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והיא  זו,  תורה  נאמרה  והיכן  מתי  לנו  ידוע  1. לא 
מיוסדת על מידה בספר המידות )ארץ ישראל ח"ב אות 

ז', ונכפל גם בצדיק ח"ב אות ז'(. 

ִעָּמנּו  ִּדֵּבר  וז"ל:  נ"ד(,  )אות  מוהר"ן  בחיי  2. כתב 
ֵמִעְנַין ַהּתֹוָרה ַהִּנְדֶּפֶסת )ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן מ'( ַהַּמְתֶחֶלת 
ֶאֶרץ  ַטַעם  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשָּטַעם  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי 
ֲהֹלא  ִּכי  ִמְּכָבר,  זֹאת  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְוָאַמר ֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל. 
ָנַסְעִּתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוִמְּסָתָמא ָהָיה ִלי ִמּקֹוֶדם ַּתֲאָוה 
ֶאֶרץ  ִלי  ָחַלם  ְוַגם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע  ְוִהְׁשּתֹוְקקּות 
ִיְׂשָרֵאל. ּוַפַעם ַאַחת ָהָיה ֶאְצִלי ִאיׁש ֶאָחד ְוִדַּבְרִּתי ִעּמֹו, 
ְוִהְתִחיל ְלִהְתעֹוֵרר ֶאְצִלי ְּתׁשּוָקה ְוֶחְמָּדה ְּגדֹוָלה ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל. ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִאם ָהָיה ֵאֶצל ַצִּדיִקים 
ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  ִלי  ְוִסֵּפר  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  ַעל 
ְּגדֹוִלים ֲאִמִּתִּיים ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהָיה ִלי 

ִהְׁשּתֹוְקקּות ָּגדֹול )לארץ ישראל( ְּכֶׁשִּדַּבְרִּתי ִעּמֹו, ַּכְמבָֹאר 
ֶזה  ִעְנָין  ֶׁשָּיַדע  ִּפי  ַעל  ִלי ֶׁשַאף  ְוָאַמר  ַהַּנ"ל.  ְּבַהּתֹוָרה 
ִמּקֹוֶדם, ֲאָבל ֹלא ָהָיה יֹוְדעֹו ְּכָלל ְּכמֹו ַעְכָׁשיו. ִּכי ָאז 
ֹלא ָהָיה יֹוֵדַע ַרק ֶזה ְלָבד, ֶׁשֵּמֲחַמת ֶׁשְּמַדְּבִרים ִעם ֶאָחד 
ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי ֶׁשַּיְרִּגיׁש ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ִמי ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵקק ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ִעְנַין ַהָּדָבר 
ֵמֵהיָכן ִנְמָׁשְך זֹאת, ֹלא ָהָיה יֹוֵדַע ְּכָלל ְּכמֹו ַעְכָׁשיו. ִּכי 

ַעְכָׁשיו ָזָכה ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ָהִעְנָין ִּבְׁשֵלמּות.
3. במשנה באבות )ב, ה( 'אין בור ירא חטא', פירש 
הרע"ב וז"ל: בור – ריק מכל דבר, ואפילו בטיב משא 
ומתן אינו יודע. והוא גרוע מעם הארץ, עכ"ל. ולפי 
הוא,  הארץ'  'עם  כאן  רבינו  נקט  שלא  הטעם  זה, 
כי ישנו 'עם הארץ' שטעם טעם של שכל בחכמות 
העולם, ויוכל לטעום גם טעם ארץ ישראל, אולם מי 
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ָרֵאל' אֹות ז'. ְך ְלָא"ב ֶהָחָדׁש – ספר המידות חלק שני – 'ֶאֶרץ ִיׂשְ ּיָ ׁשַ

י ַעל רֹאׁש  יק ֲאִמּתִ ַאֵחר, ִאם ָהָיה ֵאֶצל ַצּדִ יר ּבְ ָרֵאל, הּוא ָיכֹול ְלַהּכִ ֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ּבֶ ּטָ ָרֵאל, ׁשֶ ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ִמי ׁשֶ
ה  ַנֲעׂשֶ ל,  ּכֵ ה ִמְסּתַ ָהִאיׁש ַהּזֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ָנה, ֲאַזי  ָ י ַעל רֹאׁש ַהּשׁ יק ֲאִמּתִ ּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַצּדִ י ִמי ׁשֶ ּכִ ָנה, ִאם ָלאו.  ָ ַהּשׁ
ב  ֶעְרּכֹו, הּוא ְמֻחּיָ ִפי  ּכְ ל ֶאָחד  ּכָ ָרֵאל –  ִיׂשְ ַעם ֶאֶרץ  ּיֹוֵדַע ִמּטַ ׁשֶ ן ִמי  ּכֵ ְוַעל  ָרֵאל',  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָהֲאִויר  אֹותֹו 
ה  י ַעל ָידֹו ַנֲעׂשֶ ָנה, ּכִ ָ י ַעל רֹאׁש ַהּשׁ יק ֲאִמּתִ ָהָיה ֵאֶצל ַצּדִ ּפֹוֵגַע ּוִמְתַוֵעד ַיַחד ִעם ֶזה ָהִאיׁש ׁשֶ ׁשֶ ָרֵאל – ּכְ יׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלַהְרּגִ

"ל )ספר המדות(.   ּנַ ָרֵאל ּכַ ְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהֲאִויר ּבִ

ֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ  ַעם ּבֶ ּטָ ָרֵאל, ואין הכוונה רק שהיה בארץ ישראל, אלא ׁשֶ ּיֹוֵדַע ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ א. ִמי1 ׁשֶ
ַאֵחר כשמתוועד עמו,  יר ּבְ ָרֵאל שזכה לטעום טעם קדושת ארץ ישראל כשהיה שם, הּוא ָיכֹול ְלַהּכִ ִיׂשְ
יק )שאותו אחר שהה אצלו( הּוא  ּדִ ָנה ִאם ָלאו, ְוִאם אֹותֹו ַהּצַ ָ יק ַעל ֹראׁש ַהּשׁ ִאם ָהָיה )אותו האחר( ֵאֶצל ַצּדִ
יק2. ַעְצמֹו )היינו אותו האחר, הוא( ַצּדִ י ִאם ָלאו, אֹו ִאם הּוא ּבְ יק ֲאִמּתִ ַמֲעָלה אֹו ָקָטן, ְוִאם הּוא ַצּדִ דֹול ּבְ ּגָ

קודם שיבאר את הקשר בין 'טעם ארץ ישראל', לבין 'להכיר מי שהיה אצל צדיק אמיתי בראש השנה', יבאר מי 
הוא זה שיכול להרגיש 'טעם ארץ ישראל', וכן יבאר מדוע האויר של ארץ ישראל מחכים.

הּוא 'ִאיׁש ּבּור' -  י ַרק ִמי ׁשֶ ֶכל, ּכִ ּיֹוֵדַע ַטַעם ׂשֵ ר ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ָרֵאל' ְיכֹוִלין ְלַצּיֵ י 'ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכִ
ים  יׁשִ ְרּגִ ּמַ גֹון לֹוְמִדים ׁשֶ ֶכל, ּכְ ֵ ּיֹוֵדַע ִמּשׂ ר לֹו ֵליַדע ֹזאת, ֲאָבל ִמי ׁשֶ שהוא ריק מכל חכמה3, ִאי ֶאְפׁשָ

     ּתֹוָרה מ      

)ַׁשָּיְך ְלא"ב ֶהָחָדׁש, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אֹות ז'(

ַאֵחר, ִאם  ּבְ יר  ְלַהּכִ ָיכֹול  ָרֵאל, הּוא  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַטַעם  ֱאֶמת  ּבֶ ַעם  ּטָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  א 
ְוִאם  ָקָטן,  ַמֲעָלה אֹו  ּבְ דֹול  ּגָ יק הּוא  ּדִ ַהּצַ ְוִאם אֹותֹו  ָלאו.  ָנה ִאם  ָ ַהּשׁ ַעל רֹאׁש  יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה 

יק. ַעְצמֹו ַצּדִ י ִאם ָלאו, אֹו ִאם הּוא ּבְ יק ֲאִמּתִ הּוא ַצּדִ

הּוא ִאיׁש ּבּור, ִאי  י ַרק ִמי ׁשֶ ֶכל. ּכִ ּיֹוֵדַע ַטַעם ׂשֵ ר ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ָרֵאל, ְיכֹוִלין ְלַצּיֵ י ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכִ
ט  ְפׁשָ ֶכל ּבִ ֵ ים ְמַעט ַטַעם ַהּשׂ יׁשִ ְרּגִ ּמַ גֹון לֹוְמִדים ׁשֶ ֶכל, ּכְ ֵ ּיֹוֵדַע ִמּשׂ ר לֹו ֵליַדע זֹאת, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ֶאְפׁשָ

אאתקורותאועיוניםאא
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שהוא 'בור', שהוא ריק מכל דבר ולא טעם טעמו של 
שכל כלל, הוא לא יבין זאת כלל.

4. כמו שכתב ברבינו בחיי )דברים יא, יב(, וז"ל: על 
בודאי  כי  עיקר השגחתו בארץ ההיא,  דרך הפשט, 
כל הארצות הוא דורש, אבל הענין כי עיקר הדרישה 
הארצות,  לשאר  מתפשטת  ומשם  שם,  וההשגחה 
הגוף, שהוא  נתון באמצע  כענין הלב באדם שהוא 
עיקר החיות, ומשם החיות מתפשט לשאר האברים. 
ובא הכתוב ללמדנו, שאין ארץ ישראל נתונה תחת 
ואינה  הארצות,  כשאר  והמזלות  הכוכבים  ממשלת 
נמסרת לדרישת אלהי )ַׂשֵרי( מעלה כשאר האקלימין, 
אבל הקב"ה בעצמו ובכבודו דורש אותה תמיד, לא 
מינה עליה משאר הכחות שוטר ומושל, וזהו שאמר 
דוד ע"ה על ארץ ישראל )תהלים פז, ז( "ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך", 
ביאורו: עיקר השגחתי ועיוני אינו אלא בך, כי משם 

יתפשט לשאר העולם.
וז"ל:  רבינו  שכתב  רל"ד(,  תורה  )קמא,  לעיל  5. ראה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ִמִּטְבִעּיּות,  ֶׁשֵּיֵצא  ַהְינּו  ַהְׁשָּגָחה,  ְיֵדי  ַעל 
ִּכי  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל,  ַעל־ְיֵדי  זֹוִכין  ְוֶזה  ַהְּקֻדָּׁשה,  ְּכָלִלּיּות 
ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל הּוא ְּכָלִלּיּות ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשְּבָכל ַהְּקֻדּׁשֹות, ִּכי 
ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ֶנֱאַמר  ְוַעל־ֵּכן  ְקֻדּׁשֹות,  ָהֶעֶׂשר  ָּכל  ָׁשם 

)דברים יא, יב(  "ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה", ִּכי ָׁשם הּוא 

ִמְּמעֹון  "ַהְׁשִקיָפה  טו(  כו,  )ְּדָבִרים  ְּבִחיַנת  ַהְׁשָּגָחה,  ַרק 
ָתִמיד"  ְלֶנְגִּדי  ה'  "ִׁשִּויִתי  ח(  טז,  )ְּתִהִּלים  ְוֶזה  ָקְדְׁשָך", 
וכו', ַהְינּו ְּבִחיַנת ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש 
ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל'  ֶאָּלא  ָּתִמיד  'ֵאין  )שוחר טוב תהלים ק"ה(: 

ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה".
6. ופירש"י: הלא אף כל הארצות הוא דורש וכו', 
ידי אותה  ועל  אלא כביכול אינו דורש אלא אותה, 
דרישה שדורשה, דורש את כל הארצות עמה, ע"כ. 
עולם  באי  כל  את  סוקר  שהקב"ה  שודאי  אף  והנה 
בסקירה אחת )ראש השנה יח.(, מ"מ כשהקב"ה רוצה 
להשגיח על העולם – דהיינו לתת שפע, צריך להיות 
בזה מדרגות מדרגות, כי ענין השפע הוא בא ממקור 
עליון רוחני מאוד זך וצח למעלה, וכמו שכתב רבינו 
בלקוטי מוהר"ן )קמא, תורה כ"ג אות ה'(, וז"ל: ִּכי ָׁשם 
ְּבָׁשְרָׁשּה, ַהֶּׁשַפע ֻּכּלֹו אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח, ְוַתֲענּוג רּוָחִני, 
ולכן צריך שיעבור  ְלַמָּטה, ע"כ.  ֶאָּלא  ִמְתַעֶּבה  ְוֵאין 
עביות אחר עביות. וביאור הדברים, חוץ לארץ הוא 
שיורד  הרוחני  השפע  שאין  מאוד,  מגושם  מקום 
– יכול  לרדת לשם, ולכן צריך לעבור דרך  ללמטה 
ארץ ישראל הגשמית, שהיא כביכול 'ממוצע מחבר' 
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ים ַטַעם  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ָחְכמֹות ֲאֵחרֹות, ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּלֹוְמִדים, אֹו ֲחָכִמים ּבְ ָיא, ּכְ ט ְוֻקׁשְ ְפׁשָ ֶכל ּבִ ֵ ְמַעט ַטַעם ַהּשׂ
ָרֵאל. והטעם שהבנת 'טעם ארץ ישראל' תלויה במי שטעם 'טעם  ֶכל, ְיכֹוִלין ְלָהִבין ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשֵ
ים' – האויר של ארץ ישראל מביא לאדם חכמה )בב"ב קנח:,  ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ י 'ֲאִויָרא ּדְ שכל', הוא ּכִ

ובזוהר פינחס ח"ג דף רמה:, ובתיקון כ"ב דף סד.(, ולכן מי שיודע טעם שכל – יכול להבין את טעם ארץ ישראל, ְוַטַעם 

אי ָיָקר ְמֹאד, יותר מטעם שכל, שיש ללומדים  ַוּדַ ֶכל שזוכין על ידי אוירא דארץ ישראל, ּבְ ֵ ַהָחְכָמה ְוַהּשׂ
הנ"ל או לחכמים בשאר החכמות.

ָרֵאל יותר  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ ַאְך כדי להבין מדוע 'אוירא דארץ ישראל מחכים', יש להקדים, שִעּקַ
ַרְך כי בארץ ישראל הקב"ה משגיח בה ישירות ולא  ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ מכל הארצות, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַהׁשְ

תּוב )דברים יא,  ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד5, ּכְ ָרֵאל ּתָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּבְ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ באמצעות השרים4, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ָנה"6,  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ּה ֵמֵראׁשִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ּבָ  יב(: "ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה ּתָ

ְלָהִבין  ְיכֹוִלין  ֶכל,  ׂשֵ ַטַעם  ים  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ֲאֵחרֹות,  ָחְכמֹות  ּבְ ֲחָכִמים  אֹו  ַהּלֹוְמִדים,  ֶדֶרְך  ּכְ ָיא  ְוֻקׁשְ
ים' )ָּבָבא ַּבְתָרא קנח:, ּוַבּזַֹהר ִּפיְנָחס ַדף רמה:, ּוְבִתּקּון כ"ב ַּדף סד.(, ְוַטַעם  ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ י 'ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל. ּכִ ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ
ַחת  ּגָ ָרֵאל הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ַהׁשְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ אי ָיָקר ְמֹאד. ַאְך ִעּקָ ַוּדַ ֶכל ּבְ ֵ ַהָחְכָמה ְוַהּשׂ
ִמיד  תּוב )ְּדָבִרים יא, יב( "ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ִמיד, ּכְ ָרֵאל ּתָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ל ּבְ ּכֵ ַרְך ִמְסּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך. ּוַמֲחַמת ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
ת ַוֲאִויָרּה  ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ָנה", ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהּשׁ ּה ֵמֵרׁשִ ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ּבָ
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בין הרוחניות של מעלה לבין שאר העולם. וזו הסיבה 
שהקב"ה דורש את ארץ ישראל כדי לתת את השפע 
אליה, ומארץ ישראל בא השפע וניתן אל כל העולם.
שמבואר  כמו  החכמה,  בספירת  היא  7. הקדושה 
ָּדא   - "ַקֶּדׁש"  וז"ל:  מג:(,  דף  )ח"ב  בא  פרשת  בזוהר 
ּכָֹּלא  ְּדִמַּתָּמן  ִעָּלָאה,  ְּדָחְכְמָתא  ָרָזא  ִעָּלָאה,  ְקדּוָׁשה 
"ַקֶּדׁש".  ְּדִאְתְקֵרי  ִעָּלָאה,  ְּדָגִניזּו  ְּבָרָזא  ִאְתַקָּדׁש, 
ַהָחְכָמה  סֹוד  ָהֶעְליֹוָנה.  ְקֻדָּׁשה  זֹו   – ַקֶּדׁש  ]תרגום: 
ָהֶעְליֹוָנה, ֶׁשִּמָּׁשם ַהּכֹל ִמְתַקֵּדׁש ְּבסֹוד ַהְּגִניָזה ָהֶעְליֹוָנה 
ֶׁשִּנְקֵראת ַקֶּדׁש[. וע"י הסתכלות עיני ה' שהם בחינת 

חכמה, עי"ז נעשה בחינת קדושת ארץ ישראל.
לענין   – ְׁשֵניֶהם"  ֵעיֵני  "ַוִּתָּפַקְחָנה  רש"י:  8. לשון 
וסוף  ממש,  ראיה  לענין  ולא  הכתוב  דיבר  החכמה 
המקרא מוכיח: "ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם" – אף הסומא 
יודע כשהוא ערום, )הרי, שלא היו צריכים לפקיחת העינים 
לפקיחת  הכונה  ודאי  אלא  עירומים,  שהם  לדעת  כדי  כפשוטו 

אלא  רש"י:(  שמסיים  וכמו  וההבנה,  החכמה  שם  על  העינים 

מהו "ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם", מצוה אחת היתה בידם 
ונתערטלו הימנה, עכ"ל. וראה במדרש )בראשית רבה 
יט, ו(: "ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם", וכי סומים היו וכו'. 

פי', ועל כרחך אין הכוונה על פקיחת העינים בראייה, 
אלא על חכמה והבנה.

9. ראה לקמן )תורה ע"ב אות ד'( שגם שם מבואר כעין 
ענין זה.

10. הגם ששפע זה הוא תמידי, בכל אופן גם שפע 
תמידי נעשה ע"י עליית מיין נוקבין מעבודת ישראל 
זכות  כפי  זה  בשפע  חילוקים  יש  ולכן  למטה,  כאן 
שפע  שהוא  הגם  כלומר,  מיד(.  שיבאר  )וכמו  העבודה 
וכפי  השפע,  וזּכּות  בכמות  חילוק  יש  מ"מ  תמידי, 
עבודה  איזה  כאן  יבאר  ולכן  התחתונים.  מעשה 
שאנחנו עושים כאן, היא גורמת את הסתכלות ה' ית' 
בארץ ישראל, שעל ידה נעשה קדושת אראץ ישראל 

ואוירה מחכים.
וז"ל:  סב.(,  דף  סוף  )ח"ב  בשלח  בזוהר  11. כמבואר 

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא

ם ַהָחְכָמה,  י 'ֵעיַנִים' ַעל ׁשֵ ים, ּכִ ת7 ַוֲאִויָרּה ַמְחּכִ ׁשֶ ָרֵאל ְמֻקּדֶ ַעל ְיֵדי ֶזה – על ידי הסתכלות זו ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֵניֶהם",  ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ תּוב )בראשית ג, ז(: "ַוּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת 'ֵעיַנִים', ּכְ חּות ַהָחְכָמה ִנְקָרא ּבְ ּתְ י ִהְתּפַ ּכִ
ם ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר'8, כי אין הכוונה שנפתחו עיני אדם וחוה לראות שהם ערומים,  "י: 'ַעל ׁשֵ ּוֵפַרׁש ַרּשִׁ
ֵעיֵני  שהרי הם לא היו לפני כן סומים, אלא הכוונה היא, שכעת הם הבינו בשכלם שהם ערומים, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ים, כי בהסתכלות ה'  ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה ֲאִויָרא ּדְ ּה ּתָ ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה' ּבְ
בארץ ישראל, ה' ית' משפיע בה תמיד קדושה וחכמה9.

לאחר שביאר שקדושת ארץ ישראל ושאוירה מחכים, הוא מחמת שה' ית' משגיח בה בעיניו תמיד, יבאר עתה 
כיצד נעשית בחינת השגחה זו.

"ל, כי כלל הוא  ּנַ יַח ּכַ ּגִ ִחיַנת 'ֵעיַנִים' ְלַהׁשְ ַהְינּו ּבְ ַרְך, ּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ְוִנְתעֹוֵרר זֹאת ֵאֶצל ַהּשׁ ַאְך ֵמֵהיָכן ִנְמׁשָ
בכל הנהגת ה' ית' – שאינו משפיע שפע ללמטה בלי שתבוא מתחילה 'איתערותא דלתתא'10 )התעוררות מעבודת 

ֶהם איך אנחנו  ֵאר ּבָ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָרֵאל, ׁשֶ מֹות ִיׂשְ ה ַעל ְיֵדי ִנׁשְ בני ישראל כאן למטה(, ומשיב: ֶזה ַנֲעׂשֶ

ָאר"  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְבִחיַנת הכתוב )ישעיה מט, ג(: "ִיׂשְ עובדים אותו, ובפרט בעבודת התשובה )כדלהלן(, ּבִ

ין'11  ִפּלִ ִחיַנת 'ּתְ ין ּבְ ֲארּות של ה' ית' בישראל ַנֲעׂשִ - הרי שהקב"ה מתפאר בעם ישראל. ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתּפָ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיַנִים,  ִחיַנת  ּבְ ִנְקָרא  ַהָחְכָמה  חּות  ּתְ ִהְתּפַ י  ּכִ ַהָחְכָמה,  ם  ׁשֵ ֵעיַנִים ַעל  י  ּכִ ים,  ַמְחּכִ
ֶאֶרץ  ֵעיֵני ה' ּבְ ם ַהָחְכָמה ֶנֱאַמר'. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ "י: 'ַעל ׁשֵ ֵניֶהם", ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ )ְּבֵראִׁשית ג, ז( "ַוּתִ

ים'. ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמיד, ַעל ְיֵדי ֶזה 'ֲאִויָרא ּדְ ּה ּתָ ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ

ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל  ֹזאת  ְוִנְתעֹוֵרר  ְך  ִנְמׁשָ ֵמֵהיָכן  ַאְך 
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  "ִיׂשְ ְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה מט, ג(  ּבִ ֶהם,  ּבָ ֵאר  ִמְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ
ין ֵהם  ִפּלִ ְוַהּתְ ֵאר' )ֻסָּכה כה:(,  'ּפְ ְקָרִאין  ּנִ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ין  ַנֲעׂשִ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ְיֵדי  ְוַעל  ָאר".  ֶאְתּפָ ָך  ּבְ

אאתקורותאועיוניםאא



549 ֹוֹרואתאא ֹותא א ְנֹיֹנ אאת  ו ֵטיאתֹוֲוַר"ןאת ִ ִלק 

ַּתְנָיא, ַמאי ִּדְכִּתיב "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר", ֶאְתָּפָאר 
ַוַּדאי. ַמאי ַמְׁשַמע? ִּדְבִגין ִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא, קּוְדָׁשא ְּבִריְך 
ְּדִאְתַחָּבׁש  ִּדיֵליּה.  ְּפֵאָרא  ּוַמאי  ְלֵעיָּלא.  ִמְתָּפַאר  הּוא 
ִּבְתִפיִלין, ְּדִמְתַחְּבָרא ַּגְווִני ְלִאְתָּפַאָרא. ]תרגום: ָּלַמְדנּו, 
ַמה ֶּׁשָּכתּוב "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר", ַוַּדאי ֶאְתָּפָאר. 
ַמה ַּמְׁשִמיַע? ֶׁשִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ַהָּקָּב"ה ִמְתָּפֵאר 
ְלַמְעָלה. ּוָמה ַהְּפֵאר ֶׁשּלֹו? ֶׁשֵּמִניַח ְּתִפִּלין, ֶׁשִּמְתַחְּבִרים 

ַהְּגָוִנים ְלִהְתָּפֵאר[.
12. כמבואר בגמ' בברכות )דף ו.(, אמר רבי אבין בר 
רב אדא אמר רבי יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין 
וכו'. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, 
הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו )אלו התפילין של 
הקב"ה מה כתוב בפרשיות שלהם(, אמר ליה )דברי הימים א' 

יז, כא( "ּוִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ" )ההתפארות 

של הקב"ה בעם ישראל וכמבואר כאן( וכו', ע"כ.

13. בגמ' שם דרשו, שאבל חייב בכל מצוות התורה 
מלבד מצות תפילין, מזה שנאמר )יחזקאל כד, יז( "ְּפֵאְרָך 
'בהוראת  נצטוה  יחזקאל  שרק  היינו  ָעֶליָך",  ֲחבֹוׁש 
שעה' בנבואה להיות חבוש בתפילין למרות שהוא 
כי  משם,  ולמדנו  לא.  האבלים  שאר  אולם  אבל, 

התפילין נקראים בשם 'פאר'.

14. כמבואר באדרא זוטא )זוהר ח"ג דף רצב:(, וז"ל: 
)שהם שלושה  ְנהֹוִרין  ְּתַלת  ְנִהיִרין  ְּדגּוְלַּגְלָּתא,  ַּבֲחָלָלא 
מבואר  וכן  ע"כ.  ְּדֵריָׁשא,  ְּתִפִּלין  ְוִאיּנּון  וכו',  מוחין( 

בלקוטי  וראה  א'(.  פרק  התפילין  )שער  חיים  עץ  בפרי 
הלכות )תפילין ה, כה(.

15. ולכן כתוב )שמות יג, טז( "ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך", 
וקשה הרי אין מקום הנחת תפילין בין העינים, אלא 
כפי שקיבלנו בהלכה למשה מסיני שהוא במקום של 
תחילת צמיחת השער, ששם מוחו של תינוק רופס. 
אכן התורה באה לרמוז, שתפילין של ראש בוקעת 

הארתן מהעינים, כי התפילין הם מוחין וכו'.
16. כתב בלקוטי הלכות )ברכת המזון ד, ח(, וז"ל: ַמה 
ָרֵאל ִנְמָׁשְך ַעל  ֶּׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ
ְוֶזהּו  ָרֵאל,  ְּבִיְשׂ ִמְתָּפֵאר  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ַהִהְתָּפֲארּות  ְיֵדי 
ְלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם  ָרֵאל  ִיְשׂ "ְוַעֵּמְך  כא(  ס,  )ישעיה 

י ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר", ַהְינּו ַעל  ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵשׂׂ
ַהִהְתָּפֲארּות  ְּדַהְינּו   - ְלִהְתָּפֵאר  ָיַדי  י  ַמֲעֵשׂׂ ְּבִחיַנת  ְיֵדי 
 – ָאֶרץ"  ִייְרׁשּו  "ְלעֹוָלם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּבנּו,  ֶׁשִּמְתָּפֵאר 
ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ִּכי  ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ִנְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל 
י ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר,  ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהִהְתָּפֲארּות ְּבִחיַנת ַמֲעֵשׂׂ  ִיְשׂ

עכ"ל.

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא

ִחיַנת 'ֹמִחין'14, ְוִנְכָנִסין כביכול ִלְפִנים  ין ֵהם ּבְ ִפּלִ ֵאר' )סוכה כה:(13. ְוַהּתְ ְקָרִאין 'ּפְ תפילין ּנִ שלו12, ׁשֶ

ֵעיַנִים15 בבחינת 'עיני ה'', ּוִמזֶּה  לתוך הראש ואז מתרבה הארת המוחין העליונים מאוד מאוד ּובֹוְקִעין ּבָ

ְבָיכֹול,  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ה ַהׁשְ - מההתפארות שה' ית' מתפאר בישראל, שהיא בחינת תפילין, ַנֲעׂשֶ

ם  "ל. ְוַעל ׁשֵ ּנַ ים' ּכַ ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל, ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ׁשֶ
"ל. ּנַ ָאר"16, ּכַ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִחיַנת: "ִיׂשְ ָתּה ִמּבְ ָ ֶלת ְקֻדּשׁ ַקּבֶ ּמְ ָרֵאל', ׁשֶ ֶזה ִנְקָרא 'ֶאֶרץ ִיׂשְ

לאחר שביאר שמכח ההתפארות של הקב"ה בישראל נעשים תפילין עליונים, ומתרבים המוחין ובוקעים בעינים, 
תלויה  זו  התפארות  שכל  עתה  יבאר  מחכים.  אוירה  ושיהיה  לקדשה  ישראל,  בארץ  ה'  השגחת  נעשית  ומזה 

בהתקרבות או חס ושלום בהתרחקות של ישראל מה'.

י ִלְפָעִמים  ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ְלַהּשׁ ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ וֹות )הזמנים שוים( ּבְ ים ׁשָ ל ָהִעּתִ אי לֹא ּכָ ַוּדַ ב. ַאְך ּבְ
ִני  ִכיָנה צֹוֶעֶקת )סנהדרין מו.(: 'ַקּלַ א, ַהּשְׁ ַרּבָ ַרְך, ַוֲאַזי ַאּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּנִ לֹום, ֵיׁש ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ַעל  ְבָיכֹול, ׁשֶ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהּשׁ ּגָ ה ַהׁשְ ֵעיַנִים, ּוִמזֶּה ַנֲעׂשֶ ִחיַנת ֹמִחין, ְוִנְכָנִסין ִלְפִנים ּובֹוְקִעין ּבָ ּבְ
ם ֶזה ִנְקָרא  "ל. ְוַעל ׁשֵ ּנַ ים ּכַ ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל, ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ

"ל. ּנַ ּכַ ָאר",  ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִחיַנת "ִיׂשְ ָתּה, ִמּבְ ָ ֶלת ְקֻדּשׁ ַקּבֶ ּמְ ָרֵאל, ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ

לֹום, ֵיׁש  י ִלְפָעִמים ַחס ְוׁשָ ַרְך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ְלַהּשׁ ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ וֹות ּבְ ים ׁשָ ל ָהִעּתִ אי לֹא ּכָ ַוּדַ ב ַאְך ּבְ
ִני  י, ַקּלַ ִני ֵמרֹאׁשִ ִכיָנה צֹוֶעֶקת: 'ַקּלַ א, ַהּשְׁ ַרּבָ ַרְך )עיין זוהר בשלח ַּדף סב.:(, ַוֲאַזי ַאּדְ ם ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּנִ ׁשֶ

אאתקורותאועיוניםאא



ֹוֹרואתאא ֹותא א550 ְנֹיֹנ אאת  ו ֵטיאתֹוֲוַר"ןאת ִ ִלק 

שכינה  מצטער  שאדם  בשעה  מאיר  רבי  17. אמר 
אם  מזרועי',  קלני  מראשי  'קלני  אומרת  לשון  מה 
כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך קל 
וחומר על דמן של צדיקים. ופירש"י: שאדם מצטער – 
שפורענות באה עליו בעוונו. מה לשון אומרת – באיזו 
לשון היא קובלת ומתנודדת עליו. קלני מראשי – כמו 
וזרועי  שהאדם שיגע ועיף, אומר: ראשי כבד עלי, 

כבד עלי, והיינו קללת קל לית – אני איני קל.
תרל"ד.  משנת  בדפוסים  רק  נוספה  זו  18. הוספה 
]יתכן שהועתקה מלוח התיקון של מוהרנ"ת שאבד 

לנו[.
19. כן ביאר בלקוטי הלכות )ברכת המזון ד, אמצע יא(, 
וז"ל: ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ְוַהַּׁשֲעׁשּוִעים ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך, הּוא 
ַעל ְיֵדי ִחּדּוִׁשים ַּדְיָקא, ְּדַהְינּו ְּכֶׁשעֹוֶלה ִהְתָּפֲארּות ָחָדׁש 
ְלַמְעָלה. ְּדַהְינּו ְּכֶׁשִּמְתָקֵרב ָהָרחֹוק ַלה' ִיְתָּבַרְך, ְוַכְמבָֹאר 
ָרֵאל ִנְתָקֵרב  )כאן( ֶׁשִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ְּכֶׁשֶאָחד ִמִּיְשׂ

ָרֵאל ֶׁשרֹוֶצה ְלָעְבדֹו  ַלה' ִיְתָּבַרְך ְוִנְתַוֵּסף עֹוד ֶאָחד ִמִּיְשׂ
ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי הּוא ִעַּקר ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך. ְוֵכן 

מּוָבן ּוְמבָֹאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות )ע' לעיל 
קמא, תורה י', ותורה י"ד(, ֶׁשָּכל ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשה' ִיְתָּבַרְך 

ַהִהְתָּפֲארּות  ְּכֶנֶגד  ְּכָלל  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ָרֵאל,  ְּבִיְשׂ ִמְתָּפֵאר 
ֶהָחָדׁש ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ְּכֶׁשִּמְתָקֵרב ֶאָחד ֵמָחָדׁש ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך ְורֹוֶצה ְלָעְבדֹו, ִּבְבִחיַנת )ע' זוהר יתרו ח"ב דף סח.( 
'ַּכד ָאֵתי ִיְתרֹו ְוכּו' ְּכֵדין ִאְסַּתֵּלק ְוִאְתַיֵּקר ְׁשָמא ְּדֻקְדָׁשא 
ְוִהְתָּפֲארּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ֶׁשִעַּקר  ְוַתָּתא',  ֵעָּלא  הּוא  ְּבִריְך 
ִּכי  ִיְתָּבַרְך.  ַלה'  ָהְרחֹוִקים  ְּכֶׁשִּמְתָקְרִבים  ִיְתָּבַרְך, הּוא 
ַהִהְתָּפֲארּות הּוא ְּבִחיַנת ְלבּוִׁשים ְּבִחיַנת )תהלים צג, א( 
"ה' ָמַלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש" ְוכּו', ִּכי ַרִּבי יֹוָחָנן ָקֵרי ְלָמאֵני 
ְוִעַּקר ֲחִׁשיבּות ַהְּלבּוִׁשים, הּוא  ְמַכְּבדּוָתא )שבת קיג.(. 
ְּכֶׁשּזֹוִכין ַלֲעׂשֹות ְּבִחיַנת ְלבּוִׁשין ֲחָדִׁשים ַלה' ִיְתָּבַרְך, 
ְוִהְתָּפֲארּותֹו, ִּכי ֵאין ַהֶּמֶלְך ִמְתָּפֵאר  ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְּכבֹודֹו 
ִּבְלבּוֵׁשי ַמְלכּות ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמְּכָבר – ֲאִפּלּו ִאם ֵהם ְיָקִרים 
ְמאֹד, ְּכמֹו ֶׁשִּמְתָּפֵאר ִּבְלבּוׁש ָחָדׁש ְוָגֶון ָחָדׁש ֶׁשעֹוֶלה 
ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָקֵרב ָהָרחֹוק ַלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשֶּזה ִעַּקר 
ַׁשֲעׁשּוָעיו ְוִהְתָּפֲארּותֹו ּוְכבֹודֹו ְוָגְדלֹו, ִּכי 'ַּתֲענּוג ְּתִמיִדי 

ֵאינֹו ַּתֲענּוג'.

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא

ְתַקְלֵקל  ּנִ ֲעָקָתּה, ׁשֶ ּצַ רֹוִעי'17 – ראשי כבד עלי וזרועי כבד עלי )סנהדרין מו.(. ַהְינּו ׁשֶ ִני ִמזְּ י, ַקּלַ ֵמֹראׁשִ
ין  ֲעׂשִ ּנַ ין', ׁשֶ ִפּלִ ִחיַנת ַה'ּתְ ם ּבְ ֶהם )בישראל(, ְוִנְפּגַ ֵאר ּבָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפָ ֲארּות, ׁשֶ ִחיַנת ַהִהְתּפָ ם ּבְ ְוִנְפּגַ
ין'  ִפּלִ ִחיַנת 'ּתְ ְיָקא, ּבְ רֹוִעי' ּדַ י' 'ִמזְּ רֹוִעי', 'ֵמֹראׁשִ ִני ִמזְּ י, ַקּלַ ִני ֵמֹראׁשִ "ל. ְוֶזה 'ַקּלַ ּנַ ֲארּות ּכַ ִמן ַהִהְתּפָ
"ל. הרי, שעל ידי כך שאחד מישראל מתרחק, מתקלקלת בחינת  רֹוַע( ְוַכּנַ יִחין ַעל ָהֹראׁש ְוַעל ַהזְּ ּנִ ּמַ )18ׁשֶ

ההתפארות שיש להקב"ה מאותו ישראל. 

ַרְך מחדש19, ְוִנּתֹוֵסף עֹוד  ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ִנְתָקֵרב ְלַהּשׁ ׂשְ ֶאָחד ִמּיִ ׁשֶ ַרק שכנגד זה גם במידה טובה, ּכְ
ְלָעְבדֹו  רֹוִצים  ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ ים  ַרּבִ ּתֹוְסִפין יֹוֵתר  ּנִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָעְבדֹו  רֹוֶצה  ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ַעּמֹו  ֵאר ּבְ ַרְך ִמְתּפָ הּוא ִיְתּבָ ַרְך, ׁשֶ ֲארּותֹו ִיְתּבָ ל ְוִנּתֹוֵסף יֹוֵתר ִהְתּפָ ּדֵ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֲאַזי ִנְתּגַ
ת  ַ ה ְקֻדּשׁ ין', 'ֹמִחין', ּוִמזֶּה ַנֲעׂשֶ ִפּלִ ין 'ּתְ ֲארּות ַנֲעׂשִ ְתָקְרִבים ֵאָליו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַהִהְתּפָ ָרֵאל ַהּמִ ִיׂשְ

"ל. ּנַ ָחתֹו ּכַ ּגָ ים', ַעל ְיֵדי ֵעיֵני ַהׁשְ ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל, ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵאר  ְלִהְתּפָ ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִחיַנת  ּבְ ם  ְוִנְפּגַ ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ֲעָקָתּה,  ּצַ ׁשֶ ַהְינּו  רֹוִעי' )ַסְנֶהְדִרין מו.(.  ִמזְּ
רֹוִעי',  ִמזְּ ִני  ַקּלַ י,  ִני ֵמרֹאׁשִ 'ַקּלַ ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ין ִמן  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ין,  ִפּלִ ַהּתְ ִחיַנת  ּבְ ם  ְוִנְפּגַ ֶהם,  ּבָ

"ל.  ין )ֶׁשַּמִּניִחין ַעל ָהרֹאׁש ְוַעל ַהְּזרֹוַע( ְוַכּנַ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ְיָקא, ּבְ ּדַ רֹוִעי'  י' 'ִמזְּ 'ֵמרֹאׁשִ

ַרְך,  ִיְתּבָ ְלָעְבדֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ עֹוד  ְוִנּתֹוֵסף  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ִנְתָקֵרב  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ַרק 
ְוִנּתֹוֵסף  ל  ּדֵ ִנְתּגַ ֲאַזי  ֵאָליו,  ּוְלִהְתָקֵרב  ְלָעְבדֹו  רֹוִצים  ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ים  ַרּבִ יֹוֵתר  ּתֹוְסִפין  ּנִ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה 
ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֵאָליו.  ְתָקְרִבים  ַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ ֵאר  ִמְתּפָ ַרְך  ִיְתּבָ הּוא  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ֲארּותֹו  ִהְתּפָ יֹוֵתר 
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל, ּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ה ְקֻדּשׁ ין ֹמִחין, ּוִמזֶּה ַנֲעׂשֶ ִפּלִ ין ּתְ ֲארּות ַנֲעׂשִ ַהִהְתּפָ

"ל: ּנַ ָחתֹו ּכַ ּגָ ים' ַעל ְיֵדי ֵעיֵני ַהׁשְ ַמְחּכִ
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20. כתב בלקוטי הלכות )שם(, וז"ל: זֹאת ַהִהְתָּפֲארּות 
ֵמִאיר יֹוֵתר ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְתַּגֵּדל ַהִהְתָּפֲארּות ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשַּגם 
ֲאַנְחנּו זֹוִכין ִלְבִחיַנת ֵעיַנִים ֵאּלּו ְלַהְמִׁשיְך ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ 
כמבואר  הצדיק,  )של  ֵעיָניו  ִהְסַּתְּכלּות  ְיֵדי  ַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ
ָרֵאל יֹוֵתר ְויֹוֵתר,  בהמשך(. ְוָאז ְמִאיָרה ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ

ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו ְמַקְּבִלין זֹאת ַהִהְתָּפֲארּות ְוזֹוִכין ְלֵעיַנִים 
ה ְקֻדַּׁשת  ֵאּלּו. ַוֲאַזי ַּגם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאנּו ִמְסַּתְּכִלין ַנֲעֶשׂׂ
ָרֵאל )ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר ָּכאן(. ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְמָׁשְך ְקֻדַּׁשת  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ָרֵאל ְּביֹוֵתר, ֲאִפּלּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ְמִאיָרה ֶאֶרץ  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ּוִמְׁשּתֹוְקִקים  יֹוֵתר,  ְוִנְפָלא  ָּגדֹול  ְּבאֹור  ַמָּמׁש  ָרֵאל  ִיְשׂ
ֶׁשַעל  ִנְמָצא  וכו'.  ָרֵאל  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ְּביֹוֵתר  ּוִמְתַּגְעְּגִעים 
ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש ֶׁשּזֹוֶכה ָלֵעיַנִים ַהַּנ"ל ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא 
ָרֵאל ֲאִפּלּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ,  ה ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשׂ ִמְסַּתֵּכל ַנֲעֶשׂׂׂ
ָרֵאל  ַעל ְיֵדי ֶזה חֹוְזִרים ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ְּביֹוֵתר ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ְיֵדי  ַעל  ְּביֹוֵתר  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְקֻדַּׁשת  ִנְתַּגֶּלה  ִּכי  ַמָּמׁש, 
ֶּׁשִּנְמֶׁשֶכת  ַמה  ָּכל  ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה  ְּכָלל,  ֶזה  ִּכי  ָהִאיׁש.  ֶזה 

ְלַקֵּדׁש ּוְלַטֵהר ְמקֹומֹות ַהִחיצֹוִנים יֹוֵתר,  ְלַמָּטה יֹוֵתר 
ַאְּדַרָּבא  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִנְגַרַעת  ַהְּקֻדָּׁשה  ֵאין 
ִנְתַוֵּסף ָעָליו אֹור ָּגדֹול ְוִנְפָלא יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים. 
ָרֵאל ְּבחּוץ  ְוַעל ֵּכן ָּכל ַמה ֶּׁשַּמְמִׁשיִכין ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ
ָלָאֶרץ יֹוֵתר ְויֹוֵתר – ַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ֵעיַנִים ַהַּנ"ל ֶׁשל ָּכל 
ָרֵאל  ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַוֵּסף אֹור ָּגדֹול ְּבֶאֶרץ ִיְשׂ
ְּבַעְצָמּה יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוַעל ֵּכן ַמְרִּגיִׁשין יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַטַעם 

ָרֵאל ְּביֹוֵתר.  ָרֵאל ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ְלֶאֶרץ ִיְשׂ ֶאֶרץ ִיְשׂ
21. הנה מתוך השאלה ותשובה כאן, היינו ששאל 
'ִמי הּוא ֶזה ֶׁשּיּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך', והשיב 
משמע  וכו',  המקרב  הצדיק  את  לראות  שהכוונה 
שבאמת אי אפשר כלל להגיע למדרגה זו לראות ממש 
את ההתפארות של ה' ית'. וקשה, שדבר זה סותר את 
מה שמבואר בקטע הקודם שכן יש אפשרות לצדיק 
ה'.  לעיני  זוכה  ועי"ז  ית',  ה'  לראות את התפארות 
וכדי לתרץ קושיא זו כתב ר' נתן בלקוטי הלכות )שם(, 

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא
לאחר שביאר שע"י התפארות ה' ית' בישראל נעשית בחינת תפילין וכו' עינים וקדושת א"י וכו'. יבאר עתה שבחינה 
זו של ראיית ההתפארות, שייכת בכל מי שרואה התפארות זו איך שהקב"ה מתפאר בישראל, וזוכה לבחינת תפילין 

רוחניים, ולבחינת 'עיני ה'', ובכל מקום שהוא מסתכל אפילו בחוץ לארץ עושה שם קדושת א"י.

ג. ַאְך בחינה זו של תפילין הנעשית מן ההתפארות, אינה רק למעלה אצל ה' ית' כביכול, אלא גם כל ִמי 
ִחיַנת  ל ּבְ ָרֵאל, ֲאַזי הּוא ְמַקּבֵ ַעּמֹו ִיׂשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאר ַהּשׁ ְתּפָ ּמִ ֲארּות ׁשֶ כֹול ִלְראֹות ֹזאת ַהִהְתּפָ ּיָ ׁשֶ
ין' 'מוחין' רוחניים,  ִפּלִ ִחיַנת 'ּתְ ן ּבְ ם ּכֵ ין ֶאְצלֹו ּגַ רֹוֶאה, ְוַנֲעׂשִ ֲארּות ׁשֶ ֵאר' ּו'ֹמִחין' ִמן ֹזאת ַהִהְתּפָ 'ּפְ
"ל, ַוֲאַזי  ּנַ ֵעיַנִים של אדם זה הרואה את ההתפארות ּכַ "ל, ּובֹוְקִעין ּבָ ּנַ ְוִנְכָנִסין ִלְפִנים בתוך ראשו ּכַ
ל ְורֹוֶאה אפילו בחוץ לארץ,  ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְבִחיַנת 'ֵעיֵני ה'', ַוֲאַזי ּבְ ן ּבִ ם ּכֵ ין ֵעיָניו ּגַ ַנֲעׂשִ
ים', ולכן, אם מתוועד עמו מי שטעם טעם שכל,  ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ן ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ה ׁשָ ַנֲעׂשֶ
ר  י ִעּקַ הוא מרגיש שבאותו מקום שהסתכל אותו אדם יש בו בחינה של 'אוירא דארץ ישראל מחכים', ּכִ

"ל. ִחיַנת 'ֵעיַנִים'20 ַהּנַ ָרֵאל הּוא ַרק ִמּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ַרְך - איך  ֲארּותֹו ִיְתּבָ ּיּוַכל ִלְראֹות ִהְתּפָ ַרְך, עד ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ּיּוַכל ִלְראֹות ֶאת ַהּשׁ ֲאָבל ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ
ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוָדתֹו  הּוא ְמָקֵרב ּבְ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ רֹוֶאה ֶאת ַהּצַ שהוא מתפאר בישראל? ָאְמָנם21 ִמי ׁשֶ

הּוא  ֲאַזי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות,  ַהִהְתּפָ ֹזאת  ִלְראֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ַאְך  ג 
ין,  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  ֶאְצלֹו  ין  ְוַנֲעׂשִ רֹוֶאה,  ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ֹזאת  ִמן  ּוֹמִחין  ֵאר  ּפְ ִחיַנת  ּבְ ל  ְמַקּבֵ
ְבִחיַנת "ֵעיֵני ה'". ַוֲאַזי  ן ּבִ ין ֵעיָניו ַגם ּכֵ "ל, ַוֲאַזי ַנֲעׂשִ ּנַ ּכַ ֵעיַנִים  "ל, ּובֹוְקִעין ּבָ ּנַ ּכַ ְוִנְכָנִסין ִלְפִנים 
י  ּכִ ים',  ָרֵאל ַמְחּכִ ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא  ן ּבְ ּכֵ ם ַגם  ה ׁשָ ל ְורֹוֶאה, ַנֲעׂשֶ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

"ל. ִחיַנת ֵעיַנִים ַהּנַ ָרֵאל הּוא ַרק ִמּבְ ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַ ר ְקֻדּשׁ ִעּקָ

ָאְמָנם  ַרְך,  ִיְתּבָ ֲארּותֹו  ִהְתּפָ ִלְראֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ִלְראֹות  ּיּוַכל  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִמי  ֲאָבל 
ִהְתָקְרבּות  ר  ִעּקָ ְוהּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵני ָאָדם  ּבְ ְמָקֵרב  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  יק  ּדִ ַהּצַ רֹוֶאה ֶאת  ׁשֶ ִמי 
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וז"ל: ַהַּצִּדיק הּוא ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ה' 
ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ָׁשם 'ִמי הּוא ֶׁשּיּוַכל 
ִלְראֹות ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך' ְוכּו'. ֶזה ֶנֱאַמר ַעל 
ה'  ֶאת  ִלְראֹות  זֹוִכים  ֵאיָנם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָאָדם,  ְּבֵני  ְסָתם 

ַהַּצִּדיִקים  ֲאָבל  ֶׁשּלֹו,  ַהִהְתָּפֲארּות  ֶאת  ֶׁשִּיְראּו  ִיְתָּבַרְך 
ָהֲאִמִּתִּיים, ֵהם רֹוִאין ֶאת ה' ִיְתָּבַרְך ְוִהְתָּפֲארּותֹו ְּכמֹו 
"ָוֶאְרֶאה  א(  ו,  )ישעיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַּבְּנִביִאים,  ֶׁשָּמִצינּו 
ֶאת ה'", ְוֵכן ִמיָכְיהּו ָאַמר )מלכים א' כב, יט( "ָרִאיִתי ֶאת 

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא
ַמִים - שישראל מתחזקים לעבוד את ה' ית',  ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ר ִהְתָקְרבּות ִיׂשְ ַרְך, ְוהּוא ִעּקַ ִיְתּבָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵאר ַהּשׁ ְתּפָ ּמִ ֲארּות ׁשֶ ַעְצמֹו - היינו אותו צדיק שמקרב בני אדם, הוא ַהִהְתּפָ הּוא ּבְ ִנְמָצא ׁשֶ
ָבר  ר ַהּדָ ל ּבֹו, ְוִעּקַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֲארּות, ֲאַזי ִמי ׁשֶ ל ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתּפָ י ַעל ָידֹו של צדיק זה ּכָ ַעּמֹו, ּכִ ּבְ
ֹראׁש  ַבר ה', ּוְביֹוֵתר – ּבְ מֹוַע ֶאת ּדְ ִאים ִלׁשְ ִצים ֵאָליו ָהעֹוָלם ַהּבָ ְתַקּבְ ּמִ ֵעת ׁשֶ ּבּוץ', ּבְ ֵעת ַה'ּקִ ּבְ
ֵני  ה ּבְ ִצים ַהְרּבֵ ְתַקּבְ ּמִ יֹוֵתר, ֵמֲחַמת ׁשֶ דֹול ּבְ ֲארּות ּגָ דֹול, ֲאַזי ַהִהְתּפָ ּבּוץ ַהּגָ ָאז הּוא ַהּקִ ָנה, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
ַעְצמֹו  י הּוא ּבְ יק, ּכִ ּדִ ֵאר ִויִפי ַהּצַ ל ְוִנּתֹוֵסף ּפְ ּדֵ ַרְך, ַוֲאַזי ִנְתּגַ ָאָדם ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ
ל ִמן  ן ְמַקּבֵ ם ּכֵ י, ֲאַזי הּוא ּגַ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ֶזה ַהּצַ ֱאֶמת ּבְ ל ּבֶ ּכֵ ְסּתַ ּמִ "ל. ֲאַזי ִמי ׁשֶ ּנַ ֲארּות ּכַ ַהִהְתּפָ
ן  ם ּכֵ ין ֵעיָניו ּגַ "ל, ַוֲאַזי ַנֲעׂשִ ּנַ ין' 'ֹמִחין' ּכַ ִפּלִ ִחיַנת 'ּתְ ן ּבְ ם ּכֵ ין ֶאְצלֹו ּגַ ֲארּות ַהזֹּאת, ְוַנֲעׂשִ ַהִהְתּפָ
ְבִחיַנת 'ֵעיֵני ה'', וענין זה נוהג גם היום בקיבוץ הגדול אצל צדיק האמת באומן בימי ראש השנה  "ל ּבִ ּנַ ּכַ
ִחיַנת  ָרֵאל', ּבְ ִחיַנת 'ֶאֶרץ ִיׂשְ ן ּבְ ם ּכֵ ה ּגַ ל, ַנֲעׂשֶ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ הקדושים22. ַוֲאַזי ּגַ

"ל,  ַהּנַ ֵעיָניו  ּבְ לּותֹו  ּכְ ְיֵדי ִהְסּתַ ים ָהֲאִויר ַעל  י הּוא ַמְחּכִ ּכִ ים'23,  ָרֵאל ַמְחּכִ ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ 'ֲאִויָרא 
"ל. נמצא מבואר, שישנן שלוש בחינות בהסתכלות העינים, שעל ידם נעשית  ּנַ ֲארּות ּכַ ין ִמן ַהִהְתּפָ ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ
קדושת ארץ ישראל: א( בחינת הסתכלות עיני ה'. ב( הסתכלות בצדיק ]שאז נחשב כביכול שרואה את ה'[ 

שהוא כלליות ההתפארות ]כי הוא מקרב אנשים בתשובה[. ג( הסתכלות העינים של כל מי שזוכה לראות 

את הצדיק24 ]בפרט בזמן הקיבוץ בראש השנה[.

ילביש בפסוק את ההשגה הנ"ל, שעל ידי ראיית הצדיק בזמן הקיבוץ זוכים לעינים העושות קדושת ארץ ישראל.

ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ָיְפיֹו ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך25, תראינה ארץ מרחקים", ַהְינּו ּכְ רּוׁש הכתוב )ישעיה לג, יז(: "ֶמֶלְך ּבְ ד. ְוֶזה ּפֵ
ֲאַזי הּוא ָיְפיֹו  ּבּוץ, ׁשֶ ֵעת ַהּקִ ַהְינּו ּבְ ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו26, ּדְ יק ּבְ ּדִ ַהְינּו ַהּצַ ָיְפיֹו, ּדְ ִלְראֹות ֶמֶלְך ּבְ

ַעּמֹו,  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵאר  ְתּפָ ּמִ ׁשֶ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ֵעת  ּבּוץ, ּבְ ֵעת ַהּקִ ָבר ּבְ ר ַהּדָ ל ּבֹו, ְוִעּקָ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ֲארּות, ֲאַזי ִמי ׁשֶ ל ַהִהְתָקְרבּות ְוַהִהְתּפָ י ַעל ָידֹו ּכָ ּכִ
ּבּוץ  ָאז הּוא ַהּקִ ָנה, ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ַבר ה', ּוְביֹוֵתר - ּבְ מַֹע ֶאת ּדְ ִאים ִלׁשְ ִצים ֵאָליו ָהעֹוָלם ַהּבָ ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ
ְלִהְתָקֵרב  ַהֲחֵפִצים  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִצים  ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  יֹוֵתר,  ּבְ דֹול  ּגָ ֲארּות  ַהִהְתּפָ ֲאַזי  דֹול,  ַהּגָ
"ל, ֲאַזי ִמי  ּנַ ֲארּות ּכַ ַעְצמֹו ַהִהְתּפָ י הּוא ּבְ יק, ּכִ ּדִ ֵאר ְויִֹפי ַהּצַ ל ְוִנּתֹוֵסף ּפְ ּדֵ ַרְך, ַוֲאַזי ִנְתּגַ ֵאָליו ִיְתּבָ
ין  ְוַנֲעׂשִ ַהזֹּאת,  ֲארּות  ַהִהְתּפָ ִמן  ל  ְמַקּבֵ ן  ּכֵ ַגם  ֲאַזי הּוא  י,  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ֶזה  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ל  ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ה'",  "ֵעיֵני  ְבִחיַנת  ּבִ "ל  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ַגם  ֵעיָניו  ין  ַנֲעׂשִ ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ֹמִחין  ין  ִפּלִ ּתְ ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  ֶאְצלֹו 
ֶאֶרץ  ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  ה  ַנֲעׂשֶ ל,  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ם  ּגַ ַוֲאַזי 
ֲארּות  ין ִמן ַהִהְתּפָ ֲעׂשִ ּנַ "ל, ׁשֶ ֵעיָניו ַהּנַ לּותֹו ּבְ ּכְ ים ָהֲאִויר ַעל ְיֵדי ִהְסּתַ י הּוא ַמְחּכִ ים', ּכִ ָרֵאל ַמְחּכִ  ִיׂשְ

"ל. ּנַ ּכַ

ַהְינּו  ּדְ ָיְפיֹו,  ּבְ ֶמֶלְך  ִלְראֹות  ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ֵעיֶניָך",  ֱחֶזיָנה  ּתֶ ָיְפיֹו  ּבְ רּוׁש )ְיַׁשְעָיה לג, יז( "ֶמֶלְך  ּפֵ ְוֶזה  ד 
ֶזה )שם(  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָיְפיֹו  ֲאַזי הּוא  ׁשֶ ּבּוץ,  ַהּקִ ֵעת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ְוִתְפַאְרּתֹו,  ָיְפיֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ

אאתקורותאועיוניםאא
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ב" ְוכּו'. ְוַעל ֵּכן ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְצָמם ְּבַוַּדאי רֹוִאין  ֵ ה' יֹשׁש
ֶאת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמֹו. ְוַגם ֵהם ְּבַעְצָמן 
ְקֻדַּׁשת  ִעַּקר  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ְוכּו'  ַהִהְתָּפֲארּות  ִעַּקר  ֵהם 
ָּכל  ְּכַלל  ֶׁשהּוא  ַהַּצִּדיק,  ְיֵדי  ַעל  ִנְתַּגֶּלה  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ 

ָרֵאל. ה ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשׂׂ
)כאן(,  לחכמה  הפרפראות  בזה  שכתב  22. וכמו 
קמא  לעיל  )בפרפראות  אחר  במקום  מבואר  כבר  וז"ל: 
תורה ד'(, שענין זה המאמר נוהג גם עכשיו, כי על ידי 

שמסתכלין על כלל הקיבוץ שמתקבצין אליו ז"ל על 
ראש השנה, ובערב ראש השנה משתטחין על קברו 
כפקודתו  תהלים  קפיטיל  ואומרים העשרה  הקדוש 
ולזכות  התשובה,  על  הרבה  שם  ומתפללין  ז"ל, 
לעבוד את ה' כראוי כל אחד כפי בחינתו, ואחר כך 
בראש השנה מתפללין ביחד בבית המדרש הנקרא 
על שמו ז"ל, ובודאי השם יתברך מקבל התפארות 
גדול מזה. ומי שמסתכל על זה בעין האמת, ומתבונן 
הרבים  את  וזיכה  שזכה  הצדיק  וזכות  כח  בגודל 
אחר  רבות  שנים  זה  עכשיו  עד שגם  כך,  כל  בחייו 
פטירתו ז"ל, עומד ומשמש במרום ומזכה את הרבים 
מה  וזה  הקדוש,  ובקברו  הקדושים  בספריו  כך  כל 
שנראה גם לעיני בשר הגשמיים, מלבד מה שעוסק 
ברוחניות בתיקון נפשות ישראל, להחזירם בתשובה 
ולקרבם להשם יתברך. וביותר נראה זכות ההתפארות 
ומי שיש  הזאת בראש השנה בזמן הקיבוץ הגדול, 
לו עינים לראות, הוא מתפלא מאד בכל שנה ושנה 
בעת וזמן הקיבוץ, כי מי פועל ועוסק זאת לקבץ בכל 
ורובם  יחיו,  גדול כזה ה' עליהם  שנה ושנה קיבוץ 
ככולם הם בעלי תורה, והרבה מהם גם בעלי עסק, 
ולפני  בביתם,  גדולים מאוד  עסקים  להם  ויש שיש 
ראש השנה משליך כל אחד מהם כל עסקיו שבביתו 
ובא ביגיעות וטירחות גדולות, ויש שבאים ממקומות 
רחוקים וכו', ואין עושים שם שום דבר, רק כל אחד 
מבקש ומתחנן ושופך נפשו לפני ה' לזכות לתשובה 
עתה,  עד  שפגם  פגמיו  כל  ושיתוקנו  וכו',  שלימה 
ושמעתה לא יפגום עוד. ומרבים שם בתחנונים רבים 
ובבכיות גדולות והתעוררות גדול עד אין חקר, הן 
על קברו הקדוש קודם ראש השנה, הן בבית מדרשו 
הקדוש בראש השנה בעצמו, וכל אחד מקבל הארה 
והתעוררות מחבירו. ובכל שנה ושנה מתחדש ומתחזק 
שבין  והאחדות  וההתקשרות  האהבה  השם  בעזרת 

כל הקיבוץ לשם שמים, ושאינה תלויה בשום דבר 
נפשות  נתווספין  שנה  בכל  השם  בעזרת  וגם  כלל. 
חדשות אל כלל הקיבוץ, ורואין בחוש ממש הפעולה 
הטובה שיש לכל אחד מאנשי הקיבוץ בכל השנה על 
זה ברוחניות. וכמעט שהחיות וההתחזקות של  ידי 
ידי  על  הוא  כולה,  השנה  כל  ה'  בעבודת  אחד  כל 
החיות דקדושה וההארה הגדולה שמקבלין אז בזמן 
הקיבוץ, וכשנתתקן ברוחניות ממילא מסתמא נתתקן 
בעין  זה  כל  על  ומי שמסתכל  כן.  גם  בגשמיות  גם 
אי אפשר לבאר בשלמות  כי  ]וממילא מובן  האמת 
כל ענייני ההתפארות הקדושים שיש להשם יתברך 
על ידי זה[, בודאי הוא גם כן בבחינת )ישעיה לג, יז( 
"ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך", וזוכה גם כן לכל הבחינות 

המבוארים בפנים, עכ"ל.
טענות  הטוענים  לכל  נצחת  תשובה  23. ומכאן 
ומענות שאין בהן ממש, שאיך אנחנו חסידי ברסלב 
השנה  ראש  בימי  לאומן  ישראל  מארץ  נוסעים 
הקדושים וכו'. אכן באמת הוא להיפך לגמרי, דהנה 
כל אלו הטוענים טענות אלו וכו', נשאל להם, האם 
הם מרגישים קדושת ארץ ישראל כשנמצאים בארץ 
ישראל? האם יש להם שמחה והתעוררות חדשה בכל 
יום, הנה זכיתי ללכת ד' אמות בארץ ישראל, זכיתי 
לנשום אוירא דארץ ישראל שהוא מחכים, ולהרגיש 
קדושת ארץ ישראל. וכל זאת מחמת שאין להם בחינת 
עינים להרגיש קדושה זו, וכמו שכתב בלקוטי הלכות 
)שם(, וז"ל: ַרק ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְראֹות ֶאת ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת 

הּוא  ַוֲאַזי  ְוכּו',  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶׁשל  ַהִהְתָּפֲארּות  ִעַּקר  ֶׁשהּוא 
ֶאְצלֹו  ין  ְוַנֲעִשׂ ַהּזֹאת  ֵמִהְתָּפֲארּות  ְלַקֵּבל  ֵּכן  ַּגם  זֹוֶכה 
ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ֵעיַנִים ַהַּנ"ל. ַוֲאַזי ַּגם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא 
ָרֵאל, עכ"ל. נמצא  ה ָׁשם ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשׂ ִמְסַּתֵּכל ַנֲעֶשׂׂ
שאחת מהמטרות של הנסיעה הקדושה 'לאומן ראש 
השנה' להיות אצל צדיק האמת )שדבר זה נוהג גם כיום 
וכנ"ל(, היא בשביל שנזכה לאיזו בחינה של עינים, כדי 

שנרגיש בעצמנו את קדושת ארץ ישראל, ולא נהיה 
כבהמות וחיות שגם הן נמצאות בארץ ישראל אבל 

לא מרגישות את קדושתה, ודי בהערה זו.
24. לשון הלקוטי הלכות )ברכת המזון ד, יא(.

25. ופירש"י בפסוק: מלך ביפיו תחזינה עיניך – לך 
הצדיק אני אומר שתזכה לראות זיו שכינתו של מקום. 
26. כמבואר בגמ' בגיטין )דף סב.( 'מאן מלכי רבנן'.
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27. ע' לקמן )תורה פ"ג(, שהחכמה נקראת כן, משום 
רחוקה  עדיין  היא לדעת שהחכמה  שעיקר החכמה 

ממנו ולא השיגה.
28. וכמו שסיפר רבינו על עצמו בעת שאמר תורה 

ָנַסְעִּתי  'ֲהֹלא  לעיל:  והועתק  נ"ד(,  מוהר"ן  )חיי  זו 
ַּתֲאָוה  ִמּקֹוֶדם  ִלי  ָהָיה  ּוִמְּסָתָמא  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ֶאֶרץ  ִלי  ָחַלם  ְוַגם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ִלְנסַֹע   ְוִהְׁשּתֹוְקקּות 

ִיְׂשָרֵאל'.

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא
ִחיַנת  ָרֵאל', ּבְ ִחיַנת 'ֶאֶרץ ִיׂשְ ים", ּבְ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה: "ֵעיֶניָך ּתִ ּנַ ְוִתְפַאְרּתֹו ּכַ
י  תּוב )קהלת ז, כג( "ָאַמְרּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ים', ּכְ י ַהָחְכָמה ִנְקָרא 'ַמְרַחּקִ ים'. ּכִ ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ 'ֲאִויָרא ּדְ
"ל, ַעל ְיֵדי  ּנַ ָיְפיֹו ְוִתְפַאְרּתֹו ּכַ יק ּבְ ּדִ ְרֶאה ֶאת ַהּצַ ּתִ ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה"27. ַהְינּו, ׁשֶ ֶאְחּכָ
"ל. ְוֶזהּו  ּנַ ים' ּכַ ָרֵאל ַמְחּכִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחיַנת 'ֲאִויָרא ּדְ ה ּבְ ֵעיֶניָך, ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ְרֶאה ּבְ ּתִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶזה ּבְ

"ל. ּנַ ים" ּכַ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ ַמְרַחּקִ "ֵעיֶניָך ּתִ

ְפָרט  ָרֵאל28 ויש לו טעם שכל, כי הוא אדם חכם, ּבִ ּתֹוְקקּות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֲאָוה ְוִהׁשְ ׁש לֹו ּתַ ּיֵ ִנְמָצא, ִמי ׁשֶ
ּפֹוֵגַע ּוִמְתַוֵעד ַיַחד  ׁשֶ ָרֵאל - כשהיה בעצמו בארץ ישראל, ּכְ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַעם ַטַעם ָהֱאֶמת ׁשֶ ּטָ ִמי ׁשֶ
ב  ְמֻחּיָ ָנה ששם מקבלים בחינת 'עיני ה', הּוא  ָ ַהּשׁ י ַעל ֹראׁש  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ ָאָדם  ִעם 
י ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש שהיה אצל צדיק אמיתי,  ָרֵאל'. ּכִ יׁש ָאז באותה התוועדות 'ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלַהְרּגִ
ה למי שפוגש את האיש  ְתעֹוֵרר לֹו ַעּתָ ּיִ "ל, ְוָראּוי ׁשֶ ּנַ ָרֵאל' ּכַ ְבִחיַנת 'ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ֶזה ָהֲאִויר ּבִ ה ּגַ ַנֲעׂשֶ
ֱאֶמת  ְהֶיה ּבֶ ּיִ ָבר – ׁשֶ ר ַהּדָ ִחיָנתֹו. ְוִעּקַ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ָרֵאל, ּכָ ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעין ְלֶאֶרץ ִיׂשְ הזה ִהׁשְ

ּוִבְתִמימּות.

לאחר שביאר שעל ידי שזוכה לבחינת 'עיני ה'', אזי בכל מקום שמסתכל נעשית שם קדושת ארץ ישראל. יבאר 
שמאידך גיסא, על ידי 'תאות ממון', שעינו לא תשבע עושר, הוא פוגם בעינים ומפסיד את קדושת ארץ ישראל. 

והתיקון הוא שפע ארץ ישראל הכפול.

ָידֹו',  ֲאָותֹו ּבְ י אמרו חז"ל במדרש )קהלת רבה א, לד(: 'ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ּתַ ֶזה עֹוד ִעְנָיִנים, ּכִ ה. ְוֵיׁש ּבָ
א  ֵאין ְמַמּלֵ כי כשיש לו מאה זוז הוא רוצה מאתיים וכשיש לו מאתיים הוא רוצה ארבע מאות. ִנְמָצא, ׁשֶ

ִחיַנת  פּוָלה', ּבְ ַפע ּכְ ִחיַנת 'ׁשֶ "ל. ֲאָבל ֵיׁש ּבְ ּנַ ִמיד ָחֵסר לֹו ּכַ י ּתָ ָממֹון ְלעֹוָלם, ּכִ ֲאָותֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ּתַ

ים'.  ַמְחּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ ים",  ַמְרַחּקִ ֶאֶרץ  ְרֶאיָנה  ּתִ "ֵעיֶניָך 
ַעל  ׁשֶ ַהְינּו  ְוִהיא ְרחֹוָקה",  ָמה  ֶאְחּכָ י  תּוב )קֶֹהֶלת ז, כג( "ָאַמְרּתִ ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ים",  ִנְקָרא "ַמְרַחּקִ י ַהָחְכָמה  ּכִ
ֵעיֶניךָ,  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ָמקֹום  ְבָכל  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָיְפיֹו  ּבְ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי 
ים"  ַמְרַחּקִ ְרֶאיָנה ֶאֶרץ  ּתִ ְוֶזהּו "ֵעיֶניָך  "ל.  ּנַ ּכַ ים'  ַמְחּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּדְ 'ֲאִויָרא  ִחיַנת  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ  ִיְהֶיה 

"ל.  ּנַ ּכַ

ל ֶאֶרץ  ׁשֶ ַעם ַטַעם ָהֱאֶמת  ּטָ ׁשֶ ְפָרט ִמי  ּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ּתֹוְקקּות  ְוִהׁשְ ֲאָוה  ּתַ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא, ִמי 
ב  ְמֻחּיָ ָנה, הּוא  ָ ַהּשׁ י ַעל רֹאׁש  ֲאִמּתִ יק  ַצּדִ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ ָאָדם  ַיַחד ִעם  ּוִמְתַוֵעד  ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָרֵאל  ְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיׂשְ ם ֶזה ָהֲאִויר ּבִ ה ּגַ י ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש ַנֲעׂשֶ ָרֵאל, ּכִ יׁש ָאז ַטַעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלַהְרּגִ
ר  ִחיָנתֹו. ְוִעּקָ ל ֶאָחד ְלִפי ּבְ ָרֵאל, ּכָ ּתֹוְקקּות ְוַגְעּגּוִעין ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ִהׁשְ ְתעֹוֵרר לֹו ַעּתָ ּיִ "ל, ְוָראּוי ׁשֶ ּנַ ּכַ

ֱאֶמת ּוִבְתִמימּות: ְהֶיה ּבֶ ּיִ ָבר - ׁשֶ ַהּדָ

ֵאין ְמַמּלֵא  ָידֹו' )קֶֹהֶלת ַרָּבה א, יג(, ִנְמָצא ׁשֶ ֲאָותֹו ּבְ י 'ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ּתַ ֶזה עֹוד ִעְנָיִנים, ּכִ ה ְוֵיׁש ּבָ
ִחיַנת  ּבְ פּוָלה',  ּכְ ַפע  'ׁשֶ ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  "ל. ֲאָבל  ּנַ ּכַ ִמיד ָחֵסר לֹו  ּתָ י  ּכִ ָממֹון ְלעֹוָלם,  ּבְ ּוְרצֹונֹו  ֲאָותֹו  ּתַ
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תקפ"ה(,  )אות  מוהר"ן  בחיי  המעתיק  ביאר  29. וכן 
בכפילות  באה  ה'  ברכת  כי  הדברים,  וביאו  ע"ש. 
רק  ולא  תאוותו  כל  מתמלאת  אחת  שבבת  כזאת, 
חציה – ולא מגיע למצב שיש לו מנה רוצה מאתים, 
בשפע  מאתים  לו  בא  כבר  מנה  לו  שהיה  קודם  כי 
בא  כי  ממון,  לעוד  תאוה  יותר  לו  אין  ואז  וברכה, 
ַתֲעִׁשיר". ובאופן  ִהיא  י, כב( "ִּבְרַּכת ה'  בבחי' )משלי 
הזה יוכל לשמוח בחלקו מיד קודם שיבוא לו תאווה 

לעוד ממון, ולעצור את תאות ממון שלו.
30. כתב בלקוטי הלכות )ברכת המזון ד, טז(, וז"ל: ְוִהֵּנה 
ַרֵּבנּו ַז"ל ֹלא ֵּבֵאר ְּדָבָריו ַמה ִחּבּור ֵיׁש ְלִעְנָין ֶזה ִעם 
ָרֵאל ְורֹאׁש  ָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר ָׁשם ִמּקֹוֶדם ֵמִעְנַין ֶאֶרץ ִיְשׂ
ַהָּׁשָנה ְוכּו'. ַאְך ַהִּנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי ֲאָבֵאר ְקָצת, ִּכי 
ַּתֲאָותֹו  ַוֲחִצי  ֵמת  ָאָדם  ֶּׁשֵאין  ַמה  ְּדַהְינּו  ָממֹון,  ַּתֲאַות 
ְּבָידֹו. ְוָכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו יֹוֵתר ָחֵסר לֹו יֹוֵתר. ֶזה ְּבִחיַנת 
ַּבע  'ְּפַגם ָהֵעיַנִים', ִּבְבִחיַנת )קהלת ד, ח( "ְוַגם ֵעינֹו ֹלא ִתְשׂ
ָרֵאל, ִּכי  ר". ּוְפַגם ָהֵעיַנִים, ֶזה ְּבִחיַנת ְּפַגם ֶאֶרץ ִיְשׂ ֶ עֹשׁש
ָרֵאל ִנְמָׁשְך ִמן ָהֵעיַנִים ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ

ַעל ַהַּצִּדיק ֶׁשָּכלּול ִמָּכל ַהִהְתָּפֲארּות. ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך 
ָרֵאל ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה,  ָרֵאל. ְוֶאֶרץ ִיְשׂ ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשׂ
ָרֵאל  ִיְשׂ ֵמֶאֶרץ  ִנְמָׁשִכין  ְוַהַהְׁשָּפעֹות  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ִּכי 
ָרֵאל ְמַקֶּבֶלת  ַּכָּידּוַע )ע' זוהר וירא ח"א דף קח:(, ִּכי ֶאֶרץ ִיְשׂ
ְקֻדָּׁשָתּה ֵמַהַּצִּדיק ַּכַּנ"ל. ְוֵאֶצל ַהַּצִּדיק ֵהם ָּכל ַהְּבָרכֹות 
ְוַהַהְׁשָּפעֹות ִּבְבִחיַנת )משלי י, ו( "ְּבָרכֹות ְלרֹאׁש ַצִּדיק", 
ּוְכֶׁשּזֹוֶכה  ְונֹוֵתן".  חֹוֵנן  "ַצִּדיק  כא(  לז,  )תהלים  ְּבִחיַנת 
ָרֵאל ְוַהַּצִּדיק ִּבְׁשֵלמּות, ְּבַוַּדאי  ְלַקֵּבל ַהֶּׁשַפע ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְשׂ
ָרֵאל ְּכִתיב )דברים ח, ט(  ֵאין לֹו ׁשּום ִחָּסרֹון, ִּכי ְּבֶאֶרץ ִיְשׂ
"ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה", ֶׁשַהֶּׁשַפע ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמָּׁשם ֵאין ָּבּה 
ׁשּום ִחָּסרֹון, "ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה' ֶאת ַהְּבָרָכה" )תהלים קלג, 
ג(, ְּבִחיַנת )מלאכי ג, י( "ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי", 
ֶׁשֶּזהּו ַהֵהֶפְך ִמְּבִחיַנת 'ֵאין ָאָדם ֵמת ַוֲחִצי ַּתֲאָותֹו ְּבָידֹו' – 
ְּדַהְינּו ֶׁשְּלעֹוָלם ָחֵסר לֹו. ֲאָבל ַהֶּׁשַפע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶאֶרץ 
ָרֵאל, ִהיא ְּבִחיַנת 'ֶׁשַפע ְּכפּוָלה' ֶׁשֵאין ָּבּה ׁשּום ִחָּסרֹון,  ִיְשׂ
ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר  ְּבִחיַנת "ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָּדי" - 'ֶׁשִּיְבלּו ִשׂ
ִמַּמה  יֹוֵתר  ּוְמֻכֶּפֶלת  ְּכפּוָלה  ֶׁשַהֶּׁשַפע  לב:(,  )שבת   ַּדי' 

ֶּׁשרֹוֶצה. 

אאאעֹוֶטוא ֹוראאא
א ְרצֹונֹו,  ַפע ִנְתַמּלֵ ֶ ֶזה ַהּשׁ ּבְ פּול. ִנְמָצא, ׁשֶ הּוא ְלׁשֹון ּכָ הכתוב )איוב כב, כה(: "ְוֶכֶסף ּתֹוָעפֹות ָלְך", ׁשֶ

פּוָלה, ומי שזוכה לקבל את השפע של ארץ ישראל בשלימות אין לו שום חסרון, כי בארץ  ִהיא ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶ
ישראל נאמר )דברים ח, ט(: "לא תחסר כל בה", ששם הוא בחינת 'שפע כפולה' שאין בה חסרון כלל, כי יש לו 

ם30 רבינו ז"ל לבאר ענין זה(. שפע כפול ממה שהיה רוצה, ועי"ז נתקן 'תאות ממון'29. )ְולֹא ִסּיֵ

ֵמַאַחר  ְרצֹונֹו,  ִנְתַמּלֵא  ַפע  ֶ ַהּשׁ ֶזה  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא  פּול.  ּכָ ְלׁשֹון  הּוא  ׁשֶ ָלְך",  "ְוֶכֶסף תֹוָעפֹות  )ִאּיֹוב כב, כה( 

פּוָלה. )ְוֹלא ִסֵּים(: ִהיא ּכְ ׁשֶ

אאתקורותאועיוניםאא


