
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמ"""" ְמֶזַרע ׁשִ ְמֶזַרע ׁשִ ְמֶזַרע ׁשִ     """"ׁשֹוןׁשֹוןׁשֹוןׁשֹוןֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ַמִים  ָלֵתת 'הִּיְפַתח  " ּ  ְלך  ֶאת  אֹוָצרֹו  ַהּטֹוב  ֶאת  ַהׁשָ ָ

ה  ָיֶדך עתֹו  וְלָבֵרך  ֵאת  ָכל  ַמעׂשֵ ְָמַטר  ַאְרְצך  ּבְ ְ ֲָ ִּ ּ ּ ."
ַּבִמְדָרׁש  וַבְגמל  "ְּוָאְמרו  ַז ּ ַּמאי  וְלָבֵרך  ְוכו'  ּ ֲאִפילו '  ְּ ּׁשֶ

ְּפרוָט ַבִכיס  ִמְתָבֶרֶכת  בֹוּ ּה  ׁשֶ ּ ה.  ּּ ר ,  ָקׁשֶ ַמה  ֶקׁשֶ

ַבִכיס"  ְָמַטר  ַאְרֶצך"ְִועְנַין   ּעם  ְפרוָטה  ׁשֶ ּ ּ ּ ִּאם  ְכמֹו ,  ִ

ִאם  ִיֵתן  ָמָטר  ְבעתֹו  ִתְהֶיה  ים  ׁשֶ ֵפְרׁשו  ַהְמָפְרׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ִּ ּ

ַּהְתבוָאה  ְבזֹול  וָבֶזה  ָתֹבא  ַהְבָרָכה  על  ַהְפרוָטה  ּ ּ ּ ּ ַּ ּ ּ

ַבִכ ּׁשֶ ה,  יסּ ִנְרֶאה  ְכִאלו ְּד,  ָקׁשֶ ֹתק  ְקָרא  ִמיֵניה  ׁשֶ ִּלׁשְ ּּ ּ ּ ּּ
ְּבָרכֹות  ְוֵאיָנה  ֶאָלא  ַאַחת'  בֵהם   ּ ִפיר .  ּ ְּויוַבן  ׁשַ ּ

ְּבַמאי  ְדָאְמִרי ָּאַמר  ַרָבה   )ב"עצא  (ה  "פְּבַבְתָרא  '  ּ

ַּבר  ַבר  ַחָנה  ָאַמר  ַרִבי  יֹוָחָנן ּ ּ נו  ֶאָלא  ָמעֹות ,ּ ּ  לֹא  ׁשָ ּ

ְּבזֹול  וֵפ ּעְמדו '  ּ  ֲאָבל  ָמעֹות  ְבֹיֶקר  אפי,ּרֹות  ְבֹיֶקרּ ָ
ַּאְרַבע  ְסִאין  ְבֶסַלע  יֹוְצִאין  ֵמָהָאֶרץ  ְלחו ּ . כ"ע,  ל"ּ

ַּאף  ִאם  ַהָקָבכ  "ָוא ָּהָיה  נֹוֵתן  ַהָמָטר  ְבעתֹו ה  "ּ ִּ ּ

מוָרה  ְּוַהְתבוָאה  ִתְהֶיה  ְבזֹול  זֹו  ֵאיָנה  ְבָרָכה  ּגְ ּ ּ ּּ ּּ
ַהָמעֹות  ִיְה ר  ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּיו  ְבֹיֶקר  ְוָאַמר  ַרִבי  יֹוָחָנןּׁשֶ ּ ּ ,

ְּנִהיָרא  ַכד  ָהוו  ָקְייִמין   י '  דּ ְּסִאין  ְבֶסַלע  ַוֲהוו  ְנִפיׁשֵ ּ

ְּנִפיֵחי  ָכָפן  ִבְטֶבְרָיא  ִמְדֵלית  ִאיָסר ָקָאַמר ה  "ומש,  ּּ

ה  ָיֶדיך" ָוְלָבֵרך  ֶאת  ָכל  ַמעׂשֵ ְֲ ּ ַּהְינו  ַהְפרוָטה "  ּ ּ ּ

ַהָמעֹות ִיְהי ַבִכיס ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּו ְבזֹולּ ּ . 
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ָרֵאל יַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ יׁשִ ּבִ ְמָחה ׁשֶ ּ ַהׂשִ

י  ָתבֹוא  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוגֹו ינו .  )א,  כא('  ְּוָהָיה  ּכִ ַתב  ַרּבֵ ּּכָ
ּאֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש   ְמָחה "ּ ָאַמר  ְוָהָיה  ְלׁשֹון  ׂשִ

יַבת ,  )ר  מב  ג"ב( יׁשִ מֹוַח  ֶאָלא  ּבִ ֵאין  ִלׂשְ ֶ ְּלָהִעיר  ּשׁ
ֶרך  אֹוְמרֹו  ַעל  ,  ָהָאֶרץ ְּתִהִלים  קכו  ב(ְּדֶ ֵלא )ּ   ָאז  ִיּמָ

חֹוק ִפינו ְוגֹו ּׂשְ ּ'." 
ר  ְוִנְרֶאה   ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ִּלְלמֹוד  ֹזאת  ַגם  ֵמַהָפסוק ְּבְ ּ ּ

ְתִהִלים   ָהר  ַיַעְברו "  )ו,  סו(ּּבִ ּנָ ה  ּבַ ׁשָ ָּהַפך  ָים  ְלַיּבָ ְ

ְמָחה  ּבֹו ם  ִנׂשְ ים"  ְבָרֶגל  ׁשָ ָפְרׁשִ , ְּוָכְתבו  ַהּמְ
ִים  ֶנְח ַהּמַ ָרֵאלׁשֶ ְכְנסו  ָלָאֶרץ  ְּלקו  ִלְפֵני  ִיׂשְ ּנִ ; ּקֶֹדם  ׁשֶ

ָים   ָנָהר  ,  ְּקִריַעת  ָים  סוף  –ּּבַ ן   –ּבְ ְּנַהר  ַהַיְרּדֵ
ִניָסה  ָלָאֶרץ ּכְ ְבַקע  ּבַ ּנִ ינו  ָהאֹור ,  ׁשֶ ְבֵרי  ַרּבֵ ְּוַעל  ִפי  ּדִ ּ

ַּהַחִיים  ַהָקדֹוׁש ּעֹוֶלה  ָיֶפה  ִסיום  ַהָפסוק  ,  ּ ּּ ם "ּ ׁשָ
ְמָחה ּב יַבת ָהָאֶרץ" ֹוִנׂשְ יׁשִ מֹוַח ֶאָלא ּבִ ֵאין ִלׂשְ ֶ  .ּּשׁ

ֵסֶפר   ָרֵאל'ְֶעֶרך  ("  ֶּפֶלא  יֹוֵעץ"ְוָכַתב  ּבְ  )'ֶאֶרץ  ִיׂשְ
ֵמַח  ָתִדיר " ָרֵאל  ִלְהיֹות  ׂשָ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ב  ּבְ ְּוָצִריך  ַהיֹוׁשֵ ּ ְ

ִמְצָותֹו  ַהְתִדיָרה ֵעיָניו ,  ּּבְ ְּוָכל  ַהִיּסוִרין  ֵיָקלו  ּבְ ּּ ּ
ַאֲהָבת  ".ֹּו אֹוָתהּבְ

ה ְוַהִהְתַעלות ָ ְּמקֹום ַהְקֻדּשׁ ּ ּ 
ִכְתֵבי  ַהקֶֹדׁש  וְבִדְבֵרי  ֲחַז ֵּמִעיון  ּבְ ּּ ים ל  "ּ ַּהְקדֹוׁשִ
ְמָחה  זֹו ִלים  ִסּבֹות  טֹובֹות  ְלׂשִ ּהוא  ְמקֹוָמם .  ִמְתַקּבְ

ָמָתם   ם  ׁשֶֹרׁש  ִנׁשְ ָרֵאל  ְוׁשָ ל  ַעם  ִיׂשְ ַּעֵין (ָּהֲאִמִתי  ׁשֶ

ֵּפרוׁש   ּיך  ַהָקדֹוׁש  ַוִיְקָרא  ָהַאְלׁשִּ ּ יֵקי  ַהּדֹורֹות   )ה,  כגְ ַצּדִ
ְפֻעלֹות  ׁשֹונֹות  צו  ּבִ ה  ְוִהְתַאּמְ ֶבת  ּבָ ִּהְתַאוו  ָלׁשֶ ּ ּ ּּ

תובֹות (ל  "ּ  ְוָאְמרו  ֲחַז.ַּלֲעלֹות  ֵאֶליָה  וְלכֹוֵנן  ָעְפָרה ּּכְ

י  ֶאְלָעָזר  ")א"עקיא   ָרֵאל ,  ָאַמר  ַרּבִ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ל  ָהָדר  ּבְ ּכָ
רוי   לֹא  ָעֹוןּׁשָ ן("  ּבְ ְוָכזֹאת  ְוָכזֹאת .  )ּוְרֵאה  ְלַקּמָ

ִעְנָין   רו  ּבָ ְתַחּבְ ּנִ ָפִרים  ׁשֶ ּסְ ִּהְרִחיבו  ּבַ ֶזה (ּ ְּרֵאה  ְפָרִקים  ּבָ

ָפִרים  ּסְ ַלִים"ּבַ ת ְירוׁשָ ַלִים", "ִּחּבַ ֲעֵרי ְירוׁשָ  .)ְועֹוד" ּׁשַ
ָאה  ָעֵלינו יָתה  ַהּבָ ָנה  ְוֵראׁשִ ָ ְּוִלְקַראת  סֹוף  ַהּשׁ ּ 

יר  ֶאת  ַהָפסוק  ,  ְלטֹוָבה ָּראוי  ְלַהְזּכִ ָבִרים  (ּּ  )יב,  יאּדְ
ית  ְלַאֲחִרית ין  ֵראׁשִ ר  ּבֵ ַחּבֵ ר  ",  ַהּמְ  'הֶאֶרץ  ֲאׁשֶ

ּיך  ּדֵֹרׁש  ֹאָתהֶקֱאלֹ הֶק  ֱאלֹ'הּ  ָתִמיד  ֵעיֵני  .ָ ּיך  ּבָ ָ, 
ָנה ָנה  ְוַעד  ַאֲחִרית  ׁשָ ָ ית  ַהּשׁ ְּוִהְרִחיבו ".  ֵמֵרׁשִ

ָרֵאל  לֹא  ׁשֹוֶלֶטת  ָיד ׁשֶל  "ַּרּבֹוֵתינו  ַז ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּבְ
ַיַחס  ְלחוץ  ָלָאֶרץ ְקֶרה  ּבְ יַבת ,  ַּהּמִ ּוְבֹכַח  ִקְנָין  ְיׁשִ

ָרֵאל  ִנָתן  ִלְפעֹל  ֵמַעל  ַהֶטַבע ֶּאֶרץ  ִיׂשְ ּוְכָכל ,  ּ
ָרֵאל  ְוִנְזָהר  ֶאֶרץ  ִיׂשְ תֹו  ּבְ ָ ָהָאָדם  ׁשֹוֵמר  ַעל  ְקֻדּשׁ ׁשֶ

ה ֲהָלכֹות  ַהְתלויֹות  ּבָ ּּבַ ּ ַפע  ֱאלֹוִקי ,  ּ ך  זֹוֶכה  ְלׁשֶ ְּכָ

 .ְוִלְמִחיַלת ֲעוֹונֹות
ֶאֶרץ  יָבה  ּבְ ַהְיׁשִ ַּיַחד  ִעם  ֹזאת  ָראוי  ָלַדַעת  ׁשֶ

ה  ְיֵתָרה ָרֵאל  ַמְצִריָכה  ְקדֹוׁשָ ת  ֶאֶרץ ,  ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ּׁשֶ
ת  ַהר  ִסיָני   ַ ְקֻדּשׁ ָרֵאל  ִהיא  ּכִ יך  ַהָקדֹוׁש (ִיׂשְ ַּעֵין  ַאְלׁשֵ ְ ּ

ֵריׁש  ָפָרׁשַ ַהרּּבְ ָרֵאל  לֹא  ִתְסּבֹל  עֹוְבֵרי   )ת  ּבְ ְּוֶאֶרץ  ִיׂשְ
ית  יטן  "ַּעֵין  ַרְמּבַ(ֲעֵבָרה   ֵראׁשִ ְועֹוד כה    ,ַּוִיְקָרא  יח;  ה,  ּבְ

ים ָרֵאל  ָעְנׁשֹו   ")ַרּבִ ֶאֶרץ  ִיׂשְ י  ַהחֹוֵטא  ּבְ ְּוָידוַע  ּכִ

חוץ  ָלָאֶרץ פול  ֵמַהחֹוֵטא  ּבְ ּּכָ י  ֵהיַכל  ה,  ּ " ּהוא,  'ּכִ
ם" א יֹוֵעץֶּפֶל("' וכו  . )ׁשָ

ְפִרים ָהֲעוֹונֹות  כֹוָנה ִמְתּכַ ָוָנה ַהּנְ ּכַ ּּבַ ּ 
ָרֵאל יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ יׁשִ ּבִ ָפַרת  ָהֲעוֹונֹות  ׁשֶ ּוְלִעְנַין  ּכַ ּ ,

ְבֵרי  ַה ַע"ִנְרֶאה  ְלָהִביא  ִמּדִ ם("  ְּפֵני  ְיהֹוׁשֻ תובֹות  ׁשָ , )ּּכְ
יַבת  ָהָאֶרץ  ִהיא  ּבַ ְיׁשִ ׁשֶ ְוָקא  ּכְ ֶזה  ּדַ ּׁשֶ ָוָנה  ָהְראוָיהּ ּּכַ ּ ,

ִמי :  "ְּולֹא  ִמְטָעִמים  ֲאֵחִרים ְוָקא  ּבְ ַהְינו  ּדַ ִּנְרֶאה  ּדְ
ִהיא  ָרֵאל  ׁשֶ יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ם  ִמְצַות  ְיׁשִ ה  ְלׁשֵ ר  ּבָ ּדָ ּׁשֶ
ָתִגין  ָעָליו  ְזכות  ֶאֶרץ  ה  וְכֵדי  ׁשֶ ְּמקֹום  ְקדֹוׁשָ ּ ּ

לֹא  ָיבֹוא  ִליֵדי  ֵחְטא  ְוָאז  ַאף   ָרֵאל  ׁשֶ ִאם ִּיׂשְ
הוא  א  ְלָידֹו  אֹו  ֲאִפילו  ָעֹון  ׁשֶ ִּלְפָעִמים  ֵחְטא  ּבָ ּ

ָתַקף ָעָליו ִיְצרֹו מ"ֵמִזיד  ַע ָתָמא גֹוֵרם לֹו "ּי ׁשֶ ּמ ִמּסְ
ָידֹו  לֹא  ָלן  ַוֲעֵבָרה  ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ְּזכות  ְיׁשִ ּ
ָמקֹום  ָקדֹוׁש  ָחָטא  וָמָצא  ַעְצמֹו  עֹוֵמד  ּבְ ֶ ְלַאַחר  ּשׁ ּּדִ

ב  ְוָרָפא  לֹוַוּדַ ַמה ַמה ַמה ַמה         .ּאי  תֹוֶהה  ַעל  ָהִראׁשֹונֹות  ָוׁשָ
ן ֵאין  ּכֵ ֶ ןּשׁ ֵאין  ּכֵ ֶ ןּשׁ ֵאין  ּכֵ ֶ ןּשׁ ֵאין  ּכֵ ֶ ֶרך  ִמְקֶרהּשׁ ם  ּדֶ ר  ׁשָ ּדָ הוא ,ְ  ִמי  ׁשֶ ּ  אֹו  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ

ַבח  ֵפרֹוֶתיָה,ְּמקֹום  מֹוַלְדתֹו ּ  אֹו  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ  ְוַכיֹוֵצא ,ּ
ה  וְמַזְלֵזל ,ּבֹו הוא  ְמָבֵעט  ּבָ ִמי  ׁשֶ ן  ּבְ ּכֵ ל  ׁשֶ ּ  וִמּכָ ּ ּּ
ת  ָהָאֶרץ  ֵליֵלך  ַאַחר  ִיְצרֹו  ָהַרעּבִ ַ ָרה ,ְְקֻדּשׁ ּבְ   לֹא  ּדִ

ֵמִתים ה,ּתֹוָרה  ּבְ ַרּבָ  )ח,  בִיְרְמָיה  (  ָעָליו  ֹנאַמר  ,  ַאּדְ
ְמֶתם " או  ֶאת  ַאְרִצי  ְוַנֲחָלִתי  ׂשַ ַּוָתֹבאו  ַוְתַטּמְ ּ ּ ּ ּ

ִצינו".ְלתֹוֵעָבה ך  ּמָ ּ  וִמְפֵני  ּכָ ְּ ָגְברו  ֲעֹוֹנת ,ּ ׁשֶ ּ  ּכְ ּ
ינוֲאבֹוֵת ֵמם  ְמקֹום  ִמְקָדׁשֵ ּינו  ָגִלינו  ֵמַאְרֵצנו  ְוׁשָ ּ ּ ּּ, 

ְעָיה  (  ְּוַאֵיה  ַהְבָטַחת ה "  )כד,  לגְיׁשַ ב  ּבָ ָּהָעם  ַהיֹוׁשֵ ּ
א  ָעֹון ית,"ְנׂשֻ ִדְפִריׁשִ ְרֲחך  ּכְ ָ  ֶאָלא  ַעל  ּכָ ּוְבָלאו           .ּ

ַאף  ִאם  ֹנאַמר  ָהִכי  הוא  ׁשֶ ָרא  ּדְ י  ִמְסַתּבְ ָּהִכי  ַנּמֵ ּ
ֶאֶרץ   ָרֵאל  ְמַכֵפר  ְלַגְמֵרי  ֲאִפילו  ֲהִכי  לֹא  ָעִדיף ּדְ ִּיׂשְ ּ
ָפָרה  ְגמוָרה  ַוֲאִפילו  ֲהִכי ִּמיֹום   ַכֵפר  ּכַ ּמְ פוִרים  ׁשֶ ַּהּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ

פוִרים  ְמַכֵפר  ֵאין  יֹום  אֹוֵמר  ֶאֱחָטא  ְויֹום  ַהּכִ ֶ ִּמי  ּשׁ ּּ
פוִרים  ְמַכֵפר ַּהּכִ ָאְמִריַנן ,ּּ ְרֲחך  ָהא  ּדְ ַעל  ּכָ ָ  ֲהֵרי  ּדְ

לֹא  ָעֹון רוי  ּבְ ָרֵאל  ׁשָ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ב  ּבְ ַהיֹוׁשֵ ּּדְ ַאף ,ּ ּ  ַהְינו  ּדְ
ת  ָהָאֶרץ  ַ ם  ַעל  ֵלב  ְקֻדּשׁ ִלי  ׂשָ ה  ֵאיֶזה  ָעֹון  ִמּבְ ָעׂשָ ׁשֶ
ָרֵאל  גֹוֵרם  ְכַהאי  ַגָווָנא  ְזכות  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ַעת  ִיְצרֹו  ּבִ ׁשְ ּּבִ ּּ ּ

ַית ָעֹון ִיְתָחֵרט ַלֲעׂשִ ֶ ּּשׁ ן ִנְרֶאה ִלי, ּ  ."ּכֵ
ָמעוִתיֹות  ָרֵאל  ַמׁשְ יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ יׁשִ ָוָנה  ּבִ ַהּכַ ֲּהֵרי  ׁשֶ ּ ּ
ּוַמְכִריָעה  וְבֹכָחה  ְלַהִציל  ֶאת  ָהָאָדם  ִמִיּסוִרים  ּ ּּ ּ ּ

ִאים  ֵמֲחַמת  ֲעוֹונֹות יַבת .  ַהּבָ יׁשִ ָונֹות  ּבִ ְּוִאלו  ּכַ ּ ּ
ְסֻגלֹות ָהָאֶרץ ָּהָאֶרץ ִמְטָעִמים ֲאֵחִרים פֹוְגִמים ּבִ ּ ּ. 

יַבת ְוָר יׁשִ כֹוָנה  ּבִ ָוָנה  ַהּנְ ּאוי  ַלֲעמֹד  ְמַעט  ַעל  ַהּכַ ּ
ָרֵאל ֵסֶפר  [.  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ה"ְּוַעֵין  ּבְ וב ("  ַּויֹוֶאל  מֹׁשֶ ַּמֲאָמר  ִיּשׁ

ָרֵאל  אֹות   ְצַות )  קכבֶאֶרץ  ִיׂשְ ּמִ ָבִרים  ְלִעְנָין  ׁשֶ ִּלקוט  ּדְ ּ

יֹוֵתר ֵמֲאֵח ָוָנה ּבְ יַבת ָהָאֶרץ ְמֻחֶיֶבת ּכַ ְּיׁשִ  ..]רֹותּ

ָרֵאל  יַבת ֶאֶרץ ִיׂשְ יׁשִ כֹונֹות ּבִ ָונֹות ַהּנְ  ַּהּכַ
ָרֵאל  יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ יׁשִ ְלׁשֹון ,  ְּוַהַטַעם  ּבִ ּהוא  ּכִ

ָל ְ ַער  ָהאֹוִתיֹות  (ַּהָקדֹוׁש  ה  "ַהּשׁ ת  ֲאִכיָלה  אֹות   –ּׁשַ ַ ְקֻדּשׁ

ה:  ")יט ּמָ ר  ׁשָ ְצֹות  ֲאׁשֶ ׁש  ַעְצמֹו  ְלַקֵים  ַהּמִ וכן ". ְּלַקּדֵ
ם("  ֶּפֶלא  יֹוֵעץ"ּבְ ׁש ,  )ׁשָ ַעל  ָהָאָדם  ְלִהְתַקּדֵ ׁשֶ

ת  ָהָאֶרץ   ַ ְקֻדּשׁ ָכל  עֹוז  ְלַקֵים  ִמְצוֹות "ּבִ ְּוִיָזֵהר  ּבְ ּ
ָכל  ַנְפׁשֹו  וְבָכל  ְמאֹודֹו ָאֶרץ  ּבְ ַּהְתלויֹות  ּבָ ּ י  ֶזה ,  ּ ּכִ

ָרֵאל יַבת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ל  ְפִרי  ְיׁשִ ם  עֹוד ,  'ְּוכו"  ּּכָ ַּעֵין  ׁשָ
ֶדֶר ָאֶרץּבְ ִבים ּבָ ִאים ְוַהיֹוׁשְ ּך ַהַהְנָהָגה ַלּבָ ְ . 

ים  ת  ְקדֹוׁשִ ָפָרׁשַ ינו  אֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש  ּבְ ְּוָכַתב  ַרּבֵ ּ ּ
אֹוְמרֹו  ",  )כג,  ַּוִיְקָרא  יט( ְּוִכי  ָתבֹואו  ֶאל "עֹוד  ִיְרֹמז  ּבְ ּ

ְרָגׁשֹות,  "ָהָאֶרץ ָוָנה  ְלֵתָאבֹון  ַהּמֻ לֹא  ִתְהֶיה  ַהּכַ ּׁשֶ ּּ ּ ,
יָאה  ֶאל  ָהָאֶרץ  ְלִחּבוב ֶא ָוַנת  ַהּבִ ָּלא  ִתְהֶיה  ּכַ ּ ּ ּ

ַחר  ה ר  ּבָ ה  ֲאׁשֶ ק  ָהָאֶרץ  ַהְקדֹוׁשָ ּוְלֵחׁשֶ ה  ַהר  ה'  ּ ' ּּבָ
ה ּמָ ּבור  ֶזה  ְלַהְחִליט ,  ׁשָ ָוַנת  ּדִ י  ֵאין  ּכַ ְּוָאַמר  ּכִ ּ

וב  ָהָאֶרץ  ֶאָלא   ִיּשׁ ל  ּבְ ַתּדֵ ִניָעה  ֵמִהׁשְ ַּהּמְ ּ ּוְנַטְעֶתם"ּ ּ" 
ַמֲאַמר  ֶאל  ָהָאֶרץ ',  ְוגֹו ִהְתָנה  ּבְ ה  ׁשֶ ּמַ ָּהא  ָלַמְדָת  ׁשֶ

ִתְהֶיה  ְלַמֲעַלת  ָבה  ׁשֶ ְחׁשָ ְבִחיַנת  ַתְכִלית  ַהּמַ ּהוא  ּבִ ּ ּ
לֹות לֹא ַלֲהָנַאת ַהגוף ּכָ ׂשְ ּמֻ ָּהָאֶרץ ּבַ ּ." 

ים ָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ ִמִיים ,  ְּוִנְלַמד  ִמּדְ ַהַחִיים  ַהַגׁשְ ּׁשֶ ּּ
ָרֵאל  ֶנ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ַיַחס  ְלַחֵיי ּבְ ִבים  ְטֵפִלים  ּבְ ְּחׁשָ

ֶאֶרץ ַהקֹוֶדׁש ָּהרוָחִניות ּבְ ּ ּּ, 
ִקיום  ָרֵאל  ִהיא  ּבְ וב  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ִעָקר  ִיּשׁ ְּוֵיׁש  ִלְזּכֹר  ׁשֶ ּּ ּ
בֹוד  ִמיַרת  ּכְ ה  ְותֹוָרה  ַעל  ַאְדָמָתה  וׁשְ ָ ַּחֵיי  ְקֻדּשׁ ּ ּ

ָבר  ,  ֲחָכֶמיָה ִניַסת  ָהָאּוַבּדָ ַּהֶזה  ָטעו  דֹור  ּכְ לֹא ,  ֶרץּ ּׁשֶ
בֹוד  ָהָראוי  לֹו ִפי  ַהּכָ ַע  ּכְ ִּהְסִפידו  ֶאת  ְיהֹוׁשֻ ּ , ְּוַהַטַעם,  ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ בֹוא  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ י ּתָ ת ּכִ ָליֹון   •ָּפָרׁשַ        • 29  ּּגִ

ָליֹוןָנא ִל ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ּׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ים ם ַמה ָזָנב ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  )7(? ְלׁשֵ
ָנ ַעת  ַסּכָ ׁשְ ץ  ּבִ ֲהָגָנה  וְכִסיָמן  ְלַקּבֵ ׁש  ּכַ ּמֵ ַּהָזָנב  ְזַנב  ָהַאָיָלה  ְמׁשַ ֶניָהּּ טֹוֵרף.  ה  ֶאת  ּבָ ָהַאָיָלה  ַמְבִחיָנה  ּבְ ׁשֶ ָהָלה  ּבֹוְרִחים  ָהֳעָפִרים ,  ּּכְ ֵמֲחַמת  ַהּבֶ

ְזִרים  ְלָכל  ֵעֶבר ים  וִמְתּפַ ַּהְקַטּנִ ּ ָצם,  ּ ֵדי  ְלַקּבְ י  ַהּטֹוֵרף,  ּכְ ּנֵ לו  ְלׁשִ לֹא  ִיּפְ ּׁשֶ ַחתתֶפְמַנְפֶנ,  ּ ְבִמְטּפַ ְזָנָבּה  ּכִ ך  ֵה,  ּ  ָהַאָיָלה  ּבִ םְּכָ , ם  יֹוְדִעים  ֵהיָכן  ִאּמָ

ין ַהְסָלִעים(ּוָבִאים ִלְמקֹום ִמְסּתֹוָרּה  ה ְלֹעֶמק ַהֵצל, ָּלרֹוב ּבֵ ין ַהַחּמָ ְלִבים ָיֶפה ִעם ִצְבֵעי ַהֶסַלע ּבֵ ּתַ ְּוִצְבֵעי ְזָנָבּה ִמׁשְ ּ ימו ֵלב ְלִסיָמן, ּ ֵני ִמיָנּה ָיׂשִ ַרק ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ  . )ּּבְ

ַּהׁשוָעל  ָהַעְרמו ּ י  ַהַצִידּ ְלּבֵ ְזָנבֹו  ְלַהְטעֹות  ֶאת  ּכַ ׁש  ּבִ ּמֵ ּתַ מֹאָלּה.  ִּמי  ִמׁשְ ּהוא  ֵמִניף  ֶאת  ְזָנבֹו  ְלַצד  ְיִמין  ְוֶאת  גופֹו  ׂשְ ָלִבים,  ּּ רֹוִאים  ֶאת ,  ַהּכְ ּׁשֶ

ם ֵמַהַצד ָהַאֵחר, ַּהָזָנב ּפֹוִנים ְלָיִמין ָבר ָחַמק ֵמִאּתָ ְּוִאלו הוא ּכְ ּ ּ ּ . 
 

ְדָרׁש   ּמִ ה(ֶנֱאַמר  ּבַ ְפִתחֹות  ְלקֶֹהֶלת  וְלרות  ַרּבָ ּּבַ ְלִפי   ")ּ
ְתַחְלָקה  ֶאֶרץ  ִיש ּנִ ּ ְָׂרֵאל  ְוָהָיה  ִחלוָקה  ָחִביב ּׁשֶ ּ ּ
אי ֵדה,  ֲעֵליֶהם  יֹוֵתר  ִמּדַ ׂשָ ְוֶזה  עֹוֵסק ,  ּוֶזה  עֹוֵסק  ּבְ

ַכְרמֹו ֵזיתֹו,  ּבְ ֶפָחמֹו,  ְוֶזה  עֹוֵסק  ּבְ ָלן ,  ְוֶזה  עֹוֵסק  ּבְ ּּכֻ
ְמַלאְכָתן רוך  הוא ,  ּעֹוְסִקין  ּבִ ֵקׁש  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּלָכך  ּבִ ְּ ְּ ּ

ְּלִפיָכך  ִהְרִגיׁשו  ּבֹו ,  ְלַהְרִעיׁש  ֲעֵליֶהם  ֶאת  ָהעֹוָלם ּ ְ

 .ש"ע' ְּוכו" ַּהּכֹל ְוהֹוִדיעו ֶאת ִמיָתתֹו
ֵבי  ֵאִלָיהו"ּוְב ָּתָנא  ּדְ ַהְרָחָבה   )יאֶּפֶרק  ("  ּ ר  ּבְ ֻמְסּבָ

ֶאֶרץ  רות  ָהָעם  ּבְ ְרּדְ ַהגֹוֵרם  ָהִעָקִרי  ְלִהְתּדַ ּׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ַית  ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ּבְ ֵדי  ֲעׂשִ ַּעד  ּכְ

ל   ַצֵער  ׁשֶ אָֹרע  ַהּמְ ּמְ ֵלם  ּבַ ֶבט  ׁשָ ׁש ִּפיֶלֶג"ַוֲהִריַגת  ׁשֵ
ִגְבָעה ַע("  ּּבַ סֹוף  ֵסֶפר  ְיהֹוׁשֻ ּמוָבא  ּבְ ָּהָיה  ִאי  ִקיום ,  )ּּכַ ּ

ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ִרים  ּבְ ְ ְלִתי  ִמְתַפּשׁ ַּחֵיי  תֹוָרה  ּבִ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל  ם  ַגם  ַעל  ַחְכֵמי  ִיׂשְ ַהְטָעָנה  מוְפֵנית  ׁשָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

נו  ֶאת  ָהָעם  ַלֲעסֹק  ּבַ ְרּבְ לֹא  ּדִ אֹותֹו  ּדֹור  ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ , ּתֹוָרהּ
ל ָהָאֶרץ וָבה ׁשֶ ִיּשׁ ק ּבְ יחו ָלֶהם ְלִהְתַעּסֵ ְּוִהּנִ ּ ּ. 

ל  ְלִתי  מוָסִרית  ׁשֶ ְּוַגם  ַהַטֲעָנה  ַעל  ִהְתַנֲהגוָתם  ַהּבִ ּ ּ ּ
ה   ַמֲעׂשֵ ְנָיִמין  ּבְ ֵבי  ִגְבַעת  ּבִ ּתֹוׁשָ ִגְבָעה"ּ ִּפֶלֶגׁש  ּבַ ּ" ,

ֵעֶסק  ַהתֹוָרה   ָאַמר "...ֻּהְפְנָתה  ַעל  ָהִרְפיֹון  ּבְ
ָרֵאל  ֶאָלא :ה"ָּקּבַָה ּ  לֹא  ָנַתִתי  ְלֵאלו  ֶאת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּּ ּ

ל  ִעְנָין  תֹוָרה  ּכָ נו  ְוַיַעְסקו  ּבַ ִיְקְראו  ְוִיׁשְ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ְזַמּנֹו ְוִיְלְמדו ַהְרָחָבה". ּּבִ ם ּבְ  .   ַּעֵין ׁשָ

ֵעת  ִמְלֶחֶמת  ָהָאֶרץ הֹוָרַאת ,  ַּוֲאִפילו  ּבְ ָתה  ּבְ ֶעׂשְ ּנֶ ׁשֶ
ן  נון  ַתְלִמיד ה  "ַּהָקּבָ ַע  ּבִ יהֹוׁשֻ יִקים  ּכִ ְּוַעל  ְיֵדי  ַצּדִ ּ

ינו   ה  ַרּבֵ ְלָחָמה ,  ה"עּמֹׁשֶ ל  ַהּמִ ִעצוָמה  ׁשֶ ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ִרְפיֹון  ִלּמוד  ַהתֹוָרה ִקִעים  ּבְ ָלה  ִהְתַגלו  ּבְ ּוְבׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ,

ך ַע  ַעל ּכָ הֹוִכיַח  ֶאת  ְיהֹוׁשֻ ַלח  ַמְלַאך  ׁשֶ ְִנׁשְ ּוְבאֹותֹו . ְ
ְקָרבֹות  וַמֲאָבִקים   ְּלַאַחר  יֹום  ָעמוס,  ָלהַלְי ּּבִ ּ

ֶות ל  ַהֵהָאְחזות ,  ְּלַחִיים  ְוַלּמָ ְּלַחֶייָה  וְלמֹוָתה  ׁשֶ ּּ ּ
ָאֶרץ ִלּמוד ,  ּבָ ק  ּבְ ֵעֶמק  ְוִהְתַעּסֵ ַע  ּבָ ב  ְיהֹוׁשֻ ָּיׁשַ

ה תֹוָרה  ַהְקדֹוׁשָ ַּמֲעִמיק  ּבַ ֶכת  ְמִגָלה ,  ּ ַמּסֶ ֹבָאר  ּבְ ּמְ ּּכַ
ף ( י. )גּדַ יַבת ָהָאֶרץּכִ  .ּ זֹו ִעָקר ְיׁשִ

ִני ְ ֵעֶסק  ִמּשׁ ְּוִזילות  ַהתֹוָרה  ְוַהִהְתַיֲחסות  ֵאֶליָה  ּכְ ּ ּ ,
ָרֵאל  ֵמַעל  ן  ְוֶאת  ֵגרוׁש  ִיׂשְ ֵּהִביָאה  ֶאת  ַהֻחְרּבָ ּ

ְפִתיַחת  ִמְדָרׁש  ֵאיָכה ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז.  ַאְדָמָתן ּבִ
ֲהָנא  ָפַת",  )בִּפְסָקה  ( ר  ּכַ א  ּבַ י  ַאּבָ -  יא,ִיְרְמָיה  ט(ח  ַּרּבִ

ּ  ָתֵני ,'  ְוגֹו"ִמי  ָהִאיׁש  ֶהָחָכם  ְוָיֵבן  ֶאת  ֹזאת"  )יב
ּבִ ֶאֶרץ ,י"ַרׁשְ קֹוָמן  ּבְ   ִאם  ָרִאיָת  ֲעָירֹות  ִנְתָלׁשֹות  ִמּמְ

ַכר  ַכר  סֹוְפִרים  וִבׂשְ ׂשְ לֹא  ֶהֱחִזיקו  ּבִ ע  ׁשֶ ָרֵאל  ּדַ ִּיׂשְ ּ ּ
ֱאַמר   ּנֶ ים  ׁשֶ ּנִ ם(ְמׁשַ  ?ָהָאֶרץַעל  ָמה  ָאְבָדה  "  )ׁשָ

 ". ַּעל ָעְזָבם ֶאת תֹוָרִתי' הַּוֹיאֶמר 
יא   ׂשִ י  ְיהוָדה  ַהּנָ ם  ַעל  ַרּבִ ּוְמֻסָפר  ׁשָ ינו   –ּּ ַּרּבֵ

ָעֵרי ,  ַּהָקדֹוׁש י  ּבְ י  ַאּמִ י  ְוַרּבִ י  ַאּסִ ַלח  ֶאת  ַרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָרֵאל קֹומֹות.  ִיׂשְ ַהִגיָעם  ָלֶאָחד  ַהּמְ ְקׁשו ,  ּּבְ ּּבִ ּ

י  ָהִעירַהֲחָכִמים  ְלַהְראֹות   . ָּלֶהם  ֶאת  ׁשֹוְמֵרי  וָמִגּנֵ
ִעיר סֹוָבִבים  ּבָ ֹוְמִרים  ַהּמְ . ֶּהְראו  ָלֶהם  ֶאת  ַהּשׁ

ַּהָללו  ׁשֹוְמֵרי  ָהִעיר:  ָּאְמרו  ָלֶהם  ַהֲחָכִמים ַּהָללו ?  ּ ּ
ָפִרים(!  ַמְחִריֵבי  ָהִעיר ּסְ ר  ּבַ ֵבי ,  ּוֻמְסּבָ יֹוׁשְ ַעל  ְיֵדי  ׁשֶ ּׁשֶ

ְטחֹוָנם   ִמים  ּבִ ֶהםָהִעיר  ׂשָ ָטחֹון ,  ּבָ ֶהם  ַהּבִ ִּנְפֶגֶמת  ּבָ ּ
ָרֵאל   ׁשֹוֵמר  ִיׂשְ ֲאלו.  )ה"ַּהָקּבָ  –ּבְ ן:  ּׁשַ ִמי  ֵהם ,  ִאם  ּכֵ
יבו  ַהֲחָכִמים?  ׁשֹוְמֵרי  ָהִעיר ּ  ֵאלו  סֹוְפִרים :ֵּהׁשִ ּ

ִרין  ֶאת  ּמְ ים  וְמׁשַ ּנִ ֵהם  הֹוִגים  וְמׁשַ ים  ׁשֶ ּנִ ּוְמׁשַ ּ ּ
יֹום  וַבַלְיָלה ַּהתֹוָרה  ּבַ ּ ֱאַמר  ַע,  ּּ ּנֶ ם  ׁשֶ ַע  א(ל  ׁשֵ , ְיהֹוׁשֻ

ְּתִהִלים (ּ  ְוֵכן  הוא  אֹוֵמר  "ְוָהִגיָת  ּבֹו  יֹוָמם  ָוַלְיָלה"  )ח ּ

ְוא  ָעְמלו  בֹוָניו  ּבֹו 'הִאם  "  )א,  קכז ּ  לֹא  ִיְבֶנה  ַבִית  ׁשָ
ַקד ׁשֹוֵמר'הִאם  ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ  ".  לֹא ִיׁשְ

ְדָרׁש ִדְבֵרי  ַהּמִ ַהְרָחָבה  ּבְ ַהָקּבְָּוַעֵין  ּבְ ָּתָלה  ֶאת ה  "ּ  ׁשֶ
לֹא  ָנְתנו  ֲעִדיפות  ָכך  ׁשֶ ן  ָהָאֶרץ  ּבְ ת  ֻחְרּבַ ִּסּבַ ּ ּ ְ

ֶּעְליֹוָנה  ְלִלּמוד  ַהתֹוָרה ִבְנָין ,  ּ ֵחֶלק  ָהִעָקִרי  ּבְ ּּכַ
ה  ִהְרִחיָבה  ַהתֹוָרה  ַוֲחַז.  ָהָאֶרץ ה  ְוָכֵהּנָ ל "ְּוָכֵהּנָ

ים ָעְצַמת  ִלּמוד  ַהתֹוָרה  וׁשְ,  ַּהְקדֹוׁשִ ּּבְ ּ ִּמיַרת  ַחֵיי ּ
ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ה  ּבְ ָ לֹא .  ַּהְקֻדּשׁ ּוִמֶזה  ֵיׁש  ִלְלמֹד  ׁשֶ ּ ּ

ל  ָתֵפל  ְוִעם  ּכָ ְּלָהִניַח  ֶאת  ָהִעָקר  ְוַלֲעֹסק  ּבְ
ָרֵאל ל  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ִמי  ׁשֶ וָבה  ַהַגׁשְ ל  ִיּשׁ יבוָתה  ׁשֶ ֲּחׁשִ ּ ּּ ּ ,

ַעל ַאְדַמת ה ׁשֶ ָ ַחֵיי ַהְקֻדּשׁ יָבָתה ּבְ ִּעַקר ְיׁשִ ּּ  . ּ ַהקֶֹדׁשּ
ל  ֶזה  ְלִעְנָיֵננו,  ְּוָכָאמור ת  ִמּכָ ֶקׁשֶ ְתּבַ ְסָקָנה  ַהּמִ ַּהּמַ ּ ,

ָרֵאל ִיּסוֵרי  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּבְ ִעָקר  ַהִיּסוִרים  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִהיא ,  ּ
ה ה  ּבָ ִמיַרת  ַהְקדֹוׁשָ ִלּמוד  ַהתֹוָרה  וׁשְ ָקָעה  ּבְ ַּהַהׁשְ ּ ּ ּ ּ .

ַעל  ְיֵדי  ֶזה  מֹוֵנַע  ָהָאָדם  ֵמַעְצמֹו  ִי . ּּסוִרים  ֲאֵחִריםׁשֶ
ִגיַע  ְללֹוְמֵדי  ָכר  ֶהָעצום  ַהּמַ ּוְבנֹוָסף  זֹוֶכה  ַלּשָׂ ּ ּ

ַּהתֹוָרה ַעל ַאְדַמת ַהקֶֹדׁש ּ  . 

ֶעֶצם ַמָתָנה ִהיא ּבְ ְּקִנָיה ׁשֶ ּ 
ָעָבר   ֻחקֹוַתי(ָּעַמְדנו  ּבֶ ת ּבְ ָּפָרׁשַ ְמעֹון  )ּ י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ַעל ּדִ
ר  יֹוַחאי  ִזיָע ְבַרְיָתאא  "ּבַ ָרכֹות  ּבִ ֶכת  ּבְ ַמּסֶ ף  (  ּבְ ה ּדַ

רוך  הוא   ")א"ע לֹׁש  ַמָתנֹות  טֹובֹות  ָנַתן  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּׁשָ ּ ְּ ּ
ָרֵאל ּ  ְוֻכָלן  לֹא  ְנָתָנן  ֶאָלא  ַעל  ְיֵדי  ִיּסוִרין,ְלִיׂשְ ּ ּ  ֵאלו ,ּ ּ

א;ֵהן ָרֵאל  ְוָהעֹוָלם  ַהּבָ ַאְלנו,  "ּ  תֹוָרה  ְוֶאֶרץ  ִיׂשְ , ְּוׁשָ
ים  ֵאלו ַּמּדוַע  ְמֻכּנִ ר  ֲעֵליֶהם ּּ ּבֵ ּדִ ֶ ה  ּשׁ לֹוׁשָ ְ   ַהּשׁ

ּבִ ְמִחיר ,  "ַּמָתנֹות:  "י"ַרׁשְ רוָכה  ּבִ ָגָתם  ּכְ ֲּהֵרי  ַהּשָׂ
ַּהִיּסוִרים ְְוַהְתׁשוָבה  ְלָכך!    ?ּ ּ ם,  ּ הוָבא  ׁשָ ִפי  ׁשֶ , ּּכְ

עֹוָלם  ַהֶזה  וְבָכל  ָעָמל  ֵיׁש  ל  ָאָדם  ָעֵמל  ּבָ ּכָ ּׁשֶ ּ
ִיּסוֵרי  ֵא,  ִּיּסוִרים ֲעָלה  ּבְ הַּהּמַ לֹוׁשָ ְ ּלו  ַהּשׁ ּוְלִעְנָיֵננו,  ּ ּ ,

ָרֵאל ָרֵאל ,  ִּיּסוֵרי  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ְלַבד  ִקְנָין  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּמִ ּׁשֶ
ֵקק  ַגם  ְיַכְפרו  ֶאת  ֲעוֹונֹוָתיו  ְולֹא  ִיְזּדַ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּ ּ ּ

ְיַכְפרו  ֶאת  ֲעֹונֹוָתיו ְּלִיּסוִרים  ֲאֵחִרים  ׁשֶ ּּ ִנְמָצא .  ּ
ֵעֶבר  ְלַכָפַרת  ָהֲעֹונ ּמֵ ּזֹוֶכה  ַגם ,  ֹּות  ַעל  ְיֵדי  ִיּסוִריםּׁשֶ
ָרֵאל  .  ְּלַמְתַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ר ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ , ְְוִנְרֶאה  עֹוד  ְלהֹוִסיף  ְולֹוַמר  ּבְ
ֵעת  ֶנה  ֹתֶקף  ּבָ ִלים  ִמׁשְ ָבִרים  ָהֵאמוִרים  ְמַקּבְ ַהּדְ ּׁשֶ ּ

ִסלוף ,  ַּהֹזאת ים  ּבְ ׁשִ ַתּמְ ִליֵטי  ָהָאֶרץ  ִמׁשְ ר  ׁשַ ֲאׁשֶ ּּכַ ּּ ּ
ם   ָרֵאל"ׁשֵ ָרֵאל  ְוַעם "  ִיׂשְ ַּאך  ֻחֵקיֶהם  ֶנֶגד  תֹוַרת  ִיׂשְ ּ ְ

תֹוָרָתה   ה  ֶאָלא  ּבְ ֵאיָנה  ֻאּמָ ָרֵאל  ׁשֶ ִּיׂשְ ֱּאמונֹות "ַּעֵין  (ּ

ְכָתב  ְותֹוָרה   –)  אֹות  זג  ַמֲאָמר  ג  "ָלַרַס"  ְוֵדעֹות ּבִ ּתֹוָרה  ׁשֶ
ַעל  ֶפה   ּבְ ינו  אֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש[ּׁשֶ ַרּבֵ ְּוַעֵין  ּבְ ּ ּּ 

ֵתנו   ָפָרׁשָ ְתִחיל  א  ,  כו(ּּבְ ּבור  ַהּמַ ְמָת  ַבֶטֶנא"ּּדִ ְּוָאְמרֹו  ְוׂשַ ּ(" 
ַּעל  ַהַיַחס  ָהָראוי בֹות  טֹובֹות  ַאך   ּ ְחׁשָ ְִלְפֻעלֹות  ַהּנֶ ּ

ַעל  ֶפה ּבְ ּנֹוְגִדים  ֶאת  ַהתֹוָרה  ׁשֶ ִרית...]  ּ יֵעי  ּבְ  ּוַמְרׁשִ
ִפתוִיים  ְויֹוֵתר  ְויֹוֵתר  ִמְתַמּמֵ ים  ּבְ ַּמְרּבִ ּ ם ּ ֵ ּׁש  וִמְתַגּשׁ ּ

ָרֵאל  ַעל  דֹור  ל  ַחְכֵמי  ִיׂשְ ְלֵעיֵני  ּכֹל  ֲחזֹוָנם  ׁשֶ
יָחא ְמׁשִ ֶכת  סֹוָטה,  ִעְקְבָתא  ּדִ סֹוף  ַמּסֶ ר  ּבְ ְזּכָ ּנִ  –  ּכַ

ֵעת  ַהֹזאת ֶאֶרץ ,  ּּבָ ֶבת  ּבְ ל  ָלׁשֶ ַתּדֵ ְיהוִדי  ִמׁשְ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ָוָנה  ָהְראוָיה  ְוָהֲאִמִתית ּכַ ָרֵאל  ּבַ ִּיׂשְ ּ ַצַער ּוִמ,  ּ ְצַטֵער  ּבְ

ִקיום  ַהתֹוָרה  ה  ּבְ ָ ץ  ְלהֹוִסיף  ְקֻדּשׁ ִכיָנה  וִמְתַאּמֵ ְ ַּהּשׁ ּ ּּ
ִכיָנה ְ ה  ַהּשׁ ֹוָרה  ּבָ ּשׁ ת  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ַ ְצֹות  ִמּכַֹח  ְקֻדּשׁ , ְּוַהּמִ
ָרֵאל  ַוֲחִביִבים  כַֹח  ִיּסוִרים  ֵאלו  קֹוִנים  ֶאת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּּבְ ּּ

ָא ְ ה  ִמּשׁ ה  ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל ֵּהם  ִפי  ּכַ ּר  ִיּסוֵרי  ֶאֶרץ  ִיׂשְ
וָבה ֲעִלָיה ָלָאֶרץ וְבִיּשׁ רוִכים ּבַ ִמִיים ַהּכְ ַּגׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ . 

ֵסֶפר   ִּלקוֵטי  מֹוֲהַר"ְּוַעֵין  ּבְ ָעה '  'כִסיָמן  א  "ח("  ן"ּ ִּתׁשְ

ִּתיקוִנין  ַיִקיִרין ּּ יִכיׁשֶ  )ואֹות  ',  ּ ְזכות  ַהתֹוָרה  ַמְמׁשִ יִכיּבִ ְזכות  ַהתֹוָרה  ַמְמׁשִ יִכיּבִ ְזכות  ַהתֹוָרה  ַמְמׁשִ יִכיּבִ ְזכות  ַהתֹוָרה  ַמְמׁשִ ּּבִ ּּ ּּ ּּ     ןןןןּ
ָרֵא ָרֵאְוזֹוִכין  ְלֶאֶרץ  ִיׂשְ ָרֵאְוזֹוִכין  ְלֶאֶרץ  ִיׂשְ ָרֵאְוזֹוִכין  ְלֶאֶרץ  ִיׂשְ ַכת  ַהתֹוָרה ,  ללללְוזֹוִכין  ְלֶאֶרץ  ִיׂשְ ְּוַעל  ְיֵדי  ַהְמׁשָ

ִניעֹות  ְוַהִיּסוִרים ּזֹוֶכה  ְלַהְכִניַע  ֶאת  ַהּמְ ם ,  ּ ַּעֵין  ׁשָ
ַהְרָחָבה  ִקצור ִלקוֵטי מַֹהַר"ּו(ּבְ ּּבְ ּּ ם" ן"ּ  .   )ׁשָ

ָרכֹות   ֶכת  ּבְ ַמּסֶ ים  ּבְ ָפְרׁשִ ם(ּוִבְפָרט  ְלאֹוָתם  ַהּמְ  )ׁשָ
ָהִעְסָקה  ּכֹוֶלֶלת  ֶאת ׁשֶ'  ְּוכו"  ְּוֻכָלן  לֹא  ְנָתָנם"

ַיַחד ָתם  ּבְ לֹׁשְ ַעל  תֹוָרה  ְוַגם ,  ּׁשְ ִיְהֶיה  ּבַ ַהְינו  ׁשֶ ּּדְ ּּ
א   ה  ָלעֹוָלם  ַהּבָ ָרֵאל  ְוַגם  ִיְזּכֶ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ב  ּבְ ְוֵעין (ּיֹוׁשֵ

ם ן ְיהֹוָיָדע ׁשָ  .)ּבֶ
ֶחְלֵקנו ְפָלה  ּבְ ּנָ ֶ ּוִבְראֹוֵתנו  ֶאת  ַהְזכות  ַהְגדֹוָלה  ּשׁ ּ ּ ּ ּּ ,

ֶב ֲעבֹוַדת  ַהקֶֹדׁש ָלׁשֶ ה  ּבַ ֶאֶרץ  ַהקֶֹדׁש  ְוַלֲעֹסק  ּבָ ּת  ּבְ ּּ
ּוְבִלּמוד  ַהתֹוָרה ּ ם ,  ּ ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ נֹוִסיף  ֹאֶמץ  ּבַ

ַרך ַרך ,  ְִיְתּבָ יַבת  ָהָאֶרץ  ְונֹוֶדה  לֹו  ִיְתּבָ יׁשִ ַמח  ּבִ ְִנׂשְ

ְמאֹד  ְמאֹד ֵתנו  .  ּבִ ְבֵרי  ָפָרׁשָ ֶזה  ִמּדִ ְּוַנְמִליץ  ּבָ ) ג,  כו(ּ

ִּהַגְדִתי  ַהיֹום  ַל,  ַּמְרָת  ֵאָליוְוָא" ּ י  ָבאִתי ֶק  ֱאלֹ'הּ ָיך  ּכִ

ע   ּבַ ר  ִנׁשְ ּ  ַלֲאֹבֵתינו  ָלֶתת  ָלנו'הֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ "
פוי "  –ְּוָאַמְרָת  ֵאָליו  ,  י"ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ ֵאיְנך  ּכְ ֶ ּּשׁ ָ

פוֵיי  טֹוָבה  ִלְנֹהג ".  טֹוָבה ְּוַגם  ֲאַנְחנו  לֹא  ִנְהֶיה  ּכְ ּ
ָפָלִטין  ל ֶמֶלך ֶנֶגד ְרצֹונֹוּּבַ  .ְׁשֶ

ְּוַגם  ְיהוֵדי  ַהְתפוצֹות ּ ֶאֶרץ ,  ּ ִאים  ְלַבֵקר  ּבְ ּבָ ׁשֶ ּּכְ
ָרֵאל לו ,  ִיׂשְ ַתּדְ ת  ָהָאֶרץ  ְוִיׁשְ ַ ְקֻדּשׁ ִּיְנֲהגו  ּבִ ּ ּ

ם  יָאה  ָלָאֶרץ  ְתֵהא  ְלִתקון  ַנְפׁשָ ִסיָעה  ְוַהּבִ ַהּנְ ּׁשֶ ּּ
ם" ֶּפֶלא יֹוֵעץ"ְרֵאה (  .)ׁשָ

הִויִהי  ָרצֹון  ׁשֶ ְזּכֶ ָרֵאל  ָהֲאִמִתית  ּנִ ת  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ַ , ִּלְקֻדּשׁ
ְתַכֵפר  ֵלָמה  ׁשֶ ה  ְתׁשוָבה  ׁשְ ה  ְוַלֲעׂשֹת  ּבָ מֹוַח  ּבָ ִּלׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַאְדַמת  ַהקֶֹדׁש יָבֵתנו  ּבְ ַּיַחד  ִעם  ֶעֶצם  ְיׁשִ ה ,  ּ ְוִנְזּכֶ
ר  ֶאֶרץ  ַהקֶֹדׁש  ֲאׁשֶ ִנים  ַרּבֹות  ְנִעימֹות  ְוטֹובֹות  ּבְ ְּלׁשָ

ָנה  'הֵעיֵני   ָנה  ְוַעד  ַאֲחִרית  ׁשָ ָ ית  ַהּשׁ ה  ֵמֵראׁשִ . ּּבָ
ּכֹון  ָרֵאל  ִיׁשְ ע  ְיהוָדה  ְוִיׂשְ ָיֵמינו  ִתָוׁשַ ּוִבְמֵהָרה  ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ם ִציֹון ּבִ ֵ ׁשוב ַהּשׁ ָּלֶבַטח ּבְ ּּ . 

¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
 )050.4125671' לט. (שִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה� 

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ
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