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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   36  #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 לולאחודש 

ִמֵּקץ ְמַרֵּמז ַעל ַהֵּקץ . 'ְוֶזה ְּבִחיַנת ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ְוכּו
מֹו ֶׁשִאיָתא ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ַעל ָּפסּוק ֶזה ֵקץ ָׂשם ְּכ. ָהַאֲחרֹון
ְוֶזה . 'ְזַמן ָנַתן ָלעֹוָלם ַּכָּמה ָׁשִנים ַיֲעֶׂשה ָּבֲאֵפָלה ְוכּו. ַלחֶֹׁשְך

ְׁשָנַתִים ָיִמים ֶזה ְּבִחיַנת ְׁשֵני ַהָּבִּתים ֶׁשָהָיה ִּבְׁשֵני ַהְּגֻאּלֹות 
 ְיֵדי ֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ְּכמֹו -ָהִעָּקר ָהָיה ַעל ְו. ֶׁשֶּנֶחְרבּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו

ֲאִני ֶאְקַּבע ' ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַאֶּתם ְּבִכיֶתם ְוכּו
 ַהִּמְקָּדׁש -ָלֶכם ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשּבֹו ֶנֱחַרב ַהֵּבית 

הּו ְׁשָנַתִים ָיִמים ְּבִחיַנת יֹום ַלָּׁשָנה ְוֶז. ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִנָּיה
ִּכי ְׁשֵּתי . ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְמַרְּגִלים ֶׁשְּמַרֵּמז ַעל ְׁשֵני ַהָּבִּתים ֶׁשֻּיְחְרבּו

ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו . ַהְּגֻאּלֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ְיַחֵּינּו ִמּיֹוַמִים
ְמַרְּגִלים ֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם יֹום ַלָּׁשָנה יֹום  ְיֵדי ַה-ָהַרִּבים ֶנֶחְרבּו ַעל 

ְוָכַפל ְׁשֵּתי ְּפָעִמים יֹום ַלָּׁשָנה ְלַרֵּמז . ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹונֹוֵתיֶכם
 .ַעל ֻחְרַּבן ְׁשֵני ַהָּבִּתים

  הלכות ראש חדש הלכה ו -ספר ליקוטי הלכות 
ִּכי  ָּכל  ַהָּממֹון  ִּבְבִחיַנת .  ַעל  ֵׁשם  ׁשֹוִקין  ְוַרְגִלין.  ַּמָּשא  ּוַמָּתן  ׁשּוקְַעל  ֵׁשם  ֶזה  ִנְקָרא  ְמקֹום  ִטְרַּדת  ַהו

). ֶזה  ָממֹונֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבָמקֹום  ַאֵחר.  ַרְגִלין  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶאת  ָּכל  ַהְיקּום  ֲאֶׁשר  ְּבַרְגֵליֶהם
ִּכי  ִעַּקר  ֲאִחיַזת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  הּוא  ִּבְבִחיַנת  ַרְגִלין .  ל"ָרא  ַרְגִלין  ַּכַּנְוָׁשם  ִעַּקר  ֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  ֶׁשִּנְק

ִנְמָצא .  ל"  ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת  ְוַכַּנ-ְוִעַּקר  ַהִּתּקּון  ַעל  .  'ְוַעל  ֶזה  ֶנֱאַמר  לֹא  ְבׁשֹוֵקי  ָהִאיׁש  ִיְרֶצה  ְוכּו.  ַּכָּידּוַע
ְמֻיָּסִדים  ַעל  ַאְדֵני  ָּפז  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ַהִּנְפָלִאים  ֶׁשל  ַהַּצִּדיק  ֶׁשּזֹוֶכה ֶׁשּׁשֹוָקיו  ַעּמּוֵדי  ֵׁשׁש  
ֵהם  ִּתּקּון  ִלְבִחיַנת  ׁשֹוִקין  ְוַרְגִלין  ֶׁשֵּיׁש .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֵעָצה  ַּכַּנ-ֶׁשַעל  .  ל"ְלַׁשָּבת  ִּבְׁשֵלמּות  ְוַכַּנ

ִחיַזת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ֶׁשְּמַבְלְּבִלין  ָהֵעָצה  ּוַמְטִריִדין  ֶאת  ָהָאָדם  ְּבִטְרַּדת  ַהַּמָּשא  ּוַמָּתן  ְוַתֲאַות ָּבֶהם  ֲא
ּלּו ְוֶזהּו  ֶׁשּמּוָבא  ַּבִּמְדָרׁש  ׁשֹוָקיו  ַעּמּוֵדי  ֵׁשׁש  ֵא.  ָממֹון  ֶׁשִּמָּׁשם  ָּבִאים  ָּכל  ַהִּקְלקּוִלים  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן  ַּכָּידּוַע

ִּכי  ִעַּקר  ִּתּקּון  ַהּׁשֹוִקין  ְּבִחיַנת  ַרְגִלין  ֶׁשֵהם .  ְמֻיָּסִדים  ַעל  ַאְדֵני  ָּפז  ֶזה  יֹום  ַהַּׁשָּבת.  ֵׁשֶׁשת  ְיֵמי  ַהחֹל
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ָּבת   ְיֵדי  יֹום  ַהַּׁש-הּוא  ַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ְּבִחיַנת  ְיֵמי  ַהחֹל  ֶׁשָּבֶהם  ָּכל  ַהֵּברּוִרים  ְלָבֵרר  ַמֲחלֶֹקת  ָהֵעָצה  ְוכּו
ֶׁשָאז  ִעַּקר  ְׁשֵלמּות  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ִעם  ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַעל  ֶּפה  ְּבַתְכִלית  ַהְּׁשֵלמּות  ֶׁשֶּזהּו  ְּבַעְצמֹו  ְּבִחיַנת 

ְכֶלה  ֶרֶגל ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֶׁשַהְדָלַקת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא  ַעד  ֶׁשִּת.  ל"ׁשֹוָקיו  ַעּמּוֵדי  ֵׁשׁש  ְמֻיָּסִדים  ַעל  ַאְדֵני  ָּפז  ַּכַּנ
  ְיֵדי  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַמְמִׁשיִכין  ְקֻדַּׁשת  ַׁשָּבת  ְלֵׁשֶׁשת  ְיֵמי  ַהחֹל  ַּכּמּוָבן  ְּבָמקֹום  ַאֵחר -ִּכי  ַעל  .  ל"ַּכַּנ ִמן  ַהּׁשּוק

 ).ִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא' ְּבַהּתֹוָרה ְיֵמי ֲחֻנָּכה ִסיָמן ב
ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ְּבִמְדָרׁש .  ִמֵּקץ  ְמַרֵּמז  ַעל  ַהֵּקץ  ָהַאֲחרֹון.  'ים  ְוכּוְוֶזה  ְּבִחיַנת  וְַיִהי  ִמֵּקץ  ְׁשָנַתִים  ָיִמ)  נד

ְוֶזה  ְׁשָנַתִים  ָיִמים .  'ְזַמן  ָנַתן  ָלעֹוָלם  ַּכָּמה  ָׁשִנים  ַיֲעֶׂשה  ָּבֲאֵפָלה  ְוכּו.  ַרָּבה  ַעל  ָּפסּוק  ֶזה  ֵקץ  ָׂשם  ַלחֶֹׁשְך
  ְיֵדי  ֵחְטא -ְוָהִעָּקר  ָהָיה  ַעל  .  ְׁשֵני  ַהְּגֻאּלֹות  ֶׁשֶּנֶחְרבּו  ַּבֲעֹונֹוֵתינּוֶזה  ְּבִחיַנת  ְׁשֵני  ַהָּבִּתים  ֶׁשָהָיה  ִּב

ֲאִני  ֶאְקַּבע  ָלֶכם  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות '  ַהְמַרְּגִלים  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ַאֶּתם  ְּבִכיֶתם  ְוכּו
ְוֶזהּו  ְׁשָנַתִים  ָיִמים  ְּבִחיַנת  יֹום  ַלָּׁשָנה .    ַהִּמְקָּדׁש  ָּבִראׁשֹוָנה  ּוַבְּׁשִנָּיה-ית  ְּבִתְׁשָעה  ְּבָאב  ֶׁשּבֹו  ֶנֱחַרב  ַהֵּב

ִּכי  ְׁשֵּתי  ַהְּגֻאּלֹות  ָהִראׁשֹונֹות  ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  ְיַחֵּינּו .  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבְמַרְּגִלים  ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ְׁשֵני  ַהָּבִּתים  ֶׁשֻּיְחְרבּו
  ְיֵדי  ַהְמַרְּגִלים  ֶׁשִּנְגַזר  ֲעֵליֶהם  יֹום  ַלָּׁשָנה  יֹום  ַלָּׁשָנה  ִּתְׂשאּו  ֶאת -ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ֶנֶחְרבּו  ַעל  .  םִמּיֹוַמִי

ָנה  ְּכִתיב ֲאָבל  ַּבְּגֻאָּלה  ָהַאֲחרֹו.  ְוָכַפל  ְׁשֵּתי  ְּפָעִמים  יֹום  ַלָּׁשָנה  ְלַרֵּמז  ַעל  ֻחְרַּבן  ְׁשֵני  ַהָּבִּתים.  ֲעֹונֹוֵתיֶכם
ְוָאז  ְיֻקַּים  ֵקץ  ָׂשם  ַלחֶֹׁשְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵקץ  ָוסֹוף  ְלֶחְׁשַכת  ֲאֵפַלת  ַהָּגלּות .  ַּבּיֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ְיִקיֵמנּו  ְוִנְחֶיה  ְלָפָניו

 .ל"ל ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ְוַכַּנ"ַּכּמּוָבן ַּבִּמְדָרׁש ַהַּנ
ְוֵאין  יֹוְדִעין .  ל"ַּכַּנ'  ְתָאֵרְך  ְמאֹד  ִּכי  הּוא  ֵקץ  ַהְּפָלאֹות  ְוָהִעָּקר  ֵמֲחַמת  ַהַּמֲחלֶֹקת  ְוכּוֲאָבל  ַהֵּקץ  ִמ

ִּכי  ִעַּקר  ָּכל .  טֹובֹות  ְׁשֵלמֹות  ְלָכל  ֶאָחד  ְלִפי  ְמקֹומֹו  ּוְׁשָעתֹו ֵהיָכן  ָהַרב  ָהֱאֶמת  ֶׁשָּיכֹול  ְלַהְמִׁשיְך  ֵעצֹות
ג  ֲעִטין "ַמת  ַהֲעָלַמת  ַוֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  ִּכי  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ִהוא  ְּבִחיַנת  ֵעצֹות  ְּבִחיַנת  ַּתְרַיַהִּקְלקּוִלים  הּוא  ֵמֲח

ְּדאֹוָרְיָתא  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ִלי  ֵעָצה  ְותּוִׁשָּיה  ֲאָבל  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ָאְבָדה  ֵעָצה  ִמָּבִנים  ְוֵאין  יֹוְדִעים  ָהֵעָצה 
  ְיֵדי  ֶזה  עֹוִלים -  ְיֵדי  ְּפַגם  ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים  ֶׁשַעל  -ְלַקֵּים  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ַעל  ֵאיְך  ִלְזּכֹות  

ַּפְרעֹה  ְּבִחיַנת  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא .  ְוֶזהּו  ּוַפְרעֹה  חֵֹלם.  ל"ַּכַּנ'  ֲעָׁשִנים  ְסרּוִחים  ּוְמַבְלְּבִלים  ֶאת  ַהּמַֹח  ְוכּו
ל  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֲחלֹום "  ְיֵדי  ָהֲעָׁשִנים  ְסרּוִחים  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ַהִּבְלּבּוִלים  ַהָּבִאים  ַעל  -ּמַֹח  ַעל  ֶׁשְּמַבְלֵּבל  ֶאת  ַה

ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ְּבָמקֹום '    ְיֵדי  ָהֵאִדים  ְוָהֲעָׁשִנים  ָהעֹוִלים  ִמן  ַהַּמֲאָכִלים  ְוכּו-ִּכי  ָּכל  ַהֲחלֹומֹות  ָּבִאים  ַעל  
 -ְוַעל .  ְיֵדי ֶזה ֲחלֹומֹוָתיו ְמֻבְלָּבִלין-ל  ַעל "  ְיֵדי  ְּפַגם  ָהֲעָׁשִנים  ַהַּנ-  ֵּכן  ְּכֶׁשַהּמַֹח  ְמֻבְלָּבל  ַעל  -  ְוַעל).  ַאֵחר

ֵּכן  ַּגם  ָּכל  ַהִּבְלּבּוִלים  ָהַרִּבים  ַהְמַסְּבִבין  ֶאת  ַהּמַֹח  ִּבְבִחיַנת  ָרָׁשע  ַמְכִּתיר  ֶאת  ַהַּצִּדיק  ַהּמּוָבא  ַּבּתֹוָרה 
. ל  ֻּכָּלם  ִנְקָרִאים  ֲחלֹומֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ִּבְלּבּוִלים  ֶׁשל  ָׁשְוא  ְוֶהֶבל  ִּבְבִחיַנת  ִּכי  ַהֲחלֹומֹות  ָׁשְוא  ְיַדֵּברּו"ַהַּנ

ִנים   ְיֵדי  ְּפַגם  ָהֲעָׁש-ֶׁשַעל  ֶזה  ֶנֱאַמר  ִּכי  ְּברֹב  ֲחלֹומֹות  ַוֲהָבִלים  ּוְדָבִרים  ַהְרֵּבה  ַהְמַבְלְּבִלים  אֹוְתָך  ַעל  
י "ִּכי  ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ְיָרא  ֶׁשּלֹא  ִּתְׁשַמע  ְלִרּבּוי  ַהִּבְלּבּוִלים  ַרק  ֶאת  ָהֱאלִֹקים  ְיָרא  ּוְכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש.  ל"ַהַּנ
ׁש  ֲאדֹוֵננּו ְיאֹור  ִמְצַרִים  ֶזה  ִּפיׁשֹון  ְּבִחיַנת  ִּפי  ׁשֹוֵנה  ֲהָלכֹות  ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵר.  ַהְיאֹר ְוֶזה  ְוִהֵּנה  עֵֹמד  ַעל.  ָׁשם

ֵמֲחַמת .  ל"ִּכי  ֲעֵליֶהם  ִמְתַּגֵּבר  יֹוֵתר  ְּבִבְלּבּול  ָהֵעָצה  ַהַּנ)  מֹוֵרנּו  ְוַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבָמקֹום  ַאֵחר
ִריִכין  ְלָבֵרר  ָּכל ִּכי  ַהּׁשֹוֵני  ֲהָלכֹות  ְצ.    ֵּכן  ִמְתַּגֵּבר  ֲעֵליֶהם  ְּביֹוֵתר-ַעל  .  ֶׁשִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֵעָצה  ָּתלּוי  ָּבֶהם

ָהֵעצֹות  ֶׁשֵהם  ִעַּקר  ִהְלכֹות  ְוִדיֵני  ַהּתֹוָרה  ֶׁשֵּנַדע  ָהֵעָצה  ֵאיְך  ְלִהְתַנֵהג  ְּבִדיֵני  ַהּתֹוָרה  ּוְבָכל  ַהְּדָבִרים 
ְוִנְקָרא  ִמְׁשָנה .  ְׁשָנהִּכי  ָּכל  ַהֲהָלכֹות  ְּכלּוִלים  ְּבִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמ.  ל"ִּכי  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ֵעָצה  ַּכַּנ.  ֶׁשָּבעֹוָלם

ֶׁשהּוא  ְלׁשֹון  ִלּמּוד  ּוְלׁשֹון  ְׁשַנִים  ְּבִחיַנת  ְוֶכֶסף  ִמְׁשֶנה  ִּכי  ְצִריִכין  ְלָבֵרר  ְּבִלּמּודֹו  ָּכל  ַהִהְלכֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשַעל 
ְׁשָנה  ֵהם  ְּבִחיַנת  ָאסּור  ּוֻמָּתר ִּכי  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי  ִמ.    ְיֵדי  ֶזה  ְיָבֵרר  ָהֵעָצה  ֶׁשּלֹא  ִּתְהֶיה  ֲחלּוָקה  ִלְׁשַנִים-

ּוִמָּׁשם  ֵּברּור  ָּכל  ֲחֻלַּקת ָהֵעָצה ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ֲחלּוָקה .  ָטֵמא  ְוָטהֹור  ָּכֵׁשר  ּוָפסּול  ֶׁשְּצִריִכין  ְלָבְרָרם  ַּכּמּוָבא
ְטָרא  ָאֳחָרא  ִמְתַּגֶּבֶרת  ֲעֵליֶהם  ְמאֹד   ֵּכן  ַהִּס-ַעל  .  ּוֵמֲחַמת  ֶׁשַהּׁשֹוֵני  ֲהָלכֹות  ְצִריִכין  ַלֲעסֹק  ָּבֶזה.  ִלְׁשַנִים

ְּבַכָּמה  ִּבְלּבּוִלים  ּוַמֲחלֶֹקת  ֶׁשִּנְתַרּבּו  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ְּבַכָּמה  ְּבִחינֹות  ַעד  ֶׁשַּגם  ְּבַהּתֹוָרה  ְּבַעְצָמּה 
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  ִּפי -  ַעל  -ְוַאף  .  ְׁשָנה  ְּברּוָרה  ְּבָמקֹום  ֶאָחדִנְתַרּבּו  ַהַּמֲחלֶֹקת  ְוַהְּסֵפקֹות  ַעד  ֲאֶׁשר  ֵאין  ֲהָלָכה  ְּברּוָרה  ּוִמ
ֲאָבל  ַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ֵמֵחְטא  ָהֵעֶגל  ֶׁשָאז  ִנְתַהָּוה  ַהִּׁשְכָחה  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו .  ֶׁשַּגם  הּוא  ַמֲחלֶֹקת  ִּדְקֻדָּׁשה

ּוִמֶּזה  ִנְמָׁשְך  ֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  ֶׁשֵּיׁש .  ת  ַהְּגֻאָּלהֲעֹונֹוֵתינּו  ֶׁשְּמַעְּכִבין  ֶא ּוֵמִרּבּוי.  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה
ְוֵכן  ֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  טֹובֹות .  ְוֶזה  ְוִהֵּנה  ִמן  ַהְיאֹר  עֹלֹות  ֶׁשַבע  ָּפרֹות  טֹובֹות  ְוֶׁשַבע  ָּפרֹות  ָרעֹות.  ְלָכל  ֶאָחד

ֶׁשָּכל  ֶזה  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהֲעָלַמת .  ָּבאּו  ֶאל  ִקְרֶּבָּנהְולֹא  נֹוָדע  ִּכי  .  'ְוֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  ָרעֹות  ַוִּתְבַלְעָנה  ְוכּו
ִּכי  ָּכל  ָהֵעצֹות  ְּבָכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְּכלּוִלים  ְּבִׁשְבָעה  ִמּדֹות  ֶׁשְּצִריִכין ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְּבָכל .  ָהֵעָצה
יַנת  ַהְיאֹור  ֵהם  ַמֲעִלין  ָּכל  ַהֶּׁשַבע  ִמּדֹות  ָּכָראּוי  ֶׁשֵהם  טֹובֹות וְֵיׁש  ִעִּתים  ֶׁשַהּׁשֹוֵני  ֲהָלכֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִח.  ִמָּדה

ֲאָבל  ְּבתֹוְך  ָּכְך  ִמְתַּגֵּבר  ָהַרע  ֶׁשֵהם  ַהֶּׁשַבע  ִמּדֹות  ָרעֹות  ּוְמַבְלְּבִלין .  וְָיפֹות  ְּבִחיַנת  ְּבִריאֹות  ְוטֹובֹות
י  ָּבאּו  ֶאל  ִקְרֶּבָּנה  ְּכִאּלּו  ֵמעֹוָלם  לֹא  ָהָיה  ׁשּום  טֹוב  ְּכָלל  ַחס ַהּמַֹח  ַעד  ֶׁשּבֹוְלִעין  ָּכל  ַהּטֹוב  ְולֹא  נֹוַדע  ִּכ

ִּכי .  ְוִאם  ַאַחר  ָּכְך  חֹוְזִרים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ּוְמעֹוְרִרים  ַהּטֹוב  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  ְמֵלאֹות  ְוטֹובֹות.  ְוָׁשלֹום
. ַחי  ֶׁשהּוא  ָּגבַֹּה  יֹוֵתר  ֶׁשֶּזה  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ָּפרֹות  טֹובֹותֵיׁש  טֹוב  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵּברּור  ֶנֶפׁש  ַה

  ְיֵדי  ֶׁשַבע  ַהָּפרֹות  ָהָרעֹות  חֹוְזִרים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ְלָבֵרר  ַהּטֹוב  ַעל  ָּכל  ָּפִנים  ִּבְבִחיַנת -ּוְכֶׁשִּנְתַּבְלֵּבל  ַעל  
ֲאָבל  ַּגם  ַעל  ֶזה  חֹוְזִרים  ּוִמְתַּגְּבִרים  ַהִּסְטָרא .  ֵלאֹות  ְוטֹובֹותֵּברּור  ַהּצֹוֵמַח  ֶׁשְּמֻרָּמז  ְּבֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  ְמ

ְוָכל  ֶזה  ְּבִחיַנת  ִּבְלּבּול  ָהֵעָצה .  ָאֳחָרא  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַעד  ֶׁשֶּׁשַבע  ַהִּׁשֳּבִלים  ָהַרּקֹות  ְוָהָרעֹות  ּבֹוְלִעים  אֹוָתם
 -ְוַהִּתּקּון  ַעל  .    ֶעְליֹון  ָנָאצּו  ּוְכִתיב  ְוֵהָּמה  ַיְמרּו  ַּבֲעָצָתם  ַוָּימֹּכּו  ַּבֲעֹוָנםַוֲעַצת ֶׁשִּמָּׁשם  ָּכל  ַהְּפָגִמים  ְּבִחיַנת

ְיֵדי  יֹוֵסף  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשִּמְתַיֵּגַע  ָּתִמיד  ְלהֹוִסיף  ַּבּתֹוָרה  ִחּדּוִׁשים  ִנְפָלִאים  ֶׁשִּנְמָׁשְך 
ְּבִחיַנת  ְּדמֹוִסיף  יֹוִסיף  ְּבִחיַנת  מֹוִסיף .  'ֹות  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף  ָלַקח  ְוכּוֵמֶהם  ֵעצֹות  ֲעֻמּק

ֶׁשּנֹוֵתן  ֵעָצה  ֶׁשְּיַקְּבצּו  ֶאת  ַהּטֹוב  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָהאֶֹכל  ֶׁשַּבָּׁשִנים  ַהּטֹובֹות  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְׁשָמר  ֵהיֵטב .  ְוהֹוֵלְך
ִחיַנת  ֶׁשעֹוֵסק  ְלָזֵרז  ִלְכּתֹב  ִּבְסָפִרים  ָּכל  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ְלַהְרּבֹות  ְסָפִרים  ַעד  ֵאין  ֵקץ  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר ֶׁשֶּזהּו  ְּב

ִּכי  ַהֵּסֶפר  הּוא  ְלִזָּכרֹון  ְּבִחיַנת  ְּכתֹב  זֹאת  ִזָּכרֹון  ַּבֵּסֶפר  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְׁשָמר  ְלעֹוָלם .  ְׁשִמיַרת  ַמַאְכֵלי  ַהּתֹוָרה
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַוִּיְצּבֹר  יֹוֵסף  ָּבר  ְּכחֹול  ַהָּים  ַעד  ִּכי  ָחַדל  ִלְסּפֹר  ִּכי  ֵאין  ִמְסָּפר .  ְולֹא  ִיְהֶיה  ֶנֱאַבד  ְוִנְׁשַּכח

ָנה ָזֵקן  ֶזה  ָקָנה  ָחְכָמה  ָק.  ְּבִחיַנת  ֲעׂשֹות  ְסָפִרים  ַהְרֵּבה  ֵאין  ֵקץ  ִּכי  ְּביֹוֵסף  ֶנֱאַמר  ִּכי  ֶּבן  ְזֻקִנים  הּוא  לֹו
  ְיֵדי  ֶזה  ִּתְהֶיה -ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ַהָּקֶנה  ְוַהֻּקְלמֹוס  ֶׁשּכֹוְתִבין  ּבֹו  ַהְּסָפִרים  ֶׁשל  ַהּתֹוָרה  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשַעל  .  ִּביָנה

ּוְבָגלּוָתא .  אּוְבָגלּוָתא  ַקְדָמָאה  ְּבַמָּטה  ִּדיָלְך  ִּבַּזע  ַיָּמ)  מ"ִעַּקר  ַהְּגֻאָּלה  ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  בר
ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִׁשְבָעה  ְקֵני  ַהְּמנֹוָרה  ִּכי  ַהְּמנֹוָרה .  ַּבְתָרָאה  ְּבָקֶנה  ִּדיָלְך  ְּדִאיהּו  ֻקְלָמָסא  ִּבַּזע  ַיָּמא  ְּדאֹוָרְיָתא

ת  ַהֻּקְלמֹוִסים  ַהּכֹוְתִבים   ְיֵדי  ַהָּקִנים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנ-ַהְּטהֹוָרה  ֶזה  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִעַּקר  ִקּיּוָמּה  ַעל  
וְֵיׁש .  ל"ַהִּתּקּון  ֶׁשהּוא  ִּתּקּון  ָהֵעָצה  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַּכַּנ ִסְפֵרי  ִחּדּוֵׁשי  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַעל  ָיָדם  ִעַּקר

ת ִׁשְבַעת ְקֵני ַהְּמנֹוָרה ְּבִחיַנת ְּכַלל ְּבִחיַנת  ִׁשְבָעה  ָקִנים  ְּבִחיַנ.  ְלַרֵּמז  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ִּכי  ֶּבן  ְזֻקִנים  הּוא  לֹו
ַהְּסָפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשִּנְכָּתִבים  ְּבָקִנים  ֶׁשְּכלּוִלים  ְּבִׁשְבָעה  ְּבִחיַנת  ֻחְּצָבּה  ַעּמּוֶדיָה  ִׁשְבָעה  ְלַתֵּקן  ָּכל 

ְוֶׁשַבע .  טֹובֹות  ֶׁשֵהם  ֶׁשַבע  ָּפרֹות  ַהּטֹובֹותַהֶּׁשַבע  ִמּדֹות  ֶׁשָּבֶהם  ָּכל  ֲחֻלַּקת  ָהֵעָצה  ְלָבֵרר  ַהֶּׁשַבע  ִמּדֹות  
  ֵּכן  ְמֻרָּמז  ְּבֶׁשַבע  ַהִּׁשֳּבִלים  ַהִּתּקּון  ֵאיְך -ְוַעל  .  ל"ִׁשֳּבִלים  ַהּטֹובֹות  ְלָבְרָרם  ֵמַהֵהֶפְך  ָהרֹוִצים  ְלָבְלָעם  ַּכַּנ

  ְּבִריאֹות  ְוטֹובֹות  ְּבָקֶנה  ֶאָחד  ְמַרֵּמז  ַעל  ַהָּקֶנה ְלָבְרָרם  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  עֹלֹות  ְּבָקֶנה  ֶאָחד
 .ל" ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהִּתּקּון ַּכַּנ-ל ֶׁשַעל "ְוַכַּנ' ל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהֻּקְלמֹוס ַהּכֹוֶתֶבת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְוכּו"ַהַּנ

ם  ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ַהָּקֶנה  ְוַהֻּקְלמֹוס  ֶׁשהּוא  ָחֵבר ְוֶזה  ֲעֵׂשה  ְלָך  ַרב  ּוְקֵנה  ְלָך  ָחֵבר  ּומּוָבא  ַּבְּסָפִרי)  נה
ְוֶזה  ֲעֵׂשה  ְלָך  ַרב  ְוִאם  ֵאיְנָך  ָיכֹול  ְלָמְצאֹו  ַהִּתּקּון .    ְיֵדי  ֶזה-ְלַהַּתְלִמיד  ָחָכם  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ִּדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  ַעל  

  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהִּנְכָּתִבים  ְּבָקֶנה  ְּתַחֵּבר  אֹוָתם  ֵאֶליָך  ּוְתַעֵּין   ְיֵדי  ַהְּסָפִרים-ַהְינּו  ַעל  .    ְיֵדי  ּוְקֵנה  ְלָך  ָחֵבר-ַעל  
 .ל" ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּסָפִרים ַּכַּנ-ִּכי ִעַּקר ַהִּתּקּון ַעל . ָּבֶהם ֵהיֵטב ּתּוַכל ֵליַדע ִמי הּוא ָהַרב ָהֱאֶמת
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. '  ַהָּפרֹות  ַוֲחלֹום  ֵׁשִני  ֶׁשל  ֶׁשַבע  ַהִּׁשֳּבִלים  ְוכּו  ֵּכן  ָהָיה  ְׁשֵני  ֲחלֹומֹות  ֶׁשֵהם  ַהֲחלֹום  ֶׁשל  ֶׁשַבע-ְוַעל  
  ֵּכן  ַהֲחלֹום  ַהֵּׁשִני  ֶׁשל  ֶׁשַבע -ְוַעל  .  ל"ִהְתַּגְּברּות  ַהִּבְלּבּוִלים  ַהַּנ   ְיֵדי-ְלַרֵּמז  ַעל  ְׁשֵני  ַהֻחְרָּבנֹות  ֶׁשָהיּו  ַעל  

  ְיֵדי  ַהָּקֶנה  ֶׁשהּוא -הּוא  ַהָּגלּות  ֶׁשל  ַעְכָׁשו  ְמֻרָּמז  ּבֹו  ַהִּתּקּון  ַעל  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשְּמַרֵּמז  ַעל  ֻחְרַּבן  ַּבִית  ֵׁשִני  ֶׁש
ִּכי  ַעָּתה  ְּכָבר  ִהִּתירּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם .  ְּבִחיַנת  ַהֻּקְלמֹוס  ֶׁשְּמֻרָּמז  ְּבֶׁשַבע  ִׁשֳּבִלים  עֹלֹות  ְּבָקֶנה  ֶאָחד

  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהְּסָפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבִחיַנת -ִּכי  ַעָּתה  ָּכל  ַהִּתּקּון  ַעל  .  ל"ה  ַּכַּנִלְבָרָכה  ִלְכּתֹב  ּתֹוָרה  ֶׁשְּבַעל  ֶּפ
 .ל"ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרֵּבה ֵאין ֵקץ ְוַכַּנ

ָפִרים ֶׁשָּבֶהם  ְּכלּוִלים  ָּכל  ַהְּס.  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוִחֵּמׁש  ֶאת  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ְּבִחיַנת  ֲחִמָּׁשה  ֻחְּמֵׁשי  ּתֹוָרה
 .ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֻּכָּלם ֵהם ְׁשֵלמּות ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָׁשם

ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִׁשָּׁשה  ְקֵני  ְמנֹוָרה  ֶׁשְּמִאיִרין  ֻּכָּלם  ֶאל  ְּפֵני  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשהּוא  ֵנר  ַהְּׁשִביִעי  ִּכי  ִׁשָּׁשה  ְקֵני 
ָרה  ִמִּצָּדּה  ָהֶאָחד  ּוְׁשלָֹׁשה  ְקֵני  ְמנֹוָרה  ִמִּצָּדּה  ַהֵּׁשִני  ֵהם  ְּבִחיַנת  ִׁשָּׁשה  ִסְדֵרי ַהְּמנֹוָרה  ְׁשלָֹׁשה  ְקֵני  ְמנֹו

ְוֻכָּלם  ְמִאיִרים  ֶאל  מּול  ְּפֵני  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשהּוא  ֵנר  ַהְּׁשִביִעי .  ל"ַּכַּנ'  ִמְׁשָנה  ֶׁשְּמָבְרִרין  ֵּבין  ַהָּכֵׁשר  ְוַהָּפסּול  ְוכּו
  ְיֵדי  ַׁשָּבת  ֶׁשָאז  ִעַּקר  ְּגַמר  ִּתּקּון  ֵּברּור  ַהֲהָלכֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת -ִּכי  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ַעל  .  יַנת  ַׁשָּבתֶׁשהּוא  ְּבִח

ָּכל .  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהַּכְפּתֹוִרים  ְוַהְּפָרִחים  ְוַהְּגִביִעים  ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשָהָיה  ַּבְּמנֹוָרה.  ל"ֵּברּור  ְוִתּקּון  ָהֵעָצה  ַּכַּנ
ֶזה  ְּבִחיַנת  ַהִחּדּוִׁשים  ִנְפָלִאים  ֶׁשל  ְסָפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֵהם  ְּבַכָּמה  ְוַכָּמה  ָּפִנים  ׁשֹוִנים  ִּבְדָרִכים  ִנְפָלִאים 

ִּכי  ְצִריִכין )  ְּבֵראִׁשית  צח ַּכָּמצּוי  ָלׁשֹון  ֶזה  ַעל  ַהִחּדּוִׁשים  ַהִּנְפָלִאים  ִמְדַרׁש'  ִּבְבִחיַנת  ַּכְפּתֹור  ָוֶפַרח  ְוכּו
ַּכָּמה  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ְּבַכָּמה  ְּגָוִנין  ִנְפָלִאים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַּכְפּתֹוִרים  ּוְפָרִחים  ּוְגִביִעים  ְמֻׁשָּקִדים  ֶׁשַּבְּמנֹוָרה 

ן  ְלָכל  ַהֵּמִׂשים  ִלּבֹו  ַעל ַהְּטהֹוָרה  ְּכֵדי  ְלָבֵרר  ּוְלַתֵּקן  ָהֵעָצה  ְלָכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ְלִפי  ְמקֹומֹו  ּוְׁשָעתֹו  ַּכּמּוָב
  ְיֵדי  ֶזה  ְולֹא  ִיְתַרֵחק  יֹוֵתר  ַחס -ְּדָרָכיו  ַלֲחׁשֹב  ֵעָצה  ְּבָכל  יֹום  ַעל  ַּתְכִליתֹו  ַהִּנְצִחי  ְּבאֶֹפן  ֶׁשִּיְתָקֵרב  ַעל  

ִמְניַן  ְיֵמי  ַהְּסִפיָרה  ֶׁשָּבֶהם  ִנְּתָנה ט  ְּכ"ְּבִמְסַּפר  מ.  '  ֵּכן  ִּבְכָלל  ָהיּו  ַהַּכְפּתֹוִרים  ְוַהְּפָרִחים  ְוכּו-ְוַעל  .  ְוָׁשלֹום
ט "ט  ְּכֶנֶגד  מ"  ֵּכן  ֵהם  מ-ְוַעל  .  ל"ִּכי  ֵהם  ְמַרְּמִזים  ַעל  ְּכָלִלּיּות  ִסְפֵרי  ִחּדּוֵׁשי  ַהּתֹוָרה  ַּכַּנ.  ַהּתֹוָרה  ַּכּמּוָבא

ט  ָּפִנים  ֶׁשֵהם "ִמִּתִּיים  ִנְמָׁשִכין  ֵמֵאּלּו  ַהמָּפִנים  ַלּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַהְּסָפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשל  ִחּדּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ֲא
ִמְקָׁשה  ְּבִחיַנת  ֻקְׁשיֹות .  ְוֶזה  ִמְקָׁשה  ֵּתָעֶׂשה  ַהְּמנֹוָרה.  ל"ְוַכַּנ'  ט  ַּכְפּתֹוִרים  ּוְפָרִחים  ְוכּו"ְּבִחיַנת  ַהמ

 -ֶׁשַּדְיָקא  ַעל  .  ל"ֵסֶפר  ָּכַתב  ִאיׁש  ִריִבי  ַהַּנֶזה  ְּבִחיַנת  ְו.    ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  ֵּתָעֶׂשה  ַהְּמנֹוָרה-ּוַמֲחלֶֹקת  ַעל  
  ְיֵדי  ֶזה  ַּדְיָקא  ַנֲעִׂשין -  ְיֵדי  ַהֻּקְׁשיֹות  ֶׁשַּמְקִׁשין  ַעל  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ַעל  -ְיֵדי  ָהִריב  ּוַמֲחלֶֹקת  ֶׁשָּבִאים  ַעל  

ְוֶזה .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ַעל  ְּפַגם  ֱאמּוַנת  ֲחָכִמים  ְוַכַּנ-  ְיֵדי  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשָּׁשִבין  ַעל  -ְסָפִרים  ְקדֹוִׁשים  ַהְרֵּבה  ַעל  
ְּבִחיַנת  ִמְקָׁשה  ֵּתָעֶׂשה  ַהְּמנֹוָרה  ֶׁשַּדְיָקא  ֵמַהֻּקְׁשיֹות  ְּבִחיַנת  ִריב  ּוַמֲחלֶֹקת  ִמֶּזה  ַּדְיָקא  ֵּתָעֶׂשה  ַהְּמנֹוָרה 

ִּכי  ֶזה  ְּבִחיַנת  ְוֵסֶפר  ָּכַתב  ִאיׁש  ִריִבי .  ִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהְּסָפ-ֶׁשִהוא  ְּבִחיַנת  ְׁשֵלמּות  ַהּתֹוָרה  ַעל  
  .ל"ַהַּנ

ט  אֹוִתּיֹות  ַהְּׁשָבִטים  ֶׁשֵהם "ֶׁשָהָיה  ַּבְּמנֹוָרה  ֶזה  ְּבִחיַנת  מ.  'ט  ָקִנים  ְוַכְפּתֹוִרים  ּוְפָרִחים  ְוכּו" ַּגם  מ
ַיֲעקֹב  ְּבֶאֶבן  ֶאָחד  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְקֻדַּׁשת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה ְּבִחיַנת  ְׁשֵּתים  ֶעְׂשֵרה  ֲאָבִנים  ֶׁשִּנְכְללּו  ֵאֶצל  

  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהְּסָפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַעד  ֶׁשִּנְכָלִלים  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב -ֶׁשִהְתִחיל  ִמַּיֲעקֹב  ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ַעל  
. ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם'  ִלין  ָּכל  ַאְבֵני  ַיֲעקֹב  ְּבֶאֶבן  ֶאָחד  ְוכּו  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָל-ּוַמְׁשִליִמין  ּתֹוָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ֶׁשַעל  

 -ט  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְׁשֵלמּות  ַהּתֹוָרה  ַעל  "ֶׁשֵהם  מ.  '  ְיֵדי  ֶׁשָהָיה  ַּבְּמנֹוָרה  ָקִנים  ְוַכְפּתֹוִרים  ְוכּו-  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  
ֶׁשִּנְכְללּו  ְּבֶאֶבן  ֶאָחד  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  רֹאׁש  ַהָּׁשָנה  ְּבִחיַנת  ֲאָנן ְיֵדי  ֶזה  ַנֲעֶׂשה  ַהִּתּקּון  ֶׁשל  ַאְבֵני  ַיֲעקֹב  

י  ֶׁשָּכל  ַהְּמנֹוָרה  ִעם  ָּכל  ַהָּקִנים "ְוַגם  ֶזה  ְּבִחיַנת  ִמְקָׁשה  ִּכְפׁשּוטֹו  ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִׁש.  'ַּבֲחִביבּוָתא  ַּתְלָיא  ְוכּו
ט  אֹוִתּיֹות  ַהְּׁשָבִטים "ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֶׁשָּכל  ַאְבֵני  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵהם  מ.  ִתיָכה  ַאַחתְוַכְפּתֹוִרים  ֻּכָּלם  ַנֲעׂשּו  ֵמֲח

  ְיֵדי  ִרּבּוי  ַהְּסָפִרים  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּמנֹוָרה  ֻּכָּלּה  ַנֲעָׂשה  ֵמֶעֶׁשת  ֶאָחד -ט  ָּפִנים  ַלּתֹוָרה  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ַעל  "מ
 .ל"ְוַכַּנ
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  ִמֵּתַבת  ַּגם  ַעד  ָּכאן  ְוַגם  ִעְניַן  חֹל  ַהּמֹוֵעד  ַהּמּוָבא  ְּבאֹות  נּון  ָּכַתב  מֹוֵרנּו  ְוַרֵּבנּו  ַּבַעל ָאַמר  ַהְמַסֵּדר(
  ֵכן  ִהְתַּגֵּבר  ְּבָכל -  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  .  ַהְמַחֵּבר  ַהֶּזה  ְׁשֵני  ָיִמים  קֶֹדם  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְּבֵעת  ֻחְלָׁשתֹו  ַהָּגדֹול

ָּדבּוק  ְּבַהּתֹוָרה  ַעד  ָהֶרַגע  ִּכי  זֹאת  ָרִאינּו  ַעיִן  ְּבַעיִן  ֶׁשּמֹחֹו  ָהָיה.  ה  ֶּׁשִהִּשיג  ָאזּכֹחֹוָתיו  ְוָכַתב  ַמ
ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ְּביֹום  ִׁשִּׁשי  ֶעֶרב  ַׁשַּבת  קֶֹדׁש  ָּפָרַׁשת  ַוִּיַּגׁש  ֲעָׂשָרה  ְּבֵטֵבת  ְׁשַנת 

ְוָרִאינּו  ְּבֵעיֵנינּו  ֶׁשִּקֵּים  ַמֲאַמר  ֲחָכֵמינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  זֹאת  ַהּתֹוָרה  ָאָדם  ִּכי  ָימּות .  ה  ִלְפָרט  ָקָטן"תר
ִּכי  עֹוד  ִּכְמַעט  ָּבֶרַגע  ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ָׁשַמְענּו .  ֶׁשַחָּיב  ָאָדם  ַלֲעסֹק  ַּבּתֹוָרה  ַעד  יֹום  מֹותֹו'  ְוכּו

ּוֵׁשי  ּתֹוָרה  ַאְך  לֹא  ָהָיה  ְּבכֹחֹו  ִלְכּתֹב  עֹוד  ַוֲאִפּלּו  ְלַדֵּבר  ָּכל  ַמה  ֶּׁשָהָיה  ְּבמֹחֹו  לֹא  ָהָיה ִמֶּמּנּו  ִחּד
ּוְכֶׁשָרָאה .  ְוָכְך  ָאַמר  ְּבֵפרּוׁש  ְּבֶזה  ַהָּלׁשֹון  ְּבֵעת  ֶׁשִּנְכְנסּו  ִעם  ַהֵּנרֹות  ֶׁשֵהִכינּו  ָאז  ִלְכבֹוד  ַׁשָּבת.  ְּבֶאְפָׁשר
ִנְתַלֵהב  ְמאֹד  ּוִמּגֶֹדל  ִהְתַלֲהבּותֹו  הּוַרם  ְמַעט  ִמִּמָּטתֹו  ְוִנְׁשַאר  מּוָׁשב  ְמַעט  ְוִהְתִחיל  לֹוַמר אֹוָתם  

ְּבִהְתַלֲהבּות  נֹוָרא  ְמאֹד  ְּבֶזה  ַהָּלׁשֹון  ֵנרֹות  ֶׁשל  ַׁשָּבת  ֵנרֹות  ֶׁשל  ַׁשָּבת  ְוָאַמר  זֹאת  ְּבִהְתַלֲהבּות  נֹוָרא 
ים  ְוִגָּלה  ָלנּו  ָאז  ּתֹוָרה  ִנְפָלָאה  ֵמִעְניַן  ַהֵּנרֹות  ִּדְקֻדָּׁשה  ְוָכַלל  ֻּכָּלם  ְּבֵפרּוׁש  ֵנר  ַׁשָּבת  ְוֵנר ַּכָּמה  ְוַכָּמה  ְּפָעִמ

י ְוַאַחר  ָּכְך  ָאַמר  ָאז  ֵיׁש  ִלי  ַעָּתה ָּבֶזה ִּתֵּלי ִּתִּלין ֶׁשל ֲהָלכֹות ַאְך ֵאין ִל'  ְוכּו'  ְוכּו.  יֹום  טֹוב  ְוֵנרֹות  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה
ּכַֹח  ְלַדֵּבר  יֹוֵתר  ּוִבְמַעט  ְזַמן  ָקָצר  ְלֵעֶרְך  ָׁשָעה  ִנְסַּתֵּלק  ַמה  ּנֹאַמר  ַמה  ְּנַדֵּבר  אֹוי  ָלנּו  ַעל  ִׁשְבֵרנּו  ַנֲחָלה 

  ֶׁשָּזִכינּו ֲאָבל  זֹאת  ֶנָחָמֵתנּו  ְוַאְׁשֵרינּו  ַמה  ּטֹוב  ֶחְלֵקנּו  ּוַמה  ָּנִעים  ּגֹוָרֵלנּו  ּוַמה  ָּיָפה  ְיֻרָּׁשֵתנּו.  ַמָּכֵתנּו
 ).ִליַרׁש ִמֶּמּנּו ּתֹורֹות ְוִחּדּוִׁשים ָּכֵאֶּלה ְוָכֵאֶּלה ַאְׁשֵרינּו

  .י"ך ואע"ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם בהל

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


