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  הלכות סעדה הלכה ה -ספר ליקוטי הלכות 
 סּוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ְוֵכן ִנְסָמְך -ְקִריַעת ַים ? ַמה ְּׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא. ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו, ְוֶזהּו) מז

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב,  סּוף ּוִמְסַּתֶּיֶמת ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק-ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו ְלָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ִמְּקִריַעת ַים 
ַהְינּו ְּבִחיַנת ְּכַלל ָּכל , ַּכּמּוָבא, ִּכי ֲעָמֵלק הּוא ִעַּקר ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש. ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר' ִמְלָחָמה ַלה

 -ְוַעל . ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבִאים ֵמַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ֶׁשִּנְמָׁשִכין ִמֻּזֲהַמת ַהָּנָחׁש' ַהּמֹוְנִעים ְוַהְמַעְּכִבים ְוכּו
ַּפת ֲעָמֵלק הּוא אֹוֵרב ָּתִמיד ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ְוהּוא ֵּכן ְקִל

 'ִלְלחֹם ִעּמֹו ִּבְבִחיַנת ִמְלָחָמה ַלה, ִּכְבָיכֹול, ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו'  ֵּכן ָצִריְך ה-ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ְוַעל 
ְוִעַּקר ִהְתַּגְּברּותֹו ִהוא ַעל ַהֵּגִרים ּוַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ֶׁשֲעֵליֶהם ִמְתַּגְּבִרים ְמאֹד , ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר

. ַהִּנְמָׁשִכין ֵמַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשהּוא ְקִלַּפת ֲעָמֵלק' ַהְמִניעֹות ְוכּו
 סּוף ֶׁשָאז ָהָיה ִעַּקר ְּגַמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוַהְתָחָלָתם ִלְכנֹס - ְיֵדי ְּבִחיַנת ְקִריַעת ַים - ַעל ְוַהְכָנָעתֹו

 -ִּכי ָאז ָנַפל ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְלַגְמֵרי ְוָיְצאּו ֵמְרׁשּותֹו ְלַגְמֵרי ְוִהְתִחילּו ֵליֵלְך ְלֶאֶרץ ,  ִיְׂשָרֵאל-ְלֶאֶרץ 
 ְיֵדי - סּוף ָהָיה ַעל -ְוִעַּקר ְקִריַעת ַים . ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך, ֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבַהִּׁשיָרהְּכמ. ִיְׂשָרֵאל

, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף



 

ב 

ְקֻדַּׁשת ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּזכּו ְלַתְכִלית ְׁשֵלמּות ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית ֶׁשָּזכּו  ֶּזהּו ְּבִחיַנת ּכַֹחֶׁש
ְקֻדַּׁשת  ֵּכן ָּכֵלב ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ְמאֹד ֲעַצת ַהְמַרְּגִלים ֶׁשרֹוִצים ִלְפּגֹם ִּב-ְוַעל ' ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד ְוכּו

 -ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוַעל ,  ֵּכן ָהַלְך ְוִנְׁשַּתַּטח ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות-ַעל ,  ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ 
ׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ְּכמֹו ֶׁשָּדְר. 'ִאם לֹא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַרְך ָּבּה ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלַמה ֶּׁשָּזָכה

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהוא ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ִמְתַּגְּבִרים -ִּכי ְּכֶׁשרֹוִצים ָלבֹוא ְלֶאֶרץ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
ל ֶׁשָּכל ֶזה "ה ַהַּנַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָר, ְמאֹד ְמאֹד ְּכמֹו ַהָּים ְוַהַּיְרֵּדן' ּוִמְׁשַּתְּטִחים ַהְמִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ְוכּו

ִנְמָׁשְך ֵמַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ָאז ְּביֹוֵתר ְּכמֹו ָים ְוָנָהר ַמָּמׁש ַעד ֶׁשָרָאה ָּכֵלב ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
 ֵּכן -ְוַעל . ַּתַּטח ֲעֵליֶהם ְיֵדי ּכַֹח ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵהם ִקְבֵרי ָהָאבֹות ֶׁשָהַלְך ְוִנְׁש-ְלַהְכִניָעם ִּכי ִאם ַעל 

 ְיֵדי - ְיֵדי ּכַֹח ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ֶׁשַעל - סּוף ָהָיה ַעל -ָּכל ְקִריַעת ַים 
 ֵּכן ָהָיה ְמַהֵּלְך -ְוַעל . ל" ַּכַּנַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ֶזה ָהְיָתה ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה

 :ל"ִּכי ִעַּקר ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם ַּכַּנ, ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ֵאֶצל ֲארֹון ַהּלּוחֹות
, ְלֶחֶמת ֲעָמֵלק סּוף ּוִמ- ְיֵדי ֶׁשָּׁשַמע ְקִריַעת ַים - ֵּכן ִיְתרֹו ֶׁשָהָיה ֵּגר ֶצֶדק ִעַּקר ֵּגרּותֹו ָהָיה ַעל -ְוַעל 

ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ִלְזּכֹות ְלִהְתַּגֵּיר ֶּבֱאֶמת ְוָלׁשּוב ֶאל   ִּפי ֶׁשהּוא- ַעל -ִּכי ָׁשַמע ְוֵהִבין ֶׁשַאף 
 ֵכן - ִּפי - ַעל -ַאף , ל"ַהְּקֻדָּׁשה ִּכי ִהוא ְּבִחיַנת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ּוִמְתַּפֵּׁשט ְּביֹוֵתר ְּבָכל ַּפַעם ַּכַּנ

 סּוף ֶׁשָהָיה ִּבְזכּות ְוכַֹח ֲארֹונֹו ֶׁשל -ִיְתָּבַרְך ְרפּוָאה ַלַּמָּכה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקִריַעת ַים ' ְּכָבר ִהְקִּדים ה
ֵּזידֹוִנים ְוֶׁשִּיְהֶיה ִנְפָּתח  ְיֵדי ֶזה ָזכּו ְלָגֵרׁש ֶׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ְּבִחיַנת ַהַּמִים ַה-ל ֶׁשַעל "ַּכַּנ' יֹוֵסף ְוכּו

 סּוף ֶׁשָּבְרחּו ַהַּמִים ִמְּפֵניֶהם ְוִנְפְּתחּו ָלֶהם ָאז -ָלֶהם ֵמיֵמי ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְקִריַעת ַים 
ְוָאז ִנְכַנע ְוָנַפל '  ַעל ַהָּים ְוכּוָרֲאָתה ִׁשְפָחה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַמַעְינֹות ַהָחְכָמה

ֶׁשָּכל ֶזה הּוא ְּבִחיַנת ַהְכָנַעת ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ֶׁשהּוא .  ִיְׂשָרֵאל-ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְלַגְמֵרי ְוִהְתִחילּו ֵליֵלְך ְלֶאֶרץ 
 - ַעל - ֵּכן ַאף -ֵמַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ְוַעל ַהִּמְתַּפְּׁשִטים ְמאֹד ֶׁשָּבִאים ' ְּבִחיַנת ַהְמִניעֹות ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְוכּו

ְוָכל ֶזה .  ֵכן ַּבּכַֹח ַהֶּזה ְיכֹוִלים ְלַהְכִניעֹו ָּתִמיד- ִּפי - ַעל -ִּפי ֶׁשַאַחר ָּכְך ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם יֹוֵתר ַאף 
ִּכי ִעַּקר ,  סּוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק-ְקִריַעת ַים ? ָבאָׁשַמע ְוֵהִבין ִיְתרֹו ְוִנְתַּגֵּיר ְּבִחיַנת ַמה ְּׁשמּוָעה ָׁשַמע ּו

 :ל" ְיֵדי ֶזה ַּכַּנ-ִקּיּום ַהֵּגִרים ּוַבֲעֵלי ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּיָּׁשֲארּו ַקָּיִמים ִּבְקֻדָּׁשָתם הּוא ַעל 
ּו ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהְמנּוָחה ְוֶאל  ֵּכן ִעַּקר ַמֶּפֶלת ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ְלַגְמֵרי ִיְהֶיה ַרק ְּכֶׁשָּיבֹוא-ְוַעל ) מח
ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין . 'ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוכּו' ֱאלֶֹקיָך ְלָך ְוכּו 'ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַהַּנֲחָלה

ֲאָבל ַמְכִניִעין אֹותֹו ְּבָכל . ָאר ְלֵעילָּבִאים ֶאל ַהְמנּוָחה ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְׁשֵלמּות הּוא ִמְתַּגֵּבר ְּבָכל ַּפַעם ַּכְמבֹ
,  ְיֵדי ַצִּדיִקים ׁשֹוְכֵני ָעָפר ֶׁשְּכָבר ָּבאּו ֶאל ַהְמנּוָחה ִּבְׁשֵלמּות-ַּפַעם ְּבכַֹח ַהּתֹוָרה ְוַהַּצִּדיִקים ּוִבְפָרט ַעל 

ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי כַֹח , ּוְכִתיב) ְיַׁשְעָיה נז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֵֹלְך ְנכֹחֹו 
ְוֶזה . 'ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ַהַּצִּדיִקים ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְוַאָּתה ֵלְך ַלֵּקץ ְוָתנּוַח ְוכּו) ִאּיֹוב ג(

' ָמנֹוַח' 'ָּתה ִּבִּתי ֲהלֹא ֲאַבֶּקׁש ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך ְוכּוְוַע, ֶׁשָאְמָרה ָנֳעִמי ְלרּות ְּכֶׁשָרְצָתה ְלִהְתַּגֵּיר
ִּכי ָזְכָתה ְּבגֶֹדל ִצְדָקָתּה ֶׁשִּנְתַּגְּיָרה ֶּבֱאֶמת ִּבְׁשֵלמּות ָּגדֹול ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָּפְׁשָטה ֵמַעְצָמּה ְלַגְמֵרי . ַּדְיָקא

ַעד ֶׁשָּזְכָתה ֶׁשֵּיֵצא ִמֶּמָּנה . ל ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְמנּוָחה"ִחיַנת ִּבְגֵדי ַׁשָּבת ַּכַּנַהְּבָגִדים ַהּצֹוִאים ְוִנְתַלְּבָׁשה ִּבְב
 :ָאֵמן, ָמִׁשיַח ֶׁשהּוא ָיִביא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהְמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו

 :ֲהָלָכה ד
 :ְוִעְנַין ֶּפַסח ּוְסִפיַרת ָהעֶֹמר. ֵאר ִעְנַין ּפּוִרים ְוַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹותּובֹו ִיְתָּב



 

ג 

ַעֵּין ָׁשם ָּכל ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב ֵמרֹאָׁשּה ,  ִּפי ַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ּתֹוָכָחה ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן ח-ַעל 
 :אֹדִּכי ַהְּדָבִרים ֲאֻרִּכים ַוֲעֻמִּקים ְמ, ְלסֹוָפּה

 : ֲעָמֵלק ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ְּבָכל ָאָדם ּוְבָכל ְזַמן-ְוֶזה ְּבִחיַנת ּפּוִרים ֶׁשהּוא ַמֶּפֶלת ָהָמן 
 ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל -ל ֶׁשִעַּקר ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק הּוא ַעל "ִּכי ְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ

ִּכי זֹאת ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ִּבְבִחיַנת ִּדין ְּכֶׁשַהִּסְטָרא , ֶזה ַמְכִניִעין ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ְיֵדי -ֶׁשַעל . ּכַֹח
ִּבְבִחיַנת ַחִיל ָּבַלע . ָאֳחָרא רֹוָצה ִלְבלַֹע אֹוָתּה ִהיא עֹוֶמֶדת ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה

.  ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ְוַהַּדַעת ְוַהְּתִפּלֹות ְוָהַרֲחָמנּות ֶׁשָּבְלָעה ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְּדַהְינּו, ַוְיִקֶאּנּו
.  ְיֵדי זֹאת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה-ַהּכֹל ְצִריָכה ְלָהִקיא ַעל 

א ַּדי ֶׁשְּמִקיָאה ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ָּכל ַמה ֶּׁשָּבְלָעה ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ַאף ַּגם ַעְצמּות ִחּיּוָתּה ִהיא ַוֲאַזי לֹ
ֶׁשֵהם ָהיּו ַּבְּתִחָּלה . ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵּגִרים ֶׁשִּמְתַּגְּיִרין. ִּבְבִחיַנת ִמִּבְטָנּה יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל. ֻמְכַרַחת ְלָהִקיא

. 'ִיְתָּבַרְך ְוכּו'  ְיֵדי ֶזה ִנְתַרֶּבה ְּכבֹוד ה-ְוַעל . ' ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַעְכָׁשו חֹוְזִרין ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה ְוכּוֵמַעְצמּות
ְוזֹוִכין . ' ְיֵדי ֶזה ִנְתָּבֵרר ַהְמַדֶּמה ְוכּו-ְוַעל . 'ְוכּו. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְרפּוָאה.  ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך ְנבּוָאה-ְוַעל 

ְוִלְטרַֹח ּוְלִהְתַיֵּגַע ְּבָכל ּכֹחֹו ְלִהְתָקֵרב . ְמאֹד ִיְתָּבַרְך' ּוִבְׁשִביל ֶזה ְצִריִכין ְלַבֵּקׁש ֵמה. ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה
ֵּברּור  ְיֵדי ֶזה ִעַּקר -ִּכי ָּכל ַצִּדיק ֲאִמִּתי ֵיׁש לֹו ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשַעל , ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת

ֲאָבל ֵאין ַהָּדָבר ָּבא ְּבָנֵקל ',  ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּתלּוָיה ְּבֵברּור ַהְמַדֶּמה ְוכּו-ַהְמַדֶּמה ֶׁשַעל 
ב ִּכי ְּכֶׁשִּמְתָקֵר, ִּכי ְצִריִכין ַלֲחזֹר ַאֲחָריו ּוְלַבְּקׁשֹו ּוְלַחְּפׂשֹו ְמאֹד ְמאֹד, ְלִהְתָקֵרב ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי

 -ַעל . 'ִנְתַקְלֵקל ַהְמַדֶּמה יֹוֵתר ְוָיכֹול ָלבֹוא ֶלֱאמּונֹות ּכֹוְזִבּיֹות ְוכּו, ֲאַזי ַאְּדַרָּבא. ְלַמְנִהיג ֶׁשֵאינֹו ֱאֶמת
ִּדיק ֲאִמִּתי ִיְתָּבַרְך ַהְרֵּבה ְמאֹד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצ' ֵּכן ְצִריִכין ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְמאֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ַלה

ְוָאז זֹוִכין . ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבֵרר ַהְמַדֶּמה ֶׁשּלֹו. ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה
ֶּזה ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁש. ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט' ְלַהֲאִמין ֶׁשה. ֶלֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם

ְוִחּדּוׁש .  ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶׁשֶּלָעִתיד-ְוַעל .  ְיֵדי ֱאמּוָנה ְלַבד-ְלַהִּשיג ְּבׁשּום ֵׂשֶכל ִּכי ִאם ַעל 
י ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד  ְיֵד- ִיְׂשָרֵאל הּוא ַעל -ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ,  ִיְׂשָרֵאל-ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ 

ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת '  ְיֵדי ַמה ֶּׁשּיֹוְדִעין ֶׁשה-ְּדַהְינּו ַעל ', י ַעל ָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ְוכּו"ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש, ְלַעּמֹו
ִּכי .  ִיְׂשָרֵאל-ִחיָנה זֹו ֶׁשל ֶאֶרץ  הּוא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְב- ָּברּוְך -ְוֶלָעִתיד ְיַחֵּדׁש ַהָּקדֹוׁש . ָהעֹוָלם

ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאֹות ְּכמֹו  ְוָאז ִיְתַנֵהג ָּכל ָהעֹוָלם ִּבְבִחיַנת. ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל' ָאז ֵיְדעּו ְּבָכל ָהעֹוָלם ֶׁשה
ְוָאז . 'ֱאלֶֹקיָך ָּבּה ְוכּו' יַנת ָּתִמיד ֵעיֵני הְּבִח.  ְיֵדי ַהְׁשָּגָחה ְוִנְפָלאֹות-ֶׁשַהְנָהָגָתּה ַעל .  ִיְׂשָרֵאל-ֶאֶרץ 

ֶׁשהּוא ' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִׁשיר ָּפׁשּוט ָּכפּול ְמֻׁשָּלׁש ְמֻרָּבע ְוכּו. ֶׁשהּוא ִׁשיר ֶׁשל ִנְפָלאֹות. ִיְּתַער ִׁשיר ָחָדׁש
 ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו ִּבְבִחיַנת -ְּבַהְּנָׁשמֹות ַעל  ְיֵדי ֶזה הּוא נֹוֵתן ֵריַח טֹוב -ֶׁשַעל . קֹול ֶׁשל ַהּמֹוִכיַח ָהֱאֶמת

ְוזֹוִכין ִלְמזֹוָנא ְּדִנְׁשְמָתא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵריַח .  ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעין ְמזֹוָנא ְּדגּוָפא-ֶׁשַעל ' ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו ְוכּו
. ֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשָּכל ְּדָבָריו ְּכַגֲחֵלי ֵאׁשִּכי ֵהם ִּדְב, ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב ֵהיֵטב', ְוכּו' ְוכּו

ִמי ַיֲערְֹך , ְועֹוִלים ְלַמְעָלה ִמְּׁשֵמי ַהָּׁשַמִים. יֹוְרִדים ַעד ִעְמֵקי ְּתהֹום ְלַהֲעלֹות ְנָפׁשֹות ִמְּבֵאר ַׁשַחת
 :ִמי ְיַסֵּפר נֹוְראֹות ְּגֻדָּלָתם ֵאין ֻּדְגָמָתם, ִׁשְבָחם
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב , ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל.  ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָיִבין ַהַּמְׂשִּכיל ְקָצת-ְוִהֵּנה ַעל ) א

ַּתְכִלית ְוַהְיִריָדה ִּתְהֶיה . ּוִמָּכל ַהְּנִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות, ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּכָּמה ְּפָעִמים
ֶׁשּזֹאת . ְוַהּכֹל ְּבכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשהּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול. ָהֲעִלָּיה



 

ד 

ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא  ְיֵדי ֶזה ֻמְכַרַחת -ֶׁשַעל . ַהְּתִפָּלה ִהיא עֹוֶמֶדת ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה
 ִּפי ֶׁשֶּזה ָהִעְנָין ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲחגֹר ָמְתָניו ַלֲעמֹד - ַעל -ל ְוַאף "ַּכַּנ' ְוכּו' ְלהֹוִציא ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשָּבְלָעה ְוכּו
ֹול ֶׁשהּוא ָּבטּוַח ְּבכֹחֹו ָהֱאֶמת ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ְמאֹד ֶׁשהּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגד ְּבִמְלָחָמה זֹאת ִּכי ִאם ַהַּצִּדיק

 ְיֵדי ְּתִפָּלתֹו ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ֵמַהִּסְטָרא -הּוא יֹוִציא ַעל , ֶׁשּלֹא ּתּוַכל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִלְבלַֹע אֹותֹו ַאְּדַרָּבא
 ֵכן ְּבכַֹח ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי - ִּפי - ַעל -ֲאָבל ַאף , ל"ַּכַּנ' ִּכי ַּתֲעמֹד ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה ְוכּו, ָאֳחָרא

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאנּו רֹוִאים ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ְרָׁשִעים . ִנְמֵצאת ְּבִחיָנה זֹאת ַּגם ִּבְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם
ַאַחר ָּכְך ִנְתעֹוְרִרים ִּבְתׁשּוָבה ְו, ְּגדֹוִלים ַּכָּמה ָׁשִנים ְועֹוְבִרים ֲעֵברֹות ְּגדֹולֹות ַוֲחמּורֹות ַרֲחָמָנא ִלְצַלן

. ַּכּמּוָבא ַּכָּמה ַמֲעִׂשּיֹות ָּכֵאֶּלה ִּבְגָמָרא ּוִמְדָרִׁשים ּוְׁשָאֵרי ְסָפִרים, ְוַנֲעִׂשים ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּגמּוִרים
. ֵאֶּלה ַמֲעִׂשּיֹות ַהְרֵּבה ְמאֹד ְּבָכל ּדֹור ָודֹורּוְכַמֲעֵׂשה ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ּדֹוְרַדָּיא ְוָנָתן צּוִציָתא ְוַכּיֹוֵצא ְּב

ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה ַהָּדָבר ְמאֹד ֲהלֹא ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה ְוָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ֲעֵבָרה יֹוֵתר הּוא נֹוֵפל ִּביֵדי 
 -ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוַיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ַאְך הּוא ַעל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא יֹוֵתר ּוֵמַאִין ָּבא ֶׁשְּלַבּסֹוף ִיְתַּגֵּבר ֶנֶגד 

ל ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֵיׁש ְנָׁשָמה ְיָקָרה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ּכַֹח ָּגדֹול ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע "ִּפי ַהַּנ
 הּוא נֹוֵתן לֹו - ָּברּוְך -ד ַהֵּיֶצר ָהָרע לֹא ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ְוֵחילֹוָתיו ִּכי ִאם לֹא ָהָיה ּכַֹח ָּבָאָדם ַלֲעמֹד ְּכֶנֶג

 הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו - ָּברּוְך -ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש , ֵיֶצר ָהָרע ָּכֶזה
ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה , יּוַכל ַלֲעמֹד ָּבֶהם ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּובֶׁשּלֹא  ִלְבָרָכה ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְמִניעֹות

 ֵּכן ְצִריִכין ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבַוַּדאי -ַעל . י"ַעֵּין ָׁשם ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש, ִאם ִּתְרֶצה ִּתְתַּגֵּבר ָעָליו. ִּתְמָׁשל ּבֹו
. ָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים הּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשּלֹוָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו ַה

ִהיא ַרק ֵמֲחַמת ְׁשטּות ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע , ְוִעַּקר ָּכל ַהֲחָטִאים ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁשָהָאָדם ִנְלָּכד ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום
ֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְנִעיַמת ַהֲחרּוִזים ֶׁשּלֹו ַהִּנְדָּפִסים ִּבְתִחַּלת ֵסֶפר ַּכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַר', ִמּכֹחֹו ְוכּו

ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ְׁשטּות . 'ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק ְוַאל ִּתְהֶיה ַּכִּפיל ַהָּגדֹול ְוַכָּגָמל ְוכּו, ן ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר
ֶׁשִעַּקר . ל"ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבַהּתֹוָרה ִּתְקעּו ַהַּנ. 'כּוֶׁשֵאין יֹוֵדַע ִמּכֹחֹו ְו

ִּכי , ַעֵּין ָׁשם', ִנְמָׁשְך ַרק ִמּמִֹחין ְּדַקְטנּות ְוכּו, ַּתֲאַות ִנאּוף ֶׁשִהוא ְּכַלל ָּכל ַהֲחָטִאים ַרֲחָמָנא ִלְצַלן
ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְקָטן מֹחֹו ְוֶנֱחָלׁש , ְתַּגֵּבר ָעָליו ַעד ֶׁשַּמִּפילֹו ִלְבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות ַחס ְוָׁשלֹוםַהַּבַעל ָּדָבר ִמ

ִּכי ִעַּקר ַהְּגבּוָרה הּוא , ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּכֹחֹו ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַּתֲאָוה זֹאת
ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר ּוִמי ֶׁשִּלּבֹו ָחָזק יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ְּבכֹחֹו ְּכֶנֶגד ָּכל , ַּבֵּלב

דּו ַּבִּנָּסיֹון ַרק ַהַּתֲאוֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ְּכֶנֶגד ַּתֲאַות ִנאּוף ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ַּכָּמה ַצִּדיִקים ּוְכֵׁשִרים ֶׁשָעְמ
ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְקָטן מֹחֹו ַעד , ָרעֹות הּוא ַרק ֵמֲחַמת ְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות ִעַּקר ְנִפיַלת ָּכל ַהּנֹוְפִלין ְלַתֲאוֹות

ה "ַח ַמ"וא אֹוִתּיֹות ּכִֹּכי ָחְכָמה ִה,  ְיֵדי ָחְכָמה ֶׁשַּבּמַֹח-ִּכי ִעַּקר ַהּכַֹח הּוא ַעל , ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּכֹחֹו
ַהָחְכָמה ָּתעֹז ֶלָחָכם ֵמֲעָׂשָרה , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָאָדם ֶׁשִעַּקר ּכַֹח ָהָאָדם הּוא ַהָחְכָמה"ּוַמ

ל ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּפּתּוִיים ַהְינּו ֶׁשִעַּקר ַהּכַֹח ִלְהיֹות ַעז ַּכָּנֵמר ְּכֶנֶגד ָּכ). קֶֹהֶלת ז(ַׁשִּליִטים ֲאֶׁשר ָהיּו ָּבִעיר 
ִּכי ַהּמִֹחין ֵהם ְּבִחיַנת ְמִחּצֹות ,  ְיֵדי ָחְכָמה ֲאִמִּתּיֹות ֶׁשִהוא ְּבִחיַנת מִֹחין ְּדַגְדלּות-הּוא ַרק ַעל 

 :ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ, ְּפרּוסֹות ְּכֶנֶגד ַּתֲאַות ִנאּוף
ין ְמאֹד ְּבכֹחֹו ְוֵיַדע ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשְּבַוַּדאי ֵיׁש ְּבכַֹח ִׂשְכלֹו ּומֹחֹו ַהְּכָלל ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַהֲאִמ

, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִּכי ַהּמַֹח ְוַהֵּשֶכל הּוא ַהְּנָׁשָמה, ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַּתֲאַות ִנאּוף ֶׁשִהוא ִעָּקָרא ְּדִיְצָרא ִּביָׁשא
מֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר ְוַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֲאִפּלּו ְּכ. ְוִנְׁשַמת ַׁשַּדי ְּתִביֵנם

 :ֶׁשל ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים ְּבַוַּדאי ִהיא ְיכֹוָלה ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ָּכל ָהעֹוָלם ִעם ַהַּתֲאוֹות



 

ה 

ִטין ּכֹחֹו ְולֹוַמר ֶׁשֵאין לֹו ְנָׁשָמה ָּגבַֹּה ְּכמֹו ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּכֵׁשִרים ִּכי ֵאין ֶזה ֶּדֶרְך ָהֲעָנָוה ְלַהְק) ב
ְּכִאּלּו ֵאין ְּבָידֹו ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר אֹו ַצִּדיק ִּכי ֲעָנָוה ָּכזֹו ֲאסּוָרה ְוִהיא ֲעָנָוה ְּפסּוָלה ְוֵאין ֶזה ֲעָנָוה 

ִלְבָרָכה ְּבָמקֹום ַאֵחר  ִריִכין ְלִהְתַרֵחק ִמֶּזה ְמאֹד ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹוַרק מִֹחין ְּדַקְטנּות ֶׁשְּצ, ְּכָלל
ִּכי ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ַהָּפחּות , ָצִריְך ָּכל ֶאָחד לֹוַמר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנָׁשָמה ָּגבַֹּה ְמאֹד, ַרק ַאְּדַרָּבא

ְוָצִריְך לֹוַמר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֵאין ָנֶאה לֹו ִלְהיֹות ָּכרּוְך ַאַחר . ִהוא ָּגבַֹּה ְמאֹד ְמאֹדֶׁשַּבְּפחּוִתים ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל 
ְוִיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַלֲעבֹר ֵאיֶזה ֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ַּתֲאוֹות ַחס ְוָׁשלֹום

ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָרחֹוק ְּבָׁשְרׁשֹו ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲעֵבָרה ַחס ',  ְלַהְגִּביַּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי הֶׁשְּצִריִכין. 'ה
ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ַּבַעל , ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּבַּמֲאָמר ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם, ְוָׁשלֹום
ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל , ִנְמָצא.  ָּגדֹול ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ָּכל ָהעֹוָלם ִעם ַּתֲאוֹוֵתיֶהן ַרק ָהִעָּקר ֶׁשִּיְזֶּכה ֵליַדע ִמּכֹחֹוּכַֹח

ּוְלִפי ְנִפיַלת ָּכל ֶאָחד , ַרק ֶׁשָּלאו ָּכל ֶאָחד זֹוֶכה ֵליַדע ִמּכֹחֹו, ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול
יַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִמּכֹחֹו ְּכמֹו ֵכן נֹוֵפל ְלַתֲאוֹות ְוָהִעָּקר ְלַתֲאַות ִנאּוף ִלְבִח

יֹוֵנק ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ִמֶּמּנּו , ְוָכל ַמה ֶּׁשָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה יֹוֵתר ַחס ְוָׁשלֹום. ֶׁשִהוא ִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע
 ֵּכן ִלְפָעִמים ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּבֹוַלַעת ֶאת ָהָאָדם ָּכל ָּכְך ַעד -ְוַעל , ּובֹוֵלַע אֹותֹו יֹוֵתר ַרֲחָמָנא ִלְצַלןיֹוֵתר 

 ֵּכן -ֶׁשִהוא ַמִּגיַע ְלֶעֶצם ְּפִניִמּיּות ְקֻדַּׁשת ַיֲהדּותֹו ְוִהיא ִמְתַחֶּזֶקת ּוִמְתַּגֶּבֶרת ִלְבלַֹע ְנֻקָּדה זֹאת ַּגם 
ֵּתֶכף ְּכֶׁשִהיא  ֲאָבל, ְּכֵדי ִלְבלַֹע אֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום, ְמִביָאּה אֹותֹו ִליֵדי ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ַחס ְוָׁשלֹוםּו

רֹוָצה ִלְבלַֹע ֶאת ֶעֶצם ְּפִניִמּיּות ְקֻדָּׁשתֹו ֲאַזי זֹאת ַהְּנֻקָּדה עֹוֶמֶדת ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבֵבית ַהְּבִליָעה 
ל ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּסְטָרא "ִּכי זֹאת ַהְּנֻקָּדה ֶׁשל ְּפִניִמּיּות ְקֻדָּׁשתֹו ִהיא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול ְמאֹד ְוַכַּנ, ָּלּהֶׁש

ְולֹא ַּדי ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְבלַֹע אֹוָתּה ַאף ַּגם זֹאת ַהְּנֻקָּדה טֹוָבה . ָאֳחָרא ִלְבלַֹע אֹוָתּה ְּבׁשּום אֶֹפן
ֶמֶדת ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה ַעד ֶׁשִהיא ֻמְכַרַחת ִלֵּתן ֲהָקאֹות ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ָּכל עֹו

ּוִמֶּזה ָּבא ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשִּלְפָעִמים ָהָאָדם ִנְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה ַאַחר . ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשָּבְלָעה ִמּזֹאת ַהְּנָׁשָמה
ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשִּלְפָעִמים ֲעֵבָרה ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי . ל"ַהְינּו ַּכַּנ,  ֲעֵברֹותַּכָּמה

 ְוִנְתעֹוֵרר  ְיֵדי ֶזה ִנְתַמְרֵמר ִלּבֹו-ַעל ,  ְיֵדי ֶׁשִּנְלָּכד ְּבֵאיֶזה ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן-ַהְינּו ַעל , ְּתׁשּוָבה
ֶׁשִּלְפָעִמים ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא . ל" ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהַּנ-ְוָכל ֶזה ַעל . ִּבְתׁשּוָבה ַעד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור

ֶּבֶרת ְּפִניִמּיּות ְמִביָאה אֹותֹו ִליֵדי ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשִהוא רֹוָצה ִלְבלַֹע אֹותֹו ְלַגְמֵרי ְוָאז ִמְתַּג
ַוֲאַזי ִהיא עֹוֶמֶדת , ַהְּנֻקָּדה ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא רֹוָצה ִלְבלַֹע ַּגם אֹוָתּה

ה ַהְּקדֹוָׁשה  ְיֵדי ֶזה לֹא ַּדי ֶׁשֵאיָנּה ּבֹוַלַעת ֶאת ַהְּנֻקָּד-ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלּה ְוַעל 
 ְיֵדי ֶזה ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשָּבְלָעה ִּבְבִחיַנת ַחִיל ָּבַלע -ַהּזֹאת ַאף ַּגם ִהיא ֻמְכַרַחת ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ַעל 

  :ל"ַּכַּנ' ַוְיִקֶאּנּו ְוכּו
ֵמר ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב ֵאין ִּכי ָהאֹו, ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֵאין ׁשּום ָאָדם ָיכֹול ִלְסמְֹך ַעל ֶזה ַחס ְוָׁשלֹום) ג

ִּכי ִלְפָעִמים ִהְתַּגְּברּות , ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִאם ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח ַלֲעמֹד ָׁשם. ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה
ִצינּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְּכמֹו ֶׁשָּמ, ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשּבֹוַלַעת אֹותֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוָׁשלֹום

ְוֵהם ִמּסֹוד . ִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ִעְנָיִנים ַרִּבים ְלֵאין ֵקץ, ֶׁשָעְברּו ֲעֵברֹות ְּגדֹולֹות ְולֹא ָׁשבּו ִּבְתׁשּוָבה ְלַבּסֹוף
 ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשְּכָבר ָעַבר ַמה .ִיְתָּבַרְך ְלָכל ָאָדם ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעמֹד ֲעֵליֶהם' ִסְתֵרי ַּדְרֵכי ַהְּבִחיָרה ֶׁשָּנַתן ה

ַוֲאִפּלּו ִאם ְּכָבר ָרָצה ְלִהְתַּגֵּבר . ָצִריְך ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ֶׁשֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם ְּכָלל, ֶּׁשָעַבר ַחס ְוָׁשלֹום
ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ַלֲעֵברֹות ְּגמּורֹות , ַפלֲאָלִפים ְּפָעִמים ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְולֹא ָעְלָתה ְּבָידֹו ְוָנַפל ְלַמה ֶּׁשָּנ

ְוָהִעָּקר ִהיא ָהֱאמּוָנה .  ֵכן ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה ָּכל עֹוד ִנְׁשָמתֹו ּבֹו- ִּפי - ַעל -ַאף , ַוֲחמּורֹות ַחס ְוָׁשלֹום



 

ו 

' ְוִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו ִלְפֵני ה, ִהְתָקֵרב ְלַצִּדיק ֲאִמִּתיְוִיְׁשַּתֵּדל ְּבָכל עֹז ְל. ִיְתָּבַרְך' ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ַּבה
ְוָאז ְּבַוַּדאי ֵיׁש לֹו ִּתְקָוה . ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ַעל ָידֹו ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ֶׁשְּיַגֶּלה לֹו ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. ִיְתָּבַרְך

 ְיֵדי ֱאמּוָנה ֶׁשִהיא ְּכַלל -ֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע הּוא ַעל ִּכי ִעַּקר ַהּכַֹח ַל, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה
ִּכי ִעַּקר . ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, ָּבא ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוִעַּקר ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה
ְוֶזה ְּבִחיַנת . ל"ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל ֵיׁש ֵמַאִין ַּכַּנ' ְלַהֲאִמין ֶׁשה. ְּבִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ָהֱאמּוָנה הּוא ְלַהֲאִמין

ח ַאְתָון ְּדֻעְבָּדא "ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל ְּבכ' ִּכי ה. ל" ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ-ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ֶאֶרץ , ל"ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ַּכַּנ
ְוזֹאת ָהֱאמּוָנה .  ִיְׂשָרֵאל- ְיֵדי ֶזה ּכֹוְבִׁשין ֶאֶרץ - ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ֶׁשַעל ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ּכַֹח. ִּדְבֵראִׁשית

ִהוא ִעַּקר ַהּכַֹח ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַּגֵּבר ְּכֶנֶגד ָּכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּתֲאוֹות ְוַהִּסְטִרין ָאֳחָרִנין ְּבַגְׁשִמּיּות 
, ּוְבַהאי ּכַֹח ִמְתַּתְּקִפין ִיְׂשָרֵאל ַעל ֱאדֹום) ַּדף סו(ִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים ֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ּוְברּוָחִנּיּות ּוְכמֹו ֶׁש

ַעֵּין ָׁשם ִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא ְמקָֹרב , )ִסיָמן מד ִלּקּוֵטי ֵחֶלק א(ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֱאמּוַנת .  ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְלַהֲאִמין ְּבכַֹח ַמֲעָׂשיו-ל ֶׁשַע. ְלַצִּדיק ָהֱאֶמת

ח ַאְתָון ֶׁשל "ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל ְּבכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ְּבכ' ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶׁשהּוא ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ֶׁשה
ְוסֹוף ָּכל סֹוף . ֵדי ֶזה ַהּכַֹח יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ְלעֹוָלם ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּסְטִרין ָאֳחָרִנין ְי-ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ַעל 
ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ַּתֲחזֹר ְוָתִקיא ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשָּבְלָעה ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ֵּגִרים . ָיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה

 :ל"ה ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנּוַבֲעֵלי ְּתׁשּוָב
ְוַהְּבִחיָרה . ל"ִּכי ֶזה ִעַּקר ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ָּכל ָאָדם ַּכַּנ, ְוֶזה ְּבִחיַנת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור) ד

ַּקר ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֶׁשִּמָּׁשם ֶׁשהּוא ִע. ֶזה ְּבִחיַנת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק. ֶׁשל ָּכל ָאָדם ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ַהֵּיֶצר ָהָרע
  :ִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע ַּכָּידּוַע

 ְיֵדי ְלִקיַחת ֶאְסֵּתר -ֶׁשִעַּקר ַהְכָנָעתֹו ָהְיָתה ַעל .  ֲעָמֵלק-ְוֶזה ְּבִחיַנת ּפּוִרים ֶׁשהּוא ִמְלֶחֶמת ָהָמן 
 - ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַמֶּפֶלת ָהָמן -ֶׁשַעל . ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹחְלֵבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת 

' ִּכי ַהְּתִפָּלה ִהוא ְּבִחיַנת ִאָּׁשה ִיְרַאת ה, ִּכי ֶאְסֵּתר ִהיא ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין. ל"ֲעָמֵלק ַּכַּנ
, ַזי ִהיא ִנְקֵראת ֶאְסֵּתר ְלׁשֹון ַהְסָּתָרה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִּדיןֲא. ַּכָּידּוַע ּוְכֶׁשַהְּתִפָּלה ִהוא ִּבְבִחיַנת ִּדין
ְוָאז ְּכֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא ִּבְבִחיַנת ִּדין ֲאַזי ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא רֹוָצה . 'ְּבִחיַנת ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ְוכּו

ְוֶזהּו . ל"ִפָּלה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ִּדין ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנְלָבְלָעּה ְּכַדְרָּכּה ָּתִמיד ֶׁשִהיא ּבֹוַלַעת ֶאת ַהְּת
ִנְלְקָחה ְלֵבית , ֶׁשֶאְסֵּתר ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין. ְּבִחיַנת ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

, ֲאָבל ִהיא ָהְיָתה ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול. י ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא רֹוָצה ְלָבְלָעּהִּכ, ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְלַמְלכּות ָהְרָׁשָעה
ַעד ֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ָנְתָנה . ִהיא ָעְמָדה ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלֶהם, ַאְּדַרָּבא, ְולֹא ַּדי ֶׁשּלֹא ָּבְלָעּה אֹוָתּה

ְּדַהְינּו ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶאל ַהִּסְטָרא ,  ֶׁשִּנְלְקָחה ֶאְסֵּתר ְיֵדי ֶזה-ִּכי ַעל ,  ְיֵדי ֶזה-ֲהָקאֹות ַעל 
ָּבְלעּו ְולֹא ַּדי ֶׁשּלֹא .  ֲעָמֵלק-ְּדַהְינּו ַמֶּפֶלת ָהָמן ,  ְיֵדי ֶזה ָהָיה ִעַּקר ַמֶּפֶלת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא-ַעל , ָאֳחָרא

ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ָאז ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ִמָּיגֹון , ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ָעָלה ַעל ַמֲחַׁשְבָּתם ָהָרָעה ַאְּדַרָּבא
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה זֹו ּתֹוָרה , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשָּבְלעּו ֵמֶהם ְוָחַזר ָלֶהם ָּכל. ְלִׂשְמָחה

ַהְינּו ֶׁשָּכל ַהִּמְצוֹות ְוַהְּקֻדּׁשֹות ֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ָרְצָתה ְלָבְלָעם . ' ֵאּלּו ְּתִפִּלין ְוכּו-ִויָקר . 'ִׂשְמָחה ְוכּוְו
ֶׁשִהיא .  ְיֵדי ְלִקיַחת ֶאְסֵּתר ְלֵבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-ִּכי ֻהְכְרָחה ִלֵּתן ֲהָקאֹות ַעל , ַהּכֹל ֶהֱחִזיָרה ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ְוָאז לֹא ַּדי ֶׁשֶהֱחִזיָרה ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל . ל"ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשִּנְלְקָחה ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ַּכַּנ
ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוָכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך , ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַהְּקֻדּׁשֹות ְוַהִּמְצוֹות ְוָכל ְּגֻדָּלָתם ּוְכבֹוָדם ַוֲחִׁשיבּוָתם



 

ז 

 ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשָּבָנה - ְיֵדי ֶזה ְלִבְנַין ֵּבית -ַעד ֶׁשָּזכּו ַאַחר ָּכְך ַעל . 'ְמַנְּשִאים ֶאת ַהְּיהּוִדים ְוכּו' ְוַהַּפחֹות ְוכּו
ף ַּגם ַעְצמּות ִחּיּוָתם ֻהְכְרחּו  ַהִּמְקָּדׁש ְולֹא ַּדי ְּבָכל ֶזה ַא-ּכֶֹרׁש ֶּבן ֶאְסֵּתר ְוֶהֱחִזיר ָּכל ַהֵּכִלים ְלֵבית 

', ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ֵּגִרים ַהְרֵּבה ֶׁשִּנְתַּגְּירּו ָאז. ְלָהִקיא
 :ל"ַהְינּו ַּכַּנ
ְוַכְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי . א ֲאֶׁשר ָּכמֹוהּו לֹא ִנְהָיָתהְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ַהֵּנס ֶׁשל ּפּוִרים ֶׁשהּוא ֵנס ִנְפָל) ה

ֲאֶׁשר ֵאין ֻּדְגָמתֹו ְּבָכל ַהִּנִּסים ֶׁשָעְברּו ַעד . ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמּגֶֹדל ַהְפָלַגת ַהֵּנס ֶׁשל ּפּוִרים
ָּכל ַהּמֹוֲעִדים ְּבֵטִלים ִויֵמי ַהּפּוִרים לֹא , ָנם ִלְבָרָכהּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹו. ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו

 -ִּכי ָהָמן . 'ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ְוכּו, ִּכי ָהָמן ָהָרָׁשע ִיַּמח ְׁשמֹו. ִנְבָטִלים
 ְיֵדי ֶזה ִנְקָטן -ֶׁשַעל . ל"ָיה ָערּום ֶׁשּיֹוֵנק ֵמַהַּדַעת ַּכַּנְּבִחיַנת ְוַהָּנָחׁש ָה. ֶׁשהּוא ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש ֲעָמֵלק

ִעַּקר .  ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ִהְתַּגְּברּות ַּתֲאַות ִנאּוף ֶׁשהּוא ִעַּקר ַהֵּיֶצר ָהָרע-ַהּמַֹח ִּבְבִחיַנת מִֹחין ְּדַקְטנּות ֶׁשַעל 
ל ֶׁשעֹוֶמֶדת ְלַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְּבִחיַנת ֲעָמֵלק "ן ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ַהַּנ ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדי-ַהְכָנָעתֹו ַעל 

ֲאָבל ֶזה ַהַּצִּדיק ַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשִּנְכָנס ְלִמְלָחָמה . ל"ַּכַּנ. 'ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשּלֹו ַעד ֶׁשֻּמְכָרח ִלֵּתן ֲהָקאֹות ְוכּו
 ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא -ְוַעל . ַנת ִּדין ְּכֵדי ֶׁשִּתְבַלע אֹוָתּה ַהָּנָחׁש ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָראזֹאת ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ִּבְבִחי
ֶזה ַהַּצִּדיק ָצִריְך ִלְהיֹות ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול ְמאֹד ְוָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ְמאֹד . ל"ַּכַּנ' יֹוִציא ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות ְוכּו

 ִּפי - ַעל -ִּכי ִלְפָעִמים ַאף , ְוָצִריְך ֵליַדע ִעם ִמי הּוא ִנְלָחם.  ַלֲעמֹד ְּבִמְלָחָמה זֹאתִאם ֵיׁש לֹו ּכַֹח. ְּבכֹחֹו
 -ֲאָבל ַאף , ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ֵאיֶזה ִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה ְּגדֹוָלה. ֶׁשַהַּצִּדיק הּוא ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול

ְוִעַּקר . ָּכל ָּכְך ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעמֹד ְּכֶנְגָּדּה. ִמים ִמְתַּגֶּבֶרת ִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה ְּגדֹוָלה ֵכן ִלְפָע- ִּפי -ַעל 
ְּכַלל ָּכל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש הּוא ֲעָמֵלק ֶׁשּכֹוֵלל ָּכל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוָכל ַהְּקִלּפֹות ְוָכל 

ֶׁשֲעָמֵלק ָּכלּול ִמֻּכָּלם ְוֻכָּלם יֹוְנִקים . ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ים ֶׁשּיֹוְנִקים ִמֶּמּנּועֹוְבֵדי ּכֹוָכִב
  .ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר' ִמְלָחָמה ַלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו ָצִריְך ִלְלחֹם ִעּמֹו'  ֵּכן ה-ְוַעל . ִמֶּמּנּו
ַוַּיֲחלֹׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק , ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב.  ֵּכן לֹא ָהָיה ָיכֹל ֲאִפּלּו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלַהְכִניעֹו ְלַגְמֵרי-ַעל ְו
י ִמְלֶחֶמת ִּכ,  ִּפי ַהִּדּבּור-ִמָּכאן ֶׁשָעׂשּו ַעל . י ֶׁשָחַתְך ָראֵׁשי ִּגּבֹוָריו ְולֹא ֲהָרגֹו ְלַגְמֵרי"ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש. 'ְוכּו

 ִּפי ֶׁשּמֶֹׁשה - ַעל -ְוַאף . ל"ל ַּבּתֹוָרה ַהַּנ" ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ַּכַּנ-ֲעָמֵלק ָהְיָתה ַעל 
.  ָיכֹל ְלַהְכִניעֹו ְלַגְמֵרי ֵכן לֹא ָהָיה- ִּפי - ַעל -ַאף , ְּבַוַּדאי ָהָיה ַּבַעל ּכַֹח ָּגדֹול ְמאֹד, ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום

ָהָיה ִמְתַּגֵּבר ְּבכַֹח ְקִלָּפה ֲחָזָקה ּוְגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ֶׁשַּגם מֶֹׁשה לֹא , ִּכי ִאם ָהָיה רֹוֶצה ְלַהְכִניעֹו ְלַגְמֵרי
ִּכי ִאם .  ֶׁשָּיכֹול ְלָעְקרֹו ְלַגְמֵריְוֵאין ִמי. ִּכי ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ַמִּגיַע ַעד ֵאין ַּתְכִלית, ָהָיה ָיכֹל ַלֲעמֹד ְּכֶנְגָּדּה

 ִּפי ַהִּדּבּור - ֵּכן ֻהְכַרח מֶֹׁשה ִלְלחֹם ִעּמֹו ְּבָחְכָמה ְּגדֹוָלה ַעל -ַעל , ִיְתָּבַרְך ְּבֵעת ֶׁשָּיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו' ה
ִיְתָּבַרְך ' ִּכי ה, ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'  ִמְלָחָמה ַלה ֵּכן-ְוַעל . ְולֹא ְלַהְכִניעֹו ְלַגְמֵרי. ַלְחּתְֹך ַרק ָראֵׁשי ִּגּבֹוָריו

' ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשֵּיַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו ִּכי ִאם ה, ָצִריְך ִלְלחֹם ִעּמֹו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ְּבַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול
 ֲעָמֵלק ָרָצה -ִּכי ָהָמן ,  ֲעָמֵלק-ים ֶׁשהּוא ַמֶּפֶלת ָהָמן ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ַהֵּנס ֶׁשל ּפּוִר. ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו

ִּכי ִּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל , ְלִהְתַּגֵּבר ָאז ְּבָכל ּכֹחֹו ַעד ֶׁשָרָצה ִלְבלַֹע ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְלַגְמֵרי
  ְיֵדי ֶזה ִעַּקר-ֶׁשַעל . ִׁשים ָנְכִרּיֹות ֶׁשהּוא ְּפַגם ַּתֲאַות ִנאּוף ְיֵדי ֶׁשָּנְׂשאּו ָנ-ַהְּיהּוִדים ְוָהָיה לֹו ּכַֹח ַעל 

ַּגם ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֶּצֶלם ֶׁשהּוא ְּפַגם ֱאמּוָנה ַּגם ֶנֱהנּו ִמְּסֻעָּדתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָהָרָׁשע ֶׁשהּוא ְּפַגם ַּתֲאַות . ּכֹחֹו
 ְיֵדי ָּכל ֶזה ִמְתַּגֵּבר ֻזֲהַמת -ָפא ֶׁשהּוא ְּפַגם ֲאִכיַלת ֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשַעל ֲאִכיָלה ְּבִחיַנת ִהְתַּגְּברּות ְמזֹוָנא ְּדגּו

ְּדַהְינּו , ֶׁשָּכל ְּבִחינֹות ֵאּלּו. ל"ַּכּמּוָבן ּוְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ,  ֲעָמֵלק-ַהָּנָחׁש ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְקִלַּפת ָהָמן 



 

ח 

 ְיֵדי ֶזה ִהְתַּגֵּבר -ְוַעל . ְוֵהם ָּפְגמּו ָאז ְּבָכל ֶזה. ַגם ֱאמּוָנה ְּתלּוִיים ֶזה ָּבֶזהְּפַגם ֲאִכיָלה ּוְפַגם ִנאּוף ּוְפ
ָהָמן ִמן , ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ֲעָמֵלק ֶׁשהּוא ִעַּקר ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש-ֲעֵליֶהם ָהָמן 
 :'ן ָהֵעץ ְוכּוֲהִמ, ֶׁשֶּנֱאַמר? ַהּתֹוָרה ִמַּנִין
 ְיֵדי ֶׁשָחַמל ָׁשאּול ַעל ֲאָגג ְזֵקנֹו -ֶׁשָהָמן הּוא ִעַּקר ְּפַגם ֵעץ ַהַּדַעת ְוָכל ְיִניָקתֹו ָהְיָתה ַעל , ִנְמָצא

ֶזה . ָגגִּכי ַמה ֶּׁשָחַמל ָׁשאּול ַעל ֲא, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ְיֵדי ֶזה נֹוַלד ָהָמן-ֶׁשַעל 
ַּכְמבָֹאר , ְּבִחיַנת ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום, ְּבִחיַנת ַרֲחָמנּות ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ְיִניַקת ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש

ִּיְׂשָרֵאל ְמרּוִדים ִּכי ָרָאה ֶׁש, ְוָהָמן ְּבגֶֹדל ִהְתַּגְּברּותֹו ָאז ָחַׁשב ַמֲחָׁשָבה ָרָעה. ַעֵּין ָׁשם, ל"ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ
ַעד ֶׁשָאז ִאם ָהָיה ִמְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם . ְמאֹד ְמאֹד ְּבתֶֹקף ַהָּגלּות ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְּפָגִמים ְוִקְטרּוִגים ָּכֵאֶּלה

ֲאָבל , ְׂשָרֵאל ָאז ֵּכן ָהָיה ָקֶׁשה ַלֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו ְלגֶֹדל ֲחִליׁשּות ִי-ְּבכַֹח ֵאיֶזה ְקִלָּפה ְקַטָּנה ְּבָעְלָמא ַּגם 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְוִקֵּבץ ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו  ִהְתַחֵּכם ָאז ְוִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ָאז ְּבָכל ִמיֵני ּכֹחֹות, הּוא ְּבִרְׁשָעתֹו ִיַּמח ְׁשמֹו

ִהְתַּגֵּבר ָאז ַעל ָמְרְּדַכי ְוָרָצה ְל. ֶׁשֵהם ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִּכְתִרין ִּדְמָסֲאבּוָתא. ְוָכל אֹוֲהָביו ְוָכל ֲעֶׂשֶרת ָּבָניו
 -ְוַעל . ְּבכַֹח ָּכל ַהֲחִמִּׁשים ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה ֶׁשֵהם ְּכַלל ָּכל ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשֲעָמֵלק ָּכלּול ֵמֶהם. ְוִיְׂשָרֵאל

. ָאז ְּבֵעת ֲחִליׁשּוָתם ַהְּגדֹוָלהֵּכן ָעָׂשה ֵעץ ָּגבַֹּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוְבכַֹח ֻּכָּלם ָרָצה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְׂשָרֵאל 
 - ְיֵדי ֶאֶרץ -ִּכי ִעַּקר ַהְכָנַעת ֲעָמֵלק ִהוא ַעל ,  ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵעת ּתֶֹקף ַהָּגלּות ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ְרחֹוִקים ֵמֶאֶרץ 

. 'ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ְוכּוֱאלֶֹקיָך נֹוֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָתּה ' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ִיְׂשָרֵאל
ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקְּבִלין ִעַּקר ַהּכַֹח ַלֲעמֹד '  ְיֵדי ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ְוכּו- ִיְׂשָרֵאל ִהוא ַעל -ִּכי ֶאֶרץ , ַּדְיָקא' ָּבָאֶרץ'

יק ַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה  ִיְׂשָרֵאל הּוא ִעַּקר ַהּכַֹח ֶׁשל ַהַּצִּד-ְּדַהְינּו ֶׁשֵּמֶאֶרץ , ל"ְּכֶנְגּדֹו ַּכַּנ
ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלָכל ַהְּבִחינֹות ַהְמבָֹאִרים ָׁשם ְּבַהּתֹוָרה .  ֲעָמֵלק- ְיֵדי ֶזה ַמְכִניַע ָהָמן -ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשַעל 

ֶׁשָאז . ֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶׁשֶּלָעִתיד ְי-ֶׁשַעל . ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלַגּלֹות ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם. ל"ַהַּנ
ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ' ִיְתָּבַרְך ֶׁשה' ְּדַהְינּו ְלַגּלֹות ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ה,  ִיְׂשָרֵאל-ִיְתַנֵהג ָּכל ָהעֹוָלם ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ 

 - ְיֵדי ֶאֶרץ -ַח ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשּזֹוֶכה ְלָכל ֶזה הּוא ַעל ֲאָבל ָּכל ִעַּקר ַהּכֹ. ל"ַּכַּנ' ח ַאְתָון ְוכּו"ַהּכֹל ְּבכ
  :ל"ֶׁשָּׁשם ְמִאיִרין כח ַאְתָון ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ֶׁשִּמָּׁשם ִעַּקר ַהּכַֹח ַּכַּנ. ִיְׂשָרֵאל

ם ִעַּקר ַהּכַֹח ַלֲעמֹד ְּכֶנְגּדֹו ִּכי ִמָּׁש. ל" ִיְׂשָרֵאל ַּדְיָקא ַּכַּנ- ֵּכן ִעַּקר ַהְכָנַעת ֲעָמֵלק הּוא ְּבֶאֶרץ -ְוַעל 
 ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ֲחלּוִׁשים ָאז -ֲאָבל ָאז ְּבסֹוף ָּגלּות ָּבֶבל ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות ְרחֹוִקים ֵמֶאֶרץ , ל"ַּכַּנ

ַעל . ל"ֵאל ַחס ְוָׁשלֹום ְלַגְמֵרי ַּכַּנְוָרָצה ִלְבלַֹע ֶאת ִיְׂשָר. ל"ְוהּוא ִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם ְּבָכל ּכֹחֹוָתיו ַּכַּנ. ְמאֹד
ִיְתָּבַרְך ָחַמל ַעל ַעּמֹו ְוָׁשַלח ָלנּו ' ֲאָבל ה.  ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָהָיה ָאז ֵעת ָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָּכמֹוהּו לֹא ִנְהָיָתה-

 ְיֵדי -ל ָהֵריחֹות טֹובֹות ֶׁשִּנְמָׁשִכין ַעל ּוָמְרְּדַכי הּוא ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ֶׁשָּכלּול ִמָּכ. ָאז ֶאת ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר
ִּכי ָמְרְּדַכי הּוא ְּבִחיַנת ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר . ל"ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ

ַהְינּו ֶׁשהּוא רֹאׁש ְלָכל ַהְּבָׂשִמים , ְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִז, ְּדרֹור ֶׁשַּתְרּגּומֹו ָמֵרי ַּדְכָיא
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ָמִׁשיַח ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְמַׁשח ְּבֶׁשֶמן , ְוָהֵריחֹות ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

ִּכי ָמִׁשיַח הּוא ְּכַלל ָּכל ָהֵריחֹות טֹובֹות , ָחהִּכי ָמִׁשיַח הּוא ִעַּקר ַהּכַֹח ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁש, ַהִּמְׁשָחה
ְּדַהְינּו ַהִּמְׁשָּכן ּוִמְזֵּבַח ּוְכֵלי ,  ְיֵדי ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ִנְתַקְּדִׁשין ַהְּדָבִרים ִּבְקֻדָּׁשָתן- ֵּכן ַעל -ְוַעל . ֶׁשָּבעֹוָלם

 ְיֵדי ָהֵריַח טֹוב ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח -ּׁשֹות ְמַקְּבִלין ַעל ִּכי ָּכל ַהְּקֻד, ָׁשֵרת ְוכֲֹהִנים ְּגדֹוִלים ּוְמָלִכים
.  ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח-ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל .  ְיֵדי ַהּקֹול ַהַּמְׁשֶקה ֶאת ַהַּגן-ֶׁשָּגֵדל ְוצֹוֵמַח ַעל 

, ִּבְבִחיַנת ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו. יַח ְוַלֲהפְֹך ֲעוֹונֹות ִלְזֻכּיֹות חֹל ְלקֶֹדׁשֶזה ַהּקֹול ְיכֹוִלין ְלהֹוִכ  ְיֵדי-ֶׁשַעל 



 

ט 

ִּכי ִעַּקר ַהְּקֻדָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעל ֶׁשִעַּקר . ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ
 ְיֵדי ֶזה -ַעל , ְּבִחיַנת ָמִׁשיַח,  ְיֵדי ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵריַח- ֵּכן ַעל -ְוַעל . ִחּיּוָתּה הּוא ָהֵריַח

 -ְוַעל . ִּכי הּוא ְּבִחיַנת ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור, ּוָמְרְּדַכי ִנְמַׁשְך ִמָּׁשם. ַמֲעִלין ָּכל ַהְּדָבִרים ֵמחֹל ְלקֶֹדׁש
 ֵּכן ְּבכֹחֹו ָהְיָתה ְיכֹוָלה -ְוַעל .  ֲעָמֵלק-יַח ַלֲעמֹד ְּכֶנֶגד ָּכל ְקִלּפֹות ָהָמן ֵּכן ָהָיה לֹו ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשל ָמִׁש

ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין . ֶאְסֵּתר ֵליֵרד ְלֵבית ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשהּוא ֵּבית ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא
 ְיֵדי ֶזה לֹא ַּדי ֶׁשּלֹא ָּבַלע -ַעל ,  ֲאָבל ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹול ֶׁשל ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי,ֶׁשַהִּסְטָרא ָאֳחָרא רֹוָצה ְלָבְלָעּה

ִהיא ָעְמָדה ָלֶהם ְּבֵבית ַהְּבִליָעה ֶׁשָּלֶהם ַעד ֶׁשֻהְכְרחּו ְלָהִקיא ּוְלהֹוִציא ָּכל ַהְּקֻדּׁשֹות , אֹוָתּה ַאְּדַרָּבא
 ֲעָמֵלק ְמאֹד -ִּכי ָנַפל ְוִנְכַנע ָהָמן , ל ְמאֹד ְמאֹד ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ ֲעָמֵלק ָנַפ-ְוָהָמן . ֶׁשָּבְלעּו

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ּתֶֹקף ַהִּשְמָחה . ל" ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶאְסֵּתר ְוַכַּנ-ַעל 
ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל . 'ְּבִחיַנת ִׁשיר ָּפׁשּוט ְוכּו. ל ִנְתעֹוֵרר ַהִּׁשיר ֶׁשִּיְּתַער ֶלָעִתיד" ְיֵדי ָּכל ַהַּנ-ל ִּכי ַע, ֶׁשל ּפּוִרים

ְוָאז ְּבפּוִרים ִנְתעֹוֵרר ֶזה ַהִּׁשיר ְּבֶהָאָרה ִנְפָלָאה . ְּכִפי ַהֶהָאָרה ֶׁשְּמַקְּבִלין ִמָּׁשם. ַהְּשָמחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם
 ֵּכן ָאז ִנְמָׁשְך ִׁשיר ְוִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה -ְוַעל . ל"י ָאז הּוא ִהְתנֹוְצצּות ָמִׁשיַח ְּבִחיַנת ָמְרְּדַכי ַּכַּנִּכ, ְמאֹד

  :ְּגדֹוָלה ַעד ֵאין ֵקץ
ִּכי ָאז , ְׂשמַֹחֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוִל. ְוֶזה ְּבִחיַנת ְסֻעַּדת ּפּוִרים ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ְלַהְרּבֹות ִּבְסֻעָּדה) ו

 ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת - ְיֵדי ָהֵריַח טֹוב ֶׁשִּנְמָׁשְך ַעל -ִּכי ַעל . ָהֲאִכיָלה ִּבְקֻדָּׁשה ִּבְבִחיַנת ְמזֹוָנא ְּדִנְׁשְמָתא
 ְּדגּוָפא ִּבְבִחיַנת ְוָידֹו אֶֹחֶזת ִּכי ַמְכִניִעין ְמזֹוָנא,  ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְמזֹוָנא ְּדִנְׁשְמָתא-ל ַעל "ַּכַּנ' ִּדין ְוכּו

ִּכי , ל"ִּכי ָאז זֹוִכין ִלְמזֹוָנא ְּדִנְׁשְמָתא ַּכַּנ,  ֵּכן ָאז ִמְצָוה ֶלֱאכֹל-ְוַעל . ל"ַּכְמבָֹאר ַּבּתֹוָרה ַהַּנ, ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו
ִּבְבִחיַנת ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב . ֹוָנא ְּדגּוָפאָאז ַמְכִניִעין ְקִלַּפת ֲעָמֵלק ֶׁשהּוא ִמֶּזַרע ֵעָׂשו ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְמז

 ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל - ֵּכן ִנְקֵראת ֶאְסֵּתר ֲהַדָּסה ַעל ֵׁשם ֵריַח טֹוב ִּכי ַעל -ְוַעל . ל"ֵעָׂשו ַּכַּנ
 ְיֵדי ֶזה -ֶׁשַעל .  טֹוב ֶׁשהּוא ִחּיּות ַהְּנָׁשָמה ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלֵריַח-ַהַּבַעל ּכַֹח ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶאְסֵּתר ַעל 
 :ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב, ל"ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ, ִנְתַּתֵּקן ַהּכֹל ִּבְבִחיַנת ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו

 ִּדְמָסֲאבּוָתא ֶׁשִעַּקר ִהְתַּגְּברּוָתם הּוא ֶׁשֵהם ֲעָׂשָרה ִּכְתִרין. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמֶּפֶלת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן) ז
 ֵּכן ֵהם ֲעָׂשָרה ְּכֶנֶגד -ְוַעל . ְּבִחיַנת ְּכִפירֹות ֶׁשַּמְכִניִסין ַּבֵּלב ְלַהֲחִליׁש ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ַחס ְוָׁשלֹום

ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ִלְזּכֹות ְלַהֲאִמין  -ֶׁשַעל . ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֶׁשֵהם ֲעָׂשָרה ַמְדֵרגֹות ֶׁשל ְנבּוָאה
ְוֵהם רֹוִצים ִלְפּגֹם ְּבָכל ֶזה ַחס . ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ֶׁשה. ְּבִחּדּוׁש ָהעֹוָלם

 ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ַלֲעָׂשָרה ַמְדֵרגֹות -ַעל , ל" ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ַּכַּנ- ֲאָבל ַעל  ,ְוָׁשלֹום
 ֵּכן ָאז -ְוַעל . ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ַהּכֹל ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ֶׁשה. ְוִנְתַּגֶּלה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם. ֶׁשל ְנבּוָאה

 ְיֵדי ְּבִחיַנת ֲעֶׂשֶרת -ִּכי נֹוְפִלים ַעל , ָסֲאבּוָתאָּכל ֶעֶׂשר ִּכְתִרין ִּדְמ. נֹוְפִלים ַיַחד ָּכל ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן
ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשְּבפּוִרים ָחְזרּו . ל"ַהִּדְּברֹות ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשִּנְתַּגִּלין ָאז ַּכַּנ

 ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ְּבִחיַנת -ִּכי ַעל . ' ְוִקְּבלּו ְוכּוִקְּימּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ְוִקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש
.  ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְבִחיַנת ְנבּוָאה ְּבִחיַנת רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּבִחיַנת ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות-ַעל . ל"ֶאְסֵּתר ַּכַּנ

. ְוזֹוִכין ַלֲעָׂשָרה ַמְדֵרגֹות ֶׁשל ְנבּוָאה. ׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהְּכמֹו ֶׁשָּדְר, ֶׁשְּלַבְׁשָּתה רּוַח ַהּקֶֹדׁש
 :ַעֵּין ָׁשם, ל"ְּבִחיַנת ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

י ְּבֶפַסח הּוא ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ִּכ, ְוֶזה ְּבִחיַנת ֶּפַסח ְוִעְנַין ִאּסּור ָחֵמץ) ח
ִיְתָּבַרְך ִעָּמנּו ָאז ִנִּסים ּומֹוְפִתים ' ְוֶזה ָהָיה ִעַּקר ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ֶׁשָעָׂשה ה. ְלַגּלֹות ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם



 

י 

 ְיֵדי ָּכל -ֲאֶׁשר ַעל .  ּוְבָכל ַהּגֹוִיים ְׁשְמעּו ְולֹא ִנְראּו ְּבָכל ָהָאֶרץְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים ְמאֹד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ִנ
ִּכי הּוא ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ֵיׁש ֵמַאִין , ֶזה ִנְתַּגָּלה ֶׁשֵּיׁש ֱאלִֹקים ַׁשִּליט ְּבעֹוָלמֹו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ִּכְרצֹונֹו

ּוְבָידֹו ַלֲעׂשֹות ָּבעֹוָלם ִּכְרצֹונֹו ְלַׁשּנֹות ַהֶּטַבע ְּבָכל ֵעת ַלֲעׂשֹות ִמַּמִים . ֹוָלםִּבְרצֹונֹו ְוהּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהע
 ְיֵדי ֻּכָּלם ִנְתַּגָּלה -ָּדם ּוִמָּדם ַמִים ּוֵמאֹור חֶֹׁשְך ּוֵמחֶֹׁשְך אֹור ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ִּבְׁשָאר ַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר ַעל 

 ֵּכן ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ָהעֹוָלם -ֶׁשהּוא ִיְתָּבַרְך ִחֵּדׁש ַהּכֹל ִּבְרצֹונֹו ְוַעל . קּותֹו ִיְתָּבַרְךֱאמּוַנת ֲאִמַּתת ֱאלֹ
' ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ' ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָכל ַהּמֹוְפִתים. ִּכְרצֹונֹו
ִּכי ָּכל ַהּמֹוְפִתים ָהיּו ְלַגּלֹות .  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְׁשָאר ְלׁשֹונֹות ָּכֵאֶּלה ַהְּכתּוִבים ְּבָכל ַהּמֹוְפִתים.ֱאלֵֹקינּו

ִיְתָּבַרְך ִּכי ִאם ְּכֶׁשַּמֲאִמיִנים ' ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין ַּבה, ֱאלֹקּותֹו ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם
ֶׁשִעַּקר ְּבִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים הּוא ְלַגּלֹות ֱאמּוַנת , ִנְמָצא. ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ַּכּמּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל ֶּבֱאֶמתְּב

 ִיְתָּבַרְך'  ְיֵדי ָּכל ַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעָׂשה ה-ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ֶׁשִּנְתַּגָּלה ַעל 
.  ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח- ֵּכן ִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעל -ְוַעל . ְלֵעיֵנינּו ְּבִמְצַרִים

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ַהֶּנֱאַמר ִּבְתִחַּלת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשֵּפְרׁשֹו ַרֵּב.  ְיִהי ְלַתִּנין ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַּפְרעֹה
 ְיֵדי ֶזה -ל ַעל " ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ַהַּנ-ִּכי ַעל . ַעֵּין ָׁשם, ל"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ, ל"ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ַהַּנ

 ְיֵדי ֶזה -ְוַעל . ֵּגִרים ַרִּבים ֶׁשִּנְתַּגְּירּו ָאזְּדַהְינּו , ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם. זֹוִכין ְלַגֵּיר ֵּגִרים
 ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגֶּלה ֱאמּוַנת - ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְנבּוָאה ֶׁשִהוא ַמַּתן ּתֹוָרה ְוַעל -ְוַעל . ִנְתַרֶּבה ַהָּכבֹוד ִּדְקֻדָּׁשה

ל ֶׁשהּוא ַהּקֹול ַהַּמְׁשֶקה "ֵדי ֶזה ִנְתעֹוֵרר ַהִּׁשיר ַהַּנ ְי-ְוַעל .  ִיְׂשָרֵאל-ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶאֶרץ 
 ְיֵדי ֶזה ִנְכָנע ֲעֵקב ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא ֶׁשהּוא - ְיֵדי ֶזה ְּגֵדִלים ָּכל ָהֵריחֹות ְוַהִּיְראֹות ֶׁשַעל -ֶׁשַעל . ֶאת ַהָּגן

ֲאָבל ָאז ִּבְׁשַעת . ל"ַּכְמבָֹאר ָּכל ֶזה ְּבַהּתֹוָרה ַהַּנ', א ְוכּוְּבִחיַנת ְמזֹוָנא ְּדגּוָפא ְוזֹוִכין ִלְמזֹוָנא ְּדִנְׁשְמָת
ל ֶׁשַעל " ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין ֶׁשל ַהַּבַעל ּכַֹח ַהַּנ- ִּפי ֶׁשְּכָבר ִקְּבלּו ּכַֹח ַעל - ַעל -ְיִציַאת ִמְצַרִים ַאף 

 ֵכן ֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ְוָכל ְזַמן - ִּפי - ַעל -ַאף , ל"ַּנ ְיֵדי ֶזה ָהָיה ִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּכ-
ִּכי ִעַּקר ְׁשֵלמּות ֱאמּוַנת , ֲעַדִין ֵאין ִנְתַּגֶּלה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִּבְׁשֵלמּות. ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלין ֶאת ַהּתֹוָרה

 ַהּקֶֹדׁש   ּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֲעָׂשָרה ַמְדֵרגֹות ֶׁשל רּוַח ְנבּוָאה ְורּוַח ְיֵדי ַמַּתן-ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם הּוא ַעל 
 ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ָהֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ְּבִחּדּוׁש ָהעֹוָלם -ֶׁשַעל .  ְיֵדי ֶזה-ֶׁשִעַּקר ֵּברּור ַהְמַדֶּמה הּוא ַעל 

 ֵּכן ָאז ִּבְׁשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשָהיּו ֲעַדִין קֶֹדם -ְוַעל . ל"ַהּתֹוָרה ַהַּנֶׁשהּוא ִעַּקר ָהֱאמּוָנה ַּכְמבָֹאר ְּב
 ְיֵדי -ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֲעַדִין לֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ַהְמַדֶּמה ִּבְׁשֵלמּות ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵאין ַהְמַדֶּמה ְמבָֹרר ַעל 

ְוָכל ְזַמן ֶׁשֵאין . ֲעַדִין ִאי ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ִּבְׁשֵלמּות ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם. רּוַח ְנבּוָאה ֶׁשהּוא ַמַּתן ּתֹוָרה
 ְיֵדי -ִנְתַּגֶּלה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ִמְּקִלַּפת ִמְצַרִים ֶׁשִעַּקר ֻזֲהָמָתם ָהָיה ַעל 

 ֵּכן ֶּבֱאֶמת ָהְיָתה ְיִציַאת -ְוַעל . ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִיַּמח ְׁשָמם ְוִזְכָרםַהְּכִפירֹות ַהִּנְמָׁשִכין ֵמַהּכֹוְפִרים ְּב
ִיְתָּבַרְך ִהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ' ֶׁשה, ל"י ַז" ְיֵדי ֵנס ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמאֹד ְמאֹד ַּכְמבָֹאר ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר-ִמְצַרִים ַעל 

 ִּפי ֶׁשּלֹא ָזכּו - ַעל -ַהְינּו ֶׁשַאף , ַעֵּין ָׁשם,  ְּבַהְדָרָגה ְוֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדרמִֹחין ְּגדֹוִלים ְונֹוָרִאים ְמאֹד ֶׁשּלֹא
ִיְתָּבַרְך מִֹחין '  ֵכן ִהְמִׁשיְך ֲעֵליֶהם ה- ִּפי - ַעל -ַאף . ֲעַדִין ְלרּוַח ְנבּוָאה ִּבְׁשֵלמּות ֶׁשהּוא ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה

ַעד ֶׁשִּנְתַּגָּלה ַּגם ִּבְׁשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים קֶֹדם . ְּבִחיַנת ֵּברּור ַהְמַדֶּמה, ּקֶֹדׁשְּגדֹוִלים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת רּוַח ַה
ִּכי ִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים ,  ְיֵדי ֶזה ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים-ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ְוַעל 

 ִיְתַאֲחזּו  ּוִבְׁשִביל ֶזה ֻהְצְרכּו ָלֵצאת ְּבִחָּפזֹון ָּגדֹול ְּכֵדי ֶׁשּלֹא. ל"ּדּוׁש ָהעֹוָלם ַּכַּנ ְיֵדי ֱאמּוַנת ִח-הּוא ַעל 
 ְיֵדי ֶזה ֲעַדִין לֹא ִנְתָּבֵרר -ָּבֶהם ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ַהְּכִפירֹות ֵמֲחַמת ֶׁשֲעַדִין לֹא ָזכּו ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ֶׁשַעל 



 

יא 

ֵלמּות ַרק ְיִציָאָתם ֵמַהְּכִפירֹות ּוְקִלַּפת ִמְצַרִים ָהְיָתה ְּבֶדֶרְך ֵנס ֶׁשָּבאּו ֲעֵליֶהם ֶהָאַרת ַהְמַדֶּמה ִּבְׁש
 :ַהּמִֹחין ֶׁשּלֹא ְּבַהְדָרָגה ְוֶׁשּלֹא ַּכֵּסֶדר ַּכְמבָֹאר ַּבְּכָתִבים

ְוִעַּקר ִאּסּור . ִאּסּור ָחמּור ְמאֹד ְּבַבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצאְוָחֵמץ ָאסּור ְּב. ּוִבְׁשִביל ֶזה ְצִריִכין ֶלֱאכֹל ַמָּצה ְּבֶפַסח) ט

ֶׁשָאז . ִּכי ִעַּקר ַהְּזִהירּות ֵמָחֵמץ ְלַמָּצה הּוא ַּדְיָקא ִמָּׁשָעה ֶׁשָּנְתנּו ַמִים ָּבִעָּסה,  ְיֵדי ַהַּמִים ַּדְיָקא-ֶהָחֵמץ הּוא ַעל 

ִּכי ִעַּקר ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם הּוא ,  ְיֵדי ַהַּמִים-ֹות ֶאת ָהִעָּסה ֶׁשּלֹא ִּתְתַחֵּמץ ַעל ְצִריִכין ִלָּזֵהר ְמאֹד ִלְבִלי ְלַהְׁשה

 ְוֵכן' ִמְּתִחָּלה ָהָיה ָהעֹוָלם ַמִים ְּבַמִים ְוכּו. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִּכי ַמִים ָקְדמּו ָלעֹוָלם, ְּבִחיַנת ַמִים

י ַּבָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ֶׁשַהַּמִים ָקְדמּו ְלָכל ַהְּבִריָאה ְוִעַּקר ֱאמּוַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִהיא ַרק ְלַהֲאִמין ְּבַהְתָחַלת "ֵּפֵרׁש ַרִׁש

ְוַאַחר ָּכְך . ׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלטִיְתָּבַרְך ָּבָרא ֶאת ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֶׁשִהיא ַהַּמִים ֵי' ְלַהֲאִמין ֶׁשה. ַהְּבִריָאה ֶׁשֵהם ַהַּמִים

ִּכי ִעַּקר ַמה ֶּׁשְּצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ַעל ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִהיא ַרק ַעל ַהַהְתָחָלה ִּכי , ָּבָרא ֵמֶהם ָּכל ָהעֹוָלם ּוְמלֹאֹו

ִיְתָּבַרְך ' ִּכי ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשה, נֹו ִחּדּוׁש ֵאֶצל ָהעֹוָלם ָּכל ָּכְךֶזה ֵאי, ִיְתָּבַרְך ֵיׁש ִמֵּיׁש' ַמה ֶּׁשַאַחר ַהְּבִריָאה ֶׁשָּבָרא ה

רֹוִאין ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּכי ֶּבֱאֶמת ָאנּו רֹוִאין ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל  ֶזה ָאנּו, ְמַחֵּדׁש ֵיׁש ִמֵּיׁש

ּוַבּבֶֹקר . ֶׁשָּבֶעֶרב ַחָּמה ׁשֹוַקַעת ְוַנֲעֶׂשה חֶֹׁשְך. ׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשיתִיְתָּבַרְך ְמַחֵּד' ִּכי ה. ָׁשָעה

ים ִעם ַּכָּמה ִיְתָּבַרְך ַמְצִמיַח ִמֶּמָּנה ַּכָּמה ִׁשֳּבִלים ְּגבֹוִה' ְוֵכן ֵמִחָּטה ַאַחת ֶׁשּזֹוְרִעין ָּבָאֶרץ ה. חֹוֵזר ּוְמַחֵּדׁש אֹור ַהַחָּמה

ּוִמִּטָּפה ְסרּוָחה הּוא ּבֹוֵרא ִּבְרצֹונֹו ָאָדם ָּגדֹול . ְוֵכן ִמַּגְרִעין ֶאָחד ַמְצִמיַח ִּבְרצֹונֹו ִאיָלן ָּגדֹול ְוִנְפָלא. ֵמאֹות ִחִּטים

ִיְתָּבַרְך ּבֹוֵרא ְּבִרּיֹות ִנְפָלאֹות ' ַמה ֶּׁשה. ָכל ָׁשָעהְוַחָּיה ְּגדֹוָלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ִּפְלאֹות ַהְּבִריָאה ֶׁשָאנּו רֹוִאין ְּבָכל ֵעת ּוְב

ִּכי ָּכְך ָּגַזר , ִיְתָּבַרְך ֵיׁש ִמֵּיׁש' ֲאָבל ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ֵאּלּו ַהְּבִרּיֹות ַהִּנְפָלאֹות ּבֹוֵרא אֹוָתם ה. ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע

 ִּפי ֶׁשָאנּו רֹוִאין ְּבֵעיֵנינּו ִחּדּוֵׁשי ְּבִרּיֹוָתיו - ַעל - ֵּכן ַאף -ַעל . ה ָוָהְלָאה ִיָּבֵרא ַהּכֹל ֵיׁש ִמֵּיׁשִּבְרצֹונֹו ֶׁשִּמּיֹום ַהְּבִריָא

ְצִריִכין  ֵּכן -ַעל .  ֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ַּבֵּשֶכל ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֵמֲחַמת ֶׁשָאז ָהָיה ֵיׁש ֵמַאִין- ִּפי - ַעל -ַאף . ְּבָכל ֵעת

. ִיְתָּבַרְך ָּבָרא ַהּכֹל ִּבְרצֹונֹו ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֵיׁש ֵמַאִין ַהֻּמְחָלט' ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשה

ְּכמֹו ֵכן ִאי ֶאְפָׁשר , ל ְּתִחַּלת ַהְּבִריָאהָהעֹוָלם ֶׁש ֵאין. ּוֶבֱאֶמת ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו מַֹח ֲאִמִּתי ְּבָקְדֳקדֹו ּוִמְסַּתֵּכל ַעל ָהֱאֶמת

ִּכי ְּבַוַּדאי ִאם לֹא ָהִיינּו רֹוִאים ְּבֵעיֵנינּו ֶׁשִּנְצָמח ִמַּגְרִעין , ִיְתָּבַרְך ְמַחֵּדׁש ְּבָכל ֵעת' ְלָהִבין ְּבׁשּום ֵׂשֶכל ַהִחּדּוִׁשים ֶׁשה

ִאיָלן . ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ִנְצָמח ִמַּגְרִעין ָקָטן ָּכֶזה.  ׁשּום ָחָכם ּוְמַחֵּקר ַמֲאִמין ָּבֶזהֶאָחד ִאיָלן ָּגדֹול ָּכֶזה ְּבַוַּדאי לֹא ָהָיה

  ֵכן ָאנּו רֹוִאין ְּבֵעיֵנינּו- ִּפי - ַעל -ְוֵאיְך ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר זֹאת ַּבֵּשֶכל ְוַאף . ָּגדֹול ָּכֶזה ִעם ֲעָנִפים ְוָעִלים ּוֵפרֹות ָּכֵאֶּלה

. ְוָאָדם ַּבַעל ֵּדָעה ּוַבַעל ֵׂשֶכל ִנְבָרא ִמִּטָּפה ְסרּוָחה. ֶׁשִּנְצָמח ִאיָלן ָּגדֹול ִמַּגְרִעין ֶאָחד. ִּפְלאֹות ַהּבֹוֵרא ָּכֵאֶּלה ְּבָכל ֵעת

ְוַגם . ָהִיינּו רֹוִאין אֹוָתם ְּבֵעיֵנינּוִאם לֹא . ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְׁשָאר ִּפְלאֹות ַהְּבִריָאה ַמה ֶּׁשּלֹא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּכָלל

ֵאיְך ִנְמָׁשְך ֵׂשֶכל ְוַדַעת . ִאי ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר זֹאת ַּבֵּשֶכל ּוְלָהִבין ֵאיְך ַנֲעֶׂשה זֹאת. ַעְכָׁשו ֶׁשָאנּו רֹוִאין אֹוָתם ְּבֵעיֵנינּו

ַרק הּוא ִיְתָּבַרְך . ָאָדם ַּבַעל קֹוָמה ּוַבַעל צּוָרה ּוַבַעל ֵׂשֶכל ָּכֶזהְלִטָּפה ְסרּוָחה ֶׁשִּיְהֶיה ִמִּטָּפה ֵלָחה ּוְסרּוָחה ָּכזֹאת 

 -הּוא ָיכֹול ְּבַוַּדאי ַּגם , ֶׁשהּוא ָיכֹול ִלְברֹא ִמַּגְרִעין ֶאָחד ִאיָלן ָׁשֵלם. ְוֶזה ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך. ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד

ִּכי ְּכמֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבִריַאת ֵיׁש ֵמַאִין ֵּכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ְּבִריַאת ֵיׁש ִמֵּיׁש , ן ַהֻּמְחָלט ְלַגְמֵריֵּכן ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִי

 :ל"ַּכַּנ
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  ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הִמְלָחָמה ַלְל -י ִמָלעֹוד ָהַעַו


