
 1

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   33 #גליון 

ומצות ישוב ארץ ישראל כמו עורר על קדושת תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
 וכמבואר במדרש מצות ישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצות שבתורהל "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"ב לפ"סתשאייר חודש 

 ִיְׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ְּפַגם -ִּכי ַּבֲחֻנָּכה ְצִריִכין ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
 ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו -ֶׁשהֹוִציאּו ִּדָּבה ַעל ָהָאֶרץ ּוָפְגמּו ְּבֶאֶרץ ַהְמַרְּגִלים 

ֶׁשְּכִפי ַהְּסַלח ָנא . ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ְּבַהּתֹוָרה ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם
ִּכי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו . ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵּכן זֹוִכין ִלְקֻדַּׁשת ֲחֻנָּכה ֶׁשּפֹוֲעִלין

ִנְמָצא ' לֹום ִּבֵּקׁש ְסַלח ָנא ַעל ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ְוכּוָעָליו ַהָּׁש
ִנְמָצא ֶׁשַּבֲחֻנָּכה ' ֶׁשַּבֲחֻנָּכה ְצִריִכין ְלַתֵּקן ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ְוכּו

 ֵּכן -ַעל .  ִיְׂשָרֵאל-ְצִריִכין ְלַתֵּקן ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֶׁשִּדְּברּו ַעל ֶאֶרץ 
ְוֶזה .  ִיְׂשָרֵאל-ָׁשו ְלַגּלֹות ַהַּטַעם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ֶאֶרץ ָאנּו ְצִריִכין ַעְכ

 ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה אֹור - ְיֵדי ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה ֶׁשַעל -ַנֲעֶׂשה ַעל 
 ְיֵדי ֶזה -ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעל ' ַהִהְתָּפֲארּות ַמה ֶּׁשה
ִּכי .  ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ּבֹו-ִנְמָׁשְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

 .' ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים ְוכּו-ִנְמָׁשְך ְּבִחיַנת ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ 
  ברכת המזון ומים אחרונים הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 

  ְיֵדי -  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשְך  ַעל  -ֶרץ  ְלִעְניַן  ַמה  ֶּׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶא)  ח
ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְוֶזהּו  ְוַעֵּמְך  ִיְׂשָרֵאל  ֻּכָּלם  ַצִּדיִקים  ְלעֹוָלם  יִיְרׁשּו  ָאֶרץ '  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ֵׂשי  ָיַדי  ְלִהְתָּפֵאר  ְּדַהְינּו   ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ַמֲע-ל  ַעל  "ֵנֶצר  ַמָּטַעי  ַמֲעֵׂשי  ָיַדי  ְלִהְתָּפֵאר  ַהְינּו  ַּכַּנ
  ִיְׂשָרֵאל -  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ְלֶאֶרץ  -  ְיֵדי  ֶזה  ְלעֹוָלם  יִיְרׁשּו  ָאֶרץ  ַעל  -ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשִּמְתָּפֵאר  ָּבנּו  ַעל  

 :ל"ִהְתָּפֵאר ַּכַּנ ְיֵדי ַהִהְתָּפֲארּות ְּבִחיַנת ַמֲעֵׂשי ָיַדי ְל- ִיְׂשָרֵאל ַעל -ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה  ִּכי  ַהְדָלַקת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְלַהְמִׁשיְך  ּוְלַגּלֹות  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת )  ט

ּנּו ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ָּתִמיד  ִעם  ַעּמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ּוִמָּׁשם  ַמְמִׁשיִכין  ָהאֹור  ַהָּגדֹול  ַהֶּזה  ֶׁשִּמֶּמ'  ַמה  ֶּׁשה
' ַמְדִליק  ּוֵמִאיר  אֹור  ַהֵּנר  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  ֶׁשהּוא  ִּפְרסּוֵמי  ִנָּסא  ֶׁשֵּמִעיד  ּוְמַפְרֵסם  ּתֶֹקף  ַהִּנִּסים  ֶׁשה

ִיְתָּבַרְך  עֹוֶׂשה  ִעָּמנּו  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ְוָכל  ֶזה  ֵמֲחַמת  ּגֶֹדל  ַאֲהָבתֹו  ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ִמְתָּפֵאר 
ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֶזה  הּוא  עֹוֶׂשה  ִעָּמנּו  ִנִּסים  ְוִנְפָלאֹות  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ִּכי  ַמְלכּות  יָוָן ָּבנּו  
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ָהְרָׁשָעה  ָעְמָדה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְׁשִּכיָחם  ּתֹוָרתֹו  ּוְלַהֲעִביָרם  ַעל  ֻחֵּקי  ְרצֹונֹו  ִּכי  ִהְתַקְּנאּו 
  ְיֵדי  ִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות  ְוָרצּו  ְלַבֵּטל  ֶאת -ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ָּבנּו  ַעל  '  ְּבַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ַהּתֹוָרה  ַחס  ְוָׁשלֹום  ְוָאְמרּו  ִּכְתבּו  ָלֶכם  ַעל  ֶקֶרן  ַהּׁשֹור  ֶׁשֵאין  ָלֶכם  ֵחֶלק  ֵּבאלֵֹקי  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא 
ְוֵהם  ָרצּו  ְלַבֵּטל   ֲאִרין  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ֱאלֵֹקינּו  ַוֲאַנְחנּו  ַעּמֹוֵהֶפְך  ַהִהְתָּפֲארּות  ַמה  ֶּׁשָאנּו  ִמְתָּפ

ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך '    ֵּכן  ְּבִחיַנת  ִּבּטּול  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה-זֹאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשֶּזהּו  ַּגם  
ִּכי  ְּכִפי  ִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות  ּוְכִפי  ַהִהְתָּפֲארּות .  ֶאָחדִמְתָּפֵאר  ָּבנּו  ִּכי  ָהא  ְּבָהא  ַּתְלָיא  ּוְׁשֵניֶהם  

ְוַהִּשְמָחה  ֶׁשָאנּו  ִמְתָּפֲאִרין  ּבֹו  ּוְׂשֵמִחין  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֵכן  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ָׂשׂש  ּוִמְתָּפֵאר  ָּבנּו  ְּכמֹו 
' ִלְתִהָּלה  ּוְלֵׁשם  ּוְלִתְפֶאֶרת  ְוכּו'  ּוְלִתְּתָך  ֶעְליֹון  ְוכּו'  ֹום  ְוכּוֶהֱאִמְרָך  ַהּי'  ֶהֱאַמְרָּת  ְוה'  ֶׁשָּכתּוב  ֶאת  ה

  ֵּכן  ְּכֶׁשָּגְבָרה  ַמְלכּות  ֵּבית  ַחְׁשמֹוָנִאי  ְוִנְּצחּום  ַנֲעָׂשה  ַהֵּנס  ְּבֵנרֹות  ַהְמנֹוָרה  ְוָקְבעּו  ְלדֹורֹות -ְוַעל  
ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר '  ְך  ֵמאֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ֶׁשהְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִּכי  ִעַּקר  ָהאֹור  ִנְמָׁש

ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ַהּטֹוִבים  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ָהאֹור  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ַוַּיְבֵּדל  ֱאלִֹקים  ֵּבין  ָהאֹור  ּוֵבין 
ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  אֹור '  יֶהם  ֶׁשל  ַצִּדיִקים  ְוכּוַהחֶֹׁשְך  ְוָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  אֹור  ֵאּלּו  ַמֲעֵׂש

  ֵּכן  ַנֲעָׂשה  ֵמַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  אֹור  ֵעיַנִים  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה -ְוַעל  .  ַצִּדיִקים  ִיְׂשָמח
ֵעיַנִים  ּוִמָּׁשם  ִנְמָׁשְך  אֹור ַהּזֹאת  ֶׁשִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ַנֲעֶׂשה  ְּבִחיַנת  ְּתִפִּלין  מִֹחין  ְוֵהם  ּבֹוְקִעין  ָּב

ִּכי  ִעַּקר  ָהאֹור  ִנְמָׁשְך  ֵמאֹור .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ָהֵעיַנִים  ֶׁשַעל  
ָלמֹות ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָאז  ֵמִאיר  אֹור  ָּגדֹול  ְּבָכל  ָהעֹו'  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ֶׁשה

ַהָּקדֹוׁש  ְלַאְדָלָקא  ְׁשָרִגין   ְוִנְדָלִקין  ּוְמִאיִרין  ָּכל  ַהֵּנרֹות  ְוָהאֹורֹות  ָהֶעְליֹוִנים  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר
ל ּוֵמאֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכין  אֹור  ַהָּקדֹוׁש  ְוַהּנֹוָרא  ַהֶּזה  ֶׁש'  ּוְלַאְנָהָרא  ּבּוִציִנין  ְוכּו
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּגֶּלה -ִיְתָּבַרְך  ִעָּמנּו  ָאז  ֶׁשַעל  '    ְיֵדי  ּתֶֹקף  ַהֵּנס  ֶׁשָעָׂשה  ה-ַעל  .  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַהָּקדֹוׁש
ְועֹוֶׂשה  ִנִּסים  ְוִנְפָלאֹות  ְּגדֹולֹות .  ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ָּבנּו  ֲעַדיִן  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור'  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ּוִמָּׁשם  ָאנּו  ַמְמִׁשיִכין  אֹור .  ל"  ְיֵדי  ִהְתַּגּלּות  ַהִהְתָּפֲארּות  ְמִאיִרין  ָּכל  ָהאֹורֹות  ַּכַּנ-נּו  ְוַעל  ִּבְׁשִביֵל
ְוֶזה  ָהאֹור  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִמְצָוה  ִלְראֹותֹו  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו .  ל"ַהֵּנר  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  ַּכַּנ

ֶאָּלא '  ּוְכמֹו  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהֵּנרֹות  ַהָּללּו  קֶֹדׁש  ֵהם  ְוכּו.  'ָכה  ָהרֹוֶאה  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ְמָבֵרְך  ְוכּוִזְכרֹוָנם  ִלְבָר
ִּכי  ִעַּקר  ַהְדָלַקת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְלַהְמִׁשיְך  ְלַמָּטה  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ְּכֵדי .  ִלְראֹוָתן  ִּבְלַבד

  ְיֵדי  ֶזה  ְלַהְרִּגיׁש  ַטַעם  ַהָּמתֹוק  ְוַהָּקדֹוׁש -ָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ְּכֵדי  ִלְזּכֹות  ַעל  ִלְזּכֹות  ִלְראֹות  אֹור  ַהִהְת
ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶאה זֹאת ַהִהְתָּפֲארּות ֲאַזי ַּגם ְּבָכל ָמקֹום . ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ-ֶׁשל ֶאֶרץ 

ְוִנְתעֹוֵרר  ְּתׁשּוָקה  ֲחָדָׁשה  ְוֵחֶׁשק  ִנְמָרץ '    ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו-ְבִחיַנת  ֶאֶרץ  ֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל  ַנֲעֶׂשה  ָהֲאוִיר  ִּב
  ִיְׂשָרֵאל  ְלַתֵּקן -ִּכי  ַּבֲחֻנָּכה  ְצִריִכין  ְלַהְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ְלֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ְּבַהּתֹוָרה  ִּכי -ה  ַעל  ָהָאֶרץ  ּוָפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  ְּפַגם  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשהֹוִציאּו  ִּדָּב
ִּכי  מֶֹׁשה .  ְּביֹום  ַהִּכּפּוִרים  ֵּכן  זֹוִכין  ִלְקֻדַּׁשת  ֲחֻנָּכה  ֶׁשְּכִפי  ַהְּסַלח  ָנא  ֶׁשּפֹוֲעִלין.  ְמַרֲחָמם  ְיַנֲהֵגם

ִנְמָצא  ֶׁשַּבֲחֻנָּכה  ְצִריִכין  ְלַתֵּקן  ֵחְטא '  ַלח  ָנא  ַעל  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ְוכּוַרֵּבנּו  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום  ִּבֵּקׁש  ְס
  ֵּכן -ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ִנְמָצא  ֶׁשַּבֲחֻנָּכה  ְצִריִכין  ְלַתֵּקן  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשִּדְּברּו  ַעל  ֶאֶרץ  '  ַהְמַרְּגִלים  ְוכּו

  ְיֵדי  ַהְדָלַקת  ֵנר -ְוֶזה  ַנֲעֶׂשה  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ַעם  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ָאנּו  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו  ְלַגּלֹות  ַהַּט
 ְיֵדי ֶזה -ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַעל '    ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּגֶּלה  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַמה  ֶּׁשה-ֲחֻנָּכה  ֶׁשַעל  

 ִיְׂשָרֵאל -ִּכי ִנְמָׁשְך ְּבִחיַנת ֲאוִיָרא ְּדֶאֶרץ .  ָמקֹום ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל-ִנְמָׁשְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
  ְיֵדי  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ְּתִפִּלין  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשל  ֵנר -ַעל  .  'ַמְחִּכים  ְוכּו

ְּכמֹו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ִּכי  ַהּמִֹחין  ֵהם  ְּבִחיַנת ֲחֻנָּכה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ְּתִפִּלין  
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.   ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלין  ּבֹו-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ֶׁשֶמן  ִמְׁשַחת  קֶֹדׁש  ַּכָּידּוַע  ְוַעל  
ּוָבֶזה .    ִיְׂשָרֵאל-ְׂשָרֵאל  ְוחֹוְזִרין  ּוִמְׁשּתֹוְקִקין  ֶּבֱאֶמת  ְלֶאֶרץ    ִי-ַוֲאַזי  ַמְרִּגיִׁשין  ַטַעם  ֶׁשל  ֶאֶרץ  

  ֵּכן  ְצִריִכין  ִלְראֹות  ּוְלִהְסַּתֵּכל -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ְמַתְּקִנין  ְּפַגם  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשהֹוִציאּו  ִּדָּבה  ַעל  ֶאֶרץ  
ָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהֵּנר  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  ְּכֵדי ְּבֵנר  ֲחֻנָּכה  ְּכֵדי  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  אֹור  ַהִהְת

ַוֲאַזי  ַיֲחזֹר  וְִיְׁשּתֹוֵקק .    ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ִיְסַּתֵּכל  ָׁשם-  ְיֵדי  ֶזה  ַלֲעׂשֹות  ֶאֶרץ  -ִלְזּכֹות  ַעל  
 :ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ-ֶׁשָּפְגמּו ְּבֶאֶרץ ּוָבֶזה ְיַתֵּקן ְּפַגם ַהְמַרְּגִלים . ִיְׂשָרֵאל -ְלֶאֶרץ 
  ֵּכן  קֹוִרין  ַּבֲחֻנָּכה  ָּפָרַׁשת  ַהְּנִׂשיִאים  ִּכי  ַהְּנִׂשיִאים  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ְּבִחיַנת  ַצִּדיֵקי  ַהּדֹור -ְוַעל  )  י

  ֵּכן  ַהְּנִׂשיִאים  ֵהִביאּו  ֶאת -ל  ל  ְוַע"ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ.  ֶׁשִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ָּכלּול  ָּבֶהם
' ִּכי ַאְבֵני ָהֵאפֹוד ְוַהחֶֹׁשן ֵהם ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשה. ַאְבֵני ַהִּמּלּוִאים ָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁשן

  ְיֵדי  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּכלּוִלין  ִמְּגָוִנין -  ְיֵדי  ַהְּגָוִנין  ַעל  -ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ַעל  
ַסִּגיִאין  ַּכְמבָֹאר  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבינּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ּוְכָלִלּיּות  ַהְּגָוִנין  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו 

ְּכִפי  ִׁשְבטֹו  ֶׁשָהָיה  ָּכתּוב  ָעָליו  ַהְינּו ִמְתַּגִּלין  ְּבַאְבֵני  ַהחֶֹׁשן  ְוָהֵאפֹוד  ֶׁשָּכל  ֶאֶבן  ָהָיה  לֹו  ָּגוֶן  ְמֻיָחד  
ִיְתָּבַרְך  ְמַקֵּבל  ִמֶּזה  ַהֵּׁשֶבט  ִּכי  ָּכל  ֵׁשֶבט  ָוֵׁשֶבט  ֵיׁש  לֹו  ָּגוֶן  ְמֻיָחד  ְוָכל '  ְּכִפי  ַהָּגוֶן  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ְוֵאּלּו  ַהְּגָוִנין  ָהיּו .  'ִּפְטָדה  ְלִׁשְמעֹון  ְוכּו.  ֵאּלּו  ַהְּגָוִנין  ָהיּו  ְּבַאְבֵני  ַהחֶֹׁשן  ְוָהֵאפֹוד  אֶֹדם  ִלְראּוֵבן
ֶׁשְּבֵאּלּו  ַהְּדָגִלים  ָהיּו  הֹוְלִכין  ִיְׂשָרֵאל .  ְמֻצָּיִרין  ַּבְּדָגִלים  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה

 -  ִמְלֶחֶמת  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ִעַּקר  ְּכִביַׁשת  ֶאֶרץ    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ָהָיה  ִעַּקר-ְּבִמְלֶחֶמת  ִמְצָוה  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
  ְיֵדי  ִהְתַּגּלּות  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהְּגָוִנין  ֶׁשל  ַאְבֵני  ַהחֶֹׁשן -ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ַעל  

 -ְׂשָרֵאל  ְוִנְתַּגֶּלה  ַהַּטַעם  ֶׁשל  ֶאֶרץ    ִי-  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַּבְּדָגִלים  ֶׁשַעל    ֶׁשָהיּו  ְמֻצָּיִרין
ִּכי  ִעַּקר  ַהּמֹוְנִעים  ֵהם  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ .    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשָאז  ַמְכִניִעין  ָּכל  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל
 :ַעֵּין ָׁשם' ּקּוִנין ְוכּוְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַהּתֹוָרה ִּתְׁשָעה ִּת' ָרָעה ְוכּו
ִּכי  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ָּתלּוי .    ֵּכן  ֵהִביאּו  ַהְּנִׂשיִאים  ַּדְיָקא  ֶאת  ֲאָבִנים  ֶׁשל  ַהחֶֹׁשן  ְוָהֵאפֹוד-ְוַעל  

  ֵּכן  קֹוִרין  ָּפָרַׁשת -ְוַעל  .  ל"ְּבַהְּנִׂשיִאים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַצִּדיֵקי  ַהּדֹור  ֶׁשִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ַעל  ָיָדם  ַּכַּנ
ַהְּנִׂשיִאין  ַּבֲחֻנָּכה  ִּכי  ָאז  ְמַגִּלין  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ֶׁשִעָּקרֹו  ָּתלּוי  ְּבַצִּדיֵקי  ַהּדֹור  ֶׁשֵהם 

 :ל"ְּבִחיַנת ְנִׂשיִאים ַּכַּנ
ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ְוַהְמַהְּדִרין  ִמן ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִמְצַות  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִאיׁש  ּוֵביתֹו  ְוַהְמַהְּדִרין  ֵנר  ְלָכ)  יא

ִּכי  ִעַּקר  ֵנר  ֲחֻנָּכה .  ִּכי  ְּבֵנר  ֲחֻנָּכה  ֵיׁש  ְמַהְּדִרין  ּוְמַהְּדִרין  ִמן  ַהְמַהְּדִרין.  ַהְמַהְּדִרין  מֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך
. ל"ִּמְתָּפֵאר ּוְמַהֵּדר ָּבנּו ַּכַּנִיְתָּבַרְך  ֶׁש'  הּוא  ִּבְבִחיַנת  ִהּדּור  ְוִהְתָּפֲארּות  ֶׁשְּמַגִּלין  ִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה

ְּכֶנֶגד '  ְוֵנר  ְלָכל  ֶאָחד  ְוכּו.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהָּׁשלֹׁש  ַמְדֵרגֹות  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִמְצַות  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ְּדַהְינּו  ִאיׁש  ּוֵביתֹו
ִּכי  ְמבָֹאר  ָׁשם .  ל"ּתֹוָרה  ַהַּנ  ִיְׂשָרֵאל  ַהְמבָֹאִרין  ְּבַה-ָׁשלֹׁש  ְּבִחינֹות  ֶׁשל  ַהְמָׁשַכת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

 -  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  .  ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל'    ְיֵדי  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה-ֶׁשַעל  
ל  ַעל  זֹאת ְוַגם  ָּכל  ִמי  ֶׁשּזֹוֶכה  ְלִהְסַּתֵּכ.  ִיְתָּבַרְך  ָׁשם'    ְיֵדי  ִהְסַּתְּכלּות  ֵעיֵני  ה-ִיְׂשָרֵאל  ַעל  

ַוֲאַזי  ַּגם  ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל '    ֵּכן  ְּבִחיַנת  ֵעיֵני  ה-ְלַעְצמֹו  ַּגם    ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ַמְמִׁשיְך
 ַאְך  ִמי  הּוא  ֶזה  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִלְראֹות  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל.    ִיְׂשָרֵאל-  ֵּכן  ְּבִחיַנת  ֲאוִיָרא  ְּדֶאֶרץ  -ַנֲעֶׂשה  ַּגם  

ַרק  ִמי  ֶׁשּזֹוֶכה  ִלְראֹות  ֶאת  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל '  ִיְתָּבַרְך  ְוכּו'  ה
  ֵּכן  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים -  ֵּכן  ְלַקֵּבל  ֵמִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ְוַנֲעִׂשין  ֶאְצלֹו  ַּגם  -ַוֲאַזי  הּוא  זֹוֶכה  ַּגם  '  ְוכּו
  ִיְׂשָרֵאל  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ַעֵּין -ַזי  ַּגם  ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל  ַנֲעֶׂשה  ָׁשם  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  ַוֲא.  ל"ַהַּנ
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 -  ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ִנְמָצא  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשלֹׁש  ְּבִחינֹות  ִהְסַּתְּכלּות  ָהֵעיַנִים  ֶׁשַעל  .  ָׁשם  ֵהיֵטב
ְוִהְסַּתְּכלּות  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּכָלִלּיּות '  ְינּו  ְּבִחיַנת  ִהְסַּתְּכלּות  אֹור  ֵעיֵני  הל  ְּדַה"ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ

ְוִעָּקר  הּוא  ַהַּצִּדיק  ִּכי .  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוִהְסַּתְּכלּות  ָהֵעיַנִים  ֶׁשל  ָּכל  ִמי  ֶׁשּזֹוֶכה  ִלְראֹות  ֶאת  ַהַּצִּדיק
ְוַגם  ַהַּצִּדיק .  'ִיְתָּבַרְך  ַעל  ָידֹו  ְוכּו'  ל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֻּכָּלם  ִנְתָקְרִבים  ַלההּוא  ָּכלּול  ִמָּכל  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁש

  ִּפי  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ָׁשם  ִמי  הּוא -  ַעל  -ִּכי  ַאף  .  ִיְתָּבַרְך'  הּוא  ָיכֹול  ִלְראֹות  ֶאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה
  ָאָדם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֵאיָנם -ֶזה  ֶנֱאַמר  ַעל  ְסָתם  ְּבֵני  .  'ָּבַרְך  ְוכּוִיְת'  ֶׁשּיּוַכל  ִלְראֹות  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה

ֲאָבל  ַהַּצִּדיִקים  ָהֲאִמִּתִּיים  ֵהם  רֹוִאין .  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִּיְראּו  ֶאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשּלֹו'  זֹוִכים  ִלְראֹות  ֶאת  ה
ְוֵכן .  'ָוֶאְרֶאה  ֶאת  ה)  ְיַׁשְעָיה  ו(ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  .  ְּנִביִאיםִיְתָּבַרְך  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ְּכמֹו  ֶׁשָּמִצינּו  ַּב'  ֶאת  ה

  ֵּכן  ַהַּצִּדיִקים  ְּבַעְצָמם  ְּבַוַּדאי  רֹוִאין -ְוַעל  )  ְמָלִכים  א  כב.  ('יֵֹׁשב  ְוכּו'  ָרִאיִתי  ֶאת  ה  ִמיָכְיהּו  ָאַמר
 -ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ַעְצָמן  ֵהם  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוכּוְוַגם  ֵהם  ְּב.  ִיְתָּבַרְך  ְּבַעְצמֹו'  ֶאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה

  ְיֵדי -  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּכַלל  ָּכל  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשַעל  -  ִיְׂשָרֵאל  ִנְתַּגֶּלה  ַעל  -ֵּכן  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
 -ַצִּדיִקים  יִיְרׁשּו  ָאֶרץ  ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
.   ָאָדם-ִּכי  ֶזה  ָידּוַע  ֶׁשִעַּקר  ַהְּקֻדָּׁשה  ִנְמָׁשְך  ְלַמָּטה  ְּכִפי  ַמֲעֵׂשה  ְּבֵני  .  ל"ִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשְך  ַעל  ָיָדם  ַּכַּנ

ִיְתָּבַרְך '    ְיֵדי  ה-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ְמָׁשְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ    ֵּכן  ְּכֶׁשִּנ-ְוַעל  .  ְוַהּכֹל  ָּתלּוי  ְּבַמֲעֵׂשה  ַהַּתְחּתֹוִנים
ִּכי  ִעַּקר .  ֲעַדיִן  ֵאין  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּבְׁשֵלמּות  ָּכל  ָּכְך.    ְיֵדי  ִהְסַּתְּכלּות  ֵעיָניו  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו  ְּבַעְצמֹו-ַעל  

. ְוִעָּקר  ָּתלּוי  ְּבַהַּצִּדיק.    ָאָדם  ַּדְיָקא  ַּכָּידּוַע-  ְּבֵני    ְיֵדי-ַהְמָׁשַכת  ַהְּקֻדָּׁשה  ְלַמָּטה  ִּבְׁשֵלמּות  הּוא  ַעל  
ַעד  ֶׁשּזֹוֶכה  ְלַהְמִׁשיְך .  ל"ַהַּנ'    ֵּכן  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ְמַקֵּבל  זֹאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוזֹוֶכה  ְלֵעיֵני  ה-ְוַעל  

  ִיְׂשָרֵאל -  ִנְמָׁשְך  ְוִנְתַּגֶּלה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ָאז.    ְיֵדי  ִהְסַּתְּכלּות  ֵעיָניו-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ִּכי  ֵנר  ִאיׁש .  ל"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ָׁשלֹׁש  ַהַּמְדֵרגֹות  ֶׁשְּבִמְצַות  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַּכַּנ.  ִּבְׁשֵלמּות  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמְתַּגָּלה -ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ֶזה  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  .  ּוֵביתֹו
ְוֶזה  ְּבִחיַנת .  ֶׁשּזֹאת  ַהְּקֻדָּׁשה  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ִהוא  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות.  ִיְתָּבַרְך  ְּבַעְצמֹו'    ְיֵדי  ה-ַעל  

ל  ָהעֹוָלם  ֶׁשּדֹוֶמה  ְלַבִית  ְּכמֹו   ַהַּבִית  ֶׁשל  ָּכ-ְוהּוא  ִּכְבָיכֹול  ַהַּבַעל  .  ִאיׁש  ִמְלָחָמה'  ִּכי  ה .ִאיׁש  ּוֵביתֹו
 :ְּבִחיַנת ְּבֵראִׁשית רֹאׁש ַּבִית. ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
. ֶזה  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ֵאֶצל  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד.  ְוַהְמַהְּדִרין  ֵנר  ְלָכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד

ְוזֹאת .  ל"ַּכַּנ'    ְיֵדי  ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ְּבַהַּצִּדיק  ְוכּו-ֶכה  ִלְראֹות  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהּזֹאת  ַעל    ְיֵדי  ֶׁשּזֹו-ַעל  
ַהִהְתָּפֲארּות  ֵמִאיר  יֹוֵתר  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְתַּגֵּדל  ַהִהְתָּפֲארּות  ָּכל  ָּכְך  ַעד  ֶׁשַּגם  ֲאַנְחנּו  זֹוִכין  ִלְבִחיַנת 

 -ְוָאז  ְמִאיָרה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .    ְיֵדי  ִהְסַּתְּכלּות  ֵעיָניו-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -יְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ֵעיַנִים  ֵאּלּו  ְלַהְמִׁש
ַוֲאַזי  ַּגם .    ְיֵדי  ֶׁשָאנּו  ְמַקְּבִלין  זֹאת  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוזֹוִכין  ְלֵעיַנִים  ֵאּלּו-ִּכי  ַעל  .  ִיְׂשָרֵאל  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר
ְוָכל .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ְסַּתְּכִלין  ַנֲעֶׂשה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשָאנּו  ִמ

  ִיְׂשָרֵאל  ַמָּמׁש -  ָלָאֶרץ  ְמִאיָרה  ֶאֶרץ  -ֲאִפּלּו  ְלחּוץ  .    ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹוֵתר-ַמה  ֶּׁשִּנְמָׁשְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ְוַכּמּוָבן  ֵהיֵטב  ָׁשם -  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים  ּוִמְתַּגְעְּגִעים  ְּביֹוֵתר  ְלֶאֶרץ  ְּבאֹור  ָּגדֹול  ְוִנְפָלא  יֹוֵתר

.   ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּטַעם  ֶּבֱאֶמת  ַטַעם  ֶאֶרץ  -ִמי  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֵמֶאֶרץ  ,  ֶׁשַּמְתִחיל  ָׁשם.  ל"ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
 -ּוְמַסֵּים  ָׁשם  ְּבַטֲעמֹו  ִּכי  ַעל  .    ָהָיה  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיק  ַעל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנהֲאַזי  הּוא  ָיכֹול  ְלַהִּכיר  ְּבַאֵחר  ִאם

  ִיְׂשָרֵאל -ְיֵדי  ֶזה  ָהִאיׁש  ֶׁשָהָיה  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיק  ֲאִמִּתי  ַעל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַנֲעֶׂשה  ָהֲאוִיר  ִּבְבִחיַנת  ֶאֶרץ  
ְוָאַמר  ֶׁשהּוא  ָיַדע  זֹאת .  '  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשם  ְוכּו-ין  ַטַעם  ֶאֶרץ  ּוַמְרִּגיִׁש .ְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל  ּבֹו

ּוַפַעם  ֶאָחד .    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה  ִמְׁשּתֹוֵקק  ְמאֹד  ְלֶאֶרץ  -ִמּקֶֹדם  ִּכי  קֶֹדם  ֶׁשָהָיה  ְּבֶאֶרץ  
ְוֵהִבין  ֶׁשֶּזה  ָהִאיׁש  ָהָיה .    ִיְׂשָרֵאל-ֶרץ  ְוִנְתעֹוֵרר  לֹו  ְּתׁשּוָקה  ְּגדֹוָלה  ְלֶא.  ִהְתַוֵעד  ַיַחד  ִעם  ִאיׁש  ֶאָחד
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ִּכי  ִסֵּפר  לֹו  ֶׁשָהָיה  ֵאֶצל .  ְוֵכן  ֲהָוה.  ְוָׁשַאל  ֶאת  אֹותֹו  ָהִאיׁש.  ְּבַוַּדאי  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה
  ְיֵדי  ֶזה  ָהִאיׁש -ִנְמָצא  ֶׁשַעל  )  ֶׁשּלֹוְוַעֵּין  ִעְניָן  ֶזה  ְּבִׂשיחֹות  .  ('ַּכָּמה  ַצִּדיִקים  ַעל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְוכּו

 -  ִיְׂשָרֵאל  ֲאִפּלּו  ְּבחּוץ  -ל  ֶׁשְּבָכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל  ַנֲעֶׂשה  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  "ֶׁשּזֹוֶכה  ָלֵעיַנִים  ַהַּנ
 -ִּכי  ִנְתַּגֶּלה  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַמָּמ-  ְיֵדי  ֶזה  חֹוְזִרים  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים  ְּביֹוֵתר  ְלֶאֶרץ  -ַעל  .  ָלָאֶרץ

ִּכי  ֶזה  ְּכָלל  ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה  ָּכל  ַמה  ֶּׁשִּנְמֶׁשֶכת  ְלַמָּטה  יֹוֵתר  ְלַקֵּדׁש .    ְיֵדי  ֶזה  ָהִאיׁש-ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹוֵתר  ַעל  
ס  ְוָׁשלֹום  ַאְּדַרָּבא  ִנְתַוֵּסף   ְיֵדי  ֶזה  ַח-ֵאין  ַהְּקֻדָּׁשה  ִנְגַרַעת  ַעל  .  ּוְלַטֵהר  ְמקֹומֹות  ַהִחיצֹוִנים  יֹוֵתר

 -  ֵּכן  ָּכל  ַמה  ֶּׁשַּמְמִׁשיִכין  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ָעָליו  אֹור  ָּגדֹול  ְוִנְפָלא  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ְּבִכְפֵלי  ִּכְפַלִים
 -ַעל  .  ל"ֶאָחד  ְוֶאָחד  ַּכַּנל  ֶׁשל  ָּכל  "  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים  ַהַּנ-  ָלָאֶרץ  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ַעל  -ִיְׂשָרֵאל  ְּבחּוץ  

  ֵּכן  ַמְרִּגיִׁשין  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְצָמּה  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר-ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַוֵּסף  אֹור  ָּגדֹול  ְּבֶאֶרץ  
ְּדִרין  ֵנר  ְלָכל  ֶאָחד ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוַהְמַה.    ִיְׂשָרֵאל  ְּביֹוֵתר-  ִיְׂשָרֵאל  ּוִמְׁשּתֹוְקִקים  ְלֶאֶרץ  -ַטַעם  ֶאֶרץ  

  ְיֵדי  ֶׁשּזֹוֶכה  ִלְראֹות -ַעל  .    ְיֵדי  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד-ְּבִחיַנת  אֹור  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהִּנְמָׁשְך  ַעל    ֶזה.  ְוֶאָחד
 :ל" ְיֵדי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְּבַהַּצִּדיק ְוַכַּנ-ִהְתָּפֲארּות ַהּזֹאת ַעל 

ִמָּכל ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל . ֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ֶזה ְּבִחיַנת ֶׁשהּוא ָּכלּול ֵמַהּכֹלְוַהְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין מ
ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ּבֹו  ְּביֹוֵתר  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל '  ַּגם  ה.  ִיְתָּבַרְך'  ִּכי  הּוא  ְמָקֵרב  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַלה.  ִיְׂשָרֵאל

ִּכי  ָּכל  ִמי  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְרצֹונֹו  ִיְתָּבַרְך  יֹוֵתר  ִמְתָּפֵאר  ּבֹו .  יו  ַהּטֹוִביםֵמֲחַמת  ּגֶֹדל  ִצְדָקתֹו  ְותֹוָרתֹו  ּוַמֲעָׂש
  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"ִיְתָּבַרְך  ְּבַעְצמֹו  ַּכַּנ'  ְוַגם  ַהַּצִּדיק  זֹוֶכה  ִלְראֹות  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה.  ִיְתָּבַרְך  ְּביֹוֵתר'  ה

  ֵּכן  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ַהַּצִּדיק -ְוַעל  .  ל"ַרְך  ְּבַעְצמֹו  ַּכַּנִיְתָּב'  הּוא  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה
ְוֶזה .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ְוַעל  ָידֹו  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ל"ְוהּוא  זֹוֶכה  ְּביֹוֵתר  ִלְבִחיַנת  ֵעיַנִים  ַהַּנ

  ְיֵדי  ֶזה  ַמְמִׁשיִכין  ָהאֹור  ֶׁשל -ְוהֹוֵלְך  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשַעל  ְּבִחיַנת  ְמַהְּדִרין  ִמן  ַהְמַהְּדִרין  מֹוִסיף  
ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ֶׁשּמֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשִעַּקר  ַהִהּדּור 

ֶׁשַהַּצִּדיק  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  הּוא .  ר  וִיֵפה  ַמְרֶאהְוַהִהְתָּפֲארּות  ַעל  ָידֹו  ִּבְבִחיַנת  וְַיִהי  יֹוֵסף  ְיֵפה  תַֹא
  ֵּכן  ִנְקָרא  יֹוֵסף  ַעל  ֵׁשם  ָאַסף -ְוַעל  .  ל"ִּכי  הּוא  ָּכלּול  ִמָּכל  ַהִהְתָּפֲארּות  ַהַּנ.  ִעַּקר  ַהּיִֹפי  ְוַהְּפֵאר
ף  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  הּוא  ְמַאֵּסף וְיֹוֵס.  ֶחְרָּפה  הּוא  ֵהֶפְך  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוַהָּכבֹוד.  ֱאלִֹקים  ֶאת  ֶחְרָּפִתי

ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר '  הּוא  ְמַגֶּלה  ָּכל  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוַהָּכבֹוד  ֶׁשה  ִּכי.  ּוְמַבֵּטל  ָּכל  ַהֲחָרפֹות  ּוִבְזיֹונֹות
הֹוֵלְך  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ֶׁשהּוא ְוֶזה  ְּבִחיַנת  מֹוִסיף  ְו.  ּוִמְתַּכֵּבד  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  ֵהֶפְך  ַהֲחָרפֹות  ּוִבְזיֹונֹות

ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשִּנְקָרא  יֹוֵסף  ַעל  ֵׁשם  ֶׁשּמֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך  ּוִמְתַחֵּדׁש  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום 
ִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש ּוַמְת.  ִּכי  ַהַּצִּדיק  מֹוִסיף  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְּבָכל  ֵעת.  ִלי  ֵּבן  ַאֵחר'  ִּבְבִחיַנת  יֵֹסף  ה

 :ְּכִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדיִן ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל
ִּכי  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוַהַּׁשֲעׁשּוִעים  ֶׁשל .  ִיְתָּבַרְך'  ְוֶזה  ִעַּקר  ַהַּׁשֲעׁשּוִעים  ְוַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה

ְּדַהְינּו .  ְּדַהְינּו  ְּכֶׁשעֹוֶלה  ִהְתָּפֲארּות  ָחָדׁש  ְלַמְעָלה.  ם  ַּדְיָקא  ְיֵדי  ִחּדּוִׁשי-ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַעל  '  ה
ֶׁשִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ְּכֶׁשֶאָחד .  ל"ִיְתָּבַרְך  ְוַכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ'  ְּכֶׁשִּמְתָקֵרב  ָהָרחֹוק  ַלה
ֲאַזי  הּוא  ִעַּקר .  ד  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשרֹוֶצה  ְלָעְבדֹו  ִיְתָּבַרְךִיְתָּבַרְך  ְוִנְתַוֵּסף  עֹו'  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִנְתָקֵרב  ַלה
ְוֵכן  מּוָבן ּוְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשָּכל .  ִיְתָּבַרְך'  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ה
ֵאל  ֵאינֹו  עֹוֶלה  ְּכָלל  ְּכֶנֶגד  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶהָחָדׁש  ֶׁשעֹוֶלה ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָר'  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ְּכִדין .  'ְלַמְעָלה  ְּכֶׁשִּמְתָקֵרב  ֶאָחד  ֵמָחָדׁש  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  ְורֹוֶצה  ְלָעְבדֹו  ִּבְבִחיַנת  ַּכד  ָאֵתי  ִיְתרֹו  ְוכּו
ָּלא  ְוַתָּתא  ֶׁשִעַּקר  ְּגֻדָּלתֹו  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא ִאְסַּתֵּלק  ְוִאְתַיֵּקר  ְׁשָמא  ְּדֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ֵע
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ָמַלְך '  ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ְּבִחיַנת  ְלבּוִׁשים  ְּבִחיַנת  ה  ִּכי.  ִיְתָּבַרְך'  ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים  ָהְרחֹוִקים  ַלה
ְוִעַּקר  ֲחִׁשיבּות  ַהְּלבּוִׁשים  הּוא  ְּכֶׁשּזֹוִכין .  ּוָתאִּכי  ַרִּבי  יֹוָחָנן  ָקֵרי  ְלָמאֵני  ְמַכְּבד.  'ֵּגאּות  ָלֵבׁש  ְוכּו

ִיְתָּבַרְך  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ְּכבֹודֹו  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ִּכי  ֵאין  ַהֶּמֶלְך '  ַלֲעׂשֹות  ְּבִחיַנת  ְלבּוִׁשין  ֲחָדִׁשים  ַלה
ָקִרים  ְמאֹד  ְּכמֹו  ֶׁשִּמְתָּפֵאר  ִּבְלבּוׁש ֲאִפּלּו  ִאם  ֵהם  ְי.  ִמְתָּפֵאר  ִּבְלבּוֵׁשי  ַמְלכּות  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ִמְּכָבר

ִיְתָּבַרְך  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַׁשֲעׁשּוָעיו '    ְיֵדי  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ָהָרחֹוק  ַלה-ָחָדׁש  ְוָגוֶן  ָחָדׁש  ֶׁשעֹוֶלה  ְלַמְעָלה  ַעל  
  ֵּכן  ִעַּקר  ַּתֲענּוָגיו  ְוַׁשֲעׁשּוָעיו -ל  ְוַע.  ִּכי  ַּתֲענּוג  ְּתִמיִדי  ֵאינֹו  ַּתֲענּוג.  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ּוְכבֹודֹו  ְוָגְדלֹו

  ֵּכן  ִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ּוְלבּוָׁשא -ְוַעל  .    ְיֵדי  ִחּדּוִׁשים  ַּדְיָקא-ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַעל  
ִביׁש  ְּבַצְפָרא  ָלא  ָלִביׁש ּוְלבּוִׁשין  ְּדִאיהּו  ָל.  ְּדִאיהּו  ָלִביׁש  ְּביֹוָמא  ָּדא  ָלא  ָלִביׁש  ְליֹוָמא  ָאֳחָרא

  ְיֵדי  ִהְתָקְרבּות -ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבָכל  ֵעת  ִּבְלבּוִׁשים  ֲחָדִׁשים  ַהַּנֲעִׂשים  ַעל  '  ִּכי  ה.  'ְּבַרְמָׂשא  ְוכּו
ה ַהַּצִּדיק ַמְתִחיל ִּכי ֶז.  ְיֵדי ַצִּדיק ַהּדֹור ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת יֹוֵסף-ָהְרחֹוִקים ֶׁשִּמְתָקְרִבין ְּבָכל ַּפַעם ַעל 

ַּכְמבָֹאר  ִּבְדָבֵרינּו  ִמֶּזה .  ְּבַעְצמֹו  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ְּכִאּלּו  לֹא  ִהְתִחיל  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ֵמעֹוָלם  ְּכָלל
ָכל ִיְתָּבַרְך  ְלָקֵרב  ְּב'  ּוֵמֲחַמת  ֶזה  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח  ְלָקֵרב  ְרחֹוִקים  ַמָּמׁש  ְּבָכל  ֵעת  ַלה.  ַּכָּמה  ְּפָעִמים

ִּכי  ְּבכַֹח  ִהְתַּגְּברּותֹו  ְלַהְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ְּכִאּלּו  הּוא  ַמְתִחיל  ַעָּתה .  ַּפַעם  ְרחֹוִקים  יֹוֵתר
ְלעֹוֵרר  ְּבָכל  ַּפַעם  ְרחֹוִקים  ַמָּמׁש  ֶׁשַּיְתִחילּו  ֵמַעָּתה  ָלׁשּוב   ַּבּכַֹח  ַהֶּזה  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח.  'ַלֲעבֹד  ֶאת  ה

ִיְתָּבַרְך  ַּתֲענּוִגים  ְוַׁשֲעׁשּוִעים  ְוִהְתָּפֲארּות  ִנְפָלא '    ֵּכן  ִמַּצִּדיִקים  ָּכֵאּלּו  ֵיׁש  ַלה-ְוַעל  .  ַרְךִיְתָּב'  ַלה
 :ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ַּכַּנ. ְּדַהְינּו ִהְתָּפֲארּות ָחָדׁש. ְּבָכל ֵעת

ִּדיק  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש  ַמָּמׁש  ְּבָכל  ֵעת  ּומֹוִסיף   ְיֵדי  ַהַּצ-ִּכי  ַהִהְתָּפֲארּות  עֹוֶלה  ֵמָחָדׁש  ַעל  
ְוַעל .    ְיֵדי  ִהְתָקְרבּות  ְרחֹוִקים  ֶׁשָּבִאים  ֲחָדִׁשים  ְלִהְתָקֵרב  ַלֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך-ְוהֹוֵלְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְוַעל  

ִיְתָּבַרְך '  ְתָּפֲארּות  ִהוא  ְּבִחיַנת  ֵּבן  ֶׁשהִּכי  ַהִה.  ִלי  ֵּבן  ַאֵחר'    ֵּכן  ִנְקָרא  יֹוֵסף  ְּבִחיַנת  יֵֹסף  ה-
'   ָּבִנים  ַאֶּתם  ַלה-ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּכָאב  ַהִּמְתָּפֵאר  ִעם  ְּבנֹו  ִּבְבִחיַנת  ְּבִני  ְּבכֹוִרי  ִיְׂשָרֵאל  

ַלל  ִיְׂשָרֵאל  ְוהּוא  ְּבַעְצמֹו ְוַהַּצִּדיק  הּוא  ִעַּקר  ְּכ.  ֶׁשהּוא  ְלׁשֹונֹות  ֶׁשל  ִחָּבה  ְוִהְתָּפֲארּות.  ֱאלֵֹקיֶכם
ּוֵמֲחַמת  ֶׁשַהַּצִּדיק  ִמְתַחֵּדׁש  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְּבָכל  ַּפַעם .  ָאַמר  ֵאַלי  ְּבִני  ָאָּתה'  ִנְקָרא  ֵּבן  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ה

ָּתה  ֲאִני  ַהּיֹום ָאַמר  ֵאַלי  ְּבִני  ָא'  ִיְתָּבַרְך  ִּבְבִחיַנת  ה'  הּוא  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵּבן  ָחָדׁש  ֵאֶצל  ה.  ֵמָחָדׁש
ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר '    ְיֵדי  ֶזה  ה-ְיִלְדִּתיָך  ֶׁשַהַּצִּדיק  ַמְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ְּכִאּלּו  נֹוַלד  ַהּיֹום  ְוַעל  

  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  יֵֹסף .ִּבְבִחיַנת  ְּבִני  ָאָּתה  ֲאִני  ַהּיֹום  ְיִלְדִּתיָך.  ּבֹו  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ְּכִאּלּו  ְיָלדֹו  ַהּיֹום
ִיְתָּבַרְך  יֹוִסיף  לֹו  ְּבַעְצמֹו  ֵּבן  ַאֵחר  ְּדַהְינּו '  ִלי  ֵּבן  ַאֵחר  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְמַבֵּקׁש  ְוָחֵפץ  ָּתִמיד  ֶׁשה'  ה

' ם  ֵּבן  ַאֵחר  ַלהוְַיְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶנֱחָׁשב  ְּבָכל  ַּפַע  ֶׁשִּיְתַחֵּדׁש
ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ַמֲעַלת  ַהָּזֵקן .  ִיְתָּבַרְך  ְּכֵבן  ָחָדׁש  ֶׁשּנֹוַלד  ַהּיֹום  ְּבִחיַנת  ְּבִני  ָאָּתה  ֲאִני  ַהּיֹום  ְיִלְדִּתיָך

ְמאֹד  ְוהּוא ֶׁשִהְתָּפֵאר  ֶׁשהּוא  ָזֵקן  .  ַהּמּוָבא  ְּבַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשל  ַהִּׁשְבָעה  ֶּבעְטִליְרס.  ַהָּגדֹול  ִמֻּכָּלם
  ְיֵדי  ֶזה  ֶׁשַהַּצִּדיק  מֹוִסיף -ְוַגם  ַעל  .  ַעֵּין  ָׁשם  ְוָהֵבן'  ַיִּניק  ְמאֹד  ַוֲעַדיִן  לֹא  ִהְתִחיל  ִלְחיֹות  ְּכָלל  ְוכּו

' ה  ְיֵדי  ֶזה  הּוא  ְמָקֵרב  ְּבָכל  ַּפַעם  ְרחֹוִקים  ַל-ּוִמְתַחֵּדׁש  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ּוַמְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ְמַחֵּדׁש  ַעל  
ִּכי .  ִיְתָּבַרְך  ֵהם  ִנְקָרִאים  ָּבִנים  ֵאֶצל  ַהַּצִּדיק'  ְוֵאּלּו  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשַהַּצִּדיק  ְמָקְרָבם  ַלה.  ל"ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ

  ְּבָכל   ֵּכן  ְּבִחיַנת  יֵֹסף  ִלי  ֵּבן  ַאֵחר  ֶׁשִּיְזֶּכה-ְוֶזהּו  ַּגם  .  ָּכל  ַהְמַלֵּמד  ֶאת  ֶּבן  ֲחֵברֹו  ּתֹוָרה  ְּכִאּלּו  ְיָלדֹו
ֵּבן  ָחָדׁש  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו .  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ֵּבן  ַאֵחר'  ַּפַעם  ְלָקֵרב  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֵמָחָדׁש  ַלה

 ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֶׁשָרִאינּו  ֵאֶצל  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשִעַּקר  ַהֲחִׁשיבּות  ָהָיה  ֶאְצלֹו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָהָיה  ָיָקר  ְּבֵעיָניו  ְמאֹד  יֹוֵתר  ִמָּכל  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשִּנְתָקְרבּו '  ְּכֶׁשָּבא  ִאיׁש  ָחָדׁש  ְלִהְתָקֵרב  ַלה

  ְיֵדי  ִהְתָקְרבּות -ִיְתָּבַרְך  ַעל  '  ִּכי  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ְּכֶׁשעֹוֶלה  ִהְתָּפֲארּות  ָחָדׁש  ַלה.  ִמְּכָבר
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ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהְמַהְּדִרין  ִמן  ַהְמַהְּדִרין  ִהּדּור  ְּדִהּדּור  ִהְתָּפֲארּות  ְּדִהְתָּפֲארּות  הּוא .  ל"ים  ַּכַּנָהְרחֹוִק
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ֵמָחָדׁש   ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשּמֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך  ּוַמְתִחיל.  ְּבִחיַנת  מֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף

ִּכי .  ְוָכל  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָידֹו.  ל"ַּכַּנ'  ֶּזה  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ְוכּוְּבָכל  ַּפַעם  ֶׁש
ִּכי .  ל  ְוֶזה  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ֲחֻנָּכה"ִיְתָּבַרְך  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ַּכַּנ'  הּוא  ְמָקֵרב  ָּכל  ָהְרחֹוִקים  ַלה

ְּדַהְינּו  ְּכֶׁשִּמְתַחֵּנְך  ֶאָחד .    ִּפי  ַּדְרּכֹו-  ֲחֻנָּכה  ְלׁשֹון  ִחּנּוְך  ְּבִחיַנת  ֲחנְֹך  ַלַּנַער  ַעל  ַעל  ֵׁשם  ֶזה  ִנְקָרא
ּוִמָּׁשם  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  ָהאֹור .  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך'  ֵמָחָדׁש  ּוַמְתִחיל  ִלָּכֵנס  ַּבֲעבֹוַדת  ה

  ְיֵדי -ְוִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  הּוא  ַעל  .  ל"  ְיֵדי  ַהִהְתָּפֲארּות  ַּכַּנ-  ִעַּקר  ָהאֹור  ַעל  ֶׁשל  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִּכי
  ֵּכן  ִנְקָרא  ֲחֻנָּכה  ְלׁשֹון  ִחּנּוְך -ִהְתָקְרבּות  ָהְרחֹוִקים  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ְלִהְתַחֵּנְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוַעל  

 :ל"ַּכַּנ
ִּכי .  ה  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנֹוָרה  ִמְקָׁשה  ָזָהב  ַעד  ְיֵרָכּה  ַעד  ִּפְרָחּה  ִמְקָׁשה  ִהיאְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוֶז)  יב

ּוִמי  ֶׁשִהְתִחיל  ְמַעט .  'ִאיָתא  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְהיֹות  ַעְקָׁשן  ָּגדֹול  ַּבֲעבֹוַדת  ה
,   ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול-ר  ִלְהיֹות  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִאם  ַעל  יֹוֵדַע  זֹאת  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁש'  ַּבֲעבֹוַדת  ה

ְוִאם  לֹא .  ִּכי  ַהְרֵּבה  ַהְרַּפְתָקאֹות  ַוֲעִלּיֹות  וִיִרידֹות  ְצִריִכין  ַלֲעבֹר  ַעל  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ְּבִלי  ִׁשעּור
ִאי  ֶאְפָׁשר  לֹו  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ַעל ,  ה  ְמַעט  ֲעבֹוָדתֹו  ֶׁשִהְתִחיל  ְיֵדי  ֶז-ִיְהֶיה  ַעְקָׁשן  ָּגדֹול  ִלְבִלי  ְלַהִּניַח  ַעל  

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ְוהּוא  ִעַּקר  ִנְצחֹון -ּוִבְפָרט  ִלְנסַֹע  ְוָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,  ָעְמדֹו
ְּבַוַּדאי  ִאי  ֶאְפָׁשר .  ַעֵּין  ָׁשם,    ְּבַהּתֹוָרה  ִּתְׁשָעה  ִּתּקּוִניןְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה,  ַהִּמְלָחָמה

ִיְתָּבַרְך '  ְוֶזה  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה.    ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול  ְמאֹד-ִמְלָחָמה  זֹאת  ִּכי  ִאם  ַעל    ְלַנֵּצַח
  ְּבָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשל  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְמאֹד'  ִּכי  ה,  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל

ְוֵאינֹו  ַמִּניַח  ְלַהִּפיל  ַעְצמֹו .  ְוהּוא  ִמְתַחֵּזק  ְּבָכל  ֵעת  ְוהּוא  ַעְקָׁשן  ָּגדֹול.  ֶׁשַּמִּפיִלין  אֹותֹו  ְּבָכל  ַּפַעם
' עֹז'.  נּו  עֹז  ֵלאלִֹקים  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַּגֲאָותֹוְוֶזה  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ִּבְבִחיַנת  ְּת.  ְּבׁשּום  אֶֹפן

 ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַקָּבַלת -ֶזה  ְּבִחיַנת ַעּזּות ְוַעְקָׁשנּות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ַעִּזים ַוֲחָזִקים ַּבֲעבֹוָדָתן ֶׁשַעל 
ִמְּפֵני  ָמה  ִנְּתָנה  ּתֹוָרה ,  ֹוָנם  ִלְבָרָכהְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכר,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשהּוא  ְּכַלל  ַהִהְתָּפֲארּות

. ְּדַהְינּו  ֵּגאּות  ְוִהְתָּפֲארּות.    ְיֵדי  ֶזה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַּגֲאָותֹו-ַעל  )  ֵּביָצה  כה(ִמְּפֵני  ֶׁשֵהן  ַעִּזין  ?  ְלִיְׂשָרֵאל
ִּכי  ִעַּקר  ַהִהְתָּפֲארּות ,    ֻעָּזמֹו  ָאָּתהִּכי  ִתְפֶאֶרת,  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.  ִּכי  ֶזה  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך

 -ַעל  .    ְיֵדי  ֶזה  ָהַעְקָׁשנּות  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשִהוא  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך-ְוַעל  .  הּוא  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות
 -ִּכי ַעל , ה ִעַּקר ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּז-ְיֵדי  ֶזה  זֹוֶכה  ֶּבֱאֶמת ְלַנֵּצַח ַהִּמְלָחָמה ְוָלבֹוא ְלֶאֶרץ 
ִּכי ,    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  ,  ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּות

עֹז '  ֵּגאּות  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  הָמַלְך  '  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ה.  ל"  ְיֵדי  ַהִהְתָּפֲארּות  ַּכַּנ-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ִעַּקר  ֶאֶרץ  
   ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשל-ַהְינּו  ִעַּקר  ְלבּוׁש  ַּגֲאָותֹו  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ַעל  ,  ִהְתַאָּזר

. ל"ַּכַּנ'  ֹו  ְוכּוְּבִחיַנת  ְּתנּו  עֹז  ֵלאלִֹקים  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַּגֲאָות,  עֹז  ִהְתַאָּזר'  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבִחיַנת  ָלֵבׁש  ה
ְוֶזה .  ֶזה  ְּבִחיַנת  ַּגֲאָותֹו  ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ִיְתָּבַרְך',  ִּכי  ָגאֹה  ָּגָאה  ְוכּו'  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ָאִׁשיָרה  ַלה
  ְיֵדי  ֶזה  ֵהם  ַמְכִניִעים -  ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעל  -ַהִהְתָּפֲארּות  ִנְמָׁשְך  ַעל  

ְוֵחילֹוָתיו  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַעל  ָּכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשִאי ]  ַהָּסֶמְך  ֵמם[ם  "ַמִּפיִלין  ֶאת  ַהסּו
ְוֶזהּו  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו .    ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ְוַעּזּות  ָּגדֹול  ְמאֹד-ֶאְפָׁשר  ְלַהִּפיָלם  ּוְלַנְּצָחם  ִּכי  ִאם  ַעל  

ֵהם  ְּבִחיַנת  ָסֶמְך  ֵמם  ְונּוְקִבין '  סּוס  ְורְֹכבֹו'.  ְוֶזהּו  סּוס  ְורְֹכבֹו  ָרָמה  ַבָּים.  ל"ָּבַרְך  ַּכַּנְוַגֲאָותֹו  ִיְת
ְוַהַּתֲאוֹות  ְוַהְמִניעֹות  ְוִהְרהּוִרים  ּוַמֲחָׁשבֹות  ָזרֹות  ֶׁשִּמְתַּגְּבִרין  ַעל  ָּכל  ֶאָחד  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשּזֹוִכין 

.   ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל-ַעל  .    ִּבְבִחיַנת  סּוס  ְורְֹכבֹו  ָרָמה  ַבָּיםְלַהִּפיָלם  ּוְלַהְכִניָעם
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 -ֶׁשִעַּקר  ַהְיׁשּוָעה  ְוִעַּקר  ַהְכָנַעת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  הּוא  ַעל  .  ָעִּזי  ְוִזְמָרת  ָיּה  וְַיִהי  ִלי  ִליׁשּוָעה,  ְוֶזהּו
ְוֶזהּו  ִעַּקר  ִהְתָּפֲארּותֹו .  ל"ְקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָעִּזי  ְוִזְמָרת  ָיּה  ְוַכַּנְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ִּד

ַהְינּו  נֹוי ,  ֶזה  ֵאִלי  ְוַאְנֵוהּו  ֱאלֵֹקי  ָאִבי  ַוֲארֲֹמֶמְנהּו,  ְוֶזה.  ל"ִיְתָּבַרְך  ְּבִחיַנת  ִּכי  ָגאֹה  ָּגָאה  ַּכַּנ
  ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות  ֶׁשל -ִיְתָּבַרְך  ַעל  '  ֲארּות  ֶׁשִּמְתָּפֵאר  הְוִהְתרֹוְממּות  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִהְתָּפ

ִּכי ,  ִאיׁש  ִמְלָחָמה'  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ה.    ִיְׂשָרֵאל-ל  ְוָאז  זֹוֶכה  ְלַנֵּצַח  ַהִּמְלָחָמה  ְוָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  "ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ
ִּכי ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ין  ְּבַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול  ַעד  ֶׁשּזֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ַהִּמְלָחָמה  ְּכֶׁשִּמְתַחְּזִק  ִעַּקר  ִנְצחֹון

  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ִעַּקר  ְיִציַאת  ִמְצַרִים -ָּכל  ַּכָּוַנת  ַהִּׁשיָרה  ַהּזֹאת  ַהֶּנֱאַמר  ִּבְׁשִביל  ִלְזּכֹות  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ְואֹוָתנּו  הֹוִציא ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל-ְׁשִביל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ַהּכֹל  ָהָיה  ִּב'    סּוף  ְוכּו-ּוְקִריַעת  ַים  

ְוֵכן  ִּבְפסּוִקים  ַרִּבים  ְוַכְמבָֹאר  ִמֶּזה  ְלֵעיל  ַּבֲאִריכּות .  'ִמָּׁשם  ְלָהִביא  אֹוָתנּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוכּו
  ֵּכן -ְוַעל  ).  ַעֵּין  ָׁשם,  ים  ִּבְסֻעָּדה  ֲהָלָכה  דְּבִהְלכֹות  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַהִּנְכָלל  ְּבִהְלכֹות  ְּדָבִרים  ַהָּבִא(

ְּכמֹו ,    ִיְׂשָרֵאל-ְּדַהְינּו  ֶׁשַּיַעְברּו  ֶאת  ַהַּיְרֵּדן  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ',  ְמַסֵּים  ַּבּסֹוף  ַעד  ַיֲעבֹר  ַעם  זּו  ְוכּו
ִּכי .  ִּכי  ָגאֹה  ָּגָאה  ָעִּזי  ְוִזְמָרת  ָיּה,    ֵּכן  ַמְתִחיל  ַהִּׁשיָרה-ְוַעל  .  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה

  ְיֵדי  ָהַעּזּות  ְוָהַעְקָׁשנּות -  ְיֵדי  ִהְתַּגּלּות  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ַעל  -  ִיְׂשָרֵאל  זֹוִכין  ַעל  -ִעַּקר  ֶאֶרץ  
 :ל"ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ

ֶזה  ְּבִחיַנת  ְּכַלל '  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנָֹרה'.  ָהבְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנָֹרה  ִמְקָׁשה  ָז
  ֵּכן  ְּבֵנרֹות  ַהְּמנֹוָרה -ְוַעל  .  ל"ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ָהאֹור  ַּכַּנ'  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם ,    ָּבֶהםִיְתָּבַרְך  אֹוֵהב  ַעּמֹו  ִיְׂשָרֵאל  ּוַמְׁשֶרה  ְׁשִכיָנתֹו'  ָהָיה  ֵעדּות  ֶׁשה

ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת .  ִלְבָרָכה  ַעל  ֵנר  ַהַּמֲעָרִבי  ֶׁשהּוא  ֵעדּות  ְלָכל  ָּבֵאי  עֹוָלם  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ׁשֹוָרה  ְּבִיְׂשָרֵאל
תֹו  ְּבתֹוֵכנּו  ִנְמָצא  ֶׁשָּכל  ַמֲעֵׂשי ָּבנּו  הּוא  ַמְׁשֶרה  ְׁשִכיָנ  ִהְתָּפֲארּות  ֶׁשֵּמֲחַמת  ִהְתָּפֲארּותֹו  ְוַאֲהָבתֹו
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהִּצּיּוִרים .  ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל'  ַהְּמנֹוָרה  הּוא  ְּבִחיַנת  ִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ל  ֶזה  ְמַרֵּמז  ַעל  ַּכָּמה  ִמיֵני ָּכ'  ַהִּנְפָלִאים  ֶׁשָהיּו  ַּבְּמנֹוָרה  ְּגִביִעים  ְוַכְפּתֹוִרים  ְמֻׁשָּקִדים  ּוְפָרִחים  ְוכּו
ְוָכל  ֵאּלּו  ַהִהְתָּפֲארּות .  ִיְתָּבַרְך  ִמְתָּפֵאר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּכלּוִלים  ִמְּגָוִנין  ַסִּגיִאין'  ּגֹוֵני  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשה

ל  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְהיֹות  ַעְקָׁשן   ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ָּגדֹו-ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנֹוָרה  ֵאין  זֹוִכין  ִּכי  ִאם  ַעל  
. ִמְקָׁשה  ְלׁשֹון  ַעְקָׁשנּות.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנָֹרה  ִמְקָׁשה  ָזָהב.  ל"ַּכַּנ'  ָּגדֹול  ַּבֲעבֹוַדת  ה

ד  ְיֵרָכּה  ַעד  ִּפְרָחּה ְוֶזהּו  ַע.  ל"ְּבַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול  ְמאֹד  ַּכַּנ'  ַּבֲעבֹוַדת  ה.  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְהיֹות  ַעז  ְוָקֶׁשה
ְּדַהְינּו  ֶׁשָּכל  ַהִּצּיּוִרים  ְוַהְּפָרִחים  ֶׁשַּבְּמנֹוָרה  ַעד  ְיֵרָכּה  ַעד  ִּפְרָחּה  ֶׁשהּוא  ְּכַלל ,  ִמְקָׁשה  ִהיא

ְרָחּה   ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ַּדְיָקא  ְּבִחיַנת  ַעד  ְיֵרָכּה  ַעד  ִּפ-ַהּכֹל  זֹוִכין  ַעל  ,  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל
' ַהְינּו  ֶׁשְּבָכל  ֲעבֹודֹות  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ִמְּתִחָּלה  ְוַעד  סֹוף  ֶׁשִּמֻּכָּלם  ְמַקֵּבל  ה,  ל"ִמְקָׁשה  ִהיא  ְוַכַּנ

  ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות -ָּכל  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ַרק  ַעל  .  ל"ִיְתָּבַרְך  ִהְתָּפֲארּות  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנֹוָרה  ַּכַּנ
 :ל"ֶׁשִּמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ְצִריִכין ַעְקָׁשנּות ְוַעּזּות ָּגדֹול ַּכַּנ' ִחיַנת ַעד ְיֵרָכּה ַעד ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ְוכּוְּב

ְּדַהְינּו ,  זֹאת  קֹוָמֵתְך  ָּדְמָתה  ְלָתָמר,  ִיְתָּבַרְך  ְמַׁשֵּבַח  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל'  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשה)  יג
ַמִּניִחים  ְלַהִּפיל  ַעְצָמן  ְּבׁשּום  אֶֹפן  ּוְכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש     ְוָקִׁשים  ְוַתִּקיִפים  ַּבֲעבֹוָדָתם  ְוֵאיָנםֶׁשֵהם  ֲחָזִקים

ִּכי  ֶזהּו  ַהֶּׁשַבח .  י  ָׁשם  ְלִעְניַן  ַהֶּצֶלם  ֶׁשל  ְנבּוַכְדֶנָּצר  ֶׁשָעְמדּו  ִּבְזִקיָפָתן  ְולֹא  ִהְׁשַּתֲחוּו  לֹו"ַרִׁש
 :ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנְוַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל

ִּכי  ֶזה  ַהִּמְקָרא  ֶנֱאַמר .  ְּבקֹוָמה  ְזקּוָפה,  י"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ָואֹוֵלְך  ֶאְתֶכם  קֹוְמִמּיּות  ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש)  יד
  ֶׁשל ֶׁשְּלָׁשם  ָהיּו  הֹוְלִכין  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ָכל  ַהֲהִליכֹות  ְוַהְּדָרִכים  ְוַהְּנִסיעֹות.    ִיְׂשָרֵאל-ְלִעְניַן  ֶאֶרץ  
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ַּכּמּוָבן  ּוְמבָֹאר  ְּבִסּפּוֵרי ,    ִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל  ְוַהִּמְלָחמֹות  ְוַהְּכִביׁשֹות  ַהּכֹל  ָהיּו  ֵליֵלְך  ְוִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
ָׁשנּות ְּדַהְינּו  ְּבקֹוָמה  ְזקּוָפה  ְּבִחיַנת  ַעּזּות  ְוַעְק,  ָואֹוֵלְך  ֶאְתֶכם  קֹוְמִמּיּות,  ְוֶזהּו.  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ָהָיה  ִעַּקר -ֶׁשעֹוְמִדין  ְזקּוִפין  ְּבַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול  ְלַנֵּצַח  ַהִּמְלָחָמה  ְוֵליֵלְך  ְוָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ִהיא   ִיְׂשָרֵאל  ְלַנֵּצַח  ִמְלָחָמה  זֹאת  ֶׁש-ִּכי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,  ל"ַּכַּנ'  ַּתְכִלית  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ְוכּו

  ְיֵדי  ַעְקָׁשנּות  ָּגדֹול  ְמאֹד  ְּבִחיַנת  ָואֹוֵלְך -ִעַּקר  ְּכַלל  ָּכל  ַהִּמְלָחמֹות  ֶׁשל  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ִּכי  ִאם  ַעל  
  :ָאֵמן, ְּבִחיַנת ְותֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות

  לתיקון חטא המרגליםוועד העולמי 


