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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   34  #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 תמוזחודש 

ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ,  ֵּכן ְּכֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב ֵׁשִנית ֶאת ַהְּׁשָבִטים ָאַמר ָלֶהם-ְוַעל 
ִּכי ַיֲעקֹב ָׁשַמע ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְמַרְּגִלים ,  ִיְׂשָרֵאל-ְּדַהְינּו ֵּפרֹות ֶאֶרץ . 'ְכֵליֶכם ְוכּוִּב

 ְיֵדי ֶׁשָּפְגמּו ְּבֶאֶרץ -ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֶׁשָּפְגמּו ַּבּנַֹעם ָהֶעְליֹון ַעל , ַאֶּתם
ִּכי ַּגם ֵהם ָּפְגמּו ְּביֹוֵסף ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת נַֹעם , ל"ַּנ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת נַֹעם ַּכ-

 -ַהְינּו ֵּפרֹות ֶאֶרץ ,  ֵּכן ִצָּוה ַיֲעקֹב ֶׁשִּיְּקחּו ִעָּמֶהם ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ-ַעל , ל"ַּכַּנ
 ִיְׂשָרֵאל -ֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּבֶהם ְמֻלָּבׁש ַהְׁשָּפַעת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון ְּכֵדי ְלַהְראֹות לֹו ֶׁשֶא

 ְיֵדי ֶזה ֶׁשִּיְּקחּו ִעָּמֶהם ֵּפרֹות -ְוַגם ַעל . ֲחִביָבה ְּבֵעיֵניֶהם ְוֵהם ְמַחְּבִבין ֶאת ָהָאֶרץ
 ְיֵדי ֶזה ְּבִחיַנת - ִיְׂשָרֵאל ַיְמִׁשיכּו ְלָׁשם ְקֻדַּׁשת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון ְּכֵדי ְלַבֵּטל ַעל -ֶאֶרץ 

ָּבאּו ָלֶהם ָּכל ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּסְבלּו ִמּיֹוֵסף ֶׁשַהּכֹל ָהָיה ֵמֲחַמת ַהחֹוְבִלים ֶׁשִּמָּׁשם 
 ְיֵדי ֶׁשָּמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ּוָפְגמּו ַּבּנַֹעם -ַעל . ְּבִחיַנת ַהחֹוְבִלים ֶׁשִהְתַּגְּברּו ֲעֵליֶהם

 ִיְׂשָרֵאל -רֹות ֶׁשל ֶאֶרץ  ְיֵדי ַהֵּפ- ֵּכן ַעל -ְוַעל . ל"ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת יֹוֵסף ַּכַּנ
. ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ, ְוֶזהּו. ל"ַיְמִׁשיכּו ֶהָאַרת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון ְלַתֵּקן זֹאת ַּכַּנ

 .ל"ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת נַֹעם ַּכַּנ' ְּבִחיַנת ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל ְוכּו
  הלכות ברכת הפרות הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות 

 .ָכה דֲהָל
 . ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּקֹוְדִמין ִלְבָרָכה-ַוֲחִׁשיבּות ֵּפרֹות ֶאֶרץ . ְוִדין ְקִדיָמה ְּבֵפרֹות. ִעְנַין ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין

 .ּה ְלסֹוָפּהַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ֵמרֹאָׁש, )ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן עא('  ִּפי ַהּתֹוָרה ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְּנִעיִמים ְוכּו-ַעל 
ִּכי  ֶזה ,  ִּכי  ִעַּקר  ַהְּבָרָכה  הּוא  ִּבְׁשִביל  ְלַהֲעלֹות  ַהָּדָבר  ּוְלַקְּׁשרֹו  ְלנַֹעם  ָהֶעְליֹון,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְּכַלל  ִּבְרַּכת  ַהֶּנֱהִנין)  א

ַרק  ְלַהֲעלֹות  ַהַּתֲענּוג  ִמּגּוף  ַהָּדָבר '  ל  ְוׁשֹוֶתה  ְוכּוָידּוַע  ֶׁשָּצִריְך  ָהָאָדם  ִלְבִלי  ְלַקֵּבל  ֲהָנָאה  ְוַתֲענּוג  ִמּגּוף  ַהָּדָבר  ֶׁשאֹוֵכ
ְוׁשֶֹרׁש .  ַרק  ְלַהֲעלֹות  ַהַּתֲענּוג  ְוָהַאֲהָבה  ֶׁשְּמֻלָּבׁש  ְּבֶזה  ַהָּדָבר  ְלַהֲעלֹותֹו  ְלָׁשְרׁשֹו  ָהֶעְליֹון  ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה',  ֶׁשאֹוֵכל  ְוׁשֹוֶתה  ְוכּו

ְוַהַּתֲענּוִגים  הּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְׁשַּתְלְׁשִלין  ְוִנְמָׁשִכין  ָּכל  ְנִעיַמת  ַהְּטָעִמים ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ָּכל  ָהַאֲהבֹות  
ין  ְּבָכל ֶׁשָּכל  ָהַאֲהבֹות  ֶׁשְּמֻלָּבִׁש.  ְוַהַּתֲענּוִגים  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָכל  ָּדָבר  ִּבְבִחיַנת  ַמה  ָּיִפית  ּוַמה  ָּנַעְמְּת  ַאֲהָבה  ַּבַּתֲענּוִגים

. ַהַּתֲענּוִגים  ֻּכָּלם  ִנְמָׁשִכין  ְּבָׁשְרָׁשם  ָהֶעְליֹון  ִמְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ֶׁשָהָיה  ְיֵפה  ּתַֹאר  וִיֵפה  ַמְרֶאה
  ְיֵדי -ִּכי  ַעל  .  ל  ָּדָבר  ֶׁשרֹוֶצה  ֵלָהנֹות  ִמֶּמּנּוּוִבְׁשִביל  ֶזה  ְצִריִכין  ְלָבֵרְך  ַעל  ָּכ.  'ְוֶזהּו  ַמה  ָּיִפית  ּוַמה  ָּנַעְמְּת  ַאֲהָבה  ְוכּו

' ִּכי  ָּכל  ַהְּבָרכֹות  ֵהם  ְּבִחיַנת  ִׁשירֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות  ַלה,  ַהְּבָרָכה  הּוא  ְמַקֵּׁשר  ּוַמֲעֶלה  ַהָּדָבר  ְלָׁשְרׁשֹו  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון
  ֵּכן  ָּכל  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  נַֹעם -ְוַעל  .  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָּבָרא  ֶאת  ַהָּדָבר  ַהֶּזה'  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשְּמַׁשְּבִחין  ּוְמָבְרִכין  ַלה

) ל  ב  בְׁשמּוֵא(ּוְכִתיב  ַזְּמרּו  ִלְׁשמֹו  ִּכי  ָנִעים  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות  ִיְׂשָרֵאל  .  ָהֶעְליֹון  ִּבְבִחיַנת  ִּכי  ָנִעים  ָנאָוה  ְתִהָּלה
' ִּכי  ָכל  ַהְּבָרכֹות  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְזִמירֹות  ּוְתִהּלֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות  ַלה,  ל"ֶׁשֵהִביא  ָׁשם  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבסֹוף  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ
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ִלְזּכֹות .  ר  ִלָּדֵבק  ְּבַהּבֹוֵרא  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹוִּכי  ִאי  ֶאְפָׁש,    ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון-ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַעל  
ֶׁשֻּכָּלם  ֵהם .    ְיֵדי  ִּדּבּוֵרי  ְּבָרכֹות  ְוהֹוָדאֹות  ּוְתִפּלֹות  ְוִׁשירֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות-ִּכי  ִאם  ַעל  '  ַלּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַלֲחזֹות  ְּבנַֹעם  ה

ְוֶזה ְּבִחיַנת ְּכַלל ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשְּצִריִכין ְלָבֵרְך ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשֶּנֱהִנין ִמֶּמּנּו . ל"ַּכַּנ' ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות ְוכּו,  ִּבְבִחיַנת  נַֹעם
ָׁשם ִּכי  ְצִריִכין  ְלַהֲעלֹות  ּוְלַקֵּׁשר  ָּכל  ַהֲהָנאֹות  ְוַהְּטָעִמים  ְוַהַּתֲענּוִגים  ְלָׁשְר,  ְוָאסּור  ֵלָהנֹות  ֵמָהעֹוָלם  ַהֶּזה  ְּבלֹא  ְּבָרָכה

  ְיֵדי  ֶזה  ַמֲעִלין  ּוְמַקְּׁשִרין  ָּכל -ֶׁשַעל  .  ל"  ְיֵדי  ַהְּבָרָכה  ְּבַכָּוָנה  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ-ֶׁשהּוא  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ַעל  
  ִיְׂשָרֵאל -ַּקר  ְקֻדַּׁשת  ָּכל  ַהַּמֲאָכִלים  הּוא  ֵמֶאֶרץ    ֵּכן  ִע-ְוַעל  .  ל"ָהַאֲהבֹות  ְוַהַּתֲענּוִגים  ְלָׁשְרָׁשם  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַּכַּנ

ִּכי  ִעַּקר  ַהְׁשָּפַעת ,  ְּדַהְינּו  ַהִּׁשְבָעה  ִמיִנים  ְוַכּמּוָבא  ְלֵעיל,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהִּמְצוֹות  ַהְּתלּויֹות  ָּבָאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ְּבִמיֵני  ַמֲאָכל
ִּכי ,    ִיְׂשָרֵאל  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ָהֲאִכיָלה-  ֵּכן  ָׁשם  ְּבֶאֶרץ  -ַעל  ,  ל"ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ    ִיְׂשָרֵאל  ַּכְמבָֹאר-נַֹעם  ָהֶעְליֹון  הּוא  ְּבֶאֶרץ  

ְמבָֹאר   ִיְׂשָרֵאל  ַּכ-ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ָהֲאִכיָלה  הּוא  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ְלַקֵּׁשר  ַהַּטַעם  ְוַהַּתֲענּוג  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  הּוא  ְּבֶאֶרץ  
ִּכי  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ָהֲאִכיָלה  הּוא  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ְלַקֵּׁשר ,    ִיְׂשָרֵאל  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ָהֲאִכיָלה-  ֵּכן  ָׁשם  ְּבֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ל"ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ

  ֵּכן  ִעַּקר  ָּכל  ַהְּבָרכֹות -ְוַעל  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ץ  ל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶר"ַהַּטַעם  ְוַהַּתֲענּוג  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַּכַּנ
, ַהְׁשָּתא  ְלַאֲחָריו  ְמָבֵרְך,ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ֶׁשְּמָבְרִכין  ַעל  ָּכל  ַהַּמֲאָכִלים  ָאנּו  ְלֵמִדין  ִמִּבְרַּכת  ַהָּמזֹון

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְּכֵדי -ִּכי  ִעַּקר  ָּכל  ַהְּבָרכֹות  הּוא  ְלַהְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר,  ְלָפָניו  לֹא
ְרַּכת  ַהָּמזֹון  הּוא ִּכי  ִעַּקר  ִּב,    ֵּכן  ְלֵמִדין  ָּכל  ַהְּבָרכֹות  ִמִּבְרַּכת  ַהָּמזֹון-ְוַעל  .  ל"ְלַהֲעלֹות  ּוְלַקֵּׁשר  ָּכל  ָהַאֲהבֹות  ְלָׁשְרָׁשן  ַּכַּנ

. ְוַכְמבָֹאר  ְלֵעיל  ַּכָּמה ְּפָעִמים.  ַעל  ָהָאֶרץ'  ּוֵבַרְכָּת  ְוכּו'  ְוָאַכְלָּת  ְוכּו,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל-ְלַהְמִׁשיְך  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת -ַהְּבָרָכה  ִהיא  ְלַהְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ִּכי  ִעַּקר  ,    ִיְׂשָרֵאל  קֹוְדִמין  ִלְבָרָכה-  ֵּכן  ֵּפרֹות  ֶאֶרץ  -ְוַעל  

  ְיֵדי -ֶׁשּזֹוִכין  ָלֶזה  ַעל  .  ל"נַֹעם  ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש  ָהֶעְליֹון  ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ָּכל  ַהְּטָעִמים  ְוָהַאֲהבֹות  ְוַהַּתֲענּוִגים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַּכַּנ
  .ל"ַהְּבָרָכה ַּכַּנ

ִּכי  ָכל  ַהָּכבֹוד ,    ֵּכן  ִּתְּקנּו  ֲחָכֵמינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ִּדין  ְקִדיָמה  ְּבֵפרֹות  ְּכִפי  ֲחִׁשיבּות  ּוַמֲעַלת  ַהֵּפרֹות-ְוַעל  )  ב
ֵדי  ַהְׁשָּפַעת   ְי-ֶׁשַעל  .  ל"ְוַהֲחִׁשיבּות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ִנְמָׁשְך  ִמָּׁשם  ִמְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ

ׁשֶֹרׁש  ָּכל  ָהֲעָׂשָרה  ַמֲאָמרֹות  ֶׁשָּבֶהם ,  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ִנְמָׁשְך  ִהְתַּגּלּות  ְּכבֹודֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש  ַהְּבִריָאה
ְלִעְניַן  ְּבָרָכה  ְלַהְקִּדים  ָהָראּוי   ֵּכן  ָראּוי  ְלַחֵּלק  ָּכבֹוד  ַוֲחִׁשיבּות  ְלַהֵּפרֹות  -ְוַעל  .  ַעֵּין  ָׁשם',  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ְוכּו

  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ַהְּבָרָכה  ִנְמָׁשְך  ַהְׁשָּפַעת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ַהָּכבֹוד  ְוַהֲחִׁשיבּות  ַּכַּנ-ִּכי  ַעל  ,  ְלַהְקִּדים
ְּכֶדֶרְך  ָהעֹוָלם  ֶׁשְּכֶׁשֶאָחד  ִנְכָנס  ְלֵבית .  י  ַמֲאָכל  ּוַמְׁשֶקה  ָאָדם  ְמַכְּבִדין  ֶזה  ֶאת  ֶזה  הּוא  ְּבִמיֵנ-רֹב  ַהָּכבֹוד  ֶׁשְּבֵני  

ְוֵכן  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ְלִעְניַן .  ֲחֵברֹו  ְורֹוֶצה  ְלַכְּבדֹו  הּוא  ְמַכֵּבד  אֹותֹו  ְּבֵאיֶזה  ְּדַבר  ַמֲאָכל  ּוַמְׁשֶקה
ִּכי  ִעַּקר  ָּכל  ַהָּכבֹוד  ִנְמָׁשְך  ִמּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשַהְׁשָּפָעתֹו  ְמֻלָּבׁש  ְּבָכל .  'ִהְתַּכֵּבדֲחִתיָכה  ָהְראּוָיה  ְל,  'ִאּסּור  ְוֶהֵּתר

ְּכמֹו .  (ְּבִחיַנת  ֶמֶלְך  ַהָּכבֹוד,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֻׁשְלַחן  ְמָלִכים.  ל"  ֵּכן  ָׁשם  ִעַּקר  ַהָּכבֹוד  ַּכַּנ-ְוַעל  .  ַהַּמֲאָכִלים  ּוַמְׁשָקאֹות
ִּכי  ִעַּקר  ַהָּכבֹוד ).  ֱאלִֹקים  ֶאת  ַהֵּצָלע  ְּבִסיָמן  סז'  ַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  ְּבַהּתֹוָרה  וִַּיֶבן  הֶׁשָּכ

ֹוִכין  ְלָבֵרְך  ַהְּבָרכֹות   ְיֵדי  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשּזֹוִכין  ְלַקֵּבל  ִמָּׁשם  ִּבְׁשַעת  ַהֻּׁשְלָחן  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּכֶׁשּז-ִמְתַּגֶּלה  ַעל  
  .ל"ָּכָראּוי ְוַכַּנ

 ִיְׂשָרֵאל ְּבִׁשְבַעת ַהִּמיִנין ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֵּפרֹות טֹוִבים ָּכֵאֶּלה ְוֶׁשִהיא ֶאֶרץ ָזַבת -ְוֶזה ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה ְמַׁשַּבַחת ֶאת ֶאֶרץ ) ג
ִיְתָּבַרְך  ִהְבִטיַח  ְּבַכָּמה '  ְוה.    ִיְׂשָרֵאל  ַהְּקדֹוָׁשה  ָּכל  ָּכְך-ה  הּוא  ֶׁשַבח  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ְוִכי  ֶז.  ְוִלְכאֹוָרה  ַהָּדָבר  ָּתמּוַּה.  ָחָלב  ּוְדַבׁש

  ְיֵדי  מֶֹׁשה  ַּכָּמה  ְוַכָּמה  ְּפָעִמים -ַהְבָטחֹות  ְלַאְבָרָהם  ּוְלִיְצָחק  ּוְלַיֲעקֹב  ָלֵתת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְלַזְרָעם  ְוִבֵּשר  ְלִיְׂשָרֵאל  ַעל  
ְוָכל .    ִיְׂשָרֵאל  ַלְמַעֵּין  ּוְמַדְקֵּדק  ָּבּה-ן  ְלַקֵּים  ַהְבָטָחתֹו  ִלֵּתן  ָלֶהם  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוָכל  ַהּתֹוָרה  ְמֵלָאה  ִמֶּׁשַבח  ֶאֶרץ  ֶׁשהּוא  מּוָכ

 -  רֹב  ֶאת  ֶאֶרץ  -יר  ַעל  ִּפי  ַּפַעם  ֶׁשּמֹוִכיַח  ּוַמְזִהיר  אֹוָתם  ַעל  ִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות  ִּבְכָלִלּיּות  אֹו  ִּבְפָרִטּיּות  הּוא  ַמְזִּכ
ְוִכי  ָּכל  ָהַרַעׁש  ַהֶּזה  ְּכֵדי  ֶלֱאכֹל  ֵּפרֹות .  ַּכְמבָֹאר  ִּבְפסּוִקים  ַרִּבים  ֵאין  ִמְסָּפר',  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֵדי  ָלבֹוא  ָלֶרֶׁשת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ְוכּו

רֹות  טֹוִבים  ּוְמתּוִקים  ָּכֵאֶּלה  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַטֲעָמם  ּוְנִעיַמת ַאְך  ֶּבֱאֶמת  ִעַּקר  ַהַּכָּוָנה  הּוא  ֶׁשֵּיׁש  ָּבּה  ֵּפ?  טֹוִבים  ָּכֵאֶּלה
  ְיֵדי -ַעל  .    ְיֵדי  ַהֵּפרֹות  ַהּטֹוִבים  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם-ְוָׁשם  ַּדְיָקא  ְיכֹוִלין  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְלנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַעל  .  ְמִתיקּוָתם  ִמּנַֹעם  ָהֶעְליֹון

  ִיְׂשָרֵאל -ֶׁשִעַּקר  ַמה  ֶּׁשְּמַׁשֵּבַח  ֶאת  ֶאֶרץ  ,  ִנְמָצא.    ִיְׂשָרֵאל  ַּדְיָקא-ת  ַהְּתלּויֹות  ָּבֶהם  ֶׁשּנֹוֲהִגין  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלַקֵּים  ַהִּמְצוֹו
  ִיְׂשָרֵאל  ַּדְיָקא -ֶרץ  ִעַּקר  ַהַּכָּוָנה  ַעל  ׁשֶֹרׁש  ַהַּטַעם  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשהּוא  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשּזֹוִכין  ְּבֶא,  ְּבִׁשְבַעת  ַהִּמיִנין  ַהּטֹוִבים

. 'ֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ָּכל  ְיֵמי  ַחָּייו  הּוא  ִלְזּכֹות  ְלנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַלֲחזֹות  ְּבנַֹעם  ה ִּכי  ִעַּקר,  ְוֶזהּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשַבח  ָּגדֹול  ְונֹוָרא  ְמאֹד
 .'ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה' אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ְוכּו' ֵאת הַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמ, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב. ְלַהִּכיר ְּגֻדָּלתֹו ִיְתָּבַרְך

  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ָּכְך  ְוִהְתַּפֵּלל -ֶׁשִּנְתַאָּוה  ְלֶאֶרץ  ,  ְוֶזה  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ַעל  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום
ֶאָּלא !  ?ְוִכי  ֶלֱאכֹל  ִמִּפְרָיּה  הּוא  ָצִריְך  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמּטּוָבּה,    ְוִהְקׁשּו  ַעל  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל-ו  ְּתִפּלֹות  ְּכֵדי  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  "תקט

ְוִכי  ַיֲעֶלה  ַעל  ַהַּדַעת  ֶׁשּמֶֹׁשה  ִיְתַאֶּוה .  ְוַהָּדָבר  ָּתמּוַּה  ּוְדָקאֵרי  ֵלה  ַמה  ָּקאֵרי  ֵלּה.  ִּבְׁשִביל  ְלַקֵּים  ַהִּמְצוֹות  ַהְּתלּויֹות  ָּבָאֶרץ
ִּכי  ֵמֲחַמת ,  ַאְך  ִעַּקר  ַהֻּקְׁשָיא  ְוַהֵּתרּוץ  הּוא  ַמה  ֶּׁשָּכַתְבנּו.    ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ֶלֱאכֹל  ִמִּפְרָיּה  ְוִלְׂשּבַֹע  ִמּטּוָבּה-ץ  ְלֶאֶר
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ְוִכי ,    ֵּכן  הּוא  ַמְקֶׁשה  זֹאת-ַעל  ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶׁשַבח  ַהֵּפרֹות  ַּכַּנ-ֶׁשרֹוִאין  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום  ְמַׁשֵּבַח  ֶאת  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ְמַׁשֵּבַח  אֹוָתּה  ֶׁשִהיא  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדַבׁש ֶאֶרץ ִחָּטה -ִּכי  ָאנּו  רֹוִאין  ֶׁשָּכל  ֶׁשַבח  ֶאֶרץ  .  'ֶלֱאכֹל  ִמִּפְרָיּה  ְוכּו

 -ַהְינּו  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַבח  ֶאֶרץ  ,  ִּבְׁשִביל  ְלַקֵּים  ִמְצוֹות  ַהְּתלּויֹות  ָּבָאֶרץֶאָּלא  ,  ְוֶזה  ֶׁשְּמָתֵרץ.  'ּוְׂשעֹוָרה  ֶּגֶפן  ּוְתֵאָנה  ְוכּו
  ִיְׂשָרֵאל  ַאְך  לֹא  ָהְיָתה  ַּכָּוָנתֹו  ַחס -ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ִהְתַאָּוה  מֶֹׁשה  ְלֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל  ֵהן  ֵהן  ֵּפרֹוֶתיָה  ַהּטֹוִבים  ְוַהְּנִעיִמים

 ְיֵדי ַהִּמְצוֹות -ְּכֵדי ֶׁשַעל . ַרק ִעַּקר ַּכָּוָנתֹו ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלַקֵּים ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ, ַּגְׁשִמי  ֶׁשל  ַהֵּפרֹותַלַּטַעם  ַה,  ְוָׁשלֹום
ַקת  מֶֹׁשה  ְוָכל  ַהַּצִּדיִקים  ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ְּתׁשּו ְיַקֵּׁשר  ַטַעם  ַהְמִתיקּות  ּוְנִעיַמת  ַהֵּפרֹות  ְלָׁשְרָׁשן

 .ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ַהַּתְכִלית ַּכַּנ' ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה
ִּכי  ֵאין  ָחְכָמה ,    ֵּכן  ָׁשם  ִעַּקר  ַהּמִֹחין-  ִיְׂשָרֵאל  ִהיא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ְוַעל  -ל  ֶׁשֶאֶרץ  "ְוִהֵּנה  ְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ)  ד

 -ֲאָבל  מִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ִּכי  ִעַּקר  ַהּמִֹחין  ִנְמָׁשִכין  ִמּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשּׁשֹוֵפַע  ְּבֶאֶרץ  ,  ִיְׂשָרֵאל  -ְּכָחְכַמת  ֶאֶרץ  
ֶׁשֵהם ,    ָלָאֶרץ-  חּוץ  ּוֵמֲחַמת  ֶׁשֵאּלּו  ַהּמִֹחין  ֶׁשל.  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם',  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  ְוכּו,  ָלָאֶרץ  ֵהם  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים

  ְיֵדי  ְּכִלי  ַהַּנֲעֶׂשה -ְוִתּקּוָנם  ִהיא  ְּבֵעת  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַעל  .  ְמַבְּקִׁשים  ְלַעְצָמן  ִּתּקּון,  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים
ְּבִחיַנת ,    ִיְׂשָרֵאל-ִחיַנת  חֹוְבִלים  ְונֹוְפִלים  ְלמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ    ָלָאֶרץ  ְּב-ֶׁשָאז  ָּבִאין  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  .  '  ְיֵדי  ְצָדָקה  ְוכּו-ַעל  

  ָלָאֶרץ -  ֵּכן  ִלְפָעִמים  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  -ַעל  .  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם',  ִּכי  ָאז  הּוא  ְזַמן  ִּתּקּוָנם  ְוכּו,    ְיֵדי  ֶזה-נַֹעם  ְּכֵדי  ְלִהְתַּתֵּקן  ַעל  
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ְולֹא  ַּדי -ִמים  ָּכל  ָּכְך  ַעד  ֶׁשּגֹוְרִמים  ְּפָגם  ַּגם  ְלַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ֵהם  ְּפגּו

ְׂשָרֵאל   ִי-ּוִמֶּזה  ָּבא  ַהַּמֲחלֶֹקת  ֶׁשֵּיׁש  ְּבֶאֶרץ  .  ֵהם  ּפֹוְגִמים  אֹוָתם,    ְיֵדי  ַהּנַֹעם  ַאְּדַרָּבא-ֶׁשּלֹא  ִנְתַּתְּקִנים  ַהחֹוְבִלים  ַעל  
 .ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב',  ֵּכן ַחס ְוָׁשלֹום ְוכּו-ַּגם 

  ִיְׂשָרֵאל  ְועֶֹצם  ִרּבּוי  ַהְמִניעֹות  ְּבִלי  ִׁשעּור -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ּגֶֹדל  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְסּבֹל  קֶֹדם  ֶׁשָּבִאין  ְלֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ִהוא -ֶׁשֶאֶרץ  )  ְּבָרכֹות  ה(ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ  ְל ֶׁשְּצִריִכין  ְלַׁשֵּבר  קֶֹדם  ֶׁשָּבִאין
ִחיַנת ְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּב.    ִיְׂשָרֵאל-ְוִעַּקר  ַהִּיּסּוִרים  ֵהם  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  .    ְיֵדי  ִיּסּוִרים-ֶאָחד  ֵמַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבִאין  ַעל  

ִּכי  ָּכל  ַהְמִניעֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם ,  ְּדַהְינּו  ְמִניעֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת,  ַהחֹוְבִלים  ַהִּנְזָּכִרים  ְלֵעיל  ֶׁשֵהם  ְלׁשֹון  ַחָּבָלה  וְִיּסּוִרים
ִניעֹות  עֹוְמִדים  ְּכֶנְגּדֹו  ְוחֹוְלִקים  ָעָליו  ְורֹוִצים   ִיְׂשָרֵאל  ְוַהְמ-ָּכְך  ִלְנסַֹע  ְלֶאֶרץ  ]  ָּכל[ִּכי  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ,  ֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת
ַהְינּו ,    ָלָאֶרץ  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת-ְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  ,  ְלָמְנעֹו  ַחס  ְוָׁשלֹום

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲאַזי ְּכִפי - ֵּכן ֵּתֶכף ְּכֶׁשָהָאָדם ִנְתעֹוֵרר ֵליֵלְך ְלֶאֶרץ -ַעל , י ַהּנַֹעם  ְיֵד-ֵמֲחַמת  ֶׁשַהחֹוְבִלים  רֹוִצים  ְלִהְתַּתֵּקן  ַעל  
.   ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמָׁשְך  ָעָליו  ֶהָאָרה  ִמְּבִחיַנת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֵהם  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ִהְתעֹוְררּותֹו  ּוְתׁשּוָקתֹו  ְלֶאֶרץ  

  ָלָאֶרץ -ּוֵמֲחַמת  ֶׁשַהחֹוְבִלים  ֵהם  מִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  .  ל"י  ֵּתֶכף  ָּבִאים  ַהחֹוְבִלים  ְונֹוְפִלים  ַּבְּנִעיִמים  ְּכֵדי  ְלִהְתַּתֵּקן  ַּכַּנַוֲאַז
ר  ָהַרע  ֶׁשָּבֶהם  ּוְמַבְלְּבִלין   ֵּכן  ִמְתַּגֵּב-ַעל  .    ָלָאֶרץ  ֶׁשִהיא  ֶאֶרץ  ָהַעִּמים-ֶנֱאָחז  ָּבֶהם  ַהֻּזֲהָמא  ֶׁשל  חּוץ  ,  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת

ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ֶזהּו  ְּכָלל  ָּגדֹול  ַּבֲעבֹוַדת .    ִיְׂשָרֵאל  ְוָצִריְך  ְיִגיָעה  ְלַׁשְּבָרם-מַֹח  ָהָאָדם  ְוגֹוְרִמים  לֹו  ְמִניעֹות  ְּגדֹולֹות  ֵמֶאֶרץ  
ֶּׁשָהָאָדם  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ָיכֹול  ִלְגמֹר  ִּכי  ָּכל  ַמה,  ִניַעת  ַהּמַֹחַהּבֹוֵרא  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִעַּקר  ָּכל  ַהְמִניעֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֵהם  ַרק  ְמ

ִּכְרצֹונֹו  ְוֵאין  ׁשּום  ְמִניָעה  ֶׁשּתּוַכל  ְלָמְנעֹו  ְוִעַּקר  ַהְמִניָעה  ִהיא  ַרק  ֵמֲחַמת  ֶׁשֲעַדיִן  ֵאינֹו  ַמֲאִמין  ְּבַדְעּתֹו  ִּבְׁשֵלמּות  ָּכָראּוי 
  ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו -ִּכי  ִאם  ָהָיה  ָהָאָדם  ַמֲאִמין  ִּבְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  ְוֶׁשַחָּייו  ַהִּנְצִחִּיים  ְּתלּויִים  ָּבֶזה.  ָבר  ֶזהֶׁשהּוא  ָצִריְך  ַלֲעׂשֹות  ָּד

ָׁשִבים  ְּבֵעיָניו ְּבַוַּדאי  לֹא  ָהָיה  ׁשּום  מֹוֵנַע  ָּבעֹוָלם  ֶׁשּיּוַכל  ְלָמְנעֹו  ְולֹא  ָהיּו  ָּכל  ַהְמִניעֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֶנֱח,  ֶׁשִהיא  ֶּבֱאֶמת
. ִּכי  ַהְמִניָעה  ַהְּגדֹוָלה  ִהוא  ֶׁשְּצִריִכין  ַלֲעבֹר  ִּבְׁשֵני  ַיִּמים  ְלֶדֶרְך  ָרחֹוק  ָּכֶזה,  ּוֶבֱאֶמת  ֵאיָנם  ְמִניעֹות  ְּכָלל.  ִלְמִניעֹות  ְּכָלל

.   ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ְסֵפק  ֶרַוח-ִּמים  ְלֵמָרחֹוק  יֹוֵתר  ֵמֶאֶרץ    ָאָדם  ֶׁשּפֹוְרִׁשין  ַעְצָמן  ְלַי-ַוֲהלֹא  ָאנּו  רֹוִאים  ֲאָלִפים  ְוִרְבבֹות  ְּבֵני  
ִמָּכל  ֶׁשֵּכן  ִלְסַטאְנִּביל  ּוְלַעּכֹו  ֶׁשְּׁשִכיִחים  עֹוְבִרים ,  ְוֶזה  ַלֲאֶמִריָקא  ֶׁשָרחֹוק  ְמאֹד.  ֶזה  נֹוֵסַע  ְלַמאְרֶסעְליָיא  ְוֶזה  ְללֹוְנדֹון

ֲחַמת  ָממֹון  ֲהלֹא  ָאנּו  רֹוִאים  ַּכָּמה  ֲעִנִּיים  ֶׁשַּמִּשיִאין  ְּבֵניֶהם  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ּומֹוִציִאים  ֲעֵליֶהם ְוִאם  ְמִניָעה  ֵמ.  ְוָׁשִבים  ַהְרֵּבה
 ֲהלֹא  הּוא  ַרק,    ִיְׂשָרֵאל  ּוֵמַאיִן  לֹוְקִחים  ֵאּלּו  ַההֹוָצאֹות-הֹוָצאֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשעֹוֶלה  ַהְרֵּבה  יֹוֵתר  ֵמהֹוָצאֹות  ַהְּנִסיָעה  ְלֶאֶרץ  

ִיְתָּבַרְך  עֹוֵזר  ָלֶהם  ְּבָכל  ַמה '  ִיְתָּבַרְך  ַעד  ֶׁשה'  ּוְמַצִּפים  ַלה.  ֵמֲחַמת  ֶׁשֵהם  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ָּכל  ָּכְך  ְלַהִּשיא  ְּבֵניֶהם  ּוְבנֹוֵתיֶהם
ַתְחּבּולֹות  ַעל  ֶזה  ָלבֹוא  ְלָׁשם  ְּבַוַּדאי ִמָּכל  ֶׁשֵּכן  ִאם  ָהיּו  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ֶּבֱאֶמת  ְוָהיּו  חֹוְׁשִבים  ַמֲחָׁשבֹות  ְו,  ֶּׁשֻּמְכָרח  ָלֶהם

  ִיְׂשָרֵאל  ֵחֶלק  ֵמֶאֶלף  ְּכמֹו  ֶׁשִהיא -  ֵּכן  ִאם  ָהָיה  ָהָאָדם  ַמֲאִמין  ִּבְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ִיְתָּבַרְך  עֹוֵזר  ָלֶהם  ְּבִלי  ָסֵפק'  ה ָהָיה
ִיְׂשָרֵאל  ְּכמֹו  ִמי  ֶׁשָהָיה  ָרץ  ִאם  ָהָיה  יֹוֵדַע  ֶׁשִּיְמָצא  ָׁשם  ְּבַוַּדאי  ֲאָלִפים   -ֶּבֱאֶמת  ְּבַוַּדאי  ָהָיה  ָּכל  ָאָדם  ָרץ  ּופֹוֵרַח  ְלֶאֶרץ  

ֶׁשְּבַוַּדאי  ָהָיה  ָרץ  ְלָׁשם  ְּבָכל  ּכֹחֹו  ְולֹא  ָהָיה  ׁשּום  מֹוֵנַע  ֶׁשִּיְמָנֵעהּו  ְוָהָיה  לֹוֶוה  ּומֹוֵכר  ָּכל  ֲאֶׁשר  לֹו  ַעל .  ְוִרְבבֹות  ֲאדּוִמים
 -ִמָּכל  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ִאם  ָהָיה  ָהָאָדם  ֵמִׂשים  ְלִלּבֹו  ֶׁשַבח  ֶאֶרץ  ,  ָהָיה  ּפֹוֵרַח  ְלָׁשם  ִּבְזִריזּות  ּוְבֶבָהָלה  ְּגדֹוָלהְו.  הֹוָצאֹות
ֶלת  ִמְּבֵראִׁשית  ָּבָרא ִּכי  ַהּתֹוָרה  ַמְתֶח,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשָּכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה  ֵמרֹאָׁשּה  ְלסֹוָפּה  ְמֵלָאה  ִמֶּׁשַבח  ֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל

. 'לֹא  ָהָיה  ָצִריְך  ְלַהְתִחיל  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶאָּלא  ֵמַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ָלֶכם  ְוכּו,  י"ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש.  ֱאלִֹקים  ֶאת  ַהָּׁשַמִים  ְוֶאת  ָהָאֶרץ
ֶׁשּלֹא  יֹאְמרּו  ָהעֹוְבֵדי .  'ם  ַנֲחַלת  ּגֹוִים  ְוכּוִּבְׁשִביל  ּכַֹח  ַמֲעָׂשיו  ִהִּגיד  ְלַעּמֹו  ָלֵתת  ָלֶה?  ּוִמְּפֵני  ָמה  ָּפַתח  ִּבְבֵראִׁשית

ִנְמָצא  ֶׁשָּכל  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּמְּבֵראִׁשית  ַעד  ַהחֶֹדׁש  ַהֶּזה  ָלֶכם  ַהּכֹל  ִּבְׁשִביל  ֶׁשּנּוַכל  ִלְכּבֹׁש  ֶאֶרץ .  'ּכֹוָכִבים  ִלְסִטים  ַאֶּתם  ְוכּו
ְמַסֶּפֶרת  ִמְּבִריַאת  ָהעֹוָלם  ְוֵלַדת  ָהָאבֹות  ְוִסּבֹוֵתיֶהם  ְוִגְלּגּוֵליֶהם  ַהּכֹל  הּוא ְוָכל  ַהִּסּפּוִרים  ַמה  ֶּׁשַהּתֹוָרה  .    ִיְׂשָרֵאל-
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ִיְתָּבַרְך  ִּגְלֵּגל  ִעם  ֲאבֹוֵתינּו  ַהְרֵּבה  ְוָעָׂשה  ִעָּמֶהם '  ְּכמֹו  ֶׁשה.    ִיְׂשָרֵאל  ְּבָכל  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן-ַלֲעׂשֹות  ֶּדֶרְך  ְּכבּוָׁשה  ְלֶאֶרץ  
, ַאֲחֵריֶהם  ֶאת  ֶאֶרץ  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּזֹאת  ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה ַהּכֹל  ִּבְׁשִביל  ָלֵתת  ָלֶהם  ּוְלַזְרָעם,  ֹות  ְונֹוָראֹות  ַהְרֵּבהִנְפָלא

, ה  ֱאלֹקּותֹו  ָּבעֹוָלםֶׁשֵּתֶכף  ְּבָפָרַׁשת  נַֹח  ֶׁשָּכתּוב  ָׁשם  ֵלַדת  ַאְבָרָהם  ָאִבינּו  ֶׁשהּוא  ִראׁשֹון  ָלָאבֹות  ְוהּוא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשִּגָּל
ֶאל '  ֶלְך  ְלָך  ֵמַאְרְצָך  ְוכּו,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל  ְוִצָּוהּו  ֵליֵלְך  ְלָׁשם-ִיְתָּבַרְך  ַמֲעַלת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  '  ֵּתֶכף  ּוִמָּיד  ִּגָּלה  לֹו  ה

ְוַאַחר  ָּכְך  ִּבְבִרית  ֵּבין  ַהְּבָתִרים .    ִיְׂשָרֵאל-ְנִסיַעת  ַאְבָרָהם  ְלֶאֶרץ  ְוָׁשם  ָּכל  ַהָּפָרָׁשה  ְוָכל  ַהֵּסֶדר  ְמַדֵּבר  ֵמִעְניַן  .  'ָהָאֶרץ  ְוכּו
  ִיְׂשָרֵאל  ַּכָּמה  ְוַכָּמה  ְּפָעִמים -ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ַּבָּפָרָׁשה  ֶׁשַּמְזִּכיר  ַהְבָטַחת  ֶאֶרץ  ,  ִיְתָּבַרְך  ַעל  ְיֻרַּׁשת  ֶאֶרץ'  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ה
ן  ַאַחר  ָּכְך  ֵאֶצל  ִיְצָחק  וְַיֲעקֹב  ֶׁשַּמְבִטיַח  ְלָכל  ֶאָחד  ַּכָּמה  ְוַכָּמה  ְּפָעִמים  ְּבַכָּמה  ְלׁשֹונֹות  ֶׁשל  ַהְבָטָחה ְוֵכ.  ִמּגֶֹדל  ִחָּבָתּה

ה  ַהּזֹאת ֶׁשִּיֵּתן  ָלֶהם  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבע  ְלַאְבָרָהם  ְוחֹוֵזר  ַהְבָטָחה  זֹאת  ַּכָּמה  ְּפָעִמים  ִמּגֶֹדל  ֶׁשַבח  ַמֲעַלת  ַהַהְבָטָח
י  ַעל "  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְבִטיַח  ָלָאבֹות  ּוְכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש-ְוָכל  ֵסֶפר  ְּבֵראִׁשית  סֹוֵבב  הֹוֵלְך  ַעל  קֶֹטב  ֶזה  ֶׁשל  ַהְבָטַחת  ֶאֶרץ  

 -ְּדַהְינּו  ַעד  ֶׁשָּבאּו  ְלֶאֶרץ  ',    ִיּׁשּוב  ְוכּוְוֵאֶּלה  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ְוִגְלּגּוֵליֶהם  ַעד  ֶׁשָּבאּו  ִלְכַלל.  ָּפסּוק  ֵאֶּלה  ּתֹוְלדֹות  ַיֲעקֹב  יֹוֵסף
ְוַהּכֹל  ָהָיה  ְּכֵדי .  ְוֵכן  ָּכל  ֵסֶפר  ְׁשמֹות  ֶׁשְּמַדֵּבר  ִמיִציַאת  ִמְצַרִים.  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ַהִּיּׁשּוב  ְוַהְמנּוָחה  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָקדֹוׁש

 ַאֲעֶלה, ִיְתָּבַרְך  ְלמֶֹׁשה  ַּבְּסֶנה ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ֵּתֶכף'  ַּבָּפָרָׁשה  ִּבְתִחַּלת  ִהְתַּגּלּות  ה  ִיְׂשָרֵאל  ַּכְמבָֹאר  -ִלְזּכֹות  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  
ִהיא ָוֵאֵרד  ְלַהִּצילֹו  ִמַּיד  ִמְצַרִים  ּוְלַהֲעלֹותֹו  ִמן  ָהָאֶרץ  ַה,  ּוְכִתיב.  'ֶאֶרץ  ָזַבת  ְוכּו'  ֶאְתֶכם  ֵמֳעִני  ִמְצַרִים  ֶאל  ֶאֶרץ  ַהְּכַנֲעִני  ְוכּו

ְוָלַקְחִּתי  ֶאְתֶכם  ִלי '  ְוַגם  ֲהִקימִֹתי  ֶאת  ְּבִריִתי  ִאָּתם  ָלֵתת  ָלֶהם  ֶאת  ֶאֶרץ  ְּכַנַען  ְוכּו,  ּוְכִתיב.  'ֶאל  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ּוְרָחָבה  ְוכּו
ְוֵכן  ַהְרֵּבה  ְּבָכל .  'ָחק  ּוְלַיֲעקֹב  ְוכּוְוֵהֵבאִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ָנָׂשאִתי  ֶאת  ָיִדי  ָלֵתת  אֹוָתּה  ְלַאְבָרָהם  ּוְלִיְצ'  ְלָעם  ְוכּו

ִיְתָּבַרְך  ַמְבִטיַח  ָּכל  ָּכְך '    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשה-ֶׁשִּמָּכל  ֶזה  ְיכֹוִלין  ִלְראֹות  ּוְלָהִבין  ֵמָרחֹוק  עֶֹצם  ֶׁשַבח  ַמֲעַלת  ֶאֶרץ  .  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה
ּוַמֲעַלת .    ִיְׂשָרֵאל-ָרִׁשים  ּוְׁשָאר  ְסָפִרים  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבֻכָּלם  ִמּגֶֹדל  ֶׁשַבח  ֶאֶרץ  ּוִבְפָרט  ִּבְׁשָאר  ְסָפִרים  ִּבְגָמָרא  ּוְבִמְד.  ָעֶליָה

ּוִבְפָרט  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַכָּמה  ּתֹורֹות  ִמּגֶֹדל .  ַהּזֹוֶכה  ֵליֵׁשב  ָּבּה  ַוֲאִפּלּו  ֵליֵלְך  ָּבּה  ַאְרַּבע  ַאּמֹות
 .ּפּוק ַעֵּין ְוִתְׁשַּכח.  ִיְׂשָרֵאל- ִיְׂשָרֵאל ְוֶׁשָּכל ְקֻדַּׁשת ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּתלּוָיה ְּבֶאֶרץ -ַּׁשת ֶאֶרץ ְקֻד

  הּוא  ַרק ְוִעַּקר  ַהְמִניָעה.  ְּבַוַּדאי  ֵאין  ׁשּום  ְמִניָעה  ֶׁשִּיְמָנֵעהּו,    ֵּכן  ִאם  ָהָיה  ָהָאָדם  ֵמִׂשים  ִלּבֹו  ָלֶזה  ֶּבֱאֶמת-ְוַעל  
ְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשָּבִאין  ְונֹוְפִלין  ַּבְּנִעיִמים  ְּבֵעת  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם .  ל"ְמִניַעת  ַהּמַֹח  ַּכַּנ

ְוָאז  ִנְתעֹוֵרר  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ּוְמַבְלֵּבל  ֶאת .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָאז  ָּבִאין  ַהחֹוְבִלים  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ִהְׁשּתֹוְקקּות  ְלֶאֶרץ  -ָהֶעְליֹון  ַעל  
ּוַמְזִמין  ַּכָּמה  ְמִניעֹות  ֶׁשֻּכָּלם  ִנְמָׁשִכין  ִמְּבִחיַנת  ָהַרע    ִיְׂשָרֵאל-מַֹח  ָהָאָדם  ַעד  ֶׁשֵאינֹו  ָיכֹול  ִלְראֹות  ַמֲעַלת  ֶאֶרץ  

 -ְוָכל  ֵאּלּו  ַהְמִניעֹות  ֵמֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל-ץ  ַמָּמׁש  ֶׁשֵהם  ִמְתַנְּגִדים  ְלֶאֶרץ    ָלָאֶר-ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  
ֶׁשָהְיָתה  ָהָאֶרץ  ְּבָיָדם  ֶׁשֵהם .  'ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַׁשְּבָרם  ֻּכָּלם  ְּכלּוִלים  ִּבְבִחיַנת  ִׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשֵהם  ַהְּכַנֲעִני  ְוַהִחִּתי  ְוכּו

  ִיְׂשָרֵאל  ּוִמָּׁשם  ִנְמָׁשִכין  ָּכל  ַהִּיּסּוִרים  ְוָכל -  ִיְׂשָרֵאל  ּוַמֲעִליִמין  ּוַמְסִּתיִרין  ַטַעם  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  -ַעל  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  חֹוִפין  
ְּכמֹו ,    ִיְׂשָרֵאל-ָחה  ָּבֶהן  ֶאֶרץ    ֵּכן  ֵהם  ִׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ְּכֶנֶגד  ִׁשְבַעת  ַהִּמיִנין  ֶׁשִּנְׁשַּתְּב-ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ַהְמִניעֹות  ֵמֶאֶרץ  

' ְוִעַּקר  ַהֶּׁשַבח  הּוא  ֶׁשָּׁשם  הּוא  ׁשֹוֵפַע  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ַטַעם  ֵאּלּו  ַהֵּפרֹות  ְוכּו.  'ֶאֶרץ  ִחָּטה  ּוְׂשעֹוָרה  ְוכּו,  ֶׁשָּכתּוב
  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶגד  ֶזה  ֵהם  ִׁשְבָעה -ם  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ֶׁשִהיא  ִעַּקר  ֶׁשַבח  ֶאֶרץ    ֵּכן  ְּכֶנֶגד  ֵאּלּו  ַהִּׁשְבָעה  ַהִּמיִנים  ֶׁשֵה-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ

ּוְלַהֲעלֹותֹו  ִמן  ָהָאֶרץ  ַהִהיא  ֶאל  ֶאֶרץ  טֹוָבה  ּוְרָחָבה  ֶאל  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב ,  ְוֶזה  ֶׁשָּכתּוב.    ִיְׂשָרֵאל-ֲעָמִמין  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  
ִּכי  ִלְכּבֹׁש  ּוְלַהְכִניַע  ַהִּׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשחֹוֵׁשב  ָׁשם  ַהָּפסּוק ,  ִּכי  ָהא  ְּבָהא  ַּתְלָיא.  'ַנֲעִני  ְוַהִחִּתי  ְוכּוֶאל  ְמקֹום  ַהְּכ.  ּוְדָבׁש

ְּדַהְינּו  ֶׁשּׁשֹוֵפַע  ָׁשם ,    ְיֵדי  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ְּבֶׁשַבח  ָהָאֶרץ  ֶׁשִהיא  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש-הּוא  ַעל  .  'ֶׁשֵהם  ַהְּכַנֲעִני  ְוַהִחִּתי  ְוכּו
ֲעָמִמין  ֶׁשֵהם  ְּכַלל    ְיֵדי  ֶזה  ְיכֹוִלין  ְלַהְכִניַע  ְוִלְכּבֹׁש  ָּכל  ַהִּׁשְבָעה-נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ְמִתיַקת  ָּכל  ִׁשְבַעת  ַהִּמיִנים  ֶׁשַעל  

ֲאָבל  ִמי  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ּמַֹח  ִמְּלַהְרִּגיׁש  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ִּכי  ִעַּקר  ַהְמִניעֹות  הּוא  ֶׁשְּמַבְלְּבִלין  ַה,  ל"ַהּמֹוְנִעים  ַּכַּנ
ְּבַוַּדאי  ְיַׁשֵּבר  ָּכל  ַהְמִניעֹות ,    ִיְׂשָרֵאל-ֲעֵליֶהם  ּוַמֲאִמין  ְלמֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ּוְלָכל  ַהַּצִּדיִקים  ֲאִמִּתִּיים  ֶׁשַּמְפִליִגין  ְּבֶׁשַבח  ֶאֶרץ  

ְלֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש  ֶׁשֵּיׁש  ָּבּה ,    ִיְׂשָרֵאל-ים  ְּבִׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  וְָיבֹוא  ְלֶאֶרץ  ֶׁשְּכלּוִל
ִיְׂשָרֵאל  ַּבּתֹוָרה  ַּכָּמה   -ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  ָזַבת  ָחָלב  ּוְדָבׁש  ֶׁשִּנְקֵראת  ֶאֶרץ  .  ל"ִׁשְבַעת  ַהִּמיִנים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ

ַהִּנְמָׁשְך  ִמּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ְמִתיַקת )  ְּבכֹורֹות  ו(ִּכי  ָחָלב  הּוא  ְּבִחיַנת  הֹוָלָדה  ֶׁשָאז  ָּדם  ֶנְעָּכר  ְוַנֲעֶׂשה  ָחָלב  ,  ְּפָעִמים
ִּכי  ָׁשם ,    ִיְׂשָרֵאל  ְמֻסָּגל  ְלָבִנים-  ֵּכן  ֶאֶרץ  -ְוַעל  .  ן  ָׁשם  ֵהיֵטבַעֵּי,  ל"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ָּכל  ַהְּטָעִמים  ְּבִחיַנת  ְּדַבׁש

 .ׁשֹוֵפַע נַֹעם ָהֶעְליֹון ֶׁשִּמָּׁשם ַההֹוָלָדה
ם  ֶאֶרץ  ָזַבת ָּבאנּו  ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְׁשַלְחָּתנּו  ְוַג,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְּפַגם  ַהְמַרְּגִלים  מֹוִציֵאי  ִּדַּבת  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ֶׁשָאְמרּו)  ה

ַהְינּו  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשם  ִׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ֵמָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ֶׁשֵאיָנם .  'ֶאֶפס  ִּכי  ַעז  ָהָעם  ְוכּו.  ָחָלב  ּוְדַבׁש  ִהיא  ְוֶזה  ִּפְרָיּה
ֵּיׁש  ּכַֹח  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְלַׁשֵּבר  ּוְלַבֵּטל  ַהחֹוְבִלים  ּוְלַׁשֵּבר ִּכי  לֹא  ָרצּו  ְלַהֲאִמין  ֶׁש.    ִיְׂשָרֵאל  ִלְבִחיַנת  נַֹעם-ַמִּניִחין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

  .ֶׁשָאְמרּו ָּדָבר ְוִהּפּוכֹו, ִנְמָצא. ָּכל ַהְמִניעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם
ֶרן  ְיׁשּוָעה  ֶׁשל  ַהְּגֻאָּלה ִּכי  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְצִמיַחת  ֶק.  'ִּתְכַּבד  ָהֲעבֹוָדה  ְוכּו,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשָאַמר  ַּפְרעֹה)  ו

. ְוֵתֶכף ִנְתעֹוְררּו ְּבִחיַנת ַהחֹוְבִלים ְוָנְפלּו ַּבְּנִעיִמים. ל"ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת נַֹעם ַּכַּנ. ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ-ֶׁשָהִעָּקר הּוא ָלבֹוא ְלֶאֶרץ 
ְרעֹה  ְלַהְכִּביד  ָהֲעבֹוָדה  יֹוֵתר  ִלְמנַֹע  ִיְׂשָרֵאל  ִמן  ַהְּגֻאָּלה  ִמָּלׁשּוב   ְיֵדי  ֶזה  ִהְתַּגֵּבר  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ְוֵהִסית  ֶאת  ַּפ-ְוַעל  
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  ְיֵדי  ֶזה  ָהְיָתה  ְּכֵבדּות  ָהֲעבֹוָדה  ְּבִחיַנת  ִּתְכַּבד  ָהֲעבֹוָדה -ּוִמּגֶֹדל  ִהְתַּגְּברּות  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ֶׁשַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ  
. ֲעֵליֶכם  וְִיְׁשּפֹט'  ֵיֶרא  ה,  ה  ָחְזרּו  ְוִנְתעֹוְררּו  ָּדָתן  ַוֲאִביָרם  וְָיְצאּו  ִנָּצִבים  ִלְקַראת  מֶֹׁשה  ְוַאֲהרֹן  ְוָאְמרּו  ְיֵדי  ֶז-ַעל  .  ל"ַּכַּנ

  ְיֵדי  ַהְתָחַלת -יֹון  ַעל    ְיֵדי  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַהּנַֹעם  ָהֶעְל-ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ֵמַהחֹוְבִלים  ֶׁשָחְזרּו  ְוִנְתעֹוְררּו  ַעל  
ִּכי  ִעַּקר ,  ִּכי  ָּכל  ִעַּקר  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ִנְמָׁשְך  ִמַּמֲחלֶֹקת  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ַהְּגֻאָּלה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

, ִּכי  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ִהְתָּגָרה  ָּבֶהם  ֶׁשַּיְחְלקּו  ִעם  יֹוֵסף  ַּדְיָקא,  ף  ְיֵדי  ַהַּמֲחלֶֹקת  ֶׁשֵּבין  ַהְּׁשָבִטים  ִעם  יֹוֵס-ַהָּגלּות  ִנְתַּגְלֵּגל  ַעל  
  ְיֵדי  ֶזה  ִהְתַּגְּברּו  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים -ְוַעל  .  ְוֵהם  ָחְלקּו  ָעָליו.  ל"ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ִּכי  יֹוֵסף  הּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם
ִּכי .    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם-  ֵּכן  ָיְרדּו  ְלָגלּות  ִמְצַרִים  ֶׁשהּוא  ַהֵהֶפְך  ַמָּמׁש  ֵמֶאֶרץ  -  ְוַעל  .ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת
ְך  ִמְּפַגם ִּכי  ַּתֲאַות  ִנאּוף  ִנְמָׁש,    ֵּכן  ֵהם  ְׁשטּוֵפי  ִזָּמה-ְוַעל  .  ַּכָּידּוַע ֶאת  ֶזה  ְלֻעַּמת  ֶזה.    ִיְׂשָרֵאל-ִמְצַרִים  הּוא  ְּכֶנֶגד  ֶאֶרץ  

  ֵּכן  ְּכֶׁשָּׁשַלח  ַיֲעקֹב  ֵׁשִנית  ֶאת  ַהְּׁשָבִטים  ָאַמר -ְוַעל  .  ל"ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשָאז  נֹוֵפל  ְלַאֲהַבת  ָנִׁשים  ַּכּמּוָבן  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
, ִּכי  ַיֲעקֹב  ָׁשַמע  ֶׁשָאַמר  ָלֶהם  ְמַרְּגִלים  ַאֶּתם,    ִיְׂשָרֵאל-ְּדַהְינּו  ֵּפרֹות  ֶאֶרץ  .  'ְקחּו  ִמִּזְמַרת  ָהָאֶרץ  ִּבְכֵליֶכם  ְוכּו,  ָלֶהם

ִּכי  ַּגם ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֶאֶרץ  -ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ֵחְטא  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשָּפְגמּו  ַּבּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַעל  
 -ַהְינּו  ֵּפרֹות  ֶאֶרץ  ,    ֵּכן  ִצָּוה  ַיֲעקֹב  ֶׁשִּיְּקחּו  ִעָּמֶהם  ִמִּזְמַרת  ָהָאֶרץ-ַעל  ,  ל"נַֹעם  ַּכַּנֵהם  ָּפְגמּו  ְּביֹוֵסף  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  

ת   ִיְׂשָרֵאל  ֲחִביָבה  ְּבֵעיֵניֶהם  ְוֵהם  ְמַחְּבִבין  ֶא-ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּבֶהם  ְמֻלָּבׁש  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְּכֵדי  ְלַהְראֹות  לֹו  ֶׁשֶאֶרץ  
  ְיֵדי -  ִיְׂשָרֵאל  ַיְמִׁשיכּו  ְלָׁשם  ְקֻדַּׁשת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְּכֵדי  ְלַבֵּטל  ַעל  -  ְיֵדי  ֶזה  ֶׁשִּיְּקחּו  ִעָּמֶהם  ֵּפרֹות  ֶאֶרץ  -ְוַגם  ַעל  .  ָהָאֶרץ

ּכֹל  ָהָיה  ֵמֲחַמת  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשִהְתַּגְּברּו ֶזה  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּבאּו  ָלֶהם  ָּכל  ַהִּיּסּוִרים  ֶׁשָּסְבלּו  ִמּיֹוֵסף  ֶׁשַה
  ְיֵדי  ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ֶאֶרץ -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ֶׁשָּמְכרּו  ֶאת  יֹוֵסף  ּוָפְגמּו  ַּבּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ַּכַּנ-ַעל  .  ֲעֵליֶהם

ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות  ִיְׂשָרֵאל .  ְקחּו  ִמִּזְמַרת  ָהָאֶרץ,  ְוֶזהּו.  ל"ם  ָהֶעְליֹון  ְלַתֵּקן  זֹאת  ַּכַּנ  ִיְׂשָרֵאל  ַיְמִׁשיכּו  ֶהָאַרת  ַהּנַֹע-
 .ל"ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת נַֹעם ַּכַּנ' ְוכּו

ַעד  ֶׁשִהְכִּביד  ָהֲעבֹוָדה .  ד  ַהּנַֹעםּוִמּגֶֹדל  ַהִהְתַּגְּברּות  ֶׁשל  ַהחֹוְבִלים  ָאז  ְּבֵעת  ַהְתָחַלת  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשִּנְתעֹוְררּו  ְּכֶנֶג)  ז
ל  ְוִהְתַּגְּברּו  ָּכל  ָּכְך  ַעד  ֲאֶׁשר  ָהעֹוֵׁשק  ְיהֹוֵלל  ָחָכם "ַּכַּנ'  ֲעֵליֶכם  ְוכּו'  ְוָגַרם  ַמֲחלֶֹקת  ֶׁשל  ָּדָתן  ַוֲאִביָרם  ֶׁשָאְמרּו  ֵיֶרא  ה'  ְוכּו
'   ֵּכן  ָאַמר  לֹו  ה-ַעל  ,  ְוָכל  ֶזה  ֵמֲחַמת  ִהְתַּגְּברּות  ַהחֹוְבִלים.  '  ֲהֵרעָֹתה  ְוכּוָלָמה,  ִיְתָּבַרְך'  ֶׁשַּגם  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַלה'  ְוכּו

ִיְתָּבַרְך '  ְוָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ְולֹא  ֶהָעׂשּוי  ִלְׁשלִֹׁשים  ְוֶאָחד  ְמָלִכים  ֶׁשָרַמז  לֹו  ה'  ַעָּתה  ִתְרֶאה  ְוכּו,  ִיְתָּבַרְך
ֵהם  ְמַבְלְּבִלין  ַּגם  ַּדְעּתֹו  ַהְּקדֹוָׁשה ,  ַאְּדַרָּבא,  ַהְינּו  ֵמַאַחר  ֶׁשֵאין  ְּבָידֹו  ְלַתֵּקן  ַהחֹוְבִלים,    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְכנֹס  ְלֶאֶרץ  ֵּתֶכף  ֶׁשּלֹא

  ִיְׂשָרֵאל  ִיְתַּגְּברּו -נֹס  ְלֶאֶרץ  ִּכי  ְּכֶׁשִּיְרֶצה  ִלְכ,    ִיְׂשָרֵאל-ְּבַוַּדאי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִּיְכנֹס  ְלֶאֶרץ  .  ַעד  ֶׁשָאַמר  ָלָמה  ֲהֵרעָֹתה
. ל"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,    ִיְׂשָרֵאל-ַהחֹוְבִלים  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ּוְכֶׁשֵאין  ְּבָידֹו  ְלַתְּקָנם  ֲאַזי  ֵהם  ּפֹוְגִמים  ְּביֹוֵתר  ִּבְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַקּלּות -ְוֶזהּו  ַהַּטַעם  ֶׁשֲאָנִׁשים  ְקַטִּנים  ִנְכָנִסין  ְלֶאֶרץ  .  ִיְׂשָרֵאל  -  ֵּכן  ְּבַוַּדאי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִּיְכנֹס  ְלֶאֶרץ  -ְוַעל  
ְוֵכן .    ִיְׂשָרֵאל-  ִיְׂשָרֵאל  ַעד  ֶׁשּמֶֹׁשה  לֹא  ָזָכה  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ּוְגדֹוֵלי  ַהַּצִּדיִקים  ֵיׁש  ָלֶהם  ְמִניעֹות  ֲעצּומֹות  ִמָּלבֹוא  ְלֶאֶרץ  

ִּכי  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ְלִפי ,    ִיְׂשָרֵאל-ל  ֶׁשּלֹא  ָיְכלּו  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  "ל  ְוַרִּבי  ַנְפָּתִלי  ַז"ֹוֵתינּו  ָהָיה  ַהַּבַעל  ֵׁשם  טֹוב  ַזָסמּוְך  ְלדֹור
ִעיִמים  ְלִהְתַּתֵּקן  ְוָהיּו   ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ְצִריִכים  ִלְכנֹס  ְוִלּפֹל  ָּכל  ַהחֹוְבִלים  ְלתֹוְך  ַהְּנ-עֶֹצם  ְּגֻדָּלתֹו  ִאם  ָהָיה  ִנְכַנס  ְלֶאֶרץ  

ְּבִחיַנת ,  ֶׁשֻּכָּלם  ֵהם  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים ְצִריִכים  ְלִהְתַּתֵּקן  ָּכל  ַהּמִֹחין  ַהְּפגּוִמים  ֶׁשִּנְפְּגמּו  ֵמֵחְטא  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ְוֵאיָלְך
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשֵהם  ְּכַלל  ָּכל  ַהֲחָטִאים '    ְיֵדי  ֶׁשּפֹוְגִמין  ִּבְכבֹוד  ה-  ְיֵדי  ְּפַגם  ַהָּכבֹוד  ַעל  -ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ַעל  .    ָלָאֶרץ-מִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  

,   ִיְׂשָרֵאל-ִּכי  ָּכל  ֶאָחד  ְּכִפי  ַמה  ֶּׁשּזֹוֶכה  ְלַקֵּבל  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ,    ְיֵדי  מֶֹׁשה-ֶׁשָּבעֹוָלם  ֶׁשֻּכָּלם  ָהיּו  ְצִריִכים  ְלִהְתַּתֵּקן  ַעל  
  ֵּכן  ִאם  ָהָיה  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ִנְכַנס  ָלָאֶרץ -ְּכמֹו  ֵכן  ָּבִאין  ְונֹוְפִלים  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן  ְוַעל  ,  ַעםְּדַהְינּו  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנֹ

ל  ַהחֹוְבִלים  ַעד ִּכי  לֹא  ֻיְגַמר  ִּתּקּון  ָּכ,  ָהיּו  ְצִריִכים  ָּכל  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן  ּוֵמֲחַמת  ֶׁשָאז  ֲעַדיִן  לֹא  ִהִּגיַע  ַהְּזַמן  ָלֶזה
ּוֵמֲחַמת  ֶׁשּלֹא  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ְלַתְּקָנם  ָאז  ָהיּו  ְיכֹוִלים  ִלְגרֹם  ְּפָגם  יֹוֵתר  ַחס .  ֶׁשָּיבֹוא  ָמִׁשיַח  וִיַבֵער  רּוַח  ַהֻּטְמָאה  ִמן  ָהָאֶרץ

ה  ַהֶהְכֵרַח  ֶׁשַּיְכִניֵסם  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשַּמֲעָלתֹו  ְקַטָּנה ְוָהָי.    ֵּכן  ָהָיה  ִמן  ַהִּנְמָנע  ֶׁשהּוא  ִיְכנֹס  ָלָאֶרץ  ִעם  ִיְׂשָרֵאל-ַעל  .  ְוָׁשלֹום
ְוֶזה  ָהָיה  ְּבָידֹו  ְלַתֵּקן  ְּבכַֹח  ּוְזכּות .  ִמּמֶֹׁשה  ֶׁשָאז  לֹא  ִנְתעֹוְררּו  ַהחֹוְבִלים  ִּכי  ִאם  ְמַעט  ְּכִפי  ֵעֶרְך  ַהּנַֹעם  ֶׁשָּזָכה  ְלַקֵּבל

, ט  ֶׁשּכֹוֵלל  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמְׁשָנה"ֶזה  מט'  ַׂשר  ְצָבא  ה,  ַעָּתה  ָּבאִתי,    ִליהֹוֻׁשַע  ְוָאַמר  לֹו'ְוֶזה  ֶׁשָּבא  ַׂשר  ְצָבא  ה.  ַרּבֹו  מֶֹׁשה
ֶזה  אֹוֵסר  ְוֶזה  ַמִּתיר .  ֶׁשָּׁשם  ׁשֶֹרׁש  ַהחֹוְבִלים  ַּבְּקֻדָּׁשה  ֶׁשהּוא  ַמֲחלֶֹקת  ַהַּתָּנִאים  ַוֲאמֹוָרִאים  ֶׁשחֹוְבִלים  ֶזה  ָלֶזה  ַּבֲהָלָכה

ַהְינּו  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ֶׁשּנֹוְפִלים  ַּבְּנִעיִמים ,    ִיְׂשָרֵאל-  ֵּכן  ָּבא  ִליהֹוֻׁשַע  קֶֹדם  ֶׁשִּנְכַנס  ִליִריחֹו  ִלְתִחַּלת  ְּגבּול  ֶאֶרץ  -ְוַעל  .  'ְוכּו
  .ל"ְלִהְתַּתֵּקן ַּכַּנ

ְמַעט  ְמַעט  ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ִמָּפֶניָך  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּתְפֶרה .  ָּשֶדהְוֶזה  ְּבִחיַנת  לֹא  תּוַכל  ַּכּלֹוָתם  ַמֵהר  ֶּפן  ִּתְרֶּבה  ָעֶליָך  ַחַּית  ַה
ִיְׂשָרֵאל  ְמַעט  ְמַעט   -ֶׁשְּצִריִכין  ִלְכּבֹׁש  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  'לֹא  ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ִמָּפֶניָך  ְּבָׁשָנה  ַאַחת  ְוכּו,  ּוְכִתיב.  ְוָנַחְלָּת  ֶאת  ָהָאֶרץ

ִּכי  ֵאין  ּכַֹח .    ִיְׂשָרֵאל  ְלָגְרָׁשם  ְמַעט  ְמַעט-ְלָגֵרׁש  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ָהַעִּמים  ְוַהְּקִלּפֹות  ְוַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  
ְוֵאין  ָּבנּו  ּכַֹח  ָלֶזה  ִּכי  ִאם .  ְּבנַֹעם  ְוָהַרע  ִיּפֹל  וְִיְתַּבֵּטלְּדַהְינּו  ְלָבֵרר  ַהּטֹוב  ֶׁשָּבֶהם  ֶׁשֻּיְכַלל  ,  ְלַתֵּקן  ַהחֹוְבִלים  ְּבַבת  ַאַחת

ּוְכִפי  ְקֻדַּׁשת  ַהּנַֹעם  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכמֹו  ֵכן  ְנַתֵּקן  ֶאת  ַהחֹוְבִלים .  ְמַעט  ְמַעט  ְלַהְמִׁשיְך  ְקֻדַּׁשת  ַהּנַֹעם  ְמַעט  ְמַעט
ִחיַנת  ְמַעט  ְמַעט  ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּתְפֶרה  ְוָנַחְלָּת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ֶׁשִּתְזֶּכה  ְלַקָּבַלת  ְקֻדַּׁשת ּוְנָגֵרׁש  ֶאת  ָהַרע  ֶׁשָּבֶהם  ִּבְב
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ְוָאז  ְוָנַחְלָּת  ֶאת  ָהָאֶרץ  ֶׁשִּתְזֶּכה  ִלְנחֹל  ְוִליַרׁש  ֶאֶרץ .  ְּבִחיַנת  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּתְפֶרה.  ַהּנַֹעם  ֶׁשִּמָּׁשם  ַההֹוָלָדה  ִּדְקֻדָּׁשה
 .ל"ְּקֻדָּׁשָתּה ִמּנַֹעם ָהֶעְליֹון ַּכַּנֶׁש

ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ָּכל  ַהִהְתָּגרּות  ְוַהִהְתַּגְּברּות  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ְּבָכל  ַּפַעם  יֹוֵתר  ַעל  ָּכל  ִמי  ֶׁשרֹוֶצה  ִלְכנֹס  ַלֲעבֹוַדת 
ִיְתָּבַרְך  ִמְתעֹוֵרר  ְּכֶנְגּדֹו  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ְּביֹוֵתר  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו '  ס  ַלֲעבֹוַדת  הִיְתָּבַרְך  ְוָכל  ַמה  ֶּׁשִּמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  יֹוֵתר  ִלְכנֹ'  ה

ְך ִּכי  ִעַּקר  ָּכל  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ִאיׁש  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ִנְמָׁש).  ֻסָּכה  נב(ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ָּכל  ַהָּגדֹול  ֵמֲחֵברֹו  ִיְצרֹו  ָּגדֹול  ִמֶּמּנּו  
  ֵּכן  ָּכל -ְוַעל  .  ְּדָרֶכיָה  ַדְרֵכי  נַֹעם,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַהּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה   ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִהיא  ְּכַלל-ֵמֶאֶרץ  

, ְׂשָרֵאל  ְקֻדַּׁשת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְּביֹוֵתר  ִי-ַמה  ֶּׁשָהָאָדם  רֹוֶצה  ִלְכנֹס  ֶאל  ַהְּקֻדָּׁשה  יֹוֵתר  ֶׁשָאז  ִנְמָׁשְך  ָעָליו  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ִּכי  ָּכל ,  ַוֲאַזי  ְּכמֹו  ֵכן  ִמְתעֹוֵרר  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ְּכֶנְגּדֹו  ְלָמְנעֹו.  ל"ְּכמֹו  ֵכן  ָּבִאים  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן  ַּכַּנ

ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו ,  ָתם  ֵמַהחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ַהֵּיֶצר  ָהָרעַהֲחָטִאים  ְוַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ֲאִחיָז
 ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב,   ֵּכן  ִנְקָרִאים  ַהֲחָטִאים ְּבֵׁשם ַחָּבָלה-ְוַעל  .  ֶׁשֵּיֶצר  ָהָרע  הּוא  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת.  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר

  ֵּכן  ָצִריְך  ָהָאָדם  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּבָכל  ַּפַעם -ְוַעל  .  ל"ִּכי  ֻּכָּלם  ִנְמָׁשִכין  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ַּכַּנ.  ֲחבֹל  ָחַבְלנּו  ָלְך,  )ְּבֶנֶחְמָיה  א(
ְך  ַהחֹוְבִלים  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ֶׁשִּיְהיּו  ָּכל ֵמָחָדׁש  ְּכֵדי  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ְּבָכל  ַּפַעם  ּוְלַתֵּקן  ַהּטֹוב  ֶׁשָּבֶהם  ַלֲהפֹ

 .ל" ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם ִעַּקר ַהּמַֹח ְוַהָחְכָמה ְוַכַּנ-ַהּמִֹחין ִּבְבִחיַנת מִֹחין ֶׁשל ֶאֶרץ 
רֹוֶאה  ֲאִני  ֶׁשֵהם  ְראּויִים ,  י"ִׁשּוֵפֵרׁש  ַר.  ְּכֶׁשָרָאה  ְׁשֵני  ֲאָנִׁשים  ִעְבִרים  ִנִּצים'  ָאֵכן  נֹוַדע  ַהָּדָבר,  'ְוֶזה  ֶׁשָאַמר  מֶֹׁשה)  ח

ִּכי  ִעַּקר  ַהָּגלּות ,    ֵּכן  נֹוַדע  לֹו  ַטַעם  ַהָּגלּות-ַהְינּו  ֵמֲחַמת  ֶׁשָרָאה  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲחלֶֹקת  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַעל  .  'ְלָכְך  ִלְהיֹות  ַּבָּגלּות  ְוכּו
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו ,  ַּקר  ֲאִריַכת  ַהָּגלּות  ֵמֲחַמת  ַמֲחלֶֹקתְוֵכן  ַעְכָׁשו  ִע.  ֵמֲחַמת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת

ִּכי  ִעַּקר  ַהָּגלּות  ִהיא  ַמה  ֶּׁשָּגִלינּו  ֵמַאְרֵצנּו  ְוִנְתַרַחְקנּו  ,ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשּלֹא  ֶנֱחַרב  ַּבִית  ֵׁשִני  ִּכי  ִאם  ִּבְׁשִביל  ִׂשְנַאת  ִחָּנם
 -  ָלָאֶרץ  ַמָּמׁש  ֶׁשֵהם  ְּכֶנֶגד  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  ְו.  ֵמַעל  ַאְדָמֵתנּו

ֶדם  ַהְּגֻאָּלה  ָיבֹוא   ֵּכן  קֹ-ְוַעל  .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ֲאִחיָזָתם  ָהעֹוְבֵדי  ּכֹוָכִבים  ַוֲאִריַכת  ַהָּגלּות  ֵמֶאֶרץ  
ֵאין  ֵאִלָּיהּו  ָּבא  ְלַטֵּמא  ּוְלַטֵהר  ֶאָּלא  ַלֲעׂשֹות  ָׁשלֹום ,  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ֵאִלָּיהּו  ַלֲעׂשֹות  ָׁשלֹום  ָּבעֹוָלם

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְזֶּכה  ִלְבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא -ְּבָׁשלֹום  ֶׁשַעל    ִיְׂשָרֵאל  ְּתלּוָיה  -ִּכי  ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה  ָלׁשּוב  ְלֶאֶרץ  ,  ָּבעֹוָלם
 .ל"ְּבִחיַנת ָׁשלֹום ַּכַּנ,  ִיְׂשָרֵאל-ְּבִחיַנת מִֹחין ֶׁשל ֶאֶרץ 

ָכל  ַהְּסָפִרים  ֶׁשְּצִריִכין   ְיֵדי  ְצָדָקה  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ּוְב-  ֵּכן  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֲאִכיָלה  ִּבְקֻדָּׁשה  הּוא  ַעל  -ְוַעל  )  ט
  ְיֵדי  ְצָדָקה  ַנֲעֶׂשה  ְּכִלי -ִּכי  ַעל  ,  ְוֶזה  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֲאִכיָלה.  ְלַהְפִריׁש  ְצָדָקה  קֶֹדם  ָהֲאִכיָלה  ּוְלַהְזִמין  ְלָעִני  ַעל  ֻׁשְלָחנֹו
  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ְלַהֲעלֹות  ּוְלַקֵּׁשר  ַהַּטַעם  ּוְנִעיַמת -ִּכי  ַעל  ,  הְלַקֵּבל  ַהְׁשָּפעֹות  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֲאִכיָל

 .ל"ַהַּמֲאָכל ּוַמְׁשֶקה ְלָׁשְרׁשֹו ִלְבִחיַנת נַֹעם ָהֶעְליֹון ַּכַּנ
ִריָאה  הּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם ל  ֶׁשִעַּקר  ׁשֶֹרׁש  ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ַהְּב"ִּכי  ְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה)  י

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ַההֹוָלָדה  ֶׁשל -  ְיֵדי  ְצָדָקה  ֶׁשַעל  -  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּזֹוִכין  ְלַקְּבלֹו  ַעל  -ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  
ִּכי  ַהּכֹל  ָּבָרא ,  ְתַּגֵּדל  ְּכבֹודֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש  ַהְּבִריָאהִנְתַרֶּבה  ְוִנ   ְיֵדי  ֶזה-ָהָאָדם  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַּכָּוַנת  ַהְּבִריָאה  ֶׁשַעל  

ִּכי  ַהּכֹל  ָהָיה  ַרק  ִּבְׁשִביל ,  ִּכי  ַהָּכבֹוד  הּוא  ׁשֶֹרׁש  ָּכל  ָהֲעָׂשָרה  ַמֲאָמרֹות  ֶׁשָּבֶהם  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם',  ִיְתָּבַרְך  ִלְכבֹודֹו  ְוכּו'  ה
, ְּדַהְינּו  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה,  ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם,  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנהְוָכל  .  ל"ַהָּכבֹוד  ַּכַּנ

ָּלׁשֹון  ַּבְּסָפִרים   ֵּכן  ֻמְרָּגל  ַה-ְוַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשְּבִריַאת  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה
ְוֵכן  ָאנּו  אֹוְמִרים  ַהּיֹום  ֲהַרת .  ְּבִתְׁשֵרי  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם,  ְוֵכן  ָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם

ה  ֶּבֱאלּול  ַעד  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה "ר  ְּבִריַאת  עֹוָלם  ָהָיה  ִמכ  ִּפי  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִעַּק-  ַעל  -ַאף  '  ֶזה  ַהּיֹום  ְּתִחַּלת  ַמֲעֶׂשיָך  ְוכּו.  עֹוָלם
 .ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנְבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ִעַּקר ָהעֹוָלם

ִּכי  ַהּכֹל  ִנְבָרא  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם  ְּכֵדי ,  ָדם  ֶׁשהּוא  ַּתְכִלית  ַהְּבִריָאהִּכי  ָּכל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹאֹו  ַהּכֹל  ִנְבָרא  ִּבְׁשִביל  ָהָא
ִּכי  ְּבָכל  ַהְּבִריָאה  ֻּכָּלּה  ֵאין  ִמי  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהִּכיר  ֶאת  ִמי .  ל"ֶׁשַּיִּכיר  קֹונֹו  וְַיְגִּדיל  ְּכבֹודֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְבָרא  ַהּכֹל  ַּכַּנ

 -ְוַעל  .  ל"  ֵּכן  ָהָאָדם  ִעַּקר  ַהְּבִריָאה  ְוַכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ-ְוַעל  .  ר  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם  וְַיְגִּדיל  ְּכבֹודֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ָהָאָדםֶׁשָאַמ
 -ְוַעל  .  ל"  הּוא  ִעַּקר  ְּכַלל  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנִּכי  ָהָאָדם,  ִנְבָרא  ָאז ֵּכן  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשִּנְבָרא  ָהָאָדם  ֶנֱחָׁשב  ְּכִאּלּו  ָּכל  ַהְּבִריָאה

ְּדַהְינּו  ָהָאָדם  ֶׁשהּוא  הּוא  ִעַּקר  ָהעֹוָלם ,  ֶׁשְּבִריַאת  ָהעֹוָלם,  ִנְמָצא.  ל"ֵּכן  ָאנּו  אֹוְמִרים  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ַּכַּנ
אׁש  ַהָּׁשָנה  ְלעֹוֵרר  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמָׁשְך  ִעַּקר  ְּבִריַאת   ֵּכן  ָאנּו  ְצִריִכין  ְּברֹ-ְוַעל  .  ָהָיה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה

 .ל"ָהָאָדם ַּכַּנ
ְוַכּמּוָבא  ְּבָמקֹום (ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ׁשֹוָפר  ִּכי  קֹול  ׁשֹוָפר  הּוא  ְּבִחיַנת  ֲעָׂשָרה  ִמיֵני  ְנִגיָנה  ְּבִחיַנת  ֵהיִטיבּו  ַנֵּגן  ִּבְתרּוָעה  

ַוֲעָׂשָרה  ִמיֵני  ְנִגיָנה  ֶזה  ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעל  ָיָדם  ְמעֹוְרִרין  ּוַמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּמָּׁשם ).  רַאֵח
'   ְיֵדי  ֶזה  ְמַדְּבִקין  ַעְצָמן  ַּבה-ִמירֹות  ַעל    ְיֵדי  ַהִּנּגּון  ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְז-ִּכי  ַעל  ,  ִנְמָׁשְך  ְנִעיַמת  ַהִּנּגּון  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַהְּדֵבקּות

ְוֶזה  ְּבִחיַנת .  ל  ְּבסֹוָפּה  ֶׁשָּכַתב  ָׁשם"ל  ְוַכּמּוָבן  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ"ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַהַּנ'  ִיְתָּבַרְך  ְוזֹוִכין  ַלֲחזֹות  ְּבנַֹעם  ה
  ְיֵדי  ֶזה  ַמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת -ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְנִגיָנה  ַעל  ,    ֵּכן  קֹול  ַהּׁשֹוָפר-ְוַעל  .    ַעֵּין  ָׁשם',ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות  ְוכּו,  ַהִּׁשיָרה
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ִכין   ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר  ִנְמָׁש-ִּכי  ָידּוַע  ַּבַּכָּונֹות  ֶׁשַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  ,  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֵהם  ִעַּקר  ַהּמִֹחין
  ֵּכן  נֹוֲהִגין  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַהְרּבֹות  ִּבְצָדָקה  ְמאֹד  קֶֹדם  רֹאׁש -ְוַעל  .  ַהְינּו  ְּבִחיַנת  ַהּנַֹעם  ֶׁשהּוא  ִעַּקר  ַהּמִֹחין,  ַהּמִֹחין

  ְיֵדי  ַהְּצָדָקה -ִּכי  ַעל  .    ְיֵדי  ַהְּצָדָקה-ַעל    ְיֵדי  ַהּׁשֹוָפר  ְלַקְּבלֹו  -ַהָּׁשָנה  ְּכֵדי  ִלְזּכֹות  ְלַקֵּבל  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ַעל  
  ָאָדם  ְּכֵדי -  ְיֵדי  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ִנְמָׁשְך  ַההֹוָלָדה  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ְּבֵני  -ְוַעל  .  ל"ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַּכַּנ  ַנֲעֶׂשה  ְּכִלי  ְלַקֵּבל

, ָרֵחל,  ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִנְפְקָדה  ָׂשָרה,  ִחיַנת  ְּפִקיַדת  ֲעָקרֹות  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנהְוֶזה  ְּב.  ל"ֶׁשִּיְתַרֶּבה  ְּכבֹודֹו  ַּכַּנ
  ֵּכן  קֹוִרין -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ֶׁשּזֹוִכין  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַּכַּנ-ְּדַהְינּו  הֹוָלָדה  ִנְמָׁשְך  ַעל  ,  ִּכי  ְּפִקיַדת  ֲעָקרֹות,  ַחָּנה

ִּכי  ִיְצָחק  הּוא  הֹוָלָדה  ָהִראׁשֹוָנה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשּנֹוַלד .  'ָּפַקד  ֶאת  ָׂשָרה  ְוכּו'  ְּדַהְינּו  ַוה,  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֵלַדת  ִיְצָחק  ָאִבינּו
ֲאָבל  ַאְבָרָהם  ְּבַעְצמֹו  ֲעַדיִן  לֹא .  ו  ַהָּׁשלֹוםִּכי  ַהְתָחַלת  ְקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ִהְתִחיל  ֵמַאְבָרָהם  ָאִבינּו  ָעָלי,  ִּבְקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל

  ֵּכן  ֵלַדת  ִיְצָחק  הּוא  ִעַּקר  ְׁשֵלמּות -ְוַעל  .  נֹוַלד  ִּבְקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ַרק  ִיְצָחק  הּוא  ָהִראׁשֹון  ֶׁשּנֹוַלד  ִּבְקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל
ְוָכל  ַמה  ֶּׁשּנֹוָלִדין  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  יֹוֵתר  ִנְתַרֶּבה .  ִביל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּיַגְּדלּו  ְּכבֹודֹוְּדַהְינּו  ִּבְׁש,  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְבָרא  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם

 זֹאת  ֵּכן קֹוִרין ָּפָרָׁשה-ְוַעל . ל"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵלַדת  ִיְצָחק  ֶׁשהּוא  הֹוָלָדה  ָהִראׁשֹוָנה  ִּבְקֻדַּׁשת  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ.  ל"ְּכבֹודֹו  יֹוֵתר  ַּכַּנ
  ְיֵדי  הֹוָלַדת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ֵלַדת -ִּכי  ָאז  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ִּבְׁשִביל  ַהָּכבֹוד  ֶׁשִּנְתַרֶּבה  ַעל  ,  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה

 .ל"ִיְצָחק ַּכַּנ
ּכֹל  ְּכֶנֶגד  ְּבִחיַנת  ֲעָׂשָרה  ַמֲאָמרֹות  ֶׁשָּבֶהם  ִנְבָרא ַה,  ֲעָׂשָרה  ִזְכרֹונֹות,  ֲעָׂשָרה  ַמְלֻכּיֹות,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲעָׂשָרה  ׁשֹוָפרֹות

  ְיֵדי  הֹוָלַדת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִחיַנת  ְּפִקיַדת  ֲעָקרֹות  ְּבִחיַנת -  ְיֵדי  ַהָּכבֹוד  ֶׁשִּנְתַּגֶּלה  ַעל  -ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעל   ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְתַּגִּלין
  ֵּכן  ִעַּקר  ַהְגָּדַלת  ְּכבֹודֹו -ְוַעל  .  ל"ְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַּכַּנֵלַדת  ִיְצָחק  ֶׁשָּכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ֵמַה

. ּלֹו  ִּבְכבֹוֶדָךְמלֹוְך  ַעל  ָּכל  ָהעֹוָלם  ֻּכ.  'ּוְבֵכן  ֵּתן  ָּכבֹוד  ְוכּו.  וְָיבֹא  ֶמֶלְך  ַהָּכבֹוד,  ְּכמֹו  ֶׁשאֹוְמִרים,  ִיְתָּבַרְך  הּוא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה
ִּכי  ִעַּקר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְבָרא ,  ִּכי  ָּכל  ִעְסֵקנּו  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְלַגּלֹות  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִהיא  ְּכבֹודֹו  ְּבִחיַנת  ֶמֶלְך  ַהָּכבֹוד.  ְוֵכן  ַהְרֵּבה

  ֵּכן  ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת -ְוַעל  .  ל"  ָהעֹוָלם  ַּבֲעָׂשָרה  ַמֲאָמרֹות  ַּכַּנְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַהּכֹל  ָהָיה  ִּבְׁשִביל  ַהָּכבֹוד  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְבָרא
ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה .  'ֱאלֶֹקיָך  ָּבּה  ֵמֵראִׁשית  ַהָּׁשָנה  ְוכּו'  ָּתִמיד  ֵעיֵני  ה,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ִיְׂשָרֵאל  ִנְתַּגֶּלה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה-ֶאֶרץ  

 .ל"ל ֶׁשֶּזה זֹוִכין ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ַּכַּנ" ִיְׂשָרֵאל הּוא ְּבִחיַנת נַֹעם ָהֶעְליֹון ַּכַּנ-ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ , ִנּדֹון ַמה ִּיְהֶיה ְּבסֹוָפּה
ִראׁשֹוָנה  ֵמֶאֶרץ ִּכי  ְיִריחֹו  ִהוא  ִעיר  ,    ְיֵדי  קֹול  ׁשֹוָפר-  ִיְׂשָרֵאל  ָהָיה  ַעל  -  ֵּכן  ְּתִחַּלת  ִּכּבּוׁש  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ֶאֶרץ  -ְוַעל  )  יא

  ְיֵדי  קֹול  ׁשֹוָפר  ְּבִחיַנת -ִּכי  ַעל  ,  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ,    ְיֵדי  ׁשֹוָפרֹות  ַּכְמבָֹאר  ִּביהֹוֻׁשַע-ּוְכָבָׁשה  ַעל  .    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכַבׁש  ְיהֹוֻׁשַע-
  ִיְׂשָרֵאל -ַעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ    ְיֵדי  ֶזה  ְמעֹוְרִרין  ּוַמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת  ַהּנֹ-ַעל  ,  ְקֻדַּׁשת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה

ִּכי  ׁשֹוָפר ,  ְּבִחיַנת  ִּכּנֹור  ָנִעים  ִעם  ָנֶבל  ִּתְקעּו  ַבחֶֹדׁש  ׁשֹוָפר ְוֶזה.  ל"ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ַּכַּנ,  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ִׁשְבָעה  ֲעָמִמין
ֶבל  הּוא  ָראֵׁשי 'ם  ָנ'ִעים  ִע'ּנֹור  ָנ'ִּכ'ְוֶזה  ַמה  ֶּׁשּמּוָבא  ְּבֵסֶפר  טּוב  ָהָאֶרץ  ֶׁש.  ל"ים  ַּכַּנהּוא  ְּבִחיַנת  ִנּגּון  ְּבִחיַנת  ִּכּנֹור  ָנִע

 -ָתם  ַעל    ִיְׂשָרֵאל  ִעַּקר  ַהְכָנָע-ַהְינּו  ְּכָלִלּיּות  ַהִּׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ְּכַלל  ַהּמֹוְנִעים  ֵמֶאֶרץ  ,  ִּכי  ְּכַנַען.  ן'ַע'ַנ'ֵּתבֹות  ְּכ
ְּבִחיַנת  ִּכּנֹור  ָנִעים  ִעם  ָנֶבל  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ׁשֹוָפר  ֶׁשל  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְּבִחיַנת  ִּתְקעּו  ַבחֶֹדׁש  ׁשֹוָפר .  ְיֵדי  ְנִעיַמת  ַהְּנִגיָנה

. ל"ִחיַנת  ְּכַנַען  ֶׁשְּיִניָקתֹו  ִמְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ַּכַּנ  ְיֵדי  ֶזה  ַמְמִׁשיִכין  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ּוַמְכִניִעין  ַהִּׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ְּב-ֶׁשַעל  
ִּכי  יֹוֵסף ,  י  ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ָיָצא  יֹוֵסף  ִמֵּבית  ָהֲאסּוִרים"ּוֵפֵרׁש  ַרִׁש.  'ֵעדּות  ִּביהֹוֵסף  ָׂשמֹו  ְוכּו,  ְוֶזה  ֶׁשִּנְסָמְך  ָׁשם  ֵּתֶכף
ִּכי  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ׁשֹוֵפַע  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא ,  ן  ָיָצא  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ִמֵּבית  ָהֲאסּוִרים  ֵּכ-ְוַעל  .  ל"הּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ

 .ל"ְּבִחיַנת יֹוֵסף ַּכַּנ
ָיָצא  יֹוֵסף  ִמֵּבית ְוזֹאת  ַהַּמֲעֶׂשה  ָהָיה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָאז  .  'וְַיִהי  ִמֵּקץ  ְׁשָנַתִים  ָיִמים  ּוַפְרעֹה  חֵֹלם  ְוכּו,  ְוֶזה)  יב

,   ְיֵדי  ֵׁשָנה  ְוִהְתעֹוְררּות  ַהֵּׁשָנה  ֶׁשל  ַּפְרעֹה-  ֵּכן  ָהָיה  ַהֵּנס  ַעל  -ְוַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ָהֲאסּוִרים
  ְיֵדי -ַּמְלכּות  ֶׁשל  ַמְעָלה  ֶׁשִּבְנָיָנּה  ְּברֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ַעל  ִּכי  ָּכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמּׁשֶֹרׁש  ַה.  'ַוִּייַקץ  ַּפְרעֹה  ְוכּו,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב

  .ְּבִחיַנת ֵׁשָנה ְוִהְתעֹוְררּות ַהֵּׁשָנה ַּכָּידּוַע ַּבַּכָּונֹות
ת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע ְוֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב  ָּבְלעּו  ֶא.  ְוֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחלֹום  ַּפְרעֹה  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע

ל  ֶׁשַּפְרעֹה  ָרָאה  ֵמֵהיָכן "ָּכל  ֶזה  ְמַרֵּמז  ַעל  ִעְניָן  ַהַּנ.  'ּוַמְרֵאיֶהן  ַרע  ַּכֲאֶׁשר  ַּבְּתִחָּלה  ְוכּו.  ְולֹא  נֹוַדע  ִּכי  ָּבאּו  ֶאל  ִקְרֶּבָנה
ִּכי  ָׁשם .    ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר  ָׁשם  ַחֵּיינּו  ְואֶֹרְך  ָיֵמינּו-לּו  ֵמֶאֶרץ  ְוִעַּקר  ַהָּגלּות  הּוא  ַמה  ֶּׁשָּג.  ִנְמָׁשְך  ּתֶֹקף  ַהָּגלּות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל

  ֵּכן  ָהְיָתה  ַהָּגלּות  ְּבִמְצַרִים -ְוַעל  .  'ִעַּקר  ַהּמִֹחין  ַהְּנִעיִמים  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ֶׁשֵהם  ִעַּקר  ַחּיּות  ָהָאָדם  ִּכי  ַהָחְכָמה  ְּתַחֶּיה  ְוכּו
ִּכי ָרָאה ֶׁשַבע ָּפרֹות , ְוָרָאה ׁשֶֹרׁש ַהָּגלּות ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַהֲחלֹום ֶׁשָרָאה. ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ-ֵמֶאֶרץ  ֶׁשִהוא  ַהֵהֶפְך  ַמָּמׁש  

. ַהְּבָרָכה  ַּכָּידּוַע  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ַהָּשַבע  ְו-טֹובֹות  ֶׁשְּמַרְּמִזים  ַעל  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  
ִּכי  נַֹעם  ָּכל  ַהֵּפרֹות ,    ִיְׂשָרֵאל  ְּבִחיַנת  ַהּנַֹעם  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהִחּיּות  ְוַהְׁשָּפעֹות-ְוַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  

. ל"  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ-ם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ְוַהְּתבּואֹות  ַהַּמְׂשִּביִעין  ֶאת  ָהָאָדם  ַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהּנַֹע
ֲאָבל .  ל"ְוָרָאה  ַּפְרעֹה  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהְׁשָּפָעה  זֹאת  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַּכַּנ

ָרעֹות ' ְוִהֵּנה  ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן ְוכּו.  ּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבעֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך  ַהְׁשָּפַעת  ַה
  ָהַרע ְּבִחיַנת  ָהַרע  ָּגמּור  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב  ֶׁשֶּזהּו לֹא  ָרִאיִתי  ָכֵהָּנה  ְּבָכל  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ָלרַֹע  ֶׁשֵהם.  'ַמְרֶאה  ְוכּו
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ְוֵתֶכף  ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת ,    ָלָאֶרץ  ֶׁשְּמַחְּבִלין  ּוְמַכִּלין  ַהּכֹל  ַחס  ְוָׁשלֹום-ֶׁשַּבחֹוְבִלים  ְּפַגם  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  
ּוֵמֲחַמת  ֶׁשָהַרע  ֶנֱאָחז  ָּבֶהם  ְּביֹוֵתר .    ָיָדםָּבִאים  ֵּתֶכף  ְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן  ַעל,  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע,  ַהּנַֹעם

  ִיְׂשָרֵאל  ַעד  ֶׁשְּבִחיַנת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל -  ְיֵדי  ֶזה  ִמְתַּגְּבִרים  ַהחֹוְבִלים  ַעל  ַהְּנִעיִמים  ּופֹוְגִמים  ַּגם  ֶאת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ַעל  
 ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהחֹוְבִלים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶׁשַבע ְׁשֵני -י ַהָּשָבע ִנְבָלע ְוִנְׁשָּכח ַעל ְּבִחיַנת ֶׁשַבע ְׁשֵנ,  ִיְׂשָרֵאל ְּבִחיַנת נַֹעם-ֶאֶרץ 
, ִּכי  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ְוָכל  ַהָּגֻלּיֹות  ַהּכֹל  ִּבְׁשִביל  ְּפַגם  ַהַּדַעת,  ּוִמָּׁשם  ִעַּקר  ַהָּגלּות  ֶׁשל  ִמְצַרִים  ְוֵכן  ָּכל  ַהָּגֻלּיֹות.  ָהָרָעב
ְוֵעץ  ַהַּדַעת .  ְּדַהְינּו  ִּבְׁשִביל  ְּפַגם  ַהַּדַעת  ֶׁשָּפַגם  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָאַכל  ֵמֵעץ  ַהַּדַעת  טֹוב  ָוָרע,  ל"י  ַז"ָבא  ְּבִכְתֵבי  ָהֲאִרַּכּמּו

  ִיְׂשָרֵאל -ִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ    ֵעֶדן  ֶׁשהּוא  ְּב-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתָגֵרׁש  ִמַּגן  -ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ְוַעל  ,  טֹוב  ָוָרע  ֶזה  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת
  ְיֵדי -  ֵּכן  ִהְתִחיל  ַהָּגלּות  ַעל  -ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ָהְיָתה  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ְוַעל  .    ַהִּמְקָּדׁש  ַּכְמבָֹאר  ְּבָמקֹום  ַאֵחר-ְקֻדַּׁשת  ַהֵּבית  

ְוִעַּקר  ִהְתַּגְּברּות  ַהָּגלּות .  ל"ַּמֲחלֶֹקת  ֶׁשָחְלקּו  ִעּמֹו  ֶאָחיו  ַּכַּנ  ְיֵדי  ַה-ְמִכיַרת  יֹוֵסף  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ֶׁשָּפְגמּו  ּבֹו  ַעל  
  ְיֵדי  ְקֻדָּׁשתֹו  הּוא  ַמְמִׁשיְך  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ְּבִחיַנת -ֶׁשַעל  .  הּוא  ֵמֲחַמת  ֶׁשְּבָכל  ַּפַעם  ֶׁשָּבא  ֵאיֶזה  ַצִּדיק  ָּגדֹול

  ְיֵדי  ֶזה  ֵהם -ּוֵמֲחַמת  ֶׁשֲעַדיִן  לֹא  ִהִּגיַע  ְזַמן  ִּתּקּוָנן  ַעל  .  ֲאַזי  ֵּתֶכף  ָּבִאין  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן.    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשל  ֶאֶרץ   מִֹחין
ת  ָּגלּות  ִמְצַרִים   ֵּכן  ְּתִחַּל-ּוִמֶּזה  ִנְמָׁשְך  ֲאִריַכת  ַהָּגלּות  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ּפֹוְגִמין  ֶאת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  

ְוֶזה  ְּבִחיַנת .    ִיְׂשָרֵאל-ַּבֶּמה  ֵאַדע  ִּכי  ִאיָרֶׁשָּנה  ְוָהָיה  ְמֻסָּפק  ַעל  ְיֻרַּׁשת  ֶאֶרץ  ,  ִהְתִחיל  ִּבְׁשִביל  ַמה  ֶּׁשָאַמר  ַאְבָרָהם  ָאִבינּו
  ִיְׂשָרֵאל  ִנְתעֹוֵרר -ָּבַרְך  ִהְבִטיַח  לֹו  ַעל  ְיֻרַּׁשת  ֶאֶרץ  ִיְת'  ַהְינּו  ִּכי  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשה,  חֹוְבִלים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  ּוְסֵפקֹות

ַאְך  ֵמֲחַמת  ֶׁשֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  .  ְוִנְמַׁשְך  ָעָליו  ֵּתֶכף  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון
  ָלָאֶרץ  ָהיּו -ְּדַהְינּו  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  ,  חֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן  ּוֵמֲחַמת  ֶׁשְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִליםַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָּבִאים  ְּבִחיַנת  ַה

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּשיג -  ֵּכן  ָּגְרמּו  ְּפָגם  ַּגם  ְּבמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ַעל  .  ל"ָאז  ֲעַדיִן  ְּפגּוִמין  ְמאֹד  ֵמֵחְטא  ֶׁשל  ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ַּכַּנ
ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת .    ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמר  ַּבֶּמה  ֵאַדע  ִּכי  ִאיָרֶׁשָּנה-ְבָרָהם  ָאז  ַעד  ֶׁשָּנַפל  ַמֲחלֶֹקת  ּוְסֵפקֹות  ְּבִלּבֹו  ַעל  ְיֻרַּׁשת  ֶאֶרץ  ַא

  ְיֵדי  ֶׁשָּבִאים  ְלתֹוָכן  ְלִהְתַּתֵּקן -  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  -ַמה  ֶּׁשַהחֹוְבִלים  ְּבִחיַנת  ַמֲחלֶֹקת  ּוְסֵפקֹות  ּפֹוְגִמין  ֶאת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  
 .ל"ַּכַּנ

ָידֹוַע  ֵּתַדע  ַּדְיָקא  ְּדַהְינּו  ַעל .  ָידֹוַע  ֵּתַדע  ִּכי  ֵּגר  ִיְהֶיה  ַזְרֲעָך  ְּבֶאֶרץ  לֹא  ָלֶהם.    ֵּכן  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְגַזר  ָּגלּות  ִמְצַרִים-ְוַעל  
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחלֹום  ַּפְרעֹה .    ָלָאֶרץ-ִלים  ֶׁשֵהם  ַהַּדַעת  ְוַהּמִֹחין  ְּפגּוִמים  ֶׁשל  חּוץ  ַהְינּו  ְּפַגם  ַהחֹוְב .ְּפַגם  ַהַּדַעת  ַּכּמּוָבא

ַעד  ֲאֶׁשר  לֹא  נֹוַדע  ִּכי  ָבאּו  ֶאל .  ֶׁשֶּׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ָּבְלעּו  ֶאת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ְּבִחיַנת  נַֹעם.  ל"ַּכַּנ
  ְיֵדי  ֶזה  ָּפְגמּו  ְּביֹוֵתר  ֶאת  ְּבִחיַנת -ְוַעל  .  ִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָּבאּו  ַהחֹוְבִלים  ְלִהְתַּתֵּקן.  'כּוִקְרֶּבָנה  ְו

ָלל  ַהְׁשָּפַעת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל ְוֵאין  ִנָּכר  ְּכ.  ַעד  ֲאֶׁשר  ַּגם  ָׁשם  ָנַפל  ַמֲחלֶֹקת.  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ-ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ְוזֹאת  ַהְּבִחיָנה  ִהיא  ְּבָכל -  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִאּלּו  ֵמעֹוָלם  לֹא  ִנְמַׁשְך  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַהְׁשָּפַעת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ֶאֶרץ  

ְוִנְדֶמה .  ִיְתָּבַרְך  ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות  ִנְפָלא'  ב  ִלּבֹו  ְמאֹד  ַלהֶׁשִּלְפָעִמים  ִנְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ֶאל  ַהְּקֻדָּׁשה  ּוִמְתַלֵה.  ָאָדם  ּוְבָכל  ְזַמן
. לֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִיְהֶיה  ִאיׁש  ָּכֵׁשר  ְולֹא  ִיְמָנֵעהּו  ׁשּום  מֹוֵנַע  ְוֵתֶכף  ַאַחר  ָׁשָעה  נֹוֵפל  ִמְּתׁשּוָקתֹו  ְוִנַּטְמֵטם  ִלּבֹו  ְוִנְתַּבְלֵּבל  מֹחֹו

ְוִלְפָעִמים .  ל  ַהְּתׁשּוָקה  ָהִראׁשֹוָנה  ְּכִאּלּו  ֵמעֹוָלם  לֹא  ָהָיה  לֹו  ְּתׁשּוָקה  ְּכָלל  ַלֲעבֹוַדת  ַהּבֹוֵרא  ִיְתָּבַרְךְוׁשֹוֵכַח  ְלַגְמֵרי  ֶאת  ָּכ
ל  ִמְּתׁשּוָקתֹו  ְוִנַּטְמֵטם   ֵכן  ֵיׁש  ֶׁשַאַחר  ָּכְך  נֹוֵפ-  ִּפי  -  ַעל  -ְוַאף  .  ִיְתָּבַרְך  ִנְמָׁשְך  ֵאיֶזה  ְזַמן  ָּגדֹול'  ָיכֹול  ִלְהיֹות  ֶׁשְּתׁשּוָקתֹו  ַלה

 .ל"ְוָכל ֶזה ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַהַּנ. ְוִנְדֶמה לֹו ְּכִאּלּו ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה לֹו ְּתׁשּוָקה ְּכָלל. ִלּבֹו ַעד ֶׁשּׁשֹוֵכַח ַהּכֹל
ר  ָהָאָדם  הּוא  ַהַּדַעת  ְוַהּמַֹח  ֶׁשהּוא  ַהְּנָׁשָמה ִּכי  ָּכל  ַהְּקֻדּׁשֹות  ֵהם  ִמן  ַהּמִֹחין  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֵהם  ִעַּקר  ָהָאָדם  ִּכי  ִעַּק

ּוְכֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ְלָהָאָדם .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ-ַהּמִֹחין  ֵהם  ַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ   ְוִעַּקר.  ְוַהִחּיּות  ֶׁשל  ָהָאָדם
  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּנְמָׁשְך -ֶזה  ִנְמָׁשְך  ֵמַהּמִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  .  תֹוִיְתָּבַרְך  ְוַלֲעבֹוָד'  ֵאיֶזה  ֵחֶׁשק  ִּדְקֻדָּׁשה  ַלה

ַאְך  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך  ָעָליו .  ַאְך  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְמָׁשְך  ָעָליו  ֵאיֶזה  ֶהָאָרה  ְוַהְׁשָּפָעה  ִמָּׁשם.  ָעָליו  ֵאיֶזה  ֶהָאָרה  ְוַהְׁשָּפָעה  ִמָּׁשם
ֲאַזי  ֵהם  ּפֹוְגִמים  ֶאת  ְּבִחיַנת  ַהּמִֹחין  ֶׁשל .  ּוְכֶׁשֵאינֹו  זֹוֶכה  ְלַתְּקָנם.  ל"ַּכַּנ'  ִנְתעֹוְררּו  ֵּתֶכף  ַהחֹוְבִלים  ְוכּו.  ָּפַעת  ַהּנַֹעםַהְׁש

  ֵּכן  ָצִריְך  ָהָאָדם -ַעל  .  ׁשּוָקה  ְּכָלל  ְיֵדי  ֶזה  הּוא  ׁשֹוֵכַח  ַהּכֹל  ְּכִאּלּו  לֹא  ָהָיה  לֹו  ְּת-  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ָעָליו  ְוַעל  -ֶאֶרץ  
ְוַהִהְתַלֲהבּות  ְוַהִּכּסּוִפין  ֶׁשָהיּו .  ִלְׁשמֹר  ֶאת  ַהִּזָּכרֹון  ְמאֹד  ֶׁשַּיְזִּכיר  ֶאת  ַעְצמֹו  ְּבָכל  ַּפַעם  ֶאת  ָּכל  ַהְּתׁשּוקֹות  ָהִראׁשֹונֹות

ִׁשיְך  ָעָליו  ֶאת  ָּכל  ָהְרִׁשימֹות  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ֵמִהְׁשּתֹוְקקּות  ָהִראׁשֹונֹות  ְּכֵדי ְּכֵדי  ְלַהְמ.  ִיְתָּבַרְך  ְוַלֲעבֹוָדתֹו'  לֹו  ֵמעֹוָלם  ַלה
ֶׁשָהָאָדם  ָצִריְך  ֶלֱאחֹז  ַעְצמֹו  ְּבָהְרִׁשימֹות .  ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה,  ִיְתָּבַרְך'    ְיֵדי  ֶזה  ָלׁשּוב  ַלה-ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ַעל  

ְוֶזה  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהִּתּקּון  ֶׁשל .  ַעֵּין  ָׁשם',  רּו  לֹו  ִמָּיִמים  ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשָהיּו  לֹו  ַמְזִריַח  אֹורֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוכּוֶׁשִּנְׁשֲא
  ִתָּכֵרת  ָהָאֶרץ  ָּבָרָעב  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ֲחלֹום  ַּפְרעֹה  ֶׁשּנֹוֵתן  ֵעָצה  ֶׁשִּתְתַקֵּים  ַהְּשִביָעה  ְוַהּטֹוב  ֶׁשל  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ְולֹא

', ָהֵאֶּלה  ְוָהָיה  ָהאֶֹכל  ְלִפָּקדֹון  ְוכּו ַוֲעָצתֹו  ִהוא  ֶׁשִּיְקְּבצּו  ֶאת  ָּכל  אֶֹכל  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ַהּטֹובֹות.    ָלָאֶרץ-ַהּמִֹחין  ֶׁשל  חּוץ  
ֲאַזי  ֵּתֶכף  ַיֲעֶׂשה ,    ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהְּקֻדּׁשֹות-יַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ַהְינּו  ֶׁשֵּתֶכף  ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַעל  ָהָאָדם  ֵאיֶזה  טֹוב  ְּבִח

וְַיֲעֶׂשה  ְלַעְצמֹו  אֹוָצרֹות  ְּבמֹחֹו .    ְיֵדי  ִהְׁשּתֹוְקקּותֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  אֹו  ִלְלמֹד  אֹו  ַיֲעֶׂשה  ֵאיֶזה  ִמְצָוה-ֵאיֶזה  ֻעְבָּדא  ִּדְקֻדָּׁשה  ַעל  
ִּכי  ָהָאָדם  ֵיׁש  לֹו  ְּבִחיָרה  וְֵיׁש  ּכַֹח  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשָּבא  ָעָליו  ֵאיֶזה  ְּתׁשּוָקה ,  ם  ֶאת  ָּכל  ַהּטֹוב  ֶׁשל  ֶׁשַבע  ָׁשִנים  ַהּטֹובֹותְלַהְטִמין  ָׁש

ִּכי ,    ֵהיֵטב  ֶׁשּלֹא  ִיְׁשָּכֶחָהטֹוָבה  ְלַהְטִמין  ּוְלַקֵּׁשר  אֹוָתּה  ִּבְפִניִמּיּות  מֹחֹו  ְוִלַּקח  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  זֹאת  ַהְּתׁשּוָקה  ְלָזְכָרּה
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וְִיְרצּו  ְלַהְׁשִּכיַח  ִמֶּמּנּו  ָּכל  ַהּטֹוב ,  ֵמַאַחר  ֶׁשּיֹוֵסף  ַהַּצִּדיק  מֹוִדיַע  לֹו  ִמּקֶֹדם  ֶׁשַאַחר  ָּכְך  ָיבֹואּו  ָעָליו  ְיֵמי  ַרע  ַחס  ְוָׁשלֹום
ְּדַהְינּו ,    ִלְגנֹז  ֵהיֵטב  ֶאת  ָּכל  ַהּטֹוב  ֶׁשל  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ְיֵדי  ֶזה  ַהַּמְׂשִּכיל  ָיִבין  ֵמַעְצמֹו  ֶׁשָּצִריְך-ַעל  ,  ַההּוא

  ְיֵדי  ִהְתעֹוְררּות -ֶׁשֲאִפּלּו  ְּכֶׁשִּיַּטְמֵטם  ִלּבֹו  ַעל  .  ֶׁשְּיַקֵּׁשר  ַהֵחֶׁשק  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  וְִיַּקח  ְּבַדְעּתֹו  ֶזה  ָהִעְניָן  ְּבַעְצמֹו
ְוָכל .  ל"  ְיֵדי  ֶׁשִּיְזּכֹר  ֶאת  ַעְצמֹו  ְּבַהְּתׁשּוָקה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּכַּנ-ַעל  '    ֵכן  ִיְתַחֵּזק  ַּבֲעבֹוַדת  ה-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  .  חֹוְבִליםָהַרע  ֶׁשַּב

יֹות  ֶאת  ַנְפׁשֹו  ִּביֵמי  ַרע  ֶׁשֵהם ָהְרִׁשימֹות  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוקֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ֶׁשִּיָּגְנזּו  ִּבְפִניִמּיּות  מֹחֹו  ִיְהיּו  לֹו  ְלִפָּקדֹון  ְלַהֲח
ְולֹא  ִתָּכֵרת .  ִּבְבִחיַנת  ְוָהָיה  ָהאֶֹכל  ְלִפָּקדֹון  ָלָאֶרץ  ְלֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב  ֲאֶׁשר  ִּתְהיֶיָנה  ַאֲחֵרי  ֵכן.  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב

ְּכֶנֶגד  ִׁשְבַעת  ַהִּמיִנים  ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה .  ְׁשֵני  ַהָּשָבע  ְוֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעבֶׁשַבע  ,    ֵּכן  ֵהם  ֶׁשַבע  ֶׁשַבע-ְוַעל   .ל"ָהָאֶרץ  ָּבָרָעב  ַּכַּנ
ּוְכֶנְגָּדם  ֵהם  ִׁשְבָעה  ֲעָמִמין  ֶׁשֵהם  ָהַרע  ֶׁשַּבחֹוְבִלים .  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ְוַכַּנ-ָּבֶהן  ֶאֶרץ  

  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ֶׁשּכֹוֵלל  ָּכל  ַהָּגֻלּיֹות  הּוא  ַעל -ֶׁשַבע  ְׁשֵני  ָהָרָעב  ֶׁשִעַּקר  ַהָּגלּות  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  
  ְיֵדי  ֶזה -ְוַעל  .  ר  ֵמַאֲהַבת  ָנִׁשים  ֵּכן  ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה  ֶׁשל  ִמְצַרִים  ָהְיָתה  ִּבְזכּות  יֹוֵסף  ֶׁשָעַמד  ַּבִּנָּסיֹון  ְוִנְׁשַמ-ְוַעל  .  ל"ָיָדם  ַּכַּנ

ִּכי  יֹוֵסף  ָׁשְרׁשֹו  ִמָּׁשם  ִמְּבִחיַנת  נַֹעם ,  ל"ָזָכה  ְלַהְמִׁשיְך  ַעל  ַעְצמֹו  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ֶׁשהּוא  ׁשֶֹרׁש  ָהַאֲהָבה  ִּדְקֻדָּׁשה  ַּכַּנ
ִּכי  יֹוֵסף  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח .  ַוִּיַּקח  מֶֹׁשה  ֶאת  ַעְצמֹות  יֹוֵסף  ִעּמֹו,  ָּכתּובְּכמֹו  ֶׁש,    ֵּכן  ַעל  ָידֹו  ָהָיה  ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ

ְּבִחיַנת  ַהּנַֹעם ,  ַאְּדַרָּבא,  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּבָכל  ַּפַעם  ְּכֶנֶגד  ַהחֹוְבִלים  ְלַהְכִניַע  ָהַרע  ֶׁשָּבֶהם  ֶׁשּלֹא  ְיַקְלְקלּו  ֶאת  ְּבִחיַנת  ַהּנַֹעם
ְּבאֶֹפן  ֶׁשּלֹא  ְיַקְלֵקל  ְיֵמי  ָהָרָעב  ֶאת  ְיֵמי .  ְבִלים  ֶׁשֶּזהּו  ַמה  ֶּׁשָּזָכה  יֹוֵסף  ִלְפּתֹר  ּוְלַתֵּקן  ֲחלֹום  ַּפְרעֹהְיַתְּקנּו  ֶאת  ַהחֹו

  ֵּכן  ִהְזִהיר -  ְוַעל  .ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֶׁשַהְּנִעיִמים  ְיַתְּקנּו  ֶאת  ַהחֹוְבִלים,  ְיֵמי  ַהָּשָבע  ְיַחּיּו  ֶאת  ְיֵמי  ָהָרָעב,  ַאְּדַרָּבא,  ַהָּשָבע
ּוַבּכַֹח  ַהֶּזה  ִיְתַּגְּברּו  ְּבָכל  ַּפַעם  ַעל .    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשַּיֲעלּו  ַעְצמֹוָתיו  ְלֶאֶרץ  .  ְוַהֲעִליֶתם  ֶאת  ַעְצמַֹתי  ִמֶּזה  ִאְּתֶכם,  אֹוָתם

  .ל"יֹוֵסף ַּכַּנְּבִחיַנת ,  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת נַֹעם-ַהחֹוְבִלים ַעד ֶׁשִּיְכְּבׁשּו ֶאֶרץ 
ִּכי  ִהְסַּתְּלקּות  ַהַּצִּדיק  הּוא  ְּבתֹוְך  ְּבִחיַנת .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמה  ֶּׁשהֹוְלִכין  ַעל  ִקְבֵרי  ַצִּדיִקים  ְּבֶעֶרב  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה)  יג

  ֵּכן -ְוַעל  .  ְּבִחיַנת  ְנִעמֹות  ִּביִמיְנָך  ֶנַצח',  ְוכּו'  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשָּׁשם  עֹוִלין  ָּכל  ִנְׁשמֹות  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְבִחיַנת  ַלֲחזֹות  ְּבנַֹעם  ה
ִּכי ִּבְמקֹום ְּגִניָזָתם ,   ִיְׂשָרֵאל ְּבִחיַנת ַצִּדיִקים יִיְרׁשּו ָאֶרץ ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר-ִּבְמקֹום  ְּגִניָזָתם  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  
ִּכי  ָּכל  ָהֶעֶׂשר  ְקֻדּׁשֹות ,  ל"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהְּקֻדּׁשֹות  ַּכַּנ-א  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  ׁשֹוֵפַע  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּו

  ִלְזּכֹות ְּכֵדי.    ֵּכן  הֹוְלִכים  ַעל  ִקְבֵריֶהם  ְּבֶעֶרב  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה-ְוַעל  .    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשֵהם  ְּכַלל  ָּכל  ַהְּקֻדּׁשֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֵהם  ְּבֶאֶרץ  
  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּמְתַּגָּלה  ְּברֹאׁש -ְלַקֵּבל  ָׁשם  ְקֻדַּׁשת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

ְּבִחיַנת ,    ִמְזמֹוֵרי  ְּתִהִּלים  ֵהם  ְּבִחיַנת  נַֹעםִּכי,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִמְזמֹוֵרי  ְּתִהִּלים  ֶׁשאֹוְמִרים  ַעל  ִקְבֵרי  ַהַּצִּדיִקים.  ל"ַהָּׁשָנה  ַּכַּנ
ֶׁשאֹוְמִרים  ְּבִמְזמֹור .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחָבִלים  ָנְפלּו  ִלי  ַּבְּנִעִמים  ּוָפסּוק  ְנִעמֹות  ִּביִמיְנָך  ֶנַצח.  ל"ְנִעים  ְזִמירֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַּכַּנ

ּיּוד  ִמְזמֹוֵרי  ְּתִהִּלים  ֶׁשִּתֵּקן  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ִּכי  ִעַּקר  ִּתּקּון  ַהְּבִרית  ֶׁשהּוא ֶׁשהּוא  ַהִּמְזמֹור  ָהִראׁשֹון  ֵמַה.  ִמְכָּתם  ְלָדִוד
ה   ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ִעַּקר  ַהְּקֻדָּׁש-  ְיֵדי  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  מִֹחין  ֶׁשל  ֶאֶרץ  -ִעַּקר  ִּתּקּון  ָּכל  ַהֲחָטִאים  ֶׁשהּוא  ַעל  

 -ְוזֹוִכין  ִלְקֻדַּׁשת  ַהַּדַעת  ֶׁשל  ֶאֶרץ  .  ל"ְמַׁשְּבִרין  ַאֲהַבת  ָנִׁשים  ַּכַּנ   ְיֵדי  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון-ִּכי  ַעל  ,  ְקֻדַּׁשת  ַהַּדַעת
ִּכי  ִמְּתִחָּלה  אֹוְמִרים  ֲחָבִלים  ָנְפלּו  ִלי .  חְוֶזה  ֶׁשְּמַסְּיִמין  ְנִעמֹות  ִּביִמיְנָך  ֶנַצ.  ל"ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהוא  ְּכַלל  ָּכל  ַהְּקֻדׁשֹות  ַּכַּנ

. ל"ְּדַהְינּו  ֶׁשַהחֹוְבִלים  נֹוְפִלים  ַּבְּנִעִמים  ְלִהְתַּתֵּקן  ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ִמְקָרא  ֶזה  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ַּבְּנִעִמים
  ֵּכן -ַעל  ,  ל"  ֵּכן  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַּכַּנ-ַּגְּברּו  ַהחֹוְבִלים  ַעל  ַהְּנִעיִמים  וִיַקְלְקלּו  אֹוָתם  ַּגם  ַוֲאַזי  ֲעַדיִן  ָאנּו  חֹוְׁשִׁשים  ֶׁשּלֹא  ִיְת

ֶפן   ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ְּבאֹ-ִיְתָּבַרְך  נֹוֵתן  ֵעצֹות  ְלָהָאָדם  ַעל  '  ַהְינּו  ֶׁשה',  ֲאֶׁשר  ְיָעָצִני  ְוכּו'  ֲאָבֵרְך  ֶאת  ה,  אֹוְמִרים  ַאַחר  ָּכְך
,   ִיְׂשָרֵאל-ֶזה  ְּבִחיַנת  ֶאֶרץ  '  ָתִמיד'.  ְלֶנְגִּדי  ָתִמיד'  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִׁשִּויִתי  ה.  ל"ֶׁשִּיְזֶּכה  ְלַהְגִּביר  ַהְּנִעיִמים  ַעל  ַהחֹוְבִלים  ַּכַּנ

ִריִכין  ְלַהְמִׁשיְך  ַעל  ַעְצמֹו  ָּתִמיד  ְולֹא  ִיְפסֹק   ִיְׂשָרֵאל  ְצ-ַהְינּו  ֶׁשְּקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  .  'ֱאלֶֹקיָך  ָּבּה  ְוכּו'  ְּבִחיַנת  ָּתִמיד  ֵעיֵני  ה
  ִיְׂשָרֵאל  ִמְתַּגֵּבר  ְּכֶנְגּדֹו -ִּכי  ְּבָכל  ַּפַעם  ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵקק  ְלֶאֶרץ  .    ִיְׂשָרֵאל-ִמְּלִהְׁשּתֹוֵקק  ָּתִמיד  ְלַהְמִׁשיְך  ַעל  ַעְצמֹו  ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ  

ִיְתָּבַרְך  ָלבֹוא '    ֵּכן  ָצִריְך  ְלִהְתַּגֵּבר  ְּכֶנְגָּדם  ְּבָכל  ַּפַעם  ָּתִמיד  ְוָאז  ַיַעְזֵרהּו  ה-ַעל  ,  ׁשּוָקתֹוְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ּוְמַבְלְּבִלים  ְּת
ֵּקן ְיַת,  ַרק  ַאְּדַרָּבא.  ְוָׁשם  ִיְזֶּכה  ְלנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ָלֶנַצח  ְולֹא  ִיּפֹל  עֹוד  ְלעֹוָלם  ִלְבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים.    ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ  

ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ִּבְבִחיַנת  ִּכי  לֹא  ַתֲעזֹב  ַנְפִׁשי  ִלְׁשאֹול  לֹא  ִתֵּתן  ֲחִסיְדָך  ִלְראֹות  ָׁשַחת.    ְיֵדי  ַהְּנִעיִמים-ַהחֹוְבִלים  ַעל  
ְתָּבַרְך  וְַיִּציֵלנּו  ֵמֶהם  ְוִנְזֶּכה ִי'  ֲאָבל  ִּבְזכּות  ַהַּצִּדיִקים  ַיַעְזֵרנּו  ה.  ַהחֹוְבִלים  ֶׁשָּבֶהם  ֶנֱאָחז  ָהַרע  ְּבִחיַנת  ְׁשאֹול  ָוַׁשַחת

ִּכי  ְּבָכל  ַּפַעם  ִנְתַּגֵּבר  ַעל  ַהחֹוְבִלים  ַעד  ֶׁשִּיְתַּבְּטלּו  ְלַגְמֵרי  ַעד  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלִהָּכֵלל  ְּבנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ָלֶנַצח .  ְלנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ָלֶנַצח
 .ָאֵמן ְוָאֵמן, ְּבִחיַנת ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח

 .ַׁשָּיְך ְלֵעיל
  ְיֵדי  קֹול  ׁשֹוָפר  ֶׁשהּוא -ַּכּמּוָבא  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ַעל  ,    ֵּכן  ִנְקָרא  ׁשֹוָפר  ְלׁשֹון  ֻׁשְפָרא-ְוַעל  )  יד

ל  ֵמרֹאָׁשּה "  ַעֵּין  ֵהיֵטב  ֶאת  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ַהַּנ,ל  ַעֵּין  ָׁשם"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ'  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ֶׁשָהָיה  ְיֵפה  ּתַֹאר  ְוכּו
 .ְלסֹוָפּה ִּכי ְּבלֹא ֶזה לֹא ּתּוַכל ְלָהִבין ְּכָלל ֶאת ְּדָבֵרינּו
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ֶׁשל ֶׁשֶּזה  ָהָיה  ְצִמיַחת  ֶקֶרן  ְיׁשּוָעה  .  'ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ּוְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ָּפרּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ַוִּיְרּבּו  ַוַּיַעְצמּו  ְוכּו)  טו
  ְיֵדי  ֶזה  ָׁשַדִים  ָנכֹונּו -ְוַעל  .  ְוַכּמּוָבן  ַּבָּפסּוק  ְרָבָבה  ְּכֶצַמח  ַהָּשֶדה  ְנַתִּתיְך  ַוִּתְרִּבי  ַוִּתְגְּדִלי.  ַהְּגֻאָּלה  ַּכּמּוָבא

  ִיְׂשָרֵאל -הּוא  ַהָּגלּות  ֵמֶאֶרץ  ִּכי  ִעַּקר  ַהָּגלּות  .  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ,  ּוְׂשָעֵרְך  ִצַּמח  ֶׁשְּמַרֵּמז  ֶׁשָהיּו  מּוָכִנים  ַלְּגֻאָּלה
ִיְתָּבַרְך  ָחַמל  ֲעֵליֶהם  ְוִהְמִׁשיְך  ֲעֵליֶהם  ַּגם  ָׁשם  ְּבִמְצַרִים '  ֲאָבל  ה.  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם
ָהיּו  ָּפִרים  ְוָרִבים  ְמאֹד   ְיֵדי  ֶזה  -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ַההֹוָלָדה  ַּכַּנ-ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ֶׁשַעל  

  ִּכי  ָכל  ַמה  ֶּׁשִּנְתַרּבּו  ִיְׂשָרֵאל  יֹוֵתר  ִנְתַּגֵּדל ,  ְיֵדי  ֶזה  ָהְיָתה  ַהְּגֻאָּלה-ְוַעל  '  ְּבִחיַנת  ּוְבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ָּפרּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ְוכּו
ִּכי ָּכל ַמה , ְּכבֹודֹו יֹוֵתר ִנְמָׁשְך ַהְׁשָּפַעת ָהֶעְליֹון יֹוֵתר ִּכי ָהא ְּבָהא, ְּכבֹודֹו ְוִנְמַׁשְך ֲעֵליֶהם ַהְׁשָּפַעת ַהּנַֹעם ָהֶעְליֹון ְּביֹוֵתר

 ְיֵדי -  ֵּכן ַעל -ְוַעל  .  ְוַהֶּׁשַפע  ָהֶעְליֹוָנה  עֹוֶׂשה  ְּפֻעָּלָתּה  יֹוֵתר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשַפע  ְוַרב  טּוב  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ַּכָּידּוַע.  ֶּׁשֵּיׁש  ְמַקְּבִלים  יֹוֵתר
 -ִּכי  ַהְּגֻאָּלה  ִהוא  ָלׁשּוב  ְלֶאֶרץ  ,  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְגֲאלּו  ַּכַּנ-ִּיְׂשָרֵאל  ָּפרּו  ַוִּיְׁשְרצּו  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹון  ַעל  ֶׁש

ֶׁשָּכל  ַמה  ֶׁשָהיּו  ִמְתַּגְּבִרים .  ַהְינּו  ָּדָבר  ְוִהּפּוכֹו',  ְוכּוְוַכֲאֶׁשר  ְיַעּנּו  אֹותֹו  ֵּכן  ִיְרֶּבה  ,  ְוֶזהּו.  ל"ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ַּכַּנ
ִיְתָּבַרְך  ְוִהְמִׁשיְך  ֲעֵליֶהם '  ְּכמֹו  ֵכן  ָחַמל  ֲעֵליֶהם  ה,  ל"ֶׁשָּכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ַהחֹוְבִלים  ַּכַּנ,  ְּבָגלּוָתם  ְלַעּנֹות  אֹותֹו

ְוֵכן  ַּבְּגֻאָּלה .  ל"ל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְצִמיַחת  ַהְּגֻאָּלה  ַּכַּנ"ְּבִחיַנת  הֹוָלָדה  ַּכַּנ,  ֵּכן  ִיְרֶּבהֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  .  ַהּנַֹעם  יֹוֵתר
 -ְּבִעָּתּה  ֲאִחיֶׁשָּנה  ֶׁשַעל  '  ֲאִני  ה.  ַהָּקטֹן  ִיְהֶיה  ָלֶאֶלף  ְוַהָּצִעיר  ְלגֹוי  ָעצּום,  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּכִתיב

  ְיֵדי  ֶזה  ִּתְהֶיה  ַהְּגֻאָּלה -ַעל  .  ל  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּפַעת  ַהּנַֹעם  ָהֶעְליֹוןְיֵדי  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ִיְׂשָרֵא
 .ָאֵמן, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ל"ַּכַּנ

 .ַׁשָּיְך ְלֵעיל
ִּכי  ִאי .  ְיִהי  ָרצֹון  ֶׁשַּתֲעֵלנּו  ְבִׂשְמָחה  ְלַאְרֵצנּו,    ֵּכן  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשין-ְוַעל  )  טז
  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבֵּטל  ַהּמֹוְנִעים  ְּבִחיַנת  חֹוְבִלים  ְוָלבֹוא -  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  ֶאְפָׁשר
  ְיֵדי  ִׂשְמָחה  ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת -  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִחיַנת  נַֹעם  ִּכי  ִאם  ַעל  -ְלֶאֶרץ  

ָחה ְיֵדי  ִׂשְמ   -ִּכי  ַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ְּבָמקֹום  ַאֵחר,  ֲעָׂשָרה  ִמיֵני  ְנִגיָנה
ְּבִחיַנת  ְנִעים  ְזִמירֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִחיַנת  ׂשַֹבע  ְׂשָמחֹות  ֶאת ,  ְּבִחיַנת  ְנִגיָנה

ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  נַֹעם .    ִיְׂשָרֵאל-  ְיֵדי  ֶזה  זֹוִכין  ָלבֹוא  ְלֶאֶרץ  -ַעל  .  'ָּפֶניָך  ְוכּו
  .ל"ָהֶעְליֹון ַּכַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


