
 

 
 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ַע ְמקוֹר ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל נוֵֹבִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים, ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוֹרְ 

ַהּבוֵֹרא  ְלִהְתַחּזֵק ַּבֲעבוַֹדתן ָהֲעָדִרים, יְִׁשקּוָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

 ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו ִנְמָצִאים ְּבָכל
 

 

 
 

 יִמּפִ ת ְׁשִליִׁשיה ִּבְסֻעּדָ ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״אְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 

 
 

 

 

גַ ן ֵמִעְניַ ר ְיַדבֵּ  ָ ְכִלית ַהׂשּ הוּ ת ַהּתַ ֲעׁשּועַ א ׁשֶ ת ַהְנָהגַ ן ּוֵמִעְניָ א, ַהבָּ ם עֹולָ  ׁשַ

יִקי ּדִ עֵ ם ַהּצַ שׁ ת ּבְ ּיֵ ָראֵ ה ֱאמּונָ ט ִמעוּ  ׁשֶ ִיׂשְ ְרכַּ ן ֵמִעְניַ ר ִויַדבֵּ ל, ּבְ ָרכוֹ ת ּבִ ת ַהּבְ

נָ  ַכּוָ ד ּוֵמידָ ד ֶאְלדָּ ן ֵמִעְניַ ר ִויַדבֵּ ה, ַוֲעָנוָ ה ֱאמּונָ ל עַ ר ִויעֹורֵ , ןָאמֵ  תַוֲעִניַּ ה ּבְ

ַרךְ  אֹורוֹ ה ִויַגלֶּ ה, ְנבּואָ ן ְוִעְניָ  ְבִהירוּ  ִיְתּבָ  הִנְפָלאָ ת ּבִ
 

 

 

 

 

 תשע״ד  ְּבַהֲעלוְֹתךָ ת ָּפָרׁשַ ת ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

 ב ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסידֵ ׳ ַהֹּקֶדׁשל ֵהיכַ א ׳ְמִתיְבתָ י ַּתְלִמידֵ י יְדֵ ל ַע

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 ג"עתשה' ְּבַהֲעלְֹתךָ ת ָּפָרַׁש  קֶֹדׁשת ַׁשּבָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ
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 ַמֲאַמר

 ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֲֹנִנים
ִּדּבּוִרים  וִין, ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נ״יְׁשִליִׁשית ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלוְֹתָך, ְסעּוַדת ַרֲעוָא ְדַרֲעִּבְסעּוָדה 

ר ְמַדֵּבַר״ן ֵחֶלק א׳ ִסיָמן י״ח, הַ נוָֹרִאים וְִנְפָלִאים ְמֹאד ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ״ל ְּבִלּקּוֵטי מוֹהֲ 

 נֵי ָאָדם ַעל יְֵדי ַהַּצִּדיִקים, ַעּיֵן ָׁשם.ִמֵּקרּוב ַהַּתְכִלית ְלַמְחְׁשבוֹת ְּב
 

 

ִריָאה? ל ַהּבְ ל ּכָ ְכִלית ׁשֶ   ַמה ִהיא ַהּתַ

ַתח   נּו ַז"ל אֹוֵמר  ּפָ ִקּצּור ַעל ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

תֹוָרה זֹו) נּו ַז"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ ְמִצית ּדִ י ְלכָ : 'ּתַ ע, ּכִ ְכִלית ֵיׁש ּדַ ְכִלית, ְוַלּתַ ָבר ֵיׁש ּתַ ל ּדָ

ֵדי  ִית ּכְ ְנָין ַהּבַ ְכִלית ּבִ ל: ּתַ , ְלָמׁשָ בֹוּהַ בֹוּהַ ֵמַעל ּגָ ְכִלית ַאֵחר, ּגָ עֹוד ּתַ

ּיּוַכל ַבּכַֹח ַהזֶּה ַלֲעֹבד  ֵדי ׁשֶ נּוָחה ּכְ ֵהא ְלָאָדם ָמקֹום ָלנּוַח, ְוַתְכִלית ַהּמְ ּיְ ׁשֶ

ם, ְוַתכְ  ֵ ִריָאה הּוא ֶאת ַהׁשּ ל ַהּבְ ְכִלית ׁשֶ ַהּתַ ִלית ָהֲעבֹוָדה ְוכּו'. ְוַדע, ׁשֶ

ֵני  בֹות ּבְ ְכִלית ְלַמְחׁשָ ר ְלָקֵרב זֹאת ַהּתַ א. ְוִאי ֶאְפׁשָ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ

ְכִלית ָעָליו ֶנֱאַמר  י זֹאת ַהּתַ ְעָיה סד, ג)ָאָדם, ּכִ "ַעִין לֹא ָרָאָתה ְוכּו'",  :(ְיׁשַ

ְכִלית עֹוָלם ֲאָבל הַ  ם ּתַ ְבּתָ ַמְחׁשַ ם ֵהם ְיכֹוִלים ִלְתּפֹס ּבְ ֱאֶמת, ּגַ יִקים ּבֶ ּדִ ּצַ

ַמת  תֹוְך ִנׁשְ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ְרׁשֹו ׁשֶ ָרֵאל, ְלִפי ׁשָ ׂשְ א. ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ַהּבָ

ִפי ֲהָפַרת ַהכַּ  ְכִלית, ּכְ ן זֹאת ַהּתַ ם ּכֵ ּנּו ּגַ ל ִמּמֶ ן ְמַקּבֵ יק, ּכֵ ּדִ ַעס ַהּצַ

 ה'תשע"ג ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלְֹתךָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

ַכְעסֹו ׁשּום  ַעס, לֹא ִיְפַעל ּבְ א ָאָדם ִלְכָלל ּכַ ּבָ ׁשֶ ַרְחָמנּות, ַהְינּו ּכְ ּבָ

ְבִחיַנת:  ַרְחָמנּות, ּבִ ַעס ּבָ יק ַהּכַ א, ַיְמּתִ ַרּבָ  :(ֲחַבּקּוק ג, ב)ַאְכָזִרּיּות, ְוַאּדְ

ם ֵאֶצל ַהצַּ  ּגַ ְזּכֹור". ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּגֹוֵרם ׁשֶ רֶֹגז ַרֵחם ּתִ ק ַהֲחרֹון "ּבְ יק ִנְמּתָ ּדִ

בֹוד,  ָרָרה ְוַהּכָ ְ יק ּבֹוֵרַח ֵמַהׂשּ ּדִ ַהּצַ י ֶזה ׁשֶ ה ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם, ּכִ ַאף, ּוִמְתַרּצֶ

ִחיַנת  א ָלֶהם ִמּבְ ָבה ּבָ ֲחׁשָ ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, זֹאת ַהּמַ

ם, ַעל ְיֵדי ִמעּוט ֱאמוּ  ֵ ֵני ַהׁשּ ַרת ּפְ י ְלִפי רֹב ַהְסּתָ ָרֵאל, ּכִ ִיׂשְ ׁש ּבְ ּיֵ ָנה ׁשֶ

ם, ְוֵאין רֹוֶצה ְלַהְנִהיג אֹוָתם,  ֵ ֵני ַהׁשּ ַרת ּפְ ן ַהְסּתָ לֹום, ּכֵ ִפיָרה, ַחס ְוׁשָ ַהּכְ

ק  ק ָהרֶֹגז ְוַהֲחרֹון ַאף ַעל ְיֵדי ַרְחָמנּות, ָאז ִנְמּתָ ְמּתַ ּנִ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ׁשֶ

תֹוְך הַ  ׁש ּבְ ּיֵ יִקים ַעל ְיֵדי ָהַרְחָמנּות, ְוָאז ָהַרְחָמנּות ּגֹוֵבר ַהֲחרֹון ַאף ׁשֶ ּדִ ּצַ

ִלים ַעל ַעְצָמן  ַהְנָהָגתֹו, ּוְמַקּבְ ֲעֵליֶהם, ּוְמַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם ְוִנְתָרִצים ּבְ

ל ַהַהְנָהָגה, ּוָבזֹאת ָהַרְחָמנּות ֵהם ַמְנִהיִגים ֶאת ָהעֹוָלם,  ָרָרה ׁשֶ ְ ַהׂשּ

ְבִחיַנת  עְ ּבִ י ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם", ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלַהְכִניס  :ָיה מט, י)(ְיׁשַ "ּכִ

ֵני ָאָדם ְוכּו'; בֹות ּבְ ַמְחׁשָ א, ּבְ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ הּוא ׁשַ ְכִלית, ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ  ַהׂשּ

נּו ַז"ל. ִדְבֵרי ַרּבֵ ל זֹאת ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ  ַעּיֵ

 

ה ֵאיְך זֹוִכים ְלהִ  נּו ְמַגּלֶ אַרּבֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ   ׁשְ

יר  תֹוָרה זֹו  ְוִהְסּבִ נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ּבְ ה ַרּבֵ י ִהּנֵ מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ

ַגת  ָ ִריָאה, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים ְלַהְכִניס ֶאת ַהׂשּ ְכִלית ַהּבְ ָבִרים ִנְפָלִאים ִמּתַ ּדְ

ֵני אָ  בֹות ּבְ ַמְחׁשָ ְכִלית ַהזֹּאת ּבְ י ַהּתַ ִמיד, ּכִ ּה ּתָ בּוִקים ּבָ ְהיּו ּדְ ּיִ ָדם, ַעד ׁשֶ

ִריָאה ִהיא  ְכִלית ַהּבְ א"ּתַ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ים "ׁשַ ַחּיִ ה ָאָדם ּבַ ְזּכֶ ּיִ , ַהְינּו ׁשֶ

ג ַעל ֹנַעם  א, ּוְלִהְתַעּנֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ עֹוָלם ַהזֶּה, ְלִהׁשְ ִחּיּותֹו ּבָ
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א", עֹוָלם ִזיו ַהשְּׁ  ל "עֹוָלם ַהּבָ רּוׁשֹו ׁשֶ י ֶזהּו ּפֵ עֹוָלם ַהזֶּה, ּכִ אן ּבָ ִכיָנה ּכָ

ת  ׁשֶ ְתַלּבֶ ַרְך ַהּמִ עֹוָלם ַהזֶּה, ַהְינּו רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ה ּבָ אן ְלַמּטָ א ּכָ ַהּבָ

ר  ִמית ַהזֹּאת, ְוִעּקַ ׁשְ ִריָאה ַהּגַ ל ַהּבְ ָרט ּוְפָרט ׁשֶ ָכל ּפְ ֲעבֹוַדת ָאָדם ּבְ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ יר זֹאת, ְוִכְדִאיָתא ּבַ מֹוָדִעין (ּבֹא לב ע"א)ְלַהּכִ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ : "ּבְ

דֹושׁ  ירּו ֶאת ַהּקָ ּכִ ּיַ ַרְך], ַהְינּו ׁשֶ ירּו אֹותֹו ִיְתּבָ ּכִ ּיַ ֵדי ׁשֶ רּוךְ -ֵליּה" [ּכְ הּוא -ּבָ

ד  ִריָאה, ְוֵתֶכף ּוִמּיָ ָרֵטי ַהּבְ ל ּפְ דֹושׁ ִמּכָ יר ַהּקָ ָאָדם ַמּכִ ׁשֶ רּוךְ -ּכְ ל -ּבָ הּוא ִמּכָ

ָרא  ּבָ ְפָלִאים ׁשֶ ָבִרים ַהּנִ ל ַהּדְ מֹו ַעל ּכָ ִריָאה, ּוְמַהּלֵל ּוְמָבֵרְך ִלׁשְ ָרֵטי ַהּבְ ּפְ

יׁש ֹנַעם  ְרּגִ ּמַ א, ׁשֶ ַמְלּכָ ֲעׁשּוַע ּדְ ׁשַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ עֹוָלמֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְתִחיל ְלִהׁשְ ּבְ

עֹוֶדּנּו ִזי א, ּבְ י עֹוָלם ַהּבָ ָבר, ְוהּוא ַחי ַחּיֵ ל ּדָ ַרְך ִמּכָ ִכיַנת ֻעזֹּו ִיְתּבָ ו ׁשְ

עֹוָלם ַהזֶּה. ִמי ּבָ ׁשְ גּוף ּגַ ׁש ּבְ  ְמֻלּבָ

 

הּוא ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ְכִלית ֵמָהעֹוָלם ַהזֶּה ּכְ   ֵאין ׁשּום ּתַ

ְכלִ ְוזֹוִהי   י ֵאין ׁשּום ּתַ ְכִלית, ּכִ ַגת ַהּתַ ָ ִמּיּות עֹוָלם ַהזֶּה ַהׂשּ ׁשְ ית ִמּגַ

נּו ַז"ל  ַעם ָאַמר ַרּבֵ ּפַ הּוא ְלַעְצמֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֶ , (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן קיט)ּכְ

ַגן ֵעֶדן, ַעל ְיֵדי  ָאָדם ִנְמָצא ּבְ ָלל, ַרק אֹו ׁשֶ ֵאין ִנְמָצא "עֹוָלם ַהזֶּה" ּכְ ׁשֶ

ְכִלית,  יג ֶאת ַהּתַ ִ ׂשּ ּמַ ְמָצא ׁשֶ ּנִ א, אֹו ׁשֶ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ַע ּבְ ְעׁשֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ְרֶאה  ּנִ ְכִלית, ּוְכמֹו ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ֶרת ִמּמֶ ְסּתֶ ּנִ יִהּנֹום, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגֵ ּבַ

עֹולָ  י ִחּיּוָתם ּבָ ַחּיֵ יִהּנֹום ּבְ ים ֶאת ַהּגֵ ים עֹוְבִרים ְוָחּוִ ֲאָנׁשִ חּוׁש, ׁשֶ ם ַהזֶּה ּבְ

עֹוְבִרים ֲעֵליֶהם, ְוָלֵכן ֵאין  ׁש, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ֵמרֹב ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ׁשֶ ַמּמָ

ל ִיּסּוֵרי עֹוָלם ַהזֶּה, ֶאּלָא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה  ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת ִלְברַֹח ִמּכָ

בֹודֹו יִ  ׂש ֶאת ּכְ ים טֹוִבים, ּוְלַחּפֵ ה ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ נּוז ּוְתִפּלָ ַרְך ַהּגָ ְתּבָ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

א,  י עֹוָלם ַהּבָ ִריָאה, ְוָאז ַיְתִחיל ִלְחיֹות ַחּיֵ ָרֵטי ַהּבְ ל ּפְ תֹוְך ּכָ ר ּבְ ּתֵ ּוִמְסּתַ

עֹוָלם ַהזֶּה.  ים ִחּיּותֹו ֲעַדִין ּבָ ַחּיִ א ּבַ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ  ּוְלִהׁשְ
 

ָבֵרְך ֶאת ַהשֵּׁ  ּמְ ָרָכה ׁשֶ יג אֹור ֵאין סֹוףַעל ְיֵדי ַהּבְ ִ ַרְך ַמׂשּ   ם ִיְתּבָ

ל  ְוזֹוִהי  ים, ַעל ּכָ דֹוׁשִ נּו ָלנּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ּקְ ּתִ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ָלִלּיּות ּכָ ּכְ

ל  י ּכָ ַחר. ּכִ ַ ֱהִנין ּוִבְרכֹות ַהׁשּ ְרכֹות ַהּנֶ ְצוֹות, ּבִ ְרכֹות ַהּמִ ים: ּבִ ָרֵטי ַהַחּיִ ּפְ

לּו מַ  ָרכֹות ַהּלָ נּוז ַהּבְ ַרְך ַהּגָ ח ֶאת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ירֹות ָלָאָדם ׁשֶ ְזּכִ

ַרְך ֲעֵליֶהם  ם ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ְמָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ ִריָאה. ּוְכׁשֶ ָרֵטי ַהּבְ ל ּפְ תֹוְך ּכָ  -ּבְ

י לִ  א, ּכִ ְכִלית ָהעֹוָלם ַהּבָ יג ֶאת ּתַ ִ ַרְך, ּוַמׂשּ בּוק ּבֹו ִיְתּבָ ה ּדָ ְפֵני מֹחֹו ַנֲעׂשֶ

ַעת ָהָאָדם ְמֹאד, ֲאָבל  ָרָכה ָהָיה ָהאֹור ֵאין סֹוף ָרחֹוק ִמּדַ ֵרְך ֶאת ַהּבְ ּבֵ ׁשֶ

ִקְרּבֹו, ּוְכמֹו  יׁש אֹותֹו ּבְ ר ֵאָליו, ּוַמְתִחיל ְלַהְרּגִ ֵ ָרָכה הּוא ִמְתַקׁשּ ַאַחר ַהּבְ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ָרכֹות לה ע"א)ׁשֶ ָמָרא , ְלִעְנָין בִּ (ּבְ ַהּגְ ֱהִנין. ׁשֶ ת ַהּנֶ ְרּכַ

ִתיב  ד ֶאָחד ּכְ ים כד, א)ׁשֹוֶאֶלת ְסִתיָרה, ִמּצַ ִהּלִ : "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה", (ּתְ

ִתיב  ד נֹוָסף ּכְ ם קטו, טז)ּוִמּצַ אן  -: "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"! ּוְמָתֶרֶצת: (ׁשָ 'ּכָ

ָרָכה' אן ְלַאַחר ּבְ ָרָכה ּכָ י קֶֹדם ּבְ ָרָכה, ָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף! ּכִ י ִמּקֶֹדם ַהּבְ . ּכִ

הּ " ֵבי ּבָ ֵבל ְויֹוׁשְ ֵני ָאָדם "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ּתֵ ַעת ּבְ , ַוֲעַדִין ָרחֹוק ִמּדַ

ָרָכה ִנְתַקּיֵם ּבֹו:  ַהּכֹל  - "ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם"ְמֹאד, ֲאָבל ְלַאַחר ַהּבְ ׁשֶ

ַיד הָ  ִמּיּות ְלרּוָחִנּיּות, ְוִלְמצֹא ָנתּון ּבְ ׁשְ ל ַהּגַ ָאָדם, ְוֵיׁש ּבֹו ּכַֹח ַלֲהֹפְך ֶאת ּכָ

ים. ָרֵטי ַהַחּיִ ָכל ּפְ נּוז ּבְ ַרְך ַהּגָ  ֶאת אֹור ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ
 

ָרכֹות ָראּוי ֶאת ֵמָאה ַהּבְ ָנה ּכָ ַכּוָ ְמִתינּות ּבְ ָבֵרְך ּבִ   ַמֲעַלת ַהּמְ

ָרכ ּוֵמֲחַמת  ַהּבְ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ְך ְמעּולֹות, ָלֵכן ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ל ּכָ ֹות ּכָ

ָכל יֹום  ָבְרִכים ּבְ ּמְ ָרכֹות ׁשֶ ים ֶאת ְמַאת ַהּבְ "ֵמָאה ִמְצוֹות"! ּוְכמֹו  -ְמַכּנִ
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ָאְמרּו  ף סח ע"א)ׁשֶ ָרכֹות ּדַ ְלִמי ּבְ ָרֵאל (ְירּוׁשַ ׂשְ י ֵמִאיר, ֵאין ְלָך ָאָדם ִמּיִ : 'ָאַמר ַרּבִ

ֵאינֹו  ְפֵני ׁשֶ ָרָכה ִהיא ִמְצָוה ּבִ ל ּבְ י ּכָ ָכל יֹום'. ּכִ ה ֵמָאה ִמְצוֹות ּבְ עֹוׂשֶ

ב  א, ְוהּוא ְמֻסּבָ ל עֹוָלם ַהּבָ ְכִלית ׁשֶ יָרה ָלָאָדם ֶאת ַהּתַ ַעְצָמּה, ּוַמְזּכִ

ַחר, ּומ ַ ת ַהׁשּ ְרּכַ ּבֶֹקר ּוְמָבֵרְך ּבִ ה ָקם ּבַ י ִהּנֵ ל ַהּיֹום. ּכִ ִמְצוֹות ֵאּלּו ּכָ ֹוֶדה ּבְ

ה יֹוֵצא ִלְצָרָכיו  ָכל יֹום, ְוִהּנֵ ה ִעּמֹו ּבְ עֹוׂשֶ ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַרְך ַעל ּכָ לֹו ִיְתּבָ

כֹול  ּיָ ה ִעּמֹו, ׁשֶ עֹוׂשֶ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ַרְך ַעל ּכָ ּיֹום, ּומֹוֶדה לֹו ִיְתּבָ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ִאם ָהיָ  סֶֹלת ּוְלַנּקֹות ֶאת ּגּופֹו, ׁשֶ ח ִלְדחֹות ַהּפְ תּוַח אֹו ִנְפּתַ ם ַהּפָ ה ִנְסּתַ

ָעה ַאַחת  לֹום, לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם ֲאִפּלּו ׁשָ תּום, ַחס ְוׁשָ ּטּור ַהּסָ (ְוַכּמּוָבא ּבַ

ים ִסיָמן ו') דֹושׁ ֹאַרח ַחּיִ ּיֹום, ּוְמָבֵרְך ְלַהּקָ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ ה אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּכַ -. ְוִהּנֵ

רּוךְ  ה ְמָבֵרְך  הּוא ַעל-ּבָ ל ַחי, ְוִהּנֵ ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ָרא ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ְרָנָסה,  מֹו ַעל ַהּפַ ה ִמן ַהּתֹוָרה, ּוְמַהּלֵל ִלׁשְ ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ זֹון, ׁשֶ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ָכל ֵעת. ִנְמָצא,  נּו ּבְ ה ִעּמָ עֹוׂשֶ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ָרֵאל, ְוַעל ּכָ ְוַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ִמיד, שֶׁ  ַחּיֶה אֹותֹו ּתָ ַרְך ַהּמְ ירֹות אֹותֹו ֵמֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָרכֹות ַמְזּכִ ַהּבְ

ָראּוי, ֲאַזי  ָנה ּכָ ְמִתינּות ּוְבַכּוָ ָרכֹות ּבִ יל ַעְצמֹו ְלָבֵרְך ַהּבְ ָאָדם ַמְרּגִ ּוְכׁשֶ

שָּׁ  ּמִ ֵרָכה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ֶהן אֹור ֶנֱעָרב, ְוַגם ּפֹוֵתַח ּבְ יׁש ּבָ ַפע, ַמְרּגִ ֶ ם יֹוֵרד ַהׁשּ

ַעל ָיָדה  ֵרָכה', ַעד ׁשֶ ׁשֹון 'ּבְ ָרָכה' ִהיא ִמּלְ 'ּבְ ִלים, ׁשֶ ֻקּבָ ִסְפֵרי ַהּמְ ְוַכּמּוָבא ּבְ

ִריָאה,  ְכִלית ַהּבְ יג ּתַ ִ א, ּוְלַהׂשּ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ַמְתִחיל ְלִהׁשְ

ִביל ֶזה ִנְבָרא. ׁשְ ּבִ  ׁשֶ
 

ישׁ ַמֲעַלת ֲעִניַּ  ָרכֹות ְוַעל ַקּדִ   ת ָאֵמן ַעל ַהּבְ

ָרָכה  ְויֹוֵתר  ל ּבְ ֲעִנּיַת ָאֵמן ַעל ּכָ ֵהר ּבַ ם זֹוֶכה ְלִהזָּ ִמזֶּה, ִאם ּגַ

הּוא ְמָבֵרְך, ֲאַזי  ָרכֹות ׁשֶ ה ַלֲאֵחִרים ַלֲענֹות ָאֵמן ַעל ַהּבְ ֹוֵמַע, ְוַגם ְמַזּכֶ ׁשּ ׁשֶ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

דֹול ְמֹאד, ְוִכְדִאיָתא בַּ  ָכרֹו ּגָ דֹוׁש ׂשְ ר ֲחִתיַמת  (ֵעֶקב רעא ע"א)זַֹּהר ַהּקָ ִעּקַ ׁשֶ

ם ֲעִנּיַת ָאֵמן ַעל  זֶּה ּכֹוֵלל ּגַ ָרָכה, הּוא ַעל ְיֵדי ֲעִנּיַת ָאֵמן, ׁשֶ ְוִקּיּום ַהּבְ

ָעָליו ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  א ְמֹבָרְך' ְוגֹו', ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ יׁש, ְו'ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַקּדִ

זֹּ  ים ּבַ דֹוׁשִ דֹוׁש ַהּקְ ְקָרא כ' ע"א)ַהר ַהּקָ ל ָהעֹוֶנה (ַוּיִ ֵמיּה אמן : 'ּכָ הְיֵהא ׁשְ  ַרּבָ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ָנה'. ְוֵכן ָאְמרּו ּבַ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ינֹו ׁשֶ ַזר ּדִ ָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ּגְ ּבְ

רּוָמה קכט ע"ב) ַפְרְזָלא' (ּתְ ל ַמְנעּוִלין ּדְ ָתַבר ּכָ ֹוֵבר כָּ : 'ּדְ ׁשּ ְרֶזל)(ׁשֶ ל ּבַ י ל ַמְנעּוִלים ׁשֶ . ּכִ

יִרים  ְזּכִ א, ַהּמַ ל עֹוָלם ַהּבָ ָרכֹות ַוֲעִנּיַת ָאֵמִנים ֵהן ִניצֹוֵצי אֹור ׁשֶ ֲאִמירֹות ּבְ

ָאָדם  ִריָאה, ּוְכׁשֶ ל ַהּבְ ָרט ׁשֶ ל ּפְ תֹוְך ּכָ נּוז ּבְ ַרְך ַהּגָ ָלָאָדם ֶאת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

יל ַעְצמֹו ְלאֹוְמָרן ַע  ַמְרּגִ ְעׁשֵ ּתַ ָנה ְראּוָיה, עֹוֶלה ּוִמׁשְ ה ּוְבַכּוָ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ

א. ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ  ּבְ
 

ֵער... ֵאין ְלׁשַ ל 'ָאֵמן' הּוא ַיֲהלֹום ָיָקר ְמֹאד ׁשֶ   ּכָ

א ְוֵיׁש   ִגיַמְטִרּיָ ל ָאֵמן הּוא ַיֲהלֹום ['ָאֵמן' ּבְ ּכָ ְלָאָדם ָלַדַעת, ׁשֶ

מֹו 'ַיֲהלֹום'], ּוכְ  ֶנֶסת, ֲהֵרי ֶזה ּכְ ְדָרׁש ּוְלֵבית ַהּכְ א ְלֵבית ַהּמִ ָאָדם ּבָ ׁשֶ

נּויֹות ַרּבֹות  ּמְ י ֵיׁש לֹו ִהְזּדַ ל ַיֲהלֹוִמים, ּכִ ֵלִמים ׁשֶ ים ׁשְ ּקִ ִריִקים ְלָפָניו ׂשַ ּמְ ׁשֶ

דֹול כָּ  ק ּוְזִריזּות ּגָ ֵחׁשֶ ֶכל, ּתֹוֵפס ּבְ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ל "ָאֵמן", ַלֲענֹות "ָאֵמן", ּוִמי ׁשֶ

ׁש ּוְכִסיל  ת אֹוָצרוֹ ד ְיַאבֵּ ְוֶזה הֹונֹו ּוְרכּוׁשֹו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ְוַרק ִטּפֵ

ֵבית  ֵטִלים ּבְ ּבּוִרים ּבְ ר ּדִ ִחים ְלָפָניו, ְוַתַחת זֹאת ִיְבַחר ְלַדּבֵ ּנָ ֵאּלּו ַהּמֻ ּכָ

ה ָקַלנְ  ֶזה עֹוׂשֶ ּבָ ה, ׁשֶ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ֶנֶסת ּבְ ִכיָנה] ַהּכְ ְ ׁשּ א [ָקלֹון ּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ָיא ּבִ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ רּוָמה קלא ע"ב)ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכַ ֵאינֹו (ּתְ ֵרי ִמי ׁשֶ . ָלֵכן ַאׁשְ

ְהֶיה לֹו  י ָאז ּתִ ָראּוי, ּכִ ְרכֹוָתיו ַוֲעִנּיַת ָאֵמן, ּכָ ָכל ּבִ ַמְטֶעה ַעְצמֹו ְוִנְזַהר ּבְ

ירּות גְּ   דֹוָלה ָלַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים.ֲעׁשִ
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ים ֲאָנׁשִ ְכִלית ַהזֹּאת ּבַ יר ֶאת ַהּתַ יִקים ְלַהְחּדִ ּדִ   ֲעבֹוַדת ַהּצַ

ה   ְכִלית ַהזֹּאת ְוִהּנֵ ל ְיֵמיֶהם ְלָקֵרב ֶאת ַהּתַ יִקים עֹוְבִדים ּכָ ּדִ ַהּצַ

יג אוֹ  ִ ַעְצָמם ָזכּו ְלַהׂשּ י ֵהם ּבְ ֵני ָאָדם, ּכִ בֹות ּבְ ָתּה, ֵמרֹב ַעְבדּוָתם ְלַמְחׁשְ

ים טֹוִבים, ְוָכל  ה ּוְבִמְצוֹות ּוְבַמֲעׂשִ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאת ַהׁשּ

ֵני  ַדַעת ּבְ ְכִלית ַהזֹּאת ּבְ יר ֶאת ַהּתַ ּסּוָפם ּוְרצֹוָנם הּוא ְלַהְכִניס ּוְלַהְחּדִ ּכִ

עֲ  -ָאָדם  ּתַ ה ְלִהׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְזּכֶ ּכָ יגּו ׁשֶ ִ ם ַיׂשּ א, ְוֻכּלָ ַמְלּכָ ֲעׁשּוַע ּדְ ׁשַ ַע ּבְ ׁשֵ

א.  ְכִלית עֹוָלם ַהּבָ  ּתַ
 

ַעס  ַקת ַהּכַ ְכִלית –ַעל ְיֵדי ַהְמּתָ יִקים ְלָקְרֵבנּו ַלּתַ ּדִ ּצַ   זֹוִכים ְלָהִביא ָרצֹון ּבַ

יקֹוְרסּות, ַחס ְושָׁ  ֲאָבל  ִפירּות ְוֶאּפִ ְבֵני ָאָדם ּכְ ְכָנסֹות ּבִ ּנִ ׁשֶ לֹום, אֹו ּכְ

יִקים ּבֹוְרִחים ִמן  ּדִ ַהּצַ יֵניֶהם, ֶזה ּגֹוֵרם, ׁשֶ ׁש ִמעּוט ֱאמּוָנה ּבֵ ּיֵ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ

ק  ֶהם, ְוֵאין רֹוִצים ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם, ּוְלִהְתַעּסֵ ּלָ ָרָרה ׁשֶ ְ ְנִהיגּות ְוַהׂשּ ַהּמַ

י ִמעוּ  ְכִלית, ּכִ ַגת ַהּתַ ָ ֶהם ַהׂשּ ֶהם ְלַהְכִניס ּבָ ָרֵאל ִעּמָ ִיׂשְ ּבְ ט ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ים  דֹוׁשִ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ת ְרֵאה)ּגֹוֵרם ֲחרֹון ַאף, ּוְכמֹו ׁשֶ ָרׁשַ ל ְזַמן (ִסְפִרי ּפָ : 'ּכָ

ל  ְלׁשֵ ּתַ עֹוָלם'. ַוֲחרֹון ָהַאף ַהזֶּה ִמׁשְ עֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ּבָ ׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ּיֵ ׁשֶ

יִקים ּדִ יַע ֶאל ַהּצַ מֹות  ּוַמּגִ ק ִעם ִנׁשְ ם ֵהם ְמָסְרִבים ְלַהְנִהיג ּוְלִהְתַעּסֵ ּגַ ׁשֶ

ת  ִמּדַ ּלֹו ּבְ יק ֶאת ָהרֶֹגז ְוַהֲחרֹון ַאף ׁשֶ ָאָדם ַמְמּתִ ׁשֶ ָרֵאל. ֲאָבל ּכְ ִיׂשְ

תּוב  ּכָ ְזּכֹר", ְוכֹוֵבׁש ֶאת (ֲחַבּקּוק ג, ב)ָהַרְחָמנּות, ּוְכמֹו ׁשֶ רֶֹגז ַרֵחם ּתִ : "ּבְ

ֲעסֹו, ִמפְּ  דֹושׁ ּכַ ַהּקָ ּיֹוֵדַע ׁשֶ רּוךְ -ֵני ׁשֶ ִריָאה, -ּבָ ל ַהּבְ ָרט ׁשֶ ל ּפְ הּוא ַמְנִהיג ּכָ

יק  ַרְך ְלַבד, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמּתִ ּנּו ִיְתּבָ י ַהּכֹל ִמּמֶ ְוֵאין ַעל ַמה ִלְכעֹוס, ּכִ

ים ְלַהְנהִ  יִקים, ְוֵהם ִמְתַרּצִ ּדִ תֹוְך ַהּצַ ל ּבְ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ יג ָהעֹוָלם, ַהֲחרֹון ַאף ׁשֶ

ְכִלית. ַגת ַהּתַ ָ ֶהם ַהׂשּ  ּוְלַהְכִניס ּבָ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

ְכִלית ַהזֹּאת יִקים ֶאת ַהּתַ ּדִ ל ֵמַהּצַ יר ֶאת ה' ְולֹא ּכֹוֵעס זֹוֶכה ְלַקּבֵ ּכִ ּמַ ׁשֶ   ּכְ

ִריָאה,  ,ִנְמָצא  ְכִלית ַהּבְ ל ּתַ תֹוָרה זֹאת ֶאת ּכָ נּו ַז"ל ְמַגּלֶה ּבְ ַרּבֵ ׁשֶ

ֲעׁשּוַע עוֹ  הּוא ׁשַ א ׁשֶ דֹושׁ  -ָלם ַהּבָ יר ֶאת ַהּקָ רּוךְ -ְלַהּכִ ָרֵטי -ּבָ ל ּפְ הּוא ִמּכָ

ִלים  ְכִלית ַהזֹּאת ְמַקּבְ ַרְך ֲעֵליֶהם, ְוֶאת ַהּתַ ִריָאה, ּוְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ַהּבְ

יק ֶאת  ְכִלית ַהזֹּאת. ֲאָבל ְצִריִכים ְלַהְמּתִ ּתַ ִמיד ּבַ בּוִקים ּתָ יִקים ַהּדְ ּדִ ֵמַהּצַ

ַגת ַהֲחרוֹ  ָ נּו ַהׂשּ יִקים ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ּוְלַהְכִניס ּבָ ּדִ ְתַרּצּו ַהּצַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ַאף, ּכְ

ַרְחָמנּות  ַעס ּבָ ה ַעל ְיֵדי ֲהָפַרת ַהּכַ ְכִלית, ְוֶזה ַנֲעׂשָ ר  -ַהּתַ ּבֵ ָאָדם ִיְתּגַ ׁשֶ

ד ַהּקָ ֲעסֹו, ְוִיְזּכֹר ׁשֶ ָכל ּכֹחֹו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ּכַ ל ּבְ ָרט ׁשֶ ל ּפְ ֹוׁש ַמְנִהיג ּכָ

ֲעָסם ְוִיְתַרּצּו ְלַהְנִהיג  ׁשּו ֶאת ּכַ יִקים ִיְכּבְ ּדִ ם ַהּצַ ִריָאה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּגַ ַהּבְ

תּוב  ּכָ ַרְחָמנּות, ּוְכמֹו ׁשֶ ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ְעָיה מט, י)ֶאת ִנׁשְ י ְמַרֲחָמם (ְיׁשַ : "ּכִ

עּו  ְיַנֲהֵגם". ְוַעל ְיֵדי ַיְכִניסוּ  ְעׁשְ ּתַ ם ִיׁשְ ְכִלית, ְוֻכּלָ ַגת ַהּתַ ָ ֶהם ַהׂשּ ּבָ

ָלל, ּוְמָקֵרב  ֵאינֹו ַמְטֶעה ַעְצמֹו ּכְ ֵרי ִמי ׁשֶ ן ַאׁשְ א, ְוַעל ּכֵ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ ּבְ

ֲעׁשּוַע  ִהיא ׁשַ ְכִלית ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ ל ֵמֶהם ַהׂשּ ֵדי ְלַקּבֵ יִקים ּכְ ּדִ ַעְצמֹו ֶאל ַהּצַ

ג ַעל ֹנַעם ִזיו עֹוָלם ַהבָּ  ה ְלִהְתַעּנֵ יו, ְוִיְזּכֶ ַחּיָ י ָאז עֹוָלמֹו ִיְרֶאה ּבְ א, ּכִ

א ָלֶנַצח, אַ  ֶזה ּוַבּבָ ִכיָנה ּבָ ְ ֵרי ֶחְלקוֹ ַהׁשּ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ  .ׁשְ

 

ר ֵהם ִהְתלֹוְננּו? ֲאׁשֶ ּלֹו ּכַ ַהְנָהָגה ׁשֶ ה ָמַאס ּבַ ה מֹׁשֶ   ָלּמָ

ר  ֵ בּוַע מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ֶאת  ְוִקׁשּ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ל ָהִעְנָין ַהּנַ ּכָ

ַגם  בּוַע ֶאת ּפְ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ה ָמִצינּו ּבְ י ִהּנֵ ר נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמֹאד. ּכִ ֶקׁשֶ ּבְ

תּוב  ּכָ ׁשּו ֲעִליָלה ִלְפרֹׁש ֵמַאֲחֵרי ה', ּוְכמֹו ׁשֶ ּקְ ּבִ ֶ ְתאֹוְנִנים, ׁשּ ר יא, א)ַהּמִ ְדּבָ ּמִ : (ּבַ

ם ַוְיִהי ָהָעם  ְבַער ּבָ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ַמע ה' ַוּיִ ׁשְ ָאְזֵני ה' ַוּיִ ִמְתֹאֲנִנים ַרע ּבְ ּכְ
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ֲחֶנה ְקֵצה ַהּמַ ה,  - ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל ּבִ ִהְתלֹוְננּו ּוָבכּו ִלְפֵני מֹׁשֶ ֶ ְוַאַחר ׁשּ

ִתיב  סּוק י')ּכְ חָֹתיו ִאיׁש ְלֶפתַ (ּפָ ּפְ ה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמׁשְ ַמע מׁשֶ ׁשְ ח : ַוּיִ

ה ָרע ַחר ַאף ה' ְמֹאד ּוְבֵעיֵני מׁשֶ נּו ִלְפֵני  - ָאֳהלֹו ַוּיִ ה ַרּבֵ א מֹׁשֶ ְוָאז ּבָ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהּקָ תּוב -ּבָ ּכָ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם, ּוְכמֹו ׁשֶ הּוא ְוָאַמר ׁשֶ

סּוִקים יא, יב, יד) ָך? (ּפְ ה ֶאל ה', ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבּדֶ ה לֹא ָמָצִתי  ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְוָלּמָ

ל  ל ָהָעם ַהזֶּה ָעָלי; ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ א ּכָ ָ ֵעיֶניָך? ָלׂשּום ֶאת ַמׂשּ ֵחן ּבְ

ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ְוגֹו'; לֹא  י ֹתאַמר ֵאַלי ׂשָ יהּו? ּכִ ָהָעם ַהזֶּה ִאם ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ

ל ָהָעם ַהזֶּה כִּ  את ֶאת ּכָ י ָלׂשֵ יאּוַכל ָאֹנִכי ְלַבּדִ ּנִ ה ָצִריְך י ָכֵבד ִמּמֶ . ְוִהּנֵ

ּקֶֹדם  ּמִ ָבִרים ֵאּלּו, ׁשֶ ל ּדְ ְך ּכָ י ָראּוי ְלָהִבין ַמהּו ֶהְמׁשֵ אּור ְמֹאד, ּכִ ּבֵ

יַע ָלֶהם  ּפִ ִהׁשְ ה ׁשֶ ּמֶ פּוֵיי טֹוָבה ּבַ ה, ְוָהיּו ּכְ ִהְתאֹוְננּו ְוִהְתלֹוְננּו ָהָעם ַעל מֹׁשֶ

דֹושׁ  רּוךְ -ַהּקָ אָתם הּוא, ְואָ -ּבָ נּו ְלׂשֵ ה ַרּבֵ ֶהם ַאף ה', ְוַגם ֵסֵרב מֹׁשֶ ז ָחָרה ּבָ

ֶהם? ּלָ ה ְלֵבין ַהִהְתלֹוְננּות ׁשֶ ין ַהְנָהַגת מֹׁשֶ כּות ּבֵ ּיָ ַ  ּוְלַהְנִהיָגם, ּוַמה ַהׁשּ

 

ַהְנָהָגה ְכִלית לֹא ָרָצה ּבַ ַגת ַהּתַ ָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִניס ַהׂשּ ה ָרָאה ׁשֶ ּמֹׁשֶ ׁשֶ   ּכְ

י  הְוִהנֵּ   ְך ְמֹאד, ּכִ "ל מּוָבן ַהֶהְמׁשֵ נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ַעל ּפִ

יו, ָהְיָתה  ל ְיֵמי ַחּיָ נּו ּכָ ה ַרּבֵ ְכִלית  -ֲעבֹוַדת מֹׁשֶ גֹות ַהּתַ ָ ְלַהְכִניס ַהׂשּ

ָרֵטי הַ  ל ּפְ ַרְך ִמּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ירּו ַחְסֵדי ַהׁשּ ם ַיּכִ ּלָ ּכֻ ָרֵאל, ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ִריָאה, ּבְ ּבְ

ֲעׁשּוַע  ָרט ּוְפָרט, ְוִיְזּכּו ְלׁשַ ל ּפְ ַרְך ַעל ּכָ מֹו ִיְתּבָ לּו ִויָבְרכּו ֶאת ׁשְ ַהּלְ ּיְ ַעד ׁשֶ

פּוֵיי טֹוָבה, ְוִהְתלֹוְננּו  ִהְתִחילּו ִלְהיֹות ּכְ ׁשֶ ד ּכְ ֶכף ּוִמּיָ א, ֲאָבל ּתֵ עֹוָלם ַהּבָ

ְפָלאֹות ל ַהּטֹובֹות ַהּנִ ן ְוַעל ּכָ דֹושׁ  ַעל ַהּמָ ַתן ָלֶהם ַהּקָ ּנָ רּוךְ -ׁשֶ הּוא, -ּבָ

סּוִקים ד, ה)ְוָאְמרּו  ּפְ ר ֹנאַכל  :(ּבַ ָגה ֲאׁשֶ ר; ָזַכְרנּו ֶאת ַהּדָ ׂשָ ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

ם ְוגֹו' ִמְצַרִים ִחּנָ א  - ּבְ ֱאמּוָנה, ְוָגְרמּו ֲחרֹון ַאף ַהּבָ ְגמּו ְמֹאד ּבֶ ֶזה ּפָ ּבָ

ׁשּות, ְוַכּמּוָבא ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְכִפירוּ  טּות ְוִטּפְ ם ִלׁשְ יקֹוְרסּות, ְוָנְפלּו ּגַ ת ְוֶאּפִ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ּלַח סג ע"ב)ּבַ ׁשַ ְכִתיב  (ּבְ סּוק ח')ַעל ַמה ּדִ טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוגֹו' (ּפָ  – ׁשָ

ה ם ֲחרֹון ַאף ֵאֶצל מֹׁשֶ ם ָגְרמּו ּגַ יָלא ּגַ ם. ּוִמּמֵ ן ׁשָ טּוָתא; ַעּיֵ ׁשְ נּו, ַעד  ּבִ ַרּבֵ

תּוב  ּכָ ּלֹא ָרָצה ְלַהְנִהיָגם, ּוְכמֹו ׁשֶ סּוק י')ׁשֶ ַחר ַאף ה' ְמֹאד ּוְבֵעיֵני  (ּפָ ַוּיִ

ה ָרע ה ָהָיה ַרע, מֹׁשֶ ֵעיֵני מֹׁשֶ ם ּבְ ְרמּו ֲחרֹון ַאף ה', ּגַ ּגָ ד ׁשֶ ֶכף ּוִמּיָ ּתֵ , ׁשֶ

תּוב  ּכָ סּוק יד)ְוֵסַרב ְלַהְנִהיָגם, ּוְכמֹו ׁשֶ ל לֹ : (ּפָ את ֶאת ּכָ י ָלׂשֵ א אּוַכל ְלַבּדִ

י ְוגֹו' ּנִ י ָכֵבד ִמּמֶ ַגת ָהָעם ַהזֶּה ּכִ ָ ׁשּוָקתֹו ָהְיָתה ַלֲהִביָאם ְלַהׂשּ ל ּתְ י ּכָ , ּכִ

א. ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ְכִלית ְוׁשַ  ַהּתַ

 

כְ  יר ֶאת ַהּתַ ּיּוְכלּו ְלַהְחּדִ ָרֵאל ׁשֶ יַע ְלָכל ַמְנִהיֵגי ִיׂשְ ּפִ ה ַמׁשְ   ִליתמֹׁשֶ

ה  ל ֲחרֹון ַאף  ְוִהּנֵ ְלׁשֵ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ נּו ַז"ל, ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ אן ּבְ ְמֹבָאר ּכָ

ֲחרֹון ַאף ה', ַרק ּתֹוִלים  ֵניֶהם ּבַ ַרת ּפְ יִקים, ֵאיָנם ּתֹוִלים ֶאת ַהְסּתָ ּדִ ּצַ ה' ּבַ

ַעְצָמם  רֹון ּבְ ֵהם ֵאיָנם ְראּוִיים ְלַהְנִהיג ֶאת הָ  -ֶאת ַהִחּסָ עֹוָלם, ְוָלֵכן ׁשֶ

ְתַמּנּו ְזֵקִנים ּוַמְנִהיִגים ֲאֵחִרים  ּיִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ֵמַהׁשּ ה ַרּבֵ ׁש מֹׁשֶ ּקֵ ּבִ

ְכִלית  ַגת ַהּתַ ָ ן ַיְצִליחּו ְלַהְכִניס ֶאת ַהׂשּ ֵהם ּכֵ ְנִהיגּו ֶאת ָהָעם, ׁשֶ ּיַ ׁשֶ

דֹושׁ  ָרֵאל, ְוָאז ָאַמר לֹו ַהּקָ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ רּוךְ -ּבְ ְבִעים ִאיׁש -ּבָ ֱאסֹף ׁשִ ּיֶ הּוא ׁשֶ

יַע  ּפִ ֶהם, ְוַיׁשְ ּלָ ה ִיְהֶיה ָהרֹאׁש ׁשֶ ְנֶהְדִרין, ּומֹׁשֶ ֵהם ִיְהיּו ַהּסַ ָרֵאל, ׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ִמזִּ

תּוב  ּכָ בּוָאה, ּוְכמֹו ׁשֶ ַפע ַהּנְ סּוק כה)ָלֶהם ׁשֶ ר ֵאָליו : (ּפָ ָעָנן ַוְיַדּבֵ ֶרד ה' ּבֶ ַוּיֵ

אֶצל ִמן ָהרוּ  נֹוַח ַוּיָ ֵקִנים ַוְיִהי ּכְ ְבִעים ִאיׁש ַהזְּ ן ַעל ׁשִ ּתֵ ר ָעָליו, ַוּיִ ַח ֲאׁשֶ

אּו ְולֹא ָיָספוּ  ְתַנּבְ נּו ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוּיִ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ מֹות  –. ּכִ ל ִנׁשְ ׁשֶֹרׁש ּכָ



 

 
 יג

שְׁ  ּיַ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ִלים ּכָֹחם ִמּמֶ ְנִהיִגים ְמַקּבְ ָרֵאל, ְוָכל ַהּמַ יַע ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ּפִ

ָרֵאל. מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ְכִלית ּבְ ַגת ַהּתַ ָ ם ְלַהְכִניס ַהׂשּ ּלָ ה רּוַח ְנבּוָאה, יּוְכלּו ּכֻ  מֹׁשֶ

 

ֲחֶנה? תֹוְך ַהּמַ זֹאת ּבְ ד ּוֵמיָדד ִלְנבּוָאה ּכָ   ֵאיְך ָזכּו ֶאְלּדָ

ִתיב  ְוָאז  סּוק כו)ּכְ חֲ : (ּפָ ּמַ ים ּבַ ֵני ֲאָנׁשִ ֲארּו ׁשְ ָ ׁשּ ם ָהֶאָחד ַוּיִ ֶנה, ׁשֵ

ֻתִבים ְולֹא ָיְצאּו  ּכְ ה ּבַ ַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַח ְוֵהּמָ ִני ֵמיָדד. ַוּתָ ֵ ם ַהׁשּ ד ְוׁשֵ ֶאְלּדָ

ֲחֶנה ּמַ אּו ּבַ ְתַנּבְ י  - ָהֹאֱהָלה ַוּיִ ד ּוֵמיָדד ְנבּוָאה, ַאף ַעל ּפִ לּו ֶאְלּדָ ּבְ ּקִ ׁשֶ

ְבִעים ְזֵקִנים, ְוָאְמרוּ  ִ ּלֹא ָהיּו ִמן ַהׁשּ ים  ׁשֶ דֹוׁשִ ם)ֲחָכֵמינּו ַהּקְ "י ׁשָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ , (מּוָבא ּבְ

ְבִעים  ְבִעים ְזֵקִנים, ָהיּו ְצִריִכים ְלַחּלֵק ׁשִ ִ ָעׂשּו ַהּגֹוָרל ְלִמּנּוי ַהׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ַנִים,  ְבִעים ּוׁשְ ֶבט, ֲהֵרי ֵיֵצא ׁשִ ה ְלָכל ׁשֵ ָ ׁשּ ָבִטים, ְוִאם ִיְהיּו ׁשִ ין י"ב ׁשְ ּבֵ

ָדִאין וְ  ְנָין, ְוָאְמרּו: ֵאין ָאנּו ּכְ ד ּוֵמיָדד ַעְצָמם ִמן ַהּמִ ֵני ֶאְלּדָ ָלֵכן הֹוִציאּו ׁשְ

ה זֹו, ְולֹא ִנְכְנסּו ְלתֹוְך ָהֹאֶהל, ְוָאז  אּו ִלְגֻדּלָ ְתַנּבְ ַנח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ְוגֹו' ַוּיִ ַוּתָ

ֲחֶנה ּמַ ְרָתה ֲעֵליֶהם רּוַח ְנבּוָאה בְּ  - ּבַ ָ ׁשּ ֶ תֹוְך ׁשּ ֲחֶנה, ְוָאְמרּו ּבְ תֹוְך ַהּמַ

א ַעל (ַסְנֶהְדִרין יז ע"א)ְנבּוָאָתם  ַע ִקּנֵ ַע ַמְכִניס ָלָאֶרץ'. ִויהֹוׁשֻ ה ֵמת ִויהֹוׁשֻ : 'מֹׁשֶ

ה  ל מֹׁשֶ ֹאֶהל ׁשֶ י לֹא ָהיּו ּבָ ֲחֶנה, ּכִ תֹוְך ַהּמַ ּיֹאְמרּו ְנבּוָאה ּבְ ֶזה ְמֹאד, ׁשֶ

נּו, ְוַגם ֵאיְך ֹיאְמרוּ  ן ָאַמר  ַרּבֵ ַע ַמְכִניס? ְוַעל ּכֵ ה ֵמת ִויהֹוׁשֻ ֶזה, מֹׁשֶ ָבר ּכָ ּדָ

סּוק כח) ָלֵאם: (ּפָ ה ּכְ נּו ֲאדִֹני מֹׁשֶ ה ַרּבֵ סּוק כט), ְוַעל ֶזה ָאַמר מֹׁשֶ א : (ּפָ ַהְמַקּנֵ

ן ה' רּוחֹו ֲעֵליֶהם י ִיּתֵ ל ַעם ה' ְנִביִאים, ּכִ ן ּכָ ה ִלי, ּוִמי ִיּתֵ . ְוָראּוי ַאּתָ

ד ְלהָ  ה ָזכּו ֶאְלּדָ ַע, ְוֵכן ָלּמָ ה ִויהֹוׁשֻ ין מֹׁשֶ ין ּוְדָבִרים ּבֵ ִבין, ַמה ָהָיה ַהּדִ

ֲחֶנה. תֹוְך ַהּמַ זֹאת ּבְ  ּוֵמיָדד ִלְנבּוָאה ּכָ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

ַע ַמְכִניס' ה ֵמת ִויהֹוׁשֻ ד ּוֵמיָדד: 'מֹׁשֶ ְנבּוַאת ֶאְלּדָ אּור ִנְפָלא ְוָחָדׁש ּבִ   ּבֵ

ה  ְבֵרי  ְוִהּנֵ נּו ַז"לְלִפי ּדִ ל  ,ַרּבֵ י ֲהֵרי ֶזה ָהָיה ּכָ מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ

נּו  ה ַרּבֵ ל  -ְרצֹון מֹׁשֶ ִפי ּכָ ְהֶיה רּוַח ְנבּוָאה ּבְ ּתִ יגּו ֶאת ׁשֶ ִ ם ַיׂשּ ָרֵאל, ְוֻכּלָ ִיׂשְ

ם  א, ְוֻכּלָ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ הּוא ׁשַ ְכִלית, ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ ַרְך ַהׂשּ ירּו ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ַיּכִ

ִביא ְמַגּלֶה ֱאלֹקּות ִמּתֹוְך  ַהּנָ זֶּהּו ִעְנַין ְנבּוָאה, ׁשֶ ִריָאה, ׁשֶ ָרֵטי ַהּבְ ל ּפְ ִמּכָ

ֶהם,  ֵקד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ל ׁשָ רֹוֶאה ִסיר ָנפּוַח, ּוַמּקֵ ִריָאה, ׁשֶ ִמּיּות ַהּבְ ׁשְ ל ּגַ ּכָ

הּוא ְואֹוֵמר ַעל ֶזה ְנבּוָאה, ְוִהנֵּ  נּו, ֵמרֹב ַעְנְוָתנּותֹו, ָסַבר ׁשֶ ה ַרּבֵ ה מֹׁשֶ

ָרֵאל, ְוָלֵכן ָרָצה ִלְברַֹח  מֹות ִיׂשְ תֹוְך ִנׁשְ גֹות ֵאּלּו ּבְ ָ ֵאינֹו ָראּוי ְלַהְכִניס ַהׂשּ

ׁש  ּיֵ זֶּה ֵמֲחַמת ִמעּוט ֱאמּוָנה ׁשֶ ה לֹא ָיַדע ׁשֶ ָרָרה, ֲאָבל מֹׁשֶ ְ ִמן ַהׂשּ

ָרֵאל, ְולֹא מֵ  ִיׂשְ ַרְך ֶלֱאסֹף ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה אֹותֹו ַהׁשּ ָגתֹו, ְוָלֵכן ִצּוָ ָ ֲחַמת קֶֹצר ַהׂשּ

ל ָהרּוַח  ּכָ ֵדי ְלַהְראֹותֹו, ׁשֶ ְבִעים ְזֵקִנים, ּוְלַהֲאִציל ֵמרּוחֹו ֲעֵליֶהם, ּכְ ׁשִ

הּוא ְמלֻ  נּו, ְוׁשֶ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ִאים ַרק ִמּכֹחֹו ׁשֶ ְכִלית, ּבָ ַגת ַהּתַ ָ ׁש ְנבּוָאה, ְוַהׂשּ ּבָ

ל ֵאֶבר  תֹוְך ּכָ ת ּבְ ֶרׁשֶ ּלֹו ֻמׁשְ ְפלּות ׁשֶ ִ ָרֵאל, ְוַהׁשּ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ תֹוְך ּכָ ּבְ

ֶהם  ּלָ דֹוָלה ָלֶזה ֵהן, (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן עב)ְוֵאֶבר ׁשֶ , ְוָהְרָאָיה ְוַההֹוָכָחה ַהּגְ

ד ּוֵמיָדד  ֲהֵרי ֶאְלּדָ ּלֹא ָהיּו בְּ  -ׁשֶ ְבִעים ְזֵקִנים, ׁשֶ ִ ַיַחד ִעם ַהׁשּ תֹוְך ָהֹאֶהל ּבְ

נּו,  ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ֹכחֹו ׁשֶ ְכִלית, ּבְ ַגת ַהּתַ ָ ִהיא ַהׂשּ ם ֵהם ָזכּו ִלְנבּוָאה, ׁשֶ ּגַ

ה ֵמת  אּו "מֹׁשֶ ִהְתַנּבְ זֶּהּו ַמה ׁשֶ ם, ׁשֶ ּלָ תֹוְך ּכֻ ְכִלית ּבְ ַגת ַהּתַ ָ ִהְכִניס ַהׂשּ ׁשֶ

ַע ַמְכִניס" ַע, ִויהֹוׁשֻ ְלִמידֹו ְיהֹוׁשֻ תֹוְך ּתַ ח ּבְ ה ֻמּנָ ל מֹׁשֶ ּכֹחֹו ׁשֶ , ַהְינּו ׁשֶ

ֶזה ֵמֵפר  י ּבָ ִקְרּבֹו, ּכִ ְפלּותֹו ּבְ ְכִניס ַעְנְוָתנּותֹו ְוׁשִ ּמַ ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשּ ּוְבתֹוְך ּכָ

ת ָהַרֲחמָ  ִמּדַ ׁש ּבְ יק ִיְתַלּבֵ ּדִ ם ַהּצַ ּגַ ַרְחָמנּות, ְוגֹוֵרם ׁשֶ ַעס ּבָ ה ַהּכַ נּות, ְוִיְתַרּצֶ

ְכִלית. ַגת ַהּתַ ָ ֶהם ַהׂשּ  ְלַהְנִהיג ֶאת ָהֵעָדה ּוְלַהְכִניס ּבָ
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ָבָנה  ה ַלּלְ ין ַחּמָ בּוָאה –ַהֶהְפֵרׁש ּבֵ ַעת ַהּנְ ּפָ ַע ְלִעְנָין ַהׁשְ ה ִויהֹוׁשֻ   מֹׁשֶ

הֲאָבל   ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ֵני מֹׁשֶ י 'ּפְ א ּוָמָחה ַעל ֶזה, ּכִ ַע ִקּנֵ ', ּוְפֵני ְיהֹוׁשֻ

ְפֵני ְלָבָנה  ַע ּכִ ְתָרא עה ע"א)ְיהֹוׁשֻ ָבא ּבַ ל  – (ּבָ דֹול ׁשֶ ַצְמֵצם ֶאת ָהאֹור ַהּגָ ּמְ ׁשֶ

דֹול ְמֹאד,  אֹור ּגָ ם ּבְ ַעְצָמּה ְמִאיָרה ְלֻכּלָ ה, ִהיא ּבְ ה. ֲאָבל לֹא ֵכן ַהַחּמָ ַהַחּמָ

ִלי ֶהְפֵסק,  יַע ָהאֹור ְלָכל ָמקֹום ּבְ ּגִ ּיַ ל ַעם ְורֹוָצה ׁשֶ ְהיּו ּכָ ּיִ ה ָרָצה ׁשֶ ְוָלֵכן מֹׁשֶ

א, ַמה ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ׁשַ עּו ּבְ ְעׁשְ ּתַ ם ִיׁשְ ּלָ ּכֻ ֵאין-ה' ְנִביִאים, ְוׁשֶ ֶ ן -ׁשּ ּכֵ

ירּו  ּלֹא ַיְסּתִ ֶמׁש, ּוְמַפֶחֶדת ׁשֶ ֶ ֶלת ִמן ַהׁשּ ַקּבֶ ּמְ ה ׁשֶ ָבָנה ְמִאיָרה ַרק ִמּמַ ַהּלְ

ֶמשׁ  ֶ ה ֶאת אֹור ַהׁשּ ּנָ ּלֹא ֻכּלָם ְראּוִיים ִלְנבּוָאה, ִמּמֶ ַע ׁשֶ , ְוָלֵכן ָסַבר ְיהֹוׁשֻ

ל אֹותֹו זֶ  -ּוְצִריִכים ְלַצְמֵצם ֶאת ָהאֹור  ּלֹא ְיַקּבֵ לֹו. ׁשֶ ֵאינֹו ָראּוי ְלַקּבְ  ה ׁשֶ

 

ד ּוֵמיָדד  מּור –סֹוד ֶאְלּדָ ַהּכֹל ֱאלֹקּות ּגָ   ְלַהְראֹות ׁשֶ

ה  ד ּומֵ  ְוִהּנֵ ְיָקא ֶאְלּדָ ִדְבֵרי ּדַ י ְמֹבָאר ּבְ ָגה ַהזֹּאת, ּכִ ָ יָדד ָזכּו ָלַהׂשּ

נּו ַז"ל  ִזים ַעל ְיִריַדת  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן צז)ַרּבֵ ד ּוֵמיָדד ְמַרּמְ ֶאְלּדָ ׁשֶ

פַ  ֶ י ֵיׁש ָהֱאלֹקִ ע ַהׁשּ ה, ּכִ ִחינַ י ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ְבָיכֹול, ת ּבְ ים ֶעְליֹוִנים, ּכִ ּדִ ּדַ

ם יֹורֵ  ָ ׁשּ ּמִ ַפעׁשֶ ֶ הֵ , הְלַמטָּ  ד ַהׁשּ ד ֶאָחד,  ֵאל'ת 'ָהאֹוִתּיוֹ ן ׁשֶ ת ְוָהאֹוִתּיוֹ ִמּצַ

זֶּהּו ' 'ִמי' ִני, ׁשֶ ד ׁשֵ ד'ִמּצַ ֶאְמַצע, ה' , ּוְבַיַחד ִעם ָהאֹות ֵמיָדד'ּו' ֶאְלּדָ ּבְ

ם ' ַפע, ִנְתַמּלֵא ׁשֵ ֶ ִהיא ֶהָחָלב ְוַהׁשּ א 'ֱאלִֹהים'ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ַבע', ּבְ . ַהּטֶ

ל ַהטֶּ  ּכָ ִריָאה ְלַהְראֹות, ׁשֶ ִמּיּות ַהּבְ ׁשְ מּור, ַרק  -ַבע ְוָכל ּגַ ַהּכֹל ֱאלֹקּות ּגָ

הּוא  ְכִלית, ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ זֶּהּו ִעְנַין ַהׂשּ ְקָרא ֶטַבע, ׁשֶ ָדָבר ַהּנִ ׁש ּבְ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ

א  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ָרט  –ׁשַ ל ּפְ תֹוְך ּכָ רּוי ּבְ ַרְך ׁשָ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ יר, ׁשֶ ְלַהּכִ

ִריָאה.ּופְ  ל ַהּבְ  ָרט ׁשֶ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ ַהֲעלְֹתךָ ת ּפָ  ע"גתש ּבְ

ל ֶאת ָהָאָדם ֵמֲעבֹוָדתוֹ  ָבר רֹוֶצה ְלַבְלּבֵ ַעל ּדָ   ַהּבַ

ה  ַפע,  ְוִהּנֵ ֶ ֵדי ְלהֹוִריד ַהׁשּ ּכְ נּו ַז"ל, ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֵ ם ּבְ ְמֹבָאר ׁשָ

ִחיַנת  ה ְוֶאְפַרִיםְצִריִכים ּבְ ֶ ָבִרים ַהּמֹוְנִעים ֶאת הֹוָר ְמַנׁשּ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ַדת , ּכִ

ה  ָעׂשָ ּלֹו ּוִמן ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ חּוס ׁשֶ ֶאה ִמן ַהּיִ הּוא ִמְתּגָ ַפע ְלָאָדם, אֹו ׁשֶ ֶ ַהׁשּ

ִלים  ִאים ּוְמַבְלּבְ בֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּבָ ֲחׁשָ ּמַ ִמים ַהּקֹוְדִמים, אֹו ׁשֶ ּיָ ּבַ

ׁש  ָבר ִמְתַלּבֵ ַעל ּדָ י ַהּבַ ַעת ַעְבדּותֹו, ּכִ ׁשְ ל אֹותֹו ּבִ ים ְלַבְלּבֵ ָכל ִמיֵני ְלבּוׁשִ ּבְ

אֹוֵמר לֹו,  ן ּוַבַעל מּוָסר, ׁשֶ ְרׁשָ ַעל ּדַ מֹו ּבַ א ּכְ ַעת ָהָאָדם, ְוִלְפָעִמים ּבָ ֶאת ּדַ

א ַמְלָאְך ֶאָחד,  ֵלמּות, ּבָ ׁשְ ֵאיָנן ַנֲעׂשֹות ּבִ ה ּוִמְצוֹות ׁשֶ ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּכָ ׁשֶ

ְלָאְך ַהזֶּה ְונֹוֵתן ְנִפיָחה ַאַחת, ְוַהּכֹל  ַהּמַ ּפֹוֵרַח ַלֲאַבּדֹון, ּוְצִריִכים ָלַדַעת, ׁשֶ

ים ֵלב  ְך ַעל ָהָאָדם, ְוָאסּור ָלׂשִ ַאּיֵם ּכָ ּמְ ַעְצמֹו, ׁשֶ ֶמ"ְך ֵמ"ם ּבְ הּוא ַהּסָ

ַרְך ְיָקָרה  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ נּוָעה ּוְתנּוָעה ּבַ ל ּתְ י ּכָ ָלל, ּכִ ִלְדָבָריו ּכְ

ָלל.ַוֲחׁשּוָבה ְמאֹ  ֶצר ּכְ ל ַהּיֵ ְלּבּוִלים ׁשֶ ל ַעל ַהּבִ ּכֵ  ד, ְוָאסּור ְלִהְסּתַ

 

ַבע תֹוְך ַהּטֶ ה ְוֶאְפַרִים' זֹוֶכה ִלְראֹות ֱאלֹקּות ּבְ ֶ גֹות 'ְמַנׁשּ ָ   ַעל ְיֵדי ַהׂשּ

ה  ְוָלֵכן  ֶ ל ְמַנׁשּ גֹות ׁשֶ ָ י ַהׂשּ ּתֵ ַרְך ְצִריִכים ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבַ

ה", ְוֶאְפָרִים ֶ תּוב  "ְמַנׁשּ ּכָ ְכָחה, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֹון ׁשִ ית מא, נא)הּוא ִמּלְ ֵראׁשִ י (ּבְ : "ּכִ

חּוס  ל ַהּיִ ח ֶאת ּכָ ּכַ ׁשְ ּיִ ית ָאִבי"; ַהְינּו ׁשֶ ל ֲעָמִלי ְוָכל ּבֵ ִני ֱאלִֹקים ּכָ ַ ַנׁשּ

ֵעיֵני ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי.  ל ּבְ ֵטל ּוְמֻבּטָ ּלֹו, ְוִיְהֶיה ּבָ הּוא  "ֶאְפָרִים"וְ ְוֶהָעָמל ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶרה ְוָרֶבה, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁשֹון ּפָ ם)ִמּלְ ֶאֶרץ ָעְנִיי" (ׁשָ י ִהְפַרִני ֱאלִֹקים ּבְ  -: "ּכִ

ַעת ֲעבֹוָדתֹו, ַרק ִיְפֶרה  ׁשְ ְכָנִסים לֹו ּבִ ּנִ ְלּבּוִלים ׁשֶ ל ַהּבִ ל ַעל ּכָ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ׁשֶ

ים טֹוִבים, ְולֹא יִ  ַמֲעׂשִ ה ּבְ י ְוִיְרּבֶ ּתֵ ׁש ְלָאָדם ֶאת ׁשְ ּיֵ ָלל, ּוְכׁשֶ ל ֲעֵליֶהם ּכְ ּכֵ ְסּתַ

ים  ּדִ ִהיא אֹות ה', ִמן ַהּדַ ַפע, ׁשֶ ֶ ָהֲעבֹודֹות ָהֵאּלּו, ָיכֹול ְלהֹוִריד ַהׁשּ
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ֵהם  דָהֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ם ֵמיָדדוּ  ֶאְלּדָ ָלם ׁשֵ , ּומֹוֵצא ֱאלֹקּותֹו ֱאלִֹהים, ְוִנׁשְ

תֹוְך  ם ּבְ ַרְך ּגַ ַבע.ִיְתּבָ ל ַהּטֶ  ּכָ

 

ה ְוֶאְפַרִים ֶ ֶבט ְמַנׁשּ ֵ ד ּוֵמיָדד ָהיּו ִמׁשּ ֶאְלּדָ   סֹוד ׁשֶ

ד ּוֵמיָדד ָהיּו  ְוָלֵכן  ֶאְלּדָ ׁש אֹוְמִרים, ׁשֶ ּיֵ ים, ׁשֶ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ מּוָבא ּבַ

ׁש ְלָכל  ּיֵ ה ַהּכַֹח ׁשֶ ּלָ י ַעל ָיָדם ִנְתּגַ ה ְוֶאְפַרִים, ּכִ ֶ ֶבט ְמַנׁשּ ֵ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמׁשּ

ִרּיֹות, ִלְמצֹוא  ין ַהּבְ ֲחֶנה, ּוְמעָֹרב ּבֵ תֹוְך ַהּמַ ָרֵאל, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ ׂשְ ִמּיִ

ֶהם, ּוְלַהְפרֹות  ּלָ ל ֶהָעָבר ׁשֶ ּכַֹח ּכָ ִריָאה, ְוִלׁשְ ל ַהּבְ תֹוְך ּכָ ַרְך ּבְ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ים טֹוִבים, ּוְלהַ  ֲעׁשּוַע עֹוָלם ּוְלַהְרּבֹות ִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ ל ׁשַ ְכִלית ׁשֶ יג ַהּתַ ִ ׂשּ

עֹוָלם ַהזֶּה. ים ִחּיּוָתם ּבָ ַחּיִ א ּבַ  ַהּבָ
  
ם  ֵ ל  ְוַהׁשּ ים, ְלַקּבֵ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ נּו ִלְהיֹות ְמקָֹרִבים ְלַצּדִ ַרְך ְיַזּכֵ ִיְתּבָ

ְכִלית  ַגת ַהּתַ ָ דֹושׁ  –ֵמֶהם ֶאת ַהׂשּ יר ֶאת ַהּקָ רּוךְ -ְלַהּכִ ָרֵטי הּוא מִ -ּבָ ל ּפְ ּכָ

ה ְוַעד  ַרְך ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ה ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ ִריָאה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ ַהּבְ

 עֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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