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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   40  #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" לפג"סתש טבתחודש 

 ֵּכן -ְוַעל .  ֲעָמֵלק הּוא ֵמעֹוָלם ְרצּוָעה ַמְרדּות ְלִיְׂשָרֵאל-ִּכי ָהָמן 
ל ְוָגְרמּו " ִיְׂשָרֵאל ּוָפְגמּו ְּבַהַּדַעת ַהַּנ-ְגמּו ְּבֶאֶרץ ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּפ
, ל" ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ַהַּדַעת ַהַּנ-ֻחְרַּבן ֵּבית 

 -ָּכל ְּפָגָמם ֶׁשל ַהְמַרְּגִלים ִנְמַׁשְך ַעל . ַּכְמבָֹאר ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב
, מֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ְּבָפָרַׁשת ַהְמַרְּגִליםְּכ, ְיֵדי ַהַּפַחד ֶׁשל ֲעָמֵלק

ִּכי ֲעָמֵלק ִמְתַּגֵּבר ָּתִמיד ֶנֶגד ַהַּדַעת ". ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב"
ְוֵכן .  ַהִּמְקָּדׁש- ִיְׂשָרֵאל ְוַהֵּבית -ל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ "ַהַּנ

ֶהם ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ְוֵהם ָרצּו ְלִהְתַּגֵּבר  ָּכְך ְּכֶׁשִּנְגַזר ֲעֵלי-ַאַחר 
ְוָהֲעָמֵלִקי ", ְּכִתיב.  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות-ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ 

' ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוכּו",  ָּכְך ְּכִתיב-ְוַאַחר ". 'ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוכּו
  ַוַּיּכּום ְוכּו

 ות שותפים בקרקע הלכה ה  הלכ-ספר ליקוטי הלכות 
 -  ֵּכן  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  -ְוַעל  .    ֲעָמֵלק  הּוא  ֵמעֹוָלם  ְרצּוָעה  ַמְרדּות  ְלִיְׂשָרֵאל-ִּכי  ָהָמן  )  כא

, ל"ַּדַעת  ַהַּנ  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ַה-ל  ְוָגְרמּו  ֻחְרַּבן  ֵּבית  "ִיְׂשָרֵאל  ּוָפְגמּו  ְּבַהַּדַעת  ַהַּנ
ְּכמֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר ,    ְיֵדי  ַהַּפַחד  ֶׁשל  ֲעָמֵלק-ָּכל  ְּפָגָמם  ֶׁשל  ַהְמַרְּגִלים  ִנְמַׁשְך  ַעל  .  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ָּכל  ֶזה  ֵהיֵטב

ל  ֶׁשהּוא "ַּדַעת  ַהַּנִּכי  ֲעָמֵלק  ִמְתַּגֵּבר  ָּתִמיד  ֶנֶגד  ַה".  ֲעָמֵלק  יֹוֵׁשב  ְּבֶאֶרץ  ַהֶּנֶגב",  ָׁשם  ְּבָפָרַׁשת  ַהְמַרְּגִלים
  ָּכְך  ְּכֶׁשִּנְגַזר  ֲעֵליֶהם  ָלמּות  ַּבִּמְדָּבר  ְוֵהם -ְוֵכן  ַאַחר  .    ַהִּמְקָּדׁש-  ִיְׂשָרֵאל  ְוַהֵּבית  -ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

". 'ְּכַנֲעִני  יֹוֵׁשב  ָּבָהר  ְוכּוְוָהֲעָמֵלִקי  ְוַה",  ְּכִתיב.    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּלֹא  ִּבְרׁשּות-ָרצּו  ְלִהְתַּגֵּבר  ַלֲעלֹות  ְלֶאֶרץ  
  ֲעָמֵלק  ֶׁשַּגם  ַעָּתה  ִיְתַּגֵּבר  ֶנֶגד -  ֵּכן  ָסַבר  ָהָמן  -ְוַעל  ".  'ַוַּיּכּום  ְוכּו'  ַוֵּיֶרד  ָהֲעָמֵלִקי  ְוכּו",    ָּכְך  ְּכִתיב-ְוַאַחר  

  ַהִּמְקָּדׁש  ּוְכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם -    ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְבנֹות  ַהֵּבית-ִיְׂשָרֵאל  ִלְבִלי  ְלַהִּניָחם  ַלֲעלֹות  ְלֶאֶרץ  
ּוִמּגֶֹדל  ַהְּפָגִמים  ֶׁשָהיּו  ָאז  ָרָצה  ְלַכּלֹוָתם  ְלַגְמֵרי  ַחס .    ַהִּמְקָּדׁש-ִלְבָרָכה  ֶׁשָרָצה  ְלַבֵּטל  ִּבְניַן  ֵּבית  

ִמְתַּגֵּבר  ְּבָכל  ּדֹור  ְלַהְכִניס ,  ל  ְּבִחיַנת  ָמְרְּדַכיִּכי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגדֹו,  לֹא  ַיַעְזֵבנּו  ְּבָידֹו'  ֲאָבל  ה.  ְוָׁשלֹום
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ְוָתלּו '  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַהֵּפְך  ַהַּגְלַּגל  ַעל  ָהָמן  ְוַזְרעֹו  -ְוַעל  .  ָּתִמיד  ִיְהֶיה  ֵאיְך  ֶׁשִּיְהֶיה'  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּיְצֲעקּו  ֶאל  ה
  :'אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ

ִּכי  ָהָמן  ִהִּפיל  ּפּור .  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבִּתּקּוֵני  זַֹהר,  ִרים  הּוא  ְּבִחיַנת  יֹום  ִּכּפּוִרים  ֵּכן  ּפּו-ְוַעל  )  כב
ְוֵכן ָעָׂשה ֵעץ ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ְּכֶנֶגד ְּבִחיַנת ְׁשַנת .  ִּכּפּור-ְקֻדַּׁשת  ַהּגֹוָרל  ֶׁשל  יֹום ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְלַבֵּטל

  ִּכּפּור  ַמְמִׁשיִכין -  ְיֵדי  ַהְּסַלח  ָנא  ֶׁשּפֹוֲעִלין  ְּביֹום  -ל  ֶׁשַעל  "ִּכי  ְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  א  יֹוֵבלַהֲחִמִּׁשים  ֶׁשהּו
  ֵּכן  ָּכל -ַעל  .  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִּתּקּון  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים,  ל"ֲחֻנַּכת  ַהַּבִית  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ַהַּדַעת  ַהַּנ

ְּבִחיַנת ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  יֹוֵבל,  *ִּכּפּור  *-  ַהִּמְצוֹות  ְוַהִּשְמָחה  ֶׁשל  ּפּוִרים  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  יֹום  ְקֻדַּׁשת
 ְּבִחיַנת  ְוָכל  ָּבַנִיְך  ִלּמּוֵדי,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ַהַּדַעת  ֶׁשל  ֵּבן  ְוַתְלִמיד,  ל"ְּבִחיַנת  ָמר  ְּדרֹור  ְוַכַּנ,  ֵחרּות

, ִּכי ַהַּדַעת. 'ְוּדֹוֵבר ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעֹו'ְּבִחיַנת , ל"ִּכי  ַעל  ֻּכָּלם  ֻיְמַׁשְך ַהַּדַעת ַהַּנ',  ֶׁשִּיְהיּו  ַהּכֹל  ִלּמּוֵדי  ה',  ה
, ָׁשלֹום  ֶוֱאֶמתְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִּדְבֵרי  ".  ְוָכל  ְנִתיבֹוֶתיָה  ָׁשלֹום",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  "ָׁשלֹום"ִנְקָרא  ,  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה

לֹא  ָׁשלֹום  ֶׁשל  ְרָׁשִעים  ֶׁשֵהם  ַהֵהֶפְך  ִמַּדַעת  ָהֲאִמִּתי  ֶׁשֲעֵליֶהם .  ִּכי  ִעַּקר  ָׁשלֹום  הּוא  ָׁשלֹום  ֶׁשל  ֱאֶמת
  ַּדַעת ֲאָבל  ָמְרְּדַכי  ַמְמִׁשיְך).  ּוְכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָּבֶזה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  "  (ָלְרָׁשִעים'  ֵאין  ָׁשלֹום  ָאַמר  ה",  ֶנֱאַמר

ְּבִחיַנת  ְוָכל  ָּבַנִיְך ,  ְּבִחיַנת  ְוּדֹוֵבר  ָׁשלֹום  ְלָכל  ַזְרעֹו,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִּדְבֵרי  ָׁשלֹום  ֶוֱאֶמת,  ֲאִמִּתי  ָּבעֹוָלם
  :ל"ְוַכַּנ' ִלּמּוֵדי ה
ה  לֹא  ֵתֵלכּון  ִּכי  הֹוֵלְך  ִלְפֵניֶכם ִּכי  לֹא  ְבִחָּפזֹון  ֵּתֵצאּו  ּוִבְמנּוָס",  ְוֶזה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבְּגֻאָּלה  ָהַאֲחרֹוָנה)  כג

ִּכי  ְּבָגלּות  ִמְצַרִים  ָיְצאּו  ְּבִחָּפזֹון  ְּכַעְבָדא  ְּדָבַרח  ֵמִרּבֹוֵנּה  ְוָלא  ִאית  ֵלּה ".  ּוְמַאִּסְפֶכם  ֱאלֵֹקי  ִיְׂשָרֵאל'  ה
', ֶאָּלא  ֵתיּפּוק  ַּבת  חֹוִרין  ְוכּו"  כּולֹא  ֵתְצאּו  ְּכֵצאת  ָהֲעָבִדים  ְו"ֲאָבל  ְּבפּוְרָקָנא  ַּבְתַריְיָתא  ,  ְׁשַטר  ֵחרּות

, ל"  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ֵחרּות  ַהַּנ-ִּכי  ִעַּקר  ִּתּקּון  ַהְּגֻאָּלה  ָהַאֲחרֹוָנה  הּוא  ַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ָּכל  ֶזה  ַּבִּתּקּוִנים
ָבל  ַּבָּגלּות  ָהִראׁשֹון  ְּכֶׁשִּנְגֲאלּו  ִמִּמְצַרִים ֲא,  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהְּגֻאּלֹות  ְוַהֵחרּות  ֵמַהָּגלּות,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  יֹוֵבל

ַרק  ֶׁשִּנְמַׁשְך ,  ל"לֹא  ִנְמַׁשְך  ַהַּדַעת  ַהֶּזה  ִּבְׁשֵלמּות  ֵמֲחַמת  ֶׁשֲעַדיִן  לֹא  ִקְּבלּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת  ַהַּנ
ְוִעַּקר . ן ָיְצאּו ְּבִחָּפזֹון ְּכַעְבָדא ְּדָבַרח ֵמִרּבֹוֵנּה ֵּכ-ְוַעל . ל"ֲעֵליֶהם  ֶהָאָרה  ִמְּבִחיַנת  יֹוֵבל  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת ַהַּנ

ֶׁשהּוא ,  ֶׁשהּוא  ֵראִׁשית  ּגֹויִים,  ַהְּבִריָחה  ְוַהִחָּפזֹון  ָהָיה  ֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ִנְכַנע  ְוִנְתַּבֵּטל  ֲעַדיִן  ְקִלַּפת  ֲעָמֵלק
ַלל  ָּכל  ַהַּתֲאוֹות  ְוַהֻזֲהמֹות  ֶׁשֵּמֶהם  ָּכל  ַהָּגֻלּיֹות  ְּבַגְׁשִמּיּות ֶׁשֵהם  ְּכ,  ם"ֵראִׁשית  ְוׁשֶֹרׁש  ָּכל  ַהִּׁשְבִעים  ַעּכּו

  ֵּכן  ַהַּמִּגיד  ִּכי  ָבַרח  ָהָעם  ָהָיה -ְוַעל  ".  ַוֻּיַּגד  ְלֶמֶלְך  ִמְצַרִים  ִּכי  ָבַרח  ָהָעם",    ֵּכן  ְּכִתיב-ְוַעל  .  ְורּוָחִנּיּות
ְוהּוא  ְּבַעְצמֹו ,    ֵּכן  ָּבְרחּו-ַעל  ,  ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ִּבְּטלּו  ֻזֲהָמתֹו  ֲעַדיִן,  ְּכמֹו  ֶׁשּמּוָבא  ַּבִּמְדָרִׁשים,  ֲעָמֵלק

 ִּכי  הּוא  לֹא".  ַוָּיבֹא  ֲעָמֵלק",    ֵּכן  קֶֹדם  ַמַּתן  ּתֹוָרה  ְּכִתיב-ְוַעל  .  ָהָיה  ַהַּמִּגיד  ְוַהְמַקְטֵרג  ַעל  ֶזה  ֶׁשָּבְרחּו
ֲאָבל  לֹא ,  גֶֹדל  ּכֹחֹו  ִצָּוה  ִליהֹוֻׁשַע  ִלְלחֹם  ִעּמֹו  ְלַהֲחִליׁשֹו  ְלִפי  ָחֶרבַרק  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ְּב,  ִנְכַנע  ֲעַדיִן

ְוָדְרׁשּו ".  ַּבֲעָמֵלק  ִמּדֹר  ּדֹר'  ִמְלָחָמה  ַלה'  ְּכתֹב  זֹאת  ִזָּכרֹון  ַּבֵּסֶפר  ְוכּו",  ִיְתָּבַרְך'  ְלַגְמֵרי  ְוָאז  ִצָּוה  ה
ְוִעַּקר  ַהְכָנָעתֹו .  ּוִמָּׁשם  ַעד  ּדֹורֹו  ֶׁשל  ֶמֶלְך  ַהָּמִׁשיַח,  ֹורֹו  ֶׁשל  ָמְרְּדַכיַעד  ּד,  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵחרּות ,  ל"  ְיֵדי  ַצִּדיֵקי  ֱאֶמת  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ֶזה  ַהַּדַעת  ַהַּנ-ּוַמַּפְלּתֹו  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור  הּוא  ַעל  
ְלַהְכִניס  ַהִּלּמּוד  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַהַּדַעת  ַהֶּזה  ְלָכל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל ',  ָכל  ָּבַנִיְך  ִלּמּוֵדי  הֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְו,  ֶׁשל  יֹוֵבל

ַעד  ֶׁשֵּיְצאּו  ֻּכָּלם  ֵמָהרּוַח  ְׁשטּות  ְוִׁשָּגעֹון  ּוִבְלּבּול  ַהַּדַעת  ַהִּנְמָׁשְך  ִמֻּזֲהַמת  ְקִלַּפת '  ֶׁשִּיְהיּו  ֻּכָּלם  ִלּמּוֵדי  ה
ִּכי  לֹא  ְּבִחָּפזֹון  ֵּתֵצאּו ",    ֵּכן  ְּכִתיב  ְּבָגלּוָתא  ַּבְתָרָאה-ְוַעל  .  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת'  וְָיׁשּובּו  ֻּכָּלם  ֶאל  הֲעָמֵלק  

 ְּבִחיַנת  ֱהוּו  ְמתּוִנים  ַּבִּדין  ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל,  ל  הּוא  ְּבִחיַנת  ְמִתינּות  ָּגדֹול  ְוִנְפָלא"ִּכי  ֶזה  ַהַּדַעת  ַהַּנ".  'ְוכּו
ִּכי  ְצִריִכים  ְמִתינּות  ָעצּום  ָלֶזה  ַהַּדַעת ',  ִחָּפזֹון'ַּדְיָקא  ֵהֶפְך  '  ְמתּוִנים,  'ְּכמֹו  ֶׁשּמּוָבא  ָׁשם,  ל"ַהַּדַעת  ַהַּנ
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ן ִּכי  לֹא  ְבִחָּפזֹו",  ְוֶזהּו.  ּוְבָדֵרי  ַמָּטה  ְּבִחיַנת  ְמלֹא  ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו,  ְלָהִאיר  ְּבָדֵרי  ַמְעָלה  ְּבִחיַנת  ָמה
ֶזה '',  ִּכי  הֹוֵלְך  ִלְפֵניֶכם  ה'".  ּוְמַאִּסְפֶכם  ֱאלֵֹקי  ִיְׂשָרֵאל'  ֵּתֵצאּו  ּוִבְמנּוָסה  לֹא  ֵתֵלכּון  ִּכי  הֹוֵלְך  ִלְפֵניֶכם  ה

ה "ָמ  ָּיאֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשם  ֲהוָָיה  ְּבִמּלּוי  ַאְלִפין  ְּבִגיַמְטִר,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָמה,  ְּבִחיַנת  ַהָּשַגת  ָּדֵרי  ַמְעָלה
ִּבְבִחיַנת ֶזה ְׁשִמי ', ַמה ִּפְׁשַּפְׁשְּת ְוכּו, ְּבִחיַנת ֶמה ָחִמית, ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָסתּום  ְוֶנְעָלם ְּבַתְכִלית ַהֶהְעֵלם

ִלים  ְּבַמֲעָלה ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ַהְּגדֹו,  "'ִּכי  הֹוֵלְך  ִלְפֵניֶכם  ה",  ְוֶזהּו.  ְלעֹוָלם  ַהֶּנֱאַמר  ְּבֵׁשם  ֲהוָָיה  ָּברּוְך  הּוא
ֲאָבל  ָּכל  ַמה  ֶּׁשרֹוִצים  ְלַהִּשיגֹו ,  הֹוֵלְך  ִלְפֵניֶהם''  ְוה,  ִיְתָּבַרְך'  ְּבִחיַנת  ָּדֵרי  ַמְעָלה  ֶׁשהֹוְלִכים  ְלִהְתָקֵרב  ַלה

, ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹוְּבִחיַנת  ְמלֹא  ',  ּוְמַאִּסְפֶכם  ֱאלֵֹקי  ִיְׂשָרֵאל'.  ל"ְוַכַּנ'  ה  ְוכּו"הּוא  ֶנְעָלם  ֵמֶהם  ִּבְבִחיַנת  ָמ
ַהְינּו ',  ּוְמַאִּסְפֶכם'ְוֶזהּו  .  'ְּבִחיַנת  ֵואלִֹקים  ַמְלִּכי  ְוכּו,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּות,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵׁשם  ֱאלִֹקים

ִלְדחֹוָתם  חּוץ  ִמַּמֲחֵנה ְּבִחיַנת  ְמַאֵּסף  ְלָכל  ַהַּמֲחנֹות  ְלָכל  ַהֶּנֱחָׁשִלים  ְוַהִּנָּדִחים  ַּבֲעוֹונֹוֵתיֶהם  ְורֹוִצים  
ִיְתָּבַרְך  ְמַרֵחם  ֲעֵליֶהם  ּוְמַאְּסָפם  ִלְפִנים  ִּכי  הֹוֵלְך  ַאֲחֵרי  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ּוְמַגֶּלה  לֹו  ּוֵמִאיר '  ְוה,  ִיְׂשָרֵאל

. ל"יצּו  ְוַרְּננּו  ׁשְֹכֵני  ָעָפר  ְוַכַּנְּבִחיַנת  ָהִק,  ִּכי  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ֲעַדיִן  ִעּמֹו  ִּבְבִחיַנת  ְמלֹא  ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו,  לֹו
', ְמלֹא'ּו'  ה"ָמ'  ל  ֶׁשל  ְּבִחיַנת  "ִּכי  ָיִאיר  ֲעֵליֶכם  ִּבְׁשֵלמּות  ַהַּדַעת  ַהַּנ.  'ִּכי  לֹא  ְבִחָּפזֹון  ֵּתֵצאּו'ּוֵמֲחַמת  ֶזה  

ֶׁשֶּזה  ַהַּדַעת ',  ּוְמַאִּסְפֶכם  ְוכּו'  יֶכם  הֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִּכי  הֹוֵלְך  ִלְפֵנ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהָּשַגת  ַהֵּבן  ְוַתְלִמיד
ֶׁשעֹוִׂשים  ְּבָכל  ַּפַעם  ְסָיִגים ,  ַוֲעׂשּו  ְסָיג  ַלּתֹוָרה',  ְּבִחיַנת  ֱהוּו  ְמתּוִנים  ַּבִּדין  ְוכּו,  הּוא  ְּבִחיַנת  ְמִתינּות

ְּכֵדי ,  ְלַהְמִׁשיָכם  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ְׁשִתיָקה  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  ִלְכנֹס  ַּבַּמִּקיִפים  ֶׁשָאסּור  -ּוְגָדִרים  ְלַהַּדַעת  ַהֶּזה  ַעל  
לֹא '  ֵּכן  -ְוַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם',  ֶׁשּלֹא  ִיְכנֹס  ְּבֻקְׁשיֹות  ְוֵתרּוִצים  ֶׁשֵאין  ַהְּזַמן  ַמְסִּפיק  ְלָבֲאָרם  ְוכּו

ּוַבָּגלּות  ָהַאֲחרֹון  ְּכִתיב ".  ְולֹא  ָיְכלּו  ְלִהְתַמְהֵמַּה",    ֵּכן  ַּבָּגלּות  ָהִראׁשֹון  ְּכִתיב-ְוַעל  .  ל"ְוַכַּנ'  ְבִחָּפזֹון  ֵּתֵצאּו
ִּכי  ְצִריִכין  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  ָלֵצאת  ְּבִחָּפזֹון  ְּבִחיַנת  ֱהוּו ".  ִאם  ִיְתַמְהַמּה  ַחֵּכה  לֹו",  )ֲחַבּקּוק  ב(

  ְיֵדי  ַהִחָּפזֹון -ִהְכִׁשילּו  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ,  ֶׁשֵהם  ִמִּסְטָרא  ַּדֲעָמֵלק,    ֵּכן  ָהֵעֶרב  ַרב-ְוַעל  .  ל"  ַהַּנְמתּוִנים  ַּבִּדין
, ֵּתֶכף ִמֲהרּו ְוָחְפזּו ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל, ְוִנְתַמְהַמּה ְקָצת' ָהַרע ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשָראּו ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ְוכּו

ְוַגם  ֵעֶרב ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָׁשם  ְּבָפָרַׁשת  ּבֹא,  ַּגם  ַהִחָּפזֹון  ֶׁשָהָיה  ִּבְׁשַעת  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ָהָיה  ַעל  ָיָדםִּכי  
ַוּיֹאפּו  ֶאת  ַהָּבֵצק  ֻעגֹות  ַמּצֹות  ִּכי  גְֹרׁשּו  ִמִּמְצַרִים  ְולֹא  ָיְכלּו ",  ְוָסמּוְך  ֵלּה".  'ַרב  ָעָלה  ִאָּתם  ְוכּו

  ְיֵדי  ַהֻּקְׁשיֹות  ֶׁשל  ַהְמַחְּקִרים  ְוַהִפילֹוסֹוִפים  ֶׁשֵהם  ִמִּסְטָרא -ִּכי  ִעַּקר  ָּכל  ַהְּפָגִמים  ַעל  ".  'ְהֵמַּה  ְוכּוְלִהְתַמ
ים ִּכי  ִנְמָׁשִכים  ֵמַהַּמִּקיִפ,  ַּדֲעָמֵלק  ִמִּסְטָרא  ְּדֵעֶרב  ַרב  ֶׁשְּמַמֲהִרים  ְלַהְקׁשֹות  ֻקְׁשיֹות  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַיְּׁשָבם

א "ִסיָמן  כ',  ל  ּוְבַהּתֹוָרה  ַעִּתיָקא  ְוכּו"ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהְמִׁשיָכם  ְּבֶזה  ָהעֹוָלם
 : א-ִלּקּוֵטי 
ֵהם  ְּבִחיַנת   ְיֵדי  ַהֻּקְׁשיֹות  ְוַהְּכִפירֹות  ֶׁשל  ָהֵעֶרב  ַרב  ֶׁש-  ֵּכן  ִּתּקּון  ֵחְטא  ָהֵעֶגל  ֶׁשָהָיה  ַעל  -ְוַעל  )  כד
  ְיֵדי -ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ָהָיה  ַעל  ',  ֶׁשָהיּו  ְמעָֹרִבים  ֵמֲעָמֵלִקים  ְוכּו ,ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ּוִמְדָרִׁשים,  ֲעָמֵלק

,   ַהִּמְקָּדׁש-ַהֵּבית  ִּכי  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִחיַנת  ,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ַהִּמְׁשָּכן  ֶׁשָעָׂשה  מֶֹׁשה
ל  ֶׁשל  ְּבִחיַנת  ֵחרּות "ִנְבָנה  ְוַנֲעָׂשה  ִּבְמִחּצֹות  ּוְגָדִרים  ְוֵכִלים  ְקדֹוִׁשים  ָּכֵאּלּו  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ִמְּקֻדַּׁשת  ַהַּדַעת  ַהַּנ

תֹוְך  ַהְמִחּצֹות  ְוַהְּגָדִרים ֶׁשְּב,  ל"ְוִעַּקר  ַהְמִחּצֹות  ַנֲעִׂשים  ִמְּבִחיַנת  ְסָיג  ַלָחְכָמה  ְׁשִתיָקה  ַּכַּנ.  ל"ַהַּנ
ל  ֶׁשָּלֶהם "ָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ִּתּקּון  ַהֻּקְׁשיֹות  ְוַהְּכִפירֹות  ַהַּנ.  ל"ַהְּקדֹוִׁשים  ָהֵאּלּו  ִנְמָׁשְך  ַהַּדַעת  ַהַּנ

  ֲעָמֵלק -ּוִרים  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהָמן  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ָּפָרַׁשת  ְׁשָקִלים  ֶׁשּקֹוִרין  קֶֹדם  ּפ.  ל"ְּבִחיַנת  ֵחְטא  ָהֵעֶגל  ְוַכַּנ
ְּבִחיַנת  ִמְׁשָקל  ֶׁשְּצִריִכין  ִלָּזֵהר  ְלַהְמִׁשיְך  ֶזה ,    ֵּכן  ִנְקָרִאים  ְׁשָקִלים-ְוַעל  ,  ל"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָהֵעֶרב  ַרב  ַהַּנ

  ְיֵדי -ֶׁשַעל  ,  ל"ִחיַנת  ַוֲעׂשּו  ְסָיג  ַלּתֹוָרה  ַּכַּנַהַּדַעת  ְּבִמָּדה  ּוְבִמְׁשָקל  ְוִלְׁשּתֹק  ְּבָמקֹום  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְׁשּתֹק  ְּב
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ֶזה  ֶרֶמז  ַעל  ְּבִחיַנת ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֶהָעִׁשיר  לֹא  ַיְרֶּבה  ְוַהַּדל  לֹא  ַיְמִעיט.  ל"ֶזה  ִעַּקר  ִּבְניַן  ַהִּמְׁשָּכן  ְוַכַּנ
ה  ְוָדֵרי  ַמָּטה  ֶׁשָּצִריְך  ְלָהִאיר  ְּבָדֵרי  ַמְעָלה  ְּבִחיַנת ל  ֶׁשל  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ָּדֵרי  ַמְעָל"ַהַּדַעת  ַהַּנ
ֵהם '  ֶהָעִׁשיר,  'ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֶהָעִׁשיר  לֹא  ַיְרֶּבה.  ּוְבָדֵרי  ַמָּטה  ְּבִחיַנת  ְמלֹא  ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו'  ָמה  ְוכּו

ָּזֵהר  ֶׁשּלֹא  ִיְטֶעה  ֶׁשְּכָבר  ֵיׁש  לֹו  ֵחֶלק  ָּגדֹול  ְּבַהַּדַעת ִּכי  ָצִריְך  ִל',  לֹא  ַיְרֶּבה'.  ְּבִחיַנת  ַהְּגבֹוִהים  ְּבַמֲעָלה
', ַהַּדל  לֹא  ַיְמִעיט'ּוְלֵהֶפְך  .  'ְּבִחיַנת  ֶמה  ָחִמית  ְוכּו  ִּכי  ְצִריִכים  ְלַהְראֹות  לֹו  ֶׁשֲעַדיִן  ֵאינֹו  יֹוֵדַע  ְּכָלל,  ַהֶּזה

ְּכִאּלּו  ֶחְלקֹו  ָקָטן  ּוֻמָעט  ְּבִבְניַן  ַהַּדַעת  ַהֶּזה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת '  טלֹא  ַיְמִעי,  'ַהַּדל  ְּבִחיַנת  ַהְּקַטִּנים  ְּבַמֲעָלה
, ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִיְתָּבַרְך  ׁשֹוֵכן  ִעם  ַהְּנמּוִכים  ְוַהַּדִּלים  ַּדְיָקא'  ה,  ִּכי  ַאְּדַרָּבא,    ַהִּמְקָּדׁש-ִּבְניַן  ַהִּמְׁשָּכן  ְוַהֵּבית  

ִּכי  ְּבָכל  ַּדְרָּגא  ּוְבָכל  ְּבִחיָנה  ֵיׁש  ְּבִחיַנת  ָּדֵרי  ַמְעָלה ".  '  ְמלֹא  ָכל  ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹו  ְוכּוֶאְׁשּכֹון  ֶאת  ַּדָּכא  ִּכי"
  ֵּכן  ֶהָעִׁשיר  ְוַהַּדל  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  ָּדֵרי  ַמְעָלה  ְוָדֵרי -ְוַעל  '  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ְוכּו',  ְוָדֵרי  ַמָּטה  ְוכּו

' אֹות  ט'  ְוַעֵּין  ְּבִהְלכֹות  ַׁשָּבת  ֲהָלָכה  ג'  ֲעִׁשירּות  ְוַהֶּׁשַפע  ִנְמָׁשְך  ֵמַהַּדַעת  ֶׁשל  ֵּבן  ְוַתְלִמיד  ְוכּוִּכי  ָה,  ַמָּטה
  :ל"ַּכַּנ' ְמבָֹאר ָׁשם ֵמֵעין ֶזה ַעל ָּפסּוק ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל ְוכּו

ִּכי  ִתָּשא ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ְיֵדי  ַהְּׁשָקִלים-ִּנְצַטּוּו  ִלְמנֹוָתם  ַעל  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהִּמְניָן  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁש)  כה
ִּכי  ַהִּמְניָן  הּוא  ְּכֵדי  ְלָצְרָפם  ּוְלַחְּבָרם  ּוְלָכְלָלם  ַיַחד  ָּכל  ִׁשִּׁשים ".  'ֶאת  רֹאׁש  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ִלְפקּוֵדיֶהם  ְוכּו

ִּכי  ֶזה  ַהַּדַעת  ָּגבַֹּה  ְוִנְׂשָּגב ,  ל  וִיַקְּבלּו  ֶזה  ִמֶּזה"ָּיִאירּו  ֶזה  ָּבֶזה  ַהַּדַעת  ַהַּנִרּבֹוא  ַנְפׁשֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֵדי  ֶׁש
. ֶׁשהּוא  ֵליַדע  ּוְלַהִּכיר  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ַהָּיִחיד  ַהַּקְדמֹון  ִיְתָּבַרְך  וְִיְתַעֶּלה  ְּבַתְכִלית  ְׁשֵלמּות  ָהֱאמּוָנה,  ְמאֹד

ְוָצִריְך  ָּכל  ֶאָחד  ְלַקֵּבל  ֵמֲחֵברֹו  ּוְלָהִאיר  ַּבֲחֵברֹו  ְּכִפי ,  ֵיׁש  לֹו  ֵחֶלק  ָּבֶזה  ַהַּדַעת  ַהָּקדֹוׁשְוָכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  
  ֵּכן  ְצִריִכין -ל  ְוַעל  "ְוַכּמּוָבן  ּוְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ.  ַמה  ֶּׁשִּנְמָׁשְך  ָעָליו  ֶהָאָרה  ֵמַרּבֹו  ְּבִחיַנת  מֶֹׁשה

ִּכי ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ָיכֹול  ִלְׁשלֹט  ַהֶּנֶגף,  ַחס  ְוָׁשלֹום,    ְיֵדי  ַהִּמְניָן-ֲאָבל  ַעל  ,  ְלָלם  ּוְלָצְרָפם  ַיַחדִלְמנֹוָתם  ּוְלָכ
ֶׁשָּכל  ֶאָחד  ִיְרֶצה  ִלְכנֹס  ִּבְגבּול  ֲחֵברֹו ,  ַלֲהרֹס  ַהְּגבּול,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ִיְרֶצה  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ְלִהְתָּגרֹות  ָּבֶהם

  ֵּכן -ַעל  .  ל"ְוַכַּנ'    ְיֵדי  ֶזה  יּוַכל  ִלְכנֹס  ְּבֻקְׁשיֹות  ֶׁשָּקֶׁשה  לֹו  ְלִפי  ַּדְעּתֹו  ְלַיְּׁשָבם  ְוכּו-ֹו  ַׁשָּיְך  לֹו  ְוַעל  ַמה  ֶּׁשֵאינ
  ִלָּזֵהר ְּכמֹו  ֵכן  ָצִריְך,  ל"ְּכמֹו  ֶׁשָּצִריְך  ָּכל  ֶאָחד  ְלַקֵּבל  ֵמֲחֵברֹו  ּוְלָהִאיר  ַּבֲחֵברֹו  ֶהָאַרת  ַהַּדַעת  ַהֶּזה  ַּכַּנ

ְּבִחיַנת ,  ְוַכְמבָֹאר  ְלֵעיל  ִמֶּזה  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַוֲעׂשּו  ְסָיג  ַלּתֹוָרה,  ַלֲעמֹד  ַעל  ְמקֹומֹו  ִלְבִלי  ַלֲהרֹס  ַהְּגבּול
ֶׁשהּוא ,  ק  ָהֱאֶמתֶׁשְּכמֹו  ֶׁשַהַּצִּדי.  ֶׁשהּוא  ְּבָכל  ְּבִחיָנה  ּוְבִחיָנה  ּוְבָכל  ַּדְרָּגא  ְוַדְרָּגא,  ְסָיג  ַלָחְכָמה  ְׁשִתיָקה
  ְיֵדי  ַהְּׁשִתיָקה  ְּכֵדי -ָצִריְך  ִלָּזֵהר  ַלֲעׂשֹות  ַהְּסָיג  ַלּתֹוָרה  ַעל  ,  ַהַּדַעת  ִנְמָׁשְך  ַעל  ָידֹו  ָהַרב  ְוֶהָחָכם  ֶׁשָּכל

 ְּכִפי ַמה ֶּׁשְּמַקֵּבל ֵמַהַּדַעת ְּכמֹו  ֵכן  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד,  ל"ַּכַּנ'  ֶׁשּלֹא  ִיְכנֹס  ַּבַּמִּקיִפים  ֶׁשֵאין  ְצִריִכין  ְלַהִּשיג  ְוכּו
ַהֶּזה  ָצִריְך  ִלָּזֵהר  ְּבַנְפׁשֹו  ְלַבל  ֵיָחֵפז  וְִיָּבֵהל  ְלַהְקׁשֹות  ַמה  ֶּׁשֵאין  ָראּוי  לֹו  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  ִיְתַּבְלֵּבל  ַּדְעּתֹו 

ַּדַעת  ַהֶּזה  ַּבֲחֵברֹו  ּוְלַקֵּבל  ִמֶּמּנּו  ִּבְבִחיַנת ּוְכמֹו  ֵכן  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ִעם  ֲחֵברֹו  ְּבִיְרַאת  ָׁשַמִים  ְלַהְכִניס  ַה.  ְלַגְמֵרי
ל  ֶׁשל "  ֵּכן  ְמאֹד  ְלַהְמִׁשיְך  ַהְמִחָּצה  ַהַּנ-ָצִריְך  ִלָּזֵהר  ַּגם  ,  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם,  ּוְמַקְּבִלין  ֵּדין  ִמן  ֵּדין

ֵּכל  ַּבֲחֵברֹו  יֹוֵתר  ִמַּדאי  ְוֵכן  ֶׁשּלֹא  ְלַקֵּבל  ֵמֲחֵברֹו ְוִלְבִלי  ְלִהְסַּת,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְׁשִתיָקה  ְלַבל  ַיֲהרֹס  ַהְּגבּול
ִּכי  ֶזה  ָידּוַע  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְמֻׁשֶּנה  ְמאֹד  ֵמֲחֵברֹו  ּוְכמֹו  ֶׁשָאְמרּו ,  יֹוֵתר  ִמַּדאי  ַמה  ֶּׁשֵאין  ָראּוי  לֹו  ְלִפי  ַמְדֵרָגתֹו
ַעל . 'ם ָהָרִזים ְלִפי ֶׁשֵאין ַּדְעָּתן ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו ְוכּוַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה ְלִעְניַן ִּבְרַּכת ֲחַכ

  ֵּכן  ָצִריְך  ִלָּזֵהר  ְּבִעְניָן  ֶזה  ֶׁשל  ַהְמָׁשַכת  ַהַּדַעת  ָהֲאִמִּתי  ֶׁשָּצִריְך  ָּכל  ֶאָחד  ְלָהִאיר  ַּבֲחֵברֹו  ּוְלַקֵּבל  ִמֶּמּנּו -
 -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִּנְזֲהרּו  ִלְמנֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  .  ל"ַהַּנ"  ַוֲעׂשּו  ְסָיג  ַלּתֹוָרה"ָקל  ּוְלַקֵּים  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבַהְדָרָגה  ּוְבִמְׁש

ְיֵדי  ַהְּׁשָקִלים  ַּדְיָקא  ְּכֵדי  ֶׁשּלֹא  ִיְׁשלֹט  ָּבֶהם  ִסְטָרא  ְּדמֹוָתא  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ִמְּכִפירֹות  ֶׁשל  ֵעץ  ַהַּדַעת  ֶׁשהּוא 
  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהֻּקְׁשיֹות -ֶׁשַהּכֹל  ָהָיה  ַעל  ,    ֶׁשהּוא  ֻזֲהַמת  ֲעָמֵלק  ֶׁשָּגַרם  ִמיָתה  ָלעֹוָלם,ֻזֲהַמת  ַהָּנָחׁש
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ְוַהִּתּקּון  ָלֶזה .  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ֶׁשֱהִביָאם  ִליֵדי  ְּכִפירֹות  ֶׁשִהְכִניס  ְּבָאָדם  ְוַחָּוה  ַעד
 -  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשִעַּקר  ִּבְניַן  ְמִחּצֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָהֵאּלּו  ֶׁשל  ַהִּמְׁשָּכן  ְוַהֵּבית  -ן  ַהִּמְׁשָּכן  ְוַהֵּבית    ְיֵדי  ִּבְנַי-ַעל  

ת ְוֶזהּו  ְּבִחיַנ.  ְוֵכן  ָצִריְך  ִלָּזֵהר  ָּכל  ֶאָחד  ִּבְכָלִלּיּות  ּוִבְפָרִטּיּות.  ל"  ְיֵדי  ְׁשִתיָקה  ְוַכַּנ-ַהִּמְקָּדׁש  הּוא  ַעל  
ְּבִחיַנת  ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ַּדְיָקא  ֶׁשָּצִריְך  ַלֲעמֹד  ַעל  ַהִּמְׁשָקל  ַּדְיָקא  ְוָכל  ֶאָחד  ִיֵּתן  ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ,  ַהְּׁשָקִלים

' ַמֲחִצית  ',  ִּפי  ֶׁשָּכל  ֶאָחד  נֹוֵתן  ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל-  ַעל  -ִּכי  ַאף  ,  ַּדְיָקא  ְוֶהָעִׁשיר  לֹא  ַיְרֶּבה  ְוַהַּדל  לֹא  ַיְמִעיט
  ֵּכן  ָּכל  ֶאָחד  ֵאינֹו  נֹוֵתן  ַרק -ַּדְיָקא  ֶׁשְּמַרֵּמז  ֶׁשָּכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ָצִריְך  ַלֲחֵברֹו  ֶׁשֲחֵברֹו  ַיְׁשִלימֹו  ְוַעל  

ר  לֹא  ַיְרֶּבה ִּכי  ִנְזֲהרּו  ֶהָעִׁשי,    ֵכן  ָאסּור  ֶׁשִּיֵּתן  ֶאָחד  ְּבַעד  ֲחֵברֹו-  ִּפי  -  ַעל  -ֲאָבל  ַאף  ,  ַמֲחִצית  ַּדְיָקא
ִּכי  ָהֱאֶמת  ֶׁשָּכל  ֶאָחד  ָצִריְך  ְלַהְׁשִלים  ֲחֵברֹו  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַּכָּוַנת  ַהִּמְניָן  ְּכֵדי  ְלָכְלָלם ,  ְוַהַּדל  לֹא  ַיְמִעיט

 ֵכן ָּכל ֶאָחד - ִּפי -ַעל  -ֲאָבל ַאף , ל"ּוְלָצְרָפם  ּוְלַחְּבָרם  ֶזה  ָּבֶזה  ְּכֵדי  ֶׁשָּיִאירּו  ֶזה ָּבֶזה ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש ַהַּנ
ְוֶאָחד  עֹוֵמד  ִּבְפֵני  ַעְצמֹו  ְוָצִריְך  ִלָּזֵהר  ִלְבִלי  ַלֲהרֹס  ַהְּגבּול  ַרק  ָּכל  ֶאָחד  ְיַקֵּבל  וְַיְמִׁשיְך  ַהַּדַעת  ְּבַהְדָרָגה 

ּוַמה  ֶּׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַקֵּבל  ּוְלָהִאיר .  הּוְבִמָּדה  ּוְבִמְׁשָקל  ְלַקֵּבל  ּוְלָהִאיר  ַּבֲחֵברֹו  ַמה  ֶּׁשְּצִריִכין  ְלַקֵּבל  ֶזה  ִמֶּז
  .ל"ְצִריִכין ִלְׁשּתֹק ּוְלַקֵּים ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה ַהַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


