
 1

  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   35  #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 אבחודש 

ָרֵאל ְוֶזה ָהָיה ָטעּות ֶׁשל ִיְׂש. ּוִבְׁשִביל ֶזה ִנְתַרָּצה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבְׁשִליחּות ַהְמַרְּגִלים
ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשָראּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ,  ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשָרצּו ִלְׁשלַֹח ְמַרְּגִלים ְלֶאֶרץ 

ְוִאי ֶאְפָׁשר ,  ְיֵדי ִקּבּוץ ִנָּדִחים ֶׁשֵהם ַהִּניצֹוצֹות ַהְּנפּוִלין- ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַעל -
ְוִאם ֵּכן ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ְלֶאֶרץ ,  ִיְׂשָרֵאל-ת ֶאֶרץ  ְיֵדי ְקֻדַּׁש-ְלַהֲעלֹוָתם ִּכי ִאם ַעל 

 ֵּכן ִנְתַחְּכמּו ִלְׁשלַֹח ְמַרְּגִלים ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ְּכֵדי ֶׁשֵהם -ַעל .  ִיְׂשָרֵאל-
 -ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל ִויַקְּבלּו ָׁשם -ִּבְקֻדָּׁשָתם ְיַׁשְּברּו ַהְמִניעֹות ְוָיבֹואּו ְלֶאֶרץ 

ּוַבּכַֹח ַהֶּזה יּוְכלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַתֵּקן ֵּכִלים . ְוַאַחר ָּכְך ַיְחְזרּו ִמָּׁשם ִמָּיד, ִיְׂשָרֵאל
ְלַהֲעלֹות ְׁשָאר ַהִּניצֹוצֹות ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 

 ְיֵדי ֶזה יּוְכלּו -ְוַעל .  ִיְׂשָרֵאל ְוָחְזרּו-ְמַרְּגִלים ֶׁשְּכָבר ָהיּו ְּבֶאֶרץ  ְיֵדי ַה- ִיְׂשָרֵאל ַעל -
ֲאָבל . ּוֶבֱאֶמת הּוא ִלְכאֹוָרה ֵעָצה ִנְפָלָאה.  ִיְׂשָרֵאל ְּבָנֵקל-ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 

ֵמַאַחר ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשָּכל , אֹדָאז ִהְתַּגְּבָרה ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמ
 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבֶזה ָהיּו ַמֲעִלים ָּכל ַהִּניצֹוצֹות -ִיְׂשָרֵאל רֹוִצים ֻּכָּלם ִלָּכֵנס ִלְכּבֹׁש ֶאֶרץ 

 ֵּכן ִהְתַּגְּבָרה ְּבִהְתַּגְּברּות -ַעל . ְוָהיּו ַמְכִניִעים ַהְּקִלּפֹות ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַגְמֵרי
 -ְוַעל . ֶׁשִּנְסתּו ַאֲחֶריָה ְלהֹוִציא ִּדָּבה ַעל ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה  ַעל ַהְמַרְּגִלים ַעדָּגדֹול

 ַהִּמְקָּדׁש ְוָכל -ֶׁשָּגְרמּו ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות ֻחְרַּבן ֵּבית , ְיֵדי ֶזה ָּגְרמּו ַמה ֶּׁשָּגְרמּו
 .ַהָּגֻלּיֹות

  ד  הלכות תפלת ערבית הלכה-ספר ליקוטי הלכות 
  ְיֵדי  ֶׁשַּמֲעִלין  ַהִּניצֹוצֹות -ל  ֶׁשִּתּקּון  ַהֵּכִלים  ְוָהעֹוָלמֹות  ֵמָחָדׁש  הּוא  ַעל  "י  ַז"ְוַכּמּוָבן  ְּבִכְתֵבי  ָהֲאִר

ִמים   ְיֵדי  ֶזה  ּגֹוְר-ְוַעל  .  ה  ֶהָחָדׁש"ֶׁשָּנְפלּו  ֵמִעְמֵקי  ַהְּקִלּפֹות  ּוַמְמִׁשיִכין  אֹור  ַרב  ִמְּלַמְעָלה  ְּבִחיַנת  אֹור  ַמ
ְוִעַּקר .  '  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּתְּקִנים  ָהעֹוָלמֹות  ְוַהֵּכִלים  ְוכּו-ְוַעל  .    ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ַהֲעָלַאת  ַמיִין  נּוְקִבין-ִיחּוד  ֶעְליֹון  ַעל  

,   ִּכי  ָהא  ְּבָהא  ַּתְלָיא,  ִיְׂשָרֵאל-ֲאָבל  ֵאיְך  זֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל  ַּכִּנְזָּכר  ְלֵעיל-ֶזה  ַהִּתּקּון  הּוא  ְּבֶאֶרץ  
  ְיֵדי  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  אֹור  ַרב  ִמְּלַמְעָלה  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת -ִּכי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהֲעלֹות  ֵאּלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ִּכי  ִאם  ַעל  
ּוְלֶאֶרץ .    ִיְׂשָרֵאל  ַּדְיָקא  ַּכִּנְזָּכר  ְלֵעיל-ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ְּבֶאֶרץ  .  ַהִּבּטּול  ְוַהִהְסַּתְּכלּות  ֶאל  ַהַּתְכִלית  ַּכִּנְזָּכר  ְלֵעיל

  ְיֵדי  ַהֲעָלַאת  ֵאּלּו  ַהִּניצֹוצֹות -  ְיֵדי  ִּתּקּון  ַהֵּכִלים  ֶׁשַּנֲעִׂשין  ַעל  -  ִיְׂשָרֵאל  ִאי  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ִּכי  ִאם  ַעל  -
 -ְּבִרין  ַהְמִניעֹות  ְמאֹד  קֶֹדם  ֶׁשָּבִאין  ְלֶאֶרץ    ֵּכן  ִמְתַּג-ְוַעל  .  ְוִאם  ֵּכן  ֵמֵהיָכן  ַהַהְתָחָלה.  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל

ִּכי  ַהְּקִלּפֹות  ְוִסְטִרין  ָאֳחָרִנין  ַהֶּנֱאָחִזין  ְמאֹד  ְּבֵאּלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ַהְּנפּוִלין  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַהְּנָׁשמֹות .  ִיְׂשָרֵאל
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  ִיְׂשָרֵאל  ְלהֹוִציא  ַהְּנָׁשמֹות -ה  ֶׁשרֹוֶצה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ֵהם  ִמְתַּגְּבִרין  ִּבְמִניעֹות  ֲעצּומֹות  ֶנֶגד  ֶז,  ַהִּנָּדחֹות
.   ֵּכן  ְצִריִכין  ְלִהְתַּגֵּבר  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלַׁשֵּבר  ַהְמִניעֹות  ָהֲעצּומֹות  ִּבְמִסיַרת  ֶנֶפׁש-ְוַעל  .  ְוַהִּניצֹוצֹות  ֵמֶהם

ִנְמָׁשְך  ָעָליו     ְיֵדי  ֶזה-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -יל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ    ְיֵדי  ַהְּמִסיַרת  ֶנֶפׁש  ֶׁשּמֹוֵסר  ַנְפׁשֹו  ִּבְׁשִב-ַוֲאַזי  ַעל  
  ָלָאֶרץ  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  ּכַֹח  ְלַׁשֵּבר  ַהְּקִלּפֹות  ֶׁשֵּמֶהם -  ִיְׂשָרֵאל  ְלחּוץ  -ֵאיֶזה  ֶהָאָרה  ִמְּקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ְלִהְתַּבֵּטל -ֵדי  ֶזה  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח  ָלבֹא  ְלֶאֶרץ    ְי-ְוַעל  ,  ַהְמִניעֹות  ּוְלַהֲעלֹות  ִמָּׁשם  ִניצֹוצֹות  ְקדֹוׁשֹות
ּוְלַקֵּבל  ִמָּׁשם  ֶהָארֹות  ְוַהָּשגֹות  ַהּתֹוָרה ,  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ַהַּתְכִלית  ְּבָרצֹוא  ָוׁשֹוב,  ָׁשם  ְּבַתְכִלית  ַהִּבּטּול
  ְיֵדי  ְׁשִביַרת -ַעל  ,    ְיֵדי  ַהֲעָלַאת  ַהִּניצֹוצֹות  ֶׁשֶהֱעָלה-ן  ַעל    ְיֵדי  ַהֵּכִלים  ֶׁשָּזָכה  ְלַתֵּק-ִנְפָלאֹות  ְונֹוָראֹות  ַעל  

  ִּפי  רֹב  ְצִריִכין -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ּגֶֹדל  ְמִסיַרת  ַנְפׁשֹו  ִּבְׁשִביל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ַהְמִניעֹות  ַעל  
ֲעַדיִן  ִאי ,  ַהָּגלּות  ָּכל  ְזַמן  ֶׁשּלֹא  ָּבא  ֲעַדיִן  ְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשָּכל  ְזַמן  -ַלֲחזֹר  ֵמֶאֶרץ  

  ִּפי  ֶׁשֵּבֵרר  ְוִתֵּקן  ְוֶהֱעָלה -  ַעל  -ְוַהַּצִּדיק  ַאף  .  ֶאְפָׁשר  ְלָבֵרר  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ִּבְׁשֵלמּות  ַּכָּידּוַע  ַּבְּכָתִבים
  ֵכן -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,    ְיֵדי  ְמִסיַרת  ַנְפׁשֹו  ֶהָעצּום-  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ץ    ְיֵדי  ְנִסיָעתֹו  ְלֶאֶר-ִניצֹוצֹות  ַרּבֹות  ַעל  

  ְיֵדי -ִּכי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָבְרָרם  ִּכי  ִאם  ַעל  ,    ָלָאֶרץ  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַהֲעלֹוָתם  ּוְלָבְרָרם-ֲעַדיִן  ִנְׁשֲארּו  ַהְרֵּבה  ְּבחּוץ  
  ָלָאֶרץ -  ִיְׂשָרֵאל  ְלחּוץ  -  ֵּכן  הּוא  ָצִריְך  ַלֲחזֹר  ֵמֶאֶרץ  -ַעל  .    ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל  ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשִּיְהֶיה  ְּתִחָּלה  ְּבֶאֶרץ  

ִּכי  ַעָּתה  ַּדְיָקא  הּוא .  ְּכֵדי  ַלֲחזֹר  ּוְלָבֵרר  ּוְלַהֲעלֹות  ּוְלַתֵּקן  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ְוַהְּנָׁשמֹות  ַהִּנָּדִחים  ְוַהְּנפּוִלים
. ָׁשם    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּזָכה  ְלַקֵּבל-  ְיֵדי  אֹור  ְקֻדַּׁשת  ַהִּבּטּול  ֶׁשהּוא  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -לֹוָתם  ַעל  ָיכֹול  ְלַתְּקָנם  ּוְלַהֲע

ַהְינּו  ֶׁשַהַּצִּדיק .  ְוֶזהּו  ְּבַעְצמֹו  ְּבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב.    ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ִּתּקּוָנם  ַוֲעִלָּיָתם  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל-ֶׁשַעל  
ְוָכל  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִּתּקּון .  ְוַאַחר  ָּכְך  ָוׁשֹוב  ֶׁשָּׁשב  ִמָּׁשם,    ִיְׂשָרֵאל-ְמרּוָצה  ִּבְמִסיַרת  ֶנֶפׁש  ְלֶאֶרץ  הֹוֵלְך  ִּב

  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ְׁשִביַרת  ֵּכִלים  ֶׁשָּגְרמּו -ָהעֹוָלמֹות  ִּבְׁשִביל  ַהֲעָלַאת  ַהִּניצֹוצֹות  ְוַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשָּנְפלּו  ַעל  
ֶׁשֵהם ,  ְּכַמְרֵאה  ַהָּבָזק  ַּדְיָקא.  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְוַהַחּיֹות  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב  ְּכַמְרֵאה  ַהָּבָזק.  יֶהם  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלןַּבֲחָטֵא

ֵכן ְּכמֹו  ,  ַהְינּו  ְּכִפי  ְּבִחיַנת  ַהְּׁשִביַרת  ֵּכִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמְרֶאה  ַהָּבָזק.  ְּבִחיַנת  ְּכֵלי  ֶחֶרס  ֶׁשִּנְׁשְּברּו
  ִיְׂשָרֵאל -ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשחֹוְזִרין  ֵמֶאֶרץ  .  ְצִריִכין  ַלֲחזֹר  ֵמַהִּבּטּול  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב

  ֵמאֹור  ַהִּבּטּול ֶׁשְּצִריִכין  ְלַקֵּבל  ַהִחּיּות,  ְוֶזהּו  ְוַהַחּיֹות  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב  ְּכַמְרֵאה  ַהָּבָזק.  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ַהִּבּטּול
י  ְּכאֹור  ַהּיֹוֵצא  ִמֵּבין  ַהֲחָרִסים  ֶׁשהּוא  אֹור "ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש,  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ְּכַמְרֵאה  ַהָּבָזק

ַהְינּו  ְּכִפי ,  י  ַמְרֵאה  ַהָּבָזקַהְינּו  ְּכִפ.  ִהְתנֹוְצצּות  ַהִּניצֹוצֹות  ֶׁשָּנְפלּו  ִּבְבִחיַנת  ְׁשִביַרת  ֵּכִלים  ַּכִּנְזָּכר  ְלֵעיל
 ֵּכן ְצִריִכין -ַעל , ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹות ַהִּניצֹוצֹות ְּבַפַעם ַאַחת. ַהִּניצֹוצֹות ֶׁשָּנְפלּו ִּבְבִחיַנת ְׁשִביַרת ֵּכִלים

ל  ַּפַעם  ֵּכִלים  ְּכֵדי  ְלַהֲעלֹוָתם  ְּבַהְדָרָגה ַלֲחזֹר  ְוַלֲעלֹות  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב  ְּכֵדי  ְלַתֵּקן  ְּבָכ
יֹוֵתר   ְוָכל  ַמה  ֶּׁשְּמַתְּקִנים  ֵּכִלים.  ִּכי  ָּכל  ַמה  ֶּׁשַּמֲעִלים  ִניצֹוצֹות  יֹוֵתר  ְמַתְּקִנים  ֵּכִלים  יֹוֵתר.  ּוְבִמָּדה  ַּכֵּסֶדר

 :ְלָיא ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעילִּכי ָהא ְּבָהא ַּת. ְיכֹוִלים ְלַהֲעלֹות ִניצֹוצֹות יֹוֵתר וְיֹוֵתר
ְוֶזה  ָהָיה  ָטעּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָרצּו .  ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ִנְתַרָּצה  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ִּבְׁשִליחּות  ַהְמַרְּגִלים)  לג

  ְיֵדי -ל  ִּכי  ִאם  ַעל    ִיְׂשָרֵא-ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשָראּו  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,    ִיְׂשָרֵאל-ִלְׁשלַֹח  ְמַרְּגִלים  ְלֶאֶרץ  
,   ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהֲעלֹוָתם  ִּכי  ִאם  ַעל  ,  ִקּבּוץ  ִנָּדִחים  ֶׁשֵהם  ַהִּניצֹוצֹות  ַהְּנפּוִלין

  ֶׁשָהיּו  ַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ְּכֵדי   ֵּכן  ִנְתַחְּכמּו  ִלְׁשלַֹח  ְמַרְּגִלים-ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ְוִאם  ֵּכן  ֵאיְך  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ְוַאַחר  ָּכְך ,    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  וִיַקְּבלּו  ָׁשם  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ֶׁשֵהם  ִּבְקֻדָּׁשָתם  ְיַׁשְּברּו  ַהְמִניעֹות  וְָיבֹואּו  ְלֶאֶרץ  

ם  ְלַהֲעלֹות  ְׁשָאר  ַהִּניצֹוצֹות  ֵמַאַחר  ֶׁשְּכָבר  ֵיׁש ּוַבּכַֹח  ַהֶּזה  יּוְכלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְלַתֵּקן  ֵּכִלי.  ַיְחְזרּו  ִמָּׁשם  ִמָּיד
  ִיְׂשָרֵאל -  ְיֵדי  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשְּכָבר  ָהיּו  ְּבֶאֶרץ  -  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ָלֶהם  ּכַֹח  ְלַהְמִׁשיְך  ֲעֵליֶהם  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

. ּוֶבֱאֶמת  הּוא  ִלְכאֹוָרה  ֵעָצה  ִנְפָלָאה.  ְׂשָרֵאל  ְּבָנֵקל  ִי-  ְיֵדי  ֶזה  יּוְכלּו  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ְוָחְזרּו
ֵמַאַחר  ֶׁשָרֲאָתה  ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל  רֹוִצים  ֻּכָּלם ,  ֲאָבל  ָאז  ִהְתַּגְּבָרה  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ְּבִהְתַּגְּברּות  ָּגדֹול  ְמאֹד
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ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ְוָהיּו  ַמְכִניִעים  ַהְּקִלּפֹות  ְוַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא   ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבֶזה  ָהיּו  ַמֲעִלים  -ִלָּכֵנס  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ  
ֶׁשִּנְסתּו  ַאֲחֶריָה  ְלהֹוִציא  ִּדָּבה  ַעל  ָהָאֶרץ     ֵּכן  ִהְתַּגְּבָרה  ְּבִהְתַּגְּברּות  ָּגדֹול  ַעל  ַהְמַרְּגִלים  ַעד-ַעל  .  ְלַגְמֵרי

ִּכי .    ַהִּמְקָּדׁש  ְוָכל  ַהָּגֻלּיֹות-ֶׁשָּגְרמּו  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות  ֻחְרַּבן  ֵּבית  ,  ָּגְרמּו  ְיֵדי  ֶזה  ָּגְרמּו  ַמה  ֶּׁש-ְוַעל  .  ַהְּקדֹוָׁשה
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם -ִּכי  ִאם  ֵאין  ָלֶהם  ְּבַעְצָמם  ּכַֹח  ְלַׁשֵּבר  ַהְמִניעֹות  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,  ֶּבֱאֶמת  ִיְׂשָרֵאל  ָטעּו  ָּבֶזה
. ֵאיְך  ִיְהֶיה  ּכַֹח  ִלְׁשֵנים  ָעָׂשר  ְמַרְּגִלים  ְלַׁשֵּבר  ּתֶֹקף  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא,  דֹוׁשֹותִׁשִּׁשים  ִרּבֹוא  ְנָׁשמֹות  ְק

  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִלי  ׁשּום  ְמַרְּגִלים  ַרק  ִּבְמִסיַרת  ֶנֶפׁש -ַאְּדַרָּבא  ָהיּו  ְצִריִכים  ִלְמסֹר  ַנְפָׁשם  ֻּכָּלם  ֵליֵלְך  ְלֶאֶרץ  
 -ְוָהיּו  ָּבִאים  ְלֶאֶרץ  ,  ִסיַרת  ַנְפָׁשם  ְּבַוַּדאי  ָהיּו  ְמַׁשְּבִרים  ָּכל  ַהְמִניעֹות  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל  ְיֵדי  ְמ-ְוָאז  ַעל  .  ַמָּמׁש

ּוֵמֲחַמת  ְּפָגם  ֶׁשָּלֶהם  ָּגְרמּו  ֶׁשַּגם  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ .  ִיְׂשָרֵאל  ְּבָׁשלֹום
 -  ִּכי  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום  ְלִפי  עֶֹצם  ְּגֻדָּלתֹו  ּוַמֲעָלתֹו  ַהּנֹוָרָאה  ִאם  ָהָיה  ָּבא  ְלֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל-

ּוְבִלי  ֶזה  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל ,  ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה  ַמֲעֶלה  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ְוָכל  ַהְּנָׁשמֹות  ְוָהָיה  ְמַתֵּקן  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְגַזר  ַעל  ָּכל  ַהּדֹור  ִלְבִלי  ִלָּכֵנס -ֶׁשַעל  ,  ַהְמַרְּגִלים  ַהִּנְזָּכִרים  ְלֵעיל*  ֵחְטא*  *ֵמֲחַמת*ֲאָבל  .  ִלָּכֵנס

  ֵּכן  ִנְתַּגְלֵּגל -ַעל  .    ְיֵדי  ֶזה  לֹא  ָהָיה  ּכַֹח  ְלמֶֹׁשה  ְלַהֲעלֹות  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות  ְוַהְּנָׁשמֹות-ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ  
ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ַהְּפָגם  ֶׁשָּפַגם  ְּבַהְמָׁשַכת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ֵמאֹור  ָהְרִׁשימּו ,  ר  ֶׁשָּפַגם  ְּבֵמי  ְמִריָבהַהָּדָב

 ַמְדֵרָגתֹו  ָהֲעצּוָמה  ְּבאֶֹפן  ֶׁשּנּוַכל  ֶׁשּלֹא  ִהְמִׁשיְך  ֵמיֵמי  ַהַּדַעת  ְוַהּתֹוָרה  ִמָּׁשם  ָּכָראּוי  ְלִפי,  ֶׁשל  ַהִּבּטּול
ִּכי  מֶֹׁשה  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  לֹא  ָהָיה  ָיכֹל  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ְוָהָיה -ֶׁשִאם  ָהָיה  ָּבא  ְלָׁשם  ְלֶאֶרץ  ,  ָלבֹוא  ַעל  ְמָנת  ַלֲחזֹר  ִמָּׁשם  ְלִפי  עֶֹצם  ְקֻדָּׁשתֹו  ָהֲעצּוָמה
לֹא  ָהָיה  ָיכֹל  עֹוד ,  ְתַּבֵּטל  ָׁשם  ְּבָמקֹום  ֶׁשָהָיה  ִנְכָלל  ְוִנְתַּבֵּטל  ְוָהָיה  ְמַתֵּקן  ַמה  ֶּׁשָהָיה  ְמַתֵּקןִנְכָלל  ְוִנ

ְוִאם  ָהָיה  ִנְׁשָאר  ָׁשם  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָהָיה ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַּיֲעֶלה ְלָׁשם ָּכל ַהִּניצֹוצֹות .    ָלָאֶרץ-ַלֲחזֹר  ִמָּׁשם  ְלחּוץ  
ְוָאז  ֲעַדיִן  לֹא  ָהָיה  ַהְּזַמן ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשֵּמֶהם  ַנֲעִׂשים  ַהֵּכִלים  ְלַקֵּבל  אֹור  ַהִּבּטּול  ְּבֶאֶרץ  ,  ּוִלין  ֶׁשָּבעֹוָלםַהְּנפ
ְיֵדי   -ְוַעל  .  ַרק  ִיְרֶאה  אֹוָתּה  ֵמָרחֹוק.    ִיְׂשָרֵאל-ִיְתָּבַרְך  ֶׁשּלֹא  ִיָּכֵנס  ְלֶאֶרץ  '    ֵּכן  ָּגַזר  ָעָליו  ה-ַעל  .  ָלֶזה

  ָלָאֶרץ  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה  ּכַֹח  ְלִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור -  ִיְׂשָרֵאל  ְלחּוץ  -ָהְרִאָּיה  ְּבַעְצָמּה  ַיְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ָכל  ּדֹור  ָודֹור ִיְתָּבַרְך  ֶׁשְּב'    ֵּכן  ְמַסֵּבב  ה-ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ְלָבֵרר  ִניצֹוצֹות  ּוְלַקֵּבץ  ִנָּדִחים  ְוָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

, ִּכי  ַעְכָׁשו  קֶֹדם  ִּביַאת  ָמִׁשיַח  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָבֵרר  ַהִּניצֹוצֹות.    ִיְׂשָרֵאל  ְוחֹוְזִרים-הֹוְלִכים  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  
יצֹוצֹות  ַהִּנְׁשָאִרים  ֶׁשִאי   ִיְׂשָרֵאל  ְוחֹוְזִרים  ְּכֵדי  ְלָבֵרר  ַהִּנ-  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  זֹאת  ֶׁשהֹוְלִכים  ְלֶאֶרץ  -ִּכי  ִאם  ַעל  

ְוֶזה .    ִיְׂשָרֵאל  ְוחֹוְזִרין  ִמָּׁשם  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל-  ְיֵדי  ֶׁשהֹוְלִכין  ְּתִחָּלה  ְלֶאֶרץ  -ֶאְפָׁשר  ְלָבְרָרם  ִּכי  ִאם  ַעל  
ְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו  וְִיְגמֹר  ַהֵּברּור   בֹוא  ְיֵדי  ַהַּצִּדיִקים  ָהֲאִמִּתִּיים  ְוַאְנֵׁשיֶהם  ַעד  ֶׁשָּי-ַנֲעֶׂשה  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  ַעל  

. ִּכי  ָאז  ֶּבֱאֶמת  ֻיְגַמר  ַהֵּברּור  ֶׁשל  ָּכל  ַהִּניצֹוצֹות.  ְוָאז  ָנׁשּוב  ְלַאְרֵצנּו  ֻּכָּלנּו  ְוֵנֵׁשב  ָׁשם  ְלעֹוָלם.  ִּבְׁשֵלמּות
 :ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן'  ֶאל ָהָאֶרץ ְוכּוֱאלֶֹקיָך' ֶוֱהִביֲאָך ה' וִיֻקַּים ִּבְׁשֵלמּות ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ְוכּו

  ִיְׂשָרֵאל  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ְוָחַזְרנּו -ֶׁשְּכָבר  ָהיִינּו  ְּבֶאֶרץ  .  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהָּגֻלּיֹות  ֶׁשל  ְּכַלל  ִיְׂשָרֵאל)  לד
ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשַהִּניצֹוצֹות  ָנְפלּו  ְּבִעְמֵקי  ַהְּקִלּפֹות .  לְוָכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהִּנְזָּכר  ְלֵעי.  ִמָּׁשם  ְּבֵעת  ַהָּגֻלּיֹות

ְוֶזה  ֵמֲחַמת  ְּבִחיָנה .  ִּכי  ָּכל  ַהְתָחלֹות  ָקׁשֹות,  ְוִעָּקר  הּוא  ַהַהְתָחָלה.  ְצִריִכים  ְלָבְרָרם  ְּבַתְחּבּולֹות  ַרּבֹות
 -ִּכי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָבְרָרם  ִּכי  ִאם  ַעל  .  ין  ֵמֵהיָכן  ַהַהְתָחָלהֵמֲחַמת  ֶׁשֶּזה  ָּתלּוי  ָּבֶזה  ְוֵאין  יֹוְדִע,  ַהִּנְזָּכר  ְלֵעיל

.   ְיֵדי  ֶׁשְּמָבְרִרים  אֹוָתם  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל-  ִיְׂשָרֵאל  ִּכי  ִאם  ַעל  -ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ,    ִיְׂשָרֵאל-ְיֵדי  ֶאֶרץ  
ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלִהְתעֹוֵרר  ִּבְתׁשּוָבה  ִּכי  ִאם .  ִיְתָּבַרְך'  ל  ָלׁשּוב  ַלהְוֵכן  הּוא  ְּבָכל  ַהַהְתָחלֹות  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַהְתִחי

ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהְזִריַח  לֹו  ֵמאֹורֹו  ִיְתָּבַרְך  ִּכי .  ִיְתָּבַרְך  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ָלׁשּוב'    ְיֵדי  ֶׁשִּיְתנֹוֵצץ  לֹו  אֹור  ה-ַעל  
ִיְתָּבַרְך '  ְוִלְפָעִמים  ְּכֶׁשה.  ְוִאם  ֵּכן  ֵמֵהיָכן  ַהַהְתָחָלה.  ִּכי  ָּכל  ָזר  לֹא  יֹאַכל  קֶֹדׁש,  ִאם  ְּכֶׁשָּיׁשּוב  ִּבְתׁשּוָבה

, ְמַרֵחם  ָעָליו  ּוַמְזִריַח  לֹו  אֹורֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלתֹוְך  עֶֹמק  ַחְׁשכּות  ֶׁשּלֹו  ּוְנִפיָלתֹו  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֵדי  ְלעֹוְררֹו  ִּבְתׁשּוָבה
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  ְיֵדי  ַמֲעָׂשיו  ָהָרִעים  ַהּכֹל -ִּכי  ְלִפי  עֶֹצם  ְׁשִביָרתֹו  ְלִׁשְבֵרי  ְׁשָבִרים  ַעל  .  ְלַקֵּבל  ָהאֹור  ַהֶּזה  להּוא  ֵאינֹו  ָיכֹו
  ִּפי  רֹב  ֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ִּבְתׁשּוָבה  ֵאיֶזה -  ֵּכן  ֶּבֱאֶמת  ִמְזַּדֵּמן  ַעל  -ְוַעל  .  הּוא  ֶאְצלֹו  ְּבִחיַנת  ִרּבּוי  אֹור

ֶׁשְּכֶׁשָּבאּו ,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהָּגֻלּיֹות  ִּבְכָלִלּיּות  ִיְׂשָרֵאל.  ְוֵכן  ִיְזַּדֵּמן  ַּכָּמה  ְּפָעִמים.    ָּכְך  נֹוֵפל  ִמֶּזהְזַמן  ְוַאַחר
ִּכי .    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ָנְפלּו  יֹוֵתר  ֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ִנְזֲהרּו  ְלִהְתַקֵּדׁש  ְּביֹוֵתר  ָּכָראּוי  ְלִפי  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ְלֶאֶרץ  

, ּוֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ִנְזֲהרּו  ָּבֶזה.  ְּבֵהיַכל  ַהֶּמֶלְך  ְּבַוַּדאי  ְצִריִכים  ִלָּזֵהר  ִלְהיֹות  ִּבְנִקּיּות  ּוְבָטֳהָרה  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר
ִלים  ֶׁשִּמָּׁשם   ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ְׁשִביַרת  ֵּכ-ֶׁשַעל  .    ֵּכן  ָהָיה  ֶאְצָלם  ָׁשם  ַהּכֹל  ִּבְבִחיַנת  ִרּבּוי  אֹור-ַעל  

ַעד  ֲאֶׁשר  ִמְּפֵני  ֲחָטֵאינּו  ָּגִלינּו  ֵמַאְרֵצנּו  ֶזה  ַּכָּמה ,    ֵּכן  ָחְטאּו  ָׁשם  יֹוֵתר-ַעל  .  ִהְתַּגְּברּות  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא
ְלעֹוָלם  ָיְדָך  ַעל י  "ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש'  ְוַאָּתה  ָמרֹום  ְלעֹוָלם  ה.  רֹוֵמָמה'    ֵכן  ְיִמין  ה-  ִּפי  -  ַעל  -ֲאָבל  ַאף  .  ְּפָעִמים
  ִיְׂשָרֵאל  ִּתְּקנּו  ְּבָכל -  ֵכן  ְּבָכל  ַהְּגֻאּלֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  -  ִּפי  -  ַעל  -ִּכי  ַאף  .  ָהֶעְליֹוָנה

ים  ְלַקֵּבל  אֹור  ַהָּשַגת ְוִנְׁשֲארּו  ְרִׁשימֹות  ַהְרֵּבה  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה  ּכַֹח  ְלַתֵּקן  ֵּכִל,  ַּפַעם  ִּתּקּוִנים  ַהְרֵּבה
  ַעל -ַאף  ,    ִּפי  ֶׁשַאַחר  ָּכְך  ְּכֶׁשָחְטאּו  ִנְתַקְלְקלּו  יֹוֵתר  ָּכל  ַהִּתּקּוִנים  ֶׁשִּתְּקנּו  קֶֹדם-  ַעל  -ִּכי  ַאף  .  ֱאלֹקּותֹו

 וְֵיׁש  ָלנּו  ּכַֹח  ְלַקֵּבל  ֵאיֶזהֲאֶׁשר  ַּבּכַֹח  ַהֶּזה  ָאנּו  ַחִּיים  ַּבָּגלּות  ,    ֵכן  ִנְׁשַאר  ֵמֶהם  ְרִׁשימֹות  ַהְרֵּבה-  ִּפי  -
  ַעל -ֶׁשַאף  .  ּוְכמֹו  ֵכן  הּוא  ְּבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן.  ִהְתנֹוְצצּות  ִמיִדיַעת  ֱאלֹקּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַהְּקדֹוָׁשה

ֲאִפּלּו  ִאם  ְנִפיָלתֹו ,  ְּבָכל  ַּפַעםִיְתָּבַרְך  ְונֹוֵפל  '    ִּפי  ֶׁשַּמְתִחיל  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ֵאין  ִמְסָּפר  ַּבֲעבֹוַדת  ה-
 -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ֲאִפּלּו  ִמי  ֶׁשּנֹוֵפל  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַלֲעֵברֹות  ַמָּמׁש  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן

  ִּפי  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַהְּנִפיָלה -  ַעל  -ף  ִּכי  ַא,  ֵכן  ָּכל  ַמה  ֶּׁשִהְתִחיל  ֵאיֶזה  ַהְתָחָלה  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵאינֹו  ֶנֱאָבד  ְלעֹוָלם
.   ֵכן  ִנְׁשָאר  ָּתִמיד  ְרִׁשיָמה  ִמָּכל  ֲעבֹוָדה  ַוֲעבֹוָדה  ּוִמָּכל  ַהְתָחָלה  ְוַהְתָחָלה-  ִּפי  -  ַעל  -ִנְתַקְלֵקל  ַהּכֹל  ַאף  

. ל  ִּבְניַן  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשְּצִריִכין  ְלָהִקיםְוֵאּלּו  ָהְרִׁשימֹות  ֵהם  ִּתּקּוִנים  ִנְפָלִאים  ְוֵהם  ִנְצָרִכים  ּוֻמְכָרִחים  ְמאֹד  ֶא
ּוְצִריִכין  ְלָהִקים .  ִּכי  ֲאַנְחנּו  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו  ֶׁשָּיבֹוא  ְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּגֻאָּלה  ְׁשֵלָמה  ֶׁשֵאין  ַאֲחֶריָה  ָּגלּות

ּוְצִריִכין  ֶלֱאסֹף  ָּכל  ִנְדֵחי  ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַקְּבָצם .  ָהֵרס  ְלעֹוָלםִּבְניַן  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּבְניָן  ָׁשֵלם  ְּבֶדֶרְך  ִנְפָלא  ֶׁשּלֹא  ֵי
ִּכי  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ְּבַרֲחָמיו  חֹוֵׁשב ,  ְולֹא  ִיָּׁשֵאר  ׁשּום  ִניצֹוץ  ּוְנָׁשָמה  ִנָּדח  ַּבחּוץ.  ַיַחד  ִּבְקֻדָּׁשה  ֵׁשִנית

ּוְצִריִכין  ָלֶהם  ְּכֵלי .  ִריִכין  ְלִבְניָן  ֶזה  ֵּכִלים  ַרִּבים  ְלֵאין  ִמְסָּפר  ֵּכן  ְצ-ַעל  .  ַמֲחָׁשבֹות  ְלַבל  ִיַּדח  ִמֶּמּנּו  ִנָּדח
 :ֻאָּמנּות ַהְרֵּבה ְּבִלי ִׁשעּור

ּוְכמֹו  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַּפַעם  ַאַחת  ִמִּפי  ַרֵּבנּו  ַהָּקדֹוׁש  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשָאַמר  ְּבֶזה  ַהָּלׁשֹון  ֲאִני  ָיכֹול  ַלֲעׂשֹות 
  ֵּכן  ַעְכָׁשו -ַעל  )  ִּגיַצייג(ָצִריְך  ַלֲעׂשֹות  ַּגם  ֶאת  ַהְּכֵלי  ֻאָּמנּות  ֶׁשּקֹוִרין    ים  ִנְפָלִאים  ֲאָבל  ַהִחָּסרֹון  ֶׁשֲאִניֵּכִל

ַּבּדֹורֹות  ַהָּללּו  ְּבֻעְקָבא  ִּדְמִׁשיָחא  ֶׁשַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ִהְתַּפְּׁשָטה  ְוִהְתַּגְּבָרה  ְמאֹד  ְמאֹד  ְלָאְרָּכּה 
  ֵּכן  ָּכל  ַמה -ַעל  .  ָרְחָּבּה  ֵמֲחַמת  ֶׁשִהיא  רֹוָאה  ֶׁשעֹוד  ְמַעט  ְמַעט  ָיבֹוא  ָמִׁשיַח  וְיֹוִציא  ִּבְלָעּה  ִמִּפיָהּוְל

ֶּׁשֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  עֹוֶׂשה  ִלְפָעִמים  ֵאיֶזה  ָּדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ֵהן  ִלּמּוד  ַהּתֹוָרה  אֹו  ְּתִפָּלה  אֹו  ְצָדָקה  ּוְגִמילּות 
ְוהּוא  ִנְצָרְך  ְמאֹד  ְמאֹד .  ִיְתָּבַרְך'  ַהּכֹל  הּוא  ָיָקר  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּבֵעיֵני  ה.  ִדים  אֹו  ְׁשָאֵרי  ֵאיֶזה  ִמְצוֹותֲחָס

ִּכי  ָּכל  ָּדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה .  ֶׁשהּוא  ִּתּקּון  ָּכל  ַהְּנָׁשמֹות  ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות,  ְלַבַעל  ַהָּשֶדה  ָהעֹוֵסק  ְּבִתּקּוֵני  ַהָּשֶדה
  ִּפי  ֶׁשֶּזה -  ַעל  -  ֵּכן  ַאף  -ְוַעל  .  ָּגדֹול  אֹו  ָקָטן  ַהּכֹל  ִנְצָרְך  לֹו  ְמאֹד  ְלִבְניַן  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  עֹוֵסק  ִלְבנֹות

 ֲאִפּלּו.  ָיִמים  אֹו  ָׁשִנים  ָנַפל  ַאַחר  ָּכְך'  ָהָאָדם  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  אֹו  ָעַסק  ְּכָבר  ְקָצת  ַּבֲעבֹוַדת  ה
ִיְתָּבַרְך  ְוָחַזר  ְוָנַפל  ְוֵכן '  ַוֲאִפּלּו  ִאם  ָחַזר  ְוִנְתעֹוֵרר  ַלֲעבֹוַדת  ה,  ִאם  ְנִפיָלתֹו  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן

ֱאמּוָנה   ֵכן  ֵּתַדע  ְוַתֲאִמין  ֶּב-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ֲאִפּלּו  ִאם  ִיְהֶיה  ֵאיְך  ֶׁשִּיְהֶיה,  ָהָיה  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ֵאין  ִמְסָּפר
ַוֲאִפּלּו  ִהְתעֹוְררּות  ְּבָעְלָמא  ּוַמֲחָׁשָבה .  ְׁשֵלָמה  ֶׁשֵאין  ׁשּום  ִּדּבּור  ְולֹא  ׁשּום  ֲעבֹוָדה  ַקָּלה  ֶנֱאָבד  ְלעֹוָלם

ֶכף ִּכי  ֵּת.  'ּוְכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ֵלית  ְרָעּוָתא  ָטָבא  ְּדִאְתָאִבד  ְוכּו.  טֹוָבה  ֵאינֹו  ֶנֱאָבד  ְלעֹוָלם
ֵּתֶכף  חֹוֵטף  אֹותֹו ,  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ֵאיֶזה  ֻעְבָּדא  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְּבֵאיֶזה  ִהְתעֹוְררּות  ְּבָעְלָמא  ִמָּכל  ֶׁשֵּכן
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ְכִניס הּוא  חֹוֵטף  אֹותֹו  ּוַמְכִניס  אֹותֹו  ְלָמקֹום  ֶׁשַּמ,  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשְּבָכל  ּדֹור  ָהעֹוֵסק  ְּבִתּקּון  ַהָּשֶדה
ְלצֶֹרְך  ַהִּבְניָן  ַהִּנְפָלא  ְוַהּנֹוָרא  ֶׁשהּוא  עֹוֵסק  ִלְבנֹות  ְלַהְכִניס  ְלָׁשם  ָּכל  ַהִּנָּדִחים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְולֹא  ִיָּׁשֵאר 

) ְנָיָנא  ִסיָמן  חְּבִלּקּוֵטי  ִּת(  ג  -ְוַכּמּוָבן  ִמִּדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבַהּתֹוָרה  ִּתְקעּו  .  ֶאָחד  ֵמֶהם  ַּבחּוץ
ַעֵּין  ָׁשם .  ְּבִעְניַן  ִרּבּוי  ַהָּבִּתים  ַהִּנְפָלִאים  ֶׁשִּנְתַוְּסִפין  ְּבִלי  ִׁשעּור  ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף  ָׁשֵכן  ֶאָחד  ְלָדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ל  ֶעְׂשִרים  ֲאָנִׁשים  עֹוְסִקים מּוָבן  ּוְמבָֹאר  ָׁשם  ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש  ְלָמָׁש.  'ַעל  ָּפסּוק  ּוַבל  יֹאַמר  ָׁשֵכן  ָחִליִתי  ְוכּו
ִּכי  ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף ,  ֲאַזי  ִנְתַרִּבין  ַהָּבִּתים  ֶׁשל  ַהְּתִפָּלה  ְּבִלי  ִׁשעּור,  ִּבְתִפָּלה  ְּכֶׁשָּבא  ְוִנְתַוֵּסף  ָלֶהם  עֹוד  ֶאָחד

ַאְלֵפי  ֲאָלִפים  ְוִרֵּבי  ְרָבבֹות  ְּפָעִמים אֹות  ֶאָחד  ַעל  ֵצרּוף  ֶׁשל  ֶעְׂשִרים  אֹוִתּיֹות  ֲאַזי  ִנְצָטְרִפין  ָּכל  ָהאֹוִתּיֹות  
ְוַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ִּדְקֵּדק  ְוָקָרא  ַהִּנְתַוֵּסף .  ַעֵּין  ָׁשם'  ַמה  ֶּׁשֵאין  ַהֶּפה  ָיכֹול  ְלַדֵּבר  ְוַהֵּלב  ַלֲחׁשֹב  ְוכּו

ְּכמֹו  ִמי  ֶׁשָּדר  ִּבְׁשֵכנּות  ֵאֶצל  ֵאיֶזה .ַּדְיָקא'  ֵכןָׁש,  'ְוַכְמֻרָּמז  ַּבָּפסּוק  ּוַבל  יֹאַמר  ָׁשֵכן  ָחִליִתי,  ְּבֵׁשם  ָׁשֵכן
ְּכמֹו  ֵכן  ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף  ָאָדם  ֶאל .  ְוַאַחר  ָּכְך  ְּבֶמֶׁשְך  ַהְּזַמן  יֹוֵצא  ִמָּׁשם,  ַּבַעל  ַהַּבִית  ֶׁשהּוא  ַרק  ְלִפי  ָׁשָעה

  ֵכן  ַעל -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ינֹו  ִנְקָּבע  ִעָּמֶהם  ִּבְקִביעּות  ִּפי  ֶׁשהּוא  ִּבְבִחיַנת  ְׁשֵכנּות  ֶׁשֵא-  ַעל  -ַאף  ,  ַהְּקֻדָּׁשה
  ֵּכן  ַהָּבִּתים  ֶׁשל  ַהְּתִפָּלה  ְּבִלי -ִנְתַוְּסִפין  ַּגם   ,  ְיֵדי  ָׁשֵכן  ְּבָעְלָמא  ְלָדָבר  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  ַרק  ְלִפי  ָׁשָעה-

 - ַעל -ַנֲעֶׂשה ַעל ָידֹו ַׁשֲעׁשּוִעים ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה ְּבִלי ִׁשעּור ַאף ְו. ַּכְמבָֹאר ָׁשם'  ִׁשעּור  ְוֵעֶרְך  ּוִמְסָּפר  ְוכּו
 :ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִנְתַרֵחק ְּכמֹו ַהָּׁשֵכן

ה ֲאִפּלּו ְוֵכן  רֹוִאין  ְּבחּוׁש  ְלָמָׁשל  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִּתְׁשָעה  ֲאָנִׁשים ּוְצִריִכין לֹוַמר ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ַקִּדיׁש אֹו ְקֻדָּׁש
ּוְכֶׁשָּבא  ֶאְצָלם  ֶאָחד  ֲאִפּלּו  ַהָּפחּות ,  ִאם  ֻּכָּלם  ַצִּדיִקים  ְּגדֹוִלים  ֵאיָנם  ְיכֹוִלים  לֹוַמר  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבִתְׁשָעה

, ֶאל  ַהּׁשּוק  ִּפי  ֶׁשֵּתֶכף  ּוִמָּיד  חֹוֵזר  -  ַעל  -ֶׁשַּבְּפחּוִתים  ִמן  ַהּׁשּוק  ְלִפי  ָׁשָעה  ּוְמָצְרִפים  אֹותֹו  ְלִמְניָן  ַאף  
ִּכי  ָּכל  ַהְּקֻדָּׁשה  ִנְגַמר  ַעל  ָידֹו  ַוֲאִפּלּו  ִאם  ָהָיה  ָׁשם ,  ִיְתָּבַרְך'    ֵכן  ַּכָּמה  ַׁשֲעׁשּוִעים  ָּגַרם  ַלה-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  

ְתַוֵּסף ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל   ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשִּנ-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ַוֲאִפּלּו  ִאם  ָהיּו  ָׁשם  ַּכָּמה  ִמְנָיִנים,  ִמְניָן  ִּבְלָעדֹו
  ֵּכן  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְצָטֵרף  ִעָּמֶהם -ַעל  ,  ִּכי  ְּברֹב  ַעם  ַהְדַרת  ֶמֶלְך,  ִנְתַוֵּסף  ְקֻדָּׁשתֹו  ּוְכבֹודֹו  ִיְתָּבַרְך  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר
ַחְּבִרין  יֹוֵתר  ֲאָנִׁשים  ַּבְּקֻדָּׁשה  ְּכֶׁשִּנְתַוֵּסף ַאְּדַרָּבה  ָּכל  ַמה  ֶּׁשִמְת.  עֹוד  ֶאָחד  ִנְתַרֶּבה  ַהְּקֻדָּׁשה  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר

ֲעֵליֶהם  עֹוד  ֶאָחד  ַנֲעֶׂשה  ַעל  ָידֹו  ִּתּקּוִנים  ּוִבְנָיִנים  ִנְפָלִאים  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ַאְלֵפי  ֲאָלִפים  ְוִרֵּבי 
ּו  ַהִּנְזָּכר  ְלֵעיל  ְּבִעְניַן  ָׁשלֹׁש  ֲאָבִנים  ּבֹונֹות  ִׁשָּׁשה  ָּבִּתים ַּכּמּוָבן  ֵהיֵטב  ְּבַהּתֹוָרה  ִּתְקע.  ְרָבבֹות  ְּבִלי  ִׁשעּור

. ַמה  ֶּׁשֵאין  ַהֶּפה  ָיכֹול  ְלַדֵּבר  ְוַהֵּלב  ַלֲחׁשֹב'  ְוכּו'  ְׁשַבע  ֵמאֹות  ֶעְׂשִרים  כּו,  ֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ֵׁשׁש,  ָחֵמׁש.  'ְוכּו
  :ַעֵּין ָׁשם ְוָהֵבן ֵהיֵטב
  ִּפי  ֶׁשַאַחר  ָּכְך -  ַעל  -ַאף  ,  ה  ֶּׁשָהָאָדם  עֹוֶׂשה  ֵאיֶזה  ֻעְבָּדא  ְּבָעְלָמא  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְךִנְמָצא  ֶׁשָּכל  ַמ

  ֵכן  זֹאת  ָהֻעְבָּדא  ֵאיָנּה  ֶנֱאֶבֶדת  ְלעֹוָלם  ּוְכָבר  ִנְצָטְרָפה -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  עֹוֶׂשה  ַמה  ֶּׁשעֹוֶׂשה  ַחס  ְוָׁשלֹום
ְוִנְתַרֶּבה  ַּכָּמה  ֲאָלִפים  ְוִרֵּבי  ְרָבבֹות  ָּבִּתים  ַעל ,  ְוָגְרָמה  ִּתּקּון  ָּגדֹול  ְלִבְניַן  ַהְּקֻדָּׁשה,  אֶאל  ַהִּבְניָן  ַהִּנְפָל
ְוִאם  ְיַחֵּזק  ֶאת  ַעְצמֹו  ְּבָכל  ַּפַעם  ָּכל  ְיֵמי  ַחָּייו  ְלַהְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש  ֲאִפּלּו  ִאם .  ָיָדּה  ְוַכִּנְזָּכר  ְלֵעיל

ֲאַזי  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ִיְתַקְּבצּו  ָּכל  ֵאּלּו  ַהִּתּקּוִנים  ֶׁשָּגַרם  ְּבָכל  ֲעבֹוָדה  ּוְבָכל ,  בֹר  ָעָליו  ַמה  ֶּׁשַּיֲעבֹרַיֲע
ְוִאם  ֵראִׁשיתֹו  ִמְצָער .  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת'  ְוֻכָּלם  ִיְתַקְּבצּו  ְלֶעְזָרתֹו  ְלַחְּזקֹו  ּוְלַאְּמצֹו  ָלׁשּוב  ַלה,  ַהְתָחָלה

  ְיֵדי  ָּכל  ֻעְבָּדא  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשֵאין  ׁשּום  ָּדָבר  ֶנֱאָבד -ְוָאז  ִיְרֶאה  ַמה  ֶּׁשָּפַעל  ַעל  ,  ִריתֹו  ִיְׂשֶגא  ְמאֹדַאֲח
ִּפי   -  ַעל  -  ְיֵדי  ַהְּגֻאּלֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ַאף  -ְוֵכן  הּוא  ִּבְכָלִלּיּות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל  ַהִּתּקּוִנים  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַעל  .  ְלעֹוָלם

ּוְמִׁשיַח  ִצְדֵקנּו .    ֵכן  ִנְׁשֲארּו  ֵמֶהם  ְרִׁשימֹות  ִנְפָלאֹות-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ֶׁשַאַחר  ָּכְך  ִנְתַקְלְקלּו  ַּבֲחָטֵאינּו
נֹו  וְָיבֹוא ּוְכֶׁשִּיָּגֵמר  ִּבְנָי.  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ִעָּמֶהם  ְלצֶֹרְך  ַהִּבְניָן  ָהַאֲחרֹון  ֶׁשעֹוֵסק  ִלְבנֹות  ֶׁשֻּכָּלם  ֻמְכָרִחים  לֹו

  ְיֵדי  ָּכל  ְּגֻאָּלה -ָאז  ִיְראּו  ֵעיֵנינּו  וְִיְׂשַמח  ִלֵּבנּו  ִמּגֶֹדל  ַהִּתּקּוִנים  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַעל  ,  וְִיְגָאֵלנּו  ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו
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  ָזַכְרִּתי  ָלְך  ֶחֶסד  ְנעּוַרִיְך  ַאֲהַבת ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב.    ְיֵדי  ָּכל  ֲעבֹוָדה  ַוֲעבֹוָדה  ִּבְכָלִלּיּות  ּוִבְפָרִטּיּות-ּוְגֻאָּלה  ְוַעל  
ּוְכִתיב  ָּתבֹוִאי  ָּתׁשּוִרי  ֵמרֹאׁש  ֲאָמָנה  ֵמרֹאׁש  ְׂשִניר  ְוֶחְרמֹון .  'ַאֲחַרי  ַּבִּמְדָּבר  ְוכּו  ְּכלּולָֹתִיְך  ֶלְכֵּתְך

ִיְתָּבַרְך  ֶאת  ָּכל  ַהֲחָסִדים  ְוַהְּזֻכּיֹות '  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו  ֶׁשַּבּסֹוף  ִיְזּכֹר  ָלנּו  ה.  ִמְּמעֹונֹות  ֲאָריֹות  ֵמַהְרֵרי  ְנֵמִרים
ְוָעַבְרנּו  ִּבְמעֹונֹות  ֲאָריֹות  ְּבַהְרֵרי .  ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  ִמן  ַהַהְתָחָלה  ֶׁשָהַלְכנּו  ַאֲחָריו  ַּבִּמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ  לֹא  ְזרּוָעה

  ַהִּמְקָּדׁש -ַעד  ֶׁשֶּנֱחַרב  ַהֵּבית  ,  ל  ַמה  ֶּׁשָעׂשּו  ִּפי  ֶׁשַאַחר  ָּכְך  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵא-  ַעל  -ִנְמָצא  ֶׁשַאף  .  'ְנֵמִרים  ְוכּו
ֵמַאַחר  ֶׁשְּמַרֲחָקם  ָּכל  ָּכְך  ְּבָגֻלּיֹות ,  ְולֹא  הֹוִעיל  ָלֶהם  ָּכל  ַהְּזֻכּיֹות  ָהֵאֶּלה.  ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ְוָגלּו  ֵמַאְרָצם

ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָלָּמה  תֹאַמר  ַיֲעקֹב .  ּור  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלןָּכֵאֶּלה  ְּבָצרֹות  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשָעְברּו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִלי  ִׁשע
ּוְכִתיב  ַוּתֹאֶמר  ִצּיֹון .  'ּוְכִתיב  ַאף  ָזַנְחָּת  ַוַּתְכִליֵמנּו  ְוכּו.  ּוֵמֱאלַֹקי  ִמְׁשָּפִטי  ַיֲעבֹר'  ִנְסְּתָרה  ַּדְרִּכי  ֵמה'  ְוכּו

ַּגם ֵאֶּלה ' ּוְכמֹו  ֶׁשְּמַסֵּים  ַהָּפסּוק  ֲהִתְׁשַּכח  ִאָּׁשה עּוָלּה ְוכּו,  ינֹו  ֵכןֲאָבל  ֶּבֱאֶמת  ֵא.  ְוֲאדָֹני  ְׁשֵכָחִני'  ֲעָזַבִני  ה
ְוָכל  ַהַּמֲעִׂשים  ָרִעים ,  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת'  ַהְינּו  ֶׁשּסֹוף  ָּכל  סֹוף  ָנׁשּוב  ַלה.  ִּתָּׁשַכְחָנה  ְוָאנִֹכי  לֹא  ֶאְׁשָּכֵחְך

, ִיְתָּבַרְך'  ָבל  ָּכל  ַהַּמֲעִׂשים  טֹוִבים  ָּכל  ְּתנּוָעה  ּוְתנּוָעה  טֹוָבה  לֹא  ִיְׁשַּכח  הֲא.  ִיְתָּבַרְך'  ֶׁשָּלנּו  ִיְׁשַּכח  ה
ְּבִחיַנת  ַּגם  ֵאֶּלה  ִּתָּׁשַכְחָנה  ְוָאנִֹכי  לֹא  ֶאְׁשָּכֵחְך  ֶׁשָּדְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ָהֵעֶגל 

ֲאָבל  ְזכּות  ַקָּבַלת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּקְּבלּו  ֱאלֹקּותֹו  ִיְתָּבַרְך .  ִיְתָּבַרְך'  ִיְׁשַּכח  ה'  כּוֶׁשָאְמרּו  ֵאֶּלה  ֱאלֶֹקיָך  ְו
ְוֵכן  הּוא  ִּבְפָרִטּיּות  ְּבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל .  ִיְתָּבַרְך  ְלעֹוָלם'  ֶזה  לֹא  ִיְׁשַּכח  ה  'ֱאלֶֹקיָך'  ָאנִֹכי  ה'ֲעֵליֶהם  ְּבִחיַנת  

ְוִנְדֶמה  לֹו  ְּכִאּלּו  ֵאין  מֹוִעיל  ְּכָלל  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַמה ,  י  ֶׁשעֹוֵבר  ָעָליו  ַמה  ֶּׁשעֹוֵבר  ִּפ-  ַעל  -ֶׁשַאף  ,  ְזַמן
  ֵכן  ַּבּסֹוף  ִיְרֶאה -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ֵמַאַחר  ֶׁשרֹוֶאה  ֶׁשָרחֹוק  ָּכל  ָּכְך',  ֶּׁשִהְתִחיל  ִלְפָעִמים  ְמַעט  ַּבֲעבֹוַדת  ה

  ֵּכן  ְצִריִכין  ְלִהְתַחֵּזק -ַעל  .  ִחיַנת  ָּתבֹוִאי  ָּתׁשּוִרי  ֵמרֹאׁש  ֲאָמָנה  ַּכִּנְזָּכר  ְלֵעילִּבְב,  ַמה  ֶּׁשָּפַעל  ִּבְתִחָּלה
ְוֵלית  ְרעּוָתא  ָטָבא .  ִּכי  לֹא  ִיְזַנח  ְלעֹוָלם  ֲאדָֹני.  ָּתִמיד  ָּכל  ְיֵמי  ַחָּייו  ְלַהְתִחיל  ְּבָכל  ַּפַעם  ֵמָחָדׁש

ֶׁשָּכל  ַמה  ֶּׁשָהָאָדם ,    ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ַעל  ָּפסּוק  ְּבׂשֹוא  ַגָּליו  ַאָּתה  ְתַׁשְּבֵחםּוְכמֹו  ֶׁשָאַמר  ַרֵּבנּו.  ְּדִאְתָאִבד
ִיְתָּבַרְך '    ִּפי  ֶׁשֵאינֹו  עֹוֶלה  ְּבָידֹו  ַחס  ְוָׁשלֹום  ְלִהְתָקֵרב  ַלה-  ַעל  -ִיְתָּבַרְך  ַאף  '  ְמַנֵּשא  ַעְצמֹו  ְּבָכל  ַּפַעם  ַלה

  ֵכן  ֶזה  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ִמְתַחֵּזק  ּוַמְגִּביַּה  ּוְמַנֵּשא  ַעְצמֹו -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  ,  ֲחָמָנא  ִלְצָלןִּכי  נֹוֵפל  ַאַחר  ָּכְך  ַר
 :ֶזהּו ְׁשָבָחא ִּדיֵליּה וִיָקָרא ִּדיֵליּה, ִיְתָּבַרְך' ְּבָכל ַּפַעם ַלה

. ה  ָלׁשּוב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת  ִּבְמֵהָרה  ִּבְמֵהָרהִיְתָּבַרְך  ִיְהֶיה  ְּבֶעְזֵרנּו  ְלִהְתַחֵּזק  ָּתִמיד  ַעד  ֶׁשִּנְזֶּכ'  ה
  :ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון
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