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מ   ּד  ק  פּוסה  ּד  ֵבית ה  ִביא ל  ּמֵ  ת ה 
 

יק ָאַמר ְעת ִּ ַ ָבר, ַהמ  ַמת ָארְמב   כ ְ ַהְקד ָ ו ר' ֵסֶפר ב ְ צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ  ן"מו 

ן ָ ש  ר' ַהי ָ ב ֵ חִּ ֶ תו   ש  ֵרנו   או  יק ָהַרב מו  ד ִּ ש   ַהצ ַ דו  י ְוַהק ָ יק ֵזֶכר ָנָתן ַרב ִּ  ַצד ִּ

ש   ְבָרָכה ְוָקדו  ר ָכהכ ָ  ַעל ָרָאה ָמה, לִּ ֶפר ֶאת ְלַחב ֵ ֵ ר' ַהס  ו  צ  ֵטי קִּ ו  ק   לִּ

ֲהַר  י. 'ן"מו  ת כ ִּ ֻקד ַ ְ ֵננו   פ  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו  ר ַהק ָ נו ז או  ן ַהג ָ פו   ְוַהצ ָ

ֵרנו   י ָהַרב מו  יק ֵזֶכר ַנְחָמן ַרב ִּ ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ט ָעָליו ָהְיָתה לִּ  ְלַלק ֵ

ָתיו רו  ו  ת  ֲאָמָר  מִּ ַ מ  ו ר יוו מִּ צ  ים קִּ ָברִּ ים ַהד ְ ְגעִּ ו  ה ַהנ  י. ְלַמֲעש ֶ ל כ ִּ ָ ָנתו   כ  ו ָ ַ  כ 

ָכל ת ב ְ רו  ו  ים ַהת  ֲאָמרִּ ַ ָה ְוַהמ  ל  ג ִּ ֶ ָה ְלַעם ש  ֵדי ַרק ָהְיָתה ְסֻגל  יא כ ְ  ְלָהבִּ

ים ֶאת יֵדי ָהֲאָנש ִּ ה לִּ ָרה ַמֲעש ֶ ָ ן־ְוַעל. ְיש  ֵ ל כ  ד ֵ ַ ת  ש ְ ֵרנו   הִּ י ָהַרב מו   ַרב ִּ

יק רֵזכֶ  ָנָתן ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ה ו ָפַעל לִּ ת ְוָעש ָ רו  ו  ים ֵמַהת  ֲאָמרִּ ַ  ְוַהמ 

ים ש ִּ דו  ל ַהק ְ ֶ ֵננו   ש  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  יק ֵזֶכר ְוַרב ֵ ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ו ר, לִּ צ   קִּ

ְפָלא ֶפר הו א נִּ ֵ ו ר' ַהס  צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ן ן"מו  ָ ש  ָנה ְוֵתֶכף. 'ַהי ָ ָ ש    ב ַ

א ָנהָהרִּ ו  יַרת ַאַחר ש  טִּ ְ ֵננו   פ  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו  יק ֵזֶכר ַהק ָ  ַצד ִּ

ְבָרָכה ל לִּ ד ֵ ַ ת  ש ְ ת הִּ יעו  יגִּ ת ב ִּ יסו   ֲעצו מו  ִּ ְמב ָאר ְלַהְדפ  ַ ֵסֶפר כ   ְיֵמי' ב ְ

ֲהַרנַ  יא ֲעָזרו  ' ַוה', ת"מו  צִּ ַסת ַלפ  ַעל ְלהו  ָ ו ר ַהְדפ  צ  ָנה ַהק ִּ ָ ש   נָ  ב ַ ו  אש   הָהרִּ

קו תו   ַאַחר ל ְ ַ ְסת  ם. הִּ ַתב ג ַ ָ ֵסֶפר כ  ֲהַרנַ  ְיֵמי' ב ְ ר ב' ת"מו  ֶ ְבֵרי ש  ֶפר ד ִּ ֵ  ַהס 

ו ר' צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ֵננו   ֵעיֵני ְלַמְרֵאה ָהיו  ' ן"מו  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו   ַהק ָ

יק ֵזֶכר ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ָרא, לִּ ק ָ ֶ ו   ו ְכש  ְעַנע ב  ראש   נִּ זו   ְוָאַמר ו  ב ְ  ב ְ

ן ו  ש  ָ יין  אַ   :ַהל  ֵ יל  ש  ק)  ,ֶצעטִּ ֶ ת  ֶ ֵעיָניו  ְוהו ְטבו   .(ָיֶפה  פ  ים  ְמא ד  ב ְ ָברִּ  ַהד ְ

ים ֱאָמרִּ ֶ ם ַהנ  ָ ֵסף ְוָהָיה ש  ו  ה ְמא ד כ  ֶ ְזכ  נ ִּ ֶ ָמם ש  ן ְלַקי ְ ם ַעי ֵ ָ  :ש 
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ה ֵּ ֵרנו   ְוִהנ  יק ָהַרב מו  ד ִּ ֵרנו   ַהצ ַ י ָהַרב מו  יק ֶכרזֵ  ָנָתן ַרב ִּ ְבָרָכה ַצד ִּ  לִּ

ַתב ָ ַעְצמו   כ  ַמת ב ְ ַהְקד ָ ֶפר ב ְ ֵ ו ר' ַהס  צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ל  א', ן"מו  ֶ ר ש  ד ֵ ם סִּ ָ  ש 

ים ר ב ַרק ָברִּ ים ַהד ְ ְצאִּ ְבֵרי ַהי ו  ד ִּ ֵננו   מִּ ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו  ֵרנו   ַהק ָ  מו 

י ָהַרב יק ֵזֶכר ַנְחָמן ַרב ִּ ש   ַצד ִּ ֵתן, ְבָרָכהלִּ  ְוָקדו  ו ת ְונו  ַמת ְרש  ַהְקד ָ  ב ְ

ֶפר ֵ ֶצה ְלָכל ַהס  יף ָהרו  סִּ א ְלהו  בו  י ָ ֶ יף ש  סִּ ֵתב. ְויו  ם ְוכו  ָ ֵפרו ש   ש  י ב ְ  כ ִּ

ים לִּ ְמצ א ְיכו  ד לִּ ים עו  ָברִּ ים ד ְ ה ַרב ִּ ֵהנ ָ ָ ה כ  ָכל ְוָכֵהנ ָ ָרה ב ְ ו  ַמֲאָמר ת   ו 

ָה ל  ג ִּ ֶ ֵננו   ש  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו  ֵרנו   ַהק ָ י ָהַרב מו  יק ֵזֶכר ַנְחָמן ַרב ִּ  ַצד ִּ

ְבָרָכה י, לִּ ְבֵרי ָעְמקו   ְמא ד כ ִּ ָרתו   ד ִּ ו  ָם ו ַמֲאָמָריו ת  ים ְוֻכל  ת ְמֵלאִּ  ֵעצו 

ְררו ת ְתעו  ְפָלא ְוהִּ ָדתו   נִּ ַרךְ  ַלֲעבו  ְתב ָ ר ַאךְ . יִּ ֶ ֲאש  ַ ֵרנו   כ  י ָהַרב מו   ַרב ִּ

יק ֵזֶכר ָנָתן ְבָרכָ  ַצד ִּ ר ָרָאה הלִּ ֶ י ֵאין ֲאש  ל מִּ ד ֵ ַ ת  ש ְ י ִּ ֶ ֶזה ש  תו   ב ָ מו   כ ְ

ט ָתיו ְלַלק ֵ רו  ו  ת  ד מִּ ים עו  נ ִּ ַ ש  ו  ים ש  ָראִּ ת נו  ו  ת ְסֻגל  ת ְיָקרו   ו ְרפו או 

ת י ו  ְצחִּ ֵדי נִּ ת כ ְ ו  ְזכ  ים ָיָדם־ַעל לִּ ים ְלַחי ִּ י ִּ ְצחִּ ר, נִּ ֶ י ָיַדע ֲאש   ָהָיה ָלֶזה ַרק כ ִּ

ל ָ ו ַקת כ  ש  ֵננו  ֲאד ת ְ ֵרנו   ו  נו   מו  ש   ְוַרב ֵ דו  יק ֵזֶכר ַהק ָ ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  . לִּ

ן־ַעל ֵ ֵרר כ  ְתעו  ַעְצמו   נִּ ר ב ְ ד ְלַחב ֵ ו ר עו  צ  ְפָלא קִּ ָתיו נִּ רו  ו  ת  ת מִּ ו  ש  דו   ַהק ְ

ֶפר הו א ֵ ֵטי' ַהס  ו  ק  ת לִּ ר' ֵעצו  ֻסד ָ מ ְ ֶ י־ַעל ש  ִּ ית־ָאֶלף פ  ן ב ֵ ו  ָלש   ְוַצח ָקָצר ב ְ

ם, דְמא  ָ יף ְוש  סִּ ט הו  ד ְלַלק ֵ ת עו  ת ֵעצו  ְפָלאו  ת נִּ רו  ו  ת  ת מִּ ֵלמו  ר, ש ְ ֶ  ֲאש 

ת ו  ב  ס ִּ ל  א מִּ ֶ רו   לא ְיַדְענו ם ש  ְזכ ְ ָלל נִּ ר'ב ְ  כ ְ ו  צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ מו  ', ן"מו   כ ְ

ָרה ו  ָנה ַהת  ו  אש  ֵרי ָהרִּ יֵמי ַאש ְ ָרה, ָדֶרךְ  ְתמִּ ו  ית ְוַהת  יש ִּ לִּ ְ  ַמרַמאֲ  ַעל ַהש  

ה ר ַרב ָ ר ב ַ ו ר ָחָנה ב ַ פ  ס ִּ א מִּ ָ ד ְוֵכן, ָהַאְקרו ְקת  ה עו  ָ מ  ַ ת כ  רו  ו   ְוַגם. ת 

ו   ל  ת ֲאפִּ רו  ו  ַהת  סו   ב ְ ְ ְדפ  נ ִּ ֶ הַ  ֵמֶהם ש  ו ר'ב ְ צ  ֵטי ק ִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ יף' ן"מו  סִּ ט הו   ְלַלק ֵ

ד ֵמֶהם ת עו  ת ֵעצו  ְפָלאו  הַ  נִּ ֵטי'ב ְ ו  ק  ת ל ִּ ל   , ל"ַהנ ַ ' ֵעצו  ֶ רו   אש  ְזכ ְ ָלל נִּ  כ ְ

הַ  ו ר'ב ְ צ  ֵטי ק ִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ם. 'ן"מו  ָ הַ  ְוש  ֵטי'ב ְ ו  ק  ת ל ִּ ים' ֵעצו  לִּ לו  ְמַעט כ ְ ל כ ִּ ָ  כ 

ת ת ָהֵעצו  ו  ש  דו  ים ַהק ְ ְצאִּ ךְ  ַהי ו  ו  ת  ָתיו מִּ רו  ו  ל ת  ֶ ֵננו   ש  ֵרנו   ֲאדו  נו   מו   ְוַרב ֵ

יק ֵזֶכר ְבָרָכה ַצד ִּ ֶפר. לִּ ֵ ֵעיֵני ְמא ד ָיָקר ָהָיה ַהז ֶה ְוַהס  ֵרנו   ב ְ  ָהַרב מו 
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יק ד ִּ י ַהצ ַ יק ֵזֶכר ָנָתן ַרב ִּ ְבָרָכה ַצד ִּ ָפַקד, לִּ ה ו  ו ָ יו ְלָכל ְוצִּ ָ  ַלֲעס ק ֲאָנש 

ְלמ ד ו   ְולִּ ָכל ב  ם ב ְ ָבר ֲאָבל. יו  ָנם ֲחָכֵמינו   ָאְמרו   כ ְ ְכרו  ְבָרָכה זִּ  ַמה, לִּ

ם ַדיִּ ָ לו   ש   ָ ל ַהל  ָ ק ְזַמן כ  ינו  ַהת ִּ ֶ ֵמש   ש  ֶהם ְמַמש ְ ֵצא ב ָ ֶהם מו  , ָחָלב ַטַעם ב ָ

ְבֵרי ַאף ָרה ד ִּ ו  ן ת  ֵ ן־ְוַעל. כ  ֵ ֵרר כ  ְתעו  יק ָהַרב נִּ ד ִּ י ַהצ ַ  ֵזֶכר ַנְחָמן ַרב ִּ

יק ְבָרָכה ַצד ִּ ין לִּ ערִּ ֶ ש  ְ ט  ָתְמכו   מִּ ד ַעל ב ְ ְבֵרי ְיסו  ֵרנו   ד ִּ י ָהַרב מו   ָנָתן ַרב ִּ

יק ֵזֶכר ְבָרָכה ַצד ִּ ַהקְ  לִּ ַמתב ְ ו ר ד ָ צ  ו   ַהק ִּ ל  ֶ ַתב, ש  ָ כ  ֶ ֶצה ש  יף ְוָהרו  סִּ  ְלהו 

א יף ָיבו  סִּ נ ַ  ְויו  ַ ט ל"כ  ק ֵ ש   ְולִּ ֵ פ  ָתיו ו ָמָצא ְוחִּ רו  תו  ת ב ְ ו  ש  דו  ד ַהק ְ ים עו  ָברִּ  ד ְ

ים ְפָלאִּ ים נִּ ָראִּ ל  א ְונו  ֶ ם הו ְבאו   ש  ֶפר ג ַ ֵ ַהס  ֵטי ב ְ ו  ק  ת לִּ ן ֵעצו  ו  אש  ָרם  ָהרִּ ד ְ  ְוסִּ

ם ן־ג ַ ֵ י־ַעל כ  ִּ ית־ָאֶלף פ  ם ו ְקָרָאם ב ֵ ֵ ש  ֵטי' ב ְ ו  ק  ת לִּ ְתָרא ַמֲהדו ָרא ֵעצו   :'ב ַ

ה ֵּ ֵתינו   ֲאַנְחנו   ְוִהנ  רו  דו  ֶה ב ְ ְבָתא ֵאל  עו ק ְ יָחא ב ְ ְמש ִּ טו ת ד ִּ ְ ש   ַ ְתפ  הִּ  ב ְ

ךְ  ֶ ָרא ֶהָעצו ם ַהח ש  ו  פו ל ְמא ד ְוַהנ  ָ ל כ  ָ ְמֻכפ  ְתַקי ֵם. ו  נו   ְונִּ ֲעו ב ָ ֵתינו  ב ַ נו   ו 

ים ךְ  הו  ָוב   ת הו   ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ: "ָהַרב ִּ ֶ ֵני ַעל ְוח ש  ְ ם פ  ָבר ְוַאף". ְתהו  כ ְ ֶ  ש 

ָלם ָזכו   סו   ָהעו  ְ י ְֻדפ  ֶ טו   ש  ְ ש   ַ ְתפ  ל ְויִּ ָ ה כ  ָ ל ש  ְ ים ַהש   ו רִּ צ   ַהְינו  , ל"ַהנ ַ  קִּ

ו ר'הַ  צ  ֵטי ק ִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ן ן"מו  ָ ש  ֶפר' ַהי ָ ֵ ו  ' ְוַהס  ק  ת ֵטילִּ ֵרנו  ' ֵעצו  ו  מ   ָהַרב מִּ

יק ד ִּ י ַהצ ַ יק ֵזֶכר ָנָתן ַרב ִּ ְבָרָכה ַצד ִּ ֵטי'ְוהַ  לִּ ו  ק  ת ל ִּ ְתָרא ַמֲהדו ָרא ֵעצו  ' ב ַ

ש   ֵמָהַרב דו  ין ַהק ָ ערִּ ֶ ש  ְ ט  יק ֵזֶכר מִּ ְבָרָכה ַצד ִּ ר, לִּ ֶ ל ֲאש  ָ  ֵמֶהם ֶאָחד כ 

אי ַוד ַ ר ב ְ ְפָלא או  ָרא נִּ יר ְונו  ַכת םָאדָ  ְלָכל ְלָהאִּ ֶחש ְ  ְלָכל תו  ֲאֵפלָ  ב ְ

ים ַמֲאַסר ָהֲאסו רִּ ת ב ְ ֲאוו  ַ ים ַהת  כו דִּ ֵתי ְוַהל ְ ש ְ רִּ ים ב ְ ְמצ א, ַהֲהָבלִּ  לִּ

ַתח ָידו  ־ַעל ֶ ַכת ָלֵצאת פ  יעַ  ֲאֵפָלתו   ֵמֶחש ְ ְלַהג ִּ ָרה ְלֶדֶרךְ  ו  ָ  ָלֶלֶכת ְיש 

ֶדֶרךְ  ו   ב ְ ל ַמְלכ  ֶ ָלם ש  ָדע ֲהל א ֲאָבל. עו  י ְלָכל נו  י ש  אִּ ֶמה ֵאינו   כ ִּ ו  ר ד   או 

ל ֶ ר ֶאָחד ֵנר ש  ה ָהֲאבו ָקה ְלאו  ָ ל ש  ְ ש   ת מִּ ים ֵנרו  ַיַחד ְקלו עִּ חו ָצה ב ְ  ַהנ ְ

ה ָ יר, ְמא ד ַעת  אִּ ָ ת  ֶ ם ש  טו ת ג ַ ְ ש   ַ ְתפ  הִּ ךְ  ב ְ ֶ ָיֵמינו   ַהח ש  ב ְ ֶ ֶה ש   ָלז את. ֵאל 

ינו   ר ָראִּ ֶפר ְלַחב ֵ ֵ ר ַהז ֶה ַהס  ֶ ו   ֲאש  ץ ב  ת ְנַקב ֵ ֵסֶפר ָהֵעצו  ב ְ ֶ ר' ש  ו  צ   קִּ

ֵטי ו  ק  ֲהַר  לִּ ן ן"מו  ָ ש  ת ְוַגם' ַהי ָ ֵסֶפר ָהֵעצו  ב ְ ֶ ֵטי' ש  ו  ק  ת לִּ ן' ֵעצו  ו  אש   ָהרִּ
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ֵסֶפר ב ְ ֶ ֵטי' ְוש  ו  ק  ת לִּ ְתָרא ַמֲהדו ָרא ֵעצו  ָרם' ב ַ י־ַעל ַיַחד ו ְלַחב ְ ִּ  ֵסֶדר פ 

יָמֵני ת סִּ רו  ו  ֵסֶפר ַהת  ב ְ ֶ ֵטי' ש  ו  ק  ֲהַר  לִּ ל' ן"מו  דו  ְכֵדי, ַהג ָ ר ב ִּ ֶ י ֲאש   מִּ

ד ְלמו  י ִּ ֶ ָרה ֵאיֶזה ש  ו  ֶפר ת  ֵ ס  ֵטי' ב ַ ו  ק  ֲהַר  לִּ ְרֶצה' ן"מו  ם ְויִּ ְדָרש   ל א ְלַקי ֵ  ַהמ ִּ

ר הו א ק ָ ָא ָהעִּ ה ֶאל  ֲעש ֶ ַ ן. ַהמ  ֶכף ְיַעי ֵ ֵ ךְ ־ַאַחר ת  ָ ֶפר כ  ֵ ס  יר ַהז ֶה ב ַ  לו   ְוָתאִּ

ְבֵרי ֲאבו ַקת ֶפר ד ִּ ֵ ֶקף םג ַ  ַהז ֶה ַהס  ת  ַכת ב ְ  ֶאת ָלַדַעת. ֲאֵפָלתו   ֶחש ְ

ה ֲעש ֶ ַ ר ַהמ  ֶ ה ֲאש  ֶהם ַחיוָ  ָהָאָדם ַיֲעש ֶ ְמָצא ו ֶבַטח. ב ָ ר ְיֵדי־ַעל יִּ ו  ב   ַהחִּ

עַ ַמְר  ַהז ֶה ו  ו   ג  י. ְלַנְפש  י־ַעל כ ִּ ִּ ין יו ַכל ר ב פ  ת ְיֵדי־ַעל ְלָהבִּ ֶה ָהֵעצו   ָהֵאל 

צו   ְקב ְ נ ִּ ֶ ֶפר ש  ֵ ס  רו ש   םג ַ  ַהז ֶה ב ַ ֵ ו ט פ  ש  ָ ְבֵרי ַהפ  דִּ ָרתו   ב ְ ו  ים ת  ש ִּ דו   ַהק ְ

ֵסֶפר ב ְ ֶ ֵטי' ש  ו  ק  ֲהַר  לִּ ל 'ן"מו  דו  ם .ַהג ָ ין ג ַ ל ָיבִּ ָ יָצה ָמש  ָבר ו ְמלִּ ךְ  ד ָ ו  ת  ָבר מִּ  ד ָ

ְתַחז ֵק ֵאיךְ  רו ת ֶנֶגד ְלהִּ ב ְ ְתג ַ ֶצר הִּ  :ַהי ֵ

ם ים ג ַ ְפָעמִּ ת לִּ מו  ְמקו  ים ב ִּ ְגנו   ֻמָעטִּ צ ַ ת ַמְרֵאה פ  ה הִּ מו  ת ְמקו   ְלַהְראו 

ֵרא ו  ְבֵרי ְלַהק  ד ִּ ֶ ָרתו   ש  ו  ים ת  ש ִּ דו  ד ָלֶהם ֵיש   ַהק ְ ְבֵרי ְיסו  דִּ ֵתינו   ב ְ ו   ַרב 

ָנם ְכרו  ְבָרָכה זִּ ָרה לִּ ו  ת  ְכָתב ב ַ ב ִּ ֶ ה־ו ְבַעל ש  ֶ יר, פ  ֵרא ֵעיֵני ְלָהאִּ ו  י, ַהק   כ ִּ

ל ָ ְבֵרי כ  ֶפר ד ִּ ֵ ם ַהז ֶה ַהס  קו  ָ מ  ש  קָ  מִּ ֵכו   דו  ת ְוֶיֶתר. ְיַהל  ְבֵרי ַמֲעלו  ֶפר ד ִּ ֵ  ַהס 

ין ַהז ֶה ֵרא ָיבִּ ו  ַעְצמו   ַהק  ר ב ְ ֶ ֲאש  ַ ד כ  ְלמו  ָרה ֵאיֶזה יִּ ו  ַמֲאָמר ת  ֵסֶפר ו   ב ְ

ֵטי' ו  ק  ֲהַר  לִּ ל' ן"מו  דו  ים ַהג ָ ךְ ־ַאַחר ְוָיש ִּ ָ י ו נו   ֵעין כ  ֶפר ָעָליו עִּ ֵ ס  . ַהז ֶה ב ַ

ם ְוָקָראנו   ֵ ו ר' ַהז ֶה ֶפרַהס ֵ  ש  צ  ֵטי קִּ ו  ק  ֲהַר  לִּ ֵלם ן"מו  ָ י' ַהש   ֱאֶמת כ ִּ ֵלם ב ֶ ָ  ש 

ֵלמו ת הו א ש ְ ְפָלא ב ִּ י ַיַען. נִּ לו ל כ ִּ ָ ֵני הו א כ  ְ ש   ים מִּ רִּ ו  צ  ים ַהק ִּ ְפָלאִּ  ַהנ ִּ

ַעל ָ פ  ֶ ה ש  ֵרנו   ְוָעש ָ י ָהַרב מו  יק ֵזֶכר ָנָתן ַרב ִּ ְבָרָכה ַצד ִּ ה ֲהל א, לִּ ָ  ֵהמ 

ו רק ִּ 'הַ  ֵטי צ  ו  ק  ֲהַר  לִּ ן ן"מו  ָ ֵטי'וְ ' הָיש  ו  ק  ת לִּ ן' ֵעצו  ו  אש  ה ְוַגם הרִּ ֵטי'מִּ ו  ק   ל ִּ

ת ְתָרא ַמֲהדו ָרא ֵעצו  ן', ב ַ ם ָנא ְוַעי ֵ ֵני ג ַ ש ְ ת ב ִּ מו  ים ַהַהְקד ָ סִּ ָ ְדפ   פ  ה ַהנ ִּ

ה ֲהל א ָ ַמת  ֵהמ  ֶפר  ַהְקד ָ ֵ ֵטי'  ַהס  ו  ק  ת לִּ ן  'ֵעצו  ו  אש  מַ   ָהרִּ ו ר'הַ   תְוַהְקד ָ צ   ק ִּ

ֵטי ו  ק  ֲהַר  לִּ ן ן"מו  ָ ש  ה ְרֵאה ָנא ֶלךְ . 'ַהי ָ ָ מ  ָ  :ש 
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ן ִויִהי ה ָרצו  ֶ ְזכ  נ ִּ ֶ ָכל ֵליֵלךְ  ש  ים ב ְ ָרכִּ ים ַהד ְ ש ִּ דו  ת ַהק ְ ת ְוָהֵעצו  ו  ש  דו   ַהק ְ

ים ֵלי ַיְנֵחנו   'ַוה. פ  ה ַהְמב ָארִּ ַמְעג ְ מו   ְלַמַען ֶצֶדק ב ְ ע ש ְ ַ ט  נו   ְויִּ ב ֵ לִּ  ֲהָבתו  אַ  ב ְ

ְרָאתו   ת  ְויִּ ו  נו   ַלֲעש  ֵלָבב ו ְלָעְבדו   ְרצו  ֵלם ב ְ ָ  :ָאֵמן ש 
 

 ןש   ּי  ה   "ן"ר  הֲ מוֹ  יטֵ וּ קּ לִ  ריצוּ קִ " רפ  סֵּ ה   תמ  ּד  ק  ה  
 

ֶזה ֶרךְ  ב ְ ֶ ט ַהכ  ר ְמֻלק ָ ְמֻסד ָ ו ר ו  צ  ים קִּ ָברִּ ים ַהד ְ ְגעִּ ו  ה ַהנ   ַמה ְלַמֲעש ֶ

ְטנו   ק ַ ל ִּ ֶ ךְ  ש   ו  ת  ֶפר מִּ ֵ ֵטי' ַהס  ו  ק  ֲהַר  לִּ ֵצא' ן"מו  ה ַהי ו  ָ ְקֻדש   י ו ְבָטֳהָרה ב ִּ ִּ פ   מִּ

נו   ל ַרב ֵ דו  ש   ַהג ָ דו  ר ְוַהק ָ ז או  נו  ְעָלם ַהג ָ ֶ ֲהַר  ְוַהנ  ֶרְסָלב ן"מו  ב ְ יק ֵזֶכר מִּ  ַצד ִּ

ש   ְבָרָכה ְוָקדו  י, לִּ ה הו א כ ִּ ו ָ ר ָעַלי צִּ ֶרךְ  ֶזה ְלַחב ֵ ֶ ת ַהכ  ְהיו  ל ב ִּ ָ ר כ  ק ַ  עִּ

ו ָ  ַ ה ָנתו  כ  ָ ש  דו  ָכל ַהק ְ ים ב ְ ֲאָמרִּ ַ ים ו ְבָכל ַהמ  רו ש ִּ ים ַהד ְ ְפָלאִּ ים ַהנ ִּ ָראִּ ו   ְוַהנ 

ר ֶ ָה ֲאש  ל  ָה ְלַעם ג ִּ י ָהְיָתה ל א ְסֻגל  ם כ ִּ יל אִּ בִּ ש ְ ה ב ִּ ֲעש ֶ ַ י, ַהמ   ל א כ ִּ

ְדָרש   ר הו א ַהמ ִּ ק ָ ר. 'ְוכו   ָהעִּ ֶ ְרֶאה ְוַכֲאש  יל נִּ ֲעלִּ ר ְלָכל ב ַ ֶ ת ָזכו   ֲאש   ַלֲחסו 

ו   ל  צִּ ש ב ְ דו  ר ַהק ָ ֶ ל ֲאש  ָ ו ָקתו   כ  ש  ת ת ְ ַ ְמַגמ  יא ָהְיָתה ֶחְפצו   ו  ים ְלָהבִּ  ֲאָנש ִּ

יֵדי ה לִּ ָרה ַמֲעש ֶ ָ ְפק חַ , ְיש  ם לִּ ת ֵעיַניִּ ְורו  יא עִּ צִּ ְלהו  ים ו  ירִּ ת ֲאסִּ רו  ָ ש  ו  כ   ב ַ

ים ֵלאמ ר יא, ְצאו   ָלֲאסו רִּ צִּ ר ְלהו  ְסג ֵ ַ מ  יר מִּ ַמֲאַסר יםָהֲאסו רִּ  ַאס ִּ  ב ְ

ת ֲאוו  ַ ים ַהת  כו דִּ ֵתי ַהל ְ ש ְ רִּ ים ב ְ ת, ַהֲהָבלִּ רו  ֶרךְ  ָלֶהם ְלהו  ר ַהד ֶ ֶ  ֵיְלכו   ֲאש 

ה   ה ְוֶאת ב ָ ֲעש ֶ ַ ר ַהמ  ֶ ו ן ֲאש  ר ַיֲעש   ֶ ה ֲאש  ֶהם ָוַחי ָהָאָדם ַיֲעש ֶ י ב ָ  ַחי ֵ

ָלם ָנתו   ָהְיָתה ְוז את. עו  ו ָ ַ ָכל כ  ים ב ְ רו ש ִּ אֲ  ַהד ְ ַ יםְוַהמ  ה ָמרִּ ָ ל  ג ִּ ֶ  ְוָכל ש 

ת יחו  ים ַהש ִּ ו רִּ פ  ים ְוָכל ְוַהס ִּ ו רִּ ב  ָהָיה ַהד ִּ ֶ ר ש  ם ְמַדב ֵ ֵני עִּ  ַהכ  ל ָאָדם־ב ְ

ר ֶ ֲאש  ַ י ָהָיה ל א ַלכ  ל כ  ם כ ִּ יל אִּ בִּ ש ְ ָנה ב ִּ ו ָ ַ ַלל. זו   כ  ן ג ְ ֵ תו   ָהְיָתה כ  ֻקד ָ ְ  פ 

ט ָעַלי ֲאָמָריו ְלַלק ֵ ַ מ  יו מִּ ָ ו ר ו ְדרו ש  צ  ים קִּ ָברִּ ים ַהד ְ ְגעִּ ו  ה ַהנ   ְלַמֲעש ֶ

ְרש  ם ֶפר ַעל ְולִּ ֵ ֵדי. ַהס  ה כ ְ ֶ ְזכ  נ ִּ ֶ מ ר ש  ש ְ ת לִּ ו  ְלַקי ֵם ְוַלֲעש  ָכל ו  ֵצא כ ְ  ַהי ו 

יו ִּ פ  י. מִּ ל כ ִּ ָ יו ַמֲאָמָריו כ  ָ ים ו ְדרו ש  ְפָלאִּ ים ֵהם ַהנ ִּ ְנָינִּ ים עִּ ים ֲעֻמק ִּ  ו ְרָחבִּ
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ים ְוֵהם ְמא ד ְמא ד ת תֵעצו   ְמֵלאִּ ְפָלאו  ת נִּ ת ְוַהְנָהגו  רו  ָ ו ם ְוֵאין. ְיש   ש 

ַבר ָלם ֵעָצה ד ְ עו  ר ב ָ ֶ ְמצ א יו ַכל ל א ֲאש  ךְ  לִּ תו  ְבֵרי ב ְ ו   ד ִּ ל ָקְדש  ֶ נו   ש   ַרב ֵ

יק ֵזֶכר ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  י. לִּ ל כ ִּ ָ ָבָריו כ  ת ֵהם ד ְ י ו  ָללִּ ת כ ְ לו  דו   ְמא ד ג ְ

יל ְמא ד כ ִּ בָ  ַעל ו ַמש ְ יא יו ַכל רד ָ צִּ ָבָריו ְלהו  ד ְ ת מִּ ת ַהְנָהגו  רו  ָ ת ְיש   ְוֵעצו 

ת נו  ר ְלָכל, ְנכו  ֶ ְצָטֵרךְ  ֲאש  ר ְוָכל יִּ ֶ ָאֵלהו   ֲאש  ש ְ ו   ת ִּ ו   ַיַאְצלו   ל א ַנְפש  נ  ֶ מ   מִּ

ָבָריו יק ֵזֶכר ד ְ ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ים לִּ ים ָהֲעֻמק ִּ י ו ְרָחבִּ נ ִּ ָלם. ָים מִּ  ָלאו או 

ל ָ ִּ  כ  ין יןַאפ  וִּ ָ ל ְוָלאו ש  ָ ל ָאָדם כ  ֶזה ַלֲעס ק ָיכו  ן־ַעל ב ָ ֵ ר כ  ְסד ַ  ר ב פ  ה נִּ

ים ָברִּ ים ַהד ְ ְצאִּ ְבֵרי ַהי ו  ד ִּ נו   מִּ יק ֵזֶכר ַרב ֵ ְבָרָכה ַצד ִּ ה לִּ י ְלַמֲעש ֶ  ְלפִּ

ָטן ו  ש  ְ ל פ  ֶ ים ש  ָברִּ ן־ְוַעל ד ְ ֵ ם כ  ַ ְרש  ַת נִּ ל  ְתחִּ ל ב ִּ ָ א ַמֲאָמר כ  ש ֵ רו ש   נו   ַהד ְ

ר ֶ ר ֲאש  יק ֵזֶכר ַהְמַחב ֵ ש   ַצד ִּ ְבָרָכה ְוָקדו  ָנה לִּ ד ָעָליו ב ָ ו   ְיסו  רו ש  ֵסֶפר ד ְ  ב ְ

ֵטי' ו  ק  ֲהַר  לִּ ל' ן"מו  דו  ְקָרֵאי ֵהן ַהג ָ מ ִּ ַאְמֵרי או   ק ֶדש   מִּ ַ מ  ם ל"ֲחזַ  מִּ קו  ָ מ   ו מִּ

ש   כו   ָקדו  ָ ְתַהל  ר יִּ קו  מ ְ ם ו מִּ ים ַמיִּ ים ַחי ִּ ְבעִּ ֶצה. נו  יףלְ  ְוָהרו  סִּ א הו   ָיבו 

יף סִּ י, ְויו  י כ ִּ ו   מִּ ְעת  ד ַ ֶ ֵלָמה ש  ְמצ א יו ַכל ש ְ ים לִּ ָברִּ ים ד ְ ה ַרב ִּ ֵהנ ָ ָ ה כ   ְוָכֵהנ ָ

ָכל ל ו ְדרו ש   ַמֲאָמר ב ְ ֶ ֶפר ש  ֵ ל ַהס  דו  י. ַהג ָ ְבֵרי ָעְמקו   ְמא ד כ ִּ ֶפר ד ִּ ֵ  ַהס 

ֵק ַמֲאָמר ְוָכל ַהז ֶה ְתַחל  ה מִּ ָ ים ְלַכמ  ְניָ  ְטָעמִּ יםְועִּ ים נִּ ְפָלאִּ ים נִּ ָראִּ  ְונו 

ת  ָמֵלא ְוהו א ת  ֵעצו  ת  ְוַהְנָהגו  רו  ָ ְררו ת ,ְיש  ְתעו  ְפָלא  ְוהִּ ָרא  נִּ  ְמא ד  ְונו 

ָדתו   ַרךְ  ַלֲעבו  ְתב ָ  .יִּ

י ָלַדַעת ְוזֹאת ְבֵרי ר ב כ ִּ ֶרךְ  ד ִּ ֶ נו   ֵעיֵני ְלַמְרֵאה ָהיו   ַהז ֶה ַהכ   ֵזֶכר ַרב ֵ

יק ש   ַצד ִּ ְבָרכָ  ְוָקדו  ֵעיָניו ְוהו ְטבו   הלִּ ת. ב ְ ְהיו  ל ֵמֵעיֵני ֶנֱעָלם ל א ו בִּ ָ  כ 

ָרֵאל ש ְ ֵמֵעיֵנינו   יִּ י ו  ה ָהֱאֶמת כ ִּ ים ַנֲעש ֶ ֵתינו   ֲעָדרִּ נו  ֲעוו   ָהָעם ֵיָחֵלק ָאז ב ַ

ְבֵרי ת ְודִּ יבו  ָעֵרינו   רִּ ש ְ יֵנינו   ֵיש   ל א ב ִּ ֵ יחַ  ב  כִּ ת מו  ֶ ֵנינו   ַעל ָידו   ָיש   ַעד ש ְ

א ֵרהמ ָיבו  מ ר ָאַמְרנו   ָלז את, ַלֲעָדֵתנו   ֶצֶדק ו  ש ְ ינו   נִּ ם ְלפִּ א, ַמְחסו  ש ָ  נִּ

ֵרנו   ש ָ ינו   ב ְ ֵ נ  ש ִּ נו   ב ְ ֵ ים ְוַנְפש  ינו   ָנש ִּ ֵ ַכפ  ם רו חַ  ֵיָעֶרה ַעד, ב ְ רו  ָ מ   ָעֵלינו   מִּ
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ש   ר ְלַחד ֵ ֶ ש  ֶ נ  ַ ְר  ְוֵנְדָעה ָיֵמינו   כ  ֱאֶמת' ה ֶאת ָלַדַעת הפָ ד ְ נִּ ְבתָ  ב ֶ יםו    מִּ

ר ֶ ֲאש  ַ ם כ  י ַעד". ְלָבֵבנו    עִּ א כ ִּ יל ה ָיבו  ץ" ש ִּ ֵתינו    ְלַקב ֵ ְמֵהָרה  ְנפו צו   ב ִּ

ָיֵמינו    :ָאֵמן ב ְ

ְבֵרי כ  ה ֲהלֹא ה ד ִּ ֶ ו ָעה ַהְמַצפ  יש  ָטן ,לִּ ן ָנָתן ַהק ָ י ב ֶ נִּ יאָ  ֲאדו  ֵרנו   בִּ  מו 

י ָהַרב י ַרב ִּ לִּ ָ יְרץ ַנְפת  עְמָראב ו"ַיצ ִּ  הִּ ֶ נ  יַרב ָ  מִּ ן ָהַרב  ֲחַתן תִּ או   ַהג ָ

ֵרנו   ַהְמֻפְרָסם ד ָהַרב מו  וִּ י ד ָ יק ֵזֶכר ְצבִּ ְבָרָכה ַצד ִּ י לִּ ָלם ְלַחי ֵ א ָהעו   :ַהב ָ
 

ֹון ֵעצֹות יטֵ וּ קּ לִ  רפ  סֵּ ה   תמ  ּד  ק  ה   ִראש   ה 

יש   ִמי ים ֶהָחֵפץ ָהאִּ י; ַחי ִּ ֵחר מִּ ו  ים ַהב  ַחי ִּ י ב ְ ְצחִּ י; יםנִּ ו   ַעל ֶהָחס מִּ  ַנְפש 

ֱאֶמת י; ב ֶ ים', ַלה מִּ ו   ָיש ִּ ב  ו ר ֶאל לִּ ב  ָטן ַהחִּ ו ת ְמַעט, ַהז ֶה ַהק ָ מ  ַ  ְוַרב ַהכ 

יטו  . ָהֵאיכו ת ְתְמהו   ו ְראו   ַהב ִּ ְמהו   ְוהִּ י. ת ִּ ַעל פ  ַעל כ ִּ ָ יֵמיֶכם פ  ר ב ִּ ֶ  ֲאש 

ו   ל  ְתג ַ ים נִּ ָרכִּ ת ד ְ ת ְוֵעצו  ְפָלאו  ת נִּ ָראו  ים. ְונו  ם ֲחָדש ִּ ים ג ַ נִּ ָ ים. ְיש  דִּ ָ  ְמֻיס 

ז ַאְדֵני ַעל ָ ים. פ  לִּ תו  ְלֵגי ַעל ש ְ ַ ם פ  ין. ַמיִּ ְבעִּ ְעָין נו  ַ מ  ֵצא מִּ ו  ית ַהי  ב ֵ . 'ה מִּ

ם ים ַמיִּ ֶלב ֵעָצה ֲעֻמק ִּ יש   ב ְ ר. אִּ ֶ ְדָלם ֲאש  יש   הִּ ת אִּ נו  בו   ֲחזו   ְלכו  . ת ְ

ת ְפֲעלו  ימו  . 'ה מִּ ים ְלַבְבֶכם ש ִּ ָברִּ ֶה ַלד ְ י. ָהֵאל  בָ  ֵהם כ ִּ יםד ְ ים רִּ ְמדִּ  ָהעו 

רו מו   ל ב ְ ֶ ָלם ש  ְבֵרי. עו  ים ד ִּ ים ֱאל קִּ ֶמֶלךְ  ַחי ִּ ָלם ו  ים. עו  ָברִּ ין ד ְ  ֶאת ַהְמַחי ִּ

ל ָ ת כ  ו  ָפש  ק ָ  ַהנ ְ ל ְוַעד ןט  מִּ דו  ל ֵמרו ם ג ָ ָ ין כ  ְרג ִּ ית ַעד ד ַ ְכלִּ ַ  ַמְדֵרָגה ת 

ָנה ו  ְחת  ַ ַבר ֵאין. ַהת  ה ֵעָצה ד ְ ָ ש  ךָ  ֶנְעָלם ְקדו  מ ְ ר מִּ ֶ ְמָצֵאהו   ל א ֲאש   ת ִּ

ֶפר ֵ ס  ר ְוָכל, ַהז ֶה ב ַ ֶ ָאְלךָ  ֲאש  ש ְ ךָ  ת ִּ ךָ  ֶיֱאַצל ל א ַנְפש ְ מ ְ ֶרךְ  מִּ ֶ ָטן ַהכ   ַהק ָ

ָמע ָאְזְנךָ  ַהט. ַהז ֶה ַקח ו ש ְ ְ ט ְוָהֵבן. ו ְרֵאה ֵעיֶניךָ  פ  ו   ָהֱאֶמת ְוַהב ֵ ת  . ַלֲאמִּ

ךָ  ָהֵסר מ ְ ו ת מִּ ש  ק ְ ים ו תֵליָצנ ְוַדְרֵכי. ֵלב עִּ ָקרִּ ת ו ש ְ ל ְוָחְכמו  ֶ  ֶהֶבל ש 

ךָ  ַהְרֵחק מ ְ ךָ  ַעל חו ָסה. מִּ ה ַנְפש ְ ֵ ךָ  ְוַהט  ְעת ְ ךָ  ד ַ ְבת ְ ַ ַמֲחש   ָהֱאֶמת ֶאל ו 

ו   ת  י. ַלֲאמִּ ם כ ִּ ם ַחס אִּ לו  ָ הת ִּ  ְוש  ֶ ן ט  י ֶאת, ָהֱאֶמת מִּ ְטֶעה מִּ ַ  ל א ֲהל א. ת 



 המ  ּד  ק  ה   - ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְטֶעה ַ י ת  ם כ ִּ ו   ַוֲחֵזה ז ֶההַ  ֵסֶפר ַאְיֵתי. ַעְצְמךָ  ֶאת אִּ נו   ֲהֵיש  . ב  ו  ְלש   ב ִּ

ם ַחס ַעְוָלה לו  ָ ם. ְוש  ה אִּ ָ ט  ו רו   הִּ י ַאש   נ ִּ ֶרךְ  מִּ ר ד ֶ ָ ש  ר ְוָהֱאֶמת ַהי ָ ֶ  ֲאש 

ְרכו   ו   ד ָ ֵתינו   ב  ָלם ֲאבו  ה. ֵמעו  י' ב ַ ַטְחת ִּ ש   ַאל ב ָ ים ֵאבו  ָברִּ ד ְ ֶה ב ַ , ָהֵאל 

ָעְלָמא ָלא ָעְלָמא ְוָלא ָהֵדין ב ְ ֶדה. ָאֵתיד ְ  ב ְ י ְמא ד' ה או  פִּ ךְ  ב ְ  ו ְבתו 

ים ו   ַרב ִּ ר. ַאֲהְלֶלנ  ֶ ין ָעַמד ֲאש  ימִּ ן לִּ י ֶאְביו  נִּ מו  ָ י. כ  ַקנִּ ז ְ י ְוחִּ ַצנִּ מ ְ ט ְואִּ  ְלַלק ֵ

ים נ ִּ ַ ש  ו  ים ש  ָראִּ ֶה נו  ֵאל  ָ ת. כ  ו  ת ְסֻגל  ת ְיָקרו  ת ו ְרפו או  י ו  ְצחִּ ֶה נִּ ֵאל  ָ י. כ   ַחי ֵ

ת ו  ֶה ְנָפש  ֵאל  ָ תמִּ  כ  ֵארו  ם ב ְ ים ַמיִּ ַעְיֵני ַחי ִּ ַ מ  ו ָעה מִּ ר. ַהְיש  ֶ ל ֲאש  ָ ֵבעַ  כ  ו   ַהנ 

ָם, ֵמֶהם ל  ֻ ים כ  דִּ ָ ְבֵרי ַעל ְמֻיס  ֵתינו   ד ִּ ֵתינו   ֲאבו  ו  ָנם ְוַרב  ְכרו  ְבָרָכה זִּ  לִּ

ָרה ו  ת  ְכָתב ב ַ ב ִּ ֶ ה־ו ְבַעל ש  ֶ נַ  פ  ַ ת  י ְוַתְלמו ד ךְ "ב ְ ְבלִּ י ב ַ ְלמִּ ַ ש  ירו  ְדָרש ִּ  וִּ  יםו מִּ

ְפֵרי ש   ַהז  ַהר ְוסִּ דו  ְפֵרי ַהק ָ נו   י"ָהֲארִּ  ְוסִּ ְכרו  ְבָרָכה זִּ ים ֲעֵליֶהם. לִּ יִּ נו   ב ְ

ים דִּ ָ ְמֻיס  ל ו  ָ ים כ  ָברִּ ֶה ַהד ְ ים ָהֵאל  ו ָבאִּ ֶרךְ  ַהמ  ֶ כ  ָרא ב ַ ו  יב. ַהז ֶה ַהנ  ְלַהְרחִּ  ו 

ַבח ֶ ש  ְקְצרו  . ַמֲעָלָתם ב ְ ן יִּ ת ֲהמו  יעו  כ ֵ  ַאךְ . ְירִּ ַ ְסת  ֶהם לַהמ ִּ ֵעין ב ָ  ב ְ

ְרֶאה ,ָהֱאֶמת ַעְצמו   יִּ ְפֶאֶרת ְיָקר ֶאת ב ְ ָָתם ת ִּ ֻדל  יד ְוָהֱאֶמת ג ְ  ַעל ָיעִּ

ים' ַוה. ַעְצמו   ן ֱאֶמת ֱאל קִּ ֵ ת  ַלח ֱאֶמת ְלַיֲעק ב יִּ ש ְ רו   ְויִּ ו   או  ת   ְוַיְנֵחנו   ַוֲאמִּ

יד מִּ ָ ֶדֶרךְ  ת  ה. ָהֱאֶמת ב ְ ֶ ְכֵמנו   ְוַיט  ל ְלָעְבדו   ש ִּ ָ ינו   ֵמייְ  כ  ֱאֶמת ַחי ֵ  ב ֶ

ם ְוֶלֱאה ב לו  ָ ן ַעד. ְוָהֱאֶמת  ַהש   ו  כ  ֶחֶסד יִּ א ב ְ ֵ ס  ד  כ ִּ וִּ ב  ד ָ ֵ ֱאֶמת ָעָליו ְוֵיש   ב ֶ

ְמֵהָרה ָיֵמינו   ב ִּ  :ָאֵמן ב ְ
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ּלּות 'ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה ת ִמּסֹוד ִנְפָלא ִהְתּג  ֻדּל   ּגְ

א ּנָ ּת  אי  ה  ן יֹוח  ְמעֹון ּבֶּ י ש ִ ּבִ  ל"וקצזר 
 

 

ן יֹוַחאי ֶּ ְמעֹון ב  י ש ִּ ֹּא ִהְבִטיח   ַרב ִּ ל  ֶׁ ח ש  כ   ת   ש ְ ָרה ת ִ וֹּ  ת 

ָרֵאל ש ְ ל ִמי ִ ו ָבא. ָידוֹּ ־ע  מ  ִדְבֵרי כ   ֵתינו   ב ְ וֹּ ב  ָנם, ר  ת) ִלְבָרָכה ִזְכרוֹּ ב ָ  ש  

ְכְנסו  ' :(:קלח נ ִ ֶׁ ש  ֵתינו   כ ְ וֹּ ב  ם ר  רֶׁ ֶׁ כ  ה ל  ְבנֶׁ י  ָרה ֲעִתיָדה: ָאְמרו   ב ְ וֹּ  ת 

ח כ   ת   ש ְ ת ִ ֶׁ ש ְ  ש  ר ָרֵאלִמי ִ אי ְוָאמ  ח  ן יוֹּ ן ב ֶׁ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ ֹּ  ר  ל  ֶׁ ח אש  כ   ת   ש ְ . ת ִ

ר ֱאמ  ֶׁ נ  ֶׁ י: "ש  ח לא כ ִ כ  ָ י ִתש   ִ ְרעוֹּ  ִמפ  ְמבָֹּאר". ז  ר ְוכ  ז ֹּה  א) ב    :(:קכד ָנש 

אי' ה  ו ָרא ב ְ ִאיהו   ִחב  ר ד ְ ר ֵספֶׁ ז ֹּה  ן ה  ה   ִיְפקו  לו ָתא ִמן ב ֵ  .'ג ָ

ה ָּ א ְוַעת  וֹּ ה .ו ְרֵאה ְוָהֵבן ב  ָ ש  דוֹּ ק ְ ָרֵתנו  ה  וֹּ ל ת  ֶׁ ת ש  רוֹּ ָ ת ִנְסת   .ִנְפְלאוֹּ

ל י ע  ל־כ ִ ְצמוֹּ ע  אי ע  ח  ן יוֹּ ן ב ֶׁ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ ְך ר  ן ָסמ  ֵ פ ָ ־כ  י לֹּ זֶׁה ה  א סו ק כ ִ

ְרעוֹּ  י ז  ִ ח ִמפ  כ  ָ ר  .ִתש   ָ ז ְוִנְסת  ָ ְצמוֹּ ְמֻרמ  ע  סו ק ב ְ ָ פ  זֶׁה ה  ת ב ְ ֱאמֶׁ י ב ֶׁ כ ִ

ז ֶׁה ד ה  ל סוֹּ ע  ֶׁ אי־ש  ח  ן יוֹּ ן ב ֶׁ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ הו א ר  ֶׁ אי ש  ח  ל יוֹּ ֶׁ ְרעוֹּ ש   ,ְיֵדי ז 

ל ָרֵאלָידוֹּ לֹּ ־ע  ש ְ ָרה ִמי ִ וֹּ ת  ח ה  כ   ת   ש ְ ל זֶׁה  .א ת ִ ֶׁ ת ש  בוֹּ ֵ ֵפי ת  י סוֹּ כ ִ

סו ק  ָ פ  כ  'י ל  'כ ִ "ה  ָ ְרע'פ ִ ח מִ 'א ִתש   אי "וֹּ 'י ז  ח  ת יוֹּ ִתי וֹּ ְוזֶׁה  ֵהם אוֹּ

סו ק ָ פ  ֶׁה ה  ל  ְמג  ז ו  ֵ מ  ר  מ ְ ֶׁ ְרעוֹּ  .ש  י ז  ִ ח ִמפ  כ  ָ י לא ִתש   ְיָקא, כ ִ ְרעוֹּ ד   י ז  ִ  ִמפ 

הו א ְמרֻ  ֶׁ ְצמוֹּ ש  ע  ל זֶׁה ב ְ ֶׁ ְרעוֹּ ש  י ז  ִ ְינו  ִמפ  סו קה  ָ פ  זֶׁה ה  ר ב ְ ָ ז ְוִנְסת  ָ  ,מ 

הו א ֶׁ א ש  נ ָ ת   אי ה  ח  י .יוֹּ ל כ ִ ְרעוֹּ  ְיֵדי־ע  ֶׁ  ז  אי לש  ח  ז יוֹּ ָ ֻרמ  מ ְ ֶׁ זֶׁה ש  סו ק ב ְ ָ פ   ה 

נ    ת כ   בוֹּ ֵ ֵפי ת  סוֹּ אי ,ל"ב ְ ח  ן יוֹּ ן ב ֶׁ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ הו א ר  ֶׁ  .ש 

פָ  ְוַדע ז ב ְ ָ ְצמוֹּ הו א ְמֻרמ  ע  ן ב ְ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ ד ר  וֹּ ס  ֶׁ ֵחרש  ע .סו ק א  י ד    ,כ ִ

ת ִחינ  ן הו א ב ְ ְמעוֹּ י ש ִ ב ִ ש ר  דוֹּ ק ָ א ה  נ ָ ת   י ה  יש  'יר וְ 'עִ " :(דניאל ד) כ ִ ד ִ  ק 

א נָ 'ן ש ְ 'מִ  י ָ י "ִחית'מ  ֵ ן־ָראש  ְמעוֹּ ת ש ִ בוֹּ ֵ ם, ת  ָ ס ש  ָ ְדפ  נ ִ  .כ  

ו ָּ ל נ'ֵיש  נ   ְוַעְכש  ֵבע  מְ 'ח  ר חָ 'וֹּ ה'קוֹּ ִפילו  ה   (ח"משלי י) ְכמ  א  ֶׁ ִעיר ש 

ם ָ ל ִמש   ב ֵ ן ְלק  ֵ ם־כ  יש  ָצִריְך ג   ד ִ  .ְוָהֵבן, ְוק 
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ִמיֵמי ָדֶרךְׁ   ֵרי תְׁ  א –ַאש ְׁ

ִלין ־ַעל. א ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִנְתַקּבְ

ׁשֹות ּקָ ִפּלֹות ְוָכל ַהּבַ ל ַהּתְ ְוַהֵחן . ּכָ

ָרֵאל ִנְתַעּלֶׁה  ל ִיש ְ יבּות ׁשֶׁ ְוַהֲחׁשִ

ִריִכין  ּצְ ל ִמי ׁשֶׁ ְפֵני ּכָ ְוִנְתרֹוֵמם ּבִ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַגׁשְ  :ּבְ

ֹכַח נֹוֵתן ְיֵדי עֵ ־ַעל. ב ק ַהּתֹוָרה ּבְ סֶׁ

ר ּבֵ ְתּגַ ּתִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ . ּכַֹח ַלּמַ

ר  צֶׁ ר טֹוב ַעל ַהּיֵ יר ַהּיֵצֶׁ ּוַמְגּבִ

 :ָהָרע

ק ַהּתֹוָרה ָיכֹול ִלְזּכֹות ־ַעל. ג ְיֵדי ֵעסֶׁ

ָבִרים  ל ַהּדְ ְלָהִבין ָהְרָמִזים ִמּכָ

ר ַעל ָיָדם  ֵ עֹוָלם ְלִהְתַקׁשּ ּבָ ׁשֶׁ

ם יִ  ֵ ַרךְ ְלַהׁשּ ְמקֹום . ְתּבָ ַוֲאִפּלּו ּבִ

ה ִלְכאֹוָרה  ְדמֶׁ ּנִ ל ׁשֶׁ ְך ָואֹפֶׁ חֹׁשֶׁ

ם  ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ ם ָקׁשֶׁ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ל  כֶׁ ֵ ם ָיִאיר לֹו ַהש ּ ם ׁשָ ַרְך ּגַ ִיְתּבָ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ם אֶׁ ם ׁשָ ת ִלְמצֹא ּגַ ָהֱאמֶׁ

ְיָקא  ם ּדַ ָ ַרְך ּוְלִהְתָקֵרב ִמׁשּ ִיְתּבָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ  :ְלַהׁשּ

ּלָא ִאם . ד ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה אֶׁ

טּות ן ִנְכָנס ּבֹו רּוַח ׁשְ ן. ּכֵ  ַעל־ּכֵ

ָגִמים  ִפי ָהֲעֵברֹות ְוַהּפְ ָחד ּכְ ל אֶׁ ּכָ

ָעַבר ּוָפַגם מֹו־ֵכן. ׁשֶׁ ע  ּכְ ּגָ הּוא ְמׁשֻ

שׁ  ן. ַמּמָ ה ִמיֵני  ַעל־ּכֵ ּמָ ִנְמָצִאים ּכַ

ֵני ָאָדם רֹב ּבְ עֹון ּבְ ּגָ ּקוּ . ׁשִ ן ְוַהּתִ

ק ַהּתֹוָרה י . ָלזֶׁה הּוא ֵעסֶׁ ּכִ

ל  מֹוָתיו ׁשֶׁ ּה ׁשְ ּלָ ַהּתֹוָרה ִהיא ּכֻ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ זֶׁה ַמְכִניִעין ־ּבָ ּבָ הּוא ׁשֶׁ

עֹון  ּגָ ִ ין ַהׁשּ ר ָהָרע ּוְמָגְרׁשִ ַהּיֵצֶׁ

ָאָדם  ק ּבָ ְדּבָ ּנִ טּות ׁשֶׁ ְוָהרּוַח ׁשְ

 :ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו־ַעל
 

ם זֹוִכין ַעל. ה ק ַהּתֹוָרה  ְיֵדי־ּגַ ֵעסֶׁ

ל  ְכֵלי ַעְרמּוִמּיּות ׁשֶׁ ֵצל ִמּנִ ְלִהּנָ

ַעל ֶׁ ר ָהָרע ַמה ׁשּ י רֹב ֵאינֹו ־ַהּיֵצֶׁ ּפִ

ף כֶׁ ת ָהָאָדם ַלֲעֵבָרה ּתֵ . ֵמִסית אֶׁ

ת ַעְצמֹו  ׁש אֶׁ ִחּלָה ִמְתַלּבֵ ּתְ ַרק ּבַ

ִמְצוֹות ק ַהּתֹוָרה ְיֵדי־ְוַעל .'ְוכוּ  ּבְ  ֵעסֶׁ

ל זֹוִכין כֶׁ י וּ  ְלש ֵ ל ֲאִמּתִ ֵצל ִמּכָ ְלִהּנָ

 :זֶׁה

ִלים . ו ֵאין ִמְתַקּבְ ֶׁ ר ַמה ׁשּ ִעּקַ

ֵאין  ִפּלֹות הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ַהּתְ

ָבִרים ֵחן ן. ְלַהּדְ ל  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

ָבָריו  ְהיּו ּדְ ּיִ ל ׁשֶׁ ּדֵ ּתַ ָאָדם ְלִהׁשְ

ת ֱאמֶׁ ְבֵרי ֵחן ּבֶׁ ְיֵדי ־ְוזֶׁה זֹוִכין ַעל. ּדִ

ק ַהּתֹוָרה ְוָאז ִיְתַקבֵּ  ִפּלָתוֹ ֵעסֶׁ  :ל ּתְ
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ִמיד . ז ְרֵאִלי ָצִריְך ּתָ ש ְ ִאיׁש ַהּיִ

ָבר  ל ּדָ ל ּכָ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ַהש ּ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ל  כֶׁ ֵ ל ַהָחְכָמה ְוַהש ּ ר ַעְצמֹו אֶׁ ֵ ּוְלַקׁשּ

ָבר ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ִאיר לֹו , ׁשֶׁ ּיָ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ָבר ְלִהְתָקֵרב  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ַהש ּ

ַר  ם ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי אֹותֹו ־ְך ַעלְלַהׁשּ

ָבר ָכל , ַהּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ר ַהִחּיּות ׁשֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ל ְוַהָחְכָמה כֶׁ ֵ ָבר הּוא ַרק ַהש ּ . ּדָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֶׁת ז)ּכְ ַהָחְכָמה : (יב' קֹהֶׁ

ַחּיֶׁה ְוכוּ  דֹול . 'ּתְ ל הּוא אֹור ּגָ כֶׁ ֵ ְוַהש ּ

מֹו  ָרָכיו ּכְ ָכל ּדְ ּוֵמִאיר ְלָהָאָדם ּבְ

שׁ  מֶׁ ֶׁ א ָהָאָדם וַ . ַהׁשּ ּבָ ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּכְ

הּוא ָאֵפל  ִלְפָעִמים ְלָמקֹום ׁשֶׁ

לֹום ַאף ְך ַחס ְוׁשָ י־ַעל־ָוחֹׁשֶׁ ֵכן ־ּפִ

ל  כֶׁ ֵ ל ַעל ַהש ּ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָבר ֲאַזי ֵמִאיר  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ְוַהִחּיּות ׁשֶׁ

ם  ֵ ל ּוְמָקֵרב אֹותֹו ְלַהׁשּ כֶׁ ֵ לֹו ַהש ּ

זֶּׁה בְּ  ַרְך ׁשֶׁ ָכה ִיְתּבָ זָּ ֶׁ ִחיַנת ַמה ׁשּ

ִנְסיֹונֹו ַעל ְיֵדי ־יֹוֵסף ַלֲעמֹד ּבְ

ָכל  ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ל ַעל ַהש ּ ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶׁ

ָבר  :ּדָ

ל . ח כֶׁ ֵ ל אֹור ַהש ּ ר ִלְזּכֹות אֶׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

י ִאם ַעל"ַהנַּ  ִחיַנת ־ל ּכִ ְיֵדי ּבְ

ל ָעָליו . ַמְלכּות ַקּבֵ ּיְ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ַמִים ֱאמּוָנה  ַמְלכּות ׁשָ ת ּובֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ל  ְעּתֹו ִויַסּלֵק ּכָ ֵלָמה ִויַצְמֵצם ּדַ ׁשְ

ִאּלּו ֵאין לֹו ׁשּום  ָחְכָמתֹו ְלַגְמֵרי ּכְ

ָכל  ָלל ְוִיְמַאס ּבְ ל ַעְצמֹו ּכְ כֶׁ ש ֵ

ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות ִ , ַהָחְכמֹות ְוַהש ּ

ל  ּתֹוֵקק ַרק ְלַקּבֵ ה ְוִיְכסֹף ְוִיׁשְ ִויַצּפֶׁ

ל ְוַהָחְכָמה אֹור ְוִחּיוּ  כֶׁ ֵ ת ֵמַהש ּ

ל  כֶׁ ֵ ִחיַנת ַהש ּ הּוא ּבְ ּיֹות ׁשֶׁ ֲאִמּתִ

ר  הּוא ִעּקַ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ְליֹון ּדִ ָהעֶׁ

ָבר  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ַהִחּיּות ּדִ

נַּ   :ל"ּכַ

ר טֹוב . ט ין ַהּיֵצֶׁ ּבֵ ְלָחָמה ׁשֶׁ ר ַהּמִ ִעּקַ

י  זֶׁה ּכִ ר ָהָרע הּוא ַרק ּבָ ְוַהּיֵצֶׁ

ר  צֶׁ ת ָהָאָדם ַהּיֵ טֹוב ֵמִסית אֶׁ

ְכִלּיֹות  ָכל ַהָחְכמֹות ְוש ִ ִלְמאֹס ּבְ

ֵהם  ֲאוֹות ׁשֶׁ ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבָכל ַהּתַ

ת  ֱאמֶׁ טּות ּבֶׁ מּור ְורּוַח ׁשְ ִסילּות ּגָ ּכְ

ל  כֶׁ ֵ ל אֹור ַהש ּ ר ַעְצמֹו ַרק אֶׁ ֵ ּוְלַקׁשּ

ה ָ ְקֻדׁשּ ת . ּדִ ר ָהָרע ֵמִסית אֶׁ ְוַהּיֵצֶׁ

בְ  ְך ּבִ לֹא ַיְחּפֹץ "ִחיַנת ָהָאָדם ְלֵהפֶׁ

ְתבּוָנה ִסיל ּבִ ֵלי י)" ּכְ זֶּׁה ( ח ב"ִמׁשְ ׁשֶׁ

כֹוָרה  ת ַהּבְ זָּה אֶׁ ּבִ ו ׁשֶׁ ִחיַנת ֵעש ָ ּבְ

ל  כֶׁ ֵ ִחיַנת ַהָחְכָמה ְוַהש ּ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ן ּכַֹח . ּדִ ָחד ִלּתֵ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ
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ר  ר ַעל ַהּיֵצֶׁ ּבֵ ר טֹוב ְלִהְתּגַ ְלַהּיֵצֶׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ  ָהָרע ּוְכמוֹ  ל "ׁשֶׁ

ָרכֹות ה) ר ': .(ּבְ יז ָאָדם ֵיצֶׁ ְלעֹוָלם ַיְרּגִ

ר ָהָרע ְוזֶׁה זֹוִכין ' טֹוב ַעל ֵיצֶׁ

ֹכחַ ־ַעל ּתֹוָרה ּבְ עֹוְסִקין ּבַ  :ְיֵדי ׁשֶׁ

זֹּוִכין ְלָכל ַהנַּ . י ׁשֶׁ ה , ל"ּכְ ֲאַזי ַנֲעש ֶׁ

ה  ָכל ָהעֹוָלמֹות ְוַנֲעש ֶׁ דֹול ּבְ ִיחּוד ּגָ

ה ְוזֹוִכין אֹור הַ  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ּלְ

ל ־ְיֵדי־ְלֵחן ְוַעל ִלין ּכָ זֶׁה ִנְתַקּבְ

ׁשֹות ּקָ ִפּלֹות ְוָכל ַהּבַ  :ַהּתְ

ֹות . יא ה ַלֲעש  ר ָהָרע הּוא רֹוצֶׁ ַהּיֵצֶׁ

ׁש ַחס  ע ַמּמָ ּגָ ת ָהָאָדם ְמׁשֻ אֶׁ

לֹום ַעל ֲעֵבָרה הּוא , ְוׁשָ י ּבַ ּכִ

ע ּגָ ָאְמרּו ַרבּ . ְמׁשֻ מֹו ׁשֶׁ ֹוֵתינוּ ּכְ

ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ן ִנְכָנס ּבֹו רּוַח  ּלָא ִאם ּכֵ ֲעֵבָרה אֶׁ

טּות ַאְך ֵאיְך ָיבֹוא ְלָהָאָדם . 'ׁשְ

לֹום ע ַחס ְוׁשָ ּגָ ְתאֹם ְמׁשֻ ּנּו ּפִ . ְוַיֲעש ֶׁ

ן ׁש  ַעל־ּכֵ ר ָהָרע ְלִהְתַלּבֵ ְך ַהּיֵצֶׁ רֶׁ ּדֶׁ

ה ִמְצוֹות ּוַמְטעֶׁ ִחּלָה ּבְ ת  ּתְ אֶׁ

ֹות  ִאּלּו ְמִסיתֹו ַלֲעש  ָהָאָדם ּכְ

ְך הּוא ַמְטֵעהּו ־ִמְצָוה ְוַאַחר ּכָ

א , ּוְמִסיתֹו עֹוד יֹוֵתר ּבָ ַעד ׁשֶׁ

ָזדֹון ַחס  מּורֹות ּבְ ַלֲעֵברֹות ּגְ

לֹום ִחיַנת . ְוׁשָ מֹו ּבְ ׁש ּכְ ְוזֶׁה ַמּמָ

ל  ְלּבֵ ְתּבַ ּנִ ע ׁשֶׁ ּגָ ל ַהְמׁשֻ עֹון ׁשֶׁ ּגָ ִ ַהׁשּ

עְ  אֹוֵמר ָלַרע ְוִנְטָרף ּדַ ּתֹו ַעד ׁשֶׁ

י־ַעל־ַאְך ַאף' טֹוב ְוכוּ  ֵכן ֲעַדִין ־ּפִ

ל  כֶׁ ֵ ֵיׁש ּבֹו ֵאיזֶׁה ִניצֹוֵצי ַהש ּ

טּות  ֲאִפּלּו ְלִפי ׁשְ ֶׁ ַעת ַמה ׁשּ ְוַהּדַ

ְעּתֹו הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע  ְסרֹון ּדַ ְוחֶׁ

ן ם־ּכֵ ָבִרים  ּגַ ֹות ּדְ ֵאין ַלֲעש  ׁשֶׁ

ֵאּלוּ  י־ַעל־ְוַאף, ּכָ ה כֵ ־ּפִ ן הּוא עֹוש ֶׁ

ֲחַמת זֶׁה ְצִריִכים  ּמֵ אֹוָתם ַעד ׁשֶׁ

י ּתֵ ְחּבּולֹות ׁשְ ִעים ִלְרפּוַאת ּתַ ּגָ  ַהְמׁשֻ

ְכֵדי ְלַהְכִניַע  ַהְינּו ְלַהּכֹוָתם ּבִ

ַעת ה נוֹ  ִרׁשְ ּלֹא ִיְהיֶׁ  חְזדֹוָנם ׁשֶׁ

ְגיֹונּוָתם ׁשִ ִנים ּבְ ל ּפָ ם ַעל ּכָ  ,ָלהֶׁ

ִנים הַ  ל ּפָ ּו ַעל ּכָ ָבִרים ְולֹא ַיֲעש  ּדְ

ַעְצָמם ְמִביִנים  ֵהם ּבְ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

טּות עֹון ּוׁשְ ּגָ ֵהם ׁשִ ְוַגם ְצִריִכין . ׁשֶׁ

מֹות ּוְקֵמיעֹות  ם ׁשֵ ּום ֲעֵליהֶׁ ָלש 

ם ָהרּוַח ָרָעה  ְכֵדי ְלָגֵרׁש ֵמהֶׁ ּבִ

ם ַחס  ְעּתָ ל ּוַמְטִריף ּדַ ַבְלּבֵ ּמְ ׁשֶׁ

ר  ִכין ָאְרחֹות יֹׁשֶׁ ַהּפְ ּמְ לֹום ַעד ׁשֶׁ ְוׁשָ

ֵכן ־ּוְכמוֹ . 'אֹוְמִרים ָלַרע טֹוב ְוכוּ וְ 

ְגעֹוֵני ָהָאָדם ְלִעְנַין ְרפּוַאת ִ  ִמׁשּ

ן ם־ּכֵ ר ָהָרע הּוא ָצִריְך ּגַ ַהּיֵצֶׁ
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י   ּתֵ ִחינֹות ִלׁשְ ְלַהְכִניַע  ַהְינוּ  .ל"ַהנַּ  ּבְ

ה  ּלֹא ַיֲעש ֶׁ ָעתֹו ּוְזדֹונֹו ׁשֶׁ ִחּלָה ִרׁשְ ּתְ

עַ  הּוא ּבְ ֶׁ ִנים ַמה ׁשּ ל ּפָ ְצמֹו ַעל ּכָ

הּוא ַרע ַוֲעֵבָרה  ֵמִבין ְויֹוֵדַע ׁשֶׁ

לֹום מּוָרה ַחס ְוׁשָ ְוַגם ְצִריִכין , ּגְ

ּנּו ָהרּוַח ָרָעה רּוַח  עֹוד ְלָגֵרׁש ִמּמֶׁ

ִמְצוֹות  ׁש ַעְצמֹו ּבְ ְתַלּבֵ ּמִ טּות ׁשֶׁ ׁשְ

ִאּלּו ְמִסיתֹו  ה אֹותֹו ּכְ ּוַמְטעֶׁ

נַּ  ֹות ִמְצָוה ּכַ  ְוָכל זֶׁה זֹוִכין. ל"ַלֲעש 

ֵלמּות ַרק ַעל ׁשְ ק ַהּתֹוָרה ־ּבִ ְיֵדי ֵעסֶׁ

ְחּבּולֹות  י ִמיֵני ּתַ ּתֵ ְ לּוָלה ִמׁשּ ּכְ ׁשֶׁ

 :ל"ַהנַּ 

ל . יב כֶׁ ֵ ל ַהש ּ רּות אֶׁ ְ ר ִהְתַקׁשּ ִעּקַ

ה ַהנַּ  ָ ְקֻדׁשּ ל הּוא ַעל ְיֵדי "ּדִ

ִחיַנת זֶּׁה ּבְ ִמימּות ׁשֶׁ ְוַיֲעקֹב : "ּתְ

ם י ַיֲעקֹב ָזָכה ְלאֹור , "ִאיׁש ּתָ ּכִ

ל ַהנַּ הַ  כֶׁ ֵ ֵלמּות"ש ּ ׁשְ  :ל ּבִ
 

ֲֹהִנים    ב –ֱאמֹר ֶאל ַהכ 

ל ִאיׁש . א ֵלי ַזִין ׁשֶׁ ר ַהּכְ ִעּקַ

ִפּלָה ְוָכל  ְרֵאִלי הּוא ַהּתְ ש ְ ַהּיִ

ִריְך ָהָאָדם ִלְכּבֹשׁ  ּצָ ְלָחמֹות ׁשֶׁ , ַהּמִ

ר ָהָרע ֵהן  ֵהן ִמְלֲחמֹות ַהּיֵצֶׁ

ָאֵרי ִמְלָחמֹות ִעם ַהּמֹוְנִעים  ׁשְ

ִפּלָה ־ַהּכֹל ַעל, ִקיםלְ ְוַהחוֹ  ְיֵדי ּתְ

ל ִחּיּותוֹ  ם ּכָ ָ ן. ּוִמׁשּ ִמי  ַעל־ּכֵ

ָרֵאל  ת ִיש ְ ַ ה ִלְזּכֹות ִלְקֻדׁשּ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ְתִפּלֹות , ּבֶׁ ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבִ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  יחֹות ּבֵ ׁשֹות ְוש ִ ּוַבּקָ

ַח  ֵלי ַזִין ְלַנּצֵ ר ַהּכְ י זֶׁה ִעּקַ ּכִ

ְלחָ   :ָמהַהּמִ

ה . ב ִרית זֹוכֶׁ ת ַהּבְ ֹוֵמר אֶׁ ׁשּ ִמי ׁשֶׁ

ִרית , ִלְתִפּלָה ּבְ ְוֵכן ַהּפֹוֵגם ּבַ

ִפּלָה ּנּו ַהּתְ  :נֹוְטִלין ִמּמֶׁ

ם . ג ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ְצָדָקה קֹדֶׁ

ִפּלָה ְוַעל תֹו ־ְיֵדי־ַהּתְ ִפּלָ זֶׁה ּתְ

ִפיו גּוָרה ּבְ ם ַעל. ׁשְ ָדָקה ־ּגַ ְיֵדי ַהּצְ

ֲחשָׁ  ִפּלָהִנּצֹול ִמּמַ ּתְ ּבַ . בֹות ָזרֹות ׁשֶׁ

ה  ּלֹא ִיּטֶׁ ָראּוי ׁשֶׁ ּלֵל ּכָ ְויּוַכל ְלִהְתּפַ

מֹאל ד לֹא ְלָיִמין ְולֹא ִלש ְ , ִמן ַהּצַ

ָבָריו בְּ ַר  ל ּדְ ל ּכָ טק ְיַכְלּכֵ ּפָ ׁשְ  :ּמִ

ר ִלְזּכֹות ִלְתִפּלָה . ד ְפׁשָ ִאי אֶׁ

י ִאם ַעל ֵלמּות ּכִ ׁשְ ִמיַרת ־ּבִ ְיֵדי ׁשְ

ִרית בִּ  ֵלמּות ַהּבְ ןׁשְ ל  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

יֵקי ַהּדֹור  תֹו ְלַצּדִ ִפּלָ ר ּתְ ֵ ָחד ְלַקׁשּ אֶׁ

ים ּיִ י ,ָהֲאִמּתִ ְלַהֲעלֹות  יֹוְדִעים ֵהם ּכִ

ִריְך  קֹום ַהּצָ ִפּלָה ּוְתִפּלָה ַלּמָ ל ּתְ ּכָ

ם קֹוַמת ִכיָנה ָלּה ּובֹוִנים ֵמהֶׁ ְ  ַהׁשּ
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יַאת  זֶׁה ְיֵדי־ְוַעל ִיְתָקֵרב ּבִ

שִׁ   :יחַ ַהּמָ

ִקין זֶׁה . ה ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ֵהם ְמַחזְּ

ת זֶׁה ּוְמִאיִרין זֶׁה ָלזֶׁה ן. אֶׁ  ַעל־ּכֵ

ְיָקא ְוָכל  ם ּדַ ֵניהֶׁ ׁשְ ְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבִ

מֹר  ָאָדם לֹוֵמד ִלׁשְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ֹות ל ָהאֹוִתּיֹות ֵהם ִניצֹוֵצי , ְוַלֲעש  ּכָ

תֹוְך  ין ּבְ ׁשִ מֹות ְוֵהם ִנְתַלּבְ ְנׁשָ

ְבִחיַנת ַהתְּ  ם ּבִ ים ׁשָ ׁשִ ִפּלָה ְוִנְתַחּדְ

ם אֹור ־ְיֵדי־ִעּבּור ְוַעל ָלם ּגַ זֶׁה ִנׁשְ

יֹוֵתר ִפּלָה ּבְ ר , ַהּתְ ַאְך ִעּקַ

ֵלמּות הּוא ַעל ְ ִרין ־ַהׁשּ ְ ַקׁשּ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

יק  ּדִ ִפּלָה ְלַהּצַ ת ַהּתְ ּוְמִביִאין אֶׁ

ּדֹור ּבַ  :ׁשֶׁ

ְתִפּלָה . ו ה ּבִ ִאם ָהָאָדם ַמְרּבֶׁ

ה ִנים ַהְרּבֵ , ְוִהְתּבֹוְדדּות ָיִמים ְוׁשָ

י־ַעל־ְוַאף ַעְצמֹו ־ּפִ ה ּבְ ֵכן הּוא רֹואֶׁ

ם  ֵ ֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהׁשּ ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה לֹו ׁשֶׁ ַרְך ְוִנְדמֶׁ ִיְתּבָ

לֹום ּנּו ַחס ְוׁשָ ִנים ִמּמֶׁ יר ּפָ ַמְסּתִ . ּכְ

ם ֵ ַהׁשּ לֹום ׁשֶׁ ה ַחס ְוׁשָ  ַאל ִיְטעֶׁ

ִפּלֹוָתיו  ַרְך ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּתְ ִיְתּבָ

ָלל יחֹוָתיו ּכְ ַרק ַיֲאִמין , ְוש ִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵלָמה ׁשֶׁ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֶׁ

ּבּור  ל ּדִ יב ּכָ ׁשֹוֵמַע ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ

ה  ִפּלָה ּוְתִחּנָ ל ּתְ ל ּכָ ְוִדּבּור ׁשֶׁ

ֱאָבד ַחס  ּבּור נֶׁ יָחה ְוֵאין ׁשּום ּדִ ְוש ִ

ה . לֹוםְושָׁ  ּבּור ְוִדּבּור עֹוש ֶׁ ל ּדִ ַרק ּכָ

ם ְלַמְעָלה ְמַעט ְמַעט ּוְמעֹוֵרר  רֹׁשֶׁ

ַעם ַאְך  ָכל ּפַ ַרְך ּבְ ַרֲחָמיו ִיְתּבָ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ְנָין ּדִ ֲעַדִין לֹא ִנְגַמר ַהּבִ

הּוא ָצִריְך ִלְכֹנס ּבוֹ  ּוִבְרבֹות . ׁשֶׁ

ה  ִנים ִאם לֹא ִיְהיֶׁ ָ ִמים ְוַהׁשּ ַהּיָ

ׁש  ן ִטּפֵ ׁשּום אֹפֶׁ ַדְעּתֹו ּבְ ְולֹא ִיּפֹל ּבְ

ץ  ר ְוִיְתַחזֵּק ְוִיְתַאּמֵ ּבֵ עֹוָלם ְוִיְתּגַ ּבָ

ְתִפּלָה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְיֵדי ־ֲאַזי ַעל, ּבִ

ְמרּו ַרֲחָמיו  ִפּלֹות ִיּכָ ִרּבּוי ַהּתְ

ַרךְ  ה , ִיְתּבָ ַרְך ִיְפנֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ַעד ׁשֶׁ

ָניו ְויִ  ְפצֹו ֵאָליו ְוָיִאיר לֹו ּפָ ֵלא חֶׁ ּמָ

ים ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ֹכַח ַהּצַ , ּוְרצֹונֹו ּבְ

ַרֲחִמים ִויָקְרֵבהוּ  ְמָלה ּבְ דֹוָלה ּוְבחֶׁ  :ּגְ

ָכר ַעל . ז ל ש ָ ֵאין ָראּוי ַלֲחׁשֹב ְלַקּבֵ

ָבר ים , ׁשּום ּדָ ֲעש ִ ל ַהּמַ י ּכָ ּכִ

ִפּלֹות ַהּכֹל  נּו ְוָכל ַהּתְ ּלָ טֹוִבים ׁשֶׁ

ַרךְ  ן. ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ֲאִפּלּו ִאם  ַעל־ּכֵ

ה ִלְפָעִמים ְלֵאיזֶׁה  ָהָאָדם זֹוכֶׁ

 ַאל, ְיׁשּוָעה ְוִהְתָקְרבּות ְקָצת

ָכה ָלזֶׁה ַעל־ְיֵדי ּתֹוָרתוֹ  זָּ ַיֲחׁשֹב ׁשֶׁ
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י ַהּכֹל    יו ַהּטֹוִבים ּכִ תֹו ּוַמֲעש ָ ּוְתִפּלָ

נַּ  ַרְך ּכַ ְולּוֵלא ַחְסּדֹו , ל"ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ

ָבר דֹול ּכְ ע ַחס  ַהּגָ ָהָיה ִנְטּבָ

ע  ָהָיה ִנְטּבָ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ לֹום ּבַ ְוׁשָ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

א הּוא ַעל . ח יׁשָ ִיְצָרא ּבִ ָרא ּדְ ִעּקָ

ְמָסֲאבּוָתא. ֲעָרִיין ָרא ּדִ . ְוהּוא ִעּקָ

ן ר  ַעל־ּכֵ ִעּקַ ְצִריִכין ֵליַדע ׁשֶׁ

זֶׁה ָהעֹוָלם  ל ָאָדם ּבְ ל ּכָ יֹון ׁשֶׁ ּסָ ַהּנִ

ַתֲאָוה  ה  –זֹאת הּוא ּבְ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ ַאׁשְ

ְלָחָמה ַח ַהּמִ  :ְלַנּצֵ

ּדֹור הּוא . ט ּבַ ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

דֹול ְוהּוא ַמְזִהיר  ִחיַנת ָמאֹור ַהּגָ ּבְ

ת ּוֵמִאיר ִפּלָה אֶׁ הּוא ַהּתְ ִחיַנת  ׁשֶׁ ּבְ

טֹן  :ָמאֹור ַהּקָ
 

א  ָ ת  קְׁ רו   ג –ַאקְׁ
 

ה ְמִקיִמין־ַעל. א ָ ְקֻדׁשּ  ְיֵדי ְנִגיָנה ּדִ

ה ְוזֹוִכין  ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ּוַמֲעִלין ַהּמַ

אּות ְ ִנים . ְלִהְתַנש ּ ְך ַהַחזָּ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ּפֹוְגִמין  ִנים ּדְ ְוַהְמַנּגְ

ת  ה ּוַמֲאִריִכין אֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ַמְלכּות ּדִ

לּות ִלים ָיָדם־ְוַעל .ַהּגָ ים  ִנְכׁשָ ְונֹוְקׁשִ

ֵני ִרים ּבְ ִצּפֳּ ח חּוזֹותָהאֲ  ָאָדם ּכְ ּפָ . ּבַ

ן ּלֹא  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד ׁשֶׁ

ִסְטָרא  ן ּדְ ַנּגֵ מַֹע ְנִגיָנה ִמּמְ ִלׁשְ

ם  ִנּגּונֹו ְלׁשֵ ָנתֹו ּבְ ּוָ ֵאין ּכַ ַאֲחָרא ׁשֶׁ

ָלל ַרק ַמִים ּכְ ִביל ׁשָ ׁשְ  ְוָכבֹוד ָממֹון ּבִ

ִמיַעת קֹול  י ׁשְ ֲארּות ּכִ ְוִהְתּפָ

יק לַ  ּלֹו ַמזִּ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְנִגיָנה ׁשֶׁ

ַרךְ  ִמיַעת קֹול . ִיְתּבָ ְך ׁשְ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ר ְוָהגּון טֹוב  ׁשֵ ן ּכָ ַנּגֵ ְנִגיָנה ִמּמְ

ַרךְ   :ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

יק לֹו קֹול ְנִגיָנה . ב ּלֹא ַיזִּ ּקּון ׁשֶׁ ַהּתִ

ִסְטָרא ְלמֹוד  ְיֵדי־ַעל הּוא ַאֲחָרא ּדְ ּיִ ׁשֶׁ

ְיָלה ּלַ ָמָרא ּבַ  :ּגְ

ה ְיכֹוִלין ־ַעל. ג ָ ְקֻדׁשּ ְיֵדי ְנִגיָנה ּדִ

ר , ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ְנבּוָאה י ִעּקַ ּכִ

ַרְך הּוא  ם ִיְתּבָ ֵ ֵבקּות ְלַהׁשּ ַהּדְ

ֵאר . ְיֵדי ְנִגיָנה־ַעל ר ִיְתּבָ ְוַכֲאׁשֶׁ

ן  :עֹוד ְלַקּמָ

ְיָלה ־ַעל. ד ּלַ ָמָרא ּבַ  –ְיֵדי ִלּמּוד ּגְ

ְך עָ  ד ִנְמׁשָ סֶׁ ל חֶׁ ָליו ְוִנּצֹול חּוט ׁשֶׁ

ָמהּ  ּלֹא ִלׁשְ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ  ־ְיֵדי־ְוַעל. ִמּמַ

יק  ּלֹא ַיזִּ ִגיָנה ׁשֶׁ ן קֹול ַהּנְ זֶׁה ְמַתּקֵ

ִסְטָרא ִמיַעת קֹול ְנִגיָנה ּדְ  לֹו ׁשְ

ת ַאֲחָרא זֶּׁקֶׁ ּמַ ה ׁשֶׁ  ְמאֹד ַהְרּבֵ

ַרךְ  ה. ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְוזֹוכֶׁ
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ִגיָנה ִדְקדֻ    ּיּוַכל ְלָהִקים ַהּנְ ה ׁשֶׁ ָ ׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַעְצמֹו ְלַהׁשּ ק אֶׁ ְלַדּבֵ

 ־ְיֵדי־ְוַעל. ְיֵדי ְזִמירֹות ְוִנּגּוִנים־ַעל

זֶׁה ְמִקיִמין ּוַמֲעִלין ַמְלכּות 

אּות ְויּוַכל  ְ ה ְוזֹוִכין ְלִהְתַנש ּ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ה ְרצֶׁ ּיִ ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ ם . ִלְמׁשֹל ּבְ ּגַ

 :ַנת ְנבּוָאהְיכֹוִלין ִלְזּכֹות ִלְבִחי
 

ה . ה ן ַהּקֹול ְנִגיָנה ְוזֹוכֶׁ ַתּקֵ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ָלה ְמׁשָ ַוֲאַזי . ִלְבִחיַנת ַמְלכּות ּומֶׁ

ה ְרצֶׁ ּיִ ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ . יּוַכל ִלְמׁשֹל ּבְ

. ְויּוַכל ְלָהִמית ָלזֶׁה ּוְלַהֲחיֹות ָלזֶׁה

ל  ת ּכָ ֲאָבל ָצִריְך ִלזֵָּהר ָלדּון אֶׁ

ּלֹא ַיחֲ  ת ָאָדם ְלַכף ְזכּות ׁשֶׁ ִריב אֶׁ

ַרְך ָחֵפץ . ָהעֹוָלם ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ִקּיּום ָהעֹוָלם ה ּבְ ד הּוא ְורֹוצֶׁ סֶׁ  :חֶׁ
 

ל . ו ָאָדם ׁשֹוֵמַע קֹול ִנּגּון ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ר ַעְצמֹו ַעל ֵ ְמָחה ּוְמַקׁשּ זֶׁה ־ְיֵדי־ש ִ

ר ּבָ ֵלב ִנׁשְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ , ְלַהׁשּ

ּגּון עֲ ־ְיֵדי־ַעל ה זֶׁה ֵיׁש ְלקֹול ַהּנִ ִלּיָ

ן הּוא ָאָדם ־ַעל־ַאף ַהְמַנּגֵ י ׁשֶׁ ּפִ

ֵאינֹו ָהגּון ְוִנְתרֹוֵמם ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ְוִלְזּכֹות ָלזֶׁה . ַהּמַ

ּקּון הּוא ַעל ֵלמּות ַהּתִ ׁשְ ְיֵדי ־ּבִ

ַעל ּבְ ְיָלה ּתֹוָרה ׁשֶׁ ּלַ ּלֹוְמִדין ּבַ ה ־ׁשֶׁ ּפֶׁ

ָמָרא  הּוא ּגְ ִסימָ )ׁשֶׁ ן ּבְ  :(ו"ן רכְוַעּיֵ

 ד –ֱאלֶֹהיָך ' ָאֹנִכי ה

ת . א יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ֵבִקים ְלַהּצַ ָראּוי ְלַהּדְ

ל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם  ּכָ ָלַדַעת ׁשֶׁ

ָאָדם יֹוֵדַע זֹאת. ְלטֹוָבתוֹ  , ּוְכׁשֶׁ

ִחיָנה הּוא ֵמֵעין עֹוָלם  זֹאת ַהּבְ

א ְוזֶׁה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ִוּדּוי ־ַהּבָ

ְלִמי ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ְוָאז . ָחָכם־דּדְ

עֹוֵבר ָעָליו  ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ ה ֵליַדע ׁשֶׁ ִיְזּכֶׁ

יו ַהּכֹל ְלטֹוָבתוֹ  ל ְיֵמי ַחּיָ י , ּכָ ּכִ

דֹושׁ  ַהּקָ  ־ַהּכֹל ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ׁשֶׁ

רּוךְ  ר ־ּבָ הּוא אֹוֵהב אֹותֹו ְוזֶׁה ִעּקַ

ּלֹא  ל ָהָאָדם ׁשֶׁ ַעת ׁשֶׁ ֵלמּות ַהּדַ ׁשְ

ל ְולֹא ְיַבֵעט ְלּבֵ ְתָקאֹות ֵמַההַ  ִיְתּבַ ְרּפַ

עֹוְבִרין ָעָליו ַהּכֹל , ׁשֶׁ ַרק ַיֲאִמין ׁשֶׁ

ְצִחית  :ְלטֹוָבתֹו ַהּנִ

ָבִרים ִלְפֵני ־ַעל. ב ְיֵדי ִוּדּוי ּדְ

ְלִמיד ת־ַהּתַ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ָחָכם ָהֱאמֶׁ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ַמֲעלֶׁה ּבְ

הּ  ְרׁשָ ל זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ,ְלׁשָ  ְמַבּטֵ

לֶׁת ַעכּ  ְמׁשֶׁ ה ־ְיֵדי־ם ְוַעל"וּ מֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם , ֵליַדע ּכָ ׁשֶׁ

ְלטֹוָבתֹו ִויָבֵרְך ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב 
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ִחיָנה הּוא  זֹּאת ַהּבְ ִטיב ׁשֶׁ ְוַהּמֵ

א  :ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

ל ָהֲעוֹונֹות . ג ל ּכָ ּקּון ׁשֶׁ ר ַהּתִ ִעּקַ

ת־הּוא ַעל יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ּוִמי . ְיֵדי ַהּצַ

ה רֹוצֶׁ ִלְזּכֹות ַלֲאֲחִרית טֹוב  ׁשֶׁ

ַצח ָכל ּכֹחֹו . ָלנֶׁ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ְלִהׁשְ

יֵקי ְלִהְתָקֵרב ת ְלַצּדִ ם ֱאמֶׁ  ְוַתְלִמיֵדיהֶׁ

ל ִלּבֹו ַהְינּו  יק ּכָ ּדִ ר ִלְפֵני ַהּצַ ִויַסּפֵ

ָבִרים זֶׁה מֹוֲחִלין ־ְיֵדי־ְוַעל. ִוּדּוי ּדְ

ל ֲעוֹונֹוָתיו י ֲעוֹונֹוָתיו ׁשֶׁ , לֹו ּכָ ל ּכִ

ל . ָאָדם ֲחקּוִקים ַעל ַעְצמֹוָתיו י ּכָ ּכִ

ֲעֵבָרה ֵיׁש ָלּה ֵצרּוף אֹוִתּיֹות 

ְחָקק  עֹוֵבר ֵאיזֶׁה ֲעֵבָרה ֲאַזי נֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ִפי  ֵצרּוף ַרע ַעל ַעְצמֹוָתיו ּכְ

ָעַבר זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. אֹוִתּיֹות ַהּלָאו ׁשֶׁ

ל ַהּלָאו  ּבּור ׁשֶׁ ִחיַנת ַהּדִ ַמְכִניס ּבְ

ְמָאהַהזֶּׁה ׁשֶׁ  תֹוְך ַהּטֻ . ָעַבר ּבְ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל ָ ְקֻדׁשּ זֶׁה ֵמִביא ַמְלכּות ּדִ

ִסְטָרא ַאֲחָרא לּות ּדְ ְוזֶׁה . ְלתֹוְך ּגָ

ְחַקק ַעל  ּנֶׁ רּוף ָהָרע ׁשֶׁ ַהּצֵ

ְיֵדי ִוּדּוי ־ְוַעל. ַעְצמֹוָתיו נֹוֵקם ּבוֹ 

ְלִמיד ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ָחָכם יֹוֵצא ־ּדְ

ּיֹות ַהֲחקּוִקים ֵמַעְצמֹוָתיו ָהאֹותִ 

ן ַהּכֹל ּקֵ ם ְוִנְתּתַ  :ֲעֵליהֶׁ

יֵקי ־ַעל. ד ל ַצּדִ ל ָהֲעָנָוה ׁשֶׁ ְיֵדי ּגֹדֶׁ

ְבִחיַנת ַאִין  הּוא ּבִ ת ַעד ׁשֶׁ ֱאמֶׁ

ר ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה הּוא ָיכֹול ְלַכּפֵ

 :ֲעוֹונֹות

ׁש . ה ְך ַהּקֹדֶׁ רֶׁ דֶׁ ה ֵליֵלְך ּבְ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ּדֹות רָ  ל ַהּמִ ר ּכָ ּבֵ עֹות ָצִריְך ְלׁשַ

ָעה ְיסֹודֹות  ִכין ֵמָהַאְרּבָ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶׁ

ּמּוָבא ְלִמיד, ּכַ ר ִלְפֵני ַהּתַ  ־ִויַסּפֵ

ָבִרים ל ִלּבֹו ַהְינּו ִוּדּוי ּדְ . ָחָכם ּכָ

ְלִמיד ָחָכם ְיָפֵרׁש ִויָבֵרר לֹו ־ְוַהּתַ

ָמתוֹ  ׁש ִנׁשְ ְך ְלִפי ׁשֹרֶׁ רֶׁ  :ּדֶׁ

ִהְתָקְרבּות . ו ִחינֹות ּבְ לֹׁש ּבְ ְוֵיׁש ׁשָ

יִקים ַעל. ְלַצּדִ ִחינֹות ־ׁשֶׁ לֹׁש ּבְ ְיֵדי ׁשָ

ן ַהּכֹל ּקֵ : ְוֵאּלּו ֵהם, ֵאּלּו ִנְתּתַ

ִחיָנה ָהִראׁשֹוָנה  ה  –ַהּבְ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

יק ּדִ ת ַהּצַ ל ־ְיֵדי־ַעל, אֶׁ זֶׁה ְמַבּטֵ

ֵני  ְ ִכין ִמׁשּ ְמׁשָ ּדֹות ָרעֹות ַהּנִ ַהּמִ

ַהְינּו , ַהְיסֹודֹות ּדֹוֵמם צֹוֵמחַ 

ן ַעְצבּות וְ  ַעְצלּות ְותֹוְלדֹוֵתיהֶׁ

ְמָחה  ,ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ְוזֹוִכין ְלש ִ

 :ּוְזִריזּות

ה . ז ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ ָדָקה  –ַהּבְ ַהּצְ

ּנֹוֵתן ְלַתְלִמיד ַעל. ָחָכם־ׁשֶׁ  ־ׁשֶׁ

ל ־ְיֵדי ּדֹות ָרעֹות ׁשֶׁ זֶׁה ִנּצֹול ִמּמִ
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ֵהן  ר ׁשֶׁ ֵני ַהְיסֹודֹות ַחי ְמַדּבֵ ׁשְ

ֵטִלי ָבִרים ּבְ ם ְוָלׁשֹון ָהָרע ְוַגֲאָוה ּדְ

ן  :ְותֹוְלדֹוֵתיהֶׁ

ית. ח ִליׁשִ ְ ִחיָנה ַהׁשּ ה , ַהּבְ ְתַוּדֶׁ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ְלִמיד ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ . ָחָכם־ִוּדּוי ּדְ

ַעל ְלִמיד־ְיֵדי־ׁשֶׁ ָחָכם ַמְדִריְך ־זֶׁה ַהּתַ

ךְ  אֹותוֹ  רֶׁ ר ְלדֶׁ שׁ  ְלִפי ָיׁשָ ָמתוֹ  ׁשֹרֶׁ . ִנׁשְ

י אָ  ר ּכִ  :ז ִנּצֹול ֵמַהּכֹלְוזֶׁה ָהִעּקָ

ֵטִלים ְוָלׁשֹון ־ַעל. ט ָבִרים ּבְ ְיֵדי ּדְ

א ֲעִנּיּות ְוַגם ַעל ֲאָוה ־ָהָרע ּבָ ְיֵדי ּגַ

א ֲעִנּיּות ְיֵדי ְצָדָקה ־ְוַעל. ּבָ

ִנין זֹאת ְוזֹוִכין ־ְלַתְלִמיד ָחָכם ְמַתּקְ

ירּות  :ַלֲעׁשִ

ל ִלּבֹו . י ר ּכָ ה ְוִסּפֵ ִהְתַוּדָ ם ׁשֶׁ קֹדֶׁ

ְלִמידִלְפֵני הַ  י ־ַעל־ַאף, ָחָכם־ּתַ ּפִ

ְלִמיד ל ַהּתַ ָהָיה ֵאצֶׁ ָחָכם ְוָנַתן ־ׁשֶׁ

ֵאיזֶׁה , לֹו ָממֹון ֲעַדִין ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ

ְך הּוא ְמַהּלֵךְ  רֶׁ ר , ּדֶׁ ְך ָיׁשָ רֶׁ י ֵיׁש ּדֶׁ ּכִ

ת  ְרֵכי ָמוֶׁ ִלְפֵני ִאיׁש ְוַאֲחִריָתּה ּדַ

ֵלי י) ְיֵדי ִוּדּוי ־ֲאָבל ַעל. (ד יב"ִמׁשְ

בָ  ְלִמידּדְ  ־ָחָכם ַעל־ִרים ִלְפֵני ַהּתַ

ְלִמיד זֶׁה־ְיֵדי אֹותֹו  ַמְדִריךְ  ָחָכם־ַהּתַ

ָמתֹו  ׁש ִנׁשְ ר ְלִפי ׁשֹרֶׁ ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ דֶׁ ּבְ

ן ַהּכֹל ּקֵ  :ְוִנְתּתַ

ל . יא א ֵאצֶׁ ּבָ ַעם ׁשֶׁ ָכל ּפַ ּבְ

ְלִמיד ל ־ַהּתַ ר ְלָפָניו ּכָ ָחָכם ְיַסּפֵ

ה זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל .ִלּבוֹ   ָללִנכְ  ַאּתָ

ָהֵאין סֹוף ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ּבְ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם  ּכָ ֵליַדע ׁשֶׁ

ְלטֹוָבתֹו ִויָבֵרְך ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב 

ִטיבְוהַ  ִחיָנה הִ . ּמֵ א יְוזֹאת ַהּבְ

א  :ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

טּות ־ַעל. יב ְ ׁשּ ְיֵדי ֲעָנָוה זֹוִכין ְלִהְתּפַ

ִמּיּות ְוִנְכָלִלין בְּ  ׁשְ . ָהֵאין סֹוףַהּגַ

ל ְמאְֹרעֹוָתיו ֵהם  ּכָ ְויֹוְדִעים ׁשֶׁ

ִחיָנה הִ ְלט זֹּאת ַהּבְ א יֹוָבתֹו ׁשֶׁ

א  :ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

ְבָחִרים ֵהם . יג יִקים ַהּמֻ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּגְ

יִכין ִהְתנֹוְצצּות אֹור ָהֵאין  ־ַמְמׁשִ

ְתָקְרִבים ְוִנְכָלִלים  ל ַהּמִ סֹוף ַעל ּכָ

ָמם ׁשְ ָאנוּ  הְוזֶׁ  .ּבִ ְפָעִמים  רֹוִאים ׁשֶׁ ּלִ ׁשֶׁ

ִפּלָה  תֹוְך ַהּתְ ִנְתַלֵהב ָהָאָדם ּבְ

ִהְתַלֲהבּות  בֹות ּבְ ה ּתֵ ּמָ ְואֹוֵמר ּכַ

דֹול ְמַלת ה. ּגָ חֶׁ ָעָליו ' זֶׁה ּבְ

ח לֹו אֹור ָהֵאין ְפּתַ ּנִ סֹוף ְוֵהִאיר ־ׁשֶׁ

ה ָאָדם ִהְתנֹוְצצּות . לוֹ  רֹואֶׁ ּוְכׁשֶׁ

אִ ־ַעל־ַהזֹּאת ַאף ב ּדְ , ָחֵזי יהּו ָלאּגַ

ָמתֹו . ֵלּה ָחֵזיַמזָ  ף ִנְתַלֵהב ִנׁשְ כֶׁ ּתֵ
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ת ַעְצמֹו  ק אֶׁ דֹול ְלַדּבֵ ִלְדֵבקּות ּגָ

אֹור עּור .סֹוף־ָהֵאין ּבְ ּלּות  ּוְכׁשִ ִהְתּגַ

בוֹ  ָהֵאין סֹוף ְלִפי ִמְנַין ת ַהּתֵ

חוּ  ְפּתְ ּנִ ל ,ְוִהְתנֹוְצצוּ  ׁשֶׁ  ֵאּלוּ  ּכָ

בֹות ְדֵבקּות אֹוֵמר ַהּתֵ ִבְמִסירּות וּ  ּבִ

ְוָכל זֶׁה . ַנְפׁשֹו ּוְבִבּטּול ּכֹחֹוָתיו

יִקים ־זֹוִכין ַעל ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ְיֵדי ּגְ

י ַרק ֵהם יֹוְדִעים  ים ּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ַרְך ֵמאֹור ָהֵאין ּנּו ִיְתּבָ סֹוף ־ִמּמֶׁ

נּו ְנִעיַמת  ְוַרק ֵהם ְמִאיִרין ּבָ

ִפי  ִהְתנֹוְצצּות ַהזֹּאת ְלָכל ַחד ּכְ

הּ ָמה דִּ  ִלּבֵ ֵער ּבְ  :ְמׁשַ

י ָהֵאין . יד ל ְלַגּבֵ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ּבְ

נַּ  ְבִחיַנת "סֹוף ּכַ ְולֹא "ל ֲאַזי הּוא ּבִ

ַעְצמֹו  "ָיַדע ִאישׁ  ֲאִפּלּו הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ֲאָבל זֹאת . ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַעְצמוֹ 

ִחיָנה ָצִריְך ִלְהיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב  ַהּבְ

ְתַקּיֵם ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ּלֵק  ּכְ ּלֹא ִיְסּתַ ֵיׁשּותֹו ׁשֶׁ

ם ְזַמּנוֹ  לֹום ַחס קֹדֶׁ י . ְוׁשָ ּכִ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ה הּוא־ּבָ ֲעבֹוָדֵתנוּ  רֹוצֶׁ  ּבַ

ן  ֵאר ּכֵ ָ ּלֹא ִיׁשּ ִביל זֶׁה ָצִריְך ׁשֶׁ ּוִבׁשְ

דֹושׁ  בֹוא ַהּקָ ּיָ ּלָא ַעד ֵעת ׁשֶׁ  ־אֶׁ

רּוךְ  ָמתֹו ־ּבָ ַעְצמֹו ְוִיּטֹל ִנׁשְ הּוא ּבְ

ָהֵאיןֲאַזי ִיְתבַּ  ל ּבְ ַתְכִלית ־ּטֵ סֹוף ּבְ

ה ְזּכֶׁ ּיִ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ  :ּכְ

ל ָהָאָדם ־ַעל. טו ֵבקּות ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּדְ

ָהֵאין ֵדי ־ּבְ ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ סֹוף ּבְ

ּלֹא נַּ  ׁשֶׁ ל ְלַגְמֵרי ּכַ ּטֵ ֲאַזי  ,ל"ִיְתּבַ

ְבִחיַנת ָוׁשֹוב ־ַאַחר הּוא ּבִ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ב ְלַדְעּתֹו ְלֵיׁשּות ָ ׁשּ ָאר ׁשֶׁ ֹו ֲאַזי ִנׁשְ

ימּו ֵמָהאֹור ַהנִּ  ל ּבֹו ָהְרׁשִ ְפָלא ׁשֶׁ

ֵבקּות ַהזֹּאת ימּו  ,ַהּדְ ַוֲאַזי ָהְרׁשִ

ה ָלַדַעת ַאְחדּות ָהֵאין סֹוף  ַמְראֶׁ

ָחד  ּלּו טֹוב ְוֻכּלֹו אֶׁ ּכֻ ְוטּובֹו ֵליַדע ׁשֶׁ

ִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם  זֹּאת ַהּבְ ׁשֶׁ

א ֵדי ִוּדּוי יְ ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל. ַהּבָ

ְלִמיד ָבִרים ִלְפֵני ַהּתַ ָחָכם ־ּדְ

י  :ָהֲאִמּתִ

ִאישׁ  ְיֵדי־ַעל .טז ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ  ַהּיִ

ְתׁשּוָבה ִנְתעֹוֵרר יׁש  ְיֵדי־ַעל ּבִ ִהְרּגִ ׁשֶׁ

לֶׁת אֹותֹו  ַבְלּבֶׁ ּמְ ה ׁשֶׁ ֻטְמָאה ְקַטּנָ

תֹו ַוֲעבֹוָדתוֹ  ְתִפּלָ ְיֵדי ־ַעל. ּבִ

ׁשּוָבתֹו ּגֹוֵרם ם  ּתְ ּגַ ִעים ׁשֶׁ ָהְרׁשָ

ַלל ְצאּו ִמּכְ ּיָ מּוִרים ׁשֶׁ ָרֵאל ַהּגְ  ִיש ְ

ם ָהָרִעים ִרּבּוי ַעל־ְיֵדי יהֶׁ ם  ,ַמֲעש ֵ ּגַ

א ּסֵ ים ּכִ ה ְוחֹוְזִרים ֵהם ַנֲעש ִ ָ ֻדׁשּ ַלּקְ
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ם ֵהם ְלעֹוְבֵדי    ְתׁשּוָבה ְועֹוְזִרים ּגַ ּבִ

ְנָיִנים  ְבנּו ּבִ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ה ָאמֵ  ָ ְקֻדׁשּ ן ְיִהי ָרצֹוןּדִ  :ן ּכֵ

ֹוָפר    קֹול ש  רֹות וְׁ ֲחצֹוצְׁ ַ  ה –ב 

ל ָהעֹוָלם . א ל ָאָדם לֹוַמר ּכָ ָצִריְך ּכָ

ִביִלי  ׁשְ ּלָא ּבִ ְדִרין )לֹא ִנְבָרא אֶׁ ַסְנהֶׁ

ן, (ז"ל ל ָאָדם ִלְראֹות  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

ִתּקּון ָהעֹוָלם  ָכל ֵעת ּבְ ן ּבְ ּוְלַעּיֵ

ְסרֹון הָ  אֹת חֶׁ ּלֵל ּוְלַמּלְ עֹוָלם ּוְלִהְתּפַ

ֲעבּוָרם  :ּבַ

ְמָחה . ב ש ִ ְצָוה ּבְ ֹות ַהּמִ ָצִריְך ַלֲעש 

ה  ּלֹא ִיְרצֶׁ ְך ַעד ׁשֶׁ ל ּכָ דֹוָלה ּכָ ּגְ

ִביָלהּ  ׁשְ א ּבִ ַכר עֹוָלם ַהּבָ ׁשּום ש ְ , ּבְ

דֹושׁ  ְזִמין לֹו ַהּקָ ּיַ ּלָא ׁשֶׁ רּוךְ ־אֶׁ הּוא ־ּבָ

ַכר ִמְצָוה זֹאת ש ְ ת ּבִ רֶׁ . ִמְצָוה ַאחֶׁ

ַעְצָמהּ כִּ  ְצָוה ּבְ ה ֵמַהּמִ ֱהנֶׁ . י הּוא נֶׁ

ְגַזר ־ְיֵדי־ְוַעל ּנִ ֶׁ זֶׁה יּוַכל ֵליַדע ַמה ׁשּ

ַזר , ַעל ָהעֹוָלם ם ּגְ ְוִאם הּוא קֹדֶׁ

ין ַזר ּדִ ין אֹו ְלַאַחר ּגְ ְוַעל ִמי , ּדִ

לֹום ין ַחס ְוׁשָ ְויֹוֵדַע . ָוִמי ִנְגַזר ַהּדִ

ּלֵל ֲעבּור ָהעֹוָלם כִּ  י ֵאיְך ְלִהְתּפַ

יִקים  ּדִ ין ְצִריִכים ַהּצַ ַזר ּדִ ְלַאַחר ּגְ

ִסּפּוִרים ָתם ּבְ ִפּלָ יׁש ּתְ ְוָכל . ְלַהְלּבִ

ְצָוה ־זֶׁה זֹוִכין ַעל ת ַהּמִ ּיַ ְיֵדי ֲעש ִ

ַעְצָמּה  ְצָוה ּבְ דֹוָלה ֵמַהּמִ ְמָחה ּגְ ש ִ ּבְ

נַּ   :ל"ּכַ

ּלֵב ְוִאי . ג ְמָחה הּוא ּבַ ִ ר ַהש ּ ִעּקַ

מֹ  ר ַלּלֵב ִלש ְ ְפׁשָ ִסיר אֶׁ ּיָ ַח ַעד ׁשֶׁ

ֵהא לֹו  ּיְ ִלּבֹו ׁשֶׁ ּבְ ַעְקמּוִמּיּות ׁשֶׁ

ְמָחה ה ְלש ִ רּות ֵלב ְוָאז ִיְזּכֶׁ . ַיׁשְ

יִטין ַעל ּלֵב ַמְפׁשִ ּבַ  ־ְוַעְקמּוִמּיּות ׁשֶׁ

ִפּלָה  ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ְיֵדי ְרָעִמים ׁשֶׁ

ָנה  ֹכַח ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּוְבַכּוָ ּבְ

דֹוָלה  :ּגְ

ְמָחה ַהנַּ  ִלְזּכֹות. ד ִ ל הּוא "ַלש ּ

ֹכחֹות ־ַעל ִלין ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

דֹוָלה ּוְבַאֲהָבה  :ּוְבִיְרָאה ּגְ

ל ַהּכֹחֹות . ה ּלֵל ִעם ּכָ ָצִריְך ְלִהְתּפַ

ֹכַח  תֹו ּבְ ְתִפּלָ ת ַהּקֹול ּבִ ּוְלהֹוִציא אֶׁ

דֹול ְוַעל ּמַֹח ־ְיֵדי־ּגָ ע ַהּקֹול ּבַ זֶׁה ִיְפּגַ

ןְוָאז יּוַכל ְלכַ  ַמע , ּוֵ ַהּלֵב ִיׁשְ ַהְינּו ׁשֶׁ

ר הּוא ְמַדּבֵ ֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ַמה ׁשּ

ה ט ִיְזּכֶׁ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּיִ ִלּבֹו  ַעְקמּוִמּיּות ׁשֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

ְמָחה ְוָיבֹוא ה ַעד ְלש ִ ֲעש ֶׁ ּיַ ְצוֹות ׁשֶׁ  ַהּמִ

ְמָחה ש ִ דֹוָלה ּבְ ַעְצָמן  ּגְ ְצוֹות ּבְ ֵמַהּמִ

נַּ  ּיּוַכל לְ "ּכַ ה ׁשֶׁ תל ְוִיְזּכֶׁ יׁש אֶׁ  ַהְלּבִ

ִפּלָתֹו  ִסּפּוֵרי ּתְ ָבִרים  ּבְ ל  ּדְ   ּוְלַבּטֵ
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ין   ַזר ּדִ ֵזרֹות ֲאִפּלּו ְלַאַחר ּגְ ל ַהּגְ  :ּכָ

רֹאׁש . ו ִקיַעת ׁשֹוָפר ּבְ ֹוֵמַע ּתְ ׁשּ ִמי ׁשֶׁ

אי  ַוּדַ ָנה ֵמִאיׁש ָיֵרא ְוָחֵרד ּבְ ָ ַהׁשּ

ָנה ֵמְרָעִמים ָ ל ַהׁשּ  :לֹא ִיְדַאג ּכָ

ֵלמּות ִלְבִחיַנת ְרָעִמים  ִלְזּכֹות. ז ׁשְ ּבִ

ין ַהּמַֹח ־ל הּוא ַעל"ַהנַּ  ַפּנִ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ל ִמיֵני ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  ִמּכָ

בֹות ָזרֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים  :ּוַמֲחׁשָ

ֵהר ְלַפּנֹות . ח ְמאֹד ְמאֹד ְצִריִכין ִלזָּ

ת ַהּמַֹח ֵמָחְכמֹות ִחיצוֹ  ִנּיֹות אֶׁ

בֹות ֲחׁשָ ּלֹא  ,ָזרֹות ּוִמּמַ ֵמָחֵמץ ׁשֶׁ

ָחְכמֹות  ת ָחְכָמתֹו ּבְ ַיְחִמיץ אֶׁ

י ֵהם , ִחיצֹוִנּיֹות ּוְבַתֲאוֹות ּכִ

ִאין מֹחֹו ְוִאי  ְמַטְמְטִמין ּוְמַטּמְ

תֹו ְוִאי  ְתִפּלָ ן ּבִ ר לֹו ְלַכּוֵ ְפׁשָ אֶׁ

מֹחַ  ר לֹו ִלש ְ ְפׁשָ ם ָצִריְך . אֶׁ ּגַ

ּלֹא ִיְהיֶׁה לוֹ  מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ׁשֶׁ  ִלׁשְ

ּום . ִיְרָאה ִחיצֹוִנית ּלֹא ִייָרא ִמׁשּ ׁשֶׁ

י  ַרְך ְלַבד ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָבר ַרק ֵמַהׁשּ ּדָ

ְיֵדי ִיְראֹות ִחיצֹוִנּיֹות ִאי ־ַעל

ְתִפּלָתֹו ּומֹוֵנַע  ן ּבִ ר ְלַכּוֵ ְפׁשָ אֶׁ

ְמָחה ִ מֹר מֹחֹו . ַהש ּ ר ִלׁשְ ְוָהִעּקָ

ּלֹא ְיַהְרֵהר  ּלֹא ַיְחִמיץ ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ִהְרהּוִרי ֵהם ּבְ ם ָרִעים ּוְבַתֲאוֹות ׁשֶׁ

ֵהם ִסְטָרא  ִחיַנת ָחֵמץ ׁשֶׁ ּבְ

ֵאּלּו . ְדמֹוָתא ְוָצִריְך ִלְגעֹר ּבְ

מֹוָתא  ֵהם ִסְטָרא ּדְ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ ַהּמַ

ְעּתֹו  ם ִמּדַ ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּוְלָגְרׁשָ

ְבּתוֹ  ּלֹא ִיְתָקְרבּו ֵאָליו, ּוַמֲחׁשַ , ׁשֶׁ

מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ׁשֶׁ  ְנסּו ְוִלׁשְ ּלֹא ִיּכָ

לֹום בֹות ַחס ְוׁשָ ֲחׁשָ מֹחֹו ֵאּלּו ַהּמַ . ּבְ

ף ָהַאֲהָבה ִעם  ּתֵ ם ָצִריְך ְלׁשַ ּגַ

ְך מֹחֹו  ְיָקא יּוַכל ְלַזּכֵ ְרָאה ְוָאז ּדַ ַהּיִ

ָכל  דֹוָלה ּבְ ָנה ּגְ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶׁ

תֹו  ִפּלָ ְהיֶׁה ּתְ ּתִ ַהּכֹחֹות ַעד ׁשֶׁ

ַעל ִחיַנת ְרָעִמים ׁשֶׁ ה ־ְיֵדי־ּבְ זֶׁה זֹוכֶׁ

ְמָחה ְוכוּ  נַּ ' ְלש ִ  :ל"ּכַ

ְראֹות . ט מֹר ַעְצמֹו ִמּיִ ָצִריְך ִלׁשְ

ּלֹא ִיּפֹל ָעָליו ִיְרָאה  ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶׁ

עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶׁ ּום ּדָ א . ִמׁשּ ּבָ ׁשֶׁ ַרק ּכְ

ד  ָעָליו ֵאיזֶׁה ִיְרָאה ָוַפַחד ִיְזּכֹר ִמּיָ

ַרְך ּוַפְחדּ  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ִיְרַאת ַהׁשּ ֹו ַהּגָ

יְך ַעל ַעְצמֹו ִיְרַאת ה ל ' ְוַיְמׁשִ ּכָ

ִמיד זֶׁה יּוַכל ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּיֹום ּתָ

ֹכַח  ּלֵל ִעם ּכֹחֹות ְלהֹוִציא ּבְ ְלִהְתּפַ

תֹו  ִפּלָ תֹו ְוִיְהיֶׁה ּתְ ִפּלָ דֹול ּתְ ּגָ

מַֹע  ה ִלׁשְ ְבִחיַנת ְרָעִמים ְוִיְזּכֶׁ ּבִ

ִפיו ּמֹוִציא ּבְ ֶׁ   .ֵהיֵטב ַמה ׁשּ
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ְמָחה־ְיֵדי־ְוַעל ה ְלש ִ ֹות , זֶׁה ִיְזּכֶׁ ַלֲעש 

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ש ִ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ּכָ

ַעְצָמהּ  ְצָוה ּבְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ֵמַהּמִ

ֵזרֹות  ל ַהּגְ ל ּכָ ה ֵליַדע ְלַבּטֵ ִיְזּכֶׁ

לֹום ין ַחס ְוׁשָ ַזר ּדִ  :ֲאִפּלּו ְלַאַחר ּגְ

ף ָהַאֲהָבה ִעם . י ּתֵ ם ָצִריְך ְלׁשַ ּגַ

ֵדי ִלְזּכֹות ְלָכל ַהנַּ  ְרָאה ּכְ י "ַהּיִ ל ּכִ

רּות הּוא ַעל ּבְ ר ַהִהְתּגַ ְיֵדי ־ִעּקַ

י־ַעל־ַאְך ַאף, ָהַאֲהָבה ֵכן ְצִריִכין ־ּפִ

ְרָאה ת ַהּיִ ים אֶׁ  :ְלַהְקּדִ

יו ָצִריְך . יא ה ָלחּוס ַעל ַחּיָ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ָלל  יַח ּכְ ּגִ ַמע ְוַיׁשְ ּלֹא ִיׁשְ ר ׁשֶׁ ּבֵ ְלִהְתּגַ

יִקים עַ  ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ִריבֹות ׁשֶׁ ל ַהּמְ

ֻכּלָם ֵלִמים ַרק ְלַהֲאִמין ּבְ ְ . ַהׁשּ

ִריבֹות  ֹוֵמַע ַהּמְ ׁשּ ׁשֶׁ א ּכְ ַרּבָ ְוַאּדְ

ח ְלַעְצמֹו מּוָסר  יִקים ִיּקַ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ׁשֶׁ

ל ַעל ַעְצמֹו ֵהיָכן הּוא  ּכֵ ְוִיְסּתַ

עֹוָלם זֶׁה מֹוִכיִחין אֹותֹו ַעל . ּבָ י ּבָ ּכִ

פָּ  י מֹחוֹ ׁשֶׁ ִטּפֵ אי ִאם . ַגם ּבְ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ם מֹחֹו לֹא ָהָיה  לֹא ָהָיה ִנְפּגָ

ין  ּבֵ ִריבֹות ׁשֶׁ ָמע לֹו ַהּמְ ִנׁשְ

ִלּבֹו  יִקים ְולֹא ָהָיה ִנְכָנס ּבְ ּדִ ַהּצַ

ָלל ם ּכְ ָיא ֲעֵליהֶׁ ר . ׁשּום ֻקׁשְ ְוִעּקַ

ִבילוֹ  ׁשְ ִריָבה ִהיא ַרק ּבִ ַהְינּו , ַהּמְ

ִביל זֶׁה בְּ  ׁשְ ֵדי "ַעְצמֹו ַהנַּ ּבִ ל ּכְ

ִבין ְוִיְזּכֹר ַעל ּיָ ִריָבה ־ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּמְ

עֹוָלם  יִקים ֵהיָכן הּוא ּבָ ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ׁשֶׁ

ים  רֹוִצים ְלָגְרׁשֹו ִמן ַהַחּיִ ׁשֶׁ

יִקים  ּדִ ֵהם ַהּצַ ים ׁשֶׁ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ים ַעל ּיִ ִריָבה ַהזֹּאת־ֲאִמּתִ , ְיֵדי ַהּמְ

י ִטּפֵ ַגם ּבְ ּפָ ָעָליו  ֵמֲחַמת ׁשֶׁ מֹחֹו ׁשֶׁ

ֱאַמר יָה לֹא ְיׁשּובּון ְולֹא : "נֶׁ אֶׁ ל ּבָ ּכָ

ים יגּו ָאְרחֹות ַחּיִ ִ ֵלי ב)" ַיש ּ . (יט' ִמׁשְ

ת  ִסיל ְוֵאינֹו ֵמִבין אֶׁ הּוא ּכְ ּוִמי ׁשֶׁ

ת ִנְתַרֵחק ַעל ֱאמֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־זֹאת ּבֶׁ

ת עֹוָלמוֹ  ֲאָבל ִמי . ְואֹוֵבד אֶׁ

אֱ  ה ָלחּוס ַעל ַעְצמֹו ּבֶׁ רֹוצֶׁ ת ׁשֶׁ מֶׁ

א ַעל ַרּבָ ְיָקא ִנְתעֹוֵרר ־ְיֵדי־ַאּדְ זֶׁה ּדַ

ת ַעְצמֹו ֵהיָכן הּוא  יר אֶׁ ּוַמְזּכִ

נַּ  עֹוָלם ּכַ יֹון . ל"ּבָ ּסָ זֶּׁהּו ַהּנִ ּוֵמִבין ׁשֶׁ

יֹון  ּסָ זֶׁה ַהּנִ ִריְך ַלֲעמֹד ּבְ ּצָ ּלֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ל ַעל  ּכֵ ַמע ְולֹא ִיְסּתַ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶׁ

ִריָבה ַהזֹּאת ְוִנְתָקֵרב ְיָקא  ַהּמְ ּדַ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ְלַצּדִ

ַצח ּקּונֹו ָלנֶׁ ר ּתִ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ִעּקַ י . ׁשֶׁ ּכִ

ין ּבֵ ִריָבה ׁשֶׁ ר ַהּמְ יִקים  ִעּקַ ּדִ ַהּצַ

ִביל  ׁשְ ְיָקא ּבִ ִביל זֶׁה ּדַ ׁשְ ִהיא ּבִ

ְתַרֵחק ְתַרֵחק ַהּמִ ּיִ יֹון זֶׁה ׁשֶׁ י ,ִנּסָ ּכִ
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י ָראּוי ְלַרֲחקֹו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ    ִטּפֵ ַגם ּבְ ּפָ

ה . מֹחוֹ  יֹון זֶׁ ִנּסָ ה ַלֲעמֹד ּבְ ְוִאם ִיְרצֶׁ

ָגמֹו  ל ּפְ דֶׁ ַעְצמֹו ּגֹ ְלָהִבין ִמזֶּׁה ּבְ

ל ַעל זֶׁה ּכֵ  ־ִיְתָקֵרב ַעל, ְולֹא ִיְסּתַ

ְיָקא־ְיֵדי ַגם . זֶׁה ּדַ ּפָ י ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּכִ

ל י ־ּכָ ר לֹו ְלִהְתָקֵרב ּכִ ְפׁשָ ְך ִאי אֶׁ ּכָ

ְיָקא  זֶׁה  יֹון ְיֵדי ִנסָּ ־ִאם ַעל ּדַ

ַרְך . ְוָהֵבן ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ּכִ

ה ְלָקֵרב  ד הּוא ְורֹוצֶׁ סֶׁ ָחֵפץ חֶׁ

ֵאיָנם ־ַעל־ַהְמֻרָחִקים ַאף י ׁשֶׁ ּפִ

ְראּוִיים ְלָקְרָבם ֲאָבל ֵאין ְיכֹוִלים 

י ִאם ַעל ה ־ְלִהְתָקֵרב ּכִ יֹון זֶׁ ְיֵדי ִנּסָ
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בֹות ָזרֹות. יב ֲחׁשָ ְוִהְרהּוִרים  ַהּמַ

ִחיַנת ִסְטָרא ְדמֹוָתא  ָרִעים ֵהם ּבְ

ִחיַנת ָחֵמץ בֹות , ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ ּוְכׁשֶׁ

ל רֹוְדִפים ַאַחר ַהּמַֹח "ָזרֹות ַהנַּ 

ם  הֶׁ ֵנס ּבֹו ְוָהָאָדם ּגֹוֵער ּבָ ִלּכָ

ם  הֶׁ ה ּוְמִריָבה ִעּמָ ה ַמּצָ ְועֹוש ֶׁ

יַח אֹוָתם ִלְכֹנס ְלתֹוְך  ְוֵאינֹו ַמּנִ

ִחיַנת ־ְיֵדי־ַעל ,ַהּמֹחַ  זֶׁה ִנּצֹול ִמּבְ

ל  ה ְלַקּבֵ מֹוָתא ְוזֹוכֶׁ ָחֵמץ ִסְטָרא ּדְ

ה  ִחיַנת ַמּצָ ֵהם ּבְ דֹוִלים ׁשֶׁ מִֹחין ּגְ

ים ִחיַנת ַחּיִ יָלא מּוָבן ) ּבְ ּוִמּמֵ

עּור ָחֵמץ ַוֲאִכיַלת  ְצַות ּבִ ּמִ ׁשֶׁ

ל ִלְזּכֹות ְלָכל  ַסח ְמֻסּגָ פֶׁ ה ּבְ ַמּצָ

 (:ל"ַהנַּ 

חֲ . יג יִקים ַהּמַ ּדִ ין ַהּצַ ׁש ּבֵ ּיֵ ת ׁשֶׁ לֹקֶׁ

ֵלִמים הּוא  ְ ןַהׁשּ ם־ּכֵ ִביל  ּגַ ׁשְ ַרק ּבִ

ְכֵדי ְלָגֵרׁש ִסְטִרין ַאֲחָרִנין  זֶׁה ּבִ

א ָ ְקֻדׁשּ ָנא ּדִ ּכְ ָלא ִיְתְקִריבּו ְלַמׁשְ , ּדְ

ןוְ  ם  ַעל־ּכֵ יֵניהֶׁ ּבֵ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ זֶׁה ַהּמַ

ה ַהנַּ  ִחיַנת ַמּצָ  : ל"הּוא ּבְ

ה  ָרא ֶאת יְׁ ַע קְׁ ֻׁ  ו –ֹוש 

ְכבֹוד . א  ל ָאָדם ְלַמֵעט ּבִ ָצִריְך ּכָ

קֹום  ְכבֹוד ַהּמָ ַעְצמֹו ּוְלַהְרּבֹות ּבִ

ַרְך ְולֹא ִיְהיֶׁה רֹוֵדף ַאַחר  ִיְתּבָ

בֹוד בֹוד ַרק ִיְבַרח ֵמַהּכָ ַוֲאַזי , ַהּכָ

ה ְלָכבֹוד ֱאלִֹקי ְוָאז ֵאין  הּוא זֹוכֶׁ

בֹודֹו אִ  ֵני ָאָדם חֹוְקִרים ַעל ּכְ ם ּבְ

ֲאָבל ִמי . הּוא ָראּוי אֹו ָלאו

ה  בֹוד ֵאינֹו זֹוכֶׁ רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָ ׁשֶׁ

ןוְ , ְלָכבֹוד ֱאלִֹקי ׁש  ַעל־ּכֵ ּיֵ ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּכְ

ים  בֹוד ַהּכֹל חֹוְקִרים ְודֹוְרׁשִ לֹו ּכָ

ִמי הּוא זֶׁה  :ַאֲחָריו ְוׁשֹוֲאִלים

בֹוד ַהזֶּׁה  חֹוְלִקים לֹו ּכָ ְוֵאיזֶׁהּו ׁשֶׁ

ֵאינֹו , ָעָליו ְוחֹוְלִקים אֹוְמִרים ׁשֶׁ ׁשֶׁ

בֹוד ַהזֶּׁה  :ָראּוי ַלּכָ
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י , ְיֵדי ֲעָנָוה זֹוִכים ִלְתׁשּוָבה־ַעל. ב ּכִ

ׁשּוָבה ִהיא  ר ַהּתְ ַמע  –ִעּקַ ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ ּכְ

ְזיֹונֹות  ּתֹק ְוִיְסּבֹל ּבִ ְזיֹונֹו ִיּדֹם ְוִיׁשְ ּבִ

ִמים ַעל ִפיכּות ּדָ יׁש ־ּוׁשְ ְרּגִ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְפלוּ  ים ּוְפָגָמיו ְוַקְטנּותוֹ  תוֹ ׁשִ ֻרּבִ , ַהּמְ

אי ָראּוי לֹו ִלְסּבֹל  ַוּדַ ּבְ ּוֵמִבין ׁשֶׁ

ִאים ָעָליו ְזיֹונֹות ַהּבָ ּוָבזֶׁה הּוא . ַהּבִ

ָמאִלי  ְ ָחָלל ַהש ּ ּבֶׁ ם ׁשֶׁ ְמַמֵעט ַהּדָ

ּלֵב ְוזֹוֵבַח ִיְצרֹו ָהָרע  ּבַ ׁשֶׁ

ה ְלָכבֹוד ֱאלִֹקי ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה זֹוכֶׁ

 : ל"ַהנַּ 

ׁשּוָבה ֲעַדִין ֵאין לֹו ֲהָוָיה . ג ם ַהּתְ קֹדֶׁ

י  עֹוָלם ּכִ ה ּבָ ִאּלּו ֲעַדִין לֹא ִנְתַהּוָ ּכְ

ְבָרא ּנִ ֶׁ ּלֹא ִנְבָרא ִמׁשּ . טֹוב לֹו ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו  א ְלַטֵהר אֶׁ ּבָ ּוְכׁשֶׁ

ת  ׁשּוָבה ָאז ֵמִכין אֶׁ ֹות ּתְ ְוַלֲעש 

עֹוָלם ְהיֶׁה לֹו ֲהָוָיה ּבָ ּיִ . ַעְצמֹו ׁשֶׁ

ִחיַנת  ןַעל־כֵּ  ׁשּוָבה ִהיא ּבְ ּתְ

ְהיֶׁה ֱהֵוי , אֶׁ ין ְלמֶׁ ַהְינּו ֲאָנא ַזּמִ
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י . ד ר ּכִ תֶׁ ִחיַנת ּכֶׁ ׁשּוָבה ִהיא ּבְ ם ּתְ ּגַ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָנה ּכְ ר ְלׁשֹון ַהְמּתָ תֶׁ : ּכֶׁ

ךָּ " ר ִלי ְזֵעיר ַוֲאַחּוֶׁ ּתַ  (.ו ב"ִאּיֹוב ל)" ּכַ

מֹו ׁשֶׁ  ׁשּוָבה ּכְ ִחיַנת ּתְ ָאְמרּו ְוזֶׁה ּבְ

: (:ָמא לחיוֹ )ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ִעין לוֹ ' ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ ל . ַהּבָ ָמׁשָ

א ִלְקנֹות ֲאַפְרְסמֹון ּבָ ָחד ׁשֶׁ . ְלאֶׁ

ן ְוכוּ  י ', אֹוְמִרים לֹו ַהְמּתֵ ַהְינּו ּכִ

ֵהר  א ִלּטָ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶׁ

ׁשּוָבה אֹוְמִרים לֹו  ֹות ּתְ ְוַלֲעש 

ן הּוא ָצִריְך , ַהְמּתֵ ַהְינּו ַאף ׁשֶׁ

ֵלט ַעל ַנְפׁשֹו  ְלַמֵהר ְמאֹד ְלִהּמָ

י  ְך ְוַאף ַעל ּפִ ִלְברַֹח ִמּתֹוְך ַהחֹׁשֶׁ

ה  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ֵכן ַאל ְיַבֲהלּוהּו ַרְעיֹוָניו ּכְ

ָבִרים  ל ַהּדְ ִפּלָה ּוִמּכָ ִרחּוקֹו ִמּתְ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ין . ׁשֶׁ ְכֵרַח ְלַהְמּתִ י ַההֶׁ ּכִ

מּור ְוֵליֵלְך ַעד  ה ְלִתּקּון ּגָ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

יק  ּדִ ר יֹוֵרהּו ַהּצַ ִפי ֲאׁשֶׁ ַהְדָרָגה ּכְ ּבְ

ַפַעם  ֵנס ּבְ ר ִלּכָ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ת ּכִ ָהֱאמֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ  :ַאַחת אֶׁ

ת . ה ִמּדַ ִמיד ּבְ ָצִריְך לֱֶׁאחֹז ּתָ

ָאָדם  ָעה ׁשֶׁ ׁשָ י ֲאִפּלּו ּבְ ׁשּוָבה ּכִ ַהּתְ

י אֹוֵמר ָחָטאִתי עָ  ְעּתִ ׁשַ ִויִתי ּפָ

ִלי  ר לֹו לֹוַמר ּבְ ְפׁשָ ֲאִפּלּו זֶׁה ִאי אֶׁ

ה ִנּיָ ֹות . ּפְ ִריְך ַלֲעש  ּצָ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה  ׁשּוָבה ַעל ּתְ ּתְ

י  ְעּתִ ׁשַ ַהְינּו ַעל ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ

ָאַמר  :ׁשֶׁ
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ַעְצמֹו . ו ַוֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ָהָאָדם ּבְ

ה תְּ  ָעש ָ ֵלָמה ַאףׁשֶׁ  ־ַעל־ׁשּוָבה ׁשְ

י ׁשּוָבה ַעל ־ּפִ ֹות ּתְ ֵכן ָצִריְך ַלֲעש 

ׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה ִחּלָה , ּתְ י ִמּתְ ּכִ

ה ְלִפי  ׁשּוָבה ָעש ָ ה ּתְ ָעש ָ ׁשֶׁ ּכְ

ה  עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ְך ּכְ ָגתֹו ְוַאַחר ּכָ ָ ַהש ּ

יג  ִ יר ּוַמש ּ אי הּוא ַמּכִ ַוּדַ ׁשּוָבה ּבְ ּתְ

ם ִיתְ  ֵ ת ַהׁשּ ַרךְ יֹוֵתר אֶׁ ִנְמָצא , ּבָ

אי  ַוּדַ ו ּבְ יג ַעְכׁשָ ִ ש ּ ּמַ ָגתֹו ׁשֶׁ ָ ְלִפי ַהש ּ

ְבִחיַנת  ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ּבִ ָ ַהש ּ

ִמּיּות ׁשְ ֹות , ּגַ ִריְך ַלֲעש  ּצָ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ת  ים אֶׁ ִהְגׁשִ ׁשּוָבה ַעל ׁשֶׁ ּתְ

ַרךְ  ֵרי , רֹוְממּות ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ ַאׁשְ

זֹ  ה ִלְתׁשּוָבה ּכָ  :אתַהזֹּוכֶׁ

ל ָיָמיו . ז ת הּוא ּכָ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ְתׁשּוָבה ּיֹוֵדַע . ּבִ ׁשֶׁ י ֲאִפּלּו ּכְ ּכִ

ֵלָמה  ׁשּוָבה ׁשְ ה ּתְ ָעש ָ ַעְצמֹו ׁשֶׁ ּבְ

ׁשּוָבה ַעל  ה ּתְ ֲעַדִין הּוא עֹוש ֶׁ

ָגתוֹ  ָ ת  ָהִראׁשֹוָנה ַהש ּ בֶׁ ֱחׁשֶׁ ִהיא נֶׁ ׁשֶׁ

ָגה  ָ ִפי ַהַהש ּ ִמּיּות ּכְ ׁשְ ה ּגַ ְצלֹו ַעּתָ אֶׁ

ו רֹוְממּות ֱאלֹקּותֹו  יג ַעְכׁשָ ִ ש ּ ּמַ ׁשֶׁ

ַרךְ  ל ָיָמיו , ִיְתּבָ ְוֵכן הּוא נֹוֵהג ּכָ

הֹוֵלךְ  ָכל ׁשֶׁ ַעם ּבְ ָגה ּפַ ָ ָגה ֵמַהש ּ ָ  ְלַהש ּ

ָגה ָ ׁשּוָבה ַעל ַהַהש ּ ה ּתְ  ְועֹוש ֶׁ

ִחיַנת עֹוָלם . ָהִראׁשֹוָנה ְוזֶׁה ּבְ

ּלֹו  ת ּכֻ ּבָ ּלֹו ׁשַ ְהיֶׁה ּכֻ ּיִ א ׁשֶׁ ַהּבָ

שׁ  א הּוא , ּוָבהּתְ ר עֹוָלם ַהּבָ י ִעּקַ ּכִ

ַרְך ּוְבָכל ֵעת  ַגת ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ ָ ַהש ּ

ּו  ָגה ְיֵתָרה ַיֲעש  ָ יגּו ַהש ּ ִ ש ּ ּיַ ׁשֶׁ

ָגה ָהִראׁשֹוָנה ָ ׁשּוָבה ַעל ַהַהש ּ . ּתְ

דֹו ָיכֹול  ָקְדקֳּ ׁש לֹו מַֹח ּבְ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ־ְיֵדי־ְלָהִבין ַעל זֶׁה ּגְ

יִקים יִ  ּדִ ַרְך ּוְגֻדּלַת ַהּצַ ֵרי  –ְתּבָ ַאׁשְ

ם ְלִוים ֲאֵליהֶׁ ם ּוְלַהּנִ  :ָלהֶׁ

ַרְך . ח ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלׁשּוב ְלַהׁשּ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ֲהָלָכה ְמאֹד  ִקי ּבַ ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ

יל ְולֹא ְיַרֵחק אֹותֹו ׁשּום  ּלֹא ַיּפִ ׁשֶׁ

ה ּוֵבין  ֲעִלּיָ ין ּבַ עֹוָלם ּבֵ ָבר ּבָ ּדָ

יְ  ֲעֹבר ָעָליו . ִריָדהּבִ ּיַ ֶׁ ּוְבָכל ַמה ׁשּ

ת ַעְצמוֹ  ער ) ְיַחזֵּק אֶׁ ּקֹוִרין ּדֶׁ ׁשֶׁ

ים קל)ִויַקּיֵם ( ַהאְלְטן ִזיךְ  ִהּלִ : (ט ח"ּתְ

ה " ם ַאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ּסַ ִאם אֶׁ

ךָּ  אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ ם , "ְוַאּצִ ּגַ ׁשֶׁ

ּיֹות ְיכֹוִלין ְלָקֵרב  ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּבִ

ת ַעְצמֹו לְ  ם אֶׁ י ּגַ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ְבִחיַנת  ַרְך ִנְמָצא ּבִ ם הּוא ִיְתּבָ ׁשָ

ךָּ  אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ  :ְוַאּצִ
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ַדְרֵכי . ט ה ָאָדם ֵליֵלְך ּבְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִקי  ׁשּוָבה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ַהּתְ

י  ּתֵ ֲהָלָכה ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ׁשְ ּבַ

ִקיאּות ָר , ּבְ ִקי ּבְ ִקי ַהְינּו ּבָ צֹוא ּבָ

ל ְוָנִפיק  ִחיַנת ַעּיִ זֶּׁהּו ּבְ ׁשֹוב ׁשֶׁ ּבְ

ִחיַנת  ם "ּבְ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ּסַ ִאם אֶׁ

ךָּ  אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ ה ְוַאּצִ ַהְינּו ". ָאּתָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ָלׁשּוב ְלַהׁשּ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ְתַחזֵּק  ּיִ ָצִריְך ַלֲחּגֹר ָמְתָניו ׁשֶׁ

מִ  ם ּתָ ֵ ַדְרֵכי ַהׁשּ ין ַעְצמֹו ּבְ יד ּבֵ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ְיִריָדה ׁשֶׁ ין ּבִ ה ּבֵ ֲעִלּיָ ּבַ

ה " ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ ק ׁשָ ּסַ ִאם אֶׁ

ךָּ  אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ ין ". ְוַאּצִ ַהְינּו ּבֵ

ה ְלֵאיזֶׁה  ה ְלֵאיזֶׁה ֲעִלּיָ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ה דֹוָלה אֹו ְקַטּנָ . ַמְדֵרָגה ּגְ

י־ַעל־ַאף ם ְולֹא ־ּפִ ֵכן ַאל ַיֲעמֹד ׁשָ

ְהיֶׁה ִיְסתַּ  ּיִ זֶׁה ְוָצִריְך ׁשֶׁ ק ַעְצמֹו ּבָ ּפֵ

זֶׁה ְמאֹד ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין  ִקי ּבָ ּבָ

הּוא ָצִריְך ֵליֵלְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר  ׁשֶׁ

ָרצֹוא ' ְוכוּ  ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ זֶּׁהּו ּבְ ׁשֶׁ

ֲאִפּלּו ִאם ִיּפֹל . 'ְוכוּ  ְך ׁשֶׁ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ּפֹל ּיִ לֹום ְלָמקֹום ׁשֶׁ  ֲאִפּלוּ . ַחס ְוׁשָ

ם  לֹום ּגַ ית ַחס ְוׁשָ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ּבִ

ם ַאל ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם  ׁשָ

לֹום ִיְהיֶׁה ֵאיְך  ן ַחס ְוׁשָ ׁשּום אֹפֶׁ ּבְ

ְהיֶׁה ּיִ ת , ׁשֶׁ ׁש אֶׁ ש  ִויַבּקֵ ַרק ְיַחּפֵ

ָכל  ַרְך ִויַחזֵּק ַעְצמֹו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ּיּוַכל ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ הּוא ּבְ י , ָמקֹום ׁשֶׁ ּכִ

ם גַּ  ֵ ּיֹות ִנְמָצא ַהׁשּ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ם ּבִ

ַרךְ  ק . ִיְתּבָ ם ְיכֹוִלין ְלַדּבֵ ָ ְוַגם ִמׁשּ

ַרךְ  ת ַעְצמֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ְוזֶׁה . אֶׁ

ִחיַנת ךָּ : "ּבְ אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ " ְוַאּצִ

ׁשֹוב ִקי ּבְ ִחיַנת ּבָ ר . ּבְ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

קִ  ּבָ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ י ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ּכִ

ִקיאּות ֵאּלוּ  י ּבְ ּתֵ ׁשְ ת ִהיא . ּבִ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ה ֵליַדע  ְזּכֶׁ ּיִ דֹול ְמאֹד ׁשֶׁ ִקיאּות ּגָ ּבְ

ַע ַעְצמֹו ְוִלְטרַֹח  ִריִכין ְלַיּגֵ ּצְ ׁשֶׁ

ִמיד ּוְלַצּפֹות  ם ּתָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבַ

ֹבָהה  יַע ְלַמְדֵרָגה ּגְ ָכל ֵעת ְלַהּגִ ּבְ

י־ַעל־יֹוֵתר ְוַאף ֵכן ַאל ִיּפֹל ־ּפִ

ָבר ּום ּדָ  ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהיֶׁה ֵאיךְ . ִמׁשּ

י־ֵכן  לֹום ַאף־ַעל־ּפִ ְהיֶׁה ַחס ְוׁשָ ּיִ ׁשֶׁ

ם  ָלל ִויַקּיֵ ַדְעּתֹו ּכְ ַאל ִיּפֹל ּבְ

ךָּ " אֹול ִהּנֶׁ ְ יָעה ׁשּ נַּ " ְוַאּצִ  :ל"ּכַ

ִקיאּות ֵאּלּו ֲאַזי  י ּבְ ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ּוְכׁשֶׁ

ׁשּוָבה ַדְרֵכי ַהּתְ ְוָאז  הּוא הֹוֵלְך ּבְ

ם ְיִמין ֵ ׁשּוָטה ַהׁשּ ל ּפְ ׁשּוָבתֹו  ְלַקּבֵ ּתְ

ם ֵ ה ִלְכבֹוד ַהׁשּ ה ְוזֹוכֶׁ ַעל־ְיֵדי ְוַנֲעש ֶׁ
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א    ּסֵ ת ַעל ַהּכִ בֶׁ  –זֶׁה ָאָדם ָלׁשֶׁ

ֵרי לוֹ   :ַאׁשְ

ה . י לֹׁשָ ׁשְ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ַהּתְ

ָנִאים ֵעיָניו ּוְבָאְזָניו : ּתְ ה ּבְ ְראֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ַמע  בִיׁשְ י ָצִריְך , ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ ּכִ

ּום ֵעינֹו ְוִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל  ָהָאָדם ָלש 

ְכִליתֹו  ל ַעל ּתַ ּכֵ ָרָכיו ּוְלִהְסּתַ ּדְ

ת ַעְצמֹו ֵהיֵטב  ב אֶׁ ֵ ְצִחי ּוְלַיׁשּ ַהּנִ

ְבֵרי  ל ּדִ מַֹע ֵהיֵטב ּכָ ֵהיֵטב ְוִלׁשְ

ה  ים ְוָאז ִיְזּכֶׁ דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ

תִלְתׁשּובָ  ֱאמֶׁ  :ה ּבֶׁ

ׁשּוָבה ַעל. יא ר ַהּתְ ְיֵדי ֲעָנָוה ־ִעּקַ

ַאִין  ּום ַעְצמֹו ּכְ ָהָאָדם ָצִריְך ָלש  ׁשֶׁ

ָלל ַעל  יַח ּכְ ּגִ ר ָלדּוׁש ְולֹא ַיׁשְ ְדּבָ ּמִ ּכַ

ין אֹותֹו  ַבזִּ ּמְ ת ּוִבְזיֹונֹות ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ה  ִתיָקה ְוִיְהיֶׁ ְ ת ַהׁשּ ִמּדַ ַרק ַיֲחִזיק ּבְ

ֹומְ  ָתם ְוֵאיָנם ִמן ַהׁשּ ְרּפָ ִעים חֶׁ

יִבים ְוַכנַּ  ְוָאז ִנְקָרא ָחָכם , ל"ְמׁשִ

ִהיא  ה ִלְתׁשּוָבה ׁשֶׁ ת ְוזֹוכֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ר תֶׁ ִחיַנת ּכֶׁ ַעל. ּבְ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

בֹוד  הּוא ּכְ י ְוִנְצִחי ׁשֶׁ ְלָכבֹוד ֲאִמּתִ

נַּ  ל ּוְלֵחלֶׁק טֹוב ָלעֹוָלם "ֱאלִֹקים ּכַ

א ר תְּ . ַהּבָ ׁשּוָבתֹו ְוִתּקּונֹו ְוזֶׁה ִעּקַ

ֵלל  ה ְלִהּכָ ל ָהֲעוֹונֹות ְוִיְזּכֶׁ ַעל ּכָ

א  ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ְבִחיַנת ָאָדם ַהּיֹוׁשֵ ּבִ

ל  ט ַעל ּכָ ּפָ ׁשְ ם יֹוֵצא ַהּמִ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

ֵאי עֹוָלם  :ּבָ

ִמיד . יב ש  ּתָ ל ְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ְלִהׁשְ

ל ְזכּות ְוָדָבר טֹוב  ַאַחר ּכָ

ר לִ  ְפׁשָ אֶׁ ָרֵאל ְוָלדּון ׁשֶׁ ִיש ְ ְמצֹא ּבְ

ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות ֲאִפּלּו  ת ּכָ אֶׁ

ין אֹותוֹ  ְוָאז , ַהחֹוְלִקים ָעָליו ְוַהְמַבזִּ

ת  ֲחלֹקֶׁ ִמיד ִמּמַ ִיְהיֶׁה ִנּצֹול ּתָ

ר ָיָקר ־ְיֵדי־ְוַעל תֶׁ ה ּכֶׁ זֶׁה עֹוש ֶׁ

ה ִמיֵני  ַכּמָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

 :ֲאָבִנים טֹובֹות

ה ַהמ ִ  ֶ ֵאל  ִטים וְׁ ָ פ   ז –ש ְׁ

ֱאמּוָנה. א לּוָיה ּבֶׁ ֻאּלָה ּתְ ר ַהּגְ י . ִעּקַ ּכִ

ִביל  ׁשְ ּלָא ּבִ לּות ֵאינֹו אֶׁ ר ַהּגָ ִעּקַ

ְסרֹון ֱאמּוָנה  :חֶׁ

ְבִחיַנת ֱאמּוָנה . ב ִפּלָה ִהיא ּבִ ַהּתְ

ָידֹו  ּבְ ׁש ׁשֶׁ ׁש ְמַחּדֵ ּיֵ ֲאִמין ׁשֶׁ ּמַ ׁשֶׁ

ְרצֹונוֹ  ָבר ּכִ ׁש ּדָ ןוְ . ְלַחּדֵ א הוּ  ַעל־ּכֵ

ה  ֲעש ֶׁ ּיַ ַרְך ׁשֶׁ ּלֵל ֵאָליו ִיְתּבָ ִמְתּפַ

תֹו ְוַעל ׁשָ ּקָ ֹות ־ְיֵדי־ּבַ זֶׁה ָיכֹול ַלֲעש 

עֹוָלם ַבע ּבָ ים ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶׁ  :ִנּסִ

ִפּלָה . ג ִחיַנת ּתְ ר ֱאמּוָנה ּבְ ִעּקַ

ּלָא ים ֵאינֹו אֶׁ ִחיַנת ִנּסִ ץ־ ּבְ רֶׁ אֶׁ  ּבְ
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ָרֵאל ם .ִיש ְ ר ְוׁשָ פִ  ֲעִלּיֹות ִעּקַ ּלֹות ַהּתְ

ִריךְ  ּצָ ֶׁ ְתִפּלָתֹו ַמה ׁשּ . ְוָיכֹול ִלְפעֹל ּבִ

ים  ּיִ ים ּומֹוְפִתים ֲאִמּתִ ֹות ִנּסִ ְוַלֲעש 

עֹוָלם  :ּבָ

ץסִּ נִ ֱאמּוָנה ּוְתִפּלָה וְ . ד רֶׁ  ־ים ְואֶׁ

ם  ִחיָנה ַאַחת ְוֻכּלָ ָרֵאל ֵהם ּבְ ִיש ְ

זֶׁה לּוִיים זֶׁה ּבָ  :ּתְ

ץ. ה רֶׁ אֶׁ ּפֹוְגִמין ּבְ ׁשֶׁ ָרֵאל־ּכְ ִהיא  ִיש ְ ׁשֶׁ

ִפּלָה ֲאַזי  ִחיַנת ּתְ ִחיַנת ֱאמּוָנה ּבְ ּבְ

ת . יֹוְרִדין ְלָגלּות דֶׁ ּיֹורֶׁ ר ׁשֶׁ ְוִעּקָ

ר  ְפׁשָ ִפּלָה ְלָגלּות ְוִאי אֶׁ ַהּתְ

עֹוָלם ים ּבָ ֹות ִנּסִ ּלֵל ְוַלֲעש   :ְלִהְתּפַ

ים . ו ּסִ ל ַהּנִ ים ּכָ ֵני ָאָדם ַהְמַכּסִ ֵיׁש ּבְ

ַבע ְך ַהּטֶׁ רֶׁ דֶׁ יִּ . ּבְ ְכלּו ֵאּלּו ּוְכׁשֶׁ

ם ֱאמּוָנה  ֵאין ָלהֶׁ יקֹוְרִסים ׁשֶׁ ּפִ ָהאֶׁ

עֹוָלם  ה ֱאמּוָנה ּבָ ים ְוִתְתַרּבֶׁ ִנּסִ ּבְ

יחַ  ה , ֲאַזי ָיבֹוא ָמׁשִ ֻאּלָ ר ַהּגְ י ִעּקַ ּכִ

ֱאמּוָנה זֶׁה ַהְינּו ּבָ לּוי ּבָ  :ּתָ

ּלָא . ז ר ָלבֹוא לֱֶׁאמּוָנה אֶׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ת ־ַעל י ִעקַּ )ְיֵדי ֱאמֶׁ ר ַהְינּו ּכִ

ֵאין  ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ּלָא ּבַ ָהֱאמּוָנה ֵאיָנּה אֶׁ

ל ֵמִבין כֶׁ ֵ ל . ַהש ּ כֶׁ ֵ ַהש ּ ָמקֹום ׁשֶׁ י ּבְ ּכִ

ְך ֱאמּוָנה ּיָ ן . ֵמִבין ֵאין ׁשַ ְוִאם ּכֵ

ל ֵמִבין כֶׁ ֵ ֵאין ַהש ּ ׁשֶׁ ֵמֵהיָכן ָיבֹוא , ּכְ

ִריְך ְלַהֲאִמין ּצָ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ . ְלַהֲאִמין ּבַ

ן לּוָיה ַעל־ּכֵ ר ָהֱאמּוָנה ּתְ  ִעּקַ

ת ֱאמֶׁ ה ָהָאָדם , ּבָ ִאם ִיְרצֶׁ ׁשֶׁ

ת ַלֲאִמּתֹו ָיִבין  ל ַעל ָהֱאמֶׁ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִריִכין ְלַהֲאִמין ָהֱאמּוָנה  ּצְ ֵמֵאָליו ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ים ּוְבתֹוָרתֹו  ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ּוַבּצַ

ה דֹוׁשָ ר ־ַעל־ַאף. ַהּקְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ י ׁשֶׁ ּפִ

מֹו ְלָהִבין זֶׁ  ם ּכְ ָ ֻגׁשּ ְכֵלנּו ַהּמְ ש ִ ה ּבְ

ִריךְ  ּצָ י ַעל. ׁשֶׁ לּות ַעל ־ּכִ ּכְ ְיֵדי ִהְסּתַ

ת ָיִבין ֵמָרחֹוק  ֵעין ָהֱאמֶׁ ת ּבְ ָהֱאמֶׁ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ְך ַרק ׁשֶׁ ת הּוא ּכָ ָהֱאמֶׁ ׁשֶׁ

ל כֶׁ ֵ ש ּ ּוְצִריִכין ַרק . ְלָהִבין ּבַ

ֵלָמה ֱאמּוָנה ׁשְ ְוָהֵבן . ְלִהְתַחזֵּק ּבֶׁ

 (:ֵהיֵטב

ּלָא . ח ת אֶׁ ר ָלבֹוא לֱֶׁאמֶׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

יִקים ־ַעל ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ

ְך ֲעָצָתם רֶׁ דֶׁ ים ְוֵיֵלְך ּבְ ּיִ ְולֹא , ֲאִמּתִ

ם  ְבֵריהֶׁ מֹאל ִמּדִ ה ְלָיִמין ְוִלש ְ ִיּטֶׁ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל ת ְוזֹוכֶׁ ְחָקק ּבֹו ֱאמֶׁ זֶׁה נֶׁ

ָרֵאל  ץ ִיש ְ רֶׁ לֱֶׁאמּוָנה ְוִלְתִפּלָה ּוְלאֶׁ

ים ְוַעלּוְלנִ  ֻאּלָה־ְיֵדי־ּסִ בֹוא ַהּגְ  :זֶׁה ּתָ

יִקים הּוא . ט ּדִ ל ֵמַהּצַ ַקּבֵ ּמְ ָהֵעצֹות ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּוִאין ְוִזּוּוג ּדִ ִחיַנת ִנש ּ י . ּבְ ּכִ
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ל  ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ל ִטּפֵ הּוא ְמַקּבֵ

יק ַעל ּדִ ל ־ַהּצַ ַקּבֵ ּמְ ְיֵדי ֵעָצה ׁשֶׁ

ּנוּ  ִחיַנת תִּ . ִמּמֶׁ הּוא ּבְ ּקּון ִנְמָצא ׁשֶׁ

ִרית ְך ֲעַצת ַהחֹוְלִקים . ַהּבְ ּוְלֵהפֶׁ

ִרים  ם ַהְמַדּבְ ְוַהּמֹוְנִעים ְודֹוֵמיהֶׁ

ת  ֻקּדַ יַח ִמּנְ ֲחַלְקַלּקֹות ְלָהִסית ּוְלַהּדִ

ִרית ַגם ַהּבְ ִחיַנת ּפְ ת ֵהם ּבְ . ָהֱאמֶׁ

ן ְבִריתֹו ָצִריְך  ַעל־ּכֵ ַגם ּבִ ּפָ ִמי ׁשֶׁ

מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ֵמָהֵעצֹות  ִלׁשְ

ל ַהחֹוְלִקים ַעל ַההֲ  פּוכֹות ׁשֶׁ

ד עֹוָלמֹו  ּלֹא ְיַאּבֵ ֵדי ׁשֶׁ ת ּכְ ָהֱאמֶׁ

לֹום ַגע ַחס ְוׁשָ רֶׁ  :ּכְ

ל . י ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ֵמֵעצֹות ׁשֶׁ

ֻכּלָם ֵהם  ם ּכְ ֻרּבָ ַהֲהמֹון ַעם ׁשֶׁ

, ֵעצֹות ָרעֹות ּוְמֻקְלָקלֹות ְמאֹד

ל ִעים ־ִמּכָ ן ֲעַצת ְרׁשָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵ ׁשֶׁ

ת  ִדים ַעל ָהֱאמֶׁ ְוחֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ

ם יֹוֵתר  ִריִכים ְלִהְתַרֵחק ֵמהֶׁ ּצְ ׁשֶׁ

ל , ְויֹוֵתר ִאים ּכָ ם ּבָ י ֵמהֶׁ ּכִ

ָגִמים ַרֲחָמָנא  ְלקּוִלים ְוַהּפְ ַהּקִ

ִחיַנת , ִלְצָלן י ֲעָצָתם ִהיא ּבְ ּכִ

ל  ַקּבֵ ּמְ ְדמֹוִני ּוְכׁשֶׁ ָחׁש ַהּקַ ֲעַצת ַהּנָ

לוֹ  יִלין ּבֹו ֲעָצָתם ַחס ְוׁשָ ם ֵהם ַמּטִ

ה ְקִלּפָ ּוִאין ּבִ ְבִחיַנת ִנש ּ , ֻזֲהָמא ּבִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יַאִני: "ּכְ ִ ָחׁש ִהׁשּ " ַהּנָ

ית ג) ֵראׁשִ ַגם  (.יג' ּבְ ִחיַנת ּפְ ְוֵהם ּבְ

ת  ִרית ּוַמְרִחיִקים ֵמָהֱאמֶׁ ַהּבְ

ה ּוִמּלָבֹוא  דֹוׁשָ ְוָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ ן. ִיש ְ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ִמּלֵיֵלְך ַאַחר 

ת  ק אֶׁ לֹום ַרק ְלַדּבֵ ֲעָצָתם ַחס ְוׁשָ

ם  יהֶׁ ת ְוַאְנׁשֵ יֵקי ֱאמֶׁ ַצּדִ ַעְצמֹו ּבְ

ל ֲעָצָתם  ּכָ ם ׁשֶׁ ַדְרֵכיהֶׁ ַההֹוְלִכים ּבְ

ִחיַנת  ת"ֵהם ּבְ ּלֹה זֶַׁרע ֱאמֶׁ " ּכֻ

ּקּון . (כא' ִיְרְמָיה ב) ִחיַנת ּתִ ּבְ

ִרית ְוַעל ה ְלָכל יְ ־ַהּבְ ֵדי ֲעָצָתם זֹוכֶׁ

ֱאמּוָנה ּוְתִפּלָה  ת וֶׁ טּוב לֱֶׁאמֶׁ

ץ רֶׁ ים ־ְואֶׁ ֹות ִנּסִ ָרֵאל ְוַלֲעש  ִיש ְ

עֹוָלם  :ּבָ

ֵעיַנִים. יא לּוי ּבָ אּוף ּתָ ר ַהּנִ . ִעּקַ

ִמיָרה  ּקּון ּוׁשְ ּוִמְצַות ִציִצית ִהיא ּתִ

זֶׁה ִנּצֹוִלין ֵמֵעצֹות ־ְיֵדי־ָלזֶׁה ְוַעל

ל ֵעצֹות וְ . ל"ָרעֹות ַהנַּ  זֹוִכין ְלַקּבֵ

ת יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ּיֹות ׁשֶׁ  .ֲאִמּתִ

ִמְצַות  ן ְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמאֹד ּבְ ַעל־ּכֵ

ַעת ֲעִטיַפת  ׁשְ ן ּבִ ִציִצית ּוְלַכּוֵ

ים ּוְבִבְרָכָתן  דֹוׁשִ יִצית ַהּקְ ַהּצִ

ִמיַרת ה ִלׁשְ ְזּכֶׁ ּיִ ִרית ּוְלֵעצֹות ׁשֶׁ ַהּבְ
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ּיֹות    ה ַעל, טֹובֹות ַוֲאִמּתִ ְזּכֶׁ ּיִ  ־ְוׁשֶׁ

ָרֵאל ־ְיֵדי ץ ִיש ְ רֶׁ זֶׁה לֱֶׁאמּוָנה ּוְלאֶׁ

ֻאּלָה ת ַהּגְ ה . ּוְלָקֵרב אֶׁ ְזּכֶׁ ּיִ ְוׁשֶׁ

ים ּומֹוְפִתים  ֹות ִנּסִ ִלְתִפּלָה ְוַלֲעש 

עֹוָלם ה ְלַפְרָנָסה ַעל, ּבָ ְזּכֶׁ ּיִ ְיֵדי ־ְוׁשֶׁ

ר  י ִעּקַ ה ַהזֹּאת ּכִ דֹוׁשָ ְצָוה ַהּקְ ַהּמִ

ְרָנָסה תָּ  ִרית ַהּפַ ִתּקּון ַהּבְ לּוי ּבְ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל ןזֶׁה ִיְזּכֶׁ ם־ּכֵ ְלָהִבין  ּגַ

ָכל  ְלמֹוד  ָמקֹום  ֵהיֵטב ּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ְלָחן  ׁשֻ ל ַהָחְכמֹות ּכְ ּלּו לֹו ּכָ ְוִיְתּגַ

 :ָערּוךְ 

ִחיַנת ֱאמּוָנה . יב ִפּלָה ִהיא ּבְ ַהּתְ

ְכָחה  ִ רֹון ְוִנּצֹול ִמׁשּ ל ְלִזּכָ ּוְמֻסּגָ

ִהיא תְּ  ְפַגם ֱאמּוָנהׁשֶׁ  :לּוָיה ּבִ

יק ֲאַזי הּוא . יג ּדִ קָֹרב ְלַהּצַ ּמְ ם ׁשֶׁ קֹדֶׁ

ְבִחיַנת  ֵמן ֵלב"ּבִ  ְוָאְזָניו"' ְוכוּ  "ַהׁשְ

ד עְוֵעיָניו  ַהְכּבֵ ְעָיה ו) "ָהׁשַ  (י' ְיׁשַ

ּבֹו ָאטּום ְוָאְזָניו ְסתּוִמים  ּלִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ת  ְראֹות ָהֱאמֶׁ ְוֵעיָניו ִעְוִרים ִמּלִ

ֲאָבל . ְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבהּוְלהִ 

ל  יִקים ּוְמַקּבֵ ּדִ ק ַעְצמֹו ַלּצַ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ח ְלָבבֹו  ם ֵעָצה ֲאַזי ִנְפּתָ ֵמהֶׁ

ה  ְבִחיַנת ִיְראֶׁ ְוֵעיָניו ְוָאְזָניו ּבִ

ֵעיָניו ְוגוֹ  ַלת ' ּבְ ִחיַנת ּתְ ֵהן ּבְ ׁשֶׁ

ה , מִֹחין רֹואֶׁ ב ְוָרָפא לֹו ׁשֶׁ ָוׁשָ

ה ְוׁשֹוֵמַע ּוֵמִבין ָהאֱ  ת ְוזֹוכֶׁ מֶׁ

 :ִלְתׁשּוָבה

ִרית ֵאין לֹו ־ַעל. יד ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ

ְרָנָסה  :ּפַ

ל ַעל  –ְסֻגּלָה ַלחֹולֶׁה . טו ּכֵ ְלִהְסּתַ

יִצית  :ַהּצִ
 

נֹוַרת ָזָהב    ח –ָרִאיִתי מְׁ

ְרֵאִלי ֲאָנָחה ּוְגנּוחֵ . א ש ְ ל ִאיׁש ַהּיִ י ׁשֶׁ

ֵלמּות  י ִהיא ׁשְ ִהיא ְיָקָרה ְמאֹד ּכִ

סְ  רֹון . רֹונֹותַהחֶׁ ׁש לֹו ִחּסָ ּיֵ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ

ַח ַעל ַמה  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶׁ ָבר ּכְ ֵאיזֶׁה ּדָ ּבְ

ְחָסר לֹו ַעל ּנֶׁ ֶׁ זֶׁה הּוא ־ְיֵדי־ׁשּ

ְסרֹונֹות ִלים ַהחֶׁ  :ַמׁשְ

ׁש ָלָאָדם ֵהן . ב ּיֵ ְסרֹונֹות ׁשֶׁ ל ַהחֶׁ ּכָ

ְבִריאּות ַהּגּוף ְוכוּ  ַפְרָנָסה ֵהן ּבִ ' ּבְ

ְפשָׁ  ּלָם ִאי אֶׁ י ִאם ּכֻ ִליָמם ּכִ ר ְלַהׁשְ

ת ־ַעל יק ְוָהַרב ָהֱאמֶׁ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

ה ֵאָליו ְלוֶׁ ּנִ ֵלמּות . ׁשֶׁ י ׁשְ ּכִ

ְסרֹונֹות הִ  ְיֵדי ֲאָנָחה ־א ַעליַהחֶׁ

נַּ ' ְוכוּ  יִכין  ַעל־ָיָדהּ ל ׁשֶׁ "ּכַ ַמְמׁשִ

רֹון  ִלים ַהִחּסָ ים ְלַהׁשְ ָהרּוַח ַחּיִ

ַח ָעָליו ְתַאּנֵ ּמִ ַח ֲאָבל זֶׁה ָהרוּ . ׁשֶׁ
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ִלין  רֹון ְמַקּבְ ִלים ַהִחּסָ ים ְלַהׁשְ ַחּיִ

ּדֹור  ּבַ יק ְוָהַרב ׁשֶׁ ּדִ ַרק ֵמַהּצַ

ים  ם ָהרּוַח ַחּיִ ָ ׁשּ ּתֹוָרה ׁשֶׁ בּוק ּבַ ּדָ ׁשֶׁ

יק־ְוַהְינּו ַעל ּדִ רּות ְלַהּצַ ְ  :ְיֵדי ִהְתַקׁשּ

ִעים ַהחֹוְלִקים . ג ִדים ְוָהְרׁשָ ְתַנּגְ ַהּמִ

ים ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ֵהם  ַעל ַהּצַ

ם  ּלָהֶׁ ים ׁשֶׁ ִלים ָהרּוַח ַחּיִ ְמַקּבְ

ה ְקִלּפָ ה . ֵמָהַרב ּדִ ְקִלּפָ י ֵיׁש ַרב ּדִ ּכִ

ד ָהַרב  גֶׁ נֶׁ ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ

ה ָ ְקֻדׁשּ י , ּדִ ת זֶׁה "ּכִ ת זֶׁה ְלֻעּמַ אֶׁ

ה ָהֱאלִֹהים לֶׁת ז)" ָעש ָ . (יד' קֹהֶׁ

ןוְ  י  ַעל־ּכֵ ָעָתם ּכִ ׁשְ דֹוִלים ּבִ ֵהם ּגְ

ְך ֵמָהַרב ָהרּוַח ַחיִּ  ְמׁשָ ים ַהּנִ

ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה  ה הּוא ּבְ ְקִלּפָ ּדִ

ָעתוֹ  ׁשְ דֹול ּבִ הּוא ּגָ ֲאָבל הּוא , ׁשֶׁ

ֱאָבד  לֶׁה ְונֶׁ ָעה ּוְלַבּסֹוף ּכָ ַרק ְלִפי ׁשָ

ל  ָמֵתּה ׁשֶׁ ּוְמַסֵער ּגּוֵפּה ְוִנׁשְ

ֱאָחִזים ּבוֹ  ןוְ , ַהּנֶׁ ִעים  ַעל־ּכֵ ָהְרׁשָ

י ם ְוַהחֹוְלִקים ַעל ַצּדִ יהֶׁ ַחּיֵ ִקים ּבְ

ם רּוַח  י ֵאין ָלהֶׁ ְקרּוִיים ֵמִתים ּכִ

ְך  ְמׁשָ ּנִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ י ּדִ ים ָהֲאִמּתִ ַחּיִ

ְיָקא ־ַרק ַעל ת ּדַ יֵקי ֱאמֶׁ ְיֵדי ַצּדִ

נַּ   :ל"ּכַ

ר ֲעוֹונֹות . ד י ְמַכּפֵ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

ַעל־ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ֲאָנָחה ׁשֶׁ

ּנּו הָ  יִכין ִמּמֶׁ ים ַמְמׁשִ רּוַח ַחּיִ

נַּ  רֹון ּכַ ִלים ַהִחּסָ מֹו , ל"ְלַהׁשְ ּכְ

תּוב ּכָ ה: "ׁשֶׁ ּנָ רֶׁ " ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכּפְ

ֵלי ט)  :(ז יד"ִמׁשְ

ִעים ָאסּור ְלִהְתגָּ . ה ְרׁשָ רֹות ּבִ

יק , ְוחֹוְלִקים הּוא ַצּדִ י ִאם ִמי ׁשֶׁ ּכִ

מּור ָבר ִהְפִריׁש ְוֵגֵרׁש  ,ּגָ ּכְ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ָעה ְלַגְמֵרי כָּ  ל ָהַאְרּבָ ל ּכָ ל ָהַרע ׁשֶׁ

ּדֹות ַלל ַהּמִ ֵהם ּכְ ַעד . ְיסֹודֹות ׁשֶׁ

ֱאַרע לֹו ׁשּום  ּלֹא יֶׁ טּוַח ׁשֶׁ ּבָ ׁשֶׁ

זֶׁה ְוָכל . ִמְכׁשֹול ֲעֵבָרה יק ּכָ ְוַצּדִ

ְיָקא ְיכֹוִלים  ְלִוים ֵאָליו ֵהם ּדַ ַהּנִ

ִעים ְרׁשָ רֹות ּבָ ל ִמי . ְלִהְתּגָ ֲאָבל ּכָ

ל ָהַר  ּטֵ ּלֹא ּבִ ע ְלַגְמֵרי ְוָהַרע ׁשֶׁ

ֵאין לֹו ׁשּום  ֹכַח ַאף ׁשֶׁ ֲעַדִין ּבְ

מּור ְוָאסּור , ֲעֵבָרה יק ּגָ ֵאין זֶׁה ַצּדִ

ִעים ְרׁשָ רֹות ּבָ י יּוַכל . לֹו ְלִהְתּגָ ּכִ

לֹום ֲאִריַכת  יק לֹו ַחס ְוׁשָ ְלַהזִּ

ְטָרא  ִלין ֵמַהּסִ ַקּבְ ּמְ ם ׁשֶׁ ּלָהֶׁ ָהרּוַח ׁשֶׁ

דֹול בִּ  הּוא ּגָ ָעתֹו ַאֲחָרא ׁשֶׁ ׁשְ

יק . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּדִ ֲאָבל ַהּצַ

מּור ַהנַּ  ת "ַהּגָ ל ָיכֹול ְלהֹוִריד אֶׁ
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ם  ְך ׁשָ רֶׁ ּדֶׁ ּנֹור ׁשֶׁ ַעְצמֹו ְלתֹוְך ַהּצִ

ים  ִעים ָהרּוַח ַחּיִ ִלין ָהְרׁשָ ְמַקּבְ

רֹו ּוְלַהְכִניעֹו  ּבְ ם ּוְלׁשַ ּלָהֶׁ ׁשֶׁ

ץ ִעים ֲעֵדי ָארֶׁ יל ָהְרׁשָ ּפִ  :ּוְלַהׁשְ

ָלזֶׁה ְלַהְפִריׁש ָהַרע ֵמַהּטֹוב  ָלבֹוא. ו

ַהְינּו , הּוא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ּדְ

ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ִלּמּוד ּפֹוְסִקים ַעל־ׁשֶׁ

ין ּוְמָבְרִרין ַהּטֹוב ֵמָהַרע  ַמְפִריׁשִ

ַסק ֲהָלָכה־ַעל ָבֵרר ַהּפְ ּמְ . ְיֵדי ׁשֶׁ

ל  ִלין ָהַרע ִמּכָ ין ּוְמַבּטְ ּוְמָגְרׁשִ

ל ָהַאְר  ָלל ּכָ ֵהם ּכְ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶׁ ּבָ

ּקּון ָהָאָדם ר ּתִ זֶּׁה ִעּקַ ּדֹות ׁשֶׁ . ַהּמִ

ַסק ֲהָלָכה הּוא  ְוִלְזּכֹות ְלָבֵרר ַהּפְ

ִפּלָה־ַעל ּלֵל ַעל . ְיֵדי ּתְ ְתּפַ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

ַעל ָבר ַאף ׁשֶׁ ִפּלָה ־ַהּדָ ְיֵדי ַהּתְ

ל זֶׁה ֲעַדִין  תֹו ִעם ּכָ ׁשָ ּקָ ִנְתַמּלֵא ּבַ

בַ  ֹכחַ ַהּדְ ה ּבְ ׁשָ ּקָ ְיֵדי ־ְוַעל, ר ּבַ

נַּ  ּתֹוָרה ּכַ ּמּוד ּבַ ל ִנְגָמר ְויֹוֵצא "ַהּלִ

ה ְרצֹונֹו  ל ַהּפַֹעל ַוֲאַזי ַנֲעש ֶׁ ִמּכַֹח אֶׁ

יל  ּפִ ה ְלַהׁשְ תֹו ְוִיְזּכֶׁ ׁשָ ּקָ ְוִנְתַמּלֵא ּבַ

ץ ִדים ֲעֵדי ָארֶׁ  :ַהחֹוְלִקים ּוִמְתַנּגְ

 ַמְעַין ָחְכַמת ַהּתֹוָרה יֹוֵצא. ז

ִפּלָה ן, ֵמַהּתְ ַסק  ַעל־ּכֵ רּור ּפְ ר ּבֵ ִעּקַ

ִפּלָה־ַהֲהָלָכה זֹוִכין ַרק ַעל , ְיֵדי ַהּתְ

ת ָהעֹוָלם  ׁש אֶׁ ִאּלּו ִחּדֵ ב ּכְ ֱחׁשָ ְונֶׁ

ָכל  ּבְ ה ְלָבֵרר ַהּטֹוב ֵמָהַרע ׁשֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ּקּון  הּוא ּתִ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶׁ ָהַאְרּבָ

פִּ ־ְיֵדי־ְוַעל, ַהּכֹל ה ְלַהׁשְ יל זֶׁה זֹוכֶׁ

ץ  :ַהחֹוְלִקים ֲעֵדי ָארֶׁ

ים . ח ִחיַנת רּוַח ַחּיִ ִציִצית ֵהם ּבְ

ה ַהנַּ  ָ ְקֻדׁשּ ִליִמים "ּדִ ל ְוַעל ָיָדם ַמׁשְ

ְסרֹונֹות ַעל ל ַהחֶׁ ְיֵדי ֲאָנָחה ־ּכָ

ה רּוַח  ְקִלּפָ ים ּדִ ּוַמְכִניִעין ָהרּוַח ַחּיִ

ים  ְמָאה ּוְמָגְרׁשִ ְסָעָרה רּוַח ַהּטֻ

ּדֹות ָהַרע ִמן ַהּטֹוב ל ַהּמִ , ִמּכָ

זֶׁה ַמְכִניִעים ַהחֹוְלִקים ־ְיֵדי־ְוַעל

יִלים אֹוָתם ֲעֵדי  ּפִ ִעים ּוַמׁשְ ְוָהְרׁשָ

ץ  :ָארֶׁ

ל . ט ל ָהֲאָנחֹות ׁשֶׁ יק ׁשֹוֵמַע ּכָ ּדִ ַהּצַ

ּנּו ּתֹוְצאֹות  י ִמּמֶׁ בּוִקים ּבֹו ּכִ ַהּדְ

י הּוא  ָחד ּכִ ים ְלָכל אֶׁ ִאיׁש "ַחּיִ

ר רּוַח ּבוֹ  ר כבַּ ) "ֲאׁשֶׁ מֹו . (ז יח"ִמְדּבָ ּכְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ׁשֶׁ

ל ל ּכָ ד רּוחֹו ׁשֶׁ גֶׁ ּיֹוֵדַע ַלֲהלְֹך נֶׁ  ׁשֶׁ

ִלים  יְך ּוַמׁשְ ָחד ּוַמְמׁשִ אֶׁ ֱאָחד וֶׁ

ָחד ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ל ּכָ ים ׁשֶׁ  :ָהרּוַח ַחּיִ
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מו   יֻׁ ַכסְׁ הֹמֹת יְׁ  ט –ת ְׁ

ִלין מֵ . א ר ַהִחּיּות ְמַקּבְ ִפּלָה ִעּקַ ַהּתְ

ןוְ  ָכל ּכֹחֹו  ַעל־ּכֵ ּלֵל ּבְ ָצִריְך ְלִהְתּפַ

אֹוִתּיֹות  ֵדי ְלַהְכִניס ּכֹחֹו ּבְ ּכְ

ִפּלָה ם . ַהּתְ ׁש ּכֹחֹו ׁשָ ַוֲאַזי ִנְתַחּדֵ

 :זֶׁה זֹוִכים לֱֶׁאמּוָנה־ְיֵדי־ְוַעל

ה . ב ן זֹוכֶׁ תֹו ּכֵ ִפּלָ ְלִפי ַמֲעַלת ּתְ

ְר  ָנָסתֹו ְלִזּוּוגֹו ְוֵכן נֹוְתִנים לֹו ּפַ

ן ה ־ַעל ַעל־ּכֵ ֹכַח זֹוכֶׁ ִפּלָה ּבְ ְיֵדי ּתְ

 :ְלִזּוּוגֹו ּוְלַפְרָנָסה

יַע ־ַעל. ג ּפִ ֵלמּות ַמׁשְ ׁשְ ִפּלָה ּבִ ְיֵדי ּתְ

לֹ  ְלֵקי עֹוָלם ִחּיּות ְלָכל ׁשְ ה חֶׁ ׁשָ

ָפל ְועֹוַלם  ָ ֵהם עֹוָלם ַהׁשּ ׁשֶׁ

ְלָאִכים  :ַהּכֹוָכִבים ְועֹוַלם ַהּמַ
 

ָאָדם עוֹ . ד ׁשֶׁ ּלֵל ֲאַזי ּכְ ֵמד ְלִהְתּפַ

בֹות ָזרֹות ּוְקִלּפֹות  ִאים ַמֲחׁשָ ּבָ

חֹׁשֶׁ  ָאר ּבַ ִבין אֹותֹו ְוִנׁשְ ְך ּוְמַסּבְ

ּלֵל ְוַתְכִלית . ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ

ְצאּו  ּיֵ ה ׁשֶׁ ְראֶׁ ּתִ ָנה ָלזֶׁה ׁשֶׁ ּקָ ַהּתַ

ת ְוַעל ֱאמֶׁ יָך ּבֶׁ ּבּוִרים ִמּפִ ְיֵדי ־ַהּדִ

ָבה ַהּיֹוֵצאת מִ  ת ַהּתֵ ֱאמֶׁ יָך ּבֶׁ ּפִ

ְך  חֹׁשֶׁ ַתח ּבַ ים ְלָך ּפֶׁ ש ִ ִהיא ּתָ

ּלֵל  ה ְלִהְתּפַ ה ִנּצֹוד ּבֹו ְוִתְזּכֶׁ ַאּתָ ׁשֶׁ

י . ֵהיֵטב ְוָהֵבן זֶׁה ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּכִ

ְרֵכי  ָכל ּדַ דֹול ּבְ ַלל ִויסֹוד ּגָ זֶׁה ּכְ

לּוי ּבוֹ  ַהּכֹל ּתָ ם ׁשֶׁ ֵ . ֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ע חַ  ּקָ ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְמׁשֻ ס ׁשֶׁ

רּות  ּבְ ַתְכִלית ִהְתּגַ לֹום ּבְ ְוׁשָ

לּוא  ה ְוהּוא ּכָ ִלּפָ ְך ְוַהּקְ ַהחֹׁשֶׁ

ה ִסּבּוִבים  ַכּמָ ם ּבְ ר ׁשָ ּוְמֻסּגָ

י ְצָדִדים  ּדֵ ִבים אֹותֹו ִמּצִ ַהְמַסּבְ

יִחים אֹותֹו ְלִהְתָקֵרב  ְוֵאין ַמּנִ

ה ָ ֻדׁשּ יְך . ַלּקְ ְמׁשִ ּיַ ָנתֹו ׁשֶׁ ּקָ ר ּתַ ִעּקַ

ת ַעְצמֹו ְלָהֱאמֶׁ  יט ַעל ָהֱאמֶׁ ת ְוַיּבִ

ת ׁש ַרק ָהֱאמֶׁ ְוֵכן . ַלֲאִמּתֹו ִויַבּקֵ

ֵאינֹו ָיכֹול  תֹו ַאף ׁשֶׁ ְתִפּלָ ה ּבִ ִיְראֶׁ

ְך  ָלל ֵמֲחַמת ַהחֹׁשֶׁ ּלֵל ּכְ ְלִהְתּפַ

נַּ  ה ַרק , ל"ָהַרב ּכַ ל זֶׁה ִיְראֶׁ ִעם ּכָ

ֵאיזֶׁ  ת ּבְ ֱאמֶׁ ּבּור ּבֶׁ ר ַהּדִ ה ְלַדּבֵ

הִ  ְחּתֹוָנה ׁשֶׁ גֹון . איַמְדֵרָגה ּתַ ּכְ

ּיֹאַמר ל ׁשֶׁ יָעה' ה :ְלָמׁשָ  ,הֹוׁשִ

ת ֱאמֶׁ ֵאינֹו ָיכֹול ־ַעל־ַאף, ּבֶׁ י ׁשֶׁ ּפִ

ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתעֹוְררּות  ר ּבְ ְלַדּבֵ

ָראּוי ַאף י־ַעל־ּכָ ֵכן ַיְכִריַח ַעְצמֹו ־ּפִ

ּבּור  ִנים ַהּדִ ל ּפָ ר ַעל ּכָ ְלַדּבֵ

הּוא  ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ יטּות ּכְ ְפׁשִ ת ּבִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ָתִחים ־ְיֵדי־ַעלוְ  ה ִלְראֹות ַהּפְ זֶׁה ִיְזּכֶׁ
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ךְ  תֹוְך ַהחֹׁשֶׁ ּבְ ה . ׁשֶׁ י ִאם ִיְרצֶׁ ּכִ

ד זֶׁה ֵאין ׁשּום  גֶׁ נֶׁ ת ּכְ ֱאמֶׁ ת ּבֶׁ ָהֱאמֶׁ

ת הּוא  י ֱאמֶׁ יְך לֹו ּכִ ֲחׁשִ ּיַ ְך ׁשֶׁ חֹׁשֶׁ

ַעְצמֹו ַאְך  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אֹור ַהׁשּ

ת ־ַעל ר הּוא ְמַסּלֵק אֶׁ קֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ם ִיתְ  ֵ י ּדֹוֵבר ַהׁשּ ְבָיכֹול ּכִ ַרְך ּכִ ּבָ

ד ֵעיָניו  גֶׁ ָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלנֶׁ ׁשְ

ַרְך ְוַעל דֹושׁ ־ִיְתּבָ ת ַהּקָ  ־ְיֵדי ֱאמֶׁ

רּוךְ  ר . הּוא ׁשֹוֵכן ִעּמוֹ ־ּבָ ְוִעּקַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ּתֹוְקקּות ׁשֶׁ ִהׁשְ

ל  דֶׁ ת ּוְלִפי ּגֹ ל ָהֱאמֶׁ ּלָא אֶׁ ֵאינֹו אֶׁ

דֹושׁ  ן ַהּקָ ת ּכֵ רּוךְ ־ָהֱאמֶׁ הּוא ־ּבָ

ׁשֹוֵכן ִעּמֹו ְוָאז ֵמִאיר לֹו ֵאיְך 

ה ַהּמֹוַנַעת ִלּפָ ְך ְוַהּקְ  ֵליֵצא ֵמַהחֹׁשֶׁ

תֹו ַוֲעבֹוָדתוֹ  אֹותוֹ  ִפּלָ  ־ְיֵדי־ְוַעל. ִמּתְ

ּיּוַכל  ת ׁשֶׁ זֶׁה ָיִאיר לֹו ָהֱאמֶׁ

ַרְך  דֹול ִיְתּבָ ַחְסּדֹו ַהּגָ ּלֵל ּבְ ְלִהְתּפַ

ל זֶׁה הּוא ְמַתקֵּ ־ְיֵדי־ְוַעל ם ּכָ ן ּוְמַקּיֵ

 :ָהעֹוָלמֹות

ר . ה זֹּוִכין ְלַדּבֵ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ֵיׁש ּבְ

זֶׁה ַעד  ת ּכָ ֱאמֶׁ ִפּלָה ּבֶׁ ּבּוֵרי ּתְ ּדִ

ן טֹוב  בֶׁ אֶׁ ּבּוִרים ְמִאיִרים ּכְ ַהּדִ ׁשֶׁ

ַעְצמוֹ  הּוא ֵמִאיר ּבְ ֵני . ׁשֶׁ ְוֵיׁש ּבְ

מֹו ַחּלֹון  ּבּוָרם הּוא ַרק ּכְ ּדִ ָאָדם ׁשֶׁ

ֵאין לֹו אוֹ  ְך ׁשֶׁ רֶׁ ּדֶׁ ַעְצמֹו ַרק ׁשֶׁ ר ּבְ

ם ְלָהִאיר  ַאֵחר ְוָיכֹול ָהאֹור ִנְכָנס ׁשָ

ת. ּבוֹ  ל ָהֱאמֶׁ ַהּכֹל ְלִפי ּגֹדֶׁ  :ְוַדע ׁשֶׁ

ם ַעל. ו ָאָדם ִנְתעֹוֵרר ־ּגַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ת ְלַהׁשּ ֱאמֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּבֶׁ

ִחּצֹות  ים ְוַהּמְ ַסּכִ ה ִלְבקַֹע ַהּמָ ִיְזּכֶׁ

י ְבּדִ ָתִחים ַהּמַ ִלים ְוִלְמצֹא ַהּפְ

זֶׁה ־ְיֵדי־ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה ְוַעל

ם ֲאֵחִרים ִעּמוֹ  ה ְלעֹוֵרר ּגַ . זֹוכֶׁ

ים ֲאֵחִרים  ְלעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ֲאָנׁשִ

ְך ּוְלַהֲחִזיָרם  ְלהֹוִציָאם ֵמַהחֹׁשֶׁ

ְתׁשּוָבה  :ּבִ

תֹו . ז ִפּלָ ל ָאָדם ְלַהֲעלֹות ּתְ ָצִריְך ּכָ

ְך שַׁ  רֶׁ ְבטֹו ְוָצִריְך ּדֶׁ ְך ְלׁשִ ּיָ ַ ַער ַהׁשּ

ה ָלזֶׁה ְזּכֶׁ ּיִ דֹול ׁשֶׁ ן, ְזכּות ּגָ  ַעל־ּכֵ

תֹו  ִפּלָ ת ּתְ ר אֶׁ ֵ ָחד ְלַקׁשּ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ן  יק יֹוֵדַע ְלַכּוֵ ּדִ י ַהּצַ יק ַהּדֹור ּכִ ְלַצּדִ

ִפּלָה  ל ּתְ ָעִרים ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ְ ַהׁשּ

ְך ָלהּ  ּיָ ַ ַער ַהׁשּ ַ  :ּוְתִפּלָה ַלׁשּ

יַע ְלַמְדֵרָגה . ח ָצִריְך ִלְראֹות ְלַהּגִ

ל ּלֵל ּכָ ָנה ַעד־ְלִהְתּפַ ַכּוָ ְך ּבְ  ּכָ

ִים ִלְפֵני ה ּמַ ּפְֹך ִלּבֹו ּכַ ׁשְ ּיִ ' ׁשֶׁ

ְמֵהָרה  יַח ּבִ ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁה ָיבֹוא ָמׁשִ

ָיֵמינּו ָאֵמן  :ּבְ
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ל . ט   ים ּכָ ְכִחיׁשִ ֵני ָאָדם ַהּמַ ֵאּלּו ּבְ

ים ְואֹוְמִר  ּסִ ְך ַהּנִ רֶׁ ַהּכֹל ּדֶׁ ים ׁשֶׁ

ַבע ְוִאם רֹוִאים ֵאיזֶׁה ֵנס ֵהם  ַהּטֶׁ

ַבע  ְך ַהּטֶׁ רֶׁ ס ִעם ּדֶׁ ים ַהּנֵ ְמַכּסִ

ָבִעים ְך ַהּטְ רֶׁ זֶּׁה ּדֶׁ אֹוְמִרים ׁשֶׁ , ׁשֶׁ

ִפּלָה ִהיא  י ַהּתְ ִפּלָה ּכִ ּתְ ּפֹוְגִמים ּבַ

ת  ה אֶׁ ּנֶׁ ׁשַ ּמְ ים ׁשֶׁ ִחיַנת ִנּסִ ּבְ

ַבע ֱאמּוָנה . ַהּטֶׁ ְמאֹד ּופֹוְגִמים ּבֶׁ

ַחת ַהּבֹוֵרא  ּגָ ַהׁשְ ֵאין ַמֲאִמיִנים ּבְ ׁשֶׁ

ַרךְ  ץ. ִיְתּבָ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל ־ּופֹוְגִמים ּבְ ִיש ְ

ים ּסִ ִהיא ְמקֹום ַהּנִ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשֶׁ

ָגלּות ִמְצַרִים  ְצִריִכין ִלּפֹל ּבְ

ת  ֻלּיֹות ְוֵהם ַמֲאִריִכים אֶׁ ָאֵרי ּגָ ּוׁשְ

לּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  :ַהּגָ
 

ֵאל ֶ  ִטים וְׁ ָ פ  ש ְׁ  י –ה ַהמ ִ

ף ־ַעל. א ְיֵדי ִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ּכַ

יִנים ַקת ַהּדִ ה ַהְמּתָ  :ַנֲעש ֶׁ

ַרְך הּוא . ב ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ר ּכְ ִעּקַ

ת  יֹוֵתר ְמָקְרִבין אֶׁ ָהְרחֹוִקים ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י , ַעְצָמן ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּכִ

ר שְׁ  ָמא ָאז ִאְתַעּלָה ְוִאְתַיּקַ

א  ִריְך הּוא ֵעּלָא ְוַתּתָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ּדְ

ַרְך  מֹו ִיְתּבָ בֹוד ׁשְ ל ּכְ ּדֵ ְוִנְתּגַ

ן. ְוִנְתַעּלֶׁה ל ָאָדם  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

ל ְמאֹד ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַרְך ְוַגם ֵאין ְלׁשּום  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ִהְתָקֵרב  ת ַעְצמֹו ִמּלְ ָאָדם ְלָיֵאׁש אֶׁ

ַרְך ֵמֲחַמת לַ  ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק ְמאֹד ֵמַהׁשּ ּנִ ׁשֶׁ

ים ַאף ־ַעל ֻרּבִ ְיֵדי ֲחָטָאיו ַהּמְ

לֹום ֹות ָהַרע ַחס ְוׁשָ ה ַלֲעש  ִהְרּבָ . ׁשֶׁ

הּוא ָרחֹוק  ֶׁ ל ַמה ׁשּ א ּכָ ַרּבָ י ַאּדְ ּכִ

יֹוֵתר ַעל ם ־ּבְ ֵ בֹוד ַהׁשּ ל ּכְ ּדֵ ָידֹו ִיְתּגַ

ל ָלׁשּוב ִיְתבָּ  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ יֹוֵתר ּכְ ַרְך ּבְ

י זֶׁה  ַרְך ּכִ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ַרךְ  בֹודֹו ִיְתּבָ ר ּכְ ֲאָבל זֶׁה ִאי . ִעּקַ

ם  ֵ ְתָקֵרב ָהָרחֹוק ְלַהׁשּ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אֶׁ

י ִאם ַעל ָראּוי ּכִ ַרְך ּכָ ְיֵדי ־ִיְתּבָ

יֵקי ַהּדֹור  :ַצּדִ

ת ֵהם מַ . ג יֵקי ֱאמֶׁ ת ַצּדִ ֲעִלין אֶׁ

דֹולֹות ַעד  ֲעִלּיֹות ּגְ ִפּלָה ּבַ ַהּתְ

ַרְך  ין ֱאלֹקּותֹו ּוַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ַגּלִ ּמְ ׁשֶׁ

ֵאי עֹוָלם ֲאִפּלּו ְלָהְרחֹוִקים  ְלָכל ּבָ

ִעים  ֵהם ָהְרׁשָ ְמאֹד ְמאֹד ׁשֶׁ

ל "ְוָהֲעּכוּ  ֻדָלתֹו ׁשֶׁ ר ּגְ זֶּׁה ִעּקַ ם ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ר. הּוא־ּבָ י ִעּקַ ֻדָלתֹו  ּכִ ּגְ

דֹושׁ  ל ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ ם ־ּבָ ּגַ הּוא הּוא ׁשֶׁ
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ם "ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ַוֲאִפּלּו ָהַעּכוּ 

ל  יט ּומֹוׁשֵ ּלִ ׁש ֱאלִֹהים ׁשַ ּיֵ ֵיְדעּו ׁשֶׁ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ט "ִיְתרֹו ס)ּכַ

ן. (א"ע ׁש לֹו חֹולֶׁה אֹו ' ַעל־ּכֵ ּיֵ ִמי ׁשֶׁ

ית תֹוְך ּבֵ ל ֵאיזֶׁה ַצַער ּבְ ֹו ֵיֵלְך ֵאצֶׁ

ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ' ָחָכם ִויַבּקֵ

ָבא) ְתָרא קט־ּבָ ִפּלָה  ,(ז"ּבַ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ

יֵקי ַהּדֹור י ִאם ַצּדִ . ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכִ

דֹול  ה ַנַחת רּוַח ּגָ ּוָבזֶׁה עֹוש ֶׁ

דֹושׁ  י ַהּקָ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ רּוךְ ־ְלַהׁשּ  ־ּבָ

ָתן  ה ִלְתִפּלָ ל הּוא ִמְתַאּוֶׁ ׁשֶׁ

ם ה ֵמהֶׁ ֱהנֶׁ יִקים ְונֶׁ  :ַצּדִ

ּמֹוְנִעים ַעְצָמם . ד ֲאָוה ׁשֶׁ ֲעֵלי ּגַ ֵיׁש ּבַ

ּלֵל  יִקים ְלִהְתּפַ ּדִ יֵלְך ַלּצַ ַוֲאֵחִרים ִמּלֵ

ל  ֲאָותֹו ׁשֶׁ ִבים ּתַ ם ְוֵהם ְמַעּכְ ֲעֵליהֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ  :ַהׁשּ

ִבים . ה ֲאָוה ֵהם חֹוׁשְ ֲעֵלי ּגַ ֵאּלּו ַהּבַ

ם ֵהם ְיכוֹ  ּגַ ּלֵל ַעל ׁשֶׁ ִלים ְלִהְתּפַ

פּו ַעְצָמם ּוָבזֶׁה ֵהם  ִהְתַעּנּו ְוִסּגְ ׁשֶׁ

יִקים י . ַצּדִ ן ּכִ ת ֵאינֹו ּכֵ ֲאָבל ָהֱאמֶׁ

ַעְצָמם ָהיּו רֹוִאים  ִאם ִהְתּבֹוְננּו ּבְ

ֲעִניִתים ְוַכּיֹוֵצא  ל ַהּתַ ַאַחר ּכָ ׁשֶׁ

ל  ְצָלם ּכָ ֲארּו אֶׁ ֵהן ֲעַדִין ִנׁשְ ּבָ

ֲאָוָתם ְקׁשּוִרים גּוָפם ּתַ ְוַגם , ּבְ

ַעת  ְ ם ִמׁשּ ֲאַות ֲאִביהֶׁ ֻזֲהַמת ּתַ

ׁש  ּלֹא ִנְתַקּדֵ ַההֹוָלָדה ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

גּוָפם  ּוּוג ָקׁשּור ּבְ ַעת ַהזִּ ׁשְ ָאִביו ּבִ

ִלים ַעל זֶׁה . ֲעַדִין ּכְ ְסּתַ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

דֹוָלה  ם ֲחָרָדה ּגְ אי ִיּפֹל ֲעֵליהֶׁ ַוּדַ ּבְ

ֵהם ַצדִּ  יִקים ְולֹא ָהיּו טֹוִעים ׁשֶׁ

ֹות  ּלֵל ְוַלֲעש  כֹוִלים ְלִהְתּפַ ּיְ ׁשֶׁ

ְדיֹונֹות ל . ּפִ ל ָאָדם ּכָ ְוֵכן ַיֲחׁשֹב ּכָ

יק  הּוא ַצּדִ ה ׁשֶׁ זֶׁה ְולֹא ִיְטעֶׁ

ל  יב ּכָ ל ְלָהִביא ּוְלָהׁשִ ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ

י ַרק  ת ּכִ יֵקי ָהֱאמֶׁ ִפּלֹות ְלַצּדִ ַהּתְ

ּלֵל ּוְלַהֲעלֹות  ֵהם יֹוְדִעים ְלִהְתּפַ

פִ  ָראּויַהּתְ דֹושׁ . ּלָה ּכָ רּוךְ ־ְוַהּקָ  ־ּבָ

ּגֵר  ה ִלְתִפּלָָתם ּוְמׁשַ הּוא ִמְתַאּוֶׁ

ה  ָהנֶׁ ּיֵ ֵדי ׁשֶׁ ם ּכְ ִפיהֶׁ ִפּלָה ְסדּוָרה ּבְ ּתְ

ִפּלָה  :ֵמַהּתְ

ֲאָוה . ו ל ַהּגַ ְוָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלַבּטֵ

תּוב ּכָ ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכַ : ׁשֶׁ

ַבּה ֵלב' ּתֹוֲעַבת ה" ל ּגְ ֵלי מִ )" ּכָ ׁשְ

ן סֹוָטה ד, ז ה"ט ר ִהיא , :(ְוַעּיֵ ָהִעּקָ

יִקים־ַעל ּדִ  :ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ַלּצַ



 כח ־ י ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

יִקים ־ַעל. ז ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ

ִהיא ֲעבֹוָדה  ֲאָוה ׁשֶׁ ִלין ַהּגַ ְמַבּטְ

ֵלָמה  ָזָרה ְוזֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ

ִפירֹות ְוזֹוִכין  ִלין ַהּכְ ּטְ ְוִנְתּבַ

שׁ ִלְבִחיַנת רוּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַח ַהּקֹדֶׁ

ִאים  ּבָ דֹוָלה ַעד ׁשֶׁ ְמָחה ּגְ זֹוִכין ְלש ִ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ף ְוִרּקּוִדין ּדִ ְלַהְמָחַאת ּכַ

ַעל יִנים ־ְיֵדי־ׁשֶׁ יִקין ַהּדִ זֶׁה ַמְמּתִ

ים ַוֲאִריכּות  ְוזֹוִכין ְלָחְכָמה ְוַחּיִ

ִנְגלֶׁה  ַגת ַהּתֹוָרה ּבְ ָ ָיִמים ּוְלַהש ּ

ר  :ְוִנְסּתָ

ַהְמָחַאת ־ַעל. ח ְמַחת ּפּוִרים ּבְ ְיֵדי ש ִ

ף ְוִרּקּוִדין יִכין ־ְיֵדי־ַעל. ּכַ זֶׁה ַמְמׁשִ

ִנְגלֶׁה  ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ִחיַנת ַקּבָ ּבְ

ָאָרה  ִחיַנת הֶׁ ִהיא ּבְ ר ׁשֶׁ ְוִנְסּתָ

ר ְסּתֵ ַכי ְואֶׁ ל ָמְרּדְ ְפָלָאה ׁשֶׁ . ַהּנִ

ר  ְוזֹוִכין ְלַקּיֵם ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֹמֶׁ

ָר  ַעלּכָ זֶׁה ַמְכִניִעין ־ְיֵדי־אּוי ׁשֶׁ

ָמם  ח ׁשְ ְקִלּפֹות ָהָמן ֲעָמֵלק ִיּמַ

ֲאָוה ְוָהֲעבֹוָדה ָזָרה  ל ַהּגַ ּטֵ ְוִנְתּבַ

דֹוָלה  ְך ֱאמּוָנה ּגְ ִפירֹות ְוִנְמׁשָ ְוַהּכְ

ים ַוֲאִריכּות  ה ְוַחּיִ ָ ְקֻדׁשּ ְוָחְכָמה ּדִ

יִנים . ָיִמים ל ַהּדִ יִקין ּכָ ּוַמְמּתִ

טְּ  ָרֵאל ְוִנְתּבַ ש ְ ֵזרֹות ִמּיִ ל ַהּגְ ִלין ּכָ

ן ְיִהי ָרצֹון  :ָאֵמן ּכֵ

ֲאָוה ־ַעל. ט ּטּול ַהּגַ ַהָחְכָמה  –ְיֵדי ּבִ

ּקּוָנהּ  ים ַוֲאִריכּות . ַעל ּתִ ְוזֹוִכין ְלַחּיִ

יִנים ְוזֹוִכין  ִקין ַהּדִ ָיִמים ְוִנְמּתָ

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ לֱֶׁאמּוָנה ּוְלש ִ

ַגת ַהּתֹוָרה ָ ר  ּוְלַהש ּ ִנְגלֶׁה ְוִנְסּתָ ּבְ

שׁ   :ְוִלְבִחיַנת רּוַח ַהּקֹדֶׁ

ׁשּוָבה הּוא ֵמרֹאׁש . י ׁש ַהּתְ ׁשֹרֶׁ

שׁ  ן. חֹדֶׁ ׁש  ַעל־ּכֵ רֹאׁש חֹדֶׁ ּבְ

ָכל  ׁשּוָבה ּבְ לֶׁת ַהּתְ ְלׁשֶׁ ּתַ ִמׁשְ

ם ִהְרהּור  יַע ָלהֶׁ ְבָרִאים ּוַמּגִ ַהּנִ

ׁשּוָבה ֵגיִהּנֹם . ּתְ ּבְ ִעים ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ְרׁשָ

רֹאׁש ֻמְכָרחִ  ים ְלֵאיזֶׁה ֲחָרָטה ּבְ

ִבין ּוִמְתָחְרִטים ּומֹוִדים  ָ ׁשּ ׁש ׁשֶׁ חֹדֶׁ

ים ׁשִ ּיְ י ַאף. ּוִמְתּבַ ֵאין ־ַעל־ּכִ י ׁשֶׁ ּפִ

יִהּנֹם ָאז  רּוָמה ק־זַֹהר)ּגֵ דֹוׁש ּתְ  (ן"ַהּקָ

ה ְוַהֲחָרָטה ִהיא  זֹאת ַהּבּוׁשָ

ם  ּלָהֶׁ יִהּנֹם ׁשֶׁ ַעְצָמּה ַהּגֵ ְוֵכן )ּבְ

ִסימָ  ַתב ּבְ ה "ן כּכָ י ַצַער ַהּבּוׁשָ ב ּכִ

יִהּנֹם  ׁש ּגֵ דֹול ְמאֹד יֹוֵתר ֵמעֹנֶׁ ּגָ

 (:ַרֲחָמָנא ִלְצָלן



 כט ־ יא ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִמי ' ֲאִני ה  א ש ְׁ  .יא –הו 

ַהּתֹוָרה ־ַעל. א ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָכל  ּבּור ּבְ ִדּבּוִרים ֵמִאיר לֹו ַהּדִ ּבְ

ֹות  ִריְך ַלֲעש  ּצָ קֹומֹות ׁשֶׁ ַהּמְ

זּ  ׁשּוָבה ַעד ׁשֶׁ ֹות ּתְ ה ַלֲעש  ֹוכֶׁ

שׁ  ָקל ַמּמָ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ָכל . ּתְ ְוֵכן ּבְ

ַעם ּוַפַעם ַעל ׁשּוָבה ־ּפַ ל ּתְ ְיֵדי ּכָ

ְדֵרָגה  ּוְתׁשּוָבה הּוא הֹוֵלְך ִמּמַ

ְדֵרָגה  ּיֹוֵצא ִמּמַ ְלַמְדֵרָגה ַעד ׁשֶׁ

חּוָתה ּוָבא ִלְתבּונֹות ַהּתֹוָרה  :ּפְ

ה ִנְזָהר ְונִ ־ַעל. ב ְהיֶׁ ּיִ ָמר ְיֵדי ׁשֶׁ ׁשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ְהיֶׁה ּכְ ּיִ ׁשֶׁ

ֵעיָניו  ְהיֶׁה ִנְבזֶׁה ּבְ ּיִ ֵלמּות ׁשֶׁ ׁשְ ּבִ

בֹוד  ד ּכְ גֶׁ ִנְמָאס ּוְכבֹודֹו ְלַאִין נֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ה ־ְיֵדי־ַעל. ַהׁשּ זֶׁה זֹוכֶׁ

ֵהם  ּתֹוָרה ׁשֶׁ ִאיִרים ּבַ ְלִדּבּוִרים ַהּמְ

ֵלָמה  ְמִאיִרים לֹו ִלְתׁשּוָבה ׁשְ

ה ָלבֹוא ִלְתבּונֹות ־ְיֵדי־לְועַ  זֶׁה זֹוכֶׁ

 :ַהּתֹוָרה ְלֻעְמָקהּ 

ר ִלְזּכֹות ְלִדּבּור . ג ְפׁשָ ַאְך ִאי אֶׁ

ִרין  ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ זֶׁה ּכִ ִאיר ּכָ ַהּמֵ

ְדלּות אּות ְוַהּגַ ּלֹא ִיְהיֶׁה . ַהּגֵ ׁשֶׁ

בֹוד ְלִהְתַיֵהר  ִביל ּכָ ׁשְ ִלּמּודֹו ּבִ

לֹום  ל ּוְלַקְנֵטר ַחס ְוׁשָ אֹו ְלַקּבֵ

אּות ְ נּות ְוִהְתַנש ּ לּוי . ַרּבָ ְוזֶׁה ּתָ

שׁ  ִרית קֹדֶׁ ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ  :ּבִ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה . ד אּות ִהיא ּבְ ּגֵ

ּבּור ־ְיֵדי־ְוַעל ֵלי ַהּדִ זֶׁה ֵאין לֹו ּכְ

ִאיִרים  ּבּוִרים ַהּמְ ם ּדִ הֶׁ ר ִעּמָ ְלַדּבֵ

ה . ְוֵאין ְיכֹוִלין ִלְפּתַֹח ּפֶׁ

ַהתּ  יו לֹא ּוְכׁשֶׁ ָאה ְלתֹוְך ּפִ ֹוָרה ּבָ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ְמִאיִרין לֹו  ֵאין ּדִ י ׁשֶׁ ּדַ

ם  ּגַ ּלָא ׁשֶׁ ְלַהֲחִזירֹו ְלמּוָטב אֶׁ

ְך  ֵ ם ְוִנְתַחׁשּ ֵ ׁשּ ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה ִנְתּגַ

יו ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ם ִמּפִ  :ׁשָ

זֶׁה. ה לּוִיים זֶׁה ּבָ אּות ְוִנאּוף ּתְ . ּגֵ

ֹוֵמר ַהבְּ  ׁשּ אּות ּוְכׁשֶׁ ִרית ִנּצֹול ִמּגֵ

ִאיר לֹו ִלְתׁשּוָבה  ה ָלאֹור ַהּמֵ ְוזֹוכֶׁ

ה ָלבֹוא ִלְתבּונֹות  זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

 :ַהּתֹוָרה ְלֻעְמָקהּ 

ְרָנָסה . ו ר ְמִרירּות ִטְרדֹות ַהּפַ ִעּקַ

ִרית־ִויִגיָעתֹו ִהיא ַעל ַגם ַהּבְ . ְיֵדי ּפְ

ִריתֹו  ת ּבְ ֹוֵמר אֶׁ ׁשּ י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ה פִּ ־ַעל־ַאף הּוא עֹוש ֶׁ  (ט"ל)י ׁשֶׁ

ע ְמָלאכ ים ְוֵתׁשַ לֹׁשִ א  ֹותׁשְ ָ ּוַמש ּ

ִחיַנת  ן ֵהם ּבְ ְמָלאכֹות ּוַמּתָ

ִחיַנת  ן ְוֵהם ּבְ ּכָ ׁשְ " ַטל אֹורֹות"ַהּמִ

ְעָיה כ) ֲאָבל ַהּפֹוֵגם  (.ו יט"ְיׁשַ



 ל ־ יא ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְבִריתֹו  ת ַאֲחָריו  –ּבִ פֶׁ ֲעִנּיּות רֹודֶׁ

ְרנָ  יְך ַעל ַעְצמֹו עֹל ַהּפַ ָסה ּוַמְמׁשִ

ְבִחיַנת  דֹול ּבִ יִגיָעה ּוִבְמִרירּות ּגָ ּבִ

ע ַמְלקֹות  (ט"ל) ים ָוֵתׁשַ לֹׁשִ ׁשְ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

י . ז ּתֵ ִרית ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ

ִחינֹות יֵמי ַהחֹל : ּבְ ּוּוגֹו ּבִ זִּ ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ

י־ַעל־ְוַאף ת ־ּפִ ֵכן הּוא ׁשֹוֵמר אֶׁ

ִריתֹו ַעל י ַהּתֹוָר ־ּבְ ּוּוגֹו ּפִ זִּ ה ׁשֶׁ

ִמיַרת  ר ְוַגם זֶׁה ִנְקָרא ׁשְ ּתֵ הֶׁ ּבְ

ִרית ת , ַהּבְ מֹר אֶׁ ׁשְ ּיִ ּוִבְלַבד ׁשֶׁ

. ַעְצמֹו ֵמֲעֵבָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

מֹר  דֹוָלה ִלׁשְ ִמיָרה ּגְ ּוְצִריִכים ׁשְ

ִחיַנת ִיחּוָדא  ִריָתם ְוזֶׁה ּבְ ת ּבְ אֶׁ

ָאה ְוַעל ּתָ יג ־ְיֵדי־ּתַ ִ זֶׁה זֹוִכין ְלַהש ּ

ּתֹוָרה ָרִזיןהֲ  ּבַ ֲאָבל ֵיׁש ִמי . ָלָכה ׁשֶׁ

ת ְוהּוא  ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ּוּוגֹו ַרק ִמׁשּ זִּ ׁשֶׁ

ָאה ְוַעל ִחיַנת ִיחּוָדא ִעּלָ זֶׁה ־ְיֵדי־ּבְ

ָרִזין ָלה ָרִזין ּדְ ם ַקּבָ יג ּגַ ִ ֲאָבל . ַמש ּ

ת  ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ּוּוגֹו ַרק ִמׁשּ זִּ ם ִמי ׁשֶׁ ּגַ

ִמיָרה ם הּוא ָצִריְך ׁשְ דֹוָלה  ּגַ ּגְ

ה ְוִיְהיֶׁה ִנְכָלל  ָ ְקֻדׁשּ ְהיֶׁה ִזּוּוגֹו ּבִ ּיִ ׁשֶׁ

ִרית ְכַלל ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ ל. ּבִ ן ־ִמּכָ ּכֵ ׁשֶׁ

יֵמי ַהחֹל  ם ּבִ ּוּוָגם ּגַ זִּ ים ׁשֶׁ ַטּנִ ַהּקְ

ִמיָרה  אי ֵהם ְצִריִכים ׁשְ ַוּדַ ּבְ ׁשֶׁ

מוּ  ּלֹא ִיְפּגְ יֹוֵתר ׁשֶׁ ְיֵתָרה ּבְ

לֹום  ְבִריָתם ַחס ְוׁשָ ִנים ּבִ ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ּלֹא ַיַעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ַחס  ׁשֶׁ

לֹום ִרית ־ְוַעל. ְוׁשָ ִמיַרת ַהּבְ ְיֵדי ׁשְ

ה  ִחינֹות ֵאּלּו ַעל ְיֵדי זֶׁ י ּבְ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ֵלמּות  ׁשְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ּכְ

ִחינֹות ַהנַּ  ל ַעד "ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּבְ

זֹּוִכין ָלבֹוא ִלְתבּונֹות הַ  ּתֹוָרה ׁשֶׁ

 :ְלֻעְמָקהּ 

ְדלּות . ח ְכִלית ַהּגַ ִהיא ּתַ ֵיׁש ֲעָנָוה ׁשֶׁ

הּוא  הּוא ָעָנו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ְדלּות ְמֻבזָּה ְמאֹד ַהּגַ , יֹוֵדַע ׁשֶׁ

ן ר  ַעל־ּכֵ ֵדי ְלִהְתַיּקֵ הּוא ָעָנו ּכְ

ד ּבֵ הּוא ָעָנו , ּוְלִהְתּכַ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ְדלּות ְוָכבֹוד ִביל ּגַ ׁשְ ן. ּבִ  ַעל־ּכֵ

ָרָכיו  יל ַעל ּדְ ּכִ ְצִריִכין ְלַהש ְ

ַתְכִלית ַעד  ְדלּות ּבְ ּוְלִהְתַרֵחק ִמּגַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ה ָהַאֲחרֹון ּכְ ָקצֶׁ

ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוי , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ְדלּות הִ . ַפל רּוחַ שְׁ  י ַהּגַ א יּכִ

י ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּתֵ ַבע ּבָ ִחיַנת ׁשֶׁ ּבְ

ַעל ָרֵאל ֵמַאְרָצם־ְיֵדי־ׁשֶׁ לּו ִיש ְ . זֶׁה ּגָ

זֶׁה ֲעַדִין לֹא ָחַזְרנוּ ־ְיֵדי־ְוַעל
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רֹוְדִפים ַאַחר    ְלַאְרֵצנּו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

בֹוד ַעל ְדלּות ַרֲחָמָנא ־ַהּכָ ְיֵדי ַהּגַ

 :ִלְצָלן

ָדִוד  ה לְׁ ָ ִהל   יב –ת ְׁ

ַעל. א ֶׁ י רֹב ַהּלֹוְמִדים ־ַמה ׁשּ ּפִ

יִקים זֶׁהוּ  ּדִ ֵמֲחַמת  חֹוְלִקים ַעל ַהּצַ

ַעל ּבְ ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ׁשֶׁ ַהְינּו ־ׁשֶׁ ה ּדְ ּפֶׁ

ָמָרא ּופֹוְסִקים ְוכוּ  ַגֲאָוה ' ּגְ ּבְ

דֹוָלה ם ִמּתֹוָרה . ּגְ ה ָלהֶׁ ַוֲאַזי ַנֲעש ֶׁ

ַעל ּבְ ה־ׁשֶׁ ה ּפֶׁ ר ּפֶׁ יִקים  ַעל ְלַדּבֵ ּדִ ַהּצַ

ַגֲאָוה ָובּוז יֵקי . ָעָתק ּבְ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ

נִ  ת ַמֲעִלין ּוְמַתּקְ ל ֱאמֶׁ ים ּכָ

ים  ם ָהָרִעים ְוחֹוְזִרים ְועֹוש ִ ּבּוֵריהֶׁ ּדִ

ֲעׁשּוִעים  ם ֲהָלכֹות ּוַמֲעִלין ׁשַ ֵמהֶׁ

ַרְך ַעל ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים ְלַהׁשּ זֶׁה ־ְיֵדי־ּגְ

ְיָקא  :ּדַ

ּלֹא ־ַעל. ב ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ׁשֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ר ַעל ָמּה ְוָהִעּקָ ְיֵדי ּתֹוָרה ־ִלׁשְ

ַעל ּבְ ה ׁשֶׁ ָמָר  ּפֶׁ  ּופֹוְסִקים אּגְ

ָמהּ  ּלֹא ִלׁשְ ּלֹוְמִדים ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל ,ׁשֶׁ

ר ָעָתק ַעל  ה ְלַדּבֵ ם ּפֶׁ ה ָלהֶׁ ַנֲעש ֶׁ

ת יֵקי ֱאמֶׁ דּות . ַצּדִ א ִהְתַנּגְ ּוִמזֶּׁה ּבָ

חֹוְלִקים ַעל  ל ַהּלֹוְמִדים ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ים ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ  :ַהּצַ

ֵאּלּו ַהּלֹוְמִדים ַהחֹוְלִקים ַעל . ג

דִּ  חֹוֵלק ַהּצַ זֶׁה ׁשֶׁ ּבָ ע ׁשֶׁ יִקים ּדַ

ה  זֶׁ יק ּבָ ּדִ ר ָרעֹות ַעל ַהּצַ ּוְמַדּבֵ

יק  ּדִ ת ַהּצַ ם אֶׁ ֹוֵנא ְורֹוֵדף ּגַ ש 

ְליֹון ׁש זֹאת , ָהעֶׁ ִחּדֵ יק ׁשֶׁ ּדִ ַהְינּו ַהּצַ

ְחּתֹון יק ַהּתַ ּדִ ּלֹוֵמד ַהּצַ . ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

הּוא ַלְמָדן  ר ּכֹחֹו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ְוִעּקַ

ְגָמָרא ּופ הּוא ּתֹוָרה ּבִ ֹוְסִקים ׁשֶׁ

ַעל ּבְ ַעת ־ׁשֶׁ לֹא ּדַ ּלֹוֵמד ּבְ ה ַרק ׁשֶׁ ּפֶׁ

ּנּו  טֹוָבה ּוְנֵבָלה ּמּוָבא )ֵהימֶׁ ּכַ

ְקָרא ַוּיִ ה־ּבְ ה סֹוף ַרּבָ ָרׁשָ  (.א ּפָ

ִהיא  ה ׁשֶׁ ַעל ּפֶׁ ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ּוְכׁשֶׁ

יו זֶׁהּו  ָאה ְלתֹוְך ּפִ ִכיָנה ּבָ ְ ַהׁשּ

ִכיָנה ְ לּות ַהׁשּ ה ־ִמידְוַתלְ . ּגָ זֶׁ ָחָכם ּכָ

ה  ד ְיהּוִדי ְוֵאינֹו רֹואֶׁ הּוא ׁשֵ

ֹוֵנא ְוחֹוֵלק ַעל  ה ש  ת ְוַנֲעש ֶׁ ָהֱאמֶׁ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ  :ַהּצַ

ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה . ד ה ׁשֶׁ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ֶׁ ַמה ׁשּ

ְתׁשּוָבה  ה ְוֵאיָנם חֹוְזִרים ּבִ ַהְרּבֵ

יִקים א ֵהם חֹוְלִקים ַעל ַצּדִ ַרּבָ , ְוַאּדְ

ָמּה  זֶׁה ֵמֲחַמת ּלֹא ִלׁשְ ּלֹוֵמד ׁשֶׁ ׁשֶׁ

נּות  בֹוד ְוַרּבָ ִביל ּכָ ׁשְ י ִאם ּבִ ּכִ

ְיֵדי ־ְלִהְתַיֵהר ּוְלַקְנֵטר ַוֲאַזי ַעל

ַהּתֹוָרה ִנְכָנס ּבֹו ַעְרִמיִמּיּות 
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ִחיַנת , יֹוֵתר ּה ּבְ ּתֹוָרה ֵיׁש ּבָ י ּבַ ּכִ

יִקים " שְׁ ַצּדִ ִעים ִיּכָ לּו ֵיְלכּו ָבם ּוֹפׁשְ

עַ ) "ָבם ַוֲאַזי ֵמַהּתֹוָרה . (ד י"י הֹוׁשֵ

ַעל ּבְ ר ־ׁשֶׁ ה ְלַדּבֵ ה לֹו ּפֶׁ ה ַנֲעש ֶׁ ּפֶׁ

ה  ֵאינֹו רֹואֶׁ יִקים ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּדִ ַעל ַהּצַ

ֵאינֹו  ָמעּות ׁשֶׁ ׁשְ ּתֹוָרה ַרק ַהּמַ ּבַ

ִחיַנת  לּו ָבם"טֹוב ּבְ ׁשְ ִעים ִיּכָ " ּוֹפׁשְ

ִחיַנת ַעְרִמיִמּיּות  :ּבְ

ְקֻדשָּׁ . ה ָאָדם לֹוֵמד ּבִ ׁשֶׁ ָרה ּכְ ה ּוְבָטהֳּ

ׁש  ִחּדֵ ין ּוְפָסק ְותֹוָרה ׁשֶׁ ֵאיזֶׁה ּדִ

יק ַאֵחר א אֹו ַצּדִ ּנָ . ֵאיזֶׁה ּתַ

יִקין ־ְיֵדי־ַעל ִחיַנת ְנׁשִ ה ּבְ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

קּות רּוָחא  ּבְ ִחיַנת ִהְתּדַ ַהְינּו ּבְ

א ִעם  ּנָ ק רּוַח ַהּתַ ּבֵ ְתּדַ ּנִ רּוָחא ׁשֶׁ ּבְ

ִאּלוּ . רּוַח ַהּלֹוֵמד ה ּכְ ק  ְודֹומֶׁ נֹוׁשֵ

א ְוגֹוֵרם  ּנָ ת ַעְצמֹו ִעם ַהּתַ אֶׁ

א ּנָ דֹול ְלַהּתַ ֲענּוג ּגָ ָאְמרּו , ּתַ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ְפתֹוָתיו 'ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינוּ  ש ִ

ר בֶׁ ּקָ  (:ג"ְיָבמֹות צ)' ּדֹוְבבֹות ּבַ

ן. ו ם ִלּמּודֹו  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ֵליַדע קֹדֶׁ

ב ִלְלמֹד הַ  ּיֹוׁשֵ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ּבְ יק ׁשֶׁ ּדִ ּצַ

ת ְלָקֵלהּ  ן ַצּיִ ַגן ֵעדֶׁ ּבְ מֹו , ׁשֶׁ ּכְ

תּוב ּכָ ים ֲחֵבִרים : "ׁשֶׁ ּנִ ּגַ ת ּבַ בֶׁ ַהּיֹוׁשֶׁ

ִמיִעִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יר ) "ַמְקׁשִ ׁשִ

יִרים ח ִ דֹוׁש לֶׁךְ ( )יג' ַהׁשּ זַֹּהר ַהּקָ ְלָך ־ּבַ

ת ַעְצמֹו . .(ב"צ ר אֶׁ ֵ ּוְצִריִכין ְלַקׁשּ

א אֹו ַהצַּ  ּנָ ׁש ִעם ַהּתַ ִחּדֵ יק ׁשֶׁ ּדִ

ּלֹוֵמד  ְוִגּלָה זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

יִקין ְוכוּ ־ְיֵדי־ְוַעל ה ְנׁשִ ' זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

נַּ  ה ִלְתׁשּוָבה ־ְיֵדי־ל ְוַעל"ּכַ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

חֹ לְ  ָעְברּו ּבַ ׁש ָיָמיו ׁשֶׁ ְוָכל . ךְ ׁשֶׁ ַחּדֵ

ֵדי  ָמּה ּכְ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלׁשְ ׁשֶׁ זֶׁה ּכְ

ְלמּוד ּתֹוָרה  ְלַקּיֵם ִמְצַות ּתַ

ּלָם ְוִלְזּכֹות  ד ּכֻ גֶׁ נֶׁ קּול ּכְ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ָאז . זֶׁה ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה־ְיֵדי־ַעל

ָמעּות טֹוב  ּתֹוָרה ַרק ַמׁשְ ה ּבַ רֹואֶׁ

ּתֹוָרה  ׁש ּבַ ּיֵ ֶׁ ה ׁשּ ּמַ י יֹוֵדַע ׁשֶׁ ּכִ

ָנה  ַכּוָ ְך הּוא ּבְ ָמעּות ְלֵהפֶׁ ַמׁשְ

ְמֹבָאר  ַרְך ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֵאת ַהׁשּ

ְפִנים ִביל . ּבִ ׁשְ ּלֹוֵמד ַרק ּבִ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ְהיֶׁה ִנְקָרא ַלְמָדן ְוַכּיֹוֵצא ֲאַזי  ּיִ ׁשֶׁ

אי ֵאינֹו  ּנּו ּוְבַוּדַ ְנֵבָלה טֹוָבה ֵהימֶׁ

ת ַעְצמֹו ִעם רּוַח  ק אֶׁ ָיכֹול ְלַדּבֵ

ִתיב א ְוָעָליו ּכְ ּנָ רֹות וְ : "ַהּתַ ַנְעּתָ

ֹוֵנא יקֹות ש  ֵלי כ) "ְנׁשִ י , (ז ו"ִמׁשְ ּכִ

נָּ  ל ַהּתַ א ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל רּוחֹו ׁשֶׁ

ְלִמיד ד ְיהּוִדי־ּתַ  :ָחָכם ׁשֵ
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ִביל זֶׁה טֹוב ִלְלמֹד ּפֹוֵסק ִעם . ז ׁשְ ּבִ

ֵאר ַהּגֹוָלה ם . ּבְ יר ׁשֵ ֵדי ְלַהְזּכִ ּכְ

ין  ׁש זֶׁה ַהּדִ ִחּדֵ א אֹו ַהּפֹוֵסק ׁשֶׁ ּנָ ַהּתַ

יק  ּדִ רּוַח ַהּצַ ק רּוחֹו ּבְ ֵדי ְלַדּבֵ ּכְ

ׁש  ִחּדֵ נַּ ׁשֶׁ  :ל"זֹאת ַהּתֹוָרה ּכַ

ּדֹוֵבר ָרעֹות . ח ְמָדן ׁשֶׁ זֶּׁה ַהּלַ ְוַדע ׁשֶׁ

דֹול ֵמֵאת  ן ּגָ יק הּוא ְמֻכּוָ ּדִ ַעל ַהּצַ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ דֹושׁ . ַהׁשּ ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ  ־ּבָ

יו  דֹול ְלתֹוְך ּפִ יק ּגָ יל ַצּדִ הּוא ַמּפִ

ַעל ֵדי ׁשֶׁ ְמָדן ּכְ ל זֶׁה ַהּלַ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ִכיָנה ַהְינּו יֹוִציא הַ  ְ יק ַהׁשּ ּדִ ּצַ

ַעל ּבְ לּות ־ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ה ֵמַהּגָ ּפֶׁ

ְמָדן ה ַהּלַ פֶׁ ּבְ יִקים . ׁשֶׁ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

דֹוִלים ְבָחִרים ַהּגְ ֵמֵאיזֶׁה  יֹוְדִעים ַהּמֻ

רּוִפים  ְצלֹו ֵאּלּו ַהּצֵ ּו אֶׁ ֲהָלכֹות ַנֲעש 

יִקים ּדִ ר ַעל ַהּצַ ַדּבֵ ּמְ ְוֵהם . ָרִעים ׁשֶׁ

ים ַמֲעִלים אֵ  רּוִפים ְועֹוש ִ ּלּו ַהּצֵ

ּבּוִרים ֲהָלכֹות ּוְמַיֵחד  ֵמֵאּלּו ַהּדִ

ן  דֹוִלים ְוִנְפָלִאים ַעּיֵ זֶׁה ִיחּוִדים ּגְ ּבָ

ם  :ׁשָ

ֵמִחים ְיֵדי־ַעל. ט ְ ש ּ ִיּסּוִרים ׁשֶׁ  ּבְ

ים ֵמַאֲהָבה  ת פ)ְועֹוש ִ ּבָ ל ( ח"ׁשַ ְלַקּבֵ

ַאֲהָבה ַעל ֹוְנִאים ּבְ ת ַהש ּ ְרּפַ  ־ְיֵדי־חֶׁ

ִכיָנה ִלְבִחיַנת זֶׁ  ְ ת ַהׁשּ ה ַמֲעִלין אֶׁ

 :ִחּבּוק

ר ַעל. י ׁשָ ְמָדן ַהּיָ ּלֹוֵמד ־ַהּלַ ְיֵדי ׁשֶׁ

א ַעל ּנָ זֶׁה ַמֲחִזיר ־ְיֵדי־ּתֹוַרת ַהּתַ

א ְלתֹוְך ּגּופוֹ  ּנָ ל ַהּתַ  :ַנְפׁשֹו ׁשֶׁ

ֵרי ָהָעם  ָחה . ַאש ְׁ ג ָ  יג –ַהש ְׁ

ֲאַות ָממֹון ־ַעל .א ִרין ּתַ ּבְ ׁשַ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ֵלָמה ָחה ׁשְ ּגָ יִכין ַהׁשְ . ַמְמׁשִ

ִביָרָתּה ִהיא ַעל י ־ּוׁשְ ְיֵדי ְצָדָקה ּכִ

ְיֵדי ְצָדָקה ְמָקְרִרין ֲחִמימּות ־ַעל

ֲאַות  ִרין ּתַ ּבְ ֲאַות ָממֹון ּוְמׁשַ ּתַ

ירּות ִגידּות ְוָהֲעׁשִ ה . ַהּנְ ְוזֹוכֶׁ

ֱאמּוָנה  ן ּבֶׁ א ּוַמּתָ ָ ֹות ַמש ּ ַלֲעש 

ֵמַח בְּ  ְלקֹו ְוֵיׁש לֹו ַנַחת ְוִלְהיֹות ש ָ חֶׁ

ֲחָננֹו ה ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ְוֵאינֹו ָאץ ' רּוַח ּבַ

יר ל . ְלַהֲעׁשִ ָלָלה ׁשֶׁ ְוִנּצֹול ִמן ַהּקְ

ם" יָך ּתֹאַכל לֶׁחֶׁ ֵזַעת ַאּפֶׁ ִהיא " ּבְ ׁשֶׁ

ַתֲאַות ָממֹון ע ּבְ ּקָ ְמׁשֻ ת ּבַ מֶׁ , ִמְתַקּיֶׁ

יִגיעֹות  ִמיד ּבִ הּוא ָיֵגע ּתָ ׁשֶׁ

ד ֹולֹות ְוֵאין לֹו ּוְטָרחֹות ּוְטָרדֹות ּגְ

רֹו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן . ַנַחת רּוַח ֵמָעׁשְ

ְיֵדי ְצָדָקה ִנּצֹוִלין ִמזֶּׁה ־ְוַעל

ת ַמְקִטיר ְקטֹרֶׁ ב ּכְ ֱחׁשָ  :ְונֶׁ
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ֲאַות ָממֹון ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה . ב ּתַ

ׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּיֵ ׁש ְוָכל ְזַמן ׁשֶׁ ַמּמָ

עֹוָלם  ל ָממֹון ּבָ ֲחרֹון ַאף  –זֹאת ׁשֶׁ

ֲאָוה . עֹוָלםבָּ  ל ּתַ ּטּול ׁשֶׁ ּוְכִפי ַהּבִ

ל ַהֲחרֹון ַאף  ּטֵ ן ִנְתּבַ זֹאת ּכֵ

עֹוָלם ְוַעל ד ּבָ סֶׁ ְך חֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוִנְמׁשָ

ְנַין  ִחיַנת ּבִ ִהיא ּבְ ַעת ׁשֶׁ ְך ַהּדַ ִנְמׁשָ

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ֲאַות ָממֹון . ּבֵ ּוִבּטּול ּתַ

ָאז  יַח ׁשֶׁ ּלּות ָמׁשִ ִחיַנת ִהְתּגַ זֶׁה ּבְ

מֹוןיִ  ת ַהּמָ ְמּדַ ל חֶׁ ּטֵ  :ְתּבַ

ּבּור תַּ ־ַעל. ג ֲאַות ָממֹון ַעל ְיֵדי ׁשִ

יִנים  ְיֵדי ְצָדָקה יִקין ַהּדִ ַמְמּתִ

רֹות ְוִנְקָרא  ל ַהּצָ ְוִנּצֹוִלים ִמּכָ

זֶׁה ְיכֹוִלין ְלַהֲעלֹות ־ְיֵדי־ְוַעל, ָחָכם

ם ּוְלָהִביא  ׁשָ ָרֵאל ּוְלַחּדְ ַנְפׁשֹות ִיש ְ

ּלּות ּתֹוָרה ָלעֹולָ  ְבִחיַנת ִהְתּגַ ם ּבִ

ִחיַנת  ל לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

יָקא ְסִתיָמָאה ם . אֹוַרְיָתא ְדַעּתִ ּגַ

א ־ְיֵדי־ַעל ה ִיחּוד ֻקְדׁשָ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

הּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ  :ּבְ

ּלֹוֵקַח ־ַעל. ד ָחָכם ׁשֶׁ ְיֵדי זֶׁה הֶׁ

ם  הֶׁ ָפׁשֹות ְועֹולֶׁה ִעּמָ ד "ַהּנְ עֹז ַוּיֹרֶׁ

ָחה ֵלי כ)" ִמְבטֶׁ ּמֹוִליד ( א כב"ִמׁשְ ׁשֶׁ

נּו "זֶׁה ַהּתֹוָרה ַהנַּ ־ְיֵדי־ַעל ּקְ ל ִנּתַ

ּקּוָנא  ִחיַנת ּתִ בֹות ּבְ ְרּכָ י ַהּמֶׁ ּתֵ ׁשְ

א  ְבּתָ ְרּכַ ָאה ּומֶׁ א ִעּלָ ְבּתָ ְרּכַ מֶׁ ּדְ

ָאה ּתָ  :ּתַ

ִאים ַלֲחַכם . ה ֵני ָאָדם ַהּבָ ל ֵאּלּו ּבְ ּכָ

חָ  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ד ֵיׁש לֹו ֵאיזֶׁה ַהּדֹור ּכָ

ל ֵאּלּו . ָרצֹון טֹוב יק ַמֲעלֶׁה ּכָ ּדִ ְוַהּצַ

ׁש  ָהְרצֹונֹות ּוָבזֶׁה הּוא ְמַחּדֵ

ים  ל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ם ׁשֶׁ ַנְפׁשֹוֵתיהֶׁ

ִאים ֵאָליו ְוַעל זֶׁה הּוא ־ְיֵדי־ַהּבָ

אֹוֵמר  ּלּות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ֵמִביא ִהְתּגַ

ם ְפֵניהֶׁ ׁש ְלָכל. ָאז ּבִ ּיֵ  ִנְמָצא ׁשֶׁ

ִפי  ּתֹוָרה ּכְ ָחד ֵחלֶׁק ּבַ ָחד ְואֶׁ אֶׁ

ׁש ַנְפׁשֹו ְלטֹוָבה . ְרצֹונֹו ְוֵכן ִנְתַחּדֵ

ן ָחד ְלִהְתַחזֵּק  ַעל־ּכֵ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

בֹוא ִעם ְרצֹונֹות  ּיָ ּוְלִהְתעֹוֵרר ׁשֶׁ

טֹוִבים ְוִכּסּוִפין טֹוִבים ַוֲחָזִקים 

ׁש  ְתַחּדֵ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

יֹוֵתרַנְפשׁ  ַמְענּו . ֹו ְלטֹוָבה ּבְ ם ׁשָ ּגַ

ָחָכם ֵמִכין  הֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ר ּבְ ָהִעּקָ ׁשֶׁ

ל  ָאז ָצִריְך ּכָ ַעְצמֹו לֹוַמר ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ׁש לֹו  יו ּוְלַבּקֵ ַמֲעש ָ ׁש ּבְ ּפֵ ָחד ְלַפׁשְ אֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹונֹות טֹוִבים ְלַהׁשּ

ּלֵל ַעל זֶׁה ַעל, ּוְלִהְתּפַ ֵדי ׁשֶׁ  ־ְיֵדי־ּכְ

ָידֹו  ָחָכם לֱֶׁאחֹז ּבְ זֶׁה יּוַכל הֶׁ
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ם  הּוא ׁשָ קֹום ׁשֶׁ ּוְלַהֲעלֹותֹו ִמּמָ

ׁשוֹ  ִפי ְלטֹוָבה ּוְלַחּדְ ה  ָהָרצֹון ּכְ ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

נַּ   :ל"לֹו ָאז ּכַ

דֹול . ו ִבין ַהִחּלּוק ַהּגָ ם ִמזֶּׁה ּתָ ּגַ

ל  ַעְצמֹו ֵאצֶׁ ָהָאָדם ּבְ ׁשֶׁ ין ּכְ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶׁ

ַעת אֲ  ׁשְ יק ּבִ ּדִ ִמיַרת ַהּתֹוָרה ַהּצַ

י ַאֵחר ֹוֵמַע ִמּפִ ׁשּ ׁשֶׁ י . ּוֵבין ּכְ ּכִ

ם ֵיׁש לֹו ֵחלֶׁק  ַעְצמֹו ׁשָ הּוא ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש ַנְפׁשֹו ָאז  ַהּתֹוָרה ְוִנְתַחּדֵ ּבְ

ַבד ה עֹוד ִמּלְ ְמבָֹאר  ִחּלּוִקים ַהְרּבֵ ּכַ

ָמקֹום ַאֵחר  :ּבְ

יק ַעל־ַעל. ז ּדִ ִאים ְלַהּצַ ּבָ  ־ְיֵדי־ְיֵדי ׁשֶׁ

ֵלָמהזֶׁה מַ  ָחה ׁשְ ּגָ יִכין ַהׁשְ י . ְמׁשִ ּכִ

ָחָכם ַהנַּ  ִביא ַהּתֹוָרה "הּוא הֶׁ ל ַהּמֵ

נַּ  ַכת ַהּתֹוָרה ־ל ְוַעל"ּכַ ְיֵדי ַהְמׁשָ

ם  ֵ ַחת ַהׁשּ ּגָ ְך ַהׁשְ עֹוָלם ִנְמׁשָ ּבָ

ַרְך ָעֵלינוּ  י ַהּתֹוָרה ִהיא . ִיְתּבָ ּכִ

ִגין ְנֻקּדֹות ְטָעִמים ֵהם  אֹוִתּיֹות ּתָ ׁשֶׁ

ַלת  ֵעיָנא ּוַבת ַעִיןּתְ ְוִנין ּדְ  ַעל־וְ , ּגַ

ן ָחָכם ־ַעל ּכֵ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ֵמִביא הֶׁ

ל ָהְראּות ּכֹחַ  ַחת ׁשֶׁ ּגָ ם ַהׁשְ ֵ  ַהׁשּ

ַרךְ  ָחד ְוָכל .ָעֵלינוּ  ִיְתּבָ ִפי אֶׁ ֵקרּובֹו  ּכְ

ם  ֵ ַחת ַהׁשּ ּגָ ן ַהׁשְ ל ַהּתֹוָרה ּכֵ אֶׁ

ֵלמּות יֹוֵתר ׁשְ ַרְך ָעָליו ּבִ  :ִיְתּבָ

ׁשֶׁ . ח ֲאָוה זֶׁה ּכְ ַבר ּתַ ה ּדְ ָאָדם רֹוצֶׁ

ׁש  פֶׁ ָגם ּוָמָרה ַלּנֶׁ ָהָרצֹון הּוא ּפְ

ְבִחיַנת  שׁ "ַוֲאַזי ִהיא ּבִ פֶׁ " ָמַרת נֶׁ

מּוֵאל) ִחיַנת (י' א א־ׁשְ ּה : "ּבְ ְוַנְפׁשָ

ְוזֶׁהּו  (.כז' ב ד־ְמָלִכים) "ָמָרה ָלהּ 

ׁש  פֶׁ ׁש ַוֲאַזי ֵאין ַהּנֶׁ פֶׁ זּּור ַהּנֶׁ ּפִ

ְבִחיַנתְמִאיָרה ְוִהיא אָ  ׁש : "ז ּבִ פֶׁ ְונֶׁ

ים ק) "ְרֵעָבה ִהּלִ ן זֶׁה  (.ז ט"ּתְ ּוְלַתּקֵ

ל "ָצִריְך ָלבֹוא ַלֲחַכם ַהּדֹור ַהנַּ 

ן ְוַיֲעלֶׁה ֲאִפּלּו ֵאּלּו  ְוהּוא ְיַתּקֵ

גּוִמים ִעם ָהְרצֹונֹות  ָהְרצֹונֹות ַהּפְ

ׁש לוֹ  ּיֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּטֹוִבים ׁשֶׁ

ָחָכם ִיְתקַ  א ְלהֶׁ ּבָ ׁש "ּיֵם ָאז ׁשֶׁ פֶׁ ְונֶׁ

ם) "ְרֵעָבה ִמּלֵא טֹוב ְוִיְתַקּיֵם ּבֹו ( ׁשָ

ךָ " ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶׁ יַע ּבְ ּבִ " ְוִהש ְ

ְעָיה נ) ר (. ח יא"ְיׁשַ ׁשֶׁ ּנֶׁ ׁש ּכַ ִויַחּדֵ

נּו  ּקְ ׁשּו ְוִיְתּתַ ְתַחּדְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ְנעּוָריו ּדְ

ְך ְוָאז  חֹׁשֶׁ ָעְברּו ּבַ ְיֵמי ְנעּוָריו ׁשֶׁ

ְוַגם ּגּופֹו ִיְתַעּלֶׁה . ָאָדםִנְקָרא 

ׁש ַעל ָחָכם־ְיֵדי־ְוִיְתַחּדֵ א ְלהֶׁ ּבָ  :זֶׁה ׁשֶׁ

ָחָכם . ט ִאים ְלהֶׁ ֵני ָאָדם ַהּבָ ֵאּלּו ּבְ

ם  ץ ַנְפׁשֹוֵתיהֶׁ ָחָכם ְמַקּבֵ ּדֹור ְוהֶׁ ּבַ ׁשֶׁ

ם ּוַמֲעלֶׁה  ּלָהֶׁ ֵהם ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ׁש  ְבִחיַנת ִעּבּור ּוְמַחּדֵ אֹוָתם ּבִ



 לו ־ יג ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְך חֹוֵזר ־ֹוָבה ְוַאַחראֹוָתם ְלט ּכָ

ָפׁשֹות ְלזֶׁה  ב ְויֹוֵרד ִעם ַהּנְ ְוׁשָ

ּלּות  ם ִהְתּגַ הֶׁ יְך ִעּמָ ָהעֹוָלם ּוַמְמׁשִ

ָפׁשֹות ָהֵאּלּו ֵהם . ַהּתֹוָרה ַהּנְ

ָבה ְרּכָ ּמֶׁ ּבַ ְבִחיַנת ַהַחּיֹות ׁשֶׁ . ּבִ

ְבִחיַנת  ם ֵהם ּבִ ּלָהֶׁ ְוַהּגּוִפים ׁשֶׁ

ים ָחכָ . ָהאֹוַפּנִ ׁש הֶׁ פֶׁ ַעְצמֹו ְונֶׁ ם ּבְ

ְבִחיַנת  ה ִהיא ּבִ דֹוׁשָ ְוַדְעּתֹו ַהּקְ

א ּסֵ ב ַעל ַהּכִ א ְוַהּיֹוׁשֵ ּסֵ ְוֵכן . ַהּכִ

יְך ֵיׁש  ְמׁשִ ּמַ ְבִחיַנת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ּבִ

ן ם־ּכֵ א  ּגַ ּסֵ ים ְוַהּכִ ַהַחּיֹות ְוָהאֹוַפּנִ

א ּסֵ ב ַעל ַהּכִ  :ְוַהּיֹוׁשֵ

ׁש ְמאֹד ְוַלֲחזוֹ . י ר ַאְך ָצִריְך ְלַבּקֵ

ם  ֵ ׁש ֵמַהׁשּ זֶׁה ּוְלַבּקֵ יק ּכָ ַאַחר ַצּדִ

זֶׁה  ה ִלְמצֹא ָחָכם ּכָ ְזּכֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ָפׁשֹות ְוַיֲעלֶׁה אֹוָתם  ץ ַהּנְ ַקּבֵ ּיְ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ִעּבּור ְויֹוִריד  ם ּבִ ׁשֵ ִויַחּדְ

ְיָקא . זֶׁה ַהּתֹוָרה־ְיֵדי־ַעל י הּוא ּדַ ּכִ

נֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו מִ  ל ָיכֹול ְלַתּקְ ּכָ

ֲאוֹות ל ַהּתַ ל ּכָ ָגִמים ׁשֶׁ . ַהּפְ

ֵני  ׁשְ ה זֹאת ּבִ יק עֹוש ֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

יִני י ׁשִ ּתֵ ִחיַנת ׁשְ ים ּבְ ְכִלּיִ ן "ש ִ

י ִחיַנת ׁשִ לֹ "ּבְ ל ׁשְ ים ן ׁשֶׁ ה ָראׁשִ ׁשָ

י ים"ְוׁשִ ָעה ָראׁשִ ל ַאְרּבָ  :ן ׁשֶׁ

ין יֹוֵתר . יא ְתַרּבִ ּמִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ל ִאים אֶׁ ָפׁשֹות ַהּבָ יק  ַהּנְ ּדִ ַהּצַ

ל ּתֹוָרה ִנְתַמֵעט  ת ְלַקּבֵ ָהֱאמֶׁ

ר  ל ָהַרע ֲאׁשֶׁ בֶׁ ל יֹוֵתר ַההֶׁ ּטֵ ְוִנְתּבַ

יֹות  ׁשְ ֵהם ַהּקֻ ץ ׁשֶׁ ה ַעל ָהָארֶׁ ַנֲעש ֶׁ

יקֹוְרִסים ּפִ ל ָהאֶׁ ֵמֲחַמת , ׁשֶׁ

ע ְוטֹוב  יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ רֹוִאים ַצּדִ ׁשֶׁ

ָפׁשֹות ־ְוַעל. לוֹ  ְיֵדי ִרּבּוי ַהּנְ

צִ  ְתַקּבְ ת ַהּמִ יֵקי ֱאמֶׁ ל ַצּדִ ים ֵאצֶׁ

ֵאּלוּ  יֹות ּכָ ל ֻקׁשְ ל ׁשֶׁ בֶׁ ל ַההֶׁ ּטֵ  :ִנְתּבַ

ים ַהּנֹוְסִעים ּוָבִאים . יב ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ

ּתֹוֵסף  ּיִ ת ָראּוי ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְלַהּצַ

ם ַאֲהָבה זֶׁה ָלזֶׁה ִויעֹוְררּו  הֶׁ ּבָ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ת זֶׁה ּבַ ירּו זֶׁה אֶׁ ְוַיְזּכִ

ַרךְ  ָנָתם וְ . ִיְתּבָ ּוָ ָהְיָתה ּכַ זֶׁה ִסיָמן ׁשֶׁ

יק  ּדִ ל ַהּצַ ָהיּו ֵאצֶׁ ֵעת ׁשֶׁ ְרצּוָיה ּבְ

ׁש ְלטֹוָבה  :ְוִהְתִחילּו ְלִהְתַחּדֵ

גּומֹות ְמאֹד . יג ֵהם ּפְ ֵיׁש ְנָפׁשֹות ׁשֶׁ

ל . ְמאֹד ִאין ֵאצֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ּכְ

יק ַאף ּדִ י־ַעל־ַהּצַ ֵכן ֲעַדִין ־ּפִ

ָכל ַהתַּ  ִעים ּבְ ּקָ ֲאוֹות ַוֲעַדִין לֹא ְמׁשֻ

חּוט ׁש ֲאִפּלּו ּכְ ל ַהּקֹדֶׁ  ָיְצאּו ֵמחֹל אֶׁ

ֲעָרה ַ אי ִאי , ַהש ּ ַוּדַ ֵאּלּו ּבְ ּוְנָפׁשֹות ּכָ

ם ׁשָ ר ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַחּדְ ְפׁשָ  אֶׁ



 לז ־ יד ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְבִחיַנת ִעּבּור   יִקים . ּבִ ֲאָבל ֵיׁש ַצּדִ

ַמֲעלֹות ִנְפָלאֹות  דֹוִלים ּבְ ּגְ ׁשֶׁ

ל ךְ ־ְונֹוָראֹות ּכָ ֲאִפּלּו  ּכָ ַעד ׁשֶׁ

ֵאּלּו ְיכֹוִלים  גּומֹות ּכָ ְנָפׁשֹות ּפְ

ם  ׁשָ ְבִחיַנת ִעּבּור ּוְלַחּדְ ְלַהֲעלֹות ּבִ

ן. ְלטֹוָבה ַנְפׁשֹו  ַעל־ּכֵ ּיֹוֵדַע ּבְ ִמי ׁשֶׁ

יו  ה ָלחּוס ַעל ַחּיָ ַגם ְמאֹד ְורֹוצֶׁ ּפָ ׁשֶׁ

ַרְך ָצִריְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְוָלׁשּוב ְלַהׁשּ

ׁש ּוְלִהְתַחנֵּ  ן ְמאֹד ְמאֹד ִלְפֵני ְלַבּקֵ

ַרֲחָמיו  הּו ּבְ ַזּכֵ ּיְ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ה  ְהיֶׁ ּיִ זֶׁה ׁשֶׁ יק ּכָ ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ

ּיּוַכל ְלַהֲעלֹות  ְך ׁשֶׁ ל ּכָ ּבֹור ָחָזק ּכָ ּגִ

ם ַנְפׁשֹו ְלטֹוָבה ׁש ּגַ ֵרי , ּוְלַחּדֵ ַאׁשְ

זֶׁה יק ּכָ ה ִלְמצֹא ַצּדִ  :ַהזֹּוכֶׁ

יךְׁ ש ָ   ש ִ ַהמְׁ  יד –לֹום לְׁ

ַרְך הּוא . א ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ר ּכְ ִעּקַ

ת  יֹוֵתר ְמָקְרִבים אֶׁ ָהְרחֹוִקים ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

י ָאז  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצָמן ְלַהׁשּ

א  ֻקְדׁשָ ָמא ּדְ ר ׁשְ ּלַק ְוִאְתַיּקַ ִאְסּתַ

א ִריְך הּוא ֵעּלָא ְוַתּתָ ִיְתרֹו  ,זַֹהר) ּבְ

בֹוד ,(א"ט ע"ס ל ּכְ ּדֵ ַרְך ְוִנְתּגַ ֹו ִיְתּבָ

ן. ְמאֹד ל ָאָדם  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

ל ְמאֹד ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ם ֵאין . ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּגַ

ְלָאָדם לֹוַמר ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול 

ַרְך ַוֲאִני  ם ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ

ל ְך ַעל־ָרחֹוק ּכָ י ־ּכָ ְיֵדי ִרּבּוי ַמֲעש ַ

הּוא . ָרִעיםהָ  ֶׁ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ַרּבָ י ַאּדְ ּכִ

ל ַעל ּדֵ יֹוֵתר ִיְתּגַ בֹוד ־ָרחֹוק ּבְ ָידֹו ּכְ

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ יֹוֵתר ּכְ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

י  ַרְך ּכִ ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

נַּ  ַרְך ּכַ בֹודֹו ִיְתּבָ ר ּכְ  :ל"זֶׁה ִעּקַ

הֵ . ב ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ּבְ ׁשֶׁ ם ִמחּוץ ּכְ

ת ַעְצָמם  ה ְמָקְרִבין אֶׁ ָ ֻדׁשּ ַלּקְ

ִרים  ה ֵהן ּגֵ ָ ֻדׁשּ ִלְפִנים ֵמַהּקְ

ׁשּוָבה  ֲעֵלי ּתְ ִרים ֵהן ּבַ ּיְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ

חּוץ ם ֵהם ָהיּו ִמּבַ ּגַ ָקְרִבין . ׁשֶׁ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ר  ּוַמְכִניִסים אֹוָתם ִלְפִנים זֶׁהּו ִעּקַ

ַרְך ּוְכֵדין ִאְסתַּ  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ּלַק ּכְ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֻקְדׁשָ ָמא ּדְ ר ׁשְ ְוִאְתַיּקַ

א בֹוד , ֵעּלָא ְוַתּתָ ת ַהּכָ ּוַמֲעִלין אֶׁ

ְרָאה ְוַעל ְרׁשֹו ַהְינּו ַלּיִ זֶׁה ־ְיֵדי־ְלׁשָ

עֹוָלם לֹום ּבָ יִכים ׁשָ  :ַמְמׁשִ

ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלָקֵרב ־ַעל. ג

ׁשּוָבה ּוְלהֹוִדיעַ  ִרים ּוַבֲעֵלי ּתְ  ּגֵ

הּ  ְך ֵיְלכּו ּבָ רֶׁ ם ַהּדֶׁ  :ָלהֶׁ

ה ־ַעל. ד ָ ְקֻדׁשּ ק ַהּתֹוָרה ּבִ ְיֵדי ֵעסֶׁ

ְתׁשּוָבה ְמעֹוְרִרין ֵעי ּבִ ָרֵאל  ּפֹוׁשְ ִיש ְ
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ר ִלְזּכֹות . ְוֵגִרים ְפׁשָ ֲאָבל ִאי אֶׁ

י ִאם ַעל ְפלּות ־ָלזֶׁה ּכִ ְיֵדי ֲעָנָוה ְוׁשִ

ַתְכִלית זֹוִכין ְלתֹוָרה  זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל .ּבְ

תֹוָרתֹו  ּוְלעֹוֵרר ְלָהִאיר ּיּוַכלׁשֶׁ  ַעד ּבְ

ָרֵאל ֲאִפּלּו  מֹות ִיש ְ י ִנׁשְ ְרׁשֵ ׁשָ

ְרָסאֹות ה ּפַ ּמָ ּנּו ּכַ . ָהְרחֹוִקים ִמּמֶׁ

ל ְזַמן  ָרֵאל ּכָ ֵעי ִיש ְ ַוֲאִפּלּו ּפֹוׁשְ

י  ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו ּכִ ם ִיש ְ ֵ ׁשּ ׁשֶׁ

ָרֵאל הּוא ־ַעל־ַאף ָחָטא ִיש ְ י ׁשֶׁ ּפִ

דְּ ) ִויכֹוִלים ְלָהִאיר לֹו , (ִרין מדַסְנהֶׁ

ׁש  ֹרֶׁ ָאָרה ִמׁשּ הּוא הֶׁ ל ָמקֹום ׁשֶׁ אֶׁ

ָמתֹו ַעל  ־ְיֵדי־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְוַעל־ִנׁשְ

ְתׁשּוָבה  :זֶׁה חֹוֵזר ּבִ

ל ָאָדם ּוִבְפָרט . ה ָצִריְך ּכָ

ְלִמיד ּיּוַכל ־ּתַ ָחָכם ִלְראֹות ׁשֶׁ

ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו  ְלָהִאיר ּוְלָבֵרְך ּבְ

ׁשֹ  מֹותּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ ָבה , רֶׁ ַמֲחׁשָ ַהְינּו ּבְ

נַּ  ִחּלָה ּכַ זֶׁה ָיכֹול ־ְיֵדי־ל ְוַעל"ּתְ

ִעים  ְתׁשּוָבה ְרׁשָ ְלָקֵרב ּוְלעֹוֵרר ּבִ

ּנוּ  , ְוֵגִרים ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמּמֶׁ

נֹו ־ְיֵדי־ְוַעל ם ּבְ ה ּגַ ְהיֶׁ ּיִ ה ׁשֶׁ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ְלִמיד ֵאינֹו לֹומֵ . ָחָכם־ּתַ ׁשֶׁ ד ֲאָבל ּכְ

ְלִמיד נֹו ּתַ ְבִחיָנה זֹו ֵאין ּבְ ָחָכם ־ּבִ

ן ְנָדִרים פ)  (:א"ְוַעּיֵ

ּלָא . ו ה ְלתֹוָרה אֶׁ ֵאין ָאָדם זֹוכֶׁ

ֲאָותֹו ־ַעל ר ּגַ ּבֵ ׁשַ ּיְ ְפלּות ׁשֶׁ ְיֵדי ׁשִ

ְפלּות ִחינֹות ׁשִ ע ּבְ י . ֵמַאְרּבַ ּכִ

ת ַעְצמֹו ִלְפֵני  ָצִריְך ְלַהְקִטין אֶׁ

ּנּו ְולִ  דֹוִלים ִמּמֶׁ ֵני ָאָדם ּגְ ְפֵני ּבְ

ּנוּ  ים ִמּמֶׁ ְרּכֹו ְוִלְפֵני ְקַטּנִ עֶׁ . ּכְ

ַעְצמֹו ָקָטן  הּוא ּבְ ְוִלְפָעִמים ׁשֶׁ

ת  ים ְוָצִריְך ְלַהְקִטין אֶׁ ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶׁ

ה  ד ַמְדֵרַגת ַעְצמֹו ְוִיְדמֶׁ גֶׁ נֶׁ ַעְצמֹו ּכְ

ְדֵרָגתוֹ  ה ִמּמַ הּוא ְלַמּטָ ֵעיָניו ׁשֶׁ  :ּבְ

ת עַ . ז מֹר אֶׁ ל ָצִריְך ִלׁשְ ְצמֹו ִמּכָ

ֵני ָאָדם  ְך ּבְ רֶׁ ּדֶׁ ָבִרים ׁשֶׁ ַהּדְ

ה  לׁשָ ם ְוֵהם ׁשְ הֶׁ ל ּבָ ּדֵ ְלִהְתּגַ

ָבִרים ירּות, ָחְכָמה: ּדְ בּוָרה ַוֲעׁשִ . ּגְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ַאל "(: כב' ִיְרְמָיה ט) ּכְ

ִריְך . 'ְוגוֹ " ִיְתַהּלֵל ָחָכם ּצָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ׁש לֹו ִמכָּ  ּיֵ ֲאָותֹו ׁשֶׁ ר ּגַ ּבֵ ל ֵאּלוּ ְלׁשַ

ֵפל  ָבִרים ְוִלְהיֹות ָעָנו ְוׁשָ ַהּדְ

ֻכּלָם  :ּבְ

ן הּוא . ח ֲאָותֹו ּכֵ ר ּגַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ּכְ

ה ְלתֹוָרה ה ־ְיֵדי־ְוַעל. זֹוכֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְלָקֵרב ְרחֹוִקים ְלַהׁשּ

ַעל ל זֶׁה־ְיֵדי־ׁשֶׁ ּדֵ בֹודֹו  ְוִנְתַעּלֶׁה ִנְתּגַ ּכְ

ַרךְ  ְרׁשֹו וּ . ִיְתּבָ בֹוד ְלׁשָ ַמֲעלֶׁה ַהּכָ
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ה ְלִיְרָאה־ְיֵדי־ְוַעל  ־ְיֵדי־ְוַעל. זֶׁה זֹוכֶׁ

לֹום ה ִלׁשְ ִית ־זֶׁה זֹוכֶׁ לֹום "ּבַ ׁשָ

ֲעָצָמיו ים ל) "ּבַ ִהּלִ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל (ח ד"ּתְ

ה ִלְתִפּלָה ה ־ְיֵדי־ְוַעל. זֹוכֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ָכל  לֹום ּבְ ָלִלי ׁשָ לֹום ַהּכְ ָ ַלׁשּ

 :ָהעֹוָלמֹות

ת  .ט ִאיִרין ּוְמעֹוְרִרין אֶׁ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ְתׁשּוָבה ֲעַדִין  ָרֵאל ּבִ ֵעי ִיש ְ ַהּפֹוׁשְ

ה ְמאֹד ְוָיכֹול  ָ ֻדׁשּ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּקְ

ם ְמִניעֹות ַרּבֹות . ִלְהיֹות ָלהֶׁ

ֵדי  ם ְיִגיעֹות ַרּבֹות ּכְ ְוָצִריְך ָלהֶׁ

ָגִדים ַהּצֹוִאים  ם ַהּבְ יט ֵמהֶׁ ְלַהְפׁשִ

יׁשוּ  ִהְלּבִ י ֵאּלּו  (.ד' ְזַכְרָיה ג) ׁשֶׁ ּכִ

ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵהם מֹוְנִעים  ַהּבְ

דֹושׁ  ֲחזֹר ְלַהּקָ רּוךְ ־אֹוָתם ִמּלַ הּוא ־ּבָ

ְפִסיק  מֹו ָנָהר ַהּמַ ְוֵהם ַמְפִסיִקים ּכְ

ְך אֹותֹו  רֶׁ ר ַלֲהלְֹך ּדֶׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ׁשֶׁ

ָהר ן. ַהּנָ לֹא ְיַבֲהלּוָך  ַעל־ּכֵ

ה ַאּתָ ׁשֶׁ יָך ּכְ ה  ַרְעיֹונֶׁ ַאּתָ ה ׁשֶׁ רֹואֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ רֹוצֶׁ

. ֲעצּומֹות ְמִניעֹות  ָעלֶׁיָך   ּוָבִאים

ְהיּו ְלָך ְמִניעֹות  ּיִ ְכֵרַח ׁשֶׁ הֶׁ י ּבְ ּכִ

ִכין  ּלָם ִנְמׁשָ י ּכֻ ַרּבֹות ַוֲעצּומֹות ּכִ

ּו  ֲעש  ּנַ ָגִדים ַהּצֹוִאים ׁשֶׁ ֵמַהּבְ

ְסּבֹל ּוְצִריִכים לִ . ֵמֲעוֹונֹוָתיו

ִליְך  ׁשְ ּיַ ְיִגיעֹות ּוְמִרירּות ַעד ׁשֶׁ

ָגִדים ַהּצֹוִאים ְוַעל  ־ְיֵדי־ֵמָעָליו ַהּבְ

ִניעֹות  ל ַהּמְ לּו ּכָ ּטְ זֶׁה ִיְתּבַ

ינֹו ְלֵבין  יִלים ּבֵ ְבּדִ ים ַהּמַ ַסּכִ ְוַהּמָ

ה ָ ֻדׁשּ  :ַהּקְ

ת ִיְרֵאי ה. י ד אֶׁ ַכּבֵ ּמְ בֹוד ׁשֶׁ ' ְלִפי ַהּכָ

בוֹ  ן עֹולֶׁה ַהּכָ ר ּכֵ ְרׁשֹו ְוִעּקַ ד ְלׁשָ

ד ִיְרֵאי ה ַכּבֵ ּיְ ָבר ׁשֶׁ ֵלם ' ַהּדָ ֵלב ׁשָ ּבְ

ְרָאה ־ְיֵדי־ְוַעל ָגֵמי ַהּיִ ִלים ּפְ זֶׁה ַמׁשְ

לֹום ה ְלׁשָ  :ְוזֹוכֶׁ

לֹום. יא ֵני ִמיֵני ׁשָ לֹום . ֵיׁש ׁשְ ֵיׁש ׁשָ

ִחּלָה ָצִריְך ָאָדם  י ּתְ ֲעָצָמיו ּכִ ּבַ

עֲ  לֹום ּבַ ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ י . ָצָמיוִלְראֹות ׁשֶׁ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֹום ּכְ : ִלְפָעִמים ֵאין ׁשָ

ֵני " ֲעָצַמי ִמּפְ לֹום ּבַ ֵאין ׁשָ

אִתי ים ל)" ַחּטָ ִהּלִ ְיֵדי ־ְוַעל(. ח ד"ּתְ

ֲעָצָמיו  לֹום ּבַ ה ְלׁשָ ְרָאה זֹוכֶׁ ַהּיִ

ּלֵל ְוַעל ְיֵדי ־ַוֲאַזי ָיכֹול ְלִהְתּפַ

ִפּלָה ה ַהּתְ לֹום זֹוכֶׁ ָ ָלִלי ַלׁשּ  ַהּכְ

ָכל ָהעֹוָלמֹות לֹום ּבְ ְוָלבֹוא . ׁשָ

ְפלּות ־ְלִיְרָאה ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשִ

 :ְותֹוָרה
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ִפּלָה ַעל. יב ר ַהּתְ י ־ִעּקַ ְרָאה ּכִ ְיֵדי ַהּיִ

ן  ן ּוְבָקְרּבָ ְמקֹום ָקְרּבָ ִפּלָה ּבִ ַהּתְ

הּ  ִתיב ּבֵ ְקָרא כ) ּכְ ר "(: א יח"ַוּיִ ל ֲאׁשֶׁ ּכָ

אֵ , "ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב ין ּבֹו ּוְכׁשֶׁ

ַהְינּו ַעל מֹו ־מּום ּדְ ְיֵדי ִיְרָאה ּכְ

תּוב ּכָ ים ל) ׁשֶׁ ִהּלִ ֵאין ַמְחסֹור "(: ד י"ּתְ

ַעל "ִליֵרָאיו ה זֶׁה־ְיֵדי־ׁשֶׁ ֵלמּות זֹוכֶׁ  ִלׁשְ

לֹום , (ט"זַֹהר ִיְתרֹו ע) ה ׁשָ ְהיֶׁ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ין  לֹום ּבֵ ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ֲעָצָמיו ּדְ ּבַ

ֹו ֲאַזי ִיְקַרב ַלֲעֹבד ּגּופֹו ְוַנְפשׁ 

ּלֵל  ה ְוָאז ָיכֹול ְלִהְתּפַ ּמָ ֲעבֹוָדתֹו ּתַ

ֵלמּות ׁשְ ה ־ְוַעל. ּבִ ִפּלָה זֹוכֶׁ ְיֵדי ַהּתְ

ֵלמּות  ָלִלי ַהְינּו ׁשְ לֹום ַהּכְ ָ ַלׁשּ

ִפּלָה . ָהעֹוָלמֹות ם זֶׁה ּתְ י ַעל ׁשֵ ּכִ

ם ֵקרּוב  ן ַעל ׁשֵ ִנְקָרא ָקְרּבָ

ֵלמּוָתן  ִחיַנת ָהעֹוָלמֹות ִלׁשְ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

ָכל  לֹום ּבְ ָלִלי ׁשָ לֹום ַהּכְ ׁשָ

ִפּלָה  ִמין ַהּתְ ַסּיְ ּמְ ָהעֹוָלמֹות ְוזֶׁה ׁשֶׁ

לֹום ָ ׁשּ  :ּבַ

ֵלמּות . יג ׁשְ ה ִלְזּכֹות ּבִ ל ָאָדם ִיְראֶׁ ּכָ

ַהְינּו  ֲעָצָמיו ּדְ לֹום ּבַ ִלְבִחיַנת ׁשָ

ין ּגּופֹו  י ּבֵ לֹום ֲאִמּתִ ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ ׁשֶׁ

ה וְ . ְוַנְפׁשוֹ  אי לֹא ִיְרצֶׁ ַוּדַ ָאז ּבְ

ק ֵמִעְסֵקי עֹוָלם  ׁשּום ֵעסֶׁ ַלֲעסֹק ּבְ

ל  ָמתֹו ְוַגם ּכָ ִביל ִנׁשְ ׁשְ ַהזֶּׁה ַרק ּבִ

ִביל  ׁשְ ּלָא ּבִ ִפּלֹוָתיו לֹא ִיְהיּו אֶׁ ּתְ

ָמתוֹ  ר ִנׁשְ ֵ ַוֲאִפּלּו ֵאּלּו . ְלַקׁשּ

ִפּלָה  ּתְ ים ּבַ ִפּלֹות ַהְמֹפָרׁשִ ַהּתְ

ְך ַהּגוּ  ֵהם ְלצֹרֶׁ גֹון ְרָפֵאנּו , ףׁשֶׁ ּכְ

ָאר ָצְרֵכי ַהּגּוף לֹא  ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ּוׁשְ

ּלָא  ִביל ּגּופֹו אֶׁ ׁשְ ָנתֹו ּבִ ּוָ ְהיֶׁה ּכַ ּתִ

ָמתֹו ּוְרפּוָאָתהּ  י . ְלַפְרָנַסת ִנׁשְ ּכִ

רּוָחִנּיּות  ן ּבְ ּקֵ ְתּתַ ּנִ ׁשֶׁ ת ּכְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ִמּיּות  ַגׁשְ ם ּבְ ן ּגַ ּקֵ יָלא ִנְתּתַ ִמּמֵ

פִּ  ל ּוַמׁשְ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ יַע לֹו ַהׁשּ

דֹול ַפע ּגָ ַוח ּוְבׁשֶׁ רֶׁ ֲאָבל . ְצָרָכיו ּבְ

ִביל  ׁשְ ְהיֶׁה ַרק ּבִ ָנתֹו לֹא ּתִ ּוָ ּכַ

ָמתוֹ   :ִנׁשְ

ּיֵׁש . יד ָאנּו רֹוִאים ִלְפָעִמים ׁשֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

נּו ַהּכֹל  ּקְ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ יִקים ׁשֶׁ ַצּדִ

רּוָחִנּיּות ְוַאף ֵלמּות ּבְ ׁשְ י־ַעל־ּבִ ֵכן ־ּפִ

ְך  ִמּיּות זֶׁה ִנְמׁשָ ׁשְ ַפע ּגַ ם ׁשֶׁ ֵאין ָלהֶׁ

ָמִתין  ִנׁשְ ְלּגּוִלים ּדְ ד ּגִ ַרק ִמּצַ

דֹושׁ  זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבן ּבַ ב "ו ע"ג רי"ח) ּכַ

 (:ט"ְוִתּקּוֵני זַֹהר ס

ת . טו ִנין אֶׁ ִפּלָה ְמַתּקְ בֹות ַהּתְ ּתֵ

ָלִלי  לֹום ַהּכְ ין ׁשָ ת ְועֹוש ִ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

לֹום  ָכל ָהעֹוָלמֹותׁשָ  :ּבְ
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ת ַעְצמֹו . טז יל אֶׁ ָצִריְך ְלַהְרּגִ

ָחֵסר לֹו ֵהן  ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּלֵל ַעל ּכָ ְלִהְתּפַ

ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶׁ ִנים אֹו ּכְ ְרָנָסה אֹו ּבָ ּפַ

ֵביתֹו ְוָצִריְך  לֹום ּבְ חֹולֶׁה ַחס ְוׁשָ

ה  –' ְרפּוָאה ְוכוּ  ְהיֶׁ ם ּתִ ּלָ ַעל ּכֻ

ּלֵל ר ֲעָצתֹו ַרק ְלִהְתּפַ ם  ִעּקַ ֵ ְלַהׁשּ

ַרךְ  ַרְך , ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ְוַיֲאִמין ּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ הּוא טֹוב ַלּכֹל ֵהן ־ּבָ

ִלְרפּוָאה ֵהן ְלַפְרָנָסה ֵהן ְלָכל 

ָבִרים לּותֹו . ַהּדְ ּדְ ּתַ ר ִהׁשְ ה ִעּקַ ְוִיְהיֶׁ

ִריְך הּוא ְולֹא ִיְרּדֹף  א ּבְ ַתר ֻקְדׁשָ ּבָ

ְחּבּולֹות ַרבּ  ם , ֹותַאַחר ּתַ י ֻרּבָ ּכִ

לּום ּוְמַעט  ֵאיָנם מֹוִעיִלים ּכְ

ם  ְמַעט ַהּמֹוִעיִלים ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמהֶׁ ּדִ

ֲאָבל ִלְקרֹא . ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָמְצָאם

דֹושׁ  רּוךְ ־ְלַהּקָ ּומֹוִעיל  טֹוב זֶׁה הּוא־ּבָ

ָבר ְלָכל עֹוָלם ּדָ ּבָ ִלְמצֹא  ָיכֹול ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ַר  י הּוא ִיְתּבָ ִמיד ּכִ ְמָצא ּתָ ּנִ ְך ּבַ

ִמיד  :ּתָ

ֵאינֹו סֹוֵמְך . יז ׁשֶׁ טֹוב ְמאֹד ָלָאָדם ּכְ

ם  ֵ י ִאם ַעל ַהׁשּ ָבר ּכִ ַעל ׁשּום ּדָ

ַרְך ְלַבד ֵאינֹו סֹוֵמְך . ִיְתּבָ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ל  ּדֵ ּתַ ַרְך ָצִריְך ְלִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ַהׁשּ

ְחּבּולֹות ַרּבֹות ל . ַאַחר ּתַ ְלָמׁשָ

ִריְך ִלְרפ ּצָ ׁשֶׁ ל ּכְ ּדֵ ּתַ ּוָאה ָצִריְך ְלִהׁשְ

ים ְוִלְפָעִמים ֵאּלּו  ִבים ַרּבִ ַאַחר ֲעש ָ

ִבים ִריִכים ָהֲעש ָ ְמָצא  ֵאיָנם לוֹ  ַהּצְ ּנִ ּבַ

ְמָצִאים  ִבים ַהּנִ ְמִדיָנתֹו ְוָהֲעש ָ ּבִ

תוֹ  טֹוִבים ֵאיָנם דֹושׁ  ֲאָבל .ְלַמּכָ  ־ַהּקָ

רּוךְ  ּכֹות ־ּבָ הּוא טֹוב ְלָכל ַהּמַ

אֹותָ  תּוב, םְלַרּפְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ' טֹוב ה: "ּכְ

ים קמ) "ַלּכֹל ִהּלִ ְמָצא ( ה ט"ּתְ ּנִ ְוהּוא ּבַ

ִמיד ְלָכל ָאָדם תּוב, ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

ה" ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו' ּכַ " ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ָבִרים ד) ה ) .(ז' ּדְ ן ִמְדָרׁש ַרּבָ ְוַעּיֵ

ָפסּוק ן ּבְ ְתַחּנַ ת ָואֶׁ ָרׁשַ י ִמי : "ּפָ ּכִ

ְלִמי ' ְוכוּ " דֹולּגֹוי גָּ  ירּוׁשַ ן ּבִ ְוַעּיֵ

ה ָאַמר ַרב  ק ָהרֹואֶׁ רֶׁ ָרכֹות ּפֶׁ ּבְ

ןוְ . ('ָעָנן ְוכוּ  ׁש לֹו חֹולֶׁה  ַעל־ּכֵ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ל  ְהיֶׁה ּכָ ּתִ לֹום ָצִריְך ׁשֶׁ ַחס ְוׁשָ

ִפּלָה ְוַתֲחנּוִנים ְוזֶׁה , ְסִמיָכתֹו ַעל ּתְ

ִמיד ְויֹוִעיל לֹו  יּוַכל ִלְמצֹא ּתָ

א ַוּדַ נַּ ּבְ ל ֲאָבל. ל"י ּכַ  ְרפּוָאה ְלַקּבֵ

ְרפּואֹות ָהרֹוְפִאים זֶׁה  ְיֵדי־ַעל

ׁש ְמאֹד ְמאֹד  ש  ּוְלַבּקֵ ָצִריְך ְלַחּפֵ

ּיּוַכל ִלְמצֹא רֹוֵפא ִעם ְרפּואֹות  ׁשֶׁ

אֹותוֹ  ּיּוַכל ְלַרּפְ ת ֵאינֹו . ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ָלל ַעל ְמָצא ּכְ ּנִ י ־ּבַ י רֹב ּכִ ּפִ
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יִקים ה  ָהרֹוְפִאים ַמזִּ יֹוֵתר ִמּמַ

ים ְרחֹוקֹות  ּמֹוִעיִלים ְלִעּתִ ֶׁ ן )ׁשּ ְוַעּיֵ

ָסִחים קי א ָאַמר ֵלּה ַרב "ג ע"ּפְ

ֵרׁש  א ּפֵ י ַסּמָ ּתֵ ֵרּה ָלא ִתׁשְ א ּבְ ְלִחּיָ

ּתֹות "ַרשִׁ  ּלֹא ִלְהיֹות ָרִגיל ִלׁשְ י ׁשֶׁ

ְדָאַמר ְלֵעיל ( ב"ב ע"מ) ַסְמָמִנים ּכִ

ַמֲעֵלי לְ  ְקָיֵני ּדְ הּו ׁשִ ּלְ ה ּכֻ ַהאי ָקׁשֶׁ

ל "ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ , ְלַהאי ם ּכָ י ׁשָ

ה ָלזֶׁה ְוכוּ  ִלי זֶׁה ָקׁשֶׁ ַמֲעֵלי ָלחֳּ  :('ּדְ

ֵלמּות ־ַעל. יח ׁשְ ִפּלָה ּבִ ְיֵדי ּתְ

ַעל ָלִלי ־ְיֵדי־ׁשֶׁ לֹום ַהּכְ ְך ׁשָ זֶׁה ִנְמׁשָ

ִרּיֹות ְמַרֲחִמין ־ְיֵדי־ְוַעל ל ַהּבְ זֶׁה ּכָ

לֹום בֵּ  ָחד ַעל ֲחֵברֹו ְוֵיׁש ׁשָ ם אֶׁ יֵניהֶׁ

מֹו  ר ִיְהיֶׁה לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ּכְ ְוַכֲאׁשֶׁ

תּוב ּכָ ש  : "ׁשֶׁ בֶׁ " ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶׁ

ְעָיה י) ם ־ְיֵדי־ַעל (.א ו"ְיׁשַ ֵ זֶׁה ַהׁשּ

ְבִחיַנת ּלָם ּבִ ַרְך ְמַרֵחם ַעל ּכֻ : ִיְתּבָ

יו" ל ַמֲעש ָ ים ) "ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ִהּלִ ּתְ

רֹוָנם ּוְכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזכְ , (ה ג"קמ

ת קנ) ִלְבָרָכה ּבָ ל ַהְמַרֵחם ':(: א"ׁשַ ּכָ

ִרּיֹות ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן  ַעל ַהּבְ

ַמִים ָ תּוב' ַהׁשּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְוָנַתן ְלָך : "ּכְ

ָבִרים י) "ַרֲחִמים ְוִרַחְמךָ   (:ג יח"ּדְ

ה ֵמִאיר ־ַעל. יט ְיֵדי ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ

ַרְך ְוִנְתַעּלֶׁ  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ה ּכְ

עֹוָלם ּוְמעֹוְרִרין  בֹודֹו ּבָ ל ּכְ ּדֵ ְוִנְתּגַ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ . ָהְרחֹוִקים ָלׁשּוב ְלַהׁשּ

ִית  לֹום ּבַ ְוזֹוִכין ְלִיְרָאה ְוִלׁשְ

ת ְוָלׁשֹון  ֲחלֹקֶׁ ל ַהּמַ ּטֵ ְוִלְתִפּלָה ְוִנְתּבַ

ָכל  ָלִלי ּבְ לֹום ַהּכְ ְך ׁשָ ָהָרע ְוִנְמׁשָ

 :ָהעֹוָלמֹות

ֲעֵלי. כ ת  ֵיׁש ּבַ ָלׁשֹון ָהָרע ּוַמֲחלֹקֶׁ

ן ַמְפִריד ַאּלּוף  ִחיַנת ְוִנְרּגָ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

ֵלי ט) ִלין , (ז כח"ִמׁשְ י הֹוְלִכין ּוְמַרּגְ ּכִ

ִרים ְרִכילּות ְוָלׁשֹון ָהָרע  ּוְמַדּבְ

ין ָאָדם  ת ּבֵ ין ְמִריָבה ּוַמֲחלֹקֶׁ ְועֹוש ִ

ּתֹו ְוזֶׁה  ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ

ִמיּ  ַגׁשְ שׁ ּבְ רּוָחִנּיּות . ּות ַמּמָ ְוֵכן ּבְ

ן ֵישׁ  ם־ּכֵ ִחיָנה ּגַ ֵהם זוֹ  ּבְ ְטָרא ׁשֶׁ ־ ַהּסִ

ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִלּפֹות ׁשֶׁ ַאֲחָרא ְוַהּקְ

ֹות  ת ָהָאָדם ְוַלֲעש  ְלַפּתֹות אֶׁ

ין ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ַעד  ת ָעצּום ּבֵ ַמֲחלֹקֶׁ

ְבִחיַנת הּוא ּבִ לֹום : "ׁשֶׁ ֵאין ׁשָ

ֲעָצַמי ִמפְּ  אִתיּבַ ים )" ֵני ַחּטָ ִהּלִ ּתְ

זֹּוִכין ְלָקֵרב ־ְוַעל(. ח"ל ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָהְרחֹוִקים ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ַעל ַרְך ־ְיֵדי־ׁשֶׁ בֹודֹו ִיְתּבָ זֶׁה ֵמִאיר ּכְ
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ְרָאה  ְרׁשֹו ַהְינּו ַלּיִ ְוחֹוֵזר ְועֹולֶׁה ְלׁשָ

ֲעֵלי ָלׁשֹון ־ְיֵדי־ַעל ִלין ּבַ ּטְ זֶׁה ִנְתּבַ

ה "ּוְרִכילּות ַהנַּ  ָהָרע ל ְוִנְתַרּבֶׁ

עֹוָלם לֹום ּבָ ָ ְיֵדי ִמְצַות ־ְוֵכן ַעל. ַהׁשּ

ְך  ְזַמּנֹו ִנְמׁשָ ה ּבִ ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ

ן ם־ּכֵ ִחיָנה זֹאת ּגַ  :ּבְ

ְפָלא . כא לֹום ַהּמֻ ָ ה ַהׁשּ ְתַרּבֶׁ ּתִ ׁשֶׁ ּכְ

ְהיֶׁה לֶָׁעִתיד ָלבֹוא  ּיִ מֹו ׁשֶׁ עֹוָלם ּכְ ּבָ

טֵּ  ן ִמן ֲאַזי ִיְתּבַ א ּוַמּתָ ָ ש ּ ל ַהּמַ ל ּכָ

ְוזֶׁהּו ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנר . ָהעֹוָלם

ּוק ל ִמן ַהׁשּ גֶׁ ְכלֶׁה רֶׁ ּתִ ה ַעד ׁשֶׁ , ֲחֻנּכָ

ה  ֲעש ֶׁ ּנַ לֹום ׁשֶׁ ִחיַנת ׁשָ ַהְינּו ּבְ

ְרׁשֹו ־ַעל בֹוד ְלׁשָ ְיֵדי ַהְחָזַרת ַהּכָ

א ָ ש ּ ל ַהּמַ ל ּכָ ּטֵ ְתּבַ ּיִ ְרָאה ַעד ׁשֶׁ  ־ַלּיִ

ן ל ׁשֶׁ , ּוַמּתָ גֶׁ ֵאר ׁשּום רֶׁ ָ ּלֹא ִיׁשּ

ַנֲעִני עֹוד  ּוק ְולֹא ִיְהיֶׁה ּכְ ׁשּ ְזַכְרָיה )ּבַ

ַתְרּגּומֹו ) (ד כא"י  –ְוֵיׁש לֹוַמר ּכְ

ָרא ּגָ ה , ּתַ ן ַנֲעש ֶׁ א ּוַמּתָ ָ ש ּ ַהּמַ ׁשֶׁ

ָרא ־ַעל ת ְוַתּגָ ִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ּבְ

נַּ   (:ל"ּכַ

לֹום ֵהם . כב ָלִאים ַחס ְוׁשָ חֳּ ל הֶׁ ּכָ

לֹום בִּ  ֵאין ׁשָ ת ׁשֶׁ ְבִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ

ֲעָצָמיו ה , ּבַ ִרין זֶׁ ּבְ ְוַהְיסֹודֹות ִמְתּגַ

לֹום  ׁשָ ַעל זֶׁה ְוֵאין ִמְתַנֲהִגים ּבְ

ה ְוָהְרפּוָאה ִהיא  וֶׁ ָ זֶׁג ַהׁשּ ּמֶׁ ּבַ

לֹום ִחיַנת ׁשָ  :ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . כג

ְלִמיד' ְרפּוָאה ָחָכם ֵאין ־ַהְמַבזֶּׁה ּתַ

תוֹ  ת קי) 'ְלַמּכָ ּבָ ר , :(ט"ׁשַ י ִעּקַ ּכִ

ר  הּוא ִעּקַ לֹום ׁשֶׁ ָ ַכת ַהׁשּ ַהְמׁשָ

נַּ  ִחיַנת ָהְרפּוָאה ּכַ ל הּוא "ּבְ

ֵלב ־ַעל ם ּבְ ֵ ד ִיְרֵאי ַהׁשּ ַכּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

בֹוד  ִחיַנת ַהְחָזַרת ַהּכָ זֶּׁה ּבְ ֵלם ׁשֶׁ ׁשָ

ְרׁשוֹ  ַעל, ְלׁשָ ְרָאה ׁשֶׁ ַהְינּו ַלּיִ  ־ֵדייְ ־ּדְ

לֹום ְוִלְרפּוָאה  :זֶׁה זֹוִכים ְלׁשָ

ַרְך . כד בֹודֹו ִיְתּבָ ָאַרת ּכְ ר הֶׁ ִעּקַ

עֹוָלם הּוא ַרק ַעל יִקים־ּבָ ּדִ , ְיֵדי ַהּצַ

יִקים ְצּדִ ת ַהּמַ ים אֶׁ ִלים  ָהַרּבִ ּדְ ּתַ ּוִמׁשְ

ת ָהְרחֹוִקים ּוְלַהֲחִזיָרם  ְלָקֵרב אֶׁ

בֹודֹו  ר ּכְ זֶּׁה ִעּקַ ְתׁשּוָבה ׁשֶׁ ּבִ

ַרךְ ִיתְ  ד . ּבָ ְסּפֵ ִחיַנת ַההֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

יד ַעל ִסּלּוק  ִריִכין ְלַהְסּפִ ּצְ ׁשֶׁ

יִקים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּדִ  :ַהּצַ

מּוָסר ְוִיְרַאת . כה ר ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ְלַדּבֵ

ַמִים ּוְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה הּוא  ׁשָ

ִחיַנת  ִרי ּבְ ּקּון קֶׁ  ִאם ּתֹוִציא"ּתִ

ַאְתָון  (ו יט"ה טִיְרְמיָ ) "ָיָקר ִמזֹּוֵלל

ֵדין ַאְתָון ּדְ ֵדין ּכְ  :ּדְ



 מד ־ טו ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ז   נו   טו –אֹור ַהג ָ

ה ִלְטעֹם ַטַעם אֹור . א רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

נּוז ַהְינּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ַהּגָ

ּלּו לֶָׁעִתיד ָצִריְך ְלַהֲעלֹות  ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

הּ  ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ת ַהּיִ ְוזֶׁה זֹוִכין . ִמּדַ

הוּ ־ַעל ט ׁשֶׁ ּפָ ִחיַנת ְיֵדי ִמׁשְ א ּבְ

ינֹו ְלֵבין  יָחה ּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות ְוש ִ

ם , קֹונוֹ  ֵ ָפֵרׁש ִלּבֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ּמְ ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו ַעל  ַרְך ְוׁשֹוֵפט ְוָדן אֶׁ ִיְתּבָ

ל  ל ֲעָסָקיו ּוָבזֶׁה ָיִסיר ֵמָעָליו ּכָ ּכָ

ְרָאה  ָחִדים ּוַמֲעלֶׁה ַהּיִ ַהּפְ

ִפיָלָתהּ  ֵאין ָהָאָדם . ִמּנְ ׁשֶׁ י ּכְ ן ּכִ ּדָ

ִנין  ת ַעְצמֹו ֲאַזי ּדָ ְוׁשֹוֵפט אֶׁ

ין  ְוׁשֹוְפִטין אֹותֹו ְלַמְעָלה ַוֲאַזי ַהּדִ

ָבִרים ָכל ַהּדְ ׁש ּבְ ְוָכל , ִנְתַלּבֵ

ים  עֹוָלם ַנֲעש ִ ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ַהּדְ

זֶׁה  ֹות ּבְ קֹום ַלֲעש  ִליִחים ַלּמָ ׁשְ

תּוב ט ּכָ ּפָ כֹול , ָהִאיׁש ִמׁשְ ּיָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ל ָענְ  ל ־ׁשֹו ְוִדינֹו ַעלְלַקּבֵ ְיֵדי ּכָ

עֹוָלם ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ רֹוִאין . ַהּדְ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ין  יַע ָלָאָדם ֵאיזֶׁה ּדִ ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ חּוׁש ׁשֶׁ ּבְ

לֹום י רֹב ֵהם ־ַעל, ְוִיּסּוִרין ַחס ְוׁשָ ּפִ

ִאים ַעל ה ַעל־ּבָ ה ַקּלָ ְיֵדי ־ְיֵדי ִסּבָ

ָבר ָקָטן ּלֹא ָהָיה עֹולֶׁה ַעל , ּדָ ׁשֶׁ

עַ  ַעלַהּדַ זֶׁה ־ת ׁשֶׁ ָבר ָקָטן ּכָ ְיֵדי ּדָ

ֵאּלֶׁה  ל לֹו חֹוַלַאת ְוִיּסּוִרים ּכָ ְלּגֵ ִיְתּגַ

לֹום ל זֶׁה ֵמֲחַמת . ַחס ְוׁשָ ַאְך ּכָ

ׁש  ָעָליו ִמְלַמְעָלה ִנְתַלּבֵ ין ׁשֶׁ ַהּדִ ׁשֶׁ

ֹות ּבֹו  ֵדי ַלֲעש  ָבר ּכְ זֶׁה ַהּדָ ּבָ

יַע לוֹ  ּגִ ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ְוָכל זֶׁה . ַהּמִ

ֵאין  ׁשֶׁ ת ּכְ ן ְוׁשֹוֵפט אֶׁ ָהָאָדם ּדָ

ת  ֹוֵפט אֶׁ ׁשּ ׁשֶׁ ַעְצמֹו ֲאָבל ּכְ ַעְצמֹו ּבְ

נַּ  ַעְצמֹו ּכַ ל "ַעְצמֹו ּבְ ּטֵ ל ֲאַזי ִנְתּבַ

ַמְעָלה ְוֵאינֹו ָצִריְך  ּלְ ין ׁשֶׁ ַהּדִ

י  ָבר ּכִ ּום ּדָ ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפחֹד ִמׁשּ

ָבר  י ּכְ ם ּכִ הֶׁ ׁש ּבָ ינֹו ְמֻלּבָ ֵאין ּדִ

ַעצְ  ל ּבְ ּטֵ יִנים ַעלּבִ ן ־מֹו ַהּדִ ּדָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַעְצמוֹ  ת ַעְצמֹו ּבְ ְרָאה . אֶׁ ְוֵאין ַהּיִ

ת  ָבר ְלעֹוֵרר אֶׁ ׁשּום ּדָ ת ּבְ ׁשֶׁ ִמְתַלּבֶׁ

ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵרר י הּוא ּבְ . ָהָאָדם ּכִ

ּה  ְרׁשָ ְרָאה ְלׁשָ ת ַהּיִ ּוָבזֶׁה ַמֲעלֶׁה אֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְהיֶׁה לֹו ַרק ִיְרַאת ַהׁשּ ּיִ ׁשֶׁ

ת ְוַעל ְולֹא רֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ִיְרָאה ַאחֶׁ

נּוז ַהנַּ  ה ָלאֹור ַהּגָ  :ל"ִיְזּכֶׁ

ה ִלְטעֹם ַטַעם אֹור . ב רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

נַּ  נּוז ּכַ ִהְתּבֹוְדדּות "ַהּגָ ה ּבְ ל ַיְרּבֶׁ

ת  ּפֹט אֶׁ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְוָיִדין ְוִיׁשְ ּבֵ

ל ֲעָסָקיו  ָכל ֵעת ּכָ ַעְצמֹו ּבְ



 מה ־ טו ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

יו ְך ָרא, ּוַמֲעש ָ ּוי ְוָהגּון לֹו ִאם ּכָ

ם  ֵ ד ַהׁשּ גֶׁ ֹות ּוְלִהְתַנֵהג נֶׁ ַלֲעש 

ָכל  ַרְך ַהּגֹוֵמל ִעּמֹו טֹובֹות ּבְ ִיְתּבָ

ַגע ט , ֵעת ָורֶׁ ּפָ ׁשְ ּמִ ָבָריו ּבַ ל ּדְ ִויַכְלּכֵ

ים קי) ִהּלִ ְוַעל ַהּכֹל ָיבֹוא (. ב ה"ּתְ

ַעְצמֹו  ט ִעם ַעְצמֹו ְוהּוא ּבְ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ת עַ  ּפֹט אֶׁ ל ָיִדין ְוִיׁשְ ְצמֹו ַעל ּכָ

יו ּוָבזֶׁה ָיסּור ֵמָעָליו . ֲעָסָקיו ּוַמֲעש ָ

ְראֹות  ֵצל ִמּיִ ָחִדים ְוִיּנָ ל ַהּפְ ּכָ

פּולֹות ּלֹא ִייָרא ְולֹא , ַהּנְ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה ָרָעה  ר ְוָאדֹון ְוַחּיָ ּום ש ַ ִיְפַחד ִמׁשּ

עֹוָלם  ּבָ ָבר ׁשֶׁ ּום ּדָ ְוִלְסִטים ְולֹא ִמׁשּ

ם ִיְתבָּ  ֵ ַרְך ְלַבד ִייָרא ַרק ֵמַהׁשּ

ְרָאה , ְוִיְפַחד ת ַהּיִ ּוָבזֶׁה ַיֲעלֶׁה אֶׁ

ַעת ַהְינּו ַלּדַ ּה ּדְ ְרׁשָ ה . ְלׁשָ ְוִיְזּכֶׁ

י ְלִהְתָיֵרא ּיֵַדע ִמּמִ ֵלם ׁשֶׁ , ְלַדַעת ׁשָ

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת ַהׁשּ ַהְינּו ְלִיְרָאה אֶׁ

זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְלַבד ִיְרַאת ָהרֹוְממּות

גַ  ָ ה ְלַהש ּ ְגלֶׁה ִיְזּכֶׁ ּנִ ּבַ ת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ה  ְפלּות ְוִיְזּכֶׁ ִחיַנת ׁשִ ָהָיה ּבְ ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ְפלּות ּבֶׁ ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְלׁשִ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ל  ַבּטֵ ּיְ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ְמִסיַרת נֶׁ ִלְתִפּלָה ּבִ

ַעת  ׁשְ ִמּיּותֹו ּבִ ל ֵיׁשּותֹו ְוַגׁשְ ּכָ

ַנת  ּוָ ִלי ׁשּום ּכַ ּלֵל ּבְ ִפּלָה ְוִיְתּפַ ַהּתְ

לֶׁ  ְולֹא ַיֲחׁשֹב ִלְכלּום . ת ַעְצמוֹ ּתֹועֶׁ

ל ַעְצִמּיּותֹו  ל ּכָ ת ַעְצמֹו ַרק ְיַבּטֵ אֶׁ

ִאּלּו ֵאינֹו  ל ּכְ ּטֵ ִמּיּותֹו ְוִיְתּבַ ְוַגׁשְ

עֹוָלם תּוב, ּבָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ י ָעלֶׁיָך : "ּכְ ּכִ

ל ַהּיֹום ים מ) "הַֹרְגנּו ּכָ ִהּלִ  .(ג"ד כ"ּתְ

ַגת סִ ־ְיֵדי־ְוַעל ָ ה ְלַהש ּ ְתֵרי זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ּלֶׁה  ְתּגַ ּיִ נּוז ׁשֶׁ ִהיא אֹור ַהּגָ ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ְיֵדי ־לֶָׁעִתיד ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל

נַּ   :ל"ִהְתּבֹוְדדּות ּכַ

ם . ג י ּגַ ּלֵב ּכִ ַעת הּוא ּבַ ר ַהּדַ ִעּקַ

ַעת ַאְך הּוא "ַעּכוּ  ם ּדַ ם ֵיׁש ָלהֶׁ

הּוא  ׁשֶׁ ַעת ּכְ ר ַהּדַ לֹא ֵלב ַאְך ִעּקַ ּבְ

כָּ  מֹו ׁשֶׁ ּלֵב ּכְ ' ְולֹא ָנַתן ה: "תּובּבַ

ם ֵלב ָלַדַעת ָבִרים כ) "ָלכֶׁ (. ט ג"ּדְ

ְרָאה ּלֵב ְמקֹום ַהּיִ ם ּבַ ַהְינּו . ְוׁשָ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ּיֵַדע אֶׁ ַעת ׁשֶׁ ר ַהּדַ ִעּקַ ׁשֶׁ

מֹחֹו ְלַבד ִלּבֹו ְולֹא ּבְ ַרְך ּבְ . ִיְתּבָ

ַעת  ת ַהּדַ ר אֶׁ ֵ יְך ִויַקׁשּ ְמׁשִ ּיַ ַהְינּו ׁשֶׁ

ּפֹל ָעָליו ֵאיָמה ְלתֹוְך ַהּלֵב ַעד ׁשֶׁ  ּתִ

ַרךְ  תֹו ִיְתּבָ ֻדּלָ ַעד , ְוַפַחד ְוִיְרָאה ִמּגְ

ת ַעד  ֱאמֶׁ ְתעֹוֵרר ְלָעְבדֹו ּבֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ְליֹוָנה ְלִיְרַאת  ה ְלִיְרָאה עֶׁ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

י ְלִהְתָיֵרא ּיֵַדע ִמּמִ . ָהרֹוְממּות ׁשֶׁ

ה ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ־ְוזֶׁה זֹוכֶׁ
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ֹוֵפט־ַעל ׁשּ ת ַעְצמֹו  ְיֵדי ׁשֶׁ אֶׁ

ַעְצמֹו ְוַעל ה ָלאֹור ־ְיֵדי־ּבְ זֶׁה זֹוכֶׁ

נַּ  נּוז ּכַ ה ָלזֶׁה. ל"ַהּגָ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ  :ַאׁשְ

ַרְך . ד ם ִיְתּבָ ֵ ָאנּו קֹוְרִאין ְלַהׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ר ָוָדם ְוהּוא  ש ָ ל ּבָ ְתָאִרים ׁשֶׁ ּבִ

ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו זֶׁה  ִנְמָצא ָלנּו ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ד ַהׁשּ סֶׁ י ִאם לֹא כִּ . חֶׁ

ַרְך לֹא ָהָיה  ם ִיְתּבָ ֵ ד ַהׁשּ סֶׁ ָהָיה חֶׁ

ַדאי ְתָאִרים  אֹותוֹ  ּוְלַכּנֹות ִלְקרֹא ּכְ ּבִ

ָבִחים ְוֵתבֹות ְואֹוִתּיֹות ֲאָבל , ּוׁשְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ד ַהׁשּ סֶׁ ּוִמזֶּׁה . זֶׁה ַהּכֹל חֶׁ

ָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַלֵהב 

יִּ  ׁשֶׁ ִפּלָה ּכְ ּתְ ֻדּלַת ְמאֹד ּבַ ְזּכֹר ּגְ

פּום ָמה  ַרְך ּכְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

הּ  ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ הּוא ְמרֹוָמם . ּדִ ׁשֶׁ

ָבִחים  ְ ל ֵאּלּו ַהׁשּ א ְמאֹד ִמּכָ ָ ּוְמֻנש ּ

ְמָלתֹו  ַאֲהָבתֹו ְוחֶׁ ָאִרים ַרק ּבְ ְוַהּתְ

דֹול ָנַתן ָלנּו ְרׁשּות  ְוַחְסּדֹו ַהּגָ

ְתָאָריו ֵאּלוּ   ִלְקרֹות אֹותֹו ּבִ

ה  ְזּכֶׁ ּנִ ֵדי ׁשֶׁ ּלֵל ְלָפָניו ּכְ ּוְלִהְתּפַ

ַרךְ  ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ ן. ְלִהְתּדַ ָראּוי  ַעל־ּכֵ

בֹות  ִנים ֵאּלּו ַהּתֵ ל ּפָ לֹוַמר ַעל ּכָ

ָנה  ֵלם ּוְבַכּוָ ֵלב ׁשָ ָאִרים ּבְ ְוַהּתְ

ׁש ֵמַאַחר  פֶׁ ְמִסיַרת נֶׁ דֹוָלה ּבִ ּגְ

דֹול ִלקְ  ַחְסּדֹו ַהּגָ ָאנּו זֹוִכין ּבְ רֹות ׁשֶׁ

ְתָאִרים  :אֹותֹו ּבִ

ת . ה ִסית אֶׁ ּמֵ ִחיַנת ָנָחׁש ׁשֶׁ ֵיׁש ּבְ

לֶׁת ַעְצמֹו  ּלֵל ְלתֹועֶׁ ְתּפַ ּיִ ָהָאָדם ׁשֶׁ

ָאר  י ּוְמזֹוָנא אֹו ׁשְ מֹו ַהב ָלָנא ַחּיֵ ּכְ

לֶׁת ר ַעל זֶׁה . ּתֹועֶׁ ּבֵ ְוָצִריְך ְלִהְתּגַ

ִלי  ּלֵל ּבְ ל ִלְזּכֹות ְלִהְתּפַ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

וָּ  ִאּלּו ׁשּום ּכַ לֶׁת ַעְצמֹו ּכְ ַנת ּתֹועֶׁ

נַּ  עֹוָלם ּכַ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ל"ֵאינֹו ּבָ

נַּ  יִקים ּכַ ּדִ נּוז ַלּצַ ה ָלאֹור ַהּגָ  :ל"ִיְזּכֶׁ

דֹושׁ . ו רּוךְ ־ַהּקָ ה ־ּבָ הּוא ִמְתַאּוֶׁ

ָרֵאל ל ִיש ְ ָתן ׁשֶׁ ָרֵאל . ִלְתִפּלָ ש ְ ּיִ ּוְכׁשֶׁ

ִאין  ִלין ְלָפָניו ֵהם ְמַמּלְ ּלְ ִמְתּפַ

ְבָיכֹול תַּ  ה ּכִ ֲאָותֹו ַוֲאַזי ַנֲעש ֶׁ

ל  הּוא ְמַקּבֵ ה ׁשֶׁ ָ ְבִחיַנת ִאׁשּ ּבִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ נּו ּכְ ֲענּוג ֵמִעּמָ : ּתַ

ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה" ֵ ר ) "'ִאׁשּ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְיֵדי ָהֵריַח ִניחֹוַח ־ַעל(. ח ח"כ

ה ָ ְבִחיַנת ִאׁשּ ה ּבִ ל ַנֲעש ֶׁ ַקּבֵ ּמְ . ׁשֶׁ

סֹובֵ " רּוְנֵקָבה ּתְ בֶׁ א "ִיְרְמָיה ל)" ב ּגָ

דֹושׁ  (א"כ ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ ה ־ּבָ הּוא ַנֲעש ֶׁ

ְבִחיַנת ַמְלּבּוׁש ִנְגלֶׁה ַהְינּו . ּבִ
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ר    ה ִנְסּתָ ִחּלָ ּתְ ָהָיה ּבַ ִחיָנה ׁשֶׁ ִמּבְ

ּלֶׁה ַעל ו ִנְתּגַ ִפּלָה־ַעְכׁשָ . ְיֵדי ַהּתְ

ּלָא  ִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא ּכֻ א ּבְ ְוֻקְדׁשָ

ּלֶׁה ־ַעלָחד ַוֲאַזי  ִפּלָה ִנְתּגַ ְיֵדי ַהּתְ

 :אֹוַרְיָתא ַהְינּו ִסְתֵרי אֹוַרְיָתא

י ִאם . ז ְלִסְתֵרי תֹוָרה ֵאין זֹוִכים ּכִ

ה  עֹוֵרב ְוַנֲעש ֶׁ ָניו ּכְ ִחיר ּפָ ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶׁ

ַמֲאַמר  עֹוֵרב ּכְ ָניו ּכְ ַאְכָזִרי ַעל ּבָ

ֵערּוִבין ) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

שׁ בִּ ( ב"כ פֶׁ מֹו , ְבִחיַנת ְמִסיַרת נֶׁ ּכְ

תּוב ּכָ ל : "ׁשֶׁ י ָעלֶׁיָך הַֹרְגנּו ּכָ ּכִ

ים מ) "ַהּיֹום ִהּלִ ל "ְוַכנַּ  (ג"ד כ"ּתְ

ִמּיּותוֹ  ׁשְ ל ּגַ ִבּטּול ּכָ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּמִ  :ׁשֶׁ

ׁש . ח ְוָכל ָזר "ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִנְקָרא קֹדֶׁ

שׁ  ְקָרא כ) "לֹא יֹאַכל קֹדֶׁ ( ב י"ַוּיִ

ִחיַנת  ּלָא ּבְ ית ְולֹא יֹאַכל אֶׁ ֵראׁשִ

ִחיַנת  יו ּוְמקָֹרָאיו ְוֵהם ּבְ ׁשָ ְמֻקּדָ

ה ְוִתּכֹוֵנן  נֶׁ ּבָ ׁש ּתִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ  :ּבִ

ֵעי   ָ ת  י יֹוָחָנן ִמש ְׁ  ז"ט –ַרב ִ

ל ּתֹוָרה זֹו . א ּטּוָלּה ׁשֶׁ ִלְפָעִמים ּבִ

י, (ט"ְמָנחֹות צ) ִהיא ִקּיּוָמהּ  ִמי  ּכִ

תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת  ה ַלֲעסֹק ּבְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ִמיד ִאי אֶׁ ם ּתָ ֵ ַהׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ בּוק ּבְ ִמיד ּדָ ּתָ

ְפֵסק ִלי הֶׁ ְכֵרַח , ּוְבתֹוָרתֹו ּבְ ַרק ַההֶׁ

ל ִלְפָעִמים י ִלְפָעִמים ָצִריְך . ְלַבּטֵ ּכִ

ִדְבֵרי  ָלֵצאת ַלחּוץ ַלֲעסֹק ּבְ

רּו ָהעֹוָלם כְּ  ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶׁ

ְטָרא ַאֲחָרא  ל ַהּסִ ְלּבּוִלים ׁשֶׁ ַהּבִ

לֹום ָחְכָמתֹו  ל ַחס ְוׁשָ ּטֵ ְוִיְתּבַ

ןְלַגְמֵרי וְ  ל  ַעל־ּכֵ ְכֵרַח ְלַבּטֵ ַההֶׁ

יַח ָאז . ִלְפָעִמים בֹוא ָמׁשִ ּיָ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ֵבקּותוֹ  ל ִמּדְ  :לֹא ִיְצָטֵרְך ְלַבּטֵ
 

עֹוסֵ . ב ׁשֶׁ יק ּכְ ּדִ ְליֹוָנה ַהּצַ ָחְכָמה עֶׁ ק ּבְ

ׁש ְוזֶׁהּו  מֶׁ ֶׁ ׁשּ ָאז ְמִאירֹות ֵעיָניו ּכַ

ִחיַנת ׁש : "ּבְ מֶׁ ֶׁ ׁשּ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ

ֵרחַ  ׁש ". ְוַכּיָ מֶׁ ֶׁ ׁשּ ִלְפָעִמים ְמִאירֹות ּכַ

ָחְכָמה  בּוִקים ּבַ ֲאַנְחנּו ּדְ ׁשֶׁ ּכְ

ֵרַח  ּיָ ְוִלְפָעִמים ְמִאירֹות ּכַ

ת עַ  ִקין אֶׁ ַסּלְ ּמְ ׁשֶׁ ׁשֹוֵטט ּכְ ְצֵמנּו ִמּלְ

ָחְכָמה י , ּבַ ֵרַח ֵאין ֵמִאיר ּכִ י ַהּיָ ּכִ

שׁ  מֶׁ ֶׁ ּלֵק ַהׁשּ ְסּתַ ּנִ ׁשֶׁ ְולֶָׁעִתיד . ִאם ּכְ

ֲאלּו ־ָלבֹוא ַעל יִחין ִיּגָ ֵרין ְמׁשִ ְיֵדי ּתְ

ו  ֵעש ָ ְכָלִלים ּבְ ּנִ ל ָהֻאּמֹות ׁשֶׁ ִמּכָ

ֵרין ֲעָנִנין  ֵהם ּתְ ָמֵעאל ׁשֶׁ ְוִיׁשְ

ָין ַעל ְמַכּסְ ג "זַֹהר ח) ָהַעְיִנין ּדִ

ל (ב"רנ ְוָאז לֹא ִיְצָטֵרְך ְלַבּטֵ
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ֵבקּותֹו ְוִיְתַקּיֵם   ְעָיה ל כו) ִמּדְ  (ְיׁשַ

ה  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן  :ּבִ

יֶהם   ק ֵ ִריִקים ש ַ ִהי ֵהם מְׁ  יז –ַויְׁ

ר ְלַקבֵּ . א ְפׁשָ ל ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ִאי אֶׁ

י ִאם ַעל יֵקי ַהּדֹור־ּכִ  :ְיֵדי ַצּדִ

ִמיד . ב ש  ּתָ ׁש ּוְמַחּפֵ יק ְמַבּקֵ ּדִ ַהּצַ

ם  ֵ ל ַהׁשּ ְלַגּלֹות ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ

ַרךְ  ָהָיה . ִיְתּבָ ַהְינּו ָהָרצֹון ׁשֶׁ

ִריָאה  ְכַלל ַהּבְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ַרְך  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ָעָלה ּבִ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ ּדְ

ְכָללִלְברֹ  ת ָהעֹוָלם ּבִ ְוֵכן . א אֶׁ

ַרְך  ָהָיה לֹו ִיְתּבָ ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ

ִריָאה ּוִבְפָרֵטי  ְפָרֵטי ַהּבְ ּבִ

ה . ְפָרִטּיּות ּנָ ה ְמׁשֻ ִרּיָ ל ּבְ י ּכָ ּכִ

ַבע  ְתמּוָנה ּוְבֹכַח ּוְבטֶׁ ּה ּבִ ְרּתָ ֵמֲחבֶׁ

ָרִטּיּות . ּוְבַהְנָהָגה ְפָרֵטי ּפְ ְוֵכן ּבִ

ִריָּ  ָכל ּבְ ְפֵני ַעְצָמּה ֵיׁש ּבְ ןה ּבִ ם־ּכֵ  ּגַ

ין  ּנּוִיים ּבֵ ָרִטים ְוׁשִ ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ּוְבָכל . ֵאיָבר ְלֵאיָבר ְוַכּיֹוֵצא

ּלָם ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי  רּוִאים ּכֻ ַהּבְ

ר  ים  –ְמַדּבֵ ּנּוִיים ַרּבִ ֻכּלָם ֵיׁש ׁשִ ּבְ

ָחד ַלֲחֵברֹו  ל אֶׁ ין ּכָ ר ּבֵ ְלֵאין ִמְסּפָ

ָכל ְפָרֵטי  ְוֵכן ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו ּבִ ָחד ּבִ אֶׁ

נַּ  ָרִטּיּות ּכַ ְוַהּכֹל הּוא ַרק . ל"ּפְ

ַרְך  ֵמֲחַמת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ךְ  ְך ְוזֶׁה ּכָ זֶּׁה ִיְהיֶׁה ּכָ ָרָצה ׁשֶׁ . ׁשֶׁ

ִמיד ַאַחר ֵאּלּו  ש  ּתָ יק ְמַחּפֵ ּדִ ְוַהּצַ

יג ּומֹוֵצא אֹוָתם  ִ ָהְרצֹונֹות ּוַמש ּ

ּמֹוֵצא ְיֵדי ַהִהתְ ־ַעל ֲארּות ׁשֶׁ ּפָ

ְכָלל ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי  ָרֵאל ּבִ ִיש ְ ּבְ

ָרִטּיּות ל ָהעֹוָלם לֹא ִנְבָרא . ּפְ י ּכָ ּכִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָפה ַהׁשּ ּצָ ִביל ׁשֶׁ ׁשְ ַרק ּבִ

ֲעׁשּוִעים  ַ ֲארּות ְוַהׁשּ ַעל ַהִהְתּפָ

ָרֵאל ש ְ ל ִמּיִ ַקּבֵ ּיְ ִריָאה . ׁשֶׁ ּוְכַלל ַהּבְ

בִ  ׁשְ ל ָהָיה ּבִ ַקּבֵ ּיְ ֲארּות ׁשֶׁ יל ַהִהְתּפָ

ָרֵאל ַלל ִיש ְ ִריָאה , ִמּכְ ּוְפָרֵטי ַהּבְ

ל  ַקּבֵ ּיְ ֲארּות ׁשֶׁ ִביל ַהִהְתּפָ ׁשְ ָהָיה ּבִ

ל  ְפָרִטּיּות ִמּכָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָרֵאל ש ְ ָחד ִמּיִ ָחד ְואֶׁ ְוֵכן . אֶׁ

ׁש  ּיֵ ָרִטּיּות ׁשֶׁ ְפָרֵטי ּפְ ּנּוִיים ּבִ ִ ַהׁשּ

ָכל הַ  ִפי ּבְ ְבָרִאים ָהָיה ּכְ ּנִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ַקּבֵ ּיְ ֲארּות ׁשֶׁ ַהִהְתּפָ

ְפָרֵטי  ָרֵאל ּבִ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ִמּכָ

ּבוֹ  נּוָעה טֹוָבה ׁשֶׁ ל ּתְ ָרִטּיּות ִמּכָ . ּפְ

ִמיד  ׁש ּתָ ש  ּוְמַבּקֵ יק ְמַחּפֵ ּדִ ְוַהּצַ

ּיֵׁש  ֲארּות ׁשֶׁ ּומֹוֵצא ַהִהְתּפָ

ְכלָ  ָרֵאל ּבִ ִיש ְ ל ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי ּבְ
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ָרִטּיּות ְוַעל יג ־ְיֵדי־ּפְ ִ זֶׁה יֹוֵדַע ּוַמש ּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ל ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ ּכָ

ְכָלל  ִריָאה ּבִ ָכל ַהּבְ ָהָיה לֹו ּבְ ׁשֶׁ

ָרִטּיּות ְיֵדי ־ְוַעל. ּוִבְפָרט ּוִבְפָרֵטי ּפְ

ֲארּות  יק ַמֲעלֶׁה ַהִהְתּפָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ

ֵאר  ְתּפָ ּמִ ַרְך ִעם ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ַעל ָרֵאל ׁשֶׁ ל ־ְיֵדי־ִיש ְ ין ּכָ ּלִ זֶׁה ִנְתּגַ

נַּ  ִריָאה ּכַ ל ַהּבְ ל "ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ

ְרָאה ־ְיֵדי־ַעל ּלֶׁה ַהּיִ זֶׁה ִנְתּגַ

 :ְוָהַאֲהָבה

ַרְך . ג ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶׁ

ים  ּלִ ּקַ ּבַ ל ׁשֶׁ ֵאר ֲאִפּלּו ִעם ַהּקַ ִמְתּפָ

ִישְׁ  ּבְ ָרֵאל . ָרֵאלׁשֶׁ ַע ִיש ְ ֲאִפּלּו ּפֹוׁשֵ

ָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו  ם ִיש ְ ֵ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶׁ ּכָ

ם  ֵ ַהׁשּ ָרִטי ׁשֶׁ ֲארּות ּפְ ֵיׁש ּבֹו ִהְתּפָ

ֵאר ִעּמוֹ  ַרְך ִמְתּפָ ן. ִיְתּבָ  ַעל־ּכֵ

ם  ֵ ָאסּור ָלָאָדם ְלָיֵאׁש ַעְצמֹו ֵמַהׁשּ

ַרְך ֲאִפּלּו ִאם ִקְלֵקל ּוָפַגם  ִיְתּבָ

לֹוםַהְרבֵּ  י ֲעַדִין . ה ְמאֹד ַחס ְוׁשָ ּכִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַסק ֲחִביבּות ַהׁשּ לֹא ּפָ

נַּ  ּנּו ּכַ ןל וְ "ִמּמֶׁ ָיכֹול ֲעַדִין  ַעל־ּכֵ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ר הּוא . ָלׁשּוב ְלַהׁשּ ְוָהִעּקָ

ֵהם ְיכֹוִלים ־ַעל ת ׁשֶׁ י ֱאמֶׁ ְיֵדי ַאְנׁשֵ

ֲארּות  ם ַהּטֹוב ְוַהִהְתּפָ ִלְמצֹא ּגַ

יֵּ  רּוִעים ׁשֶׁ ּגְ ּבַ רּוַע ׁשֶׁ ַהּגָ ׁש ֲאִפּלּו ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ יב ַהּכֹל ְלַהׁשּ  :ּוְלָהׁשִ

אי ַהּכֹל . ד ַוּדַ ְך ּבְ לֶׁ ְפֵני ַהּמֶׁ ת ִמּלִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

י־ַעל־ַאְך ַאף. ְיֵרִאים ַוֲחֵרִדים ֵכן ־ּפִ

נּוְסָיא  יֹום ּגְ לְֶׁך ּבְ ת ַהּמֶׁ יֹום ֻהּלֶׁדֶׁ ּבְ

ּלֹוֵבׁש ַהּמֶׁ  א ׁשֶׁ ַמְלּכָ ְגֵדי ּדְ לְֶׁך ּבִ

ְרָאה  ּלֶׁה ַהּיִ ֲארּות ֲאַזי ִנְתּגַ ִהְתּפָ

ׁש , יֹוֵתר ְויֹוֵתר פֶׁ ֵעל ַהּנֶׁ י ִמְתּפַ ּכִ

ה ֵמַעל־יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ־ְיֵדי ָהְרִאּיָ

ּלּות ְיֵדי־ְוַעל .ַהְיִדיָעה  ִהְתּגַ

ֲארּות זֶּׁה ַהִהְתּפָ ִחיַנת ׁשֶׁ ּלּות  ּבְ ִהְתּגַ

ְרָאה ַעל ּלֶׁה ָהָרצֹון זֶׁה ִנְתגַּ ־ְיֵדי־ַהּיִ

ִחיַנת ַאֲהָבה זֶּׁה ּבְ ְך . ׁשֶׁ רֶׁ י ֵכן ּדֶׁ ּכִ

א  ַמְלּכָ נּוְסָיא ּדְ יֹום ּגְ לְֶׁך ּבְ ַהּמֶׁ

ָאז  ֲארּות ׁשֶׁ ְגֵדי ִהְתּפָ ּלֹוֵבׁש ּבִ ׁשֶׁ

דֹוָלה ַעל ַהּכֹל ְוַהּכֹל  נֹוֵפל ִיְרָאה ּגְ

ָניו ְך . ֲחֵרִדים ְוזֹוֲחִלים ִמּפָ ְוַאַחר ּכָ

לְֶׁך ְרצ ָחד ְמַגּלֶׁה ַהּמֶׁ ֹונֹו ְלָכל אֶׁ

נֹות ְלָכל  ָחד ּוְמַחּלֵק ְונֹוֵתן ַמּתָ ְואֶׁ

ִפי ְרצֹון  בֹודֹו ּכְ ָחד ְלִפי ּכְ ָחד ְואֶׁ אֶׁ

ָחד  ׁש לֹו ְלָכל אֶׁ ּיֵ לְֶׁך ְוַאֲהָבתֹו ׁשֶׁ ַהּמֶׁ

ָחד זֶּׁהּו   ְואֶׁ ִחיַנת   ׁשֶׁ . ַאֲהָבה  ּבְ

ּלּות  ֵעת ִהְתּגַ ִחּלָה ּבְ י ִמּתְ ּכִ

ֲארּות ָנַפל פַּ  ְחּדֹו ְוִיְרָאתֹו ַהִהְתּפָ
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ּלָם ְוַאַחר רֹוִאים ְרצֹון ־ַעל ּכֻ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ָחד  ָחד ְואֶׁ לְֶׁך ְוֻקְרָבתֹו ְלָכל אֶׁ ַהּמֶׁ

זֶׁה ִמְתָקְרִבים ֵאָליו ־ְיֵדי־ַעל

ןוְ . ְואֹוֲהִבים אֹותוֹ  ְיֵדי ־ַעל ַעל־ּכֵ

יק ּדִ ַהּצַ ֲארּות ְמַגּלֶׁה ׁשֶׁ  ַהִהְתּפָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ֵאר ַהׁשּ ְתּפָ ּמִ ִעם  ׁשֶׁ

ת  ִחיַנת יֹום ֻהּלֶׁדֶׁ זֶּׁה ּבְ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ַהְינּו  א ּדְ ַמְלּכָ נּוְסָיא ּדְ לְֶׁך יֹום ּגְ ַהּמֶׁ

ְלכּות ִחיַנת ַהּמַ ת ּבְ ּנֹולֶׁדֶׁ י , ׁשֶׁ ּכִ

ְלכּות הּוא ַרק  ִחיַנת ַהּמַ ר ּבְ ִעּקַ

ִלין ַמְלכּותֹו ־ַעל ַקּבְ ּמְ ָרֵאל ׁשֶׁ ְיֵדי ִיש ְ

לֹא ָעם לְֶׁך ּבְ י ֵאין מֶׁ ּיֹום וְ . ּכִ ָאז ּבַ

ּלֶׁה  ְתּגַ ּנִ ַהְינּו ׁשֶׁ א ּדְ ַמְלּכָ נּוְסָיא ּדְ ּגְ

ָרֵאל ָאז  ל ִיש ְ ֲארּות ׁשֶׁ ַהִהְתּפָ

ּלֶׁה  ה ְוִנְתּגַ ׁש ָהרֹואֶׁ פֶׁ ֵעל נֶׁ ִמְתּפַ

ּלָם ַוֲאִפּלּו ַעל  ְונֹוֵפל ִיְרָאתֹו ַעל ּכֻ

ַחק י ׁשַ ְנַאּנֵ ין ־ְוַעל. ׁשִ ַגּלִ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

יִקים ַהִהְתפָּ  ּדִ ֲארּות ַהזֹּאת ַהּצַ

ין ָהְרצֹונֹות ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ֵהם ְמַגּלִ

ָבר  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ׁשֶׁ

נַּ  נּוְסָיא . ל"ְוָדָבר ּכַ יֹום ּגְ ן ּבְ ּכֵ

ּלּות  ָאז הּוא ִהְתּגַ א ׁשֶׁ ַמְלּכָ ּדְ

ּלּות  ֲארּות ֲאַזי הּוא ִהְתּגַ ַהִהְתּפָ

ַרךְ  י ַאַחר, ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְך הּוא ־ּכִ ּכָ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ְמַגּלֶׁה ְרצֹונֹו ְלָכל אֶׁ

נֹות ּוְמרֹוֵמם  ם ַמּתָ ְונֹוֵתן ָלהֶׁ

ִפי ְרצֹונֹו  ָחד ּכְ ָחד ְואֶׁ ַקְרָנם ְלָכל אֶׁ

נַּ  ּלּות . ל"ּכַ ִחיַנת ִהְתּגַ ְוזֶׁה ּבְ

נַּ  ְרָאה . ל"ָהַאֲהָבה ּכַ ּיִ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ִכין ַעל יק ־ְוַאֲהָבה ִנְמׁשָ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

מְּ  נַּ ׁשֶׁ ֲארּות ּכַ  :ל"ַגּלֶׁה ַהִהְתּפָ

ְרָאה . ה ָחד ַהּיִ ל אֶׁ ְך ֵאצֶׁ ְחׁשָ ּנֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ְך  ֵ ְתַחׁשּ ּנִ ְוָהַאֲהָבה זֶׁהּו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ִלין  ּנּו ְמַקּבְ ּמֶׁ ּמִ יק ׁשֶׁ ּדִ ְצלֹו אֹור ַהּצַ אֶׁ

נַּ  ְוַאף . ל"ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכַ

ָכל  יק ֵמִאיר ּבְ ּדִ ת ַהּצַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ׁשֶׁ

לָהעֹוָלמֹות מִ  עֹוָלם ַהזֶּׁה ־ּכָ ן ּבָ ּכֵ ׁשֶׁ

י־ַעל־ַאף ְצלֹו ֵאינֹו ֵמִאיר ־ּפִ ֵכן אֶׁ

ּלוֹ  ְך ׁשֶׁ ל ַהחֹׁשֶׁ ָלל ִמּגֹדֶׁ ְוַאף . ּכְ

ְצלֹו  ב אֶׁ יק ְויֹוׁשֵ ּדִ ל ַהּצַ הּוא ֵאצֶׁ ׁשֶׁ

ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹם ּוְלָהִבין ְוִלְראֹות 

ַעל דֹול ׁשֶׁ ָידֹו יּוַכל ָלבֹוא ־אֹורֹו ַהּגָ

ְצִחיְלַתְכִלית ַהטּ   :ֹוב ְוַהּנִ

ים . ו ֲעש ִ ְוָכל זֶׁה הּוא ֵמֲחַמת ַהּמַ

ְך  ְחׁשָ ַעל ְיֵדי זֶׁה נֶׁ ּלֹו ׁשֶׁ ָרִעים ׁשֶׁ

עֹות  ַהְינּו ּדֵ ְכִסילּות ּדְ ְכלֹו ּבִ ש ִ

ֵעיָניו . ִנְפָסדֹות ה ּבְ ְוהּוא ִנְדמֶׁ

יֹות  הּוא ָחָכם ְונֹוְפִלים לֹו ֻקׁשְ ׁשֶׁ
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ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ל ֵאלּ , ַעל ַהּצַ וּ ֲאָבל ּכָ

יֹות  ׁשְ ְפָסדֹות ְוַהּקֻ עֹות ַהּנִ ַהּדֵ

טּות  ּלָם ֵהם ׁשְ ְוַהָחְכמֹות ּכֻ

ֲחַמת ֲעִכיַרת  ּמֵ מּור ׁשֶׁ ּוְכִסילּות ּגָ

ְכִסילּות  ְכלֹו ּבִ ְך ש ִ ֵ יו ִנְתַחׁשּ ַמֲעש ָ

נַּ  ְצלֹו ־ְיֵדי־ְוַעל. ל"ּכַ ְך אֶׁ ֵ זֶׁה ִנְתַחׁשּ

יק ּוֵמֲחַמת זֶׁה ֵאין לֹו  ּדִ אֹור ַהּצַ

נַּ ִיְרָאה   :ל"ְוַאֲהָבה ּכַ

ָראּוי ־ַעל. ז רּות ּכָ ַכׁשְ ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבְ

ְמִתינּות ְוֵאינֹו אֹוֵכל  אֹוֵכל ּבִ ׁשֶׁ

ְך ַהְלָעָטה ַעל רֶׁ דֶׁ ן ־ְיֵדי־ּבְ ּקֵ זֶׁה ִנְתּתַ

ִסילּות ל ְוִנְכָנע ַהּכְ כֶׁ ֵ ֲאָבל . ַהש ּ

זֹוֵלל ְוסֹוֵבא ַעל אֹוֵכל ּכְ ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּכְ

ִסי ר ַהּכְ ּבֵ ל ִמְתּגַ כֶׁ ֵ לּות ַעל ַהש ּ

ְצלֹו אֹור ־ְיֵדי־ְוַעל ְך אֶׁ ְחׁשָ זֶׁה נֶׁ

ּנּו  ל ִמּמֶׁ יק ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַקּבֵ ּדִ ַהּצַ

 :ִיְרָאה ְוַאֲהָבה

ים ־ַעל. ח ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְיֵדי ְצָדָקה ְלַצּדִ

ים ֲהגּוִנים ַעל ין ־ְיֵדי־ְוַלֲעִנּיִ זֶׁה ַנֲעש ִ

ִרים ְוַעל ן פְּ ־ְיֵדי־ּגֵ ּקֵ ַגם זֶׁה ִנְתּתַ

ָלם ־ְיֵדי־ְוַעל. ָהֲאִכיָלה זֶׁה ִנׁשְ

ל ְוזֹוִכין ִלְראֹות אֹור  כֶׁ ֵ ן ַהש ּ ּקֵ ְוִנְתּתַ

יק ְוַעל ּדִ ל ־ְיֵדי־ַהּצַ זֶׁה זֹוִכין ְלַקּבֵ

ּנּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה  :ִמּמֶׁ

יִקים . ט ּנֹוֵתן ְלַצּדִ ָדָקה ׁשֶׁ ַהּצְ

ת  בֶׁ ֱחׁשֶׁ ים ֲהגּוִנים נֶׁ ים ְוַלֲעִנּיִ ּיִ ֲאִמּתִ

ִאלּ  ה ְנָפׁשֹות ּכְ ה ְוַכּמָ ּו נֹוֵתן ְלַכּמָ

ָרֵאל ש ְ  :ִמּיִ

ּנֹוֵתן ־ַעל. י ָדָקה ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּצְ

ה ־ְלַתְלִמיד י ִנְתַרּבֶׁ ָחָכם ֲאִמּתִ

ִחיַנת ָהֲאִויר  יֹוֵתר ּבְ ל ּבְ ּדֵ ְוִנְתּגַ

ךְ  ח ְוַהזַּ ה . ַהּנָ ר זֶׁ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ַוֲאַזי ּכְ

ְרֵאלִ  ש ְ ּבּור ַהּיִ ר ּדִ כֹול ְלַדּבֵ ּיָ י ׁשֶׁ

ּבּור  דֹוש ֲאַזי זֶׁה ַהּדִ ּבּור ַהּקָ ַהְינּו ּדִ

ֲאִויר ַוֲאַזי הֹוֵלְך  ְחָקק ּבָ ב ְונֶׁ ִנְכּתָ

ָמע ְלֵמָרחֹוק ּבּור ְוִנׁשְ ה . ַהּדִ ַוֲאַזי זֶׁ

ל  ם ׁשֶׁ ִסְפֵריהֶׁ ב ּבְ ּבּור ִנְכּתָ ַהּדִ

ְכָתָבּה "ָהַעּכוּ  ם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּכִ

ם ם בְּ "ַוֲאַזי מֹוְצִאים ָהַעּכוּ  ִסְפֵריהֶׁ

ךְ  פֶׁ ִרים זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ֱאמּוָנָתם הֶׁ ּיְ . ִנְתּגַ

ִרים  ה ּגֵ ּמָ ִרין ִמּכַ ַסּפְ ּמְ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

רּו ַעל ּיְ ְתּגַ ּנִ זֶׁה ְוָכל זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ִחיָנה ַהנַּ  ְך ִמּבְ  :ל"ִנְמׁשָ

ְיָקא ִיְמְצאּו . יא ֵאּלּו ּדַ א ׁשֶׁ ּוֵמַאִין ּבָ

נַּ  ירּו "ּכַ ֱאמּוַנת ל ְוַיַחְזרּו ְוַיּכִ

ָרֵאל ַוֲאֵחִרים ֵאיָנם מֹוְצִאים  ִיש ְ

ָלל ִחיַנת : ּכְ זֶּׁה ֵמֲחַמת ּבְ ע ׁשֶׁ ַאְך ּדַ

ַחת ָיָדם ַהְינוּ  בּוׁש ּתַ  ַהּטֹוב ַהּכָ
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ָרֵאל מֹות ִיש ְ ְלֵקי ִנׁשְ ִחיַנת חֶׁ י . ּבְ ּכִ

ים ְוַכּיֹוֵצא ־ַעל ּסִ ם ְוַהּמִ ֵזרֹוֵתיהֶׁ ְיֵדי ּגְ

ּמֹוְנִעים טֹובֹות  זֶׁה ׁשֶׁ ָרֵאל ּבָ ש ְ ִמּיִ

ֹות  יִחים אֹוָתם ַלֲעש  ְוֵאיָנם ַמּנִ

ַרְך ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ל ־ִמְצוֹות ַהׁשּ ְיֵדי ּכָ

ַחת ָיָדם ׁש ַהּטֹוב ּתַ . זֶׁה ִנְכּבָ

א  ּבָ ּוַבְתִחּלָה זֶׁה ַהּטֹוב זֹוֵכר ׁשֶׁ

ְליֹון ְמאֹד ַאְך  קֹום ָקדֹוׁש ְועֶׁ ִמּמָ

ה ־ַאַחר ִרין ַעל זֶׁ ּבְ ְך ֵהם ִמְתּגַ ּכָ

ַחת ָיָדםַהּטוֹ  ין אֹותֹו ּתַ . ב ְוכֹוְבׁשִ

ְצָלם ְוׁשֹוֵכַח  ר אֶׁ ס ְוִנְקׁשָ ְתּפָ ּנִ ַעד ׁשֶׁ

ְרֵאִלי ־ְוַעל. ַמֲעָלתוֹ  ש ְ ּבּור ַהּיִ ְיֵדי ַהּדִ

ם ֲאַזי זֶׁה  ִסְפֵריהֶׁ ב ּבְ ּיֹוֵצא ְוִנְכּתָ ׁשֶׁ

ם ּמֹוֵצא . ַהּטֹוב מֹוֵצא אֹותֹו ׁשָ ׁשֶׁ

ְך ֱאמּוָנָתם ַוֲאַזי ִנְזכָּ  פֶׁ ם הֶׁ ר זֶׁה ׁשָ

א  ּבָ ת ַמֲעָלתֹו ֵאיְך ׁשֶׁ ַהּטֹוב אֶׁ

ַהְינּו  ְליֹון ְמאֹד ּדְ קֹום ָקדֹוׁש ְועֶׁ ִמּמָ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ ְלֵקי ִנׁשְ הּוא חֶׁ , ׁשֶׁ

ִביָלם  ׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות ִנְבְראּו ּבִ ּכָ ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ְוַהּקָ מֹות  ִנְמָלךְ  הּוא־ּבָ ִנׁשְ ּבְ

ת ָהעֹוָלם ְוֵהם  ָרֵאל ִלְברֹא אֶׁ ִיש ְ

ה  ל ָהעֹוָלמֹות ְוַעּתָ ְלַמְעָלה ִמּכָ

זֶׁה ְוָיכֹול  ָגלּות ּכָ בּוׁש ּבְ הּוא ּכָ

לֹום ְפֵסד ַחס ְוׁשָ יֹון ְוהֶׁ . ֵליֵלְך ְלִכּלָ

ַע  ְעּגֵ ּוַמְתִחיל ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתּגַ

ַפל  ּנָ ּוְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ַעל ׁשֶׁ

זֶׁה ְלָמקֹום ָעמֹק  ֹבּהַ ּכָ קֹום ּגָ ִמּמָ

זֶׁה ְוַעל ל ־ֵדייְ ־ּכָ ב ְוחֹוֵזר אֶׁ ה ׁשָ זֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ ְך ַעל. ַהּקְ ְיֵדי ־ְוָכל זֶׁה ִנְמׁשָ

 :ל"ְצָדָקה ַהנַּ 
 

ל ָאָדם . יב יָלא יּוַכל ּכָ ּוִמזֶּׁה ִמּמֵ

ה הּוא  ה ְוַכּמָ ּמָ ַעְצמֹו ּכַ ְלָהִבין ּבְ

ַעְצמֹו ָצִריְך ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו  ּבְ

ְרׁשוֹ  ׁשָ ל ַמֲעָלתֹו ּבְ ְזּכֹר ּגֹדֶׁ ּיִ ׁשֶׁ . ּכְ

ִלּבֹו ֲהלֹא ֲאִני ִמזֶַּׁרע  ְויֹאַמר ּבְ

ל  ֵהם ְלַמְעָלה ִמּכָ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ָבה  ַמֲחׁשָ ָעלּו ּבְ ָהעֹוָלמֹות ְוׁשֶׁ

נַּ  ִחּלָה ּכַ ה "ּתְ ל ַעּתָ ל ְוֵאיְך ֲאִני ֻמּטָ

יֹון ִבזָּ לֹום ִמי . ּבְ לֹום ַחס ְוׁשָ ְוַחס ְוׁשָ

ִמים  ּיָ ן ּבַ ְהיֶׁה ְלַהּלָ יֹוֵדַע ַמה ּיִ

אִ  ָבר , יםַהּבָ ַעל ּדָ י ֲהלֹא ַהּבַ ּכִ

לֹום ה ְלַכּלֹות אֹוִתי ַחס ְוׁשָ . רֹוצֶׁ

זֶׁה ְיַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ־ְיֵדי־ְוַעל

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל ָלׁשּוב ְלַהׁשּ ּדֵ ּתַ  :ְוִיׁשְ
 

ְתִחיל ַהּטֹוב ַהנַּ . יג ּמַ ׁשֶׁ ל ַלֲחזֹר "ּכְ

ר  ָבר ִנְקׁשַ ּכְ ִלְמקֹומֹו ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ס ְמאֹד אֶׁ  ֵרי ְוִנְתּפַ ִקׁשְ ְצָלם ּבְ
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ְך ְותֹוֵלׁש ִעּמֹו  ִרים ֲאַזי מֹוׁשֵ ְקׁשָ

ם ּלָהֶׁ ְוזֶׁה הּוא . עֹוד ֵמָהַרע ׁשֶׁ

ּיֵר  ִאים ְלִהְתּגַ ּבָ ִרים ׁשֶׁ ִחיַנת ּגֵ ּבְ

ם  ְתַלׁש ֵמהֶׁ ּנִ ִחיַנת ָהַרע ׁשֶׁ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

ָחַזר ַהּטֹוב ־ִעם ַהּטֹוב ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ

ר ְלַהטּ . ִלְמקֹומוֹ  ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ֹוב ּכִ

ל  ַעְצמֹו ֵמֲחַמת ּגֹדֶׁ ַלֲחזֹר ּבְ

ק  ּבֵ ר ְוִנְתּדַ ֵ ְתַקׁשּ ּנִ רּות ׁשֶׁ ְ ַהִהְתַקׁשּ

ְתלֹׁש ִעּמֹו  ּיִ ְכֵרַח ׁשֶׁ ם ְמאֹד ּוְבהֶׁ ׁשָ

ִרים, ֵמָהַרע ִחיַנת ּגֵ  :ְוזֶׁה הּוא ּבְ

ה . יד ָהַרע רֹואֶׁ ׁשֶׁ ְפָעִמים ּכְ ּלִ ע ׁשֶׁ ּדַ

יְך ַעְצמֹו  ּתֹוֵקק ּוַמְמׁשִ ַהּטֹוב ִמׁשְ ׁשֶׁ

ה ַלֲחזֹר ִלְמקֹומוֹ  ֲאַזי ֵהם . ְורֹוצֶׁ

יֹוֵתר  ִרים ַעל ַהּטֹוב ּבְ ּבְ ִמְתּגַ

ּוְמִביִאים אֹותֹו ְלתֹוְך ַהֲעָלָמה 

ִביִאים אֹותֹו  ּמְ ַהְינּו ׁשֶׁ ְיֵתָרה ּדְ

ַהְינּו  ם ּדְ ְבּתָ ִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ְלתֹוְך ּפְ

בֹות  ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ּמַ ׁשֶׁ

ַמְכִניִסים  זֶׁה־ְיֵדי־ַעלוְ  .ַהּטֹוב זֶׁה־ַעל

ר  ְסּתֵ ְעֵלם ְוהֶׁ תֹוְך הֶׁ ת ַהּטֹוב ּבְ אֶׁ

ם ְבּתָ ְפִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ַוֲאַזי . יֹוֵתר ּבִ

ְיֵדי הֹוָלָדה ־יֹוֵצא ַהּטֹוב ַעל

נּוז  י ַהּטֹוב הּוא ּגָ ּמֹוִליִדים ּכִ ׁשֶׁ

ם  ְבּתָ ְפִניִמּיּות ַמֲחׁשַ ְעָלם ּבִ ְונֶׁ

ם ַההֹוָלָדה ָ ן .ּומָֹחם ּוִמׁשּ  ַעל־ּכֵ

ּלֹוִדים ַוֲאַזי  זֶַׁרע ַהּיִ יֹוֵצא ַהּטֹוב ּבְ

ּלֹוִדים  ל ַהּיִ ָהַרע ׁשֶׁ ֵאין ּכַֹח ּבְ

תֹוָכם ַוֲאַזי  ּבְ ר ַעל ַהּטֹוב ׁשֶׁ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ּלֹוִדים ־יֹוֵצא ַהּטֹוב ַעל ְיֵדי ַהּיִ

ִרים ים ּגֵ  :ְוַנֲעש ִ

ְזּכּו . טו ּיִ יק ׁשֶׁ ּדִ ּלּות אֹור ַהּצַ ִהְתּגַ

י רֹו ּוְלָהִבין ְוִלְטעֹם ְוִלְראֹות ְלַהּכִ

ֵלמּות  ׁשְ לּוי ּבִ דֹול הּוא ּתָ אֹורֹו ַהּגָ

ל כֶׁ ֵ ים ּוְבַזּכּות ַהש ּ ֲעש ִ ר . ַהּמַ ְוִעּקַ

ל הּוא ַרק  כֶׁ ֵ ֲעִכיַרת ַהּמַֹח ְוַהש ּ

י ַעל־ַעל ה ּכִ ֲעש ֶׁ ֵלי ַהּמַ ְיֵדי ־ְיֵדי ּכְ

יֹון  ּלָ ים ֲעכּוִרים ּגֹוְרִמים ּכִ ַמֲעש ִ

ְפסֵ  לֹוםְוהֶׁ ל ַחס ְוׁשָ כֶׁ ֵ ר . ד ְלַהש ּ ְוִעּקַ

ה הּוא ַעל ֲעש ֶׁ ּקּון ִלְכֵלי ַהּמַ ְיֵדי ־ַהּתִ

ְבִחיַנת  ה ּבִ ֲעש ֶׁ ּמַ לּוי ּבַ ּתָ ְצָדָקה ׁשֶׁ

לֹום" ָדָקה ׁשָ ה ַהּצְ " ְוָהָיה ַמֲעש ֵ

ְעָיה ל) ָלם ־ְוַעל, (ב יז"ְיׁשַ ְיֵדי זֶׁה ִנׁשְ

ל כֶׁ ֵ ם אֹור ַהש ּ ְוָאז זֹוִכין ִלְראֹות , ּגַ

יק ּדִ ִלין ־ְוַעל, אֹור ַהּצַ ְיֵדי זֶׁה ְמַקּבְ

נַּ  ּנּו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכַ  :ל"ִמּמֶׁ

ַגם ־ַעל. טז ָלם ּפְ ִרים ִנׁשְ ְיֵדי ּגֵ

ל ָהֲעבֹוָדה י ּכָ ַח ּכִ ְזּבֵ ל ־ַהּמִ ָזָרה ּכָ

ְלֵקי ַגם חֶׁ א ִמּפְ ּכָֹחם הּוא ּבָ
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ל    דֹוש ׁשֶׁ יצֹוץ ַהּקָ ַח ֵמַהּנִ ְזּבֵ ַהּמִ

ַח  ְזּבֵ םַהּמִ ַפל ְלׁשָ ּנָ ְיֵדי ־ְוַעל. ׁשֶׁ

ָחד  ל אֶׁ ִליְך ּכָ ׁשְ ּמַ ִרים ׁשֶׁ ַהּגֵ

ֱאמּוָנתֹו ְוהֹוֵלְך ַאַחר ֱאמּוַנת 

ָרֵאל  ־ָהֲעבֹוָדה ַמְכִניעַ  זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ִיש ְ

ה ָזָרה ֲעש ָ ּנַ ַגם ׁשֶׁ ְלֵקי ִמּפְ חַ  חֶׁ ְזּבֵ . ַהּמִ

ַח  ְזּבֵ ְלֵקי ַהּמִ ְוָאז חֹוְזִרין ִניצֹוֵצי חֶׁ

הּוא  ִלְמקֹוָמם ַח ׁשֶׁ ְזּבֵ ָלם ַהּמִ ְוִנׁשְ

ַהְינּו  ל ָאָדם ּדְ ְלָחנֹו ׁשֶׁ ִחיַנת ׁשֻ ּבְ

ָראּוי ה ּכָ ָ ְקֻדׁשּ זֹּוִכין לֱֶׁאֹכל ּבִ  :ׁשֶׁ
 

ֲאָמר ַהנ ַ  ַ ָמָטה ַלמ   ל"ַהש ְׁ
 

ר  ִמיָעה הּוא ֵמֲחַמת ִעּקַ ְ קֹול ַהׁשּ

ֲאִויר  ְחָקִקים ּבָ ּבּור נֶׁ אֹוִתּיֹות ַהּדִ ׁשֶׁ

י א ְוָהֲאִויִרים ַמּכִ ּבָ זֶׁה ַעד ׁשֶׁ ם זֶׁה ּבָ

ֹוֵמעַ  ן ַהׁשּ ןוְ . ְלאֹזֶׁ ָהֲאִויר ָנח  ַעל־ּכֵ ׁשֶׁ ּכְ

ּבּור  ָמע ַהּדִ ָוַזְך ְוָצלּול ֲאַזי ִנׁשְ

ׁש רּוַח ְסָעָרה , ְלֵמָרחֹוק ּיֵ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

מַֹע ֲאִפּלּו  ר ַלֲחֵברֹו ִלׁשְ ְפׁשָ ֲאַזי ִאי אֶׁ

ל ַעְצמוֹ ־ַהּקֹול ִמּכָ ּבּור ּבְ ן ַהּדִ ּכֵ . ׁשֶׁ

מֹו־ֵכן ֵני ָאָדם  ּכְ ין ּבְ ׁש ַאֲהָבה ּבֵ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

רּוָחם  ח ׁשֶׁ ִחיַנת ֲאִויר ַהּנָ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

ָמִעים ־ְיֵדי־נֹוָחה זֶׁה ִמזֶּׁה ַעל זֶׁה ִנׁשְ

ְפָרט ּוִבְכָלל ּבּוִרים ְלֵמָרחֹוק ּבִ . ַהּדִ

ל  ל ּכָ ּבּוִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶׁ ּדִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ל ֲחֵברוֹ  ָמִעים ֵאצֶׁ ָחד ִנׁשְ ְוזֶׁה  אֶׁ

ְפָרט ָמִעים . ּבִ ְכַלל ָהעֹוָלם ִנׁשְ ְוֵכן ּבִ

ים  דֹוׁשִ ּבּוִרים ַהּקְ ִלים ַהּדִ ְוִנְתַקּבְ

ם  ת ּגַ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶׁ ּיִ ְוָהֲאִמּתִ

ְבִחיַנת ְמעֹו : "ְלֵמָרחֹוק ְמאֹד ּבִ ְוׁשָ

ִדינֹות ָכל ַהּמְ ר ט" )הֹוֵלְך ּבְ ְסּתֵ ( ד' אֶׁ

ם ְרחֹוקִ  ִאים ּגַ ּבָ ים ּוִמְתָקְרִבים ַעד ׁשֶׁ

ִרים  ִחיַנת ּגֵ זֶּׁה ּבְ ַרְך ׁשֶׁ ֵאָליו ִיְתּבָ

ׁשּוָבה ְנָאה . ּוַבֲעֵלי ּתְ ׁש ש ִ ּיֵ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ְנָאה  ִ ֵני ָאָדם זֹו ַהש ּ ין ּבְ לֹום ּבֵ ַחס ְוׁשָ

ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה רּוַח ָרָעה  ִהיא ּבְ

ם יֵניהֶׁ ְפִריד ּבֵ ּמַ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשֶׁ

ְלבְּ  ַעלִנְתּבַ זֶׁה ־ְיֵדי־לּו ָהֲאִויִרים ַעד ׁשֶׁ

ם  ָמִעים ּגַ ּבּוִרים ִנׁשְ ֵאין ַהּדִ

ן  ּכֵ ל ׁשֶׁ ם ּוִמּכָ ְמקֹוָמם ּוְבָסמּוְך ָלהֶׁ ּבִ

ה . ֵמָרחֹוק ְהיֶׁה ַנֲעש ֶׁ ּיִ ּקּון ׁשֶׁ ר ַהּתִ ְוִעּקַ

ח ְוַהזְַּך ַהנַּ  ִחיַנת ֲאִויר ַהּנָ ל הּוא "ּבְ

ת  ְיֵדי־ַעל יֵקי ֱאמֶׁ ְצָדָקה ְלַצּדִ

ים ֲהגּוִניםוְ   :ַלֲעִנּיִ
 

ֵעי ָ ת  י יֹוָנָתן ִמש ְׁ  ַרב ִ
ָטִליָתא  יח־  ַקרְׁ

 

ְכִלית ּוְלזֶׁה . א ָבר ֵיׁש ּתַ ְלָכל ּדָ

ְכִלית ַאֵחר  ְכִלית ֵיׁש עֹוד ּתַ ַהּתַ

ֹבהַּ  ֹבּהַ ֵמַעל ּגָ ר הּוא . ּגָ ְוָהִעּקָ

ֲעׁשּוֵעי הּוא ׁשַ ְכִלית ָהַאֲחרֹון ׁשֶׁ ַהּתַ
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הּוא   א ׁשֶׁ ְכִלית  עֹוָלם ַהּבָ ר ַהּתַ ִעּקַ

ל  ל ּכָ ִריָאה ְוׁשֶׁ ל ַהּבְ ל ּכָ ָהַאֲחרֹון ׁשֶׁ

עֹוָלם ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ֲאָבל ֵאין ִמי . ַהּדְ

ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ יג ְוִלְתּפֹס ּבְ ִ ָיכֹול ְלַהש ּ ׁשֶׁ

יִקים ּדִ י ִאם ַהּצַ ְכִלית ַהזֶּׁה ּכִ . ַהּתַ

ׁש  ָרֵאל ְלִפי ׁשֹרֶׁ ש ְ ָחד ִמּיִ ְוָכל אֶׁ

תוֹ  ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ן ׁשֶׁ יק ּכֵ ּדִ ַמת ַהּצַ ְך ִנׁשְ

ִפי ַמה  ְכִלית ּכְ ּנּו זֶׁה ַהּתַ ל ִמּמֶׁ ְמַקּבֵ

ַרֲחָמנּות ַעס ּבְ ר ַהּכַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ֶׁ . ׁשּ

יג ־ְיֵדי־ְוַעל ִ יַע ּוְלַהש ּ ה ְלַהּגִ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

זֶּׁה  עֹוָלם ׁשֶׁ ּבָ ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ ְכִלית ּבְ ַהּתַ

ר  :ָהִעּקָ

ַעס . ב ת ַהּכַ ר אֶׁ ּבֵ ָצִריְך ְלׁשַ

א ִלְכַלל . ַרֲחָמנּותבְּ  ּבָ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ

ַכֲעסֹו ׁשּום  ַעס לֹא ִיְפַעל ּבְ ּכַ

ר ָאז  ּבֵ ה ִיְתּגַ ַרּבָ ַאְכָזִרּיּות ַרק ַאּדְ

ה  רֹוצֶׁ דֹול ַעל זֶׁה ׁשֶׁ ַרֲחָמנּות ּגָ ּבְ

ַרֲחָמנּות ַעס ּבְ יק ַהּכַ . ִלְכעֹס ְוַיְמּתִ

ה ֲעָטָרה ָלֲעָנִוים ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ָרָרה ַוֲאַזי ַהּבוֹ  בֹוד ּוש ְ ְרִחים ִמּכָ

ָרָרה  ְ בֹוד ְוַהש ּ ת ַהּכָ ִלים אֶׁ ְמַקּבְ

ְרָחם ַעל ּכָ  :ּבְ

ן . ג ְלִפי ִהְתַמֲעטּות ָהֱאמּוָנה ּכֵ

ֵני ה ַרת ּפְ ַוֲחרֹון ַאּפֹו ַחס ' ַהְסּתָ

לֹום יִקים ּבֹוְרִחים . ְוׁשָ ּדִ ַוֲאַזי ַהּצַ

ָרָרה ְוָכבֹוד ְוֵאין ְלָהעֹוָלם  ְ ִמש ּ

ימַ  ִרין ־ְוַעל. ְנִהיג ֲאִמּתִ ּבְ ׁשַ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרֲחָמנּות ַעל ַעס ּבְ זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּכַ

ק ַהֲחרֹון ַאף יֵקי . ִנְמּתָ ּדִ ַוֲאַזי ַהּצַ

ְנִהיגּות בֹוד ְוַהּמַ ִלין ַהּכָ ת ְמַקּבְ . ֱאמֶׁ

ַרֵחם ַעל  יְּ י ׁשֶׁ ְוזֹוִכין ְלַמְנִהיג ֲאִמּתִ

ָראּוי ְלהָ  ִביא ָהעֹוָלם ְלַהְנִהיָגם ּכָ

ְכִלית ָהַאֲחרֹון ל ַהּתַ ָחד אֶׁ ל אֶׁ  :ּכָ

עֹוָלם . ד רֹון ּבָ ִלְפָעִמים ֵיׁש ִחּסָ

ֵלמּות  ׁשְ ָהֱאמּוָנה ֵאיָנּה ּבִ ׁשֶׁ

לֹום ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ֲחרֹון ַאּפֹו ַחס ְוׁשָ

ֵני ה ַרת ּפְ ל ' ְוַהְסּתָ ר ּכָ ֵאינֹו ִנּכָ

ךְ  ל ּוָבא . ּכָ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶׁ ַרק ּכְ

יקִ  ּדִ ם ְלַהּצַ ֵניהֶׁ יִרים ּפְ ים ֲאַזי ַמְסּתִ

 .ִמן ָהעֹוָלם ְוֵאיָנם רֹוִצים ְלַהְנִהיגוֹ 

ּיֵׁש ֲעבֹוָדה ׁשֶׁ י ּכְ עֹוָלםירוֹ פִ כְּ ָזָרה וְ ־ּכִ , ת ּבְ

עֹוָלם ָאְמרוּ , ֲחרֹון ַאף ּבְ מֹו ׁשֶׁ  ּכְ

ַרת פְּ  ְוהוּא, ל"ַרּבֹוֵתינּו זַ  ִחיַנת ַהְסּתָ  ינֵ ּבְ

ֵאין ֲעבֹוָדה. 'ה ׁשֶׁ , תירוֹ פִ כְּ וְ  ָזָרה־ֲאָבל ּכְ

ֵלמוּת ׁשְ ָהֱאמּוָנה ֵאיָנּה ּבִ א ׁשֶׁ ּלָ ֲאַזי , אֶׁ

ֵני ה ַרת ּפְ ר ' ֲחרֹון ַאּפֹו ְוַהְסּתָ ֵאינֹו ִנּכָ

ל ךְ ־ּכָ ל ֲחרֹון. ּכָ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶׁ ַאף ־ֲאָבל ּכְ

יִקים ת , ַהזֶּׁה ּוָבא ְלַצּדִ יִרים אֶׁ ֵהם ַמְסּתִ

 .(ט, מ ַהַיָשן"קל) (.ַעְצָמם
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ַהֲחרֹון ַאף הּוא ְמַעט ּוֵמחֲ    ַמת ׁשֶׁ

ַגע ַעל ֵחלֶׁק ָהרֶׁ ַעט ּכְ זֶׁה ־ְיֵדי־ִמן ַהּמְ

ם  ֵניהֶׁ ַרת ּפְ ֵאיָנם ּתֹוִלים ַהְסּתָ

ז ָהרֹגֶׁ י ּבְ אֹוְמִרים  ִאם ּכִ ַקְטנּוָתם ׁשֶׁ ּבְ

ֵאיָנם ְראּוִיים ְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם . ׁשֶׁ

ם ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים  ת ּגַ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ת ים אֶׁ יׁשִ הּוא  ּוַמְרּגִ ַהֲחרֹון ַאף ׁשֶׁ

ַעט ְיֵדי ־ֲאָבל ַעל. ְמַעט ִמן ַהּמְ

ז ְוַהֲחרֹון ַאף ַעל ק ָהרֹגֶׁ ְמּתָ ּנִ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

נַּ  ק ַהֲחרֹון "ָהַרֲחָמנּות ּכַ ל ָאז ִנְמּתָ

יִקים ַעל ּדִ תֹוְך ַהּצַ ׁש ּבְ ּיֵ ְיֵדי ־ַאף ׁשֶׁ

 ְוָאז ָהַרֲחָמנּות ּגֹוֵבר. ָהַרֲחָמנּות

ם ָהעֹוָלם  ַעל ּוְמַרֲחִמים ֲעֵליהֶׁ

ה ָהעֹוָלם  ַהְנָהָגתֹו ְוזֹוכֶׁ ים ּבְ ְוִנְתַרּצִ

י ְלַמְנִהיג ְנִהיֵגם ֲאִמּתִ ּיַ ַרֲחִמים ׁשֶׁ  :ּבְ

ַרֲחָמנּות ־ַעל. ה ַעס ּבְ ְיֵדי ֲהָפַרת ַהּכַ

נַּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ל זֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה"ּכַ

ְך ַעל יִנים ְוֵכן ְלֵהפֶׁ יִקין ּדִ ְיֵדי ־ַמְמּתִ

ֵלמּות זֹוִכין ְלַרֲחָמנּות ֱאמּוָנה בִּ  ׁשְ

ַעס ר ַהּכַ ּבֵ  :ּוְלׁשַ

ל ַמְנִהיגּות . ו ֵאין ְלָאָדם ְלַקּבֵ

ׁש לֹו ֱאמּוָנה  ּיֵ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ ָרָרה ּכִ ּוש ְ

ֵלמּות ַאֲחָריו ֵאין ׁשְ ֵלמּות ׁשֶׁ ׁשְ . ּבִ

ְבִחיַנת  ָרּה ּבִ ְנִהיגּות ִעּקָ י ַהּמַ ּכִ

לּוי  ר ָהַרֲחִמים ּתָ ַרֲחִמים ְוִעּקַ

ץ  מֶׁ ֲהָסַרת ֲעבֹוָדה ָזָרה ַוֲאִפּלּו ׁשֶׁ ּבַ

הּוא אֹוֵמר . ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ּכְ

הּוא ַמֲאִמין  ְך ׁשֶׁ רֶׁ ּדֶׁ ְצִבי ִהְפִסיקֹו ּבַ

הּוא  זֶׁה ׁשֶׁ ָבר ּכָ זֶׁה אֹו ֵאיזֶׁה ּדָ ּבָ

ְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ַאף הּוא ־ַעל־ִמּדַ י ׁשֶׁ ּפִ

ַרְך ֵאין לוֹ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ  ַמֲאִמין ּבְ

ֵלמּות ׁשְ ֵכן ֵאין לֹו . ַרֲחָמנּות ּבִ ּבְ

ל ְנִהיגּות ְלַקּבֵ הּוא ְוַאף .ַהּמַ ב  ׁשֶׁ חֹוׁשֵ

ַעְצמוֹ  ּיֵשׁ  ּבְ  ָהעֹוָלם ַעל ַרֲחָמנּות לוֹ  ׁשֶׁ

ןוְ  ה ַעל־ּכֵ ת  רֹוצֶׁ ֱאמֶׁ ַהְנָהָגתֹו ּבֶׁ ּבְ

בֹוד ְותֹולֶׁה  הּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּכָ

ַרֲחָמנּות ְרִדיָפתוֹ   הזֶׁ ־ְיֵדי־ְוַעל .ּבָ

יקֹוְרסּות  ְלִמינּות ָלבֹוא ְיכֹוִלין ּפִ ְואֶׁ

לֹום ַחס ַמִים ִמן ֲאָבל ְוׁשָ ָ ְמַרֲחִמין  ַהׁשּ

ָידוֹ  ְנִהיגּות ּבְ יִחין ַהּמַ  :ְוֵאין ַמּנִ

ּכֹון ־ַעל. ז ְיֵדי ַאֲהַבת ֲחָכִמים ּתִ

ְנִהיגּות ְלכּות ְוַהּמַ א . ַהּמַ ּבָ ּוְכׁשֶׁ

ְנאָ  לְֶׁך אֹו ַמְנִהיג ֵאיזֶׁהּו ש ִ ה ַעל ְלמֶׁ

ן . ַהֲחָכִמים ּמִ ָידּוַע לֱֶׁהֵוי ֵלּה ׁשֶׁ

י  ְלכּותֹו ּכִ ַמִים יֹוִרידּוהּו ִמּמַ ָ ַהׁשּ

ִלי ָחְכָמה  :ֵאין ִקּיּום ָלעֹוָלם ּבְ

ֵלמּות . ח ֵלמּות ָהאֹוִתּיֹות ּוׁשְ ׁשְ

ּבּור ִהוא ַעל  :ְיֵדי ֱאמּוָנה־ַהּדִ
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ק   ו  ה ַלֲחַבק  ָ ִפל   יט –ת ְׁ

ֲאַות ִנאּוף ִהיא. א . ַרע ַהּכֹוֵלל ּתַ

ְבִעים  ִ ל ַהׁשּ ל ּכָ ל ָהָרעֹות ׁשֶׁ ּכָ ׁשֶׁ

לּוִלין ּבוֹ  ה . ֻאּמֹות ּכְ ל ֻאּמָ י ּכָ ּכִ

ַרע ְמֻיָחד , ְוָלׁשֹון ֵיׁש ָלּה ֲאִחיָזה ּבְ

ֲאָוה  ה ָרָעה אֹו ּתַ ַהְינּו ֵאיזֶׁה ִמּדָ ּדְ

ת ְלאֹוָתּה  דֶׁ ִהיא ְמֻיחֶׁ ָרָעה ׁשֶׁ

אֹותָ  ִעים ּבְ ּקָ ה ְוֵהן ְמׁשֻ ּה ָהֻאּמָ

ם ֲאִחיָזָתם ֲאָוה ְוׁשָ ֲאָבל . ַהּתַ

ֲאַות ִנאּוף ִהיא ַרע ַהּכֹוֵלל  ּתַ

אֹוָתהּ  ּבְ ֲאָוה ׁשֶׁ ץ ַהּתַ ף  ִנְתַקּבֵ ְוִנְתַאּסֵ

ה  ה ְוֻאּמָ ל ֻאּמָ ל ּכָ ל ַרע ָוַרע ׁשֶׁ ּכָ

ֲאוֹות ל ַהּתַ ל ּכָ ֵהם ָהַרע ׁשֶׁ ְוָכל , ׁשֶׁ

ה  ֵאּלּו ָהָרעֹות ִנְבָעִרים ַיַחד ְוַנֲעש ֶׁ

ם ְבֵעַרת  ֵמהֶׁ ְמדּוָרה ְוזֶׁהּו ּתַ

ָאָדם ְלַתֲאַות  ּבֹוֵער ּבָ דּוָרה ׁשֶׁ ַהּמְ

ַרְך . ִנאּוף ם ִיְתּבָ ֵ ֲאָבל ַהׁשּ

יָלנוּ  ל  ְורֹוְמָמנוּ  ָהֻאּמֹות ִמן ִהְבּדִ ִמּכָ

ׁשֹונֹות ּוְצִריִכים ֲאַנְחנּו ִלְהיֹות  ַהּלְ

ם ל ָרעֹוֵתיהֶׁ ים ִמּכָ רּוׁשִ ַהְינּו , ּפְ ּדְ

ֲאו ל ַהּתַ ם ִמּכָ ֵהם ְמֻיָחִדים ָלהֶׁ ֹות ׁשֶׁ

נַּ  ָלל"ּכַ ִכים ָלנּו ּכְ ּיָ . ל ְוֵאיָנם ׁשַ

ִהיא ָהַרע  ֲאַות ִנאּוף ׁשֶׁ ּוִבְפָרט ִמּתַ

נַּ  ל ָהֻאּמֹות ּכַ ל ּכָ י . ל"ַהּכֹוֵלל ׁשֶׁ ּכִ

ׁש  ּיֵ ְפֵרׁש ׁשֶׁ ל ְוַההֶׁ ְבּדֵ ר ַההֶׁ זֶׁה ִעּקַ

ָאנּו  ֶׁ יֵנינּו ְלֵבין ָהֻאּמֹות ַמה ׁשּ ּבֵ

ים  י זֶׁה ּפֹוְרׁשִ אּוף ּכִ ַעְצֵמנּו ִמּנִ

ָרֵאל ת ִיש ְ ַ ר ְקֻדׁשּ י ֵיׁש ּכַֹח . ִעּקַ ּכִ

ֲאָוה זֹאת  ְעּתֹו ִמּתַ יַח ּדַ ָאָדם ְלַהּסִ ּבָ

נַּ  ֵתנּו ּכַ ָ ר ְקֻדׁשּ ְבָרּה ְוזֶׁה ִעּקַ  :ל"ּוְלׁשָ

ת . ב ַ ה ִהיא ְקֻדׁשּ ָ ֻדׁשּ ר ַהּקְ ִעּקַ

ִרית ְוזֶׁה זֹוִכין ַעל ת ־ַהּבְ ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ין אֹותֹו ַהלָּ  ׁשִ ַקּדְ ּמְ ּבּור ׁשֶׁ ׁשֹון ְוַהּדִ

ים ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ם זֶׁה ־ְוַעל. ּבְ ׁשֵ

שׁ  י , ִנְקָרא ְלׁשֹוֵננּו ְלׁשֹון ַהּקֹדֶׁ ּכִ

ר ' דֶׁ ה מֹוֵצא ּגֶׁ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶׁ ּכָ

ְרָוה ה עֶׁ ה מֹוֵצא ַאּתָ ָ ְיֵדי ־ְוַעל .'ְקֻדׁשּ

ַהְינּו  ׁש ּדְ ֵלמּות ְלׁשֹון ַהּקֹדֶׁ ׁשְ

ים ־ַעל ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ְיֵדי ִרּבּוי ּדִ

ינֹו  יָחה ּבֵ ֵהם ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ְוש ִ ׁשֶׁ

יַח ־ַעל־ְוַאף). ְלֵבין קֹונוֹ  ש ִ ּמֵ י ׁשֶׁ ּפִ

ַנז  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּבִ ר ּבֵ ּוְמַדּבֵ

ְמִדיָנֵתנּו הּוא  ִרים ּבֹו ּבִ ַדּבְ ּמְ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ְכָלל ְלׁשֹון ינֹו . שׁ ַהּקֹדֶׁ ־ּבִ ה ּבֵ ַרּבָ י ַאּדְ ּכִ

ָלׁשֹון  ר ּבְ ְוָקא ְלַדּבֵ ְלֵבין קֹונֹו ָצִריְך ּדַ

ְמֹבָאר ִרים ּבֹו ּכַ ַדּבְ ּמְ ֵחלֶׁק ב ִסיָמן ) ׁשֶׁ ּבְ

ׁשֹון ( ה"כ ת ַהּלָ מֹר אֶׁ ׁשְ ּיִ ר ׁשֶׁ ַרק ָהִעּקָ

זֶּׁה  ים ׁשֶׁ ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ׁש אֹוָתּה ּבְ ְלַקּדֵ

ֵלמּות ְלׁשֹון ִחיַנת ׁשְ שׁ ־ּבְ ְוִלזֵָּהר  (.ַהּקֹדֶׁ
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ר  ּלֹא ְלַדּבֵ ׁשֹון ׁשֶׁ ת ַהּלָ מֹר אֶׁ ִלׁשְ

ֵהם  ּבּוִרים ָרִעים ּוְפגּוִמים ׁשֶׁ ּדִ

ָקִרים ּוְדָבִרים  ָלׁשֹון ָהָרע ּוׁשְ

ֵהם ּפֹוְגִמין  זֶׁה ׁשֶׁ ֵטִלים ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבְ

ת הַ  שׁ אֶׁ ה . ְלׁשֹון־ַהּקֹדֶׁ זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

ְהיֶׁה ּיִ ּבּורוֹ  ׁשֶׁ ִחיַנת ֹונוֹ ּוְלשׁ  ּדִ  ּבְ

ֵלמּות ְלׁשֹון שׁ ־ׁשְ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל. ַהּקֹדֶׁ

ל  ִביַרת ּכָ ר ַהְכָנַעת ּוׁשְ ִהיא ִעּקַ

ֲאַות ִנאּוף  ֲאוֹות ּוִבְפָרט ּתַ ַהּתַ

ר ּבֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ ר ׁשֶׁ זֶּׁה ָהִעּקָ  :ׁשֶׁ

ִחיַנת רּוַח . ג ִרית הּוא ּבְ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ִחיַנת ְלׁשֹון הַ  ׁש ַהְינּו ּבְ ׁש ַהּקֹדֶׁ ּקֹדֶׁ

טּות ־ְוַעל ל ָהרּוַח ׁשְ ּטֵ ָידֹו ִנְתּבַ

ִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַגם ַהּבְ הּוא ּפְ  :ׁשֶׁ

ל . ד ה ְוִתּקּון ׁשֶׁ ּיָ ר ֲעש ִ ִעּקַ

ִיְרַאת ה־ְלׁשֹון לּוי ּבְ ׁש ּתָ ִהיא ' ַהּקֹדֶׁ

ְעָיה ל)אֹוָצרֹו   (:ג ו"ְיׁשַ

ֵלמּות . ה ִרית ּוׁשְ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ׁש תְּ ־ְלׁשֹון י ַהּקֹדֶׁ זֶׁה ּכִ לּוִיים זֶׁה ּבָ

ר ִלְהיֹות ְפׁשָ לֹא זֶׁה ִאי אֶׁ . זֶׁה ּבְ

ּבּוִרים  ר ּדִ ין ְלַדּבֵ ְרּבִ ּמַ ּוְכִפי ׁשֶׁ

ִחיַנת ְלׁשֹון ֵהם ּבְ ים ׁשֶׁ  ־ְקדֹוׁשִ

שׁ  מֹו־ֵכן ַהּקֹדֶׁ ִרית ְלִתּקּון זֹוִכין ּכְ . ַהּבְ

ן זֹוִכין  ִרית ּכֵ ּקּון ַהּבְ ּוְכִפי ּתִ

ֵלמּות ְלׁשֹון שׁ ַהּקֹ ־ִלׁשְ ְך . דֶׁ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

לֹום ַגם ַחס ְוׁשָ י ִמי , ְלִעְנַין ַהּפְ ּכִ

ד ְלׁשֹון  ִרית ְמַאּבֵ ּבְ ּפֹוֵגם ּבַ ׁשֶׁ

ׁש לֹו ְלׁשֹון ּיֵ ׁש ּוִמי ׁשֶׁ ׁש ־ַהּקֹדֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ִרית  :הּוא ׁשֹוֵמר ַהּבְ

ְזיֹונֹות . ו ל ַהֲחָרפֹות ְוַהּבּוׁשֹות ְוַהּבִ ּכָ

ִאים ַעל ָהָאָדם ֵהם ַעל ְיֵדי ־ַהּבָ

ִרית ַגם ַהּבְ ְך ַעל. ּפְ ְיֵדי ־ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ִרית זֹוִכין ְלָכבֹוד ּקּון ַהּבְ  :ּתִ

ִהיא ַרע ַהּכֹוֵלל . ז ֲאַות ִנאּוף ׁשֶׁ ּתַ

ה  ה ְלַחּוָ ּתָ ּפִ ִחיַנת ָנָחׁש ׁשֶׁ ִהיא ּבְ

ִהיא ָהרּוַח  ּה ֻזֲהָמא ׁשֶׁ יל ּבָ ְוִהּטִ

ת  טּות ֵאׁשֶׁ ְסָעָרה ָהרּוַח ׁשְ

ִסילּות ת ָהרּוַח ְוהוֹ . ּכְ ה אֶׁ ֵלְך ּוְמַפּתֶׁ

הּוא  ׁש ׁשֶׁ הּוא ְלׁשֹון ַהּקֹדֶׁ ׁש ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

יל  ִרית ּוַמּטִ ִמיַרת ַהּבְ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ּה ֻזֲהָמא ִחיַנת . ּבָ ַתח "ְוזֶׁה ּבְ ַלּפֶׁ

את רֵֹבץ ית ד) "ַחּטָ ֵראׁשִ (. ז' ּבְ

ַתח' ל ְלׁשֹון ' ַלּפֶׁ יָך ׁשֶׁ ְתֵחי ּפִ ַהְינּו ּפִ

שׁ  ַהַחטָּ . ַהּקֹדֶׁ ִהיא ׁשֶׁ את ַהזֶּׁה ׁשֶׁ

ּנּו ַעל ָחׁש רֹוֵבץ ִליֹנק ִמּמֶׁ ְיֵדי ־ַהּנָ

רּות  ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ִרית ּכִ ַגם ַהּבְ ּפְ

ת ָהָאָדם  ר ָהָרע ְלַהֲחִטיא אֶׁ ַהּיֵצֶׁ

ֲאָוה ַהזֹּאת ּתַ  :ִהיא ּבַ
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ים . ח ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבַ ַעְכׁשָ ֶׁ ַמה ׁשּ

ׁש ַהּקֹ ־ָנַפל ָחְכַמת ְמִליַצת ְלׁשֹון דֶׁ

ְמַעט רֹב ָחְכַמת  ּכִ ְמאֹד ַעד ׁשֶׁ

ּלֵי עֹוָלם  ל ַהּקַ ִליָצה ִהיא ֵאצֶׁ ַהּמְ

ל ּגָ ׁשְ ַתֲאַות ַהּמִ קּוִעים ְמאֹד ּבְ ְ , ַהׁשּ

ׁש  ְך ַמּמָ פֶׁ הּוא ָהַרע ַהּכֹוֵלל ְוַההֶׁ ׁשֶׁ

ת ְלׁשֹון ַ ֻדׁשּ ִחיַנת ־ִמּקְ ׁש ְוֵהם ּבְ ַהּקֹדֶׁ

עּו ִבי" ׁשְ יָך ּפָ ְעָיה מ) "ּוְמִליצֶׁ ( ג כז"ְיׁשַ

ְיֵדי ַצחּות ־ְוַעל. ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ת  ִכים אֶׁ ם ֵהם מֹוׁשְ ּלָהֶׁ ִליָצה ׁשֶׁ ַהּמְ

ֵני  ֲעֵרי ּבְ ה ִמּנַ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵלב ּכַ

ִביִאים אֹוָתם  ּמְ ָרֵאל ַעד ׁשֶׁ ִיש ְ

לֹום מּוָרה ַחס ְוׁשָ יקֹוְרסּות ּגְ ּפִ . ְלאֶׁ

ִחיַנת ֵלי ה) זֶׁה ּבְ ת "(: ג' ִמׁשְ ֹנפֶׁ

ּטְֹפָנה ש ִ  ֵלי ב) ְפֵתי ָזָרה ְוֵכןּתִ ' ִמׁשְ

ֱחִליָקה"(: טו יָה הֶׁ ה ֲאָמרֶׁ ְכִרּיָ ". ִמּנָ

ָחׁש  ִחיַנת ַהּנָ ְוָכל זֶׁה הּוא ּבְ

ה ת ַחּוָ ה אֶׁ ּתָ ּפִ ִחיַנת ) ׁשֶׁ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ל ְלׁשֹון ּבּור ׁשֶׁ שׁ ־ַהּדִ ּה ( ַהּקֹדֶׁ יל ּבָ ְוִהּטִ

 :ֻזֲהָמא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ַעת טֹוב ָוַרע . ט זֶׁה ְלׁשֹון ֵעץ ַהּדַ

ין ְלׁשֹון  ְמָצִעי ּבֵ הּוא אֶׁ ְרּגּום ׁשֶׁ ּתַ

ּלֹו  ּכֻ ה ֲחָכָמה ׁשֶׁ ָ הּוא ִאׁשּ ׁש ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ְבִעין ֲעָמִמין  ל ׁשִ טֹוב ּוֵבין ְלׁשֹון ׁשֶׁ

ּלֹו ַרע ּכֻ ל ְלׁשֹונֹות , ׁשֶׁ י ּכָ ּכִ

מּור"ָהַעּכוּ  ו ֵהם ַרע ּגָ , ם ַעְכׁשָ

נַּ  ָחׁש ּכַ ַהְינּו ַהּנָ ֵהם ּדְ ל רֹוִצים "ּוְכׁשֶׁ

ׁשֹון ר ־ִליֹנק ִמּלְ ְפׁשָ ׁש ִאי אֶׁ ַהּקֹדֶׁ

י ִאם ַעל ּנּו ּכִ ם ִליֹנק ִמּמֶׁ ְיֵדי ־ָלהֶׁ

ׁש ּבֹו טֹוב ָוַרע ּיֵ ְרּגּום ׁשֶׁ . ְלׁשֹון ּתַ

ה ֵאיָנּה  ִלּפָ רּות ַהּקְ ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ּכִ

ּלָא ַעל ר ־אֶׁ ְרּגּום ְוִעּקַ ְיֵדי ְלׁשֹון ּתַ

ֵלמּוָתהּ  ְנָיָנּה ּוׁשְ ל ְלׁשֹון ּבִ ׁש ־ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ּלָא ַעל ת ־ֵאיָנּה אֶׁ יִלין אֶׁ ּפִ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת  ְרּגּום ּוַמֲעִלין אֶׁ ּתַ ּבַ ָהַרע ׁשֶׁ

שׁ  ּבֹו ִלְלׁשֹון ַהּקֹדֶׁ . ַהּטֹוב ׁשֶׁ

ַעל ָלם ְלׁשֹון־ְיֵדי־ׁשֶׁ ׁש ־זֶׁה ִנׁשְ ַהּקֹדֶׁ

ְבִעים ־ְיֵדי־ְוַעל ִ ל ַהׁשּ זֶׁה נֹוְפִלין ּכָ

ְבִחיַנת ָלשׁ  ֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון ּבִ

ל ה: "ְוזֶׁה. ָלׁשֹון ּפֵ ֱאלִֹהים ' ַוּיַ

מָ  ְרּדֵ ית ב) "ה"ּתַ ֵראׁשִ ר  (כא' ּבְ ִמְסּפַ

ְרּגוּ  ּמּוָבא ֵמָהֲאִר "ּתַ י ִזְכרֹונֹו "ם ּכַ

פֵּ . ִלְבָרָכה ה 'ּפֶׁ  –ל נֹוְטִריקֹון "ַוּיַ

ם וְ 'לָ  רוּ 'לֹא יְ 'הֶׁ י ַעל, ַדּבֵ ְיֵדי ־ּכִ

ִהיא ָמה ׁשֶׁ ְרּדֵ ִחיַנת ּתַ ִחיַנת  ּבְ ּבְ

ְרּגּום ַעל, ְלׁשֹון ּתַ ר ־ׁשֶׁ ְיֵדי זֶׁה ִעּקַ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ה ׁשֶׁ ל ַחּוָ ְנָיָנּה ׁשֶׁ ּבִ

ׁש ַעל ֲעִלין ־ְלׁשֹון ַהּקֹדֶׁ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ
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ּבֹו  יִלין ָהַרע ׁשֶׁ ּבֹו ּוַמּפִ ַהּטֹוב ׁשֶׁ

נַּ  ל ־ְיֵדי־ַעל. ל"ּכַ זֶׁה נֹוְפִלין ּכָ

ְבִחיַנת ּפֶׁ  ְבִעים ָלׁשֹון ּבִ ִ ם ַהׁשּ ה ָלהֶׁ

י רּו ָראׁשֵ ל ְוכוּ ־ְולֹא ְיַדּבֵ ּפֵ בֹות ַוּיַ ' ּתֵ

נַּ   :ל"ּכַ

ָנה ַהְינּו . י ׁשֵ ר ַהֲחלֹום הּוא ּבְ ִעּקַ

ָמה ַתְרּדֵ ִפי , ּבְ ְוַהֲחלֹומֹות ֵהם ּכְ

ּמּוָבא אֹוֵכל ּכַ ֲאָכִלים ׁשֶׁ י . ַהּמַ ּכִ

ם  הֶׁ ּבָ ָבר ֵיׁש אֹוִתּיֹות ׁשֶׁ ָכל ּדָ ּבְ

ָבר ּוכְ  ן עֹוִלין ִנְבָרא זֶׁה ַהּדָ ׁשֵ ּיָ ׁשֶׁ

ָאַכל ְלַהּמַֹח  ֶׁ ה ׁשּ ָהֵאִדים ִמּמַ

ם  הֶׁ ׁש ּבָ ּיֵ ְוִנְצָטְרִפין ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

ה ַהֲחלֹום ׁש לֹו . ּוִמזֶּׁה ַנֲעש ֶׁ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

ֵלמּות ְלׁשֹון ׁש הּוא יֹוֵדַע ־ׁשְ ַהּקֹדֶׁ

נַּ  ָבר ּכַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ל "ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

ןוְ  ְלִמין הּוא ָיכֹול לְ  ַעל־ּכֵ ר חֶׁ ֵ ַפׁשּ

ָמה ַתְרּדֵ ּבְ יק . ׁשֶׁ ּדִ מֹו יֹוֵסף ַהּצַ ּכְ

ָכה זָּ ֵלמּות ׁשֶׁ שׁ ־ְלׁשֹון ִלׁשְ ר  ַהּקֹדֶׁ ִעּקַ ׁשֶׁ

ֵלמּותֹו ַעל ִהיא ־ׁשְ ָמה ׁשֶׁ ְרּדֵ ְיֵדי ּתַ

ִחיַנת ְרּגּום ּבְ נַּ  ּתַ זָָּכה ל"ּכַ ְלָבְררֹו  ׁשֶׁ

ּבֹו ִלְלׁשֹון ׁש ־ְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ּבֹו וְ ּוְלהַ  יל ָהַרע ׁשֶׁ ןּפִ ָיַדע  ַעל־ּכֵ

ֲחלֹום  ׁש ּבַ ּיֵ ת ׁשֶׁ ְלָבֵרר ַהּטֹוב ְוָהֱאמֶׁ

נַּ  ְרּגּום ּכַ ִחיַנת ּתַ  :ל"ּבְ

ִחיַנת ִמְקֵרה ַלְיָלה . יא ְוזֶׁה ּבְ

טּות , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ָהרּוַח ׁשְ ׁשֶׁ

ְבִעים ָלׁשֹון עֹולֶׁה ַעל ִ ְיֵדי ־ַהְינּו ַהׁשּ

ְרּגּום ַעל ָנה ְיֵדי תַּ ־ּתַ ָמה ְוׁשֵ ְרּדֵ

ׁשֹון ׁש ־ְויֹוֵנק ִמּלְ ׁש ֵמרּוַח ַהּקֹדֶׁ ַהּקֹדֶׁ

שׁ  ִרית קֹדֶׁ ׁש לֹו . ִמּבְ ּיֵ י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ֵלמּות ְלׁשֹון ת ־ׁשְ ׁש ְמָקֵרר אֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ְלׁשֹון שׁ ־ֲחִמימּותֹו ּבִ ֲאָבל ִמי , ַהּקֹדֶׁ

ֵלמּות ְלׁשֹון ֵאין לֹו ׁשְ ׁש ֲאַזי ־ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ְבִעים ָלׁשֹון ָהרּוַח ְסָעָרה ַהיְ  ִ נּו ַהׁשּ

ִמְקֵרה ַלְיָלה "ַהנַּ  ל ְמָקֵרר אֹותֹו ּבְ

ָנה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵ ׁשּ ִחיַנת , ּבַ ּבְ

ְך ְלׁשֹון ְקִרירּות רֶׁ ּדֶׁ ר ָקְרָך ּבַ . ֲאׁשֶׁ

ה  ָ ְך ִאׁשּ רֶׁ ִחיַנת ּדֶׁ ְך הּוא ּבְ רֶׁ ּדֶׁ ּבַ

ת ֵלי ל) ְמָנָאפֶׁ ָהרּוַח ְסָעָרה ( כ' ִמׁשְ ׁשֶׁ

ְך הַ  רֶׁ הּוא הֹוֵלְך ּדֶׁ ְרּגּום ׁשֶׁ ּתַ

ַמל  ִחיַנת ֹנַגּה ְויֹוֵנק ִמן ַהַחׁשְ ּבְ

הּוא ִחיַנת ׁשֶׁ שׁ ־ְלׁשֹון ּבְ  ־ְוַעל .ַהּקֹדֶׁ

ֵלמּות ְלׁשֹון ַהְינּו ־ְיֵדי ׁשְ ׁש ּדְ ַהּקֹדֶׁ

ִחיַנת ־ַעל ת ּבְ ָבְרִרין אֶׁ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

נַּ  ָמה ּכַ ְרּדֵ ְרּגּום ְוַהּתַ ל ָאז "ַהּתַ

ְקֵרה ַליְ  ָמה ִנּצֹוִלין ִמּמִ ַתְרּדֵ ּבְ ָלה ׁשֶׁ

ןוְ  ְצִריִכין ְלָקֵרר ֲחִמימּותֹו  ַעל־ּכֵ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ים ׁשֶׁ ִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּבְ
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ֵלמּות ְלׁשֹון שׁ ־ׁשְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ַהּקֹדֶׁ

ִרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּלֹא , ִנּצֹוִלין ִמּקְ ׁשֶׁ

נַּ   :ל"ְיָקֵרר אֹותֹו ָהרּוַח ְסָעָרה ּכַ

ת  ְרִחיַצת ַמִים. יב ּבָ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ין ּבְ ַחּמִ

ִרית  ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ׁש ִהיא ּבְ קֹדֶׁ

ַנִים ִמְקָרא  ה ׁשְ ָרׁשָ ְוֵכן ְקִריַאת ַהּפָ

ְרּגּום ִהיא  ָחד ּתַ ןְואֶׁ ם־ּכֵ ִחיַנת  ּגַ ּבְ

ִרית ּקּון ַהּבְ  :ּתִ

ֲעלֶׁה ַהּטֹוב ־ַעל. יג ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ׁשֹון ת ַהּלְ ִלים אֶׁ ְרּגּום ּוַמׁשְ ּתַ ּבַ  ־ׁשֶׁ

הּוא הַ  ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם ׁשֶׁ ׁש ׁשֶׁ ּקֹדֶׁ

ֲאַות  ִביַרת ּוִבּטּול ּתַ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

ל ְוִנְתעֹוֵרר ־ְיֵדי־ַעל. ִנאּוף ּדֵ זֶׁה ִנְתּגַ

ל ְלׁשֹון ל ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ  ־ַהּכַֹח ׁשֶׁ

עֹוָלם  ּבָ ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ׁש ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ֵהם ּכַֹח ה ה ' ׁשֶׁ ָכל ַמֲעש ֵ ּבְ ׁשֶׁ

ֵראשִׁ   :יתּבְ

נַּ . יד ה ָלזֶׁה ּכַ זֹּוכֶׁ ה "ּוִמי ׁשֶׁ ל ֲאַזי זֹוכֶׁ

ֲענּוִגים  ָאר ּתַ ה ּוׁשְ ִתּיָ ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ

ִריךְ  ּצָ מֹו ׁשֶׁ ְהיֶׁה . ּכְ ּתִ י ְצִריִכין ׁשֶׁ ּכִ

ר ִתּיָה ֲאִכיָלה ִעּקַ ָאר ּוׁשְ  ּוׁשְ

ֲענּוִגים ֵמִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות  ּתַ

ְבִחיַנת ָבר ּבִ ָכל ּדָ ּבְ ַוּיֹאַכל : "ׁשֶׁ

יַטב ִלּבוֹ  ּתְ ַוּיִ ׁשְ , (ז' רּות ג) "ַוּיֵ

תֹו  ִתּיָ ָהְיָתה ֲאִכיָלתֹו ּוׁשְ ׁשֶׁ

ָאַרת ְוִהְתנֹוְצצּות ָהאֹוִתּיֹות  ֵמהֶׁ

ַנִים ֱאלִֹהים  ים ּוׁשְ לֹׁשִ ל ׁשְ ׁשֶׁ

ָכל  ׁש ּבְ ּיֵ ית ׁשֶׁ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעש ֵ ּבְ ׁשֶׁ

זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ ִחיַנת ּבִ זֶּׁהּו ּבְ ָבר ׁשֶׁ ּדָ

דֹושׁ  ַהרזֹ) זֹון  .(ח"רי ב ֵחלֶׁק ַהּקָ י ַהּמָ ּכִ

ֵרְך ַעל ֵלמּות ְלׁשֹון־ִנְתּבָ  ־ְיֵדי ׁשְ

שׁ  עֹוְרִרים ְיֵדי־ַעל ַהּקֹדֶׁ ּמְ ּוְמִאיִרים  ׁשֶׁ

ָבר ָכל ּדָ ּבְ ת ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ  :אֶׁ

הּוא ָחָכם ְלַבד ָיכֹול ְלָהִבין . טו ִמי ׁשֶׁ

ּיֵשׁ  ָחְכָמתֹו ְוֵליַדע ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ  ּבְ

ָבר ָכל ּדָ ְפִנים) ּבְ ְמֹבָאר ּבִ ֲאָבל (. ּכַ

רּוֵפי  ג ַרק ֵמַהּצֵ יׁש ְוִיְתַעּנֵ ְרּגִ ּיַ ׁשֶׁ

ּתְ  ׁשְ ְבִחיַנת ַוּיֹאַכל ַוּיֵ אֹוִתּיֹות ּבִ

נַּ  ֲענּוָגיו "ּכַ ל ּתַ ְהיּו ּכָ ּיִ ל ִלְזּכֹות ׁשֶׁ

ָבר זֶׁה ִאי  ָכל ּדָ ּבְ ַרק ֵמָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

זּ  ׁשֶׁ י ִאם ּכְ ר ּכִ ְפׁשָ ֵלמּות אֶׁ ה ִלׁשְ ֹוכֶׁ

שׁ ־ְלׁשֹון ַהְינוּ  .ַהּקֹדֶׁ ה ּדְ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ר  ּכְ ּבֵ ְלׁשַ

ִלים  ל ְלַגְמֵרי ּוְלַהׁשְ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ ּתַ

ׁשֹון ת ַהּלְ ִביא ־אֶׁ ּיָ ׁש ַעד ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ְלׁשֹון שׁ ־ִהְתנֹוְצצּות ָחָדׁש ּבִ , ַהּקֹדֶׁ

ָבר ָכל ּדָ ּבְ ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ ַהְינּו ּבְ . ּדְ

ה ִלְבִחיַנת־יְידֵ ־ְוַעל ּיֹון : "זֶׁה זֹוכֶׁ ּוִמּצִ

ךָּ  ים) "ִיְסָעדֶׁ ִהּלִ תֹו  (ג 'כ ּתְ ְהיֶׁה ְסֻעּדָ ּתִ ׁשֶׁ
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ה ְוָכל  ִתּיָ ַהְינּו ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּדְ

ּיֹון ְוִסיָמן ָהאֹוִתּיֹות  ֲענּוִגים ִמּצִ ַהּתַ

ָבר ָכל ּדָ ִנים ּבְ ִנים ּוְמֻסּמָ  :ַהְמֻצּיָ

ְבִחיָנה זֹ . טז אֹוֵחז ּבִ את ִמזֶּׁה ּוִמי ׁשֶׁ

ם ַהּלֵב הּוא  י ׁשֵ ֵמִאיר ִלּבֹו ּכִ

ּוְפֵרי ־ַעל ל ְוִנזֹּון ִמׁשּ ַקּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ׁשּוְפָרא דֹוׁש ח־זַֹהר) ּדְ :( א"ג רכ"ַהּקָ

ַנִים) ב"ִמל ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְ ל  (ִמׁשּ ֱאלִֹהים ׁשֶׁ

ית ְוכוּ  ֵראׁשִ ה ּבְ נַּ ' ַמֲעש ֵ  ־ְוַעל. ל"ּכַ

ל ְיֵדי ִהְתנֹוְצצּות ָהאֹור ׁשֶׁ  ַקּבֵ ּמְ

ַנִים) ב"ִלּבֹו ִמל ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְ  (ִמׁשּ

זֶׁה ִמְתנֹוֵצץ ־ְיֵדי־ל ַעל"ֱאלִֹהים ַהנַּ 

ת  ְך אֶׁ ה ְלַזּכֵ אֹור ַהזֶּׁה ְוזֹוכֶׁ ָניו ּבָ ּפָ

ל ִנים ּכָ ּיּוַכל ְלעֹוֵרר ־ַהּפָ ְך ַעד ׁשֶׁ ּכָ

ְתׁשּוָבה ֲאֵחִרים לוּ  ְיֵדי־ַעל ּבִ ּכְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶׁ

ּלֹו ְלבַ  ִנים ׁשֶׁ ּפָ ָחד ּבַ ל אֶׁ ה ּכָ ְראֶׁ ּיִ ד ׁשֶׁ

מֹו  ּלֹו ּכְ ִנים ׁשֶׁ ּפָ ת ַעְצמֹו ּבַ אֶׁ

ע  ּקָ ה ֵאיְך הּוא ְמׁשֻ ַמְרָאה ְוִיְראֶׁ ּבְ

ךְ  חֹׁשֶׁ לֹא ּתֹוָכָחה ּוְבלֹא . ּבְ ּבְ ַעד ׁשֶׁ

ְתׁשּוָבה  ת ֲחֵברֹו ּבִ מּוָסר ְיעֹוֵרר אֶׁ

יט ּבִ ּיַ ֶׁ ה ׁשּ ִנים ַרק ִמּמַ ּפָ ִאירֹות ּבַ  ַהּמְ

ּלוֹ   :ְלַבד ׁשֶׁ

ה ְלָהעֹוָלם ַעל ַמה  .יז ׁשֶׁ ּקָ ֶׁ ַמה ׁשּ

מַֹע  יק ִלׁשְ ּדִ ִריְך ִלְנסַֹע ְלַהּצַ ּצָ ֶׁ ׁשּ

ְסָפִרים  ן ּבִ ר ְלַעּיֵ ְפׁשָ יו ֲהלֹא אֶׁ ִמּפִ

ְבֵרי מּוָסר דֹול . ּדִ  –ַאְך ֵיׁש ִחּלּוק ּגָ

י ֹוֵמעַ  ִמי ּכִ ׁשּ י ׁשֶׁ יק ִמּפִ ּדִ ַעְצמֹו  ַהּצַ ּבְ

ל ּבּור ְמַקּבֵ שׁ ־ְלׁשֹון ּדִ ֵלמּות ַהּקֹדֶׁ ׁשְ  ּבִ

ַהְינוּ  ִיְרָאה ּדְ ֵלמּות לְ ) .ּבְ ר ׁשְ י ִעּקָ ׁשֹון ּכִ

ׁש מְ  יק דַּ לִ בְּ קַ ַהּקֹדֶׁ ּדִ י ַהּצַ ם , אקָ יְ ין ִמּפִ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ל ַמִים ָהאֹוָצר ׁשֶׁ זֶּׁה ִעקַּ , ִיְרַאת ׁשָ ר ׁשֶׁ

ֵלמּות ְ ּבּור לׁשֶׁ  ַהׁשּ שׁ ־ׁשֹוןלְ  ּדִ ַעל ,ַהּקֹדֶׁ  ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ּקּון הַ  ר ּתִ ִיְרָאה , ִלּקּוֵטי ֵעצֹות) .ּכֹלזֶׁה ִעּקָ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל ((ו ,ַוֲעבֹוָדה ה ְלַבּטֵ זֶׁה זֹוכֶׁ

ֲאַות  הּוא ּתַ ּוְלַהְכִניַע ַרע ַהּכֹוֵלל ׁשֶׁ

ִרית  ה ְלִתּקּון ַהּבְ זֹּוכֶׁ ִנאּוף ַעד ׁשֶׁ

לּוי ּקּון ַהּכֹל ְוַהּכֹל ּתָ הּוא ּתִ  ּבוֹ  ׁשֶׁ

ּקּון ל ּתִ ֲאוֹות ּכָ ּדֹות ַהּתַ זֶׁהּו וְ . ְוַהּמִ

ְוָקא ַעל יו ־ּדַ ל ִמּפִ ַקּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְיָקא ַעְצמֹו ּדַ דֹוש ּבְ ֲאָבל ִמי . ַהּקָ

ּנּו  ַמע ִמּמֶׁ ָ ׁשּ י ַאֵחר ׁשֶׁ ֹוֵמַע ִמּפִ ׁשּ ׁשֶׁ

ל ַמע ־ִמּכָ ָ ׁשּ י ׁשֶׁ ֹוֵמַע ִמּפִ ׁשּ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶׁ

י ֹוֵמעַ  ִמּפִ  ִמזֶּׁה ָרחֹוק הּוא ַהׁשּ

ֵלמּות ְ י ַהׁשּ ָכל יֹוֵרד ּכִ א  ַעםפַּ  ּבְ ְרּגָ ִמּדַ

א ל ְלַדְרּגָ ן ּוִמּכָ ּכֵ ין ׁשֶׁ ֹוֵמעַ  ּבֵ י  ַהׁשּ ִמּפִ

ר הּוא ִחּלּוק  ֵספֶׁ ן ּבְ יק ַלְמַעּיֵ ּדִ ַהּצַ

דֹול יֹוֵתר ּגָ י ּבְ ר ּכִ רֹון  ַרק הּוא ֵספֶׁ ְלִזּכָ

רֹון ּכָ ֹכחַ  הּוא ְוַהזִּ ה ּבְ ן. ַהְמַדּמֶׁ  ַעל־ּכֵ

ׁש  ת ַמּמָ רֶׁ ִחיָנה ַאחֶׁ ר הּוא ּבְ פֶׁ ַהּסֵ
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ָלל ַמֲעַלתְואֵ  ֹוֵמעַ  ין לֹו ּכְ יו ַהׁשּ  ִמּפִ

דֹוש ַעְצמוֹ  ַהּקָ  :ּבְ

מַֹע . יח יִקים ִלׁשְ ּדִ רֹוִצים ַהּצַ ׁשֶׁ ּכְ

ַרְך ֵהם  ם ִיְתּבָ ֵ ּבּור ֵמַהׁשּ ֵאיזֶׁה ּדִ

ּבּור ּובֹוִנים  ת ַהּדִ ִחּלָה אֶׁ ים ּתְ עֹוש ִ

ם ַהּטֹוִבים ־אֹותֹו ַעל יהֶׁ ְיֵדי ַמֲעש ֵ

ְך זֹוִכים לִ ־ְוַאַחר ּבּוִרים ּכָ מַֹע ּדִ ׁשְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ִחיַנת. ֵמַהׁשּ : ְוזֶׁהּו ּבְ

קֹול ְדָברוֹ " מַֹע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ " עֹש ֵ

ים ק) ִהּלִ ה ( ג כ"ּתְ ִחּלָ ים ּתְ י ֵהם עֹוש ִ ּכִ

ּבּור ְוַאַחר ת ַהּדִ ְך ׁשֹוְמִעים ־אֶׁ ּכָ

י  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ּבּור ֵמַהׁשּ אֹותֹו ַהּדִ

ּבּור מְ  זֶׁה ַהּדִ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהׁשּ ַדּבֵ

ם ּבּור . ִעּמָ יק ׁשֹוֵמַע ַהּדִ ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶׁ

ַרְך ֵיׁש  ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ל ּתֹוָרה ִמּפִ ׁשֶׁ

ֵלמּות  י ׁשְ ֵלמּות ּכִ ּבּור ׁשְ ְלַהּדִ

ְרָאה ְוִיְרָאה  ּיִ לּוָיה ּבַ ּבּור ּתְ ַהּדִ

אּוְדִנין ְוכוּ  ְלָיא ּבְ ' ה: "ְוזֶׁהוּ . 'ּתַ

י שִׁ  ַמְעּתִ ( 'ֲחַבּקּוק ג) "ְמֲעָך ָיֵראִתיׁשָ

ַעְצמֹו  יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ִמיָעה ִמּפִ ְ ַהׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

נַּ  יָך ּכַ ֹוֵמַע ִמּפִ ׁשּ ְמֲעךָ 'ל ְוזֶׁהּו "ׁשֶׁ ' ׁשִ

ָך ֲאַזי  ֹוֵמַע ִמּמְ ׁשּ י . 'ָיֵראִתי'ׁשֶׁ ּכִ

אּוְדִנין ַוֲאַזי  ְלָיא ּבְ ְרָאה ּתַ ר ַהּיִ ִעּקַ

ֵלמּות ֵישׁ  ׁשֹון ׁשְ שׁ ַהּקֹ ־ַלּלְ נַּ  ַהזֶּׁה דֶׁ  :ל"ּכַ

ִריָאה . יט ל ַהּבְ ָרא ּכָ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ִחיָרה ַעל ּבְ ִביל ָהָאָדם ַהּבַ ׁשְ . ּבִ

ָבִרים  ל ַהּדְ ן ּכָ ְיָקא ְיַתּקֵ הּוא ּדַ ׁשֶׁ

ֵעץ ־ַעל ּבְ רּור ַהּטֹוב ׁשֶׁ ְיֵדי ּבֵ

ַעת ַעל. ַהּדַ ִלים ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ַמׁשְ

ָבִרים ׁשֶׁ  ל ַהּדְ ן ּכָ עֹוָלםּוְמַתּקֵ . ּבָ

ןוְ  ּקּון  ַעל־ּכֵ ן ּתִ ְצִריִכין ְלַתּקֵ

ה  זֶׁ ִרית ּבְ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ יָלה ּבְ ַהּמִ

ִחיַנת  זֶּׁהּו ּבְ ְיָקא ׁשֶׁ ָהעֹוָלם ּדַ

ֵלמּות ְלׁשֹון ׁש ַעל־ׁשְ ְיֵדי ־ַהּקֹדֶׁ

ְרּגּום ּתַ ּבַ ָבְרִרין ַהּטֹוב ׁשֶׁ ּמְ י . ׁשֶׁ ּכִ

ׁשֹון מַ ־ַהּלְ א ִמּלְ ּבָ ׁשֶׁ ׁש ּכְ ְעָלה ַהּקֹדֶׁ

ּקּון ְוֵאין לֹו  ֲעַדִין הּוא ֲחַסר ּתִ

י ִאם ַעל ֵלמּות ּכִ ֲאַנְחנּו ־ׁשְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ִליִמין אֹותֹו ַעל רּור ־ַמׁשְ ְיֵדי ּבֵ

ָלם  ְיָקא ִנׁשְ ָאז ּדַ ְרּגּום ׁשֶׁ ַהּתַ

ׁשֹון שׁ ־ַהּלְ  :ַהּקֹדֶׁ

ְרּגּום . כ ּוְלַהֲעלֹות ַהּטֹוב ִמן ַהּתַ

ן כָּ ־הּוא ַעל ַתּקֵ ּמְ  ל ַהֲחָטִאיםְיֵדי ׁשֶׁ

ׁשֹוֵגג ה ּבְ ָעש ָ ה  ,ׁשֶׁ ַעל־ְיֵדי־זֶׁה זֹוכֶׁ ׁשֶׁ

שׁ  ֵלמּות ְלׁשֹון־ַהּקֹדֶׁ ֹוֵגג . ִלׁשְ י ַהׁשּ ּכִ

ַעת טֹוב ָוַרע ְוכוּ  ִחיַנת ֵעץ ַהּדַ ' ּבְ

ָנתֹו טֹוב הּו ַרע ְוַכּוָ  :ַמֲעש ֵ
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ִנין    ו  ק  ָעה ת ִ ש ְׁ  כ –ת ִ

ִלים . א י ַהּתֹוָרה ְמַקּבְ ל ְמָפְרׁשֵ ּכָ

ַגֲחֵלי מֵ  יָה ּכְ ָברֶׁ ל ּדְ ר ּכָ ָמה ֲאׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ

ְבִחיַנת ָבִרי : "ֵאׁש ּבִ ֲהלֹא ּכֹה ּדְ

ֵאשׁ  לֶׁת ( ג כט"ִיְרְמָיה כ) "ּכָ ְוִהיא ְמֻסּבֶׁ

ִיּסּוִרין  ַלח ּתֹאַכל ּוַמִים 'ּבְ ּמֶׁ ת ּבַ ּפַ

ל  ּה ׁשֶׁ ַדְרּכָ ה ּכְ ּתֶׁ ׁשְ ּוָרה ּתִ ש  ּמְ ּבַ

ק ו) 'ּתֹוָרה רֶׁ הַ ( ָאבֹות ּפֶׁ ָמה ּוְכׁשֶׁ ׁשָ ּנְ

ָבִרי  ִחיַנת ּכֹה ּדְ לֶׁת ִמּבְ ַהזֹּאת נֹופֶׁ

נַּ  ֵאׁש ּכַ ִנין ֲאַזי "ּכָ יָה ִנְצַטּנְ ל ּוְדָברֶׁ

ת ּלֶׁקֶׁ אּוֵרי . ִנְסּתַ ִקין ּבֵ ּלְ ְוָאז ִנְסּתַ

ִכין  ְמׁשָ  ַעל־ָיָדהּ ַהּתֹוָרה ַהּנִ

ים ַהנַּ  ל ֵאין ְיכֹוִלים "ְוַהְמָפְרׁשִ

אּור ַהּתֹוָר  יג ׁשּום ּבֵ ִ ה ְוָאז ְלַהש ּ

יִקים ּדִ ָאה ְמִריָבה ַעל ַהּצַ ּוִמזֶּׁה . ּבָ

עֹוָלם  ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ר ַהּמַ ִהיא ִעּקַ

רּוץ ַעל  הּוא ַהּתֵ אּור ׁשֶׁ ָחֵסר ַהּבֵ ׁשֶׁ

יֹות ּוְמִריבֹות  :ֻקׁשְ

אּוֵרי . ב יְך ּבֵ ה ְלַהְמׁשִ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

יְך  ִחּלָה ְלַהְמׁשִ ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִמּתְ

ּבּוִר  ַגֲחֵלי ֵאׁש ְלַעְצמֹו ּדִ ים ּכְ ים ַחּמִ

נַּ  ְליֹון "ּכַ ְך ִמּלֵב ָהעֶׁ ּבּור ִנְמׁשָ ל ְוַהּדִ

ִחיַנת  ים ע) "צּור ְלָבִבי"ּבְ ִהּלִ (. ג כו"ּתְ

ְתִפּלָה ִלְפֵני  יָחה ּבִ ּפְֹך ש ִ ְוָצִריְך ִלׁשְ

ִחּלָה ְוַעל ַרְך ִמּתְ ם ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי ־ַהׁשּ

ם  ֵ ִפּלָתֹו ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי ַהׁשּ ּתְ

ְליֹוןיִ  ח ֵלב ָהעֶׁ ַרְך ָעָליו ְוִנְפּתָ . ְתּבָ

ּלֵב  ר ָהַרֲחִמים הּוא ּבַ י ִעּקַ ּכִ

ים  ּבּוִרים ַחּמִ ם ּדִ ָ ע ִמׁשּ ּפָ ְוִנׁשְ

אּוֵרי ־ְיֵדי־ְוַעל יְך ּבֵ ּבּור ַמְמׁשִ זֶׁה ַהּדִ

ןַהּתֹוָרה  ם־ּכֵ ם ּגַ ָ ןוְ . ִמׁשּ  ַעל־ּכֵ

י ַהּתֹוָרה  ָפְרׁשֵ ָחד ִמּמְ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ם ְלִהתְ  ֵ ִחּלָה ִלְפֵני ַהׁשּ ּלֵל ּתְ ּפַ

ְליֹון  ֵדי ְלעֹוֵרר ֵלב ָהעֶׁ ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

ַגֲחֵלי ֵאׁש  ּבּוִרים ּכְ יַע ָעָליו ּדִ ּפִ ְלַהׁשְ

ְך ַיְתִחיל ְלָבֵאר־ְוַאַחר  :ּכָ

ים. ג ַרּבִ ת ּדֹוֵרׁש ּבָ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ , ּכְ

ת  ר אֶׁ ֵ אּור הּוא ְמַקׁשּ ם ַהּבֵ ֲאַזי קֹדֶׁ

ם ְוׁשֹוֵפְך  ַעְצמוֹ  מֹוֵתיהֶׁ ִעם ִנׁשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ תֹו ִלְפֵני ַהׁשּ יחֹו ּוְתִפּלָ ש ִ

ים  ִפּלַת ַרּבִ ִפּלָתֹו ּתְ ַוֲאַזי ּתְ

אי ַוּדַ לֶׁת ּבְ תּוב, ְוִנְתַקּבֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

יר  ֵאל ֵהן " ּבִ ִאּיֹוב ) "ִיְמָאס  לֹא  ּכַ

ִפּלָה ִנּתֹוֵסף ־ְוַעל(. ה ו"ל ְיֵדי ַהּתְ

ת ֵלב ְקֻדשָּׁ  רֶׁ ה ְלַמְעָלה ּוְמעֹורֶׁ

ְליֹון ְוַעל אּור ־ְיֵדי־ָהעֶׁ יְך ּבֵ זֶׁה ַמְמׁשִ

ם אֹוֵמר ָלהֶׁ ִנְמָצא . ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ם  ְמָצִאים ׁשָ ָחד ֵמַהּנִ ׁש ְלָכל אֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ
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ם ָאז ַגּלֶׁה ָלהֶׁ ּמְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ . ֵחלֶׁק ּבְ

ים  ׁש ָאז יֹוֵתר ֲאָנׁשִ ּיֵ ֶׁ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ּכִ

פִ  ם ָאז ּתְ ר ׁשָ ֵ ַקׁשּ ּמְ ָחָכם ׁשֶׁ ּלַת הֶׁ

ה  ם יֹוֵצאת ֵמַהְרּבֵ הֶׁ ת ַעְצמֹו ִעּמָ אֶׁ

יֹוֵתר מֹות ּבְ ה . ְנׁשָ ָ ת ְקֻדׁשּ פֶׁ ּומֹוסֶׁ

יֹוֵתר  ת ּבְ רֶׁ יֹוֵתר ּוְמעֹורֶׁ ְלַמְעָלה ּבְ

ּלּות  ם ִהְתּגַ ָ ְך ִמׁשּ ְליֹון ְוִנְמׁשָ ֵלב ָהעֶׁ

ים יֹוֵתר ַהּכֹל ְלִפי רֹב ָהֲאָנׁשִ , ּבְ

ין ַהּלֹוֵמד ִמּתֹוְך ְוזֶׁהּו ַהִחּלוּ  ק ּבֵ

ָחָכם  י הֶׁ ֹוֵמַע ִמּפִ ר ּוֵבין ַהׁשּ פֶׁ ַהּסֵ

אי  ַוּדַ ֹוֵמַע ַהזֶּׁה ּבְ י ַהׁשּ ַעְצמֹו ּכִ ּבְ

ַמת  ָמתֹו ִעם ִנׁשְ ר ִנׁשְ ֵ ִנְתַקׁשּ

נַּ  תֹו ּכַ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ָחָכם ּבִ ל ְוֵיׁש "הֶׁ

נַּ  אּור ַהזֶּׁה ּכַ ּבֵ ל . ל"לֹו ֵחלֶׁק ּבַ ם ּכָ ּגַ

ַעת ֵאּלּו ָהאֲ  ׁשְ ים ָהעֹוְמִדים ּבִ ָנׁשִ

ָעָתם ַעל רּוׁש ִנְכָנע ִרׁשְ ְיֵדי ־ַהּדְ

ָחָכם ַהּדֹוֵרשׁ  ּבֶׁ ּוְלִפי . ַהּטֹוב ׁשֶׁ

ן ִנְכָנִעים ָהאֹוְיִבים  ַהַהְכָנָעה ּכֵ

ֹוְכִנים ְסִביב ֵלב  ִלּפֹות ַהׁשּ ַהְינּו ַהּקְ

ְליֹון ַחת מֹוִציָאם ּוָבזֶׁה .ָהעֶׁ ְרׁשּות  ִמּתַ

ְטָרא ַחת אַ ־ַהּסִ ֲחָרא ּוַמְכִניָסם ּתַ

ה ָ ֻדׁשּ  :ְרׁשּות ַהּקְ

רּוׁש ָצִריְך . ד ם ַהּדְ ּלֵל קֹדֶׁ ְתּפַ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

ַתֲחנּוִנים ּלֵל ּבְ ׁש ֵמֵאת , ְלִהְתּפַ ִויַבּקֵ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ם ־ּבָ ַנת ִחּנָ הּוא ַמּתְ

ְזכּות ַעְצמוֹ   ־ַעל־ַאף. ְולֹא ִיְתלֶׁה ּבִ

ו ִנְתעֹוֵרר מַ  ַעְכׁשָ י ׁשֶׁ ל ּפִ ה ֻעזֹּו ׁשֶׁ ּטֵ

ֵדי  ה ּכְ ּטֶׁ ֲעבֹוָדתֹו ֵאין זֶׁה ַהּמַ

ֵדי  ּלָא ּכְ לֹום אֶׁ אֹות ַחס ְוׁשָ ְלִהְתּגָ

ֵעָדה ּבָ ים , ְלַהְכִניַע ָהַרע ׁשֶׁ ַרּבִ י ּבְ ּכִ

ם טֹוִבים ְוָרִעים ְוָצִריְך  הֶׁ ֵיׁש ּבָ

נַּ  ָרִעים ּכַ ּבָ . ל"ְלַהְכִניַע ָהַרע ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַיֲעמֹד  ֲאָבל ִלְפֵני ַהׁשּ

ֲחנּוִנים ְולֹא  ר ּתַ ַדל ְוְכָרׁש ִויַדּבֵ ּכְ

ׁשּום ְזכּות  :ִיְתלֶׁה ּבְ

ִביל זֶׁה ֵאין ְלָאָדם ִלְדחֹק . ה ּוִבׁשְ

ּלָא  ָבר אֶׁ ת ַעְצמֹו ַעל ׁשּום ּדָ אֶׁ

ַתֲחנּוִנים ׁש ּבְ ן לֹו . ְיַבּקֵ ִאם ִיּתֵ

ן ְוִאם ָלאו  ַרְך ִיּתֵ ם ִיְתּבָ ֵ  –ַהׁשּ

ַרְך ְולֹא ִיְתַעקֵּ , ָלאו ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁש ׁשֶׁ

ְוָקא ְרצֹונוֹ  ה לֹו ּדַ  :ַיֲעש ֶׁ

יִכין זֹוִכין . ו ְמׁשִ ּמַ ּוִבְזכּות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ  ְיֵדי־ַעל ְוֵכן .ִיש ְ

ָעה  ׁשָ יק ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ְמָצִאים ֵאצֶׁ ּנִ ׁשֶׁ

יךְ  ְמׁשִ ּמַ ים ְודֹוֵרשׁ  ּתֹוָרה ׁשֶׁ ַרּבִ ֲאַזי  ּבָ

ן לוֹ  ֵישׁ  ם־ּכֵ ַהּתֹוָרה ֵחלֶׁק ּגַ  ּבְ

יק ּדִ יְך ַהּצַ ְמׁשִ ּמַ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשֶׁ

ה  ןזֹוכֶׁ ם־ּכֵ ָרֵאל  ּגַ ץ ִיש ְ רֶׁ ָלבֹוא ְלאֶׁ
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תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ם ַאְרצֹות : "ּכְ ן ָלהֶׁ ּתֵ ַויִּ

ים ק) 'ְוגוֹ " ּגֹוִים ִהּלִ  (:ה מד"ּתְ

ץ. ז רֶׁ ָרֵאל ִהיא ַאַחת ־ֲאָבל אֶׁ ִיש ְ

ִאי ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ה ּדְ לֹׁשָ ְ ְיֵדי ־ם ַעלִמׁשּ

ָרכֹות ה) ִיּסּוִרים ר ָלבֹוא ( ּבְ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ץ רֶׁ י ִאם ַעל־ְלאֶׁ ָרֵאל ּכִ ְיֵדי ־ִיש ְ

ּסּוִרים ֵהם . ִיּסּוִרים ר ַהּיִ ְוִעּקַ

ת  ּבַ ִעים מֹוִציֵאי ּדִ ַהּמֹוְנִעים ָהְרׁשָ

ץ ַכת ַהּתֹוָרה ־ְוַעל. ָהָארֶׁ ְיֵדי ַהְמׁשָ

נַּ  ל הַ "ּכַ ה ְלַהְכִניַע ּכָ ִניעֹות ל זֹוכֶׁ ּמְ

ּסּוִרים ֵלמּות ַהּתֹוָרה . ְוַהּיִ ּוְכִפי ׁשְ

דֹול  ִתּקּון ּגָ יְך ּבְ ה ְלַהְמׁשִ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

יֹוֵתר  מֹו־ֵכןּבְ ה ְלַהְכִניַע  ּכְ הּוא זֹוכֶׁ

ץ רֶׁ ִעים ְוָלבֹוא ְלאֶׁ  ַהּמֹוְנִעים ְוָהְרׁשָ

ָרֵאל  :ִיש ְ

ְרֵאִלי . ח ה ִלְהיֹות ִאיׁש ִיש ְ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ת דְּ  ֱאמֶׁ א ּבֶׁ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶׁ

י ִאם ַעל ר ּכִ ְפׁשָ א ִאי אֶׁ ְיֵדי ־ְלַדְרּגָ

ת ַ ץ ְקֻדׁשּ רֶׁ ָרֵאל־אֶׁ י .ִיש ְ ל ּכִ ֲעִלּיֹות  ּכָ

ה ֵהם  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ִריִכין ַלֲעלֹות אֶׁ ּצְ ׁשֶׁ

ץ־ַרק ַעל רֶׁ ל ־ְיֵדי אֶׁ ָרֵאל ְוֵכן ּכָ ִיש ְ

ץ  רֶׁ אֶׁ ִפּלֹות ֵהם ַרק ּבְ ֲעִלּיֹות ַהּתְ

ָר   :ֵאלִיש ְ

ץ. ט רֶׁ ָרֵאל ָצִריְך ־ּוְכֵדי ֵליֵלְך ְלאֶׁ ִיש ְ

ִחּלָה ְלַהְכִניעַ  ִעים ִמּתְ מֹוִציֵאי  ָהְרׁשָ

א  ַחְרּבָ ם ּבְ ץ ּוְלַהֲעִניׁשָ ת ָהָארֶׁ ּבַ ּדִ

ל . ּוְקָטָלא ְוֹכַח ַהזֶּׁה ְצִריִכין ְלַקּבֵ

ים  ָנׁשִ ל ָהעֳּ ה ַעל ּכָ ֵמֱאדֹום ַהְמֻמּנָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ב ּכְ רֶׁ ָך וְ : "ְוחֶׁ ַעל ַחְרּבְ

ְחיֶׁה ית כ) "ּתִ ֵראׁשִ ְיֵדי ־ְוַעל(. ז מ"ּבְ

ׁש ִנְבָרִאים  ִחּדֵ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ְוֵהן ֵהן ַמְלָאִכים . ּכֹחֹות רּוָחִנּיֹות

ִלין ַהּכַֹח ֵמֱאדֹום  ַקּבְ ּמְ ׁש ׁשֶׁ ַמּמָ

ְוֹכחֹות ֵאּלּו ֵהן ְלִפי . ל"ַהנַּ 

ָאָרָתהּ  ׁשּות ַהּתֹוָרה ְוהֶׁ  ִהְתַחּדְ

ה  ָ ֻדׁשּ ה ְלִפי ְרבֹות ַהּקְ ְתַרּבָ ּנִ ׁשֶׁ

נַּ  ּתֹוֵסף ְלַמְעָלה ּכַ ּנִ ּוְלִפי רֹב . ל"ׁשֶׁ

ְלָאִכים ְוֵכן  ן ִרּבּוי ַהּמַ ַהּתֹוָרה ּכֵ

ךְ  ה, ְלֵהפֶׁ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ׁשֶׁ ת ּכְ טֶׁ  ֻמעֶׁ

י  ְבָרִאים ֵמִחּדּוׁשֵ ְלָאִכים ַהּנִ ַהּמַ

ֵאין ּכַֹח  ַהּתֹוָרה ֵהן ְמעּוֵטי ּכַֹח ׁשֶׁ

יָ  ל ּכַֹח ַהנַּ ּבְ י ִאם "ָדם ְלַקּבֵ ל ּכִ

ִעים ּוְלָהִביא  ת ָהְרׁשָ ְלַהְכִניַע אֶׁ

ְלָבָבם ְך ּבִ  :מֹרֶׁ

ם . י ם ְלַהְכִניָעם ֵאין ָלהֶׁ ְוִלְפָעִמים ּגַ

י  ּכֹחַ   ָהֻאּמֹות ּכַֹח   ְלעֹוֵרר ִאם   ּכִ
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ם   ֵאין , ֲעֵליהֶׁ לּות ׁשֶׁ ּגָ ו ּבַ מֹו ַעְכׁשָ ּכְ

ת ָלנּו ּכַֹח ַלֲעֹנׁש בְּ  ַעְצֵמנּו אֶׁ

ִעים ם . ָהְרׁשָ ֵ ב ַהׁשּ ְוִלְפָעִמים ְמַסּבֵ

ת  ַרְך ְמִניעֹות ְוִיּסּוִרין ּוַמֲחלֹקֶׁ ִיְתּבָ

ִעים עֹוְמִדים ֵמָהְרׁשָ ִרים  ַעל ׁשֶׁ ׁשֵ ַהּכְ

ָיָדם ַלֲעמֹד  ת ְוֵאין ּכַֹח ּבְ י ֱאמֶׁ ַאְנׁשֵ

י ם ּכִ ְגּדָ נֶׁ ֵטי ־ִאם ַעל־ּכְ ּפְ ְיֵדי ִמׁשְ

ין ּתֹוָרה ־ְוַגם ַעל, ָהֻאּמֹות י ּדִ ּפִ

דֹוָלה . ֻמְכָרִחים ָלזֶׁה ָאז ִמְצָוה ּגְ

ָכל  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ם ּוְלִהׁשְ ֵטיהֶׁ ּפְ ֵליֵלְך ְלִמׁשְ

ֵדי  יָלם ּכְ ּפִ ַהּכֹחֹות ּוְבָממֹון ְלַהׁשְ

ַעל ט ַיֲעלֶׁה זֶׁה ְיֵדי־ׁשֶׁ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִלּפֹות ּדִ ְטָרא ֵמַהּקְ ַאֲחָרא  ְוַהּסִ

ְבִחיַנת ןַעל: "ּבִ ט  ־ּכֵ ּפָ ֵיֵצא ִמׁשְ

ל ר  (ד' ֲחַבּקּוק א) "ְמֻעּקָ ֵ ּיֹוֵצא ְוִנְתַיׁשּ ׁשֶׁ

 :ֵמִעּקּולוֹ 

ם . יא ם זֶׁה ַהּכַֹח ֵאין ָלהֶׁ ְוִלְפָעִמים ּגַ

ִעים  ת ָהְרׁשָ יק אֶׁ ּתִ י ִאם ְלַהׁשְ ּכִ

ר  ּלֹא ְלַדּבֵ ץ ׁשֶׁ ת ָהָארֶׁ ּבַ מֹוִציֵאי ּדִ

ָפֵנינּו ּוְבָאְזֵני ַהֲהמֹון ַעם  .ָסָרה ּבְ

ם  ם זֶׁה ַהּכַֹח ֵאין ָלהֶׁ ְוִלְפָעִמים ּגַ

ה ָ ֻדׁשּ  :ַהּכֹל ְלִפי ִמעּוט ַהּקְ

ַגם ַעל .יב ִרית ּפְ ב ַהּבְ רֶׁ א חֶׁ ְבִחיַנת ּבָ  :ּבִ

ב" רֶׁ ת חֶׁ מֶׁ ִרית ְנַקם נֹוקֶׁ ְקָרא)"ּבְ  (:כה ו"כ ַויִּ

ִרית . יג ּקּון ַהּבְ קֹול ִהיא ּתִ ְצָעָקה ּבְ

ַעת כִּ  ּלּות ַהּדַ ה ְלִהְתּגַ י ְוזֹוכֶׁ

גּום  ִרית ּפָ ָהָיה ַהּבְ ׁשֶׁ ִחּלָה ּכְ ִמּתְ

גּום ַעת ּפָ  :ָהָיה ַהּדַ

ת . יד ִביל זֶׁה אֹוְמִרים אֶׁ ּוִבׁשְ

קֹול ָרם ַסח ּבְ ל ּפֶׁ ָדה ׁשֶׁ י . ַהַהּגָ ּכִ

ֻאּלָה ָהְיָתה ַעל ְיֵדי קֹול ־ַהּגְ

ְבִחיַנת ת קֹוֵלנוּ : "ּבִ ַמע אֶׁ ׁשְ " ַוּיִ

ר כ) ְדּבָ ּמִ ִביל זֶׁה ִנקְ (. ּבַ ֵראת ּוִבׁשְ

ִהיא  ָדה ְלהֹורֹות ַעל ׁשֶׁ ם ַהּגָ ׁשֵ ּבְ

ם  ד ָלכֶׁ ּגֵ ְבִחיַנת ַוּיַ ִרית ּבִ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ִריתוֹ  ת ּבְ ָבִרים ד) אֶׁ ר (. יג' ּדְ ְוִעּקַ

ּקּון  ַיִין ְלהֹורֹות ַעל ּתִ ְצָוה ּבְ ַהּמִ

ְבִחיַנת ַחְמָרא ְוֵריָחִני  ַעת ּבִ ַהּדַ

ְקִחין ְדִרין ע) ּפַ לּות(. ַסְנהֶׁ י ּגָ  ּכִ

ִרית  ַגם ַהּבְ ִמְצַרִים ָהְיָתה ַעל ּפְ

ַעת ְוַגם ַיִין  ַגם ַהּדַ הּוא ּפְ ּמּוָבא ׁשֶׁ ּכַ

ּקּון  ע ּכֹוסֹות הּוא ּתִ ל ַאְרּבַ ׁשֶׁ

ִרית ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ ַעת ׁשֶׁ  :ַהּדַ

דֹושׁ . טו רּוךְ ־ַהּקָ ק ִעם ־ּבָ הּוא ְמַדְקּדֵ

ֲעָרה  ַ חּוט ַהש ּ יִקים ּכְ ּדִ  ְיָבמֹות)ַהּצַ

ֲעָרה וּ ( א"קנ ַ חּוט ַהש ּ ּפֹוְגִמים ּכְ ְכׁשֶׁ

יְך ּתֹוָרה  ָיָדם ְלַהְמׁשִ ֲאַזי ֵאין ּכַֹח ּבְ

:ל"ַהנַּ 
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ץ. טז    רֶׁ א ִלְבִחיַנת אֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ָרֵאל ־ּכְ ִיש ְ

יף ּקִ ּבֹור ּתַ ם , ֲאַזי ִנְקָרא ּגִ י קֹדֶׁ ּכִ

ץ רֶׁ א ִלְבִחיַנת אֶׁ ּבָ ָרֵאל ֲאַזי ־ׁשֶׁ ִיש ְ

ְמַפתֵּ " " חַ ַאל ִיְתַהּלֵל חֵֹגר ּכִ

ְך ־ֲאָבל ַאַחר( יא' א כ־ְמָלִכים) ּכָ

ּנֹוֵצַח ֲאַזי ִנְקָרא ִאיׁש ִמְלָחָמה ׁשֶׁ , ּכְ

ןוְ ) ר ִנְצחֹון  ַעל־ּכֵ ַמן ַהזֶּׁה ִעּקַ זְּ ם ּבַ ּגַ

ץ רֶׁ ְלָחָמה הּוא ָלבֹוא ְלאֶׁ  ־ַהּמִ

יטּות ְפׁשִ ָרֵאל ּבִ ָרֵאל . ִיש ְ ש ְ ּיִ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ו ְלתֹוְך הַ  ם ַעְכׁשָ ים נֹוְסִעים ְלׁשָ ּתִ ּבָ

ם ּוְצִריִכים  ְמָצִאים ׁשָ ירֹות ַהּנִ ְוַהּדִ

ם ֲאִפּלּו  ים ָלבֹוא ְלׁשָ ִלְהיֹות ְמֻרּצִ

ַדֲחקּות מוֹ  ַרְגִלי ַוֲאִפּלוּ  ּבְ תּוב ּכְ ּכָ : ׁשֶׁ

ַרְגַלִים " ְלךָ ־לֶׁךְ " ְבִחיַנת ֲהִליָכה ּבְ ּבִ

ְיָקא  (:ּדַ

ָסִתים   יָקא ָטִמיר וְׁ  כא –ַעת ִ

נֹוָלד ֵמֲחַמת  ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵב. א

ל ּוְכִפי ְמִהיַרת  כֶׁ ֵ נּוַעת ַהש ּ ּתְ

ן מֹוִליד חֹם  ל ּכֵ כֶׁ ֵ נּוַעת ַהש ּ ּתְ

ּלֵב ּמֹוִליד , ּבַ נּוָעה ׁשֶׁ ַבע ַהּתְ י טֶׁ ּכִ

ַהְינּו ַעל. חֹם ָהָאָדם ־ּדְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ּתֹוָרה  ְכלֹו ַלֲחׁשֹב ּבַ ִמְתנֹוֵעַע ש ִ

ם ־ְיֵדי־ַוֲעבֹוָדה ַעל זֶׁה ִנְתַחּמֵ

ַרךְ ְוִנְתלַ  ם ִיְתּבָ ֵ . ֵהב ִלּבֹו ְלַהׁשּ

ַפע ֱאלִֹקי  ה ְלׁשֶׁ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ִנְמָצא ּכְ

ְמִהירּות  ע לֹו ּבִ ּפָ ל ִנׁשְ כֶׁ ֵ ַהש ּ ׁשֶׁ

ׁשּום  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ֵאין ָצִריְך ְלִהׁשְ ׁשֶׁ

ָמה ַעל ִהירּות ־ְיֵדי־ַהְקּדָ זֶׁה ַהּמְ

ִמיד  ת ַהּלֵב עֹוָלה ּתָ בֶׁ ְלהֶׁ ׁשַ

 :ֵמֵאלֶׁיהָ 

י ָאַמר)   ְעּתִ י :קַהּמַ ֲאָמר ֵלב  ְלֹפה ֵצַרְפּתִ ֵמַהּמַ

י "ָטהֹור ִסיָמן קנ ָרם מֹוֵרנּו ַרּבִ י ֵכן ִסּדְ ו ּכִ

יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה בְּ  ר ַצּדִ ִקּצּור "ָנָתן ֵזכֶׁ

ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר  ׁשָ ּנֹות" ן ַהּיָ   (ְולֹא ָרִציִתי ְלׁשַ

ה "ְיֵדי ִהְתַלֲהבּות ַהנַּ ־ְוַעל. ב ל זֹוכֶׁ

טּות ְלָגֵרׁש רוּ  ְמָאה רּוַח ׁשְ ַח ַהּטֻ

ְתַלֵהב . ּוְמַטֵהר ִלּבוֹ  ּנִ ד ׁשֶׁ גֶׁ י נֶׁ ּכִ

ְוִנְבָער ַלֲעֵבָרה אֹו ְלַתֲאָוה ָרָעה 

ד  גֶׁ זֶּׁה ִנְטָמא ִלּבֹו נֶׁ ּמִ לֹום ׁשֶׁ ַחס ְוׁשָ

ְתַלֵהב ְוַיְבֵער ִלּבֹו  ּיִ זֶׁה ָצִריְך ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַבע ָהֵאׁש . ְלַהׁשּ י טֶׁ ּכִ

ָגֵרׁש הָ  ּמְ ֵרר ׁשֶׁ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶׁ ֲאִויר ּכְ

ָבִרים  ה ּדְ ּמָ חּוׁש ִמּכַ ןּבְ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ּלֵב ּבַ תּוב, ֲחִמימּות ׁשֶׁ ּכָ : ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ר ָיבֹוא ָבֵאׁש " ָבר ֲאׁשֶׁ ל ּדָ ּכָ

ֲעִבירּו ָבֵאשׁ  ר ל) "ּתַ ְדּבָ ּמִ (. א כג"ּבַ

ּלֵל ְולֹוֵמד ־ְיֵדי־ְוַעל ְתּפַ ּמִ זֶׁה ׁשֶׁ

ִהְתַלֲהבּות ַעל זֶׁה ְיַטֵהר ִלּבֹו ־ֵדייְ ־ּבְ

ה ְלֵלב ָטהֹור טּות ְוִיְזּכֶׁ . ֵמרּוַח ׁשְ
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ינֹו ְלֵבין ־ְיֵדי־ְוַעל ר ּבֵ ה ְלַדּבֵ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ַעם  ָכל ּפַ ים ּבְ ִדּבּוִרים ֲחָדׁשִ קֹונֹו ּבְ

ִחיַנת רּוחַ  ֵהם ּבְ שׁ ־ׁשֶׁ ׁש ַמּמָ  :ַהּקֹדֶׁ

נּוָעה מֹוִליד ֲחִמימּות ־ַעל. ג ְיֵדי ַהּתְ

ַהְינוּ  ְתנֹוֵעעַ  ְיֵדי־לעַ  ּדְ ּמִ ָבה  ׁשֶׁ ֲחׁשָ ִמּמַ

ַרְך  ְגֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָבה ּבִ ְלַמֲחׁשָ

נַּ  ה ּכַ דֹוׁשָ ר . ל"ְוַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוֵכן ִעּקַ

ֲחִמימּות ְיסֹוד ָהֵאׁש הּוא ַמה 

י  נּוַעת ַהּכֹוָכִבים ּכִ ל ִמּתְ ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ׁשּ

ים  ּלִ ְלּגַ ְיסֹוד ָהֵאׁש הּוא ָסמּוְך ַלּגַ

ל וְ  ְלּגַ ל ִמּגַ ל ְמַקּבֵ ְלּגַ ל ּגַ ֵכן ּכָ

ּנוּ  ַמְעָלה ִמּמֶׁ ּלְ ןוְ . ׁשֶׁ ְיֵדי ־ַעל ַעל־ּכֵ

ָקֵרב  ּמְ ים ַהְינּו ׁשֶׁ יק ָהַרּבִ ְצּדִ ּמַ ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבְ

ל ָאָדם ְלַכף ־אֹו ַעל ן ּכָ ּדָ ְיֵדי ׁשֶׁ

יק  ם זֶׁה ִנְקָרא ַמְצּדִ ּגַ ְזכּות ׁשֶׁ

ןזֶׁה מֹוִליד ־ְיֵדי־ים ַעלָהַרבִּ  ם־ּכֵ  ּגַ

ם ְוִהְתַלֲהבּות ֲחִמימּות ֵ ַרְך  ְלַהׁשּ ִיְתּבָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ים : "ּכְ יֵקי ָהַרּבִ ּוַמְצּדִ

ּכֹוָכִבים ִניֵּאל י) "ּכַ ל (. ב ג"ּדָ ְוהּוא ְמַקּבֵ

ּנּו  ַמְעָלה ִמּמֶׁ ּלְ ֶׁ ה ׁשּ ַהֲחִמימּות ִמּמַ

ַאֵחר ְוֵכן ָיכֹול ְלהֹוִריד ֲחִמימּות לְ 

ן ם־ּכֵ ִלים  ּגַ ַקּבְ ּמְ מֹו ַהּכֹוָכִבים ׁשֶׁ ּכְ

ה ַמְעָלה ּומֹוִריִדים ְלַמּטָ  :ִמּלְ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ד ְתַלֵהב ַהּלֵב זֹוכֶׁ ּנִ זֶׁה ׁשֶׁ

ם ּבֹו ַמה  ַרת ַהּלֵב ִויֻקּיַ ְלָטהֳּ

תּוב ּכָ ֶׁ ָרא ִלי : "ׁשּ ֵלב ָטהֹור ּבְ

י ִקְרּבִ ׁש ּבְ " ֱאלִֹקים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ים נתְּ ) ִרים  (.א יב"ִהּלִ ַדּבְ ּמְ ֶׁ י ַמה ׁשּ ּכִ

ִחיַנת  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו הּוא ּבְ ּבֵ

ִחיָנתוֹ ־רּוחַ  ָחד ְלִפי ּבְ ל אֶׁ ׁש ּכָ . ַהּקֹדֶׁ

י ַעל ְכָנס ָלזֶׁה ּוַמְכִריַח ־ּכִ ּנִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ר ִלְפֵני  ַעְצמֹו ּוֵמִכין ַעְצמֹו ְלַדּבֵ

ם  ֵ ַרְך ׁשֹוֵלַח לֹו ַהׁשּ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ֵהם יִ  ִפיו ׁשֶׁ ּבּוִרים ּבְ ַרְך ּדִ ְתּבָ

ִחיַנת רּוחַ  לְֶׁך  ־ּבְ ׁש ְוָדִוד ַהּמֶׁ ַהּקֹדֶׁ

ר  לֹום ָיַסד ִמזֶּׁה ֵספֶׁ ָ ָעָליו ַהׁשּ

ים ִהּלִ ׁש . ּתְ ְוָצִריְך ִלְראֹות ְלַחּדֵ

ַעם  ָכל ּפַ ׁש ּבְ ִמיד ְלַבּקֵ ַעְצמֹו ּתָ

ים  ַתֲחנּוִנים ְוִדְבֵרי ִרּצּוִיים ֲחָדׁשִ ּבְ

זֹּוכֶׁ  ְיֵדי ֵלב ָטהֹור ־ה ָלזֶׁה ַעלׁשֶׁ

נַּ  ן בְּ ) ל"ּכַ ים פְוַעּיֵ ִהּלִ  (:ז"ִמְדָרׁש ַיְלקּוט ּתְ

ִחיַנת . ה הּוא ּבְ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ יַע ְלַהש ּ ּוְלַהּגִ

ַפע ֱאלִֹקי ַהנַּ  ִחיַנת "ׁשֶׁ הּוא ּבְ ל ׁשֶׁ

יו ־רּוחַ  ת ּפִ ׁש אֶׁ ַקּדֵ ּיְ ׁש ָצִריְך ׁשֶׁ ַהּקֹדֶׁ

מֹר  נוּ ַהיְ  .ְוָאְזָניו ְוֵעיָניו ְוָחְטמוֹ  ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ

ה  יו ְוִיְהיֶׁ ר ִמּפִ קֶׁ הֹוִציא ׁשֶׁ ַעְצמֹו ִמּלְ

ת  ַ הּוא ְקֻדׁשּ ַמִים ׁשֶׁ לֹו ִיְרַאת ׁשָ



 ע ־ כא ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ם ְוִיְהיֶׁה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים , ַהחֹטֶׁ

ם  ְבֵריהֶׁ מַֹע ּדִ ם ְוִלׁשְ הֶׁ ְלַהֲאִמין ּבָ

ַעל ת ָהָאְזַנִים ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ׁש אֶׁ זֶׁה ְמַקּדֵ

ָרעְוַיֲעצֹם ֵעיָניו ֵמְראֹות  . ּבְ

ל ַהנַּ ־ְיֵדי־ְוַעל כֶׁ ֵ ה ַלש ּ ל "זֶׁה ִיְזּכֶׁ

לּוי ַהּכֹל ּבֹו ּתָ ֵלם ׁשֶׁ  :ְוַדַעת ׁשָ

ְבָעה . ו ִרים ְלֵעיל ֵהם ׁשִ ְזּכָ ְוַהּנִ

ּמַֹח  רֹאׁש ּוְתלּוִיים ּבַ ּבָ ְנָקִבים ׁשֶׁ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ת ַהּמַֹח ׁשֶׁ ּוְמעֹוְרִרים אֶׁ

ִנים  ְבִחיַנת ּפָ ם ּבִ דֶׁ ְבִחיַנת קֶׁ ּבִ

רֹות ְידֵ ־ַעל ְבַעת ַהּנֵ ת ׁשִ ַ י ְקֻדׁשּ

ִחיַנת ַהּמֹחַ  נֹוָרה ּבְ ּוְפֵני . ְוַהּמְ

ַפע ֱאלִֹקי ַהנַּ  נֹוָרה ַהְינּו ׁשֶׁ ל "ַהּמְ

ִחיַנת  ה ּבְ ִחיַנת ֻסּכָ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

ָאה  ׁש ְוִהיא ּבָ רּוַח ַהּקֹדֶׁ ָכה ּבְ ּסָ ׁשֶׁ

בֹוד ־ַעל ל ּכָ ְבָעה ֲעָנִנים ׁשֶׁ ְיֵדי ׁשִ

ר ְדּבָ ּמִ ּבַ ְלָחן" ןַעיֵּ ) ׁשֶׁ  ִסיָמן "ָערּוךְ ־ׁשֻ

ם"תרכ ר ָלהֶׁ ה ֵזכֶׁ ּכָ ַהּסֻ ן(. ה ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

ַפע ־ַעל ה זֹוִכין ְלׁשֶׁ ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ

ִחיַנת רּוחַ  ׁש רּוַח ־ֱאלִֹקי ּבְ ַהּקֹדֶׁ

שׁ  ְקָרא קֹדֶׁ דֹוׁש ־זַֹהר) ָחְכָמה ַהּנִ ַהּקָ

ל (. א"ג ס"ח כֶׁ יג ש ֵ ִ זֹּוִכין ְלַהש ּ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה דֹול ׁשֶׁ ל ּגָ יִפין ׁשֶׁ ִחיַנת ַמּקִ ּוא ּבְ

א ָלָאָדם  ּבָ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ְבִחיַנת ַהש ּ ַהּמַֹח ּבִ

ּלָא ַעל ָמה אֶׁ לֹא ׁשּום ַהְקּדָ ְיֵדי ־ּבְ

ַפע ֱאלִֹקי ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם . ׁשֶׁ ּכָ ׁשֶׁ

ֵדי  ִביל זֶׁה ּכְ ׁשְ עֹוָלם ַהזֶּׁה ִהיא ּבִ ּבָ

ר  ֵהם ִעּקַ יִפים ׁשֶׁ ּקִ יג ַהּמַ ִ ְלַהש ּ

ֲעׁשּוֵעי עוֹ  אׁשַ ְיֵדי ־ְוַעל. ָלם ַהּבָ

ַרת ַהּלֵב  ה זֹוִכין ְלָטהֳּ ִמְצַות ֻסּכָ

יָחתֹו ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה זֹוִכין ְלָפֵרׁש ש ִ

ָראּוי  ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵהיֵטב ִלְפֵני ַהׁשּ

נַּ  ְבִחיַנת רּוחַ "ּכַ ִהיא ּבִ שׁ ־ל ׁשֶׁ  :ַהּקֹדֶׁ

יִפין ַהנַּ . ז ּקִ דֹול ַעד "ַהּמַ ל ּגָ כֶׁ ל ֵהם ש ֵ

ֵאין ַהּמַֹח ָיכֹול ְלָסְבלֹו ִלְמאֹד עַ  ד ׁשֶׁ

יף  י ִאם ַמּקִ ּמַֹח ּכִ ְוֵאין ִנְכָנס ּבַ

חּוץ ָאנּו רֹוִאין . אֹותֹו ִמּבַ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ֵאין ְיֹכלֶׁת  ה ָחְכמֹות ֲעֻמּקֹות ׁשֶׁ ּמָ ּכַ

ְריֹו  י ְלָהִבין ַעל ּבֻ ּמַֹח ָהֱאנֹוׁשִ ּבַ

ָאנּו ְנבֹוִכין  ה ְמבּוכֹות ׁשֶׁ ּמָ מֹו ּכַ ּכְ

ם הֶׁ ִחיָרה  .ּבָ מֹו ַהְיִדיָעה ְוַהּבְ ּכְ

י ָיכֹול ְלָהִבין  ֵאין מַֹח ָהֱאנֹוׁשִ ׁשֶׁ

ת ַהְיִדיָעה ַהזֹּאת ה . אֶׁ ל ַהזֶּׁ כֶׁ ֵ ְוַהש ּ

ֵאין ִנְכָנס  יף ׁשֶׁ ִחיַנת ַמּקִ הּוא ּבְ

ִניִמי  ל ַהּפְ כֶׁ ֵ ְפִניִמּיּות ַהּמַֹח ְוַהש ּ ּבִ

יף ַהזֶּׁה ּקִ ל ִחּיּותֹו ֵמַהּמַ  :ְמַקּבֵ

ִחיָרה ַמה ְוַדע ׁשֶׁ . ח ר ּכַֹח ַהּבְ זֶּׁה ִעּקַ

ל ַהְיִדיָעה  ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ֵאין יֹוְדִעים ַהש ּ ֶׁ ׁשּ
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ָידֹו ִלְבחֹר  ִחיָרה ַוֲאַזי ֵיׁש ּכַֹח ּבְ ְוַהּבְ

ים אֹו ִהּפּוכוֹ  ַחּיִ ְכֹנס . ּבַ ּיִ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ל  ּדֵ יף ַהזֶּׁה ִלְפִנים ְוָאז ִיְתּגַ ּקִ ַהּמַ

ּלֶׁה י ְוִיְתּגַ ל ָהֱאנֹוׁשִ כֶׁ ֵ י  ַהש ּ ָלֱאנֹוׁשִ

ל  ּטֵ ִחיָרה ָאז ִיְתּבַ ַהְיִדיָעה ְוַהּבְ

ִחיָרה ה לֶָׁעִתיד . ַהּבְ ְוֵכן ִיְהיֶׁ

ַעל ל ֵיֵצא ־ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ל ַהש ּ ּדּולֹו ׁשֶׁ ְיֵדי ּגִ

ר  דֶׁ י ְוַיֲעלֶׁה ְלגֶׁ ר ָהֱאנֹוׁשִ דֶׁ ִמּגֶׁ

ִחיָרה ל ַהּבְ ּטֵ . ַמְלָאְך ְוָאז ִיְתּבַ

ּלֹא ְיַבֲהלּוָך ַרְעי ִבין ׁשֶׁ יָך ּוִמזֶּׁה ּתָ ֹונֶׁ

ל ַהְיִדיָעה  בּוָכה ׁשֶׁ ִעְנַין ַהּמְ

זֶׁה ִחיָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ו , ְוַהּבְ י ַעְכׁשָ ּכִ

ן ְלָהִבין  ׁשּום אֹפֶׁ ר ּבְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ל כֶׁ ֵ ל ַהזֶּׁה ַהש ּ ִחיָרה  ַהְיִדיָעה ׁשֶׁ ְוַהּבְ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ יף ׁשֶׁ ִחיַנת ַמּקִ י הּוא ּבְ ּכִ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ׁשֶׁ  ּמַֹח ּבָ הּוא ִלְכֹנס ּבַ

ִחיָרה  :עֹוָלם ַהּבְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם . ט ְוזֶׁה ׁשֶׁ

יק  ל ַצּדִ ִלְבָרָכה לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ּכָ

ל ֲחֵברֹו  תֹו ׁשֶׁ ה ֵמֻחּפָ יק ִנְכוֶׁ ְוַצּדִ

ָבא) ְתָרא ע־ּבָ יִפין ַהנַּ ( ה"ּבַ ּקִ י ַהּמַ ל "ּכִ

ׁש  ִחיַנת קֹדֶׁ ה ּבְ ִחיַנת ֻחּפָ ֵהם ּבְ

י ִחיַנת ִקּדּוׁשִ הּוא ּבְ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ן ְוַהש ּ

ִניִמי ָלזֶׁה יף ָלזֶׁה הּוא ּפְ י . ַמּקִ ּכִ

ּלֹא  ָגה ׁשֶׁ ָ יק ְלַהש ּ ּדִ יַע ַהּצַ ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ

ָבר  ְצלֹו ּדָ ם ְוִהיא אֶׁ ָיַדע ִמזֶּׁה ִמּקֹדֶׁ

ָחָדׁש ֲאַזי ִנְתַלֵהב ְוִנְבַער ֵמאֹור 

ַעת ַהזֹּאת ַגת ַהּדַ ָ י . ַהש ּ ּכִ

ה ִהו ָ ְקֻדׁשּ ְיֵדי ־א ַעלִהְתַלֲהבּות ּדִ

נַּ  ַעת ּכַ ַגת ַהּדַ ָ יק "ַהש ּ ּדִ ה ַהּצַ ל ְוִיְהיֶׁ

ּנוּ  ה ִמּמֶׁ יק . ַהזֶּׁה ִנְכוֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ְוֵאצֶׁ

ב  ֱחׁשָ ּנּו ֵאין זֶׁה נֶׁ ֹבּהַ ִמּמֶׁ ַהּגָ

ם  ה ְוִנְתַחּמֵ ָלל ְוֵאינֹו ִנְכוֶׁ ָגה ּכְ ָ ְלַהש ּ

ה ּנָ ָלל ִמּמֶׁ ַרק הּוא ָצִריְך , ּכְ

ָגה ְלַחּפֹות ּוְלַכּסֹות ַעְצמ ָ ַהש ּ ֹו ּבְ

ם  ֵדי ְלַחּמֵ ֹבָהה יֹוֵתר ּכְ ת ַהּגְ רֶׁ ַאחֶׁ

ת ַעְצמוֹ  ִהוא . אֶׁ ה ׁשֶׁ י ַהֻחּפָ ּכִ

יִפין ִהוא  ִחיַנת אֹורֹות ַמּקִ ּבְ

ם  ַחּמֵ ּמְ ׁש ׁשֶׁ ִחיַנת ִחּפּוי ְוִכּסּוי ַמּמָ ּבְ

ת ָהָאָדם ר ַהֲחִמימּות , אֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ַגת ִהיא ְוִהְתַלֲהבּות ָ יפִ  ֵמַהש ּ ּקִ ין ַהּמַ

נַּ  ְבַעת ְיֵמי . ל"ּכַ ִחיַנת ׁשִ ְוזֶׁה ּבְ

ה ַהְינּו  ַאַחר ַהֻחּפָ ה ׁשֶׁ ּתֶׁ ׁשְ ַהּמִ

רֹות ַהנַּ  ְבַעת ַהּנֵ ִחיַנת ׁשִ ה . ל"ּבְ ְוזֶׁ

ְבַעת ְיֵמי ֲאֵבלּות  ִחיַנת ׁשִ ּבְ

ַעל זֶׁה ַמֲעִלין ־ְיֵדי־ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ׁשֶׁ

ּלֵק ְלאֹור  ְסּתַ ּנִ ת ׁשֶׁ ַמת ַהּמֵ ִנׁשְ

ִנים הַ  ְבָעה ָיִמים ־ל ַעל"נַּ ַהּפָ ְיֵדי ׁשִ
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ןוְ , ֵאּלוּ  ב ָהָאֵבל ַרֲחָמָנא  ַעל־ּכֵ ַחּיָ

יַמְטִרּיָא , ִלְצָלן ְקִריָעה ַרע ּגִ י קֶׁ ּכִ

ְבִעים) ע"ש לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ְנהֹוִרין  (ׁשְ

א  יַמְטִרּיָ ֵהם ַהּגִ ִנים ׁשֶׁ ל אֹור ַהּפָ ׁשֶׁ

י ֵאל  ד ּכִ ָעִמים ָאלֶׁף ָלמֶׁ י ּפְ ּתֵ ל ׁשְ ׁשֶׁ

ִניםהּוא א  :ֹור ַהּפָ
 

ל ַהֲחִליָצה . י ְוזֶׁה ַטַעם רֹק ׁשֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ ָפָניו: "ׁשֶׁ ָבִרים " )ְוָיְרָקה ּבְ ּדְ

ּוְבזֶׁה ָהרֹק הּוא ִנְכָלם ( ה ט"כ

ִנים ּפָ ה ִהיא ּבַ ר ַהּבּוׁשָ ְוזֶׁה . ְוִעּקַ

יְך  ָמּה ְלַהְמׁשִ ּלֹא ָרָצה ְלַיּבְ ַעל ׁשֶׁ

ּיוּ  עֹוָלם ׁשֶׁ ת ּבָ ַמת ָאִחיו ַהּמֵ ַכל ִנׁשְ

ִנים ן עֹוד אֹור ַהּפָ י זֶׁהּו . ְלַתּקֵ ּכִ

ִנים  לֹא ּבָ ת ּבְ ל ַהּמֵ ָגם ׁשֶׁ ַהּפְ

ָרָכה , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן יַח ּבְ ּלֹא ִהּנִ ׁשֶׁ

ִנים  ל ַהּפָ כֶׁ יכּו ש ֵ ְמׁשִ ּיַ ַאֲחָריו ׁשֶׁ

עֹוָלם ַעל ם ַהּטֹוִבים־ּבָ יהֶׁ  :ְיֵדי ַמֲעש ֵ

יק ָהֲאִמיתִּ . יא ּדִ ְכבֹוד ַהּצַ י ַהּפֹוֵגם ּבִ

ל ־ְיֵדי־ַעל כֶׁ ֵ ר אֹור ַהש ּ זֶׁה ִנְסּגָ

ַעת שׁ   ָיכֹול  ְוֵאינוֹ   ל"ַהנַּ   ְוַהּדַ  ְלַחּדֵ

ּתֹוָרה   יג ּבַ ִ ֵמת. ּוְלַהש ּ ם ָחׁשּוב ּכְ  :ּגַ

ֵפל ־ַעל. יב ָהָאָדם הּוא ָעָנו ׁשָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְזיֹונֹו  ה ַאּפֹו ַעל ּבִ ֱחרֶׁ ְוַסְבָלן ְולֹא יֶׁ

שׁ  זֶׁה־ְיֵדי־ַעל םַהחֹ  ְמַקּדֵ ֵלמּות טֶׁ ׁשְ . ּבִ

ה ־ְוַעל ֱאַמן רּוַח ְמַכּסֶׁ הּוא נֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָבר ֵלי י) ּדָ ין לֹו ( א יג"ִמׁשְ ַגּלִ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

ְמרֹו ִלְבִלי  סֹוד הּוא ִנְזָהר ְלׁשָ

ׁש ־ְיֵדי־ְלַגּלֹותֹו ְלַאֵחר ַעל זֶׁה ְמַקּדֵ

יְך ־ָהָאְזַנִים ְוַעל ל זֶׁה ַמְמׁשִ ְיֵדי ּכָ

ַעת ַהנִּ  ַפע ַהּדַ ר ְלַמְעָלהׁשֶׁ  :ְזּכָ

ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוֵאין ֵמִבין . יג ׁשֶׁ ּכְ

ּה ׁשּום ִחּדּוׁש זֶׁה ֵמֲחַמת  ּבָ

ְבִחיַנת ִעּבּור  ִמין ַהּמִֹחין ּבִ ִנְתַעּלְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ַיֲעקֹב ְבִחיַנת, ּבְ ן : "ּבִ טֶׁ ּבֶׁ ּבַ

ת ָאִחיו ַע י) "ָעַקב אֶׁ ְוָאז  (.ב ד"הֹוׁשֵ

ְבִחיַנת ת  ָצִריְך ִלְצעֹק ּבִ ַהּיֹולֶׁדֶׁ

ְבִעים ָקִלין ְלהֹוִציא  ת ׁשִ קֶׁ ַהּצֹועֶׁ

ין  ָלד ְוָאז ָיָפה ְצָעָקה ָלָאָדם ּבֵ ַהּוָ

ּתֹוָרה ין ּבַ ִפּלָה ּבֵ ּתְ ְבִעים . ּבַ ִ ְוַהׁשּ

ְבָעה קֹולֹות  ְבִחיַנת ׁשִ ָקִלין ֵהם ּבִ

ָחד  ל אֶׁ ּכָ ִים ׁשֶׁ ִוד ַעל ַהּמַ ָאַמר ּדָ ׁשֶׁ

ר ש ֶׁ לּול ֵמעֶׁ ִאּלוּ ְוָאז הּוא כְּ . ּכָ

ִכיָנה ְ ת ַהׁשּ קֶׁ  ַהּמִֹחין מֹוִליִדין ְוָאז צֹועֶׁ

ָנה  ּוָ ִחיַנת ַהּקֹול ְמעֹוֵרר ַהּכַ ְוזֶׁה ּבְ

ִחיַנת. ַהְינּו ַהּמִֹחין ַהּקֹל : "ְוזֶׁה ּבְ

ית כ) "קֹול ַיֲעקֹב ֵראׁשִ , (ז כב"ּבְ

ְבִחיַנת ַיֲעקֹב ָצִריְך לֹו  הּוא ּבִ ׁשֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

ִלין ֵדי ַהּקָ  ּמִֹחיןהַ  ְלהֹוִציא ּכְ
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ִחיַנת מִ  ְבִחיַנת ֵלָדה ּבְ ֲעלּוָמָתן ּבִ ּתַ

ּלּוי  :ּגִ

ּה . יד ִלי ֲהָבָנה ּבָ ּתֹוָרתֹו ּבְ ּוִמי ׁשֶׁ

ֵאין ִלְדרֹׁש אֹוָתּה , ׁשּום ִחּדּושׁ 

ים ַאף ִהיא ְלַרּבִ מֹו ׁשֶׁ י ־ַעל־ּכְ ּפִ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ הּ ־ּבָ ג ּבָ . הּוא ִמְתַעּנֵ

ְבִחיַנת יַ  י ּתֹוָרתֹו ּבִ ִחיַנת ּכִ ֲעקֹב ּבְ

נַּ  ִחיַנת "ִעּבּור ּכַ ַיֲעקֹב "ל ִהיא ּבְ

ַחר לֹו ָיהּ  ים קל) "ּבָ ִהּלִ , (ה ד"ּתְ

לֹא מִֹחין  ְבִחיַנת ַיֲעקֹב ּבְ הּוא ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

דֹושׁ  ַחר לֹו ַהּקָ ּמּוד ּבָ  ־זֹאת ַהּלִ

רּוךְ  ָרֵאל ִלְסֻגּלָתוֹ . הּוא־ּבָ . ֲאָבל ִיש ְ

ָרֵאל אֹוִתּיֹות ִלי רֹאשׁ  ַהְינּו . ִיש ְ

ַכת אֹור  ּלּות ַהּמִֹחין ַהְמׁשָ ִהְתּגַ

ִנים ַהנַּ  נַּ "ַהּפָ ִניִמי ּכַ תֹוְך ַהּפְ ל "ל ּבְ

תֹו זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְדרֹׁש  ִלְסֻגּלָ

 :אֹוָתּה ְלַעם ְסֻגּלָה

ַרְך ָלַקח אֹוָתנּו ְלַעם . טו ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ב ּגֹוי רֶׁ ָבִרים ד) ָקדֹוׁש ּגֹוי ִמּקֶׁ ( לד' ּדְ

קִּ  תׁשֶׁ לּו עֹוְבֵדי ־ְטֵרג ִמּדַ ין ַהּלָ ַהּדִ

לּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוַהּלָ

ַעת ְקִריַעת ַים סּוף  ׁשְ מֹות )ָזָרה ּבִ ׁשְ

ה כ ָרׁשָ ה ּפָ ָבר (. א"ַרּבָ זֶּׁה ַהּדָ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ין ִלְרפּוָאה  עֹוש ִ מֹו ְסֻגּלָה ׁשֶׁ ּכְ

ַבע ְלַמְעָלה  ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶׁ ׁשֶׁ

יִמש ֵּ  ל ָהֱאנֹוׁשִ ִחיַנת . כֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

יִפין ַהנַּ  ֵאין ֲאַנְחנּו "ַמּקִ ל ׁשֶׁ

ה  ָבר ַהזֶּׁ ַהּדָ ל ַהזֶּׁה ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ְמִביִנים ַהש ּ

ל ִלְרפּוָאה ה . ְמֻסּגָ זֹּוכֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

יִפים ֵאּלּו ְלהֹוִליָדם ּוְלַהְכִניָסם  ְלַמּקִ

ה  ֻגּלָ ת ַהּסְ ִבין אֶׁ ּמֵ ְפִנים ִנְמָצא ׁשֶׁ ּבִ

ַודַּ  ַגּלֶׁה ְוַיְכִניס ּבְ ּיְ ר ְמַחּיֵב ׁשֶׁ אי ַהּיֹׁשֶׁ

ֻגּלָה ְלַעם  ל ַהּסְ זֹאת ַהֲהָבָנה ׁשֶׁ

. ְסֻגּלָה ּוְלֵהיִטיב ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים

ִחיָנתֹו ֵיׁש לֹו  ָחד ְלִפי ּבְ ְוָכל אֶׁ

ם  ֵ ֲחָננֹו ַהׁשּ ֶׁ יף ּוַמה ׁשּ ִניִמי ּוַמּקִ ּפְ

יף ִלְפִני ּקִ ְכִניס ַהּמַ ּיַ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ

ָבר ֵייִטיב  ׁש ֵאיזֶׁה ּדָ ּוְלָהִבין ּוְלַחּדֵ

 :ִמּטּובֹו ַלֲאֵחִרים

לּות . טז ּסּוִרים ְוַהּגָ רֹות ְוַהּיִ ל ַהּצָ ּכָ

ׁש ָלָאָדם ֵהן  ּיֵ ְסרֹונֹות ׁשֶׁ ְוָכל ַהחֶׁ

ִריאּות  ִנים אֹו ּבְ ַפְרָנָסה אֹו ּבָ ּבְ

זֶׁה ַהּכֹל הּוא ַרק  ַהּגּוף ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

סְ  ְך חֶׁ ַעתְלִפי ֵערֶׁ . רֹון ַהּדַ

ל  ָלם ּכָ ַעת ֲאַזי ִנׁשְ ָלם ַהּדַ ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶׁ

ְסרֹונֹות ְבִחיַנת , ַהחֶׁ ַעת 'ּבִ ִאם ּדַ

ַעת  ה ָחַסְרּתָ ְוִאם ּדַ ָקִניָת מֶׁ

ִניתָ  ְוַאף (. א"ְנָדִרים מ) 'ָחַסְרּתָ ַמה ּקָ
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ַעת ְוֵיׁש  ׁש ֲחֵסִרים ְלַגְמֵרי ֵמַהּדַ ּיֵ ׁשֶׁ

ת כָּ  ֱאמֶׁ ל טּוב ּבֶׁ ם ּכָ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ֶׁ ל ַמה ׁשּ

לּום ם ֵאינֹו ּכְ ֵלם . ָלהֶׁ ָ ְך ַהׁשּ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ת  ֱאמֶׁ רֹון ּבֶׁ ׁש לֹו ִחּסָ ּיֵ ַדַעת ׁשֶׁ ּבְ

ר  י ִעּקַ לּום ּכִ רֹון ֵאינֹו ּכְ ַהִחּסָ

ַעת ּדַ לּוי ּבַ ֵלמּות ּתָ ְ רֹון ְוַהׁשּ  :ַהִחּסָ

ַעת ִיְהיֶׁה . יז ְולֶָׁעִתיד ֵמֲחַמת ַהּדַ

ְצִחיִּ  ים ַהּנִ ר ַהַחּיִ ַעלִעּקַ ְיֵדי ־ים ׁשֶׁ

ת ה ָעה אֶׁ ץ ּדֵ ֵלא ָהָארֶׁ ּמָ ּתִ ' ׁשֶׁ

ְעָיה י) ַאְחדּותֹו ( א ט"ְיׁשַ ֻיְכְללּו ּבְ

ַרְך ַעל ַעת ְוָאז ִיְחיּו ־ִיְתּבָ ְיֵדי ַהּדַ

מֹוהוּ  ים ּכָ ים ִנְצִחּיִ י ַעל. ַחּיִ ְיֵדי ־ּכִ

זֶּׁה  ַרְך ׁשֶׁ ַהְיִדיָעה ִנְכָלִלים ּבֹו ִיְתּבָ

ר ֲעׁשּוֵעי ִעּקַ א ָלםעוֹ  ׁשַ ַמֲאַמר  ַהּבָ ּכְ

ָחָכם  יו ֱהִייִתיו'הֶׁ . 'ִאּלּו ְיַדְעּתִ

ל טּוב  ְחַסר ּכָ ַעת לֹא יֶׁ ּוֵמֲחַמת ַהּדַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ּלֹו טֹוב ּכְ ְוִיְהיֶׁה ּכֻ

ָסִחים נ) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  (:ּפְ

ם "ַוֲאִפּלּו ָהַעּכוּ . יח ֵ ת ַהׁשּ ם ֵיְדעּו אֶׁ

מֹונוּ  עּו ְוָיִבינּו ַהּכֹל ְוֵידְ . ַאְך לֹא ּכָ

ּיֵׁש  ֵלמּות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶׁ ְ ל ַהׁשּ י ּכָ ּכִ

לּום "ָלַעּכוּ  ת ֵאינֹו ּכְ ֱאמֶׁ ו ּבֶׁ ם ַעְכׁשָ

נַּ  ָתם "ּכַ ֻדּלָ ל ּגְ א ּכָ ַרּבָ ל ְוַאּדְ

. ְוטֹוָבָתם ַהּכֹל ִהיא ְלטֹוָבֵתנוּ 

ץ  ֵלא ָהָארֶׁ ּמָ ּתִ ְולֶָׁעִתיד ָלבֹוא ׁשֶׁ

ָעה ָיִבינּו ֲאִפּלּו ֻאמּ  ֹות ָהעֹוָלם ּדֵ

ל זֶׁה ַאף ַעְצָמם ּכָ ו ־ַעל־ּבְ ַעְכׁשָ י ׁשֶׁ ּפִ

י ֵאין  ל זֶׁה ּכִ ר ְלָהִבין ּכָ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ְוִלְכאֹוָרה ִהיא . ְלַהְכִחיׁש ַהחּושׁ 

ָתם  ֻדּלָ ּגְ דֹוָלה ְלָהִבין ׁשֶׁ ְיִדיָעה ּגְ

ְפלּות ִ ם ַהׁשּ ֻדּלָה ְוָלהֶׁ . ָהָיה ָלנּו ּגְ

י־ַעל־ַאף זֹּאת ֵכן ַהְיִדיָעה הַ ־ּפִ

חֹוק ְלִפי  ְהיֶׁה ָלנּו ְלַלַעג ְוִלש ְ ּתִ

ל ְמאֹד ְגּדַ ּתִ ְך ְיִדיָעֵתנּו ׁשֶׁ  :ֵערֶׁ

ה . יט ַעְצָמן ִיְהיֶׁ ָרֵאל ּבְ ין ִיש ְ ְוַגם ּבֵ

יק  יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ ין ּכָ דֹול ּבֵ ְפֵרׁש ּגָ הֶׁ

ל ע־ּוִמּכָ יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ן ּבֵ ּכֵ י . ׁשֶׁ ּכִ

יג ְלִפי ֲעבוֹ  ִ ָחד ַיש ּ ל אֶׁ ָדתֹו ּכָ

ר  ִויִגיָעתֹו ְוִטְרָחתֹו ּוְמִרירּות ֲאׁשֶׁ

ם  ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ זֶׁה ָהעֹוָלם ּבִ ָסַבל ּבְ

ַרךְ  דֹוִליםוַ ) .ִיְתּבָ יִקים ּגְ  ,ֲאִפּלוּ ַצּדִ

גֹות  ָ א ַעל ַהש ּ עֹוָלם ַהּבָ בֹואּו ּבָ ּיָ ׁשֶׁ ּכְ

עֹוָלם  ם ּבָ דֹול ֵמהֶׁ יק ַהּגָ ּדִ יג ַהּצַ ִ ִהש ּ ׁשֶׁ

ְצלָ , ַהזֶּׁה ָבִרים נֹוָרִאיםִיְהיֶׁה אֶׁ . ם ּדְ

ם וּו ְוִיְתַלֲהבּו ֵמהֶׁ יק . ְוִיּכָ ּדִ ל זֶׁה ַהּצַ ְוֵאצֶׁ

ׁשּוט ָבר ּפָ ם ִיְהיֶׁה זֶׁה ּדָ דֹול ֵמהֶׁ י . ַהּגָ ּכִ

גֹות ֵאּלוּ  ָ יג ַהש ּ ִ עֹוָלם ַהזֶּׁה ִהש ּ ם ּבָ . ּגַ

ל  א ִיְגּדַ עֹוָלם ַהּבָ יג הּוא ּבָ ִ ש ּ ּיַ ּוַמה ׁשֶׁ

ין אָ . ְמֹאד ְמֹאד  .רוֹ בֵ חֲ ם לַ דָ ְוֵכן ּבֵ
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ים ,ֵהיֵטב ןבֵ ְוהָ  ךָ  ְוש ִ ָבִרים לִ  ֵהיֵטב ִלּבְ ּדְ

ְראֶׁ , ֵאּלֶׁה ּתִ ים ׁשֶׁ ה ְלָהִכין ְלַעְצְמָך ַחּיִ

 ִלּקּוֵטי) .'כוּ וְ  ָלךְ  ָחַכְמתָּ  ָחַכְמתָּ  ְוִאם חצַּ נֶׁ לָ 

כּו ־ַעל־ְוַאף (.(יב ,תעַ דַּ  ,ֵעצֹות ּכְ ְזּדַ ּיִ י ׁשֶׁ ּפִ

עֹוָלם לֹא ַהּכֹל ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות הָ 

ְפֵרׁש  ִוים ְוִיְהיֶׁה הֶׁ ּלָם ׁשָ ִיְהיּו ּכֻ

נַּ  יָנם ְלֵביֵנינּו ּכַ דֹול ּבֵ ין "ּגָ ל ְוֵכן ּבֵ

נַּ  ָרֵאל ּכַ ְהיֶׁה . ל"ִיש ְ ּיִ ֶׁ י ַמה ׁשּ ּכִ

ִניִמי ָלזֶׁה ְוַכנַּ  יף ָלזֶׁה ִיְהיֶׁה ּפְ ל "ַמּקִ

ה ְוכוּ  יק ִנְכוֶׁ ל ַצּדִ ן אֹות ט) 'ּכָ , (ַעּיֵ

ְהיֶׁה ִנְכוֶׁ  ּיִ ל ֲחֵברוֹ ׁשֶׁ יף ׁשֶׁ ּקִ . ה ֵמַהּמַ

ָבִרים ָהֵאּלֶׁה  ָך ֵהיֵטב ַלּדְ ים ִלּבְ ְוש ִ

ים  ה ְלָהִכין ְלַעְצְמָך ַחּיִ ְראֶׁ ּתִ ׁשֶׁ

ַצח ְוִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלְך  ָלנֶׁ

ֵלי ט)  (:יב' ִמׁשְ

יף . כ יף ּוַמּקִ ּה ַמּקִ ַהְיִדיָעה ֵיׁש ּבָ

יף ר . ְלַמּקִ ְוַהְיִדיָעה ִהיא ִעּקַ

חָ  רֹותַהּנֶׁ ל ַהּצָ ל ּכָ ר . ָמה ׁשֶׁ ְוִעּקַ

א  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ר ַחּיֵ ְקָוה ְוִעּקַ ַהּתִ

ַעת  ַגת ַהּדַ ָ ְוַתֲענּוָגיו ִהיא ַרק ַהש ּ

ם  ֵ ת ַהׁשּ הּוא ָלַדַעת אֶׁ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

נַּ  ת ּכַ ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ  :ל"ִיְתּבָ

ל . כא כֶׁ ֵ ר ָהָאָדם הּוא ַהש ּ ִעּקַ

ַעת ןוְ , ְוַהּדַ ק ַעל־ּכֵ ּמָ ב ּבַ חֹוׁשֵ ֹום ׁשֶׁ

ל ָהָאָדם  ם ּכָ ל ׁשָ כֶׁ ֵ ןַהש ּ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ֵדי  ָבה ָרָעה ּכְ ֲחׁשָ ִלְברַֹח ְמאֹד ִמּמַ

לֹום ם ַחס ְוׁשָ ה ְמקֹומֹו ׁשָ ּלֹא ִיְקנֶׁ . ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו  ְוָצִריְך ָלֹכף ּוְלַהְכִריַח אֶׁ

ה  ְזּכֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ בֹות טֹובֹות ּכְ ְלַמֲחׁשָ

ידִ  יג ּבִ ִ ם ֵליַדע ּוְלַהש ּ ֵ יַעת ַהׁשּ

ׁש  ם ַמּמָ הּוא ׁשָ ַרְך ְוִנְמָצא ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ַרךְ  ּיֹוֵדַע . ְוִנְכָלל ּבֹו ִיְתּבָ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ְרׁשֹו  ׁשָ יֹוֵתר הּוא ִנְכָלל יֹוֵתר ּבְ

ַרךְ  ַהְינּו ּבֹו ִיְתּבָ ים . ּדְ ה ְלַחּיִ ְוזֹוכֶׁ

ַעת  ֵלמּות ַהּדַ ה ִלׁשְ ים ְוזֹוכֶׁ ִנְצִחּיִ

ל הַ  נַּ ְוִנּצֹול ִמּכָ ְסרֹונֹות ּכַ  :ל"חֶׁ
 

ִכים ַחס . כב ַעת ִנְמׁשָ ְסרֹון ַהּדַ ּוֵמחֶׁ

ַעס  יִנים ְוֵכן ּכַ ל ַהּדִ לֹום ּכָ ְוׁשָ

א ַעל מֹו , זֶׁה־ְיֵדי־ְוַאְכָזִרּיּות ּבָ ּכְ

תּוב ּכָ ִסיִלים : "ׁשֶׁ ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ ּכַ

לֶׁת ז) "ָינּוחַ  ןוְ (. ט' קֹהֶׁ ַהחֹולֶׁה  ַעל־ּכֵ

ֲעָסן ֵמֲחַמת ׁשֶׁ  יִנים ׁשֹוִרים הּוא ּכַ ּדִ

ַקְטנּות  ָעָליו ְוִדיִנים ֵהם מִֹחין ּדְ

ןוְ  ַכַעס ַעל־ּכֵ ְיֵדי ־ֲאָבל ַעל. הּוא ּבְ

ִלין  ּטְ ִקין ְוִנְתּבַ ַעת ִנְמּתָ ַלת ַהּדַ ַהְגּדָ

ַעס  ל ַהּכַ ּטֵ יִנים ְוִנְתּבַ ל ַהּדִ ּכָ

דֹול  ְוָהַאְכָזִרּיּות ְוזֹוִכין ְלַרֲחָמנּות ּגָ

טֵּ  ְתּבַ ּיִ ַעס ֲאִפּלוּ ַעד ׁשֶׁ ל ַהּכַ

יקֹות זִּ ה , ֵמַהַחּיֹות ַהּמַ ְהיֶׁ ּיִ מֹו ׁשֶׁ ּכְ
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ּלּות ־לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ

נַּ  ַעת ּכַ תּוב"ַהּדַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְוָגר : "ל ּכְ

ש   בֶׁ ְעָיה י) "ְזֵאב ִעם ּכֶׁ ְוָאז (. א ו"ְיׁשַ

יִטיב  ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ָסִחים נ) י , (ּפְ ֵאין ׁשּום ַרע ּכִ ֵיְדעּו ׁשֶׁ

ּלֹו טֹוב ְוֻכּלֹו  ָלל ַרק ּכֻ עֹוָלם ּכְ ּבָ

ָחד עֹוֵבר ָעֵלינּו . אֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ּכִ

ָחד ַהּכֹל  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ו ַעל ּכָ ַעְכׁשָ

ה . ְלטֹוָבה ְהיֶׁ ֻאּלָה ּתִ ר ַהּגְ ְוַגם ִעּקַ

ֻאּלַת ־ַעל ָהְיָתה ּגְ מֹו ׁשֶׁ ַעת ּכְ ְיֵדי ַהּדַ

הּוא ָהָיה יְ ־ַעל ִמְצַרִים ה ׁשֶׁ ֵדי מֹׁשֶׁ

ַעת ִחיַנת ַהּדַ  :ּבְ

בֹות . כג ב ַמֲחׁשָ ָאָדם חֹוׁשֵ ׁשֶׁ ּכְ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְוַעל  ־ְיֵדי־טֹובֹות ּבְ

ַעם  ָכל ּפַ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּבְ זֶׁה זֹוכֶׁ

ל אֹוֵרב ־ְיֵדי־ַעל. יֹוֵתר זֶׁה ִנּצֹול ִמּכָ

ל  ּנּו ּכָ ּוַמְסִטין ּובֹוְרִחים ִמּמֶׁ

שְׁ  ָלל ַהּמַ ם ּכְ ִחיִתים ְוֵאינֹו ָיֵרא ֵמהֶׁ

רֹות ל ַהּצָ  :ְוָאז ִנּצֹול ִמּכָ

ל . כד ֻסּגָ ַמן ַהּמְ ׁש ֱאלּול הּוא ַהזְּ חֹדֶׁ

ַעת ַהנַּ  ַהְינּו , ל"יֹוֵתר ִלְזּכֹות ַלּדַ ּדְ

ל  יִפין ׁשֶׁ ּקִ יג ַהּמַ ִ ה ְלַהש ּ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ִניִמי  יף ּפְ ּקִ ֹות ֵמַהּמַ ל ְוַלֲעש  כֶׁ ֵ ַהש ּ

יִּ  יִפין ֲאֵחִרים ַעד ׁשֶׁ ְהיֶׁה לֹו ַמּקִ

ּלֹא ָיַדע  ֶׁ ה ְלָהִבין ַמה ׁשּ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ִחּלָה ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ִמּתְ זֶׁה עֹוש ֶׁ

ָמתֹו ְוִנּצֹול  ים ְלִנׁשְ ין ֲחָדׁשִ ְלבּוׁשִ

רֹות ְואֹוֵרב ּוַמְסִטין  ל ַהּצָ ִמּכָ

נַּ  ה וַ 'ְוזֶׁהּו לְ , ל"ּכַ ַחק לְ 'בּוׁשָ ש ְ יֹום 'ּתִ

לֵ ) ֲחרֹון'אַ  י( א כה"י לִמׁשְ בֹות ־ָראׁשֵ ּתֵ

ִחיַנת  יף הּוא ּבְ ּקִ י ַהּמַ ֱאלּול ּכִ

א  יַמְטִרּיָ ַמל"ַמְלּבּוׁש ּגִ הּוא " ַחׁשְ ׁשֶׁ

ל  ּכָ ה ׁשֶׁ ְלבּוׁש ָחָזק ְוָנאֶׁ

ּנוּ  ִחיִתים ּבֹוְרִחים ִמּמֶׁ ׁשְ  :ַהּמַ

ית . כה ה ְלַדַעת ֲאִמּתִ זֹּוכֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ַרְך ֵאין ִחּלּוק  ָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ

י אֶׁ  ים ְלִמיָתה ּכִ ין ַחּיִ ָלל ּבֵ ְצלֹו ּכְ

ַרְך  בּוק ְוִנְכָלל ּבֹו ִיְתּבָ הּוא ּדָ

יו ּוְבמֹותוֹ  ַחּיָ יו , ּבְ ַחּיָ ו ּבְ ַעְכׁשָ ַרק ׁשֶׁ

עֹוָלם  ים ּבָ ין ַהַחּיִ ָכאן ּבֵ יָרתֹו ּבְ ּדִ

ין ־ַהזֶּׁה ְוַאַחר ם ּבֵ יָרתֹו ׁשָ ְך ּדִ ּכָ

ֹוְכֵני ָעָפר נִּ . ַהׁשּ י ֵמַאַחר ׁשֶׁ ְכָלל ּכִ

ת  ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ןּבְ הּוא  ַעל־ּכֵ

ם  ֵ מֹו ַהׁשּ ים ּכְ ים ִנְצִחּיִ ַחי ַחּיִ

ָחד אֶׁ ְבָיכֹול ְוִנְכָלל ּבְ ַרְך ּכִ  ִיְתּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָחד ִעם ַהׁשּ ְוהּוא אֶׁ

רּוְך הּוא ַצח ּבָ הּוא ַחי ָלנֶׁ  :ׁשֶׁ



 עז ־ כב ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהר   ִקיצּור

תֹוךְׁ חֹוָתם    כב –חֹוָתם ב ְׁ

יִקים . א ִחיַנת ֵיׁש ַצּדִ ֵהם ּבְ ֵאּלּו ׁשֶׁ ּכָ

ּלֹוְמִדין  ם ַהְינּו ׁשֶׁ ֵ ִלּמּוֵדי ַהׁשּ

ת ה ְבָיכֹול אֶׁ ּנֹוְתִנין לֹו ֵעצֹות ' ּכִ ׁשֶׁ

ָרֵאל  ִליחּותֹו ְלִיש ְ ׁשְ ְוֵהם הֹוְלִכין ּבִ

ם  ֵ ְלהֹוִכיָחם ּוְלַהֲחִזיָרם ְלַהׁשּ

ַרךְ  ם־ְוַעל. ִיְתּבָ זֶׁה ִנְקָרִאים ־ׁשֵ

ם ָהֵעצָ ־ַרְגִלין ַעל ֵרׁש ׁשֵ ּפֵ מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ

מֹות י) י"ַרשִׁ  ר ( א ח"ׁשְ ָהָעם ֲאׁשֶׁ

ַרְגלֶׁיָך  ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך  –ּבְ

ם ַהֲהִליָכה ַהנַּ ־ְוַעל ם "ׁשֵ ֵ ַהׁשּ ל ּוְכׁשֶׁ

ַזר ַרְך ּגֹוֵזר ּגְ עֹוָלם ־ִיְתּבָ ין ּבָ ּדִ

ין ּתֹוָרה  ין ָצִריְך ִלְהיֹות ּדִ ְוַהּדִ

ְבָיכֹול ֵהם ּכִ ִלּמּוֵדי  ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ם  ֵ ןַהׁשּ ַרְך  ַעל־ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ין  ם ַהּדִ ם ּוְמַגּלֶׁה ָלהֶׁ הֶׁ ִמְתַיֵעץ ִעּמָ

ְגַזר ַעל ַהּדֹור ּנִ ְוֵהם . ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ין ין זֶׁה ַהּדִ ּתֹוָרה ְוחֹוְתִמין ־ְמַכּסִ

ְבִחיַנת  יר )" ַמְעָין ָחתּום"אֹותֹו ּבִ ׁשִ

יִרים ד ִ ּלֹא ִיינְ ( יב' ַהׁשּ ְכֵדי ׁשֶׁ קּו ּבִ

ה  ּלֹא ִיְהיֶׁ ּנּו ַהִחיצֹוִנים ׁשֶׁ ִמּמֶׁ

ה מִ  ין ַנֲעש ֶׁ לֹום ּדִ ּנּו ַחס ְוׁשָ ּמֶׁ

ין. ְכָזִריאַ  ם ַהּדִ ְגלֶׁה ָלהֶׁ ּנִ ׁשֶׁ  ־ְוֵהם ּכְ

ֵדי  ּתֹוָרה הֹוְלִכין ּומֹוִכיִחים ַהּדֹור ּכְ

ין יק ַהּדִ . ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב ְלַהְמּתִ

ַעת מּוָסר ִנְזָהִרי ׁשְ ן ַוֲאִפּלּו ּבִ

ן ם־ּכֵ ּלֹא  ּגַ יר ׁשֶׁ ים ּוְלַהְסּתִ ְלַהְחּתִ

לֹום ּנּו ַהִחיצֹוִנים ַחס ְוׁשָ . ִייְנקּו ִמּמֶׁ

ִחיַנת חֹוָתם ם זֶׁה ֵהן ּבְ , ְוַעל ׁשֵ

ִניִמי . חֹוָתם ָהַרְגִלין חֹוָתם ַהּפְ

ם מֹוִכיֵחי ַהּדֹור  ֵ ּמּוֵדי ַהׁשּ ְוֵאּלּו ַהּלִ

ים לֹום ַמְרּבִ עֹוָלם ׁשָ מוֹ  ּבָ כָּ  ּכְ : תּובׁשֶׁ

ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה" ְעָיה ) 'ְוגוֹ " 'ְוָכל ּבָ ְיׁשַ

ֹות  (ד יג"נ ר ְוַלֲעש  ֵ י הֹוְלִכים ְלַפׁשּ ּכִ

ם  ָרֵאל ַלֲאִביהֶׁ ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ׁשָ

ַרךְ  ַמִים ִיְתּבָ ָ ׁשּ ּבַ  :ׁשֶׁ

ל ּתֹוָכָחה ּומּוָסר . ב ר ְלַקּבֵ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ת ַהנַּ  י ִאם "ִמּמֹוִכיֵחי ָהֱאמֶׁ ל ּכִ

י ָהֱאמּוָנה ִהיא יְ ־ַעל ֵדי ֱאמּוָנה ּכִ

ל ַהּמּוָסר ַעל  ִחיַנת ָיַדִים ְלַקּבֵ ּבְ

ְוזֶׁה הּוא חֹוָתם ְלַמְעָלה . ָיָדם

ִדין "ֵמחֹוָתם ַהנַּ  ַהְינּו חֹוַתם ַהּיָ ל ּדְ

ִמיָרה . חֹוָתם ַהִחיצֹון ְוָצִריְך ׁשְ

ּלֹא ִיְתַקְלֵקל חֹוָתם ַהזֶּׁה  ְיֵתָרה ׁשֶׁ

ַעל, ַהְינּו ָהֱאמּוָנה זֶׁה ַחס ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

לֹום יּוְכלּו ְלַקְלֵקל חֹוָתם  ְוׁשָ

ִניִמי ַהנַּ  לֹום "ַהּפְ ל ְוָאז ִנְתַקְלֵקל ׁשְ

לֹום ְיֵדי ִקְלקּול ־ְוַעל, ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ
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א  לֹום הּוא ּבָ ָהֱאמּוָנה ַחס ְוׁשָ

ּיֹות ְולֱֶׁאמּונֹות ִלְכִפירֹות ְזּבִ ה  ּכָ ּוְלַכּמָ

ָלל ִמיֵני ֵליָצנּות ְוֵאי נֹו ׁשֹוֵמַע ּכְ

ְיֵדי ִקְלקּול ־ְוַעל. ל"ַהּמּוָסר ַהנַּ 

ִאים  ַהּתֹוָכָחה ְוַהּמּוָסר ַהזֶּׁה ּבָ

ית  ין ְוִטְלטּוִלים ְוַנֲעש ֵ רּוׁשִ ּגֵ

לֹום  ָ ְך ִמׁשּ עֹוָלם ְלֵהפֶׁ ת ּבָ ַמֲחלֹקֶׁ

ָהֱאמּוָנה ִהיא "ַהנַּ  ל ִנְמָצא ׁשֶׁ

ר ל . ָהִעּקָ ְליֹון ׁשֶׁ ר חֹוָתם ָהעֶׁ ִעּקַ

הַהקְּ  ָ ה. ֻדׁשּ ָ ֻדׁשּ ָלִלּיּות ַהּקְ . ְוִהיא ּכְ

ל מּוָסר ַהנַּ  ַמע ִויַקּבֵ ל "ְוָאז ִיׁשְ

ל ה ִויַרֲחֵמהּו ִנְמָצא ' ְוָיׁשּוב אֶׁ

ה ַעל ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ת ּכָ רֶׁ מֶׁ ׁשְ ּנִ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

 :ֱאמּוָנה

ר ִלְזּכֹות לֱֶׁאמּוָנה . ג ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

י ִאם ַעל ֵלָמה ּכִ ִאים ־ׁשְ ּבָ ְיֵדי ׁשֶׁ

יםְלצַ  ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ל . ּדִ י ּכָ ּכִ

יִכים  ָרֵאל ַמְמׁשִ ר ֱאמּוַנת ִיש ְ ִעּקַ

ל  ָלִלּיּות ּכָ ֵהם ּכְ ֵהם ְלַהּדֹור ׁשֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ . ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ְוָהֱאמּוָנה ְוַהּקְ

ה  ִחיַנת מֹׁשֶׁ יק ּבְ ּדִ ר ַהּצַ ְוָהִעּקָ

ם זֶׁה ַרֲעָיא  ְקָרא ַעל ׁשֵ ּנִ ׁשֶׁ

ה ָהֱאמּוָנה ְמֵהיָמָנא כִּ  י רֹועֶׁ

ָחד  ִליָמּה ְוהּוא אֶׁ ָנּה ּוְלַהׁשְ ְלַתּקְ

ָכל ּדֹור ָודֹור  ּבְ ְבָעה רֹוִעים ׁשֶׁ ִ ִמׁשּ

ן) ָבא ַעּיֵ ק ְמִציָעא ּבָ רֶׁ י 'ז ּפֶׁ ַרּבִ  (:ּוָבָניו ִחּיָא ּבְ

ר ָלבֹוא ְלֵאּלּו ָהרֹוִעים . ד ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ל ּוְלִהְתָקֵרב ה אֶׁ ָ ֻדׁשּ י ַהּקְ  ־ַעל ִאם ּכִ

ְיָקא ַעזּּות ְיֵדי ַמֲאַמר ּדַ ֲחָכֵמינּו  ּכְ

ֵמר'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּנָ  'ֱהֵוי ָעז ּכַ

ק ה) רֶׁ תּוב, (ָאבֹות ּפֶׁ ּכָ : ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ךָ " ל ְנֵוה ָקְדׁשֶׁ ָך אֶׁ " ֵנַהְלּתָ ְבָעזְּ

מֹות ט) ל (. ו יג"ׁשְ י ֵיׁש רֹוִעים ׁשֶׁ ּכִ

ְטָרא ַאֲחָרא ְוֵהם  ןַהּסִ ם־ּכֵ  ּגַ

ים  ְמֻפְרְסֵמי ַהּדֹור ְוכֹוִפין ֲאָנׁשִ

ר ּכָֹחם  ְעּבּוַדְיהּו ְוִעּקַ ִלְתחֹות ׁשִ

י ־הּוא ַעל ַעזּּות 'ְיֵדי ַעזּּות ּכִ

ָלא ָתָגא ְדִרין ק) 'ַמְלכּוָתא ּבְ .(. ה"ַסְנהֶׁ

ַעזּּוָתם ְוֵהן  ְכָלִבים ּבְ ֵני 'ְוֵהם ּכִ ּפְ

לֶׁב ְפֵני ַהּכֶׁ :( ט"סֹוָטה מ) 'ַהּדֹור ּכִ

ְבִחיַנת ׁש וְ : "ּבִ פֶׁ י נֶׁ ָלִבים ַעזֵּ ַהּכְ

ה רִֹעים ְעָיה נ)" ֵהּמָ ןוְ  (.ו יא"ְיׁשַ  ַעל־ּכֵ

ַחת  ם ִמּתַ ֵצל ֵמהֶׁ ר ְלִהּנָ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ה לֹו ַעזּּות  ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ ם ַרק ּכְ ְלּתָ ְמׁשַ מֶׁ

ד ַעזּּוָתם  גֶׁ נֶׁ דֹול ְמאֹד ַלֲעמֹד ּכְ ּגָ

ת  ה ִמְצחֹו ָחָזק ְלֻעּמַ ָהָרע ְוִיְהיֶׁ

ר ִאי ְוֵכן .ִמְצָחם ְפׁשָ ֵצל אֶׁ ל  ְלִהּנָ ִמּכָ

ִדים  ְתַנּגְ ַהּמֹוְנִעים ְוַהחֹוְלִקים ְוַהּמִ
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י ִאם  ת ּכִ ל ָהֱאמֶׁ ּוְלִהְתָקֵרב אֶׁ

ה־ַעל ָ ְקֻדׁשּ ן ). ְיֵדי ַעזּּות ּדִ ְלָחן"ְוַעּיֵ  ־ׁשֻ

 (:ִסיָמן א" ָערּוךְ 

ה לֹו ַעזּּות . ה ְהיֶׁ ּיִ ְוֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ׁשֶׁ

ד ַעצְ  גֶׁ נֶׁ ה ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ד ּדִ גֶׁ ַהְינּו נֶׁ מֹו ּדְ

ל הּוא ַעז ְוָחָזק ּכָ ְך ־ַעזּּות ַהּגּוף ׁשֶׁ ּכָ

ם  ֵ ה ֵמַהׁשּ ַתֲאֹוות ְוֵאין לֹו ּבּוׁשָ ּבְ

ַרךְ   ־ְיֵדי ַעזּּות ַהּגּוף ַעל־ְוַעל. ִיְתּבָ

ָמה ְיכֹוָלה ִלְסמְֹך ־ְיֵדי ׁשָ זֶׁה ֵאין ַהּנְ

ַעְצָמּה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּגּוף ְלהֹוִדיַע 

ג ָ גֶׁתלֹו ֵמַהש ּ ֶׁ ִהיא ַמש ּ י . ֹות ׁשֶׁ ּכִ

ל ָאָדם ִהיא  ל ּכָ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ אי ַהּנְ ַוּדַ ּבְ

ָבִרים  ִמיד ּדְ ת ּתָ גֶׁ ֶׁ רֹוָאה ּוַמש ּ

ְליֹוִנים ְמאֹד ֲאָבל ַהּגּוף ֵאינֹו  עֶׁ

ִהיא  ָלל ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ם ּכְ יֹוֵדַע ֵמהֶׁ

ּנּו ֵמֲחַמת ַעזּּותֹו  ְרחֹוָקה ִמּמֶׁ

ַתֲאֹוות הּוא ַעז ְוָחָזק ּבְ ָצִריְך וְ . ׁשֶׁ

ר  ש ַ ל ָאָדם ְלַרֵחם ְמאֹד ַעל ּבְ ּכָ

ר ַעזּּותֹו  ּבֵ כֹו ְלׁשַ ַהּגּוף ִלְראֹות ְלַזּכְ

ֲאוֹות ל ַהּתַ ַעל, ָהָרע ׁשֶׁ ֵדי ׁשֶׁ  ־ְיֵדי־ּכְ

ָמה ְלָקֵרב ַעְצָמּה  ׁשָ זֶׁה ּתּוַכל ַהּנְ

ָאָרה  ל הֶׁ ְלַהּגּוף ּוְלַהְראֹות לֹו ִמּכָ

גֶׁ  ֶׁ ִהיא ַמש ּ ָגה ׁשֶׁ ָ ל ַהש ּ ת ּוִמּכָ

ַהּגּוף ֵיַדע  ןׁשֶׁ ם־ּכֵ ה ּגַ ּנָ ן. ִמּמֶׁ  ַעל־ּכֵ

ד  גֶׁ ה ַלֲעמֹד נֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ָצִריְך ַעזּּות ּדִ

ה ִהיא . ַעזּּות ַהּגּוף ָ ְקֻדׁשּ ְוַעזּּות ּדִ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת קֹולֹות ּדִ ל . ּבְ י ּכָ ּכִ

ַהּקֹולֹות ֵהן קֹול ְצָעָקה ֵהן קֹול 

ֲאָנָחה ֵהן קֹול ׁשֹוָפר ֵהן קֹול 

ָאר ִזְמָר  ת ּוׁשְ יֵקי ֱאמֶׁ ה ֵהן קֹול ַצּדִ

ּלָם ֵהם  ה ּכֻ ָ ְקֻדׁשּ ל ַהּקֹולֹות ּדִ ּכָ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַעזּּות ּדִ ַוֲאִפּלּו קֹול . ּבְ

ל ְצָדָקה זֶׁה  עֹות ׁשֶׁ ְטּבְ קּוׁש ַהּמַ ִקׁשְ

ןַהּקֹול הּוא  ם־ּכֵ ִחיַנת ַעזּּות  ּגַ ּבְ

ִרין  ּבְ ם ְמׁשַ ה ְוַעל ְיֵדיהֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

 :ת ַהּגּוףַעזּוּ 

ר ַעְצִמּיּות ָהָאָדם ַמה . ו ְוִעּקַ

ל ָהָאָדם ֲאִני ִהיא  ְקָרא ֵאצֶׁ ּנִ ֶׁ ׁשּ

ם ָלַעד ּיָ ם ַהּקַ צֶׁ ִהיא עֶׁ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ . ַהּנְ

רֹו ְוגּופֹו  ש ָ ֲאָבל ִהיא ְרחֹוָקה ִמּבְ

נַּ  ַתֲאוֹוָתיו ּכַ . ל"ֵמֲחַמת ַעזּּותֹו ּבְ

נַּ  ר ַעזּּות ַהּגּוף ּכַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ל "ּוְכׁשֶׁ

ָמה ְלָקֵרב ־ְיֵדי־ַעל ׁשָ זֶׁה ּתּוַכל ַהּנְ

ה  ְהיֶׁ י לֹא ּתִ ל ַהּגּוף ּכִ ַעְצָמּה אֶׁ

ַתֲענּוָגיו ת ּבְ דֶׁ ןוְ . ִנְלּכֶׁ ּתּוַכל  ַעל־ּכֵ

ָמה ַלֲחזֹר ַעל ׁשָ ֲענּוֵגי ־ַהּנְ ְיֵדי ּתַ

ּלָהּ  ֲענּוִגים ׁשֶׁ . ַהּגּוף ְלַמֲעָלָתּה ַלּתַ

ְפָעִמי ּלִ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ם ְוִהיא טֹוָבה ְלַהּנְ
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ַהּגּוף ַצח  ְדֵרָגָתּה ּוְכׁשֶׁ לֶׁת ִמּמַ נֹופֶׁ

ָמה ְלִהְתרֹוֵמם  ׁשָ ָואֹור ּתּוַכל ַהּנְ

ֲענּוֵגי ־ְוַלֲחזֹר ְלַמְדֵרָגָתּה ַעל ְיֵדי ּתַ

ַהּגּוף . ַהּגּוף י ֵמַאַחר ׁשֶׁ ןּכִ ם־ּכֵ  ּגַ

ר טֹוב ד ֵאינוֹ  ְוָכׁשֵ ֲענּוִגים  ִנְלּכָ ַהּתַ ּבְ

ןוְ  ָמה לַ  ַעל־ּכֵ ׁשָ ֲחזֹר ַעל ּתּוַכל ַהּנְ

ם ְלַמֲעָלָתהּ  ןְוֵכן . ְיֵדיהֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ַהּגּוף ־ַעל ׁש ּבְ ּיֵ ימֹות ׁשֶׁ ְיֵדי ָהְרׁשִ

ֵהִאיָרה ּבֹו ־ַעל ָארֹות ׁשֶׁ ְיֵדי הֶׁ

ה ִלְזּכֹר  ם ּתּוַכל ַעּתָ ָמה ִמּקֹדֶׁ ׁשָ ַהּנְ

ְוזֶׁה . ְוַלֲעלֹות ְוַלֲחזֹר ְלַמְדֵרָגָתהּ 

ִחיַנת  ֱחזֶׁה ֱאלֹוהַּ "ּבְ ִרי אֶׁ ש ָ  "ִמּבְ

ִרי', (ט כו"ִאּיֹוב י) ש ָ ְיָקא ַהְינּו ' ִמּבְ ּדַ

רֹו  ש ָ ה ָהָאָדם ִמּגּופֹו ּוִמּבְ ְראֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְליֹונֹות ׁשֶׁ גֹות עֶׁ ָ ַהש ּ

נַּ  ִמיד ּכַ ת ּתָ גֶׁ ֶׁ ְיֵדי קֹול ־ְוַעל. ל"ַמש ּ

ִחיַנת ַעזּּות  הּוא ּבְ ֲאָנָחה ׁשֶׁ

נַּ  ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ ּבֶׁ ־ְיֵדי־ל ַעל"ּדִ ת זֶׁה ִנׁשְ רֶׁ

ת  בֶׁ ַעזּּות ּגּופֹו ַוֲאַזי ִמְתָקרֶׁ

ר ש ָ ם ְלַהּבָ צֶׁ ת ָהעֶׁ קֶׁ ּבֶׁ  ַהְינוּ  ּוִמְתּדַ

ָמה ׁשָ  ִמּקֹול": ְוזֶׁהוּ . ְלַהּגּוף ַהּנְ

ְבָקה ַאְנָחִתי ִרי ּדָ  " ַעְצִמי ִלְבש ָ

ֵני ָאָדם ֵיׁש . ז ְכָלִלּיּות ּבְ ְוֵכן ּבִ

ר ם ּוָבש ָ צֶׁ ִחיַנת עֶׁ ָחָכם . ּבְ י הֶׁ ּכִ

ת הוּ  ִחיַנת ָהֱאמֶׁ ם ּבְ צֶׁ ִחיַנת עֶׁ א ּבְ

ּנוּ  ה ִמּמֶׁ ֵהם ְלַמּטָ ָמה ְלָהָעם ׁשֶׁ . ְנׁשָ

ְצלֹו ָאז  ר אֶׁ ש ָ ְבִחיַנת ּבָ ֵהם ּבִ ּוְכׁשֶׁ

ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ֲאָנָחה ַהְינּו קֹולֹו 

ל ָחָכם ׁשֶׁ ת הֶׁ רֶׁ  ־ְיֵדי־ְוַעל ּגּוָפם ְוׁשֹובֶׁ

ם ְלִהְתָקֵרב יּוַכל זֶׁה ְבִחיַנת  ֲאֵליהֶׁ ּבִ

נַּ ' ַאְנָחִתי ְוגוֹ ִמּקֹול  ַאְך . ל"ּכַ

לֹום ָהַעזּּות  ִלְפָעִמים ּגֹוֵבר ַחס ְוׁשָ

ִסְטָרא ְפָרט ַאֲחָרא־ּדְ  ַעל־וְ  .ּוִבְכָלל ּבִ

ן ם  ּכֵ ת ָרחֹוק ֵמהֶׁ ָחָכם ָהֱאמֶׁ הֶׁ

ם ּוְלהֹוִדיַע  הֶׁ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִאיר ּבָ

ּלֹו  ְפָלאֹות ׁשֶׁ גֹות ַהּנִ ָ ם ֵמַהַהש ּ ָלהֶׁ

י ַעל בּוִקים ָהָעם ־יְידֵ ־ּכִ זֶׁה ֵאין ּדְ

ר  ש ָ ִחיַנת ּבָ מֹו ּבְ ָחָכם ּכְ ְלהֶׁ

ם צֶׁ ל. ְלָהעֶׁ ְך ־ְוֵכן ַהּגּוף ָרחֹוק ּכָ ּכָ

ְבִחיַנת  ֵאינֹו ּבִ ָמה ַעד ׁשֶׁ ׁשָ ֵמַהּנְ

ם ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַהּקֹול  צֶׁ ר ְלָהעֶׁ ש ָ ּבָ

ַח ְוצֹוֵעק  ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶׁ ָלל ֲאִפּלּו ּכְ ּכְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל ִרחּוקֹו  .ְלַהׁשּ י ִמּגֹדֶׁ ּכִ

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַרק קֹול ַהֲהָבָרה ְוֵאינֹו 

ר ַעזּּות ּגּופֹו ַעל ּבֵ ה ְלׁשַ . זֶׁה־ְיֵדי־זֹוכֶׁ

ר ַעזּּות ָהָעם ַעל ּבָ ְיֵדי ־ְוֵכן ֵאין ִנׁשְ

ָחָכם  ל הֶׁ קֹול ֲאָנָחה ְותֹוָכָחה ׁשֶׁ

י ִאם  י ֵאין ׁשֹוְמִעין ּכִ ת ּכִ ָהֱאמֶׁ
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י כְּ . קֹול ֲהָבָרה ְתעֹוֵרר קֹול ּכִ ּנִ ׁשֶׁ

ְגּדֹו קֹול  נֶׁ ה ִנְתעֹוֵרר ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוהּוא קֹול ֲהָבָרה  ּדְ

ְתעֹוְרִרים ָהֲעוֹונֹות ְוצֹוֲעִקין  ּנִ ׁשֶׁ

לֹום ִקְטרּוִגים ַחס ְוׁשָ ּוְצִריִכים . ּבְ

ָחָכם  ת הֶׁ ׁש אֶׁ ּמֵ ּמּוׁש ְלׁשַ ָלזֶׁה ׁשִ

ַעל בְ ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ין ּבִ ר זֶׁה ַנֲעש ִ ש ָ ִחיַנת ּבָ

ֵבק ּבֹו ְוַעל ָחָכם ִלּדָ ה ־ְיֵדי־ְלהֶׁ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ַעל מַֹע קֹולֹו ַעד ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ִלׁשְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ל ָהַעזּּות ּדְ ּטֵ . ִנְתּבַ

ׁש ַהּגּוף ־ְוֵכן ַעל ּמֵ ׁשַ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ּיֹות  ִמְצוֹות ַמֲעש ִ ָמה ּבְ ׁשָ ְלַהּנְ

ה ַהּגּוף בִּ ־ְיֵדי־ַעל ְבִחיַנת זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ָמה  ׁשָ הּוא ַהּנְ ם ׁשֶׁ צֶׁ ר ְלָהעֶׁ ש ָ ּבָ

ל  ְוׁשֹוֵמַע קֹול ַאְנָחתֹו ְוַצֲעָקתֹו ׁשֶׁ

ר ַעזּּות ּגּופֹו  ּבֵ ה ְלׁשַ ַעְצמֹו ְוִיְזּכֶׁ

נַּ ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל. ל"זֶׁה ּכַ

ִהיא  ֵלמּות ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ָלבֹוא ִלׁשְ

קַ  ּמְ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ָלִלּיּות ַהּקְ ִלין ּכְ ּבְ

ים ּיִ יֵקי ַהּדֹור ָהֲאִמּתִ ּדִ  :ִמּצַ

ין ַעזּוּת ִר בְ וֹ ה שׁ שָּׁ דֻ קְ ְיֵדי ֲאָנָחה דִ ־ַעל)   

ָמה ְיכֹוָלה ְלִהְתָקֵרב , ַהּגּוף ׁשָ ַוֲאַזי ַהּנְ

ִהיא , ַהּגּוףלְ  גֹות ׁשֶׁ ָ ּוְלהֹוִדיַע לֹו ֵמַהש ּ

ת וְ  גֶׁ ֶׁ  ((ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ֲאָנָחה ד) ,'כוּ ַמש ּ

ה ַהנַּ  ְוָלבֹוא. ח ָ ְקֻדׁשּ ל ִהיא "ָלַעזּּות ּדִ

ר ַעזּּותֹו ־ַעל י ִעּקַ ְמָחה ּכִ ְיֵדי ש ִ

ל ָהָאָדם ְלִהְתָקֵרב  קּותֹו ׁשֶׁ ְוִהְתַחזְּ

ַרְך ִהיא  ם ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ְמָחה ְיֵדי־ַעל ְדָוה ש ִ ְבִחיַנת. ְוחֶׁ י " ּבִ ּכִ

ְדַות ם ִהיא 'ה חֶׁ כֶׁ ְמָיה ח) "ָמֻעזְּ  (:י' ְנחֶׁ

ְמָחה ִהיא ַעלוְ . ט ְיֵדי ־ִלְזּכֹות ְלש ִ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ׁשֶׁ

ַמע  ִחיַנת ִנְגלֹות ְוִנׁשְ ה ּבְ ַנֲעש ֶׁ

ִחיַנת רֹות ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ : ּבְ

ם" ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ְעָיה )" ְוש ִ ְיׁשַ

י ֲעָטרֹות (. א יא"נ ּתֵ ֵהם ׁשְ ׁשֶׁ

ָחד וְ  ל אֶׁ רֹאׁש ּכָ נּו ּבְ ּתְ ּנִ ָחד ׁשֶׁ אֶׁ

ה  ָאְמרּו ַנֲעש ֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ש ְ ִמּיִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ַמע ּכְ ְוִנׁשְ

ת פ) ִלְבָרָכה ּבָ  .(ח"ׁשַ

ִחיַנת ִנְגלֶׁה . י ְוָכל ָאָדם ֵיׁש לֹו ּבְ

ִחיַנת ּתֹוָרה  ֵהם ּבְ ר ׁשֶׁ ְוִנְסּתָ

הוְ ) .ּוְתִפּלָה ִפּלָ ר הּוא ַהּתְ , ָהִעּקָ

ּלֵל בְּ  ְתּפַ ּיִ ר ׁשֶׁ ְסּתָ יג ַהּנִ ִ ַעם ְלַהש ּ ָכל ּפַ

ּנוּ  א , ִמּמֶׁ ְרּגָ ַעם ִמּדַ ָכל ּפַ ֵלְך ּבְ ּיֵ ַעד ׁשֶׁ

א ְמָחה ,ֵעצֹות ִלּקּוַטי) ְלַדְרּגָ ְוָצִריְך ( (ו ,ש ִ

ַעם  ָכל ּפַ ל ָאָדם ַלֲעלֹות ּבְ ּכָ

א ּוֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ
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ַעם ִלְבחִ  ָכל ּפַ ה ּבְ ְזּכֶׁ ּיִ יַנת ַעד ׁשֶׁ

ֹבּהַ יֹוֵתר ַמע ּגָ ה ְוִנׁשְ ְהיֶׁה . ַנֲעש ֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ִחיַנת  ַעם ִמּבְ ָכל ּפַ ְצלֹו ּבְ ה אֶׁ ַנֲעש ֶׁ

ִחיַנת  ר ּבְ ִחיַנת ִנְסּתָ ַמע ּבְ ִנׁשְ

ְבֵרי  ִחיַנת ּדִ ִהיא ּבְ ִפּלָה ׁשֶׁ ּתְ

ל ִמְצָוה  ֵהם ְסִביבֹות ּכָ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ת  זֶׁה אֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ַלֲעֹבד ּבָ ׁשֶׁ

ִחיַנת ּתֹוַרת ההַ  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ', ׁשּ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ רֹות ַלה: "ּכְ ְסּתָ ' ַהּנִ

ָבִרים כ) "ֱאלֵֹקינוּ  ה , (ט כח"ּדְ ִיְהיֶׁ

ִחיַנת  ה ּבְ ִחיַנת ַנֲעש ֶׁ ה ִמזֶּׁה ּבְ ַנֲעש ֶׁ

ִחיַנת  ִחיַנת ּתֹוָרה ּבְ ִנְגלֶׁה ּבְ

ִחיַנת . ּתֹוָרתוֹ  ְוָאז ִיְהיֶׁה לֹו ּבְ

ַמע ְוכוּ  נַּ  'ִנׁשְ ֹבּהַ יֹוֵתר"ּכַ י . ל ּגָ ּכִ

א ּבָ ׁשֶׁ ֹבָהה ְלַמְדֵרָגה ּכְ ֵמָהִראׁשֹוָנה  ּגְ

ִחיַנת  ּלֹו ּבְ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ ה ֵמַהּנִ ֲאַזי ַנֲעש ֶׁ

ַמע  ִחיַנת ִנׁשְ ה ַוֲאַזי ֵיׁש לֹו ּבְ ַנֲעש ֶׁ

א א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ת ְוֵכן ִמּדַ רֶׁ ְוָצִריְך . ַאחֶׁ

ְתפִ  ּלָה ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּוְלַהְרּבֹות ּבִ

ַגּלֶׁה לֹו  ּיְ ַרְך ַעד ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ּנּו  ר ִמּמֶׁ ְסּתָ ַרְך ַהּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ר ִנְגלֶׁה ְסּתָ ה ֵמַהּנִ . ְוִיְהיֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ךְ ־ְוַאַחר ּלֵל ּכָ ּלֶׁה  ַעד עֹוד ִיְתּפַ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

ֹבּהַ ־לֹו ַאַחר ר ַהּגָ ְסּתָ ם ַהּנִ ְך ּגַ ּכָ

ַעם יֵ . יֹוֵתר ָכל ּפַ א ְוֵכן ּבְ ְרּגָ ֵלְך ִמּדַ

א ָכל . ְלַדְרּגָ ׁש ּבְ ֹבּהַ יֹוֵתר ְלַבּקֵ ּגָ

יג  ִ ַרְך ְלַהש ּ ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ֵמַהׁשּ ּפַ

בֹוא  ּיָ ֹבּהַ יֹוֵתר ַעד ׁשֶׁ ר ַהּגָ ְסּתָ ַהּנִ

הּוא  ִריָאה ׁשֶׁ ת ַהּבְ ית ְנֻקּדַ ֵראׁשִ ּבְ

ִחּלַת ָהֲאִצילּות ם ֵיׁש . ּתְ ןְוׁשָ ם־ּכֵ  ּגַ

ה ְונִ  ִחיַנת ַנֲעש ֶׁ ַמע ּוְבִחיַנת ּבְ ׁשְ

ם הּוא ּתֹוַרת ה ׁש ׁשָ ּיֵ ה ׁשֶׁ ' ַנֲעש ֶׁ

ת ֱאמֶׁ א . ּבֶׁ ָכל עֹוָלם ְוַדְרּגָ י ּבְ ּכִ

ם' ּתֹוַרת ה ֵ ׁשּ ָאל ִהיא ַרק ּבַ ׁשְ  ַהּמֻ

ּנּו ִנְקָרא  ֵמֲחַמת ַרק ר ִמּמֶׁ ְסּתָ ּנִ ׁשֶׁ

ית ' ּתֹוַרת ה ם ַנֲעש ֵ א ְלׁשָ ּבָ ּוְכׁשֶׁ

שְׁ . ּתֹוָרתוֹ  ִחיַנת ַהּנִ ַמע ַאְך ּבְ

ְתִחּלַת ָהֲאִצילּות ִהוא ּתֹוַרת  ּבִ ׁשֶׁ

ם ַרק ' ה ָ ֹבּהַ ִמׁשּ י ֵאין ּגָ ת ּכִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

שׁ ' ּתֹוַרת ה ְך ִיְהיֶׁה ־ְוַאַחר. ַמּמָ ּכָ

רּוְך הּוא ְוָאז  ָהֵאין סֹוף ּבָ ִנְכָלל ּבְ

ּלֹו הּוא ּתֹוַרת ה ה ׁשֶׁ ֲעש ֶׁ ׁש ' ַהּנַ ַמּמָ

ִפּלַת ה ִחיַנת ּתְ ָמע הּוא ּבְ ׁשְ . 'ְוַהּנִ

ׁש ' ְותֹוָרתֹו ִהיא ּתֹוַרת ה ַמּמָ

ִפּלַת ה שׁ ' ּוְתִפּלָתֹו ִהיא ּתְ י . ַמּמָ ּכִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ ' ֵיׁש ּתֹוַרת ה ּכְ

יָה 'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ְמּתִ ֲאִני ִקּיַ

ִחּלָה ְלִמי) 'ּתְ ּכּוִרים ְירּוׁשַ ָנה ְורֹאשׁ  ּבִ ָ  (.ַהׁשּ
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ִפּלַת ה ַמֲאַמר ֲחָכמֵ ' ְוֵכן ּתְ ינּו ּכְ

ָרכֹות ו) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִין ( ּבְ ִמּנַ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ  ׁשֶׁ ּלֵל הּוא ּבָ  ִמְתּפַ

ֵבית ְוגוֹ  ים ּבְ ְחּתִ ּמַ ֱאַמר ְוש ִ ּנֶׁ ' ׁשֶׁ

ְעָיה נ) ְך זֶׁה זֹוִכין ־ְוַעל (.ו ז"ְיׁשַ רֶׁ ְיֵדי ּדֶׁ

נַּ  ְמָחה ּכַ  :ל"ְלש ִ

ְמָחה ִהיא  .יא ֵלמּות ַהש ִ ר ׁשְ ַאְך ִעּקַ

י ְידֵ ־ַעל ְרָעָדה"י ִיְרָאה ּכִ " ְוִגּלּו ּבִ

ִתיב ים ב) ּכְ ִהּלִ ְרָאה ִהיא (. יא' ּתְ ְוַהּיִ

ׁש  ּיֵ ֵרא ּוִמְתּבַ ּיָ ה ׁשֶׁ ִחיַנת ּבּוׁשָ ּבְ

ַרְך ְלַבל יֱֶׁחָטא ַחס  ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  לֹום ּכְ ְוׁשָ

ה ִהיא , (ְנָדִרים כ)ִלְבָרָכה  י ַהּבּוׁשָ ּכִ

דֹוָלה ְמאֹד ְוזֶׁהּו מַ  ֲעָלה ּגְ

י ֵראׁשִ ּקּוִנים )ת "א ּבֹׁשֶׁ "ת ָירֵ "ּבְ ּתִ

ּקּון ב ִפּלָה ( ּתִ ִחיַנת ּתְ ְוִהיא ּבְ

ִחיַנת  ל' ִיְרַאת ה"ּבְ  "ִהיא ִתְתַהּלָ

ֵלי ל) ִפּלָה (. א ל"ִמׁשְ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ

ה ־זֹוִכין ַעל ְיֵדי ִיְרָאה ּובּוׁשָ

ָנה ַכּוָ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּיִ ִפּלָה  ׁשֶׁ ּתְ ֵלָמה ׁשֶׁ ׁשְ

ָנה ּכֹולֶׁלֶׁת ַהּכֹל ַכּוָ  :ּבְ

א ַמֲאָמר  .יב ית ּדָ ֵראׁשִ ּבְ

רּוָמה ִסְפָרא ־זַֹהר) ת ּתְ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ַהּקָ

ק ה רֶׁ ְצִניעּוָתא ּפֶׁ ִחיַנת  (ּדִ ְוהּוא ּבְ

ֵלם ןוְ . ַמֲאָמר ׁשָ ֱאמּוָנה  ַעל־ּכֵ

ַלִים ַעל ר ־ִנְקַרא ְירּוׁשָ ִעּקַ ם ׁשֶׁ ׁשֵ

ְנָינָ  ית ָירֵ ּבִ ֵראׁשִ ת "א ּבֹׁשֶׁ "ּה ִמּבְ

ֵלם ַמֲאָמר  ִחיַנת ִיְרָאה ׁשָ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ֵלם ְנָיָנּה ַעל. ׁשָ ר ּבִ ִעּקַ  ְיֵדי־ִנְמָצא ׁשֶׁ

ִחיַנת הּוא ִיְרָאה ּבְ ֵלם  ׁשֶׁ ַמֲאָמר ׁשָ

ַעל ִפּלָה ׁשֶׁ ִחיַנת ּתְ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ּבְ

ְמָחה ְוַעל"ְלָכל ַהנַּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ל ְלש ִ

ַעל ְלַעזּּות זֹוִכין ִנְתָקְרִבין  זֶׁה־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ַעל ְלָהרֹוִעים  זֹוִכין זֶׁה־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ַלִים  ִקְרָיה "ָלֱאמּוָנה ִהיא ְירּוׁשָ

ֱאָמָנה ְעָיה א) "נֶׁ  (:כא' ְיׁשַ

רֹוִצים ָלֵצאת ְוַלֲעלֹות  .יג ׁשֶׁ ַאְך ּכְ

ְהיֶׁה לֹו  ּתִ א ָצִריְך ׁשֶׁ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִמּדַ

ם ְיִריָדה הָהֲעלִ  קֹדֶׁ י ּיָ  ִהיא ַהְיִריָדה ּכִ

ְכִלית ָלה " :ְוזֶׁה .ָהֲעִלּיָה ּתַ ְכׁשֵ ְוַהּמַ

ְעָיה ג)" 'ַהזֹּאת ְוגוֹ  ְבֵרי ( ו' ְיׁשַ ֵאּלּו ּדִ

ם  ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ֲעֵליהֶׁ ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ם הֶׁ ל ּבָ ן ִנְכׁשָ ּלָא ִאם ּכֵ ין מג) אֶׁ ּטִ  (ּגִ

ְכׁשֹול ִהיא ַהְיִריָדה ּוִמזֶּׁה . ְוַהּמִ

ה הּוא ָיכֹול כָּ  ּמָ ל ָאָדם ְלָהִבין ּכַ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ָצִריְך ְלִהְתַחזֵּק ּבַ

ל  ַדְעּתֹו ִמּכָ ְולֹא ִיּפֹל ְלעֹוָלם ּבְ

עֹוָלם ּבָ ִפילֹות ְוַהְיִרידֹות ׁשֶׁ י . ַהּנְ ּכִ
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ל  ּכֵ ץ ִלְבִלי ִהְסּתַ ִאם ִיְתַחזֵּק ְוִיְתַאּמֵ

עֹוָלם ֲאִפּלּו  ּבָ ן ׁשֶׁ ׁשּום אֹפֶׁ ַעל זֶׁה ּבְ

ה  ִאם ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה ְוָאז ִיְזּכֶׁ

ל ַהְיִרידֹות  כּו ּכָ ְתַהּפְ ּיִ ְלַבּסֹוף ׁשֶׁ

דֹולֹות י ַהְיִריָדה ִהיא , ַלֲעִלּיֹות ּגְ ּכִ

ה ְכִלית ָהֲעִלּיָ ר . ּתַ זֶׁה ְלַדּבֵ ְוֵיׁש ּבָ

ַפל ְלָמקֹום  ּנָ ָחד ׁשֶׁ ל אֶׁ י ּכָ ה ּכִ ַהְרּבֵ

ָעָליו ֵאיָנם  ה לֹו ׁשֶׁ ַפל ִנְדמֶׁ ּנָ ׁשֶׁ

אֱ  ָבִרים ָהֵאּלֶׁה ַרק נֶׁ ָמִרים ּדְ

ָכל  ַמֲעָלה ָהעֹוִלים ּבְ ִלְגדֹוִלים ּבְ

א א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַעם ִמּדַ ֲאָבל . ּפַ

ל  י ּכָ ַדע ְוַתֲאִמין ּכִ ת ּתֵ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ָבִרים  ֱאָמִרים ָהֵאּלֶׁה  ַהּדְ ם   נֶׁ ּגַ

ָטן ים ַעל ַהּקָ ַטּנִ ּקְ ּבַ רּועַ  ׁשֶׁ  ְוַהּגָ

ם ֵ י ַהׁשּ רּוִעים ּכִ ּגְ ּבַ ַרְך טֹוב  ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ִמיד  :ַלּכֹל ּתָ

ְתִפיָסה ־ַעל .יד ְדלּות נֹוְפִלים ּבִ ְיֵדי ּגַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּכְ

 (:ז"ְמִגּלָה י)

ה ָרָעה  .טו ת ָהַעזּּות ִהיא ִמּדָ ִמּדַ

ִנים ְלֵגיִהּנֹם י ַעז ּפָ  ְמאֹד ְמאֹד ּכִ

ק ה) רֶׁ ּלֹא  ,(ָאבֹות ּפֶׁ ִאם ִהיא ׁשֶׁ

ן בִּ  ּכֵ ל ׁשֶׁ ה ּוִמּכָ ָ ֻדׁשּ ִביל ַהּקְ ׁשְ

ם  ֵ ד ִיְרֵאי ַהׁשּ גֶׁ נֶׁ ָניו ּכְ ֵעז ּפָ ּמֵ ׁשֶׁ ּכְ

ל . ְוַכּיֹוֵצא ָבזֶׁה ל ּכָ ים ׁשֶׁ ָנׁשִ ְוָכל ָהעֳּ

ֱחִליף ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ָבִרים הֶׁ ַהּדְ

ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ה ) ַעל ׁשִ ן ִמְדָרׁש ַרּבָ ַעּיֵ

ה מ־לֶׁךְ  ָרׁשָ ׁש ָהַעזּּות ַאְך עֹ , (ב"ְלָך ּפָ נֶׁ

ֵגיִהּנֹם ָאר ַרק ּבְ ַאְך ָצִריְך . ִנׁשְ

ה  ָהַעזּּות ִהיא ִמּדָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ ַדע ׁשֶׁ ּתֵ ׁשֶׁ

מוֹ  ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ־ָרָעה ְמאֹד ּכְ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ה לֹו ַעזּּות ּדִ ְהיֶׁ ּיִ ְוָקא ׁשֶׁ ּדַ

ִנים  י ּפָ ד ָהַעזֵּ גֶׁ ּיּוַכל ַלֲעמֹד נֶׁ ׁשֶׁ

ָכל ּדֹור ָודֹור ּבְ ֹוְנִעים ַהמּ , ׁשֶׁ

י  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ִמּלְ

ה ָ ֻדׁשּ ּקְ ֵנס ּבַ ר . ְוִלּכָ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

י ִאם ַעל ה ּכִ ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ֵנס אֶׁ ְיֵדי ־ִלּכָ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ַעזּּות ּכְ

ָרֵאל  ָנה ּתֹוָרה ְלִיש ְ ִלְבָרָכה לֹא ִנּתְ

ין ֵהן ַעזִּ ֵני ׁשֶׁ ּלָא ִמּפְ ( ה"יָצה כבֵּ ) אֶׁ

ן ִסיָמן קמ)  (:ז"ַעּיֵ

ֵני ַהחֹוָתמֹות ַהנַּ  .טז ּקּון ׁשְ ל "ּתִ

תֹוְך חֹוָתם  ֵהם חֹוָתם ּבְ ׁשֶׁ

ְעָנא  ּפּור ְוהֹוׁשַ יֹום ּכִ ִנין ּבְ ּקְ ִנְתּתַ

דּועַ  ּיָ ה ּכַ ְיֵדי ־ְוָכל זֶׁה הּוא ַעל. ַרּבָ

י ָאז צֹוֲעִקין  ה ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ַהּקֹולֹות ּדִ

ָרֵאל קֹולֹות ןוְ  ,ִיש ְ ֵרי  ַעל־ּכֵ ׁשְ ּתִ

ָעִמים חֹוָתם  י ּפְ ּתֵ א ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
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בֹות   י ּתֵ ּתֵ ַרח , ִעם ׁשְ ְוִנְקָרא יֶׁ

ׁשֹון ( ב' א ח־ְמָלִכים) ָהֵאיָתִנים ִמּלְ

יפּות ְוַעזּּות ּקִ ְוָאז ּתֹוְקִעין . ּתַ

ם  ִקיעֹות הּוא ּגַ ֹוָפר ְוקֹול ַהּתְ ׁשּ ּבַ

ְקדֻ  ִחיַנת ַעזּּות ּדִ ן ּבְ ה ּכֵ ָ ׁשּ

ַעל ִסְטָרא ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ר ַעזּּות ּדְ ּבַ זֶׁה ִנׁשְ

נַּ  ְפָרט ּוִבְכָלל ּכַ ְוֵכן . ל"ַאֲחָרא ּבִ

ה ָ ְקֻדׁשּ ל ַהּקֹולֹות ּדִ ןוְ . ּכָ  ַעל־ּכֵ

י ַעזּּות  ָרֵאל ּכִ ְמַחת ִיש ְ ֵרי ש ִ ִתׁשְ ּבְ

ה ִהיא ַעל ָ ְקֻדׁשּ נַּ ־ּדִ ְמָחה ּכַ ל "ְיֵדי ש ִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ דְ : "ּכְ י חֶׁ ִהיא ' ַות הּכִ

ם כֶׁ ְמָיה ח) "ָמֻעזְּ ְקָרא . (י' ְנחֶׁ ְוַגם ַהּמִ

ָנה ָ ֱאַמר ַעל רֹאׁש ַהׁשּ  :ַהזֶּׁה נֶׁ

ׁש ְמאֹד  .יז ּיֵ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּבַ

ֹות  ּלֹא ַלֲעש  ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפֵני ַהׁשּ

ל לֹום ִמּכָ ד ְרצֹונֹו ַחס ְוׁשָ גֶׁ ן ־נֶׁ ּכֵ ׁשֶׁ

ֹות ֵאיזֶׁה ֵחטְ  ּלֹא ַלֲעש  א ְוָעֹון ַחס ׁשֶׁ

לֹום יְך ָעָליו . ְוׁשָ ְוִאם לֹא ַיְמׁשִ

ה  עֹוָלם ַהזֶּׁ ה ּבָ ָ ְקֻדׁשּ ה ּדִ ּבּוׁשָ

ה  זֶּׁה ָקׁשֶׁ א ׁשֶׁ עֹוָלם ַהּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ִיְתּבַ

ים ָנׁשִ ל ָהעֳּ ה . ִמּכָ י ַצַער ַהּבּוׁשָ ּכִ

ה ְמאֹד ְמאֹד  לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ָקׁשֶׁ

ׁש  ה יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמעֹנֶׁ ְוהּוא ָקׁשֶׁ

ְמֵרנוּ ַהגֵּ  ם ִיׁשְ ֵ ר ַהׁשּ . יִהּנֹם ַהּמַ

ְפֵני  ׁש ּבִ ּיֵ יק ִיְתּבַ ל ַצּדִ ַוֲאִפּלּו ּכָ

ַמֲעָלה  ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶׁ ֲחֵברֹו ַהּגָ

ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ה אֹוי ': ַעל זֶׁה אֹוי ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ

ה ִלּמָ ָבא) 'ְלאֹוָתּה ּכְ ְתָרא ע־ּבָ (. ה"ּבַ

ל ׁשּו ־ִמּכָ ּיְ ן ֵאיְך ִיְתּבַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵ ׁשֶׁ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ לֹום ׁשֶׁ ַהחֹוְטִאים ַחס ְוׁשָ

ַער  ל ַהּצַ דֶׁ עֹוָלם ַהזֶּׁה ּגֹ ֵער ּבָ ְלׁשַ

ה ַהזֹּאת  ל ַהּבּוׁשָ ִרירּות ׁשֶׁ ְוַהּמְ

א ַרֲחָמָנא ִלְצַלן עֹוָלם ַהּבָ . ּבָ

ה ַהנַּ  ָ ְקֻדׁשּ ה ּדִ ה ַלּבּוׁשָ זֹּוכֶׁ ל "ּוְכׁשֶׁ

ְמָחה ־יְידֵ ־ַעל ה ִלְתִפּלָה ְוש ִ זֶׁה זֹוכֶׁ

ֵלל  ה ּוְלִהְתָקֵרב ּוְלִהּכָ ָ ְקֻדׁשּ ְוַעזּּות ּדִ

ם ֱאמּוָנה  ל ֵמהֶׁ ת ּוְלַקּבֵ יֵקי ֱאמֶׁ ַצּדִ ּבְ

נַּ  ֵלמּות ּכַ ְ ַתְכִלית ַהׁשּ  :ל"ּבְ

 כג –ק דֶ צֶ  יתָ ו ִ צִ  
ין  .א ֵהם ַאְנּפִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ִנים ּדִ ֵיׁש ּפָ

ִחיַנת ַחיִּ  תּובְנִהיִרין ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ים ּכְ

ים" לְֶׁך ַחּיִ ֵני מֶׁ אֹור ּפְ ֵלי ט)" ּבְ ז "ִמׁשְ

ְמָחה( טו ִחיַנת ש ִ ִחיַנת . ּבְ ְוזֶׁה ּבְ

ֱאמּוָנה וְ  ת וֶׁ ןֱאמֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל ַעל־ּכֵ

ְך . זֹוִכין ַלֲאִריכּות ָיִמים ּוְלֵהפֶׁ

ִחיַנת  ר ּבְ קֶׁ י ׁשֶׁ ר ָיִמים ּכִ ר ְמַקּצֵ קֶׁ ׁשֶׁ

ין ֲחׁשּוִכין ִנים  ַאְנּפִ הּוא ּפָ ׁשֶׁ
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חֹוָרה  ִסְטָרא ַאֲחָרא ָמָרה ׁשְ ּדְ

ֲעבֹוָדה ָזָרה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים 

ִחיַנת ַעְצבּות  ִחיַנת ִמיָתה ּבְ ּבְ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ַתֲאַות  .ב ֵני ָאָדם ַהּנֹוְפִלים ּבְ ְוֵאּלּו ּבְ

דֹושׁ  ַהּקָ  ־ָממֹון ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ׁשֶׁ

רּוךְ  ת הּוא ָיכֹול ְלפַ ־ּבָ ְרֵנס אֶׁ

ה ַקּלָה ְורֹוְדִפים ַאַחר  ִסּבָ ָהָאָדם ּבְ

דֹולֹות יִגיעֹות ּגְ ְרָנָסָתם ּבִ ְוֵהם . ּפַ

בֹון ְוֵהם ְמֵלִאים  ִעּצָ ם ּבְ אֹוְכֵלי לֶׁחֶׁ

חֹוָרה ֵני . ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ ֵאּלּו ּבְ

ִסְטָרא  ִנים ּדְ ּפָ ִרים ּבַ ָאָדם ִנְקׁשָ

ין חֲ "ַאֲחָרא ַהנַּ  ֵהם ַאְנּפִ ׁשּוִכין ל ׁשֶׁ

ִחיַנת  חֹוָרה ַעְצבּות ּבְ ָמָרה ׁשְ

ֲאָבל ֵאּלּו . ִמיָתה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ָנם  ָאם ּוַמּתָ ש ָ ּמַ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ּבְ

ם  ַדְעּתָ ִרים ּבְ ּבְ ֱאמּוָנה ּוִמְתּגַ ּבֶׁ

ְלָקם חֶׁ ֵמִחים ּבְ ְויֹוְדִעים . ִלְהיֹות ש ְ

ֱאמּוָנה  ת ּובֶׁ ֱאמֶׁ ּוַמֲאִמיִנים ּבֶׁ

ֵלָמה ִעקַּ  ׁשְ ְרָנָסה רׁשֶׁ ירּות  ַהּפַ ְוָהֲעׁשִ

ַרְך ְלַבד ם ִיְתּבָ ֵ ַרק , ִהיא ַרק ֵמַהׁשּ

ה ָהָאָדם  ֲעש ֶׁ ּיַ ַרְך ׁשֶׁ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶׁ

ָעְלָמא ה ַקּלָה ּבְ ֲאָבל , ֵאיזֶׁה ִסּבָ

מֹון הּוא  ְרָנָסה ְוַהּמָ ר ַהּפַ ִעּקַ

ַרְך ְלַבד ם ִיְתּבָ ֵ בּוִקים . ֵמַהׁשּ ֵהם ּדְ

אֹור ִנים ּבְ ה ַהּפָ ָ ְקֻדׁשּ ֵהם ּדִ ין  ׁשֶׁ ַאְנּפִ

ִחיַנת ְנִהיִרין ים ּבְ ִחיַנת ַחּיִ ְמָחה  ּבְ  :ש ִ

ִהיא  .ג ַתֲאַות ָממֹון ׁשֶׁ ע ּבְ ּקָ ְוַהְמׁשֻ

ֵאינֹו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה , ָזָרה־ֲעבֹוָדה

ל  ָזָרה ַאַחת ַרק הּוא עֹוֵבד ּכָ

ְבִעים  ִ ל ַהׁשּ ל ּכָ ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ׁשֶׁ

ל . ֻאּמֹות י ּכָ ל ּכִ ָהֲעבֹודֹות ָזרֹות ׁשֶׁ

חּוִבים  ְבִעים ֻאּמֹות ּתְ ִ ל ַהׁשּ ּכָ

ָממֹון וְ  ןּבְ ַע  ַעל־ּכֵ ְטּבֵ ַעל ַהּמַ

ל ָהַעּכוּ  ָזָרה־ָהֲעבֹוָדה ֲחקּוָקה . ם"ׁשֶׁ

י  ּתֵ ִכיָנה ׁשְ ְ ם צֹוַוַחת ַהׁשּ ַוֲעֵליהֶׁ

ֵהם ֵמָאה  ְבִעים ׁשֶׁ ָעִמים ׁשִ ּפְ

ר ָממֹון  ִמְסּפַ ִעים ָקִלין ּכְ ִעם ְוַאְרּבָ

ֵני ִמיֵני קֹולֹות ' ד ֵהם ׁשְ אֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

רֹוִעי' ִני ִמזְּ י ַקּלַ ִני ֵמראׁשִ  'ַקּלַ

ְדִרין מ) ִחיַנת (. ו"ַסְנהֶׁ ְוָכל קֹול הּוא ּבְ

ת  ל ַהּיֹולֶׁדֶׁ ְבִעים ָקִלין ׁשֶׁ ׁשִ

ִריָכה ּצְ ְבֵלי ִלְסּבֹל ׁשֶׁ ּוְצִריָכה  ֵלָדה חֶׁ

ָדה ם ַהּלֵ ְבִעים ָקִלין קֹדֶׁ  ִלְצעֹק ׁשִ

נַּ ) ין ְמזֹונֹוָתיו  (א"ל ִסיָמן כ"ּכַ ׁשִ ּקָ ׁשֶׁ

ּיֹוֵלָדה ְפַלִים ּכַ ָסִחים קי) ּכִ  (:ח"ּפְ

ְרִויִחין ָממֹון ְצִריִכין  .ד ּמַ ם ׁשֶׁ ְוקֹדֶׁ

ּוְלִהְצָטֵרף  ּוְלִהְתַנּסֹות ְוַלֲעֹבר ֵליֵלךְ 
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ִעים ָקִלין  ָאה ְוַאְרּבָ ְך ֵאּלּו ַהּמֵ רֶׁ ּדֶׁ

ּלֵל ַהְר  ם ְוִלְצעֹוק ּוְלִהְתּפַ ֵ ה ְלַהׁשּ ּבֵ

לֹום  ׁשָ ם ּבְ ַרְך ַלֲעֹבר ֲעֵליהֶׁ ִיְתּבָ

ם ֵצל ֵמהֶׁ ל . ּוְלִהּנָ ת ּכָ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ּכִ

ם ֵלָדה כָכל  ׁשֵ ה ּבְ ַוח ְמֻכּנֶׁ ָהרֶׁ

עֹות וְ  ּפָ ִכין ַרק הֶׁ ַהׁשְ ם ִנְמׁשָ

ִהיא  ֲאַות ָממֹון ׁשֶׁ ִביַרת ּתַ ְ ִמׁשּ

ָטא ָקֵאי  ִחיַנת ֻקׁשְ ת ּבְ ִחיַנת ֱאמֶׁ ּבְ

ת ק) ּבָ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ . (ד"ׁשַ , ּכְ

ר ", ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהְיקּום ֲאׁשֶׁ

ם ַרְגֵליהֶׁ ָבִרים י) "ּבְ זֶׁה ָממֹונֹו '( א ו"ּדְ

ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו ּמַ ל ָאָדם ׁשֶׁ ' ׁשֶׁ

ָסִחים קיט) ם ָקֵאי ַעל( ּפְ ֲעֵליהֶׁ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

ת י . ֱאמֶׁ ְקָרא ָלא ָקֵאי ּכִ ֲאָבל ׁשִ

ר הּוא ֲעבֹוָדה ָזָר  קֶׁ ֲאַות ׁשֶׁ ה ּתַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ִזְכרֹוָנם , ָממֹון ּכְ

ִאּלּו ': ִלְבָרָכה ִדּבּורֹו ּכְ ֲחִליף ּבְ ַהּמַ

ְדִרין צ) 'עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה (. ב"ַסְנהֶׁ

ןוְ  ֲאַות ־ַעל ַעל־ּכֵ הּוא ּתַ ר ׁשֶׁ קֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָממֹון ֵאין לֹו ׁשּום ִקּיּום ּוַמֲעַמד 

ְרָנָסה י ֲעבֹוָדה זָ . ּפַ ָרה ֵאל ַאֵחר ּכִ

ִרין  ֵרס ְוָלא ָעֵביד ּפֵ ִאְסּתָ

דֹוׁש משפטים ק־זַֹהר) ַהְינּו .( ג"ַהּקָ ּדְ

ֵהם  ם ׁשֶׁ ה ָלהֶׁ ְדמֶׁ ּנִ ר ׁשֶׁ קֶׁ ֶׁ ַהׁשּ

ַמְרִויִחין ְוֵאיָנם ַמְרִויִחין ְורֹוְדִפים 

מֹון יֹוֵתר ַאַחר ַהּמָ ׁש . ּבְ ּיֵ ׁשֶׁ ְוַגם ּכְ

ָעה ם ָממֹון ְלִפי ׁשָ ת ֵאין , ָלהֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ָללמָ  ם , מֹוָנם ָממֹון ּכְ י ֵאין ָלהֶׁ ּכִ

ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ּנּו ׁשֶׁ ׁשּום ֲהָנָאה ִמּמֶׁ

ם יהֶׁ ַחּיֵ ֲאָוָתם ּבְ ְוָכל . ְלַמּלאֹות ּתַ

ם  יֹוֵתר ָחֵסר ָלהֶׁ ְרִויִחים ּבְ ּמַ ֶׁ ַמה ׁשּ

יֹוֵתר ְוַאַחר ֲעֵלי ־ּבְ ְך ֵמִתים ּבַ ּכָ

ן .חֹובֹות ר ִאי ַעל־ּכֵ ְפׁשָ יְך  אֶׁ ְלַהְמׁשִ

פַ  ַהְינּו ָממֹון ׁשֶׁ ע ּוְלַהְרִויַח ָממֹון ּדְ

ְלקֹו  חֶׁ ֵמַח ּבְ ה ש ָ ְהיֶׁ ּיִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ַמֲאַמר  ירּות ּכְ ר ָהֲעׁשִ זֶּׁהּו ִעּקַ ׁשֶׁ

ק ) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה רֶׁ ָאבֹות ּפֶׁ

י ִאם ַעל  ,(ד ֲאַות ־ּכִ ִביַרת ּתַ ְיֵדי ׁשְ

ִהיא ָממֹון ִחיַנת ׁשֶׁ ת ּבְ ִר  .ֱאמֶׁ ּצָ יְך ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ נֹו ּבֶׁ אֹו ּוַמּתָ  ִלְהיֹות ַמש ָ

ֱאמּוָנה ל ּובֶׁ ל ּכָ ר ּוְלַבּטֵ ּבֵ  ּוְלׁשַ

בֹות ֲחׁשָ ְלּבּוִלים ַהּמַ ֲאוֹות  ְוַהּבִ ְוַהּתַ

ַעת  ׁשְ ִאים ָעָליו ּבִ ּבָ ל ָממֹון ׁשֶׁ ׁשֶׁ

א ש ָ ן ־ַהּמַ ָנתֹו . ּוַמּתָ ּוָ ל ּכַ ַרק ּכָ

ַרְך ְלבַ  ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ְהיֶׁה ּבִ ד ּתִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ַלֲעֹבד ַהׁשּ ְזּכֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ְרִויחַ ־ַעל ּיַ מֹון ׁשֶׁ ן . ְיֵדי ַהּמָ ְוִלּתֵ

ם  ֵ ְצָדָקה ְלַהֲחִזיק עֹוְבֵדי ַהׁשּ
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ל  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְלַגּדֵ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

זֶׁה  ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ

ָאר ָצְרֵכי ִמְצָוה  :ׁשְ

ׁש ־ַעלְוַדע ׁשֶׁ  .ה ִרית קֹדֶׁ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

ִסְטָרא ַאֲחָרא  ִנים ּדְ ִנּצֹול ִמּפָ

ֲאַות ָממֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה  הּוא ּתַ ׁשֶׁ

נַּ  ין ֲחׁשּוִכין ִמיָתה ּכַ ְך ַאְנּפִ . ל"חֹׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ֱאלֹקּות ּכְ ר ּבֶׁ ֵ : ְוִנְתַקׁשּ

ֱחזֶׁה ֱאלֹוהַּ " ִרי אֶׁ ש ָ ט "ִאּיֹוב י) "ִמּבְ

ֵני ְוזוֹ (. כו ת ּפְ ָמחֹות אֶׁ ַֹבע ש ְ ה ְלש  כֶׁ

ֵני ' ה י זֹוֵרַח ּוֵמִאיר ָעָליו אֹור ּפְ ּכִ

נַּ  ים ּכַ לְֶׁך ַחּיִ ר ַעל. ל"מֶׁ ְיֵדי ־ְוָהִעּקָ

ֵהם  ת ׁשֶׁ יֵקי ֱאמֶׁ ִהְתָקְרבּותֹו ְלַצּדִ

ִרית ׁשֹוְמֵרי ַתְכִלית ַהּבְ ֵלמּות  ּבְ ְ ַהׁשּ

ֲאַות ָממֹון  :ָאז ִנּצֹול ִמּתַ
 

ל ַהנְּ ) .ו ָאָדם נֹוֵפל מִ ּכָ  תוֹ גָ רֵ דְ מַּ ִפילֹות ׁשֶׁ

י ָממֹון   תוַ אֲ תַּ    ְיֵדי־ַעל  הּוא זֶׁה   ּכִ

ּנֹוֵפל לִ ִעקַּ  ִפיָלה ׁשֶׁ מָ ר ַהּנְ ד ׁשְ

שַׁ "ַר הֳּ מוֹ  יִלּקּוטֵ  ִקּצּור) .ָזָרה־ַוֲעבֹוָדה  (ןן ַהּיָ

ןוְ  חֹוְלִקין  ַעל־ּכֵ ׁשֶׁ יק ּכְ ּדִ ַעל ַהּצַ

דֹושׁ  ת ְוַהּקָ רּוךְ ־ָהֱאמֶׁ ה הוּ ־ּבָ א רֹוצֶׁ

יק הּוא  ּדִ ל ַהּצַ ְלָגֵרׁש אֹוְיָביו ׁשֶׁ

ת ָהאֹוֵיב ְלַתֲאַות ָממֹון  יל אֶׁ ַמּפִ

דֹוָלה ִמזֹּו ַרֲחָמָנא  י ֵאין ְנִפיָלה ּגְ ּכִ

ל . ִלְצָלן ת ּכָ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ָלל ּכְ ְוַהּכְ

ִרית  ת ַהּבְ הּוא ׁשֹוֵמר אֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ת  יל אֶׁ יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו יּוַכל ְלַהּפִ

י .ָממֹון ְלַתֲאַות רוֹ ֲחבֵ  ל ּכִ ָרֵאל  ּכָ ִיש ְ

יִקים ַעל ֵהם ־ִנְקָרִאים ַצּדִ ְיֵדי ׁשֶׁ

דֹוׁש לך לך צ־זַֹהר)ִנּמֹוִלים  .( ג"ַהּקָ

ר יק הּוא ְוָהִעּקָ ּדִ ת ַהּצַ ֹוֵמר  ָהֱאמֶׁ ַהׁשּ

ַתְכִלית ִריתֹו ּבְ ֵלמּות ּבְ ְ  ְוָכל ַהׁשּ

יק ַהְמקֹוָרִבים י יּוְכלוּ  זֶׁה ְלַצּדִ ל ְלַהּפִ

ִפיָלה  ְדֵרָגָתם ְוַהּנְ ם ִמּמַ ת ַחְבֵריהֶׁ אֶׁ

ּנֹוְפִלים ְלַתֲאַות ָממֹון . ִהיא ׁשֶׁ

ן ת  ַעל־ּכֵ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ֵהר ּכְ ָצִריְך ִלזָּ

ׁשּוַקת  ּלֹא ִיּפֹל ְלתֹוְך ּתְ ַעל ָאָדם ׁשֶׁ

לֹום מֹון ַחס ְוׁשָ י אּוַלי ֲחֵברֹו ) ,ַהּמָ ּכִ

ִנים חֹוֵלק ָעָליו הוּא ּפָ ה ִדְקדֻ  ׁשֶׁ ָ ְגּדוֹ ׁשּ , נֶׁ

ילֹו ְלַתֲאַות ָממֹון  :(ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלַהּפִ
 

ִחיַנת  .ז ְוַתֲאַות ָממֹון ִהיא ּבְ

ת " וֶׁת אֶׁ א ֲאִני ַמר ִמּמָ ּומֹוצֶׁ

ה ָ לֶׁת ז) "ָהִאׁשּ ִהיא ְטחֹול ( כו' קֹהֶׁ ׁשֶׁ

חֹוק  ב ַרב ש ְ ֵערֶׁ א ּדְ א ִליִלית ִאּמָ ּדָ

ִסיל מֹון ְוָהֲעשִׁ . ַהּכְ ל ַהּמָ י ּכָ ירּות ּכִ

ָראּוי  ֵאיָנם ּכָ יִרים ׁשֶׁ ל ָהֲעׁשִ ׁשֶׁ

ם  ְוֵאיָנם נֹוְתִנים  ָראּוי ָלהֶׁ ְצָדָקה ּכָ

ת  ְמּדַ חֶׁ ִעים ּבְ ּקָ ָרם ּוְמׁשֻ ְלִפי ָעׁשְ
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ַמן ת ַהזְּ מֹון ְוִטְרּדַ מֹון . ַהּמָ ל ַהּמָ ּכָ

ִחיַנת  ם ִהיא ּבְ ּלָהֶׁ ירּות ׁשֶׁ ְוָהֲעׁשִ

ֵחק מֹון ְמש ַ ַהּמָ ִסיל ׁשֶׁ חֹוק ַהּכְ  ש ְ

ינֹוק  ֲחִקין ִעם ּתִ ש ַ ּמְ מֹו ׁשֶׁ ִעּמֹו ּכְ

עֹות ְוַאַחר ַמְטּבְ ְך הֹוֵרג אֹוָתם ־ּבְ ּכָ

מֹון ַעְצמוֹ  ַהּמָ ּקּוִנים ָארְוַכְמבֹ  .ּבְ ּתִ  ּבְ

ּקּון ג) י' ּתִ ּקּוִנים ַאֲחרֹוִנים"ּבְ (: א ּתִ

ִסיל" חֹוק ַהּכְ א ֵאל " ש ְ ִסיל ּדָ ָמאן ּכְ

ָרה' ַאֵחר ְוכוּ  ְלַרְבֵיי  ְוִאיהּו ַאְסּכְ

הֹון  ִכית ּבְ א ַחּיְ ַבּיָ ִאּנּון ַחּיָ ּדְ

ַהאי ָעְלָמא ּוְלָבַתר  עיְתָרא ּבְ ּבְ

אי ִאְתְקִריאּו ַרְבֵיי  ְקִטיַלת לֹון ְוַאּמַ

ַעת  הֹון ּדַ ָלא ִאית ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ּה ֲאָבל ֵלב ֵמִבין  ָבא ִמּנֵ זְּ ּתַ ְלִאׁשְ

יק ְוָרזָ  ן ַצּדִ ַתּמָ ּה ּדְ זֵּב ִמּנֵ ּתַ א ִאׁשְ

ִמּלָה  ֵלט "ּדְ טֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹקים ִיּמָ

הּ  ֵכד ּבָ ה ְוחֹוֵטא ִיּלָ ּנָ לֶׁת )" ִמּמֶׁ קֹהֶׁ

ם ה (. ׁשָ ת זֹוכֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ֵצל  ְלָחְכָמה ָוַדַעת ְויֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהּנָ

דֹוִלים . ִמזֶּׁה ים ּגְ י ֲאִפּלּו ֲאָנׁשִ ּכִ

דֹול ְמאֹד  ְצִריִכים ָחְכָמה ְוַדַעת ּגָ

מֹון  ת ַהּמָ ל ִטְרּדַ ִעְנָין זֶׁה ׁשֶׁ ּבְ

ּלֹא ִיְבלּו ְוִיְכלּו ַחס  ְרָנָסה ׁשֶׁ ְוַהּפַ

ם ַעל יהֶׁ לֹום ְיֵמי ַחּיֵ י . זֶׁה־ְיֵדי־ְוׁשָ ּכִ

זֶׁה דּו ּבָ ָבא ) רֹב ָהעֹוָלם ִנְלּכְ ן ּבָ ְוַעּיֵ

ְתָרא קס ן "ּבַ זֶׁל ה ֻרּבָ גֶׁ ֵרׁש ַרשִׁ ּבְ י "ּפֵ

ִעסְ  ר ּבְ ּתֵ ם הֶׁ ּמֹוִרין ָלהֶׁ ֵקי ׁשֶׁ

א זֶׁל־ַמש ָ גֶׁ ִלים ּבְ ן ְוִנְכׁשָ ְוסֹוְבִלין  (ּוַמּתָ

ם  יהֶׁ ל ְיֵמי ַחּיֵ דֹול ְמאֹד ּכָ ְמִרירּות ּגָ

ֵני עֹוָלמֹות ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ְואֹוְבִדין ׁשְ

ה , זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ָהעֹוָלם ַהזֶּׁ ע ׁשֶׁ י ּדַ ּכִ

ִחיַנת  עּור ּבְ ִלי ׁשִ ָמֵלא ְמִרירּות ּבְ

ָעְלָמא  ִחי ־רזהַ )ְמִרירּוָתא ּדְ דֹוׁש ַוּיְ ַהּקָ

ִרירּות ִהיא , :(א"רמ ר ַהּמְ ְוִעּקַ

מֹון  ת ְוַתֲאַות ַהּמָ ֲאַגת ְוִטְרּדַ ּדַ

א ַעל ּבָ ְרָנָסה ׁשֶׁ ַגם ־ְוַהּפַ ְיֵדי ּפְ

ִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוִאְלָמֵלא . ַהּבְ

ֵהם  דֹוִלים ׁשֶׁ יִקים ַהּגְ ּדִ ּכַֹח ַהּצַ

ֵהם  ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ִרית ּבֶׁ ׁשֹוְמֵרי ַהּבְ

ַלח עֹוָלם לֹא נִ  ִרית מֶׁ ְקָרִאים ּבְ

ָלל  ָהָיה ָהעֹוָלם ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם ּכְ

ִרירּות ַהנַּ  ם ַהּמְ ִהיא "ֵמעֹצֶׁ ל ׁשֶׁ

ֲאַות ָממֹון ן. ּתַ ל ַעל־ּכֵ ָחד ּכָ ִפי אֶׁ  ּכְ

ה ַמה זֹּוכֶׁ ֶׁ יֵקי  ׁשּ ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ

יק בַעְצמֹו ְמִרירּות  ן ַמְמּתִ ת ּכֵ ֱאמֶׁ

יִקים ֲאָבל ִמי . ל"ַהנַּ  ּדִ ָרחֹוק ִמּצַ ׁשֶׁ

ּקּון  ּוְבַעְצמֹו הּוא ָרחֹוק ִמּתִ

ַנְפׁשוֹ  ר יֹוֵדַע ּבְ ֲאׁשֶׁ ִרית ּכַ . ַהּבְ
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ל הּוא חֹוֵלק ־ִמּכָ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵ ׁשֶׁ

ן ַעל  ם ּכֵ לֹום ּגַ ד ַחס ְוׁשָ ּוִמְתַנּגֵ

יו ת ַוֲאָנׁשָ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ  ָעָליו. ַהּצַ

ר ּבֵ ִרירּוָתא מְ  ְויֹוֵתר יֹוֵתר ִמְתּגַ

ָעְלָמא ִהיא ּדְ ת ׁשֶׁ  ְוַדֲאַגת ִטְרּדַ

יו  ַכּלֶׁה ְיֵמי ַחּיָ ּמְ מֹון ַעד ׁשֶׁ ַהּמָ

ָך ֵהיֵטב . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ים ִלּבְ ְוש ִ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ִלְדָבִרים ֵאּלֶׁה ּכִ

זֶׁה ְקעּו ּבָ אּוַלי ּתּוַכל . ְנָפׁשֹות ׁשָ

יל  ת ְלַהּצִ יֵקי ֱאמֶׁ ִלְברַֹח ְלַצּדִ

ים ָהֵאּלֶׁה ַעְצמְ  ף ַמִים ַרּבִ טֶׁ ֶׁ ָך ִמׁשּ

א ַעל ּבָ ֲאַות ָממֹון ׁשֶׁ ל ּתַ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

יעּו ֵאלֶׁיךָ  ּלֹא ַיּגִ ֲאַות ִנאּוף ׁשֶׁ . ּתַ

ה  ָלל ְוִתְזּכֶׁ ָך ְלׁשָ ְוָהְיָתה ְלָך ַנְפׁשְ

עֹוָלם ַהזֶּׁה  ים ּבָ ּיִ ים ֲאִמּתִ ְלַחּיִ

א  :ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

ה ִהיא  .ח ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנתּוַפְרָנָסה ּדִ : ּבְ

ה ָמָצא טֹוב" ָ ֵלי י) "ָמָצא ִאׁשּ ח "ִמׁשְ

ת ( כב יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ִחיַנת ַהּצַ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ י "ּכְ יק ּכִ ִאְמרּו ַצּדִ

ְעָיה ג) "טֹוב ְרָנָסה ִהיא (. י' ְיׁשַ י ַהּפַ ּכִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ה ּכְ ָ ִחיַנת ִאׁשּ , ּבְ

ל ַהּיוֹ ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵרד ּכָ

א ַעל  ִאּלּו ּבָ ְלַפְרָנַסת ֲחֵברֹו ּכְ

ּתוֹ  ְדִרין פ)' ִאׁשְ ְוֵאין טֹוב  (.א"ַסְנהֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּלָא אֹור ּכְ י : "אֶׁ ָהאֹור ּכִ

ית א) "טֹוב ֵראׁשִ ִחיַנת אֹור ( ד' ּבְ ּבְ

ַרְך  ִנים ֱאמּוַנת ֱאלהּותֹו ִיְתּבָ ַהּפָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְעָיה ְישַׁ )" ְוָעַלִיְך ִיְזַרח: "ּכְ

ִמים (. ב' ס ֱאמּוָנה ִהיא ַאֲחִרית ַהּיָ וֶׁ

ּדֹות  ל ַהּמִ י ָעלֶׁיָה עֹוְמִדים ּכָ ּכִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ   ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכְ

ֱעִמיָדן '(: ד"ַמּכֹות כ) א ֲחַבּקּוק ְוהֶׁ ּבָ

ֱאמּוָנתֹו "' ַעל ַאַחת יק ּבֶׁ ְוַצּדִ

ִהיא ְיסֹוד ( ד' ֲחַבּקּוק ב)" ִיְחיֶׁה ׁשֶׁ

ה ְוַעלְוׁשֹ  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ׁש ּכָ ת ־רֶׁ ְיֵדי ֱאמֶׁ

ִאים לֱֶׁאמּוָנה א . ּבָ ִחיַנת ַמש ָ ְוזֶׁהּו ּבְ

זֹּוִכין ַעל ֱאמּוָנה ׁשֶׁ ן ּבֶׁ ְיֵדי ־ּוַמּתָ

יק  ּדִ קּות ְוִהְתָקְרבּות ְלַהּצַ ִהְתַחזְּ

ְוָקא ת ּדַ  :ָהֱאמֶׁ

ל ־ְוַגם ַעל .ט ּטֵ ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה ִנְתּבַ

ְמדַּ  ֲאַות ְוחֶׁ מֹון ְוַעלּתַ זֶׁה ־ְיֵדי־ת ַהּמָ

ת לֹו ּוָבָאה לֹו  פֶׁ ְרָנָסתֹו ְמעֹופֶׁ ּפַ

ָנֵקל ְרׁשּו ֲחָכֵמינוּ . ּבְ ּדָ , ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ת' ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם רֶׁ ֲעש ֶׁ רים  ׁשֶׁ ּבְ ַהּדִ

ַמע ְוִדּבּור לֹא  ְקִריַאת ׁשְ ֵהם ּבִ

ם ַעל  ד ּוְכַתְבּתָ גֶׁ נֶׁ ַתְחמֹד ּכְ

ְלִמי) 'ְמזּוזֹות י ַעל (א ,ָרכֹותבְּ  ְירּוׁשַ  ־ּכִ



 צא ־ כג ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ת  ְמּדַ ל חֶׁ ּטֵ ְיֵדי ִמְצַות ְמזּוָזה ִנְתּבַ

מֹון ִביל זֶׁה ְקִביעּות . ַהּמָ ּוִבׁשְ

ל  ְליֹון ׁשֶׁ ִליׁש ָהעֶׁ ְ ׁשּ זּוָזה ּבַ ַהּמְ

י ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ַתח ּכִ ִזְכרֹוָנם , ַהּפֶׁ

ָבא ְמִציָעא מ) ִלְבָרָכה ְלעֹוָלם '(: ב"ּבָ

ּלֵׁש ָאָדם ְמעֹוָתי ִליׁש ְיׁשַ ו ׁשְ

ְפַרְקַמְטָיא ְליֹון ' ְוכוּ ' ּבִ ִליׁש ָהעֶׁ ּוׁשְ

ְפַרְקַמְטָיא  ּבִ ִליׁש ׁשֶׁ ְ הּוא ַהׁשּ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  : ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכְ

אָתן ' ָעְבִדין ִמּמָ ין ּדְ ָטִבין ַחְמׁשִ

ָלא ָעְבִדין ק ח)' ּדְ רֶׁ ָאה ּפֶׁ ְלִמי ּפֵ (. ְירּוׁשַ

ר ָהֱאמּוָנה ְצִריכָ  ה ִלְהיֹות ְוִעּקַ

א ַמש ָ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ ־ּבְ ן ּכְ , ּוַמּתָ

אָת ְוָנַתּתָ ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָנש ָ

ֱאמּוָנה ת ל) 'ּבֶׁ ּבָ ר (. א"ׁשַ ִעּקַ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ם ָצִריְך ֱאמּוָנה הּוא  ָ ׁשּ מֹון ׁשֶׁ ַהּמָ

ִליׁש  ְ ׁשּ הּוא ּבַ ְליֹון ׁשֶׁ ִליׁש ָהעֶׁ ְ ׁשּ ּבַ

ְפַרְקַמְטָיא ּבִ  :ׁשֶׁ

ה אֹוָתם ְוכָ  .י ָאָדם עֹוש ֶׁ ְצוֹות ׁשֶׁ ל ַהּמִ

לֹא ָממֹון ה , ּבְ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ַהְינּו ׁשֶׁ

ְצָוה  ִביל ַהּמִ ׁשְ ְלַהְפִסיד ָממֹון ּבִ

י  ֵלמּות ּכִ ׁשְ ְצָוה ּבִ ֲעַדִין ֵאין ַהּמִ

ְבִחיַנת ֱאמּוָנה ֲאָבל . ֲעַדִין ֵאיָנּה ּבִ

ְצלֹו  ְצָוה אֶׁ ְך ַהּמִ ל ּכָ ֲחִביָבה ּכָ ׁשֶׁ ּכְ

ְפֵסד ָממֹון ַעד ׁשֶׁ  הֶׁ יׁש ּבְ ֵאין ַמְרּגִ

ִביל  ׁשְ ּומֹוִציא ּוְמַפזֵּר ָממֹון ּבִ

ִחיָנה ִנְקֵראת  ְצָוה זֹאת ַהּבְ ַהּמִ

ר ֱאמּוָנה ִהיא . ֱאמּוָנה י ִעּקַ ּכִ

ֲאַות ָממֹון  ר ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶׁ ָממֹון ּכְ ּבְ

נַּ  ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ ִנים ּדִ ם ּפָ ָ ׁשּ  :ל"ׁשֶׁ

ִעים .יא ּקָ ַתֲאַות ָממֹון  ְוֵאּלּו ַהְמׁשֻ ּבְ

ירּות יֹוֵתר  ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

חֹוָרה  ֵיׁש לֹו ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ

ה  ִחיַנת ַמְרּבֶׁ ּוְדָאָגה יֹוֵתר ּבְ

ָאָגה  ה ּדְ ק ב)ְנָכִסים ַמְרּבֶׁ רֶׁ (. ָאבֹות ּפֶׁ

ןוְ  ר ּוַמְפִסיד  ַעל־ּכֵ מֹון ְמַקּצֵ ַהּמָ

ָבר ׁשֶׁ  י ֵאין ּדָ יו ּכִ ְפִסיד ָיָמיו ְוַחּיָ ּמַ

ָאָגה ְוָהַעְצבּות  מֹו ַהּדְ ַהִחּיּות ּכְ

דּוַע ְלַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ּיָ ןוְ . ּכַ  ַעל־ּכֵ

ִסְטָרא  ִנים ּדְ ּפָ ר ּבַ ָ הּוא ְמֻקׁשּ

ַאֲחָרא ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ִמיָתה 

היא ַעְצבּות ֲעבֹוָדה ָזָרה  ׁשֶׁ

ְקֵראת חֹוָבה ן ַרשִׁ ) ַהּנִ ךְ "ַעּיֵ ְלָך ־י לֶׁ

סּוק עַ  ּפָ ת , (ד חֹוָבהּבַ ְכַרַעת אֶׁ ּמַ ׁשֶׁ

ִקין . ַהּכֹל ְלַכף חֹוָבה ּבְ ְתּדַ ְוָכל ַהּמִ

מֹו  ִמיד ּכְ ֲעֵלי חֹובֹות ּתָ ּה ֵהם ּבַ ּבָ

לּוי  אוי ּתָ ש  זֶּׁה ַהּמַ ָאנּו רֹוִאים ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ִקין  ּפְ ֵאין ִמְסּתַ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ אר ּבְ ַצּוַ ּבְ
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ָממֹוָנם ְולֹוִוין ָממֹון ֵמֲאֵחִרים  ּבְ

ה ָכר  ְוִנְדמֶׁ ִרין ש ָ ּכְ ּתַ ש ְ ּמִ ם ׁשֶׁ ָלהֶׁ

ה ְוַאַחר ֲעֵלי ־ַהְרּבֵ ְך ֵמִתים ּבַ ּכָ

ֲעֵלי . חֹובֹות ְוִאם ֵאיָנם ֵמִתים ּבַ

ִבין ָממֹון  ֵאיָנם ַחּיָ ׁש ׁשֶׁ חֹובֹות ַמּמָ

ֲעֵלי חֹובֹות  ַלֲאֵחִרים ֲעַדִין ֵהם ּבַ

ִהיא ְלַתֲאָוָתם  ָזָרה־ָהֲעבֹוָדה ׁשֶׁ

ית ְלָממֹון  ְתַאּוֵ ּמִ הׁשֶׁ ר . ַהְרּבֵ ֲאׁשֶׁ ּכַ

ּיֵׁש  ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ חּוׁש ׁשֶׁ ָאנּו רֹוִאין ּבְ

ְרֵנס ַוֲאִפּלּו  ֵדי ְלִהְתּפַ לֹו ָממֹון ּכְ

יִרים ִציִנים ָהֲעׁשִ ְפָלִגים ְוַהּקְ ֵהם  ַהּמֻ

ם ְלַהְרִויחַ  ל ְיֵמיהֶׁ ָממֹון  רֹוְדִפים ּכָ

יִגיעֹות דֹולֹות ּבִ ִנין ּגְ ת ּוְמַסּכְ ַעְצָמן  אֶׁ

ַסכָּ  ה ּבְ ָרִכים ְוִטְלטּוִלים ַהְרּבֵ נֹות ּדְ

ְטָרחֹות  ת ַעְצָמם ּבִ ּוַמְטִריִחים אֶׁ

ִאּלּו ָהָיה  מֹון ּכְ ִביל ַהּמָ ׁשְ דֹולֹות ּבִ ּגְ

דֹול  אָרם ֵאיזֶׁה חֹוב ּגָ ל ַעל ַצּוָ ֻמּטָ

ּלֵם ִבים . ְלׁשַ ַחּיָ ְוַהחֹוב הּוא ַרק ׁשֶׁ

ַהְינוּ  ְלַעְצָמם ְלָהֲעבֹוָדה  ְלַתֲאָוָתם ּדְ

ל זָ  ֲאָוה ׁשֶׁ רּוִכים ַאַחר ַהּתַ ּכְ ָרה ׁשֶׁ

ל ִבים חֹוב ־ָממֹון ּכָ ִאּלּו ֵהם ַחּיָ ְך ּכְ ּכָ

דֹול ֲעֵלי חֹובֹות . ּגָ ֵהם ּבַ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ֲעֵלי  ם ְוֵהם ֵמִתים ּבַ ל ְיֵמיהֶׁ ּכָ

ל . חֹובֹות ַהְינּו ְלַתֲאָוָתם י ּכָ ּכִ

ּלֵם חֹוב  יִקים ְלׁשַ ם ֵאיָנם ַמְסּפִ ְיֵמיהֶׁ

חַ  י הּוא זֶׁה ׁשֶׁ ִבים ְלַתֲאָוָתם ּכִ ּיָ

י  עּור ּוְגבּול ּכִ לֹא ׁשִ ֵאין ָאָדם 'ּבְ

ָידוֹ  ִמְדָרׁש ) 'ֵמת ַוֲחִצי ַתֲאָותֹו ּבְ

ר א לֶׁת ֵסדֶׁ ֱחצּו : "ְוזֶׁהוּ (. קֹהֶׁ לא יֶׁ

ם ים נ)" ְיֵמיהֶׁ ִהּלִ ַוֲאִני "ַאְך ( ה כד"ּתְ

ךָ  ְבָטח ּבָ ַתֲאַות ". אֶׁ ע ּבְ ּקָ י ַהְמׁשֻ ּכִ

הָממֹון ֵאינֹו בּ  י הּוא ' ֹוֵטַח ּבַ ּכִ

ַוֲאִני "ָזָרה ַאְך ־עֹוֵבד ָהֲעבֹוָדה

ךְ  ְבָטח ּבָ ּתּוַכל ְלַהְזִמין ִלי " אֶׁ ׁשֶׁ

ֵמַח  ה ש ָ ְהיֶׁ ה ְואֶׁ ה ַקּלָ ִסּבָ ְרָנָסִתי ּבְ ּפַ

ַתֲאַות  ע ּבְ ּקָ ְהיֶׁה ְמׁשֻ ְלִקי ְולֹא אֶׁ חֶׁ ּבְ

 :ָממֹון

ּקּון ְלַתֲאַות  .יב ת ֵיׁש עֹוד ּתִ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ׁש ָממֹון הַ  רֶׁ ל ַלׁשּ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ְינּו ׁשֶׁ

מֹון ְוָכל  ל ַהּמָ א ּכָ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

עֹות ְוַעל ּפָ לּות ־ַהַהׁשְ ּכְ ְיֵדי ִהְסּתַ

ֲאָותוֹ  ל ּתַ ּטֵ ם ִיְתּבַ ם . ְלׁשָ י ׁשָ ּכִ

ּלֹו אֹור ַצח  ַפע הּוא ּכֻ ֶׁ ְרׁשֹו ַהׁשּ ׁשָ ּבְ

ּוְמֻצְחָצח ְוַתֲענּוג רּוָחִני ְוֵאין 

ּלָא ְלמַ  הִמְתאוה אֶׁ ּוִמי הּוא . ּטָ

ֲענּוג  ִליְך ּתַ ה ְלַהׁשְ ִתי ָיסיר ֵהּנָ ַהּפֶׁ

ֲענּוג ָעב ח ּתַ  ֲאָבל ִאי. רּוָחִני ְוִלּקַ

לּות ּכְ ר ָלבֹוא ְלזֹאת ַהִהְסּתַ ְפׁשָ אֶׁ
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מֹו    ִריתֹו ּכְ ן ּבְ ַתּקֵ ּיְ ּלָא ַעד ׁשֶׁ אֶׁ

תּוב ּכָ ֱחזֶׁה ֱאלֹוהַּ : "ׁשֶׁ ִרי אֶׁ ש ָ  "ִמּבְ

בַּ , (ט כו"ִאּיֹוב י) ִחּלָה ָצִריְך ׁשֶׁ ּתְ

ׁש ְוָאז ָיכֹול  ר קֹדֶׁ ש ַ ן ַהּבְ ְלַתּקֵ

ֱאלֹקּות ל ּבָ ּכֵ ִביל זֶׁה . ְלִהְסּתַ ּוִבׁשְ

ֲאַות ָממֹון הּוא  ל ּתַ ּקּון ׁשֶׁ ר ַהּתִ ִעּקַ

ן ־ַעל ַתּקֵ ּמְ ִרית ּוְכׁשֶׁ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

ר ִלּפֹל ְלַתֲאַות  ְפׁשָ ִריתֹו ִאי אֶׁ ּבְ

 :ָממֹון

 כד –א מָ לְׁ עָ א ד ְׁ יתָ עִ צָ מְׁ אֶ  

הּוא ְלַמְעָלה  .א ׁש אֹור ׁשֶׁ ּיֵ ע ׁשֶׁ ּדַ

ָמִתין ְוהּוא  ין ְורּוִחין ְוִנׁשְ ְפׁשִ ִמּנַ

רּוְך הּוא . אֹור ֵאין סֹוף ּבָ

יג ־ַעל־ְוַאף ל ַמש ִ כֶׁ ֵאין ַהש ֵ י ׁשֶׁ ּפִ

י־ַעל־אֹותֹו ַאף ֵכן ְרִדיָפה ־ּפִ

ְתֵריהּ  ף ַאּבַ ָבה ְלִמְרּדָ ַמֲחׁשָ . ּדְ

יַּ ־ְוַעל ְמָחה ְיֵדי ֲעש ִ ש ִ ְצוֹות ּבְ ת ַהּמִ

יג אֹותֹו ַעל ְיֵדי ־זֹוִכין ְלַהש ִ

ְבִחיַנת ָמֵטי  ב ּבִ ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ

ָעה ֵהיָכִלין . ְוָלא ָמֵטי ׁשְ ין ּתִ ְוַנֲעש ִ

ָלאו ִאּנּון ְנהֹוִרין ְוָלא רּוִחין ְוָלא  ּדְ

הּו  ַקְיָמא ּבְ ָמִתין ְוֵלית ָמאן ּדְ ִנׁשְ

קִ  ּבְ ִעיןְוָלא ִמְתּדַ . ין ְוָלא ִמְתַיּדְ

ְרּדֹוף  ּיִ ה ׁשֶׁ זֹּוכֶׁ ֵרי ִמי ׁשֶׁ ַאׁשְ

גֹות ֵאּלּו  יג ַהש ָ ְבּתֹו ְלַהש ִ ַמֲחׁשַ

ַיד ־ַעל־ַאף ֵאין ְיכֹולֶׁת ּבְ י ׁשֶׁ ּפִ

י ָלא  יג אֹוָתם ּכִ ל ְלַהש ִ כֶׁ ַהש ֵ

ִקין ְוָלא ְיִדיִעין ּבְ ָגה . ִמְתּדַ ְוַהש ָ

ְבִחיַנת ְכִלית ַהּכֹל ּבִ  זֹאת ִהיא ּתַ

ּלֹא ֵנַדע ְכִלית ַהְיִדיָעה ׁשֶׁ  :ּתַ

ָלם ־ְוַעל .ב ְצוֹות ִנׁשְ ְמַחת ַהּמִ ְיֵדי ש ִ

ה  ָ ֻדׁשּ ה ּוַמֲעלֶׁה ַהִחּיּות ְוַהּקְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ

ִלּפֹות ּקְ ּבַ ןוְ . ׁשֶׁ ין  ַעל־ּכֵ עֹוש ִ ׁשֶׁ ּכְ

ִכיָנה  ְ ְמָחה ַמֲעלֶׁה ַהׁשּ ש ִ ְצוֹות ּבְ ַהּמִ

ִלּפֹות ין ַהּקְ  :ִמּבֵ

ִהְתַרֵחק ֵמַעְצבּות ְמאֹד ְוָצִריְך לְ  .ג

ִחיַנת  ִלּפֹות ֵהם ּבְ י ַהּקְ ְמאֹד ּכִ

ִדיָנא א ּדְ ְקּפָ . ַעְצבּות ְוֵהם ּתֻ

ת ִהיא  רֶׁ ּבֶׁ ָהַעְצבּות ִמְתּגַ ּוְכׁשֶׁ

ִהיא  ִכיָנה ׁשֶׁ ְ לּות ַהׁשּ ִחיַנת ּגָ ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָרֵאל ּכְ ל ִיש ְ ְמָחָתן ׁשֶׁ : ש ִ

ֵמָחה" ִנים ש ְ ִהלִּ )" ֵאם ַהּבָ ג "ים קיּתְ

ִלּפֹות ַוֲעִלּיַת (. ט ּטּול ַהּקְ ר ּבִ ְוִעּקַ

ה ִהיא ַעל ָ ֻדׁשּ ְמָחה ־ַהּקְ ְיֵדי ש ִ

 :ל"ַהנַּ 

ִלּפֹות ־ְוַעל .ד ת ַמֲעִלין ֵמַהּקְ ְיֵדי ְקטֹרֶׁ

מֹו  ְמָחה ּכְ ִחּיּוָתם ְוזֹוִכין ְלש ִ
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תּוב ּכָ ח ֵלב: "ׁשֶׁ ּמַ ת ְיש ַ  "ּוְקטֹרֶׁ

ֵלי כ) ן (.ז"ִמׁשְ לֹוַמר  ָצִריךְ  ַעל־ּכֵ

ר  י ִעּקַ דֹוָלה ּכִ ָנה ּגְ ַכּוָ ת ּבְ ְקטֹרֶׁ

ה ֵמִעְמֵקי  ָ ֻדׁשּ ל ִניצֹוֵצי ַהּקְ ת ּכָ ֲעִלּיַ

ִלּפֹות ִהיא ַעל ת ־ַהּקְ ְיֵדי ְקטֹרֶׁ

נַּ ־ְיֵדי־ְוַעל ְמָחה ּכַ  :ל"זֶׁה זֹוִכין ְלש ִ

ה ֵאיזֶׁה ִמְצָוה ֵיׁש  .ה ָאָדם עֹוש ֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְצָוה ֵליֵלְך ּוְלעוֹ  ַהּמִ ל ּכַֹח ּבְ ֵרר ּכָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ . ָהעֹוָלמֹות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ָרָכה ְלָכל ־ְיֵדי־ְוַעל ְך ּבְ זֶׁה ִנְמׁשָ

ע  ּפָ ׁשְ ּנִ ָרָכה ׁשֶׁ ר ַהּבְ ָהעֹוָלמֹות ְוִעּקַ

א  ּבָ ל ּוְכׁשֶׁ כֶׁ ַמְעָלה ִהיא ש ֵ ִמּלְ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ה ְלָכל אֶׁ ה ַנֲעש ֶׁ ְלַמּטָ

ִפי ְרצֹונוֹ  עַ . ּכְ הּוא ּבַ ֵכן ִמי ׁשֶׁ ל ּבְ

יְך  ְמׁשִ ּיַ ן ְרצֹונֹו ׁשֶׁ ׁש ָצִריְך ְלַכּוֵ פֶׁ נֶׁ

ל כֶׁ ת ַהש ֵ ְרּכַ יְך . ּבִ ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ

י  ל ּכִ כֶׁ ת ַהש ֵ ְרּכַ ֱאמּוָנה ְלתֹוְך ּבִ

ַעְצמֹו  ל ּבְ כֶׁ ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ַהש ֵ

דּועַ  ּיָ  :ּכַ

ִכין  .ו ְמׁשָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶׁ ּוִבְפִניִמּיּות ַהּבְ

ְצוֹות ־ַעל ם ּכַֹח ְיֵדי ַהּמִ ֵרְך ֵמהֶׁ ִנְתּבָ

ת ַהּמִֹחין ר אֶׁ ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ . ַהְמַיׁשּ

ָנה  ר ְלׁשֹון ַהְמּתָ תֶׁ ִחיַנת ּכֶׁ ַהְינּו ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ר ִלי ְזֵעיר: "ּכְ ּתַ  "ּכַ

ת , (ו ב"ִאּיֹוב ל) ֹוֲאִלין אֶׁ ׁשּ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ל כֶׁ ן , ָהָאָדם ֵאיזֶׁה ש ֵ אֹוֵמר ַהְמּתֵ

ב ֵ ְתַיׁשּ אֶׁ ם ָצִריְך  ְוַגם. ַעד ׁשֶׁ ׁשָ

 :ֱאמּוָנה

ר הּוא עֹוֵמד  .ז תֶׁ ִחיַנת ּכֶׁ ְוֹכַח ַהזֶּׁה ּבְ

ב  ה ּוְמַעּכֵ מֹו ְמִחּצָ ְפֵני ַהּמִֹחין ּכְ ּבִ

י ַהּמִֹחין . אֹוָתם ֵמְרִדיָפָתם ּכִ

יג אֹור ָהֵאין סֹוף ־רֹוְדִפין ְלַהש ִ

רּוךְ  הּוא ־ּבָ הּוא ְוזֶׁה ַהּכַֹח ׁשֶׁ

ר ַמְפסִ  ב ְוַהְמַסּדֵ ֵ ין ַהְמַיׁשּ יק ּבֵ

. סֹוף־ַהּמִֹחין ּוֵבין אֹור ָהֵאין

ב ַעל־ְוַעל ְיֵדי ־ְיֵדי ָהְרִדיָפה ְוַהְמַעּכֵ

ִחינֹות ֵאּלּו ַעל י ּבְ ּתֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשְ

ְבִחיַנת  ין ַהּמִֹחין ּבִ ין ּוַמּכִ ׁשִ ְמַבּטְ

ה ַהנַּ  ִחּצָ ב "ַהּמְ ֵ הּוא ַהְמַיׁשּ ל ׁשֶׁ

ן אוֹ  ה ּוְמַתּקֵ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ר ּכְ תֹו ְוַהְמַסּדֵ

ָראּוי ר ּכָ תֶׁ הּוא ַהּכֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשֶׁ

ַעל ָיָדם  ָעה ֵהיָכִלין ׁשֶׁ ׁשְ ין ּתִ ַנֲעש ִ

יִגין אֹור ָהֵאין ְבִחיַנת ־ַמש ִ סֹוף ּבִ

יַע  ּגִ ּמַ ַהְינּו ׁשֶׁ ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי ּדְ

יג  יַע ְלַהש ִ רֹוֵדף ּוַמּגִ יַע ׁשֶׁ ְוֵאינֹו ַמּגִ

י־ַעל־ְוַאף יעַ ־ּפִ יג ֵכן ֵאינֹו ַמּגִ  .ּוַמש ִ

ין ַעל־ְיֵדי  ָעה ֵהיָכִלין ַנֲעש ִ ְוִתׁשְ

זֶׁה ֵמֲחַמת ְכָלִלין ַהּמִֹחין זֶׁה ּבָ ּנִ ׁשֶׁ
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ב    ַהְמַעּכֵ ָאָתם ּבְ ְרִדיָפָתם ְוַהּכָ

ה . ל"ַהנַּ  לֹׁשָ י ַהּמִֹחין ֵהם ׁשְ ּכִ

ה לֹׁשָ ְ לּול ִמׁשּ ָחד ּכָ ל אֶׁ ה ּכָ , ְוַנֲעש ֶׁ

עָ ' ְוג ׁשְ ה ֵהם ּתִ לֹׁשָ ָעִמים ׁשְ ה ּפְ

ְיֵדי ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל. ל"ֵהיָכִלין ַהנַּ 

נַּ  ְמָחה ּכַ ש ִ ְצָוה ּבְ ת ַהּמִ ּיַ  :ל"ֲעש ִ

ה ִהיא ַעל .ח ָ ֻדׁשּ ת ַהּקְ ר ֲעִלּיַ ְיֵדי ־ְוִעּקַ

לּו  ּטְ ְמָחה ְולֶָׁעִתיד ָלבֹוא ִיְתּבַ ש ִ

ִלּפֹות ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ־ַהּקְ

ְמָחה ָרֵאל ֵיְצאּו . ַהש ִ לּות ְוִיש ְ ֵמַהּגָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְמָחה ּכְ ש ִ י : "ּבְ ּכִ

ְמָחה ֵתֵצאוּ  ְעָיה נ) "ְבש ִ ( ה יב"ְיׁשַ

ְרָחם "ְיֵדי ָהַעּכוּ ־ְוַעל ם ְוַעל ּכָ

ִלּפֹות לּו ַהּקְ ּטְ י ָהַעּכוּ . ִיְתּבַ ם "ּכִ

ית  ת ּבֵ ַעְצָמם ּוְבָיָדם ָיִביאּו אֶׁ ּבְ

לּות ַעל ָרֵאל ֵמַהּגָ ְיֵדי ִרּבּוי ־ִיש ְ

תּובַהש ִ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָאז יֹאְמרּו : "ְמָחה ּכְ

ֵמִחים' ַבּגֹוִים ְוגוֹ  ים )" ָהִיינּו ש ְ ִהּלִ ּתְ

ָיֵמינוּ ( ג־ו ב"קכ ְמֵהָרה ּבְ ן , ּבִ ָאֵמן ּכֵ

 :ְיִהי ָרצֹון

 כה –א נָ ן מְׁ י לָ וֵ חֲ אַ  

ת  .א ל ָאָדם ְלהֹוִציא אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ל  ה ְוַלֲעלֹות אֶׁ ַעְצמֹו ֵמַהְמַדּמֶׁ

ל ׁשֶׁ  כֶׁ ֲאוֹות ַהש ֵ ּלֹא ֵיֵלְך ַאַחר ַהּתַ

ֲהִמּיּות ַרק  ֲאַות ַהּבַ ּיֹות ּתַ ַהְמֻדּמִ

ל כֶׁ ֵלְך ַאַחר ַהש ֵ ּיֵ ל . ׁשֶׁ כֶׁ י ַהש ֵ ּכִ

ֲאוֹות ְלַגְמֵרי ְוָכל  ל ַהּתַ ְמַרֵחק ּכָ

ל ְוֵהם ַרק  כֶׁ ְך ַהש ֵ פֶׁ ֲאוֹות ֵהם הֶׁ ַהּתַ

הּוא ּכַֹח  ה ׁשֶׁ ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ּבַ

ֲהִמּיּות ם. ַהּבַ י ּגַ ֵהָמה ֵיׁש ָלּה  ּכִ ּבְ

ן  ם ּכֵ ית ּגַ זֶׁה ַהּכַֹח ְוִהיא ִמְתַאּוֵ

ְך ַאחַ ) .ְלַתֲאוֹות ֵאּלוּ  ְמׁשַ ּנִ ר וְּכׁשֶׁ

בַּ  ה ׁשֶׁ ַדּמֶׁ ִרירּות ַהּמְ ִחיַנת ׁשְ ֵלב זֶׁהּו ּבְ

הּוא הֹוֵלְך ַאחַ , ַהּלֵב ה ׁשֶׁ ַדּמֶׁ ר ַהּמְ

שׁ  ֵהָמה ַמּמָ ה ּבְ ה ַמֲעש ֶׁ ּלֵב ְועֹוש ֶׁ ּבַ  ׁשֶׁ

ְוזֶׁהּו ַטַעם  .((ת טזעַ דַ , תצוֹ י עֵ טֵ וּ קּ לִ )

נֹות ְוָצִריְך ָאז  ְרּבָ ִמיָכה ַעל ַהּקָ ַהּסְ

י  ל ַהֲחָטִאים ּכִ ם ּכָ ְלִהְתַוּדֹות ֲעֵליהֶׁ

ִאים ַעל ּלָם ּבָ ה־ּכֻ . ְיֵדי ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ

ל ַהֲחָטִאים ־ְיֵדי־ְוַעל ִכין ּכָ זֶׁה ִנְמׁשָ

ֵהָמה  ה ַעל ַהּבְ ְוָכל ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ

ִהיא בְּ  הׁשֶׁ ְך ־ְוַאַחר. ִחיַנת ְמַדּמֶׁ ּכָ

ִחיָטה ִמיָכה ׁשְ ף ַלּסְ כֶׁ ְוׁשֹוֲחִטים , ּתֵ

ן ְוַעל ֵהָמה ְלָקְרּבָ זֶׁה ִנְכָנע ־ְיֵדי־ַהּבְ

ִחיַנת ה ּבְ ר ַהְמַדּמֶׁ ּבָ ִזְבֵחי : "ְוִנׁשְ

ָרה ּבָ ים נ)" ֱאלִֹקים רּוַח ִנׁשְ ִהּלִ א "ּתְ

ְמיֹון ֵהם ( יט ִביַרת ַהּדִ ְ ׁשּ ׁשֶׁ

נוֹ  ְרּבָ ןוְ . תַהּקָ ם ִמן  ַעל־ּכֵ ָ ִמׁשּ

נֹות  ְרּבָ ְקִריִבים ַהּקָ ּמַ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָ ַהּמִ
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ר ַמְעַין ַהָחְכָמה  ם יצא ִעּקַ ָ ִמׁשּ

ְוָקא ַעל זֹּוִכין ְלָחְכָמה ּדַ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

ה ִביַרת ַהְמַדּמֶׁ ית. ׁשְ ה ּבֵ נֶׁ ּבָ ּיִ  ־ּוְכׁשֶׁ

ׁש ָאז ִיְתַקּיֵם ְקּדָ ּוַמְעָין ִמן : "ַהּמִ

ׁש ֵיֵצא ְקּדָ ְמֵהָרה ( יח' יֹוֵאל ד) "ַהּמִ ּבִ

ִמיר . ְבָיֵמינּו ָאֵמן ָ ִחיַנת ַהׁשּ ְוזֶׁה ּבְ

ית ן ּבֵ ֻחְרּבַ ַטל ּבְ ּבָ שׁ ־ׁשֶׁ ְקּדָ סֹוָטה ) ַהּמִ

י ַעל( ח"מ ִמיר ִנְכָנע ־ּכִ ָ ְיֵדי ַהׁשּ

ן בֶׁ ר ָהאֶׁ ּבָ ִחיַנת . ְוִנׁשְ ְוזֶׁהּו ּבְ

ן ְוהֹוֵלְך ַאַחר  בֶׁ ר ִלּבֹו ָהאֶׁ ּבֵ ַהְמׁשַ

י ל ּכִ כֶׁ ִרירּות  ַהש ֵ ְ ְצִריִכין ֵליֵצא ִמׁשּ

ּלֵב  ּבַ ה ׁשֶׁ ִחיַנת ַהְמַדּמֶׁ ַהּלֵב ּבְ

ִחיַנת ה ּבְ ֵהָמה ַמֲעש ֵ שׁ  ּבְ  ַמּמָ

ר ּבֵ ן ִלּבוֹ  ּוְלׁשַ בֶׁ  ַאַחר ְוֵליֵלךְ  ָהאֶׁ

ל כֶׁ  :ַהש ֵ

ֹפַעל  .ב ל ּבְ כֶׁ ֹכַח ְוש ֵ ל ּבְ כֶׁ ְוֵיׁש ש ֵ

ה ְקנֶׁ ל ַהּנִ כֶׁ ָבר ־ְוַעל. ְוש ֵ ּכְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַבר ַהמְ  ה ָאז ִנְתקֹוֵמם ׁשָ ַדּמֶׁ

זֶּׁה ָקם זֶׁה  ׁשֶׁ י ּכְ ְכלֹו ּכִ כּוַנת ש ִ ּתְ

ֹכחַ  ל ֲעַדִין ּבְ כֶׁ . נֹוֵפל ֲאָבל ַהש ֵ

ְכלֹו ַהְינּו  ש ִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְוָצִריְך ְלִהׁשְ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ַלֲחקֹור ְוַלֲחׁשֹב ּבֹו ּבַ

ׁש  ּמֵ ּתַ ְכלֹו ּוִמׁשְ ש ִ חֹוֵקר ּבְ ׁשֶׁ ְוָאז ּכְ

ֹפַעלּבֹו ֲאַזי הַ  ל ּבְ כֶׁ ְבִחיַנת . ש ֵ ּבִ

ת ' ְזַמן   צּוִפים ֹנפֶׁ ּבִ שׁ  ׁשֶׁ ְקּדָ  'ַהּמִ

ם) ְבִחיַנת( ׁשָ ת" :ּבִ ּטְֹפָנה ֹנפֶׁ  ּתִ

ְפתֹוַתִיךְ  יִרים ד) "ש ִ ִ יר ַהׁשּ , (יא' ׁשִ

ל  ְכלֹו ִמּכַֹח אֶׁ הֹוִציא ְמִתיַקת ש ִ ׁשֶׁ

ּבּור ִחיַנת ַהּדִ הּוא ּבְ . ַהּפַֹעל ׁשֶׁ

מַּ ־ְוַאַחר ׁשֶׁ ְך ּכְ ל ּכָ ְכלֹו ּכָ ש ִ יג ּבְ ש ִ

יג ָאז  י ְלַהש ִ ָיד ֱאנֹוׁשִ ׁש ּבְ ּיֵ ֶׁ ַמה ׁשּ

ה ְקנֶׁ ל ַהּנִ כֶׁ ְכלֹו ש ֵ ב ש ִ ר . ׁשָ ְוִעּקַ

ל ָאָדם ְלַאַחר ִמיָתתֹו  ִקּיּומֹו ׁשֶׁ

ה ְוזֶׁהּו  ְקנֶׁ ל ַהּנִ כֶׁ ּלָא ש ֵ ֵאינֹו אֶׁ

ָארֹוָתיו ְלַאַחר ִמיָתתוֹ  ְוזֶׁה . ַהׁשְ

י ֲאָמָנה  ִחיַנת ַאְנׁשֵ ְזַמן ּבְ ּבִ ׁשֶׁ

ׁש  ְקּדָ ם)ַהּמִ י ֲאָמָנה , (סֹוָטה ׁשָ ּכִ

ל ַהנַּ  כֶׁ י ַהש ֵ ָבר ּכִ ל "ְלׁשֹון ִקּיּום ַהּדָ

נַּ  ל "הּוא ִקּיּומֹו ּכַ כֶׁ ל ַהְינּו זֶׁה ַהש ֵ

תֹוָרה  יג ּבְ ָנה ְוִהש ִ ּקָ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

 :ַוֲעבֹוָדה

ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ּוְבָכל  .ג ּבְ ְוַדע ׁשֶׁ

ְמיֹונֹות ַמְדֵרָגה ּומַ  ם ּדִ ְדֵרָגה ֵיׁש ׁשָ

ִלּפֹות ַהּקֹוְדמֹות  ֵאּלּו ְוֵהם ֵהם ַהּקְ

ִרי ת ְוסֹוְבבֹות ַלּפְ ה אֶׁ ָ ֻדׁשּ  ַהּקְ

ְבִחיַנת ִעים ָסִביב" ּבִ כּון ְרׁשָ  "ִיְתַהּלָ

ים י) ִהּלִ ק (. ב ט"ּתְ ְעּתָ ָאָדם נֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ֲאַזי  עֹוֵלהוְ  ִמּמַ
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ךְ  ךְ ֵלילֵ  לוֹ  ָצִריךְ  רֶׁ ְמיֹונֹות  ֵאּלוּ  ּדֶׁ ַהּדִ

ה ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ יַע אֶׁ ֵדי ְלַהּגִ ף . ּכְ ְוֵתכֶׁ

עֹולֶׁה ׁשֶׁ ְדֵרָגה ּכְ ִנְתעֹוְרִרין  ֲאַזי ְלַהּמַ

ִלּפֹות ְדֵרָגה ַהּקְ ּמַ ּבַ ִבין ׁשֶׁ אֹותֹו  ּוְמַסּבְ

ָרם  ּבְ ְוָצִריְך ְלַהְכִניַע אֹוָתם ּוְלׁשַ

לִ  קֹום ֵמַהּקְ . ּפֹותּוְלַטֵהר אֹותֹו ַהּמָ

עֹוָלם  ּבָ ָכל ָאָדם ׁשֶׁ ְוִעְנָין זֶׁה הּוא ּבְ

ְדֵרָגה  ּמַ הּוא ּבַ י ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ְחּתֹוָנה ְמאֹד לֹום, ַהּתַ , ַחס ְוׁשָ

ץ  תֹוְך ָהָארֶׁ ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ּבְ

ֵנס  ה ִלּכָ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ל זֶׁה ּכְ ׁש ִעם ּכָ ַמּמָ

אי  ַוּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבַ

א ָצִר  ְרּגָ ִחיָנתֹו ִמּדַ ֵלְך ְלִפי ּבְ ּיֵ יְך ׁשֶׁ

א ַעם ּוַפַעם , ְלַדְרּגָ ּוְבָכל ּפַ

א ֲאַזי  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ּיֹוֵצא ִמּדַ ׁשֶׁ ּכְ

ִלּפֹות  ִרים ָעָליו ֵמָחָדׁש ַהּקְ ּבְ ִמְתּגַ

ְמיֹונֹות  ֲאוֹות ְוַהּדִ ֵהם ַהּתַ ׁשֶׁ

בֹות ֲחׁשָ ְלּבּוִלים ְוַהּמַ ִניעֹות  ְוַהּבִ ְוַהּמְ

ַעם ּומִ  ָכל ּפַ ְגּדֹו ּבְ נֶׁ ִטים ּכְ ְ ׁשּ ְתּפַ

ֵנס  יִחים אֹותֹו ִלּכָ ְמאֹד ְוֵאיָנם ַמּנִ

ְדֵרָגה  ֲעלֶׁה ַלּמַ ּיַ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ֲעֵרי ַהּקְ ְלׁשַ

ה ִנּיָ ְ ּוָבזֶׁה טֹוִעים ַהֲחִסיִדים . ַהׁשּ

ִרים ׁשֵ ה ַהּכְ ה ַהְרּבֵ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ְתאֹם  ּכְ ּפִ ׁשֶׁ

ֲאוֹות ּובִ  ִרים ָעָליו ּתַ ּבְ ְלּבּוִלים ִמְתּגַ

ַפל  ּנָ ה לֹו ׁשֶׁ ּוְמִניעֹות ְוִנְדמֶׁ

ם  ַמן ַהּקֹדֶׁ זְּ ּבַ ְדֵרָגתֹו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ִמּמַ

ְלּבּוִלים  ֲאוֹות ְוַהּבִ לֹא ָהיּו ֵאּלּו ַהּתַ

ל ִרים ָעָליו ּכָ ּבְ ְך ְוָהיּו ָנִחים ־ִמְתּגַ ּכָ

ןְקָצת  ַפל ַחס  ַעל־ּכֵ ּנָ הּוא סֹוֵבר ׁשֶׁ

לֹום ת אֵ . ְוׁשָ ֱאמֶׁ ין זֶׁה ֲאָבל ּבֶׁ

זֶּׁה ֵמֲחַמת  ָלל ַרק ׁשֶׁ ְנִפיָלה ּכְ

א  א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ִריְך ַלֲעלֹות ִמּדַ ּצָ ׁשֶׁ

ִחיָנתוֹ  ְלִפי ִרים  זֶׁה ּוֵמֲחַמת .ּבְ ּבְ ִמְתּגַ

רּות ָגדֹול  ּבְ ִהְתּגַ ָעָליו ֵמָחָדׁש ּבְ

ְלּבּוִלים  ֲאוֹות ְוַהּבִ ל ַהּתַ יֹוֵתר ּכָ

ִניעֹות ְוָהַעְקִמיֻמּיֹות ׁשֶׁ  ּלֵב ְוַהּמְ ּבַ

ַעם ּוַפַעם . 'ְוכוּ  ָכל ּפַ ְוָצִריְך ּבְ

ה ְוִלְבִלי  ת ַעְצמֹו ַהְרּבֵ ְלִהְתַחזֵּק אֶׁ

ָלל ַעד  ַדְעּתֹו ּכְ ִלּפֹל ִמזֶּׁה ּבְ

ר אֹוָתם  ּבֵ ם ִויׁשַ ר ֲעֵליהֶׁ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

 :ֵמָחָדשׁ 

ר  .ד ּבֵ ר ּוְמׁשַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ ְוַדע ׁשֶׁ

ִבים אֹות ִניעֹות ַהְמַסּבְ נַּ ַהּמְ ל "ֹו ּכַ

ה  ִנּיָ ְ ְדֵרָגה ַהׁשּ ְוִנְכָנס ְועֹולֶׁה ַלּמַ

ִחיָנתוֹ  ֹבָהה יֹוֵתר ְלִפי ּבְ ה . ַהּגְ זֶׁ ּבָ

ָהָיה  ם ַלֲחֵברֹו ׁשֶׁ ה טֹוָבה ּגַ עֹוש ֶׁ

הּוא  ְדֵרָגה ׁשֶׁ אֹוָתּה ַהּמַ עֹוֵמד ּבְ

ה ּה ַעּתָ י ַעל. ִנְכָנס ּבָ זֶׁה ־ְיֵדי־ּכִ
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ה ְועֹולֶׁה  ּנָ ֲחֵברֹו יֹוֵצא ִמּמֶׁ

ְליֹוָנהלְ  י ִאי . ַמְדֵרָגה יֹוֵתר עֶׁ ּכִ

ֵני ֵני ּבְ ר ִלׁשְ ְפׁשָ ַעְמדּו ־אֶׁ ּיַ ָאָדם ׁשֶׁ

ַמְדֵרָגה ַאַחת מֹות , ּבְ ׁשָ ל ַהּנְ י ּכָ ּכִ

ִחיַנת . ֵהם זֹו ְלַמְעָלה ִמזּוֹ  ְוזֶׁה ּבְ

ין)ֲהָרָמה  ּקֹוִרין ֵהייּבִ ָחד ( ׁשֶׁ אֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

נַּ  ת ֲחֵברֹו ּכַ יּהַ אֶׁ  :ל"ֵמִרים ּוַמְגּבִ

ְליֹון יֹוֵתר  .ה עֹולֶׁה ָהָאָדם ָהעֶׁ ּוְכׁשֶׁ

נַּ  ּלוֹ "ּכַ ִניִמּיּות ׁשֶׁ ק ַרק ַהּפְ ְעּתָ , ל נֶׁ

ְדֵרָגה  ּמַ ּבַ ק ָהָאָדם ׁשֶׁ ְעּתָ ּנֶׁ ׁשֶׁ ְוֵכן ּכְ

ְחּתֹון  ל ּתַ ִניִמּיּות ׁשֶׁ ְחּתֹוָנה ְוַהּפְ ַהּתַ

ה ִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות  ַנֲעש ֶׁ

ְליֹון צֹוִנּיּות ֵהם ּוְפִניִמּיּות ְוִחי. עֶׁ

ֵני ִמיֵני ֲעבֹודֹות ֲעבֹוַדת . ׁשְ

ְצוֹות ֵהם  ִפּלָה ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ

ִניִמּיּות ִתּיָה , ּפְ ַוֲעבֹוַדת ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ָאר ָצְרֵכי ַהּגּוף ֵהם ִחיצֹוִנּיּות . ּוׁשְ

ל "ַוֲעבֹודֹות ִחיצֹוִנּיֹות ַהנַּ  ל ׁשֶׁ

ְליֹון ְמִאיָרה ּוְמשֻׁ  ַחת ָהָאָדם ָהעֶׁ ּבַ

ִניִמּיֹות ַהנַּ  ל "יֹוֵתר ֵמֲעבֹודֹות ּפְ

ְחּתֹון ל ָהָאָדם ַהּתַ ִביל זֶׁה . ׁשֶׁ ּוִבׁשְ

ה ְלבּוׁש  ְחּתֹון ַנֲעש ֶׁ ִניִמּיּות ַהּתַ ּפְ

ְליֹון  :ְוִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ָהעֶׁ

ִלּפֹות  .ו ר ְלַהְכִניַע ַהּקְ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ּלָא עַ "ַהנַּ  ְדֵרָגה אֶׁ ּמַ ּבַ ְיֵדי ־לל ׁשֶׁ

ַרךְ  ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּמּוָבא . ּגְ ּכַ

ל הֹודּו ַלה נֹות ׁשֶׁ ּוָ ּכַ ִקְראּו ' ּבַ

מוֹ  ְתַקן ִבׁשְ ּנִ ְלַהְכִניַע  ַהזֶּׁה ִמְזמֹור ׁשֶׁ

ִלּפֹות ְיִציָרה ַהּקְ ּבַ עֹוָלה  ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִניִמּיּות ּיָה ּפְ יׁש  ָהֲעש ִ ּוַמְלּבִ

לּ . ְלִחיצֹוִנּיּות ְיִציָרה ּות ְוִהְתּגַ

ַרְך ִהיא ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ֻדּלַת ַהׁשּ ְיֵדי ־ּגְ

ַעל ָעִני ָהגּון ׁשֶׁ ּנֹוְתִנים לֶׁ  ־ְצָדָקה ׁשֶׁ

ִאין ־ְיֵדי ָוִנין ִעּלָ זֶׁה ְמִאיִרין ַהּגְ

ְרֵאִלי ש ְ מֹון ַהּיִ ּמָ ּבַ ְיֵדי ־ְוַעל. ׁשֶׁ

דֹושׁ  ָוִנין ֲאַזי ַהּקָ ין ַהּגְ ּלִ ְתּגַ ּנִ  ־ׁשֶׁ

רּוךְ  ל־ּבָ ּדֵ ם ּומִ  הּוא ִמְתּגַ הֶׁ ֵאר ּבָ ְתּפָ

ְבִחיַנת ָהב: "ּבִ ף ְוִלי ַהזָּ סֶׁ " ִלי ַהּכֶׁ

י ב) ה ְלַהְכִניַע ־ְיֵדי־ְוַעל( ח' ַחּגַ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ִלּפֹות ַהנַּ  א "ַהּקְ ְרּגָ ל ְוַלֲעלֹות ִמּדַ

א  :ְלַדְרּגָ

מֹונֹו ־ְוַעל .ז ּנֹוֵתן ִמּמָ ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶׁ

ין הַ  ּלִ ל ָממֹונֹו ְוִנְתּגַ ן ּכָ ּקֵ ָוִנין ִנְתּתַ ּגְ

ל ָממֹונֹו  ה ּכָ ּוְמִאיִרין ְוַנֲעש ֶׁ

ָהב ְוגוֹ  ף ְוִלי ַהזָּ סֶׁ ' ְבִחיַנת ִלי ַהּכֶׁ

ע ְמִעיל : "ּוְבִחיַנת ׁשַ ְגֵדי יֶׁ ּבִ

ְעָיה ס) "ְצָדָקה ה (. א י"ְיׁשַ ַוֲאִפּלּו זֶׁ
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ּלֹוְקִחים ָהַעּכוּ  עֹות ׁשֶׁ ּנּו "ַהּמָ ם ִמּמֶׁ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶׁ ב ִלְצָדָקה ּכְ ֱחׁשָ נֶׁ

: ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵמינוּ ֲחכָ 

ִיְך ְצָדָקה" ָבא)" ְונֹוְגש ַ ְתָרא ט־ּבָ (. ו"ּבַ

ָוִנין  ל ַהּגְ ֵאר ׁשֶׁ י ַהֵחן ְוַהּפְ ְוַדע ּכִ

ְבִחיַנת ָרֵאל ּבִ ל ִיש ְ ּלָה ַרק ֵאצֶׁ : ִנְתּגַ

ָאר" ְתּפָ ָך אֶׁ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶׁ  "ִיש ְ

ְעָיה מ) זֶׁה ַהּכֹל ־ְיֵדי־ְוַעל, (ט ג"ְיׁשַ

ל ּבוֹ ִמְתאַ  ּכֵ ין ְלִהְסּתַ ִביל זֶׁה . ּוִ ּוִבׁשְ

ל "ָהַעּכוּ  ֵאִבין ְלָממֹון ְוִדיָנר ׁשֶׁ ם ּתְ

ִאּלּו לֹא ָרָאה ָממֹון  ְיהּוִדי ּכְ

ָוִנין ְמִאיִרין  י ֵאין ַהּגְ ֵמעֹוָלם ְוזֶׁה ּכִ

ל ָהַעּכוּ  ָממֹוָנם ׁשֶׁ ןוְ . ם"ּבְ  ַעל־ּכֵ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ים ּכְ , ִנְקָרִאים ָרׁשִ

ֱהוּו ְזִהיִרים ': ֹוָנם ִלְבָרָכהִזְכר

ָרׁשּות ק ב) 'ּבָ רֶׁ י ֵהם ( ָאבֹות ּפֶׁ ּכִ

ם ֲהָנָאה  ים ְוֵאין ָלהֶׁ ים ַוֲעִנּיִ ָרׁשִ

ים  ִאּלּו ֵהם ֲעִנּיִ מֹוָנם ּכְ ִמּמָ

י  ָרֵאל ּכִ ל ִיש ְ ּוְתֵאִבים ְלָממֹון ׁשֶׁ

ֵאר ְוַהֵחן ה ַהּפְ ם ׁשֹורֶׁ ע . ׁשָ ֲאָבל ּדַ

ד כְּ  ף ּוִמּיָ כֶׁ י ּתֵ ָהַעּכוּ ּכִ ל "ׁשֶׁ ם ְמַקּבֵ

ָרֵאל ִנְתַעּלֵם ַהֵחן  ש ְ מֹון ִמּיִ ַהּמָ

מֹון וְ  תֹוְך ַהּמָ ֵאר ּבְ ןְוַהּפְ  ַעל־ּכֵ

ַעם ָממֹון "ּתֹוֵבַע ָהַעּכוּ  ָכל ּפַ ם ּבְ

מֹון  ָרֵאל ְוׁשֹוֵכַח ַהּמָ ש ְ ַאֵחר ִמּיִ

י ִנְתַעּלֵם ַהֵחן  ל ּכִ ָבר ִקּבֵ ּכְ ׁשֶׁ

א ְלַיד ָהַעּכוּ  ּבָ ׁשֶׁ ֵאין 'זֶׁהּו ם וְ "ּכְ ׁשֶׁ

ַעת ֲהָנָאָתן ׁשְ ּלָא ּבִ ' ְמָקְרִבין אֶׁ

ם) ִחיַנת "ּוְגָוִנין ַהנַּ (. ׁשָ ל ֵהם ּבְ

רּוְך  ם ֲהָוָיה ּבָ ל ׁשֵ ָוִנין ׁשֶׁ אֹורֹות ַהּגְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ' ְלָדִוד ה: "הּוא ּכְ

ים כ)" אֹוִרי ִהּלִ הּוא אֹורֹות ( ז א"ּתְ ׁשֶׁ

ָוִנין ִעי, ַהּגְ גְ , ְוִיׁשְ ע הּוא ּבִ ֵדי ֵיׁשַ

תּוב"ַהנַּ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל ה': ל ּכְ עֹו אֶׁ ' ִיׁשְ

לּוָתא ּכְ דֹוׁש ִיְתרֹו צ־זַֹהר)' ִאְסּתַ :(. ַהּקָ

רּוְך "ְוהּוא כ ם ֲהָוָיה ּבָ ִחיַנת ׁשֵ ו ּבְ

ַהּכל ּפֹוִנין לֹו "הּוא ְוהּוא תֵּ  ל ׁשֶׁ

ל ּבֹו ְוזֶׁהּו ּכֹותֶׁ  ּכֵ  ,ל"ּוְתֵאִבין ְלִהְסּתַ

ז לְ ) מֶׁ ל הַמֲעָרִבי ֵיׁש לֹוַמר רֶׁ ּכֹותֶׁ

ית ָאר ִמּבֵ ׁשְ ּנִ ה ־ׁשֶׁ ֹורֶׁ ׁשּ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָ ַהּמִ

הּוא  רּוְך הּוא ׁשֶׁ ם ֲהָוָיה ּבָ ׁשָ

דּוַע  ּיָ ִכיָנה ּכַ ְ ן זַֹהר)ַהׁשּ דֹוׁש ־ְוַעּיֵ ַהּקָ

ף קט, [משפטים]ֵחלֶׁק ב  ם"ּדַ ן ׁשָ  (:ז ַעּיֵ

ִלּפֹות  .ח ְועֹוד ֵעָצה ְלַהְכָנַעת ַהּקְ

מַּ "ַהנַּ  ש ַ ּיְ ת ַעְצמֹו ְוָיִגיל ל ׁשֶׁ ח אֶׁ

ה  ּמֶׁ תֹו ַהּטֹוָבה ּבַ ְנֻקּדָ יש  ּבִ ְוָיש ִ

ָרֵאל ָכה ִלְהיֹות ִמזֶַּׁרע ִיש ְ זָּ  ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ה. ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ ּוַבּמֶׁ
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ת    י ֱאמֶׁ ָכה ְלִהְתָקֵרב ְלַאְנׁשֵ זָּ ׁשֶׁ

ְדִריִכין ּומֹוִליִכין  ת ַהּמַ יֵקי ֱאמֶׁ ְוַצּדִ

ְך ָהאֱ  רֶׁ דֶׁ ר אֹותֹו ּבְ ת ֲאׁשֶׁ מֶׁ

ה ֵיׁש ־ְיֵדי־ַעל ְהיֶׁ ּיִ ה ֵאיְך ׁשֶׁ זֶׁה ִיְהיֶׁ

ַצח ְקָוה טֹוָבה ָלנֶׁ ְיֵדי ־ְוַעל. לֹו ּתִ

ִניעֹות  ר ַהּמְ ּבֵ ְמָחה ַהזֹּאת ְמׁשַ ַהש ִ

א ְוִנְכָנס "ַהנַּ  ְרּגָ ָכל ּדַ ּבְ ל ׁשֶׁ

ה  הנַּ  ִנּיָ ְ ְדֵרָגה ַהׁשּ  :ל"ַלּמַ

 כו –א א יצָ צִ רְׁ  

ִמית אֶׁ  .א ּמֵ יק ׁשֶׁ ּדִ ת ַעְצמֹו ַהּצַ

תֹו ְוֵכן  ְתִפּלָ ת ַעְצמֹו ּבִ ּומֹוֵסר אֶׁ

ת ַעְצמֹו ַעל  ִמית אֶׁ ּמֵ ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

ְכָנִסין  ּנִ קֹום ׁשֶׁ ּמָ ּבַ ִפּלָה ֵיַדע ׁשֶׁ ַהּתְ

בֹות ָזרֹות ְוָצִריְך  ּבֹו ַמֲחׁשָ

דּועַ  ּיָ ם ָצִריְך לֹו , ְלַהֲעלֹוָתם ּכַ ׁשָ

ַעל יֹוֵתר ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ּבְ

ה ָ ֻדׁשּ  :ַיֲעלֶׁה ִניצֹוֵצי ַהּקְ

 כז –ב א יצָ צִ רְׁ  

ן ְיכֹוִלין  .א ּדֹור ּכֵ ּבַ לֹום ׁשֶׁ ָ ְלִפי ַהׁשּ

ל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו  ת ּכָ ִלְמׁשֹוְך אֶׁ

ָחד ם אֶׁ כֶׁ ַרְך ְלָעְבדֹו ׁשְ ְצַפְנָיה ) ִיְתּבָ

י ַעל(. ט' ג ין ־ּכִ יֵּׁש ּבֵ לֹום ׁשֶׁ ָ ְיֵדי ַהׁשּ

ֵני ָאָדם ֵהם ְמַדבְּ  ה ּבְ ִרים זֶׁה ִעם זֶׁ

ְוֵהם חֹוְקִרים זֶׁה ִעם זֶׁה ַמה הּוא 

ּלֹו  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ְכִלית ִמּכָ ַהּתַ

יִרים זֶׁה ָלזֶׁה . ּוֵמֲהָבָליו ְוֵהם ַמְסּבִ

ֵאר  ָ ל סֹוף לא ִיׁשּ ּסֹוף ּכָ ת ׁשֶׁ ָהֱאמֶׁ

ֵהִכין  ֶׁ י ִאם ַמה ׁשּ לּום ּכִ ֵמָהָאָדם ּכְ

ְלַעְצמֹו ְלַאַחר מֹותֹו ָלעֹוָלם 

צְ  י ַהּנִ ין לֹו ָלָאָדם 'ִחי ּכִ ֵאין ְמַלּוִ

ף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים  סֶׁ לֹא ּכֶׁ

ּלָא ּתֹוָרה  ִלּיֹות אֶׁ טֹובֹות ּוַמְרּגָ

ְלַבד ים טֹוִבים ּבִ ק )' ּוַמֲעש ִ רֶׁ ָאבֹות ּפֶׁ

ל ִאיׁש ־ְיֵדי־ְוַעל(. ו ִליְך ּכָ זֶׁה ַמׁשְ

ת  ְסּפֹו ּוְמָקֵרב אֶׁ ר ֱאִליֵלי ּכַ קֶׁ ת ׁשֶׁ אֶׁ

ה ַעְצמֹו אֶׁ  יְך ּופֹונֶׁ ת ּוַמְמׁשִ ל ָהֱאמֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַעְצמֹו ְלַהׁשּ אֶׁ

ֵאין . ּוְלתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתוֹ  ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ל לֹום ִמּכָ ת ־ׁשָ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶׁ

לֹום  ַחס ִמְתַוֲעִדין  ֵאין   ֲאַזי  ְוׁשָ

ָחד  ר אֶׁ ַיַחד זֶׁה ִעם זֶׁה ְוֵאין ְמַדּבֵ

ַוֲאִפּלוּ . ְכִליתִעם ֲחֵברֹו ֵמַהתַּ 

ְתַוֲעִדים ּמִ ׁשֶׁ  ִלְפָעִמים ַיַחד ּכְ

ָבָריו  ִרים ַיַחד ֵאין ִנְכָנִסין ּדְ ּוְמַדּבְ

ֵלב חֹון ֵמֲחַמת ֲחֵברוֹ  ּבְ ת  ִנּצָ ּוַמֲחלֹקֶׁ

ְנָאה ְוִקְנָאה ת , ְוש ִ י ַמֲחלֹקֶׁ ּכִ

ת  חֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ָהֱאמֶׁ ְוִנּצָ
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ִסיָמן קכ ְמבֹוָאר ּבְ ִנְמָצא . ב"ּכַ

ַרְך ׁשֶׁ  ם ִיְתּבָ ֵ ר ִהְתַרֲחקּות ֵמַהׁשּ ִעּקַ

ֵני ל רֹוב ּבְ ְיֵדי ־ָאָדם ִהיא ַעל־ׁשֶׁ

ו  ה ַעְכׁשָ ְתַרּבֶׁ ּנִ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ים ּבַ קֹום .ָהַרּבִ  :ְיַרֵחם ַהּמָ

ה ־ְוַעל .ב ִרית זֹוכֶׁ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

ִנים ִנים ְלַהְדַרת ּפָ ָאַרת ּפָ , ְלהֶׁ

ַהְינּו ׁשֶׁ  ּתֹוָרה ּדְ ְך ָחְכָמתֹו ּבַ ּכֵ ְזּדַ ּיִ

ה  ּה ָיפֶׁ ְוֵיַדע ְלָבֲאָרּה ּוְלָדְרׁשָ

לֹשׁ  ׁשְ ַהּתֹוָרה ־ּבִ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶׁ ש ְ עֶׁ

ן הֶׁ ת ּבָ ׁשֶׁ ִחיַנת . ִנְדרֶׁ זֶּׁהּו ּבְ ׁשֶׁ

ִנים ת קנ) ַהְדַרת ּפָ ּבָ ִחיַנת( ב"ׁשַ : ּבְ

ֵני ָזֵקן" ְקָרא י)" ְוָהַדְרּתָ ּפְ ( ט לב"ַוּיִ

ִחיַנת  ַיֲעקב ֵמֵעין 'ּבְ ׁשּוְפֵרּה ּדְ

ָאָדם ָבא ְמִציָעא פ)' ׁשּוְפֵרּה ּדְ (. ד"ּבָ

ִחיַנת ַיֲעקֹב ־ְוַעל ִחיַנת ָזֵקן ּבְ ְיֵדי ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֹום ּכְ ה ְלׁשָ ֹבא : "זֹוכֶׁ ַוּיָ

ֵלם ית ל) "ַיֲעקֹב ׁשָ ֵראׁשִ , (ג יח"ּבְ

: ְוָדְרׁשּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ֵלם בְּ '  'גּופֹו ּוְבָממֹונֹו ּוְבתֹוָרתוֹ ׁשָ

ת לג) ּבָ  (:ׁשַ

כּות ָחְכָמתֹו  .ג ּכְ ּוְלִפי ִהְזּדַ

לֹשׁ  ׁשְ ֵרה ִמּדֹות ַהנַּ ־ּבִ ש ְ ן "עֶׁ ל ּכֵ

ה ַעל ְך קֹול ־ְיֵדי־זֹוכֶׁ ּכֵ ְזּדַ ּיִ זֶׁה ׁשֶׁ

תוֹ  ל . ִרּנָ י ַהּקֹול ְלִפי ַהָחְכָמה ׁשֶׁ ּכִ

ל  ל ׁשֶׁ כֶׁ י ַהּתֹוָרה ְוַהש ֵ רּוׁשֵ ּדְ

לֹשׁ  ם ־ׁשְ הֶׁ ּדֹוֵרׁש ּבָ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶׁ ש ְ עֶׁ

ת ַהּתֹוָרה  :אֶׁ

ְך קֹולֹו ֲאַזי ַעל .ד ּכֵ ְזּדַ ּיִ ְיֵדי קֹול ־ּוְכׁשֶׁ

דֹושׁ  ּבּור ַהּקָ לֹא ּדִ תֹו ְלַבד ּבְ  ־ִרּנָ

רּוךְ  ֵעת ָצָרתֹו ־ּבָ יעֹו ּבְ הּוא מֹוׁשִ

לֹום ְויּוַכל ־ְיֵדי־ְוַעל ה ְלׁשָ זֶׁה זֹוכֶׁ

ל ָהעֹוָלם יְך ּכָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלַהְמׁשִ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ה ַלּקֹול ־ְוַעל .ה ִרית זֹוכֶׁ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

תוֹ  ְך קֹול ִרּנָ ּכֵ ְזּדַ ּיִ ַמר . ׁשֶׁ ָ ׁשּ ְוַיֲעקֹב ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִריתֹו ּכְ ית : "ּבְ ֵראׁשִ

ית מ) "אֹוִני ֵראׁשִ ָזָכה ַלּקֹול ( ט ג"ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ  "ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב: "ּכְ

ית כבְּ ) ְיֵדי ־ַוֲאַזי ַעל(. ז כב"ֵראׁשִ

תֹו ְוִנּגּונֹו ְלַבד  ִמיַעת קֹול ִרּנָ ׁשְ

ֵצר  ּמֵ ה ִמי ׁשֶׁ ַרְך רֹואֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ְבִעים "ָלנּו ְוֵאיזֶׁה ַעּכוּ  ִ ם ֵמַהׁשּ

ָרה יַע ֵמַהּצָ . ָלׁשֹון ֵמֵצר ָלנּו ּומֹוׁשִ

ן ה  ַעל־ּכֵ לֹום ֵאיזֶׁ ׁש ַחס ְוׁשָ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ֵזָרה ְוצָ  ָרֵאל ֵמֵאיזֶׁה ּגְ ָרה ְלִיש ְ

ל "ַעּכוּ  ּגּון ׁשֶׁ ן ַהּנִ ם ָאז טֹוב ְלַנּגֵ

ם ַחס "אֹותֹו ָהַעּכוּ  ֵצר ָלהֶׁ ּמֵ ם ׁשֶׁ
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לֹום ְוזֶׁהוּ  ָתם: "ְוׁשָ ת ִרּנָ ְמעֹו אֶׁ ׁשָ " ּבְ

ים ק) ִהּלִ ה ְוִנּגּון ( ו מד"ּתְ ַהְינּו ִרּנָ

נַּ  ם ּכַ ּלָהֶׁ י ַעל. ל"ׁשֶׁ ה ְוִנּגּון ־ּכִ ְיֵדי ִרּנָ

ַמִים ְיכֹוִלין ְלעֹוֵרר ַרֲחָמיו ְלשֵׁ  ם ׁשָ

ּיֵׁש  ָצרֹוֵתינּו ׁשֶׁ ה ּבְ ְראֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

יֵענּו  ה ְויֹוׁשִ ָלנּו ֵמאֹוָתּה ָהֻאּמָ

ם  :ֵמהֶׁ
 

ּקּון הקול־ְוַעל .ו זֹוִכין  ל"נַּ הַ  ְיֵדי ּתִ

ְבִחיַנת לֹום ּבִ יִרים : "ְלׁשָ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ

לֹמה ר ִלׁשְ יִר ) "ֲאׁשֶׁ ִ יר ַהׁשּ ( א' ים אׁשִ

ּלוֹ  לֹום ׁשֶׁ ָ ַהׁשּ לְֶׁך ׁשֶׁ ִביל זֶׁה . ַלּמֶׁ ּוִבׁשְ

יַרת  ל ׁשִ ה ׁשֶׁ ף ַאַחר קֹול ִרּנָ כֶׁ ּתֵ

מֹו  לֹום ּכְ ת ׁשָ ּבַ ם ָזכּו ְלׁשַ ַהּיָ

תּוב ּכָ באּו ָמָרָתה: "ׁשֶׁ מֹות )" ַוּיָ ׁשְ

ָמָרה ִנְצַטּווּ ( ו כג"ט ת ּבְ ּבָ  ְוׁשַ

ְדִרין נו) ַען לָ 'וַ : "ְוזֶׁהוּ ( ַסְנהֶׁ ם הֶׁ 'ּתַ

ם כא)" 'ירּו ַלה'ְרָים שִׁ 'מִ  מֹות ׁשָ ( ׁשְ

י ַעל־ָראׁשֵ לֹום ׁשֶׁ בֹות ׁשָ ְיֵדי ־ּתֵ

לֹום  יָרה ָזכּו ְלׁשָ ַעּיֵן )ׁשִ

דֹוׁש קֹרח קע־זַֹהר  :(:ו"ַהּקָ

לֹום  .ז ת ׁשָ ּבַ לּו ׁשַ ָמָרה ִקּבְ ְוַדְוָקא ּבְ

ׁש  לֹום ְלִהְתַלּבֵ ָ ְך ַהׁשּ רֶׁ י ּדֶׁ ּכִ

ְבִחיַנת ְמִרירּות ּבִ לֹום הִ : "ּבִ ה ְלׁשָ ּנֵ

ְעָיה ל) "ַמר ִלי ָמר מֹו (. ח יז"ְיׁשַ ּכְ

ים ָמִרים  ל ָהְרפּואֹות ֵהם ַסּמִ ּכָ ׁשֶׁ

הּוא ְרפּוָאה ְלָכל  לֹום ׁשֶׁ ָ ן ַהׁשּ ּכֵ

ְבִחיַנת ָבִרים ּבִ לֹום ָלָרחֹוק : "ַהּדְ ׁשָ

רֹוב ָאַמר ה ם נ) "ּוְרָפאִתיו' ְוַלּקָ ז "ׁשָ

ְמִר ( יט ׁש ּבִ ְרּכֹו ְלִהְתַלּבֵ י . ירּותּדַ ּכִ

ל ַהֻחְלׁשֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֵהם  ּכָ

ת ִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ ת , ּבְ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ

ָחד  אֶׁ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶׁ ין ָהַאְרּבָ ּבֵ

ר ַעל ֲחֵברֹו ְוָצִריְך ִלְראֹות  ּבֵ ִמְתּגַ

לֹום ְהיֶׁה לֹו ׁשָ ּיִ הּוא ָהְרפּוָאה, ׁשֶׁ , ׁשֶׁ

ִחיַנת  ׁש הּוא ּבְ פֶׁ ְוֵכן חֹוִלי ַהּנֶׁ

ת ין , ַמֲחלֹקֶׁ ת ּבֵ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ

ָמה ְוַהּגּוף ׁשָ תּוב, ַהּנְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ  ּכְ

ים ל) ִהּלִ ֲעָצַמי "(: ח ד"ּתְ לֹום ּבַ ֵאין ׁשָ

אִתי ֵני ַחּטָ ל , "ִמּפְ ּוְצִריִכין ְלַקּבֵ

, ְיֵדי ְמִרירּות־ְרפּואֹות ַעל

ל ת ּכָ רֶׁ ה ּגֹובֶׁ ְך ־ְוִלְפָעִמים ַהֻחְלׁשָ ּכָ

ֵאין ְיכוֹ  ַיד ַהחֹולֶׁה ַעד ׁשֶׁ לֶׁת ּבְ

ְוָאז , ִלְסּבֹל ְמִרירּות ָהְרפּואֹות

ם ִמן  ת ְיֵדיהֶׁ ִכים ָהרֹוְפִאים אֶׁ מֹוׁשְ

ים אֹותוֹ  ן . ַהחֹולֶׁה ּוְמָיֲאׁשִ ּכֵ

ׁש  פֶׁ ֵהם חֹוִלי ַהּנֶׁ ֲעוֹונֹות ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ֲאַזי , ּגֹוְבִרים ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
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ֵאין ָיכֹול ִלְסּבֹל ְמִרירּות 

ְמַעט ֲאֵפס , ֹותָהְרפּוא ְוָאז ָהָיה ּכִ

לֹום ְקָוה ַחס ְוׁשָ ם , ּתִ ֵ ֲאָבל ַהׁשּ

ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ה , ִיְתּבָ רֹואֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ַרךְ  ָחֵפץ ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ ָאָדם ׁשֶׁ , ּבָ

ֲאָבל ֵאין ּבֹו ּכַֹח ִלְסּבֹל ְמִרירּות 

ַרְך , ָהְרפּואֹות ֲאַזי הּוא ִיְתּבָ

ל ַחּטֹאָתיו ְמַרֵחם ָעָליו ּוַמשְׁ  ִליְך ּכָ

ֵתָפיו ּלֹא ִיְצָטֵרְך , ַאַחר ּכְ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ִביל  ׁשְ ה ּבִ ִלְסּבֹל ְמִרירּות ַהְרּבֵ

ִפי ְיָכְלּתוֹ , ְרפּואֹות מֹו , ַרק ּכְ ּכְ

לֶׁךְ  ה ַהּמֶׁ ל ִחְזִקּיָ תּוב ֵאצֶׁ ּכָ ָעָליו , ׁשֶׁ

לֹום ָ ת , ַהׁשּ ח ַעל זֶׁה אֶׁ ּבַ ִ ׁשּ ׁשֶׁ

רּוְך הּוא בַּ  דֹוׁש ּבָ סּוק ַהנַּ ַהּקָ ל "ּפָ

לֹום ְוכוּ  ה ְלׁשָ ַלְכּתָ ַאַחר "', ִהּנֵ ְוִהׁשְ

ל ֲחָטָאי ְוָך ּכָ ְעָיה ל) "ּגֵ ּוִמזֶּׁה (. ח יז"ְיׁשַ

ַעְצמֹו ִמי  ָחד ּבְ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ָיִבין ּכָ

יו ְוָחֵפץ  ה ָלחּוס ַעל ַחּיָ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י ַעל. ָלׁשּוב ְלַהׁשּ י ־ּכִ ּפִ

ְתחִ  ּמַ ׁשֶׁ ֵנס ְמַעט רֹוב ּכְ יל ִלּכָ

ִרים ּוְלִהְתָקֵרב  ׁשֵ ַדְרֵכי ַהּכְ ּבְ

ִאים ָעָליו  ַרְך ֲאַזי ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ה  ּמָ ה ִמּכַ ְמִניעֹות ְוִיּסּוִרים ַהְרּבֵ

ִפי ִעְנָינוֹ  ָחד ּכְ ל אֶׁ , ְצָדִדים ּכָ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ה לֹו ִלְפָעִמים ׁשֶׁ ְוִנְדמֶׁ

ִניעֹות ִלְסּבֹל ְמִרירּות ְוִיּסּוִרים ּומְ 

ְפלּו ֵמֲחַמת זֶׁה  ּנָ ֵאּלֶׁה ְוֵיׁש ׁשֶׁ ּכָ

. ְוָחְזרּו ְוִנְתַרֲחקּו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ּיֵַדע  ת ָצִריְך ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ָחֵפץ ּבֶׁ ֲאָבל הֶׁ

ּסּוִרים  ִרירּות ְוַהּיִ ל ַהּמְ ּכָ ְוַיֲאִמין ׁשֶׁ

ִאים ָעָליו ַהּכֹל  ִניעֹות ַהּבָ ְוַהּמְ

דֹול ד ּגָ סֶׁ חֶׁ י ְלִפי ֲעוֹונוֹ . ּבְ ָתיו ּכִ

ים ָהָיה ָצִריְך ִלְסּבֹל ְמִרירּות  ָהַרּבִ

ִביל ְרפּוָאתֹו  ׁשְ ה יֹוֵתר ּבִ ַהְרּבֵ

ן ִלְסּבֹל  ׁשּום אֹפֶׁ ֹכחֹו ּבְ ּלֹא ָהָיה ּבְ ׁשֶׁ

לֹום  ְקָותֹו ַחס ְוׁשָ ֱאָבד ּתִ ְוָהָיה נֶׁ

נַּ  ַרְך ְמַרֵחם . ל"ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאָבל ַהׁשּ

ת ָעָליו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵלַח לֹו ְמִרירוּ 

ִפי ְיָכְלּתֹו ְוזֹאת  י ִאם ּכְ ְוִיּסּוִרים ּכִ

אי הּוא  ַוּדַ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ִרירּות ׁשֶׁ ַהּמְ

ֹכחֹו  אי ֵיׁש ּבְ ָצִריְך ִלְסּבֹל ּוְבַוּדַ

ַרְך ֵאינֹו . ִלְסּבֹל ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ׁשֹוֵלַח ַעל ׁשּום ָאָדם ְמִרירּות 

ר ְלָסְבָלם ְפׁשָ ִאי אֶׁ  ּוְמִניעֹות ׁשֶׁ

יוּוְלשַׁ  ִפי ַמֲעש ָ ּלְ י ׁשֶׁ ָרם ַאף־ַעל־ּפִ  ּבְ

נַּ  ְך ּכַ יַע לֹו ּכָ  :ל"ָהָיה ַמּגִ

לֹום ַהנַּ  .ח ִריִכים ִלְזּכֹות "ְוׁשָ ּצְ ל ׁשֶׁ

ּלֹא ע ָמרֹות ׁשֶׁ ַאְרּבַ גּופֹו הּוא ּבְ ּבְ
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הּ    ְרּתָ ר ַאַחת ַעל ֲחבֶׁ ּבֵ ְתּגַ . ּתִ

ה  א זֶׁ ה ּבָ ּלֹא ִיְהיֶׁ ָממֹונֹו ׁשֶׁ לֹום ּבְ ְוׁשָ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ ְוָאַכל אֶׁ  , ת זֶׁה ּכְ

ֻתּבֹות ס)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  לֹום ( ו"ּכְ ְוׁשָ

ֵהם  יֹות ׁשֶׁ לֹא ֻקׁשְ תֹוָרתֹו ּבְ ּבְ

נַּ  ִחיַנת ְמִריבֹות ּכַ ן ִסיָמן כ) ל"ּבְ (. ַעּיֵ

ֹבא ַיֲעקֹב : "ְוָאז זֹוִכים להתקיים ַוּיָ

ם כֶׁ ֵלם ִעיר ׁשְ ל " ׁשָ ְלִאְתָערּוָתא ׁשֶׁ

ִחיַנת ָחדלְ : "ּבְ ם אֶׁ כֶׁ  "ָעְבדֹו ׁשְ

לֹום־ַעל (ט' ְצַפְנָיה ג) ָ  :ְיֵדי ַהׁשּ

ל  .ט ִחיָנה ְלָהִביא ּכָ ּוְלזֹאת ַהּבְ

ם ה ׁשֵ ם ּבְ ּלָ ם)' ָהעֹוָלם ִלְקרֹא ּכֻ ( ׁשָ

י ִאם ַעל ר ִלְזּכֹות ּכִ ְפׁשָ ְיֵדי ־ִאי אֶׁ

ִרית ּקּון ַהּבְ ה ָאָדם . ּתִ רֹואֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְבּתֹו הִ  ִאים ַעל ַמֲחׁשַ ּבָ ְרהּוֵרי ׁשֶׁ

יַח  ֲאָותֹו ּוַמּסִ ר ּתַ ּבֵ ְזנּות ְוהּוא ְמׁשַ

ׁשּוָבתֹו  ר ּתְ ם זֶׁהּו ִעּקַ ְעּתֹו ֵמהֶׁ ּדַ

ַגם  ּפָ ִרית ׁשֶׁ ַגם ַהּבְ ְוִתּקּונֹו ַעל ּפְ

ִפי ִעְנָינוֹ  ָחד ּכְ ל אֶׁ ם ּכָ י זֶׁהּו , ִמּקֹדֶׁ ּכִ

שׁ  ָקל ַמּמָ ׁשְ ׁשּוַבת ַהּמִ ִחיַנת ּתְ . ּבְ

ן דַ  ַעל־ּכֵ ה ַאל ִיּפֹל ּבְ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ְעּתֹו ּכְ

ִרין ָעָליו ִהְרהּוִרים ָרִעים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ

ים ְמאֹד ה זֶׁה , ּוְמֻגּנִ ַרּבָ י ַאּדְ ּכִ

ּקּונֹו ּוְתׁשּוָבתוֹ  ְיָקא ּתִ ְיָקא . ּדַ י ּדַ ּכִ

ִאים ָעָליו ֵאּלּו ־ְיֵדי־ַעל ּבָ זֶׁה ׁשֶׁ

ם  ר ֲעֵליהֶׁ ּבֵ ַהִהְרהּוִרים ְוהּוא ִמְתּגַ

ְיקָ ־ְיֵדי־ַעל ּקּונֹו זֶׁה ּדַ ר ּתִ א הּוא ִעּקַ

נַּ  ּוָבזֶׁה הּוא מֹוִציא . ל"ּוְתׁשּוָבתֹו ּכַ

ְפלּו ַעל ּנָ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ְיֵדי ־ִניצֹוֵצי ַהּקְ

ה ְלִתּקּון  ִרית ַוֲאַזי זֹוכֶׁ ַגם ַהּבְ ּפְ

ְך ַהָחְכָמה  ה ְלַזּכֵ ִרית ְוזֹוכֶׁ ַהּבְ

נַּ  נַּ . ל"ְוַהּקֹול ּכַ לֹום ּכַ ה ְלׁשָ ל "ְוזֹוכֶׁ

ַעל ל ־ְיֵדי־ׁשֶׁ יְך ּכָ זֶׁה ְיכֹוִלים ְלַהְמׁשִ

ַרךְ   :ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

 כח –א יתָ ן ב ֵ י לָ נֵ ב ְׁ  

ים ְוַהְמָחְרִפים  .א ִדים ְוַהְמַבזִּ ְתַנּגְ ַהּמִ

ִלים  ַקּבְ ּמְ ם זֶׁה ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ֵ ִיְרֵאי ַהׁשּ

ְלִמיֵדי ֵאיָנם ־ּתֹוָרה ִמּתַ ֲחָכִמים ׁשֶׁ

ֵהם ִנְקָרִאים  ִרים ׁשֶׁ ׁשֵ ִדין ּכְ ׁשֵ

ן ֹזַהר)ְיהּוָדִאין  דֹוׁש פנחס רנ־ַעּיֵ (. ג"ַהּקָ

י ְלִמיֵדי ּכִ ִדין ֲחָכִמים־ַהּתַ ְיהּוָדִאין  ׁשֵ

ׁש  ּיֵ ִדין ׁשֶׁ ֵ ִלים ּתֹוָרָתם ֵמַהׁשּ ְמַקּבְ

ם ּתֹוָרה ְנפּוָלה ֵמַאְלִפין  ָלהֶׁ

תּוב . ְנפּוִלין ּוְבַאְלִפין ֵאּלּו ּכָ

לֹמֹה ׁשְ ת: "ּבִ לֹׁשֶׁ ר ׁשְ ֲאָלִפים  ַוְיַדּבֵ

ה ָוָאלֶׁף ָ ירֹו ֲחִמׁשּ ל ַוְיִהי ׁשִ  "ָמׁשָ

ם ( יב' א ה־ְמָלִכים) לֹמֹה ָזָכה ָלהֶׁ י ׁשְ ּכִ
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ה ָ ְקֻדׁשּ ְלִמיֵדי. ּבִ ֲחָכִמים ־ֲאָבל ַהּתַ

ִלּפֹות "ַהנַּ  ְך ַהּקְ רֶׁ ם ּדֶׁ ִלין ֵמהֶׁ ל ְמַקּבְ

ִמיד  ם לֹוַמר ּתָ ְרּכָ ִביל זֶׁה ּדַ ּוִבׁשְ

נִּ  ים ִנְפָלִאים ׁשֶׁ רּוׁשִ ִלים ּדְ ְתַקּבְ

ם  ּבּוֵריהֶׁ ִלְפֵני ַהֲהמֹון ַעם ְוָכל ּדִ

ל ּוְמִליָצה ּוְטָעִמים  ְך ָמׁשָ רֶׁ ּדֶׁ

ִלים ׁשּום . ִנְפָלִאים ֲאָבל ֵאין ְמַקּבְ

ל  י ּתֹוָרָתם ׁשֶׁ ם ּכִ לֶׁת ֵמהֶׁ ּתֹועֶׁ

ְלִמיֵדי ל ֵאין ָלּה "ֲחָכִמים ַהנַּ ־ַהּתַ

ְך  רֶׁ דֶׁ ת ָהָעם ּבְ ּכַֹח ְלַהְדִריְך אֶׁ

ה ַעל, ַהּטֹוב ַרּבָ ְיֵדי ּתֹוָרָתם ־ַאּדְ

ְכִפירֹות  ֵני ָאָדם ּבִ נֹוְפִלים ּבְ

דֹולֹות ִמים ־ְיֵדי־ְוַעל. ּגְ זֶׁה ֵאין ְמַקּיְ

תּוב ּכָ ֶׁ ת ִיְרֵאי ה: "ַמה ׁשּ ' ְואֶׁ

ד ים ט) "ְיַכּבֵ ִהּלִ י ִאם ( ו ד"ּתְ ּכִ

ין אֹוָתם  ׁשִ ה ְמָחְרִפין ּוְמַבּיְ ַרּבָ ַאּדְ

דּות בָּ  םְוָכל ַהִהְתַנּגְ ן. א ֵמהֶׁ  ַעל־ּכֵ

מַֹע  ׁשְ ְצִריִכין ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ִמּלִ

ְלִמיֵדי ֵאיָנם ־ּתֹוָרה ִמּתַ ֲחָכִמים ׁשֶׁ

נַּ  ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו )ל "ֲהגּוִנים ּכַ ּכְ

ו מֹוֵעד "ֲחִגיָגה ט, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ֲעִנית ז"ָקָטן י  (:ז ּתַ

ִחיַנת  .ב ְוֵעָצה ְוִתּקּון ָלזֶׁה ִהיא ּבְ

מֹו ּתֹולָ  ִחיַנת ֱאמּוָנה ּכְ ע ּבְ

תּוב ּכָ " ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע: "ׁשֶׁ

ִחיַנת ַאְבָרָהם ( ה' ֵאיָכה ד) ְוהּוא ּבְ

ִחיַנת  ד ּבְ סֶׁ ִחיַנת חֶׁ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת י לֹא : "ֱאמּוָנה ּבִ ְוַחְסּדִ

ר  ּקֵ ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאׁשַ

ֱאמּוָנִתי ים פ) "ּבֶׁ ִהּלִ י (. ט לד"ּתְ ּכִ

ִחיַנת ָיִמין ־ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבְ

ְבִחיַנת ר ַעל אֹוְיָביו ּבִ ּבֵ : ִמְתּגַ

ע ְיִמינוֹ " ְגבּורֹות ֵיׁשַ ים כ) "ּבִ ִהּלִ ( ז' ּתְ

ר  ּבֵ ִדים ּוְמׁשַ ְתַנּגְ ת ַהּמִ ַח אֶׁ ּוְמַנּצֵ

ל ָהֲעבֹוָדה ִפירֹות ־ּוְמַבּטֵ ָזָרה ְוַהּכְ

ם ִאים ֵמהֶׁ ְזיֹונֹות ַהּבָ  :ְוַהּבִ

ד ַהנַּ ְוָלבֹוא לַ  .ג סֶׁ ִחיַנת "חֶׁ ל ּבְ

ּלָא ַעל ר אֶׁ ְפׁשָ ְיֵדי ־ֱאמּוָנה ִאי אֶׁ

ְלִמיֵדי ַהְכָנַסת ֲחָכִמים ־אֹוְרִחים ּתַ

יתוֹ  יִקים ְלתֹוְך ּבֵ י ָאְמרּו . ַצּדִ ּכִ

ָרכֹות י)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֲחָכֵמינוּ   (ּבְ

סּוק ִאיׁש ָקדֹוׁש עֵֹבר ָעֵלינּו : "ַעל ּפָ

ִמיד ְכִניס 'ׁשֶׁ ( ט' דב ־ְמָלִכים) "ּתָ ַהּמַ

ְלִמיֵדי ים ־אֹוְרִחים ּתַ ּיִ ֲחָכִמים ֲאִמּתִ

ִאּלּו ִהְקִריב  יתֹו ּכְ ְלתֹוְך ּבֵ

ִמיִדים עֹוֵמד. 'ּתְ ּמּוׁש ׁשֶׁ ִ  ּוְבזֶׁה ַהׁשּ

ד  סֶׁ ה ַלחֶׁ ם זֹוכֶׁ ׁשָ ּמְ ם ּוְמׁשַ ֲעֵליהֶׁ

ִזְכרֹוָנם, ּוְכַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ , ל"ַהנַּ 
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ַעל': ִלְבָרָכה   ּמּוׁש ְיֵדי שִׁ ־ׁשֶׁ

ְלִמיֵדי ד־ּתַ סֶׁ ' ֲחָכִמים זֹוִכים ְלחֶׁ

ֻתּבֹות צ) ִביל זֶׁה ָהָיה (. ו"ּכְ ּוִבׁשְ

נּו  ּקְ ּנּו ִנּתַ י ִמּמֶׁ ש  ּכִ בֶׁ ִמיד ּכֶׁ ַהּתָ

ְבִחיַנת ש  : "ָהַאְלִפין ּבִ בֶׁ כֶׁ ַוֲאִני ּכְ

ִחיַנת , (א יט"ִיְרְמָיה י) "ַאּלּוף ְוזֶׁה ּבְ

ַחת ַיד ַרּבוֹ  בּוׁש ּתַ ּכָ ש  ׁשֶׁ בֶׁ  ּכֶׁ

ׁשוֹ  ּמְ מִ "ְוזֶׁה . ּוְמׁשַ יַמְטִרּיָא " ד"ּתָ ּגִ

ּקּון  הּוא ּתִ ָעִמים ָאלֶׁף ׁשֶׁ ע ּפְ ַאְרּבַ

 :ל"ָהַאְלִפין ַהנַּ 

ִחיַנת .ד ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא : "ְוזֶׁהּו ּבְ

ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם ְרּפַ  "ִאיׁש חֶׁ

ים כ) ִהּלִ י ַלֲחָרפֹות ּוִבְזיֹונֹות ( ב ז"ּתְ ּכִ

ה ָלזֶׁה הּוא ל ַהתִּ "ַהנַּ  ֻגּלָ ּקּון ְוַהּסְ

ִחיַנת ּתֹוָלע ַהנַּ  ת "ּבְ ל אֶׁ ל ּוְלַבּטֵ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י ַעל ) ,ַעְצמֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ּכִ

ְכּתּוב , ְיֵדי ֲעָנָוה זֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה מֹו ׁשִ ּכְ

ּדֹות ר ַהּמִ ֵספֶׁ  ־ְוַעל (ב ֱאמּוָנה אֹות,  ּבְ

ִרין זֶׁה־ְיֵדי ּבְ ְתַנגְּ  ַעל ִמְתּגַ ִדים ַהּמִ

ִלין ִפירֹות ּוְמַבּטְ ינּות ַהּכְ  ְוַהּמִ

ם ִאים ֵמהֶׁ ְכִניס ־ְוַעל, ַהּבָ ּיַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְלִמיֵדי יִקים ְלֵביתֹו ־ּתַ ֲחָכִמים ַצּדִ

ִחיַנת ּתֹוָלע  ד ּבְ סֶׁ ה ְלחֶׁ זֹוכֶׁ

ִחיַנת עֹוַלת  הּוא ּבְ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ׁשֶׁ

ן ּוְלַהֲעלֹות  ה ְלַתּקֵ ִמיד ְוזֹוכֶׁ ּתָ

ל ַהּטֹוב ַהגָּ  תֹוָרתֹו ׁשֶׁ נּוז ּבְ

ְלִמיד ד ְיהּוִדי ּוְלָבְררֹו ־ַהּתַ ָחָכם ׁשֵ

ּנוּ  ִלּפֹות ִמּמֶׁ ִליְך ָהַרע ְוַהּקְ  :ּוְלַהׁשְ

 יעֵ ל ב ָ זַ אֲ א ד ַ רָ בְׁ אי ג ַ הַ  
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ל  .א ָמע ְוִנְתַקּבֵ ֵאינֹו ִנׁשְ ּבּור ׁשֶׁ ּדִ

ָלל ּבּור ּכְ ְוִתּקּון . ֵאינֹו ִנְקָרא ּדִ

ּבּור ׁשֶׁ  ל ַהּדִ ָמע ְוִנְתַקּבֵ ְהיֶׁה ִנׁשְ ּיִ

ִחין ־הּוא ַעל ּבְ ׁשַ ּמְ ַבח ׁשֶׁ ֶׁ ְיֵדי ַהׁשּ

ים ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ ְוזֶׁה הּוא . אֶׁ

ּבּור ָלִלי ְלַהּדִ ּקּון ּכְ  :ּתִ

ַעת ֲאַזי  .ב לֹא ּדַ ּבּור ּבְ ַהּדִ ׁשֶׁ ְוֵכן ּכְ

ָמע  ֵאין ּבֹו טֹוב ַוֲאַזי ֵאינֹו ִנׁשְ

ל יִקים ־ְוַעל. ְוִנְתַקּבֵ ּדִ ַבח ַהּצַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַעת ְוַעל־ְיֵדי־ַעל  ־זֶׁה ִנְתרֹוֵמם ַהּדַ

ּבּור ַוֲאַזי ־ְיֵדי ַהּדִ זֶׁה ַמֲעִלין טֹוב ּבְ

ַעת ְוֵיׁש ּבֹו  ּבּור ֵמַהּדַ ִלין ַהּדִ ְמַקּבְ

ןְוטֹוב ַהּכֹל ֲחֵפִצים וְ , טֹוב  ַעל־ּכֵ

ל ָמע ְוִנְתַקּבֵ ּבּור ִנׁשְ  :ָאז ַהּדִ

ִחיַנת ְוִתּקּון ַהדִּ  .ג הּוא ּבְ ּבּור ׁשֶׁ

ָגִדים  ִחיַנת ּבְ ה זֶׁה ּבְ ַמְלכּות ּפֶׁ

לֶׁת ט) ְלָבִנים מֹר , (ח' קֹהֶׁ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ׁשֶׁ
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ּלֹא ְיַבזֶּׁה  ָגִדים ׁשֶׁ ת ַהּבְ ְמאֹד אֶׁ

ָראּוי  ְמָרן ּכָ אֹוָתם ַרק ְלׁשָ

ָתִמים ְוִלְכלּוךְ  ָגִדים ֵהם . ִמּכְ י ַהּבְ ּכִ

ִחיַנת מֶׁ  ִחיַנת ַמְלכּות ּבְ לְֶׁך ּבְ

י  בֹוד ּכִ י יֹוָחָנן ָקָרא 'ַהּכָ ַרּבִ

דּוָתא ת קי) 'ְלָמאֵנּה ְמַכּבְ ּבָ  (.ג"ׁשַ

הּוא  ְוַהְמַבזֶּׁה אֹוָתם ִנְמָצא ׁשֶׁ

יָנא  ְלכּות ְוָאז ּדִ ּמַ מֹוֵרד ּבַ ּכְ

ן אֹותוֹ  ַמְלכּוָתא ּדָ ְוָכל ִמי . ּדְ

מֹר  דֹול יֹוֵתר ָצִריְך ִלׁשְ הּוא ּגָ ׁשֶׁ

יוֹ  ָגִדים ּבְ ת ַהּבְ ִקין אֶׁ י ְמַדְקּדְ ֵתר ּכִ

ןוְ . ִעּמֹו יֹוֵתר ְלִמיד ַעל־ּכֵ ָחָכם ־ּתַ

ב  ָגָדיו ַחּיָ ְמָצא ְרָבב ַעל ּבְ ּנִ ׁשֶׁ

ת קי)ִמיָתה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  ּבָ  (:ז"ׁשַ

ת ־ְוַעל .ד ֵאינֹו ׁשֹוֵמר אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָתִמים  ם ּכְ ָגִדים ְוִנְמָצא ֲעֵליהֶׁ ַהּבְ

ל־ְיֵדי־ַעל ה ַחס ְוׁשָ רּוד זֶׁה עֹוש ֶׁ ֹום ּפֵ

יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ין ֻקְדׁשָ ּבֵ

ַרךְ  לֹום . ִיְתּבָ ת ַחס ְוׁשָ ְוָאז ׁשֹולֶׁטֶׁ

ִהיא ַמְלכּות  א ׁשֶׁ יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ

ָעה ם ְוגֹוֵרם ָהְרׁשָ ה ּדַ לֹום  ַחס ִנּדָ ְוׁשָ

ַעל ִכיָנה ׁשֶׁ ְ ְרָנָסתֹו ־ְיֵדי־ְלַהׁשּ זֶׁה ּפַ

טַֹרח ּוִבְכֵבדּות  :ּבְ

ם ְלִפי ַהּלֹא ְוהָ  .ה ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ ְרָשִעים ּבַ

ן  לֹום ּכֵ עֹוְבִרים ַחס ְוׁשָ ה ׁשֶׁ ַתֲעש ֶׁ

ה  ם ִנּדָ ְמעֹוְרִרין ְוגֹוְרִמין ּדַ

ין  ִכיָנה ְוגֹוְרִמין ַאְפְרׁשּוָתא ּבֵ ְ ְלַהׁשּ

ּה ַחס  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֻקְדׁשָ

לֹום ל ָהֲעֵברֹות . ְוׁשָ ן ּכָ ּוְלַתּקֵ

ְפָרִטיּ  ים ְמאֹד ְוָכֵבד ּבִ ּות ֵהם ַרּבִ

ן  ר ְלַתּקֵ ְפׁשָ ַעל ָהָאָדם ְוִאי אֶׁ

ְקּדּוִקים ּוְפָרִטים  י ֵיׁש ּדִ אֹוָתם ּכִ

ָכל ָלאו ָוָלאו ים ּבְ ן. ַרּבִ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ּקּון  הּוא ּתִ ָלִלי ׁשֶׁ ּקּון ַהּכְ ן ּתִ ְלַתּקֵ

ִרית נוּ  זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ַהּבְ ּקְ יָלא  ִיְתּתַ ִמּמֵ

ל אִויןהַ  ּכָ ָעַבר ּלָ קֹומֹות  ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶׁ ַלּמְ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ים ׁשֶׁ ּקִ ִרים ְוַהּדַ ַהּצָ

ּקּון ַעל ם ׁשּום ּתִ ְיֵדי ־ָלבֹוא ְלׁשָ

ם  ּקּוִנים ּגַ ָלִלי זֹוֵרק ּתִ ּקּון ַהּכְ ּתִ

ם  :ְלׁשָ

ּקּון ־ְוַעל .ו הּוא ּתִ ָלִלי ׁשֶׁ ּקּון ַהּכְ ְיֵדי ּתִ

ִרית ִנְתרֹוְמִמין ַהּמֹחִ  י . יןַהּבְ ּכִ

ּקּון  ִפי ּתִ ַעת הּוא ּכְ ּקּון ַהּדַ ר ּתִ ִעּקַ

ָרֵאל  ר ִהְתָקְרבּות ִיש ְ ִרית ְוִעּקַ ַהּבְ

ַמִים ִהיא ַעל ָ ׁשּ ּבַ ם ׁשֶׁ ְיֵדי ־ַלֲאִביהֶׁ

ִרית ְוִתּקּונוֹ  ִמיַרת ַהּבְ  :ׁשְ
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ִלי טַֹרח  .ז ְרָנָסה ּבְ לּוָיה ּפַ ּוָבזֶׁה ּתְ

ַעל ִרית זֹוכֶׁ ־ׁשֶׁ ּקּון ַהּבְ ה ְיֵדי ּתִ

ם ִמן  ִחיַנת לֶׁחֶׁ ִלְבִחיַנת ָמן ּבְ

ַמִים ָ ִטְרָחא . ַהׁשּ ְרָנָסה ּבְ י ּפַ ּכִ

ן  ּקֵ ּלֹא ּתִ ּוְכֵבדּות ִהיא ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ָלִלי ּקּון ַהּכְ ן זַֹהר) ּתִ דֹוׁש פנחס ־ַעּיֵ ַהּקָ

 (:א"ד ע"רמ

ָלִלי  .ח ּקּון ַהּכְ ן ּתִ ּקֵ ּלֹא ּתִ ְוָכל ְזַמן ׁשֶׁ

בְ  ּבּור ָאסּור ּבִ : ִחיַנתָאז ַהּדִ

ה" י ּדּוִמּיָ ֱאַלְמּתִ ים ל)" נֶׁ ִהּלִ , (ט ג"ּתְ

ַעל ְבִחיַנת ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ִכיָנה ּבִ ְ זֶׁה ַהׁשּ

ֵאּלּו  ּמֵ לֹום ׁשֶׁ ה ַחס ְוׁשָ ם ִנּדָ ּדַ

ה ִחיַנת ּדּוִמּיָ ה ּבְ ִמים ַנֲעש ֶׁ י . ַהּדָ ּכִ

ִרית  ִתּקּון ַהּבְ לּוי ּבְ ּבּור ּתָ ר ַהּדִ ִעּקַ

ְבִחיַנת ד ָלכֶׁ : "ּבִ ּגֵ ִריתוֹ ַוּיַ ת ּבְ  "ם אֶׁ

ָבִרים ד) ר  ,(יג' ּדְ ר ְלַדּבֵ ְפׁשָ ְוָאז ִאי אֶׁ

ר . ּוְלַגּלֹות ּתֹוָרה הּוא ְמַדּבֵ ּוִמי ׁשֶׁ

לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל "ָאז הּוא עֹוֵבר ַעל 

ךָ  ַעּמֶׁ ְקָרא י) "ּבְ הּוא הֹוֵלְך ( ט טז"ַוּיִ ׁשֶׁ

ֵלי י) ָרִכיל ְמַגּלֶׁה סֹוד ֲאָבל (. א יג"ִמׁשְ

קּ ־ַעל ר ְיֵדי ּתִ ּבּור ֻמּתָ ָלִלי ַהּדִ ּון ַהּכְ

ּבּוִרים  ּדִ ה ּבַ ִויכֹוִלין ִלְפּתַֹח ּפֶׁ

ּתֹוָרה ִאיִרים ּבַ  :ַהּמְ

ִלי ־ְוַעל .ט א חֳּ ִרית ּבָ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ

ּקּון ־נֹוֵפל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוַעל ְיֵדי ּתִ

ִרית א ַהּבְ ִפיָלה ֵמחֹוַלַאת ִנְתַרּפֵ  :ַהּנְ

ּקּון .י ֵאין ּתִ ֵלמּות  ּוְכׁשֶׁ ׁשְ ָלִלי ּבִ ַהּכְ

ת  ִתּיַ ְ ת ַעְצמֹו ִמׁשּ ָצִריְך ְלַהְרִחיק אֶׁ

י ַעל ִין ּכִ ל ־ְיֵדי־ַהּיַ ִאים ּכָ זֶׁה ּבָ

לֹום יק . ָהֲעֵברֹות ַחס ְוׁשָ ם ַמזִּ ּגַ

ה ָרשׁ  ְרָנָסה ְוַנֲעש ֶׁ ֲאָבל ִמי , ַלּפַ

ה  ַרּבָ ָלִלי ֲאַזי ַאּדְ ּקּון ַהּכְ ה ַלּתִ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ת ַהּמֹ  תֹו ־ִחין ַעלֵמִרים אֶׁ ִתּיָ ְיֵדי ׁשְ

יֹוֵתר ָלִלי ּבְ ּקּון ַהּכְ ן ּתִ  :ּוְמַתּקֵ

ן  .יא א ּוַמּתָ ה ַמש ָ ֵאינֹו עֹוש ֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ַתֲאַות  ע ּבְ ּקָ ֱאמּוָנה ְוהּוא ְמׁשֻ ּבֶׁ

ת ֲחֵברֹו ֲאַזי הּוא  ָממֹון ְוגֹוֵזל אֶׁ

לֹום ם , ְמעֹוֵרר ְוגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ּדַ

בְ  ִכיָנה ּבִ ְ ה ְלַהׁשּ ַגם ִנּדָ ִחיַנת ּפְ

ְרָנָסה ַחס  ִרית ְוֵאין לֹו ּפַ ַהּבְ

לֹום  :ְוׁשָ

א  .יב ש ָ ל ַהּמַ ּקּון ׁשֶׁ ר ּתִ ְוזֶׁה ִעּקַ

ָכל ִהּלּוְך ְוִהּלּוְך  ן ּבְ ַכּוֵ ּיְ ן ׁשֶׁ ּוַמּתָ

הּוא הֹוֵלְך  ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶׁ ּוְבָכל ּדִ

א ש ָ ַעת ַהּמַ ׁשְ ר ּבִ ן־ּוְמַדּבֵ , ּוַמּתָ

ָנתֹו הּוא  ּוָ ּכַ ֵדי ׁשֶׁ ְרִויַח ּכְ ּיַ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ּקּון  ִחיַנת ּתִ ן ְצָדָקה ְוזֶׁה ּבְ ּתֵ ּיִ ׁשֶׁ
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ן א ּוַמּתָ ש ָ ל ַהּמַ ָלִלי ׁשֶׁ י . ַהּכְ ּכִ

ָלִלּיּות  ִחיַנת ּכְ ָדָקה ִהיא ּבְ ַהּצְ

ְבִחיַנת יִדין ּבִ ם : "ַהּגִ ִזְרעּו ָלכֶׁ

ַע י) "ִלְצָדָקה ְבִחיַנת זֶַׁרע ( יב' הֹוׁשֵ ּבִ

ה חִ  ד הּוא ִטּפָ א ּגָ ְרּתָ ּקּוִנים נ)ּוַ :( ב"ּתִ

י ַעל ִרית ּכִ ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ ְיֵדי ־ּבְ

ְצָדָקה ִנְתרֹוְמִמין ַהּמִֹחין ְוֵיׁש לֹו 

ְרָנָסה   :ּפַ

ןוְ . יג ְיֵדי ְצָדָקה ְיכֹוִלין ־ַעל ַעל־ּכֵ

ּתֹוָרה  ִאיִרים ּבַ ּבּוִרים ַהּמְ ר ּדִ ְלַדּבֵ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ִחיַנת ׁשֶׁ ָנם ִזְכרוֹ , ּבְ

ִפיָך : "ִלְבָרָכה " זֹו ְצָדָקה –ּבְ

ָנה ז־רֹאשׁ ) ָ ְבִחיַנת( ַהׁשּ הּוא ּבִ : ׁשֶׁ

יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן" ים ל) "ְוַצּדִ ִהּלִ , (ז כא"ּתְ

הּוא  ִרית ׁשֶׁ ת ַהּבְ ׁשֶׁ ִחיַנת קֶׁ ּבְ

ִרית ֹוֵמר ַהּבְ יק ַהׁשּ ּדִ  :ַהּצַ

ן . יד ָבִרים הּוא ּכֵ ָכל ַהּדְ ָלל ּבְ ְוַהּכְ

ִריְך לְ  ּצָ ָבר ַעלׁשֶׁ ל ּדָ ן ּכָ ְיֵדי ־ַתּקֵ

ֵדי  ִחּלָה ּכְ ְך לֹו ּתְ ּיָ ַ ָלִלי ַהׁשּ ּקּון ַהּכְ ּתִ

יְך  ן ּוְלרֹוֵמם ַהּמַֹח ְלַהְמׁשִ ְלַתּקֵ

ל  ן ּכָ ן ּוְלַלּבֵ ם ַלְבנּוִנית ְלַתּקֵ ָ ִמׁשּ

ָגִמים י ִאם . ַהּפְ ר ּכִ ְפׁשָ ְוזֶׁה ִאי אֶׁ

ְך לוֹ ־ַעל ּיָ ַ ָלִלי ַהׁשּ ּקּון ַהּכְ  ,ְיֵדי ּתִ

ן ַעל א ּוַמּתָ ָ גֹון ַמש ּ ְיֵדי ְצָדָקה ־ּכְ

ַעל"ְוַכנַּ  זֶׁה ִנְתרֹוְמִמין ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ

ן ַהּכֹל ־ְיֵדי־ַהּמִֹחין ְוַעל ּקֵ זֶׁה ִנּתַ

יָלא ַעל. ִמּמֵ ל ־ׁשֶׁ ָלִלי ׁשֶׁ ּקּון ַהּכְ ְיֵדי ּתִ

ת ַהּמַֹח  ָבִרים ֵמִרים אֶׁ ל ַהּדְ ּכָ

ְבנּוִנית  ל ַהּלַ ְך ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

ִמן  –" ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון: "ִחיַנתבְּ 

מָֹחא דֹוׁש ֵחלֶׁק ג ־זַֹהר) ִלּבּוָנא ּדְ ַהּקָ

ן ־ְיֵדי־ְוַעל:( ה"רל יָלא ְיֻתּקַ זֶׁה ִמּמֵ

ְפָרט  :ַהּכֹל ּבִ

ין ְוֵאין ָלּה . טו יָה ְמֻרּבִ מֶׁ ּדָ ה ׁשֶׁ ָ ְוִאׁשּ

ת ַאף סֶׁ יק ָלּה ־ַעל־וֶׁ ִין ַמזִּ ַהּיַ י ׁשֶׁ ּפִ

ִחיַנת הּוא ּבְ ִמים  ׁשֶׁ רּות ַהּדָ ּבְ ִהְתּגַ

נַּ  ל זֶׁה ְרפּוָאָתּה  (אֹות י) ל"ּכַ ִעם ּכָ

יק ־ַעל ל ּבֹו ַצּדִ ּכֵ ִהְסּתַ ְיֵדי ַיִין ׁשֶׁ

י ים ֵהם . ֲאִמּתִ דֹוׁשִ י ֵעיָניו ַהּקְ ּכִ

ִחיַנת מֹוְתֵרי  ָערֹות ּבְ ִחיַנת ש ְ ּבְ

ַעל ּלֹו ׁשֶׁ ים ׁשֶׁ דֹוׁשִ זֶׁה ־ְיֵדי־מִֹחין ַהּקְ

יְך ַלְבנוּ  ִמים ַמְמׁשִ ין ַהּדָ ִנית ְלַהְלּבִ

ן "ַהנַּ  ּקֵ ה ְוִנְתּתַ ם ִנּדָ ִחיַנת ּדַ ל ּבְ

 :ְיֵדי זֶׁה־ַעל

ִפי . טז ּמַֹח ִהיא ּכְ ּבַ ָבה ׁשֶׁ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ה ּדָ ִפי ַהּמִ ּכְ ָאָדם ׁשֶׁ ּבָ ּדֹות ׁשֶׁ  ַהּמִ

ן חֹוְלִפין  ּה ּכֵ ָהָאָדם אֹוֵחז ּבָ ׁשֶׁ

ּמֹ  ּבַ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ .חַ ְועֹוְבִרין ָעָליו ַהּמַ
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ִחיַנת   ַבע ַמְחְלפֹות : "ְוזֶׁה ּבְ ׁשֶׁ

ְוֵהם ( ז יט"ׁשֹוְפִטים ט) "ראֹׁשוֹ 

ָערֹות ֵהם  ְ י ַהש ּ ִחיַנת ַהּמִֹחין ּכִ ּבְ

נַּ  ִחיַנת מֹוְתֵרי מִֹחין ּכַ ִחיַנת "ּבְ ל ּבְ

ָבה  ֲחׁשָ ּמַ עֹוְבִרין ּבַ ַבע ִמּדֹות ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ָערֹות  ְ ש ּ ּפֹוְגִמין ּבַ ּמַֹח ּוְכׁשֶׁ ּבַ ׁשֶׁ

ְלֵדי ִנפְ  ְבָעה ּגִ ִהיא ׁשִ ה ׁשֶׁ ם ָהְרִאּיָ ּגָ

ּקּוִנים י) ֵעיָנא ַמת ּתִ ַהְקּדָ ְוֵכן , (ב"ּבְ

ְך ַעל ְלֵדי ־ְלֵהפֶׁ ְבָעה ּגִ ּקּון ׁשִ ְיֵדי ּתִ

ַבע  ֶׁ ַגם ַהׁשּ ִנין ּפְ ֵעיָנא ְמַתּקְ

ָערֹות  ְ ֵהם ַהש ּ ַמְחְלפֹות ראֹׁשֹו ׁשֶׁ

נַּ  ּקּון ַהּמִֹחין ּכַ ְבִחיַנת ּתִ  :ל"ּבִ

יָנא ֵמיש ְׁ   ַסכ ִ  ל –ָרא ד ְׁ

יג . א ִ ר ְלַהש ּ ְפׁשָ ַגת ֱאלֹקּות ִאי אֶׁ ָ ַהש ּ

י ִאם ַעל ים ־ּכִ ְיֵדי ִצְמצּוִמים ַרּבִ

ל  כֶׁ ְליֹון ְלש ֵ ל עֶׁ כֶׁ ֵ ֵמִעּלָה ְלָעלּול ִמש ּ

ְחּתֹון יַע . ּתַ ּצִ ּמַ ד ׁשֶׁ מֹו ַהְמַלּמֵ ּכְ

מֹות  ִחּלָה ַהְקּדָ ְלַתְלִמידֹו ִמּתְ

ְכִלּיֹות ְקַטּנוֹ  ֵדי ַלֲהִבינֹו ְוש ִ ת ּכְ

ל ־ְיֵדי־ַעל כֶׁ הּוא ש ֵ ן ׁשֶׁ זֶׁה ַהְמֻכּוָ

ְליֹון ְוָגדֹול ָחד ַלֲחזֹר . עֶׁ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

ם  ֵ ּלֵל ְלַהׁשּ ׁש ְמאֹד ּוְלִהְתּפַ ּוְלַבּקֵ

ה ְלִהְתָקֵרב  ְזּכֶׁ ּיִ ה ׁשֶׁ ַרְך ַהְרּבֵ ִיְתּבָ

י ָהגּון  ְהיֶׁה ַרּבִ ּיִ ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְלַהּצַ

ד  ה ּוְמַלּמֵ ְהיֶׁ ּיִ זֶׁה ׁשֶׁ דֹול ְונֹוָרא ּכָ ּגָ

ךְ  ל ּכָ ַמֲעָלה ּכָ דֹול ּבְ ּיּוַכל , ּגָ ׁשֶׁ

ל  כֶׁ ְלָהִאיר ּוְלַהְכִניס ּבֹו ְוַלֲהִבינֹו ש ֵ

זֶׁה ְליֹון ְוָגדֹול ּכָ ַגת , עֶׁ ָ ַהְינּו ַהש ּ ּדְ

ְכִלית ר ַהּתַ זֶּׁה ִעּקַ  :ֱאלֹקּות ׁשֶׁ

דֹול. ב י ַהּגָ ׁש ַאַחר ָהַרּבִ  ְוָצִריְך ְלַבּקֵ

יֹוֵתר יק) .ּבְ ְעּתִ ְדִרין , ָאַמר ַהּמַ ַעּיֵן ַסְנהֶׁ

ְרּדֹוף ַהּלְֵך , ב"ל ק ּתִ דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ ָנן צֶׁ נוּ ַרּבָ ּתָ

ית זֶׁר ־ַאַחר ַהּבֵ י ֱאִליעֶׁ ה ַאַחר ַרּבִ ין ָיפֶׁ ּדִ

אי ִלְברֹור  ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶׁ ְללֹד ַאַחר ַרּבִ

ית־א "ּוֵפֵרׁש ַמַהְרשָׁ , ַחִיל ה־ַהּבֵ ין ַהיָּפֶׁ  ּדִ

אֹותֹו ַהּדֹור ּבְ י ֵהם ָהיוּ . ׁשֶׁ ְוָידוַּע ּכִ

ן  י יֹוָחָנן ּבֶׁ י ַרּבִ ם ּכִ דֹורֹוֵתיהֶׁ ַהְיִחיִדים ּבְ

דֹוָלה  ְדֵרי ּגְ ְנהֶׁ יא ְורֹאׁש ַהּסַ אי ָהָיה ָנש ִ ַזּכַ

ף י ר יֹוֲחִסין ּדַ ֵספֶׁ ּמוָּבא ּבְ ף "ּכַ ם ּדַ ב ְוׁשָ

דֹול ַהזֶּׁה הָ . ה"ל זֶׁר ַהּגָ י ֱאִליעֶׁ ָיה ְוֵכן ַרּבִ

אי  ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶׁ ל ַרּבִ דֹול ׁשֶׁ ְלִמיד ַהּגָ ַהּתַ

ה כ ֻסּכָ ּמוָּבא ּבְ ל "ח ע"ּכַ ּכָ א ׁשֶׁ

אי  ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶׁ ַהג ַרּבִ ּנָ ַהַהְנָהגֹות ׁשֶׁ

ין ְולֹא ָהַלְך ד יַחת ֻחּלִ ח ש ִ ּלֹא ש ָ ' ׁשֶׁ

ין ְוכוּ  ִפּלִ לֹא ּתֹוָרה ּוְבלֹא ּתְ . 'ַאּמֹות ּבְ

ם ַר  ְלִמידֹו נֹוֵהג ָהָיה ּגַ זֶׁר ּתַ י ֱאִליעֶׁ ּבִ

סוּק זֶׁה . ַאֲחָריו ים ַעל ּפָ אֹור ַהַחּיִ ְוַעּיֵן ּבְ

א ְלַהְזִהיר ָהָעם ַלֲחזֹר ַאַחר  ּבָ ֵרׁש ׁשֶׁ ּפֵ ׁשֶׁ

ם ְולֹא  הֶׁ ּבָ יֹוֵתר ׁשֶׁ ַהֲחָכִמים ַהֻמְפָלִגים ּבְ

י ִאם ַלֲחזֹר  ים ּכִ ְקַטּנִ ק ּבִ ּפֶׁ ְלִהְסּתַ

עֹל מִ  ִנים ַאַחר ּוְלַהְטִריַח ּבְ ּיָ נּוי ַהּדַ
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ם י ְצִריִכין ָלזֶׁה  :(ַהּיֹוֵתר ְראוִּיים ֵמהֶׁ ּכִ

יר  ּיּוַכל ְלַהְסּבִ דֹול ְמאֹד ׁשֶׁ י ּגָ ַרּבִ

ַגת ֱאלֹקּות  ָ ל ַהש ּ דֹול ׁשֶׁ ל ַהּגָ כֶׁ ש ֵ

ם ּבוֹ  הּוא . ּוְלָהִאיר ּגַ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ם  ֵ יֹוֵתר ֵמַהׁשּ יֹוֵתר ּוְמֻרָחק ּבְ ָקָטן ּבְ

ַרךְ  דֹול  ִיְתּבָ י ּגָ הּוא ָצִריְך ַרּבִ

יֹוֵתר ִמְצַרִים , ּבְ ָרִאינּו ּבְ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ָהיוּ  ִעים ׁשֶׁ ּקָ ִעים ְמׁשֻ ַאְרּבָ ָעה  ּבְ ְוִתׁשְ

י  ֲעֵרי ֻטְמָאה ָהיּו ְצִריִכים ַרּבִ ׁשַ

ה  ַהְינּו מֹׁשֶׁ דֹול ְונֹוָרא ְמאֹד ּדְ ּגָ

לֹום ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ל ַמה . ַרּבֵ י ּכָ ּכִ

ַהחֹולֶׁה  ֶׁ יֹוֵתר ָצִריְך ׁשּ ֱחלֶׁה ּבְ נֶׁ

יֹוֵתר דֹול ּבְ ן. רֹוֵפא ּגָ לֹא  ַעל־ּכֵ

ה  ְהיֶׁ י ִלי ִאם אֶׁ ה לֹוַמר ּדַ ְטעֶׁ ּתִ

ׁשּוט  ר ּפָ ׁשֵ ל ִאיׁש ּכָ ְמקָֹרב ֵאצֶׁ

ד  ם ְוִנְכּבָ ֵ ִיְרַאת ַהׁשּ ְחָזק ּבְ ַהּמֻ

דֹולֹות , ְקָצת ׁש ּגְ ה ִלי ְלַבּקֵ ְוָלּמָ

דוֹ  יק ַהּגָ ּדִ ְיָקאְוַלֲחזֹר ַאַחר ַהּצַ , ל ּדַ

מֹו ִאיׁש  ִחּלָה ּכְ ְהיֶׁה ִמּתְ אֶׁ ַהְלַואי ׁשֶׁ

ר ַהזֶּׁה ׁשֵ ה ) ּכָ ּמָ זֶׁה ּכַ ּטֹוִעין ּבָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ים ן( ֲאָנׁשִ ה לֹוַמר ּכֵ ְטעֶׁ י , ַאל ּתִ ּכִ

ּיֹוֵדַע  ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ָחד ּכְ ל אֶׁ ה ּכָ ַרּבָ ַאּדְ

ל ִרחּוקֹו  ִחיתּותֹו ְוֹגדֶׁ ל ּפְ דֶׁ ַנְפׁשֹו ּגֹ ּבְ

ְתַרחֵ  ּנִ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ק ְמאֹד ֵמַהׁשּ

מֹו־ֵכן ְיָקא ְלִהְתָקֵרב  ּכְ הּוא ָצִריְך ּדַ

ַמֲעָלה  דֹול ּבְ ת ַהּגָ י ָהֱאמֶׁ ְלָהַרּבִ

יֹוֵתר ָהרֹוֵפא ְלַנְפׁשוֹ  דֹול . ּבְ ַהּגָ

ן ִנְפָלא  ה ָאּמָ ְהיֶׁ ּיִ יֹוֵתר ׁשֶׁ ְמאֹד ּבְ

ְליֹון  ל עֶׁ כֶׁ יׁש ש ֵ ּיּוַכל ְלַהְלּבִ זֶׁה ׁשֶׁ ּכָ

זֶׁה דְּ  ַגת ֱאלֹקּותֹו ּכָ ָ ַהְינּו ַהש ּ

מֹו ְלָקָטן ּוְמֻרָחק  ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ

מֹותוֹ   :ּכְ

ָארֹות . ג הֶׁ ָערֹות ׁשֶׁ ִחיַנת ש ְ ְוזֶׁה ּבְ

ָערֹות ְ ַהש ּ י , ַהּמִֹחין יֹוְצִאין ּבְ ּכִ

ַגת  ָ הּוא ַהש ּ ְליֹון ׁשֶׁ ל ָהעֶׁ כֶׁ ֵ ַהש ּ

ל  כֶׁ ֵ ש ּ ׁש ּבַ ֱאלֹקּות הּוא ִמְתַלּבֵ

ְחּתֹון ָערֹות ֵהן ְוֵאלּ . ַהּתַ ְ ּו ַהש ּ

אֹוַרְיָתא  ַאְתָון ּדְ עּוָרא ּדְ ִחיַנת ׁשִ ּבְ

ּקּון ע) ְצוֹות ֵהם ָחְכַמת (. ּתִ י ַהּמִ ּכִ

ל ִמְצָוה  י ּכָ מֹו ּכִ ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

עּוִרים ֲאֵחִרים  ּוִמְצָוה ֵיׁש ָלּה ׁשִ

ּוְגבּוִלים ְואֹוִתּיֹות ְוֵתבֹות ְוִעְנָיִנים 

ֵהם ִצְמצוּ  ם ׁשֶׁ הֶׁ ֻצְמָצם ּבָ ּמְ ִמים ׁשֶׁ

ִחיַנת  זֶּׁה ּבְ מֹו ׁשֶׁ ַרְך ׁשְ ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ

ׁשּות ַהנַּ  יג ַעל ָיָדם "ִהְתַלּבְ ִ ל ְלַהש ּ

ַרךְ  ַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָ ְוָכל אֹות , ַהש ּ

ּתֹוָרה ְוָכל ִמְצָוה ִהיא  ּבַ ָואֹות ׁשֶׁ

ִחיַנת ִצְמצּום ַהנַּ  ן. ל"ּבְ  ַעל־ּכֵ
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ְצוֹות ְיֵדי ַהּתוֹ ־ַעל ָרה ְוַהּמִ

ַרךְ  ַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָ יִכין ַהש ּ : ַמְמׁשִ

יק) ְעּתִ ָנה , ָאַמר ַהּמַ ׁשְ ְוזֶׁהּו ְלׁשֹון ַהּמִ

ק א רֶׁ ת ' ֲחִגיָגה סֹוף ּפֶׁ ּבָ ִהְלכֹות ׁשַ

ֲהָרִרים  ִעילֹות ֲהֵרי ֵהם ּכַ ֲחִגיגֹות ְוַהּמְ

ֲעָרה ש ַ לּוִיים ּבְ נּו עֹוַבְדָיה. ַהּתְ  וֵּפֵרׁש ַרּבֵ

ְרְטנּוָרא ז : ִמּבַ מֶׁ רֶׁ לּויֹות ּבְ ֵהן ּתְ ׁשֶׁ

ֲער ש ַ לּוי ּבְ ַהר ַהּתָ ִמְקָרא ֻמָעט ּכְ ֹות ּבְ

אן ְלׁשֹונוֹ   (:ָהרֹאׁש ַעד ּכָ

ְחּתֹון ַהנַּ . ד ל ַהּתַ כֶׁ ֵ ל ִאי "ְוִלְזּכֹות ַלש ּ

י ִאם ַעל ר ּכִ ְפׁשָ ה ־אֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ְיֵדי ׁשֶׁ

מֹון  ת ַהּמָ ָנא אֶׁ ש ְ ּיִ ַצע ׁשֶׁ ֹוֵנא ּבֶׁ ש 

ְנָאהבְּ  ִ ל . ַתְכִלית ַהש ּ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ּכִ

ֲעָרא  ִחיַנת ש ַ ְחּתֹון הּוא ּבְ ַהּתַ

ָמא ּקּון ע) ֻאּכָ ת ַעִין ( ּתִ ִחיַנת ּבַ ּבְ

ִחיַנת ַעִין ּבְ ּבָ חֹור ׁשֶׁ ָ ַהְינּו ַהׁשּ : ּדְ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה" יִרים ) "ׁשְ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ

ץ (. ה' א ֲחרּות הּוא ְמַקּבֵ ַ י ַהׁשּ ּכִ

דֹוִלים ּוְמַצמְ  ָבִרים ַהּגְ ל ַהּדְ ֵצם ּכָ

תֹוכֹו ְוַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ְוִנְכָלִלין ְוִנְרִאין ּבְ

רֹוִאין ָבר ׁשֶׁ יִגין ַהּדָ ִ ן . רֹוִאין ּוַמש ּ ּכֵ

ֲחרּות  ִחיַנת ׁשַ ל ַהזֶּׁה הּוא ּבְ כֶׁ ֵ ַהש ּ

ל  כֶׁ ֵ ש ּ ּבַ ַצְמֵצם ּבֹו ָנאָוה ְויִֹפי ׁשֶׁ ּמְ ׁשֶׁ

ְליֹון ַהנַּ  ֲעָרא ֻאכָּ . ל"ָהעֶׁ ָמא ְוֵכן ְוש ַ

ְטָרא  ַצע הּוא ִמּסִ ֹוֵנא ּבֶׁ ש 

ְחּתֹון  ל ַהּתַ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ַמְלכּוָתא ּכִ ּדְ

הּוא  ִחיַנת ַמְלכּות ׁשֶׁ הּוא ּבְ

ָכל  ּבְ ָאה ׁשֶׁ ּתָ ִחיַנת ָחְכָמה ּתַ ּבְ

הּוא ַמְנִהיג אֹותֹו  עֹוָלם ְועֹוָלם ׁשֶׁ

ְיֵדי ַאֲהַבת ָממֹון ־ֲאָבל ַעל. ָהעֹוָלם

מָ  ִסְטָרא ַאֲחָרא הּוא נֹוֵפל ְלֻאּכָ א ּדְ

ִחיַנת ּקּון ע) ּבְ ָתָיא (: ּתִ ַתאי ּפְ ּבְ ׁשַ

ָמא חֹר) ֻאּכָ ס ׁשָ רֶׁ ִלי חֶׁ רּוׁש ּכְ ָמָרה ( ּפֵ

ִחיַנת חֹוָרה ּבְ בֹון : "ׁשְ ִעּצָ ּבְ

ה ּנָ ית ג) "ּתֹאֲכלֶׁ ֵראׁשִ ְונֹוֵפל ( יז' ּבְ

טּות ּוְכִסילּות  ל ִלׁשְ כֶׁ ֵ ִמזֶּׁה ַהש ּ

ִלּפֹות . ְוַעְצבּות ְטָרא ְוַהּקְ ְוַהּסִ

ִסּבּוִבין  ִבין אֹותֹו ּבְ ַאֲחָרא ְמַסּבְ

ִחיַנת ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ טּו : "ּדְ ׁשָ

ר י) "ָהָעם ְוָלְקטוּ  ְדּבָ ּמִ ( א ח"ּבַ

טּוָתא' ׁשְ דֹושׁ ־זַֹהר) 'ּבִ ( ג"ס, ב"ס .ב"ח ַהּקָ

ְך ֵמַהָחְכָמה ַהנַּ  ב "ְלֵהפֶׁ ַסּבֵ ּמְ ל ׁשֶׁ

מֹון  :ְוהֹוֵלְך ַאַחר ַהּמָ

ִחיַנת ַהָחְכָמה ְוָכל . ה ָחד ְלִפי ּבְ אֶׁ

ָחד  ָכל אֶׁ י ֵיׁש ּבְ ׁש לֹו ּכִ ּיֵ ָאה ׁשֶׁ ּתָ ּתַ

ִחיַנת  ִחיַנת ַמְלכּות ּבְ ָחד ּבְ ְואֶׁ

יְך  ן ָצִריְך ְלַהְמׁשִ ָאה ּכֵ ּתָ ָחְכָמה ּתַ

ר ַהִחּיּות הּוא . ְלתֹוָכּה ִחּיּות ְוִעּקַ

ִחיַנת ִנים ּבְ ֵני : "ְמאֹור ַהּפָ אֹור ּפְ ּבְ
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לְֶׁך ַחיִּ  ֵלי ט) "יםמֶׁ ן (.ז טו"ִמׁשְ  ַעל־ּכֵ

ינּו  ָנה "ִנְצַטּוִ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לֹׁש ּפְ ׁשָ

ֵני ה ת ּפְ ה ָכל ְזכּוְרָך אֶׁ ' ֵיָראֶׁ

יךָ  ָבִרים ט) "ֱאלֹקֶׁ ִביל  (ז טז"ּדְ ׁשְ ּבִ

לֹׁש  ׁשָ ִאיר ּבְ ִנים ַהּמֵ ל אֹור ַהּפָ ְלַקּבֵ

ַעל, ְרָגִלים ת ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ין אֶׁ זֶׁה ְמַחּיִ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ ַעל"ַהש ּ ִאים ־ל ׁשֶׁ ָידֹו ּבָ

ַגת ֱאלֹקּות ָ ְמָחה ־ְוַעל. ְלַהש ּ ִ ְיֵדי ַהש ּ

ִנים  לֹׁש ְרָגִלים זֹוִכין ְלאֹור ַהּפָ ׁשָ ּבְ

ְמָחה  ִנים הּוא ש ִ ר אֹור ַהּפָ י ִעּקַ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ֵמַח ֵייִטב : "ּכְ ֵלב ש ָ

ִנים ֵלי ט)" ּפָ  (:ו יג"ִמׁשְ

ין ַלעֲ . ו ְרּבִ ּמַ ֶׁ ֹות ִמְצוֹות ּוְכִפי ַמה ׁשּ ש 

ְמָחה  ן זֹוִכין ְלש ִ ָנה ּכֵ ָ ָכל ַהׁשּ ּבְ

ְמָחה  ִ ר ַהש ּ י ִעּקַ לֹׁש ְרָגִלים ּכִ ׁשָ ּבְ

ְצוֹות ְמָחה . ִהיא ִמן ַהּמִ ִ ר ַהש ּ ְוִעּקַ

ִפי ָמה  ָחד ּכְ ל אֶׁ י ּכָ ּלֵב ּכִ ִהיא ּבַ

ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא  ּה ּגְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְמׁשַ ּדִ

ַרְך ְוִיחּודֹו ְוַאחְ  ַרְך ִיְתּבָ דּותֹו ִיְתּבָ

ָכל  מַֹח ְמאֹד ּבְ מֹו ָראּוי לֹו ִלש ְ ׁשְ

ה עֹוש ֶׁ ה , ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶׁ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֹות ְרצֹון ַהׁשּ ַלֲעש 

ְצִחי  ְדמֹון ַהּנִ ִחיד ַהּקַ ַהּבֹוֵרא ַהּיָ

ַצח מֹו ָלנֶׁ ַרְך ׁשְ ר . ִיְתּבָ ְוִעּקַ

ע ְצוֹות ׁשֶׁ ל ַהּמִ ל ּכָ ְמָחה ׁשֶׁ ִ ין ַהש ּ ֹוש ִ

מֹו  ּלֵב ּכְ ָנה ִהיא ּבַ ָ ָכל ַהׁשּ ּבְ

תּוב ּכָ י: "ׁשֶׁ ְמָחה ְבִלּבִ " ָנַתּתָ ש ִ

ים ד) ִהּלִ ָנה (. ח' ּתְ ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ְוַהּלֵב ׁשֶׁ

ִחיַנת לֹׁש ְרָגִלים ּבְ ָ ֵאּלֶׁה : "ֵהם ַהׁשּ

ְקָרא כ) "'מֹוֲעֵדי ה ( ג ד"ַוּיִ

י בֹות ִאמִּ ־ָראׁשֵ ִהיא "ּתֵ ִאם 'י ׁשֶׁ

יָנה וּ  אַלּבִ ְמָחה ' ִביָנה ִלּבָ ִ ְוַהש ּ

ֵהם "ַהנַּ  ל ַהּלֵב ׁשֶׁ ץ אֶׁ ל ִמְתַקּבֵ

לֹׁש ְרָגִלים וְ  ָ ןַהׁשּ ֵהם ְיֵמי  ַעל־ּכֵ

ְמָחה ר . ש ִ ּבֵ ָחד ְלִהְתּגַ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

ְמָחה  ִ יְך ַעל ַעְצמֹו ַהש ּ ְמאֹד ְלַהְמׁשִ

ְצוֹות  ל ַהּמִ ה ַהזֹּאת ׁשֶׁ דֹוׁשָ ַהּקְ

ְמַחת יֹום הּוא ש ִ ָכל ־ׁשֶׁ טֹוב ּבְ

ּלָהּ  ָנה ּכֻ ָ ל. ַהׁשּ ן ְוָכל־ִמּכָ ּכֵ ן ־ׁשֶׁ ּכֵ ׁשֶׁ

ָאז  ַעְצמֹו ׁשֶׁ ׁש ּבְ יֹום טֹוב קֹדֶׁ ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ מַֹח ְמאֹד ּכְ ִבים ִלש ְ : ַחּיָ

ךָ " ַחּגֶׁ ַמְחּתָ ּבְ ָבִרים ט) "ְוש ָ י (. ז יד"ּדְ ּכִ

ל  ל ּכָ ְמָחה ׁשֶׁ ִ ץ ַיַחד ַהש ּ ָאז ִמְתַקּבֵ

ר ְצוֹות ֲאׁשֶׁ ְך  ַהּמִ עּור ְוֵערֶׁ ֵאין ׁשִ

ל  ר ָיִבין ּכָ ֲאׁשֶׁ ְמָחה ַהזֹּאת ּכַ ִ ַלש ּ

נַּ  ִלּבֹו ּכַ ָחד ּבְ ְיֵדי ־ְוַעל. ל"אֶׁ

לֹׁש ְרָגִלים זֹוִכין  ׁשָ ְמָחה ּבְ ִ ַהש ּ

נַּ  ַגת ֱאלֹקּות ּכַ ָ ְוזֶׁה . ל"ְלַהש ּ
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ִחיַנת ֵני ': ּבְ יל ּפְ ב ָאָדם ְלַהְקּבִ ַחּיָ

ל גֶׁ רֶׁ ה כ) 'ַרּבֹו ּבָ ל כְּ  ,(ז"ֻסּכָ ֵדי ְלַקּבֵ

ִחיַנת  ת ּבְ ִנים ּוְלַהֲחיֹות אֶׁ אֹור ַהּפָ

נַּ  ְלכּות ּכַ  :ל"ַהּמַ

ל . ז כֶׁ ֵ ל הּוא ַרק ַהש ּ כֶׁ ֵ ר ַהש ּ ְוִעּקַ

ת  יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ י ׁשֶׁ ָהֲאִמּתִ

ַעל ַגת ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ָ ל זֹוִכין ְלַהש ּ כֶׁ ֵ זֶׁה ַהש ּ

ַגת ֱאלֹקּות  ָ ֱאלֹקּות ְלַהְכִניס ַהש ּ

ְלוִ  ם ְוָכל ַהָחְכמֹות ְלָכל ַהּנִ ים ֲאֵליהֶׁ

ד  גֶׁ מּור נֶׁ ִסילּות ּגָ ַהִחיצֹוִנּיֹות ֵהם ּכְ

ל כֶׁ ֵ ֲעוֹונֹוֵתינוּ . זֶׁה ַהש ּ ְוִלְפָעִמים ּבַ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ ּנֹוֵפל זֶׁה ַהש ּ ׁשֶׁ ים ּכְ ל "ָהַרּבִ

ם ְלָהַעּכוּ  ְטָרא ַאֲחָרא "ֲאֵליהֶׁ ם ְוַהּסִ

ָחְכָמָתם  ִרים ּבְ ּבְ ַוֲאַזי ֵהם ִמְתּגַ

ְמשַׁ  םּומֶׁ ר ַחס . ְלּתָ ּבֵ ַוֲאַזי ִמְתּגַ

לֹום לֶׁת ָהַעּכוּ , ְוׁשָ ְמׁשֶׁ ם "מֶׁ

ם ַחס  ּיֹוְנִקים יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ָלהֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ לֹום ִמש ּ הּוא , ל"ְוׁשָ ׁשֶׁ

ִחיַנת  ה ּבְ ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ַמְלכּות ּדִ ּבְ

ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם  ּבְ ָאה ׁשֶׁ ּתָ ָחְכָמה ּתַ

ָעה עֹוָלמוֹ  ִחיַנת ֵמַאְרּבָ ִהיא ּבְ ת ׁשֶׁ

ת אֹותֹו ָהעֹוָלם גֶׁ ְנהֶׁ . ַהָחְכָמה ַהּמַ

ּלָם  ל ָהֻאּמֹות ּכֻ ְוָכל ַהָחְכמֹות ׁשֶׁ

ָאה ְויֹוְנִקים  ּתָ ַחת ַהָחְכָמה ּתַ ֵהם ּתַ

ם ָ ת קֹול . ִמׁשּ ּוִמי יּוַכל ִלְסּבֹל אֶׁ

ּנֹוֵפל  ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ָעָקה ַהּגְ ָעָקה ְוַהזְּ ַהּצְ

ְלכּות ה ִחיַנת ַהּמַ ל ּבְ כֶׁ ֵ ּוא ַהש ּ

ם"ַהנַּ  ְבִחיַנת. ל ֲאֵליהֶׁ ַזֲעַקת : "ּבִ

ִסיִלים ּכְ ל ּבַ לֶׁת ט) "מֹוׁשֵ ( יז' קֹהֶׁ

ִסיל ה ַהּכְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ לְֶׁך ָזֵקן ) ּכְ ִחיַנת מֶׁ ּבְ

לֶׁת ד) ּוְכִסיל ר ָהָרע ( קֹהֶׁ הּוא ַהּיֵצֶׁ

ִסְטָרא ַאֲחָרא  ִחיַנת ַמְלכּות ּדְ ּבְ

ִסיָמן א ְמֹבָאר ּבְ ם( 'ּכַ . ְלִהְתַחּכֵ

יְך ְלתֹוְך  ִרים ְלַהְמׁשִ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ

ִסילּות  ֵהם ּכְ ם ׁשֶׁ ּלָהֶׁ ַהָחְכמֹות ׁשֶׁ

ִחיַנת ַהָחְכָמה  ת ּבְ ת אֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ הּוא ַהש ּ ית ׁשֶׁ ל "ָהֲאִמּתִ ל ׁשֶׁ

ַגת ֱאלֹקּות ָ ַרק . ַהש ּ ְואֹוְמִרים ׁשֶׁ

דֹוָלה  ֵהם ֲחָכִמים ְוֵאין ָחְכָמה ּגְ

ְטעֵ  ָחְכָמָתם ַהּמֻ ל ּכְ ר ּכָ ית ֲאׁשֶׁ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ ִפיַלת ַהש ּ . ל"ְיִניָקָתּה ִמּנְ

דֹושׁ  רּוךְ ־ְוַהּקָ ַעְצמוֹ  הּוא־ּבָ ְבָיכֹול  ּבְ ּכִ

ְבִחיַנת אֹג : "ׁשֹוֵאג ַעל זֶׁה ּבִ ׁשָ

ַאג ַעל ָנֵוהוּ  ַעל '( ה ל"ִיְרְמָיה כ) "ִיׁשְ

יֵלהּ  ה ּדִ ְלכּות ' ָנוֶׁ ִחיַנת ַהּמַ ּבְ

לֹום בַּ  ּנֹוֵפל ַחס ְוׁשָ ל ׁשֶׁ ֻלּיֹות ׁשֶׁ ּגָ

ִסְטָרא ַאֲחָרא  ע ַמְלֻכּיֹות ּדְ ָהַאְרּבַ

ֻלּיֹות ע ּגָ ֵהם ָהַאְרּבַ  :ׁשֶׁ
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ָחד ִלְראֹות ַלְחּתְֹך . ח ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

יל ּוְלַהֲעלֹות ַהָחְכָמה ַהנַּ  ל "ּוְלַהְבּדִ

ֻלּיֹות ּוְלַהֲחִזיָרּה  ע ּגָ ין ָהַאְרּבַ ִמּבֵ

הּ  ְרׁשָ ֵדי ְצָדָקה יְ ־ְוזֶׁה זֹוִכין ַעל. ְלׁשָ

ין עֹוש ִ ד ׁשֶׁ סֶׁ ַעל, ָוחֶׁ זֶׁה ַמֲעִלין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ל ַהנַּ  כֶׁ ֵ לּות ּוַמְכִניִעין "ַהש ּ ל ֵמַהּגָ

לֶׁת ָהַעּכוּ  ְמׁשֶׁ ן. ם"מֶׁ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ל  ּדֵ ּתַ ִחיָנתֹו ְלִהׁשְ ָחד ְלִפי ּבְ ל אֶׁ ּכָ

ִכיָנה  ְ ִמיד ְוִלְראֹות ְלהֹוִציא ַהׁשּ ּתָ

כֶׁ  ֵ לּות ַהְינּו ַהש ּ ְיֵדי ־ל ַעל"ל ַהנַּ ֵמַהּגָ

ד סֶׁ זֶׁה ַמְכִניִעין ָחְכמֹות ־ְיֵדי־ְוַעל. חֶׁ

ִחיצֹוִנּיֹות ְוִנּצֹוִלין ֵמעֹל ַמְלכּות 

ַגת ֱאלֹקּותֹו  ָ ָעה ְוזֹוִכין ְלַהש ּ ָהְרׁשָ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ה . ט ָ ְקֻדׁשּ ע ַמְלֻכּיֹות ּדִ ד ָהַאְרּבַ גֶׁ ּוְכנֶׁ

ָעה עֹוָלמֹות ל ָהַאְרּבָ , ֲאִצילּות) ׁשֶׁ

ה, ְיִציָרה, ִריָאהבְּ  ּיָ דּועַ , ֲעש ִ ּיָ ָיְצאוּ ( ּכַ

ד  סֶׁ ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיׁש ַהחֶׁ

ד  גֶׁ נֶׁ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ ִנים ׁשֶׁ ָעה ּבָ ַאְרּבָ

ָרה ּתֹוָרה ּבְ ִנים ּדִ ָעה ּבָ ָחָכם ; ַאְרּבָ

אֹל ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ע ְוָתם ְוׁשֶׁ . ְוָרׁשָ

ִחיַנת י ִיְצָחק ִהיא ּבְ ן חָ : "ּכִ ָכם ּבֶׁ

ח ָאב ּמַ ֵלי י) "ְיש ַ ו הּוא , (א' ִמׁשְ ְוֵעש ָ

מֹו  ם ּכְ ן ּתָ ע ְוַיֲעקֹב הּוא ּבֵ ן ָרׁשָ ּבֵ

תּוב ּכָ ם: "ׁשֶׁ " ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

ית כ) ֵראׁשִ ָמֵעאל הּוא ( ה כז"ּבְ ְוִיׁשְ

אֹל ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ן ׁשֶׁ ִחיַנת ּבֵ , ּבְ

אֹל  ׁשּוָבה ְוִלׁשְ ֹות ּתְ ַהְינּו ַלֲעש 

פָּ  ַרְך ַעל ּכַ ם ִיְתּבָ ֵ ָרה ֵמַהׁשּ

זֶּׁה  ֵאיָנם ְידּוִעים לֹו ׁשֶׁ ָהֲעוֹונֹות ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ׁשּוָבה ּבִ ר ַהּתְ ר : "ִעּקַ ֲאׁשֶׁ

יב י ָאז ָאׁשִ ים ס) "לֹא ָגַזְלּתִ ִהּלִ ט "ּתְ

ן (. ה ּקֵ ִחיַנת ַאְבָרָהם ּתִ ְוזֶׁה ּבְ

ֲחִרי ֹוֵדַע 'ֵאינֹו י'ת נֹוְטִריקֹון ׁשֶׁ "ׁשַ

ִחיַנת 'ע תָּ שָׁ 'ָכם ָר 'חָ  ֵהם ּבְ ם ׁשֶׁ

נַּ  ע ַמְלֻכּיֹות ּכַ ָאַמר ) ,ל"ָהַאְרּבַ

יק ְעּתִ ִחיַנת , ַהּמַ ִחיַנת ָחְכָמה ּבְ ֲאִצילּות ּבְ

ִחיַנת  יָנה ּוְתׁשּוָבה ּבְ ִחיַנת ּבִ ִיְצָחק ּוְבִריָאה ּבְ

ַמֲאַמר ֲחזַ  ׁשּוָבה ּכְ ה ּתְ ָעש ָ ָמֵעאל ׁשֶׁ ל "ִיׁשְ

ְתָרא טז) ָבא ּבַ ִחיַנת ַיֲעקֹב ִאיׁש ִויִציָר , (ּבָ ה ּבְ

דּוַע  יָּ ְבִחיַנת ָואו ּכַ ת ְלַיֲעקֹב ּבִ ִחיַנת ֱאמֶׁ ם ּבְ ּתָ

ֻרּבֹו ׁשֹוְלִטים  ר ּבְ ו ֲאׁשֶׁ ד ֵעש ָ גֶׁ יָּה נֶׁ ַוֲעש ִ

דוּעַ  יָּ ִעים ּכַ ִלּפֹות ְוָהְרׁשָ  :(ַהּקְ

ִחיַנת     ֲחרּות ּבְ ִחיַנת ׁשַ ֲחִרית ּבְ ְוׁשַ

ְחּתֹון ַהנַּ  ל ַהּתַ כֶׁ ֵ ָכה  ל"ַהש ּ זָּ ׁשֶׁ

נֹו ַעל ַצע ־ְלַתּקְ ֹוֵנא ּבֶׁ ָהָיה ש  ְיֵדי ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ י ָמַאס ָממֹון ְסדֹום ּכְ : ּכִ

רֹוְך ַנַעל"  "ִאם ִמחּוט ְוַעד ש ְ

ית י) ֵראׁשִ ִמיד (. ד כג"ּבְ ה ּתָ ְוָעש ָ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ד ְלַהֲעלֹות ַהּמַ סֶׁ חֶׁ
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ְטָרא ןוְ  ַאְחָרא־ֵמַהּסִ ר ַאחַ  ָרַדף ַעל־ּכֵ

ֵדי ְלַהְכִניָעם  ָעה ְמָלִכים ּכְ ָהַאְרּבָ

ע ַמְלֻכּיֹות  ִחיַנת ָהַאְרּבַ ֵהן ּבְ ׁשֶׁ

ִסְטָרא ַאֲחָרא יק), ּדְ ְעּתִ , ָאַמר ַהּמַ

ַמֲאַמר  ם ּכְ ה ֵמהֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ְלכּות ּדִ ֱעָלה ַהּמַ ְוהֶׁ

ת לֶׁךְ "ֲחזַ  ָרׁשַ ה ּפָ ְלָך ְוהּוָבא ־ל ִמְדָרׁש ַרּבָ

ֵפרּוׁש ַרשִׁ  ם עֵ "ּבְ וּו י ׁשָ הּוׁשְ ְך ׁשֶׁ לֶׁ ק ַהּמֶׁ מֶׁ

ת ַאְבָרָהם  ל ָהֻאּמֹות ְוִהְמִליכּו אֶׁ ם ּכָ ׁשָ

יא ֱאלִֹקים ּוְלָקִצין ם ִלְנש ִ  :(:ֲעֵליהֶׁ

ָעה ַהנַּ . י ד ָהַאְרּבָ גֶׁ ָכל "ּוְכנֶׁ ל ֵיׁש ּבְ

ע ִמְצוֹות ְלַהֲעלֹות ־יֹום טֹוב ַאְרּבַ

לֶׁ  ה "ַהּדָ ָ ְקֻדׁשּ ְבִחינֹות ַמְלכּות ּדִ ת ּבִ

ְטָר  ע ֵמַהּסִ ל ַאְרּבַ א ַאֲחָרא ְלַבּטֵ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ַסח . ַמְלֻכּיֹות ּדְ פֶׁ ּבְ

ע ּכֹוסֹות בּועֹות , ֵהם ַאְרּבַ ּוְבׁשָ

ָנה ְוִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ׁשְ ר ַהּמִ הּוא ֵסדֶׁ

ל  ַיד ּכָ ָעִמים ּבְ ע ּפְ ִהיא ַאְרּבַ ׁשֶׁ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ָחד ּכְ ִזְכרֹוָנם , אֶׁ

ּוְבֻסּכֹות ֵהם  ,(ד"ֵערּוִבין נ) ִלְבָרָכה

ִחיַנת  ד ּבְ גֶׁ נֶׁ ָעה ִמיִנים ַהּכֹל ּכְ ַאְרּבָ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ע ַמְלֻכּיֹות ּדִ ָהַאְרּבַ

ל אֹור  ִריִכין ָאז ְלַהֲעלֹוָתם אֶׁ ּצְ ׁשֶׁ

ִנים ַעל ְצוֹות ־ַהּפָ ְמַחת ַהּמִ ְיֵדי ש ִ

נַּ  ִצים ְלתֹוְך ָהְרָגִלים ּכַ ְתַקּבְ ּמִ . ל"ׁשֶׁ

יֹום ָלׁשּוב  טֹוב־ּוְצִריִכין ָלזֶׁה ּבְ

ְמָחה ְוַעל ְתׁשּוָבה ִמּתֹוְך ש ִ  ־ּבִ

ֻאּלָה־ְיֵדי ת ַהּגְ  :זֶׁה ְמָקְרִבין אֶׁ

ד ַהנַּ . יא סֶׁ ּלּות ַהחֶׁ ר ִהְתּגַ ל "ְוִעּקַ

ִלין ּתֹוָכָחה ־ִהיא ַעל ַקּבְ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ְוַאף יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ י ־ַעל־ּומּוָסר ֵמַהּצַ ּפִ

זָּ  ְך ּבִ רֶׁ דֶׁ ם ִלְפָעִמים ּבְ ּתֹוַכְחּתָ יֹון ׁשֶׁ

ים אֹוָתנּו ְוַעל ַבזִּ ּמְ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ד סֶׁ ֹות ְצָדָקה ָוחֶׁ  :ַלֲעש 

ל ּתֹוָכָחה . יב ּוְצִריִכין ָאנּו ְלַקּבֵ

יִקים ַאף ּדִ ין ־ַעל־ֵמַהּצַ ַבזִּ ּמְ י ׁשֶׁ ּפִ

י ְצִריִכין ָאנּו . אֹוָתנּו ִלְפָעִמים ּכִ

י ֵאין  ָלדּון אֹוָתם ְלַכף ְזכּות ּכִ

ס ְתָרא ) ַעל ַצֲערוֹ  ָאָדם ִנְתּפָ ָבא ּבַ ּבָ

נוּ ( טז דֹול ֵמִאּתָ י סֹוְבִלים ַצַער ּגָ . ּכִ

ין  יחֹות ֻחּלִ ִ ל ָהֲעָסִקים ְוַהש ּ י ּכָ ּכִ

ְצָלם אי ָרָעה אֶׁ ַוּדַ נּו הּוא ּבְ ּלָ , ׁשֶׁ

ם טֹוָבֵתנּו ַהְינּו  ַאְך ֲאִפּלּו ּגַ

נּו טֹוב ְרּכֵ עֶׁ ִהיא ּבְ ִפּלָה ׁשֶׁ , ַהּתְ
יק) ְעּתִ ַע י, ָאַמר ַהּמַ תּוב הֹוׁשֵ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ד ְוַקח "ּכְ

ֵרׁש ַרשִׁ  נוּ "טֹוב ּפֵ ל הֹוָדָיה ֵמִאּתָ י ְוַקּבֵ

ֱאַמר טֹוב ְלהֹודֹות ַלה ּנֶׁ ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ . 'ׁשֶׁ

ת  ָרׁשַ ְנחוָּמא ּפָ ִמְדָרׁש ּתַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ

ם טוֹ  ה ׁשֵ ִמְדָרׁש ַרּבָ א "קַֹרח ְוַגם ּבְ ִגַמְטִריָּ ב ּבְ

ה י, ז"י ת "ּוְתִפּלָ ְרּכַ ן ּבִ ָרכֹות ְוהֹוֵצא ֵמהֶׁ ט ּבְ

ִוד  ַמח ּדָ ת צֶׁ ה ְואֶׁ ַיְבנֶׁ נּו ּבְ ּקְ ּתִ יִנים ׁשֶׁ ַהּמִ

נּו ַעל ּקְ ּתִ ָחֵנִני ה־ׁשֶׁ ם ּבְ ִני ְוכוּ ' ׁשֵ ִהיא :( 'ְוַנּסֵ
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ן ם־ּכֵ ְצָלם ּגַ ֵתנּו , ָרָעה אֶׁ ִפּלָ י ּתְ ּכִ

י ִהיא  לֶׁת אֹוָתם ְמאֹד ּכִ ְמַבְלּבֶׁ

בֹות ָזרֹות ְמֻעְר  ַמֲחׁשָ ת ּבְ בֶׁ ּבֶׁ

ה ִפּלֹות ָהֵאּלוּ . ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ ְוַהּתְ

ל  ִאים אֶׁ ל ָהִעְרּבּוִבים ּבָ ִעם ּכָ

יִקים ְלַהֲעלֹוָתם וְ  ּדִ ןַהּצַ  ַעל־ּכֵ

ְך  רֶׁ דֶׁ מֹוִכיִחין אֹוָתנּו ִלְפָעִמים ּבְ

ל  יֹון ֲאָבל ְצִריִכים ָאנּו ְלַקּבֵ זָּ ּבִ

נַּ  ם ּכַ  :ל"ּתֹוַכְחּתָ

ןוְ . יג ִנְקָרִאין ָהִעְרּבּוִבים  ַעל־ּכֵ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִהּלָה ּכְ ְלּבּוִלים ּתְ : ְוַהּבִ

ָהּלָה" ים ּתָ ' ִאּיֹוב ד) "ּוְבַמְלָאָכיו ָיש ִ

ְיָקא , (יח ִאים ּדַ ֵהם ּבָ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ִפּלָה ִהּלָה ְוַהּתְ ֵעת ַהּתְ ְוהּוא . ּבְ

י ּתֵ ׁשְ ִחינֹות ּבִ ִאים אוֹ  :ּבְ ּבָ ן ְלהִ  ׁשֶׁ ּקֵ ְתּתַ

י ֵיׁש  ַמן ָלזֶׁה ּכִ ו הּוא ַהזְּ י ַעְכׁשָ ּכִ

ִריִכין  ּצְ ים ׁשֶׁ ם ִניצֹוצֹות ְקדֹוׁשִ הֶׁ ּבָ

ִאין  ּבָ ת ׁשֶׁ רֶׁ ְבִחיָנה ַאחֶׁ ּקּון אֹו ּבִ ּתִ

ִפּלָתֹו ֵמֲחַמת  ל אֹותֹו ִמּתְ ְלַבְלּבֵ

ֵאינוֹ  ּלֵל ָראּוי ׁשֶׁ  ְוָצִריךְ  .ְלִהְתּפַ

ר ְמאֹד ְמאֹד ַעל אֵ  ּבֵ ּלּו ְלִהְתּגַ

בֹות ָהִעְרּבּוִבים ֲחׁשָ  ָזרֹות ְוַהּמַ

ִאין ָאז ּבָ טּוִתים . ׁשֶׁ ְ ל ַהׁשּ י ּכָ ּכִ

בֹות ֲחׁשָ ב ְוַהּמַ חֹוׁשֵ  ָהָאָדם ׁשֶׁ

ַעת  ִלְפָעִמים ְוָכל ָהִעְרּבּוב ַהּדַ

ֵאיזֶׁה ֵעת  ָכל ַהּיֹום ּבְ ׁש ָלָאָדם ּבְ ּיֵ ׁשֶׁ

א  ר ַלּכֹל ּבָ ֲאׁשֶׁ ְהיֶׁה ַהּכֹל ּכַ ּיִ ׁשֶׁ

ְיָקא בְּ  ִפּלָהּדַ ִמיַע . ֵעת ַהּתְ ּוַמׁשְ

ת  ל אֶׁ ְיָקא ּוְמַבְלּבֵ ת ַעְצמֹו ָאז ּדַ אֶׁ

ַעת  ׁשְ ת ָהָאָדם ְמאֹד ּבִ בֶׁ ַמֲחׁשֶׁ

ְיָקא ּוָבִאים ְועֹוִלים ַעל  ִפּלָה ּדַ ַהּתְ

ְיָקא ן. ִלּבֹו ָאז ּדַ ְצִריִכין ָאז  ַעל־ּכֵ

דֹול ְמאֹד ַעל  רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ

ְלּבוּ  בֹות ְוַהּבִ ֲחׁשָ ְוִעם . ִלים ֵאּלוּ ַהּמַ

ל זֶׁה ַהנַּ  ל "ּכָ ִפּלֹות אֶׁ ִאים ַהּתְ ל ּבָ

יִקים ּדִ ִחיַנת ְלַהֲעלֹוָתן ַהּצַ  :ּבְ

ֱחָטם ָלךְ " ִתי אֶׁ ְעָיה מ) "ּוְתִהּלָ , (ח ג"ְיׁשַ

יק  ּדִ ִהּלֹות ְלַהּצַ ל ַהּתְ ִאין ּכָ ּבָ ׁשֶׁ

ם  ִחיַנת חֹטֶׁ יַח ּבְ ִחיַנת ָמׁשִ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ִחיַנת יַח הרּוַח ַאפֵּ : "ּבְ  "'נּו ְמׁשִ

יַח מֹוַרח ְוָדִאין (. כ' ֵאיָכה ד) י ָמׁשִ ּכִ

ְבִחיַנת ְעָיה י) ּבִ ַוֲהִריחֹו "(: א ג"ְיׁשַ

ִיְרַאת ה ֵהן " 'ּבְ ְתִפּלֹות ׁשֶׁ ַהְינּו ּבִ

ִחיַנת " ִהיא ִתְתַהּלָל' ִיְרַאת ה: "ּבְ

ִפּלֹות  ּתְ יׁש ּבַ י הּוא מֹוַרח ּוַמְרּגִ ּכִ

ת  ן אֶׁ ל ֵמהֶׁ ַקּבֵ ּמְ ָחד ׁשֶׁ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ּכָ

ל ָהִעְרּבּוִבים  י ּכָ הּוא ּכִ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ּכְ

ִפּלָה תֹוְך ַהּתְ ָחד ֵהם ּבְ ל אֶׁ ל ּכָ  :ׁשֶׁ
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ָאה . יד ִפּלָה ּבָ יק יֹוֵדַע ֵאיזֹו ּתְ ּדִ ְוַהּצַ

ִרים ׁשֵ ִפּלָה ְוֵאיזוֹ  ֵמַהּכְ ֵמָהֲאֵחִרים  ּתְ

י . זֶׁה יֹוֵדַע ְלהֹוִכיָחם־ְיֵדי־ְוַעל ּכִ

ל ְיֵדי הָ ־ַעל ל ּכָ ַעזּּות ְוַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ָחד ַעל ָחד ְואֶׁ זֶׁה יֹוֵדַע ִאם ־ְיֵדי־אֶׁ

ן אֹו ָלאו הֹגֶׁ ִפּלָתֹו ָהְיָתה ּכְ י . ּתְ ּכִ

ֵני ִמיֵני ַעזּּות ֵיׁש ַעזּּות  ֵיׁש ׁשְ

ִסְטָרא  ה ְוֵיׁש ַעזּּות ּדְ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ר ִלְזּכֹות ַלּתֹוָרה . ַאֲחָרא ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

י ִאם ַעל ה ְיֵדי ־ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ַעזּּות ּדִ

ד ַהּמֹוְנִעים  גֶׁ נֶׁ ֵמר ּכְ ּנָ ִלְהיֹות ַעז ּכַ

תּוב בַּ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְלָחן"ְוחֹוְלִקים ּכְ ֻ  ־ׁשּ

ים ִסיָמן א) "ָערּוךְ  ּלֹא '( ֹאַרח ַחּיִ ׁשֶׁ

ְלִעיִגים ֵני ַהּמַ ׁש ִמּפְ ּיֵ ּוְכִפי . 'ִיְתּבַ

ה ַלּתֹוָרה  ן זֹוכֶׁ ה ּכֵ ָ ְקֻדׁשּ ָהַעזּּות ּדִ

ל וּ  י ּתֹוָרה ְלַקּבֵ יְך ִחּדּוׁשֵ ְלַהְמׁשִ

עֹוָלם ים ּבָ ּיִ ּיֵׁש . ֲאִמּתִ ְך ִמי ׁשֶׁ ּוְלֵהפֶׁ

ל  ִסְטָרא ַאֲחָרא ְמַקּבֵ לֹו ַעזּּות ּדְ

ָרא ְטָרא ָאחֳּ ּוְכִפי . ּתֹוָרה ֵמַהּסִ

ן  ִפי ָהַעזּּות ּכֵ ל ּכְ ַקּבֵ ּמְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ה ִלְתִפּלָה ר , זֹוכֶׁ ם ִעּקַ י ּגַ ּכִ

ִפּלָה ִהיא ְיֵדי ַעזּּות ־ַעל ַהּתְ

ָניו  ִריִכין ְלָהֵעז ּפָ ּצְ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ּנּו ַעל  ׁש ִמּמֶׁ ַרְך ּוְלַבּקֵ ְגּדֹו ִיְתּבָ נֶׁ ּכְ

ֹות  ִריְך ַוֲאִפּלּו ַלֲעש  ּצָ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ָלאֹות ִעּמוֹ  ה . ּפְ י ִאם ִיְרצֶׁ ּכִ

ּיֵשׁ  ּנוּ  ְלִהְתּבַ ַרךְ  ִמּמֶׁ יו  ְלִפי ִיְתּבָ ַמֲעש ָ

דֻ  אי ּוְלִפי ּגְ ַוּדַ ַרְך ּבְ ּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ּלֵל  ה ְלִהְתּפַ לֹא יּוַכל ִלְפּתַֹח ּפֶׁ

ָלל ן. ּכְ ה  ַעל־ּכֵ ָ ְקֻדׁשּ ִפי ָהַעזּּות ּדִ ּכְ

ה  ן זֹוכֶׁ ד ַהּמֹוְנִעים ּכֵ גֶׁ נֶׁ ׁש לֹו ּכְ ּיֵ ׁשֶׁ

נַּ  ת ּכַ ה "ְלתֹוַרת ֱאמֶׁ ל ּוְכמֹו ֵכן זֹוכֶׁ

ָנה ַכּוָ ןוְ . ִלְתִפּלָה ּבְ דִּ  ַעל־ּכֵ יק ַהּצַ

ה ָהַעזּּות ְוַהּתֹוָרה ־ַעל רֹואֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָחד ַעל ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ל ּכָ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ָלה ְלּבְ ּבִ ִפּלָה ׁשֶׁ ת ַהּתְ  אֹותוֹ  יֹוֵדַע אֶׁ

ָאה ְוַעל ֵמֵאיזֶׁה ם ּבָ זֶׁה ־ְיֵדי־ֵמהֶׁ

 :יֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח אֹותוֹ 

ל ָאָדם ְיכֹוִלין ֵליַדע . טו ִמּקֹולֹו ׁשֶׁ

ִחיַנת ַהמַּ  ת ּבְ ּלוֹ אֶׁ י ֵיׁש . ְלכּות ׁשֶׁ ּכִ

ִחיַנת ַמְלכּות  ָחד ּבְ ָחד ְואֶׁ ָכל אֶׁ ּבְ

י ֵיׁש  קֹולֹו ּכִ ת ּבְ רֶׁ קֹול "ְוִהיא ִנּכֶׁ

בּוָרה מֹות ל) 'ְוכוּ " ֲענֹות ּגְ ( ב יח"ׁשְ

ל  ל ּכָ ְלכּות ׁשֶׁ ִחיַנת ַהּמַ ִפי ּבְ ּכְ

ָחד ןוְ . אֶׁ קֹולֹו  ַעל־ּכֵ אּול ּבְ ֵהִבין ׁשָ

לֶׁךְ  ִוד ַהּמֶׁ ל ּדָ לֹום, ׁשֶׁ ָ , ָעָליו ַהׁשּ

ְלכּות ְבִחיַנת ַהּמַ הּוא ָחָזק ּבִ  ׁשֶׁ

ַאל אֹותוֹ  ִני" :ְוׁשָ ה ּבְ ֲהקֹוְלָך זֶׁ
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ִוד   אּול  .(ד"כ ,א שמואל) "ּדָ ַמּה ׁשָ ּתָ ׁשֶׁ

ל  הּוא קֹול ׁשֶׁ ַעל קֹולֹו ְוֵהִבין ׁשֶׁ

יּהַ  את ּוְלַהְגּבִ ׁש ְוָרָצה ָלש ֵ לְֶׁך ַמּמָ מֶׁ

ּנּו ְולֹ  : ְוזֶׁהוּ . א ָיֹכלקֹולֹו ְלַמְעָלה ִמּמֶׁ

ְבךְּ " ת קֹולֹו ַוּיֵ אּול אֶׁ א ׁשָ ָ ש ּ ם)" ַוּיִ ( ׁשָ

ל  ְבִחיַנת קֹול ׁשֶׁ ָהָיה ָנמּוְך ּבִ ׁשֶׁ

ה ְוָאז ָאַמר ְלָדִוד ִכּיָ י : "ּבְ י ּכִ ָיַדְעּתִ

ְמלֹךְ  י ָיַדע זֶׁה ַעל" ָמלְֹך ּתִ ְיֵדי ־ּכִ

נַּ   :ל"ַהּקֹול ּכַ

יָרא  ֵ  לא –ִאית ָלן ב 

ָדָקה ַמנְ . א ּלֵי ַהּצְ ְלּגַ ל ּגַ ת ּכָ גֶׁ הֶׁ

ל  ַעל־ָיָדהּ ָהָרִקיַע וְ  ִעין ּכָ ּפָ ִנׁשְ

ָרכֹות ֵלמּות , ַהּבְ ֲאָבל ֵאין ׁשְ

ִהיא  ת ׁשֶׁ ּבָ ׁשַ י ִאם ּבְ ָרכֹות ּכִ ְלַהּבְ

ִחיַנת ֱאמּוָנה יבּות , ּבְ ר ֲחׁשִ י ִעּקַ ּכִ

ָדָקה ִהיא ָהֱאמּוָנה ןוְ . ַהּצְ  ַעל־ּכֵ

דָ  ר ִהְתנֹוְצצּות אֹור ַהּצְ ָקה ִעּקַ

ּלָא  ֵלמּוָתּה ֵאיָנּה אֶׁ ׁש ּוׁשְ מֶׁ ֶׁ ׁשּ ּכַ

ִחיַנת ֱאמּוָנה  ִהיא ּבְ ת ׁשֶׁ ּבָ ׁשַ ּבְ

ָרכֹות ֱאמּוָנה ִהיא ְמקֹור ַהּבְ  וֶׁ
יק) ְעּתִ ר , ָאַמר ַהּמַ י ִעּקַ רּוׁשֹו ּכִ ּפֵ

ן  ׁש ִהיא ִלּתֵ מֶׁ ֶׁ ׁשּ ָדָקה ַהְמִאיָרה ּכַ ַהּצְ

ת קֹדֶׁ  ּבַ ים ֲהגּוִנים ַעל ָצְרֵכי ׁשַ ׁש ַלֲעִנּיִ

ִסיָמן זֶׁה ִפּלֹות ּבְ ר ִלּקוֵּטי ּתְ ֵספֶׁ ּמּוָבן ּבְ . ּכַ

ָדָקה ַהזֹּאת "ּוְבִסיָמן פ י ַהּצְ ו ִאיָתא ּכִ

זֶׁה ִהיא  ת ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּבָ ּנֹוֵתן ְלָעִני ַעל ׁשַ ׁשֶׁ

ׁש לֶָׁעִתיד  ׁש ָהֲעִתיָדה ְלִהְתַחּדֵ מֶׁ ד ׁשֶׁ גֶׁ נֶׁ ּכְ

ִמים  ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ִהיא ּכְ ָלבֹוא ׁשֶׁ

ד ְוהַ  גֶׁ נֶׁ יֵמי ַהחֹל ִהיא ּכְ ין ּבִ עֹוש ִ ָדָקה ׁשֶׁ ּצְ

ַמן ַהזֶּׁה זְּ ּבַ ׁש ׁשֶׁ מֶׁ  :(:ׁשֶׁ

ָבִרים ִהיא . ב ל ַהּדְ ֵלמּות ּכָ ׁשְ

ל  י ָהֱאמּוָנה ּכָ ָהֱאמּוָנה ּוִבְלּתִ

ָבִרים ֵהם ֲחֵסִרים ֵלמּות . ַהּדְ ְוֵכן ׁשְ

ַעת ִהיא ַרק  ִהיא ַהּדַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

י ־ַעל ל ַהּתֹוָרה ְיֵדי ֱאמּוָנה ּכִ ּכָ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶׁ ת ַעל ָהֱאמּוָנה ּכְ דֶׁ עֹומֶׁ

א ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ  ּבָ

ֱעִמיָדן ַעל ָהֱאמּוָנה ' ֲחַבּקּוק ְוהֶׁ

ים (. ד"ַמּכֹות כ) ּלִ ְלּגַ ֵלמּות ַהּגַ ְוֵכן ׁשְ

נַּ  ִחיַנת ְצָדָקה ּכַ ִהיא ּבְ ל ֵאיָנּה "ׁשֶׁ

ּלָא ַעל י־אֶׁ ר  ְיֵדי ֱאמּוָנה ּכִ ָהִעּקָ

 :ִהיא ָהֱאמּוָנה

ִהיא ־ְוַעל. ג ת ׁשֶׁ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ְיֵדי ׁשְ

ָדָקה  ָלם ַהּצְ ִחיַנת ֱאמּוָנה ִנׁשְ ּבְ

ָרכֹות ןוְ . ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּבְ  ַעל־ּכֵ

ת  ּבָ ת ׁשַ כֶׁ ַמּסֶׁ א ּבְ ּנָ ִהְתִחיל ַהּתַ

ל ַהנַּ  ז ּכָ ִמְצַות ְצָדָקה ְלַרּמֵ ל "ּבְ

ר ְלָכה דוֹ ) מֶׁ זֶׁ ֱאַמר ּבַ ת ְונֶׁ ּבָ ׁשַ י ִהיא 'ִדי ּבְ ּכִ

ָרָכה ִחיַנת  (.'ְמקֹור ַהּבְ ְוִהיא ּבְ

עֹוָלם  ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ֵלמּות ּכָ ׁשְ
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נַּ  י ַעל"ּכַ ת ־ל ּכִ ּבַ ִמיַרת ׁשַ ְיֵדי ׁשְ

ׁש זֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה  :קֹדֶׁ

ה   .ד ל ְצָדָקה עֹוש ֶׁ ה ׁשֶׁ ּיָ ר ָהֲעש ִ ְוִעּקַ

ִית ַעל ַהּבַ ָעִני ִעם ַהּבַ ה ִמְדָר ) הֶׁ ׁש ַרּבָ

רּוׁש ַרשִׁ  ִחיַנת  (י"רּות ּפֵ ְוזֶׁהּו ּבְ

ִחיַנת ים ּבְ ּלִ ְלּגַ : ֲהִליַכת ּוְתנּוַעת ַהּגַ

ָבר ַהזֶּׁה ' ְגַלל ַהּדָ ל הּוא  –ּבִ ְלּגַ ּגַ

עֹוָלם חֹוֵזר ּבָ ת קנ) 'ׁשֶׁ ּבָ ְוהּוא (. א"ׁשַ

נּועֹות ַאַחת ִהיא  י ּתְ ּתֵ ֵיׁש לֹו ׁשְ

ִהיא ִממַּ  נּוָעה ׁשֶׁ ר ַהּתְ ֲעָרב ָהִעּקָ

נּוָעה ִטְבִעית ְוַאַחת . ְלִמְזָרח ּתְ

ְזָרח  ְכֵרִחית ִמּמִ נּוָעה הֶׁ ִהיא ּתְ

ל ַהּיֹוִמי חֹוֵזר  ְלּגַ ַהּגַ ֶׁ ְלַמֲעָרב ַמה ׁשּ

ְזָרח ְלַמֲעָרב  ל ִמּמִ ְלּגֵ ּוִמְתּגַ

ים ּלִ ְלּגַ ל ַהּגַ ָעִני . ּוַמְכִריַח ִעּמֹו ּכָ ְוהֶׁ

ִחיַנת צֶׁ : "הּוא ּבְ ֲעָרב ֲאַקּבְ " ךָּ ּוִמּמַ

ְעָיה מ) ָדָקה , (ג ה"ְיׁשַ ץ ַהּצְ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶׁ

ִית ַהּנֹוֵתן לֹו הּוא  ַעל ַהּבַ ְוַהּבַ

ְבִחיַנת ךָ : "ּבִ ְזָרח ָאִביא ַזְרעֶׁ " ִמּמִ

ם) ְבִחיַנת( ׁשָ ם : "ּבִ ִזְרעּו ָלכֶׁ

ַע י) "ִלְצָדָקה ר (. יב' הֹוׁשֵ ְוִעּקַ

ֲעָרב ְלִמְזָרח  נּוָעה ִהיא ִמּמַ ַהּתְ

ָעִני ַלבַּ  ִיתֵמהֶׁ  :ַעל ַהּבַ

ר ִקּיּום ְוִחּיּות ָהֱאמּוָנה ִהיא . ה ְוִעּקַ

ִרית־ַרק ַעל ִמיַרת ַהּבְ . ְיֵדי ׁשְ

ןוְ  יִקים ַעל  ַעל־ּכֵ ּדִ נֹוְסִעים ַלּצַ

ת  ַ ר ְקֻדׁשּ י ִעּקַ ׁש ּכִ ת קֹדֶׁ ּבַ ׁשַ

ִמיַרת  ים ִהיא ׁשְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

ִחינוֹ  ָכל ַהּבְ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ִרית ּבִ . תַהּבְ

ן ת  ַעל־ּכֵ ּבָ ם ַעל ׁשַ נֹוְסִעים ֲאֵליהֶׁ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ם ְקֻדׁשּ ל ֵמהֶׁ ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ

ֵלמּות  ִהיא ׁשְ ִהיא ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ׁשֶׁ

נַּ   :ל"ַהּכֹל ּכַ

ים ְוָכל ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם . ו ּלִ ְלּגַ ְוָכל ַהּגַ

ץ"ַהְינּו  ַמִים ָוָארֶׁ ִיְרְמָיה )" ֻחּקֹות ׁשָ

לּוי( ג כה"ל ִמיַרת  ַהּכֹל ּתָ ׁשְ ּבִ

שׁ  ִרית קֹדֶׁ ָרכֹות . ַהּבְ ל ַהּבְ ְוֵכן ּכָ

ם ִאים ֵמהֶׁ ּבָ עֹות ׁשֶׁ ּפָ  :ְוַהַהׁשְ

ׁש ָלָאָדם . ז ּיֵ ּסּוִרים ׁשֶׁ ְוָכל ַהּיִ

ַגם  ִביל ּפְ ׁשְ ּלָם ֵהם ּבִ ָרִכים ּכֻ ּדְ ּבַ

ִרית ן. ַהּבְ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  ַעל־ּכֵ

ב ָאָדם ִלְפקֹד ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַחּיָ

ךְ  רֶׁ ֵצא ַלּדֶׁ ּיֵ ם ׁשֶׁ ּתֹו קֹדֶׁ ת ִאׁשְ ' אֶׁ

ה  (ב"ְיָבמֹות ס) ּלֹא ִיְהיֶׁ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ְבִחיַנת ת : "ּבִ ר אֶׁ ש ָ ל ּבָ ִחית ּכָ ִהׁשְ

ְרּכוֹ  ית ו) "ּדַ ֵראׁשִ ַהְינּו ( יב' ּבְ
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ַעל ִרית לֹא ־ׁשֶׁ ִמיַרת ַהּבְ ְיֵדי ׁשְ

ךְ  רֶׁ ּדֶׁ  :ִיְהיֶׁה לֹו ַצַער ּבַ

ן ְצָדקָ . ח ֵצא ְוֵכן ָצִריְך ִלּתֵ ּיֵ ם ׁשֶׁ ה קֹדֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְך ּכְ רֶׁ ק ְלָפָניו : "ַלּדֶׁ דֶׁ צֶׁ

ָעָמיו ְך ּפְ רֶׁ ם ְלדֶׁ ים )" ְיַהּלְֵך ְוָיש ֵ ִהּלִ ּתְ

י ַעל( ה יד"פ ָדָקה ָיִאיר ־ּכִ ְיֵדי ַהּצְ

י ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְמִאיִרין ־ַהּכֹוָכב ּכִ

ים ּלִ ְלּגַ ל ִעּכּובֹו ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּגַ זֶׁה ְיַבּטֵ

ּדֶׁ  ׁש ּבַ ּיֵ ְך ֵמָהִעּכּוב ׁשֶׁ ְמׁשָ ּנִ ְך ׁשֶׁ רֶׁ

ֵאיָנם ְמִאיִרים  ּכֹוָכִבים ׁשֶׁ ּבַ

ַער ְוִעּכּוב  ֵצל ִמּצַ ֵלמּות ְוִיּנָ ׁשְ ּבִ

ךְ  רֶׁ ּדָ ִסיָמן רס) ּבַ ן ּבְ י ְצָדָקה "ְוַעיֵּ ד ּכִ

ןהּוא  ם־ּכֵ ִרית ּגַ ּקּון ַהּבְ  :(:ּתִ

ִרית. ט ִחינֹות ּבְ י ּבְ ּתֵ ִחיָנה . ְוֵיׁש ׁשְ ּבְ

ׁש  ַאַחת ִרית קֹדֶׁ ִמיַרת ַהּבְ ִהיא ׁשְ

הּוא ָרִקיַע  ָאה ׁשֶׁ ִרית ִעּלָ ּבְ

ִאין ְלַמִין  ין ַמִין ִעּלָ יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ן חֹוִרין  ִחיַנת ּבֶׁ ִאין ּבְ ּתָ ּתַ

ַעל ה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ה ְלֵחרּות ְועֹוש ֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ה ִהיא . ּתֹוָלדֹות ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ ְוַהּבְ

ר ּתֵ ִמיַרת ִאּסּור ְוהֶׁ ְוָצִריְך . ׁשְ

י  ּתֵ ְ ָלָאָדם ִלְהיֹות לֹו ֵאּלּו ַהׁשּ

יק  ִרית ַהְינּו ִלְהיֹות ַצּדִ ִחינֹות ּבְ ּבְ

יק ִנְקָרא ַעל. ְוַלְמָדן ְיֵדי ־ְוַצּדִ

ׁש ְוַלְמָדן  ִרית קֹדֶׁ ִמיַרת ַהּבְ ׁשְ

ר ־ַעל ּתֵ יֵני ִאּסּור ְוהֶׁ ְלמֹוד ּדִ ּיִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְמֵרם זֶׁה ְוִיׁשְ ה ּוכְ . ְוַכּיֹוֵצא ּבָ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ִחינֹות  י ּבְ ּתֵ ׁשְ ִרית ּבִ ִמיַרת ַהּבְ ִלׁשְ

ה ְלַמְלַאְך ה ' ֵאּלּו ֲאַזי הּוא ּדֹומֶׁ

ֵלָמה  ה לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ ְצָבאֹות ְוזֹוכֶׁ

עֹות  ּפָ ָרכֹות ְוַהַהׁשְ ל ַהּבְ יְך ּכָ ּוַמְמׁשִ

נַּ   :ל"ּכַ

נַּ ־ְוַעל. י ִרית ּכַ ִמיַרת ַהּבְ ל "ְיֵדי ׁשְ

פֻ  ד ּבְ סֶׁ ּלֶׁה חֶׁ ה ִנְתּגַ ַאּמָ א ּדְ ּמָ

דֹוׁש ֵחלֶׁק ג קמ־זַֹהר) ד ַהְינּו  .(ב"ַהּקָ סֶׁ ְוחֶׁ

ם  ֵ ּתֹוְקקּות ְלַהׁשּ ַאֲהָבה ְוִהׁשְ

ִהיא  ַרְך ְוִכּסּוִפין טֹוִבים ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ָבר ָיָקר ְמאֹד י ַעל. ּדָ זֶׁה ־ְיֵדי־ּכִ

ה  עֹוש ֶׁ ה ְנָפׁשֹות ַהְינּו ׁשֶׁ עֹוש ֶׁ

בְ  ִחיַנת ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ּבִ

ף סֶׁ ַעל. ְנֻקּדֹות ַהּכָ ְיֵדי ־ַהְינּו ׁשֶׁ

ֵהם  ֻקּדֹות ׁשֶׁ ין ַהּנְ ּסּוִפין ַנֲעש ִ ַהּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ׁש ּכְ פֶׁ ִחיַנת נֶׁ : ּבְ

י" ְלָתה ַנְפׁשִ ים )" ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ִהּלִ ּתְ

ֲאִני ִנְכָסף ְוָכלֶׁה , (ד ג"פ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ

ַרְך ִמזֶּׁה בְּ  ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצמֹו ַאַחר ַהׁשּ

י ה ַנְפׁשִ  :ַנֲעש ֶׁ
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נּוָעה . יא ֻקּדֹות ֵהן ַהִחּיּות ְוַהּתְ ְוַהּנְ

ל ָהאֹוִתּיֹות  ןׁשֶׁ ִחיַנת  ַעל־ּכֵ ֵהם ּבְ

שׁ  פֶׁ ׁש ִהיא ִחּיּות . נֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

נּועֹוָתיו ֵהם ַעל ְיֵדי ־ָהָאָדם ְוָכל ּתְ

ֹגלֶׁם ׁש ּוְבלֹא זֶׁה הּוא ּכְ פֶׁ ן , ַהּנֶׁ ּכֵ

נּוָעה ָהאֹוִתיּ  ם ׁשּום ּתְ ֹות ֵאין ָלהֶׁ

ֻקּדֹות ־ְוִחּיּות ַרק ַעל ְיֵדי ַהּנְ

ַעל ִגין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ּוְ זֶׁה ִמְתנֹוֲעִעין ְוִנְזּדַ

ֻקּדֹות . ְוִנְצָטְרִפין ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּנְ

ין ַעל ם ־ַנֲעש ִ ֵ ּסּוִפין ְלַהׁשּ ְיֵדי ַהּכִ

ִחיַנת ְנָפׁשֹות  ֵהם ּבְ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ֻקּדֹות ְוִזּוּוָגן וְ  ל ַהּנְ ִהְצָטְרפּוָתן ׁשֶׁ

ָפׁשֹות ִחיַנת ִזּוּוֵגי ַהּנְ . ֵהם ּבְ

ֻקּדֹות ְיֵדי־ְוַעל ִגין ַהּנְ ּוְ ְוִנְצָטְרִפין  ִנְזּדַ

ִחיַנת ִזּוּוֵגי  ָהאֹוִתּיֹות ְוזֶׁה ּבְ

ִים . ַהּגּוִפים ְוזֶׁה סֹוד ְנִפיַלת ַאּפַ

ְבִחיַנת  ׁש ּבִ פֶׁ ָנתֹו ְלַהֲעלֹות ַהּנֶׁ ּוָ ּכַ ׁשֶׁ

ֹות הַ  ֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין ְוַלֲעש 

י ַעל. ִיחּוד ה ־ּכִ זֶּׁ ּסּוִפין ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּכִ

ִחיַנת ַהֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין ִמזֶּׁה  ּבְ

ׁש ְוִנְתַעּלֶׁה  פֶׁ ה נֶׁ ַעְצמֹו ַנֲעש ֶׁ ּבְ

ה ִיחּוד ְוִזּוּוג ר . ְוַנֲעש ֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ׁש ִהיא ַעל פֶׁ ְיֵדי ־ִהְתַהּוּות ַהּנֶׁ

ּתֹוקְ  ַרְך ַהִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ קּות ַאַחר ַהׁשּ

הּוא  ָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ׁשֶׁ ל אֶׁ ּכָ

ְדֵרָגה  יַע ַלּמַ ּתֹוֵקק ְלַהּגִ ִנְכָסף ּוִמׁשְ

ה ַעל ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶׁ ּלְ ה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ֹכחַ  ׁש ּבְ פֶׁ  :ַהּנֶׁ

ּוּוג־ְוַעל. יב ה ַהזִּ ּסּוִפין ַנֲעש ֶׁ . ְיֵדי ַהּכִ

ַעל הּוא־ְיֵדי־ׁשֶׁ ל  זֶׁה ׁשֶׁ ִנְכָסף אֶׁ

שׁ  פֶׁ ה נֶׁ ָבר ַנֲעש ֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּדָ

ָבר  ָבר חֹוֵזר ַהּדָ הּוא ִנְכָסף ְלַהּדָ ׁשֶׁ

ה  ןְוכֹוֵסף ֵאָליו ּוִמזֶּׁה ִנְתַהּוֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ִגין ּוְ ָפׁשֹות ִמְזּדַ ׁש ְוַהּנְ פֶׁ י ַמה . נֶׁ ּכִ

ִחיַנת  הּוא ִנְכָסף הּוא ּבְ ֶׁ ׁשּ

נּוְקָבא ְוהּוא עָ  א ּדְ אּוְבּתָ ֵביד ּתֵ

זַֹּהר  ּמּוָבא ּבַ ׁש נּוְקָבא ּכַ פֶׁ נֶׁ

דֹושׁ  ָבר :(. ה"א פ"ח) ַהּקָ ַהּדָ ֶׁ ּוַמה ׁשּ

ִחיַנת  חֹוֵזר ְוִנְכָסף ֵאָליו הּוא ּבְ

ָכר  ׁש ּדְ פֶׁ ָכר ְוָעֵביד נֶׁ ּדְ א ּדִ אּוְבּתָ ּתֵ

ִאים ִלְבִחיַנת ִעּבּור  ְך ּבָ ְוַאַחר ּכָ

זַֹּהר  ם ּבַ תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְוֵלָדה ּכְ

ָפׁשֹות . דֹושׁ ַהקָּ  ְוִנְגָמִרין ְויֹוְצִאין ַהּנְ

עֹוָלם ְלִפי  ֻעּלֹות ּבָ ֹות ּפְ ַלֲעש 

ין ָלאֹוִתּיֹות עֹוש ִ ֻקּדֹות ׁשֶׁ י . ַהּנְ ּכִ

אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ּפֹוֲעִלים ַהּכֹל 

ָבר  ל ּדָ ל ּכָ י ֵהם ַהִחּיּות ׁשֶׁ ּכִ

ל ָהעֹוָלם ְוֵאין  ת ּכָ ּוַמְנִהיִגין אֶׁ
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ם ּכֹחַ  ֻקּדֹות  ָלהֶׁ ּלָא ְלִפי ַהּנְ ִלְפעֹל אֶׁ

נַּ  ּסּוִפין ּכַ ִחיַנת ַהּכִ ְוִאם ּכֹוֵסף . ל"ּבְ

ה ְנֻקּדֹות ָרעֹות ַחס  ְלַרע עֹוש ֶׁ

לֹום ִגין , ְוׁשָ ּוְ ְוִנְצָטְרִפין ְוִנְזּדַ

ֻעּלֹות ָרעֹות ֹות ּפְ . ָהאֹוִתּיֹות ַלֲעש 

ין  ְתׁשּוָבה ַנֲעש ִ ְוִאם ּכֹוֵסף ָלׁשּוב ּבִ

ת טֹובֹות ּוִמְתנֹוֲעִעים ְנֻקּדוֹ 

ֻעּלֹות  ֹות ּפְ ִגין ַלֲעש  ּוְ ָהאֹוִתּיֹות ְוִנְזּדַ

עֹוָלם  :טֹובֹות ּבָ

ִחיַנת ֱאמּוָנה . יג ׁש ִהיא ּבְ ת קֹדֶׁ ּבַ ְוׁשַ

ַעל ִרית ׁשֶׁ ת ַהּבְ ַ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ּוְקֻדׁשּ

ּתֹוְקקּות ְוִכּסּוִפים  ְלַאֲהָבה ְוִהׁשְ

ַעל ין ְנָפׁשֹות זֶׁה נַ ־ְיֵדי־טֹוִבים ׁשֶׁ ֲעש ִ

ןוְ . ְקדֹוׁשֹות ת  ַעל־ּכֵ ּבָ ְתִחּלַת ׁשַ ּבִ

ה ָלָאָדם  ָ ְקֻדׁשּ ּתֹוְקקּות ּדִ א ִהׁשְ ּבָ

ׁש  פֶׁ ת ַעְצמֹו ֵמֲאֵבַדת ַהּנֶׁ ר אֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  מֹו ׁשֶׁ חֹל ּכְ ְיֵתָרה ּבְ

ַבת ַוי ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָ ׁשּ יָון ׁשֶׁ ּכֵ

שׁ  פֶׁ יצָ ) 'ָאְבָדה נֶׁ ַהְינּו )( ז"ה טּבֵ

ֵני ְמרּו ּבְ אֹוְמִרים ְוׁשָ ָרֵאל ְוגוֹ ־ׁשֶׁ ' ִיש ְ

ַפשׁ  ּנָ ַבת ַוּיִ ת ַעְצָמם (. ׁשָ ְוזֹוְכִרים אֶׁ

ׁש אֹוְבִדים  ת קֹדֶׁ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ ׁשֶׁ

ַע  ְעּגֵ ׁש ּוַמְתִחיִלין ְלִהְתּגַ פֶׁ ַהּנֶׁ

ה  ַעְצמֹו ִנְתַהּוֶׁ יָה ּוִמזֶּׁה ּבְ ַאֲחרֶׁ

ֵתָרה ׁשֶׁ  ׁש ַהּיְ פֶׁ תַהּנֶׁ ּבָ ר , ל ׁשַ י ִעּקַ ּכִ

ה הּוא  ָ ְקֻדׁשּ ָפׁשֹות ּדִ ִהְתַהּוּות ַהּנְ

נַּ ־ַעל ּסּוִפים טֹוִבים ּכַ  :ל"ְיֵדי ּכִ

ּלֹו . יד ּסּוִפין ׁשֶׁ ָחד ְלִפי ַהּכִ ְוָכל אֶׁ

ה  ן עֹוש ֶׁ ין ְנָפׁשֹות ּכֵ ם ַנֲעש ִ הֶׁ ּמֵ ׁשֶׁ

ְוֵהם . ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה

ִחּלָה אֹור פָּ  ּתְ ִסיָמן ) ׁשּוטּבַ ְמֹבָאר ּבְ ּכַ

י ִאם ( ו"ל ֵצא ּכִ ְליֹון לֹא ּתֵ י עֶׁ י ִמּפִ ּכִ

ׁשּוט ָחד ְלִפי ַמה , אֹור ּפָ ל אֶׁ ַרק ּכָ

ה צּוָרה  ן הּוא עֹוש ֶׁ הּוא ִנְכָסף ּכֵ ֶׁ ׁשּ

ֹגלֶׁם  ִחּלָה ּכְ ּתְ ָהיּו ּבַ ְלָהאֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

ּסּוִפין ־ְוַעל ֻקּדֹות ֵמַהּכִ ְיֵדי ַהּנְ

ין כֵּ  ְוִאם ָהָאָדם ּכֹוֵסף . ִליםַנֲעש ִ

ר ּוְמָפֵרׁש  ּתֹוֵקק ְלטֹוב ְמַצּיֵ ּוִמׁשְ

ים  אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ְוַנֲעש ִ

ל טֹוב ִלי ְלַקּבֵ ְוִאם ִנְכָסף ְלַרע . ּכְ

ִלי  ים ּכְ ִרים ְוַנֲעש ִ לֹום ִנְצַטּיְ ַחס ְוׁשָ

לֹום ל ַרע ַחס ְוׁשָ ּוְלִפי ַמה . ְלַקּבֵ

ִרי ְצַטּיְ ּנִ ֶׁ עֹוָלם ׁשּ ן ֵהם ּפֹוֲעִלים ּבָ ן ּכֵ

ּתֹוָרה ֲאִחיַזת טֹוב ָוַרע  י ֵיׁש ּבַ ּכִ

ִחיַנת ית לֹו ַסם ': ּבְ ָזָכה ַנֲעש ֵ

ים יִקים "( ב"יֹוָמא ע) 'ְוכוּ ' ַחּיִ ְוַצּדִ

לּו ָבם ׁשְ ִעים ִיּכָ " ֵיְלכּו ָבם ּוֹפׁשְ

ַע י)  (:ד י"הֹוׁשֵ
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ׁש ִמּכַֹח אֶׁ . טו פֶׁ ֵצא ַהּנֶׁ ּתֵ ֵדי ׁשֶׁ ל ַאְך ּכְ

ּסּוִפין  ה ַהּכִ ּפֶׁ ר ּבַ ַהּפַֹעל ָצִריְך ְלַדּבֵ

ַעל ׁש ְויֹוְצָאה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ פֶׁ זֶׁה ִנְגָמר ַהּנֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל ַהּפַֹעל ּכְ : ִמּכַֹח אֶׁ

רוֹ " י ָיְצָאה ְבַדּבְ יִרים ) "ַנְפׁשִ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ

תּוב(. ו' ה ּכָ ְרצֹון ְיֵרָאיו : "ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ְוָעָתם יִ  ת ׁשַ ה ְואֶׁ ַמע ַיֲעש ֶׁ ׁשְ

יֵעם ים קמ) "ְויֹוׁשִ ִהּלִ י , (ה יט"ּתְ ּכִ

ּסּוִפין ־ַעל הּוא ַהּכִ ְיֵדי ָהָרצֹון ׁשֶׁ

ה  ֹכַח ְוָאז ַנֲעש ֶׁ ׁש ּבְ פֶׁ ה ַהּנֶׁ ַנֲעש ֶׁ

ְבִחיַנת ֹכַח ּבִ תֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ ׁשָ ּקָ : ּבַ

ה" ְך ־ְוַאַחר, "ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעש ֶׁ ּכָ

פִ  ִרים ּבְ ַדּבְ ּמְ ְוָעָתם ׁשֶׁ ת ׁשַ ם ְואֶׁ יהֶׁ

ּתֹוְקקּות ְוכוּ  : זֶׁה־ְיֵדי־ַעל' ַהִהׁשְ

יֵעם" ַמע ְויֹוׁשִ י ַעל". ִיׁשְ ְיֵדי ־ּכִ

ׁש ְויֹוְצָאה  פֶׁ ת ַהּנֶׁ רֶׁ ּבּור ִנְגמֶׁ ַהּדִ

ִרים  ל ַהּפַֹעל ַוֲאַזי ִנְצַטּיְ ִמּכַֹח אֶׁ

ִלי ים ּכְ ִסיָמן ) ָהאֹוִתּיֹות ְוַנֲעש ִ ן ּבְ ְוַעּיֵ

י ד"ל ּבּור ּכִ ִלי הּוא ַהּדִ ל ַהּכְ ַפע ְלַקּבֵ :( ַהׁשֶׁ

תֹו  ׁשָ ּקָ ל טֹוב ְוִנְתַמּלֵא ּבַ ְלַקּבֵ

ֹפַעל ה . ּבְ עֹוש ֶׁ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ִפי ַהּנֶׁ י ּכְ ּכִ

פֹ  ֹכַח אֹו ּבְ ןּבְ ים ְנֻקּדֹות  ַעל־ּכֵ ַנֲעש ִ

ִרים ְוֵכן ֵהם  ְלָהאֹוִתּיֹות ְוֵכן ִנְצַטּיְ

ים  ּפֹוֲעִלים תוֹ   ְועֹוש ִ ׁשָ ּקָ  .ּוְרצֹונוֹ   ּבַ

ִפּלֹות  ְוַעל זֶׁה    ר ַהּתְ ר ֵסדֶׁ ִנְסּדַ

ּסּוִפין  ִריִכין ְלהֹוִציא ַהּכִ ּצְ ׁשֶׁ

ׁש  פֶׁ ה ַהּנֶׁ ָפָתיו ַוֲאַזי ַנֲעש ֶׁ ש ְ ּבִ

ׁש ִהיא  פֶׁ ר ַהּנֶׁ ִעּקַ ֹפַעל ׁשֶׁ ּבְ

ְבִחיַנת ּבּור ּבִ ַוְיִהי ָהָאָדם : "ֵמַהּדִ

ה ׁש ַחּיָ פֶׁ ית ב) "ְלנֶׁ ֵראׁשִ ְוַתְרּגּומֹו ( ז' ּבְ

 :'ְלרּוַח ְמַמְלָלא'

ינֹו ְלֵבין . זט יָחה ּבֵ ִ ְוזֶׁהּו ַמֲעַלת ַהש ּ

ינֹו  ר ּבֵ יַח ּוְלַדּבֵ ִריִכין ָלש ִ ּצְ קֹונֹו ׁשֶׁ

ּסּוָפיו  ה ּכִ ּפֶׁ ְלֵבין קֹונֹו ְלהֹוִציא ּבַ

ַע ָלֵצאת  ְעּגֵ ְתּגַ ּמִ ַהּטֹוִבים ׁשֶׁ

י ּלֹו ְוִלְזּכֹות ְלטֹוב ֲאִמּתִ . ֵמָהַרע ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ּלֵל ְלַהׁשּ ה  ּוְלִהְתּפַ ַעל זֶׁ

ַרֵחם ָעָליו ְלַמּלֹאת ְרצֹונֹות  ּיְ ׁשֶׁ

ּלֹו ַהּטֹוִבים ה ָמֵלא . ׁשֶׁ פֶׁ ר ּבְ ּוְלַדּבֵ

ָחֵסר לֹו  ֶׁ ל ַמה ׁשּ ַהְינּו ִמּכָ ִמזֶּׁה ּדְ

הּוא  ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבַ

ם  ֵ ַמּלֵא לֹו ַהׁשּ ּיְ ּתֹוֵקק ׁשֶׁ ה ּוִמׁשְ רֹוצֶׁ

ַרךְ  ה ִלְפעֹל זֶׁה ִיזְ ־ְיֵדי־ְוַעל. ִיְתּבָ ּכֶׁ

נַּ  תֹו ּכַ ׁשָ ּקָ ה ִלְפעֹל ַמה "ּבַ ל ְוִיְזּכֶׁ

ִריְך ּוֵמִביא טֹוב ָלעֹוָלם  ּצָ ֶׁ ׁשּ

ָכל  יְך טֹוָבה ּוְבָרָכה ּבְ ּוַמְמׁשִ

ה  ּמָ ָהעֹוָלמֹות ּוְמעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ּכַ

יל . ְנָפׁשֹות ָחד ְלַהְרּגִ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ
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ָכל ה ּבְ זֶׁה ַהְרּבֵ יֹום  ַעְצמֹו ַלֲעסֹק ּבָ

ינֹו ְלֵבין קֹונוֹ  ר ּבֵ ה . ְלַדּבֵ י ִעְנָין זֶׁ ּכִ

זֶׁה ְיכֹוִלין ־ְיֵדי־ָיָקר ְמאֹד ְוַעל

ל ָהעֹוָלם ְלמּוָטב  :ְלַהֲחִזיר ּכָ

ִרית . יז ִמיַרת ַהּבְ ה ִלׁשְ זֹּוכֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ִחינֹות ַהנַּ  י ּבְ ּתֵ ׁשְ ה "ּבִ ל ֲאַזי זֹוכֶׁ

ם  ֵ ְלַאֲהָבה ְוִכּסּוִפים טֹוִבים ְלַהׁשּ

ַעלִיתְ  ַרְך ׁשֶׁ ר ־ְיֵדי־ּבָ זֶׁה ְמַצּיֵ

ְבִחיַנת  אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ּבִ

ים ַוֲאַזי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה . ַחּיִ

ֵרם  ַדּבְ ּיְ ּנּו ׁשֶׁ ין ִמּמֶׁ ׁשִ ַעְצָמן ְמַבּקְ ּבְ

ִפיו ֵרם ְלטֹוָבה ,ּבְ ַצּיְ ּיְ ֵדי ׁשֶׁ . ּכְ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל ְהיּו ּכָ ּיִ ה ׁשֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ְבִחיַנת ּוְסֻעּדֹוָתיו ֲאִכילֹוָתיו ם " :ּבִ לֶׁחֶׁ

ִנים ר 'ַוֲאַזי " ַהּפָ ְלָחנֹו ְמַכּפֵ ׁשֻ

חַ  ְזּבֵ ּמִ ל ַהּכֹוָכִבים ְוָכל . 'ּכַ ַוֲאַזי ּכָ

לֹות ְוָכל ָהַעּכוּ  זָּ ּלָם ֵהם "ַהּמַ ם ּכֻ

ְרָנָסתוֹ  ִביל ּפַ ׁשְ  :טֹוְרִחים ּבִ

אֹד ָיָקר . יח ּמְ ָבר ׁשֶׁ ּוְכַלל ַהּדָ

ּסּוִפין ְוַההִ  ּתֹוְקקּות ְלָדָבר ַהּכִ ׁשְ

ה  י ַעל ָיָדם ִנְתַהּוָ ה ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ׁשֶׁ

ת ַעל רֶׁ ׁש ְוִנְגמֶׁ פֶׁ ּבּור ־ַהּנֶׁ ְיֵדי ַהּדִ

נַּ  ׁש יֹוְצָאה . ל"ּכַ פֶׁ ְוזֹאת ַהּנֶׁ

לֶׁת  ְלּגֶׁ לֶׁת ְוִלְפָעִמים ִמְתּגַ ְלּגֶׁ ּוִמְתּגַ

ה ְלתֹוְך  ָ ְקֻדׁשּ ׁש ּדִ פֶׁ ּוָבָאה ַהּנֶׁ

ע ְונֹוְפִלין לֹו הִ  ְרהּוֵרי ָהָרׁשָ

ׁשּוָבה ְותּוַכל ְלַהֲחִזירֹו ְלמּוָטב . ּתְ

ה ָרעֹות ּגֹוְרִמים  ּמָ ְך ּכַ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ֵאינֹו טֹוב ּסּוִפים ְלָדָבר ׁשֶׁ ַחס , ַהּכִ

לֹום ה . ְוׁשָ ְתַהּוָ ּנִ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ י ַהּנֶׁ ּכִ

לֶׁת ־ַעל ְלּגֶׁ ּסּוִפים ָרִעים ִמְתּגַ ְיֵדי ּכִ

יק ְותוּ  ּדִ ַכל ִלְפָעִמים ְלתֹוְך ַהּצַ

לֹום, ְלַהֲחִטיאוֹ  ְוזֶׁה . ַחס ְוׁשָ

ִחיַנת ל: "ּבְ בֶׁ לֶׁת ח) 'ְוגוֹ " ֵיׁש הֶׁ ' קֹהֶׁ

ם ( יד ָ ׁשּ ּמִ ה ׁשֶׁ ל ּפֶׁ בֶׁ ִחיַנת הֶׁ ּבְ

ָפׁשֹות ְוַעל זֶׁה ֵיׁש ־ְיֵדי־יֹוְצִאים ַהּנְ

ה  ַמֲעש ֵ ם ּכְ יַע ֲאֵליהֶׁ ּגִ ּמַ יִקים ׁשֶׁ ַצּדִ

ִעים לֶׁת ־ַעל. ָהְרׁשָ ְלּגֶׁ ְתּגַ ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ּסּוִפים ָרִעים ְלתוֹ  ׁש ִמּכִ פֶׁ ָכן נֶׁ

ּנֹוְפִלים לֹו ִמזֶּׁה ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה  ׁשֶׁ

ֲחִטיאוֹ ־ַאְך ַאַחר ּתַ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ְך אֶׁ , ּכָ

שׁ  פֶׁ ן ַהּנֶׁ ַתּקֵ ּיְ לֹום אֹו ׁשֶׁ ְוֵכן . ַחס ְוׁשָ

ם  יַע ֲאֵליהֶׁ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶׁ ְך ֵיׁש ְרׁשָ ְלֵהפֶׁ

ּנֹוְפִלים לוֹ  יִקים ׁשֶׁ ּדִ ה ַהּצַ ַמֲעש ֵ  ּכְ

ֵעת  ׁשּוָבה ּבְ אי ִהְרהּוֵרי ּתְ ַוּדַ ּבְ

ה  ׁש ְקדֹוׁשָ פֶׁ יַע ֵאָליו נֶׁ ִהּגִ ׁשֶׁ

ים ּסּוִפים ְקדֹוׁשִ ְך ־ַאְך ַאַחר, ִמּכִ ּכָ

ׁש אֹו  פֶׁ ַקְלֵקל ַהּנֶׁ ּיְ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אֶׁ
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ֲחִזיֵרנּו ְלמּוָטב ּתַ ִחיַנת . ׁשֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

ּיֹוְצִאים  ָפׁשֹות ׁשֶׁ ְלּגּוֵלי ַהּנְ ּגִ

ּבּור ּומִ  עֹוָלםֵמַהּדִ ִלים ּבָ ְלּגְ  :ְתּגַ

ְהיֶׁה . יט ּיִ ֵלמּות ָהָאָדם הּוא ׁשֶׁ ּוׁשְ

י ִאם ֵאינֹו ַלְמָדן  יק ְוַלְמָדן ּכִ ַצּדִ

: ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ 

ץ ָחִסיד" ְוַלְמָדן ". ְולֹא ַעם ָהָארֶׁ

י  לּום ּכִ אי ֵאינֹו ּכְ ַוּדַ ְלַבד ּבְ ּבִ

ר ִלְהיֹות ַלְמָדן  ְפׁשָ מּוראֶׁ ע ּגָ , ְוָרׁשָ

לֹום ית לֹו , ַחס ְוׁשָ י לֹא ָזָכה ַנֲעש ֵ ּכִ

ת וֶׁ ן. ַסם ַהּמָ ה  ַעל־ּכֵ ְהיֶׁ ּיִ ָצִריְך ׁשֶׁ

ים  ַמֲעש ִ ּתֹוָרה ְוָחִסיד ּבְ ַלְמָדן ּבַ

דֹוׁש ) טֹוִבים זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ יק ּכַ ַהְינּו ַצּדִ

ה ְלַמְלַאְך ( ג"ֵחלֶׁק ג רי ַוֲאַזי הּוא ּדֹומֶׁ

אֹות ּוְמַצּיֵר אֹוִתּיֹות ְצבָ ' ה

ה . 'ַהּתֹוָרה ְלטֹוב ְוכוּ  ּטֹועֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ִחיַנת ַלְמָדן  ר הּוא ּבְ ָהִעּקָ ְוסֹוֵבר ׁשֶׁ

ץ  ּצֵ ּקִ ִחיַנת ַאֵחר ׁשֶׁ ְלַבד הּוא ּבְ

ִטיעֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּנְ  :ּבַ

הּוא . כ מּור ׁשֶׁ יק ַהּגָ ּדִ ַוֲאִפּלּו ַהּצַ

ּנֹופֵ  ׁשֶׁ יק ְוַלְמָדן ּכְ ל ִלְפָעִמים ַצּדִ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ דּוַע ׁשֶׁ ּיָ ְדֵרָגתֹו ּכַ ִמּמַ

ִמיד ַעל ַמְדֵרָגה ַאַחת . ַלֲעמֹד ּתָ

ת ַעְצמֹו  ה ְלַהֲחִזיק אֶׁ ֲאַזי ִאם ִיְרצֶׁ

ַאר לֹו הּוא  ׁשְ ּנִ ַמְדֵרַגת ַלְמָדן ׁשֶׁ ּבְ

לֹא טֹוב ַרק ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ַעְצמֹו 

ַמִים ּוְנֻקּדֹות טֹובוֹ  ְרַאת ׁשָ ּיִ ת ּבַ

ָאר ּבֹו ֲעַדִין ׁשְ ּנִ  :ׁשֶׁ

ִחינֹות ֵאּלּו . כא י ּבְ ּתֵ ּוֵמֲחַמת ׁשְ

ִחיַנת  יק ּבְ ּדִ ָהַרב ְוַהּצַ ְמָצִאים ּבְ ּנִ ׁשֶׁ

הּוא  ִחיַנת ַמְלָאְך ׁשֶׁ הּוא ּבְ ַלְמָדן ׁשֶׁ

ָנה"ְמט ִחיַנת ִמׁשְ ּוְבִחיַנת . ט ּבְ

ה ְלקֹונֹו ִלְהיֹות ָחִסיד  ּדֹומֶׁ יק ׁשֶׁ ַצּדִ

ים טוֹ  ַמֲעש ִ ִחיַנת הּבְ ' ִבים ְוזֶׁה ּבְ

ֵני ־ְיֵדי־ַעל. ְצָבאֹות זֶׁה ִנְמָצא ּבֹו ׁשְ

ים  ׁש ְלַהּתֹוָרה ַסם ַחּיִ ּיֵ ּכֹחֹות ׁשֶׁ

ךְ  ְתָקֵרב ֵאָליו. ּוְלֵהפֶׁ ר ְלַהּמִ ְפׁשָ   ְואֶׁ

ְנִטיעֹות  ץ ּבִ ַקּצֵ ּיְ ָבר ׁשֶׁ ִלְמצֹא ּבֹו ּדָ

לֹום ׁשָ ֵנס ְוֵליֵצא ּבְ ןוְ . אֹו ִלּכָ  ַעל־ּכֵ

ְתָקְרִבים ֵיׁש ַאְר  ּמִ ִחינֹות ּבַ ע ּבְ ּבַ

ִחיַנת ת ּבְ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ָעה ': ְלּצַ ַאְרּבָ

ס ְרּדֵ ְכְנסּו ַלּפַ ּנִ י ֵיׁש . (ד"ֲחִגיָגה י) 'ׁשֶׁ ּכִ

ָרה ֵמָהַרב  ְך ְיׁשָ רֶׁ ל ּדֶׁ ַקּבֵ ּמְ ִמי ׁשֶׁ

ר ַעד סֹופֹו ְוזֶׁה  ׁשֵ ה ִאיׁש ּכָ ְוַנֲעש ֶׁ

ִחיַנת  יק ּבְ ִחיַנת ַצּדִ י ֲעִקיָבא'ּבְ  ַרּבִ

לֹום ׁשָ לֹום ְוָיָצא ּבְ ׁשָ ְכַנס ּבְ ּנִ . 'ׁשֶׁ

ִחיַנת  ע ּבְ ִחיַנת ֵהִציץ ְוִנְפּגַ ְוֵיׁש ּבְ

ְתַלֵהב ִלּבֹו ְמאֹד  ּנִ ן ַעזַּאי ַהְינּו ׁשֶׁ ּבֶׁ
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יק    ּדִ ֵהִאיר ּבֹו ַהּצַ ל ָהאֹור ׁשֶׁ ִמּגֹדֶׁ

ה ְוַעל ּדָ  ־ְיֵדי־ְוִנְתַלֵהב יֹוֵתר ֵמַהּמִ

ְעּתוֹ  ְוֵיׁש . זֶׁה יּוַכל ָלֵצאת ִמּדַ

ן  ִחיַנת ּבֶׁ ִחיַנת ֵהִציץ ָוֵמת ּבְ ּבְ

ַעל ְיֵדי ִהְתַלֲהבּותֹו יֹוֵתר ־זֹוָמא ׁשֶׁ

אי יּוַכל ָלמּות ם ֵהם . ִמּדַ ֵניהֶׁ ּוׁשְ

ֱאַמר ם נֶׁ יק ְוַגם ֲעֵליהֶׁ ִחיַנת ַצּדִ : ּבְ

יִקים ֵיְלכּו ָבם" ֲאָבל ֵיׁש ִמי ". ַצּדִ

ַעְקִמיִמּיּות ְוִטיָנא ֵיׁש  א ּבְ ּבָ ׁשֶׁ

לִ  ָהַרב ּבְ ןּבֹו ְויּוַכל ִלְמצֹא ּבְ ם־ּכֵ  ּגַ

ה הּוא רֹוצֶׁ ֶׁ ָבר , ַמה ׁשּ ַהְינּו ּדָ ּדְ

ּכֹל ְוִיְתַרֵחק ְלַגְמֵרי  ְכּפֹר ּבַ ּיִ ׁשֶׁ

ד  ה ִמְתַנּגֵ יק ְוַנֲעש ֶׁ ּדִ ּופֹוֵרׁש ֵמַהּצַ

ץ  ּצֵ ּקִ ְבִחיַנת ַאֵחר ׁשֶׁ ָוֵלץ ּבִ

ִחיַנת ִטיעֹות ְוזֶׁה ּבְ ּנְ ִעים : "ּבַ ׁשְ ְוּפֹ

שְׁ  ע . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן" לּו ָבםִיּכָ ְוַאְרּבַ

יק  ִחיַנת ַצּדִ ִחינֹות ֵאּלּו ֵהם ּבְ ּבְ

ע עֹוֵבד ֱאלִֹקים ְולֹא ֲעָבדֹו  ְוָרׁשָ

סּוק ּפָ ֱאָמִרים ּבַ ם : "ַהּנֶׁ ְבּתֶׁ ְוׁשַ

יק ין ַצּדִ ם ּבֵ  (יח' ַמְלָאִכי ג) ְוגוֹ " ּוְרִאיתֶׁ

ֵני ָאָדם ָהרֹוִצים  ָכל ּבְ ְמָצִאים ּבְ ּנִ ׁשֶׁ

ַרְך ִלכָּ  ם ִיְתּבָ ֵ ֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ּדֹור ּבַ יק ְוָהַרב ׁשֶׁ ּדִ . ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ

ֵני  ְהיֶׁה לֹו ׁשְ ּיִ יק ָצִריְך ׁשֶׁ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ּיֵשׁ  ּכֹחֹות ים ְוַחס  ַסם ְלַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ַחּיִ

לֹום ךְ  ְוׁשָ ן .ְלֵהפֶׁ אֹפֶׁ ר ּבְ ְפׁשָ ְהיֶׁה אֶׁ ּיִ  ׁשֶׁ

ְתָקֵרב ְרצֹונוֹ ְלַקבֵּ  ֵאָליו ְלַהּמִ  ל ּכִ

יִקיםוְ " נַּ ' ְוגוֹ  "ָבם ֵיְלכוּ  ַצּדִ  :ל"ּכַ

ח    ָ ת  פְׁ ָפַתי ת ִ  לב –ֲאדָֹני ש ְׁ

ה ־ַעל. א ל ֲחֻתּנָ ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ׁשֶׁ

יִנים יִקין ַהּדִ ִחיַנת . ַמְמּתִ י ַהּלֵב ּבְ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יָנה ּכְ א: "ּבִ יָנה ִלּבָ " ּבִ

ּקּון זַֹהר) פָ ־ּתִ דֹוׁש ּבְ הוּ ַהּקָ ( ַתח ֵאִלּיָ

ִדין ־ְוַעל ְמַחת ַהּלֵב ְמַרּקְ ְיֵדי ש ִ

ְבִחיַנת ת ַרְגָליו: "ּבִ א ַיֲעקֹב אֶׁ ָ ש ּ " ַוּיִ

ית כ) ֵראׁשִ   ִלּבוֹ 'י "ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ  (ט א"ּבְ

ת ַרְגָליו א אֶׁ ְוָהַרְגַלִים ֵהם . 'ָנש ָ

ַצח ָוהֹוד ְבִחיַנת נֶׁ ד . ּבִ ַרּקֵ ּמְ ּוְכׁשֶׁ

ְמַחת  ש ִ ַרְגָליו ּבְ ן ּבְ ִלּבֹו ָצִריְך ְלַכּוֵ

ַהְינּו ה יְך אֹור ַהּלֵב ּדְ ' ְלַהְמׁשִ

ל אקי יָנה "ַאְלִפין ׁשֶׁ ּבִ ּבַ ק ׁשֶׁ

ּוּוג  ם ַהזִּ ִהיא ִנְקֵראת קֹדֶׁ ּלָה ׁשֶׁ ְלַהּכַ

לֹא ה דֹוׁש ֵחלֶׁק ב ־ֹזַהר) א"ַנַער ּבְ ַהּקָ

ְבִחיַנת ש (ח"ל ר "ּבִ יִנים ִמְסּפַ ך ּדִ

יַמְטִריָּא חָ "ַנעַ  ֵמׁש ר ְוִהיא ּגִ

ין ָעִמים ּדִ ַכת אֹור ־ְוַעל. ּפְ ְיֵדי ַהְמׁשָ

ית ַנֲעָר  הֵ "ַהּלֵב ַנֲעש ֵ א "ה ּבְ

ָעִמים ֲאדָֹני ית ָחֵמׁש ּפְ ה . ְוַנֲעש ֵ ְוזֶׁ
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ִחיַנת   ח: "ּבְ ְפּתָ ָפַתי ּתִ " ֲאדָֹני ש ְ

ים נ) ִהּלִ ַעל (א יז"ּתְ ָפַתִים ־ׁשֶׁ ְיֵדי ש ְ

ִחיַנת ָהַרְגִלין  ַצח ָוהֹוד ּבְ ֵהם נֶׁ ׁשֶׁ

ּלָה "ַהנַּ  ק ַהּכַ ח ְוִנְמּתָ ל ִנְפּתָ

ִהיא  ְהיֶׁה ִנְקֵראת ַנֲעָרה ׁשֶׁ ּתִ ׁשֶׁ

ִחיַנת  ית ּבְ ֲעש ֵ ּנַ ְראּוָיה ְלִזּוּוג ׁשֶׁ

נַּ   :ל"ֲאדָֹני ּכַ

ים     לג –ִמי ָהִאיש  ֶהָחֵפץ ַחי ִ

תּוב . א ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֹום ּכְ ׁש ׁשָ ָצִריְך ְלַבּקֵ

ים ל) ִהּלִ לֹום" (:ד טו"ּתְ ׁש ׁשָ ּקֵ , "ּבַ

ָרֵאל ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ , ׁשֶׁ

לֹום ְלָכל ָאָדם  ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ ְוׁשֶׁ

ִמּדֹוָתיו ק , ּבְ ּלֹא ִיְהיֶׁה ְמֻחּלָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ִמּדֹוָתיו ּוִבְמאְֹרעֹוָתיו ּלֹא ְיֵהא , ּבְ ׁשֶׁ

ָעקוּ , לֹו ִחּלּוק ין ּבְ ִטיבּו ּבֵ ין ּבְ , ּבֵ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ִיְמָצא ּבֹו ַהׁשּ  ,ּתָ

ה: "ַהְינוּ  אלִֹקים ' ּבַ ָבר ּבֵ ַאֲהּלֵל ּדָ

ָבר ם נ) "ֲאַהּלֵל ּדָ  (.ו יא"ׁשָ

ְיֵדי ־ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְוַעל־ְוזֶׁה זֹוִכין ַעל. ב

ם  ֵניהֶׁ ְקָרִאים ׁשְ ּנִ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

לֹום ה לֱֶׁאהֹב ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשָ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ין  ָכל ָמקֹום ּבֵ ַרְך ּבְ אֹותֹו ִיְתּבָ

ִטיבּו בֵּ  ת ּבְ ָעקּו ְולֱֶׁאהֹב אֶׁ ין ּבְ

ל . ֲחֵבָריו ין ּכָ לֹום ּבֵ ְוָיכֹול ִלְהיֹות ׁשָ

ת זֶׁה ָרֵאל ְולֱֶׁאהֹב זֶׁה אֶׁ י לֹא . ִיש ְ ּכִ

ָבר  ּום ּדָ ל ִמׁשּ ְלּבֵ ֵהל ְולֹא ִיְתּבַ ִיְתּבַ

ל  י ּכָ עֹוָלם ַרק ֵיַדע ְוַיֲאִמין ּכִ ּבָ ׁשֶׁ

ָכל יֹום ֵהן  עֹוֵבר ָעָליו ּבְ ֶׁ ַמה ׁשּ

ן ִיּסּוִרין ְוָצרֹות ּוְדָאגֹות טֹובֹות הֵ 

לֹום  ְתָקאֹות ַחס ְוׁשָ ַהּכֹל  –ְוַהְרּפַ

ְצִחית  ְיֵדי־ְוַדְיָקא ַעל. ְלטֹוָבתֹו ַהּנִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ זֶׁה יּוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ

ת ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ְוֵכן ִיְסּבֹל . ִאם ִיְרצֶׁ

ָמטֹות)ֵמֲחֵברֹו  ַהׁשְ ן ּבַ ַאף ִאם ֵיׁש ( ַעּיֵ

ל לֹו ֵאיזֶׁ  ּדֵ ּתַ ּנּו ְוִיׁשְ ה ִיּסּוִרין ִמּמֶׁ

ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות ְוִלְמצֹא ּבֹו טֹוב 

ָבר ְלטֹוָבה לֹוַמר  ְוַלֲהֹפְך ַהּדָ

ן ֲחֵברֹו ְלָרָעה  ּוֵ ּלֹא ּכִ ַדְעּתֹו ׁשֶׁ ּבְ

ל הּוא סֹוֵבר ְוַכּיֹוֵצא ־ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ה זֶׁה ַהְרּבֵ ש  , ּבָ ל ְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

שׁ  לֹום ִעם ֲחֵבָריו  ּוְלַבּקֵ ַאֲהָבה ְוׁשָ

ָרֵאל ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְוָכל ִיש ְ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ָכל ָמקֹום ֵהן  לֹום ּבְ ָ ת ַהׁשּ לֱֶׁאהֹב אֶׁ

לֹום  ָעקּו ְוִיְהיֶׁה לֹו ׁשָ ִטיבּו ֵהן ּבְ ּבְ

 :ִעם ַהּכֹל

ץ . ג לֹא ָכל ָהָארֶׁ ּמְ ְוָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶׁ

ּה  נּוי ִמּנֵ בֹודֹו ְוֵלית ֲאַתר ּפָ ּכְ

ל  ל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ּכָ ְוִאיהּו ְמַמּלֵא ּכָ
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עֹוֵסק . ָעְלִמין ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

א ָ ַמש ּ ּגֹוִיים לֹא יּוַכל ־ּבְ ן ּבַ ּוַמּתָ

ר ַלֲעבֹד  ְפׁשָ ל ְולֹוַמר ִאי אֶׁ ְלִהְתַנּצֵ

ַרְך ֵמֲחַמת ֲעִבּיּות  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ אֶׁ

ִמיד ָעָליו  ּנֹוֵפל ּתָ ִמּיּות ׁשֶׁ ְוַגׁשְ

ִמיד ֵמֲחמַ  עֹוֵסק ּתָ ק ׁשֶׁ ת ָהֵעסֶׁ

ם הֶׁ ָבִרים . ִעּמָ ָכל ַהּדְ י ּבְ ּכִ

ים ּוְבָכל ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ

ם ֱאלֹקּות הֶׁ לֹא . ָיכֹול ִלְמצֹא ּבָ י ּבְ ּכִ

ם ׁשּום  ַרְך ֵאין ָלהֶׁ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ָלל תּוב, ִחּיּות ְוִקּיּום ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

ה ְמַחּיֶׁה " ּלָםְוַאּתָ ת ּכֻ ְמָיה ט)"אֶׁ  (.ו' ְנחֶׁ

ם  ֱאלֹקּות ַהזֶּׁה ׁשָ ַהִחּיּות וֶׁ ְלַבד ׁשֶׁ

ֵדי  דֹול ּוְבִמעּוט ַרק ּכְ ִצְמצּום ּגָ ּבְ

ְוָכל . ִחּיּונֹו ְלַהֲחיֹותֹו ְולֹא יֹוֵתר

ְחּתֹוָנה  ְדֵרָגה יֹוֵתר ּתַ ַהּמַ ֶׁ ַמה ׁשּ

דֹול  ִצְמצּום ּגָ ם ּבְ ֲאַזי ֱאלֹקּותֹו ׁשָ

ים יֹוֵתר ּוְמֻלבָּ  ים ַרּבִ ַמְלּבּוׁשִ ׁש ּבְ

 :יֹוֵתר

ֲאִפּלּו . ד ַדע ׁשֶׁ ּתֵ ן ָצִריְך ׁשֶׁ ּוְגַלל ּכֵ

ִלּפֹות  ְמדֹור ַהּקְ ע ּבִ ּקָ ה ְמׁשֻ ִאם ַאּתָ

ְחּתֹוָנה ְמאֹד ַמְדֵרָגה ּתַ ה ּבְ , ְוַאּתָ

ר ְלָך  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ה ְלָך ׁשֶׁ ְדמֶׁ ּנִ ַעד ׁשֶׁ

ַרְך  עֹוד ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ּנּו ְמאֹד ֵמֲחַמת ׁשֶׁ  ְתַרַחְקּתָ ִמּמֶׁ ּנִ

ר  ִעּקָ ְכִפיָרה ּבָ ַפְלּתָ ּבִ ּנָ ַוֲאִפּלּו ׁשֶׁ

לֹום י־ַעל־ַאף. ַחס ְוׁשָ ַדע ־ּפִ ֵכן ּתֵ

ְמקֹוְמָך  ֲאִפּלּו ּבִ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ ּתּוַכל  ּגַ

ַרְך  י הּוא ִיְתּבָ ִלְמצֹא ֱאלֹקּותֹו ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ת ַהּכֹל ּכְ : ְמַחּיֶׁה אֶׁ

ה ְמַחּיֶׁ " ּלָםְוַאּתָ ת ּכֻ ם ". ה אֶׁ ָ ּוִמׁשּ

ַרְך  ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ ה ָיכֹול ְלִהְתּדַ ַאּתָ

י  ֵלָמה ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוָלׁשּוב ֵאָליו ּבִ

ּלָא  ָך אֶׁ לֹא ְרחֹוָקה ִהיא ִמּמְ

ים בּוׁשִ ם ַרּבּו ַהּלְ ְמקֹוְמָך ׁשָ ּבִ  :ׁשֶׁ

ְדֵרָגה . ה ָהָאָדם הֹוֵלְך ִמּמַ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ם ְלַמְדֵרָגה ִמְתקָ  ֵ ל ַהׁשּ ֵרב יֹוֵתר אֶׁ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ַרְך ְוָיכֹול ֵליַדע אֶׁ ִיְתּבָ

ֲהָבָנה ְיֵתָרה ַרְך ּבַ ל ַמה . ִיְתּבָ י ּכָ ּכִ

ְליֹוָנה  ְדֵרָגה יֹוֵתר עֶׁ ַהּמַ ֶׁ ׁשּ

ְמצּום ְוָאז  ין ְוַהּצִ בּוׁשִ ִנְתַמֲעִטין ַהּלְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ְמקָֹרב יֹוֵתר ְלַהׁשּ

ת עַ  ם ְוָיכֹול לֱֶׁאהֹב אֶׁ ֵ ְצמֹו ִעם ַהׁשּ

ַאֲהָבה ְיֵתָרה ַרְך ּבְ  :ִיְתּבָ

ִמים . ְוֵיׁש ְיֵמי טֹוב ִויֵמי ָרע. ו ְוַהּיָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִנְקָרִאים ִמּדֹות ּכְ

ים ל) ִהּלִ ת ָיַמי" (:ט ה"ּתְ , "ּוִמּדַ

ל  י ּכָ ּדֹות ֵהם ַהּתֹוָרה ּכִ ְוַהּמִ
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דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּתֹוָרה ִהיא ִמּדֹות ַהּקָ  ־ּבָ

ת ֵמַאֲהָבה  הּוא רֶׁ י ִהיא ְמַדּבֶׁ ּכִ

ּדֹות ּוָבּה ִנְבְראּו  ָאר ַהּמִ ְוִיְרָאה ּוׁשְ

ת  ין אֶׁ יָה ֵהם ְמַחּיִ ָעְלִמין ְואֹוִתּיֹותֶׁ

ֵהם  ּלָא ׁשֶׁ ָבר ְוָדָבר אֶׁ ל ּדָ ּכָ

ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ִצְמצּום יֹוֵתר ּכָ ּבְ

ה יֹוֵתר ִנְמָצא ְיֵמי טֹוב . ִהיא ְלַמּטָ

יָה ְיכֹוִלין ַהְינּו ּתֹוָר  ה ְואֹוִתּיֹותֶׁ

ֵהם  יֵמי ָרע ׁשֶׁ ִלְמצֹא ֲאִפּלּו ּבִ

ם  ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים ּוִמּדֹוֵתיהֶׁ

תּוב. ָהָרעֹות ּכָ ֶׁ יֹום : "ְוזֶׁהּו ַמה ׁשּ ּבְ

טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה 

לֶׁת ז) "ְרֵאה ל ( יד' קֹהֶׁ ל ּכָ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶׁ

אי ָאָדם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ְוִיְמָצא  ַוּדַ ּבְ

יֵמי ַרע ַעל ה ־ְיֵמי טֹוב ּבִ ּכֹופֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ִיְצרֹו ָהָרע ַהְינּו ַהְיֵמי ָרע  אֶׁ

ר ָעָליו ּבֵ ה . ּוִמְתּגַ ְוָאז הּוא ּדֹומֶׁ

דֹוׁש ח־זַֹהר) ְצָבאֹות' ְלַמְלַאְך ה א "ַהּקָ

ט אֹוִתּיֹות .( צ ְוָאז ָיכֹול ְלַלּקֵ

ִמיִּ  ׁשְ ָבִרים ּגַ . יםַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו ִמּדְ

ר ִעם ַהּגֹוִיים  הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ּכְ

ם הּוא יֹוֵדַע  ה ִמּדֹוֵתיהֶׁ רֹואֶׁ אֹו ׁשֶׁ

ת ַהִחּיּות ֱאלֹקּות ַהְינּו אֹוִתּיֹות  אֶׁ

ם ׁש ׁשָ ֻלּבָ ּמְ י ָאז . ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ּכִ

ֹוֵכן ַעל  ל ְונֹוֵפל ָהָרע ַהׁשּ ּטֵ ִנְתּבַ

ִטין ַהּטֹוב ַהְינּו ָהאֹוִתּיֹות ְוֵהם ּבֹולְ 

יֹוֵתר  :ְוִנְרִאים ּוְמִאיִרים ּבְ

ַמע . ז ה ְוִנׁשְ ִחיַנת ַנֲעש ֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

ְבִחיַנת  קֹול "ּבִ מַֹע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ עֹש ֵ

ָברוֹ  ים ק) "ּדְ ִהּלִ ִחּלָה , (ג כ"ּתְ ּתְ ּמִ ׁשֶׁ

ין ּובֹוִנין ְלאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  עֹוש ִ

ְהיּו ּבֹוְלטֹות ּוִמְצָטְרפֹות ּיִ א יֹומָ ) ׁשֶׁ

ָמע ַזְכָין ־ְוַאַחר( א"ע ְך ִנׁשְ ּכָ

א ֵעּלָ ַמע ָקִלין ִמּלְ ַהְינּו . ְלִמׁשְ

ִלין אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ִחּיּות  ַקּבְ ּמְ ׁשֶׁ

לּו  ּבְ ּקִ ֶׁ ה ׁשּ ְואֹור ַרב יֹוֵתר ִמּמַ

ין  ׁשִ ָהיּו ְמֻלּבָ ׁשֶׁ ר ָאז ּכְ ִחּלָה ֲאׁשֶׁ ּתְ

ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים ִויֵמי ַרע לֹא  ּבִ

לּו  ֵדי ִחּיּות ָהָראּוי ִקּבְ י ִאם ּכְ ּכִ

דֹול  ִצְמצּום ּגָ ְלאֹותֹו ָמקֹום ּבְ

ּמוָּבא בִּ ) ים־ֵעץ־ְפִרי"ּכַ נֹות " ַחּיִ ַכּוָ ּבְ

ק ו רֶׁ  (:ּפּוִרים ּפֶׁ

ּדֹות . ח ַהּתֹוָרה ַהְינּו ַהּמִ ְוָידּוַע ׁשֶׁ

ם ַאֲהָבתֹו  הֶׁ ִמים ׁשֹוָרה ּבָ ְוַהּיָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶׁ מֹו ּכְ ַרְך ׁשְ זַֹּהר ִיְתּבָ ּבַ

דֹושׁ  ה ה".( ו"א מ"ח) ַהּקָ ' יֹוָמם ְיַצּוֶׁ

ים מ) "ַחְסּדוֹ  ִהּלִ ד , (ב ט"ּתְ סֶׁ ַהחֶׁ ׁשֶׁ

ָאֵזיל  ַהְינּו ָהַאֲהָבה הּוא יֹוָמא ּדְ
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ּדֹות  הּו יֹוִמין ַהְינּו ַהּמִ ּלְ ִעם ּכֻ

יגֹו  ִ ֵהם ִצְמצּוִמים לֱֶׁאלֹקּותֹו ְלַהש ּ ׁשֶׁ

דֹושׁ  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ֵחלֶׁק ב ) ּכְ

מֹוְדִעין ֵלהּ :( ב"מ ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ . ּבְ

יׁש ֱאלֹקּותֹו  ַרְך ִהְלּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ֵמַאֲהָבתֹו ְלַעּמֹו  ּבְ

ָרֵאל ְריַ . ִיש ְ ל ּתַ ִחינֹות ׁשֶׁ ג "ְוזֶׁה ּבְ

ֵער  ַרְך ׁשִ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ִמְצוֹות ּכִ

ַעל ַדְעּתֹו ׁשֶׁ ְצוָ ־ּבְ ה ַהזֹּאת ְיֵדי ַהּמִ

יגֹו  ִ ְוִצְמצּום ַהזֶּׁה נּוַכל ְלַהש ּ

ה . ּוְלָעְבדוֹ  ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ּבְ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ם ַאֲהַבת  ּדֹות ַהּתֹוָרה ֵיׁש ׁשָ ִמּמִ

ת ַעְצמֹו  אֹוֵהב אֶׁ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָרֵאל יט . ִעם ִיש ְ ְפׁשִ ּמַ ְוִנְמָצא ִמי ׁשֶׁ

ִלפּ  י ַהּקְ בּוׁשֵ ת ַהּתֹוָרה ִמּלְ ֹות אֶׁ

ת ִיְצרֹו ָאז הּוא ְמקָֹרב ־ַעל ִפּיַ ְיֵדי ּכְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֹום ּכְ ָ ל ַהׁשּ ְוָכל : "אֶׁ

לֹום יָה ׁשָ ֵלי ג)" ְנִתיבֹותֶׁ ( יז' ִמׁשְ

ִהיא ַהּתֹוָרה  :ׁשֶׁ

ִחינֹות. ט י ּבְ ּתֵ ּתֹוָרה ׁשְ . ְוֵיׁש ּבַ

ר ִחיַנת ִנְגלֶׁה ּוְבִחיַנת ִנְסּתָ ַהְינּו , ּבְ

ַעתִּ  יָקא ְסִתיָמָאה אֹוַרְיָתא ּדְ

ּלֶׁה לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ְתּגַ ּתִ י ֵיׁש . ׁשֶׁ ּכִ

ֵני ִמיֵני ֲאַהבֹות ַאַחת ִהיא , ׁשְ

ִמים ַהנַּ  ּיָ ּבַ ִהיא "ַאֲהָבה ׁשֶׁ ל ׁשֶׁ

ִהיא  ִנית ִהיא ַאֲהָבה ׁשֶׁ ֵ ֹפַעל ְוַהׁשּ ּבְ

ם  ָרֵאל ַלֲאִביהֶׁ ין ִיש ְ ָהָיה ּבֵ ֹכַח ׁשֶׁ ּבְ

ִריָאה ם ַהּבְ ַמִים קֹדֶׁ ָ ׁשּ ּבַ ָהיּו , ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ַדְעּתֹו ּוְבמֹחֹו  ָרֵאל ֲעַדִין ּבְ ִיש ְ

ּדֹות  ַמן ְוַהּמִ ִהיא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ׁשֶׁ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִהיא ּפְ ְולֶָׁעִתיד . ׁשֶׁ

דֹושׁ  יט ַהּקָ רּוךְ ־ָלבֹוא ַיְפׁשִ הּוא ־ּבָ

ין ַעל ֱאלֹקּותֹו  יו ַהְמַכּסִ ת ְלבּוׁשָ אֶׁ

ִניִמּיּות ַעל ַהְינוּ  ּלֶׁה ַהּתֹוָרה ּפְ ְתּגַ ּתִ  ׁשֶׁ

יָקא ְסִתיָמָאה ַהזֹּאת ַהּתֹוָרה ַעּתִ . ּדְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ לֹום ּכְ ָ ה ַהׁשּ : ְוָאז ִיְתַרּבֶׁ

ָכל ַהר " ִחיתּו ּבְ לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיׁשְ

ת  ָעה אֶׁ ץ ּדֵ י ָמְלָאה ָהָארֶׁ י ּכִ ָקְדׁשִ

ְעָיה י)" 'ה ּלֶׁה ( א ט"ְיׁשַ ְתּגַ ּתִ ׁשֶׁ

ַעת ּדַ ּבַ י. ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ו ִנְגַנז  ּכִ ַעְכׁשָ

ַמֲאַמר  אֹור ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּכְ

ְרא : "ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ  ַוּיַ

י טֹוב ת ָהאֹור ּכִ  "ֱאלִֹקים אֶׁ

ית א) ֵראׁשִ י טֹוב ִלְגֹנז'( ד' ּבְ ֲחִגיָגה ) 'ּכִ

ןְוֵיׁש (. ב"י ם־ּכֵ ְקָרִאים  ּגַ יִקים ַהּנִ ַצּדִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יק  ִאְמרוּ : "טֹוב ּכְ ַצּדִ

י טֹוב ְעָיה ג)" ּכִ ְוִנְקָרִאין אֹור ( י' ְיׁשַ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יק" :ּכְ ּדִ " אֹור ָזֻרַע ַלּצַ
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ים צ) ִהּלִ ֵהם , (ז יא"ּתְ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ֵאין ָהעֹוָלם  ִרים ׁשֶׁ ְצפּוִנים ּוֻמְסּתָ

ם הֶׁ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ ַדאי ַעּתָ . ּכְ

ּלֶׁה ְתּגַ ּתִ ַאֲהָבה הָ  ָלבֹוא לֶָׁעִתיד ּוְכׁשֶׁ

ְקָרא  ַעת ַהּנִ ּדַ ּבַ ַדע "ׁשֶׁ ָחד ִיּוָ יֹום אֶׁ

י ַאֲהָבה ִנְקָרא , (ד ז"ְזַכְרָיה י) "'ַלה ּכִ

נַּ  ה ְוגוֹ "יֹום ּכַ ר ' ל יֹוָמם ְיַצּוֶׁ ֲאׁשֶׁ

הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה ַהְינּו 

ָהַאֲהָבה ַהזֹּאת ִהיא ְלַמְעָלה  ׁשֶׁ

ּדֹות ַמן ְוַהּמִ ּלוּ . ֵמַהזְּ  ָאז ִיְתּגַ

יִקים ּדִ פּוִנים ַהּצַ  ְוַהּתֹוָרה ַהּצְ

לֹום ַרב  ּלֶׁה ׁשָ פּוָנה ְוָאז ִיְתּגַ ַהּצְ

ל ַהֲהָפִכים  רּו ּכָ ְתַחּבְ ּיִ עֹוָלם ׁשֶׁ ּבָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְוָגר ְזֵאב ִעם : "ַיַחד ּכְ

ש   בֶׁ ְעָיה י) 'ְוגוֹ " ּכֶׁ  (:א ו"ְיׁשַ

ָחד . י ל אֶׁ ּדֹות ַעְצָמן ּכָ ּמִ ַוֲאִפּלּו ּבַ

ַעת ְלִפי בְּ  ִחיַנת ּדַ ִחיָנתֹו הּוא ּבְ

יהָ  ְחּתֶׁ ּתַ ְדֵרָגה . ִלְבִחיָנה ׁשֶׁ י ַהּמַ ּכִ

ל עֹוַלם ַהְיִציָרה ִהיא  חּוָתה ׁשֶׁ ַהּפְ

ה  ּיָ ַעת ְלעֹוַלם ָהֲעש ִ ִחיַנת ּדַ ּבְ

יהָ  ְחּתֶׁ ּתַ ַאֲהָבתֹו . ׁשֶׁ ְוֵכן ֵיׁש ָאָדם ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש לֹו ִעם ַהׁשּ ּיֵ ׁשֶׁ

ִמּדֹוָתיו ּוַבזְּ  ִחיַנת ּבְ ַמן הּוא ּבְ

ַמן  ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ ַדַעת ׁשֶׁ ּבְ ַאֲהָבה ׁשֶׁ

חּוָתה  ַמְדֵרָגה ּפְ הּוא ּבְ ְלָהָאָדם ׁשֶׁ

ּנוּ   :ִמּמֶׁ

ְוָכל ָאָדם ָיכֹול ִלְטעֹם אֹור . יא

ו  ַעת ֲאִפּלּו ַעְכׁשָ ּדַ ּבַ ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ

ָחד ְלִפי  ל אֶׁ ִמים ּכָ תֹוְך ַהּיָ ּבְ

ִחיָנתוֹ  ׁשֶׁ . ּבְ ת ִלּבֹו ַהְינּו ּכְ ר אֶׁ ֵ ַקׁשּ ּיְ

ָרֵאל . ְלַדְעּתוֹ  ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ י ּכָ ּכִ

ְכָלל ּוְכִפי  ׁש ֱאלִֹקים ּבִ ּיֵ יֹוֵדַע ׁשֶׁ

אי ָהָיה ָראּוי  ַוּדַ ַעת ַהזֶּׁה ּבְ ַהּדַ

ֲאוֹוָתיו ּוִמּדֹוָתיו  ל ּתַ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶׁ

ִעים ֵהם. ָהָרִעים   ֲאָבל ָהְרׁשָ

ם ְרׁשּות ִלּבָ ֵרא) ּבִ ה ֹנַח ּבְ ית ַרּבָ ׁשִ

ת ל ָרׁשַ ֲאוֹות ( ד"ּפָ ּדֹות ְוַהּתַ ְוָכל ַהּמִ

ּלֵב ן. ֵהם ּבַ ָחד  ַעל־ּכֵ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ְהיֶׁה  ּיִ ר ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו ׁשֶׁ ֵ ִלְראֹות ְלַקׁשּ

ְרׁשּותוֹ  ת , ִלּבֹו ּבִ ה אֶׁ ְהיֶׁה ּכֹופֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ה  ַעת ַהזֶּׁ ל ַהּדַ ִלּבֹו ְוַתֲאוֹוָתיו אֶׁ

ּיֹוֵדַע ֵמהַ  ְכָלל ׁשֶׁ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ׁשּ

בֹודוֹ  ץ ּכְ לֹא ָכל ָהָארֶׁ ּמְ ַעד , ׁשֶׁ

ֲאוֹות  ל ַהּתַ ל ּכָ ר ִויַבּטֵ ּבֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶׁ

ְיֵדי ַהְיִדיָעה ַהזֹּאת ִויִדיַעת ־ַעל

ןַוֲאַזי ִנְכָלִלין . ַהּתֹוָרה ם־ּכֵ  ּגַ

ִלּבֹו ְלַדְעּתֹו ַוֲאַזי ּבְ ּדֹות ׁשֶׁ  ַהּמִ

ּדֹות אֹור הָ  ִלין ַהּמִ  ַאֲהָבהְמַקּבְ
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ַעת   ּדַ ּבַ יג אֹור . ׁשֶׁ ִ ה ּוַמש ּ ְורֹואֶׁ

ִחיָנתֹו ַהְינּו ַהּתֹוָרה  נּוז ְלִפי ּבְ ַהּגָ

נּוִזים יִקים ַהּגְ ּדִ  :ְוַהּצַ

ְיֵדי ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב ־ַעל. יב

דֹוש  ַעת ַהּקָ ה ְלַגּלֹות ַהּדַ ּוִמיָניו זֹוכֶׁ

ֵאי ָהעֹוָלם לֹא ָכל , ְלָכל ּבָ ּמְ ֵליַדע ׁשֶׁ

בֹודֹו ּוְלַגּלֹות ֱאלֹקּותֹו הָ  ץ ּכְ ָארֶׁ

ָכל  ָכל ָמקֹום ַוֲאִפּלּו ּבְ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ַרְך , ְלׁשֹונֹות ַהּגֹוִיים ירֹו ִיְתּבָ ּוְלַהּכִ

ָכל  ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ֲאִפּלּו ּבְ

ְחּתֹונֹות ְדֵרגֹות ַהּתַ ר . ַהּמַ ֵ ּוְלַקׁשּ

ְהיֶׁ  ּיִ דֹוש ְלתֹוְך ַהּלֵב ׁשֶׁ ַעת ַהּקָ ה ַהּדַ

ת ַעְצמֹו  ְרׁשּותֹו ְולֱֶׁאהֹב אֶׁ ִלּבֹו ּבִ

ַאֲהָבה ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָלבֹוא . ִעם ַהׁשּ

הּוא  ַדַעת ׁשֶׁ ּבְ ְלאֹור ָהַאֲהָבה ׁשֶׁ

נּוז יִקים . אֹור ַהּגָ ּדִ ּלּו ַהּצַ ְוִיְתּגַ

נּוָזה ְוַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַהּתֹוָרה ַהּגְ

עֹוָלם לֹום ַרב ּבָ ה ׁשָ  :ִיְתַרּבֶׁ

ם    ֶ ַאת  ֶלֶכת  וְׁ יו  ִלי ַממְׁ הְׁ ת ִ

ֲֹהִנים   לד -כ 

יק . א ּדִ ַיד ַהּצַ ָלה ּבְ ְמׁשָ ַהּמֶׁ ָלל ׁשֶׁ ַהּכְ

ַמֲאַמר  ְרצֹונֹו ּכְ ֻעּלֹות ּכִ ִלְפעֹל ּפְ

יק : "ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ  ַצּדִ

ל יק' 'ְוכוּ " מֹוׁשֵ י ַצּדִ ל ּבִ ' ִמי מֹוׁשֵ

ָלה(. ז"מֹוֵעד ָקָטן ט) ְמׁשָ ר ַהּמֶׁ  ְוִעּקַ

ָרֵאל  הּוא ְלָהִאיר ּוְלעֹוֵרר ֵלב ִיש ְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ן. ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ  ַעל־ּכֵ

ת  יֵקי ֱאמֶׁ ר ְלַצּדִ ֵ ְתַקׁשּ ּיִ ר ׁשֶׁ ָהִעּקָ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ם ּבַ הֶׁ ר ִעּמָ ּוְלַדּבֵ

ָאָרה  ל ּכַֹח ְוהֶׁ ם ְיַקּבֵ ַרְך ּוֵמהֶׁ ִיְתּבָ

ַרְך ַעד  ם ִיְתּבָ ֵ ְוִהְתעֹוְררּות ְלַהׁשּ

יָּ  ל הׁשֶׁ ת' ׁשּוב אֶׁ ֱאמֶׁ  :ּבֶׁ

ִחיַנת. ב ְויֹוֵסף הּוא : "ְוזֶׁהּו ּבְ

יט ּלִ ַ ית מ) "ַהׁשּ ֵראׁשִ ׁש ( ב"ּבְ ְוהּוא ׁשֹרֶׁ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ ָלִלּיּות ִנׁשְ ְוֵהם . ּכְ

ּנוּ  ִלים ִמּמֶׁ ְוהּוא . ֲעָנָפיו ַהְמַקּבְ

יק הּוא  ּדִ י ַהּצַ ִחיַנת ְמָלאפּום ּכִ ּבְ

ָראוּ  ִריתֹו ּכָ י ּוְבִרית ׁשֹוֵמר ּבְ

ּלֹו  ר ֲהָוָיה ׁשֶׁ ָבה ַלְיסֹוד ֲאׁשֶׁ ְרּכָ מֶׁ

הּוא אֹוִתּיֹות  ִנּקּוד ְמָלאפּום ׁשֶׁ ּבְ

ל . ם"א ּפוּ "ָמלֵ  יו ׁשֶׁ י ּפִ ְלהֹורֹות ּכִ

ל  יק הּוא ָמֵלא ֵמֱאלֹקּות ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

אי ֵהם  ַוּדַ ַרְך ְוִדּבּוָריו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ֵלמּות ּוְבִמּלּוָאם ׁשְ ןַעל־וְ . ּבִ ָיכֹול  ּכֵ

מֹו  ָרֵאל ּכְ ַפע ְלִיש ְ ֶׁ יְך ַהׁשּ ְלַהְמׁשִ

תּוב ּכָ ר : "ׁשֶׁ ֲאׁשֶׁ ם ּכַ ְתכֶׁ ִויָבֵרְך אֶׁ

ם ר ָלכֶׁ ּבֶׁ ָבִרים א) "ּדִ ַהְינּו ְלִפי , (יא' ּדְ

ּבּור ן ַהּדִ ַפע ּכֵ ֶׁ י .ַהׁשּ י ֵאין ּכִ  ּדַ
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ָבה ְלַבד ְוַאף ַמֲחׁשָ י ־ַעל־ּבְ ּפִ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ בֹות  יֹוֵדעַ  הּוא־ּבָ ַמֲחׁשָ

ְיָקא  ה ָמֵלא ּדַ פֶׁ ּלֵל ּבְ ְצִריִכין ְלִהְתּפַ

ַפע ְוִאם  ֶׁ ִלי ַהׁשּ ּבּור הּוא ּכְ י ַהּדִ ּכִ

ֵלמּות ּוְבִמּלּוָאם ֲאַזי  ׁשְ ֵהם ּבִ

ַפע ם רֹב ׁשֶׁ הֶׁ ל ּבָ . ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ

ןוְ  ל  ַעל־ּכֵ ּלֵל ַעל ּכָ ְצִריִכין ְלִהְתּפַ

ִמיּ  ַגׁשְ ָחֵסר ָלָאָדם ּבְ ֶׁ ּות ַמה ׁשּ

ֵדי  ְיָקא ּכְ ה ּדַ ִדּבּור ּפֶׁ ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ

ַעל ַפע־ְיֵדי־ׁשֶׁ ֶׁ יְך ַהׁשּ  :זֶׁה ַיְמׁשִ

ָרֵאל ֵיׁש ּבֹו . ג ש ְ ָחד ִמּיִ ָחד ְואֶׁ ְוָכל אֶׁ

ִחיַנת ל: "ּבְ יק מֹוׁשֵ ִחיַנת " ַצּדִ ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְך : "ְמלֹא ּפּום ּכְ ְוַעּמֵ

יִקים ּלָם ַצּדִ ְעָיה ס) "ּכֻ י ֵיׁש  (.אכ' ְיׁשַ ּכִ

ָבר ָיָקר  ָרֵאל ּדָ ש ְ ָחד ִמּיִ ָכל אֶׁ ּבְ

ֵאין  ֶׁ ה ַמה ׁשּ ִחיַנת ְנֻקּדָ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

א  ֵיי ְוַאּבָ ַאּבָ ה ּדְ ַמֲעש ֶׁ ֲחֵברֹו ּכַ ּבַ

ָנא ֲעִנית כ) ֻאּמָ יבּו לֹו ָלא ( א"ּתַ ֵהׁשִ ׁשֶׁ

א  ַאּבָ עּוְבָדא ּדְ ד ּכְ ְעּבַ ָמִצית ְלמֶׁ

ָנא ִחיָנה ַהזֹּאת . ֻאּמָ ׁש ּבֹו ְוַהּבְ ּיֵ ׁשֶׁ

יַע ּוֵמִאיר  ּפִ יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו הּוא ַמׁשְ

ת ֵלב ֲחֵברֹו ְוָצִריְך  ּוְמעֹוֵרר אֶׁ

ל ִהְתעֹוְררּות ּוְבִחיָנה  ֲחֵברֹו ְלַקּבֵ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּנּו ּכְ : ַהזֹּאת ִמּמֶׁ

ין" ין ִמן ּדֵ ִלין ּדֵ ְרּגּום ) "ּוְמַקּבְ ּתַ

ְעָיה ו ן ּתוֹ (. ג' ְיׁשַ ם ַמּתַ ּקֹדֶׁ ָרה ָהָיה ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַיד ַהׁשּ ָלה ּבְ ְמׁשָ ַהּמֶׁ

ִחיַנת ַעְלָך ' ָאֹנִכי ה: "ּבְ יָך ַהּמַ ֱאלֹקֶׁ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ ים פ) "ֵמאֶׁ ִהּלִ ( א יא"ּתְ

ָהָיה ָאז ַהּכֹל ָאֹנִכי ן . ׁשֶׁ ְוַאַחר ַמּתַ

יָך ַוֲאַמְלֵאהוּ "ּתֹוָרה  ב ּפִ זֶׁה " ַהְרחֶׁ

ִחיַנת יֹוסֵ  ִחיַנת ְמָלאפּום ּבְ ף ּבְ

ָלה ְלַיד  ְמׁשָ ַתן ַהּמֶׁ ּנָ יט ׁשֶׁ ּלִ ַ הּוא ַהׁשּ

ִפי  ָחד ּכְ ָרֵאל ְלָכל אֶׁ ל ִיש ְ ּכָ

ִחיָנתוֹ   :ּבְ

ה ִעם . ד ִחיַנת ְנֻקּדָ ּוְמָלאפּום הּוא ּבְ

ה . ָואו ַהְינּו ָחְכָמה ּוִביָנה ֻקּדָ י ַהּנְ ּכִ

ִחיַנת יּוד  ִחיַנת ָחְכָמה ּבְ ִהיא ּבְ

ְך ּוַמְעָין ּוִביָנה הּוא ַהנַּ  ְמׁשָ ַחל ַהּנִ

מֹו ָואו ְעָין ְוהּוא ּכְ ּוְבִחיַנת . ֵמַהּמַ

ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות  ְמָלאפּום ֵיׁש ּבִ

יִקים  ּדִ י ַהּצַ יק הּוא יּוד ּכִ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ָרֵאל  ִנְקָרִאים ַחְכֵמי ָהֵעָדה ְוִיש ְ

ְמֵכי  ֵהם ּתָ ִחיַנת ָואו ׁשֶׁ ֵהם ּבְ

. ָהַעּמּוִדים אֹוַרְיָתא ְוִנְקָרִאים ָוֵוי

ְפֵני  ָרֵאל ּבִ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ל ּכָ ְוֵאצֶׁ

ןַעְצמֹו ֵיׁש  ם־ּכֵ ִחיַנת יּוד ָואו ּגַ . ּבְ

תּוב־יּוד ַעל ּכָ מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ ם ַהּפֶׁ : ׁשֵ
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ר ָחְכמֹות" י ְיַדּבֵ ים מ) "ּפִ ִהּלִ ( ט ד"ּתְ

ם  י ְתבּונֹות"ָואו ַעל ׁשֵ " ְוָהגּות ִלּבִ

א כַּ ) יָנה ִלּבָ ִחיַנת ּבִ ִחיַנת (. ל"נַּ ּבְ ְוֵלב ּבְ

י  ֵהם ָואו ּכִ ה 'לּוחֹות ׁשֶׁ ָ ׁשּ ן ׁשִ ָאְרּכָ

ה ָ ׁשּ ן ׁשִ ָבא) 'ְוָרְחּבָ ְתָרא י־ּבָ ( ד"ּבַ

ִחיַנת ךָ : "ּבְ ֵלי ג) "לּוַח ִלּבֶׁ  (:ג' ִמׁשְ

ֲאַהבֹות ָרעֹות . ה ע ּבְ ּקָ ַהּלֵב ְמׁשֻ ּוְכׁשֶׁ

ִחיַנת ַאֲהָבה ְנפּוָלה  זֶׁהּו ּבְ

י ַהיֵּ  בּוָרה ּכִ ִלּפֹות ּוׁשְ ר ָהָרע ְוַהּקְ צֶׁ

ִלים ִביַרת ּכֵ ְ ִכין ִמׁשּ ּומּוָבא . ִנְמׁשָ

ים־ֵעץ"בְּ  ַער ) "ַחּיִ ֻקּדֹות ׁשַ ֵהיַכל ַהּנְ ּבְ

ִלים ִביַרת ַהּכֵ ד ( ׁשְ סֶׁ ֵלי חֶׁ ִביַרת ּכְ י ׁשְ ּכִ

יָנה  ְבִריָאה ַהְינּו ּבִ ָנְפלּו ְלִביָנה ּדִ

א יסֹוד , ִלּבָ ָאר ּבִ ד ִנׁשְ סֶׁ ְואֹור ַהחֶׁ

אֲ  יק ּדַ ִחיַנת ַצּדִ ִהיא ּבְ ִצילּות ׁשֶׁ

ֲאַהבֹות . ְיסֹוד עֹוָלם ִנְמָצא ׁשֶׁ

ד סֶׁ ֵלי חֶׁ ִביַרת ּכְ ְ ִאים ִמׁשּ . ָרעֹות ּבָ

ן ם אּוְנְקלֹוס ַעל־ּכֵ ְרּגֵ ר לֹו : "ּתִ ֲאׁשֶׁ

ה ִהיא ָלנוּ  ְרּפָ י חֶׁ " ָעְרָלה ּכִ

ית ל) ֵראׁשִ ' ֲחסּוָדא ִהיא ָלָנא'( ד יד"ּבְ

ה ַהְינּו  ְרּפָ י ַהחֶׁ ָעְרַלת ַהּלֵב ַהְינּו ּכִ

ִביַרת  ְ ה ִמׁשּ ֲאַהבֹות ָרעֹות ַנֲעש ֶׁ

ד סֶׁ ֵלי חֶׁ ַעל . ּכְ חּוׁש ׁשֶׁ ה ּבְ ְראֶׁ ְוַכּנִ

ה ַאֲהָבה ַכּסֶׁ ִעים ּתְ ׁשָ ל ּפְ ֵלי י) ּכָ ' ִמׁשְ

ד , (יב גֶׁ ַע נֶׁ ָחד ּפֹוׁשֵ ֲאִפּלּו ִאם אֶׁ ׁשֶׁ

י ַאֲהָבתֹו  ֲחֵברֹו ֵאינֹו ְמָחְרֵפהּו ּכִ

שָׁ  ה ַעל ַהּפְ ִעים ֲאָבל ְמַכּסָ

ִרית ָהַאֲהָבה  ְתַקְלֵקל ּבְ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ֵלי  ִביַרת ּכְ ִחיַנת ׁשְ ם ַהְינּו ּבְ יֵניהֶׁ ּבֵ

ִביָרה  ְ ׁשּ ּמִ ד ֲאַזי ְמָחְרֵפהּו ׁשֶׁ סֶׁ חֶׁ

ה"ַהנַּ  ְרּפָ ָאה ַהחֶׁ ה . ל ּבָ ְרּפָ ְוחֶׁ

ִחיַנת ָעְרַלת ַהּלֵב  ַהזֹּאת ּבְ

ִחיַנת י: "ּבְ ְבָרה ִלּבִ ה ׁשָ ְרּפָ " חֶׁ

ים) ִהּלִ ְבֵרי ( ט כא"ס ּתְ ִחיַנת ׁשִ ִהיא ּבְ

ר ַהּלֵב . לּוחֹות ֵ ּקּון ָלזֶׁה ְלַקׁשּ ְוַהּתִ

ִחיַנת ָואו ְלַהּיּוד ה . ּבְ ַהְינּו ְנֻקּדָ

יק ִחיַנת ַצּדִ ֲאִצילּות , ּבְ יסֹוד ּדַ י ּבִ ּכִ

ָאר  יק ְיסֹוד עֹוָלם ִנׁשְ ִחיַנת ַצּדִ ּבְ

ם ׁשֹוָרה ָהַאֲהָבה  ָ ׁשּ ד ׁשֶׁ סֶׁ אֹור ַהחֶׁ

דוֹ  הַהּקְ ה . ׁשָ ֻקּדָ ּוְצִריִכין ְלָהִאיר ַהּנְ

ִלין  ּטְ ִחיַנת ַהּלֵב ַוֲאַזי ִנְתּבַ או ּבְ ְלַהּוָ

ִחיַנת ֲחָרפֹות  ָהֲאָהבֹות ָרעֹות ּבְ

ִעים  ׁשָ ל ּפְ י ַעל ּכָ ּוִבְזיֹונֹות ּכִ

ה ַאֲהָבה ַכּסֶׁ ל . ּתְ ִריְך ּכָ ּצָ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  ה ּבֵ ר ַהְרּבֵ ָחד ְלַדּבֵ אֶׁ

ה יִ  ִחיַנת ְנֻקּדָ ִאיר ּבְ ּיָ ֵדי ׁשֶׁ ַרְך ּכְ ְתּבָ

נַּ  ר ָחְכמֹות ּכַ י ְיַדּבֵ ִחיַנת ּפִ ל "ּבְ

ִחיַנת ִהוא ּבְ או ׁשֶׁ י : "ְלַהּוָ ְוָהגּות ִלּבִ
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ַעל". ְתבּונֹות ר ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ֵ זֶׁה ְמַקׁשּ

ֵעת  ְך ְלִלּבֹו ּבָ ּיָ ַ ה ַהׁשּ ֻקּדָ ַעְצמֹו ְלַהּנְ

ה  ְרּפָ ר ַהחֶׁ ּבֵ ֹוָרה ַהזֹּאת ּוְמׁשַ ַהׁשּ

ת ַהּלֵב ר אֶׁ ּבֵ ׁשַ  :ַעל ִלּבֹו ַהּמֶׁ

ר ִעם . ו ל ָאָדם ְלַדּבֵ ְוַגם ָצִריְך ּכָ

ל  ֵדי ְלַקּבֵ ַמִים ּכְ ִיְרַאת ׁשָ ֲחֵברֹו ּבְ

ׁש  ּיֵ ה ׁשֶׁ ֻקּדָ ִלּבֹו ֵמַהּנְ ִהְתעֹוְררּות ּבְ

ה  ֻקּדָ י ַהּנְ ּנּו ּכִ ֲחֵברֹו יֹוֵתר ִמּמֶׁ ּבַ

י  יק ְלַגּבֵ ִחיַנת ַצּדִ ֲחֵברֹו ִהיא ּבְ

ְקָרא ָואו  :ּוֵמִאיר ְלֵלב ֲחֵברֹו ַהּנִ

ֻקּדֹות ַהנַּ . ז ל ֵהם ֲעָנִפים "ְוָכל ַהּנְ

ָלִלית  ה ַהּכְ הּוא ְנֻקּדָ יק ׁשֶׁ ּדִ ְלַהּצַ

ל  ה ׁשֶׁ הּוא ְנֻקּדָ ה ׁשֶׁ ִחיַנת מֹׁשֶׁ ּבְ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ ָלִלּיּות ִנׁשְ ן. ּכְ  ַעל־ּכֵ

ל  ִחּלָה ְלַקּבֵ ְצִריִכין ַהּכֹל ִמּתְ

ר מֵ  ל ָהִעּקָ ם ּכָ י קֹדֶׁ יק ַהזֶּׁה ּכִ ּדִ ַהּצַ

יִקים  ּדִ רּות ְלַהּצַ ְ הּוא ִהְתַקׁשּ

ַמִים ְוֵהם  ִיְרַאת ׁשָ ם ּבְ הֶׁ ר ִעּמָ ּוְלַדּבֵ

ת ִלּבֹו ַעל ְיֵדי ־ָיִאירּו ִויעֹוְררּו אֶׁ

ָלִלית ה ַהּכְ דֹוׁשָ ָתם ַהּקְ . ְנֻקּדָ

ם ִעם ־ְוַאַחר ר ּגַ ְך ְצִריִכין ְלַדּבֵ ּכָ

נַּ ֲחֵברֹו בְּ  ַמִים ּכַ ל "ִיְרַאת ׁשָ ל ְלַקּבֵ

ין ין ִמן ּדֵ ָחד . ּדֵ ל אֶׁ ל ּכָ ְוֵכן ְיַקּבֵ

ּה ּוֵבּה ַעל ָחד ־ִמּנֵ ל אֶׁ ר ּכָ ַדּבֵ ּיְ ְיֵדי ׁשֶׁ

נַּ  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּכַ ַעְצמֹו ּבֵ . ל"ּבְ

ִחינֹות ֵאּלוּ ־ְוַעל לֹׁש ּבְ ְיֵדי ׁשָ

ִלין ַהֲחָרפֹות ַהְינּו ָהֲאָהבֹות  ּטְ ִנְתּבַ

ַעל "ְוזֶׁהּו . עֹות ַהְינּו ָעְרַלת ַהּלֵבָר 

ה ַאֲהָבה ַכּסֶׁ ִעים ּתְ ׁשָ ל ּפְ י , "ּכָ ּכִ

ִלין ַעל ּטְ ֲאוֹות ָרעֹות ִנְתּבַ ְיֵדי ־ַהּתַ

ה  דֹוׁשָ ם ׁשֹוָרה ָהַאֲהָבה ַהּקְ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ְקֵראת ּכֵֹהן ה. ַהּנִ ֻהּנָ ָנה ּכְ י ִנּתְ   ּכִ

ְוִהיא ( ב"ְנָדִרים ל) ְלַאְבָרָהם אֹוֲהִבי

לֹום שׁ  ִרית ׁשָ ְמקֹום ּבְ ןֹוָרה ּבִ  ַעל־ּכֵ

ת ּכֲֹהִנים ָרֵאל ַמְמלֶׁכֶׁ . ִנְקָרִאים ִיש ְ

ֱאַמר  ה ְלִפיְנָחס נֶׁ ֻהּנָ ָנה ּכְ ּתְ ּנִ ּוְכׁשֶׁ

ִריִתי : "לוֹ  ת ּבְ ִהְנִני ֹנֵתן לֹו אֶׁ

לֹום ר כ) "ׁשָ ְדּבָ ּמִ ה , (ה יב"ּבַ ֻהּנָ י ַהּכְ ּכִ

ִחיַנת ַאְבָרָהם  ִחיַנת ַאֲהָבה ּבְ ּבְ

לֹום ַהְינּו  ִרית ׁשָ ְמקֹום ּבְ ׁשֹוָרה ּבִ

נַּ  יק ְיסֹוד עֹוָלם ּכַ אֹור "ַצּדִ ל ׁשֶׁ

ֲאִצילּות יסֹוד ּדַ ָאר ּבִ ד ִנׁשְ סֶׁ  :ַהחֶׁ

ה . ח ֻקּדָ ִלין ַהּנְ ְוִלְפָעִמים ְמַקּבְ

ִרין ִעּמֹו ־ֵמֲחֵברֹו ַעל ַדּבְ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

יַחת ין ש ִ ל ְיכֹוִלין ְוָאז .ֻחּלִ  אֹור ְלַקּבֵ

ם ַלֲעבֹוַדת עֹוְררּותְוִהתְ  ֵ ַרְך  ַהׁשּ ִיְתּבָ

ה ֻקּדָ ׁשּות ַעל־ְיֵדי ַהזֹּאת ֵמַהּנְ  ִהְתַלּבְ

ִדּבּוִרים ֵאּלוּ  ת ּבְ ׁשֶׁ ְתַלּבֶׁ ּמִ  :ׁשֶׁ
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רו ָעהאַ  ֵעי תְׁ ֵרי ָהָעם יֹודְׁ  .ש ְׁ

ָקא   לה –ַזרְׁ

יב . א ׁשּוָבה ִהיא ְלָהׁשִ י ּתְ ע ּכִ ּדַ

ם  ָ ל ִמׁשּ ּטַ ּנִ קֹום ׁשֶׁ ָבר ַלּמָ ַהּדָ

ּקּוִנים כ) ִחיַנת ַזְרָקאבְּ  , :(ג"א מ"ּתִ

ָבר  יב ּוְלַהֲחִזיר ַהּדָ ַהְינּו ְלָהׁשִ ּדְ

ְרׁשוֹ  ָבִרים הּוא . ְלׁשָ ל ַהּדְ ׁש ּכָ ְוׁשֹרֶׁ

מוֹ  ָחְכָמה תּוב ּכְ ּכָ ּלָם" :ׁשֶׁ ָחְכָמה  ּכֻ ּבְ

יתָ  ים ק) "ָעש ִ ִהּלִ ָלֵכן ָצִריְך (. ד כד"ּתְ

ת ָחְכָמתֹו  מֹר אֶׁ ָחד ִלׁשְ ל אֶׁ ּכָ

ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות וְ  ִ ְכלֹו ִמש ּ ש ִ

ְרעֹה ת ּפַ ם ּבַ ׁשֵ ים ּבְ ת . ַהְמֻכּנִ ּבַ

ֵאיָנּה ָחְכָמה  ז ְלָחְכָמה ׁשֶׁ מֶׁ ִהיא רֶׁ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ּוַפְרעֹה ְלׁשֹון (. י"ְמָנחֹות ק) ִלְבָרָכה

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּטּול ּכְ ת : "ּבִ ְפִריעּו אֶׁ ּתַ

מֹות ה) "ָהָעם ם אּוְנְקלֹוס( ד' ׁשְ : ְוִתְרּגֵ

לּון' ַבּטְ ֵטלֹות . 'ּתְ ַהְינּו ָחְכמֹות ּבְ

ָאר ַהָחְכמֹות ֵהם ׁשְ ר . ׁשֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ֵלמּות ֵאיָנּה ַרק  ַהָחְכָמה ִלְקנֹות ׁשְ

ָאר ַהָחְכמֹות . ָחְכַמת ֱאלֹקּות ּוׁשְ

ֵטלֹות ְוֵאיָנם  ֵהם ַרק ָחְכמֹות ּבְ

ָלל  :ָחְכמֹות ּכְ

ןעַ . ב מֹר  ל־ּכֵ ל ָאָדם ִלׁשְ ָצִריְך ּכָ

ּלֹא  ְבּתֹו ׁשֶׁ ְכלֹו ּוַמֲחׁשַ ת ש ִ ְמאֹד אֶׁ

ָבה  ְבּתֹו ׁשּום ַמֲחׁשָ ַמֲחׁשַ ַיְכִניס ּבְ

ִחיצֹוָנה ְוׁשּום ָחְכָמה ִחיצֹוָנה אֹו 

ן  ּכֵ ל ׁשֶׁ ָבה ָזָרה ּוִמּכָ ַמֲחׁשָ

ָגִמים . ִהְרהּוִרים ָרִעים ל ַהּפְ י ּכָ ּכִ

ָהֲעוֹונֹות ַחס ְוָכל ַהֲחָטִאים וְ 

לֹום י ִאם , ְוׁשָ ִאים ּכִ ּלָם ֵאיָנם ּבָ ּכֻ

נַּ ־ַעל ָבה ּכַ ֲחׁשָ ַגם ַהּמַ ל "ְיֵדי ּפְ

ּלֹא  ָראּוי ׁשֶׁ ְמָרּה ּכָ ֵאינֹו ִנְזָהר ְלׁשָ ׁשֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ בּול ַהּקְ ֵצא חּוץ ִמּגְ . ּתֵ

ָבה  ֲחׁשָ ְזָהר ְוׁשֹוֵמר ֵהיֵטב ַהּמַ ּנִ ּוְכׁשֶׁ

ּמֹ  ּבַ ִהיא ַהָחְכָמה ׁשֶׁ ר ׁשֶׁ ַח זֶׁהּו ִעּקַ

ּקּונֹו ּוְתׁשּוָבתֹו ַעל ָהֲעוֹונֹות  ּתִ

תּוב) ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְרּכֹו : ּכְ ע ּדַ ַיֲעזֹב ָרׁשָ

ל ה ֹבָתיו ְוָיׁשֹב אֶׁ ן ַמְחׁשְ ' ְוִאיׁש ָאוֶׁ

ְעָיה נ)ִויַרֲחֵמהּו  ּוַמֲאִריְך  (ה ז"ְיׁשַ

ִהיא  ה זֹאת ׁשֶׁ ָפָרׁשָ ָבה ּבְ ֲחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ ּבְ

י דְּ  ְרּתֵ אִמּתַ ר  :(ִתיּוְבּתָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ

בֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות  ֲחׁשָ ל ַהּמַ ְלָגֵרׁש ּכָ

ְכלוֹ  ְעּתֹו ְוש ִ ל הּוא . ִמּדַ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ּכִ

ְכלֹו ַהְינּו  ׁש ש ִ ַקּדֵ ּמְ ָמה ּוְכׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ

ָמתֹו ַעל יב ־ְיֵדי־ִנׁשְ יּהַ ּוֵמׁשִ זֶׁה ַמְגּבִ

ׁשּוָבה ר ַהּתְ ְכלֹו ְוזֶׁה ִעּקַ  :ַהּכֹל ְלש ִ
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ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֵחלֶׁק . ג ש ְ ָחד ִמּיִ ְוָכל אֶׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ַעל ׁשֶׁ ֱאלֹוּהַ ִמּמַ

ם־ָחְכָמה ְוַעל זֶׁה ִנְקָרִאים ־ׁשֵ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ית ּכְ ׁש : "ֵראׁשִ קֹדֶׁ

ָרֵאל ַלה ית' ִיש ְ ִיְרְמָיה ) 'ְוכוּ " ֵראׁשִ

ל (. ג' ב כֶׁ ֵ ַעת הֹוָלָדה ַהש ּ ׁשְ ֲאָבל ּבִ

ל כָּ  ָחדְמֻצְמָצם ֵאצֶׁ ָחד ְואֶׁ . ל אֶׁ

ׁש ּבֹו  ּמֵ ּתַ ְתִחיִלין ְלִהׁשְ ּמַ ּוְכׁשֶׁ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ִהְתּבֹוְננּות ּבַ ּבְ

ְכלֹו הֹוֵלְך ְוָגדֹול  ַרְך ֲאַזי ש ִ ִיְתּבָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ב ָחְכַמת : "ּכְ רֶׁ ַוּתֵ

לֹמֹה ֲאָבל (. י' א ה־ְמָלִכים) "ׁשְ

ְכלֹו  תֹוְך ש ִ ָאָדם ַמְכִניס ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

בֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֵהם ַהּקֹ  ׁש ַמֲחׁשָ דֶׁ

ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֲאַזי ִנְתַמֵעט 

קֹום  ִפיַסת ַהּמָ ִפי ּתְ ְכלֹו ּכְ ת ש ִ ַ ְקֻדׁשּ

ל ַהָחְכָמה ַהִחּצֹוִנית ְוַעל . ׁשֶׁ

ִטים  ל ַהִחיצֹון ַהזֶּׁה ִמְתַלּקְ כֶׁ ֵ ַהש ּ

ּדֹות ָרעֹות  ל ַהּמִ ִרים ּכָ ּוִמְתַחּבְ

אֲ   :וֹותּוְמֻגּנֹות ְוַהּתַ

ן. ד ְבּתֹו  ַעל־ּכֵ מֹר ַמֲחׁשַ ר ִלׁשְ ָהִעּקָ

בֹות ּומֹחוֹ  ֲחׁשָ  ְוָחְכמֹות ִמּמַ

ְנָינֹו  ל ּבִ ם הּוא ּכָ ֲעֵליהֶׁ ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶׁ

ר ָהָרע ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  ל ַהּיֵצֶׁ ׁשֶׁ

ְדמֹוִני  ִחיַנת ָנָחׁש ַהּקַ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ רּוְך ַאַחר ַהּקְ הּוא ּכָ . ׁשֶׁ

ם־ְוַעל דֹול ־ׁשֵ ָרְך ּגָ זֶׁה ִנְקָרא ּכְ

דֹוֵלי  ִמיד ַאַחר ּגְ רּוְך ּתָ הּוא ּכָ ׁשֶׁ

ים  ָאר ָהֲאָנׁשִ ְ יֹוֵתר ִמׁשּ ַהּדֹור ּבְ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ּכְ

סּוק ֹות: "ַעל ּפָ יל ַלֲעש  י ִהְגּדִ " ּכִ

ה נ) ְלִמיֵדי (. ב"ֻסּכָ ַהּתַ י ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּכִ

ַעת ֲחָכִמים ְוַהּלֹומְ  ם ּדַ ִדים ֵיׁש ָלהֶׁ

יֹוֵתר  דֹול ּבְ ןּגָ ם  ַעל־ּכֵ רּוְך ַאֲחֵריהֶׁ ּכָ

ר . ְלַהֲחִטיָאם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוָהִעּקָ

ת ַעְצמֹו ְמאֹד  מֹר אֶׁ ִלׁשְ

נַּ  בֹות ָרעֹות ּכַ ֲחׁשָ  :ל"ִמּמַ

ת ַעְצמֹו . ה ָהָאָדם ׁשֹוֵמר אֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְכִלּיֹות ִחיצֹוִנּיֹות לֹא זֹו ַאף זוֹ  ִ  ִמש ּ

ָכל ֵעת  ל ּבְ כֶׁ ֵ ׁש ַהש ּ ִריְך ְלַחּדֵ ּצָ ׁשֶׁ

ָמתוֹ  ׁש ִנׁשְ ל . ּוָבזֶׁה ְמַחּדֵ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָמה ּכְ ׁשָ : הּוא ַהּנְ

ִביֵנם" י ּתְ ּדַ ַמת ׁשַ ( ב ח"ִאּיֹוב ל) "ִנׁשְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ִזְכרֹוָנם , ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ָרכֹות י) ִלְבָרָכה ָמה ָזָנה( ּבְ ׁשָ ַהּנְ  ׁשֶׁ

ַעְצָמּה  ת ַהּגּוף ְוִהיא ּבְ ה אֶׁ ּוְמַחּיָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל ּכְ כֶׁ ֵ ַהָחְכָמה : "ַהש ּ

ַחּיֶׁה לֶׁת ז) "ּתְ  (:יב' קֹהֶׁ
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ל ַהְינּו ִחּדּוׁש . ו כֶׁ ֵ ְוִחּדּוׁש ַהש ּ

ָמה הּוא ַעל ׁשָ ּמּוָבא ־ַהּנְ ָנה ּכַ ְיֵדי ׁשֵ

דֹושׁ  זַֹּהר ַהּקָ :( ג"ב רי"ט וח"א י"ח) ּבַ

סּוק ָקִריםֲחדָ : "ַעל ּפָ ים ַלּבְ " ׁשִ

א '( ֵאיָכה ג) ָמָתא ִאיִהי ַחְדּתָ ְוִנׁשְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא' ְוכוּ  י . 'ְוכוּ ' ּבְ ּכִ

ִעים ָאז ַעל ַהּמִֹחין ִמְתַיּגְ ׁשֶׁ ְיֵדי ־ּכְ

ה  ְראֶׁ ּנִ ים ּכַ ׁשִ ָנה ֵהם ִמְתַחּדְ ֵ ַהׁשּ

חּושׁ  ָנה ַהּמִֹחין . ּבְ ֵ ַעת ַהׁשּ ּוִבׁשְ

אָ  ָמה ּבָ ׁשָ תֹוְך ַהְינּו ַהּנְ ה ּבְ

ְבִחיַנת ים : "ָהֱאמּוָנה ּבִ ֲחָדׁשִ

ךָ  ה ֱאמּוָנתֶׁ ָקִרים ַרּבָ נַּ " ַלּבְ ל "ּכַ

ּלוֹ ־ְיֵדי־ְוַעל ה ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ . זֶׁה ִנְתַרּבֶׁ

ָאנּו ְמָבְרִכין ֵעף : "ְוזֶׁהּו ׁשֶׁ ַהּנֹוֵתן ַלּיָ

ִחּלָה ֲעֵיִפים " ּכֹחַ  י ָהיּו ִמּתְ ּכִ

קוּ  ו ִנְתַחזְּ  :ְוַעְכׁשָ

ָנה ְוֵישׁ . ז ִחינֹות ׁשֵ ה ּבְ ּמָ ָנה . ּכַ ֵיׁש ׁשֵ

ם  ִהיא ַנְיָחא ַלּמִֹחין ּגַ ִמּיּות ׁשֶׁ ַגׁשְ ּבְ

הּוא  ִחיַנת ִלּמּוד ׁשֶׁ ןֵיׁש ּבְ ם־ּכֵ  ּגַ

ֵבקּות ַהּבֹוֵרא  י ּדְ ָנה ְלַגּבֵ ִחיַנת ׁשֵ ּבְ

ֵטי  ׁשָ ַרְך ְוהּוא ִלּמּוד ּפְ ִיְתּבָ

דֹוׁש ֵחלֶׁק ג רמ־זַֹהר) אֹוַרְיָתא :( ד"ַהּקָ

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ כְּ 

יַבִני" ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ זֶׁה  –" ּבְ

ְבִלי ְלמּוד ּבַ ְדִרין כ) ּתַ ְבִחיַנת ( ד"ַסְנהֶׁ ּבִ

נַּ  ִמיד . ל"ֱאמּוָנה ּכַ בּוק ּתָ ְוָאָדם ַהּדָ

ִעין ַהּמִֹחין  ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוִנְתַיּגְ ּבַ

ֵבקוּ  ל ַהּדְ דֶׁ ּלֹו ֵמֲחַמת ּגֹ ת ֲאַזי ׁשֶׁ

ֵטי אֹוַרְיָתא ׁשָ  :ִיְלַמד ּפְ

ִלין ַהּמִֹחין . ח ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְמַקּבְ

מֹו  ִנים ּכְ ָמה ֵמאֹור ַהּפָ ׁשָ ַהְינּו ַהּנְ

תּוב ּכָ ים: "ׁשֶׁ לְֶׁך ַחּיִ ֵני מֶׁ אֹור ּפְ " ּבְ

ֵלי ט) אֹור (. ז"ִמׁשְ ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ ְוֵיׁש ּכַ

ִלין הַ  י ֵיׁש ְמַקּבְ ִנים ּכִ ל ַהּפָ כֶׁ ֵ ש ּ

י  ל ַהּתֹוָרה ּכִ ִנים ׁשֶׁ ֵמאֹור ַהּפָ

ִנים ַלּתֹוָרה ְבִעים ּפָ ְוֵיׁש . ׁשִ

יִקים  ּדִ ֵני ַהּצַ ִלין ֵמאֹור ּפְ ְמַקּבְ

ִנים ָאז  יר לֹו ּפָ יק ַמְסּבִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ ּכְ

ה  ָמה ֲחָדׁשָ ל ָחָדׁש ּוְנׁשָ כֶׁ ל ש ֵ ְמַקּבֵ

ים דֹוׁשִ ָניו ַהּקְ ר . ֵמאֹור ּפָ י ִעּקַ ּכִ

כֶׁ  ֵ תּובַהש ּ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִנים ּכְ : ל ֵמאֹור ַהּפָ

ִאיר ָאָדם ָחְכַמת" ָניו ּתָ לֶׁת ח)."ּפָ  (:קֹהֶׁ

ִחיַנת . ט ִהיא ּבְ ָנה ׁשֶׁ ְוַגם ֵיׁש ׁשֵ

ֱאמּוָנה ן ּבֶׁ א ּוַמּתָ ָ עֹוֵסק . ַמש ּ ּוְכׁשֶׁ

ֱאמּוָנה ֲאַזי ַהּמִֹחין  ן ּבֶׁ א ּוַמּתָ ָ ַמש ּ ּבְ

ָאה ְלתֹוְך ָהֱאמוּ  ָמתֹו ּבָ ָנה ַהְינּו ִנׁשְ

ין ׁשִ ם ְוִנְתַחּדְ ִקין ׁשָ ֵמֲעֵיָפָתם  ְוִנְתַחזְּ

ִנים ל ָחָדׁש ֵמאֹור ַהּפָ כֶׁ יְך ש ֵ . ּוַמְמׁשִ
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ָבר הּוא ָהֱאמּוָנה  ר ַהּדָ ְוִעּקַ

ת ָהֱאמּוָנה  מֹר אֶׁ ִריִכין ִלׁשְ ּצְ ׁשֶׁ

ּלֹו . ְמאֹד ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ׁשֶׁ ְוָאז ּכְ

ִעים תֹוְך , ִנְתַיּגְ ׁש אֹוָתם ּבְ ְמַחּדֵ

ִחיַנת ־ָנה ַעלָהֱאמוּ  ְיֵדי ֵאיזֶׁה ּבְ

ָנה ֵהן ַעל ִמּיּות ־ׁשֵ ַגׁשְ ָנה ּבְ ְיֵדי ׁשֵ

ין  ׁשִ ָאז ַהּמִֹחין ִנְתַחּדְ יטּות ׁשֶׁ ְפׁשִ ּבִ

חּושׁ  ה ּבְ ְראֶׁ ּנִ ר הּוא , ּכַ ֲאָבל ָהִעּקָ

ָנה  ֵ ם ַהׁשּ ִריִכין קֹדֶׁ ּצְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ

זֶּׁהּו  ל ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ר ַעְצמֹו אֶׁ ֵ ְלַקׁשּ

ִחיַנת ה ־ְקִריַאת ּבְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ

ָנה ֵ ם ַהׁשּ ּקֹוִרין קֹדֶׁ ּוְצִריִכין . ׁשֶׁ

ר  ֵ ֵדי ְלַקׁשּ ָנה ּכְ ַכּוָ ִלְקרֹוָתּה ּבְ

ָמתֹו ּוְלַהְכִניָסּה ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה  ִנׁשְ

ָנה ֵ ַעת ַהׁשּ ׁשְ ם . ּבִ ׁש ׁשָ ְתַחּדֵ ַוֲאַזי ּתִ

ָמתוֹ  ְבִחיַנת ִנׁשְ ים" :ּבִ ָקִרים  ֲחָדׁשִ ַלּבְ

ךָ  ה ֱאמּוָנתֶׁ נַּ " ַרּבָ ה "ּכַ ל ְוִיְזּכֶׁ

ל ָחָדׁש ־ַעל כֶׁ ל ש ֵ ָנה ְלַקּבֵ ֵ ְיֵדי ַהׁשּ

ִנים ה ֵמאֹור ַהּפָ ָמה ֲחָדׁשָ ְוֵכן . ּוְנׁשָ

ֵבקּות ּומֹחֹו  ִחיַנת ּדְ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ִמי ׁשֶׁ

ַע ַעל זֶׁה ֲאַזי ָצִריְך ַלֲעסֹק ־ְיֵדי־ִנְתַיּגֵ

ֵטי אֹוַרְיָתא ְוָאז ָצִריךְ  ְפׁשָ ן ּבִ ם־ּכֵ  ּגַ

ֵנס ְלתֹוְך ָהֱאמּוָנה ַהְינּו . ִלּכָ ּדְ

ל  ְלּבֵ ּמֹחֹו ַמְתִחיל ְלִהְתּבַ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

בּוק עֹוד  ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ּדָ

ַעת  ְבִחיַנת ּדַ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּבְ

ַעת . ּומִֹחין ֲאַזי ָצִריְך ְלַסּלֵק ַהּדַ

ת עַ  ר אֶׁ ֵ ְצמֹו ְוַהּמִֹחין ְלַגְמֵרי ּוְלַקׁשּ

יטּות ְוַלֲעסֹק  ְפׁשִ ל ָהֱאמּוָנה ּבִ אֶׁ

ְתִמימּות  ֵטי אֹוַרְיָתא ּבִ ְפׁשָ ּבִ

ֵלָמה ֱאמּוָנה ׁשְ ם . ּובֶׁ ת ּגַ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ּכִ

ְדֵבקּות אֹו  ֵעת ִקּיּום ַהּמִֹחין ּבִ ּבְ

ר  ם ָאז ִעּקַ הּוא ּגַ א ׁשֶׁ ְרּגָ ֵאיזֶׁה ּדַ ּבְ

ַעת ְוַהּמִֹחין הּוא ַעל ְיֵדי ־ִקּיּום ַהּדַ

ל ֱאמוּ  כֶׁ ֵ י ֵאין ִלְסמְֹך ַעל ַהש ּ ָנה ּכִ

נַּ ) ְלַבד ִסיָמן כ"ּכַ ֲאָבל (. ד"ל ּבְ

ֵנס  ַעת ְצִריִכין ִלּכָ ּלֵק ַהּדַ ְסּתַ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ל ָהֱאמּוָנה ְלַבד ַעל ה ־אֶׁ ְיֵדי ֵאיזֶׁ

נַּ  ָנה ּכַ ִחיַנת ׁשֵ ְוֵכן ִלְפָעִמים . ל"ּבְ

א ָ ש ּ ָנה ־ַהּמַ ִחיַנת ׁשֵ ן ִהיא ּבְ ּוַמּתָ

שׁ  נַּ  ְלַחּדֵ ם "ַהּמַֹח ּכַ ןל ְוׁשָ ם־ּכֵ  ּגַ

ר הּוא ָהֱאמּוָנה ה . ָהִעּקָ עֹוש ֶׁ ּוְכׁשֶׁ

א ָ ש ּ ָאה ־ַהּמַ ֱאמּוָנה ֲאַזי ּבָ ן ּבֶׁ ּוַמּתָ

תֹוךְ  ְכלֹו ּבְ ִהיא ש ִ ָמתֹו ׁשֶׁ  ִנׁשְ

שׁ  ָהֱאמּוָנה נַּ  ְוִנְתַחּדֵ ם ּכַ  :ל"ׁשָ

א. י ָ ַמש ּ ר ַלֲעסֹק ּבְ ְפׁשָ ן ־ְוִאי אֶׁ ּוַמּתָ

ֱאמּוָנה  ִקי ּבֶׁ ה ּבָ ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ ּכִ

ם  הֶׁ ל ּבָ ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ ִדיֵני ָממֹונֹות ׁשֶׁ ּבְ
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ְך  ּיָ יֵני ָממֹונֹות ׁשַ ל ּדִ י ּכָ ּכִ

א ָ ן־ְלַמש ּ ַעת . ּוַמּתָ ׁשְ ּבִ ִנְמָצא ׁשֶׁ

א ָ ש ּ ִדיֵני ־ַהּמַ ן הּוא עֹוֵסק ּבְ ּוַמּתָ

 :ָממֹונֹות

עֹוֵסק .יא א ּוְכׁשֶׁ ָ ַמש ּ ן־ּבְ ֱאמּוָנה ּוַמּתָ  ּבֶׁ

ת ָהֱאמּוָנה ְמאֹד  מֹר אֶׁ ָצִריְך ִלׁשְ

רּו ַהִחיצֹוִנים ַעד  ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ ׁשֶׁ

ֱאמּוָנתוֹ  לֹום ּבֶׁ ְפּגֹם ַחס ְוׁשָ ּיִ  ַעל־. ׁשֶׁ

ן א  ּכֵ ָ ַמש ּ ר ַלֲעסֹק ּבְ ּבֵ ָצִריְך ְלִהְתּגַ

ל ן ּכָ מֹו ַרב ־ּוַמּתָ ֱאמּוָנה ּכְ ְך ּבֶׁ ּכָ

ת ְודֹוֵבר" :ְלַקּיֵם ַסְפָרא ְלָבב ֱאמֶׁ  "וֹ ּבִ

ים ט) ִהּלִ ְגַמר ( ו"ּתְ ּנִ ֶׁ ֲאִפּלּו ַמה ׁשּ ׁשֶׁ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ה ּכְ ּנֶׁ ִלּבֹו לֹא ְיׁשַ , ּבְ

ּוָבזֶׁה (. ד"ַמּכֹות כ) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ַמל יְך ַחׁשְ יַמְטִריָּא ַמְלּבּושׁ ) ַיְמׁשִ ַהְינּו ( ּגִ

יָנה  י ּבִ יָנה ּכִ ַמְלּבּוׁש ֵמעֹוָלם ַהּבִ

א ְוִנְקֵרא יָנה : "תִלּבָ ִאם ַלּבִ

ֵלי ב)" ִתְקָרא א (. ג' ִמׁשְ ְוָאז ִאּמָ

ה  ַהּלֵב עֹוש ֶׁ ָנָהא ׁשֶׁ ְמַסְכָכא ַעל ּבְ

ַמל ַהְינּו ַמְלּבּוׁש ְסִביב  ַחׁשְ

ה  ּנָ ּלֹא ִייְנקּו ִמּמֶׁ ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ

מֹר מֹחֹו . ַהִחיצֹוִנים ּוָבזֶׁה ִיׁשְ

שׁ  ֱאמּוָנתֹו ְוָאז יּוַכל ְלַחּדֵ ָמתֹו וֶׁ  ְוִנׁשְ

תֹוְך ָהֱאמּוָנה  ְכלֹו ּבְ ָמתֹו ְוש ִ ִנׁשְ

א ָ ש ּ ּמַ ּבַ נַּ ־ׁשֶׁ ן ּכַ  :ל"ּוַמּתָ

א. יב ָ ַמש ּ ָאָדם עֹוֵסק ּבְ ן ־ּוְכׁשֶׁ ּוַמּתָ

ִחיַנת ַהְקָרַבת  ֱאמּוָנה זֶׁהּו ּבְ ּבֶׁ

ת טֹרֶׁ ִמיד ְוַהְקָטַרת ַהּקְ ן ַהּתָ . ָקְרּבַ

יָנה  ַהְינּו ָחְכָמה ּבִ ּלֹו ּדְ י מִֹחין ׁשֶׁ ּכִ

ל  ְוַדַעת ר ָאז אֶׁ ֵ ּלֹו הּוא ְמַקׁשּ ׁשֶׁ

ֵהם  ֵטי אֹוַרְיָתא ׁשֶׁ ׁשָ ָהֱאמּוָנה ּפְ

ִחיַנת ְיִציָרה ְוָאז ָהֱאמּוָנה . ּבְ

יצֹוצֹות  ל ַהּנִ ת ְלַהֲעלֹות ּכָ רֶׁ ּבֶׁ ִמְתּגַ

סֹוד ַאַחד ִלּפֹות ּבְ ּקְ ּבַ ים ׁשֶׁ דֹוׁשִ  ־ַהּקְ

ת טֹרֶׁ ר ַסְמָמֵני ַהּקְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ָעש ָ

ִלּפֹות ְוָהַעּכוּ נֹוְפִלים כָּ  ם "ל ַהּקְ

ִביבֹות ָהֱאמּוָנה  ּסְ ְוָהֲאָרצֹות ׁשֶׁ

ְקֵראת ַלִים" ַהּנִ ֱאָמָנה ִקְרָיה ְירּוׁשָ  "נֶׁ

ְעָיה א) ִריַתת  (כא' ְיׁשַ ְבִחיַנת ּכְ ּבִ

ִהיא ַאַחת  ל ֲעָמֵלק ׁשֶׁ ַזְרעֹו ׁשֶׁ

ָרֵאל  ְצַטּוּו ִיש ְ ּנִ לֹׁש ִמְצוֹות ׁשֶׁ ָ ִמׁשּ

ץ ְכִניָסָתן ָלָארֶׁ ְדִרין כ) ּבִ ְיֵדי ־ַעל( ַסְנהֶׁ

ים  דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ ַהֲעָלַאת ַהּנִ

ם זֶּׁה נֹוֵפל זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ֵמהֶׁ ׁשֶׁ זֶׁה ּכְ

לְֶׁך  ְצָוה ְלַהֲעִמיד מֶׁ ִהיא ַהּמִ ָקם ׁשֶׁ

ִחיַנת  ִחיַנת ֱאמּוָנה ּבְ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

ְצָוה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַמְלכּות זֶׁה זֹוִכין ְלַהּמִ
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ית קְ ־ִלְבנֹות ּבֵ ַלִים ַהּמִ ׁש ִוירּוׁשָ ּדָ

נַּ  ׁש "ַהְינּו ָהֱאמּוָנה ּכַ ל ְוָאז ִנְתַחּדֵ

ְנַין  ְבִחיַנת ּבִ ְוִנְתַעּלֶׁה מֹחֹו ּבִ

ית ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ ־ּבֵ ׁש ּכְ ְקּדָ , ַהּמִ

ׁש ּבֹו ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּיֵ ִמי ׁשֶׁ

ית ה ּבֵ ִאּלּו ִנְבנֶׁ ָעה ּכְ ׁש ־ּדֵ ְקּדָ ַהּמִ

ָיָמיו ָרכֹות) 'ּבְ ְבִחיַנת אֹור (. ג"ל ּבְ ּבִ

ִחיַנת ִחּדּוׁש  הּוא ּבְ ִנים ׁשֶׁ ַהּפָ

ָמה ׁשָ ִסיָמן ר) ַהּמִֹחין ְוַהּנְ ן ּבְ  (:פ"ְוַעּיֵ

מַ . יג ִחיַנת "ל ַהנַּ "ְוַחׁשְ ל הּוא ּבְ

יֵפי  ֵהם ַמּקִ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ל ּתְ ְרצּועֹות ׁשֶׁ

ַמְלכּות ַהְינּו ֱאמּוָנה ּוְרצּוָעה 

א ש יַמְטִרּיָ לֹשׁ ) ע"ּגִ ְבִעים ׁשְ ( ֵמאֹות ְוׁשִ

ַעל(. ִעם ַהּכֹוֵלל) ְיֵדי ־ִלְרמֹז ׁשֶׁ

ִחיַנת הּוא ּבְ ַמל ַהזֶּׁה ׁשֶׁ : ַהַחׁשְ

ְלָבבוֹ " ת ּבִ ת " ְודֹוֵבר ֱאמֶׁ רֶׁ מֶׁ ִנׁשְ

ָמה ַהְינּו ַהּמִֹחין . ָהֱאמּוָנה ׁשָ ְוַהּנְ

ִנים  לֶׁת ֵמאֹור ַהּפָ תֹוָכּה ּוְמַקּבֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

הּוא ש לֹׁש ֵמאֹות ְושִׁ ) ע"ׁשֶׁ ( ְבִעיםׁשְ

ְליֹוִנים  ִנים ָהעֶׁ ל ַהּפָ ְנהֹוִרין ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ּקּון וֶׁ ִכים ִמּתִ ְמׁשָ י . ַהּנִ ּכִ

ין ־ַעל ִפּלִ ל ּתְ ְיֵדי ְרצּועֹות ׁשֶׁ

נַּ   :ל"ׁשֹוְמִרים ָהֱאמּוָנה ּכַ

ר אֹוְרָין . יד ֵאינֹו ּבַ ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ים  ַעְצמֹו מִֹחין ֲחָדׁשִ ל ּבְ ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ

אְיֵדי הַ ־ַעל ָ ש ּ ֱאמּוָנה ־ּמַ ן ּבֶׁ ּוַמּתָ

ּתֹוָרה  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ל כֶׁ ֵ ר ַהּמַֹח ְוַהש ּ ִהיא ִעּקַ . ׁשֶׁ

י־ַעל־ַאף ּקּון ־ּפִ ה ּתִ ם הּוא עֹוש ֶׁ ֵכן ּגַ

דֹול ַעל ה־ּגָ הּוא עֹוש ֶׁ   ְיֵדי ׁשֶׁ

א ָ ֱאמּוָנה־ַמש ּ ן ּבֶׁ י . ּוַמּתָ ּכִ

ה טֹוָבה ַלֲחֵברֹו ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה עֹוש ֶׁ

ל ֲחֵברֹו  ּמִֹחין ׁשֶׁ ְרׁשֹו ׁשֶׁ ָ הּוא ִמׁשּ ׁשֶׁ

א ָ ש ּ תֹוְך ַהּמַ ין ּבְ ׁשִ ן ־ִנְתַחּדְ ּוַמּתָ

ֱאמּוָנה הּוא ּבֶׁ ּלֹו ׁשֶׁ ְוִיְהיֶׁה לֹו . ׁשֶׁ

ים ְלִלּמּוד ְוִלְדֵבקּות  מִֹחין ֲחָדׁשִ

ַרךְ   :ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ִקיעֹות רֹאׁש . טו ִחיַנת ּתְ ְוזֶׁה ּבְ

ָנה ָ י רֹאׁש הַ . ַהׁשּ ִחיַנת ּכִ ָנה ּבְ ָ ׁשּ

א ָ ִחיַנת ַמש ּ דּוַע ּבְ ּיָ ָנה ּכַ ן ־ׁשֵ ּוַמּתָ

ֱאמּוָנה ַהנַּ  ּוְתִקיעֹות ֵהם . ל"ּבֶׁ

ִהיא ָנה ׁשֶׁ ֵ  ִהְתעֹוְררּות ַהׁשּ

ל  כֶׁ ֵ ַהְינּו ַהש ּ ׁשּות ַהּמִֹחין ּדְ ִהְתַחּדְ

ָחד ֵמאֹור  ל אֶׁ ל ּכָ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ְוַהּנְ

ִנים מּות פְּ . ַהּפָ  ֵניּוִמזֶּׁה הּוא ִהְתַאּדְ

ִנים  ְתעֹוְררּו אֹורֹות ִמּפָ ּנִ ַהּתֹוֵקַע ׁשֶׁ

ְליֹוִנים ל. ָהעֶׁ ה ּכָ ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁה ִיְזּכֶׁ
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ל    כֶׁ יְך ש ֵ ִחיָנתֹו ְלַהְמׁשִ ָאָדם ְלִפי ּבְ

ה ֵמאֹור  ָמה ֲחָדׁשָ ָחָדׁש ּוְנׁשָ

ִנים  :ַהּפָ
 

  

ֵרִעים  רֹב ָעַלי מְׁ קְׁ  לו –ב ִ
 
 

ָרֵאל קֹדֶׁ . א ש ְ ׁש ִמיִּ פֶׁ ל נֶׁ ׁש ָלּה ּכָ ּיֵ ם ׁשֶׁ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ֲאַזי  ּלּות ּבְ ִהְתּגַ

ׁש  פֶׁ ת ַהּנֶׁ ין ּוְמָצְרִפין אֶׁ ְמַנּסִ

ְבִעים ֻאּמֹות ַהְינּו  ִ ל ַהׁשּ לּות ׁשֶׁ ּגָ ּבַ

ן ַתֲאוֹוֵתיהֶׁ ה . ּבְ ה ְוֻאּמָ ל ֻאּמָ י ּכָ ּכִ

ה  ְבִעים ֻאּמֹות ֵיׁש ָלּה ִמּדָ ִ ֵמַהׁשּ

אֵ  ֶׁ ְפֵני ַעְצָמּה ַמה ׁשּ ין ָרָעה ּבִ

הּ  ְרּתָ ֲחבֶׁ ּדֹות ָהֵאּלּו , ּבַ ּוֵמֲחַמת ַהּמִ

ל  ִנים ׁשֶׁ ְבִעים ּפָ ִ ֵהם ְמֻרָחִקים ֵמַהׁשּ

ִרי ּוִמי . ּתֹוָרה ה ָקְדָמה ַלּפְ ִלּפָ ְוַהּקְ

ר  ּבֵ ִרי ָצִריְך ְלׁשַ ה לֱֶׁאֹכל ַהּפְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ה ִלּפָ ם ַהּקְ ּלּות . ִמּקֹדֶׁ ם ִהְתּגַ ָלֵכן קֹדֶׁ

לּ  ִהיא ִהְתּגַ ַעת ׁשֶׁ ּות ַהּתֹוָרה ַהּדַ

ַעת ְוַהָחְכָמה  ר ַהּדַ ִהיא ִעּקַ ׁשֶׁ

ׁש ָלבֹוא  פֶׁ ית ֻמְכַרַחת ַהּנֶׁ ָהֲאִמּתִ

ם  ִמּדֹוֵתיהֶׁ ַהְינּו ּבְ ָגלּות ּדְ ּבְ

ְבִעים ֻאּמֹות ִ ל ַהׁשּ ם ׁשֶׁ , ְוַתֲאוֹוֵתיהֶׁ

ָרם ְוָלבֹוא ַאַחר ּבְ ֵדי ְלׁשַ ְך ־ּכְ ּכָ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּלּות ּבְ ; ְלִהְתּגַ

בָּ  לּות ַהנַּ ּוְכׁשֶׁ ּגָ ׁש ּבַ פֶׁ , ל"ָאה ַהּנֶׁ

ֲאַזי הּוא ָצִריְך ִלְצעֹק קֹולֹות 

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ לּוִלים , ַהְרּבֵ ַהּכְ

ְבִעים קֹולֹות ׁשִ ת , ּבְ מֹו ַהּיֹולֶׁדֶׁ ּכְ

ת ֵמֲחַמת ְמִרירּות  קֶׁ ּצֹועֶׁ ׁש ׁשֶׁ ַמּמָ

ְבִעים קֹולֹות  ְבֵלי ֵלָדה ׁשִ ֵאב חֶׁ ּכְ

ב ְבִעים ּתֵ ד ׁשִ גֶׁ נֶׁ ְזמֹור ּכְ ּמִ ּבַ ֹות ׁשֶׁ

יֹום ָצָרה' ַיַעְנָך ה" דֹוׁש ־ֹזַהר)" ּבְ ַהּקָ

ר ( ט"ֵחלֶׁק ג רמ ְפׁשָ לֹא זֶׁה ִאי אֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

תֹוָרה . ָלּה ֵליֵלד ּלּות ּבְ ְוִהְתּגַ

ה  ְזּכֶׁ ּיִ ִחיַנת ֵלָדה ׁשֶׁ ַוֲעבֹוָדה ִהיא ּבְ

ְבִעים קֹולֹות ַהנַּ ־ָלזֶׁה ַעל , ל"ְיֵדי ׁשִ

יְּ  ְצעֹוק ַעד ׁשֶׁ ּיִ ם ׁשֶׁ ֵ ַרֵחם ָעָליו ַהׁשּ

ר  ּבֵ ר ּוְלׁשַ ּבֵ ה ְלִהְתּגַ ַרְך ְוִיְזּכֶׁ ִיְתּבָ

ֲאוֹות ל ַהּתַ  :ּכָ

רּוף . ב יֹון ְוַהּצֵ ּסָ ר ַהּנִ ִעּקַ ְוַדע ׁשֶׁ

ין  ת ָהָאָדם ֵאין ְמַנּסִ ין אֶׁ ַנּסִ ּמְ ׁשֶׁ

ִהיא  ַתֲאַות ִנאּוף ׁשֶׁ ּלָא ּבְ אֹותֹו אֶׁ

ּדֹות  ֲאוֹות ְוַהּמִ ל ַהּתַ לּוָלה ִמּכָ ּכְ

ְבִעים ֻאּמֹות ָר  ִ ל ַהׁשּ עֹות ׁשֶׁ

ֲאָוה . ּוְלׁשֹונֹות ר ַהּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ ּוִמי ׁשֶׁ

ל  ר ּכָ ּבֵ ַקל יּוַכל ְלׁשַ ַהזֹּאת ֲאַזי ּבְ

ֲאוֹות ןוְ . ַהּתַ א  ַעל־ּכֵ ָאָדם ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ָחד  ל אֶׁ לּות ַהזֶּׁה ּכָ ל ַהּגָ יֹון ׁשֶׁ ִנּסָ ּבְ
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ִחיָנתֹו ֲאַזי הּוא ָצִריְך  ְלִפי ּבְ

ְבִעים ְלָהִרים קוֹ  לֹו ְוִלְצעֹק ׁשִ

חֹות  ַרְך ְולֹא ּפָ ם ִיְתּבָ ֵ קֹולֹות ְלַהׁשּ

ם ה ַעד . ֵמהֶׁ ְצעֹוק קֹולֹות ַהְרּבֵ ּיִ ׁשֶׁ

ה  ַרְך ְוִיְזּכֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַרֵחם ָעָליו ַהׁשּ ּיְ ׁשֶׁ

ֲאָוה ַהזֹּאת  ר ַהּתַ ּבֵ ר ּוְלׁשַ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ּקּון  הּוא ּתִ ֲאוֹות ׁשֶׁ ל ַהּתַ ִעם ּכָ

ָלִלי ׁשֶׁ  נַּ ַהּכְ ּלָם ּכַ  :ל"ּכֹולֶׁלֶׁת ּכֻ

ָלִלי . ג ּקּון ַהּכְ ּקּונֹו ּתִ ָחד ְלִפי ּתִ ְוָכל אֶׁ

ן הּוא  ֲאַות ִנאּוף ּכֵ ְוִרחּוקֹו ִמּתַ

ּלּות ַהּתֹוָרה ְוֵכן  ָקרֹוב ְלִהְתּגַ

לֹום ְך ַחס ְוׁשָ ֲעמֹד . ְלֵהפֶׁ ּיַ ּוְכׁשֶׁ

ְדָמה  ּקָ ה ׁשֶׁ ִלּפָ ר ַהּקְ ּבֵ יֹון ִויׁשַ ּסָ ּנִ ּבַ

ִרי ׁשֶׁ  ר ַלּפְ ּבֵ ר הּוא ְלׁשַ ָהִעּקָ

ה ְלהֹוִליד  ֲאָוה ַהזֹּאת ֲאַזי ִיְזּכֶׁ ַהּתַ

ִחין לֹו סֹודֹות  ַהּמִֹחין ְוָאז ִנְפּתָ

ין ֵלהּ  ְמִרין ְמַגּלִ ִמּטַ ְוָכל . ַהּתֹוָרה ּדְ

ה  יֹון זֶׁ ִנּסָ עֹוֵמד ּבְ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ָחד ּכְ אֶׁ

ה  ן זֹוכֶׁ ֲאָוה ַהזֹּאת ּכֵ ר ַהּתַ ּבֵ ּוְמׁשַ

לּ  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדהְלִהְתּגַ דֹול ּבְ . ּות ּגָ

ְבִעים  ִ ה ְלַהׁשּ ְך זֹוכֶׁ ּקּונֹו ּכָ ּוְכִפי ּתִ

ל ּתֹוָרה ִנים ׁשֶׁ  :ּפָ

א . ד ּבָ ל ִהְרהּוֵרי ְזנּות ׁשֶׁ ְוִתּקּון ׁשֶׁ

ַמע ְוכוּ  ּיֹאַמר ׁשְ ' ָלָאָדם הּוא ׁשֶׁ

ָחד בֹוד ַמְלכּותֹו , אֶׁ ם ּכְ ּוָברּוְך ׁשֵ

ד ֲאַות . ְלעֹוָלם ָועֶׁ י ּתַ ִנאּוף ִהיא ּכִ

ִמים ַהְינּו  ָאה ֵמֲעִכיַרת ַהּדָ ּבָ

ִהיא  ִהיא ִליִלית ׁשֶׁ חֹול ׁשֶׁ ִמּטְ

ב ַרב  א ְדֵערֶׁ א ִאּמָ יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ

ָעה ִהיא ַמְלכּות ָהְרׁשָ ְך . ׁשֶׁ פֶׁ ְוַההֶׁ

ִחיַנת  ַמִים ּבְ ה הּוא ַמְלכּות ׁשָ ּנָ ִמּמֶׁ

ה ִיְרַאת ה ָ ִביָרה ִאׁשּ ִהיא ' ּגְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ַים ׁשֶׁ  ת ּבְ דֶׁ לֹמֹה ָהעֹומֶׁ ל ׁשְ

ֵנים  ֵהם ׁשְ ָקר ׁשֶׁ ר ּבָ ֵנים ָעש ָ ַעל ׁשְ

ְבֵטי יָ  ר ׁשִ (. א"א רמ"זַֹהר ח) הּ "ָעש ָ

ַמִים  ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ּוְבַקּבָ

ֵני  ׁשְ בֹות ּדִ ֵרה ּתֵ ש ְ ים עֶׁ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ְקִריַאת סּוִקים ּדִ ד ־ּפְ גֶׁ הּוא נֶׁ ַמע ׁשֶׁ ׁשְ

ֵנים ֵני־ׁשְ ָבִטים ּוִבׁשְ ר ׁשְ ם ָעש ָ הֶׁ

גֶׁד  ע אֹוִתּיֹות נֶׁ ִעים ְוֵתׁשַ ַאְרּבָ

ִעים ע ַאְרּבָ מֹות  אֹוִתּיֹות ְוֵתׁשַ ׁשְ ּבִ ׁשֶׁ

ָבִטים ְ ר ) ַהׁשּ ֵספֶׁ אֹור "ּומּוָבא ּבְ

נּוז י לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ֹנאַמר " ַהּגָ ּכִ

בֹוד ַמְלכּות ְלעֹוָלם  ם ּכְ ֵ רּוְך ַהׁשּ ּבָ

ד ם , ָועֶׁ ֵניהֶׁ ׁשְ ַהְינּו נּון אֹוִתּיֹות ּבִ ּדְ

א יגִּ  ְוֵכן ֵיׁש ִמְנָין ַאֵחר . ם"יַמְטִרּיָ

ל י מֹות "ׁשֶׁ ׁשְ ם אֹוִתּיֹות ּבִ

ּמּוָבא ְוזֶׁהּו  ים ּכַ דֹוׁשִ ָבִטים ַהּקְ ְ ַהׁשּ
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לֹמֹה ל ׁשְ ָמתֹו :( ָים ׁשֶׁ ָאז ּכֹוֵלל ִנׁשְ

ֵנים ׁשְ ְבֵטי יָ ־ּבִ ר ׁשִ ּוַמְפִריׁש . הּ "ָעש ָ

ִאים  ב ַרב ַהּבָ ַמת ֵערֶׁ ׁשְ ָמתֹו ִמּנִ ִנׁשְ

א ֵמאִ  יׁשָ ְפָחה ּבִ ִהיא ׁשִ ה זֹוָנה ׁשֶׁ ָ ׁשּ

ֲאָוה , ל"ַהנַּ  ָאה ַהּתַ ה ּבָ ּנָ ּמֶׁ ּמִ ׁשֶׁ

ּדֹות ָרעֹות  ל ַהּמִ ּכֹוֵלל ּכָ ַהזֹּאת ׁשֶׁ

ְבִעים ָלׁשֹון ִ ל ַהׁשּ ןוְ . ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

ַלת עֹל  ַעת ַקּבָ ׁשְ סֹוְגִרין ָהֵעיַנִים ּבִ

ַעל ַמִים ְלהֹורֹות ׁשֶׁ  ־ְיֵדי־ַמְלכּות ׁשָ

א זֶׁה הּוא  ְבִחיַנת עּוֵליְמּתָ ּבִ

ֵלית ָלּה ֵעיִנין א ּדְ יְרּתָ ּפִ  ׁשַ

דֹוׁש ֵחלֶׁק ב צ־זַֹהר) ֵאין ָלּה ( ה"ַהּקָ ׁשֶׁ

ּדֹות ָרעֹות  ּכֹולֶׁלֶׁת ַהּמִ ֲאָוה ׁשֶׁ ַהּתַ

ְבִעים ְלׁשֹונֹות ִ ל ַהׁשּ  :ׁשֶׁ

ׁש לֹו ָלָאָדם ִהְרהּור . ה ּיֵ ׁשֶׁ ְוָכל זֶׁה ּכְ

י  ָעְלָמא ֲאַזי ּדַ ַאְקַראי ּבְ לֹו ּבְ

סּוִקים ַהנַּ  ֵני ּפְ ֲאִמיַרת ׁשְ ֲאָבל . ל"ּבַ

לֹום  ִאם הּוא ָרִגיל ַחס ְוׁשָ

ָלִלית  ֲאָוה ַהּכְ ל ּתַ ִהְרהּור ׁשֶׁ ּבְ

ה ֲאַזי  ּנָ ֵרד ִמּמֶׁ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ

ןָצִריְך  ם־ּכֵ ָמעֹות  ּגַ ְלהֹוִריד ּדְ

ַמִים ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַעת ַקּבָ ׁשְ . ּבִ

ָמעֹות י ַהּדְ ֵהם ִמּמֹוְתרֹות  ּכִ

חֹוָרה  חֹוָרה ּוָמָרה ׁשְ ָרה ׁשְ ַהּמָ

ִחיַנת ַמְלכּות  ִהיא ְטחֹול ּבְ

ה זֹוָנה ַהנַּ  ָ ָעה ִאׁשּ . ל"ָהְרׁשָ

ָמעֹות ֲאַזי ִנְדִחין  ּמֹוִריד ּדְ ּוְכׁשֶׁ

ְויֹוְצִאין ַלחּוץ ַהּמֹוָתרֹות ַהְינּו 

ִאים  ל ִנאּוף ַהּבָ ֲאוֹות ׁשֶׁ ַהּתַ

ִמים ל ְטחֹול  ֵמֲעִכיַרת ַהּדָ ׁשֶׁ

ָמתֹו  ּוִמּמֹוָתרֹות ְוכֹוֵלל ִנׁשְ

ַמִים ַמְלכּות ׁשָ עֹוֵרר . ּבְ ּיְ ְוָצִריְך ׁשֶׁ

ה ְויֹוִריד  ְבּכֶׁ ּיִ ת ַעְצמֹו ַעד ׁשֶׁ אֶׁ

ַמע  ַעת ֲאִמיַרת ׁשְ ׁשְ ָמעֹות ּבִ ּדְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם  ם ּכְ ּוָברּוְך ׁשֵ

ד  :ָועֶׁ
 

ת ְמַגּלֶׁה. ו יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ ֵאיזֶׁה  ּוְכׁשֶׁ

ָמִתין  ַבר ּתֹוָרה ֲאַזי מֹוִריד ִנׁשְ ּדְ

ין ָחד , ַחְדּתִ מֹות ֲחָדׁשֹות ְלָכל אֶׁ ְנׁשָ

י ְמקָֹרָביו  ֹוְמֵעי ַהּתֹוָרה ֵמַאְנׁשֵ ִמׁשּ

ָחד  תֹוָרתֹו ְלָכל אֶׁ ִרים ּבְ ָ ַהְמֻקׁשּ

ִחיָנתֹו ּוְתִפיָסתוֹ  ִפי ּבְ  :ּכְ
 

ר . ז ְפׁשָ ִאי אֶׁ דֹול ׁשֶׁ ָלל ּגָ ְוזֶׁה הּוא ּכְ

יג ְוִלְתּפֹס לְ  ִ ׁשּום ָאָדם ְלַהש ּ

ן  ּקֵ ּתִ יק ִאם לֹא ׁשֶׁ ּדִ ל ַהּצַ ִדּבּורֹו ׁשֶׁ ּבְ

ָראּוי ׁש ּכָ ִרית קֹדֶׁ ִחּלָה אֹות ּבְ . ּתְ

ם ־ֲאָבל ַעל ִרית ִנְפּגָ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ
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ֵאינֹו ּתֹוֵפס  ְעּתֹו ּומֹחֹו ַעד ׁשֶׁ ּדַ

יק ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ָלל ּדִ יג ּכְ ִ ְויּוַכל . ּוַמש ּ

ם ִאם ֵיֵלְך ַאֲחֵרי לְ  הֶׁ ל ּבָ ׁשֵ ִהּכָ

ל  יֹות ׁשֶׁ ׁשְ ִלּבֹו ְוַהּקֻ ּבְ ַעְקִמיִמּיּות ׁשֶׁ

ַדְעּתֹו ָעָליו ּנֹוְפִלים ּבְ טּות ׁשֶׁ י ", ׁשְ ּכִ

ְרֵכי ה ִרים ּדַ יִקים ֵיְלכּו ָבם ' ְיׁשָ ַצּדִ

לּו ָבם ׁשְ ִעים ִיּכָ ַע י) "ּוֹפׁשְ (. ד י"הֹוׁשֵ

יק ַנעֲ  ּדִ ל ַהּצַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ה ְלָכל ׁשֶׁ ש ֶׁ

ּלֹו  ִלי ׁשֶׁ ִפי ַהּכְ ִפיָסתֹו ּכְ ִפי ּתְ ָחד ּכְ אֶׁ

ִהיא ַהּמִֹחין ן . ׁשֶׁ ּקֵ ּתִ ׁשֶׁ ִנְמָצא ּכְ

ָראּוי ֲאַזי  ׁש ּכָ ִרית קֹדֶׁ אֹות ּבְ

ּמּוָבא  ֵלמּות ּכַ ׁשְ ּלֹו ּבִ ַהּמִֹחין ׁשֶׁ

דֹושׁ  זַֹּהר ַהּקָ י ( י"ֵחלֶׁק ב ק) ּבַ ּכִ

א ְוִאמָּ  א ִסּלּוָקא ִדיסֹוָדא ַעד ַאּבָ

ֵהם ַהּמִֹחין ְוָאז  ֵהם יּוד ֵקא ׁשֶׁ ׁשֶׁ

יק  ּדִ ל ַהּצַ ּבּורֹו ׁשֶׁ ָיכֹול ְלָהִבין ּדִ

ה  ָמה ֲחָדׁשָ ה לֹו ְנׁשָ ְוַנֲעש ֶׁ

ּלּות ַהּתֹוָרה ּוְלָאָדם ַאֵחר . ֵמִהְתּגַ

נַּ  לֹום ְלִהּפּוְך ּכַ ִחיַנת "ַחס ְוׁשָ ל ּבְ

לּו ָבם" ׁשְ ִעים ִיּכָ ִפי ". ּוֹפׁשְ י ּכְ ּכִ

ּקוּ  ְך ִהיא ַהּתִ ָחד ּכָ ל אֶׁ ל ּכָ ן ׁשֶׁ

ָגתֹו ַוֲהָבָנתוֹ  ָ  :ַהש ּ

 
 

י . ח דֹול ּכִ ָלל ּגָ י "ְוזֶׁה הּוא ּכְ ִמּפִ

ְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב " עֶׁ

ׁשּוט( לח' ֵאיָכה ג) י ִאם אֹור ּפָ ַאְך , ּכִ

ת  ל אֶׁ ִלי ַהְמַקּבֵ ִחיַנת ַהּכְ ִפי ּבְ ּכְ

ְך ִנְצַטּיֵר ָהאֹור בְּ  . תֹוכוֹ ָהאֹור ּכָ

א ִמְלַמְעָלה  ׁשּוט ַהּבָ י אֹור ַהּפָ ּכִ

ִפי  ִחיַנת ָקַמץ ְוָסתּום ַאְך ּכְ הּוא ּבְ

ִלים הּוא  ִלי ֵמַהְמַקּבְ ִחיַנת ַהּכְ ּבְ

ְצַטּיֵר ָהאֹור ְלִפי  ּנִ י ׁשֶׁ ִחיַנת ֵצירֶׁ ּבְ

ִלי ִחיַנת ַהּכְ ֵלמּות . ּבְ ׁשְ ִאם הּוא ּבִ

ְבִחיַנת ְמאֹורֹות ָמלֵ  ל ּבִ א ָאז ְמַקּבֵ

ל  ְך ֲאַזי ְמַקּבֵ פֶׁ לֹום ְלהֶׁ ְוִאם ַחס ְוׁשָ

מֹו  ְבִחיַנת ְמאֹרֹת ָחֵסר ָואו ּכְ ּבִ

תּוב ּכָ ע' ְמֵאַרת ה: "ׁשֶׁ ֵבית ָרׁשָ " ּבְ

ֵלי ג) ְלָעם  (.לג' ִמׁשְ ִביל זֶׁה ָיַעץ ּבִ ּוִבׁשְ

ֵדי  ְרָוה ּכְ ְדַבר עֶׁ יָלם ּבִ ְלָבָלק ְלַהְכׁשִ

ַעל ם ׁשֶׁ ֵליהֶׁ ֲאַות ְיֵדי תַּ ־ְלַקְלֵקל ּכְ

ִנאּוף ּפֹוֵגם ַהּמִֹחין ְוָיכֹול ִלְהיֹות 

לֹום ׁש ַחס ְוׁשָ ע ַמּמָ ּגָ י ־ְוַעל. ְמׁשֻ ּפִ

רּוס הּוא  ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ַהּסֵ

ע ּגָ ְוזֶׁה הּוא ִסּלּוָקא . ְרפּוָאה ִלְמׁשֻ

ִחיַנת  א ּבְ א ְוִאּמָ יסֹוָדא ַעד ַאּבָ ּדִ

ִחיַנת  ם ּבְ ִמי יּוד ֵקא ֵמִעיד ֲעֵליהֶׁ ׁשְ

:ּמִֹחיןהַ 
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ו  ה  ש  רְׁ ז ֹו ' ד ִ עֻׁ  לז –וְׁ

ִגין . א ִריָאה ִהיא ּבְ ר ַהּבְ ִעּקַ

מֹוְדִעין ֵלהּ  ּתְ ִיׁשְ דֹוׁש ח) ּדְ ב "זַֹהר ַהּקָ

תּוב, (מב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְעָיה מ) ּכְ ּכֹל " (:ג ז"ְיׁשַ

ָראִתיו ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ " ַהּנִ

 :'ְוגוֹ 

ׁש הוּ . ב פֶׁ י ַהּנֶׁ ִחיַנת ְוַהּגּוף ְלַגּבֵ א ּבְ

ְך  ר ּוְבֵהָמה ְוִסְכלּות ָוחֹׁשֶׁ חֹמֶׁ

ְכָחה ִחיַנת ִמיָתה ְוׁשִ ִחיַנת . ּבְ ּבְ

ד ָחְכמֹות  גֶׁ נֶׁ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּכְ

מֹו  ִחיַנת ָאָדם ּכְ ֵהם ּבְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

תּוב ּכָ " זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם: "ׁשֶׁ

ר י) ְדּבָ ּמִ ִחיַנת  (ט יד"ּבַ ִחיַנת צּוָרה ּבְ ּבְ

יםאוֹ  רֹון ְוַחּיִ ְוָצִריְך . ר ְוָחְכָמה ְוִזּכָ

ר ַהְינּו  ל ָאָדם ְלַהְכִניַע ַהחֹמֶׁ ּכָ

ל  ִחיַנת ִסְכלּות ׁשֶׁ ִחיַנת ִמיָתה ּבְ ּבְ

ַהְינּו  ֲאוֹות ּדְ ֵהם ַהּתַ ַהּגּוף ׁשֶׁ

ל  ת ַעְצמֹו ִמּכָ ְלַהְפִריׁש אֶׁ

ֲאוֹות  :ַהּתַ

ה ַעל. ג ֲעִנית ־ְוזֶׁה ַנֲעש ֶׁ ְיֵדי ּתַ

ַעל ָעה ־יְידֵ ־ׁשֶׁ ין ָהַאְרּבָ זֶׁה ַמֲחִליׁשִ

ִאים  ם ּבָ הֶׁ ּמֵ ל ַהּגּוף ׁשֶׁ ְיסֹודֹות ׁשֶׁ

ֲאוֹות ל ַהּתַ ל . ּכָ ּטֵ ְוִנְכָנע ְוִנְתּבַ

ִחיַנת ִסְכלּות  הּוא ּבְ ר ׁשֶׁ ַהחֹמֶׁ

ְך ְוכוּ  ְכָחה ְוחֹׁשֶׁ ר ' ְוׁשִ ּבֵ ְוִנְתּגַ

רֹון  ּכָ ל ְוַהּצּוָרה ְוַהזִּ כֶׁ ֵ ְוִנְתַעּלֶׁה ַהש ּ

נַּ ' ְוכוּ  ְך "ּכַ ין ְוַהחֹׁשֶׁ ל ַהּדִ ל ּוְמַבּטֵ

עֹוָלם יְך ֲחָסִדים ּבָ ר . ּוַמְמׁשִ ְוִעּקַ

ֲעִנית ִהיא ַעל ּקּון ַהּתַ ְיֵדי ־ּתִ

ם ַמְכִניַע ַהָחְכמֹות . ְצָדָקה ּגַ

ד ָחְכמֹות ַהּתֹוָרה גֶׁ נֶׁ . ַהִחיצֹוִנּיֹות ּכְ

ה ְלַפְרָנָסה ם זֹוכֶׁ  :ּגַ

ִחינֹות ְצָדָקה. ד י ּבְ ּתֵ ָדָקה צְ ; ְוֵיׁש ׁשְ

ץ  רֶׁ אֶׁ ץ ּוְצָדָקה ּבְ חּוץ ָלָארֶׁ ּבְ

ָרֵאל ץ, ִיש ְ רֶׁ ּנֹוְתִנין ְלאֶׁ  ־ּוְצָדָקה ׁשֶׁ

דֹוָלה ּוְלַמְעָלה  ָרֵאל ִהיא ּגְ ִיש ְ

ְדַקת חּוץ ץ־ִמּצִ י . ָלָארֶׁ ּתֵ ְוֵכן ֵיׁש ׁשְ

י ֵאיָנּה ּדֹוָמה  ִחינֹות ּתֹוָרה ּכִ ּבְ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ל ׁשֶׁ בֶׁ ַהּתֹוָרה ַהּיֹוֵצאת ֵמהֶׁ

ל ֵחטְ  בֶׁ א ְלתֹוָרה ַהּיֹוֵצאת ֵמהֶׁ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא ת קי) ׁשֶׁ ּבָ י ֵאין (. ט"ׁשַ ּכִ

ם ק ְוֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ין ִנְמּתָ   ַהּדִ

ּלָא ל ַעל   אֶׁ בֶׁ ל    הֶׁ ה ׁשֶׁ ּפֶׁ

ֵאין ּבֹו ֵחְטא  ינֹוקֹות ׁשֶׁ ּתִ

ַעל ּלּו ָהָאבֹות ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ִיְתּגַ

עֹוָלם ְלָהֵגן ה ְיֵדי ְצָדקָ ־ְוַעל. ּבָ

ץ רֶׁ ְכלֹל ַעְצְמָך ־ְלאֶׁ ָרֵאל ּתִ ִיש ְ

ץ רֶׁ אֶׁ ֲאִויָרא ּדְ הּוא ־ּבַ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ
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ֵאין ּבֹו  דֹוש ׁשֶׁ ל ַהּקָ בֶׁ ִחיַנת הֶׁ ּבְ

ַעל. ֵחְטא ּטּול ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ר ּבִ זֶׁה ִעּקַ

ְכלּות  ְכָחה ְוַהּסִ ִ ְך ְוַהׁשּ ין ְוַהחֹׁשֶׁ ַהּדִ

זֶׁה ַמְכִניִעין ־ְיֵדי־ִמן ָהעֹוָלם ְוַעל

ת ַהִחיצֹוִנּיֹות ְוזֹוִכין ַהָחְכמוֹ 

ה ְוזֹוִכין  דֹוׁשָ ְלָחְכמֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ִחיַנת אֹור ְוכוּ  רֹון ּבְ נַּ ' ְלִזּכָ  :ל"ּכַ

ןוְ . ה ׁש  ַעל־ּכֵ ָחד ְלַבּקֵ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ר  ׁשֵ ד ּכָ ש  ְמאֹד ַאַחר ְמַלּמֵ ּוְלַחּפֵ

ת  ׁש אֶׁ ַמִים ּוְלַבּקֵ ְוָהגּון ִויֵרא ׁשָ

ם ִיְתבָּ  ֵ ֵדי . ַרְך ְמאֹד ַעל זֶׁהַהׁשּ ּכְ

ה  ל ּפֶׁ בֶׁ ת הֶׁ ד אֶׁ ּלֹא ְיַקְלֵקל ַהְמַלּמֵ ׁשֶׁ

ית  ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶׁ ל ַהּתִ דֹוש ׁשֶׁ ַהּקָ

ם ִמְתַקּיֵם ָהעֹוָלם ֲעֵליהֶׁ ן ׁשֶׁ י ) ,ַרּבָ ּכִ

ו ְמצּוִיים ֲחָברֹות  ים ַעְכׁשָ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ

ֵני ִיש ְ  ד ּבְ ל ִחּנּוְך ְנָעִרים ְלַלּמֵ ָרֵאל ׁשֶׁ

ֵהם ִסְכלּות  ים ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶׁ ַטּנִ ַהּקְ

נַּ  ְך ּכַ ִלּקּוֵטי )" ם"ל ְוֵכן ְלׁשֹונֹות ָהַעּכוּ "ָוחֹׁשֶׁ

ַסח ֲהָלָכה ז ,"ֲהָלכֹות ל , (ּפֶׁ בֶׁ ִאים הֶׁ ֵהם ְמַטּמְ ׁשֶׁ

ית ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶׁ ל ּתִ דֹוש ׁשֶׁ ם ַהּקָ יהֶׁ ן ־ּפִ ַרּבָ

תְ  ּנִ חּוׁש ׁשֶׁ ה ּבְ ְראֶׁ ִלים ַאַחרְוַכּנִ ּדְ ְך ־ּגַ ּכָ

יקֹוְרִסים ְוכֹוְפִרים ְוכוּ  ּפִ ןוְ . 'ְלאֶׁ ַתב  ַעל־ּכֵ ּכָ

ם ת : "ׁשָ ת ַעְצמֹו ְואֶׁ ַרֵחק אֶׁ ּמְ ֵרי ִמי ׁשֶׁ ַאׁשְ

ם ָניו ֵמהֶׁ ָניו ". ּבָ ת ּבָ ן אֶׁ ּלֹא ִלּתֵ ְוַהִחּיּוב ׁשֶׁ

ִנים ָהֵאּלּו  ָחד ִמּבָ ּלֹוְמִדים ּבֹו אֶׁ ר ׁשֶׁ דֶׁ ְלחֶׁ

ָר  ּדְ ל ְולֹוְמִדים "ִכים ָהָרִעים ַהנַּ ַההֹוְלִכים ּבַ

ָמקֹום  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּוְלׁשֹונֹות ֲאִפּלּו ּבְ

ָלל ְוכוּ  ם ּכְ הֶׁ ר ִעּמָ י ָאסּור ְלִהְתַחּבֵ  (:'ַאֵחר ּכִ

ַכח . ו ָ ׁשּ ָזֵקן ׁשֶׁ ֵהר ּבְ ּוְצִריִכין ִלזָּ

ְלמּודֹו ֵמֲחַמת ָאְנסֹו  דֹו  –ּתַ ְלַכּבְ

ְדִרין צ) בֹוד ־ְוַעל(. ו"ַסְנהֶׁ ְיֵדי ַהּכָ

ּנוּ  ִלין ִמּמֶׁ ּנֹוְתִנין לֹו ְמַבּטְ ׁשֶׁ

ַהְינּו  ׁש ּדְ פֶׁ ּלֶׁה ַהּנֶׁ ְכָחה ְוִנְתּגַ ִ ַהׁשּ

נַּ  ִחיַנת ִזְכרֹון ַהּתֹוָרה ּכַ . ל"ּבְ

כּות ְוכוּ  יִנים ְוַהַחׁשְ ִלין ַהּדִ ּטְ ' ְוִנְתּבַ

ים  ְך אֹור ַוֲחָסִדים ְוַחּיִ ְוִנְמׁשָ

עוֹ  ׁש . ָלםְוָחְכַמת ַהּתֹוָרה ּבָ י ׁשֹרֶׁ ּכִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ַהּתֹוָרה הּוא ּכְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָראִתיו: "ּכְ " ִלְכבֹוִדי ּבְ

ְעָיה מ) , ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ , (ג ז"ְיׁשַ

ּלָא ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה בֹוד אֶׁ ֵאין ּכָ

ק ו) 'ּתֹוָרה רֶׁ  (:ָאבֹות ּפֶׁ

נִּ . ז ְרָנָסה ׁשֶׁ ְסרֹון ַהּפַ ר חֶׁ ְתַמֵעט ְוִעּקַ

ּלָא ַעל לּו ֵאין זֶׁה אֶׁ ּדֹורֹות ַהּלָ ְיֵדי ־ּבַ

ֵאיָנם ֲהגּוִנים ֹוֲחִטים ׁשֶׁ י ֵיׁש . ַהׁשּ ּכִ

ֲאִכיל ּוְמַפְרֵנס  ּמַ ׁשֹוֵחט ָהגּון ׁשֶׁ

ׁש  פֶׁ ת ַהּנֶׁ ָרֵאל ְוהּוא ַמֲעלֶׁה אֶׁ ְלִיש ְ

לֶׁת ּבוֹ  ַחי ַהְמֻגְלּגֶׁ ּבַ ר , ׁשֶׁ ְמַדּבֵ ּבַ

ָרָכה  ִדּבּור ַהּבְ הּוא ַהְינּו ּבְ ׁשֶׁ

ָנה ַכּוָ ִחיָטה ּבְ ְ . ְמָבֵרְך ַעל ַהׁשּ
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ָראּוי  ּה ּכָ ן ּבָ ֹוֵחט ְלַכּוֵ ְוָצִריְך ַהׁשּ

ם ְוַעל ּדָ ּבַ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְלַהֲעלֹות ַהּנֶׁ

ִכיָנה  ְ ׁש ְועֹוָלה ְלַהׁשּ פֶׁ ָאה ַהּנֶׁ ּבָ

ְבִחיַנת ַמִין נּוְקִבין ַוֲאַזי  ּבִ

ת ַעל גֶׁ ּוֶׁ ִכיָנה ִמְזּדַ ְ ִין ְיֵדי הַ ־ַהׁשּ ּמַ

ׁש ָלּה ְוַעל ּיֵ ּוּוג ־נּוְקִבין ׁשֶׁ ְיֵדי ַהזִּ

ָרֵאל ְרָנָסה ְלִיש ְ לֶׁת ּפַ . ִהיא ְמַקּבֶׁ

ןוְ  מֹו  ַעל־ּכֵ לֶׁת ּכְ ִנְקָרא ַהַחּלָף ַמֲאכֶׁ

תּוב ּכָ לֶׁת: "ׁשֶׁ ֲאכֶׁ ת ַהּמַ ח אֶׁ ּקַ " ַוּיִ

ית כ) ֵראׁשִ ֹוֵחט ־ַעל( ב י"ּבְ ם ַהׁשּ ׁשֵ

ָרֵאל ֲאִכיל ְלִיש ְ ּמַ ָהגּון ׁשֶׁ ֲאָבל . הֶׁ

ֹוֵחט ֵאינֹו ָהגּון ַהׁשּ ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו , ּכְ

ת  בֶׁ ב ַמֲחׁשֶׁ ָרָכה חֹוׁשֵ ַעת ַהּבְ ׁשְ ּבִ

ָרָכה  ַעת ַהּבְ ׁשְ ם ּבִ ּגּול ְוֵאינֹו ׁשָ ּפִ

חֹט  ף ִלׁשְ עֹוֵמד ִעם ַהַחּלָ ׁשֶׁ ֲאַזי ּכְ

רֹוֵצַח  ת ַהַחי הּוא עֹוֵמד ּכְ אֶׁ

ׁש ַהַחי  פֶׁ ְנָפׁשֹות ְוֵיׁש ַצַער ְלנֶׁ

קֶׁ  קֹול ַמרְוצֹועֶׁ ּלֹו . ת ּבְ י ַהַחּלָף ׁשֶׁ ּכִ

ב ַלה רֶׁ ר ְוֵאינֹו חֶׁ ְדּבָ ב ַהּמִ רֶׁ ' הּוא חֶׁ

ְעָיה ל) ִכיָנה ( ד ו"ְיׁשַ ְ ִחיַנת ַהׁשּ ּבְ

ּבּור ִחיַנת ּדִ ת , ּבְ י ֵאינֹו ַמֲעלֶׁה אֶׁ ּכִ

לֶׁת ׁש ַהְמֻגְלּגֶׁ פֶׁ ה הּוא , ַהּנֶׁ ַרּבָ ַאּדְ

ֲעָלָתּה  ׁש ִמּמַ פֶׁ ת ַהּנֶׁ מֹוִריד אֶׁ

ְבִחי ּבִ ןַנת ַחי ׁשֶׁ ם־ּכֵ ְוֵאין ָלּה  ּגַ

ֹוֵחט . ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלהּ  אֹוי לֹו ְלַהׁשּ

ת  ָהַרג אֶׁ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ַהזֶּׁה אֹוי ְלַהּנֶׁ

יָה  ַכף אֹוְיבֶׁ ׁש ּוָמַסר אֹוָתּה ּבְ פֶׁ ַהּנֶׁ

ִכיָנה ַמִין נּוְקִבין  ְ ְוֵאין ְלַהׁשּ

ף ְלֵביָתהּ  רֶׁ יְך טֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְלַהְמׁשִ

נּו " ַנְפׁשֵ ב ּבְ רֶׁ ֵני חֶׁ ָנִביא ַלְחֵמנּו ִמּפְ

ר ְדּבָ יִגיָעה  ,(ט' ֵאיָכה ה) "ַהּמִ ּבִ ׁשֶׁ

לֹום  דֹוָלה ְצִריִכים ַחס ְוׁשָ ְוִטְרָחה ּגְ

ֵני  ְרָנָסה ִמּפְ יְך ְמַעט ַהּפַ ְלַהְמׁשִ

ר  ְדּבָ ב ַהּמִ רֶׁ ְקָרא חֶׁ ּלֹו ַהּנִ ַהַחּלָף ׁשֶׁ

ֵהם ) ִלּפֹות ׁשֶׁ ׁש ַלּקְ פֶׁ ת ַהּנֶׁ ַסר אֶׁ ּמָ ׁשֶׁ

דּועַ ׁשֹולְ  ּיָ ר ּכַ ְדּבָ ּמִ  (:ִטים ּבַ

ֹוֲחִטים ָהֵאּלּו ִנְכַנַעת ־ְוַעל. ח ְיֵדי ַהׁשּ

ר  י ַהּגּוף ְוַהחֹמֶׁ ׁש ְלַגּבֵ פֶׁ ַהּנֶׁ

ִחיַנת  ֲאוֹות ַהּגּוף ּבְ ִרים ּתַ ּבְ ּוִמְתּגַ

ר ְוכוּ  נַּ ' חֹמֶׁ ְיֵדי ־ֲאָבל ַעל. ל"ּכַ

ת  ׁשֹוֲחִטים ֲהגּוִנים ַמֲעִלין אֶׁ

ׁש ְוִנְכָנע הַ  פֶׁ ר ַהּנֶׁ ּגּוף ְוַהחֹמֶׁ

ֵהָמה ְוִסְכלּות ְוכוּ  ִחיַנת ּבְ נַּ ' ּבְ , ל"ּכַ

ִחיַנת ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות  ּבְ

ׁש ְוַהּצּוָרה ְוכוּ  פֶׁ ' ְוִנְתַעּלֶׁה ַהּנֶׁ

נַּ  ִחיַנת ָחְכַמת ַהּתֹוָרה"ּכַ , ל ּבְ

ַפע ־ְיֵדי־ְוַעל ׁשֶׁ ְרָנָסה ּבְ ְך ּפַ זֶׁה ִנְמׁשָ

דֹול רּושׁ . ּגָ ף : "ְוזֶׁה ּפֵ רֶׁ ָנַתןטֶׁ
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ים קי) "ִליֵרָאיו   ִהּלִ ף ְלׁשֹון ( א"ּתְ רֶׁ טֶׁ

ם ֵלי ל) ַהְטִריֵפִני ָלחֶׁ ּוְלׁשֹון  (ח' ִמׁשְ

ָרֵאל . ְטֵרָפה ש ְ ּיִ ׁשֶׁ י ּכְ ז ּכִ ְלַרּמֵ

ֵרָפה  ת ַעְצָמם ִמּטְ ׁשֹוְמִרים אֶׁ

ְרָנָסה־ְיֵדי־ַעל ם ּפַ  :זֶׁה ֵיׁש ָלהֶׁ

רּושׁ . ט ְבֵני ַעם ': ְוזֶׁהּו ּפֵ ֲהרּו ּבִ ִהזָּ

ץהָ  ָדם) 'ָארֶׁ רּוׁש ְלַכּבְ ֵצא  (ּפֵ ם ּתֵ הֶׁ ּמֵ ׁשֶׁ

ְדִרין צ) ּתֹוָרה י ָידּוַע (. ו"ַסְנהֶׁ ּכִ

דּו ְנָפׁשֹות  ת ֹנַגּה ִנְלּכְ ְקִלּפַ ּבִ ׁשֶׁ

דֹות ה ִנְכּבָ ִלּפָ ע  רֹוָצה ְוַהּקְ ּקַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶׁ

תֹוְך  ת אֹוָתּה ּבְ נֶׁ ׁש ְונֹותֶׁ פֶׁ ם ַהּנֶׁ ׁשָ

ל ַעם ת ִזּוּוגֹו ׁשֶׁ ץ־ִטּפַ ֵדי  ָהָארֶׁ ּכְ

יֹוֵתר ׁש ַהִהיא ּבְ פֶׁ ף ַהּנֶׁ ְתַטּנֵ ּתִ , ׁשֶׁ

ֵני ַעם ּבְ ץ ֵהם ־ִנְמָצא ׁשֶׁ ָהָארֶׁ

ֵהם  ּלָא ׁשֶׁ ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות אֶׁ

ח ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ּפֳּ ּצִ ּוֵמַאִין . ּכַ

ם ְפַאְרּתָ ּלָא , ָאנּו יֹוְדִעים ֲהַדר ּתִ אֶׁ

ָאנּו רֹוִאים ־ַעל ׁשֶׁ ְיֵדי ּתֹוָרָתם ּכְ

ֵהם בְּ  ם ׁשֶׁ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ָידּוַע ׁשֶׁ ֵני ּתֹוָרה ּבְ

ׁש ְיָקָרה פֶׁ ןוְ . נֶׁ ְצִריִכין ִלזֵָּהר  ַעל־ּכֵ

י  ָדם ּכִ בֹוד ־ַעל ְלַכּבְ ְיֵדי ַהּכָ

יֹוֵתר ּלֶׁה ּבְ ְתּגַ ם ַהּתֹוָרה ּתִ הֶׁ ּבָ  ׁשֶׁ

מּוָתהּ  ׁש ַהּכֹל הּוא . ֵמִהְתַעּלְ י ׁשֹרֶׁ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ  :ּכְ

ָראִתיו" ְעָיה מ) "ְוִלְכבֹוִדי ּבְ , (ז"ְיׁשַ

ת  קֶׁ ּתֹוקֶׁ ִהיא ַהּתֹוָרה ִמׁשְ ׁש ׁשֶׁ פֶׁ ְוַהּנֶׁ

בֹוד ִהיא ַהּכָ ׁש ׁשֶׁ ֹרֶׁ ַהׁשּ ֵלל ּבְ . ְלִהּכָ

ֵצא ּתֹוָרה ־ְיֵדי־ְוַעל ם ּתֵ זֶׁה ֵמהֶׁ

ד  סֶׁ ׁש ְוַהּצּוָרה ְוַהחֶׁ פֶׁ ְוִתְתַעּלֶׁה ַהּנֶׁ

נַּ ' ְוכוּ  ֲאוַ "ּכַ ה ּתַ ת ל ְוִתְהיֶׁה ִנְדחֶׁ

ר ְוכוּ  נַּ ' ַהּגּוף ְוַהחֹמֶׁ לּו "ּכַ ּטְ ל ְוִיְתּבַ

ן ְיִהי ָרצֹון יִנים ָאֵמן ּכֵ ל ַהּדִ  :ּכָ

עֹה   רְׁ ַ בֹות פ  כ ְׁ  לח –ַמרְׁ

ת . א ׁש אֶׁ ּפֵ ל ָאָדם ְלַפׁשְ ָצִריְך ּכָ

בּוק  ָכל ֵעת ִאם הּוא ּדָ ַעְצמֹו ּבְ

ל  יָמן ׁשֶׁ ַרְך ְוַהּסִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּבְ

פִ  ֵבקּות הּוא ּתְ יןּדְ ן ) ּלִ י "ַעּיֵ ִחּדּוׁשֵ

דֹות ַמַהְרשָׁ  ָרכֹות ו" א"ַאּגָ  (:ּבְ

ין . ב ִפּלִ ר ָלבֹוא ִלְבִחיַנת ּתְ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ּלָא ַעל ּבּור ־אֶׁ ת ַהּדִ ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ִחיַנת  ּבּור הּוא ּבְ י ַהּדִ ְוִתּקּונֹו ּכִ

ִחיַנת  ִחיַנת ָים ּבְ ה ּבְ ַמְלכּות ּפֶׁ

תּוב, ֲאדָֹני ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָפַתי " :ּכְ ֲאדָֹני ש ְ

ח ְפּתָ ים נ) "ּתִ ִהּלִ ּפֹוְגִמין , (א יז"ּתְ ּוְכׁשֶׁ

ל  יו ׁשֶׁ הּוא רּוַח ּפִ ּבּור ׁשֶׁ ַהּדִ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ְיֵדי ־הּוא ֲאַזי ַעל־ּבָ

יו רּוַח  ה ֵמרּוַח ּפִ ָגם ַנֲעש ֶׁ ַהּפְ

ַבע . ְסָעָרה ִרים ָוׁשֶׁ ש ְ י ָהעֶׁ ּכִ
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לּול ֵמֲעש ָ  ָחד ּכָ ל אֶׁ ָרה אֹוִתּיֹות ּכָ

ְבִעים  א ָמאַתִים ְוׁשִ יַמְטִרּיָ ּגִ

ִחיַנת  ּבּור ּבְ ִחיַנת ַהּדִ ה ִמּבְ ְוַנֲעש ֶׁ

ְבִעים אֹוִתּיֹות . ֲאדָֹני ָמאַתִים ְוׁשִ

א ֲאדָֹני "ְסָעָרה ס יַמְטִרּיָ ה הּוא ּגִ

ְבִעים אֹוִתּיֹות ְורּוַח . ּוָמאַתִים ְוׁשִ

דֹול  ְסָעָרה ַהזֶּׁה הּוא ַהְמַקְטֵרג ַהּגָ

מִּ  ְטרּוִגים ׁשֶׁ ל ַהּקִ ִאים ּכָ ּנּו ּבָ ּמֶׁ

ָבִרים  ְסיֹונֹות ְוהּוא ַאַחר ַהּדְ ְוַהּנִ

דֹושׁ  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ א "ח) ּכְ

ַבר ָנׁש :( ט"קי ְוהּוא ְמָסֵער ּגּוֵפּה ּדְ

ּקּון י) ּקּוֵני זַֹהר ּתִ ינּות  (.ח"ּתִ ְלׁשִ ְוָכל ַהּמַ

ּדֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם א  ְוָהָרעֹות ׁשֶׁ ּבָ

ִחיַנת  י הּוא ּבְ ֵמרּוַח ְסָעָרה ַהזֶּׁה ּכִ

ה ֵקץ ְוסֹוף  עֹוש ֶׁ ר ׁשֶׁ ש ָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ

ר ש ָ  :ְלָכל ּבָ

ל . ג ת ּכָ ִנים אֶׁ ֵהם ּדָ ּוְבֵני ָאָדם ׁשֶׁ

ִמיד  ָאָדם ְלַכף חֹוָבה ְוחֹוְקִרים ּתָ

ף  ֵני ָאָדם ֵהם ִמּתֹקֶׁ ַעל חֹובֹות ּבְ

ִחיַנת ֵקץ  ְטָרא ַאֲחָרא ִמּבְ ל ַהּסִ ּכָ

ר ַהנַּ  ש ָ ִמיד , ל"ּבָ הּוא חֹוֵקר ּתָ ׁשֶׁ

לֹום  יֹון ַחס ְוׁשָ ֹות ֵקץ ְוִכּלָ ַלֲעש 

ין ּוְלַקְטֵרג ין ּוְלַהְלׁשִ . ּוְלעֹוֵרר ּדִ

ּבּור  ַגם ַהּדִ ְך ִמּפְ ר ּכָֹחם ִנְמׁשָ ְוִעּקַ

ר ַהְכָנָעָתם ּוִבּטּוָלם הּוא  ְוִעּקַ

ּבּור־ַעל ּקּון ַהּדִ  :ְיֵדי ּתִ

ָיא  ְוָצִריךְ . ד ל ָאָדם ִלְראֹות ְלַאְכּפַ ּכָ

ַחת  ר ּתַ ש ָ ל ּבָ ֵקץ ּכָ ִסְטָרא ּדְ

ה ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ּבּור ׁשֶׁ ַהְינּו . ַהּדִ ּדְ

ּבּוִרים  ל ַהּדִ ּנּו ּכָ ְהיֶׁה נֹוֵטל ִמּמֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ְפלּו ְלתֹוכֹו ַעל ּנָ ּבּור ־ׁשֶׁ ַגם ַהּדִ ְיֵדי ּפְ

ְרׁשֹו  ּבּור ְלׁשָ ת ַהּדִ ְוַיֲעלֶׁה אֶׁ

ֵנהוּ  ה ָלבֹוא ִלְבִחיַנת  ִויַתּקְ ְוָאז זֹוכֶׁ

ֵבקּות ֵהם ּדְ ין ׁשֶׁ ִפּלִ  :ּתְ

ּבּור . ה ת ַהּדִ ְוָצִריְך ְלַהֲעלֹות אֶׁ

הּוא  רֹוַע ׁשֶׁ הּוא ַהזְּ ְרׁשֹו ׁשֶׁ ְלׁשָ

ֵהם  מֹאל ׁשֶׁ ַיד ש ְ ּבְ ִעין ׁשֶׁ ְצּבָ ָחֵמׁש אֶׁ

ה  ָ ִחיַנת ֲחִמׁשּ בּורֹות ּבְ ה ּגְ ָ ֲחִמׁשּ

ם מִ  ָ ׁשּ ּמִ ה ׁשֶׁ בּורֹות מֹוָצאֹות ַהּפֶׁ ּגְ

ּבּור ה ַהּדִ תּוב, ַנֲעש ֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

רוּ " ים קמ) "ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ִהּלִ (. ה יא"ּתְ

ּבּור ִהיא  ת ַהּדִ ְוַהְתָחַלת ֲעִלּיַ

ת  ְבַחר ָהֱאמֶׁ ֵמרֹאׁשֹו ַהְינּו ֵמַהּמֻ

י ֵיׁש  ְקָרא רֹאׁש ּכִ ּנִ ּבּור ׁשֶׁ ּדִ ׁש ּבַ ּיֵ ׁשֶׁ

מֹו ׁשֶׁ  ת ּכְ ה ִמיֵני ֱאמֶׁ ּמָ ָאְמרוּ ּכַ

ְדִרין )ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֲחָכֵמינוּ  ַסְנהֶׁ

ה ֲעָדִרים ּוְכמֹו ( ו"צ ת ַנֲעש ֶׁ ָהֱאמֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ ת: "ׁשֶׁ ָבְרָך ֱאמֶׁ " רֹאׁש ּדְ
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ים קי) ִהּלִ ר ִלְפֵני (. ט קס"ּתְ ַדּבֵ ּיְ ַהְינּו ׁשֶׁ

יָחתֹו  ל ש ִ ַרְך ִויָפֵרׁש ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

דֹול ַלֲאִמּתֹו וּ  ת ּגָ ֱאמֶׁ ְבֹכַח ּבֶׁ

י ַעל. ּוְגבּוָרה ִליַטת ָהרּוַח ־ּכִ ְיֵדי ׁשְ

ְך  רֶׁ דֶׁ ר ּבְ יֹכלֶׁת ְלַדּבֵ ְסָעָרה ֵאין ּבִ

ל אֹותוֹ  י ָהרּוַח ְמַבְלּבֵ ר ּכִ . יֹׁשֶׁ

ּלֹא  ׁשֶׁ ְך ּכְ רֶׁ ת ַהּדֶׁ ם אֶׁ ְוָצִריְך ְלַעּקֵ

ת  ֱאמֶׁ ּבּור ּבֶׁ ר ׁשּום ּדִ ָיכֹול ְלַדּבֵ

נוֹ  ַתּקְ ּמְ ְלּבּול ּוְכׁשֶׁ ֲאַזי  ֵמֲחַמת ַהּבִ

ְלּבּול  :ֵאין לֹו ּבִ

ּבּור הּוא ַעל. ו ְיֵדי ־ְוִתּקּון ַהּדִ

ֲעִנּיּות  ם ּבַ ּלֹוְמִדין ּגַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ר לֹו ּוְבָכל  ּצַ ֵעת ׁשֶׁ ּוְבַדֲחקּות ּבְ

כֹות ְוָצרֹות ְוִיּסּוִרים  ִמיֵני ֲחׁשֵ

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ָהעֹוְבִרים ַעל 

ר ָאז . ָהָאָדם ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַלֲעסֹק ּוְכׁשֶׁ

ּתֹוָרה ַעל ְך ָעָליו ־ְיֵדי־ּבַ זֶׁה ִנְמׁשָ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶׁ ד ּכְ סֶׁ ל חֶׁ חּוט ׁשֶׁ

( ב"ֲחִגיָגה י) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ 

הּוא  ְיָלה ׁשֶׁ ּלַ ַעל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּבַ

ר ַהנַּ  ש ָ ל ּבָ ִליַטת ֵקץ ּכָ . ל"ְזַמן ׁשְ

ל ַהְמַקְטְר ־ְיֵדי־ְוַעל ִגים זֶׁה נֹוְפִלים ּכָ

ים  ְרׁשִ ּבּור ְוִנְתּגָ ֹוְלִטים ַעל ַהּדִ ַהׁשּ

ין ְוָכל ִסְטָרא  ֲעֵלי ַהּדִ ֵהם ְוָכל ּבַ

ָבא ְמָסאֳּ ּבּור  זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ּדִ ן ַהּדִ ְמַתּקֵ

ְרׁשוֹ  ּבּור . ּוַמֲעֵלהּו ְלׁשָ ַוֲאַזי ַהּדִ

דֹושׁ  ַבח ְוַהּלֵל ְלַהּקָ יר ָוׁשֶׁ ׁשִ  ־יֹוֵצא ּבְ

רּוךְ  זֹּוכֶׁ  הּוא־ּבָ ּלֵל הׁשֶׁ  ְלִהְתּפַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּוְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵל ְלַהׁשּ

ֲחִמימּות  יָחתֹו ֵהיֵטב ּבַ ּוְלָפֵרׁש ש ִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ּלֵב ִלְפֵני ַהׁשּ ּבַ  :ׁשֶׁ

ינֹו ְלֵבין ־ְיֵדי־ְוַעל. ז ר ּבֵ ה ְלַדּבֵ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ר  בּורֹות ֲאׁשֶׁ ת ַהּגְ בֶׁ ְלהֶׁ ׁשַ קֹונֹו ּבְ

ל ָאָדם ָצִריְך לְ  ת ַעְצמֹו ּכָ יל אֶׁ ַהְרּגִ

ת  ֱאמֶׁ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ּבֶׁ ר ּבֵ ְלַדּבֵ

נַּ  דֹול ַלֲאִמּתֹו ּכַ ל . ל"ּגָ ִויָפֵרׁש ּכָ

ת ִלּבֹו  עֹוֵרר אֶׁ ּיְ יָחתֹו ַעד ׁשֶׁ ש ִ

ַרְך ַעד  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ּלֵב  ּבַ ֲחִמימּות ׁשֶׁ ר ּבַ ְתִחיל ְלַדּבֵ ּיַ ׁשֶׁ

בְּ  ת ׁשֶׁ ְבֵרי ֱאמֶׁ ִהְתעֹוְררּות ּדִ ִלּבֹו ּבְ

ִחיתּוָתיו  ה ּפְ ְראֶׁ ּיִ ׁשּוָבה ַעד ׁשֶׁ ַהּתְ

ַרְך ַעד  ּוְגֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ַרךְ  ָפָניו ִיְתּבָ ׁש ְמאֹד ִמּלְ ּיֵ ְתּבַ ּיִ י . ׁשֶׁ ּכִ

ִליְך ַחּטֹאָתיו ַאַחר  ו ִהׁשְ ַעד ַעְכׁשָ

ם הֶׁ ן ּבָ ֵתָפיו ְולֹא ִעּיֵ ו , ּכְ ְוַעְכׁשָ

ּיֹוֵדַע א ׁשֶׁ ֹוָתם ֲאַזי ִנְכָנס ּבֹו ּכְ

ד  גֶׁ ָעיו נֶׁ ׁשָ ל ּפְ דֶׁ דֹוָלה ַעל ּגֹ ה ּגְ ּבּוׁשָ

ָכל  א ּדְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ יט ִעּקָ ּלִ ַרב ְוׁשַ
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ה . ָעְלִמין ּוִבְתִחּלָה ֲעַדִין ַהּבּוׁשָ

י ַחּטֹאָתיו  ָניו ּכִ ֹפַעל ַעל ּפָ ֵאיָנּה ּבְ

ְכלֹו ְוַדְעּתֹו ַעל ְיֵדי ־ְמַטְמְטִמין ש ִ

טוּ  ִקְרּבוֹ רּוַח ׁשְ ּבְ ן, ת ׁשֶׁ ם  ַעל־ּכֵ קֹדֶׁ

ֵלָמה ֵאין לֹו  ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ל ַעת ּכָ ָראּוי לֹו ־ּדַ ׁש ּכָ ּיֵ ְתּבַ ּיִ ְך ׁשֶׁ ּכָ

ָעיו ּוְלִפי  ׁשָ ם ּפְ ׁש ְלִפי עֹצֶׁ ּיֵ ְלִהְתּבַ

ע  ׁשַ ּפָ ַרְך ׁשֶׁ ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּגְ

ְגּדוֹ  נֶׁ עֹוש ֶׁ ־ֲאָבל ַאַחר. ּכְ ׁשֶׁ ְך ּכְ ה ּכָ

ׁשּות  ּפְ ּנּו ַהּטִ ׁשּוָבה ּוֵמִסיר ִמּמֶׁ ּתְ

ְכלֹו ֲאַזי הּוא  ְוִנּתֹוֵסף ּבֹו ש ִ

ה  ּלֶׁה ַהּבּוׁשָ יֹוֵתר ְוִנְתּגַ ׁש ּבְ ּיֵ ִמְתּבַ

ָניו ה ִהיא . ַעל ּפָ ְוזֹאת ַהּבּוׁשָ

ֵהם ִסיָמן  ין ׁשֶׁ ִפּלִ ִחיַנת אֹור ַהּתְ ּבְ

ַרְך ְוִהיא  ֵבקּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ַעל ּדְ

חִ  ִניםּבְ ְיֵדי ־ְוַעל. יַנת ֵקרּון עֹור ַהּפָ

ל  ה ַהזֹּאת מֹוֲחִלין לֹו ּכָ ַהּבּוׁשָ

ֵעץ  ק ַעְצמֹו ּבְ ֲעוֹונֹוָתיו ּוְמַדּבֵ

ים  :ַהַחּיִ

ּוָבזֶׁה ָאנּו ְיכֹוִלין ְלָהִבין ִאם ֵיׁש . ח

ה  ַמִים ַהְינּו ּבּוׁשָ ָלָאָדם ִיְרַאת ׁשָ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  מֹו ׁשֶׁ  ִזְכרֹוָנם, ּכְ

ּקּון ( ְנָדִרים כ) ִלְבָרָכה ְלַאַחר ּתִ

ָניו  ִלין ַעל ּפָ ּכְ ָאנּו ִמְסּתַ ׁשֶׁ ַהֵחְטא ּכְ

ה ַהְינּו , ְונֹוֵפל ָעֵלינּו ִיְרָאה ּובּוׁשָ

ְגֻדּלַת  ַעת ּבִ ְך ָעֵלינּו ּדַ ְמׁשָ ּנִ ׁשֶׁ

ַרךְ  רּושׁ . ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָאז : "ְוזֶׁהּו ּפֵ

ִבין ִיְרַאת ה ֵלי ב) "ּתָ ַהְינּו  ,(ה' ִמׁשְ

ׁש לֹו ִיְרַאת ה ּיֵ ִבין ׁשֶׁ זֶׁה ּתָ . 'ּבָ

ְמָצא ַהְינּו  ְוַדַעת ֱאלִֹקים ּתִ

ְגֻדּלַת  ַעת ּבִ ם ְלָך ּדַ ֵצא ּגַ ּמָ ּיִ ׁשֶׁ ּכְ

ה  ַרְך ַהְינּו ּבּוׁשָ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ִחיַנת. ְוִיְרָאה ל : "ְוזֶׁה ּבְ ְוָראּו ּכָ

ם ה י ׁשֵ ץ ּכִ י ָהָארֶׁ ִנְקָרא ' ַעּמֵ

ין'( ח י"ָבִרים כדְּ ) "ָעלֶׁיךָ  ִפּלִ ' ֵאּלּו ּתְ

ָרכֹות ו) ּךָ ַהְינּו (. ּבְ ְוָיְראּו ִמּמֶׁ

ם  ְך ֲעֵליהֶׁ ְמׁשָ ּנִ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ ִיְרָאה  ּגַ

ְקָרִאים  ּנִ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ה ּבְ ּובּוׁשָ

ֵאר ָרכֹות י) ּפְ ָלִלּיּות  (א"ּבְ הּוא ּכְ ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָוִנין ּכְ ָרֵאל : "ַהּגְ ִיש ְ

ָארֲאׁשֶׁ  ְתּפָ ָך אֶׁ ְעָיה מ) "ר ּבְ ( ט ג"ְיׁשַ

יִאין ָוִנין ַסּגִ לּוִלין ִמּגְ ֵהם ּכְ ְוזֶׁהּו . ׁשֶׁ

ׁש  ּיֵ ָאָדם ִמְתּבַ ׁשֶׁ ּכְ ָאנּו רֹוִאין ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ָוִנין ה ּגְ ּמָ ה ּכַ  :ַנֲעש ֶׁ

ן. ט ִזְכרֹוָנם , ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ַעל־ּכֵ

ׁש ': ִלְבָרָכה ּיֵ ָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ּוִמְתּבַ

ּה  דּבָ ָרכֹות י) 'מֹוֲחִלין לֹו ִמּיָ י (. ב"ּבְ ּכִ

טּות  ָאָדם רּוַח ׁשְ ָהֲעֵבָרה ַמְכִניס ּבְ
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מֹו ־ְוַעל ה ַמֲחִזיר ַהּמִֹחין ּכְ ְיֵדי ּבּוׁשָ

תּוב ּכָ ִבין ִיְרַאת ה: "ׁשֶׁ " 'ָאז ּתָ

נַּ  ה ּכַ ִחיַנת ּבּוׁשָ ר "ּבְ ִהיא ִעּקַ ל ׁשֶׁ

ַעל ׁשּוָבה ׁשֶׁ ר זֶׁה זֹוִכין ְלאוֹ ־ְיֵדי־ַהּתְ

ִנים ִחיַנת ֵקרּון עֹור ַהּפָ ין ּבְ ִפּלִ . ַהּתְ

ּלֹא ' ָידּוַע ׁשֶׁ ׁש ּבֹו ַעזּּות ּבְ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

' ָעְמדּו ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני

ת '( ְנָדִרים כ) ֵאׁשֶׁ ל ּבְ ְכׁשַ ּנִ ּוְבָידּוַע ׁשֶׁ

ֲעִנית ז) 'ִאישׁ  בּוק , (ּתַ הּוא ּדָ ׁשֶׁ

שָּׁ  ּמִ ָחׁש ׁשֶׁ ֻזֲהַמת ַהּנָ א ַקִין ּבְ ם ּבָ

ל  בֶׁ ל הֶׁ אֹוָמתֹו ׁשֶׁ ָעַמד ַעל ּתְ ׁשֶׁ

ית) ֵראׁשִ ה ּבְ ה כ, ִמְדָרׁש ַרּבָ ָרׁשָ ב "ּפָ

ל בֶׁ אֹוָמה ְיֵתָרה נֹוְלָדה ִעם הֶׁ (. ּתְ

ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני  ָרֵאל ׁשֶׁ ְוִיש ְ

ָחׁש  ְסָקה ֻזֲהָמָתן ַהְינּו ֻזֲהַמת ַהּנָ ּפָ

ְסָקה  ּלֹא ָעְמדּו לֹא ּפָ ְוגֹוִיים ׁשֶׁ

ַרְגֵלי ' ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו'ְוזֶׁהּו . ֲהָמָתןזֻ 

מֹו  ם ַרְגַלִים ּכְ י ֵאין ָלהֶׁ ְיָקא ּכִ ּדַ

תּוב ּכָ חְֹנָך ֵתֵלךְ : "ׁשֶׁ " ַעל ּגְ

ית ג) ֵראׁשִ ִאיָלָנא ( יד' ּבְ ק ּבְ ְוַגם ִנְדּבָ

מֹוָתא ְויֹוֵרד ְלֵגיִהּנֹם י ָאָדם . ּדְ ּכִ

ין  ִפּלִ ְבִחיַנת ּתְ ַגם ּבִ ָהִראׁשֹון ּפָ

תּובבְּ  ּכָ מֹו ׁשֶׁ ים ּכְ : ִחיַנת ֵעץ ַהַחּיִ

ם ִיְחיוּ ' ה" ְעָיה ל) "ֲעֵליהֶׁ ( ח טז"ְיׁשַ

מֹוָתא  ִאיָלָנא ּדְ ת ַעְצמֹו ּבְ ְוָדַבק אֶׁ

ן "זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל ׁש אֹותֹו ִמּגַ ַוְיָגרֶׁ

ן ית ג) "ֵעדֶׁ ֵראׁשִ ִנים '( כד' ּבְ י ַעז ּפָ ּכִ

ב , (ה"ָאבֹות פ) 'ְלֵגיִהּנֹם ָ ׁשּ ּוְכׁשֶׁ

תְ  ִתיבּבִ ם : "ׁשּוָבה ּכְ ַעש  ָלהֶׁ ַוּיַ

ְתנֹות עֹור ין  –" ּכָ ִפּלִ א ּתְ ּקּוִנים )ּדָ ּתִ

ִנים( ה"ק ִחיַנת ֵקרּון עֹור ַהּפָ . ּבְ

ַעל ִחיַנת ־ִנְמָצא ׁשֶׁ ה ּבְ ְיֵדי ַהּבּוׁשָ

ל  ין מֹוֲחִלין לֹו ַעל ּכָ ִפּלִ אֹור ַהּתְ

ֵעץ  ת ַעְצמֹו ּבְ ק אֶׁ ֲעוֹונֹוָתיו ּוְמַדּבֵ

ים ּיֵׁש  ,ַהַחּיִ ֵאינֹו ִמְתּבַ ּוִמי ׁשֶׁ

ִרים ֵיׁש  ת ִויֵרִאים ּוְכׁשֵ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ִמּצַ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ְויֹוֵרד  ּבֹו ַעזּּות ּדְ

ׁשּוָבה . ְלֵגיִהּנֹם ה ּתְ עֹוש ֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ׁש ַעל ֲעוֹונֹוָתיו מֹוֲחִלין לֹו  ּיֵ ּוִמְתּבַ

נַּ  ְרּבֹו "ּכַ טּות ִמּקִ ל ּוְמָגֵרׁש ָהרּוַח ׁשְ

ין ְוזֹוכֶׁ  ִפּלִ ה ִלְבִחיַנת אֹור ַהּתְ

נַּ  ים ּכַ ִחיַנת ֵעץ ַהַחּיִ  :ל"ּבְ
 

א. י ּנָ ר ַהּתַ ּפֵ ּסִ ז ָנַפל ': ְוזֶׁהּו ׁשֶׁ רֶׁ אֶׁ

שׁ  ְמקֹוֵמנּו ְוָעְברּו ָעָליו ׁשֵ ֵרה ־ּבִ ש ְ עֶׁ

כֹורֹות נ) 'ְקָרנֹות ַעל ֻחּדוֹ  י (. ז"ּבְ ּכִ

ז  רֶׁ י ִנְקָרא אֶׁ יק ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ ָידּוַע ׁשֶׁ

לְּ  ת הּבַ ְדֵבקּות ' ָבנֹון ְועֹוֵבד אֶׁ ּבִ

דֹול ל ּגָ כֶׁ דֹול ּוְבש ֵ הּוא נֹוֵפל . ּגָ ּוְכׁשֶׁ

ה  ּנָ חּוָתה ִמּמֶׁ ְלֵאיזֶׁה ַמְדֵרָגה ּפְ



 קנה ־ לח ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

הּוא ־ַעל־ַאף ְדֵרָגה ׁשֶׁ זֹּאת ַהּמַ י ׁשֶׁ ּפִ

דֹוָלה  ם ִהיא ַמְדֵרָגה ּגְ ּה ּגַ ו ּבָ ַעְכׁשָ

יִקים ּדִ ָאר ַהּצַ ְך ׁשְ ָנַפל 'ְוזֶׁהּו , ְלֵערֶׁ

ַגת ֱאלֹקּותֹו ' ְמקֹוֵמנוּ בִּ  ָ ַפל ְלַהש ּ ּנָ ׁשֶׁ

ל עֹוָלם  ְקָרא ְמקֹומֹו ׁשֶׁ ּנִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ָגֵתנוּ  ָ ִהיא , ְלִפי ַהש ּ ןֲהַגם ׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ְרּכֹו ִהיא לֹו  דֹוָלה ֲאָבל ְלִפי עֶׁ ּגְ

ַבח . ְנִפיָלה ׁשֶׁ א ּבְ ּנָ ר ַהּתַ ְוִסּפֵ

ׁש  ּיֵ הּוא ִמְתּבַ יק ַהּדֹור ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ִאּלּו ָחָטא ֵאיזֶׁה  ְדֵרָגה ַהזֹּאת ּכְ ּמַ ּבַ

ה , ֵחְטא ב לֹו ְנִפיָלה ְועֹוש ֶׁ ֱחׁשָ י נֶׁ ּכִ

ִאּלּו ָחָטא ׁשּוָבה ַעל זֶׁה ּכְ ּוָבא . ּתְ

הּוא ־ְיֵדי־ַעל דֹוָלה ׁשֶׁ ה ּגְ זֶׁה ְלבּוׁשָ

ִדין  ין ְוִנְתַחּדְ ִפּלִ ִחיַנת אֹור ַהּתְ ּבְ

יֹוֵתר ּלֹו ּבְ ל ְוַהּמִֹחין ׁשֶׁ כֶׁ ֵ  ַהש ּ

ה  ָרה ִויִדיָעה ֲחָדׁשָ ְוִנּתֹוֵסף ּבֹו ַהּכָ

ַרךְ  ַגת ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָ ַהש ּ . ּבְ

ַעל ּתֹוָרה ־ׁשֶׁ ְכלֹו ּבַ ְיֵדי ִחּדּוׁש ש ִ

ל ַעל ּבֵ ּקִ ְקֵראת ־ׁשֶׁ ּנִ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

שׁ ) ו"י ֵרה־ׁשֵ ש ְ ׁש ־ַעל (עֶׁ ם ׁשֹרֶׁ ׁשֵ

ֵהם ַהּלּוחֹות ְוִנְקָרִאין  ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ֵרהשֵׁ ) ו"י ש ְ ת  (ׁש־עֶׁ רֶׁ ם ֲעש ֶׁ ַעל ׁשֵ

ן ָואו  ן ָואו ְוָרְחּבָ רֹות ְוָאְרּכָ ּבְ ַהּדִ

ָבא) ְתָרא י־ּבָ ְוָעְברּו ְלׁשֹון , (ד"ּבַ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּלּות ּכְ ' ְוָעַבר ה: "ִהְתּגַ

מֹות י) 'ְוגוֹ " ִלְנּגֹף ם  (ב כג"ׁשְ ְוִתְרּגֵ

שׁ )ו "י' .'ְוִאְתְגֵליה' :אּוְנְקלֹוס  ־ׁשֵ

ֵרה ש ְ ַהְינּו ', ְקָרנֹות ַעל ֻחּדוֹ ( עֶׁ

ְכלוֹ ־ַעל ל , ְיֵדי ִחּדּוד ְוִחּדּוׁש ש ִ ּבֵ ּקִ ׁשֶׁ

ְקֵראת , ְיֵדי ַהּתֹוָרה־ַעל ַהּנִ

שׁ  נַּ ־ׁשֵ ֵרה ּכַ ש ְ ּלֶׁה ֵקרּון , ל"עֶׁ ִנְתּגַ

ִנים ִחיַנת , עֹור ַהּפָ ה ּבְ ַהְינּו ּבּוׁשָ

ין ִפּלִ יֹוֵתר ַעל, ּתְ ׁש ּבְ ּיֵ ְיֵדי ־ּוִמְתּבַ

תּ  ּנִ ה ׁשֶׁ ָרה ֲחָדׁשָ ֹוֵסף ּבֹו ַהּכָ

ַרךְ  ְגֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ל , ּבִ ְוֵכן ּכָ

ל ־ַעל, ָאָדם כֶׁ ֵ ְיֵדי ִחּדּוׁש ַהש ּ

נַּ  ָרה ּכַ ּתֹוָרה ִנּתֹוֵסף ּבֹו ַהּכָ ל "ּבַ

יֹוֵתר ַעל ֲחָטָאיו ׁש ּבְ ּיֵ זֶּׁה , ּוִמְתּבַ ׁשֶׁ

ׁשּוָבה ר ַהּתְ ה ְלאֹור , ִעּקַ ְוזֹוכֶׁ

ין ִפּלִ ים ְוכוּ בְּ , ַהּתְ ' ִחיַנת ֵעץ ַהַחּיִ

נַּ   :ל"ּכַ
 

ת . יא ַ יְך ְקֻדׁשּ ל ָאָדם ְלַהְמׁשִ ְוָצִריְך ּכָ

ת ּבָ ה, ׁשַ ִחיַנת ּבּוׁשָ ית)" ּבְ ֵראׁשִ  –" ּבְ

ִחיַנת ָיֵר , ת"א ּבֹׁשֶׁ "ָיֵר  בָּ "ּבְ , (ת"א ׁשַ

ִחיַנת ִיְרָאה ִחיַנת אֹור , ּבְ ּבְ

ין ִפּלִ ׁש ְיֵמי ַהחֹל, ַהּתְ , ְלַקּדֵ



 קנו לט־  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

דְ    אּכִ ְמִכיְלּתָ ת : "ִאיָתא ּבִ ָזכֹור אֶׁ

ת ּבָ ַ ָחד ' –" יֹום ַהׁשּ ָזְכֵרהּו ֵמאֶׁ

ת ּבָ ׁשַ ׁש . 'ּבְ ַקּדֵ ּמְ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ּוְלִפי ַהּקְ

ה ֻזֲהַמת  ן ִנְדחֶׁ ת ְיֵמי ַהחֹל ּכֵ אֶׁ

הּוא  ר ׁשֶׁ ש ָ ל ּבָ ָחׁש ֵקץ ּכָ ַהּנָ

נַּ  ִחיַנת רּוַח ְסָעָרה ּכַ . ל"ּבְ

ְרׁשֹו זֶׁה עֹולֶׁה ַהדִּ ־ְיֵדי־ְוַעל ּבּור ְלׁשָ

נַּ  ׁש ְיֵמי ַהחֹל ־ַעל. ל"ּכַ ַקּדֵ ּתְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ע) ט"מל ים ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ְמָלאכֹות  (ִמׁשּ

ע) ט"ל ים ָוֵתׁשַ לֹׁשִ ַרם  (ׁשְ ּגָ ְקָללֹות ׁשֶׁ

יֵמי  ה ְלָך ּבִ ָחׁש ְוִיְדמֶׁ ֻזֲהַמת ַהּנָ

י ו יֹום ָקְדׁשִ ִאּלּו ַעְכׁשָ ן ) ַהחֹול ּכְ ַעּיֵ

ִנים  (:ּפְ

ָנַתת ִ  ב וְׁ ֶ  לט –י ֵעש 

יׁש ֵאיזֶׁה ְרָעבֹון. א ָאָדם ַמְרּגִ ׁשֶׁ , ּכְ

ֲאַות ֲאִכיָלה  ר ָעָליו ּתַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ

ַמֲאַמר  ֹוְנִאים ּכְ ׁש לֹו ש  ּיֵ ֵיַדע ׁשֶׁ

יָון ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ  ּכֵ

ה  ה ַנֲעש ֶׁ ַמּטָ ה ָאָדם ָרׁש ִמּלְ ֲעש ֶׁ ּנַ ׁשֶׁ

ַמְעָלה דְ ) 'ָרׁש ִמּלְ ֵכן (. ג"ִרין קַסְנהֶׁ ּבְ

ֲהִמּיּות  ר ַהּבַ ּבֵ ד ּוְלׁשַ ּדֵ ָצִריְך ְלש ַ

ר  י ִעּקַ ה לֱֶׁאֹכל ּכִ ְתַאּוֶׁ ּלֹו ַהּמִ ׁשֶׁ

ֲהִמּיּות ְוַעל  ־ְיֵדי־ָהְרָעבֹון הּוא ְלַהּבַ

ֹוְנִאים ֵצל ֵמַהש ּ  :זֶׁה ִיּנָ

ִחיַנת. ב ת ּבְ ם ָרָעב הּוא ַמֲחלֹקֶׁ : ּגַ

ת ָרָעב" ְרּפַ ְזֵקאל ל) "חֶׁ ַהְינּו , (ו ל"ְיחֶׁ

ַעל א ־ׁשֶׁ ֲאַות ֲאִכיָלה ּבָ ְיֵדי ּתַ

ין אֹותֹו  ָחְרִפין ּוְמַבזִּ ּמְ ת ׁשֶׁ ַמֲחלֹקֶׁ

ךְ  ְוָהָרָעב ַהזֶּׁה הּוא . ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ִחיַנת ָעְרָלה ּכְ : ּבְ

ה ִהיא ָלנוּ " ְרּפָ ית ל) "חֶׁ ֵראׁשִ (. ד יד"ּבְ

ִבין  לֹׁש ְקִלּפֹות ַהְמַסּבְ ְוַהְינּו ׁשָ

לֹוםַהבְּ  ת . ִרית ׁשָ ִרין אֶׁ ּבְ ׁשַ ּמְ ּוְכׁשֶׁ

ִחיַנת  ה ּבְ ְרּפָ ִחיַנת חֶׁ ָהָעְרָלה ּבְ

ִרית  ּלֶׁה ַהּבְ ֲאַות ֲאִכיָלה ֲאַזי ִנְתּגַ ּתַ

ה ְוָאז  לֹום ְלַמּטָ זֹּוִכין ְלׁשָ לֹום ׁשֶׁ ׁשָ

ןֵיׁש  ם־ּכֵ לֹום  ּגַ ְלַמְעָלה ׁשָ

ְמרֹוָמיו ה . ּבִ ּלֶׁה ְוִנְתַרּבֶׁ ַוֲאַזי ִנְתּגַ

ַבע  עֹוָלם ש  דֹול ּבָ ֱאַמר)ּגָ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

ים " לֹום ֵחלֶׁב ִחּטִ בּוֵלְך ׁשָ ם ּגְ ָ ַהש ּ

יֵעךְ  ּבִ ים קמ) "ַיש ְ ִהּלִ  :((ז יד"ּתְ

ר . ג ּבֵ ה ּוְתׁשַ ָ ְקֻדׁשּ ה ִזּוּוְגָך ּבִ ְהיֶׁ ּיִ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש  פֶׁ ָך ַהְינּו נֶׁ ּלְ ה ׁשֶׁ ְתַאּוָ ׁש ַהּמִ פֶׁ נֶׁ

ִאּלוּ  ה ְלָך ּכְ ֲהִמּיּות ְוִיְדמֶׁ ָפֲאָך  ַהּבַ ּכְ

ד ַעל ֵני ־ְיֵדי־ׁשֵ זֶׁה ִיְהיֶׁה ְלָך ּבְ

ָמא ִנים ַחס . ַקּיָ י ִמיַתת ַהּבָ ּכִ

ׁש  פֶׁ לֹום ִהיא ֵמֲחַמת נֶׁ ְוׁשָ

ֲהִמּיּות :ַהּבַ



 קנז ־ מא ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ר ִזּוּוְגָך . ד ה ִעּקַ ְהיֶׁ ּיִ ם ָצִריְך ׁשֶׁ ּגַ

ִנים  ְהיּו ְלָך ּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ת ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ

ִמים ים ְוַקּיָ  :ַחּיִ

ֶה מַ  ֵעי ֵאל   מ –סְׁ

ל . א ְלטּוִלים ׁשֶׁ ִסיעֹות ְוַהּטִ ל ַהּנְ ּכָ

ִביל ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה  ׁשְ ָאָדם ֵהם ּבִ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא ּבְ י . ׁשֶׁ ּכִ

ֵלָמה  ֱאמּוָנה ׁשְ ִאם ָהָיה ַמֲאִמין ּבֶׁ

דֹושׁ  כֹול ַהּקָ ּיָ רּוךְ ־ׁשֶׁ הּוא ְלַהְזִמין ־ּבָ

ל ָצְרּכֹו לֹא ָהָיה נֹוֵסעַ  ׁשּום  לֹו ּכָ

ן ) ְנִסיָעה ִפּלֹות"ְוַעּיֵ אן " ִלּקּוֵטי ּתְ ּכָ

ַעל רּוׁש ׁשֶׁ ָראּוי ־ַהּפֵ חֹון ּכָ ְיֵדי ֱאמּוָנה ּוִבּטָ

ָלל  ֻעּלָה ּוְנִסיָעה ּכְ ה ׁשּום ּפְ לֹא ָהָיה עֹוש ֶׁ

ְרָנָסה ִביל ּפַ ׁשְ ְלטּול ־ְוַעל:( ּבִ ְיֵדי ַהּטִ

ַרם  ּגָ ְלטּול ׁשֶׁ ן ִלְפָעִמים ַהּטִ ְמַתּקֵ

ְבָיכֹול ְלמַ  ׁש הּוא )ְעָלה ּכִ ָהעֹנֶׁ ׁשֶׁ

ָמקֹום ַאֵחר ּמּוָבא ּבְ ּקּון ּכַ ןוְ (. ַהּתִ  ַעל־ּכֵ

ַגם  ִסיעֹות ַעל ּפְ ִרים ַהּנְ ְמַכּפְ

יק ַעל ן ּוַמְמּתִ  ־ְיֵדי־ָהֱאמּוָנה ּוְמַתּקֵ

ְך  זֶׁה ַהֲחרֹון ַאף ִמן ָהעֹוָלם ְוִנְמׁשָ

עֹוָלם  :ַרֲחָמנּות ּבָ

ם ַעל. ב ַגם־ּגַ ִחיַנת  ְיֵדי ּפְ ָהֱאמּוָנה ּבְ

ָטר ְוֵאין . ֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְמָנע ַהּמָ

לֹום ְוֵאין ִאיׁש עֹוֵזר  ַבע ְוֵאין ׁשָ ש 

ָחד ָצִריְך ִלְנסַֹע  ַלֲחֵברֹו ְוָכל אֶׁ

ִביל  ׁשְ קֹום ְלָמקֹום ּבִ ְלֵטל ִמּמָ ְוִלּטַ

ְרָנָסתוֹ   :ּפַ

ם ַעל. ג א ־ּגַ ְיֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ

ִמים ׁשָ ַמח ֵאין  ֲעִציַרת ּגְ ֵאין קֶׁ ּוְכׁשֶׁ

א ־ְוַעל. ּתֹוָרה ּטּול ּתֹוָרה ּבָ ְיֵדי ּבִ

מֹו  לּות ּוְנִסיעֹות ִלְדָרִכים ּכְ ּגָ

ֱאַמר ּנֶׁ ַעת: "ׁשֶׁ ִלי ּדָ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ " ּגָ

ְעָיה ה)  (:יג' ְיׁשַ

ִדין  ו   מא –ִרק 

ה . א ֹותֶׁ ׁשּ גֹון ׁשֶׁ ל ִמְצָוה ּכְ ִרּקּוִדין ׁשֶׁ

ת ְויֹום ּבָ ׁשַ ה ־ַיִין ּבְ ֲחֻתּנָ טֹוב אֹו ּבַ

ָאֵרי ְסֻעּדֹות  ׁשְ ל ִמְצָוה אֹו ּבִ ׁשֶׁ

ָנתֹו . ִמְצָוה ה ְוַכּוָ ִמּדָ ה ּבְ ְוׁשֹותֶׁ

ָרֵאל  ְמַחת ִיש ְ ַמִים ִלְזּכֹות ְלש ִ ָ ַלׁשּ

ַחר  ר ּבָ ַרְך ֲאׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ מַֹח ּבְ ִלש ְ

ים ְוכוּ  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ְוִנְתעֹוֵרר . 'ּבָ

ְמָחה ַעל ְך ־ֵדייְ ־ְלש ִ ְמׁשָ ּנִ זֶׁה ַעד ׁשֶׁ

ַהְינּו  ְמָחה ְלתֹוְך ָהַרְגִלין ּדְ ִ ַהש ּ

ְמָחה ד ֵמֲחַמת ש ִ ַרּקֵ ּמְ  ־ְיֵדי־ַעל. ׁשֶׁ

ֱאָחִזין  זֶׁה ְמָגֵרׁש ַהִחיצֹוִנים ַהּנֶׁ

ל  ל ּכָ יק ּוְמַבּטֵ ַרְגִלין ּוַמְמּתִ ּבָ

ָרכֹות ל ַהּבְ ל ּכָ ה ְלַקּבֵ יִנים ְוזֹוכֶׁ . ַהּדִ

ל ָהִרּקּוִדין ְוַהִהְתַלֲהבּות הַ  זֹּאת ׁשֶׁ



 קנח ־ מא ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה"הּוא  ֶׁ ֲאָבל ". 'ִאׁשּ

ר  ִהְתַלֲהבּות ַהּיֵצֶׁ ד ּבְ ַרּקֵ ּמְ ִמי ׁשֶׁ

ִחיַנת ְקָרא י) "ֵאׁש ָזָרה: "הּוא ּבְ ' ַוּיִ

ִחיַנת ַיִין ( יא ָתה הּוא ּבְ ָ ׁשּ ִין ׁשֶׁ ְוַהּיַ

ר ּכֵ ם ַהְמׁשַ ָ ׁשּ ּמִ ַהִחיצֹוִנים  ֲאִחיַזת ׁשֶׁ

לוֹ   :םַחס ְוׁשָ

ה . ב ָ ְקֻדׁשּ ִרּקּוִדין ּדִ ְוִנְמָצא ׁשֶׁ

ׁש  פֶׁ ְדיֹון נֶׁ מֹו ּפִ יִנים ּכְ יִקין ַהּדִ ַמְמּתִ

יַח ָיָדיו ַעל  ּנִ ּמַ יק ׁשֶׁ ּדִ ה ַהּצַ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ

ְקָרא ַעּמּוִדים מֹון ַהּנִ ַהְינּו , ַהּמָ

י ָעֵקב  ין ּכִ ִחיַנת ּדִ ַרְגִלין ּבְ

ָעִמים ֱאלִֹקים י ּפְ ּתֵ א ׁשְ יַמְטִרּיָ . ּגִ

יִנים ׁש ַהּדִ יְך ְלתֹוָכן ׁשֹרֶׁ , ּוַמְמׁשִ

יָנה ם מ, ּבִ הּוא ׁשֵ יָקם ׁשֶׁ ב "ְלַהְמּתִ

יָנה ּבִ ָעִמים י. ּבַ לֹׁש ּפְ ד "ְוׁשָ

א מ יַמְטִרּיָ יְך ָיד "ּגִ ְמׁשִ ּמַ ב ׁשֶׁ

ָקה ְוָיד ָהָרָמה  דֹוָלה ְוָיד ַהֲחזָּ ַהּגְ

ם ם מ. ְלׁשָ ְבָעה "ְוׁשֵ ב ֵיׁש ּבֹו ׁשִ

מֹות ְוָכל שֵׁ  ׁש ׁשֵ ם ֵיׁש ּבֹו ׁשֵ

ִוין  ת ַהּוָ יְך אֶׁ ן ְלַהְמׁשִ אֹוִתּיֹות ִויַכּוֵ

ְוָאז ִנְקָרא ָוֵוי . ל"ָלַעּמּוִדים ַהנַּ 

ף סֶׁ ם ּכָ ֵקיהֶׁ מֹות כ) ָהַעּמּוִדים ַוֲחׁשֻ ז "ׁשְ

ַעל, (י רּות ־ׁשֶׁ ְיֵדי ֲחׁשּוָקה ְוִהְתַחּבְ

ף  סֶׁ ה ּכֶׁ ִוין ִעם ָהַעּמּוִדים ַנֲעש ֶׁ ַהּוָ

ד ְוִנְמתָּ  סֶׁ יִניםחֶׁ ןוְ . ִקין ַהּדִ  ַעל־ּכֵ

ת ַעְצמֹו  יל אֶׁ טֹוב ָלָאָדם ְלַהְרּגִ

יִקים  ְדיֹון ְלַצּדִ ַעם ַעל ּפִ ָכל ּפַ ן ּבְ ִלּתֵ

ל  יק ּוְלַבּטֵ ֵדי ְלַהְמּתִ ִויֵרִאים ּכְ

יִנים ל ַהּדִ ּנּו ּכָ ַהְינּו ֲאִפּלּו . ִמּמֶׁ

לֹום ֵאין לֹו ָצָרה ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ , ּכְ

י־ַעל־ַאף ן־ּפִ ָכל ֵעת ַעל  ֵכן ִיּתֵ ּבְ

יק ֵמָעָליו  ֵדי ְלַהְמּתִ ְדיֹון ּכְ ּפִ

ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ָצָרה ַחס  יִנים ׁשֶׁ ַהּדִ

לֹום  :ְוׁשָ

ם ַעל. ג ל ־ּגַ רֹוָנם ׁשֶׁ ְיֵדי ִמּלּוי ּגְ

ְלִמיֵדי ִחיַנת ־ּתַ ֲחָכִמים ַיִין הּוא ּבְ

יִנים יק ַהּדִ ְדיֹון ּוַמְמּתִ ְוזֶׁה . ּפִ

רּושׁ  ְלִמיֵדי': ּפֵ ים חֲ ־ּתַ ָכִמים ַמְרּבִ

עֹוָלם לֹום ּבָ ָרכֹות ס) 'ׁשָ ַעל ( ד"ּבְ ׁשֶׁ

ם מ ְך ׁשֵ ב אֹוִתּיֹות "ָיָדם ִנְמׁשָ

ֵהם ש ִאיִרין ְוִעם "ׁשֶׁ ע ְנהֹוִרין ַהּמְ

לוֹ ' ח ׁשָ א ּבְ יַמְטִרּיָ א ּגִ ְרּתָ ם "ִחּוַ

יָנה ִחיַנת ּבִ ים)" ּבְ (. ד"ג וי"י' פ" ֵעץ ַחּיִ

ַצח וָ ־ְוַתְלִמיד הֹוד ָחָכם ִנְקָרא נֶׁ

ִחיַנת ַעּמּוֵדי עֹוָלם  ַרְגִלין ּבְ

מֹו  ִחיַנת ֵעצֹות ּכְ ּנּו 'ּבְ ֱהִנין ִמּמֶׁ ְונֶׁ

ה ּיָ  ֵעצֹת) (ו"ָאבֹות פ) 'ֵעָצה ְותּוׁשִ

ְלִמיד־ָחָכם ִעם ָהאֹוִתּיֹות א ּתַ יַמְטִרּיָ  . (ּגִ
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ךָ : "ְוזֶׁהוּ     ְלָבבֶׁ ן ְלָך ּכִ ים כ) "ִיּתֵ ִהּלִ ( ה' ּתְ

ר –ֵאיָמַתי  ֲאׁשֶׁ ְוָכל ֲעָצְתָך " ּכַ

ל ־ַעל" ְיַמּלֵא רֹוָנם ׁשֶׁ ְיֵדי ִמּלּוי ּגְ

ְלִמיֵדי יָנה ־ּתַ ִחיַנת ּבִ ֲחָכִמים ַיִין ּבְ

נַּ  ַח ּכַ ּמֵ ִחיַנת ַיִין ַהְמש ַ ל "ּבְ

ִחיַנת  ְבִחיַנת ַהּלֵב ֵמִבין ּבְ ּבִ

ַייִ "ִכְלָבבֶׁ  א ּבְ יַמְטִרּיָ ן ִעם "ָך ּגִ

ָבה ְוַהּכֹוֵלל  נְ 'ַהּתֵ יב ּכִ ' ָסִכיםְוָחׁשִ

יָך ( א"יֹוָמא ע) ל ִמְנחֹותֶׁ ְקָרִאים ּכָ ַהּנִ

ק ה) רֶׁ ָקִלים ּפֶׁ ָנה ׁשְ ׁשְ ְלׁשֹון ַהּמִ  (:ּכִ
 

ר ָלֶהם  צ ַ ַ א ב  רְׁ  מב –ַוי ַ

יִנים ־ַעל. א ִקין ַהּדִ ְיֵדי ְנִגיָנה ִנְמּתָ

ָוִנין  ָלת ּגְ ִגיָנה הּוא ּתְ י קֹול ַהּנְ ּכִ

ּקֹול ֵאׁש ּוַמיִ  ׁש ּבַ ּיֵ ת ׁשֶׁ ׁשֶׁ קֶׁ ם ּדְ

ה ָאבֹות ְוֵהם . ְורּוחַ  לׁשָ ֵהם ׁשְ ׁשֶׁ

ין  ְנִהיִרין ְלבּוׁשִ ָוִנין ּדִ ה ּגְ לׁשָ ׁשְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ִהיא ּדִ ת ׁשֶׁ ׁשֶׁ  ־זַֹהר) ַהּקֶׁ

דֹוׁש ֵחלֶׁק ג רט  (ז"ו ַוֲחִגיָגה ט"ַהּקָ

ת ֵהם ָהָאבֹות ׁשֶׁ קֶׁ ָוִנין ּדְ . ּוְתָלת ּגְ

ין  ְלבּוׁשִ ת ּבִ ׁשֶׁ ִהיא ִמְתַלּבֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְנִהיִר  םּדִ ּוְרִאיִתיָה : "ין ֲאַזי ִנְתַקּיֵ

ִרית עֹוָלם ית ט) "ִלְזּכֹר ּבְ ֵראׁשִ ( טז' ּבְ

ָכָכה: "ְוָאז לְֶׁך ׁשָ ר )" ַוֲחַמת ַהּמֶׁ ְסּתֵ אֶׁ

ִפּלָה (. י' ז ן אֹוִתּיֹות ַהּתְ ַנּגֵ ּמְ ּוִמי ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִכיָנה ּכְ ְ ִהיא ַהׁשּ : ׁשֶׁ

ח" ְפּתָ ָפַתי ּתִ ים) "ֲאדָֹני ש ְ ִהּלִ א "נ ּתְ

ם ֲאדָֹני ְוִנְקָרא ( יז ּבּור הּוא ׁשֵ ַהּדִ ׁשֶׁ

ֵרׁש  ּפֵ מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ ׁשָ ּקָ ת ְלׁשֹון ּבַ ׁשֶׁ קֶׁ

י': י"ַרשִׁ  ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ית )' ּבְ ֵראׁשִ ּבְ

ִגיָנה ־ְוַעל(. ח כב"מ ְיֵדי קֹול ַהּנְ

דֹול ָאז  ְבִהירּות ְוַזּכּות ּגָ ִהיא ּבִ ׁשֶׁ

ִכיָנה ַהְינוּ  ְ יׁש ַהׁשּ ָהאֹוִתּיֹות  ַמְלּבִ

דֹושׁ  ְנִהיִרין ְוַהּקָ ין ּדִ ְלבּוׁשִ רּוךְ ־ּבִ  ־ּבָ

ה אֹוָתּה ֲאַזי ַוֲחַמת : "הּוא רֹואֶׁ

ָכָכה לְֶׁך ׁשָ ֵרׁש ַרשִׁ ". ַהּמֶׁ ּפֵ : י"ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ָתם" ת ִרּנָ ְמעֹו אֶׁ ׁשָ ים ק) "ּבְ ִהּלִ ו "ּתְ

נַּ ( מד ְזכּות ָהָאבֹות ַהְינּו ּכַ ל "ּבִ

כִ  ׁשְ ין ּדִ בּוׁשִ ַהּלְ ַזּכּות ׁשֶׁ א ֵהם ּבְ יְנּתָ

רֹב : "ּוְבִהירּות ֲאַזי ם ּכְ חֶׁ ּנָ ַוּיִ

יִנים" ֲחָסָדיו ִקין ַהּדִ  :ְוִנְמּתָ

ם ַעל. ב ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ־ּגַ

ם  יהֶׁ ם ּוַמֲעש ֵ ְבֵריהֶׁ ל ּדִ ּכָ ֲאִמין ׁשֶׁ ּמַ ׁשֶׁ

ם ָרִזין ַעל הֶׁ ׁשּוט ְוֵיׁש ּבָ  ־ֵאינֹו ּפָ

ת בִּ ־ְיֵדי ׁשֶׁ יׁש ַהּקֶׁ ין זֶׁה ַמְלּבִ ְלבּוׁשִ

נַּ  ְנִהיִרין ּכַ יִנים"ּדִ ִקין ַהּדִ . ל ְוִנְמּתָ

מֹו  ת ּכְ ׁשֶׁ ִחיַנת קֶׁ יק הּוא ּבְ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

ָאַמר י ׁשֶׁ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ יֹוַחאי ּבַ
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ת    ׁשֶׁ ן ֵלִוי ֲהִנְרָאה קֶׁ ַע ּבֶׁ י ְיהֹוׁשֻ ְלַרּבִ

יָך ְוכוּ  ָימֶׁ ֻתּבֹות ע) 'ּבְ ז ּוַבזַֹּהר "ּכְ

דֹוׁש ַהנַּ  ָכל  (ל"ַהּקָ יק ֵמִאיר ּבְ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ

י  יט ְלבּוׁשֵ ִכיָנה ּוַמְפׁשִ ְ יו ְלַהׁשּ ַמֲעש ָ

ָטּה  ְ ה ְלַקׁשּ ּנָ ׁשּוִטים ִמּמֶׁ ַקְדרּות ַהּפְ

ָרִזין  ְגָוִנין ְנִהיִרין ּדְ ין ּדִ ְלבּוׁשִ ּבִ

אֹוַרְיָתא אֹור ּדְ . ִאְתְקֵרי ָרז ּתֹוָרה ּדְ

ִרית זֶׁה ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר בְּ ־ְיֵדי־ְוַעל

ְבֵריּה  ּה רּוְגָזא ּדִ עֹוָלם ְוָסִליק ִמּנֵ

ָכָכה" לְֶׁך ׁשָ ִקין " ַוֲחַמת ַהּמֶׁ ְוִנְמּתָ

יִנים  : ַהּדִ

ה ־ְוַגם ַעל. ג ין ְלבּוׁש ָנאֶׁ עֹוש ִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ּקּוִנים ַהנַּ  ין ַהּתִ יק ַנֲעש ִ ּדִ  :ל"ְלַהּצַ

ִקיַעת ְיֵדי־ַעל ְוַגם. ד רֹאׁש  ׁשֹוָפר ּתְ ּבְ

ָנה ִנמְ  ָ ִקיָעהַהׁשּ י ּתְ יִנים ּכִ ִקין ַהּדִ  ּתָ

ָבִרים רּוָעה ׁשְ ָהָאבֹות  ֵהם ּתְ

ׁשֶׁ  ִקיָעה ְוכוּ "ְוִסיָמָנְך קֶׁ . 'ת ַהְינּו ּתְ

חּוד  מֹות ַהּיִ ה ׁשְ לׁשָ ' ה"ְוֵהם ׁשְ

ֵהם י" 'ֱאלֵֹקינּו ה ע)ד "ׁשֶׁ  ־ַאְרּבַ

ֵרה ש ְ ָוִנין  (עֶׁ ִחיַנת ַהּגְ אֹוִתּיֹות ּבְ

ִחיַנת י"ַהנַּ  שַׁ "ל ּבְ י ְוָהָאבֹות ד ּדְ ּדַ

י ֵהם ׁשִ ה ַעְנֵפי ָהִאיָלן ׁשֶׁ לׁשָ ן "ׁשְ

י ּדַ ם ׁשַ ֵ רּושׁ . ִמׁשּ ְוָהָיה : "ְוזֶׁהּו ּפֵ

יךָ  ָצרֶׁ י ּבְ ּדַ ן )( ב כה"כ ִאּיֹוב" )ׁשַ ְוַעּיֵ

ל זֶׁה בַּ  דֹושׁ "ּכָ ל "ֵחלֶׁק ג ר" זַֹּהר־ַהּקָ

זֶׁה בְּ ) (א"רל ן ּבָ " ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות"ְוַעּיֵ

ְזַקת ְלְטִלין ֲהָלָכה ה ִהְלכֹות חֶׁ   (:ִמּטַ

 

ע  ָ ל ָרש  ֶ ִרים ש  ו  ב  ַרֵחק ִמד ִ ִהתְׁ  לְׁ

 מג

הּוא . א ע ׁשֶׁ ל ָרׁשָ ּבּוִרים ׁשֶׁ ּדִ ע ׁשֶׁ ּדַ

ַעת מֹוִליִדים ִנאּוף  ר ּדַ ּבַ

ֹוֵמעַ  ַהׁשּ מַֹע . ּבְ ׁשְ ֵהר ִמּלִ ְוָצִריְך ִלזָּ

ים  ּבּוִרים ַאְרִסּיִ י ֵהם ּדִ ּבּוָריו ּכִ ּדִ

דַ  ּמְ ל ִנאּוף ׁשֶׁ יו ׁשֶׁ ר ּומֹוִציא ִמּפִ ּבֵ

ל ִנאּוף  ים ׁשֶׁ ֲהָבִלים ַוֲאִויִרים ַאְרִסּיִ

ימֹות  ם ְנׁשִ ּבּוָריו ְונֹוׁשֵ ֹוֵמַע ּדִ ְוַהׁשּ

גּופֹו ֵאּלּו ָהֲאִויִרים . ַמְכִניס ּבְ

ַעת  הּוא ּדַ ִבְלָעם ׁשֶׁ ּוְלִפיָכְך ּבְ

ַעת  ְגַמת ּדַ ָהָיה ּדֻ ה ׁשֶׁ ְקִלּפָ ּדִ

ָאמְ  מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ ָ ְקֻדׁשּ , רּו ֲחָכֵמינוּ ּדִ

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ

ְלָעם ה ּוַמּנֹו ּבִ מֹׁשֶׁ דֹוׁש ־זַֹהר)' ָקם ּכְ ַהּקָ

ים ( ב"א ע"כ הֹוִליד ֲאִויִרים ַאְרִסּיִ

ִמְדָין ל ִנאּוף ּבְ תּוב , ׁשֶׁ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ר ל) ְדּבָ ּמִ ה ָהיּו ִלְבֵני "(: א טז"ּבַ ֵהן ֵהּנָ

דְ  ָרֵאל ּבִ ְלָעםִיש ְ ְדַבר'". ַבר ּבִ ' ּבִ

ְיָקא ַעל הּוא־ּדַ ָבָריו ׁשֶׁ ְיֵדי ּדְ
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ּלוֹ    ַעת ׁשֶׁ ּלּות ַהּדַ אוּ . ִהְתּגַ ּבָ ּוְכׁשֶׁ

ִתיב ת ִמְדָין ּכְ מֶׁ ְלחֶׁ ְקֵרב : "ִמּמִ ַוּנַ

ן ה ת ָקְרּבַ ר ַעל ' ְוגוֹ ' אֶׁ ְלַכּפֵ

ם)" 'ַנְפׁשֹוֵתינּו ִלְפֵני ה ְוָדְרׁשּו  (ׁשָ

ִאם ': ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם, ֲחָכֵמינוּ 

ִמיֵדי ֲעֵבָרה ָיָצאנּו ִמיֵדי ִהְרהּור 

ת ס) 'לֹא ָיָצאנוּ  ּבָ  (:ד"ׁשַ

ה   ָ ִפל  ת ְׁ ַ ִים ב  ַ פ  ַ ִחיַאת כ   מד –מְׁ

ַעת . א ׁשְ ף ּבִ ל ּכַ ף אֶׁ ין ּכַ ּכִ ּמַ ֶׁ ַמה ׁשּ

ִפּלָה מֹוָנה , ַהּתְ ִרים ּוׁשְ ש ְ י עֶׁ ּכִ

ִרים  ש ְ ִחיַנת עֶׁ ָיַדִים ֵהם ּבְ ְרִקין ּדְ ּפִ

יתּושְׁ  ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעש ֵ ה ַאְתָון ּדְ , מֹונֶׁ

ם הֶׁ ַהּכֹל ִנְבָרא ּבָ ּכַֹח : "ְוִנְקָרִאין, ׁשֶׁ

יד ְלַעּמוֹ  יו ִהּגִ ם , ַמֲעש ָ ָלֵתת ָלהֶׁ

ים קי) "ַנֲחַלת ּגֹוִים ִהּלִ , (א ו"ּתְ

ף ל ּכַ ף אֶׁ ָאנּו מֹוֲחִאין ּכַ זֶׁה , ּוְכׁשֶׁ ּבָ

מֹונֶׁה  ִרים ּוׁשְ ש ְ ִנְתעֹוְרִרין ָהעֶׁ

ְיֵדי זֶׁה ֵיׁש ּכַֹח ־ַעל, ל"ן ַהנַּ ַאְתוָ 

ים  ץ ָהַעּמִ רֶׁ ָיֵדינּו ְלַטֵהר ֲאִויר אֶׁ ּבְ

ֵמא י חֹוֵזר . ּוְלָגֵרׁש ֲאִויר ַהּטָ ּכִ

דֹושׁ  לֶׁת ַהּקָ ְמׁשֶׁ ַחת מֶׁ  ־ַאְרָצם ּתַ

רּוךְ  ָידֹו ָלֵתת ְלָכל ִמי ־ּבָ ּבְ הּוא ׁשֶׁ

קֹום  ה ְוִנְטָהר ֲאִויר ַהּמָ ְרצֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ּלֵל שָׁ  ְתּפַ ּמִ ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ ם ִאיׁש ַהּיִ

מֹו  דֹוש ּכְ ְוׁשֹוֵאב ָהֲאִויר ַהּקָ

ץ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל ִנְמָצא ַעל־ּבְ זֶׁה ־ְיֵדי־ִיש ְ

ץ רֶׁ אֶׁ ֲאִויָרא ּדְ ִפּלָה ִהיא ּבַ  ־ַהּתְ

ָרֵאל  :ִיש ְ

ןוְ . ב ָצִריְך ִלְקּבַֹע ָמקֹום  ַעל־ּכֵ

עֹוֵמד , ִלְתִפּלָתוֹ  ׁשֶׁ י ֲאִפּלּו ּכְ ּכִ

ָמקוֹ  ּלֵל ּבְ יק ְלִהְתּפַ ּלֵל ַצּדִ ִהְתּפַ ם ׁשֶׁ

י־ַעל־ַאף ה לֹו ְמאֹד ־ּפִ ֵכן ָקׁשֶׁ

ל  י ֵאינֹו ֻמְרּגָ ם ּכִ ּלֵל ׁשָ ְלִהְתּפַ

ן  ּכֵ ל ָמקֹום ְוָכל ׁשֶׁ ֲאִויָרא ׁשֶׁ ּבַ

ךְ   :ְלֵהפֶׁ

רּושׁ . ג ד : "ְוזֶׁה ּפֵ גֶׁ נֶׁ ִפּלֹות ּכְ ּתְ

נּום ּקְ ִמיִדין ּתִ ָרכֹות כ) "ּתְ ַהְינּו , (ו"ּבְ

ִריְך ִלְראֹות  ּצָ ִפּלָתֹו ׁשֶׁ ּלֵל ּתְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶׁ

ץ רֶׁ אֶׁ ֲאִויָרא ּדְ ַהְינּו ־ּבַ ָרֵאל ּדְ ִיש ְ

ְתִפּלָה  ּבִ בֹות ָזרֹות ׁשֶׁ ּקּון ַמֲחׁשָ ּתִ

ד  גֶׁ נֶׁ ִפּלֹות ּכְ ִחיַנת ּתְ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

ּקּוָנם ַעל ּתִ ץ־ׁשֶׁ רֶׁ ִחיַנת אֶׁ  ־ְיֵדי ּבְ

הּ  תּוב ּבָ ּכָ ָרֵאל ׁשֶׁ ִמיד ֵעיֵני : "ִיש ְ ּתָ

הּ ' ה יָך ּבָ ָבִרים י) "ֱאלֹקֶׁ  (:א יג"ּדְ

רּושׁ . ד ִביִאים : "ְוזֶׁה ּפֵ ּוְבַיד ַהּנְ

ה ַע י) "ֲאַדּמֶׁ ְיֵדי ־ַעל( ב יא"הֹוׁשֵ

ף ַעל ַדִים ־ְמִחיַאת ּכַ ְיֵדי ַהּיָ

שׁ  ַאְדַמת קֹדֶׁ ִרים ּבְ ּבּוִרים ִנְדּבָ .ַהּדִ



 קסב ־ מה ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ּבּור   ֵרׁש ) ְנִביִאים ְלׁשֹון ּדִ ּפֵ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ן אֹ "ַרשִׁ  מֹות ז ְוַעּיֵ ים ִסיָמן ק־ַרחי ׁשְ ב "ַחּיִ

זֶׁה"ק ג בט"ס ג (. ז ּבָ רֶׁ ל הֶׁ ּטֵ ם ִנְתּבַ ּגַ

ן ִסיָמן ) ַוֲאַבּדֹון ֵמָהעֹוָלם ן ְלַקּמָ ְוַעּיֵ

ְבִחיַנת( ו"מ לֹום : "ּבִ י ׁשָ ְוָנַתּתִ

ץ ְוכוּ  ָארֶׁ ב לֹא ַתֲעֹבר ' ּבָ רֶׁ ְוחֶׁ

ם ַאְרְצכֶׁ ְקָרא כ)" ּבְ ְיֵדי ־ְוַעל(. ו ו"ַוּיִ

ִים  ּפַ ִפּלָה ִהיא ַהְמָחַאת ּכַ ַהּתְ

ץ רֶׁ אֶׁ ֲאִויָרא ּדְ ר ־ּבַ ָרֵאל ְוהּוא ּדָ ִיש ְ

ץ רֶׁ ֲאִויָרא ְדאֶׁ ָרֵאל ְוֵיׁש לֹו ־ּבַ ִיש ְ

בֹות ֲעבֹוָדה  ל ַמְחׁשְ ּטֵ ֱאלִֹקים ְוִנְתּבַ

ד  גֶׁ נֶׁ ְקָרִאים ּכְ ָזָרה ּוְכִפירֹות ַהּנִ

ִפּלָה ִהיא ּתְ ִחיַנת , ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ּבְ

ם  –ָיָדיו ֱאמּוָנה  ְרּגֵ  –אּוְנְקלֹוס ּתִ

ְצלוֹ  ן ּבִ ִריׁשָ ְיֵדי ־ְוִתּקּוָנם ַעל. ּפְ

ִמיִדין ַעל ָרֵאל ־ּתְ ץ ִיש ְ רֶׁ ְיֵדי אֶׁ

נַּ ־ַעל ף ּכַ  :ל"ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ

רּוׁש ַאֵחר . ה ִמיִדים ֵהם  –ּפֵ ּתְ

ִחיַנת  ים ּבְ ָבש ִ ים "ּכְ ּוְכָבש ִ

ךָ  ֵלי כ) "ִלְלבּוׁשֶׁ ְוָאְמרוּ  (ז כו"ִמׁשְ

ֵהם , ֹוָנם ִלְבָרָכהֲחָכֵמינּו ִזְכר ׁשֶׁ

ַרֲחָמָנא י ּדְ ְבׁשֵ ( ג"ֲחִגיָגה י) ּכַ

ַעל ּלֶׁה סֹודֹות ־ׁשֶׁ ִפּלָה ִנְתּגַ ְיֵדי ּתְ

 :ַהּתֹוָרה

רּוׁש ַאֵחר . ו ד ַהְינּו  –ּפֵ גֶׁ נֶׁ ִפּלָה ּכְ ּתְ

ד  גֶׁ נֶׁ ֵהם ּכְ בֹות ָזרֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ ַהּמַ

ִלין  ֵהם ְמַבְלּבְ ְוִנְקָרִאים ַמּבּול ׁשֶׁ

ִפּלָה ן ְצָדָקה . ַהּתְ ּתֵ ּיִ ְוִתּקּונֹו ׁשֶׁ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ  הּוא זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ִיש ְ

ֲאִויָרא ִנְכָלל ץ ּבַ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל ּדְ  ִיש ְ

ָעלֶׁיָה ָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ  ִזְכרֹוָנם , ׁשֶׁ

ּלֹא ָיְרָדה ַמּבּול ': ִלְבָרָכה ׁשֶׁ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ : ְוזֶׁהוּ ( ג"ְזָבִחים קי) 'ִיש ְ

נּום' ּקְ ִמיִדין ּתִ ץ ּתְ רֶׁ ּקּוָנם אֶׁ  ־ּתִ

ָרֵאל ךְ  זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ְוַגם .'ִיש ְ ּכֵ מֹחֹו  ִנְזּדַ

י  ְבּתֹו ּכִ ץ'ַהְינּו ַמֲחׁשַ רֶׁ אֶׁ  ־ֲאִויָרא ּדְ

ים ָרֵאל ַמְחּכִ ָבא)' ִיש ְ ְתָרא קנ־ּבָ (. ח"ּבַ

ץ ַהְינוּ  "ּוְרִאיִתיהָ " :ְוזֶׁהוּ  רֶׁ ָרֵאל  אֶׁ ִיש ְ

ן ִנְתעֹוֵרר זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ּקֵ ִר  ְוִנְתּתַ ית ּבְ

ִחיַנת עֹוָלם מֹונֶׁה ּבְ ֵרה־ׁשְ ש ְ  עֶׁ

יק  ִחיַנת ַצּדִ ְצלֹוָתא ּבְ ְרָכָאן ּדִ ּבִ

 :י ָעְלִמין"חַ 
 

ה    ָ ִפל  ת ְׁ ַ ִים ב  ַ פ  ַ ִחיַאת כ   מה –מְׁ

ִפּלָה ־ַעל. א ּתְ ִים ּבַ ּפַ ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ

ם  ָ ׁשּ ּמִ ְנֵפי ָהֵרָאה ׁשֶׁ ִנְתעֹוְרִרים ּכַ

ּבּור ְוַעל ה ַהּדִ ִחיַאת ְידֵ ־ִנְתַהּוֶׁ י ַהּמְ

ה ָ ֲחִמׁשּ עֹות ָיִמין ּבַ ְצּבְ ף ָחֵמׁש אֶׁ ּכַ
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ה    ְך ִנְתַהּוֶׁ מֹאל ְוֵכן ְלֵהפֶׁ ש ְ ּבִ ׁשֶׁ

ִחיַנת מִ  ים "ּבְ ִ א ֲחִמׁשּ יַמְטִרּיָ י ּגִ

ִחיַנת יֹוֵבל יָנה ּבְ ֲעֵרי ּבִ י . ׁשַ ּכִ

יַמְטִרּיָא  ָעִמים ָחֵמׁש ּגִ ָחֵמׁש ּפְ

ָעמִ  י ּפְ ּתֵ ִרים ְוָחֵמׁש ּוׁשְ ש ְ ים עֶׁ

ים ִ א ֲחִמׁשּ יַמְטִרּיָ ִרים ְוָחֵמׁש ּגִ ש ְ , עֶׁ

ָעִמים ְיִציַאת  ים ּפְ ִ ִחיַנת ֲחִמׁשּ ּבְ

ַעל ּתֹוָרה ׁשֶׁ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ְיֵדי ־ִמְצַרִים ׁשֶׁ

ְצַרִים ִחיַנת יֹוֵבל ָיָצאנּו ִמּמִ . ּבְ

לּות ְוַעל ּגָ ּבּור ּבַ ם ָהָיה ַהּדִ ְיֵדי ־ְוׁשָ

אּוָלה יַמְטִריָּא ִמי) ַהּגְ ִחיַנת  (ּגִ ה ּבְ ִנְתַהּוָ

ִחיַנת ה ְוִדּבּור ּבְ ה: "ּפֶׁ ם ּפֶׁ " ִמי ש ָ

מֹות ד) ּבּוִרים ( יא' ׁשְ ל ַהּדִ ה ְמַקּבֵ ְוַהּפֶׁ

ְנֵפי ָהֵרָאה  :ְלתֹוכֹו ִמּכַ

י ָתִמיד   ִ ַכפ  י בְׁ ש ִ  מו –ַנפְׁ

ִפּלָה זֶׁה . א ּתְ ִים ּבַ ּפַ ְמִחיַאת ּכַ

ין  ה ּבֵ ּטָ ִחיַנת ִזּוּוג ְנִתיַנת ַהּמִ ּבְ

ָרכֹות ה) ֹון ְלָדרֹוםָצפ ִחיַנת  (ּבְ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

י ָיַדִים ּתֵ ן ְלֵעיל ִסיָמן ט) ׁשְ ' ְוַעּיֵ

ַעל ה ְלִזּוּוגֹו ־ׁשֶׁ ָראוּי זֹוכֶׁ ִפּלָה ּכָ ְיֵדי ּתְ

 (:ּוְלַפְרָנָסה

ם ַעל. ב יִנים ־ְיֵדי־ּגַ ִקין ַהּדִ זֶׁה ִנְמּתָ

מֹאל ָיד  ְ דֹוָלה ְוַהש ּ ִמין ָיד ַהּגְ י ַהּיָ ּכִ

ַעת הַהֲחָזקָ  ָאה ּוִבׁשְ ִרים  ַהּכָ ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶׁ

ִחיַנת ָיד ָרָמה ְוֵהם  ַיַחד זֶׁה ּבְ

לֹׁש  ִחיַנת ׁשָ לֹׁש ָיַדִים ּבְ ִחיַנת ׁשָ ּבְ

ִחיַנת הוי. ֲהָויֹות י ָיד הּוא ּבְ ה "ּכִ

ע  ִמּלּוי ְוַאְרּבַ ר אֹוִתּיֹות ּבְ ש ֶׁ עֶׁ

ע ד ַאְרּבַ גֶׁ ׁשּוט נֶׁ ֵרה ־אֹוִתּיֹות ּפָ ש ְ עֶׁ

ָרִקין ׁשֶׁ  ָחדּפְ ָכל אֶׁ לֹׁש ־ְוַעל, ּבְ ְיֵדי ׁשָ

ַדִים הּוא ַהּיָ לֹשׁ  ׁשֶׁ ִקין  ֲהָויֹות ׁשָ ִנְמּתָ

לֹשׁ  ָ ֵהם ֱאלִֹקים ַהׁשּ יִנים ׁשֶׁ  ַהּדִ

ִחיַנת ּבּוִרים ּבְ רֹון  ַהּיֹוְצִאים ַהּדִ ֵמַהּגָ

ָעִמים  לֹׁש ּפְ א ׁשָ יַמְטִרּיָ ִהיא ּגִ ׁשֶׁ

 :ֱאלִֹקים

ם ַעל. ג ְכָחה זֶׁה ִנּצֹוִלין מִ ־ְיֵדי־ּגַ ִ ׁשּ

ת  יק אֶׁ י ַמְמּתִ רֹון ּכִ ְוזֹוִכין ְלִזּכָ

יו  ַכּפָ ִחיַנת ֱאלִֹקים ּבְ יִנים ּבְ ַהּדִ

נַּ  ף"ּכַ ל ּכַ ף אֶׁ ה ּכַ ּכֶׁ ּמַ ׁשֶׁ ִחיַנת. ל ּכְ : ּבְ

י ָתִמיד" י ְבַכּפִ ים קי) "ַנְפׁשִ ִהּלִ ( ט קט"ּתְ

מֹו  ִפּלָה ְוִדּבּור ּכְ ִחיַנת ּתְ י ּבְ ַנְפׁשִ

תּוב  ּכָ יר)ׁשֶׁ י " (:ו 'ה יִריםַהשִּׁ  ׁשִ ַנְפׁשִ

רוֹ  : זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל, "ָיְצָאה ְבַדּבְ

י לֹא ְותֹוָרְתךָ " ָכְחּתִ י "ׁשָ  ־ָראׁשֵ

בֹות יַמְטִרּיָא ו"של ּתֵ לֹשׁ  ּגִ ֲהָויֹות  ׁשָ

לֹׁש ֱאלִֹקים ַקת , ְוׁשָ ַהְינּו ַהְמּתָ

ַקְטנּות  ִחיַנת מִֹחין ּדְ יִנים ּבְ ַהּדִ

ם ָ ׁשּ ּמִ ְכָחה ׁשֶׁ ִ ְלמִֹחין ּוָבא ַהׁשּ
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רֹון ְוִדּבּור    ִחיַנת ִזּכָ ַגְדלּות ּבְ ּדְ

ּלּות ַהּמִֹחין ןוְ . ִהְתּגַ ַעת  ַעל־ּכֵ ׁשְ ּבִ

מִֹחין  ִפּלָה יֹוֵדַע ִאם הּוא ּבְ ַהּתְ

ַגְדלּות ַקְטנּות אֹו ּדְ  :ּדְ

ם ַעל. ד ת ־ְיֵדי־ּגַ ֲחלֹקֶׁ ל ַהּמַ זֶׁה ְמַבּטֵ

ִחיַנת קַֹרח  ִכים ִמּבְ ּלָם ִנְמׁשָ י ּכֻ ּכִ

ךְ בְּ  קַֹרח) ִחיַנת חֹׁשֶׁ א ּכְ יַמְטִריָּ ִחיַנת ( ּגִ ּבְ

ָמאָלא ִחיַנת אֹור . ש ְ ַעל ַאֲהרֹן ּבְ

ִחיַנת ָיִמין ף ־ְוַעל. ּבְ ְיֵדי ְמִחיַאת ּכַ

ים ַאְחדּות זֶׁה ְוַנֲעש ִ . ִנְכָלִלים זֶׁה ּבָ

רּושׁ  ְקעּו : "ְוזֶׁה ּפֵ ים ּתִ ל ָהַעּמִ ּכָ

ים) "ָכף ִהּלִ רּותְלׁשֹון ִהתְ ' (ב ז"מ ּתְ ' ַחּבְ

ֵפרּוׁש ַרשִׁ ) ם"ּכְ  (:י ׁשָ

בֹוַע   ש ָ ם ָאכֹול וְׁ ֶ ת   מז –ַוֲאַכלְׁ

ַתֲאַות . א ע ּבְ ּקָ הּוא ְמׁשֻ ִמי ׁשֶׁ

ָידּועַ  ֲאִכיָלה הּוא ּבְ ת  ָרחֹוק ׁשֶׁ ֵמֱאמֶׁ

יִנים ׁשֹוִרין ָעָליו ּדִ ם . ּוְבָידּוַע ׁשֶׁ ּגַ

ּלּות ם ָיבֹוא ִליֵדי . זֶׁה ִסיָמן ַעל ּדַ ּגַ

ְזיֹונֹות מוֹ  ּובּוׁשֹות ּבִ תּוב ּכְ ּכָ  :ׁשֶׁ

ֻרם ֻזּלֻת ִלְבֵני ָאָדם" ים י)" ּכְ ִהּלִ ב "ּתְ

ִזְכרֹוָנם , ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינוּ , (ט

ִרּיֹות ': ִלְבָרָכה ְצָרְך ַלּבְ ַהּנִ ׁשֶׁ

ְכרּום ָניו ּכִ ה ּפָ ּנֶׁ ּתַ ָרכֹות ו)' ִנׁשְ ( ּבְ

ָוִנין ה ּגְ  :ְלַכּמָ

ֲאַות ֲאכִ . ב ר ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ יָלה ּוִמי ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ה ַעל־ּבָ ָידֹו ־הּוא עֹוש ֶׁ

 :מֹוְפִתים

ת . ג ֱאמֶׁ ּקּון וֶׁ ִנים הּוא ּתִ ָאַרת ַהּפָ ְוהֶׁ

לֹשׁ ) ְ ִביִעי ִמׁשּ ּקּון ׁשְ ֵרה ִמּדֹות ־ּתִ ש ְ עֶׁ

מֹו ( ָהַרֲחִמים ִחיַנת ַיֲעקֹב ּכְ ּבְ

תּוב ּכָ ת ְלַיֲעקֹב: "ׁשֶׁ ן ֱאמֶׁ ּתֵ " ּתִ

ִחינַ ( כ' ִמיָכה ז) הּוא ּבְ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ת ּתְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ֵאר ּכְ ְקָרִאים ּפְ : ַהּנִ

ֵאְרָך ֲחבֹושׁ " ְזֵקאל כ) "ּפְ י  (.ד יז"ְיחֶׁ ּכִ

ָלִלּיּות  ת ּכְ רֶׁ ְפאֶׁ ַיֲעקֹב הּוא ּתִ

ים  ִחיַנת ַחּיִ ת ּבְ ִחיַנת ֱאמֶׁ ָוִנין ּבְ ַהּגְ

ירּות ְוָכל  ר ָהֲעׁשִ ם ִעּקַ ָ ּוִמׁשּ

ִחיַנת ֻקשְׁ  עֹות טֹובֹות ּבְ ּפָ ָטא ַהַהׁשְ

ת ק) ָקֵאי ּבָ ִחיַנת( ד"ׁשַ ַהְיקּום : "ּבְ

ם ַרְגֵליהֶׁ ר ּבְ זֶׁה ָממֹונֹו ' –" ֲאׁשֶׁ

ָעָליו ָסִחים קי) 'ָקֵאי ׁשֶׁ ּפֹוְגִמין  (.ט"ּפְ ּוְכׁשֶׁ

א ֲעִנּיּות  לֹום ּבָ ין ַחס ְוׁשָ ְתִפּלִ ּבִ

ד גֶׁ לּוִיים ִמּנֶׁ יו ּתְ , ּוִבְזיֹונֹות ְוַחּיָ

ָרכֹות כ) ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוֵכן (. ד"ּבְ

א ָעָליו ַחס  ת ּבָ ֱאמֶׁ ּפֹוֵגם ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

לֹום ּלּות ּובּוׁשֹות ֲאָבל , ְוׁשָ ּדַ

ְרָנָסתֹו  ת ּפַ ת ָהֱאמֶׁ ִמּדַ ָהאֹוֵחז ּבְ

ַוח רֶׁ  :ּבְ
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ןוְ . ד ֲאִכיָלה ָרחֹוק  ַעל־ּכֵ ע ּבַ ּקָ ַהְמׁשֻ

ת ִנים , ֵמֱאמֶׁ ַרת ּפָ ַהְסּתָ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ת ִמּבְ ִחיַנת ֱאמֶׁ י ְוִהְסתַּ " :ּבְ ְרּתִ

ם ְוָהָיה לֱֶׁאֹכל ָבִרים) "ָפַני ֵמהֶׁ  א"ל ּדְ

ָרֵאל ִלְבִלי  (.יז ִקין ִיש ְ ְוִאם ְמַדְקּדְ

ַבע  י ִאם ְלש  ה ּכִ לֱֶׁאֹכל ַהְרּבֵ

ְבִחיַנת ם ֲאַזי ֵהם ּבִ א ה: "ַנְפׁשָ ָ ' ִיש ּ

ָניו דֹושׁ " ּפָ ַהּקָ רּוךְ ־ׁשֶׁ א ־ּבָ הּוא נֹוש ֵ

ִנים  ם ּפָ ָרכֹות כ)ָלהֶׁ ִנים ְוִנזּוֹ ( ּבְ

ת ת ָהֱאמֶׁ ּדַ ְך ֲאִפּלּו ִאיׁש . ִמּמִ ּוְלֵהפֶׁ

ֲאָוה ְוָנַפל  ָבר ָיָצא ֵמַהּתַ ּכְ יק ׁשֶׁ ַצּדִ

ְדֵרָגתֹו ְוָנַפל ְלַתֲאַות ֲאִכיָלה  ִמּמַ

ין  יו ְוֵיׁש ּדִ ר ִמּפִ קֶׁ ָצא ׁשֶׁ ּיָ ִסיָמן ׁשֶׁ

 :ָעָליו ְלַמְעָלה ְוהּוא ִסיָמן ֲעִנּיּות

ּלוֹ . ה ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ּכָ ַפע  ְוִהּנֵ ֶׁ ִנזֹּון ִמׁשּ

ָרֵאל ץ ִיש ְ רֶׁ ל אֶׁ ן זַֹהר) ׁשֶׁ דֹוׁש ־ַעּיֵ ַהּקָ

דּועַ :( ו"קנ' ֵחלֶׁק ב ּיָ ץ. ּכַ רֶׁ ָרֵאל ־ְואֶׁ ִיש ְ

ַפע ִמן  ֶׁ לֶׁת ַהׁשּ ַעְצָמּה ְמַקּבֶׁ ּבְ

ִחיַנת  ת ַיֲעקֹב ּבְ הּוא ִמּדַ ת ׁשֶׁ ָהֱאמֶׁ

ָלִלּיֹות  הּוא ּכְ ַמִים ֵאׁש ּוַמִים ׁשֶׁ ׁשָ

ִחינַ  ָוִנין ּבְ ְקָרִאים ַהּגְ ּנִ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ת ּתְ

ים ןוְ  (.ד"ְמָנחֹות מ) ַחּיִ ִנְקָרא  ַעל־ּכֵ

ץ רֶׁ ים־אֶׁ ץ ַהַחּיִ רֶׁ ָרֵאל אֶׁ ןוְ . ִיש ְ  ַעל־ּכֵ

הּ  ִתיב ּבָ ִמיד ֵעיֵני ה: "ּכְ יָך ' ּתָ ֱאלֹקֶׁ

הּ  ָבִרים י) "ּבָ י ( א יב"ּדְ ָקִרים "ּכִ ּדֵֹבר ׁשְ

ד ֵעיָני גֶׁ ים ק)" לֹא ִיּכֹון ְלנֶׁ ִהּלִ ( א ז"ּתְ

ץ רֶׁ ת ־ַאְך אֶׁ הּוא ִמּדַ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ת  ןֱאמֶׁ ִמיד ֵעיֵני ה" ַעל־ּכֵ הּ ' ּתָ ". ּבָ

ְבָחּה  ֻנת "ְוׁשִ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֲאׁשֶׁ

ם ּה ָלחֶׁ ָבִרים ח) "ּתֹאַכל ּבָ ּלֹא ( ט' ּדְ ׁשֶׁ

ם  ּה לֶׁחֶׁ ֵמֲחַמת ֲעִנּיּות ּתֹאַכל ּבָ

ּבּור ּוִבּטּול  ּלָא ֵמֲחַמת ׁשִ ְלַבד אֶׁ

ֲאַות ֲאִכילָ  הּוא . הּתַ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ט  ת ְוהּוא ֻמְפׁשָ ְבִחיַנת ֱאמֶׁ ּבִ

ֲאַות ֲאִכיָלה ְוֵאינֹו ּבֹוֵחר ַרק  ִמּתַ

ם לֱֶׁאֹכל לֶׁחֶׁ  :ּבְ

ןוְ . ו בֹוא  ַעל־ּכֵ ּלֹא ּתָ ל ָצָרה ׁשֶׁ ַעל ּכָ

ֲעִנית ָרה ַחס , ּגֹוְזִרין ּתַ י ַהּצָ ּכִ

לֹום ִנים , ְוׁשָ ַרת ּפָ ִחיַנת ַהְסּתָ ּבְ

יִנים ִחיַנת ּדִ ןוְ  .ּבְ ּגֹוְזִרין  ַעל־ּכֵ

ֲאַות ֲאִכיָלה  ר ּתַ ּבֵ ֲעִנית ְלׁשַ ּתַ

ַעל יאּות ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ִחיַנת ְנש ִ א ּבְ זֶׁה ּבָ

ַקת ּוִבּטּול  ִחיַנת ַהְמּתָ ִנים ּבְ ּפָ

יִנים ְוַעל ל ־ְיֵדי־ַהּדִ ִלין ּכָ ּטְ זֶׁה ִנְתּבַ

רֹות  :ַהּצָ

ת . ז ַפע ֱאמֶׁ ָאנּו אֹוְכִלים ׁשֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְך אֶׁ  רֶׁ א ּדֶׁ ץַהּבָ ָרֵאל ְוַאַחר־רֶׁ ךְ ־ִיש ְ  ּכָ

ל ִרים ִהּלּולֹו ׁשֶׁ  ָאנּו ְמַדּבְ
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דֹושׁ    רּוךְ ־ַהּקָ זֶׁה ַהּכַֹח , הּוא־ּבָ ּבְ

דֹושׁ  ִפים ְלַהּקָ ּתָ ׁשֻ ים ּכְ רּוךְ ־ַנֲעש ִ  ־ּבָ

ִחיַנת  ים ּבְ ַמִים ֲחָדׁשִ הּוא ִלְברֹא ׁשָ

ֵני ַיֲעקֹב ִחיַנת . ּפְ ה ּבְ ץ ֲחָדׁשָ רֶׁ ְואֶׁ

ץ רֶׁ ָרֵאל ־אֶׁ תּובִיש ְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

ה" י ָאּתָ ַאל  –" ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעּמִ

י ּלָא ִעּמִ י אֶׁ ְקֵרי ַעּמִ דֹוׁש ־זַֹהר) ּתִ ַהּקָ

פּות( א ה"ח ּתָ ׁשֻ ים . ּבְ ּנִ ׁשַ ּמְ ִנְמָצא ׁשֶׁ

לֹות  זָּ ים ְוַהּמַ ּלִ ְלּגַ ַהְנָהַגת ַהּגַ

ַמִים ַעל ָ ׁשּ ים ־ּבַ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ְיֵדי ּדִ

ים בִּ  ּיִ . ְתִפּלָה ְותֹוָרהַוֲאִמּתִ

ִחיַנת בֹועַ : "ּבְ ם ָאכֹול ְוש ָ  "ַוֲאַכְלּתֶׁ

ּבַֹע ( כו' יֹוֵאל ב) אֹוְכִלים ַרק ִלש ְ ׁשֶׁ

ׁש ְוַעל פֶׁ ת "זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּנֶׁ ם אֶׁ ְלּתֶׁ ְוִהּלַ

ם ה ִפים , "'ׁשֵ ּתָ ְהיּו ׁשֻ ֲאַזי ּתִ

דֹושׁ  רּוךְ ־ְלַהּקָ ַמִים ־ּבָ הּוא ִלְברֹא ׁשָ

ץ ְוזֶׁהוּ  םֲאׁשֶׁ : "ָוָארֶׁ כֶׁ ה ִעּמָ " ר ָעש ָ

ֹות " ְלַהְפִליא"ְוָאז  ּתּוְכלּו ַלֲעש  ׁשֶׁ

י ֵמַאַחר " ְולֹא ֵיבֹוׁשוּ . "ִנְפָלאֹות ּכִ

ָלִלּיּות  ת ּכְ ְבִחיַנת ֱאמֶׁ ם ּבִ ַאּתֶׁ ׁשֶׁ

ם ְצִריִכים  ה ֵאיְנכֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ָוִנים ּדִ ֲהּגְ

ָוִנין  ָלִלּיּות ַהּגְ הּוא ּכְ ׁש ׁשֶׁ ּיֵ ְלִהְתּבַ

פוּ  ּדֹות ַהּנְ ּמִ ִחיַנת ִנְצָרִכים ּבַ ִלים ּבְ

ה  ָניו ְלַכּמָ ה ּפָ ּנֶׁ ּתַ ׁשְ ּנִ ִרּיֹות ׁשֶׁ ַלּבְ

ָוִנים יִנים ֵאׁש ) ּגְ ֵני ּדִ ׁשְ ִנּדֹון ּבִ הּוא ּכְ ׁשֶׁ

ָרכֹות י) ּוַמִים הּוא , (ּבְ ָקא ׁשֶׁ י ָאֵזל ֻסּמָ ּכִ

הּוא  ָרא ׁשֶׁ ת ֵאׁש ְוָאֵתי ִחּוָ ּתֹולֶׁדֶׁ

ת ַמִים ם"ַמַהְרשָׁ ) (ּתֹולֶׁדֶׁ ןוְ ( א ׁשָ  ַעל־ּכֵ

י ְלעֹוָלם"  ":ְולֹא ֵיבֹוׁשּו ַעּמִ
 

י   ם ב ִ ֶ ת  ַעלְׁ ר מְׁ ֶ  מח –ַעל ֲאש 
 

ִחיַנת . א ר ּבְ צֶׁ ִחיַנת ַוּיִ י זֶׁה ּבְ ֵצירֶׁ

מֹו  ָלד ּכְ ם נֹוָצר ַהּוָ ָ ׁשּ יָנה ׁשֶׁ ּבִ

תּוב ּכָ ְקָרא: "ׁשֶׁ יָנה ּתִ " ִאם ַלּבִ

ֵלי ב) מֹו (. ג' ִמׁשְ ה ּכְ ִחיַנת ֻסּכָ ְוִהיא ּבְ

תוּ  ּכָ י: "בׁשֶׁ ן ִאּמִ טֶׁ בֶׁ ִני ּבְ ֻסּכֵ " ּתְ

ים קל) ִהּלִ ִחיַנת ַמה ( ט יג"ּתְ ְוִהיא ּבְ

הּוא ַמְכִניס  ֹכַח ׁשֶׁ ִלין ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶׁ ׁשּ

ִפּלָה  אֹוִתּיֹות ַהּתְ ל ּכֹחֹו ּבְ ּכָ

ְבִחיַנת ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה: "ּבִ " ּכָ

ם) ִחיַנת(י ה"ל ׁשָ ה ּבְ מוֹ  ֻסּכָ תּוב ּכְ ּכָ : ׁשֶׁ

ְכֵכִניּוַבעֲ " ש  ִאּיֹוב ) "ָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ

ִרים (. יא' י ש ְ ִחיַנת עֶׁ ְוֵהם ּבְ

ית ְבֵראׁשִ א ּדִ ֻעְבּדָ ה ַאְתָון ּדְ מֹונֶׁ  ּוׁשְ

נַּ ) ם ִנְבָרא ( ד"ל ִסיָמן מ"ּכַ הֶׁ ּבָ ׁשֶׁ

ם , ָהעֹוָלם הֶׁ ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶׁ ַוֲעש ָ

ִלין ּכַֹח ִמכ ח "ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְמַקּבְ

ּבּוִרים ְוֵאּלוּ  .ֵאּלוּ  ַאְתָון ר  ַהּדִ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ
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ל  ּבּוִרים ׁשֶׁ ֹכַח ֵהם ַעְצָמן ַהּדִ ּבְ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ִחיַנת־ּבָ ם : "הּוא ּבְ ָוָאש ִ

ִפיךָ  ָבַרי ּבְ ְעָיה נ) 'ְוגוֹ " ּדְ (. א טז"ְיׁשַ

ֲאָמרֹות ַהנַּ  ִחיַנת "ְוַהּמַ ל ֵהם ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ד ּכְ סֶׁ י עֹוָלם : "חֶׁ ָאַמְרּתִ

סֶׁ  החֶׁ נֶׁ ים פ)" ד ִיּבָ ִהּלִ ִחיַנת ( ט ג"ּתְ ּבְ

ִחיַנת ִחּבּוק ַיד ָיִמין  ִהיא ּבְ ה ׁשֶׁ ֻסּכָ

יִתיךָ : "ְוזֶׁהוּ  ּסִ ְיֵדי ־ַעל" ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ

ִפיךָ " ָבַרי ּבְ ים ּדְ נַּ " ָוָאש ִ  :ל"ּכַ

ּבּוִרים . ב ֵאיָנם ּדִ ּבּוִרים ׁשֶׁ ֲאָבל ַהּדִ

ְתעֹוֵרר  ּנִ ים ּגֹוְרִמים ׁשֶׁ ַחס ְקדֹוׁשִ

ת ַעּכוּ  ת נֹוְצִרים ֻסּכַ לֹום ֻסּכַ , ם"ְוׁשָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ר : "ּכְ ּבֶׁ ם ּדִ יהֶׁ ר ּפִ ֲאׁשֶׁ

ר קֶׁ ְוא ִויִמיָנם ְיִמין ׁשָ ים ) "ׁשָ ִהּלִ ּתְ

ִסְטָרא ( ד ח"קמ הּוא ִחּבּוק ּדְ ׁשֶׁ

לֹום ְיִמין . ַאֲחָרא ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ּוִמְתּגַ

ר קֶׁ ר ׁשֶׁ ּבֵ לּות ּוִמְתּגַ ָלם ָהעוֹ  ֻאּמֹות ּגָ

ת ְוִנְתַרֲחִקים ַ ֻדׁשּ ץ ִמּקְ רֶׁ ָרֵאל־אֶׁ  .ִיש ְ

י  ִנְתַעּלֵם זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ת ְוָהַרּבִ ָהֱאמֶׁ

לֹום ִריב  ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ת ּוִמְתּגַ ָהֱאמֶׁ

ִכיָנה ִהיא ִריב  ְ ת ַוֲאַזי ַהׁשּ ּוַמֲחלֹקֶׁ

ִריְך הּוא א ּבְ ּקּון כ) ִעם ֻקְדׁשָ ( ד"א מ"ּתִ

גָּ  ָגלּוָתא ׁשֶׁ ָנָהא ּבְ לּו ֵמַעל ַעל ּבְ

ם ּוֵמַאְרָצם ָיָצאוּ  ְלַחן ֲאִביהֶׁ  :ׁשֻ

ן. ג ה ְלָבִנים  ַעל־ּכֵ ה ִהיא ְסֻגּלָ ֻסּכָ

ןְוַהְינּו  ם־ּכֵ נַּ  ּגַ ֹכַח ּכַ ִפּלָה ּבְ ל ְוֵכן "ּתְ

ץ רֶׁ ָרֵאל ־אֶׁ ם ְסֻגּלָה  –ִיש ְ ּתָ ָלׁשְ ׁשְ

ִחיָנה ַאַחת  ְלָבִנים ְוֻכּלָם ֵהם ּבְ

זֶׁה ן ָלבֹוא ְוזֹוִכי. ּוְתלּוִיים זֶׁה ּבָ

ץ רֶׁ ָרֵאל ַעל־ְלאֶׁ כַֹח ־ִיש ְ ִפּלָה ּבְ ְיֵדי ּתְ

ר ־ְוֵכן ַעל י ִעּקַ ה ּכִ ְיֵדי ִמְצַות ֻסּכָ

ץ רֶׁ ָרֵאל הּוא ַעל־אֶׁ ְיֵדי ּכַֹח ־ִיש ְ

יו ְוכוּ  ֹכַח ' ַמֲעש ָ ִפּלָה ּבְ ִחיַנת ּתְ ּבְ

נַּ )  (:ד"ל ִסיָמן מ"ּכַ
 

יִלים ֵמִריב . ד ם ַמּצִ ּתָ ָלׁשְ ְוֵכן ׁשְ

ִחיַנתּוַמֲחלֹקֶׁ  ה : "ת ּבְ ֻסּכָ ֵנם ּבְ ְצּפְ ּתִ

ים ל) "ֵמִריב ְלׁשֹונֹות ִהּלִ ּלֹא (. א כא"ּתְ ׁשֶׁ

רוּ  ּבְ לֹום ַחס ִיְתּגַ  ְלׁשֹונֹות ְוׁשָ

י ָאז ִיְתַקּיֵם"ָהַעּכוּ  ְך : "ם ּכִ ְהּפֹ ָאז אֶׁ

ָפה ְברּוָרה ים ש ָ ל ָהַעּמִ  'ְוגוֹ " אֶׁ

ָפה ַאַחת ְלָעְבדֹו ( ְצַפְנָיה ג) ה ש ָ ְוִיְהיֶׁ

םשְׁ  ָחד כֶׁ ר . אֶׁ קֶׁ ֶׁ ה ַהׁשּ ְוָאז ִנְדחֶׁ

עֹוָלם  ת ּבָ ּלֶׁה ָהֱאמֶׁ ר ְוִיְתּגַ ּבֵ ְוִיְתּגַ

ת  י ָהֱאמֶׁ ּלָם ֵליַדע ֵמָהַרּבִ ְוִיְזּכּו ּכֻ

ּלֶׁה ְרֵסם ְוִיְתּגַ ְתּפַ ּיִ ּדֹור ׁשֶׁ ּבַ  ־ְוַעל, ׁשֶׁ

ם־ְיֵדי ֵ ַרְך  זֶׁה ַהּכֹל ַיְחְזרּו ְלַהׁשּ ִיְתּבָ

ם ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  כֶׁ ְלָעְבדֹו ׁשְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ָחד ּבִ  :אֶׁ
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ֶהם     ָ ם ֹאֶהל ב  ֶמש  ש ָ ֶ  מט –ַלש  

ָרֵאל הּוא ֵחלֶׁק . א ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ

ר ָהֱאלֹקּות הּוא  ַעל ְוִעּקַ ֱאלִֹקי ִמּמַ

ּלֵב ֵלב ִאיׁש . ּבַ ּבְ ְוָהֱאלֹקּות ׁשֶׁ

י  ִחיַנת ֵאין סֹוף ּכִ ְרֵאִלי הּוא ּבְ ש ְ ַהּיִ

ֹור ַלֲהִבּיּותֹו הּוא ַעד ֵאין סֹוף א

ְכִלית  ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ַהְינּו ׁשֶׁ

ל ִהְתַלֲהבּות . ִלְתׁשּוָקתוֹ  ּוְלִפי ּגֹדֶׁ

הּוא  ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ ל ִאיׁש ַהּיִ ַהּלֵב ׁשֶׁ

ר לֹו  ְפׁשָ ַעד ֵאין סֹוף לֹא ָהָיה אֶׁ

ֹות ׁשּום ֲעבֹוָדה ְולֹא ָהָיה  ַלֲעש 

ה טֹוָבה ָיכֹול ְלַגּלֹות ׁשּום י , ִמּדָ ּכִ

ל ִהְתַלֲהבּותֹו ַעד ֵאין סֹוף  ִמּגֹדֶׁ

ָבר ֹות ׁשּום ּדָ ְוזֶׁה . ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעש 

ִריָאה  ְתִחּלַת ַהּבְ ּבִ ֶׁ ִחיַנת ַמה ׁשּ ּבְ

ִריָאה ֵמֲחַמת  לֹא ָהָיה ָמקֹום ַלּבְ

רּוְך הּוא ָהָיה ַהּכֹל ֵאין סֹוף ּבָ , ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ְוָרָצה ַהּקָ ּלֶׁה הּוא ־ּבָ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

יג זֹאת  ִ ר ְלַהש ּ ְפׁשָ ַמְלכּותֹו ְוִאי אֶׁ

ּלָא ַעל ֵהם ־אֶׁ ּדֹות ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּמִ

ַעל, ָהעֹוָלמֹות יִגין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ִ זֶׁה ַמש ּ

ל  ׁש ָאדֹון ּומֹוׁשֵ ּיֵ ֱאלֹקּותֹו ְויֹוְדִעין ׁשֶׁ

ן. ּוַמְנִהיג ִצְמֵצם אֹורֹו  ַעל־ּכֵ

ַאר חָ ־ָהֵאין ָלל סֹוף ִלְצָדִדין ְוִנׁשְ

ָרא ָהעֹוָלמֹות נּוי ּוְבתֹוכֹו ּבָ . ּפָ

ן ל ָאָדם  ַעל־ּכֵ ְכֵרַח ָצִריְך ּכָ הֶׁ ּבְ

הּוא  ְלַצְמֵצם אֹור ַלֲהִבּיּות ִלּבֹו ׁשֶׁ

ּיּוַכל ַלֲעֹבד  ֵדי ׁשֶׁ ַעד ֵאין סֹוף ּכְ

ַהְדָרָגה  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ אֶׁ

ה ה . ּוְבִמּדָ ַרְך רֹוצֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ֲעבֹודָ  ִמּדֹות ּבַ ֲעֹבד אֹותֹו ּבְ ּנַ ֵתנּו ׁשֶׁ

ַעל טֹובֹות ּלֶׁה זֶׁה־ְיֵדי־ׁשֶׁ ַמְלכּותֹו  ִנְתּגַ

ַרךְ   :ִיְתּבָ
 

ַצְמֵצם ִהְתַלֲהבּות ִלּבֹו . ב ּמְ ּוְכׁשֶׁ

ָאר  י ֲאַזי ִנׁשְ ּלֹא ִיְבַער יֹוֵתר ִמּדַ ׁשֶׁ

ִחיַנת ּלֵב ּבְ נּוי ּבַ י ָחַלל : "ָחָלל ּפָ ְוִלּבִ

י ִקְרּבִ י) "ּבְ ִהּלִ ּוְבתֹוכֹו  ,(ט כב"ם קּתְ

הּוא  ין ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ׁשֶׁ ּלִ ִנְתּגַ

ָהָיה  ִריַאת ָהעֹוָלמֹות ׁשֶׁ סֹוד ּבְ

נַּ  נּוי ּכַ תֹוְך ָחָלל ַהּפָ ר . ל"ּבְ ְוִעּקַ

ִריָאה ָהָיה ַעל מֹו ־ַהּבְ ְיֵדי ָחְכָמה ּכְ

תּוב ּכָ יתָ : "ׁשֶׁ ָחְכָמה ָעש ִ ּלָם ּבְ " ּכֻ

ם ק) ִחיַנת ַמה ְוזֶׁהּו בְּ  ,(ד כד"ׁשָ

ר ֲעבֹוַדת ה ִעּקַ ֶׁ ִלְזּכֹות ְלִמּדֹות ' ׁשּ

ים טֹוִבים הּוא  טֹובֹות ּוַמֲעש ִ

ּלֵב ־ַעל ּבַ ֹוֵמר ַהָחְכָמה ׁשֶׁ ׁשּ ְיֵדי ׁשֶׁ

ר  זֶּׁהּו ִעּקַ בֹות ִלּבֹו ׁשֶׁ ַהְינּו ַמְחׁשְ

תּוב, ַהְיָצִרין ּכָ מֹו ׁשֶׁ ר : "ּכְ ְוָכל ֵיצֶׁ
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בֹות ִלּבוֹ  ית ו) "ַמְחׁשְ ֵראׁשִ . (ה' ּבְ

ן ל  ַעל־ּכֵ ר ׁשֶׁ ּיָ ַהּלֵב הּוא ַהּצַ

ּלֵב  ּבַ ּדֹות ַהְינּו ַהָחְכָמה ׁשֶׁ ַהּמִ

ִחיַנת ים ע) "צּור ְלָבִבי" :ּבְ ִהּלִ ( ג כו"ּתְ

ָרכֹות י) ן ּבְ ְבִחיַנת( ְוַעּיֵ ר: "ּבִ יצֶׁ  –" ַוּיִ

ֵני יּוִדין ׁשְ ָרכֹות ס) ּבִ ְיִציָרה ( א"ּבְ

ֵני ְיָצִר  ִחיַנת ׁשְ ין ְלַטב ּוְלִביׁש ּבְ

ר  בֹות טֹובֹות ֵהם ֵיצֶׁ ַהְינּו ַמֲחׁשָ

ר  בֹות ָרעֹות ֵהם ֵיצֶׁ טֹוב ּוַמֲחׁשָ

ן. ָהָרע ּקּון ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ ל ּתִ ּכָ

לּוי  לֹום ַהּכֹל ּתָ ְוִקְלקּולֹו ַחס ְוׁשָ

ּלֵב ּבַ ָבה ׁשֶׁ ֲחׁשָ ִמיַרת ַהּמַ ׁשְ ְוַעּיֵן ) ּבִ

 (:ה"ְלֵעיל ִסיָמן ל

בוֹ . ג ֲחׁשָ ְזָהר ִמּמַ ּנִ ת ָרעֹות ּוְכׁשֶׁ

ִלּבֹו  בֹות טֹובֹות ּבְ ב ַמֲחׁשָ ְוחֹוׁשֵ

זֶׁה  ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ֵאיְך ַלֲעֹבד אֶׁ

ְבִחיַנת  ה ִלּבֹו ּבִ " צּור ְלָבִבי"ַנֲעש ֶׁ

נַּ  י ָחַלל "ל ּוִבְבִחיַנת "ּכַ ְוִלּבִ

י ִקְרּבִ נַּ " ּבְ ֹות . ל"ּכַ ה ַלֲעש  ְוזֹוכֶׁ

ְתגַּ  ֻעּלֹות ּוִמּדֹות טֹובֹות ַהּמִ ים ּפְ ּלִ

ָחָלל ְוַעל תֹוְך הֶׁ ּלֶׁה ־ְיֵדי־ּבְ זֶׁה ִנְתּגַ

ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות  הּוא ְמַקּבֵ ׁשֶׁ

ֵלָמה ַמִים ׁשְ  :ׁשָ

י ָחַלל . ד ְבִחיַנת ְוִלּבִ ַהּלֵב הּוא ּבִ ּוְכׁשֶׁ

נַּ  ָחְכָמה "ּכַ תּוַח ּבְ ל ָאז ִלּבֹו ּפָ

ִריָאה ־ְיֵדי־ְוַעל ת ַהּבְ ן אֶׁ זֶׁה ְמַתּקֵ

הּוא ַעל נַּ ְיֵדי ־ׁשֶׁ ל "ָחְכָמה ּכַ

בֹות טֹובֹות ְבִחיַנת ַמֲחׁשָ  ־ְוַעל. ּבִ

בֹות ָרעֹות ַחס  ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ ְיֵדי ׁשֶׁ

לֹום ׁשּות ַהּלֵב , ְוׁשָ ֵהם ִטּפְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ם: "ּבְ ְרּגֵם " ָעְרַלת ְלַבְבכֶׁ ּתִ

כֹון': אּוְנְקלֹוס ׁשּות ִלּבְ ָבִרים ) 'ִטּפְ ּדְ

ת ַהּלֵב וּ , (טז' י ָבזֶׁה ָאז ְמַטְמֵטם אֶׁ

ל  ָחָלל ׁשֶׁ ִחיַנת הֶׁ הּוא ְמַטְמֵטם ּבְ

הּוא ַעל ִריָאה ׁשֶׁ ְיֵדי ָחְכָמה ־ַהּבְ

ֱחִריב  ִאּלּו הֶׁ ב ּכְ ֱחׁשָ ּוְמַקְלְקָלּה ְונֶׁ

ת ָהעֹוָלם בֹות . אֶׁ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ ּוְכׁשֶׁ

ִריָאה  ּקּון ַהּבְ ִחיַנת ּתִ טֹובֹות זֶׁה ּבְ

ַטֵהר ַהּלֵב ּוְמָגֵרׁש ־ְוַעל ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ב ִמּמֶׁ  בֹות ָרעֹות ְוחֹוׁשֵ ּנּו ַמֲחׁשָ

ּיּוַכל  ה ׁשֶׁ בֹות טֹובֹות ִיְזּכֶׁ ַמֲחׁשָ

ֹות  ית ְוַלֲעש  ֵראׁשִ ה ּבְ ׁש ַמֲעש ֵ ְלַחּדֵ

עֹוָלם ים ּבָ ִחיַנת. ִנּסִ : ְוזֶׁה ּבְ

ְך ַיִין ַעל' ה ְלַנּסֵ ַח ־ָהרֹוצֶׁ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ּגַ

ְלִמיֵדי ל ּתַ רֹוָנם ׁשֶׁ ֲחָכִמים ־ְיַמּלֵא ּגְ

רֹוָנם הּוא , (א"יֹוָמא ע) 'ַיִין י ּגְ ּכִ

ִבין  ֻנּקָ ּמְ יִתין ׁשֶׁ ִ ִחיַנת ַהׁשּ ּבְ
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הֹום ִלין ַעד ַהּתְ ה מ) ּוְמֻחּלָ , (ט"ֻסּכָ

ִחיַנת  י"ְוַהְינּו ּבְ ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ " ְוִלּבִ

ה  א ְוָקנֶׁ א ִלּבָ הֹום ּדָ י ּתְ ּכִ

דֹושׁ ־זַֹהר) ים ( ַהּקָ ִחיַנת ִנּסִ ּוְתהֹום ּבְ

בָ  ַעל ּדָ ֵמִהין ׁשֶׁ י ַהּכֹל ּתְ ר ִנּסִ

ל ָהִעיר הֹם ּכָ ִחיַנת ַוּתֵ ' רּות א) ּבְ

ן(. יט תּוַח  ַעל־ּכֵ ּבֹו ּפָ ּלִ יק ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

י ָחַלל  ְבִחיַנת ְוִלּבִ ָחְכָמה ּבִ ּבְ

נַּ  י ּכַ ִקְרּבִ ִחיַנת צּור ְלָבִבי "ּבְ ל ּבְ

ה ־ְיֵדי־ַעל ׁש ַמֲעש ֵ זֶׁה ָיכֹול ְלַחּדֵ

ֹות ית ְוַלֲעש  ֵראׁשִ ים ּבְ מֹו . ִנּסִ ּכְ

תּוב ּכָ ָכל יֹום : "ׁשֶׁ ּוְבטּובֹו ְמַחֵדׁש ּבְ

ִמיד ה ּתָ ית ַמֲעש ֵ " ּוְבטּובוֹ " "ְבֵראׁשִ

מֹו  ְקָרא טֹוב ּכְ ּנִ יק ׁשֶׁ ּדִ זֶׁה ַהּצַ

תּוב ּכָ י טֹוב: "ׁשֶׁ יק ּכִ  "ִאְמרּו ַצּדִ

ְעָיה ג) י ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  (ו' ְיׁשַ ּכִ

ה ֲחָלִאים , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַמֲעש ֵ

ִלין  ֻחּלָ ּמְ יִתין ׁשֶׁ ִ ן ֵאּלּו ַהׁשּ ְיֵדי ָאּמָ

ם) 'ְוכוּ  ה ׁשָ ה , (ֻסּכָ ִחיַנת ַמֲעש ֵ ְוזֶׁה ּבְ

דֹושׁ  ל ַהּקָ נּותֹו ׁשֶׁ רּוךְ ־ְיֵדי ָאּמָ  ־ּבָ

ִריַאת ָהעֹוָלם  ִחיַנת ּבְ זֶּׁהּו ּבְ הּוא ׁשֶׁ

נַּ  יק ּכַ ּדִ ִחיַנת ֵלב ַהּצַ ן ) ל"ּבְ ְוַעּיֵ

ִחיַנת א כִּ "ְלֵעיל ִסיָמן מ ִין ּבְ י ִנּסּוְך ַהּיַ

ים  ִחיַנת ִנּסִ ַהְינּו ּבְ יִנים ּדְ ּטּול ַהּדִ ּבִ

בַ  ּנּוי ּוִבּטּול ַהּטֶׁ הּוא ׁשִ יַמְטִרּיָא )ע "ׁשֶׁ ּגִ

ִין ִנְפָתח ֲחַלל ַהּלֵב ־ְוַעל( ֱאלִֹקים ְיֵדי ַהיַּ

י ָחַלל ְוכוּ  ְבִחיַנת ְוִלּבִ ִחיַנת ' ּבִ ּבְ

ְקִחי  (:(:ו"יֹוָמא ט)ן ַחְמָרא ְוֵריָחִני ּפִ

 

ִחיַנת. ה ָכל : "ְוזֶׁה ּבְ ּוְלָעְבדֹו ּבְ

ם ָבִרים י) "ְלַבְבכֶׁ ֵאיזֶׁה ִהיא '( א יג"ּדְ

ִפּלָה ּלֵב זֹו ּתְ ּבַ ֲעִנית ) 'ֲעבֹוָדה ׁשֶׁ ּתַ

ּלֵב , (ב לּוי ּבַ ִפּלָה ּתָ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ

ַהְינּו  ל ִלּבֹו ָעלֶׁיָה ּדְ ים ּכָ ש ִ ּיָ ׁשֶׁ

ר ַמֲחשַׁ  ֵ ַקׁשּ ּיְ ְבּתֹו ֵהיֵטב ְלִדּבּוֵרי ׁשֶׁ

ה ִלּבֹו ָרחֹוק  ּלֹא ִיְהיֶׁ ִפּלָה ׁשֶׁ ַהּתְ

ַמע ֵהיֵטב ַמה  ּבּוִרים ַרק ִיׁשְ ֵמַהּדִ

ר הּוא ְמַדּבֵ ֶׁ ּלֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ׁשּ זֶׁה ִנְתּגַ

ַרְך ְונֹוֵפל  ל ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ּדֵ ְוִנְתּגַ

ָרֵאל  ְך ְלִיש ְ ָעה ְוִנְמׁשָ ַמְלכּות ָהְרׁשָ

דֹול ִחּיּות גָּ  ירּות ּגָ ַפע ַוֲעׁשִ דֹול ְוׁשֶׁ

ה  י ְוַנֲעש ֶׁ ִלי ּדַ ּוְבָרָכה ַעד ּבְ

ָאה ְוִיחּוָדא ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ִיחּוָדא ִעּלָ

ּלּות אֹוַרְיָתא  ה ְלִהְתּגַ ָאה ְוזֹוכֶׁ ּתָ ּתַ

יָקא ְסִתיָמָאה ַעּתִ ִפּלָה . ּדְ י ּתְ ּכִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִוד ּכְ ִחיַנת ַמְלכּות ּדָ : ּבְ

ים) "ִפּלָהתְּ  ַוֲאִני" ִהּלִ ּוְתִפּלָה  ,(ד ט"ק ּתְ

ּלּות ַמְלכּותֹו  ִחיַנת ִהְתּגַ ּלֵב ּבְ ּבַ ׁשֶׁ

נּוי ָחָלל ַהּפָ תֹוְך הֶׁ ּלֵב) ּבְ ּבַ  (:ׁשֶׁ



 קעא ־ מט ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִחיַנת הֵ . ו ַטְמֵטם "ְוזֶׁה ּבְ ּמְ ׁשֶׁ י ּכְ א ּכִ

ׁשּות  ִטּפְ ּלָא 'ִלּבֹו ּבְ ְוֵאין ָעִני אֶׁ

ַדַעת ִחינַ ( א"ְנָדִרים מ) 'ּבְ ת ָאז הּוא ּבְ

ִחיַנת דָּ  ּלּות ּבְ ׁש . לֶׁת"ּדַ ַקּדֵ ּמְ ּוְכׁשֶׁ

חֹות  ה ּפָ ָ ְבּתֹו ְוֵלית ְקֻדׁשּ ַמֲחׁשַ

ָרה דֹוׁש ֵחלֶׁק ב קכ־זַֹהר) ֵמֲעש ָ זֶׁה ( ט"ַהּקָ

ִחיַנת יוּ  יְך ְלתֹוְך "ּבְ ְמׁשִ ּמַ ד ׁשֶׁ

לֶׁ  ית הֵ "ַהּדָ ִחיַנת"ת ְוַנֲעש ֵ : א ּבְ

ְקָרא ו) "ִהיא ָהעֹוָלה" ִחיַנת (ב' ַוּיִ  :ּבְ

יִרים ח)" ִמי זֹאת עֹוָלה" ִ יר ַהׁשּ ( ה' ׁשִ

ֲעלֶׁה . ִמי ִעם זֹאת עֹוָלה ּמַ ׁשֶׁ

ָאה  ּתָ ָאה ּוֵביָתא ּתַ יָתא ִעּלָ ּבֵ

ִחיַנת ־ַעל ִפּלָה ּבְ ְיֵדי ֲהָקַמת ַהּתְ

ִחיַנת  ַלִים ּבְ ִחיַנת ְירּוׁשָ ַמְלכּות ּבְ

ָאה ּתָ יָתא ּתַ דֹושׁ . ּבֵ בֹוא ַהּקָ ּיָ  ־ׁשֶׁ

רּוךְ  י־ּבָ ל ַמְעָלה הּוא ּבִ ַלִים ׁשֶׁ רּוׁשָ

ה ־ַעל ַמּטָ ּלְ ַלִים ׁשֶׁ ְנַין ְירּוׁשָ ְיֵדי ּבִ

ִפּלָה ִחיַנת ּתְ ֲעִנית ה) ּבְ ם  (.ּתַ ֵניהֶׁ ּוׁשְ

ָאה ְוִיחּוָדא  ִחיַנת ִיחּוָדא ִעּלָ ּבְ

ְקָרא  ּנִ ִחיַנת ָאִביב ׁשֶׁ ָאה ּבְ ּתָ ּתַ

ן ּובֹו  ּכָ ׁשְ ּבֹו הּוַקם ַהּמִ ִניָסן ׁשֶׁ

יִ  ְך ַהּבַ ת לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ִיְתַחּנֵ

ְזֵקאל מ) ים ַהנַּ ( )ה יח"ְיחֶׁ ּתִ ֵני ּבָ ד ׁשְ גֶׁ ( ל"נֶׁ

י"ָאלֶׁ  י"ת יוּ "ף ִעם ּבֵ  :ת"ד ִעם ּבֵ

זֶׁה ִיְתעֹוֵרר לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ־ְיֵדי־ְוַעל. ז

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יר ּכְ ִ יר ִיְהיֶׁה : "ַהׁשּ ִ ַהׁשּ

ׁש ָחג ֵליל ִהְתַקּדֵ ם ּכְ ְעָיה ל) "ָלכֶׁ ' ְיׁשַ

י ּתְ ) (כט ִחיַנת ֱאמּוָנה ּוְכִתיב ּכִ ִפּלָה ּבְ

ִהּלָתוֹ " ירּו ּתְ ְדָבָריו ָיׁשִ ֲאִמינּו ּבִ ים " )ַוּיַ ִהּלִ ּתְ

ן ( ו יב"ק ֲעֵרי"ְוַעּיֵ ַער ג, "ִצּיֹון־ׁשַ , (ׁשַ

ׁשּוט יר ּפָ ַסח ׁשִ ֵליל ּפֶׁ ירּו ּבְ ׁשִ ּיָ , ׁשֶׁ

פּול ע, ּכָ ׁש ּוְמֻרּבָ ּלָ ְוֵהם , ְמׁשֻ

ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה , א"ִחיַנת הֵ בְּ , ֲעש ָ

לֶׁ  ִהיא ּדָ ְוזֶׁהּו , ד"ת ִעם יוּ "ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ־ַעל ּלֶׁה ַמְלכּותֹו ּבִ ּיְתּגַ ְיֵדי ׁשֶׁ

יר ל ָהעֹוָלם , ׁשִ ָרה ַעל ּכָ ִחיַנת ש ָ ּבְ

ָרכֹות יג) ִוד, (ּבְ ִחיַנת ַמְלכּות ּדָ , ּבְ

ִחיַנת ְנִעים ְזִמירֹות  הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ָרֵאל מּוֵאל) ִיש ְ ִחי ,(ג א"ב כ־ׁשְ ַנת ּבְ

ִוד ת ּדָ ִריְך ַלֲהִקיָמּה , ֻסּכַ ּצָ ֲעמֹוס )ׁשֶׁ

ָרה, (יא' ט ִחיַנת ש ָ ה ּבְ , ְוֻסּכָ

רּוחַ  ְכָתה ּבְ ּסָ שׁ ־ׁשֶׁ  ,(ְמִגּלָה יד) ַהּקֹדֶׁ

ִחיַנת ַמְלכּות ִפּלָה, ּבְ ִחיַנת ּתְ , ּבְ

ְפלּות  ִ ֲעלֶׁה ְוָיִקים אֹוָתּה ִמׁשּ ּיַ ׁשֶׁ

ִחיַנת , ְוַקְטנּות טֹן"ּבְ אֹור ַהּקָ " ַהּמָ

ית א) ֵראׁשִ ִחיַנת , (טז' ּבְ ֲעָצתֹו "ּבְ

לֶׁת ִרין כב) "נֹופֶׁ ּדְ , ְלַגְדלּות, (ַסְנהֶׁ

ְבִחיַנת  דֹוִלים"ּבִ אֹורֹות ַהּגְ " ַהּמְ
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ם) ית ׁשָ ֵראׁשִ ה ְלֵעָצה , (ּבְ ְוָאז ִיְזּכֶׁ

ֵלָמה ֵלָמה ְוִלְתׁשּוָבה ׁשְ  :ׁשְ

ׁשּוָבה אֹוִתּיֹות . ח ִחיַנת ּתְ י זֶׁה ּבְ ּכִ

ׁשּוב ה לֶׁ  –' ּתָ ֹות ִמּדָ , ת"ַלֲעש 

ּלֵב . א"הֵ  לּוי ּבַ ׁשּוָבה ּתָ ר ַהּתְ ְוִעּקַ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ב: "ּכְ " ּוְלָבבֹו ָיִבין ְוׁשָ

ְעָיה ו) ּלֵב( י' ְיׁשַ ּבַ ָבה ׁשֶׁ ֲחׁשָ ּמַ , ַהְינּו ּבַ

בֹות ָרעֹות  ֲחׁשָ ר ִלְברַֹח ִמּמַ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

בֹות  ָכל ֵעת ַמֲחׁשָ ְוַלֲחׁשֹב ּבְ

ל ִלּבֹו ֵהיֵטב ַמה לָ . טֹובֹות ים אֶׁ ש ִ

ְהיֶׁה ְכִליתוֹ  ּיִ  ְוַלֲחׁשֹוב ְוסֹופוֹ  ּתַ

ה ָלׁשּוב  ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ֵאיְך ִיְזּכֶׁ

ַרְך ְוַעל ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ה ־ְיֵדי־אֶׁ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

יַע ־ְיֵדי־ְוַעל. ִלְתׁשּוָבה ה ְלַהּגִ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

יג ִ יָקא אֹוַרְיָתא ּוְלַהש ּ ַעּתִ  ּדְ

ִניִמּיּות ְסִתי ָמָאה ַהְינּו ִסְתֵרי ּפְ

ֲעׁשּוֵעי  ר ׁשַ ֵהם ִעּקַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ת ּבָ ג ׁשַ ִחיַנת עֹנֶׁ א ּבְ , עֹוָלם ַהּבָ

מֹו  ׁשּוָבה ּכְ ִחיַנת ּתְ ת זֶׁה ּבְ ּבָ ְוׁשַ

תּוב ּכָ ְבּתָ ַעד ה: "ׁשֶׁ יךָ ' ְוׁשַ  "ֱאלֹקֶׁ

ָבִרים ל) ּקּוִנים(. ב' ּדְ ּתִ ּקּון ) ְוִאיָתא ּבְ ּתִ

ד  (א"א מ"כ ָלה ּכַ ְוִהיא ִנְקֵראת ַקּבָ

א  ַמְלּכָ רֹוִעין ּדְ ֵרין ּדְ ין ּתְ ִאיִהי ּבֵ

ֵרי  רֹוִעין ֵהם ִניָסן ְוִתׁשְ ּוְתֵרין ּדְ

ׁשּוָבה ִניָסן , ְוֵהם ְיֵמי ּתְ י ּבְ ּכִ

ֵאל ָנה י־רֹאשׁ ) ֲעִתיִדין ִלּגָ ָ ְוֵאין  (.א"ַהׁשּ

ּלָא ַעל ֻאּלָה אֶׁ מֹו ־ַהּגְ ׁשּוָבה ּכְ ְיֵדי ּתְ

כָּ  ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל : "תּובׁשֶׁ

ֵבי ְעָיה נ) 'ְוגוֹ  "ּוְלׁשָ ר  (ט כ"ְיׁשַ ַהְינּו ִעּקַ

ֵהם  ְיִדיַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ָלה ִיְהיֶׁה לֶָׁעִתיד  ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ

ׁשּוָבה־ַעל  :ְיֵדי ּתְ

ִחיַנת . ט ִחיַנת ִציִצית ַהְינּו ּבְ ְוזֶׁה ּבְ

ֵכלֶׁת ר ִמְצוַ ) ּתְ רּוׁש ִעּקַ ת ִציִצית הּוא ּפֵ

ּמּוָבא בְּ ־ַעל ֵכלֶׁת ּכַ " ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות"ְיֵדי ּתְ

ן ' ִהְלכֹות ִציִצית ֲהָלָכה ה אֹות ג ְוַעּיֵ

ת סֹוָטה י כֶׁ ין פ"ַמּסֶׁ זָּכּו ְלחּוט , ט"ז ְוֻחּלִ ׁשֶׁ

ֵכלֶׁת ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ  ל ּתְ ( 'י ְלִציִצית ְוכוּ "ׁשֶׁ

א' ֵצי ֹכּלָ ָאְכֵלי ֹכּלָא ְוׁשָ  'ּדְ

דֹוׁש ח־זַֹהר) ִהיא , (א"א ע"א נ"ַהּקָ ׁשֶׁ

ַעל ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּלּות ַמְלכּות ּדִ  ־ִהְתּגַ

ל ַמְלכּות ־ְיֵדי ּטֵ ַנע ְוִיְתּבַ זֶׁה ִיּכָ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵבִקים . ּדְ ָרֵאל ַהּדְ ְוִיש ְ

ִלים ִחּיּוָתם  ה ְמַקּבְ ָ ְקֻדׁשּ ַמְלכּות ּדִ ּבְ

ם ָ ר ַהִחּיּות , ִמׁשּ א ִעּקַ ם ּבָ ָ י ִמׁשּ ּכִ

ָרֵאל ַחי 'ְבִחיַנת בִּ  לְֶׁך ִיש ְ ִוד מֶׁ ּדָ

ם ָנה כ) 'ְוַקּיָ ָ ֵכלֶׁת (. ה"רֹאׁש ַהׁשּ י ּתְ ּכִ

ִחיַנת ִוד: "ּבְ ׁש ּדָ פֶׁ ַכל נֶׁ  "ַוּתְ

מּוֵאל) ה ( ג לט"ב י־ׁשְ ּלָ ּוְבִחיַנת ּכַ
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ִחיַנת  ָכל ַהּגֹוִים"ּבְ ָלה ּבְ ִיְרְמָיה ) "ּכָ

ָאְכֵלי ֹכּלָא ְוכוּ ( יא' ל ם . ּדְ ָ ּוִמׁשּ

ִחיַנת ַהנְּ  ץ "ִגיָנה ּבְ ַנף ָהָארֶׁ ִמּכְ

ַמְענוּ  ְעָיה כ) "ְזִמירֹות ׁשָ ( ד טז"ְיׁשַ

ַנף" ִחיַנת " ִמּכְ הּוא ּבְ ְיָקא ׁשֶׁ ּדַ

ֵכלֶׁת תּוב) ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִתיל : "ּכְ ָנף ּפְ ַהּכָ

ֵכלֶׁת ִחיַנת הֵ "(. ּתְ ִהיא "ְוזֶׁה ּבְ א ׁשֶׁ

ִחיַנת "דָּ ; ד"לֶׁת ִעם יוּ "דָּ  לֶׁת זֶׁה ּבְ

ע כַּ  ִחיַנת "יוּ , ְנפֹותַאְרּבַ ד זֶׁה ּבְ

יר  ִ ִחיַנת ַהׁשּ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ּבְ ֲעש ָ

ּלָה ַהְינּו . ל"ַהנַּ  ר ּכַֹח ַהּכַ ְוִעּקַ

לֶׁת  ֵכלֶׁת ִהיא ְמַקּבֶׁ ִחיַנת ּתְ ּבְ

ִחיַנת  א אֹוְזֵפת ָמאְנָהא 'ִמּבְ ִאּמָ

א דֹוׁש ח־זַֹהר) 'ִלְבַרּתָ י , (א"א ב ע"ַהּקָ ּכִ

ׁש הַ  יָנה ׁשֹרֶׁ יִנים ׁשֶׁ ִמּבִ  ַעל־ָיָדהּ ּדִ

ִקים ין זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל ִנְמּתָ לֶׁ  עֹוש ִ ת "ִמּדָ

ַפע "הֵ  ה ׁשֶׁ ּנָ יִכים ִמּמֶׁ א ּוַמְמׁשִ

ִלי  דֹול ּוְבָרָכה ַעד ּבְ ירּות ּגָ ַוֲעׁשִ

י ִמְצַות ־ְוַעל. ּדַ ְזָהִרים ּבְ ּנִ ְיֵדי ׁשֶׁ

 :ל"ִציִצית זֹוִכין ְלָכל ַהנַּ 

רּושׁ . י ׁש ש ָ : "ְוזֶׁה ּפֵ מֶׁ ֶׁ ל ַלׁשּ ם אֹהֶׁ

ם הֶׁ ים י) "ּבָ ִהּלִ יק ִנְקָרא  ,(ט ה"ּתְ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ׁש ּכְ מֶׁ ְוָזַרח : "ׁשֶׁ

שׁ  מֶׁ ֶׁ לֶׁת א) "ַהׁשּ ּוְזִריָחתֹו ַהְינּו (. ה' קֹהֶׁ

ּלָא ַעל ָגתֹו ֵאינֹו אֶׁ ָ ָרֵאל ־ַהש ּ ְיֵדי ִיש ְ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶׁ ּכְ

סּוק, ִלְבָרָכה ' ְוגוֹ " לְֶׁך ֵרד": ַעל ּפָ

מֹות ל) ה (. ב ז"ׁשְ ֻדּלָ י ְלָך ּגְ לּום ָנַתּתִ ּכְ

ָרֵאל ְוכוּ  ִביל ִיש ְ ׁשְ ּלָא ּבִ ָרכֹות ) 'אֶׁ ּבְ

ם: "ְוזֶׁהוּ (. לב הֶׁ ל ּבָ ל ְלׁשֹון " אֹהֶׁ אֹהֶׁ

ִהּלֹו ֵנרוֹ  (. ט ב"ִאיֹּוב כ) ְזִריָחה ְלׁשֹון ּבְ

ָרֵאל ִיש ְ ם ּבְ הֶׁ ְכָנִסין ַחס . ּבָ ּנִ ּוְכׁשֶׁ

ל ְושָׁ  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ׁשֶׁ לֹום ּבְ

יק נֹוֵפל ֲאַזי ָהֻאּמֹות ּדִ ָגתוֹ  ַהּצַ ָ  ֵמַהש ּ

ה ה ְוִנְתַחּפֶׁ ּסֶׁ ָגתוֹ  ְוִנְתּכַ ָ  .ַהש ּ

ּיֹוְצִאין ָרֵאל ּוְכׁשֶׁ  ֵמָחְכַמת ִיש ְ

ה  יק יֹוֵצא ֵמַהֻחּפָ ּדִ ָהֻאּמֹות ֲאַזי ַהּצַ

ו  ָהָיה לֹו ַעד ַעְכׁשָ ה ׁשֶׁ ְכסֶׁ ְוַהּמִ

ְבִחי ָחָתן יֹוֵצא : "ַנתּבִ ְוהּוא ּכְ

תוֹ   ":ֵמֻחּפָ

ָחָתן . יא ּלָה ׁשֹוַלַחת ְלהֶׁ ַהּכַ ֶׁ ַמה ׁשּ

דֹול  ית ֵיׁש ַעל זֶׁה ַטַעם ּגָ ַטּלִ

ת־ַעל י ּתֹוַרת ֱאמֶׁ ְוֵכן ַמה , ּפִ

ּצֹוֲעִקין ְואֹוְמִרים  ֶׁ ת"ׁשּ ּבָ ּוִמּלֵי " ׁשַ

ְבִדיחּוָתא ּקֹוִרין ָעלֶׁה) ּדִ ְך ( ׁשֶׁ ּיָ ַהּכֹל ׁשַ

ה ַעלַלֲחתֻ  ת־ּנָ י ָהֱאמֶׁ ן עֹוד ) ּפִ ְוַעּיֵ

ין  עֹוש ִ ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ָמקֹום ַאֵחר ֵמִעְנַין ּכָ ּבְ

ּלָה ְוכוּ  ין ַהּכַ ַכּסִ ּמְ ֶׁ ה ַמה ׁשּ ּוַמה ' ַעל ֲחֻתּנָ
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ּקֹוִרין    ֶׁ ָחָתן ַמה ׁשּ זֹּוְרִקין ַעל הֶׁ ֶׁ ' ָהאִפין'ׁשּ

ָרשָׁ  ָחָתן ּדֹוֵרׁש ּופֹוְסִקין לֹו ַהּדְ הֶׁ ֶׁ ה ּוַמה ׁשּ

ה ְוֵכן ַמה  ָרׁשָ נֹות ַלּדְ ְונֹוְתִנין לֹו ַמּתָ

ִכין ַעְצָמן ְוכוּ  ְדָחִנים ְמַהּפְ ַהּבַ ֶׁ ַהּכֹל ֵמֵאת ' ׁשּ

ם ַעל זֶׁה ְטָעִמים ִנְפָלִאים . 'ה ּוְמֹבָאִרים ׁשָ

אן ָמקֹום ְלָבֲאָרם  (:ְוֵאין ּכָ

ִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח. יב . ָצִריְך ִלְהיֹות ּכְ

ׁשֶׁ  י ֲאִפּלּו ּכְ ׁשּוָבה ּכִ ֹות ּתְ ה ַלֲעש  זֹּוכֶׁ

ְלֵקל ֲעַדִין ָצִריְך  ּקִ ֶׁ ן ַמה ׁשּ ּוְלַתּקֵ

ָהָיה ָיכֹול  ְלַמּלֹאת ָהֲעבֹוָדה ׁשֶׁ

ָהָיה ָנזּוף ִלְפֵני  ַמן ׁשֶׁ זְּ ֹות ּבַ ַלֲעש 

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ן. ַהׁשּ ָצִריְך ָלרּוץ  ַעל־ּכֵ

ֲעבֹוַדת  ה ּבַ ֵרז ַהְרּבֵ ְמאֹד ּוְלִהְזּדָ

ם ִיְתבָּ  ֵ ּיּוַכל ְלַמּלֹאת ַהׁשּ ֵדי ׁשֶׁ ַרְך ּכְ

ָהָיה ָיכֹול  ְסרֹון ָהֲעבֹוָדה ׁשֶׁ חֶׁ

יֵמי ִקְלקּולוֹ   :ַלֲעֹבד ּבִ

י  ש ִ יָלה ֵמֶחֶרב ַנפְׁ  נ –ַהצ ִ

ְבִרית ֵאינֹו ָיכֹול . א ל ַהּפֹוֵגם ּבִ ּכָ

ְבִחיַנת ּלֵל ּבִ ל ַעְצמַֹתי : "ְלִהְתּפַ ּכָ

ים ל) "ּתֹאַמְרָנה ִהּלִ ֵאינֹו ַהְינּו ׁשֶׁ  (ה י"ּתְ

ִדּבּוֵרי  ָיכֹול ִלְטעֹם ְמִתיקּות ּבְ

ִחיָנה ִנְקֵראת  זֹּאת ַהּבְ ִפּלָה ׁשֶׁ ַהּתְ

ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה" י ֵאינֹו ". ּכָ ּכִ

ִפּלָה  ּתְ ָיכֹול ִלְטעֹם ְמִתיקּות ּבַ

ִרית ַגם ַהּבְ ן ּפְ ּקֵ ּתִ ׁשֶׁ ּלָא ּכְ  :אֶׁ

ִחיַנת . ב ְבִריתֹו הּוא ּבְ ַגם ּבִ ּפָ ִמי ׁשֶׁ

ְמִריִרין ַמִין ְמָסֲאִבין זֶַׁרע  ַמִין

ּלֵל . ָטֵמא ַוֲאַזי ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ

ְבִחיַנת  ל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה"ּבִ " ּכָ

נַּ  א ָנֵחת לֱֶׁאֹכל "ּכַ ְלּבָ ל ְוָאז ּכַ

ִחיַנת  תֹו ְוהּוא ּבְ ִפּלָ נֹו ַהְינּו ּתְ ָקְרּבָ

יִהּנֹם ִחיַנת ּגֵ ב ּבְ רֶׁ ִחיַנת חֶׁ . ָמָרה ּבְ

ִרית ֲאַזי הּוא ֲאָבל כְּ  ן ַהּבְ ַתּקֵ ּמְ ׁשֶׁ

ַדְכָין  ְבִחיַנת ַמִין ְמִתיִקין ַמִין ּדְ ּבִ

ׁש  זֶַׁרע ּבּוָריו   ַוֲאַזי קֹדֶׁ ְמתּוִקים  ּדִ

ּיֹוְצִאים .ְוטֹוִבים יו ּוְכׁשֶׁ  ִמּפִ

ִמיֵעם ְלָאְזָניו ֲאַזי ִנְכָנִסים  ּוַמׁשְ

ּבּוִרים ְלתֹוְך  ְמִתיקּות ַהּדִ

ְבִחיַנת ַעְצמֹוָתיו ַוֲאזַ  תֹו ּבִ ִפּלָ י ּתְ

ל ַעְצמֹוָתי ּתֹאַמְרָנה" ְוָאז " ּכָ

נוֹ   :ַאְרֵיה ָנֵחת לֱֶׁאֹכל ָקְרּבָ

ִרית ּוְכִפי . ג ּקּון ַהּבְ ִפי ּתִ ָחד ּכְ ל אֶׁ ּכָ

ֵהם  ת ׁשֶׁ יֵקי ֱאמֶׁ רּותֹו ְלַצּדִ ְ ִהְתַקׁשּ

ִרית  מֹו־ֵכןׁשֹוְמֵרי ַהּבְ הּוא ָיכֹול  ּכְ

ִדּבוּ  ִפּלָהִלְטעֹם ְמִתיקּות ּבְ  :ֵרי ַהּתְ

ת . ד מֹר אֶׁ ְבִריתֹו ִיׁשְ ַגם ּבִ ּפָ ִמי ׁשֶׁ

ב רֶׁ ָלִבים ּוֵמחֶׁ  :ַעְצמֹו ִמּכְ

ּדֹור ֵהן . ה ׁש ּבַ ּיֵ ִנים ׁשֶׁ ָהַעזֵּי ּפָ ְוַדע ׁשֶׁ

ָלִבים ְוֵהן ָהעֹוְמִדים ֵהן ַהּכְ
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ִפּלַת ַעל ְוחֹוְלִקים   ְרֵאִלי  ּתְ ש ְ ִאיׁש ַהּיִ

ִריתוֹ  ן ּבְ ּקֵ ֲעַדִין לֹא ּתִ ֵלמּות ׁשֶׁ ׁשְ  :ּבִ

דֹול . ו ה ּגָ ּמָ יָלא ּכַ ִבין ִמּמֵ ּוִמזֶּׁה ּתָ

ִפּלַת  ל ַהחֹוְלִקים ַעל ּתְ ֲעוֹוָנם ׁשֶׁ

ל  ְרֵאִלי ְורֹוִצים ְלַבְלּבֵ ש ְ ִאיׁש ַהּיִ

ָלִבים  י ֵהם ִנְקָרִאים ּכְ ִפּלָתֹו ּכִ ּתְ

ִחיַנת ׁש ּבְ ָלִבים ַעזֵּי : "ַמּמָ ְוַהּכְ

שׁ  פֶׁ ְעָיה נ) "נֶׁ י ַאף (.ו יא"ְיׁשַ י ־ַעל־ּכִ ּפִ

ּלֵל לֹא ָזָכה  ְתּפַ ּמִ זֶּׁה ָהִאיׁש ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ִרית ּוֵמֲחַמת זֶׁה  ֲעַדִין ְלִתּקּון ַהּבְ

ִהיא  ת ַהזֹּאת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ א ָעָליו ַהּמַ ּבָ

א ָנֵחת ְוכוּ  ְלּבָ ִחיַנת ּכַ נַּ ' ּבְ , ל"ּכַ

טּוִרים  ֲאָבל ַהחֹוְלִקים ֵאיָנם ּפְ

ים ָנׁשִ י ֵהם. ֵמֲחַמת זֶׁה ֵמעֳּ  ּכִ

ה  ָ ֻדׁשּ ם ִמן ַהּקְ ת ַנְפׁשָ עֹוְקִרים אֶׁ

ּוַמְכִניִסים ַעְצָמם ִלְהיֹות ִנְקָרִאים 

ׁש ַעל ָלִבים ַמּמָ ם ּכְ ׁשֵ ְיֵדי ־ּבְ

תֹו ַאף ִפּלָ חֹוְלִקים ַעל ּתְ י ־ַעל־ׁשֶׁ ּפִ

ֵלמּות  ׁשְ ִריתֹו ּבִ ן ּבְ ּקֵ ּלֹא ּתִ ׁשֶׁ

ַע . ל"ְוַכנַּ  אי הּוא ָצִריְך ְלַיּגֵ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ָכל ּכֹחֹו ַאף ַעְצמוֹ  ּלֵל ּבְ  ־ַעל־ְלִהְתּפַ

הּוא ַאף מֹו ׁשֶׁ הּוא ּכְ י ׁשֶׁ י ־ַעל־ּפִ ּפִ

יׁש ְמִתיקּות  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְרּגִ ׁשֶׁ

ִדּבּוֵרי ִפּלָה ּבְ ַעְצָמּה  ְוַהְיִגיָעה ַהּתְ ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר) ְיָקָרה ְמאֹד ְמֹבָאר ּבְ ( ּכַ

ָלִבים  ִחיַנת ּכְ ֲאָבל ַהחֹוְלִקים ֵהם ּבְ

נַּ מַ  ֹוא ּכַ ש  ׁש ְוָגדֹול ֲעוֹוָנם ִמּנְ  :ל"ּמָ

יק . ז ּדִ ֲאִכיָלתֹו ִהיא ְיַקר  –ַהּצַ

ׁש  פֶׁ ת ַהּנֶׁ יַע אֶׁ ּבִ י ַמש ְ ְך ּכִ ָהֵערֶׁ

ה וְ  ָ ְקֻדׁשּ ןּדִ ָאסּור לֹו  ַעל־ּכֵ

ִריְך  ּצָ ְלִהְתַעּנֹות ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

אי ְלִהְתַעּנֹות  ַוּדַ ְלִהְתַעּנֹות ָצִריְך ּבְ

 :ּוִמְצָוה ִהיא

ִביַרת ֲעָצמֹות . ח ל ׁשְ ַהחֹוַלַאת ׁשֶׁ

ִנישׁ ) עכֶׁ רֶׁ ּקֹוִרין ּבְ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ( ׁשֶׁ

ֲאַות ִנאּוף ָאה ֵמֲחַמת ּתַ  :ּבָ
 

י ֲעִקיָבא    נא –ָאַמר ַרב ִ

ִמּיּות . א ַגׁשְ יק ָלֵעיַנִים ּבְ ר ַמזִּ קֶׁ ֶׁ ַהׁשּ

 :ּוְברּוָחִניּות

ִרים . ב ּבְ ר ִמְתּגַ קֶׁ אֹוֵמר ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָאה ֲעִכיַר  ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ ִמים ׁשֶׁ ת ַהּדָ

ָמעֹות  חֹוָרה ְוַהּדְ ָרה ׁשְ ַהּמָ

ַקְלְקִלין ֵעיָניו ּמְ ר . ׁשֶׁ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ָמיו ת ּדָ ר אֶׁ ַעּכֵ ּיְ ר ַעד ׁשֶׁ קֶׁ ר ׁשֶׁ . ְלַדּבֵ

י ִאם  ר ּכִ ר ְלַדּבֵ ְפׁשָ ת ִאי אֶׁ ֱאמֶׁ וֶׁ

ִמים ת ַהּדָ ם אֶׁ ְך ִמּקֹדֶׁ ַזּכֵ ּמְ ׁשֶׁ  :ּכְ

ר הּוא ָהָר . ג קֶׁ ֶׁ ְמָאהַהׁשּ ע הּוא ַהּטֻ
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ם ־ְיֵדי־ְוַעל. ג ֵ ַחת ַהׁשּ ּגָ זֶׁה ֵמִסיר ַהׁשְ

ַרְך ֵמָעָליו ת ־ֲאָבל ַעל. ִיְתּבָ ְיֵדי ֱאמֶׁ

ַרְך ָעָליו  ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהׁשּ ּגָ ַהׁשְ

ֵלמּות ׁשְ  :ּבִ
 

ר הּוא . ד קֶׁ ֶׁ ָחד ְוַהׁשּ ת הּוא אֶׁ ָהֱאמֶׁ

ה י .ַהְרּבֵ ר ִאי ּכִ ְפׁשָ ת  לֹוַמר אֶׁ ָהֱאמֶׁ

בָ  מֹו ַעל ַהּדָ ַהְינּו ּכְ ָחד ּדְ י ִאם אֶׁ ר ּכִ

ְיָקא הּוא ּדַ ף , ׁשֶׁ סֶׁ ף ּכֶׁ סֶׁ גֹון ַעל ּכֶׁ ּכְ

. 'ְלַבד ְוַעל ָזָהב ָזָהב ְלַבד ְוכוּ 

י ְיכֹוִלין  ה ּכִ ר הּוא ַהְרּבֵ קֶׁ ֶׁ ֲאָבל ַהׁשּ

גֹון ַעל  עּור ּכְ ִלי ׁשִ ָקִרים ּבְ לֹוַמר ׁשְ

ִדיל אֹו  ת אֹו ּבְ הּוא ְנחֹׁשֶׁ ף ׁשֶׁ סֶׁ ּכֶׁ

ת וּ  רֶׁ עּורעֹופֶׁ ִלי ׁשִ מֹות ּבְ ָאֵרי ׁשֵ . ׁשְ

ן ת  ַעל־ּכֵ ּלֶׁה ָהֱאמֶׁ ל סֹוף ִיְתּגַ סֹוף ּכָ

דּות ל ַהִהְתַנּגְ ּטֵ אי ְוִיְתּבַ ַוּדַ י , ּבְ ּכִ

דּות הּוא ֵמֲחַמת ִרּבּוי  ל ַהִהְתַנּגְ ּכָ

ל  א ּכָ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ עּור ׁשֶׁ ִלי ׁשִ ר ּבְ קֶׁ ֶׁ ַהׁשּ

ךְ  ּיָ ָחד לֹא ׁשַ אֶׁ י ּבְ דּות ּכִ  ַהִהְתַנּגְ

דּות ָחד . ִהְתַנּגְ הּוא אֶׁ ת ׁשֶׁ ְוָהֱאמֶׁ

אי ַוּדַ ֵאר ּבְ ָ י ְלעֹוָלם ַקּיָם ִיׁשּ ת  ּכִ ָהֱאמֶׁ

ַרךְ  ַאְחדּותוֹ  הּוא ל .ִיְתּבָ ּכָ  ׁשֶׁ

ה  דּות ֵהּמָ ֵהם ַהִהְתַנּגְ ָקִרים ׁשֶׁ ְ ַהׁשּ

י , יֹאֵבדוּ  ְוהּוא ַיֲעמֹד ְלעֹוָלם ּכִ

ת ה"  ":ְלעֹוָלם' ֱאמֶׁ

לֵ . ה ה ְלִהּכָ ְרצֶׁ ּתִ ׁשֶׁ ָחד ַעד ּכְ אֶׁ ל ּבְ

ִריָאה  ְהיֶׁה ִנְכָלל ַאַחר ַהּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ִריָאה ם ַהּבְ ְבִחיַנת קֹדֶׁ ְהיּו , ּבִ ּיִ ׁשֶׁ

מֹו  ׁש ּכְ ּלֹו קֹדֶׁ ּלֹו טֹוב ּכֻ ָחד ּכֻ ּלָם אֶׁ ּכֻ

ִריָאה ם ַהּבְ ָהָיה קֹדֶׁ ת . ׁשֶׁ מֹר אֶׁ ׁשְ ּתִ

ת  ר ַרק ֱאמֶׁ ר ּוְתַדּבֵ קֶׁ ֶׁ ַעְצְמָך ִמׁשּ

ת ַלֲאמִ   ־ְוַעל. ּתוֹ ְוִתְהיֶׁה ִאיׁש ֱאמֶׁ

נַּ ־ְיֵדי ָחד ּכַ אֶׁ ְהיֶׁה ִנְכָלל ּבְ ל "זֶׁה ּתִ

נַּ  ָחד ּכַ ת הּוא אֶׁ י ָהֱאמֶׁ  :ל"ּכִ

ָלה  יְׁ ַ ל  ַ עֹור ב  ֵ  נב –ַהנ 

ְהיֶׁה . א ּיִ ָחד ִלְראֹות ׁשֶׁ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ְרׁשוֹ  ׁשָ ְרׁשֹו . ִנְכָלל ּבְ ׁשָ ֵלל ּבְ ּוְלִהּכָ

ּטּול ְהיֶׁה לֹו ּבִ ּיִ ְוִאי . ָצִריְך ׁשֶׁ

ְפשָׁ  י ִאם אֶׁ ּטּול ּכִ ר ָלבֹוא ִליֵדי ּבִ

י ַעל, ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות־ַעל ְיֵדי ־ּכִ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ַעל ְתּבֹוֵדד ּבֵ ּמִ  ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ק  ּבֵ ל ַהּכֹל ּוְלִהְתּדַ זֶׁה ָיכֹול ְלַבּטֵ

ְרׁשוֹ  ׁשָ ֵלל ּבְ ַרְך ּוְלִהּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ  :ּבְ

לַּ . ב ר ַהִהְתּבֹוְדדּות הּוא ּבַ ְיָלה ִעּקַ

קֹום  ְהיֶׁה ַהּמָ ּיִ ִנים ְוׁשֶׁ ּלָם ְיׁשֵ ָאז ּכֻ ׁשֶׁ

ְך ְיִחיִדי רֶׁ ּדֶׁ ֵלְך ּבַ ּיֵ  ִמחּוץ ָלִעיר ׁשֶׁ

ֵני ָאָדם  ֵאין ּבְ ָמקֹום ׁשֶׁ ַהְינּו ּבְ ּדְ

ּיֹום ם ֲאִפּלּו ּבַ  ־ְוַעל־ְיֵדי .הֹוְלִכים ׁשָ

ְך ְיִחיִדי רֶׁ ּדֶׁ ְיָלה ּבַ ּלַ ְתּבֹוֵדד ּבַ ּמִ זֶׁה ׁשֶׁ
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נַּ    ל ל ְמפַ "ּכַ ה ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ִמּכָ ּנֶׁ

ל ַהּכֹל  ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ּוְמַבּטֵ

ת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ל אֶׁ ַבּטֵ ּמְ . ַעד ׁשֶׁ

ה  ּלֵל ַהְרּבֵ ִחּלָה ִמְתּפַ ּתְ ּבַ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ה זֹאת ְוַאַחר ל ִמּדָ ַבּטֵ ּמְ ְך ־ַעד ׁשֶׁ ּכָ

ל  ַבּטֵ ּמְ ת ַעד ׁשֶׁ רֶׁ ה ַאחֶׁ ל ִמּדָ ְמַבּטֵ

ת ַעְצמֹו  ּלֹא ִיְהיֶׁה ּבֹו אֶׁ ְלַגְמֵרי ׁשֶׁ

ׁשּות ַעד  אּות ְוׁשּום ַמּמָ ׁשּום ּגֵ

ׁש  ס ַמּמָ פֶׁ ַאִין ָואֶׁ ֵעיָניו ּכְ ְהיֶׁה ּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ּטּול  ה ָלבֹוא ִלְבִחיַנת ּבִ זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ל ־ְיֵדי־ְוַעל. ּבֶׁ זֶׁה ִנְכָלל ּכָ

ַהְינּו  ְרׁשֹו ּדְ ׁשָ ָהעֹוָלם ִעּמֹו ּבְ

ְכָלל ִעּמֹו  ּנִ ַאְחדּותֹו ׁשֶׁ ַהּכֹל ּבְ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ַעת "הֵ    נג –א ַהד ַ

ִלים ְלָקֵרב ־ַעל. א ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

יֵקי  ַרְך ּוְלַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ים ְלַהׁשּ ֲאָנׁשִ

ת ַעל  :זֶׁה זֹוִכין ְלָבִנים־ְיֵדי־ֱאמֶׁ

יַע . ב ּגִ ּיַ ל ׁשֶׁ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ

ַהְינוּ  ַעת ּדְ ֵלמּות ַהּדַ ה  ִלׁשְ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ר  ְפׁשָ אֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ ָ ְקֻדׁשּ ְלַדַעת ּדִ

ִאי  ֶׁ יג ַמה ׁשּ ִ ָלָאָדם ֵליַדע ּוְלַהש ּ

ר ָלָאָדם ֵליַדע יֹוֵתר ְפׁשָ ְוִאי . אֶׁ

י ִאם ַעל ר ָלבֹוא ָלזֶׁה ּכִ ְפׁשָ ְיֵדי ־אֶׁ

ֵני ָאָדם ְלָקְרָבם  עֹוֵסק ִעם ּבְ ׁשֶׁ

ַרְך ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ה זֶׁ ־ְיֵדי־ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

נַּ  ְעּתֹו ּכַ ָלם ּדַ זֶׁה ־ְיֵדי־ל ְוַעל"ִנׁשְ

ה ְלָבִנים ְויּוַכל ִלְפקֹד ֲעָקרֹות  :זֹוכֶׁ

ִעים . ג יִקים ְמַיּגְ ּדִ ַהּצַ ַעם ׁשֶׁ ְוזֶׁהּו ַהּטַ

ֵני  ת ַעְצָמם ְורֹוְדִפים ַאַחר ּבְ אֶׁ

י  ַרְך ּכִ ָאָדם ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

בוֹ  ֵדי ְלַהְרּבֹות ּכְ ָדם ַחס ֵאין זֶׁה ּכְ

ם  ְעּתָ ִלים ּדַ ֵדי ְלַהׁשְ ּלָא ּכְ לֹום אֶׁ ְוׁשָ

נַּ   :ל"ּכַ

ץ   ִהי ִמק ֵ  נד –ַויְׁ

רֹון . א ּכָ ת ַהזִּ מֹר ְמאֹד אֶׁ ָצִריְך ִלׁשְ

ְזּכֹר  ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ְכָחה ּדְ ּלֹא ִיּפֹל ְלׁשִ ׁשֶׁ

ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ ל ) ּתָ ּכָ ׁשּוט ׁשֶׁ ּפָ

ְכחָ  ים ְלׁשִ ׁשִ ָבִרים ַהּקָ ם ְלִעְנָין ַהּדְ ים ּגַ ה ָקׁשִ

ִריִכים ְנִטיָלה , זֶׁה ָבִרים ַהּצְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶׁ ִמּכָ

ְעּתוֹ  ּיֹוֵצא ִמּדַ ֵפרּוׁש ׁשֶׁ ם ּבְ הֶׁ ָאְמרּו ּבָ , ׁשֶׁ

ִאי ַהְינּו ׁשֶׁ יל ־ּדְ ר לֹו ְלָהִבין ּוְלַהְגּדִ ְפׁשָ אֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ בּול ַהּקְ ּלֹא ֵיֵצא ִמּגְ ה ׁשֶׁ ִמּדָ ְעּתֹו ּבְ :( ּדַ

כַּ  ְוָכְך ָראּוי ִלְהיֹות . חְולֹא ִיׁשְ

ְרֵאִלי ש ְ ף , ִמְנַהג ִאיׁש ַהּיִ כֶׁ ּתֵ ׁשֶׁ

ד  ָנתֹו ִמּיָ ְ ֲהִקיצֹו ִמׁשּ ר ּבַ ּבֹקֶׁ ּבַ

ה  ֲעש ֶׁ ּיַ ם ׁשֶׁ ת ֵעיָניו קֹדֶׁ ח אֶׁ ְפּתַ ּיִ ׁשֶׁ ּכְ

ף  כֶׁ ת ַעְצמֹו ּתֵ יר אֶׁ ָבר ַיְזּכִ ׁשּום ּדָ

רֹון  ָאֵתי ְוזֶׁהּו ִזּכָ ָעְלָמא ּדְ ּבְ
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ְכָלִלּיּות ךְ ־ַחרְואַ  .ּבִ יְך  ָצִריךְ  ּכָ ְלַהְמׁשִ

יל  ְגּדִ ּיַ ַהְינּו ׁשֶׁ ְפָרִטּיּות ּדְ רֹון ּבִ ּכָ ַהזִּ

ּבּור  ָבה ּדִ ָכל ַמֲחׁשָ ְעּתֹו ּבְ ּדַ

ה ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן . ּוַמֲעש ֶׁ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ּבֹות ְוָהִעְנָיִנים  ל ַהּסִ ֵהיֵטב ַעל ּכָ

ל  ַרְך ַמְזִמין לֹו ּוְמַגְלּגֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ָכל יֹום ָויֹום ל יֹום ֵיׁש , ִעּמֹו ּבְ י ּכָ ּכִ

ה  ּנֶׁ ה ְמׁשֻ ּבּור ּוַמֲעש ֶׁ ָבה ּדִ ּבֹו ַמֲחׁשָ

ם . ֵמֲחֵברוֹ  ֵ ַהׁשּ ַדע ׁשֶׁ ּתֵ ְוָצִריְך ׁשֶׁ

ַרְך ְמַצְמֵצם ֱאלֹקּותֹו ֵמֵאין  ִיְתּבָ

ת  ְכִלית ַעד ְנֻקּדַ סֹוף ְוֵאין ּתַ

ִמי  ׁשְ ל עֹוָלם ַהּגַ ז ׁשֶׁ ְרּכָ ַהּמֶׁ

ָהָאָדם ּוַמְזִמין ְלָכל . עֹוֵמד ָעָליו ׁשֶׁ

ה ְלִפי  ּבּור ּוַמֲעש ֶׁ ָבה ּדִ ָאָדם ַמֲחׁשָ

קֹום ּוְלִפי ָהָאָדם  ַהּיֹום ּוְלִפי ַהּמָ

ֵדי  ם ְרָמִזים ּכְ הֶׁ יׁש לֹו ּבָ ּוַמְלּבִ

ֵכן ָצִריְך . ְלָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתוֹ  ּבְ

יל  ל זֶׁה ְלַהְגּדִ ל ַעל ּכָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְכלוֹ  ְעּתֹו ְוש ִ ְלָהִבין ָהְרָמִזים  ּדַ

ם  הֶׁ ז לֹו ּבָ ַרְך ְמַרּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ל  ַעם ִמּכָ ָכל ּפַ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ

הּוא ָכל ָהִעְנָיִנים . ָמקֹום ׁשֶׁ י ּבְ ּכִ

א  ָ ש ּ ָלאכֹות ּוְבָכל ַהּמַ ּוְבָכל ַהּמְ

עֹוָלם  ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ן ּוְבָכל ַהּדְ ּוַמּתָ

ַרְך ַמְזמִ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ָכל ׁשֶׁ ין ָלָאָדם ּבְ

ם ְרָמִזים  הֶׁ ֻכּלָם ֵיׁש ּבָ יֹום ָויֹום ּבְ

נַּ  ים ּכַ ָרִטּיִ ִדְבֵרי ) ל"ּפְ לּול ּבְ ְוָכל זֶׁה ּכָ

ן לֹו ֵמֵעי"ֲחזַ  ָכל יֹום ָויֹום ּתֵ ן ל ּבְ

ְרכֹוָתיו  ָרכֹות ל)ּבִ ְוָצִריְך  (:(ה"ּבְ

ל ַעל זֶׁה  ּכֵ ְעּתֹו ּוְלִהְסּתַ יל ּדַ ְלַהְגּדִ

ם ֵהיֵטב ְלָהִבי ֵ ל ַהׁשּ ן ְרִמיזֹוָתיו ׁשֶׁ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ְעּתֹו . ב ֵהר ְלַצְמֵצם ּדַ ַאְך ָצִריְך ִלזָּ

זֶׁה יֹוֵתר  ְבּתֹו ּבָ ּלֹא ַיֲעִמיק ַמֲחׁשַ ׁשֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ בּול ַהּקְ ּלֹא ֵיֵצא ִמּגְ י ׁשֶׁ . ִמּדַ

ְבּתֹו  ׁשֹוֵטט ַמֲחׁשַ ּלֹא ּתְ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ִלים ַרק זֶׁה ַלֲחִקירֹות ּוִבְלּבוּ ־ְיֵדי־ַעל

יל  ן ַיְגּדִ ּלֹו ּכֵ י ׁשֶׁ ל ָהֱאנֹוׁשִ כֶׁ ְלִפי ש ֵ

זֶׁה ְבּתֹו ּבָ ְעּתֹו ּוַמֲחׁשַ ְוֵכן לֹא . ּדַ

ְדֵרָגתֹו  זֶׁה ְלַמְעָלה ִמּמַ ל ּבָ ּכֵ  ִיְסּתַ
 

ְרֵכי ָהֱאמִֹרי ) ֵהם ּדַ ָבִרים ׁשֶׁ י ֵיׁש ּדְ רּוׁש ּכִ ּפֵ

ּיֹוֵצא  ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֶׁ ֵהם ְרָמִזים ּדְ ׁשֶׁ

החּוץ לִ  ָ ֻדׁשּ ּתֹו ָנְפָלה , ְגבּול ַהּקְ גֹון ּפִ ּכְ

יו ְוכוּ  ֵהר . ְוַכּיֹוֵצא ּבוֹ . 'ִמּפִ ְוָצִריְך ִלזָּ

זֶׁה ׁשוּם  י ֵאין ּבָ זֶׁה ּכִ ל ּבָ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ׁשֶׁ

י־ַטַעם ַעל ל ָהֱאנֹוׁשִ כֶׁ י ש ֵ תוּב , ּפִ ּכָ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

יל " ּלֹו ַיְגּדִ י ׁשֶׁ ל ָהֱאנֹוׁשִ כֶׁ ַרק ְלִפי ש ֵ

בְ  זֶׁהַמֲחׁשַ זֶׁה ". ּתֹו ּבָ ל ּבָ ּכֵ ְוֵכן לֹא ִיְסּתַ

ְדֵרָגתוֹ  ֹוֵמַע אֹו . ְלַמְעָלה ִמּמַ ׁשּ ׁשֶׁ ל ּכְ ְלָמׁשָ
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ׁשּוֵטי  ה ֵאיזֶׁה ִעְנָין ַרע ֲאַזי ַהּפְ רֹואֶׁ

ְגמוּ  ם ֵהם ּפָ ּגַ ים ְצִריִכין ְלָהִבין ׁשֶׁ ֲאָנׁשִ

דֹול ְקָצת זֶׁה אֹו ֵמֵעין זֶׁה ְלַהּיֹוֵתר ּגָ . ּבָ

דֹול ִריְך  ּוְלַהּגָ ּצָ ז הוּא ׁשֶׁ מֶׁ ַמֲעָלה ָהרֶׁ ּבְ

ל  ְלׁשֵ ּתַ ם ִנׁשְ הֶׁ ּמֵ יִנים ׁשֶׁ יק ַהּדִ ְלַהְמּתִ

ה ֹוֵמַע אֹו רֹואֶׁ ׁשּ ָבר ָהָרע ׁשֶׁ ְוַכּיֹוֵצא . ַהּדָ

ה  ָאר ִעְנָיִנים ָהְרָמִזים ֵהּמָ ׁשְ זֶׁה ּבִ ּבָ

ים ָחד ִלְגדֹוִלים ּוֵבינֹוִנים וְּקַטּנִ ָדָבר אֶׁ , ּבְ

ָחד וְ  ִזין לֹו ְלִפי ֲאָבל ְלָכל אֶׁ ָחד ְמַרּמְ אֶׁ

ְרּכֹו ּוְבִחיָנתֹו ּוַמְדֵרָגתוֹ  ַחל) עֶׁ י ַהּנַ ִאּבֵ  : ((ּבְ

ּיֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהְרָמִזים . ג ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ְבֵרי חֹל  ָבִרים ֲאִפּלּו ִמּדִ ל ַהּדְ ִמּכָ

י־ַעל־ַאף ֵכן ָאסּור לֹו ַלֲעסֹק ַרק ־ּפִ

ִדְבֵרי חֹל ֵני ְטָעִמים הַ ) ּבְ ְ ְמֹבָאִרים ִמׁשּ

ְפִנים ְהיֶׁה ( ּבִ ּיִ ם הּוא ָצִריְך ׁשֶׁ ּלָא ּגַ אֶׁ

ק ַרק  ּפֵ קּות ְלִהְסּתַ ּפְ לֹו ִהְסּתַ

ְכֵרִחּיּות הֶׁ ם . ּבַ ֵאין ָלהֶׁ י ֵאּלּו ׁשֶׁ ּכִ

ת  קּות ּוַמְנִהיִגים אֶׁ ּפְ ת ַהִהְסּתַ ִמּדַ

הּוג  ּנָ ְוָקא ּכַ ְגדֹולֹות ּדַ יָתם ּבִ ּבֵ

ו ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ַעְכׁשָ ה  יםָהַרבִּ  ּבַ ַהְרּבֵ ּבְ

ים ֱאַמר, ֲאָנׁשִ ם נֶׁ ְמֵאַרת : "ֲעֵליהֶׁ

ע' ה ֵבית ָרׁשָ ֵלי ג) "ּבְ י (. לג' ִמׁשְ ּכִ

מֹו  ה ּכְ ם ַהְרּבֵ ְלעֹוָלם ָחֵסר ָלהֶׁ

תּוב ּכָ ְחָסר: "ׁשֶׁ ִעים ּתֶׁ ן ְרׁשָ טֶׁ  "ּובֶׁ

ם י) ׁש (. ג לג"ׁשָ ּיֵ יִקים ׁשֶׁ ַצּדִ ֲאָבל ּבְ

ֲחָננָ  ה ׁשֶׁ ּמֶׁ קּות ּבַ ּפְ ם ִהְסּתַ ' ם הָלהֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ַבע : "ּכְ יק אֹוֵכל ְלש  ַצּדִ

ם) "ַנְפׁשוֹ  ְצָלם הּוא אֹור ָמֵלא ( ׁשָ אֶׁ

עֹות  ּפָ ל ַהַהׁשְ ע ַעל ָיָדם ּכָ ּפָ ְוִנׁשְ

 :טֹובֹות

קּות ּגּוֵפּה . ד ּפְ ַוֲאִפּלּו ִמזֶּׁה ַהִהְסּתַ

זֶׁה ־ְיֵדי־ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִלְצָדָקה ְוַעל

ין צַ  ה ִיחּוד ּבֵ ת ַנֲעש ֶׁ סֶׁ יק ִלְכנֶׁ ּדִ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ָרֵאל ּכַ  :ִיש ְ
 

ל . ה כֶׁ ם ש ֵ ֵאין ָלהֶׁ ְוַהֲהמֹון ַעם ׁשֶׁ

ה "ְלָהִבין ָהְרָמִזים ַהנַּ  ל ַנֲעש ֶׁ

יָלא ַעל ל זֶׁה ִמּמֵ ְצָלם ּכָ ָנה ־אֶׁ ְיֵדי ׁשֵ

ין ְותֹוָרה אֹו ) ְוִציִצית ּוְתִפּלִ

ץ־ְקִריַאת ַמע ְלַעם ָהָארֶׁ ּוְתִפּלָה ( ׁשְ

ןּוַמש ָּ  ִחיַנת . א ּוַמּתָ ָנה ִהיא ּבְ ׁשֵ

ָעְלָמא  א ּבְ ְבּתָ ָקא ַמֲחׁשַ ְלַאְדּבְ

ָמה  ׁשָ ָנה ַהּנְ ֵ ַעת ַהׁשּ ׁשְ י ּבִ ָאֵתי ּכִ ּדְ

ִחיַנת . עֹוָלה ְלַמְעָלה ין ִהיא ּבְ ִפּלִ ּתְ

ל ְלָהִבין ָהְרָמִזים  כֶׁ ֵ ַלת ַהש ּ ַהְגּדָ

ִחיַנת . ל"ַהנַּ  ִציִצית ִהיא ּבְ

ְמצּום ַהנַּ  י ַעלל "ַהּצִ ְיֵדי ִמְצַות ־ּכִ

ּלֹא  ּקּון זֶׁה ׁשֶׁ יִכין ּתִ ִציִצית ַמְמׁשִ

יל  ְגּדִ ּמַ ׁשֶׁ בּול ּכְ ֵיֵצא מֹחֹו חּוץ ַלּגְ

ְעּתֹו ְלָהִבין ָהְרָמִזים ןוְ . ּדַ  ַעל־ּכֵ

י ְצִריִכין  ין ּכִ ם ִלְתִפּלִ ִציִצית קֹודֶׁ
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ּלֹא ֵיֵצא  ם ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ן ִמּקֹדֶׁ ְלַתּקֵ

בוּ  ְך ְיכֹוִלין ־ל ְוַאַחרַהּמַֹח חּוץ ַלּגְ ּכָ

ם ְלָהִבין ָהְרָמִזים  ְעּתָ יל ּדַ ְלַהְגּדִ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ׁשֶׁ

ין ִפּלִ ִחיַנת . ּתְ ּתֹוָרה ִהיא ּבְ

קּות ַהנַּ  ּפְ י ַהּתֹוָרה ִהיא "ִהְסּתַ ל ּכִ

הּ  ָמזֹון ְלֹכּלָא ּבֵ ים ּדְ ְוַגם . ֵעץ ַחּיִ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה בְּ  ַעְצָמּה ְצִריִכין ּבְ

י ִלְפָעִמים  קּות ּכִ ּפְ ִחיַנת ִהְסּתַ ּבְ

ה  רֹוצֶׁ ֶׁ ת ָהָאָדם ַמה ׁשּ ל אֶׁ ְמַבְלּבֵ

ׁש  ּיֵ ה ׁשֶׁ י רֹואֶׁ י ּכִ ִלְלמֹד יֹוֵתר ִמּדַ

ל  ה ִלְלמֹד ּכָ ה ִלְלמֹד ְורֹוצֶׁ ַהְרּבֵ

ל ַאַחת ּוֵמֲחַמת זֶׁה  גֶׁ ַהּתֹוָרה ַעל רֶׁ

ל ְמאֹד ְוִלְפָעמִ  ְלּבֵ ים הּוא ִנְתּבַ

ל ַעל ּטֵ ן. זֶׁה ְלַגְמֵרי־ְיֵדי־ִנְתּבַ  ַעל־ּכֵ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִ ּתֹוָרה ׁשֶׁ ם ּבַ ָצִריְך ּגַ

קּות ּפְ ִחיַנת ִהְסּתַ ַעְצמֹו ) ּבְ ּוִמזֶּׁה ָיִדין ּבְ

ְכֵרִחּיּות הֶׁ ָצְרֵכי ַהּגּוף ּבְ ר ּבְ י ִאם . ַקל ָוחֹמֶׁ ּכִ

ר  קּות ַקל ָוחֹמֶׁ ּפְ י עֹוָלם ָצִריְך ִהְסּתַ ַחּיֵ ּבְ

ָעהְלחַ  י ׁשָ ר זֶׁה ָאְמרּו , ּיֵ ְוֻדְגַמת ַקל ָוחֹמֶׁ

ת  ְרּכַ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין ּבִ

ָרכֹות ל)  ַהּתֹוָרה ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ( ה"ּבְ ְוָכלּול ּבְ

ּו ְסָיג ַלּתֹוָרה'ִלְבָרָכה  ק א)' ַוֲעש  רֶׁ  ְוֵכן (:( 'ָאבֹות ּפֶׁ

: ִלְבָרָכה רֹוָנםִזכְ  ֲחָכֵמינוּ  ָאְמרוּ 

ָלאָכה ִלְגמֹר' ָאבֹות ) 'לֹא ָעלֶׁיָך ַהּמְ

נַּ ( ב"פ ִפּלָה ִהיא . ל"ְוַהְינּו ּכַ ּתְ

ין  ׁשִ ֻלּבָ ה ַהּמְ ָ ֻדׁשּ ִחיַנת ַרְגֵלי ַהּקְ ּבְ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ זֶׁה ָהעֹוָלם ּכַ  :ּבְ

ִחיַנת ִיחּוד . ו ן הּוא ּבְ א ּוַמּתָ ָ ַמש ּ

ָרֵאל  ת ִיש ְ סֶׁ יק ּוְכנֶׁ ְקָרִאים ַצּדִ ַהּנִ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ן ּכַ א ּוַמּתָ ָ . ַמש ּ

ת סֶׁ יק ּוְכנֶׁ ל ַצּדִ ָרֵאל ־ְוִיחּוד זֶׁה ׁשֶׁ ִיש ְ

ה ַעל ן ־ַנֲעש ֶׁ א ּוַמּתָ ָ ְיֵדי ַמש ּ

א ָ ש ּ ל ִעְסֵקי ַהּמַ י ּכָ ֱאמּוָנה ּכִ  ־ּבֶׁ

חֹורֹות  ִלים ַהּסְ ְלּגְ ְתּגַ ּנִ ן ׁשֶׁ ּוַמּתָ

ֵחר ְוַהֲחָפִצים ֵמָאָדם זֶׁה ְלָאָדם אַ 

ם הֶׁ ּבָ יצֹוצֹות ׁשֶׁ ִפי ַהּנִ . ַהּכֹל הּוא ּכְ

ץ ָלֵצאת  ְוִלְפָעִמים ָצִריְך ַהֵחפֶׁ

ְך ־ֵמְרׁשּותֹו ִלְרׁשּות ַאֵחר ְוַאַחר ּכָ

ִפי  –ַיֲחזֹר ִלְרׁשּותֹו  ַהּכֹל ּכְ

ָבר ּוְכִפי  אֹותֹו ַהּדָ ּבְ יצֹוצֹות ׁשֶׁ ַהּנִ

שׁ  פֶׁ ְלֵקי ַהּנֶׁ ׁש ־רּוחַ ־חֶׁ ּיֵ ָמה ׁשֶׁ ְנׁשָ

ָכל ֵעת ּוְזַמןְלָהָאדָ  ן. ם ּבְ ֵאין  ַעל־ּכֵ

ָבר  ׁשּום ּדָ ָעה ּבְ ָ ת ַהׁשּ ִלְדחֹק אֶׁ

יֹוֵתר ִלְמּכֹר אֹו  ִלְדחֹק ַעְצמֹו ּבְ

ָעה  ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ְוָקא ּבְ ִלְקנֹות ּדַ

ִפי  ץ ּכְ י ֵעת ְלָכל ֵחפֶׁ ָחֵפץ ּכִ ׁשֶׁ

ְלֵקי  יצֹוצֹות ּוְכִפי חֶׁ רּור ַהּנִ ּבֵ

שׁ  פֶׁ בָּ ־רּוחַ ־ַהּנֶׁ ָמה ׁשֶׁ  ְוַעל־ .ָאָדםְנׁשָ
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א ָ ֱאמּוָנה ַמֲעלֶׁה ־ְיֵדי ַמש ּ ן ּבֶׁ ּוַמּתָ

ִלים ּוֵמִאיר  יצֹוצֹות ּוַמׁשְ ן ַהּנִ ּוְמַתּקֵ

שׁ  פֶׁ ּנֶׁ ָאָרה ּבַ ּלֹו ־רּוחַ ־הֶׁ ָמה ׁשֶׁ ְנׁשָ

ת סֶׁ יק ּוְכנֶׁ ָרֵאל ־ְוִנְתַיֵחד ַצּדִ ִיש ְ

ִריְך הּוא ) א ּבְ הּוא ִיחּוד ֻקְדׁשָ ׁשֶׁ

הּ  ִכיְנּתֵ ְקָרִאי( ּוׁשְ ןַהּנִ א ּוַמּתָ ָ  :ם ַמש ּ

רֹון ַהנַּ . ז ּכָ ת ַהזִּ מֹר אֶׁ ֵדי ִלׁשְ ל "ּכְ

ּלֹא ִיּפֹל  ת ַעְצמֹו ׁשֶׁ מֹר אֶׁ ָצִריְך ִלׁשְ

ִהיא ִמיַתת ַהּלֵב , ְלרַֹע ַעִין ׁשֶׁ

ַעל ם ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ְכָחה ְוִנְפּגָ א ׁשִ זֶׁה ּבָ

ִקְרּבֹו ְוֵאינֹו  רֹון ְוִלּבֹו ֵמת ּבְ ּכָ ַהזִּ

ְכִליתֹו  ת ּתַ ְצִחיזֹוֵכר אֶׁ . ַהּנִ

ָכל יֹום  ִריִכין ִלְזּכֹר זֹאת ּבְ ּצְ ׁשֶׁ

ַעְלָמא  ּה ּבְ ְבּתֵ ָקא ַמֲחׁשַ ּוְלַאְדּבְ

ָאֵתי ְיֵדי רַֹע ַעִין ֵאינֹו ־ְוַעל. ּדְ

ים ִלּבֹו ְלָכל זֶׁה  :ֵמש ִ
 

רַֹע ַעִין. ח ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ ֵיׁש ; ְוֵיׁש ּכַ

ל  אּות ׁשֶׁ ְ ִהְתַנש ּ ֵעינֹו ָצָרה ּבְ ׁשֶׁ

זֶׁהֲחֵברֹו  ִחינֹות ּבָ ה ּבְ ּמָ . ְוֵכן ֵיׁש ּכַ

ת ַעְצמֹו ִמזֶּׁה  מֹר אֶׁ ְוָצִריְך ִלׁשְ

ּלֹא ִיְהיֶׁה לֹו ׁשּום ַעִין ָרָעה  ְמאֹד ׁשֶׁ

ָלל ְוֵכן ְצִריִכין  ַעל ֲחֵברֹו ּכְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ ּלֵל ַהְרּבֵ ְלִהְתּפַ

ל ֲחֵברוֹ  ֵצל ֵמרַֹע ַעִין ׁשֶׁ ּנָ ּיִ ּוִמי . ׁשֶׁ

ֵאינֹו  ּיּוַכל ׁשֶׁ ַעְצמֹו ׁשֶׁ יׁש ּבְ ַמְרּגִ

ד ָהרַֹע ַעִין ְלַהְכִניעֹו  גֶׁ נֶׁ ַלֲעמֹד ּכְ

כֹול  ּיָ ּנּו ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ ָצִריְך ִלְברַֹח ִמּמֶׁ

נוֹ  נֹו ָצִריְך ְלַתּקְ  .ְלַתּקְ

לֹום ) ָ ה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ ָעש ָ ְך ׁשֶׁ רֶׁ ַעל ּדֶׁ

דְ  ו ּבִ ל ֵעש ָ , ָבִריםְלַהְכִניַע ֵעינֹו ָהָרָעה ׁשֶׁ

ֹנא אֹוִתי ַעל  ַדאי ִלש ְ ָאַמר לֹו ֵאיְנָך ּכְ ׁשֶׁ

ָרכֹות ְוכוּ  יַע ', ַהּבְ ּבִ ַתן לֹו ְלַהש ְ ּנָ ְנָחה ׁשֶׁ ּוַבּמִ

 :(:ֵעינֹו ָהָרָעה

ת ָהַעִין ִמּכַֹח . ט מֹר אֶׁ ם ָצִריְך ִלׁשְ ּגַ

הּוא טֹוב  ה ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ ַהְמַדּמֶׁ

מֹר ַעְצמֹו ִמזֶּׁ  מֹו . הַעִין ָצִריְך ִלׁשְ ּכְ

ֲאִפּלּו ִמי  חּוׁש ׁשֶׁ ָאנּו רֹוִאין ּבְ ׁשֶׁ

ה ָיָפה ָיכֹול ִלְטעֹות  ׁש לֹו ְרִאּיָ ּיֵ ׁשֶׁ

ה ֵמָרחֹוק ־ַעְצמֹו ַעל רֹואֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ְוכוּ  ְך ִמן ָהֱאמֶׁ ה לֹו ֵהפֶׁ . 'ְוִנְדמֶׁ

ה  ַכּמָ ל ּבְ כֶׁ ֵ ֵעיֵני ַהש ּ ן הּוא ּבְ ּכֵ

ה לוֹ  גֹון ִלְפָעִמים ִנְדמֶׁ ִחינֹות ּכְ  ּבְ

ת ה ִמן ָהֱאמֶׁ ֲחֵברֹו נֹוטֶׁ וְּכַמֲאַמר ) ׁשֶׁ

ַח ָהָיה"ֲחזַ  ּקֵ ּפִ טוּת , ל ְוקַֹרח ׁשֶׁ ָמה ָרָאה ִלׁשְ

ה . ֵעינֹו ִהְטָעתוֹ , זֶׁה ל ְנָבט ְוַהְרּבֵ ְוֵכן ָטעּות ׁשֶׁ

דֹוִלים ּלֹא :( ּגְ ְגּדֹו ׁשֶׁ נֶׁ ה ּכְ עֹוש ֶׁ אֹו ׁשֶׁ

ן ְוכוּ  הֹגֶׁ ִלּבֹו ' ּכְ ּוֵמֲחַמת זֶׁה ֵיׁש ּבְ

זֶׁה ־ְיֵדי־ְויּוַכל ְלִהְתעֹוֵרר ַעלָעָליו 

ת חֹוֵלק ַעל . ַמֲחלֹקֶׁ ה לֹו ׁשֶׁ ְוִנְדמֶׁ

ת ַהּכֹל  ֱאמֶׁ ַמִים ּובֶׁ ם ׁשָ ֲחֵברֹו ְלׁשֵ
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ה  ל ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ עּות ׁשֶׁ א ִמּטָ ּבָ

ה ְדמֶׁ ּנִ ָקִרים  ֲחֵברוֹ  ַעל לוֹ  ׁשֶׁ ְבֵרי ׁשְ ּדִ

ה . ּוְבדּוִיים ּמָ זֶׁה ּכַ ְוֵכן ֵיׁש ּבָ

 ֶׁ ִחינֹות ַמה ׁשּ ל נֹוִטים ּבְ כֶׁ ֵ ֵעיֵני ַהש ּ

ת ַעל ל ּכַֹח ־ֵמָהֱאמֶׁ ְיֵדי ָטעּות ׁשֶׁ

ה י ,ַהְמַדּמֶׁ ה ּכֹחַ  ּכִ  ָיכֹול ַהְמַדּמֶׁ

הּוא ְלִמי ֲאִפּלוּ  ְלַהְטעֹות . ַעִין טֹוב ׁשֶׁ

ן ִמיָרה ָלזֶׁה ְצִריִכין ַעל־ּכֵ  ְיֵתָרה ׁשְ

מֹר עּות ְמאֹד ַעְצמוֹ  ִלׁשְ ל ִמּטָ   ׁשֶׁ

ה  :ַהְמַדּמֶׁ
 

ת ־זֹוִכין ַעלְוזֶׁה . י ֹוְמִרין אֶׁ ׁשּ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָאְמרֹו  ׁשֹון ָהָרע ִמּלְ ַעְצמֹו ְמאֹד ִמּלָ

לוֹ  ַקּבְ י ַעל, ּוִמּלְ ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע ־ּכִ

ר ּבֵ ה ִמְתּגַ רֹון ּוְפַגם ַהְמַדּמֶׁ ּכָ ל "ַהנַּ  ַהזִּ

נַּ  ִתּקּון ָהֵעיַנִים ּכַ לּוי ּבְ הּוא ּתָ . ל"ׁשֶׁ

ה הּוא ּכַֹח  ֲהִמּיּות ְוֹכַח ַהְמַדּמֶׁ ַהּבַ

ה ֵהָמה ֵיׁש ָלּה ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ם ּבְ י ּגַ . ּכִ

ַעת ַוֲאַזי נֹוֵפל  ּנּו ַהּדַ ּלֵק ִמּמֶׁ ְוִנְסּתַ

ַרְך ְלַאֲהַבת  ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַאֲהַבת ַהׁשּ

ֲאוֹות  ל ַהּתַ ֵהם ּכָ ֲהִמּיּות ׁשֶׁ ַהּבַ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ה ׁשֶׁ ִאים ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ַהּבָ

יֹוֵתר ַעל נַּ ְיֵדי לָ ־ּבְ  :ל"ׁשֹון ָהָרע ּכַ
 

ְיֵדי ָלׁשֹון ־ְיֵדי רַֹע ַעִין ְוֵכן ַעל־ַעל. יא

ן ָזָכר יַח ַאֲחָריו ּבֵ  :ָהָרע ֵאינֹו ַמּנִ

ְוָקא . יב ה הּוא ְמַחזֵּר ּדַ ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ

רֹות ַעל ה ֲהָלכֹות ־ִלׁשְ י ׁשֹונֶׁ ּפִ

ְפִנים ַעם ַהְמֹבָאר ּבִ ןוְ , ִמּטַ  ַעל־ּכֵ

ים בַּ  ׁשִ ּתֹוָרה הּוא ִחּדּוׁש ִאם ְמַחּדְ

ה ַלייךְ ) ָנאֶׁ ַנז ּגְ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ י הּוא ( ּבִ ּכִ

ָתא ָתא ְלִמּלְ ה ִמּלְ יֵּׁש ) .ְמַדּמֶׁ ְוַאף ׁשֶׁ

ם טֹוב הֶׁ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּבָ ֵהם ּדִ ם , ׁשֶׁ הֶׁ ּבָ ַאְך ֵהַרע ׁשֶׁ

ְלמּוד ּתֹוָרה, ִלּקּוִטי ֵעצֹות) יֹוֵתר ֵמַהּטֹוב  (.ּתַ

ים ַאְך ֵאּלּו ַהִחּדוּ  ים ָקׁשִ ׁשִ

ַעל, ְלַפְרָנָסה ם ׁשֶׁ ׁשֵ ּכְ י ־ׁשֶׁ ְיֵדי ִחּדּוׁשֵ

ל  ִאים ּכָ ים ּבָ ּיִ ּתֹוָרה ֲאִמּתִ

ָרכֹות ָלעֹוָלם  עֹות ְוַהּבְ ּפָ ַהַהׁשְ

ן ַעל ְפִנים ּכֵ ְמֹבָאר ּבִ ְיֵדי ־ּכַ

ה  ִאים ִמּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ים ַהּבָ ַהִחּדּוׁשִ

לֹום א ָרָעב ָלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ  :ּבָ

ה הּוא ִהתְ . יג רּות ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ּבְ ּגַ

הּוא רּוַח ְנֵכָאה ־ַעל ְיֵדי ַעְצבּות ׁשֶׁ

א ־ְיֵדי־רּוַח ָרָעה ְוַעל זֶׁה ּבָ

ְכָחה ַהנַּ  ִ רּות ַהׁשּ ּבְ ןוְ . ל"ִהְתּגַ  ַעל־ּכֵ

ְמָחה ְוַעל ש ִ זֶׁה ־ְיֵדי־ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ

ה ְוזֹוִכין ִלְזּכֹר  ר ַהְכָנַעת ַהְמַדּמֶׁ ִעּקַ

ָעְלָמא ָאֵתי ּבְ  :ּדְ

ר . יד ִלי זֶׁמֶׁ ִמיַעת קֹול ִנּגּון ַעל ּכְ ׁשְ

ַמִים ִהיא  ם ׁשָ ר ְלׁשֵ ׁשֵ ן ּכָ ַנּגֵ ִמּמְ

ְמָחה  דֹוָלה ִלְזּכֹות ְלש ִ ְסֻגּלָה ּגְ
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רֹון    ּכָ ה ְוִלְזּכֹות ַלזִּ ּוְלַהְכִניַע ַהְמַדּמֶׁ

ם ַעל. ל"ַהנַּ  יג ־ְיֵדי־ּגַ ִ זֶׁה ָיכֹול ְלַהש ּ

ׁש ְוָיכֹול ־רּוַח ְנבּוָאה ְורּוחַ  ַהּקֹדֶׁ

ֵני ה ִים ֹנַכח ּפְ ּמַ יחֹו ּכַ ּפְֹך ש ִ ', ִלׁשְ

ן ְמָחה  ַעל־ּכֵ ש ִ ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ

ִמיד  :ּתָ

ָאז ־ַעל. טו ְיָלה ׁשֶׁ ּלַ ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ּבַ

ּה ְוֵכן ַעל ר ְזַמּנָ ְיֵדי ִקיַמת ־ִעּקַ

ה ְלָכל ַהנַּ  ל ְוַלֲחׁשֹב "ֲחצֹות זֹוכֶׁ

ָכל ֵעת ַעל  ְכִליתֹו ְוסֹופֹו ּבְ ּתַ

ׁשּוב  ּיָ א ַעד ׁשֶׁ ָהַאֲחרֹון ָלעֹוָלם ַהּבָ

ת ֱאמֶׁ ֵלָמה ּבֶׁ ְתׁשּוָבה ׁשְ ה . ּבִ ְוזֹוכֶׁ

ם  ֵ ַהׁשּ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ל ַעל ּכָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ַהּכֹל  ב ִעּמֹו ּוְלָהִבין ׁשֶׁ ַרְך ְמַסּבֵ ִיְתּבָ

ֵדי ִלְרמֹז לֹו ְרָמִזים ְבָכל  הּוא ּכְ

ר ֵעת ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ׁשֶׁ  זֶּׁהּו ִעּקַ

י ַעת ָהֲאִמּתִ ּוב ַהּדַ ׁשּ ר . ַהּיִ ְוִעּקַ

י  ר ְיֵמי ַחּיֵ זֶׁה ָהעֹוָלם ִמְסּפַ ִקּיּומֹו ּבְ

ָכל  ה ִעּמֹו ּבְ ֲעש ֶׁ ּנַ ֶׁ ְבלֹו ְוָכל ַמה ׁשּ הֶׁ

ִביל  ׁשְ ר ַלּכֹל הּוא ּבִ ֲאׁשֶׁ יֹום ַהּכֹל ּכַ

 :זֶׁה ְלַבד

ה ־ַעל. טז ְיֵדי ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ

יִכין  ַעת ַמְמׁשִ ַעל ַעְצמֹו ַהּדַ

ן ַהּטֹוב  מֶׁ ִחיַנת ׁשֶׁ הּוא ּבְ דֹוש ׁשֶׁ ַהּקָ

ַהְינּו ִלְזּכֹר  רֹון ּדְ ִחיַנת ִזּכָ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ְכָלל  ָאֵתי ּבִ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ ּתָ

 :ּוִבְפָרט

ת . יז ה ָלֱאמֶׁ הּוא טֹוב ַעִין זֹוכֶׁ ִמי ׁשֶׁ

י ־ְיֵדי־ְוַעל ה ִלְדֵבקּות ֲאִמּתִ זֶׁה זֹוכֶׁ

ם  ֵ ַהׁשּ ַרךְ ּבְ  :ִיְתּבָ

ל אֹוֵמר   או  ָ א ש  ָ  נה –ַאב 

ִעים ִאי . א ל ְרׁשָ ן ׁשֶׁ ְלּתָ ַמּפַ ִלְראֹות ּבְ

י ִאם ַעל ר ּכִ ְפׁשָ ִחיַנת ־אֶׁ ְיֵדי ּבְ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ָרֵאל ּכְ ץ ִיש ְ רֶׁ ב : "אֶׁ ׁשֵ

יָך ֲהדֹם  ית אֹוְיבֶׁ ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ

ים ק) "ְלַרְגלֶׁיךָ  ִהּלִ ץ( י א"ּתְ רֶׁ ָרֵאל־ְואֶׁ  ִיש ְ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  , ִנְקֵראת ָיִמין ּכְ

ֵפרּוׁש ַרשִׁ ) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה י "הּוָבא ּבְ

ַלח ַעל ׁשְ ת ַויִּ ָרׁשַ סּוק ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין־ּפָ  (:ּפָ

לּות . ב ּגָ ו ּבַ ַוֲאִפּלּו ַעְכׁשָ

ץ רֶׁ אֶׁ ַחת ַיד ־ׁשֶׁ ָרֵאל ִהיא ּתַ ִיש ְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְוֵאין ְיֹכלֶׁ  ת ַהּסִ

ּלֹות ַאף ָתּה ְלִהְתּגַ ָ ְקֻדׁשּ י־ַעל־ּבִ ֵכן ־ּפִ

ָתּה  ָ יְך ְקֻדׁשּ ְיכֹוִלין ְלַגּלֹות ּוְלַהְמׁשִ

, ְיֵדי ִהְתנֹוְצצּות ְזכּות ָאבֹות־ַעל

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ִריִתי : "ּכְ ת ּבְ י אֶׁ ְוָזַכְרּתִ

ְזּכֹר' ַיֲעקֹב ְוגוֹ  ץ אֶׁ ְקָרא ) "ְוָהָארֶׁ ַוּיִ

נֹוְצצּות ְזכּות ְיֵדי ִהתְ ־ְוַעל(. ו מב"כ
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ץ רֶׁ ת אֶׁ ַ ּלֶׁה ְקֻדׁשּ  ־ָאבֹות ִנְתּגַ

ָרֵאל ְוַעל זֶׁה זֹוִכין ִלְראֹות ־ְיֵדי־ִיש ְ

ִעים ל ְרׁשָ ן ׁשֶׁ ְלּתָ ַמּפַ י . ּבְ ְולֹא ּדַ

ם  ּלָא ּגַ ע אֶׁ ָהָאָדם ִנּצֹול ֵמָהָרׁשָ ׁשֶׁ

ע ָרָצה  ָהָרׁשָ ֶׁ ע ַמה ׁשּ ָרׁשָ ה ּבָ רֹואֶׁ

 :ִלְראֹות ּבוֹ 

ִעים . ג י ָהְרׁשָ יִכים רַֹע ַעִין ּכִ ַמְמׁשִ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ם ּכְ ֹוְנֵאיהֶׁ , ַעל ש 

ּלָא ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְולֹא עֹוד אֶׁ

ֹוְנָאיו ש  ה ּבְ רֹואֶׁ ֱאַמר' ׁשֶׁ ּנֶׁ : ׁשֶׁ

ְגּדוֹ " יָך ִמּנֶׁ טֶׁ ּפָ ָרכֹות ז) "ָמרֹום ִמׁשְ , (ּבְ

ָהָאָדם ־ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְזכּות ׁשֶׁ

ע ִנצּ  ד ַעל ָהָרׁשָ ֹול ֵמָהרַֹע ְמַלּמֵ

ע ל ָהָרׁשָ ם ַמה . ַעִין ׁשֶׁ ּגַ

ין ּדִ ִעים זֹוִכין ּבַ ָהְרׁשָ ֶׁ ָאְמרּו ) ׁשּ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ם ָטיו ( ׁשָ ּפָ ּומּוָרם ּוְמֻסּלָק ִמׁשְ

ם ַהּכֹל הּוא ְלטֹוַבת  ַרְך ֵמהֶׁ ִיְתּבָ

יק ּדִ דֹושׁ , ַהּצַ ם ַהּקָ י ּגַ רּוךְ ־ּכִ הּוא ־ּבָ

שְׁ  ע ּבִ ד ְזכּות ַעל ָהָרׁשָ ִביל ְמַלּמֵ

יק ֵמֵעינֹו ָהָרע ּדִ ת ַהּצַ יל אֶׁ . ְלַהּצִ

ת  ַיד ִמּדַ ַרְך אֹוֵחז ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ּלֹא  טֹו ׁשֶׁ ּפָ ַסּלֵק ִמׁשְ ּמְ ט ּוְכׁשֶׁ ּפָ ִמׁשְ

ּלֶׁה ַיד ה ע ִנְתּגַ לֹט ַעל ָהָרׁשָ ' ִיׁשְ

יק ּדִ ה ַהּצַ ּסֶׁ ּבֹו ִנְתּכַ ה ֵצל ׁשֶׁ , ְוַנֲעש ֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יִתיךָ ּוְבֵצל יָ : "ּכְ ּסִ " ִדי ּכִ

ְעָיה נ) ִעים, (א טז"ְיׁשַ , ַוֲאַזי ָהְרׁשָ

ר ַהזֶּׁה  לּות ַהּמַ ּגָ ם ּבַ ֵעיֵניהֶׁ ׁשֶׁ

ק ְרִאי ֻמּצָ ל ־ַעל, ְלטּוׁשֹות ּכִ ְיֵדי ַהּצֵ

ם ֵאין ַאְרָסם , ִנְכהּו ְמאֹור ֵעיֵניהֶׁ ׁשֶׁ

יק יִקים , ָיכֹול ְלַהזִּ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ

ַמן הַ  זְּ ם ּבַ אֹור ֵעיֵניהֶׁ ּמְ זֶּׁה ָקָטן ׁשֶׁ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּלָם: "ּכְ ְמׁשֻ ר ּכִ " ִמי ִעּוֵ

ְעָיה מ) ל ִנְתַחזֵּק ־ַעל( ב יט"ְיׁשַ ְיֵדי ַהּצֵ

ם י , ְמאֹור ֵעיֵניהֶׁ ְך ֲחלּוׁשֵ רֶׁ דֶׁ ּכְ

ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות  ָהְראּות ׁשֶׁ

דֹול ּוְצִריִכין ְלֵצל  אֹור ּגָ ֵהיֵטב ּבְ

ּיּוְכלּו ִלְראֹות ֵדי ׁשֶׁ ל ־לְועַ . ּכְ ְיֵדי ַהּצֵ

יק  ֵעיָניו  ְמאֹור ִנְתַחזֵּק ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶׁ

ה  ְוָיכֹול ִלְראֹות ְלֵמָרחֹוק ְורֹואֶׁ

דֹושׁ  ל ַהּקָ יג ִצְדָקתֹו ׁשֶׁ ִ רּוךְ ־ּוַמש ּ  ־ּבָ

דֹושׁ , הּוא ַהּקָ ק ׁשֶׁ דֶׁ ַהּצֶׁ רּוךְ ־ׁשֶׁ הּוא ־ּבָ

ט זֶׁהּו  ּפָ ִמׁשְ ע ּבְ ת ָהָרׁשָ יק אֶׁ ַמְצּדִ

דֹושׁ  ל ַהּקָ רּוךְ ־ִצְדָקתֹו ׁשֶׁ י "הּוא ־ּבָ ּכִ

ע יק ָרׁשָ מֹות כ)" לֹא ַאְצּדִ  (:ג"ׁשְ

ה ִצְדַקת ה־ְוַעל. ד רֹואֶׁ ' ְיֵדי ׁשֶׁ

ט ִלּבֹו  ֵ ׁשּ ִנְתַחזֵּק ֱאמּוָנתֹו ְוִנְתּפַ

ם  ָהָיה לֹו ִמּקֹדֶׁ ֵמַעְקִמיִמּיּותֹו ׁשֶׁ

ּלֵל ִפּלָה . ְוָיכֹול ְלִהְתּפַ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ
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מַּ ־ִהיא ַעל ֲאִמין ְיֵדי ֱאמּוָנה ׁשֶׁ

דֹושׁ  ְרׁשּות ַהּקָ ַהּכֹל הּוא ּבִ  ־ׁשֶׁ

רּוךְ  ַבע ־ּבָ ּנֹות ַהּטֶׁ הּוא ֲאִפּלּו ְלׁשַ

דֹושׁ ' רּוךְ ־ְוֵאין ַהּקָ ַח ־ּבָ הּוא ְמַקּפֵ

ִרּיָה ל ּבְ ַכר ּכָ ָסִחים קי) 'ש ְ ְוָאז , (ח"ּפְ

ּלֵל ַעל  ת ַעְצמֹו ּוִמְתּפַ ְמַחזֵּק אֶׁ

ָרה ֲאדֻ . ְצָרָכיו ִחיַנת ּפָ ה ְוזֶׁהּו ּבְ ּמָ

ָרה  מֹו  –ּפָ ִפּלָה ּכְ ִחיַנת ּתְ זֶׁה ּבְ

תּוב ּכָ ָמה ָפִרים : "ׁשֶׁ ּלְ ּוְנׁשַ

ָפֵתינוּ  עַ ) "ש ְ ה ", (ג ד"י הֹוׁשֵ ֲאֻדּמָ

ִמיָמה ְוכוּ  ר לֹא ָעָלה ָעלֶׁיָה ' ּתְ ֲאׁשֶׁ

ר י) "עֹל ְדּבָ ּמִ ִחיַנת ַמה  (ט ב"ּבַ הּוא ּבְ

יג ִצְדַקת ה ִ ה ּוַמש ּ רֹואֶׁ ֶׁ ' ׁשּ

ֲחִליׁש כֹּ  ּמַ קֹו ׁשֶׁ ין ּוְמַסּלְ ַח ַהּדִ

ַעל יק ׁשֶׁ ּדִ ע ְלטֹוַבת ַהּצַ  ־ֵמָהָרׁשָ

זֶׁה ִנְתַחזֵּק ֱאמּוָנתֹו ְוָיכֹול ־ְיֵדי

ל זֶׁה ְפִנים ּכָ ְמֹבָאר ּבִ ּלֵל ּכַ  :ְלִהְתּפַ

ֱאַמר . ה ר ַהּנֶׁ ִחיַנת ָעָפר ָוֵאפֶׁ ְוזֶׁהּו ּבְ

ָרה ּפָ ִפּלָה ְצִריָכה , ּבַ י ַהּתְ ּכִ

ַעת . רִלְבִחיַנת ָעָפר ָוֵאפֶׁ  ׁשְ י ּבִ ּכִ

ִפּלָה ָצִריְך ְלַהְכִניַע ָהָרע  ַהּתְ

ַחת  ָלל ּתַ ּכְ ּבַ ָרט ְוָהָרע ׁשֶׁ ּפְ ּבַ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ִעים : "ַהּטֹוב ּבִ ם ְרׁשָ ְוַעּסֹותֶׁ

ּפֹות  ַחת ּכַ ר ּתַ י ִיְהיּו ֵאפֶׁ ּכִ

ם ָרט (. כא' ַמְלָאִכי ג) "ַרְגֵליכֶׁ ּפְ ּבַ ָהָרע ׁשֶׁ

ל ַהְינּו ּגּופֹו ְוָחְמרֹו ַהמְּ  ם ְיַבּטֵ ָ ֻגׁשּ

מֹו ֲחִסיִדים  ִפּלָה ּכְ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ַעת  ׁשְ ם ּבִ ָהָיה ָלהֶׁ ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶׁ

ִמּיּות ׁשְ טּות ַהּגַ ְ ׁשּ ִפּלָה ִהְתּפַ . ַהּתְ

ל  ִפּלֹות ׁשֶׁ ָלל ַהְינּו ַהּתְ ּכְ ּבַ ְוָהָרע ׁשֶׁ

ִלין ִעּמֹו  ּלְ ְתּפַ ּמִ ָרֵאל ׁשֶׁ ֵעי ִיש ְ ּפֹוׁשְ

לָּ  ל ָהָרע ׁשֶׁ ה ֵמָהַרע ְיַבּטֵ ם ְוַיֲעש ֶׁ הֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ א ַלּקְ ּסֵ ר ) ּכִ ֵספֶׁ ן ּבְ ַחל"ַעיֵּ י ַהּנַ ִאּבֵ " ּבְ

ה אּור ַעל זֶׁ ּיֵׁש :( ּבֵ ר ׁשֶׁ ִחיַנת ֵאפֶׁ זֶׁהּו ּבְ

ִפּלָה ּתְ ִפּלָה ַהְינּו . ּבַ ּתְ ּבַ ְוָעָפר ׁשֶׁ

ין רּוִחין  ר ַעְצמֹו ִעם ַנְפׁשִ ֵ ַקׁשּ ּיְ ׁשֶׁ

ל ׁשֹוְכֵני ָעפָ  ָמִתין ׁשֶׁ ר ִויעֹוֵרר ְוִנׁשְ

ְבִחיַנת ְתִפּלָתֹו ּבִ ָהִקיצּו : "אֹוָתם ּבִ

נּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְעָיה כ) "ְוַרּנְ  (ו יט"ְיׁשַ

ְכָלל ְלֵקי . זֶׁהּו ּבִ ּוִבְפָרט ַהְינּו חֶׁ

שׁ  פֶׁ ָבר ־רּוחַ ־נֶׁ אּו ּכְ ּבָ ּלֹו ׁשֶׁ ָמה ׁשֶׁ ְנׁשָ

נּו ְיעֹוְרֵרם  ּקְ ִגְלּגּול ְוִנּתַ ןּבְ ם־ּכֵ  ּגַ

נַּ  ִצּבּור  ְוזֶׁה. ל"ּכַ ִפּלָה ּבְ ִנְקָרא ּתְ

י אֹוִתּיֹות צב י"ּכִ בֹות ־ר ָראׁשֵ ּתֵ

ִעים ינֹוִנים ְרׁשָ יִקים ּבֵ ינֹוִנים , ַצּדִ ּבֵ

ּלֵל ְתּפַ יִקים זֶׁה , הּוא ַהּמִ ַצּדִ

ִחיַנת ָעָפר ִחיַנת , ּבְ ִעים זֶׁה ּבְ ְרׁשָ

ר ַהנַּ  ִנים) ל"ֵאפֶׁ ן ּפְ  (:ַעּיֵ
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ן בִּ . ו ם ָצִריְך ְלַתּקֵ ה ְתִפלָּ ּגַ לׁשָ תֹו ׁשְ

ָבִרים ן . א .ּדְ ּלֵל ְלַתּקֵ ְתּפַ ָצִריְך ַהּמִ

ת ַהּנֹוְפִלים  תֹו ְלַהֲעלֹות אֶׁ ְתִפּלָ ּבִ

ּיֹות ְלַהֲעלֹוָתם  ְזּבִ לֱֶׁאמּונֹות ּכָ

ִהיא  ית ׁשֶׁ תֹו לֱֶׁאמּוָנה ֲאִמּתִ ְתִפּלָ ּבִ

ם ֱאמּוָנה  ִלּבָ ִפּלָה ְוִלְקּבַֹע ּבְ ּתְ

ֵלָמה ן מְ . ב. ׁשְ אֹד ָצִריְך ְלַכּוֵ

תֹו ְוַעל ְתִפּלָ ַנת ַהּלֵב ־ּבִ ּוָ ְיֵדי ּכַ

ת ֵלב אֹוָתם  ן אֶׁ ִפּלָה ְמַתּקֵ ּתְ ּבַ ׁשֶׁ

ם ְוֵאין  יהֶׁ ֲעש ֵ ְכָלם יֹוֵתר ִמּמַ ִ ש ּ ׁשֶׁ

ְכָלם ַוֲאַזי  ת ש ִ ם ְלָהִכיל אֶׁ ִלּבָ ּכַֹח ּבְ

יֹוֵתר ל ַמֲחִטיָאם ּבְ כֶׁ ֵ ְוֵהן ֵהן . ַהש ּ

ם ֵלב ָטהוֹ  ֵאין ָלהֶׁ ר ַהִפילֹוסֹוִפים ׁשֶׁ

ל  כֶׁ ֵ ל ַהש ּ ם ָיכֹול ְלַקּבֵ ְוֵאין ִלּבָ

ָראּוי ת ַלֲאִמּתֹו ּכָ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ָ ְקֻדׁשּ . ּבִ

ר ִחזּּוק ַהּלֵב הּוא ַעל י ִעּקַ ְיֵדי ־ּכִ

ְכָלם  ִ ש ּ ׁשֶׁ ים טֹוִבים ֲאָבל ּכְ ַמֲעש ִ

ם ָחלּוׁש  ם ֲאַזי ִלּבָ יהֶׁ ֲעש ֵ יֹוֵתר ִמּמַ

ּוִבְפָרט ַהּנֹוֲאִפים ָהעֹוְסִקים . ְוָחֵסר

ם  יק ָלהֶׁ זִּ ּמַ ָחְכַמת ַהִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶׁ ּבְ

י ַעל ם ־ְמאֹד ְמאֹד ּכִ אּוף ִלּבָ ְיֵדי ַהּנִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ נֹוֵאף : "ָחֵסר ְמאֹד ּכְ

ה ֲחַסר ֵלב ָ ֵלי ו) "ִאׁשּ ְוֵאין (. לב' ִמׁשְ

ל  כֶׁ ֵ ת ַהש ּ ם ְיֹכלֶׁת ְלָהִכיל אֶׁ ִלּבָ ּבְ

תֹוכוֹ   ֵמֲחָטִאים ְלִהְתַרֵחק ּבְ

ַרְך ַעלּוְלִהְתדַּ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ק ּבְ ָידֹו ־ּבֵ

ת ל ָהֱאמֶׁ כֶׁ ֵ ר ַהש ּ זֶּׁהּו ִעּקַ יִקים ) ׁשֶׁ ּוַמזִּ

ים  ָחׁשִ ם ּוְלָכל ָהעֹוָלם יֹוֵתר ִמּנְ ָלהֶׁ

יִקים  ל ִמיֵני ַמזִּ ים ּוִמּכָ ְוַעְקַרּבִ

עֹוָלם ּבָ ִפים , ׁשֶׁ י ְמָחְרִפים ּוְמַגּדְ ּכִ

גֶׁ  י ַמְעָלה ּוְכנֶׁ ַלּפֵ ָחְכָמָתם ּכְ ד ַהּתֹוָרה ּבְ

ָמָרא  ד ַחְכֵמי ַהּגְ גֶׁ ה ּוִבְפָרט נֶׁ דֹוׁשָ ַהּקְ

ם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַאֲחֵריהֶׁ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

דּוַע ּוְמֻפְרָסם ּיָ מֹר . ּכַ ַעל ָהַרֲחִמים ִיׁשְ ּבַ

ם ּוֵמֲהמֹוָנם ָרֵאל ֵמהֶׁ ֵאִרית ִיש ְ ַרק . ׁשְ

י  ד ַאְנׁשֵ גֶׁ ְכלֹו נֶׁ ת ש ִ ל אֶׁ ָצִריְך ְלַבּטֵ

ִפי ֱאמֶׁ  ת ּכְ ְך ָהֱאמֶׁ רֶׁ דֶׁ הֹוְלִכים ּבְ ת ׁשֶׁ

ְלנּו ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ּבַ ּקִ ֶׁ  (:ל"ז ַמה ׁשּ

ְזיֹונֹות . ז ל ַהּבִ ם ָצִריְך ַלֲהֹפְך ּכָ ּגַ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּוְבֵהיָכלֹו : "ְלָכבֹוד ּכְ

בֹוד ּלֹו אֹוֵמר ּכָ ים כ) "ּכֻ ִהּלִ (. ט ט"ּתְ

לֶׁךְ  ֵהיַכל ַהּמֶׁ ָאָדם עֹוֵמד ּבְ ׁשֶׁ י ּכְ  ּכִ

ל ָוֹכל ְוֵאינֹו  ת ַעְצמֹו ִמּכָ ל אֶׁ ּוְמַבּטֵ

לֶׁךְ  ת ַהּמֶׁ ָבר ַרק אֶׁ ה ׁשּום ּדָ . רֹואֶׁ

ִאם ׁשֹוֵמַע ֵאיזֶׁה  אי ׁשֶׁ ַוּדַ מּוָבן ּבְ

ּה ְלֵפרּוׁש  ה ּוִבזּּוי הּוא ְמָפְרׁשָ ְרּפָ חֶׁ

ר  ְפׁשָ י ֵאיְך אֶׁ לְֶׁך ּכִ בֹוד ְלַהּמֶׁ ל ּכָ ׁשֶׁ

לֶׁ  ָחד ְלתֹוְך ֵהיַכל ַהּמֶׁ בֹוא אֶׁ ּיָ ְך ׁשֶׁ

לֶׁךְ  ת ַהּמֶׁ ְוֵאין ַלֲחׁשֹב . ִויַבזֶּׁה אֶׁ
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ֱאָמִרים  א ֵאּלּו ַהֲחָרפֹות ָעָליו נֶׁ ּמָ ׁשֶׁ

ל  ּטֵ י ִמי הּוא ֲהלֹא ְיׁשּותֹו ִנְתּבַ ּכִ

ַעְצמֹו  לְֶׁך ּבְ ּלָא ַהּמֶׁ אן אֶׁ ְוֵאין ּכָ

ּבּוֵרי  ה ּדִ ּבּוִרים ֵאּלּו ֵהּמָ אי ּדִ ּוְבַוּדַ

בֹוד ִדּבּוִרים. ּכָ ֵאּלּו  ּוִמְתּבֹוֵנן ּבְ

ֵאיְך ְלָפֵרׁש ּוְלָצֵרף אֹוָתם 

לֶׁךְ  בֹוד ַלּמֶׁ ם ּכָ ה ֵמהֶׁ ְתַהּוֶׁ ּיִ . ׁשֶׁ

ִפּלָה  ַעת ַהּתְ ׁשְ י ּבִ ל מּוָבן ּכִ ְמׁשָ ְוַהּנִ

לֶׁךְ  ֵהיַכל ַהּמֶׁ ְוָכל . ָהָאָדם עֹוֵמד ּבְ

ן  ּלֵל ְלַתּקֵ ְתּפַ זֶׁה ָצִריְך ַהּמִ

ְתִפּלָתוֹ  ָבִרים ַהנַּ . ּבִ ה ּדְ לֹׁשָ ְ ל "ְוַהׁשּ

ָהיּו הֵ  ָבִרים ׁשֶׁ ה ּדְ לֹׁשָ ְ ִחיַנת ַהׁשּ ם ּבְ

ָרה  ּפָ ִני "ּבַ ז ְוֵאזֹוב ּוׁשְ רֶׁ ֵעץ אֶׁ

ְפִנים" תֹוַלַעת ְמֹבָאר ּבִ  :ּכַ

נַּ ־ְוַעל. ח ִתּקּוָנּה ּכַ ִפּלָה ּכְ ל "ְיֵדי ּתְ

 ־ִמְתנֹוֵצץ אֹור ְזכּות ָאבֹות ְוַעל

ת ־ְיֵדי ַ ִחיַנת ְקֻדׁשּ יִכין ּבְ זֶׁה ַמְמׁשִ

ץ רֶׁ ָר ־אֶׁ ם ֵאלִיש ְ ו ּגַ לּות ַעְכׁשָ ּגָ  ־ְוַעל .ּבַ

ן־ְיֵדי ְלּתָ ַמּפַ ל זֶׁה זֹוִכין ִלְראֹות ּבְ  ׁשֶׁ

ִעים י ְולֹא ְרׁשָ ּצֹול ּדַ ּנִ ָהָרע  ֵמֵעיָנם ׁשֶׁ

ֵהם  ֶׁ ם ַמה ׁשּ הֶׁ ה ּבָ ם רֹואֶׁ ּגַ ּלָא ׁשֶׁ אֶׁ

ה זֶׁה ְוָכל .ּבוֹ  ִלְראֹות ָרצוּ   ־ַעל ַנֲעש ֶׁ

ִדין ְזכּות ִלּמּוד ְיֵדי ַלּמְ ּמְ ע  לעַ  ׁשֶׁ ָהָרׁשָ

ַעל ּלֵל־ְיֵדי־ׁשֶׁ ם . זֶׁה ְיכֹוִלין ְלִהְתּפַ ּגַ

י ־ְיֵדי־ַעל ֵהם עֹוש ֵ יִקים ׁשֶׁ ּדִ זֶׁה ַהּצַ

י 'ה טֹוב זֹוִכים ִלְפֵני ם ּכִ  קֹדֶׁ

ִריתּות ִעים ָהָיה ּכְ ֵני ָהְרׁשָ  'ה ּפְ

ר י ֻמְסּתָ עֹוש ֵ ֵדי ְלַהְכִריָתם  ָרע ּבְ ּכְ

ו ּלֶׁה ְוַעְכׁשָ ֵני ִנְתּגַ י טֹובְלע 'ה ּפְ  :ֹוש ֵ

ת . ט ן אֶׁ ל ָאָדם ָיכֹול ְלַתּקֵ ָלאו ּכָ

ָבִרים ַהנַּ  תֹו ּוְלַהְכִניַע "ַהּדְ ְתִפּלָ ל ּבִ

י ִאם ־ְיֵדי־ַעל ִעים ּכִ ת ָהְרׁשָ זֶׁה אֶׁ

ַמֲעָלה ְמאֹד  דֹול ּבְ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ

נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ְבִחיַנת מֹׁשֶׁ ּבִ

לֹום ָ ר . ַהׁשּ ְוַגם הּוא ָצִריְך ַלֲחּגֹ

ִעים ָמתְ  ד ָהְרׁשָ גֶׁ ָניו ְמאֹד ַלֲעמֹד נֶׁ

ָלם דֹוִלים ְלַכּלֹוָתם ּוְלַבּטְ  :ַהּגְ

ת . י ַ ִחיַנת ְיֻרׁשּ ִמְצַות ַחּלָה ִהיא ּבְ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ץ ּכַ י ַעל, ָהָארֶׁ ְיֵדי ־ּכִ

יְך אֹור  ִמְצַות ַחּלָה זֹוִכין ְלַהְמׁשִ

ַעל זֶׁה ְיכֹוִלין ־ְיֵדי־ְזכּות ָאבֹות ׁשֶׁ

ַמן ַהזֶּׁהְלַגּלֹות  זְּ ם ּבַ ָתּה ּגַ ָ  :ְקֻדׁשּ

ה ־ַעל. יא ֹבֵהי קֹוָמה ֵהּמָ י רֹב ַהּגְ ּפִ

י קֹוָמה ַטּנֵ ְך ַהּקְ ִסיִלים ּוְלֵהפֶׁ  ּכְ

ל  כֶׁ ֵ ש ּ ל ְוזֶׁה מּוָבן ּבַ כֶׁ ֲעֵלי ש ֵ ה ּבַ ֵהּמָ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ  :ּכַ
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ִרים   ו  כ  יֹום ַהב ִ בְׁ  נו –ו 

ָרֵאל ֵיׁש לֹו . א ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ִחיַנת ּכָ ּבְ

ִחיָנתוֹ  ָלה ְלִפי ּבְ ְמׁשָ ֵיׁש . ַמְלכּות ּומֶׁ

הּוא  ֵביתֹו ְוֵיׁש ׁשֶׁ ֹוֵרר ּבְ הּוא ש  ׁשֶׁ

ל  הּוא מֹוׁשֵ יֹוֵתר ְוֵכן ֵיׁש ׁשֶׁ ל ּבְ מֹוׁשֵ

ל ָהעֹוָלם ְלכּות . ַעל ּכָ ּוְבִחיַנת ַהּמַ

ָחד ִהיא  ָכל אֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ַהזֹּאת ׁשֶׁ

ְסָיא ְלָיא ּוְבִאְתּכַ ִאְתּגַ ִניםַעיֵּ ) ּבְ (. ן ּפְ

יֹוֵתר  ֵהר ּבְ ָחד ִלזָּ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

ְלכּות  ׁש ִעם ַהּמַ ּמֵ ּתַ ִלְבִלי ְלִהׁשְ

ׁש לֹו ַלֲהָנָאתֹו  ּיֵ ָלה ׁשֶׁ ְמׁשָ ְוַהּמֶׁ

ם  ֵ י ִאם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּוְלָצְרּכֹו ּכִ

ַרְך ְלַבד ַהְינּו ְלַהְזִהיר , ִיְתּבָ ּדְ

ְכָנִעים תַּ  ל ַהּנִ ת ּכָ יו ּוְלהֹוִכיַח אֶׁ ְחּתָ

ל ה יָבם אֶׁ ל . 'ַלֲהׁשִ ִאם הּוא מֹוׁשֵ

ֵביתֹו ְלַבד ָצִריְך ְלַהְזִהיר  ּבְ

ֲעבֹוַדת  יתֹו ּבַ ֵני ּבֵ ת ּבְ ּוְלהֹוִכיַח אֶׁ

ל ', ה ָלה יֹוֵתר ּכָ ְמׁשָ ְוִאם ֵיׁש לֹו מֶׁ

ל ָעָליו  ִחיָנתֹו ֻמּטָ ָחד ְלִפי ּבְ אֶׁ

ְלַהְזִהיר ּוְלהֹוִכיַח יֹוֵתר ְויֹוֵתר 

ים כָּ  ָלה ֲאָנׁשִ ְמׁשָ ָחד ְלִפי ַהּמֶׁ ל אֶׁ

ׁש לוֹ  ּיֵ  :ׁשֶׁ

ל . ב ָחד  ּכָ ָלה  ְלִפי  אֶׁ ְמׁשָ ׁש   ַהּמֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ

ֵאינֹו ִנְזָהר ְלהֹוִכיָחם  ׁשֶׁ לֹו ּכְ

ֱעָנׁש  ָראּוי הּוא נֶׁ ּוְלַהְזִהיָרם ּכָ

לֹום  ִרין ָיָמיו ַחס ְוׁשָ ם ְוִנְתַקּצְ ֲעֵליהֶׁ

ֱאַמר נּות ': ְוָעָליו נֶׁ אֹוי ָלַרּבָ

קַ  ּמְ ָעלֶׁיהָ ׁשֶׁ ת ּבְ ת אֶׁ רֶׁ ָסִחים פ) 'ּבֶׁ (. ז"ּפְ

ּמֹוִכיָחם ּוַמְזִהיָרם  ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ֲעבֹוַדת ה ים ' ּבַ יְך ַחּיִ הּוא ַמְמׁשִ

 :ַוֲאִריַכת ָיִמים

ר ְלהֹוִכיָחם . ג ְפׁשָ ֲאָבל ִאי אֶׁ

י ִאם ַעל ָראּוי ּכִ ְיֵדי ־ּוְלַהְזִהיָרם ּכָ

ק ַהּתֹוָרה ַעל. ֵעסֶׁ  זֶׁה ְיכֹוִלים־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ָחד ֲאִפּלּו  ָחד ְואֶׁ ְלהֹוִכיַח ְלָכל אֶׁ

ּנּו ְמאֹד ַוֲאִפּלּו ִאם  ָלְרחֹוִקים ִמּמֶׁ

ם ִריְך ָלהֶׁ ּצָ ֶׁ י . ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ׁשּ ּכִ

ם ־ַעל ּגַ ק ַהּתֹוָרה זֹוִכים ׁשֶׁ ְיֵדי ֵעסֶׁ

ְמעּו קֹול  ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ִיׁשְ

ִמיד ת ּתָ קֶׁ זֶׁת ְוצֹועֶׁ ְכרֶׁ ּמַ : ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ִתיַעד ָמתַ " ֵאֲהבּו פֶׁ ָתִים ּתְ " י ּפְ

ֵלי) ּלָם ־ְיֵדי־ְוַעל (כב 'א ִמׁשְ זֶׁה ָיׁשּובּו ּכֻ

ל ה  :'אֶׁ

ם ַעל. ד ק ַהּתֹוָרה זֹוִכין ־ּגַ ְיֵדי ֵעסֶׁ

י ַעל, ַלֲאִריַכת ָיִמים ק ־ּכִ ְיֵדי ֵעסֶׁ

ים  ת ֵחי ַהַחּיִ ַהּתֹוָרה קֹוִרין אֶׁ

יִכין  ְבָיכֹול ּוַמְמׁשִ מֹו ּכִ ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ

ים ַוֲאִריכּות ָיִמיםִמּמֶׁ  . ּנּו ַחּיִ
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ְוָקא  ה ּדַ ּפֶׁ ּתֹוָרה ּבַ ּוְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבַ

יו ְוָאז  ְבֵרי ּתֹוָרה ִמּפִ ְלהֹוִציא ּדִ

יְך  ַרְך ּוְלַהְמׁשִ זֹוִכין ִלְקרֹותֹו ִיְתּבָ

ים ַוֲאִריכּות ָיִמים ּנּו ַחּיִ  :ִמּמֶׁ

י ֵיׁש . ה ָרה ּכִ ִחינֹות ַהְסּתָ י ּבְ ּתֵ ֵיׁש ׁשְ

תֹוְך  ּבְ ָרה ׁשֶׁ ָרה ְוֵיׁש ַהְסּתָ ַהְסּתָ

ָרה ר . ַהְסּתָ ַרְך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּוְכׁשֶׁ

ָרה ַאַחת  ַהְסּתָ ןּבְ ם־ּכֵ ה ְמאֹד  ּגַ ָקׁשֶׁ

י־ַעל־ְלָמְצאֹו ַאְך ַאף ר ־ּפִ ְפׁשָ ֵכן אֶׁ

ְמָצא אֹותֹו  ּיִ ִליַגע ְוַלֲחֹתר ַעד ׁשֶׁ

ַרךְ  ל , ִיְתּבָ ּיֹוֵדַע ַעל ּכָ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ר פָּ  ַרְך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ִנים ׁשֶׁ

ּנוּ  ַרְך . ִמּמֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ָרה  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶׁ ַהְסּתָ ר ּבְ ִנְסּתָ

ַעְצָמּה  ָרה ּבְ ַהַהְסּתָ ַהְינּו ׁשֶׁ ןּדְ ם־ּכֵ  ּגַ

ָלל  ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ּנּו ׁשֶׁ ת ִמּמֶׁ רֶׁ ִנְסּתֶׁ

ר מִ  ַרְך ִנְסּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּנּו ֲאַזי ׁשֶׁ ּמֶׁ

ַרְך  ר ִלְמצֹא אֹותֹו ִיְתּבָ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ם  ֵ ָלל ֵמַהׁשּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ַרךְ  עֹוֵבר . ִיְתּבָ י ִמי ׁשֶׁ ְוַדע ּכִ

לֹום הּוא נֹוֵפל  ה ַחס ְוׁשָ ְוׁשֹונֶׁ

ָרה ַאַחת ַוֲאַזי ַאף י ־ַעל־ְלַהְסּתָ ּפִ

ָבר  י ּכְ ה לֹו ָלֵצאת ְוָלׁשּוב ּכִ ׁשֶׁ ּקָ ׁשֶׁ

ה  ַרְך ְוַנֲעש ָ ם ִיְתּבָ ֵ ּנּו ַהׁשּ ר ִמּמֶׁ ִנְסּתַ

ר ַאף ּתֵ הֶׁ י־ַעל־לֹו ּכְ ֵכן ֲעַדִין הּוא ־ּפִ

ּיֹוֵדַע  ַהְינּו ׁשֶׁ ָרה ּדְ יֹוֵדַע ִמן ַהַהְסּתָ

ר ּתֵ הֶׁ ה לֹו ּכְ ֲעש ָ ּנַ ןוְ . ׁשֶׁ ר  ַעל־ּכֵ ְפׁשָ אֶׁ

ַעְצמֹו  ל ִלּבֹו זֶׁה ּבְ יב אֶׁ לֹו ְלָהׁשִ

ַפל  ּנָ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ ָרה ּדְ יַע ְלַהְסּתָ ְוִהּגִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּנּו ַהׁשּ ר ִמּמֶׁ ְסּתַ ּנִ זֹו ׁשֶׁ

ר  ּתֵ הֶׁ ה לֹו ּכְ ֲעש ָ ּנַ ְוַהּתֹוָרה ַעד ׁשֶׁ

ׁש ְוַלְחּתֹר ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ָיכֹול ְלַבּקֵ

ֵצא ִמזֶּׁה ּיֵ ֲאָבל ִאם ַחס . ַעד ׁשֶׁ

ה  ָנה ָעש ָ ָעַבר ְוׁשָ לֹום ַאַחר ׁשֶׁ ְוׁשָ

ָנא ִלְצָלן ֲאַזי יֹוֵתר ֲעֵברֹות ַרֲחמָ 

ָרה  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶׁ נֹוֵפל ְלַהְסּתָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּנּו ַהׁשּ ר ִמּמֶׁ ַוֲאַזי ִנְסּתָ

ל ֵאינֹו יֹוֵדַע ־ְוַהּתֹוָרה ּכָ ְך ַעד ׁשֶׁ ּכָ

ָלל ֵמָהִאּסּור ָלל . ּכְ ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ

ל  ר ַרק ּכָ ּתֵ הֶׁ ה לֹו ּכְ ֲעש ָ ּנַ ׁשֶׁ

ָבִרים ָהָרִעים דּ  ֹוִמין לֹו ַהּדְ

מּור ּוְכִאּלּו ֵאין ִאּסּור  ְלִמיׁשֹור ּגָ

לֹום ָלל ַחס ְוׁשָ  ־ַעל־ֲאָבל ַאף. ּכְ

י ָלל ־ּפִ עֹוָלם ּכְ ֵכן ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ

ּנֹוֵפל ִלְבִחיַנת  ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ָרה ַאף תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶׁ  ־ַעל־ַהְסּתָ

י ׁש ִחּיּותֹו ־ּפִ ם ְמֻלּבָ ם ׁשָ ֵכן ּגַ

לֹא ִחּיּותֹו ֵאין ׁשּום  י ּבְ ַרְך ּכִ ִיְתּבָ
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עֹוָלם ָבר ּבָ ַוֲאִפּלּו . ִקּיּום ְלׁשּום ּדָ

ִלּפֹות ְוָהֲעֵברֹות ַוֲאִפּלוּ  ף ַהּקְ ּתֹקֶׁ

רֹות  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ רֹות ׁשֶׁ ַהַהְסּתָ

ן ם־ּכֵ ּנוּ  ּגַ ִלים ִחּיּות ִמּמֶׁ ְמַקּבְ

ַרךְ  ה ָלַדַעת זֹאת . ִיְתּבָ זֹּוכֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

רֹות נִ  ל ַהַהְסּתָ ְצלֹו ּכָ ִלין אֶׁ ּטְ ְתּבַ

דֹול  רּוז ַהּגָ מַֹע קֹול ַהּכְ ה ִלׁשְ ְוזֹוכֶׁ

קֹול  ִמיד ּבְ זֶׁת ּתָ ְכרֶׁ ּמַ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ׁשֶׁ

דֹול  ֵאֲהבּו "ּגָ ָתִים ּתְ ַעד ָמַתי ּפְ

ִתי ל ה" פֶׁ ה ָלׁשּוב אֶׁ ְוִלְזּכֹות . 'ְוִיְזּכֶׁ

ְיֵדי ַהּתֹוָרה ־ְלַדַעת זֹאת הּוא ַעל

ק ַהּתֹוָרה ְיכֹוִלין ־י ַעלכִּ  ְיֵדי ֵעסֶׁ

ָרה  ַהְסּתָ הּוא ּבְ ם אֹותֹו ׁשֶׁ ְלעֹוֵרר ּגַ

ם  ֵ ָרה ּוְלהֹוִדיעֹו ֵמַהׁשּ תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶׁ

ׁש לֹו  ּיֵ ַרְך ׁשֶׁ ןִיְתּבָ ם־ּכֵ ְקָוה ַעד  ּגַ ּתִ

ת ְוִיְתָקֵרב  ל ָהֱאמֶׁ ׁשּוב אֶׁ ּיָ ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ דִּ . ְלַהׁשּ ֹכַח ַהּצַ י ּבְ יֵקי ּכִ

ם  ֵ ל ַהׁשּ ת ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב אֶׁ ֱאמֶׁ

ָכל ֵעת ֵאיְך  ִמיד ּבְ ַרְך ּתָ ִיְתּבָ

הּוא הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו . ׁשֶׁ

ה ְוָנַפל  ָעש ָ ֶׁ ה ַמה ׁשּ ִאם ָעש ָ

ם  ם ׁשָ לֹום ּגַ ַפל ַחס ְוׁשָ ּנָ ְלָמקֹום ׁשֶׁ

י הּוא  ַרְך ּכִ ׁש ִחּיּותֹו ִיְתּבָ ְמֻלּבָ

ת ּלָם ְמַחּיֶׁה אֶׁ ַוֲאַזי ָיכֹול ָלׁשּוב . ּכֻ

מַֹע  הּוא ְוִלְזּכֹות ִלׁשְ ל ָמקֹום ׁשֶׁ ִמּכָ

ת קֹול ַהּתֹוָרה ַהנַּ  י ַמה . ל"אֶׁ ּכִ

רּוז  ת קֹול ַהּכְ ֵאין ׁשֹוְמִעין אֶׁ ֶׁ ׁשּ

ל ַהּתֹוָרה הּוא ֵמֲחַמת  דֹול ׁשֶׁ ַהּגָ

רֹות ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ־ִרּבּוי ַהַהְסּתָ

ם, ָהֲעוֹונֹות ֵ י ַהׁשּ ר  ּכִ ַרְך ִנְסּתָ ִיְתּבָ

ים  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ נּו ּבַ ה ֵמִאּתָ ַעּתָ

ָרה  תֹוְך ַהְסּתָ ּבְ ָרה ׁשֶׁ ַהְסּתָ ּבְ

ְבִחיַנת יר: "ּבִ ר ַאְסּתִ " ְוָאֹנִכי ַהְסּתֵ

ָבִרים ל) ק ־ֲאָבל ַעל(. א יח"ּדְ ְיֵדי ֵעסֶׁ

רֹות ַעד  ין ַהַהְסּתָ ַהּתֹוָרה ְמַגּלִ

ם ָהְרח ּגַ ּפֹוֲעִלין ׁשֶׁ ֹוִקים ְמאֹד ׁשֶׁ

ל  רּוז ְוַהּתֹוָכָחה ׁשֶׁ ְמעּו קֹול ַהּכְ ִיׁשְ

ּנֹוְפִלין לֹו ִהְרהּוֵרי ) ַהּתֹוָרה ַהְינּו ׁשֶׁ

תֹוְך  ת ּבְ ׁשֶׁ ְתֵרי ּתֹוָרה ַהְמלֻּבֶׁ ׁשּוָבה ֵמַהּסִ ּתְ

רֹות  ַחל)"ָהֲעֵברֹות ְוַהַהְסּתָ י ַהּנַ ִאּבֵ "(. ּבְ

זֶּׁהּו ִעְנַין ָמקֹום  ם ׁשֶׁ ן עֹוד ׁשָ ֲעֵלי ְוַעּיֵ ּבַ ׁשֶׁ

ׁשּוָבה עֹוְמִדין ְוכוּ  ִכין . 'ּתְ ַוֲעוֹונֹות ִנְתֲהּפְ

ם ן ׁשָ ל  :(ִלְזֻכּיֹות ַעּיֵ ּלָם אֶׁ ׁשּובּו ּכֻ ּיָ ַעד ׁשֶׁ

 :'ה

ם . ו ֵ ְתַרֲחקּו ֵמַהׁשּ ּנִ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ֵיׁש ּבְ

ל  קֹומֹו ׁשֶׁ ׁשּו ְוָקְפצּו ִמּמְ ּנָ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ָבר ָהיּו אֵ , עֹוָלם ּכְ ם ְוֵיׁש ׁשֶׁ ֵ ל ַהׁשּ צֶׁ

ְכחּו  ָבר ׁשָ ַרְך ְקָצת ַאְך ּכְ ִיְתּבָ

ה ֵהם זֹוְכִרים , ִמזֶּׁה ם ַעּתָ ּגַ ְוֵיׁש ׁשֶׁ
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ָתה  ׁשְ ּנָ ַרְך ַאְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ אֶׁ

ר  ּבֵ בּוָרָתם ְוֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלִהְתּגַ ּגְ

ק ַהּתֹוָרה ־ַעל ִיְצָרם ְוַעל ְיֵדי ֵעסֶׁ

ל ה ּלָם אֶׁ נַּ ' ָיׁשּובּו ּכֻ  :ל"ּכַ

מּוִכים ְמאֹד . ז קֹומֹות ַהּנְ ּמְ ּבַ

ם  ַרְך ׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ּוְרחֹוִקים ְמאֹד ֵמַהׁשּ

ֹבּהַ ְמאֹד  ׁש ִחּיּות ּגָ ְיָקא ְמֻלּבָ ּדַ

ְבִחיַנת ִסְתֵרי ּתֹוָרה ן. ּבִ ִמי  ַעל־ּכֵ

ם  ָ ׁשּ ַפל ְמאֹד ָצִריְך ֵליַדע ׁשֶׁ ּנָ ׁשֶׁ

ל  ְיָקא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב אֶׁ ְמקֹומֹו ּדַ ּבִ

ְיָקא ַהשֵּׁ  ם ּדַ י ׁשָ יֹוֵתר ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ

בֹוּהַ ְמאֹד ְעָלם ִחּיּות ּגָ ה . נֶׁ ְזּכֶׁ ּיִ ּוְכׁשֶׁ

ּלֶׁה ַעל ְתּגַ ַרְך ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ  ־ָלׁשּוב ְלַהׁשּ

ַהְינּו  ֹבָהה ּדְ ְיָקא ּתֹוָרה ּגְ ָידֹו ּדַ

 :ִסְתֵרי ּתֹוָרה

ר ַחס ־ַעל. ח ּבֵ ֲאַות ָממֹון ִמְתּגַ ְיֵדי ּתַ

לֹום ִהיא  ְוׁשָ ָעה ׁשֶׁ ַמְלכּות ָהְרׁשָ

ת  פֶׁ ִהיא רֹודֶׁ ַמְלכּות ָהָמן ֲעָמֵלק ׁשֶׁ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ִמיד ַאַחר ַמְלכּות ּדִ ּתָ

ִחּיּוָתּה ִהיא ַעל ַעת ־ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּדַ

ִהיא ַהּתֹוָרה ָעה . ׁשֶׁ ּוַמְלכּות ָהְרׁשָ

ית  י ִמְתַאּוֵ ִהיא ַהִהּפּוְך ִמזֶּׁה ּכִ

ִמיד לֱֶׁאסֹף ָממֹון ּובֹוַלעַ  ת ּתָ

ֱעָלִמים  ה ַהּנֶׁ ָ ֻדׁשּ ִניצֹוצֹות ַהּקְ

ָוִנין  ְרׁשֹו ּגְ ׁשָ הּוא ּבְ ָממֹון ׁשֶׁ ּבְ

ִאין ר . ִעּלָ ּבֵ ׁשַ ּמְ ִפי ׁשֶׁ ָחד ּכְ ְוָכל אֶׁ

ל  ְך ַעְצמֹו אֶׁ ֲאַות ָממֹון ּומֹוׁשֵ ּתַ

ן  ה ּכֵ ָ ְקֻדׁשּ ַעת ּדִ ַהּתֹוָרה ְוַהּדַ

דֹוׁשֹות  יצֹוצֹות ַהּקְ מֹוִציא ַהּנִ

ְלכּות ָהְרשָׁ  ֹכַח . ָעהִמּמַ ְוַהּכֹל ּבְ

עֹוְסִקים  ים ׁשֶׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

ם ּכַֹח  ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ּתֹוָרה ּבֶׁ ּבַ

ָעה ּוְלהֹוִציא  ְלַהְכִניַע ַמְלכּות ָהְרׁשָ

דֹוׁשֹות ְוָכל  יצֹוצֹות ַהּקְ ל ַהּנִ ּכָ

ם  ֹות ֵמהֶׁ ם ְוַלֲעש  ָ מֹון ִמׁשּ ַהּמָ

ר ְוָצִריְך ְמאֹד ְלִהְתגַּ . ּתֹוָרה ּבֵ

ֲאַות ָממֹון ּבֹר ּתַ  :ְוִלׁשְ

ן ִנְתַמֵעט . ט ֲאַות ָממֹון ּכֵ ִפי ּתַ ּכְ

ים ְוָהֲאִריכּות ָיִמים  ַעת ְוַהַחּיִ ַהּדַ

ל  רּוז ׁשֶׁ ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע קֹול ַהּכְ

ִמיד ָלׁשּוב  זֶׁת ּתָ ְכרֶׁ ּמַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ זֶׁה הּוא ־ְיֵדי־ְוַעל. ְלַהׁשּ

ְרָנָסתֹו ֻמְכָרח ְלִהְתיַ  ַע ַאַחר ּפַ ּגֵ

ְכֵבדּות  דֹול ּוַפְרָנָסתֹו ּבִ טַֹרח ּגָ ּבְ

ר . ּוְבדַֹחק ְמאֹד ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ּתֹוָרה  ְעּתֹו ַלֲחׁשֹב ַרק ּבַ יל ּדַ ְלַהְגּדִ

ֲאַות ָממֹון ַעל ר ּתַ ּבֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ּוְמׁשַ

ָנֵקל ְרָנָסתֹו ּבְ מַֹע . ּפַ ה ִלׁשְ ְוזֹוכֶׁ



 קצב ־ נו ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ל ַהּתֹוָרה ָהְרָמִזים ְוהַ  רּוִזים ׁשֶׁ ּכְ

בֹות ַהּטֹובֹות  ֲחׁשָ ֵהם ַהּמַ ׁשֶׁ

ָכל ֵעת ָלׁשּוב  ִלּבֹו ּבְ ָהעֹוִלים ּבְ

ה  ְזּכֶׁ ּיִ ַרְך ַעד ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ת ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ  :ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

א ַעל. י ּבָ ְיֵדי ְיִגיַעת ־ַעְצבּות רּוַח ׁשֶׁ

יֹוֵתר הוּ  מֹון ּבְ א ּוְרִדיַפת ַהּמָ

ָחשׁ  ים ־ְיֵדי־ְוַעל. ֻזֲהַמת ַהּנָ ה ַנֲעש ִ זֶׁ

ֱחָלׁש רּוַח  ֵבִדים ְונֶׁ ל ָהֵאיָבִרים ּכְ ּכָ

לּוי ִחּיּותוֹ  ּבֹו ּתָ ָאָדם ׁשֶׁ ּבָ ק ׁשֶׁ . ַהּדֹפֶׁ

ק יֹוֵתר  ֱחָלׁש רּוַח ַהּדֹפֶׁ ּנֶׁ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

יֹוֵתר  ֵבִדים ּבְ ים ָהֵאיָבִרים ּכְ ַנֲעש ִ

ֱחָלׁש רּוַח ַהּדֹפֶׁ  ק עֹוד ְוחֹוֵזר ְוֵכן נֶׁ

ּתּוַכל ַנְפׁשֹו ָלֵצאת , ָחִליָלה ַעד ׁשֶׁ

ֲאַות ָממֹון ־ַעל ת ּתַ ְיֵדי ִטְרּדַ

ָאגֹות ְוָהַעְצבּות  ר ַהּדְ ם ִעּקַ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

 :רּוחַ 

ה ֲאָנָחה ְיֵדי־ַעל .יא ָ ְקֻדׁשּ ַח  ּדִ ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶׁ

ַרְך הּוא חֹוֵזר  ם ִיְתּבָ ֵ ָלׁשּוב ְלַהׁשּ

ת ָהרוּ  ק ְוחֹוֵזר ּוַמְבִריא אֶׁ ַח ַהּדֹפֶׁ

ְוִנּצֹול ֵמָהַעְצבּות רּוַח . ִחּיּותוֹ 

א ַעל ּבָ ת ־ׁשֶׁ ְיֵדי ְיִגיַעת ְוִטְרּדַ

דֹול  ה ְלַדַעת ּגָ ְרָנָסה ְוזֹוכֶׁ ַהּפַ

ַמִים ָ ּבּוִרים ִמן ַהׁשּ ל ּדִ  :ּוְלַקּבֵ

ְרָנָסה . יב ן ַהּפַ ַעת ּכֵ ַלת ַהּדַ ְלִפי ַהְגּדָ

ָחֵסר בְּ  ָנֵקל ְוָכל ִמי ׁשֶׁ ַדַעת ּבְ

יֹוֵתר הּוא ָיֵגע ְוטֹוֵרַח ַאַחר  ּבְ

יֹוֵתר ְרָנָסה ּבְ  :ַהּפַ

ה . יג ן ִנְתַרּבֶׁ ַעת ּכֵ ַלת ַהּדַ ְלִפי ַהְגּדָ

לֹום ָ ת ְוַכַעס , ַהׁשּ י ַמֲחלֹקֶׁ ּכִ

ַעת ְסרֹון ַהּדַ . ְוַאְכָזִרּיּות הּוא ֵמחֶׁ

ל  ּטֵ ַעת ִנְתּבַ ה ַהּדַ ְתַרּבֶׁ ּנִ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ַעס ְוִנְתַרּבֶׁ  ד ַהּכַ סֶׁ ה ָהַרֲחָמנּות ְוַהחֶׁ

לֹום ָ ן. ְוַהׁשּ ק ־ַעל ַעל־ּכֵ ְיֵדי ֵעסֶׁ

ַעל ַעת ־ְיֵדי־ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ְך ּדַ זֶׁה ִנְמׁשָ

ְך ַרֲחָמנּות  ַעס ְוִנְמׁשָ ל ַהּכַ ּטֵ ִנְתּבַ

לֹום ְוזֹוִכין ִלְרפּוָאה  :ְוׁשָ

ל . יד יַע ִמּכָ ה מֹוׁשִ ְטִביַלת ִמְקוֶׁ

ל ַהטֻּ  ת ִמּכָ רֶׁ רֹות ּוְמַטהֶׁ ְמאֹות ַהּצָ

ת  כֶׁ ה ַמְמׁשֶׁ י ִמְקוֶׁ ל ַהֲחָטִאים ּכִ ּוִמּכָ

ְליֹון ְמאֹד ד עֶׁ סֶׁ ַעת ְוחֶׁ ה . ּדַ ְוזֹוכֶׁ

ים  ָנֵקל ְוִלְרפּוָאה ּוְלַחּיִ ְלַפְרָנָסה ּבְ

ֵני ָאָדם  ַוֲאִריכּות ָיִמים ּוְלעֹוֵרר ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל. ְלַהׁשּ ּטֵ  ְוִנְתּבַ

ה ְלשָׁ  ַעס ְוזֹוכֶׁ ת ְוַהּכַ ֲחלֹקֶׁ לֹום ַהּמַ

דֹול  :ּוְלַרֲחִמים ּוְלַדַעת ּגָ

בּועֹות ִהיא . טו ׁשָ ה ּבְ ְטִביַלת ִמְקוֶׁ

דֹוִלים ְוַדַעת ְליֹון ְוַרֲחִמים ּגְ ד עֶׁ סֶׁ חֶׁ



 קצג ־ נז ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

בּועֹות הּוא . ִנְפָלא ְמאֹד   י ׁשָ ּכִ

הּוא  ְליֹון ְוָגֹבּהַ ְמאֹד ׁשֶׁ ק ְועֶׁ ל ּדַ כֶׁ ש ֵ

י  דֹוִלים ְמאֹד ּכִ ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים ּגְ

מֹו ָהַרֲחמִ  ַעת ּכְ ִפי ַהּדַ ים הּוא ּכְ

ָמקֹום ַאֵחר ֹבָאר ּבְ ּמְ ֵרי . ׁשֶׁ ַאׁשְ

בּועֹות  ת ׁשָ ַ ל ְקֻדׁשּ ה ְלַקּבֵ ַהזֹּוכֶׁ

בּועֹות  ל ׁשָ ה ׁשֶׁ ְקוֶׁ ְפָרט ַהּמִ ּבִ

ם  ָ ׁשּ ּמִ ים ׁשֶׁ ִ ַער ַהֲחִמׁשּ ל ׁשַ ִהיא ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ָרה ָאז ַעל  הֳּ ה ְוַהּטָ ָ ֻדׁשּ ת ַהּקְ כֶׁ ִנְמׁשֶׁ

ָרֵאל  :ִיש ְ

ת ַהשָּׁ . טז ֲחלֹקֶׁ ַדַעת ְוַהּמַ לּוי ּבְ לֹום ּתָ

ַעת ְך ַהּדַ ת . הּוא ֵהפֶׁ ַאְך ֵיׁש ַמֲחלֹקֶׁ

ַעת  ת ּדַ ֱאמֶׁ הּוא ּבֶׁ ַמִים ׁשֶׁ ם ׁשָ ְלׁשֵ

ל  ַעת ׁשֶׁ דֹול ְמאֹד יֹוֵתר ֵמַהּדַ ּגָ

ת  ֲחלֹקֶׁ ת זֶׁה ַהּמַ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ לֹום ּכִ ׁשָ

דֹול לֹום ּגָ . הּוא ַאֲהָבה ְוׁשָ

ָהָיה ַהדַּ  לּות ּוְבִמְצַרִים ׁשֶׁ ּגָ ַעת ּבַ

ם  ת ְלׁשֵ אי לֹא ָהָיה ַמֲחלֹקֶׁ ַוּדַ ּבְ

נַּ  ַעת ּכַ ּדַ לּוי ּבַ י זֶׁה ּתָ ַמִים ּכִ . ל"ׁשָ

ְצַרִים ־ַאְך ַאַחר ְגֲאלּו ִמּמִ ּנִ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ַעת ־ַעל ִחיַנת ּדַ הּוא ּבְ ה ׁשֶׁ ְיֵדי מֹׁשֶׁ

ת  ל ַמֲחלֹקֶׁ ַעת ׁשֶׁ ָאז ָזכּו ְלזֶׁה ַהּדַ

הּוא ּבֶׁ  ַמִים ׁשֶׁ ם ׁשָ ת ְלׁשֵ ֱאמֶׁ

לֹום ָ ְכִלית ַהׁשּ  :ּתַ
 

  

ן   ֶ י יֹוֵסי ב  ֲאלו  ֶאת ַרב ִ ָ ש 

ָמא   נז –ִקיסְׁ
 

ְהיֶׁה לֹו . א ּתִ ר הּוא ׁשֶׁ ָלל ְוָהִעּקָ ַהּכְ

ְכבֹוָדם  ֵהר ּבִ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּוְלִהזָּ

ם ְמאֹד ה . ְוִליָרא ֵמהֶׁ ְוַאף ִאם ִנְדמֶׁ

ד  גֶׁ נֶׁ לֹום ּכְ ים ַחס ְוׁשָ ֵהם עֹוש ִ לֹו ׁשֶׁ

הּוא ָצִריְך ְלַהֲאִמין , הַהּתֹוָר 

ים ְנכֹוָנה ַעל אי ֵהם עֹוש ִ ַוּדַ ּבְ י ־ׁשֶׁ ּפִ

י ַהּתֹוָרה ִנְמְסָרה  ַהּתֹוָרה ּכִ

ִפי ַמה  ּה ּכְ ְלַחְכֵמי ַהּדֹור ְלָדְרׁשָ

ּיֹוְדִעים ֶׁ ן. ׁשּ ִליְך  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ְלַהׁשְ

ם ְכלֹו ְוַדְעּתֹו ַרק ִלְסמְֹך ֲעֵליהֶׁ  :ש ִ

ּתֹוָרה . ב לּוִיים ּבַ ל ָהְרפּואֹות ּתְ ּכָ

ְבִחיַנת א: "ּבִ רֹו ַמְרּפֵ ש ָ " ּוְלָכל ּבְ

ֵלי ד) ְוַהּתֹוָרה ִנְמְסָרה ( כב' ִמׁשְ

מַֹע  ים ִלׁשְ ַלֲחָכִמים ַוֲאַנְחנּו ְמֻצּוִ

ם ָיִמין  ְבֵריהֶׁ ם ְוִלְבִלי ָלסּור ִמּדִ ֵמהֶׁ

מֹאל ַזְלֵזל ְוֵאינֹו . ּוש ְ ּמְ ּוִמי ׁשֶׁ

ה ַמֲאמִ  ְדמֶׁ ּנִ ם ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ִדְבֵריהֶׁ ין ּבְ

ן אֹוַרְיָתא ֵאינֹו ּכֵ ּדְ ּמִ , לֹו ׁשֶׁ

ֵאין ָלּה ־ְיֵדי־ַעל ה ׁשֶׁ ַמּכָ ֱחלֶׁה ּבְ זֶׁה נֶׁ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ה ּכְ ְרפּוָאה ּוֵמת ּבָ

ְלָמא ִחְוָיא , 'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדִ
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ֵלית ֵלּה ַאְסָוָתא ָנן ְטַרֵקּה ּדְ ַרּבָ ' ּדְ

ת ק) ּבָ  (:י"ׁשַ

ּנֹוְפִלין ֵמֱאמּוַנת ֲחָכִמים . ג ׁשֶׁ ּכְ

ר דֶׁ ּקּון ָלזֶׁה הּוא נֶׁ ּדֹר ֵאיזֶׁה , ַהּתִ ּיִ ׁשֶׁ

ד ַעל ם ִמּיָ ר ִויַקּיֵ דֶׁ זֶׁה ָיׁשּוב ־ְיֵדי־נֶׁ

ה ִלְרפּוָאה  לֱֶׁאמּוַנת ֲחָכִמים ְוִיְזּכֶׁ

ֵלָמה זֶׁה ִמְתנֹוְצִצים ּבֹו ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשְ

ה ְלעֹנֶׁ  ת אֹורֹות ָהָאבֹות ְוזֹוכֶׁ ּבָ ג ׁשַ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ֲאִכיָלה ּבִ , ַהְינּו ּבְ

ַעס ּוְלַהְכִניַע  ל ַהּכַ ְוזֹוִכין ְלַבּטֵ

ֹוְנִאים יל ָהאֹוְיִבים ְוַהש ּ . ּוְלַהּפִ

ִסְטָרא־ְיֵדי־ְוַעל ַער ּדְ ַ  ־זֶׁה ִיּפֹל ַהׁשּ

ֲעֵרי  ה ׁשַ יַח ְוִיְבנֶׁ ַאֲחָרא ְוָיבֹוא ָמׁשִ

ה ָ ֻדׁשּ  :ַהּקְ

עַ ־ַעל. ד ס ִנְתעֹוֵרר ַהְמַקְטֵרג ְיֵדי ּכַ

ו הּוא ֱאדֹום ּוִמן  הּוא ֵעש ָ דֹול ׁשֶׁ ַהּגָ

ְליֹון ִנְתעֹוְרִרים  ַהְמַקְטֵרג ָהעֶׁ

ִלים ְמַקְטְרִגים ְוָצִרים ַעל  ְלׁשְ ּתַ ְוִנׁשְ

י . ָהָאָדם ַהּכֹוֵעס ְוׁשֹוְלִטים ָעָליו ּכִ

ת ־ַעל ּלֶׁקֶׁ ַעס ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ ְיֵדי ַהּכַ

לֶׁם ֱאלִֹקים סָ  ָניו ּוָפָניו ְוצֶׁ ר ֵמַעל ּפָ

ה ָחָרה ָלְך  ְבִחיַנת ָלּמָ נֹוְפִלים ּבִ

יךָ  ה ָנְפלּו ָפנֶׁ ית ד) ְוָלּמָ ֵראׁשִ  (ו' ּבְ

ֵני ָאָדם ַוֲאַזי יֹוֵצא . ְוֵאין לֹו ּפְ

ֵהָמה ר ּבְ דֶׁ ר ָאָדם ְלגֶׁ דֶׁ ן ) ִמּגֶׁ ַעּיֵ

ה הּוָבא בִּ  ְלִמי ִנּדָ " ְפִרי ְמָגִדים"ְירּוׁשַ

ָעה ִסימָ  ה ּדֵ ש"ן ייֹורֶׁ ד ָסִעיף ָקָטן "ג ּבְ

ל  :ח ְוזֶׁה ְלׁשֹונוֹ "י ּלֹו ָאָדם ּוָפָניו ׁשֶׁ ּכֻ

ּתֹוָרה  ֵהָמה עֹוֵמד ְוקֹוֵרא ּבַ ּבְ

א ְלׁשֹוַחְטָך ְוכוּ   :('אֹוְמִרים לֹו ּבָ

ֹוְנִאים  ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ׁשֹוְלִטים ּבֹו ַהש ּ

ם  ה ָלהֶׁ י ִנְדמֶׁ ְוָצָריו ְמֵצִרים לֹו ּכִ

ְבֵהָמה ְוֵאי ּנוּ ּכִ  :ָנם ְיֵרִאים ִמּמֶׁ

י . ה ֲעִנית ּכִ ַעס הּוא ּתַ ּקּון ַלּכַ ּתִ

ַעס ־ַעל ת ַהּכַ ֲעִנית ַמְכִניַע אֶׁ ְיֵדי ּתַ

ֲעִנית ר ַמֲעַלת ַהּתַ ן. ְוזֶׁה ִעּקַ  ַעל־ּכֵ

ָבר  ַעל ּדָ ֲעִנית ַהּבַ יֹום ַהּתַ ּבְ

יֹוֵתר ּוַמְזִמין לֹו  ָאָדם ּבְ ה ּבָ רֶׁ ִמְתּגָ

ת ַהתַּ  ַעס ְלַקְלֵקל אֶׁ ֲעִנית ַחס ּכַ

לֹום ִמיָרה ְיֵתָרה ָלזֶׁה . ְוׁשָ ְוָצִריְך ׁשְ

ל  מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ֵמָהֵאׁש ׁשֶׁ ִלׁשְ

ר  י ִעּקַ ֲעִנית ּכִ יֹום ַהּתַ ַעס ּבְ ַהּכַ

ת  ֲעִנית הּוא ְלַהְכִניַע אֶׁ ַהּתַ

ַעס ֲעִנית הּוא ־ְוַעל. ַהּכַ ְיֵדי ַהּתַ

ָניו ּוַמֲחִזיר ְלַעְצמֹו  ת ּפָ ן אֶׁ ְמַתּקֵ

ת חָ  לֶׁם ֱאלִֹקיםאֶׁ הּוא צֶׁ  ְכָמתֹו ׁשֶׁ

ָפָניו ְוָאז ַהּכֹל ְיֵרִאים  ִאיר ּבְ ַהּמֵ

ּנּו ְואֹוְיָביו נֹוְפִלים ְלָפָניו :ִמּמֶׁ
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ת . ו  ּבָ ג ׁשַ ה ִלְבִחיַנת עֹנֶׁ ַהזֹּוכֶׁ

ה ָאז ֵאינֹו  ָ ְקֻדׁשּ ַהְינּו ַלֲאִכיָלה ּבִ ּדְ

י הּוא ּפֹוֵעל  ָצִריְך ָלצּום ּכִ

פּ  ֶׁ ֲאִכיָלתֹו ַמה ׁשּ ְיֵדי ־ֹוֵעל ַעלּבַ

ָבִרים ַהנַּ  ַהְינּו ְלָכל ַהּדְ ל "ַהּצֹום ּדְ

ת ּבָ ג ׁשַ ְזכּות עֹנֶׁ  :ּבִ

ה ְמאֹד . ז ת ְיָקָרה ּוְקדֹוׁשָ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ה  ָ ה ְקֻדׁשּ ת ַנֲעש ֶׁ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ּכִ

ֲערֹובֹות  ִלי ּתַ מּור ּבְ ֱאלֹהּות ּגָ וֶׁ

ָלל ְטָרא . ִסיִגים ּכְ ְוֵאין ֵחלֶׁק ְלַהּסִ

ָלל ּוְכָלל אַ  ת ּכְ ּבָ ֲחָרא ֵמֲאִכיַלת ׁשַ

שׁ  ּלֹו קֹדֶׁ ת הּוא ּכֻ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ . ּכִ

ל ־ְוַעל ּטֵ ת ִנְתּבַ ּבָ ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ

הּו  ּלְ ְלָטֵני ֻרְגִזין ּכֻ ַעס ְוָכל ׁשֻ ַהּכַ

רּו ְוָאז ּכֹּלָא ַאֲהָבה  ַעְרִקין ְוִאְתַעּבְ

לֹום  :ְוׁשָ

ל ּוְלַהְכִניַע ָהא. ח י ְלַבּטֵ ֹוְיִבים ּדַ

ת ְלַבד ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ צֹום אֹו ּבַ , ּבְ

ם  לֹום ְצִריִכין ּגַ ָ ֲאָבל ְלרֹב ַהׁשּ

ְצָדָקה  ןְלַהְרּבֹות ּבִ ְצִריִכים  ַעל־ּכֵ

ֲעִנית  יֹום ַהּתַ ן ְצָדָקה ּבְ ִלּתֵ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה : ּכְ

ַתֲעִניָתא ִצְדָקָתא ַאְגָרא' ָרכֹות )'ּדְ  (.וּבְ

ים  ן ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ְוֵכן ְצִריִכין ִלּתֵ

ְלָחנֹו  ת אֹו ְלַהְזִמיָנם ַעל ׁשֻ ּבָ ַעל ׁשַ

לֹום ָרב  ם ְלׁשָ ה ּגַ ת ְוָאז ִיְזּכֶׁ ּבָ ׁשַ ּבְ

ה ׁש לֹו ּפֶׁ ּיֵ לֹום ׁשֶׁ ה ְלׁשָ ְזּכֶׁ ּיִ . ַהְינּו ׁשֶׁ

ֵאין לֹו  לֹום ׁשֶׁ י ִלְפָעִמים ֵיׁש ׁשָ ּכִ

לֹום ׁש ׁשָ ּיֵ ה ַהְינּו ׁשֶׁ ֵני  ּפֶׁ ין ּבְ ּבֵ

ה  ר זֶׁ ָאָדם ֲאָבל ֵאין ְיכֹוִלין ְלַדּבֵ

ְבִחיַנת רֹו : "ִעם זֶׁה ּבִ ּבְ ְולֹא ָיְכלּו ּדַ

לֹום ית ל) "ְלׁשָ ֵראׁשִ ְיֵדי ־ֲאָבל ַעל(. ז ד"ּבְ

ָדָקה זֹוִכין  ת ִעם ַהּצְ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ה ַהְינּו  ׁש לֹו ּפֶׁ ּיֵ לֹום ׁשֶׁ ְלׁשָ

מְּ  ֵלמּות ׁשֶׁ ׁשְ לֹום ּבִ ָ ַהׁשּ ִרים זֶׁה ׁשֶׁ ַדּבְ

ְבִחיַנת ְלַמַען ַאַחי : "ִעם זֶׁה ּבִ

ךְ  לֹום ּבָ א ׁשָ ָרה ּנָ " ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ים) ִהּלִ י (ח ב"קכ ּתְ ה ּכִ אֹור  ַהּפֶׁ ָלם ּבְ ִנׁשְ

ת ּבָ ַעת ֲאִכיַלת ׁשַ ׁשְ דֹול ּבִ  :ּגָ
 

ִקין ֵמַחד   ָלת ָנפְׁ  נח –ת ְׁ
 

ֵלמּות . א ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

עַ  ה ְוהּוא ַהּדַ ִחיַנת מֹׁשֶׁ ת הּוא ּבְ

ה ָאבֹות לׁשָ ְ לּול ִמׁשּ ְוהּוא . ּכָ

ֵהם  עֹות ׁשֶׁ ּפָ לֹׁש ַהׁשְ יְך ׁשָ ַמְמׁשִ

ֵהם  ים ׁשֶׁ ה ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ׁשְ

ֵאר ְוָעָנן ִחיַנת ָמן ּבְ יק . ּבְ ּדִ ְוַהּצַ

ת ה מֶׁ ִמיד ִמְלחֶׁ י הּוא ' לֹוֵחם ּתָ ּכִ
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ת ָהָמן ד ְקִלּפַ גֶׁ ֲעָמֵלק  לֹוֵחם נֶׁ

ִרית ַגם ַהּבְ ְך ּפְ ּנּו ִנְמׁשָ ּמֶׁ ּמִ . ׁשֶׁ

ל  ת ּכָ יק ַמְכִניַע אֹותֹו ְואֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

י  ִרים ָהרֹוְדִפים ַאַחר ַהֲחלּוׁשֵ ַהּצָ

ָרֵאל ּוְמַחזֵּק אֹוָתם  ִיש ְ ּבְ ּכַֹח ׁשֶׁ

ם  ֵ ּוַמְכִניס אֹוָתם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

יְך אֹוָתם ִלְבִחיַנת  ַרְך ּוַמְמׁשִ ִיְתּבָ

ִרית ּקּוןתִּ  ה זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל .ַהּבְ  זֹוכֶׁ

ם  ִחיַנת לֶׁחֶׁ פּוָלה ַהְינּו ּבְ ַפע ּכְ ְלׁשֶׁ

ֵנה ּתֹוָרה  ת ַהְינּו ִמׁשְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ נֶׁ ִמׁשְ

ין  ת ִחּדּוׁשִ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ ה ְלַחּדֵ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ה  ֵרין ְוזֹוכֶׁ אֹוַרְיָתא ַעל ַחד ּתְ ּדְ

ׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף פֶׁ . ִלְרפּוַאת ַהּנֶׁ

 ָהעֹוָלם ִנְתעֹוֵרר זֶׁה־ְיֵדי־לְועַ 

ִרים . ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ׁשֵ ְוָכל ַהּכְ

ּדֹור ּבַ ִאים ׁשֶׁ ּסּוִרים ִנְתַרּפְ  ֵמַהּיִ

ִדים  ים ְמֻכּבָ ם ְוַנֲעש ִ ְבלּו ִמּקֹדֶׁ ּסָ ׁשֶׁ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ִרּיֹות ְוָכל אֶׁ ֵעיֵני ַהּבְ ּבְ

ל יִֹפי ְוָהָדר  ן ְמַקּבֵ רּותֹו ּכֵ ׁשְ ְלִפי ּכַ

ִרּיֹותְוִנתְ  ֵעיֵני ַהּבְ ל ּבְ ּדֵ ּוְלִפי . ּגַ

ׁש לֹו ְלִפי  ּיֵ בֹוד ׁשֶׁ ֻדּלָה ְוַהּכָ ַהּגְ

רּותוֹ  ׁשְ ן ּכַ ל ָיכֹול ּכֵ ׁשּות  ְלַקּבֵ ִהְתַחּדְ

פּוָנה  ִהיא ּתֹוָרה ַהּצְ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ יק ּבְ ּדִ יַע ַהּצַ ּפִ ִהׁשְ  :ׁשֶׁ

ַעת. ב ל ַהּדַ ר ִקּיּומֹו ׁשֶׁ עַ ) ִעּקַ ָיָדּה ־לׁשֶׁ

עֹות ַהנַּ  ּפָ לֹׁש ַהׁשְ ְך ׁשָ ְיֵדי ־הּוא ַעל (ל"ִנְמׁשָ

ִחינֹות לֹׁש ּבְ ד . א. ׁשָ ָצִריְך ְלַלּמֵ

ַחת  ָחְכָמתֹו ַלֲאֵחִרים ּוְלָקְרָבם ּתַ

ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהׁשּ ים . ב. ּכַ ָצִריְך ְלַהְקּדִ

ְטאֹו ְלָחְכָמתוֹ  ָצִריְך . ג. ִיְרַאת חֶׁ

ק ֵאיְך ְלהֹוִצי ּלֹא ְלַדְקּדֵ א ָחְכָמתֹו ׁשֶׁ

ָבָריו  ְבֵרי "ִיְהיּו ִנְבִזים ַרק ִיְהיּו ּדְ ּדִ

לֶׁת י) "ִפי ָחָכם ֵחן ה (. יב' קֹהֶׁ ַוֲאַזי זֹוכֶׁ

ַעת ְיֵדי־ַעל ָבִרים ְלָכל ַהּדַ  :ל"ַהנַּ  ַהּדְ

ה . ג נֶׁ ם ִמׁשְ יַע לֶׁחֶׁ ּפִ ָחָכם ַמׁשְ הֶׁ זֶׁה ׁשֶׁ

ֵנה תֹוָרה"ַהנַּ  ַהְינּו ִמׁשְ ל ) ל ּדְ ְוֵכן ּכָ

ָבִרים ַהנַּ הַ  ת ־הּוא ַעל (ל"ּדְ ּבָ י )ְיֵדי ׁשַ ּכִ

כּוְלהּו  ת ּדְ ּבָ ִחיַנת ׁשַ יק הּוא ּבְ ּדִ ם ַהּצַ ּגַ

יַע ְלָכל :(יֹוֵמי ּפִ ת ַמׁשְ ּבָ י ׁשַ ּכִ

ְדֵרגֹות ּלֵחַ  ַהּמַ ָארֹוָתיו  ּוְמׁשַ הֶׁ

ׁש ּוְרפּוַאת  פֶׁ א ְרפּוַאת ַהּנֶׁ ּוְמַרּפֵ

 :ַהּגּוף

ְכִניִעין ־ַעל. ד ּמַ ת ֲעָמֵלק ְיֵדי ׁשֶׁ ְקִלּפַ

ִרית ְוזֹוִכין ְלִתּקּון  ַגם ַהּבְ ִהיא ּפְ ׁשֶׁ

ת ּבָ ִרית זֹוִכין ְלׁשַ ִחיַנת. ַהּבְ  ְוָאז ּבְ

ת ּבָ יעַ  ׁשַ ּפִ ָאר ַמׁשְ  ְוַעל־ ָהעֹוָלמֹות ִלׁשְ

ָאַרת ְיֵדי ת הֶׁ ּבָ ָהעֹוָלם  ִנְתעֹוֵרר ׁשַ

:ל"ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ּוְלָכל ַהנַּ 
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ַהּדֹור . ה ׁשֶׁ ת ּכְ ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים אֶׁ

ל  ָיָדם ְלַקּבֵ ם ֲאַזי ֵאין ְיֹכלֶׁת ּבְ יהֶׁ ּפִ

ת ַהנַּ  ּבָ ִחיַנת ׁשַ לּוי "ּבְ ת ּתָ ּבָ י ׁשַ ל ּכִ

ְבִחיַנת ּבּור ּבִ ִמיַרת ַהּדִ ׁשְ ר : "ּבִ ְוַדּבֵ

ָבר ְעָיה נ) "ּדָ ת (ח יג"ְיׁשַ ּבָ ׁשַ ֱאָמר ּבְ . ַהּנֶׁ

ָאַרת  ְצָלם הֶׁ ַוֲאַזי ִנְתַקְלֵקל אֶׁ

ׁשוּ  ֻדּלָה ְוָכבֹוד ַהּתְ א ּגְ ּבָ ׁשֶׁ ָבה ְוָאז ּכְ

ִלים  ֵרי ַהּדֹור ֲאַזי ֵהם ִנְכׁשָ ִלְכׁשֵ

לּות  ִחיַנת ּגָ ֵגאּות ְוהּוא ּבְ ּבְ

ִכיָנה ְ ן. ַהׁשּ ֵרי ַהּדֹור  ַעל־ּכֵ ׁשֵ ַהּכְ

ַההֹוד  ְצִריִכין ְלִהְתּבֹוֵנן ְמאֹד ּבְ

לּו  ׁשְ ּלֹא ִיּכָ ם ׁשֶׁ א ָלהֶׁ ֻדּלָה ַהּבָ ְוַהּגְ

ַגֲאוָ  לֹוםּבְ  :ה ְוַגְדלּות ַחס ְוׁשָ

ֶֹדש    נט –ֵהיַכל ַהק 

ֵני . א ִמיד ְלָקֵרב ּבְ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ִמי ׁשֶׁ

ַרְך ָצִריְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ּלֹא ִיְתַאֲחזּו  ת ַעְצמֹו ׁשֶׁ מֹר אֶׁ ִלׁשְ

ֵני  ל ֵאּלּו ּבְ ִלּפֹות ְוָהָרע ׁשֶׁ ּבֹו ַהּקְ

ִחיַנת זֶׁה הוּ ־ְוָהֵעָצה ַעל. ָאָדם א ּבְ

ת  ּפֹט אֶׁ ה ִלׁשְ ְראֶׁ ּיִ ט ַהְינּו ׁשֶׁ ּפָ ִמׁשְ

ה  ָעש ָ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ִמיד ַעל ּכָ ַעְצמֹו ּתָ

ן אֹו ָלאו הֹגֶׁ ְויֹוִכיַח . ִאם הּוא ּכְ

ל ַמה  ת ַעְצמֹו ַעל ּכָ ר אֶׁ ִויַיּסֵ

ן הֹגֶׁ ּלֹא ּכְ ה ׁשֶׁ ָעש ָ ֶׁ ְיֵדי ־ְוַעל. ׁשּ

ט ַהזֶּׁה ִנְתַלֵהב ַהּלֵב  ּפָ ִחיַנת ִמׁשְ ּבְ

ֹוֵרף וְ  ל ִהְתַלֲהבּות ַהזֹּאת ש  ֵאׁש ׁשֶׁ

ִהְתַאֵחז ּבֹו ְוָאז  ִלּפֹות ִמּלְ ת ַהּקְ אֶׁ

ִהְתַאֵחז  ם ִמּלְ ַמְכִניַע אֹוָתם ּגַ

ְרָבן ַלֲעבֹוַדת  ּקֵ ָפׁשֹות ׁשֶׁ ֵאּלּו ַהּנְ ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ  :ַהׁשּ
 

ל ְלָקֵרב . ב ּדֵ ּתַ ׁשְ זֶׁה ָהִאיׁש ַהּמִ

ֹות ְנָפׁשֹות הּוא בּ  ה ְוַלֲעש  ֹונֶׁ

שׁ  ִחיַנת ֵהיַכל ַהּקֹדֶׁ י ־ַעל־ְוַאף. ּבְ ּפִ

ה ְנָפׁשֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ׁשֶׁ

ָתם ְוֵאיָנם  ָ ֻדׁשּ ּנֹוְפִלים ִמּקְ ׁשֶׁ

ִמים י־ַעל־ַאף, ִמְתַקּיְ ֵכן ֵמֵאּלוּ ־ּפִ

ִיְרָאה ַעל ֵבִקים ּבְ ֲארּו ּדְ ׁשְ ּנִ ָידֹו ־ׁשֶׁ

ם . זֶׁה ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לוֹ ־ְיֵדי־ַעל ֵ ְוַהׁשּ

ד ְמאֹד ַעליִ  ּבֵ ַרְך ִנְתּכַ ְיֵדי ־ְתּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָקְרִבין ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּמְ ׁשֶׁ

בֹודֹו  ר ּכְ י זֶׁה ִעּקַ ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים ּכִ

ָהְרחֹוִקים ְמאֹד  ׁשֶׁ ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

 :ִנְתָקְרִבים ֵאָליו

ם ־ַעל. ג ֵ ָקֵרב ְנָפׁשֹות ְלַהׁשּ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך ְוַעל ִהְתּבֹוְדדּות ְיֵדי ־ִיְתּבָ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  יַח ּבֵ ְתּבֹוֵדד ּוֵמש ִ ּמִ ׁשֶׁ

ל ַמה  ת ַעְצמֹו ַעל ּכָ ְוׁשֹוֵפט ְוָדן אֶׁ

ת  ּבָ ִמיַרת ׁשַ ה ִלׁשְ ה זֹוכֶׁ ָעש ָ ֶׁ ׁשּ
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הּוא ּטּול ׁשֶׁ ִלּפֹות ָהָרע ּבִ ְוָעָליו  .ְוַהּקְ

ִביא ם : "ָאַמר ַהּנָ י ָלהֶׁ ְוָנַתּתִ

ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָושֵׁ  ם טֹוב ּבְ

נֹות ִנים ּוִמּבָ ְעָיה נ) "ִמּבָ ָיד (. ו ה"ְיׁשַ

ה לֹו ּכַֹח ְלַהֲעִמיד  ְהיֶׁ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ם רּוַח  הֶׁ יְך ּבָ ְלִמיִדים ּוְלַהְמׁשִ ּתַ

ם . ָחְכָמה ה ְלׁשֵ ְזּכֶׁ ּיִ ם ַהְינּו ׁשֶׁ ָוׁשֵ

ֲאָוה  ָפׁשֹות ִיְתַאּוּו ּתַ ל ַהּנְ ּכָ טֹוב ׁשֶׁ

ַנְפׁשֹו ּושְׁ  ֵלל ּבְ ְבִחיַנתְלִהּכָ : מֹו ּבִ

שׁ " ֲאַות ָנפֶׁ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּתַ " ְלׁשִ

ְעָיה כ) אי  (.ו ח"ְיׁשַ ַוּדַ ְוזֶׁה טֹוב לֹו ּבְ

ִנים ּוָבנֹות ֵהם  י ּבָ ִנים ּוָבנֹות ּכִ ִמּבָ

ָכה ְלַהֲעִמיד  זָּ ֻמָעִטים ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ְללּו  ּכָ ּיִ ְלִמיִדים ֲחָכִמים ְוָזָכה ׁשֶׁ ּתַ

ל ַנְפׁשֹו ְנָפׁשֹות ׁשֶׁ ים ֲהֵרי  ּבְ ַרּבִ

ים  ה ְמֻרּבִ ִאּלּו ְיָלָדם ְוֵהּמָ הּוא ּכְ

ּנוּ  ִלים ִחּיּות ִמּמֶׁ ָאַמר ) ּוְמַקּבְ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ה ְלָקָנה ְלַחּנָ ֲהלֹא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך : אֶׁ

ִנים  ָרה ּבָ מּוֵאל)ֵמֲעש ָ י  (ח' א א־ׁשְ ּכִ

ַמֲאַמר  ים ּכְ ת ָהַרּבִ ה אֶׁ ְלָקָנה ִזּכָ אֶׁ

ּו ְיֵדי ַאהֲ ־ל ְוַעל"ֲחזַ  ָבָתם ַנֲעש 

ם ֵניהֶׁ שׁ  ׁשְ פֶׁ ָפׁשֹות  ְואֹוָתן ַאַחת נֶׁ ַהּנְ

ֵרב נִ  ּקֵ הׁשֶׁ ׁש ַחּנָ פֶׁ נֶׁ ם ּבְ  ::(ְכְללּו ּגַ

ִהיא . ד ם ׁשֶׁ ֵ ִמיַרת ַהׁשּ ר ׁשְ ִעּקַ

ׁש הּוא ַעל פֶׁ ִמיַרת ַהּנֶׁ ְיֵדי ־ׁשְ

ַעס  י ַהּכַ ַעס ּכִ מֹר ַעְצמֹו ִמּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ

ַנְפׁשוֹ  ֹומֵ . ּפֹוֵגם ּבְ ׁשּ ר ַעְצמֹו ּוְכׁשֶׁ

ַעס הּוא  א ְלֵאיזֶׁה ּכַ ּבָ ַעס ּוְכׁשֶׁ ִמּכַ

ר ַעל ִיְצרֹו ּוַמֲאִריְך ַאּפֹו  ּבֵ ִמְתּגַ

ירּות  ה ַלֲעׁשִ ֲעסֹו זֹוכֶׁ ְוכֹוֵבׁש ּכַ

דֹול מֹו ־ְיֵדי־ְוַעל. ּגָ יל ׁשְ זֶׁה ַמְגּדִ

ם טֹוב ְוָכל  ה ְלׁשֵ ְוַנְפׁשֹו ְוזֹוכֶׁ

ַנְפשׁ  ֵלל ּבְ ֵאִבים ְלִהּכָ ָפׁשֹות ּתְ . וֹ ַהּנְ

ה  ה ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ַהְרּבֵ ְוזֹוכֶׁ

בֹודוֹ  ר ּכְ זֶּׁה ִעּקַ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ  :ְלַהׁשּ

ירּות. ה יק ַלֲעׁשִ ַעס ַמזִּ ר , ּכַ צֶׁ ַהּיֵ ּוְכׁשֶׁ

זֹאת  ּבְ ְכַעס ֵיַדע ׁשֶׁ ּיִ ֵמִסית ָלָאָדם ׁשֶׁ

ַמְעָלה ֵאיזֶׁה  יעּו לֹו ִמּלְ ּפִ ָעה ַיׁשְ ָ ַהׁשּ

ר רוֹ  ה ְלַקְלֵקל ְסכּום ָממֹון ְוַהּיֵצֶׁ צֶׁ

ירּות ל ָהֲעׁשִ ָעה ׁשֶׁ ּפָ . זֹאת ַהַהׁשְ

ל ־ְוַעל ַפע ׁשֶׁ ֶׁ ְיֵדי ִקְלקּול ַהׁשּ

א ַעל ירּות ַהּבָ ַעס ־ָהֲעׁשִ ְיֵדי ַהּכַ

נַּ  מֹו ְוַנְפׁשֹו ּכַ ֲאָבל . ל"ּפֹוֵגם ׁשְ

ה  ַעס ִיְזּכֶׁ ֹוֵמר ַעְצמֹו ִמן ַהּכַ ׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

מֹו ְוַנְפׁשוֹ  יל ׁשְ ירּות ְוַיְגּדִ  ַלֲעׁשִ

ם טֹוב ּוְלַהֲעִמיד ה ְלׁשֵ ְוִיְזּכֶׁ
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ה ּוְלָקֵרב ְנָפׁשֹות    ְלִמיִדים ַהְרּבֵ ּתַ

ַרְך ְוַכנַּ  ם ִיְתּבָ ֵ  :ל"ַרּבֹות ְלַהׁשּ

ָאסּור . ו ִעים ׁשֶׁ ה ְרׁשָ ּמָ ׁש ּכַ ּיֵ ְוַדע ׁשֶׁ

ְנֵפי ֲעבֹוָדתֹו  ַחת ּכַ ְלָקְרָבם ּתַ

ַרךְ  ת , ִיְתּבָ י ֵהם מֹוִריִדים אֶׁ ּכִ

ְדֵרָגתֹו ְוֵאין ּכַֹח ַהְמָקְרָבם מִ  ּמַ

ט ַהנַּ  ּפָ ׁשְ ּמִ ל ְלַהְכִניַע ָהָרע "ּבַ

ם ּלָהֶׁ דֹול , ׁשֶׁ א ִקְלקּול ּגָ ַוֲאַזי ּבָ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ִחינֹות ּכַ ה ּבְ ַכּמָ . ּבְ

ן ל ְלָקֵרב  ַעל־ּכֵ ּדֵ ּתַ ׁשְ זֶׁה ַהּמִ

ה  ּלֵל ַהְרּבֵ ְנָפׁשֹות ָצִריְך ְלִהְתּפַ

יִּ  ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ת ְלַהׁשּ ה ֵליַדע אֶׁ ְזּכֶׁ

ת ִמי ְלָקֵרב  :ִמי ְלַרֵחק ְואֶׁ

עֹון   מְׁ י ש ִ ַתח ַרב ִ ָ  ס –פ 

ׁש . א ּיֵ ִביֵלי ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ׁש ׁשְ ּיֵ ע ׁשֶׁ ּדַ

ִאי  דֹול ְמאֹד ׁשֶׁ ם ִהְתּבֹוְננּות ּגָ הֶׁ ּבָ

ר ָלבֹוא ַלִהְתּבֹוְננּות ַהזֹּאת  ְפׁשָ אֶׁ

י ִאם ַעל דֹול ־ּכִ ירּות ּגָ ְיֵדי ֲעׁשִ

ם ּובְ . ְמאֹד ָהָיה ָלהֶׁ ָכר ׁשֶׁ ש  ָ ֵני ִיש ּ

ְבִחיַנת : ִהְתּבֹוְננּות ַהזֹּאת ּבִ

ָכר יֹוְדֵעי ִביָנה" ש  ָ ֵני ִיש ּ " ּוִמּבְ

ְבֵרי) ִמים־ּדִ לֹא ָזכּו ָלזֶׁה  (ב לג"א י־ַהּיָ

י ִאם ַעל ירּות־ּכִ ִחיַנת, ְיֵדי ֲעׁשִ : ּבְ

ָכר" ש  ָ ם ֲחמֹור ִיש ּ רֶׁ ית מ) "ּגָ ֵראׁשִ ( ט יד"ּבְ

ִנְכִסין': מוֹ ְוַתְרּגוּ  יר ּבְ ןוְ . 'ַעּתִ  ַעל־ּכֵ

יִרים  ִביִאים ָהיּו ֲעׁשִ ל ַהּנְ ּכָ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  . ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּכְ

דֹוִלים  יִקים ּגְ ה ַצּדִ ּמָ ְוֵכן עֹוד ּכַ

יִרים  ָהיּו ֲעׁשִ ְונֹוָרִאים ְמאֹד ׁשֶׁ

דֹוִלים ְמאֹד ְפָרט אֹוָתם . ּגְ ּבִ

ְך ָיָדם הַ  רֶׁ ָעַבר ּדֶׁ ַהְינּו , ּתֹוָרהׁשֶׁ ּדְ

ֵהִביא ַהּתֹוָרה  נּו ׁשֶׁ ה ַרּבֵ מֹׁשֶׁ

ר ְוָחַתם  ּדֵ ּסִ י ׁשֶׁ ָרֵאל ְוֵכן ַרּבִ ְלִיש ְ

י  ָניֹות ְוֵכן ַרב ַאׁשִ ׁשְ ת ַהּמִ אֶׁ

ְלמּוד ת ַהּתַ ר ְוָחַתם אֶׁ ּדֵ ּסִ , ׁשֶׁ

דֹוִלים ְמאֹד  יִרים ּגְ ּלָם ָהיּו ֲעׁשִ ּכֻ ׁשֶׁ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלבְ  . ָרָכהּכְ

דֹול  ירּות ּגָ י ְצִריִכין ֲעׁשִ ּכִ

נַּ   :ל"ַלִהְתּבֹוְננּות ַהזֹּאת ּכַ

ה ַהזֹּאת . ב ָ ְקֻדׁשּ ירּות ּדִ ָלבֹוא ַלֲעׁשִ

ְיֵדי ֲאִריַכת ָיִמים ַהְינּו ־הּוא ַעל

ָעה  ל יֹום ְוָכל ׁשָ ּכָ ה ׁשֶׁ ְראֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ָאה ַאַחר ּבָ ה ־ׁשֶׁ ְהיֶׁה ֲאֻרּכָ ְך ּתִ ּכָ

ה ּוְרָחָבה יֹוֵתר בְּ  ָ ת ְקֻדׁשּ פֶׁ תֹוסֶׁ

ָרה קֹום . ְוָטהֳּ ל יֹום ָויֹום ִמּמָ י ּכָ ּכִ

ִחּלָה  ּתְ ָחד ּבַ ל אֶׁ ל ּכָ ְתִחיל ֵאצֶׁ ּמַ ׁשֶׁ

ְתִחּלַת ַהּיֹום  ּבִ הּוא ָקָצר ַהְינּו ׁשֶׁ

ִריְך  ּצָ ה ָעָליו ְמאֹד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶׁ ָקׁשָ
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אֹותֹו ַהּיֹום ֹות ּבְ ןוְ . ַלֲעש   ַעל־ּכֵ

רּות  ּבְ ָכל ְצִריִכין ִהְתּגַ דֹול ְמאֹד ּבְ ּגָ

ה  רֹואֶׁ יֹום ָויֹום ְלַבל ִיּפֹל ִמזֶּׁה ׁשֶׁ

ָכל יֹום ֵבדּות ָהֲעבֹוָדה ּבְ ַרק , ּכְ

ָכל יֹום ְלַהְתִחיל ִמן  ִיְתַחזֵּק ּבְ

דֹול  ֵבדּות ַהּגָ ָחק ְוַהּכְ ַצר ְוַהּדְ ַהּמֵ

ר ְוַאַחר ּבֵ ּיּוַכל ְלִהְתּגַ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ  ־ּכְ

ךְ  ֲעבֹוָדתֹו  ֹוֵלךְ ְוה ִמְתַרֵחב ִיְהיֶׁה ּכָ ּבַ

ַרךְ  ָאה . ִיְתּבָ ּבָ ָעה ׁשֶׁ ָעה ְוׁשָ ְוָכל ׁשָ

יָלּה ־ַאַחר ה ְלַהְגּדִ ְך ִיְראֶׁ ּכָ

ה ְוֵכן  ָ ת ְקֻדׁשּ פֶׁ תֹוסֶׁ ּוְלַהְרִחיָבּה ּבְ

ה יו ִיְראֶׁ ָכל יֹום ִמיֵמי ַחּיָ ילוֹ  ּבְ  ְלַהְגּדִ

ה ְיֵתָרה  ּוְלַהְרִחיבוֹ  ָ ת ְקֻדׁשּ פֶׁ תֹוסֶׁ ּבְ

ָפנָ  ּלְ ְוזֶׁה , יו ְוֵכן ְלעֹוָלםִמּיֹום ׁשֶׁ

ַעל ר ֲאִריַכת ָיִמים ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ִעּקַ

ה ָ ְקֻדׁשּ ירּות ּדִ : ְוזֶׁהוּ . זֹוִכין ַלֲעׁשִ

ִמים" ּיָ א ּבַ  "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ

ית כ) ֵראׁשִ ַהְינּו ֲאִריַכת ָיִמים  (ד א"ּבְ

ת ' ַוה: "זֶׁה־ְיֵדי־ל ְוַעל"ַהנַּ  ַרְך אֶׁ ּבֵ

ּכֹל ירּות ַהיְ " ַאְבָרָהם ּבַ ֲעׁשִ נּו ּבַ

ה ַהנַּ  ָ ְקֻדׁשּ  :ל"ּדִ

ְיֵדי ִיְרָאה זֹוִכין ַלֲאִריַכת ־ַעל. ג

ִחיַנת"ָיִמים ַהנַּ  ' ִיְרַאת ה: "ל ּבְ

ֵלי י) "ּתֹוִסיף ָיִמים ַהְינּו ( כז' ִמׁשְ

ה  ָ ת ְקֻדׁשּ פֶׁ ְרָאה ְמִביָאה ּתֹוסֶׁ ַהּיִ ׁשֶׁ

ַעל ָכל יֹום ָויֹום ׁשֶׁ זֶׁה  ְיֵדי־ּבְ

נַּ ִנְתָאְרִכין ְונִ  ִמים ּכַ  :ל"ְתַרֲחִבין ַהּיָ

ר. ד קֶׁ ל ׁשֶׁ ה ִמיֵני ֵחן ׁשֶׁ ּמָ , ֵיׁש ּכַ

ֵני ין ּבְ עֹוש ִ ֲעִמיָדה ־ׁשֶׁ ָאָדם ּבַ

ֵני ָאָדם ־ּוַבֲאִכיָלה ּוְבִדּבּוָרם ִעם ּבְ

ָבִרים ָאר ּדְ ׁשְ ָבר ֵיׁש , ְוֵכן ּבִ ּוְלָכל ּדָ

זֶׁה , ֵחן ַאֵחר ְמֻיָחד ד ּבָ ְוָהָאָדם ִנְלּכָ

ל ְיֵדי ׁשֶׁ ־ַעל בֶׁ ֲאַות הֶׁ ֵאינֹו ִנְזָהר ִמּתַ

ים ׁשִ זֶׁה, ְיִפי ַהּנָ לּוי ּבָ י זֶׁה ּתָ , ּכִ

ִחיַנת ל ַהּיִֹפי: "ּבְ בֶׁ ר ַהֵחן ְוהֶׁ קֶׁ " ׁשֶׁ

ם ל) א ־ְוַעל, (א ל"ׁשָ ְיֵדי זֶׁה ּבָ

תּוב, ַלֲעִנּיּות ּכָ מֹו ׁשֶׁ ְחמֹד : "ּכְ ַאל ּתַ

ךָ  ְלָבבֶׁ ה זֹוָנה , ָיְפָיּה ּבִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ ּכִ

כַּ  םַעד ּכִ ם ו) "ר ָלחֶׁ ְוזֶׁה ( כו' ׁשָ

ִחיַנת ל ִיְמַעט: "ּבְ בֶׁ ם ) "הֹון ֵמהֶׁ ׁשָ

ל ַהּיִֹפי ִנְתַמֵעט ־ַעל, (ג יא"י בֶׁ ְיֵדי הֶׁ

ְוִיְרָאה ִהיא ַהִהּפּוְך ִמזֶּׁה . ַההֹון

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל : "ּכְ בֶׁ ר ַהֵחן ְוהֶׁ קֶׁ ׁשֶׁ

ה ִיְרַאת ה ָ ִהיא ' ַהּיִֹפי ִאׁשּ

ם ל) "ִתְתַהּלָל ַעלנִ  (.א ל"ׁשָ ְיֵדי ־ְמָצא ׁשֶׁ

ר ַהֵחן  קֶׁ ֲאַות ׁשֶׁ ִיְרָאה ִנּצֹוִלין ִמּתַ

ַעל ל ַהּיִֹפי ׁשֶׁ בֶׁ ִאין ־ְיֵדי־ְוהֶׁ זֶׁה ּבָ

ירּות  ַעל־ָיָדהּ ַלֲעִנּיּות ְוזֹוִכין  ַלֲעׁשִ
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ה ַהנַּ  ָ ְקֻדׁשּ ַעל"ּדִ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ

 :ל"ַלִהְתּבֹוְננּות ַהנַּ 

כֶׁ . ה ֵ ר ִהְתּבֹוְננּות ַהש ּ ה ִעּקַ ְהיֶׁ ּיִ ל ׁשֶׁ

ּיּוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן הּוא  ּקּונֹו ׁשֶׁ ַעל ּתִ

ּגּוף־ַעל ּבַ ָמִנים ׁשֶׁ . ְיֵדי ֵלחֹות ּוׁשְ

ל ַהּיִֹפי ־ְוַעל בֶׁ ֲאַות ִנאּוף ְוהֶׁ ְיֵדי ּתַ

יָמה ׁשִ ת ַהּנְ קֶׁ ִנים) ִנְפסֶׁ ן ּפְ ִהיא ( ַעּיֵ ׁשֶׁ

ר ִחּיּות ָהָאָדם זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ִעּקַ

ין ֵלחֹות  ׁשִ ַהּגּוף ְוִנְתַקְלֵקל ִנְתַיּבְ

ל כֶׁ ֵ ןוְ . ִהְתּבֹוְננּות ַהּמַֹח ְוַהש ּ  ַעל־ּכֵ

ין ַעל ִעים ַנֲעש ִ ּגָ ל ַהְמׁשֻ ְיֵדי ־ּכָ

דּועַ  ּיָ ֵני ָאָדם . ִנאּוף ּכַ ָאר ּבְ ְוֵכן ׁשְ

ם  הֶׁ ִעים ֲאָבל ֵיׁש ּבָ ּגָ ֵאיָנם ְמׁשֻ ׁשֶׁ

ה ַהּכֹל  ַעת ַהְרּבֵ ְסרֹון ּוִבְלּבּול ַהּדַ חֶׁ

ׁש ֵלחֹות ְיֵדי ־ָבא ַעל ַיּבֵ ּמְ ִנאּוף ׁשֶׁ

ּגּוף ְוַעל ּבַ ָמִנים ׁשֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּוׁשְ

נַּ  ל ּכַ כֶׁ ֵ  :ל"ִנְתַקְלֵקל ַהש ּ

לֹׁש . ו ׁשָ ְרָאה הּוא ּבְ ֵלמּות ַהּיִ ׁשְ

לּוָלה  ִחיָנה ּכְ ִחינֹות ְוָכל ּבְ ּבְ

לֹשׁ  ָ ִחיָנה ָהִראׁשֹוָנה . ִמׁשּ  –ַהּבְ

ִהיא ַעל ַמִים ׁשֶׁ ְיֵדי ־מֹוָרא ׁשָ

ְגֻדּלַת ֹוְננּותִהְתבּ  ַרְך  ַהּבֹוֵרא ּבִ ִיְתּבָ

ָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתוֹ  ְוָצִריְך , ּבְ

ה מִֹחין ִיְהיּו ְמֵלִאים  לֹׁשָ ְ ל ַהׁשּ ּכָ ׁשֶׁ

ְרַאת ה ה . 'ִמּיִ ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ  –ַהּבְ

ִהיא ַעל ְך ׁשֶׁ ּמּוד ־מֹוָרא ַרּבָ ְיֵדי ַהּלִ

ל ֵמָהַרב ְוָצִריְך ְלַהמְ  ַקּבֵ ּמְ יָכּה ׁשֶׁ ׁשִ

ִחיַנת ּמּוד ּבְ ְלֵקי ַהּלִ ה חֶׁ לׁשָ ָכל ׁשְ : ּבְ

ִליָתָאה' ת פ) 'אֹוַרְיָתא ּתְ ּבָ (. ח"ׁשַ

ית  ִליׁשִ ְ ִחיָנה ַהׁשּ מֹוָרא ָאב  –ַהּבְ

ְבִחיַנת  יָכּה ּבִ ָוֵאם ְוָצִריְך ְלַהְמׁשִ

ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות" ֵלי ) ".ּבַ ִמׁשְ

ט ַהיִּ ( ט"י ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ְרָאה ַעל ְוָצִריְך ׁשֶׁ

ֵהם  ירּות ׁשֶׁ ְלֵקי ָהֲעׁשִ ה חֶׁ לׁשָ ל ׁשְ ּכָ

ִחיַנת ְלעֹוָלם ': ַנֲחַלת ָאבֹות ּבְ

ִליׁש  ת ְמעֹוָתיו ׁשְ ִליׁש ָאָדם אֶׁ ַיׁשְ

ְפַרְקַמְטָיא  ִליׁש ּבִ ַקְרַקע ּוׁשְ ּבְ

ַחת ָידוֹ  ִליׁש ּתַ ָבא ְמִציָעא מ) 'ּוׁשְ  (:ב"ּבָ

ּה לֹא ִנְזכַּ . ז ּלָ ָכל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַבת ּבְ ר ּתֵ

ָעִמים ַהְינּו  לֹׁש ּפְ ירּות ַרק ׁשָ ֲעׁשִ

ל ְסדֹום ְולֹא ֹתאַמר ֲאִני : "ֵאצֶׁ

ת ַאְבָרם י אֶׁ ְרּתִ ֱעׁשַ ית י) "הֶׁ ֵראׁשִ ד "ּבְ

ל ָרֵחל ְוֵלָאה (. כג י ָכל "ְוֵאצֶׁ ּכִ

יל ֱאלִֹהים ר ִהּצִ ר ֲאׁשֶׁ ' ְוכוּ " ָהעׁשֶׁ

ם ל) ָקִלים(. א טז"ׁשָ ל ׁשְ : ְוֵאצֶׁ

יר לֹא יַ " ָעׁשִ ההֶׁ מֹות ל) "ְרּבֶׁ , (טו' ׁשְ

ירּות  ְלֵקי ָהֲעׁשִ ה חֶׁ לׁשָ ד ׁשְ גֶׁ נֶׁ ּכְ

ְפַרְקַמְטָיא הּוא . ל"ַהנַּ  ּבִ ִליׁש ׁשֶׁ ׁשְ
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ל  ר ֵאצֶׁ ְזּכַ ּנִ ירּות ׁשֶׁ ד ָהֲעׁשִ גֶׁ נֶׁ ּכְ

ִתיב, ְסדֹום ְסדֹום ּכְ י ּבִ : ּכִ

ל" י ָרגֶׁ ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ , (ח ד"ִאּיֹוב כ) "ַהּנִ

ש ָּ  ל ַהּמַ ָרצּו ְלַבּטֵ הּוא ׁשֶׁ ן ׁשֶׁ א ּוַמּתָ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ ל ּכְ גֶׁ ִחיַנת רֶׁ ַמח : "ּבְ ש ְ

ךָ  ֵצאתֶׁ ָבִרים ל) "ְזבּולּון ּבְ  (ג יח"ּדְ

ןוְ  ִליׁש  ַעל־ּכֵ ְוָקא ׁשְ ָצִריְך ּדַ

ן א ּוַמּתָ ָ ְפַרְקַמְטָיא ּוַמש ּ ִליׁש . ּבִ ּוׁשְ

ירּות  ד ָהֲעׁשִ גֶׁ נֶׁ ַקְרַקע הּוא ּכְ ּבְ ׁשֶׁ

י ל ָרֵחל ְוֵלָאה ּכִ ֵאצֶׁ ר  ׁשֶׁ ת ִעּקַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ִביל  ׁשְ ירּות הּוא ַרק ּבִ ָהֲעׁשִ

לֹא זֶׁה , ִהְתּבֹוְננּות ַהּתֹוָרה ֲאָבל ּבְ

סֹלֶׁת ְוהּוא ַרק  ירּות הּוא ּפְ ָהֲעׁשִ

ַעת  י ַהּדַ ים ּוְקַטּנֵ ִביל ָנׁשִ ׁשְ ּבִ

מֹוָתן ָאְמרּו ָרֵחל ְוֵלָאה . ּכְ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ר ְוכוּ  י ָכל ָהעׁשֶׁ הּוא לֹא ' ּכִ ׁשֶׁ

בִ  ׁשְ יל ִהְתּבֹוְננּות ָלנּו הּוא ּבִ

ִביל , ּוְלָבֵנינוּ  ׁשְ הּוא ַרק ּבִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ַעת ֲאָבל י ַהּדַ ים ּוְקַטּנֵ ה : "ָנׁשִ ְוַאּתָ

ר ָאַמר ֵאלֶׁיָך ֱאלִֹהים  ל ֲאׁשֶׁ ּכָ

ה ה ָצִריְך " ֲעש ֵ ַאּתָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ִביל ִהְתּבֹוְננּות  ׁשְ ירּות ּבִ ָלֲעׁשִ

ַגְדלּות ה ד זֶׁה ' ּבְ גֶׁ ִליׁש ּוְכנֶׁ ָצִריְך ׁשְ

ִחיַנת ַקְרַקע ּבְ ה ַקְרַקע ': ּבְ ָ ִאׁשּ

ְדִרין ע) 'עֹוָלם ִהיא ִליׁש  (.ד"ַסְנהֶׁ ּוׁשְ

ירּות  ד ָהֲעׁשִ גֶׁ נֶׁ ָידֹו הּוא ּכְ ּבְ ׁשֶׁ

ם  ֱאַמר ׁשָ ּנֶׁ ָקִלים ׁשֶׁ ל ׁשְ ר ֵאצֶׁ ְזּכַ ּנִ ׁשֶׁ

ִחיַנת ם ּבְ ר ַעל ַנְפׁשֹוֵתיכֶׁ : ְלַכּפֵ

ל ָחי" ׁש ּכָ פֶׁ ָידֹו נֶׁ ר ּבְ ל  ֲאׁשֶׁ ְורּוַח ּכָ

ר ִאישׁ  ש ַ ָאַמר )( ב י"ִאיֹּוב י) "ּבְ

יק ְעּתִ ָבָריו , ַהּמַ זֶׁה ְמָבֵאר ּדְ ּבָ ה ׁשֶׁ ִנְראֶׁ

ַתב ּכָ ט , ַהּקֹוְדִמים ׁשֶׁ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ִריְך ׁשֶׁ ּצָ ׁשֶׁ

ירוּת ְלֵקי ָהֲעׁשִ ל חֶׁ ְרָאה ַעל ּכָ י ַאף , ַהּיִ ּכִ

ר ִמּמֹוָרא ָאב ָוֵאם ֲאָבל  ם ְמַדּבֵ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ל ֲהלֹא  לּוָלה ִמּכָ ִחיָנה ּכְ ל ּבְ י ּכָ ָידוַּע ּכִ

ִחינֹות ןוְ , ַהּבְ ט  ַעל־ּכֵ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ָצִריְך ׁשֶׁ

ֵדי  ְפַרְקַמְטָיא ּכְ ּבִ ִליׁש ׁשֶׁ ְ ְרָאה ַעל ַהׁשּ ַהּיִ

ָראּוי ֱאמּוָנה ּכָ ן ּבֶׁ א ּוַמּתָ ָ ש ּ ה ַהּמַ ֲעש ֶׁ ּיַ , ׁשֶׁ

ְרָאה ַעל ־ְוֵכן ַעל ט ַהיִּ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ַעְצמוֹ ַהשְּׁ  יר אֶׁ ַקְרַקע ַיְזּכִ ּבְ , ִליׁש ׁשֶׁ

ִביל  ׁשְ ירוּת ּבִ ֲעׁשִ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִאם לֹא ִיׁשְ ׁשֶׁ

י  ים ּוְקַטּנֵ ְכַלל ָנׁשִ ִהְתּבֹוְננּות ִיְהיֶׁה ּבִ

ה ַקְרַקע עֹוָלם  ָ ִחיַנת ִאׁשּ הּוא ּבְ ַעת ׁשֶׁ ַהּדַ

ְרָאה ַעל ־ְוֵכן ַעל, ִהיא ט ַהּיִ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו ַהשְּׁ  יר אֶׁ ָידֹו ַיְזּכִ ּבְ ִליׁש ׁשֶׁ

ןׁשֶׁ  ִליׁש "ָאְמרוּ ֲחזַ  ַעל־ּכֵ ְהיֶׁה ׁשְ ּיִ ל ׁשֶׁ

ָידֹו  ִנים ּבְ ְהיוּ ְמֻזּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ָידֹו ּכְ ְסּפֹו ּבְ ּכַ

ְסּפוֹ  ה ִעם ּכַ ֹות ְצָדָקה ַהְרּבֵ י . ַלֲעש  ּכִ

ָידֹו  ְסּפֹו ּבְ ּכַ ַאף ׁשֶׁ ת ַעְצמֹו ׁשֶׁ יר אֶׁ ַיְזּכִ

ר ר ָעָליו ִלְבִלי ְלַרֵחם  ְוַהּיֵצֶׁ ּבֵ ָהָרע ִמְתּגַ

ָעִני ִהיא )ֲאָבל ֲהלֹא ַנְפׁשֹו , ַעל הֶׁ ׁשֶׁ

ִחיַנת ְוֵאָליו  ְסּפֹו ּבְ ָחד ִעם ּכַ ׁש אֶׁ ֹרֶׁ ִמׁשּ
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ת ַנְפׁשֹו  א אֶׁ ָבִרים כ)הּוא נֹוש ֵ ( ד טו"ּדְ

ָמקֹום ַאֵחר ים ּבְ דֹוׁשִ ְדָבָריו ַהּקְ ְמֹבָאר ּבִ ( ּכַ

ל ַהקָּ  ָידֹו ׁשֶׁ רוְּך הּואִהיא ּבְ ְוָלֵכן , דֹוׁש ּבָ

ר ַעל  ֵדי ְלַכּפֵ ְצָדָקה ּכְ ָצִריְך ְלַהְרּבֹות ּבִ

ר ַעל  ָקִלים ְלַכּפֵ ׁשְ ֱאַמר ּבִ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ַנְפׁשֹו ּכְ

ל  ׁש ּכָ פֶׁ ָידֹו נֶׁ ר ּבְ ִחיַנת ֲאׁשֶׁ ם ּבְ ַנְפׁשֹוֵתיכֶׁ

 :(:'ָחי ְוכוּ 

ְרָאה הּוא ַעל. ח ּלּות ַהּיִ ְיֵדי ־ִהְתּגַ

ִקיַדת עֲ  ִנים) ָקרֹותּפְ ן ּפְ ְוָכל ַמה , (ַעּיֵ

ּלֶׁה  יֹוֵתר ִנְתּגַ ְפָקִדין ֲעָקרֹות ּבְ ּנִ ֶׁ ׁשּ

יֹוֵתר ְרָאה ּבְ ןוְ . ַהּיִ רֹאׁש  ַעל־ּכֵ ּבְ

הּוא  ִקיַדת ִיְצָחק ׁשֶׁ ָנה ָהָיה ּפְ ָ ַהׁשּ

ְרָאה ְמאֹד  ּלּות ַהּיִ ף ִהְתּגַ ּתֹקֶׁ

ַחד ִיְצָחק ִחיַנת ּפַ ְפְקָדה , ּבְ ּנִ ּוְכׁשֶׁ

ָרה נִ  ּה ש ָ ה ֲעָקרֹות ִעּמָ ּמָ ְפְקדּו ּכַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . ּכְ

ְיֵדי ִיְרָאה זֹוִכין ַלֲאִריַכת ־ְוַעל

נַּ  ִחיַנת ָזֵקן ּכַ ןל וְ "ָיִמים ּבְ  ַעל־ּכֵ

ָרה י ֵבן : "ָאְמָרה ש ָ י ָיַלְדּתִ ּכִ

ית כ) "ִלְזֻקָניו ֵראׁשִ י ַעל( א ז"ּבְ ְיֵדי ־ּכִ

ּלּות ֵלַדת ִיְצחָ  הּוא ִהְתּגַ ק ׁשֶׁ

ְרָאה ַעל ְך ֲאִריַכת ־ְיֵדי־ַהּיִ זֶׁה ִנְמׁשָ

נַּ  ִחיַנת ָזֵקן ּכַ ָאַמר ) ל"ָיִמים ּבְ

יק ְעּתִ יִָּמים , ַהּמַ א ּבַ ְוזֶׁהּו ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ

ּכֹל' ַוה ת ַאְבָרָהם ּבַ ַרְך אֶׁ ְוָדְרׁשוּ , ּבֵ

ן"ֲחזַ  א ּבֵ ִגיַמְטִרּיָ ּכֹל ּבְ י ַעל, ל ּבַ ְיֵדי ־ּכִ

ּלוּת  ף ִהְתּגַ הוּא ּתֹקֶׁ ן ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ּבֵ ְרכֹו ּבַ ּבֵ ׁשֶׁ

ָרׁש  ְרָאה ָזָכה ִלְבִחיַנת ָזֵקן ְוַהּדְ ַהּיִ

ָחד ט ַהּכֹל אֶׁ ׁשָ ֵרׁש ְלֵעיל , ְוַהּפְ ָבר ּפֵ י ּכְ ּכִ

ַעל ְרכֹו ה־ְיֵדי־ׁשֶׁ ְפׁשּוטֹו ' זֶׁה ּבֵ ּכֹל ּכִ ּבַ

תוּ  ַהּכָ ה ִנְמָצא ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ירּות ּדִ ֲעׁשִ ב ּבַ

ַהזֶּׁה ִמּסֹופֹו ְלרֹאׁשֹו ִמְדַרׁש ְוֵכן ֵמרֹאׁשֹו 

 :(:ְלסֹופֹו ְוָהֵבן

ה ַעל. ט ִקיַדת ֲעָקרֹות ַנֲעש ֶׁ ְיֵדי ־ּפְ

ֵני ָאָדם  ת ּבְ עֹוְרִרין אֶׁ ּמְ ׁשֶׁ

ָנָתם ְ ֵני ָאָדם . ִמׁשּ י ֵיׁש ּבְ ּכִ

ה  ְדמֶׁ ּנִ ם ְוַאף ׁשֶׁ ת ְיֵמיהֶׁ ִנים אֶׁ ׁשֵ ּיְ ׁשֶׁ

הּוא עֹוֵבד אֶׁ  ' ת הְלָהעֹוָלם ׁשֶׁ

תֹוָרה ּוִבְתִפּלָה ַאף  ־ַעל־ְועֹוֵסק ּבְ

י ל ־ּפִ י ּכָ ָנה ּכִ ְבִחיַנת ׁשֵ ֵכן הּוא ּבִ

י ִהיא  ה ּכִ ָאר ְלַמּטָ ֲעבֹוָדתֹו ִנׁשְ

ם  ֵ ל ְוֵאין ְלַהׁשּ כֶׁ לֹא ִחּיּות ְוש ֵ ּבְ

ה ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה  ּנָ ַרְך ַנַחת ִמּמֶׁ ִיְתּבָ

ׁש ְויֵ . ְלִהְתרֹוֵמם ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה

ָנה ַעל ְפלּו ִלְבִחיַנת ׁשֵ ּנָ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

ים ָרִעים ֲאוֹות ּוַמֲעש ִ ֵהם . ּתַ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ִרים ְוָיִפים ַרק  ׁשֵ ים ּכְ ֲאָנׁשִ

ִפיָלָתם ִהיא ַעל ּנְ י , ְיֵדי ֲאִכיָלה־ׁשֶׁ ּכִ

אֹוֵכל ָאָדם ַמֲאָכל , ִלְפָעִמים ׁשֶׁ ּכְ

ּלֹא ִנְתָבֵרר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל ָאָדם , ׁשֶׁ

ָניו ַהְינּו ־יְידֵ ־ַעל ת ּפָ זֶׁה אֹוֵבד אֶׁ
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ִחיַנת ְכלֹו ּבְ ָחְכַמת : "ָחְכָמתֹו ְוש ִ

ָניו ִאיר ּפָ לֶׁת ח) "ָאָדם ּתָ ן ( )א' קֹהֶׁ ַעּיֵ

ִנים ָנה( ּפְ . ְונֹוֵפל ִלְבִחיַנת ׁשֵ

ָנתֹו ְוִאי  ְ ּוְצִריִכין ְלעֹוְררֹו ִמׁשּ

ר ְפׁשָ י ְלעֹוְררוֹ  אֶׁ ְתעֹוֵרר  ִאם ּכִ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ִחּלָה קְ  י ָצִריְך ּתְ ָצת ֵמַעְצמֹו ּכִ

א ִאְתָערּוָתא ְלַתּתָ  ַרק .ּדִ

ְתעֹוֵרר ֵמַעְצמֹו ִאם לֹא ָהיּו  ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ן  ָאר ָיׁשֵ ְמעֹוְרִרין אֹותֹו ָהָיה ִנׁשְ

ןיֹוֵתר  ְתעֹוֵרר  ַעל־ּכֵ ּנִ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵ

ָניו  ְצִריִכין ְלַהְראֹות לֹו ּפָ

ִסּפוּ  ִנים ּבְ ת ַהּפָ יׁש לֹו אֶׁ ֵרי ּוְלַהְלּבִ

ּיֹות ִנים . ַמֲעש ִ ְבִעים ּפָ ְוֵיׁש ׁשִ

ְבִעים  ִחיַנת ׁשִ ַלּתֹוָרה ְוֵהם ּבְ

ִנים ת . ׁשָ יׁש אֶׁ ּוְצִריִכים ְלַהְלּבִ

ְוָקא ִנים ּדַ ִאין , ַהּפָ ַרּפְ ּמְ ׁשֶׁ מֹו ּכְ י ּכְ ּכִ

ר ְצִריִכין ְלָסְגרֹו ּוְלַצְמֵצם  ת ָהִעּוֵ אֶׁ

יק לֹו  ּלֹא ַיזִּ ֵדי ׁשֶׁ ת ָהאֹור ּכְ לֹו אֶׁ

ְתאֹם ת ָהאֹור ּפִ ה אֶׁ ְראֶׁ ּיִ ֶׁ ן , ַמה ׁשּ ּכֵ

ְך ְזַמן ַרב  ָנה ּוַבחֹׁשֶׁ ׁשֵ ָהָיה ּבְ ָלזֶׁה ׁשֶׁ

ָניו  רֹוִצין ְלַהְראֹות לֹו ּפָ ׁשֶׁ ּכְ

יׁש  ָנתֹו ְצִריִכין ְלַהְלּבִ ְ ּוְלעֹוְררֹו ִמׁשּ

ּיֹות  ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ ִנים ּבְ ת ַהּפָ לֹו אֶׁ

ְתאֹם הָ  יק לֹו ּפִ ּלֹא ַיזִּ ֵדי ׁשֶׁ אֹור ּכְ

ֵני ְטָעִמים ַעל זֶׁה) ִנים עֹוד ׁשְ ן ּפְ ְוֵיׁש (. ַעּיֵ

ין  יׁשִ ְלּבִ ּמַ זֶׁה ׁשֶׁ ִחינֹות ּבָ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ִנים ת ַהּפָ ִאי , אֶׁ י ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ּלֹו  ִנים ׁשֶׁ ּפָ ר ְלעֹוְררֹו ּבַ ְפׁשָ אֶׁ

יׁש לֹו  ּוְצִריִכין ְלַהְראֹות ּוְלַהְלּבִ

ְדֵרַגת ַהפָּ  ֹבּהַ ִמּמַ ִנים ּגָ ּלֹו ּפָ ִנים ׁשֶׁ

ָנה ַעת ׁשֵ ׁשְ ּנּו ּבִ ּלֵק ִמּמֶׁ ְסּתַ ּנִ ְוֵיׁש . ׁשֶׁ

ִנים  ְבִעים ּפָ ִ ל ַהׁשּ ַפל ִמּכָ ּנָ ִמי ׁשֶׁ

דֹוָלה ְמאֹד  ַלּתֹוָרה ּוְנִפיָלתֹו ּגְ

ר , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְפׁשָ ִאי אֶׁ ַעד ׁשֶׁ

ְבִעים  ִ ִנים ֵמַהׁשּ ׁשּום ּפָ ְלעֹוְררֹו ּבְ

בְ  ִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבְ ִנים ׁשֶׁ ִנים ּפָ ִעים ׁשָ

י ִאם ַעל ּיֹות ־ּכִ ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ל ׁשָ ל . ׁשֶׁ ּכָ ׁשֶׁ

ִלין ִחּיּות  ִנים ְמַקּבְ ְבִעים ּפָ ִ ַהׁשּ

ם ְוַעל ָיָדם ְיכֹוִלים ְלעֹוֵרר  ָ ִמׁשּ

ל  ַפל ִמּכָ ּנָ ָנה ֲאִפּלּו ְלִמי ׁשֶׁ ֵ ֵמַהׁשּ

ִנים ַלּתֹוָרה ַרֲחָמנָ  ְבִעים ּפָ ִ א ַהׁשּ

יק . ִלְצָלן ה ָלבֹוא ְלַצּדִ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ ַאׁשְ

ָנתֹו  ְ ּיּוַכל ְלעֹוְררֹו ִמׁשּ זֶׁה ׁשֶׁ ּכָ

ּלֹא  ֵאּלֶׁה ׁשֶׁ ִתּקּוִנים נֹוָרִאים ּכָ ּבְ

ָנה ׁשֵ לֹום ּבְ . ְיַבּלֶׁה ָיָמיו ַחס ְוׁשָ

ִקיַדת ֲעָקרֹות ־ְיֵדי־ְוַעל ה ּפְ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ְבִחיַנת שֵׁ  ָהיּו ּבִ ׁשֶׁ ם ּכְ י ִמּקֹדֶׁ ָנה ּכִ
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ְמעּו  ּלֹא ׁשָ ים ׁשֶׁ ָהיּו ֵחְרׁשִ

ָחָכם ְוַעל זֶׁה לֹא ־ְיֵדי־ִהְתעֹוְררּות הֶׁ

ןָיְכלּו  ם־ּכֵ ּבּור  ּגַ ר ׁשּום ּדִ ְלַדּבֵ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י , ִלְפֵני ַהׁשּ ְסָתם 'ּכִ

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְוֵאינֹו  ֵחֵרׁש הּוא ׁשֶׁ

ר עֹוְררֹו  (.ֲחִגיָגה ב) 'ְמַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ו ּכְ ְוַעְכׁשָ

ָבָריו ָאז יּוַכל הֶׁ  ָחָכם ְוׁשֹוֵמַע ּדְ

ים ִלְפֵני  ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ר ּדִ ְלַדּבֵ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָהָיה . ַהׁשּ ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ל ְצָלם ּכָ ּבּור ְמֻצְמָצם אֶׁ ְך ְזַמן ־ַהּדִ ּכָ

ִמים  ים ְוִאּלְ ָהיּו ֵחְרׁשִ ַרב ְמאֹד ׁשֶׁ

ן ּבּור  ַעל־ּכֵ ּיֹוֵצא ַהּדִ ׁשֶׁ ו ּכְ ַעְכׁשָ

ְבִחיַנתיֹוֵצא  דֹול ּבִ ֹכַח ּגָ ּבֵֹרי : "ּבְ ּגִ

ָברוֹ  י ּדְ ים ק) "ֹכַח עֹש ֵ ִהּלִ ה  ,(ג כ"ּתְ ְוזֶׁ

ִחיַנת א ִלְכִלי ַההֹוָלָדה ּבְ : ַהּכַֹח ּבָ

ית אֹוִני" ית מ) "ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ֵראׁשִ ט "ּבְ

ֵלי (. ג ְהיּו ּכְ ּיִ ּוְצִריִכין ִלְראֹות ׁשֶׁ

ל  ּבּור ְסמּוִכין ּוְקרֹוִבין אֶׁ ֵלי ַהּדִ ּכְ

ֵדי  ָליֹות ּכְ ֵהם ַהּכְ ַההֹוָלָדה ׁשֶׁ

ּבּור ל ּכַֹח ַהּדִ ּיּוְכלּו ְלַקּבֵ ַהְינּו , ׁשֶׁ

ה  ּלֹא ִיְהיֶׁ ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ּבּור ּבֶׁ ֵצא ַהּדִ ּיֵ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ם : "ּבִ ִפיהֶׁ ה ּבְ ָקרֹוב ַאּתָ

ם ְליֹוֵתיהֶׁ ( ב ב"ִיְרְמָיה י) "ְוָרחֹוק ִמּכִ

ִקיַדת ־ְיֵדי־ְוַעל ה ּפְ . ֲעָקרֹותזֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ַעל ת ־ִנְמָצא ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

ת ָהעֹוָלם  הּוא ְמעֹוֵרר אֶׁ ׁשֶׁ

ָנָתם ַעל ְ ּיֹות ־ִמׁשּ ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ה  ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ַנֲעש ֶׁ ל ׁשָ ׁשֶׁ

ִקיַדת ֲעָקרֹות ְוַעל ְך ־ְיֵדי־ּפְ זֶׁה ִנְמׁשָ

ּקּוִנים  דֹוָלה ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּתִ ִיְרָאה ּגְ

 :ל"נַּ הַ 

ֵני ָאָדם . י ת ּבְ עֹוֵסק ְלעֹוֵרר אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

מֹר ַעְצמֹו  ָנָתם ָצִריְך ִלׁשְ ְ ִמׁשּ

ֵדי  ֵאיָנם ֲהגּוִנים ּכְ ְלִמיִדים ׁשֶׁ ִמּתַ

ם ּלָהֶׁ יק לֹו ָהָרע ׁשֶׁ ּלֹא ַיזִּ ַאְך ִאי . ׁשֶׁ

מֹר ַעְצמֹו  ר ָוָדם ִלׁשְ ר ְלָבש ָ ְפׁשָ אֶׁ

ְלִמיִדים  ְמעּו ּתַ לֹא ִיׁשְ ִמזֶּׁה ׁשֶׁ

ן, ֵאיָנם ֲהגּוִניםׁשֶׁ  ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ִאּלּו  ְלִמיָדיו ִיְהיֶׁה ּכְ ּמּודֹו ִעם ּתַ ּלִ ׁשֶׁ

אֹו  אֹו ַלֲחֵברֹו ּוְכִאּלּו ֲעש ָ ֲעש ָ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינוּ  ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ּכְ

ְדִרין צ) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ן ( )ט"ַסְנהֶׁ ַעּיֵ

ִנים ַרְך ׁשֹוֵמר (. ּפְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָאז ַהׁשּ

ִבין  ָבָריו ִנְכּתָ ּלֹא ִיְהיּו ּדְ אֹותֹו ׁשֶׁ

ֵאינֹו  ְלִמיד ׁשֶׁ ל ַהּתַ רֹון ׁשֶׁ ּכָ ֹכַח ַהזִּ ּבְ

ּנוּ  ִחין ִמּמֶׁ ּכָ  :ָהגּון ַרק ִיְהיּו ִנׁשְ

ֵלי . יא ִחיַנת ּכְ ְטחֹוֵני ַהּדֹור ֵהם ּבְ ּבִ

ןוְ , ַההֹוָלָדה ֵהם  ַעל־ּכֵ ָליֹות ׁשֶׁ ַהּכְ
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ט ֵלי ַההֹוָלָדה ִנְקָרִאים ּבְ , ּוחֹותּכְ

עֹות  ּפָ ל ַההֹוָלדֹות ְוָכל ַהַהׁשְ י ּכָ ּכִ

ִכים ַעל חֹון־ִנְמׁשָ ּטָ ןוְ . ְיֵדי ּבִ  ַעל־ּכֵ

ֹוְמִעין ְולֹוְמִדין ִסּפּוֵרי ־ַעל ׁשּ ְיֵדי ׁשֶׁ

יִקים  ּדִ ים ִמּצַ דֹוׁשִ ּיֹות ַהּקְ ַמֲעש ִ

דֹוִלים ֵני ָאָדם , ּגְ ת ּבְ עֹוְרִרין אֶׁ ּמְ ׁשֶׁ

ַעל ָנָתם ׁשֶׁ ְ ה ַמְתִחיִלין זֶׁ ־ְיֵדי־ִמׁשּ

ֹכַח  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ר ִלְפֵני ַהׁשּ ְלַדּבֵ

ת ֱאמֶׁ דֹול ּובֶׁ א , ּגָ ַהּכַֹח ַהזֶּׁה ּבָ ַעד ׁשֶׁ

נַּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ל"ִלְכֵלי ַההֹוָלָדה ּכַ

ה ְוִנְפָקִדים  ָ ְקֻדׁשּ חֹון ּדִ ּטָ ִנְתַחזֵּק ַהּבִ

ּקּוִנים  ָהֲעָקרֹות ְוזֹוִכין ְלָכל ַהּתִ

 :ל"ַהנַּ 

ִסְטָרא ַאֲחָרא  ֵישׁ . יב חֹון ּדְ ּטָ ּבִ

ִחיַנת  ֵלי כ) "ִמְבָטח ּבֹוֵגד"ּבְ ה "ִמׁשְ

ּוּוִגים ־ְוַעל(. יט רּות ַהזִּ ְ ְיֵדי ִהְתַקׁשּ

ִביל הֹוָלָדה  ׁשְ הּוא ּבִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ִחיַנת  חֹון ּבְ ּטָ ִחיַנת ּבִ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

נַּ  ֵלי ַההֹוָלָדה ּכַ ֵהם ּכְ ָליֹות ׁשֶׁ ל "ּכְ

ִחיַנת ְעָלהּ בָּ : "ּבְ ּה ֵלב ּבַ " ַטח ּבָ

ֵלי ל) ר ־ְיֵדי־ַעל, (א יא"ִמׁשְ ּבָ זֶׁה ִנׁשְ

ס  רֶׁ חֶׁ ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ חֹון ּדְ ּטָ ַהּבִ

ר ּבָ ׁשְ ז ַמה . ַהּנִ ְוַעל זֶׁה ְמַרּמֵ

ַעת  ׁשְ ס ּבִ רֶׁ ֵלי חֶׁ ֹוְבִרין ּכְ ׁשּ ֶׁ ׁשּ

ְבִחיַנת ּדּוִכים ּבִ ִ רּות ַהׁשּ ְ : ִהְתַקׁשּ

ק וְ " עֹׁשֶׁ ְבְטחּו ּבְ ' ָנלֹוז ְוכוּ ַוּתִ

ל יֹוְצִרים ְוכוּ  ר ֵנבֶׁ בֶׁ ׁשֵ ָבָרּה ּכְ ' ּוׁשְ

ש   רֶׁ תֹו חֶׁ ְמִכּתָ ֵצא ּבִ ' ְוכוּ " ְולֹא ִיּמָ

ְעָיה ל) ָבר ְקָצת (. ד־יב' ְיׁשַ ּוְנָבֵאר ַהּדָ

חֹון הּוא  ּטָ ר ַמֲעַלת ַהּבִ י ִעּקַ ּכִ

ה מֹו ' ִלְבטַֹח ּבַ ֹות טֹוב ּכְ ְוַלֲעש 

תּוב ּכָ ה: "ׁשֶׁ ַטח ּבַ ה טֹובַועֲ ' ּבְ " ש ֵ

ים ל) ִהּלִ ל (. ז ג"ּתְ ְלּבֵ ּלֹא ִיְתּבַ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ֲאַגת  תֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֵמֲחַמת ּדַ ּבְ

ְרָנָסה ת ַהּפַ ַרק ַיֲעסֹק , ְוִטְרּדַ

ם  ֵ ַהׁשּ תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְוִיְבַטח ּבְ ּבְ

יו ל ְיֵמי ַחּיָ ַפְרְנסֹו ּכָ ּיְ ַרְך ׁשֶׁ . ִיְתּבָ

ה ְוִאם ֵאינֹו אֹוֵחז בְּ  זֶׁ חֹון ּכָ ִבּטָ

ה  ַסּלֵק ַעְצמֹו ֵמִעְסֵקי עֹוָלם ַהזֶּׁ ּיְ ׁשֶׁ

א ָ ַמש ּ ה ַלֲעסֹק ּבְ ן ־ְלַגְמֵרי ְורֹוצֶׁ ּוַמּתָ

ְמָלאָכה  ןאֹו ּבִ ם־ּכֵ ִנים , ּגַ ל ּפָ ַעל ּכָ

ּלֵל  ים ַלּתֹוָרה ְוִיְתּפַ ע ִעּתִ ִיְקּבַ

ְזַמּנֹו ְוכוּ  ְולֹא ִיְדַאג ְולֹא ' ּבִ

ל ֵמֲחַמת  ְלּבֵ ְרָנָסה ִיְתּבַ ֲאַגת ַהּפַ ּדַ

ה ם ְלִעְנַין ְצָדָקה . 'ַרק ִיְבַטח ּבַ ּגַ

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ּוְלהֹוִציא ָממֹון 

חֹון  ּטָ ַעל ִעְסֵקי ִמְצוֹות ִיְהיֶׁה לֹו ּבִ

ה ַמּלֵא ַמְחסֹורֹו ּוִבְגַלל ' ּבַ ּיְ ׁשֶׁ
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ָבר ַהזֶּׁה ְיָבְרֵכהּו ה ַוֲאִפּלּו . 'ַהּדָ

ַעְצמֹו ׁשֶׁ  יו ִאם יֹוֵדַע ּבְ ֵאין ַמֲעש ָ

ָראּוי ַאל ִיּפֹל  ה ּכָ עֹוִלים ָיפֶׁ

חֹון ֵמֲחַמת זֶׁה לֹוַמר ִמי  ּטָ ִמּבִ

ה ֵען ּבַ ָ ֵמַאַחר ' ָאֹנִכי ִלְבטַֹח ְוִלׁשּ

ל י ּכָ ת ַמֲעש ַ ֲהֵרעֹוִתי אֶׁ ךְ ־ׁשֶׁ ַרק . ּכָ

י ה ַחְסּדֵ ר לֹא ַתְמנּו ' ִיְבַטח ּבְ ֲאׁשֶׁ

ִלים ֵאיָנם ּכָ ַרחֵ , ּוְבַרֲחָמיו ׁשֶׁ ּיְ ם ׁשֶׁ

ןָעָליו ְוָיִזין ִויַפְרֵנס אֹותֹו  ם־ּכֵ י  ּגַ ּכִ

ְוַאל ַיְטִריד ַעְצמֹו ". ַלּכֹל' טֹוב ה"

ְרָנָסה  ַדֲאגֹות ְוִטְרדֹות ַהּפַ ּבְ

ֵעיֵני ַעְצמֹו ַרק  ֵמֲחַמת ַקְטנּותֹו ּבְ

הּוא  חֹון ֵאיְך ׁשֶׁ ִבּטָ ִיְתַחזֵּק ּבְ

ַמִים ָ ָנתֹו ַלׁשּ ּוָ ּכַ ְוָכל זֶׁה . ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

הוְ  ָ ְקֻדׁשּ חֹון ּדִ ּטָ זֶׁה הּוא ּבִ . ַכּיֹוֵצא ּבָ

ֹות ֵאיזֶׁה ַעְוָלה ַחס  ֲאָבל ַלֲעש 

ל לֹום ִמּכָ ֵזָלה ־ְוׁשָ ן ֵאיזֶׁה ּגְ ּכֵ ׁשֶׁ

ִזּיּוִפים  אּות אֹו ַלֲעסֹק ּבְ ְוַרּמָ

ְסחֹורֹות ִמחּוץ  ָקִרים ְוִלְסחֹר ּבִ ּוׁשְ

ְלכּות ֲאָסָרם ַהּמַ ִדיָנה ׁשֶׁ , ַלּמְ

ַהשֵּׁ  ילֹו ְוִלְבטַֹח ּבְ ּצִ ּיַ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ

ּלֹא  ק ׁשֶׁ ְוַיֲעזֹר לֹו ִלְגמֹר ָהֵעסֶׁ

ָבר ע ַהּדָ ִסְטָרא , ִיְתַוּדַ חֹון ּדְ ּטָ זֶׁהּו ּבִ

ִחיַנת  " ִמְבָטח ּבֹוֵגד"ַאֲחָרא ּבְ

ִחיַנת"ַהנַּ  ק : "ל ּבְ עֹׁשֶׁ ְבְטחּו ּבְ ַוּתִ

ס " ְוָנלֹוז רֶׁ חֶׁ זֶׁה הּוא ּכְ חֹון ּכָ ּוִבּטָ

ר ׁשֶׁ  ּבָ ׁשְ ְקָוהַהּנִ ַוֲאִפּלּו . ֵאין ּבֹו ּתִ

א ָ ַמש ּ עֹוֵסק ּבְ ְגדֹולֹות ־ִמי ׁשֶׁ ן ּבִ ּוַמּתָ

ה ִלְלוֹות  ה ּוַמְרּבֶׁ ּנּו ַהְרּבֵ ִמּמֶׁ

ם  ֵ ַהׁשּ ים ּובֹוֵטַח ׁשֶׁ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ִמּכַ

א ָ ש ּ ַרְך ַיְעְזרֹו ִלְגמֹר ַהּמַ  ־ִיְתּבָ

ן ִסְטָרא , ּוַמּתָ חֹון ּדְ ּטָ ם זֶׁה הּוא ּבִ ּגַ

ה ָצִריְך ִלְבטַֹח אַ . ַאֲחָרא ַרּבָ ּדְ

ֲאִפּלּו ִאם לֹא  חֹון ָחָזק ׁשֶׁ ִבּטָ ּבְ

א ָ ה ־ַיְנִהיג ַמש ּ זֶׁ דֹול ּכָ ן ּגָ ּוַמּתָ

י־ַעל־ַאף ם ־ּפִ ֵ ֵכן ְיַפְרְנסֹו ַהׁשּ

ָראּוי ַרְך ּכָ יל ָיִבין . ִיְתּבָ ּכִ ש ְ ְוַהּמַ

ָבֵרינּו ֵאיְך  ה ִמּתֹוְך ּדְ ָבִרים ַהְרּבֵ ּדְ

חוֹ  ּטָ ִסְטָרא ַאֲחָרא ִלְברַֹח ִמּבִ ן ּדְ

ד ַהּתֹוָרה ּוְלִהְתַחזֵּק  גֶׁ נֶׁ הּוא ּכְ ׁשֶׁ

ה ַאף ִאם הּוא  ָ ְקֻדׁשּ חֹון ּדִ ִבּטָ ּבְ

הּוא ְוַכנַּ  מֹו ׁשֶׁ  :ל"ּכְ

רֹאשׁ . יג ִקיַעת ׁשֹוָפר ּבְ ָנה ־ּתְ ָ ַהׁשּ

ָנה  ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהׁשּ ִהיא ּבְ

ָנה  ֵ ֵני ָהעֹוָלם ֵמַהׁשּ עֹוְרִרין ּבְ ּמְ ׁשֶׁ

ָנה ַחס ׁשֶׁ  ׁשֵ ם ּבְ ּלֹא ְיַבּלּו ְיֵמיהֶׁ

לֹום זֶׁה מֹוִציִאין ־ְיֵדי־ְוַעל. ְוׁשָ

חֹון ּטָ ְך ּבִ דֹול ְוִנְמׁשָ ֹכַח ּגָ ּבּור ּבְ ַהּדִ
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ְך ִיְרָאה    ּוְפִקיַדת ֲעָקרֹות ְוִנְמׁשָ

דֹוָלה ַעל, ּגְ אּוף ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ִנּצֹוִלין ִמּנִ

ר  קֶׁ ל ׁשֶׁ ל ַהּיִֹפי ּוֵמֵחן ׁשֶׁ בֶׁ ּוֵמהֶׁ

ה וְ  ָ ְקֻדׁשּ זֹוִכין ַלֲאִריַכת ָיִמים ּדִ

דֹול "ַהנַּ  ירּות ּגָ ל ְוזֹוִכין ַלֲעׁשִ

ה ָ ְקֻדׁשּ ַעל, ּדִ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ּתֹוָרה דֹול ְמאֹד ּבַ . ְלִהְתּבֹוְננּות ּגָ

ִקיַעת ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל ְיֵדי ּתְ

ל רֹאשׁ  ל ־ׁשֹוָפר ׁשֶׁ ָנה ֵאצֶׁ ָ ַהׁשּ

ת ׁשֶׁ  יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ יְך ַהּצַ ּיֹוְדִעין ְלַהְמׁשִ

ּקּוִנים ָהֵאּלֶׁה ל ַהּתִ  :ּכָ

עֹון  מְׁ י ש ִ  סא –ֲחִדי ַרב ִ

ְך ־ַעל. א ּכֵ ְיֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ִנְזּדַ

רּור  ל ּבָ כֶׁ ה ְלש ֵ ַהּמַֹח ְוזֹוכֶׁ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל ה ְלהֹוִציא ּוְלַקּבֵ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ֵטי  ּפְ ּתֹוָרה ִמׁשְ ּלֹוֵמד ּבַ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ִמּכָ

ת רֹות , ֱאמֶׁ ַהְינּו ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּדְ

ַרךְ  ּיֵַדע ֵאיְך . ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ׁשֶׁ

ָבר ֵהן ְלַעְצמֹו ֵהן  ָכל ּדָ ְלִהְתַנֵהג ּבְ

ְעּתוֹ  ְתַנֲהִגים ְלִפי ּדַ ּמִ . ַלֲאֵחִרים ׁשֶׁ

לֹום ּפֹוֵגם ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ , ֲאָבל ּכְ

ֱאמּוַנת ֲחָכִמים הּוא ִנּדֹון  ּבֶׁ

ר דְּ  ש ָ יִגיַעת ּבָ מֹוָתרֹותּבִ , ַהְינּו ּבְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  מֹו ׁשֶׁ ִזְכרֹוָנם , ּכְ

ְבֵרי ֲחָכִמים ': ִלְבָרָכה ַהּלֹוֵעג ַעל ּדִ

צֹוָאה רֹוַתַחת ֱאַמר ' ִנּדֹון ּבְ ּנֶׁ ׁשֶׁ

ר" ש ָ ה ְיִגיַעת ּבָ ֵערּוִבין )" ְוַלַהג ַהְרּבֵ

ִנים ְסרּוִחים (. א"כ ְוָאז עֹוִלים ֲעׁשָ

ל ַהּמַֹח ּוְמָעְר  ִלין אֶׁ ִבין ּוְמַבְלּבְ

ּמּודֹו  ְעּתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ִמּלִ ּדַ

ּיֹות  ת ְוַהְנָהגֹות ֲאִמּתִ ֵטי ֱאמֶׁ ּפְ ִמׁשְ

ָבִרים  ה הּוא מֹוִציא ּדְ ַרּבָ ַאּדְ

ת מֹו ּדֹוֵאג . ֲהפּוִכים ִמן ָהֱאמֶׁ ּכְ

ל  ט ְמֻעּקָ ּפָ הֹוִציא ִמׁשְ ָהֲאדֹוִמי ׁשֶׁ

ִוד ָראּוי ָלבֹוא ֵאין ּדָ ָהל  ׁשֶׁ ּקָ ּבַ

ִחיַנת ־ַעל ּמּודֹו ָהָיה ִמּבְ ּלִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ִנים) ֵאּלּו ַהּמֹוָתרֹות ן ּפְ  (:ַעּיֵ
 

ם . ב ׁשֵ ְקָרִאים ּבְ ּנִ ֵיׁש ַמְנִהיִגים ׁשֶׁ

ּמּוָדם ִמּמֹוָתרֹות ּוְפסֹלֶׁת ּלִ י ׁשֶׁ . ַרּבִ

אי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהְנִהיג  ּוְבַוּדַ

ל ת ַעְצָמם ִמּכָ ן ־ֲאִפּלּו אֶׁ ּכֵ ת ׁשֶׁ אֶׁ

י־ַעל־ֲאֵחִרים ְוַאף ֵכן נֹוְטִלין ־ּפִ

ֻדּלָה ְלַעְצָמם ְורֹוְדִפים ַאַחר  ּגְ

ת ָהעֹוָלם אּות ְלַהְנִהיג אֶׁ ְ . ִהְתַנש ּ

ּלֹא  ָחד ִלְראֹות ׁשֶׁ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

ם  ן ָלהֶׁ ּלֹא ִלּתֵ ְלַהְסִמיְך אֹוָתם ְוׁשֶׁ

ים  ּלֹא ִיְהיּו ְמֻכּנִ ף ָועֹז ׁשֶׁ ׁשּום ּתֹקֶׁ

ם ַרבִּ  ׁשֵ י ֵהם ַעְצָמם ֵאיָנם . יּבְ ּכִ
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ל ִבים ּכָ ר ־ַחּיָ ם ֵיצֶׁ י ֵיׁש ָלהֶׁ ְך ּכִ ּכָ

ת ָהעֹוָלם דֹול ְלַהְנִהיג אֶׁ . ָהָרע ּגָ

ף ָועֹז  ם ּתֹקֶׁ ַאְך ֵאּלּו ַהּנֹוְתִנים ָלהֶׁ

ְהיּו ִנְקָרִאים  ּיִ ְוִנְסָמִכים ַעל ָיָדם ׁשֶׁ

ין  ן ּדִ י ֵהם ֲעִתיִדים ִלּתֵ ם ַרּבִ ׁשֵ ּבְ

ּבֹון ׁשְ  :ְוחֶׁ

ֵאינֹו ־ַעל. ג י ׁשֶׁ ְסִמיִכין ַרּבִ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָרֵאל ְונֹוְתִנים  ַתב ִיש ְ ֱחָלׁש ּכְ ָהגּון נֶׁ

ְכַתב ָיָדם ּוֵמֲחַמת זֶׁה ֵהם . ּכַֹח ּבִ

ָתִבים  ף ַלּכְ ה ּתֹקֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁ ּגֹוְזִרים ׁשֶׁ

ָרֵאל  ם ְוִיש ְ ּלָהֶׁ ָתִבים ׁשֶׁ נּו ַרק ַלּכְ ּלָ ׁשֶׁ

םִיְהיּו ֻמְכָרִחים ִלְלמֹד כְּ  ּלָהֶׁ . ָתב ׁשֶׁ

ֵני ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ּגֹוְזִרין ְלָגֵרׁש ּבְ

בּו  ְ ְתַיׁשּ ּנִ ּוב ׁשֶׁ ׁשּ קֹום ַהּיִ ָרֵאל ִמּמְ ִיש ְ

ל ְמקֹומֹות  ָבר אֶׁ ָרֵאל ִמּכְ ם ִיש ְ ׁשָ

ָרֵאל ֵמעֹוָלם  ם ִיש ְ ּלֹא ָהיּו ׁשָ ׁשֶׁ

ץ  רֶׁ רּוׁש ֵמאֶׁ ִחיַנת ּגֵ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

ָרֵאל נּו זֶׁה ִנלְ ־ְיֵדי־ְוַעל. ִיש ְ ָקח ֵמִאּתָ

ּלֵי ָהָרִקיַע  ְלּגַ ֲהלּוַכת ּגַ ָחְכַמת ּתַ

ּנּות ְוָהֲעִתידֹות  ּתַ ל ַהִהׁשְ ֵליַדע ּכָ

ִאים ַעל זֶּׁה ־ַהּבָ ּלֵי ָהָרִקיַע ׁשֶׁ ְלּגַ ְיֵדי ּגַ

ִחיַנת סֹוד ָהִעּבּור ם, ּבְ . ְוִנְמַסר ָלהֶׁ

ּלֵי  ְלּגַ ל ּגַ ת ּכָ גֶׁ ָמה ַמְנהֶׁ ׁשָ י ַהּנְ ּכִ

ן) ָהָרִקיעַ  ִנים ַעּיֵ ּוִמי יֹוֵדַע , (ּפְ

ְנִהיג מֹו ַהּמַ ֲאָבל , ַהְנָהָגָתם ּכְ

ְהיֶׁה ָלּה  ּיִ ָמה ַהזֹּאת ְצִריָכה ׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ

ָרֵאל . ּגּוף ַזְך ְוָנִקי ש ְ ּיִ ּוְבָמקֹום ׁשֶׁ

ׁש ָהֲאִויר  ם ִנְתַקּדֵ ִבים ׁשָ יֹוׁשְ

ָרֵאל  ץ ִיש ְ רֶׁ אֶׁ ְבִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ּבִ

ִנים) ן ּפְ רֹות  ְוָאז, (ַעּיֵ ל ַהּפֵ ּכָ

ם  הֶׁ ּמֵ ם ׁשֶׁ ֵדִלים ׁשָ בּואֹות ַהּגְ ְוַהּתְ

ה  ּפָ א ַהּטִ ם ּבָ ִנזֹּון ָהָאָדם ּוֵמהֶׁ

ם ִנְרָקם ַהּגּוף ַהּכֹל  ָ ַזְרִעית ּוִמׁשּ

ְבִחיַנת ץ: "הּוא ּבִ ִרי ָהָארֶׁ " ּפְ

ְעָיה ד) ָמה (. ב' ְיׁשַ ל ְנׁשָ ְוָאז ָראּוי ְלַקּבֵ

ל גַּ  ת ּכָ גֶׁ ְנהֶׁ ּמַ דֹוָלה ׁשֶׁ ּלֵי ָהָרִקיַע ּגְ ְלּגַ

ֲהלּוַכת ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה יֹוֵדַע ָחְכַמת ּתַ

ִחיַנת סֹוד  זֶּׁה ּבְ ים ׁשֶׁ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

נַּ  ים . ל"ָהִעּבּור ּכַ ְרׁשִ ְתּגָ ּנִ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ָרֵאל ְוָאז ֵאין  ץ ִיש ְ רֶׁ ִחיַנת אֶׁ ִמּבְ

ים ְוֵאין  ם ּגּוִפים ַזּכִ ְיכֹוִלים ְלִהְתַרּקֵ

ל דֹוָלה  ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ָמה ּגְ ןְנׁשָ  ַעל־ּכֵ

נּו סֹוד ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ִנְלָקח ֵמִאּתָ

ְסִמיִכין ־ָהִעּבּור ְוָכל זֶׁה ַעל ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ֵאינֹו ָהגּון י ׁשֶׁ ָחָכם . ַרּבִ הֶׁ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

י  ם ַרּבִ ׁשֵ ָהָראּוי ִלְסִמיָכה ִנְסָמְך ּבְ

ָאָרה ְוֹכַח ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ֵמִביא הֶׁ

ְכַתב ָיֵדינּו  ֵטי ּבִ ּפְ ל ִמׁשְ ם ּכָ ְוָאז ּגַ
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ּלָם ַעל ם ּכֻ ּלָהֶׁ ַתב ־ַהְנָהגֹות ׁשֶׁ ְיֵדי ּכְ

ָרֵאל ־ְוַעל. ָיֵדינוּ  ַתב ִיש ְ ְיֵדי ּכְ

ְבִחיַנת ֲאִויָרא  ׁש ָהֲאִויר ּבִ ִנְתַקּדֵ

ץ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל ְוַעל־ּדְ ן ־ְיֵדי־ִיש ְ ּקֵ זֶׁה ִנְתּתַ

ל ַהנַּ   :ל"ּכָ

ם ַעל. ד ַגם ֱאמּוַנת ֲחכָ ־ּגַ ִמים ְיֵדי ּפְ

ֵלָמה ְלעֹוָלם ְוהּוא  ֵאין לֹו ֵעָצה ׁשְ

ק ַוֲעָצתֹו ֲחלּוָקה ְלָכאן  ִמיד ְמֻסּפָ ּתָ

י ַעל. ּוְלָכאן ָגם זֶׁה ַעל־ּכִ ְיֵדי ־ְיֵדי ּפְ

נַּ  מֹוָתרֹות ּכַ ּדֹון ּבְ ּנִ ה "ׁשֶׁ ל ַנֲעש ֶׁ

א  ּסֵ ית ַהּכִ מֹו ּבֵ ף ּכְ ִלּבֹו ְמֻטּנָ

ים  ׁשִ הּוא ְמקֹום ֲעַצת ַהּנָ ׁשֶׁ

ַמֲאמַ  ין מ) ר ַרב ִעיִלישׁ ּכְ ְוָאז (. ה"ִגּטִ

ל ֲעצֹוָתיו ֵהם ֵעצֹות ִנְבָערֹות  ּכָ

ֵלָמה  ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְגמֹר ֵעָצה ׁשְ

ָבר ׁשּום ּדָ ִלּבֹו ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבְ  :ּבְ

ָפִרים . ה ְלִעיג ַעל ַהּסְ ל ַהּמַ ּכָ

הֹוְלִכים ַעל ים ׁשֶׁ דֹוׁשִ י ־ַהּקְ ּפִ

ה  דֹוׁשָ ןהּוא ִנּדֹון ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ם־ּכֵ  ּגַ

צֹוָאה רֹוַתַחת ה . ּבְ ְוֵאינֹו זֹוכֶׁ

ּמּודֹו ַהְנָהגֹות  ל ִמּלִ ְלהֹוִציא ּוְלַקּבֵ

רֹות ְוָתִמיד ֲעָצתֹו ֲחלּוָקה ַעד  ְיׁשָ

ׁשּוב ַעל ּיָ ֵלָמה ־ׁשֶׁ ְתׁשּוָבה ׁשְ זֶׁה ּבִ

ל ַהנַּ  ן ּכָ ּקֵ  :ל"ְוָאז ִיְתּתַ

ֵאּלּו הַ . ו ַקע ּבְ ָבר ִנׁשְ ּכְ ּמֹוָתרֹות ִמי ׁשֶׁ

ת  ּנֹפֶׁ ַטֵהר ִמזֹּאת ַהּטִ ּמְ ֵיׁש ַמִים ׁשֶׁ

ִחיַנת ם ַמִים : "ּבְ י ֲעֵליכֶׁ ְוָזַרְקּתִ

ם ' ְטהֹוִרים ְוכוּ  ּלּוֵליכֶׁ ל ּגִ ּוִמּכָ

ם ְתכֶׁ ְזֵקאל ל) "ֲאַטֵהר אֶׁ (. ו כה"ְיחֶׁ

ת  ִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ ִים ֵהם ּבְ ְוֵאּלּו ַהּמַ

ִחיַנת א ּבְ לּוְגּתָ ְקָרא ּפְ ּנִ לֶׁ : "ׁשֶׁ ג ּפֶׁ

ים ס)" ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים ִהּלִ ( ה י"ּתְ

י ַעל א ָעָליו ־ּכִ ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ַהּמַ

ַגם  ן ּפְ ְתׁשּוָבה ּוְמַתּקֵ ב ּבִ הּוא ׁשָ

ר . ֱאמּוַנת ֲחָכִמים י ִעּקַ ּכִ

א ַעל ָהָאָדם הּוא  ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּוְלִפי  ֵמֲחַמת ּפְ

ָגם כֵּ  ל ַהּפְ דֶׁ תּגֹ א ָעָליו ַמֲחלֹקֶׁ . ן ּבָ

ןוְ  ת יּוַכל ־ַעל ַעל־ּכֵ ֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ַהּמַ

ֱאמּוַנת  ַגם ּבֶׁ ְלִהְתּבֹוֵנן ֵאיְך ּפָ

זֶׁה לֱֶׁאמּוַנת ־ְיֵדי־ֲחָכִמים ְוָלׁשּוב ַעל

ל ־ְיֵדי־ֲחָכִמים ְוַעל ן ּכָ ּקֵ זֶׁה ִיְתּתַ

יֵקי ַהּדֹור . ל"ַהנַּ  ְוֵיׁש ַצּדִ

ַודַּ  ֵלָמה ּבְ ֱאמּוָנָתם ׁשְ  ַעל־אי ְוַאףׁשֶׁ

י־ ת ְוהּוא ־ּפִ ם ַמֲחלֹקֶׁ ֵכן ֵיׁש ֲעֵליהֶׁ

ְבִחיַנת ים : "ּבִ ְוהּוא ֵחְטא ַרּבִ

א ְעָיה נ) 'ְוכוּ " ָנש ָ ּסֹוְבִלין  ,(ג יב"ְיׁשַ ׁשֶׁ

ַגם  ִביל ּפְ ׁשְ ת ּבִ ֲחלֹקֶׁ ַצַער ַהּמַ
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ל ָהעֹוָלם , ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ׁשֶׁ

ם ־ְוַעל א ֲעֵליהֶׁ ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ַהּמַ

ל ְמַתקְּ  ִנים ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֵאצֶׁ

 :ַהֲהמֹון ַעם

א . ז ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ְתעֹוֵרר ִמן ַהּמַ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ַגם ֱאמּוַנת  ָעָליו ָלׁשּוב ַעל ּפְ

ל ־ְיֵדי־ַעל, ֲחָכִמים ִקין ּכָ זֶׁה ִנְמּתָ

ׁש ֵאיזֶׁה  ּיֵ יִנים ְוָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ַהּדִ

ק ַעל י . זֶׁה־ְיֵדי־ִצְמצּום ְוִדין ִנְמּתָ ּכִ

ו ַההֹוְלִכים  ֵישׁ  ה ְסָפִרים ַעְכׁשָ ּמָ ּכַ

ְכָתב ־ַעל ּבִ ה ׁשֶׁ דֹוׁשָ י ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ּפִ

ה ְוֵכן ֲעִתיִדין ִלְהיֹות עֹוד ־ּוְבַעל ּפֶׁ

ם ְצִריִכים  ה ְסָפִרים ְוֻכּלָ ּמָ ּכַ

ְלָהעֹוָלם ְוָאסּור ְלַהְלִעיג ַעל ׁשּום 

נַּ  ם ּכַ ָחד ֵמהֶׁ ּלֹא . ל"אֶׁ ׁשֶׁ ִחּלָה ּכְ ּוַבּתְ

ל ָהיָ  ה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ָאז ּכָ

י ָהָיה  לֹא ּכִ ְצלֹו ּכְ ָפִרים ָהיּו אֶׁ ַהּסְ

ם ְתעֹוֵרר ־ְוַעל, ַמְלִעיג ֲעֵליהֶׁ ּנִ ְיֵדי ׁשֶׁ

א ָעָליו ָלׁשּוב  ּבָ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ִמן ַהּמַ

ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ְתׁשּוָבה ַעל ּפְ ּבִ

ָפִרים  ֵעיָניו ַהּסְ ִבים ּבְ ֱחׁשָ חֹוְזִרים ְונֶׁ

הָ  לֹאׁשֶׁ ֵעיָניו ּכְ ִחיַנת. יּו ּבְ : ְוזֶׁה ּבְ

ַתב ִאיׁש ִריִבי" ר ּכָ א "ִאּיֹוב ל) "ְוֵספֶׁ

ַעל, (לה ת ־ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ָהִריב ְוַהּמַ

ר ה ִמזֶּׁה ֵספֶׁ א ָעָליו ַנֲעש ֶׁ ּבָ ְוֵיׁש . ׁשֶׁ

ֵלָמה  ֱאמּוָנָתם ׁשְ יֵקי ַהּדֹור ׁשֶׁ ַצּדִ

אי ְוַאף ַוּדַ י־ַעל־ּבְ ם ־ּפִ ֵכן ֵיׁש ֲעֵליהֶׁ

ם מַ  ֵאין ָלהֶׁ ת ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ

ַעְצָמם ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים . ֱאמּוָנה ּבְ

ֲעׁשּוִעים  ַרְך ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְלַהׁשּ ּיֵ ׁשֶׁ

ים  ׁשִ ֵהם ְמַחּדְ י ּתֹוָרָתם ׁשֶׁ ֵמִחּדּוׁשֵ

ִלים ־ְיֵדי־ְוַעל ְ זֶׁה ֵהם ִמְתַרׁשּ

ם ְוֵאיָנם ּכֹוְתִבים  ּלָהֶׁ ים ׁשֶׁ ִחּדּוׁשִ ּבַ

ר ֵספֶׁ ה  .אֹוָתם ּבְ זֹּוכֶׁ י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ַעְצמֹו  י ּתֹוָרה ּבְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ְלַחּדֵ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִ ַמִים ָצִריְך ׁשֶׁ ָ ָנתֹו ַלׁשּ ְוַכּוָ

ׁש  ּיֵ ֲאִמין ׁשֶׁ ּיַ ַעְצמֹו ׁשֶׁ ם ּבְ ֱאמּוָנה ּגַ

דֹוִלים  ֲעׁשּוִעים ּגְ ַרְך ׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

נַּ  ּלֹו ּכַ ים ׁשֶׁ ם ֵמַהִחּדּוׁשִ ְוִאם . ל"ּגַ

ל ַעְצמֹו ֵאינֹו  ים ׁשֶׁ ִחּדּוׁשִ ַמֲאִמין ּבַ

ןהּוא  ם־ּכֵ ַגם ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  ּגַ ּפְ

ם ־ְיֵדי־ְוַעל א ֲעֵליהֶׁ ןזֶׁה ּבָ ם־ּכֵ  ּגַ

ת ִבים ־ְיֵדי־ְוַעל, ַמֲחלֹקֶׁ זֶׁה ֵהם ׁשָ

ְתׁשּוָבה ִבים ּבִ ֱחׁשָ ְצָלם ְונֶׁ ים  אֶׁ ִחּדּוׁשִ

ם ּלָהֶׁ ים ְוחֹוְזִרים ׁשֶׁ ׁשִ ְוכֹוְתִבים  ּוְמַחּדְ

ראֹותָ  ה ִמזֶּׁה ֵספֶׁ ר ְוַנֲעש ֶׁ ֵספֶׁ . ם ּבְ

יִנים ִהיא  ל ַהּדִ ַקת ּכָ ה ַהְמּתָ ְוִהּנֵ

ל ְיֵדי־ַעל כֶׁ ֵ שׁ  ַהש ּ ְקָרא קֹדֶׁ ּנִ ׁשֶׁ
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ין ְוִצְמצּום ֵיׁש לֹו    דּוַע ְוָכל ּדִ ּיָ ּכַ

ק ַעל ְמּתָ ּנִ ָרִטי ׁשֶׁ ל ּפְ כֶׁ ָידֹו ַאְך ־ש ֵ

ִקים  ם ִנְמּתָ ָ ׁשּ ָאה ׁשֶׁ ֵיׁש ָחְכָמה ִעּלָ

ל הַ  יִניםּכָ ְמצּוִמים ְוָכל ַהּדִ . ּצִ

ָאה  ְוַהּתֹוָרה יֹוֵצאת ֵמָחְכָמה ִעּלָ

דֹוׁש ֵחלֶׁק ב ס) זַֹּהר ַהּקָ ֹבָאר ּבַ ּמְ מֹו ׁשֶׁ ( ב"ּכְ

ל ֵמָחְכָמה  ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ

ֵלמּות ׁש ָלּה ׁשְ ּיֵ ׁשֶׁ ָאה ַרק ּכְ , ִעּלָ

ֵלמּות ַהּתֹוָרה הּוא ַעל ְיֵדי ־ּוׁשְ

עַ  ּבְ ה־לּתֹוָרה ׁשֶׁ ןוְ , ּפֶׁ ְיֵדי ־ַעל ַעל־ּכֵ

ְצלֹו  ים אֶׁ ׁשִ ְתַחּדְ ּנִ ָפִרים ׁשֶׁ ַהּסְ

ת ַעל־ַעל ֲחלֹקֶׁ ָלם ־ְיֵדי־ְיֵדי ַהּמַ זֶׁה ִנׁשְ

ל . ַהּתֹוָרה ְוָאז ִהיא ְיכֹוָלה ְלַקּבֵ

ִחיַנת  ִהיא ּבְ ָאה ׁשֶׁ ֵמָחְכָמה ִעּלָ

ים  ָדׁשִ י קֳּ ִחיַנת ָקְדׁשֵ ל ַהּכֹוֵלל ּבְ כֶׁ ש ֵ

ן שְׁ  בֶׁ ִחיַנת אֶׁ ַעת ּבְ ּפַ ה ּוַמׁשְ ִתּיָ

ים ְוַעל ְכִלּיִ ִ ָכל ַהָחְכמֹות ְוַהש ּ  ־ְיֵדי־ּבְ

יִנים ל ַהּדִ ִקין ּכָ  :זֶׁה ִנְמּתָ
 

ּנֹוְסִעים ַעל רֹאׁש ־ַעל. ח ְיֵדי ׁשֶׁ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ָנה ְלַצּדִ ָ ַהׁשּ

יִנים ־ְיֵדי־ַעל ל ַהּדִ ִקין ּכָ זֶׁה ִנְמּתָ

רֹאשׁ  עֹוָלם ְוזֶׁה ְצִריִכין ּבְ ּבָ  ׁשֶׁ

ָנה  ָ ןַהׁשּ נֹוְסִעין ַעל רֹאׁש  ַעל־ּכֵ

ְיָקא ָנה ּדַ ָ  :ַהׁשּ

ם ַעל. ט ה ַנְפׁשֹות ־ּגַ ּמָ ִאים ּכַ ּבָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ַעל רֹאׁש  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ָרֵאל ְלַהּצַ ִיש ְ

ַאֲהָבה  ָנה ְוִנְכָלִלים ַיַחד ּבְ ָ ַהׁשּ

ה ַעל ְמָחה ־ְיֵדי־ַרּבָ ָאה ש ִ זֶׁה ּבָ

ה ְדָוה ַרּבָ דֹוָלה ְוחֶׁ  :ּגְ

ב ֱאלִֹהים   ֵ ס   סב –ַוי ַ

ָרֵאל ־ַעל. א ל ִיש ְ ְיֵדי ֲאִכיָלָתם ׁשֶׁ

ִריְך הּוא  א ּבְ ה ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַנֲעש ֶׁ

ין ַאּפִ ין ּבְ ּה ַאּפִ ִכיְנּתֵ ַרק . ּוׁשְ

ָהֲאִכיָלה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַמֲאָכל 

ִלּפֹות  ֵרר ֵמֲאִחיַזת ַהּקְ ְתּבָ ּנִ ַאַחר ׁשֶׁ

ַמֲאָכִלים עַ  ְתָעְרבּו ּבְ ּנִ ְיֵדי ־לׁשֶׁ

ַעת י ַעל. ֲאִכיַלת ֵעץ ַהּדַ ְיֵדי ־ּכִ

ֲערֹובֹות ַהנַּ  ׁש ּבֹו ּתַ ּיֵ ל "ַמֲאָכל ׁשֶׁ

ְיֵדי ־יּוַכל ָהָאָדם ַלֲחטֹא ְוַעל

א  ין ֻקְדׁשָ רּוד ּבֵ ה ּפֵ ַהֲחָטִאים ַנֲעש ֶׁ

הּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ  :ּבְ

ֲאָכִלים הּוא . ב ל ַהּמַ רּור ׁשֶׁ ַהּבֵ

ׁש לֹו ֱאמּוָנה . ְיֵדי ֱאמּוָנה־ַעל ּיֵ ּוְכׁשֶׁ

ֵלמּות יּוַכל ִלְהיֹות ַעל ׁשְ ְיֵדי ־ּבִ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֲאִכיָלתֹו ִיחּוד ֻקְדׁשָ

נַּ  ּה ּכַ ִכיְנּתֵ ִחיַנת "ּוׁשְ ּוְרֵעה "ל ּבְ

ים) "ֱאמּוָנה ִהּלִ ִחיַנת ֲאִכיָלה  (ג ,ז"ל ּתְ ּבְ

 :ְיֵדי ֱאמּוָנה־ַעל
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ַר . ג ם ִיְתּבָ ֵ יל ַהׁשּ ִהְגּבִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ כֶׁ ֵ ְך ַלש ּ

ּיּוַכל ְלָהִבין ִהיא ִמְצָוה  י ׁשֶׁ ָהֱאנֹוׁשִ

ָבר  ל ְלָהִבין ַהּדָ כֶׁ ֵ ד ַהש ּ דֹוָלה ְלַחּדֵ ּגְ

ֱאַמר ְוַדע ַמה  ְריֹו ְוַעל זֶׁה נֶׁ ַעל ּבֻ

יקֹורֹוס  ּפִ יב ְלאֶׁ ׁשִ ּתָ ֶׁ ק ב)ׁשּ רֶׁ (. ָאבֹות ּפֶׁ

ִרי  ְפׁשָ אֶׁ ֵאינֹו ּבְ יֹות ׁשֶׁ ֲאָבל ֵיׁש ֻקׁשְ

ל ָהֱאנוֹ  כֶׁ ֵ רּוץ ַעל ַלש ּ י ְלָהִבין ּתֵ ׁשִ

זוֹ  ָיא ּכָ ַרק לֶָׁעִתיד ָלבֹוא , ֻקׁשְ

רּוץ  ּלֶׁה ַהּתֵ ָאסּור ְלָאָדם  –ִיְתּגַ

ם הֶׁ ן ּבָ ּסֹוֵמְך ַעל . ְלַעּיֵ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

ם ַעל זֶׁה  הֶׁ ן ְוחֹוֵקר ּבָ ְכלֹו ּוְמַעּיֵ ש ִ

ֱאַמר יָה לֹא ְיׁשּובּון: "נֶׁ אֶׁ ל ּבָ " ּכָ

ֵלי ב) י ַעל, (יט' ִמׁשְ זֹו  ּכִ ָיא ּכָ ֻקׁשְ

ְכלֹו ַרק  ָאסּור ִלְסמְֹך ַעל ש ִ

 :ְלַהֲעִמיד ַעל ֱאמּוָנה

ם . ד ׁש ֲעֵליהֶׁ ּיֵ יֹות ׁשֶׁ ׁשְ ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהּקֻ

ִביֵלי  מּו ׁשְ ׁשּוָבה ִלְפָעִמים ִנְסּתְ ּתְ

יב ַעל  ל ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלָהׁשִ כֶׁ ֵ ַהש ּ

ִלּבוֹ  ּבְ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ ְוזֶׁה . ָהאֶׁ

ִחיַנת ם: "ּבְ ַע י)" ָחַלק ִלּבָ ( ב' הֹוׁשֵ

ֵני  ין ׁשְ ִלּבֹו ּבֵ ת ּבְ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ

ר . ְיָצִרין צֶׁ י ַהְיִדיָעה ִהיא ֵמַהּיֵ ּכִ

ַרת ַהְיִדיָעה  ּלֵב ְוַהְסּתָ ּבַ ַהּטֹוב ׁשֶׁ

ּלֵב ְוִהיא  ּבַ ר ָהָרע ׁשֶׁ ִהיא ֵמַהּיֵצֶׁ

יֹות  ׁשְ יקֹוְרסּות ְוַהּקֻ ּפִ ִהיא ָהאֶׁ

ר ָהָרע  ַהּיֵצֶׁ ת ִלּבֹו ׁשֶׁ ה אֶׁ ַמְקׁשֶׁ

ָרָעה ּקּון ָלזֶׁה הּוא . ִלּפֹל ּבְ ְוַהּתִ

י ַהּפֹוְסִקים ִלּמּוד שׁ  ּכִ ת  ׁשֹרֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהזֹּאת הּוא ִמּמַ

ת ַהְינוּ  ִאים ַמֲחלֹקֶׁ ּנָ  ְוָהֲאמֹוָרִאים ַהּתַ

ָמָרא ּגְ ּבַ ה  ׁשֶׁ לּוָתם ְלַמּטָ ְלׁשְ ּתַ ּוֵמִהׁשְ

ה  ר ִנְתַהּוֶׁ צֶׁ ת ַהּיֵ ּנּו ַמֲחלֹקֶׁ ִמּמֶׁ

ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ־ְוַעל. ָהָרע

ל  ר אֶׁ ֵ סּוקֹות ִנְתַקׁשּ ֲהָלכֹות ּפְ

ל  ּטֵ ה ְוָאז ִנְתּבַ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ לֹום ׁשֶׁ ָ ַהׁשּ

ִלּבֹו  ּבְ ר ָהַרע ׁשֶׁ ת ַהּיֵצֶׁ ַמֲחלֹוקֶׁ

ּיֵַדע  ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ֲעֵרי ַהש ּ ִחין לֹו ׁשַ ְוִנְפּתָ

פִּ  יב ַעל ָהאֶׁ ִלּבוֹ ְלָהׁשִ ּבְ . יקֹוְרסּות ׁשֶׁ

ד  ה ְלַחּדֵ ֵאינֹו זֹוכֶׁ ְוָכל ְזַמן ׁשֶׁ

ְכלֹו ָצִריְך ִלְסמְֹך ַרק ַעל  ְוִלְפּתַֹח ש ִ

י  יֹות ֵאּלּו ּכִ ֻקׁשְ ם ּבְ ֱאמּוָנה ּגַ

ר הּוא ָהֱאמּוָנה  :ָהִעּקָ

לוֹ . ה י"ׁשָ בֹות וְ ־ם ָראׁשֵ ה 'ַדע מַ 'ּתֵ

 ֶׁ יב לְ 'ׁשּ ׁשִ ס'ּתָ יקֹורֶׁ ּפִ י ַעל, אֶׁ ְיֵדי ־ּכִ

הּוא  ַסק ֲהָלָכה ׁשֶׁ ִלּמּוד ּפְ

לֹום זֹוִכין ָלַדַעת  ָ ַהַהְכָרָעה ְוַהׁשּ

ִלּבוֹ  ּבְ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ יב ַעל ָהאֶׁ  :ְלָהׁשִ
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ם ַעל. ו ה ־ּגַ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים זֹוכֶׁ

ָכל ְלָבבוֹ  ָראּוי ּבְ ּלֵל ּכָ י . ְלִהְתּפַ ּכִ

ֵאינֹו  ִפּלָה ׁשֶׁ ר ְמִניַעת ַהּתְ ִעּקַ

ָראּוי הּוא ַרק ִמתְ  ָנה ּכָ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ּפַ

ֵלמּות  ׁשְ ֵאין ָהֱאמּוָנה ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י . ְוִלּבֹו ָחלּוק ֵמַהׁשּ ּכִ

ת ִאם ָהָיה ָהָאָדם יֹוֵדַע  ֱאמֶׁ ּבֶׁ

לֹא ָכל  ּמְ ֵלם ׁשֶׁ ֵלב ׁשָ ּוַמֲאִמין ּבְ

ַרְך עֹוֵמד  בֹודֹו ְוהּוא ִיְתּבָ ץ ּכְ ָהָארֶׁ

עַ  ׁשְ ִפּלָה ְוׁשֹוֵמַע ָעָליו ּבִ ת ַהּתְ

ּבּור ְוִדּבּור  ל ּדִ יב ּכָ ּוַמֲאִזין ּוַמְקׁשִ

ִפּלָה ל ַהּתְ ק , ׁשֶׁ אי ָהָיה ְמַדְקּדֵ ַוּדַ ּבְ

ָבָריו ְוָהָיה  ת ּדְ ן אֶׁ ְמאֹד ְלַכּוֵ

דֹול ִהְתַלֲהבּות ּגָ ּלֵל ּבְ ַרק . ִמְתּפַ

ּבֹו ָחלּוק ְוֵאינֹו ָחָזק  ּלִ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

יִדיָעה זֹאת בְּ  ִביל ּבִ ׁשְ ֵלם ּבִ ֵלב ׁשָ

ל ק ּכָ ְך ְוֵאינֹו ־זֶׁה ֵאינֹו ְמַדְקּדֵ ּכָ

תוֹ  ְתִפּלָ ן ִלּבֹו ֵהיֵטב ּבִ ְוָכל זֶׁה . ְמַכּוֵ

ִפירֹות  יֹות ְוַהּכְ ׁשְ ְך ֵמַהּקֻ ִנְמׁשָ

ּלֵב ַהנַּ  ּבַ ִחיַנת "ׁשֶׁ ֵהם ּבְ ל ׁשֶׁ

ּלֵב ּבַ ר ָהָרע ׁשֶׁ ת ַהּיֵצֶׁ . ַמֲחלֹקֶׁ

ןוְ  ּפֹוְסִקים ְיֵדי ִלּמּוד הַ ־ַעל ַעל־ּכֵ

ַעל ת ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ִלין ַמֲחלֹקֶׁ זֶׁה ְמַבּטְ

נַּ  ְרׁשֹו ּכַ ׁשָ ר ָהָרע ּבְ ל "ַהּיֵצֶׁ

ָראּוי ־ְיֵדי־ַעל ּלֵל ּכָ ה ְלִהְתּפַ זֶׁה זֹוכֶׁ

ת ֱאמֶׁ ָכל ְלָבבֹו ּבֶׁ אֹוְדָך : "ְוזֶׁה. ּבְ

ר ֵלָבב יֹׁשֶׁ ים קי) "ּבְ ִהּלִ ' ֵלָבב'( ט ז"ּתְ

ֵני ְיָצִרין ֵאיָמַתי  ׁשְ ְיָקא ּבִ ָלְמִדי "ּדַ ּבְ

ךָ  ֵטי ִצְדקֶׁ ּפְ נַּ " ִמׁשְ  :ל"ּכַ

ּוֵטי ָהֱאמּוָנה . ז ֵלמּות ְוִקׁשּ ר ׁשְ ִעּקַ

ָקְרִבין ְרחֹוִקים ־הּוא ַעל ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת . ְלַהׁשּ ִלים אֶׁ ּוְלַהׁשְ

ָהֱאמּוָנה ַהְינּו ְלָקֵרב ָהְרחֹוִקים 

ִחּלָה ְלַהֲעלֹות ִניצֹוֵצי  ָצִריְך ִמּתְ

ּבּוראֹוִתיּ  ּקּון ָלזֶׁה הּוא . ֹות ַהּדִ ְוַהּתִ

ֲאוֹות ֵהם  ל ַהּתַ י ּכָ ֲעִנית ּכִ ּתַ

לֹא  י ּבְ ִחיַנת ְקִלּפֹות ּומֹוָתרֹות ּכִ ּבְ

ֲאוֹות ָיכֹול ַהּגּוף ְלִהְתַקּיֵם . ַהּתַ

ֲאוֹות ַעל ָהָאָדם  ִרין ַהּתַ ּבְ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

ִלּפֹות ַעל  רּות ַהּקְ ּבְ הּוא ִהְתּגַ

ֻדשָּׁ  ֲאוֹות ֵהם . הַהּקְ י ַהּתַ ְוָראׁשֵ

ל  ּכָ ה ׁשֶׁ ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּתַ

ם ִכין ַאֲחֵריהֶׁ ֲאוֹות ִנְמׁשָ . ַהּתַ

יִכין  ִרים ַמְמׁשִ ּבְ ֵהם ִמְתּגַ ּוְכׁשֶׁ

רֹון  לּות ְלֵמַצר ַהּגָ ל ַהּגָ ּבּור אֶׁ ַהּדִ

ר ׁשּום  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ף ׁשֶׁ ְלָהעֹרֶׁ

ם ִיתְ  ֵ ּבּור ִלְפֵני ַהׁשּ ִחיַנתּדִ ַרְך ּבְ : ּבָ

רֹוִני" ים ס) "ִנַחר ּגְ ִהּלִ ְיֵדי ־ְוַעל(. ט ד"ּתְ
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ת ַעְצמֹו  ְרִעיב אֶׁ ּמַ ֲעִנית ׁשֶׁ ַהּתַ

ְתַקּיֵם ּיִ רֹון ׁשֶׁ : ְמַלְחֵלַח ֵמַצר ַהּגָ

ֹךְ " ְחש  ְעָיה ) "ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ּתַ ְיׁשַ

ם , (ח א"נ ֵ ר ִלְפֵני ַהׁשּ ּיּוַכל ְלַדּבֵ ׁשֶׁ

ַרְך ּוְלִהתְ  ָנהִיְתּבָ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ְוָאז . ּפַ

ט  ּבּור ּוְמַלּקֵ הֹוֵפְך ַעְצמֹו ַהּדִ

ִלּפֹות  ין ַהּקְ ה ִמּבֵ ָ ֻדׁשּ ִניצֹוצֹות ַהּקְ

לֹא ִחּיּות ָאִרים ּבְ ְוָאז . ְוִנׁשְ

ִלּפֹות "ָהַעּכוּ  ִניָקָתם ֵמַהּקְ ּיְ ם ׁשֶׁ

ם ׁשּום ִחּיּות  ֵאין ָלהֶׁ רֹוִאין ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ת ֱאמּוָנתָ  ִליִכין אֶׁ ם ּופֹוִנים ַמׁשְ

ָרֵאל ּלָם לֱֶׁאמּוַנת ִיש ְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ּכֻ

ה  ת ָהֱאמּוָנה ְוזֹוכֶׁ ִלים אֶׁ הּוא ַמׁשְ

ת  ה ְלָבֵרר אֶׁ ֵלָמה ְוזֹוכֶׁ לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ

ֲאָכִלים ה ַעל, ַהּמַ ְיֵדי ־ְוָאז ַנֲעש ֶׁ

ִריְך הּוא  א ּבְ ֲאִכיָלתֹו ִיחּוד ֻקְדׁשָ

ין ַאּפִ ין ּבְ ּה ַאּפִ ִכיְנּתֵ  :ּוׁשְ

ָדָבר . ח ּלָא ּבְ ָכה אֶׁ ּיָ ֱאמּוָנה ֵאיָנּה ׁשַ

ַעם ְוַאף ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּטַ י־ַעל־ׁשֶׁ ֵכן ־ּפִ

ִאּלּו  לּוי ּכְ ָבר ּגָ ֲאִמין ַהּדָ ל ַהּמַ ֵאצֶׁ

ֲאִמין ּבֹו  ּמַ ָבר ׁשֶׁ ֵעיָניו ַהּדָ ה ּבְ רֹואֶׁ

ֵלָמה ְ ל ֱאמּוָנתֹו ַהׁשּ  :ֵמֲחַמת ּגֹדֶׁ

ל הָ . ט ת ֵאצֶׁ ׁשֶׁ ָאָדם ָהֱאמּוָנה ִמְתַחּדֶׁ

ָכל ר ּבְ ִחיַנת ּבֹקֶׁ ים" ּבְ  ֲחָדׁשִ

ָקִרים ּוַבּיֹום ֵמֲחַמת , (כג' ֵאיָכה ג) "ַלּבְ

ה  ּסֶׁ ִטְרדֹות ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ִנְתּכַ

 :ָהֱאמּוָנה

ֵלמּות . י ׁשְ ֵאין ָהֱאמּוָנה ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ָטעּות ־ְיֵדי־ַעל ִלים ּבְ ים ִנְכׁשָ זֶׁה ַרּבִ

מְ  ּבֹות אֶׁ ת ַהּסִ ים אֶׁ ָצִעים ְועֹוש ִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ יָנם ְלֵבין ַהׁשּ ַהְינּו . ּבֵ

ַרְך ֲאָבל  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֲאִמיִנים ּבְ ּמַ ׁשֶׁ

ןַמֲאִמיִנים  ם־ּכֵ ְמָצִעי  ּגַ אֶׁ ּבְ

ּבֹות ִריְך ַלּסִ ּצָ ַהְינּו , ְואֹוְמִרים ׁשֶׁ

ת  ִסּבַ ל ּבְ ֲאִמיִנים ְלָמׁשָ ּמַ ׁשֶׁ

א ָ ש ּ הּוא ַהּמַ ְרָנָסה ׁשֶׁ ן ־ַהּפַ ּוַמּתָ

אְואוֹ  ָ ש ּ ל ַהּמַ ה ׁשֶׁ ּבָ ַהּסִ  ־ְמִרים ׁשֶׁ

ִאּלּו ַחס  ר ּכְ ן ִהיא ָהִעּקָ ּוַמּתָ

לֹום א, ְוׁשָ ָ ש ּ ל ַהּמַ ה ׁשֶׁ ּבָ לֹא ַהּסִ  ־ּבְ

ם  ֵ ַיד ַהׁשּ ן ֵאין ְיֹכלֶׁת ּבְ ּוַמּתָ

ְרָנָסה ם ּפַ ַרְך ָלֵתת ָלהֶׁ ת . ִיְתּבָ ְוִסּבַ

ים  ים עֹוש ִ ִהיא ַסּמִ ָהְרפּוָאה ׁשֶׁ

ִאלּ  ר ּכְ ם ִעּקַ ִלי ֵמהֶׁ לֹום ּבְ ּו ַחס ְוׁשָ

ם  ֵ ַיד ַהׁשּ ים ֵאין ְיֹכלֶׁת ּבְ ַסּמִ

אֹות ַרְך ְלַרּפְ ן . ִיְתּבָ ָבר ּכֵ ְוֵאין ַהּדָ

ל  ת ּכָ ַרְך הּוא ִסּבַ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ל ָהִעּלֹות ְוֵאינֹו  ּבֹות ְוִעּלַת ּכָ ַהּסִ

ה ֵאּלּו . ָצִריְך ְלׁשּום ִסּבָ ּוְבָעְסֵקנּו ּבְ
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ּבֹות ְצִר  ם ַהּסִ ֵ ַהׁשּ יִכין ְלַהֲאִמין ּבְ

ֹות  ַרְך ְלַבד ְולֹא ַלֲעש  ִיְתּבָ

ר ּבֹות ִעּקָ  :ֵמַהּסִ

ָבִרים הּוא . יא ל ַהּדְ ר ּכָ ִעּקַ

ל ַהַהְתָחלֹות  י ּכָ ַהַהְתָחָלה ּכִ

ל  ְך אֶׁ פֶׁ ּיֹוֵצא ֵמהֶׁ ָקׁשֹות ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ךְ  פֶׁ ֲאָבל ַאַחר ַהַהְתָחָלה הּוא , הֶׁ

ל וְ  ְרּגֵ הֶׁ ה ִנְכָנס ְמַעט ּבְ ֵאין ָקׁשֶׁ

ל ךְ ־ָעָליו ּכָ ןוְ . ּכָ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ּכֵ

ָכל יֹום ִהיא  ל ָהָאָדם ּבְ ְרָאה ׁשֶׁ ְוַהּיִ

ִפי ַהַהְתָחָלה ָכל יֹום ָצִריְך . ּכְ י ּבְ ּכִ

ל ּכַֹח ִמן  ַלֲחזֹר ַלֲאחֹוָריו ְלַקּבֵ

ה ָעָליו  ָאז ָהָיה ָקׁשֶׁ ַהַהְתָחָלה ׁשֶׁ

נַּ  יֹוֵתר ּכַ ן. ל"ּבְ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ן  י ּפֶׁ ַעם ֵמָחָדׁש ּכִ ָכל ּפַ ְלַהְתִחיל ּבְ

ָראּוי  ְואּוַלי לֹא ָהְיָתה ַהְתָחָלתֹו ּכָ

ל ֲעבֹוָדתֹו ֵאיָנּה  ם ּכָ ן ּגַ ְוִאם ּכֵ

ִפי  י ַהּכֹל ּכְ ָראּוי ּכִ ֵלמּות ּכָ ׁשְ ּבִ

נַּ  ן. ל"ַהַהְתָחָלה ּכַ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ְלִהְתַחזֵּק ְלעֹוֵרר ִלּבֹו ְלַהְתִחיל 

ָכל פַּ  ֹכַח ִהְתַלֲהבּות ּבְ ַעם ֵמָחָדׁש ּבְ

רּות ָחָדׁש ַלֲעבֹוָדתֹו  ּבְ דֹול ּוְבִהְתּגַ ּגָ

ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין  ַרְך ּכְ ִיְתּבָ

ְהיֶׁה ֲעבֹוָדתֹו , ֵמעֹוָלם ּתִ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

נַּ  ִפי ּכַֹח ַהַהְתָחָלה ּכַ ָראּוי ּכְ . ל"ּכָ

ַעם ָצִריְך ַלֲחׁשֹׁש  ָכל ּפַ ְוֵכן ּבְ

שָׁ  ן לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין ֲחׁשָ א זֹאת ּפֶׁ

ה  ר ְלַהְתִחיל ֵמַעּתָ ּבֵ ָראּוי ְוִיְתּגַ ּכָ

נַּ   :ל"ֵמָחָדׁש ּכַ

יק ָצִריְך . יב ּדִ א ְלַהּצַ ּבָ ַעם ׁשֶׁ ָכל ּפַ ּבְ

ן ם־ּכֵ ַעם  ּגַ ָכל ּפַ בֹוא ּבְ ּיָ ה ׁשֶׁ ְראֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ל . ֵמָחָדשׁ  ָבר ָהָיה ֵאצֶׁ ּכְ מֹו ׁשֶׁ לֹא ּכְ

ו  יק ְוַעְכׁשָ ּדִ ַעם ַהּצַ א ּפַ הּוא ּבָ

ו  א ַעְכׁשָ ּבָ מֹו ׁשֶׁ ִנית ַרק ּכְ ׁשֵ

ַעם ִראׁשֹוָנה י ָצִריְך . ֵמָחָדׁש ּפַ ּכִ

י  ַעם ֵמָחָדׁש ּכִ ָכל ּפַ ְלַהְתִחיל ּבְ

נַּ  ר הּוא ַהַהְתָחָלה ּכַ  :ל"ָהִעּקָ

ִפירֹות ־ַעל. יג ִאים ּכְ ת ּבָ ְיֵדי ַמֲחלֹקֶׁ

ַעל ם ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ֵאין ְיכֹוִלים ּגַ

נַּ ְלִהְתפַּ  ָנה ּכַ ַכּוָ ֲאָבל . ל"ּלֵל ּבְ

ִפירֹות  ִלים ַהּכְ ּטְ לֹום ִנְתּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ל  ֵלב ּכָ ׁש ּבְ ּיֵ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ ְוָהאֶׁ

ָחד לֹום ּוִמְתַוֲעִדים . אֶׁ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

יב  ָחד ְלָהׁשִ ל אֶׁ זֶׁה ִעם זֶׁה יּוַכל ּכָ

עֹוָתיו ָהָרעֹות  ת ֲחֵברֹו ִמּדֵ אֶׁ

יקֹוְרסּותְויֹוִציא הַ  ּפִ ִפירֹות ְוָהאֶׁ  ּכְ

ּבוֹ  ת ֵאיָנם . ִמּלִ ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ַמֲחלֹקֶׁ

ָחד ִעם ר אֶׁ ִמְתַוֲעִדים ַיַחד ְלַדּבֵ
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ת    ל ָהֱאמֶׁ ְעּתֹו אֶׁ ֲחֵברֹו ַלֲהֹפְך ּדַ

ָחד  ִרים ַיַחד ֵאין אֶׁ ַדּבְ ּמְ ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ּכְ

ְבֵרי ֲחֵברֹו ֵמֲחַמת  ׁשֹוֵמַע ּדִ

ל הַ  חֹון ׁשֶׁ ּצָ תַהּנִ ֲחלֹקֶׁ ִנְמָצא , ּמַ

לֹום ָ ׁשּ לּוָיה ּבַ ר ָהֱאמּוָנה ּתְ ִעּקַ  :ׁשֶׁ

לֹום הּוא ַעל. יד ְיֵדי ־ִלְזּכֹות ְלׁשָ

ְלמֹוד ּפֹוְסִקים ּיִ  :ׁשֶׁ

יָלה   ַנת ַהמ ִ ו ָ ַ  סג –סֹוד כ 

ְרּגּום . א ְלׁשֹון ּתַ ִרית ִנְקָרא ּבִ ּבְ

ת  ה ּבַ ִחיַנת ַאּמָ ה ְוהּוא ּבְ ַאּמָ

ה ְטָפִחים ׁשֶׁ  ָ ׁשּ לּול ׁשִ ִרית ּכָ ַהּבְ

ִחיַנת  ם ְוהּוא ּבְ ָרִפים "ֵמהֶׁ ש ְ

ָנַפִים ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ " עֹוְמִדים ִמּמַ

ְעָיה ו) 'ְוכוּ  יק)( ב' ְיׁשַ ְעּתִ , ָאַמר ַהּמַ

ִרית הּוא ְיסֹוד  י ּבְ ָנתֹו ּכִ ּוָ ּכַ ה ׁשֶׁ ִנְראֶׁ

ּדֹות  ל ַהּמִ ּכָ ית ׁשֶׁ ִ ׁשּ ִ ה ַהׁשּ ּדָ הּוא ַהּמִ ׁשֶׁ

ל הּ ָהִראׁשֹונֹות ּכְ ְמֹבָאר  ּולֹות ּבָ ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ִסיָמן כ ִרית , ט"ּבְ ּקּון ַהּבְ ן ּתִ ַתּקֵ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

ם ן ׁשָ ּדֹות ַעּיֵ ל ַהּמִ ִנין ּכָ ּקְ יָלא ִנְתּתַ , ִמּמֵ

ה ־ְוַעל ָ ׁשּ ת ׁשִ ה ּבַ ִחיַנת ַאּמָ ן הוּא ּבְ ּכֵ

ה ְטָפִחים ֵהם  ָ ׁשּ ִ י ַהׁשּ ְטָפִחים ּכִ

ת ָיִמים בְּ  ׁשֶׁ ֵ ִחיַנת ַהׁשּ ה ּבְ ִחיַנת ִהּנֵ

ן ֱאַמר ְלַקּמָ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ , ְטָפחֹות ָנַתּתָ ָיַמי ּכְ

ה  ָ ׁשּ ִ ִחיַנת ַהׁשּ ת ָיִמים ֵהם ּבְ ׁשֶׁ ֵ ְוַהׁשּ

דוּעַ  ּיָ  :(:ִמּדֹות ּכַ

ים . ב ּיִ ְנִהיִגים ָהֲאִמּתִ יִקים ַהּמַ ּדִ ַהּצַ

ִעְנַין  ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ּכַ הֶׁ ֵיׁש ּבָ

ֵני ָהעֹוָלם ַהמִּ  ְתָקְרִבים ַהְנָהַגת ּבְ

ם יק . ֲאֵליהֶׁ ּדִ י ִלְפָעִמים ַהּצַ ּכִ

ל ָהעֹוָלם ְמאֹד  ֵרב ַעְצמֹו אֶׁ ְמּקָ

ה ּוַמֲעִלים  ְוִלְפָעִמים הּוא ְמַכּסֶׁ

ם ְמאֹד ם ּוִמְתַרֵחק ֵמהֶׁ . ַעְצמֹו ֵמהֶׁ

ם ְוֵאיָנם  ְתַרֵחק ֵמהֶׁ ּמִ י ׁשֶׁ ְולֹא ּדַ

ם  א ּגַ ּלָ ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו אֶׁ

יֹות ּוְתִמיהֹות ַעד נֹוְפִלים ָעלָ  יו ֻקׁשְ

ל מָֹחם  ְלּבֵ ם ְוִנְתּבַ ְתַעּקֵ ּנִ ׁשֶׁ

ם ְוָכל זֶׁה ְלטֹוַבת  הֶׁ ֵמַהְנָהָגתֹו ִעּמָ

ְתָקְרִבים ֵאָליו ן. ַהּמִ ַאל  ַעל־ּכֵ

י ַהּכֹל  יָך ַעל זֶׁה ּכִ ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹונֶׁ

 :ְלטֹוָבְתךָ 

ם . ג ֵ ְתָקֵרב יֹוֵתר ְלַהׁשּ ּנִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ַר  הּוא ָרחֹוק ִיְתּבָ ְך ָצִריְך ֵליַדע ׁשֶׁ

ַרךְ  ּנּו ִיְתּבָ י ִאם ַיֲחׁשֹב . ְמאֹד ִמּמֶׁ ּכִ

ָבר ִנְתָקֵרב  ּכְ ַדְעּתֹו ׁשֶׁ ה ּבְ ִויַדּמֶׁ

יִדיַעת  ַרְך ְויֹוֵדַע ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ֵאינֹו  ַרְך זֶׁה ִסיָמן ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָלל י ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ְקָצת , יֹוֵדַע ּכְ ּכִ

הּוא ֵמַהשֵּׁ  ַרְך ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ

ַרְך ְוֵאינוֹ  ּנּו ִיְתּבָ ָרחֹוק ְמאֹד ִמּמֶׁ
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ָלל   ר . יֹוֵדַע ּכְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ָבר ׁשֶׁ ְוזֶׁה ּדָ

י  יר זֹאת ּכִ ר ּוְלַהְסּבִ ה ְלַדּבֵ ַלּפֶׁ

ַרְך ֵאין  ִלְגֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

עּור  :ׁשִ

ל ַעל עַ . ד יק ִלְפָעִמים ְמַקּבֵ ּדִ ְצמֹו ַהּצַ

ִביל ִיּסּוִרין ׁשְ ֵאינֹו  ַהְינוּ  .ָהעֹוָלם ּבִ ׁשֶׁ

ָחה  ּגָ ָעה ְוַהַהׁשְ ּפָ ה ַהַהׁשְ רֹוצֶׁ

ל  ָהָיה ָצִריְך ָלבֹוא ֵאָליו ּוְמַקּבֵ ׁשֶׁ

נַּ  י הּוא "ַעל ַעְצמֹו ִיּסּוִרין ּכַ ל ּכִ

ָעה ּבֹוֵחר ּפָ ַהׁשְ ָחה ּבְ ּגָ . רּוָחִנית ְוַהׁשְ

ָהלְ  ָעה ׁשֶׁ ּפָ ָכה ָלּה ְואֹוָתּה ַהַהׁשְ

ין ָהעֹוָלם ָרה ּבֵ זְּ  :ִנְתּפַ

ִחיַנת . ה הּוא ּבְ ֲחָכִמים 'ֵיׁש ָנָחׁש ׁשֶׁ

ה ְלָהַרע ַהחֹוְקִרים ִפילֹוסֹוְפָיא ' ֵהּמָ

יקֹוְרסּות ּפִ ּבּוִרים ־ְוַעל. ְואֶׁ ְיֵדי ּדִ

גֹון, ָרִעים , ְרִכילּות, ָלׁשֹון ָהָרע: ּכְ

ָקִרים ּוְמַבּיֵׁש , ֲחנּוָפה, ֵליָצנּות, ׁשְ

ה  ִדּבּוִרים ְוִנּבּול ּפֶׁ ת ֲחֵברֹו ּבְ אֶׁ

ּבּוִרים  ָאר ּדִ ֵטִלים ּוׁשְ ּוְדָבִרים ּבְ

ר ָלׁשֹון  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ָרִעים ּוִבְפָרט ּכְ

ִרים יִקים ּוְכׁשֵ ְיֵדי ־ַעל, ָהָרע ַעל ַצּדִ

ים  ּבּוִרים ָרִעים עֹוש ִ ל ֵאּלּו ַהּדִ ּכָ

ּיּוַכל ָלעּוף  ָחׁש ׁשֶׁ ָנַפִים ְלַהּנָ ּכְ

לֹוםּוְלהַ  עֹוָלם ְמאֹד ַחס ְוׁשָ יק ּבָ , זִּ

ת  פֶׁ ת ּוְמעֹופֶׁ רֶׁ ּבֶׁ ְתּגַ ּמִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ם  ּלָהֶׁ יקֹוְרסּות ׁשֶׁ ּפִ ָחְכָמָתם ְואֶׁ

ְדמֹוִני  ִחיַנת ָנָחׁש ַהּקַ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ּבּוִרים ָרִעים ַהנַּ ־ַעל ל "ְיֵדי ּדִ

יִקים ְמאֹד ְלָהעֹוָלם ֲאָבל . ּוַמזִּ

ּבּוִרים ְקדֹושִׁ ־ַעל ים ְיֵדי ּדִ ים עֹוש ִ

ה ָ ְקֻדׁשּ ָנַפִים ּדִ ָנַפִים , ּכְ ַהּכְ ּוְכׁשֶׁ

ָחׁש  ִתּקּוָנם ְוֵאין ְלַהּנָ ה ֵהם ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ

ּבּוִרים ָרִעים ַהנַּ  ָנַפִים ִמּדִ ל ָאז "ּכְ

יק ְיכֹוִלים ֵאיָנם ל ְלַהזִּ ךְ ־ּכָ  :ְלָהעֹוָלם ּכָ

יק) ְעּתִ ָנתֹו ַעל , ָאַמר ַהּמַ ּוָ ּכַ ה ׁשֶׁ ִנְראֶׁ

ָנַפִים ַהנַּ ַהשֵּׁ  אֹות א"ׁש ּכְ ֵהם ' ל ּבָ ׁשֶׁ

ִרית  ּבְ לּוִלים ּבַ ה ִמּדֹות ַהּכְ ָ ׁשּ ִ ִחיַנת ַהׁשּ ּבְ

נַּ  ים ־ל ְוַעל"ּכַ ים עֹוש ִ ּבוִּרים ְקדֹוׁשִ ְיֵדי ּדִ

דֹוׁשֹות ְוֵכן  ּדֹות ַהּקְ ל ַהּמִ ִנים ּכָ ּוְמַתּקְ

ְך ַעל ִקים ־ְלֵהפֶׁ ּבּוִרים ָרִעים ְמַחזְּ ְיֵדי ּדִ

ת ַהמִּ  ל ַהֲחָכִמים אֶׁ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶׁ

יק  ם ּכַֹח ְלַהזִּ ְלָהַרע ְונֹוְתִנים ָלהֶׁ

ת ָהעֹוָלם ַרֲחָמָנא  ָחְכָמָתם ָהָרָעה אֶׁ ּבְ

נוּ . ִלְצָלן ְמֵרנּו ִמזֶּׁה ִויַזּכֵ ַרְך ִיׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ִמיד ים ּתָ  :(:ְלִדּבּוִרים ְקדֹוׁשִ

עֹה   רְׁ ַ ֹא ֶאל פ   סד –ב 
דֹול . א ִסְפֵרי ִאּסּור ּגָ ן ּבְ ְלַעּיֵ

ִרים ַחּקְ יֹות , ַהּמְ ה ֻקׁשְ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ

נּוי  ִחיַנת ָחָלל ַהּפָ ִכים ִמּבְ ְמׁשָ ַהּנִ

ִנים) ן ּפְ ר ִלְמצֹא ( ַעּיֵ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ׁשֶׁ
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ן ׁשּום אֹפֶׁ רּוץ ּבְ ם ּתֵ ַרק . ֲעֵליהֶׁ

י  רּוץ ּכִ ּלֶׁה ַהּתֵ לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ִיְתּגַ

מְ  ּלֶׁה סֹוד ַהּצִ ל ָאז ִיְתּגַ צּום ׁשֶׁ

ה  ַעְצמֹו ִיְהיֶׁ נּוי ְוזֶׁה ּבְ ָחָלל ַהּפָ הֶׁ

יִקים ּדִ ל ַהּצַ ָכר ׁשֶׁ ּבּול ש ָ , ַהּקִ

ָהָיה  ֶׁ גֹות ְוָיִבינּו ַמה ׁשּ ָ יגּו ַהש ּ ִ ש ּ ּיַ ׁשֶׁ

עֹוָלם  ם ְלָהִבין ּבָ ר ָלהֶׁ ְפׁשָ י אֶׁ ְלּתִ ּבִ

ר . ַהזֶּׁה ְפׁשָ זֶׁה ָהעֹוָלם ִאי אֶׁ ֲאָבל ּבְ

ל כֶׁ ׁשּום ש ֵ ָבם ּבְ ְ ַעּיֵן  ְלַיׁשּ ּמְ ּוִמי ׁשֶׁ

ם  ָ ִכין ִמׁשּ ְמׁשָ ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַהּנִ ּבְ

ם ֱאָבד ׁשָ ָקע ְונֶׁ י . ִיְהיֶׁה ִנׁשְ ּכִ

ֱאַמר ם נֶׁ יָה לֹא : "ֲעֵליהֶׁ אֶׁ ל ּבָ ּכָ

ֵלי ב) "ְיׁשּובּון ר , (יט' ִמׁשְ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ם אֶׁ ִלְמצֹא ׁשָ

יֹות ְוַהמְּ  ׁשְ יב ַעל ַהּקֻ בּוכֹות ְלָהׁשִ

ל כֶׁ ׁשּום ש ֵ ם ּבְ הֶׁ ּבָ ָרֵאל . ׁשֶׁ ַרק ִיש ְ

ל ־ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה עֹוְבִרים ַעל ּכָ

בּוכֹות  ל ַהּמְ ַהָחְכמֹות ְוַעל ּכָ

ם  ֵ ַהׁשּ י ֵהם ַמֲאִמיִנים ּבְ עֹוָלם ּכִ ּבָ ׁשֶׁ

ִלי  ה ּבְ דֹוׁשָ ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ִיְתּבָ

ֱאמּוָנה  ׁשּום ֲחִקיָרה ְוָחְכָמה ַרק ּבֶׁ

ֵלָמה ם זֶׁה ִנְקָרִאים . ׁשְ ְוַעל ׁשֵ

ים ַעל ָרֵאל ִעְבִרּיִ ַעל־ִיש ְ ם ׁשֶׁ ְיֵדי ־ׁשֵ

ֱאמּוָנָתם ֵהם עֹוְבִרים ְועֹוִלים ַעל 

ל ִמיֵני ֲחִקירֹות ְוָחְכמֹות י . ּכָ ּכִ

י ֵהם  ָלל ּכִ ֵאיָנם ְצִריִכים ַלֲחקֹר ּכְ

ת ַלֲאִמּתֹו ַעל ְיֵדי ־יֹוְדִעים ָהֱאמֶׁ

ֲאִמיִנים ֱאמּוָנָתם ַהשְּׁ  ּמַ ֵלָמה ׁשֶׁ

ְלנּו  ּבַ ּקִ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ת ּכְ ָהֱאמֶׁ ּבְ

ים  דֹוׁשִ ֵמֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ

זֶׁה ֵהם עֹוְבִרים ְועֹוִלים ־ְיֵדי־ְוַעל

ּלָם ל ַהָחְכמֹות ּכֻ  :ַעל ּכָ

ֵהם . ב דֹוִלים ׁשֶׁ יִקים ּגְ ׁש ַצּדִ ּיֵ ְוַדע ׁשֶׁ

ֵאּלוּ  ן ּבְ ְוָקא ְלַעּיֵ  ְצִריִכים ּדַ

ר . ַהָחְכמֹות ְפׁשָ ם ֵהם ִאי אֶׁ ּגַ ַאף ׁשֶׁ

ם  ׁש ׁשָ ּיֵ ם ְלַגּלֹות ָהֱאלֹהּות ׁשֶׁ ָלהֶׁ

בּוכֹות  יֹות ְוַהּמְ ׁשְ ל ַהּקֻ ּוְלָתֵרץ ּכָ

י זֶׁה ִאי  נּוי ּכִ ִאים ֵמָחָלל ַהּפָ ַהּבָ

נַּ  ר ַעד לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ּכַ ְפׁשָ . ל"אֶׁ

י־ַעל־ַאף ם ־ֵכן ַעל־ּפִ הֶׁ ְיֵדי ִעּיּוָנם ּבָ

ה ֵהם מַ  ּמָ ם ּכַ ֲעִלים ּומֹוִציִאים ֵמהֶׁ

י  ם ּכִ הֶׁ ְקעּו ּבָ ְפלּו ְוִנׁשְ ּנָ מֹות ׁשֶׁ ְנׁשָ

ן  ַעּיֵ ּמְ ׁשֶׁ יק ּכְ ּדִ ת ַהּצַ ַ רֹב ְקֻדׁשּ ּבְ

ָחְכמֹות ֵאּלּו ַמְכִניַע ּכַֹח  ּבְ

ִאים  בּוכֹות ְוַהֲחִקירֹות ַהּבָ ַהּמְ

ָבר . ֵמָחְכמֹות ֵאּלוּ  ל ּדָ ּכָ ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ְר  ק ְלׁשָ ןׁשֹו חֹוׁשֵ יִקים  ַעל־ּכֵ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ ּכְ

ל  ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ָאז ּכָ עֹוְסִקים ּבְ
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ִקים     ם חֹוׁשְ הֶׁ ְפלּו ּבָ ּנָ מֹות ׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ

ַמת  ִנׁשְ ק ּבְ ּבֵ ְוִנְתַלֲהִבים ְלִהְתּדַ

ם ָ יק ְוהּוא מֹוִציא אֹוָתם ִמׁשּ ּדִ  :ַהּצַ

דֹול ־ַעל. ג יק ַהּגָ ּדִ ל ַהּצַ ּגּון ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּנִ

מֹות הָ  ׁשָ ת ַהּנְ י הּוא ַמֲעלֶׁה אֶׁ ֲאִמּתִ

יקֹוְרסּות ַהנַּ  ּפִ ְפלּו ְלאֶׁ ּנָ ֵאין "ׁשֶׁ ל ׁשֶׁ

ׁשּוָבה ִנים) ָעלֶׁיָה ּתְ ן ּפְ ָאַמר ( )ַעּיֵ

יק ְעּתִ ר , ַהּמַ ֵספֶׁ ן ּבְ ץ"ַעּיֵ " ִזְמַרת ָהָארֶׁ

תּוב ָאַמר ַהּכָ זֶּׁהּו ׁשֶׁ ם ׁשֶׁ ַתב ׁשָ ּכָ ְנֻאם : "ׁשֶׁ

ר ֻהַקם ָעל בֶׁ מּואֵ " )ַהּגֶׁ ְוָדְרׁשּו ( ג א"ב כ־לׁשְ

ׁשּוָבה ּוְנִעים "ֲחזַ  ל ּתְ ּה ׁשֶׁ הוַקם ֻעּלָ ל ׁשֶׁ

ָרֵאל ְזִמירֹות י ִיש ְ ירֹות  ְיֵדי־ַעל ּכִ ְזִמירֹות ְוׁשִ

ת  ֱחִזיר אֶׁ לֹום הֶׁ ָ ְך ָעָליו ַהׁשּ לֶׁ ִוד ַהּמֶׁ ל ּדָ ׁשֶׁ

ְתׁשּוָבה ָרֵאל ּבִ ל ַנְפׁשֹות ִיש ְ ֲאִפּלּו אֹוָתם , ּכָ

ְפלּו ִלְמבוּ  ּנָ נּוי וְ ׁשֶׁ ל ָחָלל ַהּפָ ןכֹות ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

נּו זַ  ִדְבֵרי ַרּבֵ ים "ְמֹבָאר ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ל ׁשֶׁ

ם ן ׁשָ ל ִלְתׁשּוָבה ַעּיֵ  :(:ְמֻסּגָ

יִקים . ד ּדִ ין ַהּצַ ת ּבֵ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ֶׁ ַמה ׁשּ

ִחיַנת  ְך ִמּבְ ים זֶׁה ִנְמׁשָ ּיִ ָהֲאִמּתִ

נּוי ִנים) ָחָלל ַהּפָ ן ּפְ ר  ְוִאי (ַעּיֵ ְפׁשָ אֶׁ

ל כֶׁ ֵ ש ּ ןוְ . ְלָהִבין זֹאת ּבַ ָאסּור  ַעל־ּכֵ

ת ַהזֶּׁה ַרק  ֲחלֹקֶׁ ְלַהְרֵהר ַעל ַהּמַ

ְבֵרי  י ֵאּלּו ָוֵאּלּו ּדִ ְלַהֲאִמין ּכִ

ים ר ָלנּו , ֱאלִֹהים ַחּיִ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ַרק ׁשֶׁ

ְלָהִבין זֹאת ְוָאנּו ְצִריִכים 

ֱאמּוָנה ְלַבד  :ְלִהְתַחזֵּק ַרק ּבָ

ת ַוי ֹאֶמר   ַֹעז ֶאל רו   סה –ב 

ֵדִלים . א ם ּגְ ָ ׁשּ ְליֹוָנה ׁשֶׁ ה ָהעֶׁ דֶׁ ֵיׁש ש ָ

מֹות  ׁשָ מֹות ְוֵאּלּו ַהּנְ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ

ֲעסֹק  ּיַ ה ׁשֶׁ דֶׁ ַעל ש ָ ְצִריִכים ּבַ

ִתּקּוָנם ה ְלַרֵחם . ּבְ רֹוצֶׁ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

ה  ְהיֶׁה ֲעֻרּמָ ּלֹא ּתִ ָמתֹו ׁשֶׁ ַעל ִנׁשְ

ה ָצִריְך ְוָנָעה ְוָנָדה ִמחּוץ ַלש ָּ  דֶׁ

ה ִלְפֵני  ן ַהְרּבֵ ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ ְלַבּקֵ

ל ָיָמיו ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ה , ַהׁשּ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ַעל  הּוא ּבַ יק ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ּדִ ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ

ה דֶׁ ָ ל . ַהש ּ ל ַעל ּכָ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ׁשֶׁ

הּוא  ְכִלית ׁשֶׁ ל ַהּתַ ָחד ַלֲהִביאֹו אֶׁ אֶׁ

ָחד ְוֻכּלֹו טֹוב כַּ  ּלֹו אֶׁ ן ּכֻ ְמֹבָאר ְלַקּמָ

ר . אֹות ב ְואֹות ג ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ְצִחי  ְכִלית ַהּטֹוב ַהּנִ ל ַהּתַ ָלבֹוא אֶׁ

י ִאם ַעל הּוא ־ּכִ יק ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

ה דֶׁ ָ ַעל ַהש ּ ִחיַנת ּבַ  :ּבְ

ִפּלָה הּוא . ב ֵלמּות ַהּתְ ר ׁשְ ִעּקַ

ְכִלית  ל ַהּתַ ה ָלבֹוא אֶׁ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

חָ  ֹות אֶׁ ִפּלָהַלֲעש  ל ַהּתְ י . ד ִמּכָ ּכִ

ָאָדם ׁשֶׁ ּלֵל עֹוֵמד ּכְ ְתִחיל  ְלִהְתּפַ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ

גֹון  ָבה ָהִראׁשֹוָנה ּכְ לֹוַמר ַהּתֵ

רּוךְ  ַבת ּבָ ּיֹוֵצאת , ּתֵ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵ

גֹון  ָבה ּכְ ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ֵמַהּתֵ
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רּוְך ָאז ָהאֹות  ַבת ּבָ אֹות ב ִמּתֵ

ת מֵ  נֶׁ ת ּוִמְתַחּנֶׁ ׁשֶׁ ׁש ְלַבל ְמַבּקֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ

ה ּנָ ֵרד ִמּמֶׁ ּפָ ת , ּתִ ַחת אֶׁ ְוֵאיָנּה ַמּנַ

ר יֹוֵתר  ׁש ֵליֵלְך ּוְלַדּבֵ פֶׁ ַהּנֶׁ

ׁש  פֶׁ ת ַהּנֶׁ ת אֶׁ פֶׁ ת ּוְמַלּפֶׁ קֶׁ ּוְמַחּבֶׁ

ֵרד  ּפָ ת אֹוָתּה ְלַבל ּתִ ׁשֶׁ ּוְמַבּקֶׁ

ה ּנָ ָבה . ִמּמֶׁ ּגֹוֵמר ּתֵ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ל ׁשֶׁ ּוִמּכָ

קֶׁ  ָבה ְמַחּבֶׁ ל ַהּתֵ ת ַאַחת ָאז ּכָ

ַחת  ׁש ְוֵאיָנּה ַמּנַ פֶׁ ת ַהּנֶׁ זֶׁת אֶׁ ְואֹוחֶׁ

ה ּנָ ר אֹוָתּה ֵליֵלְך ִמּמֶׁ ָאר ְלַדּבֵ  ׁשְ

ִפּלָה ּבּוֵרי ַהּתְ י .ּדִ ָאָדם ּכִ ׁשֶׁ עֹוֵמד  ּכְ

ִפּלָה  ּבּוֵרי ַהּתְ ר ּדִ ּלֵל ּוְמַדּבֵ ּוִמְתּפַ

ט ִציִצים ּוְפָרִחים  ָאז הּוא ְמַלּקֵ

ים ָנִאים ּנִ ָאָדם ַהה. ְוׁשֹוׁשַ ֹוֵלְך ּכְ

ים ּוְפָרִחים  ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ה ּוְמַלּקֵ דֶׁ ָ ש ּ ּבַ

ה  עֹוש ֶׁ ָנִאים ַאַחת ְלַאַחת ַעד ׁשֶׁ

ה ַאַחת ט עֹוד ־ְוַאַחר, ֲאֻגּדָ ְך ְמַלּקֵ ּכָ

ת  רֶׁ ה ַאחֶׁ ה ֲאֻגּדָ ַאַחת ְלַאַחת ְועֹוש ֶׁ

ט  ָרם ַיַחד ְוֵכן הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ ּוְמַחּבְ

ה ֲאֻגּדֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ָיפֹות ּוְמַקּבֵ

מֹו־ֵכן .ְוָנאֹות ִפּלָה הּוא ּכְ ּתְ  הֹוֵלְך ּבַ

ה  ַעד ְלאֹות ֵמאֹות ּמָ ִרים ּכַ ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶׁ

ה אֹוִתּיֹות ם ְוַנֲעש ֶׁ ּבּור ְוֵתָבה  ֵמהֶׁ ּדִ

ה ־ְוַאַחר ּמָ ר עֹוד ּכַ ְך הֹוֵלְך ּוְמַחּבֵ ּכָ

ה  ִנּיָ ָבה ׁשְ ם ּתֵ ה ֵמהֶׁ אֹוִתּיֹות ְוַנֲעש ֶׁ

ְך נִ ־ְוַאַחר' ְוכוּ  י ּכָ ּתֵ ִרים ׁשְ ְתַחּבְ

בֹות ט ־ְוַאַחר. ַהּתֵ ְך הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ ּכָ

ָרָכה ַאַחת  ּגֹוֵמר ּבְ יֹוֵתר ַעד ׁשֶׁ

ט יֹוֵתר ְויֹוֵתר ־ְוַאַחר ְך ְמַלּקֵ ּכָ

ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות ִלְגבּורֹות 

ֹות ְוֵכן הֹוֵלְך  בּורֹות ִלְקֻדׁשּ ּוִמּגְ

ן  ל  ְיָפֵאר   ּוִמי . יֹוֵתר ְלַהּלָ ּגֹדֶׁ

ּקּוִטים ֵאר ַהּלִ ּבּוִצים ּפְ ָאָדם  ְוַהּקִ ׁשֶׁ

ט  ץְמַלּקֵ ִפּלָה ּוְמַקּבֵ ִדּבּוֵרי ַהּתְ   .ּבְ

ּבּור יֹוֵצא  ּבּור יֹוֵצא ְוַהּדִ ַהּדִ ּוְכׁשֶׁ

ָמע ְלָאְזָניו ָאז  ׁש ּוָבא ְוִנׁשְ פֶׁ ֵמַהּנֶׁ

ׁש ְוֵאינֹו  פֶׁ ׁש ֵמַהּנֶׁ ּבּור ְמַבּקֵ ַהּדִ

יַח אֹוָתּה ֵליֵלְך יֹוֵתר  ק ַמּנִ ּוְמַחּבֵ

ֵרד  ֵלְך ְוִתּפָ ף אֹוָתּה ְלַבל ּתֵ ּוְמַלּפֵ

נַּ  ּנּו ּכַ י ֵאיְך ּתּוַכל ֵליֵלְך . ל"ִמּמֶׁ ּכִ

ת ְיָקר  ה אֶׁ ה רֹואֶׁ י ֲהלֹא ַאּתָ ּנִ ִמּמֶׁ

י י , ָיְפִיי ְוִזיִוי ַוֲהָדִרי ְוִתְפַאְרּתִ ּכִ

ַמע ָנא  רּוְך ּוׁשְ ַבת ּבָ ֲהלֹא ֲאִני ּתֵ

ר וְ  ה ְמַדּבֵ ַאּתָ ֶׁ ַמע ַמה ׁשּ ַהׁשְ

יךָ  ה מֹוִציא ִמּפִ ַאּתָ ֶׁ יָך ַמה ׁשּ . ְלָאְזנֶׁ

ֵדי ִלְלקֹט  ְוֵאיְך ּתּוַכל ֵליֵלְך יֹוֵתר ּכְ

עֹוד ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות 

דֹולֹות י ֵאיְך ּתּוַכל ִלְפרֹד , ּגְ ּכִ
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ּכַֹח אֹוִתי י ְוִלׁשְ ִנים , ֵמִאּתִ ל ּפָ ַעל ּכָ

לֵ  ּתֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ּבְ ה ׁשֶׁ ְראֶׁ ְך ּתִ

ח אֹוִתי  ּכַ ׁשְ ם לֹא ּתִ ְוָתבֹוא ְלׁשָ

י ּנִ ֵרד ִמּמֶׁ ּפָ ן. ְולֹא ּתִ ר  ַעל־ּכֵ ִעּקַ

ה  זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ִפּלָה ִהיא ּכְ ֵלמּות ַהּתְ ׁשְ

ִפּלָה ל ַהּתְ ָחד ִמּכָ ֹות אֶׁ , ַלֲעש 

ל  ֵתָבה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶׁ עֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶׁ

ָבה  ּתֵ ִפּלָה ִיְהיֶׁה ֲעַדִין עֹוֵמד ּבַ ַהּתְ

ַעל. הָהִראׁשֹונָ  זֶׁה ְלעֹוָלם ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ֵאינֹו ִנְפָרד ִמן ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה 

ְגַמר  ִפּלָה ֲאִפּלּו ּבִ ל ַהּתְ ׁשֶׁ

ִפּלָה ֵלמּות. ַהּתְ ׁשְ ִפּלָה ּבִ , ְוָאז ַהּתְ

י  ר ּכִ ְפׁשָ ֲאָבל ִלְזּכֹות ָלזֶׁה ִאי אֶׁ

י ־ִאם ַעל דֹול ָהֲאִמּתִ יק ַהּגָ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

ִחיַנת בַּ  הּוא ּבְ ה ׁשֶׁ דֶׁ ָ ַעל ַהש ּ

ְליֹוָנה ת , ָהעֶׁ הּוא ָיכֹול ְלָהִביא אֶׁ ׁשֶׁ

י  ְכִלית ָהֲאִמּתִ ל ַהּתַ ָחד אֶׁ ל אֶׁ ּכָ

ָחד ּלֹו טֹוב ְוֻכּלֹו אֶׁ הּוא ּכֻ . ׁשֶׁ

ָחד ־ְיֵדי־ְוַעל ֹות אֶׁ ה ַלֲעש  זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ֵלמּות  ר ׁשְ זֶּׁהּו ִעּקַ ִפּלָה ׁשֶׁ ל ַהּתְ ִמּכָ

נַּ  ִפּלָה ּכַ  :ל"ַהּתְ

ָאָדם ז. ג ׁשֶׁ ה ַעלּכְ ַעל ־ֹוכֶׁ ְיֵדי ַהּבַ

ְכִלית ָאז  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ דֶׁ ש ָ

ֵאין לֹו ׁשּום ַצַער ְוׁשּום ִיּסּוִרין 

עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ת ֵאין . ִמּכָ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ּלֹו טֹוב עֹוָלם ַרק ּכֻ . ׁשּום ַרע ּבָ

ּיֵׁש  ׁשֶׁ ׁש ָלָאָדם ּכְ ּיֵ ַער ׁשֶׁ ר ַהּצַ ְוִעּקַ

לֹום הּוא לֹו ֵאיזֶׁה ִיּסּוִרים  ַחס ְוׁשָ

ַעת  ּנּו ַהּדַ ּלֹוְקִחין ִמּמֶׁ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ל ַעל  ּכֵ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְסּתַ ַעד ׁשֶׁ

ּלֹו טֹוב הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶׁ י ִאם . ַהּתַ ּכִ

ְכִלית  ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ָהָיה זֹוכֶׁ

ָלל  לֹא ָהָיה לֹו ׁשּום ַצַער ּכְ

לוּ  ּסּוִרים ַהּלָ י כַּ . ֵמַהּיִ ם ּכִ ֵ ַנת ַהׁשּ ּוָ

אי ְלטֹוָבה ַוּדַ ַרְך ּבְ ִאם , ִיְתּבָ

ְתׁשּוָבה ׁשּוב ּבִ ּיָ ירֹו ׁשֶׁ ִאם , ְלַהְזּכִ

י  ה ְלַחּיֵ ְזּכֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו ּכְ

ּסּוִרין ֵהם . עֹוָלם ן ַהּיִ ְוִאם ּכֵ

דֹולֹות ְוָהָיה ָראּוי לֹו , טֹובֹות ּגְ

ל הַ  ְמָחה ִמּגֹדֶׁ ּטֹוָבה ִלְהיֹות ָמֵלא ש ִ

ֵאּלּו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ה לֹו ַהׁשּ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ

ל  ּכֵ ה ְלִהְסּתַ ּסּוִרים ִאם ָהָיה זֹוכֶׁ ַהּיִ

ְכִלית ַהּטֹוב  :ַעל ַהּתַ

ָכל . ד ת ַעְצמֹו ּבְ יל אֶׁ ָצִריְך ְלַהְרּגִ

ּטּול ְבִחיַנת ּבִ ַעם ּבִ ל , ּפַ ּכֵ ְלִהְסּתַ

י  ְכִלית ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּתַ

ְצִחי י ִאם , ְוַהּנִ ר ּכִ ְפׁשָ ְוזֶׁה ִאי אֶׁ

ַהאי ־ַעל ְסּתֹם ֵעיָניו ֵמֵחזּו ּדְ ּיִ ְיֵדי ׁשֶׁ
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ָלל ַעל , ָעְלָמא ל ּכְ ּכֵ ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּׁה ַוֲהָבָליו י ִאי . ּתַ ּכִ

ר ְפׁשָ ל אֶׁ ּכֵ ֵלל ְלִהְסּתַ ְכִלית  ּוְלִהּכָ ַהּתַ ּבְ

י ִאם ַעל ֵעיִנין ־ּכִ ְיֵדי ְסִתימּו ּדְ

ַהאי ׁשֶׁ  ְסּתֹם ֵעיָניו ְלַגְמֵרי ֵמֵחזּו ּדְ ּיִ

ע , ָעְלָמא ְצּבַ ָהאֶׁ ם ְלָדְחָקם ּבְ ַאף ּגַ

ְוָאז לֹא ִיְהיּו לֹו ִיּסּוִרים ְוַצַער 

עֹוָלם ּבָ ָבר ׁשֶׁ ּום ּדָ ַאְך ִאי . ִמׁשּ

ִמיד  ר ִלְהיֹות ָקבּוַע ּתָ ְפׁשָ אֶׁ

ר  דֶׁ י ֵיֵצא ִמּגֶׁ ּטּול ּכִ ְבִחיַנת ַהּבִ ּבִ

י ןוְ . ֱאנֹוׁשִ ְהיֶׁה  ַעל־ּכֵ ּיִ ְכֵרַח ׁשֶׁ הֶׁ ּבְ

ְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּטּול ּבִ ְוָאז , ַהּבִ

ל  ּטּול ֵמִאיר אֶׁ ל ַהּבִ ימּו ׁשֶׁ ָהְרׁשִ

ַעת אֹור ְמִתיקּות ְנִעימּות  ַהּדַ

ִאי  ֶׁ ִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹהּות ַמה ׁשּ

ָלל ר ַלֲחֵברֹו ּכְ ָחד ְלַסּפֵ ר ְלאֶׁ ְפׁשָ , אֶׁ

ךְ  דֹוָלה  ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ִנְמׁשָ ְמָחה ּגְ ש ִ

ין  ִכין ִחּדּוׁשִ ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ִנְמׁשָ

אֹוַרְיָתא ְוַעל ְיֵדי זֶׁה יּוַכל , ּדְ

ּסּוִרים  ָכל ַהּיִ ת ַעְצמֹו ּבְ ְלַהֲחיֹות אֶׁ

עֹוְבִרים ָעָליו ַחס  ְתָקאֹות ׁשֶׁ ְוַהְרּפַ

לֹום יׁש , ְוׁשָ ה ִלְטעֹם ּוְלַהְרּגִ ְוִיְזּכֶׁ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ֵמֵעין עוֹ  אּבָ  :ָלם ַהּבָ

ל . ה ּטּול אֶׁ ַעת ַהּבִ ׁשְ ת ּבִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ּלֹו טֹוב  הּוא ּכֻ ְכִלית ׁשֶׁ ַהּתַ

נַּ  ּסּוִרים ּכַ ִלין ַהּיִ ּטְ ַאְך ִאי , ל"ִנְתּבַ

ִמיד ָקבּוַע  ר ִלְהיֹות ּתָ ְפׁשָ אֶׁ

ּטּול  ּטּול ּוֻמְכָרח ַהּבִ ְבִחיַנת ַהּבִ ּבִ

ְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב  ִלְהיֹות ּבִ

נַּ  ּטּול וּ . ל"ּכַ ל ֵמַהּבִ כֶׁ ֵ חֹוֵזר ַהש ּ ְכׁשֶׁ

ר ְלַהּמֹוִחין  ְפׁשָ ל ַהּמַֹח ָאז ִאי אֶׁ אֶׁ

ִחיַנת  ל ּבְ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ל זֶׁה ַהש ּ ְלַקּבֵ

ּטּול ִחינֹות ֵאין סֹוף, ּבִ י הּוא ּבְ , ּכִ

ַער  יׁש ַהּמַֹח ַהּצַ ּוֵמֲחַמת זֶׁה ַמְרּגִ

ּסּוִרין ל ַהּיִ ִרין , ׁשֶׁ ּבְ ם ִמְתּגַ ַאף ּגַ

ּסּוִרין ָהיּו  ַהּיִ ֶׁ ה ׁשּ יֹוֵתר ִמּמַ ּבְ

ם ים , ִמּקֹדֶׁ ֵני ֲאָנׁשִ ְך ׁשְ רֶׁ דֶׁ ּכְ

ְלָחִמים זֶׁה ִעם זֶׁה ָחד , ַהּנִ אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ר ָעָליו ָאז  ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ ה ׁשֶׁ רֹואֶׁ

יֹוֵתר  הּוא ִמְתַחזֵּק ר ּבְ ּבֵ , ּוִמְתּגַ

ּסּוִרים ־ַאְך ַאַחר ין ַהּיִ ְך ְמִקּלִ ּכָ

ם ַעל ְיֵדי ־ּוִמְתַנֲחִמים ֲעֵליהֶׁ

ה ַעל זֹּוכֶׁ ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ  ־ִהְתַחּדְ

ּסּוִרין י ַעל, ְיֵדי ַהּיִ ּטּול ־ּכִ ְיֵדי ַהּבִ

יג ִ ְכִלית ְוִהש ּ ל ַהּתַ ל אֶׁ ּטֵ ְתּבַ ּנִ  ׁשֶׁ

דֹולֹות  ּסּוִרים ֵהם טֹובֹות ּגְ ל ַהּיִ ּכָ ׁשֶׁ

ְמָחה ַעל־ְיֵדי ,זֶׁה ִנְתַמּלֵא ש ִ
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ִלי ְלִחּדּושִׁ     ְמָחה הּוא ּכְ ִ ין ְוַהש ּ

אֹוַרְיָתא ִנים) ּדְ ן ּפְ ְיֵדי ־ְוַעל( ַעּיֵ

ׁשּות ַהּתֹוָרה ְמָקְרִרין  ִהְתַחּדְ

ּסּוִרים ִחיַנת , ַהּיִ ֵרי "ְוזֶׁה ּבְ ַאׁשְ

ּנּו ָיּה  רֶׁ ַיּסְ ר ּתְ ר ֲאׁשֶׁ בֶׁ ַהּגֶׁ

ּנוּ  דֶׁ י ַעל, "ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ ְיֵדי ־ּכִ

ׁשּות  ה ְלִהְתַחּדְ ּסּוִרים זֹוכֶׁ ַהּיִ

יקאָ ) ַהּתֹוָרה ְעּתִ ם , ַמר ַהּמַ ּיֵ ּסִ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע תּוב ְלַהׁשְ י ַעל, ַהּכָ ְיֵדי ־ּכִ

ּסּוִרים  ין ַהּיִ אֹוַרְיָתא ְמִקּלִ ים ּדְ ַהִחּדּוׁשִ

נַּ   :(:ל"ּכַ

ּסּוִרין . ו ַעל ַעל ְיֵדי ַהּיִ ּפָ זֶׁה ִסיָמן ׁשֶׁ

ה ַאַחר זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ָראּוי ּכְ ָלם ּכָ ְך ־ְוִקּבְ ּכָ

אֹוַרְיָתאְלִחּדוּ  ין ּדְ י זֶׁה ִסיָמן . ׁשִ ּכִ

ְכִלית  ל ַהּתַ ל ַעְצמֹו אֶׁ ָכה ְלַבּטֵ זָּ ׁשֶׁ

ּסּוִרין־ַעל ֻהְכַרח , ְיֵדי ַהּיִ ְוַאף ׁשֶׁ

ּטּול ַאף י־ַעל־ָלׁשּוב ַעְצמֹו ֵמַהּבִ  ־ּפִ

ּטּול  ָאר ֵמַהּבִ ׁשְ ּנִ ימּו ׁשֶׁ ֵכן ֵמָהְרׁשִ

ין  ְמָחה ְוָזָכה ְלִחּדּוׁשִ ִנְתַמּלֵא ש ִ

אוֹ  יק) ,ַרְיָתאּדְ ְעּתִ ְפִנים , ָאַמר ַהּמַ ן ּבִ ַעּיֵ

ם ְוזֶׁה  ַתב ׁשָ ּכָ סֹוף ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ׁשֶׁ ּבְ

ה ְוַאֲהרֹן ִחיַנת מֹׁשֶׁ ן ּבְ ן ֵעדֶׁ ִחיַנת ַהּגַ ן , ּבְ ּגַ

ה ַגן ָרוֶׁ ם ּכְ ִחיַנת ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ ן . הּוא ּבְ ֵעדֶׁ

ן ַעִין לֹא  י ֵעדֶׁ ְכִלית ּכִ ִחיַנת ַהּתַ הּוא ּבְ

נַּ ָראֲ  ּטּול ּכַ ִחיַנת ּבִ ם"ָתה ּבְ ן ׁשָ ה . ל ַעּיֵ ִנְראֶׁ

י  זֶׁה ּכִ ָנתֹו ּבָ ּוָ ּכַ י ְלָבֵאר ׁשֶׁ ְעּתִ ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ

כֹוִלים  ּיְ ן ׁשֶׁ ן ֵעדֶׁ ה ְוַהּגַ דֶׁ ָ ֲעֵלי ַהש ּ ֵהם ּבַ

י  ְכִלית ּכִ ל ַהּתַ ָרֵאל אֶׁ מֹות ִיש ְ ְלָהִביא ִנׁשְ

ִחינַ  ן ּבְ ִחיַנת ַהּגָ ת ְוָהְיָתה ַאֲהרֹן הּוא ּבְ

תּוב  ם ַהּכָ ם ׁשָ ַסּיֵ ּמְ ה ׁשֶׁ ַגן ָרוֶׁ ם ּכְ ַנְפׁשָ

ן ׁשֶׁ ׁש ַהּכֲֹהִנים ּדָ פֶׁ יִתי נֶׁ ה הּוא . ְוִרּוֵ ּומֹׁשֶׁ

מֹו  ְכִלית ּכְ ל ַהּתַ ּטּול אֶׁ ן ּבִ ְבִחיַנת ָהֵעדֶׁ ּבִ

ִסיָמן ד תּוב ּבְ ּכָ ל ֵיׁשּותֹו ' ׁשֶׁ ל ּכָ ּטֵ ה ּבִ ּמֹׁשֶׁ ׁשֶׁ

ְכִלית ק ַעְצמֹו ְלַהּתַ , ְלאֹור ֵאין סֹוף ְוִדּבֵ

ּלָא ה ּנּוי ָרצֹון אֶׁ ם ׁשּום ׁשִ ֵאין ׁשָ הּוא ' ׁשֶׁ

ה . ָהֱאלִֹהים ְוֻכּלֹו טֹוב ן ַיֲעש ֶׁ ַגן ֵעדֶׁ ם ּבְ ְוׁשָ

יִקים  ּדִ חֹול ַלּצַ רּוְך הּוא ַהּמָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

עוֹ  ְצּבָ אֶׁ ה ּבְ ָחד ַמְראֶׁ ָעִתיד ָלבֹוא ְוָכל אֶׁ . לֶׁ

סֹוף ַהּתֹוָרה הַ  ָבֵאר ּבְ ּמְ חֹול ׁשֶׁ ַהּמָ זֹּאת ׁשֶׁ

ּטּול ַהנַּ  ָאה ֵמַהּבִ ְמָחה ַהּבָ ִ ל "ַהזֶּׁה הּוא ַהש ּ

ִהיא  ַלת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ִלי ְלַקּבָ הּוא ַהּכְ ׁשֶׁ

ע ֱאלִֹקים ְצּבַ אֶׁ תּוִבים ּבְ ִחיַנת ּכְ  :(:ּבְ

ֲחָך ֵאָלי  רו  ַנִים ב ְׁ י ש ְׁ ִ  ִויִהי ָנא פ 

 סו

ל . א דֹול ְמאֹד ִלְהיֹות ֵאצֶׁ ָבר ּגָ ּדָ

יק ֲאִפּלּו ִמי ִהְסתַּ  ּדִ קּות ַהּצַ ּלְ

ְלִמידוֹ  ֵאינֹו ּתַ ּלֶׁה ָאז , ׁשֶׁ י ִנְתּגַ ּכִ

דֹוָלה ְמאֹד ָאָרה ּגְ ְוהּוא טֹוָבה . הֶׁ

ם ְמָצא ׁשָ ּנִ דֹוָלה ְלָכל ִמי ׁשֶׁ . ּגְ

. זֶׁה ַלֲאִריכּות ָיִמים־ְיֵדי־ְוזֹוִכין ַעל

ְלִמיִדים ָהעֹוְמִדים ָאז  ַאְך ְלַהּתַ

ָאָר  ם הֶׁ יַע ָלהֶׁ יֹוֵתרַמּגִ דֹוָלה ּבְ . ה ּגְ

ַנִים  י ׁשְ ל ּפִ ִויכֹוִלין ִלְזּכֹות ָאז ְלַקּבֵ
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ל ַרּבוֹ  רּוחֹו ׁשֶׁ ֵהם . ּבְ ׁשֶׁ ּוִבְלַבד ּכְ

ֲעָנִפים  ִרים ּבֹו ֵהיֵטב ּכַ ָ ְמֻקׁשּ

ים  יׁשִ ֵהם ַמְרּגִ ִאיָלן ַעד ׁשֶׁ ּבְ

ל ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות  ַעְצָמם ּכָ ּבְ

ם ֲאִפּלּו בְּ  ׁש ְלַרּבָ ּיֵ ֵאיָנם ׁשֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ

ְצלוֹ  ְלִמיד . אֶׁ ַהּתַ ְוָאז יּוַכל ִלְהיֹות ׁשֶׁ

ל  ָנה ְויֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ִיְתּפַ

ַהּפַֹעל ֻעְבּדֹות ְוִצְדקּות יֹוֵתר 

ל , ֵמַרּבוֹ  ֹכחֹו ׁשֶׁ ת ַהּכֹל ּבְ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

 :ַרּבוֹ 

ָחד ִעם . ב ׁש אֶׁ ֹרֶׁ ְלִמיִדים ֵהם ִמׁשּ ַהּתַ

י ּדִ ם ַהּצַ לּוִיים ּבֹו , קַרּבָ ְוֵהם ּתְ

ִאיָלן ֲעָנִפים ּבְ ָהִאיָלן יֹוֵנק , ּכַ ׁשֶׁ

ְרׁשֹו ְוָהֲעָנִפים יֹוְנִקים  ָ ִחּיּותֹו ִמׁשּ

ְך ָהִאיָלן רֶׁ זֶׁה . ַהִחּיּות ּדֶׁ ְוֵיׁש ּבָ

ִחינֹות ה ּבְ ּמָ ְלִמיִדים . ּכַ י ֵיׁש ּתַ ּכִ

ְבִחיַנת ֲעָנִפים ֵהם ּבִ ֵהם , ׁשֶׁ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ָעלִ  ָאר , יםּבִ ְוֵכן ׁשְ

ִחינֹות ןוְ , ַהּבְ י  ַעל־ּכֵ ל ּפִ ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ

נַּ  קּות ּכַ ּלְ ֵעת ַהִהְסּתַ ַנִים ּבְ ַעּיֵן )ל "ׁשְ

ִנים  (:ּפְ

קּות. ג ּלְ ִחינֹות ִהְסּתַ ה ּבְ ּמָ י , ֵיׁש ּכַ ּכִ

ם ֵ קּות ַהׁשּ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ם ּבְ , ֵיׁש ּגַ

ה מֹו ּוִפְרסּומֹו ׁשֶׁ ַסּלֵק ׁשְ ּמְ ּוא ׁשֶׁ

ן ם־ּכֵ שׁ  ּגַ פֶׁ קּות ַהּנֶׁ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ . ּבְ

שׁ  פֶׁ ם הּוא ַהּנֶׁ ֵ י ַהׁשּ ִחיַנת, ּכִ : ּבְ

מוֹ " ה הּוא ׁשְ ׁש ַחּיָ פֶׁ ית ב) "נֶׁ ֵראׁשִ ' ּבְ

ׁש ( יט פֶׁ ִחיַנת ְמִסיַרת נֶׁ זֶׁה ּבְ ְוֵיׁש ּבָ

שׁ  ן ִסיָמן ר) ַמּמָ ן ְלַקּמָ ם  (ס"ַעּיֵ ְוֵיׁש ּגַ

א לְ  ְרּגָ קּות ִמּדַ ּלְ אִהְסּתַ ּוְכִפי . ַדְרּגָ

ן  קּות ּכֵ ּלְ ל ַהִהְסּתַ ִחיָנה ׁשֶׁ ַהּבְ

ְלִמיִדים ָהעֹוְמִדים ָאז  ְיכֹוִלין ַהּתַ

ם ֵאיזֶׁה  ל ּגַ יק ְלַקּבֵ ּדִ ל ַהּצַ ֵאצֶׁ

ַנִים י ׁשְ ִחיַנת ּפִ ִחיָנה ִמּבְ . ּבְ

קּות ְלַגְמֵרי ָאז  ּלְ ַעת ַהִהְסּתַ ּוִבׁשְ

ַמְדֵרגָ  ַנִים ּבְ י ׁשְ ל ּפִ ָלה ׁשֶׁ ּבָ ה ַהּקַ

ְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה וְ  ןיֹוֵתר עֶׁ  ַעל־ּכֵ

ֵני ַרּבֹו  יל ּפְ ל ְלַהְקּבִ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ְלִהׁשְ

ַעם ָכל ּפַ ו הּוא , ּבְ י אּוַלי ַעְכׁשָ ּכִ

קּות  ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ ל ֵאיזֶׁה ּבְ ֵעת ׁשֶׁ

זֶׁה יּוַכל ִלְזּכֹות  יל ַעְצמֹו ּבָ ְרּגִ ּיַ ּוְכׁשֶׁ

רּוח ַנִים ּבְ י ׁשְ ל ַרּבוֹ ִלְבִחיַנת ּפִ  :ֹו ׁשֶׁ

ָרן . ד ְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות ִעּקָ ל ַהּמִ ּכָ

ל ־ַעל ּמֹוִציִאין ִמּכַֹח אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְצָוה , ַהּפַֹעל ֵלמּות ַהּמִ ר ׁשְ י ִעּקַ ּכִ

ֹפַעל ֹוָתּה ּבְ ה ַלֲעש  זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ , הּוא ַרק ּכְ

ִחיַנת  ּמֹוִציָאּה ַלּפַֹעל הּוא ּבְ ּוְכׁשֶׁ

שׁ  ִריַאת ָהעֹוָלם ַמּמָ       ֲהֵרי הּוא וַ . ּבְ
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ְך , ְמַקּיֵם עֹוָלם ָמֵלא ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

לֹום ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ִחּלָה , ּבַ ּתְ ּבַ

ֹוָתּה  ב ַלֲעש  חֹוׁשֵ ֹכַח ׁשֶׁ ָהֲעֵבָרה ּבְ

לֹום ּמֹוִציָאּה ־ְוַאַחר, ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ה אֹוָתהּ  ָאז הּוא , ַלּפַֹעל ְועֹוש ֶׁ

ֵמת מּור ְוָחׁשּוב ּכְ ע ּגָ ֲהֵרי וַ , ָרׁשָ

ד עֹוָלם  ד ַעְצמֹו ּוְמַאּבֵ הּוא ְמַאּבֵ

לֹום ל ָהעֹוָלם , ָמֵלא ַחס ְוׁשָ י ּכָ ּכִ

ִחיָנה זֹאת ־לֹא ִנְבָרא ַרק ַעל ְיֵדי ּבְ

ל ַהּפַֹעל  ִריָאה ִמּכַֹח אֶׁ ְצָאה ַהּבְ ּיָ ׁשֶׁ

ַרךְ ־ַעל ןוְ , ָידֹו ִיְתּבָ ָכל  ַעל־ּכֵ ּבְ

לֹום ּפֹוְגִמין  ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ

ְכָלִליּ  ּות ָהעֹוָלמֹות ּוִבְכָלִלּיּות ּבִ

ים דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן , ַהׁשּ

ְזָבן י . ַרֲחָמָנא ְלׁשֵ ְקָוה ּכִ ְוֵאין ּתִ

ְתׁשּוָבה י ַעל, ִאם ּבִ ׁשּוָבה ־ּכִ ְיֵדי ּתְ

ְתָחְרִטים ַעל ָהֲעֵבָרה ־ַעל ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ן ־ְיֵדי־ַעל, ְועֹוְזִבים אֹוָתהּ  ּקֵ זֶׁה ִנְתּתַ

ל ל "ַהנַּ  ּכָ ּקּון ּכָ ל ְוחֹוֵזר ּומֹוִציא ּתִ

ל ַהּפַֹעל  :ָהעֹוָלמֹות ִמּכַֹח אֶׁ

ל ַהּפַֹעל הּוא . ה ְלהֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ

ל ־ַעל י ּכָ ּבּור ּכִ ֵלמּות ַהּדִ ְיֵדי ׁשְ

ה ָהָאָדם ְצִריָכה  עֹוש ֶׁ ה ׁשֶׁ ּיָ ֲעש ִ

ּבּור ּתֹוְך ַהּדִ ְתִחּלָה ּבְ י , ָלבֹוא ּבִ ּכִ

ָבִרים ל ַהּדְ ְצִריִכין ָלבֹוא  ּכָ

ה ּבּור ּוַמֲעש ֶׁ ָבה ּדִ , ִלְבִחיַנת ַמֲחׁשָ

ׁש ְלָהָאָדם  ּיֵ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ ְוָכל ַהּמַ

ּבּור  תֹוְך ַהּדִ ּלָם ֻמְכָרִחים ָלבֹוא ּבְ ּכֻ

ָבה ֲחׁשָ ַעת ַהּמַ ׁשְ י ־ַעל־ְוַאף, ּבִ ּפִ

יׁש זֹאת  ֵאין ָהָאָדם ַמְרּגִ ׁשֶׁ

י־ַעל־ַאף ד־ּפִ ַדּקּות ּגָ , ֹולֵכן הּוא ּבְ

דֹוׁש ְוַעל  זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ה ְויֹוֵצא  ֲעש ֶׁ ּבּור ִנְגָמר ַהּמַ ְיֵדי ַהּדִ

ל ַהּפַֹעל וְ  ןִמּכַֹח אֶׁ ְצִריִכין  ַעל־ּכֵ

ֵדי ְלהֹוִציא  ּבּור ּכְ ת ַהּדִ ִלים אֶׁ ְלַהׁשְ

ל ַהּפַֹעל ן אֹות ח) .ִמּכַֹח אֶׁ ן ְלַקּמָ  (:ַעּיֵ

ּבּור נַ . ו ֵלמּות ַהּדִ ה ַעלׁשְ ְיֵדי ־ֲעש ֶׁ

ָאֵתי ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ ו , ּבְ י ַעְכׁשָ ּכִ

ֵלמּות ׁשְ ּבּור ָחֵסר ְוֵאינֹו ּבִ , ַהּדִ

ל ָהעֹוָלם קֹוְרִאין  ֵאין ּכָ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ּבּור ַרְך ִעם ַהּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאָבל , ְלַהׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ּלָם ְלַהׁשּ לֶָׁעִתיד ִיְקְראּו ּכֻ

ּבּור מֹו ׁשֶׁ . ִעם ַהּדִ תּובּכְ י ָאז : "ּכָ ּכִ

ָפה ְברּוָרה  ים ש ָ ל ַעּמִ ְהּפְֹך אֶׁ אֶׁ

ם ה ׁשֵ , (ט' ְצַפְנָיה ג) "'ִלְקרֹא ֻכּלָם ּבְ

ָפה ְברּוָרה' ְיָקא' ש ָ י ֵמַאַחר . ּדַ ּכִ

ַרְך ִעם  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּכֹל ִיְקְראּו ְלַהׁשּ ׁשֶׁ

ּבּור  ןַהּדִ ּבּור  ַעל־ּכֵ ָאז ִיְהיֶׁה ְלַהּדִ
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ֵלמּות ה לֶָׁעִתיד ַעל ְוָכל זֶׁה. ׁשְ  ־ִיְהיֶׁ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ת ׁשֶׁ ּלּות ָהֱאמֶׁ ל ִהְתּגַ דֶׁ ְיֵדי ּגֹ

ַעל. ָאז ת־ְיֵדי־ׁשֶׁ ֻדּלַ  זֶׁה ִיְראּו ַהּכֹל ּגְ

ת רֶׁ יִקים ְוִתְפאֶׁ ּדִ ִרים ַהּצַ ׁשֵ ְוֵכן , ְוַהּכְ

ִעים לֶׁת ָהְרׁשָ ְך ַמּפֶׁ י ,ְלֵהפֶׁ ר ּכִ  ִעּקַ

ְלִוי ִרים ַהּנִ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ֻדּלַת ַהּצַ ם ּגְ

ּלֶׁה ַרק לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ם ִיְתּגַ , ֲאֵליהֶׁ

דֹול ְוַהּנֹוָרא ין ַהּגָ יֹום ַהּדִ י ָאז , ּבְ ּכִ

ם ָתם ְוִתְפַאְרּתָ ֻדּלָ . ִיְראּו ַהּכֹל ּגְ

ם" פּון ָלהֶׁ ְוֵכן ". ָמה ַרב טּוְבָך ַהּצָ

לֶׁת  ְלִהּפּוְך ִיְראּו ַהּכֹל ָאז ַמּפֶׁ

ִעים י ָאז ִיְהיֶׁה יֹוָמא . ָהְרׁשָ ּכִ

דִ  ְהיֶׁה ָהָאָדם ִנּדֹון ּדְ ּיִ א ׁשֶׁ יָנא ַרּבָ

ָרט ּוְפָרט ל ּפְ ה ַעל ּכָ ל ַמֲעש ֶׁ , ַעל ּכָ

ָבר ָקָטן  רּו לֹו ַעל ׁשּום ּדָ ְולֹא ְיַוּתְ

ַרְך ְוַהּכֹל  ְכָחה ְלָפָניו ִיְתּבָ י ֵאין ׁשִ ּכִ

ר לֹו ָאז ְוָאז ִיְראּו . ִיְהיֶׁה ִנְזּכָ

ע ּובֵ  יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ּבֵ ין ִמי ַהִחּלּוק ׁשֶׁ

ָכה זָּ ר ְלִהְתָקֵרב ׁשֶׁ יֵקי  ּוְלִהְתַחּבֵ ְלַצּדִ

ם ָחַלק ֲעֵליהֶׁ ת ּוֵבין ִמי ׁשֶׁ . ֱאמֶׁ

ת ַהזֶּׁה ־ְוַעל ּלּות ָהֱאמֶׁ ל ִהְתּגַ דֶׁ ְיֵדי ּגֹ

ַרְך ְוִיְקְראּו  ם ִיְתּבָ ֵ ּלָם ְלַהׁשּ ָיׁשּובּו ּכֻ

ם ה ׁשֵ ּלָם ּבְ  ִיְהיֶׁה זֶׁה־ְיֵדי־ְוַעל 'ּכֻ

ֵלמוּ  ׁשְ ּבּור ּבִ  :תַהּדִ

ִחיַנת . ז יְך ּבְ ֲאָבל ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ם ּבָ ָאֵתי ּגַ , ָעְלָמא ּדְ

ם  ִעים ּגַ ָלה ָלְרׁשָ ה ַמּפָ ְהיֶׁ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ה ַעל, ּבָ ְיֵדי ־ְוזֶׁה ַנֲעש ֶׁ

נַּ  ת ּכַ לֶׁת . ל"ֱאמֶׁ ר ַמּפֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ה  א ִיְהיֶׁ ִעים ָלעֹוָלם ַהּבָ ָהְרׁשָ

ּלֶׁה ָאזיְ ־ַעל ְתּגַ ּיִ ת ׁשֶׁ ן ) ֵדי ָהֱאמֶׁ ַעּיֵ

ִנים ןוְ (. ּפְ ה ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ם  ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ת ּבִ ֱאמֶׁ ּלֵל ּבֶׁ ְלִהְתּפַ

ה  ִנּיָ ִלי ׁשּום ּפְ ַרְך ְלַבד ּבְ ִיְתּבָ

ֵני ָאָדם ִביל ּבְ ׁשְ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ַעל, ּבִ

ל עֹוָלם ַהבָּ  ִחיָנה ׁשֶׁ יְך ַהּבְ א ְלַהְמׁשִ

עֹוָלם ַהזֶּׁה לֶׁת , ּבָ ְהיֶׁה ַמּפֶׁ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ַעד  ם ּבָ ִעים ּגַ ָהְרׁשָ

ל ה ּלָם ָלׁשּוב אֶׁ ּיְֻכְרחּו ּכֻ ְוָאז ) .'ׁשֶׁ

יִקים  ּדִ ת ַהּצַ ּלֶׁה ְקֻדׁשַ ִנְתּגַ

ה ְלָעִתיד  ְהיֶׁ ּיִ מֹו ׁשֶׁ ִרים ּכְ ׁשֵ ְוַהּכְ

ִפּלָה)ָלבֹוא   ־לְועַ  (נט ,ִלּקּוִטי ֵעצֹות ּתְ

ּבּור ־ְיֵדי ֵלמּות ַהּדִ יִכין ׁשְ זֶׁה ַמְמׁשִ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ם ּבָ ה ּגַ ָ ְקֻדׁשּ  ־ְיֵדי־ְוַעל. ּדִ

ל ַהּפַֹעל  זֶׁה זֹוִכין ְלהֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ

ק  חֹוׁשֵ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ּכָ

ֹות  :ַלֲעש 
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ִביל . ח ׁשְ ִרּיֹות ּבִ הּוא ִנְצָרְך ַלּבְ ִמי ׁשֶׁ

ְרָנָסה אוֹ  ְרָנָסה  ּפַ ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ּפַ

ּלוֹ  ֶׁ ל , ִמׁשּ ֲאָוה ׁשֶׁ ֲאָבל ֵיׁש לֹו ּתַ

הּוא  יבּות ׁשֶׁ בֹוד ַוֲחׁשִ ןּכָ ם־ּכֵ  ּגַ

י הּוא  ִרּיֹות ּכִ ְכָלל ִנְצָרְך ַלּבְ ּבִ

ם ּלָהֶׁ יבּות ׁשֶׁ , ִנְצָרְך ְלָכבֹוד ַוֲחׁשִ

דֹול  ר ּגָ קֶׁ ׁשֶׁ ָאז יּוַכל ִלּפֹל ּבְ

תֹו ַהְינּו ַלעֲ  ְתִפּלָ נּועֹות ּבִ ֹות ּתְ ש 

ֵני ָאָדם ֵמַאַחר  ִביל ּבְ ׁשְ ר ּבִ קֶׁ ׁשֶׁ ּבְ

ְרָנָסה  ִביל ּפַ ׁשְ ם ּבִ הּוא ִנְצָרְך ָלהֶׁ ׁשֶׁ

בֹוד ְוַכּיֹוֵצא הּוא . אֹו ּכָ ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ְקָרן  ר ְקָצת ְוֵאינֹו ָצבּוַע ְוׁשַ ׁשֵ ּכָ

מּור י־ַעל־ַאף. ּגָ הּוא ִנְצָרְך ־ּפִ ׁשֶׁ ֵכן ּכְ

ִרּיֹות בְּ  נַּ ַלּבְ ִחיָנה ּכַ ה "ֵאיזֶׁה ּבְ ל ָקׁשֶׁ

ת  ֱאמֶׁ תֹו ּבֶׁ ִפּלָ ְהיֶׁה ּתְ ּתִ לֹו ְמאֹד ׁשֶׁ

מּור ַלֲאִמּתוֹ  ׁש , ּגָ ּיֵ ְתּבַ ּמִ י ַאף ׁשֶׁ ּכִ

מּור  ר ּגָ קֶׁ ׁשֶׁ ּלֵל ּבְ ַעְצמֹו ְלִהְתּפַ ּבְ

ת  ֱאמֶׁ ּלֵל ּבֶׁ ה ְלִהְתּפַ ׁש ְורֹוצֶׁ ַמּמָ

ה ְמאֹד ת הּוא ַהְרּבֵ , ֲאָבל ָהֱאמֶׁ

הוּ  ַהְינּו ׁשֶׁ ת ַעְצמֹו ּדְ ה אֶׁ א ַמְטעֶׁ

נּוָעה אֹו ֵאיזֶׁה  ה ֵאיזֶׁה ּתְ ְועֹוש ֶׁ

ף ְוכוּ  ִביל ֵאיזֶׁה ' ַהְמָחַאת ּכַ ׁשְ ּבִ

ה ִנּיָ ל ּפְ ְרָנָסה ׁשֶׁ בֹוד אוֹ  ּפַ . ְוַכּיֹוֵצא ּכָ

ַעת ְוּגֹוֵנב ְלַעְצמֹו  ּוַמְמִציא ַעְצמוֹ  ּדַ

הּוא ָצִריְך  ְבּתֹו ׁשֶׁ ַמֲחׁשַ ִסּבּוִבים ּבְ

ת ַלֲעש   ֱאמֶׁ נּוָעה ּבֶׁ ֹות אֹוָתּה ַהּתְ

ת ֱאמֶׁ ר ּבֶׁ קֶׁ ֶׁ ה ַהׁשּ תֹו ּוְמַכּסֶׁ ְתִפּלָ . ּבִ

ה  ֵאין זֶׁ ֲאָבל ּבֹוֵחן ִלּבֹות יֹוֵדַע ׁשֶׁ

ת ָחד, ֱאמֶׁ ת הּוא ַרק אֶׁ י ָהֱאמֶׁ , ּכִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ּלֵל ּבִ ְלִהְתּפַ

ת רֶׁ ה ַאחֶׁ ִנּיָ ִלי ׁשּום ּפְ , ְלַבּדֹו ּבְ

ןוְ  הּוא ַעל־ּכֵ ִרּיֹות  ִמי ׁשֶׁ ִנְצָרְך ַלּבְ

נַּ  הּוא ּכַ ִחיָנה ׁשֶׁ ֵאיזֶׁה ּבְ ה "ּבְ ל ָקׁשֶׁ

ים ַרּבִ ּלֵל ּבָ י , לֹו ְמאֹד ְלִהְתּפַ ּכִ

ים ַרּבִ ִנּיֹות , ּבָ נֹוְפִלים ָעָליו ּפְ

ת  ֱאמֶׁ ים ּבֶׁ ָקִרים ַהְמֻכּסִ דֹולֹות ּוׁשְ ּגְ

נַּ  ן. ל"ּכַ ָצִריְך ָהָאָדם ִלזֵָּהר  ַעל־ּכֵ

ִפּלָתוֹ  ַעת ּתְ ׁשְ ל  ּבִ ַעל ּכָ ַוֲעבֹוָדתֹו ׁשֶׁ

ְכָלל ִנְצָרְך  ה ּבִ ִנים ָאז לֹא ִיְהיֶׁ ּפָ

ִרּיֹות ְברֹו ּוִבְטחֹונֹו . ַלּבְ ים ש ִ ַרק ָיש ִ

ת ְולֹא ַיֲחׁשֹב ' ַעל ה ֱאמֶׁ ֱאלָֹהיו ּבֶׁ

ן ָאָדם  ׁשּום ּבֶׁ ִפּלָה ּבְ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ָלל ְוָאז יּוַכל ַלֲעמֹד  ה ּכְ ִרּיָ ְוׁשּום ּבְ

ין ֲאָלפִ  ּלֵל ּבֵ ים ּוְלִהְתּפַ ים ֲאָנׁשִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ת ּבִ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

י' ֲאַהְלָלה ה: "ְוזֶׁה, ְלַבּדוֹ  ַחּיָ  "ּבְ

ים קמ) ִהּלִ ֲאִני ַחי , (ו ב"ּתְ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ

י  ִרּיֹות ּכִ י ְוֵאיִני ִנְצָרְך ַלּבְ ּלִ ים ׁשֶׁ ַחּיִ
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ים יו ֵאיָנם ַחּיִ ִרּיֹות ַחּיָ ְצָרְך ַלּבְ  ַהּנִ

ּלוֹ  ֶׁ ים ִמׁשּ ֵאיָנם ַחּיִ י הּוא . ַהְינּו ׁשֶׁ ּכִ

ֵאיִני ִנְצָרְך , ַחי ֵמֲאֵחִרים ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ִרּיֹות ים ַחי ַוֲאִני ַלּבְ י ַחּיִ ּלִ  אּוַכל ָאז ׁשֶׁ

לוֹ  ּלֵל ְלַהּלְ ת ְלָפָניו ּוְלִהְתּפַ ֱאמֶׁ  :ּבֶׁ

ּסּוִפין ־ַעל. ט ק ְוַהּכִ ְיֵדי ַהֵחׁשֶׁ

ִקים ְלהֹוִציא ִמכֹּ  חֹוׁשְ ל ׁשֶׁ ַח אֶׁ

ָבר  ָאר ּדָ ְצָוה אֹו ׁשְ ַהּפַֹעל ַהּמִ

ֹות ק ְוכֹוֵסף ַלֲעש  חֹוׁשֵ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ , ׁשֶׁ

ל ־ְיֵדי־ַעל יְך ְנֻקּדֹות אֶׁ זֶׁה ַמְמׁשִ

ּיּוַכל ְלהֹוִציא  ּבּור ׁשֶׁ אֹוִתּיֹות ַהּדִ

רֹון  ַצר ַהּגָ ֵלמּות ִמּמֵ ׁשְ ּבּור ּבִ ַהּדִ

ם ִיְתבָּ  ֵ ְקָרא ְוִיְצַעק ְלַהׁשּ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ

ּבּור ה ִעם ַהּדִ ּיֹוִציא , ַהְרּבֵ ַעד ׁשֶׁ

ל ַהּפַֹעל ה ִמּכַֹח אֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ . ַהּדָ

ִחיַנת ף: "ְוזֶׁה ּבְ סֶׁ יר ) "ְנֻקּדֹות ַהּכֶׁ ׁשִ

יִרים א ִ ַעל( יא' ַהׁשּ ּסּוִפין ־ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּכִ

ין ְנֻקּדֹות ְלאֹוִתּיֹות  ק ַנֲעש ִ ְוַהֵחׁשֶׁ

שְׁ  ּבּור ְלהֹוִציא ּבִ נַּ ַהּדִ ל "ֵלמּות ּכַ

ָבר  ת ַהּדָ ה ְלהֹוִציא ַלּפַֹעל אֶׁ ְוִיְזּכֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּבִ  :ׁשֶׁ

ׁש ָלָאָדם. י ּיֵ ִניעֹות ׁשֶׁ ל ַהּמְ ּלָם , ּכָ ּכֻ

ֵדי  ק ּכְ ִביל ַהֵחׁשֶׁ ׁשְ ֵהם ַרק ּבִ

ָבר  ק יֹוֵתר ְלַהּדָ ְהיֶׁה לֹו ֵחׁשֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ְך ָהָאָדם . ׁשֶׁ רֶׁ י ֵכן ּדֶׁ ּכִ

 ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ ּמֹוְנִעים אֹותֹו יֹוֵתר ׁשֶׁ

יֹוֵתר  ק ּבְ ָבר הּוא חֹוׁשֵ ֵמֵאיזֶׁה ּדָ

ֹותוֹ  ןוְ , ַלֲעש  ִאיׁש  ַעל־ּכֵ ׁשֶׁ ּכְ

ָבר  ֹות ּדָ ְרֵאִלי ָצִריְך ַלֲעש  ש ְ ַהּיִ

ִריְך לֹו ְלַיֲהדּותוֹ  ּוִבְפָרט . ַהּצָ

ל  ּכָ ָבר ׁשֶׁ ֹות ּדָ ִריְך ַלֲעש  ּצָ ׁשֶׁ ּכְ

זֶׁה ַהְינּו  לּוי ּבָ ִלְנסַֹע ַיֲהדּותֹו ּתָ

ת יק ָהֱאמֶׁ ָאז נֹוְתִנין לֹו , ְלַצּדִ

ק ַמְעָלה ֵחׁשֶׁ ּנֹוְתִנין . ִמּלְ ק ׁשֶׁ ְוַהֵחׁשֶׁ

ִניָעה ־לֹו הּוא ַעל ְיֵדי ַהּמְ

ְזִמיִנים לוֹ  ּמַ י ַעל, ׁשֶׁ ִניָעה ־ּכִ ְיֵדי ַהּמְ

נַּ  ק ּכַ ר ַהֵחׁשֶׁ ּבֵ ן, ל"ִמְתּגַ ֵיַדע  ַעל־ּכֵ

עֹולָ  ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ם ָהָאָדם ׁשֶׁ

ה ָרּה ִאם ִיְרצֶׁ ּבְ ּלֹא יּוַכל ְלׁשַ י . ׁשֶׁ ּכִ

ק  ִביל ַהֵחׁשֶׁ ׁשְ ִניָעה הּוא ַרק ּבִ ַהּמְ

ק ְוָרצֹון ָחָזק  ְהיֶׁה לֹו ֵחׁשֶׁ ּיִ ּוְכׁשֶׁ

ק  ָראּוי ְלזֶׁה ָהֵעסֶׁ דֹוִלים ּכָ ְוִכּסּוִפין ּגְ

ֹות ִריְך ַלֲעש  ּצָ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ אי , ּדִ ַוּדַ ּבְ

ה ְלָגְמרֹו ּוְלהֹוִציא ל ִיְזּכֶׁ ֹו ִמּכַֹח אֶׁ

ִניעֹות ֵהם ַרק , ַהּפַֹעל י ַהּמְ ּכִ

ֵדי  ק ּכְ רּות ַהֵחׁשֶׁ ּבְ ִביל ִהְתּגַ ׁשְ ּבִ

ַעל ה ְלָגְמרֹו ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ְיָקא ִיְזּכֶׁ זֶׁה ּדַ

נַּ    :ל"ּכַ
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דֹול . יא ק ּגָ ְחׁשָ ַהּנֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ ְוַדע ׁשֶׁ

יֹוֵתר ַמְזִמיִנים לֹו ְמִניעֹות  ּבְ

דֵ  יֹוֵתר ּכְ דֹולֹות ּבְ ר ּגְ ּבֵ ְתּגַ ּיִ י ׁשֶׁ

יֹוֵתר ק ּבְ ק הּוא , ַהֵחׁשֶׁ י ַהֵחׁשֶׁ ּכִ

ִניָעה ִפי ַהּמְ ןוְ . ּכְ ָראּוי ָלָאָדם  ַעל־ּכֵ

דֹולֹות  ׁש לֹו ְמִניעֹות ּגְ ּיֵ ׁשֶׁ ְלָהִבין ּכְ

יק  ּדִ ְמאֹד ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ

ִחים ְלָפָניו ְמאֹד  ּטְ ּתַ ְועֹוְמִדים ּוִמׁשְ

ָדִדים ְלָמנְ  ל ַהּצְ ִמזֶּׁה , עוֹ ִמּכָ

ם ַמֲעַלת  ַעְצמֹו ֵיַדע ְוָיִבין עֹצֶׁ ּבְ

ִניעֹות  ֲחַמת זֶׁה ַהּמְ ּמֵ ק ׁשֶׁ ְחׁשָ ַהּנֶׁ

ל דֹולֹות ּכָ ךְ ־ּגְ ל , ּכָ י ַעל ּכָ ּכִ

ה ֵיׁש ְמִניעֹות  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבִרים ׁשֶׁ ַהּדְ

ה ִלְנסַֹע  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ַרּבֹות ּוִבְפָרט ּכְ

לוּ  זֶׁה ּתָ ּבָ ים ׁשֶׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ י ְלַצּדִ

ִרים  ּבְ אי ִמְתּגַ ַוּדַ ַהּכֹל ָאז ּבְ

יֹוֵתר ִניעֹות ּבְ ֲאָבל ֵיׁש , ַהּמְ

ין  ת ּבֵ ת ָהֱאמֶׁ ִחיַנת ְנֻקּדַ ּבְ

רֹוִצים ְלִהְתָקֵרב  ׁשֶׁ ּכְ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

לּוי ַהּכֹל ָאז  זֶׁה ּתָ ּבָ ם ׁשֶׁ ֲאֵליהֶׁ

ִניעֹות  ִחים ַהּמְ ּטְ ּתַ ִטים ּוִמׁשְ ְ ׁשּ ִמְתּפַ

ל הַ  ָדִדיםְמאֹד ְמאֹד ִמּכָ ּוִמזֶּׁה , ּצְ

ַעְצמֹו יּוַכל ְלָהִבין ַמֲעַלת  ּבְ

נַּ  ק ּכַ ְחׁשָ ןוְ . ל"ַהּנֶׁ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ק  ְהיֶׁה לֹו ָרצֹון ְוֵחׁשֶׁ ּיִ ר ׁשֶׁ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ק  ְחׁשָ ִפי ַמֲעַלת ַהּנֶׁ ָחָזק ְמאֹד ּכְ

ּבֹר ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהזֶּׁה ה ִלׁשְ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

יַע ֵאָליו ִניעֹות ּוְלַהּגִ י זֶׁה . ַהּמְ ּכִ

עֹוָלם  ֵאין ׁשּום ְמִניָעה ּבָ ָלל ׁשֶׁ ּכְ

ָרהּ  ּבְ ּלֹא יּוַכל ָהָאָדם ְלׁשַ ַרק , ׁשֶׁ

ק ְוָהָרצֹון ָחָזק  ְהיֶׁה ַהֵחׁשֶׁ ּיִ ָצִריְך ׁשֶׁ

נַּ  ק ּכַ ֱחׁשָ ִפי ַמֲעַלת ַהּנֶׁ  :ל"ְמאֹד ּכְ

ם ֵאין ָראּוי ְלָהָאָדם ִלְפטֹר . יב ּגַ

רּוץ  לֹוַמר ַעְצמֹו ְוִלְמצֹא ְלַעְצמֹו ּתֵ

ק  הּוא ָחֵפץ ְוחֹוׁשֵ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ ֹות ַהּדָ ַרק , ַלֲעש 

ס  ׁש לֹו ְמִניעֹות ְואֹנֶׁ ּיֵ ןׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

מֹו  ָאּה ּכְ ִאּלּו ֲעש ָ ב לֹו ּכְ ֱחׁשָ ִיְהיֶׁה נֶׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ִזְכרֹוָנם , ׁשֶׁ

ֹות ִמְצָוה ': ִלְבָרָכה ב ַלֲעש  ָחׁשַ

ֱאַנס ְולֹא  ָאּה ַמֲעלֶׁה ָעָליו ְונֶׁ ֲעש ָ

ָאהּ  ִאּלּו ֲעש ָ תּוב ּכְ ָרכֹות ו) 'ַהּכָ י (. ּבְ ּכִ

ה  רֹוצֶׁ ֱאַמר ַרק ְלִמי ׁשֶׁ ל זֶׁה נֶׁ ּכָ

י ַמה  זֶׁה ּכִ זֶׁה ָאז יֹוֵצא ּבָ ָלֵצאת ּבָ

ֹות ס, ּלֹו ַלֲעש  י ֲהלֹא ֵיׁש לֹו אֹנֶׁ , ּכִ

ה  זֶׁ ה ָלֵצאת ּבָ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

ה הּוא רֹוצֶׁ ְצָוה אֹו  ַרק ׁשֶׁ ַהּמִ

ן  ַעְצמֹו ִאם ּכֵ ה ּבְ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ ַהּדָ
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ין לֹו  ִקּלִ ּמְ ֶׁ ַמה ּמֹוִעיל לֹו ַמה ׁשּ

ָאהּ  ִאּלּו ֲעש ָ ב ּכְ ֱחׁשָ ּנֶׁ י הּוא , ׁשֶׁ ּכִ

ִאּלוּ  ְעּתֹו ִעם ַהּכְ י , ֵאינֹו ְמָקֵרר ּדַ ּכִ

ַע ְמאֹד  ְעּגֵ הּוא ָחֵפץ ְוָתֵאב ּוִמְתּגַ

ְצָוה בְּ  ֹות ַהּמִ ַעְצָמּה ְולֹא ַלֲעש 

ִאּלוּ  ת . ָלֵצאת ִעם ַהּכְ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ּכִ

ְגמֹר  ּיִ ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ ָראּוי ְלִאיׁש ַהּיִ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ ְפצֹו ּוְרצֹונֹו ּבְ חֶׁ

ל ַהּפַֹעל  ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח אֶׁ

ֵלמּות ׁשְ זֶׁה , ּבִ ק ּכָ ׁש לֹו ֵחׁשֶׁ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

ה ִלְגמֹר אי ִיְזּכֶׁ ַוּדַ ּוְלהֹוִציאֹו ִמּכַֹח  ּבְ

ל  ל ּכָ ר ִויַבּטֵ ּבֵ ל ַהּפַֹעל ִויׁשַ אֶׁ

ָנִסים ִניעֹות ְוָהאֳּ ּלָם לֹא . ַהּמְ י ּכֻ ּכִ

נַּ  ק ּכַ ִביל ַהֵחׁשֶׁ ׁשְ אּו ַרק ּבִ ל "ּבָ

ִפי  ק ָחָזק ּכְ ְהיֶׁה לֹו ֵחׁשֶׁ ּיִ ּוְכׁשֶׁ

נַּ  ק ּכַ ְחׁשָ ה "ַמֲעלֹות ַהּנֶׁ אי ִיְזּכֶׁ ַוּדַ ל ּבְ

 ֶׁ ל ַמה ׁשּ ֹות ִלְגמֹר ּכָ ה ַלֲעש  ְרצֶׁ ּיִ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ עֹוָלם ֵאיזֶׁה ּדָ ּבָ

ְהיֶׁה ּיִ  :ׁשֶׁ

יק ְלַפְרָנָסה. יג ַעס ַמזִּ ן ) ּכַ ן ְלַקּמָ ַעּיֵ

זֶׁה הּוא ָרחֹוק ־ְיֵדי־ְוַעל( ח"ִסיָמן ס

ת חּוָקה , ֵמֱאמֶׁ ְרָנָסתֹו ּדְ ּפַ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ִרּיֹות ְכָלל ִנְצָרְך ַלּבְ ה ּבִ . ַנֲעש ֶׁ

ַעל ּלֵל ־יְידֵ ־ׁשֶׁ זֶׁה ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ

נַּ  ת ּכַ ֱאמֶׁ זֶׁה ֵאינֹו ־ְיֵדי־ל ְוַעל"ּבֶׁ

ל  ָיכֹול ִלְגמֹר ּוְלהֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ

ָבִרים  ְצוֹות ְוָכל ַהּדְ ל ַהּמִ ַהּפַֹעל ּכָ

ֹות ִריְך ַלֲעש  ּצָ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ  :ׁשֶׁ

ַעס . יד ר ַהּכַ ּבֵ ר ּוְמׁשַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ִחיַנת זֶׁה נַ ־ְיֵדי־ַעל ְך ּבְ ה ְוִנְמׁשָ ֲעש ֶׁ

יחַ  ל ָמׁשִ ִאּלּו , רּוחֹו ׁשֶׁ ב ּכְ ֱחׁשָ ְונֶׁ

ל ָהעֹוָלם ־ַעל ה ְוִנְבָרא ּכָ ָידֹו ִנְתַהּוֶׁ

ה ְלַפְרָנָסה , ּוְמלֹואוֹ  ְוָאז זֹוכֶׁ

ת ַלה ֱאמֶׁ ּלֵל ּבֶׁ ִלי ' ּוְלִהְתּפַ ְלַבּדֹו ּבְ

ֵני ָאָדם ַחס  ִביל ּבְ ׁשְ ִנּיֹות ּבִ ּפְ

לֹום ל ְוזוֹ , ְוׁשָ ה ְלהֹוִציא ִמּכַֹח אֶׁ כֶׁ

ָבִרים  ְצוֹות ְוָכל ַהּדְ ל ַהּמִ ַהּפַֹעל ּכָ

ֹות ִריְך ַלֲעש  ּצָ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ  :ׁשֶׁ

ת. טו ִחיַנת ֱאמֶׁ ת הּוא ּבְ ּבָ , ׁשַ

לֶׁת ־ְיֵדי־ְוַעל ְך ַמּפֶׁ זֶׁה ִנְמׁשָ

יִקים  ּדִ ֻדּלַת ַהּצַ ּלֶׁה ּגְ ִעים ְוִנְתּגַ ָהְרׁשָ

ִרים ׁשֵ זֶׁה חֹוְזִרים ְוַעל ְיֵדי ) ְוַהּכְ

ֵרְך  ם ִיְתּבָ ָ ִבים ַהּכֹל ַאל ַהש ּ ְוׁשָ

ם ֵ ם ַהׁשּ ׁשֵ ּלָם ּבְ ִלּקּוִטי ) ִלְקרֹא ּכֻ

ת ּבָ ָלם ־ְיֵדי־ְוַעל( (יא, ֵעצֹות ׁשַ זֶׁה ִנׁשְ

ה ְוַעל ָ ְקֻדׁשּ ּבּור ּדִ זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּדִ

ֵלמּות ׁשְ ִפּלָה ּבִ  :ַהּתְ
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ֶבן ה   ָלע' ַוי ִ  ֱאלִֹהים ֶאת ַהצ ֵ

 סז

בֹוד ָחָדׁש ָלָאָדם כְּ . א א ֵאיזֶׁה ּכָ ּבָ ׁשֶׁ

י ִלְפָעִמים , ָצִריְך ְלִהְתָיֵרא ְמאֹד ּכִ

קּות  ּלְ ִביל ִהְסּתַ ׁשְ בֹוד ּבִ א לֹו ַהּכָ ּבָ

לֹום ן, ַנְפׁשֹו ַחס ְוׁשָ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ה  ָ ְקֻדׁשּ בֹוד ּבִ ת ַהּכָ ל אֶׁ ֵהר ְלַקּבֵ ִלזָּ

ַרְך ְלַבד מֹו ִיְתּבָ דֹוָלה ִלׁשְ ִלי ְוִלבְ , ּגְ

בֹוד ְלָצְרּכֹו  ׁש ִעם ַהּכָ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָלל ּלֹא . ְוַלֲהָנַאת ַעְצמֹו ּכְ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

לֹום בֹוד ַחס ְוׁשָ יק לֹו ַהּכָ ּלֹא . ַיזִּ ׁשֶׁ

ת ַנְפׁשוֹ  ח אֶׁ ׁש ִהיא , ִיּקַ פֶׁ י ַהּנֶׁ ּכִ

ּה  ֵהר ּבָ ְיָקָרה ְמאֹד ּוְצִריִכין ִלזָּ

ְמָרּה ְמאֹד ּלֵל ּוְצִריִכין ְלִהְתפַּ , ּוְלׁשָ

יק  ּלֹא ַיזִּ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ ַהְרּבֵ

בֹוד ּלֵק ַנְפׁשֹו , לֹו ַהּכָ ְסּתַ ּלֹא ּתִ ׁשֶׁ

לֹום־ְיֵדי־ַעל בֹוד , זֶׁה ַחס ְוׁשָ י ַהּכָ ּכִ

ָפׁשֹות ל ַהּנְ ׁש ּכָ , הּוא ׁשֹרֶׁ

ת ִהיא  ּלֶׁקֶׁ ׁש ִמְסּתַ פֶׁ ַהּנֶׁ ּוְכׁשֶׁ

הּוא  בֹוד ׁשֶׁ ת ְלתֹוְך ַהּכָ ּלֶׁקֶׁ ִמְסּתַ

ְרשָׁ   :הּ ׁשָ

בֹוד ־ַאְך ַעל. ב א ַהּכָ י רֹב ּבָ ּפִ

ה , ְלטֹוָבה ׁש ֲחָדׁשָ פֶׁ א נֶׁ ּבָ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ָכבֹוד ת ּבְ ׁשֶׁ ָאה ְמֻלּבֶׁ , ָלָאָדם ִהיא ּבָ

ן בֹוד  ַעל־ּכֵ ל ַהּכָ ה ְלַקּבֵ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ה  ׁש ֲחָדׁשָ פֶׁ ל נֶׁ ָראּוי ָיכֹול ְלַקּבֵ ּכָ

יַע לוֹ ־ַעל ִהּגִ בֹוד ׁשֶׁ  :ְיֵדי ַהּכָ

ם יְ ־ַעל. ג ֲאַות ֲאִכיָלה ִנְפּגָ ֵדי ּתַ

ַרְך ְוָאז  ְכבֹודֹו ִיְתּבָ בֹוד ּופֹוֵגם ּבִ ַהּכָ

ִנים ַרת ּפָ ִחיַנת ַהְסּתָ . הּוא ּבְ

לֹום ִרים ַחס ְוׁשָ ּבְ יִנים ִמְתּגַ , ְוַהּדִ

ִנים  בֹוד ְלָהַעזֵּי ּפָ ְוָאז נֹוֵפל ַהּכָ

בֹוד ל ַהּכָ ֵהם נֹוְטִלין ּכָ ּדֹור ׁשֶׁ ּבַ , ׁשֶׁ

לּוָכה ְנִהיגּותַהמַּ  ְוָכל ָלה  ְוַהּמְ ְמׁשָ ְוַהּמֶׁ

ל ָהַעּכוּ  בֹוד הּוא ֵאצֶׁ ם "ְוַהּכָ

ִנים ִעים ְוָהַעזֵּי ּפָ ןוְ , ְוָהְרׁשָ  ַעל־ּכֵ

ָרֵאל ְצִריִכין ִלְפעֹל ֵאיזֶׁה  ש ְ ּיִ ׁשֶׁ ּכְ

ֵתנּו  ְך ִקּיּום ּדָ יפּות ְלצֹרֶׁ ּקִ ּתַ

ל  ה ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ְלַקּבֵ דֹוׁשָ ַהּקְ

ם ִרין , ַהּכַֹח ֵמהֶׁ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

בֹוד  ֲאַות ֲאִכיָלה ָאז ַמֲעִלין ַהּכָ ּתַ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִקיָדה , ּדִ ְוָאז ֵאין ׁשּום ּפְ

י ָרָרה ְוִהְתַמּנּות ְוָכבֹוד ְלָהַעזֵּ  ־ּוש ְ

ִנים יאּות , ּפָ ִחיַנת ְנש ִ ְוָאז הּוא ּבְ

ִנים יִנים, ּפָ ּטּול ַהּדִ הּוא ּבִ  :ׁשֶׁ

יִכין ֲחָסִדים ְיֵדי ְצָדָקה ־ַעל. ד ַמְמׁשִ

ַגם  ִנים ּפְ יִנים ּוְמַתּקְ ּוִבּטּול ַהּדִ

ִנים  ַרת ּפָ ּגֹוֵרם ַהְסּתָ בֹוד ׁשֶׁ ַהּכָ
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נַּ  ְלכּות "ּכַ בֹוד ְוַהּמַ ל ּוַמֲעִלין ַהּכָ

ְטָרא ַאֲחָרא ַגם , ֵמַהּסִ ִנים ּפְ ּוְמַתּקְ

ל  בֹוד אֶׁ ֲאַות ֲאִכיָלה ְוחֹוֵזר ַהּכָ ּתַ

הֵ  ע ׁשֶׁ ִביֵני ַמּדָ תַהּמְ  :ם ַמְנִהיֵגי ֱאמֶׁ

ן. ה ל  ַעל־ּכֵ ה 'נֹוְתִנין ְצָדָקה ֵאצֶׁ ְוַאּתָ

ּכֹל ל ּבַ בֹוד ', מֹוׁשֵ ֵדי ְלַהֲעלֹות ַהּכָ ּכְ

ל  ְטָרא ַאֲחָרא אֶׁ ָלה ֵמַהּסִ ְמׁשָ ְוַהּמֶׁ

נַּ  ה ּכַ ָ ֻדׁשּ  :ל"ַהּקְ

חֹוֵזר .ו ׁשֶׁ בֹוד ּכְ ִביֵני ַהּכָ ע ְלַהּמְ  ַמּדָ

ַהְינוּ  יִּ  ְלַמְנִהיִגים ּדְ  ָאז ,יםֲאִמּתִ

ְתִחּלַת ם ּבִ ְלּתָ ְמׁשַ ת מֶׁ ה ַמֲחלֹקֶׁ  :ַנֲעש ֶׁ

ין ־ַעל. ז ׁש ּבֵ ּיֵ רּוד ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּפֵ

ע ַהנַּ  ִביֵני ַמּדָ ל ַהּמְ ֹוְנִאים ׁשֶׁ ל "ַהש ּ

יֹוֵתר־ְיֵדי־ַעל ם ִקּיּום ּבְ . זֶׁה ֵיׁש ָלהֶׁ

ִרים ַיַחד  ֹוְנִאים ִמְתַחּבְ ַהש ּ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ּמַֹח  ֹוָתרֹותַהמּ  ְמֵהָרה יֹוְנִקים ָאז ּבַ ׁשֶׁ

ם ִחּיּוָתם ְונֹוְפִלים ְמֵהָרה ָ ׁשּ ּמִ  :ׁשֶׁ

בֹוד ָחָדׁש ָלָאָדם . ח א ּכָ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

נַּ  ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ ׁש ּדִ פֶׁ תֹוכֹו נֶׁ ׁש ּבְ ל "ּוְמֻלּבָ

ְרָאה  ת ַהּיִ ִמּדַ ָצִריְך ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ּבְ

ת ָהַאֲהָבה ְוַעל ה ־ְיֵדי־ּוְבִמּדַ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ה ְלהֹוִליד וּ  ׁש ַהֲחָדׁשָ פֶׁ ת ַהּנֶׁ ל אֶׁ ְלַגּדֵ

ָאה לֹו ַעל נַּ ־ַהּבָ בֹוד ּכַ ן ) ל"ְיֵדי ַהּכָ ַעּיֵ

ִנים  (:ּפְ

ָכל ִלּבֹו ַעד . ט ּלֵל ּבְ ָצִריְך ְלִהְתּפַ

ָכל  ִפּלָה ּבְ ּבּוֵרי ַהּתְ יׁש ּדִ ְרּגִ ּיַ ׁשֶׁ

ּלֵל ) ,ַעְצמֹוָתיו י ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ּכִ

ֵדי לְ  דֹוָלה ּכְ ָנה ּגְ ַכּוָ , ַהֲחיֹות ָנְפׁשוֹ ּבְ

נּו ַעלְוָכל ֲעְצמֹוָתיו ְידֻ  ְ ְיֵדי ־ׁשּ

ִפּלָה ּבּוִרי ַהּתְ ֲאָבל  (יד, מ הישן"קל) (ּדִ

ת  קֶׁ לֹא ֵלב ָאז ִנְתַרחֶׁ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ּה ְוָאז ַנְפׁשֹו ֲעֵיָפה  ְרׁשָ ָ ׁש ִמׁשּ פֶׁ ַהּנֶׁ

ְוַעְצמֹוָתיו ִנְבָהִלים ְוֵאין לֹו ִחּיּות 

ַנְפׁשוֹ  ַעְצמֹוָתיו לֹא ּבְ ם , ְולֹא ּבְ ּגַ

לֹום ַעל ְיֵדי ־ּגֹוְרִמים ַחס ְוׁשָ

קּות  ּלְ לֹא ֵלב ִהְסּתַ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶׁ

ֵקִנים ְוַהֲחָכִמים  :ַהָחְכָמה ִמן ַהזְּ

בֹוד ְלָזֵקן ־ַעל. י ּנֹוְתִנין ּכָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְלמּודוֹ  ַכח ּתַ ָ ׁשּ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ׁשֶׁ

יִכין ַמִים ָקִרים בִּ  ְבִחיַנת ַמְמׁשִ

ַעת ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו  ֵמיֵמי ַהּדַ

ָגם  ִנים ַהּפְ ַתּקְ ּמְ ַהְינּו ׁשֶׁ ָהֲעֵיָפה ּדְ

לֹא ֵלב  ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ׁשֶׁ

ַעל  :זֶׁה ַנְפׁשֹו ֲעֵיָפה־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ִכין ־ַעל. יא ת ִנְמׁשָ יֵקי ֱאמֶׁ ְיֵדי ַצּדִ

ַעת  ִחיַנת ַמִים ָקִרים ֵמיֵמי ַהּדַ ּבְ

ים ַנפְ  ה . ׁשֹו ָהֲעֵיָפהּוְמַחּיִ ְוָאז זֹוכֶׁ

דֹוָלה ָנה ּגְ ַכּוָ ָכל ִלּבֹו ּבְ ּלֵל ּבְ ְלִהְתּפַ
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ל ַעְצמֹוָתיו ׁשֹוְמִעין ֵהיֵטב    ּכָ ַעד ׁשֶׁ

תֹו  ִפּלָ ִפּלָה ְוָאז ּתְ ּבּוֵרי ַהּתְ ל ּדִ ּכָ

ְבִחיַנת ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה: "ּבִ " ּכָ

ים ל) 'ְוכוּ  ִהּלִ ּלֵל עִ , (ה"ּתְ ְתּפַ ּמִ ל ׁשֶׁ ם ּכָ

ר  זֶּׁה ִעּקַ ַעְצמֹוָתיו ׁשֶׁ ּבְ ּכֹחֹו ּומֹחֹו ׁשֶׁ

ִפּלָה ֵלמּות ַהּתְ  :ׁשְ

ין ַהּלֹוֵמד ִמּתֹוְך . יב ּבֵ זֶׁהּו ַהִחּלּוק ׁשֶׁ

יֵקי  י ַצּדִ ֹוֵמַע ִמּפִ ר ּוֵבין ַהׁשּ פֶׁ ַהּסֵ

ת ר , ֱאמֶׁ פֶׁ י ַהּלֹוֵמד ִמּתֹוְך ַהּסֵ ּכִ

ִריְך ִלְלמֹד ּצָ עּור ׁשֶׁ ִ  ֵאינֹו יֹוֵדַע ַהׁשּ

ֹוֵמַע , ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשוֹ  ׁשּ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

יַע לֹו  ּפִ יק ֲאַזי ַמׁשְ ּדִ י ַהּצַ ִמּפִ

ִחיַנת ַמִים ָקִרים ְלִפי ָהָראּוי לֹו  ּבְ

 :ְלִפי ַמְדֵרָגתוֹ 

ַעס   ַ ר כ  ו   סח –חֶֹמר ִאס 

ְליֹון . א קֹום עֶׁ ָאה ִמּמָ ׁש ּבָ פֶׁ ַהּנֶׁ

ל ְוִנְתַהּוֶׁ  ְלׁשֵ ּתַ א ְוִנׁשְ מֹון ּבָ ַהּמָ ה ׁשֶׁ

ם ָ קֹום , ִמׁשּ י ַהְתָחַלת ַהּמָ ּכִ

מֹון הּוא  ם ַהּמָ ָ ל ִמׁשּ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶׁ

שׁ  ַפע קֹדֶׁ ה ְוׁשֶׁ ָ ִחיַנת ְקֻדׁשּ ַרק , ּבְ

ה ־ַאַחר ה ְוִנְתַהּוֶׁ ם ְלַמּטָ ֵ ׁשּ ְך ִנְתּגַ ּכָ

ל , ָממֹון מֹון ׁשֶׁ ֱאַמר ַעל ַהּמָ ּנֶׁ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ִכיר יֹום ת : "ש ְ א אֶׁ ְוֵאָליו הּוא נֹוש ֵ

ָבִרים כ) "ׁשוֹ ַנפְ  ןוְ  (.ד טו"ּדְ ׁש  ַעל־ּכֵ פֶׁ ַהּנֶׁ

ׁש  פֶׁ ַהּנֶׁ ֵאָבה ְלָממֹון ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּתְ

ם ָ א ִמׁשּ מֹון ּבָ ַהּמָ קֹום ׁשֶׁ ָאה ִמּמָ , ּבָ

ַאְך ָצִריְך ִלְבִלי ְלִהְתַאּוֹות 

ָבר  ְמֹבָאר ּכְ ַעְצמֹו ּכַ מֹון ּבְ ְלַהּמָ

ֲאַות ָממֹון ַרק  נּות ּתַ ל ּגְ דֶׁ ּגֹ

קֹום ְולֱֶׁאהֹב ְלִהְתַאּוֹות מֹון  ַהּמָ ַהּמָ ׁשֶׁ

נַּ  ם ּכַ ָ ל ִמׁשּ ְלׁשֵ ּתַ א ּוִמׁשְ  :ל"ּבָ

ָרֵאל ִיְהיֶׁה . ב ל ִיש ְ ּכָ ָראּוי ׁשֶׁ ע ׁשֶׁ ּדַ

ם ָממֹון ה ַאַחת , ָלהֶׁ ַאְך ֵיׁש ִמּדָ

מֹון ם ַהּמָ ת ֵמהֶׁ דֶׁ ת ּוְמַאּבֶׁ דֶׁ ְפסֶׁ ּמַ , ׁשֶׁ

ת  ה ָהָרָעה ַהזֹּאת ִהיא ִמּדַ ּדָ ְוַהּמִ

ַעס ׁשֶׁ  ד  ָדהּ ַעל־יָ ַהּכַ ַמְפִסיד ּוְמַאּבֵ

ה לוֹ  ְהיֶׁ ּיִ ָהָיה ָראּוי ׁשֶׁ מֹון ׁשֶׁ , ַהּמָ

ר ָהָרע ֵמִסית  ַהּיֵצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ ְוֵתַדע ׁשֶׁ

זֹאת  ּבְ ַדע ׁשֶׁ אֹוְתָך ִלְכעֹס ּתֵ

ַמְעָלה  יִעין ְלָך ִמּלְ ּפִ ָעה ַמׁשְ ָ ַהׁשּ

ה  ר ָהָרע רֹוצֶׁ ֵאיזֶׁה ַסְך ָממֹון ְוַהּיֵצֶׁ

ָעה ַהזֹּ  ּפָ ְיֵדי ־את ַעלְלַקְלֵקל ַהַהׁשְ

יק  הּוא ַמזִּ ִהְזִמין ְלָך ׁשֶׁ ַעס ׁשֶׁ ַהּכַ

ירּות ַפע ְוָהֲעׁשִ ֶׁ ת ַהׁשּ ִנים) אֶׁ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

יָעה לֹו . ג ָבר ִהּגִ ֲאִפּלּו ִאם ּכְ ְוַדע ׁשֶׁ

ּנּו ָממֹון ּוְכָבר  ה ִמּמֶׁ ַפע ְוִנְתַהּוָ ֶׁ ַהׁשּ

מֹון ל זֶׁה ִלְפָעִמים, ֵיׁש לֹו ַהּמָ  ַעל ּכָ

ָבר  ַעל ּדָ ַכַעסַהּבַ ה אֹותֹו ּבְ  ְמָגרֶׁ



 רלה ־ סט ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ד     ְפִסיד ּוְמַאּבֵ ּמַ ְך ַעד ׁשֶׁ ל ּכָ דֹול ּכָ ּגָ

ָבר ׁש לֹו ּכְ ּיֵ מֹון ׁשֶׁ . ֵמִאּתֹו ֲאִפּלּו ַהּמָ

ה ' ה ּדָ יֵלנּו ִמּמִ ְמֵרנּו ְוַיּצִ ִיׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ה ַהזֹּאת ָאֵמן ּכֵ  :ַהְמֻגּנָ

ֵזָלה   ר ג ְׁ ו   סט –חֶֹמר ִאס 

ֵזָלה. א י  ִאּסּור ּגְ ָחמּור ְמאֹד ּכִ

זֶׁה הּוא  ת ֲחֵברֹו ָממֹון ּבָ ּגֹוֵזל אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִנים ּנּו ּבָ ְזָלן , ּגֹוֵזל ִמּמֶׁ ַהּגַ ַהְינּו ׁשֶׁ

ִנים ְגָזל ּבָ ְוִאם זֶׁה , נֹוֵטל ֵמַהּנִ

ִנים  ְגָזל ֲעַדִין לֹא ָהָיה לֹו ּבָ ַהּנִ

ּלֹא ִיְהיֶׁה לוֹ  ּנּו ׁשֶׁ , יּוַכל ִלְגזֹל ִמּמֶׁ

ִנים ַוֲאִפּלּו ִאם כְּ  ְגָזל ּבָ ָבר ֵיׁש ְלַהּנִ

מּותוּ  ּיָ ְזָלן ׁשֶׁ יק לֹו ַהּגַ יּוַכל ְלַהזִּ

לֹום ַעל ָניו ַחס ְוׁשָ ֵזָלה ־ּבָ ְיֵדי ַהּגְ

ּנּו ָממֹון ַזל ִמּמֶׁ ּגָ  :ׁשֶׁ

א ־ַעל. ב ת ֲחֵברֹו ּבָ ּגֹוֵזל אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ק ְוִנְכָסף  ּבֵ הּוא ִמְתּדַ ְלִהְרהּוִרים ׁשֶׁ

זָ  ּגְ ת ֲחֵברֹו ׁשֶׁ ְיֵדי ־לֹו ַעלְלֵאׁשֶׁ

ּנוּ  ַטל ִמּמֶׁ ּנָ מֹון ׁשֶׁ  :ַהּמָ

ת זּוג . ג ְזָלן ּבַ ד ַהּגַ ם ִלְפָעִמים ְיַאּבֵ ּגַ

ּלֹו ַעל ֵזָלה ְוִלְפָעִמים יּוַכל ־ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּגְ

ת זּוג  ת ַהּבַ ְגָזל אֶׁ ְזָלן ִלְגזֹל ֵמַהּנִ ַהּגַ

ְגָזל ל ַהּנִ  :ׁשֶׁ

ה ְלָהָאָדם ָממֹון . ד ְהיֶׁ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ם אֶׁ ּגַ

לּום ־ַעל־ֵזָלה ַאףגְּ  ַזל ּכְ ּלֹא ּגָ י ׁשֶׁ ּפִ

ָיַדִים ם ַעל, ּבְ י ּגַ ה ־ּכִ ְמּדָ ְיֵדי חֶׁ

ׁש לֹו  ּיֵ ּתֹוְקקּות ׁשֶׁ ְוַתֲאָוה ְוִהׁשְ

זֶׁה ְלַבד ָיכֹול  ם ּבָ ְלָממֹון ֲחֵברֹו ּגַ

ל , ְלָגְזלוֹ  ָחמּור ׁשֶׁ ְוזֶׁהּו ָהִאּסּור הֶׁ

ַעְצָמּה , לֹא ַתְחמֹד ה ּבְ ְמּדָ י ַהחֶׁ ּכִ

ם , ִאּסּור ָחמּור ְמאֹד ִהיא י ּגַ ּכִ

ה ֵיׁש ּכַֹח ִלְגזֹל ֵמֲחֵברֹו  ְמּדָ ַהחֶׁ ּבְ

מֹו  ָניו ּוְבנֹוָתיו ּכְ ׁש ּבָ פֶׁ ָממֹונֹו ְונֶׁ

שׁ   :ַהּגֹוֵזל ַמּמָ

ן ָממֹון . ה ַעל ְיֵדי ְצָדָקה יּוַכל ְלַתּקֵ

ָזלֹו ַעל ּגְ ׁש לֹו ַהְינּו ׁשֶׁ ּיֵ ֵזָלה ׁשֶׁ ְיֵדי ־ּגְ

ה ְמּדָ זֵ , חֶׁ ׁש ֵאין ָלּה ֲאָבל ּגְ ָלה ַמּמָ

ֵזָלה אֹו  ת ַהּגְ יב אֶׁ ׁשִ ּיָ ּקּון ַעד ׁשֶׁ ּתִ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ים ׁשֶׁ ת ָהַרּבִ ַזל אֶׁ ִאם ּגָ

ים  ם ָצְרֵכי ַרּבִ ה ֵמהֶׁ ְלַהֲחִזיר ַיֲעש ֶׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ  מֹו ׁשֶׁ  :ל"ּכְ

זֹונֹוָתיו . ו ּמְ ה ָאָדם ׁשֶׁ ִאם רֹואֶׁ

ם ְצדָ  ה ֵמהֶׁ י . ָקהְמֻצְמָצִמין ַיֲעש ֶׁ ּכִ

ן ָממֹונֹו ־ַעל ְיֵדי ְצָדָקה ְמַתּקֵ

ַוח רֶׁ ְהיֶׁה לֹו ָממֹון ּוַפְרָנָסה ּבְ ּיִ  :ׁשֶׁ

ם ָממֹון הּוא . ז ה ְלׁשֵ ָ א ִאׁשּ ַהּנֹוש ֵ

ְעּתוֹ  ד ּדַ ה ּוְכִסיל ּופֹוֵגם ּוְמַאּבֵ ׁשֹוטֶׁ
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ֵאיָנם ־ְיֵדי־ְוַעל    ִנים ׁשֶׁ זֶׁה ַהְוָין ֵלּה ּבָ

ִנים ָאמְ , ְמֻהּגָ מֹו ׁשֶׁ , רּו ֲחָכֵמינוּ ּכְ

ין ע) ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  (:ִקּדּוׁשִ

ים ־ַעל. ח ֲאַות ָממֹון ַנֲעש ִ ְיֵדי ּתַ

ֲאַות  רּות ּתַ ּבְ ֹוְנִאים ּוְכִפי ִהְתּגַ ש 

ֹוְנִאים רּות ַהש ּ ּבְ ן ִהְתּגַ , ָממֹון ּכֵ

יֹוֵתר  מֹון ּבְ ֲאַות ּמָ ר ּתַ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

ים ַעל ֹוְנאֵ ־ְיֵדי־ַנֲעש ִ םזֶׁה ש   :י ִחּנָ

ר ־ַעל. ט ֲאַות ָממֹון ִנְתַעּכֵ ְיֵדי ּתַ

ִסיל ְוֵכן  ה ּכְ ל מֹחֹו ְוַנֲעש ֶׁ ְלּבֵ ְוִנְתּבַ

ה יֹוֵתר ְלָממֹון  ְתַאּוֶׁ ּמִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

יֹוֵתר ר ַהּמַֹח ּבְ  :ִנְתַעּכֵ

ל ָאָדם ֵיׁש לֹו מֹוְתֵרי מִֹחין . י ּכָ

ָערֹות ְ ם יֹוְצִאין ַהש ּ הֶׁ ּמֵ ָחָכם , ׁשֶׁ ְוהֶׁ

ׁש לֹו ְוהַ  ּיֵ יק ַאף ׁשֶׁ ּדִ ןּצַ ם־ּכֵ מֹוְתֵרי  ּגַ

ָערֹות ִחיַנת ש ְ ֲאָבל ֵהם , מִֹחין ּבְ

י ִ ָיִמין ַעל ַהׁשּ ַער ּבְ ִחיַנת ׁשַ , ן"ּבְ

ִחיַנת  ּלֹו ֵהם ּבְ ּמֹוְתֵרי מִֹחין ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ֲעֵרי  ם ׁשַ הֶׁ ּפֹוֵתַח ּבָ ָעִרים ׁשֶׁ ׁשְ

ם  ֵ ע ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּדָ ַהָחְכָמה ְוַהּמַ

ַרךְ  ַעְצמֹו . ִיְתּבָ ּמֹחֹו ּבְ י ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּכִ

ל  ר ְלָהעֹוָלם ְלָסְבלֹו ְלַקּבֵ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

ׁש , ֵמאֹורוֹ  הּוא ָצִריְך ְלִהְתַלּבֵ

ים  יל ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ְקַטּנִ ּפִ ּוְלַהׁשְ

ל  ּיּוְכלּו ָהעֹוָלם ְלַקּבֵ ֵדי ׁשֶׁ ְנמּוִכים ּכְ

ֲעֵרי  ם ׁשַ ח ָלהֶׁ ְפּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ּנּו ּכְ ִמּמֶׁ

ם הַ  ֵ ע ְלָקְרָבם ְלַהׁשּ ּדָ ָחְכָמה ְוַהּמַ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ִחיַנת . יא יק ֵהם ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ַהּמִֹחין ׁשֶׁ

ין ִפּלִ יל . ּתְ ּפִ יק ַמׁשְ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ּוַמה ׁשּ

ים  ַעְצמֹו ִלְפָעִמים ִלְדָבִרים ְקַטּנִ

ּיּוְכלּו ָהעֹוָלם  ֵדי ׁשֶׁ ּוְנמּוִכים ּכְ

ְצל זֶּׁהּו אֶׁ ּנּו ׁשֶׁ ל ִמּמֶׁ ִחיַנת ְלַקּבֵ ֹו ּבְ

נַּ  ִחיַנת "מֹוְתֵרי מִֹחין ּכַ ל זֶׁה ּבְ

ין ִפּלִ ל ּתְ  :ְרצּועֹות ׁשֶׁ

ִמיִני   ְׁ י ֹום ַהש   ַ ִהי ב   ע –ַויְׁ

הּוא ְיסֹוד . א י ׁשֶׁ יק ֲאִמּתִ ֵיׁש ַצּדִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יק ְיסֹוד : "ָהעֹוָלם ּכְ ְוַצּדִ

ֵלי י) "עֹוָלם יק , (כה' ִמׁשְ ּדִ ְוזֶׁה ַהּצַ

י הּוא הּוא ַרק ָיחִ  עֹוָלם ּכִ יד ּבָ

ָבִרים  ל ַהּדְ ּכָ ְיסֹוד ָהעֹוָלם ׁשֶׁ

ּנוּ  ִכין ִמּמֶׁ ל , ִנְמׁשָ ַוֲאִפּלּו ּכָ

ל  ּנּו ּכָ יִקים ֵהם ַרק ֲעָנִפים ִמּמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ִחיָנתוֹ  ָחד ְלִפי ּבְ הּוא , אֶׁ ֵיׁש ׁשֶׁ

ּנוּ  ִחיַנת ָעָנף ִמּמֶׁ הּוא . ּבְ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ָעָנף ְבִחיַנת ָעָנף ִמן הֶׁ ה וְ . ּבִ זֶׁ

עֹוָלם הּוא ָעָנו  ִחיד ּבָ יק ַהּיָ ּדִ ַהּצַ

ָעָפר  ים ַעְצמֹו ּכֶׁ ֵפל ּוֵמש ִ ְוׁשָ
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ְך ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ

ל ָהעֹוָלם ֵאָליו ְלָקְרָבם  יְך ּכָ ְלַהְמׁשִ

ם ֵ ַרךְ  ְלַהׁשּ ה ּוְלתֹוָרתוֹ  ִיְתּבָ דֹוׁשָ , ַהּקְ

ל  יְך ּכָ יק ַמְמׁשִ ּדִ ְוזֶׁה ַהּצַ

עֹות ְלָהעֹוָלםַההַ  ּפָ  :ׁשְ

ָהָיה לֹו . ב ן ׁשֶׁ ּכָ ִחיַנת ִמׁשְ ם הּוא ּבְ ּגַ

יְך ֱאלֹהּות  ְך ְלַהְמׁשִ ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ

ם ְוֵכן  ָהָיה עֹוֵמד ׁשָ קֹום ׁשֶׁ ְלַהּמָ

ְך  יק ַהזֶּׁה ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּדִ ַהּצַ

הּוא  קֹום ׁשֶׁ יְך ֱאלֹהּות ַלּמָ ְלַהְמׁשִ

ם  :ׁשָ

בֹוד. ג ם ַהּכָ ׁש ְלָכל ָאָדם  ּגַ ּיֵ ׁשֶׁ

ּלָם  דֹול ּכֻ ָטן ְוַעד ּגָ עֹוָלם ִמּקָ ּבָ ׁשֶׁ

יק ַהזֶּׁה ּדִ ִלים ַרק ֵמַהּצַ י , ֵהם ְמַקּבְ ּכִ

ְצלֹו  ֻדּלָה הּוא ַרק אֶׁ בֹוד ְוַהּגְ ל ַהּכָ ּכָ

ִלים ְוֻכּלָם ּנוּ  ְמַקּבְ ׁשּות  ְוֵכן. ִמּמֶׁ ִהְתַחּדְ

בֹוד ׁש , ַהּכָ ַעם ִנְתַחּדֵ ָכל ּפַ י ּבְ ּכִ

זֶּׁה בֹודַהכָּ  ֻמּנֶׁה ׁשֶׁ א ַהּמְ  ְלִהְתַמּנּות ּבָ

שׁ  ַאֵחר בֹוד  ְוִנְתַחּדֵ ּיּות ְוַהּכָ ָהָראׁשִ

ִפי ־הּוא ַהּכֹל ַעל יק ּכְ ּדִ ְיֵדי זֶׁה ַהּצַ

ַעם  ָכל ּפַ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ת ַהּמִ ֲהָקָמתֹו אֶׁ

בֹוד ל ַהּכָ א ּכָ ם ּבָ ָ ׁשּ ּמִ  :ׁשֶׁ

יק . ד ּדִ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ִמן ַהּצַ ֶׁ ַמה ׁשּ

ִכים ֵאָליו הּוא הַ  זֶּׁה ְוֵאין ַהּכֹל ִנְמׁשָ

ְכִריחַ ־ַעל ד . ְיֵדי ּכַֹח ַהּמַ גֶׁ נֶׁ הּוא ּכְ ׁשֶׁ

יִקים ּדִ ל ַהּצַ ְך ׁשֶׁ י ֵיׁש , ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּכִ

ַעל ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ם ־ּבְ ּבּוֵריהֶׁ ְיֵדי ּדִ

ם ֵהם ַמְפִסיִקים  יהֶׁ ּוַמֲעש ֵ

יק  ּדִ ּוַמְכִריִחים ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּצַ

ת רּות ּכַֹח  ,ָהֱאמֶׁ ּבְ ר ִהְתּגַ ְוִעּקַ

ְכִריַח הּוא ַעל אּות ְוַגּסּות ־ַהּמַ ְיֵדי ּגֵ

ְהיֶׁה  ּיִ ְתָיֵרא ׁשֶׁ ּמִ ָהרּוַח ְוָכבֹוד ׁשֶׁ

ְתָקֵרב  ּיִ ׁשֶׁ זֶּׁה ּכְ בֹודֹו ְוִיְתּבַ ִנְפָחת ּכְ

ת ל ָהֱאמֶׁ ן, אֶׁ ה  ַעל־ּכֵ רֹוצֶׁ ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

יל  ּפִ ת ַלֲאִמּתֹו ַיׁשְ ֵליַדע ָהֱאמֶׁ

ְעּתוֹ  ִחיתּותֹו  ּדַ ת ְוִיְזּכֹר ּפְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ָעַבר  ֶׁ ת ְוָכל ַמה ׁשּ ֱאמֶׁ ְפלּותֹו ּבֶׁ ְוׁשִ

ְפלּותֹו , ָעָליו ֵמעֹודוֹ  יׁש ׁשִ ְרּגִ ּיַ ּוְכׁשֶׁ

ּלֶׁה לֹו  אי ִיְתּגַ ַוּדַ ת ָאז ּבְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ְך ַעל  ר ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ּבֵ ת ְוִיְתּגַ ָהֱאמֶׁ

ְך  ה ִנְמׁשָ ְכִריַח ְוִיְהיֶׁ ּכַֹח ַהּמַ

ְזִרי תּבִ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ דֹול ְלַהּצַ  :זּות ּגָ

ה . ה יק ַהזֶּׁ ּדִ ּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלַהּצַ ׁשֶׁ ּכְ

ָעָפר הּוא  ים ַעְצמֹו ּכְ ש ִ ּמֵ ׁשֶׁ

ד ֵרְך ִמּיָ ִחיַנת , ִמְתּבָ י הּוא ּבְ ּכִ

ְפֵלי ַח ּכִ ַצּמֵ ּמְ ָעָפר ׁשֶׁ  ְזִריָעה ַעל הֶׁ

ְבִחיַנת ְפַלִים ּבִ ם : "ּכִ ִזְרעּו ָלכֶׁ

ד ִלְצָדָקה ְוִקְצרוּ  ַע י) "ְלִפי ָחסֶׁ (:יב' הֹוׁשֵ
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ת . ו  ָהָאָדם ַמְקִטין אֶׁ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ְך  יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ַעְצמֹו ּבְ

ִכיַנת  יְך ׁשְ ַהְינּו ְלַהְמׁשִ יֹוֵתר ּדְ

נוּ  ּכֹן ִעּמָ ׁשְ ּיִ ְחּתֹוִנים ׁשֶׁ ֱאלֹהּותֹו ַלּתַ

ָרא  ּבָ ַרְך ִמּיֹום ׁשֶׁ זֶּׁהּו ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ׁשֶׁ

ים . ת עֹוָלמוֹ אֶׁ  יְך ֲאָנׁשִ ְוֵכן ְלַהְמׁשִ

ַרְך  ֵאָליו ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

עֹות טֹובֹות  ּפָ יְך ַהׁשְ ְוֵכן ְלַהְמׁשִ

ָרֵאל ּוְכמוֹ  ֵכן הּוא ־ּוְבָרכֹות ְלִיש ְ

יק  ּדִ ְך ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ׁשֵ ה ְלִהּמָ זֹוכֶׁ

נַּ  ת ּכַ  :ל"ָהֱאמֶׁ

 עא

ה ְמאֹד ִלְהיֹות מְ  .א י , ֻפְרָסםָקׁשֶׁ ּכִ

הּוא ְמֻפְרָסם ָצִריְך ִלְסּבֹל  ִמי ׁשֶׁ

ים ִביל ַרּבִ ׁשְ ׁש , ִיּסּוִרים ּבִ ּיֵ ַרק ׁשֶׁ

ַמִים ִלְהיֹות  ָ ְכָרִחים ִמן ַהׁשּ ּמֻ ׁשֶׁ

 :ְמֻפְרָסם

ִלים ֵמַעְצָמם   .ב ַקּבְ ּמְ יִקים ׁשֶׁ ֵיׁש ַצּדִ

ם ִיּסּוִרים בִּ  ָרֵאלֲעֵליהֶׁ ִביל ִיש ְ ְ ה ־ְיֵדי־ְוַעל, ׁשּ זֶׁ

ַפע רּוָחִנּיּותזֹוכֶׁ  יק, ִלּקּוִטי ֵעצֹות) ה ְלׁשֶׁ  (סז ַצּדִ

כָ  ַחז ֵק ב ְׁ ִהתְׁ ֶצר לְׁ ַעם ֶנֶגד ַהי ֵ ַ ל פ 

 עב -ָהָרע 

 ִאם ִמְתעֹוֵרר ָאָדם ִלְתׁשּוָבה ָאז  .א

ַדְרֵכי ה ה ִלְכֹנס ּבְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ְוִלְנסַֹע ' ּכְ

ַעם  ָכל ּפַ ר ָעָליו ּבְ ּבֵ יק ִמְתּגַ ּדִ ְלַהּצַ

ר ָהָרע יוֹ  דֹולֵיצֶׁ ְוָכל ָמה ) ,ֵתר ּגָ

ְכַנס יֹוֵתר בְּ  ּנִ ר ׁשֶׁ ם ְמַתְגּבֵ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ר ָהַר  דֹולָעָליו ֵיצֶׁ מ "קל) ַע יֹוֵתר ּגָ

ן( (א, הישן ַעם  ַעל־ּכֵ ָכל ּפַ ָצִריְך ּבְ

קּות  יֹוֵתר ְוִהְתַחזְּ רּות ּבְ ּבְ ִהְתּגַ

ָחָדׁש  ר ָהָרע הֶׁ ד ַהּיֵצֶׁ גֶׁ ָחָדׁש נֶׁ

ר ָעָלי ּבֵ ְתּגַ ּמִ ַעםׁשֶׁ ָכל ּפַ ּוִמזֶּׁה , ו ּבְ

ְתעֹוֵרר  ּנִ ׁשֶׁ ְפָעִמים ּכְ ּלִ ֶׁ א ַמה ׁשּ ּבָ

י  יק ּוְלַאְנׁשֵ ּדִ ל ַהּצַ ָהָאָדם ִלְנסַֹע אֶׁ

דֹוָלה ׁשּוָקה ּגְ ת ְוֵיׁש לֹו ּתְ , ֱאמֶׁ

ֱחָלׁש ־ְוַאַחר ְתִחיל ִלְנסַֹע נֶׁ ּמַ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

יק  ּדִ א ְלַהּצַ ּבָ ׁשֶׁ קֹו ְוִלְפָעִמים ּכְ ִחׁשְ

ׁשּוָקתֹו ְלַגְמֵרינֹוֵפל מִ  ל זֶׁה . ּתְ ּכָ

ִחיָנה ַהנַּ  ְך ִמּבְ ף "ִנְמׁשָ כֶׁ י ּתֵ ל ּכִ

ְתעֹוֵרר ּנִ ׁשֶׁ יק ִלְנסֹעַ  ּכְ ּדִ ת  ְלַהּצַ ָהֱאמֶׁ

ָהָיה לֹו  ָאז ֵהִמית ִיְצרֹו ָהָרע ׁשֶׁ

ִחּלָה ְוַאַחר ּתְ ָרָצה ִלְנסַֹע ־ּבַ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ר ָהָרע ָחָדׁש ָחָזק  ה לֹו ֵיצֶׁ ִנְתַהּוָ

תְּ  י ִמּבַ דֹול ֵמֲחֵברֹו 'ִחּלָה ּכִ ל ַהּגָ ּכָ

ּנוּ  דֹול ִמּמֶׁ ה נ)' ִיְצרֹו ּגָ ן(. ב"ֻסּכָ  ַעל־ּכֵ

ת ַעְצמֹו  ה ְלָקֵרב אֶׁ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ת ָצִריְך  ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ד  גֶׁ ַעם נֶׁ ָכל ּפַ קּות ָחָדׁש ּבְ ִהְתַחזְּ

ׁש  ְתַחּדֵ ּמִ ָחָדׁש ׁשֶׁ ר ָהָרע הֶׁ ַהּיֵצֶׁ

ָכל ַעם ָעָליו ּבְ  :ּפַ
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ר ָהָרע . ב ֵיצֶׁ ִחינֹות ּבְ ה ּבְ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ

ם  ּלָהֶׁ ר ָהָרע ׁשֶׁ ְורֹב ָהעֹוָלם ַהּיֵצֶׁ

ם ְמאֹד רּוַח  ָ הּוא ָנמּוְך ּוְמֻגׁשּ

שׁ  טּות ַמּמָ ַעת , ׁשְ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

ִלּבֹו ְקָצת  ֵער ּבְ הּוא ּוְמׁשַ ל ׁשֶׁ ַצח ּכָ

ַרךְ  ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ת ּגְ אי  .אֶׁ ַוּדַ ּבְ

ְצלֹו  ר ָהָרע ַהזֶּׁה הּוא אֶׁ ַהּיֵצֶׁ

יֹון  עֹון ַוֲאִפּלּו ִנּסָ ּגָ דֹול ְוׁשִ טּות ּגָ ׁשְ

ְצלֹו  ֲאַות ִנאּוף הּוא אֶׁ ל ּתַ ׁשֶׁ

רּות  ּבְ טּות ְוֵאין ָצִריְך ׁשּום ִהְתּגַ ׁשְ

ְגּדוֹ  ר ָהָרע ַאֵחר . נֶׁ ׁש לֹו ֵיצֶׁ ּיֵ ַרק ׁשֶׁ

ה ֲאָבל ַהיֵּ  ֹבּהַ ִמזֶּׁה ַהְרּבֵ ר ָהָרע ּגָ צֶׁ

דֹול  טּות ּגָ ל רֹב ָהעֹוָלם הּוא ׁשְ ׁשֶׁ

ל  כֶׁ ַעל ש ֵ הּוא ַרק ּבַ ת ְלִמי ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ת ְלַבד  :ֱאמֶׁ

ם הּוא . ג ּלָהֶׁ ר ָהָרע ׁשֶׁ ַהּיֵצֶׁ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ר  צֶׁ ה ְוזֶׁה ַהּיֵ ּקָ ה ּדַ ִחיַנת ְקִלּפָ ּבְ

ִאיׁש ַחִיל  ּלָא ּבְ ָהָרע ֵאין ְמָגִרין אֶׁ

ַמֲעָלה ְקָצת אֲ  דֹול ּבְ ָבל ֲעַדִין ֵאין ּגָ

יִקים  ּדִ ל ַהּצַ ר ָהָרע ׁשֶׁ זֶׁה ַהּיֵצֶׁ

ם  ּלָהֶׁ ר ָהָרע ׁשֶׁ י ַהּיֵצֶׁ ים ּכִ ּיִ ָהֲאִמּתִ

שׁ  דֹוש ַמּמָ  :הּוא ַמְלָאְך ַהּקָ

ִעְנַין ַהִהְתָקְרבּות ַעְצמֹו . ד ם ּבְ ּגַ

ר ָהָרע  ַרְך ֵיׁש ֵיצֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

דֹול ְפָעִמים ִרּבּוי , ּגָ ּלִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה הּוא הַ  ּדָ ִהְתַלֲהבּות חּוץ ֵמַהּמִ

ִחיַנת ר ָהָרע ְוזֶׁה ּבְ ן : "ֵמַהּיֵצֶׁ ּפֶׁ

ל ה ְרסּו ַלֲעלֹת אֶׁ מֹות י) "'יֶׁהֶׁ  (.ט כא"ׁשְ

ם  ֵצל ּגַ ׁש ַרֲחִמים ְלִהּנָ ּוְצִריִכין ְלַבּקֵ

 :ִמזֶּׁה

לֹום . ה יִנים ַחס ְוׁשָ ׁש ָעָליו ּדִ ּיֵ ִמי ׁשֶׁ

ְצָלן ְוֵיׁש לֹו ֵאיזֶׁה ָצָרה ַרֲחָמָנא לִ 

ר ּוְלִהְתַחזֵּק  ּבֵ ָצִריְך ִלְראֹות ְלִהְתּגַ

ר ָהָרע ֵצל ֵמַהּיֵצֶׁ יֹוֵתר ְלִהּנָ . ָאז ּבְ

ר ָהָרע  ר ָעָליו ַהּיֵצֶׁ ּבֵ י ָאז ִמְתּגַ ּכִ

יֹוֵתר ל ַהְיָצִרין , ּבְ ׁש ּכָ ר ׁשֹרֶׁ י ִעּקַ ּכִ

בּורֹות ְוִדיִנים  :ָרִעים הּוא ּגְ

ם . ו ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ִהְרהּוֵרי ֵיׁש ּבְ

ִרים  ּבְ לֹום ּוִמְתּגַ ִנאּוף ַחס ְוׁשָ

ִפּלָה ַעת ַהּתְ ׁשְ יֹוֵתר ּבִ ם ּבְ , ֲעֵליהֶׁ

ּלֵל  עֹוֵמד ְלִהְתּפַ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ּבְ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ְמיֹונֹות ִנים ְלָפָניו ּדִ ּמְ ִאּלּו , ִמְזּדַ ּכְ

מּות ֲעבֹוָדה ָזָרה  עֹוֵמד ְלָפָניו ּדְ

ְמיֹוִנים ָרִעים ָאר ּדִ , אֹו ׁשְ

ַעת וּ  ׁשְ ִלים אֹוָתם ְמאֹד ּבִ ְמַבְלּבְ

דֹוִלים ם ִיּסּוִרים ּגְ ִפּלָה ְוֵיׁש ָלהֶׁ  ַהּתְ

ם ר ְמאֹד . ֵמהֶׁ ּבֵ ְורֹוִצים ְלִהְתּגַ

בֹות ֲחׁשָ ְלַהֲעִביר אֹוָתם ַהּמַ



 רמ ־ עג ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה     ם ֵהּנָ ם ְוזֹוְרִקים רֹאׁשָ ְעּתָ ִמּדַ

ה ׁש , ָוֵהּנָ ּיֵ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ ע ׁשֶׁ ֲאָבל ּדַ

ם ִיּסּוִרים  ֵהם ָלהֶׁ ֶׁ יֹוֵתר ְוָכל ַמה ׁשּ

ִרים ּבְ יֹוֵתר ִמְתּגַ ְלַהֲעִביָרם  ּבְ

ם ְעּתָ ְלּבּוִלים  ֵאּלוּ  ֲאַזי ,ִמּדַ ַהּבִ

ְמיֹונֹות ִרים ָהָרִעים ְוַהּדִ ּבְ יֹוֵתר  ִמְתּגַ

ל ַמה . ְויֹוֵתר ּכָ ְך ִטְבָעם ׁשֶׁ י ּכָ ּכִ

ם יֹוֵתר ִלְדחֹוָתם  ִבים ֲעֵליהֶׁ חֹוׁשְ ֶׁ ׁשּ

רּוִכים ַאֲחָר  ן, יו יֹוֵתרֵהם ּכְ  ַעל־ּכֵ

יַח  ּגִ ר ָהֵעָצה ִלְבִלי ְלַהׁשְ ִעּקַ

ָלל  ת ֵלּה ּכְ ָלל ְולֹא ִיְכּפַ ם ּכְ ֲעֵליהֶׁ

עֹוְמִדים ְלָפָניו ֵאּלּו  ֶׁ ַמה ׁשּ

ַמע  ְמיֹונֹות ְוַהִהְרהּוִרים ְולֹא ִיׁשְ ַהּדִ

ָלל ּלֹו , אֹוָתם ּכְ ת ׁשֶׁ ה אֶׁ ַרק ַיֲעש ֶׁ

תֹוָרה אוֹ  הּוא עֹוֵסק ּבְ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ  ּבַ

ִפּלָה א אוֹ  ּתְ ָ ן ַמש ּ יַח  ְולֹא ,ּוַמּתָ ּגִ ַיׁשְ

יט ְלַאֲחָריו  ָלל ְולֹא ַיּבִ ם ּכְ ֲעֵליהֶׁ

ת  ה אֶׁ ּנּו ַרק ַיֲעש ֶׁ קּו ִמּמֶׁ ּלְ ִאם ִנְסּתַ

הּוא עֹוֵסק ּוָבזֶׁה  ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ּלֹו ּבַ ׁשֶׁ

יָלא ּנּו ִמּמֵ קּו ִמּמֶׁ ּלְ ַאְך זֶׁה . ִיְסּתַ

ָעה ְוָהִעקָּ  ר הּוא ַרק ֵעָצה ְלִפי ׁשָ

ׁש ּוְלַטֵהר ּגּופֹו ְוֵיֵלְך  ִריְך ְלַקּדֵ ּצָ ׁשֶׁ

ְרֵכי  ת ְויֹורּו לֹו ּדַ יֵקי ֱאמֶׁ ל ַצּדִ ֵאצֶׁ

ת קוּ  ָאז ָהֱאמֶׁ ּלְ ַתְכִלית ִיְסּתַ  :ֵמָעָליו ּבְ

יק ְמאֹד ְונֹוֵתן ּכַֹח . ז ַעְצבּות ַמזִּ

ר ּבֵ ר ָהָרע ְלִהְתּגַ ם ַעל, ְלַהּיֵצֶׁ ְיֵדי ־ּגַ

ְלּבּוִלים ַעְצבּות נֹוֵתן ּכַֹח לְ  ֵאּלּו ַהּבִ

לֹום"ַהנַּ  רּו ַחס ְוׁשָ ּבְ ְתּגַ ּיִ ן, ל ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

ׁש  ּיֵ ב ִמזֶּׁה ׁשֶׁ ָצִריְך ִלְבִלי ְלִהְתַעּצֵ

ְלּבּוִלים ֵאּלּו ְוַאל ִיְתָיֵרא  לֹו ּבִ

ר ְמאֹד  ּבֵ ָלל ַרק ִיְתּגַ ם ּכְ ְוִיְפַחד ֵמהֶׁ

ְרֵכי  ָכל ּדַ ת ַנְפׁשֹו ּבְ ַח אֶׁ ּמֵ ְלש ַ

ְמקֹוָמםָהֵעצֹות הַ  י , ְמֹבָאִרים ּבִ ּכִ

קּות הּוא ַעל ר ַהִהְתַחזְּ ְיֵדי ־ִעּקַ

ִחיַנת ְדָוה ּבְ ְמָחה ְוחֶׁ ְדַות : "ש ִ י חֶׁ ּכִ

ם' ה כֶׁ ְמָיה ח) "ִהיא ָמֻעזְּ , (י' ְנחֶׁ

יָלא  ְמָחה ִמּמֵ ש ִ ְתַחזֵּק ּבְ ּיִ ּוְכׁשֶׁ

קוּ  ּלְ ָבר , ִיְסּתַ ַרק ַאל ַיֲעמֹד ַהּדָ

ל  ּכֵ יֹון ְלִהְסּתַ ַעם ְלִנּסָ ָכל ּפַ ּבְ

קּו ַרק  ּלְ ָבר ִנְסּתַ ַלֲאחֹוָריו ִאם ּכְ

נַּ  ם ְלַגְמֵרי ּכַ ְעּתֹו ֵמהֶׁ יַח ּדַ ל "ַיּסִ

 :ְוָהֵבן

 עג
ר ־ַעל. א ֵ ַקׁשּ ּמְ ָנה ׁשֶׁ ַכּוָ ִפּלָה ּבְ ְיֵדי ּתְ

ל ּבּור ׁשֶׁ ל ַהּדִ ָבה אֶׁ ֲחׁשָ  ַהּמַ

ה  יץ ְוָחָזק זֹוכֶׁ ר ַאּמִ ׁשֶׁ קֶׁ ִפּלָה ּבְ ַהּתְ

יג ִ , ַהּתֹוָרה ּוְפִניִמּיּות רֹותִנְסתָּ  ְלַהש ּ

עֹות ּפָ ִפּלָה ַהזֹּאת ְמִביָאה ַהׁשְ ְוַהּתְ



 רמא ־ עד ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ןוְ . ּוְבָרכֹות ְלָהעֹוָלם   דֹושׁ  ַעל־ּכֵ  ־ַהּקָ

רּוךְ  י ־ּבָ תֹו ּכִ ה ִלְתִפּלָ הּוא ִמְתַאּוֶׁ

יעַ  ָחֵפץ הּוא ּפִ  :ִלְבִרּיֹוָתיו טּובוֹ  ְלַהׁשְ

ַמִים ֱאלִֹהים   ָ ָמה ַעל ש   עד –רו 

ִאים ַעל ָהָאָדם  ֵישׁ . א ּבָ ִיּסּוִרים ׁשֶׁ

זֶּׁה  א ׁשֶׁ יׁשָ יָנא ַקּדִ ִחיַנת ּדִ ִמּבְ

ל ַאֲהָבה  ִחיַנת ִיּסּוִרים ׁשֶׁ ּבְ

ִחיַנת ֱאַהב ה: "ּבְ ר יֶׁ " יֹוִכיחַ ' ֲאׁשֶׁ

ֵלי ג) ִחיַנת ִהְתַרֲחקּות  ,(יב' ִמׁשְ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

הּוא ַהְתָחַלת ַהִהְתָקְרבּות  ,ׁשֶׁ

ה ְלהִ ) ָאָדם רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ַר תְ ּכְ ם ִיְתּבָ ְך ָקֵרב ְלׁשֵ

י־ֲאַזי ַעל יִנים ְוִיּסּוִרים רֹ  ּפִ ִאים ָעָליו ּדִ ב ּבָ

אִ , ַוֲעצּומֹותֹות ּוְמִניעֹות ָרבּ  ה לֹו ּכְ ּלּו ְוִנְדמֶׁ

ים אוֹ חִ ְר מַ  ל זֶׁה ְלטֹוָבה . תוֹ ּקִ ֲאָבל ּכָ

ִביל ִהְתָקְרבּותבִּ  ְ ַדע ְוַיֲאִמין ַרק יֵ  .'כוּ וְ  ׁשּ

עוֹ  ל ָמה ׁשֶׁ ּכָ ֵדי , ֵבר ָעָליו ַהּכֹל ְלטֹוָבתוֹ ׁשֶׁ ּכְ

ר ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ַתְגּבֵ ּיְ י ַהִהְתַרֲחקּות , ׁשֶׁ ּכִ

ִביל ִהְתָקְרבּותִהיא ַרק בִּ  ְ , תצוֹ י עֵ טֵ וּ קּ לִ ) (ׁשּ

ִאין , (תקוּ זְ חַ תְּ הִ  ּבָ ְוֵיׁש ִיּסּוִרין ׁשֶׁ

ָבא ַחס  ְמָסאֳּ יָנא ּדִ ִחיַנת ּדִ ִמּבְ

לֹום ּיֵדַ . ְוׁשָ ע ָהָאָדם ִאם ְוִסיָמן ׁשֶׁ

ָבא אֹו  ְמָסאֳּ יָנא ּדִ ְבִחיַנת ּדִ הּוא ּבִ

ָבר  א ִסיָמן ַלּדָ יׁשָ יָנא ַקּדִ ִחיַנת ּדִ ּבְ

ִפּלָה ִפּלָה , ּתְ ּטּול ּתְ ֵאין ּבֹו ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

ִחיַנת  ּסּוִרים ֵהם ִמּבְ ַהּיִ ֵיַדע ׁשֶׁ

ל  ִחיַנת ִיּסּוִרין ׁשֶׁ א ּבְ יׁשָ יָנא ַקּדִ ּדִ

 :ַאֲהָבה

ִפּלָה .ב ִחיַנת יאהִ  ַהּתְ ִנים ּבְ ּוִבּטּול  ,ּפָ

ִנים  ַרת ּפָ ִחיַנת ַהְסּתָ ִפּלָה הּוא ּבְ ּתְ

ְבִחיַנת לֹום ּבִ ְרּתָ : "ַחס ְוׁשָ ִהְסּתַ

יָך ָהִייִתי ִנְבָהל נֶׁ  ":ּפָ

ּתֹוָרה ַעד ־ַעל. ג ַע ּבַ ְתַיּגֵ ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ה ֵליַדע אֹוָתּה ְוַלֲהִביָנהּ  זֹּוכֶׁ , ׁשֶׁ

ת ַנְפׁשֹו זֶׁה הּוא ְמַרפֵּ ־ְיֵדי־ַעל א אֶׁ

ּה  ְרׁשָ ּוַמֲעלֶׁה אֹוָתּה ִלְמקֹום ׁשָ

יִנים ְוהּוא נֹוֵטַע  ל ַהּדִ יק ּכָ ּוַמְמּתִ

ֹכּלָא ַאְסָוָתא י ְלֵעּלָא ּדְ ַחּיֵ . ִאיָלָנא ּדְ

ל  ׁש ּכָ ם ּוְמַחּדֵ ם הּוא ְמַקּיֵ ּגַ

ַרְך  בֹודֹו ִיְתּבָ ָהעֹוָלמֹות ּוְמַגּלֶׁה ּכְ

ר הַ  זֶּׁהּו ִעּקַ עֹוָלם ׁשֶׁ ל ּבָ ְכִלית ׁשֶׁ ּתַ

ּלֶׁה  ְתּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּכְ ּכָ

מוֹ  ַרְך ׁשְ בֹודֹו ִיְתּבָ  :ּכְ

ּתֹוָרה ְוֵאינֹו ָיכֹול . ד עֹוֵסק ּבַ ִמי ׁשֶׁ

ם זֶׁה טֹוב ְמאֹד, ְלָהִבין ל , ּגַ י ּכָ ּכִ

דֹושׁ  ּבּור עֹולֶׁה ְלַמְעָלה ְוַהּקָ  ־ּדִ

רּוךְ  ה ־ּבָ ם ְוַנֲעש ֶׁ הֶׁ ֵמַח ּבָ הּוא ש ָ

ִחיַנת ַעְרֵבי ַנַחלמֵ  ם ּבְ  :הֶׁ

ְמַחת ּתֹוָרה . ה א ְוש ִ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ

לֹא  ּתֹוָרה ּבְ ּבּוִרים ּבַ ִחיַנת ּדִ ֵהם ּבְ
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ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ֲעַדִין   ָעה ׁשֶׁ . ּדֵ

ֵדָעה ָכה ֵליַדע ּוְלָהִבין , ְוִדּבּור ּבְ זָּ ׁשֶׁ

הּוא ְרפּוַאת  ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

שׁ  פֶׁ ִניםעַ ) ַהּנֶׁ ן ּפְ  (:ּיֵ

ֵכנו  ֱאלִֹהים  ָברְׁ  עה –יְׁ

ת . א ֲחלֹקֶׁ חֹון ְוַהּמַ ּצָ ת ַהּנִ ִמּדַ

ֲעַדִין  ִמים ׁשֶׁ ְך ֵמַהּדָ ּוִמְלָחָמה ִנְמׁשָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ם אֶׁ הֶׁ , לֹא ָעַבד ּבָ

ֲעבֹד  ּיַ ל ָאָדם ִלְראֹות ׁשֶׁ י ָצִריְך ּכָ ּכִ

י  ּפֵ ָכל ַהּטִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ אֶׁ

מִ  ְמָצִאים ּבוֹ ּדָ ּנִ ַהְינּו , ים ׁשֶׁ ּדְ

תֹוָרה ּוְתִפּלָה  ה ּבְ ר ַהְרּבֵ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶׁ

ת  ל ִמּדַ ל ּכָ לֹום ִויַבּטֵ ה ְלׁשָ ְוָאז ִיְזּכֶׁ

ת ֲחלֹקֶׁ חֹון ְוַהּמַ ּצָ  :ַהּנִ

ּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ־ַעל. ב ְיֵדי ּדִ

פּוִלים  ּצֹוצֹות ַהּנְ ל ַהּנִ ַמֲעִלין ּכָ

ִנים ּקְ יםוְ  ְוִנּתַ ׁשִ ל ִנְתַחּדְ ָהעֹוָלמֹות  ּכָ

ָרא  ִאּלּו ּבָ ב ּכְ ֱחׁשָ פּוִלים ְונֶׁ ַהּנְ

ץ ְוָכל ָהעֹוָלמֹות  ַמִים ָוָארֶׁ ׁשָ

ן. ֵמָחָדשׁ  ר ַרק  ַעל־ּכֵ ְצִריִכין ְלַדּבֵ

ּבּוִרים  ים ְולֹא ּדִ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ּדִ

יצֹוצֹות  ֵדי ְלַהֲעלֹות ַהּנִ ֲאֵחִרים ּכְ

ל ָהעֹוָלמוֹ  ן ּכָ זֶׁה ־ְיֵדי־ת ְוַעלְלַתּקֵ

יחַ  ׁשִ יַאת ַהּמָ  :ִיְתָקֵרב ּבִ

ר  ְצִריִכים. ג ה    ְלַדּבֵ תֹוָרה   ַהְרּבֵ  ּבְ

ֵטל    ה ַהּגּוף ּבָ ְהיֶׁ ּיִ ּוְתִפּלָה ַעד ׁשֶׁ

ס פֶׁ ַאִין ּוְכאֶׁ ְוזֶׁה זֹוִכין . ְלַגְמֵרי ּכְ

ְרָאה ְוַעל־ַעל ת ַהּיִ זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ִמּדַ

לֹום ְוַעל ה ְלׁשָ ִכים ־יְידֵ ־ִיְזּכֶׁ זֶׁה ִנְמׁשָ

ָרכֹות ל ַהּבְ  :ּכָ

ה   ֶ ָבִרים ָהֵאל  ִהי ַאַחר ַהד ְׁ  עו –ַויְׁ

ַרְך ־ַעל. א ם ִיְתּבָ ֵ חֹון ְלַהׁשּ ּטָ ְיֵדי ּבִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ְלַהׁשּ ל ְוצֹופֶׁ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶׁ

ה ־ְיֵדי־ְלַבד ּובֹוֵטַח ּבֹו ַעל זֶׁה עֹוש ֶׁ

בֹוא לוֹ  ּתָ ה ׁשֶׁ ַפע ְוזֹוכֶׁ ֶׁ ִלי ְלַהׁשּ  ּכְ

ֵעת ּוְזַמן  ְרָנָסה ּבְ ַפע ְוַהּפַ ֶׁ ַהׁשּ

ִריךְ  ּצָ ְבִחיַנת, ׁשֶׁ ֵעיֵני ֹכל ֵאלֶׁיָך : "ּבִ

רוּ  ּבֵ ים קמ) "ְיש ַ ִהּלִ  ־ְיֵדי־ְוַעל( ה טו"ּתְ

ת ָאְכָלם "זֶׁה  ם אֶׁ ה נֹוֵתן ָלהֶׁ ְוַאּתָ

ִעּתוֹ  ִריְך ָלהּ " ּבְ ּצָ ֵעת ׁשֶׁ  :ַהְינּו ּבְ

י. ב ִחיַנת ָצְמָאה ַנְפׁשִ נּו ַהיְ , ֵיׁש ּבְ

הּוא ָצֵמא ְמאֹד  מֹו ִמי ׁשֶׁ ּכְ

ה ֲאִפּלּו ַמִים ָהָרִעים  ֹותֶׁ ׁשּ ׁשֶׁ

מֹו־ֵכן ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ּכְ ם ּבַ ּגַ

ַרךְ  ִמיד , ִיְתּבָ ֵהם ּתָ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ֵיׁש ּבְ

אֹון ְולֹוְמִדים  ְבִחיַנת ִצּמָ ּבִ

ִמיד  ַרְך ּתָ ְועֹוְבִדים ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ

ְבִחינַ  ְוֵהם ִמיד ּבִ אֹוןּתָ ת ִצּמָ
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ִמיד ַלֲעבֹוַדת    ת ּתָ קֶׁ ם ׁשֹוקֶׁ י ַנְפׁשָ ּכִ

י  .'ה ל ּכִ כֶׁ לֹא ְזַמן ָוש ֵ הּוא ּבְ ַאְך ׁשֶׁ

ל ּתֹוָרה זֶׁהּו ' ּטּוָלּה ׁשֶׁ ִלְפָעִמים ּבִ

תּוב' ִקּיּוָמהּ  ּכָ ֵעת : "ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ֹות ַלה ךָ ' ַלֲעש  ים )" ֵהֵפרּו תֹוָרתֶׁ ִהּלִ ּתְ

מָּ  ,(ט קכו"קי ר ַהּצִ אֹון הּוא ְוִעּקַ

ְבִחיַנת מִֹחין  ֵהם ּבִ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ַקְטנּות ׁשּות  זֹוִכים ְוֵאיָנם ּדְ ְלִהְתַחּדְ

ְבִחיַנת סּוִמים  ַהּמִֹחין ְוֵהם ּבִ

ֲעבֹוַדת ה ְוַהּסּוָמא ֵאין . 'ְוִעְוִרים ּבַ

ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ַבע ּכְ לֹו ש 

ןִלְבָרָכה וְ  ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ַעל־ּכֵ

ם ּוְלַרּוֹות ְלַהש ְ  ת ַנְפׁשָ יַע אֶׁ ּבִ

ֲעבֹוַדת ה ְוזֶׁה ַמֲעַלת . 'ִצְמאֹוָנם ּבַ

יִקים ּדִ י ַעל, ִהְתָקְרבּות ַלּצַ  ־ְיֵדי־ּכִ

ְהיֶׁה זֹוִכין זֶׁה ּתִ ְבִחיַנת  ָהֲעבֹוָדה ׁשְ ּבִ

ְבִחיַנת  ָאז ִהיא ּבִ ל ׁשֶׁ כֶׁ ה ְוש ֵ ְרִאּיָ

ְבִחיַנת  ָראּוי ְולֹא ּבִ בּול ּוְזַמן ּכָ ּגְ

ן .אֹוןִצמָּ  ל ָצִריךְ  ַעל־ּכֵ ּדֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

יִקים ּדִ י ֲאִפּלּו ִמי , ְלִהְתָקֵרב ַלּצַ ּכִ

ִמיד ֵאין  ּלֹוֵמד ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדתֹו ּתָ ׁשֶׁ

ֲעבֹוָדתֹו  יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ּבַ

יק ּדִ לֹא ַהּצַ  :ּבְ
 

ׁשּוָבה  ַעל־ְיֵדי . ג    לֹא ֵמַאֲהָבה   ּתְ

ָאר ֵמַהֲחָטִאים    ם ְוָאז ִנׁשְ ׁשּום רֹׁשֶׁ

ל ַצח  כֶׁ ש ֵ ּלֵל ְוִלְלמֹד ּבְ ה ְלִהְתּפַ זֹוכֶׁ

ַגְדלּות ִחיַנת מִֹחין ּדְ הּוא ּבְ ְוָאז , ׁשֶׁ

ָראּוי ְוִלְלמֹד  ּלֵל ּכָ ה ְלִהְתּפַ זֹוכֶׁ

ִלי ִעּיּון ׁש , ּוְלָהִבין ּבְ ה ְלַחּדֵ ְוזֹוכֶׁ

ָכל יֹום ָויֹום  :מֹחֹו ּבְ

 עז

אָ . א ֶׁ ל ַמה ׁשּ ָלל הּוא ּכָ ים ַהּכְ נּו עֹוש ִ

ֵדי  ִפּלָה ְוֵהן ִלּמּוד הּוא ּכְ ֵהן ַהּתְ

ַרךְ  ּלֶׁה ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ְתּגַ ּיִ  :ׁשֶׁ

ֹו  כ  ַמלְׁ ן עֹז לְׁ ֶ ִית   עח –וְׁ

ּבּוֵרי . א ה ַהְינּו ּדִ ָ ְקֻדׁשּ ּבּור ּדִ ַהּדִ

ַמִים הּוא  ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ְוִיְרַאת ׁשָ

ֹבּהַ ְוָיָקר ְמאֹד ּבּור , ּגָ י ַהּדִ ּכִ

ִכיָנהדִּ  ְ ִחיַנת ַהׁשּ ה הּוא ּבְ ָ , ְקֻדׁשּ

ּלּות ַמְלכּותֹו  ִחיַנת ִהְתּגַ ּבְ

ַרךְ  ֱאמּוָנתֹו ִיְתּבָ ִחיַנת , וֶׁ ְוהּוא ּבְ

יַח ּוְבִחיַנת רּוַח  ל ָמׁשִ רּוחֹו ׁשֶׁ

ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ׁש ּוְבִחיַנת ּתְ ַהּקֹדֶׁ

ִריְך הּוא  א ּבְ ּוְבִחיַנת ִיחּוד ֻקְדׁשָ

הּ  ִכיְנּתֵ  :ּוׁשְ

ִחיַנת ֵאם . ב ּבּור הּוא ּבְ ם ַהּדִ ּגַ

ִנים ת , ַהּבָ ָהֵאם הֹולֶׁכֶׁ מֹו ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ

קֹומֹות יָה ֲאִפּלּו ַלּמְ נֶׁ ִמיד ִעם ּבָ ּתָ
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ִפים ְוֵאיָנּה ׁשֹוַכַחת אֹוָתם    ֻטּנָ ַהּמְ

מֹו־ֵכן ּבּור הֹוֵלְך ִעם ָהָאָדם  ּכְ ַהּדִ

ִפים  ֻטּנָ קֹומֹות ַהּמְ ּמְ ִמיד ֲאִפּלּו ּבַ ּתָ

ם וּ  ֵ ת ַהׁשּ ִמיד אֶׁ יר אֹותֹו ּתָ ַמְזּכִ

ַרךְ  ֲאִפּלּו ִאם ָהָאָדם , ִיְתּבָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ְדֵרָגה  ל ַהּמַ פֶׁ ׁשֵ לֹום ּבְ ח ַחס ְוׁשָ ֻמּנָ

לֹום הּוא ַחס ְוׁשָ קֹום ׁשֶׁ ּמָ , ְמאֹד ּבַ

י־ַעל־ַאף ּבּור ָיכֹול ־ֵכן ַעל־ּפִ ְיֵדי ַהּדִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ת ַעְצמֹו ּבְ יר אֶׁ  ְלַהְזּכִ

ֲאִפּלּו ִאם הּוא , ְלעֹוָלם ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ם  ם ׁשָ הּוא ִאם ִיְתַחזֵּק ּגַ ָמקֹום ׁשֶׁ ּבְ

ּבּוִרים  ִנים ּדִ ל ּפָ ר ַעל ּכָ ְלַדּבֵ

יָחה  ל ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ְוש ִ ים ׁשֶׁ ְקדֹוׁשִ

ּוַח ִעם ַרּבֹו  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו אֹו ָלש  ּבֵ

ַמִים ָיכֹול  ִיְרַאת ׁשָ אֹו ֲחֵברֹו ּבְ

ַרְך לְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ת ַעְצמֹו ּבְ יר אֶׁ ַהְזּכִ

קֹומֹות , ְלעֹוָלם ּמְ ם ּבַ ֲאִפּלּו ׁשָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָהְרחֹוִקים ְמאֹד ֵמַהׁשּ

ִפים  ֻטּנָ ִחיַנת ְמקֹומֹות ַהּמְ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

ַפל  ּנָ ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶׁ

ּבּור ֵאינֹו , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן י ַהּדִ ּכִ

ם ֵמִניַח אוֹ  ֵ ת ַהׁשּ ּכַֹח אֶׁ תֹו ִלׁשְ

ַרךְ  ל , ִיְתּבָ דֶׁ ָבר ֵהיֵטב ִמּגֹ ְוָהֵבן ַהּדָ

ּבּור ְוהּוא ֵעָצה ִנְפָלָאה , ּכַֹח ַהּדִ

ת ְלַבל  ֱאמֶׁ ָחֵפץ ּבֶׁ ְונֹוָרָאה ְלִמי ׁשֶׁ

לֹום ד עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ  :ְיַאּבֵ

ר . ג ְפׁשָ ק ַהּתֹוָרה ִאי אֶׁ לֹא ֵעסֶׁ ּבְ

י ִלפְ  ָעִמים ּבֹוֵער ָהָאָדם ִלְחיֹות ּכִ

ַרְך ֲאָבל הּוא יֹוֵתר  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ר ִלְהיֹות  ְפׁשָ ָהָיה אֶׁ אי ַעד ׁשֶׁ ִמּדַ

ל  לֹום ִמּגֹדֶׁ ָרף ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ִנש ְ

ה ּדָ ְבֵעָרה חּוץ ֵמַהּמִ ְיֵדי ־ְוַעל, ַהּתַ

ק ַהּתֹוָרה ְמָקֵרר ֵאׁש  ֵעסֶׁ

ָר  ה ּכָ ִמּדָ ה ּבְ ְהיֶׁ ּיִ ְבֵעָרה ׁשֶׁ אּוי ַהּתַ

ְוֵכן ְלִהּפּוְך ַחס , ְויּוַכל ְלִהְתַקּיֵם

ְפָעִמים ּבֹוֵער ָהָאָדם  ּלִ לֹום ׁשֶׁ ְוׁשָ

ל ֲאוֹות עֹוָלם ַהזֶּׁה ּכָ ל ּתַ ְך ַעד ־אֶׁ ּכָ

ל ַהּגּוף ַחס  רֹף ּכָ ר ִלש ְ ְפׁשָ ָהָיה אֶׁ ׁשֶׁ

ְבֵעַרת ֵאׁש  ם ּתַ לֹום ֵמעֹצֶׁ ְוׁשָ

ֲאוֹות ּלֹוֵמד ּתֹוָרה , ַהּתַ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ה ַמּגֶׁ  לֶׁת אֹותֹו ּוְמַכּבָ ת ָעָליו ּוַמּצֶׁ נֶׁ

, ָהֵאׁש ַהּבֹוֵער ּבֹו ְוָיכֹול ִלְחיֹות

ר ַהִחּיּות ַעל ִעּקַ ְיֵדי ־ִנְמָצא ׁשֶׁ

 :ַהּתֹוָרה

ה  ַ ַטח ב  ה טֹוב ' ב ְׁ ֵ  עט –ַוֲעש 

ּדֹו . א ּצִ ּמִ ל ָאָדם ִלְראֹות ׁשֶׁ ָצִריְך ּכָ

יחַ  יַאת ָמׁשִ ,לֹא ִיְהיֶׁה ִעּכּוב ּבִ
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ַהיְ    יו ּדְ ן ַמֲעש ָ ה ְלַתּקֵ ְראֶׁ ּיִ נּו ׁשֶׁ

ֵדי  ֵלָמה ּכְ ׁשּוָבה ׁשְ ֹות ּתְ ְוַלֲעש 

יַאת  ֲעוֹונֹוָתיו ּבִ ב ּבַ הּוא לֹא ְיַעּכֵ ׁשֶׁ

יחַ   :ָמׁשִ

י ֵיׁש ּבֹו . ב יק ֲאִמּתִ ָכל ַצּדִ ּבְ

יחַ  ּלּות ָמׁשִ ִנים ֵיׁש , ִהְתּגַ ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ִחיַנת הּוא ּבְ יַח ׁשֶׁ ל ָמׁשִ ה ׁשֶׁ  ּבֹו ִמּדָ

ה הּוא ָעָנו ְמאֹד ְוכוּ , מֹׁשֶׁ ' ַהְינּו ׁשֶׁ

יבּות  ת ַוֲחׁשִ ֱאמֶׁ ְפלּותֹו ּבֶׁ ְויֹוֵדַע ׁשִ

ּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו  ָרֵאל ַעד ׁשֶׁ ּוְגֻדּלַת ִיש ְ

ָרֵאל ַעד ִיש ְ ְוָכל זֶׁה ָזָכה . ְוִחּיּותֹו ּבְ

ֵלָמה ־ַעל ׁשּוָבה ׁשְ ה ּתְ ָעש ָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ל ְדָחה ָהָרע לְ ־ּכָ ּנִ ְך ַעד ׁשֶׁ ַגְמֵרי ּכָ

זֶּׁה  ּלֹו טֹוב ׁשֶׁ ה ּכֻ ןְוַנֲעש ָ ם־ּכֵ  ּגַ

יחַ  ה ָמׁשִ ִחיַנת מֹׁשֶׁ  :ּבְ

ֵאיָנם ְקבּוִעים . ג ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ֵאּלּו ּבְ

ֲעבֹוַדת ה ׁשּוָבָתם ' ֲעַדִין ּבַ ְוֵאין ּתְ

ֵלָמה ֲעַדִין ַרק ִלְפָעִמים נֹוְפִלים , ׁשְ

ׁשּוָבה ּוַמְתִחיִלים  ם ִהְרהּוֵרי ּתְ ָלהֶׁ

ַרְך ְוַאַחרְקָצת בַּ  ְך ־ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּכָ

ְך חֹוְזִרים ־ְוַאַחר, נֹוְפִלים ִמזֶּׁה ּכָ

ָכל  ים ּבְ ּנִ ּתַ ְוִנְתעֹוְרִרים ְוֵכן ִמׁשְ

ַעם ֵמַרע ְלטֹוב ּוִמּטֹוב ְלַרע , ּפַ

ַעם ָטֵמא ּוַפַעם ָטהֹור  ְבִחיַנת ּפַ ּבִ

ר ְוכוּ  ׁשֵ סּול ּוַפַעם ּכָ ַעם ּפָ ' ּפַ

ׁשּוָבה ַהזֹּ  ִחיַנת ַהּתְ את הּוא ּבְ

ת ְיֵמי ַהחֹל ׁשֶׁ י ֵאין לֹו ַנְיָחא, ׁשֵ , ּכִ

ֵלָמה זֶׁה  ׁשּוָבה ׁשְ ה ּתְ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ׁש לֹו ַנְיָחא ִמּכֹל  ּיֵ ת ׁשֶׁ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ּבְ

ה , ָוֹכל ה ָהָרע ְלַגְמֵרי ְוַנֲעש ֶׁ ְוִנְדחֶׁ

ּלֹו טֹוב ה ִלְראֹות ־ְיֵדי־ְוַעל, ּכֻ זֶׁה זֹוכֶׁ

ְפלּותֹו ּבֶׁ  יבּות ּוְגֻדּלַת ׁשִ ת ַוֲחׁשִ ֱאמֶׁ

ָרֵאל ֲחַמת זֶׁה מֹוֵסר , ִיש ְ ּמֵ ַעד ׁשֶׁ

זֶּׁה  ָרֵאל ׁשֶׁ ַעד ִיש ְ ַנְפׁשֹו ְוִחּיּותֹו ּבְ

יַח  ה ָמׁשִ ל מֹׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ּדָ ִחיַנת ַהּמִ ּבְ

נַּ   :ל"ּכַ

ה ַלֲעָנָוה ־ַעל. ד ת זֹוכֶׁ ּבָ ת ׁשַ ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ת ֱאמֶׁ ְפלּותוֹ , ּבֶׁ ַהְינּו ִלְראֹות ׁשִ  ּדְ

ָרֵאל ְוִלְמסֹר  יבּות ִיש ְ יר ֲחׁשִ ּוְלַהּכִ

נוּ  ה ַרּבֵ מֹו מֹׁשֶׁ ֲעָדם ּכְ , ַנְפׁשֹו ּבַ

לֹום ָ  :ָעָליו ַהׁשּ

ת . ה ֲחִזיק ָהָאָדם אֶׁ ּיַ ר ָהֲעָנָוה ׁשֶׁ ִעּקַ

ֵפל  ְדֵרָגתֹו ׁשָ ה ִמּמַ ַעְצמֹו ְלַמּטָ

הּוא ֶׁ ה ׁשּ ְבִחיַנת ַמה , ִמּמַ ּבִ

ת ּבָ ׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶׁ ֶׁ בוּ : "ׁשּ  ִאישׁ  ׁשְ

יו ְחּתָ מֹות ט) "ּתַ ַחת , (ז כט"ׁשְ ַהְינּו ּתַ

ִנים לֹא ֵיֵצא , ַמְדֵרָגתוֹ  ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ְדֵרָגתוֹ  קֹומֹו ְלַמְעָלה ִמּמַ  :ִאיׁש ִמּמְ
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ְפלּות ַעל־ַעל. ו  זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ֲעָנָוה ְוׁשִ

ֵאין ׁשּום ָאָדם ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו 

ַהְינ קֹומֹו ּדְ ַח ְוִלְדחֹותֹו ִמּמְ ּו ְלַקּפֵ

לֹום ְרָנָסתֹו ַחס ְוׁשָ  :ּפַ

ן ' ה ֵ ֹו ִית  ַעמ   פ –עֹז לְׁ

ֵני . א ר ׁשְ לֹום הּוא ְלַחּבֵ ָ ר ַהׁשּ ִעּקַ

ן, ֲהָפִכים ַאל ְיַבֲהלּוָך  ַעל־ּכֵ

ה ִאיׁש  ה רֹואֶׁ יָך ִאם ַאּתָ ַרְעיֹונֶׁ

ָך  ְעּתְ מּור ִמּדַ ְך ּגָ ֵהפֶׁ הּוא ּבְ ָחד ׁשֶׁ אֶׁ

ְפשָׁ  ִאי אֶׁ ה ְלָך ׁשֶׁ ן ְוִיְדמֶׁ ׁשּום אֹפֶׁ ר ּבְ

לֹום ִעּמוֹ  ׁשָ ְוֵכן , ְלַהֲחִזיק ּבְ

ֵהם  ים ׁשֶׁ ֵני ֲאָנׁשִ ה ׁשְ ה רֹואֶׁ ַאּתָ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש ַאל ּתֹאַמר  ֵני ֲהָפִכים ַמּמָ ׁשְ

לֹום  ֹות ׁשָ ר ַלֲעש  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ׁשֶׁ

ם יֵניהֶׁ ר , ּבֵ א זֶׁהּו ִעּקַ ַרּבָ ַאּדְ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ל ׁשֶׁ ּדֵ ּתַ לֹום ְלִהׁשְ ָ ֵלמּות ַהׁשּ ׁשְ

ל ם ׁשָ ֵ מֹו ַהׁשּ ֵני ֲהָפִכים ּכְ ין ׁשְ ֹום ּבֵ

ְמרֹוָמיו  לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוש ֶׁ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ֵני ֲהָפִכים ֵהם ׁשְ ין ֵאׁש ּוַמִים ׁשֶׁ  :ּבֵ

לֹום הּוא ַעל. ב ְיֵדי ־ִלְזּכֹות ְלׁשָ

ם ֵ ׁש ַעל ִקּדּוׁש ַהׁשּ פֶׁ ן ) ְמִסיַרת נֶׁ ַעּיֵ

ִנים ר ־ְיֵדי־ְוַעל( ּפְ זֶׁה זֹוִכין ְלַדּבֵ

ל ּתֹוָרה דִּ  ים ׁשֶׁ ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ

ל , ּוְתִפּלָה ה ְלַהְכִניס ּכָ ְזּכֶׁ ּיִ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

תֹוְך  מֹחֹו ְוָחְכָמתֹו ְוַדְעּתֹו ּבְ

ּבּוִרים ְבּתֹו ֵהיֵטב , ַהּדִ ר ַמֲחׁשַ ֵ ִויַקׁשּ

ַמע  ִבין ְוִיׁשְ ּיָ ּבּוִרים ַעד ׁשֶׁ ְלַהּדִ

ה  זֶּׁ ר ׁשֶׁ הּוא ְמַדּבֵ ֶׁ ֵהיֵטב ַמה ׁשּ

ר  ם ִעּקַ ֵ ּבּור ְוֵיׁש ְלַהׁשּ ת ַהּדִ ַ ְקֻדׁשּ

זֶׁה ּבּור ּכָ דֹול ִמּדִ ֲענּוג ּגָ ַרְך ּתַ , ִיְתּבָ

לֹום ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל ָ ְיֵדי ַהׁשּ

זֹּוִכין ַעל ׁש ַעל ־ׁשֶׁ פֶׁ ְיֵדי ְמִסיַרת נֶׁ

ם ֵ  :ִקּדּוׁש ַהׁשּ

ָרֵאל ֲאִפּלּו . ג ִיש ְ ּבְ ל ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ַהּקַ

ָרֵאל כְּ  ֵעי ִיש ְ רֹוִצים ּפֹוׁשְ ׁשֶׁ

לֹום ֵהם  ת ַחס ְוׁשָ ְלַהֲעִביָרם ַעל ּדָ

ם ֵ ם ַעל ִקּדּוׁש ַהׁשּ , מֹוְסִרים ַנְפׁשָ

ָעִמים ה ּפְ ּמָ ָבר ּכַ ר ָרִאינּו ּכְ ֲאׁשֶׁ , ּכַ

ן ת  ַעל־ּכֵ יר אֶׁ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְזּכִ

ה  הּוא ְמֻרּצֶׁ ָכל יֹום ׁשֶׁ זֶׁה ּבְ ַעְצמֹו ּבָ

י , םִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש ַהשֵּׁ  ּכִ

ְרֵאִלי  ש ְ ת ִאיׁש ַהּיִ ַ ר ְקֻדׁשּ זֶׁה ִעּקַ

נַּ ־ְיֵדי־ְוַעל לֹום ּכַ ה ְלׁשָ  :ל"זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ָנה. ד ַכּוָ ּלֵל ּבְ , ְוזֶׁה ֵעָצה טֹוָבה ְלִהְתּפַ

ן ה לֹו ְלַכּוֵ ׁשֶׁ ּקָ ה ׁשֶׁ ָאָדם רֹואֶׁ ׁשֶׁ י ּכְ  ּכִ

בֹות  ֲחׁשָ ְתִפּלָה ֵמִרּבּוי ַהּמַ ְעּתֹו ּבִ ּדַ

ִלי ן ּוַמְטִריִדין אֹותֹו ָאז ַהְמַבְלּבְ

אי הּוא ַוּדַ ּבְ ת ַעְצמֹו ׁשֶׁ ִיְזּכֹר אֶׁ
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ם   ֵ ה ָלמּות ַעל ִקּדּוׁש ַהׁשּ י , ְמֻרּצֶׁ ּכִ

ָרֵאל מֹוְסִרין  ֵעי ִיש ְ ֲאִפּלּו ּפֹוׁשְ

נַּ  ם ּכַ ֵ ם ַעל ִקּדּוׁש ַהׁשּ . ל"ַנְפׁשָ

ׁש ַעל ִקּדּוׁש ־ְוַעל פֶׁ ְיֵדי ְמִסיַרת נֶׁ

ה ְלַקשֵּׁ  ם ִיְזּכֶׁ ֵ ל ַהׁשּ ָבה אֶׁ ֲחׁשָ ר ַהּמַ

נַּ  ָנה ּכַ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ּבּור ְוִיְתּפַ ם , ל"ַהּדִ ּגַ

ִפּלָה  ֵלמּות ַהּתְ ר ׁשְ לֹא זֶׁה ִעּקַ ּבְ

ְמִסיַרת ַנְפׁשוֹ  ּלֵל ּבִ  :הּוא ְלִהְתּפַ

 פא

יק ִעם . א ּדִ ר ַהּצַ ִלְפָעִמים ְמַדּבֵ

ין ְוהּוא טֹוָבה  יַחת ֻחּלִ ָהעֹוָלם ש ִ

ם דֹוָלה ָלהֶׁ ֵני ָאָדם כִּ , ּגְ י ֵיׁש ּבְ

ַעת ְמאֹד  ְרחֹוִקים ֵמַהּתֹוָרה ְוַהּדַ ׁשֶׁ

ר ְלָקְרָבם ַעל ְפׁשָ ִאי אֶׁ ְיֵדי ־ַעד ׁשֶׁ

ְבֵרי ּתֹוָרה י ִאם ַעל, ּדִ ְיֵדי ־ּכִ

יק  ּדִ ַהּצַ ְיָקא ׁשֶׁ ין ּדַ יַחת ֻחּלִ ש ִ

ת ַהּתֹוָרה ם אֶׁ הֶׁ יׁש ּבָ ם . ַמְלּבִ ּגַ

יק  ּדִ ִלְפָעִמים הּוא טֹוָבה ְלַהּצַ

עַ  ְעּתֹו ּבְ ִריְך ִלְפקַֹח ּדַ ּצָ ְצמֹו ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו ַעל יָחה ־ּוְלַהֲחיֹות אֶׁ ְיֵדי ש ִ

יָלא ַעל יַע ־ְיֵדי־זֹאת ּוִמּמֵ זֶׁה ַמּגִ

ם ְלזֶׁה ָהִאישׁ  דֹוָלה ּגַ  טֹוָבה ּגְ

ין  יַחת ֻחּלִ יק ש ִ ּדִ ר ִעם ַהּצַ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ

 :ּוְמַחּיֶׁה אֹותוֹ 

 פב

ִחיַנת ָעְר . א ה ִהיא ּבְ ְרּפָ מֹו ַהחֶׁ ָלה ּכְ

תּוב ּכָ ר לֹו ' לֹא נּוַכל ְוכוּ : "ׁשֶׁ ֲאׁשֶׁ

ה ִהיא ָלנוּ  ְרּפָ י חֶׁ " ָעְרָלה ּכִ

ית ל) ֵראׁשִ ה (. ד יד"ּבְ לׁשָ ְוֵיׁש ׁשְ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ָהָעְרָלה ׁשֶׁ עֹורֹות ּבְ

לֹׁש ְקִלּפֹות ָ " רּוַח ְסָעָרה: "ַהׁשּ

דֹול" ַחת" "ְוָעָנן ּגָ , "ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ

ה ְיֵדי הַ ־ְוַעל ְרּפָ ִתיָקה ַעל ַהחֶׁ ְ ׁשּ

ה ָלִריב  י ֵאינֹו רֹוצֶׁ ּדֹוִחין אֹוָתם ּכִ

ת ֲחֵברוֹ  ִחיַנת , ּוְלָחֵרף אֶׁ ְוֵיׁש ּבְ

ִחיַנת ֹנַגּה  ִהיא ּבְ ק ְרִביִעי ׁשֶׁ עֹור ּדַ

ַמל ַהְינּו ָחׁש ַמל ִחיַנת ַחׁשְ י , ּבְ ּכִ

ּתֹק ַעל ַהֲחָרפֹות הּוא  ַלֲחׁשֹות ְוִלׁשְ

ִחיַנת ִמיָלה י ֹנַגּה וְ . ּבְ ה ָידּוַע ּכִ ִהּנֵ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ִלְפָעִמים ִנְכלֶׁלֶׁת ּבִ

ךְ  ןוְ , ְוִלְפָעִמים ְלֵהפֶׁ ם  ַעל־ּכֵ ּגַ

זֶׁה  ה ֵיׁש ּבָ ְרּפָ ִתיָקה ַעל ַהחֶׁ ׁשְ ּבִ

ִחינֹות י ּבְ ּתֵ ִלְפָעִמים הּוא , ׁשְ

ֹות לֹו  ֵדי ַלֲעש  ׁשֹוֵתק ַלֲחֵברֹו ּכְ

יֹוֵתר ַעל־ְידֵ  ִנְמָצא, ִיּסּוִרים ּבְ י־זֶׁה ׁשֶׁ

יֹוֵתר ת ֲחֵברֹו ּבְ ְוָאז , הּוא ְמָחֵרף אֶׁ

ִחיַנת ֹנַגּה  ִתיָקה ּבְ ְ ִנְכלֶׁלֶׁת ַהׁשּ

נַּ  ה ּכַ ְרּפָ ְבִחיַנת חֶׁ ה ּבִ ִלּפָ ּקְ ,ל"ּבַ



 רמח פד -־ פג  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ָתם ְוֵאיָנם    ְרּפָ ֹוְמִעים חֶׁ ֲאָבל ַהׁשּ

ים ֵמַאֲהָבה ַהְינּו  יִבים ְועֹוש ִ ְמׁשִ

ֵאיָנם  ֹוְתִקים ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ׁשֶׁ ׁשּ ׁשֶׁ

ת ֲחֵבָרם ר ׁש ּוְלָחֵרף אֶׁ ֹוִצים ְלַבּיֵ

ִהיא  ִתיָקה ַהזֹּאת ׁשֶׁ ְ ָאז ִנְכלֶׁלֶׁת ַהׁשּ

ה ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת ֹנַגּה ּבִ ִתיב , ּבְ ה ּכְ ְוִהּנֵ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  : ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, י"ּבְ

ת ֹנַגּה ִנְכלֶׁלֶׁת  ת ְקִלּפַ ּבָ ב ׁשַ רֶׁ עֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ לֹ , ּבִ ְ ם ַהׁשּ ה ְורֹוִצים ּגַ ׁשָ

ֵמאֹות ַלֲעלֹות לֱֶׁאחֹז  ְקִלּפֹות ַהּטְ

ה ָ ֻדׁשּ ּקְ ת ָיּה , ּבַ בֶׁ ְלהֶׁ ְוָאז יֹוֵרד ׁשַ

ּלֹא ִיְתַאֲחזּו  ּוָמְכָוה אֹוָתם ׁשֶׁ

ם ן ׁשָ ה ַעּיֵ ָ ֻדׁשּ ּקְ ןוְ . ּבַ ָאְמרּו  ַעל־ּכֵ

ת ) ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבָ ׁשַ

ים ֵמַאֲהָבה ַהנַּ ( ח"פ ל "ַעל ָהעֹוש ִ

תּוב אֹוֵמרַועֲ  ם ַהּכָ ְואֲֹהָביו : "ֵליהֶׁ

ְגֻבָרתוֹ  ׁש ּבִ מֶׁ ֶׁ ֵצאת ַהׁשּ ׁשֹוְפִטים )" ּכְ

ת ָיּה , (לא' ה בֶׁ ְלהֶׁ ִחיַנת ׁשַ ַהְינּו ּבְ

ַעל"ַהנַּ  זֶׁה ִנְכָלל ֹנַגּה ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ

ְבִחיַנת חָ  ה ּבִ ָ ְקֻדׁשּ י , ל"ׁש מַ "ּבִ ּכִ

ּטּול  ִחיַנת ּבִ ִתיָקה ִהיא ּבְ ְ זֹאת ַהׁשּ

נַּ ָהָעְרלָ  ה ּכַ ְרּפָ  :ל"ה ְוַהחֶׁ

 

 פג

ְיֵדי ־ֻטְמַאת ִמְקֵרה ַלְיָלה הּוא ַעל  

ה ִליִלית ִויִניָקָתּה ִמן  ִלּפָ ַהּקְ

ל ָהָאלֶׁף ה אֹוִתּיֹות ׁשֶׁ ָ ׁשּ ִ ית־ַהׁשּ , ּבֵ

ִמּלּוָאם ֵיׁש  ּכֹוְתִבין אֹוָתן ּבְ ׁשֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

א ם אֹות ּפֵ הֶׁ :( ַהְינּו א כ ך פ ף ק) ּבָ

ָעִמים  ה ּפְ ָ ׁשּ א תְוׁשִ יַמְטִרּיָ פ "פ ּגִ

ָמהּ  ִמְנַין ׁשְ ה ִמן פֵּ , ּכְ א "ְוָאז ַנֲעש ֶׁ

ּנֹוְקִמין "אַ  יִנין ׁשֶׁ רּות ַהּדִ ּבְ ף ִהְתּגַ

ּקּון ָלזֶׁה , ּבֹו ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוַהּתִ

י ַעל ר ּכִ תֶׁ ּסֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ָלֵתת ְצָדָקה ּבַ

דֹוׁשֹות ִמן  יצֹוצֹות ַהּקְ ה ַהּנִ ִיְפּדֶׁ

ה ְוָאז  ִלּפָ ף ָלאֹות "ַיֲהֹפְך ָהאַ ַהּקְ

ה "ְוזֶׁהּו . א"פֵּ  ר ִיְכּפֶׁ תֶׁ ּסֵ ן ּבַ ַמּתָ

ֵלי כ) "ָאף ה ְוהֹוֵפְך  (.א"ִמׁשְ ּכֹופֶׁ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה פֵּ "ָהאַ   :א"ף ְוַנֲעש ֶׁ

 פד

דֹושׁ . א זַֹּהר ַהּקָ לֹא ': ִאיָתא ּבַ

ּה טֹוב ְוֵאין  ֵלית ּבֵ ח יֹום ּדְ ּכַ ׁשְ ּתִ

ּלָא ּתֹוָרה י', טֹוב אֶׁ ָכל  ַהְינּו ּכִ ּבְ

נּוז ַהְינּו ָרִזין  יֹום ֵיׁש ּבֹו טֹוב ַהּגָ

ְך ְלזֶׁה ַהּיֹום ַאךְ  ּיָ ַ אֹוַרְיָתא ַהׁשּ  ּדְ

ה ַלֲהגֹות ְוַלֲחׁשֹב ָאָדם רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ



 רמט פו -־ פה  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ָרִזין    ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְינּו ּבְ ּבְ

ַדאי ָלזֶׁה אֹוַרְיָתא ְוהּוא ֵאינֹו ּכְ , ּדְ

ים ים ְוַעְקַרּבִ ִאים ְנָחׁשִ  ֲאַזי ּבָ

ָלא ֵיעֹול  ְבּתֹו ּדְ ִלים ַמֲחׁשַ ּוְמַבְלּבְ

יֵלהּ  ָלאו ּדִ ְוֵאּלּו ֵהם . ַלֲאָתר ּדְ

ִאים ְלָהָאָדם  בֹות ַהּבָ ֲחׁשָ ַהּמַ

ִלים ָהָאָדם  ְיֵדי־ְוַעל ,אֹותוֹ  ּוְמַבְלּבְ ׁשֶׁ

ל  ק ַעד ְמאֹד ִלְכֹנס אֶׁ ה ְוחֹוׁשֵ רֹוצֶׁ

ק ַעְצמֹו  נּוז ּוְמַדּבֵ ַהּטֹוב ַהּגָ

ִמּדֹות טוֹ  ּדֹות טֹובֹות ּבְ בֹות ָאז ַהּמִ

ָעִרים ּוְפָתִחים ִלְראֹות  ֵהם ׁשְ

נּוז  יג ַעל ָיָדם ַהּטֹוב ַהּגָ ִ ּוְלַהש ּ

ָכל יֹום ּבְ ל יֹום ָויֹום ָארְֹך , ׁשֶׁ ְוָאז ּכָ

ה  י רֹואֶׁ ְצלֹו ַעד ְמאֹד ּכִ ְוָגדֹול אֶׁ

נּוז ַהְינּו ָרִזין  יג ַהּטֹוב ַהּגָ ִ ּוַמש ּ

ךְ  ּיָ ַ אֹוַרְיָתא ַהׁשּ ְוזֶׁהּו . ְלָכל יֹום ּדְ

ר ֲאִריכּות ָיִמים ר זֹוִכין , ִעּקַ ְוָהִעּקָ

ָרנּות ־ָלזֶׁה ַעל ּתְ ת ַהּוַ ְיֵדי ִמּדַ

זֶּׁהּו  ָממֹונֹו ׁשֶׁ ָרן ּבְ ָהָאָדם ַוּתְ ׁשֶׁ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  תֹו ׁשֶׁ ָעָליו , ִמּדָ

לֹום ָ זֶׁה נֹוְפִלין ־ְיֵדי־ְוַעל, ַהׁשּ

ָחשִׁ  ל ַהּנְ ִלין ּכָ ּטְ ים ְוִנְתּבַ ים ְוַעְקַרּבִ

ִלין  בֹות ָזרֹות ַהְמַבְלּבְ ֲחׁשָ ַהְינּו ַהּמַ

ה ַהּמַֹח ַצח ָוַזךְ  ְבּתֹו ְוַנֲעש ֶׁ , ַמֲחׁשַ

ל ַהּטֹוב  ָכל יֹום אֶׁ ְוָאז ָיכֹול ָלבֹוא ּבְ

נַּ  ְך לֹו ּכַ ּיָ ַ נּוז ַהׁשּ  :ל"ַהּגָ

 פה

י ה־ַעל. א ַעת ּכִ ' ְיֵדי ַהּמִֹחין ְוַהּדַ

ִנים  'הּוא ָהֱאלִֹהים ְוכוּ  ְמַתּקְ

ל ַעל  ְלכּות ְלַקּבֵ ת ַהּמַ ִלים אֶׁ ּוְמַגּדְ

ַמִים ִנים) ַעְצמֹו עֹל ַמְלכּות ׁשָ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

ה    ַטנ ָ ִסיָעה קְׁ ְׁ ֹו פ  ִעים ב  ֹוסְׁ  פ 

 פו
יֵמי . א ִליַטת ַהִחיצֹוִנים ּבִ ר ׁשְ ִעּקַ

ְבִחיַנת ַרְגִלין ַהְינּו , ַהחֹל הּוא ּבִ

יִחין ְלָהָאָדם  ֵאין ַמּנִ ֵליֵלְך ׁשֶׁ

ת  ּבָ ַרְך ּוְבׁשַ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהׁשּ ּבְ

ִלין ּכַֹח ַהֲהִליָכה  ׁש חֹוְזִרין ּוְמַקּבְ קֹדֶׁ

ְבִחיַנת"ַהנַּ  יב : "ל ּבִ ׁשִ ִאם ּתָ

ת ַרְגלֶׁךָ  ּבָ ַ ְעָיה נ) "ִמׁשּ ַאְך  (.ח יג"ְיׁשַ

ְתִחיל ֵליֵלְך  ּמַ ׁשֶׁ ינֹוק ּכְ מֹו ַהּתִ ּכְ

ְך ֲעַדִין ָצִריְך ַסַעד ְלָתְמכֹו כָּ 

ת ֵליֵלְך  ּבָ ׁשַ ָהָאָדם ַמְתִחיל ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ַרְך ָצִריְך עֹוד  ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהׁשּ ּבְ

ַעד ַהזֶּׁה הּוא , ַסַעד ְלָתְמכוֹ  ְוַהּסַ

לּול ־ַעל ּכָ ת ׁשֶׁ ִחיַנת ֱאמֶׁ ְיֵדי ּבְ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶׁ ת ּכְ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדׁשּ ּבִ

ֲאִפּלוּ ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַרּבֹוֵתינוּ 



 רנ פח -־ פז  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ת־ַעם    ּבָ ׁשַ ר ּבְ ּקֵ ץ ָיֵרא ְלׁשַ ' ָהָארֶׁ

ק ד) רֶׁ ַמאי ּפֶׁ ַאְך ֲעַדִין ְצִריִכין ( ּדְ

ֵדי  ָלֵתת ּכַֹח ִלְכֵלי ַהֲהִליָכה ּכְ

ּיּוַכל ֵליֵלְך ֵהיֵטב ְוזֶׁה זֹוִכין , ׁשֶׁ

ת ַהְינּו ־ַעל ּבָ ל ׁשַ ְיֵדי ְצָדָקה ׁשֶׁ

ּנֹוֵתן ְצָדָקה ְלָאָדם ַעל ָצְרֵכי  ׁשֶׁ

מְּ  ת אֹו ׁשֶׁ ּבָ ַאְכֵסן ָעִני ַעל ׁשַ

ְלָחנוֹ   :ׁשֻ

מֹו . ב ׁש ּכְ מֶׁ ִחיַנת ׁשֶׁ ְצָדָקה הּוא ּבְ

תּוב ּכָ ׁש ְצָדָקה" :ׁשֶׁ מֶׁ ( כ' ַמְלָאִכי ג) "ׁשֶׁ

יֵמי ַהחֹל הּוא  ין ּבִ עֹוש ִ ּוְצָדָקה ׁשֶׁ

ַמן ַהזֶּׁה ּוְצָדָקה  זְּ ּבַ ׁש ׁשֶׁ מֶׁ ד ׁשֶׁ גֶׁ נֶׁ ּכְ

ׁש  מֶׁ ד ׁשֶׁ גֶׁ נֶׁ ת הּוא ּכְ ּבָ ל ׁשַ ׁשֶׁ

ׁש לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ָהֲעִתיָדה לְ  ִהְתַחּדֵ

ִמים ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ִהיא ּכְ  :ׁשֶׁ

 פז

ה ָהָאָדם ֵליֵלְך . א רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵ

ר ָצִריְך ִלְהיֹות לֹו  ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ ּדֶׁ ּבְ

ל  ׁש ַעל ּכָ ִיְרָאה ַהְינּו ִיְרַאת ָהעֹנֶׁ

ִנים ְרָאה ַהזֹּאת ִנְקֵראת , ּפָ ְוַהּיִ

ִחיַנת דִּ  ִהיא ּבְ ק ׁשֶׁ דֶׁ יִנים ּוִמזֶּׁה צֶׁ

ַעל א ׁשֶׁ ְתִחּלַת ־ּבָ י רֹב ּבִ ּפִ

ם  ֵ ַהִהְתָקְרבּות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

יִנים  ִמְתעֹוְרִרין ַעל ָהָאָדם ּדִ

לֹום ְך ־ַאְך ַאַחר. ְוִיּסּוִרים ַחס ְוׁשָ ּכָ

ת ַהְינּו ִלְבִחיַנת  ל ָהֱאמֶׁ א אֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ְקֵראת  ּנִ ִיְרַאת ָהרֹוְממּות ׁשֶׁ

ל הַ  ִקים ֱאמּוָנה ָאז ּכָ יִנים ִנְמּתָ ּדִ

ִכין ָעָליו ֲחָסִדים  ם ְוִנְמׁשָ ְרׁשָ ׁשָ ּבְ

דֹוִלים  :ְוַרֲחִמים ּגְ
 

ָעִבים   ַמִים ב ְׁ ָ ה ש  ֶ ַכס   פח –ַהמְׁ
 

ל . א ְרָאה ְוָהַאֲהָבה ׁשֶׁ ת ַהּיִ ִמּדַ

ל  ּלֹו ְלַקּבֵ ַדִים ׁשֶׁ יק ֵהם ַהּיָ ּדִ ַהּצַ

ָרכֹות  עֹות ְוָכל ַהּבְ ּפָ ל ַהַהׁשְ ם ּכָ הֶׁ ּבָ

ָרֵאלּולְ  יָכם ְלִיש ְ ה , ַהְמׁשִ ְוהּוא ְמַכּסֶׁ

ּלֹו  ְרָאה ׁשֶׁ יר ָהַאֲהָבה ְוַהּיִ ּוַמְסּתִ

ּלֹא ְיַקְטְרגּו ַהְמַקְטְרִגים  ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

עֹות ּפָ ּנּו ַהַהׁשְ  :ָעָליו ְוִיְגְזלּו ִמּמֶׁ

דֹול . ב יק הּוא ְמֻפְרָסם ּגָ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ ַאְך ּכְ

ּנּו  ַהְמַקְטְרִגים יֹוְדִעים ִמּמֶׁ

יַח לֹו וּ  ִצים ְמאֹד ִלְבִלי ְלַהּנִ ִמְתַאּמְ

ָרֵאל ַפע ְלִיש ְ ֶׁ ןוְ , ְלהֹוִריד ַהׁשּ  ַעל־ּכֵ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ֵלב ־ּבָ הּוא נֹוֵתן ּבְ

ת ִעּמֹו  ֹות ַמֲחלֹקֶׁ יק ַאֵחר ַלֲעש  ַצּדִ

ֵדי ְלַכּסֹותֹו ְויּוַכל ְלהֹוִריד  ּכְ

ַפע ֶׁ :ַהׁשּ



 רנא צג -־ פט  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 פט

ל ַהחֶׁ . א ּכָ ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶׁ ׁשֶׁ ְסרֹונֹות ּכְ

ִכיָנה ְ ם ְלַהׁשּ ּלֹו נֹוְגִעים ּגַ אי . ׁשֶׁ ַוּדַ ּבְ

דֹול  יּוַכל ִלְהיֹות לֹו יֹוֵתר ַצַער ּגָ

ת  ְוַעְצבּות ְולֹא יּוַכל ַלֲעֹבד אֶׁ

ְמָחה  ש ִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ןַהׁשּ  ַעל־ּכֵ

יב ְלַעְצמֹו  ָמה ֲאִני  –ָצִריְך ְלָהׁשִ

ר ִלי הַ  ַעְצמֹו ְיַסּפֵ לְֶׁך ּבְ ַהּמֶׁ רֹון ׁשֶׁ ִחּסָ

דֹול ִמזֶּׁה  בֹוד ּגָ ּלֹו ְוִכי ֵיׁש ּכָ ׁשֶׁ

דֹוָלה ־ְיֵדי־ְוַעל ְמָחה ּגְ זֶׁה ָיבֹוא ְלש ִ

ּלוֹ  ׁשּו ַהּמִֹחין ׁשֶׁ  :ְוִיְתַחּדְ

 צ

ה־ַעל. א ַח ַעְצמֹו ּבַ ּמֵ ש ַ ּמְ ' ְיֵדי ׁשֶׁ

ְסרֹונֹות  ל ַהחֶׁ ָלִמים ּכָ ִנׁשְ

ִכיָנה ְ ַהׁשּ  :ּבְ

 צא

ְהיֶׁה ָהֱאמוּ . א ּיִ ָנה ֲחָזָקה ָצִריְך ׁשֶׁ

ט ָהֱאמּוָנה  ֵ ׁשּ ְתּפַ ּתִ ְמאֹד ְמאֹד ׁשֶׁ

ָכל ָהֵאיָבִרים ְוָאז יּוַכל ִלְזּכֹות . ּבְ

ל ַעל כֶׁ ֵ ל ַהש ּ . ְיֵדי ָהֱאמּוָנה־ָלבֹוא אֶׁ

ָהָיה ָצִריְך  ָבר ׁשֶׁ ַהּדָ ַהְינּו ׁשֶׁ

ּלֹא  ִחּלָה ְלַהֲאִמין ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ִמּתְ

ָבר ה ַאַחר, ֵהִבין ַהּדָ ְך ־זֹוכֶׁ ּכָ

לַלֲהבִ  כֶׁ ֵ ש ּ ְך ֵיׁש ־ַאְך ַאַחר. ינֹו ּבַ ּכָ

ֵאינֹו  ֹבִהים יֹוֵתר ׁשֶׁ ָבִרים ּגְ לֹו ּדְ

ל כֶׁ ֵ ש ּ ָצִריְך , ָיכֹול ַלֲהִביָנם ּבַ

ֱאמּוָנה ְלַהֲאִמין  ְלִהְתַחזֵּק יֹוֵתר ּבֶׁ

ְכלֹו  ש ִ ֵאינֹו ֵמִבין ֲעַדִין ּבְ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ּבַ

ם ֵאּלּו  ה ְלָהִבין ּגַ ְזּכֶׁ ּיִ ַעד ׁשֶׁ

ָבִרים  :ְוֵכן ְלעֹוָלם ַהּדְ

 צב

ָהָאָדם ָנע ָוָנד ־ַעל. א ֶׁ ְיֵדי ַמה ׁשּ

יק  יתֹו ָיכֹול ְלַהְמּתִ תֹוְך ּבֵ ֲאִפּלּו ּבְ

יִנים ּוְלַהֲחיֹות ֵמִתים ִנים) ַהּדִ ן ּפְ , ַעּיֵ

 (:רפ, ן"שיחות הר

ָנה   ֱאמו  ֶ ן ב  ָ ַמת  א ו  ָ  צג –ַמש  

ֱאמּוָנה־ַעל. א ן ּבֶׁ א ּוַמּתָ ָ , ְיֵדי ַמש ּ

מַ  ם ׁשָ , ָידוֹ ־ִים ִמְתַאֵהב ַעלׁשֵ

ל  ה ׁשֶׁ " ְוָאַהְבתָּ "ּוְמַקּיֵם ִמְצַות ֲעש ֵ

מֹו  ְצוֹות ּכְ ל ַהּמִ ׁש ּכָ הּוא ׁשֹרֶׁ ׁשֶׁ

ּקּון כ ּקּוִנים ּתִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ  :ׁשֶׁ

א ַעל. ב ם ּבָ זֶׁה ְלַמְדֵרָגה ־ְיֵדי־ּגַ

ַמן ְוַעל ַמְעָלה ֵמַהזְּ ּלְ זֶׁה יּוַכל ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ש ֵ  ּלֵל ּבְ ל ַצחְלִהְתּפַ  :כֶׁ

 



 רנב צו -־ צד  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 צד

ַרְך . א ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה ׁשֶׁ ה רֹוצֶׁ ַאּתָ ׁשֶׁ ּכְ

ֲאִמין  ָרֵאל ּתַ יַע ֲחָסָדיו ְלִיש ְ ּפִ ַיׁשְ

ָבר ִניצֹוצֹות  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶׁ

ל ָהֱאמּוָנה  ים ּוְתָצֵרף אֶׁ דֹוׁשִ ַהּקְ

ת ַהָחְכָמה י ַעל) אֶׁ ִאים ־ּכִ ְיֵדי ֱאמּוָנה ּבָ

נַּ  ל ּכַ כֶׁ ֵ ְהיֶׁה ְלָך  ,(א"ל ִסיָמן צ"ַלש ּ ְוָאז ּתִ

ר  זֹאת ֲאׁשֶׁ ה ּכָ ַעִין ְקדֹוׁשָ

עֹוָלם  ּבָ ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶׁ ּכְ

ֵהם ָהאֹוִתּיֹות יצֹוצֹות ׁשֶׁ , ִיְתַעּלּו ַהּנִ

ם  ה ֵמהֶׁ ֲעלֶׁה אֹוָתם ַנֲעש ֶׁ ּתַ ּוְכׁשֶׁ

ים ְוַעל ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ְיֵדי ־ּדִ

יַע ַהשֵּׁ  ּפִ ּבּוִרים ָהֵאּלֶׁה ַיׁשְ ם ַהּדִ

ָרֵאל ַרְך רֹב טּוב ְלִיש ְ ְוזֶׁהּו . ִיְתּבָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ֲענּוֵגי ַהׁשּ ל ּתַ  :ּכָ

 צה

ְרְנֵסי ּוַמְנִהיֵגי ַהּדֹור  .א ּפַ ׁשֶׁ ּכְ

דֹושׁ  ִאים ָאז ַהּקָ רּוךְ ־ִנְתּגָ הּוא ־ּבָ

ְחְלקּו  ּיַ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ם ּבְ ֵמִקים ֲעֵליהֶׁ

ּלֹא ָיזּוחּו  ֵדי ׁשֶׁ ם ּכְ רּו ֲעֵליהֶׁ ִויַדּבְ

םדַּ   :ְעּתָ

 

 

 צו

ַעת . א ׁשְ ִאים ּבִ בֹות ָזרֹות ַהּבָ ֲחׁשָ ַהּמַ

ל ָהָאָדם  ְפָרט ֵאצֶׁ ִפּלָה ּבִ ַהּתְ

ְדֵבקּות  ּלֵל ּבִ ה ְלִהְתּפַ רֹוצֶׁ יק ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ים  דֹוׁשִ יצֹוצֹות ַהּקְ דֹול ֵהם ֵמַהּנִ ּגָ

ִלים ִביַרת ּכֵ ַעת ׁשְ ׁשְ ְפלּו ּבִ ּנָ , ׁשֶׁ

בֹות ָזרֹות ֵהם ֵאצֶׁ  ֲחׁשָ ל ְוַהּמַ ל ּכָ

ה  ּדָ ָחד ֵמֵעין אֹוָתּה ַהּמִ ָחד ְואֶׁ אֶׁ

ה ּה ַעּתָ הּוא עֹוֵמד ּבָ ְדֵרָגה ׁשֶׁ , ְוַהּמַ

יק ָצִריְך ֵליַדע ֵמֵאיזֶׁה עֹוָלם  ּדִ ְוַהּצַ

ָבה  ֲחׁשָ ה ִהיא ַהּמַ ּוֵמֵאיזֶׁה ִמּדָ

ָרה ַהזֹּאת ְוַגם ָצִריְך ֵליַדע , ַהזָּ

ה ְלַהֲעלֹוָתּה ְלאֹותֹו עֹוָלם  ּמֶׁ ּבַ

דָּ  הְוַהּמִ ּה ַעּתָ הּוא ּבָ ַאְך , ה ׁשֶׁ

ה ְלַהֲעלֹוָתּה  יק רֹוצֶׁ ּדִ ִלְפָעִמים ַהּצַ

י , ְוֵאינֹו ָיכֹול זֶׁה ֵמֲחַמת ּכִ

ִחיַנת  ָבה ַהזֹּאת ִהיא ִמּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

א ֲעַדִין  ּלֹא ּבָ ְליֹוָנה ׁשֶׁ ַמְדֵרָגה עֶׁ

יק ְלַמְדֵרָגה זֹאת וְ  ּדִ ןַהּצַ ִאי  ַעל־ּכֵ

ר לֹו ְלַהֲעלֹותָ  ְפׁשָ ַאְך ֵמַאִין , הּ אֶׁ

ָבה  בֹוא לֹו ַמֲחׁשָ ּתָ א זֹאת ׁשֶׁ ּבָ

הּ  ם ְזַמּנָ י , ָזָרה קֹדֶׁ זֶׁה ֵמֲחַמת ּכִ

יק ָאז  ת ַעל ֵאיזֶׁה ַצּדִ ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ָבה ָזָרה ֵמֵעין אֹותֹו  נֹוֵפל ַמֲחׁשָ



 רנג צט -־ צז  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

יק ַאֵחר   ת ְלַצּדִ ֲחלֹקֶׁ ּוֵמֲחַמת , ַהּמַ

ה ְלַהֲעלֹוָתּה  יק רֹוצֶׁ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ

ֵאינֹו ַמֲעלֶׁה אֹוָתהּ ־ַעל־ףאַ  י ׁשֶׁ , ּפִ

ֲעֵלי  ל ּבַ ֹכַח ָהָרצֹון ּכָ ר ּבְ ּבֵ ְמׁשַ

ת ֲחלֹקֶׁ  :ַהּמַ

 צז

ָרֵאל ָיכֹול ִלְמׁשֹל . א ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ

ה ַאְך  רֹוצֶׁ ֶׁ תֹו ִלְפעֹל ַמה ׁשּ ְתִפּלָ ּבִ

ְדלּות  ִניָעה ִהיא ֵמֲחַמת ּגַ ר ַהּמְ ִעּקַ

בֹות ָזרֹות י ֵיׁש , ּוְפִנּיֹות ּוַמֲחׁשָ ּכִ

הּוא  ְדלּות ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ׁש לֹו ּגַ ּיֵ ׁשֶׁ

ֵגַע  ּיָ דֹול אֹו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ְמֻיָחס ּגָ

ַרְך  ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְוָעֵמל ּבַ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אי ִאי אֶׁ ַוּדַ ְוָאז ּבְ

תוֹ  ְתִפּלָ ָלה ּבִ ְמׁשָ ן, מֶׁ ְצִריִכין  ַעל־ּכֵ

עֹוֵמד ְלִהתְ  ׁשֶׁ ר ּכְ ּבֵ ּלֵל ְלִהְתּגַ ּפַ

ּכַֹח ִיחּוסֹו ְוַגם  ל זֶׁה ְוִלׁשְ ר ּכָ ּבֵ ְלׁשַ

ֲעבֹוַדת ה ָעַמל ּבַ ה ', ֲעָמלֹו ׁשֶׁ ְוִיְהיֶׁ

ִאּלּו ַהּיֹום ִנְבָרא ְולֹא  ה לֹו ּכְ ִנְדמֶׁ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ָלל ּבַ ָעַמל ֲעַדִין ּכְ

עֹוָלם ְוֵאין  ִאּלּו הּוא ָיִחיד ּבָ ְוַגם ּכְ

ר ְוֵכן ָצִר . לֹו ׁשּום ִיחּוס ּבֵ יְך ְלׁשַ

בֹות ָזרֹות  ֲחׁשָ ָאֵרי ַהּמַ ל ׁשְ ּוְלַבּטֵ

ִאים ֵמֲחַמת  ִפּלָה ַהּבָ תֹוְך ַהּתְ ּבְ ׁשֶׁ

ֵמִזיד אֹו  ֲעוֹונֹוָתיו ָהִראׁשֹוִנים ּבְ

ֵמִזיד ְוָאז יּוַכל ִלְמׁשֹל  ִהְרֵהר ּבְ ׁשֶׁ

תוֹ  ְתִפּלָ ְוָאז ִנְתַמּלֵא ְרצֹון , ּבִ

ַרְך ְוֵיׁש לֹו יִ  ַרְך ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְתּבָ

תֹו ְוַעל ִפּלָ דֹול ִמּתְ ֲענּוג ּגָ זֶׁה ־ְיֵדי־ּתַ

עֹוָלם עֹות ּבָ ּפָ ל ַהַהׁשְ יְך ּכָ  :ַמְמׁשִ

 צח

ה ַעד ֵהיָכן . א ָהָאָדם ֵאינֹו רֹואֶׁ

יִעים ָגֵמי ֲעוֹונֹוָתיו ַמּגִ יק , ּפְ ּדִ ְוַהּצַ

תּוב' ֵיׁש לֹו ֵעיֵני ה ּכָ מֹו ׁשֶׁ ֵעיֵני : "ּכְ

יִקים' ה ל ַצּדִ הִ ) "אֶׁ ים לּתְ  (ד טז"ּלִ

ל  ָגִמים ׁשֶׁ ה ַעד ֵהיָכן ַהּפְ ְורֹואֶׁ

יִעים ה . ָהָאָדם ַמּגִ יק רֹוצֶׁ ּדִ ַהּצַ ּוְכׁשֶׁ

ָחד נֹוֵתן ֵעיָניו  ת אֶׁ ְלַהֲעִניׁש אֶׁ

ה  ְראֶׁ ּיִ ָהָאָדם ׁשֶׁ ןּבְ ם־ּכֵ ַעד ֵהיָכן  ּגַ

ה  ַעד ֵהּנָ יִעים ׁשֶׁ ּלֹו ַמּגִ ָגִמים ׁשֶׁ ַהּפְ

ּנוּ  ר זֹאת ִמּמֶׁ ׁש וְ , ָהָיה ִנְסּתָ ֵאין עֹנֶׁ

ה ַמה  ָאָדם רֹואֶׁ ׁשֶׁ דֹול ִמזֶּׁה ּכְ ּגָ

ַגם ּפָ ֶׁ  :ׁשּ

 צט

ְתִפּלָה . א ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַחזֵּק ּבִ

ין  ְדֵבקּות ּבֵ ּלֵל ּבִ ה ְלִהְתּפַ ְזּכֶׁ ּיִ ין ׁשֶׁ ּבֵ

ְדֵבקּות  ּלֵל ּבִ ה ְלִהְתּפַ ֵאינֹו זֹוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִפיו ַחס  גּוָרה ּבְ תֹו ׁשְ ִפּלָ ְוֵאין ּתְ



 רנד קא -־ ק  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

י־ַעל־לֹום ְוַאףְושָׁ     ם ־ּפִ ֵכן ִיְתַחזֵּק ּגַ

ָנתוֹ  ָכל ּכֹחֹו ְוַכּוָ ּלֵל ּבְ י , ָאז ְלִהְתּפַ ּכִ

ְדֵבקּות  ּלֵל ּבִ ה ְלִהְתּפַ ְזּכֶׁ ּיִ ֵעת ׁשֶׁ ּבְ

ִפיו  גּוָרה ּבְ ִפּלָתֹו ׁשְ ְוִתְהיֶׁה ּתְ

ִפּלֹות ִעם  ל ַהּתְ ָראּוי ָאז ַיֲעלּו ּכָ ּכָ

ּלֵל כָּ  ִהְתּפַ ִפּלָה ַההּוא ׁשֶׁ  :ָראּויַהּתְ

 ק
דֹול . א יג ָמאֹור ּגָ ִ ר ִהש ּ יק ֲאׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ְמאֹור ַהּתֹוָרה יו , ּבִ ןּוַמֲעש ָ ם־ּכֵ  ּגַ

ָגתֹו  ָ ִנים ְלִפי ַהש ּ ל ּפָ ְוָים ַעל ּכָ ׁשָ ּבְ

ַהּתֹוָרה ָאז ִצְדָקתֹו ְותֹוָרתֹו  ּבְ

ׁשּוָבה ָוַנַחת  ִבים ּבְ ְ ם ִמְתַיׁשּ ֵניהֶׁ ׁשְ

ְעּתֹו נֹוחָ  ִרּיֹותּוְלִפיָכְך ּדַ , ה ִעם ַהּבְ

אֹור ָחְכַמת  יק ׁשֶׁ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ

דֹוָלה ְמאֹד  יג ּגְ ִ ִהש ּ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ַחת ּבֹו  יו ָאז ַהּתֹוָרה ַמְרּתַ ֲעׁשָ ִמּמַ

ל ַהּתֹוָרה ְוִאי  ה ׁשֶׁ דֹוׁשָ ָהֵאׁש ַהּקְ

ְעּתֹו נֹוָחה ִעם  ֵהא ּדַ ּתְ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אֶׁ

ת ִעם ֲהמֹון ַעם  בֶׁ ִרּיֹות ּוְמעֹרֶׁ ַהּבְ

יק ָהִראׁשֹון ַהנַּ כְּ  ּדִ  :ל"מֹו ַהּצַ

 קא

ִחיַנת . א ָכל ָאָדם ְוָאָדם ֵיׁש ּבְ ּבְ

ין ְנִהיִרין ִחיַנת , ַאְנּפִ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

ה  דֹוׁשָ ַגת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָ ְיִדיַעת ַהש ּ

ת  ַ זֶּׁה ְקֻדׁשּ ים ׁשֶׁ ְבִחיַנת ַסם ַחּיִ ּבִ

ל  ם ִמּכָ ְרׁשָ ׁשָ ָרֵאל ָהְרחֹוִקים ּבְ ִיש ְ

ּדֹות  ֲאוֹותַהּמִ ןְוֵיׁש ּבֹו , ְוַהּתַ ם־ּכֵ  ּגַ

ְבִעים ַעּכוּ  ִ ִחיַנת ַהׁשּ ֵהם "ּבְ ם ׁשֶׁ

ין  ִחיַנת ַאְנּפִ ת ּבְ ִחיַנת ַסם ָמוֶׁ ּבְ

כּות  ִחיַנת ַחׁשְ ֵהם ּבְ ֲחׁשּוִכין ׁשֶׁ

ַרת ַהְיִדיָעה ְיֵדי ־ְוַעל, ְוַהְסּתָ

ם  ּתֹוָרה ְלׁשֵ ַע ּבַ ָהָאָדם ִמְתַיּגֵ ׁשֶׁ

ה  זֹּוכֶׁ ַמִים ַעד ׁשֶׁ יג ּוְלָהִבין ׁשָ ִ ְלַהש ּ

ה  דֹוׁשָ ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ין ־ְיֵדי־ַעל ִחיַנת ַאְנּפִ זֶׁה יֹוֵצא ִמּבְ

ין ְנִהיִרין  ֲחׁשּוִכין ִלְבִחיַנת ַאְנּפִ

ל  ְעּבּוד ׁשֶׁ ִ ּנּו ַהׁשּ ל ִמּמֶׁ ּטֵ ְוָאז ִנְתּבַ

ל  ּדֹות ָרעֹות ׁשֶׁ ֲאוֹות ְוַהּמִ ַהּתַ

ְבִעים ַעּכוּ  ִ חִ "ַהׁשּ ֵהם ּבְ יַנת ם ׁשֶׁ

ין ֲחׁשּוִכין ְוָאז ִנְקָרא ָאָדם  ַאְנּפִ

ִחיַנת , "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם: "ּבְ

ִחיַנת ם ְקרּוִיים ָאָדם': ּבְ ' ַאּתֶׁ

ם ָאָדם , (א"ְיָבמֹות ס) ר ׁשֵ י ִעּקַ ּכִ

ה ־זֹוִכין ַעל דֹוׁשָ ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ין ְנִהיִרין ְוִהיא  ִחיַנת ַאְנּפִ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ַהְר  ל ּבְ ִביַרת ּכָ ָחַקת ּוׁשְ

ֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ְוַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּתַ

ּנּו עֹל  ל ִמּמֶׁ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ה ׁשֶׁ זֹוכֶׁ
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ל ָהַעּכוּ     ְעּבּוד ׁשֶׁ ִ ם "ַהׁשּ ם ּגַ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינוּ  ִמּיּות ּכְ ַגׁשְ , ּבְ

ל ָעָליו ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ל ַהְמַקּבֵ ּכָ

ק גָאבוֹ ) 'ְוכוּ ' עֹל ּתֹוָרה רֶׁ  (:ת ּפֶׁ

 קב

תֹו . א ְתִפּלָ ֵהר ּבִ ל ָאָדם ִיזָּ ּכָ

ּיּוַכל ְלעֹוֵרר  ן ׁשֶׁ אֹפֶׁ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶׁ

לּוי  עֹוָלם ְוזֶׁה ּתָ ַפע ּבָ יְך ׁשֶׁ ּוְלַהְמׁשִ

ִיְרָאה י , ּבְ ׁש ּבֹו ִיְרַאת 'ּכִ ּיֵ ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

ָמִעים ָבָריו ִנׁשְ ַמִים ּדְ ָרכֹות ו) 'ׁשָ  (.ּבְ

ֵני מִ  י ֵיׁש , יֵני ִיְרָאהְוֵיׁש ׁשְ ַהְינּו ּכִ

ָאה ְלָהָאָדם  ּבָ ְליֹוָנה ׁשֶׁ ִיְרָאה עֶׁ

ה ְרצֶׁ ּתִ ְוַעל , ִלְפָעִמים ָמַתי ׁשֶׁ

ָכר זֹו ֵאין ש ָ ְוֵיׁש ִיְרָאה . ִיְרָאה ּכָ

ָאה ְלָהָאָדם ִמּכַֹח ָהָאָדם  ּבָ ׁשֶׁ

ִחיַנת, ַעְצמוֹ  : ְוִיְרָאה זֹאת ִהיא ּבְ

ִיְרַאת אֱ " ל ּבְ יק מֹוׁשֵ " לִֹהיםַצּדִ

מּוֵאל) ְיֵדי ִיְרָאה ־ְוַעל(. ג ג"ב כ־ׁשְ

ַמַעת ְויֹוֵרד  תֹו ִנׁשְ ִפּלָ זֹאת ּתְ ּכָ

ל  ּדֵ ּלֶׁה ְוִנְתּגַ עֹוָלם ְוִנְתּגַ ַפע ּבָ ׁשֶׁ

ַרךְ   :ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

 קג

ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני . א ָרא מֹׁשֶׁ ּקָ ֶׁ ַמה ׁשּ

ִאים: "ְראּוֵבן ים ַחּטָ ְרּבּות ֲאָנׁשִ " ּתַ

ר לבַּ ) ְדּבָ ם אּוְנְקלֹוס( ב יד"ּמִ : ְוִתְרּגֵ

א' ַבּיָ א ַחּיָ ְלִמיֵדי ֻגְבַרּיָ ן ', ּתַ ַעּיֵ

ִנים  :ּפְ

 קד

ְדָרׁש . א ּמִ ִאיָתא ּבַ ֶׁ ַטַעם ְלַמה ׁשּ

ה ִלְבֵני ָגד  ָאַמר מֹׁשֶׁ ִביל ׁשֶׁ ׁשְ ּבִ

ִאים ' ְוכוּ  ים ַחּטָ ְרּבּות ֲאָנׁשִ ּתַ

ל  סֶׁ נֹו ָעַבד ְלפֶׁ ן ּבְ ּבֶׁ ֱעַנׁש ׁשֶׁ נֶׁ

ִנים, ָכהִמי ן ּפְ  :ַעּיֵ

 קה

ּתֹוָרה. א לּוָיה ּבַ ׁשּוָבה ּתְ ר ַהּתְ , ִעּקַ

ּה  ַע ּבָ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ּוִמְתַיּגֵ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ

ָבר ִמּתֹוְך  ה ְלָהִבין ּדָ זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

ַמִים זֶׁהּו  ם ׁשָ ּה ְלׁשֵ ׁש ּבָ ָבר ּוְלַחּדֵ ּדָ

מּוָרה ׁשּוָבה ּגְ ְוָאז ַמֲחִזיר , ּתְ

ר כָּ  ֵ רּוִפים ּוְמַקׁשּ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּצֵ

ל  ָלִלּיּות ָהעֹוָלמֹות אֶׁ ְלקֹו ִמּכְ חֶׁ ּבְ ׁשֶׁ

יב אֹוָתם  ל ְמקֹוָמן ּוֵמׁשִ ן ְואֶׁ ְרׁשָ ׁשָ

חּו  ּדְ ּנִ קֹומֹות ׁשֶׁ ל ַהּמְ ּלָם ִמּכָ ּכֻ

ִרּיָה  ה ּבְ ם ְוַנֲעש ֶׁ רּו ְלׁשָ זְּ ְוִנְתּפַ

ב ָ ַעת ְמֻיׁשּ ה ְוָאז ַהּדַ ה . ֲחָדׁשָ ְוזֹוכֶׁ

ַרְך ַעד  ְלעֹוֵרר ְצלֹו ִיְתּבָ ַרֲחִמים אֶׁ

ַעְצמֹו  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה ׁשֶׁ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ּלֵל ָעָליו ם, ִיְתּפַ ֵ ַהׁשּ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ
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ׁשּוִטים    ַרֲחָמיו ַהּפְ ַרְך ְיעֹוֵרר ּבְ ִיְתּבָ

דֹוִלים  ים ְוַהּגְ ֻרּבִ ת ַרֲחָמיו ַהּמְ אֶׁ

דֹוָלה  ה לֹו ְיׁשּוָעה ּגְ ְוָאז ִיְהיֶׁ

לֵ  ׁשְ  :מּות ָאֵמןּבִ

 קו

ַקְטנּות ַהּמִֹחין . א ָאָדם הּוא ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ת ַעְצמֹו ְוָלבֹוא  ָצִריְך ְלַחזֵּק אֶׁ

א ְלַגְדלּות . ְלַגְדלּות ַהּמִֹחין ּבָ ּוְכׁשֶׁ

יִנים  ל ַהּדִ ִקין ּכָ ַהּמִֹחין ִנְמּתָ

יְך ָעָליו ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים  ּוַמְמׁשִ

ַעְצמֹו ָלבֹוא  ְוִאם לֹא ָיכֹול ּבְ

ַגְדלּות ַהּמִֹחין ֵעָצה ָלזֶׁה לְ 

יל ֲאֵחִרים ְוַעל ּכִ ש ְ ּיַ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ְצלוֹ  ם אֶׁ  :ִנְתעֹוֵרר ּגַ

 קז

ר ָעלֶׁיָך . א ּבֵ ר ָהָרע ִמְתּגַ ַהּיֵצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָבר  ּכְ ְדלּות ְוַלֲחׁשֹב ׁשֶׁ ָך ּגַ ְלַהְכִניס ּבְ

ְבִחיַנת ה ּבִ ל : "ַאּתָ יק מֹוׁשֵ ַצּדִ

ִיְרַאת ֱאלִֹהים כֹול ְרצֹון ְוִכְביָ " ּבְ

י  ָיְדָך ּכִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ל 'ַהׁשּ ִמי מֹוׁשֵ

יק י ַצּדִ ל ' ּבִ יב אֶׁ ָאז ָצִריְך ְלָהׁשִ

ַעְצמֹו ְולֹוַמר ֵאיְך  ָבר זֶׁה ּבְ ִלּבֹו ּדָ

ֲאָוה ְוֵאין  ׁש ִלי ּגַ ּיֵ ׁשֶׁ ל ּכְ ֲאִני מֹוׁשֵ

מֹו  י ּכְ ה ִעּמִ ַרְך ׁשֹורֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ   :ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶׁ

 קח

ְדֵבקּות . א ָראּוי ּבִ ּלֵל ּכָ ָאָדם ִמְתּפַ ׁשֶׁ ּכְ

ְמַצע הּוא  אֶׁ ָראּוי ּובֶׁ אֹו ִמְתּבֹוֵדד ּכָ

ַגם  ְך ִמּפְ ְדֵרָגתֹו זֶׁה ִנְמׁשָ נֹוֵפל ִמּמַ

ר ִלּבֹו . ֱאמּוָנה ּבֵ ׁשַ ּיְ ְוָאז ָצִריְך ׁשֶׁ

נָּ  ַעְצמֹו ַעל ׁשֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ִקְרּבֹו ְוִיְתּבַ ַפל ּבְ

ץ ִויַרֵחם ַעל  ַמִים ָלָארֶׁ ָ ַלְך ִמׁשּ ְוִנׁשְ

ַח ַעל זֶׁה  ְתַאּנֵ ּיִ ַעְצמֹו ַעד ׁשֶׁ

 :ְיֵדי ָהֲאָנָחה ַיֲחזֹר ְלַמְדֵרָגתוֹ ־ְוַעל

ה   ָ ש   דֻׁ קְׁ  קט –ֲאָנָחה ד ִ

י . א ה ְיָקָרה ְמאֹד ּכִ ָ ְקֻדׁשּ ֲאָנָחה ּדִ

ָרחֹוק ־ַעל ַח ַעל ׁשֶׁ ְתַאּנֵ ּמִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ה ָ ֻדׁשּ ל ־ְיֵדי־ַעל. ֵמַהּקְ בֶׁ זֶׁה ִנְפָסק ֵמחֶׁ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ל ּדִ בֶׁ ר ְלחֶׁ ֵ ְמָאה ְוִנְתַקׁשּ ַהּטֻ

ַבר  ַח ַעל ֵאיזֶׁה ּדְ ְתַאּנֵ ּמִ ׁשֶׁ ְוֵכן ּכְ

הּוא ִנְכָסף ֵאלֶׁיָה הּוא  ֲאָוה ׁשֶׁ ּתַ

לֹום ְך ַחס ְוׁשָ  :ְלֵהפֶׁ

ַח ָהָאָדם ַעל . ב ְתַאּנֵ ּמִ ֲאָנָחה ׁשֶׁ

גָ  ָ תֹו ֲעוֹונֹוָתיו אֹו ַעל ִמעּוט ַהש ּ

ה ִסּגּוִפים  ּמָ ִהיא יֹוֵתר טֹוָבה ִמּכַ

:ְוַתֲעִנּיֹות
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 קי

ְוָדָבר . ַהּתֹוָרה ִהיא רּוָחִנּיּות. א

ןוְ , רּוָחִני ֵאינֹו ּתֹוֵפס ָמקֹום  ַעל־ּכֵ

ְכלֹו רּוָחִני  לֹו ְוש ִ עֳּ ר ּפָ ְך ְוָיׁשָ זַּ ִמי ׁשֶׁ

ּה ְולֹא  ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ָיכֹול ִלְתּפֹס ּכָ

בָ  ח ּדָ ּכַ ם , רִיׁשְ ֵ הּוא ְמַגׁשּ ַאְך ִמי ׁשֶׁ

ם  ה ֵמהֶׁ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ְועֹוש ֶׁ ּדִ

ׁשּות ַעל ְכַחת ־ְיֵדי־ַמּמָ א ׁשִ זֶׁה ּבָ

לֹום  :ַהּתֹוָרה ַחס ְוׁשָ

 קיא

י. א ָרֵאל ָראׁשֵ ֵני ִיש ְ בֹות ־רֹאׁש ּבְ ּתֵ

י ּמּו . ַרּבִ ְך ִיּדַ חֹׁשֶׁ ִעים ּבַ ְך ְרׁשָ ּוְלֵהפֶׁ

י י־ָראׁשֵ בֹות ַרּבִ  :ּתֵ

 קיב

ה . א א ּוְלַמֲעש ֶׁ ָלל ַהּיֹוֵצא ְלֻעְבּדָ ַהּכְ

ל ַמֲעַלת  ֲאָמר ַהזֶּׁה ִמּגֹדֶׁ ֵמַהּמַ

ִפּלָה ַהּתְ ת ּבְ ּבּור ָהֱאמֶׁ , ּדִ

ַעל ם ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ֵ זֶׁה ָיִאיר לֹו ַהׁשּ

ָתִחים  ַעְצמֹו ִלְראֹות ַהּפְ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ְך  ְמָאה ְוָלֵצאת ֵמחֹׁשֶׁ ַהּטֻ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶׁ

דֹול ְוכוּ  ק ְלֵעיל ', ְלאֹור ּגָ ְעּתַ ָבר נֶׁ ּכְ

ם ן ׁשָ ִסיָמן ט ַעּיֵ ּוְבָכאן ְמָבֵאר . ּבְ

ִבין ֵיׁש לֹו  יל ַהּמֵ ּכִ ש ְ ַהּמַ יֹוֵתר ׁשֶׁ ּבְ

ַעם  ה ּפַ ְזּכֶׁ ּיִ ל ָיָמיו ׁשֶׁ ּלֵל ּכָ ְלִהְתּפַ

ּבּור  ר ּדִ יו ְלַדּבֵ ל ְיֵמי ַחּיָ ָחד ּכָ אֶׁ

ת ִלְפֵני ה ל ֱאמֶׁ ָחד ׁשֶׁ ָראּוי ' אֶׁ ּכָ

ָצה זֹאת ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ְוַעל ְיֵדי עֵ 

יו ל ְיֵמי ַחּיָ ת ּכָ ֱאמֶׁ ר ּבֶׁ ׁשֵ י , ִאיׁש ּכָ ּכִ

הּוא ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות  ִמיד ֵאיְך ׁשֶׁ ּתָ

ת ַעְצמֹו  ת ַעְצמֹו ּוְלַהֲחִזיק אֶׁ אֶׁ

ם ־ַעל ֵ הּוא אֹור ַהׁשּ ת ׁשֶׁ ְיֵדי ָהֱאמֶׁ

ְך  ל חֹׁשֶׁ ם ּכָ ר ּגַ ַעְצמֹו ֲאׁשֶׁ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

יךְ  ּנוּ  לֹא ַיְחׁשִ י ֵאין ׁשּום , ִמּמֶׁ ּכִ

עֹוָלם  ֻטְמָאה ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ּבָ

ָתִחים ָלֵצאת  ם ּפְ ּלֹא ִיְהיֶׁה ׁשָ ׁשֶׁ

ֵאין רֹוִאים אֹוָתם  ם ַרק ׁשֶׁ ָ ִמׁשּ

ם ׁש ׁשָ ּיֵ כּות ׁשֶׁ ל ַהַחׁשְ ֲאָבל . ִמּגֹדֶׁ

ם ־ַעל ֵ ת ֵמִאיר לֹו ַהׁשּ ְיֵדי ָהֱאמֶׁ

ה ִלְרא ַעְצמֹו ְוִיְזּכֶׁ ַרְך ּבְ ֹות ִיְתּבָ

ק  עֹמֶׁ ם ּבְ ְקָוה ּגַ ַתח ּתִ ְוִלְמצֹא ּפֶׁ

ְנִפיָלתֹו ָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה 

ת  ֱאמֶׁ ַרְך ּבֶׁ ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ִמיד ָאֵמן  :ּתָ

 קיג

ַעל. א ם־ַהּבַ ר ־ׁשֵ דֹוש ֵזכֶׁ טֹוב ַהּקָ

יק ִלְבָרָכה ָאַמר ּגֹוְזִרין : ַצּדִ ם ׁשֶׁ קֹדֶׁ

ין ַעל ֵאיזֶׁה ִאישׁ  ַזר ּדִ ׁשֹוֲאִלין , ּגְ
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ְגָזר ָעָליו     ּנִ ַעְצמֹו ׁשֶׁ ת ָהִאיׁש ּבְ אֶׁ

ים ָאז ִנְגָזר  ין ְוִאם הּוא ַמְסּכִ ַהּדִ

לֹום ין ַחס ְוׁשָ ֹוֲאִלין , ַהּדִ ׁשּ ַהְינּו ׁשֶׁ

ּיֹוֵצא ּבֹו ְוהּוא ּפֹוֵסק  אֹותֹו ַעל ּכַ

ין ין ְוָאז ִנְגָזר ַהּדִ ִעְנָין , ַהּדִ ּכָ

לֶׁ  ָדִוד ַהּמֶׁ ִצינּו ּבְ ּמָ ְך ָעָליו ׁשֶׁ

לֹום ָ ִביא , ַהׁשּ ר לֹו ָנָתן ַהּנָ ּפֵ ּסִ ׁשֶׁ

ה  ְבש ָ ה ָהאֹוֵרַח ְוַהּכִ מּוֵאל)ַמֲעש ֵ ב ־ׁשְ

ר ( ב א"י ֲאׁשֶׁ ין ּכַ ְוִנְפַסק ָעָליו ַהּדִ

יו ּבּוִרים . ָיָצא ִמּפִ ּוְבָכל ַהּדִ

ָאָדם ׁשֹוֵמַע ָצִריְך  ְוִסּפּוִרים ׁשֶׁ

ין י  ִלזֵָּהר ְמאֹד ִלְבִלי ִלְגמֹר ַהּדִ ּכִ

ִעְנַין  י ֵיׁש ּבְ ַנת ְנָפׁשֹות ּכִ הּוא ַסּכָ

ֹבִהים ָבִרים ִעְנָיִנים ּגְ  :ִסּפּוֵרי ּדְ

 קיד

ָבר מּוָבא ִמזֶּׁה ָהִעְנָין ְלֵעיל  .א ּכְ

ם"ִסיָמן פ ן ׁשָ ּוְבָכאן , ח ַעּיֵ

ע  ם ָרׁשָ ׁש ּגַ ּיֵ הֹוִסיף ְלָבֵאר ׁשֶׁ

יק ּדִ חֹוֵלק ַעל ַהּצַ ְוָכל זֶׁה , ׁשֶׁ

ן ם־ּכֵ ְכֵדי ְמֻכוָּ  ּגַ ַמְעָלה ּבִ ן ִמּלְ

יְך  יק ְלַהְמׁשִ ּדִ ּיּוַכל ַהּצַ ׁשֶׁ

ַפע ֶׁ ׁש , ַהׁשּ ע ְמַבּקֵ ַאְך ָהָרׁשָ

ָידוֹ ' ַלֲהִמיתֹו ַוה ּנּו ּבְ  :לֹא ַיַעְזבֶׁ

 

 קטו

ל . א ִמּיּות ּכָ ַגׁשְ הּוא הֹוֵלְך ּבְ ִמי ׁשֶׁ

ה ־ְוַאַחר, ָיָמיו ְך ִנְתַלֵהב ְורֹוצֶׁ ּכָ

ם  ֵ ַדְרֵכי ַהׁשּ ַרְך ָאז ֵליֵלְך ּבְ ִיְתּבָ

ין ְמַקְטֵרג ָעָליו ְוֵאינֹו  ת ַהּדִ ִמּדַ

ם  ֵ יַח אֹותֹו ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ ַמּנִ

ַרְך ּוַמְזִמין לֹו ְמִניָעה ִסיל , ִיְתּבָ ְוַהּכְ

ִניעֹות חֹוֵזר  ה ַהּמְ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ר . ַלֲאחֹוָריו הּוא ּבַ ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

ְיָקא  ַעת הּוא ְמָקֵרב ַעְצמֹו ָאז ּדַ ּדַ

ל לְ  ּכֵ י הּוא ִמְסּתַ ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ת  ַעְצָמּה אֶׁ ִניָעה ּבְ ַהּמְ ּומֹוֵצא ּבְ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ֱאמֶׁ י ּבֶׁ ַרְך ּכִ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ִניָעה  ַהּמְ ר ּבְ ַעְצמֹו ִנְסּתָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

 :ַהזֹּאת

 קטז

 :ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ִנּצֹול ֵמֲעֵברֹות. א

 קיז

ת מַ . א ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּלּות ּבְ ְתִחיל ִהְתּגַ

הּו ְוַעל ר ־ְיֵדי־ֵאִלּיָ קֶׁ ֶׁ ה ַהׁשּ זֶׁה ִנְדחֶׁ

ֵהִביא  ָחׁש ׁשֶׁ ִחיַנת ַהּנָ הּוא ִמּבְ ׁשֶׁ

ןוְ , ִמיָתה ָלעֹוָלם ה ָאז  ַעל־ּכֵ ָקׁשֶׁ

ָנה ִהיא , ִליׁשֹן י ׁשֵ ןּכִ ם־ּכֵ ּגַ



 רנט קכא -־ קיח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִחיָנה זֹאת    ִנים) ִמּבְ ן ּפְ י  ,(ַעּיֵ ְוַגם ּכִ

ל מֹוָצֵאי  ָלה ׁשֶׁ ת הּוא ַהַהְבּדָ ּבָ ׁשַ

י  ַעת ּכִ ְבִחיַנת ּדַ ַעת 'ּבִ  –ִאם ֵאין ּדַ

ִין ָלה ִמּנַ ק ) 'ַהְבּדָ רֶׁ ָרכֹות ּפֶׁ ְלִמי ּבְ ְירּוׁשַ

ןוְ , ('ה ָנה  ַעל־ּכֵ ֵ י ַהׁשּ ה ִליׁשֹן ּכִ ָקׁשֶׁ

ַעת קּות ַהּדַ ּלְ  :הּוא ִהְסּתַ

ד   ו  מ  ָפֵרש  ַהל ִ  קיח –לְׁ

ּלֹוֵמד. א ׁשֶׁ ָבר , ּכְ טֹוב ְלָפֵרׁש ַהּדָ

ִבין ְוהּוא טֹוָבה בְּ  ּמֵ ָלׁשֹון ׁשֶׁ

 :ְלָהעֹוָלם

ִחיַנת . ב יק ַהּדֹור הּוא ּבְ ל ַצּדִ ּכָ

יחַ  ה ָמׁשִ ּתֹוָרה , מֹׁשֶׁ ׁש ּבַ ַחּדֵ ּמְ ּוְכׁשֶׁ

ְבִחיַנת   –" ְורּוַח ֱאלִֹהים"הּוא ּבִ

יחַ ' ל ָמׁשִ א רּוחֹו ׁשֶׁ ת "' ּדָ פֶׁ ְמַרחֶׁ

ִים ֵני ַהּמָ הּוא ַהּתֹוָרה  –" ַעל ּפְ ׁשֶׁ

ף קצהַ ־זַֹהר) ב ּדַ ׁשֶׁ דֹוׁש ַוּיֵ ּוְכמֹו (. ב"ּקָ

ל  יַח ָסִביל ַמְרִעין ֲעבּור ּכָ ׁשִ ּמָ ׁשֶׁ

ם  ר ֲעֵליהֶׁ ָרֵאל ְלַכּפֵ מֹו־ֵכןִיש ְ ל  ּכְ ּכָ

יק ַהּדֹור הּוא סֹוֵבל ִיּסּוִרים  ַצּדִ

ָרֵאל ְלָהֵקל  ַלל ִיש ְ ִביל ּכְ ׁשְ ּבִ

ם ֵאין ָאנּו זֹוִכים , ֵמֲעֵליהֶׁ ֶׁ ם ַמה ׁשּ ּגַ

יג ִ י ּתֹוָרה  ְלַהש ּ ל ִחּדּוׁשֵ ָבִרים ׁשֶׁ ַהּדְ

מֹו  ֵהם ּכְ מֹות ׁשֶׁ יק ּכְ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶׁ

ָגְבֵהי  יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ְצאּו ִמּפִ ּיָ ׁשֶׁ

ם ָלנּו  ְמרֹוִמים ַרק ְצִריִכים ְלָפְרׁשָ

ַנז אֹו  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ְך חֹל ּבִ רֶׁ דֶׁ ּבְ

ְרִגיִלין  ְלׁשֹון חֹל ׁשֶׁ ּיֹוֵצא ּבֹו ּבִ ּכַ

ר ּבֹו  ןזֶׁהּו ְלַדּבֵ ם־ּכֵ ִחיַנת ּגַ : ּבְ

ֵעינוּ " ׁשָ ִחיַנת " ְוהּוא ְמחָֹלל ִמּפְ ּבְ

ִגיַנְיהוּ  ִאְתָעֵבד חֹל ּבְ ם ח) ּדְ ( פ"ג ר"ׁשָ

ןְוזֶׁה  ם־ּכֵ ִחיַנת  ּגַ יק ּבְ ּדִ ל ַהּצַ ֵאצֶׁ

ָרֵאל ר ַעל ִיש ְ  :ָסִביל ַמְרִעין ְלַכּפֵ
 

 קיט

ָחד . א ל אֶׁ ְך ַעל ּכָ ת ִנְמׁשָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ַעת ר ּבֹו ־ְיֵדי־ְוַעל, ּדַ ּבֵ זֶׁה ִמְתּגַ

ת ָהַרֲחָמנּות ְלַרֵחם ַעל  ִמּדַ

לּוי  י ָהַרֲחִמים ּתָ ִרּיֹות ּכִ ַהּבְ

ַדַעת ׁש לֹו ַרֲחָמנּות ־ְוַעל, ּבְ ּיֵ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַמִים ָ  :ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהׁשּ

 קכ

ר ֵאין ּבֹו . א פֶׁ ּלֹוֵמד ִמּתֹוְך ַהּסֵ ׁשֶׁ ּכְ

ְך ְלעֹוֵרר אֹות ל ּכָ מֹו ּכַֹח ּכָ ֹו ּכְ

ַעְצמֹו  יק ּבְ ּדִ י ַהּצַ ֹוְמִעין ִמּפִ ׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ּתֹוָרה ִנים) ְוִעְנָין זֶׁה ְמֹפָרׁש ּבַ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

 קכא

ה ְולֹוֵמד . א הּוא רֹואֶׁ ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ּבְ

ת ַעְצמֹו  ר ִיְמָצא אֶׁ ֵאיזֶׁה ֵספֶׁ ּבְ



 רס קכד -־ קכב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ח ְלַעְצמֹו מּוָסר   ּקַ ּיִ ה , ַהְינּו ׁשֶׁ ְוִיְראֶׁ

ִחיתּותֹו ְושִׁ  ְפלּותֹו ְוזֶׁה ִסיָמן ּפְ

ֹות ְרצֹונֹו  הּוא ָחֵפץ ַלֲעש  ׁשֶׁ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

 קכב

ת ְוַאף . א חֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ָהֱאמֶׁ ּצָ ַהּנִ

ת  ַבר ֱאמֶׁ ִאם ְיָבְררּו ְלֵעיָניו ּדְ

חֹון ּצָ ה אֹותֹו ֵמֲחַמת ַהּנִ , ִיְדחֶׁ

ן ת ַלֲאִמּתֹו  ַעל־ּכֵ ה ָהֱאמֶׁ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ם ִמדַּ  חֹון ְוָאז ְיַסּלֵק ִמּקֹדֶׁ ּצָ ת ַהּנִ

ה  ת ִאם ִיְרצֶׁ ָיכֹול ִלְראֹות ָהֱאמֶׁ

חֹון  ּצָ ַהּנִ ַרְך ַאף ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲאָבל ַהׁשּ

ת ְוַגם ֵנַצח : "ְוזֶׁהוּ , הּוא ֱאמֶׁ

ָרֵאל ר לֹא ִיש ְ ּקֵ מוֵּאל) "ְיׁשַ  (:ו כט"א ט־ׁשְ

 קכג

לּוי ּבֹו . א ַהּכֹל ּתָ ר ְוַהְיסֹוד ׁשֶׁ ָהִעּקָ

ר ַעְצמ ֵ יק הּוא ְלַקׁשּ ּדִ ֹו ְלַהּצַ

ל  ָבָריו ַעל ּכָ ל ּדְ ּדֹור ּוְלַקּבֵ ּבַ ׁשֶׁ

י הּוא זֶׁה ר יֹאַמר ּכִ ָבר ָקָטן , ֲאׁשֶׁ ּדָ

ָבָריו  דֹול ְוִלְבִלי ִלְנטֹות ִמּדְ ְוָדָבר ּגָ

מֹאל לֹום ָיִמין ּוש ְ ְוָצִריְך , ַחס ְוׁשָ

ל ַהָחְכמֹות  ִליְך ֵמִאּתֹו ּכָ ְלַהׁשְ

ִאּלוּ  ְעּתֹו ּכְ ֵאין לֹו ׁשּום  ּוְלַסּלֵק ּדַ

יק  ּדִ ל ֵמַהּצַ ר ְיַקּבֵ ְלֲעֵדי ֲאׁשֶׁ ל ּבִ כֶׁ ש ֵ

ת ָאר , ְוָהַרב ָהֱאמֶׁ ׁשְ ּנִ ְוָכל ְזַמן ׁשֶׁ

ל ַעְצמֹו ֵאינֹו  כֶׁ ְצלֹו ׁשּום ש ֵ אֶׁ

ר ֲעַדִין  ָ ֵלמּות ְוֵאינֹו ְמֻקׁשּ ׁשְ ּבִ

יק ּדִ ַלת ַהּתֹוָרה , ְלַהּצַ ר ַקּבָ ְוֵכן ִעּקַ

לִ  ָרֵאל ִהׁשְ ש ְ ּיִ ל ָהָיה ׁשֶׁ ם ּכָ יכּו ֵמִאּתָ

ה ֱאִמינּו ּבַ ה ' ַהָחְכמֹות ְוהֶׁ ּוְבמֹׁשֶׁ

ְבִחיַנת ַעם ָנָבל ְולֹא : "ַעְבּדֹו ּבִ

ָבִרים ל) "ָחָכם א ': ְוַתְרּגּומוֹ  (ב ו"ּדְ ַעּמָ

ימוּ  ילּו אֹוַרְיָתא ְוָלא ַחּכִ ַקּבִ ְוֵכן ' ּדְ

ַמִים  ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ר ַקּבָ ִעּקַ

שְׁ ־הּוא ַעל ּמַ ִלין ְיֵדי ׁשֶׁ ִליִכין ּוְמַבּטְ

ל ַהָחְכמֹות ְתִמימּות , ּכָ ַרק ֵליֵלְך ּבִ

ה  דֹוׁשָ י ַרק ַהּתֹוָרה ַהּקְ יטּות ּכִ ּוְפׁשִ

ית ָאר . הּוא ַהָחְכָמה ָהֲאִמּתִ ּוׁשְ

ְצָלהּ  ֵטִלים אֶׁ ל ַהָחְכמֹות ֵהם ּבְ  :ּכָ

 קכד

קֹום ּוְמָפֵרׁש . א ר ִלְפֵני ַהּמָ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ְטָענ יָחתֹו ּבִ ׁשֹותש ִ ה , ֹות ּוַבּקָ ְורֹוצֶׁ

דֹושׁ  ת ַהּקָ ַח אֶׁ רּוךְ ־ְלַנּצֵ הּוא ־ּבָ

תוֹ  ׁשָ ּקָ ה ּבַ ֲעש ֶׁ ּיַ ְבָיכֹול ׁשֶׁ ֵיׁש , ּכִ

ְמָחה  ֲענּוג ְוש ִ ַרְך ּתַ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ן, ִמזֶּׁה ם  ַעל־ּכֵ ֵ ׁשֹוֵלַח לֹו ַהׁשּ

ּיּוַכל  ִפיו ׁשֶׁ ּבּוִרים ּבְ ַרְך ּדִ ִיְתּבָ

ח אֹותוֹ  י , ְלַנּצֵ איּכִ ַוּדַ לֹא זֶׁה ּבְ ּבְ



 רסא קכח -־ קכה  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ַח    ר ָוָדם ְלַנּצֵ ר ְלָבש ָ ְפׁשָ לֹא ָהָיה אֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ם , אֶׁ ֵ ַאְך ַהׁשּ

זֶׁה  ַע לֹו ּבָ ַעְצמֹו ְמַסּיֵ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

נַּ   :ל"ּכַ

 קכה

ה . א ת ְיָקָרה ּוְקדֹוׁשָ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ַמַאְכֵלי , ְמאֹד ּוִמְצָוה ְלַהְרּבֹות ּבְ

ת כִּ  ּבָ ּה ֱאלֹהּות ְוֻכּלָּה ׁשַ ּלָ י ִהיא ּכֻ

שׁ  ן, קֹדֶׁ ּה  ַעל־ּכֵ ֵהר ּבָ ְצִריִכין ִלזָּ

ּה ׁשּום ֵחלֶׁק ַוֲאִחיָזה  ּלֹא ִיְהיֶׁה ּבָ ׁשֶׁ

ּלֹא יֹאַכל , ִמיֵמי ַהחֹל ַהְינּו ׁשֶׁ

הּוא ָרֵעב  ִביל ׁשֶׁ ׁשְ ְפׁשּוטֹו ּבִ ּכִ

ְתמֹול ה , ֵמאֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁ ֵדי ׁשֶׁ אֹו ּכְ

י, ָרֵעב ְלָמָחר זֶׁה ֵיׁש ־ְיֵדי־ַעל ּכִ

ֲאִכיָלתוֹ  , ֲאִחיָזה ְוֵחלֶׁק ִליֵמי ַהחֹל ּבַ

ןוְ  ֲאִכיָלתֹו  ַעל־ּכֵ ן ּבַ ָצִריְך ְלַכּוֵ

ת  ּבָ ת ׁשַ ַ ִביל ְקֻדׁשּ ׁשְ ת ַרק ּבִ ּבָ ׁשַ ּבְ

ָלָתא ַהּיֹום , ַעְצמוֹ  ִחיַנת ּתְ ְוזֶׁה ּבְ

ת ּבָ ל ֲאִכיַלת ׁשַ ְכִתיב ֵאצֶׁ ז , ּדִ ְלַרּמֵ

ְהיֶׁה ֲאִכיָלת ּיִ ִביל ׁשֶׁ ׁשְ ֹו ַרק ּבִ

ת ּוְכבֹוד ַהּיֹום ַעְצמוֹ  ַ  :ְקֻדׁשּ

 קכו

ת. א ּבָ ִניַסת ׁשַ ַעת ּכְ ׁשְ ף ּבִ כֶׁ ָאז , ּתֵ

ׁש  פֶׁ ל ַהּנֶׁ ֲענּוג ׁשֶׁ ל ַהּתַ דֶׁ ֵמֲחַמת ּגֹ

ת ּבָ ׁשַ א ּבְ ּבָ ַמְתִחיִלים , ְיֵתָרה ׁשֶׁ

ַע ּוְלִהְצַטֵער ַעל  ְעּגֵ ף ְלִהְתּגַ כֶׁ ּתֵ

מֹוָצֵאי שַׁ  ׁש ּבְ פֶׁ ת ֲאֵבַדת ַהּנֶׁ ּבַ

שׁ  ִחיַנת , קֹדֶׁ ַפשׁ "ְוזֶׁה ּבְ ּנָ ַבת ַוּיִ " ׁשָ

ת ְוָדְרׁשּו  ּבָ ְכִניַסת ׁשַ אֹוְמִרים ּבִ ׁשֶׁ

יָון ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֲחָכֵמינוּ  ּכֵ

שׁ  פֶׁ ַבת ַוי ָאְבָדה נֶׁ ָ ׁשּ יָצה ט) 'ׁשֶׁ  ,(ו"ּבֵ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהּקָ ּמּוָבא ּבַ ֵעין ׁשֶׁ ְוזֶׁה ּכְ

גוּ  ִהְתַעּנְ ֵעת ׁשֶׁ ּבְ א ְמאֹד  ׁשֶׁ ְבַרּיָ ַהחֶׁ

ְמעֹון  י ׁשִ ל ַרּבִ ּלּות ׁשֶׁ ת ִהְתּגַ ַ ֻדׁשּ ִמּקְ

ר ַע , יֹוַחאי־ּבַ ְעּגֵ ִהְתִחילּו ְלִהְתּגַ

ד ': ְמאֹד ְוָאְמרוּ  ַוי ְלָדָרא ּכַ

ּלֵק ְסּתַ ֵעין ַהנַּ ', ּתִ שׁ "ְוזֶׁה ּכְ  :ל ַמּמָ

 קכז

ִמיד ְולֹא . א ֵלִמים ּתָ ָגִדים ִיְהיּו ׁשְ ַהּבְ

ַעְצָמם וְ ; ְקרּוִעים ָגִדים ּבְ ַהּבְ

ת ָהָאָדם ְלִדין ִאם לֹא , ּתֹוְבִעין אֶׁ

ָראּוי  ָדם ּכָ ִמיָרָתם ְלַכּבְ ׁשְ ִנְזָהר ּבִ

ְנִקּיּות  :ּוְלַהֲחִזיָקם ּבִ

 קכח

ִרים ְקָצת. א ׁשֵ ים ּכְ , ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ּנֹוֵגַע ִיְרַאת ה ִלּבֹו ' ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּבְ

יל ֵעיָניו ְקָצת ְוֵאינֹו ִמסְ  ּפִ ל ַמׁשְ ּכֵ ּתַ

ים ָנׁשִ י־ַעל־ְוַאף, ּבְ ֵכן הּוא ּגֹוֵנב ־ּפִ



 רסב קלא -־ קכט  ן"ֵטי מֹוֲהר  ִקיצּור ִלּקוּ 

ל ִמן    ּכֵ ְלַאַחר ָיד ּוִמְסּתַ ת ָהַעִין ּכִ אֶׁ

ד ָאְמרּו , ַהּצַ ִחיַנת ַמה ׁשֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִעְנַין 

ֲעֵבָרה ר ָהָרע ּדַ ְחִליְנהּו ': ַהּיֵצֶׁ ּכַ

סַ , (ט"יֹוָמא ס) 'ְלֵעיֵנהּ  ּמְ א ֵעיֵני ׁשֶׁ ּמֵ

ר ָהָרע ַעל ּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ־ַהּיֵצֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ל ּכֵ ִהְסּתַ י־ַעל־ְוַאף, ִמּלְ ָאר ־ּפִ ֵכן ִנׁשְ

ד  ל ִמן ַהּצַ ּכֵ י ִמְסּתַ ר ָהָרע ּכִ ַהּיֵצֶׁ

ְלַאַחר ָיד  :ּכִ

ֶביָה    קכט –ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוש ְׁ

ֲאִמין . א ּמַ ּה ׁשֶׁ ָהֱאמּוָנה ְלַבּדָ

יק ּוְמָקֵרב ּדִ ַהּצַ , ַעְצמֹו ֵאָליו ּבְ

ָלל ּנּו ּכְ ל ִמּמֶׁ זֶׁה , ֲאִפּלּו ִאם לֹא ְיַקּבֵ

ַעְצמֹו טֹוב ְמאֹד י ַעל, ּבְ ְיֵדי ־ּכִ

ֱאָכל  ָהֱאמּוָנה ְוַהִהְתָקְרבּות ְלַבד נֶׁ

ְך ְלַמהּות  ּלֹו ְוִנְתַהּפֵ ָהָרע ׁשֶׁ

יק ּדִ ָנתֹו , ַהּצַ ּוָ ה ּכַ ְהיֶׁ ּיִ ּוִבְלַבד ׁשֶׁ

ַמִים ָ נּ . ַלׁשּ ֹוֵסַע ּוְמָקֵרב ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

ָנה  ּוָ ִביל ּכַ ׁשְ יִקים ּבִ ּדִ ַעְצמֹו ְלַהּצַ

ת לֹא יֹוִעיל לֹו ַהִהְתָקְרבּות  רֶׁ ַאחֶׁ

ָלל  :ּכְ

ָנתֹו . ב ָרֵאל ְוַכּוָ ץ ִיש ְ רֶׁ ּנֹוֵסַע ְלאֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ֵדי ָלׁשּוב  ת ּכְ ֱאמֶׁ ַמִים ּבֶׁ ָ ַלׁשּ

ַרךְ ־ְיֵדי־ַעל ם ִיְתּבָ ֵ אי , זֶׁה ְלַהׁשּ ַוּדַ ּבְ

ץ ּתֹוִעיל לוֹ  רֶׁ ָרֵאל ְמאֹד־אֶׁ י , ִיש ְ ּכִ

ץ־ְיֵדי־ַעל רֶׁ ְכָנס ְלאֶׁ ּנִ  ־זֶׁה ְלַבד ׁשֶׁ

ְך  ְצָלּה ְוִנְתַהּפֵ ֱאָכל אֶׁ ָרֵאל נֶׁ ִיש ְ

דֹוש ןוְ , ְלַמהּוָתּה ַהּקָ ֲאִפּלּו  ַעל־ּכֵ

ץ רֶׁ אֶׁ ע ַאּמֹות ּבְ  ־ַהְמַהּלְֵך ַאְרּבַ

ן עֹוָלם  הּוא ּבֶׁ ָרֵאל ֻמְבָטח לֹו ׁשֶׁ ִיש ְ

א ֻתּבֹות) ַהּבָ ֲאָבל ִאם ֵאין (. א"קי ּכְ

ם  ֵ ִביל ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ׁשְ ָלל ּבִ ְרצֹונֹו ּכְ

ּלוֹ  לֹא יֹוִעיל לֹו , ְלַכּלֹות ָהָרע ׁשֶׁ

ץ רֶׁ יַבת אֶׁ ָרֵאל־ְיׁשִ י ִהיא , ִיש ְ ּכִ

ְבִחיַנת  ר "ְמִקיָאה אֹותֹו ּבִ ֲאׁשֶׁ ּכַ

ְקָרא י) "ָקָאה  (:ח כח"ַוּיִ

 קל

אּוף וְ ־ַעל. א ה ְיֵדי ֲעָנָוה ִנּצֹול ִמּנִ זֹוכֶׁ

ִרית ֲאָבל ַעל ִמיַרת ַהּבְ ְיֵדי ־ִלׁשְ

ר  צֶׁ ר ָעָליו ַהּיֵ ּבֵ ֲאָוה ְוַגְדלּות ִמְתּגַ ּגַ

ַתֲאָוה זֹאת  :ָהָרע ּבְ

 קלא

ָצִריְך ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפחֹד ִמן . א

בֹוד ָנה , ַהּכָ בֹוד הּוא ַסּכָ י ּכָ ּכִ

ַנת ְנָפׁשֹות דֹוָלה ַסּכָ ן, ּגְ  ַעל־ּכֵ

יַע ֵאיזֶׁ  ּגִ ּמַ ׁשֶׁ בֹוד ְלָהָאָדם ּכְ ה ּכָ

ָראּוי  לֹו ּכָ ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד ְלַקּבְ

ַרְך ְלַבד מֹו ִיְתּבָ י ִאם ַחס, ִלׁשְ ּכִ
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חּוט    בֹוד ּכְ ַהּכָ לֹום ִיְפּגֹם ּבְ ְוׁשָ

ָראּוי יּוַכל  לֹו ּכָ ֲעָרה ְולֹא ְיַקּבְ ַ ַהש ּ

לֹום ַעל ּלֵק ַחס ְוׁשָ  :זֶׁה־ְיֵדי־ְלִהְסּתַ

 קלב
יק . א דֹול ֵיׁש ַצּדִ הּוא ְמֻפְרָסם ּגָ ׁשֶׁ

ְמקֹומוֹ  מּוְך לֹו , ּבִ ּוְבָמקֹום ַאֵחר ַהּסָ

ָלל , ֵאינֹו ְמֻפְרָסם ְוֵאינֹו ָחׁשּוב ּכְ

ָמקֹום ַאֵחר הּוא ְמֻפְרָסם  ְוׁשּוב ּבְ

יֹוֵתר ָמקֹום , ּבְ ת ֲאִפּלּו ּבְ ֱאמֶׁ ַאְך ּבֶׁ

ָלל  ֵאינֹו ְמֻפְרָסם ְוֵאינֹו ָחׁשּוב ּכְ ׁשֶׁ

ר ם ִעּקַ ם ׁשָ ּיּום ְוַהִחּיּות ַרק  ּגַ ַהּקִ

ְעֵלם, ָידוֹ ־ַעל הֶׁ הּוא ּבְ ְוהּוא , ַרק ׁשֶׁ

זַֹּהר  תּוב ּבַ ּכָ ֶׁ ְבִחיַנת ַמה ׁשּ ּבִ

דֹושׁ  ֵצא ר) ַהּקָ ָנֵפק (: פ"ּתֵ ַמְעָין ּדְ

חֹות ְלַאְרָעא  ֵמֲאָתר ַחד ְוָאֵזל ִמּתְ

ָמקֹום ַאֵחר ּנֹוֵבַע ְויֹוֵצא ּבְ , ַעד ׁשֶׁ

הֹולֵ  ָמקֹום ׁשֶׁ חֹות ַאְרָעא ְוַאף ּבְ ְך ּתְ

י ִאיָלָנא ְרׁשֵ ה ׁשָ קֶׁ  :הּוא ַמׁשְ

 קלג

ה . א דֹוׁשָ ת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ָכל  ת ֵהם ְמִאיִרים ּבְ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

דֹול ְמאֹד אֹור ּגָ ּלָם ּבְ , ָהעֹוָלמֹות ּכֻ

דֹול ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות  ְואֹוָרם ּגָ

ל ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ַוֲהָבָלי ָעִמים ִמּכָ , וּפְ

ִעים  ּקָ ֵני ָאָדם ְמׁשֻ ּבְ ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ַהְבֵלי עֹוָלם ַהזֶּׁה ְוהּוא , ְמאֹד ּבְ

ם  ה ָלהֶׁ ם ְמאֹד ְוִנְדמֶׁ ָסמּוְך ְלֵעיֵניהֶׁ

ֵאין טֹוב ִמזֶּׁה ן, ׁשֶׁ ָהעֹוָלם  ַעל־ּכֵ

הּוא ָקָטן ּוֻמָעט ְמאֹד  ַהזֶּׁה ַאף ׁשֶׁ

ָלל ׁש ּכְ י־ַעל־ַאף, ְוֵאין ּבֹו ַמּמָ ֵכן ־ּפִ

םהּוא ע ד ֵעיֵניהֶׁ גֶׁ ּומֹוֵנַע , ֹוֵמד ְלנֶׁ

דֹול  ְראֹות אֹור ַהּגָ אֹוָתם ִמּלִ

יֵקי  ּדִ ל ַהּתֹוָרה ְוַהּצַ דֹוׁש ׁשֶׁ ְוַהּקָ

ֲחִזיק  מֹו ִאם ּתַ ת ְוהּוא ּכְ ֱאמֶׁ

ָסמּוְך  יָך ּבְ ד ֵעינֶׁ גֶׁ ה נֶׁ ַע ְקַטּנָ ַמְטּבֵ

דֹול , לֹא ּתּוַכל ִלְראֹות ַהר ּגָ

דֹול אֲ ־ַעל־ַאף ָהָהר ּגָ י ׁשֶׁ ָלִפים ּפִ

ַע  ְטּבֵ ָעִמים ִמן ַהּמַ ּוְרָבבֹות ּפְ

ה ַטּנָ ָטן, ַהּקְ ן ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ַהּקָ , ּכֵ

עֹוֵמד  ַע ׁשֶׁ ְטּבֵ מֹון ְוַהּמַ ְוַתֲאוֹות ַהּמָ

ְראֹות  ד ֵעיָניו מֹוֵנַע אֹותֹו ִמּלִ גֶׁ נֶׁ

ל ַהּתֹוָרה  דֹול ׁשֶׁ אֹור ַהּגָ

יִקים ּדִ ת ִאם , ְוַהּצַ ֱאמֶׁ ֲאָבל ּבֶׁ

ים ָהָאדָ  ל ֵמש ִ ָבר ַעְצמֹו אֶׁ ם זֶׁה ַהּדָ

ָבר ָקָטן , ִלּבֹו ֵהיֵטב ַהּדָ ֵאיְך ׁשֶׁ

ב ּומֹוֵנַע אֹותֹו  זֶׁה ְמַעּכֵ ִמְזָער ּכָ

ל דֹוִלים ּכָ ְראֹות אֹורֹות ּגְ ךְ ־ִמּלִ , ּכָ

הּוא ָסמּוְך ְמאֹד ְוָכל זֶׁה ֵמֲחַמת ׁשֶׁ
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ד ֵעיָניו   גֶׁ ָעְלָמא , ְלנֶׁ ַהֲעָבָרה ּבְ ָאז ּבְ

ד יּוַכל ְלַהֲעִביר  גֶׁ ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ִמּנֶׁ

ה ֵעיָניו ִמן , ֵעיָניו ּטֶׁ ּיַ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ל ַעל ָהעֹוָלם  ּכֵ ָהעֹוָלם ְולֹא ִיְסּתַ

יּהַ , ַהזֶּׁה ַרק ָיִרים ראֹׁשֹו ְוַיְגּבִ

ל ְלַמְעָלה ִמן ָהעֹוָלם  ּכֵ ֵעיָניו ְוִיְסּתַ

ָטן ְמאֹד ּוַמְפִסיק ְוחֹוֵצץ . ַהזֶּׁה ַהּקָ

ף ִיְזּכֶׁ  כֶׁ ה ִלְראֹות ָהאֹור ְוָאז ּתֵ

ל ַהּתֹוָרה  ְפָלג ׁשֶׁ דֹול ְוַהּמֻ ַהּגָ

ֵלמּות ׁשְ ת ּבִ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ מֹו , ְוַהּצַ ּכְ

ַע ַהנַּ  ְטּבֵ ל ַהּמַ ְמׁשַ ַקל יּוַכל "ּבִ ּבְ ל ׁשֶׁ

ה  ף ִיְראֶׁ ד ֵעיָניו ְוֵתכֶׁ ּגֶׁ ָקּה ִמּנֶׁ ְלַסּלְ

דֹול מֹו־ֵכן, ָהָהר ַהּגָ ׁש ְלִעְנַין  ּכְ ַמּמָ

ָאַמר , ָרהָהעֹוָלם ְוַהּתוֹ  ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ַעל ם ־ַהּבַ דֹוש ַזצַ ־ׁשֵ : ל"טֹוב ַהּקָ

ָהעֹוָלם ָמֵלא אֹורֹות , אֹוי ַוֲאבֹוי'

, ְוסֹודֹות ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמאֹד

ְפֵני  ת ּבִ דֶׁ ה עֹומֶׁ ַטּנָ ד ַהּקְ ְוַהּיָ

ְראֹות  ת ִמּלִ בֶׁ ָהֵעיַנִים ּוְמַעּכֶׁ

ֵאּלֶׁה דֹוִלים ּכָ  :'אֹורֹות ּגְ

 קלד

אֹוֵמר ָצִר . א ׁשֶׁ יְך ִלזֵָּהר ְמאֹד ּכְ

קּו  ּבּוָריו ִיְתַחּלְ ּדִ ים ׁשֶׁ ַרּבִ ּתֹוָרה ּבָ

י ִאם ַמה  ָחד ּכִ ל אֶׁ ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶׁ

ִריְך לֹו  ּצָ ֶׁ י ־ַעל־ְוַאף, לֹא יֹוֵתר –ׁשּ ּפִ

ה וֶׁ ׁשָ ים ְלֻכּלָם ּבְ ְפֵני ַרּבִ אֹוֵמר ּבִ , ׁשֶׁ

ָחד  ל אֶׁ ֵלב ּכָ ל זֶׁה לֹא ִיְכֹנס ּבְ ִעם ּכָ

י ִאם ַהּנֹוֵגַע לֹו ְוָצִריְך לוֹ  ָחד ּכִ  :ְואֶׁ
 

ח מֹוֵעד   י ֶאק ַ  קלה –כ ִ

ְדלּות. א ֵצל ִמּגַ ד , ְסֻגּלָה ְלִהּנָ ְלַכּבֵ

ָלם  ִמים טֹוִבים ּוְלַקּבְ ת ַהּיָ אֶׁ

ְדָוה ּוְבַהְרָחַבת ַהּלֵב ְמָחה ְוחֶׁ ש ִ , ּבְ

ה ּוְכסּות  ּתֶׁ ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ָגם ּבְ ּוְלַעּנְ

ָראּוי כְּ   :ִפי ְיָכְלּתוֹ ּכָ

ל . ב יק ְמַבּטֵ ּדִ ִהְתָקְרבּות ְלַהּצַ

ן ם־ּכֵ ְדלּות ּגַ ן, ַהּגַ זֶׁה ִסיָמן  ַעל־ּכֵ

ת  ֱאמֶׁ יק ּבֶׁ ּדִ ר ְלַהּצַ ָ ִאם הּוא ְמֻקׁשּ

ְפלּות  :ִאם ֵיׁש לֹו ׁשִ

רּות הּוא ַאֲהָבה. ג ְ ר ַהִהְתַקׁשּ , ִעּקַ

יק ַאֲהָבה  ּדִ ת ַהּצַ ּיֹאַהב אֶׁ ׁשֶׁ

ְהיֶׁ  ּיִ ֵלָמה ׁשֶׁ ה ַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ׁשְ

ַנְפׁשוֹ  ַעל, ּבְ ְיֵדי ַאֲהַבת ־ַעד ׁשֶׁ

ּנּו ַאֲהַבת  ל ִמּמֶׁ ּטֵ יק ִיְתּבַ ּדִ ַהּצַ

ְבִחיַנת ים ּבִ ִנְפְלַאָתה : "ָנׁשִ

מּוֵאל) 'ְוכוּ " ַאֲהָבְתָך ִלי  (:כו' ב א־ׁשְ

ל יֹום. ד ַקּבֵ ּמְ ׁשֶׁ ָראּוי הּוא ־ּכְ טֹוב ּכָ

ֵני ַרּבוֹ  ַלת ּפְ ִחיַנת ַהְקּבָ ל ּבְ גֶׁ רֶׁ ,ּבָ



 רסה קלט -־ קלו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה    ּמָ ַאף ִאם הּוא ָרחֹוק ֵמַרּבֹו ּכַ

ְרָסאֹות ְך ִאם הּוא , ּפַ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

יׁש  יק יּוַכל ְלַהְרּגִ ּדִ ר ְלַהּצַ ָ ְמֻקׁשּ

ת יֹום ַ זֶׁה הּוא ־ְיֵדי־ְוַעל, טֹוב־ְקֻדׁשּ

ין  ה ִמּבֵ ָ ְקֻדׁשּ ַמֲעלֶׁה ַמְלכּות ּדִ

ָעה  ִלּפֹות ְונֹוֵפל ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַהּקְ

ל ּכַֹח ַמְלכּות ָהַעּכוּ ְונִ  ּטֵ  :ם"ְתּבַ

יֹום. ה טֹוב ְצִריִכין ָלׁשּוב ־ּבְ

ְמָחה ְתׁשּוָבה ִמּתֹוְך ש ִ ָכל , ּבִ י ּבְ ּכִ

מֹו  ִמים טֹוִבים ָהעֹוָלם ִנּדֹון ּכְ ַהּיָ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה : ׁשֶׁ

ָרִקים ְוכוּ  ָעה ּפְ ַאְרּבָ ָנה ־רֹאשׁ )' ּבְ ָ ַהׁשּ

ןעַ , (ז"ט ְצִריִכין ָאז ָלׁשּוב  ל־ּכֵ

ְתׁשּוָבה ְוַעל זֶׁה יֹוֵצא ־ְיֵדי־ּבִ

ִלּפֹות  ין ַהּקְ ה ִמּבֵ ָ ְקֻדׁשּ ַמְלכּות ּדִ

נַּ  ֻאּלָה"ּכַ ת ַהּגְ  :ל ּוְמָקֵרב אֶׁ

 קלו

ל ָאָדם ְלַכף . א ת ּכָ ָצִריְך ָלדּון אֶׁ

ת ֵאּלּו ַהחֹוְלִקים , ְזכּות ַוֲאִפּלּו אֶׁ

צֹא ְזכּות ָעָליו ָצִריְך ַלֲחקֹר ִלמְ 

חֹוְלִקים ָעָליו ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ם ּבַ הֶׁ , ּבָ

ת ־ְיֵדי־ְוַעל ֲחלֹקֶׁ ל ַהּמַ זֶׁה ּתּוַכל ְלַבּטֵ

ָלה  ְהיֶׁה ַמּפָ ּיִ ְלַגְמֵרי אֹו ׁשֶׁ

 :ְלַהחֹוְלִקים

 קלז

ׁש ִלי . א ּיֵ ַעל ׁשֶׁ ַהֵחלֶׁק ֱאלִֹהי ִמּמַ

מֹר  ד אֹוִתי ִלׁשְ אֹוֵמר ִלי ּוְמַלּמֵ

יךָ  ְדָברֶׁ  :ּכִ

 קלח

ה. א ְבִחיַנתִמי ׁשֶׁ ר ֵלָבב ּבִ : ּוא ּבַ

י" ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ים ק) "ְוִלּבִ ִהּלִ ( ט כב"ּתְ

ְיֵדי ַמה ־יּוַכל ֵליַדע ֲעִתידֹות ַעל

ְבֵרי ה הּוא ּדִ ַהּלֵב אֹוֵמר לֹו ׁשֶׁ ֶׁ ' ׁשּ

שׁ   :ַמּמָ

 קלט

ִליַטת ַהִחיצֹוִנים. א ׁש ׁשְ ּיֵ חֹל ׁשֶׁ , ּבְ

ת  קֶׁ ה ִמְצָוה ָאז יֹונֶׁ ָאָדם עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ְצָוה הַ  ל ַהּמִ ה ֵמָהַרְגִלין ׁשֶׁ ִלּפָ ּקְ

ּלֹא ּתּוַכל ַלֲעלֹות ְוֵליֵלְך ִלְפֵני  ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל , ַהׁשּ ּטֵ ת ִנְתּבַ ּבָ ּוְבׁשַ

ִליַטת ַהִחיצֹוִנים ְוָאז עֹוָלה  ׁשְ

דֹושׁ  ת ִלְפֵני ַהּקָ ְצָוה ְוהֹולֶׁכֶׁ  ־ַהּמִ

רּוךְ  ִחיַנת, הּוא־ּבָ   ִאם: "ְוזֶׁה ּבְ

יב ׁשִ תִמשַּׁ   ּתָ ְעָיה נ) "ַרְגלֶׁךָ   ּבָ ח "ְיׁשַ

דֹושׁ , (יג רּוךְ ־ְוַהּקָ ַע ־ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ

ֲעֵמי  ה ִמּפַ ּה ְועֹוש ֶׁ ג ּבָ ּוִמְתַעּנֵ

ה בּוׁשָ ְך ּכְ רֶׁ  :ַרְגָליו ּדֶׁ



 רסו קמג -־ קמ  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 קמ

ר . א ְפׁשָ ַעְצמֹו ִאי אֶׁ יק ּבְ ּדִ ַהּצַ

יגוֹ  ִ ִפיָסה , ְלַהש ּ י ֵאין ּבֹו ׁשּום ּתְ ּכִ

י הּוא ְלַמְעלָ  ְכֵלנוּ ּכִ ִ , ה ְלַגְמֵרי ִמש ּ

יו ַהְמקָֹרִבים ֵאָליו ־ַרק ַעל ְיֵדי ֲאָנׁשָ

ָהעֹוָלם ֵאיָנם ְרחֹוִקים ֲעַדִין  ׁשֶׁ

ל ם ּכָ ם ־ֵמהֶׁ ם ֵיׁש ָלהֶׁ ְך ּוָבהֶׁ ּכָ

ָגה ָ ִפיָסה ְוַהש ּ ַעל ָיָדם ְיכֹוִלים , ּתְ

יק ּדִ  :ְלָהִבין ַמֲעַלת ַהּצַ

 

ָמל ה ךָ ' ו  ָבבְׁ    ֱאלֶֹהיָך ֶאת לְׁ

 קמא

ֵאב . א ת ּכְ ֱאמֶׁ יׁש ּבֶׁ ְרּגִ ּיַ ה ׁשֶׁ ִאם ִיְזּכֶׁ

מּול ָעְרַלת , ֲחָטָאיו ּיָ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ ּדְ

ת  ֱאמֶׁ יׁש ְלָבבֹו ּבֶׁ ְרּגִ ּיַ ְלָבבֹו ַעד ׁשֶׁ

ֵאבֹו ְוִיְצַטֵער ְוִיְתָחֵרט  ל ּכְ דֶׁ ּגֹ

ת ֱאמֶׁ ְתׁשּוָבה ּבֶׁ ָאז , ְוָיׁשּוב ּבִ

ל  ל ּכָ ָבבֹות ׁשֶׁ ל ַהּלְ ם ּכָ יׁשּו ּגַ ַיְרּגִ

ּנוּ  כּו ִמּמֶׁ ְמׁשְ ּנִ ּפֹות ׁשֶׁ ָניו , ַהּטִ ֵהן ּבָ

כּו ְלָמקֹום  ְמׁשְ ּנִ ׁש ֵהן אֹוָתם ׁשֶׁ ַמּמָ

לֹום ּלָם ִיְהיֶׁה ִנּמֹול , ַאֵחר ַחס ְוׁשָ ּכֻ

יׁשּו ֵהיָכן ֵהם  ָעְרַלת ְלָבָבם ְוַיְרּגִ

ִלים דֹול , ֻמּטָ ה ַרַעׁש ּגָ ְוִיְהיֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ם ְוִיְתעֹוְררּו ִלְתשׁ  יֵניהֶׁ םּבֵ ּלָ  :ּוָבה ּכֻ

ׁש . ב ל ָלזֶׁה הּוא חֹדֶׁ ַמן ַהְמֻסּגָ ַהזְּ

יׁש , ֱאלּול ָאז ְיכֹוִלין ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ ׁשֶׁ

יׁשּו  ְרּגִ ּיַ ת ַעד ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ֵאב ֲחָטָאיו ּבֶׁ ּכְ

ל ַזְרעֹו ְלֵהיָכן  ָבבֹות ׁשֶׁ ם ַהּלְ ּגַ

כוּ  ְמׁשְ ּנִ ה ַרַעׁש , ׁשֶׁ ה ַנֲעש ֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ַעד ׁשֶׁ

ם  יֵניהֶׁ דֹול ּבֵ ְתׁשּוָבה ּגָ ְוָיׁשּובּו ּבִ

ם ּלָ  :ּכֻ

 קמב

ָלל. א ר לֹו ִלְלמֹד ּכְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ , ִמי ׁשֶׁ

ץ הּוא ַעם ָהָארֶׁ גֹון ׁשֶׁ ֵאין . ּכְ אֹו ׁשֶׁ

ר ְך . לֹו ׁשּום ֵספֶׁ רֶׁ ּדֶׁ הּוא ּבַ אֹו ׁשֶׁ

ּבֹו  ּלִ זֶׁה ַרק ׁשֶׁ ר ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְדּבָ ּוַבּמִ

ּתֹוֵקק ְמאֹד  ּבֹוֵער ּבֹו ְוכֹוֵסף ּוִמׁשְ

ַהּלֵב חֹוֵמד . מֹד ּתֹוָרהִללְ  ֶׁ ָאז ַמה ׁשּ

ִחיַנת ִלּמּוד  ַעְצמֹו ּבְ ִלְלמֹד זֶׁה ּבְ

ר  פֶׁ ִנים)ִמּתֹוְך ַהּסֵ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

 קמג

יֵקי ־ַעל. א ּדִ ל ֵעָצה ִמּצַ ַקּבֵ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

יִנים ַקת ַהּדִ ה ַהְמּתָ ת ַנֲעש ֶׁ ם , ֱאמֶׁ ּגַ

ם , זֶׁה ָיבֹוא לֹו ְיׁשּוָעה־ְיֵדי־ַעל ּגַ

יִקים ִאם אֵ  ּדִ ל ֵעָצה ִמּצַ ינֹו ְמַקּבֵ

בֹוא לֹו ָרָעה ַחס  ּתָ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ָאז אֶׁ

לֹום ַעל ְבִחיַנת־ְוׁשָ : ְיֵדי ַעְצמֹו ּבִ

ְרּכוֹ " ַסּלֵף ּדַ לֶׁת ָאָדם ּתְ 'ְוכוּ " ִאּוֶׁ
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ֵלי י)   ל ( ט ג"ִמׁשְ ֲאָבל ִאם הּוא ְמַקּבֵ

יִקים ַאף ִאם ַאַחר ּדִ ְך ־ֵעָצה ִמּצַ ּכָ

ה הּוא יֹוֵדַע לֹא ָעְלָתה לֹו  ָיפֶׁ

ַמְעָלה הּוא ַרק ִמּלְ  :ׁשֶׁ

 קמד

ֲאַות ֲאִכיָלה . א ר ּתַ ּבֵ ׁשַ ּמְ יק ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ָרה  ֻהּתְ ָיִמים ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּבְ ַעד ׁשֶׁ

ה ִתּיָ ָאְמרּו , ֲאִכיָלה ּוׁשְ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

יֹום': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַרּבֹוֵתינוּ   ־ּבְ

ְציֹו ַלה ם' טֹוב חֶׁ ְציֹו ָלכֶׁ ָסִחים פְּ )' ְוחֶׁ

ןאֹוֵחז ( ח"ס ם־ּכֵ ָידוֹ  ּגַ ֲאָותֹו ּבְ , ּתַ

ין  יק ַהזֶּׁה ֵאין ִחּלּוק ּבֵ ּדִ ל ַהּצַ ֵאצֶׁ

ים ִמיד הּוא , ִמיָתה ְלַחּיִ י ּתָ ּכִ

ם ֵ  :עֹוֵבד ַהׁשּ

 קמה

ת . א ֲחלֹקֶׁ ֲאָותֹו ִמּמַ אֹוֵחז ּתַ ִמי ׁשֶׁ

מוֹ  ְ ַבר ֲהָלָכה ִמׁשּ ּיֹאְמרּו ּדְ ה ׁשֶׁ , זֹוכֶׁ

ר בִּ  ֵני עֹוָלמֹות ּוְכִאּלּו ְוָאז הּוא ּדָ ׁשְ

 :לֹא ֵמת

 קמו

ל ָהָאָדם . א ת ֵאצֶׁ דֶׁ ַהּתֹוָרה עֹומֶׁ

ֲאָותוֹ  ׁשּוַקת ּתַ ף ּתְ ֹתקֶׁ ְוקֹוְרָאה , ּבְ

ֵאֲהבּו : "אֹותוֹ  ָתִים ּתְ ַעד ָמַתי ּפְ

ִתי ֵלי) "פֶׁ ׁשּוַקת  ,(כב 'א ִמׁשְ ּוֵמֲחַמת ּתְ

ֲאָותֹו ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְקִריָאָתהּ  , ּתַ

ה  ָהֲעֵבָרה ֵמֲחַמת ָהרּוַח ְועֹוש ֶׁ

ַמר  ְכַנס ּבֹו ֲאָבל ַאַחר ּגְ ּנִ טּות ׁשֶׁ ׁשְ

ת קֹול  ף אֶׁ כֶׁ יׁש ּתֵ ֲאָותֹו הּוא ַמְרּגִ ּתַ

 :ְקִריָאָתּה ּוִמְתָחֵרט ַעל ָהֲעֵבָרה

 קמז

ִנים ֵאין לֹו . א הּוא ַעזּּות ּפָ ִמי ׁשֶׁ

ּתֹוָרה ֵאין , ֵחלֶׁק ּבַ ְוֵכן ְלִהּפּוְך ִמי ׁשֶׁ

ה ֵאין לֹו ּבֹו ַעזּּות  ָ ְקֻדׁשּ ןּדִ ם־ּכֵ  ּגַ

ּתֹוָרה ְהיֶׁה לֹו . ֵחלֶׁק ּבַ ּיִ י ָצִריְך ׁשֶׁ ּכִ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ַעזּּות ּדִ

ֱהֵוי ַעז ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַרּבֹוֵתינוּ 

ֵמר ּנָ ק ה) 'ּכַ רֶׁ ת ָהֲעָנָוה ( ָאבֹות ּפֶׁ ּוִמּדַ

ר , הּוא ִעְנָין ַאֵחר ְלַגְמֵרי ְוִעּקַ

ַמְדֵרָגה ִמדַּ  ְהיֶׁה ּבְ ּיִ ת ָהֲעָנָוה ׁשֶׁ

הּוא ָעָנו ֵאר ׁשֶׁ ּיּוַכל ְלִהְתּפָ מֹו , ׁשֶׁ ּכְ

נוּ  ה ַרּבֵ ַתב , מֹׁשֶׁ ּכָ לֹום ׁשֶׁ ָ ָעָליו ַהׁשּ

ַעְצמֹו  ה ָעָנו"ּבְ ּוְכמֹו , "ְוָהִאיׁש מֹׁשֶׁ

ָאַמר ַרב יֹוֵסף ִצינּו ׁשֶׁ ּמָ לֹא ': ׁשֶׁ

א ֲאָנא ִאיּכָ יְתֵני ֲעָנָוה ּדְ  סֹוָטה) 'ּתִ

זֶׁהּו ַמְדֵרַגת ָהֲעָנָוה , (ט"מ

ַתְכִלית  :ּבְ
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 קמח

ְרָאה ֵיׁש ַמְדֵרגֹות. א ת ַהּיִ ִמּדַ , ּבְ

ְרָאה ַעד ֵאין  ִיְרָאה ְלַמְעָלה ִמּיִ

ִנים, סֹוף ן ּפְ  :ַעּיֵ
 

הֹודֹות ָלךְׁ   ם לְׁ ָלה ָאקו   ֲחצֹות ַליְׁ

 קמט

ַקת . א ִקיַמת ֲחצֹות הּוא ַהְמּתָ

ל  יִנים ְוהּוא ְמֻסּגָ ְדיֹוןַהּדִ מֹו ּפִ  :ּכְ

ׁש . ב ִמיד ַאַחר ׁשֵ ְזַמן ֲחצֹות הּוא ּתָ

ְיָלה ִחּלַת ַהּלַ עֹות ִמּתְ ִיץ , ׁשָ ּקַ ין ּבַ ּבֵ

ף חֹרֶׁ ין ּבַ ְוָאז ַמְתִחיל ְזַמן , ּבֵ

מּוָרה , ֲחצֹות ַמר ַאׁשְ ְך ַעד ּגְ ְוִנְמׁשָ

ה ִנּיָ עֹות, ׁשְ י ׁשָ ּתֵ ַהְינּו ׁשְ ר , ּדְ ּוַבּבֹקֶׁ

ל  ּכֵ ַמִיםטֹוב ְלִהְסּתַ ָ , ַעל ַהׁשּ

ַעת־ְיֵדי־ְוַעל ְך ַהּדַ ן ) זֶׁה ִנְמׁשָ ַעּיֵ

ף נ־זַֹהר ּלַח ּדַ ׁשַ דֹוׁש ּבְ  (:ז"ַהּקָ

 קנ

ל ָאִביו ָרָאה . א יֹוְקנֹו ׁשֶׁ מּות ּדְ ּדְ

ב"סֹוָטה ל) ׁשֶׁ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ְנחּוָמא ּפָ הּוא , (ו ּתַ

מּות  ר ְמאֹד ֵאיְך ַהּדְ ָבר ִנְסּתָ ּדָ

ה ַודַּ , ִנְתָראֶׁ י ּבְ אי ַיֲעקֹב לֹא ָיַדע ּכִ

רֹף טַֹרף יֹוֵסף ּטָ י ָסַבר ׁשֶׁ , ִמזֶּׁה ּכִ

מּות  ָרָאה ּדְ יֹון ַאף ׁשֶׁ ּסָ ּוַמֲעַלת ַהּנִ

ִרים  ָבִרים ִנְסּתָ יֹוְקנֹו ֵהם ּדְ ּדְ

ֵני ָאָדם ים ִמּבְ  :ּוְמֻכּסִ

 קנא

ּיֹאְמרוּ . א ָמא ׁשֶׁ ל ַקּיָ ְסֻגּלָה ְלזֶַׁרע ׁשֶׁ

ּתֹו קֹדֶׁ  ם ִאיׁש ְוִאׁשְ ֵניהֶׁ ּוּוג ׁשְ ם ַהזִּ

ם יכֶׁ י ָחְדׁשֵ ת ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ ְוֵכן , ּפָ

לֹום  ינֹוק חֹולֶׁה ַחס ְוׁשָ ַהּתִ ׁשֶׁ ּכְ

ןיֹאְמרּו ָאז  ם־ּכֵ ה  ּגַ ָ ָהִאיׁש ְוָהִאׁשּ

ם יכֶׁ י ָחְדׁשֵ ת ּוְבָראׁשֵ ָרׁשַ  :ּפָ

 קנב

ה ְלָהעֹוָלם . א ָמה ְקדֹוׁשָ א ְנׁשָ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ִכים ָלהּ  ּיָ ַ  ָאז, ִעם ָהֲעָנִפים ַהׁשּ

ת אֹוָתהּ  בֶׁ ה ְמסֹובֶׁ ִלּפָ ַרק , ַהּקְ

ד ֱאמּוָנה גֶׁ ַתח נֶׁ ָאר ּפֶׁ ד , ִנׁשְ גֶׁ נֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

תּוחַ  ַתח ּפָ ְוִלְפָעִמים , ָהֱאמּוָנה ַהּפֶׁ

ִליִכים  ַגם ָהֲעָנִפים ַמׁשְ ֵמֲחַמת ּפְ

ם ַהְינּו ִמן ָהֱאמּוָנה ָ , אֹוָתם ִמׁשּ

ם ַעל  ה ּגַ ִלּפָ ת ַהּקְ טֶׁ ֶׁ ׁשּ ְוָאז ִמְתּפַ

ַתח ְואֵ  יָנם ְיכֹוִלים ִלְכֹנס ַהּפֶׁ

הּוא  ם ׁשֶׁ ְרׁשָ ל ׁשָ ּוְלִהְתָקֵרב אֶׁ

ָמה ַהנַּ  ׁשָ ה ְסִתיַמת , ל"ַהּנְ ְוִהּנֵ

נַּ  ַהְינּו ָהֱאמּוָנה ּכַ ַתח ּדְ ל הּוא "ַהּפֶׁ

ָעה ִריִכין , ַרק ְלִפי ׁשָ ּצְ ֵעת ׁשֶׁ ּבְ

ֵאינוֹ  ת ִמי ׁשֶׁ ִליְך ַלחּוץ אֶׁ ְלַהׁשְ
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ף , ָראּוי ְלִהְתָקֵרב   כֶׁ ֲאָבל ּתֵ

ח ־ַאַחר ַתח ְוִנְפּתָ ְך חֹוֵזר ַהּפֶׁ ּכָ

ִחּלָה ַבּתְ לֹום , ּכְ ׁש ַחס ְוׁשָ ּיֵ ּוְכׁשֶׁ

ָגִמים ָאז ִמְתָיְרִאין  ִרּבּוי ּפְ

ַתח  ּלֹא ִיְסּתֹם ַהּפֶׁ ין ׁשֶׁ ׁשִ ְוחֹוׁשְ

לֹום ַעל ְיֵדי ־ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ

ת  בֶׁ ה ַהְמַסּבֶׁ ִלּפָ רּות ַהּקְ ּבְ ִהְתּגַ

ַתח ַהנַּ ְוָאז ַמֲעִמיִדי, ל"ַהנַּ  ּפֶׁ ל "ם ּבַ

ּלֹא  מֹר ׁשֶׁ ֲעמֹד ִלׁשְ ּיַ ַמִים ׁשֶׁ ְיֵרא ׁשָ

ם ְנסּו ְלׁשָ י־ַעל־ְוַאף, ִיּכָ ֵכן הּוא ־ּפִ

ת  בֶׁ ה ַהְמַסּבֶׁ ִלּפָ ד ַהּקְ גֶׁ לֶׁת נֶׁ ּתֹועֶׁ

ר , ל"ַהנַּ  ּבֵ ר ָלּה ְלִהְתּגַ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ַתח ֵמֲחַמת  ט ַעל ַהּפֶׁ ֵ ׁשּ ּוְלִהְתּפַ

עֹומֵ  ַמִים ׁשֶׁ םַהְיֵרא ׁשָ ְיֵדי ־ְוַעל, ד ׁשָ

ּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו  ׁשֶׁ ׁש ּכְ פֶׁ ְמִסיַרת נֶׁ

יק ּדִ ל ַהּצַ , ִלְנסַֹע ּוְלִהְתָקֵרב אֶׁ

ק ַעְצמֹו ־ְיֵדי־ַעל ר ְלַדּבֵ ְפׁשָ זֶׁה אֶׁ

ם ַהְיֵרא  עֹוֵמד ׁשָ ֵאָליו ַאף ׁשֶׁ

ם ְנסּו ְלׁשָ ּלֹא ִיּכָ ַמִים ְוׁשֹוֵמר ׁשֶׁ , ׁשָ

י־ַעל־ַאף ַאךְ  ר ִאי ֵכן־ּפִ ְפׁשָ ִאיר ׁשֶׁ  אֶׁ ּיָ

ַהְינוּ  ַהָחְכָמה ֵאָליו ַעְצמוֹ  ַהּמֹחַ  ּדְ  :ּבְ

 קנג

ה . א ִחיַנת ַחּמָ ְלִמיד ְוָהַרב ֵהם ּבְ ַהּתַ

ִנים , ּוְלָבָנה ְלִמיד ֵיׁש לֹו ּפָ ְוִאם ַהּתַ

ין ְנִהיִרין ִחיַנת ַאְנּפִ ָאז , ַהְינּו ּבְ

ֵני ָהַרב ַעד  ל אֹור ּפְ ָיכֹול ְלַקּבֵ

ָפָניו  ה ּבְ ְתָראֶׁ ּיִ ֵני ָהַרב ׁשֶׁ אֹור ּפְ

שׁ  לֶׁת , ַמּמָ ָבָנה ְמַקּבֶׁ ַהּלְ ּוְכמֹו ׁשֶׁ

שׁ  מֶׁ ֶׁ ֵני . אֹור ַהׁשּ ַלת ּפְ ְוזֶׁהּו ִעְנַין ַקּבָ

ְלִמיד ִנים , ָחָכם־ּתַ ַלת ּפָ ַהְינּו ַקּבָ

ּלֹו  ִנים ׁשֶׁ ל ָהַרב ְלתֹוְך ַהּפָ ׁשֶׁ

שׁ  ְלִמיד ֵאין לֹו , ַמּמָ ַאְך ִאם ַהּתַ

הּוא בִּ  ַהְינּו ׁשֶׁ ִנים ּדְ ְבִחיַנת ּפָ

ין ֲחׁשּוִכין ַעל הּוא ־ַאְנּפִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַתֲאַות ָממֹון ָאז ֵאין  ע ּבְ ּקָ ְמׁשֻ

ֵני ָהַרב תֹוכֹו ּפְ ה ּבְ ְוֵכן ִמי . ִמְתָראֶׁ

ִנים ֵאין לֹו  הּוא ַעזּּות ּפָ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ל  ה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַקּבֵ ָ ְקֻדׁשּ ִנים ּדִ ּפָ

ּלֹו כַּ  ִנים ׁשֶׁ ַהּפָ ֵני ָהַרב ּבְ  :ל"נַּ ּפְ

 קנד

ֲאָמר ַהזֶּׁה . א ָהֵעָצה ַהּיֹוֵצאת ֵמַהּמַ

ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ־ֵמִעְנָין ׁשֶׁ

ת ַעְצמֹו  ן ְוׁשֹוֵפט אֶׁ ָאָדם ּדָ ׁשֶׁ

ה ְוַעל ַמּטָ ין ־ְיֵדי־ִמּלְ זֶׁה ֵאין ָעָליו ּדִ

ַמְעָלה  ְוָאז ֵאין ָצִריְך ִליָרא, ִמּלְ

ָבר ְוַעל־ְיֵדי־זֶׁה ַמֲעלֶׁה  ּום ּדָ ִמׁשּ

ַעתַהיִּ  ּה ַלּדַ ְרׁשָ ּיֵַדע , ְרָאה ְלׁשָ ׁשֶׁ

י ִיְתָיֵרא ְוכוּ  ָבר ְמֹבָאר ִמזֶּׁה' ִמּמִ ּכְ



 רע ־ קנה ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִסיָמן ט   ֲאִריכּות ְלֵעיל ּבְ ו ַעּיֵן "ּבַ

ם  :ׁשָ

ֹאד   ה ָרָעה מְׁ ת ִהיא ִמד ָ בו  ַעצְׁ

 קנה

ֵדל . א ִחיַנת ּכַֹח ַהּגָ ֱאמּוָנה הּוא ּבְ

ִנים) ְוֹכַח ַהּצֹוֵמחַ  ן ּפְ א ְוהוּ ( ַעּיֵ

ִים ִחיַנת ֲאִריכּות ַאּפַ ַהְינּו , ּבְ

ֵלמּות הּוא  ׁשְ ׁש לֹו ֱאמּוָנה ּבִ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ַרךְ  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ֵדל ְוצֹוֵמַח ּבַ  ,ּגָ

ָבר ְוֵאינֹו ְיֵרא ) יק לֹו ׁשּום ּדָ ַוֲאַזי ֵאינֹו ַמזִּ

ַחּיּות  ּלֵל ּבְ ָבר ּוִמְתּפַ ּום ּדָ ּום ָאָדם ּוִמׁשּ ִמׁשּ

ָראּוי ְונוֹ  יקּכְ י ֵאינֹו ְמַפֵחד כִּ , ֵסַע ְלַצּדִ

ּום ִעְניַ  עֹוָלםִמׁשּ ּבְ ( ב, מ הישן"קיצור לקו) ן ׁשֶׁ

י לֹא . ֲאִפּלּו ִאם ַיֲעֹבר ָעָליו ָמה ּכִ

ְלּבּול ּומֹוֵנַע  לֹו ׁשּום ּבִ יּוַכל ְלַבְלּבְ

ה ) ַרק הּוא ַמֲאִריְך ַאּפוֹ  ּלֹא ִיְהיֶׁ ֵהן ׁשֶׁ

ָדן ַעל ׁשּום דָּ  ֲעָסן ְוַקּפְ , לקוטי עצות) ֵהן, ָברּכַ

ֲעֹבר  ((סבלנות ּיַ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ִלְסּבֹל ּכָ

ְלּבּוִלים , ָעָליו ִניעֹות ְוַהּבִ ל ַהּמְ י ּכָ ּכִ

ֵאינֹו ִמְתָקֵרב ' ֵמֲעבֹוַדת ה ֶׁ ַמה ׁשּ

ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת ', ְלִיְרֵאי ה

א  ּבָ ַעְצלּות ְוַעְצבּות ּוְכֵבדּות ׁשֶׁ

ְסרֹון ֱאמּוָנה י , ֵמֲחַמת חֶׁ ִאם ּכִ

ת  ָהֱאמֶׁ ֵלָמה ּבְ ָהָיה לֹו ֱאמּוָנה ׁשְ

ֵרז  אי ָהָיה ָרץ ּוִמְזּדָ ַוּדַ ָראּוי ּבְ ּכָ

ם ְוֵכן ַמה , ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ָלהֶׁ

ָראּוי הּוא  ּלֵל ּכָ ֵאינֹו ִמְתּפַ ֶׁ ןׁשּ ם־ּכֵ  ּגַ

א  ּבָ ֵמֲחַמת ַעְצלּות ּוְכֵבדּות ׁשֶׁ

ְסרֹון ֱאמּוָנה אי ִאם , ֵמחֶׁ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ֵלָמה ְוָהָיה  ָהָיה לוֹ  ֱאמּוָנה ׁשְ

ַרְך עֹוֵמד  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ַמֲאִמין ׁשֶׁ

ּבּור ְוִדּבּור  ל ּדִ ָעָליו ְוׁשֹוֵמַע ּכָ

ִפּלָתוֹ  יו ּוַמֲאִזין ְלקֹול ּתְ ּיֹוֵצא ִמּפִ , ׁשֶׁ

ָראּוי  ּלֵל ּכָ אי ָהָיה ִמְתּפַ ַוּדַ ּבְ

דֹול ק ּגָ ִהְתַלֲהבּות ְוֵחׁשֶׁ ר , ּבְ ַאְך ִעּקַ

ְלּבּול הַ  ִפּלָהּבִ ְסרֹון ֵמֲחַמת הּוא ּתְ  חֶׁ

ל ַהִהְתַרֲחקּות . ֱאמּוָנה ְוֵכן ּכָ

יִקים ִויֵרִאים ּוֵמֲעבֹוַדת ה ּדִ ' ִמּצַ

ת ֱאמֶׁ ְסרֹון ֵמֲחַמת ַהּכֹל ,ּבֶׁ , ֱאמּוָנה חֶׁ

ַעל א ָעָליו ַעְצלּות ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ּבָ

ֲאָבל , ל"ְוַעְצבּות ּוְכֵבדּות ַהנַּ 

לֵ  ׁש לֹו ֱאמּוָנה ׁשְ ּיֵ ׁשֶׁ  ָיכֹול ֵאינוֹ  ָמהּכְ

ָבר ַרק ַמֲאִריְך ַאּפֹו  ׁשּום ְלָמְנעוֹ  ּדָ

ֲעבֹוַדת , ִלְסּבֹל ַהּכֹל ְוָגֵדל ְוצֹוֵמַח ּבַ

ְהיֶׁה' ה ּיִ  :ֵאיְך ׁשֶׁ

ִים . ב ִלְזּכֹות לֱֶׁאמּוָנה ַוֲאִריכּות ַאּפַ

נַּ  ָרֵאל־ל הּוא ַעל"ּכַ ץ ִיש ְ רֶׁ , ְיֵדי אֶׁ

ׁש ֵמַהשֵּׁ  ָחד ְלַבּקֵ ל אֶׁ ם ְוָצִריְך ּכָ

ּסּוִפים  ְהיּו לֹו ּכִ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ



 רעא קנט -־ קנו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ָרֵאל ַעד    ץ־ִיש ְ רֶׁ ְוַגְעּגּוִעים ְלאֶׁ

ם ה ָלבֹוא ְלׁשָ ְזּכֶׁ ּיִ ה , ׁשֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ְוַגם ׁשֶׁ

ץ רֶׁ יִקים ְלאֶׁ ּדִ ְעּגּוִעים ְלָכל ַהּצַ  ־ּגַ

ָרֵאל ַעס , ִיש ְ ל ּכַ ה ְלַבּטֵ ְוהּוא ְסֻגּלָ

י ֱאמּוָנה ַוֲאִריכּות , ְוַעְצבּות ּכִ

ץ רֶׁ אֶׁ זֹּוִכין ּבְ ִים ׁשֶׁ ָרֵאל ֵהם ־ַאּפַ ִיש ְ

ַעס ְוָהַעְצבּות  :ִהּפּוְך ַהּכַ

 קנו

דֹוׁשֹות ַהּיֹוְצאֹות . א ָהֵעצֹות ַהּקְ

ָבר  ְקָצָרה ּכְ ֲאָמר ַהזֶּׁה ּבִ ֵמַהּמַ

ִסיָמן כ קּו ְלֵעיל ּבְ ְעּתְ ם"נֶׁ ן ׁשָ  :א ַעּיֵ

 קנז

ת. א ֱאמֶׁ ק ַעְצמֹו ּבֶׁ ַדּבֵ ּמְ , ִמי ׁשֶׁ

י ְלִדְבֵרי תּ  ֹוָרה ַהּיֹוְצִאים ִמּפִ

יק ּדִ ת, ַהּצַ ֱאמֶׁ ם ּבֶׁ ה ֵמהֶׁ ֱהנֶׁ , ְונֶׁ

ר לֹו ַאַחר ְפׁשָ אי ִאי אֶׁ ַוּדַ ְך ־ּבְ ּכָ

י ָהעֹוָלם  ָלל ַחּיֵ ִלְסּבֹל ְוַלֲחֹפץ ּכְ

 :ַהזֶּׁה

 קנח

ִעים ְמֵלִאים ֲחָרָטה. א ְוֵאּלוּ , ָהְרׁשָ

ִצים ַהֲחָרטֹות ְלֵאיזֶׁה  ּוָבִאים ִמְתַקּבְ

זֶׁה ִנְבָער ִלּבֹו ־ְיֵדי־ְוַעל, ָאָדם

ַרְך ּוַמְתִחיל  ם ִיְתּבָ ֵ ְתאֹם ְלַהׁשּ ּפִ

ֲעבֹוַדת ה ר ', ּבַ ּוְכִפי ִמְסּפַ

ְך  ן ִנְמׁשַ ִאים לֹו ּכֵ ַהֲחָרטֹות ַהּבָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ּבֹוֵער ִלּבֹו ְלַהׁשּ ַמן ׁשֶׁ , ַהזְּ

ְתאֹם  ְבַער ִלּבֹו ּפִ ּנִ י ֵיׁש ׁשֶׁ ּכִ

ֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ  ף ּוַמְתִחיל ּבַ ם ְוֵתכֶׁ

ל ְוחֹוֵזר  ּטֵ ָעה ִנְתּבַ ְלַאַחר ׁשָ

ְך ֵאיזֶׁה , ְלַקְדמּותוֹ  ְוִלְפָעִמים ִנְמׁשָ

בּועֹות ַאְך לֹא  ָיִמים אֹו ֵאיזֶׁה ׁשָ

ה ַצח ְולֹא ִלְזַמן ְמֻרּבֶׁ ְוָכל זֶׁה , ָלנֶׁ

א לֹו ַרק  ַהִהְתעֹוְררּות ּבָ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ִחיַנת ַהֲחָרטֹות ַהנַּ  ַאְך ֵיׁש , ל"ִמּבְ

ם בְּ  ּלָהֶׁ ֵאין ִהְתַלֲהבּות ׁשֶׁ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ

ם ֵמֵאּלּו ַהֲחָרטֹות ַרק  א ָלהֶׁ ּבָ

קֹום ַאֵחר ל ָאָדם , ִמּמָ י ָלאו ּכָ ּכִ

זֶׁה ה ּבָ וֶׁ  :ׁשָ

 קנט

ֵני ּכֹחֹות . א ה ֵיׁש ׁשְ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּבַ

ָעה , ֵאׁש ּוַמִים – ׁשָ ְוֵכן ָהָאָדם ּבְ

ּתֹוָרה יוֹ  ן ּבַ עֹוֵסק ּוְמַעּיֵ ְצִאים ׁשֶׁ

ם  הֶׁ ּנּו ְוֵיׁש ּבָ ֲהָבִלים ְוֵאִדים ִמּמֶׁ

ֵהם  ןֲחִמימּות ְוֵלחּות ׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ִחיַנת ֵאׁש ּוַמִים ה , ּבְ זֹּוכֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ה  ִכיָנה ַנֲעש ֶׁ ְ ּמּודֹו עֹולֶׁה ְלַהׁשּ ּלִ ׁשֶׁ

ֵני ַהּכֹחֹות ַהנַּ  ִחיַנת ׁשְ ַפע "ִמּבְ ל ׁשֶׁ



 רבע קסב -־ קס  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִמּיּות   ׁשְ ַפע ּגַ ְך ָלאו אַ , רּוָחִנּיּות ְוׁשֶׁ

ה ִלּמּודֹו  ְהיֶׁ ּיִ ה ָלזֶׁה ׁשֶׁ ל ָאָדם זֹוכֶׁ ּכָ

ִכיָנה ְ ַהּתֹוָרה . עֹולֶׁה ְלַהׁשּ ׁשֶׁ ְוָאז ּכְ

ל  ר ָלּה ַלֲעלֹות אֶׁ ְפׁשָ יֹוֵצאת ְוִאי אֶׁ

ִאים  ְך ּבָ ְמקֹום ְמכֹוָנּה ּוְבתֹוְך ּכָ

יֵני ִנּמּוִסין ְרּדִ זַֹּהר ) ַהּגַ ַהְמֹבָאִרים ּבַ

ץ ר דֹוׁש ִמּקֵ ְיָלה :( ג"ַהּקָ ּלַ ֹוְלִטין ּבַ ַהׁשּ

ה  לֶׁת ְלַמּטָ ים ָעלֶׁיָה ְונֹופֶׁ ּוַמּכִ

ָכל ָהעֹוָלם ת ּבְ זֶּׁרֶׁ ֵני , ְוִנְתּפַ ְוָכל ּבְ

הּוא  ָהעֹוָלם ׁשֹוֲאִבים ֵמָהֲאִויר ׁשֶׁ

ּלֹא ָזכּו  ָמֵלא ַהּתֹורֹות ָהֵאּלּו ׁשֶׁ

ֲאִויר  רּו ּבַ זְּ ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְוִנְתּפַ

ל אָ , ָהעֹוָלם יק ָאז ֵאצֶׁ דֹול ְוַצּדִ ָדם ּגָ

ר  ׁשֵ ל ָאָדם ּכָ ִנים ֵאצֶׁ ל ּפָ אֹו ַעל ּכָ

ה ִמזֶּׁה ַטל  ַמִים ַנֲעש ֶׁ ִויֵרא ׁשָ

יג ִמזֶּׁה , ּתֹוָרה ִ ּוְקָצת זֹוִכים ְלַהש ּ

אֹוַרְיָתא ים ּדְ גֹות ְוִחּדּוׁשִ ָ , ַהש ּ

יג  ִ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַהש ּ ים ׁשֶׁ ְוִלְקַטּנִ

ם מִ  יַע ָלהֶׁ ׁש ַמּגִ זֶּׁה ּוְלַחּדֵ

ק ִנְמָרץ  ִהְתעֹוְררּות ָחָדׁש ְוֵחׁשֶׁ

זֶּׁה . ְלַהּתֹוָרה ןׁשֶׁ ם־ּכֵ ִחיַנת  ּגַ ּבְ

ק  ׁש ַהֵחׁשֶׁ ְתַחּדֵ ּנִ ין ׁשֶׁ ִחּדּוׁשִ

ְצלוֹ  ֲאָבל , ְוַהִהְתעֹוְררּות אֶׁ

ֵני ָאָדם  ִלים ִמזֶּׁה ּבְ ַקּבְ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ְצָלם  ה אֶׁ ִרים ָאז ַנֲעש ֶׁ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ׁשֶׁ

ע ֵמֵאּלּו ַהּתֹורֹות שְׁ  ים ָוֵתׁשַ לֹׁשִ

ם ַעל יַע ָלהֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְמָלאכֹות ּוַמּגִ

ק ִנְמָרץ ְוִהְתעֹוְררּות ָחָדׁש  ֵחׁשֶׁ

ִליִגיעֹות ּוְטָרחֹות ַוֲעבֹודֹות 

ׁש  הּוא ַהִהּפּוְך ַמּמָ ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ׁשֶׁ

ע "ִמטַּ  ים ָוֵתׁשַ לֹׁשִ ל ּתֹוָרה ַהְינּו ׁשְ

נַּ   :ל"ְמָלאכֹות ּכַ

 קס

ק דּ . א ָאָדם ַהּדֹפֶׁ ֹוֵפק ְונֹוֵקׁש ּבָ

יר אֹותֹו  ְוִלְפָעִמים הּוא ַמְזּכִ

ְבִחיַנת ם ּבִ ֵ קֹול : "ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

יִרים ה) "ּדֹוִדי דֹוֵפק ִ יר ַהׁשּ  ,(ב' ׁשִ

יר אֹותֹו  ְוִלְפָעִמים הּוא ַמְזּכִ

לֹום  :ְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ

 קסא

ת . א יּהַ ּוֵמִרים אֶׁ ת ַמְגּבִ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ִים ׁשֹוְטִפים כִּ , ָהָאָדם ל ַהּמַ ְמׁשַ

ת ָהֵעץ  ִאים ּוְמִריִמים אֶׁ ְ ַנש ּ ּמְ ׁשֶׁ

ץ ֹוֵכב ַעל ָהָארֶׁ  :ַהׁשּ

 קסב

ׁש ־ַעל. א הּוא ַאִין ַמּמָ ְיֵדי ֲעָנָוה ׁשֶׁ

ה־ְיֵדי־ַעל ה ְלתֹוָרה ּוְגֻדּלָ זֶׁה ִיְזּכֶׁ



 רעג קסה -־ קסג  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ָחד   ָמקֹום אֶׁ ה , ּבְ לֹא זֶׁה ָקׁשֶׁ ֲאָבל ּבְ

ם ַיַחד ּתוֹ  ֵניהֶׁ ְהיּו ׁשְ ּיִ  :ָרה ּוְגֻדּלָהׁשֶׁ
 

הֹודֹות  ִריִכין לְׁ ָעה צְׁ ָ ב   קסג – ַארְׁ
 

ה ־ַעל. א ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ְיֵדי ּתַ

ּבּור  ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ׁשּום ּדִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ִסיָמן ) ִלְפֵני ַהׁשּ ן ְלֵעיל ּבְ ַעּיֵ

 (:ב"ס

ָעה ְצִריִכין ְלהֹודֹות. ב ל ָהַאְרּבָ , ּכָ

ז ַעל ִענְ  ׁש ְמַרּמֵ פֶׁ ַין ָצרֹות ַהּנֶׁ

ם ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ְבִחיַנת, ּבַ ִהיא ּבִ : ׁשֶׁ

ר" ְדּבָ ּמִ עּו ּבַ ְוחֹולֶׁה ְוָחבּוׁש , "ּתָ

ֵבית ָהֲאסּוִרים ַמִים ", ּבְ ְוַיֲעלּו ׁשָ

ְבִחיַנת " ְוֵיְרדּו ְתהֹומֹות ּבִ יֹוְרֵדי "ׁשֶׁ

ם לֶׁת ִעּנּוִיים ְוִיּסּוִרים , "ַהּיָ ּסֹובֶׁ ׁשֶׁ

ּנֹות ְוִטְלטּוִלים גְּ  דֹוִלים ְוָצרֹות ְמׁשֻ

יל אֹוָתּה ' ְוכוּ  ַרְך ַמּצִ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

רֹות ל ַהּצָ ַעם ִמּכָ ָכל ּפַ ְוַעל זֶׁה , ּבְ

ִמיד ִבים ְלהֹודֹות ּתָ  :ָאנּו ַחּיָ

 קסד

הּוא . א יק ׁשֶׁ ּדִ ל ַהּצַ א אֶׁ ּבָ ֵיׁש ׁשֶׁ

ן  ּתֵ ּיִ ה ׁשֶׁ ָפׁשֹות ְורֹוצֶׁ רֹוֵפא חֹוֵלי ַהּנְ

יק ְר  ּדִ פּואֹות ַהְינּו ַהְנָהגֹות לֹו ַהּצַ

הּוא יֹוֵדעַ , ּוְדָרִכים ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ , ּכְ

יק ֵיׁש לֹו  ּדִ ת ַהּצַ ֱאמֶׁ ֲאָבל ּבֶׁ

ְרפּואֹות ְיָקִרים ַוֲחׁשּוִבים ּוְדָרִכים 

ִריְך ְלַהְנִהיגֹו  ּצָ ִרים ֲאֵחִרים ׁשֶׁ ְיׁשָ

ית ְוִלְפָעִמים ִאי . ִלְרפּוָאתֹו ָהֲאִמּתִ

דִּ  ר לֹו ְלַהּצַ ְפׁשָ יק ְלַגּלֹות לֹו אֶׁ

ִניִמּיּות ִריךְ  ַהּתֹוָרה ּפְ ִלְרפּוָאתֹו  ַהּצָ

ְצלֹו  ה אֶׁ ה ַנֲעש ֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁ ְכֵדי ׁשֶׁ ּבִ

לֹום ת ַחס ְוׁשָ ן, ִמזֶּׁה ַסם ָמוֶׁ  ַעל־ּכֵ

ִניִמּיּות  יׁש לֹו ּפְ ְכֵרַח ְלַהְלּבִ ַההֶׁ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ֲאֵחִרים , ַהּתֹוָרה ּבְ

ם זֶׁה ֵאינ ל ְוִלְפָעִמים ּגַ ֹו ָיכֹול ְלַקּבֵ

יׁש ַהּתֹוָרה  יק ְלַהְלּבִ ּדִ ּוֻמְכָרח ַהּצַ

ָבִרים ִחיצֹוִנים ְלַמַען  ִסּפּוֵרי ּדְ ּבְ

ל ָהְרפּוָאה ַהֲהגּוָנה  :יּוַכל ְלַקּבֵ

 קסה

ל . א ַאֲהָבה ּכָ ל ּבְ ְסּבֹל ּוְתַקּבֵ ּתִ

ִאים ָעלֶׁיָך  ּסּוִרים ַהּבָ ָהָרעֹות ְוַהּיִ

לֹום י ָראוּ , ַחס ְוׁשָ ִפי ּכִ ּלְ ַדע ׁשֶׁ ּתֵ י ׁשֶׁ

ָך  יָך ֲעַדִין הּוא ִמְתַנֵהג ִעּמְ ַמֲעש ֶׁ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ יַע ְלָך , ּבְ י ָהָיה ַמּגִ ּכִ

לֹום ְלִפי  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַחס ְוׁשָ

יךָ  :ַמֲעש ֶׁ



 רעד קעא -־ קסו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 קסו

יק ֵיׁש לֹו . א ּדִ ל ַהּצַ ָהעֹוָלם ֵאצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָלה ְמׁשָ  :מֶׁ

 קסז

תִ . א ּבָ ַ י ַהׁשּ ע ְוַהֲאֵמן ּכִ ים ּדַ

ְלִמיד ל ַהּתַ ֹוְבִתים ֵאצֶׁ ׁשּ ָחָכם ־ׁשֶׁ

ֲעִנית מֹו ּתַ ת ֵהם ּכְ  :ָהֱאמֶׁ

 קסח

ְדלּות ִסיָמן . א ׁש ָלָאָדם ּגַ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

בֹוא לֹו ָצָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּיָ ְוֵכן , ׁשֶׁ

ֵפל ָיבֹוא  הּוא ָעָנו ְוׁשָ ׁשֶׁ ְלִהּפּוְך ּכְ

דֹול  :ְלָכבֹוד ּגָ

 קסט

ן ְוׁשֹוֵפט ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ־ַעל. א ּדָ ׁשֶׁ

ְך ָראּוי לֹו  ת ַעְצמֹו ִאם ּכָ אֶׁ

ְתַנֵהג , ְלִהְתַנֵהג ּיִ יו ׁשֶׁ ן ַמֲעש ָ ּוְמַתּקֵ

ֵטי ַהּתֹוָרה ־ַעל ּפְ יֵני ּוִמׁשְ י ּדִ ּפִ

יִנים ִקין ַהּדִ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל, ִנְמּתָ

ְרקֹד ֵמֲחַמת  ּיִ ְמָחה ַעד ׁשֶׁ ְלש ִ

ְמָחה  :ש ִ

ִר . ב ַגם ַהּבְ ר ּפְ ְיֵדי ־ית הּוא ַעלִעּקַ

חֹוָרה ְוֵכן ְלִהּפּוְך , ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ

ַרְך ־ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה ָאז ַהׁשּ ְיֵדי ש ִ

ִרית ת ַהּבְ ַעְצמֹו ׁשֹוֵמר לֹו אֶׁ , ּבְ

ַעְצמֹו עֹוֵזר  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ַהְינּו ׁשֶׁ

שׁ  ִרית קֹדֶׁ ת ַהּבְ מֹר אֶׁ  :לֹו ִלׁשְ

 קע

ּסּוִר ־ַעל. א ׁש ְיֵדי ַהּיִ ּיֵ רֹות ׁשֶׁ ים ְוַהּצָ

ר ְוַהּגּוף , ְלָהָאָדם ִנְכָנע ַהחֹמֶׁ

ל ּוֵמִאיר ַהּצּוָרה ־ְיֵדי־ְוַעל ּדֵ זֶׁה ִנְתּגַ

שׁ  פֶׁ זֶׁה הּוא ָיכֹול ־ְיֵדי־ְוַעל, ְוַהּנֶׁ

ים  את ּוְלָהִקים ּוְלָהִרים ַרּבִ ָלש ֵ

ם ְרׁשָ  :ְלׁשָ

 קעא

ל ָחָדׁש . א כֶׁ ּלֶׁה ש ֵ ְתעֹוֵרר ְוִנְתּגַ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

םבַּ  ֵ יִקים , ֲעבֹוַדת ַהׁשּ זֶׁה ַצּדִ ֵיׁש ּבָ

ל  כֶׁ ֵ עֹוְבִדים ִעם זֶׁה ַהש ּ ֵיְלכּו ָבם ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ִעים , אֶׁ ּוֹפׁשְ

לּו ָבם ׁשְ זֶׁה , ִיּכָ ֵאיָנם עֹוְבִדים ּבָ ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ַרק , אֶׁ

ַעל ת ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ין ּוְמָחְרִפין אֶׁ זֶׁה ְמַבזִּ

הֵ  ם יֹוְדִעים ִמזֶּׁה ָהעֹוָלם ַעל ׁשֶׁ

ָחָדׁש ְוָהעֹוָלם ֵאיָנם  ל הֶׁ כֶׁ ֵ ַהש ּ

 :יֹוְדִעים ִמזֶּׁה



 רהע קעד -־ קעב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

רֹונֹות   ת ַהֶחסְׁ ֵלמו   קעב –ש ְׁ

ׁש ְלָהָאָדם ֵהן . א ּיֵ ְסרֹונֹות ׁשֶׁ ל ַהחֶׁ ּכָ

ִריאּות ַהּכֹל  ְרָנָסה אֹו ּבְ ִנים אֹו ּפַ ּבָ

ד ָהָאָדם ַעְצמוֹ  י אֹור , הּוא ִמּצַ ּכִ

ַרְך שׁ  ם ִיְתּבָ ֵ ִמידַהׁשּ , ֹוֵפַע ָעָליו ּתָ

ִמּיּותֹו ־ַאְך ָהָאָדם ַעל ׁשְ ְיֵדי ּגַ

ה ֵצל ־ְוַעל יו ָהָרִעים עֹוש ֶׁ ְיֵדי ַמֲעש ָ

יַע ָעָליו אֹור  ֵאין ַמּגִ ְלַעְצמֹו ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל , ַהׁשּ ִאים לֹו ּכָ ּוִמזֶּׁה ּבָ

ְסרֹונֹות ןוְ , ַהחֶׁ ִאם ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ

יו  ן ַמֲעש ָ ה ְלַתּקֵ ּוִמּדֹוָתיו ְוָכל זֹוכֶׁ

ִמּיּותוֹ  ׁשְ ל ַעְצמֹו , ּגַ ה ְלַבּטֵ זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ַאִין  הּוא ּבִ ְלַגְמֵרי ַעד ׁשֶׁ

ָלל ִמזֶּׁה ָהעֹוָלם ָאז ֵאינֹו  ֵאינֹו ּכְ ׁשֶׁ

ה ֵצל ם , עֹוש ֶׁ ֵ ל אֹור ַהׁשּ ה ְלַקּבֵ ְוזֹוכֶׁ

ְצלֹו  ָלִמים אֶׁ ֵלמּות ְוִנׁשְ ׁשְ ַרְך ּבִ ִיְתּבָ

ְסרוֹ  ל ַהחֶׁ  :נֹותּכָ

ִחיַנת ַאִין זֹוִכין . ב ֵהם ּבְ ַהֲחָכִמים ׁשֶׁ

ם  ֵ ר אֹור ַהׁשּ הּוא ִעּקַ ְלָכבֹוד ׁשֶׁ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

יק . ג ּדִ ַרְך ְוֵכן ַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ים  ֹוֲחקֹות ַחּיִ ִנים ש  ַמְרִאים ּפָ

ְלִהּפּוְך  –ְוטֹוָבה ָלעֹוָלם ּוְלִהּפּוְך 

לֹום  :ַחס ְוׁשָ

 קעג

פֶׁ . א ִחיָנה ַהּנֶׁ ׁש ְוָהֱאמּוָנה ֵהם ּבְ

ם . ַאַחת ָ ׁשּ ּמִ ְוֵיׁש עֹוַלם ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ

ת ָהֱאמּוָנה ְועֹוַלם , ִנְלָקח ִמּדַ

ַעְצמֹו ֵיׁש לֹו  ןָהֱאמּוָנה ּבְ ם־ּכֵ  ּגַ

ַרְך ְוזֶׁה  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֱאמּוָנה ּבְ

ׁש ָהֱאמּוָנה ִחיַנת ׁשֹרֶׁ הּוא , ּבְ ׁשֶׁ

ִניִמּיּות ָהאֱ  ִחיַנת ּפְ מּוָנה ְוהּוא ּבְ

ן ם־ּכֵ שׁ  ּגַ פֶׁ ִניִמּיּות ַהּנֶׁ ִחיַנת ּפְ , ּבְ

תֹוְך  ה ַהּכֹוֵתב נֹוֵתן ַנְפׁשֹו ּבְ ְוִהּנֵ

ְבִחיַנת  ָתב ּבִ י "ֲאָנא "ַהּכְ ַנְפׁשִ

ִתיַבת " ת ק) ְיָהִבית"ּכְ ּבָ , (ה"ׁשַ

ןוְ  יק ־ַעל ַעל־ּכֵ ּדִ ָתב ָיכֹול ַהּצַ ְיֵדי ַהּכְ

ׁש ּופְ  פֶׁ יר ַהּנֶׁ ת ְלַהּכִ ִניִמּיּות ָהֱאמֶׁ

ׁש ָהֱאמּוָנה  ׁש ְוָהֱאמּוָנה ְוׁשֹרֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ

ל ַהּכֹוֵתב ר ִעם . ׁשֶׁ ַדּבֵ ּמְ ּבּור ׁשֶׁ ְוַהּדִ

דֹוָלה  ַמֲעָלה ּגְ יק הּוא ּבְ ּדִ ַהּצַ

ָתב ָתב ֵאינֹו ַרק , ֵמַהּכְ י ַהּכְ ּכִ

שׁ  פֶׁ ֻעּלַת ַהּנֶׁ ּבּור הּוא , ּפְ ְוַהּדִ

ַעְצמוֹ  ׁש ּבְ פֶׁ ן, ַהּנֶׁ ָיכֹול  ַעל־ּכֵ

ַעְצמוֹ ִלְר  ׁש ּבְ פֶׁ  :אֹות ַמהּות ַהּנֶׁ

 קעד

לֹום ּגֹוְבִרין ַעל . א יִנין ַחס ְוׁשָ ַהּדִ ׁשֶׁ ּכְ

ּלֵל ֲעבּורֹו  ְתּפַ ָהָאָדם ֵאין ְלַהּמִ



 רעו קעח -־ קעה  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

רּו    ּבְ ּלֹא ִיְתּגַ מֹו ׁשֶׁ יר ׁשְ ְלַהְזּכִ

לֹום יִנים ַחס ְוׁשָ ף ) ַהּדִ ָרכֹות ּדַ ן ּבְ ַעּיֵ

ן בְּ "ל ים ִסיָמן ֹאַר " ָמֵגן ַאְבָרָהם"ד ְוַעּיֵ ח ַחּיִ

 :('ט ָסִעיף ָקָטן א"קי

 קעה

ִהיא . א ׁשֶׁ ה הּוא ּכְ ִכּיָ ר ַמֲעַלת ַהּבְ ִעּקַ

ְדָוה ְמָחה ְוחֶׁ ַוֲאִפּלּו , ֵמֲחַמת ש ִ

ְהיֶׁה  ּתִ ַהֲחָרָטה טֹוב ְמאֹד ׁשֶׁ

ְמָחה ְמָחתֹו , ֵמֲחַמת ש ִ רֹב ש ִ ּמֵ ׁשֶׁ

ַע  ְעּגֵ ַרְך ִיְתָחֵרט ְוִיְתּגַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ּבְ

ְגּדוֹ ְמאֹ ַרד נֶׁ ּמָ ְוִיְתעֹוֵרר , ד ַעל ׁשֶׁ

ְמָחה ִ ה ֵמֲחַמת ַהש ּ ִכּיָ  :לֹו ּבְ

 קעו

ּבֹו . א ָצִריְך ְלַמֵהר ְמאֹד ְלָגֵרׁש ִמּלִ

ְכַנס ּבֹו ְוָדבּוק  ּנִ טּות ׁשֶׁ ָהרּוַח ׁשְ

יק ־ְוַעל, ּבוֹ  ּדִ רּות ְלַהּצַ ְ ְיֵדי ִהְתַקׁשּ

יק  ּדִ ת ַהּצַ אֹוֵהב אֶׁ ת ַהְינּו ׁשֶׁ ָהֱאמֶׁ

שׁ ַאֲהבַ  פֶׁ זֶׁה ְמָגֵרׁש ־ְיֵדי־ַעל, ת נֶׁ

טּות  ת ָהרּוַח ׁשְ דֹול אֶׁ ְמִהירּות ּגָ ּבִ

ּבֹו ְוַעל ה ְלֵלב ־ְיֵדי־ִמּלִ זֶׁה זֹוכֶׁ

ר ּבָ  :ִנׁשְ

 קעז

ם. א ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ים ׁשֶׁ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ  ֵיׁש ַצּדִ

זֶׁה   ֹוִתין ַיִין ִלְפָעִמים, ּכַֹח ּכָ ׁשּ ׁשֶׁ   ּכְ

ל ָחְכָמה ּומֹחִ  ים זֹוִכין ְלַקּבֵ ין ְקדֹוׁשִ

ֵאּלֶׁה כֹוִלין ַעל, ּכָ ּיְ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעד ׁשֶׁ

ָרֵאל  ר ְוִלְמחֹל ֲעוֹונֹות ִיש ְ ְלַכּפֵ

ְבִחיַנת ה: "ּבִ ּנָ רֶׁ " ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכּפְ

ֵלי ט)  (:ז יד"ִמׁשְ

ל ְרצֹונֹו ְלַגְמֵרי . ב ָצִריְך ָהָאָדם ְלַבּטֵ

ּלֹא  ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ד ְרצֹון ַהׁשּ גֶׁ נֶׁ

מֹו ִיְהיֶׁה  לֹו ׁשּום ָרצֹון ַאֵחר ַרק ּכְ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ַרְך ֵהן ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

לֹו ָממֹון ּוָבִנים ֵהן ָלאו ַחס 

לֹום ק ַעְצמֹו , ְוׁשָ ּפֵ הּוא ִמְסּתַ ּוְכׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְרצֹון ַהׁשּ ה ַרק ּבִ ּוִמְתַרּצֶׁ

ַרךְ   :ָאז ַמְמִליְך ָעָליו ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ

 קעח

ת ַהֵחְטאצָ . א י , ִריְך ְלָפֵרט אֶׁ ּכִ

ָבִרים  ְוָקא ִוּדּוי ּדְ ְצִריִכין ּדַ

ל  ַעם ּכָ ָכל ּפַ ִדּבּוִרים ּבְ ְלִהְתַוּדֹות ּבְ

ְפָרִטּיּות ה ּבִ ָעש ָ ֶׁ זֶׁה ־ְוֵיׁש ַעל, ַמה ׁשּ

ח , ְמִניעֹות ַרּבֹות ּכָ ִלְפָעִמים ִנׁשְ

ת , ֵמִאּתֹו ַהֵחְטא זֹּוֵכר אֶׁ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ּבּור ַהֵחְטא ְוָקׁשֶׁ  ה לֹו ְלהֹוִציא ַהּדִ

ל ־ְוַעל. ְלִהְתַוּדֹות ְמָחה ׁשֶׁ ְיֵדי ש ִ

ל ִמְצָוה ה ׁשֶׁ גֹון ֲחֻתּנָ אוֹ , ִמְצָוה ּכְ



 רעז קפא -־ קעט  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְמָחה    ש ִ מַֹח ּבְ ר ִלש ְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ה ִמְצָוה עֹוש ֶׁ ֵעת ׁשֶׁ דֹוָלה ּבְ ַעד , ּגְ

ְמָחה ה ֵמֲחַמת ש ִ ד ַהְרּבֵ ַרּקֵ ּמְ , ׁשֶׁ

ל ְלִהְתַוּדֹות ִוּדּוי זֶׁה יּוכַ ־ְיֵדי־ַעל

ָבִרים ְוַעל ַגם ־ְיֵדי־ּדְ ן ּפְ זֶׁה ְמַתּקֵ

 :ֲחָטָאיו

ֲעִנית    ַ ֶדל ַמֲעַלת ַהת  ֹ  קעט –ג 

ת . א ל ַמֲחלֹקֶׁ ֲעִנית ְמַבּטֵ ּתַ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ַגׁשְ ֵאינֹו . ּבְ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ֹות ַמה  ּלֵל אֹו ַלֲעש  ָיכֹול ְלִהְתּפַ

ֲעבֹודַ  ִריְך ּבַ ּצָ ֶׁ ןזֶּׁה . 'ת הׁשּ ם־ּכֵ  ּגַ

ת ְכַלל ַמֲחלֹקֶׁ ֲעִנית מֹוִעיל . ּבִ ְוַהּתַ

דֹושׁ  ַהּלֵב ְלַהְכִניעַ  ָלזֶׁה ַהּקָ ֵבק ּבְ  ־ִלּדָ

רּוךְ  לֹום־ּבָ ֹות ׁשָ  :הּוא ְוַלֲעש 

ֲעִנית ְמַחּיֶׁה ֵמִתים. ב ַהְינּו , ַהּתַ

ְך  חֹׁשֶׁ ָעְברּו ּבְ ִמים ׁשֶׁ ַחּיֶׁה ַהּיָ ּמְ ׁשֶׁ

ם ׁשּום ִחיּ  י ִמי , ּותְוֵאין ָלהֶׁ ּכִ

ה ּבֹו  ֵאינֹו עֹוש ֶׁ ּפֹוֵגם ֵאיזֶׁה יֹום ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ים טֹוִבים ל , ִמְצוֹות ּוַמֲעש ִ ּוִמּכָ

לֹום ה ּבֹו ַרע ַחס ְוׁשָ עֹוש ֶׁ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ , ׁשֶׁ

ְוהּוא , ָאז ֵאין ְלאֹותֹו ַהּיֹום ִחּיּות

ִנים) ֵמִמית אֹותֹו ַהּיֹום ן ּפְ , (ַעּיֵ

מִ  ֲעִנית ְמַחּיֶׁה ַהּיָ ִתים ְוַהּתַ ים ַהּמֵ

לוּ  ֲעִנית, ַהּלָ ְוָכל , ְוַהּכֹל ְלִפי ַהּתַ

ן הּוא  ה יֹוֵתר ּכֵ ְתַעּנֶׁ ּמִ ֶׁ ַמה ׁשּ

ָעְברוּ  ְמַחּיֶׁה יֹוֵתר ָיִמים ֵמִתים ׁשֶׁ

ךְ  חֹשֶׁ  :ּבְ

ְמָחה ־ַעל. ג ֲעִנית זֹוִכין ְלש ִ ְיֵדי ַהּתַ

ן זֹוִכין  ֲעִנית ּכֵ ּוְכִפי ְיֵמי ַהּתַ

ְמָחה  :ְלש ִ

 קפ

ִניםִעְנַין . א ן ּפְ ְדיֹון ַעּיֵ  :ְסֻגּלֹות ַהּפִ

 קפא

ים . א ִרים ַיַחד ֵאיזֶׁה ֲאָנׁשִ ְ ְתַקׁשּ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ָחד י ־ַעל־ַאף, ְוחֹוְלִקים ַעל ִאיׁש אֶׁ ּפִ

ם הּוא ָאָדם ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמהֶׁ , ׁשֶׁ

ילוֹ  ה ְיכֹוִלין ְלַהּפִ ל זֶׁ ַרק , ִעם ּכָ

ִעים ּלֹא ִיְהיּו ְרׁשָ ר , ׁשֶׁ ׁשֶׁ י קֶׁ ּכִ

ִעים ְנָין ְרׁשָ ֲאָבל ִאם , ֵאינֹו ִמן ַהּמִ

יל  ִעים ָאז ְיכֹוִלין ְלַהּפִ ֵאיָנם ְרׁשָ

חֹוְלִקין ָעָליו ַעל ר ־ִמי ׁשֶׁ ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּקֶׁ

ָחד ְלַבּדֹו ָנמּוְך ־ַעל־ַאף ל אֶׁ ּכָ י ׁשֶׁ ּפִ

ּנוּ  חֹוְלִקין ָעָליו , ִמּמֶׁ זֶּׁה ׁשֶׁ ִאם לֹא ׁשֶׁ

ַמֲעָלה ְמאֹד ָאז  דֹול ּבְ הּוא ּגָ

א  ַרּבָ ִלים ְלָפָניוַאּדְ ּטְ , ֵהם ִנְתּבַ

ר יִלין ֵאיזֶׁה ָאָדם ִעּקַ ּפִ ּמַ ּוְכׁשֶׁ



 רעח קפה -־ קפב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ּנֹוֵפל ְלַתֲאַות ִנאּוף    ִפיָלה ׁשֶׁ ַהּנְ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ּדֹוְבִרים ַעל . ב ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ּכָ

יו ֵהם  ת ְוַעל ֲאָנׁשָ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ִמּיּות  ַגׁשְ דֹולֹות ְמאֹד ּבְ טֹובֹות ּגְ

יִבין אֹוָתםְורּוָחנִ  ּצִ  :ּיּות ְוֵהן ֵהן ַהּמַ

 קפב
 

ָכל . א ִרים ּבְ ָהעֹוָלם ְמַדּבְ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ִרים ַרק  ִפיָרה ֵהם ְמַדּבְ ְיֵמי ַהּסְ

ל אֹותֹו ַהּיֹום ִפיָרה ׁשֶׁ ּוִמי , ֵמַהּסְ

מַֹע ְוֵליַדע  הּוא ֵמִבין יּוַכל ִלׁשְ ׁשֶׁ

ה ָאְזנֹו ֵהיֵטב , זֹאת ִאם ַיּטֶׁ

בְ  ֵהם ְלִסּפּוֵרי ּדִ ַמע ׁשֶׁ ם ִיׁשְ ֵריהֶׁ

ל אֹותֹו  ִפיָרה ׁשֶׁ ִרים ַרק ֵמַהּסְ ְמַדּבְ

 :ַהּיֹום

 קפג

ִבים . א ּדֹור ֵהם יֹוׁשְ ּבַ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ר ָהִעּגּול ִחיַנת , ַעל ֵסדֶׁ ְוֵהם ּבְ

ית ַרְך הּוא רֹאׁש ־ּבֵ ם ִיְתּבָ ֵ ין ְוַהׁשּ ּדִ

ית ם־ּבֵ ּלָהֶׁ ין ׁשֶׁ ם יֹוֵצא , ּדִ ּוֵמהֶׁ

ט לְ  ּפָ ׁשְ ָחד ֵהן ַהּמִ ָחד ְואֶׁ ָכל אֶׁ

ְוֵכן ֵהם , ִלְזכּות ְוֵהן ְלחֹוָבה

ָחד  ְרָנָסה ְלָכל אֶׁ ִקים ַהּפַ ְמַחּלְ

ָראּוי לוֹ  ָחד ּכָ ר הּוא , ְואֶׁ ְוָהִעּקָ

ְהיּו  ּיִ ם ַעד ׁשֶׁ יֵניהֶׁ ְהיֶׁה ַאֲהָבה ּבֵ ּיִ ׁשֶׁ

ת זֶׁה ְבִחיַנת רֹוִאין זֶׁה אֶׁ  :ּבִ

 קפד

יִ . א ִרין ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ַדּבְ ּמְ ׁשֶׁ ְרַאת ּכְ

ַמִים ל , ׁשָ ֵאין ֲחֵברֹו ְמַקּבֵ ַאף ׁשֶׁ

ּנּו ַאף י־ַעל־ִמּמֶׁ ַעְצמֹו ־ּפִ ֵכן הּוא ּבְ

ל ַעל זֶׁה ִהְתעֹוְררּות ־ְיֵדי־ְמַקּבֵ

י ַעל, ֵמֲחֵברוֹ  ְצאּו ־ּכִ ּיָ ְיֵדי ׁשֶׁ

יו ַלֲחֵברֹו חֹוֵזר  ּבּוִרים ִמּפִ ַהּדִ

ר ֵאּלּו . ָהאֹור ֵאָליו ְוִאם ָהָיה ְמַדּבֵ

ּבּוִר  ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו ָיכֹול ַהּדִ ים ּבֵ

ם  ּלֹא ָהָיה ִמְתעֹוֵרר ֵמהֶׁ ִלְהיֹות ׁשֶׁ

ָלל ְוַעל ָרם ַלֲחֵברֹו ַאף ־ּכְ ּבְ ּדִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ֲחֵברֹו לֹא ִנְתעֹוֵרר ל זֶׁה , ׁשֶׁ ִעם ּכָ

י ָחְזרּו  ַעְצמֹו ִנְתעֹוֵרר ּכִ הּוא ּבְ

ָאה־ֵאָליו ַעל ִחיַנת ַהַהּכָ מֹו , ְיֵדי ּבְ ּכְ

מַּ  ָבר ִמי ׁשֶׁ ִליְך ֵאיזֶׁה ּדָ ה ּוַמׁשְ ּכֶׁ

ָבר ֵאָליו ל חֹוֵזר ַהּדָ  :ַלּכֹתֶׁ

 קפה

ְרָאה. א ֵלמּות הּוא ַהּיִ ְ ר ַהׁשּ ְוֵיׁש , ִעּקַ

ֵני ִמיֵני ִיְראֹות הּוא , ׁשְ ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ

תֹו  ֻדּלָ ַרְך ִמּגְ ם ִיְתּבָ ֵ ָיֵרא ֵמַהׁשּ

יט ּלִ ִאיהּו ָרב ְוׁשַ ִגין ּדְ , ְורֹוְממּותֹו ּבְ



 רעט קפז -־ קפו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ים ־ְוַעל   ּלִ ּתַ ְיֵדי ִיְרָאה זֹאת ִאׁשְ

ִריְך הּוא א ּבְ ֻקְדׁשָ א ּדְ יׁשָ ָמא ַקּדִ , ׁשְ

ּנּו ַהְינּו  ה ִמּמֶׁ ְוֵיׁש ִיְרָאה ְלַמּטָ

א ְלִיְרָאה ַעל ּבָ ְיֵדי ִיְראֹות ־ׁשֶׁ

ְחּתֹונֹות ה ־ַעל, ּתַ ֵרא ֵמַחּיָ ּיָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַחד ַאֵחר  ר אֹו ֵמֵאיזֶׁה ּפַ ַ אֹו ִמש ּ

ר ּוָבא ְלִיְרַאת זֶׁה הוּ ־ְיֵדי־ַעל א ִנְזּכָ

ְך ־ְוַעל', ה ְיֵדי ִיְרָאה זֹאת ִנְמׁשָ

עֹוָלם עֹות ּבָ ּפָ ֹות , ַהׁשְ ְוָצִריְך ַלֲעש 

ַפע ֶׁ ל ַהׁשּ ִלי ְלַקּבֵ ה , ּכְ ְוזֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ּתֹוְקקּות ְוָהָרצֹון ִלְנסַֹע ־ַעל ְיֵדי ִהׁשְ

ת יֵקי ֱאמֶׁ ַעל, ְלַצּדִ ה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

לִ  ם ַהּכְ א ־ְוַאַחר, ירֹׁשֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ִלי ה ַהּכְ ּיֵׁש , ֵאָליו ַנֲעש ֶׁ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

ְתִחּלַת  לֹו ְיִגיעֹות ּוְמִניעֹות יֹוֵתר ּבִ

ָרם  ּבְ ַהִהְתָקְרבּות ְוהּוא ְמׁשַ

יֹוֵתר־ְיֵדי־ַעל דֹול ּבְ ִלי ּגָ , זֶׁה ֵיׁש לֹו ּכְ

ׁש לֹו ְמִניעֹות ֵמָאִביו  ּיֵ ׁשֶׁ גֹון ּכְ ּכְ

ם ְוחֹוְתנֹו  הֶׁ ּתֹו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְוִאׁשְ

ָאֵרי ְמִניעֹות ְוהּוא ָצִריְך  ׁשְ

ַע ִלְטרַֹח ּוְלִהְתַחזֵּק ְמאֹד  ְלִהְתַיּגֵ

ְבָרם ה ־ְיֵדי־ַעל, ְלׁשָ זֶׁה הּוא עֹוש ֶׁ

ָרה  ה ְוָטהֳּ ָ תֹוָכּה ְקֻדׁשּ ל ּבְ ִלי ְלַקּבֵ ּכְ

ךְ ־ַאַחר ַהְיִגיעֹות . ּכָ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ִניעֹות יֹוֵתר ָרם ,ְוַהּמְ ּבְ ׁשַ ּמְ , ּוְכׁשֶׁ

תֹוָכּה  ל ּבְ דֹוָלה ְלַקּבֵ ִלי יֹוֵתר ּגְ ַהּכְ

ם  ֵ ָרה ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ ה ְוָטהֳּ ָ ְקֻדׁשּ

ַרךְ  ה ְלִיְרָאה ־ְיֵדי־ְוַעל, ִיְתּבָ זֶׁה זֹוכֶׁ

עֹות טֹובֹות ּפָ ל ַהַהׁשְ יְך ּכָ , ּוְלַהְמׁשִ

א יׁשָ ָמא ַקּדִ ִלים ׁשְ ה ְלַהׁשְ י , ְוזֹוכֶׁ ּכִ

ר ַהשְּׁ  ְרָאה־ֵלמּות ַעלִעּקַ  :ְיֵדי ַהּיִ

 קפו

ִדְבֵרי ־ַעל. א ֲאִמין ּבְ ּמַ ְיֵדי ֱאמּוָנה ׁשֶׁ

ּנּו מֹוְפִתים  ה ִמּמֶׁ יק הּוא רֹואֶׁ ּדִ ַהּצַ

ָכל ֵעת דֹוִלים ּבְ יק , ּגְ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

אי ָמֵלא מֹוְפִתים ַוּדַ הּוא , ּבְ ּוְכׁשֶׁ

ת הּוא  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ ַמֲאִמין ּבְ

ָכל  ֵמִבין ְלַמְפֵרעַ  יק ּבְ ּדִ ִדְבֵרי ַהּצַ ּבְ

ַנת  ּוָ זֶּׁה ָהְיָתה ּכַ ֱאַרע לֹו ׁשֶׁ ּיֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

יק ּדִ ר ִעּמֹו , ַהּצַ ּבֵ ּדִ ָבִרים ׁשֶׁ ַהּדְ י ּבְ ּכִ

ן ְהיֶׁה ּכֵ ּיִ ל ַמה , ָרַמז לֹו ׁשֶׁ ּכָ ׁשֶׁ

ה ַאַחר ֲעש ָ ּנַ ֶׁ ַהּכֹל ־ׁשּ ה ׁשֶׁ ְך רֹואֶׁ ּכָ

ְדָבָריו ז ּבִ  :ָהָיה ְמֻרּמָ

 קפז

ַהשֵּׁ . א ֶׁ ּלֵם ַמה ׁשּ ַרְך ְמׁשַ ם ִיְתּבָ

ד  סֶׁ ה הּוא חֶׁ ד ִמּדָ גֶׁ נֶׁ ה ּכְ ָלָאָדם ִמּדָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ֵמֵאת ַהׁשּ י , ּגָ ּכִ

זֶׁה הּוא ֵמִבין ַהֵחְטא־ְיֵדי־ַעל



 רפ קצא -־ קפח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְתׁשּוָבה   ַגם ּבֹו ְוָלׁשּוב ּבִ ּפָ ר , ׁשֶׁ ְוִעּקַ

ה  ַרְך ִמּדָ ם ִיְתּבָ ֵ ּלֵם ַהׁשּ ׁשַ ּמְ ֶׁ ַמה ׁשּ

ה ה ד ִמּדָ גֶׁ נֶׁ ָרֵאלּכְ ץ ִיש ְ רֶׁ אֶׁ , ּוא ּבְ

ּלֵם ְלִאיׁש  ִקים ְלׁשַ ם ְמַדְקּדְ י ׁשָ ּכִ

הוּ  ַמֲעש ֵ לֶׁת : "ְוזֶׁהוּ , ּכְ ץ אֹכֶׁ רֶׁ אֶׁ

יהָ  בֶׁ ר י) "יֹוׁשְ ְדּבָ ּמִ לֶׁ  (ג לב"ּבַ ת "אֹכֶׁ

י בֹות אַ ־ָראׁשֵ ה תְ 'ּתֵ ּלֵם 'ּתָ ׁשַ

הוּ 'ִאיׁש כְּ 'לְ  ים ס) ַמֲעש ֵ ִהּלִ  (:ב"ּתְ

 קפח

ּיֹוֵצא ָהָאדָ . א ם ׁשֶׁ ם ַלֲאִויר קֹדֶׁ

ל  ִדין ּוַמְרִאים לֹו ּכָ ָהעֹוָלם ְמַלּמְ

זֶׁה  יג ּבְ ִ ִריְך ַלֲעֹבד ּוְלַהש ּ ּצָ ֶׁ ַמה ׁשּ

ּיֹוֵצא ַלֲאִויר , ָהעֹוָלם ְוֵכיָון ׁשֶׁ

ּנּו  ֱאָבד ִמּמֶׁ ח ְונֶׁ ּכָ ד ִנׁשְ ָהעֹוָלם ִמּיַ

ִביל זֶׁה ָצִריְך ִלְנסַֹע , ַהּכֹל ּוִבׁשְ

ׁש ַאַחר ֲאבֵ  יק ְלַבּקֵ ּדִ י , ָדתוֹ ְלַהּצַ ּכִ

ֵני  ל ּבְ ל ּכָ ל ָהֲאֵבדֹות ָהֵאּלֶׁה ׁשֶׁ ּכָ

יק ּדִ ל ַהּצַ ּלָם ֵהם ֵאצֶׁ  :ָהעֹוָלם ּכֻ
 

 קפט

ָחׁש הּוא ַעְצבּות . א יַכת ַהּנָ ר ְנׁשִ ִעּקַ

ן, ְוַעְצלּות ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד  ַעל־ּכֵ

 :ֵמַעְצבּות ְוַעְצלּות

 

 קצ

ִחיַנת . א הּוא ּבְ ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

המֹ  י , ׁשֶׁ ּבּור ִמּפִ ָצא ַהּדִ ּיָ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ּבַ

ִחיָרה ' ה ֹות ֵאין לֹו ׁשּום ּבְ ַלֲעש 

ֹות ִחיָרתֹו , ַעל זֶׁה ַלֲעש  ר ּבְ ַרק ִעּקַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ן ְרצֹון ַהׁשּ הּוא ְלַכּוֵ

ה  ּמֶׁ ַרְך ּבַ ּוְלָהִבין ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ֵפרּוׁש  ֵאינֹו ְמַגּלֶׁה ְרצֹונֹו ּבְ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת  ָחד מֹ 'ּבִ ה הֹוִסיף יֹום אֶׁ ׁשֶׁ

ְעּתוֹ  ת פ) 'ִמּדַ ּבָ זֶׁה ָהָיה  ,(ז"ׁשַ ּבָ ׁשֶׁ

ת  ל אֶׁ ה ְלַקּבֵ ִחיַרת מֹׁשֶׁ לּוי ּבְ ּתָ

י לֹא  ל ּכִ ּלֹא ְלַקּבֵ ַהּתֹוָרה אֹו ׁשֶׁ

ת ַהּתֹוָרה  ל אֶׁ ר ְלַקּבֵ ְפׁשָ ָהָיה אֶׁ

ָהָיה  מֹו ׁשֶׁ ה ָיִמים ּכְ לׁשָ ַרק ַאַחר ׁשְ

ת ֱאמֶׁ ַר , ּבֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ְך לֹא ָאַמר ְוַהׁשּ

ֵני ָיִמים ַעְצמֹו , לֹו ַרק ׁשְ ה ּבְ ּומֹׁשֶׁ

ְעּתֹו ּוָבַחר  ָהָיה ָצִריְך ְלָהִבין ִמּדַ

ת ַהּתֹוָרה ְוהֹוִסיף יֹום  ל אֶׁ לֹו ְלַקּבֵ

ָחד  :אֶׁ

 קצא
ֲעׁשּוַע . א ֲענּוג ְוׁשַ ת ּתַ ׁשַ ר ַהְרּגָ ִעּקַ

א ְוָכל ַהשַּׁ  לֹׁש ) י"עֹוָלם ַהּבָ ְ ַהׁשּ

ָרה ָעִתיד  (ֵמאֹות ַוֲעש ָ עֹוָלמֹות ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ הּוא ְלַהְנִחיל ְלָכל־ּבָ



 רפא ־ קצב ן"ר  ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוהֲ 

ּלֵב   יק הּוא ַרק ּבַ יק ְוַצּדִ י , ַצּדִ ּכִ

ָעט  ְמקֹומֹו ַהּמֻ ַהּלֵב ָיכֹול ִלְתּפֹס ּבִ

ר ר ְוֵאין ִמְסּפָ ם , ַעד ֵאין ֵחקֶׁ ְוׁשָ

ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ת ּכָ ׁשַ ְמקֹום ַהְרּגָ

ֲעׁשּוִעים ַ ר  ןַעל־כֵּ וְ , ְוַהׁשּ ְפׁשָ אֶׁ

ן  ַגן ֵעדֶׁ ל ֲחֵברֹו ּבְ ָחד ֵאצֶׁ ב אֶׁ ׁשֵ ּיֵ ׁשֶׁ

ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ְוָלזֶׁה ִיְהיּו לֹו ּכָ

ֲעׁשּוִעים ְוָכל ַהשַּׁ  ַ לֹׁש ) י"ְוַהׁשּ ְ ַהׁשּ

ָרה ַוֲחֵברֹו , עֹוָלמֹות (ֵמאֹות ַוֲעש ָ

ְצלֹו לֹא ־ַעל־ַאף ב אֶׁ ּיֹוׁשֵ י ׁשֶׁ ּפִ

לּום יׁש ּכְ י ִלּבֹו ָחסֵ , ַיְרּגִ ל ּכִ ר ִמּכָ

ׁש  ּיֵ ֲעׁשּוִעים ׁשֶׁ ַ ַהּטֹובֹות ְוַהׁשּ

תֹוְך ִלּבוֹ  יק ּבְ ּדִ ֵרי , ַלֲחֵברֹו ַהּצַ ַאׁשְ

 :לוֹ 

יק  ד ִ ל ַהצ ַ ֶ ר ש  ו  ב   ַמֲעַלת ַהד ִ

 קצב

יק . א ּדִ י ַהּצַ ּבּור ִמּפִ ֹוֵמַע ּדִ ׁשּ ִמי ׁשֶׁ

ה אֹותֹו  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ת ּוִבְפָרט ּכְ ָהֱאמֶׁ

ִחיַנת הַ , ָאז ל ּבְ ִנים הּוא ְמַקּבֵ ּפָ

ְכלֹו  יק ּוְבִחיַנת ש ִ ּדִ ל ַהּצַ ׁשֶׁ

ָמתוֹ  מֹר ַעְצמֹו , ְוִנׁשְ ַאְך ָצִריְך ִלׁשְ

ְכָחה ִ ל , ִמׁשּ ַחת ּכָ ּכַ ְכָחה ַמׁשְ י ׁשִ ּכִ

ּנוּ  רֹון ִלְזּכֹר , זֶׁה ִמּמֶׁ ה ְלִזּכָ זֹּוכֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ֲאָמָרם אֹו  מֹו ׁשֶׁ יק ּכְ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ּדִ

חֹוֵזר ֵמָאה ־ַעל ֶׁ ְוַאַחת ְיֵדי ַמה ׁשּ

ַעל ָעִמים ׁשֶׁ ָאז , זֶׁה זֹוְכרוֹ ־ְיֵדי־ּפְ

יק  ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ ָבר ּבְ ּיֹאַמר זֶׁה ַהּדָ ׁשֶׁ ּכְ

ל  יֹוְקנֹו ׁשֶׁ מּות ּדְ ר ְלָפָניו ּדְ ִנְצַטּיֵ

ִאּלּו ֲאָמרֹו  ָחָכם ַוֲהֵרי הּוא ּכְ הֶׁ

ַעְצמוֹ  יק ּבְ ּדִ ה , ַהּצַ ְהיֶׁ ּיִ ַאְך ׁשֶׁ

כָּ  ֹכַח ַהזִּ ת ּבְ ֱאמֶׁ רֹון ּבֶׁ ּכָ  :רֹוןַהזִּ

י ָהַרב . ב ֹוֵמַע ַהִחּדּוׁש ִמּפִ ׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש אֹותֹו ָהַרב  ִחּדֵ ֵעת ׁשֶׁ ַעְצמֹו ּבְ ּבְ

ֵרהּו ֵהיֵטב־ְיֵדי־ַעל ֲאָבל , זֶׁה ִיְזּכְ

ַעְצמֹו  י ָהַרב ּבְ ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ִמּפִ ׁשֶׁ ּכְ

יו ְלַאַחר ּלֹא ־אֹו ֲאִפּלּו ִמּפִ ְך ׁשֶׁ ּכָ

ׁש אֹותֹו ַהִחּדּושׁ  ִחּדֵ ֵעת ׁשֶׁ ָאז  ּבְ

ַקל ְכחֹו ּבְ  :יּוַכל ְלׁשָ

יֹוְקנֹו . ג מּות ּדְ ם ּדְ ר ֵיׁש ׁשָ ָכל ֵספֶׁ ּבְ

ּבּוִרים  ׁש ֵאּלּו ַהּדִ ִחּדֵ ָחָכם ׁשֶׁ ל הֶׁ ׁשֶׁ

ר פֶׁ זֶׁה ַהּסֵ ּבְ  :ׁשֶׁ

י . ד ּיֹוֵצא ִמּפִ ת ׁשֶׁ ּבּור ָהֱאמֶׁ ַהּדִ

ִמּלֵי  ת ֲאִפּלּו ּבְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ְבֵרי תּ  ָעְלָמא הּוא ָיָקר ִמּדִ ֹוָרה ּדְ

יק ַאֵחר ל ַצּדִ ם ָיכֹול , ׁשֶׁ י ׁשָ ּכִ

ה ֲערֹובֹות ַהְרּבֵ ֲאָבל זֶׁה , ִלְהיֹות ּתַ

יק  ּדִ י ַהּצַ ּבּור ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ַהּדִ

ת ְלַבד ת הּוא ַרק ֱאמֶׁ ְוֵכיָון , ָהֱאמֶׁ
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ת ְוֵאין ּבֹו ׁשּום    הּוא ַרק ֱאמֶׁ ׁשֶׁ

ּנוּ  ֲערֹובֹות ֵאין ָיָקר ִמּמֶׁ  :ּתַ

ת הּוא ַהפָּ . ה ִנים ֱאמֶׁ ל ַהּפָ ל ּכָ ִנים ׁשֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ  :ּדִ

 קצג

דֹול . א ף ּגָ ָבה ֵיׁש ָלּה ּתֹקֶׁ ֲחׁשָ ַהּמַ

ְבּתֹו ַעל  ר ַמֲחׁשַ ְוִאם ְיַחזֵּק ְוִיְגּבַ

עֹוָלם יּוַכל ִלְפעֹל  ּבָ ָבר ׁשֶׁ ֵאיזֶׁה ּדָ

ךְ  ְהיֶׁה ּכָ ּיִ ָבה , ׁשֶׁ ֲחׁשָ ַהּמַ ַרק ׁשֶׁ

ׁשֹות  ל ַהַהְרּגָ ִבּטּול ּכָ ְהיֶׁה ּבְ ּתִ

לְוַהמַּ  יָפה ּכָ ּקִ ָבה ּתַ ְך ַעד ־ֲחׁשָ ּכָ

ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ר ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ּבְ ְפׁשָ אֶׁ ׁשֶׁ

שׁ  ְבּתֹו , ַמּמָ ַמֲחׁשַ ל ּבְ ַקּבֵ ּיְ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל  הּוא ְמֻרּצֶׁ ׁשֶׁ

ֵאיזֶׁה ִמיָתה  ם ּבְ ֵ ִקּדּוׁש ַהׁשּ

יׁש ַצַער  ְרּגִ ּיַ ְהיֶׁה ַעד ׁשֶׁ ּתִ ׁשֶׁ

שׁ  יָתה ַמּמָ ַאְך ְיכֹוִלין . ַהּמִ

שׁ ־ְיֵדי־ַעל ן, זֶׁה ָלמּות ַמּמָ  ַעל־ּכֵ

ֵצא  ּתֵ רֹוב ׁשֶׁ ּקָ יׁש ׁשֶׁ ְרּגִ ּיַ ֵעת ׁשֶׁ ּבְ

ַנְפׁשֹו ָצִריְך ִלְמֹנַע ּוְלַהְרִחיק 

ם ֵאר ׁשָ ָ ּלֹא , ַעְצמֹו ִלְבִלי ִלׁשּ ׁשֶׁ

לֹום לֹא ִעּתֹו ַחס ְוׁשָ  :ָימּות ּבְ

 

 קצד

ה. א בֹוד הּוא ׁשֹוטֶׁ ה ּכָ רֹוצֶׁ , ִמי ׁשֶׁ

ִנים ן ּפְ  :ַעּיֵ

ָ ִלי   ת  ַחבְׁ ר ִהרְׁ צ ָ ַ  קצה –ב 

רֹות . א ָכל ַהּצָ ּבְ ַדע ׁשֶׁ ּתֵ ָצִריְך ׁשֶׁ

ם ֵאיזֶׁה  הֶׁ עֹוָלם ֵיׁש ּבָ ּבָ ּסּוִרין ׁשֶׁ ְוַהּיִ

ִריְך , ַהְרָחָבה ּצָ ֶׁ ַבד ַמה ׁשּ ִמּלְ

יַע  ַרְך יֹוׁשִ ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּבְ ְלַצּפֹות ׁשֶׁ

ָרה ְלַגְמֵרי ל ַהּצָ ם  ַאךְ , ִויַבּטֵ ּגַ

ּה  אי ֵיׁש ּבָ ַוּדַ ַעְצָמּה ּבְ ָרה ּבְ ַהּצָ ּבְ

ל ַעל זֶׁה , ֵאיזֶׁה ַהְרָחָבה ּכֵ ְוִתְסּתַ

תֹוְך  ּבְ ֵהיֵטב ִלְמצֹא ַהַהְרָחָבה ׁשֶׁ

ָרה זֶׁה ּתּוַכל ִלְסּבֹל ־ְיֵדי־ְוַעל, ַהּצָ

עֹוֵבר ָעלֶׁיָך ְולֹא  ֶׁ ל ַמה ׁשּ ל ּכָ ּוְלַקּבֵ

ָבר ּום ּדָ ֵהל ִמׁשּ ְתּבַ זֶׁה ־ֵדייְ ־ְוַעל, ּתִ

ַרְך  ּתּוַכל ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

עֹוֵבר ָעלֶׁיךָ  ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ ִמיד ּבְ , ּתָ

ם ־ְיֵדי־ְוַעל ֵ יַע ְלָך ַהׁשּ זֶׁה יֹוׁשִ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

 קצו

ׁש . א ָאסּור ְלָהָאָדם ְלִהְתַעּקֵ

ה  ַרְך ַיֲעש ֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ תֹו ׁשֶׁ ְתִפּלָ ּבִ

תוֹ  ׁשָ ּקָ ְוָקא ּבַ י זֶׁ , לֹו ּדַ מוֹ ּכִ ה ּכְ
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ָבר  לֹוֵקחַ    ָחְזָקה   ּדָ ְגֵזָלה   ּבְ , ּבִ

ַרֲחִמים  ּלֵל ּבְ ַרק ָצִריְך ְלִהְתּפַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ן ַהׁשּ ּוְבַתֲחנּוִנים ִאם ִיּתֵ

ן ְוִאם ָלאו ָלאו  :ִיּתֵ

 קצז

ֵאין זֶׁה ַמֲעַלת ָהֲעָנָוה ְלַהְראֹות . א

ְך  רֶׁ דֶׁ ְכִפיַפת רֹאׁש ּבְ ת ַעְצמֹו ּבִ אֶׁ

טּות  ִאּלּו הּוא ָעָנוׁשְ י זֶׁהּו , ּכְ ּכִ

סּוָלה ֵלמּות , ֲעָנָוה ּפְ ר ׁשְ ְוִעּקַ

ָחְכָמה ִהיא ּבְ ׁשֶׁ ְיֵדי ־ְוַעל, ָהֲעָנָוה ּכְ

ִרים  ָהעֹוָלם ְמַדּבְ ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶׁ

ין ֲעָנָוה ְלָחְכָמה רּוד ּבֵ ה ּפֵ . ַנֲעש ֶׁ

יִקים ִלְהיֹות  ּדִ ר ַלּצַ ְפׁשָ ְוָאז ִאי אֶׁ

דֹול ִאם לֹא , ֲעָנִוים הּוא ּגָ ִמי ׁשֶׁ

ת ָהֲעָנָוה ִמּדַ ַמֲעָלה ְמאֹד ּבְ ַעד , ּבְ

ל ָהעֹוָלם  ַגם ָלׁשֹון ָהָרע ׁשֶׁ ם ּפְ ּגַ ׁשֶׁ

ּלוֹ  יק לֹו ָלֲעָנָוה ׁשֶׁ  .ֵאינֹו ַמזִּ

יק)   ְעּתִ ְרּגּום , ָאַמר ַהּמַ זֶׁה מּוָבן ַהּתַ ּבָ

ר יג) יֹוָנָתן ִמְדּבַ ה ' (טז, ּבְ ד ָחֵמי מֹׁשֶׁ ּכַ

מֹו ְיהֹושֻׁ ַעְנְוָתנּוֵתי ְוָדְרׁשוּ ' עַ ה ָקָרא ׁשְ

יֲעָך ְוכוּ  :(:סֹוָטה לד) ל"ֲחזַ  ַהְינוּ ' ָיּה יֹוׁשִ

ַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהָרע  ל ָעָליו ׁשֶׁ ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶׁ

ם ָהֲעָנָוה  ִלים לֹא ֻיְפּגַ ל ַהְמַרּגְ ׁשֶׁ

ּלוֹ   ::(ׁשֶׁ

 קצח

ַרְך . א ם ִיְתּבָ ֵ ָחד צֹוֵעק ְלַהׁשּ אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

עאֹוְמִרים לֹו לִ  תּוב, ּסַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ : ּכְ

ֵני " ל ּבְ ר אֶׁ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ַמה ּתִ

עוּ  ָרֵאל ְוִיּסָ מֹות י) "ִיש ְ  (:ד טו"ׁשְ

 קצט

ים ַטַעם ־ַעל. א יׁשִ ְרּגִ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ׁש  ַהּתֹוָרה ִנּצֹוִלין ֵמעֹנֶׁ ְמִתיקּות ּבְ

ּתֹו ַחס  מּות ִאׁשְ ּלֹא ּתָ ל ַאְלָמן ׁשֶׁ ׁשֶׁ

לֹום  :ְוׁשָ

 ר

דִּ . א ַמן ַהזֶּׁה ֵהם ֵהם ַהּצַ זְּ ּבַ יִקים ׁשֶׁ

ים ַהּקֹוְדִמים  ַמּנִ זְּ ָהיּו ּבַ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

מּו ַהּתֹוָרה  ְלּגּול ּוְכָבר ִקּיְ סֹוד ַהּגִ ּבְ

ןֵמעִֹני  ָמּה  ַעל־ּכֵ ה ְלַקּיְ זֹוִכים ַעּתָ

ר  :ֵמעֹׁשֶׁ

ֶות   ָ יל ִממ  צ ִ ַ ָדָקה ת   רא –צְׁ

ז. א ְרּגּום ְמֻרּמָ ּתַ סּוק (ט' ֵאיָכה ב) ּבַ ּפָ : ּבַ

ֵבית ה" יֹום מֹוֵעד' קֹול ָנְתנּו ּבְ " ּכְ

ְתִפּלָה ַסח צֹוֲעִקים ּבִ פֶׁ ּבְ  :ׁשֶׁ

יל מִ 'ָדָקה תַּ 'צְ . ב וֶׁת 'ּצִ ּמָ

י בֹות ַמצַּ ־ָראׁשֵ ה ִמזֶּׁה ). ת"ּתֵ ִנְראֶׁ

ַסח ֵמִאּסּור ָחֵמץ פֶׁ ֵצל ּבְ ל ְלִהּנָ ָדָקה ְמֻסּגָ ּצְ ׁשֶׁ
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מֹוָתא ְוִלזְ     הּוא ִסְטָרא ּדְ ת ׁשֶׁ ַ ּכֹות ִלְקֻדׁשּ

ֵלימּות ׁשְ ה ּבִ ּוִמזֶּׁה מּוָבן ְקָצת , ֲאִכיַלת ַמּצָ

ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו  ְדמֹוִנים ּוִמּדִ ד ִמּקַ ְתַיּסֵ ּנִ ְ ַמה ׁשּ

ים  ים ַלֲעִנּיִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָלֵתת ְמעֹות ִחּטִ

ַסח ם ּפֶׁ  :(קֹדֶׁ

ִלי נֹוֵפל ַרֲחָמָנא ִלְצָלן . ג ְסֻגּלָה ָלחֳּ

ְביֹוִנים , ָדָקהְלַפזֵּר צְ  ר ָנַתן ָלאֶׁ זַּ ּפִ

ים קי) ִהּלִ י( ב ט"ּתְ בֹות נפ־ָראׁשֵ  :ל"ּתֵ

 רב

יֹוֵתר ָצִריְך . א ְכלֹו ָקָטן ּבְ ִ ש ּ ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

יֹוֵתר  בֹוד ּבְ ןַלֲחלֹק לֹו ּכָ  ַעל־ּכֵ

ֵדי  ְעּתֹו ּכְ יל ּדַ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְגּדִ

ָכבֹוד ְוִיְהיֶׁה ּבֹורֵ  ה ּבְ ּלֹא ִיְרצֶׁ ַח ׁשֶׁ

בֹוד  :ִמן ַהּכָ

 רג

ַכי ָהָיה ִמְתַהּלְֵך ִלְפֵני ֲחַצר . א ָמְרּדְ

לֹום  ת ׁשְ ים ָלַדַעת אֶׁ ׁשִ ית ַהּנָ ּבֵ

דּועַ  ּיָ ִכיָנה ּכַ ְ ִהיא ַהׁשּ ר ׁשֶׁ ְסּתֵ י , אֶׁ ּכִ

יג זֹאת ֵליַדע  ִ ַכי ָהָיה ַמש ּ ָמְרּדְ

ִכיָנה ַעל ְ לֹום ַהׁשּ ְיֵדי ִסּפּוֵרי ־ׁשְ

ם ְבֵריהֶׁ  : ּדִ

 רד

ּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד ָחָכם ַהמָּ . א עֹות ׁשֶׁ

שׁ  ִחיַנת ּתֹוָרה ַמּמָ ְוֵאין , הּוא ּבְ

עֹות  ֲעֵבָרה ְיכֹוָלה ְלַכּבֹות זֶׁה ַהּמָ

ּנֹוְתִנין ְלַתְלִמיד י ֵאין  ־ׁשֶׁ ָחָכם ּכִ

ה ּתֹוָרה ְוזֶׁה ָמעֹות , ֲעֵבָרה ְמַכּבָ

י בֹות ־ָראׁשֵ ֲעֵבָרה "ְוֵאין "ּתֵ

ה "  (:א"כ סֹוָטה) ּתֹוָרה"ְמַכּבָ

ָלה   ֵרה ַליְׁ ִמקְׁ ן לְׁ ו  ק   רה –ת ִ

ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַרֲחָמָנא . א ּתִ

יְטל , ִלְצָלן ָרה ַקּפִ לֹוַמר ֲעש ָ

ֵאַרע לֹו  אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶׁ ים ּבְ ִהּלִ ּתְ

לֹום ֲאִמיַרת , ַחס ְוׁשָ י ֵיׁש ּכַֹח ּבַ ּכִ

ה  ִלּפָ ה ֵמַהּקְ ּפָ ים ְלהֹוִציא ַהּטִ ִהּלִ ּתְ

ְקָחה ּלָ ן , אֹוָתהּ  ׁשֶׁ ְוָצִריְך ְלַכּוֵ

ים  ִהּלִ ַעת ֲאִמיַרת ּתְ ׁשְ ּבִ

י ִהּלִ ּתְ א תפ"ׁשֶׁ ִגיַמְטִרּיָ , ה"ם ּבְ

מֹות  ֵני ׁשֵ ְ ר ַהׁשּ ִמְסּפַ ן ּכְ הּוא ְמֻכּוָ ׁשֶׁ

זֶׁה ִמּלּואֹו ּכָ ף "ָאלֶׁ , ֵאל ֱאלִֹהים ּבְ

, ם"ד מֵ "י יוּ "ד הֵ "ף ָלמֶׁ "ד ָאלֶׁ "ָלמֶׁ 

ַעל מֹות אֵ ־ׁשֶׁ ֵני ׁשֵ ְ ּלּו יֹוְצָאה ְיֵדי ַהׁשּ

ה ִליִלית  ִלּפָ ה ֵמַהּקְ ּפָ ַהּטִ

ּה ת ּלָ א ׁשֶׁ יַמְטִרּיָ ּגִ ְוִעם , פ"ׁשֶׁ

ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות תפ ִמְנַין ) ה"הֶׁ ּכְ

ים ִהּלִ ה ַעל זֶׁה( ּתְ ִהיא ַהְמֻמּנָ , ׁשֶׁ

ָרה  ִריִכין לֹוַמר ֲעש ָ ּצְ ֶׁ ּוַמה ׁשּ

ִנים ן ּפְ ְוָקא ַעּיֵ ים ּדַ ִהּלִ יְטל ּתְ ,ַקּפִ



 רפה רז -־ רו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ם ְלָדִוד ט, ןְוֵאּלּו הֵ    ְלָדִוד , ז"ִמְכּתָ

יל ל ּכִ ל , ב"ַמש ְ יל אֶׁ ּכִ ֵרי ַמש ְ ַאׁשְ

ל מ ֲערֹג מ, א"ּדָ ל ּתַ ַאּיָ , ב"ּכְ

ֵחת נ ׁשְ ַח ַאל ּתַ ַח , ט"ַלְמַנּצֵ ַלְמַנּצֵ

ה צ, ז"ְידּותּון ע־ַעל ִפּלָה ְלמֹׁשֶׁ ', ּתְ

ַעל ַנֲהרֹות , ה"ִקְראּו ק' הֹודּו ַלה

ל קל בֶׁ ְללּו ֵאל ַהְללּוָיה הַ , ז"ּבָ

ָקְדׁשֹו ק דֹול ְמאֹד , נ"ּבְ ּקּון ּגָ ְוֵהם ּתִ

אֹותֹו , ָלזֶׁה ה ְלָאְמָרם ּבְ זֹּוכֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ָלל  ַהּיֹום ֵאין ָצִריְך ִלְפחֹד עֹוד ּכְ

אי  ַוּדַ י ּבְ ָגם ַהּנֹוָרא ַהזֶּׁה ּכִ ִמּפְ

ן ַעל ּקֵ  :זֶׁה־ְיֵדי־ִנְתּתַ

ה ֹאֵבד   ֶ ש  ִעיִתי כ ְׁ ָ  רו –ת 

ם ִיתְ . א ֵ ת ַהׁשּ ְרּכֹו ִלְקרֹות אֶׁ ַרְך ּדַ ּבָ

הּוא  ה ׁשֶׁ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ָהָאָדם ּתֵ

ל כֶׁ ֵ ְך ַהש ּ רֶׁ ה ִמּדֶׁ ּקֹוְראֹו , ּתֹועֶׁ ֵיׁש ׁשֶׁ

שׁ  ְקִריָאה ַמּמָ ְרִמיָזה ְוֵיׁש ּבִ ְוֵיׁש , ּבִ

הוּ  ּבֹוֵעט ּבֹו ּוַמּכֵ ֲעַדִין לֹא , ׁשֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ר ָאז  ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ ה ִמּדֶׁ ָנָטה ַהְרּבֵ

ר  ְפׁשָ ַקל ָלׁשּוב ֵמֲחַמת אֶׁ לֹו ּבְ

ת ַהּקֹול  יר ֲעַדִין אֶׁ הּוא ַמּכִ ׁשֶׁ

ל , ְוָרִגיל ּבוֹ  י זֶׁה ָסמּוְך ָהָיה ֵאצֶׁ ּכִ

ת  ַכח אֶׁ ַרְך ַוֲעַדִין לֹא ׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ה , ַהּקֹול ָבר ָנָטה ַהְרּבֵ ּכְ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ַכח קֹול  ָבר ׁשָ ְך ָאז ּכְ רֶׁ ֵמַהּדֶׁ

ם ִיְתבָּ  ֵ ְוֵאינֹו , ַרךְ ַהּתֹוָרה ְוַהׁשּ

יר ּבוֹ  ה לֹו ָאז ָלׁשּוב, ַמּכִ , ְוָקׁשֶׁ

ה  ְצלֹו ש ֶׁ ָעה אֶׁ ּתָ ה ׁשֶׁ ל ָהרֹועֶׁ ְמׁשַ ּכִ

ךְ  רֶׁ ה , ֵמַהּדֶׁ ָעה ַהְרּבֵ ר לֹא ּתָ ְוַכֲאׁשֶׁ

ה, ֲעַדִין ת קֹול ָהרֹועֶׁ יר אֶׁ , ָאז ַמּכִ

ה קֹוֵרא אֹותֹו הֹוֵלְך  ָהרֹועֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ָעה הַ  ּתָ ׁשֶׁ ף ֲאָבל ּכְ כֶׁ ה ַאֲחָריו ּתֵ ְרּבֵ

ךְ  רֶׁ ת קֹול , ֵמַהּדֶׁ ַכח אֶׁ ָבר ׁשָ ּכְ

יר ּבוֹ  ה ְוֵאינֹו ַמּכִ ְוַגם , ָהרֹועֶׁ

ׁשֹו ֵמֲחַמת  ַבּקְ ה ְמיָֹאׁש ִמּלְ ָהרֹועֶׁ

ָעה ֵמִאּתוֹ  ּתָ זֶּׁה ְזַמן ַרב ׁשֶׁ . ׁשֶׁ

ן ם  ַעל־ּכֵ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ְצִריִכין ְלַבּקֵ

ק  דֹול ֵמעֹמֶׁ קֹול ּגָ ַרְך ְוִלְצעֹק ּבְ ִיְתּבָ

ׁש תָּ "ַהּלֵב  ּקֵ ה אֵֹבד ּבַ ש ֶׁ ִעיִתי ּכְ

ךָ  ִני , "ַעְבּדֶׁ ׁשֵ ַמֵהר ְלַבּקְ ּתְ ַהְינּו ׁשֶׁ

ִנים  ל ּפָ ֲאִני זֹוֵכר ַעל ּכָ ל ְזַמן ׁשֶׁ ּכָ

ְצוֹות ְוזֶׁה , ֲעַדִין קֹול ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

י" ָכְחּתִ יָך לֹא ׁשָ י ִמְצֹותֶׁ ֲעַדִין " ּכִ

ן ִני  ַעל־ּכֵ ׁשֵ ַרֵחם ָעַלי ּוַמֵהר ְלַבּקְ

לֹוםִמיָּ   :ד ְלַמַען לֹא אַֹבד ַחס ְוׁשָ

 רז

ִחיַנת . א ּבּוִרים ֵהם ּבְ ל ַהּדִ ּכָ

יָקם בּורֹות ְוָצִריְך ְלַהְמּתִ . ּגְ



 רפו רי -־ רח  ן"ֹוֲהר  ִקיצּור ִלּקּוֵטי מ

ָקה הּוא ַעל   ְיֵדי ִלּמּוד ־ְוַהַהְמּתָ

ַהּתֹוָרה ְוִדּבּוִרים טֹוִבים 

ִרים ַדּבְ ּמְ ן, ׁשֶׁ מֹר  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ִלׁשְ

ּבּור ְמאֹד ְוִלְבִלי  ת ַהּדִ ר אֶׁ ְלַדּבֵ

ּבּוִרים ָרִעים ּוִבְפָרט ָלׁשֹון ָהָרע  ּדִ

לֹום ן , ַחס ְוׁשָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶׁ ּכֵ ל ׁשֶׁ ִמּכָ

ר ַחס  ַדּבֵ מֹר ְמאֹד ִמּלְ ִריְך ִלׁשְ ּצָ ׁשֶׁ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶׁ יק ַהּדֹור ּכְ לֹום ַעל ַצּדִ ְוׁשָ

לֹום יִנים ַחס ְוׁשָ רּו ַהּדִ ּבְ . ִיְתּגַ

ּבּוִרים־ְוַעל ָרִעים  ְיֵדי ֵאּלּו ַהּדִ

יק ַהּדֹור  ּדִ ּפֹל ַהּצַ ּיִ ְיכֹוִלים ִלְגרֹם ׁשֶׁ

לֹום ְדֵרָגתֹו ַחס ְוׁשָ ֵאינֹו , ִמּמַ ׁשֶׁ ּכְ

יק ֵאּלּו  דֹול ְלַהְמּתִ ַעל ּכַֹח ּגָ ּבַ

ׁשֹות בּורֹות ַהּקָ ּלֵק , ַהּגְ ְסּתַ ּיִ אֹו ׁשֶׁ

לֹום ַעל ְיֵדי ־ְוָאז ַעל, זֶׁה־ְיֵדי־ַחס ְוׁשָ

קּותוֹ  ּלְ ָמתוֹ , ִהְסּתַ ת ֵאּלּו  ִנׁשְ קֶׁ ַמְמּתֶׁ

בּורֹות ַהנַּ   :ל"ַהּגְ

יק   ד ִ ע ַלצ ַ ָ  רח –צֹוֶפה ָרש 

ים ִיּסּוִרים . א ִעים עֹוש ִ ָהְרׁשָ ֶׁ ַמה ׁשּ

יִקים ּדִ ת ַהּצַ יִקים ְורֹוְדִפים אֶׁ ּדִ , ַלּצַ

ֵדי  ַרְך ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמֵאת ַהׁשּ זֶׁה ִסּבָ

ׁש  ּפֵ יק ִויַפׁשְ ּדִ ְתּבֹוֵנן ַהּצַ ּיִ ׁשֶׁ

ַמֲעש ָ  מֹו ׁשֹוְמִרים , יוּבְ ְוֵהם ּכְ

ּפֹל  יק ִמּלִ ּדִ ת ַהּצַ מֹר אֶׁ ִלׁשְ

ִמּיּות ַגׁשְ  :ּבְ

יִקים . ב ּדִ ם ַלּצַ ם הּוא טֹוָבה ָלהֶׁ ּגַ

ם ׁש ֲעֵליהֶׁ ּיֵ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ י , ְמַעט ַהּמַ ּכִ

ם  ה ָלהֶׁ מֹו ִמְכסֶׁ ת הּוא ּכְ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ְרְסמּו יֹוֵתר  ּלּו ְוִיְתּפַ ּלֹא ִיְתּגַ ׁשֶׁ

ֵדי הַ  ךְ ִמּכְ ַאְך ַהחֹוְלִקים רֹוִצים , ּצֹרֶׁ

ְלַכּסֹוָתם ְלַגְמֵרי ְלַהֲעִביָרם ִמן 

ם  ֵ לֹום ֲאָבל ַהׁשּ ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ

ָיָדם ַרְך לֹא ַיַעְזֵבם ּבְ  :ִיְתּבָ

 רט

מֹו . א ִפּלֹות ָרעֹות ּכְ ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ּתְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה : ׁשֶׁ

ְנָבא ַעל מַ ' א ַרֲחָמָנא ּגַ ְרּתָ ְחּתַ

ָרכֹות ס) 'ַקְרָיא ֵעין "ג ְלִפי ֻנְסַחת הָ "ּבְ

עֹוֵמד ־ְוַאַחר"( ַיֲעקֹב ׁשֶׁ ְך ּכְ ּכָ

ִפּלָה ָהָרָעה  ּלֵל ָאז ַהּתְ ְלִהְתּפַ

לֶׁת אֹותוֹ  ּקּון ָלזֶׁה , ְמַבְלּבֶׁ ְוַהּתִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  :ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּתַ

 רי

א ּוַמתָּ ־ַעל. א ָ ֱאמּוָנה ְיֵדי ַמש ּ ן ּבֶׁ

ה ְוָאַהְבתָּ  ם , ְמַקּיֵם ִמְצַות ֲעש ֵ ֵ ׁשּ ׁשֶׁ

ַמִים ִמְתַאֵהב ַעל נַּ ־ׁשָ ל "ָידֹו ּכַ



 רפז ריג -־ ריא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה לֹו ־ְיֵדי־ְוַעל, ג"ִסיָמן צ   זֶׁה ִיְהיֶׁ

ִלי ְיִגיָעה ָוטַֹרח ְרָנָסה ּבְ  :ּפַ

 ריא

ָהעֹוָלם נֹוְסִעים ַעל . א ֶׁ ַמה ׁשּ

יִקים־רֹאשׁ  ּדִ ָנה ַלּצַ ָ י ִעקַּ , ַהׁשּ ר ּכִ

ּלָא  יִנים ֵאינֹו אֶׁ ַקת ַהּדִ ַהְמּתָ

ַרת ־ַעל ת ְוָטהֳּ ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ

בֹות ֲחׁשָ ר ְלַטֵהר , ַהּמַ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ּלָא ַעל ָבה אֶׁ ֲחׁשָ ׁש ַהּמַ ְיֵדי ־ּוְלַקּדֵ

יִקים ּדִ רּות ַלּצַ ְ ְורֹאׁש , ִהְתַקׁשּ

ל  ל ּכָ יִנים ׁשֶׁ ָנה הּוא ְמקֹור ַהּדִ ָ ַהׁשּ

ָנה ָ בֹות ְוָצִריְך ְלטַ , ַהׁשּ ֲחׁשָ ֵהר ַהּמַ

יָקם ֵדי ְלַהְמּתִ ִביל זֶׁה , ּכְ ּוִבׁשְ

ֵדי ִלְזּכֹות  יִקים ּכְ ּדִ נֹוְסִעין ַלּצַ

יק  ָבה ּוְלַהְמּתִ ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַ ִלְקֻדׁשּ

יִנים  :ַהּדִ

 ריב

ף ־ַעל. א ל ּכַ ף אֶׁ ְיֵדי ַהְמָחַאת ּכַ

ִפּלָה ַעת ַהּתְ ׁשְ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ּבִ

ָראּוי ר ּכָ ָבִחים  ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ ְ ַהׁשּ

ים  ים ּוְמַדּמִ ָאנּו ְמַכּנִ ָאִרים ׁשֶׁ ְוַהּתְ

ִחיַנת  זֶּׁה ּבְ ַרְך ׁשֶׁ אֹותֹו ִיְתּבָ

ְתמּוַנת ה יִטין ּבִ ּבִ ּמַ ם זֶׁה . 'ׁשֶׁ ּגַ

ם  ְנֵפיהֶׁ ַחת ּכַ ִחיַנת ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ּבְ

ְזֵקאל) ָנַפִים ֵהם  ,(כא 'י ְיחֶׁ י ַהּכְ ּכִ

ִחיַנת ּבּוִרים ּבְ ָנַפִים ּוַבַעל : "ַהּדִ ּכְ

יד ָבר ַיּגֵ לֶׁת) "ּדָ ם ַעל (.כ 'י קֹהֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּגַ

תֹוְך ּתֹוָרה  ִפּלָה ּבְ ִנְכָלל ַהּתְ

ה ַעל ּפֶׁ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶׁ ּבִ  :ׁשֶׁ

א ַעל. ב ּבּור ּבָ ְיֵדי ־ּכַֹח ַהּדִ

יִקים ּדִ רּות ַלּצַ ְ  :ִהְתַקׁשּ

 ריג

ם סא. א סּוק "ֵיׁש ׁשֵ ל ַהּיֹוֵצא ִמּפָ

ה " ים ל) ִלי"ר ֵסתֶׁ "ַאּתָ ִהּלִ  ,(ב ז"ּתְ

דֹושׁ  ַהּקָ רּוךְ ־ּוְכׁשֶׁ ה הּוא־ּבָ יל  רֹוצֶׁ ְלַהּצִ

ְגַזר ָעָליו  ּנִ ת ׁשֶׁ וֶׁ ת ָהָאָדם ִמּמָ אֶׁ

ַעל  יר ּוְלַכּסֹות אֹותֹו ִמן ַהּבַ ּוְלַהְסּתִ

ה  יר ּוְמַכּסֶׁ ָבר ָאז הּוא ַמְסּתִ ּדָ

ם ֵ זֶׁה ַהׁשּ ָבר , אֹותֹו ּבְ ַעל ּדָ ְוַהּבַ

ׁש ָמקֹום ַחת  ְמַבּקֵ ֵנס ּתַ ּיּוַכל ְלִהּכָ ׁשֶׁ

יר ְסּתִ ה ְוַהּמַ ף . ַהְמַכּסֶׁ כֶׁ ַאְך ּתֵ

יט ָעָליו ֵאין לֹו ּכַֹח ֵמֲחַמת  ּבִ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ

ם ַהזֶּׁה ֵ ִנים) ַהׁשּ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

ה . ב ַבת ַאּתָ ין ּתֵ ָצִריְך ְלַהְפִסיק ּבֵ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶׁ ר ּכְ ר ִלי ְלֵתַבת ִמּצַ ֵסתֶׁ

ם סמ ֵ ֹות ֵצרּוף ַהׁשּ אל ַחס ַלֲעש 

לֹום ִנים) ְוׁשָ ן ּפְ  (:ַעּיֵ



 רפח ריז -־ ריד  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 ריד

ִתים . א ּמֵ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ִצינּו ּבְ ּמָ ֶׁ ַמה ׁשּ

ְמַצע ִלּמּוָדם אֶׁ ּדֹורֹות , ּבְ ּלֹא ּכַ ׁשֶׁ

ָהָיה יֹוֵדַע יֹום  ׁשֶׁ ָהִראׁשֹוִנים ּכְ

ּתֹוָרה ְולֹא  ִמיָתתֹו ָהָיה עֹוֵסק ּבַ

ִליָטה  ָבר ׁשּום ׁשְ ַעל ּדָ ָהָיה ְלַהּבַ

ן  ַדע, ָעָליו הֹגֶׁ ּמּוד ּכְ ִאם ַהּלִ ׁשֶׁ

אי ֵאין לֹו ׁשּום ּכֹחַ  ַוּדַ ֲאָבל ִאם , ּבְ

ָראּוי ּמּוד ּכָ ְפָרט ִלּמּוד , ֵאין ַהּלִ ּבִ

ָראּוי ָאז הּוא  ָמָרא ִאם ֵאינֹו ּכָ ּגְ

ּמּוד ל יֹוֵתר ּכַֹח ֵמַהּלִ י . ְמַקּבֵ ּכִ

ל  א אֹוִתּיֹות ׁשֶׁ ִגיַמְטִרּיָ ְלמּוד ּבְ ּתַ

ָמהּ  ן( ִליִלית) ׁשְ ִלּמּוד  ַעל־ּכֵ ֵיׁש ּכַֹח ּבְ

ְלמּוד אֹו ְלַהְכִניַע אֹוָתּה אֹו  ַהּתַ

לֹום  :ְלִהּפּוְך ַחס ְוׁשָ

 רטו

ָעה ִמיֵני . א ִרים ְוַאְרּבָ ש ְ ֵיׁש עֶׁ

ל  ין ִמּכָ יק ַהּדִ ְדיֹונֹות ְלַהְמּתִ ּפִ

יִנים  י ּדִ ּתֵ ָעה ּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ש ְ ָהעֶׁ

ית ל ּבֵ ד ּכָ גֶׁ ין ֵיׁש פִּ ־ּוְכנֶׁ ְדיֹון ּדִ

ל  ּכֹוֵלל ּכָ ָחד ׁשֶׁ ְדיֹון אֶׁ ְמֻיָחד ְוֵיׁש ּפִ

יִנים י ּדִ ּתֵ ָעה ּבָ ִרים ְוַאְרּבָ ש ְ , ָהעֶׁ

ָדָרא  י ִאם ַחד ּבְ ְולֹא ִנְמָצא ּכִ

ְדיֹון ּיֵַדע זֶׁה ַהּפִ ּוְפָעִמים ֲאִפּלּו , ׁשֶׁ

ְדיֹון  ה ּפִ יק עֹוש ֶׁ ּדִ זֶּׁה ַהּצַ ׁשֶׁ ּכְ

י־ַעל־ַאף  זֶׁה, ֵכן ֵאינֹו מֹוִעיל־ּפִ

א  ַעם ּבָ ָכל ּפַ י ָלאו ּבְ ֵמֲחַמת ּכִ

ּיּוַכל  זֶׁה ׁשֶׁ ְדיֹון ּכָ ה ּפִ ַמּטָ ם ִמּלְ ָלהֶׁ

ָעה  ִרים ְוַאְרּבָ ש ְ ל ָהעֶׁ יק ּכָ ְלַהְמּתִ

ַבת ַאַחת יִנים ּבְ י ּדִ ּתֵ ןוְ . ּבָ  ַעל־ּכֵ

ָקה ַהזֹּאת  ם ַהַהְמּתָ א ָלהֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ָבר ַאֵחר  ְך ּדָ ּה ְלצֹרֶׁ ין ִעּמָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

ִריםַהיְ  ֹות ּגֵ ל ְזַמן , נּו ַלֲעש  י ּכָ ּכִ

עֹוָלם ֲחרֹון  ׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבָ ּיֵ ׁשֶׁ

עֹוָלם ין , ַאף ּבָ יִקים ַהּדִ ְמּתִ ּמַ ּוְכׁשֶׁ

ק ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ־ְוַהֲחרֹון ַאף ִנְמּתָ

ִרים ין ּגֵ  :ְוַנֲעש ִ

 רטז

ׁש חַ . א ּיֵ ֶׁ ִפּלָה "ַמה ׁשּ ְרכֹות ַהּתְ י ּבִ

י ת ַהּמִ ְרּכַ י ַעל, ִניםחּוץ ּבִ ְיֵדי ־ּכִ

ַבע  ִלין ַהּטֶׁ ִפּלָה ָאנּו ְמַבּטְ ַהּתְ

ַהִפילֹוסֹוִפים קֹוִרין אֹוָתּה ֵאם  ׁשֶׁ

ל ַחי ִלין , ּכָ ּוַמְכִניִעין ּוְמַבּטְ

יקֹוְרִסים ּפִ יִנים ְוָהאֶׁ  :ַהּמִ

 ריז

ה"ּתֹוַרת "ִזְכרּו . "א ( סֹוף ַמְלָאִכי) מֹׁשֶׁ

י ז ָחֵסר ָוא־ָראׁשֵ ּמֻ בֹות ּתַ י . ו"ּתֵ ּכִ

יךְ  ַתּמּוז ְצִריִכין ְלַהְמׁשִ ָאז ּבְ



 רפט רכב -־ ריח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה    ְתַהּוָ ּנִ ְכָחה ׁשֶׁ ִ ן ַהׁשּ רֹון ְלַתּקֵ ּכָ ַהזִּ

רּו ּבוֹ ־ַעל ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ , ְיֵדי ַהּלּוחֹות ׁשֶׁ

רּו ַהּלּוחֹות  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ּוֵמַאַחר ׁשֶׁ

ן  י ַהּלּוחֹות ָאְרּכָ או ּכִ ּלֵק ַהּוָ ִנְסּתַ

ן ָוא"ָוא  :ו"ו ְוָרְחּבָ

 ריח

ְתאֹם ָהָאָדם נֹוֵסַע . א ִלְפָעִמים ּפִ

ֵדי  ְלֵאיזֶׁה ָמקֹום ָרחֹוק זֶׁהּו ּכְ

ֵזָרה  ת ַעְצמֹו ֵמֵאיזֶׁה ּגְ יר אֶׁ ְלַהְסּתִ

ְגַזר ָעָליו ּנִ הּוא ֵאינֹו . ׁשֶׁ ְוַאף ׁשֶׁ

ׁש  פֶׁ ל זֶׁה ַהּנֶׁ יֹוֵדַע ִמזֶּׁה ִעם ּכָ

ן, יֹוַדַעת ִמזֶּׁה א לֹו ָרצֹון  ַעל־ּכֵ ּבָ

ׁשֶׁ , ִלְנסֹעַ  ם יּוַכל ַאְך ּכְ ְרֵסם ׁשָ ְתּפַ ּנִ

לֹום יק לֹו ַחס ְוׁשָ יֵלנוּ ' ה. ְלַהזִּ  :ַיּצִ

 ריט

יר ּוַמְקִטין . א ָאָדם ַמֲעִלים ּוַמְסּתִ ׁשֶׁ ּכְ

ְפלּות ָאז  ֲעָנָוה ְוׁשִ ת ַעְצמֹו ּבַ אֶׁ

ְבָיכֹול  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ןַהׁשּ ם־ּכֵ  ּגַ

ְבִחיַנת ֲעָנָוה  ה ַעְצמֹו ֵאָליו ּבִ ַמְראֶׁ

ְפלוּ  ֲאָותֹו , תְוׁשִ ת ּגַ ּוְמַצְמֵצם אֶׁ

ְבָיכֹול  ת ַעְצמֹו ּכִ ּוְגאֹונֹו ּוַמְקִטין אֶׁ

ת  ּכֹן ְואֶׁ ׁשְ ְבִחיַנת אֶׁ ְוׁשֹוֵכן ִעּמֹו ּבִ

א ּכָ ה . ּדַ אֶׁ ָאָדם ִמְתּגָ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ם  ֵ לֹום ָאז ַהׁשּ ל ַחס ְוׁשָ ּדֵ ּוִמְתּגַ

ַרְך  ןִיְתּבָ ם־ּכֵ ֲאָותֹו  ּגַ ה ּגַ ַמְראֶׁ

ר ִמי יּוַכל ִלְסּבֹל ּוְגֻדָלתֹו ֲאׁשֶׁ 

ַרךְ  בֹודֹו ְוַגֲאָותֹו ִיְתּבָ ל ּכְ י , ּוְלַקּבֵ ּכִ

ַמִים לֹא " ָ ֵמי ַהׁשּ ַמִים ּוׁשְ ָ ה ַהׁשּ ִהּנֵ

לּוךָ  ּוִמזֶּׁה ( א ח כז־ְמָלִכים) 'ְוכוּ " ְיַכְלּכְ

ית ן ּבֵ א ֻחְרּבַ ׁש ־ּבָ ְקּדָ ַהּמִ

ים ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ  :ּבַ

 רכ

ר ְלָאָדם ַחס ִאם ֵיׁש ֵאיזֶׁה ַצעַ . א

ר ַצֲערֹו ִלְפֵני  לֹום ְוהּוא ְמַסּפֵ ְוׁשָ

יר ַעד  ּבֹור אֹו ָעׁשִ ָחָכם אֹו ּגִ

ְצלֹו ָיכֹול  עֹוֵרר ַרֲחִמים אֶׁ ּיְ ׁשֶׁ

ֲערוֹ  ע ִמּצַ ׁשַ  :ְלִהּוָ

 רכא

ר־ַעל. א ּנֹוְתִנים ַמֲעש ֵ ם , ְיֵדי ׁשֶׁ ֵ ַהׁשּ

ה ָעָליו  יט ָידֹו ּוְמַכּסֶׁ ַרְך מֹוׁשִ ִיְתּבָ

ֵצל יָ  ֹוְנָאיוּבְ ילֹו ִמש ּ  :דֹו ּוַמּצִ

ם זֹוִכין ַעל. ב ר ־ּגַ ְיֵדי ַמֲעש ֵ

ה  ּמֶׁ ק ַעְצמֹו ּבַ ּפֵ ְסּתַ ּיִ קּות ׁשֶׁ ּפְ ְלִהְסּתַ

ׁש לוֹ  ּיֵ  :ׁשֶׁ

 רכב

ְמָחה . א ש ִ ִמיד ּבְ ָצִריְך ִלְהיֹות ּתָ

ת ה ְמָחה' ְוַלֲעֹבד אֶׁ ש ִ ְוִאם, ּבְ



 רצ רכח -־ רכג  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְדֵרָגתֹו ָצִריְך    ִלְפָעִמים נֹוֵפל ִמּמַ

ִמים ַהּקֹוְדִמים ְלחַ  ּיָ ת ַעְצמֹו ּבַ זֵּק אֶׁ

ָאָרה  ָהָיה ַמְזִריַח לֹו ֵאיזֶׁה הֶׁ ׁשֶׁ

ה  ת ַעְצמֹו ַעּתָ ְקָצת ְויֹאֵחז אֶׁ

ָהָיה לֹו  ִריָחה ׁשֶׁ ִהְתעֹוְררּות ְוַהזְּ ּבַ

ם ם , ִמּקֹדֶׁ ֵ ר ַיַעְזרֹו ַהׁשּ ַעד ֲאׁשֶׁ

ַרְך ָאֵמן  :ְוַיֲחזֹר ְוִיְזַרח לֹו אֹורֹו ִיְתּבָ

 רכג

ּלֹא ִלפְ . א ָעִמים ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶׁ

י ִזְמִנין  יק ּכִ ּדִ ת ַהּצַ ׁשַ ּקָ אּו ּבַ ְיַמּלְ

ָלא ְוכוּ  ַמע ְוִזְמִנין ּדְ ׁשָ ָרא ) 'ּדְ זַֹהר ַוּיֵ

כֹול ִלְגזֹר :( ה"ק ּיָ יק ׁשֶׁ ֲאָבל ֵיׁש ַצּדִ

ן ְהיֶׁה ּכֵ ּיִ  :ְולֹוַמר ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶׁ

 רכד

יק. א ּדִ  ֲאִפּלּו ָהְרחֹוִקים ִמן ַהּצַ

ּנוּ  ָאָרה ִמּמֶׁ ִלים ִחּיּות ְוהֶׁ  :ְמַקּבְ

 רכה

ה ַמֲעלֹות ּוַמְדֵרגֹות . א ּמָ ֵיׁש ּכַ

חֹון ַעד ֵאין סֹוף ְוָכל ַמה  ִבּטָ ּבְ

יֹוֵתר ֵיׁש לֹו  דֹול ּבְ ל ּגָ כֶׁ ֵ ַהש ּ ֶׁ ׁשּ

חֹון יֹוֵתר ּטָ ן , ּבִ חֹון ּכֵ ּטָ ּוְכִפי ַהּבִ

ְצָדָקה ה ְלַהְרּבֹות ּבִ  ־ְיֵדי־ְוַעל, זֹוכֶׁ

ּבּור זֶׁה ז ן ַהּדִ ִלים ּוְלַתּקֵ ה ְלַהׁשְ ֹוכֶׁ

ר ָהָאָדם דֶׁ הּוא ּגֶׁ  :ׁשֶׁ

 רכו

ל ְיָלָלה ְוַעְצבּות . א ֵיׁש ִנּגּוִנים ׁשֶׁ

ְטָרא ַאֲחָרא ִחיַנת ַהּסִ ֵהם ִמּבְ , ׁשֶׁ

ֵני ָאָדם ִלְמׁשְֹך ַאַחר  ְך ּבְ רֶׁ ְודֶׁ

ִרין  ַזּמְ ּמְ ִנּגּוִנים ָהֵאּלֶׁה ּוְכׁשֶׁ

שַׁ  ּגּוִנים ָהֵאּלֶׁה ּבְ ת ַעלַהּנִ זֶׁה ־ְיֵדי־ּבָ

 :ַמֲעִלין אֹוָתם

 רכז

עֹוְבִרים ַעל ַהּקֹוְצִרים . א ׁשֶׁ ּכְ

ם ה י ) ַיֲעזֹר' ְואֹוְמִרים ָלהֶׁ ּתֵ ׁשְ

ָעִמים ה ־ְיֵדי־ַעל( ּפְ זֶׁה ֵיׁש ֲעִלּיָ

ִבים  ֲעש ָ ִלים ּבָ ְלּגָ ִעים ַהְמּגֻ ְלָהְרׁשָ

 :ָהֵאּלֶׁה

 רכח

דֹושׁ . א ַהּקָ ׁשֶׁ רּוךְ ־ּכְ כֵּ ־ּבָ ל הּוא ִמְסּתַ

ֵני  ּתּוַכל ְלַהֲחִזיר ּבְ ָמה ׁשֶׁ ׁשָ ּנְ ּבַ

ִרים ָאז  ֹות ּגֵ ְתׁשּוָבה ְוַלֲעש  ָאָדם ּבִ

ְבָיכֹול  ַעְצמֹו ּכִ ַרְך ּבְ הּוא ִיְתּבָ

ת  ה ַמֲחלֹקֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ה ׁשֶׁ ׁש ְורֹואֶׁ ְמַבּקֵ

:ָעלֶׁיהָ 



 רצא רלג -־ רכט  ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  ִקיצּור 

 רכט

ה. א ם ִמּטָ ים ֵמהֶׁ עֹוש ִ ׁשֶׁ , ֵיׁש ֵעִצים ּכְ

ִנים  ִלים ְלהֹוָלַדת ּבָ ָלם ְמֻסּגָ ּוְלַגּדְ

ִלים  ֵאיָנם ְמֻסּגָ ְוֵכן ְלִהּפּוְך ֵיׁש ׁשֶׁ

 :'ְוכוּ 

 רל

ׁש לֹו ֵעיַנִים ִלְראֹות ָיכֹול . א ּיֵ ִמי ׁשֶׁ

ל  ִנים ׁשֶׁ ַהּפָ יר ּבְ ִלְראֹות ּוְלַהּכִ

ְלִמיד ִמי הּוא ַרּבוֹ  ּוִבְלַבד , ַהּתַ

ַעם ַאַחת ָרָאה ַרּבֹו ּפַ ׁשֶׁ  :ּכְ

 רלא

אֹוְמִרים וּ . א ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ַמִים ּבְ ָ ְצָבא ַהׁשּ

ּלֵל ַעל  ֲחִוים ָראּוי ְלִהְתּפַ ּתַ ְלָך ִמׁשְ

ָבר ל ּדָ ל ְצָבא , ּכָ ִאים ּכָ י ָאז ּבָ ּכִ

ַבח  ֲחוֹות ְוָלֵתת ׁשֶׁ ּתַ ַמִים ְלִהׁשְ ָ ַהׁשּ

ַרךְ  ן, ְוהֹוָדָאה ֵאָליו ִיְתּבָ טֹוב  ַעל־ּכֵ

ה  ַצּוֶׁ ּיְ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ָאז ֵמַהׁשּ ְלַבּקֵ

יַּ  ם ׁשֶׁ ל ַמה ֲעֵליהֶׁ יכּו לֹו ּכָ ְמׁשִ

ִריךְ  ּצָ ֶׁ גֹון ִאם ָצִריְך ִלְרפּוָאה . ׁשּ ּכְ

ם  ֵ ה ַהׁשּ ַצּוֶׁ ּיְ ְבּתֹו ָאז ׁשֶׁ ַמֲחׁשַ ן ּבְ ְיַכּוֵ

יכּו ַהּכֹחֹות  ְמׁשִ ּיַ ם ׁשֶׁ ַרְך ֲעֵליהֶׁ ִיְתּבָ

ם  תֹוְך לֶׁחֶׁ אֹותֹו ּבְ ִריִכים ְלַרּפְ ַהּצְ

זֶׁה ּיֹוֵצא ּבָ ל ּכַ ן לִ ) ּוַמִים ְוֵכן ּכָ ּקּוֵטי ַעּיֵ

ְנָיָנא ִסיָמן א"מֹוֲהַר   (: ן ּתִ

 רלב

ת ה. א אֹוֵמר ַהְללּו אֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ִמן ' ּבְ

ַמִים ְוכוּ  ָ ל ַמְלָאָכיו ' ַהׁשּ ַהְללּוהּו ּכָ

ָראּוי ְלָהָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ' ְוכוּ 

דֹול  ִחּיּות ְוִהְתַלֲהבּות ּגָ ּלֵל ּבְ ְלִהְתּפַ

ְתִפּלָתֹו הּוא  ָהָאָדם ּבִ ֵמַאַחר ׁשֶׁ

ָרִפים  ְ ְלָאִכים ְוַהש ּ קֹוֵרא ְלָכל ַהּמַ

ׁש ּוְלָכל  ים ְוַחּיֹות ַהּקֹדֶׁ ְוָהאֹוַפּנִ

ם  ה ּופֹוֵקד ֲעֵליהֶׁ ָהעֹוָלמֹות ּוְמַצּוֶׁ

ַרךְ  חֹו ִיְתּבָ ּבְ לֹו ּוְלׁשַ  :ְלַהּלְ

 רלג

ִחיַנת . א בֹות ְטהֹורֹות ֵהם ּבְ ַמֲחׁשָ

בֹות ָרעֹות  ַחּיֹות ְטהֹורֹות ּוַמֲחׁשָ

ִחי , ַנת ַחּיֹות ְטֵמאֹותֵהם ּבְ

מֹחֹו  ׁש ְלָהָאָדם ּבְ ּיֵ ְלָחָמה ׁשֶׁ ְוַהּמִ

בֹות הּוא ִמְלָחָמה  ֲחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ ּבְ

ין ַהַחּיֹות ְטהֹורֹות  ׁש ּבֵ ַמּמָ

ֵמאֹות ָנה , ְוַהּטְ ַכּוָ יִחים ּבְ ּוַמּנִ

חּו זֶׁה ִעם זֶׁה ַנּצְ ּיְ ַמְעָלה ׁשֶׁ י , ִמּלְ ּכִ

דֹושׁ  רּוךְ ־ֵיׁש ְלַהּקָ ֲענּוג הוּ ־ּבָ א ּתַ

ִחים זֶׁה ִעם זֶׁה ֵהם ְמַנּצְ ׁשֶׁ דֹול ּכְ , ּגָ

ר ַעל ַהַחּיֹות  ּבֵ ְוָהָאָדם ִמְתּגַ

ַח אֹוָתם  :ְטֵמאֹות ּוְמַנּצֵ



 רצב ־ רלד ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ן . ב ׁשּום אֹפֶׁ ר ּבְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ָלל ׁשֶׁ ַהּכְ

ַיַחד  בֹות ּבְ ֲחׁשָ ֵני ַהּמַ ְהיּו ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ

ַפַעם ַאַחת ן. ּבְ ַקל ְיכֹוִלין  ַעל־ּכֵ ּבְ

ב  ְלָגֵרשׁ  ׁשֵ בֹות ָרעֹות ַרק ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ה ֲעש ֶׁ ּלֹא ַלֲחׁשֹב . ְוַאל ּתַ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ָבה ַרק ַלֲחׁשֹב ֵאיזֶׁה  ֲחׁשָ אֹוָתּה ַהּמַ

תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ת ּבְ רֶׁ ָבה ַאחֶׁ ַמֲחׁשָ

זֶׁה  ן ְוַכּיֹוֵצא ּבָ א ּוַמּתָ ָ אֹו ֲאִפּלּו ַמש ּ

ְבּתֹו ְלֵאיזֶׁה  ְמׁשְֹך ַמֲחׁשַ ּיִ ׁשֶׁ

ת ְוַעלַמֲחשָׁ  רֶׁ זֶׁה ִיְפטֹר ־ְיֵדי־ָבה ַאחֶׁ

ָבה  ֲחׁשָ יָלא ַהִהְרהּוִרים ְוַהּמַ ִמּמֵ

ָאה ָעָליו ּבָ ר , ָרָעה ׁשֶׁ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ַיַחד  בֹות ּבְ ֵני ַמֲחׁשָ ְהיֶׁה ׁשְ ּיִ ׁשֶׁ

ן ׁשּום אֹפֶׁ ֵאין , ּבְ ּוְכָבר ְמֹבָאר ׁשֶׁ

ה  ה ָוֵהּנָ ְצִריִכין ְלַנְעֵנַע רֹאׁשֹו ֵהּנָ

ֵדי ְלָגרֵ  י ּכְ בֹות ָרעֹות ּכִ ֲחׁשָ ׁש ַהּמַ

ָלל ַרק ַיֲחׁשֹב , ֵאין זֶׁה מֹוִעיל ּכְ

נַּ  ת ּכַ רֶׁ ָבה ַאחֶׁ ְוַאל , ל"ַמֲחׁשָ

ָלל ְוַכנַּ  ל ַלֲאחֹוָריו ּכְ ּכֵ  :ל"ִיְסּתַ

יִקים  ד ִ י ֹות ִמצ ַ ֵרי ַמֲעש ִ ו   ִספ 

 רלד

ֹבּהַ ְמאֹד ּוִמי . א ָבה ּגָ ֲחׁשָ ַהּמַ

בֹות  ה ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ רֹוצֶׁ ְקדֹוׁשֹות ׁשֶׁ

ָבה ֲחׁשָ ָאז הּוא , ַלֲעלֹות ְלעֹוַלם ַהּמַ

ּתֹק ְלַגְמֵרי י ֲאִפּלּו ִאם , ָצִריְך ִלׁשְ ּכִ

ּבּור ָהגּון הּוא ַמְפִסיד  ר ָאז ּדִ ְיַדּבֵ

ָבה ֲחׁשָ ת ַהּמַ ַאְך ֲאִפּלּו ִאם , אֶׁ

ְלּבּוִלים  ּתֹק ְלַגְמֵרי ֲעַדִין ֵיׁש ּבִ ִיׁשְ

ִלין הַ  ַבְלּבְ ּמְ ה ׁשֶׁ ָבה ְוַעל ַהְרּבֵ ֲחׁשָ ּמַ

ָבה ֲחׁשָ  :זֶׁה ְצִריִכין ַטֲהַרת ַהּמַ

ָבה הּוא . ב ֲחׁשָ ַרת ַהּמַ ִלְזּכֹות ְלָטהֳּ

יִקים־ַעל ּדִ ּיֹות ִמּצַ , ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

ם  הֶׁ ה ִעּמָ ֲעש ָ ּנַ ֶׁ ר ַמה ׁשּ ַסּפֵ ּיְ ַהְינּו ׁשֶׁ

וּ  ר ָעש  דֹולֹות ֲאׁשֶׁ ל ַהּגְ ת ּכָ י , ְואֶׁ ּכִ

ָבר גָּ  י ַעלזֶׁה הּוא ּדָ  ־דֹול ְמאֹד ּכִ

ְבּתֹו ְוַעל־ְיֵדי  ־ְיֵדי־זֶׁה ִנְטָהר ַמֲחׁשַ

ל  יִנים ְוִנּצֹול ִמּכָ יק ַהּדִ זֶׁה ַמְמּתִ

רֹות ר , ַהּצָ ר ְלַסּפֵ ְפׁשָ ֲאָבל ִאי אֶׁ

י ִאם ִמי  יִקים ּכִ ּדִ ּיֹות ִמּצַ ַמֲעש ִ

ין ָהאֹור ּוֵבין  יל ּבֵ ּיֹוֵדַע ְלַהְבּדִ ׁשֶׁ

ךְ  ַהְינּו בֵּ , ַהחֹׁשֶׁ ל ּדְ ּיֹות ׁשֶׁ ין ַמֲעש ִ

ִעים  ל ְרׁשָ ּיֹות ׁשֶׁ יִקים ְלַמֲעש ִ ַצּדִ

ְקָרִנים  ִנים)ְוׁשַ ן ּפְ ְוִלְזּכֹות ָלזֶׁה  ,(ַעּיֵ

ָרֵאל־הּוא ַעל ץ ִיש ְ רֶׁ  :ְיֵדי אֶׁ

ָלִלּיּות . ג ָרֵאל הּוא ּכְ ץ ִיש ְ רֶׁ אֶׁ

ֹות ֻדׁשּ ָכל ַהּקְ ּבְ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ם , ַהּקְ ְוׁשָ

ְבִעּיוּ  ת ְוֵליַדע זֹוִכין ָלֵצאת ִמּטִ

ָחה ְלַבד ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ּוְלַהֲאִמין ׁשֶׁ



 רצג רלח -־ רלה  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה   ָ ֻדׁשּ ָלִלּיּות ַהּקְ זֶּׁה הּוא ּכְ , ׁשֶׁ

מֹות ֵאָליו ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ְיכֹוִלין ְלִהּדָ

ין ָהאֹור  יל ּבֵ ַרְך ּוְלַהְבּדִ ִיְתּבָ

ךְ  ר ִסּפּוֵרי , ְוַהחֹׁשֶׁ ְוָאז ְיכֹוִלין ְלַסּפֵ

יֵקי ל ַצּדִ ּיֹות ׁשֶׁ ת ַמֲעש ִ י , ֱאמֶׁ ּכִ

ם ְלַהִהּפּוךְ  יֵניהֶׁ , יֹוְדִעין ְלַהְבִחין ּבֵ

ַרת ־ְיֵדי־ְוָאז זֹוִכין ַעל ה ְלָטהֳּ זֶׁ

יִנים  יק ַהּדִ ָבה ּוְלַהְמּתִ ֲחׁשָ ַהּמַ

נַּ  רֹות ּכַ ל ַהּצָ ֵצל ִמּכָ  :ל"ּוְלִהּנָ

לְֶׁך . ד ֹות מֶׁ רֹוִצים ַלֲעש  ׁשֶׁ ּכְ ם ׁשֶׁ ֵיׁש ׁשֵ

ם וְ  ֵ זֶׁה ַהׁשּ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ם הּוא ִמׁשְ ֵ ַהׁשּ

י"קמ בֹות ־ה ָראׁשֵ ִקיָפה "ּתֵ ַהׁשְ

עֹון " ךָ "ִמּמְ ָבִרים כ) ָקְדׁשְ ְוזֶׁה ( ו טו"ּדְ

ִחיַנת אל ב) ּבְ ִנּיֵ ה ַמְלִכין "(: ּדָ ְמַהְעּדֵ

ֱאַמר ". ַמְלִכין' ים'קֵ 'ּוְמהָ  ּנֶׁ ְוזֶׁה ׁשֶׁ

יֹוֵסף ה ָקמָ : "ּבְ ִתי"ְוִהּנֵ " ה ֲאֻלּמָ

ית ל) ֵראׁשִ  (:ז ז"ּבְ

 רלה

ֱחָלק ְונֹוֵפל ְוָהעֹוָלם  ִמי. א הֹוֵלְך ְונֶׁ ׁשֶׁ

ׁש  ּיֵ ּנּו ְוהּוא ִמְתּבַ ֹוֲחִקין ִמּמֶׁ ש 

א לֹו ַעל ְיֵדי , זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ל זֶׁה ּבָ ּכָ

ְמַחת יֹום ש ִ ַגם ּבְ ּפָ , טֹוב־ׁשֶׁ

ָרה  ְוִלְפָעִמים הּוא לֹו ְלַכּפָ

זֶׁה ַרק  ר לֹו ּבָ ּפֵ ְוִלְפָעִמים ֵאין ִמְתּכַ

ירוֹ  ֵדי ְלַהְזּכִ ׁשּוב ּכְ ּיָ  :ׁשֶׁ

 רלו

רּות . א ַכׁשְ נּות ּבְ ּנֹוֵהג ַרּבָ ִמי ׁשֶׁ

ל ־ְיֵדי־ַעל, ּוִבְתִמימּות ּכָ ה ׁשֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

אֹותֹו ַהּדֹור  ב ִלְגֻדּלָה ּבְ ֱחׁשָ ּנֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

סֹוף ָיָמיו , הּוא עֹולֶׁה ִלְגֻדּלָה זֹו ּבְ

בֹוד הּוא  ַהּכָ ּוַבּדֹור ַהזֶּׁה ׁשֶׁ

ֲחִזיִקין אֹותֹו לְ  ּמַ ׁשֶׁ יק ְמֻפְרָסם ּכְ ַצּדִ

סֹוף ָיָמיו  ל ּבְ ְתַקּבֵ ּיִ ה ׁשֶׁ זֹוכֶׁ

ת ֵאינֹו  ֱאמֶׁ ּבֶׁ דֹול ַאף ׁשֶׁ ִלְמֻפְרָסם ּגָ

ׁשּוט ר ּפָ ׁשֵ הּוא ִאיׁש ּכָ ן ַרק ׁשֶׁ , ּכֵ

ּיֹוֵצא ִמן  ם ׁשֶׁ ָכרֹו קֹדֶׁ ְונֹוְתִנין לֹו ש ְ

ְך ְוכוּ ־ָהעֹוָלם ְוַאַחר  : 'ּכָ

 רלז
ָבִרים . א ֵני ּדְ רּות ׁשְ הּוא ִהְתַחּבְ

יר־ַעל ִנים) ְיֵדי ִנּגּון ּוְכֵלי ׁשִ ן ּפְ  ,(ַעּיֵ

ִנים  ַנּגְ ּמְ ר ׁשֶׁ ֵלי זֶׁמֶׁ ִחיַנת ּכְ ְוזֶׁה ּבְ

ה  :ַעל ַהֲחֻתּנָ

 רלח

ה . א ֵאיזֶׁ ִקים ּבְ ים ְמֻחּלָ ֵני ֲאָנׁשִ ְ ׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ים ִעם  י ּוַמְסּכִ ִליׁשִ ְ ִעְנָין ּוָבא ַהׁשּ

ָחד יֹוֵתר ֵמִעם ֲחֵברוֹ  זֶׁה, אֶׁ



 רצד רמא -־ רלט  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ְרׁשֹו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ    ָחד ָסמּוְך ְלׁשָ זֶּׁה ָהאֶׁ

 :יֹוֵתר ֵמֲחֵברוֹ 

לֹום   ָ  רלט –ַמֲעַלת ַהש  

ּלֵל ־ַעל. א ה ְלִהְתּפַ ת ָקׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ְיֵדי ַהּמַ

ה ָ ְקֻדׁשּ ּבּוִרים ּדִ ר ּדִ ן, ּוְלַדּבֵ  ַעל־ּכֵ

ל ָעָליו  ִפּלָה ְצִריִכין ְלַקּבֵ ם ַהּתְ קֹדֶׁ

ל ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעךָ  ה ׁשֶׁ  ִמְצַות ֲעש ֵ

יְך ַאֲהָבה  ֵדי ְלַהְמׁשִ מֹוָך ּכְ ּכָ

לֹום ּבּור הּוא . ְוׁשָ ר ַהּדִ י ִעּקַ ּכִ

לֹום ָ  :ִמׁשּ

ִאים ֵמֲחִמימּות. ב ּבּוִרים ּבָ ל ַהּדִ , ּכָ

ה  ׁש ּבֹו ֲחִמימּות ַהְרּבֵ ּיֵ ּוִמי ׁשֶׁ

ם  ֵ ה ִלְפֵני ַהׁשּ ר ַהְרּבֵ ה ְמַדּבֵ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ַרךְ  ִנים) ִיְתּבָ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

 רמ

ִאים ַרק כָּ . א עֹות ֵהם ּבָ ּפָ ל ַהַהׁשְ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ןוְ , ֵמַהּצַ ִמי  ַעל־ּכֵ

א לֹו  יק ָאז ּבָ ּדִ הּוא ָרחֹוק ֵמַהּצַ ׁשֶׁ

ּיֵׁש  ּלֹו ַעד ׁשֶׁ ַפע ׁשֶׁ ֶׁ דֹול ַהׁשּ י ּגָ קֹׁשִ ּבְ

ירּות  יְך ֵאיזֶׁה ֲעׁשִ ְמׁשִ ּמַ ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּכְ

ם , זֶׁה־ְיֵדי־הּוא ֵמת ַעל ְוִלְפָעִמים ּגַ

י ָאר ָהֲעׁשִ ֱאָבד ְוֵאינֹו ִנׁשְ רּות נֶׁ

ְוָכל זֶׁה ֵמֲחַמת , ֲאִפּלּו ְלָבָניו

יק ּדִ ָאנּו . ִהְתַרֲחקּותֹו ֵמַהּצַ ֶׁ ּוַמה ׁשּ

ָאָדם ִמְתָקֵרב  רֹוִאים ִלְפָעִמים ׁשֶׁ

ת ְואֹוֵבד  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְלַהּצַ

ירּות הּוא , ָהֲעׁשִ זֶׁה ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ָבר ָיָקר ְמאֹד ַהְינּו אֹור  ה ּדָ רֹואֶׁ

ִניִניםהַ  ז ּוִמּפְ הּוא ָיָקר ִמּפָ יק ׁשֶׁ ּדִ , ּצַ

ִאיהּו לֹא ָחֵזי ַמְזֵלּה ־ַעל־ְוַאף ב ּדְ ּגַ

ירּות , ָחֵזי ל ָהֲעׁשִ זָּ ִליְך ַהּמַ ְוָאז ַמׁשְ

ל ְלַאַחר ָיד ִמּכָ ה ־ּכִ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶׁ

ישׁ  ם ְלַהְרּגִ ַעְצמוֹ  ּגַ ַהִהְתָקְרבּות  ּבְ ׁשֶׁ

יק הּוא ָיָקר ִמכָּ  ּדִ ירּות ְלַהּצַ ל ָהֲעׁשִ

עֹוָלם ּבָ יַח , ׁשֶׁ ּגִ אי ֵאינֹו ַמׁשְ ַוּדַ ּבְ

ה  ָלל ַעל ָממֹון ְוֵאינֹו רֹוצֶׁ ּכְ

ָלל ירּות ּכְ ֲעׁשִ  : ּבַ

 רמא

ָחד ַחס . א יִנים ַעל ָאָדם אֶׁ ׁש ּדִ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ָחד ְועֹוֵמד  לֹום ּוָבא ָאָדם אֶׁ ְוׁשָ

ין  ת ַהּדִ ְוחֹוֵלק ָעָליו ָאז ִמּדַ

נּ  ּלֵק ִמּמֶׁ י ָהָאָדם ֵיׁש לֹו , וּ ִמְסּתַ ּכִ

ִנים) יֹוֵתר ּכַֹח ִלְנקֹם ן ּפְ ןוְ , (ַעּיֵ  ַעל־ּכֵ

יַח ַעל  ּגִ דֹול ּוַמׁשְ יק ּגָ הּוא ַצּדִ ִמי ׁשֶׁ

ּקּון ָהעֹוָלם הּוא חֹוֵלק ִלְפָעִמים  ּתִ

ֵדי ְלַסּלֵק  ָחד ּכְ יק אֶׁ ָנה ַעל ַצּדִ ַכּוָ ּבְ

ין ת ַהּדִ ךְ ־ֲאָבל ַאַחר, ֵמָעָליו ִמּדַ ּכָ



 רצה רמה -־ רמב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה הוּ    ַרֲחִמים ְוֵאינֹו עֹוש ֶׁ ה ּבְ א עֹוש ֶׁ

יק ּדִ  :ִיּסּוִרים ְלאֹותֹו ַהּצַ

 רמב

ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ֵהם ֲאִבי ֲאבֹות . א

ִחיַנת ֻטְמַאת ֵמת ְמָאה ּבְ , ַהּטֻ

ם לֶׁת ֵמהֶׁ  ־ַעל־ְוַאף. ּוְצָדָקה ַמּצֶׁ

י ֵכן ָאסּור ִלְסמְֹך ַעל זֶׁה ־ּפִ

ים חַ  ׁשִ יָחה ִעם ַהּנָ ס ּוְלַהְרּבֹות ש ִ

לֹום ר , ְוׁשָ ְכָרח ְלַדּבֵ ּמֻ ֶׁ ַרק ַמה ׁשּ

יק לֹו ַעל ם ֵאינֹו ַמזִּ הֶׁ ְיֵדי ְזכּות ־ִעּמָ

ָדָקה  :ְוֹכַח ַהּצְ

ה . ב ִלּפָ ִכין ִמּקְ ְמׁשָ ּנִ ֵיׁש ִהְרהּוִרים ׁשֶׁ

ם ֵצל ֵמהֶׁ ה ְמאֹד ְלִהּנָ ׁשֶׁ ּקָ זֹאת ׁשֶׁ , ּכָ

 ־ַעל־ְוַאף ִאם ַיֲעִצים ֵעיָניו ַאף

י ָכל ַצד ׁשֶׁ ־ּפִ ִנים ֵכן ּבְ ּמְ ה ִמְזּדַ ְפנֶׁ ּיִ

ם, לוֹ  לֶׁת ֵמהֶׁ  :ּוְצָדָקה ַמּצֶׁ

 רמג

ֵאין . א דֹול ְמאֹד ַעד ׁשֶׁ יק ּגָ ֵיׁש ַצּדִ

תוֹ  ָ , ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְסּבֹל ְקֻדׁשּ

ּוֵמֲחַמת זֶׁה הּוא ִמְתַעּלֵם ְמאֹד 

ה  ָ ּנּו ׁשּום ְקֻדׁשּ ְוֵאין רֹוִאים ִמּמֶׁ

 :ּוְפִריׁשּות ְיֵתָרה

 

 רמד

ה. א ין ָהַעּכוּ ִמי ׁשֶׁ , ם"ּוא ְמעָֹרב ּבֵ

א  ָ ׁש לֹו ֲעָסִקים ּוַמש ּ ּיֵ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

מֹר ַעְצמֹו  ם ָצִריְך ִלׁשְ הֶׁ ן ִעּמָ ּוַמּתָ

ְדֵרַגת  ּלֹא ִיּפֹל ִמּמַ ְמאֹד ְמאֹד ׁשֶׁ

ׁש לוֹ  ּיֵ ְוָצִריְך ִלְהיֹות , ַיֲהדּותֹו ׁשֶׁ

ְדֵרַגת  ל ִיּמֹט ִמּמַ ָיֵתד ָחָזק ּבַ ּכְ

רּותֹו ְויַ  ׁשְ ׁש , ֲהדּותוֹ ּכַ ְוָצִריְך ְלַבּקֵ

ּלֹא ִיְלַמד  ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ה ֵמַהׁשּ ַהְרּבֵ

ם ם ְוַדְרֵכיהֶׁ יהֶׁ ֲעש ֵ  :ִמּמַ

 רמה

ה , ֵיׁש ַחְדֵרי ּתֹוָרה. א זֹּוכֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ּתֹוָרה  ׁש ּבַ ְתִחיל ְלַחּדֵ ּמַ ׁשֶׁ ם ּכְ ָלהֶׁ

ר  דֶׁ ַהֲחָדִרים ּוֵמחֶׁ הּוא ִנְכָנס ּבְ

ר ְוכוּ  דֶׁ ם אֹוָצרֹות ּוְמַלקֵּ ' ְלחֶׁ ָ ט ִמׁשּ

 –ּוְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ְמאֹד 

ֵרי לוֹ  ֲאָבל ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד . ַאׁשְ

יג  ִ ָבר ִהש ּ ּכְ ה ַעְצמֹו ׁשֶׁ ְלַבל ַיְטעֶׁ

ֵלָמה ָגה ׁשְ ָ ה , ַהש ּ ְדמֶׁ ּנִ י ֵיׁש ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ָבר ִנְכַנס ִלְפַני ְוִלְפִנים  ּכְ לֹו ׁשֶׁ

גֹות ַהּתֹוָרה ָ ַהש ּ ת ֲעַדִין , ּבְ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

חּוץ ְלַגְמֵרי י , הּוא עֹוֵמד ִמּבַ ּכִ

ּיֹות  גֹות ַהּתֹוָרה ֲאִמּתִ ָ ַהש ּ ֲאִפּלּו ּבְ

ִחינֹות ה ּבְ ּמָ זֶׁה ּכַ ה ֵיׁש ּבָ ָ ְקֻדׁשּ ּדִ



 רצו רמז -־ רמו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ִנים)   ן ּפְ ה , (ַעּיֵ ה ְוַכּמָ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ

ה ְלָהָאָדם  ְדמֶׁ ּנִ גֹות ׁשֶׁ ָ ין ְוַהש ּ ִחּדּוׁשִ

גֹות גְּ  ָ ת ֵהם , דֹולֹותְלַהש ּ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

מּורֹות  ִאים ַרק ֵמֵהיָכֵלי ַהּתְ ּבָ

ן ְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמאֹד ִלְבִלי  ַעל־ּכֵ

זֶׁה דֹול ְמאֹד , ִלְטעֹות ּבָ יק ַהּגָ ּדִ ְוַהּצַ

גֹות  ָ יג ַהש ּ ִ ה ְלַהש ּ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ַאף ּכְ

ת ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ָ ְקֻדׁשּ דֹולֹות ּדִ  ־ַעל־ַאף, ּגְ

י בִ ־ּפִ ֱחׁשָ ל ֵכן ֵאיָנם נֶׁ ֵעיָניו ְלֹגדֶׁ ים ּבְ

ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא  ת ּגְ ָרתֹו אֶׁ ם ַהּכָ עֹצֶׁ

ַרְך וְ  ןִיְתּבָ ל  ַעל־ּכֵ ּדֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ

ם  ֵ ְתִחיל ַהׁשּ יַּ ַעם ׁשֶׁ ָכל ּפַ ּוִמְתַחזֵּק ּבְ

ַרְך ְלַהְראֹות לֹו אֹור ַהּתֹוָרה  ִיְתּבָ

ָלל  יג ּכְ ִ ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ְלַהש ּ ּכְ

ָמיו  :ִמּיָ

 רמו

מֹו לִ . א ְפָעִמים ְצִריִכין ְלִהְתַנֵהג ּכְ

תּוב  ּכָ ָפט ׁשֶׁ ל ְיהֹוׁשָ ִצינּו ֵאצֶׁ ּמָ ׁשֶׁ

ְצלוֹ  ַדְרֵכי ה: "אֶׁ ּה ִלּבֹו ּבְ ְגּבַ " 'ַוּיִ

ְבֵרי) ִמים־ּדִ מֹו  (ז"י ,ב ַהּיָ ְוהּוא מֹוִעיל ּכְ

ֲעִנית ִריִכין ַלֲעלֹות , ּתַ ּצְ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

דֹוָלה ָצִריְך לִ  ָגה יֹוֵתר ּגְ ָ ּכַֹח ְלַהש ּ ׁשְ

ם ּקֹדֶׁ ּמִ ת ָחְכָמתֹו ׁשֶׁ ּוְכמֹו , אֶׁ

ה  י ֵזיָרא ִהְתַעּנָ ַרּבִ ִצינּו ׁשֶׁ ּמָ ׁשֶׁ

ץ רֶׁ א ְלאֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ּכַֹח ־ּכְ ֵדי ִלׁשְ ָרֵאל ּכְ ִיש ְ

ְבִלי ְלמּוד ּבַ ָבא ְמִציָעא פ) ּתַ ( ה"ּבָ

ת ־ְוַעל אּות ׁשֹוְכִחין אֶׁ ְיֵדי ּגֵ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  מֹו ׁשֶׁ , ָחְכָמתֹו ּכְ

ה ': רֹוָנם ִלְבָרָכהִזכְ  אֶׁ ְתּגָ ל ַהּמִ ּכָ

ת ָחְכָמתוֹ  ּלֶׁקֶׁ ּנוּ  ִמְסּתַ ָסִחים ס) 'ִמּמֶׁ  (ו"ּפְ

ן יּהַ  ַעל־ּכֵ ְצִריִכין ִלְפָעִמים ְלַהְגּבִ

ַדְרֵכי ה ִחיַנת ' ִלּבֹו ּבְ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ּכַֹח ָחְכָמתֹו  ֵדי ִלׁשְ אּות ּכְ ּגֵ

ם ּקֹדֶׁ ּמִ ַאְך ָצִריְך ָלזֶׁה ָאָמנּות . ׁשֶׁ

אּות הּוא ִאּסּור , הְיֵתָר  אי ּגֵ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

דֹול אי , ּגָ ַוּדַ ת ּבְ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ אֶׁ ְוִאם ִיְתּגָ

ּנּו ָחְכָמתֹו ְלַגְמֵרי ְולֹא  ּלֵק ִמּמֶׁ ְסּתַ ּתִ

ָגה ָ ָלל ְלַהש ּ ן. ָיבֹוא ּכְ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

יּהַ ִלּבֹו , ָלזֶׁה ָאָמנּות ְיֵתָרה ְגּבִ ּיַ ׁשֶׁ

ּכַֹח ָחְכָמתוֹ  ֵדי ִלׁשְ ם  ַרק ּכְ ּקֹדֶׁ ּמִ ׁשֶׁ

הּוא ָצִריְך ָלזֶׁה י־ַעל־ְוַאף, ׁשֶׁ ֵכן ־ּפִ

ת ֱאמֶׁ  :ִיְהיֶׁה ָעָנו ּבֶׁ

 רמז

דֹושׁ . א זַֹּהר ַהּקָ יקּו : ִאיָתא ּבַ ּתֵ

שַּׁ  ֱאַמר ּבַ ִחיַנת "ַהּנֶׁ ס הּוא ּבְ

ּקּון ר ּתִ ַהְינּו , :(ז"ַצו ַדף כ) ְמֻחּסַ

ְחָסר ַהּנוּ  ּנֶׁ ָאר "ׁשֶׁ ּקּון ְוִנׁשְ ל ּתִ ן ׁשֶׁ

יקוּ  זֹּאת ַהּנוּ , ּתֵ ׁשּוָטה "ְוַדע ׁשֶׁ ן ּפְ



 רצז רנא -־ רמח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

לֶׁת    ּפֶׁ ּקּון ִהיא ִנׁשְ ת ֵמַהּתִ רֶׁ ְחסֶׁ ּנֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ה ֵצרּוף ִקינֹות ת ְוַנֲעש ֶׁ פֶׁ , ְוִנְכּפֶׁ

ְגָאֵלנּו ה ּיִ ינֹות ' ּוְכׁשֶׁ כּו ַהּקִ ִיְתַהּפְ

יקוּ  ן ַהּתֵ ּקֵ  :ְלִתּקּון ְוִיְתּתַ

 רמח
ּיֹות ־ַעל. א ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעש ִ

דִּ  יִקים ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ַהּלֵב ִמּצַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ְלַהׁשּ ִהְתעֹוְררּות ּגָ ּבְ

ק ִנְמָרץ ְמאֹד ֵחׁשֶׁ יִקים , ּבְ ה ַצּדִ ְוַכּמָ

רּו  דֹוִלים ְונֹוָרִאים ְמאֹד ִסּפְ ּגְ

ם  ֵ ם ְלַהׁשּ ּלָהֶׁ ר ִהְתעֹוְררּות ׁשֶׁ ִעּקַ ׁשֶׁ

ַרְך ָהָיה ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ־ִיְתּבָ

יִקיםַמֲעש ִ  ּדִ זֶּׁה ִהְבִעיר , ּיֹות ִמּצַ ׁשֶׁ

ְגעּו  ּיָ ַרְך ַעד ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ם ְלַהׁשּ ִלּבָ

כוּ  זָּ ֶׁ ֲעבֹוָדתֹו ְוָזכּו ְלַמה ׁשּ ֵרי , ּבַ ַאׁשְ

ם  :ָלהֶׁ

 רמט
ּלֵב. א בּוָרה הּוא ּבַ ר ַהּגְ י ִמי , ִעּקַ ּכִ

ּום  ּבֹו ָחָזק ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ִמׁשּ ּלִ ׁשֶׁ

ָבר ּום ּדָ ְוהּוא ָיכֹול , ָאָדם ּוִמׁשּ

בּורֹות נֹוָראֹות ְוִלְכּבֹׁש  ֹות ּגְ ַלֲעש 

ְיֵדי חֹזֶׁק ־ִמְלָחמֹות ֲחָזקֹות ַעל

ֵחד ְוָרץ  ֵאינֹו ִמְתּפַ ץ ִלּבֹו ׁשֶׁ ְואֹמֶׁ

ְלָחָמה ַהֲחָזָקה ֵרי ַהּמִ ּוְכמֹו , ְלִקׁשְ

ֲעבֹוַדת ה ׁש ּבַ ְוָהֵבן ' ֵכן הּוא ַמּמָ

 :ֵהיֵטב

 רנ

סּ . א ַער ְוַהּיִ ר ַהּצַ ּוִרין הּוא ַרק ִעּקַ

ַעת ְסרֹון ַהּדַ ב , ֵמחֶׁ ֵ ֵאינֹו ְמַיׁשּ ׁשֶׁ

ָחה ֵמִאּתֹו  ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ְעּתֹו ׁשֶׁ ּדַ

ַרְך ְלטֹוָבתוֹ  ּבֹוִכין ־ְוַעל, ִיְתּבָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְדָמעֹות ִלְפֵני ַהׁשּ ּבִ

ּסּוִרין ַער ְוַהּיִ ַעת ַהּצַ ׁשְ  ־ְיֵדי־ַעל, ּבִ

יִכין דַּ  ָחהזֶׁה ַמְמׁשִ ּגָ , ַעת ְוַהׁשְ

ַער ־ְיֵדי־ְוַעל ל ַהּצַ ּטֵ זֶׁה ִנְתּבַ

ּסּוִרין  :ְוַהּיִ

ֶיה ָלנו   הְׁ ָדָקה ת ִ צְׁ  רנא –ו 

ת־ַעל. א ה ־ַעל, ְיֵדי ַמֲחלֹקֶׁ ְיֵדי זֶׁ

ִעים  ל ְרׁשָ בֹות ׁשֶׁ נֹוְפִלין ַמֲחׁשָ

ִפירּות ַעל  ל ּכְ בֹות ׁשֶׁ ֵהם ַמֲחׁשָ ׁשֶׁ

ִרים ׁשֵ ים ּכְ ּקּון לָ , ֲאָנׁשִ זֶׁה ְוַהּתִ

ְלָחָמה ַלה ּתֹק ְוִיְמסֹר ַהּמִ ׁשְ ּיִ  :'ׁשֶׁ

ְצוֹות . ב ל ַהּמִ ה ּכָ עֹוש ֶׁ ת ׁשֶׁ ִאיׁש ֱאמֶׁ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו  ְקּדּוִקים ּבֵ ָכל ַהּדִ ּבְ

ֵני ָאָדם ְפֵני ּבְ מֹו ּבִ ְוֵאין ִחּלּוק , ּכְ

ָלל ְצלֹו ּכְ י ֵאין ּבֹו ׁשּום ַצד , אֶׁ ּכִ

לֹום ֵאיזֶׁ  ֹות ַחס ְוׁשָ ר ַלֲעש  קֶׁ הׁשֶׁ



 רחצ רנז -־ רנב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ֵני    ִביל ּבְ ׁשְ ֲעבֹוָדתֹו ּבִ נּוָעה ּבַ ּתְ

ל , ָאָדם יְך ְלַעְצמֹו ּכַֹח ּכָ הּוא ַמְמׁשִ

ָדקֹות ל ־ְיֵדי־ְוַעל, ַהּצְ זֶׁה הּוא ְמַבּטֵ

ִפירּות ַהנַּ  ל ּכְ בֹות ׁשֶׁ ֲחׁשָ  :ל"ַהּמַ

 רנב

יִקים ֵאין . א ּדִ ין ַהּצַ ׁש ַאְחדּות ּבֵ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ת ָדָקה ַמזֶּׁקֶׁ י ַעל, ַהּצְ ַבע ־ּכִ י ַהּטֶׁ ּפִ

ְחָסר ֵמִאּתֹו  ּנֹוְתִנים ְצָדָקה נֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ַתן ּנָ ֶׁ ְיֵדי ָהַאְחדּות ־ְוַעל, ַמה ׁשּ

יִקים יּוַכל ָלֵתת ְצָדָקה  ּדִ ין ַהּצַ ּבֵ ׁשֶׁ

ָלל ְחַסר ּכְ ה ְולֹא יֶׁ ְוֵכן . ַהְרּבֵ

ה ְלָהָאָדם ־ְיֵדי־ַעל ְהיֶׁ ּיִ זֶׁה ְיכֹוִלים ׁשֶׁ

ת ְוַאף ֱאמֶׁ ׁש ּבֶׁ פֶׁ י־לעַ ־ְמִסיַרת נֶׁ  ־ּפִ

ים ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ ָלל ְוִיׁשּ יק לֹו ּכְ  :ֵכן לֹא ַיזִּ

 רנג

ֲאַות . א ָנה הּוא ְמַמֵעט ּתַ ִמעּוט ׁשֵ

ִנים) ִנאּוף ן ּפְ  (:ַעּיֵ

 רנד

ְליֹוִנים . א ָבִרים עֶׁ ֵעיַנִים ֵהם ּדְ

ִמיד  ּוְגֹבִהים ְמאֹד ְוֵהם רֹוִאים ּתָ

דֹוִלים ְונֹוָרִאים ַהְינּו  ָבִרים ּגְ ּדְ

ְזיֹונֹותַמְראוֹ  ְוִאם ָהָיה , ת ְוחֶׁ

ִרים ׁשֵ ה ְלֵעיַנִים ּכְ ָהָיה , ָהָאָדם זֹוכֶׁ

ה  דֹוִלים ַרק ִמּמַ ָבִרים ּגְ יֹוֵדַע ּדְ

ֵעיָניו רֹואֹות ֶׁ י ֵהם רֹואֹות , ׁשּ ּכִ

ה ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה רֹואֶׁ ִמיד ַאְך ׁשֶׁ  :ּתָ

 רנה

ִלי . א יק ּבְ ּדִ ַהּצַ ָאָדם ַמֲאִמין ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ַעת  ר לֹו ִלּפֹל ׁשּום ּדַ ְפׁשָ אֶׁ

ם , ֵמָהֱאמּוָנה ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ּגַ

יק  ּדִ ֻדּלַת ַהּצַ ַדְעּתֹו ּגְ ַעת ְלָהִבין ּבְ ּדַ

ר לֹו ִלּפֹל ְפׁשָ  :ִאי אֶׁ

 רנו

ם . א ל ַעל ַהּיָ ה ְמֻסּגָ ם ַאּתָ ׁשֵ

ים  ּלִ יק)ְלַהְכִניַע ַהּגַ ְעּתִ ן , ָאַמר ַהּמַ ַעּיֵ

ר  ֵספֶׁ י מֹוֲהַר "ּבְ ַהפֵּ " ן"ַחּיֵ רּוׁש הּוא ִלְכּתֹב ׁשֶׁ

ַבת  ָחד ּתֵ ל אֶׁ ַעל ָחֵמׁש ֲחִתיכֹות ְקָלף ַעל ּכָ

ָעִמים ד ָחֵמׁש ּפְ סֶׁ ד עֹולֶׁה , ְוַרב חֶׁ סֶׁ ְוַרב חֶׁ

לֶׁ  י"אֶׁ ָחֵמׁש ֲחִתיכֹות ְקָלף ֵהם הֵ "ף ּתָ א "ו ְוהֶׁ

ה ם ַאּתָ ָלם ׁשֵ ף ָהרּוַח ְסָעָרה , ְוִנׁשְ ּוְבֹתקֶׁ

לִ  ים ְלַהׁשְ ּלִ רּות ַהּגַ ּבְ ָחֵמׁש ְוִהְתּגַ יְך הֶׁ

ְעּפוֹ  ם ִמזַּ ם ְוַיֲעמֹד ַהּיָ ל ַהּיָ  :(:ֲחִתיכֹות אֶׁ

 רנז

ק ָצִריךְ  .א ֱאֹכל ִלְבִלי ְמֹאד ְלַדְקּדֵ  יֹוֵתר לֶׁ

ְרּכוֹ  י, ִמּצָ אֹוֵכל ּכִ ׁשֶׁ ְרּכוֹ  יֹוֵתר ּכְ יק ִמּצָ  לוֹ  ַמזִּ

ָאר ֲאִפּלוּ , ְמֹאד ֲאָכִלים ׁשְ  יןפִ ְר טָ צְ מִ  ַהּמַ

יִקיםוּ  ָהֲאִכיָלה זֹאת ִעם ה לוֹ  ַמזִּ  .ַהְרּבֵ

 (יב, אכילה, לקוטי עצות) 



 רצט רסא -־ רנח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 רנח

ת ַעל ָהָאָדם ְיכֹוִלין . א ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַהׁשּ רֶׁ ְלַהּטֹות אֹותֹו ִמּדֶׁ

לֹום ְדֵרָגתֹו ַחס ְוׁשָ ילֹו ִמּמַ , ּוְלַהּפִ

ֵאינֹו  דֹול ְמאֹד ׁשֶׁ ִאם לֹא ָאָדם ּגָ

מֹו , ִמְתָיֵרא ִמזֶּׁה לְֶׁך ּכְ ִוד ַהּמֶׁ ּדָ

ֵאר  ִהְתּפָ לֹום ׁשֶׁ ָ ים " –ָעָליו ַהׁשּ ַרּבִ

י־ַעל־ְוַאף" רֹוְדַפי ְוָצָרי ֵכן ־ּפִ

יָך לֹא ָנִטיִתי" ים קי) "ֵמֵעדֹותֶׁ ִהּלִ ט "ּתְ

 (:קנז

 רנט

ָאָדם ִמְתּבֹוֵדד ּוְמָפֵרׁש . א ׁשֶׁ ּכְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ְוַצֲערֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ש ִ

ה ּוִמתְ  ל ּוִמְתַוּדֶׁ דֶׁ ָחֵרט ַעל ּגֹ

ה ָעש ָ ָגִמים ׁשֶׁ ִכיָנה , ַהּפְ ְ ם ַהׁשּ ָאז ּגַ

יָחָתּה  ת ְלָפָניו ש ִ ׁשֶׁ ְגּדֹו ְמָפרֶׁ נֶׁ ּכְ

ַגם , ְוַצֲעָרהּ  ּפָ ָגם ּוְפָגם ׁשֶׁ ל ּפְ י ּכָ ּכִ

ְצָלּה  ַגם אֶׁ ָמתֹו ּפָ ִנׁשְ ןּבְ ם־ּכֵ  ּגַ

ְבָיכֹול ת אֹותֹו , ּכִ מֶׁ ְוִהיא ְמַנחֶׁ

ְחּבּולוֹ  ׁש ּתַ ַבּקֵ ּתְ ל ׁשֶׁ ן ּכָ ת ְלַתּקֵ

ָגִמים  :ַהּפְ

 רס

ִריְך הּוא . א א ּבְ ר ִיחּוד ֻקְדׁשָ ִעּקַ

ּה הּוא ַעל ִכיְנּתֵ ים ־ּוׁשְ דֹוׁשִ ְיֵדי ַהּקְ

ם  ֵ ם ַעל ִקּדּוׁש ַהׁשּ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ׁשֶׁ

ָרה ֲהרּוֵגי  דּוַע ֵמִעְנַין ֲעש ָ ּיָ ּכַ

מֹו , ַמְלכּות ׁש ּכְ פֶׁ ם הּוא ַהּנֶׁ ֵ ְוַהׁשּ

תּוב ּכָ מוֹ נֶׁ : "ׁשֶׁ ה הּוא ׁשְ ׁש ַחּיָ " פֶׁ

ית ב) ֵראׁשִ ןוְ , (יט' ּבְ יִקים  ַעל־ּכֵ ֵיׁש ַצּדִ

ָמם ּוִפְרסּוָמם ַעל  ּמֹוְסִרים ׁשְ ׁשֶׁ

ם ֵ ָנה , ִקּדּוׁש ַהׁשּ ַכּוָ עֹוִשים ּבְ ַהְינּו ׁשֶׁ

מֹו ּוִפְרסּומוֹ  ד ׁשְ ְכֵדי ְלַאּבֵ י , ּבִ ּכִ

ַהּכֹל ּדֹוְבִרים ָעָליו ּובֹוִדים ָעָליו 

ָזִבים  ִמים ּכְ ִפיכּות ּדָ ְוֵיׁש לֹו ׁשְ

ׁש , ִמזֶּׁה פֶׁ ִחיַנת ְמִסיַרת נֶׁ ְוזֶׁה ּבְ

נַּ  ׁש ּכַ פֶׁ ם הּוא ַהּנֶׁ ֵ י ַהׁשּ ׁש ּכִ , ל"ַמּמָ

ִמים ִמזֶּׁה  ִפיכּות ּדָ ְוַגם ֵיׁש לֹו ׁשְ

נַּ  ָרֵאל , ל"ּכַ ת ִיש ְ יִלים אֶׁ ּוָבזֶׁה ַמּצִ

ם  ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא ֲעֵליהֶׁ ֶׁ ה ׁשּ ִמּמַ

לֹום בִּ  א ַחס ְוׁשָ חּוד ֻקְדׁשָ ִביל ַהּיִ ׁשְ

הּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ  :ּבְ

 רסא

ְדֵרָגתֹו ֵיַדע . א ּנֹוֵפל ָאָדם ִמּמַ ׁשֶׁ ּכְ

ַמִים הּוא ָ ן ַהׁשּ ּמִ י ִהְתַרֲחקּות , ׁשֶׁ ּכִ

ְכִלית ַהִהְתָקְרבּות ן, הּוא ּתַ  ַעל־ּכֵ

ְתעֹוֵרר יֹוֵתר  ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ָנַפל ּכְ

ם ִיְתבָּ  ֵ ַוֲעָצתֹו , ַרךְ ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ

ֲעבֹוַדת  ֵנס ּבַ ְתִחיל ֵמָחָדׁש ְלִהּכָ ּיַ ׁשֶׁ



 ש רסה -־ רסב  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ָלל ' ה   ִאּלּו לֹא ִהְתִחיל ֲעַדִין ּכְ ּכְ

ֲעבֹוַדת , ֵמעֹוָלם דֹול ּבַ ָלל ּגָ ְוזֶׁה ּכְ

ָכל יֹום  ׁש ּבְ ִריִכין ַמּמָ ּצְ ם ׁשֶׁ ֵ ַהׁשּ

 :ְלַהְתִחיל ֵמָחָדשׁ 

 רסב

ים . א ׁש ִחּדּוׁשִ ה ְלַחּדֵ זֹּוכֶׁ ִמי ׁשֶׁ

שׁ דְּ  ם ַמּמָ הֶׁ ׁש ּבָ ּיֵ הּוא , אֹוַרְיָתא ׁשֶׁ

ם זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ָצִריְך ִלְבּכֹות ִמּקֹדֶׁ

ְטָרא ַאֲחָרא  ּלֹא ִייְנקּו ַהּסִ ִנּצֹול ׁשֶׁ

ים ִלּפֹות ֵמֵאּלּו ַהִחּדּוׁשִ  :ְוַהּקְ

 רסג
ָאָדם אֹוֵכל ֲאִכיָלה ְיֵתָרה . א ׁשֶׁ ּכְ

ֵהָמה מֹו ּבְ ר ָהָאָדם , הּוא ּכְ דֶׁ י ּגֶׁ ּכִ

ִריךְ ה ּצָ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ , ּוא לֱֶׁאֹכל ַרק ּכְ

ה  אֹוֵכל יֹוֵתר הּוא ַמֲעש ֵ ּוְכׁשֶׁ

שׁ  ֵהָמה ַמּמָ אֹוֵכל ־ְיֵדי־ְוַעל, ּבְ זֶׁה ׁשֶׁ

ַחת  ּדַ ִלי ַהּקַ א חֳּ ֲאִכיָלה ְיֵתָרה ּבָ

ְיֵדי ־ְוֵכן ַעל, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

תֹוְך ַמֲאָכלֹו  ן ְלָהָאָדם ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּמִ ׁשֶׁ

ּלֹא  ֵרר ֲעַדִין ְלַמֲאַכל ַמֲאָכל ׁשֶׁ ִנְתּבָ

א  ןָאָדם ּבָ ם־ּכֵ ַחת  ּגַ ּדַ ִלי ַהּקַ חֳּ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ַחת . ב ּדַ ִלי ַהּקַ ֵזָעה הּוא ְרפּוָאה ָלחֳּ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

 רסד

ִרית. א ּקּון ִלְפַגם ַהּבְ , ְצָדָקה הּוא ּתִ

ן ְלָעִני  ּלֹא ִלּתֵ ֵהר ׁשֶׁ ֲאָבל ָצִריְך ִלזָּ

ֵאינֹו ָהג י ַעל, ּוןׁשֶׁ ם ־ְיֵדי־ּכִ זֶׁה ִנְפּגָ

ן, יֹוֵתר ׁש  ַעל־ּכֵ ְצִריִכין ְלַבּקֵ

ים  ה ַלֲעִנּיִ ְזּכֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ

ם יַע ָלהֶׁ ּפִ ִנים ְלַהׁשְ ְוהּוא , ְמֻהּגָ

ִרית דֹול ְמאֹד ִלְפַגם ַהּבְ ּקּון ּגָ  :ּתִ

 רסה

ס . א רֶׁ ִלי חֶׁ ִביַרת ּכְ ַטַעם ַעל ׁשְ

ַעת ִהְתַקשְּׁ  ׁשְ ּדּוךְ ּבִ ִ י , רּות ַהׁשּ ּכִ

ּוּוג ֵהם  ל ַהזִּ מֹות ׁשֶׁ ׁשָ ֵאּלּו ַהּנְ

ָחד ה ֵאין יֹוְדִעים , ְלַמְעָלה אֶׁ ּוְלַמּטָ

ּדּוךְ  ִ ם ַעד ַהׁשּ ּלָהֶׁ , ֵמִהְתַאֲחדּות ׁשֶׁ

רּות  ְ ּלֶׁה ַהִהְתַקׁשּ י ָאז ִנְתּגַ ּכִ

ם ּלָהֶׁ ּלּות , ׁשֶׁ ַאְך זֶׁה ַהִהְתּגַ

נָ  ֵעת ַהּתְ ּלֶׁה ּבְ ְתּגַ ּנִ ִאים הּוא ׁשֶׁ

ְבִחיַנת ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב י , ּבִ ּכִ

ף  רּות ְוֵתכֶׁ ְ ּלֶׁה ָאז ַהִהְתַקׁשּ ִנְתּגַ

ד ִנְתַעּלֵם י ֲעַדִין ִהיא , ּוִמּיָ ּכִ

ה ה , ֲאסּוָרה ָעָליו ַעד ַהֻחּפָ ְוִהּנֵ

תּוב ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב : "ּכָ

ַמְרֵאה ָזק ּכְ ְזֵקאל א) "ַהּבָ רוּ ( יד' ְיחֶׁ : שׁ ּפֵ

אֹור ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֲחָרִסין' ַהְינוּ ', ּכָ



 שא רסח -־ רסו  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ֹוְבִרין    ׁשּ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ּיֹוֵצא ּבְ יצֹוץ ׁשֶׁ ַהּנִ

ָעה הּוא ַרק ְלִפי ׁשָ ס ׁשֶׁ רֶׁ , ַהחֶׁ

ןוְ  ָאז  ַעל־ּכֵ רּות ׁשֶׁ ְ ַעת ַהִהְתַקׁשּ ׁשְ ּבִ

ם  ּלָהֶׁ ּלֶׁה אֹור ָהַאְחדּות ׁשֶׁ ִנְתּגַ

ְבִחיַנת ָרצֹוא ָוׁשֹוב ז ׁשֹוְבִרין אָ , ּבִ

ס רֶׁ ִלי חֶׁ ז ַעל סֹוד , ּכְ זֶׁה ְמַרּמֵ

ַמְרֵאה  ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ

נַּ  ָזק ּכַ  :ל"ַהּבָ

ה   ָ כ  ַות סֻׁ  רסו –ַמֲעַלת ִמצְׁ

ה . א ִמְצַות ֻסּכָ ּפֹוְגִמין ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

ל ָאָדם ־ְיֵדי־ַעל ַפע ׁשֶׁ ֶׁ זֶׁה נֹוְפִלין ִמׁשּ

ֵהָמה ל ּבְ ַפע ׁשֶׁ א ־ְיֵדי־ְוַעל, ְלׁשֶׁ זֶׁה ּבָ

ם ִמי לֹא ְזַמּנָ ֵהמֹות ְוַחּיֹות ּבְ ַתת ּבְ

 :ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ה ־ַעל. ב ִמין ִמְצַות ֻסּכָ ַקּיְ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ָראּוי ַעל זֶׁה יּוַכל ַלֲעסֹק ־ְיֵדי־ּכָ

יק לוֹ  ִבְנָין ְולֹא ַיזִּ י ָהעֹוְסִקים , ּבְ ּכִ

ְנָין ְוַעל ם ַהּבִ יק ָלהֶׁ ִבְנָין ַמזִּ ְיֵדי ־ּבְ

ה ִנצּ   :ֹוִלין ִמזֶּׁהִמְצַות ֻסּכָ

ים ־ַעל. ג ה ַנֲעש ִ ּכָ ּסֻ ְכָנִסין ּבַ ּנִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ִחיַנת ַהּתֹוָרה ַעְצָמן ּבְ י , ּבְ ּכִ

ה יֹוֵצאת ַהּתֹוָרה ִחיַנת ֻסּכָ  :ִמּבְ

 
 

 רסז

ִלין ַהּתֹוָרה. א בּועֹות ְמַקּבְ ׁשָ ְוָאז , ּבְ

ל ִחּיּות ָחָדׁש  ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ

יְך ְרפּוָאה ְלָהֵראָ   : הּוְלַהְמׁשִ

 רסח

ל ַעל . א ּכֵ ֵאין ָהָאָדם ִמְסּתַ ׁשֶׁ ּכְ

ְכִלית  ים –ַהּתַ ה לֹו ַחּיִ  :ָלּמָ

ֹות . ב ִמיד ַלֲעש  ַעת ּתָ ְעּגַ ׁש ִמְתּגַ פֶׁ ַהּנֶׁ

ֵאין , ְרצֹון יֹוְצָרהּ  רֹוָאה ׁשֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ַרְך  ה ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ָהָאָדם עֹוש ֶׁ

יְך ַעְצָמּה  לֶׁת ְלַהְמׁשִ ַמְתחֶׁ

ּלֵק ִמּגוּ  ּוִמזֶּׁה , ף ָהָאָדםְלִהְסּתַ

ֱחלֶׁה ָהָאָדם ָהָאָדם חֹוֵזר , נֶׁ ֶׁ ּוַמה ׁשּ

הּוא , ְיֵדי ְרפּואֹות־ִלְבִריאּותֹו ַעל

ָהָאָדם  ׁש רֹוָאה ׁשֶׁ פֶׁ ַהּנֶׁ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ל ְרפּואֹות  ֲאָותֹו ּוְלַקּבֵ ָיכֹול ָלֹכף ּתַ

ְכִלית  ִביל ֵאיזֶׁה ּתַ ׁשְ ןָמִרים ּבִ  ַעל־ּכֵ

י ת ֵאָליו ּכִ ה  ִהיא חֹוזֶׁרֶׁ ִהיא ְמַצּפָ

ֹכף  ּיָ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ ִביל  ּגַ ׁשְ ֲאָותֹו ּבִ ּתַ

ֹות ְרצֹון  י ַלֲעש  ְכִלית ָהֲאִמּתִ ַהּתַ

ַרךְ   :יֹוְצרֹו ִיְתּבָ



 בש ערב -־ רסט  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 רסט

ה . א ר ַמֲעש ֵ יק ִנּכָ ּדִ יַרת ַהּצַ ִמּדִ

 :ַהּדֹור

 ער

ׁשֹות . א ּקָ ָחד אֹוֵמר ּבַ אֶׁ ׁשֶׁ מֹו ּכְ ּכְ

ֵלב  ִהְתעֹוְררּות ּבְ ּוְסִליחֹות ּבְ

רִנשְׁ  ּנּו , ּבָ ָאז ֲחֵברֹו ִמְתעֹוֵרר ִמּמֶׁ

ן ם־ּכֵ ןּוַמְתִחיל , ּגַ ם־ּכֵ לֹוַמר  ּגַ

ִהְתעֹוְררּות ַהּלֵב ׁשֹות ּבְ ּקָ , ּבַ

מֹו־ֵכן ל ָהָאָדם ַעְצמֹו  ּכְ ֵיׁש ֵאצֶׁ

ּה ּוֵבהּ  אֹוֵמר , ִהְתעֹוְררּות ִמּנֵ ׁשֶׁ ּכְ

ִהְתעֹוְררּות  ׁשֹות ּוְתִחּנֹות ּבְ ּקָ ּבַ

ןִנְתעֹוֵרר ְוצֹוֵעק ַוי ִלי  ם־ּכֵ  ּגַ

ל ַעל , ִלְפָעִמים ּכֵ ְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶׁ

ְך ֲהלֹא ַוי ִלי  ַעְצמֹו ִמי צֹוֵעק ּכָ

ִנית ַוי ִלי  ֵ ַעם ַהׁשּ ׁש ְוצֹוֵעק ַהּפַ ַמּמָ

ִהְתעֹוְררּות יֹוֵתר  :ּבְ

 רעא

ה ־ַעל. א ה ְועֹוֵבד ַהְרּבֵ עֹוש ֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ה ה ' אֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ה ְלַעזּּות ּדִ זֹוכֶׁ

יק ּדִ ר ִעם ָהַרב ְוַהּצַ ְיֵדי ־ְוַעל, ְלַדּבֵ

ר ִעּמֹו ַעל הּוא ְמַדּבֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ת ה יֹוֵתר ַלֲעֹבד אֶׁ ', ִנְתעֹוֵרר ּבְ

זֶׁה ְוֵכן ֵיׁש  לּוי ּבָ זֶּׁה ּתָ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ם  ֵ ִעְנַין ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ָבִרים ּבְ ה ּדְ ּמָ ּכַ

זֶׁה ְוֵאין יֹוְדִעין  לּוִיים זֶׁה ּבָ ּתְ ׁשֶׁ

ָחד ֵמֵהיכָ  ל אֶׁ י ּכָ ן ַהַהְתָחָלה ּכִ

 :ַמְתִחיל ֵמֲחֵברוֹ 

 ערב

ֲעבֹוַדת ה. א דֹול ּבַ ָלל ּגָ ּלֹא ' ּכְ ׁשֶׁ

י ִאם אֹותֹו  ד ֵעיָניו ּכִ גֶׁ ים ְלנֶׁ ָיש ִ

עֹוֵמד ּבוֹ  ק , ַהּיֹום ׁשֶׁ ֵעסֶׁ ֵהן ּבְ

ּלֹא  ְרָנָסה ְוִהְצָטְרכּותֹו ָצִריְך ׁשֶׁ ּפַ

ּמּוָבא  ַיֲחׁשֹב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו ּכַ

ֲעבֹוַדת ה, ְסָפִריםבִּ  לֹא ' ְוֵכן ּבַ

י ִאם אֹותֹו  ד ֵעיָניו ּכִ גֶׁ ים ְלנֶׁ ָיש ִ

ָעה ְלַבד ָ י , ַהּיֹום ְואֹוָתּה ַהׁשּ ּכִ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ רֹוִצים ִלְכֹנס ּבַ ׁשֶׁ ּכְ

א  ָ ִאּלּו הּוא ַמש ּ ה ְלָהָאָדם ּכְ ִנְדמֶׁ

א  ָ א ַמש ּ ָ ר לֹו ִלש ּ ְפׁשָ ֵבד ְוִאי אֶׁ ּכָ

זֹאת ֵבד ּכָ ֵאין , ּכָ ֲחׁשב ׁשֶׁ ּיַ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

לֹו ַרק אֹותֹו ַהּיֹום לֹא ִיְהיֶׁה לֹו 

ָלל א ּכְ ָ ה ִמּיֹום , ַמש ּ ּלֹא ִיְדחֶׁ ם ׁשֶׁ ּגַ

ְליֹום ֵלאמֹר ָמָחר ַאְתִחיל ָמָחר 

ָראּוי  ָנה ּוְבֹכַח ּכָ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ְתּפַ אֶׁ

זֶׁה י ֵאין לֹו ְלָהָאָדם , ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּכִ

י אִ  עֹוָלמֹו ּכִ ם אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹוָתהּ ּבְ



 שג רעז -־ רעג  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

עֹוֵמד ּבוֹ    ָעה ׁשֶׁ ָ י יֹום , ַהׁשּ ּכִ

ָרת הּוא עֹוָלם ַאֵחר ְלַגְמֵרי  חֳּ ַהּמָ

ָמעוּ " קֹולֹו ִתׁשְ ים )" ַהּיֹום ִאם ּבְ ִהּלִ ּתְ

ְיָקא( ה ז"צ  :ַהּיֹום ּדַ

 רעג

דֹוִלים ְמאֹד . א יִקים ּגְ ֵיׁש ַצּדִ

יִכים ִלְבֵני ְמׁשִ ּמַ מֹות ׁשֶׁ ׁשָ ַהּנְ ם ׁשֶׁ הֶׁ

ים  ִ ׁשּ ִ ְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמׁשּ ֵהם ּבִ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ  :ִרּבֹוא ִנׁשְ

 רעד

ל . א עֹוְבִדים ִויֵגִעים ּכָ ִעים ׁשֶׁ ֵיׁש ְרׁשָ

ם  ֵ ֵדי ַלֲעקֹר ַעְצָמם ֵמַהׁשּ ם ּכְ ְיֵמיהֶׁ

ַרךְ  ֲענּוג , ִיְתּבָ ם ּתַ י ֵאין ָלהֶׁ ּכִ

ם  ּלָהֶׁ ֲאוֹות ׁשֶׁ ֵמָהֲעֵברֹות ְוַהּתַ

קֻ  ל ֵמֲחַמת ַהּנְ ה ׁשֶׁ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּדָ

ׁש ֲעַדִין  ּיֵ ָרֵאל ׁשֶׁ ת ִיש ְ ַ ְקֻדׁשּ

תֹוָכם ן, ּבְ ֵדי  ַעל־ּכֵ ֵהם ְיֵגִעים ּכְ

מּוָרה יעּו ִלְכִפיָרה ּגְ ּגִ ּיַ ֲאָבל , ׁשֶׁ

ַחת  ם ֵאיָנּה ַמּנַ הֶׁ ּבָ ֲהדּות ׁשֶׁ ַהּיַ

יִעין , אֹוָתם ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ם ּכְ ׁש ֵמהֶׁ ּיֵ ְוַדע ׁשֶׁ

ִלי מּוָרה ּבְ ל  ִלְכִפיָרה ּגְ ָסֵפק אֶׁ

ת ף ֵמִתים ְוָאז , ָהֱאמֶׁ כֶׁ ָאז ּתֵ

ת  :רֹוִאים ָהֱאמֶׁ

 ערה

ה . א ָהָאָדם עֹוש ֶׁ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶׁ ּכָ

ם ֵנרֹות ין ֵמהֶׁ זֶׁה ָהעֹוָלם ַנֲעש ִ , ּבְ

א ַאַחר  ַמְלּכָ א ּדְ ִגְנַזּיָ ש  ּבְ ְלַחּפֵ

קּותוֹ  ּלְ י , ִהְסּתַ ה ָלזֶׁה ּכִ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ ַאׁשְ

ְכִלית כָּ  ֲענּוֵגי עֹוָלם זֶׁה ּתַ ל ּתַ

א  :ַהּבָ

יו . ב ַחּיָ ִמית ַעְצמֹו ּבְ ּמֵ יק ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ש   ים ְלַחּפֵ ַחּיִ ם ּבַ ה ּגַ הּוא זֹוכֶׁ

א ַמְלּכָ א ּדְ ִגְנַזּיָ ֲענּוֵגי , ּבְ ל ּתַ זֶּׁה ּכָ ׁשֶׁ

נַּ  א ּכַ  :ל"עֹוָלם ַהּבָ

 רעו

ִביל . א ׁשְ ת ֵאיָנּה ּבִ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ָלל ִביָעה ּכְ ְרִכין ַרק בְּ , ש ְ ִיְתּבָ ִגין ּדְ

א יֹוִמין ּתָ ל ׁשִ ּה ּכָ  : ִמּנֵ

ָרח   ָמר ִיפְׁ ָ ת  ַ יק כ   רעז –ַצד ִ

ת ַעל ָהָאָדם ֵאין . א ׁש ַמֲחלֹקֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ד  גֶׁ נֶׁ ָלָאָדם ַלֲעמֹד ַעְצמֹו ּכְ

ֹוְנִאים ה ִלי , ַהש ּ עֹוש ֶׁ מֹו ׁשֶׁ לֹוַמר ּכְ

י זֶׁה ּגֹוֵרם  ְגּדֹו ּכִ נֶׁ ה לֹו ּכְ ֱעש ֶׁ ן אֶׁ ּכֵ

הַ  ׁשֹו ִלְראֹות ׁשֶׁ ֹוֵנא ָיבֹוא ִלְמֻבּקָ ש ּ

ה  הּוא רֹוצֶׁ ֶׁ לֹום ַמה ׁשּ ּבֹו ַחס ְוׁשָ

א ָראּוי ָלדּון , ִלְראֹות ּבוֹ  ַרּבָ ַרק ַאּדְ



 שד ־ רעז ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ם    ֹות ָלהֶׁ אֹוָתם ְלַכף ְזכּות ְוַלֲעש 

ל ַהּטֹובֹות זֶׁה ֵמִפיר ־ְיֵדי־ְוַעל, ּכָ

ֹוֵנא בֹות ַהש ּ א , ַמְחׁשְ ַרּבָ ְוָאז ַאּדְ

ׁשּוב  ְבּתֹו ָהָרָעה ַעל ּתָ ַמֲחׁשַ

 :רֹאׁשוֹ 

ִעים. ב ַהחֹוְלִקים ֵהם ְרׁשָ ׁשֶׁ . ְוָכל זֶׁה ּכְ

יִקים  חֹוְלִקים ָעָליו ַצּדִ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ָנָתם הּוא ַרק ְלטֹוָבה  ּוָ אי ּכַ ַוּדַ ּבְ

ִאין אֹותֹו  ְ ִריִמין ּוְמַנש ּ ּמְ ׁשֶׁ

יִנים , זֶׁה־ְיֵדי־ַעל יִקין ּדִ ּוַמְמּתִ

חֹוְלִקין ָעָליוְיֵדי ־ֵמָעָליו ַעל ְוזֶׁה . ׁשֶׁ

ׁש ָעָליו  ּיֵ ׁשֶׁ ָצִריְך ָהָאָדם ָלַדַעת ּכְ

הּוא ַרק  יִקים ׁשֶׁ ל ַצּדִ ת ׁשֶׁ ַמֲחלֹקֶׁ

ם , ְלטֹוָבה ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ְוָצִריְך ְלַבּקֵ

זֶׁה  ה ַעְצמֹו ּבָ ּלֹא ַיְטעֶׁ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

מּוָרה ַחס  ת ּגְ הּוא ַמֲחלֹקֶׁ לֹוַמר ׁשֶׁ

לֹום ּלֹא , ְוׁשָ ֵדי ׁשֶׁ ת ּכְ ר ַמֲחלֹקֶׁ ּבֵ ִיְתּגַ

לֹום  ִסְטָרא ַאֲחָרא ַחס ְוׁשָ מּוָרה ּדְ ּגְ

 :זֶׁה־ְיֵדי־ַעל

א ֲעִנּיּות ְוֵאין ־ַעל. ג ת ּבָ ְיֵדי ַמֲחלֹקֶׁ

לֹום ־ֲאָבל ַעל, זֹוִכין ִלְרפּוָאה ְיֵדי ׁשָ

א ְרפּוָאה ּוַפְרָנָסה  :ּבָ

ת הּוא ָהֲאִכיָלה . ד ּבָ בֹוד ׁשַ ר ּכְ ִעּקַ

י  ת ּכִ ּבָ ל ׁשַ ת ְיָקָרה ׁשֶׁ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ּה ֱאלֹהּות. ְמאֹד ּלָ י ִהיא ּכֻ ּה , ּכִ ּלָ ּכֻ

שׁ  ןוְ , קֹדֶׁ דֹוָלה  ַעל־ּכֵ ִמְצָוה ּגְ

ת ְוהּוא  ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ ְלַהְרּבֹות ּבַ

ת ּבָ ּקּון ְלִחּלּול ׁשַ  :ּתִ

ִחיַנת ִמיַתת . ה ת הּוא ּבְ ּבָ ִחּלּול ׁשַ

ּתֹו ָהִראׁשֹוָנה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  ,ִאׁשְ

ּקּון ָלזֶׁה ת הּוא ּתִ ּבָ  :ַוֲאִכיַלת ׁשַ

יֵמי ַהחֹל . ו ין ּבִ עֹוש ִ ְצוֹות ׁשֶׁ ל ַהּמִ ּכָ

ם  ֵ ם ּכַֹח ֵליֵלְך ִלְפֵני ַהׁשּ ֵאין ָלהֶׁ

ַרךְ  ת ָאז עֹוִלים , ִיְתּבָ ּבָ ׁשַ י ִאם ּבְ ּכִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ְוהּוא , ְוהֹוְלִכין ִלְפֵני ַהׁשּ

ם ַאף ִאם ַנֲעש ִ  הֶׁ ַע ּבָ ֲעׁשֵ ים ְמׁשַ

ָנה ־ַעל ּוָ ים ּוְבִלי ּכַ ַטּנִ ּקְ ּבַ ְיֵדי ָקָטן ׁשֶׁ

ְצָוה ֵלמּות ָהָראּוי ְלַהּמִ ְוֵהם . ּוׁשְ

ה ּוְרָחָבה  בּוׁשָ ְך ּכְ רֶׁ ים ּדֶׁ עֹוש ִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ְוָכל זֶׁה , ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ

ה ַעל ת ־ַנֲעש ֶׁ ּבָ ְיֵדי ֲאִכיַלת ׁשַ

נַּ  ת ּכַ ּבָ בֹוד ׁשַ ר ּכְ הּוא ִעּקַ  :ל"ׁשֶׁ

ךְ . "ז ׁשֶׁ י מֶׁ י ַגְרּתִ י ּכִ ים )" אֹוָיה ּלִ ִהּלִ ּתְ

תֹו , (כ ה"ק ְתִפּלָ ן ּבִ ְרּכֹו ְלַכּוֵ ָהָיה ּדַ

ָהָיה ִמְתָיֵרא  ְצַטֵער ַעל ׁשֶׁ ּמִ ׁשֶׁ

ִאים  ֵהם ּבָ פּולֹות ׁשֶׁ ְראֹות ַהּנְ ִמּיִ

ִרים) ך"ִמש שְֹ לֹׁש ֵמאֹות ְועֶׁ ְ יִנים (ִמׁשּ , ּדִ

ךְ " :ְוזֶׁהוּ  ׁשֶׁ י מֶׁ י ַגְרּתִ  ":ּכִ



 שה רפ -־ רעח  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

 רעח

ל . א ַעל ֲחִליף טֹוב ְיכֹוִלים ִלְראֹות ּכָ

ׁש ֵאיזֶׁה  ְקּדָ ית ַהּמִ ל ַהּבֵ ִלים ׁשֶׁ ַהּכֵ

ם ִנים ֵיׁש ָלהֶׁ ה) ּפָ  :(ַעּתָ

ַמֲעָלה . ב דֹול ּבְ הּוא ּגָ יק ׁשֶׁ ֵיׁש ַצּדִ

ל א ׁשּום ־ּכָ ֵאינֹו ְמַקּנֵ ְך ַעד ׁשֶׁ ּכָ

עֹוָלם  עֹוָלם ַהזֶּׁה ְולֹא ּבָ יק לֹא ּבָ ַצּדִ

א ַרְך , ַהּבָ ַרק אֹותֹו ְלַבּדֹו ִיְתּבָ

ִחיַנת ר כ): ּבְ ְדּבָ ּמִ ַקְנאֹו " (:ה יא"ּבַ ּבְ

ת ִקְנָאִתי  :"אֶׁ

ר ִלי  צ ַ ַ י ב  ִ ר פ  ֵ ִדב   רעט –וְׁ

ה . א ִהיא ְלַמּטָ ֵיׁש אֹוְמִרים ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ָבר  ְרִחיִבין ַהּדָ ּמַ ְרָחָבה ְמאֹד ׁשֶׁ

יִלין אֹוָתּה ְמאֹד ֲאָבל , ּוַמְגּדִ

י ְלַמְעָלה הִ  יא ְקָצָרה ְמאֹד ּכִ

ה  ּנָ ָאר ִמּמֶׁ ה לֹא ִנׁשְ ָ ְקֻדׁשּ ְלַמְעָלה ּבִ

ָעְלָמא ֲאָבל ֵיׁש . ַרק ֵאיזֶׁה ִניצֹוץ ּבְ

ים  ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ ְלִהּפּוְך ּכִ

ה  ִהיא ְלַמּטָ אֹוְמִרים ּתֹוָרה ׁשֶׁ

ה ְקָצָרה ֲאָבל ְלַמְעָלה ִהיא  ִנְראֶׁ

ֵרי  ,ְרָחָבה ּוְגדֹוָלה ְמאֹד ְמאֹד ַאׁשְ

ם  :ָלהֶׁ

י ־ַעל־ַאף. ב ֵאין ּפִ  ָיכֹול   ָהָאָדם  ׁשֶׁ

ַרְך    ם ִיְתּבָ ֵ ָלל ִלְפֵני ַהׁשּ ר ּכְ ְלַדּבֵ

יו  ֵאין ָיכֹול ִלְפּתַֹח ּפִ ה לֹו ׁשֶׁ ְוִנְדמֶׁ

ְתִפּלָה ְוִהְתּבֹוְדדּות ל , ּבִ ִמּגֹדֶׁ

ד ָצרֹות  ּלֹו ּוִמּכֹבֶׁ ִמּיּות ׁשֶׁ ׁשְ ַהּגַ

ע ׁש ְוַהּגּוף ׁשֶׁ פֶׁ , ֹוְבִרים ָעָליוַהּנֶׁ

י־ַעל־ַאף ֵכן ָצִריְך ְלִהְתַחזֵּק ָאז ־ּפִ

ת ַעְצמֹו ִלְקרֹא  ְיָקא ְלַהְכִריַח אֶׁ ּדַ

ַצר ְוַהּדַֹחק ַרְך ִמן ַהּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ . ְלַהׁשּ

י ר ּכִ  הּוא ַהִהְתעֹוְררּות ִעּקַ

ְתעֹוֵרר ּיִ ַצר ְוַהּדַֹחק  ִמן ָהָאָדם ׁשֶׁ ַהּמֵ

ה ַאחַ ־ְיֵדי־ְוַעל ְך ַעל־רזֶׁה ִיְזּכֶׁ י ־ּכָ ּפִ

דֹוָלה ּיּוַכל , רֹב ְלַהְרָחָבה ּגְ ַעד ׁשֶׁ

ָראּוי יָחתֹו ּכָ ּלֵל ּוְלָפֵרׁש ש ִ , ְלִהְתּפַ

ּיּוַכל ָלבֹוא ִלְבִחיַנת רּוַח  ַעד ׁשֶׁ

שׁ  ְיָקא ־ְיֵדי־ַעל, ַהּקֹדֶׁ זֶׁה ּדַ

ַרְך ִמּתֹוְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְתעֹוֵרר ְלַהׁשּ ּנִ ׁשֶׁ

זֶׁה ִרירּות ּכָ ַצר ְוַהּמְ  :ַהּמֵ

 רפ

ּלֹו . א ן הּוא ּכֻ א ּוַמּתָ ָ ש ּ ל ַהּמַ ּכָ

ןוְ , ּתֹוָרה א ַעל־ּכֵ ָ ין ַמש ּ עֹוש ִ ׁשֶׁ  ־ּכְ

ְבּתֹו ַרק  ר ַמֲחׁשַ ֵ ן ָצִריְך ְלַקׁשּ ּוַמּתָ

ם ין ׁשָ ׁשִ ֻלּבָ יִנים ַהּמְ ַהּתֹוָרה ְוַהּדִ . ּבְ

ר ֵ ְבּתוֹ  ְוִאם ֵאינֹו ְמַקׁשּ ַמֲחׁשַ



 שו רפב -־ רפא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה    עֹוש ֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ל ַהּתֹוָרה ּבְ אֶׁ

אהַ  ָ ש ּ ן־ּמַ ַאַחר, ּוַמּתָ  ־ָאז ָעְנׁשֹו ׁשֶׁ

ִנים  ּיָ ְך הּוא ָצִריְך ָלבֹוא ִלְפֵני ַהּדַ ּכָ

ין ּתֹוָרה ּדִ ם ּבְ ְוַהּכֹל . ָלדּון ִלְפֵניהֶׁ

ַגם ֵאין ָעְנׁשֹו , ְלִפי ַהּפְ ָחד ׁשֶׁ ֵיׁש אֶׁ

ין ּדִ ה ּבַ ִריְך ָלדּון ֲאָבל זֹוכֶׁ ּצָ . ַרק ׁשֶׁ

ָעַקר יֹותֵ  ָחד ׁשֶׁ ר ֲאָבל ֵיׁש אֶׁ

ם  ן ִמן ַהּתֹוָרה ָאז ּגַ א ּוַמּתָ ָ ש ּ ַהּמַ

ין ּדִ ה ּבַ  :ֵאינֹו זֹוכֶׁ

א. ב ָ ש ּ ה ַהּמַ עֹוש ֶׁ ָעה ׁשֶׁ ׁשָ ן ־ּבְ ּוַמּתָ

ַעת ִמְלָחָמה י ָצִריְך ָאז , הּוא ׁשְ ּכִ

ְטָרא  ִעם  ִלְלחֹם ַאֲחָרא   ַהּסִ

ם ִניצֹוצֹות  ָ ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ִמׁשּ

ר ַהמַּ  י ִעּקַ ים ּכִ דֹוׁשִ אַהּקְ ָ ן ־ש ּ ּוַמּתָ

ְיֵדי ־ְוַעל, הּוא ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות

א ָ ש ּ ין ַהּמַ עֹוש ִ ֱאמּוָנה ־ׁשֶׁ ן ּבֶׁ ּוַמּתָ

ּבּור  ּבּור ּדִ ְהיֶׁה ַהּדִ ּיִ ְפׁשּוטֹו ׁשֶׁ ּכִ

ת ם , ַהֵהן ֵהן ְוַהּלָאו ָלאו, ֱאמֶׁ ּגַ

י  ל ַהּתֹוָרה ּכִ ְבּתֹו אֶׁ ר ַמֲחׁשַ ֵ ְמַקׁשּ

ה ַרק ִחיצֹונִ  ְהיֶׁ ּיִ ּיּות ָצִריְך ׁשֶׁ

א ָ ש ּ ַהּמַ ְבּתֹו ּבְ ן ֲאָבל ־ַמֲחׁשַ ּוַמּתָ

ר  ֵ ָבה ָצִריְך ְלַקׁשּ ֲחׁשָ ִניִמּיּות ַהּמַ ּפְ

נַּ  ל ַהּתֹוָרה ּכַ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ל"ַרק אֶׁ

ה  ּמָ ה ְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ּכַ זֹוכֶׁ

ֹות ְנפּולֹות  ה ְקֻדׁשּ ִניצֹוצֹות ְוַכּמָ

א־ַעל ָ ש ּ ן־ְיֵדי ַהּמַ ה , ּוַמּתָ ְוַנֲעש ֶׁ

דֹוִלים  ת ָהעֹוָלמֹות ְוִתּקּוִנים ּגְ ֲעִלּיַ

א־ַעל ָ ש ּ מֹו ַעל־ְיֵדי ַהּמַ ן ּכְ ְיֵדי ־ּוַמּתָ

ִפּלָה  :ּתְ

 רפא

ב . א ׁשּוט ִאם ֵיׁשֵ ֲאִפּלּו ָאָדם ּפָ

ל ַעל  ּכֵ ר ְוִיְסּתַ פֶׁ ַעְצמֹו ַעל ַהּסֵ

אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ֵהיֵטב ָיכֹול 

ַרק , ִלְראֹות ֲחָדׁשֹות ְוִנְפָלאֹות

יֹון ָבר ְלִנּסָ ּלֹא ַיֲעִמיד ַהּדָ ן ) ׁשֶׁ ַעּיֵ

ִנים  (:ּפְ

עֹוִדי   ָרה ֵלאלַֹהי ב ְׁ  רפב –ֲאַזמ ְׁ

ל ַעל . א ּכֵ ְתִחיל ָהָאָדם ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ

ָרחֹוק ִמּטֹוב ְוהּוא  ה ׁשֶׁ ַעְצמֹו ְורֹואֶׁ

ָמֵלא ֲעוֹונֹות ָאז ָיכֹול ִלּפֹל 

ּלֵל , זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ְולֹא יּוַכל ְלִהְתּפַ

ָלל ן, ּכְ ש   ַעל־ּכֵ ב ְלַחּפֵ הּוא ְמֻחּיָ

ה  ַעְצמֹו עֹוד ֵאיזֶׁ ׁש ְוִלְמצֹא ּבְ ּוְלַבּקֵ

ּלֹא , ְמַעט טֹוב ר ׁשֶׁ ְפׁשָ י ֵאיְך אֶׁ ּכִ

ָבר  ָמיו ֵאיזֶׁה ִמְצָוה אֹו ּדָ ה ִמּיָ ָעש ָ

ל . טֹוב ּכֵ ְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶׁ ְוַאף ּכְ

ה ה הּוא רֹואֶׁ ָעש ָ אֹותֹו טֹוב ׁשֶׁ ּבְ



 שז ־ רפב ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ַהטּ    ָצִעים ׁשֶׁ ַעְצמֹו הּוא ָמֵלא ּפְ ֹוב ּבְ

י ַהּטֹוב ְמעָֹרב , ְוֵאין ּבֹו ְמֹתם ּכִ

ה ְפִנּיֹות ּוִבְפסֹלֶׁת ַהְרּבֵ  ־ַעל־ַאף, ּבִ

י ּלֹא ִיְהיֶׁה ־ּפִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ ֵכן ֵאיְך אֶׁ

ה טֹוָבה ַעט טֹוב ֵאיזֶׁה ְנֻקּדָ ַהּמְ , ּבְ

ׁש ַעד  ש  ּוְלַבּקֵ ְוֵכן ָצִריְך ְלַחּפֵ

ְמָצא בְּ  ּיִ ָבר ׁשֶׁ ַעְצמֹו עֹוד ֵאיזֶׁה ּדָ

ם זֶׁה ַהּטֹוב ְמעָֹרב , טֹוב ּגַ ְוַאף ׁשֶׁ

ן ם־ּכֵ ה ּגַ ְפסֹלֶׁת ַהְרּבֵ ה . ּבִ ל זֶׁ ִעם ּכָ

ה  ִנים ֵיׁש ּבֹו ֵאיזֶׁה ְנֻקּדָ ל ּפָ ַעל ּכָ

ׁש עֹוד ַעד , טֹוָבה ש  ִויַבּקֵ ְוֵכן ְיַחּפֵ

ַעְצמֹו עֹוד ֵאיזֶׁה ְנֻקּדֹות  ְמָצא ּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ּמֹוֵצא זֶׁה־ְיֵדי־לְועַ  ,טֹובֹות ַעְצמֹו  ׁשֶׁ ּבְ

זֶׁה יֹוֵצא ־ְיֵדי־ֵאיזֶׁה ְזכּות ְוטֹוב ַעל

ף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות  ת ִמּכַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ְתׁשּוָבה זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ְויּוַכל ָלׁשּוב ּבִ

ַח  ּמֵ ת ַעְצמֹו ּוְלש ַ יּוַכל ְלַהֲחיֹות אֶׁ

הּוא ת ַעְצמֹו ֵאיְך ׁשֶׁ ְוָאז יּוַכל . אֶׁ

ּלֵל ר ּוְלהֹודֹות ַלה ְלִהְתּפַ י . 'ּוְלַזּמֵ ּכִ

ָהָאָדם עֹוֵמד ־ַעל ׁשֶׁ י רֹב ּכְ ּפִ

ַרְך ָאז עֹולֶׁה  ם ִיְתּבָ ֵ ּלֵל ְלַהׁשּ ְלִהְתּפַ

ר לֹא  יו ֲאׁשֶׁ ְעּתֹו ַמֲעש ָ ַעל ּדַ

ַדְעּתֹו ־ְיֵדי־ְוַעל, טֹוִבים זֶׁה נֹוֵפל ּבְ

ק ְוִחּיּות  ֵחׁשֶׁ ּלֵל ּבְ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַ

ָראּוי ן, ּכָ ָצִריְך ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ

ִפּלָה  ם ַהּתְ ת ַעְצמֹו קֹדֶׁ ְלַהֲחיֹות אֶׁ

ׁש ְוִיְמָצא ־ַעל ש  ִויַבּקֵ ַחּפֵ ּיְ ְיֵדי ׁשֶׁ

נַּ  ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות טֹובֹות ּכַ , ל"ּבְ

ָראּוי ־ְיֵדי־ְוַעל ּלֵל ּכָ זֶׁה יּוַכל ְלִהְתּפַ

נַּ   :ל"ּכַ

ְוָצִריְך ָהָאָדם ִלזֵָּהר ְמאֹד ֵליֵלְך . ב

דֶׁ  ְך זֶׁהּבְ ָלל ִויסֹוד , רֶׁ י הּוא ּכְ ּכִ

ה ְלִהְתָקֵרב  ְרצֶׁ ּיִ דֹול ְלִמי ׁשֶׁ ּגָ

ַרְך ְלַבל יֹאַבד עֹוָלמֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

לֹום ר הּוא , ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ י ָהִעּקָ ּכִ

ְלַהְרִחיק ַעְצמֹו ֵמַעְצבּות ּוָמָרה 

ר ְפׁשָ אֶׁ ָכל ַמה ּדְ חֹוָרה ּבְ י רֹב . ׁשְ ּכִ

ֵני ָאָדם ׁשֶׁ  ם ּבְ ֵ ְרחֹוִקים ֵמַהׁשּ

ר ִרחּוָקם הּוא ֵמֲחַמת  ַרְך ִעּקַ ִיְתּבָ

חֹוָרה ְוַעְצבּות ְיֵדי ־ַעל, ָמָרה ׁשְ

ם ֵמֲחַמת  ַדְעּתָ ּנֹוְפִלים ּבְ ׁשֶׁ

ם ִקְלקּוָלם  ַעְצָמם עֹצֶׁ רֹוִאים ּבְ ׁשֶׁ

ם ְמֻקְלָקִלים יהֶׁ רֹב ַמֲעש ֵ ִפי , ׁשֶׁ ּכְ

ַנְפׁשֹו אֶׁ  ָחד ּבְ ל אֶׁ ּיֹוֵדַע ּכָ ֶׁ ת ַמה ׁשּ

ּוֵמֲחַמת זֶׁה , ִנְגֵעי ְלָבבֹו ּוַמְכאֹוָביו

ים ַעְצָמם  ם ּוְמָיֲאׁשִ ַדְעּתָ נֹוְפִלים ּבְ

ְוֵאיָנם , ְלַגְמֵרי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ָלל ָנה ּכְ ַכּוָ ִלים ּבְ ּלְ ְוֵאיָנם , ִמְתּפַ
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ם ֲאִפּלּו ַמה  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ים ּבַ עֹוש ִ

ֹות ֲעַדִין ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעש  ֶׁ ןעַ , ׁשּ  ל־ּכֵ

יל ְמאֹד ַעל  ּכִ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהש ְ

ְקעּו  ה ְנָפׁשֹות ׁשָ י ַהְרּבֵ ָבר זֶׁה ּכִ ּדָ

לֹום , זֶׁה־ְיֵדי־ַעל י ַהּיֵאּוׁש ַחס ְוׁשָ ּכִ

ה ִמן ַהּכֹל ן. ָקׁשֶׁ ְצִריִכין  ַעל־ּכֵ

ְך זֶׁה  רֶׁ ְלִהְתַחזֵּק ְמאֹד ֵליֵלְך ִעם ּדֶׁ

ַעְצמֹו ְנֻקּדֹות "ַהנַּ  ש  ּבְ ל ְלַחּפֵ

ֵדי ְלַהֲחיֹות ט ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֹובֹות ּבְ

ִמיד , ַעְצמֹו ּוְלַחזֵּק ַעְצמֹו ּתָ

ק ־ְיֵדי־ְוַעל ֵחׁשֶׁ ּלֵל ּבְ זֶׁה יּוַכל ְלִהְתּפַ

ִמיד ְוָלׁשּוב  ְמָחה ּתָ ּוְבִחּיּות ּוְבש ִ

ל ה נַּ ' אֶׁ ת ּכַ ֱאמֶׁ  :ל"ּבֶׁ

ּלֵל ִלְפֵני . ג ְתּפַ ִליַח ִצּבּור ַהּמִ ְ ַהׁשּ

ִחיָנה ָהַעּמּוד ָצִריְך ׁשֶׁ  ה לֹו ּבְ ְהיֶׁ ּיִ

ל  ץ ּכָ ּיּוַכל ְלַקּבֵ זּו ׁשֶׁ ֹבּהַ ּכָ ּגָ

ָחד  ָכל אֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶׁ ַהּנְ

ֻקּדֹות טֹובֹות  ִלין ְוָכל ַהּנְ ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ

ְוהּוא ַיֲעמֹד , ִיְהיּו ִנְכָלִלין ּבוֹ 

ה  ל ַהּטֹוב ַהזֶּׁ ּלֵל ִעם ּכָ  –ְוִיְתּפַ

ּבּור  ֵרי ַהּצִ ִליחַ ַאׁשְ זֹּוִכין ִלׁשְ  ־ׁשֶׁ

זֶׁה  :ִצּבּור ּכָ

ָרֵאל . ד ָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש רֹוֵעה ִיש ְ ּבְ

ה ָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ִחיַנת מֹׁשֶׁ ְוזֶׁה , ּבְ

ן ּכָ ה ִמׁשְ ה עֹוש ֶׁ ן , ָהרֹועֶׁ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ּמֵ ׁשֶׁ

ית  ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶׁ ִלין ַהּתִ ַהזֶּׁה ְמַקּבְ

ֵאין ּבֹו חֵ  ם ׁשֶׁ יהֶׁ ל ּפִ בֶׁ ן הֶׁ , ְטאַרּבָ

ֵנס  ם ַמְתִחיִלין ִלְקרֹות ּוְלִהּכָ ָ ּוִמׁשּ

תֹוְך ַהּתֹוָרה ןוְ , ּבְ ֵהם  ַעל־ּכֵ

ר  ַדּבֵ ּמְ ְקָרא ׁשֶׁ ַמְתִחיִלים ִמן ַוּיִ

ן ּכָ ׁשְ ַמר ֲהָקַמת ַהּמִ ל . ִמּגְ ּכָ ְוַדע ׁשֶׁ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ָכל אֶׁ ּדֹור ּבְ ּבַ יִקים ׁשֶׁ ּדִ ַהּצַ

ָחד  ה ְוָכל אֶׁ ִחיַנת מֹׁשֶׁ ֵיׁש ּבֹו ּבְ

ה וְ  ה ְועֹוש ֶׁ ִחיַנת רֹועֶׁ ָחד הּוא ּבְ אֶׁ

ן ּכָ ִחיַנת ִמׁשְ ָחד ְלִפי , ּבְ ְוָכל אֶׁ

ה  הּוא עֹוש ֶׁ ן ׁשֶׁ ּכָ ׁשְ ִחיַנת ַהּמִ ּבְ

מֹו־ֵכן ִלין  ּכְ ַקּבְ ּמְ ינֹוקֹות ׁשֶׁ ֵיׁש לֹו ּתִ

ם ָ ם ִמׁשּ יהֶׁ ל ּפִ בֶׁ ל . הֶׁ ַאְך ֵליַדע ּכָ

יק  יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ זֹאת ַהְינּו ָלַדַעת ּכָ

ִכים לוֹ ֵאיזֶׁה  ּיָ ַ ינֹוקֹות ַהׁשּ , ֵהם ַהּתִ

ּנוּ  ִלין ִמּמֶׁ ה ֵהם ְמַקּבְ ְוֵליַדע , ְוַכּמָ

זֶׁה ׁש ּבָ ּיֵ ִחינֹות ׁשֶׁ ל ַהּבְ ְוַהּדֹור , ּכָ

ם ַעד ַהּסֹוף בֹוא ֵמהֶׁ ּיָ י . ׁשֶׁ ּמִ ע ׁשֶׁ ּדַ

ל ָאָדם ְלַכף  ת ּכָ כֹול ָלדּון אֶׁ ּיָ ׁשֶׁ

ֻקּדֹות  ש  ְוִלְמצֹא ַהּנְ ְזכּות ּוְלַחּפֵ

ָרֵאל טֹובוֹ  ש ְ ָחד ִמּיִ ָכל אֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ת ׁשֶׁ

ָרֵאל ֵעי ִיש ְ ַהּפֹוׁשְ ַעל. ֲאִפּלּו ּבְ  ־ׁשֶׁ

זּו ־ְיֵדי ֹבּהַ ּכָ ִחיָנה ּגָ זֶׁה ֵיׁש לֹו ּבְ
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ִליחַ  כֹול ִלְהיֹות ׁשְ ּיָ ן ־ׁשֶׁ ִצּבּור ְוַחזָּ

נַּ  ל זֶׁה ַהנַּ , ל"ּכַ ל "הּוא יֹוֵדַע ּכָ

ֵלמּות ׁשְ ָאְמרּו . ּבִ ֶׁ ְוזֶׁה סֹוד ַמה ׁשּ

ן 'ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַהַחזָּ

ינֹוקֹות קֹוִרין ה ֵהיָכן ַהּתִ ' רֹואֶׁ

ת י) ּבָ  (:א"ׁשַ

ל ָאָדם ְלַכף . ה ת ּכָ ָצִריְך ָלדּון אֶׁ

ע , ְזכּות הּוא ָרׁשָ ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ש   לֹום ָצִריְך ְלַחּפֵ מּור ַחס ְוׁשָ ּגָ

ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיזֶׁה ְמַעט טֹוב 

אֹותוֹ  ּבְ ע ׁשֶׁ ַעט ֵאינֹו ָרׁשָ . ַהּמְ

ּמֹוֵצא ּבֹו ֵאיזֶׁה ְמַעט ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ׁשֶׁ

ע ם ֵאינֹו ָרׁשָ ָ ׁשּ ְוָדן אֹותֹו . טֹוב ׁשֶׁ

ת ־ְיֵדי־ַעל, ְלַכף ְזכּות זֶׁה ַמֲעלֶׁה אֶׁ

ת ְלַכף ְזכּות ֱאמֶׁ ע ּבֶׁ ְויּוַכל . ָהָרׁשָ

ְתׁשּוָבה ַעל יבֹו ּבִ ְוזֶׁה . זֶׁה־ְיֵדי־ַלֲהׁשִ

ִחיַנת  ע ְועֹוד"ּבְ " ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ

ּמֹוֵצא ּבֹו עֹוד ֵאיזֶׁה ־ַהְינּו ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ

ע ַעל ם ֵאינֹו ָרׁשָ ָ ׁשּ זֶׁה ־ְיֵדי־ְמַעט ׁשֶׁ

ּנוּ " ". ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאינֶׁ

ַעל ּנּו ַעל ־ְיֵדי־ַהְינּו ׁשֶׁ זֶׁה ֵאינֶׁ

י ִנְתַעּלָה  ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון ּכִ

ת ְלַכף ְזכּות ֱאמֶׁ ֵכן ָהָאָדם וְ . ּבֶׁ

ל ַעְצמֹו ָצִריְך  ןֵאצֶׁ ם־ּכֵ ֵליֵלְך  ּגַ

ְך ַהזֶּׁה רֶׁ ּדֶׁ ה , ּבַ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּכְ ׁשֶׁ

ם  ֵ הּוא ָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהׁשּ ַעְצמֹו ׁשֶׁ ּבְ

ַעְצמֹו  ם ּבְ ַרְך ָצִריְך ִלְמצֹא ּגַ ִיְתּבָ

ם ֵאינֹו  ָ ׁשּ עֹוד ֵאיזֶׁה ְמַעט טֹוב ׁשֶׁ

נַּ  ע ּכַ ֹוֵצא זֶׁה י־ְיֵדי־ְוַעל, ל"ָרׁשָ

ת ְלַכף ְזכּות ֱאמֶׁ יק ) :ּבֶׁ ְעּתִ ָאַמר ַהּמַ

ן בְּ  ִהְלכֹות ֵערּוֵבי " ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות"ַעּיֵ

חּוִמין ֲהָלָכה ו ר ' ּתְ ִעּקַ ם ׁשֶׁ ָבֵאר ׁשָ ּמְ ׁשֶׁ

ְבִחיַנת  ֻאּלַת ִמְצַרִים ָהָיה ַעל ְיֵדי זֶׁה ּבִ ּגְ

י ִני ַעּמִ ת עֳּ ל "ְוָדְרׁשּו ֲחזַ , ָרֹאה ָרִאיִתי אֶׁ

ה י ְרִאּיֹות רֹואֶׁ ּתֵ ּסֹוָפן . ֲאִני ׁשְ ה ֲאִני ׁשֶׁ רֹואֶׁ

י־ַעל־ַלֲחטֹא ַאף י־ּפִ ִני ַעּמִ ת עֳּ , ֵכן ָרִאיִתי אֶׁ

נַ  ַאף"ַהְינּו ּכַ י־ַעל־ל ׁשֶׁ ל ַרק ־ּפִ ּכֵ ֵכן ֲאִני ִמְסּתַ

ן הֶׁ ּבָ ל ַעל ָהָרע . ַעל ַהּטֹוב ׁשֶׁ ּכֵ ְוֵאיִני ִמְסּתַ

ן ְוַעל ְיֵדי זֶׁה ֵהם ְראּוִיים לִ  הֶׁ ּבָ . ְגֻאּלָהׁשֶׁ

ָרֵאל  ִיש ְ ּבְ ִמיד ַהּטֹוב ׁשֶׁ ש  ּתָ ְוִעְנָין זֶׁה ְלַחּפֵ

ֹבּהַ ְוָעמֹק  ם ְזכּות הּוא ִעְנָין ּגָ ד ֲעֵליהֶׁ ּוְלַלּמֵ

ןוְ . ְמֹאד ְמֹאד נּו ַאף ַעל־ּכֵ ה ַרּבֵ י ־ַעל־מֹׁשֶׁ ּפִ

ִחּלָה ַעד  ּלֹו טֹוב לֹא ָהָיה יֹוֵדע ִמּתְ ָהָיה ּכֻ ׁשֶׁ

יַע ַרֲחָמנוּ  ַרְך ְולֹא ָהָיה ֵהיָכן ַמּגִ תֹו ִיְתּבָ

ִליחּותֹו ַעד  ׁשְ ִחּלָה ֵליֵלְך ּבִ ה ִמּתְ רֹוצֶׁ

ה  ּטֶׁ ַרְך אֹות ַהּמַ ם ִיְתּבָ ֵ ְרָאה לֹו ַהׁשּ הֶׁ ׁשֶׁ

ָרֵאל ר ַעל ִיש ְ ּלֹא ְיַדּבֵ זֶׁה ׁשֶׁ ָרַמז לֹו ּבָ . ׁשֶׁ

י  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

קַ  ּבְ ְרָאה לֹו ׁשֶׁ ָחׁש הֶׁ ְך ַהּנָ ל חֹוֵזר ְוִנְתַהּפֵ

ְזָנבוֹ  ַלח ָיְדָך ְוֱאחֹז ּבִ ֱאַמר ׁשְ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ה ּכְ  ְלַמּטֶׁ

ַכּפוֹ ' ְוכוּ  ה ּבְ ם , ְוָהָיה ְלַמּטֶׁ ּגַ ָרַמז לֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ֵאיזֶׁה  ֱאחֹז ּבְ ָחׁש ְיכֹוִלין לֶׁ ף זֲֻהַמת ַהּנָ ֹתקֶׁ ּבְ

ה טֹוָבה  ךְ  זֶׁה   ְוַעל־ְיֵדי ְנֻקּדָ ָחשׁ ִמנָּ   ִיְתַהּפֵ



 שי ־ רפו ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ה ְוַכנַּ    ם"ְלַמּטֶׁ ן ׁשָ " ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות"ּובְ . ל ַעּיֵ

ר ה ַמת ַהּבֹקֶׁ ּכָ ּקּון "ַהׁשְ ר ַהּתִ ִעּקַ ה ְמָבֵאר ׁשֶׁ

יַח  ץ ָהַאֲחרֹון ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ּקֵ ֻאּלָה ּבַ ְוַהּגְ

ה  ןִצְדֵקנּו ִיְהיֶׁ ם־ּכֵ ִחיָנה זֹאת  ּגַ ַעל ְיֵדי ּבְ

ם ן ׁשָ יַח ִצדְ . ַעּיֵ י ְמׁשִ ֵקנּו ִיְמָצא ְזכּות ּכִ

ת  ֱאמֶׁ ְתַעּלּו ּבֶׁ ּיִ ָרֵאל ַעד ׁשֶׁ ש ְ ָחד ִמּיִ ָכל אֶׁ ּבְ

ֻאּלָה־ְלַכף ְזכּות ְוַעל  ְיֵדי זֶׁה ִיְהיֶׁה ַהּגְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ  :(ּבִ

 רפג

ֵני . א ין ׁשְ ת ּבֵ ִלְפָעִמים ֵיׁש ַמֲחלֹקֶׁ

יִקים ַאף ם ־ַעל־ַצּדִ ֵניהֶׁ ְ ׁשּ י ׁשֶׁ ּפִ

ָחד ׁש אֶׁ ֹרֶׁ דֹוִלים  ִמׁשּ ם ּגְ ֵניהֶׁ ּוׁשְ

ַמֲעָלה ְמאֹד ָחד , ּבְ אֶׁ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ד  סֶׁ ְבִחיַנת חֶׁ ם הּוא ּבִ ֵמהֶׁ

לֶׁה ּתֹוָרתֹו  ּגַ ּמְ ט ְלַבר ׁשֶׁ ֵ ׁשּ ִאְתּפַ ּדְ

ְבִחיַנת  ִני הּוא ּבִ ֵ ַלֲאֵחִרים ְוַהׁשּ

הּ  ַגּוֵ ֵנז ּבְ טּוֵבּה ּגָ ִנים) טֹוב ּדְ ן ּפְ (. ַעּיֵ

ל  ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ּמַ יִקים ִנְמָצא ׁשֶׁ ַצּדִ

ְך ֵמַהּתֹוָרה ֲאָבל ֵיׁש . ִנְמׁשָ

ֵאינֹו  ִעים ׁשֶׁ ל ְרׁשָ ת ׁשֶׁ ַמֲחלֹקֶׁ

ָלל ְך ֵמַהּתֹוָרה ּכְ ןוְ , ִנְמׁשָ  ַעל־ּכֵ

ם  ֵ ּלֵל ְלַהׁשּ ת ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ַרךְ  ם . ִיְתּבָ ֵ ִאם ְרצֹון ַהׁשּ ּבְ ׁשֶׁ

ְהיֶׁה ָעָליו ְרִדיפֹות  ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ת ׁשֶׁ  ִנים ּוַמֲחלֹקֶׁ ל ּפָ ְהיֶׁה ַעל ּכָ ּיִ

יִקים ַהנַּ  ּדִ ת ַהּצַ ִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ ל "ִמּבְ

ְבִחיַנת  פּוִני"ּבִ ד ִיְרּדְ סֶׁ " ַאְך טֹוב ָוחֶׁ

ים כ) ִהּלִ  (:ג ו"ּתְ

 רפד

ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲחטֹף ְוִלְגזֹל ֵאיזֶׁה . א

ּתֹוָרה ּיֹום ַלֲעסֹק ּבַ ָעה ּבַ  :ׁשָ

 רפה

ּטֹוֲעִמין ַטַעם ַהטּ . א ׁשֶׁ ל ּכְ ֹוב ׁשֶׁ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ֵעת , ַהּצַ ָאז ֲאִפּלּו ּבְ

ִחיַנת ַלְיָלה  הּוא ּבְ ַהִהְתַרֲחקּות ׁשֶׁ

ְמָנע ַאַחר ּנִ ְך ַהְינּו ׁשֶׁ ְך ־ָוחֹׁשֶׁ ּכָ

י־ַעל־ְוֵאינֹו ִמְתָקֵרב ַאף ִמיד ־ּפִ ֵכן ּתָ

ַעם  ּטָ ִאיר לֹו אֹור ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ּתָ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ל ַהּצַ  :ֵאצֶׁ
 

 רפו

ְלָחן "ִלּמּוד ּפֹוְסִקים וְ  ְיֵדי־ַעל. א ׁשֻ

ִית " ָערּוךְ  ַעל ַהּבַ זֹוִכין ִלְהיֹות ּבַ

ץ ל ַעל ָהָארֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל, ּומֹוׁשֵ

ן  ן ֵעדֶׁ ֲעֵרי ּגַ ה ְלָהִקים ׁשַ זֹוכֶׁ

יג ַעל ִ ָאה ־ְיֵדי־ּוְלַהש ּ זֶׁה ָחְכָמה ִעּלָ

ר הּוא ִעּקַ ָאה ׁשֶׁ ּתָ  ְוָחְכָמה ּתַ

ן ן ֵעדֶׁ ֲענּוג ּגַ יחֹות "ן בְּ ְוַעיֵּ . ּתַ ש ִ

דֹול ַעל " ן"ָהַר  ם ִחּיּוב ּגָ ַתב ׁשָ ּכָ ׁשֶׁ

ָכל יֹום ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ



 שיא ־ רפו ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

עּור ּפֹוֵסק חֹק ְולֹא ַיֲעֹבר   ַוֲאִפּלּו , ׁשִ

ַנאי אֹו  ֵאין לֹו ּפְ ׁשֶׁ ָחק ּכְ ַעת ַהּדְ ׁשְ ּבִ

ְך ַאף רֶׁ ּדֶׁ הּוא ּבַ י־ַעל־ׁשֶׁ ל ־ּפִ ֵכן ַעל ּכָ

ִנים ִיְלמַ  ד ֵאיזֶׁה ְסִעיף ּפָ

ְלָחן" ֵאיזֶׁה ָמקֹום " ָערּוךְ ־ׁשֻ ּבְ

הּוא ֵאינֹו עֹוֵמד , ׁשֶׁ ָמקֹום ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ּבְ

ר ִלּמּוד בַּ  ֵסדֶׁ ם ּבְ ְלָחן"ׁשָ ֻ ". ָערּוךְ ־ׁשּ

יו לֹא ֵיֵצא יֹום  ל ְיֵמי ַחּיָ ּכָ ן ׁשֶׁ אֹפֶׁ  ּבְ

ִלי ִלּמּוד    ְלָחן ָערּוךְ "ּבְ ָאר ". ׁשֻ ּוִבׁשְ

אֵ  ׁשֶׁ ִמים ּכְ ָחק ִיְלַמד ַהּיָ ַעת ַהּדְ ין ׁשְ

ָעה  ל ָהַאְרּבָ ְלָחן"ּכָ " ָערּוךְ ־ׁשֻ

ּלָם ְוַאַחר ְגמֹר ּכֻ ּיִ ר ַעד ׁשֶׁ ֵסדֶׁ ְך ־ּכְ ּכָ

ר ֵסדֶׁ ּקּון . ַיֲחזֹר ְוַיְתִחיל ּכְ ְוהּוא ּתִ

ל  ן ּכָ דֹול ְמאֹד ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ּגָ

ַגם ַעל ּפָ ָגִמים ׁשֶׁ , ְיֵדי ֲעוֹונֹוָתיו־ַהּפְ

י ַעל ִלּמּוד ּפֹוְסִקים ְמָבְרִרין ְיֵדי ־ּכִ

ל  ָלל ּכָ הּוא ּכְ ַהּטֹוב ֵמָהַרע ׁשֶׁ

ּקּוִנים :ַהּתִ

ֹון ַלם ֵחֶלק ִראש  ִנש ְׁ ם וְׁ ַ  ת 

ַבח ֶ ֹוֵרא ָלֵאל ש   עֹוָלם ב 

ָמָטה  ַהש ְׁ

ל ָ ה כ  ֲעבֹוַדת סנוֹ כְ לִ  ָהרֹוצֶׁ ת' ה ּבַ ֱאמֶׁ ר ִאי, ּבֶׁ ְפׁשָ י ִלְכנֹוס לוֹ  אֶׁ  ּכִ

ְחׁשֹב ַעל־ְיֵדי ִאם יַּ ֵאין ׁשֶׁ עֹוָלם ׁשֶׁ י ּבָ  ְיִחיִדי ְלַבּדוֹ  הּוא ִאם ּכִ

עֹוָלם ל ְולֹא, ּבָ ּכֵ גֹון עוֹ נְ וֹ מּ הַ  ָאָדם ׁשּום ַעל ִיְסּתַ  אוֹ  ְוִאּמוֹ  ָאִביו ּכְ

ּתוֹ  חֹוְתנוֹ  ם ּוְכיֹוֵצא ּוָבָניו ְוִאׁשְ הֶׁ ִניעֹות אוֹ , ּבָ ּיֵשׁ  ַהּמְ ָאר ׁשֶׁ ְ  ִמׁשּ

ֵני ךְ  ִמן ּומֹוְנִעים ִסיִתיםּומְ  יםיגִ עִ לְ מַּ הַ  ָהעֹוָלם ּבְ רֶׁ ת ַהּדֶׁ . ָהֱאמֶׁ

ּלֹא ְוָצִריךְ  ל ְולֹא ָיחּושׁ  ׁשֶׁ ּכֵ ם ְוִיְסּתַ ָלל ֲעֵליהֶׁ ְבִחיַנת ִיְהיֶׁה ַרק, ּכְ  ּבִ

ְזֵקאל) ָחד" :(כד, לג ְיחֶׁ ִאּלוּ  -" ַאְבָרָהם ָהָיה אֶׁ עֹוָלם ָיִחיד הּוא ּכְ  :ּבָ
 (ְמִניעֹות ו ,ֵעצֹות ִלּקּוֵטי)



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שיב ־ אּתִ

ו   ר ִלק  ָיָנא - ן"ֵטי מֹוֲהרַ ִקיצו  נְׁ  ת ִ

ָלה  ָ ש  עו  ֶממְׁ קְׁ  א –ת ִ

ְהיֶׁה לֹו . א ּיִ ְרֵאִלי ִנְבָרא ׁשֶׁ ש ְ ִאיׁש ַהּיִ

ְלָאִכים ְוזֶׁה  ָלה ַעל ַהּמַ ְמׁשָ מֶׁ

ָרֵאל ל ִיש ְ ְכִלית ְוַהּסֹוף ׁשֶׁ , ַהּתַ

בֹוא  ּיָ ָחד ִלְראֹות ׁשֶׁ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

ְכִלית ְלָאִכים . ְלזֶׁה ַהּתַ ֲאָבל ַהּמַ

ׁש מִ  ּיֵ זֶׁה ׁשֶׁ ָאָדם ּכָ ִאים ְמאֹד ּבְ ְתַקּנְ

ם ָלה ֲעֵליהֶׁ ְמׁשָ ן, לֹו מֶׁ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ְוִלְראֹות  ִלׁשְ

ָלה  ְמׁשָ מֶׁ ְהיֶׁה לֹו ּכַֹח ַלֲעמֹד ּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ְלָאִכים  ילּו אֹותֹו ַהּמַ ּלֹא ַיּפִ זֹאת ׁשֶׁ

לֹום ַעל  :ְיֵדי ִקְנָאָתם ּבוֹ ־ַחס ְוׁשָ

ר ַעְצמֹו ִעם ָהֵעצָ . ב ֵ ה ַעל זֶׁה ְלַקׁשּ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ ל ִנׁשְ ל . ּכָ ה ּכָ ְוִהּנֵ

ל  ַחת ּכָ ֱחָלִקים ּתַ ָרֵאל נֶׁ מֹות ִיש ְ ִנׁשְ

ל ַמְנִהיג ַהּדֹור  י ּכָ ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ּכִ

ָרִטּיֹות  מֹות ּפְ ה ְנׁשָ ּמָ ֵיׁש לֹו ּכַ

ְלקוֹ  ִכים ְלחֶׁ ּיָ ַ ןוְ . ַהׁשּ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ל ַמְנִהיֵגי ְלַקשֵּׁ  ר ַעְצמֹו ִעם ּכָ

יָלא ־ְיֵדי־ַהּדֹור ְוַעל זֶׁה הּוא ִמּמֵ

מֹות  ָרֵטי ִנׁשְ ל ּפְ ר ִעם ּכָ ָ ְמֻקׁשּ

ָרֵאל ְנַאת ־ְיֵדי־ְוַעל. ִיש ְ ֵצל ִמּקִ זֶׁה ִיּנָ

ְלּתֹו  ְמׁשַ ְלָאִכים ְוִתְתַקּיֵם מֶׁ ַהּמַ

ם יק ) ֲעֵליהֶׁ ְעּתִ י  –ָאַמר ַהּמַ ה ּכִ ִמזֶּׁה ִנְראֶׁ

ָמה ֵאין ְלהַ  ֵחם ַרק ִעם ְנׁשָ ְלָאִכים ּכַֹח ְלִהּלָ ּמַ

ָרֵאל ש ְ מֹות , ַאַחת ִמּיִ ָלִלּיּות ִנׁשְ ֲאָבל ִעם ּכְ

ִביָלם  ׁשְ ל ָהעֹוָלם ִנְבָרא ּבִ ר ּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶׁ ִיש ְ

ֵחם ָלל ְלִהּלָ ם ּכַֹח ּכְ ּנֹוָדע ֵאין ָלהֶׁ  (:ּכַ

ת . ג יר אֶׁ ַאְך ָצִריְך ֵליַדע ּוְלַהּכִ

ְנִהיִגים ה ַמְנִהיִגים . ַהּמַ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ּכִ

ם הּוא  ְלּתָ ְמׁשַ ָתם ּומֶׁ ֻדּלָ ל ּגְ ר ּכָ ֲאׁשֶׁ

ָאְמרּו ־ַרק ַעל מֹו ׁשֶׁ ְיֵדי ַעזּּות ּכְ

ַעזּּות ': ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַרּבֹוֵתינוּ 

א ּגָ ָלא ּתַ  :'ַמְלכּוָתא ּבְ

זֶׁה הּוא ִלְזּכֹות ְלִבְנַין ־ְוָהֵעָצה ַעל. ד

ִחינַ  ַלִים ּבְ ֵלםְירּוׁשָ . ת ִיְרָאה ׁשָ

ם  ֵ ְרָאה ֵמַהׁשּ ֵלמּות ַהּיִ ַהְינּו ׁשְ

מֹו  ּלֵב ּכְ לּוָיה ּבַ ַרְך ַהּתְ ִיְתּבָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ִזְכרֹוָנם , ׁשֶׁ

ֱאַמר ': ִלְבָרָכה סּור ַלּלֵב נֶׁ ָבר ַהּמָ ּדָ

יךָ  ה ', ּבֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֹהֶׁ זֹּוכֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְרָאה ַעזּּוָתם נוֹ  ֵלמּות ַהּיִ ֵפל ִלׁשְ

ר ִעם . ְלָפָניו ֵ ְוָאז יּוַכל ְלִהְתַקׁשּ

מֹות  ל ִנׁשְ ר ּכָ ְנִהיִגים ֲאׁשֶׁ ַהּמַ

ם ְחּתָ ֱחָלִקים ּתַ ָרֵאל נֶׁ יָלא . ִיש ְ ּוִמּמֵ

מֹות  ל ִנׁשְ ר ִעם ּכָ ָ ִיְהיֶׁה ְמֻקׁשּ

ָרֵאל ְוַעל זֶׁה ִיְתַקּיֵם ־ְיֵדי־ִיש ְ

ְלָאִכים ְלּתֹו ַעל ַהּמַ ְמׁשַ  :מֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שיג ־ אּתִ

ֲאַות־ַעל. ה ָממֹון ְוַתֲאַות  ְיֵדי ּתַ

ם  ְרׁשָ ָ ׁשּ ל ְוַתֲאַות ֲאִכיָלה ׁשֶׁ ּגָ ִמׁשְ

ּלֵב ּבַ ְרָאה ׁשֶׁ ם ַהּיִ ּלֵב ִנְפָסד ְוִנְפּגָ  :ּבַ

ָחָלב . ו ִפי הֶׁ ל הּוא ּכְ ּגָ ֲאַות ִמׁשְ ּתַ

ַקְטנּותוֹ  ּיֹוֵנק ּבְ ן. ׁשֶׁ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

יַנק  ּיִ ינֹוק ְמאֹד ׁשֶׁ ת ַהּתִ מֹר אֶׁ ִלׁשְ

ָרה ׁשֵ ה ּכְ ָ ינֹוק . ֵמִאׁשּ ַהּתִ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ר  ּבֵ ה ֲחצּוָפה ָאז ִמְתּגַ ָ יֹוֵנק ֵמִאׁשּ

ֲאַות ִנאּוף  לֹום ּתַ ּבֹו ַחס ְוׁשָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ְרָאה ֵמַהׁשּ ת ַהּיִ דֶׁ ְפסֶׁ ּמַ . ׁשֶׁ

ָרה  ׁשֵ ה ּכְ ָ ּיֹוֵנק ֵמִאׁשּ ׁשֶׁ ְוֵכן ְלִהּפּוְך ּכְ

ֵאין לֹו ֲחִמימּות ְלַתֲאָוה זֹאת ַרק 

ְכָרח לְ  ִמְצַות ַהּבֹוֵרא ְמַעט ַהּמֻ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

לֹׁש . ז ׁשָ לֹום ּבְ ָאָדם נֹוֵפל ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ ּכְ

ֲאוֹות ַהנַּ  ַעל"ּתַ ת ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ דֶׁ זֶׁה ִנְפסֶׁ

דֹושׁ  ְרָאה ָאז ַהּקָ רּוךְ ־ַהּיִ הּוא ־ּבָ

ֲאִרי ב ְוׁשֹוֵאג ַעל זֶׁה ּכַ  :יֹוׁשֵ

לֹׁש ְרָגִלים ־ַעל. ח ָ ּבּוד ַהׁשּ ְיֵדי ּכִ

מַ  ָראּוי ּבְ ה ּוְבָגִדים ּכָ ּתֶׁ ֲאָכל ּוִמׁשְ

ִפי ָנִאים ַרת  ְיָכְלּתוֹ  ּכְ ת ְוָטהֳּ ַ ּוִבְקֻדׁשּ

ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב  ָבה ּוְבש ִ ֲחׁשָ ַהּמַ

ָנה ַכּוָ ה , ּוִבְתִפּלָה ּבְ זֶׁ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ְמַחת  ת ְוש ִ ַ ָאר ִעְנְיֵני ְקֻדׁשּ ׁשְ

ְפָרט ַעל, טֹוב־יֹום ְצוֹות ־ּבִ ְיֵדי ַהּמִ

דֹוׁשוֹ  לַהּקְ גֶׁ ִכים ְלָכל רֶׁ ּיָ ַ , ת ַהׁשּ

ת ־ְיֵדי־ַעל ה ָהָאָדם ָלַדַעת אֶׁ זֶׁה זֹוכֶׁ

ל ' ה ַעת ַהזֶּׁה אֶׁ יְך ַהּדַ ּוְלַהְמׁשִ

ת ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּלֵב ן ִויַטֵהר אֶׁ זֶׁה ְיַתּקֵ

ֲאוֹות ָרעֹות ַהנַּ  לֹׁש ּתַ ָ ל "ַהּלֵב ֵמַהׁשּ

לּוָיה  ֵלָמה ַהּתְ ה ְלִיְרָאה ׁשְ ְוִיְזּכֶׁ

זֶּׁה ּלֵב ׁשֶׁ ר ַהּכֹל ּבַ י . הּוא ִעּקַ ּכִ

ל ־ְיֵדי־ָיבֹוא ַעל ְכִלית ׁשֶׁ זֶׁה ְלַהּתַ

ְלּתֹו  ְמׁשַ ְתַקּיֵם מֶׁ ּיִ ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ ִאיׁש ַהּיִ

ְלָאִכים  :ַעל ַהּמַ

ֲאָוה . ט ן ּתַ ּקֵ ל ִנְתּתַ גֶׁ ל ָורֶׁ גֶׁ ָכל רֶׁ ּבְ

ֲאוֹות ַהנַּ  לֹׁש ּתַ ָ ַהְינּו . ל"ַאַחת ִמׁשּ

ַסח  פֶׁ ֲאַות –ּבְ ן ּתַ ּקֵ . ָממֹון ִנְתּתַ

בּועֹות  ׁשָ ֲאַות  –ּבְ ן ּתַ ּקֵ ִנְתּתַ

ל ּגָ ֻסּכֹות . ִמׁשְ ֲאַות  –ּבְ ן ּתַ ּקֵ ִנְתּתַ

ןוְ ) .ֲאִכיָלה א ַמֲאָכל ַעל־ּכֵ ִגיַמְטִרּיָ ה ּבְ  (סּוּכָ

ְוָלֵכן ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד ְמאֹד 

גֶׁל  ל ָורֶׁ גֶׁ ל רֶׁ ל ּכָ ְצוֹות ׁשֶׁ ַהּמִ ּבְ

ל כַּ  גֶׁ ל רֶׁ ת ּכָ ד ְמאֹד אֶׁ , ל"נַּ ּוְלַכּבֵ

ֲאוֹות  לֹׁש ּתַ ָ ֵדי ִלְזּכֹות ָלֵצאת ִמׁשּ ּכְ

ר "ָרעֹות ַהנַּ  ל ִעּקַ ר ּכָ ל ֲאׁשֶׁ

ד  ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת ַהׁשּ ֲהדּות ִליָרא אֶׁ ַהּיַ

ְלָאִכים ְנַאת ַהּמַ ֵצל ִמּקִ ּנָ ּיִ ּלֹא , ְוׁשֶׁ ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שיד ־ אּתִ

לֹום  ילּו אֹותֹו ַלֲחָטִאים ַחס ְוׁשָ ַיּפִ

ְלּתֹו ֲעֵליהֶׁ  ְמׁשַ לּוי ְוִיְתַקּיֵם מֶׁ ם ּתָ

ֲאוֹות ָרעֹות  לֹׁש ּתַ ִתּקּון ׁשָ ַרק ּבְ

נַּ   :ל"ֵאּלּו ּכַ

ְרָאה ־ַעל. י ֵלמּות ַהּיִ ּקּון ׁשְ ְיֵדי ּתִ

ַעת  ּפָ יְך ַהׁשְ ּלֵב זֹוִכין ְלַהְמׁשִ ּבַ ׁשֶׁ

בּוָאה ַאְך ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד . ַהּנְ

ֲאַות ַהִהְתַמּנּות ִלְהיֹות רֹאׁש  ִמּתַ

ָרֵאלְוִלְמׁשֹל ַעל ַעם יִ  ִהּפּוְך ) ש ְ

ִריִכין ִלְזּכֹות ִלְהיֹות  ּצְ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ָלה ּדִ ְמׁשָ ַהּמֶׁ

ְלָאִכים ָלה ַעל ַהּמַ ְמׁשָ י ( לֹו מֶׁ ּכִ

ַעת  ּפָ ַהִהְתַמּנּות ַמְפִסיד ַהׁשְ

בּוָאה  :ַהּנְ

ה ־ַעל. יא בּוָאה זֹוכֶׁ ַעת ַהּנְ ּפָ ְיֵדי ַהׁשְ

ֵלמּות ׁשְ י . ָהָאָדם ִלְתִפּלָה ּבִ ּכִ

פִ  לּות ַהּתְ ּגָ ו ּבַ ּלָה הּוא ַעְכׁשָ

ים ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ִפּלָה . ּבַ י ַהּתְ ּכִ

ֹבּהַ ְמאֹד ּוְבֵני ָאָדם  הּוא ּגָ

עֹוְמִדים  ּה ּוְכׁשֶׁ ְמַזְלְזִלים ּבָ

ִפּלָה  ּלֵל ֲחֵפִצים ִלְפטֹר ַהּתְ ְלִהְתּפַ

ם ְיֵדי ִיְרָאה ־ַאְך ַעל. ֵמֲעֵליהֶׁ

ָאה ַעל ֵלָמה ַהּבָ קּ ־ׁשְ לֹׁש ְיֵדי ּתִ ּון ׁשָ

זֹּוִכין "ִמּדֹות ַהנַּ   ַעל־ָיָדהּ ל ַעד ׁשֶׁ

בּוָאה ַאף ַעת ַהּנְ ּפָ יְך ַהׁשְ  ־ְלַהְמׁשִ

א ־ַעל ְתַנּבֵ ּיִ ו ִמי ׁשֶׁ ֵאין ַעְכׁשָ י ׁשֶׁ ּפִ

ִנים ַעל ל ּפָ לֶׁת ַעל ּכָ זֶׁה ־ְיֵדי־ִנְגאֶׁ

ִפּלָה  לּות ְוָאז ַהּתְ ִפּלָה ִמן ַהּגָ ַהּתְ

ֵלמוּ  ְ ַתְכִלית ַהׁשּ ְבִחיַנת הּוא ּבְ ת ּבִ

ַבר ה ִחיַנת ּדְ ם ', ְנבּוָאה ּבְ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

יו  ת ּפִ ַעְצמֹו ּפֹוֵתַח אֶׁ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ים  ּבּוִרים ְקדֹוׁשִ ְוׁשֹוֵלַח לֹו ּדִ

ְבִחיַנת ּלֵל ְלָפָניו ּבִ ֲאדָֹני : "ְלִהְתּפַ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ם " ש ְ אֹוְמִרין קֹדֶׁ ׁשֶׁ

ִפּלָה אֻ . ַהּתְ ּלָה ְוזֶׁה סֹוד ְסִמיַכת ּגְ

ִפּלָה  ת ַהּתְ ִלְתִפּלָה ַהְינּו ִלְגאֹל אֶׁ

לּות יק ) ִמן ַהּגָ ְעּתִ זֶׁה  –ָאַמר ַהּמַ ּבָ

ף ד  ָרכֹות ּדַ ָמָרא ּבְ ַית ַהּגְ ְמֹתָרץ ֻקׁשְ

ֻאּלָה ִלְתִפּלָה  ֵהיִכי ָמִצי ְלִמְסַמְך ּגְ

ְתִחּלָה אֹוֵמר ה י יֹוָחָנן ּבִ ' ְוָהָאַמר ַרּבִ

ח וְּמָתרֵ  ְפּתַ ָפַתי ּתִ ִקינוּ ש ְ ּתַ יָון ּדְ ץ ּכֵ

ְמָיא א ּדַ ְתִפּלָה ֲאִריְכּתָ ָנן ּכִ י . ַרּבָ ְוַעל ּפִ

י  ֲאָמר ַהזֶּׁה מּוָבן ּכִ ְבֵרי ַהּמַ ןּדִ ֵאין  ַעל־ּכֵ

ֻאּלָה  ל סֹוד ְסִמיַכת ּגְ י ּכָ ָלל ּכִ ְפֵסק ּכְ זֶׁה הֶׁ

ְבִחיַנת  ה ּבִ ִפּלָ ְהיֶׁה ַהּתְ ּתִ ִלְתִפּלָה הוּא ׁשֶׁ

ַבר ה חֲאדָֹני ש ְ ' ּדְ ְפּתָ  (:ָפַתי ּתִ

ִפּלָה ֵאין . יב ית ַהּתְ לֶׁת ְוִנְפּדֵ ְגאֶׁ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ְיֵדי ־ְצִריִכים ְלׁשּום ְרפּוָאה ַעל

י ְיכֹוִלים  רֹוְפִאים ְוָדאְקטֹוִרים ּכִ

אֹות ַעל ל ַמה ־ְלִהְתַרּפְ ְיֵדי ּכָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שטו ־ אּתִ

אֹוֵכל ֲאִפּלּו ַעל ֶׁ ם ּוַמִים ־ׁשּ ְיֵדי לֶׁחֶׁ

מֹו ַעל  :ְיֵדי ְרפּואֹות־ּכְ

ת  .יג ֱעלֶׁמֶׁ ִלְפָעִמים ַהחֹוַלַאת ֲעַדִין נֶׁ

ּלֵית ְוָאז ֵאין  ָהָאָדם ְוֵאינֹו ִנְתּגַ ּבְ

ׁשּום רֹוֵפא ְוָדאְקטֹור ָיכֹול 

ָלל  י ֵאין יֹוֵדַע ּכְ אֹות אֹוָתּה ּכִ ְלַרּפְ

ת ה ֲאָבל .ַהחֹוַלַאת אֶׁ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ְלִתּקּון  ּכְ

ֲאוֹות ַהנַּ  לֹׁש ַהּתַ ל ּוְלִיְרָאה "ׁשָ

לֵ  ׁשְ ֵלמּות יּוַכל ּבִ ׁשְ מּות ְוִלְתִפּלָה ּבִ

ֲעַדִין לֹא  ׁשֶׁ ְלִהְתַרּפאֹות ֲאִפּלּו ּכְ

ם  א ִמּקֹדֶׁ ּלָה ַהחֹוַלַאת ְוִיְתַרּפֵ ִנְתּגַ

ֲחָלה ְולֹא ָיבֹוא  ֵעת ְצִמיַחת ַהּמַ ּבְ

ָלל  :ִליֵדי ַמֲחָלה ּכְ

ֵהם . יד לֹׁש ִמּדֹות ָרעֹות ׁשֶׁ ַאְך ֵיׁש ׁשָ

ִפלָּ  ת ַהּתְ ַאל ( ה אַמְפִסיִדים אֶׁ

ּלֹא ְלַבזֹּות  ז ְלָכל ָאָדם ׁשֶׁ ִהי ּבָ ּתְ

ָבה) ׁשּום ָאָדם ַמֲחׁשָ ֵאינֹו  (ֲאִפּלּו ּבְ ּוְכׁשֶׁ

ִפּלָה ת ַהּתְ מֶׁ זֶׁה ִנְפּגֶׁ ( ב. ִנְזָהר ּבָ

ֵאין ָהֱאמּוָנה  ִקְלקּול ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה  זֶּׁה ּבְ ֵלמּות ׁשֶׁ ׁשְ ּבִ

ִרית( ג. ָזָרה ַגם ַהּבְ ה ּוכְ . ּפְ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

לֹׁש ִמּדֹות ָרעֹות ֵאּלוּ  ָ ָלֵצאת ִמׁשּ

ֵלמּות ְוָאז "ַהנַּ  ׁשְ ה ִלְתִפּלָה ּבִ ל זֹוכֶׁ

י יּוַכל  ֵאין ָצִריְך ְלׁשּום ְרפּוָאה ּכִ

אֹוֵכל  ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ אֹות ּבְ ְלִהְתַרּפְ

ם ּוַמִים־ֲאִפּלּו ַעל ְוזֶׁה סֹוד . ְיֵדי לֶׁחֶׁ

ֻאלָּ  ַמְך ּגְ ּסָ הּו ׁשֶׁ ה ִלְתִפּלָה ִחְזִקּיָ

לּות  ִפּלָה ִמן ַהּגָ ת ַהּתְ ַאל אֶׁ ּגָ ׁשֶׁ

נַּ  ר ָהְרפּואֹות"ּכַ ם ֵספֶׁ ַנז ּגַ  :ל ּגָ

ִפּלָה ִמן . טו ת ַהּתְ זֹּוִכין ִלְגאֹל אֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ה  ֻאּלָ ְבִחיַנת ְסִמיכּות ּגְ לּות ּבִ ַהּגָ

ְבִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות  ִלְתִפּלָה ִהיא ּבִ

יחַ  יק ) :ָמׁשִ ְעּתִ ִבין  –ָאַמר ַהּמַ זֶׁה ּתָ ּבָ

ִלּקּוֵטי ִתְנָיָנא  ַתב ּבְ ּכָ ֶׁ ָבִרים ַמה ׁשּ ׁש ַהּדְ ׁשֹרֶׁ

ּסֹוד ּבַֹעז ְורּות ֵהם סֹוד "ִסיָמן ק ב ׁשֶׁ

ם ן ׁשָ ֻאּלָה ִלְתִפּלָה ַעּיֵ י ֵהם ָהיּו . ְסִמיַכת ּגְ ּכִ

ּנֹוָדע יַח ּכַ  (:ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ

ה ָהָאָדם ִלְתִפּלָה . טז זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ֵלמ ׁשְ ּקּוִנים ־ּות ַעלּבִ ל ַהּתִ ְיֵדי ּכָ

לֹׁש ־ל ַהְינּו ַעל"ַהנַּ  ָ ת ַהׁשּ ַ ְיֵדי ְקֻדׁשּ

ִנים  ַעל ָיָדם ְמַתּקְ ְרָגִלים ׁשֶׁ

ֲאוֹות ָרעֹות ה ּתַ לֹׁשָ ְ ָממֹון ; ַהׁשּ

ל ּגָ ְוָאז זֹוִכין ְלִיְרָאה . ַוֲאִכיָלה ּוִמׁשְ

בּוָאה  ַעת ַהּנְ ּפָ יְך ַהׁשְ ּוְלַהְמׁשִ

שְׁ  . ֵלמּות ְוִלְרפּוָאהְוִלְתִפּלָה ּבִ

לֹׁש ִמּדֹות ָרעֹות  ָ ם ִמׁשּ ְויֹוֵצא ּגַ

ת "ַהנַּ  ֵהם ַמְפִסיִדים אֶׁ ל ׁשֶׁ

ִפּלָה ל זֶׁה־ַעל. ַהּתְ ל ְצָבא , ְיֵדי ּכָ ּכָ

לֹות  זָּ ַמִים ְוָכל ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ָ ַהׁשּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שטז ־ אּתִ

ּלָם ֵהם  ְליֹוִנים ּכֻ ִרים ָהעֶׁ ָ ְוָכל ַהש ּ

יו ְוהּוא  ְחּתָ א ֵחן ִנְכָנִעים ּתַ נֹוש ֵ

ּלָם ֵעיֵני ּכֻ ָבִרים ֵהם . ּבְ ְוָכל ַהּדְ

ּלָם לֹוִוים  י ּכֻ ְצלֹו ּכִ ִחיַנת לֹוִוין אֶׁ ּבְ

ִחיַנת  ּנּו ְוהּוא ּבְ ִלים ּכָֹחם ִמּמֶׁ ּוְמַקּבְ

דֹול ה ַהּגָ ןוְ . ַמְלוֶׁ ָאז יּוַכל  ַעל־ּכֵ

ם  ְלּתָ ְמׁשַ ל מֶׁ ּכָ ְנִהיִגים ׁשֶׁ יר ַהּמַ ְלַהּכִ

י ַעזּּוָתם ְיֵדי עַ ־הּוא ַרק ַעל זּּות ּכִ

ְבִחיַנת . נֹוֵפל ְלָפָניו ֵאין ָאָדם 'ּבִ

ַעל חֹובוֹ  ְפֵני ּבַ ָניו ּבִ ְוָאז . 'ֵמִעיז ּפָ

ים  ּיִ ְנִהיִגים ֲאִמּתִ ת ַהּמַ ֵיַדע אֶׁ

ם ְחּתָ ֱחָלִקים ּתַ ָרֵאל נֶׁ מֹות ִיש ְ ׁשְ ּנִ . ׁשֶׁ

ר ַעְצמֹו ־ְיֵדי־ְוַעל ֵ זֶׁה יּוַכל ְלַקׁשּ

יָלא יִ  ם ּוִמּמֵ הֶׁ ר ִעם ּבָ ָ ְהיֶׁה ְמֻקׁשּ

ָרֵאל מֹות ִיש ְ ל ִנׁשְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ּכָ

ְלָאִכים ְוִיְתַקּיֵם  ְנַאת ַהּמַ ֵצל ִמּקִ ִיּנָ

ם ְלּתֹו ֲעֵליהֶׁ ְמׁשַ  :מֶׁ

ה . יז ר ֵמֲחֵברֹו זֶׁ ב ְלַדּבֵ ָאָדם יֹוׁשֵ ׁשֶׁ ּכְ

הּוא יֹוָמא  ָנה ׁשֶׁ ָ ִחיַנת רֹאׁש ַהׁשּ ּבְ

ִדיָנא ב ְוָדן. ּדְ י הּוא יֹוׁשֵ ת  ּכִ אֶׁ

ֵהר ִמזֶּׁה ְמאֹד . ֲחֵברוֹ  ְוָצִריְך ִלזָּ

ל ַעל ַעְצמֹו ֵהיֵטב ִאם  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ת ֲחֵברֹו  ּפֹט אֶׁ הּוא ָראּוי ָלזֶׁה ִלׁשְ

ט ֵלאלִֹהים הּוא ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ּוְכמֹו . ּכִ

ָאְמרּו ֲרזַ  ת ': ל"ׁשֶׁ ִדין אֶׁ ַאל ּתָ

יַע ִלְמקֹומוֹ  ּגִ ּתַ ּוִמי . 'ֲחֵבְרָך ַעד ׁשֶׁ

יַע ִלְמקֹום הּוא ׁשֶׁ  כֹול ֵליַדע ּוְלַהּגִ ּיָ

ַרְך ְלַבּדֹו . ֲחֵברוֹ  ם ִיְתּבָ ֵ ַרק ַהׁשּ

ל עֹוָלם ְוֵאין  הּוא ְמקֹומֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ָחד ֵיׁש לֹו  ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו ְוָכל אֶׁ

ַרךְ  ְצלֹו ִיְתּבָ הּוא ְלַבּדֹו . ָמקֹום אֶׁ

ָחד  ל אֶׁ יַע ִלְמקֹום ּכָ ָיכֹול ְלַהּגִ

ת הַ  ָחד ְוָלדּון אֶׁ  :ּכֹל ְלַכף ְזכּותְואֶׁ

ל . יח ר ַעְצמֹו ִעם ּכָ ֵ ה ְלַקׁשּ זֹּוכֶׁ ִמי ׁשֶׁ

מֹות ַעל ׁשָ ּקּוִנים ־ַהּנְ ל ַהּתִ ְיֵדי ּכָ

ןל הּוא "ַהנַּ  ם־ּכֵ ְבִחיַנת ְמקֹומֹו  ּגַ ּבִ

ֹות  ל עֹוָלם ְוהּוא ָיכֹול ַלֲעש  ׁשֶׁ

ת ַהּכֹל ְלַכף ־רֹאשׁ  ָנה ְוָלדּון אֶׁ ָ ַהׁשּ

 :ְזכּות

נָ . יט ָ דֹול רֹאׁש ַהׁשּ ד ּגָ סֶׁ ה הּוא חֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵאיְך ָהִיינּו , ֵמֵאת ַהׁשּ ּכִ

ָרה  ּפָ ׁש ּכַ ֵנינּו ְלַבּקֵ ְמִריִמין ּפָ

ַרךְ  ן. ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ נּו  ַעל־ּכֵ ה ִעּמָ ָעש ָ

ין  ין ְוָקַבע יֹום ַהּדִ יֹום ּדִ ד ּבְ סֶׁ חֶׁ

שׁ  רֹאׁש חֹדֶׁ ָנה ּבְ ָ ָאז , רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶׁ

ְבָיכֹול הּוא ִיתְ  ַעְצמוֹ ּכִ ַרְך ּבְ  ּבָ

ְבִחיַנת  ָרה ּבִ ּפָ ׁש ּכַ ִמְתָחֵרט ּוְמַבּקֵ

י ַעְטּתִ ּמִ ָרה ַעל ׁשֶׁ ּפָ ָהִביאּו ָעַלי ּכַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שיז ־ בּתִ

ל     ִכים ּכָ ם ִנְמׁשָ ָ ׁשּ ּמִ ֵרַח ׁשֶׁ ת ַהּיָ אֶׁ

ןוְ . ַהֲחָטִאים ה  ַעל־ּכֵ ֵאין ָלנּו ּבּוׁשָ

ׁש  ין ְלִהְתָחֵרט ּוְלַבּקֵ יֹום ַהּדִ ּבְ

ל  ָרה ַעל ּכָ ּפָ ינוּ ּכַ ם . ַמֲעש ֵ י ָאז ּגַ ּכִ

ׁש  ַרְך ִמְתָחֵרט ּוְמַבּקֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ָרה ּפָ  :ּכַ

ִחיַנת ִיְרָאה. כ ֹוָפר הּוא ּבְ ם . ַהׁשּ ּגַ

בּוָאה ַעת ַהּנְ ּפָ ִחיַנת ַהׁשְ . הּוא ּבְ

לֶׁת  ְגאֶׁ ּנִ ִפּלָה ׁשֶׁ ִחיַנת ּתְ ם הּוא ּבְ ּגַ

לּות ִחיַנת ַמה , ִמן ַהּגָ ם הּוא ּבְ ּגַ

ל ש ִ  ּכָ ֶׁ ה חֹוְזִרים ּכָֹחם ׁשּ דֶׁ ָ יַח ַהש ּ

ַעל ִפּלָה ׁשֶׁ זֶׁה ְיכֹוִלין ־ְיֵדי־ְלתֹוְך ַהּתְ

ָנה ָ ֹות רֹאׁש ַהׁשּ  :ַלֲעש 

ה  ָ כ  ֵמי ֲחנֻׁ  ב –יְׁ

ה . א זֶּׁ ה ֵהם ְיֵמי הֹוָדָאה ׁשֶׁ ְיֵמי ֲחֻנּכָ

א ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ִחיַנת ׁשַ  :ּבְ

א הּוא . ב ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ר ׁשַ ִעּקַ

ַרְך ְלהֹודוֹ  מֹו ִיְתּבָ ת ּוְלַהּלֵל ִלׁשְ

ַרְך  יר אֹותֹו ִיְתּבָ ְוָלַדַעת ּוְלַהּכִ

ַעל זֶׁה ְסמּוִכין ּוְקרֹוִבים ֵאָליו ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ַרךְ  ּיֹוְדִעין . ִיְתּבָ ֶׁ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ּכִ

יֹוֵתר  ַרְך ּבְ יִרין אֹותֹו ִיְתּבָ ּוַמּכִ

יֹוֵתר ַרְך ּבְ י . ְסמּוִכין ֵאָליו ִיְתּבָ ּכִ

אָ  לוּ ׁשְ ּטְ ּלָם ִיְתּבַ ָבִרים ּכֻ ל ַהּדְ ר ּכָ

ֵאר ַרק  ָ לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ְולֹא ִיׁשּ

ִחיָנה ַהזֹּאת ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵל  ַהּבְ

ה  ַרְך ְוזֶׁה ִיְהיֶׁ ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ

א ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ ל ׁשַ  :ּכָ

זֹּוִכין . ג ׁשֶׁ ְפָרט ּכְ ִלּמּוד ֲהָלכֹות ּבִ

ם זֶׁ  הֶׁ ׁש ּבָ ןה ְלַחּדֵ ם־ּכֵ ִחיַנת  ּגַ ּבְ

א ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ  :ׁשַ

ַרְך ־ַעל. ד ם ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי הֹוָדָאה ְלַהׁשּ

ְיֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות ־ְוֵכן ַעל

ָנֵקל־ְיֵדי־ַעל ָאה הֹוָלָדה ּבְ ְוֵכן . זֶׁה ּבָ

רֹות־ְיֵדי־ִנּצֹוִלין ַעל ל ַהּצָ  :זֶׁה ִמּכָ

ל. ה ֵאיזֶׁה ָצָרה ַחס ְוׁשָ ָאָדם ּבְ ׁשֶׁ ֹום ּכְ

גּום ת הּוא ּפָ ן. ָאז ָהֱאמֶׁ  ַעל־ּכֵ

ת ַעְצמֹו  מֹר ְמאֹד ָאז אֶׁ ָצִריְך ִלׁשְ

ה  ֵאיזֶׁ ד ּבְ ּלֹא ִיְהיֶׁה ִנְלּכָ יֹוֵתר ׁשֶׁ ּבְ

ר ַעל קֶׁ ָרה ַחס ־ָטעּות ְוׁשֶׁ ְיֵדי ַהּצָ

לֹום  :ְוׁשָ

ְלִמיֵדי־ַעל. ו ִלין ּתַ ַבּטְ ּמְ ֲחָכִמים ־ְיֵדי ׁשֶׁ

ּמּוָדם ַעל ה חֹולֶׁה זֶׁה ַנֲעש ֶׁ ־ְיֵדי־ִמּלִ

 :ַעל ַרְגָליו

ם . ז ֵ זֹּוִכין ְלַהּלֵל ְוהֹוָדָאה ְלַהׁשּ ׁשֶׁ ּכְ

ל ַמה  ָכל ֵעת ַעל ּכָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ּיֹוֵצא  ׁשֶׁ ְפָרט ּכְ עֹוֵבר ָעָליו ּבִ ֶׁ ׁשּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שיח ־ בּתִ

לֹום ְוֵכן  ֵמֵאיזֶׁה ָצָרה ַחס ְוׁשָ

זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ִלּמּוד ֲהָלכֹות ַעל־ַעל

י ָהאֱ  ה ַקּוֵ לֹׁשָ תזֹוִכין ִלׁשְ ַהְינּו , מֶׁ

ר  זֶּׁה ִעּקַ ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ּלֵל ּבֶׁ ְלִהְתּפַ

ִפּלָה ֵלמּות ַהּתְ ל ּתֹוַרת . ׁשְ ם ְלַקּבֵ ּגַ

ה אֹותֹו  ּיֹורֶׁ י ׁשֶׁ י ֲאִמּתִ ת ֵמַרּבִ ֱאמֶׁ

ית תֹוָרתֹו ָהֲאִמּתִ ר ּבְ ְך ָיׁשָ רֶׁ דֶׁ . ּבְ

ים  ּיִ ּדּוִכים ֲאִמּתִ ֹות ׁשִ ם ַלֲעש  ּגַ

ַרְך לוֹ  ם ִיְתּבָ ֵ ְזִמין ַהׁשּ ּיַ ּוְלָבָניו  ׁשֶׁ

י ת ָיִאיר . ִזּוּוָגם ָהֲאִמּתִ ְוָהֱאמֶׁ

ּבּור  ְלֵקי ַהּדִ ָעה חֶׁ ת ַאְרּבָ ִלים אֶׁ ְוַיׁשְ

אֹות ח) ה ־ְיֵדי־ְוַעל (ַהְמֹבָאִרים ּבְ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ה  ָ ֻדׁשּ ָרָכה ְוַהּקְ יְך ַהּבְ ְלַהְמׁשִ

ת ְיֵמי  ׁשֶׁ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶׁ ִ ְוַהש ּ

ּלֶׁה ַאְחדּות זֶׁה ִיתְ ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהחֹול ּגַ

ּנֹות  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ּפְ ַהּפָ

ל  ּכָ ת ׁשֶׁ ֱאמֶׁ ְלַהֲאִמין ְוֵליַדע ּבֶׁ

ִכין  ּנֹות ִנְמׁשָ ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ַהּפְ

ַרךְ  ׁשּוט ִיְתּבָ ָחד ַהּפָ זֹּאת , ֵמאֶׁ ׁשֶׁ

ָכל  ִחיָנה ְיָקָרה ְמאֹד ְלַמְעָלה ּבְ ַהּבְ

ְצלֹו יִ  ַרְך ָהעֹוָלמֹות ַוֲאִפּלּו אֶׁ ְתּבָ

ָבר ָיָקר ְוָחׁשּוב ְוִנְפָלא  הּוא ּדָ

 :ְמאֹד

 

ּבּור ֵהם. ח ְלֵקי ַהּדִ ָעה חֶׁ  :ַאְרּבָ

ל ְצָדָקה'( א ּבּור ׁשֶׁ ר ָהָאָדם ' ּדִ דֶׁ י ּגֶׁ ּכִ

ְך  ּבּור ִנְמׁשָ ּבּור ְוזֶׁה ַהּדִ הּוא ַהּדִ

ָדָקה ד הּוא , ִמּצְ סֶׁ י ְצָדָקה ָוחֶׁ ּכִ

ן ם־ּכֵ דֶׁ  ּגַ י ּגֶׁ ר ָהָאָדם ּכִ דֶׁ ר ָהָאָדם ּגֶׁ

ד ִעם  סֶׁ ר הּוא ִלְגמֹל חֶׁ ְמַדּבֵ

ִרּיֹות ה ְצָדָקה . ַהּבְ ֵאינֹו עֹוש ֶׁ ּוִמי ׁשֶׁ

ּבּור ְמאֹד ְוהּוא  ַהּדִ ד ּפֹוֵגם ּבְ סֶׁ ָוחֶׁ

ְכָלל  ַעל ַחי ְוֵאינֹו ּבִ ְבִחיַנת ּבַ ּבִ

ָלל י ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא , ָאָדם ּכְ ּכִ

ְצָדָקה ּוְגִמילּות  ְיֵדי־ָאָדם ַרק ַעל

 .ִדיםֲחסָ 

ׁשּוָבה'( ב ל ּתְ ּבּור ׁשֶׁ ר ' ּדִ ְלַדּבֵ

ל תְּ  ה ׁשֶׁ ּבּוִרים ַהְרּבֵ ׁשּוָבה ְלָפָניו ּדִ

ַרךְ   .ִיְתּבָ

יִרים ְקרֹוִבים ( ג ל ֲעׁשִ ּבּור ׁשֶׁ ּדִ

ם  ֵ ם ַהׁשּ יַע ָלהֶׁ ּפִ ׁשְ ּיַ ְלכּות ׁשֶׁ ַלּמַ

ם  ְפתֹוֵתיהֶׁ ש ִ ְבֵרי ֵחן ּבְ ַרְך ּדִ ִיְתּבָ

ֵזרֹות קָ  ל ַהּגְ ל ּכָ ׁשֹות ְוִלְפעֹל ְלַבּטֵ

ָרֵאלטֹובוֹ   .ת ִויׁשּועֹות ַעל ִיש ְ

בּ  (ד ל ּורּדִ ה ַמְלכּות ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ִביא  ,ּדִ ּיָ ׁשֶׁ

יַח  ת ְמׁשִ ַרְך אֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ָלנּו ַהׁשּ

ּבּוָריו מַֹע ּדִ ה ִלׁשְ   ִצְדֵקנּו ְוִנְזּכֶׁ
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הֹוִרים ְוַהּנֹוָרִאים  ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ַהּקְ

דֹושׁ  יו ַהּקָ  :ִמּפִ

ּבּור הּוא ִעקַּ . ט ֵלמּות ַהּדִ ר ִקּיּום ּוׁשְ

ת־ַעל  :ְיֵדי ֱאמֶׁ

ּנֹוְתִנים ָממֹון . י ְמֵכי אֹוַרְיָתא ׁשֶׁ ּתָ

דֹול  ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְזכּוָתם ּגָ

י ַעל. ְמאֹד ְיֵדי ָממֹוָנם ־ּכִ

ְלִמיֵדי ֲחִזיִקין ַהּתַ ּמַ  ־ֲחָכִמים ַעל־ׁשֶׁ

ְלִמיֵדי־ְיֵדי ם ֲחָכִמי־זֶׁה ְיכֹוִלים ַהּתַ

ּתֹוָרה ּוְלהֹוִליד ֲהָלכֹות  ַלֲעסֹק ּבַ

י ּתֹוָרה ם . ְוִחּדּוׁשֵ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ּלָה  ּנֹוְלָדה ְוִנְתּגַ ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ ֵחלֶׁק ּבְ

ּנֹוְתִנים . ַעל ָיָדם מֹון ׁשֶׁ ְוָכל ַהּמָ

ְלִמיֵדי ְחַסר  ־ְלַהּתַ ּנֶׁ ֲחָכִמים ַאף ׁשֶׁ

ָעה  ְלִפי ְצָלם  ׁשָ י־ַעל־ַאף  אֶׁ   ־ּפִ

ּנֹוְלדּו ־ן ַעלכֵ  ְיֵדי ַהֲהָלכֹות ׁשֶׁ

ע ַעל ּפָ ׁשּו ַעל ָיָדם ִנׁשְ  ־ְוִנְתַחּדְ

ם ־ְיֵדי ד ְוחֹוֵזר ְוִנְתַמּלֵא ָלהֶׁ סֶׁ זֶׁה חֶׁ

רֹון ֲעׁשּוַע עֹוָלם . ַהִחּסָ ְוזֹוִכין ְלׁשַ

רֹון  ִחיַנת ִמּלּוי ַהִחּסָ הּוא ּבְ א ׁשֶׁ ַהּבָ

ִנים) ן ּפְ י ָהאֱ  (ַעּיֵ ת ַקּוֵ לׁשֶׁ ת ּוְלָכל ׁשְ מֶׁ

ְלֵקי  ָעה חֶׁ ָכל ַאְרּבָ ִאירּו ּבְ ּיָ ׁשֶׁ

ּבּור ַהנַּ  ּקּוִנים "ַהּדִ ל ּוְלָכל ַהּתִ

 :ל"ַהנַּ 

ָרֵאל ־ַעל. יא ש ְ ּיִ ִפּלָה ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּתְ

ם  ׁשֵ ת ִנְקָרִאים ּבְ ֱאמֶׁ ִלין ּבֶׁ ּלְ ִמְתּפַ

דֹושׁ . ֵאל י ַהּקָ רּוךְ ־ּכִ הּוא ִנְקָרא ־ּבָ

ם ַהּכֹחַ  קִּ , ֵאל ַעל ׁשֵ י הּוא ּתַ יף ּכִ

ִפּלָה ־ְוַעל. ּוַבַעל ַהְיֹכלֶׁת ְיֵדי ַהּתְ

ּנּו  ָאנּו לֹוְקִחין ְלַעְצֵמנּו ַהּכַֹח ִמּמֶׁ

ֵזרֹוָתיו ִלין ּגְ י ָאנּו ְמַבּטְ ַרְך ּכִ . ִיְתּבָ

ם ֵאל ׁשֵ ָרֵאל ִנְקָרִאים ּבְ  :ְוָאז ִיש ְ

ה ־ַעל. יב ְיֵדי ַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנּכָ

ל ְיֵדי ַהַהּלֵל ְוַההֹוָדָאה ׁשֶׁ ־ְוַעל

ֲעׁשּוַע עֹוָלם  ר ׁשַ זֶּׁה ִעּקַ ה ׁשֶׁ ֲחֻנּכָ

נַּ  א ּכַ ןזֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ל ַעל"ַהּבָ ם־ּכֵ  ּגַ

ת  י ָהֱאמֶׁ ת ַקּוֵ לׁשֶׁ ל ׁשְ ִאירּו ּכָ ּיָ ׁשֶׁ

ּבּור ַהנַּ  ְלֵקי ַהּדִ ָעה חֶׁ ַאְרּבָ ל "ּבְ

ּבּור ת ַהּדִ ִלימּו אֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְוַיׁשְ

ֻדשָּׁ  יְך ַהּקְ ְמָחה ִיְזּכּו ְלַהְמׁשִ ִ ה ְוַהש ּ

ת ְיֵמי ַהחֹל ׁשֶׁ ת ְלׁשֵ ּבָ ל ׁשַ . ׁשֶׁ

ּלֶׁה ַאְחדּותֹו ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה ִיְתּגַ

ּנֹות  ּתַ ֻעּלֹות ִמׁשְ ׁשּוט ִמּתֹוְך ּפְ ַהּפָ

נַּ  זֶׁה . ל"ּכַ ה ּכָ ה ַלֲחֻנּכָ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ ַאׁשְ

ּקּוִנים ַהּנֹוָרִאים  ל ַהּתִ יְך ּכָ ְלַהְמׁשִ

 :ָהֵאּלֶׁה

זֹּוכֶׁ . יג ּבּור ִמי ׁשֶׁ ֵלמּות ַהּדִ ה ִלׁשְ

ּקּוִנים ַהּנֹוָרִאים ָהֵאּלֶׁה ־ַעל ְיֵדי ַהּתִ
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ְרצֹונֹו    ּבּור ּכִ ֹות ִעם ַהּדִ ָיכֹול ַלֲעש 

ְרצֹונֹו  ַבע ּכִ ּנֹות ַהּטֶׁ ַהְינּו ְלׁשַ

ּבּורוֹ ־ַעל ֵלמּות ּדִ  :ְיֵדי ׁשְ

ה ֵליֵלד לֹוַמר ָאז . יד ָ ה ִלְמַקׁשּ ְסֻגּלָ

מָּ  ה ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ּכַ ה ְוַכּמָ

ָעִמים  :ּפְ

יֹון ֶנֶפש    דְׁ ִ  ג –פ 

ִביל . א ׁשְ ין ּבִ עֹוש ִ ְדיֹון ׁשֶׁ ַאַחר ַהּפִ

ין ָאז ֵיׁש ְרׁשּות  יק ַהּדִ ְלַהְמּתִ

ם אֹות ֲאָבל לֹא קֹדֶׁ . ָלרֹוֵפא ְלַרּפְ

ר ָהְרפּוָאה ַעל י ִעּקַ ְדיֹון־ּכִ  :ְיֵדי ּפִ

יִתי   ִבים ִצו ִ ֶאת ָהעֹורְׁ  ד –וְׁ

ר ֲעבוֹ . א ָדָקה ִהיא ִעּקַ ַדת ַהּצְ

ּלֹו ְלָהְפכֹו  ר ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶׁ ּבֵ ְלׁשַ

ב ִלְצָדָקה י . ְלַרֲחָמנּות ְלִהְתַנּדֵ ּכִ

ִטְבעֹו ְונֹוֵתן  הּוא ַרֲחָמן ּבְ ִמי ׁשֶׁ

ִטְבעֹו  ּבְ ְצָדָקה ֵמֲחַמת ַרֲחָמנּות ׁשֶׁ

ן. ֵאין זֶׁה ֲעבֹוָדה ִדיֵבי  ַעל־ּכֵ ל ַהּנְ ּכָ

ם  רֹוִצים ְלַקּיֵ ִמְצַות ְצָדָקה ֵלב ׁשֶׁ

ָראּוי ְצִריִכין ֵליֵלְך ְוַלֲעֹבר  ּכָ

ִחיָנה זֹאת ְך ּבְ רֶׁ ִחּלָה ּדֶׁ ּתְ ַהְינּו . ּבַ ּדְ

ר  ּבֵ ִחּלָה ְצִריִכין ְלׁשַ ּתְ ּבַ ׁשֶׁ

ִטְבָעם  ּבְ ם ׁשֶׁ ּלָהֶׁ ָהַאְכָזִרּיּות ׁשֶׁ

ן ְצָדָקה י , ְלָהְפכֹו ְלַרֲחָמנּות ִלּתֵ ּכִ

ָדָקה כַּ  ר ֲעבֹוַדת ַהּצְ . ל"נַּ זֶׁה ִעּקַ

ם ־ְיֵדי־ְוַעל ֵ ז ַהׁשּ ם רֹגֶׁ ְך ּגַ זֶׁה ִנְתַהּפֵ

ַרְך ְלָרצֹון  :ִיְתּבָ

ים טֹוִבים ְוָכל . ב ְצוֹות ּוַמֲעש ִ ל ַהּמִ ּכָ

ִחיַנת הֹוָלָדה ם ֵהם ּבְ ֵ . ֲעבֹוַדת ַהׁשּ

יִקים  ל ַצּדִ ם ׁשֶׁ ר ּתֹוְלדֹוֵתיהֶׁ י ִעּקַ ּכִ

ים טֹוִבים ּוְכמֹו . ֵהם ַמֲעש ִ

ת קֹדֶׁ  ַהּיֹולֶׁדֶׁ ם הֹוָלָדה ְצִריָכה ׁשֶׁ

ה ֲחָבִלים ְוִציִרים ְוִלְצעֹק  ּמָ ִלְסּבֹל ּכַ

ל ָאח ַוֲאבֹוי ְוכוּ  ה ָקִלין ׁשֶׁ ּמָ ' ּכַ

מֹו־ֵכן ם  ּכְ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ׁש ּבַ ַמּמָ

ה ַלֲעֹבד ֵאיזֶׁה ֲעבֹוָדה אֹו  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ׁשּוָבה ה , ּתְ ּמָ ְהיֶׁה לֹו ּכַ ּיִ ְכֵרַח ׁשֶׁ הֶׁ ּבְ

ה ָקִלין ְוָצִריְך . ְיִגיעֹות ּמָ ִלְצעֹק ּכַ

ִניחֹות  ה ּגְ ל ָאח ַוֲאבֹוי ְוַכּמָ ׁשֶׁ

יֹות ְוכוּ  ה ַהּטָ ִפילֹות ְוַכּמָ ה ּכְ ' ְוַכּמָ

ה  ָאז ָקׁשֶׁ ַהְתָחָלה ׁשֶׁ ּוִבְפָרט ּבַ

ל ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ְמאֹד י ּכָ ְוָאז . ּכִ

ה  ה ָקִלין ְוַכּמָ ּמָ יֹוֵתר ּכַ ְצִריִכין ּבְ

ִניחֹות ְוכוּ  ם ׁשֶׁ ' ּגְ ְתִחיִלין קֹדֶׁ ּמַ

ְך ־ְוַגם ַאַחר. ֵאיזֶׁהּו ַהְתָחָלה ּכָ

ןְלַאַחר ַהַהְתָחָלה  ם־ּכֵ א  ּגַ ֵאינֹו ּבָ

ה ּמָ ם ּוְצִריִכין ּכַ ֵ ָנֵקל ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּבְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכא ־ דּתִ

נַּ    נּועֹות ּכַ ה ּתְ ם "ְיִגיעֹות ְוַכּמָ ל קֹדֶׁ

א  ֹות ֵאיזֶׁה ֻעְבּדָ זֹּוִכין ַלֲעש  ׁשֶׁ

ְהיֶׁה ָלּה ִהּדּור ַאְך  ּיִ ַהַהְתָחָלה ׁשֶׁ

נַּ  ה ְמאֹד ּכַ ן. ל"ָקׁשָ ַאל  ַעל־ּכֵ

ל ַמה  יָך ַעל ּכָ ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹונֶׁ

ְכֵרַח ִלְסּבֹל  הֶׁ י ּבְ עֹוֵבר ָעלֶׁיָך ּכִ ֶׁ ׁשּ

נַּ   :ּוְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא. ל"ַהּכֹל ּכַ

ָתִחים . ג ל ַהּפְ ת ּכָ בֶׁ ָדָקה ַמְרחֶׁ ַהּצְ

ָאָדם ִנְכָנס  ׁשֶׁ ּכְ ה ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ׁשֶׁ

ְך ַוֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוַדת ה רֶׁ ֵאיזֶׁה ּדֶׁ ' ּבְ

ַתח  ם ּפֶׁ ָאז הּוא ָצִריְך ִלְפּתַֹח ׁשָ

ךְ  רֶׁ אֹותֹו ַהּדֶׁ ִביל זֶׁה , ִלְכֹנס ּבְ ּוִבׁשְ

ל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות ְוַעל ְיֵדי ־ּכָ

ַתח ָדָקה ַמְרִחיב ַהּפֶׁ ַוֲאִפּלּו . ַהּצְ

ָדָקה  ַתח ַהּצְ ָבר ּפֶׁ ׁש ּכְ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ת ּופ בֶׁ ל ַמְרחֶׁ יֹוֵתר ּכָ ֹוַתַחת ּבְ

ה ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ָתִחים ׁשֶׁ ןוְ , ַהּפְ  ַעל־ּכֵ

ן  ל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה טֹוב ִלּתֵ ם ּכָ קֹדֶׁ

ה  ָ ֻדׁשּ ַתח ַהּקְ ֵדי ְלַהְרִחיב ּפֶׁ ְצָדָקה ּכְ

ֲעבֹוָדתֹו ְולֹא  ֹות ּבַ ִריְך ַלֲעש  ּצָ ׁשֶׁ

ל ה ְוָכֵבד ָעָליו ּכָ ְך ־ִיְהיֶׁה ָקׁשֶׁ ּכָ

ם הֶׁ  :ִלְכֹנס ּבָ

ה הַ . ד ָדָקה ִהוא ָקׁשָ ְתָחַלת ַהּצְ

ל . ּוְכֵבָדה ְמאֹד לֶׁת ׁשֶׁ ֲאָבל ַהּתֹועֶׁ

דֹול ְמאֹד ְמאֹד ָדָקה ּגָ י ָצְרֵכי . ַהּצְ ּכִ

ים ְמאֹד ַוֲאִפּלּו . ַהּגּוף ֵהם ַרּבִ

ים ְמאֹד  ְכֵרִחּיֹות ֵהם ַרּבִ ַההֶׁ

ים ְוִדירֹות  ה ּוַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ת  ָהָאָדם ְמאֹד ְוֵהם מֹוְנִעים אֶׁ

ַרךְ  . ְמאֹד ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ל ־ְוַעל ִלים ּכָ ּטְ ָדָקה ִמְתּבַ ְיֵדי ַהּצְ

ִניעֹות י ַעל. ֵאּלּו ַהּמְ ְיֵדי ְצָדָקה ־ּכִ

ַרְך ַעד  יַע ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּפִ ׁשְ ּיַ ה ׁשֶׁ זֹוכֶׁ

ק  ֹות ׁשּום ֵעסֶׁ ּלֹא ִיְצָטֵרְך ַלֲעש  ׁשֶׁ

ְר  ִביל ּפַ ׁשְ ָנָסה ַרק ּוְמָלאָכה ּבִ

ית ַעל ְהיֶׁה ְמַלאְכּתֹו ַנֲעש ֵ ְיֵדי ־ּתִ

ֲעבֹוָדתֹו  ֲאֵחִרים ְוהּוא ַיֲעסֹק ּבַ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

י . ה ל ּכִ ר ְלַקּבֵ ְפׁשָ ד ִאי אֶׁ סֶׁ רֹב ַהחֶׁ

ל רֹב טֹוָבה ְוָצִריְך  ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ

ל ַעל ִלי ְוִצּנֹור ְלַקּבֵ ֹות ּכְ ָידֹו ־ַלֲעש 

ד סֶׁ ת ַהחֶׁ ה יְ ־ְוַעל, אֶׁ ֵדי ִיְרָאה ַנֲעש ֶׁ

ל  ִלי ְוִצּנֹור ְלַקּבֵ ת  ַעל־ָיָדהּ ּכְ אֶׁ

ד סֶׁ  :ַהחֶׁ

ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ־ַעל. ו ּלֶׁה ׁשֶׁ ְתּגַ ּנִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך ְוֵאין ׁשּום ִחּיּוב  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּבִ

ָלל ַעל ַבע ּכְ ה ־ְיֵדי־ַהּטֶׁ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ָכר , ִיְרָאה ׁש ש ָ ּיֵ י ָאז יֹוְדִעים ׁשֶׁ ּכִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכב ־ דּתִ

שׁ  ָניו  ָועֹנֶׁ ְך ְלִהְתָיֵרא ִמּפָ ּיָ ְוׁשַ

ַרךְ  ּנֹוְפִלין ִלְכִפיָרה . ִיְתּבָ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ִאּלּו ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ַעל ַבע ־ּכְ י ַהּטֶׁ ּפִ

לֹום ְך ִיְרָאה ַחס ְוׁשָ ּיָ ָאַמר ) .ֵאין ׁשַ

יק  ְעּתִ ן ִאּיֹוב ט –ַהּמַ ָאַמר ֱאִליַפז "ַעּיֵ ו ד ׁשֶׁ

מַ  ָלה ַהּכֹל ּבְ ּתָ ַמִים ַאף ְלִאּיֹוב ׁשֶׁ ָ ת ַהׁשּ כֶׁ ֲערֶׁ

ֵפר ִיְרָאה ה ּתָ  (:ַאּתָ

ּלּות ָהָרצֹון ַהנַּ . ז ל הּוא "ִהְתּגַ

ִמים טֹוִבים־ַעל ל . ְיֵדי ַהּיָ י ּכָ ּכִ

ׁש קֹוֵרא ּוַמְכִריז ־יֹום טֹוב קֹדֶׁ

ַהּכֹל ִמְתַנֵהג  ת ָהָרצֹון ׁשֶׁ ּוְמַגּלֶׁה אֶׁ

ַרְך ְוֵאין ׁשּום  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַרק ּבִ

ָללִחּיּוב הַ  ַבע ּכְ ָכל . ּטֶׁ י ּבְ ּכִ

ם ־טֹוב ְויֹום־יֹום ֵ ה ַהׁשּ טֹוב ָעש ָ

נּו אֹותֹות נֹוָראֹות  ַרְך ִעּמָ ִיְתּבָ

ַבע ְך ַהּטֶׁ פֶׁ ֵהם הֶׁ ַסח ְיִציַאת , ׁשֶׁ פֶׁ ּבְ

ְצַרִים  הֹוִציָאנּו ִמּמִ ִמְצַרִים ׁשֶׁ

אֹותֹות נֹוָראֹות ן , ּבְ בּועֹות ַמּתַ ׁשָ ּבְ

ת ַהּתֹוָר  ַתן אֶׁ ּנָ ה ּתֹוָרה ׁשֶׁ

אֹותֹות נֹוָראֹות ף , ּבְ ּקֵ ֻסּכֹות הֶׁ ּבְ

בֹוד ַעל, ַעְנֵני ּכָ ל ֵאּלוּ ־ׁשֶׁ ְיֵדי ּכָ

ָהאֹותֹות ְוַהּמֹוְפִתים ַהּנֹוָרִאים 

לֹׁש ְרָגִלים  ָ ָכל ַהׁשּ נּו ּבְ ה ִעּמָ ָעש ָ ׁשֶׁ

ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ַרק  ּלֶׁה ׁשֶׁ ִנְתּגַ

ַרְך ְלַבד ְוֵאין ׁשּום  ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּבִ

ָללִחּיּוב הַ  ַבע ּכְ ַאְך ְצִריִכין . ּטֶׁ

מַֹע  ְלַהּטֹות ָאְזנֹו ְוִלּבֹו ֵהיֵטב ִלׁשְ

ה ַהזֹּאת  דֹוׁשָ ִריָאה ַהּקְ קֹול ַהּקְ

ְמַחת יֹום־ְיֵדי־ְוַעל ה ְלש ִ  ־זֶׁה זֹוכֶׁ

ה , טֹוב זֹּוכֶׁ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ָחד ּכְ ל אֶׁ י ּכָ ּכִ

ִריָאה ַהנַּ  ִלּבֹו קֹול ַהּקְ מַֹע ּבְ ל "ִלׁשְ

ל יֹום ַהּכֹל ִמְתַנֵהג טוֹ ־ׁשֶׁ ב ׁשֶׁ

ה  ן זֹוכֶׁ ַרְך ְלַבד ּכֵ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּבִ

ְמַחת יֹום  :טֹוב־ְלש ִ

ֵיׁש ַחּיֹות ָרעֹות ּדֹוְרִסים . ח

ַבע , ְוטֹוְרִפים ְוֵהם ַחְכֵמי ַהּטֶׁ

רֹוִצים ְלַהְראֹות ַעל י ָחְכָמָתם ־ׁשֶׁ ּפִ

ַהּכֹל ַעל ְטֵעית ׁשֶׁ ַבע ־ַהּמֻ י ַהּטֶׁ ּפִ

לֹום ם ּדֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים ְוהֵ , ַחס ְוׁשָ

נוּ  ֵני ַעּמֵ ים ִמּבְ ה . ַרּבִ ּמָ י ּכַ ּכִ

זֶׁה  ְקעּו ּבָ ָרֵאל ׁשָ ש ְ ְנָפׁשֹות ִמּיִ

ָפׁשֹות ֵהם . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוֵאּלּו ַהּנְ

ח ּפָ ִרים ָהֲאחּוזֹות ּבַ ִצּפֳּ ן. ּכְ  ַעל־ּכֵ

ָחס ַעל ַנְפׁשֹו ָצִריְך  ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

ּלֹא ִלְברַֹח ּוְלַמּלֵט ַנְפשׁ  ם ׁשֶׁ ֹו ֵמהֶׁ

ת ַחס  סֶׁ ת ְוִנְדרֶׁ פֶׁ ְהיֶׁה ַנְפׁשֹו ִנְטרֶׁ ּתִ

לֹום ַעל ָיָדם רּוָתם . ְוׁשָ ּבְ י ִהְתּגַ ּכִ

ֲאָגָתם עֹולֶׁה  דֹול ְמאֹד ְוקֹול ׁשַ ּגָ

ל  ִריָאה ׁשֶׁ ר ַעל קֹול ַהּקְ ּבֵ ּוִמְתּגַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכג ־ דּתִ

ּקֹוֵרא ְוצֹוֵעק ּוְמַגּלֶׁה ־יֹום טֹוב ׁשֶׁ

ת ָהָרצֹון ן. אֶׁ ָחִליָלה  ַעל־ּכֵ

ָפִרים  ֵאּלּו ַהּסְ ָלל ּבְ ל ּכְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִרים ֵמֲחִקירֹות ֲאִפּלּו . ַהְמַדּבְ

ָרֵאל דֹוֵלי ִיש ְ רּו ּגְ ִחּבְ ְסָפִרים ׁשֶׁ , ּבִ

דֹוָלה ִמזּוֹ  י ֵאין ָרָעה ּגְ  :ּכִ

ֵקִנים ַמֲאִריֵכי ָיִמים ־ַעל. ט ְיֵדי ַהזְּ

ֵלמּות  ם ׁשְ הֶׁ ֵאין ּבָ ּדֹור ׁשֶׁ ּבַ ׁשֶׁ

ַבע זֶׁה ִמתְ ־ְיֵדי־ַעל ר ָחְכַמת ַהּטֶׁ ּבֵ ּגַ

ל  י ָצִריְך ָהָאָדם ּכָ לֹום ּכִ ַחס ְוׁשָ

ּתֹוֵסף ּוָבא לֹו יֹום ִמיֵמי  ּנִ ֶׁ ַמה ׁשּ

ה  ָ ָכל יֹום ְקֻדׁשּ יו ְלהֹוִסיף ּבְ ַחּיָ

ם ֵ ת ַהׁשּ א . ְוַדַעת אֶׁ ּבָ ל יֹום ׁשֶׁ י ּכָ ּכִ

יֹוֵתר ־ַאַחר ִאיר ּבְ ּיָ ְך ָצִריְך ׁשֶׁ ּכָ

ה וְ  ָ תֹוְספֹות ְקֻדׁשּ ת הּבְ . 'ַדַעת אֶׁ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ְוַרק זֶׁה ִנְקָרא ָזֵקן ּדִ

ת ֱאמֶׁ ת ָיָמיו , ּבֶׁ ּפֹוֵגם אֶׁ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ָכל  ה ְוַדַעת ּבְ ָ ְוֵאינֹו מֹוִסיף ְקֻדׁשּ

ְזִקין ֵאינֹו ִנְקָרא ־ַעל־יֹום ַאף ּמַ י ׁשֶׁ ּפִ

א הּוא ִנְקָרא  ַרּבָ ָלל ַרק ַאּדְ ָזֵקן ּכְ

ַעת ְיֵדי ְנִפילַ ־ְוַעל. ְקַצר ָיִמים ת ַהּדַ

ֵקִנים ַהנַּ  ל ַהזְּ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ל יֹוֵנק "ּדִ

ַעת ָחְכַמת  לֹום ּדַ ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ּוִמְתּגַ

עֹוָלם ַבע ּבָ  .ַהּטֶׁ

ּקּון ָלזֶׁה הּוא ְצָדָקה. י י , ַהּתִ ּכִ

ל ־ַעל ָגם ׁשֶׁ ִנים ַהּפְ ְיֵדי ְצָדָקה ְמַתּקְ

ּדֹור  ּבַ ֵקִנים ַמֲאִריֵכי ָיִמים ׁשֶׁ ַהזְּ

ֵאיָנם כָּ  זֶׁה זֹוִכים ־ְיֵדי־ְוַעל, ָראּויׁשֶׁ

ַבע ְוזֹוִכין  ׁש ָחְכַמת ַהּטֶׁ ל ׁשֹרֶׁ ְלַבּטֵ

ל יֹום ִריָאה ׁשֶׁ מַֹע קֹול ַהּקְ טֹוב ־ִלׁשְ

ת ָהָרצֹון ּקֹוֵרא ּוְמַגּלֶׁה אֶׁ ׁש ׁשֶׁ , קֹדֶׁ

ַרְך ְוַעל ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ַהּכֹל ּבִ זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ְמַחת יֹום ןוְ . טֹוב־זֹוִכין ְלש ִ  ַעל־ּכֵ

ל ְצִר  ם ּכָ ְצָדָקה קֹדֶׁ יִכין ְלַהְרּבֹות ּבִ

ֵדי ִלְזּכֹות ַעל ל ּכְ גֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־רֶׁ

ְמַחת יֹום ֵלמּות־ְלש ִ ׁשְ  ־ְוַעל, טֹוב ּבִ

ל ־ְיֵדי ִריָאה ׁשֶׁ ַמע קֹול ַהּקְ ׁשְ ּיִ זֶׁה ׁשֶׁ

ת ־יֹום ּקֹוֵרא ּוְמַגּלֶׁה אֶׁ טֹוב ׁשֶׁ

ה ְלִיְרָאה, ָהָרצֹון  ַעל־ָיָדהּ וְ . ִיְזּכֶׁ

ַרְך יּוַכל ְלַקבֵּ  ַעת ַחְסּדֹו ִיְתּבָ ּפָ ל ַהׁשְ

ֹות ׁשּום  ּלֹא ִיְצָטֵרְך ַלֲעש  ַעד ׁשֶׁ

ְרָנָסה ִביל ּפַ ׁשְ ק ּבִ ְוָכל . ֵעסֶׁ

ית ַעל ְהיֶׁה ַנֲעש ֵ ְיֵדי ־ְמַלאְכּתֹו ּתִ

ֲעבֹוָדתֹו . ֲאֵחִרים ְויּוַכל ַלֲעסֹק ּבַ

ִלי ׁשּום ְמִניעֹות ֵמֲחַמת  ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ְרָנָסה ָדָקה ִנְמָצא . ּפַ לֶׁת ַהּצְ ּתֹועֶׁ ׁשֶׁ

ּיּוַכל  דֹול ְמאֹד ֵהן ְלַעְצמֹו ׁשֶׁ ּגָ

ִלי  ַרְך ּבְ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ַלֲעסֹק ּבַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכד ־ הּתִ

ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם . ְמִניעֹות   ְוֵהן ּבִ

עֹוָלם  ּלֶׁה ֱאמּוַנת ָהָרצֹון ּבָ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

ָבר ִנּצֹודּו  ּכְ ָפׁשֹות ׁשֶׁ ְוָכל ַהּנְ

צִ  ַבע ּכְ ָחְכַמת ַהּטֶׁ ִרים ּבְ ּפֳּ

צֹוָדָתם  ח ִיְפְרחּו ִמּמְ ּפָ ָהֲאחּוזֹות ּבַ

לֹום ַעל ם ְלׁשָ ָ ְיֵדי ־ְוֵיְצאּו ִמׁשּ

ָדָקה  :ַהּצְ

ת . יא ְכִניִעין אֶׁ ּמַ ׁשֶׁ ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ּכְ

ַבע ֲעַדִין חֹוְזִרים  ַחְכֵמי ַהּטֶׁ

ָרצֹון ְוָאז  יִלים ֵאיזֶׁה ָסֵפק ּבָ ּוַמּטִ

ְצָדָקהְצִריִכין ַלֲחזֹר ּוְלַהְרּבוֹ  , ת ּבִ

לֶׁת  ּפֶׁ י ְצָדָקה ַמְכַנַעת ּוַמׁשְ ּכִ

ִמיד ּוְמַגּלָה  ַבע ּתָ ָחְכַמת ַהּטֶׁ

ְרצֹונֹו  ַהּכֹל ִמְתַנֵהג ַרק ּבִ ׁשֶׁ

ַרְך ְלַבד  :ִיְתּבָ

ּכֹות ְלָכל ְרפּוָאה הּוא ְצָדָקה. יב  :ַהּמַ

ָנה   עו  ֱאמו  קְׁ  ה –ת ִ

ל . א ר הּוא ָהֱאמּוָנה ְוָצִריְך ּכָ ָהִעּקָ

חָ  ת ַעְצמֹו ִאם אֶׁ ש  אֶׁ ד ְלַחּפֵ

ת ַעְצמֹו  ֵלָמה ּוְלַחזֵּק אֶׁ ֱאמּוָנתֹו ׁשְ

ִמיד ֱאמּוָנה ּתָ י ַעל. ּבֶׁ ַגם ־ּכִ ְיֵדי ּפְ

ִאים ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות  ֱאמּוָנה ּבָ

ם לֹא ְרפּואֹות  ֵאין מֹוִעיל ָלהֶׁ ׁשֶׁ

ִפּלָה ְולֹא ְזכּות ָאבֹות י . ְולֹא ּתְ ּכִ

ל ָהְרפּואֹות ֵהם ַעל ִבים ְידֵ ־ּכָ י ֲעש ָ

ֵדִלים ַרק ַעל , ְיֵדי ֱאמּוָנה־ְוֵהם ּגְ

ָכל  ׁש ּבְ ּיֵ ר ּכַֹח ָהְרפּוָאה ׁשֶׁ ם ִעּקַ ּגַ

ב הּוא ַעל ב ָוֵעש ֶׁ ר ־ֵעש ֶׁ דֶׁ י ַהּסֵ ּפִ

ָרִעים ְלִפי  ִבים ְוַהזְּ ׁש ְלָהֲעש ָ ּיֵ ׁשֶׁ

ַמן קֹום ְוַהזְּ ַהְינּו ְלָקְצָרם . ַהּמָ

קֹום ָהָראּוי ּמָ ֵדלִ . ּבַ ּגְ ׁשֶׁ ּכְ אֹותֹו ׁשֶׁ ין ּבְ

אֹות ְולֹא  ם ּכַֹח ְלַרּפְ קֹום ֵיׁש ָלהֶׁ ַהּמָ

ָמקֹום ַאֵחר ֵדִלין ּבְ ּגְ ׁשֶׁ ְוֵכן , ּכְ

י ֵיׁש  ם ּכִ ַמן ָהָראּוי ָלהֶׁ זְּ ְלָקְצָרם ּבַ

אֹות הּוא  ל ּכֹחֹו ְלַרּפְ ּכָ ב ׁשֶׁ ֵעש ֶׁ

ּלֹא ֵהִביא  ּקֹוְצִרים אֹותֹו ַעד ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִליׁש ְולֹא ַאַחר ךְ ־ׁשְ ב ְוכֵ . ּכָ ן ֵיׁש ֵעש ֶׁ

ְגָמר  ּנִ ׁשֶׁ אֹות ַרק ּכְ ל ּכֹחֹו ְלַרּפְ ּכָ ׁשֶׁ

ם ּנֹוֵפל ֵמֵאָליו ְולֹא קֹדֶׁ . ַעד ׁשֶׁ

ר ־ְוַעל ה ֵסדֶׁ ְיֵדי ֱאמּוָנה ַנֲעש ֶׁ

ם  ְמקֹוָמם ּוִבְזַמּנָ ָרִעים ְלָקְצָרם ּבִ ַהזְּ

ם ּכַֹח  ְהיֶׁה ָלהֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ָהָראּוי ּכְ

אֹות ֱאמּוָנה ְיֵדי ְנִפיַלת הָ ־ְוַעל. ְלַרּפְ

ָרִעים ַעְצָמם  קֹוְצִרין אֹוָתם ַהזְּ

ְמקֹוָמם  ּלֹא ּבִ ִלְרפּואֹות ֲאָבל ׁשֶׁ

ם ָהָראּוי ןוְ , ּוִבְזַמּנָ ם  ַעל־ּכֵ ֵאין ָלהֶׁ

אֹות ּלּות . ּכַֹח ְלַרּפְ ר ִהְתּגַ ם ִעּקַ ּגַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכה ־ הּתִ

ְזכּות ָאבֹות ִלְזּכֹות ִלְרפּוָאה 

ְזכּוָתם הּוא  ןּבִ ם־ּכֵ ְיֵדי ־ַרק ַעל ּגַ

לֶׁת . הֱאמּונָ  ּמֹועֶׁ ֶׁ ר ַמה ׁשּ ם ִעּקַ ּגַ

תֹו הּוא  ׁשָ ּקָ ִפּלָה ִלְפעֹל ּבַ ַהּתְ

ן ם־ּכֵ ם . ְיֵדי ֱאמּוָנה־ַרק ַעל ּגַ ּגַ

ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ֵאין ־ַעל

ל  מֹוִעיל ְלַהחֹולֶׁה קֹול ְצָעָקה ׁשֶׁ

ְפָעִמים ְמַרֲחִמין  ּלִ ָאח ּוְגִניחֹות ׁשֶׁ

ַמִים ַעל ָ זֶׁה ־יְידֵ ־ָעָליו ִמן ַהׁשּ

ם זֶׁה ־ְוַעל ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ּגַ

 :ֵאין מֹוִעיל

ָאָדם נֹוֵפל ֵמֱאמּוָנה ְוֵאין . ב ׁשֶׁ ּכְ

לֹא  מֹוִעיל ֲאִפּלּו קֹול ְצָעָקה ּבְ

ּבּור ק . ּדִ ָאז ָצִריְך ִלְצעֹק ֵמעֹמֶׁ

ְבִחיַנת ים : "ַהּלֵב ּבִ ֲעַמּקִ ִמּמַ

א, "'ְקָראִתיָך ה ִלּבָ , ֵמֻעְמָקא ּדְ

ים ֵעצֹות ֲעֻמּקֹות ־ֵדייְ ־ְוַעל ּלִ זֶׁה ִנְתּגַ

ל  ם ּכָ ּיֹוְדִעים ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשָ ׁשֶׁ

ִריךְ  ּצָ ֶׁ ָחד ַמה ׁשּ ָחד ְואֶׁ  ־ְוַעל. אֶׁ

ת־ְיֵדי נֶׁ ּקֶׁ ֵדָלה ָהֱאמּוָנה ְוִנְתּתַ , זֶׁה ּגְ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל ִנים ּכָ ּקְ זֶׁה חֹוְזִרים ְוִנְתּתַ

ָבִרים ַהנַּ  ֵהם ְרפּוָאה "ַהּדְ ל ׁשֶׁ

 :'ּות ָאבֹות ּוְתִפּלָה ְוכוּ ּוְזכ

ּדּול ָהֱאמּוָנה ִהיא . ג ר ּגִ ִעּקַ

ְבִחיַנת ּלֵילֹות: "ּבִ ֱאמּוָנְתָך ּבַ " וֶׁ

ה ְוהֹוֵלְך ֵחלֶׁק  ְדחֶׁ ּנִ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ַהְינּו ּכָ

ל אֹור ַהּיֹום  ְיָלה ְוִנְתָקֵרב אֶׁ ֵמַהּלַ

יֹוֵתר ל ָהֱאמּוָנה ּבְ ּדֵ ַעד , ִנְתּגַ

אֹור ַהּיֹום ָאז נִ  ּבְ ל ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ּדֵ ְתּגַ

ים  ְבִחיַנת ֲחָדׁשִ ֵלמּות ּבִ ׁשְ ּבִ

ךָ  ה ֱאמּוָנתֶׁ ָקִרים ַרּבָ ְוָאז ִהיא . ַלּבְ

ְבִחיַנת ר ְצִמיַחת ָהְרפּוָאה ּבִ : ִעּקַ

ָך ַוֲאֻרָכְתָך " ַחר אֹורֶׁ ַ ׁשּ ַקע ּכַ ָאז ִיּבָ

ְיֵדי ־ֵכן ַעל־ּוְכמוֹ , "ְמֵהָרה ִתְצָמח

הּוא  ּלּות ָהֵעָצה ׁשֶׁ ןגַּ ִהְתּגַ  ם־ּכֵ

ְך  ּלּות ָהאֹור ִמן ַהחֹׁשֶׁ ִחיַנת ִהְתּגַ ּבְ

לֶׁת ־ְיֵדי־ַעל ּדֶׁ ןזֶׁה ִנְתּגַ ם־ּכֵ  ּגַ

ר ־ְיֵדי־ָהֱאמּוָנה ְוַעל זֶׁה ִעּקַ

נַּ   :ל"ָהְרפּוָאה ּכַ

ה ־ַעל. ד דֹוׁשָ ְיֵדי ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ה ְוִנְתַחזֵּק ֱאמּונֹות ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ּיֹות ְזּבִ ֲעִלין ְוכֵ . ּכָ ּמַ ׁשֶׁ ן ְלִהּפּוְך ּכְ

ה  דֹוׁשָ ִנין ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ּוְמַתּקְ

ין ְונֹוְפִלין ־ְיֵדי־ַעל ֱחָלׁשִ זֶׁה נֶׁ

ִבים  ּיֹות ְוחֹוְזִרים ְוׁשָ ְזּבִ ָהֱאמּונֹות ּכָ

ם "ָהַעּכוּ  ּלָהֶׁ ּיֹות ׁשֶׁ ְזּבִ ם ֵמֱאמּונֹות ּכָ

ין  ה ְוַנֲעש ִ דֹוׁשָ לֱֶׁאמּוָנֵתנּו ַהּקְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכו ־ הּתִ

ִרים כַֹח ְוִלפְ . ּגֵ ִרים ּבְ ה ּגֵ ָעִמים ַנֲעש ֶׁ

ַהְינּו ַאף ִאים ־ַעל־ּדְ ֵאיָנם ּבָ י ׁשֶׁ ּפִ

ֹפַעל ַאף ׁש ּבְ ר ַמּמָ ּיֵ  ־ַעל־ְלִהְתּגַ

י ֵהם ־ּפִ קֹום ׁשֶׁ ּמָ ם ּבַ יִרים ׁשָ ֵכן ַמּכִ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ ְויֹוְדִעים . אֶׁ

ׁש ָיִחיד ַקְדמֹון  ּיֵ ּוַמֲאִמיִנים ׁשֶׁ

ַרךְ  ִרים ְוִלְפָעמִ . ִיְתּבָ ה ּגֵ ים ַנֲעש ֶׁ

ִרים  ּיְ ִאים ּוִמְתּגַ ּבָ ׁש ׁשֶׁ ֹפַעל ַמּמָ ּבְ

שׁ   :ַמּמָ

יִקים . ה ים ּוַמזִּ ִרים ֵהם ָקׁשִ ֵאּלּו ַהּגֵ

ֲאָוה  י ֵהם ַמְכִניִסין ּגַ ָרֵאל ּכִ ְלִיש ְ

ָרֵאל ִיש ְ  .ּבְ

ָרֵאל ־ַעל. ו ִיש ְ ת ּבְ סֶׁ ְכנֶׁ ּנִ ֲאָוה ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּגַ

נַּ ־ַעל ִרים ּכַ זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל, ל"ְיֵדי ַהּגֵ

ִחיַנת  ֲאָוה ּבְ ב ַהּגַ רֶׁ ִלין חֶׁ ְמַקּבְ

ָך ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור  ֲאָותֶׁ ב ּגַ רֶׁ ר חֶׁ ַוֲאׁשֶׁ

ִאים ַעל ַהּדֹור  ְתּגָ ּמִ ר ׁשֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ם ִחּנָ ֻדּלָה ִמן , ּבְ ם ּגְ ן ָלהֶׁ י לֹא ִנּתַ ּכִ

ָלל ַמִים ּכְ ָ ְוֵיׁש ּכַֹח ְלֵאּלוּ , ַהׁשּ

ְנִהיִגים ֲאִפּלּו לְ  ת ִמי ַהּמַ ַהֲעִניׁש אֶׁ

ַחת  ה ְלַהְכִניַע ַעְצמֹו ּתַ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ם ְלּתָ ְמׁשַ ת ֵאין זֶׁה ִנְקָרא . מֶׁ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

יֵקי  י ֵהם ַמזִּ יק ּכִ ּלָא ַמזִּ ַמֲעִניׁש אֶׁ

ְוָכל ַהּכַֹח ַהזֶּׁה ֵהם . ָעְלָמא

ִלים ַעל ֲאָוה ־ְמַקּבְ ב ַהּגַ רֶׁ ְיֵדי חֶׁ

 :ל"ַהנַּ 

ֲאָוה ׁשֶׁ ־ַעל. ז ְנִהיֵגי ְיֵדי ַהּגַ ל ֵאּלּו ַהּמַ

ר ־ְיֵדי־ל ַעל"ַהּדֹור ַהנַּ  ּבֵ זֶׁה ִמְתּגַ

עֹוָלם ֲאַות ִנאּוף ּבָ לֹום ּתַ . ַחס ְוׁשָ

ָחַתת זֶַׁרע ַחס ־ְיֵדי־ְוַעל א ַהׁשְ זֶׁה ּבָ

לֹום ִחיַנת , ְוׁשָ הּוא ּבְ ים "ׁשֶׁ ְחּתִ הֶׁ

רוֹ  ש ָ ִסְטָרא " ּבְ הּוא חֹוַתם ּדְ ׁשֶׁ

ּלֹא י ּוַכל ַאֲחָרא ַעל ָהָאָדם ׁשֶׁ

ה ּנָ ֵצל . ָלֵצאת ִמּמֶׁ ר ְלִהּנָ ְפׁשָ ְוִאי אֶׁ

ים  ִגּנִ י ִאם ַעל ְיֵדי ּכַֹח ַהּמָ ה ּכִ ּנָ ִמּמֶׁ

ִרים  ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ֵהם ַהּצַ ּדֹור ׁשֶׁ ּבַ ׁשֶׁ

ץ רֶׁ י אֶׁ ְקָרִאים ָמִגּנֵ ּנִ ם , ׁשֶׁ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ

ִעְנַין זֶׁה דֹוָלה ּבְ ְוֵהם , ִמְלָחָמה ּגְ

ִחיַנת  רוֹ "ַמֲעִלין ִמּבְ ש ָ ים ּבְ ְחּתִ " הֶׁ

הּוא  ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ִלְבִחיַנת חֹוַתם ּדִ

דּועַ  ּיָ ין ּכַ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ֵהם . ּבְ ׁשֶׁ

ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע 

עֹוָלם ַרְך ּבָ ַעל. ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ  ־ׁשֶׁ

ָאַרת ־ְיֵדי ְך ָעָליו הֶׁ זֶׁה ִנְמׁשָ

גֶׁ  נֶׁ ֵהם ּכְ ְבָעה רֹוִעים ׁשֶׁ ִ ד ַהׁשּ

ֵני  ְ ל ַהׁשּ ים ׁשֶׁ ְבָעה ָראׁשִ ִ ַהׁשּ

יִני ֵהם ַהּמִֹחין"ׁשִ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ּתְ ּבַ . ן ׁשֶׁ

י  ר  ּכִ ּקּון   ִעּקַ הּוא   ַהּמַֹח    ּתִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכז ־ הּתִ

ִפי ִביַרת   ּכְ ֲאָוה   ׁשְ , זֹאת  ּתַ

ִרין ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ  ָהָאָדם ַעל ַהְינּו ּכְ

ַהִהְרהּוִרים ְמאֹד ְמאֹד ְוָהיּו ְיכֹוִלין 

זֶׁה ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס ־ְיֵדי־לָלבֹוא עַ 

לֹום ִחיַנת , ְוׁשָ הּוא ּבְ ים "ׁשֶׁ ְחּתִ הֶׁ

רוֹ  ש ָ ִרים ְמאֹד ". ּבְ ּבְ ְוֵהם ִמְתּגַ

ם  ר ּוְלָגֵרׁש ַהִהְרהּוִרים ֵמהֶׁ ּבֵ ְלׁשַ

בֹות  יְך ַעל ַעְצָמם ַמֲחׁשָ ּוְלַהְמׁשִ

זֶׁה ַמֲעִלין ־ְיֵדי־ַעל. ְקדֹוׁשֹות

רֹו ִלְבחִ  ש ָ ים ּבְ ְחּתִ ין ֵמהֶׁ ִפּלִ יַנת ּתְ

הּוא  ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ֵהם חֹוָתם ּדִ ׁשֶׁ

י . ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ִגּנֵ ּוֵמֵאּלּו ַהּמָ

ל ּכַֹח  ָחד ְלַקּבֵ ל אֶׁ ץ ָצִריְך ּכָ רֶׁ אֶׁ

ר ַעל ַהִהְרהּוִרים ְוַלֲהֹפְך  ּבֵ ְלִהְתּגַ

נַּ  ה ּכַ ָ ְקֻדׁשּ ה . ל"אֹוָתם ְלמִֹחין ּדִ ְוזֶׁ

ל ָאָדם ֵליַדע ׁשֶׁ  ל ַמה ָצִריְך ּכָ ּכָ

ִרין ָעָליו ַהִהְרהּוִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ׁשּ

יֹוֵתר ם ּובֹוֵרַח , ּבְ ְגּדָ נֶׁ ר ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ ּכְ

ה  זֶׁ ה ּבָ ָרם הּוא עֹוש ֶׁ ּבְ ם ּוְמׁשַ ֵמהֶׁ

דֹול ְמאֹד ּקּון ּגָ ה . ּתִ ָ ֻדׁשּ ּוַמֲעלֶׁה ַהּקְ

ת  ַ ִחיַנת ְקֻדׁשּ יְך ּבְ ה ּוַמְמׁשִ ִלּפָ ֵמַהּקְ

ֵהם ין ׁשֶׁ ִפּלִ . ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ַהּתְ

ַרְך  ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ

עֹוָלם ִרין ָעָליו . ּבָ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

ל  דֶׁ ד ּגֹ גֶׁ נֶׁ ר ּכְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶׁ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכְ

ָרם ּבְ טּוָתם ְלׁשַ ְ ׁשּ זֶׁה , ִהְתּפַ ה ּבָ ַנֲעש ֶׁ

יֹוֵתר ין ּבְ ִפּלִ ּקּון ַהּתְ ִחיַנת ּתִ ְוַרק  ּבְ

ְלחּו ָעָליו  ִביל זֶׁה ִנׁשְ ׁשְ ּבִ

ַהִהְרהּוִרים ְוַרְעיֹוִנים ָרִעים ְוָזִרים 

ה  ה ַנֲעש ֶׁ ְך ְוִיְהיֶׁ ְתַהּפֵ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ֵאּלֶׁה ּכְ ּכָ

ין  ִפּלִ ּקּון ַהּתְ ִחיַנת ּתִ ְיָקא ּבְ ם ּדַ ֵמהֶׁ

נַּ   :ל"ּכַ

ל . ח זֹּוִכין ְלִתּקּון ַהּמִֹחין ָצִריְך ּכָ ׁשֶׁ ּכְ

חָ  ָחד ְואֶׁ ת מֹחֹו אֶׁ ד ְלַצְמֵצם אֶׁ

ת ַהּמַֹח ָלֵצאת  יַח אֶׁ ּלֹא ְלַהּנִ ׁשֶׁ

ׁש לוֹ  ּיֵ בּול ׁשֶׁ ַוֲאִפּלוּ . חּוץ ַלּגְ

ה ּוְבִהְתנֹוְצצּות ֱאלֹהּותֹו  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

בּול ַחס  ַרְך לֹא ֵיֵצא חּוץ ֵמַהּגְ ִיְתּבָ

ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֲהִריָסה לֹום ׁשֶׁ  :ְוׁשָ

ִפלִּ ־ַעל. ט יִכין ְיֵדי ִמְצַות ּתְ ין ַמְמׁשִ

ַעל ַעְצָמם ִהְתנֹוְצצּות ַהּמֹוִחין 

נַּ  יִכין ַעל ַעְצָמם "ּכַ ל ְוַגם ַמְמׁשִ

ְמצּום ־ַעל ּקּון ַהּצִ ין ּתִ ִפּלִ ְיֵדי ַהּתְ

נַּ  ל ַהּמִֹחין ּכַ  :ל"ׁשֶׁ

ֲאַות ִנאּוף זֹוִכין ־ַעל. י ִביַרת ּתַ ְיֵדי ׁשְ

ִרים ְלַהֲחיֹות  ׁשֵ ְלִדּבּוִרים ּכְ

יב  מֹות ּוְלָהׁשִ ׁשָ ת ַהּנְ ם אֶׁ הֶׁ ּבָ

ְפלוּ  ּנָ ִריִכין ְלַהֲחיֹוָתם , ׁשֶׁ ּצְ ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכח ־ הּתִ

ים  ָכל ִמיֵני ַמְטַעּמִ יָבם ּבְ ְוַלֲהׁשִ

שׁ  פֶׁ ת ַהּנֶׁ יִבין אֶׁ ׁשִ ְיֵדי ־ְוַעל. ַהּמְ

זֹּוִכין ַעל ִרית ׁשֶׁ ּקּון ַהּבְ זֶׁה ־ְיֵדי־ּתִ

ה ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ְלִתּקּון ַהּמִֹחין ַנֲעש ֶׁ

ּבּוִר  ל ָהָאָדם ּדִ ִרים ֵאצֶׁ ׁשֵ ים ּכְ

יָבם  :ְלַהֲחיֹוָתם ְוַלֲהׁשִ

ִרין ִהְרהּוֵרי ִנאּוף ־ַעל. יא ּבְ ׁשַ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

נַּ  ל "ְוזֹוִכין ְלִתּקּון ַהּמִֹחין ּכַ

ְיֵדי ־זֶׁה זֹוִכין ַלֲחלֹום ַעל־ְיֵדי־ַעל

ְוֵכן , ַמְלָאְך ְוָאז הּוא ִנְקָרא ָאָדם

ים ָאז  ֵאין ַהּמִֹחין ַזּכִ ׁשֶׁ ְך ּכְ ְלֵהפֶׁ

לֹום ְוָאז ־ֲחלֹום ַעלהַ  ד ַחס ְוׁשָ ְיֵדי ׁשֵ

ְבֵהָמה ה ּכִ  :הּוא ִנְדמֶׁ

ֲחלֹום. יב ֲאָכִלים ֵחלֶׁק ּבַ ם ֵיׁש ְלַהּמַ , ּגַ

ן ם ַהֲחלֹום  ַעל־ּכֵ ִלְפָעִמים ִנְפּגָ

ְבִחיַנת ֲחלֹום ַעל ד ַחס ־ּבִ ְיֵדי ׁשֵ

לֹום ַעל ֲאָכִלים ־ְוׁשָ ְיֵדי ַהּמַ

אֹוְכִלים ִויכֹוִלים ָלבֹוא . ׁשֶׁ

ִרי ַחס ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ְלֻטְמַאת קֶׁ

לֹום ְמָחה . ְוׁשָ ּקּון ָלזֶׁה הּוא ש ִ ְוַהּתִ

ִמיד ְמָחה ּתָ ש ִ . ְלִהְתַחזֵּק ִלְהיֹות ּבְ

י ַעל ְמָחה נֹוְתִנין ִחזּּוק ־ּכִ ְיֵדי ש ִ

ַפע  ת ׁשֶׁ ִלים אֶׁ ְלָאִכים ַהְמַקּבְ ְלַהּמַ

ִדים  ֵ ת ַהׁשּ ֲאָכִלים ּוַמְכִניִעין אֶׁ ַהּמַ

ּלֹא יִ  ַפע יֹוֵתר ׁשֶׁ ֶׁ יְנקּו ֵמַהׁשּ

ם זֶׁה ִנּצֹוִלין ־ְיֵדי־ְוַעל, ֵמָהָראּוי ָלהֶׁ

לֹום  ה ַחס ְוׁשָ ְקרֶׁ ְמַאת ַהּמִ ִמּטֻ

ָאה ִלְפָעִמים ַעל ִהיא ּבָ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

ֵאין ִחזּּוק  ׁשֶׁ ֲאָכִלים ּכְ ַהּמַ

ְלָאִכים ַהּמַ ר ִחזּּוק . ּבְ י ִעּקַ ּכִ

ְלָאְך הּוא ַעל ְמָחה־ַהּמַ  :ְיֵדי ש ִ

ְלָאִכים . יג ִניָסן ִנְתַחזֵּק ּכַֹח ַהּמַ ן )ּבְ ַעּיֵ

ִנים ּקּון  ,(ּפְ יָסן הּוא ּתִ ּנִ ִנְמָצא ׁשֶׁ

ִרית יִכין ־ְוַעל. ַהּבְ ְמָחה ַמְמׁשִ ְיֵדי ש ִ

ָנה  ָ ָכל ַהׁשּ ְמַחת ִניָסן ּבְ ת ְוש ִ ַ ְקֻדׁשּ

ּלָהּ  ִרית , ּכֻ ְוזֹוִכין ְלִתּקּון ַהּבְ

ְקֵרה ַלְיָלה חַ  ֵצל ִמּמִ לֹוםּוְלִהּנָ  :ס ְוׁשָ

ם ַעל. יד ִנים ־ֲאָבל ִלְפָעִמים ּגַ ְיֵדי ַרּבָ

ִתין  ַעּוְ ּמְ ִרים ׁשֶׁ ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ִנים ׁשֶׁ ְוַדּיָ

ט ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ א ־ְיֵדי־ַעל. אֶׁ זֶׁה ּבָ

לֹום ה ַחס ְוׁשָ ְקרֶׁ . ֻטְמַאת ַהּמִ

ּקּון ָבה הּוא ָלזֶׁה ְוַהּתִ ְרּכָ ּור ַהּמֶׁ  ,ִקׁשּ

ן ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות הִ ) ׁש ַעּיֵ כֹות רֹאׁש חֹודֶׁ ּלְ

ָבה ' ֲהָלָכה ז ְרּכָ ּור ַהּמְ ִקׁשּ ם ׁשֶׁ ְמבּוָאר ׁשָ ׁשֶׁ

ְבּתֹו ַיַחד ְלָמקֹום  ר ַמֲחׁשַ ר ּוְלַחּבֵ ֵ הּוא ְלַקׁשּ

ַרְך ּוְלתֹוָרתֹו  ם ִיְתּבָ ֵ ָחד ַרק ְלַהׁשּ אֶׁ

ה דֹוׁשָ בֹות . ַהּקְ ֲחׁשָ ּמַ ּקּוִנים ׁשֶׁ ּתִ ְוַכּמּוָבא ּבַ

ִחיַנת חַ  , ּיֹות ְטֵמאֹותָרעֹות ֵהם ּבְ

ל  ִחיַנת ַהֲחּיֹות ׁשֶׁ בֹות ְקדֹוׁשֹות ֵהם ּבְ ּוַמֲחׁשָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שכט ־ הּתִ

ָבה ְרּכָ ן ַהּמֶׁ ם ֲעּיֵ ד  ,:ׁשָ ְתַיּסֵ ּנִ ֶׁ ְוהּוא ַמה ׁשּ

ָנה  ֵ ם ַהׁשּ ְדמֹוִנים לֹוַמר קֹדֶׁ ַמַהּקַ

ם ה ׁשֵ ' ִמיִמיִני ִמיָכֵאל ְוכוּ ' ְוכוּ ' ּבְ

ָבה ְרּכָ ּור ַהּמֶׁ הּוא ִקׁשּ ְוהּוא , ׁשֶׁ

ֵצל ַעל ְסֻגּלָה ְמָאה ־ְיֵדי־ְלִהּנָ זֶׁה ִמּטֻ

ָאה ַעל"ַהנַּ  ּבָ ְיֵדי ִעּוּות ־ל ׁשֶׁ

ֵאיָנם  ִנים ׁשֶׁ ּיָ ל ַהּדַ ט ׁשֶׁ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

נַּ  ִרים ּכַ ׁשֵ  :ל"ּכְ

ָנה  רֹאשׁ   . טו ָ ִחיַנת  הּוא   ַהׁשּ ּבְ

ּקּון ָהֱאמּוָנה י ַעל. ּתִ ל ־ּכִ ְיֵדי ּגֹדֶׁ

ִהּלֹות  ל ַהּקְ ּכָ ּבּוִצים ׁשֶׁ ַהּקִ

רֹאׁש ַהקְּ  ִצין ַיַחד ּבְ דֹוׁשֹות ִמְתַקּבְ

ל  ִצין אֶׁ ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶׁ ְפָרט ּכְ ָנה ּבִ ָ ַהׁשּ

ת יֵקי ֱאמֶׁ ִטים ־ְיֵדי־ַעל, ַצּדִ זֶׁה ִנְתַלּקְ

ל ִלּקּוֵטי ָהֱאמּוָנה  ִצים ּכָ ְוִנְתַקּבְ

ה דֹוׁשָ ָנה ָהֱאמּוָנה , ַהּקְ ּקְ ְוִנְתּתַ

ֵלמּות ׁשְ ם ַהּמִֹחין ִמְתנֹוְצִצים , ּבִ ּגַ

ָנהוְ  ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִנים ּבְ ּקְ ְוֵכן . ִנְתּתַ

ְך  ׁשּוָבה ִנְמׁשָ ת ְיֵמי ּתְ רֶׁ ָכל ֲעש ֶׁ ּבְ

ין ָאז־ַעל עֹוש ִ ׁשּוָבה ׁשֶׁ , ְיֵדי ַהּתְ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ׁשֶׁ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ִחיַנת חֹוָתם ּדִ ין ּבְ ִפּלִ ּתְ

נַּ  ַמר ־ּוְביֹום. ל"ּכַ ּפּוִרים ָאז ּגְ ַהּכִ

קּ  הּוא ּתִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּון ַהחֹוָתם ּדִ

ּקּון ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין ּוְבֻסּכֹות . ּתִ

ּקּון  הּוא ּתִ ְמָחה ׁשֶׁ יִכין ש ִ ַמְמׁשִ

ת  ּלֹא ְיַקְלְקלּו אֶׁ ֲאָכִלים ׁשֶׁ ַהּמַ

ּלֹא ָלבֹוא ִליֵדי ֻטְמַאת  ַהֲחלֹום ׁשֶׁ

לֹום ַעל ֲאָכִלים־ְקִרי ַחס ְוׁשָ . ְיֵדי ַהּמַ

ִמיִני עֲ  ִחיַנת ּוִבׁשְ ְך ּבְ ת ִנְמׁשָ רֶׁ צֶׁ

ט ּפָ ׁשְ ּקּון ַהּמִ זֶׁה ִנּצֹוִלין ־ְיֵדי־ְוַעל. ּתִ

ָאה  ּבָ לֹום ׁשֶׁ ה ַחס ְוׁשָ ְקרֶׁ ַגם ַהּמִ ִמּפְ

ִרים ־ַעל ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ִנים ׁשֶׁ ּיָ ְיֵדי ּדַ

נַּ  רֹאשׁ . ל"ּכַ ְפָרִטּיּות ּבְ ם ּבִ ָנה ־ּגַ ָ ַהׁשּ

ל ַהנַּ  ן ּכָ ּקֵ ַעְצמֹו ִנְתּתַ י ְידֵ ־ל ַעל"ּבְ

ָבִרים רּוָעה ׁשְ ִקיָעה ּתְ י , ּתְ ּכִ

ִקיָעה זֹוִכין ְלִתּקּון ־ַעל ְיֵדי ַהּתְ

רּוָעה זֹוִכין ־ְוַעל, ָהֱאמּוָנה ְיֵדי ַהּתְ

ֵהם  ין ׁשֶׁ ִפּלִ ת ַהּתְ ַ יְך ְקֻדׁשּ ְלַהְמׁשִ

ְיֵדי ־ְוַעל, ִהְתנֹוְצצּות ַהּמִֹחין

ּקּון ַהֲחלֹום  ְך ּתִ ָבִרים ִנְמׁשָ ְ ַהׁשּ

ְקֵרה ְוִתּקּון ַהמִּ  ֵצל ִמּמִ ט ְלִהּנָ ּפָ ׁשְ

נַּ  ִחינֹות ּכַ ָכל ַהּבְ  :ל"ַלְיָלה ּבְ

י ִעם ־ַעל. טז י ֲאִמּתִ ְיֵדי ַרּבִ

ן  ּקֵ ְלִמיִדים ִנְתּתַ ןּתַ ם־ּכֵ ל  ּגַ ּכָ

ּקּוִנים ַהנַּ  ּקּון "ַהּתִ ַהְינּו ּתִ ל ּדְ

י ָהֱאמּוָנה הּוא . ָהֱאמּוָנה ּכִ

ִחיַנת  ת"ּבְ בֶׁ ץ נֹוׁשָ רֶׁ  ִהּפּוךְ , "אֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    של ־ הּתִ

ץ לֹא ְזרּוָעה" רֶׁ ִחיַנת " אֶׁ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ר  ַקְלֵקל ֵסדֶׁ ּמְ ַגם ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ּפְ

נַּ  ָרִעים ּכַ ת הּוא , ל"ַהזְּ ְוָהַרב ָהֱאמֶׁ

ל  ְלֵקי ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ל חֶׁ יַח ַעל ּכָ ּגִ ַמׁשְ

ָצם  ָחד ְלַקּבְ ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ּכָ

ןוְ . ּוְלַהֲעלֹוָתם ִנְקָרא ִלּמּוד  ַעל־ּכֵ

לְ  יָבה ַעל ָהַרב ִעם ַהּתַ ִמיִדים ְיׁשִ

הּוא  ְלֵקי ָהֱאמּוָנה ׁשֶׁ ם ִקּבּוץ חֶׁ ׁשֵ

ִחיַנת  ת"ּבְ בֶׁ ץ נֹוׁשָ רֶׁ ם ". אֶׁ ּגַ

ִרית  ּקּון ַהּבְ ן ַעל ָיָדם ּתִ ּקֵ ִנְתּתַ

ָנה  ֵ ּקּון ַהּמִֹחין ְוִתּקּון ַהׁשּ הּוא ּתִ ׁשֶׁ

ָרה  ה ּוְבָטהֳּ ָ ְקֻדׁשּ ְהיֶׁה ּבִ ּתִ ׁשֶׁ

ַעל מְ ־ְיֵדי־ׁשֶׁ ַאת זֶׁה ִנּצֹוִלין ִמּטֻ

ה ֲאָכִלים ְוֵהן ־ֵהן ַעל, ִמְקרֶׁ ְיֵדי ַהּמַ

ִרים ־ַעל ׁשֵ ֵאיָנם ּכְ ִנים ׁשֶׁ ְיֵדי ַרּבָ

נַּ  ל . ל"ּכַ ים ׁשֶׁ ה חּוׁשִ ָ ל ַהֲחִמׁשּ ם ּכָ ּגַ

ִנים ַעל ּקְ ִאים ־ַהּמַֹח ִנְתּתַ ּבָ ְיֵדי ׁשֶׁ

י י ֲאִמּתִ הּוא ַרּבִ יק ׁשֶׁ י . ְלַצּדִ ּכִ

רוֹ ־ַעל ַעְצָמּה ׁשֶׁ ה ּבְ ִאין ְיֵדי ָהְרִאּיָ

ה ן חּוׁש ָהְרִאּיָ ּקֵ ת ָהַרב ִנְתּתַ י , אֶׁ ּכִ

ת  רֹוִאים אֶׁ ַעְצָמּה ׁשֶׁ ה ּבְ ָהְרִאּיָ

דֹול ָבר ּגָ ְיֵדי ־ְוַעל. ָהַרב הּוא ּדָ

ל ָהַרב  ֹוְמִעין ַהּמּוָסר ׁשֶׁ ׁשּ ׁשֶׁ

ִנין זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ִמיָעה חּושׁ  ְמַתּקְ ְ , ַהׁשּ

ּיֵשׁ ־ְוַעל ָרחֹות ְוַהְיִגיעֹות ׁשֶׁ  ְיֵדי ַהּטְ

ל  ֵדי ִלְנסַֹע ְוָלבֹוא אֶׁ ָחד ּכְ ְלָכל אֶׁ

ל , ָהַרב ר ָלבֹוא אֶׁ ְפׁשָ י ִאי אֶׁ ּכִ

ל ְוִליֹנק ֵמָחְכָמתֹו  ָהַרב ּוְלַקּבֵ

י ִאם ַעל ה ּכִ דֹוׁשָ ְיֵדי ְטָרחֹות ־ַהּקְ

ִנים חּוׁש ־ְיֵדי־ִויִגיעֹות ְוַעל זֶׁה ְמַתּקְ

זֹּוִכין ִלְטעֹם ־ְוַעל. ָהֵריחַ  ְיֵדי ׁשֶׁ

ישׁ  ל  ּוְלַהְרּגִ ַטַעם ִאְמֵרי ֹנַעם ׁשֶׁ

ן חּוׁש ־ְיֵדי־ָהַרב ַעל ּקֵ זֶׁה ִנְתּתַ

ַעם ּיֵׁש ־ְוַעל, ַהּטַ ְיֵדי ַההֹוָצאֹות ׁשֶׁ

ת ָממֹונֹו  ּמֹוִציא אֶׁ ָחד ׁשֶׁ ְלָכל אֶׁ

ֵדי ָלבֹוא ְלָהַרב ּפֹו ּכְ , ִויִגיַע ּכַ

ּושׁ ־ְיֵדי־ַעל ׁשּ ן חּוׁש ַהּמִ ּקֵ . זֶׁה ִנְתּתַ

ּבּוץ ר ְזַמן ַהּקִ ת  ְוִעּקַ ְלָהַרב ָהֱאמֶׁ

ָאז הּוא  ָנה ׁשֶׁ ָ רֹאׁש ַהׁשּ הּוא ּבְ

ים  ה חּוׁשִ ָ ל ַהֲחִמׁשּ ל ּכָ ּקּון ׁשֶׁ ּתִ

ּקּוִנים "ַהנַּ  ל ַהּתִ ִנים ּכָ ּקְ ל ְוָאז ִנְתּתַ

ִתּקּוִנים ִנְפָלִאים"ַהנַּ  ּקּון . ל ּבְ י ּתִ ּכִ

ַעל ים ׁשֶׁ ה חּוׁשִ ָ ְיֵדי ָהַרב ־ַהֲחִמׁשּ

ְלִמיִדים ְוִתּקוּ  ה ִעם ַהּתַ ָ ן ַהֲחִמׁשּ

ַעל ים ׁשֶׁ ָנה ־חּוׁשִ ָ ְיֵדי רֹאׁש ַהׁשּ

ת זֶׁה ִקים זֶׁה אֶׁ  :ְמִאיִרים ּוְמַחזְּ

ְמָחה־ַעל. יז ה ְלש ִ ֲעִנית זֹוכֶׁ . ְיֵדי ַהּתַ

ה  ן זֹוכֶׁ ֲעִנית ּכֵ ּוְכִפי ְיֵמי ַהּתַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלא ־ הּתִ

ְמָחה ּקּון ַהֲחלֹום הּוא . ְלש ִ ר ּתִ ְוִעּקַ

ְמָחה ְיֵדי־ַעל נַּ  ש ִ ן .ל"ּכַ ין מִ  ַעל־ּכֵ ְתַעּנִ

ְמָחה  יְך ש ִ ֵדי ְלַהְמׁשִ ַעל ַהֲחלֹום ּכְ

ּקּון ַהֲחלֹום ר ּתִ זֶּׁה ִעּקַ ןוְ . ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

ה ְלִהְתַעּנֹות ַעל  ֵאינֹו רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

יִטיִבין , ַהֲחלֹום אֹוְמִרים לֹו ַהּמֵ

ךָ ֵלְך ֱאֹכל " ְמָחה ַלְחמֶׁ ש ִ י  "ּבְ ּכִ

ּקּון ַעל ר ַהּתִ ְמָחה־ִעּקַ ִ  :ְיֵדי ַהש ּ

ל . יח ִליְך ּכָ ָחד ְלַהׁשְ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ַהָחְכמֹות ְוַלֲעֹבד אֶׁ

יטּות ּוִבְתִמימּות ְפׁשִ ַרְך ּבִ י . ִיְתּבָ ּכִ

ין  יו ְמֻרּבִ ְהיֶׁה ַמֲעש ָ ּיִ ָצִריְך ׁשֶׁ

י  ְדָרׁש הּוא 'ֵמָחְכָמתֹו ּכִ לֹא ַהּמִ

ה ֲעש ֶׁ ּלָא ַהּמַ ר אֶׁ ְולֹא . 'ָהִעּקָ

ֲעָיא ָחְכמֹות ׁשֶׁ  ֵני ִמּבָ ל ְסַתם ּבְ

ת ֱאמֶׁ ֵהם ּבֶׁ טּות , ָאָדם ׁשֶׁ ׁשְ

ִליָכם  אי ְצִריִכין ְלַהׁשְ ַוּדַ ּוְכִסילּות ּבְ

ּלָא ֲאִפּלּו ָחְכמֹות . ְלַגְמֵרי אֶׁ

מּורֹות ׁש לֹו מַֹח , ּגְ ּיֵ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ דֹול ּבֶׁ יַע ְלֵאיזֶׁה , ּגָ ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ּכְ

ל  ִליְך ּכָ ֲעבֹוָדה הּוא ָצִריְך ְלַהׁשְ

ֲעבֹוָדתֹו הַ  ָחְכמֹות ְוַלֲעסֹק ּבַ

יטּות ּוִבְתִמימּות ְפׁשִ ַרְך ּבִ . ִיְתּבָ

ֹות  ְוָצִריְך ֲאִפּלּו ְלִהְתַנֵהג ְוַלֲעש 

ִביל  ׁשְ ע ּבִ ּגָ ְמׁשֻ ה ּכִ ְראֶׁ ּנִ ָבִרים ׁשֶׁ ּדְ

י ְצִריִכין ִלְפָעִמים . 'ֲעבֹוַדת ה ּכִ

עֹון  ּגָ ׁשִ ְרִאים ּכְ ָבִרים ַהּנִ ֹות ּדְ ַלֲעש 

ֵדי  ַרךְ ּכְ ֹות ְרצֹונֹו ִיְתּבָ י . ַלֲעש  ּכִ

ׁש  פֶׁ ָכל ִמיֵני רֶׁ ל ּבְ ְלּגֵ ְצִריִכין ְלִהְתּגַ

ִביל ֲעבֹוַדת ה ׁשְ ּוִמְצוֹוָתיו ' ְוִטיט ּבִ

ַרךְ  ִביל ִמְצָוה , ִיְתּבָ ׁשְ ְוָקא ּבִ ְוָלאו ּדַ

ׁש  ּיֵ ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ּלָא ֲאִפּלּו ּכָ ׁש אֶׁ ַמּמָ

ַרְך ִנקְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָרא ּבֹו ְרצֹון ַהׁשּ

ן ם־ּכֵ ל ַעְצמֹו . ִמְצָוה ּגַ ְוָצִריְך ְלַגְלּגֵ

ֹות  ֵדי ַלֲעש  ׁש ְוִטיט ּכְ פֶׁ ָכל ִמיֵני רֶׁ ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ . ֵאיזֶׁה ָרצֹון ָוַנַחת ְלַהׁשּ

ל ַאֲהָבתֹו ֲחָזָקה ּכָ ם ־ּוְכׁשֶׁ ֵ ְך ְלַהׁשּ ּכָ

ן ָיָקר  ִחיַנת ּבֵ ַרְך ָאז הּוא ּבְ ִיְתּבָ

ם  ֵ ַרךְ ְוָחִביב ְמאֹד ְלַהׁשּ . ִיְתּבָ

יחֹו  ַרְך חֹוֵמל ָעָליו ּוַמּנִ ם ִיְתּבָ ֵ ְוַהׁשּ

נּוִזים  א ַהּגְ ַמְלּכָ א ּדְ ִגְנַזּיָ ש  ּבְ ְלַחּפֵ

יֹוֵתר ה . ּוְצפּוִנים ּבְ זֹּוכֶׁ ַעד ׁשֶׁ

יק  ל ַצּדִ ָגה ׁשֶׁ ָ ּלֶׁה לֹו ַהַהש ּ ְתּגַ ּיִ ׁשֶׁ

ע ְוטֹוב לוֹ  ה. ְוַרע לֹו ָרׁשָ  ְוזֹוכֶׁ

ט ְלִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוְלַהעֲ  ּפָ ׁשְ לֹות ַהּמִ

נוֹ  הֹום ּוְלַתּקְ ַפל ַעד ַהּתְ ּנָ  :ׁשֶׁ

 



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלב ז-־ וּתִ

ֵדי ֵזָעה טֹוָבה ־ַעל  ו –יְׁ

ָבר ־ַעל. א ִביל ּדָ ׁשְ יִעין ּבִ זִּ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ה ַעל ָ ְקֻדׁשּ ּבִ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ְמָחה ה ִלְרפּוָאה, ְלש ִ ם זֹוכֶׁ  :ּגַ

ַנֲהֵגם   ַרֲחָמם יְׁ י מְׁ  ז –כ ִ

הּוא ַרֲחמָ . א ן הּוא ָיכֹול ִמי ׁשֶׁ

ָרֵאל ר . ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִיש ְ ְוִעּקַ

ָרֵאל ַעם  ש ְ ּיִ ׁשֶׁ ָהַרֲחָמנּות הּוא ּכְ

ֲעוֹונֹות  לֹום ּבַ ָקדֹוׁש נֹוְפִלין ַחס ְוׁשָ

י זֶׁהּו ָהַרֲחָמנּות . ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּכִ

ל ִמיֵני ַרֲחָמנּות דֹול ִמּכָ ל . ַהּגָ י ּכָ ּכִ

ים ׁשֶׁ  ׁשִ ּסּוִרים ַהּקָ עֹוָלם ֵאיָנם ַהּיִ ּבָ

אֹוי  ְ ש ּ ד ַהּמַ גֶׁ נֶׁ ָלל ּכְ ִבים ּכְ ֱחׁשָ נֶׁ

לֹום ל ֲעוֹונֹות ַחס ְוׁשָ ֵבד ׁשֶׁ י . ַהּכָ ּכִ

ָרֵאל ַעם ָקדֹושׁ  ל , ִיש ְ ְלִפי ּגֹדֶׁ

ל רּוָחִנּיּוָתם  ם ְוֹגדֶׁ ְרׁשָ ָ ָתם ִמׁשּ ָ ְקֻדׁשּ

א  ָ ְוַדּקּוָתם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלש ּ

אֹוי הַ  ְ ש ּ ָלל ַהּמַ ם ּכְ ל ֲעֵליהֶׁ ֵבד ׁשֶׁ ּכָ

ָחד ְנִהיג . ֲעוֹונֹות ֲאִפּלּו יֹום אֶׁ ְוַהּמַ

ת הּוא ַרֲחָמן ְמאֹד ּוְמַרֵחם  ָהֱאמֶׁ

ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ְלהֹוִציָאם  ַעל ִיש ְ

ִאים . ֵמֲעוֹונֹות ת ֵמֵהיָכן ּבָ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ֵאין ־ַלֲעוֹונֹות הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ

יט ּלִ ׁש ֱאלִֹהים ׁשַ ּיֵ ַעת ׁשֶׁ  ְלָהָאָדם ּדַ

ץ ָארֶׁ י . ּבָ ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה 'ּכִ

ּלָא טּות־אֶׁ ן ִנְכָנס ּבֹו רּוַח ׁשְ . 'ִאם ּכֵ

ןוְ  ְנִהיג  ַעל־ּכֵ ל ַרֲחָמנּות ַהּמַ ּכָ

ָרֵאל הּוא ְלַהְכִניס  ת ַעל ִיש ְ ָהֱאמֶׁ

ֵדי  ַמִים ּכְ ַעת ְוִיְרַאת ׁשָ ם ּדַ הֶׁ ּבָ

. ְלהֹוִציָאם ֵמֲעוֹונֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ל ְוהּוא  ּובֹו ׁשֶׁ ִיׁשּ הּוא ָהעֹוֵסק ּבְ

ֵני  ב ִמּבְ ָ ְהיֶׁה ָהעֹוָלם ְמֻיׁשּ ּיִ עֹוָלם ׁשֶׁ

ָעה ֵני ּדֵ ר . ָאָדם ַהְינּו ּבְ י ִעּקַ ּכִ

ֵאין לֹו  ַעת ּוִמי ׁשֶׁ ָהָאָדם הּוא ַהּדַ

ה  ּוב ְוֵאינֹו ְמֻכּנֶׁ ׁשּ ַעת ֵאינֹו ִמן ַהּיִ ּדַ

ִחיַנת  ָלל ַרק הּוא ּבְ ם ָאָדם ּכְ ׁשֵ ּבְ

ה  ְדמּות ָאָדםַחּיָ  :ּבִ
 

ּלֵק . ב יַע ְזַמּנֹו ְלִהְסּתַ ּגִ ּמַ ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ּכְ

עֹוָלה ֵאין  ָמתֹו עֹוָלה ְלָמקֹום ׁשֶׁ ְוִנׁשְ

ְהיֶׁה  ּתִ ֵלמּות ׁשֶׁ ְכִלית ּוׁשְ זֶׁה ּתַ

בּוָקה ַרק ְלַמְעָלה ָמה ּדְ ׁשָ ַרק . ַהּנְ

ָמה הּוא  ׁשָ ל ַהּנְ ֵלמּות ׁשֶׁ ְ ר ַהׁשּ ִעּקַ

ִהי ֵעת ׁשֶׁ ר ּבְ ְהיֶׁה ֲאׁשֶׁ א ְלַמְעָלה ּתִ

ה  ןְלַמּטָ ם־ּכֵ ןוְ . ּגַ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ן אֹו  ָרָכה ּבֵ ֵאר ַאֲחָריו ּבְ ָ ׁשּ ּיִ ׁשֶׁ

ה ְעּתֹו ְלַמּטָ ֵאר ּדַ ָ ׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ְלִמיד ּכְ  ּתַ

ּלֵק ְלַמְעָלה ְסּתַ ּנִ ֵעת ׁשֶׁ ן ּבְ ם־ּכֵ , ּגַ

ָאר ׁשְ ּנִ דֹוׁש ׁשֶׁ ַעת ַהּקָ ַעל־ְיֵדי ַהּדַ  ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלג ־ זּתִ

יל ַאֲחָריו בְּ     ָבָניו ּוְבַתְלִמיָדיו ַיּצִ

ָרֵאל ֵמֲעוֹונֹות ְלדֹוֵרי  ת ִיש ְ אֶׁ

ּיֹוֵדַע ְקָצת . ּדֹורֹות י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ַרְך הּוא יֹוֵדעַ  ַאף , ִמיִדיָעתֹו ִיְתּבָ

ָרִפים  ַרְך ֵיׁש לֹו ש ְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ים ְוכוּ  ֵהם עֹוְבִדים ' ְוַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׁשֶׁ

ַרְך אַ  י־ַעל־ףאֹותֹו ִיְתּבָ ר ־ּפִ ֵכן ִעּקַ

ַרְך הּוא  ֲעׁשּוָעיו ִיְתּבָ ֲענּוָגיו ְוׁשַ ּתַ

ָפל  ָ ֲאַנְחנּו ֵמעֹוָלם ַהזֶּׁה ַהׁשּ ַרק ׁשֶׁ

ַרךְ  מֹו ִיְתּבָ ׁש ׁשְ ל ּוְנַקּדֵ ןוְ . ְנַגּדֵ  ַעל־ּכֵ

ְעּתֹו  ִאיר ּדַ ל ְלַהׁשְ ּדֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ

ָבִנים ְוַתְלִמיִדים  ה ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

ִאירּו אֶׁ  ּיָ עֹוָלם ְלדֹוֵרי ׁשֶׁ ְעּתֹו ּבָ ת ּדַ

ָרֵאל  ת ִיש ְ יל אֶׁ ֵדי ְלַהּצִ ּדֹורֹות ּכְ

ד זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ֵמֲעוֹונֹות ְלעֹוָלם ָועֶׁ

ׁש  ַעְצמֹו ַמּמָ ִאּלּו הּוא ּבְ ב ּכְ ֱחׁשָ נֶׁ

עֹוָלם ָאר ּבָ  :ִנׁשְ

ם זֹאת ְלַרֵחם . ג ְוָכל ָאָדם ָצִריְך ְלַקּיֵ

ָרֵאל ְלהֹוִציָאם ֵמֲעו . ֹונֹותַעל ִיש ְ

יט  ּלִ ׁש ֱאלִֹהים ׁשַ ּיֵ ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ׁשֶׁ

זֶׁה  ְכִלית ּבְ ֵאין ׁשּום ּתַ ץ ְוׁשֶׁ ָארֶׁ ּבָ

ֹות ְרצֹונֹו  י ִאם ַלֲעש  ָהעֹוָלם ּכִ

ַרךְ  ָאר ֵמָהָאָדם . ִיְתּבָ י ֵאין ִנׁשְ ּכִ

ַעת  י ִאם ַהּדַ קּותֹו ּכִ ּלְ ַאַחר ִהְסּתַ

ֲחֵבָריו ֵהִאיר ּבַ אֶׁ . ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ָחד ּוְכׁשֶׁ

ַמִים  ִיְרַאת ׁשָ ר ִעם ֲחֵברֹו ּבְ ְמַדּבֵ

ל  ּבֵ ּקִ ה ׁשֶׁ דֹוׁשָ ְעּתֹו ַהּקְ ּוֵמִאיר ּבֹו ּדַ

ר ַעל  ַדּבֵ ּמְ ּבּור ׁשֶׁ ֵאיזֶׁה ּדִ ֵמַרּבֹו ּבְ

יבֹו ֵמֲעוֹונֹוָתיו ָאז ֲחֵברֹו . ִלּבֹו ַלֲהׁשִ

ְלִמיד ְצלֹו ּתַ ב אֶׁ ֱחׁשָ ְך . נֶׁ ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

ֲחֵברֹו ֵמִאיר ּבֹו אָ  ׁשֶׁ ב הּוא ּכְ ֱחׁשָ ז נֶׁ

יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶׁ י ֲחֵברֹו ְוָאז ּכְ ְלִמיד ְלַגּבֵ ּתַ

ּלֵק ִמן ָהעֹוָלם ָאז  ְזַמּנֹו ְלִהְסּתַ

ֵהִאיר  ּבּור ׁשֶׁ זֶׁה ַהּדִ ׁש ּבְ ִיְתַלּבֵ

ִאּלּו הּוא  ב ּכְ ֱחׁשָ ה נֶׁ ֲחֵברֹו ְוִיְהיֶׁ ּבַ

עֹוָלם ם ּבָ ׁש ַקּיָ ַעְצמֹו ַמּמָ ְוזֶׁה . ּבְ

שָׁ  ֵלמּות ַהּנְ ר ׁשְ ְוָכל ָאָדם . ָמהִעּקַ

י  זֶׁה ּכִ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ב ְלִהׁשְ לֹא ֹתהּו "ְמֻחּיָ

ת ְיָצָרהּ  בֶׁ ּוְכמֹו ". ְבָרָאּה ָלׁשֶׁ

ִנים  ה ְלַהֲעִמיד ּבָ ָהָאָדם ְמֻצּוָ ׁשֶׁ

ן הּוא  ין ּכֵ ִביל ִקּיּום ַהּמִ ׁשְ עֹוָלם ּבִ ּבָ

ַעת ְוִיְרַאת  ה ְלַהְכִניס ּדַ ְמֻצּוֶׁ

ְבֵני ָאָדם ַמִים ּבִ י . ׁשָ זּוַלת זֶׁה ּכִ

נַּ  ָלל ּכַ ְכָלל ָאָדם ּכְ  :ל"ֵאינֹו ּבִ

ר ִעם ֲחֵברֹו . ד ה ְלַדּבֵ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ם  ַמִים ָצִריְך ְלַרֵחם ּגַ ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

ַעל ַעְצמֹו ָלֵצאת ֵמֲעוֹונֹות 

ֵדי  ַמִים ּכְ ְהיֶׁה לֹו ִיְרַאת ׁשָ ּיִ ְוׁשֶׁ
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ָמִעין ָבָריו ִנׁשְ ְהיּו ּדְ ּיִ ֵדי , ׁשֶׁ ְוַגם ּכְ

תְ  ּיִ ל ֲחֵברוֹ ׁשֶׁ ָבָריו ֵאצֶׁ מּו ּדְ ּלֹא . ַקּיְ ׁשֶׁ

ף כֶׁ ּבּור ִמּלֵב ֲחֵברֹו ּתֵ  :ַיֲעֹבר ַהּדִ

ר ִעם ־ַעל. ה עֹוְסִקים ְלַדּבֵ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַמִים ַעל ִיְרַאת ׁשָ זֶׁה ־ְיֵדי־ֲחֵברֹו ּבְ

יִפין ּקִ יג אֹורֹות ַהּמַ ִ , זֹוִכין ְלַהש ּ

יג ּוְלָהִבין ַמה  ִ ה ְלַהש ּ זֹּוכֶׁ ַהְינּו ׁשֶׁ

 ֶׁ ִחּלָהׁשּ ּתְ יג ּוֵמִבין ּבַ ִ . ּלֹא ָהָיה ַמש ּ

ַעם ְלִפי  ָכל ּפַ יג ּבְ ִ ה ְלַהש ּ ְוֵכן זֹוכֶׁ

ֹבִהים יֹוֵתר יִפים ּגְ  :ַמְדֵרָגתֹו ַמּקִ

יִפים . ו ּקִ ּוְלַמְעָלה ִמן ַהּכֹל ֵהם ַהּמַ

ל ֲחַכם ַהּדֹור ְליֹוִנים ׁשֶׁ זֶּׁהּו . ָהעֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ְעתּ  ּדֹור ַמְכִניס ּדַ ּבַ ָחָכם ׁשֶׁ ֹו הֶׁ

ם  הֶׁ ר ִעּמָ ַתְלִמיָדיו ְועֹוֵסק ְלַדּבֵ ּבְ

ַמִים ַעל ִיְרַאת ׁשָ יג ־ְיֵדי־ּבְ ִ זֶׁה ַמש ּ

ֵהם  ּלֹו ׁשֶׁ יִפין ׁשֶׁ ּקִ אֹורֹות ַהּמַ

א ִחיַנת עֹוָלם ַהּבָ י עֹוָלם . ּבְ ּכִ

ַמן א הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ ל , ַהּבָ י ּכָ ּכִ

ּלֹו  ל ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ּכֻ ל ּכָ ַמן ׁשֶׁ  –ַהזְּ

ּלֹו ַמה  ה הּוא ּכֻ ְהיֶׁ ּיִ ֶׁ ָהָיה ּוַמה ׁשּ ֶׁ ׁשּ

ָחד ַוֲאִפּלּו  ד יֹום אֶׁ גֶׁ ס נֶׁ פֶׁ ַאִין ָואֶׁ

א  ל עֹוָלם ַהּבָ ַגע ַאַחת ׁשֶׁ ד רֶׁ גֶׁ נֶׁ

ם הּוא  ּלֹו ָארְֹך ְוׁשָ ּכֻ הּוא יֹום ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ם ׁשּום ְזַמן  ַמן ְוֵאין ׁשָ ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ

ָלל ם . ּכְ ׁש ׁשָ ּיֵ ים ׁשֶׁ ַמּנִ ר ַהזְּ ַרק ֵסדֶׁ

יִפיםהֵ  ל ַמּקִ גֹות ׁשֶׁ ָ ִחיַנת ַהש ּ , ם ּבְ

ִחיַנת ָיִמים  ֵהם ּבְ יִפים ׁשֶׁ ׁש ַמּקִ ּיֵ ׁשֶׁ

ִנים ִחיַנת ׁשָ ֵהם ּבְ יִפים ׁשֶׁ . ְוֵיׁש ַמּקִ

ר  לּו זֶׁה ִעּקַ יִפים ַהּלָ גֹות ַמּקִ ָ ְוַהש ּ

ל עֹוָלם  ֲעׁשּוִעים ׁשֶׁ ַ ֲענּוג ְוַהׁשּ ַהּתַ

א ִחיַנת , ַהּבָ ָמה ַרב טּוְבָך "ְוֵהם ּבְ

יךָ  ר ָצַפְנּתָ ִליֵראֶׁ ֵרי ִמי ". ֲאׁשֶׁ ַאׁשְ

יָגם ִ ה ְלַהש ּ זֹּוכֶׁ  :ׁשֶׁ

ה ְלֵאּלּו . ז זֹּוכֶׁ יק ׁשֶׁ ּדִ ָחָכם ְוַהּצַ הֶׁ

יִפים ַהנַּ  ּקִ ּיּוַכל "ַהּמַ ל ָצִריְך ׁשֶׁ

ֵרי  ֵרי ַמְעָלה ְוִעם ּדָ ִלְלמֹד ִעם ּדָ

ֹבִהים  ה ַהְינּו ְלַהְראֹות ְלַהּגְ ַמּטָ

ֵאיָנם יוֹ  ַמֲעָלה ׁשֶׁ ָלל ּבְ ְדִעים ּכְ

ה  ִחיַנת מֶׁ ַרְך ּבְ יִדיָעתֹו ִיְתּבָ ּבִ

ּתָ ְוכוּ  ׁשְ ּפַ ׁשְ ּוְלִהּפּוְך ' ָחִמיָת ַמה ּפִ

ִחים  ּנָ ֵהם ַהּמֻ ה ׁשֶׁ ְלָדֵרי ַמּטָ

ׁש  ץ ַמּמָ תֹוְך ָהָארֶׁ ם ּבְ ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ ּבַ

ַתְכִלית ַהְיִריָדה ָצִריְך ְלַהְראֹות  ּבְ

ם ֲעַדִין ה, ָלהֶׁ צְ ' ׁשֶׁ ם ְואֶׁ ָלם ִעּמָ

ָצם  ָקם ּוְלַאּמְ ם ּוְלַחזְּ ְוָקרֹוב ָלהֶׁ

ׁשּום  לֹום ּבְ ּלֹא ִיְתָיֲאׁשּו ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ

ָלל עֹוָלם ּכְ ן ּבָ ת . אֹפֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

י ִאם  יק ּכִ ם ַצּדִ ׁשֵ ֵאינֹו ִנְקָרא ּבְ
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ׁש לֹו ַהּכַֹח ַהזֶּׁה ִלְלמֹד ִעם  ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

נַּ  ה ּכַ ֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמּטָ ם  .ל"ּדָ ּגַ

ֵרי  ְלכֹוְלָלם ַיַחד ְלַהְראֹות ְלַהּדָ

ֵרי ַמְעָלה  ל ּדָ ּמּוד ׁשֶׁ ם ֵמַהּלִ ה ּגַ ַמּטָ

ם  ֵרי ַמְעָלה ּגַ ְוֵכן ְלַהְראֹות ְלַהּדָ

ה ּוְלַקּיֵם  ֵרי ַמּטָ ל ּדָ ּמּוד ׁשֶׁ ֵמַהּלִ

ם  ְהיֶׁה ָלהֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ל ּכֹחֹו ּכְ ֹגדֶׁ ּלָם ּבְ ּכֻ

ִנים) ִיְרָאה ן ּפְ  (:ַעּיֵ

ם. ח ָחָכם ַהּדֹור ַהנַּ  ּגַ ל ָצִריְך "זֶׁה הֶׁ

ָחד  ל אֶׁ ר ִעם ּכָ ָלַדַעת ֵאיְך ְלַדּבֵ

ָחד ֹות ְסָיג ִלְדָבָריו , ְואֶׁ ְוַלֲעש 

ִריךְ  ּצָ ָמקֹום ׁשֶׁ ּתֹק ּבְ ּתֹק , ִלׁשְ ִלׁשְ

ֹוְמִעים  ְנסּו ַהׁשּ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶׁ ּכְ

ֲאסּוִרין ִלְכֹנס  יֹות ְוֵתרּוִצים ׁשֶׁ ֻקׁשְ ּבְ

ם הֶׁ ן) ּבָ ִנים ַעּיֵ  (:ּפְ

ת ־ַעל. ט ָהַרב ָהֱאמֶׁ ְיֵדי ָהְרָמִזים ׁשֶׁ

ָיָדיו ז ְלַתְלִמיָדיו ּבְ י . ְמַרּמֵ ּכִ

ְלִמיָדיו  ָהַרב לֹוֵמד ִעם ּתַ ׁשֶׁ ּכְ

ַמִים  ַעת ְוִיְרַאת ׁשָ ם ּדַ הֶׁ ּוַמְכִניס ּבָ

יר  ר ְלַהְסּבִ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ָבִרים ׁשֶׁ ֵיׁש ּדְ

ה ְסָיג ִלְדָבָרי ֵפרּוׁש ְועֹוש ֶׁ ם ּבְ ו ָלהֶׁ

נַּ  ָבִרים "ּכַ ם ַהּדְ ז ָלהֶׁ ל ּוְמַרּמֵ

ִחיַנת ָיַדִים ־ַעל ֵהם ּבְ ְיֵדי ְרָמִזים ׁשֶׁ

ָיָדיו ם ּבְ ה ָלהֶׁ ם ְונֹוטֶׁ ז ָלהֶׁ ַרּמֵ ּמְ . ׁשֶׁ

ְך ־ַעל ְיֵדי ֵאּלּו ָהְרָמִזים ִנְמׁשָ

ְרָנָסה  :ּפַ

ְרָנָסה . י יְך ּפַ ה ְלַהְמׁשִ רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

לּוִיים ּבוֹ  הְ , ְלַהּתְ ּיִ ה ִאיׁש ָצִריְך ׁשֶׁ יֶׁ

ַמְזְלִניק) ַחִיל ְולֹא ַהִהּפּוךְ  לֶׁ ּקֹוִרין ׁשְ , (ׁשֶׁ

ָלה ְמׁשָ ְהיּו לֹו ְקָצת מֶׁ ּיִ י ָצִריְך ׁשֶׁ . ּכִ

ְרָנָסה־ְיֵדי־ְוַעל יְך ּפַ  :זֶׁה יּוַכל ְלַהְמׁשִ

ְרָנָסה . יא לֶׁת ַהּפַ ְלכּות ְמַקּבֶׁ ַהּמַ

ַדִים ְוָהְרָמִזים ַהנַּ  ָים "ֵמַהּיָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ׁשֶׁ

ז ַהָחכְ  ָחָכם עֹוֵסק ְלַרּמֵ הֶׁ ָמה ׁשֶׁ

ֵאּלּו . ְלַתְלִמיָדיו ּבְ ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

יִפים ּקִ י . ָהְרָמִזים ְמִאיִרים ַהּמַ ּכִ

ל  ְליֹון ׁשֶׁ ל ָהעֶׁ כֶׁ ֵ ִזים ַהש ּ ם ְמֻרּמָ הֶׁ ּבָ

ָחָכם אי ְלַגּלֹות , הֶׁ ַ ֵאינֹו ַרׁשּ ׁשֶׁ

ּלֹא  ְכֵדי ׁשֶׁ ֵפרּוׁש ְלַתְלִמיָדיו ּבִ ּבְ

יִפים יְך ַמּקִ ֵאין  ַיְמׁשִ ְליֹוִנים ׁשֶׁ עֶׁ

יָכם יִפים ַהנַּ . ְלַהְמׁשִ ּקִ ל ֵהם "ְוַהּמַ

ר לֹא  ְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶׁ ִחיַנת ּתַ ּבְ

ן. ֵנַדע הּוא  ַעל־ּכֵ ל ִמי ׁשֶׁ ןּכָ ם־ּכֵ  ּגַ

ְרָנָסה  ּנּו ַהּפַ ל ִמּמֶׁ ִאיׁש ַחִיל ְמַקּבֵ

זֶׁה יּוַכל ִלְזּכֹות ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהזֹּאת

ַעת ֲאִכיָלתֹו  ׁשְ ְרָנָסתֹו ּבִ ת ּפַ אֶׁ

ָאַרת ָהָרצֹון ְוָקא . ְלהֶׁ ּדַ ַהְינּו ׁשֶׁ

ֵעת ָהֲאִכיָלה ָיִאיר לֹו ָרצֹון  ּבְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלו ־ זּתִ

ּתֹוֵקק  ה ְוִיְכסֹף ְוִיׁשְ ְרצֶׁ ּיִ ֻמְפָלג ׁשֶׁ

ָרצֹון ָחָזק ּוֻמְפָלג  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

עּור ּוְבִלי ׁשּום ְיִדיָעה ִלי ׁשִ ַעד . ּבְ

ָלל ַמה הוּ  ּלֹא ֵיַדע ּכְ הׁשֶׁ , א רֹוצֶׁ

ׁש  פֶׁ ְכלֹות ַהּנֶׁ ׁשּוט ּבִ ַרק ָרצֹון ּפָ

ַרךְ  ל ֲאִכיָלתֹו . ֵאָליו ִיְתּבָ י ּכָ ּכִ

ֵהם  יִפים ׁשֶׁ ּקִ ת ֵמַהּמַ כֶׁ ןִנְמׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ר לֹא  ְכִלית ַהְיִדיָעה ֲאׁשֶׁ ִחיַנת ּתַ ּבְ

יק ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל. ֵנַדע ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

ְנקוּ  ּיָ ת ְוַתְלִמיָדיו ׁשֶׁ ְעּתֹו  ָהֱאמֶׁ ִמּדַ

ה דֹוׁשָ ן. ַהּקְ ָחד  ַעל־ּכֵ ל אֶׁ ָצִריְך ּכָ

ן ִלְפֵני  ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ּוְלִהְתַחּנֵ

ִליׁש  ְדָמעֹות ׁשָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

זֶׁה  י ּכָ ה ִלְמצֹא ַרֲחָמן ֲאִמּתִ ְזּכֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ּיּוַכל ְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמֲעוֹונֹות  ׁשֶׁ

 :ל"ּוְלַזּכֹות אֹותֹו ְלָכל ַהנַּ 

ל . יב ָרֵאל ַעם ָקדֹוׁש ְלִפי ּגֹדֶׁ ִיש ְ

רּוָחִנּיּוָתם ְוַדּקּוָתם ֵאין ְיכֹוִלין 

ל ֲעוֹונֹות  א ׁשֶׁ ָ ש ּ ם ַהּמַ א ֲעֵליהֶׁ ָ ִלש ּ

ָחד ִביל זֶׁה ָצִריְך . ֲאִפּלּו יֹום אֶׁ ׁשְ ּבִ

ית ם ַהּבֵ שׁ ־ָלהֶׁ ְקּדָ ִמיד . ַהּמִ י ַהּתָ ּכִ

ר ַעל ֲעוֹונֹות  ַחר ָהָיה ְמַכּפֵ ל ׁשַ ׁשֶׁ

ין  ל ּבֵ ִמיד ׁשֶׁ ל ַלְיָלה ְוַהּתָ ׁשֶׁ

ר ַעל ֲעוֹונֹות  ִים ָהָיה ְמַכּפֵ ָהַעְרּבַ

ל יֹום ה . ׁשֶׁ ִביל זֶׁה ָהָיה מֹׁשֶׁ ּוִבׁשְ

לֹום מֹוֵסר ַנְפׁשֹו  ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ַרּבֵ

ם  ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ָרֵאל ְלַבּקֵ ִביל ִיש ְ ׁשְ ּבִ

ם ם ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ ְסַלח ָלהֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ . ִיְתּבָ

י יָ  ָרֵאל ּכִ ר ְלִיש ְ ְפׁשָ ִאי אֶׁ ַדע ׁשֶׁ

ל ֲעוֹונֹות  אֹוי ׁשֶׁ ְ ש ּ ָלל ַהּמַ א ּכְ ָ ִלש ּ

ָחד ןוְ . ֲאִפּלּו יֹום אֶׁ ִמי  ַעל־ּכֵ

ֵאיזֶׁה ָעוֹון  לֹום ּבְ ל ַחס ְוׁשָ ְכׁשַ ּנִ ׁשֶׁ

ׁש  ׁשּוָבה ּוְלַבּקֵ ֹות ּתְ ָצִריְך ַלֲעש 

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָרה ֵמַהׁשּ י . ְסִליָחה ְוַכּפָ ּכִ

ָעוֹון ה ׁש הֶׁ פֶׁ ֵבד ְלנֶׁ אֹוי ּכָ ּוא ַמש ּ

א  ָ ר ִלש ּ ְפׁשָ ר ִאי אֶׁ ָרֵאל ֲאׁשֶׁ ִיש ְ

ָחד זֹאת ֲאִפּלּו יֹום אֶׁ א ּכָ ָ  :ַמש ּ

ָחד. יג ל אֶׁ ִפי   ּכָ ה  ַמה ּכְ זֹּוכֶׁ ֶׁ ׁשּ

יֹום ת ְסַלח ־ִלְפעֹל ּבְ ׁשַ ּקָ ּפּוִרים ּבַ ַהּכִ

מֹו־ֵכן' ָנא ְוכוּ  ה  ּכְ הּוא זֹוכֶׁ

הּוא  ה ׁשֶׁ ת ֲחֻנּכָ ַ ִחיַנת ִלְקֻדׁשּ ּבְ

ית שׁ ־ַהּבֵ ְקּדָ ת , ַהּמִ ַ ר ְקֻדׁשּ ְוִעּקַ

ית שׁ ־ַהּבֵ ְקּדָ יִכין ַהּמִ ְמׁשִ ּמַ ה  ׁשֶׁ ֲחֻנּכָ ּבַ

דֹוׁש ֵליַדע  ַעת ַהּקָ הּוא ִלְזּכֹות ְלַהּדַ

י ה י . הּוא ָהֱאלִֹהים' ּוְלהֹוִדיַע ּכִ ּכִ

ה' ִאּלּו ִנְבנֶׁ ָעה ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ  ִמי ׁשֶׁ

יָ  ׁש ּבְ ְקּדָ ית־ַהּמִ ְוִלְזּכֹות . 'ָמיוּבֵ

ַעת ָלֵצאת ֵמֲעוֹונֹות  ַעל־ְיֵדי־זֶׁה ַהּדַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלז ־ חּתִ

נַּ    ַעת ַהזֶּׁה "ּכַ יְך ַהּדַ ל ּוְלַהְמׁשִ

ַצח ָבִנים ְוַתְלִמיִדים ְלדֹורֹות ָלנֶׁ . ּבְ

ַגת ־ְיֵדי־ְוִלְזּכֹות ַעל ָ זֶׁה ְלַהש ּ

ר  ֵהם ִעּקַ דֹוׁש ׁשֶׁ יִפין ַהּקָ ּקִ ַהּמַ

ֵהם א ׁשֶׁ ֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהּבָ  ׁשַ

ִכין ַעל ן ־ִנְמׁשָ מֶׁ ֶׁ ְיֵדי ַהְדָלַקת ַהׁשּ

ה ל ֵנר ֲחֻנּכָ דֹוש ׁשֶׁ ְוִלְזּכֹות . ַהּקָ

דֹוׁש ־ַעל ן ַהּקָ מֶׁ ֶׁ ְיֵדי ַהְדָלַקת ַהׁשּ

קֹור  ת ִמּמְ כֶׁ ְמׁשֶׁ ַהזֶּׁה ְלַפְרָנָסה ַהּנִ

כֹוִלין ִלְזּכֹות . ָהָרצֹון ּיְ  ַעל־ָיָדהּ ׁשֶׁ

ָאַרת ָהָרצֹון  ַעת ָהֲאִכיָלה ְלהֶׁ ׁשְ ּבִ

ם . ְפָלגַהמֻּ  ֵ ּתֹוֵקק ְלַהׁשּ ְכסֹף ְוִיׁשְ ּיִ ׁשֶׁ

עּור ִלי ׁשִ ָרצֹון ֻמְפָלג ּבְ ַרְך ּבְ . ִיְתּבָ

ה  ר ַלֲחֻנּכָ ּוֵמֵאָליו ָיִבין ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ

י ִאם  ר ִלְזּכֹות ּכִ ְפׁשָ זֶׁה ִאי אֶׁ ּכָ

ְנִהיג  ְלָהַרב ִהְתָקְרבּות ְיֵדי־ַעל ְוַהּמַ

נַּ  ת ּכַ ֱאמֶׁ הּוא ָהַרֲחָמן ּבֶׁ ל "ׁשֶׁ

ה ִלְמצֹא אֹותוֹ  ֵרי ַלזֹּוכֶׁ  :ַאׁשְ

ִרים ֵמֵאיזֶׁה . יד ִנים ּוְמַדּבְ ַעּיְ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ּדֹור  ּבַ ָחָכם ׁשֶׁ ׁש הֶׁ ִחּדֵ ִחּדּוׁש ׁשֶׁ

ּלֶׁה ָים ַהָחְכָמה . ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתּגַ

ת  ְלכּות אֶׁ ל ַהּמַ ם ְמַקּבֵ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

ְרָנָסה ּוַמְלכּות הּוא ְמקֹור . ַהּפַ

ְרָאה זֶׁה ִנְתעֹוֵרר ־יְידֵ ־ְוַעל. ַהּיִ

ׁש זֶׁה  ִחּדֵ ָחָכם ׁשֶׁ ל הֶׁ ְרָאה ׁשֶׁ ַהּיִ

ַעל. ַהִחּדּושׁ  ָבָריו ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ָהיּו ּדְ

מּו ְלדֹורֹות עֹוָלם ָמִעים ְוִנְתַקּיְ . ִנׁשְ

ל זֶׁה נֹוֵפל ִיְרָאה ּוַפַחד ־ְוַעל ְיֵדי ּכָ

ַרְך ַעל זֶׁה  ם ִיְתּבָ ֵ דֹול ֵמַהׁשּ ּגָ

ַהִחּדּושׁ  ן ּבְ ַעּיֵ ּמְ  :ׁשֶׁ

ֹוָכָחה   עו  ת  קְׁ  ח –ת ִ
ָבר ־ַעל־ַאף. א ּתֹוָכָחה הּוא ּדָ י ׁשֶׁ ּפִ

ָרֵאל  ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ל ַעל ּכָ דֹול ּוֻמּטָ ּגָ

ה ּבֹו  רֹואֶׁ ׁשֶׁ ת ֲחֵברֹו ּכְ ְלהֹוִכיַח אֶׁ

ּוָרה ׁשּ ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ּכַ  ־ַעל־ַאף, ׁשֶׁ

י ל ָאָדם ָראּוי ְלהֹוִכיחַ ־ּפִ . ֵכן ָלאו ּכָ

י ַעל ֵאינֹו ְיֵדי תּ ־ּכִ ל ִמי ׁשֶׁ ֹוָכָחה ׁשֶׁ

ֵאינֹו מֹוִעיל  י ׁשֶׁ ָראּוי ְלהֹוִכיַח לֹא ּדַ

ם הּוא ַמְבִאיׁש  תֹוַכְחּתֹו ַאף ּגַ ּבְ

ֹוְמִעים  מֹות ַהׁשּ ׁשָ ל ֵאּלּו ַהּנְ ֵריַח ׁשֶׁ

זֶׁה הּוא ַמֲחִליׁש ־ְיֵדי־ְוַעל. ּתֹוַכְחּתוֹ 

ָמָתם ת ִנׁשְ ַפע . אֶׁ ֶׁ ּוַמְפִסיק ַהׁשּ

ל ָהעֹוָלמֹות ם ִמּכָ הֶׁ לּוִיים ּבָ י . ַהּתְ ּכִ

ָרֵאל  ת ִיש ְ ר ְלהֹוִכיַח אֶׁ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

כֹול  ּיָ י ִאם ִמי ׁשֶׁ ם ּכִ ַעל ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ן ֵריַח טֹוב ּבְ ְלהֹוִסיף ְוִלּתֵ

הּוא מֹוִכיָחם־ַעל זֶּׁה ִאי . ְיֵדי ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ה ִלְבִחיַנת  זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ י ִאם ּכְ ר ּכִ ְפׁשָ אֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלח ־ חּתִ

קֶׁ  ׁשְ ןַהּקֹול ַהּמַ ן ֵעדֶׁ ת ַהּגַ . ה אֶׁ

ל ָהֵריחֹות ְוָכל  ֵדִלים ּכָ ם ּגְ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶׁ

ְראֹות יר . ַהּיִ ִ הּוא קֹול ַהׁשּ ׁשֶׁ

ְתָער לֶָׁעִתיד ְוכוּ  ּיִ ִנים)' ׁשֶׁ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

ַהְינּו ־ַעל. ב גּוָפא ּדְ ְיֵדי ְמזֹוָנא ּדְ

ה ִתּיָ ֲאַות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ֱחָלׁש , ּתַ נֶׁ

ָמָתא ִנׁשְ ְרָאה ְונִ . ְמזֹוָנא ּדְ ם ַהּיִ ְפּגָ

ִהיא  ִחיַנת ֵריַח טֹוב ׁשֶׁ הּוא ּבְ ׁשֶׁ

ָמָתא ר ְמזֹוָנא ְדִנׁשְ  :ִעּקַ

ל ָהָאָדם הּוא ֵמֵגן . ג ַהּמַֹח ְוַדַעת ׁשֶׁ

ֲאַות ִנאּוף ְפֵני ּתַ ה . ּבִ לׁשָ י ֵיׁש ׁשְ ּכִ

ָאָדם ָחד הּוא . מִֹחין ּבָ ָחד ְואֶׁ ְוָכל אֶׁ

ְפֵני זֹאת  רּוָסה ּבִ ה ּפְ ְמִחּצָ

ֲאוָ  רּות . הַהּתַ ּבְ ר ִהְתּגַ י ִעּקַ ּכִ

ֲאָוה ַהזֹּאת הּוא ַעל ְיֵדי רּוַח ־ַהּתַ

טּות ן, ׁשְ ל ָאָדם  ַעל־ּכֵ ָצִריְך ּכָ

ָכל    זֹאת   ְוִלְזּכֹר   ֵליַדע ּבְ ׁשֶׁ

ר ָעָליו  ּבֵ רֹוִצים ְלִהְתּגַ ַעם ׁשֶׁ ּפַ

לֹום ִיְבַרח , ַהִהְרהּוִרים ֵאּלּו ַחס ְוׁשָ

טּות אֶׁ  ד ֵמָהרּוַח ׁשְ ַעת ִמּיָ ל ַהּדַ

ְפֵני  ְוִיְפרֹש  ְמִחּצֹות ַהּמִֹחין ּבִ

ֲאָוה ַהזֹּאת י , ַהּתַ ַעת ָהֲאִמּתִ י ַהּדַ ּכִ

מֹו  ֲאָוה ּכְ ְפֵני זֹאת ַהּתַ ֵמֵגן ּבִ

שׁ  ה ַמּמָ י ִאי . ְמִחּצָ ְוָהֵבן זֹאת ּכִ

ָחד  ל אֶׁ ר ְלָבֵאר זֹאת ַרק ּכָ ְפׁשָ אֶׁ

יחַ   ָיִבין ֵמַעְצמֹו ֵאיְך ִלְברַֹח ּוְלַהּסִ

טּות ַהנַּ  ְעּתֹו ֵמָהרּוַח ׁשְ . ל"ּדַ

הּוא  ַעת ׁשֶׁ ל ַהּדַ יְך ַעְצמֹו אֶׁ ּוְלַהְמׁשִ

ם  ְפֵניהֶׁ רּוָסה ּבִ ה ּפְ ִחיַנת ְמִחּצָ ּבְ

נַּ   :ל"ּכַ

ִפּלָה הּוא ַרֲחִמים . ד ר ַהּתְ ִעּקַ

לּוי . ְוַתֲחנּוִנים ר ָהַרֲחִמים ּתָ ְוִעּקַ

ַעת ּדַ קֶׁ . ּבַ ְטָרא ַאֲחָרא יֹונֶׁ ַהּסִ ת ּוְכׁשֶׁ

לֹום ִהיא ) ֵמָהַרֲחָמנּות ַחס ְוׁשָ ׁשֶׁ

ּלָּה  ַרֲחָמנּות ׁשֶׁ ת ַעל ָהָאָדם ּבָ מֶׁ ְמַרחֶׁ

ִלּמוֵּדי  ִלְפרֹק עֹל ַהּתֹוָרה ְוַלֲעסֹק ַרק ּבְ

י ַעל ים ּכִ זֶׁה ִיְהיֶׁה לֹו ־ְיֵדי־ְלׁשֹונֹות ָהַעּמִ

ַוח רֶׁ ְרָנָסה ּבְ ַעל. ּפַ ְיֵדי ַרֲחָמנוּת ־אֹו ׁשֶׁ

ת ּה ְמִסיָתה אֶׁ ּלָ ֹות  ׁשֶׁ ָהָאָדם ַלֲעש 

ַבע ָאז  (ּתֹוָרתֹו ַאְרַעי ּוְמַלאְכּתֹו קֶׁ

ַעס  ה ּכַ ם ָהַרֲחָמנּות ְוַנֲעש ֶׁ ִנְפּגָ

זֶׁה ִנְקָטן ־ְיֵדי־ְוַאְכָזִרּיּות ְוַעל

ַעת ֲאַות ִנאּוף . ַהּדַ ר ּתַ ּבֵ ְוָאז ִמְתּגַ

לֹום ְבִחיַנת . ַחס ְוׁשָ ִפּלָה ּבִ ְוָאז ַהּתְ

ין  הּוא מֻ )ּדִ ד ַהְינּו ׁשֶׁ ּלֵל ִמּצַ ְכָרח ְלִהְתּפַ

ין ְוֵאיָנּה ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  ַהּדִ

ִפּלָה  ּלֵל ָחֵפץ ִלְפטֹר ַהּתְ עֹוֵמד ְלִהְתּפַ ּוְכׁשֶׁ

ת .( ֵמָעָליו קֶׁ ְטָרא ַאֲחָרא יֹונֶׁ ְוָאז ַהּסִ

ִפּלָה ּובֹוַלַעת אֹוָתּה ְוָאז  ֵמַהּתְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שלט ־ חּתִ

ּיּוַכל  דֹול ׁשֶׁ ַעל ּכַֹח ּגָ ְצִריִכים ּבַ

ין ְלִהְתפַּ  ְבִחיַנת ּדִ ִפּלָה ּבִ ּלֵל ּתְ

ִלילּות ִעם קֹונוֹ  ֹות ּפְ . ַלֲעש 

ְטָרא ם ־ְוַהּסִ ָאֲחָרא רֹוָצה ִלְבלַֹע ּגַ

ִפּלָה ַהזֹּאת ִפּלָה , ַהּתְ ַאְך ַהּתְ

ַעל ל ַהּבַ ל "ּכַֹח ַהנַּ ־ַהזֹּאת ׁשֶׁ

ּלָּה  ִליָעה ׁשֶׁ ֵבית ַהּבְ ת ּבְ דֶׁ עֹומֶׁ

ל זֶׁה ְלָהִקיא ־ְיֵדי־ּוֻמְכַרַחת ַעל ּכָ

ְלָעה ּבָ ֶׁ ְוַגם מֹוִציא . ַמה ׁשּ

ם ַעְצמּות ִחּיּוָתּה ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה ּגַ

ן ַהּכֹל ׁש ּוְמַתּקֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַמּמָ

ל  ּדֵ ה ְוִנְתּגַ ִרים ְוִנְתַרּבֶׁ ין ּגֵ ַנֲעש ִ

ַרךְ  בֹודֹו ִיְתּבָ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל, ּכְ

בּוָאה טּות ַהּנְ ְ ׁשּ ה זֶׁ ־ְיֵדי־ְוַעל, ְלִהְתּפַ

ה ֵרר ַהְמַדּמֶׁ ְוזֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה , ִנְתּבָ

ֵלמּות ׁשְ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל, ּבִ

ְתָער לֶָׁעִתיד ּיִ יר ׁשֶׁ ִ זֶּׁה . ְלַהׁשּ ׁשֶׁ

ל ַהּמֹוִכיַח  ִחיַנת קֹולֹו ׁשֶׁ הּוא ּבְ

ְוָאז הּוא מֹוִסיף ְונֹוֵתן ֵריַח , ָהָראּוי

מֹות ַעל ׁשָ ַהּנְ  :ְיֵדי ּתֹוַכְחּתוֹ ־טֹוב ּבְ

ּבּוץ ־ַעל. ה ּתֹוֵסף ְלַהּקִ ּנִ ֵכן ׁשֶׁ ָ ְיֵדי ַהׁשּ

ָרֵאל ל ִיש ְ ל , ׁשֶׁ ׁש ִקּבּוץ ׁשֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ גֹון ּכְ ּכְ

ְתִפּלָה  עֹוְסִקין ּבִ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ׁש ַאַחת  פֶׁ ם עֹוד נֶׁ ּתֹוֵסף ֲעֵליהֶׁ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

י  ּתֵ ל ְמאֹד ּבָ ּדֵ ה ְוִנְתּגַ ָאז ִנְתַרּבֶׁ

ִפּלָה ר. ַהּתְ ין ַהּצֵ י ִנְתַרּבִ ּוִפין ּכִ

ים  ּתִ ים ְמאֹד ְמאֹד ְוִנְבִנים ּבָ ְקדֹוׁשִ

ְליֹוָנה  ה ָהעֶׁ ָ ֻדׁשּ ּקְ ה ְמאֹד ּבַ ַהְרּבֵ

ר ְוַהּלֵב  ה ָיכֹול ְלַדּבֵ ֵאין ַהּפֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

ֲעׁשּוִעים . ַלֲחׁשֹב ה ִמזֶּׁה ׁשַ ְוַנֲעש ֶׁ

דֹוִלים ְוִנְפָלִאים ְלַמְעָלה . ּגְ

זֶׁה ִנְמָחִלין ְוִנְסָלִחין ־ְיֵדי־ְוַעל

ל . ֲעוֹונֹותהָ  ּטֵ ְך ְרפּוָאה ְוִנְתּבַ ְוִנְמׁשָ

ל ִמיֵני חֹוַלַאת  :ּכָ

ָכל ּדֹור ֵיׁש . ו ּבְ י ׁשֶׁ ל ַמְנִהיג ֲאִמּתִ ּכָ

ִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה ו . לֹו ּבְ ְוַגם ַעְכׁשָ

בּוָאה ְוֵאין לֹו ְנבּוָאה  ֵטל ַהּנְ ּבָ ׁשֶׁ

שׁ  י־ַעל־ַאף. ַמּמָ ְכֵרַח ־ּפִ הֶׁ ֵכן ּבְ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ת ּדִ רֶׁ רּוַח ַאחֶׁ

הּוא  ים ׁשֶׁ ָאר ֲאָנׁשִ ֵאין ִלׁשְ ֶׁ ַמה ׁשּ

ׁש רּוַח ְנבּוָאה ִחיַנת רּוַח ַהּקֹדֶׁ . ּבְ

ל ־ְוַעל ִחיַנת רּוַח ְנבּוָאה ׁשֶׁ ְיֵדי ּבְ

ת ַעל ְנִהיג ָהֱאמֶׁ יק ַהּמַ ּדִ זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּצַ

ַעל ה ׁשֶׁ רּור ַהְמַדּמֶׁ ר ּבֵ זֶׁה ־ְיֵדי־ִעּקַ

ֵלמּות  ר ׁשְ הִעּקַ דֹוׁשָ , ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ֵלמּות ָהֱאמּוָנה הּוא  ר ׁשְ י ִעּקַ ּכִ

ה רּור ַהְמַדּמֶׁ ִפי ּבֵ ן, ּכְ ָצִריְך  ַעל־ּכֵ

ש  ְמאֹד ַאֲחֵרי  ָחד ְלַחּפֵ ל אֶׁ ּכָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמ ־ חּתִ

ֵדי  י ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּכְ ַמְנִהיג ֲאִמּתִ

ֵלָמה ַהְינּו . ִלְזּכֹות לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ ּדְ

ִחּדּוׁש ָהעוֹ  ם . ָלםְלַהֲאִמין ּבְ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ת עֹוָלמֹו ֵיׁש ֵמַאִין  ָרא אֶׁ ַרְך ּבָ ִיְתּבָ

ְחָלט י ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ִאי . ַהּמֻ ּכִ

ל ַרק  כֶׁ ׁשּום ש ֵ ר ְלָהִבין ּבְ ְפׁשָ אֶׁ

ֱאמּוָנה זֹּוִכין ַעל. ּבָ יק ־ׁשֶׁ ְיֵדי ַצּדִ

נַּ  ת ּכַ ָך . ל"ָהֱאמֶׁ ַנְפׁשְ ה ּבְ ַדּמֶׁ ְוַאל ּתְ

ה לִ  ָנֵקל ָיכֹול ַאּתָ ּבְ ְזּכֹות ָלזֶׁה ׁשֶׁ

י י . ְלִהְתָקֵרב ְלַמְנִהיג ֲאִמּתִ ּכִ

ׁש  ש  ּוְלַבּקֵ ת ְצִריִכין ְלַחּפֵ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ם . ְמאֹד ַאֲחָריו ֵ ׁש ְמאֹד ֵמַהׁשּ ּוְלַבּקֵ

ה ִלְמצֹא ַמְנִהיג  ְזּכֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ֵלָמה  ה לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ ְזּכֶׁ ּיִ י ׁשֶׁ ֲאִמּתִ

י ֵיׁש ַמְנִהיִגים ׁשֶׁ , ָידוֹ ־ַעל רּכִ קֶׁ . ל ׁשֶׁ

א  ַרּבָ ם ָאז ַאּדְ ְתָקְרִבים ֲאֵליהֶׁ ּמִ ּוְכׁשֶׁ

ּיֹות ְזּבִ ִאים לֱֶׁאמּונֹות ּכָ ן. ּבָ  ַעל־ּכֵ

ש  ְמאֹד ַאַחר ַמְנִהיג  ְצִריִכין ְלַחּפֵ

נַּ  י ּכַ ה לֱֶׁאמּוָנה "ֲאִמּתִ ְזּכֶׁ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ל ּכְ

ֵלָמה ַעל ר ַהּכֹל ־ׁשְ הּוא ִעּקַ ָידֹו ׁשֶׁ

לּוי בָּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. זֶׁהְוָכל ָהעֹוָלם ּתָ

ּלֶָׁעִתיד ה ְלִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ׁשֶׁ . ִיְזּכֶׁ

ְתָער  ּיִ יר ׁשֶׁ ִ ּגּון ְוַהׁשּ ה ְלַהּנִ ְזּכֶׁ ּיִ ַעד ׁשֶׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ַהׁשּ ַחּדֵ ּיְ ׁשֶׁ לֶָׁעִתיד ּכְ

ת עֹוָלמוֹ  ן . אֶׁ ְתַנּגֵ ּיִ ּגּון ׁשֶׁ הּוא ַהּנִ ׁשֶׁ

ַנִים) ב"ַעל ע ְבִעים ּוׁשְ . ִניִמין (ׁשִ

ל ָהֵריחֹות ׁשֶׁ  ֵדִלים ּכָ ם ּגְ ָ ׁשּ ּמִ

ְראֹות ּגּון . טֹובֹות ְוָכל ַהּיִ זֶּׁה ַהּנִ ׁשֶׁ

ל  ָכר ׁשֶׁ ר ִקּבּול ש ָ הּוא ִעּקַ

יִקים לֶָׁעִתיד ָלבֹוא ּדִ ֵרי . ַהּצַ ַאׁשְ

ה ָלזֶׁה  :ַהזֹּוכֶׁ

ת ־ַעל. ז יק ָהֱאמֶׁ ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ

ָחשׁ  ּוְלִהּפּוְך . ִנְפָסק ֻזֲהַמת ַהּנָ

ר ־ַעל ּבֵ ר ִמְתּגַ קֶׁ ל ׁשֶׁ ְיֵדי ַמְנִהיג ׁשֶׁ

לֹום  :ַהזֲֻּהָמא ַחס ְוׁשָ

. ְיֵדי ֱאמּוָנה זֹוִכין ַלֲחָסִדים־ַעל. ח

זֶׁה ִיְהיֶׁה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ־ְיֵדי־ְוַעל

ַבע. לֶָׁעִתיד ל ַהּטֶׁ ּטֵ ְוִיְתַנֵהג , ְוִיְתּבַ

ָחה ְוִנְפָלאֹות ־ָהעֹוָלם ַעל ּגָ ְיֵדי ַהׁשְ

ךְ  רֶׁ דֶׁ ּלֹא ּכְ ַבע ׁשֶׁ ְוָאז ִיְתָער . ַהּטֶׁ

יר ָחָדׁש ַהנַּ   :ל"ׁשִ

ָנה ְצִריִכין ְלַהְכִריַח . ט ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּבְ

דֹול  ֹכַח ּגָ ּלֵל ּבְ ת ַעְצמֹו ְלִהְתּפַ אֶׁ

יֹוֵתר יק . ּבְ ּדִ תֹו ְלַהּצַ ִפּלָ ר ּתְ ֵ ּוְלַקׁשּ

דֹול  ַעל ּכַֹח ּגָ הּוא ּבַ ת ׁשֶׁ ָהֱאמֶׁ

ִפּלָה בִּ  ּלֵל ּתְ כֹול ְלִהְתּפַ ּיָ ְבִחיַנת ׁשֶׁ

ּלֵל  ִריִכין ְלִהְתּפַ ּצְ מֹו ׁשֶׁ ין ּכְ ּדִ

רֹאשׁ  ָנה־ּבְ ָ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהׁשּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמא ־ חּתִ

ל  ְטָרא ַאֲחָרא ּכָ ְלהֹוִציא ֵמַהּסִ

ָרֵאל ת ִיש ְ ַ ֻדׁשּ ְלָעה ִמּקְ ּבָ . ַהִחּיּות ׁשֶׁ

י ַעל ַעל ּכַֹח ־ּכִ ל ַהּבַ ִפּלָה ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּתְ

הֹוִציא ל ֻמְכַרַחת ְלָהִקיא ּולְ "ַהנַּ 

ִפּלֹות ְוָהַרֲחָמנּות  ל ַהּתְ ּה ּכָ ְרּבָ ִמּקִ

ְלָעה ּבָ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ַעת ּדִ . ְוַהּדַ

בֹודֹו ־ְיֵדי־ְוַעל ה ּכְ ְתַרּבֶׁ ּיִ זֶׁה זֹוִכין ׁשֶׁ

ַרְך ַעל ִרין־ִיְתּבָ ּיְ ְתּגַ ּמִ ִרים ׁשֶׁ . ְיֵדי ּגֵ

טּות ־ְיֵדי־ְוַעל ְ ׁשּ זֶׁה זֹוִכין ְלִהְתּפַ

בּוָאה ה ּוְלָהֱאמוּ , ַהּנְ דֹוׁשָ ָנה ַהּקְ

ּיֹות ְזּבִ לּו ֱאמּונֹות ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ . ְוׁשֶׁ

זֶׁה ְלִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ־ְיֵדי־ְוזֹוִכין ַעל

ּטּול  ִחיַנת ּבִ הּוא ּבְ ּלֶָׁעִתיד ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ַבע ְבִחיַנת . ַהּטֶׁ ְתַנֵהג ָהעֹוָלם ּבִ ּיִ ׁשֶׁ

ָרֵאל ַעל ץ ִיש ְ רֶׁ ת אֶׁ ַ ְיֵדי ־ְקֻדׁשּ

ָחה ְוִנְפָלאֹות ְלבַ  ּגָ . דַהׁשְ

יר ־ְיֵדי־ְוַעל ִ זֶׁה זֹוִכין ְלקֹול ַהׁשּ

הּוא  ְתָער לֶָׁעִתיד ׁשֶׁ ּיִ ּגּון ׁשֶׁ ְוַהּנִ

א ֲענּוג עֹוָלם ַהּבָ ר ּתַ  :ִעּקַ

ֹוָפר . י ל ַהׁשּ ַעל ְיֵדי ַהּקֹולֹות ׁשֶׁ

ִנין  ּקְ רּוָעה ִנְתּתַ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ּתְ

ן ם־ּכֵ ּקּוִנים ַהנַּ  ּגַ ְיֵדי ־ַעל. ל"ּתִ

ִקיָעה זוֹ  בֹודֹו ּתְ ּלּות ּכְ ִכין ְלִהְתּגַ

ַרְך ְוַעל רּוָעה זֹוִכין ־ִיְתּבָ ְיֵדי ּתְ

א  ּבָ בּוָאה ׁשֶׁ טּות ַהּנְ ְ ׁשּ ְלִהְתּפַ

בֹוד־ַעל ּלּות ַהּכָ ְיֵדי ־ְוַעל. ְיֵדי ִהְתּגַ

ל ֱאמּונֹות  ָבִרים זֹוִכין ְלַבּטֵ ׁשְ

ה ָ ְקֻדׁשּ ן ָהֱאמּוָנה ּדִ ּיֹות ּוְלַתּקֵ ְזּבִ . ּכָ

ם זֹוִכין חֹון ־ַעל ּגַ ָבִרים ְלִבּטָ ְיֵדי ׁשְ

ְבִחיַנת  ה ּבִ ָ ְקֻדׁשּ ֵעיֵני ֹכל ֵאלֶׁיָך "ּדִ

רוּ  ּבֵ ּקּוִנים ". ְיש ַ ל ַהּתִ ָאר ּכָ ּוׁשְ

זֹּוִכין ַעל"ַהנַּ  נַּ ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ ּלָם "זֶׁה ּכַ ל ּכֻ

ִעְנַין רֹאשׁ  ִזים ּבְ ָנה ־ְמֻרּמָ ָ ַהׁשּ

ֵרי  ִנים)ְוִתׁשְ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

טּות ֵיׁש ַהְבֵלי . יא ל ׁשְ עֹוָלם ׁשֶׁ

ה  ה ַמֲעש ֵ ל ֵהּמָ בֶׁ ִחיַנת הֶׁ ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

ְעּתּוִעים ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּתַ . ּבְ

ּוְצִריִכין ָלֵצאת ֵמֵאּלּו ַהֲהָבִלים 

ל  ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ְוִלְזּכֹות ַלֲהָבִלים ּדִ

ִחיַנת  ּתֹוָרה ּוְתִפּלָה ְוזֶׁה הּוא ּבְ

ִרים ַהנַּ  ַעל"ּגֵ ִכין זֶׁה זוֹ ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ּלֶׁה ּכְ ְתּגַ ּיִ , ׁשֶׁ

ּקּוִנים ַהנַּ   :ל"ּוְלָכל ַהּתִ

ָאנּו . יב ָבִחים ׁשֶׁ ְ ָאִרים ְוַהׁשּ ל ַהּתְ ּכָ

ְבִחיַנת  ַרְך ֵהם ּבִ ין אֹותֹו ִיְתּבָ ְמַדּמִ

ה ל . ַהְמַדּמֶׁ כֶׁ ֵ ְפִניִמּיּות ַהש ּ י ּבִ ּכִ

ל ט ְלַגְמֵרי ִמּכָ ַרְך ֻמְפׁשָ  הּוא ִיְתּבָ

ָאִרים ָבִחים ְוַהּתְ ְ ן. ַהׁשּ ְוַעל־ּכֵ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמב ־ טּתִ

ן ָאז    ה ְמֹבָרר ּוְמֻתּקָ ַהְמַדּמֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָבִחים ּוְתָאִרים לֹו  ר ׁשְ ְיכֹוִלים ְלַסּדֵ

ַרךְ  ן . ִיְתּבָ ה ְמֻתּקָ ֵאין ַהְמַדּמֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ָלל ְלָתֵאר אֹותֹו  ָאז ֵאין יֹוְדִעים ּכְ

ְבָיכֹול ַרְך ּכִ  :ִיְתּבָ
 

יֶ   ר ִיהְׁ ֶ חַ ֶאל ֲאש  ה ָהרו  ָ מ  ָ  ט – ה ש 
 

ְזֵקאל א)  (יב' ְיחֶׁ
 

יִקים ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור . א ּדִ ַהּצַ

ִחיַנת רּוחַ  ים ֵהם ּבְ ּיִ מֹו , ָהֲאִמּתִ ּכְ

תּוב ּכָ ר) ׁשֶׁ ְדּבָ ּמִ ר "(: יח ז"כ ּבַ ִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ד רּוחֹו , "רּוַח ּבוֹ  גֶׁ ּיֹוֵדַע ַלֲהלְֹך נֶׁ ׁשֶׁ

ָחד ל אֶׁ ל ּכָ חִ . ׁשֶׁ ָרֵאל ֵהם ּבְ יַנת ְוִיש ְ

ָכל ָעְלָמא , ֵלב א ּדְ י ֵהם ִלּבָ זַֹהר )ּכִ

ְנָחס רכ דֹוׁש ּפִ ּוְצִריִכין ַמְנִהיֵגי :( א"ַהּקָ

ְבִחיַנת רּוָחם  ן )ַהּדֹור ִלְנׁשֹב ּבִ ְוַעּיֵ

ַעל ( ֵחלֶׁק ִראׁשֹון ִסיָמן ח" ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר "

ם  ָרֵאל ִלְנּפַֹח ֵמהֶׁ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ

חֹוָרה דְּ . ָהַעְפרּוִרּיּות ַהְינּו ָמָרה ׁשְ

ם ַחס  ּנֹוֵפל ֲעֵליהֶׁ ְוַעְצבּות ׁשֶׁ

לֹום ַעל. ְוׁשָ זֶׁה ֵאינֹו ָיכֹול ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ְרֵאִלי ׁשֶׁ ש ְ ָהִאיׁש ַהּיִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֵלב ִלְדלֹק ְוִלְבעֹר ְלַהׁשּ

ים ־ְיֵדי־ְוַעל ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ זֶׁה ַהּצַ

ם ַמְלִהיִבים ְלָבבֹות יִ  ֵ ָרֵאל ְלַהׁשּ ש ְ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

יֹוֵתר . ב ם ִלְפָעִמים ּבֹוֵער ָהָאָדם ּבְ ּגַ

ה ְוַגם  ּדָ ַרְך חּוץ ֵמַהּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהׁשּ

ִחיַנת רּוַח . זֶׁה ֵאינֹו טֹוב י זֶׁה ִמּבְ ּכִ

יִקים . ְסָעָרה ְוִנְקָרא ֲהִריָסה ּדִ ְוַהּצַ

ם ַעל זֶׁה  יִחים ּגַ ּגִ ים ַמׁשְ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ּלֹא ִיְבֲערּו ְלהַ  ְכִניַע ָהרּוַח ְסָעָרה ׁשֶׁ

ה ּדָ ָחד . יֹוֵתר ֵמַהּמִ ל אֶׁ ַרק ֵלב ּכָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ִיְתַלֵהב ְלַהׁשּ ש ְ ִמּיִ

ה וֶׁ ָ זֶׁג ַהׁשּ ּמֶׁ ָראּוי ּבַ  :ּכָ

ִחיַנת . ג ֵהם ּבְ ִעים ׁשֶׁ ם ֵיׁש ְרׁשָ ּגַ

ב ַרב ֵהם נֹוְפִלים ַעל , ֵערֶׁ ּוְכׁשֶׁ

ַהְינּו ַעל  ָרֵאל זֶׁה ַהּלֵב ּדְ ןִיש ְ ם־ּכֵ  ּגַ

ִחיַנת ַעְפרּוִרּיּות מֹו , ּבְ י ּכְ ּכִ

ר ַעְפרּוִרּיּות  ּנֹוֵפל ַעל ַהּנֵ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש ּבֹו ִמיסֹוד  ּיֵ ְלֵקי ֵאׁש ׁשֶׁ ְוִנְפָרִדין חֶׁ

ָהֵאׁש ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְבעֹר ַעל ְיֵדי 

ר ּבּוי ַהּנֵ ןוְ . זֶׁה הּוא ּכִ  ַעל־ּכֵ

ִחין ּבֹו  ַנּפְ ּמְ ׁשֶׁ ַח ּכְ ֲאַזי ָהרּוַח ְמַנּפֵ

ר ְוחֹוְזִרים  ָהַעְפרּוִרּיּות ִמן ַהּנֵ

ְלֵקי ָהֵאׁש ּוַמְתִחיִלין  ִרים חֶׁ ְוִנְתַחּבְ

ר . ִלְדלֹק ְוִלְפָעִמים ַמְדִליִקין ַהּנֵ

ה ְכּבֶׁ ּנִ ִבין ּבֹו , ׁשֶׁ ְ ַנׁשּ ּמְ ַעל ְיֵדי ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמג ־ יּתִ

נַּ    ר . ל"ָהרּוַח ּכַ ין ַהּנֵ ְוֵכן ְמַכּבִ

ַח ּוַמְפִריד  ְיֵדי ָהרּוחַ ־ַעל ַנּפֵ ּמְ ׁשֶׁ

ר מוֹ , ָהֵאׁש ֵמַהּנֵ ֵכן ְצִריִכין ־ּכְ

ִחיַנת  ל ּבְ ַח ּכָ ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ְלַנּפֵ

ַהְינּו "ָהַעְפרּוִרּיּות ַהנַּ  ל ִמן ַהּלֵב ּדְ

ָרֵאל ְוחֹוְזִרין  ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ִמּכָ

ָכל  ּבְ ְלֵקי ָהֵאׁש ׁשֶׁ ִרים חֶׁ ְוִנְתַחּבְ

ש ְ  ָחד ִמּיִ ָחד ְואֶׁ ִרין . ָרֵאלאֶׁ ְ ְוִנְתַקׁשּ

ִחיַנת ֵלב  ין ּבְ ַיַחד ְוַנֲעש ִ ָרֵאל ּבְ ִיש ְ

ם  ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ ִריְך ׁשֶׁ ּצָ קֹום ׁשֶׁ ַלּמָ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ִחיַנת ֵלב ּכָ ּבְ

ְשָרֵאל ם . ִמּיִ ֵ ְוחֹוֵזר ּובֹוֵער ְלַהׁשּ

ָראּוי ַרְך ּכָ  .ִיְתּבָ

ָחה ֵתֵצאו   מְׁ ש ִ י בְׁ  י – כ ִ
 

ְעָיה נ)  (ה יב"ְיׁשַ
 

ם . א ֵ ָהעֹוָלם ְרחֹוִקים ֵמַהׁשּ ֶׁ ַמה ׁשּ

ַרְך ְוֵאיָנם ִמְתָקְרִבים ֵאָליו  ִיְתּבָ

ֵאין  ַרְך הּוא ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ִיְתּבָ

ִבים  ְ ַעת ְוֵאיָנם ְמַיׁשּ ּוב ַהּדַ ם ִיׁשּ ָלהֶׁ

ל , ַעְצָמם ּדֵ ּתַ ר הּוא ְלִהׁשְ ְוָהִעּקָ

ְכִלית  ְעּתֹו ֵהיֵטב ָמה ַהּתַ ב ּדַ ֵ ְלַיׁשּ

ל ל ִעְנְיֵני עֹוָלם  ִמּכָ ֲאוֹות ּוִמּכָ ַהּתַ

ְכָנסֹות ַלּגּוף , ַהזֶּׁה ֲאוֹות ַהּנִ ֵהן ּתַ

בֹוד  גֹון ּכָ חּוץ ַלּגּוף ּכְ ֲאוֹות ׁשֶׁ ֵהן ּתַ

ל , ְוַכּיֹוֵצא אי ָיׁשּוב אֶׁ ַוּדַ ְוָאז ּבְ

ם ֵ  :ַהׁשּ

ַעת הּוא ַעל. ב ּוב ַהּדַ ר ִיׁשּ ְיֵדי ־ְוִעּקַ

ְמָחה י ַעל, ש ִ ְמָחה יּוַכל ְיֵדי ַהש ִּ ־ּכִ

ב  ֵ ְרצֹונֹו ּוְלַיׁשּ ת ַהּמַֹח ּכִ ְלַהְנִהיג אֶׁ

ְצִחי ְכִליתֹו ַהּנִ ְעּתֹו ַלֲחׁשֹב ַעל ּתַ , ּדַ

ְמָחה ִהיא עֹוַלם ַהֵחרּות י ש ִ . ּכִ

ןוְ  ְמָחה ְלַדְעּתֹו  ַעל־ּכֵ ר ש ִ ֵ ַקׁשּ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ָגלּות  ֵחרּות ְוֵאינֹו ּבְ ְעּתֹו ּבְ ֲאַזי ּדַ

ב דַּ  ֵ נַּ ְויּוַכל ְלַיׁשּ  :ל"ְעּתֹו ּכַ

חֹוָרה ־ַאְך ַעל. ג ְיֵדי ָמָרה ׁשְ

ָגלּות  ַעת ּבְ ְוַעְצבּות ַהּמַֹח ְוַהּדַ

ל  ְעּתֹו ָלׁשּוב אֶׁ ב ּדַ ֵ ה לֹו ְלַיׁשּ ְוָקׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצבּות , ַהׁשּ ִנְמָצא ׁשֶׁ

דֹוָלה ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת  ִהיא ְמִניָעה ּגְ

ַרְך ְוַעל ם ִיְתּבָ ֵ מְ ־ַהׁשּ ָחה ְיֵדי ש ִ

לּות  ן חֹוִרין ְויֹוֵצא ִמן ַהּגָ ה ּבֶׁ ַנֲעש ֶׁ

ְבִחיַנת ְמָחה ֵתֵצאוּ : "ּבִ ש ִ י ּבְ " ּכִ

ְעָיה נ) ְך ַעל (ה יב"ְיׁשַ לּות ־ּוְלֵהפֶׁ ְיֵדי ּגָ

ַמֲאַמר  ב ּכְ ָ ַעת ְמֻיׁשּ ֵאין ַהּדַ

:( ב"ְמִגּלָה י) ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב מְ : ַעל ּבְ ָיְתָבא ּדִ

ּלֹא ָהְלכּו  ְיהּו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ְעּתַ ּדַ

ֱאַמר ּנֶׁ לּות ׁשֶׁ ּגָ (: ח יא"ִיְרְמָיה מ) ּבַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמד ־ יּתִ

ֲאַנן מֹוָאב ְוגוֹ " ּוַבּגֹוָלה לֹא ' ׁשַ

ןָהָלְך   :'ְוכוּ " ָעַמד ַטְעמֹו ּבוֹ  ַעל־ּכֵ

ִסיָמן מ. ד , ח ְוזֶׁה ְלׁשֹונוֹ "ּוְמֹבָאר ּבְ

ה ִלכָּ  ָאָדם רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵ ֵנס ְוַדע ׁשֶׁ

ה ִלְהיֹות  ַרְך ְורֹוצֶׁ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּבַ

ף ִהיא ֲעֵבָרה  כֶׁ ר ֲאַזי ּתֵ ׁשֵ ִאיׁש ּכָ

ׁש לֹו ַעְצבּות ַחס  ּיֵ ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ּגְ

לֹום י ַעְצבּות ִהיא ִסְטָרא , ְוׁשָ ּכִ

ֹוֵנא ְמאֹד  ַרְך ש  ם ִיְתּבָ ֵ ַאֲחָרא ְוַהׁשּ

חֹוָרה ְוַעְצבּות ַרֲחָמָנא  ָרה ׁשְ ַהּמָ

דֹוׁש ) .ןִלְצלָ  ִתּקּוֵני זַֹהר ַהּקָ ן ּבְ ְוַעיֵּ

ף נ ְחֵמי ִלי "ֵריׁש ּדַ ָאִזיל ְלמֶׁ ט ַמאן ּדְ

ל) גֶׁ ֲעלֹות ָהרֶׁ רּוׁש ּבַ ָצִריְך ִלְנַטר (. ּפֵ

ִאיִהי ִליִלית ֲחׁשֹוָכא  ְרֵמי ֵמִעֻצבּו ּדְ ּגַ

בֹון ְוכוּ  ִאיִהי מּום' ִעּצָ ִאְתַמר ' ְוַעֵלי, ּדְ

ר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב  ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ְקָרא כ) הּוא ָעֵצב ( א יח"ַוּיִ ּוִמי ׁשֶׁ

ַעל מּום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  :(:ִנְקָרא ּבַ

 

בֹוא . ה ּיָ ְוָצִריְך ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ׁשֶׁ

ר  ְפׁשָ אֶׁ ָכל ַמה ּדְ ְמָחה ּבְ ְלש ִ

ַעְצמֹו  ׁש ִלְמצֹא ּבְ ל ְלַבּקֵ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

ֵדי ָלבֹוא  ה טֹוָבה ּכְ ֵאיזֶׁה ְנֻקּדָ

סּוק ְלש ִ  ְמֹבָאר ַעל ּפָ ְמָחה ּכַ

עֹוִדי  ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ ִסיָמן )ֲאַזּמְ ּבְ

ִנים , (ב ֵחלֶׁק ִראׁשֹון"רפ ל ּפָ ְוַעל ּכָ

ָכה ִלְהיֹות  זָּ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ מַֹח ּבַ ֵיׁש לֹו ִלש ְ

הּו ּגֹוי ּלֹא ָעש ָ ָרֵאל ׁשֶׁ , ִמזֶַּׁרע ִיש ְ

ְמָחה  אי ש ִ ַוּדַ ְמָחה ִהיא ּבְ ִ ְוזֹאת ַהש ּ

ּה ׁשּום  ִנְפָלָאה עּור ְוֵאין ּבָ ִלי ׁשִ ּבְ

ה  הּוא ַמֲעש ֵ ְלּבּול ֵמַאַחר ׁשֶׁ ּבִ

ַעְצמוֹ  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ָכל . ַהׁשּ י ּבְ ּכִ

ָבר ְלָעֵרב  ַעל ּדָ ָבִרים ָיכֹול ַהּבַ ַהּדְ

חֹוָרה ֲאָבל  ם ַעְצבּות ּוָמָרה ׁשְ הֶׁ ּבָ

הּו ּגֹוי ּלֹא ָעש ָ ְמָחה ַהזֹּאת ׁשֶׁ ש ִ , ּבְ

זֶׁה ֵאין שׁ  ְלּבּול ֵמַאַחר ּבָ ּום ּבִ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ הּוא ַמֲעש ֵ ׁשֶׁ

ַעְצמוֹ  ִנים ֵאיְך . ּבְ ל ּפָ י ַעל ּכָ ּכִ

ָכה ִלְהיֹות  זָּ ַעְצמֹו ׁשֶׁ הּוא זֶׁה ּבְ ׁשֶׁ

ָרֵאל ְולֹא ִנְבָרא ּגֹוי הּוא  ִמזֶַּׁרע ִיש ְ

דֹוָלה ַעד ֵאין סֹוף ְמָחה ּגְ ְוָראּוי , ש ִ

זֶׁה כָּ  מַֹח ּבָ ִמיד ָלָאָדם ִלש ְ ל ָיָמיו ּתָ

ֲעֹבר ָעָליו ּיַ ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ ְוִיְהיֶׁה , ּבְ

ְמָחה  ש ִ ִפיו ּוְבִלּבֹו ּבְ ָרִגיל לֹוַמר ּבְ

ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו  ּבְ רּוְך ֱאלֵֹקינּו ׁשֶׁ ּבָ

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוָנַתן ָלנּו  ְוִהְבּדִ

ת ְוכוּ  נּו ' ּתֹוַרת ֱאמֶׁ ׁשָ ְוִקּדְ

ִמְצוֹוָתיו ְוִנְקָרא  ַלֲעבֹוָדתוֹ  ְוֵקְרָבנוּ  ּבְ

דֹוׁש ָעֵלינּו ְוכוּ  דֹול ְוַהּקָ מֹו ַהּגָ  :'ׁשְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמה ־ יאּתִ

ַח . ו ּמֵ ָעִמים ְצִריִכין ְלש ַ ה ּפְ ּמָ ם ּכַ ּגַ

ת ַעְצמֹו ַעל טּוָתא ־אֶׁ ׁשְ ְיֵדי ִמּלֵי ּדִ

ְבִדיחּוָתא ּוֵמִרּבּוי ָצרֹות , ִמּלֵי ּדִ

גּוף  ָחד ּבְ ל אֶׁ ּסֹוֵבל ּכָ ָהָאָדם ׁשֶׁ

ׁש ּוָממ פֶׁ ן, ֹוןָונֶׁ י רֹב ־ַעל ַעל־ּכֵ ּפִ

י  ת ַעְצמֹו ּכִ ַח אֶׁ ּמֵ ֵאין ְיכֹוִלין ְלש ַ

טּוָתא־ִאם ַעל ׁשְ , ְיֵדי ִמּלֵי ּדִ

ֵדי ָלבֹוא  ה ּכְ ׁשֹוטֶׁ ֹות ַעְצמֹו ּכְ ַלֲעש 

ְמָחה יק) ,ְלש ִ ְעּתִ זֶׁה , ָאַמר ַהּמַ ן ּבָ ַעּיֵ

ף י ֻתּבֹות ּדַ ְגָמָרא ּכְ ַאֲהְנֵיה ֵליה . א"ּבִ

טּוֵתי ְלסַ  אׁשְ ָהָיה "ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ . ּבָ י ׁשֶׁ

ַח ָחָתן ְוַכּלָה ּמֵ ה ְלש ַ ׁשֹוטֶׁ : ִמְתַנֵהג ּכְ

ַרשִׁ "ד ע"ּוִבְגָמָרא ֵערּוִבין נ ּבוּר "ב ּבְ י ּדִ

ִמיד  ה ּתָ ּגֶׁ ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ ְתִחיל ּבְ ַהּמַ

ה  ה ַעְצְמָך ׁשֹוטֶׁ ֲעש ֶׁ ִביל ַאֲהָבָתּה ּתַ ׁשְ ּבִ

חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם ְוִיְשְמחּו ָכל . 'ּוְפִתי ְוכוּ 

נּו ְוכוּ  ךָ ' ְיַרּנֵ מֶׁ . ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ׁשְ

ה ְמָחה ּבַ ִהיא ֵמִעְנַין ַאֲהָבתֹו ' ִנְמָצא ש ִ

ים דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּמּוָבא ּבַ ַרְך ּכַ  :(ִיְתּבָ

לּוי  ׁש ּתָ פֶׁ גּוף ָונֶׁ ל ַהִחּיּות ּבְ ּכָ ׁשֶׁ

זֶׁה ה ִמזֶּׁה . ּבָ ְוַגם ְלַמְעָלה ַנֲעש ֶׁ

דֹול ַעל ר ָהָאָדם ־ִיחּוד ּגָ ֵ ַקׁשּ ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ְמָחה ְלמֹחֹו ְוַדְעּתוֹ  ִ ְוָאז ַהּמַֹח , ַהש ּ

ַעת ּוב ַהּדַ ְחָרר ְוֵיׁש לֹו ִיׁשּ . ְמׁשֻ

ּה  ְעּתֵ ִדיָחא ּדַ ִחיַנת ּבְ ת )ְוזֶׁהּו ּבְ ּבָ ׁשַ

דֹול (ז"ע ָבר ּגָ הּוא ּדָ נּו . ׁשֶׁ ִויַזּכֵ

ִמיד ַרְך ָלזֶׁה ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ן  ַהׁשּ ָאֵמן ּכֵ

ֲעִנית כ)ְיִהי ָרצֹון  ְגָמָרא ּתַ ן ּבִ ב "ְוַעּיֵ

הּו זַ  יד ֵאִלּיָ ִהּגִ ֵני "ׁשֶׁ רֹוָקא ַעל ׁשְ ל ְלַרב ּבְ

א ֵני עֹוָלם ַהּבָ ֵהם ּבְ ַאל אֹוָתם , ַאִחים ׁשֶׁ ְוׁשָ

ֵמִחים  ֵהם ש ְ ם ְוָאְמרּו לֹו ׁשֶׁ יהֶׁ ֲעש ֵ ַמה ּמַ

ֵני ָאָדם ֵמַעְצבּוָתם ִחים ּבְ ּמְ ְוַגם . ּוְמש ַ

ְתקֹוְטִטים  ּמִ ַנִים ׁשֶׁ ין ׁשְ לֹום ּבֵ ים ׁשָ עֹוש ִ ׁשֶׁ

ת ַעְצָמם ־זֶׁה ִעם זֶׁה ַעל ְטִריִחים אֶׁ ּמַ ְיֵדי ׁשֶׁ

ם יֵניהֶׁ לֹום ּבֵ ֹות ׁשָ ְבִדיחּוָתא ַלֲעש  י ּדִ ִמּלֵ . ּבְ

ין ָאָדם "ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ  לֹום ּבֵ ֲהָבַאת ׁשָ י ּדַ

ָאָדם  ָבִרים ׁשֶׁ ָחד ֵמַהּדְ אֹוֵכל ַלֲחֵברֹו הּוא אֶׁ

ת לֹו  מֶׁ ן ַקּיֶׁ רֶׁ עֹוָלם ַהזֶּׁה ְוַהּקֶׁ ם ּבָ רֹוֵתיהֶׁ ּפֵ

א  :(:ָלעֹוָלם ַהּבָ
 

 יא

ל . א ה ָאז ּכָ דֶׁ ָ ש ּ ּלֵל ּבַ ָהָאָדם ִמְתּפַ ׁשֶׁ ּכְ

ִאים  ה ּבָ דֶׁ ָ יַח ַהש ּ ִבים ְוָכל ש ִ ָהֲעש ָ

ִעין ְונֹוְתִנין  ִפּלָה ּוְמַסּיְ תֹוְך ַהּתְ ּבְ

תוֹ  ְתִפּלָ : ִחיַנתְוזֶׁה בְּ , לֹו ּכַֹח ּבִ

ה" דֶׁ ָ ש ּ ּוַח ּבַ ֵצא ִיְצָחק ָלש  , "ַוּיֵ

ִפּלָתֹו ָהְיָתה ִעם ִסּיּוַע ְוֹכַח  ּתְ ׁשְ

ה דֶׁ ָ ֵבי ַהש ּ ןוְ , ִעש ְ ָלָלה  ַעל־ּכֵ ּקְ ּבַ

ֱאַמר  ת "נֶׁ ן אֶׁ ּתֵ ְוָהֲאָדָמה לֹא ּתִ

בּול ָהֲאָדָמה לֹא , "ְיבּוָלהּ  ּיְ ַהְינּו ׁשֶׁ

תוֹ  ְתִפּלָ נּו ּכַֹח ּבִ  –ְיבּול . ִיּתְ

י בֹות וַ ־ָראׁשֵ ֵצא יִ 'ּתֵ ּוַח 'ְצָחק לָ 'ּיֵ ש 

ה'בַּ  דֶׁ ָ :ש ּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמו ־ יבּתִ

בֹודֹו   קֹום כ ְׁ ה מְׁ  יב –ַאי ֵ

ְכלֹו . א ָאָדם הֹוֵלְך ַאַחר ש ִ ׁשֶׁ ּכְ

ָטעּוִתים , ְוָחְכָמתוֹ  יּוַכל ִלּפֹל ּבְ

ּוִמְכׁשֹולֹות ָרִעים ְוָלבֹוא ִליֵדי 

לֹום דֹולֹות ַחס ְוׁשָ ר , ָרעֹות ּגְ ֲאׁשֶׁ ּכַ

ים נִ  לּו ְוָנְפלּו ְמאֹד ַעלַרּבִ ְיֵדי ־ְכׁשְ

ת  ֱחִטיאּו אֶׁ ָחְכָמָתם ְוָחְטאּו ְוהֶׁ

ים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוַהּכֹל ָהָיה . ָהַרּבִ

ר . ְיֵדי ָחְכָמָתם ָהָרָעה־ַעל י ִעּקַ ּכִ

ְתִמימּות  ֲהדּות הּוא ֵליֵלְך ּבִ ַהּיַ

ִלי ׁשּום ָחְכמֹות  יטּות ּבְ ּוְפׁשִ

ָכל דָּ  ל ּבְ ּכֵ ה ּוְלִהְסּתַ עֹוש ֶׁ ָבר ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהׁשּ ְהיֶׁה ׁשָ ּיִ ְוִלְבִלי , ׁשֶׁ

בֹוד ַעְצמוֹ  ָלל ַעל ּכְ יַח ּכְ ּגִ ַרק , ְלַהׁשְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ זֶׁה ּכְ ִאם ֵיׁש ּבָ

ה ְוִאם ָלאו ָלאו אי . ַיֲעש ֶׁ ַוּדַ ְוָאז ּבְ

ל ְלעֹוָלם ׁשֵ  :לֹא ִיּכָ

ְדֵרָגתוֹ . ב ָאָדם נֹוֵפל ִמּמַ ׁשֶׁ  ּכְ

דֹוָלה  ְוִלְפָעִמים ְנִפיָלתֹו ִויִריָדתֹו ּגְ

י ֵיׁש . ְמאֹד ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּכִ

ים ְמאֹד  ּנֹוֵפל ִלְמקֹומֹות ְמֻגּנִ ׁשֶׁ

ִחיַנת ְמקֹומֹות  ְקָרִאים ּבְ ּנִ ׁשֶׁ

ִפין ְונֹוֵפל ִלְסֵפקֹות  ַהְמֻטּנָ

ים ְוָזִרים  ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ְמֻגּנִ

ים ְוִלּבֹו ְמאֹד ּוִבְלּבּוִלי ם ַרּבִ

ת  מֶׁ ה ְמַעּקֶׁ ִלּפָ ַהּקְ ְסַחְרַחר ׁשֶׁ

ַעְקִמימּות  ת ִלּבֹו ּבְ בֶׁ ּוְמַסּבֶׁ

ס) ּוִבְלּבּוִלים ֲעצּוִמים ֵרייט ִאיז עֶׁ  ַפאר ּדְ

אס ְמקֹומֹות ־ַעל־ְוַאף ,(ַהאְרץ ּדָ ּבִ י ׁשֶׁ ּפִ

ת  ם אֶׁ ר ִלְמצֹא ׁשָ ְפׁשָ ֵאּלּו ִאי אֶׁ

ַרְך ַאף ם ִיְתּבָ ֵ י־ַעל־ַהׁשּ ם כֵ ־ּפִ ן ּגַ

דֹוָלה ַעל ָנה ּגְ ּקָ ם ֵיׁש ּתַ ְיֵדי ־ׁשָ

ם  ֵ ת ַהׁשּ ם אֶׁ ָ ׁש ִמׁשּ ש  ִויַבּקֵ ַחּפֵ ּיְ ׁשֶׁ

ַרךְ  ה , ִיְתּבָ ׁש ַאּיֵ ְוִיְהיֶׁה ׁשֹוֵאל ּוְמַבּקֵ

ה  תֹו ַאּיֵ ָ בֹודֹו ַאּיֵה ְקֻדׁשּ ְמקֹום ּכְ

ָרתוֹ  ה . ָטהֳּ הּוא רֹואֶׁ ֶׁ ְוָכל ַמה ׁשּ

יֹוֵתר ִמכְּ  ת ַעְצמֹו ָרחֹוק ּבְ בֹודֹו אֶׁ

ׁש  ַאל ִויַבּקֵ ַרְך ִיְצַטֵער ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

בֹודוֹ  . יֹוֵתר ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ

הּוא ־ְיֵדי־ְוַעל ַעְצמֹו ׁשֶׁ זֶׁה ּבְ

ַע  ש  ּוְמַגְעּגֵ ׁש ּוְמַחּפֵ ִמְצַטֵער ּוְמַבּקֵ

ַרְך ְוצֹוֵעק ְוׁשֹוֵאל  בֹודֹו ִיְתּבָ ַאַחר ּכְ

בֹודֹו  ׁש ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ּוְמַבּקֵ

ַעְצמֹו הּוא עֹולֶׁה ־ֵדייְ ־ַעל זֶׁה ּבְ

ה ַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ה . ּבְ י זֹוכֶׁ ּכִ

ה ־ְיֵדי־ַעל ָ ֻדׁשּ זֶׁה ַלֲעלֹות ְלַהּקְ

הּוא  ְליֹוָנה ְמאֹד ְמאֹד ׁשֶׁ ָהעֶׁ

ה  ִחיַנת ַאּיֵ ִנים)ּבְ ן ּפְ ר (.ַעּיֵ ְוזֶׁה ִעּקַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמז טו -־ יג ּתִ

ִמיד    ׁש ּתָ ש  ִויַבּקֵ ַחּפֵ ּיְ ׁשּוָבה ׁשֶׁ ַהּתְ

בֹודוֹ  נַּ  ַאּיֵה ְמקֹום ּכְ ל "ּכַ

ַעל ְך ־ְיֵדי־ׁשֶׁ זֶׁה ַהְיִריָדה ִנְתַהּפֵ

דֹוָלה ה ּגְ ִחיַנת ְיִריָדה . ַלֲעִלּיָ ְוזֶׁהּו ּבְ

ָכל  ה ַהּמּוָבא ּבְ ְכִלית ָהֲעִלּיָ ּתַ

שׁ  ם . ִסְפֵרי קֹדֶׁ ְפִנים ְוָהֵבן ׁשָ ן ּבִ ְוַעּיֵ

י ָעמֹק הּוא  :ֵהיֵטב ּכִ

 יג

חֹוְלִקים ַעל ָהָאָדם ְורֹוְדִפים . א ׁשֶׁ ּכְ

זֶׁה ־ְיֵדי־אֹותֹו יּוַכל ְלִהְתָקֵרב ַעל

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ י ֵהם . יֹוֵתר ְלַהׁשּ ּכִ

ָכל  רֹוְדִפים אֹותֹו ְוהּוא ּבֹוֵרַח ּבְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ְלַהׁשּ ם . ּפַ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ָכל ָמקֹום ְוָכל ַמה  ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

יֹוֵתר ְמָקְרִבין  חֹוְלִקים ָעָליו ּבְ ֶׁ ׁשּ

יֹוֵתר ַרךְ  אֹותֹו ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ  :ְלַהׁשּ

 יד

ֹוְנִאים . א ׁש ְלָהָאָדם ש  ּיֵ ם ׁשֶׁ ׁשֵ ּכְ

ֹוְנִאים  ְך ֵיׁש לֹו ש  ה ּכָ ְלַמּטָ

 :ְלַמְעָלה

 טו

יִקים . א ְמָצִאים ַצּדִ ּנִ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ַמֲעָלה ְמאֹד  דֹוִלים ּבְ ים ַהּגְ ּיִ ֲאִמּתִ

דֹולֹות  ר ּגְ ם ְלַדּבֵ ְרּכָ ְוֵהם ּדַ

י ֵהם ּבֶׁ , ִנְפָלאֹות ת ְיכֹוִלים ּכִ ֱאמֶׁ

דֹולֹות ְוַלֲעֹבד ה ֹות ּגְ ָכל ' ַלֲעש  ּבְ

ֲאִכיָלה  עֹוָלם ֲאִפּלּו ּבַ ּבָ ָבר ׁשֶׁ ּדָ

ה ְוַכּיֹוֵצא ִתּיָ יִקים . ּוׁשְ ְוֵיׁש ַצּדִ

ְדיֹון ַעל ֹות ּפִ כֹוִלין ַלֲעש  ּיְ ְיֵדי ־ׁשֶׁ

יִקים . ֲאִכיָלָתם ׁש ַצּדִ ּיֵ ּוֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ֵאּלּו  ןּכָ ןם ִנְמָצִאי ַעל־ּכֵ ם־ּכֵ  ּגַ

ֲאִרין  ְתּפָ ּמִ ְקָרִנים ׁשֶׁ ןׁשַ ם־ּכֵ  ּגַ

ֵאּלוּ  ְגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות ּכָ ְוֵיׁש . ּבִ

ת  ֵהם ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ּוַמְטִעים אֶׁ ׁשֶׁ

ָבר ִנְמָנע  ִאּלּו ֵאין ׁשּום ּדָ ָהעֹוָלם ּכְ

ָיָדם ם ְוַהּכֹל ּבְ ְוָכל זֶׁה הּוא . ֵמהֶׁ

יִקים ֲאִמתִּ  ׁש ַצּדִ ּיֵ ים ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּיִ

ת זֶׁה ַהּכֹחַ  ֱאמֶׁ ם ּבֶׁ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ן, ׁשֶׁ  ַעל־ּכֵ

ְפֵני  קֹוף ּבִ ם ּכְ ים ֲאֵליהֶׁ ּמִ ֵהם ִמְתּדַ

ר קֶׁ ֶׁ . ָאָדם ְוֵהם ִנְקָרִאים ְנִביֵאי ַהׁשּ

ים טֹוָבה  ת ֵהם עֹוש ִ ֱאמֶׁ ֲאָבל ּבֶׁ

ת יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ּנֹוְתִנים . ְלַהּצַ י ֵיׁש ׁשֶׁ ּכִ

ִעים ְונֹוֲאִפים  ְצָדָקה ְוֵהם ְרׁשָ

ת  ם ִהיא ַמזֶּׁקֶׁ ּלָהֶׁ ָדָקה ׁשֶׁ ְוַהּצְ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ןוְ . ְלַהּצַ הּוא  ַעל־ּכֵ

ְקָרִנים  ַ ְמָצִאים ַהׁשּ ּנִ ֶׁ טֹוָבה ַמה ׁשּ

ַעל"ַהנַּ  ִעים ַהנַּ ־ְיֵדי־ל ׁשֶׁ ל "זֶׁה ָהְרׁשָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שמח יז -־ טז ּתִ

ִצְדָקָתם   ם ּבְ ם . ּפֹוִנים ֲאֵליהֶׁ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ִעים  ת ָהְרׁשָ יל אֶׁ ַרְך ַמְכׁשִ ִיְתּבָ

תְּ  ּיִ ְקָרִנים ׁשֶׁ ַ ם ְלַהׁשּ ּלָהֶׁ ָדָקה ׁשֶׁ נּו ַהּצְ

יק ־ְיֵדי־ל ְוַעל"ַהנַּ  ּדִ זֶׁה ִנּצֹול ַהּצַ

ם ּלָהֶׁ ָדָקה ׁשֶׁ ת ֵמַהּצְ  :ָהֱאמֶׁ

יו . ב ּבּור ּפִ ל ּדִ ת ְמַקּבֵ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ֲעֵלי ְצָדָקה דֹוש ִמּבַ  :ַהּקָ

 טז

ָיא . א ׁשְ רּוץ ַעל ַהּקֻ ִנים ּתֵ ן ּפְ ַעּיֵ

מָּ  ִהְקׁשּו ּבַ ִהְקׁשוּ ׁשֶׁ ה , קֹום ׁשֶׁ ָלּמָ

ְרָנָסה ֵאין  ׁש ּפַ ָהָאָדם ְמַבּקֵ ׁשֶׁ ּכְ

ן  ְרָנָסתֹו ְמֻזּמָ ף ּפַ כֶׁ נֹוְתִנים לֹו ּתֵ

ָחד ְלִפי ־ַרק ַעל ְיֵדי ִסּבֹות ְלָכל אֶׁ

תוֹ   :ִסּבָ

 יז

ה ־ַעל. א ת זֹוכֶׁ ּבָ ל ׁשַ ְמָחה ׁשֶׁ ִ ְיֵדי ַהש ּ

ֵלמּות  ׁשְ ַעת ּבִ ְלֵחרּות ְוָאז ַהּדַ

לְוֵאינֹו ְמבֻ  ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְלּבָ זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ִסילּות ִלי ּכְ ַעת ּבְ . ְלִיְרָאה ִעם ּדַ

פּולֹות  ְראֹות ַהּנְ ל ַהּיִ ּוַמֲעלֶׁה ּכָ

ָבר  ּום ּדָ ּלֹא ְיֵהא ִמְתָיֵרא ִמׁשּ ׁשֶׁ

ר ְוָאדֹון ְוַכּיֹוֵצא ַרק  לֹא ֵמֵאיזֶׁה ש ַ

ַרְך ְלַבּדוֹ  ם ִיְתּבָ ֵ  :ֵמַהׁשּ

ִלְהיֹות ַאְך  ְוָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד. ב

ת ּבָ ׁשַ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב ּבְ י ַמֲעַלת . ש ָ ּכִ

דֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד  ת ּגְ ּבָ ת ׁשַ ַ ּוְקֻדׁשּ

ָפִרים ּוִבְפָרט  ָכל ַהּסְ ְמֹבָאר ּבְ ּכַ

ר  ֵספֶׁ ית ָחְכָמה"ּבְ ַער " ֵראׁשִ ׁשַ

ְתִחּלָתוֹ  ה ּבִ ָ ֻדׁשּ ְוָראּוי ִלְלמֹד . ַהּקְ

ּום ִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל ם ְוָלש  ל  ׁשָ ּכָ

ם  עֹצֶׁ ם ּבְ ֱאָמִרים ׁשָ ָבִרים ַהּנֶׁ ַהּדְ

ֵדי  ת ּכְ ּבָ ת ׁשַ ַ ַמֲעלֹות ְקֻדׁשּ

ת  ּבָ ל ׁשַ ְתַלֵהב ִלּבֹו ְלַקּבֵ ּיִ ׁשֶׁ

דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמָחה ּגְ ש ִ ר , ּבְ י ִעּקַ ּכִ

ׁש הּוא  ת קֹדֶׁ ּבַ בֹוד ׁשַ ִמְצוֹות ּכְ

ֵמַח ְמאֹד  ְמָחה ִלְהיֹות ש ָ ִ ַהש ּ

ׁש וְ  ת קֹדֶׁ ּבָ ׁשַ ִלְבִלי ְלַהְראֹות ַחס ּבְ

ָלל  לֹום ׁשּום ַעְצבּות ּוְדָאָגה ּכְ ְוׁשָ

ת  ּבָ ַתֲענּוֵגי ׁשַ ת ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ֲענּוג ֵהן ֲאִכיָלה  ָכל ִמיֵני ּתַ ּבְ

ִפי ַמה  ים ּכְ ה ֵהן ַמְלּבּוׁשִ ִתּיָ ּוׁשְ

ּיּוַכל ֶׁ ּלֹו , ׁשּ ת הּוא ּכֻ ּבָ י ֲאִכיַלת ׁשַ ּכִ

ּלֹו רוּ  ׁש ּכֻ ּלֹו ֱאלֹהּות קֹדֶׁ ָחִנּיּות ּכֻ

ְועֹולֶׁה ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי 

ל . ֵמֲאִכיַלת חֹל ּדֵ ּתַ ׁשְ ֵרי ַהּמִ ַאׁשְ

ת ּבָ ׁשַ מַֹח ּבְ בֹוד . ִלש ְ ר ּכְ י ִעּקַ ּכִ

נַּ  ְמָחה ּכַ ִ ת הּוא ַהש ּ ּבָ :ל"ׁשַ



ְנָיָנא  ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  ִקיצּור   שמט יט -־ יח ּתִ

יט ַעל . ג ַרְך ְלַהּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְך ַהׁשּ רֶׁ ּדֶׁ

ין ְוַאף ׁשֶׁ  עֹוש ִ ְמָצא ַהּטֹובֹות ׁשֶׁ ּנִ

ם  הֶׁ ןּבָ ם־ּכֵ ֵאינֹו טֹוב ֵאינֹו  ּגַ ֶׁ ַמה ׁשּ

ל ַעל ּכֵ ן ָהָאָדם . זֶׁה־ִמְסּתַ ּכֵ ל ׁשֶׁ ִמּכָ

יט ַעל ֲחֵברֹו ְלָרָעה  ָאסּור לֹו ְלַהּבִ

ֵאינֹו טֹוב  ֶׁ ְוָקא ַמה ׁשּ ִלְמצֹא ּבֹו ּדַ

ֲעבֹוַדת  ָגִמים ּבַ ש  ְוִלְמצֹא ּפְ ּוְלַחּפֵ

ה ְמֻחיָּ . ֲחֵברוֹ  ַרּבָ יט ַרק ַאּדְ ב ְלַהּבִ

 :ַרק ַעל ַהּטֹוב

 יח

דֹוָלה ִלְהיֹות ְמֻפְרָסם . א ָנה ּגְ ַסּכָ

ֲעָיא , ּוְלַהְנִהיג ָהעֹוָלם לֹא ִמּבָ

ית  ָלל ְולֹוֵבׁש ַטּלִ ֵאינֹו ָראּוי ּכְ ׁשֶׁ ּכְ

ּלוֹ  ֵאינֹו ׁשֶׁ ' ַרק ֲאִפּלּו עֹוְבֵדי ה, ׁשֶׁ

ם  דֹוֵלי ַהּדֹור ֵיׁש ֲעֵליהֶׁ ת ּגְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

נֹות נֹוָר  ַהְנָהַגת ָהעֹוָלםַסּכָ . אֹות ּבְ

ין  ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם ּוְבִחּדּוׁשִ י ּבְ ּכִ

ים ְיכֹוִלים  ׁשִ ַחּדְ ּמְ אֹוַרְיָתא ׁשֶׁ ּדְ

נֹוב ְוָנאֹוף ְוָרצֹוַח  ׁש ּגָ ַלֲעֹבר ַמּמָ

ַגע ַרֲחָמָנא  ַעם ּוְבָכל רֶׁ ָכל ּפַ ּבְ

 :ִלְצָלן

 יט
ִמימּות . א ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ַרק ּתְ ִעּקַ

יטוּ  ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּוְפׁשִ מּור ּבְ ת ּגָ

ְכִלית . ַוֲחִקירֹות ר ַהּתַ ְוזֶׁהּו ִעּקַ

י דֹול . ָהֲאִמּתִ ת הּוא ִאּסּור ּגָ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

לֹום ְוִלְלמֹד  ר ַחס ְוׁשָ ִלְהיֹות ְמַחּקֵ

דֹול . ִסְפֵרי ַהָחְכמֹות יק ַהּגָ ּדִ ַרק ַהּצַ

ְמאֹד הּוא ָיכֹול ְלַהְכִניס ַעְצמֹו 

זֶׁה ִלְלמֹד הַ  ַבע ָחְכמֹות ּבָ ֶׁ ן )ׁשּ ַעּיֵ

י  (.ד"ֵחלֶׁק א ִסיָמן ס" ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר " ּכִ

ָכל ָחְכָמה ְוָחְכָמה  ף ּבְ גֶׁ ן נֶׁ בֶׁ ֵיׁש אֶׁ

ִחיַנת ֲעָמֵלק הּוא ּבְ י ֲעָמֵלק . ׁשֶׁ ּכִ

ר ִעּקָ ר ְוָכַפר ּבָ . ָהָיה ִפילֹוסֹוף ּוְמַחּקֵ

ף ַהזֹּאת ְיכֹוִלין ־ְוַעל גֶׁ ן נֶׁ בֶׁ ְיֵדי ָהאֶׁ

לֹוםִלּפֹל חַ  יק . ס ְוׁשָ ּדִ ֲאָבל ַהּצַ

ה  ִחיַנת מֹׁשֶׁ הּוא ּבְ דֹול ְמאֹד ׁשֶׁ ַהּגָ

ַבע  ֶׁ ֵאּלּו ַהׁשּ ְכָנס ּבְ ּנִ ׁשֶׁ נּו ּכְ ַרּבֵ

ָאר  ָחְכמֹות הּוא ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְוִנׁשְ

ם ַעל ָעְמדֹו ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ־ַקּיָ

ְבִחיַנת ֱאמּוָנתֹו : "ּבִ יק ּבֶׁ ְוַצּדִ

י ". ִיְחיֶׁה ַבע "ּכִ יק ָוָקםׁשֶׁ ". ִיּפֹול ַצּדִ

ְך  רֶׁ דֹול הֹוֵלְך ּדֶׁ יק ַהּגָ ּדִ ַהְינּו ַהּצַ

ַבע ָחְכמֹות ְוַאף ֶׁ י ־ַעל־ֵאּלּו ַהׁשּ ּפִ

ם  כֹוִלים ְלַהֲחִליק ְוִלּפֹל ׁשָ ּיְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ֲעָמֵלק־ַעל ף ּבְ גֶׁ ן נֶׁ בֶׁ , ְיֵדי ָהאֶׁ

נַּ ־ֲאָבל ָוָקם ַעל . ל"ְיֵדי ֱאמּוָנה ּכַ

ַבע ִיּפֹול צַ  יק ָוָקם ְוזֶׁה ׁשֶׁ ּדִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנ כא -־ כ ּתִ

בֹות ֲעָמֵלק־סֹוֵפי   ן , ּתֵ בֶׁ הּוא ָהאֶׁ ׁשֶׁ

ַעל ַבע ָחְכמֹות ׁשֶׁ ֶׁ ל ַהׁשּ ף ׁשֶׁ גֶׁ ָידֹו ־נֶׁ

לֹום יק עֹוֵמד , נֹוְפִלין ַחס ְוׁשָ ּדִ ְוַהּצַ

. ְיֵדי ֱאמּוָנה־ְוָקם ּוַמֲחִזיק ַעְצמֹו ַעל

דֹול  ׁשּוִטים ִאּסּור ּגָ ים ּפְ ֲאָבל ֲאָנׁשִ

ִסְפֵרי ם ִלְכֹנס ּבְ ם ָלהֶׁ . ֲחִקירֹוֵתיהֶׁ

ִרים  ַדּבְ ּמְ ָרֵאל ׁשֶׁ ַוֲאִפּלּו ִסְפֵרי ִיש ְ

ם  הֶׁ יט ּבָ ֵמֲחִקירֹות ָאסּור ְלַהּבִ

ָלל ה ָלֱאמּוָנה , ּכְ יִקים ַהְרּבֵ י ַמזִּ ּכִ

ִהיא ְיסֹוד ַהּכֹל ה ׁשֶׁ דֹוׁשָ . ַהּקְ

ו ְסָפִרים  ּוְתִהּלָה ָלֵאל ֵיׁש ַעְכׁשָ

ֵלִאים ה ְמאֹד ַהּמְ ים ַהְרּבֵ  ְקדֹוׁשִ

ִלי ׁשּום  ם ּבְ ֵ ְרַאת ַהׁשּ מּוָסר ִמּיִ

ַעת  ִדים ַעל ּדַ ֵאיָנם ְמֻיּסָ ֲחִקירֹות ׁשֶׁ

ָמם ח ׁשְ ַרק ְיסּוָדָתם . ַחְכֵמי ָיָון ִיּמַ

ְבֵרי ֲחָכֵמינּו  ׁש ַעל ּדִ ַהְרֵרי קֹדֶׁ ּבְ

ְגָמָרא  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבִ

ִדים ַעל  ים ּוִבְפָרט ַהְמֻיּסָ ּוִמְדָרׁשִ

ְבֵרי ַרבִּ  רּדִ ְמעֹון ּבַ יֹוַחאי ־י ׁשִ

ם. ַוֲחֵבָריו הֶׁ ם ַוֲהֹפְך ּבָ הֶׁ . ֲהֹפְך ּבָ

ָפִרים  ַהּסְ ְיָקא ְולֹא ּבְ ם ּדַ הֶׁ ּבָ

ַעת ַהּגֹוִיים  ם ּדַ הֶׁ עָֹרב ּבָ ּמְ ׁשֶׁ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ר ׁשֶׁ ִעּקָ ַהּכֹוְפִרים ּבָ

ָך . ֲעָמֵלק ֵלט ַעל ַנְפׁשְ ַמֵהר ִהּמָ

ם ּוֵמֲהמֹוָנם ְוִתְהיֶׁה ְלָך נַ  ָך ֵמהֶׁ ְפׁשְ

י עֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ָלל ְלַחּיֵ ְלׁשָ

 : ּוְלֵנַצח ְנָצִחים

 כ

ֲעבֹוַדת ה.א ָחד ִנְכַנס ּבַ אֶׁ ׁשְ הּוא ' ּכֶׁ

הֹות ּוְלִהְתַמְהֵמּהַ ַעד  ָצִריְך ִלׁשְ

עֹוָלם ְרֵסם ּבָ ְתּפַ ּיִ ְיֵדי ־ְוַעל. ׁשֶׁ

ְרֵסם  עֹוָלם ִנְתּפַ ׁש ּבָ ּיֵ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ם ְזַמּנֹו  זֶׁה ֵהם ּגֹוְרִמים ־ְיֵדי־ְוַעלקֹדֶׁ

ה  ֲעש ֶׁ ּנַ ְפֵסד ְלָהִאיׁש ַהזֶּׁה ׁשֶׁ זֵּק ְוהֶׁ הֶׁ

ם ְזַמּנוֹ  ְך . ְמֻפְרָסם קֹדֶׁ רֶׁ ם ְלַהּדֶׁ אֹו ּגַ

ה  ה רֹוצֶׁ ָהָיה זֶׁ ם ׁשֶׁ ֵ ַלֲעבֹוַדת ַהׁשּ

עֹוָלם ְוָאז ּגֹוְרִמין ִמיָתה . ְלַגּלֹות ּבָ

ת ֲחלֹקֶׁ ֵאין . ְלַבֲעֵלי ַהּמַ ְוִלְפָעִמים ׁשֶׁ

להַ  דֹול ּכָ ָגם ּגָ ְך ֲאַזי ּגֹוְרִמין ־ּפְ ּכָ

ַהּתֹוָרה , ֲעִנּיּות ְוזֶׁה ַהּסֹוד ְמֹבָאר ּבְ

סּוק ּפָ ו: "ּבַ ים ַיְחּדָ צּו ֲאָנׁשִ " ְוִכי ִיּנָ

ִנים' ְוכוּ  ן ּפְ  :ַעּיֵ

 כא

י ּתֹוָרה ָצִריְך . א ין ִחּדּוׁשֵ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ם ַהִחּדּוׁש  ִלְלמֹד ּפֹוְסִקים קֹדֶׁ

חַ  ּמְ ךְ ׁשֶׁ ׁש ְוֵכן ַאַחר ּכָ  :ּדֵ

  



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנא כד -־ כב ּתִ

 כב

ִעְנַין ַהַהְכָנָעה טֹוִעים ָהעֹוָלם . א ּבְ

דֹול ֵליַדע  ַעת ּגָ ה ּוְצִריִכין ּדַ ַהְרּבֵ

ל ָאָדם . ֵאיְך ִלְהיֹות ָעָנו ְוָלאו ּכָ

ה  ָראּוי ַרק מֹׁשֶׁ ָיכֹול ִלְהיֹות ָעָנו ּכָ

לֹום הּוא ָהָיה ָיכֹול  ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ַרּבֵ

ל ָהָאָדםִלְהיֹות עָ  ַוֲחָכֵמינּו . ָנו ִמּכָ

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָקְראּו ַלֲעָנָוה 

ה ָראּוי ֲחֻנּפָ ֵאינֹו ּכָ ם: א"סֹוָטה מ) ׁשֶׁ  (:ׁשָ

 כג

ֵמחַ . א ָאָדם ש ָ ׁשֶׁ ָרה , ּכְ ָאז ַהּמָ

ִקין ִמן  ּלְ ּסּוִרים ִנְסּתַ חֹוָרה ְוַהּיִ ׁשְ

ד ֲאָבל ַמֲעָלה ְיֵתָרה . ַהּצַ

ץ ִלְרּדֹ  ָרה ְלִהְתַאּמֵ ף ַאַחר ַהּמָ

ְמָחה ְוָקא ְלָהְפָכּה ְלש ִ חֹוָרה ּדַ . ׁשְ

ָאז  ְמָחה ׁשֶׁ ִ א ְלתֹוְך ַהש ּ ְך ַהּבָ רֶׁ דֶׁ ּכְ

ל  ְך ּכָ ְדָוה ְמַהּפֵ ְמָחה ְוַהחֶׁ ִ ל ַהש ּ ִמּגֹדֶׁ

ָאגֹות ָרה ְוָהַעְצבּות ַהּדְ חֹורֹות  ְוַהּמָ ׁשְ

ְמָחה ּלֹו ְלש ִ ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל . ׁשֶׁ

ָכל ּסּוִרין  ִלְמצֹא ּבְ רֹות ְוַהּיִ ַהּצָ

ַעל ָאגֹות ֵאיזֶׁה ַהְרָחָבה ׁשֶׁ  ־ְיֵדי־ְוַהּדְ

חֹוָרה  ָרה ׁשְ ל ַהּמָ זֶׁה יּוַכל ַלֲהֹפְך ּכָ

ֵלמּות  ר ׁשְ ְמָחה ְוזֶׁה ִעּקַ ְלש ִ

ְמָחה ִ  :ַהש ּ

 כד

ְמָחה . א ש ִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ ִמְצָוה ּגְ

ר ְלַהְרִחיק  ּבֵ ִמיד ּוְלִהְתּגַ ּתָ

ָכל ָהַעְצבּות וְ  חֹוָרה ּבְ ָרה ׁשְ ַהּמָ

ִמיד ֵמַח ּתָ . ּכֹחֹו ְוִלְהיֹות ַאְך ש ָ

. ְוהּוא ְרפּוָאה ְלָכל ִמיֵני חֹוַלַאת

ָלִאים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  ל ִמיֵני חֳּ י ּכָ ּכִ

ִאים ֵמַעְצבּות ּוָמָרה  ּלָם ּבָ ּכֻ

חֹוָרה ַח ַעְצמֹו . ׁשְ ּמֵ ּוְצִריִכין ְלש ַ

ָכל ִמיֵני ֵעצֹות י רֹב פִּ ־ְוַעל. ּבְ

ְיָקא ־ַעל טּוָתא ּדַ ׁשְ ְיֵדי ִמּלֵי ּדִ

ָמקֹום ַאֵחר ְמֹבָאר ּבְ ם . ּכַ ּגַ ְוַאף ׁשֶׁ

ר הּוא טֹוב ְמאֹד זֶׁה ַרק  ּבָ ֵלב ִנׁשְ

ר  ּבֵ ּיֹום ְלׁשַ ָעה ּבַ ְלַיֵחד לֹו ֵאיזֶׁה ׁשָ

ַרְך  יָחתֹו ְלָפָניו ִיְתּבָ ִלּבֹו ּוְלָפֵרׁש ש ִ

ל ַהיּ  ְצֵלנּו ֲאָבל ּכָ ּמּוָבא אֶׁ ּלֹו ּכַ ֹום ּכֻ

ְמָחה ש ִ י ִמּלֵב . ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ּכִ

ַקל ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלָמָרה  ר ּבְ ּבָ ִנׁשְ

חֹוָרה ר ְיכֹוִלים . ׁשְ יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶׁ

ל ַעל ׁשֵ ְמָחה ָלבֹוא ־ִלּכָ ְיֵדי ש ִ

לֹום ן. ְלֵאיזֶׁה הֹוֵללּות ַחס ְוׁשָ  ַעל־ּכֵ

ִמיד ְמָחה ּתָ ש ִ ְהיֶׁה ּבְ ּיִ  ַרק. ָצִריְך ׁשֶׁ

ה לֹו ֵלב  ת ִיְהיֶׁ דֶׁ ָעה ְמֻיחֶׁ ׁשָ ּבְ

ר ּבָ :ִנׁשְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנב כו -־ כה ּתִ

 כה

דֹוָלה . א ַהִהְתּבֹוְדדּות הּוא ַמֲעָלה ּגְ

ר ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב  ְך ָנכֹון ְוָיׁשָ רֶׁ ְודֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָחד . ְלַהׁשּ ל אֶׁ ְוָצִריְך ּכָ

עֹות  ִלְקּבַֹע לֹו ַעל זֶׁה ֵאיזֶׁה ׁשָ

יָחתֹו ִלְפנֵ  ָפֵרׁש ש ִ ּיְ ּיֹום ׁשֶׁ ם ּבַ ֵ י ַהׁשּ

ִרים ּבוֹ  ַדּבְ ּמְ ׁשֹון ׁשֶׁ ּלָ ַרְך ּבַ . ִיְתּבָ

ַנז ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ְמִדיָנֵתנּו ּבִ . ַהְינּו ּבִ

ָנֵקל  ִרים ּבֹו ּבְ ַדּבְ ּמְ ׁשֹון ׁשֶׁ ּלָ י ּבַ ּכִ

יָחתֹו ֵהיֵטב  ל ש ִ יֹוֵתר ְלָפֵרׁש ּכָ

ּוַח  ר ִעם ְלָבבֹו ָיש  ל ֲאׁשֶׁ ת ּכָ ְואֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ֵהן ֲחָרָטה  .ִלְפֵני ַהׁשּ

ׁשֹות  ּקָ ָעָבר ֵהן ּבַ ּוְתׁשּוָבה ַעל הֶׁ

ה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ְזּכֶׁ ּיִ ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ַרְך ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ּבֶׁ . ִיְתּבָ

ָלל ִלְפֵני  ר ּכְ ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ

ן ִלְפֵני  ַרְך ִיְצַעק ְוִיְתַחּנֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ַרְך אָ  ם ִיְתּבָ ֵ ַעְצמֹו ַהׁשּ ז ַעל זֶׁה ּבְ

ל ְתַרֵחק ּכָ ּנִ ֵאינֹו ָיכֹול ־ׁשֶׁ ְך ַעד ׁשֶׁ ּכָ

ַרךְ  ר ְלָפָניו ִיְתּבָ ׁש . ֲאִפּלּו ְלַדּבֵ ִויַבּקֵ

ַרְך ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ

יו ַעד  ח ּפִ ְחמֹל ָעָליו ְוִיְפּתַ ּיַ ׁשֶׁ

יָחתֹו ְלָפָניו  ּיּוַכל ְלָפֵרׁש ש ִ ׁשֶׁ

ַרךְ  ּיֹוֵדַע וְ . ִיְתּבָ ֶׁ ִפי ַמה ׁשּ ָחד ּכְ ָכל אֶׁ

ִנְגֵעי ְלָבבֹו ֵאיְך הּוא ְמֻרָחק 

ר ַהּכֹל  יַח ִויַסּפֵ ַרְך ָיש ִ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ

ַרךְ  ם ַמֲעַלת . ְלָפָניו ִיְתּבָ ְועֹצֶׁ

ֵער . ַהְנָהָגה זֹאת ֵאין ְלָבֵאר ּוְלׁשַ

י זֹאת ַהַהְנָהָגה עֹוָלה ַעל ַהּכֹל  ּכִ

ל ם ְוִהיא ּכֹולֶׁלֶׁת ּכָ ֵ י . ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּכִ

זֶׁה ְיכֹוִלין ָלבֹוא ְלָכל טֹוב ־ְיֵדי־ַעל

י ַהּכֹל ָיכֹול ִלְפעֹל  א ּכִ זֶׁה ּוַבּבָ ּבָ

ִפּלָה ְוַתֲחנּוִנים־ַעל ְוָכל , ְיֵדי ּתְ

אּו  יִקים לֹא ּבָ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּגְ

י ִאם ַעל ְיֵדי ַהְנָהָגה ־ְלַמְדֵרָגָתם ּכִ

בָ . זֹאת יל ַעל ּדָ ּכִ ר ָיִבין ּוַמש ְ

ל ַמֲעַלת ַהַהְנָהָגה  ֵמַעְצמֹו ּגֹדֶׁ

ה ִלְקּבַֹע ַעְצמֹו . זֹאת ֵרי ַהזֹּוכֶׁ ַאׁשְ

ָכל יֹום  ת ּבְ דֶׁ ָעה ְמֻיחֶׁ ַעל זֶׁה ׁשָ

ְמָחה ש ִ ה ּבְ ָאר ַהּיֹום ִיְהיֶׁ  :ָויֹום ּוׁשְ
 

ֹות ֵמַהּתֹורֹות . ב ם טֹוב ַלֲעש  ּגַ

ִפּלֹות ְפִנים ְוָהֵבן. ּתְ ן ּבִ  :ְוַעּיֵ
 

 כו

ת ַעְצמֹו צָ . א ִריְך ְלַהְרִחיק אֶׁ

ּתֹות  ּלֹא ִלׁשְ ק ׁשֶׁ ְכרּות ּוְלַדְקּדֵ ִ ִמׁשּ

ה יֹוֵתר . יֹוֵתר ִמיָכְלּתוֹ  ֹותֶׁ י ַהׁשּ ּכִ

ר ּכֵ ּתַ אי ּוִמׁשְ ִרין , ִמּדַ ּבְ ָאז ִמְתּגַ



ְנָיָנא  ן"ֵטי מֹוֲהר  ִקיצּור ִלּקוּ   שנג לא -־ כז ּתִ

ה    ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוַנֲעש ֶׁ בּורֹות ּדְ ּגְ

ז ְויּוַכל ָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות  ַעס ָורֹגֶׁ ּכַ

לֹום 'ְוכוּ  ה . ַחס ְוׁשָ י מֹׁשֶׁ ְוַדע ּכִ

ׁש  לֹום הּוא ְמֻלּבָ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ַרּבֵ

ָכל  ָרֵאל ּבְ ש ְ ָחד ִמּיִ ָחד ְואֶׁ ָכל אֶׁ ּבְ

ל ֵאיָבר  יר ּכָ ֵאיָבר ְוֵאיָבר ּוַמְזּכִ

ָכה  ּיָ ַ ְצָוה ַהׁשּ ה ַהּמִ ֲעש ֶׁ ּיַ ְוֵאיָבר ׁשֶׁ

י ַרמַ . ְלאֹותֹו ֵאיָבר ח ִמְצוֹות "ּכִ

ד ַרמַ  גֶׁ נֶׁ ְיֵדי ־ְוַעל. ח ֵאיָבִרים"ּכְ

ְכרּות ׁשֹוֵכַח אֹוָתם ִ  :ַהׁשּ

 כז

ְרָנס אֹו ַמְנִהיג ְוהּוא . א הּוא ּפַ ִמי ׁשֶׁ

ה  ר ְורֹואֶׁ רּות ּוְביׁשֶׁ ַכׁשְ ַמְנִהיג ּבְ

ל  אֹוי ׁשֶׁ ש ּ יל ַהּמַ ל ְלַהּטִ ּכֵ ּוִמְסּתַ

ָחד  ל אֶׁ ים ְוַאְרנֹוִנּיֹות ַעל ּכָ ִמּסִ

ר ְלַהְכבִּ  יֹׁשֶׁ ָראּוי לֹו ּבְ יד ַעל זֶׁה ּכָ

ָראּוי־ּוְלָהֵקל ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל. זֶׁה ּכָ

ע ִמּדֹות ָרעֹות ל ָהַאְרּבַ , ְמַבּטֵ

ַהְינּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות  ּדְ

ִמים ְוָלׁשֹון ָהָרע ִפיכּות ּדָ  :ּוׁשְ

 כח

ין ַהּתֹורֹות. א ֵיׁש . ֵיׁש ִחּלּוִקים ּבֵ

ּלֹא ָנה ִלְכּתֹב ְוֵיׁש ׁשֶׁ ּתְ ּנִ ָנה  ׁשֶׁ ִנּתְ

ּיֹוֵדַע ְלַהְבִחין . ִלְכּתֹב ּוִמי ׁשֶׁ

ָנה  ין ַהּתֹורֹות ֵאיזֶׁהּו ִנּתְ יר ּבֵ ּוְלַהּכִ

ָנה ִלְכּתֹב  ִלְכּתֹב ְוֵאיזֶׁהּו לֹא ִנּתְ

ת ִאיׁש  יר אֶׁ הּוא ָיכֹול ְלַהּכִ

ין  ְרֵאִלי ֲאִפּלּו ִאם עֹוֵמד ּבֵ ש ְ ַהּיִ

ה ֻאּמֹות ּמָ  :ּכַ

 כט
 

ֵאָלה. א ֵאַרע ׁשְ ׁשֶׁ ֵבית ָהָאָדם  ּכְ ּבְ

ר ־ַעל ּתֵ הֶׁ ֲערֹובֹות ִאּסּור ּבְ ְיֵדי ּתַ

ת  ל אֶׁ ֵדי ְלַבּטֵ ר ּכְ ּתֵ הֶׁ ְוֵאין ּבַ

ַגם . ָהִאּסּור ּפָ זֶׁה ַמְרִאין לֹו ׁשֶׁ ּבָ

ל ַמְעָלה ֵאיזֶׁה ִיחּוד ׁשֶׁ  :ּבְ

 ל

ר ָחָדׁש ָלעֹוָלם ְוֵיׁש . א א ֵספֶׁ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ין ַעל ֲעש ִ ּנַ ין ׁשֶׁ ָמעוֹ ־ִחּדּוׁשִ . תְיֵדי ּדְ

ם  י ְצִריִכין ִלְבּכֹות ִמּקֹדֶׁ ּכִ

ְמֹבָאר  ּתֹוָרה ּכַ ין ּבַ ׁשִ ַחּדְ ּמְ ׁשֶׁ

ִלּקּוֵטי א ב ָאז ֵאּלּו "ִסיָמן רס' ּבְ

ר  פֶׁ ה ַהּסֵ ם ַנֲעש ָ הֶׁ ּמֵ ָמעֹות ׁשֶׁ ַהּדְ

ֵזרֹות  ד ּגְ גֶׁ נֶׁ ָחָדׁש עֹוְמִדין ּכְ הֶׁ

לים אֹוָתם  :ָהֻאּמֹות ּוְמַבּטְ

 לא

ִגיָנה ָאדָ ־ַעל. א ר ִאם ְיֵדי ַהּנְ ם ִנּכָ

ל ָעָליו עֹל ּתֹוָרה  :ִקּבֵ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנד ־ לבּתִ

 לב

ָרתֹו . א ִפי ָטהֳּ ָרֵאל ּכְ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ

יחַ  ִחיַנת ָמׁשִ ן ֵיׁש לֹו ּבְ תֹו ּכֵ ָ . ּוְקֻדׁשּ

ּלֹא  מֹר ַעְצמֹו ְמאֹד ׁשֶׁ ְוָצִריְך ִלׁשְ

ּלוֹ  יַח ׁשֶׁ ִחיַנת ָמׁשִ ר . ִיְתַקְלֵקל ּבְ ְוִעּקַ

ת ַעְצמוֹ  מֹר אֶׁ ׁשְ ּיִ אּוף  הּוא ׁשֶׁ ִמּנִ

ת ַעְצמֹו ְמאֹד  מֹר אֶׁ ְוָצִריְך ִלׁשְ

י הּוא ּפֹוֵגם  ֲאִפּלּו ֵמֵריַח ִנאּוף ּכִ

ּלוֹ  יַח ׁשֶׁ ִחיַנת ָמׁשִ  :ּבְ

ה רּוַח . ב יַח ַנֲעש ֶׁ ל ָמׁשִ רּוחֹו ׁשֶׁ

ָכל ָמקֹום  א ּבְ ִקְנָאה ְוהֹוֵלְך ּוְמַקּנֵ

ַגם ִנאּוף ם ּפְ ׁש ׁשָ ּיֵ ַוֲאִפּלוּ . ׁשֶׁ

ֵאי ָמקֹום ׁשֶׁ מּור ַרק ּבְ ם ִנאּוף ּגָ ן ׁשָ

ָעְלָמא הּוא  ָגם ּבְ ןּפְ ם־ּכֵ א  ּגַ ְמַקּנֵ

ה . ַעל זֶׁה ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ י ְלֹגדֶׁ ּכִ

יַח ֵאינֹו  ִחיַנת ָמׁשִ ל ּבְ ָרה ׁשֶׁ הֳּ ְוַהּטָ

ָעְלָמא  ַגם ּבְ ָיכֹול ִלְסּבֹל ֲאִפּלּו ּפְ

א ְמאֹד ַעל  ל ִנאּוף ְוהּוא ְמַקּנֵ ׁשֶׁ

ָלן  :זֶׁה ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ה כְּ . ג ָ ַהְינּו ָהִאיׁש ְוָהִאׁשּ ַהזּּוג ּדְ ׁשֶׁ

סּול ץ ּפְ מֶׁ ִלי ׁשֶׁ ִרים ּבְ ׁשֵ ְוִזּוּוָגם . ּכְ

דֹוָלה ָאז  ה ּגְ ָ רּות ּוִבְקֻדׁשּ ַכׁשְ ּבְ

ה ַעל ְיֵדי ִזּוּוָגם ִיחּוָדא ־ַנֲעש ֶׁ

ָאה ם ָיָקר ְמאֹד. ִעּלָ ּלָהֶׁ  :ְוִזּוּוג ׁשֶׁ

יַח ׁשֹוָרה . ד ל ָמׁשִ ָהרּוַח ִקְנָאה ׁשֶׁ

ָפִרים  ַעל י אֹוַרְיָתא ַעל ַהּסְ ַאְנּפֵ

ל  ִנים ׁשֶׁ ין ַהּפָ ַגּלִ ּמְ ים ׁשֶׁ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְבִחיַנת . ַהּתֹוָרה ְורּוַח ֱאלִֹהים "ּבִ

ִים ֵני ַהּמָ ת ַעל ּפְ פֶׁ הּוא " ְמַרחֶׁ

ה ַעל. ַהּתֹוָרה ְיֵדי ָהרּוַח ־ְוִהּנֵ

לֹום  ָ ם ַהׁשּ ִקְנָאה יּוַכל ְלִהְתַקְלֵקל ּגַ

ין ָהִאישׁ  ּבֵ ִרים ׁשֶׁ ׁשֵ ה ַהּכְ ָ י . ְוָהִאׁשּ ּכִ

י־ַעל־ֲהלֹא ַאף זֶׁה ־ּפִ ֵכן ִזּוּוָגם הּוא ּבְ

ןוְ . ָהעֹוָלם ִביל זֶׁה  ַעל־ּכֵ ׁשְ ּבִ

דֹוִלים ַמֲעִליִמים  יִקים ַהּגְ ּדִ ַהּצַ

ם ֹוְרִפים . ִסְפֵריהֶׁ ְוִלְפָעִמים ש 

ַעל ֵדי ׁשֶׁ יָלא ־ְיֵדי־אֹוָתם ּכְ זֶׁה ִמּמֵ

ּלֵק ָהרּוחַ  ל  ִיְהיֶׁה ִנְסּתַ ִקְנָאה ׁשֶׁ

ם ֹוָרה ַעל ִסְפֵריהֶׁ יַח ַהׁשּ . ָמׁשִ

זֶׁה לֹא ִיְתַקְלֵקל ַחס ־ְיֵדי־ְוַעל

ה  ָ לֹום ָהִאיׁש ְוָהִאׁשּ לֹום ׁשְ ְוׁשָ

ִרים ׁשֵ ר הּוא . ַהּכְ פֶׁ ה ַהּסֵ ְוִהּנֵ

ם ה ִחיַנת ׁשֵ זַֹּהר )' ּבְ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

ף ל ית ּדַ ֵראׁשִ ִמי  :(ז"ּבְ ִחיַנת ׁשְ ּבְ

כְ  ּנִ הׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ב ּבִ ִאין . ּתַ ְוָאז נֹוש ְ

ר ְלַמְעָלה־ַקל ת ) ָוחֹמֶׁ כֶׁ ַמּסֶׁ ַהּמּוָבא ּבְ

ף קט ת ּדַ ּבָ ב  (ז"ׁשַ ְכּתָ ּנִ ִמי ׁשֶׁ ְ ּוַמה ׁשּ

ה ָ ְקֻדׁשּ ים) ּבִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ הּוא ַהּסְ (ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנה לז-־ לג ּתִ

ִביל  –ָאְמָרה ּתֹוָרה    ׁשְ ה ּבִ חֶׁ ִיּמָ

ּתוֹ  ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ יל ׁשָ , ְלַהּטִ

ְנָאה  יִלים ש ִ ּטִ ּמַ יִנים ׁשֶׁ ִסְפֵרי ַהּמִ

ם  ָרֵאל ַלֲאִביהֶׁ ין ִיש ְ ְוַתֲחרּות ּבֵ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ה . ׁשֶׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

חּו ְויֹאְבדּו ְוֵיָעְקרּו ִמן ָהעֹוָלם ּמָ ּיִ . ׁשֶׁ

ַעל ְבדּו ְסָפִרים ־ִנְמָצא ׁשֶׁ אֶׁ ּנֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

יִקים ֲאִמתִּ  ל ַצּדִ ים ׁשֶׁ א ְקדֹוׁשִ ים ּבָ ּיִ

ְקרּו . טֹוָבה ְלעֹוָלם עֶׁ ְבדּו ְונֶׁ אֶׁ ּנֶׁ ׁשֶׁ

ם ִסְפֵרי ִמיִנים  ְיֵדי־ַעל זֶׁה ּגַ

ה ם . ַהְרּבֵ ֵ ִויכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשּ

ַרְך ַעל  :זֶׁה־ְיֵדי־ִיְתּבָ

 לג

ה אֹו . א גֹון ֲחֻתּנָ ָמחֹות ּכְ ְ ל ַהש ּ ּכָ

ָעָתן ְוִאם  ׁשְ ִרית ֵהם ַרק ּבִ ּבְ

ל ַעל הַ  ּכֵ ְמָחה ִיְסּתַ ּסֹוף ֵאין ׁשּום ש ִ

עֹוָלם י סֹוף ָאָדם ְוכוּ . ּבָ ֲאָבל . 'ּכִ

ל ַהּסֹוף  ל ַעל ַהּסֹוף ׁשֶׁ ּכֵ ִאם ִיְסּתַ

מַֹח ְמאֹד ל . ָאז ֵיׁש לֹו ִלש ְ י סֹוף ּכָ ּכִ

ְכִלית הּוא טֹוב  ַהְינּו ַהּתַ סֹוף ּדְ

ִנים' ְמאֹד ְוכוּ  ן ּפְ  : ַעּיֵ

 לד

ְבתּ . א ן ַמֲחׁשַ ל ָצִריְך ְלַכּוֵ ּכֵ ֹו ְלִהְסּתַ

ם הּוא  ָ ׁשּ ׁש ַהּכֹל ׁשֶׁ ֹרֶׁ ִמיד ַעל ַהׁשּ ּתָ

ָמחֹות  ְ ל ַהּטֹובֹות ְוַהש ּ ׁש ּכָ ׁשֹרֶׁ

ְמָחה . ַיַחד ש ִ מַֹח ּבְ ְוָאז יּוַכל ִלש ְ

דֹוָלה ְמאֹד ל ַעל . ּגְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ּלֹו טֹוב ָאז  הּוא ּכֻ ׁש ַהּכֹל ׁשֶׁ ׁשֹרֶׁ

ל ַהּטֹובֹות וְ  ָמחֹות ִנְכָלִלין ּכָ ְ ָכל ַהש ּ

דֹול ְמאֹד אֹור ּגָ  :ַיַחד ּוְמִאיִרין ּבְ

 לה

ם ֵליַדע . א לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ָראּוי ָלהֶׁ

 :ֲעִתידֹות

 לו

ר ֵיׁש ָעָליו . א ה ֵספֶׁ ֲעש ֶׁ ּנַ ף ׁשֶׁ כֶׁ ּתֵ

ם  ה ְוִנְסּתָ ְחּפָ ּנֶׁ רֹות ׁשֶׁ ֲחָפִיים ְוַהְסּתָ

ְפָלא ח ְוַהּנִ ל . אֹורֹו ַהּצַ ים ׁשֶׁ ּפִ ְוַהּדַ

ִר  ים ְוכוּ ַהּכְ  :'יָכה ֵהם ְמַחּפִ

 לז

ְכִלית הּוא ַרק ַלֲעֹבד  ר ַהּתַ א ִעּקַ

ְדָרָכיו  ַרְך ְוֵליֵלְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

יר  ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ַרְך ּכְ מֹו ִיְתּבָ ִלׁשְ

זֶּׁהּו ְרצֹונֹו  ַרְך ׁשֶׁ אֹותֹו ִיְתּבָ

ַרךְ  ִביל . ִיְתּבָ ׁשְ עֹוֵבד ּבִ י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

א זֶׁה ן עֹוָלם ַהּבָ טֶׁ ּו ִנְקָרא ִמּלּוי ּבֶׁ

עֹוָלם  ְטנֹו ּבָ ה ְלַמּלֵא ּבִ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

א אי ־ַעל־ַאף. ַהּבָ ַוּדַ ת ּבְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ י ׁשֶׁ ּפִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנו ־ לחּתִ

ם    ֵ טֹוב יֹוֵתר ְויֹוֵתר ַלֲעֹבד ַהׁשּ

ְרּדֹף  א ִמּלִ ִביל עֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ

לֹום ְוַגם . ַאַחר ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ַחס ְוׁשָ

עֹוֵבד ַהשֵּׁ  ִביל זֶׁה ׁשֶׁ ׁשְ ם ֲאִפּלּו ּבִ

אי הּוא ָחָכם יֹוֵתר  ַוּדַ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ

ִביל  ׁשְ ל ָיָמיו ּבִ ַע ּכָ ְתַיּגֵ ּמִ ִמזֶּׁה ׁשֶׁ

י זֶׁה ּבֹוֵחר ְלַעְצמֹו . עֹוָלם ַהזֶּׁה ּכִ

ם ָלַעד ּיָ י־ַעל־ַאף. עֹוָלם ַהּקַ ֵכן ־ּפִ

ֵלמּות הּוא ַרק  ׁשְ ְכִלית ּבִ ר ַהּתַ ִעּקַ

ֵדי ִלְזּכֹות ַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתבָּ  ַרְך ּכְ

זֶּׁהּו ְרצֹונֹו  ַרְך ׁשֶׁ יר אֹותֹו ִיְתּבָ ְלַהּכִ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ׁש ַעְצמֹו . ב ֵאין ָהָאָדם ְמַקּדֵ ׁשֶׁ ּכְ

ֲאוֹות ּומֹוָתרֹות  ְורֹוֵדף ַאַחר ּתַ

ּוְמַבּלֶׁה ָיָמיו , לֱֶׁאסֹף ָממֹון

ה ְלָבָניו ָ ִאיר ְיֻרׁשּ מֹון . ְלַהׁשְ זֶׁה ַהּמָ

ִאיר  ׁשְ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶׁ ְלָבָניו הּוא ּכְ

ִטּנּוף ְולֹוֵקַח  ַלְכֵלְך ַעְצמֹו ּבְ ּמְ ׁשֶׁ

ְמֹבָאר  ּנּוף ּכַ ה ַעל ַהּטִ ִטּנּוף ּוְמַכּסֶׁ

ם ן ׁשָ ְפִנים ַעּיֵ ַוֲאִפּלּו ִמי . ּבִ

ם  ִאיר ְזכּותֹו ְלָבָניו ּגַ ה ְלַהׁשְ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ

ֵלמּות ְ ְכִלית ַהׁשּ . זֶׁה ֵאינֹו ּתַ

לֵ  ְ יִקים ַהׁשּ ּדִ ִמים ֵאין ּבֹוֲחִרים ְוַהּצַ

אֹות ְרצֹונֹו  ָלל ַרק ְלַמּלְ ָכל זֶׁה ּכְ ּבְ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

 לח
דֹול . א יק ּגָ ּדִ ל ַהּצַ ִלְפָעִמים אֹורֹו ׁשֶׁ

ר  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ְמאֹד ְמאֹד ַעד ׁשֶׁ

ל  דֹול ׁשֶׁ ל אֹורֹו ַהּגָ ָטן ְלַקּבֵ ְלַהּקָ

ְמקֹומֹו ֵמֲחַמת ִרּבּוי אֹור יק ּבִ ּדִ . ַהּצַ

ן דֹול ְלהֹוִריד ֻמכְ  ַעל־ּכֵ ָרח ַהּגָ

ָטן  ל ַהּקָ ּוְלַהְכִניַע ַעְצמֹו ֵאצֶׁ

ַעל ֵדי ׁשֶׁ ת ֵאָליו ּכְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוָללֶׁכֶׁ

ּיּוַכל  ֵדי ׁשֶׁ ִיְתַמֵעט ָהאֹור ְקָצת ּכְ

לוֹ  ָטן ְלַקּבְ ְמקֹום . ַהּקָ ִחיַנת ּבִ ְוזֶׁה ּבְ

ם ָאנּו מֹוְצִאין  תֹו ׁשָ ֻדּלָ ּגְ

 :ַעְנְוָתנּותוֹ 

בָ . ב ר ַהּדָ יק ִעּקַ ּדִ ִריְך ַהּצַ ּצָ ר ׁשֶׁ

יל  ַתְלִמיָדיו הּוא ְלַהְגּדִ ְלָהִאיר ּבְ

ַקְטנּות  ם ּוְלהֹוִציָאם ִמּמִֹחין ּדְ ְעּתָ ּדַ

ַגְדלּות ְוִלְפָעִמים הּוא , ְלמִֹחין ּדְ

ם ַעל הֶׁ ִנים ־ֵמִאיר ּבָ ָאַרת ּפָ ְיֵדי הֶׁ

ַנֵחם אֹוָתם ּוֵמִאיר  ּמְ ָחמֹות ׁשֶׁ ְונֶׁ

ָפִנים  ָניו ּבְ ם ּפָ ֹוֲחקֹותָלהֶׁ . ש 

ל  ְוִלְפָעִמים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ

זֶׁה ְוָאז ָצִריְך ְלָהִאיר ־ְיֵדי־אֹורֹו ַעל

ם ַעל הֶׁ ִריךְ . ְיֵדי ִיּסּוִרין־ּבָ ּצָ ׁשֶׁ



 שנז ־ לטְנָיָנא תִּ  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  

ל אֹוָתם    ֵדי ְלַבּטֵ ָרם ּוְלַבזֹּוָתם ּכְ ְלַיּסְ

ל אֹורוֹ  ּיּוְכלּו ְלַקּבֵ ְכֵדי ׁשֶׁ . ּבִ

ֵלק ָלא ּדָ ְבִחיַנת ָאָעא ּדְ ין  ּבִ ׁשִ ְמַבּטְ

 :ֵלהּ 

יק ֻמְכָרח ִלְפָעִמים . ג ּדִ ַהּצַ ֶׁ ַמה ׁשּ

ל ַעְצמֹו ְקָצת  ְלהֹוִריד ּוְלַבּטֵ

ל  ָטן ְלַקּבֵ ּיּוַכל ַהּקָ ֵדי ׁשֶׁ תֹו ּכְ ֻדּלָ ִמּגְ

נַּ  ָעה . ל"ּכַ ל זֶׁה הּוא ַרק ְלִפי ׁשָ ּכָ

ְך חֹוֵזר ְלַמֲעָלתוֹ ־ְוַאַחר ֲאָבל . ּכָ

ן וּ ־ְיֵדי־ַעל ת זֶׁה הּוא ְמַתּקֵ יל אֶׁ ַמְגּדִ

ָטן ְלַגְמֵרי ים . ַהּקָ ְוֵיׁש ִחּלּוִקים ַרּבִ

דֹול  ִעְנַין ַקְטנּות ְוַהְכָנַעת ַהּגָ ּבְ

ל אֹורוֹ  ֵדי ְלַקּבֵ ָטן ּכְ ל ַהּקָ י . ֵאצֶׁ ּכִ

ְתנּוָעה  ִלְפָעִמים הּוא ַרק ּבִ

ת  ָעְלָמא ְוִלְפָעִמים ָצִריְך ָללֶׁכֶׁ ּבְ

 :ְנָיןְוִלְנסַֹע ֵאָליו ְוַהּכֹל ְלִפי ָהעִ 

 לט
ר ַלּכֹל ִנְבָרא ַרק . א ֲאׁשֶׁ ַהּכֹל ּכַ

ָרֵאל ִביל ִיש ְ ׁשְ ַעְצָמן . ּבִ ָרֵאל ּבְ ְוִיש ְ

ִחיַנת  ִביל ּבְ ׁשְ ִריָאָתם ּבִ ר ּבְ ִעּקַ

ְכִלית הּוא ַהּתַ ת ׁשֶׁ ּבָ ת . ׁשַ ּבָ י ׁשַ ּכִ

ץ  ַמִים ָוָארֶׁ ה ׁשָ ְכִלית ַמֲעש ֵ הּוא ּתַ

מֹות עֹוָלם  ׁשָ הּוא עֹוַלם ַהּנְ ׁשֶׁ

תׁשֶׁ  ּבָ ּלֹו ׁשַ ת . ּכֻ יגּו אֶׁ ִ ם ַיש ּ ָ ׁשּ ׁשֶׁ

ִלי ׁשּום  ָראּוי ּבְ ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

יל ְבּדִ ה . ָמָסְך ַהּמַ ָחד ִיְהיֶׁ ְוָכל אֶׁ

עֹו  ְצּבָ אֶׁ ה ּבְ ינּו לוֹ ' זֶׁה ה"ַמְראֶׁ " ִקּוִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  מֹו ׁשֶׁ ִזְכרֹוָנם , ּכְ

ֲעִנית לא)ִלְבָרָכה  ְכִלי (.ּתַ ת ְוזֶׁה ַהּתַ

ֵלמּות ַרק  ׁשְ יג ּבִ ִ ר ְלַהש ּ ְפׁשָ ִאי אֶׁ

עֹוָלם ־ַעל ָמה ּבָ ׁשָ ת ַהּנְ רֶׁ עֹובֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ְיֵמי  ׁשֶׁ ׁשֵ ְבָרא ּבְ ּנִ ָפל ׁשֶׁ ָ ַהזֶּׁה ַהׁשּ

ה ֲעש ֶׁ ְפְלאֹות . ַהּמַ ת ִמּנִ ֱאמֶׁ ְוזֶׁה ּבֶׁ

ַרְך  ִנים)ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ן ּפְ ְוָצִריְך  (.ַעּיֵ

ַדַעת ָהָאָדם ְלַהֲעִמיק ִעּיּונֹו לָ 

ַרְך  ֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ יר ּגְ ּוְלַהּכִ

ִריָאה ־ַעל ָבר ְוָדָבר ֵמַהּבְ ל ּדָ ְיֵדי ּכָ

ַתְבִניתֹו ּוְדמּותֹו  ה ּבְ רֹואֶׁ ׁשֶׁ

ְפָרִטּיּות ֵאיָבָריו ּוִבְנָינֹו ְוַכּיֹוֵצא  ּבִ

זֶׁה זֶׁה ַעד , ּבָ ַרְך ּבָ ּוְלָעְבדֹו ִיְתּבָ

ְכִלי ר ָיבֹוא ִלְבִחיַנת ַהּתַ ל ֲאׁשֶׁ ת ׁשֶׁ

ת  ּבָ ִחיַנת ׁשַ הּוא ּבְ ָבר ׁשֶׁ אֹותֹו ַהּדָ

נַּ  מֹונּו ַהּיֹום . ל"ּכַ ְך ּכָ י ֵערֶׁ ּוְקַטּנֵ

חּוָתה ְמאֹד  ַמְדֵרָגה ּפְ נּו ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶׁ

ר ָלנּו ָלבֹוא ִליִדיָעה  ְפׁשָ ִאי אֶׁ ׁשֶׁ

ּתֹוֵקק  זֹאת ֵיׁש ָלנּו ִלְכסֹף ּוְלִהׁשְ

ן ְוָהָיה ָלנּו ַמְנִהי. ְמאֹד ג ִמי ִיּתֵ

ּיּוַכל ְלָהִאיר ֱאָמן ׁשֶׁ ה נֶׁ ַהּדֹור רֹועֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנח ־ מּתִ

ָגה ַהנַּ    ָ נּו ַהְיִדיָעה ְוַהש ּ ם ּבָ ֵדי "ּגַ ל ּכְ

ְכִלית ל ַהּתַ ה ָלבֹוא אֶׁ ְזּכֶׁ ּנִ  :ׁשֶׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם . ב ֶׁ ַמה ׁשּ

ּלֹא ִנְבָרא  –ִלְבָרָכה  נֹוַח ָלָאָדם ׁשֶׁ

ָבִרי ְבָרא ֵאין ַהּדְ ּנִ ֶׁ ם יֹוֵתר ִמׁשּ

עֹוָלם ַהזֶּׁה ֱאָמִרים ַרק ּבָ ִפי , נֶׁ ּכְ ׁשֶׁ

ל  ּסֹוֵבל ּכָ ּסּוִרים ׁשֶׁ רֹות ְוַהּיִ ַהּצָ

אי ָהָיה  ַוּדַ עֹוָלם ַהזֶּׁה ּבְ ָחד ּבָ אֶׁ

טֹוב יֹוֵתר ִאם לֹא ָהָיה ִנְבָרא 

ָלל אי . ּכְ ַוּדַ א ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ֲאָבל ּבָ

י  ְבָרא ּכִ ּנִ ֶׁ טֹוב יֹוֵתר ַמה ׁשּ

יְ ־ְיֵדי־ַעל ל זֶׁה ּדַ ִאים אֶׁ ָקא ּבָ

נַּ  ְכִלית ּכַ  :ל"ַהּתַ

 מ
ץ. א רֶׁ ּיֹוֵדַע ֵמאֶׁ ַעם ־ִמי ׁשֶׁ ּטָ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ָרֵאל ץ ִיש ְ רֶׁ ת ַטַעם אֶׁ ֱאמֶׁ הּוא . ּבֶׁ

ל  ַאֵחר ִאם ָהָיה ֵאצֶׁ יר ּבְ ָיכֹול ְלַהּכִ

ָנה ִאם ָלאו ָ יק ַעל רֹאׁש ַהׁשּ . ַצּדִ

יק  ל ַצּדִ ה ִלְהיֹות ֵאצֶׁ זֹּוכֶׁ י ִמי ׁשֶׁ ּכִ

ָכל ֲאִמתִּ  ָנה ָאז ּבְ ָ י ַעל רֹאׁש ַהׁשּ

ל  ּכֵ ָהִאיׁש ַהזֶּׁה ִמְסּתַ ָמקֹום ׁשֶׁ

ְבִחיַנת  ה אֹותֹו ָהֲאִויר ּבִ ַנֲעש ֶׁ

ץ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל־ֲאִויָרא ּדְ ןוְ . ִיש ְ ִמי  ַעל־ּכֵ

ץ רֶׁ ַעם אֶׁ ּיֹוֵדַע ִמּטַ ל ־ׁשֶׁ ָרֵאל ּכָ ִיש ְ

ב  ְרּכֹו הּוא ְמֻחּיָ ָחד ְלִפי עֶׁ אֶׁ

ץ רֶׁ יׁש ַטַעם אֶׁ ָרֵאל יִ ־ְלַהְרּגִ ש ְ

ּפֹוֵגַע ּוִמְתַוֵעד ַיַחד ִעם זֶׁה  ׁשֶׁ ּכְ

י  יק ֲאִמּתִ ל ַצּדִ ָהָיה ֵאצֶׁ ָהִאיׁש ׁשֶׁ

ָנה־רֹאשׁ  ַעל ָ י .ַהׁשּ ה ־ַעל ּכִ ָידֹו ַנֲעש ֶׁ

ץ רֶׁ ְבִחיַנת אֶׁ ָרֵאל ־ָהֲאִויר ּבִ ִיש ְ

נַּ   :ל"ּכַ

ץ. ב רֶׁ ת אֶׁ ַ ר ַמֲעַלת ְקֻדׁשּ ָרֵאל ־ִעּקַ ִיש ְ

גָּ ־הּוא ַרק ַעל ם ְיֵדי ַהׁשְ ֵ ַחת ַהׁשּ

ַרךְ  ַרְך . ִיְתּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ ִמיד ּכְ ּה ּתָ ל ּבָ ּכֵ : ִמְסּתַ

ִמיד ֵעיֵני ה" ּה ' ּתָ יָך ּבָ ֱאלֹהֶׁ

ָנה ָ ית ַהׁשּ ְוֵעיַנִים ַעל ' ְוכוּ " ֵמֵראׁשִ

ֱאַמר ם ַהָחְכָמה נֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ׁשֵ

ת ַוֲאוִ  ׁשֶׁ ָרֵאל ְמֻקּדֶׁ ץ ִיש ְ רֶׁ יָרּה אֶׁ

ים  :ַמְחּכִ

ֵני . ג עֹוֵסק ְלָקֵרב ּבְ ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ר  ַרְך הּוא ִעּקַ ם ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ְלַהׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֲארּות ׁשֶׁ ַהִהְתּפָ

ָרֵאל  ִיש ְ ֵאר ּבְ ִחיַנת )ִמְתּפָ זֶּׁה ּבְ ׁשֶׁ

ַרךְ  ּלֹו ִיְתּבָ ין ׁשֶׁ ִפּלִ י ַעל, (ּתְ ל ־ּכִ ָידֹו ּכָ

ֲארּותַהִהְתָקְרבּות וְ   ַעל־וְ . ַהִהְתּפָ

ן ָבר  ּכֵ ר ַהּדָ ל ּבֹו ְוִעּקַ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ִמי ׁשֶׁ

ִאים ֵאָליו ּבּוץ ֵמַהּבָ ַעת ַהּקִ ׁשְ ּבִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שנט מד -־ מא ּתִ

ַבר ה   מַֹע ּדְ ּוְביֹוֵתר ' ִלׁשְ

רֹאשׁ  ָאז הּוא ְזַמן ־ּבְ ָנה ׁשֶׁ ָ ַהׁשּ

יֹוֵתר ַוֲאַזי  דֹול ּבְ ּבּוץ ַהּגָ ַהּקִ

יֹוֵתר דֹול ּבְ ֲארּות ּגָ ֵמֲחַמת  ,ַהִהְתּפָ

ֵני ָאָדם  ה ּבְ ִצים ַהְרּבֵ ְתַקּבְ ּמִ ׁשֶׁ

ַרךְ  . ַהֲחֵפִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ

ֵאר ְויִֹפי  ל ְוִנּתֹוֵסף ּפְ ּדֵ ַוֲאַזי ִנְתּגַ

ר  ַעְצמֹו ִעּקַ י הּוא ּבְ יק ּכִ ּדִ ַהּצַ

נַּ  ֲארּות ּכַ ַוֲאַזי ִמי . ל"ַהִהְתּפָ

יק ָהֲאמִ  ּדִ זֶׁה ַהּצַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ י זֶׁה ׁשֶׁ ּתִ

אֹור  ה ּבְ ל ְורֹואֶׁ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ִחיַנת ׁשֶׁ ּבְ

ַרְך ַוֲאַזי  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ַהּתְ

ל ַעל ְיֵדי זֶׁה  ןהּוא ְמַקּבֵ ם־ּכֵ  ּגַ

ין  ין מִֹחין ַוֲאַזי ַנֲעש ִ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ּבְ

ְבִחיַנת ֵעיֵני ה ָכל . 'ֵעיָניו ּבִ ַוֲאַזי ּבְ

ל נִ  ּכֵ הּוא ִמְסּתַ ְך ָמקֹום ׁשֶׁ ְמׁשָ

ץ רֶׁ ת אֶׁ ַ ִחיַנת ְקֻדׁשּ ָרֵאל ־ּבְ ִיש ְ

ץ רֶׁ אֶׁ ִחיַנת ֲאִויָרא ּדְ ָרֵאל ־ּבְ ִיש ְ

ים  :ַמְחּכִ

 מא

ה . א ַרְך עֹוש ֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ִלְפָעִמים ַהׁשּ

ֲעֵלי ַהּפֹוְסִקים־מֹוְפִתים ַעל . ְיֵדי ּבַ

ְעּתֹו  ִלין ּדַ ַקּבְ ּמְ י ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ּכִ

ר  ּתֵ ִאּסּור ְוהֶׁ מֹו־ֵכןּבְ ַמְעָלה לְ  ּכְ

ּפֹוֵסק ֵאיזֶׁה  ׁשֶׁ ְעּתֹו ּכְ ִלין ּדַ ְמַקּבְ

ִחיַנת . ִעְנָין מֹוְפָתיו "ְוזֶׁה ּבְ

ֵטי ִפיהוּ  ּפְ  ":ּוִמׁשְ

 מב

י "י יְ "י ֲאנִ "כִּ . א ָך ָראׁשֵ ָי רֹוְפאֶׁ

בֹות ָאמֵ   :ן"י ָרצוֹ "ן ְיהִ "ן כֵּ "ּתֵ

 מג

ְיֵדי ֲחִליׁשּות ַהּלֵב נֹוְפִלין ־ַעל. א

ָחִדים ָעָליו י. ּפְ בּוָרה  ּכִ ר ַהּגְ ִעּקַ

ּלֵב ָבבֹות ֵהם . הּוא ּבַ י ַהּלְ ְוַרּכֵ

ֲחִדים תּוב. ִמְתּפַ ּכָ ִאיׁש : "ְוזֶׁה ׁשֶׁ

ֵרא ְוַרְך ַהּלֵָבב י "ּוֵפֵרׁש ַרשִׁ " ַהּיָ

ֵרא ְוכוּ  י ַעל' ַהּיָ ְיֵדי ַרְך ֵלָבב ־ּכִ

 :הּוא ִמְתָיֵרא

 מד

ָאָדם נֹוֵפל ֵמֱאמּוָנה ַחס . א ׁשֶׁ ּכְ

לֹום ר  ֵעָצה. ְוׁשָ ַדּבֵ ּיְ ָלזֶׁה ׁשֶׁ

ה ָמֵלא  פֶׁ ּיֹאַמר ּבְ ִפיו ׁשֶׁ ָהֱאמּוָנה ּבְ

הּוא ַמֲאִמין ְוכוּ  ַעְצמֹו ', ׁשֶׁ י זֶׁה ּבְ ּכִ

ּבּוֵרי ֱאמּוָנה הּוא  ִפיו ּדִ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶׁ

ִחיַנת ֱאמּוָנה ם ַעל. ּבְ זֶׁה ־ְיֵדי־ּגַ

ֵלָמה ה ָלבֹוא לֱֶׁאמּוָנה ׁשְ י . זֹוכֶׁ ּכִ

פֶׁ  ל ָאָדם ָהֱאמּוָנה ּתֹוָלה ּבְ ה ׁשֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שס ־ מהּתִ

ה    ּפֶׁ ר ָהֱאמּוָנה ּבַ ִריִכין ְלַדּבֵ ּצְ ׁשֶׁ

נַּ  ֱאַמר"ּכַ ּנֶׁ מֹו ׁשֶׁ אֹוִדיַע : "ל ּכְ

ִפי  ":ֱאמּוָנְתָך ּבְ

ְוֵכן ְלִהּפּוְך ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד . ב

ָבר  יו ֵאיזֶׁה ּדָ ּלֹא ְלהֹוִציא ִמּפִ ׁשֶׁ

יקֹוְרסּות ַחס  ּפִ ִפיָרה ְואֶׁ ל ּכְ ׁשֶׁ

לֹום ֲאִפּלוּ  ְך ֵליָצנּות ְוׁשָ רֶׁ דֶׁ , ּבְ

ִלּבֹו הּוא ַמֲאִמין ַרק  ּבְ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

ִפיָרה  ל ּכְ ּבּור זֶׁה ׁשֶׁ אֹוֵמר ּדִ ׁשֶׁ

ּנוּ  ם ַאֵחר ּוִמְתלֹוֵצץ ִמּמֶׁ ׁשֵ ם , ּבְ ּגַ

יק  י ַמזִּ דֹול ּכִ זֶׁה הּוא ִאּסּור ּגָ

ַרְך . לֱֶׁאמּוָנה ם ִיְתּבָ ֵ י ַעל ַהׁשּ ּכִ

ְבֵרי ֲהָלצֹות ַוֲאִפּלּו  ָאסּור לֹוַמר ּדִ

חֹוק ְך ש ְ רֶׁ דֶׁ ּוְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמאֹד . ּבְ

ְסָפִרים  ָלל ּבִ יט ּכְ ּלֹא ְלַהּבִ ׁשֶׁ

י ֵהם  ִרים ֵמֲחִקירֹות ּכִ ַהְמַדּבְ

ת  יִקים ּופֹוְגִמים ְמאֹד אֶׁ ַמזִּ

ה דֹוׁשָ ּוְכָבר ְמֹבָאר . ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

ַאְזָהָרה ַהזֹּאת ַאְך ְצִריִכין ְלָכְפָלּה 

ה  ּמָ ד עֹוָלמֹו ּכַ ָעִמים ְלַבל ְיַאּבֵ ּפְ

לֹום ַגע ַחס ְוׁשָ רֶׁ  :ּכְ

ֲעבֹוַדת . ג ׁש ּבַ ּיֵ ם ַהָחְכמֹות ׁשֶׁ ּגַ

ַעְצמֹו ְצִריִכין  ם ּבְ ֵ ןַהׁשּ ם־ּכֵ  ּגַ

ב . ְלַהְרִחיק ְמאֹד חֹוׁשֵ ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ

יֹוֵתר ְוחֹוֵקר ִאם הּוא  ק ּבְ ּוְמַדְקּדֵ

ה עֹוש ֶׁ ה ׁשֶׁ ּמֶׁ ָראּוי ּבַ  .יֹוֵצא ּכָ

ש  ַאַחר ֻחְמרֹות ְיֵתרֹות . ּוְמַחּפֵ

ת  יִלים ְמאֹד אֶׁ ְוֵאּלּו ַהָחְכמֹות ַמּפִ

ְוָכל זֶׁה ֵהם . 'ָהָאָדם ֵמֲעבֹוַדת ה

ַעל ְלּבּוִלים ְוִדְמיֹונֹות ֵמַהּבַ ָבר ־ּבִ ּדָ

לֹו ֵמֲעבֹוָדתוֹ  דֹושׁ . ְלַבּטְ  ־ְוֵאין ַהּקָ

רּוךְ  ְטרּוְנָיא ְוכוּ ־ּבָ א ּבִ ְוַעל ' הּוא ּבָ

ם ֵאלּ  הֶׁ ֱאַמר ְוַחי ּבָ ים נֶׁ ּו ָהֲאָנׁשִ

ם הֶׁ מּות ּבָ ּיָ ם . ְולֹא ׁשֶׁ י ֵאין ָלהֶׁ ּכִ

ְצוֹות  ׁשּום ִחּיּות ֵמָהֲעבֹוָדה ְוַהּמִ

ָרה  ין ֵמֲחַמת ַהֻחְמרֹות ְוַהּמָ עֹוש ִ ׁשֶׁ

חֹורֹות ם ׁשְ ּלָהֶׁ דֹוָלה  ְוַהָחְכָמה .ׁשֶׁ ַהּגְ

ָכל ַהָחְכמֹות הּוא ִלְבִלי ִלְהיֹות  ּבְ ׁשֶׁ

ַרְך ָחָכם כְּ  ָלל ַרק ַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתּבָ

יטּות ְתִמימּות ּוִבְפׁשִ ר . ּבִ ְוָהִעּקָ

ֵעי א ּבָ י ַרֲחָמָנא ִלּבָ  :הּוא ּכִ

 מה

ת . א ּבָ ִחיַנת ׁשַ יק הּוא ּבְ ּדִ ַהּצַ

תֹוְך  ּבְ ִניִמית ׁשֶׁ ה ַהּפְ ִחיַנת ְנֻקּדָ ּבְ

ת ְיֵמי  ׁשֶׁ ִחיַנת ׁשֵ ֵהם ּבְ ָהִעּגּוִלים ׁשֶׁ

הֵ  ה ׁשֶׁ ֲעש ֶׁ ִחיַנת ָהִעּגּוִלים ַהּמַ ם ּבְ

ה  ֻקּדָ ְקֵהל ר)ְסִביב ַהּנְ ן זַֹהר ַוּיַ  :(ד"ַעּיֵ

ר ַעל ָהָאָדם ּבֵ ָבר ִמְתּגַ ַעל ּדָ ְוַהּבַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסא ־ מוּתִ

יַח     ּוַמְזִמין לֹו ְמִניעֹות ְוֵאינֹו ַמּנִ

ה  ֻקּדָ ל ַהּנְ אֹותֹו ְלִהְתָקֵרב אֶׁ

ּנּו  ּמֶׁ ּמִ יק ׁשֶׁ ּדִ הּוא ַהּצַ ִניִמית ׁשֶׁ ַהּפְ

הּוא . ּכֹליֹוְנִקים הַ  ל ְזַמן ׁשֶׁ ַאְך ּכָ

ִחיַנת  זֶּׁה ּבְ ָרֵאל ׁשֶׁ ַלל ִיש ְ תֹוְך ּכְ ּבְ

תֹוְך ָהִעּגּוִלים ְולֹא  הּוא ֲעַדִין ּבְ ׁשֶׁ

ָיָצא ִמן ָהִעּגּוִלים ְלַגְמֵרי ָאז ֲעַדִין 

ה  ל ְנֻקּדָ ְקָוה ְלִהְתָקֵרב אֶׁ ֵיׁש לֹו ּתִ

ִניִמית ַהנַּ   :ל"ַהּפְ

 מו

ׁש ֵישׁ . א פֶׁ ָחד  ְמִסירּות נֶׁ ְלָכל אֶׁ

ּנֹוֵתן  גֹון ׁשֶׁ ָכל יֹום ּכְ ָרֵאל ּבְ ש ְ ִמּיִ

מֹון הּוא  ָממֹונֹו ִלְצָדָקה ְוַהּמָ

ת  א אֶׁ י ֵאָליו הּוא נֹוש ֵ ׁש ּכִ פֶׁ ַהּנֶׁ

ם  ֵ ִביל ַהׁשּ ׁשְ ַנְפׁשֹו ְונֹוְתנֹו ּבִ

ַרךְ  ְוֵכן . ִנְמָצא מֹוֵסר ַנְפׁשוֹ . ִיְתּבָ

עְ  ְדָרׁש ַהּנֶׁ ּמִ ִפּלָה ִאיָתא ּבַ ּתְ ָלם ּבַ

ָרה קכ) י ש ָ ִחיַנת  (ב"ד ע"ַחּיֵ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ

י" ל   הַֹרְגנוּ  ָעלֶׁיָך   ּכִ " ַהּיֹום ּכָ

י  ' ְוכוּ  דֹוָלה   ִמְלָחָמה  ָצִריךְ  ּכִ ּגְ

בֹות ֲחׁשָ ְלּבּוִלים ִעם ַהּמַ   ְוַהּבִ

ם ִנְמָצא . ְוַתְחּבּולֹות ִלְברַֹח ֵמהֶׁ

שׁ  פֶׁ ִהיא ְמִסיַרת נֶׁ  :ׁשֶׁ

ִניעֹות. ב ל ַהּמְ ׁש ָלָאָדם  ּכָ ּיֵ ׁשֶׁ

ה ־ַעל־ַאף. 'ֵמֲעבֹוַדת ה ְדמֶׁ ּנִ י ׁשֶׁ ּפִ

דֹוָלה  ּלֹו ּגְ ִניָעה ׁשֶׁ ַהּמְ ְלָהָאָדם ׁשֶׁ

ָרּה ֲאָבל  ּבְ ר ְלׁשַ ְפׁשָ ְמאֹד ְוִאי אֶׁ

י ֵאין ָאָדם  ן ּכִ ת ֵאינֹו ּכֵ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ּלֹא יּוַכל  ְהיֶׁה לֹו ְמִניָעה ׁשֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ ָרּה ִאם ִיְרצֶׁ ּבְ ין ְואֵ . ְלׁשַ

ַרְך ׁשֹוֵלַח ַעל ׁשּום ָאָדם  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ִפי ּכֹחֹו ִויָכְלּתֹו  ְמִניעֹות ַרק ּכְ

ה  ם ִאם ִיְרצֶׁ הֶׁ ּיּוַכל ַלֲעמֹד ּבָ ׁשֶׁ

ָראּוי ם ּכָ ר ֲעֵליהֶׁ ּבֵ ְוִאם . ְלִהְתּגַ

ם  ּגַ ל ֵהיֵטב יּוַכל ְלָהִבין ׁשֶׁ ּכֵ ִיְסּתַ

ם  ׁש ׁשָ ַעְצָמּה ְמֻלּבָ ִניָעה ּבְ ַהּמְ ּבְ

ַרךְ ַהשֵּׁ  ָמקֹום . ם ִיְתּבָ ְוַכְמֹבָאר ּבְ

ןוְ . ַאֵחר ת ֵאין ׁשּום  ַעל־ּכֵ ֱאמֶׁ ּבֶׁ

ל  י ּכָ ָלל ּכִ עֹוָלם ּכְ ְמִניָעה ּבָ

ֲאִחיַזת ֵעיַנִים ִניעֹות ֵהם ַרק ּבַ  :ַהּמְ

ָכל . ג ּבְ דֹוָלה ׁשֶׁ ִניָעה ַהּגְ ַהּמְ

ִניעֹות ִהיא ְמִניַעת ַהּמֹחַ  ַהְינּו . ַהּמְ

ּבֹו ָחלוּ  ּלִ ׁשֶׁ ים ִלּבֹו ּכְ ק ְוֵאינֹו ֵמש ִ

יַע  ּומֹחֹו ֵהיֵטב ְלָהִבין ַעד ֵהיָכן ַמּגִ

ֹות ה ַלֲעש  רֹוצֶׁ ה ׁשֶׁ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶׁ . ַהּדָ

יק  ּדִ ה ִלְנסַֹע ְלַהּצַ רֹוצֶׁ ׁשֶׁ גֹון ּכְ ּכְ

ת ְוֵיׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות .ָהֱאמֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסב ־ מזּתִ

ת    ָהֱאמֶׁ ִאם מֹחֹו ְוִלּבֹו ֲחָזִקים ּבְ

ל ִחּיּותֹו  ּכָ ָאָרתֹו ְלַאַחר ׁשֶׁ ְוַהׁשְ

זֶׁה לֹו ּוְלדֹורֹוָתיו לּוי ַרק ּבָ , מֹותֹו ּתָ

אי לֹא ִיְמָנֵעהּו ׁשּום מֹוֵנעַ  ַוּדַ . ּבְ

ִבים  ֱחׁשָ ִניעֹות לֹא ִיְהיּו נֶׁ ְוָכל ַהּמְ

ד זֶׁה גֶׁ נֶׁ ֵעיָניו ִלְכלּום ּכְ ר . ּבְ ַרק ִעּקַ

ִניָעה הּוא ְמִניַעת ַהּמַֹח ַמה  ַהּמְ

ֵאין מֹחֹו ָחזָ  ֶׁ לׁשּ ַרק ־ק ּכָ ְך ֵליַדע ׁשֶׁ ּכָ

ַצח ָאָרתֹו ָלנֶׁ ל ַהׁשְ ְוֵכן ֲאִפּלּו . זֶׁה ּכָ

ת  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ה ָלבֹוא ְלַהּצַ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ָהָיה לֹו  ִניעֹות ׁשֶׁ ל ַהּמְ ְוָעַבר ַעל ּכָ

ה לֹו ֵאיזֶׁה . ִמּלָבֹוא ׁשֶׁ ּקָ ּלָא ׁשֶׁ אֶׁ

ּנּו זֹאת  ָיא ָעָליו ְוִלּבֹו ָחַלק ִמּמֶׁ ֻקׁשְ

ִניָעה  דֹוָלה ֵמַהּכֹלַהּמְ ְוֵכן . ִהיא ּגְ

ה  ּמָ ִחּלָה ֵיׁש לֹו ּכַ ּתְ ּבַ ִפּלָה ׁשֶׁ ּתְ ּבַ

ִפּלָה ְוַאַחר ְך ־ְמִניעֹות ַעל ַהּתְ ּכָ

ּלֵל ם ּוָבא ְלִהְתּפַ עֹוֵבר ֲעֵליהֶׁ ׁשֶׁ . ּכְ

יֹות  ּבֹו ָעקֹם ְונֹוְפִלים לֹו ֻקׁשְ ּלִ ׁשֶׁ ּכְ

לֹום זֹאת  ַרְך ַחס ְוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ַהׁשּ

נִ  ּלָםַהּמְ דֹוָלה ִמּכֻ . יָעה ִהיא ּגְ

יֹות  ה לֹו ֻקׁשְ ׁשֶׁ ּקָ ׁשֶׁ ּקּון ָלזֶׁה ּכְ ְוַהּתִ

יֵקי  ַרְך אֹו ַעל ַצּדִ ם ִיְתּבָ ֵ ַעל ַהׁשּ

ל ה ת ִלְצעֹק אֶׁ קֹול ָחָזק ' ֱאמֶׁ ּבְ

ק ַהּלֵב  :ֵמעֹמֶׁ

יץ ְוָאז . ד ר הּוא ֵלב ָחָזק ְוַאּמִ ָהִעּקָ

ְפָרט  ֵאין לֹו ׁשּום ְמִניָעה ּבִ

ִניע ִמּיּותַהּמְ ַגׁשְ גֹון ֵמֲחַמת , ֹות ּבְ ּכְ

ּתֹו ּוָבָניו ְוחֹוְתנֹו  ָממֹון אֹו ֵמִאׁשְ

ָאר  ְ ן ִמׁשּ ּכֵ ל ׁשֶׁ אֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ּוִמּכָ

ּמֹוְנִעים אֹותֹו ַעל ׁשֶׁ ים ּכְ ְיֵדי ־ֲאָנׁשִ

ִהְתָקֵרב  ם ְוֵליָצנּוָתם ִמּלְ ְבֵריהֶׁ ּדִ

ת ל ָהֱאמֶׁ ֵטל , אֶׁ אי ַהּכֹל ּבָ ַוּדַ ּבְ

ת ּוְמבֻ  ץ אֶׁ ַחזֵּק ּוְמַאּמֵ ּמְ ל ְלִמי ׁשֶׁ ּטָ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ  :ְלָבבֹו ּבְ

 מז

דֹוָלה לֹוַמר ּתֹוָרה. א ָנה ּגְ . ַסּכָ

נּות  דֹוָלה ְוָאּמָ ְוָצִריְך ָלזֶׁה ְיִגיָעה ּגְ

ָבָריו  לֶׁס ּדְ ּפֶׁ קֹל ּבַ ּיּוַכל ִלׁשְ ְיֵתָרה ׁשֶׁ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ל אֶׁ ַמע ּכָ ּלֹא ִיׁשְ ן ׁשֶׁ אֹפֶׁ ּבְ

ִריְך לֹו ֵמהַ  ּצָ ֶׁ ֹוְמִעים ַרק ַמה ׁשּ  –ׁשּ

ָחד ׁשֹוֵמַע . לֹא יֹוֵתר אֶׁ י ִמזֶּׁה ׁשֶׁ ּכִ

יֹוֵתר ִמּמֹחֹו ַוֲהָבָנתֹו יֹוְנִקים 

ִלּפֹות  ִנים)ַהּקְ ן ּפְ ת  (ַעּיֵ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ְוַהּצַ

אֹוֵמר  ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ֵיׁש לֹו ֵאיָמה ּגְ

ָנה ־ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמֵאיַמת רֹאשׁ  ָ ַהׁשּ

ּפּוִרים־ְויֹום :ַהּכִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסג ־ מחּתִ

 מח

דֹול ְמאֹד ְמאֹד . א קּות ּגָ ָצִריְך ִהְתַחזְּ

לֹום  ַדְעּתֹו ַחס ְוׁשָ ִלְבִלי ִלּפֹל ּבְ

ה ָיִמים  ּמָ עֹוְבִרים ּכַ ה ׁשֶׁ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

יִגיעֹות  ַע ּבִ ִנים ְוהּוא ִמְתַיּגֵ ְוׁשָ

ַעם  ָכל ּפַ דֹולֹות ְוהּוא צֹוֵעק ּבְ ּגְ

ּלֵל ְלפָ  ן ּוִמְתּפַ ַרְך ּוִמְתַחּנֵ ָניו ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתוֹ  ַעְזֵרהּו ּבַ ּיַ י־ַעל־ְוַאף. ׁשֶׁ  ־ּפִ

ןֵכן ֲעַדִין הּוא ָרחֹוק ְמאֹד וְ   ַעל־ּכֵ

ַרְך ֵאין  ם ִיְתּבָ ֵ ִאּלּו ַהׁשּ ה לֹו ּכְ ִנְדמֶׁ

ָלל ה ּבֹו ּכְ ל ֵאּלֶׁה ָצִריְך . רֹוצֶׁ ְוַעל ּכָ

דֹול ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ְמאֹד  קּות ּגָ ִהְתַחזְּ

ָללְוִלְבִלי ְלהִ  ל זֶׁה ּכְ ל ַעל ּכָ ּכֵ . ְסּתַ

ל  ם ַעל ּכָ ל זֶׁה ָעַבר ּגַ י ּכָ ּכִ

ים ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ּדִ ְוִאּלּו לֹא ָהיּו . ַהּצַ

ִקים ַעְצָמם ְמאֹד ִלְבִלי  ְמַחזְּ

ל ַהנַּ  ל ַעל ּכָ ּכֵ ל ָהיּו "ְלִהְסּתַ

ְמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ְולֹא  ָאִרים ּבִ ִנׁשְ

כוּ  זָּ ֶׁ ן .ָהיּו זֹוִכים ְלַמה ׁשּ  ַעל־ּכֵ

ֱאַמץ ְמאֹד . ֲאהּוִבי ָאִחי ֲחַזק וֶׁ

ֵאר  ָ ָכל ַהּכֹחֹות ִלׁשּ ֱאחֹז ַעְצְמָך ּבְ וֶׁ

חּוׁש ְוַאל  ֲעבֹוָדְתָך ְוַאל ּתָ ם ּבַ ַקּיָ

ל ַהנַּ  ָלל ַעל ּכָ ל ּכְ ּכֵ ְסּתַ  :ל"ּתִ

ה ָרחֹוק ְמאֹד ְמאֹד . ב ִאם ַאּתָ

ה  ַאּתָ ה ְלָך ׁשֶׁ ַרְך ְוִנְדמֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמַהׁשּ

ְגּדֹו ּפֹוגֵ  ׁש נֶׁ ָעה ַמּמָ ָכל ׁשָ ם ּבְ

ַרךְ  זֶׁה . ִיְתּבָ ִאיׁש ּכָ ַדע ׁשֶׁ ד זֶׁה ּתֵ גֶׁ נֶׁ

ל ם ּכָ ָ הּוא ְמֻגׁשּ ךְ ־ׁשֶׁ נּוָעה . ּכָ ל ּתְ ּכָ

ק ַעְצמֹו ְמַעט  הּוא ְמַנּתֵ ּוְתנּוָעה ׁשֶׁ

ם  ֵ ה ְלַהׁשּ ִמּיּותֹו ּופֹונֶׁ ׁשְ ְמַעט ִמּגַ

דֹוָלה ִויָקָרה ְמאֹד  ַרְך ִהיא ּגְ ִיְתּבָ

ה ְמאֹד . דְמאֹ ה ְקַטּנָ ַוֲאִפּלּו ְנֻקּדָ

ִמּיּותֹו ֵאָליו  ׁשְ ק ִמּגַ ְעּתָ הּוא נֶׁ ׁשֶׁ

ה  ּמָ זֶׁה ּכַ ַרְך הּוא ָרץ ּבָ ִיְתּבָ

עֹוָלמֹות  ְרָסאֹות ּבְ ֲאָלִפים ּפַ

ְליֹוִנים ַמח ְמאֹד. עֶׁ . ְוַעל זֶׁה ִיש ְ

י  ּנּו ָהַעְצבּות ְמאֹד ּכִ ְוַיְרִחיק ִמּמֶׁ

יק ְמאֹד מְ   :אֹדַעְצבּות ַמזִּ

ה ִלְכֹנס . ג ָאָדם רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ף ּכְ כֶׁ ּתֵ

ף הּוא  כֶׁ ַרְך ָאז ּתֵ ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּבַ

ׁש לֹו ַעְצבּות  ּיֵ ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ֲעֵבָרה ּגְ

לֹום י ַעְצבּות הּוא . ַחס ְוׁשָ ּכִ

דֹושׁ  רּוךְ ־ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּקָ הּוא ־ּבָ

ֹוֵנא אֹוָתהּ  ן ְלֵעיל ִסיָמן כ). ש  ד "ַעּיֵ

ִמידִמְצָוה  ְמָחה ּתָ ש ִ דֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ י , ּגְ ּכִ

ן  דֹוָלה ּכֵ ַעְצבּות ִהיא ֲעֵבָרה ּגְ ם ׁשֶׁ ׁשֵ ּכְ

דֹוָלה ְמָחה ִהיא ִמְצָוה ּגְ ְך ש ִ ֵרי . ְלֵהפֶׁ ַאׁשְ
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י הּוא  ִמיד ּכִ ְמָחה ּתָ ש ִ ה ִלְהיֹות ּבְ ַהזֹּוכֶׁ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ַגׁשְ  :(:ְרפּוָאה ְלָהָאָדם ּבְ
 

דֹול  ָצִריךְ . ד ן ּגָ ִלְהיֹות ַעְקׁשָ

ֲעבֹוַדת ה יַח ִמְקָצת . 'ּבַ ִלְבִלי ְלַהּנִ

ִהְתִחיל ַאף ִאם ַיֲעֹבר  ֵמֲעבֹוָדתֹו ׁשֶׁ

י . ָעָליו ָמה ָבר זֶׁה ֵהיֵטב ּכִ ּוְזֹכר ּדָ

ֲעבֹוַדת ה ְתִחיל ְקָצת ּבַ ּתַ ׁשֶׁ ' ּכְ

ְצָטֵרְך ָלזֶׁה ְמאֹד ְכֵרַח . ּתִ הֶׁ י ּבְ ּכִ

ֲעֹבר ַעל ָהָאדָ  ּיַ ם ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות ׁשֶׁ

ר ִלי ִמְסּפָ ְוִלְפָעִמים ֵיׁש . ּבְ

ָנה ֵמֲעבֹוַדת  ַכּוָ ָחד ּבְ יִלין אֶׁ ּפִ ּמַ ׁשֶׁ

קּות  ל זֶׁה ָצִריְך ִהְתַחזְּ ם ְוַעל ּכָ ֵ ַהׁשּ

ם  ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ דֹול לֱֶׁאחֹז ַעְצמֹו ּבַ ּגָ

נּות ְך ַעְקׁשָ רֶׁ דֶׁ ּוְצִריִכין . ַרק ּבְ

דֹול ְמאֹד  נּות ּגָ זֶׁהַעְקׁשָ  :ְמאֹד ּבָ

ָבר הּוא . ה ּכְ ִלְפָעִמים ֵיׁש ָאָדם ׁשֶׁ

ה ְוהּוא  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ַתח ׁשֶׁ ל ַהּפֶׁ ֵאצֶׁ

ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ חֹוֵזר ַלֲאחֹוָריו ֵמֲחַמת ׁשֶׁ

ַעל  ְטָרא ַאֲחָרא ְוַהּבַ ָעָליו ָאז ַהּסִ

דֹול ְונֹוָרא  רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ ָבר ּבְ ּדָ

יִחין ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוֵאין ַמנִּ 

ַתח ֵנס ְלתֹוְך ַהּפֶׁ , אֹותֹו ִלּכָ

ַדְעּתֹו ְוחֹוֵזר ־ְיֵדי־ַעל זֶׁה נֹוֵפל ּבְ

לֹום י ֵכן . ְלָאחֹור ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ ּכִ

ְטָרא ַאֲחָרא  ָבר ְוַהּסִ ַעל ּדָ ְך ַהּבַ רֶׁ ּדֶׁ

ׁש  ָהָאָדם ָסמּוְך ַמּמָ רֹוִאין ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ְכֹנס ּיִ ה ְוִכְמַעט ׁשֶׁ ָ ֻדׁשּ ֲעֵרי ַהּקְ . ְלׁשַ

ִטין ָעָליו  ְ ׁשּ ְיָקא ֵהם ִמְתּפַ ָאז ּדַ

דֹול ַרֲחָמָנא ִלְצָלן רּות ּגָ ּבְ ִהְתּגַ . ּבְ

ן דֹול  ַעל־ּכֵ קּות ּגָ ְצִריִכין ָאז ִהְתַחזְּ

ם ַלֲעמֹד ַעל ָעְמדֹו ּוְבִלי  ְגּדָ נֶׁ

ִפילֹות ְוַהְיִרידֹות  יַח ַעל ַהּנְ ּגִ ְלַהׁשְ

ֹות ַמה  עֹוְבִרין ָעָליו ַרק ַלֲעש  ׁשֶׁ

 ֶׁ םׁשּ ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ּוִבְרבֹות , ּיּוַכל ּבַ

ַטח  ִנים ִיְכֹנס ָלבֶׁ ָ ִמים ְוַהׁשּ ַהּיָ

ֲעֵרי  ַרְך ְלתֹוְך ׁשַ ְזָרתֹו ִיְתּבָ עֶׁ ּבְ

ה ָ ֻדׁשּ ַרְך ָמֵלא . ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ּכִ

ֲעבֹוָדֵתנּו ְמאֹד ה ּבַ . ַרֲחִמים ְורֹוצֶׁ

קֹות  נּועֹות ְוַהַהְעּתָ ל ַהּתְ ּכָ ְוַדע ׁשֶׁ

ַאתָּ  ַעם ׁשֶׁ ָכל ּפַ ק ּבְ ְעּתָ ק ְונֶׁ ה ִנּתָ

ִמּיּוְתָך ַלֲעבֹוָדתֹו  ׁשְ ֵאיזֶׁה ְמַעט ִמּגַ

ַרךְ  ּלָם ִיְתּבָ ִצים ּכֻ ִרים  ִמְתַקּבְ ּוִמְתַחּבְ

ֵעת  ְזָרְתָך ּבְ ִרים ּוָבִאים ְלעֶׁ ְ ּוִמְתַקׁשּ

לֹום  ׁש ַחס ְוׁשָ ּיֵ ׁשֶׁ ַהְינּו ּכְ ְך ּדְ ַהּצֹרֶׁ

ַגשְׁ  ִמּיּות ֵאיזֶׁה ּדַֹחק ְוֵעת ָצָרה ּבְ

רּות  ּבְ ף ִהְתּגַ ֹתקֶׁ רּוָחִנּיּות ּבְ ְוֵכן ּבְ

ָבר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַעל ּדָ  :ַהּבַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסה ־ מטּתִ

ֵדִלים ָעָליו . ו ּגְ ׁש ִאיָלן ׁשֶׁ ּיֵ ְוַדע ׁשֶׁ

ֵדל  ל ָעלֶׁה ָצִריְך ִלְהיֹות ּגָ ּכָ ָעִלים ׁשֶׁ

ִנים ֵאּלּו . ֵמָאה ׁשָ ָתָמא ּבְ ּוִמּסְ

אי עֹוֵבר עָ  ַוּדַ ִנים ּבְ ָאה ׁשָ ָליו ַהּמֵ

עֹוֵבר ְוַאף ֶׁ י־ַעל־ַמה ׁשּ ֵכן ַאַחר ־ּפִ

ה  ִנים הּוא יֹורֶׁ ָאה ׁשָ סֹוף ַהּמֵ ְך ּבְ ּכָ

ֵרָפה  מֹו ְקֵנה ש ְ דֹול ּכְ קֹול ּגָ ּבְ

ע) ּקֹוִרין אֹוִריַמטֶׁ ל מּוָבן  (ׁשֶׁ ְמׁשָ ְוַהּנִ

יָלא  :ִמּמֵ

זֶׁה . ז ָאָדם ָצִריְך ַלֲעֹבר ּבְ ְוַדע ׁשֶׁ

ר ַצר ְמאֹד ׁשֶׁ ר . ָהעֹוָלם ַעל ּגֶׁ ְוָהִעּקָ

ָלל ֵחד ּכְ ּלֹא ִיְתּפַ ְוָצִריְך ָהָאָדם . ׁשֶׁ

ַח ַעְצמֹו ְמאֹד ֵהן  ּמֵ ְלַחזֵּק ּוְלש ַ

ַעְצמֹו ֵאיזֶׁה ־ַעל ְמָצא ּבְ ּיִ ְיֵדי ׁשֶׁ

ה טֹוָבה י ֵאיְך . ְזכּות ּוְנֻקּדָ ּכִ

ה ֵאיזֶׁה טֹוב  ּלֹא ָעש ָ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אֶׁ

ָמיו ִני גּ ־ְוֵכן ַעל. ִמּיָ ּלֹא ָעש ַ . ֹויְיֵדי ׁשֶׁ

ֵדי  ֹות ִרּקּוִדים ּוְקִפיצֹות ּכְ ְוַלֲעש 

ְמָחה ה . ָלבֹוא ְלש ִ ר ִיְזּכֶׁ ַעד ֲאׁשֶׁ

דֹונֹות . זֶׁה ִלְתׁשּוָבה־ְיֵדי־ַעל ְוָכל ַהזְּ

ין ְזֻכּיֹות  ן יֹוָמא פ)ִיְהיּו ַנֲעש ִ  :(:ו"ַעּיֵ
 

 מט

ם . א ַרְך ְועֹצֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֻדּלַת ַהׁשּ ְלִפי ּגְ

ַרךְ  ְתנּוָעה ַקּלָה  רֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ּבִ

ָעְלָמא  לּות ּבְ ּכְ ָעְלָמא ּוְבִהְסּתַ ּבְ

ַרְך  בֹודֹו ִיְתּבָ ָראּוי ְלִפי ּכְ ֵאינֹו ּכָ ׁשֶׁ

ָהָיה ָראּוי ָלבֹוא ַעל ָהָאָדם ַמה 

לֹום ָראּוי ַחס ְוׁשָ ֶׁ ם . ׁשּ ֵ ַאְך ַהׁשּ

ל  ַרְך ָמֵלא ַרֲחִמים ְוַעל ּכָ ִיְתּבָ

 ָהעֹוָלם הּוא ָמֵלא ַרֲחָמנּות

חֶׁ בִּ ) ד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבִחיַנת ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ סֶׁ

ַרֲחִמים ה ְמאֹד ( ּבְ ְוהּוא רֹוצֶׁ

ָהעֹוָלם ן. ּבְ ָצִריְך ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ

ַרְך  ֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְלַחזֵּק ַעְצמֹו ּבַ

מֹו  ּיּוַכל ַאף ִאם הּוא ּכְ ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ ּבְ

הּוא ַרְך . ׁשֶׁ ְוִיְסמְֹך ַעל ַרֲחָמיו ִיְתּבָ

עּור ִלי ׁשִ ים ְמאֹד ּבְ י . ַהְמֻרּבִ ּכִ

אי לֹא ַיֲעזֹב אֹותֹו ַאף ִאם  ַוּדַ ּבְ

ָעַבר ֶׁ ָעָבר ַאִין . ָעַבר ַמה ׁשּ הֶׁ

ה  א לֹא ַיֲעש ֶׁ אן ּוְלַהּבָ ר ִמּכָ ְוָהִעּקָ

ה ַעל  ֲעש ֶׁ ב ְוַאל ּתַ עֹוד ְוִיְהיֶׁה ׁשֵ

ה ֵהן  ַמֲעש ֶׁ ִנים ֵהן ּבְ ל ּפָ ּכָ

ָבה ַמֲחׁשָ נַּ . ּבְ ֶׁ ה ִעּמֹו ּוַמה ׁשּ ֲעש ָ

ל ַעל  ּכֵ יָלא ַאל ָיחּוׁש ְוַאל ִיְסּתַ ִמּמֵ

ָלל ׁשּוָבה . זֶׁה ּכְ ר ַהּתְ ִעּקַ ְוַדע ׁשֶׁ

ָאָדם עֹוֵבר  ׁשֶׁ ֵלָמה הּוא ּכְ ְ ַהׁשּ

ָהָיה  קֹומֹות ְוָהִעְנָיִנים ׁשֶׁ ֵאּלּו ַהּמְ ּבְ

ה  ו הּוא ּפֹונֶׁ ם ְוַעְכׁשָ ם ִמּקֹדֶׁ הֶׁ ּבָ

 ֶׁ ה עֹוד ַמה ׁשּ ף ְוֵאינֹו עֹוש ֶׁ העֹרֶׁ ָעש ָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסו נא -־ נ ּתִ

ָבה   ַמֲחׁשָ ה ְוֵהן ּבְ ַמֲעש ֶׁ ְוזֶׁהּו . ֵהן ּבְ

ֵלָמה ְ ׁשּוָבה ַהׁשּ ר ַהּתְ ְוהּוא . ִעּקַ

ר  ׁש ֲעַדִין ֵיצֶׁ ּיֵ ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ַמֲעָלה ּגְ

י ָאז ָיכֹול ַלֲעֹבד  ָהָרע ְלָהָאָדם ּכִ

ר ָהָרע  ַרְך ִעם ַהּיֵצֶׁ אֹותֹו ִיְתּבָ

ר ִמּתֹוְך ֲחִמימ ּבֵ ְיָקא ְלִהְתּגַ ּות ּדַ

ּנּו ְלתֹוְך ֵאיזֶׁה  ְך ִמּמֶׁ ׁשֵ ר ּוְלִהּמָ צֶׁ ַהּיֵ

ַהְינּו  ם ּדְ ֵ ֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוַדת ַהׁשּ

ֵעת  ב ַהֲחִמימּות ּבְ ַלֲעצֹר ּוְלַעּכֵ

ִפּלָה  ֵעת ַהּתְ יחֹו ּבְ ֲאוֹות ּוְלַהּנִ ַהּתַ

ֲחִמימּות . ְוָהֲעבֹוָדה ּלֵל ּבַ ְלִהְתּפַ

ן בְּ ) ְוִהְתַלֲהבּות ַהּלֵב ּוֵטי ִלקּ "ְוַעּיֵ

קּות אֹות ל" ֵעצֹות ם"ִהְתַחזְּ ַתב ׁשָ ִאם , ז ּכָ

ת  בֶׁ ֱחׁשֶׁ ר ָהָרע ְלָאָדם ֵאין ֲעבֹוָדתֹו נֶׁ ֵאין ֵיצֶׁ

ָלל ת , ּכְ ַרְך אֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ יַח ַהׁשּ ִביל זֶׁה ַמּנִ ּוִבׁשְ

ל ט ּכָ ֵ ׁשּ ְתּפַ ּיִ ר ָהָרע ׁשֶׁ צֶׁ ְך ַעל ָהָאָדם־ַהּיֵ , ּכָ

ַעל־ַעל־ַאף י ׁשֶׁ ת ָהָאָדם ְיֵדי זֶׁה ֵמִביא ־ּפִ אֶׁ

ִביאוֹ  ּמְ ֶׁ י־ַעל־ַאף, ְלַמה ׁשּ ַדאי ־ּפִ ֵכן ַהּכֹל ּכְ

ַרךְ  ְצלֹו ִיְתּבָ נּוָעה טֹוָבה, אֶׁ ִביל ַהּתְ ׁשְ , ּבִ

ר ָהָרע  צֶׁ ל ַהּיֵ רּותֹו ׁשֶׁ ּבְ ף ִהְתּגַ ֹתקֶׁ ּבְ ֶׁ ַמה ׁשּ

זֶּׁה ָיָקר  ּנּו ׁשֶׁ ר ָעָליו ָהָאָדם ִלְברַֹח ִמּמֶׁ ּבֵ ִיְתּגַ

ַרְך יֹותֵ  ְצלֹו ִיְתּבָ לֶׁף אֶׁ ר ֵמִאּלּו ָעַבד אֹותֹו אֶׁ

ר ָהָרע ְוכוּ  ִלי ֵיצֶׁ ִנים ּבְ ם' ׁשָ ן ׁשָ  ::ַעּיֵ
 

 נ

ַיד ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה . א ָבה ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ה הּוא רֹוצֶׁ ְרצֹונֹו ְלָמקֹום ׁשֶׁ ְוִאי . ּכִ

בֹות  ֵני ַמֲחׁשָ ְהיּו ׁשְ ּיִ ר ׁשֶׁ ְפׁשָ אֶׁ

ָלל ַיַחד ּכְ ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים . ּבְ

ת ַמחֲ  טֶׁ ְבּתֹו ּפֹוַרַחת ּוְמׁשֹוטֶׁ ׁשַ

ַיד  ְדָבִרים ֲאֵחִרים ְוָזִרים ִהיא ּבְ ּבִ

ל  ְרָחּה אֶׁ ַעל ּכָ ָהָאָדם ְלַהּטֹוָתּה ּבְ

ָראּוי ֶׁ ר ַלֲחׁשֹב ַמה ׁשּ ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ . ַהּדֶׁ

ה ִמן  ּפֹונֶׁ מֹו סּוס ׁשֶׁ ׁש ּכְ ְוהּוא ַמּמָ

ּתֹוְפִסין  ְך ַאֵחר ׁשֶׁ רֶׁ ְך ְוָסר ְלדֶׁ רֶׁ ַהּדֶׁ

ִרְסנֹו ּוַמֲחִזיִרין אֹותֹו  אֹותוֹ  ּבְ

ַעל ר־ּבְ ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ ל ַהּדֶׁ ְרחֹו אֶׁ . ּכָ

מֹו־ֵכן ת  ּכְ ְיכֹוִלים ִלְתּפֹס אֶׁ

ַעל ָבה ּבְ ֲחׁשָ יָבּה ־ַהּמַ ְרחֹו ַלֲהׁשִ ּכָ

ְך ָהָראּוי רֶׁ ל ַהּדֶׁ  :אֶׁ

 נא

ָכל . א ָאָדם ּבְ ר ָהָרע נֹוֵקׁש ּבָ ַהּיֵצֶׁ

עוֹ  ּמְ ֶׁ ַעם ּוְמעֹוְררֹו ְלַמה ׁשּ . ְררוֹ ּפַ

ְוַאף ִאם ֵאין ָהָאָדם ׁשֹוֵמַע לֹו 

י־ַעל־ַאף ֵכן הּוא נֹוֵקׁש ּבֹו עֹוד ־ּפִ

י ּוְרִביִעי ְויֹוֵתר ִליׁשִ ִני ּוׁשְ ַעם ׁשֵ . ּפַ

ַדְעּתֹו  ֲאָבל ִאם ָהָאָדם הּוא ָחָזק ּבְ

ר  ָלל ָאז ַהּיֵצֶׁ ה ֵאָליו ּכְ ְוֵאינֹו ּפֹונֶׁ

ּלֵק ְוהֹוֵלְך לוֹ  ְוֵכן . ָהָרע ִמְסּתַ

ל בַּ  בֹות ְלַבְלּבֵ ֲחׁשָ ִאים ַהּמַ ִפּלָה ּבָ ּתְ

ָעִמים ְוִאם ה ּפְ ּמָ ִפּלָתֹו ּכַ ת ּתְ אֶׁ



ְנָיָנא  ן"ּוֵטי מֹוֲהר  ִקיצּור ִלקּ   שסז נה -־ נב ּתִ

ל ָעלֶׁיָה    ּכֵ הּוא ָחָזק ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ת ּלֶׁקֶׁ ָלל ֲאַזי ִהיא ִנְסּתַ ְמֹבָאר . ּכְ ּכַ

ָמקֹום ַאֵחר  :ּבְ

 נב

ה ְלָך . א ׁשֶׁ ּקָ ׁשֶׁ יָך ּכְ ַאל ְיַבֲהלּוָך ַרְעיֹונֶׁ

יִקים ֵאיזֶׁה ֻקשְׁ  ּדִ יֹות ַעל ַהּצַ

ים ּיִ ים . ָהֲאִמּתִ ּמִ יִקים ִמְתּדַ ּדִ י ַהּצַ ּכִ

יֹות ַעל  ה ֻקׁשְ ׁשֶׁ ּקָ ְליֹוְצָרם ּוְכמֹו ׁשֶׁ

ְכֵרַח  הֶׁ ן ּבְ ַרְך ּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהְנָהגֹות ַהׁשּ

יֹות ַעל  ה ֻקׁשְ ְהיֶׁה ָקׁשֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

יִקים ּדִ ה . ַהּצַ ׁשֶׁ ּקָ יֹות ׁשֶׁ ׁשְ ּוְבִעְנַין ַהּקֻ

ַרךְ ַעל ַהְנהָ  ם ִיְתּבָ ֵ י . גֹות ַהׁשּ ע ּכִ ּדַ

ַרְך ִאי  ם רֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ֵמעֹצֶׁ

ָגתֹו ְוִאם ָהָיה  ָ יג ַהש ּ ִ ר ְלַהש ּ ְפׁשָ אֶׁ

ִפי ִחּיּוב  לֹום ּכְ ַהְנָהָגתֹו ַחס ְוׁשָ

לֹום  ן ָהָיה ַחס ְוׁשָ נּו ִאם ּכֵ ְעּתֵ ּדַ

נוּ  ַדְעּתֵ ְעּתֹו ּכְ ה . ּדַ ְך ָיפֶׁ ן ּכָ ְוִאם ּכֵ

ה לְ  ה ְוָנאֶׁ ְהיֶׁ ּיִ ַרְך ׁשֶׁ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

נוּ  ְעּתֵ א ִמּדַ ָ  :ְמרֹוָמם ְוִנש ּ

 נג

ָבה ֵאין . א ֲחׁשָ ל ִיְקַרת ַהּמַ דֶׁ ּגֹ

ֵער ָבִרים . ְלׁשַ ה ּדְ ּנָ ה ִמּמֶׁ י ַנֲעש ֶׁ ּכִ

ל  ם ִקּיּום ּכָ ׁש ָלהֶׁ ּיֵ ׁש ׁשֶׁ ֵלִמים ַמּמָ ׁשְ

מּו ָהעֹוָלמֹות  ְתַקּיְ ּיִ ִמים ׁשֶׁ ַהּיָ

י . ָחְכָמה ָיָקר יֹוֵתרוְ . ְלעֹוְלֵמי ַעד ּכִ

עֹוָלה ַעל  ָבה ִהיא ׁשֶׁ ַמֲחׁשָ

ְבּתֹו ְלַבד ְוָחְכָמה ִהיא  ַמֲחׁשַ

ְכלֹו  ש ִ ְנָיִנים ּבְ ָחְכָמתֹו ּבִ ה ּבְ ּבֹונֶׁ ׁשֶׁ

ָבר . ְוִהיא ָיָקר ְמאֹד ר ַהּדָ ְוִעּקַ

ת ֱאמֶׁ ְהיֶׁה ּבֶׁ ּיִ ט . ׁשֶׁ ׁשָ ַוֲאִפּלּו ּפְ

ין הּוא  ׁשִ ַחּדְ ּמְ ןׁשֶׁ ם־ּכֵ בָ  ּגַ דֹול ּדָ ר ּגָ

ןְוָצִריְך . ְמאֹד ם־ּכֵ ְהיֶׁה  ּגַ ּיִ ׁשֶׁ

ת ֱאמֶׁ לֹא . ּבֶׁ ִהיא ּבְ ׁשֶׁ ְך ּכְ ְוַגם ְלֵהפֶׁ

ה  ּנָ ה ִמּמֶׁ ת ַנֲעש ֶׁ ןֱאמֶׁ ם־ּכֵ ָבִרים  ּגַ ּדְ

ךְ   :ְלֵהפֶׁ

 נד

ְרֵאִלי . א ש ְ ַיד ִאיׁש ַהּיִ ִחיָרה ּבְ ַהּבְ

ְרצֹונֹו  ָבר ּכִ ל ּדָ ֹות ּכָ ַלֲעש 

ְבִחיָרתוֹ  ל אֲ . ּבִ י ֵאצֶׁ ֵחִרים ֵיׁש ּכִ

ם ֲאָבל  הֶׁ ֵהם ֻמְכָרִחים ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ּדְ

הּוא  ָבר ׁשֶׁ ל ּדָ ְרֵאִלי ּכָ ִאיׁש ִיש ְ

גֹון ֲאִפּלּו ִלְנסַֹע ְלֵאיזֶׁה  ה ּכְ עֹוש ֶׁ

ָמקֹום ְוַכּיֹוֵצא ֵיׁש ּבֹו ֲעבֹוָדה 

ןוְ  ִחיָרה ַעל ַהּכֹל ַעל־ּכֵ  :ֵיׁש לֹו ּבְ

 נה

ֵער. א ַוח ָהעֹוָלם ַהזֶּׁה ֵאין ְלׁשַ . רֶׁ

ָאָדם ָיכֹול ְלַהְרִויַח  ֶׁ ַהְינּו ַמה ׁשּ

זֶׁה ָהעֹוָלם זֶׁה־ְוֵאין ָצִריְך ַעל. ּבְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסח נט -־ נו ּתִ

ּלֹו    ֶׁ ּקֹוִרין אֹוס ָלאג)הֹוָצאֹות ִמׁשּ ַרק  (ׁשֶׁ

ֵהִכין ְלָפָניו ַהּבֹוֵרא  ֶׁ ה ׁשּ ִמּמַ

ה  ַרְך ָיכֹול ְלַהְרִחיב ָידֹו ַהְרּבֵ ִיְתּבָ

ָתה ְוכוּ . ְמאֹד  :'ַעִין לֹא ָראֳּ

 נו

ׁש ְלָהָאָדם ֵלב ֵאין ׁשּום כְּ . א ּיֵ ׁשֶׁ

ְמָנֵעהּו ֵמֲעבֹוָדתֹו  ּיִ ָמקֹום ׁשֶׁ

ַרךְ  לּות . ִיְתּבָ ְוֵאין לֹו ׁשּום ִהְתַנּצְ

ר  ְפׁשָ לֹוִני ִאי אֶׁ ָמקֹום ּפְ ּבְ לֹוַמר ׁשֶׁ

ם ֵ ֲעבֹוַדת ַהׁשּ י . לֹו ַלֲעסֹק ּבַ ּכִ

ל  ְרֵאִלי ּכָ ׁש לֹו ֵלב ִיש ְ ּיֵ ׁשֶׁ ּכְ

ל כָּ  קֹומֹות ׁשֶׁ ל ָהעֹוָלם ֵהם ַהּמְ

ּלוֹ   :ׁשֶׁ

 נז

ְפָלִאים ־ַעל .א ים ַהּנִ ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ

דֹול  יק ַהּגָ ּדִ ַגּלֶׁה ַהּצַ ּמְ ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶׁ

י ַעל ָטן ־ְיֵדי־ָהֲאִמּתִ ל ַהּקָ ּדֵ זֶׁה ִנְתּגַ

ַמֲעָלה ַהּכֹל ָרִצים ּוָבִאים . ּבְ ׁשֶׁ

ּנּו ֵמֲחַמת ָהַרַעׁש  מַֹע ִמּמֶׁ ֵאָליו ִלׁשְ

נַּ  דֹול ׁשֶׁ ה ַעלַהּגָ ים ־ֲעש ֶׁ ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ

י דֹול ָהֲאִמּתִ יק ַהּגָ ּדִ ַגּלֶׁה ַהּצַ ּמְ . ׁשֶׁ

ל  ּדֵ ְטָרא ַאֲחָרא ִנְתּגַ ַהּסִ ְוַגם ּבְ

ָחד ַעל  :ְיֵדי זֶׁה־אֶׁ

 

 נח

ַמֲעָלה . א דֹול ּבְ יק ּגָ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ל ַמה ׁשּ ּכָ

ַתְכִלית ָהֲעָנָוה  יֹוֵתר ְוהּוא ּבְ

ת הּוא  ֱאמֶׁ ִחיַנת ַאִין ּבֶׁ ָיכֹול ּבְ

ל יֹוֵתר ַעל  ּכֵ יַח ּוְלִהְסּתַ ּגִ ְלַהׁשְ

ּטֹוִעין ְקָצת . ָהעֹוָלם מֹו ׁשֶׁ ְולֹא ּכְ

ֲחַמת  ּמֵ אֹוְמִרים ׁשֶׁ ֵני ָאָדם ׁשֶׁ ּבְ

יק הּוא ָרחֹוק ֵמָהעֹוָלם  ּדִ ֻדּלַת ַהּצַ ּגְ

ִנים) ן ּפְ  (:ַעּיֵ
 

 נט

ר ְוֵיׁש ָזִריז ְוִנְפָסד. א ּכָ , ֵיׁש ָזִריז ְוִנש ְ

עּוָריו  ַהְינּו ִמי יק ִמּנְ הּוא ַצּדִ ׁשֶׁ

ָמיו ר ִמּיָ ׁשָ ְך ַהּיָ רֶׁ דֶׁ . ְוהֹוֵלְך ּבְ

יֹוֵתר הּוא ַמְפִסיד  הּוא ָזִריז ּבְ ׁשֶׁ ּכְ

הּוא הֹוֵלְך . זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ְצָוה ְלִמְצָוה ָיכֹול  ְמִתינּות ִמּמִ ּבִ

ה ַמה  ָ ֻדׁשּ ת ַהּקְ ם אֶׁ יג ּגַ ִ ְלַהש ּ

ין ִמְצָוה ְלמִ  ִהיא ּבֵ ֶׁ ֲאָבל . ְצָוהׁשּ

ְצָוה  ל ַהּמִ ְזִריזּות אֶׁ הּוא ָרץ ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

ָגה  ָ הּוא עֹוֵבר ּוְמַדּלֵג ַעל ַהַהש ּ

ה ַהנַּ  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ִנים)ל "ׁשֶׁ ן ּפְ ֲאָבל  ,(ַעּיֵ

ׁשּוָבה  ֹות ּתְ הּוא ָצִריְך ַלֲעש  ִמי ׁשֶׁ

דֹול  ְוָקא ִלְהיֹות ָזִריז ּגָ הּוא ָצִריְך ּדַ

רּוץ ְמאֹדְמאֹד ְמאֹד ְלַמֵהר ְולָ 



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שסט סא -־ ס ּתִ

ֵלט ַעל ַנְפׁשוֹ    ְוָאסּור לֹו . ְלִהּמָ

ב ֵ ָלל ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַיׁשּ הֹות ּכְ י . ִלׁשְ ּכִ

הּוא ָצִריְך ָלרּוץ ּוְלַדּלֵג ַעל ַמה 

ה  ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ִריְך ְלַדּלֵג ְוִלְקּפֹץ אֶׁ ּצָ ֶׁ ׁשּ

דֹול ְזִריזּות ּגָ זֶׁה הּוא . ּבִ ְוִאיׁש ּכָ

ר ּכָ  :ָזִריז ְוִנש ְ

 ס

ִמים כְּ . א ִפיכּות ּדָ ׁש ִמְלָחמֹות ּוׁשְ ּיֵ ׁשֶׁ

עֹוָלם ַעל א ֲעִצירּות ־ְיֵדי־ּבָ זֶׁה ּבָ

ה ַיְקרּות  לֹום ְוַנֲעש ֶׁ ִמים ַחס ְוׁשָ ׁשָ ּגְ

לֹום  :ַחס ְוׁשָ

ים . ב ַרּבִ אֹוֵמר ּתֹוָרה ּבָ ִמי ׁשֶׁ

ֵאיָנם  ְלִמיִדים ׁשֶׁ ְוׁשֹוְמִעים ּתַ

ִנים ַעל א ־ְיֵדי־ְמֻהּגָ ןזֶׁה ּבָ ם־ּכֵ  ּגַ

ִמיםעֲ  ׁשָ  :ִצירּות ּגְ

א ־ַעל. ג בֹוד ַהּתֹוָרה ּבָ ְיֵדי ּכְ

ִמים ׁשָ  :ּגְ

ים ְוׁשֹוְמִעים . ד ַרּבִ ּדֹוֵרׁש ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ֵאיָנם ֲהגּוִנים ָעְנׁשֹו  ְלִמיִדים ׁשֶׁ ּתַ

ְתִפיָסה ס ּבִ ְתּפָ ּנִ  : ׁשֶׁ

 סא

ַמן הּוא ֵמֲחַמת ַקְטנּות . א ר ַהזְּ ִעּקַ

ַעת כֶׁ . ַהּדַ ֵ ַהש ּ ֶׁ דֹול ְוָכל ַמה ׁשּ ל ּגָ

יֹוֵתר ַמן ִנְקָטן ּבְ יֹוֵתר ַהזְּ מֹו . ּבְ ּכְ

ּלֵק  ל ִנְסּתַ כֶׁ ֵ ָאז ַהש ּ ֲחלֹום ׁשֶׁ ּבַ

ַבע  רֶׁ ה ָאז ּבְ ָאר ַרק ּכַֹח ַהְמַדּמֶׁ ְוִנׁשְ

ְבִעים  ִ ל ַהׁשּ ָעה ְיכֹוִלים ַלֲעֹבר ּכָ ׁשָ

ָנה ֲחלֹום . ׁשָ ה ּבַ ר ִנְדמֶׁ ֲאׁשֶׁ ּכַ

ה זְ  ה ְוַכּמָ ּמָ עֹוֵבר ְוהֹוֵלְך ּכַ ים ׁשֶׁ ַמּנִ

ת ְמאֹד ְוַאַחר טֶׁ ָעה ֻמעֶׁ ׁשָ ְך ־ּבְ ּכָ

ל  כֶׁ ֵ ָנה ְוחֹוֵזר ַהש ּ ֵ ְתעֹוֵרר ֵמַהׁשּ ּנִ ׁשֶׁ ּכְ

ל  ּכָ ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ה ִעם ַהש ּ ֵאָליו ָאז רֹואֶׁ

ֲחלֹום  ָעְברּו ּבַ ִנים ׁשֶׁ ָ ים ְוַהׁשּ ַמּנִ ַהזְּ

ת ְמאֹד טֶׁ ָעה ֻמעֶׁ ַרק . ָהיּו ַרק ׁשָ

ְבִעי ׁש ֵהם ׁשִ ָנה ַמּמָ ְבִעים ׁשָ ם ׁשִ

ּלוֹ  ל ׁשֶׁ כֶׁ ֵ ִפי ַהש ּ ָנה ּכְ ת . ׁשָ ֱאמֶׁ ְוֵכן ּבֶׁ

ם  ְכֵלנּו ּגַ ִ ֹבּהַ ְלַמְעָלה ִמש ּ ל ַהּגָ כֶׁ ֵ ש ּ ּבַ

ְבִעים  ְצֵלנּו ְלׁשִ ב אֶׁ ֱחׁשָ ּנֶׁ ֶׁ ַמה ׁשּ

ׁש הּוא  ָנה ַמּמָ ןׁשָ ם־ּכֵ ָעה  ּגַ ַבע ׁשָ רֶׁ

ֵאין ָאנּו ְמִביִנים  חֹות ַרק ׁשֶׁ אֹו ּפָ

ֲחלֹום ִאם ָהָיה, זֹאת מֹו ּבַ א  ּכְ ּבָ

ָחד ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו  ְצלֹו ָאז אֶׁ אֶׁ

ַבע  ִנים ָהֵאּלֶׁה ֵהם ַרק רֶׁ ָ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ָעה לֹא ָהָיה ַמֲאִמין לוֹ  ְוֵכן ֵיׁש . ׁשָ

ל  ר ּכָ ְך ַעד ֲאׁשֶׁ ל ּכָ ֹבּהַ ּכָ ל ּגָ כֶׁ ש ֵ

ל ְלַגְמֵרי ּטֵ ּלֹו ִנְתּבַ ַמן ּכֻ ןוְ . ַהזְּ  ַעל־ּכֵ

ָעַבר ֶׁ ָעַבר ָעָליו ַמה ׁשּ יַח ׁשֶׁ ָמׁשִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שע סה -־ סב ּתִ

ִריַאת ָהעֹוָלם ְוָסַבל ַמה    ִמּיֹום ּבְ

ּסֹוף יֹאַמר  ל זֶׁה ּבַ ַבל ַאַחר ּכָ ּסָ ֶׁ ׁשּ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֲאִני ַהּיֹום "לֹו ַהׁשּ

יךָ  ְוָכל זֶׁה ִיְהיֶׁה ֵמֲחַמת ". ְיִלְדּתִ

ל  ְכלֹו ׁשֶׁ ם ַמֲעַלת ש ִ ַהְפָלַגת עֹצֶׁ

ל ְמאֹד ְגּדַ ּיִ יַח ׁשֶׁ ן. ָמׁשִ ל  ַעל־ּכֵ ּכָ

ַמן ִמימ ִריַאת ָהעֹוָלם ַהזְּ ֹות ּבְ

ׁש  ס ַמּמָ פֶׁ ְצלֹו ַאִין ָואֶׁ ִיְהיֶׁה אֶׁ

ִאּלּו נֹוַלד ַהּיֹום ׁש ּכְ  :ְוִיְהיֶׁה ַמּמָ

 סב

ָרֵאל ־ַעל. א ֵני ִיש ְ ּבְ ִסיעֹות ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּנְ

קֹום ְלָמקֹום ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־נֹוְסִעים ִמּמָ

ַגם ֱאמּוָנה ִרים ַעל ּפְ  :ֵהם ְמַכּפְ

לֹום הּוא ִקְלקּול ָהֱאמּונָ . ב ה ַחס ְוׁשָ

ִחיַנת ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָאז ֲחרֹון ַאף . ּבְ

עֹוָלם ְוַעל ֵני ־ּבָ ל ּבְ ִסיעֹות ׁשֶׁ ְיֵדי ַהּנְ

ַעל ָרֵאל ׁשֶׁ ר ־ְיֵדי־ִיש ְ ּפֵ זֶׁה ִנְתּכַ

נַּ  ָגם ַהזֶּׁה ּכַ ק ַהֲחרֹון . ל"ַהּפְ ִנְמּתָ

עֹוָלם ְך ַרֲחָמנּות ּבָ . ַאף ְוִנְמׁשָ

ר ָהַרֲחָמנּות ה ִחיַנתְוִעּקַ : ּוא ּבְ

ם ַרֲחִמים" ן ָלכֶׁ י ִיּתֵ ּדַ ם ". ְוֵאל ׁשַ ָלכֶׁ

ְיָקא ָיֵדינּו . ּדַ ְמסֹר ָהַרֲחָמנּות ּבְ ּיִ ׁשֶׁ

ר ָאנּו ְמִביִנים  ֲאׁשֶׁ ִנים)ּכַ ן ּפְ  (:ַעּיֵ

 

 סג

ת . א ַלח אֶׁ ָ ׁשּ ׁשֶׁ י ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּכְ ע ּכִ ּדַ

ל  ם ִנּגּון ׁשֶׁ הֶׁ ַלח ִעּמָ ָניו ְליֹוֵסף ׁשָ ּבָ

ץ רֶׁ ָרֵאליִ  אֶׁ ִנים ַעיֵּן) ,ש ְ ָבִרים ּפְ  (:ִנְפָלִאים ּדְ

 סד

ירּות . א ִפיַלת ָהֲעׁשִ מֹון הּוא ִמּנְ ַהּמָ

ִביִאים ל ַהּנְ ִביִאים . ׁשֶׁ ל ַהּנְ י ּכָ ּכִ

יִרים  בּוָאה  (ח"ְנָדִרים ל)ָהיּו ֲעׁשִ ְוַהּנְ

מֹו  ִביא ָהָיה ּכְ ָאה ַעל ַהּנָ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ֵרׁש  ּפֵ מֹו ׁשֶׁ ַע ּכְ ּגֵ ּתַ י "ַרשִׁ ִמׁשְ

מּוֵאל) א" (:י ח"י א־ׁשְ  –" ַוִיְתַנּבֵ

י' ּטֵ ּתַ ןוְ . 'ְוִאׁשְ ִגיִדים  ַעל־ּכֵ ל ַהּנְ ּכָ

ִעים  ּגָ ְמַעט ְמׁשֻ דֹוִלים ֵהם ּכִ ַהּגְ

ם ַהְנָהגֹוֵתיהֶׁ ׁש ּבְ ְצָלם . ַמּמָ י אֶׁ ּכִ

ה ַעל עֹון ־ַנֲעש ֶׁ ּגָ מֹון ׁשִ ְיֵדי ַהּמָ

מּור  :ּגָ

 סה

ִאין ִקְנַאת ה. א ַקּנְ ּמְ ׁשֶׁ ְצָבאֹות ' ּכְ

ְתבּו  ּכָ מֹו ׁשֶׁ מֹו ְצָדָקה ּכְ ב ּכְ ֱחׁשָ נֶׁ

ָבא) ַהּתֹוָספֹות ְתָרא י־ּבָ ּוְנבּוַזְרֲאָדן  :(ּבַ

דֹושׁ  א ְלַהּקָ ּנֵ ּקִ ה ָאז ְצָדָקה ׁשֶׁ  ־ָעש ָ

רּוךְ  :הּוא־ּבָ



ְנָיָנא  ן"מֹוֲהר  ִקיצּור ִלּקּוֵטי   שעא סז -־ סו ּתִ

 סו

ֹות . א יק הּוא ֻמְכָרח ַלֲעש  ּדִ ַהּצַ

ָרֵאל ל ִיש ְ ַעד ּכָ ׁשּוָבה ּבְ ל . ּתְ י ּכָ ּכִ

ָנשִׁ  ַרְך ַמֲעִניׁש ָהעֳּ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ים ׁשֶׁ

ֵהם נֹוְגִעים  מֹו ׁשֶׁ ת ָהָאָדם ּכְ אֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָכל ָצָרָתם לֹו , ְלַהׁשּ י ּבְ ּכִ

מֹו־ֵכןָצר  יק  ּכְ ּדִ נֹוְגִעים ְלַהּצַ

ן ם־ּכֵ ע ְיסֹודֹות . ּגַ ל ָהַאְרּבַ י ּכָ ּכִ

ִכין  ם ָהָאָדם ִנְמׁשָ ה ֵמהֶׁ ְתַהּוֶׁ ּנִ ׁשֶׁ

שׁ  ִחיַנת ִמיסֹוד ַהּפָ הּוא ּבְ ּוט ׁשֶׁ

ִחיַנת  יק ּבְ ּדִ יק ְיסֹוד "ַהּצַ ְוַצּדִ

ןוְ ". עֹוָלם יק " ַעל־ּכֵ ּדִ ם ֲענֹוׁש ַלּצַ ּגַ

ת " לֹא טֹוב הּוא ַמֲעִניׁש אֶׁ ׁשֶׁ י ּכְ ּכִ

ַעְצמוֹ  יק ּבְ ּדִ ָחד נֹוֵגַע ְלַהּצַ . אֶׁ

ןוְ  יק  ַעל־ּכֵ ּדִ ל ַהְמקָֹרִבים ְלַהּצַ ּכָ

נָ  ׁשּוָבָתם ּבְ יֹוֵתר ּתְ י . ֵקל יֹוֵתרּבְ ּכִ

ֲעָדם ׁשּוָבה ּבַ ה ּתְ יק עֹוש ֶׁ ּדִ  :ַהּצַ

ָעה . ב ִכין ֵמָהַאְרּבָ ּדֹות ִנְמׁשָ ל ַהּמִ ּכָ

ןוְ . ְיסֹודֹות ה ָהָאָדם  ַעל־ּכֵ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ִחיַנת ְיסֹוד  הּוא ּבְ יק ׁשֶׁ ּדִ ת ַהּצַ אֶׁ

ל  ִכין ּכָ ּנּו ִנְמׁשָ ּמֶׁ ּמִ ׁשּוט ׁשֶׁ ַהּפָ

ָעה ְיסֹודֹות ָראוּ  י לֹו ָהַאְרּבָ

יׁש ַעל ל ְוַיְרּגִ ּכֵ ְסּתַ ּיִ זֶׁה ֵאיְך ־ְיֵדי־ׁשֶׁ

ִאין  ּבָ ּדֹות ׁשֶׁ ָכל ַהּמִ הּוא אֹוֵחז ּבְ

ִכין  ְמׁשָ ּנִ ָעה ְיסֹודֹות ׁשֶׁ ִמן ָהַאְרּבָ

ִחיַנת ְיסֹוד  הּוא ּבְ יק ׁשֶׁ ּדִ ֵמַהּצַ

ׁשּוט ְתׁשּוָבה . ַהּפָ ְוָראּוי לֹו ָלׁשּוב ּבִ

ם ֵלָמה ֲעֵליהֶׁ  :ׁשְ

ּקוֹ . ג ֶׁ ַרת יֹום ַמה ׁשּ ת ָמחֳּ ִרין אֶׁ

ם ה ּפּוִרים ׁשֵ ים . 'ַהּכִ ָנׁשִ ל ָהעֳּ י ּכָ ּכִ

מֹו  ַעל ַהֲחָטִאים נֹוְגִעים ִלׁשְ

ַרךְ  ּפּוִרים . ִיְתּבָ ְוַאַחר יֹום ַהּכִ

ָרֵאל  ַרְך סֹוֵלַח ְלִיש ְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶׁ

ם ְוַעל יָלא ־ְיֵדי־ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ זֶׁה ִמּמֵ

ָנשִׁ  ל ָהעֳּ ל ֵהם ִנּצֹוִלים ִמּכָ ים ּוִמּכָ

ֵזרֹות ַלת ־ְיֵדי־ַעל. ַהּגְ ר ַהְגּדָ זֶׁה ִעּקַ

ַרךְ  מֹו ִיְתּבָ ןוְ . ׁשְ קֹוִרין ַהּיֹום  ַעל־ּכֵ

ַאַחר ּפּוִרים־יֹום ׁשֶׁ ם   ַהּכִ ם הַ  ׁשֵ  ׁשֵ

י ַעל ִליָחה ־ּכִ ִחיָלה ְוַהּסְ ְיֵדי ַהּמְ

יֹום ה ּבְ ֲעש ֶׁ ּנַ ם ־ׁשֶׁ ל ׁשֵ ּפּוִרים ִנְגּדָ ַהּכִ

ם ֵ  :ַהׁשּ

ֵראש ִ   ָרֵאל - יתב ְׁ ל ִיש ְׁ ָ ֵעיֵני כ   לְׁ

 סז

ֵאר . א ת הּוא ַהּפְ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ

ּלֹו  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ל ּכָ ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן ׁשֶׁ

ל ָהעֹוָלם  ל ּכָ ִית ׁשֶׁ ַעל ַהּבַ ְוהּוא ַהּבַ

ּלוֹ  ִית . ּכֻ ַעל ַהּבַ ִחיַנת ַהּבַ ְוהּוא ּבְ

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ י הּוא ֵמִאיר. ׁשֶׁ ּכִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעב ־ סזּתִ

ּלוֹ ְלֵבית    ׁש ּוְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ְקּדָ . ַהּמִ

ֵאר ְוַהּיִֹפי ְוַהֵחן  י הּוא ָהאֹור ְוַהּפְ ּכִ

ל ָהעֹוָלם ל ּכָ יק . ׁשֶׁ ּדִ זֶּׁה ַהּצַ ּוְכׁשֶׁ

עֹוָלם  מֹו ּבָ ל ׁשְ ּדֵ ְרֵסם ְוִנְתּגַ ִנְתּפַ

ַרךְ ־ְיֵדי־ַעל מֹו ִיְתּבָ ל ׁשְ ּדֵ . זֶׁה ִנְתּגַ

אֵ  ל ּוִמְתּפָ ּדֵ ְתּגַ ּמִ ֶׁ מֹו ְוָכל ַמה ׁשּ ר ׁשְ

ם  ֵ ם ַהׁשּ ֵאר ׁשֵ ל ּוִמְתּפָ ּדֵ יֹוֵתר ִמְתּגַ

יֹוֵתר ַרְך ּבְ ְכָלל . ִיְתּבָ ּנִ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

ֵאר  הּוא ַהּפְ ת ׁשֶׁ ם ָהֱאמֶׁ ֵ זֶׁה ַהׁשּ ּבְ

נַּ  ל ָהעֹוָלם ּכַ ל ּכָ ת ׁשֶׁ ל "ְוַהֵחן ָהֱאמֶׁ

ְתָקֵרב ֵאָליו ְוִנְכָלל  ּמִ ַהְינּו ׁשֶׁ ּדְ

מֹו ַעל ׁשְ ִחין ֵעיָניו זֶׁה ִנְפתָּ ־ְיֵדי־ּבִ

ל ַעל ַעְצמֹו ַעל  ּכֵ ּוַמְתִחיל ְלִהְסּתַ

ם הֶׁ ּדֹות ֵאיְך הּוא אֹוֵחז ּבָ ל ַהּמִ . ּכָ

ּדֹות  ל ַהּמִ ְתׁשּוָבה ַעל ּכָ ְוָלׁשּוב ּבִ

ם הֶׁ ַגם ּבָ ּפָ ה . ָרעֹות ׁשֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ַרְך  ְגֻדּלַת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ל ּבִ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִתּקּון ָהעֹולָ  ל ּבְ ּכֵ ה ּוְלִהְסּתַ ם ְוזֹוכֶׁ

ים  יְך ָעָליו מִֹחין ְקדֹוׁשִ ְמׁשִ ּיַ ׁשֶׁ

ל  דֹוש ַהזֶּׁה ׁשֶׁ ם ַהּקָ ֵ ּוְטהֹוִרים ֵמַהׁשּ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ  :ַהּצַ

ְתַעּלֵם . ב ּנִ ׁשֶׁ לֹום ּכְ ְך ַחס ְוׁשָ ּוְלֵהפֶׁ

ּלֵק ִמן  ת ְוִנְסּתַ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ם ַהּצַ ׁשֵ

ְרְסִמים  ִלים ְוִנְתּפַ ּדְ ָהעֹוָלם ְוִנְתּגַ

ם ְמֻפְרָסמִ  הֶׁ ֵאין ּבָ ר ׁשֶׁ קֶׁ ל ׁשֶׁ ים ׁשֶׁ

ם ה ָלל' ׁשֵ ְבָיכֹול ־ְיֵדי־ַעל, ּכְ זֶׁה ּכִ

ם ה ְוָאז . 'ִנְתַמֵעט ְוִנְתַעּלֵם ׁשֵ

ים  מֹות ְוֵקָדִרּיִ ֲעֵלי ׁשֵ ִלים ּבַ ּדְ ִנְתּגַ

ָבִרים  לֹום ּדְ ּוָבִאים ָלעֹוָלם ַחס ְוׁשָ

מֹות  י ִאם ׁשְ ם ּכִ ֵאין מֹוִעיל ָלהֶׁ ׁשֶׁ

ְמָאה ַחס ְושָׁ  זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. לֹוםַהּטֻ

עֹוָלם ַרֲחָמָנא  ֵרפֹות ּבָ ִאים ש ְ ּבָ

ּלֵק ְמאֹור ָהֵעיַנִים . ִלְצָלן ְוִנְסּתַ

ית . ל"ַהנַּ  ֵרַפת ּבֵ ִחיַנת ש ְ ְוזֶׁה ּבְ

ה  ֲעש ֶׁ ּנַ ׁש ׁשֶׁ ְקּדָ ןַהּמִ ם־ּכֵ ְיֵדי ־ַעל ּגַ

קּות ְמאֹוֵרי אֹור ְוַעל ּלְ זֶׁה ־ְיֵדי־ִהְסּתַ

רּו ְמאֹוֵרי ּבְ ִנים)ֵאׁש  ִנְתּגַ ן ּפְ  (ַעּיֵ

ּלֵק  ת ִנְסּתַ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַהּצַ ׁשֶׁ ִנְמָצא ּכְ

ֵרַפת  ִחיַנת ש ְ ִמן ָהעֹוָלם הּוא ּבְ

ָרֵאל  ֵני ִיש ְ ׁש ְוָאז ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ִלים  ְלּגְ ִאּלּו ֵהם ִמְתּגַ ִבים ּכְ ֱחׁשָ נֶׁ

לֹום חּוצֹות ַחס ְוׁשָ  .ּבַ

ָבר ָאַרךְ . ג ּכְ לּו ׁשֶׁ ים ַהּלָ ִעּתִ ָעֵלינּו  ּבְ

ָכל  ה ּבְ ַרְך ְמַצּפֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ לּות ְוַהׁשּ ַהּגָ

ֵעת ָלׁשּוב ֵאֵלינּו ְוַלֲחזֹר ְוִלְבנֹות 

ּלֹא  נּו ָראּוי ָלנּו ׁשֶׁ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ּבֵ

ית  ְנַין ּבֵ לֹום ּבִ ב ַחס ְוׁשָ ְלַעּכֵ

ִבְנָינוֹ  ל ּבְ ּדֵ ּתַ ׁש ַרק ְלִהׁשְ ְקּדָ .ַהּמִ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעג ־ סחּתִ

ן   ן ִלזֵָּהר ְמאֹד ְמאֹד ְצִריִכי ַעל־ּכֵ

ָכל ַלְיָלה ְוִלְהיֹות  ֲחצֹות ּבְ ָלקּום ּבַ

ית ן ּבֵ ל ְמאֹד ַעל ֻחְרּבַ  ־ִמְתַאּבֵ

ְלּגּול ָהִראׁשֹון  ּגִ י אּוַלי ּבַ ׁש ּכִ ְקּדָ ַהּמִ

ָחֵרב  ּיֵ ָהָיה הּוא ַהּגֹוֵרם ׁשֶׁ

ית ׁש ַוֲאִפּלּו ִאם ָלאו ־ַהּבֵ ְקּדָ ַהּמִ

ֲחָטָאיו  ה ּבַ ב ַעּתָ אּוַלי הּוא ְמַעּכֵ

יתבִּ  ב ־ְנַין ּבֵ ֱחׁשָ ׁש ְונֶׁ ְקּדָ ןַהּמִ ם־ּכֵ  ּגַ

ַרם ְלַהֲחִריבוֹ  ִאּלּו ּגָ ְוַעל זֶׁה . ּכְ

ָכל ַלְיָלה  ל ְמאֹד ּבְ ה ְוִיְתַאּבֵ ִיְבּכֶׁ

ֲחצֹות ְוַעל ב ־ְיֵדי־ּבַ ֱחׁשָ ה נֶׁ זֶׁה ִיְהיֶׁ

ית ִבְנַין ּבֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ִאּלּו הּוא ִמׁשְ  ־ּכְ

ׁש ְוַעל ְקּדָ ה זֶׁה ִיְזּכֶׁ ־ְיֵדי־ַהּמִ

ת ל ָהֱאמֶׁ ַהְינּו , ְלִהְתָקֵרב אֶׁ

יִקים ִויֵרִאים  ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ

ר  ֵהם ִעּקַ ים ׁשֶׁ ּיִ ִרים ֲאִמּתִ ּוְכׁשֵ

ל  ת ׁשֶׁ ֵאר ְוַהֵחן ְוַהּיִֹפי ָהֱאמֶׁ ַהּפְ

יק)ָהעֹוָלם  ְעּתִ ַנת , ָאַמר ַהּמַ ּוָ זֶּׁה ּכַ ה ׁשֶׁ ִנְראֶׁ

סוִּקים ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהוֹ  דֹות ְסִמיַכת ַהּפְ

ר ְיֵראּוָך ַהְינוּ ' ָלְך ְוכוּ  ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶׁ

נַּ  ִחין ־ְיֵדי־ְוַעל:( ל"ּכַ זֶׁה ִיְהיּו ִנְפּתָ

ָכל  ל ַעל ַעְצמֹו ּבְ ּכֵ ֵעיָניו ְוִיְסּתַ

ל  ְתׁשּוָבה ַעל ּכָ ּדֹות ְוָלׁשּוב ּבִ ַהּמִ

ה ָלַדַעת  ּדֹות ָרעֹות ְוִיְזּכֶׁ ַהּמִ

מֹו ַהגָּ  ת ׁשְ יר אֶׁ ַרךְ ּוְלַהּכִ  :דֹול ִיְתּבָ

ֲחצֹות ַלְיָלה ־ַעל. ד ִמים ּבַ ּקָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ִלין ן ַעל ּוִמְתַאּבְ ית ֻחְרּבַ ׁש ־ּבֵ ְקּדָ ַהּמִ

ֵרפֹות־ְיֵדי־ַעל ְ  :זֶׁה ִנּצֹוִלין ִמש ּ

 סח

ּיּוַכל . א יק הּוא ׁשֶׁ ּדִ ֵלמּות ַהּצַ ר ׁשְ ִעּקַ

הּוא ְלִמי ְלַהְראֹות ה  ְלַמְעָלה ׁשֶׁ ְוִנְדמֶׁ

הּוא בְּ  ה לֹו ׁשֶׁ ְליֹוָנה ִיְהיֶׁ ַמְדֵרָגה עֶׁ

הּוא ַהִהּפּוךְ  ה לֹו ׁשֶׁ ְוֵכן ְלִמי . ַמְראֶׁ

ְחּתֹוָנה  ְדֵרָגה ַהּתַ ּמַ ה ּבַ הּוא ְלַמּטָ ׁשֶׁ

ֲעַדִין לֹא ָאְבָדה  ה לֹו ׁשֶׁ ִיְהיֶׁה ַמְראֶׁ

ק  ם יּוַכל ְלַדּבֵ ָ ְקָותֹו ְוַגם ִמׁשּ ּתִ

י  ַרְך ָלׁשּוב ֵאָליו ּכִ ַעְצמֹו ֵאָליו ִיְתּבָ

ָללֵאין  עֹוָלם ּכְ ּוְכָבר , ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ

הּוא  ה ׁשֶׁ ָאָדם רֹואֶׁ ׁשֶׁ ְרנּו ִמזֶּׁה ּכְ ּבַ ּדִ

ַרְך ָראּוי  ם ִיְתּבָ ֵ ָרחֹוק ְמאֹד ֵמַהׁשּ

ַעְצמֹו  זֶׁה ּבְ לֹו ְלַהֲחיֹות ַעְצמֹו ּבָ

ִנים ִרחּוקוֹ  ל ּפָ ּיֹוֵדַע ַעל ּכָ י . ׁשֶׁ ּכִ

ל ם ָהָיה ְמֻרָחק ּכָ ְך ַעד ־ִמּקֹדֶׁ ּכָ

ּלֹ  הּוא ָרחֹוק ׁשֶׁ ָלל ׁשֶׁ א ָהָיה יֹוֵדַע ּכְ

ִנים יֹוֵדַע  ל ּפָ ַעל ּכָ ּוֵמַאַחר ׁשֶׁ

ַעְצמֹו הּוא  ִרחּוקֹו זֶׁהּו ּבְ

ַעְצמוֹ . ִהְתָקְרבּות  לוֹ  ָראּוי ּוָבזֶׁה ּבְ

ם ְוָלׁשּוב ַעְצמוֹ  ְלַהֲחיֹות ֵ ל ַהׁשּ :אֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעד עא -־ סט ּתִ

 סט

ן . א ּנֹוֲהִגין ִלּתֵ ֶׁ ִנים ַמה ׁשּ ן ּפְ ַעּיֵ

ָרָכה ְלָהאִ  ה ּבְ קֶׁ ׁשְ ִביא ַהּמַ ּמֵ יׁש ׁשֶׁ

ה ְוַכּיֹוֵצא  :ָלאֹוְרִחים אֹו ַעל ֲחֻתּנָ

 ע

ׁש . א דֹול יֹוֵתר ָצִריְך ְלַבּקֵ ּגָ ל ִמי ׁשֶׁ ּכָ

ִרחּוק ָמקֹום יֹוֵתר ׁשֹו ּבְ . ְמֻבּקָ

ןוְ  דֹול  ַעל־ּכֵ ָהָיה ּגָ נּו ׁשֶׁ ה ַרּבֵ מֹׁשֶׁ

ׁש  ַמֲעָלה ְמאֹד ָהָיה ָצִריְך ְלַבּקֵ ּבְ

ה ִממִּ  ָ ׁשֹו ָהָיה לֹו ִאׁשּ י ְמֻבּקָ ְדָין ּכִ

ֻדָלתוֹ   :ָרחֹוק ֵמֲחַמת ּגְ

ִעיִמים  נ ְׁ ַ לו  ִלי ב   עא – ֲחָבִלים ָנפְׁ

ר ַהּמַֹח ְוַהָחְכָמה הּוא ַרק . א ִעּקַ

ָרֵאל ץ ִיש ְ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל . ּבְ ַוֲאִפּלּו ִיש ְ

ִלים ְויֹוְנִקים  ץ ֵהם ְמַקּבְ חּוץ ָלָארֶׁ ּבְ

ץ רֶׁ ל מָֹחם ְוָחְכָמָתם ֵמאֶׁ ָרֵאל־ּכָ . ִיש ְ

ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֵחלֶׁק  ש ְ ָחד ִמּיִ ְוָכל אֶׁ

ץ רֶׁ אֶׁ ְלקֹו ־ּבְ ָרֵאל ּוְכִפי חֶׁ ִיש ְ

ץ רֶׁ אֶׁ ל ־ּבְ ן יֹוֵנק ּוְמַקּבֵ ָרֵאל ּכֵ ִיש ְ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ָחְכָמתֹו ֵמאֶׁ ֲאָבל . ִיש ְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְכבֹוד ַהׁשּ ּפֹוְגִמין ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

לֹום ַחס ִחין ִמּמֹ  נֹוְפִלין זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ְוׁשָ

ץ רֶׁ ל אֶׁ ָאִרים ַהּמִֹחין  ׁשֶׁ ָרֵאל ְוִנׁשְ ִיש ְ

ץ ל חּוץ ָלָארֶׁ ְבִחיַנת מִֹחין ׁשֶׁ  .ּבִ

ָגם ׁשֶׁ ) ְכבֹודֹו ּוְכִפי ַהּפְ ּפֹוְגִמים ּבִ

ַר  לֹוםִיְתּבָ ֵכן נֹוְפִלים , ְך ַחס ְוׁשָ

ל  ָרֵאל ְלמֹוִחין ׁשֶׁ ץ ִיש ְ רֶׁ ל אֶׁ ִמּמֹוִחין ׁשֶׁ

ץ  ־ְוַעל ((צדקה, ִלּקּוִטי ֵעצֹות) חּוץ ָלָארֶׁ

ת ּוְמִריבֹות ־ְיֵדי ה ַמֲחלֹקֶׁ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ץ ֵהם  ל חּוץ ָלָארֶׁ י מִֹחין ׁשֶׁ ּכִ

ת ִחיַנת ַמֲחלֹקֶׁ  :ּבְ

ִריָאה לֹא ָהְיָתה ַרק . ב ל ַהּבְ ּכָ

ַרךְ  בֹודֹו ִיְתּבָ ִביל ּכְ ׁשְ ן. ּבִ  ַעל־ּכֵ

י  ִביל ָהָאָדם ּכִ ׁשְ ַהּכֹל ִנְבָרא ַרק ּבִ

בֹודוֹ  ַלת ּכְ ל ַהְגּדָ לּוי  ּכָ ַרְך ּתָ ִיְתּבָ

ְיָקא ָהָאָדם ּדַ ן. ּבְ א  ַעל־ּכֵ ּבָ ׁשֶׁ ּכְ

ֵהר  בֹוד ְלָהָאָדם ָצִריְך ִלזָּ ֵאיזֶׁה ּכָ

בֹוד  ח ְלַעְצמֹו ִמן ַהּכָ ּלֹא ִיּקַ ְמאֹד ׁשֶׁ

ה ְלַהֲחִזיר  ְראֶׁ ּיִ לּום ַרק ׁשֶׁ ּכְ

ם  ֵ בֹוד ְלַהׁשּ ל ַהּכָ ּוְלַהֲעלֹות ּכָ

ן ַרְך ּוָבזֶׁה הּוא ְמַתּקֵ ם  ִיְתּבָ ּוְמַקּיֵ

ל ָהעֹוָלם ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו . ּכָ י ּכָ ּכִ

בֹודֹו  ִביל ּכְ ׁשְ לֹא ִנְבָרא ַרק ּבִ

ַרךְ   :ִיְתּבָ

ץ. ג רֶׁ ל אֶׁ ָרֵאל ֵהם ־מִֹחין ׁשֶׁ ִיש ְ

ִחיַנת ְנִעימּות ַהּתֹוָרה ִחיַנת . ּבְ ּבְ

לֹום ץ ֵהם . ׁשָ ל חּוץ ָלָארֶׁ ּומִֹחין ׁשֶׁ

ִחיַנת מַ  ִחיַנת חֹוְבִלים ּבְ תּבְ . ֲחלֹקֶׁ

ל־ְוַעל ְפָרט ְצָדָקה ׁשֶׁ ְיֵדי ְצָדָקה ּבִ



נְ  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעה ־ עבָיָנא ּתִ

ץ   רֶׁ ל ־אֶׁ ִלי ְלַקּבֵ ה ּכְ ָרֵאל ַנֲעש ֶׁ ִיש ְ

ַעת ַהּנַֹעם ַהזֶּׁה ּפָ ּוִמּנַֹעם . ַהׁשְ

ה  זֹּוכֶׁ ת ַההֹוָלָדה ׁשֶׁ כֶׁ ְליֹון ִנְמׁשֶׁ ָהעֶׁ

ּלֶׁה  ַעל ָיָדם ִנְתּגַ ָהָאָדם ְלָבִנים ׁשֶׁ

יֹוֵתר ַרְך ּבְ בֹודֹו ִיְתּבָ ר כִּ . ּכְ י ִעּקַ

ַרְך הּוא  ם ִיְתּבָ ֵ בֹוד ַהׁשּ ּלּות ּכְ ִהְתּגַ

נַּ ־ַעל ןל וְ "ְיֵדי ָהָאָדם ּכַ  ַעל־ּכֵ

ל ־ְיֵדי־ַעל ִנין ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ּקְ זֶׁה ִנְתּתַ

ץ ל ִקְלקּוָלם ָהָיה . חּוץ ָלָארֶׁ י ּכָ ּכִ

בֹוד־ַעל ַגם ַהּכָ ןוְ . ְיֵדי ּפְ  ַעל־ּכֵ

אי ַעל ַוּדַ ּלּות ַהכָּ ־ּבְ בֹוד ְיֵדי ִהְתּגַ

ן ּקֵ ַחס . ְיכֹוִלין ְלִהְתּתַ ׁשֶׁ ֲאָבל ּכְ

ץ  ל חּוץ ָלָארֶׁ לֹום ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ְוׁשָ

ה ַעל גּוִמים ַהְרּבֵ ְגמּו ־ּפְ ּפָ ְיֵדי ׁשֶׁ

ַרְך ָאז ֵאין  ְכבֹודֹו ִיְתּבָ ה ּבִ ַהְרּבֵ

א ֵאּלּו  ַרּבָ ן ַאּדְ ּקֵ ְיכֹוִלים ְלִהְתּתַ

ל חּוץ ם ־ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ץ ּפֹוְגִמין ּגַ ָלָארֶׁ

ץ רֶׁ ל אֶׁ ֵהם ־ַהּמִֹחין ׁשֶׁ ָרֵאל ׁשֶׁ ִיש ְ

ת  ה ַמֲחלֹקֶׁ לֹום ְוָאז ַנֲעש ֶׁ ִחיַנת ׁשָ ּבְ

ץ רֶׁ אֶׁ ָרֵאל ־ּבְ ןִיש ְ ם־ּכֵ ְוזֶׁהּו ִעְנַין . ּגַ

חּוץ  ו ּבְ ׁש ַעְכׁשָ ּיֵ ת ׁשֶׁ ֲחלֹקֶׁ ַהּמַ

ץ רֶׁ ץ ּוְבאֶׁ ָרֵאל־ָלָארֶׁ  :ִיש ְ

ַרְך . ד ְכבֹודֹו ִיְתּבָ ֵאין ּפֹוְגִמין ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

ץְוָאז זוֹ  רֶׁ ל אֶׁ ָרֵאל ־ִכין ְלמִֹחין ׁשֶׁ ִיש ְ

ִחיַנת ֹנַעם ָאז זֹוִכין  ֵהם ּבְ ׁשֶׁ

יׁש ְנִעימּות ַהּתֹוָרה י ֵיׁש . ְלַהְרּגִ ּכִ

ר  ּתֹוָרה ְוזֶׁהּו ָהִעּקָ ְנִעימּות ּבַ

ּיֵׁש  ִעימּות ׁשֶׁ יׁש ַהּנְ ִלְזּכֹות ְלַהְרּגִ

ַהּתֹוָרה  ה ָלזֶׁה –ּבְ ֵרי ַהזֹּוכֶׁ  :ַאׁשְ
 

ִחי ִ   ים ִנצְׁ  עב –ים ַחי ִ

ת ־ַעל. א זֹּוִכין ִלְראֹות אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת  יק ָהֱאמֶׁ ּדִ ַעְצמֹו ִעם ַהּצַ

ָרָרה ־ְיֵדי־ַעל ֻדּלָה ּוש ְ ִלין ּגְ זֶׁה ְמַקּבְ

ְפלּות ה הּוא ׁשִ ֻדּלָ ר ַהּגְ מֹו . ְוִעּקַ ּכְ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהׁשּ ִצינּו ֵאצֶׁ ּמָ ל 'ׁשֶׁ ּכָ

ל  תֹו ׁשֶׁ ֻדּלָ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ָמקֹום ׁשֶׁ

דֹושׁ  רּוךְ ־ַהּקָ ם הּוא־ּבָ מֹוְצִאין  ָאנוּ  ׁשָ

ה לֶָׁעִתיד . 'ַעְנְוָתנּותוֹ  ִחּיָ ר ַהּתְ ְוִעּקַ

ים  ה ְוִיְחיּו ַחּיִ ְתִחּיָ קּומּו ּבִ ּיָ ׁשֶׁ

ל  ְפלּות ׁשֶׁ ִ ה ַרק ְלַהׁשּ ים ִיְהיֶׁ ִנְצִחּיִ

ָחד ל אֶׁ ל . ּכָ ְפלּות ׁשֶׁ ִ ַרק ַהׁשּ ַהְינּו ׁשֶׁ

ה ְויָ  ה ִנְחיֶׁ ָחד ִיְהיֶׁ ל אֶׁ קּום ּכָ

ה לֶָׁעִתיד ִחּיָ ּתְ ֲענּוג . ּבַ ר ַהּתַ י ִעּקַ ּכִ

ל  ים ׁשֶׁ ים ִנְצִחּיִ הּוא ַחּיִ ְפָלא ׁשֶׁ ַהּנִ

ל ַרק  ר ְלַקּבֵ ְפׁשָ א ִאי אֶׁ עֹוָלם ַהּבָ

ל  ית ׁשֶׁ ְפלּות ְוָהֲעָנָוה ָהֲאִמּתִ ִ ַהׁשּ

ָחד ל אֶׁ יל . ּכָ ּפִ ל ּוַמׁשְ ַבּטֵ ּמְ ּוְכִפי ׁשֶׁ



נְ  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעו ־ עבָיָנא ּתִ

ה ִלְחיוֹ  ת ִיְזּכֶׁ ֱאמֶׁ ל ַעְצמֹו ּבֶׁ ת ּוְלַקּבֵ

א ל עֹוָלם ַהּבָ ֲענּוג ׁשֶׁ  :ַהּתַ

ת ַעְצמֹו ִעם ־ַעל. ב רֹוִאין אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

ת ַעל יק ָהֱאמֶׁ ּדִ זֶׁה ־ְיֵדי־ַהּצַ

זֶׁה ־ְיֵדי־ִמְתנֹוֵצץ מֹחֹו ְוַדְעּתֹו ְוַעל

ָרָרה ְלִפי  ֻדּלָה ּוש ְ ל ּגְ ְמַקּבֵ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ִהְתנֹוְצצּות מֹחוֹ  זֶׁה זֹוכֶׁ

ׁש ִחדּ  ָראּוי ְלַחּדֵ אֹוַרְיָתא ּכָ ין ּדְ ּוׁשִ

 :לֹו ְלִפי מֹחוֹ 

אֹוַרְיָתא ־ַעל. ג ין ּדְ ְיֵדי ַהִחּדּוׁשִ

ָחד ל אֶׁ ה ַעל ּכָ ְך ּבּוׁשָ י . ִנְמׁשָ ּכִ

ַעְצמֹו  ׁש ּבְ ּיֵ ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתּבַ

אי . ְמאֹד ְמאֹד ַוּדַ י ֲעֵבָרה הּוא ּבְ ּכִ

ה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן י ֲעֵבָרה . ּבּוׁשָ ּכִ

ָרֵאל  ָכה ּוְראּוָיה ְלִיש ְ ּיָ ֵאיָנּה ׁשַ

ָלל ָלל . ּכְ ה ּכְ אי ֵאינֹו ָנאֶׁ ּוְבַוּדַ

ְרׁשֹו  ָ תֹו ִמׁשּ ָ ָרֵאל ְלִפי ְקֻדׁשּ ְלִיש ְ

ְהיֶׁה לֹו ֲעֵבָרה ּיִ ם ִמְצָוה . ׁשֶׁ ֲאָבל ּגַ

ְהיֶׁה לֹו  ּיִ ֹות ָראּוי ׁשֶׁ ה ַלֲעש  רֹוצֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ן ם־ּכֵ דֹוָלה ּגַ ה ּגְ י ֵאיזֶׁ . ּבּוׁשָ ה ּכִ

ֹות  ה ַלֲעש  ְזּכֶׁ ּיִ ְזכּות ֵיׁש לֹו ׁשֶׁ

ְצָוה ָניו ִלְכֹנס . ַהּמִ ְוֵאיְך ָיֵעז ּפָ

ֹות ִמְצָוה  לְֶׁך ַלֲעש  ֵהיַכל ַהּמֶׁ ּבְ

ַדְעּתֹו ִלְפֵני ִמי הּוא  ֵער ּבְ ִויׁשַ

ל ַמֲעַלת  ְצָוה ְוַגם ּגֹדֶׁ ה ַהּמִ עֹוש ֶׁ

ְצָוה ל ִמְצָוה . ַהּמִ ם ְיַקר ּכָ י עֹצֶׁ ּכִ

ע אי ָראּוי . ּורֵאין ָלּה ׁשִ ּוְבַוּדַ

א  ּבָ ׁשֶׁ דֹוָלה ּכְ ה ּגְ ּפֹל ָעָליו ּבּוׁשָ ּיִ ׁשֶׁ

ֹות ֵאיזֶׁה ִמְצָוה ְוֵאיְך הּוא . ַלֲעש 

ְתֵרי  ֵהם ּכִ ין ׁשֶׁ ִפּלִ א ַלֲחטֹף ַהּתְ ּבָ

ְתאֹם ַעל  יָחם ּפִ א ּוְלַהּנִ ַמְלּכָ ּדְ

ּפֹל ָעָליו . ָהרֹאשׁ  ּיִ אי ָראּוי ׁשֶׁ ַוּדַ ּבְ

דֹוָלה ה ּגְ ְוִאם ָהָיה ְלָהָאָדם  .ּבּוׁשָ

ָפָניו  ׁש ִמּלְ ּיֵ ה ָהָיה ִמְתּבַ ּבּוׁשָ

ֲאָכל ְלתֹוְך  ח ַהּמַ ַרְך ֲאִפּלּו ִלּקַ ִיְתּבָ

ְהיֶׁה  ּיִ י ֵאיזֶׁה ְזכּות ֵיׁש לֹו ׁשֶׁ יו ּכִ ּפִ

ל ה זֹוִכין . לֹו אֹכֶׁ ר ַהּבּוׁשָ ְוִעּקַ

ת ַעְצמֹו ִעם ־ַעל רֹוִאין אֶׁ ְיֵדי ׁשֶׁ

עַ  ת ׁשֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ּדִ זֶׁה ־ְיֵדי־לַהּצַ

ה  ֻדּלָה ְוזֹוכֶׁ ל ּגְ ִמְתנֹוֵצץ מֹחֹו ּוְמַקּבֵ

נַּ  אֹוַרְיָתא ּכַ ין ּדְ מֹו . ל"ְלִחּדּוׁשִ ּכְ

יְך  ִהְמׁשִ ן ּתֹוָרה ׁשֶׁ ַעת ַמּתַ ׁשְ ּבִ ׁשֶׁ

ם  ֱאַמר ׁשָ ָרֵאל נֶׁ ה ַהּתֹוָרה ְלִיש ְ מֹׁשֶׁ

ְהיֶׁה ִיְרָאתֹו ַעל " ּוְלַבֲעבּור ּתִ

ם ֵניכֶׁ ָכֵמינּו ְוָדְרׁשּו חֲ ' ְוכוּ " ּפְ

ה'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה   :'זֶׁה ַהּבּוׁשָ

ה זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה־ַעל. ד . ְיֵדי ַהּבּוׁשָ

ֱחָטא  ׁשּוָבה ְלַבל נֶׁ ר ַהּתְ י ִעּקַ ּכִ



נְ  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעז ־ עבָיָנא ּתִ

ה־עֹוד הּוא ַעל מֹו , ְיֵדי ַהּבּוׁשָ ּכְ

תּוב ּכָ ְהיֶׁה ִיְרָאתֹו : "ׁשֶׁ ּוְלַבֲעבּור ּתִ

ם ֵניכֶׁ ה)" ַעל ּפְ י ְלִבְלתִּ ( זֹו ַהּבּוׁשָ

ֱחָטאוּ  ִחיַנת . תֶׁ ּוְתׁשּוָבה ִהיא ּבְ

א ל עֹוָלם ַהּבָ ים ׁשֶׁ ים ִנְצִחּיִ , ַחּיִ

תּוב ּכָ מֹו ׁשֶׁ יבּו ִוְחיוּ : "ּכְ ". ְוָהׁשִ

ְפלּות  ִ ים ִיְהיֶׁה ַרק ְלַהׁשּ ר ַהַחּיִ ְוִעּקַ

נַּ  ָחד ּכַ ל אֶׁ ל ּכָ ןל וְ "ׁשֶׁ ְיֵדי ־ַעל ַעל־ּכֵ

ְחיֶׁה ְוָקם  ׁשּוָבה חֹוֵזר ְונֶׁ ַהּתְ

תְ  ָחדּבִ ל אֶׁ ל ּכָ ְפלּות ׁשֶׁ ִ ה ַהׁשּ י . ִחּיָ ּכִ

ָכל  ָרׁש ּבְ ָרֵאל ֻמׁשְ ש ְ ָחד ִמּיִ ָכל אֶׁ ּבְ

ה "ַרמַ  ל מֹׁשֶׁ ְפלּות ׁשֶׁ ִ ח ֵאיָבָריו ַהׁשּ

נוּ  ְפלּות . ַרּבֵ ִ ֲאָבל ָהֲעָנָוה ְוַהׁשּ

ָחד  ל אֶׁ ל ּכָ ֱעָלם ֵאצֶׁ ַהזֹּאת נֶׁ

ְבִחיַנת ִמיָתה וְ  ןּבִ ֵאינֹו  ַעל־ּכֵ

עַ  יׁש ּבְ ְפלּות ַהזֹּאתַמְרּגִ ִ . ְצמֹו ַהׁשּ

ןוְ  ְפלּות  ַעל־ּכֵ ִ הּוא ָרחֹוק ִמׁשּ

ָקֵרב ־ֲאָבל ַעל. ַהזֹּאת ּמְ ְיֵדי ׁשֶׁ

ה אֹותֹו  ת ְורֹואֶׁ יק ָהֱאמֶׁ ַעְצמֹו ְלַצּדִ

ל יו ־ִמּכָ מַֹע ִמּפִ ה ִלׁשְ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ ן ּכְ ּכֵ ׁשֶׁ

ה ַעל ַעְצמֹו ־ְיֵדי־ּתֹוָרה זֹוכֶׁ ם ּבְ זֶׁה ּגַ

אֹוַר  ין ּדְ זֶׁה ־ְיֵדי־ְיָתא ְוַעלְלִחּדּוׁשִ

ה ּוְתׁשּוָבה ה ְלבּוׁשָ ה . זֹוכֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ְפלּות  ִ ְצלֹו ַהׁשּ ְחָיה אֶׁ ְהיֶׁה נֶׁ ּיִ ׁשֶׁ

ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ְוָהֲעָנָוה ַהזֹּאת זֶׁה רֹואֶׁ

ְפלּותוֹ  ָחד ׁשִ ל אֶׁ יׁש ּכָ  :ּוַמְרּגִ

ׁש ְמאֹד . ה ּלֵל ּוְלַבּקֵ ְצִריִכין ְלִהְתּפַ

ַרְך ִלְזכּ  ם ִיְתּבָ ֵ ְפלּות ֵמַהׁשּ ֹות ְלׁשִ

י ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  ת ּכִ ֱאמֶׁ ַוֲעָנָוה ּבֶׁ

ּיֹות ְפלּות ַוֲעָנָוה ֲאִמּתִ ָלל ַמהּו ׁשִ . ּכְ

ה  ְהיֶׁ ּיִ ְכִלית ׁשֶׁ אי ֵאין זֶׁה ַהּתַ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ֵלים ַמְזְלִניק)ִנְבזֶׁה ְוָעֵצל  ּקֹוִרין ׁשְ י ( ׁשֶׁ ּכִ

ל ֵאיָבר  ל ּכָ ים ׁשֶׁ ר ַהַחּיִ ָהֲעָנָוה ִעּקַ

ֲענּוג עֹוָלם , ְוֵאיָבר ל ּתַ ְוהּוא ּכָ

א ל . ַהּבָ ְכִלית ׁשֶׁ אי ֵאין ַהּתַ ּוְבַוּדַ

א ִלְהיֹות ִנְבזֶׁה ְוָעֵצל  עֹוָלם ַהּבָ

לֹום' ְוכוּ  ן. ַחס ְוׁשָ ְצִריִכין ַרק  ַעל־ּכֵ

ְעזֹר לֹו  ּיַ ַרְך ׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ְלַבּקֵ

י  ְפלּות ֲאִמּתִ ִלְזּכֹות ַלֲעָנָוה ְוׁשִ

ל ׁשֶׁ  ֲענּוג ׁשֶׁ ים ְוַהּתַ ר ַהַחּיִ הּוא ִעּקַ

נַּ  א ּכַ  :ל"עֹוָלם ַהּבָ

זֹּוִכין . ו ל ַהּדֹור ׁשֶׁ ת ׁשֶׁ ְנִהיג ָהֱאמֶׁ ַהּמַ

ּקּוִנים ַהנַּ ־ַעל ל הּוא "ָידֹו ְלָכל ַהּתִ

רּוׁש ְוָקדֹוׁש ְמאֹד ה ּפָ ְהיֶׁ ּיִ . ָצִריְך ׁשֶׁ

ֲאַות  דֹוָלה ִמּתַ ה ּוְפִריׁשּות ּגְ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

גָּ   ִלְהיֹות ַמְנִהיג ָראּוי הּוא ְוָאז .לִמׁשְ

ָרֵאל ַעל .ִיש ְ לּותֹו ְלַבד  ְיֵדי־ׁשֶׁ ּכְ ִהְסּתַ

ל ּכֵ ְסּתַ ּיִ ָרֵאל ִיְתנֹוֵצץ מָֹחם ׁשֶׁ ִיש ְ .ּבְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעח ־ עגּתִ

ם   ָראּוי ָלהֶׁ ֻדּלָה ּכָ ם ּגְ . ְוֵיָחֵלק ָלהֶׁ

ה  אֹוַרְיָתא ּוְלבּוׁשָ ין ּדְ ְוִיְזּכּו ְלִחּדּוׁשִ

פְ  הּוא "לּות ַהנַּ ְוִלְתׁשּוָבה ּוְלׁשִ ל ׁשֶׁ

ל עֹוָלם  ים ׁשֶׁ ְצִחּיִ ים ַהּנִ ִחיַנת ַחּיִ ּבְ

א ְך ַעל. ַהּבָ ל ־ְוַגם ִנְמׁשָ ָידֹו ַעל ּכָ

ָחד  ָחד ְואֶׁ ןאֶׁ ם־ּכֵ ה  ּגַ ָ ְקֻדׁשּ

ֲאָוה זֹאת ֲאָבל . ּוְפִריׁשּות ִמּתַ

לֹום  ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ֵאין ְלִיש ְ ׁשֶׁ ּכְ

ל ָהעֹוָלם ְמֻבלְ  זֶׁה ָאז ּכָ ל ַמְנִהיג ּכָ ּבָ

ם נֹוֵטל ֵ ת ַהׁשּ ה ִלּטֹל אֶׁ  :ְוָכל ָהרֹוצֶׁ

יק . ז ּדִ א ְלַהּצַ ּבָ ׁשֶׁ ָבר ּכְ ַלל ַהּדָ ּכְ

ְך  ַבר ּתֹוָרה ְוִנְמׁשָ יו ּדְ ַמע ִמּפִ ְוׁשָ

ה יׁש . ָעָליו ּבּוׁשָ ּוַמְתִחיל ְלַהְרּגִ

ְפלּותוֹ  ל . ׁשִ ָהָיה ֵאצֶׁ זֶׁה ִסיָמן ׁשֶׁ

י יק ֲאִמּתִ א . ַצּדִ הּוא ּבָ ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

יו  ְלֵאיזֶׁה ְמֻפְרָסם ְוׁשֹוֵמַע ִמּפִ

ְדלּות ַעל זֶׁה ־ְיֵדי־ּתֹוָרה ּוָבא ָעָליו ּגַ

יָלא)' ְוכוּ  ְך מּוָבן ִמּמֵ  (:ַהֵהפֶׁ

 עג

ה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה . א רֹוצֶׁ ִמי ׁשֶׁ

ים ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ  ִיְהיֶׁה ָרִגיל ּבַ

ָנה) ַכּוָ ׁשּוָבה ,ֵעצֹות ִלּקּוִטי) ּבְ י  .((ּתְ ּכִ

ִהלִּ  ל ִלְתׁשּוָבהּתְ י ֵיׁש . ים ְמֻסּגָ ּכִ

ֹות  ֲעש  ְמִניעֹות ַרּבֹות ְמאֹד ִמּלַ

ׁשּוָבה ֵאין לֹו . ּתְ ָחד ׁשֶׁ ֵיׁש אֶׁ

ָלל ִלְתׁשּוָבה ַוֲאִפּלּו  ִהְתעֹוְררּות ּכְ

ׁשּוָבה  ֹות ּתְ ְתעֹוֵרר ַלֲעש  ּמִ ִמי ׁשֶׁ

ה ְמִניעֹות ָלזֶׁה ּמָ י ֵיׁש . ֵיׁש ּכַ ּכִ

שַּׁ  ים ׁשֶׁ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ׁשּוָבה ּכַ ַער ַהּתְ

ם ְפֵניהֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע , ָסגּור ּבִ ְוֵיׁש ׁשֶׁ

ְך לֹו  ּיָ ַ ַער ַהׁשּ ַ ל ַהׁשּ יַע אֶׁ ְלַהּגִ

ְיָקא ָצִריְך ָלׁשּוב  ם ּדַ ְך ׁשָ רֶׁ ּדֶׁ ׁשֶׁ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ָאר . ְלַהׁשּ זֶׁה ׁשְ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ת ָהָאָדם ִמן  ְמִניעֹות ַהּמֹוְנִעים אֶׁ

ׁשּוָבה יָּ . ַהּתְ כֹול ְלַבּלֹות ָיָמיו ַעד ׁשֶׁ

לֹום ׁשּוָבה ַחס ְוׁשָ לֹא ּתְ . ְוָלמּות ּבְ

ים  ִהּלִ ל ֲאִמיַרת ּתְ ל זֶׁה ְמֻסּגָ ְוַעל ּכָ

ֵאין לֹו ׁשּום  ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ה  ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה ִיְזּכֶׁ

ים ְלִהְתעֹוֵרר ־ַעל ִהּלִ ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ

ל הַ  יַע אֶׁ ַער ִלְתׁשּוָבה ְוַגם ְלַהּגִ ַ ׁשּ

ַער  ַ ָמתֹו ְוִלְפּתַֹח ַהׁשּ ְך ְלִנׁשְ ּיָ ַ ַהׁשּ

ֵלָמה ה ִלְתׁשּוָבה ׁשְ ְזּכֶׁ ּיִ . ַעד ׁשֶׁ

ן ת ְיֵמי  ַעל־ּכֵ רֶׁ יֵמי ֱאלּול ַוֲעש ֶׁ ּבִ

ָרֵאל  ל ִיש ְ ׁשּוָבה עֹוְסִקין ּכָ ּתְ

ֵדי ִלְזּכֹות  ים ּכְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ

ֲאָבל ְצִריִכין , זֶׁה ִלְתׁשּוָבה־ְיֵדי־ַעל

ּלָהּ  ָנה ּכֻ ָ ָכל ַהׁשּ ם ּבְ ַלֲעסֹק ּגַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שעט עו -־ עד ּתִ

ֵדי ִלְזּכֹות    ים ּכְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ּבַ

נַּ   :ל"ִלְתׁשּוָבה ּכַ

ד "מ. ב גֶׁ נֶׁ ִפיָרה ֵהם ּכְ ט ְיֵמי ַהּסְ

ׁשּוָבה  ֲעֵרי ּתְ ָעה ׁשַ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ

ע  ִעים ְוֵתׁשַ ד ַאְרּבָ גֶׁ נֶׁ ֵהם ּכְ ׁשֶׁ

ְבֵטי יָ  מֹות ׁשִ ׁשְ ּבִ , הּ אֹוִתּיֹות ׁשֶׁ

ַעל ָעִרים ־ׁשֶׁ ְ ְיֵדי ֵאּלּו ָהאֹוִתּיֹות ְוַהׁשּ

ַרךְ  . ָאנּו ְצִריִכין ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ

ַער  ִחיַנת ׁשַ בּועֹות הּוא ּבְ ְוׁשָ

ׁשּוָבה  ִחיַנת ַהּתְ הּוא ּבְ ים ׁשֶׁ ִ ַהֲחִמׁשּ

ַרְך ָצִריְך ָלׁשּוב  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֶׁ ַמה ׁשּ

ַרֲחִמים ִחיַנת . ֵאֵלינּו ּבְ בּו ׁשוּ "ּבְ

ם ְוָכל ֵאּלּו ". ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליכֶׁ

ם  יַע ֲאֵליהֶׁ ָעִרים זֹוִכין ְלַהּגִ ְ ַהׁשּ

ים ־ּוְלָפְתָחם ַעל ִהּלִ ְיֵדי ֲאִמיַרת ּתְ

נַּ  ן. ל"ּכַ יֹוֵתר  ַעל־ּכֵ ֵהר ּבְ ְצִריִכין ִלזָּ

ִפיָרה  ָעה ְיֵמי ַהּסְ ִעים ְוִתׁשְ ַאְרּבָ ּבְ

דֵ  ָנה ּכְ ַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ י ִלְזּכֹות לֹוַמר ּתְ

ָעה ־ְיֵדי־ַעל ִעים ְוִתׁשְ זֶׁה ְלָכל ַאְרּבָ

ׁשּוָבה ַהנַּ  ֲעֵרי ּתְ ד . ל"ׁשַ גֶׁ נֶׁ ֵהם ּכְ ׁשֶׁ

ִפיָרה ָעה ְיֵמי ַהּסְ ִעים ְוִתׁשְ . ַאְרּבָ

ֵהר  ם ָאנּו ְצִריִכין ְלִהּטָ הֶׁ ּבָ ׁשֶׁ

ַרךְ  . ִמזֲֻּהָמֵתנּו ְוָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ

ַרְך ָישׁ  הּוא ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶׁ ּוב ֵאֵלינּו ּכְ

ְבִחיַנת  בּועֹות ּבִ ׁשָ ֵרד ה"ּבְ ַעל ' ַוּיֵ

 ":ַהר ִסיַני

 עד
ַסח. א ְיֵדי ־ַעל. ּפּוִרים הּוא ֲהָכָנה ְלפֶׁ

ִמים ַקּיְ ּמְ ל ּפּוִרים ׁשֶׁ , ִמְצוֹות ׁשֶׁ

ָמִרים ֵמָחֵמץ  זֹוִכים ִלְהיֹות ִנׁשְ

ַסח פֶׁ  :ּבְ

 עה
יִקים ְלַבד . א ּדִ ֵני ַהּצַ לּות ּפְ ּכְ ִהְסּתַ

דֹול ְמאֹדהּוא  ָבר ּגָ אי . ּדָ ַוּדַ ּבְ

ר ִעּמֹו טֹוב יֹוֵתר  זֹּוִכים ְלַדּבֵ ׁשֶׁ ּכְ

לּות ְלַבד הּוא  ּכְ ם ַהִהְסּתַ ַאְך ּגַ

ה ְמאֹד ָ ֻדׁשּ  :טֹוב ְמאֹד ּומֹוִעיל ַלּקְ

 עו

הּוא ָנע ָוָנד ּוָבא . א ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ְרחֹוִקים  ִלְפָעִמים ִלְמקֹומֹות ׁשֶׁ

ַרךְ ְמאֹד ֵמֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ  גֹון , ם ִיְתּבָ ּכְ

י  ָבּתֵ ִעים ַוֲאִפּלּו ּבְ י ְרׁשָ ָבּתֵ ּבְ

י־ַעל־ם ַאף"ַעּכוּ  ֵכן ֵיׁש ּכַֹח ־ּפִ

ל ֵאּלּו  ָרֵאל ְלַהֲעלֹות ּוְלָהִרים ּכָ ְלִיש ְ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ קֹומֹות ְלַהׁשּ ן. ַהּמְ  ַעל־ּכֵ

יךְ  ּלֹו ְלַהְמׁשִ ת ׁשֶׁ ֹות אֶׁ  ָעָליו ַלֲעש 

ם יִ  ֵ ָכל ַמה ַעְצמֹו ְלַהׁשּ ַרְך ּבְ ְתּבָ

הּוא ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ּיּוַכל ּבְ ֶׁ  :ׁשּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפ עח -־ עז ּתִ

 עז

יק . א ָרֵאל ֲאִפּלּו ַצּדִ ש ְ ָחד ִמּיִ ל אֶׁ ּכָ

ְהיֶׁה לֹו ֵאיזֶׁה ַצַער  ּיִ דֹול ָצִריְך ׁשֶׁ ּגָ

ָכל יֹום ַעת . ּבְ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

יֹוֵתר דֹול ּבְ דֹול ַצֲערֹו ּגָ . יֹוֵתר ּגָ

ה ּוְבִיְרַאת ְיֵדי ֲאִכיָלה ־ְוַעל ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ַמִים ַעל יִקין זֶׁה ־ְיֵדי־ׁשָ זֶׁה ַמְמּתִ

לֹום ר ַחס ְוׁשָ ּבֵ ּלֹא ִיְתּגַ ַער ׁשֶׁ  :ַהּצַ

ה ּוְבִיְרַאת ־ַעל. ב ָ ְקֻדׁשּ ְיֵדי ֲאִכיָלה ּבִ

ַמִים ַעל ה ־ְיֵדי־ׁשָ ה ַהּפֶׁ זֶׁה ַנֲעש ֶׁ

ְבִחיַנת קֹוַמת ָאָדם ְויּוַכל ִלְזּכֹות . ּבִ

ַכר זֶׁה לַ  ש ְ דֹוָלהּבִ ה יֹוֵתר ּגְ . ֲעִלּיָ

ת ִמּתֹוְך  רֶׁ ִכיָנה ְמַדּבֶׁ ִלְבִחיַנת ׁשְ

רֹונוֹ  ֵאין ֲאִכיָלתֹו . ּגְ ֲאָבל ִמי ׁשֶׁ

אֹוֵכל הּוא  יו ׁשֶׁ ה ָאז ּפִ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

מֹו  ַעל ַחי ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ר ּבַ דֶׁ גֶׁ ּבְ

לֹום ׁש ַחס ְוׁשָ ֵהָמה ַמּמָ  :ּבְ

ָאה ְוִנּגֶׁ . ג ְרָאה ִהיא ּבָ ר ַהּיִ ת ִעּקַ ׁשֶׁ

ַעת ֲאִכיָלה ׁשְ ל ָהָאָדם ּבִ ן. אֶׁ  ַעל־ּכֵ

ה  ָ ְקֻדׁשּ ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד לֱֶׁאֹכל ּבִ

ְרָאה  יְך ַעל ַעְצמֹו ַהּיִ ּוְלַהְמׁשִ

ָאה ֵאָליו ָאז ה ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהּבָ זֶׁה זֹוכֶׁ

אֹות א"ְלָכל ַהנַּ    :'ב' ל ּבְ

                                                                                 

 עח

ם הּוא ֻמְכָרח . א דֹול ּגַ יק ַהּגָ ּדִ ַהּצַ

ׁשּוט ִאישׁ  ִלְפָעִמים ִלְהיֹות ל  ּפָ ּוְלַבּטֵ

י  גֹוָתיו ּכִ ָ ַעְצמֹו ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהש ּ

ָצְרֵכי ַהּגּוף  ןְצִריִכין ַלֲעסֹק ּבְ ם־ּכֵ . ּגַ

אֹותוֹ  ה ְמַחּיֶׁה ַעְצמֹו ּבְ ּמֶׁ ן ּבַ  ְוִאם ּכֵ

ים הּוא , ָהֵעת ר ַהַחּיִ ֲהלֹא ִעּקַ

ה . ַהּתֹוָרה י הּוא ְמַחּיֶׁ ע ּכִ ַאְך ּדַ

ִחיַנת ִקּיּום ָהעֹוָלם  ַעְצמֹו ָאז ִמּבְ

ם ָאז  אי ּגַ ַוּדַ ּבְ ן ּתֹוָרה ׁשֶׁ ם ַמּתַ קֹדֶׁ

ִציאּות ּמְ י . ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ּבַ ּכִ

ַהּתֹוָרה הּוא ִנְצִחּיּות ַאְך ָאז 

ת ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ׁשֶׁ  רֶׁ ֲעש ֶׁ לּוָלה ּבַ ּכְ

תֹוְך  ת ּבְ רֶׁ ת ְוִנְסּתֶׁ ְעלֶׁמֶׁ רֹות נֶׁ ּבְ ַהּדִ

ָרה  ֲעש ָ ְבָרא ּבַ ּנִ ּוב ָהעֹוָלם ׁשֶׁ ִיׁשּ

ָעה . ַמֲאָמרֹות ׁשָ יק ּבְ ּדִ ְוַהּצַ

ִחיַנת  ּפֹוֵרׁש ִמן ַהּתֹוָרה ְוהּוא ּבְ ׁשֶׁ

ל ִחּיּות  ׁשּוט הּוא ְמַקּבֵ ִאיׁש ּפָ

ם ַמתַּ  ל קֹדֶׁ ִחיָנה זֹו ׁשֶׁ ן ּתֹוָרה ִמּבְ

ת ְעלֶׁמֶׁ . ַהְינּו ֵמַהּתֹוָרה ַהּנֶׁ

ל־ְיֵדי־ְוַעל  זֶׁה הּוא ְמַחּיֶׁה ּכָ

עֹוָלם  ּבָ ׁשּוִטים ׁשֶׁ ים ַהּפְ ָהֲאָנׁשִ

ָראְסַטאִקיס) ּקֹוִרים ּפְ י (.ׁשֶׁ ל  ּכִ ׁשּוִטים ּכָ  ַהּפְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפא ־ עחּתִ

ִעים ַוֲאִפּלּו ֻאּמֹות    ַוֲאִפּלּו ָהְרׁשָ

לִ  ם ְמַקּבְ ּלָ יל ּכֻ ין ָהעֹוָלם ְלַהְבּדִ

ר  הּוא ִעּקַ ִחּיּות ַרק ֵמַהּתֹוָרה ׁשֶׁ

ים ת ֲהלֹא ֵהם ְרחֹוִקים . ַהַחּיִ ֱאמֶׁ ּובֶׁ

ןוְ . ֵמַהּתֹוָרה ְהיֶׁה  ַעל־ּכֵ ּיִ ְצִריִכין ׁשֶׁ

ֵדי  דֹול ּכְ ׁשּוט ַהּגָ ם ִאיׁש ּפָ ֲעֵליהֶׁ

לּו ַעל ּלָם ְיַקּבְ ּכֻ ְוָלֵכן . ָידֹו ִחּיּות־ׁשֶׁ

דֹול ֵליֵרד  יק ַהּגָ ּדִ ְוִלּפֹל ֻמְכָרח ַהּצַ

יטּות ְוִלְהיֹות ִאיׁש  ׁשִ ְלתֹוְך ּפְ

ׁשּוט ֵאיזֶׁה ֵעת ְוָאז הּוא ְמַחּיֶׁה  ּפָ

ת ְעלֶׁמֶׁ . ַעְצמֹו ֵמַהּתֹוָרה ַהּנֶׁ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל ת ּכָ זֶׁה הּוא ְמַחּיֶׁה אֶׁ

עֹוָלם ּבָ ׁשּוִטים ׁשֶׁ ָחד . ַהּפְ ְוָכל אֶׁ

ל  ה ְואֶׁ ָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ִפי ֵקרּובֹו יֹוֵתר אֶׁ ּכְ

יק  ּדִ ל ַעל"ַהנַּ ַהּצַ ן הּוא ְמַקּבֵ  ־ל ּכֵ

ֹבּהַ יֹוֵתר ֵמַהּתֹוָרה  ָידֹו ִחּיּות ּגָ

ת ְעלֶׁמֶׁ ןוְ . ַהּנֶׁ הּוא  ַעל־ּכֵ ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

ֵאינֹו ָיכֹול  גֹון ׁשֶׁ ׁשּוט ּכְ ִאיׁש ּפָ

ִאי  ָמקֹום ׁשֶׁ הּוא ּבְ ִלְלמֹד אֹו ׁשֶׁ

ר לֹו ִלְלמֹד ְפׁשָ י־ַעל־ַאף. אֶׁ ם ־ּפִ ֵכן ּגַ

ִיְרַאת ָאז ָצִריְך ְלהַ  ֲחִזיק ַעְצמֹו ּבְ

ּיּוַכל ֶׁ ָכל ַמה ׁשּ ַמִים ּבְ ּלָם . ׁשָ י ּכֻ ּכִ

ִלים ִחּיּות ִמן ַהּתֹוָרה  ְמַקּבְ

ת ַעל ְעלֶׁמֶׁ דֹול ־ַהּנֶׁ יק ַהּגָ ּדִ ְיֵדי ַהּצַ

יטּות ִלְפָעִמים ְפׁשִ ְתַנֵהג ּבִ ּמִ . ׁשֶׁ

ִנים) ן ּפְ  (:ְוַעּיֵ

לֹום ְמאֹ. ב ַפל ַחס ְוׁשָ ּנָ ד ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶׁ

לֹום  ּיֹות ַחס ְוׁשָ ְחּתִ אֹול ּתַ ׁשְ ח ּבִ ּוֻמּנָ

י־ַעל־ַאף דֹוָלה ־ּפִ ְקָוה ּגְ ֵכן ֵיׁש לֹו ּתִ

י־ַעל דֹול ָהֲאִמּתִ יק ַהּגָ ּדִ י , ְיֵדי ַהּצַ ּכִ

ל ִחּיּות ־ַעל ָידֹו ְיכֹוִלין ַהּכֹל ְלַקּבֵ

ֵהם ָכל ָמקֹום ׁשֶׁ ה ּבְ ָ ֻדׁשּ . ֵמַהּקְ

ן ת ֵאין ׁשּום יֵ  ַעל־ּכֵ ֱאמֶׁ אּוׁש ּבֶׁ

עֹוָלם  אר ִניט )ּבָ ַקיין ִיאּוׁש ִאיז ּגָ

הּוא ֲאִפּלּו , (ַפאר ַהאְנְדן ְוֵאיְך ׁשֶׁ

ַפל ַרֲחָמָנא  ּנָ ִאם ָנַפל ְלָמקֹום ׁשֶׁ

ה  ּמֶׁ ַחזֵּק ַעְצמֹו ּבַ ּמְ ִלְצָלן ֵמַאַחר ׁשֶׁ

הּוא ְקָוה ַלֲחזֹר . ׁשֶׁ ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ּתִ

ַרךְ  ר . ְוָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ הּוא ְוָהִעּקָ

י" ְעּתִ ּוַ אֹול ׁשִ ן ׁשְ טֶׁ ם ". ִמּבֶׁ י ּגַ ּכִ

ית ֵאיָנּה  ְחּתִ אֹול ּתַ ְ ְצָעָקה ִמׁשּ

ת ְלעֹוָלם דֶׁ ֱאבֶׁ ְוִיְצַעק ) ְוִיְצַעק. נֶׁ

ָעָקה  ,ְוִיְצַעק ְולֹא ִיְתָיֵאׁש ַעְצמֹו ִמן ַהּצְ

ן, ְלעֹוָלם קּות, ֵעצֹות) ַרק ִיְצַעק ְוִיְתַחּנֵ  (ִהְתַחזְּ

ם ִלְפֵני ֵ ַרךְ ִיתְ  ַהׁשּ ִמיד ּבָ ֵאיְך  ִיְהיֶׁה ּתָ

ְהיֶׁה ּיִ ִקיף ַעד ׁשֶׁ א ַיׁשְ ַמִים 'ה ְוֵירֶׁ ָ  :ִמׁשּ

יִקים ְמאֹד ְלָהָאָדם. ג . ַהָחְכמֹות ַמזִּ

ל ָחְכָמָתם ׁשֶׁ ִדים ּבְ  ְוַהֲחָכִמים ִנְלּכָ

.ַעְצָמם



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפב ־ עטּתִ

ל ִמיֵני      ְוָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ְמאֹד ִמּכָ

ים ׁש ִלְקָצת ֲאָנׁשִ ּיֵ  ָחְכמֹות ׁשֶׁ

ה ְדמֶׁ ּנִ ם ׁשֶׁ ֵהם ָלהֶׁ יֹוְדִעים ָחְכמֹות  ׁשֶׁ

ֲעבֹוַדת ה י ָחְכמֹות ֵאין . 'ּבַ ּכִ

ָלל ר הּוא ַרק . ְצִריִכים ּכְ ְוָהִעּקָ

ֱאמּוָנה  יטּות וֶׁ ִמימּות ּוְפׁשִ ּתְ

יֵקי  ּדִ ַרְך ּוְבַהּצַ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵלָמה ּבְ ׁשְ

ת ְתִמימּות ־ַעל־ַאף. ֱאמֶׁ ם ּבִ ּגַ י ׁשֶׁ ּפִ

ה ְצִריִכין ִלזָּ  ֵהר ִלְבִלי ִלְהיֹות ׁשֹוטֶׁ

י־ַעל־ַאף ֵכן ָחְכמֹות ֵאין ְצִריִכין ־ּפִ

ָלל דֹוָלה . ּכְ ְמָחה ּגְ ְויּוַכל ָלבֹוא ְלש ִ

ֱאמּוָנתוֹ ־ַעל ִמימּותֹו וֶׁ ֵרי . ְיֵדי ּתְ ַאׁשְ

ְתִמימּות  :ַההֹוֵלְך ּבִ
 

ם . ד ֵ ׁש ְמאֹד ֵמַהׁשּ ּוְצִריִכין ְלַבּקֵ

ַרְך ִלְזּכֹות ְלִהתְ  יק ִיְתּבָ ּדִ ָקֵרב ְלַהּצַ

ת ה . ָהֱאמֶׁ זֹּוכֶׁ ֵרי ְלִמי ׁשֶׁ י ַאׁשְ ּכִ

ים  ַחּיִ עֹודֹו ּבְ ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ

ְלקוֹ . ִחּיּותוֹ  ֵרי חֶׁ ֵרי לֹו ַאׁשְ . ַאׁשְ

ם ִלּבֹו ַעל ָבר ש ָ ַעל ּדָ זֶׁה ְמאֹד ־ְוַהּבַ

ת ָהעֹוָלם ל אֶׁ ָרֵאל . ְלַבְלּבֵ י ִיש ְ ּכִ

ל הַ  ו ְקרֹוִבים אֶׁ ץ ְמאֹדֵהם ַעְכׁשָ . ּקֵ

ּסּוִפין ְוַגְעּגּוִעים  ו ּכִ ם ַעְכׁשָ ְוֵיׁש ָלהֶׁ

ר לֹא  ַרְך ֲאׁשֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ דֹוִלים ְלַהׁשּ ּגְ

ם דֶׁ יֵמי קֶׁ זֹאת ּבִ ְוָלֵכן . ָהָיה ּכָ

עֹוָלם  ָבר ְוֵהִקים ּבָ ַעל ּדָ ֱעִרים ַהּבַ הֶׁ

ר קֶׁ ל ׁשֶׁ ה ׁשֶׁ ְוַגם . ְמֻפְרָסִמים ַהְרּבֵ

יִקים ָהֲאִמתִּ  ּדִ ין ַהּצַ ים ִהְכִניס ּבֵ ּיִ

ָחד יֹוֵדַע  ֵאין אֶׁ ת ַעד ׁשֶׁ ַמֲחלֹקֶׁ

ת ן. ֵהיָכן ָהֱאמֶׁ ְצִריִכין  ַעל־ּכֵ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ׁש ְמאֹד ֵמַהׁשּ ְלַבּקֵ

ת יק ָהֱאמֶׁ ּדִ  :ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ

 עט

ת ־ַעל. א ל אֶׁ ה ְלַבּטֵ ׁשּוָבה זֹוכֶׁ ְיֵדי ּתְ

ַמן יִנים . ַהזְּ רֹות ְוַהּדִ ְוָכל ַהּצָ

ְטָרא ַאֲחָראוַ  ֵהם ַרק , ֲאִחיַזת ַהּסִ ׁשֶׁ

ַמן ְבִחיַנת ַהזְּ זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל. ּבִ

ה ָ ְקֻדׁשּ מַֹע ַהּקֹול ּדִ ּוְלַהְכִניַע . ִלׁשְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא זֶּׁהּו . ַהּקֹול ּדְ ׁשֶׁ

ר ְלָך ְוכוּ  ּצַ ִחיַנת ּבַ ַאֲחִרית ' ּבְ ּבְ

ִחיַנת ְזַמן זֶּׁהּו ּבְ ְיָקא ׁשֶׁ ִמים ּדַ . ַהּיָ

ְבּתָ ַעד ה: "ְוָאז יָך ' ְוׁשַ ֱאלֹהֶׁ

קֹולוֹ  ַמְעּתָ ּבְ ה " ְוׁשָ ְזּכֶׁ ּנִ ַהְינּו ׁשֶׁ

ַרךְ  זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל. ָלׁשּוב ֵאָליו ִיְתּבָ

רֹות  ַמן ְוָכל ַהּצָ ל ַהזְּ ה ְלַבּטֵ ִנְזּכֶׁ

ה ָ ְקֻדׁשּ מַֹע ַהּקֹול ּדִ ןְוזֶׁהּו . ְוִלׁשְ ם־ּכֵ  ּגַ

ּיֹות כְּ  ִחיַנת ִמְצוֹות ְזַמּנִ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ

ַמן ִלְבִחיַנת  ַעל ָיָדם ְלַהֲעלֹות ַהזְּ

ַמן  :ְלַמְעָלה ֵמַהזְּ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפג פב-־ פ ּתִ

 פ

יִקים . א ָהיּו ַצּדִ ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶׁ

ם  אּות ְלׁשֵ ְ ִהְתַנש ּ ָהיּו רֹוִצים ּבְ

ַמִים ָרָצה ִלְזּכֹות . ׁשָ ְוָכל ִמי ׁשֶׁ

אּות ָהָיה ַמְנִהיג ַהּדֹור ְ ִהְתַנש ּ . ּבְ

אּות הּוא ֲאָבל ַעכְ  ְ ַהִהְתַנש ּ ו ׁשֶׁ ׁשָ

בֹוד ַעְצמֹו ִהְתִקינּו  ִביל ּכְ ׁשְ ּבִ

ּלֹא ִיְרּדֹף ׁשּום ָאָדם , ֲחָכִמים ׁשֶׁ

ּלָא ִיְבַרח ִמן  אּות אֶׁ ְ ַאַחר ַהִהְתַנש ּ

אּות ְ  :ַהִהְתַנש ּ

 פא

ה . א עֹוש ֶׁ ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה אֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ד  ַרּקֵ ּמְ ְמָחה ַעד ׁשֶׁ ש ִ ִמְצָוה ּבְ

ְמָחהבְּ  זֶׁה ־ְיֵדי־ַעל. ַרְגָליו ֵמֲחַמת ש ִ

ְמֵכי אֹוַרְיָתא ל ּתָ ים ּכָ ם . ִנְתַעּלִ ּגַ

ן ַעל ּקֵ ּבּוִרים ־ְיֵדי־ִנְתּתַ זֶׁה ַהּדִ

ִחיַנת  ל ּבְ גֶׁ ְקָרא רֶׁ ּנִ לֹא "ָהָרִעים ׁשֶׁ

ם ָהָאָדם , "ָרַגל ַעל ְלׁשֹונוֹ  ּגַ

ְקָרא ־ְיֵדי־ִנְתַעּלֶׁה ַעל ָממֹון ַהּנִ זֶׁה ּבְ

ל כְּ  גֶׁ תּוברֶׁ ּכָ ת ַהְיקּום : "מֹו ׁשֶׁ ְואֶׁ

ם ַרְגֵליהֶׁ ר ּבְ ה ". ֲאׁשֶׁ ם זֹוכֶׁ ּגַ

ֵהם ־ְיֵדי־ַעל ןזֶׁה ְלָבִנים ׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ְרָעא  ָרא ּכַ י ּבְ ל ּכִ גֶׁ ִחיַנת רֶׁ ּבְ

ֲאבּוהָּ  ה ַעל. ּדַ ם זֹוכֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּגַ

ְקֵראת  ןלֱֶׁאמּוָנה ַהּנִ ם־ּכֵ ל  ּגַ גֶׁ רֶׁ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  מֹו ׁשֶׁ ְכרֹוָנם זִ , ּכְ

ֱעִמיָדן ַעל ': ִלְבָרָכה א ֲחַבּקּוק ְוהֶׁ ּבָ

ְקָרִאים . 'ַאַחת ָבִרים ַהּנִ ל ַהּדְ ְוֵכן ּכָ

ים ל ִנְתַעּלִ גֶׁ  :רֶׁ

ָחָמה   לְׁ י ֵתֵצא ַלמ ִ  פב –כ ִ

הֹוֵלְך . א ַעְצמֹו ׁשֶׁ ה ָאָדם ּבְ רֹואֶׁ ׁשֶׁ ּכְ

ׁש לֹו  ּיֵ ר ֵיַדע ׁשֶׁ ֵסדֶׁ ּלֹא ּכְ לֹו ׁשֶׁ

שׁ  ה ּתְ ְדלּות ְוַיֲעש ֶׁ יל . ּוָבהּגַ ּפִ ְוַיׁשְ

ְבִחיַנת ָמה ְוָאז . ַעְצמוֹ  ְוִיְהיֶׁה ּבִ

ר ֵסדֶׁ  :ַיֲחזֹר ֵליֵלְך לֹו ּכְ

ׁש . ב חֹדֶׁ ׁשּוָבה הּוא ּבְ ר ַהּתְ ִעּקַ

ָעָלה . ֱאלּול י ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶׁ ּכִ

ל לּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות  ה ְלַקּבֵ מֹׁשֶׁ

הּ  ה ֵליֵלְך ּבָ בּוׁשָ ְך ּכְ רֶׁ . ּוָפַתח ּדֶׁ

ךְ  רֶׁ ה  ְודֶׁ ה מֹׁשֶׁ ָעש ָ ׁשּוָבה ׁשֶׁ ַהּתְ

ךְ  ר ַעְצמֹו , הּוא ּכָ ֵ ִריְך ְלַקׁשּ ּצָ ׁשֶׁ

חּוִתים  ּפְ ּבַ חּות ׁשֶׁ ֲאִפּלּו ִעם ַהּפָ

ָרֵאל ִיׁשְ ּבְ ָפחּות . ׁשֶׁ י ֲאִפּלּו ּבְ ּכִ

אי ֵאיזֶׁה  ַוּדַ ָרֵאל ֵיׁש ּבֹו ּבְ ִיש ְ ּבְ ׁשֶׁ

זֶׁה ְיכֹוִלים ְלַיֵחד ־ְיֵדי־ְוַעל. ֱאלֹהּות

ר ֵ ת ַעְצמֹו ִעּמוֹ  ּוְלַקׁשּ ם ָצִריְך . אֶׁ ּגַ

עֹולֶׁה  ה ׁשֶׁ ה ַוֲעִלּיָ ָכל ֲעִלּיָ ּבְ ׁשֶׁ

ם ְליֹוָנה ִיְמָצא ׁשָ ְלַמֲעָלה יֹוֵתר עֶׁ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפד ־ פגּתִ

י ִלְפָעִמים ַעל. ֱאלִֹהים   ְיֵדי ־ּכִ

ָהָאָדם עֹולֶׁה ְלַמֲעָלה גֹון , ׁשֶׁ ּכְ

ר ֵ ְתַעׁשּ ּנִ דֹושׁ  ׁשֹוֵכחַ  הּוא ָאז ,ׁשֶׁ ַהּקָ  ־ּבְ

רּוךְ  ֲעבֹוַדת גַּ . הּוא־ּבָ ם ֲאִפּלּו ּבַ

ע ֱאִליׁשָ ם ָמִצינּו ׁשֶׁ ֵ ַאֵחר ָעָלה  ־ַהׁשּ

ר ַרֲחָמָנא  ִעּקָ ְלַמְעָלה ְוָכַפר ּבָ

אי ָראּוי . ִלְצָלן ַוּדַ ת ּבְ ֱאמֶׁ ּבֶׁ ַאף ׁשֶׁ

זֶּׁה . ִלְהיֹות ְלִהּפּוךְ  ע ׁשֶׁ ֲאָבל ּדַ

ִחיַנת יָנה" :ּבְ ְכהֶׁ ". ֵמְראֹות ֵעיָניו ַוּתִ

ְתקָ  ּנִ י ֵמֲחַמת ׁשֶׁ ל ּכִ יֹוֵתר אֶׁ ֵרב ּבְ

י ָכל ַהּטֹוב ֲאִפּלּו  אֹור ָהֱאלֹהּות ּכִ

ִמּיּות הּוא ֱאלֹהּות ַגׁשְ מֹו . ּבְ ּכְ

תּוב ּכָ  ־ְיֵדי־ְוַעל". ַלּכֹל' טֹוב ה: "ׁשֶׁ

יק לוֹ  ה ֵעיָניו ּוַמזִּ . זֶׁה ָהאֹור ַמְכהֶׁ

ם אֹור  צֶׁ עֶׁ ל ּבְ ּכֵ ָאָדם ִמְסּתַ מֹו ׁשֶׁ ּכְ

 ֶׁ יק אֹור ַהׁשּ ׁש ַמזִּ מֶׁ ֶׁ ׁש ְלֵעיָניוַהׁשּ . מֶׁ

ןוְ  ם  ַעל־ּכֵ ֵ ׁש ֵמַהׁשּ ָצִריְך ְלַבּקֵ

ִהְתָקְרבּות  ָקְרֵבהּו ּבְ ּיְ ַרְך ׁשֶׁ ִיְתּבָ

יק לוֹ  ּלֹא ַיזִּ  :ׁשֶׁ

יְך . ג ְבִחיַנת ָמה ְוַתְמׁשִ ְהיֶׁה ּבִ ּתִ ׁשֶׁ ּכְ

ִמיד . ְלָך ֱאלֹהּות ר ּתָ ֵ ַקׁשּ ּתְ ׁשֶׁ

ַרְך ַעל ָך ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ ְבּתְ ַמֲחׁשַ  ־ּבְ

ְלָחמֹות ־ְיֵדי ל ַהּמִ לּו ּכָ ּטְ זֶׁה ִיְתּבַ

ד ְרצֹוְנךָ  גֶׁ ֵהם נֶׁ  :ְוָכל ָהְרצֹונֹות ׁשֶׁ

 פג

ִרית ָיכֹול ־ַעל. א ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

ים  ִחּצִ ִפּלָה ּכְ ּבּוֵרי ַהּתְ ְלהֹוִציא ּדִ

ת ׁשֶׁ ְוָאז ַהְתָחַלת ְצִמיַחת . ִמן ַהּקֶׁ

יחַ  ן ָמׁשִ רֶׁ ת . קֶׁ ַ א ִלְקֻדׁשּ ְוָאז ּבָ

ת ְונַ  ּבָ ן חֹוִריןׁשַ ה ּבֶׁ ה . ֲעש ֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ט ּגּופֹו . ְלַתְכִלית ַהְיִדיָעה ְוָאז ּפֹוׁשֵ

ִחְוָיא  ָכא ּדְ ׁשְ הּוא ִמּמַ ַהְמצָֹרע ׁשֶׁ

ת ַהְינּו ּגּוף ָקדֹוׁש  ּבָ ְגֵדי ׁשַ ְולֹוֵבׁש ּבִ

לוֹ  ן ְוָאז ִנְתרֹוֵמם ַמזָּ ן ֵעדֶׁ . ִמּגַ

ר ְוִנְתַחזֵּק ִיְצרֹו ַהּטֹוב  ה ְלעֹׁשֶׁ ְוזֹוכֶׁ

ל ָהַעְצבּות ְוַהֵליָצנּותְונִ  ּטֵ . ְתּבַ

ת ־ְיֵדי־ְוַעל זֶׁה הּוא ֵמִקים אֶׁ

ַהּנֹוְפִלים ְלֲאַהבֹות ְוִיְראֹות ָרעֹות 

הּוא ֵמִקים אֹוָתם ְלֲאַהבֹות 

ְך  ְוִיְראֹות ְקדֹוׁשֹות ּוַמֲעִביר ַהחֹׁשֶׁ

ם ם רֹואֹות . ֵמֵעיֵניהֶׁ ְוָאז ֵעיֵניהֶׁ

ִאּלּו בָּ  ב ּכְ ֱחׁשָ ת ִנְפָלאֹות ְונֶׁ ָרא אֶׁ

ל ־ְיֵדי־ְוַעל. ָהעֹוָלם זֶׁה ַמֲעלֶׁה ּכָ

ָאנּו  ׁשֹות ׁשֶׁ ּקָ ִחּנֹות ְוַהּבַ ַהּתְ

ִלים ּלְ ֻאּלָה . ִמְתּפַ ּוְמעֹוְרִרים ַהּגְ

ּלֵב לּוָיה ּבַ אֹור ְוָחֵמץ. ַהּתְ ל ש ְ  ְלַבּטֵ

ַאר  ׁשְ ּנִ ר ֵלב ָהָאָדם ַרע ׁשֶׁ ל ֵיצֶׁ ׁשֶׁ

עּוָריו ְוָאז ָיכֹול ַהּלֵב. לֹו ִמּנְ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפה פו -־ פד ּתִ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְלהִ    ְתַלֵהב ּבְ

ְרִחימּוָתא ְלהּוִבין ּדִ ׁשַ ּוַמִים . ּבְ

ֵהם ֲאָהבֹות ְוִיְראֹות  ים ׁשֶׁ ַרּבִ

ם ְלַכּבֹות  ר ָלהֶׁ ְפׁשָ ִחיצֹוִנּיֹות ִאי אֶׁ

ת ִכיָנה . ַהזֹּאת ַהִהְתַלֲהבּות אֶׁ ְ ְוַהׁשּ

ְמהֹון  יָה ַעל ּדִ ְכָנפֶׁ ה ּבִ ִהיא ְמַכּסָ

ַאֲהבָ  ָרֵאל ּבְ ל ִיש ְ ּלֹא ׁשֶׁ ה ַהזֹּאת ׁשֶׁ

ֵהם  ם זֶַׁרע ְמֵרִעים ׁשֶׁ ְלטּו ֲעֵליהֶׁ ִיׁשְ

ּבּול ְיֵדי ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל. ֵמי ַהּמַ

ִרית ּקּון ַהּבְ  :ּתִ

ֵלב ָהָאָדם. ב ּבְ אֹור ְוָחֵמץ ׁשֶׁ הּוא . ש ְ

ַהְרֵהר  ּיְ ת ָהָאָדם ׁשֶׁ ִסית אֶׁ ַהּמֵ

ּדֹור ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶׁ . ַאַחר ּתַ

ה ְולֹוַמר זֶׁה ה ְוזֶׁה לֹא ָנאֶׁ . ָנאֶׁ

ִלין ־ְוַעל ִרית ְמַבּטְ ּקּון ַהּבְ ְיֵדי ּתִ

ָחֵמץ ַהזֶּׁה אֹור ְוהֶׁ ְ  :ַהש ּ

 פד

ם . א ֵ רּות ּוְדֵבקּות ְלַהׁשּ ר ִהְתַחּבְ ִעּקַ

ַרְך הּוא ַעל ִפּלָה־ִיְתּבָ י . ְיֵדי ַהּתְ ּכִ

ם  ְך ׁשָ רֶׁ ּדֶׁ ַער ׁשֶׁ ִפּלָה הּוא ׁשַ ַהּתְ

ם ִיְתבָּ  ֵ ם ִנְכָנִסין ְלַהׁשּ ָ ַרְך ּוִמׁשּ

יִרין אֹותוֹ   :ַמּכִ

ּלֵל ־ַעל. ב ָאָדם ִמְתּפַ ׁשֶׁ י רֹב ּכְ ּפִ

ְדלּות  ל ּגַ בֹות ׁשֶׁ נֹוְפִלים לֹו ַמֲחׁשָ

ִכיָנה ְ לּות ַהׁשּ ִחיַנת ּגָ . ְוזֶׁה ּבְ

ֹכַח ַעל־ְוַעל ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּמִ זֶׁה ־ְיֵדי־ְיֵדי ׁשֶׁ

בֹות  ֲחׁשָ ִנּיֹות ְוַהּמַ ר ַעל ַהּפְ ּבֵ ִמְתּגַ

ל גַּ  ל אֹוָתםׁשֶׁ  ־ְוַעל. ְדלּות ּוְמַבּטֵ

ִכיָנה מֹוִציא זֶׁה־ְיֵדי ְ לּוָתּה  ַהׁשּ ִמּגָ

ָנהּ  ֹות ִיחּוד . ּוְמַתּקְ ְוגֹוֵרם ַלֲעש 

הּ  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם . ֻקְדׁשָ ּגַ

ׁש ־ַעל ֹכַח ִנְתַחּדֵ ִפּלָה ּבְ ְיֵדי ּתְ

ִאּלּו  ה ּכְ בּוָעה ְלָהָאבֹות ְוַנֲעש ֶׁ ְ ַהׁשּ

ע ַלֲאבֹוֵתינוּ ַעְכשָׁ  ּבַ  :ו ִנׁשְ

 פה

ף ָהָאָדם . א עֹרֶׁ ׁש ּבְ ּיֵ ם לּוז ׁשֶׁ צֶׁ ָהעֶׁ

ְליֹון ַהּגּוף ֵאר ַאַחר ּכִ ָ ׁשּ ּיִ ּנּו . ׁשֶׁ ּוִמּמֶׁ

ִחּיַת  ַעת ּתְ ׁשְ ְנַין ַהּגּוף ּבִ ׁש ּבִ ִיְתַחּדֵ

ִתים ָחָמֵתנּו . ַהּמֵ ר נֶׁ ן )זֶׁהּו ִעּקַ ַעּיֵ

ִנים  (:ּפְ

 פו

ׁש ַקְטנּות וּ . א ּיֵ ׁשֶׁ ָהֱאמּוָנה ּכְ ְפָגם ּבְ

ֹות ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות  ְצִריִכין ַלֲעש 

ֲעִנית ְוַכּיֹוֵצא גֹון ּתַ ֲאָבל . ּכְ

ֵלמּות ְיכֹוִלים  ׁשְ ָהֱאמּוָנה ּבִ ׁשֶׁ ּכְ

ָכל ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ת ַהׁשּ  ַלֲעֹבד אֶׁ

ָבר רּוְך־הּוא . ּדָ דֹוׁש־ּבָ י ֵאין ַהּקָ ּכִ

ִרּיֹוָתיו ְטרּוְנָיא ִעם ּבְ א ּבִ  :ּבָ



ְנָיָנא  ן"ר ִלּקּוֵטי מֹוֲהר  ִקיצוּ   שפו פט -־ פז ּתִ

 פז

ה ־ַעל. א ִרית ָקׁשֶׁ ַגם ַהּבְ ְיֵדי ּפְ

ַוֲאִפּלּו ִאם . ְלָהָאָדם ִלְמצֹא ִזּוּוגוֹ 

ת דֶׁ ְהיֶׁה לֹו ְמַנּגֶׁ ת ִזּוּוגֹו ּתִ . ִיְמָצא אֶׁ

ְהיֶׁה נֹוָטה ַאַחר ְרצֹונוֹ  . ְולֹא ּתִ

ַגם ־ְוַעל ִנים ּפְ ַנת ֱאלּול ְמַתּקְ ּוָ ְיֵדי ּכַ

ִרית ְוַעל ה ִלמְ ־ְיֵדי־ַהּבְ צֹא זֶׁה ִיְזּכֶׁ

ת ִזּוּוגֹו ְוִתְהיֶׁה נֹוָטה ַאַחר  אֶׁ

ַנת ֱאלוּל ) .ְרצֹונוֹ  ּוָ ְוַעיֵּן סֹוד ּכַ

 (:ֵחלֶׁק ִראׁשֹון ִסיָמן ו "ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר "בְּ 

 פח

ּלֹא לֱֶׁאֹכל . א ָצִריְך ִלזֵָּהר ְמאֹד ׁשֶׁ

ל ָצְרּכֹו ַעל  ל ּכָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ם ׁשֶׁ ִרי קֹדֶׁ ּפְ

י ָיכֹול ְלַאבֵּ . ָהִאיָלן ד ַנְפׁשֹו ּכִ

ִרי . זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ם ָאסּור ִלְתלֹׁש ּפְ ּגַ

ָאסּור ָלקּוץ  ם ׁשֶׁ ׁשֵ ּולֹו ּכְ ׁשּ ם ּבִ קֹדֶׁ

ם ְזַמּנוֹ   :ִאיָלן קֹדֶׁ

ִרי . ב ָרָכה ַעל ַהּפְ ָבֵרְך ַהּבְ ּמְ ׁשֶׁ ּכְ

ַמִים  דֹוָלה ּוְבִיְרַאת ׁשָ ָנה ּגְ ַכּוָ ּבְ

ָראּוי ֵצל ־ְיֵדי־ַעל. ּכָ ה ְלִהּנָ זֶׁה זֹוכֶׁ

ּלֹא ד ַנְפׁשֹו ַעל ׁשֶׁ ִרי ־ְלַאּבֵ ְיֵדי ַהּפְ

ל ֵ ׁשּ ּלֹא ִנְתּבַ ּוְמאֹד ְצִריִכין . ׁשֶׁ

ְפָרט  ֱהִנין ּבִ ת ַהּנֶׁ ִבְרּכַ ֵהר ּבְ ִלזָּ

ם  הֶׁ י ֵיׁש ּבָ רֹות ּכִ ת ַהּפֵ ִבְרּכַ ּבְ

ִריִכין ְלָבְרָרם  ּצְ ה ׁשֶׁ ֲאֵבדֹות ַהְרּבֵ

 :ּוְלַהֲעלֹוָתם

אֹוְבִדים ֲאֵבדֹות ַעל. ג  ְיֵדי־ֵיׁש ׁשֶׁ

ִחיַנת  ֲאוֹות ּבְ ים קי)ַהּתַ ִהּלִ  (:ב ו"ּתְ

ִעים ּתֹאֵבד" ֲאַות ְרׁשָ ַוֲאִפּלּו ". ּתַ

יק אֹוֵבד  הּוא ַצּדִ ןִמי ׁשֶׁ ם־ּכֵ  ּגַ

ִחיַנת לֶׁת ז) ִלְפָעִמים ּבְ ֵיׁש "(: טו' קֹהֶׁ

ִצְדקוֹ  יק אֵֹבד ּבְ ַוֲאִפּלּו ". ַצּדִ

ים  ׁשִ יִקים ַהחֹוְפִרים ּוְמַבּקְ ּדִ ַהּצַ

ןֹות אֹוְבִדים ַאַחר ֲאֵבד ם־ּכֵ  ּגַ

ִחיַנת ים פ) ִלְפָעִמים ּבְ ִהּלִ  (:ג יח"ּתְ

רּו ְויֹאֵבדוּ " ׁש ַמְלָאְך ". ַיְחּפְ ּיֵ ְוַדע ׁשֶׁ

ים ְוֻכּלָם  ה ְמֻמּנִ ּמָ יו ּכַ ְוַתְחּתָ

ָיָדם ׁשֹוָפרֹות ְוחֹוְפִרים  אֹוֲחִזים ּבְ

ים ַאַחר ֲאֵבדֹות ׁשִ ִמיד ּוְמַבּקְ . ּתָ

ִקיָעה ִקיָעה ְותֹוְקִעים ּתְ רּוָעה ּתְ . ּתְ

ה  ּמֹוְצִאים ֵאיזֶׁה ֲאֵבָדה ַנֲעש ֶׁ ּוְכׁשֶׁ

דֹוָלה ְמָחה ּגְ  :ַרַעׁש ְוש ִ

 פט

ת ִזּוּוגֹו . א ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמצֹא אֶׁ ִמי ׁשֶׁ

מַֹע  ל ִלׁשְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ּקּון ָלזֶׁה ׁשֶׁ ַהּתִ

ַעת ר ּדַ י ּתֹוָרה ִמּבַ  :ִחּדּוׁשֵ

 



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפז צב -־ צ ּתִ

 צ

לִ . א ִרין ּכְ ּבְ ׁשַ ּמְ זֶׁה ׁשֶׁ ַעת ּבָ ׁשְ ס ּבִ רֶׁ י חֶׁ

יִרין  ִזין ְלָהָאָדם ּוַמְזּכִ ּדּוְך ְמַרּמְ ִ ַהׁשּ

יִהּנֹם ׁש ּגֵ ּיֵ ְלַמַען ִיְזּכֹר . אֹותֹו ׁשֶׁ

ֲאָותֹו  רּוְך ַאַחר ּתַ ה ּכָ זֶׁה ְולֹא ִיְהיֶׁ ּבָ

ָראּוי ִזּוּוגֹו ּכָ ׁש ַעְצמֹו ּבְ ם . ִויַקּדֵ ּגַ

ה  ָ ְהיֶׁה ִאׁשּ ִאם ּתִ ּבְ ִזים לֹו ׁשֶׁ ְמַרּמְ

ה  ָרָעה ּנָ ּה ְולֹא ְיָגְרׁשֶׁ ַאל ִיְבּגֹד ּבָ

י  ֵני  ַעל־ָיָדהּ ּכִ ה ּפְ ֵאינֹו רֹואֶׁ

יִהּנֹם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זַ . ּגֵ מֹו ׁשֶׁ . ל"ּכְ

ּלֹא ְלָגֵרׁש  י ְצִריִכין ִלזֵָּהר ְמאֹד ׁשֶׁ ּכִ

ּתוֹ  ת ִאׁשְ  :אֶׁ

ר ֱאלִֹהים  ֵ ַדב   צא –ַויְׁ

עֹוָלם ְוָכל .א ּבָ ָבִרים ׁשֶׁ ל ַהּדְ ּכָ

ר ַלּכֹל ְצִריִכין ַהָחכְ  ֲאׁשֶׁ מֹות ַהּכֹל ּכַ

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ר ְלַהׁשּ ֵ ֵאינֹו . ְלַקׁשּ ּוִמי ׁשֶׁ

ַרְך הּוא  ם ִיְתּבָ ֵ ָרם ְלַהׁשּ ְ ְמַקׁשּ

ִחיַנת  ן ַמְפִריד ַאּלּוף"ּבְ " ִנְרּגָ

ל עֹוָלם ְפִריד ַאּלּופֹו ׁשֶׁ ּמַ ְוגֹוֵרם . ׁשֶׁ

ָבָנה ִגיַמת ַהּלְ לֹום ּפְ לּות . ַחס ְוׁשָ ּגָ

ִכיָנההַ  ְ ר הּוא . ׁשּ ֲאׁשֶׁ ל ָאָדם ּבַ י ּכָ ּכִ

קֹום  ְכלֹו ִמּמָ ר ש ִ ֵ ם ָצִריְך ְלַקׁשּ ׁשָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ הּוא ְלַהּתֹוָרה ּוְלַהׁשּ ׁשֶׁ

ן ַעל ּקֵ ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ־ְוָכל זֶׁה ִנְתּתַ

יִקים  ּדִ י ַהּצַ ים ּכִ ּיִ יִקים ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ים ֵהם ַמֲעִלים ּוְמַקשְּׁ  ּיִ ִרים ֲאִמּתִ

ַרְך ַעל ם ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי ־ַהּכֹל ְלַהׁשּ

ין  יַחת ֻחּלִ יִחין ש ִ ש ִ ּמְ יָחָתן ׁשֶׁ ש ִ

ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ל . ּבְ יָחָתן ׁשֶׁ ם ש ִ י ּגַ ּכִ

י  ת ְיָקָרה ְמאֹד ּכִ יֵקי ֱאמֶׁ ַצּדִ

ְיָקא ֵהם ־ַעל יָחָתן ּדַ ְיֵדי ש ִ

ַרְך ֲאִפּלּו  ם ִיְתּבָ ֵ ִרים ְלַהׁשּ ְ ְמַקׁשּ

יִנין . אֹדָהְרחֹוִקים מְ  ל ּדִ ְוָאז ּכָ

ִרין ְפָין. ִמְתַעּבְ . ְוָכל חֹוִבין ִאְתּכַ

ח ּכַ ּתַ ִלימּו ִאׁשְ  :ְוָכל ְנהֹוָרא ְוָכל ׁשְ

יִקים ־ַעל. ב רּות ְלַצּדִ ְ ְיֵדי ִהְתַקׁשּ

ים ּיִ ִלְתׁשּוָבה  זֹוִכין זֶׁה־ְיֵדי־ַעל ֲאִמּתִ

ֵלָמה ַרת ָעוֹון. ׁשְ יק . ּוְלַכּפָ ּוְלַהְמּתִ

יִניםּוְלַבטֵּ  ל ַהּדִ ה . ל ּכָ ְוַנֲעש ֶׁ

ִריְך הּוא ־ְיֵדי־ַעל א ּבְ זֶׁה ִיחּוד ֻקְדׁשָ

הּ  ִכיְנּתֵ  :ּוׁשְ

 צב

דֹול ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ַחס  .א ּקּון ּגָ ּתִ

לֹום יְטל . ְוׁשָ ָרה ַקּפִ לֹוַמר ֲעש ָ

אֹותֹו ַהּיֹום ים ּבְ ִהּלִ : ְוֵאּלּו ֵהן. ּתְ

ם ְלָדִוד –ז "ט ְלָדִוד  – ב"ל. ִמְכּתָ

ילַמש ְ  ל  – א"מ. ּכִ יל אֶׁ ּכִ ֵרי ַמש ְ ַאׁשְ

ל ל - ב"מ. ּדָ ַאּיָ ֲערֹג ּכְ ּתַ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפח קכה, קז, קו־ ּתִ

ֵחת – ט"נ   ׁשְ ַח ַאל ּתַ  – ז"ע. ַלְמַנּצֵ

ַח ַעל ְידּותּון ִפּלָה  –' צ. ַלְמַנּצֵ ּתְ

ה ִקְראּו ' הֹודּו ַלה – ה"ק. ְלמֹׁשֶׁ

מוֹ  ל – ז"קל. ִבׁשְ בֶׁ . ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ָקְדׁשוֹ  – נ"ק ל ּבְ ּוִמי  .ַהְללּו אֶׁ

אֹותֹו ַהּיֹום ֵאין  ה ְלָאְמָרם ּבְ זֹּוכֶׁ ׁשֶׁ

ָגם ַהּנֹוָרא  ָצִריְך ִלְפחֹד עֹוד ִמּפְ

אי  ַוּדַ י ּבְ לֹום ּכִ ה ַחס ְוׁשָ ְקרֶׁ ל ַהּמִ ׁשֶׁ

ן ַעל ְיֵדי זֶׁה ּקֵ ּקּון . ִיְתּתַ ּוִבְזכּות ּתִ

יַח ִצְדֵקנּו  ֵחְטא זֶׁה ָיבֹוא ְמׁשִ

ְמֵהָרה בְּ  ץ ְנפּוצֹוֵתינּו ּבִ ָיֵמינּו ְלַקּבֵ

 :ָאֵמן
 

 קו
ִדְבֵרי ּתֹוָרה . א .ב ָראּוי ְלַהְרֵהר ּבְ

ַעת ִזּוּוג ׁשְ י־ֵכן יּוַכל . ּבִ ְוַאף־ַעל־ּפִ

ִנים ְלהֹוִליד י ּבָ ְבּתֹו  ַאף־ַעל־ּפִ ֲחׁשַ ּמַ ׁשֶׁ

ִהְרהּוֵרי  בּוָקה ָאז ּבְ ְהיֶׁה ּדְ ּתִ

יל ַעְצמֹו . ּתֹוָרה ְוטֹוב ְמאֹד ְלַהְרּגִ

ָכךְ   :ּבְ

 קז
ַעם . א ר ֵמִעְנַין ִמאּוס ּפַ ּבֵ ָחד ּדִ אֶׁ

ִהיא  ָלִלית ׁשֶׁ ֲאָוה ַהּכְ ְוַהְרָחַקת ַהּתַ

ֲאַות ִנאּוף ה . ָעָנה ְוָאַמר. ּתַ ִהּנֵ

ל ַעל ֲאִכיָלה ִנים ּכָ ִנּתֹוֵסף  ּפָ

. ְלָהָאָדם ּכַֹח ְוִחּיּות ַעל ְיֵדי זֶׁה

ֲאָוה א. ֲאָבל זֹאת ַהּתַ ַרּבָ . ֲהלֹא ַאּדְ

ת ּוַמזֶּׁקֶׁ  דֶׁ . ת ַהִחּיּות ְמאֹדִהיא ַמְפסֶׁ

ל ָאָדם ְמאֹד ת ּכֹחֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ . ּוַמּתֶׁ

ָלל אי ֵאין ְצִריִכין אֹוָתּה ּכְ ַוּדַ י . ּבְ ּכִ

ין ְלַבד ִביל ִקּיּום ַהּמִ ׁשְ  :ִאם ּבִ

 קכה
 

ר ִעם . א ים ִדּבֵ ִהּלִ ֵמִעְנַין ֲאִמיַרת ּתְ

ָחד ר ֲאִמיַרת . ְוָאַמר לוֹ . אֶׁ ִעּקַ ׁשֶׁ

ל ִמזְ  ים לֹוַמר ּכָ ִהּלִ ים ּתְ ִהּלִ מֹוֵרי ּתְ

ת ַעְצמֹו . ַעל ַעְצמוֹ  ִלְמצֹא אֶׁ

ל ִמְזמֹור ּוִמְזמֹור תֹוְך ּכָ ַאל . ּבְ ְוׁשָ

ּוֵפֵרׁש . אֹותֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵאיךְ 

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְקָצת י . לֹו ַרּבֵ ּכִ

לְֶׁך  ִוד ַהּמֶׁ ׁש ּדָ ּקֵ ּבִ ְלָחמֹות ׁשֶׁ ל ַהּמִ ּכָ

לֹום ָ יַּ , ָעָליו ַהׁשּ ם ׁשֶׁ ֵ יֵלהּו ַהׁשּ ּצִ

ם ַרְך ֵמהֶׁ ַהּכֹל ְצִריִכין ְלָפֵרׁש . ִיְתּבָ

ר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו ת ַהּיֵצֶׁ מֶׁ . ַעל ִמְלחֶׁ

ְזמֹוִרים  ָאר ַהּמִ ׁשְ זֶׁה ּבִ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ִסיָמן ק) ַאל  (א"ְוַכְמֹבָאר ִמזֶּׁה ְלֵעיל ּבְ ְוׁשָ

ֵאיְך ְיָפֵרׁש ְלַעְצמֹו . אֹותוֹ 

דָּ  סּוִקים ׁשֶׁ ַהּפְ לְֶׁך ָעָליוּבְ  ִוד ַהּמֶׁ

גֹון  ת ַעְצמֹו ּכְ ַח אֶׁ ּבֵ לֹום ְמׁשַ ָ ַהׁשּ

י ָחִסיד ֲאִני" י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ "ׁשָ



ְנָיָנא  ן"ִקיצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהר    שפט ־ קכהּתִ

זֶׁה   יב לוֹ . ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה . ֵהׁשִ ם זֶׁ ּגַ

י . ְצִריִכין ְלָפֵרׁש ַעל ַעְצמוֹ  ּכִ

ת ַעְצמֹו ְלַכף  ְצִריִכין ָלדּון אֶׁ

ַעְצמֹו ֵאיזֶׁה זְ . ְזכּות כּות ְוִלְמצֹא ּבְ

ה טֹוָבה ְבִחיַנת . ּוְנֻקּדָ ר ּבִ ֲאׁשֶׁ

ִחיַנת  ה טֹוָבה ַהזֹּאת הּוא ּבְ ֻקּדָ ַהּנְ

נּו זַ . ָחִסיד ְוַכּיֹוֵצא . ל"ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ

ִתיב ָפט ּכְ ל ְיהֹוׁשָ ּה : "ֲהלֹא ֵאצֶׁ ְגּבַ ַוּיִ

ַדְרֵכי ה ְבֵרי)" 'ִלּבֹו ּבְ ִמים ב י־ּדִ ( ז"ַהּיָ

ַדְרֵכי ה ּבְ ַרְך ַוֲעבֹוָדת' ׁשֶׁ ֹו ִיְתּבָ

יּהַ ִלּבֹו ְקָצת עֹוד ָאַמר לֹו . ִהְגּבִ

נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ר . ַרּבֵ ּבֹקֶׁ ֲהלֹא ּבַ

ה  ִחּלָה ָמה ָאנּו מֶׁ ּתְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבַ

ינּו ְוכוּ  ְוָאנּו ַמְקִטיִנים ַעְצֵמנּו ' ַחּיֵ

ְך ָאנּו אֹוְמִרים ֲאָבל ־ְוַאַחר. ְמאֹד ּכָ

ָך בְּ  ָך ְוכוּ ֲאַנְחנּו ַעּמְ ', ֵני ְבִריתֶׁ

ַאַחר ִקים ַעְצֵמנּו ־ׁשֶׁ ְך ָאנּו ְמַחזְּ ּכָ

ת ַעְצֵמנּו ְוָאנּו  ּוְמִריִמים אֶׁ

ֲאִרים ֵתנּו ּוִמְתּפָ ֻדּלָ ת ּגְ ִרים אֶׁ , ְמַסּפְ

ִריתֹו זֶַׁרע  ֵני ּבְ ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ּבְ ׁשֶׁ

ְך . ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוכוּ  י ּכָ ּכִ

ֲעבֹוַדת הְצִריִכין ְלִהְתַנהֵ  ' ג ּבַ

נַּ  ר . ל"ּכַ סֹוף ֵספֶׁ ן ִמזֶּׁה ּבְ ְוַעּיֵ

ִסיָמן רפ סּוק. ב"ָהִראׁשֹון ּבְ : ַעל ּפָ

עֹוִדי" ָרה ֵלאלַֹקי ּבְ  ":ֲאַזּמְ

 

ַלם ֵסֶפר  ֵטי מֹוֲהרַ "ִנש ְׁ ו  ו ר ִלק  ָיָנא" ן"ִקצ  נְׁ  ת ִ

ַמִים ָוָאֶרץ ָקָנה ָ ר ש  ֶ יֹון ֲאש  ֵאל ֶעלְׁ ה לְׁ ָ ִהל   ת ְׁ
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י מֹוֲהרַ  ֶפר ִקּצּור ִלּקּוטֵּ ם"ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים ְלַהּסֵּ לֵּ ָּׁ  ן ַהש ּ
 'אֹות ה' ְלִסיָמן א

ן־ְוַעל ָאָדם ַעְרִמיִמּיּות ַעל ּכֵּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  ,ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה־ִנְכַנס ּבָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ

סּוק־ל ַעל"ז יּּוַכל ַלֲעמֹ 'ְוכוּ  '"ֲאִני ָחְכָמה" :ּפָ ֶׁ ְכֵדי ש  ר ָהָרעּבִ צֶׁ ד ִנְכֵלי ַהּיֵ גֶׁ  :ד נֶׁ

ָבָנה"ִעְנָין  ְוֶזהוּ  ִסְטָרא. 'ְוכוּ  ,"ְוָחְפָרה ַהּלְ ל ּדְ כֶׁ ֵ ה הּוא ַהש ּ . ָאֳחָרא ּוְנָכָליו־ַחּמָ

ִסילּות ְך ִמּכְ ָ ְמש  ֲאָוה ַהּנִ ִסילּות ) ּוְלָבָנה הּוא ּכַֹח ַהּתַ ה ַעל ּכְ ָמָרה ְלָבָנה הּוא מֹורֶׁ ּדְ

דּועַ  ּיָ ם ְוַהּתֹוָר  (.ּכַ ֵניהֶׁ ְ תּוב. 'ְוכוּ ה ְרפּוָאה ִלש ּ ּכָ ֶׁ ָכל  :ְוזֶׁה ש  ל ֵמִאיר לֹו ּבְ כֶׁ ֵ י ַהש ּ ּכִ

ָמקֹום ָאֵפל ְסרֹונֹות ,ָמקֹום ַאִפּלּו ּבְ ֵני חֶׁ ֵיש  ּבֹו ש ְ ֶׁ ֲאֵפיָלה ש  ִעים ּכַ ְך ְרש ָ רֶׁ י ּדֶׁ . ּכִ

ָלל' א ה ּכְ ֵאינֹו רֹואֶׁ ֶׁ ִסילּות. ש  תּוב. הּוא ּכַֹח ַהּכְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ְך הֹוֵלךְ ַהכְּ  :ּכְ חֹשֶׁ . ִסיל ּבַ

ֵעהוּ ' ְוַהב ּטְ ּמַ ֶׁ ֲאָוה ,ש  תּוב ,ְוהּוא ּכַֹח ַהּתַ ּכָ ֶׁ מֹו ש   .'ְוכוּ  ,"אֹוְמִרים ָלַרע טֹוב" :ּכְ

ק ג) רֶׁ ִרים ּפֶׁ ר ְמִסיַלת ְיש ָ פֶׁ ַהּסֵ ן ּבְ  (:'ַעיֵּ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ב

ן ָרכֹות ַעּיֵּ ְלִמי ּבְ ַ ֵלל אֶׁ  ,ְירּוש  ה ֵאין אֹוְמִרים לֹו ֲעמֹד ְוִהְתּפַ א ְוָקֵרב ֲעש ֵ א ּבָ ּלָ

 :ִמְלֲחמֹוֵתינוּ 

 'ְלאֹות ב

א ְדִאיתָּׁ ָקִטיל ְלִחְוָיא  ּכְ ּקּוִנים ַמאן ּדְ ּתִ ְפִנים)ּבַ ְמֹבָאר ּבִ ֲעַריֹות ּכַ ָרא הּוא ּבָ ִעּקְ  (ּדְ

ִאיהּו ְצלֹוָתא א ּדְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ  :ָיֲהִבין ֵלּה ּבְ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ג

ָאְמרּו ַרּבֹותֵ  ְוֶזה ֶׁ ית :ל"ינוּ זַ ש  ָחַרב ּבֵ ֶׁ ש  ־ִמּיֹום ש  ְקּדָ רוִּבים) ַהּמִ ּבֹו ָהיּו ַהּכְ ֶׁ ָנה ( ש  ִנּתְ

ֹוִטים ֵאינֹו ־ְוָאְמרּו ַעל. ְנבּוָאה ַלש ּ ֶׁ ִליַח ִצּבּור ש  קֹוָלה זֶׁה ש ְ סוּק ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ּפָ

ִחיַנת ָעלֹות ָעַלי ַצח . ָהגּון ּבְ ִחיַנת ֵמַאַחר ֲעלֹות ֵמֲאחֹוֵרי נֶׁ ְמֹבָאר ּבְ ָוהֹוד ּכַ

ְפִנים  :ּבִ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ד

ָאַמר ַיֲעקֹב ְוֶזה ֶׁ ם ַרֲחִמים" :ש  ן ָלכֶׁ י ִיּתֵ ּדַ ַ ְיָקא. "ְוֵאל ש  ם ּדַ יג . ָלכֶׁ ִ ֲאָבל ַיֲעקֹב ִהש ּ

ַמֲאַמר ַרזַ  ל זֶׁה הּוא ְלטֹוָבתֹו ּכַ ּכָ ֶׁ ָלאֹות" :ל"ש  ְלש ְ ש ַ  .'ְוכוּ  "ָראּוי ָהָיה לֹו ָלבֹוא ּבְ

י ַיֲעקֹב הוּ  ּנֹוַדעּכִ ְמִציעּוָתא ּכַ אֶׁ ַעת ַעּמּוָדא ּדְ ִחיַנת ַהּדַ  :א ּבְ

 ְלאֹות ב

ן ָסִחים נ)ח "ְצלַ  ַעּיֵּ ָהָיה לֹו ְלָבֵרְך ַגם ַעל ָהָרָעה ( 'ּפְ ֶׁ ָאז ָיִבין ש  ֶׁ ָוָנה ש  ַתב ַהּכַ ּכָ ֶׁ ש 
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ִטיב עֹוָלם ַהזֶּׁה ֵיש  לֹוַמר דְּ ־ְוִאם ,ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּיֹוֵדַע זֹאת ּבָ ֶׁ ן ִמי ש  יּוַכל ְלָבֵרְך ּכֵ

ִטיב ה ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ם ַעּתָ  :ּגַ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ה

מוֹ  תּוב ּכְ ּכָ ֶׁ ְגֵזיַרת ִעִרין" :ש  ין. ּבִ ֲאְלּתִ ַ ין ש  יש ִ תוּב  ."ּוְבַמֲאַמר ַקּדִ ּכָ ֶׁ ְוזֶׁה ש 

ע ֱאִליש ָ תּוב ַספְּ  "ּבֶׁ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ִפּלָה ּכְ ִביא ַהְינּו ּתְ ר ַהּנָ ּבֵ דֹול ּדִ ָבר ּגָ ת ָאִבי ּדָ ָרה ִלי אֶׁ

דֹולֹות ל ַהּגְ זֶׁה . ּכָ יש  ּבָ ל ָמקֹום ִהְלּבִ ְך ִצּוּוי ִמּכָ רֶׁ י ָאַמר ֵאלֶׁיָך ְרַחץ ְוַטֵהר ּדֶׁ ְוַאף ּכִ

ה ִפּלָ ר) ּתְ ְרֵכי ֹיש ֶׁ תּוב ִאיש  ָקדֹוש  עֹוֵבר( ּדַ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ע ִנְקָרא ָקדֹוש  ּכְ ֱאִליש ָ  :וֶׁ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ו

ן זֶׁה ִעְנָין מּובָּׁ בֹוד ּבָ ה ְלרֹוֵדף ַאַחר ַהּכָ ֶׁ ת מֹש  ד אֶׁ ָחש ַ ֶׁ ת קַֹרח ש  ָלזֶׁה ָחַקר  ,ַמֲחלֹוקֶׁ

בֹודוֹ  ָבר ִלְכבֹוד ֱאלִֹקים. ַעל ּכְ ָכה ּכְ זָּ ֶׁ ה " :ָלזֶׁה ָאַמר ,ְוַעל ַעְצמֹו ָסַבר ש  ֻדּלָ ל ַהּגְ ּכָ

ְזכּותוֹ  'ְוכוּ  "ַהזֹּאת ָעִתיד ָתָמא הּוא ּבְ תּוב ,ּוִמּסְ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ה " :ּכְ ִלְבנֹו ָהָאב זֹוכֶׁ

ִמיָמה :ַוֲאִני ֱאדֹום ָבר ֵאין ָצִריְך ִלי ַהּדְ י ּכְ  :ּכִ

 'ְלאֹות ו

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז ְוֶזה ֶׁ ּובֹות  :ל"ש  ש  ֵני ַהּתְ תֹות ַהְינּו ש ְ ּבָ ַ י ש  ּתֵ ְמרּו ש ְ ִאְלָמֵלי ש ָ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ז ִביָאה ְגֻאּלָה ּכְ ּוָבה ַהּמְ ש  ֵלמּות ַהּתְ ֵהם ש ְ ֶׁ  :ל"ש 

 'אֹות ח' ְלִסיָמן ח

ַמר יק אָּׁ ְעּתִ ֵעת ָהֲעִטיָפה :ַהּמַ ַח ּבָ ּטֹוב ְלִהְתַאּנֵ ֶׁ ָנֵקל יוַּכל  ,מּוָבן ִמזֶּׁה ש  י ָאז ּבְ ּכִ

ְסרֹונֹוָתיו ִלים חֶׁ ים ְלַהש ְ יְך רּוַח ַחּיִ  :ְלַהְמש ִ

 'אֹות ז' ְלִסיָמן ט

ֶרךְ  ְבטוֹ  ּדֶ ְך ְלש ִ ּיָ ַ ַער ַהש ּ ר ,ש ַ ֵנים ָעש ָ י ֵיש  ש ְ ָבִטים ּכִ ר . ש ְ ֵנים ָעש ָ ְוזֶׁהוּ ִעְנָין ש ְ

ת סֶׁ נֶׁ ֵבית ַהּכְ ין ּבְ עֹוש ִ ֶׁ  :ַחּלֹונֹות ש 

 'ב אֹות ג"ְלִסיָמן י

לֹא א ְלִהְתָיֵהר ּוְלַקְנֵטר ּבְ ּלָ ַעת אֶׁ ּנוֹ  ,ּדַ זֶׁה ְנֵבָלה טֹוָבה ֵהימֶׁ  :ְוַתְלִמיד ָחָכם ּכָ

 'ְלאֹות ד

ה ְלָך  ַמֲחלֹוֶקת ֶׁ יִקים ַאל ִיְקש  ֵלְך ַעל ַצּדִ ּיֵ ֶׁ ְמָדן ש  ת ַהּלַ יַח ַהּתֹוָרה אֶׁ ֵאיְך ַמּנִ

ָעתוֹ  ִרש ְ ּוָבה ַעל. ּבְ ש   :'ְוכוּ זֶׁה ־ּתְ

 ב"ג אֹות י"ְלִסיָמן י

ן ְפִנים מּובָּׁ ע ַעל ,ּבִ ש ַ ָחד ָיכֹול ְלִהּוָ ל אֶׁ ּכָ ֶׁ ל ־ש  ר ִלְפֵני אֹוֲהבֹו ְוֵרעֹו ּכָ ַסּפֵ ּמְ ֶׁ ְיֵדי ש 

ֲעלּומֹוָתיו ים ְוַכּמּוָבא ֵעָצה זוּ . ּתַ דֹוש ִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ                                                             :ּבַ
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 'ד אֹות ח"ְלִסיָמן י

לֹום ָּׁ ן אֹות י ש  ֲעָצָמיו ַעּיֵ ם ,ְוַהְינוּ . ב"ּבַ ה ּגַ ַהּגּוף ִיְרצֶׁ ֶׁ ָמה־ש  ש ָ ְרצֹון ַהּנְ ן ּבִ מּוָבן . ּכֵ

זֹּוִכין ְלַהְפש ִ  ֶׁ ִפי ש  ּכְ ֶׁ ְפִנים ש  ת ּבִ ַ ן זֹוִכין ִלְקֻדש ּ ָגִדים ַהּצֹוִאים ּכֵ ת ַהּבְ יט אֶׁ

ץ רֶׁ ָרֵאל־אֶׁ  :ִיש ְ

 ב"ְלאֹות י

ָלִלי ,ְנָחסִעְנָין פִּ  ְוֶזהוּ  לֹום ַהּכְ ָכה ְלש ָ זָּ ֶׁ תּוב .ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  הוּ  .'ְוכוּ  "ִהְנִני" :ּכְ ְוֵכן ֵאִלּיָ

וֹ  א ַלֲעש  לוֹ ּבָ הּו זֶׁה פִּ . םת ש ָ ִפּלָהיְ ־ְוָכל זֶׁה ַעל. ְנָחסְוֵאִלּיָ תּוב. ֵדי ּתְ ּכָ ֶׁ מֹו ש   :ּכְ

יְנָחס ַוְיַפּלֵל" ֲעמֹד ּפִ  :"ַוּיַ

 'ח אֹות ד"ְלִסיָמן י

ש   ּיֵּ ֶ ש  עֹוָלםֲעבֹוָדה ָזָרה ּוכְּ  ּכְ עֹוָלם ,ִפירֹות ּבָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ  .ֲחרֹון ַאף ּבָ ֶׁ מֹו ש  ּכְ

ֵני ה" :ל"ז ַרת ּפְ ִחיַנת ַהְסּתָ ֵאין ֲעבֹודָ . "'ְוהּוא ּבְ ֶׁ ש  ּלָא  ,ִפירֹותה ָזָרה ּוכְּ ֲאָבל ּכְ אֶׁ

ֵלמּות ש ְ ָהֱאמּוָנה ֵאיָנּה ּבִ ֶׁ ֵני ה ,ש  ַרת ּפְ ל' ֲאַזי ֲחרֹון ַאּפֹו ְוַהְסּתָ ר ּכָ ךְ ־ֵאינֹו ִנּכָ . ּכָ

ת ַעְצָמן יִרים אֶׁ יִקים ֵהם ַמְסּתִ ּדִ ל ֲחרֹון ַאף ַהזֶּׁה ּוָבא ַלּצַ ֵ ְלש  ּתַ ש ְ ּמִ ֶׁ ש   :ֲאָבל ּכְ

 'ט אֹות ז"ְלִסיָמן י

ש  ָהרוּ  ֶאת ֹון ַהּקֹ  ַח ַהּקֹודֶׁ הּוא ְלש  ֶׁ ש  ש  הּוא  ,דֶׁ ֶׁ ה ֲחָכָמה ש  ָ  :'ְוכוּ ִאש ּ

 'ְלאֹות ח

ְרּגּום ּיֵש  ּבֹו טֹוב ָוָרע ּתַ ֶׁ יק. ש  ְעּתִ י ַעל :ָאַמר ַהּמַ ִמּדֹוָתיו ־ּכִ ָהָאָדם ְמעָֹרב ּבְ ֶׁ ְיֵדי ש 

ְרּגּום ֹון ּתַ ְבִחיַנת ְלש  ִחיַנת ֵעץ ,טֹוב ָוָרע הּוא ּבִ הּוא ּבְ ֶׁ ַעת טֹוב ָוָרע ש  . ַהּדַ

ר ָעָליו־ְיֵדי־ְוַעל ּבֵ ֹון. זֶׁה יּוַכל ָהַרע ַהּכֹוֵלל ְלִהְתּגַ ֵלמּות ִלְלש  י ֲעַדִין ֵאין ש ְ  ־ּכִ

ּלוֹ  ֶׁ ש  ש  ּבֹו ְלַגְמֵרי־ֲאָבל ַעל. ַהּקֹדֶׁ ֶׁ ת ָהַרע ש  יל אֶׁ ּפִ ּמַ ֶׁ ת ַהּטֹוב  ,ְיֵדי ש  ּוַמֲעלֶׁה אֶׁ

ּבוֹ  ֶׁ ש  ־ְיֵדי־ַעל ,ש  ַלם ַהּלְ ִרית־ֹוןזֶׁה ִנש ְ ִמיַרת ַהּבְ ה ִלש ְ ּלֹו ְוזֹוכֶׁ ֶׁ ש  ש  ְוָכל זֶׁה . ַהּקֹדֶׁ

ה ַרק ַעל ת ַחּוָ ה אֶׁ ּתָ ּפִ ֶׁ ָחש  ש  ַעת טֹוב ָוָרע־הּוא סֹוד ַהּנָ  :ְיֵדי ֵעץ ַהּדַ

 א"ְלאֹות י

ְרּגּום ְקִריַאת ָחד ּתַ ַנִים ִמְקָרא ְואֶׁ ה ש ְ ְרש ָ ַתב ַוֲאִפּלּו . ַהּפַ ּכָ ֶׁ זֶׁה יּוָבן ַמה ש ּ ּבָ

ָבִטיםעֲ  ְ מֹות ַהש ּ ּבֶׁ  ,ָטרֹות ְוִדיבֹון ְולֹא ָקֳאַמר ש ְ ת ֵאין ּוְלִפי זֶׁה ֵיש  לֹוַמר ּדְ ֱאמֶׁ

ְרּגּום ְמקֹום ַהּתַ ָבִטים ּבִ ְ מֹות ַהש ּ ִלים ש ְ ן ִסיָמן ל. ָצִריְך ְלַהש ְ י ֵהם "ַעּיֵ ו ּכִ

ַעל ֶׁ ה ש  דּוש ָ ָלִלּיּות ַהּקְ ָלק ְוֻכּלֹו לֹא תִּ ־ּכְ ן ָאַמר לֹו ּבָ הּכֵ ְוַגם ְלֵפרּוש  . ְראֶׁ

ַתב ַהָרא ּכָ ֶׁ מֹו ש  ן ּכְ ין ּכֵ ם"ַהּתֹוְספֹות ַהּדִ  :ש  ַעיֵּן ש ָ

 



 צגש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

 'ב אֹות ב"ְלִסיָמן כ

י־ַעל תֹוְך חֹוָתם ְידֵּ ְבִחיַנת חֹוָתם ּבְ ת ּבִ מֶׁ ְחּתֶׁ  :ֱאמּוָנה ְונֶׁ

 'ְלאֹות ג

יִכים הֵ  ַמְמש ִ ֶׁ ְבָעה רֹוִעים ש  ִ ִחיַנת ַהש ּ ֵהם ּבְ ֶׁ  :'ְוכוּ ם ֵהם ְלַהּדֹור ש 

 'ְלאֹות ה

ִהיא ֶ הוּ  ש  ֶׁ ף ַעזּּות ַהּגּוף ַמה ש ּ ּתֹקֶׁ ד ּבְ י תּוַכל ְלִהָלּכֵ ת ּכִ גֶׁ ֶׁ א ָעז ְוָחָזק ַמש ּ

ֲאוֹותבְּ   :'ְוכוּ . ַהּתַ

 א"ְלאֹות י

י ֵלָמה זֹוִכין ַעל ּכִ ָנה ש ְ ַכּוָ ּלֵל ּבְ ְתּפַ ּיִ ֶׁ ִפּלָה ש  ֵלמּות ַהּתְ ר ש ְ ה ־ִעּקַ ְיֵדי ִיְרָאה ּובּוש ָ

ַרךְ ֵמהַ  ם ִיְתּבָ ֵ ה . ל"זֶׁה זֹוִכין ְלָכל ַהנַּ ־ְיֵדי־ְוַעל. ש ּ ָ ְקֻדש ּ ְמָחה ּוְלַעזּּות ּדִ ְלש ִ

ַעל ֶׁ ה־ְיֵדי־ש  ָ ֻדש ּ ל ַהּקְ ֵלמּות . זֶׁה ִנְכָנִסין אֶׁ ם ש ְ ל ֵמהֶׁ ת ּוְלַקּבֵ יֵקי ֱאמֶׁ ּדִ ְלִהְתָקֵרב ְלּצַ

ל בָּ ־ְיֵדי־ְוַעל. ֱאמּוָנה ה ְלָיַדִים ְלַקּבֵ תזֶׁה ִיְזּכֶׁ ם מּוָסר ִמּמֹוִכיֵחי ֱאמֶׁ יָון ] הֶׁ רּוש  ּכֵ ּפֵ

יֹון זָּ ְך ּבִ רֶׁ דֶׁ ם מּוָסָרם ֲאִפּלּו ּבְ ל ֵמהֶׁ יִקים ְיַקּבֵ ַצּדִ ּיֵש  לֹו ֱאמּוָנה ּבְ ֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ְוַעל [ש 

ם  ָרֵאל ַלֲאִביהֶׁ ין ִיש ְ לֹום ּבֵ ה ש ָ ת ִמן ָהעֹוָלם ְוַיֲעש ֶׁ ין ּוַמֲחלֹקֶׁ ל ֵגרּוש ִ ּטֵ ִיְתּבַ

בַּ  ֶׁ ַמִיםש  ָ תֹוְך חֹוָתם ,ש ּ ְבִחיַנת חֹוָתם ּבְ ָחֵתם ּבִ ה ּתֵ ָ ֻדש ּ ֵדי יְ ־ְוָכל זֶׁה זֹוִכין ַעל .ְוַהּקְ

ִפּלָה ִפּלָה . ּתְ י ּתְ  :'ְוכוּ ּכִ

 'ְלִסיָמן כג אֹות ו

ּוַקת ש  מֹון ּתְ ְגּדוֹ . ַהּמָ ה נֶׁ ָ ְקֻדש ּ ִנים ּדִ חֹוֵלק ָעָליו הּוא ּפָ ֶׁ י אּוַלי ֲחֵברֹו ש   ְוֵיש  לוֹ . ּכִ

ילֹו ְלַתֲאַות ָממֹון  :ּכַֹח ְלַהּפִ

 'ְלִסיָמן כח אֹות א

ִחיַנת הּוא ת .תֹוַלַעת ְוָאֹנִכי ּבְ ְרּפַ ֻגּלָה ִהיא  .ּוִבְזיֹונֹות ַלֲחָרפֹות ַהְינוּ  .ָאָדם חֶׁ ַהּסְ

ִחיַנת ּתֹוָלע י ] ּבְ ּדוֹ  ְיֵדי ֲעָנָוה זֹוִכין לֱֶׁאמּוָנה־ַעלּכִ ר ַהּמִ ֵספֶׁ תּוב ּבְ ּכָ ֶׁ מֹו ש   [:'ת ֱאמּוָנה אֹות בּכְ

 ְלאֹות ג

ד זֹוִכין סֶׁ ה . ְלחֶׁ ְבִחיַנת ְועֹוש ֶׁ פּוִלין ּבִ ת ָהַאְלִפין ַהּנְ ן אֶׁ ד הּוא ְמַתּקֵ סֶׁ ּוָבזֶׁה ַהחֶׁ

ד ַלֲאָלִפים סֶׁ ִביל זֶׁה . חֶׁ  :'ְוכוּ ּוִבש ְ

 'אֹות ד' ְלִסיָמן ל

א ַתּיָּׁ ָערוּךְ  ,אּוְכָמא ּפְ ן הּוא ּבְ חֹור ּכֵ ס ש ָ רֶׁ ִלי חֶׁ רוּש  ּכְ ַתָיא ּפֵ ְך ּפְ רֶׁ ַרש  , עֶׁ ּוְבִמּדְ

ה פ ָרש ָ ה ּפָ  .ח"ַרּבָ

 



 צדש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

 ג"ְלאֹות י

ְלּבּוִלים ַהנַּ  ְוִעם ל ַהּבִ  :ל"ּכָ

  'א אֹות ט"ְלִסיָמן ל

ה ֶ ַרְך  ,ּתֹוָלדֹות ְועֹוש  ם ִיְתּבָ ֵ ֹות ְלַהש ּ ָקֵרב ְנָפש  ּיְ ֶׁ ַעל]ַהְינּו ש  ֶׁ ְקעּו ֱאמּוָנה ש  ן ּתִ ְיֵדי ־ַעּיֵ

ֲאוֹות  ִביַרת ּתַ ִריםש ְ ֵ ש   [:ַהּגּוף זֹוִכין ְלִדּבּוִרים ּכְ

 א"ְלאֹות כ

ְנִטיעֹות ָחָזא ְלַמטַּ . ּבִ מֹו ַאֵחר ּדְ ְפֵני ַעְצמֹו "ּכְ ּות ּבִ הּוא ְרש  ֶׁ ָיִתיב ְוָסַבר ש  ט ּדְ

ּות ת ֵאין לֹו ְרש  ֱאמֶׁ ים . ּובֶׁ לֹא ַמֲעש ִ לוּם ּבְ ב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ֵאיָנה ּכְ ֵ ּיֹוש  ֶׁ ן ַאף ש  ּכֵ

 :טֹוִבים

ם  ש ָ

ל ִמי ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ל. ש  ם יּוַכל ְלַקּבֵ ֵ ּתֹוֵקק ַלֲעבֹוַדת ַהש ּ ש ְ ּמִ ֶׁ  :ִמי ש 

 ב"ִסיָמן ל

ה לָּׁ יק. ְלַהּכַ הּ  ְלַהְמּתִ ּבָ ֶׁ יִנים ש  ִהיא . ַהּדִ ֶׁ  :'ְוכוּ ש 

 'ג אֹות ו"ְלִסיָמן ל

א אי טֹוב ִיְמצָּׁ ַוּדַ יֵמי ָרע ,ַהְינוּ ּתֹוָרה ,ּבְ ים ַרק ֵמֲחַמת ִרּבּוי הַ  .ֲאִפּלּו ּבִ בּוש ִ ּלְ

ְמצּוִמים ֵאיָנם ִנְתָרִאים ּוְמִאיִרים ֲאָבל ַעל  :'ְוכוּ ְיֵדי ־ְוַהּצִ

 'ז אֹות ז"ְלִסיָמן ל

ה ִאיש  " ְוֶזה ֹור ַמּכֵ ֹוֵחט ַהש ּ ְעָיה ס) "ש   :(ו"ְיש ַ

 'ח אֹות ט"ְלִסיָמן ל

ְבִחיַנת' ַקִין ּבִ ין ְוֵכן ּבְ ִפּלִ ְפִנים) 'ּתְ ן ּבִ ר ,(ַעיֵּ ֵספֶׁ ָחד  ּוָמָצאִתי ּבְ ּובֹות אֶׁ ֵאלֹות ּוְתש  ש ְ

דֹוש  "ֵהִביא ַמֲאַמר ַרזַ  ָאַמר לֹו ַהּקָ ֶׁ רּוךְ ־ל ש  ָלא ָמַנח  :הּוא ְלַקִין־ּבָ א ּדְ ַקְרַקְפּתָ

ין ָאתְּ  ִפּלִ ם ְלַקִין אֹות :ְוזֶׁהוּ . ּתְ ש ֶׁ ין  ,ַוּיָ ִפּלִ ן ִסיָמן ו)ַהְינוּ ַהּתְ ִנים ְלַכף ְזכוּת ' ַעיֵּ ּדָ ֶׁ ה ש  ּמַ ֶׁ ש 

ִחינַ  יןהּוא ּבְ ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ר ּבְ תֶׁ ַהְינּו אֹות ו .(ת ּכֶׁ ם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדְ  ,'ּגַ

ֹון ָהָרע ּקּון ְלָלש  ִהיא ּתִ ֶׁ ְדִאיָתא ,ַהְינּו ַהּתֹוָרה ש  ֵעְרִכין ט) ּכְ ֹון ָהָרע  ,(ו"ּבְ י ָלש  ּכִ

ָחש   ְך ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ ַ סְ  ,ִנְמש  ַמֲאַמר ַרזַ ּוְבַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּפָ  :ל"ָקה זֲֻהָמָתן ּכְ

 אֹות יּוד

א ת קי ִנְקרָּׁ ּבָ ַ ן ש  ז ַעּיֵ רֶׁ י ה. ח"אֶׁ ן ַמַהְרש ָ ' ְוָנַטעּתִ נּו זַ . א"ֲאָרִזים ְוַעּיֵ  ל"ּוְלִדְבֵרי ַרּבֵ

ם י ַעּיֵן ש ָ ּנִ ַ ת ְמש  ָהֱאמֶׁ ָבָריו ְצִריִכים ִעּיוּן ּדְ ַלאו ָהִכי ּדְ ּבְ ה ִמיֵדי ּדְ ֶׁ  :לֹא ָקש 

 
 



 צהש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

 'ט אֹות א"ן לְלִסימָ 

ָאמְ  ְוֶזה ֶׁ סּוק־ל ַעל"רּו ַרּבֹוֵתינּו זש  לֹום" :ּפָ בּוֵלְך ש ָ ם ּגְ ָ ָבא ְמִציָעא נ) "ַהש ּ  :'ְוכוּ ְוֵכיָון  (ט"ּבָ

 'ְלִסיָמן מ

ן רּוש   ַעּיֵּ ה ַהּפָ ַמֲעש ֶׁ חֹון ּבְ ּטָ ַער ַהּבִ ָבבֹות ש ַ ָהַלְך  ,חֹוַבת ַהּלְ ֶׁ ְרּכֹו ש  ָחַזר ִמּדַ ֶׁ ש 

ְרָנסָ  ִביל ּפַ ש ְ ּום ַטַעם זֶׁה ,הּבִ  :ִמש ּ

 'א אֹות ב"ְלִסיָמן מ

תּוב ַעּמּוִדים ּכָ ֶׁ מֹו ש  ם" :ַהְינּו ַרְגִלין ּכְ ַרְגֵליהֶׁ ר ּבְ ֶׁ ת ַהְיקּום ֲאש  ּו ֲחָכֵמינּו  ."ְואֶׁ ְוָדְרש 

ִחיַנת 'ְוכוּ  "זֶׁה ָממֹונוֹ " :ל"ז  :ּבְ

 'אֹות ג

ם ְלִמיֵדי ּגַ ל ּתַ ֶׁ רֹוָנם ש  ִחינַ ־ִמּלּוי ּגְ יִניםֲחָכִמים ַיִין הוּא ּבְ יק ַהּדִ ְדיֹון וַּמְמּתִ י . ת ּפִ ּכִ

ְלִמיֵדי ַח ְוַהּתַ ּמֵ ש ַ ִחיַנת ַיִין ַהּמְ א הּוא ּבְ יָנה ִלּבָ ּבִ ּבַ ֶׁ בּורֹות ש  ש  ַהּגְ ֹרֶׁ ֲחָכִמים ־ש 

נַּ  ִחיַנת ַרְגִלין ּכַ ִחיַנת ַעּמּוֵדי עֹוָלם ּבְ הּוא  ,ל"ֵהם ּבְ ֶׁ רֹוָנם ַיִין ש  ַמּלֵא ּגְ ּמְ ֶׁ ּוְכש 

ִחיַנת בִּ  יִנין־ְיֵדי־יָנה ַעלּבְ ל ַהּדִ ִקין ּכָ ם. זֶׁה ִנְמּתָ ן ִנּסּוְך ַיִין ַעל־ְוזֶׁה ּגַ י ־ּכֵ ּבֵ ּגַ

חַ  ְזּבֵ ם ,ַהּמִ ַח הּוא ּגַ ְזּבֵ י ַהּמִ ִחיַנת ַרְגִלין ־ּכִ ן ּבְ ִנים)ּכֵ ן ּפְ יִנים( ַעיֵּ ִחיַנת ּדִ ְיֵדי ־ְוַעל .ּבְ

יִנין ִקין ַהּדִ ִין ִנְמּתָ ךְ הָ " :ְוזֶׁהוּ . ִנּסּוְך ַהּיַ ה ְלַנּסֵ ךָ " :ְוזֶׁהוּ . 'ְוכוּ  "רֹוצֶׁ ְלָבבֶׁ ן ְלָך ּכִ  "ִיּתֵ

ר ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמּלֵא ֶׁ ֲאש  יִנין ֵאיָמַתי ּכַ ַקת ַהּדִ ִחיַנת ַהְמּתָ רֹוָנם . ּבְ ַהְינּו ִמּלּוי ּגְ

ְלִמיֵדי ל ּתַ ֶׁ ְקָרִאים ֵעצֹות־ש  תּוב ,ֲחָכִמים ַהּנִ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ּנּו ֵעָצה" :ּכְ ֱהִנין ִמּמֶׁ ר ָאמַ ) ."ְונֶׁ

יק ְעּתִ ם :ַהּמַ ְכָלָלם ֵהם ּגַ ּבִ ֶׁ יָך ש  ל ִמְנחֹותֶׁ ם ִיְזּכֹר ּכָ תּוב ִמּקֹדֶׁ ּכָ ֶׁ הּו ש  ן ּתֹוְספֹות יֹום ־ְוזֶׁ ָסִכים ַעיֵּ ן ַהּנְ ּכֵ

ק ד רֶׁ ָקִלים' טֹוב סֹוף ּפֶׁ ש ְ תּוב ,ְוִנּסּוְך ָצִריְך ִלְהיֹות ַיִין ַחי (ּדִ ּכָ ֶׁ מֹו ש  ם "ָהַרְמבַּ  :ּכְ

יק ִנְקָרא  ּדִ ךָּ ְוַהּצַ ּיֹון ִיְסָעדֶׁ דּועַ  ,ַחי ְוזֶׁהּו ּוִמּצִ ּיָ ְקָרא ַחי ּכַ י ִציֹּון הּוא ְיסֹוד ַהּנִ . ּכִ

תּוב ּכָ ֶׁ יִנים" :ְוזֶׁה ש  ִקין ַהּדִ ְמּתָ ּנִ ֶׁ ע ְיִמינֹו ש  ְגבּורֹות יֶׁש ַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים . "ּבִ ְוזֶׁהּו ּתַ

עֹוָלם לֹום ּבָ ים ש ָ י ַעל, ַמְרּבִ ם־ּכִ ּנֹוְתִנים ָלהֶׁ ֶׁ ְדיֹון אֹו ַעל ְיֵדי ש  ְיֵדי ִמּלּוי ְגרֹוָנם ־ּפִ

ל מ ֶׁ ם ש  ֵ הּוא ש  ֶׁ יָקן ש  יָנה ְלַהְמּתִ ּבִ ּבַ ֶׁ יִנים ש  ש  ַהּדִ ֹרֶׁ יִנים ש  יְך ְלַהּדִ ש ִ ב "ַמּמְ

יָנה ְוֵהם ש ּבִ ּבַ ֶׁ לֹום ' ע ְנהֹוִרין ְוִעם ח"ש  ש ָ א ּבְ יַמְטִרּיָ א ּגִ ְרּתָ ק יג יד)ִחּוַ רֶׁ ים ּפֶׁ  (:ֵעץ ַחּיִ

 'ז ַאַחר אֹות ה"ְלִסיָמן מ

ּפֹוְגִמין ֶ ָוִנין ּוְכש  ְכָלִלּיּות ַהּגְ ת ּבִ ֱאמֶׁ ִאים ַלֲעִנּיּות ְוִהְצַטְרכּות ־ְיֵדי־ַעל ,ּבֶׁ זֶׁה ּבָ

ִרּיֹות ם ַלּבְ ִהיא ּגַ ֶׁ ה ש  ִחיַנת ּבּוש ָ ְוִנין־ּבְ ָלִלּיּות ַהּגַ ן ּכְ ֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ז ,ּכֵ ּמַ  :ל"ּכַ

ְצָרךְ " ּנִ ֶׁ יָון ש  ץָאַמר ] 'ְוכוּ  "ּכֵ רֶׁ י אֶׁ ֵ ו רֹב ַאְנש  ָ ַעְכש  ֶׁ יק ִמזֶּׁה מּוָבן ַמה ש ּ ְעּתִ ָרֵאל ֵהם ־ַהּמַ ִיש ְ



 צוש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

ץ רֶׁ ל אֶׁ ַפע ש ֶׁ ֶׁ ִחיַנת ַהש ּ ם ּבְ ו ִנְפּגַ ָ י ַעְכש  ִרּיֹות ּכִ ְבִחיַנת ִנְצָרִכים ַלּבְ ָרֵאל־ּבִ ָאְמרּו [ ִיש ְ ֶׁ ְוזֶׁה ש 

ִפּלָה"ַרּבֹוֵתינּו ז רּוש  זֶׁה ַעל ַהּתְ י ַעל ,ל ּפֵ ִפּלָתֹו ֵאיָנּה ְידֵ ־ּכִ ִרּיֹות ּתְ ְצַרְך ַלּבְ ּנִ ֶׁ י ש 

ֵלמּות ש ְ ן ִסיָמן ס .ּבִ  :ו"ַעּיֵ

 'ט אֹות ט"ְלִסיָמן מ

ן ַקּיֵם ִמְצַות ִציִצית  ַעּיֵּ ל ַהּמְ ּכָ ֶׁ יד ש  ם אֹותֹו ַמּגִ ַלח וְּרִאיתֶׁ ת ש ְ ָרש ַ  'ְוכוּ ִסְפִרי ּפָ

ָמָרא ר ה ְלָים ּוַבּגְ ֵכלֶׁת ּדֹומֶׁ ַהּתְ ֶׁ כֶׁ "ש  הי ָרִמי ּתְ א ְוֵכן ַהְרּבֵ  :ְלּתָ

 'ד אֹות ה"ְלִסיָמן נ

ע ּבַ ין' ה ִנש ְ ִפּלִ יִמינֹו זּו ּתֹוָרה ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹּו ֵאּלּו ּתְ ֹות  ,ּבִ ִחּלָה ְצִריִכין ַלֲעש  י ּתְ ּכִ

ְמצּום ְוַאַחר ְך ְלָהִבין ָהְרָמִזים־ַהּצִ ן ִסיָמן ל .ּכָ  :ח"ְוַעּיֵ

 'ְלאֹות ו

ֶפֶרק א ּבְ ִפין ּבָ ּוּתְ ם  ַהש  ֵ ָטן ּוְפִניָנה ְלש  ַרש  ְדש ָ ּדָ ֶׁ ִביל ש  ש ְ ְרֵעיה ּבִ ֵקי ְלּכַ ָטן ְוַנש ְ ש ָ

נוּ  ּוְ ַמִים ִנַתּכַ ָ תּוב. ש  ּכָ ֶׁ מֹו ש  ֹון ָהָרע ּכְ ֲאִפּלּו ִבְלש  ֶׁ י ֵמַאַחר ש  מּוֵאל): ּכִ  (א א־ש ְ

ם ם ש ָ ר ּגַ ש ָ ל ּבָ ץ ּכָ הּוא ַהּקֵ ֶׁ ָטן ש  ָ ש ּ ֲעבּור ַהְרִעיָמּה ְוֵכן ּבַ ש  ָרצֹון  ּבַ ְמלֻּבָ

ֵקיה  ָבִרים ְלַכְך ַנש ְ ָכל ַהּדְ ין ּבְ ש ִ ה ְמלֻּבָ ָ ֻדש ּ ַרְגֵלי ַהּקְ ֶׁ הּוא ִעְנָין ש  ֶׁ ַהּבֹוֵרא ש 

ז לֹו ִעְנָין זֶׁה ְרֵעיה ְלַרּמֵ  :ַאּכַ

 ב"ְלאֹות י

ן יֹוֵרה ֵדָעה ִהְלכֹות ְנָדִרים ַעּיֵּ וֹ : ּבְ ירּוהּו ש  ּתִ ּיַ ֶׁ ֲחלֹום ָצִריְך ש  י . ֵני ֲהָלכֹותִנּדּוהוּ ּבַ ּכִ

ִחיַנת ִמיָתה סֹוָטה ַעל  ,ַגם ִנּדּוי הּוא ּבְ ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ּכַ

סּוק ְיִחי ְראּוֵבן  דּוהּו : ְוָאְמרוּ  ,ְוזֹאת ִליהּוָדה –ּפָ ּנָ ֶׁ ם ִמיָתה ְוֵכיָון ש  ְמָתא ש ָ ש ַ

נֹות ַהֲחלוֹ  ָ ִחיַנת ְוַעל ִהש ּ ֲחלֹום הּוא ּבְ ר ָעָליו ּבַ ּבֵ ּוט ְוִהְתּגַ ש  רּוש  ַהּפָ ּפֵ ם ּכְ

ִחינֹות ָכל ַהּבְ ה ּבְ ַדּמֶׁ ָנתֹו ַעל )ַהּמְ ּקָ ֹוֵני ֲהָלכֹות־ָלֵכן ּתַ ְבִחיַנת ,ְיֵדי ש  נֹות " :ּבִ ָ ְוַעל ִהש ּ

י ָנכֹון פְ  ('ְוכוּ  "ַהֲחלֹום ּכִ בּוָאר ּבִ ֵפרּוש  ַהּמְ  :'ְוכוּ  "אּוִמיֵניה ּוֵבּה ַאבָּ " :ִניםּכְ

 ד"ְלאֹות י

י־לעַ  ְצִחי  ְידֵּ ְכִליתֹו ַהּנִ ּוַח ִעם ְלָבבֹו ִמּתַ ה ִנְתעֹוְרִרין ָלש  ָ ֻדש ּ ְמָחה ִדּקְ ִנּגּון ְוש ִ

ִחיַנת רּוַח טֹוָבה  ֵהם ּבְ ֶׁ ֻקּדֹות טֹובֹות ש  ש  ְוִלְמצֹא ַהּנְ א ּוְלַחּפֵ ָלעֹוָלם ַהּבָ

ִקְרּבוֹ  ּבְ ֶׁ ה ּוְלָבְררֹו ִמּתֹוְך ָהרוַּח ָרָעה רוַּח ְנֵכָאה ַעצְ  ,ש  ַדּמֶׁ בוּת רוַּח וְּלַהְכִניַע ַהּמְ

ֵהִמּיּות ֲאוֹות ְוַאֲהבֹות ַהּבְ ל ַהּתַ ש  ּכָ ֹרֶׁ ם ש  ָ ש ּ ּמִ ֶׁ ַרְך  ,ש  ם ִיְתּבָ ֵ וּב ְלַהש ּ ְוזֹוִכין ָלש 

ת ֱאמֶׁ דּועַ  .ּבֶׁ ּיָ ּוָבה הּוא ְלַהְכִניַע ָהרּוַח ָרָעה ּוְלָבֵרר ָהרּוַח טֹוָבה ּכַ ש  ר ַהּתְ י ִעּקַ  :ּכִ



 צזש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

 'אֹות ו ה"ְלִסיָמן נ

י ךְ ־ַעל ּכִ ָנה ְלֵהפֶׁ ּוָ ה ַהּכַ ּנֶׁ ּתַ ָבה ִנש ְ ַפע, ְיֵדי ֵצרּוֵפי ַהּתֵ ֶׁ ע ש  ש ַ מֹו ִמּפֶׁ ג , ּכְ ַגע עֹנֶׁ ּוִמּנֶׁ

 :ְוַכיֹּוֵצא ּבוֹ 

 'ו אֹות א"ְלִסיָמן נ

א ְליָּׁ ִאְתּגַ ָיא ּבְ ּסְ מְ . ּוְבִאְתּכַ ּום מֶׁ ְלָיא ֵאין לֹו ש  ִאְתּגַ ּבְ ֶׁ יק ש  ָלה ְוִלְפָעִמים ֵיש  ַצּדִ ש ָ

י־ַעל־ְוַאף ל ַהּדֹור ַוֲאִפּלּו ַעל ־ּפִ ל ַעל ּכָ ֵ דֹול הּוא מֹוש  ְעֵלם ּגָ ְסָיא ּוְבהֶׁ ִאְתּכַ ֵכן ּבְ

יֵקי ַהּדֹור ל ַצּדִ ְלּתֹו ְוֻכּלָם ִנְכָנִעים ּוְכפּוִפים , ּכָ ַ ְמש  ַחת מֶׁ ם ֵהם ּתַ מֹוֵתיהֶׁ י ִנש ְ ּכִ

ת לֹו מַ ). ֵאָליו נֶׁ ִנינּו ְונֹותֶׁ ָ ש ּ ין לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוזֶׁהּו ש ֶׁ ין ּוְמַגּלִ ָלה ְוִחּקּור ּדִ ָ ְמש  ְלכּות ּומֶׁ

ְפִנים ְמֹבָאר ּבִ ְתֵרי ּתֹוָרה ּכַ ַגּלֶׁה ַהּסִ ּמְ ֶׁ  :(ש 

 'ְלאֹות ה

ן ָרה  (ז יוד"ט)ִיְרְמָיה  ַעּיֵּ ָרה ּתֹוְך ַהְסּתָ ַהְסּתָ ֵהם ּבְ ֶׁ ֲאִפּלּו אֹוָתם ש  ֶׁ ְדָיא ש  ְמֹבָאר ְלהֶׁ

ְתִמיִהים עַ  ּמַ ֶׁ ֵעינוּ ַעד ש  ש ָ ִביא ּלֵאמֹר ַמה ּפְ ַרְך , ל ַהּנָ ם ִיְתּבָ ֵ ל ָמקֹום ַהש ּ ִמּכָ

ם ַעל ּובוּ ־מֹוִדיַע ָלהֶׁ ש  ּיָ ֶׁ ֵדי ש  ָעם ּכְ ש ְ ִביא ּפִ  :ְיֵדי ַהּנָ

 א"ְלאֹות י

י יקֵּ ּדִ ת ַעל ַהּצַ ת ָהרּוַח ַהּדֹוֵפק ־ֱאמֶׁ ם זֹוִכין ְלַהְבִריא אֶׁ הֶׁ ּלָ ֶׁ ה ש  ָ ֻדש ּ ְיֵדי ֲאָנָחה ִדּקְ

לָּ  ֶׁ ם ְוַעלש  ּום ֲאִחיָזה ְלזֲֻהַמת ־ְיֵדי־הֶׁ ם ש  הֶׁ ּלֹא ִיְהיֶׁה ּבָ ֶׁ ַדִים ש  ת ַהּיָ זֶׁה ְמַטֲהִרין אֶׁ

בֹון ָיַדִים ִחיַנת ַעְצבּות רּוַח ִעּצְ הּוא ּבְ ֶׁ ָחש  ש  ל . ַהּנָ ַדִים אֶׁ ִאין ַהּיָ ְ ְוָאז ִנְתַנש ּ

ַמִים ָ ְבִחיַנת ש  ין ּבִ ֵהם ַעְצָמן ַנֲעש ִ ֶׁ ַמִים ַעד ש  ָ יד ָהָרִקיעַ " :ְוזֶׁה).ַהש ּ ה ָיָדיו ַמּגִ  "ּוַמֲעש ֵ

ּו ַרּבֹוֵתינּו ז יִקים"ְוָדְרש  ל ַצּדִ ם ש ֶׁ ה ְיֵדיהֶׁ תּוב, ל ַעל ַמֲעש ֵ ּכָ ֶׁ הּו ש  ' ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ַלה" :ְוזֶׁ

ַמִים ְולֹא ּתֹאַמר ָ ה ש  ה ַעל. 'ְוכוּ  "קֹונֶׁ י זֶׁה ַנֲעש ֶׁ ְמֹבָאר־ּכִ ֲאַוות ָממֹון ּכַ ִביַרת ּתַ  ְיֵדי ש ְ

ְפִנים ן ָזכּו ַעל־ְוַעל ,ּבִ ין־ְיֵדי־ּכֵ ִפּלִ ל ּתְ ֵכלֶׁת ְוִלְרצּוָעה ש ֶׁ ל ּתְ י ַעל. זֶׁה ְלחּוט ש ֶׁ זֶׁה ־ְיֵדי־ּכִ

ן ִסיָמן נ מֹון ְוַעּיֵ ַהּמָ ת ּבְ ש ֶׁ ָהְיָתה ְמֻלּבֶׁ ֶׁ ּלָה ַהּתֹוָרה ש  זֶׁה זֹוִכין ־ְיֵדי־ְוַעל (ד"ִנְתּגַ

ּבּוִרים ִמן הַ  ל ּדִ יִקים ְלַקּבֵ ּדִ ַמִיםַהּצַ ָ ם ֵאין . ש ּ ָ ִלין ִמש ּ ַקּבְ ּמְ ֶׁ ּבּוִרים ש  ְוָכל ַהּדִ

ַמִים ָ ָלם ִמן ַהש ּ ּבְ ּקִ ֶׁ מֹותֹו ֵמַאַחר ש  ל ַאף ִאם ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ת ַהְמַקּבֵ  ,ְלַגּנֹות אֶׁ

י ה ְרּכֵ ִחיַנת ּדַ מֹותֹו זֶׁהּו ּבְ ֵאין ֲהָלָכה ּכְ ֶׁ יג' ּוַמה ש ּ ִ ר ְלַהש ּ ְפש ָ ִאי אֶׁ ֶׁ ן ) ש  ַעּיֵ

ּוַבת ַחּוֹות ָיִאיר ִסיָמן צ ש  ָלֵלי ַהש ַּ "ּתְ ְתִמיַה ַעל ּכְ ּמַ ֶׁ ר"ד ש  ַעִקיָבא ֵמֲחֵברֹו ' ס ֲהָלָכה ּכְ

ם ּוְלַהנַּ  ן ש ָ מֹו ַעל ְקַצת , ל ֵאין ָמקֹום ִלְתִמָהתוֹ "ַעּיֵ ִקים ּכְ ה ְתִמיהֹות ְמֻסּלָ ְוֵכן ַהְרּבֵ

ּלֹא ָזכ ֶׁ זָּכּו ְלַמה ש ּ ֶׁ ִאים ש  ּנָ םּתַ י ְדַרֲחָמָנא, ּו ַרּבֹוֵתיהֶׁ ֵ ְבש  י ֵהם ּכַ  :(ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּכִ
 



 צחש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

 ג"ַאַחר אֹות י

ן־לְועַ  ּום  ּכֵּ ה ִמש ּ ּנָ ֻ ֹו ִמיָתה ְמש  לֹום ַעל קַֹרח ְוָעְנש  ָ נּו ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵ ֶׁ יד מֹש  ִהְקּפִ

ַמִים ָ ם ש  ֵ ְחלֹוָקָתן הּוא ְלש  ּמַ ֶׁ כֹוִלין ִלְטעֹות ש  ּיְ ֶׁ ֱאמֶׁ , ש  ןּובֶׁ ן . ת ָסַבר קַֹרח ּכֵ ַעּיֵ

ם' ִסיָמן ו ַתְבנּו ש ָ ּכָ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ  :ּבַ

 'ז ַאַחר אֹות א"ְלִסיָמן נ

ין אֵּ ֶ ש  קּות ַהֲחָכִמים ּכְ ּלְ ִחיַנת ִהְסּתַ י ַאף. לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים זֶׁה ּבְ ֵהם ־ַעל־ּכִ ֶׁ י ש  ּפִ

הֶׁ  ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבָ ֶׁ ל ָמקֹום ֵמַאַחר ש  ים ִמּכָ ַחּיִ קּות ֲחָכִמים ֲעַדִין ּבַ ּלְ ם ֵאין ְלָך ִהְסּתַ

דֹוָלה ִמזּוֹ  ָלל . ּגְ ְלִקים ּכְ ֵאין ִמְסּתַ ֶׁ ֵלמּות ֱאמּוַנת ֲחָכִמים הּוא ְלַהֲאִמין ש  ר ש ְ ְוִעּקַ

ִמים ָלעֹוָלם ים ְוַקּיָ י ְזכּוָתם ְותֹוָרָתם ְוִצְדָקָתם ָחּיִ  :ּכִ

 'ְלאֹות ב

ְמרוּ  ם קי ְואָּׁ ְלמִ , ט"ש ָ ל ַהְמַבזֶּׁה ּתַ תוֹ ־ידּכָ  :ָחָכם ֵאין ְרפּוָאה ְלַמּכָ

ם אֹות ב  'ש ָ

ן ת ַאֲחֵרי־ַעל יּובָּׁ ָרש ַ ה ּפָ י ִמְדָרש  ַרּבָ ה ִנְסְמָכה ִמיַתת ָנָדב ַוֲאִביהּוא  ,ּפִ ָלּמָ

ת יֹום ּפּוִרים ־ְלָפָרש ַ ר ־ְודּון ִמיֵנה ּוִמיָנה ַמה יֹום ,'ְוכוּ ַהּכִ ּפוִּרים ֵאינֹו ְמַכּפֵ ַהּכִ

ֲאִמיִנים ר ָעָליו ְוהּוא  ,ּבוֹ  ַרק ַלּמַ יק ִאם ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו ֵאינֹו ְמַכּפֵ ּדִ ן ַהּצַ ּכֵ

ֲעוֹונֹו ֵמת ָחד. ּבַ ה אֶׁ ָקנֶׁ ט עֹוִלים ּבְ ש ָ ָרש  ְוַהּפְ  :ְוַהּדְ

ם אֹות ח  'ש ָ

לֹום ָּׁ ָרא ש  ה ַוּיֵ ית ַרּבָ ְבֵראש ִ ָאְמרּו ּבִ ֶׁ ְך ש  רֶׁ ה הּוא ַעל ּדֶׁ ֵאין לֹו ּפֶׁ ֶׁ סּוק־ַעל. ש   :ּפָ

לֹוםִכיַח ַאְבָרָהם ְוהוֹ  ֵאין ִעּמֹו ּתֹוָכָחה ֵאינֹו ש ָ ֶׁ לֹום ש  ל ש ָ  :ּכָ

 'ח ַאַחר אֹות ג"ְלִסיָמן נ

ת ּבָּׁ ַ ַתֲענּוִגים ש  ִחיַנת ַאֲהָבה ּבְ ּוָבה ִהיא ֵמַאֲהָבה ּבְ ש  ּוָבה ְוַהּתְ ש  ִחיַנת ּתְ . הּוא ּבְ

ּוָבה ֵמַאֲהָבה זֶׁה בְּ  ת ּוְתש  ּבָ ַ ג ש  א ֵמעֹנֶׁ י ַאֲהָבה ּבָ ל ּכִ ֶׁ ה ש  נֶׁ ם ִמש ְ ִחיַנת לֶׁחֶׁ

ת ּבָ ַ ִנים) ש  ן ּפְ ִאים־ְיֵדי־ְוַעל ,(ַעיֵּ ּדֹור ִנְתַרּפְ ּבַ ֶׁ ִרים ש  ֵ ש  ל ַהּכְ ים . זֶׁה ּכָ ם ִנְתַיּפִ ּגַ

ִרּיֹות ֵעיֵני ַהּבְ ִדים ּבְ ּבְ ת. ְוִנְתּכַ ּבָ ַ ָאַרת ש  ר הֶׁ הּוא  ְוִעּקַ ֶׁ ּוָבה ש  ש  ָאַרת ַהּתְ הֶׁ

ְקֻדש ָּ  ִחיַנת ִחּיּות ּדִ ים ָזכוּ  ,הּבְ יָה ַחּיִ ִחיַנת טֹוֲעמֶׁ וּבּו ִוְחיוּ  ּבְ ִלין  ּוְבִחיַנת ש  ְמַקּבְ

ה ֶׁ ִחיַנת מֹש  ֵהם ּבְ ֶׁ יֵקי ַהּדֹור ש  ֹוְמִרים . ֵמַחְכֵמי ְוַצּדִ ַהּדֹור ֵאיָנם ש  ֶׁ ש  ְוִלְפָעִמים ּכְ

לוּ  ת ּתָ ּבָ ַ י ש  ת ּכִ ּבָ ַ ִחיַנת ש  ל ּבְ ם ֲאַזי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ יהֶׁ ת ּפִ ִמיַרת אֶׁ ש ְ י ּבִ

ְבִחיַנת ּבּור ּבִ ָבר :ַהּדִ ר ּדָ ם ֲאַזי ַאף ,ְוַדּבֵ יהֶׁ ֹוְמִרים ּפִ ַהּדֹור ֵאין ש  ֶׁ י ־ַעל־ּוְכש  ּפִ



 צטש ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

נַּ  ּוָבה ּכַ ש  ת ְוַהּתְ ּבָ ַ ָאַרת ש  יִעים הֶׁ ּפִ ַחְכֵמי ַהּדֹור ַמש ְ ֶׁ י־ַעל־ל ַאף"ש  ֵכן ִנְתַקְלֵקל ־ּפִ

ָאָרה ְצָלם ַההֶׁ ַגם הַ . אֶׁ י ֵמֲחַמת ּפְ ל ֵמַחְכֵמי ַהּדֹור ּכִ ּבּור ֵאין ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ּדִ

ת ּבָ ַ ִחיַנת ש  ל ּבְ ֶׁ ה ש  ָ ֻדש ּ ָהָדר ־ְיֵדי־ְוַעל. ַהִחּיּות ִדּקְ ם ַההֹוד ְוהֶׁ זֶׁה ִנְתַקְלֵקל ּגַ

ִכיָנה ַחס  ְ לוּת ַהש ּ ִחיַנת ּגָ זֶּׁה ּבְ ֶׁ ֲאָוה ש  ָעֹון ַהּגַ ִדים ּבְ ֵרי ַהּדֹור ְוִנְלּכָ ֵ ָאה ִלְכש  ַהּבָ

 :לֹוםְוש ָ 

 'ד אֹות ד"ְלִסיָמן ס

ל ִאי כֶׁ ֵ ש ּ ר ְלָהִבין ּבַ ְפש ָ ּיֵש  . אֶׁ ֶׁ ת ש  ֲחלֹקֶׁ ְכלֹו ִעְנַין ַהּמַ ש ִ ן ּוְלָהִבין ּבְ ה ְלַעּיֵ רֹוצֶׁ ֶׁ ּוִמי ש 

ים ִלְפָעִמים יּוַכל ָלבֹוא ַעל ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ין ּגְ יקֹוְרסּות־ְיֵדי־ּבֵ ּפִ . זֶׁה ְלאֶׁ

י זֶׁה ַהמַּ  םּכִ ת הּוא ּגַ נּוי־ֲחלֹקֶׁ ן סֹוד ָחָלל ַהּפָ ַהָחְכמֹות  ,ּכֵ ן ּבְ ָאסּור ְלַעּיֵ ֶׁ וְּכמֹו ש 

י יוַּכל ָלבֹוא ַעל נּוי ּכִ ִאים ֵמָחָלל ַהּפָ בּוכֹות ַהּבָ יקֹוְרסוּת ־ְיֵדי־ְוַהּמְ ּפִ זֶׁה ְלאֶׁ

מּוָרה ֱאַמר .ּגְ י ַעל זֶׁה נֶׁ ל " :ּכִ ּובּוןּכָ יָה לֹא ְיש  אֶׁ ן  "ּבָ  :'ְוכוּ ּכֵ

 'ז אֹות ב"ִסיָמן פלְ 

י ִאי ר ָלבֹוא לֱֶׁאמּוָנה ּכִ ְפש ָ ש  ־ִאם ַעל־אֶׁ ּוִמזֶּׁה ָיבֹוא לֱֶׁאמּוָנה  ,ְיֵדי ִיְרַאת ָהעֹנֶׁ

דֹוָלה ַעל) .יֹוֵתר ּגְ ֶׁ תֹוָלָדה ש  ע ֱאמּוָנה ּבְ ָרֵאל ֻמְטּבָ ש ְ ָחד ִמּיִ ָכל אֶׁ י ּבְ רּוש  ּכִ ָיָדה ָיכֹול ־ּפֵ

ש   ֶׁ  (ָלבֹוא ְלִיְרַאת ָהעֹנֶׁ ּפֹוֵרש  ַעל־ּמֹוִציָאה ַלּפַֹעל ַעלּוְכש  ֶׁ ָיָדה ֵמֲעֵבָרה ִהיא ־ְיֵדי ש 

ים  ְמש ִ ּתַ ש ְ ּמִ ֶׁ ל ש  ּכָ ֶׁ ש  ש  פֶׁ ְך ּכֹחֹות ַהּנֶׁ רֶׁ דֶׁ ַעם יֹוֵתר ּכְ ָכל ּפַ לֶׁת ּבְ ת ּוִמְתַגּדֶׁ ִמְתַחזֶּׁקֶׁ

ִקים יֹוֵתר ם יֹוֵתר ִמְתַחזְּ הֶׁ ְך ִאי לֹא ַעְבֵדי ַחְלש ֵ  ,ּבָ רֶׁ ְך ַעל ּדֶׁ  :יְוֵכן ְלֵהפֶׁ

 ב"ְלִסיָמן צ

חֹות ַעלְוהּוא  ּדָ מֹות ַהּנִ ָמקֹום ־ִעְנָין ִהְתַעּלּות ְנש ָ ֹבָאר ּבְ יק ָנע ָוָנד ַהּמְ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ְיֵדי ש 

ם. ַאֵחר י זֶׁה הּוא ּגַ ִתים־ּכִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ן ִעְנָין ּתְ ֵרי". ּכֵ  :"ְדְנִפיָלה ִמיָתה ִמּקְ

 ד"ְלִסיָמן צ

י  ִלים ְלהוֹ ּכִ בֹות ֵהם ּכֵ ַפעַהּתֵ ֶׁ ל. ָרַדת ַהש ּ ּלֵ ִריְך ְלִהְתּפַ ּצָ ֶׁ זֶׁה מּוָבן ַמה ש ּ  ּבָ

ְוָקא ִדּבּוִרים ּדַ  :ּבְ

 ג"ְלִסיָמן ק

י־ַעל ֲחַלת ֲאבֹוָתיו ְידֵּ ֹגְזלֹו ִמּנַ הּוא ּכְ ֶׁ ְלִמידֹו ש  ָהַרב מֹוֵנַע ֲהָלָכה ִמּתַ ֶׁ מֹו  ,ש  ּכְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ ז ֶׁ ְלִמידֹו ִיְרצֶׁ  :ל"ש  ם ּתַ ּגַ ֶׁ ת ַנֲחַלת ּגֹוֵרם ש  ָרֵאל אֶׁ ש ְ ה ִלְגזֹל ִמּיִ

ן. ֲאבֹוָתם ם ַרּבֹו ּכֵ ָתָמא ּגַ ים ִמּסְ ת ָהַרּבִ ְלִמיד ְמַחּיֵב אֶׁ ַהּתַ ֶׁ ש  ק. ְוֵכן ּכְ רֶׁ פֶׁ ן ּבְ  ַעּיֵ

ְלִמיָדא ְדר ן ּתַ ָטָאה ַאתְּ ' ִלְפֵני ִאיֵדיהֶׁ ָאְמרּו . ַעִקיָבא ִלּסְ ֶׁ זֶׁה מוָּבן ַמה ש ּ ּבָ
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ְלמִ  :ל"ַרּבֹוֵתינוּ ז    ם ּתַ ָתָמא ֵיש  ּגַ י ִמּסְ ין ַרּבֹו ִעּמֹו ּכִ ש  ְמַגּלִ פֶׁ ת ַהּנֶׁ ָהַרג אֶׁ ֶׁ יד ש 

ם הּוא ּגַ ְגֵזיָלה ּדְ מֹו ּבִ ַרּבֹו ִעְנַין ְרִציָחה ּכְ ֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ־ּבְ ּמַ ן ִעְנָין ְרִציָחה ּכַ ּכֵ

וֹ " "ל"ז ִאּלּו נֹוֵטל ַנְפש   :"ּכְ

 ד"ְלִסיָמן ק

י  נּו עּכִ ה ַרּבֵ ֶׁ ץה ָחש ְ "מֹש  רֶׁ אֶׁ ֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ֶׁ ּום ֵחלֶׁק־ָדם ש  ָרֵאל ש  ר . ִיש ְ ְוַהּדָ

ֵאין לֹו ֱאלֹוהַּ  ֶׁ מֹו ש  ה ּכְ ץ ּדֹומֶׁ חּוץ ָלָארֶׁ ֱעַנש   ,ּבְ גּופֹו ְונֶׁ ה ּבְ ִרים לֹוקֶׁ ֵ ְכש  ד ּבִ ֶׁ ְוַהחֹש 

ה ד ִמּדָ גֶׁ נֶׁ ה ּכְ זֶׁה ִמּדָ ֲעבֹוָדה ָזָרה) .ּבָ ָדם ּבַ ָלא ָחש ְ יָון ּדְ ל ָמקֹום ּכֵ א ּוִמּכָ ּלָ ש  אֶׁ  ַמּמָ

ה לוֹ  דֹומֶׁ ה  ,ּבְ ָהָיה ִנְראֶׁ ֶׁ א ש  ּלָ נֹו לֹא ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה אֶׁ ן ּבְ ם ּבֶׁ ּום ָהִכי ּגַ ִמש ּ

ן ם, ּכֵ ה־ְוָהָיה ּגַ דֹומֶׁ ן ּבְ לֹום ָהָיה ַעל. ּכֵ ָ נּו ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵ ֶׁ ָחָטא מֹש  ֶׁ ְיֵדי ־ּוְכמֹו ש 

ָנָתם ַכּוָ ָעה ּבְ ּטָ ֶׁ מוֹ  ,ש  םֵכן ַהֵחְטא ־ּכְ נֹו ָהָיה ּגַ ן ּבְ ל ּבֶׁ ֶׁ ן ַעל־ש  ִדְבֵרי ־ּכֵ ְיֵדי ָטעּות ּבְ

מוֹ  ַעְצמֹו ּכְ לֹום ּבְ ָ נּו ָעָליו ַהש ּ ה ַרּבֵ ֶׁ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז ,מֹש  ֶׁ ָלִני" :ל"ש  ְך ְמֻקּבְ  "ּכָ

ָדָבר ,'ְוכוּ  ִרים ּבְ ֵ ש  ם ,ְוֵהם ָהיוּ ּכְ ץ ּגַ ָארֶׁ י ָהיוּ רֹוִצים ִלּטֹל ֵחלֶׁק ּבָ ן־ּכִ ּמוּ ) .ּכֵ ָבא ּכַ

ץ רֶׁ ְכַלל אֶׁ ץ ִסיחֹון ְועֹוג ּבִ רֶׁ ָעִתיד ָלבֹוא ִיְהיֶׁה אֶׁ ּלְ ֶׁ ִאיָתא ש  ָנה ַעל ַמה ּדְ ּוָ ָרֵאל ְוֵהם ־ַהּכַ ִיש ְ

ם יֵמיהֶׁ ְהיֶׁה ּבִ אּוָלה ּתִ ַהּגְ ֶׁ  (:ָהיּו ְסבּוִרים ש 

 ט"ְלִסיָמן ק

י־ַעל ש   ְידֵּ ה ַמּמָ ה ֲחָדש ָ ִרּיָ ה ָהָאָדם ּבְ  :ֲאָנָחה ַנֲעש ֶׁ

 א"ְלִסיָמן קי

י־ַעל ַעל ּפִ דּוַע ֵמַהּבַ ם־ַהּיָ ֵ ַעל ,טֹוב־ש  ֶׁ ָרא ָרָמא ־ש  אּות ְיכֹוִלין ִלּפֹול ֵמִאיּגָ ְיֵדי ּגֵ

א ךְ  ,ְלִביָרא ֲעִמיְקּתָ ָרֵאל ַהֵהּפֶׁ ֵני ִיש ְ ְיֵדי ֲאִכיָלה ־ְוֵכן ַעל. ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֵמרֹאש  ּבְ

ְרָרה ּלֹא ִנְתּבַ ֶׁ דֹול, ש  מוֹ  ,ּוְכיֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ם ָהֲאִרי ּכְ ֵ ש  תּוב ּבְ ּכָ ֶׁ  :ל"זַ  ש 

 ב"ְלִסיָמן קי

י־ְוַעל יו ּפִ ל ְיֵמי ַחיָּ ת ּכָ ֱאמֶׁ ר ּבֶׁ ֵ ש  הּוא ,ֵעָצה זֹו ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ִאיש  ּכָ ֶׁ י ֵאיְך ש   ּכִ

ת ַעְצמֹו ַעל ַרְך ־ְיכֹוִלין ְלַהֲחיֹות ּוְלַהֲחִזיק אֶׁ ם ִיְתּבָ ֵ הּוא אֹור ַהש ּ ֶׁ ת ש  ְיֵדי ָהֱאמֶׁ

ַעְצמוֹ  ּום ֻטְמָאה ְוִסְטָרא ,ּבְ י ֵאין ש  ָתִחים ־ּכִ ם ּפְ ּלֹא ִיְהיֶׁה ש ָ ֶׁ עֹוָלם ש  ַאֲחָרא ּבָ

ם ּיֵש  ש ָ ֶׁ כּות ש  ל ַהַחש ְ ֵאין רֹוִאין אֹוָתן ֵמֲחַמת גֹודֶׁ ֶׁ ת ־ֲאָבל ַעל ,ַרק ש  ְיֵדי ָהֱאמֶׁ

ַעְצמוֹ  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ תּוב) .ֵמִאיר לֹו ַהש ּ ּכָ ֶׁ ְך לֹא יַ " :ּוְכמֹו ש  ֶׁ ם חֹש  ךָּ ּגַ יְך ִמּמֶׁ ( "ֲחש ִ

דֹול ַתח ְוָלֵצאת ֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ ה ִלְמצֹא ַהּפֶׁ ָנחֹות ) ,ְוזֹוכֶׁ ָיא ִמּמְ ש ְ ְפִנים ַהּקֻ ן ּבִ ַעּיֵ

י ֲהלֹא ַרש ִ  ָיא ּכִ ש ְ ַתח ְיֵתיָרא ְלַסְיעֹו "ְולֹא ָזִכיִתי ְלָהִבין ַהּקֻ ָעְבדּו ֵלּה ּפֶׁ ְדָיא ּדְ י ְמָפֵרש  ְלהֶׁ



 את ּתֹוֶסֶפת ּוִמּלּוִאים

ָהא     ַתח ְוַעלְוַהְינּו ּדְ ת ַהּפֶׁ ה אֶׁ ֵאינֹו רֹואֶׁ ֶׁ ֵני זֶׁה ּגּוָפא ש  ָתא הּוא ִמּפְ א ִמּלְ ּיָ ְיֵדי ־ְדָלא ִמְסּתַ

ם ֵניהֶׁ ְ ַתח ִמש ּ ֵאיזֶׁה ּפֶׁ ה לֹו יֹוֵתר ַקל ָלֵצאת ּבְ ַתח ִיְהיֶׁ ְהיֶׁה לֹו עֹוד ּפֶׁ ּיִ ֶׁ ֲאָבל ֵאין ָהִכי  (ש 

ם ַתח ָהָיה יֹוֵצא ּגַ ה ַהּפֶׁ י ִאם ָהָיה רֹואֶׁ ן־ַנּמִ ְגָמָרא  ּכֵ ז זֶׁה ּבִ ם ְוֵיש  ְלַרּמֵ ְך ש ָ רֶׁ ּדֶׁ

ת ַעל ּבָ ַ ם־ש  ְך ש ָ רֶׁ א ּדֶׁ ֶׁ ש   :ְיֵדי דֶׁ

 ג"ְלִסיָמן קי

ן ָרכֹות ה ַעּיֵּ עּוְבֵדיה' ּבְ ִמיֵליה ְולֹא ָאַמר ּבְ ן ַמר ּבְ ל ָאָדם  :ְוזֶׁהוּ  ,ְלַעיֵּ ּוְבַיד ּכָ

ינֹו הּוא ַעל ַחִתיַמת ּדִ ֶׁ פָּ ־ַיְחּתֹום ש  ֶׁ ינֹו ְלחֹוָבהְיֵדי ִאיש  ַאֵחר ש  ת ּדִ ְוזֶׁהּו  .ַסק אֶׁ

ּבֹון ־ַגם ש ְ ין ְוחֶׁ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ן ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ִניִנים ְיָקִרים)ּכֵ  (:ּפְ

 ב"ִסיָמן קכלְ 

דֹוֵלי ַהּדֹור ִמזֶּה ּו ֵאיזֶׁה ּגְ ש  ִחּדְ ֶׁ ָבִרים ש  ה ּדְ ַעִין ַהְרּבֵ ה ּבְ ְראֶׁ ְולֹא ָהָיה רּוַח ַחְכֵמי  ,ּתִ

ה מֵ  םדֹוָרם נֹוחֶׁ לּום לֹוַמר ,הֶׁ ל ּכְ ֶׁ ֵאין ִמזֶּׁה ַרְאָיה ש  ֶׁ ל  :ש  ן אֶׁ ּוֵ ּכִ ֶׁ ִאם ִאיָתא ש 

ת ֵעיֵני ַחְכֵמי ַהּדֹור ,ָהֱאמֶׁ ָבר ּבְ ל ַהּדָ אן , ַמּדּוַע לֹא ִנְתַקּבֵ ֹבָאר ּכַ י ְלִפי ַהּמְ ּכִ

ת חֹון ֵאינֹו סֹוֵבל ָהֱאמֶׁ ל ִנּצָ ֶׁ ה ש  ּדָ ֵני ְתמּוָתה ,ַהּמִ ָכל ּבְ ת ּבְ גֶׁ א ְולֹ  ,ִהיא נֹוהֶׁ

י ּה ּכִ ח ּבָ ּבַ ּתַ ַרךְ ־ִנש ְ ם ִיְתּבָ ֵ ִסְפִרי ַעל, ִאם ַהש ּ סוּק־ָלֵכן ָאְמרּו ּבְ ה " "ּפָ ְולֹא ַתֲענֶׁ

ה כִּ  ,ַעל ַרב ,"בַעל ִר  ֱעש ֶׁ לֹא ַטַעם ּוְרָאָיהלֹא ּתֹאַמר אֶׁ  :ְדָבָריו ּבְ

 ְלִסיָמן קכט אֹות ג

ת ַהּגוּ  ְצִריִכין דֹוש  ֹיאַכל אֶׁ ַעת ַהּקָ ַהּמַֹח ְוַהּדַ ֶׁ ְך ְלַמהּות , ףש  ַהּגוּף ִיְתַהּפֵ ֶׁ ַהְינּו ש  ּדְ

ְך ְלגּוף  זֹון ִנְתַהּפֵ ַהּמָ ֶׁ ִחיַנת ֲאִכיָלה ש  ִהיא ּבְ ֶׁ ַעת ש  ִהיא ַהּמַֹח ְוַהּדַ ֶׁ ָמה ש  ש ָ ַהּנְ

זֹּון  :ַהּנִ

 ב"ְלִסיָמן קמ

ש   ִרחּוק ָמקֹום זֶׁה ִמזֶּׁ  יֵּ ִרים זֶׁה ַעל זֶׁה ְוֵהם ּבְ ֵהם ְמַדּבְ ֶׁ יִקים ש  ֵני ַצּדִ ְוזֶׁה , הש ְ

הּוא  ֶׁ ָבר ש  ְמקֹומֹו אֹוֵמר ּדָ ם ּבִ ִני ש ָ ֵ יק ַהש ּ ּדִ ּתֹוָרה ְוַהּצַ ָיא ּבַ ה ֻקש ְ ֶׁ יק ַמְקש  ּדִ ַהּצַ

ָיא זֹאת רּוץ ַעל ֻקש ְ ָחד . ּתֵ ל ָהאֶׁ ֶׁ ָיא ש  ש ְ ה ְוַהּקֻ ֶׁ ה ְוזֶׁה ַמְקש  ֶׁ ְוִלְפָעִמים זֶׁה ַמְקש 

ִני ְוַעל ֵ ל ַהש ּ ֶׁ ָיא ש  רּוץ ַעל ֻקש ְ ְבִחיַנת־ֵדייְ ־הּוא ּתֵ ִרים זֶׁה ָלזֶׁה ּבִ  :זֶׁה ֵהם ִנְדּבָ

רּו ִיְרֵאי ה" ְיָקא ,'ְוכוּ  "'ָאז ִנְדּבְ רּו ּדַ ם . ִנְדּבְ ֵ ֹוֵמַע ַרק ַהש ּ ּום ָאָדם ש  ְוזֶׁה ֵאין ש 

ַרךְ  רֹון ,ִיְתּבָ ר ְלִזּכָ פֶׁ ּסֵ ָבִרים זֶׁה ָלזֶׁה ְוכֹוֵתב ּבַ ר ַהּדְ ַרְך ְמַחּבֵ , ְוהּוא ִיְתּבָ

ְבִחיַנת ְקש ֵ " :ּבִ ַמע ַויִּ ' ה בַוּיַ ש ְ רֹוןַוּיִ ר ִזּכָ פֶׁ ּסֵ ִבין ָעָליו . "ְכּתֹב ּבַ ְכּתָ ּנִ ֶׁ ר ש  פֶׁ ְוזֶׁה ַהּסֵ

ְתֵבם ַעל  ִחיַנת ּכָ ם ּבְ ְבֵריהֶׁ ִבים ּדִ ם ִנְכּתָ ְליֹון ְוש ָ ִחיַנת ֵלב ָהעֶׁ ם הּוא ּבְ ְבֵריהֶׁ ּדִ
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ךָ  נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. לּוַח ִלּבֶׁ ִדְבֵרי ַרּבֵ ְגָמא ָלזֶׁה ּבְ ַחל ַעל , ּגּוָפא ּדֻ י ַהּנַ ִאּבֵ ן ּבְ ַעּיֵ

בּועֹות ,צ"ִסיָמן ק ש ָ ַית ַהּתֹוְספֹות ּבְ ב קּוש ְ ָ נּו ְמֻיש ּ רּוש  ַרּבֵ ִפי ּפֵ ן  ,ֵאיְך ּכְ ְוַעּיֵ

ִסיָמן נ ם ּבְ ֱאַמר ש ָ ּנֶׁ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ִליְך ַאֲחָריו "ּבַ ִריִכין ְלַהש ְ ּצְ ֶׁ נּו ש  ַתב ַרּבֵ ּכָ ֶׁ ה ש  ּמֶׁ ו ּבַ

פִ  ַרְך ּתְ ְנַין ִצּיֹון ִסיָמן ב. ּלֹותִיְתּבָ ּובֹות ּבִ ֵאלֹות ּוְתש  ְ ַית ַהש ּ זֶׁה קּוש ְ ב ּבָ ָ ' ְמֻיש ּ

ה ְדָבִרים ַהזֶַּׁבח "י מפרי"ַעל הר ָ ש ּ ם ש ִ ֵ נֹות ַוֲהֵרי ְלש  ָאַמר ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ֶׁ ש ש 

ִתיב ְולֹא ָאִרי לּות ּכְ ם ִניחֹוַח ּוִבְזַמן ַהּגָ ֵ ם ְלש  ָחד ֵמהֶׁ ח ְואֶׁ ם ִנְזּבַ ֵריַח ִניחֹוַחכֶׁ ַח ּבְ

ִריִבין ַאף ַמּקְ יָטתֹו ָהא ּדְ ב ְלש ִ ֵ ִית־ַעל־ְוִנְדָחק ְלַיש ּ ֵאין ּבַ ֶׁ י ש  ם .ּפִ ּוְלִדְבֵרי . ַעּיֵן ש ָ

נֹות ְמקֹום ָקְרּבָ ִפּלֹות ֵהם ּבִ ַהֵרי ַהּתְ ה ִמיֵדי ּדְ ֶׁ נּו לֹא ָקש  ִריִכין  ,ַרּבֵ ּצְ ֶׁ ם ש  ֵ ּוְכש 

ְתִפּלָה ֲאִפלּ  ְכִתיבְלַהְרּבֹות ּבִ ָגלּוֵתנּו ַאף ּדִ י " :ּו ּבְ ּנִ ִפּלָה ֵאינֶׁ ְרּבּו ּתְ י ּתַ ם ּכִ ּגַ

ל ָמקֹום ֹוֵמַע ִמּכָ ִביל זֶׁה "ש  ש ְ ִאין ִלְפטֹר ַעְצֵמנּו ּבִ ָ ּוְצִריִכין  ,ֵאין ָאנּו ַרש ּ

ִפּלֹות ְבָיכֹול ַאֲחָריו ּתְ ִליְך ּכִ מוֹ . ְלַהש ְ נוֹ ־ֵכן הּוא ַגם־ּכְ ְרּבָ ִעְנַין ַהּקָ ן ּבְ ָאנּו ּכֵ ֶׁ ת ש 

ֹות חֹובֹוֵתינּו ּוְבֲהֵדי  ֲעש  ַעם זֶׁה ִמּלַ ִאין ִלְפטֹר ַעְצֵמנּו ִמּטַ ָ ֵאין ְצִריִכין ְוֵאין ַרש ּ

ַרֲחָמָנא ָלָמה ִלי י ּדְ ֵ ְבש  ָיתֹו ְדִמזֶּׁה ּגּוָפא מֹוַכח , ּכַ ּוְבַלאו ָהִכי ֵאין ָמקֹום ְלקּוש ְ

יר ְיכֹוִלין ְלַהְקִריב ּפִ ַ ש  ִאם ֵאין, ּדְ ָאנּו ְנַכֵוין , ַמְקִריִבין ַמה ָיִריחַ  ּדְ ֶׁ ָנה ש  ּוָ ְוַגם ַהּכַ

ֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ְותּו לֹא ִמיֵדי ק ִלְלמֹוד . ַלֲעש  ֵ ִקְרּבֹו ְוחֹוש  ּבֹו ּבֹוֵער ּבְ ּלִ ֶׁ ְוזֶׁה ש 

ל ִלבּ  ם ְמַקּבֵ ָ ַמְעָלה ּוִמש ּ ּלְ ֶׁ ל ִמּלֵב ַהזֶּׁה ש  ר לֹו הּוא ְמַקּבֵ ְפש ָ ִאי אֶׁ ֶׁ קֹו ַרק ש  ש ְ ֹו חֶׁ

ַהּלֵב חֹוֵמד  ֶׁ  :'ְוכוּ ְוָאז ַמה ש ּ

 ד"ְלִסיָמן קמ

ה ֵרש  ַגם ְוִהּנֵּ ֲאוֹות ָממֹון ִיְתּפָ ר ַמֲאַמר זֶׁה הּוא ְלִעְנַין ּתַ ן ַעל־ִעּקַ י זֶׁה־ּכֵ ְוֵכן ) ,ּפִ

ִסיָמן כ ַתב ּבְ ַעל (ג"ּכָ ֶׁ ְבִחיַנת־ש  ֲאַוות ָממֹון הּוא ּבִ ִביַרת ּתַ לֶׁךְ " :ְיֵדי ש ְ ֵני מֶׁ  אֹור ּפְ

ים י ַמֲאַמר ֲחזַ ־ְוִניָחא ַעל. "ַחּיִ ת קי)ל "ּפִ ּבָ ת נֹוְתִנין לֹו " :(ט"ש ַ ּבָ ַ ת ַהש ּ ג אֶׁ ַהְמַעּנֵ

ֲאלֹות ִלּבוֹ  רְוֲהֵאיְך אֶׁ  ,"ִמש ְ נַּ  'ְוכוּ  "ֵאין ָאָדם ֵמת" :ַוֲהלֹא ,ְפש ָ נוּ . ל"ּכַ ּוְלִפי ַרּבֵ

ָלל מּוְחָלט ,ל ִניָחא"זַ  ֵאינֹו ּכְ ת הּוא ַגם ,ּדְ ּבָ ַ ן בְּ ־ְוש  יםּכֵ  :ִחיַנת ַחּיִ

 ב"ְלִסיָמן קצ

ן ּה ר יּובָּׁ ט ִמּנֵ ּמֵ ּתַ ִמש ְ זֶׁה ַמה ּדְ ץ"ז מר"ּבָ רֶׁ ִעי ְלַאסּוֵקי ְלאֶׁ ְדּבָ ָרֵאל־י ּכְ ָמא  ,ִיש ְ ש ְ ּדִ

ָניו־ַעל ַלת ּפָ ְעּתוֹ  ,ְיֵדי ַהַקּבָ ם ּדַ ל ּגַ ֲעלֹות ־ְיֵדי־ְוִיְמַנע ַעל ,ְיַקּבֵ זֶׁה ִמּלַ

ץ רֶׁ ָרֵאל־ְלאֶׁ  :ִיש ְ
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 ז"ְלִסיָמן ר

יק בּורֹות ְלַהְמּתִ ָקה הּוא ַעל. ַהּגְ זֶׁה ־ְוַהַהְמּתָ ן אֹוָתם ְלַכף ְזכּות ּבָ ּדָ ֶׁ ְיֵדי ש 

ִרים ָעָליו ַדּבְ ּמְ ֶׁ ַאֲהָבה ,ש  ִרים ָעָליו ּבְ ַדּבְ ּמְ ֶׁ זֶׁה ש  ּסּוִרים ּבָ ל ַהּיִ ַקּבֵ ּמְ ֶׁ ֲאָבל . אֹו ש 

לֵּ  ְסּתַ ּיִ ֶׁ יָקם ֲאַזי ֻמְכָרח ש  ּלֵק ְלַגְמֵרי. קִאם ֵאין ּבֹו ּכַֹח ְלַהְמּתִ ְסּתַ ּיִ ֶׁ . ְוַהְינּו אֹו ש 

קּותוֹ ־ְוַעל ּלְ יָקם ְיֵדי ִהְסּתַ ָמתֹו ַמְמּתִ ם זֶׁה הּוא  ,ִנש ְ ּגַ ֶׁ ְדֵרָגתֹו ש  ּנֹוֵפל ִמּמַ ֶׁ אֹו ש 

ִחיַנת ִמיָתה ִאם ַאף. )ּבְ ּבְ ֶׁ י־ַעל־ּומּוָבן ש  ִפיָלה ְועֹולֶׁה ־ּפִ ֵעת ַהּנְ ֵכן ִמְתַחזֵּק ּבָ

ְקִנים ַעל־םִמיִריָדתֹו ֵהם גַ  ן ִמְתּתַ ּנֹוַדע ,זֶׁה־ְיֵדי־ּכֵ ה ּכַ ְכִלית ָהֲעִלּיָ  (:ְוַהְיִריָדה ּתַ

 אֹות ב

ִרין ְמַדּבְ ֶ ש  ַעל ּכְ ּבְ ֶׁ ַלל ּתֹוָרה ש  ָבר ־ַעל ּכְ יק ַהּדֹור הּוא ּדָ ִרים ַעל ַצּדִ ַדּבְ ּמְ ֶׁ ש  ה אֹו ּכְ ּפֶׁ

ש   ָחד ַמּמָ ַעל. אֶׁ ּבְ ֶׁ ר ּתֹוָרה ש  י ִעּקַ ל־ּכִ ה ִהיא ּתְ יק ַהּדֹורּפֶׁ ַצּדִ יק  ,ּוָיה ּבְ ּדִ ְוֵכן ַהּצַ

ַעְצמֹו ַהּתֹוָרה ֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ז ,הּוא ּבְ ּמַ ה טִ "( ב"ַמּכֹות כ) :ל"ּכַ ּמָ יּכַ ִאי ַהּנֵ ָ ש   "ּפְ

ה . 'ְוכוּ  ם הּוא חֹוֵזר ְועֹוש ֶׁ ּלָהֶׁ ֶׁ ּבּוִרים ש  ת ַהּדִ יק אֶׁ יק ַמְמּתִ ּדִ ַהּצַ ֶׁ ש  ֲאָבל ּכְ

ּבּוִרים ּתֹוָרה ּומְ  דֵמַהּדִ סֶׁ ִחיַנת ּתֹוַרת חֶׁ ִהיא ּבְ ֶׁ ָדּה ַלֲאֵחִרים ש  ּוָבזֶׁה , ַלּמְ

ֵלמּות ש ְ יָקם ּבִ  :ַמְמּתִ

 ט"ְלִסיָמן רי

ִית  ְוֶזהוּ  ן ַהּבַ ֱאַמר ַעל ֻחְרּבַ ּנֶׁ ֶׁ ְליֹון"ש  ִית ַהזֶּׁה ִיְהיֶׁה עֶׁ  :"ְוַהּבַ

 ד"ְלִסיָמן רל

יךָ  'ְוכוּ  "ְוִאם ָרץ ְלָבְבךָ " ְוֶזה לֹום ּפִ  :ּבְ

 ו"ְלִסיָמן רמ

ש   ְלִמיד ְויֵּ ָאַמר ּתַ ַמאן ּדְ זֶׁהּו ַטַעם ּדְ ִמיִני ־לֹוַמר ּדְ ֵהא ּבֹו ש ְ ּיְ ֶׁ ָחָכם ָצִריְך ש 

ִמיִנית ש ְ ּבַ ֶׁ ָאַמר לֹא ִמיָנה  ,ש  ה  ,'ְוכוּ ּוַמאן ּדְ ּדָ ן ַהּמִ א לֹא ְיַכּוֵ ּמָ ֶׁ ַעם ש  הּוא ִמּטַ

נּו זַ   : ל"ּוְכַאְזָהַרת ַרּבֵ

 אֹות יוד' ְלִסיָמן ה

הּוא ֶ ִחינַ  ש  ִגיֵני אֶׁ  תּבְ ם ְוַהּמָ ָרם ּוְלָגְרש ָ ּבְ ַ ר ְלש  ּבֵ רֹו ְוהּוא ִמְתּגַ ש ָ ים ּבְ ְחּתִ ץ הֶׁ רֶׁ

ִרים ְלֵעיל ֵהם  ְזּכָ  :'ְוכוּ ַהּנִ

 ב"אֹות י' ְלִסיָמן ז

ִריךְ  ֹות צָּׁ אֹותֹו ַהּיֹום  ַלֲעש  ּוָבה ּבְ ש   :'ְוכוּ ּתְ

 'אֹות א' ְלִסיָמן ח

ן זֶׁה ַעל מּובָּׁ ַעְצמֹו ַמְזִהיר ַעלְיֵדי ִעְנַין ִקְטרוּ ־ּבָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶׁ ָטן ש  ָ  ,זֶׁה־ג ַהש ּ
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ּלֹא  ֶׁ יו ש  ה ָלֵתת ַעל ּפִ ת ַאֲחֵרי ָצִריְך ַאּתָ ָרש ַ ה ּפָ ית ַרּבָ ְבֵראש ִ ְדִאיָתא ּבִ ּכְ

תּוב ,ְיַקְטֵרג ּכָ ֶׁ מֹו ש  אן ְוהּוא ּכְ ל  :ּכַ יר ִעְנַין ָהֲעֵבָרה ִעם ּכָ ְזּכִ ּמַ ֶׁ ַעל ְיֵדי ש  ּדְ

י ָרטֶׁ ת ָהֵריַח ַרעּפְ יִרין  ,ָה הּוא ְמעֹוֵרר אֶׁ ְזּכִ ּמַ ֶׁ ָהעֹוָלמֹות ש  ֶׁ ְסָפִרים ש  ּוְכְדִאיָתא ּבִ

ְרחֹון  ת ַהּסִ ינוּר ְוהּוא ְלַהֲעִביר אֶׁ ָנָהר ּדִ ִביִלין אֹוָתן ּבְ ת ָהֲעֵברֹות ַמּטְ ם אֶׁ הֶׁ ּבָ

ְתעֹוֵרר ַעל ּנִ ֶׁ ָרָתם־ש   :ְיֵדי ַהְזּכָ

 'ַאַחר אֹות ב' ְלִסיָמן מ

ּלֹו  ֲארּותַהִהְתּפָּׁ  ֶׁ ין ש  ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ָרֵאל הּוא ּבְ ֵאר ִעם ִיש ְ ַרְך ִמְתּפָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהש ּ ֶׁ ש 

ַרךְ  ִכיָנה ־ְוַעל. ִיְתּבָ ְ ַרְך ֲאַזי ַהש ּ ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ֵמַהש ּ ש ְ ָחד ִמּיִ ְתַרֵחק אֶׁ ּנִ ֶׁ ש  ן ּכְ ּכֵ

ת  קֶׁ רֹוִעי"צֹועֶׁ ִני ִמזְּ י ַקּלַ ִני ֵמרֹאש ִ נִּ . "ַקּלַ ֶׁ ין ַהְינּו ש  ֲעש ִ ּנַ ֶׁ ין ש  ִפּלִ ְבָיכֹול ַהּתְ ם ּכִ ְפּגַ

ֲארּות ָרֵאל ְוָכל. ִמן ַהִהְתּפָ ש ְ ָחד ִמּיִ אֶׁ ֶׁ ַרְך ־ּוְכש  ם ִיְתּבָ ֵ ים ִנְתָקְרִבים ְלַהש ּ ן ַרּבִ ּכֵ ֶׁ ש 

ַרךְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהש ּ ֶׁ ין ש  ִפּלִ הּוא אֹור ַהּתְ ֶׁ ֲארּות ש  יֹוֵתר אֹור ַהִהְתּפָ  ,ֲאַזי ִנּתֹוֵסף ּבְ

ָרֵאל ּומִ  ִמיד ַעל ִיש ְ יַח ּתָ ּגִ ש ְ ּמַ ֶׁ ְבָיכֹול ש  ַרְך ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ַחת ַהש ּ ּגָ ה ַהש ְ זֶּׁה ַנֲעש ֶׁ

ץ ,ְלטֹוָבה רֶׁ ת אֶׁ ַ ְך ְקֻדש ּ ַ ץ־ּוִמזֶּׁה ִנְמש  רֶׁ ָרֵאל ּוְבִחיַנת ֲאִויָרא ְדאֶׁ ָרֵאל ־ִיש ְ ִיש ְ

ים ת ָהֲאִויר־ְוַעל) .ַמְחּכִ ים ִלְראֹות אֶׁ ּתִ ן ְצִריִכים ַהּבָ תּוב ,ּכֵ ּכָ ֶׁ מֹו ש   ּכְ

ְלָחן ֻ ש ּ י ַהד :ָערּוךְ ־ּבַ ָרֵאל ְוַעל ְיֵדי ' ּכִ ץ ִיש ְ רֶׁ ע רּוחֹות אֶׁ ִחיַנת ַאְרּבַ ים ֵהם ּבְ ּתִ ּבָ

ָרֵאל ץ ִיש ְ רֶׁ ת אֶׁ ַ ְקֻדש ּ ש  ּבִ ת ָהֲאִויר ִנְתַקּדֵ רֹוִאין אֶׁ ֶׁ  (:ש 

 ז"ְלִסיָמן ע

ין ִפּלִ ִחינַ  ּתְ ִחיַנת ֹמִחין ְוָהְרצּוָעה ִהיא ּבְ ת ָהְרצּוָעה . ת ִיְרָאהֵהם ּבְ רֶׁ עֹובֶׁ ֶׁ ְוזֶׁהּו ש 

א ְרּתָ ְעּבַ ין ,ּתֹוְך ַהּמַ ִפּלִ ת ּתֹוְך ַהּמִֹחין ְוַהּתְ רֶׁ ְרָאה עֹובֶׁ י ַהּיִ ית ָחְכָמה . ּכִ י ֵראש ִ ּכִ

ָחד . ְוִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין ָחְכָמה' ִיְרַאת ה א ְלָכל אֶׁ ִחיָנה זֹאת ָהְרצּוָעה ּבָ ּוִמּבְ

ָרֵאל ֵאיזֶׁ  ש ְ ָכל יֹוםִמּיִ דֹול. ה ַצַער ּבְ דֹוָלה ַצֲערֹו יֹוֵתר ּגָ ְעּתֹו יֹוֵתר ּגְ ּדַ ֶׁ . ְוָכל ִמי ש 

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ֶׁ ַעת ְוַהּמַֹח ש  ִפי ַהּדַ ְרָאה ִהיא ּכְ ְרָאה ְוַהּיִ ל ֵמַהּיִ ֵ ְלש  ּתַ ַער ִנש ְ י ַהּצַ ּכִ

ין ִפּלִ א ֵמַהְר . ּתְ ַער ַהּבָ ָקה ָלזֶׁה ַהּצַ ּקּון ְוַהַהְמּתָ ְיֵדי ־ל הּוא ַעל"צּוָעה ַהנַּ ְוַהּתִ

ִנים ן ּפְ ַמִים ַעּיֵ ָ ה ּוְבִיְרַאת ש  ָ ְקֻדש ּ  :ֲאִכיָלה ּבִ

יָמן ב ַמט ִמּסִ  'סֹוף אֹות ב' ִנש ְ

ְכִתיב ַאַחר פָּ  ְוֶזהוּ  ךָ "סוּק ּדִ בוֹ  "ֲחגֹור ַחְרּבְ ְפִנים ַהּמְ נֹות ְמָלִכים"ָאר ּבִ . 'ְוכוּ  "ּבְ

ךְ  לֶׁ ת מֶׁ בּוָדּה ּבַ ל ּכְ  :ּכָ

 


