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  ד"בס

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים
   42  #גליון

כמו ומצות ישוב ארץ ישראל קדושת עורר על תיקון חטא המרגלים ולארגון מוקדש ל
כמבואר במדרש  ו שקולה כנגד כל מצות שבתורהמצות ישוב ארץ ישראלל "שאמרו חז
מיחד יחד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל ה, )ענף ארץ ישראל(תלפיות 

מצות , )ז"דף נ (ובספר חרדים. והשכינה אין שורה בחוץ לארץ, קרקע לאשתו למזונותיה
   .שנאמר וירשתה וישבת בה, עשה מן התורה לדור בארץ ישראל

  ק" לפג"סתש אדרחודש 

. ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען) ְּבִמְדַּבר יג(ְוֶזה ְּבִחיַנת 
ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים , אּו ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֶֹׁשה ְוָאְמרּוֶׁשָּב, ֵּפרּוׁש
 ְיֵדי ֶׁשָרצּו ִלְׁשלַֹח ְׁשלּוִחים -ְוַעל . י ָׁשם"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִּׁש, ְלָפֵנינּו

ִּכי ִעַּקר ,  ִיְׂשָרֵאל- ְיֵדי ֶזה ָּפְגמּו ְּבֶאֶרץ -ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ ַעל 
  י ַהְּׁשלּוִחים ֶׁשֵהם ַהְמַרְּגִלים ְיֵד-ַהְּפָגם ָהָיה ַעל 

  הלכות שלוחין הלכה ג -ספר ליקוטי הלכות 
 .ֲהָלָכה ג
 .ַּגם ֵאין ָׁשִליַח ִלְדַבר ֲעֵבָרה. ם ְוֵאין ְׁשִליחּות ְלָקָטן"ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו ְוֵאין ְׁשִליחּות ְלַעּכּו

ּדֵֹבר  ְׁשָקִרים ",  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ה  ָאַמר  ַרִּבי  ֲעִקיָבה  ְּכֶׁשַּתִּגיעּו  ְלַאְבֵני  ַׁשִיׁש  ָטהֹור  ַאל  ּתֹאְמרּו  ַמִים  ַמִים  ִּפי  ַהּתֹוָר-ַעל  
 . א-א ִלּקּוֵטי "ִסיָמן נ" 'לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוכּו

  ְיֵדי  ַהֶּׁשֶקר  ִנְתַעֵּכר  ָּדָמיו  ְוִנְמָׁשְך  ְּבִכָּיה  ּוְדָמעֹות  ֶׁשֵהם -ִּכי  ַעל  ,  ּותֶׁשַהֶּׁשֶקר  ַמִּזיק  ָלֵעיַנִים  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְורּוָחִנּי,  ְוַהְּכָלל
. 'ִּכי  ֱאֶמת  הּוא  ֶאָחד  ְוֶׁשֶקר  הּוא  ַרִּבים  ְוכּו,  ִּכי  ִעַּקר  ִהְתַהּוּות  ַהֶּׁשֶקר  הּוא  ֵמֲחַמת  ָהִרחּוק  ֵמֶאָחד',  ִקְלקּול  ָהְראּות  ְוכּו
ִּכי  ָטהֹור  ֵאין  ַׁשָּיְך  ֶאָּלא  ְּבָמקֹום  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִחיַזת ,  ָיה  ַהּכֹל  ֶאָחד  ַוֲאִפּלּו  ֵׁשם  ָטהֹור  לֹא  ָהָיה  ַׁשָּיְך  לֹוַמרְוקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ָה

ַח  ֶאל  ַהּפַֹעל ַאְך  ֵּתֶכף  ְּכֶׁשָּיְצָאה  ַהְּבִריָאה  ִמּכֹ.  ֲאָבל  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹוב  ֻּכּלֹו  קֶֹדׁש,  ַהֻּטְמָאה
, ִּכְבָיכֹול,  ִּכי  ֵּתֶכף  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ָהָיה,  ִנְתַהָּוה  ִמָּיד  ְּבִחיַנת  ַהָּטֳהָרה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשִּמָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר

  ֵאין  ַׁשָּיְך  ְּבִחיָרה  ַרק  ְּבָמקֹום  ֶׁשֵּיׁש  ְׁשֵני  ְּדָבִרים  ַׁשָּיְך ִּכי  ְּבֶאָחד,  ְׁשֵני  ְּדָבִרים  ְּבִחיַנת  ָהֶאָחד  ְוַהְּבִריָאה  ְוָאז  ַׁשָּיְך  ְּבִחיָרה
ְוַעל .  ַעֵּין  ָׁשם  ָּכל  ֶזה  ֵהיֵטב',  ל  ְוכּו"ְּבִחיָרה  ִלְבחֹר  ָּבֶזה  אֹו  ָּבֶזה  ּוִמָּׁשם  ִעַּקר  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשָּׁשְרׁשֹו  ֵמִרחּוק  ֵמֶאָחד  ַּכַּנ

  הּוא  ִמּכַֹח  ֶאל  ַהּפַֹעל  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֵהם -  ָּברּוְך  -ָּבַרְך  ֲאִפּלּו  ַאַחר  ַהְּפֻעָּלה  ֶׁשהֹוִציא  ַהָּקדֹוׁש  ִיְת'    ְיֵדי  ַהְׁשָּגַחת  ה-
ֲאָבל ,  ָאהִיְתָּבַרְך  ָעָליו  ְוָאז  ַהּכֹל  ֶאָחד  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּכמֹו  קֶֹדם  ַהְּבִרי'  ֱאֶמת  ַהְׁשָּגַחת  ה   ְיֵדי-ְוַעל  .  'ְּבַאְחדּות  ִעּמֹו  ְוכּו

ִיְתָּבַרְך  ְוָאז  ַמְפִריד  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִמּקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ֲאִחיַזת '    ְיֵדי  ֶׁשֶקר  ְמַסֵּלק  ִמֶּמּנּו  ַהְׁשָּגַחת  ה-ַעל  
  ְיֵדי -ם  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ַעל  ַאל  ּתֹאְמרּו  ַמִים  ַמִי'  ְוֶזהּו  ְּכֶׁשַּתִּגיעּו  ְלַאְבֵני  ַׁשִיׁש  ָטהֹור  ְוכּו.  'ַהֶּׁשֶקר  ְוכּו
 .ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב', ַהֶּׁשֶקר ְוכּו

ִלְכלֹל ,  ִּכי  ְּכַלל  ָּכל  ַהּתֹוָרה  הּוא  ִּבְׁשִביל  ִלְכלֹל  ְּבֶאָחד,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹותֹו  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה)  א
ִּכי  ֶזה  ִעַּקר  ַהַּתְכִלית  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה  ִנְבָרא  ָהָאָדם  ְּכֵדי  ִלְכלֹל ,  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשהּוא  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹובַאַחר  
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ּוִבְׁשִביל  ֶזה  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה .  דּוַע  ְיֵדי  ִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה  ֶׁשֵהם  ַאְחדּותֹו  ַּכָּי-ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ְּבֶאָחד  ַעל  
  ְיֵדי  ַהּתֹוָרה  ַמְמִׁשיִכין  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָעֵלינּו -ִּכי  ַעל  ".  ָּבָרה  ְמִאיַרת  ֵעיָנִים'  ִמְצַות  ה",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים

ְולֹא  ָתתּורּו ",  ְוֶזה  ֶׁשָּכתּוב.  ל"ִּבְבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹוב  ַּכַּנ,  ְּבִריָאה  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַה-ֶׁשַעל  
, ִּכְבָיכֹול',  ִּכי  ִעַּקר  ְּפַגם  ָּכל  ָהֲעֵברֹות  הּוא  ֶׁשּפֹוֵגם  ְּבֵעיֵני  ה".  ַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ְוַאֲחֵרי  ֵעיֵניֶכם  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם  זִֹנים  ַאֲחֵריֶהם

  ְיֵדי -ַהְינּו  ֶׁשַעל  ,  "'ַרע  ְּבֵעיֵני  ה",  )ְּבֵראִׁשית  ָּפָרַׁשת  ַוֵּיֶׁשב(ּוְכִתיב  ).  א"ְּתִהִּלים  נ"  (ְוָהַרע  ְּבֵעיֶניָך  ָעִׂשיִתי",  תּובְּכמֹו  ֶׁשָּכ
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְפָרד  ַאַחר  ַהְּבִריָאה -ְמַסֵּלק  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִמֶּמּנּו  ְוַעל  ,    ְיֵדי  ֶזה  ִּכְבָיכֹול-ַעל  ',  ָהֲעֵבָרה  ֶׁשהּוא  ַרע  ְּבֵעיֵני  ה

  ְיֵדי  ָהֲעֵבָרה  ְּבִחיַנת  ְוִנְרָּגן -ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהְּפָגם  ְוַהֵּפרּוד  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַעל  ,  ַהְּבִריָאה  ְוִנְתַרֵחק  ִמְּבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד ִמּקֶֹדם
ִּכי ִעַּקר ְּכָלִלּיּות , ֶׁשהּוא ְּפַגם ָהֵעיַנִים,   ְיֵדי  ְּפַגם ָהֲעֵבָרה-יָאה  ַעל  ִּכי  ַמְפִריד  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִמּקֶֹדם  ַהְּבִר,  ַמְפִריד  ַאּלּוף

ְוֶזהּו  ֶׁשָאְמרּו .  ל"ַהְינּו  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ,    ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ָהֵעיַנִים-ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  הּוא  ַעל  ,  ְּבֶאָחד
ִּכי  ִנאּוף  ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ָהֵעיַנִים  הּוא ,  ֶזהּו  ִנאּוף,  "ְוַאֲחֵרי  ֵעיֵניֶכם.  "ֶזהּו  ִמינּות,  "ַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם",    ִלְבָרָכהַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם

 .ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  ָזָרה-ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִמינּות ַוֲעבֹוָדה ,  ְיֵדי ְּפַגם ָהֵעיַנִים ַמְפִריד ַהְּבִריָאה ֵמֶאָחד-ִּכי ַעל , ִמינּות ַמָּמׁש
ִיְתָּבַרְך  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ֻּכָּלם  ֵמרֹאׁש  ְוַעד '  ִּכי  ַרק  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ָּבָרא  ה,  ְוִעַּקר  ַהְּבִריָאה  ָהְיָתה  ַרק  ִּבְׁשִביל  ַהְּבִחיָרה)  ב

גּוף  ָעכּור  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ְּבִחיָרה  ִלְבחֹר  ְּבטֹוב  אֹו סֹוף  ְוֻכָּלם  ִנְבְראּו  ִּבְׁשִביל  ָהָאָדם  ַהַּתְחּתֹון  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהֶּזה  ַהְמֻלָּבׁש  ְּב
ְּכֵדי  ֶׁשַּיִּכירּו  ַהּכֹל  ְּגֻדָּלתֹו  ְורֹוְממּותֹו  ְוטֹוָבתֹו ,  ַחס  ְוָׁשלֹום  ִּכי  ָּכל  ַהְּבִריָאה  ָהְיָתה  ְּכֵדי  ֶׁשֵּיְדעּו  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך,  ְּבֵהֶפְך

ית  ִמָּכל  ַהַּתְכִליִתין  ּוְכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה  ָהְיָתה  ְּבִגין  ְּדִיְׁשְּתמֹוָדִעין ִיְתָּבַרְך  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהַּתְכִל
  ְיֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה -  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ִׁשֵער  ְּבַדְעּתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַגּלֹות  ֱאלֹהּותֹו  ְוָגְדלֹו  ְורֹוְממּותֹו  ִּכי  ִאם'  ְוה.  ֵלּה

עֹוָלמֹות  ִמי  ֵיַדע  ִּכי  ְּכֶׁשָרָצה  ְלַגּלֹות  ֱאלֹהּותֹו  ֻהְצַרְך  ִלְברֹא  עֹוָלמֹות  ִּכי  ִאם  לֹא  ִיְהיּו,  ָהָאָדם  ַהַּבַעל  ְּבִחיָרה  ָּבעֹוָלם
  ֵּכן  ֻהְצַרְך  ִלְברֹא  ֶאת -ַעל  .  ֵּיַדע  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְךִּכי  ַהּכֹל  ֶאָחד  ְלַבד  ְּבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְוֵאין  ִמי  ֶׁש,  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך

ַאְך  ֵּתֶכף  ֶׁשָּיְצָאה  ַהְּבִריָאה  ִמּכַֹח  ֶאל .  ל"ָהעֹוָלם  ּוְלהֹוִציא  ָּכל  ָהעֹוָלם  ִמּכַֹח  ֶאל  ַהּפַֹעל  ְּכֵדי  ֶׁשֵּיְדעּו  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ
ְּבִחיַנת  ָהֶאָחד ,  ִּכי  ֵּתֶכף  ַאַחר  ֶׁשָּיְצָאה  ַהְּבִריָאה  ִמּכַֹח  ֶאל  ַהּפַֹעל  ָהיּו  ְׁשֵני  ְּדָבִרים,  הַהּפַֹעל  ִנְתַהָּוה  ֵּתֶכף  ַהְּבִחיָר

ֶּוה ִּכי  ִאם  לֹא  ָהָיה  ִנְתַה,  ְוֶזה  ָהָיה  ֻמְכָרח  ִלְבִריַאת  ָהעֹוָלם.  ל"ל  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ"ִיְתָּבַרְך  ְוַהְּבִריָאה  ְוָאז  ַׁשָּיְך  ְּבִחיָרה  ַּכַּנ
ֵּתֶכף  ְּבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  לֹא  ָהָיה  ׁשּום  ִקּיּום  ְלָהעֹוָלם  ְּכָלל  ְוָהָיה  ָּכל  ָהעֹוָלם  חֹוֵזר  ְלָׁשְרׁשֹו  ְוִלְמִציאּותֹו  ָהִראׁשֹון  ִמָּיד  ְולֹא 

ְּדַהְינּו  ֶׁשַּגם  ַאַחר ,  א  ָהָיה  ׁשּום  ְּבִחיָרהַהְינּו  ֶׁשִאם  ַּגם  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  לֹ,  ָהיּו  יֹוְדִעין  ִמֶּמּנּו  ְּכָלל  ְּכמֹו  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה
ִּכי ,  ַהְּבִריָאה  ָהיּו  ַהּכֹל  יֹוְדִעין  ִּביִדיָעה  ְּגמּוָרה  ֵמֱאלֹהּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ֶּבֱאֶמת  לֹא  ָהָיה  ׁשּום  ִקּיּום  ְלַהְּבִריָאה

  ְיֵדי  ַהְיִדיָעה  ִנְכָלִלין  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ּוְכַמֲאַמר  ֶהָחָכם -ְוַעל  ,  ּוא  ַהְיִדיָעהִּכי  ִעָּקר  ה,  ל"ָהָיה  חֹוֵזר  ָהעֹוָלם  ְלָׁשְרׁשֹו  ַּכַּנ
ֶׁשִאם  ַּגם  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ָהיּו  ַהּכֹל  יֹוְדִעין  ָהֱאֶמת  ְּבִלי  ׁשּום  ָסֵפק  ְולֹא  ָהָיה  ׁשּום  ָמקֹום ,  ִנְמָצא.  ִאּלּו  ְיַדְעִּתיו  ָהיִיִתיו

  ְיֵדי -ִּכי  ָהָיה  ָּבֵטל  ַּבְמִציאּות  ַעל  ,  ה  ַהְּבִריָאה  חֹוֶזֶרת  ָּתִמיד  ִלְמקֹוָמּה  ָהִראׁשֹון  ְוָהָיה  ֶנֱחַרב  ָהעֹוָלם  ְלַגְמֵריִלְטעֹות  ָהְיָת
  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ֵּתֶכף  ַאַחר   ְיֵדי  ַהְּבִחיָרה-  ֵּכן  ִעַּקר  ִקּיּום  ָהעֹוָלם  הּוא  ַרק  ַעל  -ַעל  .  ל"ַאְחדּותֹו  ַּכַּנ ַהְיִדיָעה  ָהֲאִמִּתִּיית  ֶׁשִהיא

, ִּכי ֵּתֶכף ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ָהיּו ְׁשֵני ְּדָבִרים. ל"ַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַהְּבִריָאה ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַּכַּנ, ַהְּבִריָאה
ָהָיה ,  ְדִעין  ָהֱאֶמת  ֶׁשַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִנְמָׁשְך  ֵמַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְךְוִאם  ָהיּו  ַהּכֹל  יֹו.  ל"ָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך  ְוַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ

ִיְתָּבַרְך  ָּבָרא  ֶאת  ַהְּבִריָאה  ְּבאֶֹפן  ֶזה  ֶׁשֵּתֶכף  ַאַחר '  ַאְך  ה.  ל"חֹוֵזר  ַהּכֹל  ֶאל  ָהַאְחדּות  ְוָהָיה  ִמְתַּבֵּטל  ָהעֹוָלם  ַּכַּנ
ְוִאם  ִיְרֶצה ,  ְּדַהְינּו  ֶׁשֵּתֶכף  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִיְהֶיה  ָמקֹום  ִלְטעֹות  ִאם  ִיְרֶצה  ָהָאָדם,  ְּבִחיָרהַהְּבִריָאה  ִיְתַהֶּוה  ֵּתֶכף  ּכַֹח  ַה

ים   ְיֵדי  ֶׁשָהיּו  ָאז  ְׁשֵני  ְּדָבִר-ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַעל  ,  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  ִיְרֶאה  ָהֱאֶמת
ל  ֶׁשִאם  ִיְרֶצה  ְלַהּטֹות  ַּדְעּתֹו  ֶאל  ָהֱאֶמת  ְוִלְבחֹר  ַּבַחִּיים  ְוטֹוב  ֶׁשהּוא "ַהְינּו  ַּכַּנ,  ִּכי  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח  ִלְבחֹר  ָּבֶזה  אֹו  ָּבֶזה,  ל"ַּכַּנ

  ְיֵדי  ֶׁשֵּיַדע  וְַיֲאִמין -ם  ַהְּבִריָאה  ַעל  ְוָאז  ִיְכלֹל  ַּגם  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹד,  ָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו  ָאז  טֹוב  לֹו
ַחס ,  ַהְינּו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ּכַֹח  ִלְכּפֹר,  ֲאָבל  ֵיׁש  לֹו  ּכַֹח  ִלְבחֹר  ְּבַהֵהֶפְך,  ְּבָהֱאֶמת  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה  ִנְמֶׁשֶכת  ֵמָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך

ֶׁשֵהם  ֶנֱאָחִזין  ֵּתֶכף  ַאַחר ,  ַהְינּו  ַהְּכִפירֹות  ֶׁשֵהם  ֶׁשֶקר  ֵהֶפְך  ָהֱאֶמת,  ְּבִריָאהְוָׁשלֹום  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשֶּנֱאַחז  ַאַחר  ַה
ַחס  ְוָׁשלֹום  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ָהַרע  ,ַחס  ְוָׁשלֹום  ְלִמי  ֶׁשִּיְרֶצה  ָלֵצאת,  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָאז  ִנְתַהָּוה  ִמָּיד  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשֵּיׁש  ּכַֹח  ִלְכּפֹר
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ִּכי  ַהֵּיֶצר  ָהָרע  ְוַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ִנְקָרִאין  ֵאל  ַאֵחר  ְּכִפירֹות ,  ִּכי  ִעַּקר  ַהֵּיֶצר  ָהָרע  ְוַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְּכִפירֹות
ַקֵּים  ָהעֹוָלם  ְוֵאינֹו חֹוֵזר ִמָּיד ְלָׁשְרׁשֹו ֵמֲחַמת  ֶזה  ִמְת,  ל"ּוֵמֲחַמת  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ֵּתֶכף  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה  ַּכַּנ.  ַּכָּידּוַע

  ְיֵדי  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִחיַנת  ָמָסְך  ַמְבִּדיל  ֵּבין  ָהעֹוָלם  ּוֵבין  ָׁשְרׁשֹו  ֶׁשהּוא  ַהְסָּתַרת  ַהְיִדיָעה  ַמה  ֶּׁשֵאין  ַהּכֹל  יֹוְדִעין  ָהֱאֶמת  ִמָּיד -ַעל  
ת  ַהְיִדיָעה  ַהּזֹאת  הּוא  ְּבִחיַנת  ְּתִחַּלת  ַהִּצְמצּום  ֶׁשל  ֶהָחָלל  ַהָּפנּוי  ְוַכּמּוָבן  ְּבָמקֹום ְוַהְסָּתַר.  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה

ת ִּכי  ַעְכָׁשו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִצְמצּום  ְוַהְסָּתַר.    ְיֵדי  ֶזה  ִעַּקר  ִקּיּום  ָהעֹוָלם-ֶׁשַעל  )  ד"ִסיָמן  ס(ַאֵחר  ְּבִדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ֵזֶכר  ַצִּדיק  ִלְבָרָכה  
ֲאַזי ,  ל"ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה  ַּכַּנ,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ָמָסְך  ַהַּמְבִּדיל,  ַהְיִדיָעה  ַעד  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִלְטעֹות  ְלִמי  ֶׁשִּיְרֶצה

ִּכי ,  ַּבֵּטל  ָהעֹוָלם  ֵמֲחַמת  ֶהְעֵּדר  ַהִחּיּותֲאָבל  ִאם  ֵּכן  ִיְת,  ל"ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ְוֵאינֹו  חֹוֵזר  ְלָׁשְרׁשֹו  ֵמֲחַמת  ָמָסְך  ַהַּמְבִּדיל  ַהַּנ
ִאם  ֵּכן  ֵמַאַחר  ֶׁשֵּיׁש  ָמָסְך  ַהַּמְבִּדיל  ֵמֵהיָכן  ְיַקֵּבל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו  ִחּיּות  ִמְּמקֹור  ַהַחִּיים  ֶׁשהּוא  ָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך  ַהְמַחֶּיה  ֶאת 

ִּכי  ַהַּצִּדיִקים  ַהּבֹוֲחִרים  ַּבַחִּיים  ּוַמֲאִמיִנים  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה  ִנְמַׁשְך ,  ת  ָהעֹוָלם  ֵּכן  ַהַּצִּדיִקים  ֵהם  ְמַקְּיִמין  ֶא-ַעל  ?  ֻּכָּלם
  ְיֵדי  ְיִדיָעה  ֶׁשַהּכֹל  ִמֶּמּנּו -ִּכי  ַעל  .    ְיֵדי  ֶזה  ֵהם  ּכֹוְלִלין  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה-ְוִנְבָרא  ֵמַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעל  

ִּכי  ִנְכָלל  ְּבֶאָחד ,    ֵכן  ֵיׁש  ִקּיּום  ְלָהעֹוָלם-  ִּפי  -  ַעל  -ִנְכָלל  ָהעֹוָלם  ְּבֶאָחד  ְוַאף   ְוָאז,  ל"ָּבַרְך  ִנְכָלל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחד  ַּכַּנִיְת
ים  ֶׁשַּגם  ָמָסְך  ַהַּמְבִּדיל  ְּבַעְצמֹו ֵמַאַחר  ֶׁשְּכָבר  ְמַׁשְּבִרין  ַהְּכִפירֹות  ּוַמֲאִמיִנ.  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב  ְּבִחיַנת  ְמֵטי  ְוָלא  ְמֵטי

ִּבְבִחיַנת  ְרִדיָפא  ּוְמַעֵּכב ,  ְוַהְּבִחיָרה  ְּבַעְצמֹו  ַהּכֹל  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ַוֲאַזי  ִנְכָלל  ַהּכֹל  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב
ַלֲחזֹות '  ֵדי  ֶזה  ַנֲעִׂשין  ֵּכִלים  ְוֵהיָכִלין  ְלַקֵּבל  אֹור  ַאְחדּותֹו  ּוְלִהְתַעֵּנג  ַעל  ה  ְי-ֶׁשַעל  )  ד"ִסיָמן  כ(ַהְמבָֹאר  ְּבָמקֹום  ַאֵחר  

 -  ֵכן  לֹא  ִיְתַּבֵּטל  ְלַגְמֵרי  ֶׁשָּכל  ֵאּלּו  ַהֵהיָכִלין  ַהַּזִּכים  ְוָהרּוָחִנִּיים  ַנֲעִׂשים  ַעל  -  ִּפי  -  ַעל  -ְוַאף  ,  ּוְלַבֵּקר  ְּבֵהיָכלֹו'  ְּבנַֹעם  ה
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַהֵּפְך  ַהָּמָסְך  ַהַּמְבִּדיל  ְוַנֲעָׂשה  ִמֶּמּנּו -  ְיֵדי  ֶׁשָּבַחר  ַּבַחִּיים  ַעד  ֶׁשַעל  -ַעל  ,  י  ֶׁשָּזָכה  ְלַׁשֵּבר  ַהָּמָסְך  ַהַּמְבִּדילְיֵד

, ְּבאֶֹפן  ֶׁשֻּיְכַלל  ּבֹו  ֶּבֱאֶמת  ְּבַתְכִלית  ָהַאְחדּותֵהיָכִלין  ִעָּלִאין  ְלַקֵּבל  ָהאֹור  ַעל  ָידֹו  ִלְכלֹל  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבָרצֹוא  ָוׁשֹוב  
ַאְׁשֵרי  ִמי ,  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהַּתְכִלית  ָהֲאִמִּתי,    ֵכן  לֹא  ִיְתַּבֵּטל  ַּבְמִציאּות  ַרק  ִיְזֶּכה  ֵליַדע  אֹותֹו  ִיְתָּבַרְך-  ִּפי  -  ַעל  -ְוַאף  

 .ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֶזה
  ְיֵדי  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשִּנְתַהָּוה  ַאַחר  ֶׁשָּיְצָאה  ַהְּבִריָאה  ִמּכַֹח  ֶאל -ת  ַהְּבִריָאה  הּוא  ַּדְיָקא  ַעל  ֶׁשִעַּקר  ְׁשֵלמּו,  ִנְמָצא)  ג

 ִיְתָּבַרְך  ַמְׁשִּגיַח  ְּבַהְׁשָּגָחה'  ְוָהִעָּקר  הּוא  ָהֱאֶמת  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַהֲאִמין  ְּבָהֱאֶמת  ֶׁשַּגם  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ה.  ַהּפַֹעל  ַּדְיָקא
ַהּכֹל  ְוהּוא  ְמַקֵּים  ַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְוַגם  ָּכל  ַהֶּטַבע  הּוא  ַהְׁשָּגָחה  ַרק  ִּכי  הּוא  ָּבָרא,  ְּפָרִטִּיית  ַעל  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּבעֹוָלם

ל "ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ִקּיּום  ָהעֹוָלם  ְוַכַּנ,  ה  ְּבִחיָרהְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶי,  ֶׁשֻהְכַרח  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶּדֶרְך  ַהֶּטַבע  ָּבעֹוָלם  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה  ָמקֹום  ִלְטעֹות
 .ל"ל ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ" ְיֵדי ָהֱאֶמת ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ַוֲאַזי ֻּכּלֹו ֶאָחד ֻּכּלֹו טֹוב ַּכַּנ-ַוֲאַזי ַעל 
ּוְכמֹו ".  ָמה  ָאִׁשיב  ׁשְֹלִחי  ָּדָבר",  )ד"כ'  ְׁשמּוֵאל  ב(  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ,  ֵּכן  ִנְקָרא  ָהָאָדם  ְּבֶזה  ָהעֹוָלם  ָׁשִליַח-ְוַעל  )  ד
ִּכי  ָהָאָדם  ִנְׁשַלח  ִמְּלַמְעָלה  ְּבֶזה  ָהעֹוָלם  ַהַּגְׁשִמי  ְּכֵדי  ֶׁשַּיֲעֶלה  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ְלָׁשְרָׁשן ".  ִציר  ֶנֱאָמן  ְלׁשְֹלָחיו",  ֶׁשָּכתּוב

ְּכמֹו  ָהָאב  ֶׁשּׁשֹוֵלַח  ֶאת  ְּבנֹו  ְּבֶדֶרְך  ְלֵמָרחֹוק  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְכּבֹׁש .  ל"  ֶׁשִּיְהֶיה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִנְכָלל  ְּבֶאָחד  ַּכַּנל"ְלָכְלָלן  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ
  ָּכְך  ְּברֹב  עֹז  ְוִתְפֶאֶרת  ַעד -  ְּכֵדי  ֶׁשְּיַגֵּדל  וִיַנֵּשא  ֶאת  ְּבנֹו  ַאַחר,  ִמְלָחמֹות  וְָיִׁשיב  לֹו  ֶאת  ָּכל  ַהְמִדינֹות  ֶׁשִּנְתַרֲחקּו  ִמֶּמּנּו

ֶׁשִעַּקר  ְׁשֵלמּות  ָהָאָדם  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה  הּוא  ֶׁשִּיְרֶאה  ִלְהיֹות  ִציר  ֶנֱאָמן ,  ִנְמָצא.  ֵאין  ֵקץ  ִאם  ִיְזֶּכה  ַלֲעמֹד  ְּבִקְׁשֵרי  ַהִּמְלָחָמה
  ַהְּׁשִליחּות  ְלַהְמַׁשֵּלַח  ֶׁשַּיֲחזֹר  וְַיְגִּביַּה  וְַיֲעֶלה  וִיַנֵּשא  ָּכל  ַהְּדָבִרים ְּדַהְינּו  ֶׁשָּיִׁשיב,  ְלׁשֹוְלָחיו  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְׁשִליחּותֹו  ֶּבֱאֶמת

ֶׁשִהיא  ִּבְבִחיַנת  ְׁשִליחּות ,  ַהְינּו  ֶׁשָּכל  ַהְּבִריָאה  ִּבְכָלִלּיּות.  ֶׁשָּבעֹוָלם  ְלָׁשְרָׁשן  ְלָכְלָלן  ְּבֶאָחד  ְוָאז  ִנְכָלל  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח
 ּוְכֶׁשָהָאָדם  ַהַּבַעל.  ל"  ְיֵדי  ָמָסְך  ַהַּמְבִּדיל  ֶׁשהּוא  ִקּיּום  ָהעֹוָלם  ַּכַּנ-ִּנְׁשְלָחה  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ְוִנְתַרֲחָקה  ֵמִאּתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעל  ֶׁש

ה  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְׁשְלָחה  ְוִנְתַרֲחָקה ִּכי  ַמֲחִזיר  ּוַמֲעֶל,  ְּבִחיָרה  ּבֹוֵחר  ַּבּטֹוב  ֲאַזי  ַמֲחִזיר  ַהְּׁשִליחּות  ְלָמֵרּה  ַקָּמא
  ְיֵדי  ֶזה -  ְיֵדי  ֱאמּוָנתֹו  ַהֲחָזָקה  ְּבָהֱאֶמת  ְּבָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא  ָּבָרא  ַהּכֹל  ֶׁשַעל  -ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ְלָׁשְרָׁשּה  ְוִלְמקֹוָמּה  ַעל  

 .ל"ָּבַרְך ַּכַּנחֹוֵזר ְוִנְכָלל ַהּכֹל ְּבַאְחדּותֹו ִיְת
ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ,    ְיֵדי  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִחיַנת  ָׁשִליַח  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלָאְך  ֶׁשִּנְקָרא  ָׁשִליַח-ִּכי  ִעַּקר  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה  הּוא  ַעל  )  ה
  ְיֵדי -  ִּכי  ִעַּקר  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה  הּוא  ַעל  .ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  ַּכָּידּוַע,  ט  ֶׁשִּמָּׁשם  ֲאִחיַזת  ֵעץ  ַהַּדַעת  טֹוב  ָוָרע"מט

ִּכי ִאם לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַנֵהג ִּכי ִאם ְּבַהְׁשָּגָחה ְלַבד ָּתִמיד לֹא ָהָיה ְּבִחיָרה ְּכָלל ַרק ִעַּקר ַהְּבִחיָרה הּוא ַעל . ַהֶּטַבע
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ְלִמי  ֶׁשרֹוֶצה  ָלֵצאת  ְוַלֲעקֹר  ַעְצמֹו ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֵדי  ֶזה  ֵיׁש  ָמקֹום  ִלְטעֹות  ְי-  ְיֵדי  ֶׁשרֹוִאין  ֶׁשֵּיׁש  ֶּדֶרְך  ַהֶּטַבע  ָּבעֹוָלם  ַעל  -
ּוִבְפָרט  ֶׁשְּכָבר  ָזִכינּו  ִלְראֹות  ַהְׁשָּגָחתֹו ,  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ְצִריִכין  ְלַהֲאִמין  ֶׁשַּגם  ַהֶּטַבע  ְּבַעְצָמּה  ִהיא  ַהְׁשָּגָחה,  ֵמַחי  ַהַחִּיים
ְוֵכן '  ְוכּו'    סּוף  ְוכּו-ִיְתָּבַרְך  ִעָּמנּו  ִּביִציַאת  ִמְצַרִים  ּוְקִריַעת  ַים  '  ּוי  ַהֶּטַבע  ְּבַכָּמה  אֹותֹות  ּומֹוְפִתים  ֶׁשָעָׂשה  הִיְתָּבַרְך  ְוִׁשּנ

ת  ַרּבֹות  ְּבָכל  ֵעת  ֶׁשִאי  ֶאְפָׁשר ְוַגם  ַעְכָׁשו  ִמי  ֶׁשרֹוֶצה  ְלִהְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  רֹוֶאה  ִׁשּנּויִים  ְּגדֹוִלים  ְוִנְפָלאֹו.  ְּבָכל  ּדֹור  ָודֹור
ִּכי  ַהֶּטַבע  ְּבַעְצָמּה  הּוא ,  ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ֵאין  ׁשּום  ֶטַבע  ָּבעֹוָלם.  ָעָׂשָתה  זֹאת'    ִּפי  ַהֶּטַבע  ְּכָלל  ִאם  לֹא  ִּכי  ַיד  ה-ַלֲהִביָנם  ַעל  

ְּבִחיַנת ,    ֶאת  ַהֶּטַבע  ִּכְרצֹונֹו  ְוַהֶּטַבע  הּוא  ַרק  ִּבְבִחיַנת  ָׁשִליַחִּכי  הּוא  ָּבָרא  ֶאת  ַהֶּטַבע  ְוהּוא  ִיְתָּבַרְך  ַמְנִהיג ,ַהְׁשָּגָחתֹו
, ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ם  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלָאְך  ַּכָּידּוַע"ע  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֱאלִֹקי"  ֵּכן  ַהֶּטַב-ְוַעל  ,  ַמְלָאְך  ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּטַבע  ַּכָּידּוַע

. ל"הּוא  ִּבְׁשִביל  ַהְּבִחיָרה  ַּכַּנ,    ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ַהֶּטַבע-ַעל  ,    ְיֵדי  ָׁשִליַח-ְוִעַּקר  ַהְנָהַגת  ָהעֹוָלם  ַעל  ".  ַמְלֲאֵכי  ֱאלִֹקים"
ֶׁשחֹוֵזר  ְוכֹוֵלל ,  ָצאִנְמ,  ּוְכֶׁשָהָאָדם  ַמֲאִמין  ְּבָהֱאֶמת  וְיֹוֵדַע  ֶׁשַּגם  ַהֶּטַבע  ְּבַעְצָמּה  ְוָכל  ָהעֹוָלם  ּוְמלֹואֹו  ַהּכֹל  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך

  ְיֵדי  ֱאמּוַנת -ִּכי  ִעַּקר  ְּכָלִלּיּות  ְּבֶאָחד  הּוא  ַעל  .  ל"ְּכָלִלּיּות  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח  ַּכַּנ,  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה
 .ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ, ַהַהְׁשָּגָחה
ִּכי  ֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות  ְּכֵדי  ֶׁשֻּיְכַלל  ַהָּׁשִליַח .  ָּלּה  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹותֹו  ֵּכן  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכ-ְוַעל  

יָאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִר,  ְּבַהְמַׁשֵּלַח  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהָּׁשִליַח  ְוַהְמַׁשֵּלַח  ַהּכֹל  ֶאָחד
 .ל"ֻּכּלֹו טֹוב ְוַכַּנ

ִּכי  ִעַּקר  ְּכָלִלּיּות  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח  ְּבִחיַנת  ַאַחר .    ַהְּׁשִליחּות  ָּבֵטל-  ֵּכן  ִאם  ִׁשָּנה  ַהָּׁשִליַח  ָּכל  ֶׁשהּוא  -ְוַעל  )  ו
,   ַהְּׁשִליחּות  ָּבֵטל-ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ָהֱאֶמת  ,    ֵּכן  ִאם  ִׁשָּנה  ַהָּׁשִליַח-ל  ְוַעל  "  ַּכַּנ  ְיֵדי  ֱאֶמת-ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  הּוא  ַעל  

ְוָאז  ִנְפָרד  ַהָּׁשִליַח  ֵמַהְמַׁשֵּלַח  ְוֵאינֹו  ִנְכָלל .  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֵמָהֶאָחד,    ְיֵדי  ַהֶּׁשֶקר  ְּבִחיַנת  ִׁשּנּוי  ַמְפִריד-ִּכי  ַעל  
  ְיֵדי  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשָּלֶהם -ְיֵדי  ֶׁשַּמְפִריִדין  ָהעֹוָלם  ִמָּׁשְרׁשֹו  ַעל   -ִּכי  ָהְרָׁשִעים  ְמַאְּבִדין  ֶאת  ָהעֹוָלם  ַעל  ,    ְוָאז  ְׁשִליחּותֹו  ָּבֵטלּבֹו

ִּכי  ִעַּקר  ִקּיּום  ַהְּׁשִליחּות  הּוא  ַעל ,  ָלםִּכי  ַהֶּׁשֶקר  הּוא  ָהַרע  ְוַהֻּטְמָאה  ְּכָלִלּיּות  ָּכל  ַהֲחָטִאים  ֶׁשָּבעֹו,  ֶׁשהּוא  ְּכַלל  ִרְׁשעּוָתם
ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל '  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח  ְוָכל  ַמה  ֶּׁשעֹוֶׂשה  ַהָּׁשִליַח  ְּכִאּלּו  ַהְמַׁשֵּלַח  עֹוֶׂשה  ְּבִחיַנת  -  ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ֶׁשַעל  -

ֶרׁש  ַהְּׁשִליחּות  ָהֶעְליֹון  ֶׁשהּוא  ְּכָלִלּיּות  ָהָאָדם  ְוַהְּבִריָאה  ַהְּכלּוָלה  ּבֹו  ֶׁשִּנְׁשְלחּו ֶׁשָּכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ִמּׁשֹ',  ָאָדם  ְּכמֹותֹו
  ְיֵדי  ֶזה  חֹוְזִרים  ְוִנְכָלִלים  ּבֹו -  ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ֶׁשַעל  -ֵמַהְמַׁשֵּלַח  ָהִראׁשֹון  ָהֶאָחד  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִעַּקר  ִקּיּום  ְׁשִליחּוָתם  הּוא  ַעל  

ִּכי  הּוא  ִנְכָלל  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך ".  ַוִּתְגזֹר  אֶֹמר  וְָיָקם  ָלְך",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ֵּכן  ַהַּצִּדיק  ַמְנִהיג  ָהעֹוָלם  ִּכְרצֹונֹו-ְוַעל  .  ל"ְתָּבַרְך  ַּכַּנִי
' ֵׁשִרים  ְוָכל  ַמֲעֵׂשי  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֵהם  ַמֲעֵׂשי  ה  ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהִּצְדקּות  ְוַהַּכְׁשרּות  ֶׁשל  ָּכל  ַהַּצִּדיִקים  ְוַהְּכ-ַעל  

 .ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיָנה זֹו ַּכַּנ. ל"ִּכי הּוא ִנְכָלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך ַּכַּנ, ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו
ַאַחר ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ּוַמְפִריִדין,  ַחס  ְוָׁשלֹום,    ְיֵדי  ָהֲעֵבָרה  עֹוִׂשין  ֵּפרּוד-ִּכי  ַעל  ,  ֵבָרה  ֵּכן  ֵאין  ָׁשִליַח  ִלְדַבר  ֲע-ְוַעל  

 .ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִּבּטּול ַהְּׁשִליחּות ַּכַּנ, ַהְּבִריָאה ִמּקֶֹדם ַהְּבִריָאה
ם  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  ֵּפרּוד  ֵמֲחַמת  ֶׁשֵאין  ַמֲאִמיִנים  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו "ּכּוִּכי  ָהַע,  ם"ּוֵמֲחַמת  ֶזה  ְּבַעְצמֹו  ֵאין  ְׁשִליחּות  ְלַעּכּו)  ז
, ל"  ֵּכן  ֵהם  ְרחֹוִקים  ֵמֶאָחד  ַּכַּנ-ְוַעל  .  ל"יֹוְנִקים  ִּכי  ִאם  ֵמֲאחֹוֵרי  ַּכְּתָּפא  ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ   ֵּכן  ֵאיָנם-ְוַעל  ,  ִיְתָּבַרְך

, י  ַעל  ֵעָׂשו  ֶׁשָהיּו  לֹו  ֵׁשׁש  ֶעְׂשֵרה  ְנָפׁשֹות  ְוִנְקָרִאים  ַנְפׁשֹות  ִּבְלׁשֹון  ַרִּבים"ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִּׁש,  ִאים  ַרִּבים  ֵּכן  ֵהם  ִנְקָר-ְוַעל  
ִחְּׁשבֹנֹות  ַרִּבים  ְוֵהם ם  ֵהם  ֶׁשֶקר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִבְקׁשּו  "ִּכי  ָהַעּכּו,  וְַיֲעקֹב  ָהיּו  לֹו  ִׁשְבִעים  ֶנֶפׁש  ְוִנְקָרִאים  ִּבְלׁשֹון  ָיִחיד

הּוא  ְּבִחיַנת ,  ְּבִחיַנת  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹותֹו,  ִּכי  ִעַּקר  ַהְּׁשִליחּות,  ם"  ֵּכן  ֵאין  ְׁשִליחּות  ְלַעּכּו-ל  ְוַעל  "ְרחֹוִקים  ֵמֶאָחד  ַּכַּנ
 .ל" ֵּכן ֵאין ְׁשִליחּות ֶאָּלא ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכלּוִלים ְּבֶאָחד ַּכַּנ- ל ְוַעל"ְּבִחיַנת ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ַּכַּנ, ְּכָלִלּיּות
, ל"  ְיֵדי  ַהְיִדיָעה  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֶׁשַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַּכַּנ-ִּכי  ִעָּקר  ְּכָלִלּיּות  ְּבֶאָחד  הּוא  ַעל  ,    ֵּכן  ֵאין  ְׁשִליחּות  ְלָקָטן-ְוַעל  )  ח

ֶׁשָּכל  ַהִּנִּסים  ְוַהִּנְפָלאֹות ,  "ַסְּפָרה  ִלי  ֶאת  ַהְּגדֹלֹות  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ֱאִליָׁשע",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ן  ְּדַגְדלּותֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  מִֹחי
ִּכי  ִמי ",  ֶׁשָּכתּובְּכמֹו  ,  ֵהם  ִנְקָרִאים  ְּגדֹולֹות  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ְּדַגְדלּות,  ֶׁשֵהם  ִהְתַּגּלּות  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֶׁשָעָׂשה  ֱאִליָׁשע

  ְיֵדי -ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִנְקָרִאים  ּגֹוי  ָּגדֹול  ַעל  ".  ֱאלֵֹקינּו  ְּבָכל  ָקְרֵאנּו  ֵאָליו'  ּגֹוי  ָּגדֹול  ֲאֶׁשר  לֹו  ֱאלִֹקים  ְקרִֹבים  ֵאָליו  ַּכה
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  ְיֵדי  ַהְּתִפָּלה  ִנְמָׁשִכין  מִֹחין -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  .  ְתָּבַרְךִי'  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוקֹוְרִאים  ּוִמְתַּפְּלִלים  ָּתִמיד  ַלה
  ,ִיְתָּבַרְך' ִּכי ַהְּתִפָּלה הּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוַנת ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשֵּמֲחַמת ֶזה ִמְתַּפֵּלל ְוקֹוֵרא ַלה, ְּדַגְדלּות ַּכָּידּוַע

  ֵּכן -ְוַעל  .  ל"תֹו  ִיְתָּבַרְך  וִיִדיַעת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶזהּו  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ְּדַגְדלּות  ַּכַּנֵמֲחַמת  ֶׁשּיֹוֵדַע  ּוַמֲאִמין  ֶׁשַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָח
ִּכי  הּוא  ִּבְבִחיַנת  מִֹחין  ְּדַקְטנּות ".  'ָקטֹן  ְנַתִּתיָך  ַּבּגֹוִים  ְוכּו",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ֵעָׂשו  ֶׁשֵאינֹו  ַמֲאִמין  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִנְקָרא  ָקָטן

  ֵּכן  ַהָּקָטן  ֶׁשֵאין  ַּדְעּתֹו -ְוַעל  .  ֶׁשהּוא  ְּבִגיַמְטִרָּיא  ֱאלִֹקים  ַּכָּידּוַע,  ֶׁשִּמָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּטַבע,  ְּיִניָקָתם  ִמְּבִחיַנת  ֱאלִֹקיםֶׁש
  ֵּכן  ֵאין  ָיכֹול  ִלְכלֹל -ְוַעל  ,  ִדיַעת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֵּכן  ֵאין  ַּדְעּתֹו  ְׁשֵלָמה  ֲעַדיִן  ִּבי-ְוַעל  ,  ְׁשֵלָמה  ְוֶנֱאָחִזין  ּבֹו  ֲעַדיִן  מִֹחין  ְּדַקְטנּות

ִּכי  ָּכל  ַהּתֹוָרה ,    ֵּכן  ַהָּקָטן  ָּפטּור  ִמָּכל  ַהִּמְצוֹות-ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ-ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ַרק  ַעל  
,   ְיֵדי  ְיִדיַעת  ַהַהְׁשָּגָחה-  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֶׁשֶּזה  זֹוִכין  ַרק  ַעל  ְוַהִּמְצוֹות  הּוא  ַרק  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה

ת ִּכי  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ַהְּׁשִליחּות  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּו,    ֵּכן  ֵאין  ְׁשִליחּות  ְלָקָטן-ל  ְוַעל  "ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  מִֹחין  ְּדַגְדלּות  ַּכַּנ
 .ל"ַּכַּנ' ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ְוכּו

ִּכי  ַהְּיָוִנים  ֵהם ,  ִּכי  ַמְלכּות  יָוָן  ָהְרָׁשָעה  ָעְמדּו  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַבְּטָלם  ֵמַהּתֹוָרה  ְוַהִּמְצוֹות,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה)  ט
ִּכי  ָּכל  ָחְכמֹות  ַהִחיצֹוִנּיֹות  ִנְקָרִאים  ָחְכמֹות  יָוָן  ֶׁשֵּמֶהם  ָּכל ,  ֶאִּפיקֹוְרִסים  ְּגדֹוִלים  ְוֵאין  ַמֲאִמיִנים  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך

  ֵּכן  ָרצּו  ְלַבֵּטל  ַהּתֹוָרה -ל  ְוַעל  "ַמְפִריִדין  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֵמֶאָחד  ַּכַּנ   ְיֵדי  ֶזה-ָהֶאִּפיקֹוְרסּות  ְוַהְּכִפירֹות  ְוַעל  
  ֵּכן  ְּכֶׁשָּזכּו  ְלַנְּצָחם  ָהָיה  ַהֵּנס  ְּבֵנרֹות  ַהְמנֹוָרה  ְוָקְבעּו  ַרּבֹוֵתינּו -ה  ִנְכָלִלין  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוַעל    ְיֵדי  ֶז-ֶׁשַעל  ,  ְוַהִּמְצוֹות

ְתַּגָּלה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוַעל   ְיֵדי  ֶזה  ִנ-ַעל  ,    ְיֵדי  ֶׁשָּזִכינּו  ְלַנְּצָחם  ּוְלַׁשְּבָרם-ַהְינּו  ַעל  .  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה
ִּכי  ַהְדָלַקת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָאנּו  ַמְמִׁשיִכין  אֹור ,    ֵּכן  ָקְבעּו  ְלַהְדִליק  ֵנר  ֲחֻנָּכה-

ִּכי  אֹור  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָאנּו  ַמְמִׁשיִכין ,  ֻנָּכה  ְיֵדי  ַהַהְדָלָקה  ֶׁשָאנּו  ַמְדִליִקין  ֵנר  ֲח-ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  
 .ל" ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ִּבְבִחיַנת ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכַּנ-ֶׁשַעל , ַעְכָׁשו
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו ,  ִּכי  ְלַמָּטה  ֵמֲעָׂשָרה  ְטָפִחים  ֵאין  ַהְּׁשִכיָנה  ׁשֹוָרה,  ְטָפִחים  ֵּכן  ִמְצַות  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ְלַמָּטה  ֵמֲעָׂשָרה  -ְוַעל  )  י

, ְוַעְכָׁשו  ֵמעֶֹצם  ַהֵּנס  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  ָאנּו  זֹוִכין  ְלַגּלֹות  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּגם  ְלַמָּטה  ֵמֲעָׂשָרה  ְטָפִחים.  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה
ָכל  ְמקֹומֹות  ֶמְמַׁשְלּתֹו  ַוֲאִפּלּו  ְּבָכל  ְמקֹומֹות  ַהְּנמּוִכים  ָהְרחֹוִקים  ִמֶּמּנּו  ִיְתָּבַרְך  ֻּכָּלם  ִמְתַנֲהִגים  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ְלהֹורֹות  ֶׁשְּב
קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְּכֶׁשְּמקֹומֹות ְוֶזה  ִעַּקר  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּב.  ִּכי  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ְמַחֶּיה  ֶאת  ֻּכָּלם,  ִיְתָּבַרְך  ְלַבּדֹו

ִּכי  ִעַּקר  ָהָאָדם  ִנְבָרא  ַרק  ִּבְׁשִביל ,  ָּתִמיד   ְיֵדי  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֶׁשַּגם  ָׁשם  ֵמִאיר  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך-ָהְרחֹוִקים  ִנְכָלִלים  ְּבֶאָחד  ַעל  
ִּכי ִעַּקר ַהְּבִריָאה ָהְיָתה , ל"  ְיֵדי  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִלְבחֹר  ַּבּטֹוב ַּכַּנ-ָּבַרְך  ַעל  ֶזה  ְּכֵדי  ִלְכלֹל  ָּכל  ַהְמקֹומֹות  ָהְרחֹוִקים  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְת

  ְיֵדי  ֶזה  ִיְתַּגֶּלה  ֱאלֹהּותֹו  ִיְתָּבַרְך -  ְיֵדי  ָהָאָדם  ַהַּבַעל  ְּבִחיָרה  ֶׁשַעל  -  ָּכְך  ַיֲחזֹר  וְֻיְכַלל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחד  ַעל  -ְּכֵדי  ֶׁשַאַחר  
ְוִעַּקר  ִהְתַּגּלּות .  ל"לֹא  ָהיּו  יֹוְדִעין  ֵמֱאלֹהּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ,  י  ִאם  לֹא  ָהְיָתה  ַהְּבִריָאה  יֹוֵצאת  ִמּכַֹח  ֶאל  ַהּפַֹעלִּכ.  ל"ַּכַּנ

ֵתר  ְוָרחֹוק  יֹוֵתר  ִמְּקֻדָּׁשתֹו   ֵּכן  ָּכל  ַמה  ֶּׁשַהָּמקֹום  ָנמּוְך  יֹו-ל  ְוַעל  "  ְיֵדי  ָהָאָדם  ַהַּבַעל  ְּבִחיָרה  ַּדְוָקא  ַּכַּנ-ֱאלֹהּות  הּוא  ַעל  
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָּׁשם  ִמְתַּגֵּבר  ַהֵּיֶצר  ָהָרע  ְּביֹוֵתר  ְוַהְּבִחיָרה  ֲחָזָקה  ְּביֹוֵתר  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ְלַׁשֵּבר  ַהְּקִלָּפה  ָׁשם  ּוְלַהּטֹות  ַהְּבִחיָרה 

ִּכי  ְּבָמקֹום  ֶׁשַהְּבִריָאה  ְסמּוָכה ,  ת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאהְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּו,  ֶזהּו  ִעַּקר  ְׁשֵלמּות  ַהְּבִריָאה,  ַלּטֹוב
ַרק  ָהִעָּקר  הּוא .  ֲעַדיִן  ְלָׁשְרָׁשּה  ֵאין  ַמֲעָלתֹו  ְּגדֹוָלה  ָּכל  ָּכְך  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ִלְכלֹל  ָׁשם  ְּבֶאָחד  ֵמֲחַמת  ֶׁשָּסמּוְך  ֶאל  ָהֶאָחד  ֲעַדיִן

  ְיֵדי -  ְיֵדי  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ֶׁשַּגם  ָׁשם  ֵמִאיר  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשַעל  -ְוָהִעָּקר  ַעל  ,  ֹוֵתר  ְלִהְתַּגֵּבר  ָׁשם  ִלְכלֹל  ְּבֶאָחדְּבָמקֹום  ָהָרחֹוק  ְּבי
ִּכי  ִעָּקר ,  ַּדְיָקא'  ְרָאה  ִליִנ,  '  "ִנְרָאה  ִלי"ְוֶזהּו  .  ַּדְיָקא'  ֵמָרחֹוק,  'ִנְרָאה  ִלי'  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵמָרחֹוק  ה.  ל"ֶזה  ִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ

ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַּתְכִלית ,    ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַּגם  ָהִרחּוק  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך-ֶׁשַעל  ,    ְיֵדי  ָהְרִאָּיה  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה-ַעל  
ֶׁשְּמקֹומֹות  ָהְרחֹוִקים  ְּביֹוֵתר  ָׁשִבים  ֵאָליו  ְוִנְכָלִלין  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך ִעַּקר  ַׁשֲעׁשּוָעיו  ִיְתָּבַרְך  ְּכ ִּכי  ֶזה.  ל"ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ

ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּקִלָּפה  ֶׁשּקֹוֶדֶמת  ַלְּפִרי  ָּתִמיד  ִּכי  ִאם  לֹא  ָהְיָתה  ְקִלָּפה  קֶֹדם  לֹא  ָהָיה  ַהְּבִריָאה  ְרחֹוָקה  ְּכָלל .  ַּכָּידּוַע
  ֵּכן -ל  ְוַעל  "ְוָהָיה  ִמְתַּבֵּטל  ָהעֹוָלם  ְלַגְמֵרי  ַּכַּנ,  ה  ְולֹא  ָהָיה  ְּבִחיָרה  ְּכָלל  ְוָהָיה  ַהּכֹל  ֶאָחד  ְּכַבְּתִחָּלהִמּקֶֹדם  ַהְּבִריָא

ֹוִכין  ְלַׁשֵּבר  ַהְּקִלָּפה ּוְכֶׁשּז.    ְיֵדי  ֶזה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְרחֹוָקה  ִמּקֶֹדם  ַהְּבִריָאה-ְּבֶהְכֵרַח  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּקִלָּפה  קֶֹדם  ַלְּפִרי  ֶׁשַעל  
ְוֶזהּו  ִעַּקר  ַמֲעַלת  ַהַּבַעל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּגדֹוָלה .  ל"ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַּתְכִלית  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ,  ָאז  חֹוֵזר  ְוִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד
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  ְּבָמקֹום  ֶׁשַּבֲעֵלי  ְּתׁשּוָבה  עֹוְמִדין  ֵאין  ַצִּדיִקים  ְּגמּוִרים  ְיכֹוִלין ,ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ִמַּצִּדיק  ָּגמּור
  ְיֵדי  ְיִדיַעת -ִּכי  ֶּבֱאֶמת  ַהּכֹל  ֶאָחד  ַעל  ,  ִּכי  ַהַּצִּדיק  ָּגמּור  ֵמִעָּקרֹו  לֹא  ָנַפל  ֲעַדיִן  ִלְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְלַגְמֵרי.  ַלֲעמֹד

  ֵּכן -ְוַעל  ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ִעַּקר  ַהַּמֲעָלה  הּוא  ְּכֶׁשּיֹוְדִעין  ֵמַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבָמקֹום  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִלְטעֹותל  ְו"ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ
  ֵּכן  ֵאין -ָאה  ְוַעל  ֵאין  ִחּלּוק  ֵּבין  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְלַאַחר  ַהְּבִרי,  ַהַּצִּדיק  ָּגמּור  ֶׁשּלֹא  ָחָטא  ֵמעֹוָלם  ְלִפי  ְּבִחיָנתֹו  ּוְקֻדָּׁשתֹו

ִּכי ,  ֵמַאַחר  ֶׁשֶאְצלֹו  ֵאין  ַׁשָּיְך  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּכָלל,  ַמֲעָלתֹו  ְּגדֹוָלה  ָּכל  ָּכְך  ַּבֶּמה  ֶׁשּכֹוֵלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה
ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּבִחיַנת ,  ִיְתָּבַרְך'  ְוִנְפַרד  ֵמה ,ס  ְוָׁשלֹוםַח,  ֲאָבל  ֶזה  ֶׁשָּבא  ְּכָבר  ִליֵדי  ֵחְטא,  ִיְתָּבַרְך  ָּתִמיד'  הּוא  ָּדבּוק  ַּבה
  ָּכְך -  ְיֵדי  ֶחְטאֹו  ִנְפְרָדה  ַהְּבִריָאה  ִמָּׁשְרָׁשּה  ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ּוְכֶׁשּזֹוֶכה  ַאַחר  -ִּכי  ַעל  ,  ַאַחר  ַהְּבִריָאה

ִּכי ,    ֵּכן  ַמֲעָלתֹו  ְּגדֹוָלה  ְּביֹוֵתר-ִיְתָּבַרְך  ְוַעל  '  ִיְתָּבַרְך  ְוָאז  חֹוֵזר  ּוֵמִׁשיב  ּוַמֲעֶלה  ַהּכֹל  ַלה'  ָלׁשּוב  ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵלָמה  ַלה
ְּבִריָאה ֵמַאַחר  ֶׁשֶאְצלֹו  ְלִפי  ְּבִחיָנתֹו  ְּכָבר  ִנְתַרֲחָקה  ַה,  הּוא  זֹוֶכה  ְּביֹוֵתר  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה

ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר ,    ְיֵדי  ֲחָטָאיו  ְוַעְכָׁשו  ָזָכה  ָלׁשּוב  ֶׁשהּוא  ַמֲחִזיר  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ְלָׁשְרָׁשּה  ִלְכלֹל  ְּבֶאָחד-ִמָּׁשְרָׁשּה  ַעל  
 .ל"ַהְּׁשֵלמּות ַּכַּנ

ִיְתָּבַרְך  ְּבַוַּדאי '    ְיֵדי  ֲעוֹונֹוָתיו  ֵמה-  ֶׁשְּכָבר  ִנְתַרֵחק  ַעל  ִּכי  ֵמַאַחר,    ְיֵדי  ֱאֶמת-ַאְך  ִעַּקר  ַהְּתׁשּוָבה  זֹוִכין  ַרק  ַעל  )  יא
ַאְך  ִעַּקר  ִּתּקּונֹו  ִאם  רֹוֶצה  ָלחּוס  ַעל  ַעְצמֹו  ְלַמֵּלט  ַנְפׁשֹו  ִמִּני .  ִהְרָּבה  ִלְפׁשַֹע,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ּוִבְפָרט  ִאם,  ָקֶׁשה  לֹו  ָלׁשּוב

, ַחס  ְוָׁשלֹום,  ת  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ַרק  ַעל  ָהֱאֶמת  ַלֲאִמּתֹו  וְִיְבחֹר  ַרק  ָּבֱאֶמת  ְולֹא  ַיְטֶעה  ֶאת  ַעְצמֹו  ְיֵדי  ָהֱאֶמ-ַׁשַחת  הּוא  ַרק  ַעל  
פֹות צֹו'  ְּבָכל  ָמקֹום  ֵעיֵני  ה",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ִיְזֶּכה  ֵליַדע  ֶׁשַּגם  ָׁשם  ִּבְמקֹומֹו  ְמִאיָרה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך-ְוַעל  

ִיְתָּבַרְך  ִמָּכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא  ְוִלְכלֹל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחד  ֵמַאַחר '    ְיֵדי  ֱאמּוַנת  ַהַהְׁשָּגָחה  ְיכֹוִלין  ָלׁשּוב  ַלה-ְוַעל  ".  ָרִעים  ְוטֹוִבים
  ְיֵדי -ּוְכֶׁשּזֹוִכין  ִלְתׁשּוָבה  ַעל   יו  ִיְתָּבַרְך  ְּבַקל  ֵּכן  ְּבַוַּדאי  ָיכֹול  ָלׁשּוב  ֵאָל-ַעל  ,  ִיְתָּבַרְך  ִנְמָצא  ַּגם  ָׁשם  ִּבְמקֹומֹו'  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֶׁשה
 .ל"ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהַּתְכִלית ַּכַּנ, ל" ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ַמָּמׁש ְּבֶאָחד ַּכַּנ-ל ַעל "ָהֱאֶמת ַּכַּנ
, ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְרׁשּות  ְיִחידֹו  ֶׁשל  עֹוָלם,  ִית  הּוא  ְרׁשּות  ַהָּיִחידִּכי  ַהַּב,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ָסמּוְך  ְלֶפַתח  ַהַּבִית)  יב

ִּכי  ַהּתֹוָרה  ַמְתֶחֶלת  ְּבֵבית  ִמְּבֵראִׁשית  ֶׁשהּוא ,  ֶׁשָּׁשם  ִמְתַּגֶּלה  ְּביֹוֵתר  ַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש
ֲאָבל  ַּבחּוץ  הּוא  ְרׁשּות  ָהַרִּבים  ְוָׁשם  ֲאִחיַזת  ַהִחיצֹוִנים ,  ל"ֹוָרה  ִנְכָלִלין  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ַּכַּנ  ְיֵדי  ַהּת-רֹאׁש  ַּבִית  ְוַעל  

ָּׁשם  הּוא ֵמַאַחר  ֶׁש,    ֵּכן  ַּבחּוץ  הּוא  ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּכֶנֶגד  ַהַּבִית  ֶׁשהּוא  ְּכֶנְגּדֹו  ִּבְבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה-ְוַעל  
ֲאָבל  ִעַּקר  ַהְּׁשֵלמּות  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְכָלל  ַּגם  ָּכל ,  ל"ְּבִחיַנת  ְרׁשּות  ַהָּיִחיד  ַּכַּנ

  ִיְתָּבַרְך  ְוַהּתֹוָרה  ָּתִמיד  ֵהן  ְּבֵביתֹו  ֵהן '  ֵּכן  ִהְזִהיָרה  ּתֹוָרה  ִלְזּכֹר  ֶאת  ה-ַהְמקֹומֹות  ֶׁשִּמַּבחּוץ  ְלתֹוְך  ַהְּקֻדָּׁשה  ִּבְפִנים  ְוַעל  
ִּכי  ְצִריִכין  ִלְכלֹל  ַיַחד  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשהּוא ".  'ְוִדַּבְרָּת  ָּבם  ְּבִׁשְבְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ּוְבֶלְכְּתָך  ַבֶּדֶרְך  ְוכּו",  חּוץ  ְלֵביתֹו  ַּבֶּדֶרְך  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב

ְוֶזהּו .  ל"ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהַּתְכִלית  ַּכַּנ,    ַּבַּבִית  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחדְלָכְללֹו,  ִּבְמקֹומֹות  ֶׁשִּמַּבחּוץ
הּו  ְלׁשֹון  ְׁשִליחּות ֶׁשֶּז,  ִּכי  ַהָּׁשִליַח  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶּדֶרְך,  ְּבִחיַנת  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹותֹו,  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח

ל  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות "ֶׁשְּכָלִלּיּות  ַהּתֹוָרה  הּוא  ִלְכלֹל  ַהֶּדֶרְך  ְּבתֹוְך  ְּבִחיַנת  ַהַּבִית  ַּכַּנ ֲאָבל  ֵמַאַחר,  ֶׁשִּנְׁשַלח  ְּבֶדֶרְך
" ְּבִׁשְבְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ּוְבֶלְכְּתָך  ַבֶּדֶרְך"  ֵּכן  ִהְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  -  ְוַעל  .ל"  ֵּכן  ְׁשלּוחֹו  ְּכמֹותֹו  ַּכַּנ-ל  ַעל  "ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ
, ל"ַהְינּו  ַּכַּנ',  ְוִדַּבְרָּת  ָּבם  ְּבִׁשְבְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְוכּו'  ֶאָחד  ְוכּו'  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ֶׁשהּוא  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ה,  ַּבָּפָרָׁשה  ֶׁשל  ְקִריַאת  ְׁשַמע

  ְיֵדי  ֶׁשִּנְכָלל  ַהֶּדֶרְך  ַּבַּבִית  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֶׁשָּכל  ַהְּדָרִכים  ֶׁשחּוץ  ַלַּבִית  ְוָכל  ְמקֹומֹות  ַהִחיצֹוִנים -ר  ְּכָלִלּיּות  ְּבֶאָחד  הּוא  ַעל  ִּכי  ִעַּק
 ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד -ֶׁשַעל , םִּכי ֻּכָּלם ִנְמָׁשִכין ֵמָהֶאָחד ִיְתָּבַרְך ְוהּוא ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּל, ֻּכָּלם ְּכלּוִלים ִּבְפִנים

ִּכי  אֹור  יֹום  הּוא  ְּבִחיַנת ".  ְּבִׁשְבְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ּוְבֶלְכְּתָך  ַבֶּדֶרְך  ּוְבָׁשְכְּבָך  ּוְבקּוֶמָך"ְוֶזהּו  .  ל"ְּכמֹו  ֶׁשָהָיה  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ
ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת ,  ֲאָבל  ַּבַּלְיָלה  ֶנֱחָׁשְך  ָהאֹור,  ל"  ַּגם  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ַּכַּנ  ְיֵדי  ֶזה-ֶׁשַעל  ,  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה

ַנת ּוְצִריִכין  ְלִהְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ִּבְבִחי.  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָּׁשם  ֵיׁש  ְּבִחיָרה,  ְיִדיַעת  ַהַהְׁשָּגָחה
ְלַהֲאִמין  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַּגם  ַּבַּלְיָלה  ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַּגם  ָׁשם  ְמִאיָרה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך )  ְּתִהִּלים  צב(ֶוֱאמּוָנְתָך  ַּבֵּלילֹות  

ּו  ְּבִחיַנת  ִלְכלֹל  ִמַּדת  יֹום  ַּבַּלְיָלה  ּוִמַּדת  ַלְיָלה ְוֶזה)  ט"ָׁשם  קל(ִּכי  ַּגם  חֶֹׁשְך  לֹא  ַיְחִׁשיְך  ִמֶּמּנּו  ְוַלְיָלה  ַּכּיֹום  ָיִאיר  ,  ָּתִמיד
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ַהְּבִריָאה  ְוקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  יֹום  ָוַלְיָלה  ַּבִית  ַּבּיֹום  ְּבִבְרַּכת  ְקִריַאת  ְׁשַמע  ֵליַדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֶׁשַהּכֹל  ֶאָחד  ַאַחר
 .ל"ֶאָחד ְוַכַּנ' ֱאלֵֹקינּו ה' ִּכי ה, ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד, ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָךָוֶדֶרְך ְּבִחיַנת ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך 

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָאנּו  ְמַגִּלין  ַּגם  ְלַמָּטה  ֵמֲעָׂשָרה  ְטָפִחים,    ֵּכן  ֵנר  ֲחֻנָּכה-ְוַעל  )  יג
,   ֵּכן  ַמִּניִחין  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַעל  ֶּפַתח  ַהַּבִית  ִמַּבחּוץ  ְלָהִאיר  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּגם  ַּבחּוץ  ִּבְבִחיַנת  ֶּדֶרְך-ְוַעל  ,  ל"ֹות  ָהְרחֹוִקים  ַּכַּנְמקֹומ

 .ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ִּכי ֻּכּלֹו ֶאָחד ַּכַּנ
ְוֶזהּו  ֶׁשְּזַמן  ַהַהְדָלָקה  הּוא  ִמְּׁשַעת .  ל"ַמְדִליִקין  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִּבְתִחַּלת  ַהַּלְיָלה  ְּכֵדי  ִלְכלֹל  ַלְיָלה  ַּבּיֹום  ַּכַּנ  ֵּכן  -ְוַעל  )  יד

, ְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו ְלכֹוָכִביםִּכי  ִי,  ְיִציַאת  ַהּכֹוָכִבים  הּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה,  ְיִציַאת  ַהּכֹוָכִבים  ַעד  ֶׁשִּתְכֶלה  ֶרֶגל  ִמן  ַהּׁשּוק
, ִּכי  ַהַהְׁשָּגָחה  הּוא  ְּבִחיַנת  אֹור,  ל"וְִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ".  ְוִהְּנֶכם  ַהּיֹום  ְּככֹוְכֵבי  ַהָּׁשַמִים  ָלרֹב",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב

ְּבִחיַנת  ֶחְׁשַכת  ֵעיַנִים  ֶׁשֵאין  יֹוְדִעין  ֵמַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַוֲאִחיָזתֹו  הּוא ,  ְוַהֶּטַבע  הּוא  ְּבִחיַנת  חֶֹׁשְך.  ְּבִחיַנת  אֹור  ָהֵעיַנִים
ְוָצִריְך  ָּכל  ֶאָחד .  ְּבִחיַנת  ְוֵעיֵני  ֵלָאה  ַרּכֹות,  ְּבִחיַנת  ַוִּתְכֶהיןָ  ֵעיָניו  ֵמְראֹת,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  חֶֹׁשְך,  ִמְּבִחיַנת  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה

ַאַחר ,  ַהְינּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְכָלל  ִמַּדת  ַלְיָלה  ְּבּיֹום,    ְלַמּלֹאת  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה  ֶׁשִּיְהֶיה  אֹור  ַהְּלָבָנה  ְּכאֹור  ַהַחָּמהִלְראֹות
ֵהם ְּבִחיַנת  ְוַהּכֹוָכִבים. ל"ִּכי ַהּכֹל ֶאָחד ְוַכַּנ,  ְיֵדי ֶׁשַּמֲאִמיִנים ֶׁשַּגם ַהֶּטַבע ִהיא ַהְׁשָּגָחה-ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַעל 

  הּוא  ְלַהְּלָבָנה  ֶׁשִּתְתַמֵעט  ְוָנַתן -  ָּברּוְך  -ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֶׁשָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ,  ִּתּקּון  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה
ֶׁשֵהם  ַמְמִׁשיִכין  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה ,  ֵהם  ְּבִחיַנת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְמְׁשלּו  ְלכֹוָכִביםַהְינּו  ִּכי  ַהּכֹוָכִבים  .  ָלּה  ַהּכֹוָכִבים  ְלָהִפיס  ַּדְעָּתּה

ֶׁשהּוא ,    ְיֵדי  ֱאמּוַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּגם  ַּבַּלְיָלה-ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהּכֹוָכִבים  ֶׁשַעל  ,  ַּגם  ַּבַּלְיָלה  ְּבֵעת  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה
, ְלָבָנה ְּבַחָּמה,  ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַלְיָלה ְּביֹום-ַעל , ְּבִחיַנת  ֶטַבע  ֶׁשּיֹוְדִעין ֶׁשַהּכֹל ַרק ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַרְך ְלַבד,  ֶׁשְךְּבִחיַנת  חֹ

, ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה,    ֵּכן  ַמְדִליִקין  ֵנר  ֲחֻנָּכה-ְוַעל  .  ל"ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ,  ֶטַבע  ְּבַהְׁשָּגָחה
ְּכמֹו ,  ֶרֶגל  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶקר,  ל  ַעד  ֶׁשִּתְכֶלה  ֶרֶגל  ִמן  ַהּׁשּוק"ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ,  ֵמֵעת  ְיִציַאת  ַהּכֹוָכִבים

ְוָאנּו  ְצִריִכין  ַעְכָׁשו ,  ִּבְמקֹומֹות  ַהִחיצֹוִנים,  ַהֶּׁשֶקר  הּוא  ַּבּׁשּוקַוֲאִחיַזת  ".  ְולֹא  ָרַגל  ַעל  ְלׁשֹנֹו",  )ְּתִהִּלים  טו(ֶׁשָּכתּוב  
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַּגם -ְלַבֵּטל  ַהֶּׁשֶקר  ִמן  ַהּׁשּוק  ּוְלַהְמִׁשיְך  אֹור  ָהֱאֶמת  ַּגם  ַּבחּוץ  ֵליַדע  ָהֱאֶמת  ֶׁשַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְלַבד  ֶׁשַעל  

ֶׁשִעַּקר  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה ,  ל"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,    ְיֵדי  ָהֱאֶמת-ל  ְוַהּכֹל  ַעל  "ַהּׁשּוק  ִּבְפִנים  ַּכַּנ
 .ל" ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוַכַּנ-הּוא ַעל 
י  ֵמִעְניַן  ַהְּׁשמֹוֶנה  ְּפָעִמים  ֱאֶמת "ַכָּוַנת  ָהֲאִרַּכְמבָֹאר  ְּב,    ֵּכן  ָּכל  ַהַּכָּונֹות  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  הּוא  ְלַהְמִׁשיְך  אֹור  ָהֱאֶמת-ְוַעל  

  ְיֵדי -הּוא  ַעל  ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה,  ִּכי  ִעַּקר  ַהְמָׁשַכת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה,  ַהְמִאיִרין  ִּבְׁשמֹוַנת  ְיֵמי  ֲחֻנָּכה ֶׁשל  ֱאֶמת  וְַיִּציב
 .ל"ֱאֶמת ַּכַּנ
, ֶׁשָּבאּו  ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ְוָאְמרּו,  ֵּפרּוׁש.  ְׁשַלח  ְלָך  ֲאָנִׁשים  וְָיֻתרּו  ֶאת  ֶאֶרץ  ְּכַנַען)  ַּבר  יגְּבִמְד(ְוֶזה  ְּבִחיַנת  )  טו

י  ֶזה  ָּפְגמּו   ְיֵד-  ְיֵדי  ֶׁשָרצּו  ִלְׁשלַֹח  ְׁשלּוִחים  ָלתּור  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַעל  -ְוַעל  .  י  ָׁשם"ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִּׁש,  ִנְׁשְלָחה  ֲאָנִׁשים  ְלָפֵנינּו
ִּכי  ַהָּׁשִליַח  הּוא  ְּבִחיַנת  ֶטַבע  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת ,    ְיֵדי  ַהְּׁשלּוִחים  ֶׁשֵהם  ַהְמַרְּגִלים-ִּכי  ִעַּקר  ַהְּפָגם  ָהָיה  ַעל  ,    ִיְׂשָרֵאל-ְּבֶאֶרץ  

' ָּתִמיד  ֵעיֵני  ה",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ָּתִמידִּכי  ָׁשם  ,    ִיְׂשָרֵאל  ְלַמְעָלה  ֵמַהֶּטַבע  ְלַגְמֵרי-ִּכי  ֶאֶרץ  ,  ל"ַמְלָאְך  ְוַכַּנ
ּוְכֶׁשָרצּו  ִלְׁשלַֹח  ְמַרְּגִלים  ָּפְגמּו  ַּבַהְׁשָּגָחה  ְוָרצּו  ְלִהְתַנֵהג  ְּבֶדֶרְך  ַהֶּטַבע  ִלְׁשלַֹח  ְמַרְּגִלים  ִלְראֹות  ִאם ".  'ֱאלֶֹקיָך  ָּבּה  ְוכּו

  ִיְׂשָרֵאל  יּוְכלּו -  ְיֵדי  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת  ְּביֹוֵתר  ְּבֶאֶרץ  -ִּפי  ֶּדֶרְך  ַהֶּטַבע  ְולֹא  ֶהֱאִמינּו  ֶׁשַעל    -יּוְכלּו  ִלְכּבֹׁש  ַעל  
ֶׁשֵהם ,  ּוִחים  ַּדְיָקא  ְיֵדי  ַהְּׁשל-  ֵּכן  ָהָיה  ִעַּקר  ַהְּפָגם  ַעל  -ּוֵמֲחַמת  ֶׁשָּפְגמּו  ַּבַהְׁשָּגָחה  ַעל  .  ַלֲעלֹות  ֲאִפּלּו  ַלָּׁשַמִים

ל  ּוְצִריִכין  ִלְהיֹות  ִציר  ֶנֱאָמן  ְלׁשֹוְלָחיו  ְלַהֲחִזיר  ַהְּׁשִליחּות "ְּבִחיַנת  ַהֶּטַבע  ַּכַּנ,  ט"ִּכי  ַהָּׁשִליַח  הּוא  ִּבְבִחיַנת  מט,  ַהְמַרְּגִלים
ִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהֶּטַבע  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם ֶׁשֶּזהּו  ְּב,  ְלָמָרא  ַקָּמא  ֶׁשִּיְהֶיה  ִנְכָלל  ַהָּׁשִליַח  ְּבַהְמַׁשֵּלַח

ְוַהְמַרְּגִלים  ָּפְגמּו  ְּבַהְּׁשִליחּות  ְולֹא  ָהיּו  ִציִרים  ֶנֱאָמִנים  ְלׁשֹוְלָחם  ְוהֹוִציאּו  ִּדַּבת .  ל"ַּכַּנ ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ַהַּתְכִלית,  ַהְּבִריָאה
, ִּכי  ּדֵֹבר  ְׁשָקִרים  לֹא  ִיּכֹון  ְלֶנֶגד  ֵעיָניו,    ִיְׂשָרֵאל  ְוֶׁשֶקר  הּוא  ִעַּקר  ְּפַגם  ַהַהְׁשָּגָחה-ר  ַעל  ֶאֶרץ  ָהָאֶרץ  ָרָעה  ְוָאְמרּו  ֶׁשֶק

ִּכי ".  ָלה  ַההּואַוִּיְבּכּו  ָהָעם  ַּבַּלְי",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ֵּכן  ָּגְרמּו  ְּבִכָּיה  ּוְדָמעֹות-ְוַעל  .  ל"ְּכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
 -ְוַעל  .  ל  ַעֵּין  ָׁשם"ַּכְמבָֹאר  ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ֶׁשֵהם  ִקְלקּול  ָהֵעיַנִים,  ּגֹוֵרם  ְּדָמעֹות,  ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה,  ַהֶּׁשֶקר
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ֲאִני  ֶאְקַּבע  ָלֶכם ,  ַאֶּתם  ְּבִכיֶתם  ְּבִכָּיה  ֶׁשל  ִחָּנם,  ם  ִלְבָרָכהְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנ,    ַהִּמְקָּדׁש-ֵּכן  ָּגְרמּו  ֻחְרַּבן  ֵּבית  
ִּכי  ָׁשם  ִעַּקר  ַהַהְׁשָּגָחה ".  ְוָהיּו  ֵעיַני  ְוִלִּבי  ָׁשם",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ַהִּמְקָּדׁש  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים-ִּכי  ַהֵּבית  .  'ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות  ְוכּו

ֶׁשֶּדֶרְך  ָׁשם  עֹוִלין ,  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְנֻקַּדת  ָהֶאֶבן  ְׁשִתָּיה  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ֻהְׁשַּתת  ָהעֹוָלם  ְיֵדי  ֶזה  -ֶׁשַעל  
  ָּכל  ָהֲעוֹונֹות  הּוא  ֶׁשִּנְפָרִדין ִּכי  ִעַּקר  ְּפַגם,    ַהִּמְקָּדׁש  ָהיּו  ִמְתַּכְּפִרין  ָּכל  ָהֲעוֹונֹות-  ֵּכן  ְּבֵבית  -ְוַעל  .  ְוִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד

ְוָאז  ָצִריְך  ַצִּדיק  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהְמִׁשיְך  ַּגם  ָעָליו  אֹור  ָהֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֵמַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך
  ֵּכן  ִמי  ֶׁשָחָטא -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ָהֱאֶמת  ַּכַּנ-ִּכי  ִעַּקר  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  ,  ַרְך  ְיֵדי  ֶזה  ִיְזֶּכה  ַּגם  הּוא  ָלׁשּוב  ֵאָליו  ִיְתָּב-ַהְׁשָּגָחה  ְוַעל  

  ְיֵדי  ַהָּקְרָּבנֹות -ְמַכֵּפר  ָעָליו  ַעל     ַהִּמְקָּדׁש  ִלְפֵני  ַהּכֵֹהן  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת  ֶׁשָהָיה-ָהָיה  ָצִריְך  ָלבֹוא  ְלֵבית  
ִּכי  ַהִּנִּסים ,    ֵּכן  ָהיּו  ָׁשם  ֲעָׂשָרה  ִנִּסים-ל  ְוַעל  "  ַהִּמְקָּדׁש  ַּכַּנ-ִּכי  ִמּגֶֹדל  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָהָיה  ְּבֵבית  ,  ָּדׁש  ַהִּמְק-ֶׁשְּבֵבית  

  ְיֵדי  ֶזה  ָהָיה  ַמְמִׁשיְך  ַהּכֵֹהן -ל    ַהִּמְקָּדׁש  ַע-ּוִמּגֶֹדל  ִהְתַּגּלּות  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָהָיה  ְּבֵבית  .  ֵהם  ִהְתַּגּלּות  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך
ִנְכַלל  ַּגם ,  ל"ֶׁשהּוא  ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ַּכַּנ,  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּגם  ַעל  ָהָרחֹוק  ֶׁשהּוא  ַהחֹוֵטא  ַעד  ֶׁשַּגם  ַהחֹוֵטא

 -ֶׁשַעל  ,    ְיֵדי  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֱאֶמת-ִּכי  ִעַּקר  ַהִּתּקּון  ַעל  ,    ְיֵדי  ֶזה-הּוא  ְּבֶאָחד  ְוָחַזר  ְלָׁשְרׁשֹו  ְוִנְתַּתֵּקן  ֶחְטאֹו  ַעל  
 .ל"ְיֵדי ֶזה חֹוֵזר ְוִנְכָלל ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ְוַכַּנ

  ְיֵדי -א  ֶׁשהּוא  ִנְמָׁשְך  ַעל  ַּדְיָק'  ְּבִכָּיה'.  ְוֶּזהּו  ַאֶּתם  ְּבִכיֶתם  ְּבִכָּיה  ֶׁשל  ִחָּנם  ֲאִני  ֶאְקַּבע  ָלֶכם  ְּבִכָּיה  ְלדֹורֹות)  טז
ְוֵכן  ִמי  ֶׁשרֹוֶצה  ָלׁשּוב .    ַהִּמְקָּדׁש-  ֵּכן  ְצִריִכין  ִלְבּכֹות  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  -ל  ְוַעל  "ֶׁשהּוא  ְמַקְלֵקל  ְראּות  ָהֵעיַנִים  ַּכַּנ,  ַהֶּׁשֶקר

ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב ,  ׁש  ִמְּלָפָניו  ֶׁשְּיַזֵּכהּו  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמתִיְתָּבַרְך  ּוְלַבֵּק'  ֶּבֱאֶמת  ָצִריְך  ִלְבּכֹות  ַעל  ֲחָטָאיו  ִלְפֵני  ה
ִּכי  ׁשֶֹרׁש  ַהְּבִכָּיה  ִנְתַהָּוה  ֵּתֶכף ,  ִּכי  ֵאין  ַהִּדין  ִנְמָּתק  ֶאָּלא  ְּבָׁשְרׁשֹו".  'ִּבְבִכי  ָיבֹאּו  ּוְבַתֲחנּוִנים  אֹוִביֵלם  ְוכּו",  )ִיְרְמָיה  לא(

, ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַאל  ּתֹאְמרּו  ַמִים  ַמִים,  ל"ַהְּבִריָאה  ֶׁשָאז  ִנְתַהָּוה  ֵּתֶכף  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמַׁשְך  ַהְּבִכָּיה  ַּכַּנַאַחר  
ַעֵּין ".  'ְלֶנֶגד  ֵעיָני  ְוכּו ים  לֹא  ִיּכֹוןּדֵֹבר  ְׁשָקִר",  ֶׁשהּוא  ַאְזָהָרה  ַעל  ֶׁשֶקר  ְּכמֹו  ֶׁשְּמַסֵּים  ָׁשם  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות

, ְוֶזה  סֹוד  ְּבִכַּית  ַהַּמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשָהיּו  ַהַּמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ּבֹוִכין  ֲאָנן  ְּבִעיָנן  ְלִמַהוֵי  ָקָדם  ַמְלָּכא.  ל"ָׁשם  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ
ֲאָבל ,  ל"ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְּפַגם  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ,  ל"ְּבִכָּיה  הּוא  ִקְלקּול  ָהְראּות  ַּכַּנִּכי  ֶּבֱאֶמת  ַה.  ַּכְמבָֹאר  ַּבּזַֹהר  ּוִמְדָרִׁשים

ְוִעַּקר  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  הּוא  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְסָּתר ,  ֶּבֱאֶמת  ֶזהּו  ָהִעָּקר  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה
ֶׁשָּׁשם  ַּדְיָקא  ְצִריִכין  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוֵליַדע  ֶׁשַּגם  ִּבְמקֹום  ַהְסָּתַרת  ַהְׁשָּגָחתֹו  ַּגם  ָׁשם  ִמְתַנֵהג ,  תֹו  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרהַהְׁשָּגָח

ִּכי  ִּבְמקֹום .  ִריָאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחדֶּבֱאֶמת  ַלֲאִמּתֹו  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלַבד  ְוָאז  ַמֲעֶלה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ְּבקֶֹדם  ַהְּב
  ֵּכן  ֵאין  ֶנֱחָׁשב  ָׁשם  ְלַמְעָלה  ְּכָלל -ַעל  ,  ִהְתַּגּלּות  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ָׁשם  הּוא  ְּבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ְּכמֹו  ֶׁשָהָיה  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה

ְוִעַּקר  ֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ַמָּמׁש  ְּבקֶֹדם .  יָעה  ְוַהְסָּתָרהֵמַאַחר  ֶׁשֵאין  ָׁשם  ְמִנ,  ַמה  ֶּׁשִּנְכָלל  ְּבֶאָחד
ִלְכלֹל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחד ,  ְּדַהְינּו  ִלְכלֹל  ַהֶּטַבע  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות,  ַהְּבִריָאה

ְוֶזהּו . ִּכי  הּוא  ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם,  ִיְתָּבַרְך  ִּבְׁשִביל  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבִחיָרה'  ת  ַהֶּׁשֶקר  ְּבַעְצמֹו  ְמַקֵּבל  ִחּיּות  ֵמהִּכי  ֶּבֱאֶמ,  ל"ַּכַּנ
ִּכי ,  ָהְראּות  ְּבַעְצמֹוּוֶבֱאֶמת  ֵאּלּו  ַהְּדָמעֹות  ֵהם  ֵהם  ּכַֹח  ,  ְּפַגם  ַהַהְׁשָּגָחה,  ֶׁשֵהם  ִקְלקּול  ָהְראּות,  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות

ל  ִּדְבֵרי  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם "ּוְכמֹו  ֶׁשְּמבָֹאר  ַּבַּמֲאָמר  ַהַּנ.  ִּכי  ִמָּׁשם  ִנְמְׁשכּו  ַהְּדָמעֹות,  ָהְראּות ְּבַהְּדָמעֹות  ְמֻלָּבׁש  ּכַֹח
ֶׁשָהְראּות  ְמֻלָּבׁש  ְּבַהְּבִכי  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכַתב ,  ִנְמָצא.  ִכיֶזה  ָהְראּות  ֶׁשהֹוֵלְך  ַאַחר  ַהְּב,  ְוָׁשבּו  ֶהָעִבים  ַאַחר  ַהָּגֶׁשם,  ִלְבָרָכה

, ַעֵּין  ָׁשם,  ִעְניָן  ֶזה  ַעל  ַמֲאַמר  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ּומֹוִריד  ְׁשֵני  ְּדָמעֹות  ַלָּים  ַהָּגדֹול)  ִסיָמן  רנ(ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  
ִּכי  ִמְּתִחָּלה  ָהָיה  ָהעֹוָלם  ַמִים ,  ֶׁשֶּזהּו  סֹוד  ְּבִכַּית  ַהַּמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ּוּו  ֵּתֶכף  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֵּכן  ַהְּדָמעֹות  ִנְתַה-ְוַעל  

ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו ,  ִיְתָּבַרְך  ֵּביֵניֶהם  ְוֵאין  ֵּבין  ַמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ְלַמִים  ֶעְליֹוִנים  ֶאָּלא  ָּכל  ֶׁשהּוא'    ָּכְך  ִהְבִּדיל  ה-ְּבַמִים  ְוַאַחר  
ֶזה  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְבָּדל  ִמּקֶֹדם ,  ְוַהְבָּדַלת  ַמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ִמַּמִים  ָהֶעְליֹוִנים,  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה

ְּבִחיַנת ,  ֹוֵתר  ְּבֶאָחד  ְוֵהם  ִּבְבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחדֵהם  ְּכלּוִלים  י,  ִּכי  ָּכל  ַהְּדָבִרים  ֶׁשֵהם  ְקרֹוִבים  יֹוֵתר  ְלָׁשְרָׁשם,  ַהְּבִריָאה
  ֵּכן  ַמִים  ָהֶעְליֹוִנים  ּוַמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ֵהם  ִּבְבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה -ְוַעל  .  ְלַהְּדָבִרים  ֶׁשֵהם  ְלַמָּטה  ִמֶּמּנּו,  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה

ִּכי  ֵּתֶכף .  ל"  ֵּביֵניֶהם  ִנְתַהּוּו  ְּדָמעֹות  ֶׁשהּוא  ַהְּבִכָּיה  ֶׁשל  ַהַּמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ַּכַּנְוַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְוֵתֶכף  ֶׁשָהָיה  ַהְבָּדָלה
ל  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהְּדָמעֹות  ֶׁשֵהם  ִקְלקּול "ַּכַּנ'  ֶׁשִּנְבַּדל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִמּקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ִנְתַהָּוה  ֵּתֶכף  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ְוכּו

ְּבַעְצָמן  ֶׁשֵהם  ֶחְלֵקי  ל  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּדָמעֹות"ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת  ַּגם  ָׁשם  ְמֻלָּבׁש  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ.  ל"ְּפַגם  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ,  תָהְראּו
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ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  סֹוד  ַמה  ֶּׁשָּכתּוב ,  ל"ַּכַּנ  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַהָּוה  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  -ֶׁשַעל  ,  ַרק  ֶׁשִּנְפְרדּו  ִמָּׁשְרָׁשם,  ָהְראּות  ְוַהַהְׁשָּגָחה
ַהְינּו  ֶׁשִעַּקר  ְיִניָקָתם ,  ל"ַּכּמּוָבא  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ם  יֹוְנִקים  ִמְּׁשֵאִרית  ַהַהְׁשָּגָחה  ֵמֲאחֹוֵרי  ַּכְּתָּפא"ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַעּכּו

. ל"ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְׁשֵאִרית  ַהַהְׁשָּגָחה  ְוַכַּנ,  ְראּות  ְוַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשִּנְפְסקּו  ִמָּׁשְרָׁשםִמְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֶחְלֵקי  ָה
ַהְׁשָּגָחתֹו ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשְך ֲעֵליֶהם , )ִסיָמן יג(' ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַהּתֹוָרה ְלַהְמִׁשיְך ַהְׁשָּגָחה ְׁשֵלָמה ְוכּו

ַהְינּו  ֶׁשַּמִּגיַע  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ּוַמִּגיַע  ֲעֵליֶהם  ַמָּמׁש  ִּבְבִחיַנת  ַהָּכַאת  ָהאֹור  ֶׁשּנֹוֵגַע  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה ,  ִּבְׁשֵלמּות
  ֵּכן -ם  ִנְתַּפֵּזר  ְוִנְפָרד  ָהאֹור  קֶֹדם  ֶׁשַּמִּגיַע  ֲאֵליֶהם  ְוַעל  "ּכּוֲאָבל  ַעל  ָהַע.  'ָּבנּו  ַמָּמׁש  ַעד  ֶׁשָאנּו  חֹוְזִרין  ְוִנְצַטְּיִרין  ְּבֵעיָניו  ְוכּו

 .ַעֵּין ָׁשם', ֵאיָנם חֹוְזִרין ְוִנְצַטְּיִרין ְּבֵעיָניו ְוכּו
ְלֵקי  ָהְראּות  ֶׁשִּנְפְסקּו  ִמן ם  ֵמַהְפָסַקת  ַהַהְׁשָּגָחה  ִמָּׁשְרָׁשּה  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּדָמעֹות  ֶׁשֵהם  ֶח"ֶׁשְּיִניַקת  ָהַעּכּו,  ִנְמָצא

' ַהְינּו  ַמה  ֶּׁשה,  ִּכי  ִעַּקר  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  הּוא  ִמְּבִחיָנה  זֹו  ֵמֲחַמת  ַהְפָסַקת  ַהַהְׁשָּגָחה.  ָהֵעיַנִים  ּוִמָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר
. אֹות  ְּבֵעיֵני  ִׂשְכלֹו  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִּבְׁשֵלמּות  ְוָׁשם  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרהִיְתָּבַרְך  ַמְסִּתיר  ִלְפָעִמים  ַהְׁשָּגָחתֹו  ַעד  ֶׁשִּנְפָסק  ֵמַהַּדַעת  ִלְר
ם  ּוְמקֹומֹות  ַהִחיצֹוִנים  ֶׁשָּׁשם  ִנְפָסק "ִיְתָּבַרְך  ַוֲאִפּלּו  ָהַעּכּו 'ּוִמי  ֶׁשהּוא  ַּבר  ַּדַעת  ּוִמְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  יֹוֵדַע  ֶׁשַהּכֹל  ֵמה

ֶׁשִּנְסְּתרּו  ָׁשם  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו ,  ם  ָׁשם  ִמְתַנֵהג  ַרק  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ַהֻּמְסֶּתֶרת  ָׁשם  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַהְּדָמעֹותְוִנְסָּתר  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּג
ם "ל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְּתָנה  ָלַעּכּו  ִמְּפֵני  ַּגֲאָוָתן  ֶׁש-'  ְּבִמְסָּתִרים  ִּתְבֶּכה  ַנְפִׁשי  ִמְּפֵני  ֵגָוה'ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  .  ל"ֶׁשִּמָּׁשם  ְיִניָקָתם  ַּכַּנ

ם "ִּכי  ַּגֲאָוָתן  ּוְגֻדָּלָתן  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִּנְּתָנּה  ָלַעּכּו).  ַעּמּוד  ב'  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ֲחִגיָגה  ַּדף  ה(
ל  ֶׁשֵאּלּו  ַהְּדָמעֹות  ֵהם  ֶּבֱאֶמת  ֶחְלֵקי "ָחה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ַּכַּנַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  הּוא  ִמְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּג

ִּכי  ִמָּׁשם  ְיִניַקת ,  ל"ַּדְיָקא  ַּכַּנ'  ְּבִמְסָּתִרים'".  ְּבִמְסָּתִרים  ִּתְבֶּכה  ַנְפִׁשי"ְוֶזהּו  .  ם"ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשִּנְסְּתרּו  ֵּבין  ַהֶּטַבע  ְוָהַעּכּו
ִּכי  ְיִניָקָתם  ַרק  ִמְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ֶׁשל  ֵעָׂשו  ָהָרָׁשע  ֶׁשִּמָּׁשם  ִעַּקר  ֲאִריַכת  ַהָּגלּות.  ל"ַּכַּנם  "ָהַעּכּו

ם  ַּגם "ּות  ּוֶמְמֶׁשֶלת  ָהַעּכּוֲאָבל  ָאנּו  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשַּגם  ְּבתֶֹקף  ַהָּגל.  ל"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ
ֵאּלּו  ַהְּדָמעֹות  ְּבַעְצָמן  ֵהם  ְּבִחיַנת  ֶחְלֵקי  ַהַהְׁשָּגָחה ,  ִּכי  ַהְּדָמעֹות  ְּבַעְצָמן  ֶׁשִּמָּׁשם  ְיִניָקָתם,  ָׁשם  ִנְסָּתר  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך

  ְיֵדי  ֶזה  ָאנּו -ַעל  ,    ֶׁשַּגם  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה  ִהיא  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְיֵדי  ֶזה  ֶׁשָאנּו  ַמֲאִמיִנים-ל  ְוַעל  "ַהִּנְסָּתר  ָׁשם  ַּכַּנ
  .ל"ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהַּתְכִלית ַּכַּנ, ּכֹוְלִלין ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה

ִּכי  ְּבִכַּית ,  ִּכי  ֵאין  ַהִּדין  ִנְמָּתק  ֶאָּלא  ְּבָׁשְרׁשֹו,  ֵכן  ַעל  ֲחָטָאיו  ַהִּמְקָּדׁש  ְו-  ֵּכן  ְצִריִכין  ִלְבּכֹות  ַּדְיָקא  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  -ְוַעל  
ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּבִכַּית  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשּבֹוִכין ',  ֲאָנן  ְּבִעיָנן  ְלִמֶהוֵי  ָקָדם  ַמְלָּכא'ִיְׂשָרֵאל  הּוא  ְּבִחיַנת  ְּבִכַּית  ַהַּמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשּבֹוִכין  

 ַהִּמְקָּדׁש אֹו ִעּכּוב ִּבְנָינֹו ְוָאנּו ְרחֹוִקים ֵמָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאנּו ְוַעל -ָאם ַוֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשָּגְרמּו ֻחְרַּבן ֵּבית ַעל  ֶחְט
ּוִבְבִכָּיה  זֹו  ַמֲעֶלה  ָּכל .  ָקֵרב  ֵאָליו  ֶּבֱאֶמתִּכי  ֲאָנן  ְּבִעיָנן  ְלֵמֲהוֵי  קדם  ַמְלָּכא  ּוְלִהְת,    ֵּכן  ָאנּו  ּבֹוִכים  ְּכֵבן  ִלְפֵני  ָאִביו-

ֶׁשהּוא ,  ַמֲעֶלה  ַהּכֹל  ְלָׁשְרׁשֹו  ִלְבִחיַנת  ַהַהְׁשָּגָחה,  ְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה,  ֶׁשֵהם  ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה,  ַהְּדָמעֹות
ֶׁשִּנְכָלִלין ,  ִנְמָצא.  ֵמַאַחר  ֶׁשּבֹוֶכה  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  ְוִלְכלֹל  ּבֹו,  תֶׁשִּמָּׁשם  ׁשֶֹרׁש  ַהְּדָמעֹו,  ְּבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד
  ְיֵדי  ְּדָמעֹות  ֵאּלּו -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  .  ל  ְוָהֵבן  ֵהיֵטב"ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ְוַכַּנ,  ַהְּדָמעֹות  ְּבֶאָחד

  ְוָאז  ִיְפסֹק  ֶמְמַׁשְלָּתם .ל"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ַּכַּנ,  ֶׁשִהיא  ְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶקר,  ְׂשָרֵאל  ְמַבְּטִלין  ּכַֹח  ַהְּדָמעֹות  ֶׁשל  ֵעָׂשוֶׁשל  ִי
, ְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה,  ֲאָבל  ְּכֶׁשַהְּדָמעֹות,  ל"ִמְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ַּכַּנ,  ֶׁשָּכל  ּכָֹחם  הּוא  ַרק  ֵמַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה

ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ֵהם  ִּבְבִחיַנת .  ן  ִיְׂשָרֵאל  ְוִנְגֲאִלין  ְונֹוְטִלין  ָּכל  ַהְּגֻדָּלהם  ְלַגְמֵרי  ְועֹוִלי"ִנְתַּבְּטִלין  ָהַעּכּו,  ַּבַהְׁשָּגָחה,  ִנְכָלל  ְּבָׁשְרׁשֹו
  ֵּכן  ַּגם -ל  ְוַעל  "ִּכי  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ְואֹוָרְיָתא  וְִיְׂשָרֵאל  ֻּכּלֹו  ַחד  ְוַכַּנ,  ִיְתָּבַרְך ִּכי  ֵהם  ְּכלּוִלים  ְּבַאְחדּותֹו,  ל"ַהַהְׁשָּגָחה  ַּכַּנ

ל  ְּכֵדי  ְלַהְמִּתיק  ַהְּבִכָּיה "ַּכַּנ".  'ְּבִמְסָּתִרים  ִּתְבֶּכה  ַנְפִׁשי  ְוכּו",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ַהִּמְקָּדׁש-ִיְתָּבַרְך  ּבֹוֶכה  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  '  ה
ם  ַהָּגדֹול  ֶׁשֵּפֵרׁש  ָׁשם  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ּוַמְמִׁשיְך  ְׁשֵני  ְּדָמעֹות  ַלָּי.  ל"ּוְלַהֲעלֹות  ַהְּדָמעֹות  ְלָׁשְרָׁשן  ַּכַּנ

ִּכי .  ַעֵּין  ָׁשם,  ם  ֶׁשְּמֵצִרים  ָלנּו  ְלַׁשְּבָרם  ּוְלַבְּטָלם"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ֶחְלֵקי  ַהְׁשָּגָחתֹו  ְלַהְׁשִּגיַח  ַעל  ָהַעּכּו)  ִסיָמן  רנ(
,   ְיֵדי  ְּדָמעֹות  ַּדְיָקא-  ֵּכן  ָצִריְך  ְלַהְכִניָעם  ּוְלַׁשְּבָרם  ַעל  -ל  ַעל  "  ְיֵדי  ַהְּדָמעֹות  ַּכַּנ-ֶׁשִּנְמַׁשְך  ַעל    ְיֵדי  ִהְתַּגְּברּות  ַהָּגלּות  -ַעל  

ָּתִקין  ָּכל  ַהְּדָמעֹות  ְועֹוִלין   ְיֵדי  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ֶׁשּלֹו  ִיְתָּבַרְך  ִנְתַּבְּטִלין  ְוִנְמ-ִּכי  ַעל  ,  ִּכי  ֶזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְמָּתַקת  ַהִּדין  ְּבָׁשְרׁשֹו
  ֵּכן  ַמֲעַלת  ַהְּבִכָּיה -ְוַעל  .    ְיֵדי  ַהְּדָמעֹות  ִּדְקֻדָּׁשה  ַּדְיָקא-ְלָׁשְרָׁשן  ְוִנְכָלִלין  ַּבַהְׁשָּגָחה  ְוִנְמָׁשְך  ְוִנְתַּגֶּלה  ַהְׁשָּגָחה  ְׁשֵלָמה  ַעל  
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ִיְתָּבַרְך  ֶׁשהּוא '  ִּכי  ְּכֶׁשּבֹוִכין  ְלִהְתָקֵרב  ַלה.  ְוַכּמּוָבא  ְּבָכל  ַהְּסָפִרים".  ְבִכי  ָיבֹאּוִּב",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ְּגדֹוָלה  ְמאֹד,  ַּבְּקֻדָּׁשה
ֶאָחד   ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּב-ִּכי  ַעל  ,    ְיֵדי  ַהְּדָמעֹות  ַּדְיָקא-ִלְכלֹל  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְך  ֲאַזי  ַנֲעֶׂשה  ִּתּקּון  ָּגדֹול  ַעל  

ֶׁשֶּזה  ִעַּקר  ְּפַגם  ָּכל ,  ִיְתָּבַרְך  ּוֵבין  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה'  ֵּבין  ה,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ל  ּוָבֶזה  ְמַתֵּקן  ֲחָטָאיו  ֶׁשַעל  ָיָדם  ָּגַרם  ֵּפרּוד"ַּכַּנ
 .ל"ִעַּקר ַהִּתּקּון ֶׁשל ָּכל ַהֲחָטִאים ְוַכַּנ ֶׁשֶּזה, ד ְיֵדי ַהְּדָמעֹות חֹוֵזר ְוִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבֶאָח-ְוַעל . ל"ַהֲחָטִאים ַּכַּנ

ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם ,  ֶׁשָהְיָתה  ּבֹוָכה  ֶׁשּלֹא  ִּתּפֹל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְוֵעיֵני  ֵלָאה  ַרּכֹות)  יח
  ֵּכן -ַעל  ,  ל"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ַּכַּנ,  ר  ְיִניָקתֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו  הּוא  ִמְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶקרִּכי  ֵמֲחַמת  ֶׁשִעַּק,  ַּדְיָקא'  ּבֹוָכה,  'ִלְבָרָכה

. "ִּתֵּתן  ֱאֶמת  ְלַיֲעקֹב",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ָהְיָתה  ּבֹוָכה  ַּדְיָקא  ֶׁשּלֹא  ִּתּפֹל  ְּבֶחְלקֹו  ַרק  ִּתְזֶּכה  ְלִהָּכֵלל  ְּבַיֲעקֹב  ֶׁשִּמָּדתֹו  ֱאֶמת
ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶקר  ֶׁשֲאִחיָזתֹו  ַאַחר ,    ְיֵדי  ְּדָמעֹות  ֵאּלּו  ִנְכְללּו  ַהְּדָמעֹות  ָּבֱאֶמת  ְוִנְתַּבְּטלּו  ּכַֹח  ַהְּדָמעֹות  ֶׁשל  ֵעָׂשו-ְוַעל  

עֹוָלם  ַהֶּזה  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  ָּכל  ַּתֲאוֹות  ִלּבֹו  ְולֹא ִּכי  ֵעָׂשו  ָּכל  ְּבִכָּיתֹו  ַעל  ַּתֲאוֹות  עֹוָלם  ַהֶּזה  ֶׁשרֹוֶצה  ְלַקֵּבל  ַהְּבָרָכה  ָּב.  ַהְּבִריָאה
ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה ,  ְוֵאּלּו  ַהְּדָמעֹות  ֵהם  ְּבִחיַנת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשֲאִחיָזתֹו  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה.  ִיְתָּבַרְך  ְּכָלל'  ָחֵפץ  ִלְכלֹל  ַּבה

ַחס ,  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשּלֹא  ִלּפֹל'  הּוא  ַרק  ְלִהְתָקֵרב  ַלה,  ם  ְּבִחיַנת  ְּדָמעֹות  ֶׁשל  ֵלָאהֶׁשֵה,  ֲאָבל  ְּדָמעֹות  ֶׁשל  ִיְׂשָרֵאל.  ל"ְוַכַּנ
ִּכי  ָּכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִמי  ֶׁשרֹוֶצה  ָלחּוס  ַעל  ַעְצמֹו  ֶּבֱאֶמת ,  ֶׁשהּוא  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ְּבַעְצמֹו,  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו,  ְוָׁשלֹום

, ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו  ֶׁשהּוא  ַהֵּיֶצר  ָהָרע,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ל  ַּתְכִליתֹו  ַהִּנְצִחי  ָצִריְך  ִלְבּכֹות  ַהְרֵּבה  ְמאֹד  ֶׁשּלֹא  ִיּפֹלּוְלִהְסַּתֵּכל  ַע
קֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו  ֶׁשהּוא ִּכי  ֵלָאה  ְמַרֶּמֶזת  ַעל  ְּכֶנֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְבּכֹות  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּכַנַחל  ׁשֹוֵטף  ֶׁשּלֹא  ִלּפֹל  ְּבֶחְל

ּוְכָבר  ִנְתַּפס  ַהְרֵּבה  ְוהּוא  ְּבַסָּכָנה  ְּגדֹוָלה  ְּבָכל  ּוִמי  ֶׁשרֹוֶאה  ֶׁשַהַּבַעל  ָּדָבר  ִמְתַּגֵּבר  ָעָליו  יֹוֵתר,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ַהֵּיֶצר  ָהָרע
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשּלֹא  ִלּפֹל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו '  ֹוָכה  ָּכל  ָּכְך  ִלְפֵני  הֵעת  הּוא  ָצִריְך  ִלְבּכֹות  יֹוֵתר  וְיֹוֵתר  ְּכמֹו  ֵלָאה  ִאֵּמנּו  ֶׁשָהְיָתה  ּב

ְּכמֹו  ֵכן  ָּכל  ֶאָחד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִאם  ִיְבֶּכה .    ְיֵדי  ְּבִכָּיָתּה  ָהֲעצּוָמה  ְמאֹד-ְוָזְכָתה  ִלְפעֹל  ַּבָּקָׁשָתּה  ַעל  ,  ַעד  ֶׁשָהיּו  ֵעיֶניָה  ַרּכֹות
ְתָּבַרְך  ַּכָּמה  ְוַכָּמה  ְּפָעִמים  ְּבִלי  ִׁשעּור  ָאז  ְּבַוַּדאי  ְיעֹוֵרר  ַרֲחָמיו  ִיְתָּבַרְך  וְִיָּנֵצל  ִמִּלּפֹל  ְּבֶחְלקֹו  ֶׁשל  ֵעָׂשו ִי'  ֶּבֱאֶמת  ִלְפֵני  ה

  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר -ִּכי  ַעל  ,  ַּדְיָקא  ְיֵדי  ַהְּדָמעֹות  ִּדְקֻדָּׁשה  -וְִיְזֶּכה  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  ֶּבֱאֶמת  ְוִלְכלֹל  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעל  
 .ל"ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ַּכַּנ

ַהְינּו  ִלְבּכֹות  ַעל ,    ַהִּמְקָּדׁש-ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ִקיַמת  ֲחצֹות  ֶׁשְּצִריִכין  ָלקּום  ַּבֲחצֹות  ַלְיָלה  ְוִלְבּכֹות  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  )  יט
ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם ,    ְיֵדי  ֶזה  ְּכִאּלּו  ֶהֱחִריבֹו-  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֶּנֱחָׁשב  ַעל  -ַעֵּכב  ִּבְניַן  ֵּבית  ֲחָטָאיו  ְוַעל  ַּגְׁשִמּיּותֹו  ֶׁשְּמ

ַרת  ַהַהְׁשָּגָחה ְוַהְסָּת.  ְּבִחיַנת  ֶחֶסד,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  יֹום,  ל"ִּכי  ַהַהְׁשָּגָחה  הּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ָהֵעיַנִים  ַּכַּנ,  ִלְבָרָכה
וְִיְׂשָרֵאל .  ְּבִחיַנת  ַלְיָלה,  הּוא  ְּבִחיַנת  חֶֹׁשְך,  ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ְוַהְּדָמעֹות,  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה,  ְּבִחיַנת  ַהֶּטַבע

  ֵּכן  ְצִריִכין  ָלקּום  ַּבֲחצֹות  ַלְיָלה -ְוַעל  .  ל"ם  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנִּכי  ּכֹוְלִלין  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹד,  ְמַחְּבִרין  ְוכֹוְלִלין  ִמַּדת  ַלְיָלה  ַּבּיֹום
ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּמָּׁשם    ְיֵדי  ֶזה  ְמַׁשְּבִרין  ְּבִחיַנת  ַהַּלְיָלה  ְוַהחֶֹׁשְך  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת-  ַהִּמְקָּדׁש  ְוַעל  -ִלְבּכֹות  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  

  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשַעל -  ְיֵדי  ִקיַמת  ֲחצֹות  ַלְיָלה  ְוָאז  ּבֹוִכין  ַעל  ֻחְרַּבן  ֵּבית  -  ְמַׁשְּבִרין  ּוְמַבְּטִלין  ֲאִחיָזָתם  ַעל  ם  ְוָאנּו"ֲאִחיַזת  ָהַעּכּו
,   ְיֵדי  ֶזה  ִיָּכֵלל  ַלְיָלה  ְּביֹום-ְוַעל  ,  ל"ִּכי  ָּכל  ַהִּמְתַאֵּבל  ַעל  ְירּוָׁשַלִים  זֹוֶכה  ִלְראֹות  ְּבִׂשְמָחָתּה  ְוַכַּנ,    ְיֵדי  ֶזה  עֹוְסִקים  ְּבִבְנָינֹו-

 .ל" ַהִּמְקָּדׁש ְוַכַּנ-ִּכי ִעַּקר ִהְתַּגּלּות ַהַהְׁשָּגָחה הּוא ְּבֵבית , ל"ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם ַהְּבִריָאה ַּכַּנ
ֶׁשֶּזהּו ,    ְיֵדי  ֵנרֹות  ֲחֻנָּכה-אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ֶׁשָאז  ַמְמִׁשיִכין  ,    ַהִּמְקָּדׁש-ֶׁשהּוא  ֲחֻנַּכת  ַהֵּבית  ,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה)  כ

  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵהם -ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנרֹות  ַהְמנֹוָרה  ֶׁשְּבֵבית  ,  ל"ִּכי  ָׁשם  ְמִאיָרה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ַּכַּנ,    ַהִּמְקָּדׁש-ִעַּקר  ְקֻדַּׁשת  ַהֵּבית  
ֶאל  מּול  ְּפֵני  ַהְּמנֹוָרה  ָיִאירּו 'ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ-ַעל  ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁש

ֵבית  ְיֵדי ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת אֹור ַהֵּנרֹות ֶׁשְּב-ִּכי ַעל , ִּכי  ָּכל  ַהִּׁשְבַעת  ַהֵּנרֹות ְצִריִכין ִלְכלֹל ְּבֶאָחד',  ִׁשְבַעת  ַהֵּנרֹות
 .ל" ַהִּמְקָּדׁש ִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד ְוַכַּנ-

 -ֶׁשֲחֻנָּכה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֲחֻנַּכת  ַהֵּבית  )  'ְּבִלּקּוֵטי  ִּתְנָיָנא  ִסיָמן  ז(ְוֵכן  ָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ַּבַּמֲאָמר  וְַיִהי  ִמֵּקץ  
 ֵּכן -ל ְמבָֹרר ַּגם " ִּפי ַהַּנ-* ְוַעל. *ַעֵּין ָׁשם ָהִעְניָן,  ַהִּמְקָּדׁש-ִלים ֶׁשָּגְרמּו ֻחְרַּבן ֵּבית ְּבִחיַנת  ִּתּקּון ֵחְטא ַהְמַרְּג,  ַהִּמְקָּדׁש

 .ל"ֵהיֵטב ִעְניָן ֶזה ַּכַּנ
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ְוָׁשֲחטּו ",  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ח  ּוִמְּתרּוָמהְוָלְמדּו  ִמָּקְרַּבן  ֶּפַס,  ְׁשִליחּות  ִמָּנָּלן,  ְוֶזה  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ַּבְּגָמָרא
ִּכי  ִּביִציַאת  ִמְצַרִים .  ַעֵּין  ָׁשם',  ְוֵכן  ָלְמדּו  ִמְּתרּוָמה  ֶׁשַהָּׁשִליַח  ָצִריְך  ִלְהיֹות  ֶּבן  ְּבִרית  ְוכּו".  'ְוכּו אֹתֹו  ָּכל  ְקַהל  ִיְׂשָרֵאל

 -ְוַעל  .  ִעָּמנּו  ְלֵעיֵנינּו'    ְיֵדי  ָהאֹותֹות  ְוַהּמֹוְפִתים  ַהּנֹוָרִאים  ֲאֶׁשר  ָעָׂשה  ה-ל  ִנְתַּגָּלה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלָכל  ָּבֵאי  עֹוָלם  ַע
ְּבִחיַנת  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם ,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַהְּׁשִליחּות,  ְיֵדי  ִהְתַּגּלּות  ַהַהְׁשָּגָחה  ִנְכַלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה

ִּכי  ִּדין  ַהְּׁשִליחּות  ִנְמָׁשְך ,  ָלְמדּו  ִמָּׁשם  ִּדין  ְׁשִליחּות,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְיִציַאת  ִמְצַרִים,    ֵּכן  ָלְמדּו  ִמֶּפַסח-ַעל  ְו.  ְּכמֹותֹו
  ֵּכן  ָהָיה  ְיִציַאת  ִמְצַרִים -ְוַעל  .  ל"ִמְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְּבֶפַסח  ְּבֵעת  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ַּכַּנ,  ִמְּבִחיָנה  זֹו

ִּכי  ִאיָתא  ֶׁשאֹוָתּה  ַהַּלְיָלה  ָהְיָתה  ְמִאיָרה  ְמאֹד  ְּכמֹו ,  ְּבִחיַנת  ַלְיָלה  ַּכּיֹום  ָיִאיר,  ִּכי  ָאז  ִנְכָלל  ַלְיָלה  ַּבּיֹום,  ַּבֲחצֹות  ַהַּלְיָלה
 .ל"ְוַכַּנ' ִּכי ִנְכַלל ַלְיָלה ַּבּיֹום ְוכּו, ַּבּיֹום

  ֵּכן  ִמְצַות  ִקּדּוׁש  ַהחֶֹדׁש  הּוא  ִמְצָוה  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִּנְצַטּוּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵעת  ְיִציָאָתן  ִמִּמְצַרִים  ְוָׁשם  ְּבָפָרָׁשה -ְוַעל  )  כב
ַמּלֹאת  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה ִּכי  ִקּדּוׁש  ַהחֶֹדׁש  הּוא  ְל,  ִּכי  ַהּכֹל  ְּבִחיָנה  ַאַחת,  זֹאת  ִנְזַּכר  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ַּבֲחצֹות  ַהַּלְיָלה
ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה ,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַלְיָלה  ְּביֹום,  ְּבִחיַנת  ְוָהָיה  אֹור  ַהְּלָבָנה  ְּכאֹור  ַהַחָּמה

ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  .ל"ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ְוַכַּנ,  ה  ְלָכְלָלּה  ַּבּיֹוםֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ִקיַמת  ֲחצֹות  ַלְיָלה  ְלַׁשֵּבר  ַהַּלְיָל,  ל"ְוַכַּנ
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו , ִהיא  ְּבִחיַנת ֵעיַנִים,  ִּכי  ְּתרּוָמה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְצָדָקה,    ֵּכן  ִּדין  ְׁשִליחּות-ְּתרּוָמה  ֶׁשִּמָּׁשם  ָלְמדּו  ַּגם  

ִיְתָּבַרְך '  ִּכי  ִעַּקר  ַהְּצָדָקה  הּוא  ָהֱאמּוָנה  ֶׁשַּמֲאִמיִנים  ַּבה.  'ַעיִן  ָיָפה  ֶאָחד  ֵמַאְרָּבִעים  ְוכּו,  ָנם  ִלְבָרָכה  ְלִעְניַן  ְּתרּוָמהִזְכרֹו
ַוַּיְחְׁשֶבָה  לֹו '  ְוֶהֱאִמן  ַּבה",    ֶׁשָּכתּובּוְכמֹו',  ִּכי  ִּבְגַלל  ַהָּדָבר  ַהֶּזה  ְיָבְרכֹו  ה,  ֶׁשַהּכֹל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְונֹוֵתן  ַלַּדל  ֵאין  ַמְחסֹור

 ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבקֶֹדם -  ְצָדָקה  ַמְמִׁשיִכין  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָעֵלינּו  ֶׁשַעל -  ְיֵדי  ַהְּתרּוָמה  -  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  ".  ְצָדָקה
ֶׁשהּוא  ָיכֹול  ִלְכלֹל  ָּכל ,  ְוַדְּוָקא  ְּכֶׁשהּוא  ֶּבן  ְּבִרית.  ת  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשל  ָאָדם  ְּכמֹותֹוְּבִחיַנ,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְׁשִליחּות,  ַהְּבִריָאה

 .ל"ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ְוַכַּנ
ּו  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ֵנר ֶׁשֶּזה,    ְיֵדי  ַהְּצָדָקה-ְוֶזה  ֶׁשּנֹוֲהִגין  ְלַהְרּבֹות  ִּבְצָדָקה  ַּבֲחֻנָּכה  ְּכֵדי  ְלַהְמִׁשיְך  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  

 .ל"ֲחֻנָּכה ַּכַּנ
' ַמְעִלים  ַעיִן,  'ָּכל  ַהַּמְעִלים  ַעיִן  ִמן  ַהְּצָדָקה  ְּכִאּלּו  עֹוֵבד  ֲעבֹוָדה  ָזָרה,  ְוֶזהּו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה)  כג
, )ְּדָבִרים  כו(ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְּבַמְּתנֹות  ֲעִנִּיים  ,  ְך  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָעֵלינּוִּכי  ִעַּקר  ַהְּצָדָקה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים  ְלַהְמִׁשי,  ַּדְיָקא

ֶׁשהּוא ,  ִּכי  ִעַּקר  ָהֲעִנּיּות  ִנְמָׁשְך  ִמְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה".  'ַהְׁשִקיָפה  ִמְּמעֹון  ָקְדְׁשָך  ִמן  ַהָּׁשַמִים  ּוָבֵרְך  ֶאת  ַעְּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו"
ִּכי  ָּכל  ַהַּפְרָנָסה  ְוָהֲעִׁשירּות .  ְוַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִמעּוט,  ְּבִחיַנת  ַוִּתְכֶהיןָ  ֵעיָניו  ֵמְראֹת,    חֶֹׁשְךְּבִחיַנת

, )ְּתִהִּלים  קמה(מֹו  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכ".  ּוַמה  ִּכְׁשרֹון  ִלְבָעָליו  ִּכי  ִאם  ְראּות  ֵעיָניו",  )'קֶֹהֶלת  ה(ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ,  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים
ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב ,  ִּכי  ָהֲעִׁשירּות  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  ְׂשמֹאל".  'ֵעיֵני  כֹל  ֵאֶליָך  ְיַׂשֵּברּו  ְוַאָּתה  נֹוֵתן  ָלֶהם  ֶאת  ָאְכָלם  ְּבִעּתֹו  ְוכּו"
ְוָכל  ְזַמן  ֶׁשֵאין .  ל"ַּכְמבָֹאר  ְּבַהּתֹוָרה  ַהַּנ,  ת  ַאַחר  ַהְּבִריָאהּוְׂשמֹאל  ֶזהּו  ְּבִחיַנ,  "ִּבְׂשמֹאָלה  עֶֹׁשר  ְוָכבֹוד",  )ִמְׁשֵלי  ג(

ֶׁשהּוא ,  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ְׂשמֹאל,  ְּדַהְינּו  ֶׁשֵאין  ִנְכָלל  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ִנְכָלל  ְׂשמֹאל  ְּבָיִמין
. ז  ְּבַוַּדאי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַקֵּבל  ֶׁשַפע  ּוַפְרָנָסה  ֵמַאַחר  ֶׁשְרחֹוִקין  ֵמַהּׁשֶֹרׁש  ֲאֶׁשר  הּוא  ְמַחֶּיה  ֶאת  ֻּכָּלםָא,  ְּבִחיַנת  ֻּכָּלא  ְיִמיָנא

ֶזה  ַהְמַעט   ְיֵדי  ַהְסָּתַרת  ַהְׁשָּגָחתֹו  ְּבתֹוְך  ַהֶּטַבע  ַּגם  -ַוֲאִפּלּו  ְמַעט  ַהֶּׁשַפע  ֶׁשּיֹוֵרד  ְּבֶהְעֵלם  ּוְבַהְסָּתָרה  ְּגדֹוָלה  ַעל  
וְִיְׂשָרֵאל .  ם  ְוָהְרָׁשִעים  ֶׁשְּיִניָקָתם  ִמְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֲאֶׁשר  ֶזה  ֶחְלָקם  ֲאֶׁשר  ָּבֲחרּו  ּבֹו"ְמַקְּבִלים  ָהרֹב  ָהַעּכּו

ַכת  ַהֶּׁשַפע  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא  ְּכֶׁשְּשמֹאל   ֵּכן  ִעַּקר  ַהְמָׁש-ְוַעל  .  ַּפְרָנָסָתם  ְמעּוָטה  ְמאֹד,  ֶׁשֵהם  ִּבְבִחיַנת  ַהְׁשָּגָחה,  ַהְּכֵׁשִרים
ַהְינּו  ְּכֶׁשָאנּו  זֹוִכין  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶּבֱאמּוַנת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַהּכֹל  ֵמִאּתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלַבד  ְוֵאין  ׁשּום  ֶּדֶרְך  ַהֶּטַבע  ָּבעֹוָלם ,  ִנְכָלל  ְּבָיִמין

ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא,  יְך  ֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָעֵלינּו  ְוָאז  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְיֵדי  ֶזה  ָאנּו  זֹוִכין  ְלַהְמִׁש-ְּכָלל  ְוַעל  
ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַּפְרָנָסה ,    הּוא  ַמְמִׁשיְך  ֶׁשַפע  ְוִחּיּות  ְלַהְּבִריָאה-  ָּברּוְך  -ל  ְוָאז  ַהָּקדֹוׁש  "ְּכָלִלּיּות  ְׂשמֹאל  ְּבָיִמין  ַּכַּנ

ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ְּפָסִחים (  סּוף  -  ֵּכן  ֶּבֱאֶמת  ָקִׁשין  ְמזֹונֹוָתיו  ֶׁשל  ָאָדם  ִּכְקִריַעת  ַים  -ְוַעל  .  ֲעִׁשירּותַו
, ְּכמֹו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש  ,  ןִּכי  ֶּבֱאֶמת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  הּוא  ְּבִחיַנת  ֻּכָּלא  ְיִמיָנא  ְוֵלית  ְׂשמֹאל  ְוֵלית  עֶֹׁשר  ַּתָּמ,  )קיח

  ֵּכן  ִעַּקר -ִּכי  ְּכֶׁשֵאין  ְּבִריָאה  ֵאין  ַׁשָּיְך  ֶׁשַפע  ְוִחּיּות  ְוַעל  ,  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֻּכָּלא  ֶאָחד  ְוֵאין  ַׁשָּיְך  ָׁשם  ֶׁשַפע  ְוִחּיּות  ַוֲעִׁשירּות
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ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֲעִׁשירּות ,  א  ְּבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָּׁשם  ְצִריִכין  ֶׁשַפע  ְוִחּיּותִּכי  ְׂשמֹאל  הּו.  ל"ָהֲעִׁשירּות  ִּבְׂשמֹאל  ַּכַּנ
' ִּכי  ָהעֶֹׁשר  ְוַהָּכבֹוד  ִמְּלָפָניו  ִיְתָּבַרְך  ְוכּו,  ֲאָבל  ִּבְבִחיַנת  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְלַבד  ְּבַוַּדאי  ֵאין  ָׁשם  ַּפְרָנָסה  ְוִחּיּות,  ּוַפְרָנָסה

  ֵּכן -ֻיְחַזר  ָהעֹוָלם  ְלתֹהּו  ָובֹהּו  ְוַעל  ,  ֲאִפּלּו  ֶרַגע  ַקָּלה,  ַחס  ְוָׁשלֹום  ַיְפִסיק  ַהְׁשָּפַעת  ִחּיּותֹו,  א  ְמַחֶּיה  ֶאת  ֻּכָּלם  ְוִאםְוהּו
ַרְך  ַמְׁשִּפיַע  ַהֶּׁשַפע  ִמּׁשֶֹרׁש ִיְתָּב'  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָאז  ה,  ִעַּקר  ַהֶּׁשַפע  הּוא  ְּכֶׁשִּתָּכֵלל  ְׂשמֹאל  ְּבָיִמין

נֵֹתן  ֶלֶחם  ְלָכל  ָּבָׂשר  ִּכי ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִּכי  ִעַּקר  ׁשֶֹרׁש  ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ַהֶּׁשַפע  הּוא  ִמָּיִמין,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ָיִמין,  ָהֶעְליֹון
  ָהֶעְליֹון  ִּבְבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ָׁשם  ַהֶּׁשַפע  ַּדק  ְוַזְך  ּוְמֻצְחָצח  ַעד ַרק  ֶׁשָּׁשם  ְּבָׁשְרׁשֹו,  ְוֶחֶסד  הּוא  ָיִמין".  ְלעֹוָלם  ַחְסּדֹו

  ְיֵדי -ַרק  ְּכֶׁשַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבִחיַנת  ְׂשמֹאל  ְמַקֶּבֶלת  ֶזה  ָהאֹור  ַעל   ,ֶׁשֵאין  ַׁשָּיְך  ִלְקרֹותֹו  ָׁשם  ְּבֵׁשם  ֶׁשַפע  ַוֲעִׁשירּות
  ֵּכן -  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ָאז  ִנְצַטֶּיֶרת  ַהֶּׁשַפע  ְוִנְקֵראת  ְּבֵׁשם  ֲעִׁשירּות  ְוַעל    ְיֵדי-ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַעל  

ַמָיא ,  ָמהַּכְמבָֹאר  ְּבָפָרַׁשת  ְּתרּו,  ָׁשַמִים  ֵהם  ִמָּיִמין  ּוְׂשמֹאל,  ְוֶזהּו  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש.  ִעַּקר  ָהֲעִׁשירּות  ִמְּשמֹאל
ֶׁשַּפַעם  ַאַחת  לֹא  ָהָיה  ָמָטר  ּוָבאּו  ְלַרִּבי  ִׁשְמעֹון  ַּבר  יֹוָחאי ,  ְוֶזה  ֶׁשִאיָתא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש.  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ',  ִאינּון  ִליִמיָנא  ְוכּו

ֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם ,  ַאִּפיןְוָאַמר  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַיֵחד  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  ִּבְבִחיַנת  ַאִּפין  ְּב
ִנְקָרא  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ְוַהְמָׁשַכת  ִחּיּותֹו  ַמה  ֶּׁשְּמַחֶּיה  ֶאת  ָּכל ,  ִּכְבָיכֹול,  ִיְתָּבַרְך  ְּבַעְצמֹו'  ִּכי  ַּדע  ְּכָלל  ֶזה  ֶׁשה,  ַהְּבִריָאה

ַרק ,  ִּכי  ִחּיּותֹו  ָּדבּוק  ּבֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבַאְחדּות  ָּגמּור,  ֶאָחד  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד'  ִּכי  ה,  יָנה  ּוֶבֱאֶמת  ֻּכּלֹו  ַחדָהעֹוָלמֹות  ֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְׁשִכ
ִסים  ֶׁשֵאין  ַמֲאִמיִנים ִיְתָּבַרְך  ָנַתן  ְּבִחיָרה  ָלָאָדם  ְוָנַתן  ָמקֹום  ִלְטעֹות  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבִחיָרה  ַעד  ֶׁשֵּיׁש  ּכֹוְפִרים  ְוֶאִּפיקֹוְר'  ֶׁשה

ַהְינּו  ֵּבין  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְוַאַחר  ַהְּבִריָאה  ֶׁשֵהם ,    ֵּכן  ֵהם  עֹוִׂשין  ֵּפרּוד  ֵּבין  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ּוְׁשִכיְנֵּתּה-ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְוַעל  
ּוֶבֱאֶמת  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָהִבין  ָּדָבר  ֶזה .  ל"  ְיֵדי  ְׁשִכיַנת  ֻעּזֹו  ַּכַּנ-ַעל  ְּכָלִלּיּות  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ֲאֶׁשר  הּוא  ִיְתָּבַרְך  ְמַחֶּיה  ֶאת  ֻּכָּלם  

ָהֱאמּוָנה  ְלַבד  ֶׁשָאנּו  ֶׁשהּוא  ְמרֹוָמם  ַעל  ָּכל  ַמְנִהיג  ּוְמַחֶּיה  ֶאת  ָהעֹוָלם  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ַרק  ָהִעָּקר  הּוא,  ִיְתָּבַרְך'  ֵאיְך  ה
  ַמְׁשִּגיַח  ְּבַהְׁשָּגָחה  ְּפָרִטִּיית  ַעל  ָּכל  ָּדָבר  ֶׁשָּבעֹוָלם  וְיֹוֵׁשב  ְוָזן  ּוְמַפְרֵנס  ִמַּקְרֵני  ְרֵאִמים  ַעד  ֵּביֵצי ַמֲאִמיִנים  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך

 .ִּכִּנים
ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת .  ַבדִּכי  סֹוד  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהִּשיג  ְּבַדַעת  ִּכי  ִאם  ֶּבֱאמּוָנה  ְל)  כד

ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב ,  ה"ְוִסיָמָנם  מֶֹׁש.  ַמֲעֵׂשה  ְמנֹוָרה  ְוִקּדּוׁש  ַהחֶֹדׁש  ּוְׁשָקִלים,  ְׁשלָֹׁשה  ְּדָבִרים  ֶׁשִּנְתַקָּׁשה  ָּבֶהם  מֶֹׁשה  ֶׁשֵהם
  ְיֵדי  ְּבִחיַרת  ָהָאָדם  ֶׁשַּמֶּטה  ַּדְעּתֹו -  ַהְּבִריָאה  ַעל  ִּכי  ָּכל  ֵאּלּו  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם,  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש

ִּכי  ִאי  ֶאְפָׁשר  ַלֲהִביָנם  ְּבַדַעת  ֱאנֹוִׁשי  ְּכָלל  ִאם  לֹא  ִמי  ֶׁשהּוא ,    ֵּכן  ַּגם  מֶֹׁשה  ִנְתַקָּׁשה  ָּבֶהם-ְלַהֲאִמין  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ְוַעל  
ְּבִחיַנת ,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנרֹות  ַהְמנֹוָרה,  ִּכי  ְמנֹוָרה  ִהיא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה.  ֶהםִּבְבִחיַנת  מֶֹׁשה  ְוַגם  הּוא  ִנְתַקָּׁשה  ָּב

לֹל ִלְכ,  ֶׁשָּכל  ַהֵּנרֹות  ּפֹוִנין  ְלֵנר  ֶאָחד'    ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד  ִּבְבִחיַנת  ֶאל  מּול  ְּפֵני  ַהְּמנֹוָרה  ָיִאירּו  ְוכּו-ֵנר  ֲחֻנָּכה  ֶׁשַעל  
ה  ַאְתוָן "ה  ְּדִאּנּון  כ"ּו  כ"ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ֵנרֹות  ֲחֻנָּכה  ֲחנ.  ל"  ְיֵדי  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהֵּנרֹות  ַּכַּנ-ְּבֶאָחד  ַעל  

ֶׁשהּוא ,    ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד-ְוַעל  ,  ָּטה  ְיֵדי  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ִנְמָׁשְך  ַהַהְׁשָּגָחה  ְלַמ-ִּכי  ַעל  .  ַּכּמּוָבא  ַּבּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש,  ְּדִיחּוָדא
ֶׁשהּוא  ְלַמּלֹאת  ְּפִגיַמת  ַהְּלָבָנה  ֶׁשִּיְהֶיה  אֹור ,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ִקּדּוׁש  ַהחֶֹדׁש.  'ֶׁשהּוא  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו,  ה  ַאְתוָן  ְּדִיחּוָדא"כ

ֶׁשַעל ,  ֶׁשֵהם  ְצָדָקה,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְׁשָקִלים.  ל"ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ ָלִלּיּותֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְּכ,  ַהְּלָבָנה  ְּכאֹור  ַהַחָּמה
ֶכף ִּכי  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִנְתַהָּוה  ֵּת',  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ְּתרּוָמה  ַלה.  ל"  ֵּכן  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ-  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַּגם  -

. ַהְּבִחיָרה  ְוַהְּבִחיָרה  הּוא  ְּבִחיַנת  מתקלא  ֶׁשָּכל  ָאָדם  עֹוֵמד  ַעל  ַהִּמְׁשָקל  ּוְבָידֹו  ִלְבחֹר  ּוְלַהְכִריַע  ַעְצמֹו  ְלָכאן  אֹו  ְלָכאן
ִיְתָּבַרְך  ְלַהְכִריַע '  ְתְקָלא  ַלהֶׁשָּצִריְך  ָּכל  ֶאָחד  ְלַרֵחם  ַעל  ַעְצמֹו  ְלָהִרים  ַהַּמ',  ְוהּוא  ִּבְבִחיַנת  ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ְּתרּוָמה  ַלה

 .'ַעְצמֹו ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה
ם ִּכי  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ִהְמִׁשיְך  ּוִפְרֵסם  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָּבעֹוָל.    סּוף  ַּדְיָקא-  ֵּכן  ָקִׁשין  ְמזֹונֹוָתיו  ֶׁשל  ָאָדם  ִּכְקִריַעת  ַים  -ְוַעל  )  כה

  סּוף  ְוָאז  ִנְתַּגָּלה  ִחּדּוׁש  ָהעֹוָלם  ְוַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעד  ֶׁשֶּנֱחָׁשב -  ְיֵדי  ָהאֹותֹות  ְוַהּמֹוְפִתים  ֶׁשָעָׂשה  ְּבִמְצַרִים  ְוַעל  ַים  -ַעל  
ִּכי ,  הּו  ְּבִחיַנת  ְּתִחַּלת  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ָאז  סּוף  ֶׁשִּנְבְקעּו  ַהַּמִים  ֶׁשֶּז-ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ְקִריַעת  ַים  .  ְּכִאּלּו  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ָאז

ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  קֶֹדם ,  ֵּבין  ַמִים  ָהֶעְליֹוִנים  ְלַמִים  ַהַּתְחּתֹוִנים,  ִיְתָּבַרְך  ֵּבין  ַמִים  ְלַמִים'  ִּבְתִחַּלת  ַהְּבִריָאה  ִהְבִּדיל  ה
ְוֶזה ֶהְרָאה מֶֹׁשה ִּבְקִריַעת . ל"ת ַהּכֹל ֶאָחד ַרק ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין זֹאת ְּכָלל ַּכַּנל ּוֶבֱאֶמ"ַהְּבִריָאה ְוַאַחר ַהְּבִריָאה ַּכַּנ
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ִנְטְּבעּו ִמַּיָּבָׁשה  ְלָים  ְו   ָּכְך  ָנָטה  ָידֹו  ְוָהַפְך-  סּוף  ֶׁשִּנְתַּבְּקעּו  ַהַּמִים  ְוִהְבִּדיל  ֵּבין  ַמִים  ְלַמִים  ְוָהַפְך  ִמָּים  ְלַיָּבָׁשה  ְוַאַחר  -ַים  
' ְוַהַחּיֹות  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב'.  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְוַאַחר  ַהְּבִריָאה,  ָיִמין  ּוְׂשמֹאל,  ּוָבֶזה  ֶהְרָאה  ֶׁשַהּכֹל  ֶאָחד  ַמִים  וְַיָּבָׁשה.  ַהִּמְצִרים

  ֵּכן -ְוַעל  .    ְיֵדי  ֶזה  ַהּכֹל  ֶאָחד-ֶׁשַעל  ,    ִיְתָּבַרְךֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּגָחתֹו,  ֶׁשַהִחּיּות  ָהֶעְליֹון  ִנְמָׁשְך  ִּבְבִחיַנת  ָרצֹוא  ָוׁשֹוב,  
ִּכי  ְלַהְמִׁשיְך  ְמזֹונֹות  ְצִריִכין  ְלִהָּכֵלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ֶׁשִּיְהֶיה  ַאַחר  ַהְּבִריָאה ,    סּוף-ָקִׁשין  ְמזֹונֹוָתיו  ִּכְקִריַעת  ַים  

  ֵכן  ִּתְתַקֵּים  ַהְּבִריָאה  ְולֹא  ִּתְתַּבֵּטל  ַּבְמִציאּות -  ִּפי  -  ַעל  -  ָאב  ּוֵבן  ַּכֲחָדא  ְוַאף  ְּכמֹו  ֶׁשָהָיה  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּיְהֶיה
ִּכי  ִמָּׁשם  ִנְמָׁשְך ,    סּוף-ֶׁשֶּזהּו  סֹוד  ְקִריַעת  ַים  ,  ֶׁשּזֹאת  ַהְּבִחיָנה  ָקָׁשה  ְמאֹד  ְלַהִּשיג  ְוַגם  מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ִנְתַקָּׁשה  ָּבֶזה

 .ל"ֶׁשִּמָּׁשם ַהָּמָטר ְוַהַּפְרָנָסה ַּכַּנ,  ִּכי ֶזהּו ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ְׂשמֹאל ְּבָיִמין,ְמזֹונֹות
ַוִּיְׁשָלֵחהּו ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,    ְיֵדי  ַהְּׁשִליחּות  ֶׁשָּׁשַלח  ַיֲעקֹב  ֶאת  יֹוֵסף  ְּבנֹו-  ֵּכן  ִעַּקר  ָּגלּות  ִמְצַרִים  ִנְתַּגְלֵּגל  ַעל  -ְוַעל  )  כו

ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַאַחר ,  ל"ֵמֲחַמת  ֶׁשַהְּדָרִכים  ֵהם  ְּבִחיַנת  ְׁשִליחּות  ַּכַּנ,  ִּכי  ָּכל  ַהְּדָרִכים  ְּבֶחְזַקת  ַסָּכָנה".  ֵמֵעֶמק  ֶחְברֹון
  ֵּכן  ֵאַרע -ֶחְזַקת  ַסָּכָנה  ְוַעל    ֵּכן  ַהְּדָרִכים  ְּב-ְוַעל  ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ַהְּבִריָאה  ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהִחיצֹוִנים  ֶׁשֵהם  ַמִּזיֵקי  ָעְלָמא

ֶׁשָּכל ,  ֶׁשהּוא  ִציר  ֶנֱאָמן  ְלׁשֹוְלָחיו,  ִּכי  יֹוֵסף  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהַּצִּדיק  ָהֱאֶמת.  ְמִכיַרת  יֹוֵסף  ְּבֵעת  ֶׁשָהָיה  ַּבֶּדֶרְך  ִּבְׁשִליחּות  ָאִביו
ַהַּתְחּתֹוִנים  ְּבֶעְליֹוִנים  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְּבָׁשְרׁשֹו  ַהַּצִּדיק  ְמַחֵּבר  ְוכֹוֵללִּכי  ,  ֲעבֹוָדתֹו  ּוְמַגָּמתֹו  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד

 ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ְּפַגם  ְּבֵני  ָהָאָדם  ֶׁשּפֹוְגִמין  ְּבַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיֵני,  ִּבְבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ְוֵהם  ָּפְגמּו  ּבֹו  ּוְמָכרּוהּו  ְּבֶכֶסף
ֵּבן ",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים,  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  יֹוֵסף,  )ְּתִהִּלים  לד(ֶאל  ַצִּדיִקים  '  ְּבִחיַנת  ֵעיֵני  ה,  ַהַהְׁשָּגָחה

ַוֲהמֹון  ַעם ,  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ְיֵדי  ֶזה  ּכֹוֵלל  ּוְמַחֵּבר  -ִּכי  ַהַּצִּדיק  ַמְמִׁשיְך  ַהְׁשָּגָחה  ְׁשֵלָמה  ֶׁשַעל  ".  ּפָֹרת  ֲעֵלי  ָעיִן
ְוַהָּממֹון  הּוא  ָהֲעבֹוָדה ,  ִּבְׁשִביל  ַּתֲאַות  ָממֹון  ַהֶּנֱאָחז  ִּבְׂשמֹאל  ֶׁשִּנְמָׁשִכין  ַאַחר  ַהָּממֹון  ְּבַעְצמֹו,  ּפֹוְגִמין  ּבֹו  ִּבְׁשִביל  ַהֶּכֶסף

  ְיֵדי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  ַהְׁשָּגָחתֹו -ָכל  ַהַהְׁשָּפעֹות  ַהּכֹל  ַרק  ַעל  ָזָרה  ֶׁשָּלֶהם  ְוֵאיָנם  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשָּכל  ַהָּממֹון  ְו
). ְּבֵראִׁשית מב(הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ ' ָעֵלינּו ֶׁשַעל ָידֹו ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ִּבְבִחיַנת וְיֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט כּו

ֶׁשִהיא  ְמֵלָאה  ִּגּלּוִלים  ַוֲעבֹוָדה  ָזָרה ,    ִיְׂשָרֵאל-ֶׁשהּוא  ֵהֶפְך  ֶאֶרץ  ,    ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּגְלֵּגל  ַהָּדָבר  וְָיְרדּו  ְלִמְצַרִים-  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  
ֲאָבל  ֵהם  ָחְׁשבּו ".  'ִני  ָעִׂשיִתיִני  ְוכּוֲאֶׁשר  ָאַמר  ַּפְרעֹה  ִלי  ְיאֹוִרי  ַוֲא"ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ,  ֶׁשָּׁשם  ּכֹוְפִרים  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך

ִּכי  יֹוֵסף  ָהָיה  ִציר  ֶנֱאָמן ,  ַּדְיָקא'  ְׁשָלַחִני,  '"ִּכי  ְלִמְחָיה  ְׁשָלַחִני  ֱאלִֹהים  ִלְפֵניֶכם,  ֱאלִֹהים  ֲחָׁשָבּה  ְלטֹוָבה",  ְלָרָעה
ְּבִמְצַרִים  ֶׁשהּוא  ַחס  ְוָׁשלֹום  ֶׁשִּיְׁשַּתַּקע,  ּות  ֶׁשּלֹו  ְוָרָצה  ְלַקְלְקלֹוְוַאף  ֶׁשִהְתַּגְּבָרה  ַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ַעל  ַהְּׁשִליח.  ְלׁשֹוְלָחיו

. ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה,  ְלַהֲחִזיר  ַהְּׁשִליחּות  ְלָמֵריה  ַקָּמא,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ְּפַגם  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעד  ֶׁשּלֹא  יּוַכל
ק  ָּגדֹול  ְוָעַמד  ַּבִּנָּסיֹון  ּוְבָכל  ָמקֹום  ֶׁשָהָיה  ָׁשם  ֲאִפּלּו  ְּבתֶֹקף  ִהְתַּגְּברּות  ַהְּקִלּפֹות  ָהָיה  ַמֲאִמין ֲאָבל  יֹוֵסף  ָהָיה  ַצִּדי

ְוֵאיְך  ֶאֱעֶׂשה ",  בְּכמֹו  ֶׁשָּכתּו,  ֶּבֱאמּוָנה  ְׁשֵלָמה  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוָכַבׁש  ֶאת  ִיְצרֹו  ֵמֵאיַמת  ַהּבֹוֵרא  ַהַּמְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך
ַעד  ֶׁשֶהֱעָלה  ְוָכַלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה ,  ּוָבַחר  ַּבּטֹוב  ַעד  ֶׁשָּזָכה  ִלְכלֹל  ְּבֶאָחד".  ָהָרָעה  ַהְּגדָֹלה  ַהּזֹאת  ְוָחָטאִתי  ֵלאלִֹהים

ִּכי  ַהּכֹל  ָהָיה .    ֱהיֹוָתם  ָׁשם  ּוְלהֹוִציָאם  ִמָּׁשםִּכי  ִהְכִניַע  ֻטְמַאת  ִמְצַרִים  ְוָזָכה  ְלַהֲחיֹות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְיֵמי,  ַמָּמׁש  ְּבֶאָחד
ַעד  ֶׁשָּזכּו  ִיְׂשָרֵאל  ָלֵצאת  ִמָּׁשם  ִּבְרכּוׁש  ָּגדֹול  ּוְלַקֵּבל ,  "ַוִּיַּקח  מֶֹׁשה  ֶאת  ַעְצמֹות  יֹוֵסף  ִעּמֹו",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִּבְזכּות  יֹוֵסף

  ְיֵדי  ְׁשִליחּות -ֶׁשָּכל  ֶזה  ָהָיה  ַעל  ,  ה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוִנְכַלל  ָּכל  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ְיֵדי  ָּכל  ֶזה  ִנְתַּגָּל-ֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשַעל  
ר  ַּבַחִּיים   ְיֵדי  ְּבִחיָרתֹו  ַהּטֹוָבה  ֶׁשָעַמד  ַּבִּנָּסיֹון  ּוָבַח-יֹוֵסף  ֶׁשּלֹא  ִנְכַׁשל  ִּבְׁשִליחּותֹו  ְוָזָכה  ִלְכלֹל  ַהְּׁשִליחּות  ְּבַהְמַׁשֵּלַח  ַעל  

 .ל"ְוַכַּנ'  ְיֵדי ֶזה ִנְכַלל ָּכל ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ִּבְׁשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוכּו-ֶׁשַעל 
  ְיֵדי  ְמִכיָרתֹו -ִּכי  ַעל  ".  יוַוֵּיְבְּך  אֹתֹו  ָאִב",    ֵּכן  ְּכֶׁשִּנְמַּכר  יֹוֵסף  ְוֶנְעַלם  ֵמָאִביו  ִנְתעֹוֵרר  ְּבִכָּיה  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב-ְוַעל  )  כז

ִּכי  יֹוֵסף  הּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיֵני .  ַּכּמּוָבא,  ֵּבין  ַיֲעקֹב  ְליֹוֵסף  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ַּכֲחָדא  ֲחִׁשיֵבי,  ֵּבין  ָאב  ּוֵבן ,ַחס  ְוָׁשלֹום,  ָּגְרמּו  ֵּפרּוד
  ֵּכן  ְּכֶׁשָחְזרּו -ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתעֹוֵרר  ְּבִכָּיה  ַּכַּנ-ֶׁשַעל  ,  ּודֲאָבל  ֵהם  ָּגְרמּו  ֵּפר,    ְיֵדי  ֶזה  ַהּכֹל  ֶאָחד-ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַעל  

  ְיֵדי  ְּבִכָּיתֹו  ָאז  ִהְמִּתיק  ְוִתֵּקן  ֶאת  ְּבִחיַנת  ַהְּבִכָּיה -ִּכי  יֹוֵסף  ַעל  ".  ַוִּיֵּתן  ֶאת  קֹלֹו  ִּבְבִכי",  ְוִנְתַוֲעדּו  ַיַחד  יֹוֵסף  ְוֶאָחיו  ְּכִתיב
 .ל" ִּבְבִחיַנת ַהְמָּתַקת ַהִּדין ְּבָׁשְרׁשֹו ְוַכַּנְּבָׁשְרׁשֹו
ּוִבְפָרט  ְּבִסְפֵרי  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ֶׁשִעַּקר  ַהִּנָּסיֹון  ְוַהִּמְׁשָקל  ֶׁשל  ָהָאָדם  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה ,  ִּכי  ֶזה  ָידּוַע  ַּבְּסָפִרים)  כח

ָלם  ַהֶּזה  ִּבְׁשִביל  ִנָּסיֹון  ּוְבִחיָרה  ְוִעַּקר  ַהִּנָּסיֹון  ִאם  יּוַכל  ַלֲעמֹד  ְּבִנָּסיֹון  ְּבַתֲאָוה הּוא  ַּתֲאַות  ִנאּוף  ֶׁשָהָאָדם  ִנְׁשָלח  ָּבעֹו
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 -ְלֵּגל  ַעל  ַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ְוִנְתַּג,  זֹאת  ְוָכל  ָהִעְרּבּוִבים  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהַּמֲחלֶֹקת  ְוַהִּשְנָאה  ְוַהִּקְנָאה  ְוַהָּקֵטגֹוְרָיא  ֶׁשֵּיׁש  ָּבעֹוָלם
ִיְתָּבַרְך '  ְיֵדי  ַּתֲאָוה  זֹאת  ֶׁשִּמָּׁשם  ִנְמָׁשִכין  ָּכל  ַהִּמּדֹות  ָרעֹות  ְוָכל  ֵּדעֹות  ָהֶאִּפיקֹוְרִסים  ְוַהּכֹוְפִרים  ְוַהּתֹוִעים  ֶׁשֶּנֶעְקרּו  ֵמה

, ֵּבין  ַהַּתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ּוֵבין  ַהַּצִּדיִקים  ַהְּׁשֵלִמים  ְיֵדי  זֹאת  ַהַּתֲאָוה  ַוֲאִפּלּו  ַהָּקֵטגֹוְרָיא  ֶׁש-ַהּכֹל  ִנְמָׁשְך  ַעל  ,  ְלַגְמֵרי
ִעְרֵּבב  ֶאת  ֶאת  ָהעֹוָלם  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּבִלי  ִׁשעּור  ָוֵעֶרְך  ְוִהְכִניס )  ָסֶמְך  ֵמם(מ  "ּוִבְפָרט  ַעְכָׁשו  ַּבּדֹורֹות  ַהָּללּו  ֶׁשַהס

ַהְּכֵׁשִרים ְקָצת ְורֹוִצים  ַוֲאִפּלּו ֵּבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְּפׁשּוִטים.  זֹאת  ִמימֹות  עֹוָלםֶאִּפיקֹוְרִסית  ָּגדֹול  ָּבעֹוָלם  ַמה  ֶּׁשּלֹא  ָהָיה  ָּכ
ֵליֵלְך  ְּבַדְרֵכי  ַהֲחִסיִדים  ִהְכִניס  ִעְרּבּוְבָיא  ּוִבְלּבּול  ָּגדֹול  ּוַמֲחלֶֹקת  ָעצּום  ַעד  ֶׁשֵאין  ֶאָחד  יֹוֵדַע  ֵהיָכן  ָהֱאֶמת  ַּכְמֻפְרָסם  ָּכל 

  ְוָכל  ֵאּלּו  ַהָּצרֹות  ְוַהַּמֲחלֶֹקת  ּוִבְלּבּול  ַהַּדַעת  ֶׁשֵאין  יֹוְדִעין  ֵהיָכן  ָהֱאֶמת  ֵהם  ֵהם  ֶחְבלֹו  ֶׁשל  ָמִׁשיַח  ֲאֶׁשר  ָּכל  ַקְדמֹוֵננּו .ֶזה
ֵּייֵתי  ְוָלא ,  ינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכהְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵת,  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה  ָהיּו  ִמְתָיְרִאים  ּוִמְתַּפֲחִדים  ְמאֹד  ִמֶּזה

ִּכי  ֵאין  ָצָרה  ְּגדֹוָלה  ֵמַהָּצרֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַעָּתה  ְּבדֹורֹוֵתינּו  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים  ֶׁשָהֱאֶמת  ֶנְעָלם  ְוִנְסָּתר  ְמאֹד .  'ַאְחִמיֵניה  ְוכּו
ַוֲאִפּלּו  ָהרֹוִצים  ְלִהְתַנֵהג .  ם  ַּתֲאַות  ִנאּוף  ֶׁשִּנְתַּפֵּׁשט  ַעְכָׁשו  ָּבעֹוָלם  ְּביֹוֵתרְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ַרק  ִמְּפַג.  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָהַרִּבים

ְוֵאיָנם  ִמְסַּתְּכִלים  ַעל ,  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן,  ּוְקָצָתם  ֵהם  ַּבֲעֵלי  ֲעֵברֹות  ַמָּמׁש,  ְּבֶדֶרְך  ַהֲחִסיִדים  ֵאיָנם  ְנִקִּיים  ִמַּתֲאָוה  זֹאת
  ַעל  ְּפֵניֶהם  ַאְרָצה  ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח  ְלָפָניו  ִיְתָּבַרְך  ּוְלַבֵּקׁש  ִמְּלָפָניו  ִיְתָּבַרְך  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום  ְלִהָּנֵצל  ִמַּמה  ֶּׁשְּצִריִכין ַעְצָמם  ִלּפֹל

ֶׁשרֹוִצים ,  י  ִזְמִרי  ּוְמַבְּקִׁשים  ָׂשָכר  ְּכִפיְנָחסְלִהָּנֵצל  ְּכִפי  ַמה  ֶּׁשּיֹוֵדַע  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ֶאת  ִנְגֵעי  ְלָבבֹו  ּוַמְכאֹוָביו  ְועֹוִׂשים  ַמֲעֵׂש
ִיְתָּבַרְך  ּוְלַהְרֵהר  ּוְלַדֵּבר  ַעל  ַצִּדיִקים  ּוְכֵׁשִרים  ֲאִמִּתִּיים  לֹוַמר  ֶזה  ָנֶאה  ְוֶזה '  ִלְהיֹות  ֲחִסיִדים  ְוַלֲחקֹר  ֲחִקירֹות  ַּבֲעבֹוַדת  ה

ִּכי .    ְיֵדי  ְּפַגם  ַהְּבִרית  ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ַהַּדַעת  ְּפַגם  ָהֱאֶמת-ם  ֵמֱאֶמת  ְוַהּכֹל  ַעל  ְוָכל  ֶזה  ִנְמָׁשְך  ֵמֲחַמת  ִרחּוָק.  ֵאינֹו  ָנֶאה
ִּכי  ִנאּוף  הּוא  ְּפַגם ".  'ְוַאֶּתם  ִיְלֵדי  ֶפַׁשע  ֶזַרע  ֶׁשֶקר  ְוכּו",  ּוְפַגם  ַהְּבִרית  ֶנֱאַמר  ָעָליו,  ִנְקָרא  ֻּכּלֹו  ֶזַרע  ֱאֶמת ְׁשִמיַרת  ַהְּבִרית

ִּכי  ָהַעיִן  רֹוָאה  ְוַהֵּלב ".  ְולֹא  ָתתּורּו  ַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  ְוַאֲחֵרי  ֵעיֵניֶכם  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם  זִֹנים  ַאֲחֵריֶהם",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  םָהֵעיַנִי
ֶׁשִעַּקר  ַהִּנאּוף  ָּתלּוי  ָּבֵעיַנִים ,  )ְּבִסיָמן  לו(ּוְכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה  ְּבַהּתֹוָרה  ִּבְקרֹב  ָעַלי  ְמֵרִעים  ',  חֹוֵמד  ְוכּו

ִּכי  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשהּוא  ַהְמֻמָּצע ,  ִּכי  ָהֵעיַנִים  ֵהם  ִנְמָׁשִכין  ֵמֵעיֵני  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשָּׁשם  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרה.  ַעֵּין  ָׁשם',  ְוכּו
ֶׁשֵהם  ִעַּקר  סֹוד ,  הּוא  ָהֵעיַנִים,  ל"ְּבַהּתֹוָרה  ָאַמר  ַרִּבי  ֲעִקיָבא  ַהַּנַּכְמבָֹאר  ,  ֵּבין  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְלַאַחר  ַהְּבִריָאה

ִּכי  ֵעיַנִים  ַעל  ֵׁשם ,  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשֵּיׁש  ּכַֹח  ְּבַיד  ָהָאָדם  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבֵעיָניו  ְלָכאן  אֹו  ְלָכאן  ֵהן  ְּבֵעיָניו  ַהַּגְׁשִמִּיים  ֵהן  ְּבֵעיֵני  ִׂשְכלֹו
ֵעיֶניָך ",    ֵּכן  ִהְזִהיר  ְׁשלֹמֹה  ַהֶּמֶלְך  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום-ְוַעל  ".  'ַוִּתָּפַקְחָנה  ֵעיֵני  ְׁשֵניֶהם  ְוכּו",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ַמרַהָחְכָמה  ֶנֱא

  ְיֵדי -ְתָּבַרְך  ּוֵבין  ַהְּבִריָאה  הּוא  ַעל  ִּכי  ִעַּקר  ַהִחּבּור  ְוַהְּכָלִלּיּות  ֶׁשֵּבין  ַאְחדּותֹו  ִי".  ְלנַֹכח  ַיִּביטּו  ְוַעְפַעֶּפיָך  יְַיִׁשירּו  ֶנְגֶּדָך
ִּכי  הּוא  ְּבִחיַנת  ַהְמֻמָּצע  ֵּבין  ָהֶאָחד  ְוַהְּבִריָאה  ֶׁשָּׁשם ,  ל  ְוָׁשם  ִעַּקר  ַהְּבִחיָרה"ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵעיַנִים  ַּכַּנ

ְוָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ָיִרים 'ְּבִחיַנת  ,  ּטֹוב  ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבֵעיָניו  ְלַמְעָלה  ְולֹא  ְלַמָּטהַהְינּו  ִּכי  ֵיׁש  ּכַֹח  ָּבָאָדם  ִלְבחֹר  ַּב.  ל"ַהְּבִחיָרה  ַּכַּנ
, ָכהְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָר,  ִמְתַּגְּבִרין,  ְּכַלֵּפי  ַמְעָלה ִּבְזַמן  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִמְסַּתְּכִלין'',  מֶֹׁשה  ָידֹו  ְוָגַבר  ִיְׂשָרֵאל  ְוכּו

ְוָהִעָּקר  ֶׁשּלֹא  ַיֶּטה  ֵעיָניו  ַאַחר  ַּתֲאַות  ִנאּוף  ַרק ,  ְּדַהְינּו  ֶׁשַּיֲעִצים  ֶאת  ֵעיָניו  ְולֹא  ִיְסַּתֵּכל  ַעל  ַּתֲאוֹות  עֹוָלם  ַהֶּזה  ַוֲהָבָליו
ֵאֶליָך ",  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב".  הּוא  יֹוִציא  ֵמֶרֶׁשת  ַרְגִליִּכי  '  ֵעיַני  ָּתִמיד  ֶאל  ה",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ִיְתָּבַרְך  ָּתִמיד'  ִיְסַּתֵּכל  ְּבֵעיָניו  ַלה

". ֱאלֵֹקינּו  ַעד  ֶׁשְּיָחֵּננּו'  ֵּכן  ֵעיֵנינּו  ֶאל  ה'  ִהֵּנה  ְּכֵעיֵני  ֲעָבִדים  ְוכּו",  ּוְכמֹו  ֶׁשָּכתּוב".  ָנָׂשאִתי  ֶאת  ֵעיַני  ַהּיְֹׁשִבי  ַבָּׁשַמִים
ִיְתָּבַרְך  ַמְׁשִּגיַח  ְּבֵעיֵני '  ְּכמֹו  ֵכן  ה,  ִיְתָּבַרְך'  ָּלא  ְּכמֹו  ֶׁשָהָאָדם  ִמְסַּתֵּכל  ְּבֵעיָניו  ָּתִמיד  ַלהּוְבִאְתָערּוָתא  ִּדְלַתָּתא  ִאְתַער  ְלֵע

, ַחס  ְוָׁשלֹום,  ֵהֶפְךְוֵכן  ְל.  ל"  ְיֵדי  ַהַהְׁשָּגָחה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ַּכַּנ-ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ָעֵלינּו  ָּתִמיד  ְוַעל  
  ְיֵדי  ֶזה  נֹוֵפל  ִלְכִפירֹות -  ְיֵדי  ֶזה  ֵמִסיר  ַהְׁשָּגָחתֹו  ֵמָעָליו  ְוַעל  -ַעל  ,  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ִמְסַּתֵּכל  ְּבֵעיָניו  ְלַמָּטה  ְּבִנאּוף  ְוַתֲאוֹות

 .ל"ַּנ ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֵחק ַאַחר ַהְּבִריָאה ֵמֶאָחד ְוַכ-ְוַעל , ְוָטעּות ֶׁשל ַהֶּטַבע
ל  סֹופֹו  ְּברֹאׁשֹו  ְוֶאְמָצִעיתֹו  ֶׁשֻּכּלֹו "ּוָבֶזה  ָּתִבין  ֵהיֵטב  ְלַקֵּׁשר  ַהַּמֲאָמר  ַהַּנ,  ֶׁשִעַּקר  ַהְּבִחיָרה  הּוא  ָּבֵעיַנִים,  ִנְמָצא)  כט

ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ִנְכָלל ,  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ְיֵדי  -ִּכי  ַמה  ֶּׁשְּמבָֹאר  ָׁשם  ְּבסֹופֹו  ֶׁשַעל  ,  ָקׁשּור  ּוְמֻחָּבר  ַיַחד  ֵהיֵטב  ְוָהֵבן  ְמאֹד
ֶזהּו  ְּבַעְצמֹו  סֹוד  ַהְּבִחיָרה .  ַעֵּין  ָׁשם',  ַאְך  ּדֵֹבר  ְׁשָקִרים  לֹא  ִיּכֹון  ֶנֶגד  ֵעיָני  ּוֵמִסיר  ַהַהְׁשָּגָחה  ְוכּו,  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה

ַהְמֻמָּצע  ְּבִחיַנת  ַהְּבִחיָרה  ְּכֶׁשַּמִּטין  אֹוָתם  ְלטֹוב  ִנְכָלל  ָהֵעיַנִים  ֵהם  סֹודַהְינּו  ִּכי  ,  ֶׁשהּוא  ַהְמֻמָּצע  ֵּבין  ָהֶאָחד  ְוַהְּבִריָאה
 .ל"ַאַחר ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ַעל ָיָדם ְוַכַּנ
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ַּקר  ַהְּׁשִביָרה  ָהָיה  ְּבאֹור ל  ֶׁשִע"  ַז-י  "ְוֶזה  ֶׁשִאיָתא  ְּבִכְתֵבי  ָהֲאִר.  ל"  ֵּכן  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ֻּכָּלּה  ְּכלּוָלה  ָּבֵעיַנִים  ְוַכַּנ-ְוַעל  
 .ל"ְוַהְּבִחיָרה הּוא ָּבֵעיַנִים ַּכַּנ,  ְיֵדי סֹוד ַהְּׁשִביָרה ַּכָּידּוַע-ִּכי ִעַּקר ּכַֹח ַהְּבִחיָרה הּוא ַעל , ָהֵעיַנִים
ִּכי  ֶּבֱאֶמת  סֹוד  ַהְּבִחיָרה  הּוא  ִנְפְלאֹות ".  'ְוכּוַּגל  ֵעיַני  ְוַאִּביָטה  ִנְפָלאֹות  ",  ְוֶזה  ֶׁשִּבֵּקׁש  ָּדִוד  ַהֶּמֶלְך  ָעָליו  ַהָּׁשלֹום)  ל

ל "ִּכי  הּוא  ְּבִחיַנת  ְׁשלָֹׁשה  ְּדָבִרים  ַהַּנ,  ְּתִמים  ֵּדִעים  ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ְלָהִבין  זֹאת  ַּבֵּשֶכל  ְּבׁשּום  אֶֹפן  ִּכי  ִאם  ֶּבֱאמּוָנה  ְלַבד
ְוַהּכֹל .  ל"  ְיֵדי  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשָּׁשם  סֹוד  ַהְּבִחיָרה  ַּכַּנ-  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַעל  ֶׁשִּנְתַקָּׁשה  ָּבֶהם  מֶֹׁשה  ֶׁשֵהם  סֹוד  ְּכָלִלּיּות

י ּוְברּוָחִנּיּות  ֶׁשֵהם  ֵעיֵני  ַהֵּשֶכל  ֶׁשְּצִריִכין  ְלַהּטֹות  ֵעיֵנ,  ָּתלּוי  ָּבֵעיַנִים  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֶׁשֵהם  ְרִאַּית  ְוִהְסַּתְּכלּות  ֵעיַנִים  ַמָּמׁש
' ַּגל  ֵעיַני'ְוֶזה  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ-ִׂשְכלֹו  ֶאל  ָהֱאֶמת  ְוָהֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַעל  

ֶׁשהּוא , ְעָלִמים  ְּבאֹור  ָהֵעיַנִים  ֶׁשָּׁשם סֹוד ַהְּבִחיָרהֶׁשִּיְזֶּכה  ְלָהִבין  ִנְפְלאֹות  ְּתִמים  ֵּדִעים  ַהֶּנ'',  ְוַאִּביָטה  ִנְפָלאֹות  ְוכּו'ַּדְיָקא  
 .ל"ְּבִחיַנת ִנְפָלאֹות ַּכַּנ

  ְיֵדי  ֶזה  ָּפְגמּו -ִּכי  ֵער  ְואֹוָנן  ִהְׁשִחיתּו  ַזְרָעם  ּוָפְגמּו  ַּבְּבִרית  ְוַעל  .  ְוֶזה  ֶׁשִּנְסַמְך  ְמִכיַרת  יֹוֵסף  ְלַמֲעֵׂשה  ֵער  ְואֹוָנן)  לא
ִּכי יֹוֵסף . ל"ֶׁשֶּזהּו ַמָּמׁש ְּבִחיַנת ְּפַגם ְמִכיַרת יֹוֵסף ַּכַּנ". 'וְַיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ה", ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו, ל"ַּכַּנָּבֵעיַנִים 

ה  ְוָגְרמּו  ְלַהֲעִלים  ַהַהְׁשָּגָחה  ּוְלַהְסִּתיָרּה ֶׁשָּפְגמּו  ְּבֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָח,  הּוא  ַהַּצִּדיק  ְּבִחיַנת  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשֵהם  ָּפְגמּו  ּבֹו
ַאְך .  ל"ְוַכַּנ'  ם  ְוַהִּמְצִרים  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ַהְסָּתַרת  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשֶּזהּו  ְמִכיַרת  וִיִריַדת  יֹוֵסף  ַהַּצִּדיק  ְלִמְצַרִים  ְוכּו"ְּבתֹוְך  ָהַעּכּו

ִּכי  ִׁשֵּבר  ֻטְמַאת  ַהִּמְצִרים  ְוָעַמד  ַּבִּנָּסיֹון  ְּבַתֲאַות  ִנאּוף  ֶׁשהּוא  ִעַּקר ,  ָבר  ֵמַרע  ְלטֹובְּבתֶֹקף  ּכֹחֹו  ֶׁשל  יֹוֵסף  ִנְתַהֵּפְך  ַהָּד
ַעת  ְיִציַאת   ְיֵדי  ֶזה  ָחַזר  ְוִנְכַלל  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ִּבְׁש-ְוַעל  ,  "ֵּבן  ּפָֹרת  ֲעֵלי  ָעיִן"ְוָזָכה  ְלִהָּקֵרא  ,  ִעַּקר  ִּתּקּון  ָהֵעיַנִים,  ַהִּנָּסיֹון

 .ל"ִמְצַרִים ֶׁשָהָיה ִּבְזכּות ְוכֹחֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַּכַּנ
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד  ֶׁשִּנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה -ְּדַהְינּו  ִזּוּוג  ִּדְקֻדָּׁשה  הּוא  ְּבִחיַנת  ִיחּוד  ֶׁשַעל  ,  ִּכי  ִּתּקּון  ַהְּבִרית)  לב
ַּכָּידּוַע  ֶׁשִאם  ָזכּו  ְׁשִכיָנה  ְׁשרּוָיה ,  ד  ֻקְדָׁשא  ְּבִריְך  הּוא  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ִאיׁש  ְוִאָּׁשהֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִיחּו,  ְּבֶאָחד

ּוּוג  ִּדְקֻדָּׁשה  הּוא   ֵּכן  ִעַּקר  ִז-ְוַעל  .  ל  ִּבְבִחיַנת  ְוָהיּו  ְלָבָׂשר  ֶאָחד"  ְיֵדי  ִזּוּוָגם  ִּבְקֻדָּׁשה  ְוַכַּנ-ֵּביֵניֶהם  ְוִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד  ַעל  
ִאיִהי  ַׁשָּבת  ְּדִאְתַאֲחַדת  ְּבָרָזא ,  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב  ָׁשם',  ֶׁשֶּזהּו  ָרָזא  ְּדַׁשָּבת  ְוכּו,  ְּבַׁשָּבת  ֶׁשָאז  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד

ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֶׁשל  ַׁשָּבת .  ְּבֶאָחד ל  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה"ַּכַּנַהְינּו  ,  ִּכי  ְּבַׁשָּבת  עֹוִלין  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ְלָׁשְרָׁשן.  'ְּדֶאָחד  ְוכּו
ִּכי  ַהֵּנרֹות  ֵהם  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין .    ְיֵדי  ֶזה  ְמַקְּבִלין  ַׁשָּבת-ֶׁשִּבְתִחַּלת  ְּכִניַסת  ַׁשָּבת  ַמְדִליִקין  ֵנרֹות  ְוַעל  

ְוֶזהּו .  ל"ֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת  ַּכַּנ,    ְיֵדי  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד-ְוַעל  .  ר  ֲחֻנָּכהל  ְלִעְניַן  ֵנ"ַּכַּנ
, ׁש  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַמְלכּותְּבִחיַנת  ּכֹוס  ֶׁשל  ִקּדּוׁש  ָצִריְך  ֶׁשִּיֵּתן  ּבֹו  ֵעיָניו  ְלַהְמִׁשיְך  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ְלתֹוְך  ַהּכֹוס  ֶׁשל  ִקּדּו

ְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשִּמְתַנֲהִגים  ַעל  ָיָדּה  ְלַהְמִׁשיְך  ְלָׁשם  ֵעיֵני  ַהַהְׁשָּגָחה  ְּכֵדי  ִלְכלֹל  ַהּכֹל ,  ְּבִחיַנת  ַהְּׁשִכיָנה
ִּכי  ָאז  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ִיחּוד ,  ה  ְּבַׁשָּבת  ֵּכן  ִעַּקר  ַהִּזּוּוג  ִּדְקֻדָּׁש-ְוַעל  .  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ַּכַּנ-ְּבֶאָחד  ַעל  

  ָהָאֶרץ  ָיֵרא  ְלַׁשֵּקר -ֲאִפּלּו  ַעם  ,  ִּכי  ַׁשָּבת  הּוא  ְּבִחיַנת  ֱאֶמת  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ל"ְוִזּוּוג  ִּדְקֻדָּׁשה  ַּכַּנ
 .ל" ְיֵדי ֶזה ִנְכָלל ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ַּכַּנ-ֶׁשַעל ,  ְיֵדי ֱאֶמת ִנְמָׁשְך ַהַהְׁשָּגָחה- ְוַעל .ְּבַׁשָּבת
ִּכי ,  ָּבֵעיַנִים  ַּדְיָקא,  ּוִבְפָרט  ֵחְטא  ֵער  ְואֹוָנן  ֶׁשָהיּו  ַמְׁשִחיִתים  ַזְרָעם  ָּבֶזה  ָּפְגמּו  ָּבֵעיַנִים,  ֲאָבל  ַהּפֹוֵגם  ַּבְּבִרית)  לג

הּוא ,  ַחס  ְוָׁשלֹום,  ּוִמי  ֶׁשּמֹוִציא  ֶזַרע  ְלַבָּטָלה.  ְּכמֹו  ֶׁשּמּוָבא  ַּבֻּׁשְלָחן  ָערּוְך,  ַבת  ֶזַרע  הּוא  ְמאֹור  ֵעיַנִים  ְוכַֹח  ַהּגּוףִׁשְכ
, ים  ַהִּטּפֹות  ֶׁשֵהם  אֹור  ָהֵעיַנִיםַהְּקִלּפֹות  ְוַהִּסְטָרא  ָאֳחָרא  ְמַקְּבִל,  ְוַאְּדַרָּבא,  ַמְפִריד  אֹור  ָהֵעיַנִים  ִמן  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה

  ָּכְך  ּוַמְכִניִסים  ְּכִפירֹות  ּוִבְלּבּוִלים -ָּבִאים  ַאַחר   ִּכי  ֵאּלּו  ַהְּקִלּפֹות,  ֶׁשֵהם  ַמִּזיֵקי  ָעְלָמא  ְוֵהם  ַמִּזיִקים  ֶאת  ָהעֹוָלם
ַהְׁשָּגָחה  ִמן  ָהעֹוָלם  ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  ִהְרִחיק  ַהִּטָּפה  ֵמִאָּׁשה  ִיְרַאת ְוַעְקִמיִמּיּות  ַּבֵּלב  ְורֹוִצים  ְלַהְסִּתיר  ּוְלַהְעִלים  ּוְלַהְרִחיק  ַה

  ֵּכן  ֶנֱחָׁשב  ְּכִאּלּו  ֶהֱחִזיר  ָהעֹוָלם  ְלתֹהּו  ָובֹהּו -ְוַעל  .  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַהְרָחַקת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ִמְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה',  ה
ֵמֲחַמת ,  ִיְתָּבַרְך'    ֵּכן  ָקֶׁשה  לֹו  ְמאֹד  ָלׁשּוב  ַלה-ְוַעל  .  ְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה,  ּוְכִאּלּו  ֵהִביא  ַמּבּול  ָלעֹוָלם
ְוִעַּקר ". 'כּוְוַאֶּתם ִיְלֵדי ֶפַׁשע ֶזַרע ָׁשֶקר ַהֵּנָחִמים ָּבֵאִלים ְו", )ְיַׁשְעָיה נז(ִּכי  ַעל  ָעוֹון  ֶזה  ֶנֱאַמר ,  ֶׁשִּנְתַרֵחק  ֵמָהֱאֶמת  ְמאֹד

ֶׁשָּצִריְך  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ְלָקֵרב  ַעְצמֹו  ְלַצִּדיֵקי  ֱאֶמת  ְּכֵדי ,  ִּכי  ִעַּקר  ְּתׁשּוָבתֹו  הּוא  ָהֱאֶמת.  ְּתׁשּוָבתֹו  הּוא  ַּבֶּמה  ֶׁשִּקְלֵקל  ְיַתֵּקן
  ְיֵדי  ָהֱאֶמת -ְוַעל  .  ִמיד  ְלִהְסַּתֵּכל  ַרק  ַעל  ָהֱאֶמתְלַקֵּבל  ֵמֶהם  ֵעצֹות  ֲאִמִּתּיֹות  ֶׁשֵהם  ְּבִחיַנת  ֶזַרע  ֱאֶמת  וְַיֶּטה  ַּדְעּתֹו  ָּת
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ַּגם  ָׁשם  ִנְסְּתָרה ,  ִיְזֶּכה  ֵליַדע  ֶׁשַּגם  ָׁשם  ְּבעֶֹצם  ַהַהְסָּתָרה  ְוַהַהְעָלָמה  ְוַהִהְתַרֲחקּות  ֶׁשִהְרִחיק  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתֹו
.   ְיֵדי  ֲעוֹונֹוָתיו-ַרק  ֶׁשהּוא  ֵאינֹו  זֹוֶכה  ִלְראֹות  ִמּגֶֹדל  ַהַהְסָּתָרה  ַעל  .  ְך  ְמַחֶּיה  ֶאת  ֻּכָּלםִּכי  הּוא  ִיְתָּבַר,  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך

ִּכי , ֱאֶמתִיְתָּבַרְך ַעד ֶׁשָּיׁשּוב ֶּב' ְּבַוַּדאי ַיְחּתֹר ַלה, ִּכי  ְּבַוַּדאי  ִאם  ִיְסַּתֵּכל  ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו,  ֶׁשִעָּקר  הּוא  ָהֱאֶמת,  ְוַהְּכָלל
ֲאָלִפים    ְיֵדי  ֳעָנִׁשים  ָקִׁשים  ּוָמִרים-ִּכי  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ִיְהֶיה  ֻמְכָרח  ְלִהְתַּתֵּקן  ַעל  ,    ֵכן  ַמה  ִּיְהֶיה  ְּבסֹופֹו-  ִּפי  -  ַעל  -ַאף  
. ַּכְמבָֹאר  ֶאְצֵלנּו  ַּכָּמה  ְּפָעִמים,  עֹוָלם  ְּכָללִּכי  ֶּבֱאֶמת  ֵאין  ׁשּום  ֵיאּוׁש  ָּב,  ֲהלֹא  טֹוב  לֹו  ֶׁשָּיׁשּוב  ִמָּיד,  ַרֲחָמָנא  ִלְצָלן,  ָׁשִנים

ִּכי  ָּכל  ַהְּנִפילֹות  ְוַהֵּיאּוִׁשים  ֶׁשל  ָהעֹוָלם  הּוא  ַרק  ֵמֲחַמת  ָהִרחּוק  ֵמֱאֶמת  ֶׁשַּמְטֶעה  ֶאת  ַעְצמֹו  לֹוַמר  ֶׁשֵאינֹו  ָיכֹול  עֹוד 
ֶׁשֵאינֹו  ַמֲאִמין  ֶׁשֶאְפָׁשר  לֹו  ֲעַדיִן  ָלׁשּוב  ִמִּני  חֶֹׁשְך  ְוָכל  ֶזה  ֵמֲחַמת ,  "ְךלֹא  ַיֲאִמין  ׁשּוב  ִמִּני  חֶֹׁש",  ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ָלׁשּוב
וְַיִהי  ָהָעם ",  י  ַעל  ָּפסּוק"ִיְתָּבַרְך  ְּכמֹו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ַרִּׁש'  ִּכי  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ְלַעְצמֹו  ֲעִליָלה  ִלְפטֹר  ַעְצמֹו  ֵמֲעבֹוַדת  ה,  ַהֶּׁשֶקר

ִיְתָּבַרְך '  ִּכי  ָּכל  ָאָדם  ְּבִטְבעֹו  ֵיׁש  לֹו  ַרע  ַהּמֹוְנעֹו  ֵמֲעבֹוַדת  ה,  ַבְּקִׁשים  ֲעִליָלה  ֵאיְך  ִלְפרֹׁש  ִמן  ַהָּמקֹוםְמ,  "ְּכִמְתאֹוְנִנים
ִיְתָּבַרְך  ֵמֲחַמת '  ה  ֵּכן  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ְּבָכל  ַּפַעם  ִלְפרֹׁש  ַעְצמֹו  ֵמֲעבֹוַדת  -ְוַעל  .  ְוָצִריְך  ִלְסּבֹל  ַצַער  וִיִגיעֹות  ְלַׁשֵּבר  ֶזה  ָהַרע

. 'ְוכּו'  ַמה  ַּיֲעֶׂשה  ְליֹום  ְּפֻקָּדה'ִּכי  ֵאיַמת  ַהִּדין  ָעָליו  ,    ֵכן  אֹוי  לֹו  ִמִּיְצרֹו  אֹוי  לֹו  ִמּיֹוְצרֹו-  ִּפי  -  ַעל  -ֲאָבל  ַאף  ,  ָהַרע  ֶׁשְּבִטְבעֹו
ִיְתָּבַרְך '  ְיֵדי ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשַּמְתִחיל ַּכָּמה ְּפָעִמים ְלִהְתָקֵרב ַלה-ל ִיְתָּבַרְך  ַרק ַע'    ֵּכן  ֵאין  לֹו  ׁשּום  ִהְתַנְּצלּות  ִלְפרֹׁש  ֵמה-ְוַעל  

, ִיְתָּבַרְך'  ֶּבֱאֶמת  ָהיִיִתי  רֹוֶצה  ָלׁשּוב  ַלה,  ְוֵאינֹו  ָיכֹול  ַלֲעמֹד  ְּבׁשּום  ִנָּסיֹון  ַקל  ֲאַזי  מֹוֵצא  ְלַעְצמֹו  ֵּתרּוץ  לֹוַמר  ָמה  ֶאֱעֶׂשה
ְצִרי  ִמְתַּגֵּבר  ָעַלי  ְּבָכל  ַּפַעם  ּוָמה  אֹוִעיל  ּוָמה  אֹוִחיל  עֹוד  ִּכי  ְּכָבר  ִנְתַּפְסִּתי  ְּבָגלּות  ָּגדֹול  ַעד  ֶׁשִאי ֲאָבל  ָמה  ֶאֱעֶׂשה  ִּכי  ִי

  .ַחס ְוָׁשלֹום, ֶאְפָׁשר ָלׁשּוב עֹוד
ע  ֶׁשְּבִטְבעֹו  ֶׁשרֹוֶצה  ִלְפטֹר  ַעְצמֹו ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת  ָּכל  ֶזה  הּוא  ִּפּתּוי  ַהֵּיֶצר  ָהָרע  ַוֲהָסַתת  ַהַּבַעל  ָּדָבר  ֵמעֶֹצם  ָהַר

' ִּכי  ,  ִּכי  סֹוף  ָּכל  סֹוף  ַמה  ִּיְהֶיה  ְּבסֹופֹו,  ּוֶבֱאֶמת  הּוא  ַמְטֶעה  ֶאת  ַעְצמֹו.    ְיֵדי  ְּדִחָּיה  ְוָטעּות  ֶזה-ִיְתָּבַרְך  ַעל  '  ְוִלְפרֹׁש  ֵמה
ּוְבַוַּדאי  ִיְהֶיה  ֻמְכָרח  ִלֵּתן  ִּדין  ְוֶחְׁשּבֹון  ִלְפֵני  ֶמֶלְך  ַמְלֵכי  ַהְמָלִכים .  'וֶןֵאין  חֶֹׁשְך  ְוֵאין  ַצְלָמֶות  ְלִהָּסֵתר  ָׁשם  ָּכל  ּפֲֹעֵלי  ָא

, ְוִאם  ָהָאָדם  ַרק  ָחָכם  ְמַעט  ָראּוי  לֹו  ִלְבִלי  ְלַהִּניַח  ְלַהְטעֹות  ֶאת  ַעְצמֹו.    הּוא  ְולֹא  יְַוְּתרּו  לֹו  ָּדָבר  ֶאָחד-  ָּברּוְך  -ַהָּקדֹוׁש  
ֵאין  ׁשּום  ֵיאּוׁש  ָּבעֹוָלם  ְּכָלל  ְוֵאיְך  ֶׁשהּוא  ָצִריְך  לֹו  ַלְחּתֹר  ּוְלַחֵּפׂש  ּוְלַבֵּקׁש  ַהָּצָלה  ּוָמנֹוס  ֵמִעְמֵקי  ַהְּׁשאֹול ִּכי  ֶּבֱאֶמת  

ַאף ,  ַדיִן  לֹא  ָׁשב  ִמָּטעּותֹוִיְתָּבַרְך  ַוֲע'    ִּפי  ֶׁשהּוא  חֹוֵתר  ָיִמים  ְוָׁשִנים  ַלה-  ַעל  -ַּתְחִּתּיֹות  ּוִמַּתְחָּתיו  ְוִאם  הּוא  רֹוֶאה  ֶׁשַאף  
, ְּכמֹו  ֶׁשָּכַתב  ַרֵּבנּו  ִזְכרֹונֹו  ִלְבָרָכה,    ֵכן  ִיְהֶיה  ַעְקָׁשן  ָּגדֹול  ְמאֹד  וְִיְתַאֵחז  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְּבֶדֶרְך  ַעְקָׁשנּות-  ִּפי  -  ַעל  -

  וְִיְתֶלה  ֵעיָניו  ַלָּמרֹום  ָּתִמיד  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָלׁשּוב  ֵאָליו  ִיְתָּבַרְך  אֹו  ְלִהָּנֵצל ִיְתָּבַרְך'  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְהיֹות  ַעְקָׁשן  ָּגדֹול  ַּבֲעבֹוַדת  ה
ֶׁשֲאִפּלּו  ִאם  לֹא ,  ְוָראּוי  ְלָהָאָדם  ַהַּבר  ַּדַעת  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמֻרֶּצה.  ֵמַעָּתה  ִמַּמה  ֶּׁשהּוא  ָצִריְך  ְלִהָּנֵצל  ָּכל  ֶאָחד  ְלִפי  ְּבִחיָנתֹו

  ְיֵדי  ֶזה  ִיָּנֵצל  ַּפַעם  ַאַחת  ֵמֵאיֶזה  ֲעֵבָרה  ְּגמּוָרה  אֹו  ִהְרהּור  אֹו  ַּתֲאָוה  ָּכל -ַרק  ֶׁשַעל  ,    ֲעבֹוָדתֹו  ְוָטְרחֹו  וִיִגיעֹוִיְפעֹל  ְּבָכל
, ְהֶיה  לֹו  ֶנְחַסר  ְוִנְפַחת  ֲעֵבָרה  ַאַחתִיְזֶּכה  ֶׁשְּבסֹוף  ָיָמיו  ִי'  ְוכּו   ְיֵדי  ֲעבֹוָדתֹו  ּוְתִפָּלתֹו  ְוִהְתּבֹוְדדּותֹו-ְּדַהְינּו  ֶׁשַעל  ,  ְיֵמי  ַחָּייו

  ְיֵדי  ֲעבֹוָדתֹו  ָזָכה  ֶׁשַעְכָׁשו  ֵיׁש  לֹו  ֲעֵבָרה  ַאַחת  ְּפחּוָתה  ֵמֶחְׁשּבֹון  ֲעוֹונֹוָתיו  ֵמֲאֶׁשר  ָהָיה  לֹו  ִאם  לֹא  ָהָיה  חֹוֵתר -ַהְינּו  ֶׁשַעל  
י  סֹוף  ָּכל  סֹוף  לֹא  ִנְׁשָאר  ָלָאָדם  ִמָּכל  ֲעָמלֹו  וִיִגיעֹו  ַמה  ֶּׁשָעַמל  ְוָטַרח ִּכ.  ּוִמְתַּפֵּלל  ְלִהָּנֵצל  ֵמֶהם  ַּגם  ֶזה  ָהָיה  ְּכַדאי  לֹו

ְוִאי  ֶאְפָׁשר  ְלַהֲאִריְך .  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזה  ִּכי  ִאם  ַמה  ֶּׁשָּזָכה  ִלְפָעִמים  ְלִהָּנֵצל  ֵמַרע  ַוֲעֵברֹות  ְוַלֲחטֹף  ִלְפָעִמים  ֵאיֶזה  ִמְצוֹות
' ים  ְוִרְבבֹות  ְיִריעֹות  לֹא  ַיְסִּפיקּו  ְלָבֵאר  ַעד  ֵהיָכן  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְלִהְתַחֵּזק  ָּתִמיד  ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות  ַלהְּבִעְניָן  ֶזה  ִּכי  ֲאָלִפ

. ְּבִלי  ִׁשעּורִּכי  ָּכל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ֵיׁש  לֹו  ְמִניעֹות  ּוִבְלּבּוִלים  ֲאֵחִרים  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום  ,  ִיְתָּבַרְך  ְולֹא  ַיִּניַח  ֶאת  ָהָרצֹון  ְלעֹוָלם
ִּכי  ֱאֶמת  הּוא  ֶאָחד  ּוִמי  ֶׁשֵאינֹו  רֹוֶצה  ְלַהְטעֹות  ֶאת  ַעְצמֹו  ּוִמְסַּתֵּכל  ַעל  ָהֱאֶמת  ֶׁשּלֹא  ְיַאֵּבד ,  ֶׁשִעָּקר  הּוא  ָהֱאֶמת,  ְוַהְּכָלל

ְוָהֵבן  ֵהיֵטב  ְּדָבֵרינּו  וְֶיֶעְרבּו  ְלָך  ָלַעד  ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם  '  ִּכי  ֱאֶמת  ה,  ִמָּכל  ָמקֹום  ֶׁשהּוא'  ְּבַוַּדאי  ָיׁשּוב  ֶאל  ה,  עֹוָלמֹו  ַהִּנְצִחי
 .עֹוָלִמים
ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ֲחֻנָּכה  ֶׁשַּמְדִליִקין  ֵנרֹות ,  ְוֶזהּו  ַוִּיְׁשַלח  ֶאת  ַהּיֹוָנה  ְלֵעת  ֶעֶרב  ְוִהֵּנה  ֲעֵלה  ַזִית  ָטָרף  ְּבִפיָה  ְוִאיָתא  )  לד

הּוא ,  ל"ְּבִחיַנת  ֱאֶמת  ַּכַּנ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה,  ִּכי  ֵנר  ֲחֻנָּכה',  ְוכּו'  נַֹח  ִּכי  ַקּלּו  ַהַּמִיםַוֵּיַדע  'ָאז  .  ֶׁשל  ֶׁשֶמן  ַזִית
ֵחְטא  ַהֶּזה   ְיֵדי  -ִּכי  ִעַּקר  ַהֵחְטא  הּוא  ֶׁשַּמְפִריד  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל  ,  ל"ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵחְטא  ַהַּנ,  ַהִּתּקּון  ַעל  ֵמי  ַהַּמּבּול
ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַּגם  ְלַמָּטה  ֵמֲעָׂשָרה  ְטָפִחים    ְיֵדי  ֵנר  ֲחֻנָּכה-  ֵּכן  ַעל  -ְוַעל  ,  ל"ַּכַּנ'  ֶׁשהּוא  ְּפַגם  ָהֵעיַנִים  ְוכּו
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ַהֵחְטא  ְוחֹוֵזר  ְוִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה   ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּתֵּקן  ֶזה  -ַעל  ,  ל"ַּכַּנ'  ִיְתָּבַרְך  ְּבָכל  ָמקֹום  ְוכּו'  ֵליַדע  ֶׁשה
ַוֵּיַדע  נַֹח  ִּכי  ַקּלּו "ָאז  .    ָּדא  ֲחֻנָּכה-"  ְוִהֵּנה  ֲעֵלה  ַזִית"ְוֶזהּו  .  ְוִנְדִחין  ֵמי  ַהַּמּבּול  ְוחֹוֵזר  ְוִנְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך

ְוִהֵּנה  ֲעֵלה  ַזִית  ָטָרף "ְוֶזהּו  .  ל"  ְיֵדי  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַּכַּנ-ַעל  ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֵמי  ַהַּמּבּול,  ל"ְתַּתֵּקן  ֵחְטא  ַהַּנִּכי  ִנ,  "'ַהַּמִים  ְוכּו
ִיְהיּו  ְמזֹונֹוַתי ,  ם  ִלְבָרָכהְּכמֹו  ֶׁשָאְמרּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנ,  ֶׁשִּבְּקָׁשה  ַעל  ַּפְרָנָסה,  ְוָדְרׁשּו  ַרּבֹוֵתינּו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה.  ְּבִפיָה

  ְיֵדי -ִמְּבִחיַנת  ְּכָלִלּיּות  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַעל  ,  ִּכי  ִעַּקר  ַהַּפְרָנָסה  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיָנה  זֹו,  ל"ַהְינּו  ַּכַּנ',  ְמרֹוִרין  ַּכַּזִית  ְוכּו
 .ל"ֻנָּכה ְוַכַּנְּבִחיַנת ֵנר ֲח, ַהַהְׁשָּגָחה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֲעֵלה ַזִית

ְוַאַחר  ַהְּבִריָאה  ָהיּו  ְׁשֵני  ְּדָבִרים .  ִּכי  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ָהָיה  ַהּכֹל  ֶאָחד,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  מֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך)  לו
ְּבִחיַנת ,  ִמְּבִחיַנת  ַרִּבים,  ָזתֹו  ֵמִרחּוק  ֵמֶאָחדֶׁשֶּזהּו  ִעַּקר  ּכַֹח  ַהְּבִחיָרה  ֶׁשִּמָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשֲאִחי,  ָהֶאָחד  ְוַהְּבִריָאה

ַהְינּו  ִלְכלֹל  ְּבִחיַנת  ָהַרִּבים  ְּבֶאָחד  ֵליַדע ,  ְוִעַּקר  ֲעבֹוָדֵתנּו  ִלְכלֹל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד.  ל"ִבְקׁשּו  ִחְּׁשבֹנֹות  ַרִּבים  ְוַכַּנ
ִּכי  ַהֵּנס ,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ְׁשמֹוַנת  ְיֵמי  ֲחֻנָּכה.  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַּבֵּטל  ַהֶּׁשֶקר  ְוַכַּנ-ֶׁשַעל  ֶׁשַּגם  ְּבִחיַנת  ָהַרִּבים  ִנְמָׁשִכין  ֵמָהֶאָחד  

ְתַּגּלּות ַהְינּו  ִּכי  ִעַּקר  ִה.  ָיִמים ָהָיה  ַּבֶּׁשֶמן  ֶׁשל  ּכֵֹהן  ָּגדֹול  ֶׁשּלֹא  ָהָיה  ּבֹו  ֶאָּלא  ְלַהְדִליק  יֹום  ֶאָחד  ְוַנֲעָׂשה  ֵנס  ְוָדַלק  ְׁשמֹוָנה
ְּכמֹו ,  "יֹום  ֶאָחד"ֶׁשהּוא  ְמַרֵּמז  ַעל  ָעְלָמא  ְּדָאֵתי  ֶׁשִּנְקָרא  ,  ְּבִחיַנת  יֹום  ֶאָחד,  ַהַהְׁשָּגָחה  הּוא  ַרק  ִּבְבִחיַנת  ַאְחדּות

, ְּכמֹו  ֶׁשָּכתּוב,  ְכַלל  ַהּכֹל  ְּבֶאָחדִּכי  ָאז  ֻי.  'לֹא  יֹום  ְולֹא  ָלְיָלה  ְוכּו'  ְוָהָיה  יֹום  ֶאָחד  הּוא  ִיָּוַדע  ַלה",  )ְזַכְרָיה  יד(ֶׁשָּכתּוב  
ִּכי  ֶזה  ִעַּקר ,  ְוַנֲעָׂשה  ֵנס  ְוָדַלק  ְׁשמֹוָנה  ָיִמים.  ֶׁשָאז  ִיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹוב,  "ֶאָחד  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד'  ַּבּיֹום  ַההּוא  ִיְהֶיה  ה"

ְּבִחיַנת  ַאַחר ,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַרִּבים,  ְּמַגִּלין  ֶׁשַּגם  ָּבעֹוָלם  ַהֶּזהֶׁשהּוא  ֶׁש,  ְּבִחיַנת  ַהֵּנס  ֶׁשהּוא  ִהְתַּגּלּות  ַהַהְׁשָּגָחה
  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם -ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּנְבָרא  ְּבִׁשְבַעת  ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית  ַּגם  ָׁשם  ְמִאיָרה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוַעל  

ֶׁשֵהם ,  ֵמִאיר  ְּבָכל  ִׁשְבַעת  ְיֵמי  ְּבֵראִׁשית,  ְּבִחיַנת  ָעְלָמא  ְּדָאֵתי,  ִחיַנת  ְׁשמֹוַנת  ְיֵמי  ֲחֻנָּכה  ֶׁשַהּיֹום  ֶאָחדְוֶזהּו  ְּב.  ַהְּבִריָאה
  ְּבִחיַנת  ַרִּבים  ֶׁשָּׁשם ְוָכל  ַמה  ֶּׁשָּבִאין  יֹוֵתר  ְּבתֹוְך.  ל"  ְיֵדי  ֶזה  ִנְכָלל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבֶאָחד  ַּכַּנ-ֶׁשַעל  ,  ְּכָלִלּיּות  ַהְּבִריָאה

ָׁשם  ַהְּבִחיָרה  ְּגדֹוָלה  יֹוֵתר  ְוָׁשם  ְצִריִכין  ְלִהְתַּגֵּבר  יֹוֵתר  ְלַׁשֵּבר  ַהְּבִחיָרה  ְלַהֲאִמין  ֶׁשַּגם  ָׁשם ,  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ְּביֹוֵתר
ַּקר  הּוא  ַהְּבִחיָרה  ְוָכל  ַמה  ֶּׁשַהְּבִחיָרה  ְוַהִּנָּסיֹון  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר ִּכי  ִע,  ְמִאיָרה  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ְוָאז  זֹוֶכה  ְלאֹור  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר

 . ָּכְך ְלאֹור ָּגדֹול ְונֹוָסף ְּביֹוֵתר-זֹוֶכה ַאַחר 
יַנת  ִרּבּוי  יֹוֵתר  ֶׁשָּׁשם   ָּכְך  הּוא  ְּבִח-ִּכי  ְּבָכל  יֹום  ֶׁשָּבא  ַאַחר  ,  ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  מֹוִסיף  ְוהֹוֵלְך  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום

  ְיֵדי  ֵנר  ֲחֻנָּכה  ַעד  ֶׁשּיֹוְדִעין  ֶׁשַּגם  ְּבִחיַנת  ָהַרִּבים  ִנְמָׁשִכין  ֵמִאּתֹו -ַמְמִׁשיִכין  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ַעל   ְוָאנּו,  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר
ִּכי  ָּכל  ַמה  ֶּׁשּזֹוִכין  ְלַׁשֵּבר  ַהְּבִחיָרה  ּוְלַהְמִׁשיְך .  ר  וְיֹוֵתר  ְיֵדי  ֶזה  ִנְתַוֵּסף  ָהאֹור  ְּבָכל  יֹום  יֹוֵת-  ֵּכן  ַעל  -ִיְתָּבַרְך  ְוַעל  

ְוִהְתַרֲחקּות  ְּתִחַּלת  ִהְתָקְרבּות ,  ָהאֹור  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר  ֶׁשֶּזהּו  ְּבִחיַנת  ַמֲעַלת  ַהְּתׁשּוָבה,  ַהַהְׁשָּגָחה  ִלְבִחיַנת  ַרִּבים  יֹוֵתר
, ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ְּביֹוֵתר,  ִּכי  ָּכל  ַמה  ֶּׁשְּבִחיַנת  ָהַרִּבים  ְּביֹוֵתר  ְוִנְתַרֵחק  ֵמֶאָחד  ְּביֹוֵתר,  ִנְרָאה  ִלי'  ְּבִחיַנת  ֵמָרחֹוק  ה

מֹו  ֶׁשָאְמרּו ְּכ(ִּכי  ְלפּום  ַצֲעָרא  ַאְגָרא  ,  ָאז  זֹוִכין  ְלאֹור  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר.  ְּכֶׁשּזֹוִכין  ַלֲעמֹד  ָׁשם  ְּבִנָּסיֹון  ְּבגֶֹדל  ַהִהְתַרֲחקּות
ָאז  מֹוִסיִפין  ֵנר  ְּבָכל ,    ֵּכן  ְּבָכל  יֹום  ִמיֵמי  ֲחֻנָּכה  ֶׁשִּנְתַרֵחק  יֹוֵתר  ִמּיֹום  ֶאָחד  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ַרִּבים-ְוַעל  ).  'ָאבֹות  ֶּפֶרק  ה

ִּכי  ֶזה ,  ֵדי  ֶׁשַּמְמִׁשיִכין  ָהאֹור  ִלְבִחיַנת  ַרִּבים  יֹוֵתר  ְי-ִּכי  ְּבָכל  יֹום  וָיֹום  זֹוִכין  ֶׁשָּתִאיר  אֹור  ַהַהְׁשָּגָחה  ְּביֹוֵתר  ַעל  ,  יֹום  וָיֹום
 .ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּכָלִלּיּות ַהְּבִריָאה ְּבֶאָחד ַּכַּנ, ָהִעָּקר ֶׁשְּבִחיַנת ַרִּבים ִיְהֶיה ִנְכָלל ְּבֶאָחד

ְצוֹות  ַּתְלמּוד  ּתֹוָרה  ְּדַרִּבים  ָעִדיף  ְוֵאינֹו  ּדֹוֶמה  ֻמָעִטין ְוֶזהּו  ְּבִחיַנת  ַמֲעַלת  ַהְּתִפָּלה  ְּבִצּבּור  ְוֵכן  ְּבתֹוָרה  ּוִמ)  לז
  ְיֵדי  ְּתִפָּלה  ְותֹוָרה -ְּכֶׁשִּנְכָלִלין  ְּבֶאָחד  ַעל  ,  ל"ִּכי  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַרִּבים  ֶׁשָּׁשם  ֲאִחיַזת  ַהֶּׁשֶקר  ַּכַּנ'  ָהעֹוִׂשין  ֶאת  ַהִּמְצָוה  ְלַרִּבים  ְוכּו

ָהאֹור  ָּגדֹול  ְּביֹוֵתר  ְוִנְכָלל  ְּביֹוֵתר ,  ָּכל  ַמה  ֶּׁשֵּיׁש  ַרִּבים  ְּביֹוֵתר  ְוִנְכָלִלין  ְּבֶאָחד ,ם  ִנְכָלִלין  ְּבַאְחדּותֹו  ִיְתָּבַרְךּוִמְצוֹות  ֶׁשַעל  ָיָד
' ַּבּיֹום  ַההּוא  ִיְהֶיה  ה",  ֶׁשָּכתּוב,  ֹוְּכמֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶלָעִתיד  ְּכמ,  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  ְּבקֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹוב

 .ָאֵמן ְוָאֵמן". ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד
ִּכי  ַּבַהֵּלל  ְמפָֹרׁש  ּגֶֹדל  ַהְׁשָּגָחתֹו  ִיְתָּבַרְך  ַעל ,  ִּכי  ַהֵּלל  אֹוְמִרים  ַעל  ַהֵּנס,  ְוֶזה  ְּבִחיַנת  ַהַהֵּלל  ֶׁשאֹוְמִרים  ַּבֲחֻנָּכה)  לח
, )ָׁשם  קטו(ּוְכִתיב  ".  'ֱאלֵֹקינּו  ַהַּמְגִּביִהי  ָלָׁשֶבת  ַהַּמְׁשִּפיִלי  ִלְראֹות  ְוכּו'  ִמי  ַּכה",  )ְּתהִּלים  קיג(ּוב  ְּכמֹו  ֶׁשָּכת,  ָהעֹוָלם
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  ְּבִחיַנת ִּכי  ִעַּקר  ְּבִחיַנת  ֵנר  ֲחֻנָּכה  הּוא,    ֵּכן  אֹוְמִרים  אֹותֹו  ַּבֲחֻנָּכה-ְוַעל  ".  ֵואלֵֹקינּו  ַבָּׁשָמִים  ּכֹל  ֲאֶׁשר  ָחֵפץ  ָעָׂשה"
 .ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהֵּלל ַּכַּנ, ַהְמָׁשַכת ַהְׁשָּגָחתֹו

ְוֶחֶסד  הּוא  ִנְמָׁשְך  ִמְּבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה ,  ִּכי  ּכֵֹהן  ִאיׁש  ֶחֶסד,    ֵּכן  ָהָיה  ַהֵּנס  ֶׁשל  ֲחֻנָּכה  ַּבּכֲֹהִנים-ְוַעל  )  לט
ְּבִחיַנת ,  ֲאָבל  ַאַחר  ַהְּבִריָאה  הּוא  ְּבִחיַנת  ְׂשמֹאל.  ְּבִחיַנת  ָיִמין,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֶחֶסד,  ֶׁשהּוא  ְּבִחיַנת  ֻּכּלֹו  ֶאָחד  ֻּכּלֹו  טֹוב

יר ְוַהְלִוִּיים  ָהיּו  ְמַסְּיִעים  ָלֶהם  ְּבִׁש,    ְיֵדי  ַהּכֲֹהִנים-  ַהִּמְקָּדׁש  ָהִעָּקר  ָהָיה  ַעל  -  ֵּכן  ָהֲעבֹוָדה  ְּבֵבית  -ְוַעל  .  ְּבִחיַנת  ֵלוִי,  ִּדין
  ֵּכן  ָהיּו -ְוַעל  ,  ְלָכְלָלּה  ְּבֶאָחד,  ִּכי  ַהּכֵֹהן  הּוא  ִּבְבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ּכַֹח  ְלָהִרים  ַהְּבִריָאה  ְלָׁשְרָׁשּה.  ְוַכּיֹוֵצא

ְּבִחיַנת  ַאַחר ,  ְּבִחיַנת  ְׂשמֹאל וִי  ֶׁשהּואִּבְׁשַעת  ֲעבֹוָדה  ְּכֵדי  ֶׁשִּיְכלֹל  ַהֵּל'  ַהְלִוִּיים  ְמַסְּיִעים  ַלּכֲֹהִנים  ְּבדּוָכָנם  ְוכּו
 .ל"ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת קֶֹדם ַהְּבִריָאה ֶׁשַעל ָידֹו ִנְכָלל ַהּכֹל ְּבֶאָחד ַּכַּנ, ְּבכֵֹהן ִאיׁש ַהֶחֶסד, ַהְּבִריָאה
ל  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶזה "בּוָאה  ְוכֹוְלִלין  אֹוָתּה  ְּבֶאָחד  ְוַכַּנ  ְיֵדי  ְּתרּוָמה  ְמִריִמין  ַהְּת-ִּכי  ַעל  ,    ֵּכן  נֹוְתִנין  ְּתרּוָמה  ַלּכֵֹהן-ְוַעל  )  מ

ִּכי  הּוא  ִּבְבִחיַנת  קֶֹדם  ַהְּבִריָאה  ְוכֹוֵלל ,    ֵּכן  ַהְּתרּוָמה  ַלּכֵֹהן  ִאיׁש  ַהֶחֶסד-ְוַעל  .  ל"ַּכַּנ'  ָלְמדּו  ִּדין  ְׁשִליחּות  ִמְּתרּוָמה  ְוכּו
  .ל"ָהָיה ַהֵּנס ֶׁשל ֲחֻנָּכה ַּבּכֲֹהִנים ַּכַּנ ֵּכן -ל ְוַעל "ַהּכֹל ְּבֶאָחד ַּכַּנ

  וועד העולמי לתיקון חטא המרגלים


