
ישעורתלפרי תאשת יכ

- דף מקורות -

ב"ה

בּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל 1 ֻשׁ ה. ַוָיּ שמות ל"ד, ל"א–ל"ב: ַוִיְּקָרא ֲאֵלֶהם מֶֹשׁ  .
ֵני  ל ְבּ ׁשּו ָכּ ה ֲאֵלֶהם. ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְגּ ר מֶֹשׁ ֵעָדה, ַוְיַדֵבּ ִאים ָבּ ִשׂ ַהְנּ
ַהר ִסיָני. רש"י:  ר ְיהָוה ִאּתֹו ְבּ ֶבּ ר ִדּ ל ֲאֶשׁ ם ֵאת ָכּ ָרֵאל, ַוְיַצֵוּ ִיְשׂ
בּוָרה.  י ַהּגְ ה ָהָיה לֹוֵמד ִמּפִ ָנה? מֹׁשֶ ׁשְ יַצד ֵסֶדר ַהּמִ ָנן: ּכֵ נּו ַרּבָ ּתָ
לֹו  ב  ְוָיׁשַ ַאֲהרֹן  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ְרקֹו.  ּפִ ה  מֹׁשֶ לֹו  ָנה  ׁשָ ַאֲהרֹן  ִנְכַנס 
קּו  ּלְ ְרָקם. ִנְסּתַ ה ּפִ ָנה ָלֶהם מֹׁשֶ ָניו, ׁשָ ה. ִנְכְנסּו ּבָ ֹמאל מֹׁשֶ ִלׂשְ
ֹמאל ַאֲהרֹן. ִנְכְנסּו  ה ְוִאיָתָמר ִלׂשְ ב ֶאְלָעָזר ִליִמין מֹׁשֶ ֵהם, ָיׁשַ
ָדִדין.  בּו ַלּצְ קּו ְזֵקִנים, ָיׁשְ ּלְ ְרָקם. ִנְסּתַ ה ּפִ ָנה ָלֶהם מֹׁשֶ ְזֵקִנים ׁשָ

ְרָקם. ה ּפִ ָנה ָלֶהם מֹׁשֶ ל ָהָעם ׁשָ ִנְכְנסּו ּכָ

ַרע 2 ִמּזֶ ֲעמֹד  ּיַ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ משנה תורה לרמב"ם הלכות תשובה ט, ב: "אֹותֹו   
ּוְלִפיָכְך  כו'  דֹול  ּגָ ְוָנִביא  לֹמֹה  ְ ִמּשׁ ֶיֶתר  ִיְהי'  ָחְכָמה  ַעל  ּבַ ִוד  ּדָ
ל ַהּגֹוִים ְלׁשֹוְמעֹו  ֶרְך ה' ְוָיבֹואּו ּכָ ל ָהָעם ְויֹוֶרה אֹוָתם ּדֶ ד ּכָ ְיַלּמֵ

כו'".

ְמאֹד 3 ְוָגַבּה  א  ְוִנּשָׂ ָירּום  ַעְבִדי  יל  ּכִ ַיׂשְ ה  ִהּנֵ י"ד:  תולדות,  תנחומא   
ֲעקֹב . .  ְצָחק ְוָגַבּה ִמּיַ א ִמּיִ )ישעיה, נב(, ָירּום ֵמַאְבָרָהם ְוִנּשָׂ

ה . . א ִמּמֹׁשֶ ְוִנּשָׂ

ְוִליַעְיילּו 4 ה,  ִמּמֹׁשֶ ְוִניְגַמר  ַאֲהרֹן  ְוֵניעּול  תלמוד בבלי עירובין נ"ד, ב:   
ָניו, ְוֵליְזלּו  ָניו ְוִליְגְמרּו ֵמַאֲהרֹן, ְוִליַעְיילּו ְזֵקִנים ְוִליְלפּו ִמּבָ ּבָ
ַמר  ּגָ בּוָרה  י ַהּגְ ה ִמּפִ מֹׁשֶ יָון ּדְ ּכֵ ָרֵאל?  ְוִליְגְמִריְנהּו ְלכּוְלהּו ִיׂשְ
ויכנסו  ממשה.  וילמד  אהרון  )=וייכנס  יּה  ִמְלּתֵ ְייָעא  ִמְסּתַ
וילכו  מבניו,  ולימדו  הזקנים  ויכנסו  מאהרון,  וילמדו  בניו 
למד,  הגבורה  מפי  שמשה  כיון  ישראל?  כל  את  וילמדו 

מסתייע ענינו(.

יא, 5 ְוָכל ַחְבַרּיָ ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ין  ִמּלִ ְמעּו  ׁשָ ּדְ ד  ִמּיָ זוהר חלק ג' רלב, א:   
ִאְתְקִרי  ּדְ ֵמַההּוא  ין,  ִמּלִ ַמע  ְלִמׁשְ ָזִכיָנא  ּדְ ֱאָלָהא  ִריְך  ּבְ ָאְמרּו 
ֵרת,  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ּדְ ן  ַרּבָ ֲחָכִמים,  ּדְ ן  ַרּבָ ְנִביִאים,  ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ
מיד   =(  .  . ּפּומֹוי  ַעל  ר  ְמַדּבֵ יּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ
ששמעו הדברים, רבי שמעון וכל החברים הקדושים אמרו 
ברוך השם שזכינו לשמוע דברים אלו מההוא שנקרא רבם 
של כל הנביאים ורבם של כל החכמים ורבם של כל מלאכי 

השרת וששכינה מדברת על פיו. .(.

יַע הקב"ה 6 ִהְטּבִ ה,  ָהְרִאּיָ כַֹח  ּבְ ה  ְוִהּנֵ   :157 ספר המאמרים תש"ד עמ'   
ִזְכרֹונֹו  ְוכַֹח  מֹחֹו  ּבְ ְרֶאה  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ רּות  ִהְצַטּיְ ּבְ ְמֻיָחד  ִיָתרֹון 
ָבר  ַהּדָ ַעל  ר  ְזּכָ ּנִ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ דֹוָלה,  ּגְ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ּופֹוֵעל 
ֶזהּו  ]ּדְ  .  . ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ָאז  ּכְ ֵעיָניו  ֶנֶגד  ּכְ ב  ִנּצָ ָבר  ַהּדָ ה  ִהּנֵ ָרָאה,  ׁשֶ

רּו  דֹוׁשֹות ִנְצַטּיְ ֲחזֹות ַהּקְ ה ַהּמַ ה ָלֶרֶגל. . ִהּנֵ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ּכְ
ֲעָלה  ה זֹו ּפָ ְלָבָבם ּוְרִאּיָ עּו ּבִ כַֹח ִזְכרֹוָנם ְוִנְקּבְ מָֹחם ְוֶנְחְקקּו ּבְ ּבְ
אֹונֹו  דֹוָלה ֵמֲהַדר ּגְ ְצוֹות, ְוִיְרָאה ּגְ ִקּיּום ַהּמִ ֶהם ַאֲהָבה ְוכֶֹסף ּבְ ּבָ
רּות  ְ ִהְתַקּשׁ ּפֹוֶעֶלת  ה  ָהְרִאּיָ ִהְצַטְיירּות  ּדְ ִלְהיֹות  ֵרְך[,  ִיְתּבָ
ה יֹוֵתר ּוְבאֶֹפן  ָרָאה עֹוֵמד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ַהְרּבֵ ָבר ׁשֶ ַהּדָ ִניִמית, ׁשֶ ּפְ

ַמע.  ר ׁשָ ָבר ֲאׁשֶ ְכרֹון ֵאיֶזה ּדָ ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִמּזִ

ׁש 7 ַמּמָ ַעְצָמּה  ָחְכָמה  ְבִחי'  ּבִ זֹו  ה  ְרִאּיָ ְוִעְנַין  י"ז,ב:  צו  תורה  לקוטי   
י  ּבֵ ּגַ פ"א   .  . ים   ְפִרי–ֵעץ–ַחּיִ ּבִ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶרְך  ַעל–ּדֶ יּוַבן 
ל  ׁשֶ יָבה  יׁשִ ּבִ ַמע  ׁשָ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ָנה  ֵ ַהּשׁ ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָהֲאִריַז"ל 
ָיכֹל  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ ּוִבְלָעם  ָלק  ּבָ פרשת  ּבְ ַמְעָלה 
ֵאיְך  ִלְכאֹוָרה  מּוּהַ  ּתָ ְוֶזה  ְרצּוִפים.  ִנים  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ּבִ ם  ְלָפְרׁשָ
ִדּבּור  ִריְך לֹוַמר ּבְ ּצָ ֶ ָעה אחת ַמה ּשׁ ׁשָ ְבּתֹו ּבְ ַמְחׁשַ ָיכֹל ִלְתּפֹס ּבְ
אֹו  )שישים(  ס'  לֹוַמר  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה   .  .  . ָנה  ׁשָ )שמונים(  פ' 
ָגתֹו  ַהּשָׂ ׁשֶ הּוא  ָהִעְנָין  ֲאָבל  ִנְמָנע.  ֶזהּו  ָנה  ׁשָ )שמונים(  פ' 
מֹו  ּכְ ְולֹא  ַהָחְכָמה  ַעְצִמּיּות  ת  ְרִאּיַ ַהְינּו  ּדְ ה  ְרִאּיָ ְבִחינת  ּבִ ָהָיה 
ְלַמְעָלה  ְוִהיא  אֹוִתּיֹות  ְבִחינת  ּבִ ָגה  ְוַהּשָׂ ִביָנה  ּבְ ת  ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ׁשֶ
ַעד  ְואֹוִתּיֹות  ָגה  ַהּשָׂ ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶכל  ַהּשֵׂ ִחינת  ִמּבְ ַמְעָלה 
ִים  ּתַ ָעה ּוׁשְ ׁשָ ת ַהָחְכָמה ּבְ ְבִחינת ְרִאּיַ יג ּבִ ּשִׂ ּמַ ֶ ה ּשׁ ּמַ ֵכן ׁשֶ ּתָ ּיִ ׁשֶ
פ'  אֹו  ס'  ְזַמן  ֶזה  ַעל  ִיְצָטֵרְך  אֹוִתּיֹות  ּבְ ּה  יׁשָ ְלַהְלּבִ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ּכְ

)שישים או שמונים שנה(.

ָך' 8 ַעְבּדְ ֶאת  ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת  ה  'ַאּתָ ְוֶזהּו  א:  ג,  ואתחנן  לקוטי תורה   
רּוׁש  י ּפֵ א ּכִ ְייָקא . . ֶאּלָ ׁשּוטֹו ֵאינֹו מּוָבן ַמהּו ְלַעְבְדָך ּדַ ְלִפי ּפְ ּדְ

"ל. ה ַהּנַ ה ָזָכה ִלְבִחיַנת ְרִאּיָ ּמֹׁשֶ ְלַהְראֹות . . ׁשֶ

מֹו 9 ּכְ ַעִין  ּבְ ַעִין  רּוׁש  ּפֵ כו'  ִיְראּו  ַעִין  ּבְ ַעִין  ֶזהּו  שער הייחוד מ"ו, א:   
ֵענֹו רֹוָאה ַעל ֵעין  ִנים, ׁשֶ ִנים ֶאל ּפָ ָהָאָדם רֹוֶאה ֶאת ֵרֵעהּו ּפָ ׁשֶ
י לֹא ִיְרַאִני  ו ֶנֱאַמר ּכִ ַעְכׁשָ ֵרֵעהּו ְוֵעין ֵרֵעהּו רֹוָאה ַעל ֵענֹו . .  ׁשֶ
ּוְלָעִתיד  ה.  מֹׁשֶ ַמת  ִנׁשְ ּבְ ם  ּגַ ֵיָראּו,  לֹא  ּוָפַני  ְוֵכן  ָוָחי  ָהָאָדם 

ַעִין ִיְראּו כו' ְוֵכן ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹואֹות כו'. ָלבֹוא, ַעִין ּבְ

ה 10 ית לֹו, ְוָרָצה מֹׁשֶ ְרא ֵראׁשִ ִתיב ַוּיַ ה ּכְ מֹׁשֶ לקוטי תורה צו י"ז,ב: ּבְ  
ֵחֶפץ,  ֶאֶרץ  ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְכֶנֶסת  ּבִ זֹו  ִחיָנה  ּבְ יְך  ְלַהְמׁשִ
י ִאם ְלָעִתיד  ַמע כו'. ּכִ ָרֵאל ׁשְ ה ִיׂשְ ַעל. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ְוַעּתָ ְולֹא ּפָ
ֶרְך  יַח . . ְוַעל ּדֶ ָרֵאל ַעל–ְיֵדי ָמׁשִ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִחי' זֹו ּבִ ּלּוי ּבְ ִיְהֶיה ּגִ
ְצֹות ְלָעִתיד ָלבֹוא, . . ְוַעל  ּלּוי ַטֲעֵמי ַהּמִ ְהֶיה ּגִ ּיִ ּלּוי ֶזה, הּוא ׁשֶ ּגִ
ן ֲעִלּיֹות  ם ּכֵ ְבִחיָנה זֹו ּגַ ׁש ּבִ ּיֵ יל ַעְבִדי כו', ׁשֶ ּכִ ה ַיׂשְ ֶזה ֶנֱאַמר ִהּנֵ

ְלֵאין ֵקץ.


