶרץ  ַאּׁשּור ְּבִחיַנת  ְוָהָיה  ַּבּיֹום  ַההּוא  ִיָּתַקע  ,  הּוא  ְּבִחיַנת  ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות
 -ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות  הּוא  ְלֶאֶרץ    ְוִעַּקר.  ְּבַהר  ַהּקֶֹדׁש  ִּבירּוָׁשָלִים'  ְוַהִּנָּדִחים  ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ַלה
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ֶוֱהִביֲאָך  ֶאל  ָהָאֶרץ .  'ֱאלֶֹקיָך  ְוכּו'  ַמִים  ִמָּׁשם  ְיַקֶּבְצָך  הִאם  ִיְהֶיה  ִנַּדֲחָך  ִּבְקֵצה  ַהָּׁש,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִיְׂשָרֵאל
ּוְכמֹו  ֶׁשָאנּו  אֹוְמִרים  ַאַחר  ְּפסּוֵקי  ׁשֹוָפרֹות  ְּתַקע  ְּבׁשֹוָפר  ָּגדֹול  ְלֵחרּוֵתנּו  ְוָׂשא  ֵנס  ְלַקֵּבץ  ָּגֻלּיֹוֵתינּו .  'ְוכּו
.   ִיְׂשָרֵאל-ִנְמָצא  ֶׁשָּכל  ִעְניַן  ׁשֹוָפרֹות  הּוא  ְּבִחיַנת  ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות  ְלֶאֶרץ  ַוֲהִביֵאנּו  ְלִצּיֹון  ִעיְרָך  ְּבִרָּנה  '  ְוכּו

ִּכי  ָּכל  ֲעבֹוָדֵתנּו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה ,    ִיְׂשָרֵאל-ִנְמָצא  ֶׁשַּמְלֻכּיֹות  ְוִזְכרֹונֹות  ְוׁשֹוָפרֹות  ֻּכָּלם  ֵהם  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  
 .ל" ִיְׂשָרֵאל ְוַכַּנ-ְׂשָרֵאל ִלְזּכֹות ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ  ִי-ְלַגּלֹות ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

ְוַעל  ֵׁשם  ַהּׁשֹוָפר  ִנְקָרא  יֹום .    ֵּכן  ָּכל  ִעְניַן  ְקֻדַּׁשת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  הּוא  ִמְצַות  ְּתִקיַעת  ׁשֹוָפר-ְוַעל  
 -  ִּכי  ׁשֹוָפר  הּוא  ְּבִחיַנת  ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות  ְלֶאֶרץ  .יֹום  ְּתרּוָעה  ִיְהֶיה  ָלֶכם,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה  ַּבּתֹוָרה

  ְיֵדי  ִקּבּוץ -  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמְתַּגָּלה  ַּדְיָקא  ַעל  -ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל
. ל"ָרה  ַהַּנל  ְּבַהּתֹו"  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַּכַּנ-ל  ִנְמָׁשְך  ַעל    ִיְׂשָרֵא-ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ,  ָּגֻלּיֹות  ְלתֹוָכּה

ְוָהִעָּקר  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ְלַהְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְוֶׁשְּיַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצמֹו  ִעם  ַנְפׁשֹות  ַהּׁשֹוְמִעים  ְוִעם 
ְמִעים  ֵחֶלק  ְּבַהּתֹוָרה ְוָאז  ֵיׁש  ְלָכל  ֶאָחד  ֵמַהּׁשֹו.  ַהַּמֵּטה  עֹז  לֹא  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ִּכי  ִאם  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבָרִעים

ְוֶזה  ָהִעְניָן  לֹא  ִיְהֶיה .    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ    ְוָאז  זֹוֶכה  ָלבֹוא.    ְיֵדי  ֶזה  ְּבַעְצמֹו  ְמַתֵּקן  ַנְפׁשֹוָתם-ְוַעל  .  ֶׁשְּמַגֶּלה
ֶׁשָּמִׁשיַח .  ֵבי  ֶפַׁשע  ְּבַיֲעקֹבּוָבא  ְלִצּיֹון  ּגֵֹאל  ּוְלָׁש,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.  ִּבְׁשֵלמּות  ַעד  ֶׁשָּיבֹוא  ְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו

 .ל" ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ֶׁשַּיְמִׁשיְך ִּבְבִחיַנת ַהַּנ-ִיְתָּבַרְך ַעל ' ַיֲחזֹר ָּכל ָהעֹוָלם ַלה
ָיה   ְיֵדי  ֶזה  לֹא  ָה-ִּכי  מֶֹׁשה  הּוא  ָמִׁשיַח  ֶׁשַּיֲחזֹר  וִיַתֵּקן  ַמה  ֶּׁשָּטָעה  ַּבְּתִחָּלה  ְּבַהָּכַאת  ַהּצּור  ֶׁשַעל  

  ְיֵדי -ְוִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ְּבַכָּמה  ְמקֹומֹות  ֶׁשּמֶֹׁשה  ָצִריְך  ְלַתֵּקן  ַמה  ֶּׁשָּפַגם  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ָיכֹל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
. ּוֶבֱאֶמת  ְמבָֹאר  ַלֵּמִבין  ַּבּזַֹהר  ּוְבַכָּמה  ְמקֹומֹות.  ֶׁשַעל  ֶזה  ֶנֱאַמר  לֹו  ֵלְך  ֵרד.  ֶׁשֵּקֵרב  ֶאת  ָהֵעֶרב  ַרב

ְוָכל .    ְיֵדי  ֶׁשֵּקֵרב  ֶאת  ָהֵעֶרב  ַרב-ָּכל  ַמה  ֶּׁשָּפַגם  מֶֹׁשה  ְּבַהָּכַאת  ַהּצּור  ַהּכֹל  ִנְמַׁשְך  לֹו  ַרק  ַעל  ֶׁש
  ְיֵדי  ָהֵעֶרב  ַרב  ֶׁשֶהֱחִטיאּו  ֶאת -  ְיֵדי  ֶזה  ַעל  -ַהֲחָטִאים  ְוָכל  ַהָּצרֹות  ֶׁשָעְברּו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַהּכֹל  ָהָיה  ַעל  

  ַהִּמְקָּדׁש  ְוָכל  ַהָּצרֹות  ְוָכל  ַהְּפִקידֹות  ֶׁשָּבִאין  ַעל  ִיְׂשָרֵאל -ְטא  ָהֵעֶגל  ֶׁשֶּזה  ָּגַרם  ֻחְרַּבן  ֵּבית  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵח
ִנְמָצא  ֶׁשְּפָגם .  ְוֶזה  ְּבַעְצמֹו  ָּגַרם  ֶׁשָּטָעה  מֶֹׁשה  ְּבַהָּכַאת  ַהּצּור.    ְיֵדי  ֶזה  ַּכָּידּוַע-ַהּכֹל  ַעל  ,  ַחס  ְוָׁשלֹום

ִּכי .  ל"  ִּפי  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ְוָכל  ֶזה  ְמבָֹאר  ַעל  .  ֵרב  ֶאת  ָהֵעֶרב  ַרב  ּוְפַגם  ַהָּכַאת  ַהּצּור  ְּתלּויִים  ֶזה  ָּבֶזהֶׁשֵּק
, ָנהִּכי  ָרָצה  ֶׁשִּיְתַּדְּבקּו  ֵּגִרים  ַּבְּׁשִכי,  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ְּבַוַּדאי  ָהְיָתה  ַּכָּוָנתֹו  ְלטֹוָבה  ַמה  ֶּׁשֵּקֵרב  ֶאת  ָהֵעֶרב  ַרב

ְּדַהְינּו  ְּפַגם  ַהָּכַאת ,  ל"ָהָיה  ִּבְבִחיַנת  ַהַּנ  ְוָכל  ַהְּפָגם  ֶׁשּלֹו.  ִּכי  ִׁשֵחת  ַעְּמָך,  י  ַּבָּפסּוק"ְּכִפי  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש
  ְיֵדי -ה  ַעל  ְולֹא  ִהְמִׁשיְך  ַהּתֹוָר.  ֶׁשהּוא  ַמה  ֶּׁשִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה.  ַהּצּור

ְוִאם  ָהָיה .  ְוִעם  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  לֹא  ָהָיה  ָצִריְך  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַרק  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבָרִעים.  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים
ִּכי .    ָהֵעֶרב  ַרבְּדַהְינּו  ִנְׁשַמת,  ַמה  ֶּׁשָרָצה  ְלָקֵרב  ְרָׁשִעים  ְרחֹוִקים  ָּכֵאּלּו.  ָהָיה  עֹוֶלה  ְּבָידֹו.  עֹוֶׂשה  ֵּכן

ֶּבֱאֶמת  מּוָבן  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ֶׁשִּמי  ֶׁשרֹוֶצה  ְלָקֵרב  ְרָׁשִעים  ּוְמֻרָחִקים  ַלֲעבֹוָדתֹו 
ת  ְּבִלי  ִׁשעּור  ַעד  ֶׁשִּיְזֶּכה ְוָצִריְך  ָלֶזה  ַּכָּמה  ַּתְחּבּולֹו.  ִיְתָּבַרְך  ֵיׁש  ָעָליו  ַסָּכנֹות  ְּגדֹולֹות  ְמאֹד  ְּבִלי  ִׁשעּור

  ֵּכן  ֲאִפּלּו  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ֲאדֹון  ָּכל  ַהְּנִביִאים  ֶׁשָּנַתן  ָלנּו  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְוֵקְרָבנּו -ִלְפעֹל  ְּפֻעָּלתֹו  ִּבְׁשֵלמּות  ְוַעל  
' ְוָכל  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ִעָּמנּו  ְוכּו.  ָהֱאלִֹקיםהּוא  '  ַלֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוַרק  הּוא  ָּפַתח  ָלנּו  אֹור  ַהַּדַעת  ֵליַדע  ִּכי  ה

  ֵכן  ְּבִעְניַן  ִהְתָקְרבּות  ָהֵעֶרב  ַרב  לֹא  ָעְלָתה  ְּבָידֹו  ַעד  ֶׁשָּגְרמּו  ֵחְטא  ָהֵעֶגל  ּוְׁשִביַרת -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  .  'ְוכּו
ין  ְלַהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ַּדְיָקא ל  ִּכי  ְצִריִכ"ְוִעַּקר  ַהָּטעּות  ָהְיָתה  ַּבְּבִחיָנה  ַהַּנ.  'ַהּלּוחֹות  ְוכּו

ְוִעם  ּכַֹח  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ִמַּמֲעִׂשים  טֹוִבים  ֶׁשּלֹו  לֹא  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ִּכי  ִאם  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבָרִעים 
' ִנים  הּוא  ָצִריְך  ְלַקֵּׁשר  ַעְצמֹו  ִעם  ַנְפׁשֹות  ַהּׁשֹוְמִעים  ְוכּוּוִבְׁשַעת  ְּתִפָּלתֹו  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּו

  ְיֵדי  ֶׁשּלֹא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעם -ִּכי  ַעל  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-  ְוָאז  ִנְתַּתֵּקן  ַהּכֹל  ִּבְׁשֵלמּות  ְוזֹוֶכה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ.  ל"ַּכַּנ
  ְיֵדי  ֶזה  ָהָיה  לֹו  ּכַֹח  ִעם  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֵעָדה  ְולֹא -ל  ַע,  ַמֵּטה  ֻעּזֹו  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ּתֹוָרה

  ְיֵדי  ֶׁשִהְתַקֵּׁשר -ַּדי  ֶׁשִהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּלֶהם  ַאף  ַּגם  הֹוִסיף  ְלַתֵּקן  ֵאּלּו  ַהְּנָפׁשֹות  ְּבִתּקּון  ִנְפָלא  ְונֹוָרא  ַעל  
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 -ֶׁשַעל  ,    ְיֵדי  ֶזה  ֵיׁש  ְלָכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ֵחֶלק  ְּבַהּתֹוָרה  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם-ל  ֶׁשַע.  ִעָּמֶהם  ִּבְׁשַעת  ַהְּתִפָּלה
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם -ְוָאז  חֹוְזִרים  ִּבְתׁשּוָבה  ֻּכָּלם  ְוזֹוֶכה  ָלבֹוא  ִעָּמֶהם  ְלֶאֶרץ  .  ְיֵדי  ֶזה  ֵהם  ִמְתַּתְּקִנים  ְּביֹוֵתר

' ְוָׁשם  ְצִריִכין  ְלִהְתַקֵּבץ  ָּכל  ָהְרחֹוִקים  ְוַהִּנָּדִחים  ִּבְבִחיַנת  ִאם  ִיְהֶיה  ִנַּדֲחָך  ְוכּו.  ִיְתָּבַרְך'  ִעַּקר  ֲעבֹוַדת  ה
ְוָאז  ְּכֶׁשַּמְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ַנְפׁשֹות .  ל"ַּכַּנ'  ֶוֱהִביֲאָך  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוכּו

ְוֵאינֹו  לֹוֵקַח .  ִיְתָּבַרְך  ִיֵּתן  ְוִאם  ָלאו  ָלאו'  ִאם  ִיֵּתן  ה.  ִיְתָּבַרְך'  ְּכָרׁש  ּוְכֶאְביֹון  ִלְפֵני  הְועֹוֵמד  .  ַהּׁשֹוְמִעים
  ְיֵדי  ֵאּלּו  ָהַרֲחִמים  ְוַהַּתֲחנּוִנים  הּוא  ָיכֹול  ְלָקֵרב  ַּגם  ֶאת  ַהְמֻרָחִקים -ֲאַזי  ַעל  .  ַהּתֹוָרה  ְּבכַֹח  ּוְבאֶֹנס

ִחיַנת  ִנְׁשַמת  ֵעֶרב  ַרב  ֶׁשַּגם  ֵהם  ְצִריִכין  ִּתּקּון ִּכי לֹא ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח ְוסֹוף ָּכל סֹוף ְּבַוַּדאי ְּביֹוֵתר  ֶׁשֵהם  ְּב
ֲאָבל  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָקְרָבם  ּוְלַהְכִניָסם  ְלתֹוְך  ַהּתֹוָרה  ְּבכַֹח  ּוְבאֶֹנס  ִּכי  ִאם  ְּבַרֲחִמים .  ִיְתַּתְּקנּו  ֻּכָּלם

ְוֵהם  ְרחֹוִקים  ָּכל  ָּכְך .    ִּכי  ֵיׁש  ְרָׁשִעים  ֶׁשֵהם  ְמֻׁשָּקִעים  ְּבַתֲאוֹוָתם  ּוְבַמְחְׁשבֹוָתם  ָהָרעֹות  ָּכל  ָּכְך.ְוַתֲחנּוִנים
  ְיֵדי -ִיְתָּבַרְך  ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָקְרָבם  ִּכי  ִאם  ַעל    'ַעד  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְּבׁשּום  ֵׂשֶכל  ּוְבׁשּום  ּכַֹח  ְלָקְרָבם  ַלה

ְוָצִריְך .  ִיְתָּבַרְך  ַמֲאִריְך  ַאף  ָלְרָׁשִעים  ְּכֵדי  ֶׁשָּיׁשּובּו'  ִּכי  ה,  ַתֲחנּוִנים  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֲאִריַכת  ַאַּפִיםַרֲחִמים  ְו
ק  ָּכלּול ּוִבְבִחיָנה  זֹו  ֶׁשל  ֲאִריַכת  ַאַּפִים  ֶׁשל  ַהַּצִּדי.    ֵּכן  ִּבְבִחיָנה  זֹו  ֶׁשל  ֲאִריַכת  ַאַּפִים-ַהַּצִּדיק  ֶׁשּיֹאֵחז  ַּגם  

ַרק  ַיֲאִריְך  ַאּפֹו  ַעל  ָּכל  ָּדָבר  וְַיְמִּתין ,  ַמה  ֶּׁשָּצִריְך  ַהַּצִּדיק  ֶׁשּלֹא  ִיְהֶיה  ּדֹוֵחק  ֶאת  ַהָּׁשָעה  ְּבׁשּום  ָּדָבר
ֶׁשרֹוֶצה  ַרק   ִּפי  ֶׁשַּכָּוַנת  ַהַּצִּדיק  ְּבַוַּדאי  ְלטֹוָבה  -  ַעל  -ִּכי  ַאף  ,  ַהְרֵּבה  ְלַרֲחָמיו  ַהְמֻרִּבים  ְּבִלי  ִׁשעּור

ֵמֲחַמת  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ְרצֹונֹו .  ּוֵמֲחַמת  ֶזה  הּוא  ָּבהּול  ְמאֹד  ְּבַהָּדָבר  ֶׁשָחֵפץ.  ִיְתָּבַרְך'  ְלַמְּלאֹות  ְרצֹון  ה
ד  ֶׁשֶּזהּו ִּכי  ְצִריִכין  ִלְהיֹות  ָּבִקי  ְּבִעְניָן  ֶזה  ְמאֹ,    ֵכן  ָאסּור  ִלְדחֹק  ֶאת  ַהָּׁשָעה-  ִּפי  -  ַעל  -ִיְתָּבַרְך  ַאף  

  ֵכן -  ִּפי  -  ַעל  -ֲאָבל  ַאף  .  ִּכי  ְצִריִכין  ָלרּוץ  ְמאֹד  ְמאֹד  ַלֲעׂשֹות  ְרצֹונֹו  ִיְתָּבַרְך,  ְּבִחיַנת  ָּבִקי  ְּבָרצֹוא  ָוׁשֹוב
ִעְניַן ּוִבְפָרט  ְּב.  'ָצִריְך  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  ֲאִריַכת  ַאַּפִים  ִלְבִלי  ִלְדחֹק  ֶאת  ַהָּׁשָעה  ַרק  ַיְמִּתין  ִליׁשּוַעת  ה

ָצִריְך  ַלֲחׁשֹב  ַמֲחָׁשבֹות  ְוַתְחּבּולֹות  ֵאיְך ,  ִיְתָּבַרְך  ְּבַעְצמֹו  ִּכְבָיכֹול'  ִהְתָקְרבּות  ְרחֹוִקים  ָּכֵאּלּו  ֶׁשה
ָּבַרְך ִיְת'  ּוֵמַאַחר  ֶׁשה)  ְׁשמּוֵאל  ב  יד(ְוָחַׁשב  ַמֲחָׁשבֹות  ְלִבְלִּתי  ִיַּדח  ִמֶּמּנּו  ִנָּדח  ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ְלָקְרָבם

ְוָכל  ִעְניַן  ַהְּׁשִגיאֹות  ֶׁשל  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ַּבֶּמה .  ְּבַוַּדאי  ֵאין  ַהָּדָבר  ָּבא  ְּבָנֵקל.  ָצִריְך  ַלֲחׁשֹב  ַמֲחָׁשבֹות  ַעל  ֶזה
ְמאֹד  ַרק ָהָיה  ִמְׁשּתֹוֵקק    ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשָּכל  ָיָמיו.  ַהּכֹל  ָהָיה  ָּבֶזה.  ֶׁשֵּקֵרב  ָהֵעֶרב  ַרב  ּוְבַהָּכַאת  ַהּצּור

ְוָהָיה  ָחֵפץ .  ִיְתָּבַרְך  ְוִהְׁשִליְך  ַנְפׁשֹו  ִמֶּנֶגד  ּוָמַסר  ַנְפׁשֹו  ַרק  ִּבְׁשִביל  ַנְפׁשֹות  ִיְׂשָרֵאל'  ְלַמְּלאֹות  ְרצֹון  ה
ַעֵּין  ָׁשם ',  ּוּוְבִגין  ְּדָכל  יֹוָמְך  ְוכ,  ִיְתָּבַרְך  ּוְכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ְּבַרְעָיא  ְמֵהיָמָנא'  ְמאֹד  ְלָקֵרב  ָּכל  ָהעֹוָלם  ַלה

ָהָיה .  ִיְתָּבַרְך'  ְמבָֹאר  ָׁשם  ֶׁשּמֶֹׁשה  ָּכל  ָיָמיו  ָהָיה  חֹוֵׁשב  ֶׁשִאם  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  לֹו  ְלָהִׁשיב  ָּכל  ָהעֹוָלם  ַלה
ֵעֶרב  ַרב ּוֵמֲחַמת  ֶזה  ָרָצה  ַלֲעׂשֹות  ַהָּדָבר  ְּבִחָּפזֹון  ָּגדֹול  ְוִקֵּבל  ֶאת  ָה.  ִמְׁשַּתֵּדל  ְּבָכל  ּכֹחֹו  ַלֲהִׁשיָבם

ְּדַהְינּו  ְּבִחיַנת  ֵעֶרב ,  ּוֶבֱאֶמת  ְלָקֵרב  ְרָׁשִעים  ָּכֵאּלּו.  ִּבְׁשַעת  ִחָּפזֹון  ְּבֵעת  ֶׁשָּיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמִּמְצַרִים  ְּבִחָּפזֹון
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר , ל"ל ֶאָחד ַּכַּנִּכי ַהּכֹ, ל"ְוֶזה ָּגַרם ֶׁשָּטָעה ְּבַהָּכַאת ַהּצּור ַּכַּנ.  ל"ַרב  ְצִריִכין  ְמִתינּות  ָּגדֹול  ַּכַּנ

ְּדַהְינּו  ֶׁשּלֹא  ִיְדחֹק .  ל"ְלָקֵרב  ְרחֹוִקים  ָּכֵאּלּו  ִּכי  ִאם  ְּכֶׁשֵּיׁש  לֹו  ְּבִחיַנת  ֲאִריַכת  ַאַּפִים  ֶׁשהּוא  ְּבִחיָנה  ַהַּנ
. ים  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ַנְפׁשֹות  ַהּׁשֹוְמִעיםֶאת  ַהָּׁשָעה  ְּבׁשּום  ָּדָבר  וְִיְתַּפֵּלל  קֶֹדם  ַהְּדרּוׁש  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנ

ְוָאז  ֵיׁש  ּכַֹח  ְלַמֵּטה  ֻעּזֹו  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבָרִעים  ֵמַאַחר  ֶׁשּלֹא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ִעּמֹו  ִּבְׁשִביל  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה 
ְך  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֶהם  ִעם   ִּפי  ֶׁשִּנְמָצִאים  ְרָׁשִעים  ְרחֹוִקים  ָּכל  ָּכ-  ַעל  -ַוֲאַזי  ַאף  .  ל"ַּכַּנ

'   ְיֵדי  ִרּבּוי  ָהַרֲחִמים  ְוַהַּתֲחנּוִנים  ֶׁשִהְרָּבה  ִלְפֵני  ה-  ֵכן  ָיכֹול  ְלָקְרָבם  ַעל  -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  .  ַמֵּטה  ֻעּזֹו
' ָּכֵאּלּו  ְלָקְרָבם  ַלה  ים  ַוֲחָסִדים  ַּגם  ַעל  ְרחֹוִקיםִּכי  ָיכֹול  ְלעֹוֵרר  ַרֲחִמים  ָּכֵאּלּו  ַעד  ֶׁשֻּיְמְׁשכּו  ַרֲחִמ,  ִיְתָּבַרְך
ַהֶהְכֵרַח  ְלַהְמִּתין  עֹוד  אּוַלי  יּוַכל .    ֵכן  ִאי  ֶאְפָׁשר  ִלְפעֹל  ַעָּתה  ְלָקְרָבם-  ִּפי  -  ַעל  -ְוִאם  ַאף  .  ִיְתָּבַרְך

ַיְמִּתין ,  ל  ְוִאם  ַּגם  ָאז  לֹא  ִיְפעֹל"ַּבֶּדֶרְך  ַהַּנִלְפעֹל  ַּבָּקָׁשתֹו  ְּבַפַעם  ַאֶחֶרת  ְּכֶׁשַּיֲחזֹר  ְלַהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  
ַוֲאַזי  ְּבֶדֶרְך  ֶזה  הּוא  ְיָקֵרב  ְּבָכל  ַּפַעם  ְמַעט  ְמַעט  ֶאת  ָהְרחֹוִקים  ְּביֹוֵתר  ַעד  ֶׁשּסֹוף  ָּכל  סֹוף  ְיָקֵרב .  עֹוד
 .ֻּכָּלם
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ֶׁשִּקּבּוץ ,  ִנְמָצא.  ידֹו  ִמַּמְדֵרָגתֹו  ַחס  ְוָׁשלֹוםֲאָבל  ְּכֶׁשהּוא  ּדֹוֵחק  ֶאת  ַהָּׁשָעה  ֲאַזי  ֵהם  ְיכֹוִלים  ְלהֹוִר
ְּדַהְינּו  ְּכֶׁשַּמְמִׁשיְך  ַהּתֹוָרה ,  ְּדַהְינּו  ְלָקֵרב  ְרחֹוִקים  הּוא  ְּכִפי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיְך,  ִנָּדִחים  ְואֹוְבִדים

 -  ֵּכן  ִקּבּוץ  ָּכל  ַהִּנָּדִחים  הּוא  ְלֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ְתָּבַרְךִי'  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֲאַזי  ָיכֹול  ְלָקֵרב  ָּכל  ָהְרחֹוִקים  ַלה
ל  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַעל "  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ִּכי  ִעַּקר  ִקּבּוָצם  ְוִתּקּוָנם  הּוא  ַעל  ,  ל"ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ָהֲעִלָּיה  ֶׁשל  ָּכל -י  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  הּוא  ְּבֶאֶרץ  ִּכ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ְלֶאֶרץ  -
, ֶׁשִּמי  ֶׁשרֹוֶצה  ִלְהיֹות  ִאיׁש  ִיְׂשְרֵאִלי.  ל"ְּכמֹו  ֶׁשָאַמר  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ִּבְתִחַּלת  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ַהְּנָפׁשֹות

  ֵּכן  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְּבקֹול -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶאֶרץ  -א  ְלַדְרָּגא  ִאי  ֶאְפָׁשר  ִּכי  ִאם  ַעל  ְּדַהְינּו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ִמַּדְרָּג
ִּכי  קֹול  ׁשֹוָפר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ,  ְוֵכן  ַמְזִּכיִרין  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִּבְפסּוֵקי  ׁשֹוָפרֹות  ָּכל  ִעְניַן  ַמַּתן  ּתֹוָרה.  ׁשֹוָפר

. ל"  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ַּכַּנ-ֶזה  זֹוִכין  ַעל  ,  ִיְתָּבַרְך'  ְּדַהְינּו  ְלַהֲחִזיר  ָּכל  ָהְרחֹוִקים  ַלה,  ִחיםִקּבּוץ  ַהִּנָּד
ִחיַנת ִּבְב.    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ַהִּקּבּוץ  ְוַהִּתּקּון  ֶׁשל  ָּכל  ַהִּנָּדִחים  ְוָהאֹוְבִדים-ְלֶאֶרץ      ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין-ֶׁשַעל  

ְּבַהר  ַהּקֶֹדׁש '  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ַלה'  ְוַהִּנָּדִחים  ְוכּו'  ְוָהָיה  ַּבּיֹום  ַההּוא  ִיָּתַקע  ְּבׁשֹוָפר  ָּגדֹול  ּוָבאּו  ָהאְֹבִדים  ְוכּו
  ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר -ל  ַעל    ִיְׂשָרֵא-ִנְמָצא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  יֹום  ְּתרּוָעה  ָאז  ְמַגִּלין  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ל"ִּבירּוָׁשָלִים  ְוַכַּנ

ְּדַהְינּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ָאז  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַּמְרִּבין  ְּבָיִמים ,  ֶׁשּתֹוְקִעין  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמַּתן  ּתֹוָרה
ל  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר "  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ין  ְלֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכ-ַעל  ,    ְיֵדי  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  ִּבְבִחיָנה  זֹו-ֶׁשַעל  ,  ל"ֵאּלּו  ַּכַּנ

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִּדְקֻדָּׁשה  ֶׁשעֹוְסִקין  ְלַנְּסָרּה -ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְלַהְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשְך  ֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִּבְבִחיַנת  ָּתִמיד -ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ל"ְוִלְבנֹוָתּה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְוַכַּנ

ְוָדְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו .    ִיְׂשָרֵאל-ֱאלֶֹקיָך  ָּבּה  ֵמֵראִׁשית  ַהָּׁשָנה  ְוַעד  ַאֲחִרית  ַהָּׁשָנה  ַהֶּנֱאַמר  ְּבֶאֶרץ  '  ֵעיֵני  ה
ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנְמָׁשְך  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך .  ָפּהְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנּדֹון  ַמה  ְּיֵהא  ְּבסֹו,  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה

  ְיֵדי -ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדָּׁשָתּה  ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּכל  ַהָּׁשָנה  ֻּכָּלּה  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  ֶאֶרץ  
 .ל"ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוַכַּנ' ֵעיֵני ה
ֶׁשָּבֶהם  ִנְנֶסֶרת  ְוִנְבֵנית  ַהַּמְלכּות .    ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה  ֵמרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעד  יֹום  ִּכּפּור)ח

  ְיֵדי -  ָיִמים  עֹוְסִקין  ִּבְתׁשּוָבה  ּוַמְרִּבין  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְוַעל  ַהְינּו  ִּכי  ְּבֵאּלּו  ָהֲעָׂשָרה,  ַּכְמבָֹאר  ַּבַּכָּונֹות
 -  ְיֵדי  ֶזה  ִנְבֵנית  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ֶזה  ִנְמָׁשִכין  מִֹחין  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ֶׁשַעל  

ְׂשָרֵאל   ִי-  ֵּכן  ֵהם  ֲעָׂשָרה  ָיִמים  ְּכֶנֶגד  ֶעֶׂשר  ְקֻדּׁשֹות  ֶׁשֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ל"ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ַּכַּנ
 .ְמֻקֶּדֶׁשת ָּבֶהן ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבִּמְׁשָנה

ְּכִניַסת  ַהּכֵֹהן  ָּגדֹול  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים  ְלֵבית  ָקְדֵׁשי .  ְוַעָּתה  ְמבָֹאר  ּומּוָבן  ְמאֹד  ְלֵעין  ָּכל  ַמְׂשִּכיל
ְּכמֹו ,    ִיְׂשָרֵאל  ָהֶעְליֹוָנה  ַעל  ָּכל  ַהְּקֻדּׁשֹות-ְקֻדָּׁשה  ָהֲעִׂשיִרית  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ִּכי  ָקְדֵׁשי  ָקָדִׁשים  ִהיא  ,  ָקָדִׁשים

ָקְדֵׁשי  ָקָדִׁשים  ְמֻקָּדׁש  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֵאין  ִנְכָנס  ְלָׁשם  ֶאָּלא ,  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ָׁשם  ַּבִּמְׁשָנה
  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבָכל -ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַמְתִחיִלין  ִלְבנֹות  ּוְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ִריםּכֵֹהן  ָּגדֹול  ְּביֹום  ַהִּכּפּו

  ִיְׂשָרֵאל  ְמֻקֶּדֶׁשת  ָּבֶהן  ַעד  ֶׁשְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים -ֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה  זֹוִכין  ְלָכל  ָהֲעָׂשָרה  ְקֻדּׁשֹות  ֶׁשֶאֶרץ  
  ֵּכן  ָאז  ַּדְיָקא  ַהּכֵֹהן  ַהָּגדֹול -ִכין  ַלְּקֻדָּׁשה  ָהֶעְליֹוָנה  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ָקְדֵׁשי  ָקָדִׁשים  ְוַעל  ַּבּיֹום  ָהֲעִׂשיִרי  זֹו

 .ל"ִנְכָנס ְלָׁשם ִּכי ָאז זֹוִכין ִלְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה זֹאת ַּכַּנ
  ְיֵדי  ָהַאְרָּבָעה -  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ין  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  ִּכי  ָאז  ְּבֻסּכֹות  זֹוִכ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֻסָּכה  ְוַאְרָּבָעה  ִמיִנים)  ט

ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַוֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה .  ִמיִנים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ָמאָנא  ְקָרָבא  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש
,   ְיֵדי  ַהְּתׁשּוָבה-ַהּתֹוָרה  ַעל    ִּכי  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת,  ים  ְיֵדי  ַהְּתׁשּוָבה  ְוַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנ-ַמְמִׁשיִכין  ּתֹוָרה  ַעל  

ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְּבַהּתֹוָרה  ַאְׁשֵרי  ָהָעם ,  ִיְתָּבַרְך'  ְּדַהְינּו  ֶׁשַּמֲעִלין  ַנְפׁשֹות  ָהְרחֹוִקים  ּוְמָקְרִבין  אֹוָתם  ַלה
ַכת  ַהּתֹוָרה  ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּנָפׁשֹות  ֶׁשעֹוְמִדים  ִּבְׁשַעת ְוַכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ַהּזֹאת  ֶׁשִעַּקר  ַהְמָׁש)  ְּבִסיָמן  יג(

  ְיֵדי  ַהַּמֵּטה  עֹז  ֶׁשּלֹו  ּוְמַקֵּׁשר  ַעְצמֹו  ִעם  ַנְפׁשֹוָתם  ִּבְׁשַעת -ַהְּדרּוׁש  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַמְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּלֶהם  ַעל  
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ֶׁשְּכמֹו  ֵכן  ִמְתַרָּבה  ַהְּקֻדָּׁשה ,  ֵּבה  ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּנָפׁשֹות  ְיֵדי  ֶזה  הּוא  ַמְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ַהְר-ַהְּתִפָּלה  ֶׁשַעל  
ְּדַהְינּו ,    ְיֵדי  ַהְּנָפׁשֹות  ֶׁשַּמְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּלֶהם-ֶׁשִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  ַעל  ,  ִנְמָצא.  ל"ַּכַּנ'  ְלַמְעָלה  ְוכּו

אׁש  ַהָּׁשָנה  ַוֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה  ַעד  יֹום  ִּכּפּור  ֶׁשָאז  ֵהם  ְיֵמי ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  רֹ.  ֶׁשַּמֲחִזיָרם  ִּבְתׁשּוָבה
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָנע  ָהַרע  ֶׁשָּבֵעָדה  ּוַמְרִּבים  ִּבְתִפָּלה  ְוַרֲחִמים -ְּתׁשּוָבה  ּוַמְרִּבין  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַעל  

ְוִעַּקר .    ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִרּבּוי  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ַּפַעם-ֶׁשַעל  .  ד  ָאזְוַתֲחנּוִנים  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַקְּׁשִרים  ַיַח
ְּדַהְינּו ,  ַהַהְתָחָלה  הּוא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  ִעַּקר  ָהֲעבֹוָדה  ְוַהְיִגיָעה  ַלְחּתֹר  ְוַלְחּפֹר  ְוִלְפּתַֹח  ַהְּבֵאר

  ֵּכן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  הּוא -ְוַעל  .  ְּדַהְינּו  ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה,  ַתן  ֵמיָמיוִּבְבִחיַנת  ְוִדַּבְרָּת  ֶאל  ַהֶּסַלע  ְוָנ.  ַהּצּור
ְוֵכן  קֹוִרין  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֵמִעְניַן  ַהְּבֵארֹות  ֶׁשל .  ְּבִחיַנת  ֲחִפיַרת  ַהְּבֵארֹות  ֶׁשָחְפרּו  ָהָאבֹות  ַּכּמּוָבן  ַּבּזַֹהר

 ְוהֹוִכיַח  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ַעל,  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ָׁשם,  ְּבֵארֹותַאְבָרָהם  ֶׁשהּוא  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַלְחּפֹר  
ִּכי  ִעַּקר  ְּבִחיַנת .  ַּבֲעבּור  ִּתְהֶיה  ִלי  ְלֵעָדה  ִּכי  ָחַפְרִּתי  ֶאת  ַהְּבֵאר  ַהּזֹאת,  ּוְכִתיב.  'אֹודֹות  ְּבֵאר  ַהַּמִים  ְוכּו

  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין -ל  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַעל  "ַהְּבֵאר  ְוַהֶּסַלע  ַהַּנרֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְלַהְמִׁשיְך  ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה  ֵמ
ִּכי  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשִּגָּלה  ְקֻדַּׁשת  ְקֻדַּׁשת .    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ֶזה  ִהְתִחיל  ַאְבָרָהם  ָאִבינּו  ַלֲעסֹק  ָּבֶזה-ְלֶאֶרץ  
ָּתִקיל  ְּבִתיְקָלא  ַעד  ְּדִאְתַּגֵּלי  ֵלּה  ְוַכְמבָֹאר  ַּבּתֹוָרה  ְּבַכָּמה  ָּפָרִׁשּיֹות   ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  -ֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ְוִהְבִטיחֹו  ְּבַכָּמה  ַהְבָטחֹות  ָלֵתת -ִיְתָּבַרְך  ִּגָּלה  לֹו  ַמֲעַלת  ֶאֶרץ  '  ֶׁשַאְבָרָהם  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשה
  ֵּכן  ֵמֲחַמת  ֶׁשַאְבָרָהם  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶׁשִהִּשיג  ְוָזָכה  ִלְקֻדַּׁשת -ְוַעל  .  אתְלַזְרעֹו  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּזֹ

  ְיֵדי  ֶזה  ָהָיה  חֹוֵפר  ְּבֵאר  ָהֶעְליֹון  ְלַהְמִׁשיְך -  ֵּכן  ָהָיה  עֹוֵסק  ַלְחּפֹר  ְּבֵארֹות  ֶׁשַעל  -ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  
ּוֵמֲחַמת  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַמְתִחיִלין  ַלֲעסֹק .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-  ְלֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין-ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַעל  

. ִּכי  ָּכל  ַהְתָחלֹות  ָקׁשֹות,    ֵּכן  ָאז  ִעַּקר  ָהֲעבֹוָדה  ְוַהְיִגיָעה  ְוָאז  ִעַּקר  ַהִּקּבּוץ  ֶאל  ַהַּצִּדיק-ַעל  ,  ְּבִתּקּון  ֶזה
  ֵּכן  ְצִריִכין  ָאז -ְוַעל  .  ּפֹוְתִחין  ֶאת  ַהְּבֵאר  ְלַהְמִׁשיְך  ִמָּׁשם  ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרהְוָאז  ְצִריִכין  ְיִגיָעה  ְּגדֹוָלה  ַעד  ֶׁש

ְלִהְתַקֵּבץ  ַיַחד  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיק  ּוְלַהְרּבֹות  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ְוִלְתקַֹע  ְּבׁשֹוָפר  ְוַכָּמה  ִּתּקּוִנים  ֶׁשעֹוִׂשין  ָאז 
ַהּכֹל  ְּכֵדי  ְלַהְתִחיל  ִלְפּתַֹח  ַהְּבֵאר  ְּכֵדי  ְלַהְמִׁשיְך  ֵמיֵמי .  'רֹונֹות  ְוׁשֹוָפרֹות  ְוכּוַּבֲאִמיַרת  ַמְלֻכּיֹות  ְוִזְכ

ֲאָבל  ַאַחר  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ָאז  ְּבָנֵקל  ַמְמִׁשיִכין  ְּבָכל  יֹום .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ְלֶאֶרץ  -ִלְזּכֹות  ַעל    ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְבֶנה  ְּבָכל  יֹום  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת -ל  ֶׁשַעל  "נּו  ִחּדּוִׁשין  ַהִּנְמָׁשִכין  ֵמַהְּבֵאר  ַהַּנְּדַהְי,  ְּבִחיַנת  מִֹחין

ַעד .  ל"ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ָּכל  ָהֶעֶׂשר  ְקֻדּׁשֹות  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ְּבָכל  ֲעֶׂשֶרת  ְיֵמי  ְּתׁשּוָבה  ַּכַּנ.    ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹוֵתר-ֶאֶרץ  
ְוָאז  ִנְתַּתְּקִנין  ָּכל .  ם  ַהִּכּפּוִרים  ִנְכָנִסין  ְלֵבית  קֶֹדׁש  ָקָדִׁשים  ֶׁשהּוא  ְקֻדָּׁשה  ָהֲעִׂשיִרית  ָהֶעְליֹוָנהֶׁשְּביֹו

ֹול   ֵּכן  ָאז  ִנְמֶׁשֶכת  ַהּתֹוָרה  ְּבֶׁשַפע  ָּגד-ְוַעל  .  ִּכי  ָאז  הּוא  יֹום  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשּמֹוֲחִלין  ָּכל  ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,  ַהְּנָפׁשֹות
ִּכי  ָאז  ַמְמִׁשיִכין  ַהּתֹוָרה ,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ַהּלּוחֹות  ֶׁשִּנְּתנּו  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים.  ִּבְבִחיַנת  ְּפַתח  צּור  וְָיזּובּו  ַמִים

ִּכי ,  ל"ִׁשים  ַּכַּנ  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  קֶֹדׁש  ָקָד-  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ַלְּקֻדָּׁשה  ָהֶעְליֹוָנה  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ְּבֶׁשַפע  ָּגדֹול  ֶׁשַעל  
ְּדַהְינּו ,  ֵיֵצא'  ְּבֵבית  קֶֹדׁש  ָקָדִׁשים  ָׁשם  הּוא  ְמקֹור  ַהַּמְעיָן  ֶׁשל  ְּבֵאר  ַהּתֹוָרה  ִּבְבִחיַנת  ּוַמְעיָן  ִמֵּבית  ה

 .ִמֵּבית קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
ִּכי  ַעְכָׁשו  ְּבֻסּכֹות  ָאנּו  זֹוִכין  ִלְכּבֹׁש ,  עֹוִׂשין  ַאַחר  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  וְיֹום  ַהִּכּפּוִריםְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֻסּכֹות  ֶׁש)  י
 ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשִהְמַׁשְכנּו ָאז ַעל -ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה וְיֹום ַהִּכּפּוִרים ַעל ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  

ְוַעְכָׁשו  ָאנּו  ְצִריִכין .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְבָנה  ְוִנְתַּגָּלה  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  ,  ה  ּוְתִפָּלה  ְיֵדי  ְּתׁשּוָב-
 ְוֶזה  עֹוְסִקין  ְּבֻסּכֹות  ִלְלחֹם  ִעם  ַהּמֹוְנִעים  ֶׁשֵהם  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ְּכֵדי.    ִיְׂשָרֵאל-ִלְכנֹס  ְלֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ְּביֹום  ְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת  ֶׁשָאז  ִעַּקר  ְׁשֵלמּות  ַהַּמְלכּות -  ִלְכנֹס  ְלֶאֶרץ  ִלְזּכֹות
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת -ֶׁשּזֹוִכין  ְלַיֵחד  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ִעם  ּדֹוָדּה  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ְׁשֵלמּות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

 .ל"ַּנַמְלכּות ַּכ
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ְוַעְנֵני  ָּכבֹוד  ֵהם .  ִּכי  ֻסָּכה  ִהיא  ְּבִחיַנת  ַעְנֵני  ָּכבֹוד,    ִיְׂשָרֵאל-ִּכי  ֻסָּכה  ִהיא  ְּבִחיַנת  ַהֶּדֶרְך  ְלֶאֶרץ  
. 'ֶרְך  ְוכּוהֵֹלְך  ִלְפֵניֶהם  יֹוָמם  ְּבַעּמּוד  ָעָנן  ַלְנחָֹתם  ַהֶּד'  ְוה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל-ְּבִחיַנת  ַהֶּדֶרְך  ְלֶאֶרץ  

ְּכֵדי .    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ָהָיה  ִעַּקר  ְיִציַאת  ִמְצַרִים-ְוָכל  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהְלכּו  ָאז  ַהּכֹל  ָהָיה  ֵליֵלְך  ְלֶאֶרץ  
ֶזה  ְּבִחיַנת  ֻסָּכה ְו.  ַּכְמבָֹאר  ַּבּתֹוָרה  ְּפָעִמים  ֵאין  ִמְסָּפר,    ִיְׂשָרֵאל-ְּדַהְינּו  ֶאֶרץ  ,  ָלֵתת  ָלֶהם  ֶאת  ָהָאֶרץ

ִּכי ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ַעְנֵני  ָּכבֹוד  ֶׁשָהיּו  מֹוִליִכים  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבֶּדֶרְך  ַהָּנכֹון  ְּכֵדי  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ת  ַהּשֹוֵנא  ַהָּגדֹול  ֶׁשהּוא ָהֲעָנִנים  ָהיּו  ְמַיְּׁשִרין  ָלֶהם  ַהֶּדֶרְך  ְוָהיּו  הֹוְרִגין  ְנָחִׁשים  ְוַעְקַרִּבים  ּוַמְכִניִעין  ֶא
י ַעל "ַּכּמּוָבן  ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש.  ֲעָמֵלק  ֶׁשּלֹא  ִיְהֶיה  לֹו  ְׁשִליָטה  ְוכַֹח  ָלבֹוא  ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶהם  ֵמֲחַמת  ָהַעְנֵני  ָּכבֹוד

  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֶדֶרְך  ֲהִליָכה  ֶׁשהֹוְלִכין ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהּמֹוְנִעים.  'ָּפסּוק  ַוִּיְׁשַמע  ַהְּכַנֲעִני  ֶמֶלְך  ֲעָרד  ְוכּו
  ְיֵדי -  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאּלּו  ַהּמֹוְנִעין  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְנָחִׁשים  ְוַעְקַרִּבים  ְּבִחיַנת  ֲעָמֵלק  ֶׁשַּמְכִניִעין  אֹוָתם  ַעל  -ְלֶאֶרץ  

  .ַעְנֵני ַהָּכבֹוד ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֻסָּכה
ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ָמאָנא  ְקָרָבא  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר .  יִנים  ֶׁשּנֹוְטִלין  ְּבֻסּכֹותְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַאְרָּבָעה  ִמ)  יא

ל "ֶזה  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשְּמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ.  ָמאן  ְּדָאֵחיד  ָמאָנא  ְקָרָבא  ִּבידֹוי?  ַהָּקדֹוׁש  ָמאן  ָנַצח
.   ְיֵדי  ֶזה  ְמַקְּבִלין  ַמְלָאִכים  ַהִּנְבָרִאים  ֵמֵאּלּו  ַהִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה-יִכין  ַעל    ְיֵדי  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁש-ֶׁשַעל  

ֵהם  ְמַקְּבִלין  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ֶׁשְּמֻמֶּנה  ַעל  ֶחֶרב  ַלֲענֹׁש  ֶאת  ָהְרָׁשִעים  ַהּמֹוְנִעים  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה 
  ְיֵדי  ִרּבּוי -יָנה  ַאֶחֶרת  ְּכִפי  ַהִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ְּכִפי  ְרבֹות  ַהְּקֻדָּׁשה  ַעל  אֹו  ִּבְבִח.  'ְּבַחְרָּבא  ְוַקְטָלא  ְוכּו

ַהְינּו  ְּבִחיַנת  ַהּכַֹח  ֶׁשְּמַקְּבִלין ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ָמאָנא  ְקָרָבא.  'ַהְּנָפׁשֹות  ְוכּו
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת -ַקְּבִלין  ּכַֹח  ִמֶּמּנּו  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  ֵמֱאדֹום  ֶׁשְּמֻמֶּנה  ַעל  ֶחֶרב  ֶׁשְּמ

ַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ֶׁשֵהם  ָמאָנא  ְקָרָבא  ֶׁשָּבֶהם  ָאנּו  לֹוֲחִמים  ֶאת  אֹוְיֵבינּו  ּוַמְכִניִעים  ֶאת  ָּכל  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ 
ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת .  'ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  וְַיִהי  ְבָׁשֵלם  סּוּכֹו  ְוכּו,  ְּבִחיַנת  ֻסַּכת  ָׁשֵלם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ֻסָּכה  -

ְוֶזה  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש .    ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִּנְקָרִאין  ֻסַּכת  ָׁשֵלם-  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשְך  ִמירּוָׁשַלִים  ּוֵבית  -ֶאֶרץ  
ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ָמאן  ָנַצח ,    ִּכּפּור-ֹוִרים  ֶׁשָאנּו  ִנַּצְחנּו  ַהִּמְלָחָמה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  וְיֹום  ֶׁשָהַאְרָּבָעה  ִמיִנים  מ

ִּכי  ִעַּקר  ִנְצחֹון  ַהִּמְלָחָמה  הּוא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  ַמְתִחיִלין  ְלַהְמִׁשיְך .  ָמאן  ְּדָאֵחיד  ָמָנא  ְקָרֵבי  ִּבידֹוי
ִּכי  ְּכִפי ,    ִיְׂשָרֵאל-ּוְכִפי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ָאז  ֵּכן  ְמַנְּצִחין  ַהִּמְלָחָמה  ָלבֹא  ְלֶאֶרץ  .  'ְוכּו  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּבּוץ

.   ִיְׂשָרֵאל  ְּבַחְרָּבא  ְוַקְטָלא-ַהּתֹוָרה  ְּכמֹו  ֵכן  ְמַקְּבִלין  ַהַּמְלָאִכים  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  
ָּבֶזה  ָאנּו .  ֵּכן  ְּכֶׁשָאנּו  זֹוִכין  ְּבֻסּכֹות  ִלּטֹל  ָהַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ְּכֵלי  ַזיִן  ָמאָנא  ְקָרָבא  -ְוַעל  

  ָזִכינּו   ְיֵדי  ֶזה-ל  ֶׁשַעל  "מֹוִרים  ֶׁשִּנַּצְחנּו  ַהִּמְלָחָמה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָּזִכינּו  ָאז  ְלַהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ְּכִתּקּונֹו  ַּכַּנ
ִּכי  ִעַּקר  ִנְצחֹון  ַהִּמְלָחָמה  הּוא  ָלבֹוא .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְלַנֵּצַח  ּוְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  .  ְלָמאָנא  ְקָרָבא

  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ   ֵּכן  ִעַּקר  ָהַאְרָּבָעה  ִמיִנים  הּוא  ָהֶאְתרֹוג  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות-ְוַעל  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְלֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל -ְוַהּלּוָלב  ּוִמיָניו  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְּכֵלי  ַזיִן  ֶׁשָּבֶהם  ַמְכִניִעין  ַהּמֹוְנִעים  ְוזֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל-

ְּבִחיַנת ',  ָּׁשה  ִיְרַאת  הְּבִחיַנת  ִא,  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ָהֶאְתרֹוג  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֻּכָּלְך  ָיָפה  ַרְעָיִתי  ּומּום  ֵאין  ָּבְך
,   ֵּכן  ָצִריְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ָהֶאְתרֹוג  ָנִקי  ְּבלֹא  ׁשּום  מּום  ְוִחָּסרֹון  ִּבְבִחיַנת  ּומּום  ֵאין  ָּבְך-ְוַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  

מּום  ּוְפָגם ,  ִּטיִלין  ַחס  ְוָׁשלֹוםַהְינּו  ִּכי  ָאנּו  ְצִריִכין  ְלַהְכִניַע  ּוְלַבֵער  ָּכל  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ֶׁשֵהם  ַמ
,   ְיֵדי  ֶזה  ֶׁשָאנּו  נֹוְטִלין  ֶאְתרֹוג  ְמֻהָּדר  ְּבִלי  ׁשּום  מּום ְוִחָּסרֹון-ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ֶאְתרֹוג-ְּבֶאֶרץ  

 וא  ְּבִחיַנת  ֶאְתרֹוג  ְּבִלי  ׁשּום  מּום  ְוִחָּסרֹון  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִה-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּגֶּלה  ִהּדּור  וְיִֹפי  ֶׁשל  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  
ִּכי  ִנְכָנִעין  ָּכל  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ְוִנְתַּבְּטִלין  ָּכל  ַהּמּוִמים  ְוַהֶחְסרֹונֹות .  ְּבִחיַנת  לֹא  ֶתְחַסר  ּכֹל  ָּבּה

 . ִיְׂשָרֵאל ַחס ְוָׁשלֹום-ֶׁשרֹוִצים ְלַהִּטיל ְּבֶאֶרץ 
ִּכי  לּוָלב  הּוא ,  ַנת  ַהּלּוָלב  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַהְמַרֵּמז  ַעל  ְּבִחיַנת  ְּכֵלי  ַזיִן  ֶׁשאֹוֵחז  ַהַּצִּדיקְוֶזה  ְּבִחי)  יב

ִּכי  ִעַּקר  ַהְּכֵלי .  ְוַצִּדיק  ָמאן  ְּדָנִטיר  ְּבִרית  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֲחגֹור  ַחְרְּבָך  ַעל  ָיֵרְך.  ְּבִחיַנת  ַצִּדיק  ַּכָּתָמר  ִיְפָרח
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ָּכל  ֶזה  זֹוֶכה  ְּכִפי  ִּתּקּון .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  -ֶכה  ַהַּצִּדיק  ְלַקֵּבל  ַעל  ַזיִן  ֶׁשּזֹו
. 'ַעֵּין  ָׁשם  ַמה  ֶּׁשְּמבָֹאר  ַעל  ָּפסּוק  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  ֶאת  ָּכל  ַהְּתָלָאה  ְוכּו,  ל"ַהְּבִרית  ַּכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ

ּומּוָבן  ָׁשם .  ַעֵּין  ָׁשם  ֵהיֵטב',  ּוִבְפָרט  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ֶׁשָהָיה  ַעל  ְּפַגם  ַהְּבִרית  ְוכּו.  'ַּדְיָקא  ְוכּו'  ַאָּתה  ָיַדְעָּת'
, ּיֹותְּבִחיַנת  ֶחֶרב  ִּפיִפ,  ֶׁשַהּכֹל  ָּתלּוי  ְּבִתּקּון  ַהְּבִרית  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  לּוָלב  ְּבִחיַנת  ַצִּדיק  ַּכָּתָמר  ִיְפָרח

ל  ַעד "  ְיֵדי  ִּתּקּון  ַהְּבִרית  ְלַהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ִּבְבִחיַנת  ַהַּנ-ְּבִחיַנת  ֲחגֹור  ַחְרְּבָך  ַעל  ָיֵרְך  ֶׁשּזֹוֶכה  ַהַּצִּדיק  ַעל  
  ִיְׂשָרֵאל -ִעים  ֵמֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶזה  ַהּמֹוְנ-ֶׁשּזֹוֶכה  ְלַקֵּבל  ַהְּכֵלי  ַזיִן  ְּבֻסּכֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  לּוָלב  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ַעל  

ַעְרֵבי  ַנַחל  ֶזה  ְּבִחיַנת  ְרָׁשִעים  ּופֹוְׁשֵעי  ִיְׂשָרֵאל .    ֵּכן  אֹוְגִדין  ִעם  ַהּלּוָלב  ֲהַדס  ְוַעְרֵבי  ַנַחל-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ
  ָהַרע  ֶׁשָּלֶהם  ּוְלַהֲחִזיָרם ַהְינּו  ַמה  ֶּׁשַהַּצִּדיק  ְמַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצמֹו  ִעם  ָּכל  ָהְרָׁשִעים  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע,  ַּכּמּוָבא

ִּכי .  ָּפַתח  צּור  ַוָּיזּובּו  ָמִים    ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  ַמְמִׁשיְך  ּתֹוָרה  ַהְרֵּבה  ְּבֶׁשַפע  ָּגדֹול  ִּבְבִחיַנת-ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַעל  
ְּכמֹו  ֵכן  הּוא  ַמְמִׁשיְך  ּתֹוָרה ,  ה  ְלַמְעָלה  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַרָּבה  ַהְּקֻדָּׁש-ְּכִפי  ִרּבּוי  ַהְּנָפׁשֹות  ֶׁשּזֹוֶכה  ְלַתֵּקן  ֶׁשַעל  

  ֵּכן  ָהֲעָרָבה  ְּגֵדָלה  ַעל  ַהַּמִים  ֶזה  ֶרֶמז  ֶׁשִּתּקּון  ָהֲעָרבֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת -ְוַעל  .  ַהְרֵּבה  ְּבֶׁשַפע  ָּגדֹול
 -  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַעל  -  ַהְינּו  ַעל',    ְיֵדי  ִׁשְפִכי  ַּכַּמִים  ִלֵּבְך  נַֹכח  ְּפֵני  ה-ָהְרָׁשִעים  הּוא  ַעל  

 .ל"ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַהַּצִּדיק ְלַהְמִׁשיְך ּתֹוָרה ַהְרֵּבה ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת ַמִים ַּכַּנ
ל ֶזה  ְּבִחיַנת  ַהְּנָׁשָמה  ֶׁשּסֹוֶבֶלת  ְמִרירּות  ַע.  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֲהַדס  ֶׁשֵריחֹו  טֹוב  ְוִנְפָלא  ְוַטֲעמֹו  ַמר

ַּכּמּוָבא  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו ,  ִׁשְעּבּוד  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ִנְמָׁשִכין  ָּכל  ֵּבאּוֵרי  ַהּתֹוָרה  ְוַהְּנָׁשָמה  ִהוא  ְּבִחיַנת  ֵריַח
ָׁשָמה  ֶנֱהֶנה  ִמֶּמּנּו ֵאיֶזה  ָּדָבר  ֶׁשַהְּנ,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ַּכָּמה  ְּפָעִמים

  ֵּכן  ַטֲעמֹו  ַמר  ֶזה  ֶרֶמז  ַעל  ַהְמִרירּות  ֶׁשּסֹוֶבֶלת  ַהְּנָׁשָמה  ַעל  ִׁשְעּבּוד -ְוַעל  .  ֶזה  ָהֵריַח?  ְולֹא  ַהּגּוף
ְוֵאין .  ָלםּוְמָמֶאֶסת  ְּבָכל  ַהְּטָעִמים  ְוַהַּתֲענּוִגים  ֶׁשל  ֶזה  ָהעֹו'  ַהּתֹוָרה  ְּבִחיַנת  ַּפת  ַּבֶּמַלח  ּתֹאַכל  ְוכּו

  ֵּכן  ַהֲהַדס  ְמֻׁשָּלׁש  ַעל  ֵׁשם  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ִמָּׁשם -ְוַעל  .  ִחּיּוָתּה  ֶאָּלא  ֵמָהֵריַח  ֶׁשהּוא  ִחּיּות  ַהְּנָׁשָמה
א  ְּדָיִהיב  ָלן  אֹוְריָן ְּבִריְך  ַרֲחָמָנ,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ֶׁשִהיא  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ְּבָכל  ְּבִחינֹוֶתיָה

ֶׁשּלּוָלב  ַוֲהַדס  ַוֲעָרָבה  ְמַרֵּמז  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַמְמִׁשיְך  ּוְמַקֵּבל  ְּכֵלי  ַזיִן  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים ,  ִנְמָצא.  'ְּתִליָתָאה  ְוכּו
ֲהַדס  ְמֻׁשָּלׁש  ֶׁשְּמַקֵּבל  ִמָּׁשם ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ֵמַהְּנָׁשָמה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת      ְיֵדי–  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ֵמֶאֶרץ  

  ְיֵדי  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשַּמֲחִזיָרם  ִּבְתׁשּוָבה  ּוְמַקֵּׁשר  ֶאת  ַעְצמֹו -  ְיֵדי  ַעְרֵבי  ַנַחל  ַּדְיָקא  ַעל  -ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה  ַעל  
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשִכין  ֵמיֵמי -ֶׁשַעל  .  '  הִעָּמֶהם  ִּבְׁשַעת  ְּתִפָּלתֹו  קֶֹדם  ַהְּדרּוׁש  ֶׁשּׁשֹוֵפְך  ַּכַּמִים  ִלּבֹו  נַֹכח  ְּפֵני

ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ָהֶאְתרֹוג  ֶׁשְּמַחְּבִרין  ִעם .  ַהּתֹוָרה  ְּבֶׁשַפע  ָּגדֹול  ִּבְבִחיַנת  ָּפַתח  צּור  ַוָּיזּובּו  ָמִים
 .ל"ְתרֹוג ַּכַּנ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהֶא-ִּכי ָהִעָּקר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ . ַהָּׁשלֹׁש ִמיִנים

ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהִּנְענּוִעים  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ְלעֹוֵרר  ַהּמַֹח  ְּכֵדי  ְלַהְמִׁשיְך  ַהּמִֹחין  ֶאל  ָהֶאְתרֹוג  ַּכְמבָֹאר 
 -ְּבִרית  ֶׁשַעל    ְיֵדי  ְקֻדַּׁשת  ַה-ַהְינּו  ֶׁשְּצִריִכין  ְלעֹוֵרר  ּכַֹח  ַהַּצִּדיק  ֶׁשִּתֵּקן  ֶאת  ַהַּדַעת  ְוַהּמַֹח  ַעל  ,  ַּבַּכָּונֹות

ְּדַהְינּו  ְלַקֵּבל ,    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  זֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ֶׁשַעל  ,  ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ְלַהְמִׁשיְך  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה
  ֵּכן  ְצִריִכין  ְלַנְעֵנַע -  ְוַעל.  ל"ְוַכַּנ'  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  ְוכּו.  ַהּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹוְנִעים

  ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ְּכִפי  ִּתּקּון  ַהַּדַעת  ֶׁשּזֹוֶכה  ַהַּצִּדיק -ִּכי  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ  ,  ְּבַאְרָּבָעה  ִמיִנים  ְלעֹוֵרר  ַהּמַֹח  ְוַהַּדַעת
 .ל"ְוַכַּנ

ְוָאז  ָּכל  ָהֻאּמֹות .    ִיְׂשָרֵאל-ְנִעים  ֵמֶאֶרץ  ִנְמָצא  ֶׁשְּבֻסּכֹות  ְמַקְּבִלין  ּכַֹח  ֵמֱאדֹום  ְּבַעְצמֹו  ְלַהְכִניַע  ַהּמֹו
 -נֹוְתִנין  ּכַֹח  ִמְׁשְּפֵטיֶהם  ְלַהְכִניַע  ֶאת  ָּכל  ָהעֹוְבִרים  ַעל  ַּדת  ּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה  ְוֶאת  ָּכל  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  

ִּכי .    ֵּכן  ִנְקָרא  ֻסַּכת  ָׁשֵלם-ְוַעל    ָּפט  ְמֻעָּקל  ֵּכן  ֵיֵצא  ִמְׁש-ַעל  ,  ל  ַעל  ָּפסּוק"ִיְׂשָרֵאל  ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
ִּכי  ִמֶּמּנּו  ְּבַעְצמֹו  ְמַקְּבִלין  ּכַֹח ,  ָאז  ֵיׁש  ָלנּו  ָׁשלֹום  ִעם  ָּכל  ָהֻאּמֹות  ֲאֶׁשר  ָהרֹאׁש  ֶׁשָּלֶהם  הּוא  ֱאדֹום

  ֵּכן  ַמְקִריִבין  ָאז  ִׁשְבִעים -ְוַעל  .  ל"ֹות  ַּכַּנ  ְיֵדי  ִמְׁשְּפֵטי  ָהֻאּמ-ַלֲענֹׁש  ַהּמֹוְנִעים  ְּבַחְרָּבא  ְוַקְטָלא  אֹו  ַעל  
  ֵּכן -ַעל  .  ִּכי  ָאנּו  ְצִריִכין  ָאז  ְלַקֵּבל  ּכַֹח  ֵמֶהם  ְלַהֲעִמיד  ַהָּדת  ַעל  ִּתָּלּה,  ָּפִרים  ִּבְׁשִביל  ַהִּׁשְבִעים  ֻאּמֹות
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ְמָבְרִרין  ַהּטֹוב  ַהֶּנְעָלם  ָּבֶהם  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת   ְיֵדי  ַהָּקְרָּבנֹות  -ְוַעל  .  ְצִריִכין  ְלַהְקִריב  ָקְרָּבנֹות  ֲעֵליֶהם
  ְיֵדי  ֶׁשּנֹוְתִנין  ּתֶֹקף  ְלַהְכִניַע -ִּכי  ֵהם  ַמֲחִזיִרין  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאְצֵלנּו  ַעל  ,  ִמְׁשָּפט  ִּדְקֻדָּׁשה  ֶׁשָּנַפל  ֵּביֵניֶהם

 .ל"ה ּוְלַהֲעִמיד ַהָּדת ַהָּקדֹוׁש ַעל ִּתָּלּה ַּכַּנ ִיְׂשָרֵאל ּוִמָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁש-ַהּמֹוְנִעין ֵמֶאֶרץ 
 -ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהִּׁשְבָעה  אּוְׁשִּפיִזין  ֶׁשֵהם  ַהִּׁשְבָעה  רֹוִעים  ֶׁשִּנְכָנִסין  ַּבֻּסָּכה)  יג

ִּכי  ָהִראׁשֹון  הּוא ,    ִיְׂשָרֵאל-  ָיָדם  ָזִכינּו  ְלֶאֶרץ    ְיֵדי  ִׁשְבָעה  ַצִּדיִקים  ֵאּלּו  ֶׁשַעל-ִיְׂשָרֵאל  ִנְמֶׁשֶכת  ַעל  
ִיְתָּבַרְך  ָאַמר  לֹו  ֶלְך  ְלָך '    ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשה-ַאְבָרָהם  ֶׁשהּוא  ִהְתִחיל  ְלַגּלֹות  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

ֶׁשִּמי .  ׁש  ֶאֶרץ  ֶׁשִהיא  ְמֻקֶּדֶׁשת  ִמָּכל  ָהֲאָרצֹותִיְתָּבַרְך  ֶׁשֵּי'  ֶׁשִּגָּלה  לֹו  ה.  'ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוכּו'  ֵמַאְרְצָך  ְוכּו
ּוְלַהִּניַח  ַאְרצֹו  ּומֹוַלְדּתֹו  ּוֵבית .  ֶׁשרֹוֶצה  ְלַהִּכיר  אֹותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוִלָּדֵבק  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ָצִריְך  ֵליֵלְך  ְוָלבֹוא  ְלָׁשם

ִיְתָּבַרְך  ָלֵתת  ְלַזְרעֹו '    ִיְׂשָרֵאל  ְוַאַחר  ָּכְך  ִהְבִטיחֹו  ה-ץ  ִהוא  ֶאֶר  ָאִביו  ֵליֵלְך  ֶאל  ָהָאֶרץ  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּזֹאת
ְוֵכן  ִיְצָחק  וְַיֲעקֹב  ְלֻכָּלם  ִהְבִטיַח  ַעל  ְיֻרַּׁשת .  ֶׁשֵהם  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַהְּקדֹוׁשה  ְוַהּטֹוָבה  ַהּזֹאת

.  ִיְׂשָרֵאל ַּכְמבָֹאר ַּבּתֹוָרה-ָצאנּו ִמִּמְצַרִים ּוָבאנּו ְלֶאֶרץ  ְיֵדי ַהְבָטָחה ַהּזֹאת ָי-  ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ַעל  -ֶאֶרץ  
. ְוֵכן  ְּבַכָּמה  ְמקֹומֹות'  ְוַגם  ֲהִקימִֹתי  ֶאת  ְּבִריִתי  ִאָּתם  ָלֵתת  ָלֶהם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוכּו.  'ָוֵאָרא  ֶאל  ַאְבָרָהם  ְוכּו

ִּכי  ִעַּקר ,    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ָזִכינּו  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ם  ֶׁשַעל  ּומֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ֵהם  ֶׁשהֹוִציאּו  אֹוָתנּו  ִמִּמְצַרִי
  ִיְׂשָרֵאל  ְוִהְׁשִּביַע  ֶאת  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל -וְיֹוֵסף  ִחֵּבב  ֶאֶרץ  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ָהָיה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

ה  ָהָיה  ָּתלּוי  ְּגֻאַּלת  ִמְצַרִים  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ְוַכְמבָֹאר  ִמֶּזה   ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבֶז-ְלַהֲעלֹות  ַעְצמֹוָתיו  ְלֶאֶרץ  
'   ְיֵדי  ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשִּנְלַחם  ִמְלֶחֶמת  ה-  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֵלמּות  ָהָיה  ַעל  -ְוִעַּקר  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ  .  ְּבָמקֹום  ַאֵחר

ְוִהִּניַח  ָלֶכם  ִמָּכל  אְֹיֵביֶכם '  ִּכי  ָעָליו  ֶנֱאַמר  וִיַׁשְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְוכּו,  מּות  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֵל-ְוָזָכה  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
ְוֵאין  ֶזה  ֶאָּלא  ִּביֵמי .  י  ָׁשם"ּוְכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש'  ְוכּו'  ְוָהָיה  ַהָּמקֹום  ֲאֶׁשר  ִיְבַחר  ה.  ִמָּסִביב  וִיַׁשְבֶּתם  ָלֶבַטח

 .ָּדִוד ּוְׁשלֹמֹה
.   ִיְׂשָרֵאל-ַעל  ָיָדם  ִנְתַּגָּלה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ל  ַהִּׁשְבָעה  ַצִּדיִקים  ָהֵאּלּו  ֶׁשֵהם  ַהִּׁשְבָעה  רֹוִעיםִנְמָצא  ֶׁשָּכ

ְוָכל  ֶזה  ָאנּו .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְוַכַּנ-ִּכי  ְּבכָֹחם  ָאנּו  זֹוִכים  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,    ֵּכן  ִנְכָנִסין  ַהִּׁשְבָעה  רֹוִעים  ַּבֻּסָּכה-ְוַעל  
ִּכי .  ַרָּבה  ֶׁשָאז  הּוא  ְּבִחיַנת  ָּדִוד  ַּכָּידּוַע  ֹוְסִקים  ְּבִׁשְבַעת  ְיֵמי  ַהֻּסּכֹות  ַעד  יֹום  ַהְּׁשִביִעי  ֶׁשהּוא  הֹוַׁשְעָנאע

. 'ְוכּוָלֶכם  '  ְוִהִּניַח  ה,    ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשֶּזה  לֹא  ָזָכה  ַרק  ָּדִוד  ֶׁשָאז  ִנְתַקֵּים-ָאז  זֹוִכין  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
ַּבּיֹום  ַההּוא  ָאִקים  ֶאת ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ֵּכן  ִנְקֵראת  ַהֻּסָּכה  ַעל  ֵׁשם  ָּדִוד-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ'  וִיַׁשְבֶּתם  ָלֶבַטח  ְוכּו
  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ָזָכה  ָּדִוד  -ִּכי  ִעַּקר  ַהֻּסָּכה  הּוא  ְּבִחיַנת  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ  .  ֻסַּכת  ָּדוִיד  ַהּנֶֹפֶלת

ָאז  חֹוְזִרין  ּוְמעֹוְרִרין  ּכַֹח  ַהַהְתָחָלה  ֶׁשִהְתַחְּלנּו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַלְחּפֹר  ְּבֵארֹות  ַמִים  ֵמיֵמי  ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי 
ׁש  ְּבַההּוא  יֹוָמא  ַוָּיָׁשב ִּכי  ָאז  חֹוְזִרין  חֹוְפִרין  אֹוָתם  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹו.    ִיְׂשָרֵאל-ִלְזּכֹות  ְלֶאֶרץ  

  ֵּכן  עֹוְסִקין  ָאז  ַּבֲאִמיַרת  ְּתִהִּלים  ֶׁשָּיַסד  ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך -ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ִיְצָחק  ַוַּיְחּפֹר  ֶאת  ְּבֵארֹת  ַהַּמִים  ְוכּו
ִוד  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּכל  ָיָמיו  ְּבַרֲחִמים ִּכי  ָּכל  ֵסֶפר  ְּתִהִּלים  ָמֵלא  ְּתִחּנֹות  ּוַבָּקׁשֹות  ֶׁשִהְרָּבה  ָּד.  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום

  ְיֵדי  ֶזה -ָאְזֶניָך  ֲעֵנִני  ִּכי  ָעִני  ְוֶאְביֹון  ָאִני  ְוֵכן  ַהְרֵּבה  ֶׁשַעל  '  ַהֵּטה  ה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ְוַתֲחנּוִנים  ְּכָעִני  ְוֶאְביֹון
ִּכי  ָּכל  ֵסֶפר  ִמְׁשֵנה .  ת  ִמְׁשֵנה  ּתֹוָרה  ֶׁשאֹוְמִרים  ָאזְוֶזה  ְּבִחיַנ.  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְוַכַּנ-ָזָכה  ֶּבֱאֶמת  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  

ַהּכֹל ָהָיה , ִּכי  ָּכל  ַהּתֹוָכחֹות  ְוַהְּדָבִרים  ֶׁשִּדֵּבר  ִעָּמֶהם מֶֹׁשה ָׁשם,    ִיְׂשָרֵאל-ּתֹוָרה  ְמַדֵּבר  ִמְּקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ִיְתָּבַרְך  ִעָּמנּו '  ּכֹר  ָּכל  ַהּטֹובֹות  ְוַהִּנְפָלאֹות  ֶׁשָעָׂשה  ה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְז-ֵמִעְניַן  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

ּפּוק  ַעֵּין  ְוִתְׁשַּכח  ֶׁשָּכל  ֵסֶפר .  'ְוכּו  ְלָכל  ַהַּמְמָלכֹות'  ֵּכן  ַיֲעֶׂשה  ה.  'ְוהֹוִציָאנּו  ִמִּמְצַרִים  ְוָהַרג  ִסיחֹון  ְועֹוג  ְוכּו
 -ִיְתָּבַרְך  ָרָצה  ַלֲהִביָאם  ִמָּיד  ְלֶאֶרץ  '    ִיְׂשָרֵאל  ֵאיְך  ה-ה  ֵמִעְניַן  ֶאֶרץ  ְּדָבִרים  ְמַדֵּבר  ִּכְמַעט  ְּבָכל  ָּפָרָׁש

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַעְּכבּו  ַאְרָּבִעים -ַעל  .  '  ְיֵדי  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ְוכּו-ְוֵהם  ַעל  .  ִיְׂשָרֵאל
  ֵּכן  ִהְזִהיָרם  ִלְׁשמֹר  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְּכֵדי  ֶׁשִּייְרׁשּו -ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  ְוַעָּתה  ֵהם  מּוָכִנים  ָלבֹא  ְל.  ָׁשָנה

 -ּוְתַדְקֵּדק  ְוִתְרֶאה  ֲחִביַבת  ֶאֶרץ  .  'ַעֵּין  ְּבָפָרַׁשת  ְּדָבִרים  ָוֶאְתַחַּנן  ֵעֶקב  ְרֵאה  ְוכּו.  '  ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו-ֶאֶרץ  
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  ִיְׂשָרֵאל  ֵאֶצל  ָּכל  ָהַאְזָהרֹות  ֶׁשַּמְזִהיר  אֹוָתם  ְלַקֵּים  ֶאת  ַהּתֹוָרה -ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ֵאיְך  ַמְזִּכיר  ְּבָכל  ַּפַעם  
ְּבָכל .  'ְוָעׂשּו  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָאנִֹכי  נֵֹתן  ְוכּו,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל-ְוֶׁשִעַּקר  ִקּיּום  ַהּתֹוָרה  הּוא  ְּבֶאֶרץ  

ְלַלֵּמד  ֶאְתֶכם  ַלֲעׂשֹות  ָּבָאֶרץ .  'ְוזֹאת  ַהִּמְצָוה  ְוכּו.  'ֲאַרְכֶּתם  ָיִמים  ָּבָאֶרץ  ְוכּוְלַמַען  ִּתְחֶיה  ְוַה.  'ַהֶּדֶרְך  ְוכּו
  ֵּכן  ְּבֵליל  הֹוַׁשְעָנא -ְוַעל  .  ְוֵכן  ַהְרֵּבה  ְמאֹד.  'ְוָעִׂשיָת  ַהָּיָׁשר  ְוַהּטֹוב  ּוָבאָת  וְָיַרְׁשָּת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוכּו.  'ְוכּו

  ְיֵדי -ְוֵאיְך  ִיְׂשָרֵאל  זֹוִכין  ֵאֶליָה  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ה  ּתֹוָרה  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַמַּמֲעַלת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ַרָּבא  אֹוְמִרים  ִמְׁשֵנ
  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ְלַהְמִׁשיְך  ּתֹוָרה -  ֵּכן  אֹוְמִרים  ָאז  ְּתִהִּלים  ֶׁשהּוא  ַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַעל  -ְוַעל  .  ַהּתֹוָרה

 .ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ- ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְכּבֹׁש ֶאֶרץ - ֶׁשַעל ְּבֶׁשַפע ָּגדֹול
,   ֵּכן  עֹוְסִקין  ְּבהֹוַׁשְעָנא  ַרָּבא  ַהְרֵּבה  ִעם  ָהַעְרֵבי  ַנַחל  ֶׁשּנֹוְטִלין  אֹוָתם  ְלַבָּדם  ְוחֹוְבִטין  אֹוָתם-ְוַעל  )  יד

  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת -ם  ַהַּצִּדיק  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשַעל  ָהְרָׁשִעים  ֶׁשַּמֲחִזיָר  ִּכי  ָהַעְרֵבי  ַנַחל  ְמַרְּמִזים  ַעל
ָאז  ִנְגָמר  ִּתּקּון .    ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹום  ְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת-  ֵּכן  ַעְכָׁשו  ַּבְּגָמר  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְכנֹס  ְלֶאֶרץ  -ַעל  .  ל"ַהּתֹוָרה  ַּכַּנ

ֶזה  ֶרֶמז  ֶׁשַעד .    ֵּכן  נֹוְטִלין  אֹוָתם  ְלַבָּדם-ְוַעל  .    ֶׁשל  ָהְרָׁשִעיםָהַעְרֵבי  ַנַחל  ֶׁשֵהם  ִּתּקּון  ֵאּלּו  ַהְּנָפׁשֹות
ַעְכָׁשו  לֹא  ִנְתַּתְּקנּו  ֵאּלּו  ָהְרָׁשִעים  ִּכי  ִאם  ְּבֵעת  ֶׁשָהיּו  ְקׁשּוִרים  ִעם  ַהַּצִּדיק  ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת  ַעְכָׁשו  ַהַּצִּדיק 

ּוְלַהְמִׁשיְך '  ִיְהֶיה  ָלֶהם  ּכַֹח  ְּבַעְצָמן  ַלֲעבֹד  ֶאת  ה,  ִּמְסַּתֵּלק  ֵמֶהםְמַתֵּקן  אֹוָתם  ָּכל  ָּכְך  ַעד  ֶׁשֲאִפּלּו  ְּכֶׁש
ִּכי  ָהָאָדם  הּוא  ַּבַעל  ְּבִחיָרה  ּוְבַוַּדאי  ֵיׁש  ּכַֹח  ְּבַיד  ַהַּצִּדיק ,  ּתֹוָרה  ְּבַעְצָמן  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ֶׁשָּלֶהם

ֲאָבל  ֵאין  ֶזה  ִּתּקּון  ֵמַאַחר  ֶׁשֵאינֹו  עֹוֶׂשה  ְּתׁשּוָבה .  רֹו  ִּבְתׁשּוָבהִלּטֹל  ַהְּבִחיָרה  ֵמָהָאָדם  ּוְלַהֲחִזי
ְוִעַּקר  ַהִּתּקּון  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְמַגְלֵּגל  ִעּמֹו  ָּכל  ָּכְך  ִּבְדָרִכים  ִנְפָלִאים  ַעד  ֶׁשּזֹוֶכה  ְלַהּטֹות  ְלָבבֹו  ֵאָליו .  ִּבְבִחיָרתֹו

ְוַעל  ֶזה  ְמַרֵּמז  ַעְרֵבי  ַנַחל  ֶׁשּנֹוְטִלין  ִּבְפֵני  ַעְצָמן  ְּבהֹוַׁשְעָנא  ַרָּבא .  ִיְתָּבַרְך'  הִיְתָּבַרְך  ַעד  ֶׁשָּׁשב  ֵמַעְצמֹו  ַל
ֶׁשֶּזהּו  ְּגַמר  ִּתּקּון  ֶׁשל  ָהְרָׁשִעים  ַהחֹוְזִרים  ִּבְתׁשּוָבה  ְּכֶׁשַּנֲעֶׂשה  ִּתּקּון  ַעל  ָיָדם  ְלַמְעָלה  ֲאִפּלּו  ְּכֶׁשֵהם  ִּבְפֵני 

ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשָהיּו  ִמְּתִחָּלה ,    ֵּכן  ְצִריִכין  ָהֲעָרבֹות  ֲחִביָטה  ַּבַּקְרַקע  ְּכֵדי  ְלַהְמִּתיק  ַהִּדיִנים-ל  ְוַע.  ַעְצָמם
ְרחֹוִקים  ָּכל  ָּכְך  ְצִריִכים  ְלַהְמִּתיק  ֵמֶהם  ַהִּדיִנים  ֶׁשֶּנֶאְחזּו  ָּבֶהם  ַּבְּתִחָּלה  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְתַּתְּקנּו  ִּבְׁשֵלמּות  ְּכֵדי 

ִיְתָּבַרְך  ְּבִחיַנת  ַהֲעָלַאת  ַמיִן  נּוְקִבין  ְלַהְּׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְתָּפֵאר  ָּבֶהם   'ֶׁשַּיֲעלּו  ֵמֶהם  ְּבַעְצָמן  ַׁשֲעׁשּוִעים  ִלְפֵני  ה
יִני  ֲעֶצֶרת   ְיֵדי  ֶזה  ִמְתַיֶחֶדת  ַהְּׁשִכיָנה  ִּבְׁשִמ-ַהְּׁשִכיָנה  ְּבַעְצָמם  ָחֵזי  ַּבֶּמה  ָּבָרא  ָקאֵתיָנא  ְלַגָּבְך  ֶׁשַעל  

  ְיֵדי  ֶׁשחֹוְזִרין -  ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ַעל  -ִּכי  ִעַּקר  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ  ,    ִיְׂשָרֵאל-ַּכָּידּוַע  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ  
ָּכל  ַהִּנָּדִחים  ְוָהאֹוְבִדים   ִיְׂשָרֵאל  ְלַקֵּבץ  -ל  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות  ְלֶאֶרץ  "ִּבְתׁשּוָבה  ָּכל  ָהְרָׁשִעים  ַּכַּנ

 .ל"ַּכַּנ'  ִיְׂשָרֵאל ְוכּו-ְלֶאֶרץ 
  ֵּכן -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת  ְוִׂשְמַחת  ּתֹוָרה  ֶׁשָאז  עֹוִלין  ְּבִׂשְמָחה  ְלֶאֶרץ  )  טו

ֶׁשַּתֲעֵלנּו  ְבִׂשְמָחה ,  ְּכמֹו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשין,  ָרֵאל  ְּבִׂשְמָחה  ִיְׂש-ִּכי  ְצִריִכין  ַלֲעלֹות  ְלֶאֶרץ  .  ַמְגִּדיִלין  ַהִּשְמָחה  ָאז
  ֵּכן -ְוַעל  .  ּוְכִתיב  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה  ֵתֵצאּו.  ּוְכִתיב  ּוָבאּו  ִצּיֹון  ְּבִרָּנה  ְוִׂשְמַחת  עֹוָלם  ַעל  רֹאָׁשם.  ְלַאְרֵצנּו

  ִיְׂשָרֵאל -ר  ִּתּקּון  ַהַּמְלכּות  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשֶּזה  ְמַרֵּמז  ַעל  ֶאֶרץ  ִּבְׁשִמיִני  ֲעֶצֶרת  ְוִׂשְמַחת  ּתֹוָרה  ֶׁשָאז  ִעַּקר  ְּגַמ
ִּכי  ִעַּקר  ַהִּשְמָחה ,    ֵּכן  ָאז  ַהִּשְמָחה  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד-ַעל  ,  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִלְכנֹס  ְּבתֹוָכּה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו

' ְוָׂשַמְחָּת  ְּבָכל  ַהּטֹוב  ְוכּו.  'ְוָהָיה  ִּכי  ָתבֹא  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוכּו,  ָּכתּובּוְכמֹו  ֶׁש.  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְוַכַּנ-ְּכֶׁשּכֹוְבִׁשין  ֶאֶרץ  
 .ְוֵכן ַהְרֵּבה
  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּזִכינּו -ִּכי  ַעל  ,    ֵּכן  קֹוִרין  ָאז  ָּפָרַׁשת  ְוזֹאת  ַהְּבָרָכה  ֶׁשִהוא  ִסּיּום  ַהּתֹוָרה-ְוַעל  )  טז
  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  זֹוִכין  ְלֶאֶרץ  -ִּכי  ַעל   ,  ִיְׂשָרֵאל-ה  ְלֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכ-ַעל  ,  ְלַסֵּים

  ְיֵדי  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִּתֵּקן -ְוַעל  .  ל  ַעל  ַהָּכַאת  ַהּצּור"ִּכי  מֶֹׁשה  ִנְסַּתֵּלק  ַעל  ְּפָגם  ַהַּנ,  קֹוִרין  ָאז  ְּפִטיַרת  מֶֹׁשה
  ְיֵדי  ִהְסַּתְּלקּוָתם -ֶׁשַּמה  ֶּׁשֶּנֱחַסר  ַעל  ָיָדם  ִנְׁשַלם  ַעל  ָיָדם  ַעל  .  ל"  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנֶזה  ַהְּפָגם  ְּכמֹו

  ְיֵדי  ִּתּקּון  ֶזה  ִנְזֶּכה  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו  ָלבֹוא -ְוַעל  .    ְיֵדי  ִנְׁשָמָתם-ֶׁשִּנְתַוֵּסף  ְקֻדָּׁשה  ְּגדֹוָלה  ְלַמְעָלה  ַעל  
ִּכי ,  ַּכּמּוָבא  ִּכי  ַמה  ֶּׁשָהָיה  הּוא  ֶׁשִּיְהֶיה,    ְיֵדי  ְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו  ֶׁשהּוא  מֶֹׁשה  ְּבַעְצמֹו-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ץ  ְלֶאֶר
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  ְיֵדי -ִּכי  ַעל  ,  ל"ִּכי  מֶֹׁשה  הּוא  ָמִׁשיַח  ַּכַּנ.  הּוא  ָהָיה  ַהּגֹוֵאל  ֶצֶדק  ְוהּוא  ַיֲחזֹר  וְִיְגָאֵלנּו  ִּבְׁשֵלמּות
ְוָאז  ַיְמִׁשיְך  ָלנּו .    ְיֵדי  ֶזה  ִיְזֶּכה  ִלְהיֹות  ָמִׁשיַח-  ְיֵדי  ַהָּכַאת  ַהּצּור  ְוַעל  -ְּלקּותֹו  ִּתֵּקן  ַמה  ֶּׁשֶּנֱחַסר  ַעל  ִהְסַּת

ה  ֻּכָּלנּו  ָלבֹוא ְוָאז  ְיַקֵּבץ  ִנָּדֵחינּו  וְַיֲחִזיר  אֹוָתנּו  ֻּכָּלנּו  ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ְוִנְזֶּכ.  ּתֹוָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוַתֲחנּוִנים
ִּכי  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִהוא  ִּתּקּון ,    ִיְׂשָרֵאל-ִנְמָצא  ֶׁשְּבכַֹח  ִהְסַּתְּלקּות  מֶֹׁשה  ָּבִאין  ְלֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל-ִעּמֹו  ְלֶאֶרץ  

ְּלקּות  מֶֹׁשה  ְּבִׂשְמַחת   ֵּכן  קֹוְרִאין  ִהְסַּת-ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  חֹוְזִרין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ַהָּכַאת  ַהּצּור  ֶׁשַעל  
ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּגַמר  ְׁשֵלמּות  ַהִּתּקּון  ַהַּנֲעֶׂשה  ִּבְׁשִמיִני .    ְיֵדי  ֶזה-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ּתֹוָרה  ְּכֵדי  ִלְזּכֹות  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

ְתַיֶחֶדת  ִעם  ּדֹוָדּה  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת ֲעֶצֶרת  ְוִׂשְמַחת  ּתֹוָרה  ֶׁשָאז  ִנְׁשָלם  ִּבְׁשֵלמּות  ָּגדֹול  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות  ּוִמ
  .ֵּכן ְיִהי ָרצֹון,  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְזֶּכה ָלבֹוא ָׁשם ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן-ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


