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ר ִמְדּבָ  ּקֹול קֹוֵרא ּבַ
ְַפנו ֶדֶרך  ּ ּ ּ עָרָבה ְמִסָלה ֵלאלֹ'הּ רו ּבָ ּ ַיׁשְ ֲ ּ  ּינוֵקּ

 
ָל ֶרת ְירוׁשָ ֶרת ִציֹון ָהִריִמי ַבֹכַח קֹוֵלך ְמַבׂשֶ ּעל ַהר ָגֹבַה עִלי ָלך ְמַבׂשֶ ּ ּ ְּ ְּ ֲּ  םִַ

ה ֱאלָֹּהִריִמי ַאל ִתיָרִאי ִאְמִרי  ְּלעֵרי ְיהוָדה ִהּנֵ  )ט-ג, ישעיה מ( יֶכםֵקָ
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 סוד והתגלות נפלא ונורא
 חסד לאברהםהקדוש ספר מ

זקינו של  [–א "ק רבי אברהם אזולאי זיע"מהרה
 ]א"א זיע"החיד

 במעלת הדר בארץ ישראל בביאת המשיח, נהר כב, מעין ג
 :זה לשונו


 


 

א  בארץ  ישראל  שבעת  אלפים באותו  יום  ימצ
ובאותו  היום  יחיו  המתים ,  מבני  ישראל

 ובאותו  היום  יסתלקו  חומת  האש,  שבארץ
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ובאותו  יום  יבנה  בית  המקדש  באבנים  טובים ,  מירושלים
ובאותו  יום  יחזרו  המתים  שבארץ  ישראל  בעת ,  ומרגליות

, אלפים  הנמצאים  חיים'  וכן  הז,  חיותם  בריה  חדשה  רוחניים
כגופו  של  אדם  הראשון  קודם ,    חדשה  גוף  רוחניכולם  בריה

וישוטו ,  ]ואליהו[ה  "משה  רבינו  ע]חנוך  ו[החטא  וכגופו  של  
וכל  זה  לעיני  אנשי  קיבוץ ',  כולם  באויר  מעופפים  כנשרים  וגו

 :הגליות

וכשישראל  בני  קיבוץ  גליות  יראו  שאחיהם  נעשה 
ופורחים  באויר  ללכת  ולדור  בגן  עדן ,  בריה  חדשה
יתקבלו ,  אזי,  ד  תורה  מפי  השם  יתברךתחתון  ללמו

ויתרעמו ,  בני  קיבוץ  גליות  דאגה  בלבם  ודאבון  נפש
, למלך  המשיח  ויאמרו  וכי  אין  אנו  בני  ישראל  כמותם

מאין  זכו  הם  להיות  רוחניים  בגוף  ונפש  מה  שאין  כן 
 :אנו ולמה נגרע

 
  מדה כבר  נודע  ומפורסם  שכל  מידותיו  של  הקדוש  ברוך  הוא

  והשתדלו  לבא  בארץ  כדי ארץלץ  אותם  שהיו  בחו,  כנגד  מדה
ובאו ,  ולא  חשו  על  ממונם  ולא  על  גופם,  לזכות  לנפש  טהורה

או  נגזל ,  ולא  חששו  להיותם  נטבעים  בים,  בים  וביבשה
ובעבור  שעשו ,  או  להיותם  שבויים  ביד  אדונים  קשים,  ביבשה

רוחניות לכן  חזרו  ,  העיקר  מרוחם  ומנפשם  ולא  מגופם  וממונם
 .מדה כנגד מדה
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א  בארץ  כמותם  ונתרשלתם  לבא  בעבור וואתם  שהייתם  יכולים  לב
חמדת  הממון  וחששתם  לממוניכם  וגופכם  ומהם  עשיתם  עיקר 

לכן  נשארתם  גשמיים  מדה  כנגד ,  ומנפשכם  ומרוחכם  עשיתם  טפל
 .מדה

  נותן  לכם  ממון ם  יתברךהנה  הששחמדתם   ולחמדת  ממון
ואבנים  טובים  ומרגליות  הנטבעים שכל  כסף  וזהב  ,  שיעור  בלי

ימים '  בים  יפו  תוך  ג  מושבע  הים  להביא  אותם,  בים  כל  הימים
וכל  מה  שנטבע  מששת  ימי  בראשית  עד  זמן  שלמה ,  לטבעתם

ומה  שנטבע ,  הכל  הקיא  ים  יפו  ליבשה  ומשם  נתעשר  שלמה
מזמן  שלמה  עד  זמן  קיבוץ  גליות  הכל  עתידה  ים  יפו  להקיא 

, לק  אותם  לכל  צדיק  וצדיק  חלקווהמשיח  יח,  אותם  ליבשה
וגם  כל  המטמוניות  שתחת ,    כי  שפע  ימים  יינקוכתיבדוא  הדא  ה

העפר  עתידה  הארץ  להיות  נעשית  מחילות  מחילות  להתגלגל 
ומוליך  אותם  לארץ  ישראל ,  ולהוליך  כל  אוצרות  המלכים

 .'כדכתיב ושפוני טמוני חול וגו

והכל  יתגלה  בתוך  ארץ  ישראל  למלך  המשיח  והוא 
, חלק  אותם  לאנשי  קיבוץ  גליות  לכל  אחד  חלקוי

וישבעו  ממון  רב  לאותם  שהקפידו  על  ממונם  ועל 
ואותם  שלא  חשו ,  גופם  ישארו  גשמיים  ושבעים  ממון

על  גופם  ועל  ממונם  אלא  על  רוחם  בלבד  הקדוש  ברוך 
ומוליך  אותם  לגן  עדן ,  הוא  עושה  אותם  בריה  חדשה

 :י"מסכ. ל"וזמש. התחתון כנזכר

 .שונועד כאן ל


