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ֵסֶפר
ֹבָארֹות ָהֵעצֹות ַהְמּ
ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ְבּ ַהּמּוָבִאים  ָהֵעצֹות  ְוֵהם 
אּור  ַהֵבּ ַתְכִלית  ְבּ ַטייְטׁש  ָלׁשֹון  ְבּ ֲארּו  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ
ְבָרא  ה ַעל ְיֵדי ַהאי ַגּ ּוְבָלׁשֹון ַקל ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶשׂ
מֹוֲהַר"ן  נּו  ַרֵבּ ל  ֶשׁ ֲחָלָציו  ִמּיֹוְצֵאי  יָרא  ְוַיִקּ א  ַרָבּ
ּדֹור  ַבּ ֶשׁ לֹוֵמנּו  ְשׁ י  ַאְנֵשׁ דֹוֵלי  ּוִמְגּ זצ"ל  ֶרְסֶלב  ִמְבּ

אְרְסִקי ז"ל. ְמׁשֹון ַבּ ַהּקֹוֵדם ה"ה הרה"ח ר' ִשׁ

ֶדׁש  ד ִלְלׁשֹון ַהקֹּ ם ּוְמֻעָבּ ה יֹוֵצא ָלאֹור ְמֻתְרָגּ ַעָתּ
ְלַהְרוֹות  ֵדי  ְכּ ֲחׁשּובֹות  הֹוָספֹות  ה  ַהְרֵבּ ִעם 

ים ּוְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא. אֹון ָהַרִבּ ִצָמּ
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ֹבָארֹות הֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה

א

רֹון. לּות.הּוא.ַרק.ֵמֲחַמת.ִחּסָ ר.ַהּגָ י.ִעּקַ לּוי.ֶבֱאמּוָנה..ּכִ אּוָלה.ּתָ ר ַהּגְ ִעּקַ

קּו. ִיְתַחּזְ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ בֹוא. ּתָ אּוָלה. ַהּגְ לֹוַמר,. ּכְ ֱאמּוָנה.. ּבֶ

ְוָכל. ְכָלִלּיּות,. ּבִ עֹוָלם. ּבָ ְתַרֵחׁש. ַהּמִ ל. ּכָ י. ּכִ ְוַיֲאִמינּו. ית,. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ

לֹום,.ֵהן.ַרֲחבּות,. ְוׁשָ ִיּסּוִרים,.ַחס. ְפָרִטּיּות,.ֵהן. ּבִ ל.ָאָדם. ּכָ ַהּקֹוֶרה.ִעם.

ַבע..ְועֹוד.ַיֲאִמינּו,. ֶרְך.ַהּטֶ ַרְך,.ְולֹא.ִמּדֶ ָרִטית.ִיְתּבָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ְמקֹוָרם.ּבְ

ִפי. ּכְ ִריְך.הּוא.ִעם.ָהָאָדם.הּוא.ַרק.ְלטֹוָבה,. ּבְ א. ב.קּוְדׁשָ ַסּבֵ ּמְ ׁשֶ ל. ּכָ י. ּכִ

ָעִביד.ַרֲחָמָנא.ְלָטב. ל.ַמה.ּדְ ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,."ּכָ בָֹאר.ּבְ ַהּמְ

רּוְך. דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ל.ַמה.ׁשֶ י.ּכָ ַמע,.ּכִ ָרכֹות.ס':.זַֹהר.ח"א.קפא.(.ַמׁשְ ָעִביד"..)ּבְ

ָכל.ִסְפֵרי. בָֹאר.עֹוד.ּבְ ִפי.ַהּמְ מּוָרה,.ּכְ ה.ִעם.ֲעָבָדיו.הּוא.טֹוָבה.ּגְ הּוא.עֹוׂשֶ

ה"ה. ִמיָלה,. ִהְלכֹות. ה"ט,. ַסח. ּפֶ )ִהְלכֹות. ֲהָלכֹות,. ִלּקּוֵטי. ּבְ ּוִבְפָרט. ָהֱאֶמת,.

ֵדי.ְלעֹוְררֹו. רּוְך.הּוא.ׁשֹוֵלַח.ָלָאָדם.ֵהם.ּכְ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ּסּוִרים.ׁשֶ י.ַהּיִ ְועֹוד(.ּכִ

ִפי. ּכְ ָהֱאֶמת,. ֶרְך. ּדֶ ַהּתֹוָרה,. ְלֶדֶרְך. ּתֹוִעים. ֶרְך. ִמּדֶ ׁשּוב. ּיָ ׁשֶ ָנתֹו,. ְ ִמּשׁ

ים.קי"ט.קעו.(. ִהּלִ סּוק.)ּתְ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.)ח"א.ִסיָמן.ר"ו(.ַעל.ַהּפָ בָֹאר.ּבְ ַהּמְ

ם.צ'.ג.(. סּוק.)ׁשָ "י.ַעל.ַהּפָ ֵפרּוׁש.ַרׁשִ בָֹאר.ּבְ ה.ֹאֵבד",.ּוְכִפי.ַהּמְ ׂשֶ ִעיִתי.ּכְ "ּתָ

רּוְך.הּוא. דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ א,.ַוּתֹאֶמר.ׁשּובּו.ְבֵני.ָאָדם.".ׁשֶ ּכָ ב.ֱאנֹוׁש.ַעד.ּדַ ׁשֵ "ּתָ

ָלן,.ָלָאָדם,.ּוְבֶאְמָצעּוָתם.הּוא.ַמְזִהירֹו. ים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ׁשֹוֵלַח.ִיּסּוִרים.ָקׁשִ

רּוְך. דֹוׁש.ּבָ יַע.ַהּקָ ּפִ ר.ְלַהְרָחָבה,.ַמׁשְ ֲאׁשֶ ְרּכֹו.ָהָרָעה.ּוְלֵהֶפְך,.ּבַ ָלׁשּוב.ִמּדַ

י.ַהּטֹובֹות.ְוַהֲחָסִדים. יר.ְוַיֲאִמין.ּכִ הּוא.טֹובֹות,.ְלַנּסֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ִאם.ַיּכִ



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ ו

ָצַבר. ַהּטֹוב. ֶאת. י. ּכִ ַיְחׁשֹב. ָחִליָלה. ִאם. אֹו. ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ֵמַהׁשְ ֵהם.

ל.ָהעֹוֵבר.ַעל.ִמְצָוה. י.ּכָ לּותֹו.ּוְבָחְכָמתֹו..עֹוד.ֵיׁש.ְלַהֲאִמין,.ּכִ ּדְ ּתַ ל.ִהׁשְ ׁשֶ ּבְ

אי..ֲהַגם. ַוּדַ ִפירֹות,.ֵיָעֵנׁש.ּבְ ְצוֹות.ַהּתֹוָרה,.ֵמֲחַמת.ֵליָצנּות.אֹו.ּכְ ַאַחת.ִמּמִ

א,.ַמְצִליִחים. ַרּבָ ים,.ַאּדְ י.עֹוְבֵרי.ֲעֵבָרה.ֵאיָנם.ֶנֱעָנׁשִ ְכאֹוָרה.ִנְדֶמה.ּכִ ּלִ ׁשֶ

ְוַכּיֹוֵצא. ַפְרָנָסה,. ּבְ ְבִריאּות.ַהּגּוף,.ֵהן. ּבִ ה,.ֵהן. ַהּזֶ ִעְנְיֵני.עֹוָלם. ָכל. ּבְ ֵהם.

א. ל.עֹוְבֵרי.ֲעֵבָרה.ֵאיָנּה.ֶאּלָ י.ַהְצָלָחָתם.ׁשֶ ה,.ֵיׁש.ְלַהֲאִמין.ְוָלַדַעת.ּכִ ֵאּלֶ ּבְ

ֱאֶמת. ים,.ִאם.ַיֲחִזיקּו.ְויֹאֲחזּו.ַעְצָמם.ּבֶ ּיִ ֲאִמיִנים.ָהֲאִמּתִ יֹון.ַליֵרִאים.ְוַלּמַ ִנּסָ

ד,. ּוִמּיַ ֶכף. ּתֵ יָקה. ַמּזִ ֵאיָנּה. ֲעֵבָרה. י. ּכִ רֹוִאים. ֶ ּשׁ י. ּפִ ַעל. ְוַאף. ּה. ַלֲאִמּתָ

א. ֱאֶמת.לֹא.ִיּשָׂ ֶכף..ֲאָבל.ּבֶ ר.ְוָהֱאֶמת.ֵאינֹו.ַמְצִליַח.ּתֵ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ּוֵמִאיָדְך.ּדֶ

ַהּתֹוָרה. ִמְצוֹות. ַעל. עֹוְבָרם. ַעל. ְוַלּכֹוְפִרים. ִצים. ַלּלֵ ָניו. ּפָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִיְתָחְרטּו. לֹא. ְוִאם. ית.. ָהֲאִמּתִ ְוָלֱאמּוָנה. ָלֱאֶמת. ם. ְוַלְעּגָ ֵליָצנּוָתם. ְוַעל.

ית. ֵניֶהם.ָלֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ּפְ ימּו. ָיׂשִ ְולֹא. ְוַהּכֹוְזבֹות. עֹוֵתיֶהם.ָהָרעֹות. ִמּדֵ

ְך. ְתַהּפֵ ה.ּתִ ֻדּמָ ֵבִדים,.ְוַהְצָלָחָתם.ַהּמְ ים.ּכְ ֳעָנׁשִ ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ֵיָעְנׁשּו.ּבְ

ם. ת.)ׁשָ ּבָ ַ יר.ְליֹום.ַהּשׁ ִמְזמֹור.ׁשִ בָֹאר.ּבְ ִפי.ַהּמְ ֲעֵליֶהם.ְלָצרֹות.ְוִיּסּוִרים,.ּכְ

ְמָדם.ֲעֵדי. ָ ל.ּפֲֹעֵלי.ָאֶון,.ְלִהּשׁ ִציצּו.ּכָ ב.ַוּיָ מֹו.ֵעׂשֶ ִעים.ּכְ ְפרַֹח.ְרׁשָ צ"ב.ח.(."ּבִ

ּיֹאְבדּו.ָלֶנַצח.. ֵדי.ׁשֶ ל.ּפֹוֲעֵלי.ָאֶון.ִהיא.ּכְ ה.ׁשֶ ַעד"..ַהְינּו,.ַהְצָלָחָתם.ָהַרּבָ

ַרק. ְולּו. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ִפי. ּכְ ָלֱאמּוָנה,. יעּו. ַיּגִ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ּזַֹהר. בָֹאר.ּבַ ִפי.ַהּמְ ֵלָמה,.ּכְ ְ אּוָלה.ַהּשׁ ְתָקֵרב.ַהּגְ אי.ּתִ ְלַבד,.ַוּדַ ִקּבּוץ.ֶאָחד.ּבִ

ֲאִפילּו. ַמע,. ַמׁשְ ֲחָדא". א. ּתָ ְכִניׁשְ "ּבִ ף.כ"ג.ע"ג.(. ּדַ נַֹח. ַחָדׁש. )זֹוַהר. דֹוׁש. ַהּקָ

ד. ָראּוי,.ִמּיַ ית.ּכָ יעּו.ָלֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ים.ַיּגִ ל.ֲאָנׁשִ ִאם.ַרק.ִקּבּוץ.ֶאָחד.ׁשֶ

ר. ְפָרִטּיּות,.ֲאׁשֶ לּות.ּבִ ר.ַהּגָ ם.ִעּקַ ַרְך..ּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת.ַהּשׁ אּוָלה.ּבְ בֹוא.ַהּגְ ּתָ

יֹות.ּוְסֵפקֹות.ּוִבְמִרירּות. ֻקׁשְ ָאגֹות,.ּבְ ּדְ ַעְצבּות,.ּבִ ל.ְיהּוִדי.ַלחּוץ.ְוָדחּוק.ּבְ ּכָ

ְרָנָסה. ל.ּפַ ׁשֶ ְבִריאּות.ַהּגּוף,.ֵהן.ּבְ ֹונֹות,.ֵהן.ּבִ יו.ַהּשׁ ְתָקאֹות.ַחּיָ ל.ַהְרּפַ ׁשֶ ּבְ
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ל.ֶזה.הּוא.ֵמֲחַמת.ֹחֶסר. יתֹו.ְוכּו',.ּכָ ֵני.ּבֵ ד.ּבְ ד.ַעְצמֹו,.ֵהן.ִמּצַ ְוכּו',.ֵהן.ִמּצַ

ְתַרֵחׁש.ִעּמֹו,. ל.ַהּמִ י.ּכָ ֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּכִ ָרִטית,.ַהְינּו.ׁשֶ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוָנה.ּבְ

ַרְך,.ְולֹא. ָרִטית.ִיְתּבָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ה.ּבְ ֵהן.ִיּסּוִרים,.ֵהן.ַרֲחבּות,.ַהּכֹל.ַנֲעׂשֶ

ּסּוִרים,.זּוַלת. ָלה.ִמּיִ י.ֵאין.ֶעְזָרה.ְוַהּצָ ַבע,.ְוֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּכִ ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ַעל.ּפִ

ֶדֶרְך.ִטְבִעית,. לּות.ּבְ ּדְ ּתַ ֱאֶמת.לֹא.ּתֹוִעיל.ׁשּום.ִהׁשְ י.ּבֶ ַרְך..ְוִכּ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ְבׁשֹוֵקי. לֹא. ץ. ֶיְחּפָ ַהּסּוס. ִבְגבּוַרת. "לֹא. יא.(. י.. )קמ"ז. ים. ְתִהּלִ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ִסּבֹות. ַעל. ְסְמכּו. ּיִ ֶ ּשׁ ָחֵפץ. ֵאינֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַהְינּו,. ִיְרֶצה".. ָהִאיׁש.

ַמע,. א:."רֹוֶצה.ה'.ֶאת.ְיֵרָאיו,.ֶאת.ַהְמַיֲחִלים.ְלַחְסּדֹו.".ַמׁשְ ִטְבִעּיֹות,.ֶאּלָ

וּו. ְוִיּקָ ּבֹו. ִיְבְטחּו. ָרִטית,. ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמינּו. ּיַ ׁשֶ ְבָיכֹול.ָחֵפץ. ּכִ י.הּוא. ּכִ

ְקוֹות. ת.ּתִ ִלּיַ ל.ּתְ ָרִטית,.ּוְבׁשֶ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ר.ֱאמּוָנה.ּבְ ל.ֶהְעּדֵ ׁשֶ ְלַחְסּדֹו..ַאְך.ּבְ

ְרצֹון.ה',.ֵאין.ׁשּום.טֹוָבה.צֹוַמַחת. ּלֹא.ּכִ ִסּבֹות.ִטְבִעּיֹות.ׁשֶ לּות.ּבְ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ

חֹוָרה,. יַעה.נֹוְפִלים.ְלַעְצבּות.ּוְדָאגֹות.ּוָמָרה.ׁשְ ּזֹו.ֵאיָנּה.מֹוׁשִ ְך..ּוְכׁשֶ ִמּכָ

ר.ֱאמּוָנה. ל.ֶהְעּדֵ ׁשֶ ָלן..ְוָכל.ֶזה.ּבְ יֹוֵתר,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ה.ּבְ ׁשָ לּות.ַהּקָ ּזֹו.ַהּגָ ׁשֶ

ַרְך.ְיׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים. ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ֵמַהּשׁ ּלֹא.ְמַבְקׁשִ ָרִטית,.ַהְינּו.ׁשֶ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

בָֹאר. ַהּמְ ִפי. ּכְ ֵלָמה,. ׁשְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ֲאָבל. ֱאֶמת.. ּבֶ לֹו. קּוִקים. ּזְ ׁשֶ ִעְנַין. ָכל. ּבְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ְפָרט,. ּבִ ֵהן. ְכָלל. ּבִ ֵהן. ֻלּיֹות,. ּגָ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ִנּצֹוִלים. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ

אּוָלה.ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה. ר.ַהּגְ ִעּקַ ִעיף,.ׁשֶ ת.ַהּסָ ְתִחּלַ ּבִ

ב

ֶזה.. ָרֵאל.-.ִעְנַין.ֶאָחד.ֵהם.ּוְתלּוִיים.ֶזה.ּבָ ים.ְוֶאֶרץ.ִיׂשְ ה.ְוִנּסִ ֱאמּוָנה ּוְתִפּלָ

ַחת. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמּוָנה. ֶאת. ק. ְלַחּזֵ ֶלת. ְמֻסּגֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ַהְינּו,.

ְכָלִלּיּות. ּבִ ֶלֱאמּוָנה. ִלְזּכֹות. ֱאֶמת. ּבֶ ִנְכָסִפים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ֵלמּות. ִלׁשְ ם. ּגַ ֶלת. ְמֻסּגֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. א'(. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ )ּכַ ּוִבְפָרִטּיּות.
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ל.ְלׁשּום. ּלֵ ָאסּור.ְלִהְתּפַ ֵברּור,.ׁשֶ ה..ַהְינּו.ָלחּוׁש.ּוְלַהֲאִמין.ְוָלַדַעת.ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ִפי. ּכְ ְלַבד,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ַרק. עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ִנְבָרא.

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ֶלת. ְמֻסּגֶ ְועֹוד. תֹו.. ְתִחּלָ ּבִ כ"ז. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן.

ר. ֲאׁשֶ ַהְנָהָגה.ַעל.ִטְבִעית..ַהְינּו,.ּכַ ים,.ּבְ ִנּסִ יר.ְלֶלב.ָהָאָדם.ֱאמּוָנה.ּבְ ְלַהְחּדִ

ר. ַבע.ִאי.ֶאְפׁשָ ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ַעל.ּפִ ָרה,.ׁשֶ ָאָדם.ָזקּוק.ְלטֹוָבה.אֹו.ִליׁשּוָעה.ִמּצָ

ָלן,.ִאם. ּקֹוֶרה.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֶ ִפי.ּשׁ ָרתֹו,.ּכְ ע.ִמּצָ ׁשַ ל.טֹוָבה.זֹו.אֹו.ְלִהּוָ לֹו.ְלַקּבֵ

ם. ֵ י.ַהּשׁ ַהְנָהָגה.ַעל.ִטְבִעית,.ַהְינּו.ַמֲאִמין.הּוא.ּכִ ים,.ּבְ ִנּסִ ַמֲאִמין.הּוא.ּבְ

יַע.לֹו.ַהּטֹוָבה.ְוַהְיׁשּוָעה.ָלֶהן.הּוא. ּפִ ֶדֶרְך.ֵנס,.ּוְלַהׁשְ ַרְך.ָיכֹול.ְלָעְזרֹו.ּבְ ִיְתּבָ

ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ּנּו,. ִמּמֶ ָבר. ַהּדָ ִנְבַצר. ַבע. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ ׁשֶ י. ּפִ ַעל. ַאף. ָזקּוק.

אי. ַבע..ּוְבַוּדַ ים.ֶאת.ַהּטֶ ּנִ ה.ְמׁשַ י.ֱאמּוָנה.ּוְתִפּלָ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ז'.ּכִ

ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ְוִלְתִפּלָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ר.זֹוִכים.ְלַהֲאִמין. ִמיד,.ְוַכֲאׁשֶ ה.ֶוֱאמּוָנה.ּתָ ְתִפּלָ ק.ּבִ ְלִהְתַרּפֹות.ַרק.ְלִהְתַחּזֵ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.)ִהְלכֹות. ָרֵאל..עֹוד.ְמבָֹאר.ּבְ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ים.זֹוִהי.ְקֻדּשׁ ִנּסִ ּבְ

יק. ַצּדִ ֶאל. ַהִהְתָקְרבּות. י. ּכִ ְועֹוד(,. ה"ד. ָהֵריַח. ת. ְרּכַ ּבִ ִהְלכֹות. ה"ג,. ה. ִפּלָ ּתְ

אן. ׁש..ִמּכָ ָרֵאל.ַמּמָ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ה.ְקֻדּשׁ ָראּוי.-.ֵהּנָ ָהֱאֶמת,.ְוִקּיּום.ֲעצֹוָתיו.ּכָ

ְוִקּיּום. ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ְלֵמִדים,. ָאנּו.

ֵלמּות.. ׁשְ ה.ּבִ ָראּוי.ְוַגם.זֹוִכים.ִלְתִפּלָ ֱאמּוָנה.ּכָ ק.ּבֶ ֲעצֹוָתיו,.זֹוִכים.ְלִהְתַחּזֵ

ִנְבָרא. ׁשּום. ֶאל. ְולֹא. ְקָרנּות,. ׁשַ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָאסּור. ׁשֶ ים. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו,.

ָהֱאֶמת,. יק. ַצּדִ ֶאל. ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ְלַבּדֹו.. ָלה'. י. ְלּתִ ּבִ

ר.ְלַמְעָלה. ְזּכָ ל.ַהּנִ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ָהעֹוֶלה.ִמּכָ ּמְ ים,.ּכַ ִנּסִ זֹוִכים.ְלַהֲאִמין.ּבְ

ָחה. ּגָ יק.ְמעֹוֶרֶרת.ּוְמִביָאּה.ֶלֱאמּוַנת.ַהׁשְ ר.ִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ֲאׁשֶ י.ּכַ הּוא,.ּכִ

ִטְבִעית(. ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֵמֱאמּוַנת. דֹוָלה. ּגְ ית. ִנּסִ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. י. )ּכִ ים. ִנּסִ ּבְ ֶוֱאמּוָנה.

ֵאָליו. יק. ּדִ ַהּצַ י. ּכִ הּוא. ִסיָמן. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ְוִלְתִפּלָ
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י.הּוא..ְוִאם.לֹא.ִמְתעֹוְרִרים.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות,. יק.ֲאִמּתִ ְמקָֹרִבים,.ַצּדִ

יק.ֵאינֹו. י.אֹותֹו.ַצּדִ ָראּוי,.ִסיָמן.הּוא.ּכִ ם.ּכָ ֵ ה.ּוְלִיְרַאת.ַהּשׁ ֶלֱאמּוָנה,.ִלְתִפּלָ

סֹוף.ַהּתֹוָרה,.ְמבָֹאר. ִני.ִסיָמן.ע"ב.ּבְ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ ִאיׁש.ֱאֶמת..ּבְ

ם. ן.ׁשָ י.הּוא,.ַעּיֵ יק.ֲאִמּתִ יק,.ִאם.ַצּדִ ל.ַצּדִ ִסיַמנֹו.ׁשֶ

ג

ר. ֲאׁשֶ ַבע..ַהְינּו,.ּכַ ֶדֶרְך.ַהּטֶ ים.ּבְ ּסִ ל.ַהּנִ יִרים.ֶאת.ּכָ ְסּתִ ים.ַהּמַ ָנם ֲאָנׁשִ ֶיׁשְ

י. ר.ִאיׁש.לֹא.ֶהֱאִמין.ּכִ ֶנת.ֲאׁשֶ ֲחָלה.ְמֻסּכֶ יל.ִמּמַ ַרְך.ַמּצִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ר. ֲאׁשֶ ַאֶחֶרת,. ָנה. ּכָ ִמּסַ ֵמרֹוֵצַח.אֹו. ְזָלן,. ִמּגַ ה,.אֹו. ּנָ ִמּמֶ ְלַהְחִלים. ר. ֶאְפׁשָ

יקֹוְרִסים. ָהֶאּפִ ְך. ּכָ ַעל. ֵמֶהם,.אֹוְמִרים. ֵצל. ְלִהּנָ ֵעָצה. ֵאין. ַבע. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ

לֹות. י.אֹוָתן.ְיׁשּועֹות.ְוַהּצָ ָרִטית(.ּכִ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵאיָנם.ַמֲאִמיִנים.ּבְ ים.ׁשֶ ָנה.ַלֲאָנׁשִ ּוָ )ַהּכַ

ְוַנֲעׂשּו. ה,. ֵהּנָ ַבע. ַהּטֶ ֶרְך. ִמּדֶ ס,. ּנֵ ֶדֶרְך. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְיֵדי. ַעל. ֲעׂשּו. ּנַ ׁשֶ

יקֹוְרִסים. ּמּו.ָהֶאּפִ ִיּתַ ר. ֲאׁשֶ ָרִטית..ּכַ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּלֹא.ּבְ ִסּבֹות.ִטְבִעּיֹות.ׁשֶ ּבְ

ּלֹו,. ּכֻ עֹוָלם. ּבָ ית. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה. ה. ְוִתְתַרּבֶ ים,. ִנּסִ ּבְ ַמֲאִמיִנים. ֵאיָנם. ׁשֶ

ם. ֻכּלָ ִלְקרֹא. ְברּוָרה. ָפה. ׂשָ ים. ַעּמִ ֶאל. ֶאְהּפְֹך. ָאז. י. "ּכִ סּוק:. ּפָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ים.ָיִבינּו. ל.ָהַעּמִ ּכָ ׁשֶ ֶכם.ֶאָחד".)ְצַפְנָיה.ג,.ט(..ַהְינּו,.ּכְ ם.ְיהָֹוה.ְלָעְבדֹו.ׁשְ ׁשֵ ּבְ

ָרִטית,.ְוַהּכֹל.ִיְקְראּו.ֶאל. ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ח.ּבְ ּגָ י.ַהּכֹל.ֻמׁשְ ֲאִמינּו.ּכִ ֶאת.ָהֱאֶמת.ַוּיַ

יקֹוְרִסים.ַהּכֹוְפִרים. ּמּו.ֶאּפִ ל.ָצְרֵכיֶהם,.ְוִיּתַ ַרְך.ִויַבְקׁשּו.ֵמִאּתֹו.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֵלָמה.ֵאיָנּה.ְיכֹוָלה. ְ אּוָלה.ַהּשׁ י.ַהּגְ ֵלָמה..ּכִ ְ אּוָלה.ַהּשׁ בֹוא.ַהּגְ ים,.ֲאַזי.ּתָ ִנּסִ ּבְ

נֹוְכִחים. י.ׁשֶ ָסִעיף.א'..ְוַאף.ַעל.ּפִ בָֹאר.ּבְ ּמְ א.ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ּכַ ָלקּום.ֶאּלָ

ְבֵרי. ְכָלִלּיּות.ּוִבְפָרִטּיּות.ִנְגַרַעת.ּופֹוֶחֶתת,.ֶנֱאָמִנים.ּדִ י.ָהֱאמּוָנה.ּבִ ָאנּו,.ּכִ

ל. ָתא.ֲחָדא",.ַהְינּו,.ֲאִפילּו.ַרק.ִקּבּוץ.ֶאָחד.ׁשֶ ְכִניׁשְ י."ּבִ דֹוׁש.ּכִ ַהּזֹוַהר.ַהּקָ



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ י

אּוָלה. ַהּגְ בֹוא. ּתָ ָראּוי,. ּכָ ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ְוִיְתַנֵהג. ק. ִיְתַחּזֵ ים. ֲאָנׁשִ

ָסִעיף.א'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ָיֵמינּו.ָאֵמן.ֶסָלה,.ּכַ ְמֵהָרה.ּבְ ּבִ

ד

ִרית. י.ֱאמּוָנה.ֶאְפׁשָ א.ַעל.ְיֵדי.ֱאֶמת..ּכִ יַע.ֶאל.ָהֱאמּוָנה.ֶאּלָ ר.ְלַהּגִ ִאי ֶאְפׁשָ

ל. ּכָ י. ּכִ ַלֲהִביָנם.. ְיכֹוִלים. ָהָאָדם. ְוַדַעת. ֶכל. ׂשֵ ֵאין. ֶ ּשׁ ְדָבִרים. ּבִ ַרק.

יַע. ר.ְלַהּגִ ן,.ֵהיַאְך.ֶאְפׁשָ ֶכל.ֵאין.צֶֹרְך.ְלַהֲאִמין.ּבֹו..ִאם.ּכֵ י.ׂשֵ ַהּמּוָבן.ַעל.ּפִ

ֲהלֹא. י. ּכִ ְלַהֲאִמין,. ָראּוי. ׁשֶ ַמה. ּבְ ַרק. ְלַהֲאִמין. ַהְינּו. ית,. ֲאִמּתִ ֶלֱאמּוָנה.

ֶלֱאמּונֹות. לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִלּפֹול. ר. ֶאְפׁשָ ְוַדַעת. ֶכל. ׂשֵ ִלי. ּבְ ֶרת,. ִעּוֶ ֱאמּוָנה. ּבֶ

ַעל.ֶפה,. ּבְ ְכָתב.ּוִמן.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ּבִ דּוַע.ָלנּו.ִמן.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ּיָ ֶ ִפי.ּשׁ ּכֹוְזבֹות,.ּכְ

ֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות..ְנִפיָלה.ֶלֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות. ָכל.ַהּדֹורֹות.ּבֶ לּו.ּבְ יַצד.ִנְכׁשְ ּכֵ

ׁש..ַוֲעבֹוָדה.ָזָרה.ֲחמּוָרה.ִהיא. ֶגֶדר.ֲעבֹוָדה.ָזָרה.ַמּמָ לֹום,.ִהיא.ּבְ ַחס.ְוׁשָ

ֵהא. ּתְ ׁשֶ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. זֹאת,. ל. ׁשֶ ּבְ ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ּתֹוָרה. ּבַ ׁשֶ ֲעֵברֹות. ל. ִמּכָ

קּות.ּוְבִהְתּבֹוְננּות. ִהְתַעּמְ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ֱאֶמת..ַהְינּו,.ּבְ ית.ּכִ ָהֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ֶהם,.ַעל.ְיֵדי. ֶכל.ְמִביָנם.ְוָצִריְך.ַרק.ְלַהֲאִמין.ּבָ ֵאין.ַהּשֵׂ ֶ אֹוָתם.ִעְנָיִנים.ּשׁ ּבְ

ַדאי.ְוָראּוי. ֵאּלּו.ִעְנָיִנים.ּכְ יׁש.ּבְ יִעים.ַלֲהָבַנת.ָהֱאֶמת,.ְוזֹוִכים.ְלַהְרּגִ ֶזה.ַמּגִ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ַהְינּו. ֶכל.. ׂשֵ ּבְ מּוָבִנים. ֵאיָנם. ׁשֶ י. ּפִ ַעל. ַאף. ְלַהֲאִמין,.

ְלִיְרַאת. ים. ֲאָנׁשִ עֹוְרִרים. ַהּמְ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ּוְבַצּדִ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה. ּבַ

ֶכל,. ּשֵׂ ר.ְלָהִבין.זֹאת.ּבַ ה.ִאי.ֶאְפׁשָ ִחּלָ ּתְ ּבַ ְצוֹות.ֲהַגם.ׁשֶ ַמִים.ּוְלִקּיּום.ַהּמִ ׁשָ

י. ה,.ַאף.ַעל.ּפִ ִחּלָ ּתְ יֹות.ַרּבֹות.ּבַ ל.ִעְנְיֵני.ָהֱאֶמת.ִמְתעֹוְררֹות.ֻקׁשְ ְוַגם.ַעל.ּכָ

י. ּכִ ה,. ׁשָ ְלַהְרּגָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת. ּבְ יִעים. ַמּגִ ית. ֲאִמּתִ ָטה. ַהּבָ ּבְ ֵכן,.

י.ּתֹוָרה. ֵאיָנם.ַעל.ּפִ ִעְנָיִנים.ׁשֶ ַדאי.ְוָראּוי.ְלַהֲאִמין..ֲאָבל.ּבְ ְדָבִרים.ֵאּלּו.ּכְ ּבִ

ֱאמּוָנה. ּבֶ ִקים. ְתַחּזְ ּמִ ּוְכׁשֶ ְלַהֲאִמין.. ָאסּור. ָהֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ַעת. ּדַ י. ּפִ ְוַעל.



ֹבָארֹות יאֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ם. ּגַ ְלָהִבין. ְך. ּכָ ַאַחר. זֹוִכים. ְלַהֲאִמין,. ָראּוי. ׁשֶ ַמה. ּבְ ְלַהֲאִמין. ית,. ֲאִמּתִ

. ֱאמּוָנה.ְוָיַדַעּתְ יְך.ִלי.ּבֶ ּתִ ַע.ב'.כב.(."ְוֵאַרׂשְ סּוק.)הֹוׁשֵ ּפָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ֶכל,.ּכַ ּשֵׂ ּבַ

ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ קּות. ַהִהְתַחּזְ י. ּכִ ַמע,. ַמׁשְ ה'".. ֶאת.

ָהֱאֶמת. זֹו. ָאֵכן. י. ּכִ ֶכל,. ַהּשֵׂ ַלֲהָבַנת. ִביא. ּתָ ֱאמּוָנה,. ּבֶ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ּוְבַצּדִ

ּה. ַלֲאִמּתָ

ה

ים. ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ יַע.ָלֱאֶמת.ּכִ ר.ְלַהּגִ ִאי ֶאְפׁשָ

אֹוָתם.. בֹות. ַהְמַעּכְ ְמִניעֹות. מֹות. ַקּיָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ם. ּגַ ֲעצֹוֵתיֶהם,. ְוִקּיּום.

ֵעצֹוֵתיֶהם. ׁשֶ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ֵעצֹות. ִקּיּום. ּבְ י. ּכִ ִנְדֶמה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ם. ּגַ ַהְינּו,.

ִיְתַמֵעט. אֹו. ְרָנָסה. ַהּפַ ָחִליָלה. ח. ֻקּפַ ּתְ ַהּתֹוָרה,. י. ּפִ ַעל. ַרק. ֵהם. אי. ַוּדַ ּבְ

ְך.. י.ֵאין.זֹו.ָהֱאֶמת,.ַרק.ִנְדֶמה.לֹו.ּכָ ם,.ַאל.לֹו.ַלְחׁשֹשׁ.ְלָכְך,.ּכִ בֹוד.ַהְמַקּיֵ ּכְ

יֵקי.ָהֱאֶמת,.ֵאיָנּה. ַעת.ַצּדִ י.ּדַ י.ַהּתֹוָרה.ְוַעל.ּפִ ֱאֶמת,.ַהַהְנָהָגה.ַעל.ּפִ י.ּבֶ ּכִ

י.ַהַהְנָהָגה.ַעל. ית.רֹוִאים,.ּכִ ִהְתּבֹוְננּות.ֲאִמּתִ ה,.ּבְ ַרּבָ יָקה.ִלְכלּום..ַאּדְ ַמּזִ

ֲאִפילּו. דֹוָלה. ּגְ טֹוָבה. צֹוֶפֶנת. ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ַעת. ּדַ י. ּפִ ְוַעל. ַהּתֹוָרה. י. ּפִ

י.ַמה. ְלּתִ ֵאר.ָלָאָדם.ּבִ ָ י.סֹוף.סֹוף.לֹא.ִיּשׁ רּוָחִנּיּות..ּכִ ִמּיּות,.ּוִבְפָרט.ּבְ ַגׁשְ ּבְ

ֶפֶרק. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ יֵקי.ָהֱאֶמת,. ִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּוְבַדַעת.ַצּדִ ּבְ ֶהְחִזיק.ַעְצמֹו. ֶ ּשׁ

ֶסף.ְולֹא.ָזָהב.ְולֹא. ין.לֹו.ָלָאָדם,.לֹא.ּכֶ ֶכת.ֲאבֹות:."ֵאין.ְמַלּוִ ל.ַמּסֶ י.ׁשֶ יׁשִ ׁשִ

עֹוד. ְלַבד.". ּבִ טֹוִבים. ים. ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה. א. ֶאּלָ ִלּיֹות,. ּוַמְרּגָ טֹובֹות. ֲאָבִנים.

רּוׁש. ר.ְלָהִבין.ׁשּום.ּפֵ יֵקי.ָהֱאֶמת.ִאי.ֶאְפׁשָ ַעת.ַצּדִ ִלי.ּדַ י.ּבְ ָצִריְך.ָלַדַעת,.ּכִ

ּומּוָבן. בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ּפֶ ַעל. ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ּבַ ְוֵהן. ְכָתב. ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה. ּבַ ֵהן. י,. ֲאִמּתִ

ם.ֶאת. ְלַקּיֵ ִבים. ַחּיָ ן. ּכֵ ַעל. נ"ז.אֹות.ב'.. ִסיָמן. ֵחֶלק.א'. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ

ּדֹות. ַהּמִ ָכל. ּבְ ַהּתֹוָרה. י. ּפִ ַעל. ּוְלִהְתַנֵהג. ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ְוֵדעֹות. ֵעצֹות.



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ יב

ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ְמִניעֹות.. ּבִ בּות. ְ ִהְתַחּשׁ ִלי. ּבְ ם. ְעּתָ ּדַ ִפי. ּכְ ַהַהְנָהגֹות. ּוְבָכל.

י. ִמים.ֲעצֹוֵתיֶהם,.ְוֵאין.נֹוֲהִגים.ַעל.ּפִ יֵקי.ָהֱאֶמת.ְוֵאין.ְמַקּיְ ְמקָֹרִבים.ְלַצּדִ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ֲאָבל. ּבְ ְך.ְמבָֹאר. ב.ְלִהְתָקְרבּות,.ּכָ ַהּתֹוָרה.ֵאין.ֶזה.ֶנְחׁשָ

יׁש. ָאָדם,.ְוהּוא.ֵמִבין.ּוַמְרּגִ ִמים.ֲעצֹוֵתיֶהם.ֶנְחֶקֶקת."ֱאֶמת".ּבָ ר.ְמַקּיְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַדאי.ְלַהֲאִמין,.ְוהּוא.ִמְתַרֵחק.ֵמֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות. ָבִרים.ּכְ ֵאּלּו.ּדְ ּבְ

ָהֱאֶמת.. ַעל. ְוחֹוְלִקים. ִדים. ְתַנּגְ ּוִמִמּ ִעים. ְרׁשָ ֵמֲעַצת. ְלִהְתַרֵחק. ֵיׁש. ם  ּגַ

עֹוֵתיֶהם. יֵקי.ָהֱאֶמת.ְוׂשֹוְנִאים.ּדֵ ים.ַהחֹוְלִקים.ַעל.ַצּדִ ַהְינּו,.ֵמֲאָנׁשִ

ַוֲעצֹוֵתיֶהם. עֹוֵתיֶהם. ּדֵ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ל,. ְלַקּבֵ ָאסּור. ֵאּלּו. ְוַדַעת. ַוֲעצֹוֵתיֶהם..

סֹוְתִרים.ֶאת.ָהֱאֶמת.

ּוֵמֲעַצת. ִנאּוף. ֲאַות. ִמּתַ ִנּצֹוִלים. ָראּוי. ּכָ ִציִצית. ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל 

יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ֲעצֹוֵתיֶהם. ְוִקּיּום. ִרית. ַהּבְ ְלִתּקּון. ְוזֹוִכים. ִעים,. ְרׁשָ

ָהֱאֶמת.

ו

ָבה. ָכל.ַהּכַֹח.ְוַהְקׁשָ ה.ּבְ ִפּלָ כַֹח,.ַהְינּו.ֲאִמיַרת.אֹוִתּיֹות.ַהּתְ ה.ּבְ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ְלָחן. ׁשֻ ם.ְמבָֹאר.ּבְ ית..ּגַ ה,.זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ִפּלָ ְוִרּכּוז.ְלִמּלֹות.ַהּתְ

ִמי. י. ּכִ ֲהָלכֹות,. ּוְבִלּקּוֵטי. ס"א(. צח. ְוסי'. ס"ד,. קא. ִסיָמן. ים. ַחּיִ )אֹוַרח. ָערּוְך.

ְוַעד. ים.. ּלִ ַהּמִ רּוׁש. ּפֵ ֶאת. ִלְלֹמד. ב. ַחּיָ ה,. ִפּלָ ַהּתְ רּוׁש. ּפֵ יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ׁשֶ

ִנים.ַעל. ּפָ ל. ּכָ ג.ַעל. ְלַדּלֵ ּלֹא. ׁשֶ ֵהר. ְלִהּזָ ִחּיּוב. ֵיׁש. רּוׁש. ַהּפֵ ִביִנים.ֶאת. ּמְ ׁשֶ

ָכל.יֹום. ה,.ּבְ ִפּלָ ּתְ ֹוְמִרים.ְוִנְזָהִרים.ּבַ ּשׁ ה..ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ִפּלָ ׁשּום.ִמיָלה.ִמן.ַהּתְ

ָראּוי. ה.ּכָ ִפּלָ י.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ְדֶמה.ּכִ ּנִ ׁשֶ ָסִעיף.ֶזה,.ּוִבְפָרט.ּכְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ּכָ

ַמן. ַהּזְ ל. ׁשֶ ּבְ ְרָנָסה,. ַהּפַ ְלִעְסֵקי. ק. ֶהּזֵ יַע. ַיּגִ ים. ּלִ ַלּמִ ָבה. ְוַהְקׁשָ ָנה. ּוְבַכּוָ

בֹות. יֹון.ְוֵאין.נֹוְתִנים.ֵלב.ְלַמְחׁשָ ּסָ ּנִ ה,.ּוְבָכל.זֹאת.עֹוְמִדים.ּבַ ִפּלָ ְקָצב.ַלּתְ ַהּמֻ
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ֵמֱאמּונֹות. ֵצל. ְלִהּנָ זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ָראּוי,. ּכָ ְלִלים. ּוִמְתּפַ ֵאּלּו. ּכֹוְזבֹות.

ית. ּכֹוְזבֹות,.ְוזֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ז

עֹוָלם. ּבָ ה. ֲהַנֲעׂשֶ ל. ּכָ י. ּכִ ָאְמָרם. ּבְ ים,. ִנּסִ ּבְ ַהּכֹוְפִרים. ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם 

י.ֶטַבע,. ְפָרט,.הּוא.ַרק.ַעל.ּפִ ל.ָאָדם.ּבִ ְכָלל,.ְוָכל.ָהעֹוֵבר.ַעל.ּכָ ּבִ

ַבע. ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ׁש,.אֹוְמִרים.ּכִ ים.ַמּמָ ֵעיֵניֶהם.ִנּסִ ר.רֹוִאים.ּבְ ֲאׁשֶ ַוֲאִפילּו.ּכַ

ת. ַ ְוִלְקֻדּשׁ ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלֶדֶרְך. ָהֱאמּוָנה,. ְלֶדֶרְך. יִקים. ַמּזִ ֵאּלּו. ים. ֲאָנׁשִ ֵהם,.

ית.ְיכֹוָלה. אּוָלה.ָהֲאִמּתִ י.ַהּגְ לּות..ּכִ ָרֵאל,.ּוִבְגָלָלם.ִמְתָאֶרֶכת.ַהּגָ ֶאֶרץ.ִיׂשְ

ָסִעיף.א'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵלָמה,.ּכַ ָלבֹוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ׁשְ

ח

ֶמת.ַחס. ּוִמְתַעּלֶ ֶרת. ִנְסּתֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ְכָלל. ּבִ ִמְתַמֶעֶטת.ָהֱאמּוָנה. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ לֹוַמר,.ׁשֶ ַרְך..ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ ָחתֹו.ׁשֶ ּגָ לֹום.ַהׁשְ ְוׁשָ

ק. רֹות.ְוִיּסּוִרים.ּוְלַסּפֵ יָלם.ִמּצָ ָראּוי.ְלַהּצִ ָניו.ּכָ יַח.ַעל.ּבָ ּגִ ְבָיכֹול.ֵאינֹו.ַמׁשְ ּכִ

ל. ּכָ ַלת. ְוַקּבָ ְוִיּסּוִרים. רֹות. ִמּצָ ִמיָרה. ְ ַהּשׁ י. ּכִ ִיּסּוִרים.. ְללֹא. ָצְרֵכיֶהם.

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַרֲחִמים. ּבְ ָחתֹו. ּגָ ֵמַהׁשְ ַרק. נֹוְבִעים. ָנֵקל,. ּבְ ַהּגּוף. ִהְצַטְרכּויֹות.

ר.ָהֱאמּוָנה.ִמְתַמֶעֶטת,.ִמְתעֹוֵרר.ֲחרֹון. ֲאׁשֶ ָראּוי..ַאְך.ּכַ ָרֵאל.ּכָ ֱאמּוַנת.ִיׂשְ

ֵאיָנם. ָהֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ְך. ִמּכָ ּוְכתֹוָצָאה. עֹוָלם,. ּבָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ַאּפֹו.

ְיֵדי. ְוַעל. י.. ֲאִמּתִ ַמְנִהיג. עֹוָלם. ּבָ ֵאין. ְוָאז. ַמְנִהיִגים,. ִלְהיֹות. ֲחֵפִצים.

ָעה. ׁשָ ּבְ ׁשֶ ַהְינּו,. ְלַרְחָמנּות,. אֹותֹו. ְוהֹוְפִכים. ַעס. ַהּכַ ֶאת. ֹוְבִרים. ּשׁ ׁשֶ

ִמי. ַעל. ּוְמַרֲחִמים. אֹותֹו,. ִלים. ּוְמַבּטְ ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ִמְתעֹוֵרר. ַעס. ַהּכַ ׁשֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ ק.ֲחרֹון.ַאּפֹו.ׁשֶ ַעס.ִהְתעֹוֵרר.ָעָליו,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמּתָ ַהּכַ ׁשֶ
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ל.ֶאת.ָחרֹון. ַרְך.ְמַרֵחם.ַעל.ָהעֹוָלם.ּוְמַבּטֵ ם.ִיְתּבָ ֵ לֹוַמר,.ַהּשׁ ַעל.ָהעֹוָלם..ּכְ

ֶרְך. ד.ּדֶ ִלים.ַעל.ַעְצָמם.ֶאת.ַהַהְנָהָגה..ַהְינּו.ְלַלּמֵ יֵקי.ֱאֶמת.ְמַקּבְ ַאּפֹו,.ְוַצּדִ

ִפי. ּכְ ָאָדם. ְלָכל. ֵמֶהם,. ִלְלֹמד. ַהֲחֵפִצים. ים. ַלֲאָנׁשִ ר. ׁשָ ַהּיָ ְוֶדֶרְך. ָהֱאֶמת.

ית.. ְכִלית.ָהֲאִמּתִ יַע.ַלּתַ ר.ְלַהּגִ יֵקי.ָהֱאֶמת.ֶאְפׁשָ ְיֵדי.ַצּדִ ִריְך.לֹו..ְוַעל. ַהּצָ

ָסִעיף. בָֹאר.ּבְ ּמְ יֵקי.ַהּדֹור,.ּכַ ית.ְלַצּדִ לֹוַמר,.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ָהֲאִמּתִ ּכְ

ים.ֲעֵלי.ֲאָדמֹות. ְכִלית.ַהַחּיִ ה',.ְוזֹוִכים.ְלָהִבין.ֶאת.ּתַ

ט

ִפי.ָהעֹוָלם. ה.ּבְ ֻכּנֶ ּמְ ל.ַעל.ַעְצמֹו.ַמְנִהיגּות,.ַמה.ׁשֶ ָאסּור ְלׁשּום.ִאיׁש.ְלַקּבֵ

ֱאמּוָנתֹו. ן. ּכֵ ִאם. א. ֶאּלָ ַאְדמֹו"ר(,. טֹוב,. )ְיהּוִדי. ִאיד". גּוֶטער. "ַא.

ֶרְך. ּדֶ ּמִ ׁשֶ ְדָבִרים. ּבִ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ַמֲאִמין. הּוא. ִאם. ַאְך. ית.. ַוֲאִמּתִ ֵלָמה. ׁשְ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ם.ּבְ ֲאִמין.ּגַ ּמַ י.ׁשֶ ֶהם,.ַאף.ַעל.ּפִ ַהּתֹוָרה.ָאסּור.ְלַהֲאִמין.ּבָ

י. אן.ָאנּו.ְלֵמִדים,.ּכִ ּבֹו..ִמּכָ עֹות.ּכֹוְזבֹות.ׁשֶ ל.ּדֵ ׁשֶ ַמְנִהיגֹות.ּבְ ָאסּור.הּוא.ּבְ

ל.ַעְצמֹו..... ם.ַמְנִהיג.ׁשֶ ׁש.ּבֹו.ֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות,.ָאסּור.לֹו.ִלְהיֹות.ּגַ ּיֵ ִמי.ׁשֶ

לּו.ּכֹוְזִבים. י.ַהּלָ עֹוָתיו.ּוְסָברֹוַתיו,.ּכִ י.ָאסּור.לֹו.ְלַהְחִליט.ּוְלִהְתַנֵהג.ְלִפי.ּדֵ ּכִ

ּום. ַמְנִהיגֹות,.ִמּשׁ י.ָחֵפץ.הּוא.ּבַ ר.ִנְדֶמה.לֹו.ּכִ ֲאׁשֶ י.ְנכֹוִנים..ְוַגם.ּכַ ּוִבְלּתִ

ן.הּוא. ֱאֶמת.ְמַכּוֵ הּוא.ְמַרֵחם.ַעל.ָהעֹוָלם.ְוָחֵפץ.ְלֵהיִטיב.ִעּמֹו,.ִאם.ּבֶ ׁשֶ

ְיֵדי. ְוַעל. ַהְנָהָגה,. ׁשּום. ל. ְלַקּבֵ לֹו. ָאסּור. ֵאּלּו. ּבְ ְוַכּיֹוֵצא. אּות. ּגֵ ְלָכבֹוד,.

ַמִים.ֵאין.מֹוִתיִרים. ָ יקֹוְרסּות..ֲאָבל.ִמן.ַהּשׁ יִעים.ְלֶאּפִ ה.ַמּגִ ֵאּלֶ ַמְנִהיִגים.ּכָ

יֵדי.ֵאּלּו.ְלאֹוֵרְך.ְזַמן. ְנִהיגּות.ּבִ ֶאת.ַהּמַ
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י

ִמיד.ִאם. ּתָ ַעְצמֹו. ִלְבֹחן.ֶאת. ַהְינּו. ָהֱאמּוָנה,. ְמֹאד.ֶאת. מֹור. ִלׁשְ ָצִריְך 

ל. ר.ְלַקּבֵ ְיֵדי.ִקְלקּול.ָהֱאמּוָנה.ִאי.ֶאְפׁשָ י.ַעל. ּכִ ֵלָמה.. ֱאמּוָנתֹו.ׁשְ

ין. ה.ַמֲחלֶֹקת.ּבֵ לֹום..ַהְינּו,.ַנֲעׂשֶ ָ ּתֹוֵכָחה.ִמּמֹוִכיֵחי.ָהֱאֶמת,.ְוִנְתַקְלֵקל.ַהּשׁ

קֹום.ְלָמקֹום.. ים.ִמּמָ ים.ְמֹגָרׁשִ לֹוַמר,.ֲאָנׁשִ ים..ּכְ רּוׁשִ ים.ּגֵ ים.ּוִמְתַהּוִ ֲאָנׁשִ

ָזָרה. ַלֲעבֹוָדה. ִלְכִפירֹות,. ִלּפֹול. ם. ּגַ ר. ֶאְפׁשָ ֱאמּוָנה. ּבֶ רֹון. ִחּסָ ְיֵדי. ַעל.

ל. ר.חֹוָתם.ָהֶעְליֹון.ׁשֶ ית.ִהיא.ִעּקַ י.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ְוֶלֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות..ּכִ

הּוִדי. ל.ַהּיְ תֹו.ׁשֶ ָ ל.ְקֻדּשׁ ֶמֶרת.ּכָ ית.ִנׁשְ ה,.ְוַעל.ְיֵדי.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

יא

יֵקי. ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. א. ֶאּלָ ֵלָמה,. ׁשְ ֶלֱאמּוָנה. ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ ִאי 

י. כֶֹלת.ּוֶבֱאֶמת..ּכִ ָכל.ַהּיְ ם.ּבְ ים.ְוִקּיּום.ֲעצֹוֵתיֶהם.ְוַדְעּתָ ּיִ ַהּדֹור.ָהֲאִמּתִ

ים. ֲאָנׁשִ ּבַ ָהֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ יִרים. ַמְחּדִ ית. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה. ר. ִעּקַ ֶאת.

יֵקי.ָהֱאֶמת,.ֵהם. י.ַצּדִ ִמים.ֲעצֹוֵתיֶהם..ּכִ ַקּיְ ּמְ ֶ ֱאֶמת.ּשׁ ַהְמקָֹרִבים.ֲאֵליֶהם.ּבֶ

ָרֵאל. ָלל.ִיׂשְ ת.ּכְ ַ ר.ְקֻדּשׁ ִעּקַ

יב

ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם. ַהְינּו,. ְנהֹוִרין.. ין. ַאְנּפִ ְבִחיַנת. ּבִ ֵהם. ֶוֱאמּוָנה. ֱאֶמת 

זֹוִכים. ָראּוי,. ּכָ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ּוֶבֱאמּוָנה. ֱאֶמת. ּבֶ ְונֹוֲהִגים. ַהֲחדּוִרים.

ֶקר,. ֶ ַהּשׁ ֲאָבל. ָיִמים.. ְוַלֲאִריכּות. ְלִחּיּות. ְמָחה,. ְלׂשִ ְמִאירֹות,. ְלָפִנים.

ָזב. ֶקר.ְוַהּכָ ֶ ֶרְך.ַהּשׁ י.ַעל.ְיֵדי.ּדֶ ִבים.ֵהם.ּכִ ֶקר,.ֵמַאַחר.ְוחֹוׁשְ י.ׁשֶ לֹוַמר,.ַאְנׁשֵ ּכְ

ים.ֵאּלּו.ֵאין.ָלֶהם.ׁשּום.ִחּיּות. ה,.ֲאָנׁשִ ֵאּלֶ בֹוד,.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ְרָנָסה,.ּכָ ִיְמְצאּו.ּפַ

ים.ֵאּלּו. ְוַלֲאָנׁשִ ָלן.. ִלּצְ ְבִחיַנת.ִמיָתה,.ַרֲחָמָנא. ּבִ ֶקר.הּוא. י.ׁשֶ ּכִ ית,. ֲאִמּתִ
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חֹורֹות.ְוקֹוְדרֹות,.ְוָתִמיד.ְמֵלִאים.ַעְצבּות. ִנים.ׁשְ ין.ֲחׁשֹוִכין,.ַהְינּו.ּפָ ֵיׁש.ַאְנּפִ

ֵצל. ְלִהּנָ ַיַעְזֶרּנּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָזָרה.. ֲעבֹוָדה. עֹוְבִדים. ּוְכִאּלּו. ּוְדָאגֹות,.

ֶקר.ְוִלְזּכֹות.ָלֱאֶמת. ֶ ִמּשׁ

יג

ְיֵדי.ֱאמּוָנה. י.ַעל. ּכִ ה.. ָ ֻדּשׁ ְוׁשֶֹרׁש.ְלָכל.ַהּקְ ית.ִהיא.ְיסֹוד. ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ

ָסִעיף.ד',. בָֹאר.ּבְ ּדֹות.ַהּטֹובֹות..ְוַכּמְ ֵלמּות,.זֹוִכים.ְלָכל.ַהּמִ ׁשְ ּבִ

י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ָהֱאֶמת. ית.ּכִ יַע.ָלֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ר.ְלַהּגִ ִאי.ֶאְפׁשָ

יד

ֶכל. ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ׂשֵ ה,.ַהְינּו.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל.ּדִ ַדְעּתֹו.ׂשֵ יג.ּבְ ּזֹוֶכה.ְלַהּשִׂ ם ִמי.ׁשֶ ּגַ

ֱאלִֹקית,. ָגה. ּוְבַהּשָׂ ַהּתֹוָרה. ָחְכַמת. ּבְ ַהְינּו,. ַיֲהדּות,. ִעְנַין. ּבְ י. ֲאִמּתִ

ָלֵצאת. ָעלּול. ֶזה. ֶכל. ִמּשֵׂ ִאם. ּוְלִהְתּבֹוֵנן. ֵהיֵטב. ק. ְלִהְתַעּמֵ ָעָליו. חֹוָבה.

ָאסּור. ׁשּוָטה. ַהּפְ ָהֱאמּוָנה. ֶאת. ַהּנֹוֵגד. ֶכל. ׂשֵ ַעל. י. ּכִ ֱאמּוָנה,. ּבָ ִקְלקּול.

ִלְסֹמְך.

טו

בָֹאר. ּמְ ּכַ ּכֹוְזבֹות,. ּתֹורֹות. אֹוְמִרים. ׁשֶ ּכֹוְזִבים. ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ּתַ ְיֵדי. ַעל 

ַעל. ִפירֹות..ַהְינּו,.ׁשֶ ִאים.ּכְ ף.רנג(.ַעל.ָיָדם.ּבָ יְנָחס.ּדַ דֹוׁש.)פ'.ּפִ ּזַֹהר.ַהּקָ ּבַ

עֹות. לֹוַמר,.ּדֵ ים..ּכְ ֲאָנׁשִ ִפירֹות.ּבַ ְיֵדי.ּתֹורֹוֵתיֵהם.ַהּכֹוְזבֹות.ִמְתעֹוְררֹות.ּכְ

דּות. ְזיֹונֹות.ְוִהְתַנּגְ ם.ַעל.ָיָדם.ִמְתעֹוְרִרים.ּבִ ָחה..ּגַ ּגָ ַהׁשְ ַהּגֹוְרמֹות.ִלְכּפֹר.ּבְ

ֶהם.ִהיא. ּלָ ֵצל.ֵמֶהם.ּוִמּתֹורֹות.ּכֹוְזבֹות.ׁשֶ ים..ָהֵעָצה.ְלִהּנָ ּיִ ִליֵרִאים.ֲאִמּתִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ים.. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים. ְלַתְלִמיֵדי. אֹוְרִחים. ַהְכָנַסת. ִמְצַות. ִקּיּום.
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ְלִמיֵדי. ֵהם.ּתַ י.ַעל.ְיֵדי.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים.ׁשֶ אֹות.א'."ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים"..ּכִ ּבְ

ית. ית,.ְוַעל.ְיֵדי.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ים,.זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ּיִ ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ

ּתֹורֹוֵתיֵהם. ֵהן. ּוַמה. ּכֹוְזִבים. ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ּתַ ֵהם. ִמי. ָלַדַעת. זֹוִכים.

ְלִמיֵדי. ל.ּתַ ֹאֶפן.ֶשִנּצֹוִלים.ֵמֶהם..ַעל.ְיֵדי.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים.ׁשֶ ַהּכֹוְזבֹות,.ּבְ

ַעל. ר. ּבֵ ּוְלִהְתּגַ ּוִבְזיֹונֹות. ִפירֹות. ּכְ ּבֹר. ִלׁשְ זֹוִכים. ַאף. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים.

ד. ֵני.ׁשּום.ִמְתַנּגֵ ִדים,.ַהְינּו,.לֹא.ְלֵהָרַתע.ִמּפְ ְתַנּגְ ַהּמִ

טז

ָלּה. ֵאין. ְצָדָקה. ַהְינּו,. ֱאמּוָנה.. ְיֵדי. ַעל. ִהיא. ָדָקה. ַהּצְ יבּות. ֲחׁשִ ר  ִעּקַ

ם. ֵ י.ַהּשׁ ר.נֹוְתִנים.אֹוָתּה.ֵמֲחַמת.ָהֱאמּוָנה,.ּכִ ֲאׁשֶ יבּות,.ַרק.ּכַ ֲחׁשִ

ּוִפְרסּום,. בֹוד. ּכָ ֵמֲחַמת. ָחִליָלה. ְולֹא. ְצָדָקה.. ִמְצַות. ַעל. ה. ִצּוָ ַרְך. ִיְתּבָ

ָחלּוׁש. ִאיׁש. ׁשֶ ֵני. ִמּפְ אֹו. הּוא. ְצָדָקה. ַעל. ּבָ י. ּכִ ָעָליו. יֹאְמרּו. ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ל.ַהּזּוַלת..ּכַ ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְסּבֹל.ֶחְסרֹונֹו.ׁשֶ ִטְבעֹו.הּוא,.ׁשֶ ּבְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ה.ַהּבֹוֵרא. ְך.ִצּוָ ּכָ י. ּכִ ִני.ִסיָמן.ד':.ָלֶתת.ְצָדָקה. מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

ְך.".ּוִמן.ַהִחּיּוב. .ּבֹו".."ְוֵחי.ָאִחיָך.ִעּמָ ְקָרא.כה,.לה.לו(."ְוֶהֱחַזְקּתָ ּתֹוָרה.)ַוּיִ ּבַ

ית..ְוֵכן. ַעל.ָיָדם.ִנְבֵנית.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ר.ְלִעְנָיִנים.ׁשֶ ִעּקָ ָלֶתת.ְצָדָקה.ּבְ

ֲעֵיפּות. ֵני. ִמּפְ לֹא. ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ִהְלָכָתּה,. ּכְ ת. ּבָ ׁשַ ֹוְמִרים. ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל.

ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ָלנּוַח. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. ִצּוָ ְך. ּכָ ׁשֶ ְגַלל. ּבִ ַרק. ְמנּוָחה,. ּבִ ֲחֵפִצים. ׁשֶ

ַאְזָהַרת. ִפי. ּכְ ה,. ִטְרּדָ ּבְ ֵעֶסק. אֹו. ִמְסָחר. ְמָלאָכה,. ל. ּכָ ַלֲעׂשֹות. ְולֹא.

ית. ֵלָמה.ַוֲאִמּתִ ַהּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה,.זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ׁשְ
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יז

ִריְך. ּצָ יבּות.ְללֹא.ֱאמּוָנה..ַהְינּו.ׁשֶ ל.ָהֻעְבּדֹות.טֹובֹות,.ֵאין.ָלֶהן.ֲחׁשִ ְוֵכן ּכָ

ם. ֵ ַהּשׁ ה. ִצּוָ ְך. ּכָ י. ּכִ ֱאמּוָנה. ִמּתֹוְך. טֹוִבים. ים. ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות. ם. ְלַקּיֵ

בָֹאר. ּמְ ִלי.ֱאמּוָנה,.ּכַ ֻעּלֹות.ַהּטֹובֹות.ּבְ ים.ֶאת.ַהּפְ ר.עֹוׂשִ ֲאׁשֶ ַרְך..ַאְך.ּכַ ִיְתּבָ

ִאם. ַהּתֹוָרה,. ְוֵעֶסק. ִלּמּוד. ַוֲאִפילּו. יבּות.. ֲחׁשִ ׁשּום. ָלֶהן. ֵאין. ְלַמְעָלה,.

ל. ּכָ ְכִלית. ּתַ י. ּכִ יבּות.. ֲחׁשִ ָלֶהם. ֵאין. ה',. ְוִיְרַאת. ָהֱאמּוָנה. ְלִחּזּוק. ֵאיָנם.

ֵחְטא.. ְוִיְרַאת. ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵדי. ּכְ ַרק. ִהיא. ּה,. ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה.

ין.ָאָדם.ַלֲחֵברֹו,. קֹום,.ֵהן.ּבֵ ין.ָאָדם.ַלּמָ ת.ֲעֵבָרה,.ֵהן.ּבֵ ּיַ ַהְינּו.ִליָרא.ֵמֲעׂשִ

ְרַאת.ֶחְטאֹו.קֹוֶדֶמת.ְלָחְכָמתֹו. ּיִ ל.ׁשֶ ֶכת.ֲאבֹות.)פ"ג.מ"ט:(."ּכָ ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ַהּתֹוָרה. ָחְכַמת. ּבְ עֹוֵסק. ׁשֶ ִמי. ַהְינּו,. ֶמת".. ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתֹו.

ּתֹוָרה.ָחׁשּוב.ְמֹאד..ֲאָבל.ִאם.ֵעֶסק.ֶזה. אי.ִעְסקֹו.ּבַ ַוּדַ ְלִיְרַאת.ֵחְטא,.ֲאַזי.ּבְ

ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ יבּות.. ֲחׁשִ ׁשּום. לֹו. ֵאין. ֵחְטא,. ִיְרַאת. ִביל. ׁשְ ּבִ ֵאינֹו.

קֹוֶדֶמת. ָחְכָמתֹו. ׁשֶ ל. "ּכָ ם(. )ׁשָ ֲאָמר. ַהּמַ ְך. ֶהְמׁשֵ ּבְ ְמבָֹאר. ְוָכְך. ֲהָלכֹות..

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ֶמת.".ְוָכְך.ַאף.ְמבָֹאר.ּבְ ְלִיְרַאת.ֶחְטאֹו,.ֵאין.ָחְכָמתֹו.ִמְתַקּיֶ

ל. ּכָ ֱאמּוָנה". ִמְצֹוֶתיָך. ל. "ּכָ פו(. קיט,. ים. ִהּלִ )ּתְ סּוק. ַהּפָ ַעל. י. ֲאִמּתִ רּוׁש. ּפֵ

ֱאמּוָנה,. .– ִמְצוֹות. מתרי"ג. לּוָלה. ּכְ ִהיא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ַהְינּו. .- ִמְצֹוֶתיָך.

ית.. יַע.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ְלַהּגִ ֵדי. ּכְ ְכִלית.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ִהיא.ַרק. ּתַ לֹוַמר,. ּכְ

ַרק. ִהיא. ּוָפסּול,. ר. ׁשֵ ּכָ ר,. ְוֶהּתֵ ִאּסּור. ל. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. יֵני. ּדִ ְיִדיַעת. ַוֲאִפילּו.

ּוְבִדיֵני. ֲהָלכֹות. ּבַ ִקיאּות. ַהּבְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ָהֱאמּוָנה.. ֵלמּות. ׁשְ ְלַמַען.

ְך. ּכֵ ל.ִמיֵני.ִאּסּור,.ַהּמַֹח.ִמְזּדַ ם.ִמּכָ ֵ ֶעְזַרת.ַהּשׁ ַהּתֹוָרה.ְוִקּיּוָמם,.ִנּצֹוִלים.ּבְ

ִהיא.ְיסֹוד. ֵלמּות.ָהֱאמּוָנה,.ׁשֶ ֶיֶתר.ַקּלּות.ִלׁשְ יַע.ּבְ ר.ְלַהּגִ ׁש,.ְוֶאְפׁשָ ּוִמְתַקּדֵ

י. ּתֹוָרה,.ּכִ ם.ְמבָֹאר.ּבַ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ּגַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֲהדּות..ּכַ ְוׁשֶֹרׁש.ְלָכל.ַהּיַ

ִהיא. ַהּתֹוָרה. ר. ִעּקַ י. ּכִ ָרֵאל. ִיׂשְ ִלְכָלל. ָאַמר. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ
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ה'. ָמה. ָרֵאל. ִיׂשְ ה. "ְוַעּתָ יב.(. י,. ָבִרים. )ּדְ ֵעֶקב. ֵסֶדר. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְרָאה,. ַהּיִ

ָבר.ֶאָחד. י.ִאם.ְלִיְרָאה"..ְוִיְרָאה.ֶוֱאמּוָנה.ֵהם.ּדָ ְך,.ּכִ ֱאלֶֹקיָך.ׁשֵֹאל.ֵמִעּמָ

יח

ֱאמּוָנתֹו,. ִמיד.ּבֶ ם.ּתָ ּלֵ ָהָאָדם.ִיְהֶיה.ָחָזק.ְוׁשַ ר ִקּיּום.ָהֱאמּוָנה,.ַהְינּו.ׁשֶ ִעּקַ

מֹור.ַעל.ָטֳהַרת.ַהּמַֹח. ִרית..ַהְינּו,.ִלׁשְ ִמיַרת.ַהּבְ הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ

יקֹוְרסּות.. בֹות.ָרעֹות.ּוִבְפָרט.ֵמִהְרהּוֵרי.ְזנּות.ְוֵדעֹות.ֶאּפִ ל.ִמיֵני.ַמֲחׁשָ ִמּכָ

ה'. ִיְרַאת. ְיֵדי. ַעל. ַרק. ִרי. ֶאְפׁשָ ָמר,. ִמׁשְ ל. ִמּכָ ַהּמַֹח. ֶאת. מֹור. ִלׁשְ ֲאָבל.

ר.ִלְזּכֹות.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות. ית.ֶאְפׁשָ ַמִים.ֲאִמּתִ ֱאֶמת..ּוְלִיְרַאת.ׁשָ ּבֶ

יֵקי.ֱאֶמת. ית.ְלַצּדִ ֲאִמּתִ

יט

ֱאמּונֹות. ר. ְוֶהְעּדֵ ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ֵלמּות. ׁשְ ַהְינּו. ָהֱאמּוָנה,. ְיֵדי. ַעל 

ִלים. יָנה..ּוְמַקּבְ ֵ ֵעת.ַהּשׁ ָמה,.ּבְ ׁשָ הּוא.ַהּנְ ׁש.ַהּמַֹח,.ׁשֶ ּכֹוְזבֹות,.ִמְתַחּדֵ

ֱאֶמת. ְוַלֲהָבַנת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת. ָחָדׁש. ֶכל. ׂשֵ יָנה. ֵ ַהּשׁ ְיֵדי. ַעל.

סּוק.)ַמְלֲאֵכי. ּפָ בָֹאר.ּבַ ּמְ אי.ֱאֶמת.ְטהֹוָרה.ִהיא,.ּכַ ַוּדַ י.ַהּתֹוָרה.ּבְ ַהּתֹוָרה..ּכִ

ֵדי.ְלָהִבין. ה.ּכְ ִפיהּו",.ַאְך.ָצִריְך.ַלֲעֹמל.ַהְרּבֵ ב,.ו:(."ּתֹוַרת.ֱאֶמת.ָהְיָתה.ּבְ

ֵלָמה. ְ ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה. ְיֵדי. ְוַעל. ַהּתֹוָרה.. ֱאֶמת. ֶאת. ָראּוי. ּכָ יׁש. ּוְלַהְרּגִ

ְוִלְזּכֹות. ַהּתֹוָרה. ֱאֶמת. יׁש.ֶאת. ּוְלַהְרּגִ ְלָהִבין. אי. ַוּדַ ּבְ ר. ֶאְפׁשָ ית. ְוָהֲאִמּתִ

ים.טֹוִבים. ֲעׂשִ ָכל.ַהּמַ ה.ּבְ ְלִחּיּות.ֲחָדׁשָ



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ כ

כ

ִנְמַנע. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָזָרה. ֲעבֹוָדה. ּכַ הּוא. ׁשֶ ָהֱאמּוָנה,. ִקְלקּול. ְיֵדי. ַעל 

ְגַלל. ם.ּבִ עֹוָלם.ְוֵאין.ִאיׁש.ָחֵפץ.ַלֲעזֹר.ַלֲחֵברֹו..ּגַ לֹום.ּבָ ָטר,.ֵאין.ׁשָ ַהּמָ

קֹום.ְלָמקֹום. ְרָנָסה,.ְוֶנֱאָלִצים.ִלְגלֹות.ִמּמָ ִקְלקּול.ָהֱאמּוָנה.ֵאין.מֹוְצִאים.ּפַ

ְרָנָסה. ׂש.ּפַ ְלַחּפֵ

כא

א. ַמּשָׂ ּבְ ֵהן. ֱאֶמת,. ּבֶ ּנֹוֲהִגים. ׁשֶ ַהְינּו. ִמן.ָהֱאֶמת.. ָאה. ּבָ ירּות. ָהֲעׁשִ ר  ִעּקַ

ּנֹוֲהִגים.ַעל. לֹוַמר,.ׁשֶ ִית,.ּכְ ַהְנָהַגת.ַהּבַ ְמָלאָכה,.ֵהן.ּבְ ן,.ֵהן.ּבִ ּוְבַמּתָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ הּו. ּכֶ ְמּזַ ן. ּכֵ ה. ְוָהעֹוׂשֶ "ֱאֶמת".. ְקֵראת. ּנִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. י. ּפִ

ע. ּפָ ם.ִאם.ְמׁשֻ ֱאֶמת,.ּגַ ֵאינֹו.נֹוֵהג.ּבֶ יׁש.ִחּיּות.ְוָהְרָחָבה..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ְלַהְרּגִ

ָלן..ַוֲאִפילּו.ִאם.ִנְרֶאה. דֹול.נֹוֵפל.ַלֲעִנּיּות.ְוְלִבְזיֹונֹות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ר.ּגָ עֹשֶׁ ּבְ

אי.סֹוָפם.לֹא.טֹוב.ִיְהֶיה,. ַוּדַ יֶהם,.ַאְך.ּבְ ַמֲעׂשֵ ָזב.ַמְצִליִחים.ּבְ י.ּכָ י.ַאְנׁשֵ ּכִ

ֲחִצי.ָיָמו.ַיַעְזֶבּנּו".)ִיְרְמָיהּו. ט,.ּבַ ּפָ ר.ְולֹא.ְבִמׁשְ ה.עֹשֶׁ סּוק:."עֹׂשֶ ּפָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ּכַ

ֵדהּו. ְיַאּבְ ּוֶבֱאֶמת,. ר. יֹשֶׁ ּבְ ּלֹא. ׁשֶ ר. עֹשֶׁ ּצֹוֵבר. ׁשֶ ִמי. ַהְינּו,. ְוכּו'.. יא(. יז,.

ׁש. ּיֵ ַמה.ׁשֶ ק.ּבְ ּפֵ י.ֵאינֹו.ִמְסּתַ ב,.ּכִ ירּותֹו,.ֶלָעִני.ֵיָחׁשֵ ֵעת.ֲעׁשִ ְמֵהָרה,.ְוַגם.ּבְ ּבִ

ִעיף. ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ִמיד,.ּכַ ֱאֶמת.ִייַטב.לֹו.ּתָ ּנֹוֵהג.ּבֶ לֹו..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ

כב

ִעְנְיֵני. ְמָלאָכה,.ֵהן.ּבְ ִמְסָחר,.ֵהן.ּבִ אּות,.ֵהן.ּבְ ַרּמָ ֶקר ַהְינּו.ִהְתַנֲהגּות.ּבְ ֶ ַהּשׁ

הּוא. יק. ַמּזִ ַהּתֹוָרה,. י. ּפִ ַעל. ּלֹא. ׁשֶ ּנֹוֲהִגים. ׁשֶ לֹוַמר,. ּכְ ִית,. ַהּבַ

ְוֵאין. ֶכל. ַהּשֵׂ ֵעיֵני. ְתַקְלְקִלים. ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ּוְברּוָחִנּיּות.. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ַלֵעיַנִים.

ית. ָעה.ֲאִמּתִ ל.ׁשּום.ּדֵ ְמִביִנים.ֶאת.ָהֱאֶמת.ׁשֶ



ֹבָארֹות כאֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

כג

ָאָדם,.ּוֵמֶהם.נֹוְבִעים. ִמים.ָהֲעכּוִרים.ּבָ ִרים.ַהּדָ ּבְ ֶקר.ִמְתּגַ ּבּוֵרי.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ּדִ

ִאי. י. ּכִ ָהֵעיַנִים,. ֶאת. ַהְמַקְלֵקלֹות. ּוְדָמעֹות. חֹוָרה. ׁשְ ָמָרה. ַעְצבּות,.

ִמים. ִמים..ְוִקְלקּול.ַהּדָ ַמֲעִכיִרים.ֶאת.ַהּדָ ׁשֶ א.ּכְ ָקִרים.ֶאּלָ ר.ׁשְ ר.ְלַדּבֵ ֶאְפׁשָ

ּדֹות.ָהָרעֹות.ַמֲעִכירֹות. ֲאוֹות.ְוַהּמִ ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות..ַהְינּו.ַהּתַ נֹוֵבַע.ִמּתַ

ר. ר.ְלַדּבֵ ֶקר..ְוָלֵכן.ִאי.ֶאְפׁשָ ם.נֹוְפִלים.ְלׁשֶ ם,.ְוַעל.ְיֵדי.ֲעִכיַרת.ַהּדָ ֶאת.ַהּדָ

ה. ִחּלָ ִנים.ּתְ ן.ְמַתּקְ א.ִאם.ּכֵ ת.ָהֱאֶמת,.ֶאּלָ ִמּדַ ק.ּבְ ֱאֶמת,.ּוִבְפָרט.ְלִהְתַחּזֵ

ֲאוֹות. ִביַרת.ַהּתַ ִרי.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ִמים.ֶאְפׁשָ ּקּון.ַהּדָ ִמים.ָהֲעכּוִרים..ּתִ ֶאת.ַהּדָ

ים.טֹוִבים. ִמּדֹות.טֹובֹות.ּוְבַמֲעׂשִ קּות.ּבְ ּדֹות.ָהָרעֹות.ְוִהְתַחּזְ ְוַהּמִ

כד

ר. ָסִעיף.כ"ב,.הּוא.ִעּקַ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶקר. ׁשֶ ּבְ ֶקר, ַהְינּו.ָהָאָדם.ַהּנֹוֵהג. ֶ ַהּשׁ

לֹום. ְוׁשָ ַחס. ֶקת. ּלֶ ִמְסּתַ ֶזה. ּוֵמָאָדם. ְמָאה,. ַהּטֻ ר. ְוִעּקָ ָהַרע.

ַרְך.ַעל. ם.ִיְתּבָ ֵ יַח.ַהּשׁ ּגִ ַרְך..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ָהֱאֶמת.ַמׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחת.ַהּשׁ ּגָ ַהׁשְ

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ל.ִמיֵני.ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים.ּבְ ֹוְמרֹו.ִמּכָ ּשׁ ֵלמּות..ַהְינּו,.ׁשֶ ׁשְ ָהָאָדם.ּבִ

ָרִטית. ַהּפְ

כה

ַבר.ֱאֶמת. ל.ּדְ ַעל.ּכָ ה..ַהְינּו.ׁשֶ ֶקר.הּוא.ַהְרּבֵ ֶ ָהֱאֶמת ִהיא.ַאַחת,.ֲאָבל.ַהּשׁ

ר.לֹוַמר.ַרק. גֹון,.ַעל.ָזָהב.ֶאְפׁשָ ָבר.ֶאָחד,.ּכְ ר.לֹוַמר.ַרק.ּדָ ֶאְפׁשָ

ָבִרים. ָאר.ּדְ ֶסף,.ְוֵכן.ׁשְ י.הּוא.ּכֶ ר.ַרק.לֹוַמר.ּכִ ֶסף.ֶאְפׁשָ הּוא.ָזָהב,.ַעל.ּכֶ ׁשֶ

ְלַבד..ֲאָבל.ָהרֹוֶצה. ם.ֶאָחד.ּבִ ׁשֵ ָבִרים.ּבְ ת.ַהּדְ ר.ִלְקרֹוָתם.ְלִפי.ֲאִמּתַ ֶאְפׁשָ

ל. עּור..ֲאָבל.סֹוף.ּכָ ָקִרים.ְלֵאין.ׁשִ ָבר.ְוָדָבר.ׁשְ ל.ּדָ ר.ָיכֹול.לֹוַמר.ַעל.ּכָ ּקֵ ְלׁשַ



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ כב

ַרְך.הּוא.ּבֹוֵרא. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִהיא.ַאַחת..ַהְינּו.ׁשֶ ִפי.ׁשֶ ה.ָהֱאֶמת.ּכְ ְתַגּלֶ סֹוף.ּתִ

ִלי. ָרִטית.ּבְ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַרְך.ּוְבַהׁשְ ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ ל.ָהעֹוָלמֹות.ְוַהּכֹל.ִמְתַנֵהג.ּבִ ּכָ

לֹוַמר,. ּכְ ָהֱאֶמת,. ִמן. ַהֲהפּוכֹות. עֹות. ַהּדֵ ְוָכל. ָלל.. ּכְ ַבע. ַהּטֶ ִחּיּוב. ׁשּום.

ֵאר. ָ ִתּשׁ ָהֱאֶמת. ְוַרק. ִליל,. ּכָ ְטלּו. ִיּבָ ִפירֹות,. ְוַהּכְ יקֹוְרסּות. ָהֶאּפִ עֹות. ַהּדֵ

ְוָכל. ָהֱאלִֹקים",. הּוא. "ה'. י. ּכִ יֹוֶדה. ָהעֹוָלם. ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. ּלֹו.. ּכֻ עֹוָלם. ּבָ

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ִיּסּוִרים,. ֵהן. ֵהן.טֹובֹות,. עֹוָלם,. ּבָ ה. ֲעׂשָ ַהּנַ

ַרק. ִהיא. ְוָהֱאֶמת. ָהֱאֶמת. הּוא. ְך. ּכָ י. ּכִ ֶטַבע.. י. ּפִ ַעל. ְולֹא. ֵהם. ַרְך. ִיְתּבָ

ִעיף. ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ַאַחת,.ּכַ

כו

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ֵטל. ְלִהּבָ ַהְינּו. "ֶאָחד",. ּבְ ֵלל. ְלִהּכָ ה. ַאּתָ ָחֵפץ. ִאם 

ָרט,. ּפְ ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ּכִ ְלִהְתַנֵהג. לֹוַמר,. ּכְ "ֶאָחד",. ְקָרא. ַהּנִ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַעל. ַעם. ּפַ ׁשּום. ּבְ ָלל. ּכְ ְלִהְתַרֵעם. ְולֹא. ּתֹוָרה,. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ל. ּכָ י. ּכִ ְלַהֲאִמין,. ַרק. ָעֶליָך,. ָהעֹוְבִרים. ֹוִנים. ַהּשׁ ַהְמֹאָרעֹות. ל. ׁשֶ ּבְ

ּוִבְפָרט. ָהֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֵהן,. ְלטֹוָבה. אי. ַוּדַ ּבְ ְהּפּוכֹות. ַהּתַ

ַהְנָהַגת. ֵהן."ה'".ּבְ ּתֹוָרה."ָאנִֹכי".ִסיָמן.ד'.ֵחֶלק.א',.ׁשֶ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,.ּבַ ּבְ

ֱאֶמת. ּבֶ ְוֶהָחֵפץ. "ֶאָחד".. ַהּכֹל. ין,. ּדִ ַהְנָהַגת. ּבְ "ֱאלִֹקים". ֵהן. ַרֲחִמים,.

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָכָזב,. ּבְ ּוֵמַהְנָהָגה. ֶקר. ֶ ִמּשׁ ֵמר. ָ ְלִהּשׁ ב. ַחּיָ "ֶאָחד",. ּבְ ֵלל. ְלִהּכָ

ן,. ּכֵ ּנֹוֵהג. ׁשֶ ּוִמי. ָרט.. ּפְ ָכל. ּבְ ּה. ַלֲאִמּתָ ֱאֶמת. ּבָ ִלְנהֹג. ב. ְוַחּיָ ָסִעיף.כ"ב,. ּבְ

ֶאת. ְמֹאד. אֹוֵהב. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ "ֶאָחד",. ְקָרא. ּנִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ּבֹו. ִנְכָלל.

ּה. ָהֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ
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כז

ַעל. ה..ַהְינּו.ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ֲעֵרי.ַהּקְ ל.ׁשַ ִחים.ָלָאָדם.ּכָ ית.ִנְפּתָ ַעל ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ַהּתֹוָרה. ְרֵכי. ּדַ ָכל. ּבְ ִלְנהֹג. ר. ֶאְפׁשָ ית,. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה. ּתֹוֵקף. ְיֵדי.

י. ּכִ ְמִניָעה.. ׁשּום. אֹו. ְוכֹוֵפר,. ֵלץ. ׁשּום. ֵני. ִמּפְ ִעים. ִנְרּתָ ְולֹא. ה,. ָ ֻדּשׁ ְוַהּקְ

ֲעֵרי. ׁשַ ּוְלָכל. ָהֱאֶמת. ְרֵכי. ּדַ ְלָכל. ַח. ְפּתֵ ַהּמַ ִהיא. ית. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה.

ל. ׁשֶ בֹות. ּתֵ י. ָראׁשֵ י. ּכִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ְממֹוֲהַרַנ"ת. ָידֹוַע. ם. ּגַ ה.. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ָו'ֶאְרֶאה.ַמ'ְראֹות.ֱא'לִֹקים". ַמִים. ָ חּו.ַה'ּשׁ סּוק:.)ְיֶחְזֵקאל.א,.א,(."ִנ'ְפּתְ ַהּפָ

יׁש.ְוִלְראֹות. ר.ְלַהְרּגִ ֱאֶמת.ֶאְפׁשָ ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ּבֶ אֹוִתּיֹות.ֱאמּוָנה..ַהְינּו,.ׁשֶ

ׁש. ֵעיַנִים.ַמּמָ רֹוִאים.ּבָ ֶ ִפי.ּשׁ ָכל.ִעְנַין.ְוִעְנָין,.ּכְ ּלּות.ֱאלֹקּותֹו.ּוַמְלכּותֹו.ּבְ ִהְתּגַ

ֶכל. ּשֵׂ ִביִנים.ּבַ ּמְ ּוְכמֹו.ׁשֶ

כח

ָסִעיף.ד'..ַאף. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶכל.ְמִבינֹו,.ּכַ ֵאין.ַהּשֵׂ ֶ ָדָבר.ּשׁ ֶכת.ַרק.ּבְ ּיֶ ֱאמּוָנה ׁשַ

ָצִריְך. ּבֹו. ׁשֶ ָהִעְנָין. ֶאת. ָיִבין. "ֱאֶמת",. ּבֶ ִבין. ּמֵ ֶ ּשׁ ִמי. ֵכן. י. ּפִ ַעל.

ֵמֲחַמת. ְכלֹו,. ׂשִ ּבְ ֵמִבין. ָהָיה. ׁשֶ ּוְכמֹו. ֵעיָניו. ּבְ רֹוֵאהּו. ׁשֶ מֹו. ּכְ ְלַהֲאִמין.

דֹוׁש. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ַהּקָ ּבְ בָֹאר. ּמְ ֵלמּות..ּוְכמֹו.ׁשֶ ׁשְ ּבִ ית. ֱאמּוָנתֹו.ָהֲאִמּתִ

ּבֹא. ַעד. ֱאמּוָנה. ָיָדיו. "ַוְיִהי. יב(. יז,. מֹות. )ׁשְ סּוק. ַהּפָ ַעל. צא(:. סי'. )ח"א.

ִחּיּוב. ׁשֶ ֵאּלּו. ִעְנָיִנים. ּבְ ֵלם. ׁשָ ִלְהיֹות. ָצִריְך. ָהָאָדם. ׁשֶ ַהְינּו. ֶמׁש",. ָ ַהּשׁ

ֶמׁש". ֶכל.ִנְקָרא."ׁשֶ ַהּשֵׂ ְכלֹו,.ׁשֶ ׂשִ ִבין.ּבְ ּמֵ ֶ מֹו.ּשׁ ֶהם,.ּכְ ְלַהֲאִמין.ּבָ

כט

ם. ֵ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ִהְתעֹוְררּות.ְוֵקרּוב.ְרחֹוִקים.ְלַהּשׁ ִלׁשְ

ר. ֲאׁשֶ ֲהדּות,.ּכַ ים.ָהְרחֹוִקים.ִמן.ַהּיַ ַרְך..ַהְינּו,.אֹוָתם.ֲאָנׁשִ ִיְתּבָ
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ֵלמּות. ִלׁשְ זֹוִכים. ַהּתֹוָרה,. ּוְלִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְלִיְרַאת. אֹוָתם. ְמעֹוְרִרים.

ֲעִנית,.אֹו. ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתַ ַמִים.ֶאְפׁשָ ים.ְלִיְרַאת.ׁשָ ָהֱאמּוָנה..ְלעֹוֵרר.ֲאָנׁשִ

ה. ַכּמָ ַתֲעִנית..ּבְ ֵהם.ֲחׁשּוִבים.ּכְ ֲאוֹות.ּומֹוָתרֹות,.ׁשֶ ַעל.ְיֵדי.ִהְתַרֲחקּות.ִמּתַ

י. ּפִ דֹוָלה. ּגְ ּומֹוְתרֹות,. ֲאוֹות. ִמּתַ ַהִהְתַרֲחקּות. י. ּכִ ְמבָֹאר,. ֱאֶמת. ִסְפֵרי.

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ זֹוִכים. זֹו,. ּכָ ֲעִנית. ּתַ ְיֵדי. ְוַעל. ָרִטים.. ּפְ ה. ַכּמָ ּבְ ֲעִנית. ִמּתַ ה. ּמָ ּכַ

ין".. ַאּפִ ּבְ ין. יּה.ַאּפִ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך.הּוא. ּבְ א. ה."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ִיְתַהּוֶ ָהֲאִכיָלה,.

אֹות.ֲאִכיָלה. בָֹאר.ּבְ ּמְ רּות.ּכַ ַכׁשְ ּזֹוִכים.ֶלֱאכֹל.ּבְ )ליקו"מ.ח"א.סי'.סב(.ַהְינּו.ׁשֶ

ָנה,. ֶמת.ַסּכָ ֲאִכיָלה.ַקּיֶ י.ּבָ ַרְך..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְסִעיף.ט',.ּוִמְתָקְרִבים.ַעל.ָיָדּה.ְלַהּשׁ

ּתֹוָרה. בָֹאר.ּבַ ִפי.ַהּמְ ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ לֹום.ַעל.ָיָדּה.ֵמַהּשׁ ּלֹא.ִיְתַרֲחקּו.ַחס.ְוׁשָ ׁשֶ

ה'. ֶאת. . ַכְחּתָ ְוׁשָ ְלָבֶבָך. ְוָרם. .... ָבְעּתָ ְוׂשָ ּתֹאַכל. ן. "ּפֶ יד.(. יב.. ח,. ָבִרים. )ּדְ

רּות,.ִמְתַרֲחִקים.ְוׁשֹוְכִחים. ַכׁשְ ּלֹא.ּבְ ַעל.ְיֵדי.ָהֲאִכיָלה.ׁשֶ ֱאלֶֹקיָך".ַהְינּו,.ׁשֶ

ֵלמּות.זֹוִכים.ֶלֱאכֹל. ׁשְ ַרְך..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָחִליָלה.ֶאת.ַהּשׁ

ים.ּוַמֲאִמיִנים,. יׁשִ ַעל.ְיֵדי.ָהֲאִכיָלה.ִמְתָקְרִבים.ֵאָליו..ּוַמְרּגִ זֹו,.ׁשֶ רּות.ּכָ ַכׁשְ ּבְ

ִהְצַטְרכּותֹו,. ְוָכל. ּוַפְרָנָסתֹו. ֲאִכיָלתֹו. ָלָאָדם. ַמְזִמין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַחת.ַהּשׁ ּגָ ַרת.ַהׁשְ ֵלמּות..ְוַהּכָ ׁשְ ַרְך.ּבִ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ יִרים.ּבְ ּוַמּכִ

ין".. ַאּפִ ּבְ ין. ַאּפִ יּה. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריְך.הּוא. ּבְ א. ה:."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ְמֻכּנֶ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ִריְך.הּוא. א.ּבְ ל."ִיחּוד.קּוְדׁשָ רּוׁש.ׁשֶ יֹוֵתר.ּפֵ ם.ְמבָֹאר.ּבְ אֹות.ֲאִכיָלה.ָסִעיף.ט',.ׁשָ ן.ּבְ )ְוַעּיֵ

יּה".ְוכּו''(. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ל

ִבים. ְוחֹוׁשְ ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ֵלמּות,.טֹוִעים. ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה. ֱאמּוָנָתם. ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֵהם. ּוְרפּוָאה. ְלַפְרָנָסה. לּות. ּדְ ּתַ ְוַהִהׁשְ ּבֹות. ַהּסִ י. ּכִ ְואֹוְמִרים,.

ִריְך. ּצָ ַרְך,.ַאְך.אֹוְמִרים.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ר..ַהְינּו,.ֵהם.ָאֵכן.ַמֲאִמיִנים.ּבְ ָהִעּקָ
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י. ּכִ ִבים. חֹוׁשְ ׁשֶ לֹוַמר,. ּכְ ְוכּו'.. ְרפּוָאה. ּבִ ֵהן. ַפְרָנָסה,. ּבְ ֵהן. ִסּבֹות,. ם. ּגַ

ם. ֵ ַיד.ַהּשׁ לֹא.ֶזה.ֵאין.ְיכֶֹלת.ּבְ לֹום,.ּבְ ר,.ּוְכִאּלּו.ַחס.ְוׁשָ ּבֹות.ֵהם.ָהִעּקָ ַהּסִ

ם.ִהיא.ֵמֲחַמת. ְבּתָ ל.ַמֲחׁשַ ֱאֶמת.ּכָ ְרָנָסה.ְוכּו'..ֲאָבל.ּבֶ ַרְך.ָלֶתת.ָלֶהם.ּפַ ִיְתּבָ

ְרפּוָאה. ּבִ ֵהן. ַפְרָנָסה,. ּבְ ֵהן. ַלֲעזֹר. ָיכֹול. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ֱאמּוָנה.. ֹחֶסר.

ב. רּוְך.הּוא.ְמַסּבֵ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ָלל..ּוַמה.ׁשֶ לּות.ּכְ ּדְ ּתַ ה.ְוִהׁשְ ִלי.ׁשּום.ִסּבָ ְוכּו'.ּבְ

לּות,.הּוא.ַרק. ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ֶאְמָצעּות.ִסּבֹות. ּבְ ְרָנָסה.ּוְרפּוָאה. ּפַ י.רֹוב,. ּפִ ַעל.

ר. ֲאׁשֶ ָרִטית.ֲאִפילּו.ּכַ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵדי.ִלְבֹחן.ֶאת.ָהָאָדם.ִאם.ַיֲאִמין.ּבְ יֹון,.ּכְ ִנּסָ

ְרָנָסה,. י.ּפַ ִבים.ְלַהֲאִמין.ְוָלַדַעת,.ּכִ ֱאֶמת.ַחּיָ ִסּבֹות..ֲאָבל.ּבֶ הּוא.עֹוֵסק.ּבְ

ָלל. ְבִעי.ּכְ ִלי.ׁשּום.ִחּיּוב.ַהּטִ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְרפּוָאה.ְוכּו'.ֵהם.ַרק.ֵמַהּשׁ

לא

ה,.ֵהן.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה. ִפּלָ ים.ֵהן.ּתְ ָאנּו.עֹוׂשִ ל.ַמה.ׁשֶ י.ּכָ ָצִריְך ָלַדַעת,.ּכִ

ה.ַמְלכּותֹו.ֶוֶאמּוָנתֹו. ּלֶ ְתּגַ ּתִ ֵדי.ׁשֶ ְצוֹות,.ַהּכֹל.הּוא.ּכְ ְוֵהן.ִקּיּום.ַהּמִ

ְכָלל,.ְוָכל.ָהעֹוֵבר. עֹוָלם.ּבִ ה.ּבָ ֲעׂשָ ל.ַהּנַ ּכָ ְדעּו.ְוַיֲאִמינּו,.ׁשֶ ּיֵ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ִיְתּבָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ְרצֹונֹו. ּבִ ַרק. ה. ֵהּמָ ְפָרט,. ּבִ ל.ָאָדם. ּכָ ַעל.

בָֹאר. ּמְ ִסּבֹות.ּכַ ׁש.ּבְ י.ֵכן,.ַהּכֹל.ְמֻלּבָ ָלל..ַאף.ַעל.ּפִ ְבִעי.ּכְ ִלי.ׁשּום.ִחּיּוב.ַהּטִ ּבְ

ָסִעיף.ל'. ּבְ

לב

ְלָהִבין. ְך. ּכָ ַאַחר. זֹוֶכה. ית,. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ְמֹאד. ָחָזק. ָהָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶהם.. ּבָ ְלַהֲאִמין. ָצִריְך.ָהָיה. ֵכן. ְפֵני. ּלִ ׁשֶ ִעְנָיִנים. ְכלֹו,.אֹוָתם. ׂשִ ּבְ

יֹוֵתר,. בֹוִהים. ּגְ ְדָבִרים. ּבִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ ב. ַחּיָ הּוא. ְך. ּכָ ַאַחר. ֲאָבל.

ֵלָמה. ּוׁשְ ֲחָזָקה. ִלְהיֹות. ֶבת. ַחּיֶ ָהֱאמּוָנה. ָאְמָנם. ְכלֹו.. ׂשִ ּבְ יָגם. ַמּשִׂ ֵאינֹו. ׁשֶ
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ֶכל.. יַע.ִמן.ָהֱאמּוָנה.ַלֲהָבַנת.ַהּשֵׂ ְך.יּוַכל.ְלַהּגִ י.ַרק.ּכָ מּוָרה,.ּכִ ֵלמּות.ּגְ ׁשְ ּבִ

ֶהם. ּקֶֹדם.ָהָיה.ָצִריְך.ְלַהֲאִמין.ּבָ ּמִ ְכלֹו,.אֹוָתם.ִעְנָיִנים.ׁשֶ ׂשִ ִבין.ּבְ ּיָ ַהְינּו.ׁשֶ

לג

ל. ֵאינֹו.ָחֵפץ.ְלַקּבֵ חֹון.ֵאיָנּה.סֹוֶבֶלת.ֶאת.ָהֱאֶמת..ַהְינּו,.ָאָדם.ׁשֶ ּצָ ת ַהּנִ ִמּדַ

ה,. ֲאָוה.ְוָכבֹוד.ְמֻדּמֶ לֹוַמר,.ֵמֲחַמת.ּגַ חֹון,.ּכְ ַעת.ֲחֵברֹו.ֵמֲחַמת.ִנּצָ ּדַ

ֶדק.ִעּמֹו,.ָאָדם.ֶזה.לֹא.יֹוֶדה.ַעל.ָהֱאֶמת.. י.ֵאין.ַהּצֶ ִבין.ּכִ ּמֵ ֶ ְולֹא.ֵמֲחַמת.ּשׁ

ה. ּנֶ ְיׁשַ ְולֹא. ָלּה. ְיַקּבְ לֹא. ָעִמים,. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ְכְנעּוהּו. ִויׁשַ לֹו. ירּו. ַיְסּבִ ִאם. ְוַגם.

ָחֵפץ. ׁשֶ ִמי. ן,. ּכֵ ַעל. חֹון.. ּצָ ַהּנִ ת. ִמּדַ ּבֹו. ׁשֶ ָהָרָעה. ה. ּדָ ַהּמִ ֵמֲחַמת. ְעּתֹו. ּדַ

ָיִבין. אי. ַוּדַ ּבְ ְוָאז. חֹון,. ּצָ ַהּנִ ת. ִמּדַ ֶאת. ּנּו. ִמּמֶ ָיִסיר. ָהֱאֶמת,. ֶאת. ָלַדַעת.

ָראּוי. ָהֱאֶמת.ּכָ

לד

י.ָאָדם. ִים,.ַהְינּו.ַסְבָלנּות..ּכִ ית.ְמִביָאה.ִליֵדי.ֲאִריכּות.ַאּפָ ֱאמּוָנה ֲאִמּתִ

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ל.ָהעֹוֵבר.ָעָליו.הּוא.ּבְ י.ּכָ ֵלָמה,.ַמֲאִמין.ּכִ ֱאמּוָנתֹו.ׁשְ ׁשֶ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַבד. ּלְ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ ָרִטית. ַהּפְ

ַרְך,. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְהּפּוכֹוָתיו. ּתַ ל. ּכָ י. ּכִ ְוִיּסּוָריו.. רֹוָתיו. ִמּצָ ילּוהּו. ּצִ ּיַ ׁשֶ

ׁשּום. לּות.אֹו.ּבְ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ם.ִמְבַטחֹו.ּבְ אי.ַהּכֹל.ְלטֹוָבתֹו..ְוָלֵכן.ֵאינֹו.ׂשָ ּוְבַוּדַ

ּום. ּשׁ ְך.ׁשֶ ֲעבֹוַדת.ה'.ּכָ ִמיד.ּבַ ַרְך..ּוַמֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה,.ַרק.ּבְ ִסּבָ

ֱאמּוָנתֹו. ׁשֶ ָאָדם. ָהֱאֶמת.. ִמן. אֹותֹו. ַמְרִחיִקים. ֵאיָנם. ְמִניָעה. אֹו. ה. ִסּבָ

ֵמֲחַמת. ַהּתֹוָרה. ְצוֹות. ִמּמִ ִמְצָוה. ׁשּום. ַעל. אי. ַוּדַ ּבְ ַיֲעבֹר. לֹא. ֵלָמה,. ׁשְ

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ה. ִויַחּכֶ ִיְסּבֹל. א. ֶאּלָ ָעָליו,. עֹוְבִרים. ׁשֶ ְסיֹונֹות. ְוַהּנִ ַהֶחְסרֹונֹות.

ְרִחיִקים.ֶאת.ָהָאָדם. ַהּמַ ְלּבּוִלים. ְוַהּבִ ִניעֹות. ַהּמְ ל. ּכָ י. ּכִ ַיַעְזֵרהּו.. ַרְך. ִיְתּבָ



ֹבָארֹות כזֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ְוַעְצלּות,. ַעְצבּות. ֵמֲחַמת. ַרק. ה. ֵהּמָ ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְרַאת. ִמּיִ

ל.ָהעֹוֵבר.ָעָליו.הּוא. י.ּכָ ֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּכִ ר,.ֵמֲחַמת.ֶחְסרֹון.ֱאמּוָנה,.ׁשֶ ּוְבִעּקָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ זּוַלת. ְלָעְזרֹו. ָיכֹול. ֵאינֹו. ִאיׁש. ְוׁשֶ ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ְוכּו'. ְוִיּסּוִרים. רֹות. ִמּצָ ֵצל. ְלִהּנָ ֵעָצה. ׁשּום. ֵאין. ְוׁשֶ

ה.ִליׁשּוָעתֹו.. ּיָ רּוְך.הּוא.ְוִצּפִ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ חֹון.ּבְ ּטָ ית,.ּבִ ֱאֶמת,.ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ּבֶ

ין.ִליׁשּוַעת.ה',.נֹוֵפל.ְלַעְצבּות. ּיֹו.ִלְסּבֹל.ּוְלַהְמּתִ ֵלם.ְוָחָזק.ּדַ ֵאינֹו.ׁשָ ָאָדם.ׁשֶ

ְסיֹונֹות.ָהעֹוְבִרים. ְוֵלַעְצלּות.ּוִמְתַרֵחק.ִמן.ָהֱאֶמת,.ֵמֲחַמת.ַהֶחְסרֹונֹות.ְוַהּנִ

ֲחָטף,.ְוֵאין. ִלים.ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ ָראּוי,.ַהְינּו,.ׁשֶ ִלים.ּכָ ּלְ ֵאין.ִמְתּפַ ֶ ָעָליו..ְוַגם.ַמה.ּשׁ

ַאת.ֶחְסרֹון.ֱאמּוָנה.. ם.הּוא.ִמּפְ ה,.ּגַ ִפּלָ ִמּלֹות.ַהּתְ ִזים.ּוִמְתּבֹוְנִנים.ּבְ ִמְתַרּכְ

ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִמן. ּבּור. ּדִ ל. ּכָ ׁשֹוֵמַע. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים. ָהיּו. ִאם. י. ּכִ

ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ּוַמֲאִמיִנים. ים. יׁשִ ַמְרּגִ ְוַאף. ָחתֹו,. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמיִנים.

ל.ֵנֶזק.ֵהן. ה.ָלֶהם.ּכָ בֹות,.לֹא.ְיֻאּנֶ ִהְתּבֹוְננּות.ּוְבִלי.ַהְבָלָעת.ַהּתֵ ְראּוָיה,.ּבְ

ִזים. ק,.ּוִמְתַרּכְ ֵחׁשֶ ִלים.ּבְ ּלְ ְרָנָסה,.ֵהן.ְלִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים,.ֲאַזי.ָהיּו.ִמְתּפַ ַלּפַ

ִלים. ּלְ ִמְתּפַ ֱאמּוָנה. ֶחְסרֹון. ֵני. ִמּפְ ֲאָבל. ָראּוי.. ּכָ ה. ִפּלָ ַהּתְ ִמן. ה. ִמּלָ ָכל. ּבְ

ֲאָבל. ִלים.. ּלְ ִמְתּפַ ִמי. ְוֶאל. הֹוֶגה. ה. ַהּפֶ ֶ ּשׁ ַמה. יֹוְדִעים. ְוֵאין. ַהְבָלָעה,. ּבְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה,. ּמְ ָרט,.ּכַ ָכל.ּפְ ית.ּבְ ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ם.ּבֶ ּלֵ ר.ָהָאָדם.ָחָזק.ְוׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

יו,.ּוִבְפָרט.ִמילֹות. ָהָאָדם.מֹוִציא.ִמּפִ ה.ׁשֶ ל.ִמּלָ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ּכִ

ְבָיכֹול,.ָאז.לֹא.יּוַכל.ׁשּום. ַעְצמֹו.ּכִ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ נֹות.ֶאל.ַהּשׁ ה.ַהְמֻכּוָ ִפּלָ ַהּתְ

ְבָלנּות,. ַהּסַ ת. ִמּדַ ּבֹו. ֵיׁש. י. ּכִ ָהֱאֶמת,. ִמן. ְלַהְרִחיקֹו. ְמִניָעה. אֹו. ְלּבּול. ּבִ

ִקּיּום. ה.ּבְ ְתִפּלָ ק.ּבִ ַמִים,.ּוִמְתַחּזֵ ה.ְלַרֲחֵמי.ׁשָ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ְוהּוא.ְמַצּפֶ ּמְ ּכַ

ִמיד. רּוְך.הּוא.ּתָ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ַהּתֹוָרה.ּוְבִבְטחֹונֹו.ּבְ
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לה

ִעיף. ּסָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ ִים. ַאּפָ ֲאִריַכת. ּבַ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ֶלֱאמּוָנה. ִלְזּכֹות 

ָאָדם. ְוָכל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ר. ֶאְפׁשָ ַהּקֹוֵדם,.

ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. ַע. ְעּגֵ ְלִהְתּגַ ַעְזֵרהּו. ּיַ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך.

יִקים. ּדִ ל.ַהּצַ ם.ּכָ ָתּה..ּגַ ָ ם,.ַהְינּו.ִלְקֻדּשׁ יַע.ְלׁשָ ה.ְלַהּגִ ְזּכֶ ּיִ ֶזה,.ַעד.ׁשֶ ֹתֶקף.ּכָ ּבְ

ַעס.ְוַעְצבּות,. ל.ּכַ ֶלת.ְלַבּטֵ י.ִהיא.ְמֻסּגֶ ָרֵאל,.ּכִ ַע.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ְעּגֵ ְצִריִכים.ְלִהְתּגַ

ִים. ֵלמּות.ָהֱאמּוָנה.ְוַלֲאִריכּות.ַאּפָ ְוִלְזּכֹות.ַעל.ָיָדּה.ִלׁשְ

לו

ים. ּיִ יב.ְוַיֲעִריְך.ִעְנָיִנים.ֲאִמּתִ ָהָאָדם.ַיְחׁשִ ֵלמּות.ָהֱאמּוָנה.הּוא,.ׁשֶ ר ׁשְ ִעּקַ

ְהֶיה. ּיִ לֹוַמר,.ׁשֶ ֶהם,.ְולֹא.ִיְהֶיה.לֹו.ׁשּום.ָסֵפק,.ּכְ ִבים.ְלַהֲאִמין.ּבָ ַחּיָ ׁשֶ

ֵעיָניו. ְכלֹו.ְורֹוָאם.ּבְ ׂשִ ִאּלּו.ְמִביָנם.ּבְ ֵעיָניו.ּכְ ּדֹוֶמה.ּבְ

לז

ַדַעת. ִפירֹות,.ּבְ ִעים,.ַהְינּו.ּכְ ל.ְרׁשָ בֹות.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ַמֲחלֶֹקת.חֹוְדרֹות.ַמֲחׁשָ

הּוא. ָרעֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ְלאֹוָתן. ְוָהֵעָצה. ּקּון. ְוַהּתִ ִרים.. ׁשֵ ּכְ ים. ֲאָנׁשִ

ַדַעת. ּבְ ֲאִפילּו. רּוִצים,. ּתֵ ׂש. ְלַחּפֵ ְולֹא. ֵמֵהן. ר. ְלַדּבֵ לֹא. ַהְינּו,. ִתיָקה.. ׁשְ

ֶאת. ִלְמסֹר. ַרק. לּו,. ַהּלָ ִפירֹות. ְוַהּכְ ֵפקֹות. ַהּסְ יֹות,. ׁשְ ַהּקֻ ַעל. ַעְצמֹו,.

דֹוׁש. ַהּקָ ׁשֶ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהְינּו,. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֵאּלּו. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ ְלָחָמה. ַהּמִ

בֹות. ל.ַמֲחׁשָ בֹות.ָהָרעֹות.ְוַיַעְזֵרהּו.ְלַקּבֵ ֲחׁשָ ּנּו.ֶאת.ַהּמַ רּוְך.הּוא.ָיִסיר.ִמּמֶ ּבָ

ָבה.. ְחׁשָ ַהּמַ ָטֳהַרת. הּוא. ֵלמּות. ְ ְוַהּשׁ ּקּון. ַהּתִ ר. ִעּקַ י. ּכִ טֹובֹות..

ים. ים.ּוְנִקּיִ ים.ַזּכִ ֲעׂשִ אי.ִיְהיּו.ַאף.ַהּמַ בֹות.טֹובֹות,.ַוּדַ ֲחׁשָ ַהּמַ ּוְכׁשֶ



ֹבָארֹות כטֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

לח

אֹותֹו.ּתֹוֵקף.ְוִהְתעֹוְררּות. ים.טֹוִבים.ּבְ ם.ִמְצוֹות.ּוַמֲעׂשִ ַקּיֵ ִאיׁש ֱאֶמת,.ַהּמְ

ין. ּבֵ ה. עֹוׂשֶ הּוא. ׁשֶ ִפי. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִעם. ְלַבּדֹו. הּוא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ׁשּום. ה. עֹוׂשֶ ְוֵאינֹו. ֶקר,. ׁשֶ ל. ׁשֶ ה. ִנּיָ ּפְ ׁשּום. ּבֹו. ֵאין. ֶ ּשׁ ֵמֲחַמת. ים,. ֲאָנׁשִ

ַמִים,.אֹותֹו. ָ ֱאֶמת.ַלּשׁ ִמיד.ּבֶ ָנתֹו.ּתָ ּוָ א.ּכַ ֲעבֹוַדת.ה',.ֶאּלָ ָזב.ּבַ ל.ּכָ נּוָעה.ׁשֶ ּתְ

ִאּלּו. ָדקֹות..ַהְינּו,.ֵיׁש.ּבֹו.ּכַֹח.ּכְ ל.ַהּצְ ל.ּכָ יְך.ֵאָליו.ֶאת.ַהּכַֹח.ׁשֶ ָאָדם.ַמְמׁשִ

ל. ֵלמּות.הּוא.ְמַבּטֵ ׁשְ יֹוֵתר..ְוַעל.ְיֵדי.ָהֱאֶמת.ּבִ דֹול.ּבְ ָדָקה.ַהּגָ ַעל.ַהּצְ ָהָיה.ּבָ

עֹות.ָרעֹות. ל.ּדֵ ִפירֹות,.ֵהן.ׁשֶ ל.ּכְ בֹות.ָרעֹות,.ֵהן.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ַמֲחׁשָ ֵמַעְצמֹו.ּכָ

בֹות.ַזּכֹות. ֲאֵחרֹות,.ְוזֹוֶכה.ְלַמֲחׁשָ

לט

ָהֱאֶמת. ִמן. ְמֹאד. ָרחֹוק. הּוא. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָצָרה. ּבְ ָנתּון. ָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָצָרה,. ֵעת. ּבְ ְמֹאד. ַעְצמֹו. מֹור. ִלׁשְ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ֵעת.. אֹוָתּה. ּבְ

ַרק. ָטעּות.. ּבְ אֹו. ֶקר. ׁשֶ ּבְ ּסּוִרים. ַהּיִ ְיֵדי. ַעל. ֵכד. ִיּלָ ּלֹא. ׁשֶ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא.

ּסּוִרים,. ֵצל.ֵהן.ִמן.ַהּיִ ּנָ ּיִ ַרְך.ְיׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ה.ְלַבּקֵ ַיְרּבֶ

עּות. ֶקר.ְוַהּטָ ֶ ֵהן.ִמן.ַהּשׁ

מ

ֲאִמיִנים. ּמַ ָבר,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ל.ּדָ רּוְך.הּוא.ַעל.ּכָ דֹוׁש.ּבָ ַעל ְיֵדי.הֹוָדָאה.ְלַהּקָ

י. ָחתֹו.ּוְלטֹוָבה,.ַאף.ַעל.ּפִ ּגָ ַהׁשְ עֹוֵבר.ַעל.ָהָאָדם.הּוא.ּבְ ל.ַמה.ׁשֶ י.ּכָ ּכִ

ּוַמֲאִמיִנים. ָרה,. ִמּצָ ִנּצֹוִלים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט. ֶכל,. ּשֵׂ ּבַ זֹאת. ְמִביִנים. ֵאין. ֶ ּשׁ

ַבע,. ַהּטֶ י. ּפִ ַעל. ְולֹא. ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָאה. ּבָ זֹו. ָלה. ַהּצָ י. ּכִ ֱאֶמת. ּבֶ

ּלֹוְמִדים. ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ְוַגם. ָלה,. ַהַהּצָ ֲעבּור. ּבַ רּוְך.הּוא. ּבָ דֹוׁש. ְלַהּקָ ּומֹוִדים.



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ ל

ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְלִיְרַאת. ָהָאָדם. ֶאת. עֹוְרִרים. ַהּמְ ִלּמּוִדים. ַהְינּו. ֲהָלכֹות,.

ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים. ּבּור..ַהְינּו.ׁשֶ ּדִ ל.ֶזה.ְמִאיָרה.ָהֱאֶמת.ּבַ ַהּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ּכָ

ּבּור.ִהיא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ָהֱאֶמת.. ֵלמּות.ַהּדִ י.ׁשְ ִמיד,.ּכִ ְבֵרי.ֱאֶמת.ּתָ ר.ּדִ ְלַדּבֵ

ּבּוֵרים. ַהּדִ ֲאָבל. ּבּור,. ּדִ ִנְקָרא. הּוא. ַרק. ֱאֶמת,. ּבֶ ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּבּור. ַהּדִ ַהְינּו,.

ם.ַעל.ְיֵדי.הֹוָדָאה. ָלל..ּגַ ּבּוֵרים.ּכְ ֱאֶמת.ֵאיָנם.ּדִ ִרים.אֹוָתם.ּבֶ ֵאין.ְמַדּבְ ֶ ּשׁ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוִכים. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲהָלכֹות,. ְוִלּמּוד. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ ה. ִפּלָ ַהּתְ ִהיא. ֵלמּות. ְ ַהּשׁ ר. ִעּקַ י. ּכִ ֱאֶמת,. ּבֶ

ְוזֹוִכים. ָבה".. ַלּתֵ ה. ֲעׂשֶ ּתַ "צַֹהר. ּתֹוָרה:. ּבַ קי"ב. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן.

ֶדֶרְך. ּבְ ָלֶלֶכת. ֱאֶמת. ּתֹוַרת. ד. ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ י. ֲאִמּתִ י. ֵמַרּבִ ַהּתֹוָרה. ֶאת. ל. ְלַקּבֵ

ַכת. ּוְלַהְמׁשָ ָרט,. ּפְ ָכל. ּבְ ים. ּיִ ּדּוִכים.ֲאִמּתִ ְלׁשִ ְוַגם.זֹוִכים. ְוָהֱאֶמת.. ר. ׁשָ ַהּיָ

ְימֹות. ָכל. ּבְ ֲאִמיִנים. ּמַ ׁשֶ ַהְינּו. ַהחֹול.. ִלימֹות. ְמָחָתּה. ְוׂשִ ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת. ַ ְקֻדּשׁ

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהָאָדם. ֶאת. ּוְמַפְרֵנס. ָזן. הּוא. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ י. ּכִ בּוַע,. ָ ַהּשׁ

ָהָאָדם,. ֶאת. ַהְמַפְרְנִסים. ה. ֵהּמָ לּות. ּדְ ּתַ ְוַהִהׁשְ ּבֹות. ַהּסִ ְולֹא. ָרִטית,. ַהּפְ

י. ת,.ַאף.ַעל.ּפִ ּבָ ׁשַ ְרְנִסים.ּבְ ְתּפַ ּמִ מֹו.ׁשֶ א.ּכְ ימֹות.ַהחֹול,.ֶאּלָ ְדֶמה.ּבִ ּנִ מֹו.ׁשֶ ּכְ

ן. ָרִטית,.ּכֵ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ לּות.ְוִסּבֹות,.ַרק.ֵמַהׁשְ ּדְ ּתַ ׁשּום.ִהׁשְ ֵאין.עֹוְסִקים.ּבְ ֶ ּשׁ

ָרחֹות. ֵמַהּטְ ְרְנִסים. ִמְתּפַ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ י. ּכִ בּו. ַיְחׁשְ ְוַאל. ַהחֹול.. ימֹות. ּבִ הּוא.

ף.פח(. דֹוׁש.)ִיְתרֹו.ּדַ ּזַֹהר.ַהּקָ י.ּבַ בּוַע,.ּכִ ָ ְך.ַהּשׁ ֶמׁשֶ ֶהן.ּבְ ָעְסקּו.ּבָ ּבֹות,.ׁשֶ ְוַהּסִ

ְיֵמי. ת. ׁשֶ ׁשֵ ל. ּכָ ְרִכים. ִמְתּבָ ת. ּבָ ַ ַהּשׁ ת. ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ְוָקא. ּדַ ׁשֶ ְלֶהֶפְך,. ְמבָֹאר.

ימֹות. ם.ּבִ ּגַ ַרְך. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְרָנָסה. ּפַ ּיּוְכלּו.ִלְמצֹוא. ה..ַהְינּו.ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

יֹוֵתר. ָרִצים. ֵאין. ַרְך. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמּוָנה. ּגֶֹדל. ֵמֲחַמת. ַוֲאַזי. ַהחֹול,.

ת,. ּבָ ׁשַ ּבְ מֹו. ּכְ ֶפׁש. ַהּנֶ ְמנּוַחת. מֹוְצִאים. א. ֶאּלָ ּוְטָרדֹות. ִסּבֹות. ַאַחר. י. ִמּדַ

יָכה. בּוַע..ַהְנָהָגה.זֹו.ַמְמׁשִ ָ ָכל.ְימֹות.ַהּשׁ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי.ַהּשׁ ֵמִחים.ּבְ ּוׂשְ

ם.ַעל.ְיֵדי.הֹוָדָאה.ְוִלּמּוד. ְמָחָתּה.ִליֵמי.ַהחֹול..ּגַ ת.ְוׂשִ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ ֶאת.ְקֻדּשׁ



ֹבָארֹות לאֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ְלַהֲאִמין. ֱאמּוָנה,. ּבֶ ִקים. ִמְתַחּזְ ה',. ָסִעיף. ּבְ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲהָלכֹות.

ׁשּוט,. ַהּפָ כֹות.ִמן.ָהַאְחדּות. ִנְמׁשָ ּנֹות,. ּתַ ׁשְ ַהּמִ ֻעּלֹות. ַהּפְ ל. ּכָ י. ּכִ ֱאֶמת,. ּבֶ

ל.ָאָדם,.ֵהן. ֹונֹות.ָהעֹוְברֹות.ַעל.ּכָ ְתָקאֹות.ַהּשׁ י.ַהַהְרּפַ ֲאִמיִנים.ּכִ ּמַ ַהְינּו.ׁשֶ

מֹו. ב.ּכְ ֵאינֹו.ֻמְרּכָ ׁשּוט",.ַהְינּו.ׁשֶ ה."ֶאָחד.ַהּפָ ַרְך.ַהְמֻכּנֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ן.ֵמַהּשׁ ּלָ ּכֻ

ְכָלל,. עֹוָלם.ּבִ ים.ּבָ ׁשִ ְתַרּגְ ּנּוִיים.ַהּמִ ל.ַהׁשִ י.ּכָ ְבָרִאים..ְוַגם.ַמֲאִמיִנים.ּכִ ַהּנִ

זֹו. ֶוֱאמּוָנה. ָלל.. ּכְ ַבע. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ֵמַהׁשְ ה. ֵהּמָ

ְכִלית. ּתַ ִהיא. ָהֱאמּוָנה. ֵלמּות. ׁשְ י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. ְמֹאד. ֲחׁשּוָבה.

ל.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה. ִקּיּום.ּכָ

מא

ַעְצמֹו.ִאם. ֱאֶמת,.ְוָכל.ָאָדם.ָצִריְך.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּבְ ר הּוא.ָהֱאמּוָנה.ּבֶ ָהִעּקָ

ִאים.ָחִליָלה. י.ַעל.ְיֵדי.ִקְלקּול.ָהֱאמּוָנה.ּבָ ֱאמּוָנתֹו..ּכִ ֵלם.הּוא.ּבֶ ׁשָ

לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ִיּסּוִרים,. ִמיֵני. ה. ְוַכּמָ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. חֹוָלִאים,. ִמיֵני. ה. ּמָ ּכַ

ְוָאסּור. ּסּוִרים.. ּוִמּיִ ֵמחֹוָלִאים. ִנּצֹוִלים. ָהֱאמּוָנה. ֵלמּות. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל.

י.ָהֱאמּוָנה. ים.ּכִ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ְגַלל.ׁשֶ ְלִהְתָיֵאׁש.ּוְלִהְתַרּפֹות.ְלַגְמֵרי.ִמן.ָהֱאמּוָנה.ּבִ

ֵאיָנּה. ָהֱאמּוָנה. י. ּכִ ים. יׁשִ ַמְרּגִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ה,. ַרּבָ ַאּדְ ָראּוי,. ּכָ ֵלָמה. ׁשְ ֵאיָנּה.

א. ל.ְלַהּבָ ּדֵ ּתַ ֶמת,.ּוְלִהׁשְ ּיֶ ק.ִעם.ְמַעט.ָהֱאמּוָנה.ַהּקַ ִבים.ְלִהְתַחּזֵ ֵלָמה,.ַחּיָ ׁשְ

ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמּוָנה. ר. ּוְבִעּקָ יֹוֵתר,. ּבְ ָהֱאמּוָנה. ּוְבִחיזּוק. ִתּקּון. ּבְ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ ֶפר.ּבְ ּסֵ בָֹאר.ּבַ ּמְ ּכַ

מב

ְחּבּוָלה,.ַרק. לֹום,.ֵאין.ֵעָצה.ְוֵאין.ּתַ ר נֹוְפִלים.ִמן.ָהֱאמּוָנה.ַחס.ְוׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ים.)ִמְזמֹור. ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ב,.ּכַ ַרְך.ֵמעֶֹמק.ַהּלֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְצעֹק.ֶאל.ַהּשׁ
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ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ָעָקה. ַהּזְ ְיֵדי. ְוַעל. ה'",. ְקָראִתיָך. ים. ֲעַמּקִ "ִמּמַ קל(:.

טֹובֹות. ה. ְלַהְרּבֵ ְוזֹוִכים. ָהֱאמּוָנה,. ֶקת. ּוִמְתַחּזֶ ֶנת. ִמַתּקֶ ב,. ַהּלֵ ֵמִעְמֵקי.

ַוֲחָסִדים.

מג

ָהֱאמּונֹות. קֹות. ִמְתַחּזְ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֱאמּוַנת. ל. ׁשֶ ְלקּול. ְוַהּקִ ָהִרְפיֹון. ְיֵדי. ַעל 

ֶהם. ֵאין.ּבָ ֶ ְדָבִרים.ּשׁ לֹום,.ּבִ ִאים.ְלַהֲאִמין.ַחס.ְוׁשָ ּבָ ַהּכֹוְזבֹות,.ַהְינּו.ׁשֶ

ָרֵאל.נֹוֲהִגים. ֹתֶקף.ָועֹז,.ּוְבֵני.ִיׂשְ ָרֵאל.ִהיא.ּבְ ר.ֱאמּוַנת.ִיׂשְ ֲאׁשֶ ׁש..ֲאָבל.ּכַ ַמּמָ

כַֹח. ִרים.ּבְ ים.ּגֵ ָראּוי,.נֹוְפלֹות.ָהֱאמּונֹות.ַהּכֹוְזבֹות,.ְוַנֲעׂשִ ֶדֶרְך.ֱאמּוָנה.ּכָ ּבְ

ִרים. ּיְ ּוִמְתּגַ ָהֱאֶמת. ֶאת. ְלָהִבין. ְתעֹוְרִרים. ַהּמִ ּגֹוִיים. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו. ּוַבּפַֹעל..

ִמְצוֹות. ְוִקּיּום. ָרֵאל. ִיׂשְ ֱאמּוַנת. ַעְצָמם. ַעל. ִלים. ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ֹפַעל,. ּבַ

ָחתֹו. ּגָ ַרְך.ּוְבַהׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת.ּומֹוִדים.ּבְ ים.ּבֶ יׁשִ ַרק.ַמְרּגִ ַהּתֹוָרה,.ְוֵיׁש.ׁשֶ

ׁש. ִרים.ַמּמָ ּיְ ָרִטית,.ֲאָבל.ֵאיָנם.ִמְתּגַ ַהּפְ

מד

יק.ָהֱאֶמת,. ְלַצּדִ ַהִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. זֹוִכים.ַעל. ֵלמֹות.ָהֱאמּוָנה. ׁשְ ר  ְלִעּקָ

ָהֱאֶמת. יק. ַצּדִ ֶאל. ִהְתָקְרבּות. ֱאֶמת.. ּבֶ ַהּקֶֹדׁש. רּוַח. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

י. ּכִ ֶהם,. ּבָ בָֹאִרים. ַהּמְ ְוֵדעֹוָתיו. ֲעצֹוָתיו. ְוִקּיּום. ְסָפָריו. ּבִ ִלּמּוד. ּה:. רּוׁשָ ּפֵ

ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְלִיְרַאת. ָהָאָדם. ֵלב. ֶאת. ְמֹאד. ְמעֹוְרִרים. ָפִרים. ַהּסְ ֵאּלּו.

יק,. ּדִ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ֶאל.ַהּצַ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ַהּתֹוָרה..ּכָ

ֵרר. ִמְתּבָ ַז"ל,. ָהַאְדמֹו"ר. ִדְבֵרי. ּבְ ְמקֹומֹות. ּוְבעֹוד. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

עֹות.ּכֹוְזבֹות.ְוזֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה. ְך.ִמּדֵ ּכֵ י.ִמְזּדַ ֶכל.ָהֲאִמּתִ ה..ַהְינּו.ַהּשֵׂ ַדּמֶ ַהּמְ

ּה,. ִריָאה.ּכּוּלַ ָרא.ֶאת.ַהּבְ ַרְך.ּבָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְכָלִלּיּות,.ְלַהֲאִמין.ׁשֶ ֵלָמה,.ּבִ ׁשְ
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עֹוָלם. ְפָעל.ּבָ ָרא".ְוכּו',.ְוָכל.ַהּנִ ית.ּבָ ֵראׁשִ ְפִתיַחת.ַהּתֹוָרה:."ּבְ בָֹאר.ּבִ ּמְ ּכַ

ְפָרט.ֵאינֹו. ה.ִעם.ָהָאָדם.ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ל.ַמה.ּשׁ ּכָ ָרִטית,.ְוׁשֶ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ הּוא.ּבְ

ָרִטית. ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ַבע,.ַרק.ּבְ ֶדֶרְך.ַהּטֶ ּבְ

מה

ִהיא,. ְלָכְך. ָהֵעָצה. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָהֱאמּוָנה. ִמן. נֹוֵפל. ָהָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים. ְתִהּלִ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲהָבָנתֹו,. ִפי. ּכְ ִפיו. ּבְ ֱאמּוָנה. ּבּוֵרי. ּדִ ר. ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ

ֶפה,.ִעְנְיֵני. יַע.ּבְ ִריְך.ְלַהּבִ ּצָ ִפי"..ַהְינּו.ׁשֶ )ִמְזמֹור.פט,.ב.(."אֹוִדיַע.ֱאמּוָנְתָך.ּבְ

ִנים. ל.ּפָ ֱאמּוָנה,.ָצִריְך.ַעל.ּכָ ים.ִרְפיֹון.ּבָ יׁשִ ר.ַמְרּגִ ֲאׁשֶ לֹוַמר,.ּכַ ֱאמּוָנה..ּכְ

ְכָלִלּיּות. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ַמֲאִמיִנים. י. ּכִ ָפַתִים. ׂשְ ּבִ א. ּוְלַבּטֵ ְלהֹוִציא.

ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ַהּקֹוֵדם.. ִעיף. ּסָ ּבַ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוִבְפָרִטּיּות,.

ית. ה,.ְמעֹוְרִרים.ֶאת.ְנקּוַדת.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ּפֶ ּבּוֵרי.ֱאמּוָנה.ּבַ ֱאֶמת.ּדִ ּבֶ

ר.ִלְזּכֹות. ָרֵאל,.ְוָלֵכן.ֶאְפׁשָ ַרע.ִיׂשְ הּוא.ִמּזֶ ַעם.ׁשֶ ָכל.ְיהּוִדי,.ִמּטַ ַהְמצּוָיה.ּבְ

ָראּוי. ּבּוֵרי.ֱאמּוָנה,.ֶלֱאמּוָנה.ּכָ ַעְצמֹו,.ַעל.ְיֵדי.ּדִ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבְ

מו

יקֹוְרסּות. ִפירֹות.ְוֶאּפִ ל.ּכְ ּבּור.ׁשֶ ר.ׁשּום.ּדִ ּלֹא.ְלַדּבֵ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

ָראּוי,.ַרק. ִלּבֹו.ַמֲאִמין.הּוא.ּכָ ּבְ ל.ֵליָצנּות..ַהְינּו.ׁשֶ ֶדֶרְך.ׁשֶ ֲאִפילּו.ּבְ

ם.הּוא.ִאּסּור.ָחמּור..ַוֲאִפילּו.ַלְחזֹר.ַעל. ִפיָרה,.ּגַ ְבֵרי.ּכְ ִמְתלֹוֵצץ.ְואֹוֵמר.ּדִ

יק. ּזִ ּמַ ֲאָמרֹו.ָאָדם.ַאֵחר.ִאּסּור.ָחמּור.הּוא,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ יקֹוְרסּות.ׁשֶ ְבֵרי.ַאּפִ ּדִ

ִלְהיֹות. ְוַיְעְזֵרנּו. ִפירֹות. ַהּכְ ִמן. יֵלנּו. ַיּצִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָלֱאמּוָנה.. ְמֹאד.

ית. ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ֵלִמים.ּבֶ ׁשְ
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מז

עֹות. י.ַהּדֵ ׁשּום.ִסְפֵרי.ֲחִקיָרה,.ּכִ ל.ּבְ ּכֵ ּלֹא.ְלִהְסּתַ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

ָהֱאמּוָנה. ֶאת. ּוְמַקְלְקִלים. ְמֹאד. יקֹות. ַמּזִ ַהֲחִקיָרה. ִסְפֵרי. ל. ׁשֶ

ָכל.ִסְפֵרי. ֲהדּות..ּוְכָבר.ְמבָֹאר.ּבְ ִהיא.ְיסֹוד.ְוׁשֶֹרׁש.ְלָכל.ַהּיַ ׁשּוָטה,.ׁשֶ ַהּפְ

י.מֹוֲהַר"ן.סי'. יחֹות.ָהָרן.ִסיָמן.ה,.לב,.לג,.מ,.פא,.קב,.רטז,.רכו,.ְוַחּיֵ ָהֱאֶמת.)ע'.ׂשִ

ִסְפֵרי.ַהֲחִקיָרה,.ְוֵיׁש.ִלְזּכֹר.זֹאת.ֵהיֵטב. ל.ִעּיּון.ּבְ תז,.תכה,(.ּגֶֹדל.ָהִאּסּור.ׁשֶ

ֱאמּוָנה. ּבָ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵיׁש. ִמיד. ּתָ ַרק. ּוְכִפירֹות,. ֵמֲחִקירֹות. ֵצל. ְלִהּנָ ֵדי. ּכְ

ׁשּוָטה. ַהּפְ

מח

ַחת. ֱאֶמת,.ּתַ ם.ּבָ ֵדי.ְלַהֲאִמין.ּגַ ָקִרים.ּכְ טּויֹות.ּוִבׁשְ ׁשְ טֹוב יֹוֵתר.ְלַהֲאִמין.ּבִ

ָקִרים.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִלְלעֹג.ָלֱאֶמת. טּויֹות.ּוִבׁשְ ׁשְ ר.לֹא.ְלַהֲאִמין.ּבִ ֲאׁשֶ

ִלי. ית.ּבְ ר.הּוא.ִלְזּכֹות.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ לֹום..ֲאָבל.ָהִעּקָ ּכֹל,.ַחס.ְוׁשָ ְוִלְכּפֹר.ּבַ

ָקִרים.ַרק.ֱאמּוָנה.ְטהֹוָרה. טּוִתים.ּוׁשְ ׁשּום.ׁשְ

מט

ִלי.ׁשּום.ָחְכמֹות.ּוְבִלי. ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵלמּות ָהֱאמּוָנה.ִהיא.ְלַהֲאִמין.ּבְ ׁשְ

ָהֱאמּוָנה. ִעְנַין. ֶאת. ִלְתלֹות. ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ּומֹוְפִתים.. אֹותֹות.

ִמיד. ּתָ ָצִריְך. ַרק. ּומֹוְפִתים,. אֹותֹות. ת. ְרִאּיַ ל. ׁשֶ ְתַנאי. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ

יטּות. ְתִמימּות.ּוְפׁשִ ִלי.ׁשּום.ֲחִקירֹות.ְוָחְכמֹות,.ַרק.ֱאמּוָנה.ּבִ ְלַהֲאִמין.ּבֹו.ּבְ

ׁשּוִטים. ים.ּפְ ים,.אֹו.ֱאמּוַנת.ֲאָנׁשִ מֹו.ֱאמּוַנת.ָנׁשִ ּכְ
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נ

ִלי.ֱאמּוָנה.. ָחְכַמת.ַהּתֹוָרה,.ֲאָבל.ּבְ עֹוָלם.ֲחָכִמים.ַוֲאִפילּו.ּבְ ְמצּוִיים ּבָ

יֶהם. ּפִ ֶהֶבל. י. ּכִ ִהְתַרֲחקּות,. ִמיֵני. ָכל. ּבְ ֵמֶהם. ְלִהְתַרֵחק. ְוֵיׁש.

ר. ׁשֵ יק.ְלָאָדם.ּכָ ַמּזִ

נא

ר.ִמּתֹוְך. ֲאׁשֶ ְצוֹות.ּוִבְפָרט.ּכַ ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּוְבִקּיּום.ַהּמִ ְמָחה.ּבְ ַעל ְיֵדי.ׂשִ

ית. ֶקת.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ִאים.ְלִרּקּוִדים,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה,.ִמְתַחּזֶ ְמָחה.ּבָ ׂשִ

ֶלב.ָהָאָדם. ּבְ

נב

ֲעבֹודֹות. לֹום,.ֶנֱאָלִצים.ַלֲעסֹק.ּבָ ה.ּוְפגּוָמה.ַחס.ְוׁשָ ׁשָ ר ָהֱאמּוָנה.ַחּלָ ֲאׁשֶ ּכַ

ֲהדּות.. ּיַ ק.ּבַ ַתֲעִנּיֹות.ּוְבִסּגּוִפים,.ַעל.ְמָנת.ְלִהְתַחּזֵ ָקׁשֹות,.ַהְינּו.ּבְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ַלֲעבֹד. ר. ֶאְפׁשָ ֵלָמה,. ׁשְ ִהיא. ָהֱאמּוָנה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל.

בָֹאר. ּמְ ֲעָסִקים.ּוְבָכל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף,.ּכַ ה,.ּבַ ִתּיָ ׁשְ ֲאִכיָלה,.ּבִ ָבר,.ַהְינּו.ּבָ ָכל.ּדָ ּבְ

ל.ִעְנְיֵני.ַהּגּוף. ָרֶכיָך.ָדֵעהּו"..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ּכָ ָכל.ּדְ ֵלי.ג,.ו.(."ּבְ ָפסּוק.)ִמׁשְ ּבְ

ִיְרַאת. ָבר.ּבְ ָכל.ּדָ ֱאֶמת,.ִאם.עֹוְסִקים.ּבְ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ יר.ֶאת.ַהּשׁ ר.ְלַהּכִ ֶאְפׁשָ

ָראּוי. ם.ּכָ ֵ ַהּשׁ

נג

ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ֱאמּוָנה. ַהְינּו. ֱאֶמת,. ּבֶ ֱאמּוָנה 

ה.ִעם.ָהָאָדם,. ָבר.ֲהַנֲעׂשֶ ָכל.ּדָ ּבְ ָמעּוָתּה.ִהיא.ׁשֶ ׁשְ ּמַ ֱאֶמת,.ׁשֶ ּבֶ

ל. ּכָ י. ּכִ ַיֲאִמין. ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ה,. ַנֲעׂשָ ִטְבִעּיֹות. ִסּבֹות. ּבְ י. ּכִ ַיְחׁשֹב. לֹא.



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ לו

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ ֵסֶפר.ֶזה.ּבְ בָֹאר.ּבְ ִפי.ַהּמְ ָרִטית,.ּכְ ָחה.ּפְ ּגָ י.ַהׁשְ זֹאת.ַעל.ּפִ

ָראּוי,. ּכָ ְצָדָקה. ִמְצַות. ם. ְלַקּיֵ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ִאם. ׁשֶ ַהְינּו. ְצָדָקה.. ּכִ ֲחׁשּוָבה.

ְצָדָקה,. ית.ֲחׁשּוָבה.ּכִ ֱאֶמת,.ֲאַזי.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ֵמֲחַמת.ֶחְסרֹון.ָממֹון.ּבֶ

ֶבָה.ּלֹו.ְצָדָקה"..ַהְינּו. ְחׁשְ ה'.ַוּיַ ית.טו,.ו.(."ְוֶהֱאִמן.ּבַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה.)ּבְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ּכַ

ְצָדָקה. בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֲחׁשּוָבה.ּכִ ּמְ ֱאמּוָנה.ּכַ

נד

א. ִגיַמְטִרּיָ ֵלמּות.זֹוִכים.ְלָבִנים..ְוֶרֶמז.ְלָכְך:.ֱאמּוָנה.ּבְ ׁשְ ַעל ְיֵדי.ָהֱאמּוָנה.ּבִ
ִנים. ּבָ

נה

ִלי. ּבְ ֱאֶמת. ּבֶ ְתִמימּות. ּבִ ְיֵדי.ֱאמּוָנה. ָבר.ָחָזק.ְמֹאד..ַעל. ּדָ ֱאמּוָנה ִהיא.

ְלִכּסּוִפים,. ַהְינּו. "ָרצֹון".. ִליֵדי. יַע. ְלַהּגִ ר. ֶאְפׁשָ ָחְכמֹות,. ׁשּום.

ה.ַנֲעֶלה.יֹוֵתר. ּזֶ ָכל.ֵלב,.ׁשֶ ֲהדּות.ּבְ ַרְך.ְוַלּיַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְעּגּוִעים.ֶאל.ַהּשׁ ֵהם.ּגַ ׁשֶ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ֵמָחְכָמה.ּדִ

נו

יקֹוְרסּות.ֵמֲחַמת. ל.ַאּפִ בֹות.ׁשֶ ֵדעֹוֵתיֶהם.נֹוְפלֹות.ַמֲחׁשָ ּבְ ים,.ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ַגם. ּפְ ל. ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ ָאָדם. ּבָ חֹוְדִרים. ְוֵכן. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּלֹא. ׁשֶ ּנֹוְלדּו. ׁשֶ

ּדֹות. ֵסֶפר.ַהּמִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ה,.ּכַ הּוא.עֹוׂשֶ ים.ָהָרִעים.ׁשֶ ֱאמּוָנה,.ַעל.ְיֵדי.ַמֲעׂשִ

ָאָדם".. ִפיָרה.ּבָ ע.ַמְכִניס.ּכְ ׁשַ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.)"ֱאמּוָנה".כב.(."ַהּפֶ ל.ַרּבֵ ׁשֶ

ָהֲעֵברֹות. ֶטַבע. י. ּכִ ִפירֹות,. ּכְ ּבֹו. חֹוְדרֹות. ֲעֵברֹות. עֹוֵבר. ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו.

ל. ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ ַהּמַֹח. ִמן. ְלָהִסיר. ְוָהֵעָצה. ָאָדם.. ּבָ ִפירֹות. ּכְ יר. ְלַהְחּדִ



ֹבָארֹות לזֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ם. ֵ ֵני.ַהּשׁ ר..ַהְינּו.ֵלבֹוש.ִמּפְ ּבַ ה.ְוֵלב.ִנׁשְ יקֹוְרסּות.ִהיא.ּבּוׁשָ ִפירֹות.ְוֶאּפִ ּכְ

בֹות.ָרעֹות.אֹו.ֲעוֹונֹות.ֵאּלּו,.ַעד. ִפיָלה.ְלתֹוְך.ַמֲחׁשָ ַרְך.ַעל.ֶעֶצם.ַהּנְ ִיְתּבָ

ה. ַהּבּוׁשָ ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ב. ַהּלֵ ֵבר. ָ ִיּשׁ ה. ַהּבּוׁשָ גֹוֶדל. ּמֵ ֶ ׁשּ

ם. בֹות.ָהָרעֹות..ּגַ ֲחׁשָ ִפירֹות.ְוַהּמַ ִקים.ִמן.ָהָאָדם.ַהּכְ ּלְ ר.ִמְסּתַ ּבָ ׁשְ ב.ַהּנִ ְוַהּלֵ

ִלים.ְלעֹוֵרר. ל.ֱאמּוָנה.ְמֻסּגָ ּבּוֵרי.ֱאֶמת.ׁשֶ י.ּדִ ָסִעיף.מ"ה,.ּכִ בֹר.ְמבָֹאר.ּבְ ּכְ

ֶאת.ָהֱאמּוָנה.

נז

י. ֲאִמין.ּכִ ּמַ ָחה,.ַהְינּו.ׁשֶ ּגָ ָרּה.הּוא.ֱאמּוַנת.ַהׁשְ ִעּקָ ׁש.לֹו.ֱאמּוָנה,.ׁשֶ ּיֵ ִמי ׁשֶ

ַרְך. ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ְכָלִלּיּות.ּוִבְפָרִטּיּות.הּוא.ֵמַהׁשְ עֹוָלם.ּבִ ְתַרֵחׁש.ּבָ ל.ַהּמִ ּכָ

ִמְפָלט. ֵאין. י. ּכִ ּוַמֲאִמין. ְלטֹוָבה;. ַהּכֹל. י. ּכִ ַמֲאִמין. ַבע;. ַהּטֶ ֶרְך. ִמּדֶ ְולֹא.

ׁשּום.טֹוָבה. יג. ְלַהּשִׂ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ְוׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. זּוַלת. ּסּוִרים. ִמּיִ

ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. א. ֶאּלָ ַבע,. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ לֹא. ֵאּלּו. ְוָכל. ַרְך. ִיְתּבָ ּנּו. ִמּמֶ א. ֶאּלָ

י.ֵאין. ִרים..ּכִ ָ ֵלִוים.ּוְמֻאּשׁ יו.ׁשְ זֹו.ַחּיָ ֱאמּוָנתֹו.ִהיא.ּכָ ית..ִמי.ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ְבִריאּות.ַהּגּוף,. ֵאין.עֹוְבִרים.ָעָליו.ָצרֹות.ַרּבֹות.ְוִיּסּוִרים.ּבִ ֶ עֹוָלם.ּשׁ ָאָדם.ּבָ

עֹוְבִרים. ּוְנִגיִדים. יִרים. ֲעׁשִ ַעל. ַוֲאִפילּו. ֲאֵחִרים.. ִעְנָיִנים. ּבְ אֹו. ַפְרָנָסה. ּבְ

סּוק.)קֶֹהֶלת.ב,.כג.(. י.ֶאת.ַהּפָ יָתם,.ּכִ ֵני.ּבֵ ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים.ֵמַעְצָמם,.אֹו.ִמּבְ

ם.ַעל.אֹודֹות. ֶלְך.ּגַ לֹֹמה.ַהּמֶ י.ָכל.ָיָמיו.ַמְכֹאִבים.ָוַכַעס.ִעְנָינֹו".ָאַמר.ׁשְ "ּכִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָאָדם. ֲאָבל. ִגיִדים.. ְוַהּנְ יִרים. ָהֲעׁשִ

לֹום,.ִמְתַנֵחם. ר.עֹוְבִרים.ָעָליו.ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים.ַחס.ְוׁשָ ֲאׁשֶ ם.ּכַ ְלַמְעָלה,.ּגַ

י. ּכִ יֵעהּו,. ְויֹוׁשִ ָעָליו. ַרֵחם. ּיְ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ִבְטחֹונֹו. ּבְ ק. ּוִמְתַחּזֵ הּוא.

ל.ַמה. י.ּכָ ַרת.ֲעוֹונֹוָתיו..ּכִ ְלחּו.ְלטֹוָבתֹו.ּוְלַכּפָ ּסּוִרים.ִנׁשְ ַהּיִ ַמֲאִמין.הּוא.ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ דֹוָלה,. ּגְ טֹוָבה. ָהָאָדם.הּוא. ִעם. ב. ְמַסּבֵ הּוא. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ׁשֶ



ֹבָארֹות ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנהָהֵעצֹות                            ַהּמְ לח

.." ֶרּךָ נֹו,.ה'.ֱאלֶֹקיָך.ְמַיּסְ ר.ִאיׁש.ֶאת.ּבְ ר.ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י.ּכַ ָבִרים.ח,.ה(."ּכִ ּתֹוָרה.)ּדְ ּבַ

ֵדי. ּכְ אי.ְלטֹוָבה.ִהיא,. ַוּדַ ּבְ ָנתֹו. ּוָ ּכַ נֹו,. ּבְ ּוַמֲעִניׁש.ֶאת. ַהּמֹוִכיַח. מֹו. ּכְ ַהְינּו.

רּוְך. דֹוׁש.ּבָ ל.ַהּקָ ָנתֹו.ׁשֶ ּוָ ְבָיכֹול.ּכַ ְך.ּכִ יו.ּוִמּדֹוָתיו,.ּכָ ְלעֹוְררֹו.ְלֵהיִטיב.ַמֲעׂשָ

יו. ַמֲעׂשָ ר. ּפֵ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ְמָנת. ַעל. ּסּוִרים,. ַהּיִ ְיֵדי. ַעל. ָהָאָדם. ֶאת. ְלעֹוֵרר. הּוא,.

י. ּכִ ב. חֹוׁשֵ ַרק. ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֱאמּוָנה. לֹו. ֵאין. ֶ ּשׁ ִמי. ֲאָבל. ּוִמּדֹוָתיו..

ת.ָעָליו.ָצָרה,.ֵאין. ׁשֶ ר.ִמְתַרּגֶ ֲאׁשֶ ַבע,.ֲאַזי.ּכַ ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ַהּכֹל.ִמְתַנֵהג.ַעל.ּפִ

ּוְלִהְתַנֵחם,. ק. ְלִהְתַחּזֵ ַמה. ּבְ לֹו. ֵאין. ְיׁשּוָעה,. ׁש. ְלַבּקֵ ִלְפנֹות. ִמי. ֶאל. לֹו.

ְך. ּכָ ל. ׁשֶ ּבְ יׁשּוָעתֹו,. ּבִ ְוִלְבטַֹח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלַחְסֵדי. ְלַקּוֹות. ָיכֹול. ְוֵאינֹו.

י.ָחׁש.לֹא.טֹוב..ֲאָבל.ִמי. יב.ּכִ תֹו.ֵמׁשִ ׁשָ ַאל.ְלַהְרּגָ ׁשְ ּנִ ים,.ּוְכׁשֶ יו.ֵאיָנם.ַחּיִ ַחּיָ

ָרִטית,.טֹוב.לֹו. ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַרְך.ּוְבַהׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ית.ּבְ ׁש.לֹו.ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ּיֵ ׁשֶ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ֵלִוים,.ּכַ יו.ׁשְ ִמיד.ְוַחּיָ ּתָ

נח

ְקָרא."ֶאָחד",. ַרְך.ַהּנִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ חּוד,.ַהְינּו.ְלַהֲאִמין.ּבְ ר ֱאמּוַנת.ַהּיִ ְלִעּקָ

ָהֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָלֱאמּוָנה. ְוֵכן.

ְיֵדי. ַעל. ַרק. זֹוִכים. ֲהָלכֹות,. ְוִלּקּוֵטי. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ִסְפֵרי. ּבְ ּוִבְפָרט.

ם. ּוְלַקּיֵ ִסְפֵריֶהם. ִלְלֹמד. ַהְינּו,. ֱאֶמת.. יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות.

ָכל.ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.. בָֹאר.ּבְ ּמְ ם,.ּכַ ְעּתָ ִפי.ּדַ ֲעצֹוֵתיֶהם.ּכְ

יֵקי.ָהֱאֶמת. ל.ַצּדִ ם.ֲעצֹוֵתיֶהם.ׁשֶ ם.ּוְלַקּיֵ ְעּתָ ל.ּדַ ִקים.ְלַקּבֵ י.ִאם.לֹא.ִמְתַחּזְ ּכִ

ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַלִהְתָקְרבּות,. יבּות. ֲחׁשִ ל. ּכָ ֵאין. ִסְפֵריֶהם,. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ֶביָה".)סי'.קכט(..ַהּשׁ תֹוָרה."ֶאֶרץ.ֹאֶכֶלת.יֹוׁשְ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ּבְ

יֵקי.ָהֱאֶמת. ית.ְלַצּדִ ה.ְלִהְתָקֵרב.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ְזּכֶ ּנִ ַיַעְזֶרּנּו.ׁשֶ
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ֲאָנָחה

א

י.ִמן.ָהֲאָנחֹות. ב.ְיהּוִדי.ֵהן.ְיָקרֹות.ְמֹאד..ּכִ ֲאָנָחה ּוְגִניָחה.ַהּבֹוְקעֹות.ִמּלֵ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַח.ִלְפֵני.ַהּשׁ ר.ִמְתַאּנֵ ֲאׁשֶ ָלִמים.ַהֶחְסרֹונֹות..ַהְינּו,.ּכַ ִנׁשְ

רֹון. ֲעבּור.ִחּסָ רּוָחִנּיּות,.ּבַ יָגם,.ֵהן.ּבְ ר.ְלַהּשִׂ ִאי.ֶאְפׁשָ ַעל.ִעְנָיִנים.ִנְצָרִכים.ׁשֶ

ְצָרִכים. ָבִרים.ַהּנִ ל.ּדְ ׁשֶ ִמּיּות,.ּבְ ַגׁשְ ל.ֶחְסרֹונֹות.ּבְ ׁשֶ ִמּדֹות.טֹובֹות,.ֵהן.ּבְ ּבְ

ִלְרפּוָאה,. ִנְזָקִקים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ גֹון. ּכְ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָיד. ג. ֶ ֵהיׂשּ ּבְ ְוֵאיָנם. ֱאֶמת. ּבֶ

ּנּו. ִמּמֶ ים. ׁשִ ּוְמַבּקְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ִמְתָאְנִחים. ר. ְוַכֲאׁשֶ ְוכּו',. ְרָנָסה. ּפַ

ִלים.ֶחְסרֹונֹות.ֵאּלּו.ּוַמְמִציא. רֹון,.ֲאַזי.הּוא.ֵמַרֵחם.ּוַמׁשְ אֹות.אֹותֹו.ִחּסָ ְלַמּלְ

ִלים. ְלַהׁשְ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ֲאָבל. ֱאֶמת.. ּבֶ ׁש. ּקֵ ּבִ ֲעֵליֶהן. ִהְצַטְרכּויֹוָתיו,. ל. ּכָ לֹו.

ֱאֶמת,. יק. ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. א. ֶאּלָ ְלַבד,. ּבִ ֲאָנָחה. ְיֵדי. ַעל. רֹון. ִחּסָ

ים. ַחּיִ ִלים.רּוַח. יק.ָהֱאֶמת.ְמַקּבְ ּדִ י.ִמּצַ ּכִ ּדֹור.. ּבַ ׁשֶ ם.ַרב.ָהֱאֶמת. ּגַ הּוא. ׁשֶ

ַהִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ָהֲאָנָחה.. ְיֵדי. ַעל. רֹון. ַהִחּסָ ֶאת. ִלים. ְלַהׁשְ

ִים,. ַאּפָ ֲאִריַכת. ַהְינּו. ְוַסְבָלנּות,. ֱאמּוָנה. ַעת,. ּדַ ֵמִאּתֹו. ִלים. ְמַקּבְ יק. ּדִ ַלּצַ

ִויׁשּוָעה. ׁש.ַרֲחִמים. ַבּקֵ ּוִמּלְ ַח. ף.ְולֹא.ְלִהְתַרּפֹות.ִמְלִהְתַאּנֵ ּלֹא.ְלִהְתַעּיֵ ׁשֶ

ים.ַעל.ָהָאָדם,. ׁשִ ְתַרּגְ ַרְך.אֹודֹות.ַהֶחְסרֹונֹות.ְוַהִנְסיֹונֹות.ַהּמִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

יעֹו..ִהְתָקְרבּות. ָעָליו.ְויֹוׁשִ יִנים.ׁשֶ יק.ַהּדִ ַרְך.ְיַרֵחם.ְוַיְמּתִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַעד.ׁשֶ

ם. ְעּתָ ּדַ ַלת. ַקּבָ יֵקי.ֱאֶמת,. ַצּדִ ל. ׁשֶ ִלְלֹמד.ִסְפֵריֶהם. ּה.ִהיא. רּוׁשָ ּפֵ יק. ּדִ ַלּצַ

ֶהם. בָֹאִרים.ּבָ ְוִקּיּום.ֲעצֹוֵתיֶהם,.ַהּמְ
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ב

ִמּלֹות. ּבְ זּות. ִהְתַרּכְ ּבְ ְמִתינּות,. ּבִ ַהְינּו. ָראּוי,. ּכָ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ר.הּוא.ִמְתּבֹוֵדד,. ֲאׁשֶ ה.ְוֵכן.ּכַ ִפּלָ ּתְ ת.ִחּיּות.ּבַ ׁשַ ה.ּוְבַהְרּגָ ִפּלָ ַהּתְ

ֵאין.ּבֹו.ׁשּום.ָאָדם. ֶ ָמקֹום.ְיִחיִדי,.ּשׁ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֹוֵפְך.ִלּבֹו.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּשׁ ַהְינּו.ׁשֶ

ָכל. עֹוְזרֹו.ּבְ ל.טֹובֹוָתיו.ַמה.ׁשֶ רּוְך.הּוא.ַעל.ּכָ דֹוׁש.ּבָ ַבּדֹו,.ּומֹוֶדה.ְלַהּקָ ִמּלְ

ה. ֵאּלֶ ָנתֹו.ּבְ ּסּוָריו.ָהעֹוְבִרים.ָעָליו,.ְוַכּוָ ּנּו.ְיׁשּוָעה.ִמּיִ ׁש.ִמּמֶ ַבּקֵ ּמְ ַעם.אֹו.ׁשֶ ּפַ

אי. ַוּדַ ּבְ ֵאּלּו. ל. ּכָ ְוכּו',. ְוָכבֹוד. ְלֵגאּות. ן. ּוֵ ִמְתּכַ ְוֵאינֹו. ּוְטהֹוָרה,. ית. ֲאִמּתִ

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ֱאֶמת. ּבֶ ִמְתּבֹוְדִדים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט. ֵהן,. ִהְתּבֹוְדדּות. ְכָלל. ּבִ

ר.ַהִהְתּבֹוְדדּות.. ַמִים.ּוִמּדֹות.טֹובֹות.ֶזה.ִעּקַ יג.ִיְרַאת.ׁשָ ֵדי.ְלַהּשִׂ ַרְך.ּכְ ִיְתּבָ

ִדים.ֶאת.ַהִחּיּות. ְדֵרַגת.ַהִהְתּבֹוְדדּות,.ַהְינּו.ְמַאּבְ ר.נֹוְפִלים.ִמּמַ ֲאׁשֶ ֲאָבל.ּכַ

ל. ׁשֶ ה.ִהיא.ּבְ ּבָ י.ַהּסִ ה.ּוְלִהְתּבֹוְדדּות,.ֵיׁש.ָלַדַעת.ּכִ ִפּלָ ְלּוּו.ַלּתְ ּנִ ק.ׁשֶ ְוַהֵחׁשֶ

ה. ִפּלָ ּבּור.ִמן.ַהּתְ ל.ּדִ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמין.ׁשֶ י.ַהּמַ ַגם.ֱאמּוָנה..ּכִ ּפְ

ק,. ְוַהֵחׁשֶ ַהִחּיּות. ֶאת. ד. ְמַאּבֵ ְולֹא. ה. ִמְתַרּפֶ לֹא. ַהִהְתּבֹוְדדּות,. ִמן. אֹו.

ר.. ּבַ ִנׁשְ ְוֵלב. ה. ּבּוׁשָ ִהיא. ְלָכְך. ּקּון. ְוַהּתִ ּוַבִהְתּבֹוְדדּות.. ה. ִפּלָ ּתְ ּבַ ָחׁש. ׁשֶ

ִפיָלה.ִמן. ר.ַעל.ַהּנְ ּבַ ֶלב.ִנׁשְ ַרְך,.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ִלְפֵני.ַהּשׁ ׁש.ּבֶ ּיֵ ַהְינּו.ְלִהְתּבַ

ַעד. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ק,. ְוַהֵחׁשֶ ַהִחּיּות. ִאּבּוד. ַעל. ַהְינּו. ְדֵרָגה,. ַהּמַ

ַמע. ִיׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ ה.. ְוַהּבּוׁשָ ַהֲחָרָטה. ּגֶֹדל. ֵמֲחַמת. ְוִיְגַנח. ִיְתָאֵנַח. ֶ ׁשּ

ק.ְוִחּיּות. חּוׁש.ֵחׁשֶ ּיָ ה.ָנַפל,.ַהְינּו.ׁשֶ ּנָ ְדֵרָגה.ִמּמֶ ַאְנחֹוָתיו.ְוַיַעְזֵרהּו.ָלׁשּוב.ַלּמַ

ה.ּוַבִהְתּבֹוְדדּות. ְתִפּלָ ים.ּבַ ֲחָדׁשִ

ג

ִריחּוקֹו. ַעל. ַח. ְתַאּנֵ ַהּמִ ָאָדם. ַהְינּו,. ְמֹאד.. ִהיא. ְיָקָרה. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאָנָחה 

ִמן. הּוא. ִמְתַרֵחק. ְך. ּכָ ְיֵדי. ַעל. ַהּתֹוָרה.. ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְרַאת. ִמּיִ
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ּוִמְתָקֵרב. ֻטְמָאה.. ְקָרִאים. ַהּנִ ָרעֹות,. ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ִמּתַ ַהְינּו,. ְמָאה,. ַהּטֻ

ְקָרִאים. ים.טֹוִבים.ּוִמּדֹות.טֹובֹות,.ַהּנִ ה,.ַהְינּו,.ְלַמֲעׂשִ ָ ֻדּשׁ ר.ֶאל.ַהּקְ ְוִנְקׁשָ

ַגת. ְלַהּשָׂ אֹו. ִהי. ְלׁשֶ ּכָ ַתֲאָוה. ְלִמּלּוי. ַח. ִמְתַאּנֵ ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ה.. ָ ְקֻדּשׁ

ְלֲעֵדיֶהם,. ּבִ ם. ִהְתַקּיֵ ּלְ ֱאֶמת.ָיכֹול.הּוא. ּבֶ ר,.ׁשֶ ל.ֶהיּתֶ מֹוָתרֹות,.ֲאִפילּו.ׁשֶ

ְדֶמה. ּנִ ֶגת.ַמה.ׁשֶ ָדָבר.ֶזה.ְוֵאין.ָידֹו.ַמּשֶׂ יֹוֵתר.ּבְ ָחֵפץ.ּבְ ֲאָותֹו.ׁשֶ ַרק.ֵמֲחַמת.ּתַ

ַח.הּוא,.ַעל.ְיֵדי.ֲאָנחֹות.ָרעֹות.ֵאּלּו.ִמְתַרֵחק.הּוא.ִמן. רֹון,.ִמְתַאּנֵ ִחּסָ לֹו.ּכְ

ְמָאה,. ר.ְלֶחֶבל.ַהּטֻ ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוִנְקׁשָ ְרַאת.ׁשָ ה,.ַהְינּו,.ִמּיִ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ּכַ הּוא.ּתַ ׁשֶ

ד

י. ַלּפֵ ְצַטֵער.ַעל.ֲחָטָאיו.ּכְ ּמִ ַח.ַעל.ֲעוֹונֹוָתיו,.ַהְינּו,.ׁשֶ ר ָאָדם.ִמְתַאּנֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ְכבֹוד.ה',.ֵמַאַחר. ָגתֹו.ּבִ ַח.ַעל.ִמעּוט.ַהּשָׂ ְתַאּנֵ ּמִ קֹום,.אֹו.ׁשֶ ַהּמָ

י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ יׁש.ֱאלֹקּותֹו. ּוְלַהְרּגִ יג. ל.ָאָדם,.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו,.ְלַהּשִׂ ב.ּכָ ַחּיָ ֶ ּשׁ

י.ַהּצֹוֵרְך,.נֹוְפִלים.ַלֲחָטִאים.ּופֹוְגִמים. ִעְנַין.ֶזה.ּדֵ ּלֹא.ִמְתּבֹוְנִנים.ּבְ ֵמֲחַמת.ׁשֶ

בֹודֹו. ּכְ ִהיא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִמְצוֹות. ַעל. עֹוְבִרים. ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ְכבֹודֹו. ּבִ

ם. ּגַ ְוִסּגּוִפים.. ֲעִנּיֹות. ִמּתַ יֹוֵתר. ְלָפָניו. זֹו.ֲחׁשּוָבה. ַרְך,.ֲאָנָחה. ִיְתּבָ ּוְרצֹונֹו.

ה. ָ ְקֻדּשׁ י.ַעל.ְיֵדי.ֲאָנָחה.ּבִ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.כ"ב,.ּכִ ְמבָֹאר.ּבְ

ּדֹות.ָהָרעֹות. ֲאוֹות.ְוַהּמִ ׁשֹוְבִרים.ֶאת.ַעּזּות.ַהּגּוף..ַהְינּו,.ַמְכִניִעים.ֶאת.ַהּתַ

ָמה. ׁשָ גּוף.ָהָאָדם,.ַוֲאַזי.ַהּנְ צּוי.ּבְ הּוא.ָהַרע.ַהּמָ אֹות.ֵמַעּזּות.ַהּגּוף,.ׁשֶ ַהּבָ

יָגה.. ַמּשִׂ ִהיא. ׁשֶ גֹות. ַהַהּשָׂ ֶאת. ּוְלהֹוִדיעֹו. ַהּגּוף. ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ְיכֹוָלה.

ַח. ָאָדם.ִמְתַאּנֵ ית.ׁשֶ ַעל.ְיֵדי.ֲאָנָחה.ֲאִמּתִ ים.הּוא,.ׁשֶ דֹוׁשִ ָבָריו.ַהּקְ ּוֵבאּור.ּדְ

ְגַלל. י.ּבִ ּגּוף,.ּכִ ּבַ ַרְך,.ִנְכַנע.ָהַרע.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַעל.ֲעוֹונֹוָתיו.ְוַעל.ִריחּוקֹו.ֵמַהּשׁ

ים.טֹוִבים.. ִמְצוֹות.ּוְבַמֲעׂשִ יׁש.ׁשּום.ָטַעם.ְוִחּיּות.ּבְ ָרע.ֶזה.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהְרּגִ
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ָסִעיף.ֶזה,.ִנְכַנע.ָהַרע.ְוזֹוִכים. בָֹאר.ּבְ ּמְ ית,.ּכַ ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ָהֲאָנָחה.ָהֲאִמּתִ

מֹו. ּכְ טֹוִבים,. ים. ּוְבַמֲעׂשִ רּוָחִנּיֹות. גֹות. ַהּשָׂ ּבְ ְוִחּיּות. ָטַעם. יׁש. ְלַהְרּגִ

אּור. ַהּבֵ ְוֶזה. ים.ֶאת.ָהָאָדם.. ַחּיִ ַהּמֵ ָקאֹות. ּוֵבַמׁשְ ַמֲאָכִלים. ּבְ ים. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ֶאת. ַלּגּוף. מֹוִדיָעּה. ָמה. ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ַתב. ּכָ ׁשֶ ְלַמה.

ֶכת. ּיֶ ִהיא.ׁשַ רּוָחִנּיּות.ׁשֶ יׁש.ָטַעם.ְוִחּיּות.ּבָ ָהָאָדם.ַמְרּגִ גֹוֶתיָה..ַהְינּו.ׁשֶ ַהּשָׂ

ים. ְתִהּלִ ֶלְך.ּבִ ִוד.ַהּמֶ ֶכת.ַלּגּוף..ְוֵכן.ָאַמר.ּדָ ּיֶ ַ ִמּיּות,.ַהּשׁ ַגׁשְ מֹו.ּבְ ָמה.ּכְ ׁשָ ַלּנְ

י",. ל.ּפִ ְפֵתי.ְרָננֹות.ְיַהּלֶ י.ְוׂשִ ע.ַנְפׁשִ ּבַ ׂשְ ן.ּתִ מֹו.ֵחֶלב.ָוֶדׁשֶ )ִמְזמֹור.סג,.ו.(."ּכְ

ה,. ִפּלָ ּתְ ֵהם. ׁשֶ ְרָננֹות,. ְפֵתי. ׂשִ ּבְ ְוִחּיּות. ָטַעם. יׁש. ִהְרּגִ ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ַהְינּו,.

ֵחֶלב. ים. ֻכּנִ ַהּמְ ֲאָכִלים. ַהּמַ ֵמיַטב. ּבְ מֹו. ּכְ טֹוִבים,. ים. ַמֲעׂשִ ָאר. ּוׁשְ ּתֹוָרה.

מֹו. ִעְנְיֵני.רּוָחִנּיּות.ּכְ יׁש.ָטַעם.ְוִחּיּות.ּבְ ְרּגִ ָכל.ָאָדם.ַהּמַ ן..ְוֵכן.הּוא.ּבְ ְוֶדׁשֶ

ָמה. ׁשָ גֹות.ַהּנְ ַהּשָׂ יׁש.ּבַ י.ַהּגּוף.ַמְרּגִ ַמע.ּכִ ַתֲענּוֵגי.ַהּגּוף,.ַמׁשְ ּבְ

ֲאִכיָלה

א

ִרים. ׁשֵ אֹוְכִלים.ַמֲאָכִלים.ּכְ ׁשֶ ֲאִפילּו.ּכְ ּה.ִהיא.ׁשֶ רּוׁשָ רּות,.ּפֵ ַכׁשְ ֲאִכיָלה ּבְ

ַעת. ּוב.ַהּדַ ְמִתינּות.ּוְבִיּשׁ ָראּוי..ּבִ ְלִפי.ַהֲהָלָכה.ָצִריְך.ְלאֹוְכָלם.ּכָ

ַמֲאָכִלים. אֹוָתם. ַהְינּו,. ּוְכסֹוֵבא.. זֹוֵלל. ּכְ ֲאִכיָלה,. ֲאַות. ּתַ ֶדֶרְך. ּבְ ְולֹא.

ר.ֵהן.ַמֲאָכִלים.ֲאֵחִרים,. ׂשָ ה,.ֵהן.ּבָ ּדָ אֹוְכִלים.ֵמֶהם.ֶיֶתר.ַעל.ַהּמִ ִרים.ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ֲאָוה.אֹוְכִלים. ּתַ ֵמֲחַמת. ַרק. ָפחֹות,. ּבְ ֵמֶהם. ק. ּפֵ ְלִהְסּתַ ר. ֶאְפׁשָ ֱאֶמת. ּבֶ ׁשֶ

ר. ֲאׁשֶ ְקָרא.ְזִליָלה..ְוֵכן.ּכַ ּנִ רּוׁש.ְלִקּיּום.ַהּגּוף,.ֶזהּו.ׁשֶ יעּור.ַהּדָ יֹוֵתר.ִמן.ַהׁשִ

ָקאֹות. ַמׁשְ ָאר. ּוׁשְ ָכר. ׁשֵ ַיִין,. יי"ש,. ַהְינּו. ִרים,. ׁשֵ ּכְ ָקאֹות. ַמׁשְ ׁשֹוִתים.

רּות,. ַכׁשְ אֹוְכִלים.ּבְ ׁשֶ ֶגֶדר.סֵֹבא..ּכְ ְצָרְך,.ֲהֵרי.ֶזה.ּבְ ֹוִתים.ְלַמְעָלה.ִמן.ַהּנִ ּשׁ ׁשֶ
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ֶכל,. ן.ַהּשֵׂ ִעיִפים.ט'.כ"ו,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַתּקֵ ָסִעיף.ֶזה.ּוַבּסְ בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ּכַ

זֹוֵלל.ְוסֹוֵבא,. אֹוְכִלים.ְוׁשֹוִתים.ּכְ ׁשֶ ִסילּות..ֲאָבל.ּכְ ל.ּכְ עֹות.ׁשֶ ְוִנְטַהר.ִמּדֵ

ר. ֶנְעּכָ ָהָאָדם. ל. ׁשֶ ֶכל. ַהּשֵׂ לֹוַמר,. ּכְ ֶכל,. ַהּשֵׂ ַעל. ִסילּות. ַהּכְ ֶרת. ּבֶ ִמְתּגַ

ד. ְמַאּבֵ ָהָאָדם. ַהְינּו,. יק.. ּדִ ַהּצַ ֶאְצלֹו.אֹור. ְך. ֶנְחׁשַ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ׁש,. ּפֶ ּוִמיַטּ

יק.ָהֱאֶמת,.ַוֲאַזי.ֵאינֹו. ּדִ ל.ִמּצַ ּבֵ ּקִ ַדַעת.ׁשֶ ׁש.ְוַהֲהָבָנה.ּבְ ָחִליָלה.ֶאת.ַהֶהְרּגֵ

ָמעּוָתן. ׁשְ ּמַ ל.ִיְרֶאה.ְוַאֲהָבה,.ׁשֶ ּדֹות.טֹובֹות.ׁשֶ ּנּו.ֶאת.ַהּמִ ל.ִמּמֶ ָיכֹול.ְלַקּבֵ

ַמִים,.ַהְינּו.ִמּמֹוָרא.ַהּבֹוֵרא. ֵרא.ַלֲעבֹור.ֲעֵבָרה.ֵמֲחַמת.ִיְרַאת.ׁשָ ּיָ ִהיא,.ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ַאֲהָבתֹו. ֵמֲחַמת. ִמְצָוה. ם. ְלַקּיֵ ְואֹוֵהב. ְך,. ּכָ ַעל. ִהְזִהירֹו. ֶ ּשׁ

ְיסֹוד. ה. ֵהּמָ ּיֹות,. ֲאִמּתִ ְוִיְרָאה. ַאֲהָבה. ל. ׁשֶ ֵאּלּו. טֹובֹות. ִמּדֹות. ַרְך.. ִיְתּבָ

ית. יַע.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ר.ְלַהּגִ ֲהדּות,.ַוֲאֵליֶהן.ֶאְפׁשָ ְוׁשֶֹרׁש.ַהּיַ

י. יק.ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ב

ִרים. ים.ּגֵ ים.ְוַלֲעָנִיים.ֲהגּוִנים,.ַנֲעׂשִ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ַעל ְיֵדי.ְנִתיַנת.ְצָדָקה.ְלַצּדִ

ָהֱאֶמת,. ֶאת. ְלָהִבין. ִמְתעֹוְרִרים. ָנְכִרים. ֵהן. ַהְינּו,. ׁשּוָבה.. ּתְ ּוַבֲעֵלי.

ים.ְיהּוִדים,.ֵהן.ְיהּוִדים. ִרים.ְוַנֲעׂשִ ּיְ עֹוְזִבים.ֶאת.ֱאמּוָנָתם.ַהּכֹוֶזֶבת,.ִמְתּגַ

ם.ּוְלִקּיּום. ֵ ֲהדּות,.ִמְתעֹוְרִרים.ּוִמְתָקְרִבים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ָהיּו.ְרחֹוִקים.ִמּיַ ׁשֶ

ּלֹא. ֶנת.ָהֲאִכיָלה.ׁשֶ ְתׁשּוָבה..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמַתּקֶ חֹוְזִרים.ּבִ ַהּתֹוָרה,.ַהְינּו.ׁשֶ

ם.ַעל. ָסִעיף.א'.ָסִעיף.ט'.ְוָסִעיף.כ"ו..ּגַ בָֹארֹות.ּבְ ה,.ַהּמְ רּות.ַעד.ֵהּנָ ַכׁשְ ּבְ

ְוזֹוִכים. ֶכל,. ַהּשֵׂ ן. ּקֵ ִמּתַ ֲהגּוִנים. ְוַלֲעָנִיים. יִקים. ְלַצּדִ ְצָדָקה. ְנִתיַנת. ְיֵדי.

יק. ּדִ ַהּצַ ל. ׁשֶ ָהֱאֶמת. ַעת. ּדַ ֶאת. ַהְינּו. יק,. ּדִ ַהּצַ אֹור. ֶאת. ּוְלָהִבין. ִלְראֹות.

ְלָכל. ּיֹות.. ֲאִמּתִ ְוַאֲהָבה. ִיְרָאה. ָהֱאֶמת. יק. ּדִ ִמּצַ ל. ְלַקּבֵ ְוזֹוִכים. י,. ָהֲאִמּתִ

יק. ַצּדִ ל. ׁשֶ ְעּתֹו. ּדַ ְוַלֲהָבַנת. רּות,. ַכׁשְ ּבְ ַלֲאִכיָלה. ַהְינּו. לּו,. ַהּלָ ּקּוִנים. ַהּתִ
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בֹוד. ם.ּכָ ּלֹא.ְלׁשֵ ָראּוי..ַהְינּו.ׁשֶ ָהֱאֶמת.ְוכּו',.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ְנִתיַנת.ְצָדָקה.ּכָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַהּשׁ ְך.ִצּוָ ּכָ ֵני.ׁשֶ א.ַרק.ִמּפְ ֶזה,.ֶאּלָ ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ

ג

ה,. ָ ְבֵרי.ְקֻדּשׁ יו.ַרק.ּדִ ּמֹוִציא.ִמּפִ ֶ ֵלמּות.ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש,.ַהְינּו.ּשׁ ׁש.לֹו.ׁשְ ּיֵ ִמי ׁשֶ

ּבּוֵרים. ּדִ ר. ַדּבֵ ִמּלְ ּוְלׁשֹונֹו. יו. ּפִ ֹוֵמר. ּשׁ ׁשֶ ּוִבְפָרט. ְוכּו'. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה.

ל. ּדֵ ּתַ ה.ְוכּו',.ּוִמׁשְ גֹון.ָלׁשֹון.ָהַרע,.ְרִכילּות,.ֵליָצנּות,.ִנּבּול.ּפֶ ֲאסּוִרים,.ּכְ

ּוִבְפָרט. ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשְ ִמּמַ ֹמחֹו. ֹוֵמר. ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו. ִרית,. ַהּבְ ׁשֹוֵמר. ִלְהיֹות.

צּויֹות. ַהּמְ ַהּתֹוָרה. ָיכֹול.ְלעֹוֵרר.ֶאת.אֹוִתּיֹות. ֶזה. ְזנּות,.ָאָדם. ֵמִהְרהּוֵרי.

ָהָאָדם,.הּוא. ים.ֶאת. ְמַחּיִ ֵקה. ּוַמׁשְ ֲאָכל. ּמַ ׁשֶ י.ַמה. ּכִ עֹוָלם.. ּבָ ָבר. ּדָ ָכל. ּבְ

ִהיא.ִנְקֵראת. ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶכת.ֵמַהּשׁ ְמׁשֶ ֶהם.ִחּיּות.ַהּנִ צּוָיה.ּבָ ּמְ ּום.ׁשֶ ִמּשׁ

ּזַֹהר. בָֹאר.ּבַ ּמְ ַרְך.ְוַהּתֹוָרה.ֶאָחד.ֵהם,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ "אֹוִתּיֹות.ַהּתֹוָרה"..ּכִ

ְוָלֵכן. א.ָחד".. ּלָ ּכֻ ְואֹוַרְיָתא. ִריְך.הּוא. ּבְ א. ף.ע"ג(."קּוְדׁשָ ּדַ דֹוׁש.)ח"ג,. ַהּקָ

ְדָבִרים. ּבִ ְוֵכן. ֶקה,. ּוְבַמׁשְ ַמֲאָכל. ּבְ ַהְמצּוָיה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִחּיּות. ה. ְמֻכּנָ

ים.ֶאת.ָהָאָדם.ַעל.ְיֵדי. ַחּיִ ם."אֹוִתּיֹות.ַהּתֹוָרה",.ְוֵאּלּו.ֵהם.ַהּמְ ׁשֵ ֲאֵחִרים.ּבְ

ֶחם.ְלַבּדֹו. י.לֹא.ַעל.ַהּלֶ ָבִרים.ח,.ג(."ּכִ ּתֹוָרה.)ּדְ בָֹאר.ּבַ ּמְ תֹו..ּכַ ִתּיָ ֲאִכיָלתֹו.ּוׁשְ

ְבִעּיּות. ּלֹא.ִמּטִ ל.מֹוָצא.ִפי.ה'.ִיְחֶיה.ָהָאָדם".ַהְינּו.ׁשֶ י.ַעל.ּכָ ִיְחֶיה.ָהָאָדם,.ּכִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ א.ַרק.ִמן.ַהִחּיּות.ׁשֶ ִמּיּותֹו.ַחי.ָהָאָדם,.ֶאּלָ ְוַגׁשְ ֲאָכל. ַהּמַ

ֶזה. ֶהם..ָאָדם.ּכָ ֻכּנֹות."מֹוָצא.ִפי.ה'".ַהְמצּוָיה.ּבָ ַהְינּו.אֹוִתּיֹות.ַהּתֹוָרה.ַהּמְ

ִחּיּותֹו. ל. ּוְמַקּבֵ בָֹאר,. ּמְ ּכַ ִריתֹו. ּבְ ׁשֹוֵמר. ַהּקֶֹדׁש,. ְלׁשֹון. ֵלמּות. ִלׁשְ ַהּזֹוֶכה.

ׁשֹות. ֲענּוִגים.ַרק.ֵמאֹוִתּיֹות.ַהּתֹוָרה.ַהְמֻלּבָ ֵקהּו.ּוִמּכֹל.ַהּתַ ֲאָכלֹו.ּוַמׁשְ ִמּמַ

ְולֹא. ֱאלִֹקית. ִחּיּות. ֱאלִֹקית,. ֵמרּוָחִנּיּות. ַרק. ַעְצמֹו. ה. ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ֶהם,. ּבָ

ִמי.ָחִליָלה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמִאיִרים.ִלּבֹו.ּוָפָניו,.ּוָפָניו. ׁשְ ֲענּוג.ּגַ ָלל.ִמּתַ ֶנֱהָנה.ּכְ
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ים.ִלְתׁשּוָבה,.ַרק.ַעל.ְיֵדי. כֹול.ְלעֹוֵרר.ֲאָנׁשִ ּיָ ים,.ַעד.ׁשֶ ׁשִ ִכים.ּוִמְתַקּדְ ּכְ ִמְזּדַ

ַעְצמֹו. ֶאת. יט. ּבִ ַהּמַ רֹוֶאה. ָפָניו,. ּבְ ָטה. ַהּבָ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ֶהם.. ּבָ ָטה. ַהּבָ

ְך,. ַלְמֻזּכָ ָוָאה. ַהׁשְ ּבְ יט. ּבִ ַהּמַ ל. ׁשֶ ִניִמּיּותֹו. ּפְ ֶאת. ֶפת. ּקֶ ַהְמׁשַ ְבַמְרָאה. ּכִ

ְצוֹות. ַרְך.ּוִמּמִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִרחּוק.ֵמַהּשׁ ְך,.ַהְינּו.ּבְ ֹחשֶׁ יַצד.ָמצּוי.הּוא.ּבַ ְורֹוֶאה.ּכֵ

ל.ְלעֹוֵרר. ָסִעיף.ֶזה,.ְמֻסּגָ בָֹאר.ּבְ ּמְ כֹות,.ּכַ ָניו.ְמֻזּכָ ּפָ ַהּתֹוָרה..אֹותֹו.ָאָדם.ׁשֶ

ֲחֵברֹו. ִלי.ׁשּום.ּתֹוֵכָחה.ְוִדְבֵרי.מּוַסר,.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ֶאת.ֲחֵברֹו.ִלְתׁשּוָבה.ּבְ

הֹורֹות.ְוַהְמִאירֹות. ָפָניו.ַהּטְ יט.ּבְ ַמּבִ

ד

ֲאַות.ֲאִכיָלה,.ֵיַדע. ל.ּתַ רּות.ׁשֶ ּבְ יׁש.ְרָעבֹון.ֵמֲחַמת.ִהְתּגַ ר ָאָדם.ַמְרּגִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶרת. ּבֶ ְתּגַ ַהּמִ ֲהִמּיּות. ַהּבַ ֶאת. ּבֹר. ִלׁשְ ְוָעָליו. ׂשֹוְנִאים.. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ּוְלִפיָכְך. ִלְבֵהָמה. ְתִאיָמה. ַהּמַ ָהֲאִכיָלה. ֲאַות. ּתַ ֶאת. ּבֹר. ִלׁשְ ַהְינּו,. ָעָליו,.

ֲהִמּיּות. ַהּבַ ֶאת. ִרים. ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ֲהִמּיּות.. ּבַ ה. ְמֻכּנָ ֲאִכיָלה. ֲאַות. ּתַ

ֹוְנִאים. ִנּצֹוִלים.ִמן.ַהּשׂ

ה

ים. ָחְרִפים.ּוְמַבּזִ ּמְ ָאה.ַמֲחלֶֹקת.ַעל.ָהָאָדם,.ׁשֶ ֲאַות.ֲאִכיָלה.ּבָ ַעל ְיֵדי.ּתַ

לֹום,.ְוׂשַֹבע. ֲאַות.ֲאִכיָלה,.זֹוִכים.ְלׁשָ ִרים.ּתַ ּבְ ר.ְמׁשַ ֲאׁשֶ אֹותֹו..ֲאָבל.ּכַ

א.ָלעֹוָלם. דֹול.ּבָ ּגָ

ו

הּוא.ָרחֹוק.ִמן.ָהֱאֶמת,.ְוִדיִנים. ָידּוַע.ׁשֶ ַתֲאַות.ֲאִכיָלה,.ּבְ ַקע.ּבְ ְמׁשֻ ִמי ׁשֶ

ִאים. ּבָ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ִקְטרּוִגים,. ָעָליו. ִמְתעֹוְרִרים. ַהְינּו. ָעָליו.. ׁשֹוִרים.
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ה. ְתִפּלָ ּבִ ל. ּדֵ ּתַ ְוֵאינֹו.ִמׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ִיּסּוִרים,.ִאם.ֵאינֹו.חֹוֵזר. לֹום. ְוׁשָ ַחס.

ְלַדלּות,. ם. ּגַ ּגֹוֶרֶמת. ֲאִכיָלה. ֲאַות. ּתַ ָהֵאּלּו.. יִנים. ַהּדִ ֶאת. ל. ְלַבּטֵ ֱאֶמת. ּבֶ

ְזיֹונֹות.ּובּוׁשֹות. ּבִ

ז

ַרְך.מֹוְפִתים.ַעל.ָידֹו.. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַהּשׁ ֲאַות.ָהֲאִכיָלה.עֹוׂשֶ ֹוֵבר.ֶאת.ּתַ ּשׁ ִמי ׁשֶ

ל. ַרְך,.ְוָלֵכן.ְמֻסּגָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחת.ַהּשׁ ּגָ ַהׁשְ ם.ּבְ ִהְתַקּיֵ ַהְינּו,.ְלִדּבּורֹו.ֵיׁש.ּכַֹח.ּלְ

ֶאְמָצעּותֹו. ָעׂשּו.מֹוְפִתים.ּבְ ּיֵ הּוא.ׁשֶ

ח

ים.ֶאת. יׁשִ ַמְרּגִ ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ָנה.. ׁשֵ ּבְ יֶהם. ַחּיֵ ְיֵמי. ֲעִביִרים. ּמַ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ֵיׁש 

יָנה..ֵיׁש. ׁשֵ ב.ּכְ ַרְך.ּוִמן.ַהּתֹוָרה,.ְוִרחּוק.ֶזה.ֶנְחׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ִרחּוָקם.ֵמַהּשׁ

ְגַלל. ּבִ ים.ֶאת.ִרחּוָקם.ִמן.ָהֱאֶמת,. יׁשִ ּלֹא.ַמְרּגִ יָנה,.ַהְינּו.ׁשֶ ַהּנֹוְפִלים.ְלׁשֵ

ּנֹוְפִלים. ִרים,.ַרק.ׁשֶ ִרים.ִויׁשָ ׁשֵ ֵהם.ּכְ ים.ׁשֶ ים.ָרִעים..ְוֵיׁש.ֲאָנׁשִ ֲאוֹות.ּוַמֲעׂשִ ּתַ

בָֹאר. ּמְ ֵאינֹו.ָזְך,.ּכַ ר.ָהָאָדם.אֹוֵכל.ַמֲאָכל.ׁשֶ ֲאׁשֶ י.ּכַ ָנה.ַעל.ְיֵדי.ֲאִכיָלה..ּכִ ְלׁשֵ

ַעת,.ַהְינּו,.ֵמֲהָבַנת.ָהֱאֶמת.. ָסִעיף.ט',.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.נֹוֵפל.ִמן.ַהּמַֹח.ּוִמן.ַהּדַ ּבְ

יׁש. ַרְך.ּוִמן.ַהּתֹוָרה,.ְוֵאינֹו.ַמְרּגִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָנה,.ַהְינּו.ִמְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ ְונֹוֵפל.ְלׁשֵ

בָֹאר. ּמְ ה.ּוְבָטֳהָרה,.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ר.ָהָאָדם.אֹוֵכל.ּבִ ֲאׁשֶ י.ּכַ ֶאת.ַהִהְתַרֲחקּות..ּכִ

ָכל. ּבְ ְכלֹו,.ּוֵמִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ִעיִפים.א'.ג'.ְוט',.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵמִאיר.ׂשִ ּסְ ּבַ

ה. י.עֹוׂשֶ ן,.ּכִ ְבִחיַנת.ָיׁשֵ ב.ּבִ ָאָדם,.ֵאינֹו.ֶנְחׁשָ ֶכל.ֵמִאיר.ּבָ ר.ַהּשֵׂ ָבר..ְוַכֲאׁשֶ ּדָ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ּוְבִהְתעֹוְררּות.. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ִחּיּות,. ּבְ טֹוב. ה. ַמֲעׂשֵ ל. ּכָ הּוא.

ֶכל. ד.הּוא.ֶאת.ַהּשֵׂ בָֹאר,.ֲאַזי.ְמַאּבֵ ּמְ ָראּוי,.ּכַ רּות.ּכָ ַכׁשְ ֲאִכיָלתֹו.ֵאיָנּה.ּבְ

י.ָאָדם.ֶזה.עֹוֵבד.ֶאת. ְדֶמה.ּכִ ּנִ ם.ׁשֶ ָנה..ְוַהּגַ ים.ְונֹוֵפל.ְלׁשֵ ּיִ ַעת.ָהֲאִמּתִ ְוַהּדַ
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ל.ֲעבֹוָדתֹו.ִהיא. ֱאֶמת.ּכָ ה,.ֲאָבל.ּבֶ תֹוָרה.ּוִבְתִפּלָ ַרְך.ְועֹוֵסק.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָאָדם. ל. ׁשֶ ֵמֲעבֹוָדתֹו. ַנַחת. ׁשּום. ֵאין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ּוְלַהּשׁ ָנה,. ׁשֵ ְבִחיַנת. ּבִ

ר.ְלעֹוֵרר.ָאָדם. ָנתֹו..ֲאָבל.ִאי.ֶאְפׁשָ ְ ָנה,.ָלֵכן.ָצִריְך.ְלעֹוְררֹו.ִמּשׁ ׁשֵ קּוַע.ּבְ ָ ַהּשׁ

ָנה,.ִאם.לֹא.ִהְתעֹוֵרר.ְמַעט.ֵמַעְצמֹו..ְוָהֵעָצה.ָלֶזה.ְלִהְתעֹוֵרר.ִמן. ֵ ִמן.ַהּשׁ

ים. ֲאָנׁשִ ִדים. ַאּבְ ּמְ ֶ ּשׁ מֹו. ּכְ ִנים,. ָ ְוַהּשׁ ִמים. ַהּיָ יֹאְבדּו. לֹא. ְלַמַען. ָנה,. ֵ ַהּשׁ

ּיֹות. ֱאֶמת,.ִהיא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ ֵאיָנם.ְמִביִנים.ּבָ ים.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ַרּבִ

ִסּפּוֵרי. ר. ְלַסּפֵ כֹוִלים. ּיְ ׁשֶ ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ָנם. ֶיׁשְ י. ּכִ ֱאֶמת.. יק. ַצּדִ ר. ּפֵ ּסִ ֶ ּשׁ

ֱאֶמת. ּבֶ יב. ְקׁשִ ַהּמַ ֶאת. ָנה,. ֵ ַהּשׁ ִמן. עֹוְרִרים. ַהּמְ ִנְפָלִאים,. ּיֹות. ַמֲעׂשִ

ֱאֶמת. ּבֶ ּיֹות. ֲעׂשִ ַהּמַ ִסּפּוֵרי. ֶאת. ַעְצמֹו. ּבְ ּלֹוֵמד. ׁשֶ אֹו. ּוִבְתִמימּות,.

ֵרי.ָהִאיׁש. ָנתֹו..ַאׁשְ ְ ֵדי.ְלִהְתעֹוֵרר.ִמּשׁ ָנה.זֹו.ּכְ ַכּוָ דֹול.ּבְ ּוִבְתִמימּות.ּוְבִעּיּון.ּגָ

ַעְברּו.ָעָליו. ּלֹא.ּיַ ֵדי.ׁשֶ ָנתֹו.ּכְ ְ ֶזה.ֲהָיכֹול.ְלעֹוְררֹו.ִמּשׁ י.ּכָ יק.ֲאִמּתִ א.ְלַצּדִ ּבָ ׁשֶ

ָנה. ׁשֵ נֹוָתיו.ּבְ ׁשְ

ט

ל. ׁשֶ ֲערֶֹבת. ּתַ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ְוָנִקי. ְך. ְמֻזּכָ ִלְהיֹות. ָצִריְך. ְיהּוִדי. ל. ׁשֶ ַמֲאָכלֹו 

ִבים. ַחּיָ ְיהּוִדי. ל. ׁשֶ ּוַמֲאָכלֹו. ְרָנָסתֹו. ּפַ ַהְינּו,. ַאֳחָרא.. ְטָרא. ַהּסִ

ֵזָלה.ּוְרִציָחה,. ֵנָבה,.ּגְ גֹון.ּגְ ׁשֹות.ִאּסּור.ְוָכָזב..ּכְ ל.ִמיֵני.ֲחׁשָ ים.ִמּכָ ִלְהיֹות.ְנִקּיִ

ֲאסּוִרים. ׁש,. ַמּמָ ּוְרִציָחה. ֵזָלה. ּגְ ֵנָבה,. ּגְ ַרק. לֹא. ַהְינּו,. ים.. ָהאֹוַפּנִ ָכל. ּבְ

יֹוֵתר,. ֲעִדינֹות. ַמְדֵרגֹות. ּבְ ֲאִפילּו. א. ֶאּלָ יֹוֵדַע,. ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ִפי. ּכְ אי,. ַוּדַ ּבְ

ֶדֶרְך.אֹוֵנס,.ּוְכמֹו. יב,.ִאם.לֹא.ּבְ לֹא.ְלָהׁשִ ֶסף.ּבְ מֹו.ַהְלָוַאת.ּכֶ ֵמֵעין.ֵאּלּו,.ּכְ

ֶגֶדר.ִאּסּור.ָחמּור. ם.ֵאּלּו.ּבְ ְמָלאָכה.ּגַ ִמְסָחר,.ֵהן.ּבִ ב,.ֵהן.ּבְ ר.ּוְלַכּזֵ ּקֵ ֵכן,.ְלׁשַ

ִסְטָרא. ֲערֹובֹות. ּתַ אי. ַוּדַ ּבְ ֵאּלּו. ֲאסּורֹות,. ַמֲאָכלֹות. ּוִבְפָרט. ֵהם.. ְמֹאד.

ר. ׁשֵ ֵאינֹו.ּכָ ׁש,.ַרק.ֲאִפילּו.ׁשֶ ֶגֶדר.ְטֵרָפה.ַמּמָ הּוא.ּבְ ַאֳחָרא,.לֹא.ַרק.ַמה.ׁשֶ
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ֶאְמָצעּוָתּה,. ּבְ ִאים. ַהּבָ ֲאָכִלים. ְוַהּמַ ְרָנָסה. ַהּפַ ָערּוְך".. ְלָחן. "ׁשֻ י. ּפִ ַעל.

ָזב,.ּוִבְפָרט. ל.ּכָ חֹון.ׁשֶ ּטָ ה,.ֵמְצִביעּות.ּוִמּבִ ים.ַאף.ֵמֲחֻנּפָ ִבים.ִלְהיֹות.ְנִקּיִ ַחּיָ

ְלַזְלֵזל. אֹו. ַלֲעבֹר. ַהְינּו. ַהּתֹוָרה,. י. ּפִ ַעל. ּלֹא. ׁשֶ ַפְרָנָסה. ּבְ לּות. ּדְ ּתַ ֵמִהׁשְ

ָאסּור.. אי. ַוּדַ ּבְ ְרָנָסה,. ַפּ ּבַ לּות. ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ֵמֲחַמת. ה. ַקּלָ ִמְצָוה. ּבְ ֲאִפילּו.

ָסִעיף.ֶזה.ּוִבְמקֹומֹות.נֹוָסִפים. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַפְרָנָסה.ּוְבַמֲאָכל,.ּכַ ָגִמים.ֵאּלּו.ּבְ ּפְ

ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ּוַמֲאַכל. ַאֳחָרא".. ִסְטָרא. ֲערֹובֹות. "ּתַ ִנְקָרִאים. ֶזה,. ֵסֶפר. ּבְ

רּות. ַכׁשְ ּלֹא.ּבְ י.ַעל.ְיֵדי.ֲאִכיָלה.ׁשֶ ֲערֹובֹות.ֵאּלּו,.ַמֲחִטיִאים.ֶאת.ָהָאָדם,.ּכִ ּתַ

ת. ָפָרׁשַ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּנּו. ִמּמֶ ּוְלִהְתַרֵחק. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ּכַֹח. ִלׁשְ ֲעלּוִלים.

.ֶאת.ה'. ַכְחּתָ .ְוָרם.ְלָבֶבָך.ְוׁשָ ָבְעּתָ ן.ּתֹאַכל.ְוׂשָ ָבִרים.ח,.יב.יד(."ּפֶ "ֵעֶקב".)ּדְ

ִאים. ַרְך.ְמִביָאה.ֶאת.ָהָאָדם.ְלָכל.ִמיֵני.ַחּטָ ם.ִיְתּבָ ֵ ְכַחת.ַהּשׁ ֱאלֶֹקיָך.".ְוׁשִ

ְרָנָסה. ַהּפַ ֲאָכִלים,.ַהְינּו,.ָהֵעָצה.ׁשֶ ל.ַהּמַ רּור.ׁשֶ ָלן..ַהּבֵ ַוֲעוֹונֹות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ְטָרא.ַאֳחָרא,.ִהיא.ַרק.ַעל.ְיֵדי. ֲערֹובֹות.ַהּסִ ל.ּתַ ים.ִיְהיּו.ִמּכָ ֲאָכל.ְנִקּיִ ְוַהּמַ

ֱאֶמת,. ָחה..ַהְינּו.ְלַהֲאִמין.ּבֶ ּגָ ָרּה.הּוא.ֱאמּוַנת.ַהׁשְ ִעּקָ ֱאֶמת,.ׁשֶ ֱאמּוָנה.ּבֶ

ְיֵדי. ַעל. ְולֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַרק. ה. ֵהּמָ ֲאָכל. ְוַהּמַ ְרָנָסה. ַהּפַ י. ּכִ

"ֱאֶמת. ִעְנַין. ּבְ ל'. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ִפי. ּכְ ִטְבִעּיֹות.. ִסּבֹות. ּבְ לּות. ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ

ָזב. ל.ִמיֵני.ּכָ ים.ִמּכָ ֲאָכל.ְצִריִכים.ִלְהיֹות.ְנִקּיִ ְרָנָסה.ְוַהּמַ ְך.ַהּפַ ֶוֱאמּוָנה",.ּכָ

ַאֳחָרא.. ִסְטָרא. ֲערֹובֹות. ּתַ ְכָלל. ּבִ ֵאּלּו. ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ֶנֶגד. ּכְ לּות. ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ֲערֹובֹות.ִסְטָרא. ים.ִיְהיּו.ִמּתַ ְרָנָסתֹו.ּוַמֲאָכלֹו.ְנִקּיִ ּפַ ר.ָהָאָדם.ִנְזָהר.ׁשֶ ְוַכֲאׁשֶ

ּה. ִכיְנּתֵ ִריְך.הּוא.ּוׁשְ א.ּבְ ה.ַעל.ְיֵדי.ֲאִכיָלתֹו."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ַאֳחָרא,.ִמְתַהּוֶ

ַרְך. יר.אֹותֹו.ִיְתּבָ ַרְך.ּוַמּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ין"..ַהְינּו,.הּוא.ִמְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ַאּפִ ין.ּבְ ַאּפִ

ֶאל. ית. ָהֲאִמּתִ ַהִהְתָקְרבּות. ְכלֹו.. ׂשִ ּבְ ּוֵמִבין. ֵעיָניו. ּבְ הּוא. רֹוֶאה. ִאּלּו. ּכְ

א. ם:."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ׁשֵ ים.ּבְ ָראּוי,.ְמֻכּנִ ָחתֹו.ּכָ ּגָ ַרת.ַהׁשְ ַרְך,.ְוַהּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָנה. ּוָ ַהּכַ הּוא,. ִריְך. ּבְ א. קּוְדׁשָ י. ּכִ ין".. ַאּפִ ּבְ ין. ַאּפִ ּה. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא. ִריְך. ּבְ
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ַהּתֹוָרה. י. ּפִ ַעל. ַהּנֹוֵהג. ְיהּוִדי. ל. ּכָ ה. ְמֻכּנֶ ּה". ִכיְנּתֵ "ּוׁשְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

רּוְך.הּוא. דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ָרָאה,.ַהְינּו.ׁשֶ ּה.ַהׁשְ רּוׁשָ ִכיָנָתּה,.ּפֵ י.ׁשְ ּכִ ָרט.. ָכל.ּפְ ּבְ

ה. ּלָ ּגִ ִפי.ׁשֶ ֱאֶמת,.ּכְ ם.ְרצֹונֹו.ּבֶ ַקּיֵ ל.ְיהּוִדי.ַהּמְ ְבָיכֹול.ִעם.ּכָ ׁשֹוֵכן.ְוׁשֹוֶרה.ּכִ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ַחת.ַהּשׁ ּגָ ָראּוי.ַהׁשְ יר.ּכָ ּכִ ן,.ְיהּוִדי.ַהּמַ ה..ַעל.ּכֵ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו.ַהּקְ ּבְ

תֹוכֹו.ְוֶאְצלֹו,. אי.ׁשֹוֵכן.ּבְ ַוּדַ רּוְך.הּוא.ּבְ דֹוׁש.ּבָ ֱאֶמת.ְרצֹונֹו,.ַהּקָ ם.ּבֶ ּוְמַקּיֵ

ֶזה. ָאָדם. ַהְינּו,. ּה".. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא. ִריְך. ּבְ א. קּוְדׁשָ "ִיחּוד. ְקָרא:. ַהּנִ ְוֶזהּו.

ִנים,.ֵמֲחַמת. ִנים.ֶאל.ּפָ ין,.ּפָ ַאּפִ ין.ּבְ ַרְך,.ַאּפִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְמֻיָחד.ּוְמקָֹרב.ֶאל.ַהּשׁ

יר.ֶאת. ָאָדם.ַמּכִ ִפי.ׁשֶ ַרְך.ָעָליו,.ּכְ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ בֹודֹו.ְוַהׁשְ יׁש.ּכְ יר.ּוַמְרּגִ ּכִ ּמַ ׁשֶ

ִנים. ִנים.ֶאל.ּפָ רֹוֵאהּו.ּפָ ׁשֶ רֹוב,.ּוִבְפָרט.ּכְ ֲחֵברֹו.ַהּקָ

י

ָאָדם. ל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף.ׁשֶ ֲאוֹות.ְמֻכּנֹות.ְקִלּפֹות.ּומֹוָתרֹות..ַהְינּו,.ּכָ ל ַהּתַ ּכָ

גֹון. ּכְ ּגּופֹו,. ְלִקּיּום. ְצָרְך. ַלּנִ ֵמַעל. עּור. ׁשִ ּבְ ר. ּוְבִעּקָ ֲאֵליֶהם. ה. ִמְתַאּוֶ

ָלֶהם,. ה. ִמְתַאּוֶ ָאָדם. ׁשֶ ָבִרים. ּדְ ָאר. ּוׁשְ ים,. ַמְלּבּוׁשִ ה,. ִתּיָ ׁשְ ֲאִכיָלה,.

ָהְרָחבֹות. ּבְ הּוא. ק. חֹוׁשֵ ֲאָותֹו. ּתַ ֵמֲחַמת. ַרק. לֹו,. ִנְצָרְך. ֵאינֹו. ׁשֶ עּור. ׁשִ ּבְ

ָכל. ּכְ ה,. ַרּבָ ַאּדְ ֲאוֹות,. ּתַ ִלי. ּבְ ם. ּגַ ם. ִהְתַקּיֵ ּלְ ַהּגּוף. ָיכֹול. ֱאֶמת. ּבֶ י. ּכִ ֵאּלּו..

ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת,. ּמּוָבא.ּבְ ן.ִייַטב.לֹו,.ּכַ ֲאוֹות.ּומֹוָתרֹות,.ּכֵ ְפִחית.ִמּגּופֹו.ּתַ ּיַ ׁשֶ

יִקים. ַמּזִ ָהְרָחבֹות. ְוִרּבּוי. ֲאוֹות. ּתַ ִרּבּוי. ׁשֶ ְרפּוָאה,. ִסְפֵרי. ּבְ ְמבָֹאר. ְוֵכן.

ֲענּוִגים. ּתַ ָפחֹות. ּבְ ק. ּפֵ ְסּתַ ַהּמִ ָאָדם. י. ּכִ חּוׁש,. ּבְ רֹוִאים. ְוֵכן. ָלָאָדם..

ָאָדם. ּוִבְפָרט. יֹוֵתר.. ֶרת. ּפֶ ְמׁשֻ ִריאּותֹו. ּבְ ְוַגם. יֹוֵתר. לֹו. טֹוב. ְוָהְרָחבֹות.

ֱאֶמת,. ֶדֶרְך.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֲהדּות,.ּבְ ֶדֶרְך.ַהּיַ ִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ְורֹוֶצה.ָלֶלֶכת.ּבְ ַהּמֵ

ר. ְוַכֲאׁשֶ ְלִקּיּומֹו.. ַהֶהְכֵרִחי. ֶאת. ַרק. ְלגּופֹו. ן. ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר. ּבְ לֹו. ִייַטב.

ַעל. רֹות. ּבְ ִמְתּגַ ִלּפֹות. ַהּקְ לֹוַמר,. ּכְ ָהָאָדם,. ַעל. ֲאוֹות. ַהּתַ רֹות. ּבְ ִמְתּגַ
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ִהיא.ֵחֶלק.ֱאלֹוִקי. ּבֹו,.ׁשֶ ָמה.ׁשֶ ׁשָ ִהיא.ַהּנְ ָכל.ְיהּוִדי.ׁשֶ ה.ַהְמצּוָיה.ּבְ דֹוׁשָ ַהּקְ

דֹּלֹות. ְוַהּגְ ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ מֹוָתרֹות,. ְקִלּפֹות,. ֵהן. ֲאוֹות. ְוַהּתַ ַעל,. ִמּמַ

כֹות. ִנְמׁשָ ֲאוֹות. ַהּתַ ַאר. ׁשְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ה,. ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה. ֵהן. יֹוֵתר. ּבְ ֵמֵהן.

ר.אֹוְכִלים.ְוׁשֹוִתים.ְלַמְעָלה.ִמן. ֲאׁשֶ ּכַ חּוׁש,.ׁשֶ רֹוִאים.ּבְ ֶ מֹו.ּשׁ ַאֲחֵריֶהן,.ּכְ

ה. ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה. ֲאַות. ּתַ ר. ְוַכֲאׁשֶ ֲאוֹות.. ַהּתַ ל. ּכָ ִמְתעֹוְררֹות. ה,. ּדָ ַהּמִ

ִאי. ׁשֶ ַהְינּו,. ְלָגלּות,. ּבּור. ַהּדִ ֶאת. ֵהן. כֹות. מֹוׁשְ ָהָאָדם,. ַעל. ֶרת. ּבֶ ִמְתּגַ

תֹוָרה. ּבְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ֱאֶמת. ּבֶ ָראּוי. ּכָ ּבּור. ּדִ ׁשּום. ר. ְלַדּבֵ ר. ֶאְפׁשָ

ֲעִנית. ּתַ ֵהם. ֲאוֹות. ַהּתַ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ֶנֶגד. ּכְ ּקּון. ְוַהּתִ ָהֵעָצה. ְוכּו'.. ה. ּוִבְתִפּלָ

ֲאוֹות. י.ִהְתַרֲחקּות.ִמּתַ ֲאוֹות.ּומֹוָתרֹות..ָצִריְך.ִלְזּכֹר.ּכִ ֱאֶמת.ִמּתַ ְוַהְרָחָקה.ּבֶ

ל. ֲאוֹוָתיו.ׁשֶ ל.ּתַ ַעת.ְלַבּטֵ ֲעִנית,.ּוְמַסּיַ עּור.ִמּתַ ה.ְלֵאין.ׁשִ ּוִמּמֹוָתרֹות,.ַקּלָ

ָרִטים. ּפְ ה. ַכּמָ ּבְ ׁשֶ ֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ה. ַכּמָ ּבְ ּומּוָבא. ׁש.. ַמּמָ ַתֲעִנית. ּכְ ָאָדם,.

ר. ְוַכֲאׁשֶ ֲעִנית.. ִמּתַ ה. ְמֻרּבָ טֹוָבָתּה. ּוִמּמֹוָתרֹות. ֲאוֹות. ִמּתַ ַהִהְתַרֲחקּות.

ֲאוֹות. ֲעִנית.ְוַהְרָחָקה.ִמּתַ ִמים.ֵעָצה.זֹו.ַהְמבֶֹאֶרת.ְלַמְעָלה,.ַהְינּו,.ּתַ ַקּיְ ּמְ

ה. ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה. ּבְ ר. ְלַדּבֵ ר. ְוֶאְפׁשָ ּבּור,. ַהּדִ ן. ֵקּ ִנַתּ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ּומֹוָתרֹות,.

ם. ֵ ים.ָהְרחֹוִקים.ִמן.ָהֱאֶמת,.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ר.ְלָקֵרב.ֲאָנׁשִ ֱאֶמת,.ַוֲאַזי.ֶאְפׁשָ ּבֶ

ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ הּוא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ים. ֲאָנׁשִ ְוֵקרּוב. ַהּתֹוָרה,. ּוְלִקּיּום.

ַמֲאָכלֹו. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ זֹו,. ֵעָצה. ם. ְמַקּיֵ ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ָהֱאמּוָנה..

ּקּוִנים. ּתִ ים. ַנֲעׂשִ ֲאִכיָלתֹו. ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. ְוָיָקר. ָחׁשּוב.

ין",. ַאּפִ ין.ּבְ יּה.ַאּפִ ִכיְנּתֵ ִריְך.הּוא.ּוׁשְ א.ּבְ ה."ִיחּוד.קּוְדׁשָ דֹוִלים,.ּוִמְתַהּוֶ ּגְ

רּוׁש.ִנְפָלא.ַעל.ֶזה. ִעיף.ַהּקֹוֵדם.ּפֵ ּסָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ּכַ
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יא

עּות. ּקְ ּתַ ַעל.ְיֵדי.ִהׁשְ ה..ַהְינּו,.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ בֹוד.ּדִ ם.ּכָ ֲאַות.ֲאִכיָלה.ִנְפּגַ ַעל ְיֵדי.ּתַ

נֹוְפִלים. ְוֵאּלּו. ָרֵאל,. ׂשְ ִמּיִ ָלה. ְמׁשָ ְוַהּמֶ בֹוד. ַהּכָ ל. ִנּטָ ֲאִכיָלה. ַתֲאַות. ּבְ

ָלה. ְמׁשָ בֹוד.ְוַהּמֶ ַמִים.מֹוְסִרים.ֶאת.ַהּכָ ָ לֹוַמר,.ִמן.ַהּשׁ ֶאל.ֻאּמֹות.ָהעֹוָלם..ּכְ

ְוֶזה. ְלַעְצָמם,. אֹוָתם. נֹוְטִלים. ּדֹור. ּבַ ׁשֶ ִנים. ַהּפָ י. ְוַעּזֵ ִעים. ְוָהְרׁשָ ַלּגֹוִיים,.

יַח.ָחִליָלה.ַעל. ּגִ ַרְך.ֵאינֹו.ַמׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִנים"..ַהְינּו.ׁשֶ ר.ּפָ ְקָרא."ֶהְסּתֵ ַהּנִ

רֹות.ְוִיּסּוִרים. ָרֵאל.ִנּצֹוִלים.ִמּצָ י.ִיׂשְ רֹות.ְוִיּסּוִרים..ּכִ ְמָרם.ִמּצָ ָרֵאל.ְלׁשָ ִיׂשְ

יַח. ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַחת. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַרק.

ת. ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ַתֲאַות.ֲאִכיָלה,.ּכַ ַתְקעּוָתם.ּבְ ל.ִהׁשְ ׁשֶ ָחִליָלה.ֲעֵליֶהם,.ּבְ

ים.ִקְטרּוִגים. ְתַהּוִ ּמִ יִנים,.ַהְינּו.ׁשֶ ִרים.ָחִליָלה.ַהּדִ ּבְ ִעיף,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּגַ ַהּסָ

ֲאָבל. ְוִיּסּוִרים.. ָצרֹות. ָחִליָלה. ִאים. ּבָ ִקְטרּוִגים. ְיֵדי. ְוַעל. לֹום.. ְוׁשָ ַחס.

ֲאוֹות.ֲאֵחרֹות,. ר.ִמְתַרֲחִקים.ִמּתַ ֲאׁשֶ ֲאַות.ֲאִכיָלה,.ְוֵכן.ּכַ ִרים.ּתַ ּבְ ְמׁשַ ׁשֶ ּכְ

הּוא. ָרֵאל,. ִיׂשְ בֹוד. ּכְ ַהְינּו,. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ בֹוד. ַהּכָ ְוָאז. יִנים.. ַהּדִ ִלים. ּטְ ִמְתּבַ

ָרָרה. ׂשְ ׁשּום. ֵאין. ֲעֵבָרה,. ְועֹוְבֵרי. ִעים. ָהְרׁשָ ִנים. ַהּפָ י. ּוְלַעּזֵ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

ְוִהְתַמּנּות.

יב

ה. י.ֲאִכיָלה.ְמֻרּבָ ּלֹא.ֶלֱאכֹול.יֹוֵתר.ִמן.ַהּצֹוֵרְך,.ּכִ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

ֲאָכִלים. ִמּיּות..ַוֲאִפילּו.ַהּמַ ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. יָקה.ְמֹאד.ָלָאָדם,.ּבְ ַמּזִ

ָהָאָדם. ׁשֶ ר. ֻיּתָ ַהּמְ ָלאֹוֵכל. ִמְצָטְרִפים. ָהָאָדם,. גּוף. ּבְ ָבר. ִמּכְ ְמְצִאים. ַהּנִ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ לֹום.ּבְ יִקים.לֹו.ְמֹאד.ַחס.ְוׁשָ ָאַכל,.ּוַמּזִ
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יג

ֶדר.ָהָאָדם. ּגֶ י. ּכִ ֵהָמה.. ּבְ ּכַ ל.הּוא. ִנְמׁשַ ְיֵתָרה,. אֹוֵכל.ֲאִכיָלה. ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

אֹוֵכל.ְלַמְעָלה.ִמן. ׁשֶ ֵדי.ִקּיּום.ַהּגּוף..ֲאָבל.ּכְ הּוא.ֶלֱאכֹול.ַרק.ּכְ

ָאה.ַמֲחַלת. ׁש,.ְוַעל.ֲאִכיָלה.ּזֹאת.ּבָ ֵהָמה.ַמּמָ ה.ּבְ רּוׁש,.ֲהֵרי.ֶזה.ַמֲעׂשֵ ַהּדָ

ר. ׁשֵ ֵאינֹו.ּכָ ן.ְלָאָדם.ַמֲאָכל.ׁשֶ ּמֵ ר.ִמְזּדַ ֲאׁשֶ ָלן..ְוֵכן.ּכַ ַחת,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ּדַ ַהּקַ

ָאה.ָעָליו.ַמֲחָלה.זֹו,. ם.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבָ ָסִעיף.ט',.ּגַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ְלַמֲאָכל.ָאָדם,.ּכַ

ָכל. ּבְ ְוַיְעְזֵרנּו. ֳחָלִאים.. ִמיֵני. ל. ִמּכָ יֵלנּו. ַיּצִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא.

טּוב.

יד

ֲאוֹות.ַהּפֹוְגמֹות.ּוְמַקְלְקלֹות.ֶאת. לֹוׁש.ַהּתַ ָ ֲאַות ֲאִכיָלה.ִהיא.ַאַחת.ִמּשׁ ּתַ

ָראּוי,. ּכָ ּכֹות. ַהּסֻ ַחג. ֶאת. ִלים. ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ב.. ַהּלֵ ִיְרַאת.

ן. ַעּיֵ ה,. ְוִלְתִפּלָ ְלִיְרָאה. זֹוִכים. ְוָאז. זֹו.. ן.ַתֲאָוה. ְלַתּקֵ יַצד. ּכֵ ַעת. ּדַ ֶכת. ִנְמׁשֶ

"ִיְרָאה".ְסִעיף.כ',.כ"א.

טו

ר. ֲאׁשֶ אֹוְכִלים.ִנְתַקְלֵקל.ִלְפָעִמים.ַהֲחלֹום..ַהְינּו,.ּכַ ֲאָכִלים.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ַהּמַ

ֶפר,. ּסֵ ָסִעיף.ט'.ּוְבעֹוד.ְמקֹומֹות.ּבַ בָֹאר.ּבְ ּמְ רּות,.ּכַ ַכׁשְ ֵאין.אֹוְכִלים.ּבְ

יַע. ְלַהּגִ ִלְגרֹם. ְיֵדי.ֶזה.ָהָאָדם.חֹוֵלם.ֲחלֹומֹות.לֹא.טֹוִבים.ָהֲעלּוִלים. ַעל.

ְמָחה.. ְך.הּוא.ׂשִ ִמּכָ ֵצל. ְלִהּנָ ְוָהֵעָצה. ּקּון. לֹום..ַהּתִ ְוׁשָ ְלֻטְמַאת.ֶקִרי,.ַחס.

ה. עֹוׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוָבַהְרָחבֹות. ֲחָסִדים. ּבַ ִמְצוֹות,. ּבְ ֹמַח. ִלׂשְ ַהְינּו,.

רּוָחִנּיּות,. ְבִריאּות.ַהּגּוף.ּוְבַפְרָנָסה,.ְוֵהן.ּבְ ִמּיּות,.ּבִ ַגׁשְ ִמיד..ֵהן.ּבְ ָלָאָדם.ּתָ

ּמֹוֵצא. ֶ ְצוֹות.ּשׁ ם.ְוִקּיּום.ַהּמִ ֵ ל.ִיְרַאת.ַהּשׁ ל.ְנקּוָדה.טֹוָבה.ׁשֶ ֹמַח.ִעם.ּכָ ִלׂשְ
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ֲאַנְחנּו.ְיהּוִדים.ְולֹא. ָדָבר.ֶזה.ׁשֶ ּבְ ֹמַח. ִמיד,.ִלׂשְ ק.ּתָ ְוֵיׁש.ְלִהְתַחּזֵ ַעְצמֹו.. ּבְ

ּלֹא. ל."ׁשֶ ִעְנַין.ֶזה.ׁשֶ ֹמַח.ְמֹאד.ּבְ ׁש.ִלׂשְ ּיֵ נּו.ז"ל,.ׁשֶ ִדְבֵרי.ַרּבֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּגֹוִיים,.ּכַ

ַעל.ְיֵדי. ָאגֹות,.ׁשֶ ִמיד.ֵמַעְצבּות.ּוִמּדְ ִני.ּגֹוי",.ּוִבְפָרט.ֵיׁש.ְלִהְתַרֵחק.ּתָ ָעׂשָ

ָגִמים. ל.ִמיֵני.ּפְ ַרְך.ִמּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת.ַהּשׁ ֶזה.ִנּצֹוִלים.ּבְ

טז

ה.ַהּטֹוָבה. ֻקּדָ ל.ְלעֹוֵרר.ֶאת.ַהּנְ ֻסּגָ י,.ַהּמְ י.ֲאִמּתִ ּזֹוֶכה.ְלִהְתָקֵרב.ְלַרּבִ ִמי ׁשֶ

ה. ֻכּנֶ ַהּמְ ים. ִאיׁשִ ָחַדל. ְולֹא. ָחִיל. ִאיׁש. ְוַגם.הּוא. ָראּוי,. ּכָ ְיהּוִדי,. ל. ׁשֶ

ֵעת.ֲאִכיָלתֹו,.אֹור. ל.ּבְ ִליַמְזְלִניק".-.ַעל.ְיֵדי.ֶזה,.ָיכֹול.ְלַקּבֵ ִפי.ָהעֹוָלם."ׁשְ ּבְ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ּסּוִפים.ְלַהּשׁ ה.ִמְתעֹוְרִרים.ּבֹו.ּכִ ֻעּדָ ַעת.ַהּסְ ׁשְ ִכּסּוִפין..ַהְינּו,.ּבִ ּדְ

י. עּור..ְוֵיׁש.ָלַדַעת,.ּכִ ִלי.ׁשִ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַע.הּוא.ְוִנְכָסף.ְלַהּשׁ ְעּגֵ ְתּגַ ּמִ ַעד.ׁשֶ

ֲחׁשּוִבים. ַהּתֹוָרה. ּוְלִקּיּום. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּתֹוְקקּות. ְוַהִהׁשְ ּסּוִפים. ַהּכִ

ים. ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות. ת. ּיַ ַלֲעׂשִ יעּו. ַיּגִ אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ל,. ִמּכָ ִויָקִרים.

טֹוִבים.

יז

ה,.ֶנְחָלׁש."ְמזֹוָנא. ִתּיָ ֲאַות.ֲאִכיָלה.ּוׁשְ גּוָפא",.ַהְינּו,.ּתַ ַעל ְיֵדי."ְמזֹוָנא.ּדְ

ֵהם:. ים.טֹוִבים,.ׁשֶ ק.ַלֲעׂשֹות.ַמֲעׂשִ ְמָתא",.ַהְינּו,.ָהָרצֹון.ְוַהֵחׁשֶ ִנׁשְ ּדְ

ְמָתא",. ִנׁשְ ּדְ "ְמזֹוָנא. ים. ֻכּנִ ַהּמְ ְצָדקֹות,. ִמְצוֹות,. ה,. ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,.

ְמזֹוָנא. ר. ִעּקַ ִהיא. ׁשֶ ָאָדם,. ּבָ ַהְמצּוָיה. ית. ָהֲאִמּתִ ְרָאה. ַהּיִ ּוִמְתַקְלֶקֶלת.

ְמָתא. ִנׁשְ ּדְ
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יח

ְלהֹוִכיַח. ִביכֹוְלתֹו. ֶ ׁשּ ָהֱאֶמת,. יק. ּדִ ִמּצַ ּומּוָסר. ּתֹוֵכָחה. ַלת. ַקּבָ ְיֵדי. ַעל 

ּתֹוֵכָחה. ִדְבֵרי. ּבְ ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם. ה. ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ָראּוי,. ּכָ ְיהּוִדים.

ִדְבֵרי.מּוָסרֹו,.ָאסּור.לֹו. ּבְ ים. ֲאָנׁשִ ְלַהֲחיֹות. ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ ִמי. י. ּכִ ּומּוָסר,.

יק,.ַחס. ים.ֲעלּוִלים.ְלַהּזִ ֵאיָנם.ְמַחּיִ י.מּוַסר.ְותֹוֵכָחה.ׁשֶ ְלהֹוִכיַח.ֲאֵחִרים,.ּכִ

ְקעּו. ּתֹוָרה."ּתִ ִני,.ִסיָמן.ח',.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,.ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ לֹום,.ּכַ ְוׁשָ

ֶזה. ְיֵדי. י,.ַעל. ֲאִמּתִ יק. ַצּדִ י. ִמּפִ ׁשֹוְמִעים.מּוַסר,. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ּתֹוֵכָחה"..

גּוָפא..ַהְינּו.ִמְתעֹוְרִרים.ְלִיְרַאת. ְמָתא.ַעל.ְמזֹוָנא.ּדְ ִנׁשְ יִרים.ְמזֹוָנא.ּדְ ַמְגּבִ

ֶיֶתר. ּבְ ְמָתא,. ִנׁשְ ּדְ ְמזֹוָנא. ֵהם. ֵאּלּו. ׁשֶ טֹוִבים,. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ ְוִעּסּוק. ם. ֵ ַהּשׁ

גּוָפא. ֵהם.ְמזֹוָנא.ּדְ ק.ְלַתֲענּוֵגי.ַהּגּוף,.ׁשֶ ֵאת.ָועֹז.ְמַהִגירּוי.ְוַהֵחׁשֶ ׂשְ

יט

ל. ׁשֶ ֲחָסָדיו. יר. ְלַהּכִ ַהְינּו. ֶפר,. ׁשָ ִאְמֵרי. ָלֵתת. ֵדי. ּכְ ָהֲאִכיָלה.הּוא. ר  ִעּקַ

ה.ִנְקָרא."ִאְמֵרי. ּזֶ ְך,.ׁשֶ ּכָ לֹו.ַעל. ּוְלַהּלְ ַרְך,.ְלהֹודֹות.לֹו. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ית.מט,.כא:(."ַהּנֵֹתן.ִאְמֵרי. ֵראׁשִ )ּבְ סּוק. ַהּפָ ְרּגּום.ַעל. ּתַ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶפר",. ׁשָ

ּתֹוָרה,. ַרְך..ַהְינּו.ַלֲעסֹק.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶפר",.ּוְבכַֹח.ָהֲאִכיָלה,.ַלֲעבֹד.ֶאת.ַהּשׁ ׁשָ

ָהֲאִכיָלה. ַעת. ׁשְ ּבִ ָהָאָדם. ַיְחׁשֹב. ְוזֹאת. טֹוִבים.. ים. ּוְבַמֲעׂשִ ה. ְתִפּלָ ּבִ

י.הּוא.אֹוֵכל.ְוכּו'. לֹוַמר,.ַיְחׁשֹב.ּכִ ָאר.ָצְרֵכי.ַהּגּוף,.ּכְ ׁשְ עֹוֵסק.ּבִ ָעה.ׁשֶ ּוְבׁשָ

בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּוִמי. ּמְ ַרְך,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְהיּו.לֹו.ּכֹחֹות.ַלֲעבֹד.ֶאת.ַהּשׁ ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ּבִ

ַהְינּו. ְמָחה.. ְלׂשִ זֹוֶכה. ְוהּוא. ְקטֶֹרת.. ּכִ ֲאִכיָלתֹו. ֲחׁשּוָבה. זֹאת,. ם. ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ

ה.ִעּמֹו,. ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד.ֶאת.ַהֲחָסִדים.ְוַהּטֹובֹות.ׁשֶ יר.הּוא.ּתָ ַמּכִ

ים. ּוְבַמֲעׂשִ ִמְצוֹות. ּבְ ֵמַח. ׂשָ לֹוַמר. ּכְ ְמָחה.. ׂשִ ּבְ ִמיד. ּתָ הּוא. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל.



ֹבָארֹות נהֲאִכיָלהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֶתר. ּכֶ ה. ַנֲעׂשָ ּוִמַמֲאָכלֹו. ְמָחה,. ַהּשִׂ ר. ִעּקַ ֵהם. ׁשֶ טֹוִבים,.

ה. ם.ְלַפְרָנָסה.ַקּלָ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ּגַ

כ

ה. ָכל.יֹום.ֵאיֶזה.ַצַער..ְוַכּמָ ב.ִלְסּבֹל.ּבְ דֹול,.ַחּיָ יק.ּגָ ל ָאָדם,.ַוֲאִפילּו.ַצּדִ ּכָ

ְיֵדי. ְוַעל. יֹוֵתר.. דֹוִלים. ּגְ ֵהם. ם. ּגַ ִיּסּוָריו. יֹוֵתר,. דֹוָלה. ּגְ ְעּתֹו. ּדַ ׁשֶ

ט'. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַמִים,. ׁשָ ּוְבִיְרַאת. רּות,. ַכׁשְ ּבְ ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָהֲאִכיָלה.

רּו. ּבְ ּלֹא.ִיְתּגַ ּסּוִרים.ׁשֶ ִקים.ַהּיִ ֶפר,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמּתָ ּסֵ ּוְבעֹוד.ְמקֹומֹות.ּבַ

כא

ׁש,. ּוִמְתַקּדֵ ה. ַהּפֶ ְך. ּכֵ ִמְזּדַ ַמִים. ׁשָ ּוְבִיְרַאת. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה. ְיֵדי. ַעל 

ּבּוֵרים. ַהּדִ ַהְינּו,. רֹונֹו.. ּגְ ִמּתֹוְך. ֶרת. ְמַדּבֶ ִכיָנה. ְ ַהּשׁ ׁשֶ זֹוֶכה. ְוָהָאָדם.

אֹו. י. ָהֱאנֹוׁשִ ְכלֹו. ִמּשִׂ ְולֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ַמּמָ ֵהם. יו,. ִמּפִ ַהּיֹוְצִאים.

רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ׁשֶ ּה,. ַלֲאִמּתָ ָהֱאֶמת. ִמן. ַרק. א. ֶאּלָ ֻדּמֹות,. ַהּמְ ִמְסַברֹוַתיו.

ָראּוי,. רּות.ּכָ ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ֲאִכיָלתֹו.ֵאיָנּה.ּבִ ַדְעּתֹו..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ הּוא.נֹוֵתן.ּבְ

ׁש. ה.ְוִכְבֵהָמה.ַמּמָ ַחּיָ ֲהֵרי.הּוא.ּכְ

כב

ָראּוי. ּכָ אֹוֵכל. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ה. ֻעּדָ ַהּסְ ַעת. ׁשְ ּבִ ָלָאָדם. ָאה. ּבָ ְרָאה. ַהּיִ ר  ִעּקַ

ֶלֱאכֹול. ֵהר. ְלִהּזָ ֵיׁש. ָלֵכן. ֶזה.. ֵסֶפר. ּבְ ְמקֹומֹות. ה. ַכּמָ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ה.. ֻעּדָ ַהּסְ ַעת. ׁשְ ּבִ ית. ֲאִמּתִ ְלִיְרָאה. ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ רּות,. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

רֹות. ְזּכָ ַהּמֻ ַהּטֹובֹות. ְלָכל. זֹוִכים. רּות,. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוְכִלים. ּוְכׁשֶ

ים.כ'.כ"א. ִעּפִ ּסְ ּבַ



ֹבָארֹות ֲאִכיָלהָהֵעצֹות                            ַהּמְ נו

כג

ל.ָצְרּכֹו.ַעל. ל.ּכָ ֵ ּשׁ ִרי.ֶטֶרם.ִהְתּבַ ּלֹא.ֶלֱאכֹול.ׁשּום.ּפְ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

ל.עֹוד. י.ּכָ ֶפׁש.ַעל.ְיֵדי.ֶזה..ּכִ ד.ָחִליָלה.ֶאת.ַהּנֶ ר.ְלַאּבֵ י.ֶאְפׁשָ ָהֵעץ,.ּכִ

דֹוׁש. ַהּקָ י. ּכִ ָהֵעץ,. ִמן. ַהִחּיּות. ֶאת. הּוא. ְך. מֹוׁשֵ ָהֵעץ,. ַעל. צֹוֵמַח. ִרי. ַהּפְ

ָצְרּכֹו,. ל. ּכָ ל. ׁשֵ ּבָ ֵאינֹו. ִרי. ַהּפְ עֹוד. ל. ּכָ ׁשֶ ִריָאה,. ּבְ ּבַ יַע. ִהְטּבִ הּוא. רּוְך. ּבָ

ל,. ֵ ּשׁ ִרי.ֶטֶרם.ִהְתּבַ ר.אֹוְכִלים.ֶאת.ַהּפְ ֲאׁשֶ ִיְמׁשְֹך.ִחּיּותֹו.ִמן.ָהֵעץ..ֲאָבל.ּכַ

ֲאִפילּו. ֵזק. ְלִהּנָ ָחִליָלה. ְוָיכֹול. ָהאֹוְכלֹו,. ָהָאָדם. ִמן. ִחּיּות. הּוא. ְך. מֹוׁשֵ

ּולֹו,. ּשׁ ּבִ ֶטֶרם. ִרי. ּפְ ִלְקטֹף. ָאסּור. ם. ּגַ רּוָחִנּיּות.. ּבְ ן. ּכֵ ׁשֶ ְוָכל. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ

ָאסּור.ִלְגּדַֹע.ֵעץ.ֶטֶרם.ְזַמּנֹו,.ַהְינּו. ם.ׁשֶ ׁשֵ ּלֹא.ְלצֶֹרְך.ֲאִכיָלה,.ּכְ ֲאִפילּו.ׁשֶ

רֹות. ּנּו.ּפֵ ֶטֶרם.ָיְצאּו.ִמּמֶ

כד

ּלֹא.ַמְבִליִעים. ַמִים,.ַהְינּו.ׁשֶ ָנה.ּוְבִיְרַאת.ׁשָ ַכּוָ ִרי.ּבְ ר ְמָבְרִכים.ַעל.ּפְ ֲאׁשֶ ּכַ

ִנּצֹוִלים. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ֶהם,. ּבָ ִזים. ּוִמְתַרּכְ ָרָכה. ַהּבְ ִמילֹות. ֶאת.

ל.ָצְרּכֹו..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר,. ל.ּכָ ֵ ּשׁ ּלֹא.ִנְתּבַ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ִרי,.ֲאִפילּו.ּבְ ִהיַנֵזק.ֵמַהּפְ ִמּלֵ

בָֹאר. ּמְ ל.ֲעַדִין,.ּכַ ׁשֵ ּלֹא.ּבָ ִרי.ׁשֶ ׁשּום.ֹאֶפן.ֶלֱאכֹול.ּפְ ה.ָאסּור.ּבְ ִחּלָ י.ְלַכּתְ ּכִ

י. בּו.ּכִ ל,.ּוְבָטעּות.ָחׁשְ ׁשֵ ִרי.ֵאינֹו.ּבָ י.ַהּפְ ָסִעיף.כ"ג..ַאְך.ִאם.לֹא.נֹוַדע.ּכִ ּבְ

ל. ׁשֵ ִרי.לֹא.ּבָ י.ָהָיה.ֶזה.ּפְ ָראּוי.ַלֲאִכיָלה.הּוא,.ְוַרק.ְלַאַחר.ָהֲאִכיָלה.נֹוַדע.ּכִ

ָסִעיף.ֶזה,.לֹא. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַמִים,.ּכַ ָנה.ּוְבִיְרַאת.ׁשָ ַכּוָ ִרי.ּבְ ְרכּו.ַעל.ַהּפְ ֲאַזי.ִאם.ּבֵ

ַמֲאָכל. ָכל. ּבְ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ְוָצִריְך. ָלאֹוֵכל.. ה',. ֶעְזַרת. ּבְ ֵנֶזק,. ׁשּום. יַע. ַיּגִ

י. ּכִ .. בָֹאר. ּמְ ּכַ ָנה,. ַכּוָ ּבְ ְלָבֵרְך. רֹות,. ּפֵ אֹוְכִלים. ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט. ֶקה,. ּוְבָכל.ַמׁשְ

רֹות,. ַהּפֵ ִבְרכֹות. ּבְ ּוִבְפָרט. ֵקה,. ּוַמׁשְ ַמֲאָכל. ל. ּכָ ַעל. ָרכֹות,. ַהּבְ ִעְנַין. ּבְ
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ָרָכה. ּבְ ָכל. ּבְ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ֵיׁש. ן. ּכֵ ַעל. ים,. ַרּבִ ְוסֹודֹות. ְטָעִמים. ְמצּוִיים.

ּוְבָרָכה.

כה

ִאם. ֲאִפילּו. ָהֵעץ,. ַעל. לּו. ְ ּשׁ ִנְתּבַ ּלֹא. ׁשֶ רֹות. ַהּפֵ י. ּכִ ָלַדַעת. ָצִריְך. ם  ּגַ

ְלַמֲאָכל.. ְראּוִיים. ֵאיָנם. ה,. ְכִביׁשָ ּבִ אֹו. ָהֵאׁש. ַעל. אֹוָתם. ִלים. ְ ְמַבּשׁ

ַנִחים.ָהיּו. ּמֻ ַמן.ׁשֶ ֵדי.ַהּזְ לּו.ֵמַעְצָמם.ּתֹוְך.ּכְ ְ ּשׁ רֹות.ָהֵאּלּו.ִהְתּבַ ֲאָבל.ִאם.ַהּפֵ

רֹות. ּפֵ י.ְלַאַחר.ׁשֶ ְקְטפּו.ִמן.ָהֵעץ,.ֲהֵרי.ֵהם.ְראּוִיים.ַלֲאִכיָלה..ּכִ ּנִ ְלַאַחר.ׁשֶ

ר.ְלָאְכָלם. ְך.ֻמּתָ ל.ּכָ ְך,.ּוְבׁשֶ ל.ֵמֶהם.ּכַֹח.ַהּמֹוׁשֵ ִחים.ְזַמן.ַרב,.ִנּטָ ֵאּלּו.ֻמּנָ

כו

ל. תֹו.ׁשֶ י.זֹוִהי.ִמּדָ ָרן,.ּכִ ַגְרּגְ ַהְלָעָטה.ּכְ ּלֹא.ֶלֱאכֹול.ּבְ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ָצִריְך ְלִהּזָ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָנא". "ַהְלִעיֵטִני. ל(. כה,. ית. ֵראׁשִ )ּבְ ָאַמר. ׁשֶ ע,. ָהָרׁשָ ו. ֵעׂשָ

ַעת.ּוְבֶדֶרְך.ֶאֶרץ,. ּוב.ַהּדַ ִיּשׁ ְמִתינּות,.ּבְ ל.ֶלֱאכֹול.ּבִ ּתֹוָרה..ַרק.ֵיׁש.ְלִהְתַרּגֵ ּבַ

ֶלֱאכֹול. ָצִריְך. ְך. ּכָ ָחׁשּוב.. ָאָדם. ת. ְמִסּבַ ּבִ ֶאֶרץ. ֶדֶרְך. ּבְ אֹוְכִלים. ׁשֶ מֹו. ּכְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ם.זֹאת,. ַקּיֵ ֵרי.ָהָאָדם.ַהּמְ ר.אֹוְכִלים.ְלַבד..ַאׁשְ ֲאׁשֶ ם.ּכַ ִמיד,.ּגַ ּתָ

רּות. ַכׁשְ ִעיִפים.ַהּקֹוְדִמים,.ִעְנָיִנים.ַוֲהָלכֹות.ֲאִכיָלה.ּבְ ָסִעיף.ה'.ּוַבּסְ ּבְ

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

א

ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים,.ְלֵביתֹו,.ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ִקּיּום. ַעל ְיֵדי.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים,.ּתַ

ר.ָהאֹוְרִחים.ִיְרֵאי.ה'.ְוׁשֹוְמֵרי.ּתֹוָרה,. ֲאׁשֶ ִמְצַות.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים,.ּכַ



ֹבָארֹות ַהְכָנַסת.אֹוְרִחיםָהֵעצֹות                            ַהּמְ נח

יקֹוְרִסיֹות.. עֹות.ָהֶאּפִ ִפירֹות,.ַהְינּו.ַהּדֵ ִביַרת.ַהּכְ ית.ּוׁשְ זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים. ל.ַהּתַ ִנים.ֶאת.ַהּתֹורֹות.ֲהלֹא.טֹובֹות.ׁשֶ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַתּקְ

ִדין.ְיהּוָדאִין".. ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים,.ׁשֵ דֹוׁש:."ּתַ ּזַֹהר.ַהּקָ ים.ּבַ ֻכּנִ ַהּכֹוְזִבים,.ַהּמְ

דּות.ְוַהַמֲחלֶֹקת.ַעל.ִיְרֵאי. ל.ַהִהְתַנּגְ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֵאּלּו.יֹוְצאֹות.ּכָ י.ִמּתַ ּכִ

ְלִמיֵדי. ּתַ ל. ׁשֶ אֹוְרִחים. ַהְכָנַסת. ִמְצַות. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ים.. ּיִ ָהֲאִמּתִ ם. ֵ ַהּשׁ

ֵטל. ְלִהּבָ ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ִדים.. ְתַנּגְ ַהּמִ ר.ַעל. ּבֵ ְלִהְתּגַ זֹוִכים. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים.

ָחֵפץ.ִלְמנֹוַע.ִמן.ָהֱאֶמת. ד.ׁשֶ ְפֵני.ׁשּום.ִמְתַנּגֵ ּבִ

ב

בָֹאר. ּמְ ים,.ּכַ ּיִ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ ל.ּתַ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים.ׁשֶ

ִפּלֹות.לֹא. ל.ֶאָחד.ְמצּויֹות.ּתְ י.ֵאֶצל.ּכָ ה..ּכִ ִפּלָ ֶנת.ַהּתְ ָסִעיף.א',.ִמַתּקֶ ּבְ

ֵאיָנם. ׁשֶ ִעְנָיִנים. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְמַבּקֵ ָהָאָדם. ׁשֶ ַהְינּו. טֹובֹות..

ה,. ַהּזֶ עֹוָלם. ּוְלַתֲענּוֵגי. ְלַתֲאוֹות. ְרצֹונֹו. ֵמֲחַמת. ַרק. ׁש,. ַמּמָ לֹו. ִנְצָרִכים.

ים. ר.ְמַבְקׁשִ ֲאׁשֶ י.ּכַ יֹוֵתר..ְוָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ים.לֹו.ּבְ רּוׁשִ ֵאּלּו.ּדְ ִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ

ה,. ִתּיָ ׁש,.ֵהן.ֲאִכיָלה.ּוׁשְ ֵאיָנם.ְנחּוִצים.ַמּמָ ַרְך.ַעל.ְצָרִכים.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ר.ָחֵפץ. ֵאיָנם.ְצָרִכים.ְדחּוִפים.ֲאׁשֶ ָבִרים.נֹוָסִפים.ׁשֶ ים,.ְוֵכן.ּדְ ֵהן.ַמְלּבּוׁשִ

י. ם.ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ִפּלֹות.ָרעֹות.ֵהם..ּגַ ְכָלל.ּתְ ֶהם.ֵמֲחַמת.ַתֲאָוה,.ֵאּלּו.ּבִ ּבָ

ְלַהְרָחָבה. ְוָרצֹון. ַתֲאָוה. ֵמֲחַמת. ֶהם. ּבָ ָחֵפץ. ָאָדם. ׁשֶ ָבִרים. ּדְ אֹוָתם. ל. ּכָ

י',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּומֹוָתרֹות,. ְקִלּפֹות. ים. ְמֻכּנִ ה,. ַהּזֶ עֹוָלם. ּוְלַתֲענּוֵגי.

ָבִרים. ים.ַעל.ּדְ ַרְך,.ַוֲאִפילּו.ִאם.ְמַבְקׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ַעל.ֵאּלּו.ֵמַהּשׁ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ּוְכׁשֶ

זֹו. ּוְבִחּיּות. ֶזה. כַֹח. ּבְ ים. ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֵאין. ֲאָבל. ַהּגּוף,. ְלִקּיּום. ְצָרִכים. ַהּנִ

ַהּתֹוָרה. ִקּיּום. ֲעבּור. ַמְזִמין,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵאּלּו. ִמְצָרִכים. ִלים. ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

ׁש. ּמֵ ּתַ ִריְך.ְלִהׁשְ ּצָ אֹות."ֲאִכיָלה".ָסִעיף.י"ט,.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ם,.ּכַ ֵ ּוְלִיְרַאת.ַהּשׁ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ נטֶאֶרץ.ִיׂשְ

ֶזה. כַֹח. ּבְ ים. ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֵאין. ִאם. ֲאַזי. ם,. ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת. ַהּכֹחֹות. ָכל. ּבְ

ַמְזִמין,.ַלֲעבֹוַדת.ה',. רּוְך.הּוא. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ׁשֶ ִלים.ְמַהִהְצָטְרכּויֹות. ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

ִפּלֹות.ָרעֹות.. ה,.ְמֻכּנֹות.ּתְ ַלת.ַהִהְצָטְרכּויֹות.ָהֵאּלֶ ִפּלֹות.ְלַקּבָ ם.ַהּתְ ֲאַזי.ּגַ

ֶנֶגד.ַהּתֹוָרה,. ֵהם.ּכְ ָבִרים.ׁשֶ ַרְך.ַעל.ּדְ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ֵמַהּשׁ ר.ְמַבְקׁשִ ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט.ּכַ

הּוא. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ָהָאָדם. ֶאת. לֹות. ַהְמַבְלּבְ ָרעֹות,. ִפּלֹות. ּתְ אי. ַוּדַ ּבְ ֵהם. ׁשֶ

ַהְכָנַסת. ל. ׁשֶ ְצָוה. ְוַהּמִ ית.. ֲאִמּתִ ה. ִפּלָ ּתְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ל. ּלֵ ִמְתּפַ

ֵצל. ְלִהּנָ ְוֵעָצה,. ִהיא. ּקּון. ּתִ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ּתַ ל. ׁשֶ אֹוְרִחים.

ּיֹות. ִפּלֹות.ָרעֹות,.ְוִלְזּכֹות.ִלְתִפּלֹות.טֹובֹות.ַוֲאִמּתִ ִמּתְ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ

א

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּבְ ַרק. ֵהם. ים,. ּסִ ְוַהּנִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ָהֱאמּוָנה,. ר  ִעּקַ

ְיֵדי. ְוַעל. י"ב.. ָסִעיף. ֶוֱאמּוָנה". "ֱאֶמת. ֵעֶרְך. ּבְ ְקָצת. ֲאִריכּות. ּבַ

ל. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. יג. ּוְלַהּשִׂ ִלְפעֹל. ר. ֶאְפׁשָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ

ַעל.ְיֵדי. עֹוָלם..ַהְינּו,.ׁשֶ ים.ּבָ ּיִ ים.ּומֹוְפִתים.ֲאִמּתִ ִהְצַטְרכּויֹוָתיו,.ְוִלְפעֹל.ִנּסִ

ָבִרים. ּדְ ַרְך.ֲאִפילּו. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ר.ִלְפעֹל.ֵאֶצל. ָרֵאל.ֶאְפׁשָ ִיׂשְ ת.ֶאֶרץ. ַ ְקֻדּשׁ

ים.ּומֹוְפִתים,.ֵהן.ֲעבּור.ַעְצמֹו,. ים.ִנּסִ ֵהם.ְמֻכּנִ ַבע,.ׁשֶ ֵהם.ְלַמְעָלה.ִמן.ַהּטֶ ׁשֶ

יק. ְלַצּדִ ית. ָהֲאִמּתִ ַהִהְתָקְרבּות. י. ּכִ ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ֲאֵחִרים.. ִביל. ׁשְ ּבִ ֵהן.

ְך.ְמבָֹאר. ָרֵאל..ּכָ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ר.ְקֻדּשׁ ָהֱאֶמת.ְוִקּיּום.ֲעצֹוָתיו,.ֵאּלּו.ֵהם.ִעּקַ

יק.ָהֱאֶמת,.זֹוִכים. ית.ְלַצּדִ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ָהֲאִמּתִ ּבְ

ּיּות. ּדֹות.טֹובֹות.ְוֲאִמּתִ ְלָכל.ַהּמִ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ס

ב

ה,. ִהיא.ִעְנַין.ּוְבִחיַנת.ֱאמּוָנה.ּוְתִפּלָ ָרֵאל,.ׁשֶ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ר ּפֹוְגִמים.ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵעיָניו. ֵעיָניו,.ְוֵאין.ּבְ ָרֵאל.ֵאיָנּה.ֲחׁשּוָבה.ּבְ ר.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ֲאׁשֶ ַהְינּו.ּכַ

'ֱאֶמת. בָֹאר.ּבֶ ה.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.נֹוְפִלים.ְלָגלּות,.ְוַכּמְ יבּות.ֶלֱאמּוָנה.ְוִלְתִפּלָ ֲחׁשִ

ֵמֲחַמת. הּוא. ּוִבְפָרִטּיּות. ְכָלִלּיּות. ּבִ לּות. ַהּגָ ר. ִעּקַ ׁשֶ א',. ָסִעיף. ֶוֱאמּוָנה'.

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ַהְינּו. ְלָגלּות,. ה. ִפּלָ ַהּתְ נֹוֶפֶלת. ר,. ּוְבִעּקָ ֱאמּוָנה.. ֶחְסרֹון.

ים. ר.ִלְפעֹל.ִנּסִ ל,.ְוִאי.ֶאְפׁשָ ּלֵ ק.ְוָרצֹון.ְלִהְתּפַ ֵאין.ֵחׁשֶ ֶ ל,.ֵמֲחַמת.ּשׁ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֵהן. ים. ִנּסִ ַעל. ׁש. ְלַבּקֵ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ֱאמּוָנה. ֶחְסרֹון. ֵמֲחַמת. ַהְינּו. עֹוָלם.. ּבָ

ָסִעיף.א'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ִביל.ֲאֵחִרים,.ּכַ ׁשְ ִביל.ַעְצמֹו,.ֵהן.ּבִ ׁשְ ּבִ

ג

ה,.ַהְינּו. ה.ְלַדְרּגָ ְרּגָ ֲהדּות.ִמּדַ ּיַ ֱאֶמת,.ַלֲעלֹות.ּבַ ָחֵפץ.ִלְהיֹות.ְיהּוִדי.ּבֶ ִמי ׁשֶ

ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ יֹוֵתר,. ּבְ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ית. ָהֲאִמּתִ ְכִלית. ַהּתַ ֶאת. ְלָהִבין.

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. יֹוֵתר,. ּבְ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ טֹוִבים,. ים. ַמֲעׂשִ ַלֲעׂשֹות. ִמְתעֹוְרִרים.

ָרֵאל,.אֹו.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות. ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ְך,.ּכִ יַע.ְלָכּ ְלַהּגִ

ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ׁשֶ א',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהֱאֶמת,. יק. ּדִ ַלּצַ ית. ֲאִמּתִ

ה,. ְוִהּנֵ ָרֵאל.. ִיׂשְ ת.ֶאֶרץ. ַ ר.ְקֻדּשׁ ְוִקּיּום.ֲעצֹוָתיו,.ִהיא.ִעּקַ יק.ָהֱאֶמת. ְלַצּדִ

ְוִקּיּום. ֱאֶמת. יק. ַצּדִ ֶאל. ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ִעם. ׁש. ַמּמָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ָלבֹוא. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ְזַמן. ל. ּכָ ֲאָבל. ִהיא,. דֹוָלה. ּגְ טֹוָבה. אי. ַוּדַ ּבְ ֲעצֹוָתיו,.

ִהיא. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ר. ִעּקַ ׁשֶ ָלַדַעת. ָצִריְך. ׁש,. ַמּמָ ָרֵאל. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ.

יׁש. ְלַהְרּגִ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. זֹאת. ִלי. ּבְ ֲאָבל. ֱאֶמת.. יק. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות.

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּבְ ִנְמָצִאים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפילּו. ָראּוי,. ּכָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ

ָנתֹו. ּוָ ָרֵאל.טֹוָבה.ִהיא.ָלָאָדם.ִאם.ּכַ י.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ם.ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ׁש..ּגַ ַמּמָ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ סאֶאֶרץ.ִיׂשְ

ב. ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוִאם.חֹוׁשֵ ְגַלל.ִיְרַאת.ׁשָ ֱאֶמת.ּבִ תֹו.ָלָאֶרץ,.ּבֶ ֲעִלּיָ ּבַ

ל. י.ּכָ ָרֵאל..ּכִ דֹוָלה.ֵמֶאֶרץ.ִיׂשְ ֱאֶמת.ַעל.טֹוַבת.ַנְפׁשֹו,.ֲאַזי.ָיִפיק.ּתֹוֶעֶלת.ּגְ ּבֶ

ה.ְוֶאל.ָהֱאֶמת,. ָ ֻדּשׁ ִביל.ַהִהְתָקְרבּות.ֶאל.ַהּקְ ׁשְ ִריְך.ָהָאָדם.ּבִ ּצָ ּקּוִנים.ׁשֶ ַהּתִ

יק. ְלַצּדִ ַהִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ֵהם.

ָרֵאל.ְוַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות. ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה.ֵהן.ַרק.ּבְ ִפּלָ ל.ֲעִלּיֹות.ַהּתְ י..ְוֵכן.ּכָ ֲאִמּתִ

י. יק.ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

ד

ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ָרֵאל.. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. זֹוִכין. ַהּתֹוָרה. ַכת. ַהְמׁשָ ְזכּות  ּבִ

ְצוֹות,.ַעל.ְיֵדי. ם.ֶאת.ַהּמִ ֵדי.ָלַדַעת.ֵאיְך.ְלַקּיֵ ֱאֶמת,.ּכְ ַהּתֹוָרה.ּבֶ

טֹוָבה. ָיָדּה. ַעל. ל. ּוְלַקּבֵ ָרֵאל,. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. ָלבֹוא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ עֹוֵזר. ֶזה.

אֹוֵמר. ֶ ְזַמן.ּשׁ יק.ֱאֶמת,.ּבִ ּהּות.ֵאֶצל.ַצּדִ ֲהדּות..ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ַהׁשֶ ּיַ דֹוָלה.ּבַ ּגְ

יְך,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים. הּוא.ַמְמׁשִ ּתֹוָרה.ׁשֶ ים,.ֵיׁש.לֹו.ֵחֶלק.ּבַ ַרּבִ ּתֹוָרה.ּבָ

ְוִקּיּום. ַמִים. ית.ְלִיְרַאת.ׁשָ ם.טֹוָבה.ֲאִמּתִ ל.ׁשָ ּוְלַקּבֵ ָרֵאל. ִיׂשְ ָלבֹוא.ְלֶאֶרץ.

ַהּתֹוָרה.

ה

ִדְבֵרי. בָֹאר.ּבְ ּמְ א.ַעל.ְיֵדי.ִיּסּוִרים,.ּכַ ָרֵאל.ֶאּלָ ר.ָלבֹוא.ָלָאֶרץ.ִיׂשְ ִאי ֶאְפׁשָ

ִעים. ָהְרׁשָ ּסּוִרים.ֵהם.ׁשֶ ר.ַהּיִ ָרכֹות.ה(.ְוִעּקָ ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה..)ּבְ

ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ַעל. ּוְרִכילּות. ָהַרע. ָלׁשֹון. ִרים. ְמַדּבְ ִצים. ְוַהּלֵ

ל. ּכָ ֶאת. ְלַהְכִניַע. זֹוִכים. ֱאֶמת,. ּתֹוַרת. אֹוֵמר. ֶ ּשׁ י. ֲאִמּתִ יק. ַצּדִ ְמָצא. ּנִ ֶ ּשׁ

יק. ּדִ ּצַ ֵלמּות.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ּסּוִרים..ּוְלִפי.ּגֶֹדל.ׁשְ ל.ַהּיִ ל.ֶאת.ּכָ ִניעֹות.ּוְלַבּטֵ ַהּמְ

ֶלת.ְלעֹוֵרר. ַהּתֹוָרה.ְמֻסּגֶ דֹול.יֹוֵתר,.ַהְינּו.ׁשֶ ּקּון.ּגָ יְך.ַעל.ְיֵדי.ּתִ ָהֱאֶמת.ַמְמׁשִ
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ל. ּוְלַבּטֵ ה.ַהּכַֹח.ְלַהְכִניַע. ן.ִמְתַרּבֶ ּכֵ ים.ְרחֹוִקים,. ים.ְוַגם.ֲאָנׁשִ יֹוֵתר.ֲאָנׁשִ

ם. ל.ׁשָ ָרֵאל.ּוְלַקּבֵ ִניעֹות.ְוֶאת.ָהִעּכּוִבים,.ְוזֹוִכים.ָלבֹוא.ָלָאֶרץ.ִיׂשְ ֶאת.ַהּמְ

ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. דֹוָלה.ְלִיְרַאת.ׁשָ טֹוָבה.ּגְ

ו

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. יף.. ְוַתּקִ ּבֹור. ּגִ ה. ְמֻכּנֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ִלְקֻדּשׁ א. ּבָ ׁשֶ ִמי 

ֵני.ׁשּום. ֵטל.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּבָ ֲהדּות,.ׁשֶ ּיַ ִקים.ּבַ ָרֵאל.ִמְתַחּזְ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ָרֵאל,. ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ א.ָאָדם.ִלְקֻדּשׁ ּבָ י.קֹוֵדם.ׁשֶ ְלּבּול..ּכִ ֵני.ׁשּום.ּבִ ְמִניָעה,.ּוִמּפְ

ילֹו..ֲאָבל. יֹון.אֹו.ְמִניָעה.ֲעלּוִלים.ָחִליָלה.ְלַהּפִ י.ִנּסָ יק,.ּכִ ן.ַמְסּפִ ֵאינֹו.ְמֻחּסָ

ּום.ְמִניָעה. ּשׁ זֹו,.ׁשֶ ה.ּכָ ִמּדָ ִקים.ּבְ ָראּוי.ִמְתַחּזְ ָרֵאל.ּכָ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ

ה."ִאיׁש.ִמְלָחָמה",. ילֹו.ִמן.ָהֱאֶמת,.ְוִאיׁש.ֶזה.ְמֻכּנֶ ּוִבְלּבּול.לֹא.יּוְכלּו.ְלַהּפִ

זֹוִכים. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ְלָחָמה.. ּמִ ּבַ ח. ּצַ ּנִ ֶ ּשׁ ָאָדם. ּכְ ַהְינּו.

ֵטל. ְלִהּבָ לֹא. ַאֲהָבה,. ּבְ ִיּסּוָריו. ִלְסּבֹל. ַהְינּו. ְוֵלסְבָלנּות.. ִים. ַאּפָ ַלֲאִריַכת.

ִמיד. ֱאֶמת.ּתָ ְלּבּול,.ְוֶלֱאֹחז.ּבָ ֵני.ׁשּום.ּבִ ִמּפְ

ז

ל. ֲאִויָרה..ַוֲאִויָרּה.ׁשֶ ָרֵאל,.ִנְכָלִלים.ּבַ ַעל ְיֵדי.ְנִתיַנת.ְצָדָקה.ֲעבֹור.ֶאֶרץ.ִיׂשְ

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֵחְטא.. ׁשּום. ּבֹו. ֵאין. ֶ ּשׁ ְוָקדֹוׁש,. ָנִקי. ָרֵאל.הּוא. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ָרֵאל. ם.ַעל.ְיֵדי.ְצָדָקה.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ יִנים.ְוִיּסּוִרים..ּגַ ִלים.ִמן.ָהעֹוָלם.ּדִ ְמַבּטְ

ְוֵכן. ְך,. ּכֵ ּוִמְזּדַ ן. ִמְתַעּדֵ ְוַהּמַֹח. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵעת. ּבְ ָזרֹות. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ִנּצֹוִלים.

ָזרֹות. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ַהּמַֹח. ִמיַרת. ׁשְ י. ּכִ ִרית.. ַהּבְ ּקּון. ּתִ הּו. ּזֶ ׁשֶ ָבה,. ְחׁשָ ַהּמַ

ֲהדּות. הּוא.ְיסֹוד.ְוׁשֶֹרׁש.ַהּיַ ִרית,.ׁשֶ ּקּון.ַהּבְ ּוֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ֶזהּו.ּתִ
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ח

ָרֵאל. ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ָרֵאל.ִהיא.ְסגּוָלה.ְלָבִנים..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ם. ָסִעיף.א'.ּוְבָסִעיף.ג'..ּגַ בָֹאר.ְלֵעיל.ּבְ ּמְ ֱאֶמת.זֹוִכים.ְלָבִנים,.ּכַ ּבֶ

ַרְך.ָאַמר.ְלַאְבָרָהם. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָנה.טז(.ׁשֶ ָ ה.)רֹאׁש.ַהּשׁ דֹוׁשָ ְגָמָרא.ַהּקְ ְמבָֹאר.ּבִ

ֶאֶרץ. ּבְ ִנים,.ֲאָבל. ּבָ ִיְהיּו.לֹו. חּוָצה.ָלָאֶרץ.לֹא. ּבְ י. ּכִ לֹום. ָ ָאִבינּו.ָעָליו.ַהּשׁ

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו,. ֲחלֶֹקת.. ִמּמַ יָלה. ַמּצִ ַאף. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ֵקד.. ִיּפָ ָרֵאל. ִיׂשְ

ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ית. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוִכים. ֱאֶמת,. ּבֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ

ְיכֹוָלה. ה. ּזֶ ּמִ ׁשֶ ְלָחֵבר,. ָרָעה. ְגרֹם. ִמּלִ ְזָהִרים. ּנִ ׁשֶ ַרק. ְולֹא. ֲחלֶֹקת.. ַהּמַ

לֹו,. ל. ִמְתַנּכֵ ֲחֵברֹו. ׁשֶ ִנְדֶמה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאִפילּו. א. ֶאּלָ ַמֲחלֶֹקת,. ְלִהְתעֹוֵרר.

ּתֹק..ַעל. ֲחלֶֹקת.ְוִלׁשְ ָרֵאל.ְלִהְתַרֵחק.ִמן.ַהּמַ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַעת.ּדְ זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ּדַ

י. י.ָהֲאִמּתִ יר.ֶאת.ָהַרּבִ ּוְלַהּכִ ם.ָלַדַעת. ּגַ ָרֵאל.זֹוִכים. ִיׂשְ ת.ֶאֶרץ. ַ ְיֵדי.ְקֻדּשׁ

ֶקר,.ְוָהֱאֶמת. ל.ׁשֶ ְמֻפְרָסִמים.ׁשֶ יִעים.ִלְטעֹות.ְלַהֲאִמין.ּבִ ּדֹור,.ְוֵאין.ַמּגִ ּבַ ׁשֶ

ֱאֶמת,.זֹוִכים.ְלָחְכַמת. ָרֵאל.ּבֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ עֹוָלם..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ִנְגֵלית.ּבָ

ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַהָחְכמֹות,. ל. ִמּכָ דֹוָלה. ּגְ ָחְכָמָתּה. ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ָחְכַמת.ֶאֶרץ. ה.פ'.ט"ז(."ֵאין.ָחְכָמה.ּכְ ית.ַרּבָ ֵראׁשִ ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ּבְ

עֹוָלם. צּוי.ּבָ ֶקר.ַהּמָ ֶ ַהּשׁ ֹאֶפן.ׁשֶ ּבְ ָראּוי,. ָרֵאל",.ּוְמִביִנים.ֶאת.ָהֱאֶמת.ּכָ ִיׂשְ

ֱאֶמת,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי. ָרֵאל.ּבֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ לֹא.יּוַכל.ְלַהְטעֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ

עֹוָלם,.ַעל. ּבָ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ל. ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ְוַהּדַ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ית. ּלֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ַרְך,.ַוֲאִפילּו.ֻאּמֹות.ָהעֹוָלם.ְמִביִנים. ם.ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי.ֶזה.ִמְתָקְרִבים.ַהּכֹל.ְלַהּשׁ

ִבים. ְוׁשָ ּוִבְפָרט,. ְכָלל. ּבִ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ּומֹוִדים. ֱאֶמת. ּבֶ

ֶכם.ֶאָחד. ְלָעְבדֹו.ׁשְ
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ט

ְמִתינּות. ִלים.ּבִ ּלְ ְתּפַ ּמִ ָרֵאל..ַהְינּו,.ׁשֶ כַֹח.זֹוִכים.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ה.ּבְ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ָכל.יֹום,. ל.ּבְ ּלֵ ִקים.ְלִהְתּפַ ה,.ּוִמְתַחּזְ ִפּלָ ָראּוי.ְלִמּלֹות.ַהּתְ יִבים.ּכָ ּוַמְקׁשִ

ק. י.ֵיׁש.ְלִהְתַחּזֵ כַֹח..ּכִ ה.ּבְ ִפּלָ ִניעֹות.ַמְפִריעֹות,.זֹוִהי.ּתְ ר.ַהּמְ ֲאׁשֶ ֲאִפילּו.ּכַ

ָראּוי,.ְוַעל.ְיֵדי. ל.ּכָ ּלֵ ִניעֹות.ּוְלִהְתּפַ ּבֹר.ֶאת.ַהּמְ ֵדי.ִלׁשְ דֹוִלים,.ּכְ כֹחֹות.ּגְ ּבְ

ם.זֹוִכים. ה,.ּגַ ָרֵאל..ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ִקּיּום.ִמְצַות.ֻסּכָ ֶזה.זֹוִכים.ָלבֹוא.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ

ָרֵאל,.ֵהם. ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ כַֹח.ּוְקֻדּשׁ ה.ּבְ ה.ּוְתִפּלָ י.ֻסּכָ ָרֵאל..ּכִ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ִלְקֻדּשׁ

ֶזה. ִחיָנה.ַאַחת.ּוְתלּוִיים.ֶזה.ּבָ ּבְ

י

ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ר.ַרק.ַעל. ֶאְפׁשָ ִעים. ָהְרׁשָ ַלת. ּפָ ּמַ ּבַ ִלְראֹות 

ִעים.ִהיא. ל.ְרׁשָ ַהְצָלָחָתם.ׁשֶ ֵלמּות.ׁשֶ ׁשְ ְדעּו.ְוַיֲאִמינּו.ּבִ ּיֵ ַהְינּו.ׁשֶ

מֹו. ּכְ ִעים. ְרׁשָ ְפרַֹח. "ּבִ ת". ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום. יר. ׁשִ "ִמְזמֹור. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ם.. ַלּתָ ַמּפָ

ִעים. ל.ָהְרׁשָ ים.צב(..ַהְינּו,.ַהְצָלָחָתם.ׁשֶ ִהּלִ ל.ּפֲֹעֵלי.ָאֶון".)ּתְ ִציצּו.ּכָ ב.ַוּיָ ֵעׂשֶ

. ּיֹאְבדּו.ָלֶנַצח,.ְוֵאין.ִלְתֹמּהַ ְמָדם.ֲעֵדי.ַעד",.ׁשֶ ָ ֵדי."ְלִהּשׁ ּופֹוֲעֵלי.ָאֶון.ִהיא.ּכְ

זֹאת. ֶהם..ֶלֱאמּוָנה.ְוַדַעת.ּכָ א.ּבָ ל.עֹוְבֵרי.ֲעֵבָרה,.ְולֹא.ְלַקּנֵ ַעל.ַהְצָלָחָתם.ׁשֶ

ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל. ַרק. יַע. ְלַהּגִ ר. ֶאְפׁשָ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ יק.ֱאֶמת,.ּכַ ית.ְלַצּדִ ֲאִמּתִ

יא

יֹום. י. ִמּדֵ ָראּוי. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. בָֹאר,. ּמְ ּכַ ִתּקּוָנּה,. ּכְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל 

ה,. ְתִפּלָ ּבִ ְזִהירּות. ְיֵדי. ַעל. ּוִבְפָרט. ִניעֹות,. ַהּמְ ל. ּכָ ַאף. ַעל. יֹומֹו,. ּבְ

ִעיף.נ"א.ְוַעד.נ"ו,. ה",.ִמּסָ ִפּלָ ֵעֶרְך."ּתְ ֵלמּות.ּבְ ׁשְ ה.ּבִ ִפּלָ ִעְנַין.ּתְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ
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ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֲאבֹות,. ְזכּות. ל. ׁשֶ ָהאֹור. ּוִמְתנֹוֵצץ. ִמְתעֹוֵרר. ֶזה. ְיֵדי. ַעל.

לּות,. ַהּגָ ֵעת. ּבְ ַוֲאִפילּו. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ּוְמעֹוְרִרים.ֶאת. יִכים. ַמְמׁשִ

ר. ן.ֶאְפׁשָ י.ּכֵ ה.ְוֶנֱעֶלֶמת.ְמֹאד,.ַאף.ַעל.ּפִ ָרֵאל.ְמֻכּסָ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ה.ְקֻדּשׁ ַעּתָ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ָאמּור,.ַעל.ְיֵדי.ּתְ י.ּכָ ָראּוי..ּכִ ה.ּכָ ִפּלָ ָתּה.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ָ ְלעֹוֵרר.ֶאת.ְקֻדּשׁ

ֲאבֹות. ְזכּות. ְיֵדי. ְוַעל. ֲאבֹות,. ְזכּות. ּוִמְתעֹוֶרֶרת. ִמְתנֹוֶצֶצת. ָראּוי. ּכָ

ת. ַ ּלּות.ְקֻדּשׁ ָרֵאל,.ְוַעל.ְיֵדי.ִהְתעֹוְררּות.ְוִהְתּגַ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ִמְתעֹוֶרֶרת.ְקֻדּשׁ

ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. ַהְינּו. ִעים.. ָהְרׁשָ ַלת. ּפָ ּמַ ּבַ ִלְראֹות. זֹוִכים. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ם.. ַלּתָ ִעים.ִהיא.ַמּפָ י.ַהְצָלַחת.ָהְרׁשָ ית,.ְלַהֲאִמין.ְוָלַדַעת.ּכִ ּוְלַדַעת.ֲאִמּתִ

ע,. בָֹאר.ְלַמְעָלה,.לֹא.ַרק.ֶשִנּצֹוִלים.ִמן.ָהָרׁשָ ּמְ ּקּוִנים,.ּכַ ל.ַהּתִ ְוַעל.ְיֵדי.ּכָ

ע.ָחֵפץ.ָהָיה. אֹותֹו.ָרׁשָ רֹות.ׁשֶ ּסּוִרים.ְוַהּצָ ל.ַהּיִ א,.רֹוִאים.ּבֹו.ֶאת.ּכָ ַרּבָ ַאּדְ

ָניו..ְוָכל.זֹאת.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ְזכּות.ַעל. ְתָיֵרא.ִמּפָ ָאָדם.ֶזה,.ַהּמִ ִלְראֹות.ּבְ

ָסִעיף.ֶזה,. ּבְ בָֹאִרים. ּקּוִנים.ַהּמְ ל.ַהּתִ ּכָ ְיֵדי. ם.ַעל. ּגַ ְוֵכן. ע,. ַהְצָלַחת.ָהָרׁשָ

יֵקי. ַצּדִ ּבְ ְתנֹוֵצץ. ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ה'".. ֵני. ְל"ּפְ ַהּטֹוב,. י. עֹוׂשֵ יִקים. ּדִ ַהּצַ זֹוִכים.

קס"ג(. ף. ּדַ מֹות. )ׁשְ דֹוׁש. ַהּקָ ּזַֹהר. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ אֹור. ָהֱאֶמת.

א". ִכיְנּתָ י.ׁשְ א.ַאְנּפֵ יַקּיָ "ַצּדִ

יב

ַעל.ְיֵדי. יְך.ּוְלעֹוֵרר.אֹור.ְזכּות.ֲאבֹות,.ׁשֶ ה.זֹוִכים.ְלַהְמׁשִ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ַחּלָ

ְלָכל. ְוזֹוִכים. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ יׁש. ּוְלַהְרּגִ ְלַגּלֹות. זֹוִכים. ֶזה.

ָסִעיף.י"א. בָֹאִרים.ּבְ ּקּוִנים.ַהּמְ ַהּתִ
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יג

ְלִהְתָקֵרב.ֶאל. ֵדי. ּכְ ִיְרַאת.ה',. ָרֵאל.ֵמֲחַמת. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. נֹוְסִעים. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָרֵאל. אי.ּתֹוִעיל.לֹו.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַוּדַ ַרְך.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ִמּיּות.. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ דֹוָלה. ּגְ ּתֹוֶעֶלת. ה. ּנָ ִמּמֶ ְוָיִפיק. ְמֹאד,.

ָתּה..ְוֵכן.ְמבָֹאר. ָ ִכים.ִלְקֻדּשׁ ָבר.ִמְתַהּפְ ְלַבד,.ּכְ ָרֵאל.ּבִ ִניָסה.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ַהּכְ

ָרֵאל. ֶאֶרץ.ִיׂשְ ְך.ד'.ַאּמֹות.ּבְ ַהּלֵ י.ֲאִפילּו.ַהּמְ תּובֹות.קיא(.ּכִ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.)ּכְ ּבְ

ל.ָהָאָדם.ַהּנֹוֵסַע.ְלֶאֶרץ. ָנתֹו.ּוְרצֹונֹו.ׁשֶ ּוָ דֹוָלה..ֲאָבל.ִאם.ּכַ זֹוֶכה.ְלטֹוָבה.ּגְ

ֲאוֹות. ִמּתַ ְך. ּכֵ ְלִהְזּדַ ן. ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו. ׁשֶ ַהְינּו. ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ֵאיָנם. ָרֵאל. ִיׂשְ

א,.ִהיא. ַרּבָ ְמאּום..ַאּדְ ָרֵאל.ּבִ ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ֲאַזי.לֹא.ּתֹוִעיל.לֹו.ֶאֶרץ.ִיׂשְ

ְקָרא.יח,.כו.-.כח.(."ְולֹא.ַתֲעׂשּו. ּתֹוָרה.)ַוּיִ בָֹאר.ּבַ ּמְ ָתִקיא.אֹותֹו.ִמּתֹוָכּה,.ּכַ

ה".ְוכּו'."ְולֹא.ָתִקיא.ָהָאֶרץ.ֶאְתֶכם".ְוכּו'..ָהָאָדם. ִמּכֹל.ַהּתֹוֵעבֹת.ָהֵאּלֶ

ֲאִפילּו. ָתּה,. ָ ִלְקֻדּשׁ ן. ּוֵ ִמְתּכַ ְוֵאינֹו. ֵעיָניו. ּבְ ֲחׁשּוָבה. ֵאיָנּה. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ׁשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. י. ּכִ ּה.. ּבָ ָהָיה. לֹא. ִאּלּו. ּכְ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּבְ ִנְמָצא. הּוא. ׁשֶ ּכְ

ָלבֹוא. ַיַעְזֶרּנּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶזה,. ָאָדם. ֵאיָנּה.סֹוֶבֶלת.

ֱאֶמת. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֵ ם.ִיְרַאת.ַהּשׁ ָרֵאל.ְלׁשֵ ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ

יד

ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. י"ג,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל 

ְבָלנּות.. ת.ַהּסַ ִים,.ַהְינּו.ְלִמּדַ ית,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ַלֲאִריַכת.ַאּפָ ֲאִמּתִ

ְלּבּול.. ּבִ ּום. ִמּשׁ ּתֹונֹות. ָהֶעׁשְ ֶאת. ד. ְלַאּבֵ ְולֹא. ּוְלַהְבִליג. ִלְסּבֹל. ַמע,. ַמׁשְ

ִקים. ַעס.ְוֶאת.ָהַעְצבּות.ְוַעְצלּות.ּוְכֵבדּות,.ּוִמְתַחּזְ ּבֹר.ֶאת.ַהּכַ ְוזֹוִכים.ִלׁשְ

ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ִיְרַאת.ׁשָ ַרְך,.ַהְינּו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ים.ּבַ ׁשִ ּוִמְתַחּדְ

ּוְלָמְנעֹו. לֹו. ְלַבְלּבְ ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. ּוְמִניָעה. ְלּבּול. ּבִ ְוׁשּום. טֹובֹות,. ּוִמּדֹות.
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ל. ּכָ ַעל. ּוְלַהְבִליג. ִלְסּבֹל. ַמֲאִריְך.ַאף.הּוא. י. ּכִ ּוִמּדֹות.טֹובֹות,. ֲהדּות. ִמּיַ

ֵמֲחַמת. טֹובֹות,. ּוִמּדֹות. ֲהדּות. ִמּיַ ִמְתַרֵחק. ְוֵאינֹו. ּוִבְלּבּוִלים,. ִניעֹות. ַהּמְ

ַסְבָלנּותֹו.

טו

ְוִכּסּוִפים. ְלַגֲעגּוִעים. ִלְזּכֹות. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ּוְלַבּקֵ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך 

ם.ָצִריְך. ׁש..ּגַ ם.ַמּמָ ה.ָלבֹוא.ְלׁשָ ְזּכֶ ּיִ ָרֵאל,.ַעד.ׁשֶ ֵאּלּו.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ּכָ

ָתּה. ָ י.ְקֻדּשׁ ָרֵאל,.ּכִ ֱאֶמת.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ עּו.ּבֶ ְעּגֵ יִקים.ִיְתּגַ ּדִ ל.ַהּצַ ּכָ ל.ׁשֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוְכֵבדּות,. ְוַעְצלּות. ְוַעְצבּות. ַעס. ּכַ ל. ְלַבּטֵ ְסגּוָלה. ִהיא.

י"ד.

טז

ה,. ִמּדָ ֶנֶגד. ּכְ ה. ִמּדָ ְלָאָדם. ְוׁשֹוֵלַח. ם. ּלֵ ְמׁשַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֶזה. ָבר  ּדָ

ְכֵדי. דֹול.הּוא,.ּבִ ָעַבר,.ֶחֶסד.ּגָ לֹוַמר.ִיּסּוִרים.ַהּדֹוִמים.ַלֲעֵבָרה.ׁשֶ ּכְ

ה. ִפּלָ ים.)צ'(."ּתְ ְתִהּלִ י.ּבִ ה.ָחָטא.ְוִיְתעֹוֵרר.ִלְתׁשּוָבה..ּכִ ּמֶ ָהָאָדם.ָיִבין.ּבַ ׁשֶ

ֵדי. ַרְך.ׁשֹוֵלַח.ָלָאָדם,.ֵהם.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּסּוִרים.ׁשֶ ל.ַהּיִ י.ּכָ ה".ְמבָֹאר,.ּכִ ְלֹמשֶׁ

א. ּכָ ּדַ ַעד. ֱאנֹוׁש. ב. ׁשֵ "ּתָ ָפסּוק:. ּבְ ם(. )ׁשָ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִלְתׁשּוָבה,. ְתעֹוֵרר. ּיִ ׁשֶ

ׁשֹוֵלַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַז"ל,. "י. ַרׁשִ ּבְ ּוְמבָֹאר. ְבֵני.ָאָדם".. ׁשּובּו. ַוּתֹאֶמר.

ֶאְמָצעּוָתם.אֹוֵמר.הּוא.ָלָאָדם. ּבְ ָלן,.ׁשֶ ים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ְלָאָדם.ִיּסּוִרים.ָקׁשִ

ִיּסּוִרים. ׁשֹוֵלַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֶזה,. ִעְנַין. ר. ְוִעּקָ ָהָרָעה.. ְרּכֹו. ִמּדַ ָלׁשּוב.

ָרֵאל. ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה,.הּוא.ּבְ ֶנֶגד.ִמּדָ ה.ּכְ ִמּדָ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ ֶאֶרץ.ִיׂשְ סח

יז

ֹות,.ְוַעל.ְיֵדי. ֻדּשׁ ל.ַהּקְ ל.ּכָ יֹוֵתר.ׁשֶ דֹוָלה.ּבְ ה.ַהּגְ ָ ֻדּשׁ ָרֵאל.ִהיא.ַהּקְ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ת. ַ ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ְבִעּיּות..ַהְינּו.ׁשֶ ָתּה.זֹוִכים.ָלֵצאת.ְלַגְמֵרי.ִמּטִ ָ ְקֻדּשׁ

עֹוָלם. ּבָ ה. ֲעׂשָ ַהּנַ ל. ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין. ְלָהִבין. זֹוִכים. ֱאֶמת,. ּבֶ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ם. ֵ ַהּשׁ ַחת. ּגָ ַהׁשְ ּבְ הּוא. ַהּכֹל. ְפָרט,. ּבִ ָאָדם. ל. ּכָ ַעל. ָהעֹוֵבר. ְוָכל. ְכָלל. ּבִ

ֵלָמה. ְ ַהּשׁ ְוָהֱאמּוָנה. ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ְוַהּדַ ֶטַבע.. י. ּפִ ַעל. ְולֹא. ַרְך. ִיְתּבָ

ה. ָ ֻדּשׁ ָרֵאל,.ִהיא.ַהּקְ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ּזֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ָרִטית.ׁשֶ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ר. ֱאֶמת,.ֶאְפׁשָ ָרֵאל.ּבֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ֻדּשׁ ל.ַהּקְ דֹוָלה.ִמּכָ ַהּגְ

ִהיא.אֹור,.ְלֵבין. ין.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ְך..ַהְינּו.ּבֵ ין.ָהאֹור.ַלֹחשֶׁ ל.ּבֵ ְלָהִבין.ֶאת.ַהֶהְבּדֵ

ים. ְמֻכּסִ ֵהם. ׁשֶ ֶקר,. ׁשֶ ִעְנְיֵני. ה. ּמָ ּכַ ְמצּוִיים. י. ּכִ ְך.. ֹחשֶׁ הּוא. ׁשֶ ֶקר. ֶ ַהּשׁ

ֶקר.ֵמֲחַמת.ְלבּוׁש. ֶ ּשׁ יר.ּבַ ה.ְמֹאד.ְלַהּכִ ל.ֱאֶמת..ְוָקׁשֶ ְלבּוׁש.ׁשֶ ְוֶנֱעָלִמים.ּבִ

ֶכל.ְוַדַעת. ֱאֶמת,.זֹוִכים.ְלׂשֵ ָרֵאל.ּבֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ָהֱאֶמת..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ

ת.ֶאֶרץ. ַ ם.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ֶקר..ּגַ יר.ַמִהי.ֱאֶמת.ּוַמהּו.ׁשֶ ר.ְלַהּכִ ית,.ְוֶאְפׁשָ ֲאִמּתִ

י.ָצִריְך. ּיֹות.ִמַצִדיֵקי.ֱאֶמת..ּכִ ר.ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ ר.ְלַסּפֵ ֱאֶמת,.ֶאְפׁשָ ָרֵאל.ּבֶ ִיׂשְ

ִבים. ְמַכּזְ ל. ׁשֶ ּיֹות. ַמֲעׂשִ ְלֵבין. ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ִסּפּוִרים. ין. ּבֵ יל. ְלַהְבּדִ

לֹום. ְוׁשָ ַחס. יַע. ְלַהּגִ זֹו. ָטעּות. ְיֵדי. ַעל. ר. ְוֶאְפׁשָ ֶהם,. ּבָ ִלְטעֹות. ר. ֶאְפׁשָ ׁשֶ

בֹות. ּיֹות.ִמַצִדיֵקי.ֱאֶמת,.זֹוִכים.ְלַמֲחׁשָ ְלִמְכׁשֹול..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ

יֵקי.ֱאֶמת,. ַצּדִ ל. ׁשֶ ּיֹות. ַמֲעׂשִ ּבּור.אֹודֹות. ַהּדִ ְיֵדי. י.ַעל. ּכִ ּוְנִקּיֹות.. טֹובֹות.

כֹות. יֵקי.ָהֱאֶמת,.ִמְזַדּכְ ִהְתַרֲחׁשּו.ִעם.ַצּדִ ּיֹות.ׁשֶ ַמֲעׂשִ ְוַעל.ְיֵדי.ָהֱאמּוָנה.ּבְ

ם.זֹוִכים.ַעל. בֹות.טֹובֹות.ּוְנִקּיֹות..ּגַ בֹות.ָהָאָדם,.ְוהּוא.זֹוֶכה.ְלַמֲחׁשָ ַמְחׁשְ

ַהְינּו.ֶשִנּצֹוִלים. יִנים.. ַהּדִ יֵקי.ֱאֶמת.ְלַהְמָתַקת. ַמְצּדִ ּיֹות. ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ ְיֵדי.

ם. ׁשֵ ֵרׁש.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּבְ ּפֵ מֹו.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים,.ּכְ ִמּכָ

ים.יח,.נא.(."ִמְגּדֹול.ְיׁשּועֹות.ַמְלּכֹו. ִהּלִ ם.טֹוב.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.)ּתְ ַעל.ׁשָ ַהּבַ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ סטֶאֶרץ.ִיׂשְ

ָהֱאֶמת,. ִמַצִדיֵקי. ּיֹות. ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ יחֹו".. ִלְמׁשִ ֶחֶסד. ה. ְועֹׂשֶ

ֱאמּוָנה. לֹו. ֵיׁש. ָאֵכן. ִאם. ר,. ַסּפֵ ַהּמְ ִעם. ֲחָסִדים. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. עֹוׂשֶ

יֵקי.ָהֱאֶמת. ַצּדִ ית.ּבְ ֲאִמּתִ

יח

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו. בָֹאר.ּבְ ּמְ ָרֵאל,.ּכַ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ר ַהּמַֹח.ְוַהָחְכָמה.ֵהם.ַרק.ּבְ ִעּקַ

ָחְכַמת.ֶאֶרץ. ה.פ'.ט"ז(."ֵאין.ָחְכָמה.ּכְ ית.ַרּבָ ֵראׁשִ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ֵלָמה. ְ ַהּשׁ ָהֱאמּוָנה. ִהיא. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ָחְכַמת. ר. ְוִעּקָ ָרֵאל".. ִיׂשְ

ל.ַהָחְכמֹות.. דֹוָלה.ִמּכָ ּזֹוִהי.ַהָחְכָמה.ַהּגְ ָרִטית,.ׁשֶ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַרְך.ּוְבַהׁשְ ִיְתּבָ

ֵמֶאֶרץ. ָחְכָמָתם. ְוֶאת. ֹמָחם. ֶאת. ִלים. ְמַקּבְ ָלָאֶרץ. חּוץ. ְיהּוֵדי. ַוֲאִפילּו.

ׁשֶֹרׁש. ִפי. ּכְ רּוָחִנּיּות,. ּבְ ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּבְ ֶחְלקֹו. ִפי. ּכְ ְיהּוִדי. ְוָכל. ָרֵאל.. ִיׂשְ

ְכבֹוד. ּפֹוְגִמים.ּבִ ׁשֶ ָרֵאל..ֲאָבל.ּכְ ל.הּוא.ָחְכָמה.ֵמֶאֶרץ.ִיׂשְ ְך.ְמַקּבֵ ָמתֹו,.ּכָ ִנׁשְ

עֹוְבִרים.ַעל.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה,. עֹוְבִרים.ַעל.ְרצֹונֹו,.ׁשֶ ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַרְך,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.נֹוְפִלים.ִמן. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ בֹודֹו.ּוְרצֹונֹו.ׁשֶ י.ַהּתֹוָרה.ִהיא.ּכְ ּכִ

ל. ָרֵאל,.ְונֹוְפִלים.ַלֹמַח.ּוְלַדַעת.ׁשֶ ל.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ית.ׁשֶ ַעת.ָהֲאִמּתִ ַהּמַֹח.ּוִמן.ַהּדַ

ֱאמּוַנת. ל. ׁשֶ ָהֶרֶגׁש. ֶאת. ִדים. ּוְמַאּבְ ְתַרֲחִקים. ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ָלָאֶרץ.. חּוץ.

ָרֵאל"..ְונֹוְפִלים. ִיׂשְ ל.ֶאֶרץ. ה."ֹמַח.ְוַדַעת.ׁשֶ ה.ְמֻכּנֶ ּזֶ ֱאֶמת,.ׁשֶ ָחה.ּבֶ ּגָ ַהׁשְ

חּוץ. ל. ׁשֶ ְוָחְכָמה. "ֹמַח. ים. ְמֻכּנִ ֵהם. ׁשֶ ָזרֹות. ְוֵדעֹות. ִטְבִעּיֹות. ָברֹות. ִלּסְ

ְפָרִטּיּות..ַהְינּו,. ְכָלִלּיּות.ֵהן.ּבִ ית.ַמֲחלֶֹקת,.ֵהן.ּבִ ָלָאֶרץ"..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַנֲעׂשֵ

ְפָרִטּיּות,. ּלֹו.ִמְתעֹוְרִרים.ְמִריבֹות.ּוִמְלָחמֹות,.ּוְבָכל.ָאָדם.ּבִ ָכל.ָהעֹוָלם.ּכֻ ּבְ

ם. ּגַ ְתָקאֹות.ָהעֹוְברֹות.ָעָליו.ֶנֶגד.ְרצֹונֹו,.ׁשֶ ֵאינֹו.ָחֵפץ.ִלְסּבֹל.ֶאת.ַהַהְרּפַ ׁשֶ

ַרק. ָלָאֶרץ.הּוא. ל.חּוץ. ׁשֶ ַעת. ְוַהּדַ ַהּמַֹח. י. ּכִ ִהיא,. ַמֲחלֶֹקת. ְכָלל. ּבִ זֹאת.

ַהּכֹל. י. ּכִ ִבים. ְוחֹוׁשְ ָחה,. ּגָ ַהׁשְ ִמְתַרֲחִקים.ֵמֱאמּוַנת. ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ַמֲחלֶֹקת..



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ע

רּוִיים.ְבַכַעס.ּוְברֶֹגז,. ִמיד.ְמֵלִאים.ַמֲחלֶֹקת.ְוָתִמיד.ׁשְ ַבע,.ֲאַזי.ּתָ י.ַהּטֶ ַעל.ּפִ

ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. נ"ז.. ָסִעיף. ֶוֱאמּוָנה". "ֱאֶמת. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

לֹום. ָרֵאל",.זֹוִכים.ְלׁשָ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה."ֹמַח.ּדְ ה.ְמֻכּנֶ ּזֶ ָראּוי.ׁשֶ ּכָ
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ֶאֶרץ. י.ַעל.ְיֵדי.ֹמַח.ְוַדַעת.ּדְ ים."נַֹעם",.ּכִ ָרֵאל.ְמֻכּנִ ל.ֶאֶרץ.ִיׂשְ מֹוִחין ׁשֶ

ִלּמּוד. ּבְ נַֹעם. ים. ָחׁשִ ׁשֶ ַהְינּו. ַהּתֹוָרה,. ִלְנִעימּות. זֹוִכים. ָרֵאל. ִיׂשְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ לֹום,. ְלׁשָ זֹוִכים. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ ְוַדַעת. ַהּמַֹח. ְיֵדי. ְוַעל. ַהּתֹוָרה..

ְצָדָקה. ְנִתיַנת. ְיֵדי. ַעל. ּוִבְפָרט. ְצָדָקה,. ְיֵדי. ְוַעל. סֹופֹו.. ּבְ י"ח. ָסִעיף. ּבְ

ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ ְוַדַעת. ֹמַח. ַלת. ְלַקּבָ ִלי. ּכְ נֹוַצר. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ִלְקֻדּשׁ

ל. ן.ֲאִפילּו.ֶאת.ַהּמֹוִחין.ׁשֶ ר.ְלַתּקֵ ָרֵאל,.ֶאְפׁשָ ֶאֶרץ.ִיׂשְ ׁש.ֹמַח.ְוַדַעת.ּדְ ּיֵ ּוְכׁשֶ

ֻכִנים. ּמְ ׁשֶ ַבע. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ ל. ׁשֶ ָברֹות. ְוַהּסְ עֹות. ַהּדֵ ֶאת. ַהְינּו. ָלָאֶרץ,. חּוץ.

ְמֹאד,. גּוִמים. ּפְ ָלָאֶרץ. ְדחּוץ. ַהּמֹוִחין. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ָלָאֶרץ".. ְדחּוץ. "מֹוִחין.

עֹוְבִרים.ַעל. ַרְך,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְכבֹוד.ַהּשׁ ְגמּו.ְמֹאד.ּבִ ּפָ ֶ ֵמֲחַמת.ּשׁ

ִרים. ּבְ ַרְך,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְכבֹוד.ַהּשׁ ַגם.ּבִ הּו.ּפְ ּזֶ ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ

ים."מֹוִחין.ְדחּוץ. ֵהם.ְמֻכּנִ ַבע,.ׁשֶ ֶרְך.ַהּטֶ ל.ּדֶ עֹות.ּוְסָברֹות.ׁשֶ ַעל.ָהָאָדם.ּדֵ

ֵהם. ֵאין. יֹוֵתר,. ּבְ ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ֵאּלּו. מֹוִחין. ּוְכׁשֶ ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ָלָאֶרץ",.

ְדחּוץ. מֹוִחין. א,. ַרּבָ ַאּדְ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ מֹוִחין. ְיֵדי. ַעל. ֵקן. ְלִהּתָ ְיכֹוִלים.

זֹוִכים. ָיָדם. ַעל. ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ מֹוִחין. ֶאת. ְמֹאד. ְמַקְלְקִלים. ָלָאֶרץ.

ַעם. ַהּטַ ְוֶזהּו. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּבְ ם. ּגַ ַמֲחלֶֹקת. ִמְתעֹוֶרֶרת. ְוָאז. לֹום,. ְלׁשָ

ָרֵאל. ֶאֶרץ.ִיׂשְ חּוץ.ָלָאֶרץ.ֵהן.ּבְ ּיֹום,.ֵהן.ּבְ ַלַמֲחלֶֹקת.ַהְמצּוָיה.ּכַ



ֹבָארֹות ָרֵאלָהֵעצֹות                            ַהּמְ עאֶאֶרץ.ִיׂשְ

כ

ׁש,. ָרֵאל.ַמּמָ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ ה.ּכִ ים.ֵהּמָ ים.ְקדֹוׁשִ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ִקְבִרי ַצּדִ

כט.(. לז,. ים. ִהּלִ )ּתְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

יִקים. ם.טֹוב,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ַצּדִ ַעל.ׁשֵ יִקים.ִייְרׁשּו.ָאֶרץ"..ּוֵפֵרׁש.ַהּבַ "ַצּדִ

ת. ַ ְקֻדּשׁ קֹום.ּבֹו.ֵהם.ְטמּוִנים.ָקדֹוׁש.ּכִ ָרֵאל,.ַהְינּו.ַהּמָ ים.-.ֶאֶרץ.ִיׂשְ יֹוְרׁשִ

ל. ׁשֶ ִרית,.ּבְ דֹול.ִלְפָגם.ַהּבְ ּקּון.ּגָ ָרֵאל.ִהיא.ּתִ ׁש..ְוֶאֶרץ.ִיׂשְ ָרֵאל.ַמּמָ ֶאֶרץ.ִיׂשְ

ם. ׁשָ ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ְלִקְבֵרי. ָלבֹוא. ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך. ְך. ּכָ

ְצָרכֹות. ם.טֹובֹות.נֹוָספֹות.ַהּנִ ִרית,.ֵהן.ְלׁשֵ ּקּון.ַהּבְ ַרְך,.ֵהן.ַעל.ּתִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. מֹוֲהַר"ן. נּו. ַרּבֵ ל. ׁשֶ דֹוׁש. ַהּקָ ִצּיּונֹו. ַעל. ּוִבְפָרט. ָלָאָדם..

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ְלַהּשׁ ל.ׁשָ ּלֵ דֹוָלה.ָלבֹוא.ּוְלִהְתּפַ דֹול.ְוטֹוָבה.ּגְ אי.ִחּיּוב.ּגָ ַוּדַ ּבְ

ַלֲאִמיַרת. ּוִבְפָרט. ֱאֶמת,. ּבֶ ּוְתׁשּוָבה. ַמִים. ׁשָ ְלִיְרַאת. ִלְזּכֹות. ְכָלל,. ּבִ ֵהן.

נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ִהְבִטיַח. י.ַרּבֵ ִרית..ּכִ ים.ְלִתּקּון.ַהּבְ ִהּלִ ָרה.ִמְזמֹוֵרי.ּתְ ֲעׂשָ

ָרה. דֹוׁש.ְויֹאַמר.ֶאת.ָהֲעׂשָ בֹוא.ְלִצּיּונֹו.ַהּקָ ּיָ ל.ִמי.ׁשֶ ּכָ ֵני.ֵעִדים,.ׁשֶ ְפֵני.ׁשְ ּבִ

ֵסֶפר.ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ר"ה,. ים,.ַהּמּוָבִאים.ּבְ ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי.ּתְ

ְלִתּקּון. ּוִבְפָרט. ְכָלל. ּבִ דֹוָלה. ּגְ טֹוָבה. זֹו. ֵהא. ּתְ צ"ב,. ִסיָמן. ב'. ּוְבֵחֶלק.

ְזמֹוִרים. ָרה.ַהּמִ ֲהדּות..ְוֵאּלּו.ֵהם.ֲעׂשָ ֶֹרׁש.ַלּיַ סֹוד.ְוַהּשׁ הּוא.ַהּיְ ִרית,.ׁשֶ ַהּבְ

ִרית:.ט"ז,.ל"ב,.מ"א,.מ"ב,.נ"ט,.ע"ז,.צ',.ק"ה,. יָלה.ְלִתּקּון.ַהּבְ נּו.ּגִ ַרּבֵ ׁשֶ

ֵאֶצל. ִלְפעֹל. ר. ֶאְפׁשָ ָלָאָדם. חּוצֹות. ַהּנְ ִמּיֹות. ׁשְ ּגַ טֹובֹות. ם. ּגַ ק"נ.. קל"ז,.

י. ּכִ ים.. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ִקְבֵרי. ַעל. ים. ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ְתִפּלֹות. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ָרֵאל. ֶאֶרץ.ִיׂשְ ִניֵאל.ו,.יא.(.ׁשֶ ָבִרים.יא,.יב..ְמָלִכים.א'.ח,.מח..ּדָ ַתַנ"ְך.)ּדְ ְמבָֹאר.ּבַ

ָכל. ּה,.יֹוֵתר.ִמּבְ ל.ּבָ ּלֵ ְתּפַ ל.ָהָאָדם.ַהּמִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ּה.ַהּתְ ל.ּבָ ְתַקּבֵ ּתִ ֶלת.ׁשֶ ְמֻסּגֶ

ֶאֶרץ. ּכְ ָאמּור. ּכָ ים. ְקדֹוׁשִ ים. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ְוִקְבֵרי. עֹוָלם.. ּבָ ׁשֶ ְמקֹומֹות.



ֹבָארֹות קּותָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִהְתַחּזְ עב

ם.ֵאֶצל. ר.ִלְפעֹל.ׁשָ ן.ֶאְפׁשָ ּכֵ ִעיף(,.ַעל. ת.ַהּסָ ְתִחּלַ ּבִ בָֹאר. ּמְ ׁש.)ּכַ ָרֵאל.ַמּמָ ִיׂשְ

ל.ִמיֵני.טֹובֹות.ִויׁשּועֹות. ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

קּות ִהְתַחּזְ

א

ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ָחֵפץ. ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ָלׁשּוב. רֹוֶצה. ׁשֶ ִמי 

ב. ַחּיָ ה',. ְרצֹון. ִפי. ּכְ ֱאֶמת,. ּבֶ ּתֹוָרה. י. ּפִ ַעל. ִלְנהֹג. ְורֹוֶצה. ֱאֶמת,. ּבֶ

יֵקי. ל.ַצּדִ ם.ׁשֶ ְעּתָ ה.ֶאת.ּדַ ִריְך.ִלְלֹמד.ַהְרּבֵ ּצָ ֲהָלָכה..ַהְינּו.ׁשֶ ִקי.ּבַ ִלְהיֹות.ּבָ

ם. ַדְעּתָ ִקיִאים.ּבְ ֵהם.ּבְ י.ֱאֶמת,.ׁשֶ ה.ֵאֶצל.ַאְנׁשֵ ָהֱאֶמת..ְוָצִריְך.ִלְלֹמד.ַהְרּבֵ

ַהְינּו. ׁשּוָבה,. ַהּתְ ַדְרֵכי. ּבְ ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך. ַדע. ּיֵ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ

ַדְרֵכי. י.ִאם.לֹא.יֹוְדִעים.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ ל.ִיְרַאת.ה'.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ּכִ ֶדֶרְך.ׁשֶ ּבְ

ֶדֶרְך.ְנכֹוָנה,.ּוֶבֱאֶמת.ִהְתַנֲהגּות. י.נֹוֲהִגים.ּבְ ְדֶמה.ּכִ ּנִ ר.ׁשֶ ׁשּוָבה,.ֶאְפׁשָ ַהּתְ

ֵדי. ּכְ יִדיָעה,. ּבִ ָחָזק. ִלְהיֹות. ָצִריְך. ם. ּגַ ָהֱאֶמת.. ְלֶדֶרְך. ָחִליָלה. ֶדת. ְמֻנּגֶ זֹו.

ּוִבְלּבּול. ְמִניָעה. ׁשּום. ְיֵדי. ַעל. ָהֱאֶמת. ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ְולֹא. ִלּפֹול. ּלֹא. ׁשֶ

ִמּיּות.. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ ְיִריָדה,. ֵעת. ּבְ ֵהן. ה,. ֲעִלּיָ ֵעת. ּבְ ֵהן. עֹוָלם,. ּבָ ׁשֶ

ְמָחה. ה.ְוִלּמּוד.ְוָחׁש.ִחּיּות.ְוׂשִ ָהָאָדם.ִמְתעֹוֵרר.ִלְתִפּלָ ֵעת.ׁשֶ רּוָחִנּיּות.ּבְ ּבְ

ֵאין.לֹו.ִיּסּוִרים,. ׁשֶ ִמּיּות,.ּכְ ַגׁשְ ה.טֹוב.ּוִמּכֹל.ְנקּוָדה.טֹוָבה..ְוֵכן.ּבְ ָכל.ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֵני. ְרָנָסה.ְוכּו',.ֵהן.ֵמַעְצמֹו,.ֵהן.ִמּבְ ד.ַהּפַ ִריאּות.ַהּגּוף,.ֵהן.ִמּצַ ד.ּבְ ֵהן.ִמּצַ

ְזַמן.ָכֶזה. ֵהר.ְמֹאד.ּבִ ה.ֵהם,.ֲאַזי.ָצִריְך.ְלִהּזָ ל.ֲעִלּיָ ב.ׁשֶ ל.ֵאּלּו.ַמּצָ ּכָ יתֹו,.ׁשֶ ּבֵ

ֵהן. ָהֱאֶמת,. ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ְולֹא. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. אּות. ּגֵ ְלׁשּום. ִלּפֹול. ּלֹא. ׁשֶ

ּלֹא. ְוׁשֶ ַהּטֹוב.. ָהרּוָחִני. ב. ּצָ ַהּמַ ֵמֲחַמת. ֵהן. ִמּיּות,. ׁשְ ַהּגַ ַרֲחבּות. ֵמֲחַמת.

ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך. ָראּוי. ּכָ ּיֹוְדִעים. ׁשֶ ַהּטֹוב. ָהרּוָחִני. ב. ּצָ ַהּמַ ְגַלל. ּבִ ַלֲחׁשֹב.



ֹבָארֹות קּותָהֵעצֹות                            ַהּמְ עגִהְתַחּזְ

ֵצל.ִמן. ַרְך.ְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ׁשּוָבה,.ַרק.ָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ַדְרֵכי.ַהּתְ ּבְ

ִמּיּות,. ַגׁשְ ָראּוי..ְוֵכן.ּבְ ָבר.ּכָ ל.ּדָ ל.ּכָ עּות.ְוִלְזּכֹות.ְלָהִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ַהּטָ

ְרָנָסה. ִריאּות.טֹוָבה.ְוַהּפַ ַהּבְ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ֵמר.ְמֹאד.ִמֵגאּות.ּבְ ָ אי.ְלִהּשׁ ַוּדַ ָצִריְך.ּבְ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְולֹא.ַלֲחׁשֹב. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ְמֹאד.ּבְ ַפע..ְוָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ׁשֶ ּבְ

ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ רֹוִאים. ֶ ּשׁ מֹו. ּכְ ִיּסּוִרים,. ֶנֶגד. הּוא. ן. ְמֻחּסָ י. ּכִ ַהַהְרָחָבה. ֵעת. ּבְ

ירּות.. דֹוָלה.ַוֲעׁשִ ים.ּתֹוִעים.ּוִמְתַרֲחִקים.ִמן.ָהֱאֶמת.ֵמֲחַמת.ָהְרָחָבה.ּגְ ַרּבִ

ְרָענּות",. ַהּפֻ ִמן. ְתָיֵאׁש. ּתִ "ְוַאל. מז.(. א'. ֶרק. )ּפֶ ֲאבֹות. ֶכת. ַמּסֶ ּבְ ְוָכתּוב.

ָהָאָדם. ׁשֶ ְזַמן. ּבִ ׁשֶ ׁשּוט.הּוא,. ַהּפָ רּוׁש. ַהּפֵ ׁשֶ ֱאֶמת. ִסְפֵרי. ה. ַכּמָ ּבְ ּוְמבָֹאר.

ֹמר. ׁשְ ּיִ ן.הּוא.ֶנֶגד.ִיּסּוִרים.ּופּוְרָענּות,.ַרק.ׁשֶ י.ְמֻחּסָ ַמְצִליַח,.ֶאל.ַיְחׁשֹב.ּכִ

ּסּוִרים.. ִמּיִ ילּו. ּצִ ּיַ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְיַבּקֵ ְוָתִמיד. ִמֵגאּות,. ְמֹאד. ַעְצמֹו.

ה.ְוכּו',.ֶאל.ַיְחׁשֹב. ִפּלָ ּתֹוָרה.ּוַבּתְ ׁש.ִהְתעֹוְררּות.ּבַ ּיֵ ְזַמן.ׁשֶ רּוָחִנּיּות,.ּבִ ְוֵכן.ּבְ

ָצִריְך. ַרק. ִמיד,. ּתָ ְך. ׁשֵ ִיּמָ ַוֲעבֹוָדה,. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ּבְ ֶזה. טֹוב. ב. ַמּצָ י. ּכִ

ְוָצִריְך. ִמן.ַהִהְתעֹוְררּות.. ִיּפֹול. ּלֹא. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות.

בָֹאר. ּמְ ּכַ ִמְכׁשֹולֹות,. ּוְבׁשּום. ִקְלקּוִלים. ׁשּום. ּבְ ֵכד. ְלִהּלָ ּלֹא. ׁשֶ ֵהר. ְלִהּזָ

ַעת. ׁשְ ַעְצְמָך..."..ּוֵמִאיָדְך.ּבִ ֲאִמין.ּבְ ִדְבֵרי.חז"ל.)ֲאבֹות.פ"ב.מ"ה.(."ַאל.ּתַ ּבְ

ִחּיּות. ׁשּום. לֹו. ֵאין. רּוָחִנּיּות. ּבְ ׁשֶ ַהְינּו. ִמּיּות,. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ ְיִריָדה.

לֹום.ֵאינֹו. ִמּיּות.הּוא.ַחס.ְוׁשָ ה.טֹוב,.ּוְבַגׁשְ ה.ּוְבִלּמּוד.ּוְבׁשּום.ַמֲעׂשֵ ְתִפּלָ ּבִ

רֹוִאים. ֶ ִפי.ּשׁ ּכְ לֹום,. ְוׁשָ ִיּסּוִרים.ֲאֵחִרים.ַחס. ְוֵכן. ְרָנָסה,. ּפַ ר. ּוְמֻחּסָ ִריא. ּבָ

ָמעּוָתם. ל.ֵאּלּו.ַמׁשְ ּכָ ה.ִנְסיֹונֹות,.ׁשֶ ַכּמָ ה.ֶאת.ָהָאָדם.ּבְ ַרְך.ְמַנּסֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

יֵקי.ָהֱאֶמת.. ַדַעת.ַצּדִ ד.ּוָבִקי.ּבְ ק.ְוִלְהיֹות.ְמֻלּמָ ְיִריָדה,.ָצִריְך.ָאז.ְלִהְתַחּזֵ

ֵאּלּו. ְוִנְסיֹונֹות. ּסּוִרים. ּיִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ְוָצִריְך.

בָֹאר. ַהּמְ ם. ְלַקּיֵ ְוָצִריְך. ָהֱאֶמת.. ִמן. אֹותֹו. ַיְרִחיקּו. ְולֹא. ילּוהּו. ַיּפִ לֹא.

אֹול. ְ יָעה.ּשׁ ה,.ְוַאּצִ ם.ָאּתָ ַמִים.ׁשָ ק.ׁשָ ים.קלט,.ח.(."ִאם.ֶאּסַ ִהּלִ ים.)ּתְ ְתִהּלִ ּבִ



ֹבָארֹות קּותָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִהְתַחּזְ עד

ק. "ֶאּסַ ְבִחיַנת. ּבִ הּוא. ָאז. ׁשֶ ְוַהְצָלָחה,. ָהְרָחָבה. ֵעת. ּבְ ֵהן. ַהְינּו,. .," ּךָ ִהּנֶ

ְבִחיַנת. ּבִ ֵהם. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְוִיּסּוִרים,. ִנְסיֹונֹות. ֵעת. ּבְ ֵהן. ַמִים",. ׁשָ

לֹא. ַהְצָלָחה. ּוְבֵעת. ה'.. ד. ִמּיַ ַהּכֹל. ׁשֶ ָלַדַעת. ָצִריְך. אֹול",. ְ ּשׁ יָעה. "ְוַאּצִ

ֵמר. ָ ְלִהּשׁ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְוִיּסּוִרים,. ִנְסיֹונֹות. ּוְבֵעת. ָאמּור,. ּכָ אֹות. ְלִהְתּגָ

ִלְזּכֹר. ָצִריְך. ֵאין.ָחִליָלה.מֹוָצא,.ַרק. י. ּכִ ַלֲחׁשֹב. ְולֹא. אּוׁש,. ּוִמּיֵ ֵמַעְצבּות.

ַמֲאָמר. ּבְ ְמבָֹאר. ֶזה. ְוַגם. ִמיד.. ּתָ ַלְעזֹר. ָיכֹול. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין.

לֹום. .ַחס.ְוׁשָ ְדּתָ ְרָענּות"..ַהְינּו,.ִאם.ִנְלּכַ ְתָיֵאׁש.ִמן.ַהּפֻ "ל."ְוַאל.ּתִ ֲחַז"ל.ַהּנַ

ם. ֵ ִמיד.ֶאל.ַהּשׁ ה.ּתָ ְתָיֵאׁש.ִמן.ַהְיׁשּוָעה,.ַרק.ַקּוֵ פּוְרָענּות.ְוִיּסּוִרים,.ֶאל.ּתִ ּבְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ יַע..ּכִ אי.יֹוׁשִ ּנּו.ְיׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים,.ּוְבַוּדַ ׁש.ִמּמֶ ַרְך.ּוַבּקֵ ִיְתּבָ

ים.)קמה,.יח.(. ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ֱאֶמת,.ּכַ ִמיד.ָלָאָדם.ַהּקֹוֵרא.ֵאָליו.ּבֶ יַע.ּתָ מֹוׁשִ

ם.ִאם.ָנַפל. ן,.ּגַ ר.ִיְקָרֻאהּו.ֶבֱאֶמת"..ַעל.ּכֵ "ָקרֹוב.ה'.ְלָכל.קְֹרָאיו.ְלכֹל.ֲאׁשֶ

ִאם. ׁשֶ ִלְזּכֹר. ָצִריְך. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ אֹו. רּוָחִנּיּות. ּבְ ּיֹות. ְחּתִ ּתַ אֹול. ִלׁשְ ָחִליָלה.

ְוָהֲעוֹונֹות. ִאים. ַהַחּטָ ִמן. ֲאִפילּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ָלׁשּוב. ר. ּבֵ ִיְתּגַ

ָלָאָדם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַיֲעזֹר. אי. ַוּדַ ּבְ יֹוֵתר,. ּבְ דֹוִלים. ַהּגְ ְוַהִהְתַרֲחקּות.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ּפֹוִנים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ א,. ַרּבָ ְוַאּדְ ָראּוי.. ּכָ ָלֱאֶמת. ְתָקֵרב. ּיִ ׁשֶ

יֹוֵתר. ּבְ ָחׁשּוב. ֶזה. ֲהֵרי. ֱאֶמת,. ּבֶ ׁשּוָטה. ּפְ ֱאמּוָנה. ּבֶ דֹוָלה. ּגְ ֵמִהְתַרֲחקּות.

ִניעֹות. ַהּמְ ל. ׁשֶ י. ַהּקֹשִׁ ֶאת. יֹוֵדַע. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל.

ּוִבְפָרט. ַהּתֹוָרה.. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ָלָאָדם. ְפִריִעים. ּמַ ֶ ּשׁ ְלּבּוִלים. ְוַהּבִ

יֹוֵתר.ִלְפנֹות.ְלִיְרַאת. ה.לֹו.ּבְ ַרְך,.ָקׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ּנִ ָהָאָדם.ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ּוִבְפנֹותֹו. רֹו. ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ֲאָבל. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ה'.

ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ ְוֵכן. ָראּוי.. ּכָ ֶחְפצֹו. ִלים. ְלַהׁשְ עֹוְזרֹו. ַרְך. ִיְתּבָ

ִלְזּכֹר. ָצִריְך. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. יֹוֵתר.. ּבְ דֹוִלים. ַהּגְ נֹות. ּוְלַסּכָ ְלִיּסּוִרים. נֹוֵפל.



ֹבָארֹות קּותָהֵעצֹות                            ַהּמְ עהִהְתַחּזְ

ה.ּוִבְתׁשּוָבה,. ְתִפּלָ ַרְך,.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ֶאל.ַהּשׁ ר.ִיְפֶנה.ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ

ה.ֲחָסִדים.ְוטֹובֹות. יְך.ָעָליו.ַהְרּבֵ אי,.ְוַיְמׁשִ ַוּדַ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ּבְ הּוא.ִיְתּבָ

ב

ִהְתַרֲחקּו.ְמֹאד. ים.ׁשֶ ם.ָהֲאָנׁשִ ּגַ ַרְך,.הּוא.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ תֹו.ׁשֶ ֻדּלָ ר ּגְ ִעּקַ

ל. ׁשֶ ּבְ ַוֲעוֹונֹות. ֲחָטִאים. ֵמֲחַמת. ֵהן. ַהּתֹוָרה,. ּיּום. ּוִמּקִ ּנּו. ִמּמֶ

ָנְפלֹו. ֶעְטָים. ּבְ ׁשֶ ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ ִנְסיֹונֹות. ֵמֲחַמת. ֵהן. ָהַרע,. ֵיֶצר. רּות. ּבְ ִהְתּגַ

ֲהדּות. ִרים.ּופֹוִנים.ֶאל.ַהּיַ ּבְ ר.ֵהם.ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ְלִקְלקּוִלים.ּוִמְכׁשֹוִלים,.ֲאַזי.ּכַ

ן. ה.ּוְלָמְעָלה..ַעל.ּכֵ ַמִים.ַעל.ָיָדם,.ְלָמּטָ בֹוד.ׁשָ ֵאר.ּכְ ל.ּוִמְתּפָ ּדֵ ָראּוי,.ִמְתּגַ ּכָ

הּוא.ָרחֹוק. ֲהדּות.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ׁשּוב.ֶאל.ַהּיַ ָאסּור.ְלׁשּום.ָאָדם.ְלִהְתָיֵאׁש.ִמּלָ

לֹום. ה.ַחס.ְוׁשָ ל.ֲחָטָאיו.ַוֲעוֹונֹוָתיו,.ְוַגם.ִאם.ִהְרּבָ ׁשֶ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְמֹאד.ֵמַהּשׁ

ַרְך.. ם.ִיְתּבָ ֵ יבּות.ֵאֶצל.ַהּשׁ ָבר.ׁשּום.ֲחׁשִ י.ֵאין.לֹו.ּכְ ִלְפׁשַֹע,.ֶאל.ַיֲחׁשֹב,.ּכִ

יֹוֵתר.ֵאֶצל. יָבתֹו.ֲחׁשּוָבה.ּבְ ֱאֶמת,.ׁשִ ב.ּבֶ ִהְתַרֵחק.ְוׁשָ א,.ָאָדם.ֶזה.ׁשֶ ַרּבָ ַאּדְ

ָאָדם. ל. ׁשֶ ַהִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ א'.. אֹות. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ר. ְוִעּקָ ִעיף.. ת.ַהּסָ ְתִחּלַ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ בֹודֹו. ל.יֹוֵתר.ּכְ ּדֵ ְמֻרָחק,.ִמְתּגַ

ים..ַהְינּו. ּיִ יֵקי.ַהּדֹור.ָהֲאִמּתִ ל.ָהְרחֹוִקים.הּוא.ַעל.ְיֵדי.ַצּדִ ַהִהְתָקְרבּות.ׁשֶ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ עֹוֵתיֶהם,.ּכַ יֵקי.ָהֱאֶמת.ְוִקּיּום.ּדֵ ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ

ְמקֹומֹות.ׁשֹוִנים. ֲהָלכֹות.ּבִ

ג

ַדְרֵכיֶהם,. ָראּוי.ּבְ יֵקי.ָהֱאֶמת.ְואֹוֲחִזים.ַעְצָמם.ּכָ ַהֲחֵבִרים ַהְמקָֹרִבים.ְלַצּדִ

ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ֶזה. ֶאת. ֶזה. ּוְלעֹוֵרר. ק. ְלַחּזֵ ְצִריִכים.

דֹול. ק.נֹוֵבַע.ִמּכֹחֹו.ַהּגָ ִאיׁש.ֶאת.ֵרֵעהּו.ְיַחּזֵ קּות,.ׁשֶ ר.ַהִהְתַחּזְ ַהּתֹוָרה..ְוִעּקָ
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ֶזה,. דֹול.ּכָ יק.ָהֱאֶמת.ּכַֹח.ּגָ י.ְלַצּדִ ֵאָליו.ְמקָֹרִבים..ּכִ יק.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ל.ַצּדִ ׁשֶ

יו. ֲעׂשָ ּלֹא.ָיָצא.ֲעַדִין.ִמּמַ יֹוֵתר,.ׁשֶ רּוַע.ּבְ ן.ֲאִפילּו.ֶאת.ָהָאָדם.ַהּגָ כֹול.ְלַתּקֵ ּיָ ׁשֶ

ֲאָבל. ֲעָרה,. ַהּשַׂ חּוט. ּכְ ֲאִפילּו. ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלֶדֶרְך. ֲעַדִין. ִנְכַנס. ְולֹא. ָהָרִעים.

ֶכל. ׂשֵ ם.ֲעצֹוָתיו.ּבְ יק.ָהֱאֶמת,.ְוהּוא.ְמַקּיֵ ְעּתֹו.ְלַדַעת.ַצּדִ ל.ּדַ ַבּטֵ ּמְ יָון.ׁשֶ ּכֵ

ל.ֱאֶמת,. ים.ׁשֶ ׁשִ נֹו.ּוְלעֹוֵרר.ּבֹו.ֶהְרּגֵ יק.ָהֱאֶמת.ְלַתּקְ ָראּוי,.ָיכֹול.ַצּדִ ְוַדַעת.ּכָ

ר. ִעּקַ ְוֶזה. ַהּתֹוָרה.. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ה. ְוִיְפּנֶ ר. ּבֵ ְוִיְתּגַ ׁש. ְתַחּדֵ ּיִ ׁשֶ

ָהָאָדם. ֲאִפילּו. ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ִמיד. ּתָ ָצִריְך. ָהָאָדם. ׁשֶ קּות. ַהִהְתַחּזְ

ָעָליו. ְועֹוְבִרים. ָהַרע. ִיְצרֹו. ַעל. ָראּוי. ּכָ ר. ּבֵ ִמְתּגַ ֵאינֹו. ׁשֶ יֹוֵתר,. ּבְ רּוַע. ַהּגָ

ִהְתָקְרבּותֹו. ָראּוי.ּבְ ְחִזיק.ַעְצמֹו.ּכָ ּיַ ל.ְזַמן.ׁשֶ ים,.ּכָ ִמְלֲחמֹות.ְוִנְסיֹונֹות.ָקׁשִ

דֹוָלה. ּגְ ְקָוה. ּתִ לֹו. ֵיׁש. ֲהֵרי. ֲעצֹוָתיו,. ם. ְלַקּיֵ ק. ְוִיְתַחּזֵ ָהֱאֶמת. יק. ַצּדִ ֶאל.

ק.ִאיׁש. יק.ָהֱאֶמת.ְלַחּזֵ ם.ְצִריִכים.ַהְמקָֹרִבים.ֶאל.ַצּדִ ֲהדּות..ּגַ ּיַ ם.ּבַ ִהְתַקּיֵ ּלְ

ִאיׁש. יר. ְלַהְזּכִ ּוְצִריִכים. ם,. ֵ ַהּשׁ ְלַאֲהַבת. ֶזה. ֶאת. ֶזה. ּוְלעֹוֵרר. ֵרֵעהּו. ֶאת.

ּיֹוְדִעים.ּוְמִביִנים.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות. ַלֲחֵברֹו.ֶאת.ָהֵעצֹות.ַהּטֹובֹות,.ׁשֶ

יק.ָהֱאֶמת. ֶאל.ַצּדִ

ד

ָרֵאל,. ִיׂשְ ּבְ רּוַע.ׁשֶ ֵאר.ֲאִפילּו.ִעם.ַהּגָ ַרְך.ִמְתּפָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָצִריְך ָלַדַעת.ׁשֶ

ְוַתֲענּוג,. ַנַחת. רּוַח. קֹוַרת. ְבָיכֹול,. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו.

ַע. פֹוׁשֵ ְגרּוִעים..ַוֲאִפילּו.ּבְ ּבַ ָגרּוַע.ׁשֶ צּויֹות.ֲאִפילּו.ּבְ ֻקּדֹות.טֹובֹות.ַהּמְ ֵמַהּנְ

ּבֹו.ְנקּוָדה,. ִנְקָרא.ָעָליו,.עֹוד.ְמצּוָיה. ָרֵאל. ִיׂשְ ם. ֵ ּשׁ ׁשֶ ל.עֹוד. ּכָ ָרֵאל.-. ִיׂשְ

ָנַפל. חֹוֵטא. אֹותֹו. ִאם. ֲאִפילּו. ַהְינּו. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאר. ִמְתּפָ ּה. ּבָ ר. ֲאׁשֶ

ה. ן.ְמֻכּנֶ ְגַלל.ּכֵ ּבִ ים.ְוָלֲעוֹונֹות.ֵמֲחַמת.ִריחּוקֹו.ִמן.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ַלֲחָטִאים.ַרּבִ

ְנֻקּדֹות.טֹובֹות,. י.ֵכן,.ִאם.אֹוֵחז.ַעְצמֹו.ּבִ ָרֵאל",.ַאף.ַעל.ּפִ ַע.ִיׂשְ הּוא."ּפֹוׁשֵ
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ְנקּודֹות.טֹובֹות. ְוֵכן. ָרכֹות. ּבְ ָיַדִים,. ְנִטיַלת. ת,. ּבָ ׁשַ ין,. ִפּלִ ּתְ ִציִצית,. ַהְינּו.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָאהּוב. הּוא. ֲהדּות,. ַהּיַ ל. ׁשֶ נֹוָספֹות,.

י. ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ יָבה.ְלַהּשׁ ַעם.ְלִהְתָיֵאׁש.ִמׁשִּ ֵאר.ּבֹו..ָלֵכן.ָאסּור.ַאף.ּפַ ִמְתּפָ

י.ֵאינֹו.ָמאּוס. ים,.ָעָליו.ָלַדַעת.ּכִ ם.ִאם.ָהָאָדם.ָנַפל.ַלֲחָטִאים.ַוֲעוֹונֹות.ַרּבִ ּגַ

ִיְפֶנה. ְוִאם. ּנּו.. ִמּמֶ ְמנּוָעה. ֵאיָנּה. ַרְך. ִיְתּבָ ְוַאֲהָבתֹו. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְלָפָניו.

בָֹאר. ּמְ ְבָיכֹול,.ּכַ ַרְך.ֲאַזי.הּוא.ָחׁשּוב.ְוָחִביב.ֶאְצלֹו,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ֵמָעּתָ

תּוָחה. ֶרְך.ָלׁשּוב.ּפְ י.ַהּדֶ ן.ָצִריְך.ָהָאָדם.ָלַדַעת,.ּכִ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ַעל.ּכֵ ּבְ

ֶצר.ְויֹוֵדַע.ַעד. ל.ִמְלֶחֶמת.ַהּיֵ י.ׁשֶ ַרְך.יֹוֵדַע.ֶאת.ַהּקֹשִׁ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ִמיד,.ּכִ ּתָ

ה. ּמָ ּכַ ּוִבְפָרט.ַעד. ה,. ַהּזֶ ְוַהְבֵלי.עֹוָלם. ֲאוֹות. ּתַ ְלַהְכִניַע.ֶאת. ה. ה.ָקׁשֶ ּמָ ּכַ

ר.ָהֲעבֹוָדה,. ה.ִעּקַ ּזֶ ה,.ׁשֶ ֻדּמֶ בֹוד.ַהּמְ יָאֹות.ְוַהּכָ יֹון.ַהּגֵ ה.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ִנּסָ ָקׁשֶ

ַע",. ּתֹוָרה."ְקָרא.ֶאת.ְיהֹוׁשֻ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.)ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ו'(.ּבַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

בֹוד. ַהּכָ ְוֶאת. אּות. ַהּגֵ ֶאת. ְלַהְכִניַע. הּוא. ְוָהֲעבֹוָדה. ׁשּוָבה. ַהּתְ ר. ִעּקַ ׁשֶ

ָהָאָדם.ָרחֹוק. ל.ָהֲעבֹודֹות..ּוְכָכל.ׁשֶ ה.יֹוֵתר.ִמּכָ ה,.ַוֲעבֹוָדה.זֹו.ָקׁשָ ֻדּמֶ ַהּמְ

אּות.. ֲאוֹות.ְוֶאת.ַהּגֵ ה.לֹו.יֹוֵתר.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּתַ ן.ָקׁשָ ִמן.ָהֱאֶמת.יֹוֵתר,.ּכֵ

ה. ְרּגָ ַרְך.ֲאִפילּו.ִמן.ַהּדַ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.הּוא.ִמְתעֹוֵרר.ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ ֲאׁשֶ ן.ּכַ ַעל.ּכֵ

ר.ַהִהְתעֹוְררּות. ַרְך..ְוִעּקָ יֹוֵתר,.ֲאַזי.ָחׁשּוב.הּוא.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ מּוָכה.ּבְ ַהּנְ

י.ֱאֶמת,.ַהְינּו.ִעם. רּות.ִעם.ַאְנׁשֵ ַרְך.נֹוֵבַע.ִמן.ַהִהְתַחּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ

ֲהדּות. ּיַ ֶקר.ּוִמְתַנֲהִגים.ּבַ ִלי.ׁשּום.ׁשֶ יק.ָהֱאֶמת.ּבְ ים.ַהְמקָֹרִבים.ֶאל.ַצּדִ ֲאָנׁשִ

ְרסּום,. ִלי.ַרַעׁש.ּוְבִלי.ּפִ ִצְנָעה.ּבְ ה.טֹוָבה,.ּבְ ָכל.ִמּדָ ְכָלִלּיּות.ּוִבְפָרִטּיּות,.ּבְ ּבִ

ֹאֶפן. יֹוֵתר,.ַרק.ּבְ רּוַע.ּבְ ָאָדם.ַהּגָ ִויכֹוִלים.ִלְמצֹוא.ְנקּודֹות.טֹובֹות.ֲאִפילּו.ּבָ

ִסיָמן. )ח"א. ּתֹוָרה. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ם,. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ְיעֹוְררּו.אֹותֹו. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ

ְזכּות. ְלַכף. ָהָאָדם. ֶאת. ִנים. ּדָ ִאם. י. ּכִ עֹוִדי".. ּבְ ֵלאלַֹקי. ָרה. "ֲאַזּמְ רפ"ב(.
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ַמת. ּכָ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.ַהׁשְ בָֹאר.ּבְ ּמְ יק.הּוא.ְמֹאד,.)ּכַ ֵאינֹו.ָראּוי,.ֲאַזי.ַמּזִ ֹאֶפן.ׁשֶ ּבְ

ם(. ן.ׁשָ ַהּבֶֹקר,.ֲהָלָכה.א'..ַעּיֵ

ה

ַעְצמֹו. ֲחִזיק. ַהּמַ ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו,. ה,. ְלַדְרּגָ ה. ְרּגָ ִמּדַ ַלֲעלֹות. ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּכְ

ׁש. ֶהְרּגֵ ּוְלָהִבין. יׁש. ְלַהְרּגִ זֹוֶכה. ָראּוי,. ּכָ ֲהדּות. ּיַ ּבַ ק. ּוִמְתַחּזֵ

ׁש.ְוַהֲהָבָנה.ָהֵאּלּו. ם,.ֲאַזי.ַהֶהְרּגֵ ֵ יִדיַעת.ַהּתֹוָרה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ ָעֹמק.יֹוֵתר.ּבִ

ל.זֹאת. בֹוָהה.ִמּקֶֹדם,.ּוְבׁשֶ ִבים.ַמְדֵרָגה.ּגְ ָחְכַמת.ַהּתֹוָרה.ְוִיְרַאת.ה'.ֶנְחׁשָ ּבְ

ַלֲעלֹות. ַהּזֹוֶכה. ֶזה. ְוָאָדם. ה".. ְלַדְרּגָ ה. ְרּגָ "ִמּדַ עֹוֶלה. ׁשֶ ֶזה. ָאָדם. ה. ְמֻכּנֶ

ִריְך.ִלּפֹול. ּצָ ה"..ַהְינּו.ׁשֶ ב.קֹוֵדם.ָלֶרֶדת."ְיִריָדה.ְלצֶֹרְך.ֲעִלּיָ ַמְדֵרָגתֹו,.ַחּיָ ּבְ

ן. ּכֵ ַעל. ם.. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ לֹו. ָהיּו. ׁשֶ ַהּקֹוְדִמים. ְוִהְתעֹוְררּותֹו. יו. ְמֵהְרֵגׁשַ

ֵעת.ְיִריָדה,.ְוָאסּור.ְלִהְתַרּפֹות. ַדְעּתֹו.ּבְ ָאסּור.ְלֵהָחֵלש.ּבְ ָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ֱאֶמת. ּבֶ ָחֵפץ. ׁשֶ ָהָאָדם. ַעל. ָהעֹוֶבֶרת. ְיִריָדה. ל. ּכָ י. ּכִ ְלַגְמֵרי..

רּוָחִנּיּות,.ֵהן.ַרק.ִנְסיֹונֹות.ִלְבֹחן.אֹותֹו,. ִמּיּות.ֵהן.ּבְ ַגׁשְ ֲהדּות.ֵהן.ְיִריָדה.ּבְ ּיַ ּבַ

ִיְרַאת. ָכל.ּכֹחֹו.ֶלֱאֹחז.ַעְצמֹו.ּבְ ר.ּבְ ּבֵ ֲהדּות..ְוִאם.ִמְתּגַ ִאם.לֹא.ִיְתַרֵחק.ִמּיַ

ה. ָהֵפְך.לֹו.ַהְיִריָדה.ַלֲעִלּיָ ֵעת.ְיִריָדה,.ֲאַזי.ּתֵ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ֲאִפילּו.ּבְ ֵ ַהּשׁ

ְוָכל. ים.. ַרּבִ ְמקֹומֹות. ּבִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ִסְפֵרי. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ דֹוָלה,. ּגְ

ה. ּמָ ּכַ ַעד. ְלָהִבין,. ָיכֹול. ֱאֶמת,. ּבֶ ֲהדּות. ַהּיַ ַדְרֵכי. ּבְ ָלֶלֶכת. ֶהָחֵפץ. ְיהּוִדי.

ַעם. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוָאסּור.ִלּפֹול.ַאף.ּפַ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ק.ּבַ ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ

ְרָנָסה,.ְוכּו'..ְוִאם. ְבִריאּות.ַהּגּוף,.ּפַ ֲהדּות,.ּבִ ּיַ ְעּתֹו.ֵמֲחַמת.ַהְיִרידֹות.ּבַ ִמּדַ

ְלּבּוִלים,. ִניעֹות.ְוַהּבִ ׁשּום.ֹאֶפן.ֵמֲחַמת.ַהְיִרידֹות,.ַהּמְ ל.ּבְ ּטֵ ק.ְולֹא.ִיְתּבַ ִיְתַחּזֵ

ם.ִאם.ַיֲעבֹור.ָעָליו.ַחס. ֲהדּות,.ּגַ ֶנְגּדֹו.ְורֹוִצים.ְלַהְרִחיקֹו.ִמּיַ ִרים.ּכְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

כּו. ל.ַהְיִרידֹות.ִיְתַהּפְ ּכָ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹר,.ֲאַזי.ַהּשׁ ּיַ לֹום,.ַמה.ׁשֶ ְוׁשָ
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ּדֹות. ָכל.ַהּמִ יׁש.אֹורֹות.ּבְ ה.ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּיִ רּוָחִנּיּות,.ׁשֶ דֹולֹות..ַהְינּו,.ּבְ ַלֲעִלּיֹות.ּגְ

ִיְרַאת. ה.ּבְ ה.ְלִהְתעֹוְררּות.ֲחָדׁשָ ֶהם.ְוִיְזּכֶ ַעד.ְנִפיָלתֹו.לֹא.ָחׁש.ּבָ טֹובֹות,.ׁשֶ

ם. ֵ ִמּיּות,.ַיֲהֹפְך.לֹו.ַהּשׁ יר,.ּוְבַגׁשְ ה.לֹא.ִהּכִ ַעד.ֵהּנָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.. בָֹאר.ּבְ ּמְ דֹולֹות,.ּכַ ַרְך.ֶאת.ָצרֹוָתיו.ְוִיּסּוָריו.ִליׁשּועֹות.ּגְ ִיְתּבָ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ל.ָאָדם. ּכָ ָצִריְך. ה. ּמָ ּכַ קּות.ַעד. ַהִהְתַחּזְ ִעְנַין. ּבְ ם. ׁשָ ם.ְמבָֹאר. ּגַ

ָבִרים. ר.ּדְ ֵני.ׁשּום.ְיִריָדה,.ְוָצִריְך.ְלַדּבֵ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה.ּוִמּפְ ֵטל.ִמּפְ ְולֹא.ְלִהּבָ

ל. י.ּכָ ֵפלֹות,.ִנְדֶמה.לֹו,.ּכִ ַמְדֵרגֹות.ׁשְ ַפל.ּבְ ּנָ ל.ָאָדם.ׁשֶ ּכָ ה,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ַהְרּבֵ

ֲעבּורֹו. ּבַ ֲאמּוִרים. ֵאיָנם. ֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ּבַ בָֹאִרים. ַהּמְ קּות,. ַהִהְתַחּזְ ִעְנְיֵני.

ֲאָבל. ה.. ְלַדְרּגָ ה. ְרּגָ ִמּדַ ים. ּוִמְתַעּלִ דֹוִלים.ָהעֹוִלים. ּגְ ים. ֲאָנׁשִ א.ֲעבּור. ֶאּלָ

ִעְנְיֵני. ל. ּכָ י. ּכִ ּוְלַהֲאִמין,. ָלַדַעת. ָצִריְך. ַרק. ְך,. ּכָ ָבר. ַהּדָ ֵאין. ֱאֶמת. ּבֶ

ם. ֵ י.ַהּשׁ יֹוֵתר..ּכִ רּוַע.ּבְ ָטן.ְוַהּגָ קּות.ֶנֶאְמרּו.ֲאִפילּו.ֲעבּור.ָהָאָדם.ַהּקָ ַהִהְתַחּזְ

י.זֹאת. ל.-.ָיׁשּוב.ֵאָליו,.ּכִ רּוַע.ִמּכָ ָטן.ְוַהּגָ י.ַהּקָ ַרְך.טֹוב.ַלּכֹל,.ְוָחֵפץ.ּכִ ִיְתּבָ

עֹוָלם. ְכִלית.זֹו.ִנְבָרא.ּבָ ל.ּתַ ל.ָאָדם,.ּוְבׁשֶ ל.ּכָ ְכִלית.ׁשֶ ַהּתַ

ו

ַהְינּו. ְמֹאד,. ְחּתֹוָנה. ּתַ ַמְדֵרָגה. ּבְ הּוא. ׁשֶ ִמי. ֲאִפילּו. עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ָאָדם. ל  ּכָ

ָחֵפץ. הּוא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְמֹאד,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ָהָרחֹוק. ָהָאָדם. ֲאִפילּו.

ה. ְרּגָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ָצִריְך.ָלֶלֶכת.ִמּדַ ֵ ָלׁשּוב.ָלֱאֶמת,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ַלֲעסֹק. ָחָדׁש. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ָויֹום. יֹום. ָכל. ּבְ ְלַהְתִחיל. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו. ה.. ְלַדְרּגָ

ַעם. ָכל.ּפַ ׁש.ּבְ ר.הּוא.ְלִהְתַחּדֵ ה.טֹוָבה..ְוָהִעּקָ ִלּמּוד.ּוְבָכל.ִמּדָ ה,.ּבְ ְתִפּלָ ּבִ

ה.טֹוָבה.ִאם.ֵהם. ָכל.ֲעבֹוָדה.ּוִמּדָ יט.ּבְ ת.ָהֱאֶמת,.ַהְינּו.ְלַהּבִ ְנֻקּדַ ּוַפַעם.ּבִ

י.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים. ה",.ּכִ ה.ְלַדְרּגָ ְרּגָ ה."ִמּדַ ל.זֹאת.ְמֻכּנֶ ָראּוי..ּכָ ֱאֶמת.ּכָ ּבֶ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ יֹוֵתר..ּכָ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַעם.ְלִהְתָקֵרב.ְלַהּשׁ ָכל.ּפַ ּבְ
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ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקֵרב. ּזֹוִכים. ׁשֶ ִלְפֵני. ַעם. ּפַ ל. ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת,. ָצִריְך. ם. ּגַ

ְלּבּוִלים,. ּבִ ָרעֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ְמיֹונֹות,. ְוַהּדִ ֲאוֹות. ַהּתַ יֹוֵתר. ּבְ רֹות. ּבְ ִמְתּגַ

ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי. ְלׁשַ ֵנס. ְלִהּכָ ָלָאָדם. נֹוְתִנים. ֵאיָנם. ׁשֶ ְוִנְסיֹונֹות. ְמִניעֹות.

ֱאֶמת. ּבָ ַעְצמֹו. ַהֲחִזיק. ִמּלְ ּוְלַהְפִריעֹו. ֲהדּות. ַהּיַ ִמן. ְלַהְרִחיקֹו. ָרָתם. ּוַמּטְ

ָטעּות. ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ ִרים. ׁשֵ ְוַהּכְ ַהֲחִסיִדים. טֹוִעים. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ָראּוי.. ּכָ

ְלּבּוִלים.ְוִדְמיֹונֹות. ֲאוֹות,.ְמִניעֹות,.ּבִ י.ּתַ ְתאֹום,.ּכִ ר.רֹוִאים.ּפִ ֲאׁשֶ דֹוָלה,.ּכַ ּגְ

ְדֵרָגָתם,. ְפלּו.ִמּמַ ּנָ א.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ל.ֶזה.ּבָ י.ּכָ ִבים.ּכִ ִרים.ֲעֵליֶהם,.ְוחֹוׁשְ ּבְ ִמְתּגַ

ְך.. ּכָ ל. ּכָ ה. ֵאּלֶ ל. ּכָ ֲעֵליֶהם. רּו. ִהְתַגּבְ לֹא. ַהּקֹוְדמֹות. ָעִמים. ְפּ ּבַ ׁשֶ ֵמַאַחר.

ֵמֲחַמת. ה,. ַרּבָ ַאּדְ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְנִפיָלה,. ֵמֲחַמת. ֶזה. ֵאין. ֱאֶמת. ּבֶ ֲאָבל.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ַהְינּו. ה,. ְלַדְרּגָ ה. ְרּגָ ִמּדַ ַלֲעלֹות. ִריִכים. ּצְ ׁשֶ

ֲאוֹות,. ַהּתַ ל. ּכָ ֲעֵליֶהם. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ְך. ּכָ ל. ׁשֶ ּבְ ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ יֹוֵתר,. ּבְ

יֹון.ְלּבֹוְחנֹו. ב,.ְוכּו'..ְוָכל.זֹאת.ַרק.ֵמֲחַמת.ִנּסָ ְלּבּוִלים.ְוַעְקמּוִמּיּות.ַהּלֵ ַהּבִ

ּלֹא.ִלּפֹול. ק.ְמֹאד.ׁשֶ ַעם.ְלִהְתַחּזֵ ָכל.ּפַ ן.ָצִריְך.ּבְ ָראּוי..ַעל.ּכֵ ק.ּכָ ִאם.ִיְתַחּזֵ

ֲהדּות.ֵמֲחַמת. "ל,.ְולֹא.ְלִהְתַרֵחק.ִמּיַ רּות.ַהּנַ ּבְ ַעת.ֵמֲחַמת.ַהִהְתּגַ ִמן.ַהּדַ

ה.ְוַתֲחנּוִנים. ים.ּוִבְתִפּלָ ּיִ ְרצֹונֹות.ֲאִמּתִ ק.ּבִ ִניעֹות.ְוכּו',.ַרק.ְלִהְתַחּזֵ י.ַהּמְ קֹשִׁ

ְסיֹונֹות. ֵני.ַהּנִ ל.ִמּפְ ּטֵ ּיּוַכל.ַלֲעמֹוד.ְולֹא.ְלִהְתּבַ ֱאֶמת,.ׁשֶ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ל.ֶאָחד.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו. ֱאֶמת,.ּכָ ָכל.ּכֹחֹו.ּבֶ ֲהדּות.ּבְ ּיַ ק.ּבַ ּוְלִהְתַחּזֵ

ז

לֹא. ְמיֹונֹות. ְוַהּדִ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ֲאוֹות,. ַהּתַ ִניעֹות,. ַהּמְ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ָהֵעָצה, 

ים. ֵניֶהם,.ִהיא.ָלֶתת.ְצָדָקה.ַלֲעִנּיִ ֵטל.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּבָ רּו,.ְוׁשֶ ּבָ ִיְתּגַ

ְצָדָקה,. ְיֵדי. ַעל. ה. ּלָ ִמְתּגַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ תֹו. דֹוּלָ ּגְ ר. ִעּקַ י. ּכִ ֲהגּוִנים..

ִניעֹות. ְצָוה.ַהּזֹו.זֹוִכים.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּמְ ּנֹוְתִנים.ֶלָעִני.ָהגּון,.ְוַעל.ְיֵדי.ַהּמִ ׁשֶ
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ְלִפי. ָאָדם. ל. ּכָ ַעל. ה,. ְוַדְרּגָ ה. ְרּגָ ּדַ ָכל. ּבְ ִרים. ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְלּבּוִלים,. ַהּבִ ְוֶאת.

ַמְדֵרָגתֹו.

ח

רּו,. ּבָ ְמיֹונֹות.ְוַהְמִניעֹות.לֹא.ִיְתּגַ ֲאוֹות,.ַהּדִ ַהּתַ עֹוד ֵיׁש.ֵעָצה.ַעל.ְמָנת.ׁשֶ

ְך.לֹא.ִלּפֹול. ֵניֶהם,.ְוַעל.ְיֵדי.ּכָ ֵטל.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּבָ רּו,.ׁשֶ ּבָ ְוַאף.ִאם.ִיְתּגַ

ְמַעט. ִעם. ַהְינּו. טֹוָבה,. ְנקּוָדה. ל. ּכָ ִעם. מֹוַח. ִלׂשְ ְוִהיא. ְדֵרָגה,. ַהּמַ ִמן.

ֵמִחים.ִעם. ּשְׂ מֹו.ׁשֶ ֶזה,.ּכְ מֹוַח.ּבָ ְך.ִלׂשְ ל.ּכָ ֲהדּות.ַהְמצּוָיה.ּבֹו..ְוָצִריְך.ּכָ ַהּיַ

ּנֹוַלד. ׁשֶ ה. ּמֶ ּבַ מֹוַח. ִלׂשְ ָצִריְך. ם. ּגַ ֶזה.. ּבָ ְוַכּיֹוֵצא. ֶסף. ּכֶ ַהְינּו. ִמי,. ׁשְ ּגַ ְרכּוׁש.

י.ַעל. ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת..ּכִ ֵהם.ַמְדִריִכים.אֹותֹו.ּבְ י.ֱאֶמת,.ׁשֶ ְיהּוִדי.ּוְמקָֹרב.ְלַאְנׁשֵ

ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת. ּבְ ִדים.אֹותֹו.ָלֶלֶכת. ַלּמְ ּמְ י.ֱאֶמת.ׁשֶ רּות.ְלַאְנׁשֵ ְיֵדי.ַהִהְתַחּבְ

ְמָחה. ִמיד..ְוַעל.ְיֵדי.ַהּשִׂ ֲהדּות.ּתָ ּיַ ק.ּבַ דֹוָלה.ְלִהְתַחּזֵ ְקָוה.ּגְ ר,.ֵיׁש.ּתִ ׁשָ ְוַהּיָ

ים,.ַעל. ּיִ ָהֲאִמּתִ ְוִלְמקָֹרָביו. יק.ָהֱאֶמת. ּדִ ַלּצַ ּוְבִקְרָבתֹו. ַיֲהדּותֹו. ּבְ ֵמַח. ּשָׂ ׁשֶ

ֲאוֹות. ַהּתַ ִניעֹות,. ַהּמְ ֶאת. ַהְינּו. ִלּפֹות,. ַהּקְ ל. ּכָ ֶאת. ׁשֹוְבִרים. ֶזה. ְיֵדי.

ִמיד. ֲהדּות.ּתָ ּיַ ִקים.ּבַ ָכל.ַמְדֵרָגה,.ּוִמְתַחּזְ רֹות.ּבְ ּבְ ְתּגַ ְמיֹונֹות.ַהּמִ ְוַהּדִ

ט

ְועֹוִלים. ְסיֹונֹות. ַהּנִ ְוֶאת. ִניעֹות. ַהּמְ ֶאת. ְוׁשֹוְבִרים. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

טֹוָבה. ים. עֹוׂשִ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ִחיָנתֹו,. ּבְ ְלִפי. ִאיׁש. ִאיׁש. ה,. ַדְרּגָ ּבְ

ה.ַלֲעלֹות. תֹו.ָצִריְך.ַעּתָ ְרּגָ מּוְך.ִמּדַ ָהָאָדם.ַהּנָ ה.זֹו,.ׁשֶ ַדְרּגָ ָעַמד.ּבְ ֶלָחֵבר,.ׁשֶ

ים. ֵני.ֲאָנׁשִ י.ׁשְ בֹוָהה.יֹוֵתר,.ּכִ ה.ְלַמְדֵרָגה.ּגְ י.ָחֶבר.ֶזה.עֹוֶלה.ַעּתָ ם,.ּכִ ְלׁשָ

ַהְינּו. "ֲהָרָמה",. ְקָרא. ּנִ ׁשֶ ְוֶזה. ַאַחת.. ה. ַדְרּגָ ּבְ ָלַעּמּוד. ְיכֹוִלים. ֵאיָנם.
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תֹו,. תֹו.ְלַדְרּגָ ַעל.ְיֵדי.ֲעִלּיָ בָֹאר,.ׁשֶ ּמְ .ֶאת.ֲחֵברֹו,.ּכַ יּהַ ֶאָחד.ַמְגּבִ ַהֲעָלָאה,.ׁשֶ

זֹוֶכה.ֶהָחֵבר.ְלַמְדֵרָגה.ַנֲעָלה.יֹוֵתר.

י

ּלֹו,."ְוֵלית.ֲאָתר. ּכֻ א.ֶאת.ָהעֹוָלם. ַרְך.ְמַמּלֵ בֹודֹו.ִיְתּבָ ּכְ ָצִריְך ָלַדַעת,.ׁשֶ

ם. ֵ י.ַהּשׁ ּכִ ָחתֹו,. ּגָ ְוַהׁשְ בֹודֹו. לֹא.ּכְ נּוי.ָמֵניּה"..ֵאין.ׁשּום.ָמקֹום.ּבְ ּפָ

ל. ל.זֹאת.ָצִריְך.ּכָ ׁשֶ יָפם..ּבְ ל.ָהעֹוָלמֹות.ּוַמּקִ א.ֶאת.ּכָ ְבָיכֹול,.ְמַמּלֵ ַרְך.ּכִ ִיְתּבָ

ִעּמֹו. ַרְך.ָמצּוי. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ם,.ַאף. הּוא.ָמצּוי.ׁשָ ֵהיָכן.ׁשֶ י. ּכִ ָלַדַעת,. ָאָדם.

ן. א.ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ עֹוֵסק.ּבְ יו,.ִמּדֹוָתיו.ּוְתנּועֹוָתיו..ַוֲאִפילּו.ִמי.ׁשֶ ְורֹוֶאה.ַמֲעׂשָ

ֵאינֹו. ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵאינֹו.ָיכֹול.ַלֲעבֹד.ֶאת.ַהּשׁ ֶ ין.ַהּגֹוִיים,.ַאל.ַיְחׁשֹב.ּשׁ ּבֵ

ִמּיֹות. ׁשְ ַהּגַ ֵמֲחַמת. ֲהדּות,. ּוַבּיַ ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ָיכֹול.

ְמקֹומֹות. ּבִ ַהּגֹוִיים.אֹו. ין. ּבֵ יִפים.אֹותֹו.ֵמֲחַמת.ִעּסּוקֹו. ּקִ ַהּמַ ְוַהחֹוְמִריּות.

ְך,. ֲהדּות..ַאל.ְלָאָדם.ֶזה.ַלֲחׁשֹב.ְולֹוַמר.ּכָ ָפִלים.ֲאֵחִרים.ָהְרחֹוִקים.ִמן.ַהּיַ ׁשְ

ָפִלים. ְ ַהּשׁ קֹומֹות. ַהּמְ ּוְבָכל. ַהּגֹוִיים. ין. ּבֵ ֲאִפילּו. ׁשֶ ֵיַדע. ה,. ַרּבָ ַאּדְ ַרק.

ִיְרַאת. ק.ּבְ ר.ְלִהְתַחּזֵ ַרְך,.ְוֶאְפׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִלְמצֹוא.ֶאת.ַהּשׁ מּוִכים.ֶאְפׁשָ ְוַהּנְ

י. ּכִ ְדֵרגֹות,. ַהּמַ ָכל. ּבְ ָמצּוי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ַהּתֹוָרה.. ּוְבִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ

ְמקֹומֹות. ָבר..ֲאָבל.ּבִ ֵכן.ִקּיּום.ְוִחּיּות.ְלׁשּום.ּדָ ַרְך.לֹא.ִיּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלֲעֵדי.ַהּשׁ ִמּבַ

ּנֹוֵפל. ה.ְוָעלּום.ְמֹאד..ָלֵכן,.ִמי.ׁשֶ ַרְך.ְמֻכּסֶ בֹודֹו.ִיְתּבָ מּוִכים.ּכְ ָפִלים.ְוַהּנְ ְ ַהּשׁ

ב. ַחּיָ ֲהדּות,. ִמּיַ ְמֹאד. ְרחֹוִקים. ִלְמקֹומֹות. ַהְינּו. ְנמּוכֹות,. ְלַמְדְרגֹות.

ִיְרַאת. ּבְ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ּיּוַכל. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ְוְטָרחֹות,. ְיִגיעֹות. ֶיֶתר. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ

אי,. ַוּדַ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי,.ַהּשׁ ר.ּכָ ּבֵ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ְוִאם.ִיְתּגַ ֵ ַהּשׁ

ָראּוי. יג.ֶחְפצֹו.ּכָ ְלַהּשִׂ
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יא

ֵפל. ם.ִאם.ָנַפל.ִלְמקֹום.ְקִלּפֹות,.ַהְינּו.ְלָמקֹום.ָנמּוְך.ְוׁשָ ּגַ ָצִריְך ָלַדַעת,.ׁשֶ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִמן. ְמֹאד. ְרחֹוִקים. ם. ׁשָ ים. ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ ְך,. ּכָ ל. ּכָ

קֹום.ַההּוא,.אֹו. ַפל.ַלּמָ ּנָ ְוִנְדֶמה.לֹו.ָלָאָדם.ׁשֶ ּוְבִמיּדֹוֵתיֶהם,. יֶהם. ַמֲעׂשֵ ּבְ

יּוַכל. לֹא. ָבר. ּכְ ׁשֶ לֹו. ְוִנְדֶמה. ָהָרִעים,. יֶהם. ְלַמֲעׂשֵ ָנַפל. ָחִליָלה. ָבר. ּכְ ׁשֶ

ִהְתַרֵחק.ְמֹאד.ִמן.ָהֱאֶמת,.ֵהן.ֵמֲחַמת. ַרְך,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָלׁשּוב.ְלַהּשׁ

רּוִעים.ּוִמּדֹוָתיו. יו.ַהּגְ ם.ָנַפל,.ֵהן.ֵמֲחַמת.ַמֲעׂשָ ר.ְלׁשָ ֵפל.ֲאׁשֶ ָ קֹום.ַהּשׁ ַהּמָ

ִמן. ָרחֹוק. ָמקֹום. ל. ִמּכָ ַרק. ְך.. ּכָ ָהֱאֶמת. ֵאין. ֶ ּשׁ ָלַדַעת. ָצִריְך. ָהָרעֹות,.

ר. ֶאְפׁשָ ָהָרעֹות,. ּדֹות. ְוַהּמִ ָהָרִעים. ים. ֲעׂשִ ַהּמַ עֹוֶמק. ּוִמּתֹוְך. ָהֱאֶמת,.

ִרים. ּבְ ֵלָמה,.ִאם.ִמְתּגַ ְתׁשּוָבה.ׁשְ ַרְך.ְוִלְזּכֹות.ַלְחזֹר.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ

ְמקֹום. ָכל. ּבְ ָלָאָדם. ְוָקרֹוב. ָמקֹום. ָכל. ּבְ ָמצּוי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ֱאֶמת.. ּבֶ

ָנַפל. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ אֹו. ָפִלים,. ְ ַהּשׁ ְמקֹומֹות. ּבִ אי,. ַוּדַ ּבְ ֲאָבל. ְצאֹו,. ִהּמָ

ן. ּנּו.ְמֹאד..ַעל.ּכֵ ה.ְוֶנְעַלם.ִמּמֶ ַרְך.ְמֻכּסֶ ם.ִיְתּבָ ֵ רּוִעים,.ֲאַזי.ַהּשׁ ים.ּגְ ְלַמֲעׂשִ

ֵדי. יֹון,.ּכְ ּסָ ּנִ ֶיֶתר.ְיִגיעֹות.ְוְטָרחֹות,.ְוָצִריְך.ַלֲעֹמד.ּבַ ר.ּבְ ּבֵ ַעל.ָהָאָדם.ְלִהְתּגַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי,.ַהּשׁ ר.ּכָ ּבֵ ַרְך..ָאְמָנם.ִאם.ִיְתּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ּיּוַכל.ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ בֹוא.ָלֱאֶמת.ּבִ ּיָ אי.ַיַעְזֵרהּו,.ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

יב

תֹוְך. ּבְ ָרה.ׁשֶ ְפלּו.ְל"ַהְסּתָ ּנָ ָעְברּו.ֲעֵברֹות.ְמֻרּבֹות.ַעד.ׁשֶ ים,.ׁשֶ ָנם ֲאָנׁשִ ֶיׁשְ

ֵאיָנם. ׁשֶ ַעד. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ִהְתַרֲחקּו. ּכֹה. ׁשֶ ַהְינּו. ָרה".. ַהְסּתָ

ְתׁשּוָבה,. ּבִ ָלׁשּוב. ְתעֹוְרִרים. ּמִ ּוְכׁשֶ ֵהם.. ֲעֵברֹות. עֹוְבֵרי. י. ּכִ ים,. יׁשִ ַמְרּגִ

ָבר. י.ּכְ לֹום,.ְוִנְדֶמה.ָלֶהם,.ּכִ ְקָוה.ַחס.ְוׁשָ ָבר.ָאְפָסה.ּתִ י.ּכְ ִנְדֶמה.ָלֶהם,.ּכִ

ר.ָאָדם.עֹוֵבר. ֲאׁשֶ י.ּכַ ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ּכִ ֵ לֹא.יּוְכלּו.ָלׁשּוב.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ
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ָרה".. ְל"ַהְסּתָ נֹוֵפל. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ר,. ֶהּתֵ ּכְ לֹו. ִנְדֶמה. ּה,. ּבָ ְוׁשֹוֶנה. ֲעֵבָרה.

ן,.ִאם.ֵאינֹו. ַרְך..ֲאָבל.ְלַאֵחר.ִמּכֵ ִיְתּבָ ם. ֵ ַהְינּו,.הּוא.ִמְתַרֵחק.ְמַעט.ֵמַהּשׁ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְועֹוֵבר.עֹוד.ֲעֵברֹות.ַרּבֹות,.ֲאַזי.ַהּשׁ ָעׂשָ ִמְתָחֵרט.ַעל.ָהַרע.ׁשֶ

ְתַרֵחק. ּמִ ָרה"..ַהְינּו.ׁשֶ תֹוְך.ַהְסּתָ ּבְ ָרה.ׁשֶ "ַהְסּתָ ּנּו.ּבְ ה.ִמּמֶ ּסֶ ם.ּוִמְתּכַ ִמְתַעּלֵ

י.חֹוֵטא. ָלל.ּכִ יׁש.ּכְ חֹוֵטא,.ֵאינֹו.ַמְרּגִ ה.ׁשֶ ּמָ ּכַ ַרְך,.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְך.ֵמַהּשׁ ל.ּכָ ּכָ

תֹוְך. ּבְ ׁשֶ ָרה. "ַהְסּתָ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ָחִליָלה,. ְתַרֲחִקים,. ּמִ ּוְכׁשֶ הּוא,.

ֶרְך.ּתֹוִעים..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק. אי,.ְמֹאד.ָלׁשּוב.ִמּדֶ ַוּדַ ה.ּבְ ָרה",.ָקׁשֶ ַהְסּתָ

ָרה. "ַהְסּתָ ּבְ ַפל. ּנָ ׁשֶ ָאָדם. אֹותֹו. ֲאִפילּו. ְלעֹוֵרר. ר. ֶאְפׁשָ ֱאֶמת,. ּבֶ ַהּתֹוָרה.

דֹוָלה.ָלׁשּוב. ְקָוה.ּגְ ׁש.לֹו.ּתִ ּיֵ ם.ְלהֹוִדיעֹו,.ׁשֶ ר.ּגַ ָרה",.ְוֶאְפׁשָ תֹוְך.ַהְסּתָ ּבְ ׁשֶ

יֵקי. ְלַצּדִ ית. ָהֲאִמּתִ ַהִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ֱאֶמת,. ּבֶ י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ל.ָאָדם. ֱאֶמת,.ָיכֹול.ּכָ ֶאְמָצעּוָתם.זֹוִכים.ְלֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ַרק.ּבְ ָהֱאֶמת,.ׁשֶ

זֹאת. ל. ּכָ ָחִליָלה.. ְמֹאד,. ִנְתַרֵחק. ֲאִפילּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב.

י.ַרק.ָאז.זֹוִכים. ּכִ יֵקי.ָהֱאֶמת,. ית.ְלַצּדִ ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ָאמּור,.ַעל. ּכָ

ר.ָלׁשּוב.ֶאל. ֱאֶמת,.ֶאְפׁשָ ֱאֶמת..ְוַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ְלֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ַרְך,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

יג

ה. ָ ַרְך,.ְמצּוָיה.ְקֻדּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ מֹוִכים.ָהְרחֹוִקים.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ְמקֹומֹות ַהּנְ ּבִ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲאָבל. תֹוָרה",. "ִסְתֵרי. ה. ֻכּנָ ַהּמְ ְמֹאד,. דֹוָלה. ּגְ

ֵפל.אֹו. ָמקֹום.ׁשָ לֹום.ּבְ ַפל.ַחס.ְוׁשָ ּנָ ם.ֲעלּוָמה.ְמֹאד..ָלֵכן,.ִמי.ׁשֶ ַהְמצּוָיה.ׁשָ

ָראּוי. ּכָ ר. ּבֵ ִיְתּגַ ִאם. י. ּכִ ָלַדַעת,. ָצִריְך. ָרעֹות,. ּוִמּדֹות. רּוִעים. ּגְ ים. ְלַמֲעׂשִ

דֹוָלה.יֹוֵתר.ֶאל. ֵאת.ֶוֱאֶמת.ּגְ ֶיֶתר.ׂשְ ָרה,.ָיכֹול.ָלׁשּוב.ּבְ ְרּכֹו.ַהּסָ ָלׁשּוב.ִמּדַ

בָֹאר. ּמְ ה",.ּכַ ָ ָאמּור."ְקֻדּשׁ ם,.ְמצּוָיה.ּכָ צּוי.ׁשָ ּמָ ָמקֹום.ׁשֶ י.ּבְ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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קֹום. ַרְך.ִמן.ַהּמָ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת,.ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ ר.ּבֶ ּבֵ ה.ְלִהְתּגַ ִיְזּכֶ ֶ ְלַמְעָלה..ּוְכׁשּ

ּלּו."ִסְתֵרי.ּתֹוָרה".ַעל.ָידֹו..ַהְינּו. מּוָכה,.ֲאַזי.ִיְתּגַ ְדֵרָגה.ַהּנְ ָהָרחֹוק.ּוִמן.ַהּמַ

ְוָקא. ּלּו.ּדַ ָהיּו.ֲעלּומֹות.ְולֹא.ָיְדעּו.ֵמֶהם,.ִיְתּגַ ּיֹות.ִמן.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ עֹות.ֲאִמּתִ ּדֵ

"ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות",. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ַרְך..ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ בֹוד.ַהּשׁ ה.ְמֹאד.ּכְ ּלֶ ַעל.ָידֹו..ְוִיְתּגַ

ִטים". ּפָ ׁשְ ה.ַהּמִ ּתֹוָרה."ְוֵאּלֶ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.י'.ּבַ בָֹאר.ּבְ ְוַכּמְ

בֹודֹו. ּכְ ל. ּדֵ ֲאַזי.ִמְתּגַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ר.ָאָדם.ָרחֹוק.ִמְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ

ָכל.ָהעֹוָלמֹות. ַרְך.ְמֹאד.ּבְ ִיְתּבָ

יד

ָחֵפץ. ׁשֶ ֵעת. ּבְ י. ּכִ ָלַדַעת,. ָעָליו. ִלְתׁשּוָבה,. ִמְתעֹוֵרר. ָהָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

יק. הּוא.רֹוֶצה.ִלְנסַֹע.ְלַצּדִ ֵעת.ׁשֶ ה.אֹו.ּבְ ָ ֻדּשׁ ֵנס.ְלַדְרֵכי.ַהּקְ ְלִהּכָ

ַעם.ֵיֶצר.ָהַרע. ל.ּפַ ר.ּכָ ּבֵ ֲהדּות,.ָאז.ִמְתּגַ ֵאּלּו.ַהְיסֹודֹות.ְלָכל.ַהּיַ ָהֱאֶמת,.ׁשֶ

ֲעבֹוַדת.ה',. ֱאֶמת.ּבַ ָאָדם.ִנְכַנס.יֹוֵתר.ּבֶ ְך..ּוְכָכל.ׁשֶ ָחָדׁש,.ָחָזק,.ְלָמְנעֹו.ִמּכָ

ַהּתֹוָרה. ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ָלׁשּוב. יֹוֵתר. ָחֵפץ. הּוא. ׁשֶ ָכל. ּכְ ַהְינּו.

ַעם. ּפַ ל. ּכָ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. יֹוֵתר.. דֹול. ּגָ ָהַרע. ֵיֶצר. ָעָליו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ֱאֶמת,. ּבֶ

אן.נֹוֵבַע,. ר.ָעָליו..ּוִמּכָ ּבֵ ְתּגַ ֶצר.ָהַרע.ֶהָחָדׁש,.ַהּמִ ר.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּיֵ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ׁשּוָקה. יק.ָהֱאֶמת,.ֵיׁש.לֹו.ּתְ ר.ָאָדם.ִמְתעֹוֵרר.ִלסַֹע.ֶאל.ַצּדִ ֲאׁשֶ ְפָעִמים.ּכַ ּלִ ׁשֶ

ׁשּוָקה.זֹו.ּפֹוֶחֶתת.. ר.ַמְתִחיל.ִלסַֹע,.ּתְ ֲאׁשֶ ְך,.ּכַ דֹוָלה.ִלְנִסיָעה.זֹו,.ְוַאַחר.ּכָ ּגְ

ֵמֲחַמת. זֹאת. ל. ּכָ ְלַגְמֵרי.. ׁשּוָקתֹו. ִמּתְ נֹוֵפל. יק,. ּדִ ַלּצַ יעֹו. ַהּגִ ּבְ ְוִלְפָעִמים.

יק. ְלַצּדִ ִסיָעה. ַלּנְ ַלִהְתעֹוְררּות. ֶכף. ּתֵ י. ּכִ ְלַמְעָלה.. ַהְמבֶֹאֶרת. ה. ּבָ ַהּסִ

זֹאת. ל. ּוְבׁשֶ ה,. ִחּלָ ּתְ ּבַ לֹו. ָהָיה. ׁשֶ ָהַרע,. ֶצר. ַהּיֵ ֶאת. ֵמִמית.הּוא. ָהֱאֶמת,.

ָבר.ִלסַֹע. ר.ָחֵפץ.ּכְ ֲאׁשֶ ְך,.ּכַ ִסיָעה,.ֲאָבל.ַאַחר.ּכָ ׁשּוָקה.ַלּנְ ַחת.ַהּתְ ִמְתַלּקַ

ְכֵדי.ְלָמְנעֹו.ִמן. ה.ִמּקֹוְדמֹו,.ּבִ ה.ֶאְצלֹו.ֵיֶצר.ָהַרע.ָחָדׁש.ָקׁשֶ ׁש,.ִמְתַהּוֶ ַמּמָ
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ִהְתעֹוְררּותֹו. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ׁשּוָקתֹו.. ּתְ ת. ֶנְחֶלׁשֶ זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ִסיָעה. ַהּנְ

ם.ְוִקּיּום. ֵ ק.ְוִהְתָקֵרב.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ אי.ִהְתַחּזֵ ַוּדַ יק.ָהֱאֶמת,.ּבְ ִסיָעה.ֶאל.ַצּדִ ַלּנְ

ה. ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ֻסּכָ ְפֵני.ֵכן,.ּוְמבָֹאר.ּבְ ַהּתֹוָרה.יֹוֵתר.ִמּלִ

ֱאֶמת. ָחֵפץ.ּבֶ ן.ִמי.ׁשֶ ּנּו"..ַעל.ּכֵ דֹול.ִמּמֶ דֹול.ֵמֲחֵברֹו,.ִיְצרֹו.ּגָ ל.ַהּגָ י.ּכָ נב(,."ּכִ

י.יּוַכל.ִלְזּכֹות.ְלָכְך.ַרק.ַעל. ַרְך,.ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ

יק. ְלַצּדִ ַהִהְתָקְרבּות. ּוִבְגַלל. ָהֱאֶמת.. יק. ּדִ ַלּצַ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי.

ָהַרע,. ֶצר. ַהּיֵ ל. ׁשֶ ִניעֹות. ַהּמְ מּול. דֹוָלה. ּגְ קּות. ִהְתַחּזְ ָצִריְך. ָהֱאֶמת.

יק. רֹוֶצה.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַצּדִ ִמיד.ַעל.ָהָאָדם.ׁשֶ ׁשֹות.ּתָ רֹות.ּוִמְתַחּדְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ

ָהֱאֶמת.

טו

ם,. ָ ה.ִמיֵני.ֵיֶצר.ָהַרע..ְלרֹב.ָהעֹוָלם.ֵיׁש.ֵיֶצר.ָהַרע.ָנמּוְך.ּוְמֻגּשׁ ּמָ ָנם ּכַ ֶיׁשְ

ָהָאָדם. ֶאת. ה. ְמַפּתֶ הּוא. י. ּכִ ׁש,. ַמּמָ טּות". ׁשְ "רּוַח. ה. ַהְמֻכּנֶ

ֵכת. ְמֻזּכֵ ַעת. ּדַ לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ּוִמי. ׁש.. ַמּמָ ְוָלֲעֵברֹות. ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ְלַתֲאוֹות.

ֶאְצלֹו.אֹותֹו. אי. ַוּדַ ּבְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ת. ֻדּלַ ִמּגְ ִמְזֵער. ְמַעט. ַדְעּתֹו. ּבְ ּוֵמִבין.

ֲאַות. ל.ּתַ יֹון.ׁשֶ ּסָ עֹון..ַוֲאִפילּו.ַהּנִ ּגָ טּות.ְוׁשִ ׁשּוט.ְוָנמּוְך.הּוא.ׁשְ ֵיֶצר.ָהַרע.ּפָ

ְוֵאינֹו. עֹון. ּגָ ׁשִ ַהּכֹל.הּוא. יטּות. ְפׁשִ ּבִ ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ּתַ ָאר. ּוׁשְ ִנאּוף.

ַרק.הּוא. ֲחמּורֹות.. ֲעֵברֹות. ל. ׁשֶ ָהַרע. ֵיֶצר. רּות.מּול. ּבְ ִהְתּגַ ְלׁשּום. ָזקּוק.

הּוא.ָעִדין.יֹוֵתר. בֹוָהה.יֹוֵתר.ׁשֶ ְדֵרָגה.ּגְ ֶנֶגד.ֵיֶצר.ָהַרע.ִמּמַ ר.ּכְ ּבֵ ָצִריְך.ְלִהְתּגַ

מּורֹות,. ה.ֶאת.ָהָאָדם.ַלֲעֵברֹות.ּוְלַתֲאוֹות.ּגְ ַפּתֶ ׁשּוט.ַהּמְ ֶצר.ָהַרע.ַהּפָ ִמן.ַהּיֵ

ֶצר. ַעס,.ַעְצבּות,.ְוכּו',.ֲאָבל.ַהּיֵ אּות,.ּכַ ל.ּגֵ ר.ֵיֶצר.ָהַרע.ׁשֶ ּבֵ י.ָעָליו.ִמְתּגַ ּכִ

ׁש.לֹו. ּיֵ דֹוָלה.ֵאֶצל.ָאָדם.ֶזה,.ׁשֶ טּות.ּגְ ֱאֶמת.הּוא.ׁשְ ל.רֹב.ָהעֹוָלם.ּבֶ ָהַרע.ׁשֶ
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ילֹו. ּצִ ּיַ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ ִמיד. ּתָ ָצִריְך. ָאָדם. ְוָכל. י.. ֲאִמּתִ ֶכל. ׂשֵ

ל.ִמיֵני.ְיָצִרים.ָרִעים.ּוִמּכֹל.ִמיֵני.ִנְסיֹונֹות. ִמּכָ

טז

ָהַרע. ֵיֶצר. ַהְינּו. ה,. ּקָ ּדַ ה. ְקִלּפָ ֶהם.הּוא. ּלָ ׁשֶ ָהַרע. ֶצר. ּיֵ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ָנם  ֶיׁשְ

ׁש,.ַרק. ׁש.ְוָלֲעֵברֹות.ַמּמָ ה.ְלַתֲאוֹות.ָרעֹות.ַמּמָ ֵאינֹו.ְמַפּתֶ ָעִדין.ׁשֶ

רּוִעים. ָרִטים.ּגְ ה.ּפְ ַכּמָ ֵהם.ּבְ ָגִמים.ֲעִדיִנים.ׁשֶ הּוא.ֵמִביא.ֶאת.ָהָאָדם.ִלּפְ

ַעס,. ּכַ אּות,. ּגֵ ל. ׁשֶ ָהַרע. ֵיֶצר. ַהְינּו. רּועֹות.. ּגְ ַוֲעֵברֹות. ֲאוֹות. ִמּתַ יֹוֵתר.

ֶזה.ָמצּוי.ַרק. ָגִמים.ּדֹוִמים..ֵיֶצר.ָהַרע.ּכָ ה,.ְצִביעּות.ְועֹוד.ּפְ ַעְצבּות,.ֲחֻנּפָ

ים.. ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ל.ַצּדִ דֹוִלים,.ֲאָבל.ֶזה.ֲעַדִין.ֵאינֹו.ֵיֶצר.ָהַרע.ׁשֶ ים.ּגְ ֵאֶצל.ֲאָנׁשִ

ָראּוי. ים.ּכָ ׁש,.ְוִאם.ֵאין.ּכֹוְבׁשִ ֶהם.הּוא.ַמְלַאְך.ָקדֹוׁש.ַמּמָ ּלָ י.ֵיֶצר.ָהַרע.ׁשֶ ּכִ

ִלְפָגִמים. לֹום. ְוׁשָ ַחס. יַע. ְלַהּגִ ר. ֶאְפׁשָ דֹוׁש",. ַהּקָ "ַמְלַאְך. ָהַרע. ֵיֶצר. ֶאת.

ְך.ְמבָֹאר. ׁשּוט,.ּכָ ר.ַעל.ְיֵדי.ֵיֶצר.ָהַרע.ּפָ דֹוִלים.יֹוֵתר,.ּוִמְכׁשֹולֹות,.ֵמֲאׁשֶ ּגְ

"ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות." ּבְ

יז

ַהְינּו,. דֹול.. ּגָ ָהַרע. ֵיֶצר. ָמצּוי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ַהִהְתָקְרבּות. ִעְנַין. ּבְ ם  ּגַ

ַהְפָרָזה. ַהְינּו. ה,. ּדָ ַהּמִ ִמן. חּוץ. י. ִמּדַ דֹוָלה. ּגְ ִהְתַלֲהבּות. ִלְפָעִמים.

ֶצר.ָהַרע.. ְתִאים.ְלאֹותֹו.ָאָדם,.נֹוַבַעת.ִמן.ַהּיֵ ב"פרומקייט".יֹוֵתר.ִמן.ַהּמַ

ֶצר.ָהַרע.ֵמִביא.ֶאת.ָהָאָדם.ְלִמְכׁשֹולֹות.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתַרֲחקּות. ַהּיֵ ֶ מֹו.ּשׁ י.ּכְ ּכִ

דֹוִלים.יֹוֵתר.ַעל.ְיֵדי.ִרּבּוי. ְך.ֵמִביא.ֶאת.ָהָאָדם.ְלִמְכׁשֹולֹות.ּגְ ֲהדּות,.ּכָ ִמּיַ

ַלת. ַקּבָ ֵעת. ּבְ י. ּכִ ּתֹוָרה,. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְלַמְדֵרָגתֹו.. ְך. ּיָ ַ ׁשּ ֵאינֹו. ׁשֶ ִהְתַלֲהבּות,.

ן.ֶיֶהְרסּו. מֹות.יט,.כא.(."ּפֶ ָרֵאל.)ׁשְ ֵני.ִיׂשְ ַרְך.ֶאת.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּתֹוָרה.ִהְזִהיר.ַהּשׁ
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ר. ָתּ ְך.ְוַהּמֻ ּיָ ַ ַרְך,.יֹוֵתר.ִמן.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ְלַהּשׁ ּלֹא.ִיְתָקְרבּו.ִמּדַ ֶאל.ה'",.ַהְינּו.ׁשֶ

ִמְתעֹוֵרר. הּוא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ּדֹור,. ָכל. ּבְ ָאָדם. ְלָכל. י. ֲאִמּתִ ִלּמּוד. ְוֶזהּו. ָלֶהם..

יַע.ִליֵדי. י.ָיכֹול,.ָחִליָלה,.ְלַהּגִ ּכִ ַיְפִריז,. ּלֹא. ְלִהְתַלֲהבּות."ְפרּוְמַקייט",.ׁשֶ

ה. ּדָ ְוַהּמִ יעּור. ַהׁשִ ָלַדַעת.ֶאת. ְמֹאד. ה. ׁשֶ ּקָ ֶ ּשׁ ּוִבְגַלל. דֹוִלים.. ּגְ ִמְכׁשֹולֹות.

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ֵמַהּשׁ ׁש.ַהְרּבֵ ִמיד.ֵיׁש.ְלַבּקֵ בּול,.ָלֵכן.ּתָ ֲהדּות.ַעד.ֵהיָכן.ַהּגְ ּיַ ּבַ

ֲהדּות,. ּיַ יעּור.ּבַ ִלי.ׁשּום.ָטעּות.ֶאת.ַהׁשִ ֱאֶמת.ּבְ ִלְזּכֹות,.ָלַדַעת.ּוְלָהִבין.ּבֶ

קֹום.ּבֹו.הּוא.ִנְמָצא. ַמן.ּוְלִפי.ַהּמָ תֹו,.ְלִפי.ַהּזְ ְרּגָ ל.ָאָדם.ְלִפי.ּדַ ּכָ

יח

לֹום,.ָצִריְך. ָצָרה.ַחס.ְוׁשָ יִנים.ׁשֹוִרים.ָעָליו.ְוהּוא.ּבְ ר.ּדִ אֹותֹו ָאָדם.ֲאׁשֶ

ֵעת.ָצָרה,.ַרֲחָמָנא. י.ּבְ ֶצר.ָהַרע..ּכִ ֵצל.ִמן.ַהּיֵ ר.ְמֹאד.ְלִהּנָ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ֵעת. י.ּבְ חּוׁש,.ּכִ רֹוִאים.ּבְ ֶ מֹו.ּשׁ ר.ְמֹאד.ַעל.ָהָאָדם,.ּכְ ּבֵ ָלן,.ֵיֶצר.ָהַרע.ִמְתּגַ ִלּצְ

ְלַכַעס. ּוְמִביאֹו. ָהָאָדם. ַעל. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע. ֵיֶצר. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ָצָרה,.

ַרֲחָמָנא. ִלְכִפירֹות,. ְוִלְפָעִמים. ָחה,. ּגָ ַהַהׁשְ ַעל. ּוְלִהְתַרֵעם. ּוְלַעְצבּות,.

ל. ִמּכָ רּוָעה. ּגְ ִהיא. ׁשֶ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ְלַהׁשְ ֲחׁשּות. ְלִהְתּכַ ַהְינּו. ָלן,. ִלּצְ

ְוָצרֹות. ְוִדיִנים,. בּורֹות. ִמּגְ הּוא. ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ ׁשֶֹרׁש. ר. ִעּקַ י. ּכִ ָגִמים.. ַהּפְ

רּות. ּבְ ֵעת.ָצָרה,.ִהְתּגַ ֶכן.ּבְ ּלָ בּורֹות.ְוִדיִנים,.ׁשֶ ן.ִמּגְ ם.ּכֵ ְוִיּסּוִרים.נֹוְבִעים.ּגַ

ָצָרה,. לֹום.ּבְ רּוי.ַחס.ְוׁשָ ר.ָהָאָדם.ׁשָ ֲאׁשֶ דֹוָלה.ְמֹאד..ָלֵכן.ּכַ ֶצר.ָהַרע.ּגְ ַהּיֵ

ִמן. ֵהן. ָרה. ַהּצָ ִמן. ֵהן. ילֹו. ּצִ ּיַ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ָצִריְך.

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵעת.ַהִהיא,.ּכַ ר.ָעָליו.ּבָ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ֶצר.ָהַרע,.ּשׁ ַהּיֵ
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ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְמֹאד. יָקה. ַמּזִ ָהַעְצבּות. ת. ִמּדַ י. ּכִ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ָצִריְך. ם  ּגַ

ָעָליו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ ַעְצבּות,. ּבְ רּוי. ׁשָ ָאָדם. ּוְכׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות..

ּוִמְכׁשֹולֹות,. ים. ַרּבִ ִלְפָגִמים. ָחִליָלה. יִעים. ַמּגִ ַעְצבּות. ְיֵדי. ְוַעל. ְמֹאד,.

ִמיד. ר.ּתָ ּבֵ ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה..ָלֵכן.ָצִריְך.ְלִהְתּגַ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

בָֹארֹות. ָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות.ַהּמְ ַח.ַעְצמֹו.ּבְ ּמֵ ְמָחה,.ּוְלׂשַ ת.ַהּשִׂ ִמּדַ ק.ּבְ ּוְלִהְתַחּזֵ

ּוְלַהֲחיֹות. ֹמַח. ִלׂשְ ָיכֹול. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ַהְינּו. ִלְבָרָכה.. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ִסְפֵרי. ּבְ

ְולֹא. ִעּמֹו,. ה. עֹוׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַהֲחָסִדים,. ַהַהְרָחבֹות. ִעם. ַעְצמֹו.

יַע.ְלַעְצבּות. ּלֹא.ַיּגִ ְכֵדי.ׁשֶ ּלֹו,.ּבִ ְסיֹונֹות.ׁשֶ יט.ַעל.ַהֶחְסרֹונֹות.ְוַעל.ַהּנִ ְלַהּבִ

סּוק.)ֵחֶלק. ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.ְמָפֵרׁש.ֶאת.ַהּפָ מֹו.ׁשֶ לֹום,.ּכְ ַחס.ְוׁשָ

ַהְרָחבֹות. ּבַ ִמיד. ּתָ ְלִהְתּבֹוֵנן. ַהְינּו. י".. ּלִ . ִהְרַחְבּתָ ר. ּצָ "ּבַ קצ"ה(. ִסיָמן. א'.

ִמן. אי,. ַוּדַ ּבְ ֵצל,. ִיּנָ ַוֲאַזי. ָצָרה,. ֵעת. ּבְ ָהָאָדם. ִעם. ה. ַרְך.עֹוׂשֶ ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י.ַהֲחָסִדים.ְוַהּטֹובֹות,.ׁשֶ ָהַעְצבּות..ְוָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ּכִ

עֹוְבִרים. ׁשֶ רֹות. ְוַהּצָ ּסּוִרים. ַהּיִ ִמן. ּוְגדֹוִלים. ים. ַרּבִ ָהָאָדם,. ִעם. ה. עֹוׂשֶ

מֹות.כ,.ו.(. "י.ׁשְ ַרׁשִ א.סֹוָטה.פ"ד,.הּוָבא.ּבְ ִדְבֵרי.חז"ל.)ּתֹוֶסְפּתָ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָעָליו,.ּכַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְרָענּות",.ַהְינּו.ַהּטֹובֹות,.ׁשֶ ת.ּפֻ ּדַ ה.ִמּמִ ה.טֹוָבה.ְמֻרּבָ "ִמּדָ

עֹוְבִרים. ׁשֶ ּסּוִרים,. ַהּיִ ִמן. ֵהן. ּוְגדֹולֹות. ַרּבֹות. ָהָאָדם,. ִמיד.ִעם. ּתָ ה. עֹוׂשֶ

ֻקּדֹות.טֹובֹות.ּוְמַעט. ַח.ַעְצמֹו.ִעם.ַהּנְ ּמֵ ִמיד.ְלׂשַ ָעָליו..ּוְברּוָחִנּיּות.ָצִריְך.ּתָ

ּתֹוָרה.)ח"א.סי'. ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַעְצמֹו.. ּבְ ּמֹוֵצא. ֶ ּשׁ ֲהדּות,. ַהּיַ

ֲהדּות. ּיַ קּות.ַוֲאִחיָזתֹו.ּבַ ר.ַהִהְתַחּזְ י.ִעּקַ עֹוִדי"..ּכִ ָרה.ֵלאלַֹקי.ּבְ רפ"ב(."ֲאַזּמְ

י.ֶחְדַות. סּוק.)נחמי'.ח,.י.(."ּכִ ּפָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְמָחה,.ּכַ ת.ַהּשִׂ הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִמּדַ

ְמָחה. ֲהדּות.הּוא.ַעל.ְיֵדי.ַהּשִׂ ּיַ קּות.ּבַ ר.ַהִהְתַחּזְ ֶכם"..ַהְינּו,.ִעּקַ ה'.ִהיא.ָמֻעּזְ

ֶאת. עֹוְרִרים. ּמְ ׁשֶ טֹוִבים. ים. ּוַמֲעׂשִ ְצוֹות. ַהּמִ ִעם. ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ
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ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ם.ָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ּגַ ֵ ָהָאָדם.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

טֹובֹות. ְנֻקּדֹות. ּבִ מֹוַח. ִלׂשְ ָהֵעָצה. י. ּכִ ַהּבֶֹקר"(. ַמת. ּכָ ַהׁשְ )"ִהְלכֹות. ֲהָלכֹות.

ל. ּה.ִמן.ַהּכַֹח.ׁשֶ ָרה",.ֵיׁש.ּבָ ּתֹוָרה."ֲאַזּמְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְוָלדּון.ַעְצמֹו.ְלַכף.ְזכּות,.ּכַ

ְלָקֵרב. ַהְינּו,. ְטהֹוִרים.. א. ּוְלַטּמֵ ְטֵמִאים. ְלַטֵהר. ֲאדּוָמה",. ָרה. ּפָ "ֵאֶפר.

ֵמִאיָדְך,. ֲאָבל. ּוְרחֹוִקים.. ְטֵמִאים. ֵמֲעוֹונֹות. ּוְלַטֵהר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ה.ּוְבָטֳהָרה,.ֲעלּוָלה.ֵעָצה.זֹו.ְלַרֲחָקם. ָ ְקֻדּשׁ ְטהֹוִרים,.ַהְינּו.ֵאּלּו.ַהּנֹוֲהִגים.ּבִ

ְלִהְתּבֹוֵנן. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ָראּוי.. ּכָ ּלֹא. ׁשֶ ּה. ּבָ ִיְנָהגּו. ִאם. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ם. ֵ ַעם.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ָכל.ּפַ ָרה".ִיְתָקֵרב.ּבְ ל."ֲאַזּמְ ַעל.ְיֵדי.ָהֵעָצה.ׁשֶ ֵהיֵטב,.ׁשֶ

יבּות.ְלָכל.ְנקּוָדה.טֹוָבה,. ַעם.ָלֵתת.ּתֹוֶסֶפת.ֲחׁשִ ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּוְבָכל.ּפַ

ה.טֹוב. ל.ַמֲעׂשֵ ק.ּכָ ּוִבְפָרט.ְלַחּזֵ

כ

ְלַמַען. ִהיא. ֲהדּות,. ַלּיַ ְתעֹוֵרר. ַהּמִ ְלָאָדם,. ּקֹוֵרית. ׁשֶ ַהִהְתַרֲחקּות 

ָאָדם.ִמְתעֹוֵרר.ְוָחֵפץ.ְלִהְתָקֵרב. ׁשֶ ַהִהְתָקְרבּות..ַהְינּו.ּכְ

ִאים. י.רֹב.ּבָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ַעל.ּפִ ֵ ַרְך,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶאל.ַהּשׁ

ָלן,.ּוְמִניעֹות.ַרּבֹות.ְוָקׁשֹות,.ְוִנְדֶמה.לֹו. יִנים.ְוִיּסּוִרים.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ָעָליו.ּדִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ה,.ִנְדֶמה.לֹו,.ּכִ ַרּבָ ּבֹר.ְמִניעֹות.ֵאּלּו..ַאּדְ י.לֹא.יּוַכל.ִלׁשְ ּכִ

ְך,.ַרק.ְמִניעֹות. ָבר.ּכָ ֱאֶמת.ֵאין.ַהּדָ ִניעֹות..ֲאָבל.ּבֶ ַמְרִחיק.אֹותֹו.ַעל.ְיֵדי.ַהּמְ

ִאם. אֹותֹו. ִלְבֹחן. ַעְצמֹו,. ּבְ ְבָיכֹול. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְלטֹוָבתֹו,. ֵהן. ֵאּלּו.

ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהָאָדם. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ִהיא.. ית. ֲאִמּתִ .- ֲהדּות. ַלּיַ זֹו. ִהְתָקְרבּות.

ּסּוִרים. ְגַלל.ַהּיִ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ לֹום.ֵמַהּשׁ יֹון.ְולֹא.ְלִהְתַרֵחק.ַחס.ְוׁשָ ּסָ ּנִ ַלֲעמֹוד.ּבַ

לֹום. רּוְך.הּוא.ָחֵפץ.ְלַהְרִחיקֹו.ַחס.ְוׁשָ דֹוׁש.ּבָ י.ַהּקָ ְוַהְמִניעֹות.ְוַאל.ַיֲחׁשֹב,.ּכִ

ה,.ָצִריְך.ָלַדַעת. ַרּבָ ּסּוִרים.ְוַהְמִניעֹות..ַרק.ַאּדְ ֶאְמָצעּות.ַהּיִ ֲהדּות.ּבְ ִמן.ַהּיַ
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ַרק. ְוהּוא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ הּוא. ָהָאָדם. ַעל. ָהעֹוֵבר. ל. ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין,.

ם. ֵ ר.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ּבֵ ְתּגַ ּיִ יֹון,.ּוְכֵדי.ׁשֶ ָאמּור.ַאְך.ְלִנּסָ ְלטֹוָבה,.ְוהּוא.ּכָ

ַעל.ְיֵדי.ְמִניעֹות. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.)ֵחֶלק.א'.סי'.ס"ו(,.ׁשֶ י.ְמבָֹאר.ּבְ ַרְך..ּכִ ִיְתּבָ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ֱאֶמת. ּבֶ ִנְכָסִפים. ִאם. ק,. ְוֵחׁשֶ ָרצֹון. ֶיֶתר. ּבְ ִקים. ִמְתַחּזְ ְוִנְסיֹונֹות.

ְמֹאד,. ה. ָקׁשָ ִהיא. ְסיֹונֹות. ּוַבִנּ ְמִניעֹות. ּבַ ְלָחָמה. ַהּמִ ר. ּוַבֲאׁשֶ ַרְך.. ִיְתּבָ

ּלֹא. ֵצל.ֵמֶהם,.ְוׁשֶ ַרְך.ְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ִמיד.ִמן.ַהּשׁ ׁש.ּתָ ֵמֲחַמת.זֹאת.ָצִריְך.ְלַבּקֵ

ׁש.ָחִליָלה.ְמִניעֹות,.ַרק.ָצִריְך. ּיֵ ׁשֶ ְלִהְתַרֵחק.ְלעֹוָלם.ִמן.ָהֱאֶמת.ֲאִפילּו.ּכְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִמיד.ּבְ ק.ּתָ ְלִהְתַחּזֵ

כא

ָהָאָדם.ִהְתַרֵחק.ִמן. ׁשֶ ֲאִפילּו.ּכְ ּבּור..ַהְינּו.ׁשֶ קּות.ִהיא.ַהּדִ ָהֵעָצה ְלִהְתַחּזְ

ר. ּבֵ ְוִיְתּגַ ק. ִיְתַחּזֵ ֵכן,. י. ּפִ ַעל. ַפל,.ַאף. ּנָ ׁשֶ ְלָמקֹום. ְוָנַפל. ֲהדּות. ַהּיַ

ּבּוֵרי. ּבּוֵרי.ֱאֶמת,.ַהְינּו.ּדִ ר.ּדִ ּה.ָנַפל.ְוִהְתַרֵחק,.ִויַדּבֵ ְחּתֹוָנה.ּבָ ה.ַהּתַ ְרּגָ ּדַ ּבַ

ָפתֹו. ׂשְ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ יַח.ִלְפֵני.ַהּשׁ ַמִים..ְוָיׂשִ ה,.ְוִדּבּוֵרי.ִיְרַאת.ׁשָ ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ

ׁשּוָעה. ׁש.ּתְ ׁשֹות.ָעָליו,.ִויַבּקֵ ְתַרּגְ ל.ִיּסּוָריו.ְוַהְמִניעֹות.ַהּמִ ּוִבְלׁשֹונֹו,.ַעל.ּכָ

ַמִים.ִעם.ֲחֵבָריו,.ּוִמּכֹל. ִיְרַאת.ׁשָ ּבּוֵרי.ֱאֶמת.ּבְ ר.ּדִ ם.ְיַדּבֵ ַרְך..ּגַ ּנּו.ִיְתּבָ ִמּמֶ

דֹוָלה.ֲעבּורֹו.ְלִהְתָקֵרב. אי.טֹוָבה.ּגְ ַוּדַ ָבר.ֶזה.ּבְ ּדָ י,.ׁשֶ ן.ִעם.ַרּבֹו.ָהֲאִמּתִ ּכֵ ׁשֶ

יר.ָלָאָדם.ֶאת. ּבּור.ְלַהְזּכִ דֹול.ַלּדִ י.ֵיׁש.ּכַֹח.ּגָ ַרֲחקּותֹו..ּכִ ֲהדּות.ֵמעֶֹמק.ִהּתְ ַלּיַ

סּוק.)ירמי'.לא,.יט.(. ּפָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ית,.ּכַ ְכִלית.ָהֲאִמּתִ ַרְך.ְוֶאת.ַהּתַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ּבּוֵרי.ֱאֶמת.זֹוְכִרים. ַעל.ְיֵדי.ּדִ ֶרּנּו.עֹוד"..ַהְינּו.ׁשֶ ִרי.ּבֹו.ָזכֹר.ֶאְזּכְ י.ַדּבְ י.ִמּדֵ "ּכִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ִדּבּורֹו.ֶאל.ַהּשׁ ץ.ּבְ ָהָאָדם.ִיְתַאּמֵ יֹוֵתר..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ֶאת.ָהֱאֶמת.ּבְ

ְמקֹומֹות.ָהְרחֹוִקים. ֲאִפילּו.ִאם.ָנַפל.ּבִ ק.ׁשֶ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֲאַזי.ִיְהֶיה.ְמֻחּזָ ּמְ ּכַ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ם.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ָ ה,.ָיׁשּוב.ִמּשׁ ָ ֻדּשׁ ְמֹאד.ִמן.ַהּקְ
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כב

י"ט.. ָסִעיף. ּבְ ְלֵעיל. בָֹאר. ּמְ ּכַ ְמָחה. ַהּשִׂ ת. ִמּדַ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ִמיד. ּתָ ָצִריְך 

ִיְרַאת. ּבְ ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו. ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְוָצִריְך.ַלֲעבֹוד.ֶאת.

ַהְינּו. ְדֵרָגה,. ַהּמַ ִמן. ַעם. ּפַ נֹוְפִלים. ְוִאם. ְמָחה.. ׂשִ ּבְ ַהּתֹוָרה. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ

ִריְך. ּצָ ִפי.ׁשֶ ּכְ ם. ֵ ק.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ִדים.ֶאת.ָהֶרֶגׁש.ְוֶאת.ַהֵחׁשֶ ר.ְמַאּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ִהְתנֹוֵצץ. אֹור.ׁשֶ ֲאָרה.לֹו,.ַהְינּו.ּבָ ׁשְ ּנִ ק.ִעם.ַהֶהָאָרה.ׁשֶ ִלְהיֹות,.ֵיׁש.ְלִהְתַחּזֵ

ָראּוי..ְולֹא.ִלּפֹול.ְלׁשּום.ַעְצבּות,.ַחס. ָהְיָתה.ּבֹו.ִהְתעֹוְררּות.ּכָ ְזַמן.ׁשֶ לֹו.ּבִ

ְמָחה.ּוְבִהְתרֹוְממּות. ׂשִ ק.ּבְ ַעת,.ַרק.ְלִהְתַחּזֵ לֹום,.ּוְלׁשּום.ֲחִליׁשּות.ַהּדַ ְוׁשָ

ִמיד. ַהּמַֹח.ּתָ

כג

ְיהּוִדים. ין. ּבֵ צּוי. ּמָ ׁשֶ ִמי. ְוֵכן. ָהעֹוָלם,. ֻאּמֹות. ין. ּבֵ ְמעָֹרב. הּוא. ׁשֶ ִמי 

ָלָאָדם. ֶבת. ְמַסּבֶ ָחה. ּגָ ַהַהׁשְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו. ֲהדּות,. ַהּיַ ִמן. ָהְרחֹוִקים.

גֹון. ֲהדּות,.ּכְ ין.ְיהּוִדים.ָהְרחֹוִקים.ִמן.ַהּיַ ין.ּגֹוִיים,.אֹו.ּבֵ ְצָטֵרְך.ָלבֹוא.ּבֵ ּיִ ׁשֶ

ֵהר. ל.ִסּבֹות.ֲאֵחרֹות,.ָצִריְך.ְלִהּזָ ׁשֶ ן.אֹו.ּבְ א.ּוַמּתָ ֵמֲחַמת.ְמָלאָכה.אֹו.ַמּשָׂ

יַח. ּגִ ְלַהׁשְ ְוָצִריְך. ְפָרִטּיּות.. ּבִ ֵהן. ְכָלִלּיּות. ּבִ ֵהן. ֲהדּות. ּיַ ּבַ ֵזק. ִיּנָ ּלֹא. ׁשֶ ְמֹאד.

ים. ְתִהּלִ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהָרִעים,. יֶהם. ּוְלַמֲעׂשֵ ְלִמּדֹוֵתיֶהם. ִיּפֹול. ּלֹא. ׁשֶ ְמֹאד,.

ין. ר.ְמעָֹרִבים.ּבֵ ֲאׁשֶ יֶהם"..ַהְינּו.ּכַ ְלְמדּו.ַמֲעׂשֵ ְתָעְרבּו.ַבּגֹוִים.ַוּיִ )קו,.לה.(."ַוּיִ

יֶהם,.ַעל. ֲעׂשֵ ֲהדּות.לֹוְמִדים.ִמּמַ ין.ְיהּוִדים.ְרחֹוִקים.ְמֹאד.ִמּיַ ַהּגֹוִיים.אֹו.ּבֵ

ם. ֵ ה.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְתִפּלָ בָֹאר..ְוָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ּמְ יַח.ְמֹאד,.ּכַ ּגִ ן.ָצִריְך.ְלַהׁשְ ּכֵ

ֲהדּות.ַעל.ְיֵדי.רַֹע.ַמַעְלֵליֶהם. ּיַ ל.ֵנֶזק.ּבַ ֵצל.ִמּכָ ַרְך,.ְלִהּנָ ִיְתּבָ
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כד

ּום. ִמּשׁ ּפֹוֵחד. ֵאינֹו. ָחָזק,. ּבֹו. ּלִ ֶ ּשׁ ָהָאָדם. י. ּכִ ב.. ּלֵ ּבַ הּוא. בּוָרה. ַהּגְ ר  ִעּקַ

ְוִלְכּבֹשׁ. נֹוָראֹות. בּורֹות. ּגְ ִלְפעֹל. ְוָיכֹול. ָבר,. ּדָ ּום. ּוִמּשׁ ָאָדם.

ָבר.ְוָרץ. ּום.ּדָ ֵאינֹו.ִמְתָיֵרא.ִמּשׁ ִמְלֲחמֹות.ֲחָזקֹות.ַעל.ְיֵדי.ֹחֶזק.ְוֹאֶמץ.ִלּבֹו.ׁשֶ

ָהָאָדם. ֲעבֹוַדת.ה'..ַהְינּו.ׁשֶ ּבַ ׁש. ְוֵכן.הּוא.ַמּמָ יֹוֵתר.. ּבְ ְלָחָמה.ַהֲחָזָקה. ַלּמִ

ֲאַזי. ַהּתֹוָרה,. ּוְבִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ֱאֶמת. ּבֶ ֶהָחֵפץ.

ּוְבִריאּות. ְרָנָסה. ּפַ ל. ִמּיּות.ׁשֶ ַגׁשְ ּבְ ֶנְגּדֹו.ְמִניעֹות.ָקׁשֹות,.ֵהן. ּכְ רֹות. ּבְ ִמְתּגַ

ָעָליו. רֹות. ּבְ ִמְתּגַ רּוָחִנּיּות. ּבְ ֵהן. יתֹו,. ּבֵ ֵני. ִמּבְ ֵהן. ַעְצמֹו,. ד. ִמּצַ ֵהן. ַהּגּוף,.

ָעָליו. רֹות. ּבְ ִמְתּגַ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט. ָרעֹות,. ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ּתַ ל. ׁשֶ ְמִניעֹות.

דֹוָלה. ְוַהּגְ ה. ׁשָ ַהּקָ ִניָעה. ַהּמְ י. ּכִ יֹוֵתר.. ּבְ ה. ׁשָ ַהּקָ ִניָעה. ַהּמְ ֵהן. ׁשֶ ִפירֹות,. ּכְ

ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.. בָֹאר.ּבַ ּמְ ן.ִהיא.ְמִניַעת.ַהּמַֹח,.ּכַ ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ

ית.ּוַבֲאִריכּות. ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ִלּבֹו.ּוְבַדְעּתֹו.ּבֶ ק.ּבְ י.ֵכן,.ִאם.ִיְתַחּזֵ ַאף.ַעל.ּפִ

ֵני. ל.ִמּפְ ּטֵ אי.לֹא.ִיְתּבַ ַוּדַ "ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנה".ָסִעיף.ל"ד,.ּבְ בָֹאר.ּבֶ ּמְ ִים,.ּכַ ַאּפָ

קּות. ּכַֹח.ְוַלִהְתַחּזְ ּלַ ֵני.ׁשּום.ִמְלָחָמה,.ְוזֹאת.ָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ ׁשּום.ְמִניָעה.ּוִמּפְ

יק. ית.ְלַצּדִ יַע.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ר.ְלַהּגִ ִרים.ְלַמְעָלה.ֶאְפׁשָ ְזּכָ ַהּנִ

ם. ֵ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ַיַעְזֵרהּו.ַהּשׁ ּמְ ָכל.ִלּבֹו,.ּכַ ֱאֶמת.ּבְ ק.ּבֶ ְתַחּזֵ ּיִ ָהֱאֶמת..ּוִמי.ׁשֶ

ִמיד. ּיּוַכל.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּתָ ַרְך,.ׁשֶ ִיְתּבָ

כה

ְוַהִחּיּות. ׁש. ַהֶהְרּגֵ ֶאת. ד. ַאּבֵ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ְדֵרָגתֹו,. ִמּמַ נֹוֵפל. ָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

טֹוִבים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ ְוֵכן. ה,. ּוִבְתִפּלָ תֹוָרה. ּבְ ה. ֵהּנָ ַעד. ָחׁש. ׁשֶ

ֲהדּות. ּיַ יֹון,.ִאם.ַמֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּבַ ַמִים.ְלִנּסָ ָ א.ִמן.ַהּשׁ ַהּכֹל.ּבָ ֲאֵחִרים,.ֵיָדע.ׁשֶ

ַרְך..ְוָהֵעָצה. ם.ִיְתּבָ ֵ יֹוֵתר.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ְתעֹוֵרר.ּבְ ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ֱאֶמת,.ְוֵכן.ּבִ ּבֶ
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ִיְרַאת. ּבְ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵמָחָדׁש. ְתִחיל. ּיַ ׁשֶ ִהיא.

לֹא. ִאּלּו. ּכְ ָחָדׁש. ְוָרצֹון. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ְוָצִריְך. ַהּתֹוָרה.. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ

ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ דֹול. ּגָ ָלל. ּכְ ֶזה. י. ּכִ ה'.. ֲעבֹוַדת. ׁשּום. ּבְ ֵמעֹוָלם. ִהְתִחיל.

ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ֲהדּות,. ּיַ ּבַ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ֱאֶמת. ּבֶ ָחֵפץ. ׁשֶ י. ּמִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ

ֵאין. ֶ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה,.ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ּשׁ ל.ִמּפְ ּטֵ ל.יֹום.ֵמָחָדׁש.ְולֹא.ְלִהְתּבַ ּכָ

יו.ֲעֵלי. יֵמי.ַחּיָ ַגע.ְוָטַרח.ּבִ ּיָ ָרחֹות,.ׁשֶ ל.ַהֵיִגעֹות.ְוַהּטְ ַאר.לֹו.ָלָאָדם.ִמּכָ ִנׁשְ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ָכל.יֹום.ּבְ ק.ּבְ ִהְתַחּזֵ ֲאָדמֹות,.ַרק.ַמה.ׁשֶ

כו

ה.ָרחֹוק.הּוא. ּמָ ַעְצמֹו.ְורֹוֶאה,.ַעד.ּכַ ר ָאָדם.ַמְתִחיל.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה. ּמָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְורֹוֶאה.ַעד.ּכַ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ִמן.ַהּטֹוב,.ַהְינּו.ִמּיִ

ִליל. כֹול.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִלּפֹול.ּוְלִהְתַרֵחק.ּכָ ּיָ ׁש.ׁשֶ ֲעוֹונֹות,.ֵיׁש.ֲחׁשַ א.הּוא.ּבַ ַמּלֵ

הּוא. ב. ַחּיָ ן. ּכֵ ַעל. ל.. ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲאִפילּו. ָחִליָלה. יּוַכל. ּלֹא. ׁשֶ ַעד. ֲהדּות,. ִמּיַ

ַעְצמֹו. ּבְ ׂש. ב.ְלַחּפֵ ּוְלִהְתַרֵחק.ִמן.ָהֱאֶמת,.ַרק.ְמֻחּיָ ָאסּור.ִלּפֹול. ִלְזּכֹר,.ׁשֶ

ה.ְנקּודֹות. ּמָ ָכל.ָאָדם.ִנְמָצאֹות.ּכַ י.ּבְ הּו.טֹוב,.ַהְינּו.ְנקּודֹות.טֹובֹות..ּכִ ֶ ַמּשׁ

ֵאיזֹו. אֹו. ַאַחת. ִמְצָוה. ֵמעֹוָלם. ם. ִקּיֵ ּלֹא. ׁשֶ ֵכן. ִיּתָ ֵאיְך. ֲהלֹא. י. ּכִ טֹובֹות,.

טֹוב. ה. ַמֲעׂשֵ אֹו. ִמְצָוה. אֹוָתּה. י. ּכִ רֹוִאים,. ִאם. ַוֲאִפילּו. טֹוָבה,. ה. ֻעְבּדָ

ָכל.זֹאת.ָצִריְך.ָלַדַעת,. אּות.ְוַכּדֹוֶמה,.ּבְ ְפִנּיֹות,.ּגֵ ְפסֶֹלת,.ַהְינּו.ּבִ ְמֵלִאים.ּבִ

ְוֵכן. ה.. ָעׂשָ ׁשֶ ה.טֹוב.ֶזה. ַמֲעׂשֵ ּבְ זֹו.אֹו. ִמְצָוה. ּבְ י.ֵאיֶזה.ָרצֹון.טֹוב.ָמצּוי. ּכִ

ם.ְנקּודֹות. י.ּגַ רֹוֶאה.ּכִ ַעְצמֹו.עֹוד.ְנקּודֹות.טֹובֹות,.ְוַאף.ׁשֶ ׂש.ּבְ ָצִריְך.ְלַחּפֵ

ְפסֶֹלת.ּוִבְפִניֹות,.ָצִריְך. ם.ֵהן.ְמעֹוָרבֹות.ּבִ ַעְצמֹו,.ּגַ ָצא.ּבְ ּמָ טֹובֹות.ֵאּלּו.ׁשֶ

ָכל.ִמְצָוה.ּוְבָכל.ְנקּוָדה. הּו.טֹוב.ֶוֱאֶמת.ְמצּוִיים.ּבְ ֶ ּשׁ ּמַ ָלַדַעת.ּוְלַהֲאִמין,.ׁשֶ

ְנקּודֹות. ַעְצמֹו. ּבְ ְוִיְמָצא. ׂש. ַחּפֵ ּיְ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ַעְצמֹו.. ּבְ ּמֹוֵצא. ֶ ּשׁ טֹוָבה,.
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ֱאֶמת.ֵיֵצא. ּבֶ ֲהדּות,.ֲהֵרי.ׁשֶ ּיַ ק.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבַ ים.טֹוִבים,.ְוִיְתַחּזֵ טֹובֹות.ּוַמֲעׂשִ

ְך.ִלְתׁשּוָבה. ְתעֹוֵרר.ַעל.ְיֵדי.ּכָ ּיִ ף.חֹוב.ְלַכף.ְזכּות..ַהְינּו.ׁשֶ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמּכַ

ים.טֹוִבים. ַעם.יֹוֵתר.ַמֲעׂשִ ָכל.ּפַ ק.ּוְבָרצֹון.ַלֲעׂשֹות.ּבְ ֵחׁשֶ ק.ּבְ ית.ְוִיְתַחּזֵ ֲאִמּתִ

ְהֶייָנה. ּתִ ַאַחת. טֹוָבה. ה. ְוֻעְבּדָ ַאַחת. טֹוָבה. ְנקּוָדה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ּוִמְצוֹות..

ִמיד. ֶהן,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.יּוַכל.ּתָ ל.ְלַהְרּבֹות.ּבָ ּדֵ ּתַ אי.ִיׁשְ ַוּדַ ֶאְצלֹו.ֲחׁשּובֹות,.ּבְ

ֵאינֹו. ׁשֶ יׁש,. ַמְרּגִ הּוא. ׁשֶ ּכְ ֲאִפילּו. ֹמַח,. ְוִלׂשְ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַעְצמֹו. ְלַהֲחיֹות.

ל. ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות. ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְמקָֹרב.

ֵהן. ִעּמֹו,. ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ יׁש. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ְוטֹובֹוָתיו,. ֲחָסָדיו. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

רּוָחִנּיּות. ִמּיּות.ֵהן.ּבְ ַגׁשְ ּבְ

כז

י.ֶזה. ִעיף.ַהּקֹוֵדם..ּכִ ּסָ בָֹאר.ּבַ ֶדֶרְך.ֶזה,.ַהּמְ ֵהר.ְמֹאד.ֵליֵלְך.ּבְ ְוָצִריְך ְלִהּזָ

ֵדי. ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ דֹול.ָלָאָדם,.ֶהָחֵפץ.ְלִהְתָקֵרב.ְלַהּשׁ ָלל.ִויסֹוד.ּגָ ּכְ

ֲהדּות.. ִמּיַ ְלַגְמֵרי. ִיְתַרֵחק. ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ְלַגְמֵרי,. עֹוָלמֹו. ֶאת. יֹאַבד. ּלֹא. ׁשֶ

ְיֵדי. ַעל. ֵהן. ְיָכְלּתֹו.. ָכל. ּבְ חֹוָרה. ׁשְ ָרה. ּוִמּמָ ֵמַעְצבּות. ְתַרֵחק. ּיִ ׁשֶ ר. ְוָהִעּקָ

ְבִריאּות.ַהּגּוף. ִמּיּות,.ּבִ ַגׁשְ ה.ִעּמֹו.ּבְ עֹוׂשֶ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי.ַהּשׁ יר.ּבְ ּכִ ּיַ ׁשֶ

טֹובֹות,. ְנקּודֹות. ְמַעט. ַעְצמֹו. ּבְ ּמֹוֵצא. ֶ ּשׁ ֶזה. ּבָ רּוָחִנּיּות,. ּבְ ֵהן. ּוַפְרָנָסה,.

ל.ָאָדם. אי.ֵאֶצל.ּכָ ַוּדַ ַעט.ְנֻקּדֹות.טֹובֹות.ְמצּויֹות.ּבְ ּמְ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ׁשֶ ּמְ ּכַ

ָמָרה. ֵמֲחַמת. ר. ִעּקָ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְרחֹוִקים. ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ י. ּכִ ְוָאָדם..

זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ָהרּוָחִנּיּות,. ל. ׁשֶ ּבְ אֹו. ִמּיֹות. ׁשְ ַהּגַ ל. ׁשֶ ּבְ ְוַעְצבּות,. חֹוָרה. ׁשְ

ּוֵמֲחָמת. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד. ּוִמְתַרֲחִקים. ם. ַדְעּתָ ּבְ ֵהם. נֹוְפִלים.

י.ְמֵלִאים. ים.ּכִ יׁשִ ַרְך,.ּוַמְרּגִ ם.ִיְתּבָ ֵ דֹול.ֵמַהּשׁ ים.ֶאת.ִרחּוָקם.ַהּגָ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ק,. ְלִהְתַחּזֵ ֵהיַאְך. יֹוְדִעים. ְוֵאיָנם. ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ָרִעים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ ֵהם.
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ִלים. ּלְ ים.ְלַגְמֵרי.ְוֵאיָנם.ִמְתּפַ ם.ּוִמְתָיֲאׁשִ ַדְעּתָ ֵמֲחַמת.זֹאת.נֹוְפִלים.ֵהם.ּבְ

ַרְך,.ֲאִפילּו. ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי.ְוֵאיָנם.עֹוְבִדים.ֶאת.ַהּשׁ ק.ּכָ ִהְתעֹוְררּות.ּוְבֵחׁשֶ ּבְ

קַֹע. ִלׁשְ ּלֹא. ׁשֶ ֵהר. ְלִהּזָ ֵיׁש. ָלֵכן. ְוַלֲעׂשֹות.. ַלֲעבֹוד. ִלים. ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ְדָבִרים. ּבִ

ֵנס. ּלֹא.ְלִהּכָ לֹום,.ּוִבְפָרט.ׁשֶ חֹוָרה.ַחס.ְוׁשָ ׁשּום.ַעְצבּות.ּוְבׁשּום.ָמָרה.ׁשְ ּבְ

י.ֵיאּוׁש. ים.ָאְבדּו.ַעל.ְיֵדי.ַעְצבּות.ְוֵיאּוׁש..ּכִ ים.ַרּבִ י.ֲאָנׁשִ ָחִליָלה.ְלֵיאּוׁש..ּכִ

ָלֵכן. ַוֲעוֹונֹות.. ִאים. ַהַחּטָ ל. ִמּכָ רּוָעה. ּגְ ֲהדּות,. ִמּיַ ִליל. ּכָ ִהְתַרֲחקּות. ַהְינּו.

ִמיד. ק.ּתָ ֶרְך.ַהּזֹו,.ַהְינּו.ְלַהֲחיֹות.ַעְצמֹו.ּוְלִהְתַחּזֵ ּדֶ ק,.ָלֶלֶכת.ּבַ ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוַבּטֹובֹות. ֲחָסִדים. ּבַ ִמּיּות,. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ טֹובֹות. ְנֻקּדֹות. ּבִ

ְוָחׁש. ֱאֶמת,.רֹוֶאה. ּבֶ ְתּבֹוֵנן. ַהּמִ י. ּכִ ר.לֹו.. ּצַ ּבַ ֲאִפילּו. ִעּמֹו. ה. ַרְך.עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

ר.לֹו,.ּוִבְפָרט. ּצַ ים.ֲאִפילּו.ּבַ ה.ִעם.ָהָאָדם.ֲחָסִדים.ַרּבִ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ּטֹובֹות. ּבַ יר. ְלַהּכִ ָצִריְך. אי. ַוּדַ ּבְ ָרה,. ִמּצָ ְלַגְמֵרי. ע. נֹוׁשַ ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ָחה. ּגָ ַהׁשְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּכֹל.ֵמַהּשׁ ם..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ּוְלַהֲאִמין,.ׁשֶ ֵ ּוְבַחְסֵדי.ַהּשׁ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ָחִליָלה,. ַבע. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ לֹא. ָרִטית,. ּפְ

ֶאל. ֱאֶמת. ּבֶ אי. ַוּדַ ּבְ ַיְחזֹר. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ִמיד. ּתָ חֹון. ּוְבִבּטָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

כח

ֲהדּות.ְוָצִריְך.ְלַהְחיֹוָתם. ְפלּו.ְוִהְתַרֲחקּו.ִמּיַ ּנָ ים.ׁשֶ ּמֹות.ַהְינּו.ֲאָנׁשִ ֵיׁש ְנׁשַ

ִדיבּוֵרי.ֱאמּוָנה.ְוִיְרַאת. קּות.ְוִהְתעֹוְררּות.ּוּבֶ ִדְבֵרי.ִהְתַחּזְ ּוְלעֹוְרָרם.ּבְ

ְפלּו. ּנָ ׁשֶ ּמֹות. ַהְנׁשַ ֶאת. ּוְלעֹוֵרר. ְלַהֲחיֹות. ְיכֹוִלים. ֵהם. ַרק. ׁשֶ ַמִים,. ׁשָ

ּבֹר.ִהְרהּוֵרי. ִקים.ִלׁשְ ִרים.ּוִמְתַחּזְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ִהְתַרֲחקּו..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ים.ׁשֶ ְוָהֲאָנׁשִ

ים. ָהֲאָנׁשִ ֵאֶצל. ים. ִמְתַהּוִ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ּוֵמִאיר,. ָזְך. ְלּמַֹח. זֹוִכים. ִנאּוף,.

ִמן. נֹוְבִעים. ּבּוֵרים. ַהּדִ י. ּכִ ּוְמֻרָחִקים.. ְנפּוִלים. ְלַהֲחיֹות. ִרים. ׁשֵ ּכְ ּבּוֵרים. ּדִ
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ּבּוֵרים. ַעת.ּוְתבּוָנה"..ַהְינּו.ַהּדִ יו.ּדַ ֵלי.ב,.ו.(."ִמּפִ ָפסּוק.)ִמׁשְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ַהּמַֹח,.ּכַ

ל.ָהָאָדם,.ַהְינּו.ַמהּות.ַהּמַֹח.. בּוָנה.ׁשֶ ַעת.ְוַהּתְ ה.ֵהם.ַהּדַ ַהּיֹוְצִאים.ִמן.ַהּפֶ

ְלִדּבּוִרים. זֹוִכים. ִנאּוף,. ִהְרהּוֵרי. ִביַרת. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ְוַזְך. ֵמִאיר. ַהּמַֹח. ּוְכׁשֶ

פּוִלים.ְוֶאת.ָהְרחֹוִקים.ּוְלָקְרָבם. ר.ְלַהֲחיֹות.ֶאת.ַהּנְ ים,.ְוֶאְפׁשָ טֹוִבים.ּוְמַחּיִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

כט

לֹו. ָאסּור. ֲהדּות,. ִמּיַ ִהְתַרֵחק. ׁשֶ ָאָדם. ַהְינּו. ְלִהְתָיֵאׁש.. ְלָאָדם. ָאסּור 

ּפֹל. ּנִ ׁשֶ ּכְ ַוֲאִפילּו. ְלַגְמֵרי.. ֶהְפֵקר. לֹום. ְוׁשָ ַחס. ְוִלְנהֹג. ְלִהְתַרּפֹות.

ַפל. ּנָ ׁשֶ ַהְינּו. ׁש,. ַמּמָ ּיֹות. ְחּתִ ּתַ אֹול. ׁשְ ּבִ ֲאִפילּו. ְמֹאד,. ְחּתֹון. ּתַ ְלָמקֹום.

י.ֵכן.ָאסּור.ְלִהְתָיֵאׁש. ים.ָרִעים,.ַאף.ַעל.ּפִ ָגִמים.ּוַמֲעׂשִ ים,.ּפְ ָלֲעוֹונֹות.ַרּבִ

ַחס. ְלַגְמֵרי. ְלִהְתַרּפֹות. ַהְינּו. עֹוָלם.. ּבָ ׁשֶ ֹאֶפן. ׁשּום. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ר. יֹוֵתר.ֶאְפׁשָ ְחּתֹוָנה.ּבְ ְדֵרָגה.ַהּתַ ם.ִמן.ַהּמַ ּגַ לֹום,.ַרק.ָצִריְך.ָלַדַעת,.ׁשֶ ְוׁשָ

ָאָדם. א.עֹוָלם..ְוֵהיָכן.ׁשֶ ַרְך.ַמּלֵ בֹודֹו.ִיְתּבָ י.ּכְ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ

יו. ַמֲעׂשָ ל. ּכָ ְורֹוֶאה. ֵאָליו. ָקרֹוב. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ִלְזּכֹר. ָצִריְך. ָמצּוי.

ְמקֹום. ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד. ְלִהְתָיֵרא. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ּוִמּדֹוָתיו..

ר. יק.ָהֱאֶמת.ֻמְכּתָ ֲעבֹר.ַעל.ְרצֹונֹו..ְוַצּדִ ֵהר.ְמֹאד.ִמּלַ ְצאֹו,.ְוָצִריְך.ְלִהּזָ ִהּמָ

פּוִלים. ק.ּוְלעֹוֵרר.ֶאת.ַהּנְ כֹחֹו.ְלַהֲחיֹות.ְלַחּזֵ ר.ּבְ ֲאׁשֶ יק",.ַרק.ּכַ ם."ַצּדִ ׁשֵ ּבְ

ית,. ֶהם.ֱאמּוָנה.ְוַדַעת.ֲאִמּתִ ְוָהְרחֹוִקים,.ּוְלַגּלֹות.ָלֶהם,.ַהְינּו.ְלַהְכִניס.ּבָ

ֵהם. ּבֹו. קֹום,. ּמָ ּבַ ֲאֵליֶהם. ָקרֹוב. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ יׁשּו,. ְוַיְרּגִ ֲאִמינּו. ּיַ ׁשֶ

ָצִריְך. ְוֵכן. ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ עֹוָלם,. א. ַמּלֵ ַרְך. ִיְתּבָ בֹודֹו. ּכְ י. ּכִ ִנְמָצִאים,.

ַמְדֵרָגה. ֵהם.ּבְ ים.ׁשֶ יק.ָהֱאֶמת".ָלַדַעת.ְלַהְראֹות,.ְוָלֵתת.ְלָהִבין.ַלֲאָנׁשִ "ַצּדִ

ת. ֻדּלַ ָלל.ִמּגְ ֵאיָנם.יֹוְדִעים.ּכְ בֹוָהה,.ַהְינּו.לֹוְמִדים.ֲחָכִמים.ַוֲחִסיִדים,.ׁשֶ ּגְ
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ֵאיָנם. ׁשֶ ְולֹוְמִדים. ִלְגדֹוִלים. ְלהֹוִכיַח. ַהְינּו. ֶזה,. ּוְבִעְנַין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִני.ְלַהְכִניס.ִלְרחֹוִקים.ּוְנפּוִלים.ֱאמּוָנה.ָוָדַעת,. ד.ׁשֵ יֹוְדִעים.ְמאּוָמה,.ּוִמּצַ

ֶכל. ְוׂשֵ ה. ַרּבָ ָחְכָמה. ְמצּוָיה. ֶזה. ִעְנַין. ּבְ ְפלּוָתם,. ִ ִמּשׁ ְוַלֲהִריָמם. ּוְלעֹוְרָרם.

ָלל. ם.ּכְ ר.ְלָפְרׁשָ ִאי.ֶאְפׁשָ י,.ׁשֶ ֲאִמּתִ

ל

ַהִחּיּות. ְוֶאת. ָהֶרֶגׁש. ֶאת. ד. ַאּבֵ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ְדֵרָגתֹו,. ִמּמַ נֹוֵפל. ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ְוִלְפָעִמים. ּוִבְפָרִטּיּות,. ְכָלִלּיּות. ּבִ ה'. ֲעבֹוַדת. ּבַ יׁש. ִהְרּגִ ׁשֶ

ְמֹאד. ּוִמְתַרֵחק. ְמֹאד. ּנֹוֵפל. ׁשֶ ַהְינּו. ְמֹאד,. דֹוִלים. ּגְ ִויִריָדתֹו. ְנִפיָלתֹו.

ים,. ֲאָנׁשִ ְמצּוִיים. י. ּכִ ּוִבְפָרִטּיּות,. ְכָלִלּיּות. ּבִ ים.טֹוִבים. ֲעׂשִ ּוִמּמַ ֲהדּות. ִמּיַ

"ְמקֹומֹות. ַהְמֻכִנים. ְמֹאד,. ּוְמֻגִנים. ְמאּוִסים. ִלְמקֹומֹות. ַהּנֹוְפִלים.

ַרֲחָמָנא. ֱאמּוָנה. ּבֶ ִלְסֵפקֹות. ַהּנֹוְפִלים. ְוֵיׁש. ְוַהְמֻלְכָלִכים".. ִפים. ַהְמֻטּנָ

ל. ׁשֶ ְוִלּבֹו. ים,. ַרּבִ ּוְלִבְלּבּוִלים. ְנִקּיֹות. י. ּוִבְלּתִ ָרעֹות. בֹות. ּוְלַמֲחׁשָ ָלן,. ִלּצְ

בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ָהָרעֹות. עֹות. ַהּדֵ ַהְינּו. ִלּפֹות. ַהּקְ י. ּכִ ָעָליו.. ְסַחְרַחר. ָהָאָדם.

ִפירֹות. ֲאוֹות,.ֵהן.ֵמֲחַמת.ֶחְסרֹונֹות.ְוִנְסיֹונֹות.ּוֵמֲחָמת.ּכְ ל.ּתַ ָהָרעֹות.ֵהן.ׁשֶ

ָהָאָדם. ל. ׁשֶ ִלּבֹו. ֶאת. ִמים. ּוְמַעּקְ ִבים. ְמַסּבְ ֵאּלּו. ל. ּכָ ֱאמּוָנה,. ּבֶ ּוְסֵפקֹות.

ים. ְמֻגּנִ ְמקֹומֹות. ּבִ ׁשֶ י. ּפִ ַעל. ְוַאף. ים.. ַרּבִ ּוִבְלּבּוִלים. ה. ַרּבָ ַעְקמּוִמּיּות. ּבְ

י.ֵכן.ָצִריְך.ָלַדַעת. ַרְך,.ַאף.ַעל.ּפִ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ִלְמצֹוא.ֶאת.ַהּשׁ ה.ִאי.ֶאְפׁשָ ֵאּלֶ ּכָ

ה.ִלְמצֹוא. ֵאּלֶ ְנִפילֹות.ִויִרידֹות.ּכָ ם.ּבִ ר.ּגַ ּה.ֶאְפׁשָ ֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ ּבֶ ְוִלְזּכֹר,.ׁשֶ

יק. ּדִ ַלּצַ ֱאֶמת. ּבֶ ִרים. ָ ְמֻקּשׁ ִאם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ָלׁשּוב. ָנה. ְוַתּקָ ֵעָצה.

ֲאִפילּו. ָהָאָדם. ֶאת. ְמעֹוֶרֶרת. ָהֱאֶמת. יק. ּדִ ַלּצַ רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ י. ּכִ ָהֱאֶמת..

בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ׁשּוב. ּיָ ׁשֶ יֹוֵתר,. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ִפיָלה. ּוַבּנְ ְיִריָדה. ּבַ

ֵלי.לא,.יח.(. ִדְבֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.)ליקו"מ.ח"א.סי'.רפה.ַעל.ִמׁשְ ּבְ
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בָֹאר.ִמּמֹוֲהַרַנ"ת. ְיָלה.ֵנָרּה"..ְוַכּמְ ה.ַבּלַ י.טֹוב.ַסְחָרּה,.לֹא.ִיְכּבֶ "ָטֲעָמה.ּכִ

קּותֹו. ּלְ ִהְסּתַ קֹוֵדם. ָאַמר. ׁשֶ קּותֹו(. ּלְ ִהְסּתַ ַעל. עהִרין. ֶ ְטׁשּ י. ְלַאְנׁשֵ ב. ִמְכּתָ )ּבְ ַז"ל.

לֹום,.ִאם.ַרק. יֹוֵתר.ַחס.ְוׁשָ דֹול.ּבְ ַעל.ָהֲעֵבָרה.ַהּגָ י.ֲאִפילּו.ּבָ ה,."ּכִ דֹוׁשָ ַהּקְ

לֹו. ְוִיְהֶיה. ְתׁשּוָבה. ּבִ ָיׁשּוב. אי. ַוּדַ ּבְ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. נּו. ַרּבֵ ּבְ ַעְצמֹו. ַיֲחִזיק.

ַפל.ִלְמקֹומֹות. ּנָ דֹוׁש,.ְוזֹאת.ָהֵעָצה.ְלָאָדם.ׁשֶ ְלׁשֹונֹו.ַהּקָ ְך.ָאַמר.ּבִ ּקּון"..ּכָ ּתִ

ַנֵער.ַעְצמֹו. ּיְ ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׂש.ֶאת.ַהּשׁ ַחּפֵ ּיְ ִפים.ְוַהְמֻלְכָלִכים,.ׁשֶ ַהְמֻטּנָ

ה. ְוִיְפּנֶ ַהִהְתַרְחקּויֹות,. ּוִמּכֹל. ְוַהְיִרידֹות. ִפילֹות. ַהּנְ ֵמעֶֹמק. ּכֹחֹוָתיו. ָכל. ּבְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ בֹודֹו",. ּכְ ְמקֹום. ה. "ַאּיֵ ְוִיְצַעק. ַהּתֹוָרה. ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת.

ְוַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ה. ְרּבֶ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. י"ב.. ִסיָמן. ב'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ

ַרְחקּותֹו.ַהּנֹוָרָאה.ִמן.ָהֱאֶמת..ְוָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר. ַרְך.ַעל.ִהּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

בֹודֹו",. ּכְ ְמקֹום. ה. "ַאּיֵ ָעָקה. ַהּזְ ּוִבְפָרט. ּוְבַתֲחנּוִנים,. ה. ְתִפּלָ ּבִ ָהֵעֶסק. י. ּכִ

ַרק. ּוְבַפְרֶהְסָיה,. ים. ַרּבִ ּבְ ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ָאסּור. ַמְדֵרָגתֹו,. ְלִפי. ָאָדם. ָכל. ּבְ

ַעת,. ְלּבּול.ַהּדַ ּלֹא.ִיְהֶיה.ּבִ ְכֵדי.ׁשֶ ים,.ּבִ ם.ֲאָנׁשִ ֵאין.ְמצּוִיים.ׁשָ ֶ ְמקֹומֹות.ּשׁ ּבִ

ֶזה.ְמֹאד,. ֵהר.ּבָ לֹום,.ֵעֶקב.ַצֲעָקתֹו.ְוָצִריְך.ְלִהּזָ ם.ַחס.ְוׁשָ ֵ ּוִבְפָרט.ִחּלּול.ַהּשׁ

ם. ּגַ ָרִטים.. ּפְ ה. ַכּמָ ּבְ ִמְכׁשֹול. ְוׁשּום. ִקְלקּול. ְך.ׁשּום. ִמּכָ ֵיֵצא. ּלֹא. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ

ָעָקה. ְכָלל.ַהּזְ ָהֲאָנחֹות.ְוַהְגִניחֹות.ַעל.ַהִהְתַרֲחקּות.ֵהן.ּבִ ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ

הּוא. ָרחֹוק. ׁשֶ יֹוֵתר,. ַעְצמֹו. ּבְ ָחׁש. ָהָאָדם. ׁשֶ ּוַמה. בֹודֹו",. ּכְ ְמקֹום. ה. "ַאּיֵ

יֹוֵתר. הּוא. ָצִריְך. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ִריְך.ְלַהְרּבֹות. ּצָ בֹודֹו"..ַהְינּו.ׁשֶ ה.ְמקֹום.ּכְ ְלַצֵער.ַעְצמֹו.ַעל.ֶזה.ְוִלְזעֹק."ַאּיֵ

ם. ֵ ֱאֶמת.ְלַהּשׁ ּתֹוֵקק.ּבֶ ׁשְ ּמִ ַרְחקּותֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ְגִניחֹות.ַוֲאָנחֹות.ַעל.ִהּתְ ּבִ

ִיְרַאת. ּבְ ק. ּוִמְתַחּזֵ ַרֲחקּותֹו. ִהּתְ ַעל. ְצַטֵער. ּמִ ׁשֶ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ

ַפל. ּנָ ׁשֶ קֹומֹות. ַהּמְ ָכל. ּבְ ְיָכְלתֹו,. ּוְבָכל. ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ ַהּתֹוָרה. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ

ֵאָליו. ִיְתָקֵרב. אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְוִהְתַרֵחק. ֶהם. ּבָ



ֹבָארֹות קּותָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִהְתַחּזְ ק

ִמיד. ׂש.ּתָ ַחּפֵ ּיְ ל.ָאָדם,.ׁשֶ ל.ּכָ ׁשּוָבה.ׁשֶ ר.ַהּתְ דֹוָלה..ְוֶזהּו.ִעּקַ ִהְתָקְרבּות.ּגְ ּבְ

קֹומֹות. ַהּמְ ל. ִמּכָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ַעְצמֹו. ֲעקֹר. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת.

ה. ְוִיְפּנֶ ַעְצמֹו. ה. ַיּטֶ ַהִהְתַרְחקּויֹות. ּוִמּכֹל. ְלתֹוָכם,. ַפל. ּנָ ׁשֶ מֹוִכים. ַהּנְ

ל.ַהְיִרידֹות. כּו.ּכָ אי.ִיְתַהּפְ ַוּדַ ּבְ ָכל.ּכֹחֹוָתיו..ְוַעל.ְיֵדי.ֵעָצה.זֹו,. ֲהדּות.ּבְ ַלּיַ

ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. לֹוַמר. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ אי. ַוּדַ ּבְ ְתָקֵרב. ּיִ ׁשֶ ַהְינּו. ַלֲעִלּיֹות,.

דֹוָלה. ִהְתָקְרבּות.ּגְ ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבְ

לא

ֲהדּות. ּיַ ק.ּבַ ֲעבֹוַדת.ה'..ַהְינּו.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ דֹול.ּבַ ן.ּגָ ָצִריְך ִלְהיֹות.ַעְקׁשָ

ה.ַעְצמֹו. ן.לֹא.ַמְרּפֵ ַעְקׁשָ מֹו.ׁשֶ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה,.ּכְ ֵטל.ִמּפְ ְולֹא.ְלִהּבָ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך. ֵהיֵטב. ְלָהִבין. ְוָצִריְך. ַמה.. ְדָבר. יג. ְלַהּשִׂ ֶחְפצֹו. ּבְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ָחֵפץ. ׁשֶ ָאָדם. ל. ּכָ ַעל. י. ּכִ ְמִניָעה.. ׁשּום. ֵני. ִמּפְ ֵטל. ְלִהּבָ ְולֹא. ֲהדּות,. ּיַ ּבַ

ׁשּום. ַעל. ַלֲעבֹור. לֹא. ַהְינּו. יטּות,. ְפׁשִ ּבִ ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק.

יֹוֵתר,. רּוַע.ּבְ ָטן.ְוַהּגָ ִמְצָוה,.ְולֹא.ַלֲעׂשֹות.ׁשּום.ֲעֵבָרה,.ֲאִפילּו.ָהָאָדם.ַהּקָ

ַלֲעבֹור. ב. ַחּיָ ַהּתֹוָרה,. ּוְבִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ָחֵפץ. ִאם.

ָעִמים.הּוא.נֹוֵפל.ִמן.ַהִהְתעֹוְררּות. ה.ּפְ ּמָ ָעָליו.ֲעִלּיֹות.ִויִרידֹות.ַרּבֹות..ַהְינּו.ּכַ

ִהְתעֹוְררּות. ׁש.ּבְ ק.ּוִמְתַחּדֵ ָעִמים.הּוא.ִמְתַחּזֵ ה.ּפְ ֲהדּות,.ְוַכּמָ י.ַהּיַ ּוֵמֶהְרְגׁשֵ

ה. ל.ֶאָחד.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו,.ְועֹוְבִרים.ָעָליו.ַהְרּבֵ ַרְך,.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ

ְפָעִמים. ּלִ ׁשֶ ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ִמּיּות.. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ ּוְמִניעֹות. ִנְסיֹונֹות.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַמִים,.ַהְינּו.ַהּשׁ ָ ם.ִמן.ַהּשׁ ֵ ִליִכים.ֶאת.ָהָאָדם.ֵמֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ַמׁשְ

ְתעֹוֵרר. ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ֲהדּות,.ּבִ ּיַ ׁש.ְוַהִחּיּות.ּבַ ד.ֶאת.ַהֶהְרּגֵ ַאּבֵ ּיְ ב.ְלָאָדם.ׁשֶ ְמַסּבֵ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ה. ֲחָדׁשָ ּוְבִהְתעֹוְררּות. ִחּיּות. ּבְ ק. ְוִיְתַחּזֵ ֵמָחָדׁש.

ֵטל. ֲהדּות,.ְולֹא.ְלִהּבָ ּיַ דֹוָלה.ּבַ קּות.ּגְ ק.ִהְתַחּזְ ַהּתֹוָרה..ָלֵכן.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ
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ֵני. ֶצר.ָהַרע.ֵהן.ְמִניעֹות.ִמּבְ ֲאוֹות.ַהּיֵ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה..ֵהן.ְמִניעֹות.ִמּתַ ִמּפְ

ה. ל.ֵאּלֶ ים.ָלבֹוא,.ַעל.ּכָ ׁשִ ְתַרּגְ ָבִרים.ֲאֵחִרים,.ַהּמִ ָאָדם,.ֵהן.ְמִניעֹות.ִמּדְ

בָֹאר..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ֵהיֵטב.ֶאת. ּמְ נּות,.ּכַ ֶדֶרְך.ַעְקׁשָ ֲאִרי.ּבְ ר.ּכַ ּבֵ ָצִריְך.ְלִהְתּגַ

ָכל. ִמיד.ּבְ ה.זֹו.ְנחּוָצה.ּתָ י.ִמּדָ ָסִעיף.ֶזה,.ּכִ בָֹאר.ּבְ ּמְ קּות,.ּכַ ת.ַהִהְתַחּזְ ִמּדַ

ְזַמן.

לב

ְלּבּוִלים.ִנְסיֹונֹות. ה.ִמיֵני.ְנִפילֹות.ְיִרידֹות.ּבִ ּמָ ּכַ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ׁשֶ ּגַ

ה",. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֲעֵרי. ְל"ׁשַ ִניָסה. ַהּכְ ִלְפֵני. ְוִלְסּבֹל. ַלֲעבֹור. ָצִריְך. ּוְמִניעֹות.

יִקים. ּדִ ַהּצַ ְוָכל. ָראּוי.. ּכָ ַהּתֹוָרה. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ קּות. ַהִהְתַחּזְ ַהְינּו.

ֶטֶרם. ִנְסיֹונֹות,. ִלְסּבֹל. ְוִנְצְרכּו. ַרּבֹות. ְמִניעֹות. ָעְברּו. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ִויֵרִאים.

ָראּוי. ֱאֶמת.ּכָ קּו.ּבֶ ִהְתַחּזְ

לג

חֹוֵטא.ּופֹוֵגם.ְמֹאד. ַרְך,.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָאָדם ָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָעה,.ָצִריְך.הּוא.ָלַדַעת.ּוְלִהְתּבֹוֵנן.ְולֹוַמר.ְלַעְצמֹו:.ָאָדם. ל.ׁשָ ּכָ

ל. ֶעְטיֹו.הּוא.נֹוֵפל.ּכָ ּבְ ְך,.ׁשֶ ל.ּכָ ׁש.לֹו.ֵיֶצר.ָהַרע.ָחָזק.ּכָ ּיֵ מֹוִני,.ׁשֶ ם.ּכָ ָ ְמֻגּשׁ

ָכל.ְיָכְלתֹו.ְועֹוֵקר.ַעְצמֹו. ק.ּבְ ר.הּוא.ִמְתַחּזֵ ֲאׁשֶ ָעה.ִלְפָגִמים.ְוָלֲעוֹונֹות,.ּכַ ׁשָ

ם. ֵ ּסּותֹו.ֶאל.ַהּשׁ ָדָבר.מּוָעט,.ּוַמְרִחיק.ַעְצמֹו.ִמּגַ ֶצר.ָהַרע.ֲאִפילּו.ּבְ ִמן.ַהּיֵ

ְוָיָקר. ָחׁשּוב. ֶזה. ָבר. ּדָ ֲאַזי. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ

י. ּמִ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ָסִעיף.ל"ז.. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְבָיכֹול. ּכִ ֶאְצלֹו,. ְמֹאד.

ם.ַעל. ה,.עֹוֵבר.ּוִמְתַקּדֵ ה.ְקַטּנָ ִמּדָ ה.ֲאִפילּו.ּבְ עֹוָלם.ַהּזֶ יֹון.ּבָ ִנּסָ עֹוֵמד.ּבְ ׁשֶ

עֹוָלמֹות.ָהֶעְליֹוִנים. ְרָסאֹות.ּבָ ְיֵדי.ֶזה.ַאְלֵפי.ֲאָלִפים.ּפַ
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לד

ל.ִמיֵני.ַעְצבּות,. ְמָחה..ּוִבְפָרט.ְלִהְתַרֵחק.ִמּכָ ׂשִ ק.ּבְ ר הּוא.ְלִהְתַחּזֵ ָהִעּקָ

ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך. ָלֵכן. ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְמֹאד,. יָקה. ַמּזִ ַעְצבּות. י. ּכִ

חֹוָרה.. ְ ָרה.ַהּשׁ ָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות,.ְלַהְרִחיק.ּוְלָגֵרׁש.ֶאת.ָהַעְצבּות.ְוֶאת.ַהּמָ ּבְ

ֵאין. ֶ ּשׁ ְיֵדי. ַעל. ָאגֹות,. ַהּדְ ּוִמן. ָהַעְצבּות. ִמן. ֵצל. ְלִהּנָ ר. ֶאְפׁשָ ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ

יִטים. ים..ַרק.ַמּבִ ַמְלּבּוׁשִ ֶקה.ֵהן.ּבְ ַמֲאָכל.ּוְבַמׁשְ רֹון.ֵהן.ּבְ ִחּסָ ִלים.ּבְ ּכְ ִמְסּתַ

ִעם. ה. עֹוׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַהּטֹובֹות,. ַהֲחָסִדים. ְוַעל. ַהַהְרָחבֹות. ַעל.

ר. ּצָ "ּבַ סּוק:. ַהּפָ ַעל. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהַאְדמֹו"ר. ל. ׁשֶ ֵפרּוׁשֹו. ּכְ ָהָאָדם,.

ֹמַח.ִעם. ק.ְוִלׂשְ ִמיד.ְלִהְתַחּזֵ י".)תהלים.ד,.ב(..ּוְברּוָחִנּיּות.ֵיׁש.ּתָ .ּלִ ִהְרַחְבּתָ

ַמֲאָמר.ָהַאְדמֹו"ר. ַעְצמֹו,.ּכְ ּמֹוֵצא.ּבְ ֶ ַמִים.ּוְנֻקּדֹות.טֹובֹות,.ּשׁ ְמַעט.ִיְרַאת.ׁשָ

עֹוִדי".. ָרה.ֵלאלַֹקי.ּבְ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,.ַעל.ַהּתֹוָרה."ֲאַזּמְ ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּבְ

ּבֹו,.ְוִנְדֶמה.לֹו. ה.ִמן.ָהָאָדם.ֶאת.ַהּטֹוב.ׁשֶ ֶצר.ָהַרע.ַמֲעִלים.ּוְמַכּסֶ ְוִאם.ַהּיֵ

ֶזה,. ּבָ ֹמַח. ְוִלׂשְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ב.הּוא. ַחּיָ ֲאַזי. ְנקּודֹות.טֹובֹות,. ׁשּום. ּבֹו. ֵאין. ֶ ּשׁ

ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ ָיכֹול. ֵאין. ּגֹוי",. ִני. ָעׂשַ ּלֹא. "ׁשֶ ֲעָלה. ַהּמַ י. ּכִ ּגֹוי.. ִנְבָרא. ּלֹא. ׁשֶ

ַעְצמֹו.. רּוְך.הּוא.ּבְ דֹוׁש.ּבָ י.ָמֲעָלה.זֹו.ְנתּוָנה.ֵמַהּקָ ׁשּום.ֹאֶפן,.ּכִ ל.ּבְ ְלַבְלּבֵ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ְוִלְפָעִמים. זֹו.. ֲחׁשּוָבה. ַמֲעָלה. ּבְ ְמֹאד. ֹמַח. ִלׂשְ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל.

ֵעֶרְך. בָֹאר.ּבְ ּמְ חֹוק,.ּכַ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ִעְנְיֵני.ְצחֹוק.ּוׂשְ ְמָחה,.ּכִ ׂשִ ק.ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

ְמָחה". "ׂשִ

לה

ר.ַצר.ְמֹאד,. ׁשֶ ֶזה.ָהעֹוָלם.ַעל.ּגֶ י.ַעל.ָהָאָדם.ַלֲעבֹור.ּבְ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ּגַ

נֹות.ּוְמִניעֹות. דֹוִלים.ַסּכָ עֹוָלם.ֶזה.ִנְסיֹונֹות.ּגְ ִריִכים.ִלְסּבֹל.ּבְ ּצְ ַהְינּו.ׁשֶ

ָלל,.ַרק. ּלֹא.ִלְפֹחד.ּכְ ה.ִעְנָיִנים,.ַאְך.ָצִריְך.ִלְזּכֹר.ׁשֶ ּמָ ְלּבּוִלים.ִמּכַ ּוִמיֵני.ּבִ
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ַוֲאַזי. ִמיד,. ּתָ ֱאֶמת. ּבֶ חֹון. ּוִבּטָ ֱאמּוָנה. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ִפי.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ִיּסּוִרים,.ּכְ ֵצל.ִמּכָ אי.ִיּנָ ַוּדַ ּבְ

לו

ָאָדם,. ל. ׁשֶ נּועֹוָתיו. ִמּתְ נּוָעה. ּתְ ל. ּכָ רֹוֶאה. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ת. ֻדּלַ ּגְ ְלִפי 

נּוָעה.ָהָרָעה. לֹום.ֲאִפילּו.ַעל.ַהּתְ ָצִריְך.ָהָיה.ָהָאָדם.ְלֵהָעֵנׁש.ַחס.ְוׁשָ

לּות.ַאַחת.לֹא.טֹוָבה.ָצִריְך.ָהָיה. ּכְ ִביל.ִהְסּתַ ׁשְ יֹוֵתר,.ַוֲאִפילּו.ּבִ ה.ּבְ ַטּנָ ַהּקְ

ְוָחֵפץ. ַרֲחִמים. א. ַמּלֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרק. לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ְלֵהָעֵנׁש. ָהָאָדם.

ים.ְוָדן.אֹוָתם. ִקְלקּוֵלי.ָהֲאָנׁשִ יט.ּבְ ִקּיּום.ָהעֹוָלם,.ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ֵאינֹו.ַמּבִ ּבְ

ֵאינֹו. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ם.. ָעְנׁשָ ּבְ ְולֹא. ְתׁשּוָבָתם. ּבִ ְוָחֵפץ. ְזכּות. ְלַכף.

הּוא. נֹוֵהג. ְוָתִמיד. ם,. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ַרְחקּותֹו. ִהּתְ ְדַבר. ּבִ ָלל. ּכְ ִמְתּבֹוֵנן.

ְלָפָניו. ה. ּובּוׁשָ ֲחָרָטה. ׁשּום. ִלי. ּבְ ָהָרִעים. יו. ּוַמֲעׂשָ ִמּדֹוָתיו. ּבְ ֶהְפֵקרּות. ּבְ

ן.ָצִריְך. לֹום.ְלָצרֹות.ְוִיּסּוִרים..ַעל.ּכֵ ַרְך,.ָיכֹול.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִלּפֹול.ַחס.ְוׁשָ ִיְתּבָ

ם. ֵ ַהּשׁ ֲהדּות.ְוִלְבטַֹח.ּבְ ּיַ ק.ּבַ ִמיד.ְלִהְתַחּזֵ ִריְך.ּתָ ּצָ ָהָאָדם.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ׁשֶ

ְמֹאד,. ים. ְמֻרּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי. י. ּכִ ְלעֹוָלם,. ַיַעְזֵבנּו. ּלֹא. ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ

הּוא,.ַרק.ָהָאָדם.ָצִריְך. ב.ׁשֶ ָכל.ַמּצָ ִמיד.ְלַרֵחם.ַעל.ָהָאָדם.ּבְ ְוהּוא.ָחֵפץ.ּתָ

ּלֹא. ׁשֶ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ִהְתָקְרבּותֹו. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ אי. ַוּדַ ּבְ

ר. ּבֵ ִיְתּגַ עֹוְבִרים.ָעָליו,.ּוְכׁשֶ יֹון.ּוְמִניָעה.ׁשֶ ּנּו.ֵמֲחַמת.ׁשּום.ִנּסָ ְלִהְתַרֵחק.ִמּמֶ

ִדְבֵרי.ֲחַז"ל. בָֹאר.ּבְ ּמְ יג.ֶחְפצֹו,.ּכַ ַרְך.ְלַהּשִׂ ם.ִיְתּבָ ֵ אי.ַיַעְזֵרהּו.ַהּשׁ ַוּדַ ֲאַזי.ּבְ

ִיְרַאת. ּבְ ר. ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ִמי. ִעין.אֹותֹו"..ַהְינּו.ׁשְ ֵהר.ְמַסּיְ א.ִלּטָ )יֹוָמא.ל"ח(."ַהּבָ

ל. תֹו.ׁשֶ ֻדּלָ ּגְ ִלים.ֶחְפצֹו..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ׁשֶ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ְלַהׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ם,.ַהּשׁ ֵ ַהּשׁ

ַרְך. ּלֹו.ִיְתּבָ תֹו.ׁשֶ דֹוּלָ ר.ּגְ ֵהם.ִעּקַ רּוְך.הּוא,.ַהְינּו.ַחְסּדֹו.ְוַרֲחָמיו.ׁשֶ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ

ְלטֹוָבה,. ְך. ְלִהְתַהּפֵ ַהּכֹל. ָיכֹול. ַמִים. ׁשָ ַרֲחֵמי. ְיֵדי. ְוַעל. עּור.. ׁשִ ְלֵאין. ֵהם.
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ֱאֶמת. כֹות.ִלְזֻכּיֹות..ְוִאם.ִמְתָחְרִטים.ּבֶ יֹוֵתר.ִמְתַהּפְ דֹולֹות.ּבְ ְוָהֲעֵברֹות.ַהּגְ

ּלֹא.ַלֲעׂשֹות.ׁשּום.ַרע,. ִקים.ׁשֶ ה.ִמְתַחּזְ ה,.ּוֵמַעּתָ ָעׂשּו.ַעד.ֵהּנָ ַעל.ָהָרָעה.ׁשֶ

כֶֹלת,.ַעל.ְיֵדי. ָכל.ַהּיְ ֱאֶמת.ּבְ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ִרים.ּבְ ּבְ ַרק.ִמְתּגַ

ִקְלקּוִלים. ִמיֵני. ל. ּכָ ים. ָהַרּבִ ַרֲחָמיו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַיֲהֹפְך. אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה.

דֹוִלים. ְלִתּקּוִנים.ּגְ

לז

ֵיֶצר. ָלָאָדם. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַמה. ִהיא. דֹוָלה. ּגְ ֲעָלה. ּמַ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ָצִריְך. ם  ּגַ

ר. ּבֵ כֹול.ְלִהְתּגַ ּיָ ֶזה.ׁשֶ ֵיֶצר.ֶזה,.ּבָ ְוָקא.ּבְ ַרְך.ּדַ י.ָיכֹול.ְלָעְבדֹו.ִיְתּבָ ָהַרע,.ּכִ

ר. ּבֵ ֶצר.ִמְתּגַ ר.ַהּיֵ ֲאׁשֶ ֶצר.ָהַרע.ַלֲעבֹוַדת.ה'..ַהְינּו.ּכַ ֲאוֹות.ַהּיֵ ָעָליו.ְוִלְמׁשְֹך.ּתַ

ר.ּוַמְכִניַע. ּבֵ ַחִמימּות.ְלַתֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ְוָהָאָדם.ִמְתּגַ ַעל.ָהָאָדם.ּבְ

ה. ֶצר,.ַהֲחֵפָצה.ְלָהִביאֹו.ְלַתֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ְוַאְדַרּבָ ֶאת.ֲחִמימֹות.ַהּיֵ

ים.טֹוִבים. ִמְצוֹות.ּוְבַמֲעׂשִ ַעל.ְיֵדי.ַהַחִמימּות.ַהּזֹו.ִמְתעֹוֵרר.הּוא.ַלֲעסֹק.ּבְ

ר.ֲעבֹוַדת.ה'..ְוִאּלּו.לֹא.ָהָיה.ָלָאָדם. ק,.ֲהֵרי.ֶזה.ִעּקַ יֹוֵתר.ָרצֹון.ּוְבֶיֶתר.ֵחׁשֶ ּבְ

יבּות..ּוֵמֲחָמת.זֹאת. ּלֹא.ָהְיָתה.ַלֲעבֹוָדתֹו.ׁשּום.ֲחׁשִ ָלל,.ֲהֵרי.ׁשֶ ֵיֶצר.ָהַרע.ּכְ

ים. ֲאָנׁשִ ַעל. ר. ּוְבִעּקָ ים,. ֲאָנׁשִ ַעל. ר. ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֶצר. ַלּיֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ נֹוֵתן.

רּות. ּבְ ַהִהְתּגַ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ י. ּפִ ַעל. ְוַאף. ֵאָליו.. ְלִהְתָקֵרב. ֱאֶמת. ּבֶ ֲחֵפִצים. ׁשֶ

ּוְפָגִמים,.ַאף. ים. ַרּבִ ר.ַעל.ָהָאָדם,.ֵמִביא.אֹותֹו.ָלֲעוֹונֹות. ּבֵ ֶצר.ִמְתּגַ ַהּיֵ ֶ ּשׁ

ָהָאָדם. ֲהדּות,.ׁשֶ ל.ְמַעט.ַהּיַ ׁשֶ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ָבר.ֵאֶצל.ַהּשׁ ַדאי.ַהּדָ י.ֵכן.ּכְ ַעל.ּפִ

ִניעֹות. ַהּמְ ִעם. ִיְצרֹו. ַעל. רּותֹו. ּבְ ּוֵבִהְתּגַ ִמְלַחְמּתֹו. ּבְ ְויֹוִציא. ַיֲחטֹף.

ְרַאת. י.ְמַעט.ַהּיִ ֲהדּות..ּכִ ּיַ יִחים.לֹו.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּבַ ֵאיָנם.ַמּנִ ְסיֹונֹות.ׁשֶ ְוַהּנִ

ַהְינּו. ֶצר,. ַהּיֵ ְלֶחֶמת. ִמּמִ ָלל. ׁשָ חֹוֵטף. ָהָאָדם. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ

ַתֲאוֹות.ְמִניעֹות.ְוִנְסיֹונֹות,.ְוָהָאָדם.ֵאינֹו. ר.ַעל.ָהָאָדם.ּבְ ּבֵ ֶצר.ִמְתּגַ ַהּיֵ ׁשֶ ּכְ
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ָבר.ֶזה. ּדָ ֲאַזי. ְיָכְלתֹו,. ָכל. ּבְ ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ר. ּבֵ ּוִמְתּגַ ֵטל. ּבָ

ֶאֶלף. אֹותֹו. עֹוֵבד. ָהָיה. ׁשֶ ֵמָהֲעבֹוָדה. יֹוֵתר. ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ְוָיָקר. ָחׁשּוב.

ָהָאָדם,. ְלַמַען. ַאְך. ִנְבְראּו. ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ י. ּכִ ָהַרע.. ֵיֶצר. ִלי. ּבְ ִנים,. ׁשָ

ִקְרּבֹו,. ּבְ ֹוֵכן. ַהּשׁ ֶהָחָזק. ֶצר. ַהּיֵ ְגַלל. ּבִ ַרק. ִהיא. ָהָאָדם. ל. ׁשֶ יבּותֹו. ַוֲחׁשִ

ר. ּבֵ הּוא.ִמְתּגַ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּוְכׁשֶ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ר.ָעָליו.ְלַהְרִחיקֹו.ִמּיִ ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ

ָכל.ְיָכְלתֹו,. ם.ּבְ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ֶצר.ּוַמֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּבְ רּות.ַהּיֵ ּבְ ְלַהְכִניַע.ֶאת.ִהְתּגַ

ר.ָהָאָדם. ַרְך..ְוַכֲאׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָאמּור.ָחׁשּוב.ְוָיָקר.ְמֹאד.ֵאֶצל.ַהּשׁ ֲהֵרי.ֶזה.ּכָ

ּנּו. ֵצל.ִמּמֶ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ִיְצרֹו,.ּוְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי,.ַהּשׁ ר.ּכָ ּבֵ ִמְתּגַ

ִאם. ׁשֶ ַהְינּו. ְבָידֹו.",. ַיַעְזֶבּנּו. בָֹאר.)תהלים.לז,.לג(."ה'.לֹא. ּמְ ּכַ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

ַיַעְזֵבנּו,. לֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ אי. ַוּדַ ּבְ ֶצר,. ַהּיֵ ֶנֶגד. ּכְ ָראּוי. ּכָ ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָהָאָדם.

ֵלמּות. ׁשְ ּנּו.ּבִ יֵלנּו.ִמּמֶ ְוַיּצִ

לח

ֲחָטִאים. ְלַתֲאוֹות. ּוֵמַפֵתהּו. ּוֵמעֹוְררֹו. ָהָאָדם. ַעל. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ָהַרע. ֶצר  ַהּיֵ

ֵאין. ֵמִעּמֹו,. ּופֹוֶנה. לֹו. ׁשֹוֵמַע. ֵאינֹו. ָהָאָדם. ׁשֶ ַוֲאִפילּו. ַוֲעוֹונֹות..

ָחָזק. ָהָאָדם. ִאם. ַרק. ָעִמים.. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ָעָליו. ר. ּבֵ ּוִמְתּגַ ֵטל. ּבָ ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ

ּפֹוֶנה. ֲאַזי. ָלל,. ּכְ לֹו. ׁשֹוֵמַע. ְוֵאינֹו. ֶנְגּדֹו. ּכְ נּות. ַעְקׁשָ ּבְ ר. ּבֵ ּוִמְתּגַ ַדְעּתֹו. ּבְ

לֹות.ֶאת. בֹות.ָזרֹות.ַהְמַבְלּבְ ַמֲחׁשָ ּבְ ה:. ְתִפּלָ ּבִ ְוֵכן.הּוא. ּנּו.. ִמּמֶ ק. ּלֵ ּוִמְסּתַ

ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. לֹו.. ְלַבְלּבְ ֵדי. ּכְ ַרּבֹות. ָעִמים. ּפְ ַלּמַֹח. אֹות. ּבָ ֵהן. ׁשֶ ָהָאָדם,.

ָכל.ְיָכְלתֹו. ק.ּבְ ֶהן,.ַרק.ִיְתַחּזֵ ֵדי.לֹא.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּבָ ָהָאָדם.ִלְהיֹות.ָחָזק.ְמֹאד,.ּכְ

ּמּוד.ָצִריְך.ְלַהְכִניס.ֶאת.ַהּמַֹח. ַעת.ַהּלִ ׁשְ ה..ְוֵכן.ּבִ ִפּלָ יב.ְלִמּלֹות.ַהּתְ ְלַהְקׁשִ

ן.ָצִריְך.ְלַהְכִניס.ֶאת.ַהּמַֹח. א.ּוַמּתָ ֵעת.ַמּשָׂ ּמּוד..ְוֵכן.ּבְ ּלִ ָבה.ּבַ ֲחׁשָ ְוֶאת.ַהּמַ

בֹות. ְנסּו.ַלּמַֹח.ַמֲחׁשָ ּלֹא.ִיּכָ ְכֵדי.ׁשֶ ָלאָכה,.ּבִ ן.ּוַבּמְ א.ּוַמּתָ ּשָׂ ּמַ בֹות.ּבַ ֲחׁשָ ְוַהּמַ
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בָֹאר. ּמְ ּכַ ּמַֹח,. ּבַ ּכֹן. ִלׁשְ ְיכֹולֹות. ֵאיָנן. ַיַחד. ּבְ בֹות. ַמֲחׁשָ י. ּתֵ ׁשְ י. ּכִ ָזרֹות..

מֹור. ִלׁשְ ם. ַקּיֵ ּיְ ּוְכׁשֶ ְמקֹומֹות.. ה. ַכּמָ ּבְ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. ָהַאְדמֹו"ר. ִסְפֵרי. ּבַ

ִמיֵני. ל. ִמּכָ ם,. ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת. ּבְ ֵצל. ִיּנָ אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַהּמַֹח. ֶאת.

בֹות.ָזרֹות. ַמֲחׁשָ

לט

ָהֱאֶמת,. יק. ְלַצּדִ ְתָקֵרב. ּמִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. בֹוָהה,. ּגְ ה. ָ ִלְקֻדּשׁ ִנְכַנס. ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ְלֲעֵדי.ַהִהְתָקְרבּות. י.ִמּבַ יֹוֵתר,.ּכִ בֹוָהה.ּבְ ה.ַהּגְ ָ ֻדּשׁ ִהיא.ַהּקְ ׁשֶ

י.ֲאִפילּו.ָהָאָדם. ֱאֶמת,.ּכִ ה.ּבֶ ָ יַע.ְלׁשּום.ְקֻדּשׁ ר.ְלַהּגִ יק.ִאי.ֶאְפׁשָ ּדִ ֶאל.ַהּצַ

ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ִאם. הּו.ִיְרַאת.ׁשָ ֶ ה,.ַהְינּו.ַמּשׁ ָ הּו.ְקֻדּשׁ ֶ ׁש.ּבֹו.ַמּשׁ ּיֵ ׁשֶ

ֵאין. ֶ ל.עֹוד.ּשׁ יק.ָהֱאֶמת,.ֵיׁש.ָלֶזה.ִקּיּום.ֶאְצלֹו,.ּכָ ֱאֶמת.ְלַצּדִ ֵאינֹו.ְמקָֹרב.ּבֶ

ֶנְגּדֹו. ִמְתעֹוְררֹות. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. יֹון.. ִנּסָ ֵאיֶזה. אֹו. דֹולֹות. ּגְ ְמִניעֹות. לֹו.

ִפי. ּכְ ַהּתֹוָרה. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ִמְתַרֵחק.הּוא. ִנְסיֹונֹות,. ְמִניעֹות.אֹו.

ִקים. יק.ָהֱאֶמת,.ִמְתַחּזְ ית.ְלַצּדִ ר.רֹוִאים..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ֲאׁשֶ

יק. ּדִ ׁשּום.ֹאֶפן..ָלֵכן.ַהִהְתָקְרבּות.ַלּצַ ּלֹא.ְלִהְתַרֵחק.ִמן.ָהֱאֶמת.ּבְ כַֹח.ׁשֶ ּבְ

ר.ָהָאָדם.ִמְתָקֵרב. ֲאׁשֶ יֹוֵתר..ְוַדְוָקא.ּכַ בֹוָהה.ּבְ ה.ַהּגְ ָ ֻדּשׁ ָהֱאֶמת.ִהיא.ַהּקְ

לֹום..ֲאַזי.לֹא.ִיּפֹל. י.ָטהֹור".ַחס.ְוׁשָ ְלּתִ יק,.ֵיׁש.ְוקֹוֶרה.לֹו."ִמְקֶרה.ּבִ ּדִ ֶאל.ַהּצַ

ם. ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ּלֹא.ִיְתַרֵחק.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמּיִ ַדְעּתֹו,.ַהְינּו.ׁשֶ ָהָאָדם.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבְ

ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶאל. ְתָקֵרב. ּנִ ׁשֶ ִסיָמן. הּוא. ִלְפָעִמים. י. ּכִ ָהֱאֶמת,. יק. ּדִ ּוִמּצַ

דֹוָלה.ֲעבּורֹו. ְוִלְפָעִמים.זֹוִהי.טֹוָבה.ּגְ
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מ

ֵיאּוׁש. ֵאין. ֶ ּשׁ ַז"ל. ַאְדמֹו"ר. ִסְפֵרי. ּבְ ּוִבְפָרט. ָהֱאֶמת. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ ְמֹבָאר 

ְמֹאד. ִהְתַרֵחק. ׁשֶ יׁש. ּוַמְרּגִ רֹוֶאה. ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ָלל.. ּכְ עֹוָלם. ּבָ

ֵמֶאֶרץ. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָבר. ּכְ ָאבּוד. הּוא. ׁשֶ ַיֲחׁשֹב. ֶאל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ָבר.ֶזה. ֶעֶצם.ּדָ ֶ ָראּוי,.ַרק.ֵיַדע.ּשׁ ם.ּכָ ֵ ים,.ְולֹא.יּוַכל.ָלׁשּוב.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ַהַחּיִ

טֹוָבה. ה. ּוְנֻקּדָ ְמֹאד. דֹוָלה. ּגְ ָמֲעָלה. הּוא. ַרֲחקּותֹו,. ִהּתְ ֶאת. יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ְך,. ל.ּכָ ר.ָחִליָלה.ְלִהְתַרֵחק.ּכָ י.ֶאְפׁשָ ֶזה,.ּכִ ִויָקָרה..ְוָצִריְך.ְלַהֲחיֹות.ַעְצמֹו.ּבָ

"ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן". בָֹאר.ּבְ ּמְ ים.עֹוד.ֶאת.ַהִהְתַרֲחקּות,.ּכַ יׁשִ ּלֹא.ַמְרּגִ ַעד.ׁשֶ

ר. ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַהְינּו. ָרה".. ַהְסּתָ תֹוְך. ּבְ ׁשֶ ָרה. "ַהְסּתָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֵחֶלק.א',. נ"ו. ִסיָמן.

ים.עֹוד.ֶאת.ַהִהְתַרֲחקּות,.ַרק. יׁשִ ּלֹא.ַמְרּגִ ְך.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ ָחִליָלה.ְלִהְתַרֵחק.ּכָ

ר.ָאָדם. ֲאׁשֶ ן.ּכַ ָלל..ַעל.ּכֵ ּלֹו.ֵאיָנן.ַעְולֹות.ּכְ ל.ָהַעְולֹות.ׁשֶ י.ּכָ ְדֶמה.לֹו.ּכִ ּנִ ׁשֶ

ָרחֹוק.הּוא. ֱאֶמת,.ַהְינּו.ׁשֶ ן.הּוא.ּבֶ ּכֵ י.ׁשֶ הּוא.ָרחֹוק,.ַאף.ַעל.ּפִ יׁש.ׁשֶ ַמְרּגִ

ֵאֶצל. ְמֹאד. ֲחׁשּוָבה. ָמקֹום. ל. ִמּכָ ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ְרַאת. ִמּיִ ְמֹאד.

הּוא.ְמֻרָחק..ּוְבֶרֶגׁש.ֶזה.ָעָליו. יׁש.ׁשֶ הּוא.ַמְרּגִ ה.ׁשֶ ׁשָ ַרְך.ַהַהְרּגָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִיְרַאת. ָלׁשּוב.ֶאל. ָהָאָדם. ֶזה.ְמעֹוֵרר.ֶאת. ֶרֶגׁש. י. ּכִ ַעְצמֹו,. ְלַהֲחיֹות.ֶאת.

ָרחֹוק.הּוא. ַמה. ּוְלִהְתּבֹוֵנן,. ַלֲחׁשֹב. ָהָאָדם. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ָראּוי.. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ

ְנקּודֹות. ה. ַכּמָ ּבְ ַעְצמֹו. ּוְלַהֲחיֹות. ְמֹאד. ֹמַח. ְוִלׂשְ ָראּוי,. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבְ ַעְצמֹו..ְוֵכן.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּמֹוֵצא.ּבְ טֹובֹות.ׁשֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת,.ַהּשׁ ק.ּבֶ ר.ִיְתַחּזֵ ֲאׁשֶ י.ּכַ ה'.ּוְלַהֲאִמין.ּכִ ָכל.ּכֹחֹו,.ְוִלְבטַֹח.ּבָ ּבְ

ֲהדּות. ר.ַהּיַ ִהיא.ִעּקַ ָראּוי.ׁשֶ ם.ּכָ ֵ ה.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ אי.ַיַעְזֵרהּו,.ְוִיְזּכֶ ַוּדַ ּבְ
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מא

ָהעֹוָלם. ֻאּמֹות. ַוֲאִפילּו. ִעים. ְרׁשָ ַוֲאִפילּו. ׁשּוִטים. ּפְ ים. ֲאָנׁשִ ֲאִפילּו 

ׁשּוט. ּפָ ִאיׁש. ם. ּגַ ָלֵכן. ַהּתֹוָרה.. ִמן. ִחּיּות. ִלים. ְמַקּבְ יל,. ְלַהְבּדִ

ָקׁשֹות. ְמִניעֹות. ִמיֵני. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום. ּבְ ְמָצא. ּנִ ׁשֶ ִלְלֹמד.אֹו. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ׁשֶ

ם. ם.ׁשָ ּגַ י.ֵכן.ָעָליו.ָלַדַעת.ׁשֶ ֲחַמת.זֹאת.ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְלֹמד,.ַאף.ַעל.ּפִ ּמֵ ׁשֶ

ָיכֹול. ֵאינֹו. ֲאִפילּו. ׁשֶ ִלְזּכֹר,. לֹו. ֵיׁש. ָלֵכן. ַהּתֹוָרה.. ִמן. ִחּיּות. ל. ְמַקּבֵ הּוא.

ם. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבְ ם.ָאז.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּוְלִהְתַחּזֵ ב.ּגַ ׁש,.הּוא.ְמֻחּיָ ִלְלֹמד.ַמּמָ

ַלֲעׂשֹות. ּלֹא. ׁשֶ ּוִמּדֹוָתיו,. יו. ַמֲעׂשָ ְמֹאד. ֹמר. ִלׁשְ ְוָצִריְך. כֹול.. ּיָ ׁשֶ ה. ּמֶ ּבַ

ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִלְלֹמד,. ם.ִמי.ׁשֶ י.ּגַ ם..ּכִ ֵ ֶנֶגד.ַהּתֹוָרה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ ָבר.ּכְ ָחִליָלה.ּדָ

ָבִרים. דּוַע.לֹו.ּוְלִהְתַרֵחק.ִמּדְ ל.ַהּיָ ם.ּכָ ם.ּוְלַקּיֵ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבְ ב.ְלִהְתַחּזֵ ַחּיָ

יק. ּדִ ֱעֶלֶמת.ַעל.ְיֵדי.ַהּצַ ִלים.ִחּיּות.ִמן.ַהּתֹוָרה.ַהּנֶ י.ַהּכֹל.ְמַקּבְ ָהֲאסּוִרים..ּכִ

ּמּוָבא. ּכַ יטּות,. ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות. ּבִ ִלְפָעִמים. ּנֹוֵהג. ׁשֶ י,. ָהֲאִמּתִ דֹול. ַהּגָ

ֹמר.ְמֹאד,. ל.ָאָדם.ִלׁשְ ן.ָצִריְך.ּכָ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.ב'.ע"ח..ַעל.ּכֵ ּבְ

ֵאיְך. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ְוִאם. ַהּתֹוָרה,. ֶנֶגד. ּכְ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ְמאּוָמה. ה. ַיֲעׂשֶ ּלֹא. ׁשֶ

ים. ֲאָנׁשִ ֵאֶצל. אֹול. ִלׁשְ הּוא. ב. ַחּיָ ִלְלֹמד,. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ִלְנהֹג,.

ֱאֶמת. ם.ּבֶ ֵ ַהּיֹוְדִעים.ִלְלֹמד.ְוֵהם.ִיְרֵאי.ַהּשׁ

מב

ַחס. ּיֹות. ְחּתִ ּתַ אֹול. ׁשְ ּבִ ח. ּוֻמּנָ ְמֹאד,. לֹום. ְוׁשָ ַחס. ַפל. ּנָ ׁשֶ ִמי. ֲאִפילּו 

ים. ר.ָעָליו.ּוְמִביאֹו.ְלַמֲעׂשִ ּבֵ ְתּגַ לֹום,.ֵהן.ֵמֲחַמת.ִיְצרֹו.ָהַרע.ַהּמִ ְוׁשָ

ים.ָהְרחֹוִקים. ין.ֲאָנׁשִ ַפל.ְוִהְתָעֵרב.ּבֵ ּנָ ָרִעים.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ֵהן.ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ים.ָרִעים. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ָנַפל.ְלַמֲעׂשִ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ְמֹאד.ִמּיִ

ְלְמדּו. ַוּיִ ַבּגֹוִים. ְתָעְרבּו. "ַוּיִ לה.(. )קו,. ים. ְתִהּלִ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרעֹות,. ּוִמּדֹות.
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יל,. ְלַהְבּדִ ָרֵאל. ִיׂשְ ין. ּבֵ אֹו. ּגֹוִיים,. ין. ּבֵ ְתָעְרִבים. ּמִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. יֶהם". ַמֲעׂשֵ

יֶהם.ּוְבִמיּדֹוֵתיֶהם,.ְוָדָבר.ֶזה. ַמֲעׂשֵ יִעים.ּבְ ם.ּוַמְרׁשִ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ָהְרחֹוִקים.ִמּיִ

י.ֵכן.ָצִריְך.ָלַדַעת. יֶהם.ּוִמְתַרֲחִקים.ְמֹאד,.ַאף.ַעל.ּפִ ֲעׂשֵ ּגֹוֵרם.ִלְלֹמד.ִמּמַ

א. ִהְתַרֲחקּות,.ֶאּלָ ֵאר.ּבְ ָ לֹום,.ְוֵאין.ֶהְכֵרַח.ְלִהּשׁ ֵאין.ַהּכֹל.ָאבּוד.ַחס.ְוׁשָ ֶ ּשׁ

ַרְך.ְוִלְזּכֹות.ְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ם.ִיְתּבָ ֵ ית.ָלׁשּוב.ֶאל.ַהּשׁ ָנה.ְוֵעָצה.ֲאִמּתִ ּקָ ֵיׁש.ּתַ

יק. ּדִ ַלּצַ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ִהיא. ָהֵעָצה. דֹוָלה.. ַהּגְ ִהְתַרֲחקּות. ּבְ ם. ּגַ

ֻרָחק,. קֹום.ַהּמְ ּמָ ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְהיֹותֹו.ָרחֹוק.ֵמַהּשׁ ם.ּבִ י.ּגַ י..ּכִ דֹול.ָהֲאִמּתִ ַהּגָ

אי. ַוּדַ ּבְ ֲעצֹוָתיו,. ם. ּוְמַקּיֵ ָהֱאֶמת. יק. ּדִ ַלּצַ ֱאֶמת. ּבֶ ִמְתָקֵרב. הּוא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

י.ַעל.ְיֵדי. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ּכִ ֵ דֹוָלה.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ִהְתעֹוְררּות.ּגְ ִיְתעֹוֵרר.ּבְ

ִמן. ִחּיּות. ל. ְלַקּבֵ ָאָדם. ל. ּכָ ָיכֹול. ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ית. ָהֲאִמּתִ ַהִהְתָקְרבּות.

ְוִלְזּכֹר. ָלַדַעת. ֵיׁש. ן. ּכֵ ַעל. ְתַרֵחק.. ּנִ ׁשֶ מֹו. ּכְ ְתַרֵחק. ּנִ ׁשֶ ֲאִפילּו. ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ְלׁשֹון. ּבִ ַזַצ"ל,. מֹוֲהַר"ן,. ַאְדמֹו"ר. ָאַמר. ְוֵכן. ָלל,. ּכְ עֹוָלם. ּבָ ֵיאּוׁש. ֵאין. ֶ ּשׁ

ט. ָגאְרִניׁשְ ִאיז. ֵיאּוׁש. "ֵקיין. מֹוֲהַר"ן.מט.(. י. ּוְבַחּיֵ ּתֹוָרה. אֹוָתּה. ּבְ ם. )ׁשָ ִאיִדיׁש.

ַפל,.ַהְינּו.ֲאִפילּו. ּנָ ֲאִפילּו.ִאם.ָנַפל.ְלָמקֹום.ׁשֶ ַפאְרַהאְנְדן"..ָלֵכן.ֵיׁש.ִלְזּכֹר.ׁשֶ

לֹום,.ֲאַזי. יֹוֵתר.ַחס.ְוׁשָ דֹוָלה.ּבְ ִהְתַרֲחקּות.ַהּגְ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ ּנִ ׁשֶ

ִיְרַאת. ּבְ ק. ְתַחּזֵ ַוּיִ יק.ָהֱאֶמת,. ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות. ּבְ ֱאֶמת. ּבֶ ַעְצמֹו. ַיֲחִזיק. ִאם.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַלֲחזֹר.ֶאל. דֹוָלה. ּגְ ְקָוה. ּתִ ֵיׁש.לֹו. אי. ַוּדַ ּבְ ּכֹחֹו,. ָכל. ּבְ ם. ֵ ַהּשׁ

ל. ִמּכָ ַהְינּו. י".. ְעּתִ ּוַ ׁשִ אֹול. ׁשְ ֶטן. "ִמּבֶ ג.(. ב,. )יֹוָנה. ם. ְלַקּיֵ ר. ְוָהִעּקָ ָראּוי.. ּכָ

ׁש. לֹום,.ֵיׁש.ִלְזעֹק.ּוְלַבּקֵ ִהְתַרֲחקּות.ּוִמּכֹל.ִמיֵני.ְנִפילֹות.ִויִרידֹות.ַחס.ְוׁשָ

ם. ֵ ֶצר.ָהַרע.ּוְלִהְתָקֵרב.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ֵצל.ִמן.ַהּיֵ ַרְך,.ְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַרֲחִמים.ֵמַהּשׁ

ַעם,.ַאְך.ַהּכֹל. ׁשּום.ּפַ ה.ּבְ ָעָקה.ּוְתִפּלָ ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ְולֹא.ְלִהְתַרּפֹות.ִמּצְ

סּוק.)ִמיָכה.ו,. ּפָ בָֹאר.ּבַ ה.ְטָעִמים,.ְוַכּמְ ּמָ ֵסֶתר.ּוְבִצְנָעה..ֵמֲחַמת.ּכַ ִיְהֶיה.ּבְ

ם. ֵ ׁש.ְיׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים.ֵמַהּשׁ ח.(."ְוַהְצֵנַע.ֶלֶכת.ִעם.ֱאלֶֹקיָך"..ְוָתִמיד.ְלַבּקֵ
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ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ָלׁשּוב. אי,. ַוּדַ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַיֲעזֹר. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ

ָראּוי. ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּכָ

מג

ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד. ִהְתַרֵחק. ׁשֶ ִמי. ֲאִפילּו. ַהְינּו. ּיֹות,. ְחּתִ ּתַ אֹול. ׁשְ ּבִ ֲאִפילּו 

ים.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ָצִריְך.ִלְזּכֹר. ים.ָרִעים.ַרּבִ ַרְך.ְוָנַפל.ְלַמֲעׂשִ ִיְתּבָ

ם. ר.ּגַ ַרְך,.ְוֶאְפׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ִלְהיֹות.ָקרֹוב.ֶאל.ַהּשׁ ם.ׁשָ ר.ּגַ ֶאְפׁשָ ְוָלַדַעת.ׁשֶ

ְועֹוד. בֹודֹו".. ּכְ ָהָאֶרץ. ָכל. "ְמלֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ֵאָליו.. ָלׁשּוב. ם. ָ ִמּשׁ

ֲאִני. ָהָאֶרץ. ְוֶאת. ַמִים. ָ ַהּשׁ ֶאת. "ֲהלֹוא. כד.(. כג,. )ִיְרְמָיה. סּוק. ּפָ ּבַ ְמבָֹאר.

ָמֵלא".

מד

י. ּכִ ֲאִמין. ּתַ ֲאַזי. ְלַקְלֵקל,. ר. ֶאְפׁשָ ָרִעים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ י. ּכִ ַמֲאִמין. ה. ַאּתָ ִאם 

ַז"ל.. מֹוֲהַר"ן. ַאְדמֹו"ר. ָאַמר. ְך. ּכָ ן.. ְלַתּקֵ ר. ֶאְפׁשָ טֹוִבים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ

ִמיד. ׁש.ּתָ כֶֹלת.ּוְלַבּקֵ ָכל.ַהּיְ ק.ּבְ ִבים.ְלִהְתַחּזֵ ן.ַחּיָ )ליקו"מ.ח"ב.סי'.קיב.(.ַעל.ּכֵ

ִיְרַאת. ֶאל. ּוְלִהְתָקֵרב. ָהַרע,. ֶצר. ַהּיֵ ִמן. ֵצל. ְלִהּנָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַרֲחִמים.

ז"ל,. נּו. ַרּבֵ ל. ׁשֶ דֹוׁש. ַהּקָ ְלׁשֹונֹו. ּבִ מ"ב. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי.. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ

ע. ׁשַ ִיּוָ אי. ַוּדַ ּבְ זֹאת,. ם. ַקּיֵ ּיְ ׁשֶ ּוִמי. י".. ְעּתִ ּוַ ׁשִ אֹול. ׁשְ ֶטן. "ִמּבֶ ר.הּוא. ָהִעּקָ ׁשֶ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ ּבְ



ֹבָארֹות קיאָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ָממֹון ּוַפְרָנָסה

א

ַנְפׁשֹו,. ְלצֶֹרְך. ֵאיָנם. ׁשֶ ִרים. ְמֻיּתָ ּבּוֵרים. ּדִ ַהְינּו. ֵטִלים,. ּבְ ָבִרים. ּדְ ְיֵדי. ַעל 

ּבּוֵרים. ַרק.ּדִ ַמִים.ׁשֶ ה.אֹו.ִיְרַאת.ׁשָ ִפּלָ ּבּוֵרי.ּתֹוָרה,.ּתְ ֵאיָנם.ּדִ לֹוַמר.ׁשֶ ּכְ

ֵאיָנם.ְלָצְרֵכי.ּגּופֹו,. ּבּוֵרים.ׁשֶ ְצָרִכים.ָלֶנֶפׁש,.אֹו.ּדִ ּבּוֵרים.ַהּנִ ים.ּדִ ֵאּלּו.ְמֻכּנִ

ְנחּוִצים. ּגּוף. ְלָצְרֵכי. אֹו. ְלַפְרָנָסה. ּתֹוֶעֶלת. ֶהם. ּבָ ֵאין. ֶ ּשׁ ּבּוֵרים. ּדִ ַהְינּו.

ָבִרים. ְכָלל.ּדְ ֶפׁש.אֹו.ַהּגּוף,.ּבִ ֵאיָנם.ְלתֹוֶעֶלת.ַהּנֶ ּבּוֵרים.ֵאּלּו.ׁשֶ ֲאֵחִרים,.ּדִ

ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ָהַרע. ָלׁשֹון. גֹון. ּכְ ָרִעים,. ּבּוֵרים. ּדִ ְיֵדי. ַעל. ְוֵכן. ֵהם.. ֵטִלים. ּבְ

ִמּדֹוָתיו. ָאָדם.נֹוֵהג.ּבְ ֲאָוה.ׁשֶ ת.ַהּגַ ְנָאה,.ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ִמּדַ ֵמֲחַמת.ִקְנָאה.אֹו.ׂשִ

רֹות,. בֹוד.ְוַגּסּות.ָהרּוַח..ַוֲאִפילּו.ַהְנָהגֹות.טֹובֹות.ִויׁשָ ם.ּכָ ּוְבַהְנָהגֹוָתיו.ְלׁשֵ

ָגִמים. ּפְ ְיֵדי. ה..ַעל. ֵהּנָ ֲאָוה. ּגַ ְכָלל. ּבִ ְוַכּדֹוֶמה,. ן.ְלָכבֹוד. ְמַכּוֵ ר.הּוא. ֲאׁשֶ ּכַ

ַרֲחָמָנא. ַלֲעִנּיּות. ִאים. ּבָ ְוַגֲאָוה,. ָהַרע. ָלׁשֹון. ֵטִלים. ּבְ ָבִרים. ּדְ ַהְינּו. ֵאּלּו.

ּקּון.ְוָהֵעָצה.ִלְפָגִמים.ֵאּלּו.ִהיא. ַדַעת..ַהּתִ ְך.-.ַלֲעִנּיּות.ּבְ ָלן..ְוָגרּוַע.ִמּכָ ִלּצְ

אּות,. ּגֵ ם. ְלׁשֵ ְולֹא. בֹוד. ּכָ ם. ְלׁשֵ לֹא. ְצָדָקה. ָלֵתת. ַהְינּו. ית.. ֲאִמּתִ ְצָדָקה.

ים. ַלֲעִנּיִ ָלֵתת. ֵיׁש. זֹו. ּוְצָדָקה. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. ִצּוָ ְך. ּכָ י. ּכִ ְוַרק. ַאְך. א. ֶאּלָ

ֵהם.ְלַתְכִלית. ים,.אֹו.ְלִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים.ׁשֶ ּיִ ם.ֲאִמּתִ ֵ ֵהם.ִיְרֵאי.ַהּשׁ ֲהגּוִנים,.ׁשֶ

ֵלב. ֶאת. עֹוְרִרים. ַהּמְ יִקים,. ַצּדִ ִסְפֵרי. ַסת. ְלַהְדּפָ גֹון. ּכְ ית,. ַוֲאִמּתִ טֹוָבה.

בָֹאר. ּמְ ּקּון.ֶזה,.ּכַ ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ְוכּו'..ְוַעל.ְיֵדי.ּתִ ֵ ָהָאָדם.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ית. דֹוָלה.ַוֲאִמּתִ ירּות.ּגְ ָגִמים.ְוזֹוִכים.ַלֲעׁשִ ל.ַהּפְ ָסִעיף.ֶזה,.ִמַתְקִנים.ֶאת.ּכָ ּבְ
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בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ַהּמַֹח. ֶאת. ׁשֹוְמִרים. ֵאין. ֶ ּשׁ ַהְינּו. ִרית,. ַהּבְ ַגם. ּפְ ְיֵדי. ַעל 

ִרית,. ַהּבְ ְפָגם. ּבִ ָחִליָלה. ִלים. ִנְכׁשָ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ָרִעים,. ְוִהְרהּוִרים.

ֲעֵבָרה,. עֹוְבֵרי. ה. ּמָ ּכַ ַמּדּוַע. ֵעיֵנינּו,. ּבְ ה. ִיְקׁשֶ ְוִאם. ְרָנָסה.. ַהּפַ ֶנְחֶסֶרת.

ָלֶהם. ֵיׁש. ֵכן. י. ּפִ ַעל. ְוַאף. ֶזה,. ְפָגם. ּבִ אי. ַוּדַ ּבְ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. כּוִדים. ַהּלְ

"ִלּקּוֵטי. ָיה.זֹו.ּבְ י.ְלֻקׁשְ רּוץ.ָנֶאה.ַוֲאִמּתִ ִצינּו.ּתֵ ּמָ דֹול,.ֲהֵרי.ׁשֶ ֶרַוח.ּגָ ְרָנָסה.ּבְ ּפַ

ם.ְמבָֹאר. יָקא.ָטִמיר.ְוָסִתים",.ׁשָ סֹוף.ַהּתֹוָרה."ַעּתִ מֹוֲהַר"ן".ִסיָמן.כ"א.ּבְ

ִוים. ַעת.ְועֹוְבֵרי.ֲעֵבָרה.ֵאיָנם.ׁשָ ל.ַחְסֵרי.ַהּדַ ירּוָתם.ׁשֶ ל.ָממֹוָנם.ַוֲעׁשִ ּכָ ׁשֶ

ַצח. י.ַהּנֵ ִקים.אֹוָתם.ָחִליָלה.ִמן.ָהֱאֶמת.ּוֵמַחּיֵ לּו.ְמַנּתְ ְמאּוָמה,.ִאם.ַהּלָ

ג

ֶזה. ֵסֶפר. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. כַֹח,. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל 

ָנה,. ּוְבַכּוָ קֹול. ּבְ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ הּוא. ׁשֶ ְמקֹומֹות,. ה. ַכּמָ ּבְ

ר. ּבֵ ר.ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ה,.ּוִבְפָרט.ּכַ ִפּלָ ָבה.ְלִמּלֹות.ַהּתְ ְמִתינּות.ּוְבַהְקׁשָ לֹוַמר.ּבִ ּכְ

ר.ְמִניעֹות.ְוִנְסיֹונֹות. ֲאׁשֶ ם.ּכַ ה,.ּגַ ִפּלָ ֲעבֹוָדה.זֹו.ּתְ ּלֹא.ְלִהְתַרּפֹות.ּבָ הּוא.ׁשֶ

ִפּלֹות. ל.ִחּיּוב,.ַהְינּו.ַהּתְ ה,.ֵהן.ׁשֶ ִפּלָ ל.ׁשּום.ּתְ ָפָניו,.ְוֵאינֹו.ְמַבּטֵ עֹוְמִדים.ּבְ

ל.ְרׁשּות,. ֲחִרית,.ִמְנָחה.ְוַעְרִבית,.ֵהן.ׁשֶ ְלָחן.ָערּוְך:.ׁשַ י.ׁשֻ בֹות.ַעל.ּפִ ֻחּיָ ַהּמְ

ִפּלֹות. ּתְ ים. ל.ֵאּלּו.ְמֻכּנִ ּכָ ׁשֶ ים,. ּיִ ְוַתֲחנּוִנים.ֲאִמּתִ ּוְתִפּלֹות. ים. ִהּלִ ּתְ גֹון:. ּכְ

ִניעֹות. ֵני.ַהּמְ ַנע.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּכָ ֵדי.ׁשֶ ים.ּכְ כֹחֹות.ַרּבִ ר.ּבְ ּבֵ י.ָצִריְך.ְלִהְתּגַ כַֹח..ּכִ ּבְ

ית.. ָהֲאִמּתִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ִמן. לֹו. ְלַבּטְ ַוֲחֵפִצים. ַדְרּכֹו. ּבְ עֹוְמִדים. ׁשֶ ְוַהִנְסיֹונֹות.

רּות.ּוְבֶרַוח. ַכׁשְ ֱאֶמת,.ּבְ ְרָנָסה.ּבֶ ִפּלֹות.ֵאּלּו.זֹוִכים.ַלּפַ ַעל.ְיֵדי.ּתְ
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ּלֹא. ׁשֶ ִרית..ַהְינּו.ּכְ ַגם.ַהּבְ ְרָנָסה.נֹוְבִעים.ִמּפְ ַגת.ּפַ ַהּשָׂ ִרירּות.ּבְ י ְוַהּמְ ַהּקֹשִׁ

ַעל. ׁשֶ ָזרֹות,. בֹות. ּוַמֲחׁשָ ָרִעים. ֵמִהְרהּוִרים. ַהּמַֹח. ֶאת. ׁשֹוְמִרים.

ַהְינּו. ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ִרית.. ַהּבְ ִלְפָגם. ָחִליָלה. יִעים. ַמּגִ ָיָדם.

ָנֵקל.ּוְבֶרַוח. ֹוְמִרים.ַעל.ֹמַח.ָזְך.ְוָטהֹור,.זֹוִכים.ְלַפְרָנָסה.ּבְ ּשׁ ׁשֶ

ה

יִרים.ְויֹוְדִעים. ּכִ ּמַ מֹון,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ֲאַות.ַהּמָ ִרים.ֶאת.ּתַ ּבְ ׁשַ ּמְ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ֲאוֹות.ַהְמֻגּנֹות,.ְוַעל.ְיֵדי. ָכל.ַהּתַ ֲאַות.ָממֹון.ַתֲאָוה.ָרָעה.ִהיא.ּכְ ּתַ ׁשֶ

יִגיעֹות.ַרּבֹות.ִנְכֶנֶסת. ְרָנָסה.ּוָממֹון.ּבִ יג.ּפַ י.ָהְרִדיָפה.ְלַהּשִׂ ָרה.ּכִ ְיִדיָעה.ְוַהּכָ

לּות.ְיֵתָרה. ּדְ ּתַ ְך.ִמְתַרֲחִקים.ֵמִהׁשְ ּום.ּכָ ֲאַות.ָממֹון,.ּוִמּשׁ ֶגֶדר.ּתַ ַאף.ִהיא.ּבְ

ַרְך.ָיכֹול.ְלַפְרֵנס.ֶאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ים.ּוַמֲאִמיִנים.ׁשֶ יׁשִ ִעְנָיִנים.ֵאּלּו,.ּוַמְרּגִ ּבְ

י. יִרים.ּכִ ּכִ ּמַ ה.ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ לּות.מּוֶעֶטת.ּוִביִגיָעה.ַקּלָ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ם.ּבְ ָהָאָדם.ּגַ

ֵלָמה.. ָחה.ׁשְ ּגָ יְך.ַהׁשְ ָלל.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלַהְמׁשִ ְכִלית.ּכְ מֹון.ֵאינֹו.ּתַ ַהּמָ

ְוזֹוֶכה. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָגַחת. ְלַהׁשְ זֹוֶכה. ָהָאָדם. ׁשֶ לֹוַמר. ּכְ

ּבֹר. ִלׁשְ ֲאָבל. ִמּיּות.. ּוְבַגׁשְ רּוָחִנּיּות. ּבְ ְוָרעֹות. ָצרֹות. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ִמיָרה. ִלׁשְ

י. ָראּוי..ּכִ ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִקּיּום.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּכָ ה,.ֶאְפׁשָ ֻגּנָ ֲאַות.ָממֹון.ַהּמְ ּתַ

ָאָדם. ה.ּבָ ַעל.ְיֵדי.ְנִתיַנת.ְצָדָקה.הּוא.ְמָקֵרר.ֶאת.ָהֵאׁש.ַהּיֹוֶקֶדת.ְוַהְמַלּבַ

ירּות.. יַע.ַלֲעׁשִ ֲאָוה.ְוָהָרצֹון.ָהַרע.ְלַהּגִ מֹון,.ְוׁשֹוֵבר.ֶאת.ַהּתַ ֲאַות.ַהּמָ ֶאת.ּתַ

ְמָחה. ׂשִ ּתֹוְך. רּות. ּוְבַכׁשְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ַלֲעסֹק. הּוא. זֹוֶכה. ם. ּגַ

הּול. ּבָ ְוֵאינֹו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו. ָחַלק. ׁשֶ ֵמֶחְלקֹו. ָרצֹון. ִביעּות. ּוׂשְ ר. ְוֹאשֶׁ

ּוַמֲאִמין. יר. ַמּכִ י. ּכִ ּוִביִגיעֹות,. ִטְרחֹות. ּבְ ְרָנָסה. ְוַהּפַ מֹון. ַהּמָ ַאַחר.

ר. ְרָנָסה.ּוָממֹון.ֵהם.ִעּקַ ּפַ ַגת. ְוִטְרחֹות.ַרּבֹות.ְלַהּשָׂ ה. לּות.ְמֻרּבֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ
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ָלָלה. לֹום,.ֶאת.ַהּקְ יִכים.ַחס.ְוׁשָ ַעל.ָיָדּה.ַמְמׁשִ ה,.ׁשֶ ֻגּנָ מֹון.ַהּמְ ֲאַות.ַהּמָ ּתַ

ית.ג,.יט.(.ְוַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ְצָדָקה. ֵראׁשִ יָך.ּתֹאַכל.ֶלֶחם"..)ּבְ ֵזַעת.ַאּפֶ ל."ּבְ ׁשֶ

ַהּנֹוְבִעים. ּוִמְכׁשֹולֹות. ָגִמים. ּפְ ִמיֵני. ּוִמּכֹל. זֹו,. ֲאָוה. ִמּתַ ִנּצֹוִלים. ָראּוי. ּכָ

ִהְקִטירּו. ׁשֶ ְקטֶֹרת. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ֶאְצלֹו. ֲחׁשּוָבה. זֹו. ַתֲאָוה. ִביַרת. ׁשְ ה.. ּנָ ִמּמֶ

ׁש. ְקּדָ ֵבית.ַהּמִ ּבְ

ו

ְרָנָסה. יג.ּפַ ֵדי.ְלַהּשִׂ יִגיעֹות.ּוְטָרחֹות.ּכְ ה.ּבִ לּות.ְמֻרּבָ ּדְ ּתַ ֲאַות ָממֹון.ְוִהׁשְ ּתַ

ל. ׁשֶ ְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ּבְ ּוָממֹון,.ּוִבְפָרט.ֲעֵבָרה.ַעל.ִמְצָוה.ַאַחת.ִמּמִ

צּוָיה.ֲעבֹוָדה. ּמְ ׁש..ְוָכל.ְזַמן.ׁשֶ ֶגֶדר.ֲעבֹוָדה.ָזָרה.ַמּמָ ָממֹון.ּוַפְרָנָסה,.ֵהם.ּבְ

ַתֲאָוה.זֹו,.ֵיׁש. ָלן,.ּבְ טּוִפים.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ים.ׁשְ ֲאָנׁשִ לֹוַמר.ׁשֶ עֹוָלם.ּכְ ָזָרה.זֹו.ּבָ

ָסִעיף.ה',.ַעל. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֲאָוה.זֹו,.ּכַ ר.ׁשֹוְבִרים.ּתַ עֹוָלם..ְוַכֲאׁשֶ ֲחרֹון.ַאף.ּבָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ית,.ֲאַזי.ַהּשׁ ָחה.ֲאִמּתִ ּגָ ָראּוי.ֶוֱאמּוַנת.ַהׁשְ ְיֵדי.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּכָ

ִמן. ְוֵחֶלק. ֲחָסִדים. לֹו. יְך. ּוַמְמׁשִ ָהעֹוָלם,. ִמן. ַאּפֹו. ַוֲחרֹון. ֲעסֹו. ּכַ ל. ְמַבּטֵ

יַח,. ׁשִ ַהּמָ ימֹות. ּבִ עֹוָלם. ּבָ ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ַהּדַ ִמן. ַהְינּו. ָהאֹור,.

ל.ָאָדם. ָרכֹות.לג.(."ּכָ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.)ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ׁש,.ּכַ ְקּדָ ית.ַהּמִ ר.ּבֵ ִהיא.ִעּקַ ׁשֶ

ּזֹוֶכה. ל.ִמי.ׁשֶ ָיָמיו"..ַהְינּו.ּכָ ׁש.ּבְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ִאּלּו.ִנְבָנה.ּבֵ ָעה,.ּכְ ׁש.ּבֹו.ּדֵ ּיֵ ׁשֶ

יְך.ּוְלָהִבין. ָיָמיו,.ְוזֹוֶכה.ְלַהְמׁשִ ׁש.ּבְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ִאּלּו.ִנְבָנה.ּבֵ ית.ּכְ ְלַדַעת.ֲאִמּתִ

עֹוד. ְוֵיׁש. ָעִתיד.. ּבְ ּלּו. ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוִנְפָלִאים. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ּוִלְלֹמד.

ֲאַות.ָממֹון. ּטּול.ּתַ ים.ַעל.ְיֵדי.ּבִ ֲעׂשִ ים.ַהּנַ ּקּוִנים.ַרּבִ ּתִ
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ז

לֹום. ְוׁשָ ַחס. ַמֲאִמיִנים. ְוֵאיָנם. ָממֹון,. ְלַתֲאַות. ְפלּו. ּנָ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם 

יִגיָעה.מּוֶעֶטת,. ם.ּבִ ַרְך.ָיכֹול.ְלַפְרֵנס.ֶאת.ָהָאָדם.ּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

יִגיעֹות.ַרּבֹות.ּוִבְטָרחֹות.ְמֻרּבֹות,.ֲאַזי. ְרָנָסָתם.ּבִ ִלים.ֲעבּור.ּפַ ּדְ ּתַ ְוֵהם.ִמׁשְ

ּוְבִבְלּבּול. דֹול. ּגָ בֹון. ִעּצָ ּבְ ֵהם. אֹוְכִלים. ֵהם. ׁשֶ ֶחם. ַהּלֶ ְוַגם. ְרָנָסָתם. ּפַ ם. ּגַ

ּוְבַתְחּבּולֹוֵתיֶהם. ַדָאגֹוֵתיֵהם. ּבְ ִמיד. ּתָ קּוִעים. ׁשְ ֵהם. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַעת,. ַהּדַ

ּוָמָרה. ַעְצבּות. ּבְ רּוִיים. ׁשְ ֵהם. ִמיד. ּתָ ְוָלֵכן. ּוָממֹון.. ְרָנָסה. ּפַ ַגת. ְלַהּשָׂ

ְקׁשּוִרים. ֵאּלּו. ים. ֲאָנׁשִ יק.ֲעבּוָרם.. ַמְסּפִ יגּו.ֵאינֹו. ַיּשִׂ ר. ְוָכל.ֲאׁשֶ חֹוָרה,. ׁשְ

ִמיד,. חֹורֹות.ְוקֹוְדרֹות.ּתָ ִסְטָרא.ַאֳחָרא..ּוְפֵניֶהם.ׁשְ ָפִנים.ּדְ ָלן.ּבְ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

חֹוָרה. ׁשְ ּוָמָרה. ַעְצבּות. יג.. ְלַהּשִׂ ְרצֹוָנם. ּבִ ׁשֶ ֶאת. יגּו. ִהּשִׂ ּלֹא. ׁשֶ ֵמֲחַמת.

ֶגֶדר.ֲעבֹוָדה.ָזָרה.ּוִמיָתה.ַרֲחָמָנא. ַהּנֹוְבִעים.ֵמֶחְסרֹון.ָממֹון.ּוַפְרָנָסה,.ֵהם.ּבְ

ָזִבים,. ּכְ ּוְבִלי. ֱאמּוָנה. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ָהעֹוְסִקים. ים. ָהֲאָנׁשִ ֲאָבל. ָלן.. ִלּצְ

רּוָאיו,.ְולֹא. הּוא.ְמַפְרֵנס.ְוָזן.ֶאת.ּבְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמיִנים.ּבְ ּמַ ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ן.ּוִבְמָלאָכה,.ְוֵהם.יֹוְדִעים.ּוַמֲאִמיִנים,. א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ לּוָתם.ּבְ ּדְ ּתַ ֵמֲחַמת.ִהׁשְ

ֵדי.ְלַנּסֹות.ֶאת.ָהָאָדם. ַרְך,.ּכְ ְך.ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ י.ּכָ ה.ַרק.ּכִ ֵאּלֶ י.ָצִריְך.ַלֲעסֹק.ּבְ ּכִ

ָזן. הּוא. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין. ּיַ ׁשֶ אֹו. ָיָדיו. ּפַֹעל. ַעל. ִיְסֹמְך. ִאם.

ְבָיכֹול.ְלַנּסֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ִאם. ַרְך.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ָחֵפץ.ַהּשׁ ּוְמַפְרֵנס.ַלּכֹל..ּגַ

ם.ֶוֱאמּוָנה. ֵ ָזב,.ֵמֲחַמת.ִיְרַאת.ַהּשׁ לֹא.ּכָ י.ַהּתֹוָרה.ּבְ ְמַלאְכּתֹו.ַעל.ּפִ ַיֲעסֹק.ּבִ

ַלֲעֹמל. ָצִריְך. ָהָאָדם. ֲחָמָתם. ּמֵ ׁשֶ נֹוָסִפים. ְטָעִמים. ִמים. ְוַקּיָ ָחתֹו.. ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ָלל. ּכְ נֹוְבִעים. ֵאיָנם. ירֹות. ַוֲעׂשִ ְרָנָסה. ּפַ ֲאָבל. ן.. ּוַמּתָ א. ּוְבַמּשָׂ ְמָלאָכה,. ּבִ

ְלַבד. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַרק. א. ֶאּלָ ָהָאָדם,. ל. ׁשֶ ַוֲחִריצּותֹו. ָיָדיו. ִמּפַֹעל.

ם. ֵ ל.ִהְצַטְרכּויֹוָתיו..ֲאָבל.ִאם.ַהּשׁ ָרִטית.ָלָאָדם.ּכָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ְזִמין.ּבְ ַהּמַ

יֹוִעילּו.לֹו. ֲאַזי.לֹא. ְרָנָסתֹו,. ּפַ ָלָאָדם. ְלַהְזִמין. ָחִליָלה. ָחֵפץ. ֵאינֹו. ַרְך. ִיְתּבָ
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ים. ָהֲאָנׁשִ ן.. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ אֹו. ְמָלאָכה. ׁשּום. ֵעֶסק. ּבְ מּויֹות. ִהְתַחּכְ ׁשּום.

ָסִעיף.ֶזה,.ְונֹוֲהִגים.ַעל. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַרְך,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחת.ַהּשׁ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמיִנים.ּבְ ַהּמַ

ים.ַלּתֹוָרה.ְוַלֲעבֹוַדת.ה'. ָנם,.ְוַגם.קֹוְבִעים.ִעּתִ ָאם.ּוַמּתָ ַמּשָׂ י.ַהּתֹוָרה.ּבְ ּפִ

ָכל. ֶחְלָקם,.ּבְ ִמיד.ּבְ ֵמִחים.ּתָ ים.ֵאּלּו.ׂשְ יֹומֹו,.ֲאָנׁשִ י.יֹום.ּבְ עֹות.ִמּדֵ ה.ׁשָ ּמָ ּכַ

ֵני. אֹור.ּפְ דֹו.ָהְרָחָבה,.ֵהם.ְקׁשּוִרים.ּבְ ַרְך.ִמּיָ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ַיְזִמין.ָלֶהם.ַהּשׁ ֲאׁשֶ

ֵמֲחַמת. ית. ֲאִמּתִ ִחּיּות. ּבְ ִמיד. ּתָ ְוזֹוְרחֹות. ְמִאירֹות. ֵניֶהם. ּפְ ה,. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִמיד. ְמָחה.ּתָ ׂשִ ַרְך.ְוֵהם.ּבְ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ְטחֹוָנם.ֶוֱאמּוָנָתם.ּבְ ּבִ

ח

ֲאַות.ָממֹון,.ֵאינֹו.עֹוֵבד.ַרק.ֲעבֹוָדה. ל.ּתַ ֲעבֹוָדה.ָזָרה.ׁשֶ ע.ּבָ ָקּ ָהָאָדם ַהְמׁשֻ

ְבִעים.ָהֻאּמֹות.. ל.ׁשִ ל.ָהֲעבֹודֹות.ָזרֹות.ׁשֶ י.ִאם.ֶאת.ּכָ ָזָרה.ַאַחת,.ּכִ

ְוַעל.אֹותֹו. ָזרֹות.. ָהֲעבֹודֹות. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְמָאה. ַהּטֻ ּכֹוֶלֶלת. ָממֹון. ֲאַות. ּתַ י. ּכִ

ּוְמקֹוֶנֶנת. ִכיָנה. ְ ַהּשׁ צֹוַוַחת. זֹו,. ה. ְמֻגּנָ ַתֲאָוה. ּבְ ָחִליָלה,. ע,. ָקּ ַהְמׁשֻ ָאָדם.

ָבה(. ע.אֹוִתּיֹות.ַהּתֵ ל."ָממֹון".)ִעם.ַאְרּבַ א.ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִעים.קֹולֹות.ּכְ ֵמָאה.ְוַאְרּבָ

ט

ָרִעים. ֵמִהְרהּוִרים. ַהּמַֹח. ֶאת. ֹוְמִרים. ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו. ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל 

ּקּון. ִרית..ְוַעל.ְיֵדי.ּתִ ַגם.ַהּבְ ָמִרים.ִמּפְ בֹות.ָזרֹות,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנׁשְ ּוַמֲחׁשָ

ִרית. ַהּבְ נֹוְטֵרי. ֵהם. ׁשֶ ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ְוִהְתָקְרבּות. ִרית. ַהּבְ

ָזָרה,. ְך.ֲעבֹוָדה. ִהיא.ֹחשֶׁ ׁשֶ ֲאַות.ָממֹון. ִמּתַ ִנּצֹוִלים. ֵלמּות,. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ

ב.ִמְתעֹוֵרר. ַהּלֵ ִרים.ֶלֱאלֹקּות..ַהְינּו,.ׁשֶ ְ ִעיִפים.ז'.ח',.ּוִמְתַקּשׁ ּסְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ּכַ

ִמְצוֹות. ּוְלִקּיּום. ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה. ְלַאֲהַבת. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלַאֲהַבת.

ּצֹול. ּנִ ׁשֶ ָאָדם. ק.. ִנּתַ ֵאינֹו. ׁשֶ ר. ֶקׁשֶ ּכְ ֶמת. ַקּיֶ זֹו. ְוַאֲהָבה. טֹוִבים,. ים. ּוַמֲעׂשִ
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זֹוֶכה. ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ ְוִהְתָקְרבּות. ִרית. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל. ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ

ַרְך,.ַהְינּו,. ם.ִיְתּבָ ֵ ֵני.ה'.ְוזֹוֶכה.ָלחּוׁש.ְנִעימֹות.ַהּשׁ ָניו.אֹור.ּפְ ְזַרח.ַעל.ּפָ ּיִ ֶ ּשׁ

ה. ָ ְצוֹות.ּוְבָכל.ִעְנְיֵני.ְקֻדּשׁ ּתֹוָרה.ּוַבּמִ ֲענּוג.ּבַ ָחׁש.ּתַ ׁשֶ

י

ם. ָ ּשׁ ּמִ ֶֹרׁש.ׁשֶ ּשׁ ֲאַות.ָממֹון,.ְוִהיא.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּבַ ֵצל.ִמּתַ ֵיׁש ֵעָצה.נֹוֶסֶפת.ְלִהּנָ

א. ּבָ ִין. ִמּנַ ֵהיֵטב. ְתּבֹוֵנן. ּיִ ׁשֶ ַהְינּו,. עֹות.. ּפָ ַהַהׁשְ ְוָכל. מֹון. ַהּמָ ע. ּפָ ֻמׁשְ

ירֹות,.ְוַעל.ְיֵדי. ַפע.ַוֲעׂשִ יַע.ׁשֶ ּפִ רּוְך.הּוא.ַמׁשְ דֹוׁש.ּבָ ם.ַמה.ַהּקָ ַפע.ּוְלׁשֵ ֶ ַהּשׁ

ירּות.הּוא.אֹור.ַצח.ּוְמֻצְחָצח. י.ׁשֶֹרׁש.ָהֲעׁשִ מֹון..ּכִ ֲאַות.ַהּמָ ל.ּתַ ּטֵ ְתּבַ ֶזה.ּתִ

ִלים. ְלׁשְ ּתַ ה.ֵאּלּו.ִמׁשְ ָ ר.אֹור.ּוְקֻדּשׁ ֲאׁשֶ ה.רּוָחִנית.ַנֲעָלה.ְמֹאד..ַרק.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ֶאת. יֹוְצִקים. ֶהם. ּמֵ ׁשֶ ְוָזָהב,. ְלֶכֶסף. ְוהֹוְפִכים. ִמים. ְ ּשׁ ִמְתּגַ ה. ֵהּמָ ה,. ְלָמּטָ

מֹון. ַלּמָ ְמֹאד. ים. ִמְתַאּוִ ָהַרע,. ֶצר. ַהּיֵ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ּוֵמֲחָמת. עֹות,. ְטּבְ ַהּמַ

מֹון,. ַהּמָ ׁשֶֹרׁש. ּבְ ּוִמְתּבֹוֵנן. י. ֲאִמּתִ ַעת. ּדַ ר. ּבַ הּוא. ׁשֶ ִמי. ֲאָבל. ִמי.. ׁשְ ַהּגַ

ם,. ָ מֹון.ַהְמֻגּשׁ ה.ַלּמָ אי.ָיִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ְולֹא.ִיְתַאּוֶ ַוּדַ ָסִעיף.ֶזה,.ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ָיָדם. ַעל. ְוׁשֶ מֹון,. ַהּמָ ׁשֶֹרׁש. ֵהם. ׁשֶ ָהרּוָחִני. ְוָלאֹור. ה. ָ ִלְקֻדּשׁ ִיְכסֹוף. ַרק.

ל.ַמֲאָמר.ֲחַז"ל.)ֵערּוִבין. ַעם.ׁשֶ ַרְך..ְוֶזהּו.ַהּטַ ם.ִיְתּבָ ֵ יר.ֶאת.ַהּשׁ ר.ְלַהּכִ ֶאְפׁשָ

ה.ְוָלאֹור. ָ ֻדּשׁ ּתֹוֵקק.ַלּקְ י.הּוא.ִנְכָסף.ְוִהׁשְ יִרים"..ּכִ ד.ֲעׁשִ י.ְמַכּבֵ פו(:."ַרּבִ

ָיְדעֹו. יִרים,.ּבְ ד.ֶאת.ָהֲעׁשִ ּבֵ ל.זֹאת.ּכִ ׁשֶ ירּות,.ּבְ ֵהם.ׁשֶֹרׁש.ָהֲעׁשִ ָהרּוָחִני.ׁשֶ

יִרים.ֲחׁשּוִבים.ָהיּו. ָהֲעׁשִ דֹוָלה..ֲאָבל.לֹא.ׁשֶ ה.ּגְ ָ נּוָזה.ְקֻדּשׁ ירּוָתם.ּגְ ֲעׁשִ י.ּבַ ּכִ

יַע. ְלַהּגִ י. ּכִ ָלַדַעת,. ְוָצִריְך. ִמּיּות.. ַגׁשְ ּבְ ָממֹון. ֲעֵלי. ּבַ ֱהיֹוָתם. ל. ׁשֶ ּבְ ֶאְצלֹו.

ֲאַות.ָממֹון,. ֵצל.ִמּתַ ֵדי.ְלִהּנָ מֹון,.ּכְ ַרת.ׁשֶֹרׁש.ַהּמָ כֹוָנה.ְוַהּכָ ְלִהְתּבֹוְננּות.ַהּנְ

ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ְוִהְתָקְרבּות. ִרית. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ר. ֶאְפׁשָ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ
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יא

ם. ֵ ל.ַהִהְתַרְחקּויֹות.ֵמַהּשׁ ְדֵרָגתֹו,.ַהְינּו,.ּכָ ָאָדם.נֹוֵפל.ִמּמַ ִפילֹות.ׁשֶ ל ַהּנְ ּכָ

ְרָנָסה,. ּפַ ְוַדֲאַגת. ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ נֹוְבעֹות. ַהּתֹוָרה,. ּיּום. ּוִמּקִ ַרְך. ִיְתּבָ

ֲאַות.ָממֹון. ּתַ י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ חֹון. ּוִבּטָ ֶחְסרֹון.ֱאמּוָנה. ּבְ קֹוָרן. ּמְ ׁשֶ

י.ָהָרצֹון. ַמד.ְוַלֲעבֹוָדה.ָזָרה,.ּכִ ַעל.ָיָדּה.נֹוְפִלים.ִלׁשְ ִפיָלה,.ׁשֶ ר.ַהּנְ ִהיא.ִעּקַ

ְרָנָסה. ם.ּפַ ָמד.ַוֲעבֹוָדה.ָזָרה..ֲאָבל.ּגַ ְבִחיַנת.ׁשְ ירּות.ֵהם.ּבִ ּסּוִפים.ַלֲעׁשִ ְוַהּכִ

ָחה. ּגָ י.ַהַהׁשְ ָאר.ִהְצַטְרכּויֹוָתיו,.ִאם.ֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּכִ ְצֶרֶכת.ָלָאָדם.ְוָכל.ׁשְ ַהּנִ

ַע.ְוטֹוֵרַח.ְלַפְרָנָסתֹו.ּוְלִהְצַטְרכּויֹוָתיו.ְוַגם. ֶבת.אֹוָתן.ֲעבּורֹו,.ּוִמְתַיּגֵ ְמַסּבֶ

רֹות.ְוַעל. ִאים.ּפֵ י.ַמֲאָמָציו.ֵאיָנם.נֹוׂשְ ר.ִנְדֶמה.לֹו.ּכִ ֲאׁשֶ נֹוֵפל.ְלַעְצבּות,.ּכַ

ָמד. ֶגֶדר.ׁשְ ם.ֵאּלּו.ּבְ ַרְך.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ֲהֵרי.ּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְיֵדי.ֶזה.ִמְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ

ָהַאְדמֹו"ר. ִסְפֵרי. ּבַ ּוִבְפָרט. ָהֱאֶמת. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָזָרה,. ַוֲעבֹוָדה.

ל.ִהְצַטְרכּויֹוֵתיֵהם.. רּוָאיו.ּכָ ַרְך.ַמְזִמין.ְלָכל.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ַהּשׁ י.ּבֶ ַז"ל..ּכִ

ְרִחיקֹות. ְמָלאכֹות.ּוִביִגיעֹות.ַהּמַ ְרָנָסתֹו.ּבִ ִביל.ּפַ ׁשְ ְוָאסּור.ַלֲעסֹק.ֲאִפילּו.ּבִ

ירֹות. ְרָנָסה.ַוֲעׂשִ י.ּפַ ֶרְך.ַהּתֹוָרה..ְוָצִריְך.ְלָהִבין.ְוָלַדַעת,.ּכִ ֶאת.ָהָאָדם.ִמּדֶ

דֹוָלה. ֶנֶגד.ַהּתֹוָרה.ָרָעה.ּגְ ֵהם.ּכְ רֹות,.ׁשֶ ׁשֵ ְדָרִכים.לֹא.ּכְ יִגים.אֹוָתן.ּבִ ּשִׂ ּמַ ׁשֶ

ר. "עֹשֶׁ יב(:. )ה,. קֶֹהֶלת. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָלָאָדם,. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ֶהן,. ּבָ ְטמּוָנה.

ַהּתֹוָרה. ֶנֶגד. ּכְ ִהיא. ׁשֶ ירּות. ָהֲעׁשִ י. ּכִ ַמע,. ַמׁשְ ְלָרָעתֹו".. ִלְבָעָליו. מּור. ׁשָ

ְולֹא. ר. עֹשֶׁ ה. "עֹׂשֶ יא(:. יז,. )ִיְרְמָיה. סּוק. ּפָ ּבַ בָֹאר. ְוַכּמְ ָלָאָדם.. ִהיא. ָרָעה.

"ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ִסיָמן. ם.ְמבָֹאר.ּבְ ֲחִצי.ָיָמו.ַיַעְזֶבּנּו".ְוכּו'..ּגַ ט,.ּבַ ּפָ ְבִמׁשְ

יק. ּדִ ִמּצַ ּוְלָהִסיר. ק. ְלַסּלֵ ָחֵפץ. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ א',. ֵחֶלק. כ"ג.

ָאמּור,. י.ּכָ יל.אֹוָתם.ְלַתֲאַות.ָממֹון..ּכִ ָדיו,.ַמּפִ ָהֱאֶמת.ֶאת.ׂשֹוְנָאיו.ּוִמְתַנּגְ

ָזָרה.. ְוַלֲעבֹוָדה. ַמד. ִלׁשְ ׁשּוָלה. ַהּמְ זֹו. ה. ִמְתַאּוָ יֹוֵתר. רּוָעה. ּגְ ְנִפיָלה. ֵאין.

ָרצֹון. ִדים. ְתַנּגְ ְוַהּמִ ֹוְנִאים. ַהּשׂ ַדַעת. ּבְ ְמעֹוֵרר. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַהְינּו,.
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ֵדי. ה,.ּכְ יִגיָעה.ּוְבִטְרָחה.ְמֻרּבֶ ירּות.ּבִ פּו.ַאֲחֵרי.ֲעׁשִ ְרּדְ ּיִ ְוַתֲאָוה.ְלָממֹון,.ׁשֶ

ר.ֵיׁש.ַמֲחלֶֹקת. ֲאׁשֶ י.ּכַ יק..ְוָצִריְך.ָלַדַעת,.ּכִ ּדִ ם.ִמן.ַהּצַ ם.ְוִלּבָ ְעּתָ יחּו.ּדַ ּסִ ּיַ ׁשֶ

ָדיו. ֵלמּות,.ֲעלּוִלים.ִמְתַנּגְ ֱאֶמת.ּוִבׁשְ ִרית.ּבֶ הּוא.ׁשֹוֵמר.ַהּבְ יק.ׁשֶ ּדִ ַעל.ַהּצַ

ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ֵיׁש. ן. ּכֵ ַעל. ה.. ֻגּנָ ַהּמְ ָממֹון. ֲאַות. ּתַ ל. ׁשֶ זֹו. ת. ֶרׁשֶ ּבְ ִלּפֹול.

יק.ֱאֶמת.ּוְמקָֹרָביו..ְוֵכן.ֵיׁש. ֲחלֶֹקת.ַעל.ַצּדִ ְכָלל,.ּוִבְפָרט.ִמּמַ ֲחלֶֹקת.ּבִ ַהּמַ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ֲאַות.ָממֹון,.ּכַ ֵמר.ִמּתַ ָ ְלִהּשׁ

יב

ַתח,. ּפֶ ל. ּכָ ַעל. ָרה. ׁשֵ ּכְ ְמזּוָזה. ִלְקּבַֹע. יִדים. ְקּפִ ּמַ ׁשֶ ְמזּוָזה. ִמְצַות. ְיֵדי. ַעל 

עּור. ִ ּשׁ ּכַ זּוָזה. ַהּמְ ְקִביַעת. ַעל. יִדים. ּוַמְקּפִ ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ֶרַוח. ּבְ ְרָנָסה. ַלּפַ ְוזֹוִכים. ָממֹון,. ֲאַות. ִמּתַ ִנּצֹוִלים. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ְוַכֲהָלָכה,.

ָבִרים.יא,. )ּדְ ַמע". ת."ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ם.ְמבָֹאר. ּגַ ֻמָעטֹות.. ְטָרחֹות. ּבִ רּות,. ּוְבַכׁשְ

י.ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ְמזּוָזה.זֹוִכים.ַלֲאִריכּות.ָיִמים. כא(.ּכִ

יג

ּיּוָמם.ַעל.ְיֵדי. ּקִ ִמְצוֹות.ׁשֶ ִלי.ָממֹון,.ַהְינּו.ּבְ ָמם.ּבְ ָאָדם.ְמַקּיְ ְצוֹות.ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ

ַעל. ַחס. י. ּכִ ָמם,. ְמַקּיְ ֵאינֹו. ָאָדם. ִאם. ְצָדָקה,. ִמְצַות. ּוִבְפָרט. ָממֹון.

ם.ַרק. ְצָוה,.ּוְמַקּיֵ ָלן,.יֹוֵתר.ִמן.ַהּמִ ֵעיָניו.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ הּוא.ָיָקר.ּבְ ָממֹונֹו.ׁשֶ

ַפְרָנָסה. ּבְ יד. ַמְקּפִ ֵאינֹו. ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט. יס,. ּכִ ֶחְסרֹון. ֶהם. ּבָ ֵאין. ֶ ּשׁ ִמְצוֹות.

א. ַמּשָׂ ּבְ ם. ְלַקּיֵ ל. ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאינֹו. ַהּתֹוָרה,. י. ּפִ ַעל. ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ן. ּוַמּתָ א. ּוְבַמּשָׂ

ֶהם,.ּוִבְפָרט.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ֲעָסָקיו.ֵאינֹו. ׁשּורֹות.ּבָ ן.ֶאת.ַהֲהָלכֹות.ַהּקְ ּוְבַמּתָ

ת. ְצוֹות.ֲאֵחרֹות.ֵמֲחַמת.ִטְרּדַ ַמן.ְוָכָראּוי,.ְוֵכן.ַאף.ִמְתַרֵחק.ִמּמִ ּזְ ל.ּבַ ּלֵ ִמְתּפַ

ָממֹון. ַיְפִסיד. ּלֹא. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ּבֹונֹות,. ֶחׁשְ ב. ֵ ְלַחּשׁ ָטרּוד. ָיָמיו. ְוָכל. ֲעָסָקיו,.
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ְפֵסָדן,.ֲאַזי.ִמְצוֹות. ב.ּהֵ ֵ ִקּיּום.ִמְצוֹות.ֵאינֹו.ְמַדְקֵדק.ְלַחּשׁ ִמְסַחָריו,.ְוִאּלּו.ּבְ ּבְ

ִקּיּוָמן. ָממֹון.ְוֵאינֹו.עֹוֵמד.ּבְ ֵאיָנן.ִנְקנֹות.ּבְ ם,.ַהְינּו.ִמְצוֹות.ׁשֶ ָאָדם.ֶזה.ְמַקּיֵ ׁשֶ

י. יבּות..ּכִ ֵלמּות.ַוֲחׁשִ ֶהן.ׁשְ ָמן,.ֵאין.ּבָ ַקּיְ ּמְ י.ׁשֶ ְפֵני.ִנְסיֹון.ָממֹון,.ַאף.ַעל.ּפִ ּבִ

י. ּכִ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ם;. ַקּיֵ ַהּמְ ל. ׁשֶ ֱאמּוָנתֹו. ִהיא. יבּוָתן. ַוֲחׁשִ ְצוֹות. ַהּמִ ֵלמּות. ׁשְ

ִפְרֵקי.ֲאבֹות.)פ"ב,. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַרע.ֵמֶחְלקֹו,.ּכַ ִביָלן,.לֹא.ִיּגָ ׁשְ ר.ּבִ ַפּזֵ ּמְ מֹון.ׁשֶ ַהּמָ

ם.ִאם.ִנְדֶמה. לֹוַמר,.ּגַ ָכָרּה"..ּכְ ֶנֶגד.ׂשְ ב.ֶהְפֵסד.ִמְצָוה.ּכְ ֵ מ"א(."ֱהֵוי.ְמַחּשׁ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ְפִסיד.ָממֹון,.ָעֶליָך.ְלַהֲאִמין.ּכִ ְצָוה.ּתַ י.ַעל.ְיֵדי.ַהּמִ ְלָך,.ּכִ

ִקּיּום. ל. ׁשֶ מֹון. ַהּמָ ֵמֶהְפֵסד. יֹוֵתר. ה. ְמֻרּבֶ ה. ִמּדָ ּבְ ְוֶרַוח. ָכר. ׂשָ ְלָך. ַיְזִמין.

יֹון,. ּסָ ּנִ יב.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ְועֹוֵמד.ּבַ ר.ָאָדם.ַמְחׁשִ ֲאׁשֶ ְצָוה..ֲאָבל.ּכַ ַהּמִ

ִריְך. ּצָ ְצָוה,.אֹו.ׁשֶ ר.ָממֹונֹו.ְלִקּיּום.ַהּמִ ר.הּוא.ָצִריְך.ְלַפּזֵ ֲאׁשֶ ם.ּכַ ָמן.ּגַ ּוְמַקּיְ

ל.ׁשּום. י.ֵכן.ֵאינֹו.ְמַבּטֵ ם.ִמְצָוה,.ְוַאף.ַעל.ּפִ ֵדי.ְלַקּיֵ ן.ּכְ א.ּוַמּתָ ל.ַמּשָׂ ְלַבּטֵ

ֲאִמין. ּמַ ֱאמּוָנתֹו.ׁשֶ ֵלם.ּבֶ י.ָאָדם.ֶזה.ׁשָ ְצוֹות.ַהּתֹוָרה,.ִסיָמן.הּוא.ּכִ ִמְצָוה.ִמּמִ

ָאָדם.ֶזה. ֲהדּות..ִמְצוֹות.ׁשֶ ֱאמּוָנה.זֹו.ִהיא.ְיסֹוד.ַהּיַ ַחת.ַהּבֹוֵרא,.ׁשֶ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ִעְנְיֵני. ּבְ ר. ִנּכָ ָהֱאמּוָנה. ר. ִעּקַ ָאמּור,. ּכָ י. ּכִ ַוֲחׁשּובֹות,. ֵהן. ֵלמֹות. ׁשְ ם,. ְמַקּיֵ

ם.ִמְצָוה,.מֹוִכיַח. ֵדי.ְלַקּיֵ ֲאַות.ָממֹון.ּכְ ל.ּתַ יֹון.ּוְמַבּטֵ ִנּסָ עֹוֵמד.ּבְ ָממֹון..ּוִמי.ׁשֶ

ֵלמֹות.ֵהן. ן.ִמְצוֹוָתיו.ׁשְ מֹונֹו.ְוַעל.ּכֵ ֵעיָניו.יֹוֵתר.ִמּמָ י.ַהּתֹוָרה.ֲחׁשּוָבה.ּבְ ּכִ

יד

ִפי. ּכְ ִמיד.. ּתָ חֹובֹות. ֲעֵלי. ּבַ ֵהם. ָממֹון. ַתֲאַות. ּבְ ִעים. ָקּ ַהְמׁשֻ ים  ָהֲאָנׁשִ

הּוִטים.ַאַחר. ים.ַהּלְ י.אֹוָתם.ֲאָנׁשִ ּמּוָכח.ְוִנְרֶאה.ָלֵעיַנִים,.ּכִ ׁשֶ

ים. ּמִ ּדַ לֹוִוים. ֵהם. י. ּכִ ָיָדם,. ּבְ ר. ֲאׁשֶ ְרכּוׁש. ּבָ ִקים. ּפְ ִמְסּתַ ֵאיָנם. מֹון,. ַהּמָ

דֹוִלים,. ּגְ ִמְסָחִרים. ֶהם. ּלָ ׁשֶ ֵאיָנם. ׁשֶ ֵאּלּו. ְכָסִפים. ּבִ ּוְמַנֲהִלים. ים,. ְמֻרּבִ

ְרְנִסים. ִרים.ֵהם.ָממֹון.ַרב.ְוְרָוִחים.ֲעצּוִמים,.ּוִמְתּפַ ּכְ ּתַ י.ִמׁשְ ְוִנְדֶמה.ָלֶהם.ּכִ
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יָתם. ֵני.ּבֵ ִזים.הֹון.ַרב.ְלהֹוָצָאָתם.ְוהֹוָצַאת.ּבְ ַהְרָחָבה.ּוִבְגדֹולֹות.ּוְמַבְזּבְ ּבְ

ֶאת. ָלל. ּכְ ִהְרִויחּו. ּלֹא. ׁשֶ ֵרר. ִמְתּבָ ּוְלַבּסֹוף. ְוַגְדלּות.. אּות. ּגֵ ֵמֲחַמת.

ל.ֲאֵחִרים,.ּוְלַבּסֹוף. ִמים.ׁשֶ ַפְרָנָסָתם.ִמּדָ הֹוָצאֹוֵתיֶהם,.ּכְ הֹוִציאּו,.ַרק.ׁשֶ ֶ ּשׁ

חֹובֹות. ֲעֵלי. ּבַ ָאִרים. ִנׁשְ ֵאיָנם. ִאם. ְוַגם. חֹובֹות.. ֲעֵלי. ּבַ ָאִרים. ִנׁשְ ַאף.

י. ֲעֵלי.חֹובֹות.ְלַעְצָמם,.ַהְינּו.ְלַתֲאוֹוֵתיֶהם..ּכִ ָאִרים.ּבַ ׁשְ ּנִ ַלֲאֵחִרים,.ֲהֵרי.ׁשֶ

ְלעֹוד. ֵהם. ּתֹוְקִקים. ִמׁשְ ְוָתִמיד. ֲעבּוָרם,. יק. ַמְסּפִ ֵאינֹו. ְברּו. ּצָ ׁשֶ ַמה. ל. ּכָ

ַתֲאַות. טּוף.ּבְ ָממֹון.ְוׁשַ ע.ּבְ ּפָ ל.ַהְמׁשֻ י.ּכָ ָאנּו.רֹוִאים,.ּכִ ִפי.ׁשֶ ְועֹוד.ָממֹון..ּכְ

ן,.ְללֹא.ִטְרָחה. א.ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָכבֹוד,.ּבְ כֹול.ְלַפְרֵנס.ַעְצמֹו.ּבְ ּיָ ָממֹון,.ֲאִפילּו.ׁשֶ

יִגיעֹות.ֲעצּומֹות. ִמיד.ּבִ מֹון.ֻמְטָרד.הּוא.ּתָ ֲאַות.ַהּמָ ל.ּתַ ׁשֶ ה,.ֲאָבל.ּבְ ְמֻרּבֶ

ָממֹון. ִעים.ּבְ ּפָ דֹוִלים.ַהְמׁשֻ יִרים.ּוְנִגיִדים.ּגְ ירּות..ְוַגם.ֲעׁשִ ֵדי.ִלְצּבֹר.ֲעׁשִ ּכְ

ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ְועֹוְסִקים. הֹוָנם,. יל. ְלַהְגּדִ ְיֵמיֶהם. ל. ּכָ ִלים. ּדְ ּתַ ִמׁשְ ַרב,.

ָרִכים,. ּדְ נֹות. ְלַסּכָ ַעְצָמם. ּוַמְכִניִסים. דֹולֹות. ּגְ יִגיעֹות. ּבִ ּוְבִמְסָחִרים.

ֲאַות. ֵדי.ְלַהְרִויַח.ָממֹון,.ְוָכל.זֹאת.ֵמֲחַמת.ּתַ ָנְסָעם.ִלְמקֹומֹות.ְרחֹוִקים,.ּכְ ּבְ

ַמְכִריחֹות. ְודֹוֵמיֶהן. אּות. ּגֵ ָממֹון,. ֲאַות. ּתַ י. ּכִ ם.. ִקְרּבָ ּבְ ַהּבֹוֶעֶרת. ָממֹון.

ִבים. ְמַחּיְ ִאּלּו. ּכְ ּנֹות,. ְמׁשֻ ִויִגיעֹות. ִטְרחֹות. ּבְ ָממֹון. ִמיד. ּתָ ׂש. ְלַחּפֵ אֹוָתם.

חֹוב. ַעל. ּבַ ׁשֶ ִפי. ּכְ ְלַתֲאוֹוֵתיֶהם,. ִדים. ְעּבָ ְמׁשֻ ְוֵהם. ן,. ּכֵ ַלֲעׂשֹות. אֹוָתם.

אֹו,. חֹובֹות,. ֲעֵלי. ּבַ ִמיד. ּתָ ֵהם. ֵאּלּו. יִרים. ֲעׁשִ ן. ּכֵ ַעל. יו.. ְלנֹוׁשָ ד. ְעּבָ ְמׁשֻ

ֲעֵלי.חֹוב. ֵהם.ּבַ וּו.ֵמֶהם,.אֹו.ׁשֶ ּלָ ים.ׁשֶ ִבים.ֵהם.ָממֹון.ַלֲאָנׁשִ ָאמּור,.ַחּיָ ּכָ ׁשֶ

ם. ַדּיָ יעּו.ַעְצָמם. ּבִ י.ֲעַדִין.לֹא.ִהׁשְ ּכִ ִמיד,. ְדֶמה.ָלֶהם.ּתָ ּנִ ׁשֶ ְלַתֲאוֹוֵתיֶהם,.

ם. ׁשֵ ַעל. ֲעֵלי.חֹוב". "ּבַ ֵאּלּו. ים. ֲאָנׁשִ ים. ְמֻכּנִ ם. ּגַ ה.. ַהּזֶ ָהעֹוָלם. ַתֲענּוֵגי. ּבְ

ְכַרַעת.ֶאת.ַהּכֹל.ְלַכף.חֹוָבה,.ַרֲחָמָנא. ּמַ ה."חֹוָבה".ׁשֶ ֻכּנָ ֲעבֹוָדה.ָזָרה.ַהּמְ

ן. ּכֵ ַעל. ִהיא,. ׁש. ַמּמָ ָזָרה. ֲעבֹוָדה. ֶגֶדר. ּבְ ָאמּור,. ּכָ ָממֹון. ְוַתֲאַות. ָלן.. ִלּצְ

ְמֵלִאים. ְיֵמיֶהם,. ל. ּכָ זֹו. ְמאּוָסה. ַתֲאָוה. ּבְ ִעים. ָקּ ַהְמׁשֻ ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם.
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ּוְכָכל. מֹון.. ַלּמָ ִמיִדית. ַהּתְ ָתם. ֶחְמּדָ ֵמֲחַמת. ּוְדָאגֹות. ּוְמִרירּות. ַעְצבּות.

י. ּכִ ּוְדָאגֹוֵתיֵהם,. בּוָתם. ַעּצְ ִמְתַרּבֹות. ן. ּכֵ ירּוָתם,. ֲעׁשִ ה. ְתַרּבֶ ּתִ ׁשֶ

ָממֹון. ל. ׁשֶ ָזָרה. ַלֲעבֹוָדה. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְויֹוֵתר,. יֹוֵתר. ִרים. ְ ִמְתַקּשׁ

ּוִמי. ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ּוִמיָתה,. ְך. ְוֹחשֶׁ חֹוָרה. ׁשְ ּוָמָרה. ַעְצבּות. ְכָנֶפיָה. ּבִ ׁשֶ

ָאגֹות. ַהּדְ ָרדֹות,. ַהּטְ ְיֵדי. ַעל. ְואֹוֵבד. ה. ּלֶ ִמְתּכַ ָממֹון,. ַתֲאַות. ּבְ ַלקּוי. ֶ ׁשּ

ִעְנְיֵני.ָממֹון. ׁשּוִרים.ּבְ ָחִדים,.ַהּקְ ְוַהּפְ

טו

ּנֹוֲהִגים. ׁשֶ יִרים. ְוָהֲעׁשִ ִגיִדים. ַהּנְ ל. ׁשֶ ירּות. ְוָהֲעׁשִ מֹון. ַהּמָ ל. ּכָ ׁשֶ ע,  ּדַ

ָרם,. ִפי.ָעׁשְ ִרים.ִלְצָדָקה.ּכְ ֵאיָנם.ְמַפּזְ ר,.ַהְינּו.ׁשֶ יֹשֶׁ ּלֹא.ּבְ ָממֹוָנם.ׁשֶ ּבְ

ים,. ֲעִנּיִ ֶנֶגד. ּכְ ּוִבְפָרט. ים. ֲאָנׁשִ ֶנֶגד. ּכְ ּוְבַגְדלּות. ֵגאּות. ּבְ נֹוֲהִגים. ְוֵהם.

ִעים. ְרָנָסָתם.ְוֶחְמדֹוֵתיֶהם.ַעְפרֹות.ָזָהב,.ּוְמֻשּקָ ִרים.ֲעבּור.ּפַ ּוְלַעְצָמם.ְמַפּזְ

ָוה. זֹו.ֵאיָנּה.ׁשָ ירּות.ּכָ מֹון,.ֲאַזי.ֲעׁשִ ַתֲאַות.ָממֹון.ְוָתִמיד.רֹוְדִפים.ַאַחר.ַהּמָ ּבְ

ֵטל. ָבר.ּבָ הּוא.ּדָ ִסיל..ַהְינּו,.ׁשֶ חֹוק.ַהּכְ ה.ׂשְ ן.ּוְמֻכּנָ ָעׁשָ ְמאּוָמה.ַוֲהֵרי.ִהיא.ּכֶ

ּקּוִנים. ּקּון.ג'.מי"א.ּתִ ּקּוֵני.זַֹהר,.ּתִ דֹוׁש.)ּתִ ּזַֹהר.ַהּקָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ׁש,.ּכַ ֵאין.ּבֹו.ַמּמָ ֶ ּשׁ

ֶהם,. ֵחק.ּבָ ר.ְמׂשַ יֹשֶׁ ֵאיָנם.נֹוֲהִגים.ּבְ יִרים.ׁשֶ ל.ָהֲעׁשִ מֹוָנם.ׁשֶ ּמָ ַאֲחרֹוִנים(.ׁשֶ

ֶאת. הֹוֵרג. ֶזה. ָממֹון. ּוְלַבּסֹוף. ינֹוק,. ּתִ ִעם. עֹות. ַמְטּבְ ּבְ ֲחִקים. ׂשַ ּמְ ׁשֶ ִפי. ּכְ

ם. ְסּפָ ים.אֹוְבִדים.ַעל.ְיֵדי.ּכַ יִרים.ַרּבִ ֲעׁשִ חּוׁש,.ׁשֶ רֹוִאים.ּבְ ֶ מֹו.ּשׁ ָעָליו,.ּכְ ּבְ

ים. יִרים.ֵאּלּו.ְמֻכּנִ י.ֲעׁשִ דֹוׁש,.ּכִ ּזַֹהר.ַהּקָ ן.ְמבָֹאר.ּבַ ָלן..ּכֵ ּוְזָהָבם,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ֵצל.ִמן. ָממֹוָנם,.ַעל.ְמָנת.ְלִהּנָ ַעת.ֵהיַאְך.ִלְנהֹג.ּבְ ֶהם.ּדַ י.ֵאין.ּבָ ינֹוקֹות,.ּכִ ּתִ

ִמְתַנֵהג. ֵאינֹו. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ִלְבָעָליו,. ְואֹוְרבֹות. ָממֹון. ּבְ רּוכֹות. ַהּכְ נֹות. ּכָ ַהּסַ

ְיֵדי. ַעל. ַרק. הּוא. מֹון. ַהּמָ ַנת. ּכָ ִמּסַ ֵצל. ְלִהּנָ ָהֵעָצה. ר. ִעּקַ ּוֶבֱאֶמת.. ר. יֹשֶׁ ּבְ

ֵלמּות. ׁשְ ִרית.ּבִ ָכה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ּזָ יק.ֱאֶמת,.ׁשֶ ִרית.ְוִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ּקּון.ַהּבְ ּתִ
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ֲעצֹוָתיו,. ְוִקּיּום. ְסָפָריו. ִלּמּוד. יק,. ּדִ ַלּצַ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ מּוָרה.. ּגְ

מֹון. ּמָ ּבַ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ְוָלַדַעת. יל. ּכִ ּוְלַהׂשְ ְלָהִבין. ּוְלַדַעת,. ַלָחְכָמה. זֹוִכים.

ים. ֲאָנׁשִ ֲאִפילּו. י. ּכִ ָנה.. ְלַסּכָ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. יַע,. ַיּגִ ּלֹא. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ְרָנָסה,. ּוַבּפַ

ֵדי. ּכְ ּוְלַדַעת. ְלָחְכָמה. ְזקּוִקים. ּתֹוָרה,. ְולֹוְמֵדי. ְיֵרִאים. ַהְינּו. דֹוִלים,. ּגְ

ִחיתּו. ַיׁשְ ְולֹא. דּו. ְיַאּבְ ּלֹא. ׁשֶ ּוְבַפְרָנָסָתם,. ָממֹוָנם. ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך. יל. ּכִ ְלַהׂשְ

רֹוִאים. ֶ ּשׁ מֹו. ּכְ ְרָנָסה,. ְוַהּפַ מֹון. ַהּמָ ְיֵדי. ַעל. יֶהם. ְוַחּיֵ ְיֵמיֶהם. ם,. ְזַמּנָ ֶאת.

ַעת. ּדַ ר. ֶהְעּדֵ ּבְ ְוַצַער. ְמִרירּות. ְיֵמיֶהם. ל. ּכָ ּסֹוְבִלים. ׁשֶ ים,. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ

ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִלְנהֹג. ָאמּור,.ִמי.ׁשֶ י.ּכָ ְרָנָסה..ּכִ מֹון.ּוַבּפַ ּמָ יַצד.ִלְנהֹג.ּבַ ית.ּכֵ ֲאִמּתִ

ָלן.. ֵני.ָהעֹוָלמֹות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ד.ֶאת.ׁשְ ָראּוי,.ָעלּול.ָחִליָלה,.ְלַאּבֵ מֹון.ּכָ ּמָ ּבַ

ים. ׁשִ ְתַרּגְ א.ְמִרירּות.ֵמֲחַמת.ִנְסיֹונֹות.ְוַתְהּפּוכֹות.ַהּמִ ה.ַמּלֵ י.ָהעֹוָלם.ַהּזֶ ּכִ

ְרָנָסה,. ּפַ ּוְדָאגֹות. ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ נֹוֵבַע. ִרירּות. ַהּמְ ר. ְוִעּקָ ָהָאָדם.. ַעל.

ֲאָוה. ַהּתַ ִמן. ָנִקי. ֵאינֹו. ַהּמַֹח. ׁשֶ ֵני. ִמּפְ ַהְינּו,. ִרית.. ַהּבְ ַגם. ִמּפְ ַהּנֹוְבִעים.

ְוִהְרהּוִרים. בֹות. ַמֲחׁשָ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ִמיד,. ּתָ ְמַעט. ּכִ ּוָמֵלא. ָלִלית. ַהּכְ

ִמיד. ּתָ א. ַמּלֵ ָהָאָדם. ַוֲאַזי. ְמֹאד,. ְמֻקְלֶקֶלת. ַעת. ַהּדַ ן. ּכֵ ּוִבְגַלל. ָרִעים,.

ָלה. ְוַהַהּצָ ּקּון. ַהּתִ ר. ְוִעּקָ ְרָנָסה.. ּפַ ִעְנְיֵני. ל. ׁשֶ ְוַעְצבּות. ָאגֹות. ּדְ ָחִדים,. ּפְ

י. בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּכִ ּמְ יֵקי.ֱאֶמת,.ּכַ ְרָנָסה.הּוא.ַהִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ָאגֹות.ּפַ ִמּדְ

עֹוָלם".. ֶמַלח. ִרית. "ּבְ ים. ְמֻכּנִ ִרית,. ַהּבְ ַגם. ּפְ ְלִתּקּון. כּו. ּזָ ׁשֶ יִקים. ּדִ ַהּצַ

ַלח. ַהּמֶ ִפי.ׁשֶ ַלח..ַהְינּו,.ּכְ ל.ַהּמֶ ֶהם.ִמּכֹחֹו.ׁשֶ ׁש.ּבָ ּיֵ ּום.ׁשֶ ר.יח,.יט.(.ִמּשׁ ְדּבָ ּמִ )ּבַ

ְעּתֹו.ְוכֹחֹו.ֶאת. יק.ַעל.ְיֵדי.ּדַ ּדִ ְך.ַהּצַ ן.מֹוׁשֵ ר,.ּכֵ ׂשָ ם.ִמן.ַהּבָ ְך.ֶאת.ַהּדָ מֹוׁשֵ

ִרית,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. ַגם.ַהּבְ ָאָדם.ַהְמקָֹרב.ֵאָליו,.ּוִבְפָרט.ֶאת.ּפְ ּבָ ָגִמים.ׁשֶ ַהּפְ

רֹוֶצה. י.ׁשֶ ּמִ ן.ָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ַעל.ּכֵ ּמְ זֹוֶכה.ָהָאָדם.ְלָחְכָמה,.ּכַ

ּוְדָאגֹות. ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ ַהּנֹוַבַעת. ִרירּות. ּוִמּמְ ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ ֵצל. ְלִהּנָ

ָחְכָמה. ל. ְמַקּבֵ יק. ּדִ ַלּצַ ַהְמקָֹרב. י. ּכִ ֱאֶמת.. יֵקי. ְלַצּדִ ִיְתָקֵרב. ְרָנָסה,. ּפַ
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ְוִנְסיֹונֹות,. ֵמֶחְסרֹונֹות. ר.הּוא.סֹוֵבל. ֲאׁשֶ ּכַ ם. ּגַ י. ּכִ ּוֵמִבין. ְויֹוֵדַע. ָאמּור,. ּכָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ּוְמַקּוֶ חֹון. ּטָ ּבִ א. ַמּלֵ הּוא. ַרק. ְלַעְצבּות,. נֹוֵפל. ֵאינֹו.

ַמְדֵרָגתֹו.. ְלִפי. ל.ֶאָחד. ּכָ ִליׁשּוָעה,. זֹוֶכה. ְוָאֵכן,. ל.ָצרֹוָתיו.. ִמּכָ יעֹו. ּיֹוׁשִ ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ַרְך.ֵאינֹו.עֹוֵזב.ֶאת.ָהָאָדם.ְלַגְמֵרי,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ְוָצִריְך.ָלַדַעת,.ּכִ

לֹא. י. "ּכִ טו.(. כח,. ית. ֵראׁשִ )ּבְ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ָאִבינּו,. ַיֲעקֹב. ֵאֶצל. ּתֹוָרה. ּבַ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ יב. ֵהׁשִ ֵאּלּו. ָבִרים. ּדְ ׁשֶ ֲחַז"ל,. ִדְבֵרי. ּבְ ּוְמבָֹאר. ֶאֱעָזְבָך"..

"י(."ְוָנַתן.ִלי.ֶלֶחם. ם.כ.ְוַרׁשִ ַרְך.)ׁשָ ׁש.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ּקֵ ר.ּבִ ֲאׁשֶ ְלַיֲעקֹב.ָאִבינּו,.ּכַ

ַיַעְזֵבנּו. ּלֹא. ׁשֶ לֹו,. ִהְבִטיַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַהְינּו. ִלְלּבֹשׁ".. ּוֶבֶגד. ֶלֱאכֹל.

י. ּכִ ְמבָֹאר,. ֲהָלכֹות". ּוְב"ִלּקּוֵטי. ְכַרַחת.. ַהּמֻ ְרָנָסה. ַהּפַ ֶאת. לֹו. א. ִויַמּלֵ

ָרֵאל. ֶדֶרְך.ִיׂשְ ֶנת.ְלָכל.ְיהּוִדי.ַההֹוֵלְך.ּבְ י.לֹא.ֶאֱעָזְבָך".ְמֻכּוֶ ַהַהְבָטָחה."ּכִ

י. ַרְך.לֹא.ַיַעְזבֹו..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֵלָמה.ׁשֶ ֱאמּוָנה.ׁשְ ִריְך.ְלַהֲאִמין.ּבֶ ּצָ א,.ׁשֶ ַסּבָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ּוֶבֱאמּוָנתֹו. ִבְטחֹונֹו. ּבְ ק. ִיְתַחּזֵ ְולֹא. ר. ּבֵ ִיְתּגַ לֹא. ִאם.

ַיֲעקֹב. ל. ׁשֶ ַדְרּכֹו. ּבְ ֵליֵלְך. יּוַכל. לֹא. ַיַעְזבֹו,. לֹא. ַרְך. ִיְתּבָ הּוא. ׁשֶ ְלַהֲאִמין.

ָחֵפץ.ִלְהיֹות. ית.ְלָכל.ִמי.ׁשֶ ֶרְך.ָהֲאִמּתִ ַרק.ִהיא.ַהּדֶ לֹום,.ׁשֶ ָ ָאִבינּו,.ָעָליו.ַהּשׁ

אי.ָרחֹוק. ַוּדַ יֵקי.ֱאֶמת,.ּוְבַעְצמֹו.ּבְ ֵאינֹו.ְמקָֹרב.ְלַצּדִ ר..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ׁשֵ ְיהּוִדי.ּכָ

ָהֱאֶמת. יק. ַצּדִ ַעל. ְוחֹוֵלק. ד. ִמְתַנּגֵ הּוא. ִאם. ּוִבְפָרט. ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ִמּתִ

ֲאגֹוָתיו.ְוִטְרדֹוָתיו,. ֲאַות.ָממֹון.ּוִמְתַרּבֹות.ּדַ ֶרת.ָעָליו.ּתַ ּבֶ יו,.ֲאַזי.ִמְתּגַ ַוֲאָנׁשָ

ָחֵפץ. ׁשֶ ִמי. ִיְזּכֹר. ן. ּכֵ ַעל. ְוָכִלים.. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ִמְתַקְלְקִלים,. יו. ַחּיָ ׁשֶ ַעד.

ֵמַעְצבּות. ְרָנָסה,. ּפַ ָאגֹות. ּוִמּדְ ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ ִרית,. ַהּבְ ַגם. ִמּפְ ֵצל. ְלִהּנָ

ם. ִסְפֵריֶהם.ִויַקּיֵ ְלַמד.ּבְ ּיִ יֵקי.ֱאֶמת..ַהְינּו.ׁשֶ ְתָקֵרב.ְלַצּדִ ּיִ חֹוָרה,.ׁשֶ ָרה.ׁשְ ּוִמּמָ

א.. ה.ּוָבעֹוָלם.ַהּבָ עֹוָלם.ַהּזֶ ים.ּבָ ּיִ ים.ֲאִמּתִ ה.ְלַחּיִ ְזּכֶ ֲעצֹוֵתיֶהם..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּיִ

עּוִתים. ֵצל.ִמן.ַהּטָ יֵקי.ֱאֶמת,.ֵאין.ׁשּום.ֵעָצה.ְלִהּנָ ַבד.ַהִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ּוִמּלְ
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ַרְך.ַיַעְזֶרּנּו.ְלָהִבין. ם.ִיְתּבָ ֵ ֵפל..ַהּשׁ ָ ה,.ַהּשׁ עֹוָלם.ַהּזֶ ר.ּבָ ְכׁשֹולֹות.ֲאׁשֶ ּוִמן.ַהּמִ

ָרט.ּוְפָרט. ָכל.ּפְ ּה.ּבְ ֶאת.ָהֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ

טז

ֱאמּוָנה,. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ְוֵאינֹו.עֹוֵסק. ַתֲאַות.ָממֹון. ּבְ ע. ּקָ ְמׁשֻ הּוא. ׁשֶ ִמי 

ֵזָלה.ּוְגֵנָבה. ר.ְבִמְסַחָריו,.ּגֹוֵנב.ְוגֹוֵזל,.ֵהן.ּגְ יֹשֶׁ ֵאינֹו.ִמְתַנֵהג.ּבְ ַהְינּו.ׁשֶ

ֲעָסִקים.ּוְמסֹוֵבב.ֶאת. ר.ּבַ ּקֵ ה.ּוְמׁשַ ַרּמֶ ּמְ דֹוֶמה.ְלָכְך,.ַהְינּו,.ׁשֶ ׁש,.ֵהן.ּבְ ַמּמָ

יַצד. ּכֵ חּוׁש. רֹוִאים.ּבְ ֶ ִפי.ּשׁ ּכְ ְרִמית,. ָיִבינּו.ֶאת.ַהּתַ ּלֹא. ים,.ׁשֶ ַעת.ָהֲאָנׁשִ ּדַ

אֹו. ָחה.. ּגָ ַהַהׁשְ ּוֵמֱאמּוַנת. ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ָהְרחֹוִקים. סֹוֲחִרים,. נֹוֲהִגים.

י.ִנְדֶמה.לֹו. ְצוֹות,.ּכִ ל.ִמְצָוה.ַאַחת.ִמן.ַהּמִ ְסָחר.הּוא.ְמַבּטֵ ֵמֲחַמת.ַהּמִ ׁשֶ

ָראּוי. ל.ּכָ ּלֵ ה.ְוִיְתּפַ ִפּלָ ֹמר.ְזַמן.ּתְ ׁשְ ּיִ ִאם.ִיְנָהג.ְלִפי.ַהּתֹוָרה.ְבִמְסַחָריו,.ׁשֶ ׁשֶ

אֹו. ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ טֹוב,. ּוְביֹום. ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִמְסַחָריו. ּבְ ַיֲעסֹק. ְולֹא.

הּוא. נֹוֵהג. ה. ֵאּלֶ ּוִבְגַלל. ְרֵנס,. ִהְתּפַ ּלְ יּוַכל. לֹא. ֱאמּוָנה,. ּבֶ ְסֹחר. ּיִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ִכיָנה,. ְ ה.ַלּשׁ ִנּדָ ם. ְיֵדי.ֶזה.ּגֹוֵרם.הּוא.ִלְהיֹות.ּדָ ִנּגּוד.ְלַדַעת.ּתֹוָרה,.ַעל. ּבְ

ֲעָלּה..ְוֶזה. ה.ָהְרחֹוָקה.ִמּבַ ה.ִנּדָ ָ מֹו.ִאּשׁ ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ ּמִ ַהְינּו.ׁשֶ

י.ִאיּלּו.ָהָיה. ּנּו..ּכִ ה.ִמּמֶ ַחת.ה'.ְמֻכּסָ ּגָ ַמִים,.ְוַהׁשְ ר.ִיְרַאת.ׁשָ י.ֵאינֹו.ּבַ ִסיָמן.ּכִ

ֶקר. ׁשֶ ּבְ עֹוֵסק. ָהָיה. לֹא. ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֶוֱאמּוָנה. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. לֹו.

ד. ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ִסיָמן. ְוֶזהּו. רּות,. ַכׁשְ ּבְ ְרָנָסה. ּפַ לֹו. ֵאין. ְך. ּכָ ּוִבְגַלל. ּוְבַתְרִמית..

יִעים.ְלַתֲאַות.ָממֹון. ִרית.ַמּגִ ַגם.ַהּבְ י.ַעל.ְיֵדי.ּפְ ִרית,.ּכִ ְפָגם.ַהּבְ ּבִ

יז

ם.ִאם.עֹוֵסק. ּגַ ן..ַהְינּו,.ׁשֶ א.ּוַמּתָ ל.ַמּשָׂ ָלִלי.ׁשֶ ּקּון.ַהּכְ ִמְצַות ְצָדָקה.ִהיא.ּתִ

ִלְצָדָקה. ֵחֶלק. ְלַהְפִריׁש. ב. ַחּיָ ָראּוי,. ּכָ ֱאמּוָנה. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ
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א. ַמּשָׂ ּבְ טֹוֵרַח. הּוא. ׁשֶ ִטְרָחה. ּוְבָכל. ָערּוְך.. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֵמְרָוָחיו,.

ן. א.ּוַמּתָ ר.ַמּשָׂ י.ִעּקַ ִעְנַין.ֶזה,.ַיְחׁשֹב.ּכִ ר.ּבְ הּוא.ְמַדּבֵ ּבּור.ׁשֶ ן,.ּוְבָכל.ּדִ ּוַמּתָ

ר. ם.ִמְצַות.ְצָדָקה,.ְוֶזהּו.ִעּקַ ּיּוַכל.ְלַקּיֵ ֶהם.הּוא.עֹוֵסק,.הּוא.ַעל.ְמָנת.ׁשֶ ּבָ

ן. א.ּוַמּתָ ּקּון.ַמּשָׂ ּתִ

יח

י. ּפִ ַעל. ר. ׁשֵ ּכָ ֵאינֹו. ׁשֶ ָממֹון. ֹוֵנא. ּשׂ ׁשֶ ַהְינּו. ַצע,. ּבֶ ׂשֹוֵנא. ָהָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵנָבה,. ּגְ ְיֵדי. ַעל. ָחִליָלה. ים.אֹותֹו. רֹוְכׁשִ ׁשֶ ָממֹון. הּוא. ׁשֶ ּתֹוָרה,.

ֵאּלּו. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֵהן. ׁש,. ַמּמָ ֹפַעל. ּבְ ּוְרִציָחה. ֵזָלה. ּגְ ֵנָבה,. ּגְ ֵהן. ּוְרִציָחה.. ֵזָלה. ּגְ

ָלן,.ֵאֶצל. רֹוִאים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ִפי.ׁשֶ ן.אֹו.ְמָלאָכה,.ּכְ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ רּוִכים.ּבְ ּכְ

נֹא. י.ּתֹוָרה..ְוֵכן.ֵיׁש.ִלׂשְ ֵאיָנם.נֹוֲהִגים.ַעל.ּפִ סֹוֲחִרים.ּוַבֲעֵלי.ְמָלאָכה,.ׁשֶ

ֶזה. ה.אֹו.ַעְולֹות.ֲאֵחרֹות,.ּוִבְפָרט.ָממֹון.ּכָ ְצִביעּות.ּוַבֲחֻנּפָ קֹורֹו.ּבִ ּמְ ָממֹון.ׁשֶ

ִריִכים. ּצְ גֹון.ׁשֶ ְצוֹות.ַהּתֹוָרה,.ּכְ הּו.ִמּמִ ֶ ל.ַמּשׁ ֶעְטיֹו.ָצִריְך,.ָחִליָלה,.ְלַבּטֵ ּבְ ׁשֶ

ָאר.ִמְצוֹות,. זֹון.ּוׁשְ ת.ַהּמָ ְרּכַ ה,.ִלּמּוד,.ְנִטיַלת.ָיַדִים,.ּבִ ִפּלָ ל.ּתְ ְגָללֹו.ְלַבּטֵ ּבִ

א. ַמּשָׂ רֹות,.לֹא.יּוַכל.ַלֲעסֹק.ּבְ ְזּכָ ְצוֹות.ַהּנִ י.ַעל.ְיֵדי.ִקּיּום.ַהּמִ ְוִנְדֶמה.לֹו.ּכִ

ר.ֶזה,. ׁשֵ ְנָאה.ְלָממֹון.לֹא.ּכָ ָראּוי.ְולֹא.ַיְרִויַח.ְלַפְרָנָסתֹו..ַעל.ְיֵדי.ַהּשִׂ ן.ּכָ ּוַמּתָ

ֶאְמָצעּוָתם. ּבְ יר. ְלַהּכִ ּיּוַכל. ׁשֶ ּוְלָחְכָמה. ֶכל. ְלׂשֵ זֹוֶכה. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ

ַאֲהָבה. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ּוְלַאֲהָבתֹו.. ה'. ְלִיְרַאת. ְוזֹוֶכה. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת.

ד. ר,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַאּבֵ ׁשֵ קֹור.לֹא.ּכָ ֲאָוה.ְלָממֹון.ֲאִפילּו.ִמּמָ ְלָממֹון,.ַהְינּו.ּתַ

ְלַעְצבּות. ְוִלְכִסילּות,. ּטּות. ְלׁשְ ְונֹוֵפל. ית,. ָהֲאִמּתִ ְוַהָחְכָמה. ַעת. ַהּדַ ֶאת.

יפֹות. בֹות.ָהָרעֹות.ַמּקִ ֲחׁשָ עֹות.ְוַהּמַ ִלּפֹות.ַהְינּו.ַהּדֵ חֹוָרה,.ְוַהּקְ ּוְלָמָרה.ׁשְ

בֹות.ְוֵדעֹות.לֹא. ַמֲחׁשָ ָלן,.ּבְ ִמיד,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ א.ּתָ ּמֹחֹו.ַמּלֵ אֹותֹו..ַהְינּו,.ׁשֶ

ים. ּיִ ַעת.ָהֲאִמּתִ ֶכל.ְוַהּדַ ֵהם.ֵהֶפְך.ַהּשֵׂ טֹובֹות,.ׁשֶ
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יט

ת. ׁשֶ ָסִעיף.ז',.ִמְתַחּדֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֱאמּוָנה,.ּכַ ן.ּבֶ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ַעל ְיֵדי.ָהֵעֶסק.ּבְ

ֶכל. י.ַהּשֵׂ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַרן",.ּכִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶכל,.ּכַ ָמה,.ַהְינּו.ַהּמַֹח.ְוַהּשֵׂ ׁשָ ַהּנְ

ה,. ָמה.ֲחָדׁשָ ַעם.ְנׁשָ ָכל.ּפַ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ֵמַהּשׁ ָמה..ְוזֹוִכים.ְלַקּבֵ ׁשָ הּוא.ַהּנְ

ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִלְלֹמד. ַרְך..ַוֲאִפילּו.ִמי.ׁשֶ ירֹו.ִיְתּבָ ֶכל.ָחָדׁש.ְוַדַעת.ְלַהּכִ ַהְינּו.ׂשֵ

ַהּתֹוָרה.ִהיא. ּתֹוָרה,.ׁשֶ י.ֵאינֹו.עֹוֵסק.ּבַ ל.ֹמַח.ָחָדׁש,.ּכִ ְך.ֵאינֹו.ְמַקּבֵ ל.ּכָ ּוְבׁשֶ

ִעּסּוקֹו. ְיֵדי. ַעל. דֹול. ּגָ ְלִתּקּון. ּגֹוֵרם. ֵכן. י. ּפִ ַעל. ַאף. ֶכל,. ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח. ר. ִעּקַ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ְרׁשֹו.. ָ ִמּשׁ הּוא. ׁשֶ ַלֲחֵברֹו. ּוֵמיִטיב. ֱאמּוָנה,. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ

ַהּמַֹח. ׁש. ִמְתַחּדֵ ּתֹוָרה,. ן. ּבֶ ֵאינֹו. ׁשֶ ָאָדם. ל. ׁשֶ ּוֶבֱאמּוָנה. ר. יֹשֶׁ ּבְ ֲעָסִקים.

ּוְדֵבקּות. ַהּתֹוָרה. ְלִלּמּוד. ָאמּור,. ּכָ ְרׁשֹו,. ָ ִמּשׁ הּוא. ׁשֶ ֲחֵברֹו. ל. ׁשֶ ֶכל. ְוַהּשֵׂ

ים. ּיִ ַרְך,.ַהְינּו,.ְלִיְרָאה.ְוַאֲהָבה.ֲאִמּתִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ

כ

ן. ֹחשֶׁ ֵחֶלק. ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאִרים. ַהּמְ ָממֹון,. ְוִהְלכֹות. יִנים. ַהּדִ ל  ּכָ

רֹוֶצה.ַלֲעסֹק. ן.ִמי.ׁשֶ ן..ַעל.ּכֵ א.ּוַמּתָ ט,.נֹוְגִעים.ְלִמְסַחר.ּוְלַמּשָׂ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ּלֹא.ַיֲעבֹר.ַעל. ֵדי.ׁשֶ ִדיֵני.ָממֹונֹות,.ּכְ ד.ּבְ ִקי.ּוְמֻלּמָ ב.ִלְהיֹות.ּבָ ֱאמּוָנה,.ַחּיָ ּבֶ

ְלָחן.ָערּוְך.ַהּנֹוַגַעת.ְלָממֹון. ֻ ׁשּום.ֲהָלָכה.ִמּשׁ

כא

ֹמר.ְמֹאד.ֶאת. ב.ִלׁשְ ָראּוי,.ַחּיָ ֱאמּוָנה.ּכָ ן.ּבֶ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ָהרֹוֶצה ַלֲעסֹק.ּבְ

עֹות. בֹת.ְוַהּדֵ ֲחׁשָ רּו.ָעָליו.ַהּמַ ּבְ ּלֹא.ִיְתּגַ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ֱאמּוָנתֹו.ְוִיּזָ

בָֹאר. ּמְ ֱאמּוָנה.ּכַ ית..ְוָצִריְך.ַלֲעסֹק.ּבֶ ֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ָהָרעֹות,.ַהּפֹוְגמֹות.ּבָ

ים.טו,.ב(."ְודֵֹבר. ִהּלִ ם.)ּתְ ָהָיה.ְמַקּיֵ ַרב.ַסְפָרא,.ׁשֶ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.)ַמּכֹות.כד(.ּכְ ּבְ
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ב. ָחׁשַ ִאם. ׁשֶ גֹון. ּכְ ִלּבֹו.. ּבְ ב. ָחׁשַ ׁשֶ ַמה. ם. ּיֵ ּקִ ֶ ּשׁ ַהְינּו,. ְלָבבֹו",. ּבִ ֱאֶמת.

ְיֵדי. ַעל. לֹו. ַהּמּוַצע. ִמן. ָנמּוְך. ְמִחיר. ּבִ ְסחֹוָרתֹו. ֶאת. ִלְמּכֹר. ה. ִחּלָ ְלַכּתְ

ה.. ִחּלָ ּתְ ִלּבֹו.ּבַ ב.ּבְ ָחׁשַ ִפי.ׁשֶ מּוְך.ּכְ ִחיר.ַהּנָ ּמְ ִכיָרה,.ָמַכר.ּבַ ֵעת.ַהּמְ ַהּקֹוֶנה.ּבְ

אֹו. ָעה. ּדֵ ּום. ּשׁ ׁשֶ ֱאמּוָנתֹו. ֶאת. ׁשֹוֵמר. ַסְפָרא,. ַרב. ּכְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ְוָהעֹוֵסק.

ׁש. ֱאמּוָנה.ִמְתַחּדֵ יק.ָלּה..ְוַעל.ְיֵדי.ָהֵעֶסק.ּבֶ ָבה.ָרָעה.לֹא.יּוְכלּו.ְלַהּזִ ַמֲחׁשָ

בָֹאר. ּמְ ֶכל,.ּכַ ַהּמַֹח.ְוַהּשֵׂ

כב

ז',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאמּוָנה,. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ עֹוֵסק. ָאָדם. ׁשֶ ְיֵדי. ַעל 

ים. ל.ַרב.ַסְפָרא,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַנֲעׂשִ ָסִעיף.כ"א.ַעל.ִמְנָהגֹו.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ְוַכּמְ

ִמיד.ּוְקטֶֹרת.. ן.ּתָ ׁש.ַעל.ְיֵדי.ָקְרּבָ ְקּדָ ית.ַהּמִ ְזַמן.ּבֵ ֲעׂשּו.ּבִ ּנַ ִפי.ׁשֶ ּקּוִנים.ּכְ ּתִ

ִלים.ִמן.ָהָאָדם.ְקִלּפֹות. ּטְ ָרִטים,.ִמְתּבַ ָכל.ַהּפְ ֱאמּוָנה.ּבְ ְוַעל.ְיֵדי.ָהֵעֶסק.ּבֶ

ּוֹמחֹו. ים.ָרִעים,. ֲעׂשִ ּוִמּמַ בֹות.ָרעֹות. ה.ַמֲחׁשָ ּצֹול.ֵמַהְרּבֵ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו. ַרּבֹות,.

ִאּלּו.ִנְבָנה. ב.ּכְ ית,.ְוֶנְחׁשַ י.זֹוֶכה.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ֲהָבַנת.ָהֱאֶמת..ּכִ ׁש.ּבַ ִמְתַחּדֵ

ׁש.לֹו. ּיֵ ָהָאָדם.ׁשֶ ָרכֹות.לג(.ׁשֶ ִדְבֵרי.חז"ל.)ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָיָמיו..ּכַ ׁש.ּבְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ּבֵ

ָיָמיו. ׁש.ּבְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ִאּלּו.ִנְבָנה.ּבֵ ב.ּכְ ית,.ֶנְחׁשָ ַעת.ֲאִמּתִ ּדַ

כג

ֹוֲחִטים. ְגַלל.ַהּשׁ דֹורֹוֵתינּו.הּוא.ַרק.ּבִ ר.ּבְ ּבֵ ְתּגַ ְרָנָסה.ַהּמִ ר ֶחְסרֹון.ַהּפַ ִעּקַ

ְמבָֹאר. י. ּכִ ַמִים.. ׁשָ ִיְרַאת. ָלֶהם. ֵאין. ֶ ּשׁ ַהְינּו,. ִנים,. ְמֻהּגָ ֵאיָנם. ׁשֶ

רֹאׁש.ְוִראׁשֹוָנה.ִלְהיֹות.ְיֵרא. ב.ּבְ י.ׁשֹוֵחט.ַחּיָ ְלָחן.ָערּוְך,.)יו"ד.סי'.א(.ּכִ ׁשֻ ּבְ

ְרָנָסה. ּפַ ל. ׁשֶ ַפע. ׁשֶ ע. ּפָ ֻמׁשְ ִיְרֶאה,. ֲעֵלי. ּבַ ֵהם. ֹוֲחִטים. ַהּשׁ ּוְכׁשֶ ַמִים,. ׁשָ

ן.ֶאת. ָראּוי,.הּוא.ְמַתּקֵ ִחיָטה.ּכָ ְ ֹוֵחט.ְמָבֵרְך.ַעל.ַהּשׁ ר.ַהּשׁ ָרֵאל..ְוַכֲאׁשֶ ְלִיׂשְ
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ֲאָבל. ׁשֹוֲחָטם.. הּוא. ׁשֶ עֹוף. ּבָ אֹו. ֵהָמה. ּבְ ּבַ ַהְמצּוָיה. ֶלת. ַהְמֻגְלּגֶ ֶפׁש. ַהּנֶ

הּוא.ְמָבֵרְך.ַעל. ֵעת.ׁשֶ ַמִים,.ַוֲאִפילּו.ּבְ ר.ִיְרַאת.ׁשָ ֹוֵחט.ֵאינֹו.ּבַ ר.ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ

ּוְלָהִבין.ֶאת. ֹמַע. ן.ִלׁשְ ּוֵ בֹות.ֲאֵחרֹות.ְוֵאינֹו.ִמְתּכַ ב.ַמֲחׁשָ ִחיָטה,.חֹוׁשֵ ְ ַהּשׁ

ְבִחיַנת.רֹוֵצַח. ִחיָטה,.הּוא.ּבִ ְ ֶזה,.ָהאֹוֵחז.ֶאת.ַהְחִלף.ַלּשׁ ָרָכה,.ׁשֹוֵחט.ּכָ ַהּבְ

עֹוף.ִמְצַטֶעֶרת.ַצַער. ֵהָמה.אֹו.ּבָ ּבְ ּבַ ֶלת. ֶפׁש.ַהְמֻגְלּגֶ ְוַהּנֶ ים,. -.הֹוֵרג.ֲאָנׁשִ

ֶפׁש. ן.ֶאת.ַהּנֶ ֵאינֹו.ְמַתּקֵ י.ׁשֶ ֶזה,.לֹא.ּדַ י.ׁשֹוֵחט.ּכָ קֹול.ַמר..ּכִ ַרב.ְוזֹוֶעֶקת.ּבְ

בָֹאר. ּמְ ִחיָתּה.ּוְלַקְלְקָלּה,.ּכַ א,.עֹוד.מֹוִסיף.הּוא.ְלַהׁשְ ַרּבָ ֶלת,.ַאּדְ ַהְמֻגְלּגֶ

ָהַרג.ֶאת. ׁשֶ ָלֶנֶפׁש. ֶנֱאַמר."אֹוי. ֶזה. ּכָ ׁשֹוֵחט. ְוַעל. ָלה,. ַקּבָ ּוְבִסְפֵרי. ּזַֹהר. ּבַ

ָרֵאל,. ל.ִיׂשְ ְרָנָסָתם.ׁשֶ ה.ִמְתַמֶעֶטת.ְמֹאד.ּפַ ֵאּלֶ ֶפׁש"..ַעל.ְיֵדי.ׁשֹוֲחִטים.ּכָ ַהּנֶ

ְטָרדֹות.ּוִביִגיעֹות.ַרּבֹות.. יָכּה.ּבִ ֶעֶטת.ָצִריְך.ְלַהְמׁשִ ְרָנָסה.ַהּמֻ ַוֲאִפילּו.ַהּפַ

עֹות. ּוַבֵדּ ֱאֶמת. ּבָ ים. ׁשִ ַהֶהְרּגֵ ִמְתַמֲעִטים. ֵאּלּו. ּכָ ׁשֹוֲחִטים. ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ

ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ְוכּו'.. ַהּגּוף. ֲאוֹות. ּתַ ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ ִרים. ּבְ ּוִמְתּגַ ּיֹות,. ָהֲאִמּתִ

ׁשֹות. ְוַהַהְרּגָ עֹות. ַהּדֵ קֹות. ּוִמְתַחּזְ רֹות. ּבְ ִמְתּגַ ה',. ִיְרֵאי. ׁשֹוֲחִטים.

ֵהָמה. ְבִחיַנת.ּבְ ֵהן.ּבִ ּדֹות.ָהָרעֹות.ׁשֶ ֲאוֹות.ְוַהּמִ ּיֹות,.ִנְתַמָעטֹות.ַהּתַ ָהֲאִמּתִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ ִקים. ּוִמְתַחּזְ ִחיצֹוִנּיֹות,. ְוָחְכמֹות. ין. ּדִ ִמיָתה,. ְך,. ֹחשֶׁ ְוִסְכלּות,.

י.ְוָחְכַמת.ַהּתֹוָרה..ַעל.ְיֵדי. רֹון.ֲאִמּתִ ַעת,.ִזּכָ ית,.אֹור.ַהּדַ ַהָחְכָמה.ָהֲאִמּתִ

דֹול.ּוְבִטְרחֹות. ֶרַוח.ּגָ ָרֵאל.ּבְ ְרָנָסה.ְלִיׂשְ ֶכת.ּפַ ַמִים,.ִנְמׁשֶ ׁשֹוֲחִטים.ִיְרֵאי.ׁשָ

ֻמָעטֹות.

כד

ֲאָכִלים. ִמּמַ ַהְינּו,. ֵרפֹות,. ִמּטְ ַעְצָמם. ׁשֹוְמִרים. ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵהן. ם,. ָצְרּכָ ל. ּכָ ִרים. ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם. ׁשֶ ר. ׂשָ ּבָ ַמַאְכֵלי. ֵהן. ֲאסּוִרים,.

ִמיד.ַעל. ִקים.ּתָ ְלָחן.ָערּוְך,.ּוְמַדְקּדְ י.ׁשֻ ֵהם.ֲאסּוִרים.ַעל.ּפִ ַמַאְכֵלי.ָחָלב.ׁשֶ
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ָלֶהם. ַמְזִמין. ֲאַזי. ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ ֲאָכִלים. ַהּמַ רּות. ׁשְ ּכַ

ַפע.ּוְבֶרַוח. ׁשֶ ְרָנָסה.ּבְ ַרְך.ּפַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

כה

ֵאיָנם. ׁשֶ ה. ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה. ְלִמיֵני. ֲאָוה. ּתַ ַהְינּו. ֲאִכיָלה,. ֲאַות. ּתַ ְיֵדי. ַעל 

ֲאָוה.חֹוְמִדים.אֹוָתם,.ַעל.ְיֵדי. ּום.ּתַ ים.ְלִקּיּום.ַהּגּוף,.ְוַאְך.ִמּשׁ ֶהְכֵרִחּיִ

ֲאַות. ִביַרת.ּתַ לֹום,.ְלַדלּות.ּוִבְזיֹונֹות..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ יִעים,.ַחס.ְוׁשָ ֶזה.ַמּגִ

"ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶרַוח,.ּכַ ֲאִכיָלה.זֹוִכים.ְלַפְרָנָסה.ּבְ

ִביַרת. ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ָך".)דברים.יא,.טו(,.ׁשֶ ְדָך.ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ סּוק."ּבְ ל"ט.ַעל.ַהּפָ

ַהְינּו. .," ָבְעּתָ ְוׂשָ . ְל"ְוָאַכְלּתָ זֹוִכים. ֲאִכיָלה,. ֲאַות. ּתַ ִביַרת. ׁשְ ֵהִמּיּות,. ַהּבְ

ֶרַוח. ְרָנָסה.ּבְ ּפַ

כו

ין. ִפּלִ ּתְ ִמְצַות. ָחִליָלה. ִלים. ַבּטְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ין,. ִפּלִ ּתְ ִמְצַות. ּבְ ַגם. ּפְ ְיֵדי. ַעל 

ַתְכִלית,. ִרים.ּבְ ׁשֵ ין.ִיְהיּו.ּכְ ִפּלִ ַהּתְ ִקים.ׁשֶ ר.ֵאין.ְמַדְקּדְ ֲאׁשֶ ְלַגְמֵרי,.אֹו.ּכַ

סּוִלים,. ין,.ֲאָבל.ֵהם.ּפְ ִפּלִ יִחים.ּתְ י.ֲאִפילּו.ִאם.ַמּנִ ְלָחן.ָערּוְך,.ּכִ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ָלה.. ָרכֹות.ְלַבּטָ ן.ּבְ ין.ִהּנָ ִפּלִ ָרכֹות.ַעל.ַהּתְ י.ַהּבְ דֹוָלה.ִהיא,.ּכִ ֲאַזי.ֲעֵבָרה.ּגְ

ַאַחת,. ֲעֵברֹות:. י. ּתֵ ׁשְ עֹוְבִרים. סּולֹות. ּפְ ין. ְתִפּלִ ּבִ י. ּכִ ִלְזּכֹר,. ֵיׁש. ן. ּכֵ ַעל.

ָלה,.ַרֲחָמָנא. ן.ְלַבּטָ ָרכֹות.ִהּנָ ַהּבְ ה,.ׁשֶ ִנּיָ ְ ְצָוה,.ְוַהּשׁ ִמים.ֶאת.ַהּמִ ַקּיְ ֵאין.ּמְ ֶ ּשׁ

ְיֵדי. ַעל. ְוֵכן. ה.. ּובּוׁשָ ְלַדלּות. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. יִעים,. ַמּגִ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָלן. ִלּצְ

ים,. ּוַמֲעׂשִ ִמּדֹות. ּבְ ֵהן. ן,. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ֵהן. ר,. ּוְביׁשֶ ֱאֶמת. ּבֶ ּלֹא. ׁשֶ ַהְנָהָגה.

ַרק. נֹוַבַעת. ירּות. ָהֲעׁשִ ר. ִעּקַ י. ּכִ ה,. ּובּוׁשָ ַלֲעִנּיּות. לֹום,. ְוׁשָ יִעים,.ַחס. ַמּגִ

ת.ָהֱאֶמת. ּדַ ִמּמִ
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כז

ק.ַרק. ּפֵ ְסּתַ ּיִ קּות..ַהְינּו.ׁשֶ ּפְ ת.ַהִהְסּתַ ִמּדַ יל.ַעְצמֹו.ּבְ ָהָאָדם ָצִריְך.ְלַהְרּגִ

ֶקה,. ַמֲאָכל.ּוְבַמׁשְ יתֹו,.ֵהן.ּבְ ֶהְכֵרִחי.ְלִקּיּום.ַהּגּוף,.לֹו.ְוִלְבֵני.ּבֵ ּבְ

ַהְרָחָבה. יתֹו.ּבְ ֵני.ּבֵ ר.ֲעבּור.ַעְצמֹו.אֹו.ֲעבּור.ּבְ ּלֹא.ְיַפּזֵ ים,.ׁשֶ ַמְלּבּוׁשִ ֵהן.ּבְ

ּנֹוֲהִגים. ִפי.ׁשֶ ֵאיָנם.ֲחׁשּוִבים.ְלִקּיּום.ַהּגּוף,.ּכְ ְצָרִכים.ׁשֶ ה.ּבִ ְיֵתָרה,.ְולֹא.ַיְרּבֶ

ה. ְגֻדּלָ ֵדי.ִלְחיֹות.ּבִ ִרים.ָממֹון.ּכְ ַפּזְ ּמְ ים.ָהְרחֹוִקים.ִמן.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ים.ַרּבִ ֲאָנׁשִ

בֹוד.ְוַגֲאָוה..ֵמַהְנָהגֹות.ֵאּלּו.יֹוְצִאים.ִקְלקּוִלים. ּוְבַהְרָחָבה.ְיֵתָרה.ֵמֲחַמת.ּכָ

ְרַאת. ְתַרֲחִקים.ִמּיִ ּמִ לֹוַמר.ׁשֶ רּוָחִנּיּות,.ּכְ ִמּיּות.ּוִבְפָרט.ּבְ ַגׁשְ ים.ֲאִפילּו.ּבְ ַרּבִ

ְזִמין. ּמַ ׁשֶ ְרָנָסה. ַפּ ּבַ ִקים. ּפְ ִמְסּתַ ֵאיָנם. ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ַהּתֹוָרה.. ּיּום. ּוִמּקִ ם. ֵ ַהּשׁ

בֹוד. ַהְרָחָבה.ְיֵתָרה.ֵמַעל.ַהְכָנָסָתם.ְלַמַען.ּכָ ים.ּבְ ַרְך,.ְוַחּיִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָלֶהם.ַהּשׁ

ְחָסר".. ּתֶ ִעים. ְרׁשָ "ּוֶבֶטן. יג.כה(:. ֵלי. )ִמׁשְ תּוב. ַהּכָ אֹוֵמר. ֲעֵליֶהם. ְוַגֲאָוה,.

ַפְרָנָסה. ק.ּבְ ּפֵ ן.ֵיׁש.ִלְזּכֹר.ְלִהְסּתַ ים.ֵהם.ֲחֵסִרים..ַעל.ּכֵ ִמיד.ָחׁשִ ּתָ ַהְינּו.ׁשֶ

ִלְצָדָקה,. ֵחֶלק. ְלַהְפִריׁש. ֶזה. ְרָנָסה. ּפַ עּור. ִ ּוִמּשׁ ַמְזִמין,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ְלָחן.ָערּוְך,.ּוְבִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.נ"ד..ַעל.ְיֵדי. ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ְרָנָסה. ַהּפַ ִמן. ְלַהְפִריׁש. ִהיא. ׁשֶ ָדָקה. ַהּצְ ת. ּוִמּדַ קּות. ּפְ ַהִהְסּתַ ת. ִמּדַ

ה. ַהְרּבֵ ִכים. ְוִנְמׁשָ ים. ַרּבִ ּקּוִנים. ּתִ ים. ַנֲעׂשִ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ד.ה',. ִמּיַ ֶנת. ֻזּמֶ ַהּמְ

עֹות.טֹובֹות. ּפָ ַהׁשְ

כח

ּקּוִנים. ן.ּתִ ָסִעיף.ז',.ְמַתּקֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֱאמּוָנה,.ּכַ ן.ּבֶ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ עֹוֵסק.ּבְ ִמי ׁשֶ

ּלֹו,.ְוַעל.ְיֵדי. ה.ׁשֶ ּמָ ֶנֶפׁש.רּוַח.ּוְנׁשַ דֹול.ּבְ ּקּון.ּגָ ן.ּתִ ִלים.ּוְמַתּקֵ ים..ּוַמׁשְ ַרּבִ

ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. יּה.. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא. ִריְך. ּבְ א. קּוְדׁשָ ִיחּוד. ה. ַנֲעׂשָ ֶזה.
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א. ים.נֹוָסִפים,.ְוֶזה.ִיחּוד.קּוְדׁשָ ַרְך.הּוא.ְועֹוד.ֲאָנׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִמְתָקְרִבים.ְלַהּשׁ

יּה. ִכיְנּתֵ ִריְך.הּוא.ּוׁשְ ּבְ

כט

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ן,. ּוַמּתָ א. ּוַמּשָׂ ִמְסָחר. ל. ׁשֶ ַוֲחָפִצים. ִמיֵני.ְסחֹורֹות. ל  ּכָ

ין. כּות.ָהרּוָחִנית.ּבֵ ּיָ ַ ְגַלל.ַהּשׁ ַעְברּו.ֵמָאָדם.ְלָאָדם,.הּוא.ּבִ ּיַ ב.ׁשֶ ְמַסּבֵ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ב.ַהּשׁ ֶהם..ִלְפָעִמים.ְמַסּבֵ ֲחָפִצים.ֵאּלּו.ְלֵבין.ָהָאָדם.ָהעֹוֵסק.ּבָ

ֵאָליו. ָיׁשּובּו. ֶאָחד,. ָאָדם. ל. ׁשֶ ֵמְרׁשּותֹו. ְצאּו. ּיָ ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים. חֹורֹות. ַהּסְ ׁשֶ

ה.ַהְמצּוָיה. ּמָ ֶפׁש,.רּוַח.ּוְנׁשַ "ל..ּוְלִפי.ַהּנֶ כּות.ָהרּוָחִנית.ַהּנַ ּיָ ַ ְגַלל.ַהּשׁ ֲחָזָרה.ּבִ

ִמים. ְסחֹורֹות.ַוֲחָפִצים.ְמֻסּיָ ֲעסֹק.ּבִ ּיַ ִבים.ׁשֶ ן.ְמַסּבְ אֹוָתּה.ֵעת,.ּכֵ ָאָדם.ּבְ ּבָ

ָבר,. ׁשּום.ּדָ ָעה.ּבְ ָ ן.ָאסּור.ִלְדֹחק.ֶאת.ַהּשׁ ֵעת.ַהִהיא..ַעל.ּכֵ ִכים.לֹו.ּבָ ּיָ ַ ַהּשׁ

ְרֶאה. ּנִ ֵעת.ׁשֶ ְמִכיָרה,.ּבְ ה.אֹו.ּבִ ְקִנּיָ ּבִ י. ל.יֹוֵתר.ִמּדַ ּדֵ ּתַ ָאסּור.ְלִהׁשְ ַהְינּו.ׁשֶ

ַסְבָלנּות,.ַעד. ּבְ ין. ְלַהְמּתִ ָצִריְך. ִלְמּכֹר,.ַרק. ִלְקנֹות.אֹו. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ִלְכאֹוָרה.

ִלְמּכֹר. אֹו. ִלְקנֹות. ּיּוַכל. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ּבֹות. ַהּסִ ֶאת. ב. ְיַסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַהּכֹל. ִכיָרה,. ְוַהּמְ ה. ִנּיָ ַהּקְ י. ּכִ ְמַעּטֹות.. ּוִבְטָרחֹות. יִגיעֹות. ּבִ

ָאָדם,.ְוַעל. ה.ַהְמצּוָיה.ּבָ ּמָ ֶפׁש.רּוַח.ּוְנׁשַ כּות.ַהּנֶ ּיָ ַרְך.ְלִפי.ׁשַ ָרִטית.ִיְתּבָ ַהּפְ

ּוֵמֲחָמת. ִכיָרה.. ַהּמְ אֹו. ה. ִנּיָ ַהּקְ ִלְהיֹות. ְצִריָכה. ָאז. ְוָקא. ּדַ ׁשֶ ַמן,. ַהּזְ י. ּפִ

אֹוָתם,. ב. ְמַסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְוַרק. ָהָאָדם,. ִמן. ים. ְמֻכּסִ ֵאּלּו. ָבִרים. ּדְ ׁשֶ

ן,.ַרק.ֵיׁש.ִלְסֹמְך.ַעל. א.ּוַמּתָ ִעְנְיֵני.ִמְסָחר.ּוַמּשָׂ י.ּבְ ָאסּור.ִלְטרַֹח.יֹוֵתר.ִמּדַ

ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת. בָֹאר.ּבְ ּמְ חֹון.ֱאֶמת,.ּכַ ׁשּוָטה.ּוִבּטָ ֱאמּוָנה.ּפְ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִסְפֵרי.ַאְדמֹו"ר,.ַז"ל. ּוִבְפָרט.ּבְ
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ל

ָעה.. ְלטֹון.ַמְלכּות.ָהִרׁשְ ְך.ָעָליו.ׁשִ ַתֲאַות.ָממֹון,.מֹוׁשֵ קּוַע.ּבְ ָ ָהָאָדם ַהּשׁ

ֻכּנֹות.ַמְלכּות. ִפירֹות,.ַהּמְ ּדֹות.ָהָרעֹות.ְוַהּכְ ֲאוֹות,.ַהּמִ ַהְינּו.ַהּתַ

ִפי. ּכְ ָהָאָדם,. ַעל. לֹות. מֹוׁשְ לּו. ַהּלָ י. ּכִ ַוֲעָמֵלק.. ן. ַהּמָ ַמְלכּות. ָעה,. ָהִרׁשְ

ֶלת.ַעל.ָהָאָדם. ָעה.ַהּמֹוׁשֶ ים..ּוַמְלכּות.ָהִרׁשְ ֶלת.ַעל.ֲאָנׁשִ ְלכּות.מֹוׁשֶ ַהּמַ ׁשֶ

ה,.ַהְינּו.ִמּדֹות. ָ ְקֻדּשׁ ְלכּות.ּדִ ִמיד.ֶאת.ַהּמַ ַתֲאַות.ָממֹון,.רֹוֶדֶפת.ּתָ קּוי.ּבְ ַהּלָ

בֹוד. ַהּכָ ר. ִעּקַ י. ּכִ ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות. ֻכּנֹות. ַהּמְ ית,. ֲאִמּתִ ֶוֱאמּוָנה. טֹובֹות.

ית,.ְוִחּיּות. ָרֵאל.ֵהן.ִמּדֹות.טֹובֹות.ֶוֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ׂשְ ל.ָאָדם.ִמּיִ ּוַמְלכּות.ׁשֶ

סֹוֵפג. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו,. ּתֹוָרה.. ַעת. ִמּדַ ַרק. ִהיא. ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות.

קֹות.ֶאְצלֹו. ם,.ֲאַזי.ִמְתַחּזְ ֱאֶמת,.ַלֲעׂשֹות.ּוְלַקּיֵ ַעת.ַהּתֹוָרה.ּבֶ תֹוכֹו.ֶאת.ּדַ ּבְ

ה,. ָ ְקֻדּשׁ ֵהן.ַמְלכּות.ּדִ ית,.ׁשֶ ים.טֹוִבים.ֶוֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ִמּדֹות.טֹובֹות,.ַמֲעׂשִ

ֶרת.ַעל.ָהָאָדם,.ַמְכִריַחה.אֹותֹו. ּבֶ ְתּגַ ָעה.ַהּמִ ָאמּור..ֲאָבל.ַמְלכּות.ָהִרׁשְ ּכָ

ֲאֵחרֹות.. ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ּתַ ַאַחר. ְוֵכן. מֹון,. ַהּמָ ַאַחר. ְוִלְרּדֹף. ַלְחֹמד.

ּתֹוָרה. ַעת. ּדַ ָעָליו. יְך. ּוַמְמׁשִ מֹון. ַהּמָ ֲאַות. ּתַ ֹוֵבר.ֶאת. ַהּשׁ ל.ָאָדם. ּכָ ֲאָבל.

ִלְזּכֹר,. ְוָצִריְך. ֶזה.. ָסִעיף. ּבְ ר. ְסּבָ ּמֻ ּכַ ָעה,. ָהִרׁשְ ְלכּות. ִמּמַ ִנּצֹול. ית,. ֲאִמּתִ

ַמְלכּות. ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ּוְלַהְמׁשִ ָראּוי. ּכָ ּתֹוָרה. ַעת. ּדַ ִלְסּפֹג. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ

ֵהם.עֹוְסִקים. יֵקי.ֱאֶמת,.ׁשֶ ית.ְלַצּדִ ה,.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ל. ּכָ ל. ׁשֶ ָעה. ָהִרׁשְ ַמְלכּות. ְלַהְכִניַע. ֵהם. ִלים. ְמֻסּגָ ְוָלֵכן. ֱאֶמת. ּבֶ ּתֹוָרה. ּבַ

ְפלּו. ּנָ ה.ׁשֶ דֹוׁשָ ל.ִניצֹוצֹות.ַהּקְ ִלים.ִלְמׁשְֹך.ּוְלהֹוִציא.ֶאת.ּכָ ָאָדם,.ְוֵהם.ְמֻסּגָ

ים. ָהֲאָנׁשִ ֶאת. ּוְלַטֵהר. ְלהֹוִציא. כֹוִלים. ּיְ ׁשֶ ַהְינּו. ָעה.. ָהִרׁשְ ְלַמְלכּות.

ֲאוֹות,. ּתַ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ֲעצֹוֵתיֶהם,. ִמים. ּוְמַקּיְ ֱאֶמת. ּבֶ ֲאֵליֶהם. ַהְמקָֹרִבים.

יֵקי.ָהֱאֶמת. ָעה..ְוַצּדִ ָאמּור,.ַמְלכּות.ָהִרׁשְ ֵהם.ּכָ ִמּדֹות.ָרעֹות.ּוְכִפירֹות,.ׁשֶ

ָאֵכן. ׁשּוָבה,.ׁשֶ ל.ּתְ ּיֹות.ׁשֶ עֹות.ֲאִמּתִ ָאָדם.ּדֵ ם.ָלַטַעת.ּוְלעֹוֵרר.ּבָ ִלים.ּגַ ְמֻסּגָ
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ן.יֹוָמא. ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.)ַעּיֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּקּוִנים..ּכַ ָעׂשּו,.ִיְתַהּוּו.ּתִ ְלקּוִלים.ׁשֶ ל.ַהּקִ ִמּכָ

ֱאֶמת.ֲעוֹונֹות. ׁשּוָבה.ּבֶ אן.ֵמַאֲהָבה(:."ַעל.ְיֵדי.ּתְ ׁשּוָבה.ְוכּו'.ּכָ דֹוָלה.ּתְ פו:.אר"ל.ּגְ

ֵצל. יֵקי.ֱאֶמת,.ְלִהּנָ ם.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ִכין.ִלְזֻכּיֹות"..ּגַ ִנְתַהּפְ

ִפירֹות,. ִמּכְ ּוִבְפָרט. ֲאֵחרֹות. ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ּוִמַתּ ָממֹון. ֲאַות. ִמּתַ

ית. ְוזֹוִכים.ְלָכל.ִמיֵני.ִמּדֹות.טֹובֹות.ֶוֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

לא

ית,. ַעת.ָהֲאִמּתִ ן.ִריחּוקֹו.ִמן.ַהּדַ ַתֲאַות.ָממֹון,.ּכֵ ָאָדם.ֵמׁשּוָקע.ּבְ ִפי ַמה.ׁשֶ ּכְ

קֹול. ֶאת. ׁשֹוֵמַע. ֵאינֹו. הּוא. ים.. ּיִ ָהֲאִמּתִ ָיִמים. ַוֲאִריכּות. ים. ַהַחּיִ

ׁשּוב. ּיָ ל.ָאָדם.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו,.ׁשֶ ִמיד.ֶאל.ּכָ ּזֹוֶעֶקת.ּתָ ה,.ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה.ַהּקְ

ֶאת. ְויֹאַהב. ֵמֲעֵבָרה. ַפֵחד. ּיְ ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַרְחקּותֹו. ֵמִהּתְ

ֲאַות.ָממֹון.ֵאינֹו.ׁשֹוֵמַע.ֶאת.קֹול.ַהּתֹוָרה,.ַהּזֹוֶעֶקת. ְצוֹות..ּוֵמֲחָמת.ּתַ ַהּמִ

פ"ו(. )ֲאבֹות. ֲאבֹות. ִפְרֵקי. ּבְ ְמבָֹאר. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ּנּו. ִמּמֶ ִריחּוקֹו. ַעל. ִלּבֹו. ּבְ

אֹוי. ְואֹוֶמֶרת:. ּוַמְכֶרֶזת. חֹוֵרב. ֵמַהר. יֹוֵצאת. קֹול. ת. ּבַ ָויֹום. יֹום. ָכל. ּבְ "ׁשֶ

ים,.ַרֲחָמָנא. ים.ַהְמַבּזִ ל.ּתֹוָרה"..ַהְינּו,.ָהֲאָנׁשִ ִרּיֹות.ֵמֶעְלּבֹוָנּה.ׁשֶ ָלֶהם.ַלּבְ

טֹוב. ם. ׁשֵ ַעל. ַהּבָ ּוֵפֵרׁש. ִמְצוֹוֶתיָה.. ַעל. ָעְבָרם. ּבְ ַהּתֹוָרה,. ֶאת. ָלן,. ִלּצְ

ׁשּוָבה,. ּתְ ִהְרהּוֵרי. ִהיא. ַהּקֹול. ת. ּבַ י. ּכִ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. דֹוׁש,. ַהּקָ

ֶרְך. ּדֶ ֶאל. ּתֹוִעים. ֶרְך. ִמּדֶ ָלׁשּוב. ָהָאָדם. ֶלב. ּבְ יֹום. ָכל. ּבְ ְתעֹוְרִרים. ַהּמִ

ֲאַות.ָממֹון.ְוַתֲאוֹות.ֲאֵחרֹות.ֵאין.ׁשֹוְמִעים.ֶאת.קֹול. ָהֱאֶמת..ַרק.ֵמֲחַמת.ּתַ

יִגיעֹות. ּבִ ַע. ְלִהְתַיּגֵ ָהָאָדם. ב. ַחּיָ ָממֹון. ֲאַות. ּתַ ְגַלל. ּבִ ׁשּוָבה.. ַהּתְ ִהְרהּוֵרי.

ֲאָבל. דֹול.. ּגָ י. ְוקֹשִׁ דַֹחק. ּבְ ָאה. ַהּבָ ְרָנָסה. ּפַ יג. ְלַהּשִׂ ֵדי. ּכְ ַרּבֹות,. ְוִטְרחֹות.

ֲאַות. ְצוֹות,.ּוַמְכִניַע.ּתַ ר,.ְוִנְכָסף.ַלּתֹוָרה.ְוִקּיּום.ַהּמִ ּבֵ ר.ָהָאָדם.ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ּכַ

ל'. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ָממֹון.



ֹבָארֹות קלהָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ִסּבֹות. לֹו. ב. ְמַסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲאַזי. ֶזה,. ֵסֶפר. ּבְ נֹוָסִפים. ּוִבְמקֹומֹות.

ֶאת. ְלָהִבין. זֹוֶכה. ְוהּוא. ּוְבֶרַוח.. ַקּלּות. ּבְ לֹו. ֵצא. ִתּמָ ְרָנָסתֹו. ּפַ ׁשֶ טֹובֹות,.

רּוִזים. ֹמַע.ֶאת.ַהּכְ ָבר,.ְוזֹוֶכה.ִלׁשְ ָכל.ּדָ ז.ּבְ ַרְך.ְמַרּמֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָהְרָמִזים,.ׁשֶ

ׁשּוָבה. ַהּתְ ְוִהְרהּוֵרי. ַהּטֹובֹות. בֹות. ַלַמֲחׁשָ ֹוֵמַע. ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו,. ַהּתֹוָרה,. ל. ׁשֶ

ְלִפי. ֶזה. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָויֹום,. יֹום. ָכל. ּבְ ּוְבֹמחֹו. ִלּבֹו. ּבְ ְתעֹוְרִרים. ּמִ ׁשֶ

ָיכֹול. הּוא. ׁשֶ ַעד. ּבֹו. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ְוַהּטֹוב. דֹוׁש,. ַהּקָ טֹוב. ם. ׁשֵ ַעל. ַהּבַ רּוׁש. ּפֵ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ַרְך,.ַהְינּו,.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְזּכֹות.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ

ֱאֶמת. ּבֶ

לב

ע. ָקּ ַהְמׁשֻ ָהָאָדם. י. ּכִ ָממֹון.. ֲאַות. ִמּתַ נֹוַבַעת. ַעְצבּות. ל. ׁשֶ ה. ְמֻגּנָ ּה  ִמּדָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמין. ֵאינֹו. ָממֹון. ַתֲאַות. ּבְ

י,. ִמּדַ יֹוֵתר. ִיְטַרח. ְולֹא. ע. ִיְתַיּגֵ לֹא. ִאם. ם. ּגַ ָהָאָדם,. ֶאת. ְלַפְרֵנס. ָיכֹול.

ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ים.ֵאּלּו.ֵאיָנם.ַמֲאִמיִנים.ּבְ ֲאָנׁשִ ָסִעיף.ז'..ּוֵמֲחָמת.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ְרָנָסה.ּוָממֹון..ּוְכָכל. יג.ּפַ ִעים.ְלַהּשִׂ ִמיד.ּוִמְתַיּגְ ָרִטית,.טֹוְרִחים.ֵהם.ּתָ ַהּפְ

ֶזה. ל. ּכָ ְלַעְצבּות.. ֵהם. נֹוְפִלים. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ָלֶהם,. י. ּדַ ֵאין. ָיָדם. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ָכל.ָאָדם,.ִאם.ֵאינֹו.ַמְכִניַע.אֹוָתּה.ַעל. ָחׁש.ַהְמצּוָיה.ּבְ ֲהַמת.ַהּנָ נֹוֵבַע.ִמּזֻ

ָהָאָדם. ֵאיְבֵרי. ים. ַנֲעׂשִ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ְיֵדי.

ִמיִדית. ַהּתְ ָהְרִדיָפה. י. ּכִ ְוָחלּוׁש.. ָרפּוי. ִנְהָיה. ּגּופֹו. ְוָכל. ָעָליו,. ֵבִדים. ּכְ

ִלּבֹו,. ּבְ רּוַח.ַהּדֹוֵפק.ׁשֶ ה.ֶאת.ִחּיּות.ָהָאָדם,.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ יג.ָממֹון.ַמְחִליׁשָ ְלַהּשִׂ

רּוַח. ּבְ ה. ְוַהַהְחָלׁשַ ָהִרְפיֹון. ְיֵדי. ְוַעל. ת. ֶנְחֶלׁשֶ ִחּיּותֹו. ל. ּכָ לּוי. ּתָ ֶזה. ּבָ ׁשֶ

ַהּדֹוֵפק. ֶנְחָלׁש.רּוַח. ֶנְחָלׁש,. ַהּגּוף. ּוְכׁשֶ ָהֵאיָבִרים.. ל. ּכָ ים. ֶנְחָלׁשִ ַהּדֹוֵפק.

יַע,.ַחס. כֹול.ְלַהּגִ ּיָ ֵאת.ַעד.ׁשֶ ֶיֶתר.ׂשְ ה.ּבְ ֶרת.ַהֻחְלׁשָ ּבֶ עֹוד.יֹוֵתר..ְוָכְך.ִמְתּגַ
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ד.ּוְלִהְתָיֵאׁש.ְלַגְמֵרי..ְוַעל.ְיֵדי. כֹול.ְלַאּבֵ ּיָ דֹוָלה,.ַהְינּו.ׁשֶ ָנה.ּגְ ְוָחִליָלה,.ְלַסּכָ

ֱאֶמת.ַעל. ירֹות.ִלּבֹו.ּבֶ ַח.ִמּקִ ר.ָהָאָדם.ִמְתַאּנֵ ֲאׁשֶ ה,.ַהְינּו,.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ֲאָנָחה.ּדִ

ְוָחֵפץ. ית,. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה. ּוִמן. ַעת. ַהּדַ ִמן. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ִריחּוקֹו.

ק.ּבֹו.רּוַח.ַהּדֹוֵפק.ְוַהִחּיּות,.ְוהּוא. ֱאֶמת.ָלׁשּוב.ֵאָליו,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתַחּזֵ ּבֶ

יׁש.ְוׁשֹוֵמַע. ְרּגִ ּמַ ַמִים,.ַהְינּו,.ׁשֶ ָ ּבּוֵרים.ִמן.ַהּשׁ ל.ּדִ דֹול.ּוְלַקּבֵ זֹוֶכה.ְלַדַעת.ּגָ

ב.ֶאְצלֹו. ִלּבֹו.ּוֹמחֹו..ְוֶנְחׁשַ ר.ּבְ בֹות.טֹובֹות.ֲאׁשֶ ׁשּוָבה.ּוְלַמֲחׁשָ ְלִהְרהּוֵרי.ּתְ

ׁש. ַמִים.ַמּמָ ָ ִאּלּו.ׁשֹוֵמַע.ִמּשׁ ּכְ

לג

ירֹות..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר,. יָקה.ְמֹאד.ְלַפְרָנָסה.ַוֲעׂשִ ַעס.ַמּזִ ל.ּכַ ה ָהָרָעה.ׁשֶ ִמּדָ

זֹאת. ֵעת. ּבְ י. ּכִ ֵיָדע. ַעס,. ַהּכַ ֵיֶצר. ָהָאָדם. ַעל. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ

ִלְהיֹות. ָהָיה. כֹול. ּיָ ׁשֶ ָממֹון,. ל. ׁשֶ ַסְך. לֹו. יַע. ּפִ ְלַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָחֵפץ.

ה. ָכְך.ּוְמַנּסֶ ֶצר.ָהַרע.ֵאינֹו.ָחֵפץ.ּבְ ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות,.ְוַהּיֵ ַגׁשְ טֹוָבה.ֲעבּורֹו.ּבְ

ָלן,.ַעל. ַפע.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֶ ְלָמְנעֹו.ִמן.ַהּטֹוָבה.ַהִהיא,.ְוִלְגזֹל.ְלַעְצמֹו.אֹותֹו.ַהּשׁ

ירּות,. ָהֲעׁשִ ל. ׁשֶ ַפע. ֶ ַלּשׁ ְמֹאד. יק. ַמּזִ ַעס. ּכַ י. ּכִ ַעס.. ּכַ ּבֹו. עֹוֵרר. ּמְ ׁשֶ ְיֵדי.

לֹום,. ירֹות.ִמּקֶֹדם,.ָעלּול.הּוא,.ַחס.ְוׁשָ ָבר.ָממֹון.ַוֲעׂשִ ַוֲאִפילּו.ִאם.ֵיׁש.לֹו.ּכְ

ים.ַהּלֹוִקים. ים.ַרּבִ ׁש.ֲאָנׁשִ ּיֵ רֹוִאים.ׁשֶ ֶ ַעס..ְוֶזה.ּשׁ ד.אֹוָתם.ַעל.ְיֵדי.ַהּכַ ְלַאּבֵ

יֵרי.ֻאּמֹות. יֵדיֶהם,.ּוִבְפָרט.ֲעׁשִ ה.ּבִ ירּות.ַרּבָ ַעס.ּוְבָכל.זֹאת.ֲעׁשִ ת.ַהּכַ ִמּדַ ּבְ

ה,. ַרּבָ ירּות. ֲעׁשִ ְוֵיׁש.ָלֶהם. ּוְרִציָחה. ַעס. ּכַ אי.ְמֵלִאים. ַוּדַ ּבְ ֵהם. ׁשֶ ָהעֹוָלם.

יָקא. ּתֹוָרה."ַעּתִ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.כ"א.ּבַ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ַעל.ּכָ

זֹו. ירּות.ּכָ י.ַעל.ֲעׁשִ ָלל..ּכִ ירּות.ּכְ ּזֹאת.ֵאיָנּה.ִנְקֵראת.ֲעׁשִ ָטִמיר.ְוָסִתים",.ׁשֶ

מּור.ִלְבָעָליו.ְלָרָעתֹו"..ֲאָבל. ר.ׁשָ קֶֹהֶלת.)קֶֹהֶלת.ה,.יב(:."עֹשֶׁ ָבר.ְמבָֹאר.ּבְ ּכְ

ר. ִמּיּות.ִאי.ֶאְפׁשָ רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ ִהיא.טֹוָבה.ָלָאָדם.ּבְ ירּות.ׁשֶ ְלסּוג.ָהֲעׁשִ
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"ִלּקּוֵטי. ַעס..ְוָהֵעָצה.ְלִבּטּולֹו.ְמבָֹאר.ּבְ ּטּול.ַהּכַ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ּבִ יַע.ּכִ ְלַהּגִ

ַעס. הּוא.ְלָהֵפר.ַהּכַ ּתֹוָרה."ַקְרָטִליָתא"..ׁשֶ מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.י"ח.ּבַ

ַכְעסֹו.ׁשּום.ַאְכָזִרּיּות. ּלֹא.ִיְפעֹל.ּבְ ַרְחָמנּות,.ׁשֶ ּבָ

לד

ּגֹוֵזל. ָממֹון,. ֵמֲחֵברֹו. ַהּגֹוֵזל. י. ּכִ ְמֹאד.. ְונֹוָרָאה. דֹוָלה. ּגְ ֵזָלה. ַהּגְ ֲעֵבַרת 

חּו,.ָחִליָלה,. ּקְ ּיִ ֶ ְזָלן.ּשׁ ֵזָלה.ּגֹוֵרם.ַהּגַ ַעל.ְיֵדי.ַהּגְ ָניו..ַהְינּו.ׁשֶ ּנּו.ּבָ ִמּמֶ

ּלֹא. ְזָלן.ִלְגרֹם.ׁשֶ ִנים,.ָיכֹול.ַהּגַ ְגָזל.ּבָ ָניו..ְוִאם.לֹא.ָהיּו.ַלּנִ ְגָזל.ֶאת.ּבָ ִמן.ַהּנִ

ֶזל.ָממֹון. לֹום..ְוָכל.זֹאת.ַעל.ְיֵדי.ּגֵ ִנים,.ַחס.ְוׁשָ ִיְהיּו.לֹו.ּבָ

לה

בֹות.ְוִהְרהּוִרים.ָרִעים. ִאים.ְלַמֲחׁשָ ֵזַלת.ֲחֵברֹו.ּבָ ַעל ְיֵדי.ּגְ

לו

ת.זּוגֹו..ְוִלְפָעִמים.ָיכֹול. ד.ֶאת.ּבַ ְזָלן.ִלְפָעִמים.ְלַאּבֵ ֵזָלה.ָעלּול.ַהּגַ ַעל ְיֵדי.ּגְ
ת.זּוגֹו. ְגָזל.ֶאת.ּבַ ְזָלן.ִלְגזֹל.ֵאֶצל.ַהּנִ ַהּגַ

לז

ֹפַעל. ּבַ ָזל. ּגָ ּלֹא. ׁשֶ ֲהַגם. ֵזָלה,. ִמּגְ ָממֹון. ִיְהֶיה. ָאָדם. ּלְ ׁשֶ ִלְהיֹות. ָיכֹול. ם  ּגַ

דֹוָלה. ֲאָוה.ַהּגְ ה.ְוַהּתַ ָחַמד.ְמֹאד.ֶאת.ָממֹון.ֲחֵברֹו..ְוַהֶחְמּדָ ׁש.ַרק.ׁשֶ ַמּמָ

ֲאָוה.ְלָממֹון.ֲחֵברֹו,.ַעל. י.ַעל.ְיֵדי.ַהּתַ ׁש..ּכִ ְגֵזָלה.ַמּמָ ה.ּכִ ְלָממֹון.ֲחֵברֹו.ִהּנֵ

ה.זֹו.עֹוְבִרים.ַעל.ָהִאּסּור. ר.ִלְגזֹל.אֹותֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ֶחְמּדָ ְיֵדי.ֶזה.ְלַבד.ֶאְפׁשָ

דֹול,. ה.ִאּסּור.ּגָ ה.ָעְצָמה.ִהּנָ ָאמּור,.ַהֶחְמּדָ ל."לֹא.ַתְחֹמד"..ּכָ ָהָחמּור.ׁשֶ



ֹבָארֹות ָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ קלח

ׁש,. ַמּמָ ְגֵזָלה. ּבִ מֹו. ּכְ ֲחֵברֹו. ל. ׁשֶ ּוָבָניו. ָממֹונֹו. ִלְגזֹל. ר. ֶאְפׁשָ ָיָדּה,. ַעל. י. ּכִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ּכַ

לח

ִלים.ַעל. ַקּבְ ּמְ ֵזָלה.ׁשֶ ִנים.ֶאת.ָממֹון.ַהּגְ ָראּוי.ְמַתּקְ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּכָ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁש. ַמּמָ ֵזָלה. ּגְ ה.ְלָממֹון.ֲחֵברֹו..ֲאָבל. ְוַהֶחְמּדָ ֲאָוה. ַהּתַ ְיֵדי.

ְקָרא. ּתֹוָרה.)ַוּיִ בָֹאר.ּבַ ּמְ ֵזָלה.ִלְבָעֶליָה,.ּכַ ַבת.ַהּגְ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ֲהׁשָ ן,.ּכִ ְלַתּקֵ

ֵזָלה. יב.ֶאת.ַהּגְ ר.ְלָהׁשִ ֵזָלה".ְוכּו'.ְוִאם.ִאי.ֶאְפׁשָ יב.ֶאת.ַהּגְ ה,.כג(:."ְוֵהׁשִ

ים",.ַהְינּו.ְלִתּקּוִנים. מֹון.ִלְצָדָקה,.ְל"ָצְרֵכי.ָהַרּבִ ר.ֶאת.ַהּמָ ְגָזל,.ֵיׁש.ְלַפּזֵ ַלּנִ

ִדְבֵרי.ֲחַז"ל. בָֹאר.ּבְ ּמְ ים,.ּכַ ֶהם.ּתֹוָצאֹות.טֹובֹות.ָלַרּבִ ּמֵ ׁשֶ

לט

יֹוֵתר. ר.ּבְ ּבֵ ִצְמצּום.ּוְבדַֹחק,.ֲאַזי.ִיְתּגַ ְרָנָסתֹו.ּבְ י.ּפַ ר ָאָדם.רֹוֶאה.ּכִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְיֵדי.ִמְצַות. י.ַעל. ּכִ ּלֹו.. ְרָנָסה.ׁשֶ ַעט.ַהּפַ ם.ִמְצַות.ְצָדָקה.ִמּמְ ְלַקּיֵ

ֶרַוח. יג.אֹוָתם.ּבְ ּשִׂ ּיַ ֶ מֹון,.ּשׁ ְרָנָסה.ְוַהּמָ ִנים.ֶאת.ַהּפַ ְצָדָקה.ְמַתּקְ

מ

ְיֵדי. ד.ַעל. ּוְמַאּבֵ ּוְכִסיל,. ְגַלל.ָממֹוָנּה.הּוא.ׁשֹוֶטה. ּבִ ה. א.ִאיׁשָ ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ִמי 

ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִנים,. ִנים.ְמֻהּגָ ּבָ ִיְהֶיה.לֹו. ְעּתֹו..ְוַגם.לֹא. ּדַ זֹאת.ֶאת.

ין.ע( ֲחַז"ל..)ִקּדּוׁשִ



ֹבָארֹות קלטָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

מא

ָאָדם. ֲאַות.ָממֹון.ִמְתעֹוְרִרים.ׂשֹוְנִאים.ַעל.ָהָאָדם..ּוְכִפי.ַמה.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ּתַ

קּוַע.הּוא. ִרים.ׂשֹוְנָאיו.ָעָליו..ְוִאם.ׁשָ ּבְ ן.ִמְתּגַ ַתֲאַות.ָממֹון,.ּכֵ ע.ּבְ ּקָ ְמׁשֻ

ם. ֶנְגּדֹו.ׂשֹוְנֵאי.ִחּנָ ַתֲאַות.ָממֹון,.ֲאַזי.ָקִמים.ּכְ יֹוֵתר.ּבְ ּבְ

מב

ה. ל.ָאָדם,.ְוהּוא.ַנֲעׂשָ ל.ֹמחֹו.ׁשֶ ְלּבֵ ר.ּוִמְתּבַ ֲאַות.ָממֹון.ִמְתַעֵכּ ַעל ְיֵדי.ּתַ

ר.ֹמחֹו. ּוִמְתַעֵכּ ִמְתַקְלֵקל. מֹון,. ַלּמָ יֹוֵתר. ה. ְתַאּוֶ ּמִ ׁשֶ ְוָכל.ַמה. ִסיל.. ּכְ

יֹוֵתר.

מג

ֲאָוה,.ְוהּוא. ת.ַהּגַ ָהָאָדם.ׁשֹוֵבר.ֶאת.ִמּדַ ית,.ַהְינּו.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ֲעָנָוה.ֲאִמּתִ

קֹומֹו,. ֱאֶמת,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.לֹא.יּוַכל.ׁשּום.ָאָדם.ִלְדחֹותֹו.ִמּמְ ֵפל.ּבֶ ָעָנו.ְוׁשָ

ְרָנָסתֹו. ַח.ּפַ ַהְינּו.ְלַקּפֵ

מד

." ם.ִמְצַות."ְוָאַהְבּתָ ְלַקּיֵ זֹוִכים. ֱאמּוָנה,. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ְיֵדי.ָהֵעֶסק. ַעל 
ָנֵקל,.ְללֹא.ְיִגיעֹות.ּוְטָרחֹות. ְוכּו'..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלַפְרָנָסה.ּבְ

מה

ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. ּתֹוָרה.. ְכָלל. ּבִ הּוא. עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ְסָחר. ַהּמִ ל  ּכָ

עֹוֵסק. ן,.ִמי.ׁשֶ ֲהָלכֹות.ְוִדיִנים,.ֵהיַאְך.ִלְנהֹג..ַעל.ּכֵ ּוִמְסַחר.ְקׁשּוִרים.ּבַ

ּתֹוָרה. ּבַ עֹוֵסק. ּכְ הּוא. ָחׁשּוב. ֲהֵרי. ּתֹוָרה,. י. ּפִ ַעל. ָראּוי. ּכָ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ



ֹבָארֹות ָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ קמ

ָראּוי. ן.ּכָ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ י.ָהעֹוֵסק.ּבְ דֹול.יֹוֵתר..ּכִ ָרִטים.הּוא.ּגָ ה.ּפְ ׁש,.ּוְבַכּמָ ַמּמָ

ּמּוד.. ר.ַהּלִ ה.ִעּקַ ּזֶ ם,.ֲהֵרי.ֶזה.ִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ָעְצָמה,.ׁשֶ ֵ ֵמֲחַמת.ִיְרַאת.ַהּשׁ

ּתֹוָרה.ְוִהְלכֹוֶתיָה,. ְבּתֹו.ּבַ ר.ַמֲחׁשַ ֵ ן.ְלַקּשׁ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ל.ָהעֹוֵסק.ּבְ ָלֵכן.ָצִריְך.ּכָ

י.ּתֹוָרה..ֵהן. ּפִ ְסָחר.ַעל. ּמִ ּבַ ֲעסֹק. ּיַ ֵדי.ׁשֶ ּכְ ּלֹו,. ן.ׁשֶ ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבַ ׁשּוִרים. ַהּקְ

ְמַלאְכּתֹו. ָלאָכה.ּבִ ַעל.ַהּמְ ִמְסָחרֹו,.ֵהן.ּבָ ַהּסֹוֵחר.ּבְ

מו

ַלּתֹוָרה. ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ר. קֹוׁשֵ ֵאינֹו. ׁשֶ ן,. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ַפל. ּנָ ׁשֶ ָהָאָדם 

ָממֹון. ִרְוֵחי. ַעל. ב. חֹוׁשֵ ַרק. ְלִמְסָחרֹו,. ׁשּוִרים. ַהּקְ ְוִהְלכֹוֶתיָה,.

ר. יֹשֶׁ ר.ֵאינֹו.ִנְזָהר.ַלֲעסֹק.ּבְ ֲאׁשֶ ל.ְלָהִפיק.ָממֹון.ֵמֲעָסָקיו,.ּוִבְפָרט.ּכַ ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ְיֵדי.ִמְסָחרֹו. ּנֹוֵפל.ַעל. ׁשֶ ָעְנׁשֹו.הּוא. י.ּתֹוָרה,.ֲהֵרי. ּפִ ָראּוי.ַעל. ּכָ ּוֶבֱאֶמת.

ִנים.אֹותֹו.ְלִפי. ִנים,.ַהּדָ ּיָ ִטים,.ְוֶנֱאַלץ.ָלבֹוא.ִלְפֵני.ַהּדַ ּפָ ְלִסְכסּוִכים.ּוְלִמׁשְ

י.ּתֹוָרה.. ּלֹא.ָטַרח.ְלַנֵהל.ִמְסָחרֹו.ַעל.ּפִ ַסק.ַהּתֹוָרה,.ְוָכל.זֹאת.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ּפְ

ֲעָסָקיו,. ָגִמים.ְוַעְולֹות.ּבַ ה.ּפְ ָגם..ִאם.לֹא.ִהְרּבָ ָאְמָנם.ַהּכֹל.ְלִפי.ֹחֶמר.ַהּפְ

יַע. ין..ֲאָבל.ִאם.ִהְרׁשִ ּדִ ִנים,.ֲאָבל.זֹוֶכה.ּבַ ּיָ א.ִלְפֵני.ַהּדַ ּבָ ֲהֵרי.ָעְנׁשֹו.הּוא.ׁשֶ

ינֹו.זֹוֶכה. ין,.ּוַבַעל.ּדִ ּדִ ב.ּבַ ְתַחּיֵ ּמִ ין.ּתֹוָרה.ָעְנׁשֹו.הּוא.ׁשֶ ְוָעַסק.ְלֶהֶפְך.ִמּדִ

יו. ְחּתָ ּתַ

מז

ה."ֵעת.ִמְלָחָמה.".)קֶֹהֶלת.ג,. ן,.ְמֻכּנָ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּה.ָהָאָדם.עֹוֵסק.ּבְ ַהֵעת ּבָ

א. ַמּשָׂ ֵדי.ַלֲעסֹק.ּבְ ר.ָעָליו.ּכְ ּבֵ י.ָצִריְך.ִלְלֹחם.ִעם.ִיְצרֹו.ּוְלִהְתּגַ ח(..ּכִ

יצֹוצֹות. ים.ַהּנִ ְרִרים.ּוִמְתַעּלִ י.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבָ ָראּוי..ּכִ י.ּתֹוָרה.ּכָ ן.ַעל.ּפִ ּוַמּתָ

ים.ַעל. ה.ִעְנָיִנים.ְוִתּקּוִנים.ַנֲעׂשִ ַהְרּבֵ ן..ַהְינּו.ׁשֶ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבַ ים.ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ



ֹבָארֹות קמאָממֹון.ּוַפְרָנָסהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

דֹוִלים. ּקּוִנים.ַהּגְ ַהּתִ דֹוׁש,.ׁשֶ ּזַֹהר.ַהּקָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ֱאמּוָנה,.ּכַ ן.ּבֶ א.ּוַמּתָ ְיֵדי.ַמּשָׂ

ר. ּבֵ ֶצר.ִמְתּגַ ַהּיֵ ֶ ּשׁ ה.ֵמֲחַמת. ֱאמּוָנה,.ֵהּמָ ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ְיֵדי.ַמּשָׂ ים.ַעל. ֲעׂשִ ַהּנַ

ַלֲעֹמד. ב. ַחּיָ ְוָהָאָדם. ָראּוי.. ּכָ ֱאמּוָנה. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ּשָׂ ַהּמַ ֶאת. ִלְמנַֹע. ְמֹאד,.

ֱאֶמת. ְמָלאָכה,.ּבֶ ן.אֹו.ּבִ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ דֹוָלה..ְוָהעֹוֵסק.ּבְ רּות.ּגְ ּבְ ִהְתּגַ ֶנְגּדֹו.ּבְ ּכְ

ָאר. ׁשְ ּבִ ּוִבְפָרט. ה,. ּנֶ ְמׁשַ ְוֵאינֹו. ּבּוָריו. ּדִ ם. ַקּיֵ ּמְ ׁשֶ ָראּוי,. ּכָ ַמִים. ׁשָ ּוְבִיְרַאת.

ְקלֹוָתיו.ּוְבִמּדֹוָתיו.ְוכּו',. ִמׁשְ ֱאָמן.הּוא.ּבְ ּנֶ ן,.ַהְינּו.ׁשֶ א.ּוַמּתָ ל.ַמּשָׂ ִעְנָיִנים.ׁשֶ

ֱאֶמת. ה.ּבֶ ִפּלָ ים.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ֲעׂשִ ּנַ ִפי.ׁשֶ דֹוִלים,.ּכְ ּקּוִנים.ּגְ ים.ַעל.ָידֹו.ּתִ ַנֲעׂשִ

מח

ּופֹוְגמֹות. ַמְפִסידֹות. ֵהן. ׁשֶ ֲאוֹות. ַהּתַ לֹוׁש. ָ ִמּשׁ ִהיא.ַאַחת. ָממֹון. ֲאַות  ּתַ

ָממֹון,. ַתֲאַות. ּבְ ע. ָקּ ַהְמׁשֻ ָהָאָדם. ׁשֶ ַהְינּו,. ב.. ּלֵ ּבַ ׁשֶ ְרָאה. ַהּיִ ֶאת.

ֲאַות.ָממֹון.ּגֹוֶרֶמת.ָלָאָדם. י.ּתַ ּבֹו..ּכִ ַמִים.ׁשֶ ְמַקְלֵקל.ּוַמְפִסיד.ֶאת.ִיְרַאת.ׁשָ

ַעת. ֵהֶפְך.ּדַ ְרָנָסתֹו,.ּבְ יתֹו.ְוָצְרֵכי.ּפַ ַהְנָהַגת.ּבֵ ן,.ֵהן.ּבְ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ ִלְנהֹג,.ֵהן.ּבְ

ְזָהִרים.ֵמָחֵמץ. ּנִ ָראּוי,.ַהְינּו.ׁשֶ ַסח.ּכָ ִלים.ֶאת.ַחג.ַהּפֶ ַקּבְ ּמְ ּתֹוָרה..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ

ֲאַות. ֵטָלה.ּתַ ָראּוי,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבְ ת.יֹום.טֹוב.ּכָ ַ ְקֻדּשׁ ֵמִחים.ּבִ ֵלמּות.ּוׂשְ ׁשְ ּבִ

ַעת. ּפָ ן.הּוא.זֹוֶכה.ְלַהׁשְ ָראּוי..ּכֵ ַמִים.ּכָ ל.ָהָאָדם,.ְוזֹוֶכה.ְלִיְרַאת.ׁשָ ָממֹון.ׁשֶ

ה. ְוִלְתִפּלָ ּוְלִתּקּון.ֱאמּוָנה. ית,.ְלִתּקּון.ַהּמַֹח. בּוָאה,.ַהְינּו.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ַהּנְ

ִני. ׁשֵ ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְנבּוָאה,. ִחיַנת. ּבְ ֵהם. ׁשֶ ָראּוי,. ּכָ

ִסיָמן.א'.ְוִסיָמן.ח'.

מט

לּוִיים.ּבֹו,.ָצִריְך.ִלְהיֹות.ִאיׁש.ָחִיל,.ַהְינּו. ָחֵפץ.ְלַפְרֵנס.ֶאת.ֵאּלּו.ַהּתְ ִמי ׁשֶ

ּוִבְפָרט. ָחה,. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ּבֶ ָחָזק. ִלְהיֹות. ְוָצִריְך. ַמִים,. ׁשָ ִיְרַאת. ַעל. ּבָ
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ָלה.ַעל. ְהֶיה.לֹו.ְקָצת.ֶמְמׁשָ ּתִ ן.ָצִריְך.ׁשֶ ַרְך..ּכֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י.ּבְ חֹון.ֲאִמּתִ ִבּטָ ּבְ

ר,.ּוִבְפָרט.ָצִריְך. ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּיָ ֵדי.ְלַהְדִריָכם.ּבְ הּוא.ְמַפְרְנָסם,.ּכְ ים.ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ְרָנָסה. יְך.ָלֶהם.ּפַ ּלֹא.ַיֲעׂשּו.ַרע,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.יּוַכל.ְלַהְמׁשִ יַח.ׁשֶ ּגִ הּוא.ְלַהׁשְ

נ

ַעל.חֹוב.. ּבָ ִלְהיֹות. ּה.הּוא. ָעְנׁשָ ּה,. ּבָ ִלים. ִנְכׁשָ ִאם. ׁשֶ ַאַחת,. ֲעֵבָרה. ֵיׁש 

ַעל. ְכָלִלּיּות. ּבִ ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ִהיא. זֹו. ֵמֲעֵבָרה. ֵצל. ְלִהּנָ ָהֵעָצה.

ם. ֵ ְלַהּשׁ ִחּנֹות. ּתְ ּבְ ְלַהְרּבֹות. ְוָצִריְך. ֶהם.. ּבָ ד. ְלּכַ ּנִ ׁשֶ ִעים. ׁשָ ְוַהּפְ ָהֲעוֹונֹות.

ָהֲעֵבָרה. ַעל. ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ַמן. ַהּזְ זֹו.. ֵמֲעֵבָרה. ֵצל. ְלִהּנָ ֵדי. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ הּוא. ה,. ּנָ ִמּמֶ ֵצל. ְלִהּנָ ֵדי. ּכְ ַרֲחִמים. ׁש. ְלַבּקֵ ְוֵכן. ְלֵעיל,. ֶרת. ְזּכֶ ַהּנִ

ּוְדָאגֹות. ֵמַעְצבּות. ָנִקי. ַהּמַֹח. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ְדלּות,. ּגַ ּדְ מֹוִחין. ּבְ רּוי. ׁשָ ָהָאָדם.

ּוְמִבְלּבּוִלים.ֲאֵחִרים.

נא

ַהּתֹוָרה. ַעל. ֵמַח. ְוׂשָ ׂש. ׂשָ ָהָאָדם. ׁשֶ ּוִמְצוֹות. ּתֹוָרה. ְמַחת. ׂשִ ְיֵדי. ַעל 

ּגֶֹדל. ֵמֲחַמת. ִרּקּוִדים. ּבְ ּיֹוֵצא. ׁשֶ ַעד. ָעָליו,. ָהֲאהּוִבים. ּוִמְצוֹוֶתיָה.

ה. ָ ְקֻדּשׁ ירֹות.ּדִ ָממֹון.ַוֲעׂשִ ֵרְך.ּבְ ְמָחה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבָ ַהּשִׂ

נב

ֲאוֹות. ְוַהּתַ בֹוד. ה,.ַהּכָ ַהּזֶ ֲענּוֵגי.עֹוָלם. ּתַ ל. ּכָ י. ּכִ ָאָדם.ָצִריְך.ָלַדַעת,. ל  ּכָ

נֹוַתר. לֹא. ְלַבּסֹוף. י. ּכִ ׁש.. ַמּמָ ֶהם. ּבָ ְוֵאין. ֲהָבִלים. ֶהֶבל. ֱאֶמת. ּבֶ ֵהם.

י.לֹא.ְבמֹותֹו. ים.)ִמְזמֹור.מט,.יח(:."ּכִ ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ לּום.ָלָאָדם,.ּכַ ֵמֶהם.ּכְ

ל.ָאָדם.ֵאין. ִטיָרתֹו.ׁשֶ ַאַחר.ּפְ ּלְ בֹודֹו"..ַהְינּו,.ׁשֶ ח.ַהּכֹל,.לֹא.ֵיֵרד.ַאֲחָריו.ּכְ ִיּקַ
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ַהּטֹוָבה. ַרק. לּום.. ּכְ ים. ָהַאְרִצּיִ ֲענּוִגים. ְוַהּתַ בֹוד. ַהּכָ ל. ִמּכָ לֹו. ַאר. ִנׁשְ

ִהיא. ַמה. ְלָהִבין,. נֹוָתיו. ׁשְ ל. ּכָ ל. ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִהיא,. ָאָדם. ל. ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יר.ֶאת.ַהּשׁ ל.ְלַהּכִ ּדֵ ּתַ ל.ָיָמיו.ִיׁשְ ּכָ ית..ַהְינּו,.ׁשֶ ְכִלית.ָהֲאִמּתִ ַהּתַ

ַעל. ַלֲעבֹר. ַפֵחד. ּיְ ׁשֶ ּוְתִמיָמה,. ׁשּוָטה. ּפְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ְוַהׁשְ

ֵהר. ּזָ ּיִ ּוִבְפָרט. ָרט.. ּפְ ָכל. ּבְ ִמְצוֹוָתיו. ם. ְלַקּיֵ ֱאֶמת. ּבֶ ְויֹאַהב. ַרְך.. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו.

ם. ָכל.ּכֹחֹוָתיו.ְלַקּיֵ ל.ּבְ ּדֵ ּתַ מּוָרה..ְוִיׁשְ ּלֹא.ַלֲעבֹר.ׁשּום.ֲעֵבָרה.ּגְ ר.ׁשֶ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ל.ָאָדם.ֲעֵלי. ל.ּכָ ְצִחי.ׁשֶ י.ְוַהּנִ ְכִלית.ָהֲאִמּתִ ל.ֶזה.הּוא.ַהּתַ מּוָרה..ּכָ ִמְצָוה.ּגְ

ת. ְרִכיׁשַ ִעְנַין. ּבְ ק. ְיַדְקּדֵ לֹא. ם. ּגַ ָלֶנַצח.. לֹו. ַאר. ִנׁשְ ר. ֲאׁשֶ ֶזה. י. ּכִ ֲאָדמֹות,.

ל.ָאָדם.ַיֲעָבר. ן,.ְזַמּנֹו.ׁשֶ ַעל.ָממֹון.הּוא.ּוֵבין.ִאם.ֵאינֹו.ּכֵ ין.ִאם.ּבָ י.ּבֵ ָממֹון..ּכִ

ְיֵדי. ַעל. ר. ֶאְפׁשָ ִאם. ֲאִפילּו. ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ָצִריְך. ם. ּגַ ְך.. ּכָ אֹו. ְך. ּכָ

ִיְחֶיה. לֹא. ֲהֵרי. יֹוֵתר,. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ירּות. ָהֲעׁשִ ֶאת. יג. ְלַהּשִׂ לּות. ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ְוִאם. ּפֹה.. ֵאר. ָ ִתּשׁ ירֹות. ְוָהֲעׁשִ ְלַבּסֹוף.ָימּות. זֹו,. ירּות. ֲעׁשִ ְגַלל. ּבִ ְלעֹוָלם.

ר. ּזֵ ּלֹא.ּפִ ִעְנַין.ְצָדָקה,.ׁשֶ גֹון.ּבְ ָראּוי,.ּכְ ירּות.ּכָ יֹון.ָהֲעׁשִ ִנּסָ ָהָאָדם.לֹא.עֵֹמד.ּבְ

ַהְרָחָבה.ּוְבַגְדלּות. ִהְתַנֵהג.ּבְ יתֹו.ּוַפְרָנָסתֹו,.ׁשֶ ִעְנַין.ּבֵ ירּותֹו,.אֹו.ּבְ ְלִפי.ֲעׁשִ

ֵאּלּו. ּבְ ְוַכּיֹוֵצא. ֵאּלּו. ִעְנָיִנים. ּבְ יַח. ּגִ ִהׁשְ לֹא. ָהָאָדם. ִאם. ָהָראּוי,. ִמן. יֹוֵתר.

ָלן.. דֹוָלה,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ירּות.ִהיא.לֹו.ְלָרָעה.ּגְ ָהֲעׁשִ אי.הּוא.ׁשֶ ַוּדַ ָראּוי,.ּבְ ּכָ

יב(:. )ה,. קֶֹהֶלת. ּבְ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ לֹֹמה. ׁשְ ָאַמר. ָכֶזה. ר. עֹשֶׁ ְוַעל.

רֹב. י. ּפִ ַעל. י. ּכִ חּוׁש,. ּבְ רֹוִאים. ְועֹוד. ְלָרָעתֹו".. ִלְבָעָליו. מּור. ׁשָ ר. "עֹשֶׁ

ָצִריְך. ם. ּגַ ם.. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ּוִמּיִ ָהֱאֶמת. ִמן. ָהָאָדם. ֶאת. ירּות. ָהֲעׁשִ ַמְרִחיָקה.

י.הּוא.ַמְרִויַח,. ה.ְמֹאד.ֶאת.ָהָאָדם..ִנְדֶמה.לֹו.ּכִ ה.ְמַרּמֶ ָהעֹוָלם.ַהּזֶ ָלַדַעת.ׁשֶ

ל.ָהֶרַוח. ּכָ ּמִ חּוׁש.ׁשֶ ָידֹו.ְמאּוָמה..ִלְפָעִמים.רֹוִאים.ּבְ ּוְלַבּסֹוף.לֹא.נֹוַתר.ּבְ

ר. י.ַיְרִויַח,.לֹא.נֹוַתר.ְמאּוָמה..ְוַגם.ִאם.ָהָאָדם.ַמְרִויַח.עֹשֶׁ ְדֶמה.לֹו.ּכִ ּנִ ׁשֶ

ָהָאָדם. ׁשֶ ָלל,. ַהּכְ ֶזהּו. י. ּכִ מֹון.. ַהּמָ ִמן. נֹוְטלֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ירֹות,. ַוֲעׂשִ
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ְולֹא. ֲעבֹוַדת.ה'. ּבַ ִלים. ּדְ ּתַ ִמׁשְ ַוֲאִפילּו. ף.. ּתָ ְמׁשֻ ִקּיּום. ָלֶהם. ֵאין. מֹון. ְוַהּמָ

ְוַתֲאוֹות. בֹוד. ַהּכָ ֲענּוִגים,. ַהּתַ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר. ָלַדַעת. ָצִריְך. ָראּוי,. ּכָ ָלֶזה. זֹוִכים.

ּתֹוֵקק. ָאמּור,.ִהיא.ְלִהׁשְ ְצִחית,.ּכָ לּום..ַרק.ַהּטֹוָבה.ַהּנִ ה.ֵאיָנם.ּכְ עֹוָלם.ַהּזֶ

ּתֹוְקקּות. ּסּוִפים.ְוַהִהׁשְ י.ַהּכִ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּכִ ּמְ ְצִחית,.ּכַ ְכִלית.ַהּנִ ִמיד.ַלּתַ ּתָ

י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ ֶאְצלֹו. ִויָקִרים. ֲחׁשּוִבים. ַעְצָמם. ֵהם. ם. ּגַ ּה,. ַלֲאִמּתָ ָלֱאֶמת.

ֹפַעל,. ם.ּבְ ּסּוִפים.זֹוִכים.ְלַקּיֵ ר.הּוא.ָהָרצֹון..ּוִבְפָרט.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ַהּכִ ָהִעּקָ

ַמִים,. ם.ׁשָ ְהיּו.ְלׁשֵ ּיִ ים.טֹוִבים.ֲאֵחִרים,.ּוִבְלַבד.ׁשֶ ה.ּוְבַמֲעׂשִ ּתֹוָרה.ּוִבְתִפּלָ ּבַ

ֶכת. ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵאר.ָלָאָדם.ָלֶנַצח,.ּכַ ָ י.ַרק.זֹאת.ִיּשׁ ַחׁש.ּוִמְרָמה..ּכִ ְללֹא.ּכָ

א. ֶסף.ְולֹא.ָזָהב.ְוכּו',.ֶאּלָ ין.לֹו.ָלָאָדם.לֹא.ּכֶ ֲאבֹות.)פ"ו,.מ"ט(:."ֵאין.ְמַלּוִ

ָלֱאֶמת. ּסּוִפים. ְוַהּכִ ֲעגּוִעים. ַהּגַ ַוֲאִפילּו. ְלָבד".. ּבִ ים.טֹוִבים. ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה.

ַמִים,.טֹוָבה.ִנְצִחית.ֵהם.לֹו. ּוְלִיְרַאת.ׁשָ

נג

דֹול. ּגָ קֹול. ּבְ ֲעקּו. ּזָ ׁשֶ ֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ַאְזָהָרָתם. ִמיד. ּתָ ִלְזּכֹר. ָצִריְך 

ן.ְלַרּמֹות.ֶאת.ַעְצֵמנּו..ְוָצִריְך.ְלַהְכִניס.ְיִדיָעה. ּלֹא.ִנּתַ ְוִהְתִריעּו,.ׁשֶ

ירּות,. ָהֲעׁשִ ְוִכי. הּוא,. ר. ּקֵ ְמׁשַ ָהעֹוָלם. י. ּכִ ִמיד,. ּתָ ְוִלְזּכֹר. ּוַבּמַֹח. ב. ּלֵ ּבַ זֹו.

ׁש.. ַמּמָ ׁשּום. ֶהם. ּבָ ְוֵאין. ְכלּום. ְולֹא. ֵאיָנם. ה. ַהּזֶ עֹוָלם. ְוַתֲאוֹות. בֹוד. ַהּכָ

ִמיד. ּתָ ּוִמְתּבֹוֶנֶנת. ֶבת. חֹוׁשֶ ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ַהּדַ הּוא. ׁש. ַמּמָ ר. ְוָהִעּקָ

ְפִקידֹו. ית.ֶאת.ּתַ ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ר.ְלָהִבין.ּבֶ ל.ָאָדם..אֹו.ָאז.ֶאְפׁשָ ַתְכִליתֹו.ׁשֶ ּבְ

יו.ּוִמּדֹוָתיו,. ָרָכיו,.ַמֲעׂשָ ָכל.ּדְ ל.ָאָדם.ֲעֵלי.ֲאָדמֹות,.ְוֵהיַאְך.ָעָליו.ִלְנהֹג.ּבְ ׁשֶ

י.ִמן.ַהַהְצָלחֹות. ר.הּוא.ַלֲחׁשֹב.ַעל.ַהּסֹוף..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ֵהיֵטב,.ּכִ י.ָהִעּקָ ּכִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ְכִלית.טֹוָבה,. ּתַ ָאָדם. ְלׁשּום. ָהָיה. ה,.לֹא. ַהּזֶ עֹוָלם. ּבָ ֻדּמֹות. ַהּמְ

ַהְצָלחֹוָתיו,. ל. ִמּכָ ָלָאָדם. לֹו. ַאר. ִנׁשְ ּסֹוף. ּבַ י. ּכִ נ"ב.. ָסִעיף. ּבְ ְלַמְעָלה.
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ַבׁש.ֶאת. ּכָ יו.ַהּטֹוִבים,.ׁשֶ ְיִגיעֹוַתיו.ְוִטְרחֹוַתיו.ַרק.ִמּדֹוָתיו.ַהּטֹובֹות.ּוַמֲעׂשָ

ְוַלֲעסֹק. ִיְצרֹו. ֶאת. ִלְכּבֹשׁ. ל. ּדֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא. ָחִליָלה,. ְוִאם,. יו.. ַחּיָ יֵמי. ּבִ ִיְצרֹו.

ר. ֲאׁשֶ קֶֹהֶלת.)ה,.יד(:."ּכַ ּבְ ֶנֱאַמר. ָעָליו. ַמְדֵרָגתֹו,. ִפי. ּכְ ים.טֹוִבים. ַמֲעׂשִ ּבְ

"ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ א".. ּבָ ׁשֶ ּכְ ָלֶלֶכת. ָיׁשּוב. ָערֹום. ִאּמֹו. ֶטן. ִמּבֶ ָיָצא.

ק. ְכִליתֹו.ּוְלִהְתַחּזֵ ל.ָאָדם.ְלִהְתּבֹוֵנן.ְוַלֲחׁשֹב.ַעל.ּתַ ב.ּכָ ן.ַחּיָ ֲהָלכֹות"..ַעל.ּכֵ

יו. ַחּיָ ְיֵמי. ל. ּכָ ְוַלֲעסֹק. ָרט,. ּפְ ָכל. ּבְ ֱאֶמת. ּבֶ ָרִטית. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ּבֶ

ל. ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ טֹוָבתֹו. ה. ֵהּמָ ַרק. י. ּכִ טֹובֹות.. ּוִמּדֹות. טֹוִבים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ֲארּו.לֹו.ָלֶנַצח,.ּכַ ָ ָהָאָדם,.ְוַרק.ֵהם.ִיּשׁ

בֹות ְוִהְרהּוִרים ַמֲחׁשָ

א

ֵאב.ַעל. ּלֹא.ִיְסּתָ לֹוַמר,.ׁשֶ ּלֹא.ַיְחִמיץ,.ּכְ מֹור.ֶאת.ַהּמַֹח.ׁשֶ ר הּוא.ִלׁשְ ָהִעּקָ

ַהְרֵהר. ֹמר.ֹמחֹו.ִמּלְ ם.ִיׁשְ בֹות.ָרעֹות..ּגַ ְיֵדי.ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּוַמֲחׁשָ

ל.ָאָדם.ֵמֲחַמת. ּכָ ֶרת.ַעל. ּבֶ ֲאָוה.זֹו.ִמְתּגַ ּתַ ֲאַות.ָממֹון,.ׁשֶ ַתֲאוֹות..ֵהן.ּתַ ּבְ

ַתֲאָוה. ִהְרהּוֵרי. י. ּכִ ֲאֵחרֹות.. ֲאוֹות. ִמּתַ ֵהן. ָחה,. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ֶחְסרֹון.

ל,. ּלֵ ר.ְלִהְתּפַ ְמַטְמֵטִמים.ֶאת.ַהּמַֹח.ּוְמַעְכִרים.אֹותֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִאי.ֶאְפׁשָ

ה..ְוַעל. ִפּלָ ּתְ ל,.ֵאינֹו.ָחׁש.ִחּיּות.ְואֹור.ּבַ ּלֵ ר.הּוא.ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ֲאִפילּו.ּכַ ַהְינּו.ׁשֶ

ׁשּום. ּבְ ֹמַח. ִלׂשְ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ֲאָוה,. ּתַ ִהְרהּוֵרי. ֵמֲחַמת. ְמֻטְמָטם. ֹמַח. ְיֵדי.

ִמיד. ּתָ רּוי. ׁשָ הּוא. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוַגם. טֹוָבה.. ְנקּוָדה. ּוְבׁשּום. טֹוב. ה. ַמֲעׂשֵ

ָחׁש. ֵאינֹו. ֹמחֹו. ִטְמטּום. ּום. ִמּשׁ י. ּכִ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ּוְבֵדַאגֹות,. ַעְצבּות. ּבְ

ֹמַח. ְוִלׂשְ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ לֹו. ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַחְסֵדי. ּבְ

ַחְסֵדי. ים.ּבְ ֵאין.ָחׁשִ ָכל.ֵעת..ּוְכׁשֶ ַרְך.ַמְרִחיב.לֹו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַהְרָחבֹות.ׁשֶ ּבַ
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ֵהר.ְמֹאד.ֵמִהְרהּוִרים. ּלֹא.טֹוב,.ָחִליָלה..ָלֵכן.ֵיׁש.ְלִהּזָ ִמיד.ׁשֶ ה',.ִנְדֶמה.ּתָ

בֹות. ֲאָוה.ּוַמֲחׁשָ י.ִהְרהּוֵרי.ּתַ ֶפַסח..ּכִ ֵהר.ֵמָחֵמץ.ּבְ ִריְך.ְלִהּזָ ּצָ ִפי.ׁשֶ ָרִעים,.ּכְ

ֶרְך.ּתֹוָרה.ְוִיְרַאת. ּמֹוְנִעים.ֶאת.ָהָאָדם.ִמּדֶ אֹור,.ׁשֶ ר.ָחֵמץ.ּוׂשְ ָרעֹות.ֵהם.ִעּקַ

ְיֵדי. ַעל. ַרק. ר. ֶאְפׁשָ ַהּמַֹח. ְוָזּכּות. ְצִלילּות. ַעל. ֹמר. ְוִלׁשְ ית.. ֲאִמּתִ ַמִים. ׁשָ

ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ְוַעל. ב,. ַהּלֵ ֵמעֶֹמק. ֱאֶמת. ּבֶ ְוַתֲחנּוִנים. ה. ִפּלָ ּתְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲעצֹוֵתיֶהם,. ְוִקּיּום. ִסְפֵריֶהם. ּבְ ּמּוד. ַהּלִ ַהְינּו. ָהֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ "ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות".ּבְ ּבְ

ב

ֲעלּוִלים. ָלן,.ׁשֶ ִלּצְ ְזנּות,.ַרֲחָמָנא. בֹות.ָאָדם.ִהְרהּוֵרי. ַמְחׁשְ ִאים ּבְ ּבָ ׁשֶ ּכְ

לֹום,.ְוהּוא. ֲאַות.ִנאּוף.אֹו.ִמְקֶרה.ַלְיָלה,.ַחס.ְוׁשָ ִלְגרֹם.לֹו.ּתַ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהָרִעים,. ַהִהְרהּוִרים. ִמן. ְעּתֹו. ּדַ יַח. ּוַמּסִ ֲאָוה. ַהּתַ ֶאת. ַמְכִניַע.

ָרִעים,. ִהְרהּוִרים. ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ּבְ ִאים. ּבָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַז"ל,. ַאְדמֹו"ר. ִסְפֵרי. ּבַ

ְוָאז. ן,. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ אֹו. ה. ִפּלָ ּתְ אֹו. ּתֹוָרה. ל. ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ ְלֹמחֹו. ַיְכִניס.

ן,.ֲהֵרי.ֶזה. ָאָדם.נֹוֵהג.ּכֵ בֹת.ָהָרעֹות..ּוְכׁשֶ ֲחׁשָ ְעּתֹו.ַהּמַ יָלא.ִמּדַ קּו.ִמּמֵ ּלְ ִיְסּתַ

ִרית,.ְלִהְרהּוִרים.ָרִעים.ְוַתֲאַות.ִנאּוף,. ׁשּוָבתֹו.ְוִתּקּונֹו.ִלְפָגם.ַהּבְ ר.ּתְ ִעּקַ

ר. ֲאׁשֶ ַדְעּתֹו,.ּכַ יו..ָלֵכן.ַאל.לֹו.ָלָאָדם.ִלּפֹל.ּבְ ֶהם.ַעד.ַעְכׁשָ ע.ּבָ ּקָ ָהָיה.ְמׁשֻ ׁשֶ

ַעל.ָיָדם. א,.ָעָליו.ָלַדַעת.ׁשֶ ַרּבָ ִרים.ָעָליו.ִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ַרק.ַאּדְ ּבְ ִמְתּגַ

ִהְרהּוִרים. ַדְעּתֹו. ּבְ עֹוִלים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְוָקא. ּדַ ַהְינּו. ּוְתׁשּוָבתֹו,. ּקּונֹו. ּתִ ר. ִעּקַ

ה. ִפּלָ ל.ּתֹוָרה.אֹו.ּתְ בֹות.טֹובֹות.ׁשֶ ר.ְלַהְכִניס.ְלֹמחֹו.ַמֲחׁשָ ּבֵ ָרִעים.ּוִמְתּגַ

בֹות. ֲחׁשָ ְעּתֹו.ִמן.ַהּמַ יַח.ּדַ ְכֵדי.ְלַהּסִ רּות,.ּבִ ַכׁשְ ן.ּבְ א.ּוַמּתָ ל.ַמּשָׂ אֹו.ֲאִפילּו.ׁשֶ

ָאמּור..ְוַעל. ּקּונֹו.ּוְתׁשּוָבתֹו,.ּכָ ר.ּתִ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֲהֵרי.ֶזה.ִעּקַ ּמְ ָהָרעֹות,.ּכַ

ה.. ע.ּבֹו.ַעד.ֵהּנָ ּקָ ָהָיה.ְמׁשֻ ִרית.ׁשֶ ְפָגם.ַהּבְ ְלֵקל.ּבִ ּקִ ל.ַמה.ׁשֶ ן.ּכָ ְיֵדי.ֶזה.ְמַתּקֵ
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בָֹאר.ְלַמְעָלה,.זֹוֶכה.ְלִתּקּון. ּמְ ּקּון.ַהּמַֹח,.ּכַ ל.ּתִ ם.ֶאת.ָהֵעָצה.ׁשֶ ַקּיֵ ּמְ ּוְכׁשֶ

ִרית..ְוזֹוִכים. ּקּון.ַהּבְ ר.ּתִ ה.הּוא.ִעּקַ ּזֶ ָבה,.ׁשֶ ֲחׁשָ ִרית,.ַהְינּו.ְלִתּקּון.ַהּמַ ַהּבְ

ִלי.ׁשּום. ְלָחְכָמה.ְטהֹוָרה.ּוְלקֹול.ָזְך,.ַהְינּו.ְלָחְכַמת.ָהֱאֶמת,.קֹול.ֱאֶמת.ּבְ

ְלָקֵרב. ר. ֶאְפׁשָ ָידֹו. ַעל. ׁשֶ לֹום,. ְלׁשָ ְוזֹוִכים. ֶקר.. ְוׁשֶ ָטעּות. ל. ׁשֶ ֲערֹובֹות. ּתַ

ֵחֶלק.א. "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן". ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ּלֹו. ּכֻ ָהעֹוָלם. ֶאת.

ִסיָמן.כ"ז.

ג

ֲאוֹות. ל.ּתַ בֹות.ִחיצֹוִנּיֹות.ׁשֶ ְכלֹו,.ַמֲחׁשָ ר ָאָדם.ַמְכִניס.ְלֹמחֹו.ּוְלׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְרַאת. ִמּיִ ָהָאָדם. ֶאת. ְרִחיקֹות. ַהּמַ ַוֲחִקירֹות,. ָזרֹות. ָחְכמֹות. אֹו.

בֹות. ֵאּלּו.ְמַעּכְ בֹות.ּכָ י.ַמֲחׁשָ ָמתֹו..ּכִ דֹול.ְלִנׁשְ ּגֹוֵרם.ִקְלקּול.ּגָ ם,.ֲהֵרי.ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ְוִנְגַרע. ִמְתַמֵעט. ָיָדם. ְוַעל. רּוָפה.. ַהּצְ ֲהדּות. ַהּיַ ֶדֶרְך. ּבְ ֶלֶכת. ִמּלָ יֹוֵתר,. ּבְ

ַרְך..ְוָצִריְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָראֹו.ַהּשׁ י.ֶזה.ּבְ ֶכל.ֲאִמּתִ ׂשֵ ּבְ י,.ׁשֶ דֹוׁש.ְוָהֲאִמּתִ ְכלֹו.ַהּקָ ׂשִ

י. ֶכל.ֲאִמּתִ י.ׂשֵ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.",.ִסיָמן.ל"ה.ְמבָֹאר,.ּכִ ּבְ ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ׁשֶ

בֹות. בֹות.ִחיצֹוִנּיֹות,.ַהְינּו.ַמֲחׁשָ ָמה..ְוַעל.ְיֵדי.ַמֲחׁשָ ׁשָ ל.ָהָאָדם.ִהיא.ַהּנְ ׁשֶ

בֹות. ַמֲחׁשָ ּתֹוְפסֹות. ַהּמַֹח. ְמקֹום. ֶאת. י. ּכִ ְמֹאד.. ָמה. ׁשָ ַהּנְ ִנּזֹוָקה. ָרעֹות.

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ י.. ָהֲאִמּתִ ֶכל. ַהּשֵׂ ּוִמְתַמֵעט. ִנְדַחק. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ִחיצֹוִנּיֹות..

ֵעיֵני.ַעְצמֹו,.ְוִנְדֶמה. בֹות.ָהָרעֹות.ְוַהּכֹוְזבֹות,.ִנְהָיה.ָהָאָדם.ָחָכם.ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ַוֲאַזי. ת,. ֻעּוָ ַהּמְ ְכלֹו. ׂשִ ּבְ ּוֵמִבין. לֹו. ְרֶאה. ּנִ ׁשֶ ַמה. ִפי. ּכְ הּוא. ַהּכֹל. י. ּכִ לֹו.

רֹות. ּבְ בֹות.ֵאּלּו.ִמְתעֹוְררֹות.ּוִמְתּגַ ֶרְך.ַהּתֹוָרה..ּוִבְגַלל.ַמֲחׁשָ ִמְתַרֵחק.ִמּדֶ

ָגִמים. ל.ַהּפְ י.ּכָ אן.ָאנּו.ְלֵמִדים,.ּכִ ֲאוֹות.ָהָרעֹות..ִמּכָ ּדֹות.ְוַהּתַ ל.ַהּמִ ּבֹו.ּכָ

ֹמר.ְמֹאד. ל.ָאָדם.ִלׁשְ ב.ּכָ ְגַלל.ֶזה.ַחּיָ בֹות.ָרעֹות..ּבִ ֲחׁשָ ַוֲעוֹונֹות.נֹוְבִעים.ִמּמַ

ְוֵכן. ְלֹמחֹו,. ַלְחּדֹר. ַרע. ִהְרהּור. ְלׁשּום. ן. ִיּתֵ ְולֹא. ְבּתֹו,. ּוַמֲחׁשַ ְכלֹו. ׂשִ ֶאת.



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ ַמֲחׁשָ קמח

ֵאּלּו. י. ּכִ ׁשּוָטה,. ַהּפְ ָהֱאמּוָנה. ֶנֶגד. ֵהן. ׁשֶ ֲחִקיָרה,. ָזָרה.אֹו. ָחְכָמה. ְלׁשּום.

ֵהם.ְיסֹוד. ׁשּוָטה,.ׁשֶ ם.ּוֵמֱאמּוָנה.ּפְ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ָאמּור,.ִמּיִ ַמְרִחיִקים.אֹותֹו,.ּכָ

הּוא,. ָהֲעוֹונֹות. ל. ּכָ ַעל. ּקּון. ְוַהּתִ ׁשּוָבה. ַהּתְ ר. ְוִעּקָ ֲהדּות.. ַהּיַ ְוׁשֶֹרׁש.

בָֹאר,. ּמְ בֹות.ָרעֹות,.ּכַ ְכלֹו.ַמֲחׁשָ ְעּתֹו.ּוִמּשִׂ ר.ְלַהְרִחיק.ִמּדַ ּבֵ ָהָאָדם.ִיְתּגַ ׁשֶ

ָמתֹו. ִנׁשְ ְכלֹו,.ַהְינּו.ֶאת. ׁש.ֶאת.ׂשִ ר.ָהָאָדם.ְמַקּדֵ ְוַכֲאׁשֶ ִפירֹות.. ּכְ ּוִבְפָרט.

ִיְרַאת. ל. ׁשֶ טֹובֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ ִמיד. ּתָ ַהְרֵהר. ּמְ ׁשֶ טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ

ַרע. ִהְרהּור. ְעּתֹו. ּדַ ַעל. עֹוֶלה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט. ית,. ֲאִמּתִ ֶוֱאמּוָנה. ם. ֵ ַהּשׁ

ּתֹוָרה,. ל. ׁשֶ טֹובֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ֹמחֹו. ּבְ ְלַהְכִניס. ר. ּבֵ ּוִמְתּגַ ְמָגְרׁשֹו. ְוהּוא.

ַמֲעֶלה. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאמּוָנה,. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ה.אֹו. ִפּלָ ּתְ

ר. ָבר,.ְוֶזהּו.ִעּקַ ל.ּדָ י.הּוא.ׁשֶֹרׁש.ּכָ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְרׁשֹו,.ַהְינּו.ְלַהּשׁ ַהּכֹל.ְלׁשָ

בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ֵצל. ְלִהּנָ ָהֵעָצה. ר. ִעּקַ י. ּכִ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ָצִריְך. ם. ּגַ ׁשּוָבה.. ּתְ

ִריְך. ּצָ ה..ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ִחיצֹוִנּיֹות.ּוֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִרּבּוי.ּתְ

בֹות. ֲחׁשָ ֵצל.ִמּמַ ֵדי.ְלִהּנָ ַרְך,.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ּוְבַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ְלַהְרּבֹות.ּבִ

י. ּכִ ַז"ל,. ָהֲאִר"י,. ְתֵבי. ִכּ ּבְ ְמבָֹאר. ם. ּגַ ָרִעים.. ּוֵמִהְרהּוִרים. ִחיצֹוִנּיֹות.

בֹות.ָרעֹות.ְמֻכּנֹות."ַמּבּול,.ְמצּולֹות.ָים",.ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ָזַעק.ָדִוד. ַמֲחׁשָ

ַמִים. ּבֶֹלת. ׁשִ ְטֵפִני. ׁשְ ּתִ "ַאל. ַרְך:. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך,. ַהּמֶ

ר.ְמֹאד. ּבֵ ם.ָצִריְך.ְלִהְתּגַ ים.ס"ט..ּגַ ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ְבָלֵעִני.ְמצּוָלה",.ּכַ ְוַאל.ּתִ

חֹוְדִרים.ַלּמַֹח. ֵעת.ׁשֶ ּבְ ם,.ׁשֶ בָֹאר.ׁשָ ּמְ ָסִעיף.ב',.ּכַ ּבְ ֵעָצה.ׁשֶ ׁש.ּבְ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ל. בֹות.ׁשֶ ְמקֹוָמם.ַמֲחׁשָ ר.ּוְלַהְכִניס.ּבִ ּבֵ בֹות.ִחיצֹוִנּיֹות,.ָצִריְך.ְלִהְתּגַ ַמֲחׁשָ

ָהַרע. ֵטל. ִיּבָ ְוָאז. בָֹאר,. ּמְ ּכַ רּות,. ַכׁשְ ּבְ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ אֹו. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה.

בָֹאר. ּמְ ּכַ ּמַֹח,. ּבַ יו. ַיְחּדָ ֵצא. ְלִהּמָ ְיכֹולֹות. לֹא. בֹות. ַמֲחׁשָ י. ּתֵ ׁשְ י. ּכִ ֵמֵאָליו..

לֹות. תֹוכֹו,.ּכָ ּכֹן.ּבְ בֹות.ַהּטֹובֹות.ִלׁשְ ֲחׁשָ ִסְפֵרי.ַאְדמֹו"ר.ַז"ל..ּוְבבֹוא.ַהּמַ ּבְ

ה.ְוַתֲחנּוִנים.. ִפּלָ ָאמּור,.ּתְ ר.ָהֵעָצה.ִהיא,.ּכָ ּנּו..ְוִעּקָ בֹות.ָהָרעֹות.ִמּמֶ ֲחׁשָ ַהּמַ



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ קמטַמֲחׁשָ

ָבה,. ֲחׁשָ ׁש.ֵמִאּתֹו.ְרפּוַאת.ַהּמַ ֵיׁש.ְלַבּקֵ י. ּכִ ַיַעְזֶרנּו.ְלָהִבין,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ּנּוַכל. ֵדי.ׁשֶ לֹום,.ַעל.ְרפּוַאת.ַהּגּוף,.ּכְ ֵעת.ֹחִלי,.ַחס.ְוׁשָ ים.ּבְ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ִפי.ׁשֶ ּכְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָבה,. ֲחׁשָ ַהּמַ ְלִתּקּון. כֹות. ּיָ ַ ַהּשׁ ָהֵעצֹות. ֶאת. ם. ּוְלַקּיֵ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ

ָבה. ֲחׁשָ ם.ִלְרפּוַאת.ַהּמַ ֵ ֶעְזַרת.ַהּשׁ ה.ּבְ ִנְזּכֶ אי. ַוּדַ ּבְ "ִלּקּוֵטי.ֵעצֹות",.ְוָאז. ּבְ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ ּבְ

ד

ֲאוֹות,. ּתַ ל. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָרעֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ב. חֹוׁשֵ ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

חֹוָרה,.ֲהֵרי.ֵאּלּו.ּגֹוְרמֹות. יקֹוְרסּות,.ַעְצבּות.אֹו.ָמָרה.ׁשְ ֶאּפִ

ב. ַהּלֵ ְמֵטם. ִמַטּ ֵאּלּו. ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ב.. ַהּלֵ ׁשּות. ִטּפְ

ִאם. ָלֵכן. ב,. ַהּלֵ ִמן. נֹוְבעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ל. ּכָ י. ּכִ ָהֱאֶמת.. ֶאת. ָהִבין. ִמּלְ

ִאם. ֲאָבל. ָהַרע.. ִמן. ְך. ּכֵ ּוִמְזּדַ ב. ַהּלֵ ים. ַמְחּכִ טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ב. חֹוׁשֵ

ְמֵטם.ְוֵאינֹו.ָיכֹול. ם.ּוִמּטַ בֹות.ָרעֹות,.ֲאַזי.ִלּבֹו.ִנְסּתַ ב,.ָחִליָלה,.ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ

ִלּבֹו,. ּבְ ׁשֹוֶכֶנת. ָאָדם. ל. ׁשֶ יָנתֹו. ּבִ י. ּכִ ָבר.. ּדָ ׁשּום. ּבְ ָהֱאֶמת.. ֶאת. ְלָהִבין.

א",. יַנא.ִליּבָ הּו"(:."ּבִ ַתח.ֵאִלּיָ ּקּוִנים."ּפָ ַמת.ַהּתִ דֹוׁש.)ַהְקּדָ ּזַֹהר.ַהּקָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ם. ב.ִנְסּתַ ִלּבֹו,.ְוַעל.ְיֵדי.ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ַהּלֵ ל.ָאָדם.ִהיא.ּבְ יָנתֹו.ׁשֶ ּבִ ַהְינּו.ׁשֶ

ִאּלּו.-. בֹות.ָרעֹות.ּכְ ב.ָחִליָלה,.ַמֲחׁשָ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ְוַהחֹוׁשֵ ּמְ ׁש,.ּכַ ּפֵ ּוִמַטּ

ר.ָהָאָדם.הּוא. ְוִעּקָ ר.ָהעֹוָלם.הּוא.ָהָאָדם,. י.ִעּקַ ּכִ ַמֲחִריב.ֶאת.ָהעֹוָלם..

ְיֵדי. ַעל. ִלּבֹו. ּוִביַנת. ְכלֹו. ׂשִ ֶאת. ַמֲחִריב. ָאָדם. ּוְכׁשֶ ִלּבֹו.. ּוִביַנת. ְכלֹו. ׂשִ

ל.ָאָדם.הּוא. י.ּכָ ּלֹו,.ּכִ ַמֲחִריב.ֶאת.ָהעֹוָלם.ּכֻ ִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ֲהֵרי.הּוא.ּכְ

ק. יַצד.ְלִהְתַחּזֵ בֹות.טֹובֹות.ּכֵ ב.ַמֲחׁשָ הּוא.חֹוׁשֵ ׁשֶ ְפֵני.ַעְצמֹו..ֲאָבל.ּכְ עֹוָלם.ּבִ

ן.הּוא.ֶאת. ים.טֹוִבים.ּוְבִמּדֹות.טֹובֹות,.ֲאַזי.ְמַתּקֵ ַמֲעׂשִ ם,.ּבְ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ּבְ

ּלֹו.. ּכֻ ָהעֹוָלם. ּוַבֲעבּור. ֲעבּורֹו. ּבַ דֹוָלה. ּגְ טֹוָבה. ה. ּזֶ ׁשֶ ּה.. ּלָ ּכֻ ִריָאה. ַהּבְ
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לּו.חֹוְדרֹות. ַהּלָ ֵעת.ׁשֶ בֹות.ָרעֹות,.ְוַגם.ּבְ ֲחׁשָ ָהָאָדם.ׁשֹוֵמר.ַעְצמֹו.ִמּמַ ּוְכׁשֶ

ה. ַכּמָ "ִלּקּוֵטי.ֵעצֹות".ּבְ בָֹארֹות.ּבְ ָקן.ַעל.ְיֵדי.ָהֵעצֹות.ַהּמְ ְלִלּבֹו,.הּוא.ְמָסְלּ

ים.ְוִנְפָלאֹות. י.ִנּסִ ה.ּכִ ְזּכֶ בֹות.טֹובֹות,.ּיִ ק.ַלֲחׁשֹב.ַרק.ַמֲחׁשָ ְמקֹומֹות,.ּוִמְתַחּזֵ

עֹוָלם. ֵיָעׂשּו.ַעל.ָידֹו.ּבָ

ה

ב.. ַהּלֵ בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ לּוי. ּתָ ָאָדם. ל. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְוִקְלקּולֹו,. ּקּונֹו. ּתִ ל  ּכָ

דֹול.הּוא.ֲעבּורֹו,.ַאְך. ּקּון.ּגָ בֹות.טֹובֹות,.ֲאַזי.ּתִ ב.ַמֲחׁשָ ַהְינּו,.ִאם.חֹוׁשֵ

ֵהם. ָצִרים. ַהּיְ ר. ִעּקַ י. ּכִ דֹול.. ּגָ ִקְלקּול. לֹו. ּגֹוְרמֹות. ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ

בֹות. בֹות.טֹובֹות.ֵהם.ֵיֶצר.ַהּטֹוב.ּוַמְחׁשָ ב..ַמֲחׁשָ בֹות.ְוָחְכַמת.ַהּלֵ ֲחׁשָ ַהּמַ

בֹות.ְוִהְרהּוִרים.ָרִעים. ֲחׁשָ יֵלנּו.ִמּמַ ַרְך.ַיּצִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָרעֹות,.ֵהם.ֵיֶצר.ָהַרע..ַהּשׁ

בֹות.טֹובֹות. ִמיד.ַמֲחׁשָ ְוַיְעְזֵרנּו.ַלֲחׁשֹב.ּתָ

ו

ִמיד.ֵאיְך.ַלֲעבֹד.ֶאת. ב.ּתָ בֹות.ָרעֹות.ְוחֹוׁשֵ ֲחׁשָ ֹוֵמר.ַעְצמֹו.ִמּמַ ָהָאָדם ַהּשׁ

ִיְרַאת. ק.ּבְ ִלּבֹו.ֵאיְך.ְלִהְתַחּזֵ ִמיד.ּבְ ב.ּתָ חֹוׁשֵ ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַנע. ֵצל.ְולֹא.ְלִהּכָ בֹות.ֵאיְך.ְלִהּנָ ִמיד.ַמֲחׁשָ ב.ּתָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוחֹוׁשֵ ֵ ַהּשׁ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ְלָמְנעֹו. רֹוִצים. ׁשֶ ּוְטָרדֹות,. ְלּבּוִלים. ּבִ ִלְמִניעֹות,.

בֹות.ָרעֹות.ְוהּוא.זֹוֶכה.ְלִמּדֹות. ֲחׁשָ ֵהר.ִלּבֹו.ִמּמַ ַהּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמּטַ

ַמִים. ׁשָ ַמְלכּות. עֹל. ָעָליו. ל. ְלַקּבֵ ְוזֹוֶכה. טֹוִבים,. ים. ּוְלַמֲעׂשִ טֹובֹות.

טֹוִבים. ים. ּוְבַמֲעׂשִ טֹובֹות. ִמּדֹות. ּבְ ִמיד. ּתָ ק. ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

זֹוֶכה.הּוא. ם. ּגַ ַמִים".. ׁשָ ִנְקָרא."עֹל.ַמְלכּות. ה. ּזֶ ׁשֶ ֱאֶמת,. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ

ַהְינּו,. ַהּתֹוָרה,. סֹודֹות. לֹו. ְוִנְגִלים. ֵלָמה,. ׁשְ ְוִלְתׁשּוָבה. ֱאֶמת. ּבֶ ה. ִלְתִפּלָ
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ִזים. ְמֻרּמָ ֵהם. ׁשֶ ּתֹוָרה,. ּבַ ׁשֶ ּיֹות. ָהֲאִמּתִ עֹות. ַהּדֵ ֶאת. יׁש. ּוַמְרּגִ רֹוֶאה. ׁשֶ

ף. ּדַ ַהֲאִזינּו. זֹוַהר. )ע'. ֲחַז"ל. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ סֹוד.. ֶדֶרְך. ּבְ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוֵדי. ּבְ

ַהְינּו. ָהאֹוִתּיֹות,. ִסְתֵרי. ֶאת. ָיַדע. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו,. ַרּבֵ ה. ּמֹשֶׁ ׁשֶ רצ"ד(.

ּוְבסֹוד.. ֶהְעֵלם. ּבְ ַהּתֹוָרה. אֹוִתּיֹות. ּבְ זֹות. ֻרּמָ ַהּמְ ּיֹות. ָהֲאִמּתִ עֹות. ַהּדֵ

ִרים.ְלֵעיל,.ַהְינּו. ְזּכָ ָרֵאל.ִמּסֹודֹות.ַהּתֹוָרה.ַהּנִ ל.ִיׂשְ ֶלָעִתיד.ָלבֹוא,.ֵיְדעּו.ּכָ

ם. ּגַ ֲאָבל. ּוְבֶהְעֵלם,. סֹוד. ּבְ ּתֹוָרה. ּבַ זֹות. ֻרּמָ ַהּמְ ּיֹות,. ָהֲאִמּתִ עֹות. ַהּדֵ ִמן.

ִמיד,. ּתָ בֹות. ַמֲחׁשָ ב. ְוחֹוׁשֵ ּתֹוֵקק. ׁשְ ַהּמִ ָהָאָדם. זֹאת. ְלָהִבין. זֹוֶכה. ה. ַעּתָ

ל. ִמּכָ ֹוֵמר. ַהּשׁ ּוִבְפָרט. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך.

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרעֹות,. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ֹמחֹו. ֶאת. ָמר. ִמׁשְ

ים. ּדֹות.ָרעֹות.ּוַמֲעׂשִ ּצֹול.ִמּמִ ּנִ ָעה,.ַהְינּו.ׁשֶ ּנּו.ַמְלכּות.ָהִרׁשְ ל.ִמּמֶ ּטֵ ִמְתּבַ

ל.ֶאְצלֹו.ַמְלכּות. ּדֵ ָעה,.ּוִמְתרֹוֵמם.ּוִמְתּגַ ים.ַמְלכּות.ָהִרׁשְ ֵהם.ְמֻכּנִ ָרִעים,.ׁשֶ

ים.ַהּטֹוִבים,. ֲעׂשִ ּדֹות.ַהּטֹובֹות.ְוַהּמַ ִלים.ֶאְצלֹו.ַהּמִ ּדְ ְתּגַ ּמִ ה,.ַהְינּו.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ קּות. ַהִהְתַחּזְ ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות. ים. ֻכּנִ ַהּמְ

ַפע,. ׁשֶ דֹוָלה,. ּגְ ִחּיּות. ָרֵאל. ְלִיׂשְ ּגֹוֵרם. טֹוִבים,. ים. ּוַמֲעׂשִ טֹובֹות. ִמּדֹות.

י. ִלי.ּדַ ירּות.ּוְבָרכֹות.ַעד.ּבְ ֲעׁשִ

ז

ַהְינּו,. ּבּור.. ַהּדִ ְלתֹוְך. ִנְכָנסֹות. ָהָאָדם. ֹמַח. ּבְ ָהעֹולֹות. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ

ָעה. ׁשָ ּבְ י. ּכִ ָפָתיו.. ׂשְ ין. ִמּבֵ יֹוְצִאים. ָאָדם. ל. ׁשֶ בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ל. ּכָ ׁשֶ

ֵאינֹו. ׁשֶ ֲהַגם. בֹות,. ַמֲחׁשָ אֹוָתן. ָפָתיו. ׂשְ יעֹות. ַמּבִ בֹוָתיו,. ַמְחׁשְ ב. חֹוׁשֵ ׁשֶ

ַדּקּות. ּבְ ּבּור.הּוא. ַהּדִ ְיֵדי. ַעל. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ אּות. ּטְ ִהְתּבַ י. ּכִ זֹאת,. יׁש. ַמְרּגִ

ְך,.ַעד. ּכָ ל. ּכָ ק. ּדַ ּבּור. ּדִ ּבַ א. ָבה.ַהְמֻבּטָ ֲחׁשָ ּקֹול.ַהּמַ דֹוָלה.ְמֹאד,.ַהְינּו.ׁשֶ ּגְ

ֶזה..ֲאָבל.ָהֱאֶמת. יׁש.ּבָ ה.ְלַהְרּגִ ֵאין.ׁשֹוְמִעים.אֹותֹו,.ּוֵמֲחַמת.זֹאת.ָקׁשֶ ֶ ּשׁ
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ּבּור. ַהּדִ ִלי. ּכְ ֶרְך. ּדֶ ַלֲעבֹור. בֹות. ַחּיָ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ל. ּכָ ׁשֶ ְך,. ּכָ אי. ַוּדַ ּבְ ִהיא.

ְפתֹוָתיו",. ין.ׂשִ י.ְמַרֲחׁשִ ף.רצ"ד(."ִרחּוׁשֵ דֹוׁש.)ע'.ַהֲאִזינּו.ּדַ ּזַֹהר.ַהּקָ ר,.ּבַ ְזּכָ ּמֻ ּכַ

ּבּור. ּדִ יָון.ׁשֶ ָפָתיו..ַרק.ּכֵ ׂשְ ּטּוי.ּבִ א.ִליֵדי.ּבִ ב.ּבָ ָאָדם.חֹוׁשֵ ל.ַמה.ׁשֶ ּכָ ַהְינּו.ׁשֶ

קֹול. ֶאת. ׁשֹוְמִעים. ֵאין. זֹאת. ֵמֲחַמת. דֹוָלה,. ּגְ ַדּקּות. ּבְ הּוא. ָפַתִים. ַהּשְׂ

ִמיָעה.ָנִקי.ַוַזְּך,. ּזֹוֶכה.ְלחּוׁש.ׁשְ ׁש..ֲאָבל.ָהָאָדם.ׁשֶ ִדּבּור.ַמּמָ בֹות.ּכְ ֲחׁשָ ַהּמַ

בֹוָתיו. ַמְחׁשְ הֹוֶגה.ּבְ ֵעת.ׁשֶ ב.ּבְ ׁשֹוֵמַע.ֶאת.קֹול.ַהחֹוׁשֵ

ח

ל.ֲעבֹוָדה.ָזָרה.אֹו.ִנאּוף,.ַחס. ׁש.ָלֶהם.ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ׁשֶ ּיֵ ֵני.ָאָדם.ׁשֶ ֵיׁש ּבְ

ים. ֲאָנׁשִ ְוֵיׁש. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ְמֹאד. ֲעֵליֶהם. ִרים. ּבְ ּוִמְתּגַ לֹום,. ְוׁשָ

בֹות. ל.ֲעבֹוָדה.ָזָרה.אֹו.ַמֲחׁשָ מּות.ׁשֶ ר.ִלְפֵניֶהם.ּדְ ה.ִמְצַטּיֵ ִפּלָ ַעת.ּתְ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ַעת. ׁשְ ּבִ ְוָקא. ּדַ ֹמָחם. ֶאת. לֹות. ַהְמַבְלּבְ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ֲאֵחרֹות,. ָרעֹות.

ר. ּבֵ ִצים.ְלִהְתּגַ ְתַאּמְ ּמִ דֹוִלים..ְוַלְמרֹות.ׁשֶ ה.ְוגֹוְרִמים.ָלֶהם.ִיּסּוִרים.ּגְ ִפּלָ ַהּתְ

ֶאת. ִלְטרֹד. ה. ָוֵהּנָ ה. ֵהּנָ ם. רֹאׁשָ ּבְ ּוְמַנֲעְנִעים. ְמיֹונֹות. ַהּדִ ֶאת. ְוִלְדחֹות.

ָכל. ּכְ א,. ַרּבָ ַאּדְ הֹוִעיל.. ְללֹא. הּוא. ַאְך. ִמּמָֹחם,. ָהָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ

רֹות,. ּבְ בֹות.ֵאּלּו,.ֲהֵרי.ֵהן.ִמְתּגַ ץ.ְלָגֵרׁש.ַמֲחׁשָ ר.ּוִמְתַאּמֵ ָהָאָדם.ִמְתַיּסֵ ׁשֶ

ים. ְרּבִ ּמַ ל.ַמה.ׁשֶ ּכָ ְמיֹונֹות,.ׁשֶ ְלּבּוִלים.ְוַהּדִ ל.ַהּבִ ַבע.ׁשֶ ֶרְך.ַהּטֶ ְך.הּוא.ּדֶ י.ּכָ ּכִ

ר. ן.ִעּקַ ִרים.ֵהם.יֹוֵתר..ַעל.ּכֵ ּבְ ָבה,.ִמְתּגַ ֲחׁשָ ַלְחׁשֹב.ֵאיְך.ִלְדחֹוָתם.ִמן.ַהּמַ

ַדְעּתֹו.ִמן. ָלל..ַרק.ַיְכִניס.ּבְ ֶהם.ּכְ יַח.ּבָ ּגִ ּלֹא.ְלַהׁשְ ָהֵעָצה.ִלְדחֹוָתם.הּוא.ׁשֶ

ן. א.ּוַמּתָ ה,.ִאם.ַמּשָׂ ִפּלָ ה..ִאם.ּתֹוָרה,.ִאם.ּתְ ֶהם.ַעּתָ עֹוֵסק.ּבָ ָבִרים.ׁשֶ ַהּדְ

ים.ִלּבֹו.ְלֵאּלּו.ַהִהְרהּוִרים.ָרִעים.ְוִדְמיֹונֹות. ק.ְולֹא.ָיׂשִ ֱאמּוָנה,.ְולֹא.ְיַדְקּדֵ ּבֶ

ְעּתֹו..ְוַעל.ְיֵדי. קּו.ִמּדַ ּלְ ָבר.ִנְסּתַ ַכח.ִאם.ּכְ ְוא,.ְולֹא.ְיַהְרֵהר.ַאֲחֵריֶהם.ְלִהּוָ ׁשָ

ֶהם.הּוא.עֹוֵסק,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ים.טֹוִבים.ּבָ ַמֲעׂשִ בֹוָתיו.ּבְ ִקיַע.ֶאת.ַמֲחׁשָ ׁשְ ּיַ ׁשֶ



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ קנגַמֲחׁשָ

ֵעָצה.זֹו.ִהיא. ָסִעיף.ב'..ֲאָבל.ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵטל.ָהַרע.ֵמֵאָליו,.ּכַ ִיּבָ

ְלַגְמֵרי. ָהָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ִמן. ֵצל. ְלִהּנָ יַצד. ּכֵ ר. ָהִעּקָ ַאְך. ָעה,. ְלׁשָ ַרק.

ים.ָרִעים.. ּדֹות.ָרעֹות.ּוַמֲעׂשִ ְוִקּדּוׁש.ַהּגּוף.ִמּמִ ִזּכּוְך. ְיֵדי. ִמיד.הּוא.ַעל. ּתָ

ֱאֶמת. יֵקי. ְלַצּדִ ּוְלִהְתָקֵרב. טֹוִבים. ים. ַמֲעׂשִ ּבְ ַלֲעסֹק. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוָצִריְך.

בֹות.ָרעֹות.ְוִהְרהּוִרים. ל.ִמיֵני.ַמֲחׁשָ ֵצל.ִמּכָ ם.ֲעצֹוֵתיֶהם,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיּנָ ּוְלַקּיֵ

ְוִתּקּון. ַהּמַֹח. ְלִתּקּון. ה. ְוִיְזּכֶ ְוִדְמיֹונֹות,. ְלּבּוִלים. ּבִ ִמיֵני. ּוִמּכֹל. ָרִעים.

ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ

ט

י.ַעל.ְיֵדי. ָבה,.ּכִ יָקה.ְמֹאד.ְלַמֲחׁשָ י.ַעְצבּות.ַמּזִ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ּכִ ּגַ

ֵיׁש. ָלֵכן. ְוִדְמיֹונֹות.. ְלּבּוִלים. ּבִ ָהָאָדם. ַעל. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ זֹו. ָרָעה. ה. ִמּדָ

ְלּבּוִלים. רּות.ַהּבִ ּבְ ְגַלל.ִהְתּגַ ּלֹא.ִלּפֹל.ְלַעְצבּות.ֲאִפילּו.ּבִ ֵהר.ְמֹאד,.ׁשֶ ְלִהּזָ

ָרִעים,. ְוִהְרהּוִרים. ְלּבּוִלים. ִמּבִ ּוְלַפַחד. ֵהל. ְלִהּבָ ָצִריְך. ְוֵאין. ְמיֹונֹות.. ְוַהּדִ

ְמיֹונֹות. ְעּתֹו.ִמן.ַהּדִ יַח.ּדַ ָסִעיף.ב',.ְוַיּסִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ְבּתֹו.ֵמֶהם,.ּכַ ַרק.ָיִסיר.ַמֲחׁשַ

ְמָחה,.ַעל. ת.ַהּשִׂ ִמּדַ ִמיד.ּבְ ק.ּתָ בָֹאר...ְוָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּמְ ְטלּו,.ּכַ יָלא.ִיּבָ ּוִמּמֵ

ַרְך.ֵמִטיב.ִעם.ָהָאָדם. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲחָסִדים.ּוַבּטֹובֹות.ׁשֶ ְיֵדי.ַהִהְתּבֹוְננּות.ּבַ

ִיּסּוִרים,. לֹום,. ְוׁשָ לֹו,.ַחס. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ּוִמי. ְוכּו'.. ְרָנָסה. ּפַ ְבִריאּות,. ּבִ ָכל.ֵעת. ּבְ

ְוִיְתּבֹוֵנן. ֵתקּו.. ֻיּמְ אי. ַוּדַ ּבְ ּסּוִרים. ַהּיִ ׁשֶ חֹון. ּוִבּטָ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך.

ִפי. ּסּוִרים,.ּכְ תֹוְך.ַהּיִ ה.ִעּמֹו.ֲאִפילּו.ּבְ עֹוׂשֶ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַחְסֵדי.ַהּשׁ ֵהיֵטב.ּבְ

ר. ּצָ "ּבַ קצה(:. ִסיָמן. ח"א. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ד,ב.. ים. ִהּלִ )ּתְ ַז"ל. ַאְדמֹו"ר. רּוׁש. ּפֵ

רּוְך.הּוא. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ לֹום,. ְוׁשָ ִיּסּוִרים.ַחס. ֵעת. ּבְ ם. ּגַ ַהְינּו,. י".. ּלִ . ִהְרַחְבּתָ

ּפֹל,.ָחִליָלה,. ּלֹא.ּיִ ר.ׁשֶ ּבֵ ַמְרִחיב.ָלָאָדם.ְוגֹוֵמל.ִעּמֹו.ֲחָסִדים.ְוטֹובֹות..ְוִיְתּגַ

ל. ַרְך.ַמְנִהיג.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ לֹום..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ ְלַעְצבּות.ּוְלֵיאּוׁש,.ַחס.ְוׁשָ



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ ַמֲחׁשָ קנד

ְקָצת.ִיּסּוִרים.ּוִבְקָצת.ֲחָסִדים.ְוָהְרָחבֹות.. ל.ָאָדם.ֲעֵלי.ֲאָדמֹות.ּבִ נֹוָתיו.ׁשֶ ׁשְ

רּות.ְלִהְתעֹוֵרר.ְלִיְרַאת. לּו.ֵיׁש.ָלָאָדם.ֶאְפׁשָ ּנּוִיים.ַהּלָ ִ ְוַדְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ַהּשׁ

ַחס. ִיּסּוָריו,. יֵמי. ּבִ ִלְזּכֹר. ָהָאָדם. ָצִריְך. ְוָלֵכן. ָחה.. ּגָ ַהׁשְ ְוֶלֱאמּוַנת. ם. ֵ ַהּשׁ

ּסּוִרים. ַהּיִ י. ּכִ ֵיאּוׁש,. ּבְ לֹא. ּוִבְפָרט. ַעְצבּות. ּבְ קַֹע. ִלׁשְ ָאסּור. ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ

לֹא. י. "ּכִ סּוק:. ּפָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶחְלקֹו,. ּבְ ִיְהיּו. ְלעֹוָלם. ְולֹא. קּו,. ִיְמּתְ אי. ַוּדַ ּבְ

י.לֹא.ִיְזַנח.ְלעֹוָלם. ְלעֹוָלם.ָאִריב.ְולֹא.ָלֶנַצח.ֶאְקצֹוף.)ישעיהו.נז,.טז(".."ּכִ

ַרְך,.ָחִליָלה,.ֶאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ּלֹא.ְלעֹוָלם.ַיֲעזֹב.ַהּשׁ ה'.)איכה.ג,.לא("..ַהְינּו,.ׁשֶ

ה. ַכּמָ "ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות".ּבְ ָכל.ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת.ּוִבְפָרט.ּבְ ָהָאָדם..ְוֵכן.ְמבָֹאר.ּבְ

ְלִיְרַאת. ְלעֹוְררֹו. ֵדי. ּכְ ַרק. ה. ֵהּמָ ָלָאָדם. ִאים. ַהּבָ ּסּוִרים. ַהּיִ ׁשֶ ְמקֹומֹות,.

ר.ָהָאָדם.ִמְתעֹוֵרר.ְלִפי. תֹו..ְוַכֲאׁשֶ ַדְרּגָ ל.ָאָדם.ּבְ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּכָ ֵ ַהּשׁ

ּנּו. ִמּמֶ ּסּוִרים. ַהּיִ ֶאת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ נֹוֵטל. ֲאַזי. ְלִהְתעֹוֵרר,. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַמה.

ם. ּגַ ִליׁשּוָעה,. ָזקּוק. הּוא. ׁשֶ ָהִעְנָיִנים. ָכל. ּבְ ְוַרֲחִמים. ֶחֶסד. ִעּמֹו. ה. ְועֹוׂשֶ

ֻקּדֹות. ּנְ ּבַ ַעְצמֹו. ּוְלַהֲחיֹות. ֹמַח. ִלׂשְ ָהָאָדם. ב. ַחּיָ ּוָברּוָחִנּיֹות. ִמּיּות.. ַגׁשְ ּבְ

ּתֹוָרה.)ח"א.ִסיָמן. "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ּבַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּמֹוֵצא.ֶאְצלֹו,.ּכַ ֶ ַהּטֹובֹות.ּשׁ

ל. ׁשֶ חֹוָרה.ּבְ עֹוִדי",.ְולֹא.ִלּפֹל.ְלַעְצבּות.ּוָמָרה.ׁשְ ָרה.ֵלאלַֹקי.ּבְ רפב(."ֲאַזּמְ

ְמבָֹאר. י. ּכִ ּיֹו.. ּדַ ָיֵרא. ֵאינֹו. ׁשֶ ַעת,. ַהּדַ ֶאת. ֵמִניַח. ֵאינֹו. ׁשֶ ָהרּוָחִני. ב. ּצָ ַהּמַ

ׁשּום. ִלי. ּבְ ַרק. ּתֹוֵקק,. ְלִהׁשְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ַאְדמֹו"ר,. ִסְפֵרי. ּבְ

ֹמַח.ְמֹאד. יֹוֵתר.ּוְלַהֲחיֹות.ַעְצמֹו.ְוִלׂשְ בֹוָהה.ּבְ ה.ַהּגְ ְרּגָ ָלַחץ.ְוַעְצבּות,.ַלּדַ

ּיֹות. ֵעצֹות.ֲאִמּתִ ַעְצמֹו..ּבְ ּמֹוֵצא.ּבְ ֶ ֻקּדֹות.ַהּטֹובֹות,.ּשׁ ר.ַהּנְ ִעם.ְמֵתי.ִמְסּפַ

ר. ּבֵ ֵצל.ֵמַעְצבּות.ּוְלִהְתּגַ ְכֵדי.ְלִהּנָ ִמיד,.ּבִ ק.ּתָ ִבים.ְלִהְתַחּזֵ ָסִעיף.ֶזה.ַחּיָ ּבְ ׁשֶ

ר. י.ֶזה.ָהִעּקָ ְמָחה,.ּכִ ׂשִ ִמיד.ּבְ ּתָ



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ קנהַמֲחׁשָ

י

בֹות. ּוַמֲחׁשָ ְטהֹורֹות",. "ַחּיֹות. ְמֻכּנֹות. ּוְטהֹורֹות. טֹובֹות. בֹות  ַמֲחׁשָ

י.ְטהֹורֹות.ְמֻכּנֹות."ַחּיֹות.ְטֵמאֹות"..ִמְלֶחֶמת. ָרעֹות.ּוִבְלּתִ

הֹורֹות. ַהּטְ ַהַחּיֹות. ִמְלֶחֶמת. ּכְ ׁש. ַמּמָ ִהיא. ָהָאָדם. ֹמַח. ּבְ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ

ֵגׁש. ְלִהּפָ בֹות. ְלַמֲחׁשָ יִחים. ַמּנִ ַמִים. ָ ּוִמּשׁ ַיַחד.. ּבְ ֵהם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְוַהְטֵמאֹות.

בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאְמָצעּות. ּבְ ְוַיְכִניַע. ר. ּבֵ ִיְתּגַ ָהָאָדם. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ּמַֹח,. ּבַ ָנה. ַכּוָ ּבְ

ק.ַלֲחׁשֹב. ְך,.ּוִמְתַחּזֵ ָאָדם.נֹוֵהג.ּכָ בֹות.ָהָרעֹות..ּוְכׁשֶ ֲחׁשָ ַהּטֹובֹות.ֶאת.ַהּמַ

ּגֹוֵרם. ֲאַזי. ָהָרעֹות,. בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת. ק. ּוְמַסּלֵ טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיד. ּתָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ דֹול.ְלַהּשׁ ֲענּוג.ּגָ ּתַ

יא

ׁשּום. ּכֹן.ּבְ ַבת.ַאַחת.ֵאיָנן.ְיכֹולֹות.ִלׁשְ בֹות.ּבְ י.ַמֲחׁשָ ּתֵ י.ׁשְ ָצִריְך ִלְזּכֹר,.ּכִ

בֹות.ָרעֹות,.ָחִליָלה,. ר.חֹוְדִרים.ַלּמַֹח.ַמֲחׁשָ ֲאׁשֶ ּמַֹח..ָלֵכן.ּכַ ֹאֶפן.ּבַ

ה.אֹו. ִפּלָ ל.ּתֹוָרה.אֹו.ּתְ בֹות.טֹובֹות.ׁשֶ ן.ַמֲחׁשָ ְחּתָ ָהֵעָצה.ִהיא,.ְלַהְכִניס.ּתַ

בָֹאר. ּמְ בֹות.ָהָרעֹות.ֵמֲאֵליֶהן,.ּכַ ֲחׁשָ ְטלּו.ַהּמַ רּות,.ַוֲאַזי.ִיּבָ ַכׁשְ ן.ּבְ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ

ק. ֵדי.ְלַסּלֵ ֶזה,.ּכְ ֲענּוַע.ָהרֹאׁש.ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ ּנַ ר,.ׁשֶ ָסִעיף.ח'.ֻמְסּבָ ָסִעיף.ב'..ּבְ ּבְ

בֹות. ֲחׁשָ י.ַהּמַ א.הּוא.ְמַקְלֵקל,.ּכִ ַרּבָ ָלל,.ַאּדְ בֹות.ָזרֹות.ֵאינֹו.עֹוֵזר.ּכְ ַמֲחׁשָ

ב. ַהּלֵ ֶאת. ית. ָלׁשִ ּלֹא. ׁשֶ בָֹאר,. ּמְ ּכַ ִהיא. ָהֵעָצה. ָלֵכן. יֹוֵתר.. רֹות. ּבְ ִמְתּגַ

בֹות.טֹובֹות. ק.ַלֲחׁשֹב.ַמֲחׁשָ בֹות.ָהָרעֹות,.ַרק.ְלִהְתַחּזֵ ֲחׁשָ ְמיֹונֹות.ּוַלּמַ ַלּדִ

ָעִמים. ה.ּפְ ּמָ בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּכַ ּמְ ִמיד,.ּכַ ּתָ
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יב

בֹות. רֹוֶצה.ַלֲחׁשֹב.ַמֲחׁשָ .ְוָחׁשּוב.ְמֹאד,.ּוִמי.ׁשֶ בֹוּהַ ָבר.ּגָ ָבה ִהיא.ּדָ ֲחׁשָ ַהּמַ

ּתֹק. ִלׁשְ ָצִריְך. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ְלעֹוָלם. ֵנס. ְלִהּכָ ֵדי. ּכְ ְקדֹוׁשֹות.

ן.ַיְפִסיד.ִויַקְלֵקל. ם.ּכֵ ִרים,.ּגַ ּבּוֵרים.טֹוִבים.ּוְכׁשֵ ר.ּדִ י.ֲאִפילּו.ְיַדּבֵ ְלַגְמֵרי..ּכִ

ָראּוי,.ֲעלּוִלים. ּתֹק.ְלַגְמֵרי,.ִאם.ֹמחֹו.ֵאינֹו.ָזְך.ּכָ ָבה..ַוֲאִפילּו.ִיׁשְ ֲחׁשָ ֶאת.ַהּמַ

ַעל. ְמֹאד. ֹמר. ִלׁשְ ָצִריְך. ָלֵכן. ְבּתֹו.. ַמֲחׁשַ ֶאת. ל. ְלַבְלּבֵ ים. ַרּבִ ְלּבּוִלים. ּבִ

יִקים. ּדִ ִמּצַ ּיֹות. ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי. ְיֵדי. ַעל. זֹוִכים. ְוָלֶזה. ָבה,. ֲחׁשָ ַהּמַ ָטֳהַרת.

ים. ּיִ ֲאִמּתִ

יג

יֹוֵתר..ְוַעל.ְיֵדי. דֹוָלה.ּבְ ְמָאה.ַהּגְ ָלן,.ֵהם.ַהּטֻ ִהְרהּוֵרי ִנאּוף,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

בָֹאר. ּמְ ֱאֶמת.ִנּצֹוִלים.ֵמִהְרהּוֵרי.ִנאּוף..ּכַ ִקּיּום.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּבֶ

ֶזת.ַעל.ִהְרהּוֵרי. ה."ָמֶות".ְמַרּמֶ ּלָ ַהּמִ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַרן",.)ח"א.ִסיָמן.רמ"ב(.ׁשֶ ּבְ

אן.ָאנּו. ֵלי.י,.ב(.ִמּכָ ֶות",.)ִמׁשְ יל.ִמּמָ ּצִ סּוק."ּוְצָדָקה.ּתַ ּפָ ִנאּוף..ּוְכָבר.ֶנֱאַמר.ּבַ

ִמְצַות. ִמים. ַקּיְ ּמְ ַוֲאִפילּו. ָרִעים.. ֵמִהְרהּוִרים. יָלה. ַמּצִ ָדָקה. ּצְ ׁשֶ ְלֵמִדים.

ים,. י.ִעם.ָנׁשִ ר.ְוַלֲעסֹק.יֹוֵתר.ִמּדַ ְך.ּוְלַדּבֵ ָראּוי,.ָאסּור.ִלְסֹמְך.ַעל.ּכָ ְצָדָקה.ּכָ

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו,. בָֹאר.ּבְ ּמְ לֹום,.ּכַ ָבר.ֶזה.ּגֹוֵרם.ִלְפָגִמים,.ַחס.ְוׁשָ י.ִרּבּוי.ּדָ ּכִ

ה.ּגֹוֵרם. ָ יָחה.ִעם.ָהִאּשׁ ה.ׂשִ ְרּבֶ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.)ֲאבֹות.פ"א.מ"ה(."ְוָכל.ַהּמַ

א. ַמּשָׂ ּבְ ֵהן. ים. ָנׁשִ ִעם. ר. ְלַדּבֵ ְכָרִחים. ּמֻ ׁשֶ ַמה. ְוַרק. ְוכּו'.. ְלַעְצמֹו". ָרָעה.

יִקים. ָבִרים.ֵאּלּו.ֵאיָנם.ַמּזִ ׁש,.ּדְ ְכָרִחים.ַמּמָ ִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים.ַהּמֻ ן,.ֵהן.ּבְ ּוַמּתָ

ָראּוי. ַעל.ְיֵדי.ּכַֹח.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּכָ
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ה.ְמֹאד. ׁשֶ ּקָ ֶ ה.ְמֹאד,.ַעד.ּשׁ ה.ָקׁשָ ִכים.ִמְקִלּפָ ְמׁשָ ֵיׁש ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ַהּנִ

ִרים. ּבְ ר.עֹוֵצם.ֵעיָניו,.אֹו.ּפֹוֶנה.ִלְצָדִדים,.ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ֵצל.ֵמֶהם..ְוַגם.ּכַ ְלִהּנָ

ֵצל.ֵמֶהם.ִהיא.ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות. לֹום,.ְוָהֵעָצה.ְלִהּנָ ִהְרהּוִרים.ֵאּלּו,.ַחס.ְוׁשָ

ָראּוי. ְצָדָקה.ּכָ

טו

רֹו",. ׂשָ ּבְ ים. "ֶהְחּתִ ִחיַנת. ִמּבְ ּוְלַהֲעלֹוָתּה. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת. ן. ְלַתּקֵ ָצִריְך 

ה",.ַהְינּו. ָ ְקֻדּשׁ בֹות.ָרעֹות,.ְל"חֹוָתם.ּדִ ֲחׁשָ ְקָרא.טו,.ג(.ַהְינּו.ִמּמַ )ַוּיִ

ָזְך. ֹמַח. ַהְינּו. ין,. ִפּלִ ּתְ ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. ְך.. ְמֻזּכָ ּוֹמַח. ְקדֹוׁשֹות. בֹות. ַלַמֲחׁשָ

ל. ּכָ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ין.. ִפּלִ ּתְ ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ְטהֹורֹות,. בֹות. ּוַמֲחׁשָ

ֵהן. ים,. ּתִ ּבָ ּבַ ֵהן. ָרִטים. ַהּפְ ָכל. ּבְ ׁש. ַמּמָ ין. ִפּלִ ּתְ ִמְצַות. ּבְ יֹוֵתר. ְזָהִרים. ּנִ ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲהָלָכה,. ּכַ ְהיּו. ּיִ ׁשֶ יֹוֵתר. ּבְ ִקים. ּוְמַדְקּדְ ְרצּועֹות. ּבָ ֵהן. ּיֹות,. ָרׁשִ ּפָ ּבַ

ם. ָבה..ּגַ ֲחׁשָ ל.יֹוֵתר.ְלִתּקּון.ַהּמַֹח.ְוַהּמַ אי.ְמֻסּגָ ַוּדַ ְלָחן.ָערּוְך,.ֲהֵרי.ֶזה.ּבְ ׁשֻ ּבְ

ְלַעְצבּות,. ִלּפֹל. ְולֹא. ַעת. ַהּדַ ֲחִליׁשּות. ְלִהָחֵלש. ּלֹא. ׁשֶ ֵהר,. ְלִהּזָ ָצִריְך.

ָצִריְך. ַרק. ַהּמַֹח,. ַעל. ָחִליָלה,. רֹות,. ּבְ ִמְתּגַ ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ָסִעיף. בֹות.ָהֵאּלּו.ַעל.ְיֵדי.ָהֵעָצה.ַהְמבֶֹאֶרת.ּבְ ֲחׁשָ ק.ֶאת.ַהּמַ ר.ְלַסּלֵ ּבֵ ְלִהְתּגַ

ים.טֹוִבים..ְוַעל.ְיֵדי. ה.ּוְבַמֲעׂשִ ָ ִעְנְיֵני.ְקֻדּשׁ ָבה.ּבְ ֲחׁשָ ב',.ּוְלַהְכִניס.ֶאת.ַהּמַ

ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ַהּמַֹח. ִמן. ק. ּוְלַסּלֵ ְלַהְכִניַע. רּות. ּבְ ִהְתּגַ ל. ׁשֶ זֹו. ֲעבֹוָדה.

ִחיַנת. ּבְ ְוִנְפָלא. דֹול. ּגָ ּקּון. ּתִ ה. ִמְתַהּוֶ טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ּבְ רּות. ּבְ ְוִהְתּגַ

ָסִעיף.ה'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ין,.ּכַ ִפּלִ ּתְ
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ִעיִפים. ּסְ ּבַ ר. ְסּבָ ּמֻ ּכַ ְרצֹונֹו,. ּכִ ְלַהּטֹוָתּה. ָהָאָדם. ַיד. ּבְ ִהיא. ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ָחִליָלה,. ר.חֹוְדרֹות,. ֲאׁשֶ ֵעת. ּבְ ִלְזּכֹר,. ֵיׁש. ָלֵכן. ַהּקֹוְדִמים..

ֵהן.ֵהֶפְך. ֲאוֹות,.ָחְכמֹות.ָזרֹות.ַוֲחִקירֹות.ׁשֶ ל.ּתַ בֹות.ָרעֹות.ׁשֶ ַלּמַֹח.ַמֲחׁשָ

ֵעָצה. ּבְ ַקל. ּבְ ִלְדחֹוָתן. ר. ֶאְפׁשָ ִמיָמה,. ְוַהּתְ ׁשּוָטה. ַהּפְ ְוָהֱאמּוָנה. ָהֱאֶמת.

אֹו. ּתֹוָרה. ל. ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ ַלּמַֹח. ְלַהְכִניס. ַהְינּו,. ב'.. ָסִעיף. ּבְ ַהְמבֶֹאֶרת.

ָהָרִעים,. ַהִהְרהּוִרים. ְטלּו. ִיּבָ יָלא. ּוִמּמֵ ֱאמּוָנה. ּבֶ ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ אֹו. ה. ִפּלָ ּתְ

ֵעת.ּוְבעֹוָנה. בֹות.לֹא.ְיכֹולֹות.ָלדּור.ּבְ י.ַמֲחׁשָ ּתֵ ְ ּשׁ ָסִעיף.י"א,.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ְונֹוֶפֶלת. ָחִליָלה,. נֹוָטה,. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְוַגם. ָהָאָדם.. ֹמַח. ּבְ ַאַחת.

ּוְכִפי. ר.. ׁשָ ַהּיָ ְלֶדֶרְך. ְלַהּטֹוָתּה. ָהָאָדם. ָיכֹול. טֹוִבים,. לֹא. ִלְמקֹומֹות.

ַעל. ר.ּבְ ׁשָ אֹוְרחֹות.ֲעַקְלַקּלֹות,.ְלֶדֶרְך.ַהּיָ ר.ְלַהּטֹות.סּוס.ּתֹוֶעה.ּבְ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ת. ָבה.ּתֹוָעה.ְוגֹוֶלׁשֶ ֲחׁשָ ר.ַהּמַ ֲאׁשֶ ֶבת.ָהָאָדם..ּכַ ׁש.ִהיא.ַמֲחׁשֶ ן.ַמּמָ ְרחֹו,.ּכֵ ּכָ

ְלטֹוב,. ְלַהּטֹוָתּה. ְרָחּה. ּכָ ַעל. ּבְ ר. ֶאְפׁשָ ָחִליָלה,. טֹוִבים,. לֹא. ְלִהְרהּוִרים.

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ְלִהְרהּוִרים.טֹוִבים,.ּכַ

יז

י. ן.ָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר.ּכִ עּור..ַעל.ּכֵ ָבה.ְוִיְקָרָתה.ֵהם.ְלֵאין.ׁשִ ֲחׁשָ ּגֶֹדל ַהּמַ

ים. ַנֲעׂשִ ים.טֹוִבים,. ּוַמֲעׂשִ ה. ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,. ל. ׁשֶ בֹות.טֹובֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ

ר.ְמַהְרְהִרים. ִמים.ְלֵנַצח.ְנָצִחים..ְוַכֲאׁשֶ ְתַקּיְ ים.ַהּמִ ּיִ ְנָיִנים.ֲאִמּתִ ּוִנְבִנים.ּבִ

יִעים.ַעל. ֲאוֹות,.ָחְכמֹות.ַוֲחִקירֹות,.ַמּגִ ל.ּתַ בֹות.ָרעֹות,.ׁשֶ ַמֲחׁשָ ָחִליָלה.ּבְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ּוִמיְכׁשֹולֹות,. דֹוִלים. ּגְ ְלִקְלקּוִלים. ֶזה. ְיֵדי.

בֹות.טֹובֹות. נּו.ַמֲחׁשָ ן.ּבָ בֹות.ָרעֹות.ְוִיּתֶ ֲחׁשָ ִמיד.ִמּמַ יֵלנּו.ּתָ ַיּצִ
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יָקה.ַחס. ָבה.ָרָעה.ַמּזִ י.ַמֲחׁשָ בֹות.ָרעֹות,.ּכִ ֲחׁשָ ֵמר.ְמֹאד.ִמּמַ ָ ָצִריְך ְלִהּשׁ

ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ְגָרִמים. ַהּנִ ֶזק. ְוַהּנֶ ְלקּול. ַהּקִ ְמֹאד.. לֹום. ְוׁשָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָאם.ּוְלָכְתָבם..ַהּשׁ ָלל.ְלַבּטְ ר.ּכְ ִאי.ֶאְפׁשָ ְך,.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ דֹוִלים.ּכָ ּגְ

בֹות.לֹא.טֹובֹות. ֲחׁשָ ִמיד.ִמּמַ יֵלנּו.ּתָ ַיּצִ

יט

בָֹאר. ּמְ ּכַ "ָמה",. ְבִחיַנת. ּבִ ֵעיֶניָך. ּבְ ּוֻמָעט. ֵפל. ׁשָ ֱאֶמת. ּבֶ ְהֶיה. ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י. ָך,.ּכִ ְבּתְ ַמְחׁשַ ִמיד.ֱאלֹקּותֹו.ּבְ ּתֹוָרה."ְוַנְחנּו.ָמה",.ְוַתְכִניס.ּתָ ּבַ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ז. ְמַרּמֵ ּו"ָמה". ֶמה",. "ֲחׁשֹב. הּוא. ָבה". "ַמֲחׁשָ רּוׁש. ּפֵ

ל.ַעְצְמָך. ַבּטֵ ּתְ ִני.ִסיָמן.פ"ב,.ַהְינּו.ׁשֶ "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ְכְלָך. ָך.ְוׂשִ ַדְעּתְ ּבְ ַרְך,.ְוֵתַדע.ְוִתְזּכֹר,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָגַחת.ַהּשׁ ֱאֶמת.ְלַהׁשְ ִמיד.ּבֶ ּתָ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ַאּתָ ב. ַחּיָ ְוִעְנָין. ָבר. ּדָ ָכל. ּבְ ַרק. ְמאּוָמה,. ִלְפעֹל. ָיכֹול. ֵאיְנָך.

רּוָחִנּיּות.ֵהן. ק.ְלטֹוָבה.ְוִליׁשּוָעה.ֵהן.ּבְ ּקֵ ְזּדַ ר.ּתִ ֲאׁשֶ ַרְך..ַהְינּו,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

י.ֵאין.ַאֵחר. ה,.ּכִ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ יג.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ּשִׂ ּזֹאת.ּתַ ַדע.ׁשֶ ִמּיּות,.ּתֵ ַגׁשְ ּבְ

ל. ּכָ ֵמָעֶליָך. ְטלּו. ִיּבָ ֲאַזי. ן,. ּכֵ ה. ֲעׂשֶ ּתַ ּוְכׁשֶ ַבּדֹו,. ִמּלְ יֲעָך. ְלהֹוׁשִ ָיכֹול.

ָכל. ע.ּבְ ׁשַ ל.ׂשֹוְנֶאיָך,.ַהֲחָפִצים.ְלָהַרע.ְלָך..ְוִתּוָ ְלָחמֹות.ְוָהְרצֹונֹות.ׁשֶ ַהּמִ

ֶכת.ֲאבֹות.)פ"ב. ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ה.ָזקּוק.ָלֶהן,.ִויקּוַים.ַמה.ׁשֶ ַאּתָ ַהְיׁשּועֹות.ׁשֶ

ֵני.ְרצֹוְנָך". ל.ְרצֹון.ֲאֵחִרים.ִמּפְ ַבּטֵ ּיְ ֵדי.ׁשֶ ֵני.ְרצֹונֹו.ּכְ ֵטל.ְרצֹוְנָך.ִמּפְ מ"ד(:."ּבָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲאַזי. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְרצֹון. ְרצֹוְנָך. ל. ַבּטֵ ּתְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו,.

ֵני.ְרצֹוְנָך. ל.ְרצֹון.ׂשֹוְנֶאיָך.ִמּפְ ְיַבּטֵ



ֹבָארֹות בֹות.ְוִהְרהּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ ַמֲחׁשָ קס

כ

ָבר. ּדָ ִלְצֹמַח. ָיכֹול. ָבה. ֲחׁשָ ִמּמַ י. ּכִ ָבה,. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת. ְמֹאד. ֹמר. ִלׁשְ ָצִריְך 
ׁש. ִחּיּוִני.ַמּמָ

כא

ָהָרִמים. ָהִעְנָיִנים. ל. ִמּכָ יֹוֵתר. ְמֹאד. ַוֲחׁשּוָבה. בֹוָהה. ּגְ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ּכֹחֹות. ְמצּוִיים. ָאָדם. ּבָ י. ּכִ ָאָדם.. ּבָ צּוִיים. ַהּמְ ִבים. ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ּבּור,. ַהּדִ ּכַֹח. ִמיָעה,. ְ ַהּשׁ ּכַֹח. ה,. ָהְרִאּיָ ּכַֹח. ְמֹאד,. ַוֲחׁשּוִבים. דֹוִלים. ּגְ

ְלָהִבין. ר. ֶאְפׁשָ ָבה. ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ם.. ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר. ַוֲחׁשּוָבה. בֹוָהה. ּגְ ָבה. ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ֹמר.ְמֹאד.ְמֹאד. ן.ָצִריְך.ִלׁשְ ִבים.ְמֹאד..ַעל.ּכֵ ּגָ בֹוִהים.ְוִנׂשְ ָבִרים.ּגְ יג.ּדְ ּוְלַהּשִׂ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ּבְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ָבה,.ּכַ ֲחׁשָ ֶאת.ַהּמַ

כב

ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ֱאֶמת.ִלְמצֹוא.ְנקּוַדת.ֱאֶמת,.עֹוִלים.ּבְ ל.ּבֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ ֵיׁש ְוֵאֶצל.ִמי.ּשׁ

ֲאָבל. י,. ֲאִמּתִ ּתֹוָרה. ִחּדּוׁש. ל. ׁשֶ ְוָהֶרֶגׁש. ַרְעיֹון. אֹו. ָבה. ַמֲחׁשָ ְלֶרַגע.

ן.ָצִריְך.ָהָאָדם. ד..ַעל.ּכֵ ָכחֹו.ִמּיַ ְ ּשׁ ד,.ַהְינּו.ׁשֶ ְבּתֹו.ּופֹוֵרַח.ִמּיַ ַמֲחׁשַ זֹוֵרַח.ּבְ

ּוְלָתְפָסּה.ׁשּוב.. ַהּזֹוָכה.ְלָכְך.ִלְהיֹות.ִאיׁש.ָחִיל,.ִלְרּדֹף.ַאַחר.ַהְבָרָקה.זֹו.

ָבה.טֹוָבה.ּוְלהֹוִציָאּה. אֹוָתּה.ַמֲחׁשָ ֵכר.ּבְ ק.ְמֹאד.ְלִהּזָ ִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּצָ ַהְינּו,.ׁשֶ

ה.טֹוב.ַעל.ְיֵדי.ִחּדּוׁש.ּתֹוָרה. ַע.ֵאיֶזה.ַמֲעׂשֵ ִמן.ַהּכַֹח.ֶאל.ַהּפַֹעל,.ַהְינּו,.ְלַבּצֵ

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו,.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ֲאבֹות.פ"א.מ"ז(:. בָֹאר.ּבְ ּמְ יג..ּכַ ִהּשִׂ ֶ ֶזה.ּשׁ

ה". ֲעׂשֶ א.ַהּמַ ר.ֶאּלָ ְדָרׁש.ָהִעּקָ "לֹא.ַהּמִ



ֹבָארֹות קסאַמֲחלֶֹקת.ּוְמִריָבהָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ַמֲחלֶֹקת ּוְמִריָבה

א

יִקים. ַצּדִ ין. ּבֵ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ נַֹכח. ל. ְלּבֵ ְלִהְתּבַ לֹא. ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך 

ר. ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ָכל. ּבְ ְלַהֲאִמין. ָצִריְך. ַרק. ים.. ּיִ ֲאִמּתִ

י. ָכל.ָהִעְנָיִנים.ַעל.ּפִ ַרְך,.ְוֵהם.נֹוֲהִגים.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלִהְתָקֵרב.ַעל.ָיָדם.ֶאל.ַהּשׁ

ֹמַח. ּבְ ְתעֹוְרִרים. ַהּמִ יֹות. ְוַהּקּוׁשְ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ל. ּכָ י. ּכִ ְוָהֱאֶמת.. ַהּתֹוָרה.

נֹוְבִעים. יֵניֶהם,. ּבֵ ׁשֶ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ֵמֲחַמת. ים. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ַעל. ָהָאָדם.

ְיֵדי. ּוִבְפָרט.ַעל. ּוִמּדֹות.ָרעֹות,. ֲאוֹות. ַהּמַֹח.ְמֻקְלָקל.ְמֹאד.ִמּתַ ׁשֶ ֵמֲחַמת.

ָלִלית..ּוֵמֲחָמת. ֲאָוה.ַהּכְ ִרית,.ַהְינּו.ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ִמן.ַהּתַ ַגם.ַהּבְ ִקְלקּול.ּפְ

יִקים. ּדִ ִמּצַ ְוִלְדחֹותֹו. ְלַהְרִחיקֹו. ָהָרעֹות. עֹוָתיו. ּדֵ ֲחֵפצֹות. ֹמחֹו,. ִקְלקּול.

י. י.ֱאֶמת,.ַהְמקָֹרִבים.ֲאֵליֶהם..ְוָכל.ָאָדם.ָצִריְך.ָלַדַעת,.ּכִ ים.ּוֵמַאְנׁשֵ ּיִ ֲאִמּתִ

יג.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות. יו.ָיכֹול.הּוא.ְלַהּשִׂ ּקּון.ְלִמּדֹוָתיו.ּוַמֲעׂשָ ֶאת.ַהּתִ

ר. ּבֵ ים..ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ִמְתּגַ ּיִ יֵקי.ֱאֶמת.ּוְלַתְלִמיֵדיֶהם.ָהֲאִמּתִ ית.ְלַצּדִ ֲאִמּתִ

לֹו. ָלֵתת. ּלֹא. ׁשֶ ְחּבּולֹות,. ּתַ ִמיֵני. ָכל. ּבְ ָאָדם. ל. ּכָ ַעל. ְמֹאד. ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ

ן.ָצִריְך.ָהָאָדם.ָלחּוס.ּוְלַרֵחם. יֶהם..ַעל.ּכֵ יֵקי.ֱאֶמת.ּוְלַאְנׁשֵ ְלִהְתָקֵרב.ְלַצּדִ

יֹות. ְוַהּקּוׁשְ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ְיֵדי. ַעל. ְוַדְוָקא. ֵהיֵטב,. ּוְלִהְתּבֹוֵנן. ַעְצמֹו. ַעל.

יֶהם,.ָצִריְך.ְלִהְתעֹוֵרר.ְוָלַקַחת. יֵקי.ֱאֶמת.ְוַאְנׁשֵ ַהחֹוְדִרים.ְלֹמחֹו,.ַעל.ַצּדִ

ְלִהְתּבֹוֵנן. ָצִריְך. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ָלׁשּוב. ּומּוָסר. ּתֹוֵכָחה. ְלַעְצמֹו.

ים. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ִמּצַ ְלַהְרִחיקֹו. רֹוִצים. יֹות. ְוַהּקּוׁשְ ְלּבּוִלים. ַהּבִ ׁשֶ ֵהיֵטב,.

ֹמחֹו,. ֵאר,.ָחִליָלה,.ְמֻקְלָקל.ּבְ ָ יֶהם,.ְוַעל.ְיֵדי.ִהְתַרֲחקּות.זֹו.ָיכֹול.ְלִהּשׁ ְוַאְנׁשֵ

ים.ְוִקּיּום. ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ יו.ָלֶנַצח..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֵקרּוב.ְלַצּדִ ִמּדֹוָתיו.ּוְבַמֲעׂשָ ּבְ

ים. ַמֲעׂשִ ִמּדֹות,.ֵהן.ּבְ ּמַֹח,.ֵהן.ּבְ ן,.ֵהן.ּבַ אי.ְיֻתּקַ ַוּדַ ֲעצֹוֵתיֶהם,.ּבְ



ֹבָארֹות ַמֲחלֶֹקת.ּוְמִריָבהָהֵעצֹות                            ַהּמְ קסב

ב

ָכל.ְיהּוִדי,. ה.טֹוָבה.ּבְ ִמיד.ִלְמצֹוא.ֵאיֶזה.ְזכּות.ּוְנֻקּדָ ל.ּתָ ּדֵ ּתַ ָצִריְך ְלִהׁשְ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ָהָרעֹות,. ּוְבִמּדֹוָתיו. ֶחְסרֹונֹוָתיו. ּבְ ָלל. ּכְ יט. ְלַהּבִ ְולֹא.

ְנָאה,.ִקְנָאה.ּוַמֲחלֶֹקת..ַרק. ִאים.ִליֵדי.ׂשִ ֶחְסרֹונֹות.ָהָאָדם,.ּבָ יִטים.ּבְ ּבִ ּמַ ׁשֶ

ן.ָצִריְך. ן,.ַעל.ּכֵ ם.ּכֵ ים.ָרִעים.ּגַ ָאָדם.ִמּדֹות.ָרעֹות.ּוַמֲעׂשִ י.רֹב.ֵיׁש.ּבָ ַעל.ּפִ ׁשֶ

יֶהם.ָהָרִעים.. ּדֹוֵתיֶהם.ּוַמֲעׂשֵ לֹום,.ִמּמִ ּלֹא.ִלְלֹמד,.ַחס.ְוׁשָ ֵהר.ְמֹאד.ׁשֶ ְלִהּזָ

ים.ַהחֹוְלִקים.ָעָליו. ל.ָאָדם.ְלַכף.ְזכּות,.ֲאִפילּו.אֹוָתם.ֲאָנׁשִ ְוָצִריְך.ָלדּון.ּכָ

ְנָאה.ְוִקְנָאה..ְוַעל. ֲחלֶֹקת.ּוִמּשִׂ ִמיד.ִמּמַ ֵצל.ּתָ ים.אֹותֹו,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיּנָ ּוְמַבּזִ

ה.ִמיֵני. ַכּמָ ץ.ּבְ ּבָ ֶתר.ָיָקר,.ְמׁשֻ ה.ּכֶ ל.ָאָדם.ְלַכף.ְזכּות.עֹוׂשֶ ן.ּכָ ּדָ ְיֵדי.ֶזה.ׁשֶ

א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן". "ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְיָקרֹות,. ֲאָבִנים.

ַע".ִסיָמן.ו'. סֹוף.ַהּתֹוָרה."ְקָרא.ֶאת.ְיהֹוׁשֻ ּבְ

ג

ים.אֹותֹו.ְוהּוא.ׁשֹוֵתק,.ְוֵאינֹו. הּו,.ּוְמַבּזִ ׁש ַמֲחלֶֹקת.ּוְמִריָבה.ַעל.ִמיׁשֶ ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ַרק. אֹותֹו,. ים. ּוְמַבּזִ ּבֹו. ְלָחִמים. ַהּנִ ים,. ַלֲאָנׁשִ ִמְלָחָמה. יב. ֵמׁשִ

ְלַחם.ּבֹו,.ַרק. ּנִ ָחֵפץ.ְלַצֵער.ֶאת.ִמי.ׁשֶ ֵני.ׁשֶ תֹו.ְוׁשֹוֵתק,.ְולֹא.ִמּפְ ׁשֹוֵמר.ֶחְרּפָ

ר. ְוִעּקָ ׁשּוָבה. ּתְ ר. ִעּקַ ֶזה. ֲהֵרי. ֲעוֹונֹות,. ַרת. ּפָ ּכַ לֹו. ְהֶיה. ּתִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ׁשֹוֵתק.

ְל"ָכבֹוד. ְוזֹוֶכה. י. ֲאִמּתִ ָחָכם. ְוהּוא. ַוֲעוֹונֹוָתיו.. ֲחָטָאיו. ל. ּכָ ַעל. ּקּון. ַהּתִ

ל."ָאָדם. ְבִחיָנה.ׁשֶ ּבִ ֵלל. ה.ְלִהּכָ ְוִיְזּכֶ א,. ּוְלֵחֶלק.טֹוב.ָלעֹוָלם.ַהּבָ ֱאלֹוִקי".

ְלָכל. ט. ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֹוֵצא. ם. ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ כ"ו.(. ְיֶחְזֵקאל.א,. ן. )ַעּיֵ א,". ּסֵ ַהּכִ ַעל. ב. ַהּיֹוׁשֵ

ֵאי.עֹוָלם. ים.ּבָ ָהֲאָנׁשִ
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ד

הּוא. ִעים.ְוחֹוְלִקים.ַעל.ָהֱאֶמת..ַרק.ִמי.ׁשֶ ְרׁשָ רֹות.ּבָ ָאסּור ָלָאָדם.ְלִהְתּגָ

ַהְיסֹודֹות. ע. ֵמַאְרּבַ ָהַרע. ל. ּכָ ל. ּוִבּטֵ ק. ִסּלֵ ָבר. ּכְ ׁשֶ מּור,. ּגָ יק. ַצּדִ

ֲעֵבָרה,. ִמְכׁשֹול. ׁשּום. לֹו. ֶיֱאַרע. ּלֹא. ׁשֶ טּוַח. ּבָ ׁשֶ ַעד. ִמּדֹוָתיו,. ל. ּכָ ן. ְוִתּקֵ

ִעים..ֲאָבל. ְרׁשָ רֹות.ּבָ ִלים.ְלִהְתּגָ ים.ַהְמקָֹרִבים.ֵאָליו.ְמֻסּגָ יק.ָכֶזה.ַוֲאָנׁשִ ַצּדִ

ָהַרע.ִנְמָצא.ּבֹו. בֹו.ְלַגְמֵרי,.ֲאִפילּו.ׁשֶ ל.ֶאת.ָהַרע.ׁשְ ּטֵ ֲעַדִין.לֹא.ּבִ ָאָדם.ׁשֶ

ֵאינֹו. עֹוד. ל. ּכָ ֲעֵבָרה. עֹוֵבר. ֵאינֹו. ֹפַעל. ּבַ ׁשֶ ַהְינּו,. ֹפַעל,. ּבַ ְולֹא. כַֹח. ּבְ ַרק.

ל,. ׁשֵ יֹון.ָעלּול.הּוא,.ָחִליָלה,.ְלִהּכָ יַע.ְלִנּסָ יֹון,.ֲאָבל.ִאם.ַיּגִ ְפֵני.ִנּסָ עֹוֵמד.ּבִ

י. ִעים,.ּכִ ְרׁשָ רֹות.ּבָ מּור,.ְוָאסּור.לֹו.ְלִהְתּגָ יק.ּגָ ב.ַצּדִ ֶזה.ֵאינֹו.ֶנְחׁשָ ָאָדם.ּכָ

ִמן. ל. ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּוִבְגבּוָרה,. כַֹח. ּבְ לֹו. יק. ְלַהּזִ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָעלּול,. ע. ָהָרׁשָ

מּור,.ָיכֹול.ְלהֹוִריד.ַעְצמֹו.ְלתֹוְך. יק.ּגָ הּוא.ַצּדִ ְטָרא.ַאֳחָרא..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ַהּסִ

יל.ֶאת. ּפִ ּבֹר,.ְלַהְכִניַע.ּוְלַהׁשְ ע.ֶאת.ּכֹחֹו,.ְוִלׁשְ ל.ָהָרׁשָ ְרּכֹו.ְמַקּבֵ ּדַ ּנֹור.ׁשֶ ַהּצִ

ָראּוי. ע.ּכָ ָהָרׁשָ

ה

ֵלמּות,. רּות.ּוִבׁשְ ַכׁשְ ְהֶיה.ּבְ יִצית.ּתִ ַהּצִ ִמְצַות.ִציִצית,.ׁשֶ ְזָהִרים.ּבְ ּנִ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ֶנֶגד.ַהחֹוְלִקים,. ר.ּכְ ּבֵ ר.ְלִהְתּגַ ְלָחן.ָערּוְך,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֶאְפׁשָ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

יָלם.ּוְלַהְכִניָעם. ּפִ ר.ְלַהׁשְ ים.ַהחֹוְלִקים.ַעל.ָהֱאֶמת,.ְוֶאְפׁשָ ַהְינּו.ָהֲאָנׁשִ

ו

ְקרּוִיים. יֶהם. ַחּיֵ ּבְ ַאף. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ַעל. ְוַהחֹוְלִקים. ִעים  ָהְרׁשָ

ְך.ַרק.ַעל.ְיֵדי. ְמׁשָ ה.ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ים.ּדִ י.ֵאין.ָלֶהם.רּוַח.ַחּיִ ֵמִתים,.ּכִ

ר. ִעּקַ ׁשֶ ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהַאְדמֹו"ר,. ִסְפֵרי. ּבַ ְמבָֹאר. ם. ּגַ ֱאֶמת.. יֵקי. ַצּדִ
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ְכִלית.הּוא. ר.ַהּתַ ִעּקַ ָאָדם,.ְלָהִבין.-.ׁשֶ ּבָ ֶכל.ׁשֶ ַעת.ְוַהּשֵׂ ָמה.הּוא.ַהּדַ ׁשָ ַהּנְ

ַעל. ֲעבֹר. ִמּלַ ְלִהְתָיֵרא. ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ְלַהֲאִמין.

ִעים,.ַעל. דֹוָלה..ְוֵאּלּו.ָהְרׁשָ ַאֲהָבה.ּגְ ם.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ּבְ ְרצֹונֹו,.ּוְלַקּיֵ

ֶכל. ְוַהּשֵׂ ַעת. ַהּדַ דּו.ֶאת. ִאּבְ יֶהם.ָהָרִעים. ּוַמֲעׂשֵ ֲאוֹוֵתיֶהם.ָהָרעֹות. ּתַ ְיֵדי.

ֵהִמית,.ַהְינּו. י.ִאם.ֶנֶפׁש.ַהּבְ ֶהם.ּכִ ִרים.ְלַמְעָלה,.ְולֹא.נֹוַתר.ּבָ ְזּכָ י,.ַהּנִ ָהֲאִמּתִ

ֵאיָנם.יֹוְדִעים.ַרק.ֶלֱאכֹל. לֹוַמר.ׁשֶ ְבֵהָמה,.ּכְ ם.ּבִ צּוי.ּגַ ם.ַהּמָ ָ ֶכל.ַהְמֻגּשׁ ַהּשֵׂ

י. ָהֲאִמּתִ ֶכל. ַהּשֵׂ ֶאת. ֲאָבל. ׁש,. ַמּמָ ְבֵהָמה. ּכִ ֲאוֹות. ּתַ ָאר. ּוׁשְ ּתֹות. ְוִלׁשְ

יֶהם.. ַחּיֵ ן.ְקרּוִיים.ֵהם.ֵמִתים.ֲאִפילּו.ּבְ דּו,.ַעל.ּכֵ ה."ָאָדם".ִאּבְ ְגָללֹו.ְיֻכּנֶ ּבִ ׁשֶ

ָלן,. ם,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ִקְרּבָ ָבר.ֵמת.ּבְ ר.ָהָאָדם.ּכְ הּוא.ִעּקַ י.ׁשֶ ֶכל.ָהֲאִמּתִ י.ַהּשֵׂ ּכִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ֵהִמית,.ּכַ ֶפׁש.ַהּבְ ֶהם.ַרק.ַהּנֶ ְוֵאין.ּבָ

ז

ל.ַיְדָענּוָתם. ׁשֶ ְך.ּבְ ים.ּכָ ֻכּנִ ים.ַהּמְ י.רֹב.ַהּלֹוְמִדים,.ַהְינּו.ָהֲאָנׁשִ ַעל.ּפִ ַמה ׁשֶ

נֹוֵבַע. ֶזה. ָבר. ּדָ יִקים,. ּדִ ַהּצַ ַעל. חֹוְלִקים. ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ּבְ ה. ָהַרּבָ

ִלים. ָלן,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַקּבְ ֵגאּות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֵהם.לֹוְמִדים.ּתֹוָרה.ּבְ ֵמֲחַמת.ׁשֶ

יִקים. ּדִ יֵקי.ֱאֶמת..ֲאָבל.ַהּצַ ּבּוֵרים.ָרִעים.ּוְבזּוִיים.ַעל.ַצּדִ ר.ּדִ ְתחֹון.ֶפה.ְלַדּבֵ ּפִ

ּבּוֵריֶהם.ָהָרִעים.ְוהֹוְפִכים.אֹוָתם.ַל"ֲהָלכֹות",. ל.ּדִ ִנים.ּכָ ים.ְמַתּקְ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ים. ַבּזִ ּמְ ְזיֹונֹות.ׁשֶ ּבּוֵריֶהם.ָהָרִעים.ְוַהּבִ ַהְינּו.ִלּמּוֵדי.ֱאֶמת..ְוַדְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ּדִ

ם. ֵ ְלַהּשׁ דֹוִלים. ּגְ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ יִקים. ּדִ ַהּצַ ַמֲעִלים. ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ֶאת.

ַרְך. ִיְתּבָ
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ח

ה,.ַהְינּו,. ָ ֻדּשׁ ִעים.ַהּמֹוְנִעים.ִמן.ַהּקְ ּסֹוְבִלים ִיּסּוִרים.ֵמחֹוְלִקים.ּוְרׁשָ ׁשֶ ּכְ

ִרים. ׁשֵ ּכְ ים. ֲאָנׁשִ ֶנֶגד. ּכְ ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ִצים. ְוַהּלֵ ִעים. ָהְרׁשָ ׁשֶ

ֶרְך. ֵדי.ְלַהְרִחיָקם.ִמּדֶ ִיּסּוִרים,.ּכְ ִלים.אֹוָתם.ּבְ ים.ּוַמְרִעיִמים.ּוְמַבְלּבְ ּיִ ֲאִמּתִ

ֵצל. ְלִהּנָ ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. ִרים. ׁשֵ ַהּכְ ים. ָהֲאָנׁשִ ְוֵאּלּו. ַהּתֹוָרה,. ֶרְך. ּדֶ ָהֱאֶמת,.

ֵטי.ֻאּמֹות.ָהעֹוָלם,.ֲאַזי. ּפְ אֹות.ּוִמׁשְ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ַעְרּכָ ֵמֶהם.ּוְלַהְכִניָעם,.ּכִ

ִצים. ִעים.ְוַהּלֵ יל.ֶאת.ָהְרׁשָ ּפִ ל.ְלַהְכִניַע.ּוְלַהׁשְ ּדֵ ּתַ דֹוָלה.ִהיא.ְלִהׁשְ ִמְצָוה.ּגְ

ל.ֻאּמֹות. ָלה.ׁשֶ ְמׁשָ ְלכּות.ְוַהּמֶ ֵטי.ָהֻאּמֹות,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ַהּמַ ּפְ י.ִמׁשְ ַעל.ּפִ

יָלם. ּפִ ֵדי.ְלַהְכִניָעם.ּוְלַהׁשְ ר.ָממֹון.ּכְ דֹוָלה.ִהיא.ְלַפּזֵ ם.ִמְצָוה.ּגְ ָהעֹוָלם..ּגַ

ט. ּפָ ִנים.ּוַמֲעִלים.ִמׁשְ בָֹאר,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַתּקְ ּמְ ֵטי.ָהֻאּמֹות,.ּכַ ּפְ ַעל.ְיֵדי.ִמׁשְ

ט. ּפָ ן.ִמׁשְ ּקֵ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמּתַ ְטָרא.ַאֳחָרא..ַהְינּו.ׁשֶ ִלּפֹות.ְוַהּסִ ה.ִמן.ַהּקְ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִעּוּות. ׁשּום. ְללֹא. ֵיְצאּו. ּתֹוָרה. יֵני. ּדִ ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ ּדְ ין. ּדִ י. ּתֵ ּבָ ל. ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ב.ַהּשׁ ְפָעִמים.ְמַסּבֵ ּלִ "ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות"..ׁשֶ ֶקר..ְוֵכן.ְמבָֹאר.ּבְ ְוׁשֶ

ָהֱאֶמת,. ֶאת. סֹוְבִלים. ֵאיָנם. ׁשֶ ים. ָהֲאָנׁשִ ַהְינּו. ְוַהחֹוְלִקים,. ִעים. ָהְרׁשָ ׁשֶ

י.ִאם.ַעל.ְיֵדי. י.ֱאֶמת,.ְוֵאּלּו.ֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ְלַהְכִניָעם.ּכִ ֶנֶגד.ַאְנׁשֵ רּו.ּכְ ּבְ ִיְתּגַ

ן,. ְיֻתּקַ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ט. ּפַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ָהעֹוָלם,. ֻאּמֹות. ל. ׁשֶ ִנים. ְוַדּיָ ִטים. ּפָ ִמׁשְ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ט

ְונֹוְסִעים.ַעל. ים,.ַההֹוְלִכים. ּיִ יֵקי.ַהּדֹור.ָהֲאִמּתִ ַצּדִ ַהְינּו. ַהּדֹור,. מֹוִכֵחי 

ָרֵאל. ֵני.ִיׂשְ ְתׁשּוָבה.ֶאת.ּבְ יב.ּבִ ֵדי.ְלהֹוִכיַח.ּוְלָהׁשִ ֵני.ָהֲאָרצֹות.ּכְ ּפְ

ּסּוִרים. ְוַהּיִ רֹות. ִלים.-.ֶאת.ַהּצָ ַמִים,.מֹוִכיִחים.ֵאּלּו.ְמַבּטְ ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם.ׁשֶ

לֹום.ַעל.ְיֵדי.ֲעבֹוָדָתם.ּומֹוְנִעים.ַמֲחלֶֹקת.ּוִמְלָחָמה.. ים.ׁשָ ִמן.ָהעֹוָלם,.ַמְרּבִ
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ַמִים.. ָ ּשׁ ּבַ ָרֵאל.ַלֲאִביֶהם.ׁשֶ ְוַעל.ְיֵדי.ַהּתֹוֵכָחה.ְוַהּמּוָסר.ְמָקְרִבים.ֶאת.ֵלב.ִיׂשְ

ֶרְך. ּדֶ ַהּתֹוָרה,. ֶרְך. ִמּדֶ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְרחֹוִקים,. ָרֵאל. ִיׂשְ ֵני. ּבְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ

ַרְך.ְמֻרָחק.ֵמֶהם,.ָחִליָלה,.ְוֵאין,.ָחִליָלה,. ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ַהּשׁ אי.ּגַ ַוּדַ ּבְ ָהֱאֶמת,.

ִמְתָקְרִבים. ָרֵאל. ִיׂשְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָרֵאל. ִיׂשְ ין. ּבֵ לֹום. ׁשָ

לֹום. י.מֹוִכֵחי.ָהֱאֶמת,.ֵיׁש.ׁשָ ַרְך.ַעל.ְיֵדי.ַהּתֹוָכָחה.ְוַהּמּוָסר.ִמּפִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ַעד. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ר,. ּבֵ ִמְתּגַ ּדֹור. ּבַ ָהַרע. ר. ְוַכֲאׁשֶ ַרְך.. ִיְתּבָ ְלֵבינֹו. יֵניֶהם. ּבֵ

ל. ּכָ יִעים. ַמְרׁשִ ַהּדֹור. י. ַאְנׁשֵ ׁשֶ ַהְינּו,. ְוַהּמּוָסר,. ַהּתֹוֵכָחה. ְתַקְלְקִלים. ּמִ ׁשֶ

ֹמַע.ֶאת.ַהּתֹוֵכָחה. ֵאיָנם.ֲחֵפִצים.עֹוד.ִלׁשְ ְך.ּוְמֻרָחִקים.ִמן.ָהֱאֶמת,.ַעד.ׁשֶ ּכָ

ְוִנְגָרִמים. עֹוָלם,. ּבָ לֹום. ָ ַהּשׁ ִמְתַקְלֵקל. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ָהֱאֶמת,. מֹוִכיֵחי. י. ִמּפִ

ְוֵיׁש. ְלָמקֹום. קֹום. ִמּמָ ים. ְמֹגָרׁשִ ָרֵאל. ׂשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו,. ּוַמֲחלֶֹקת.. ים. רּוׁשִ ּגֵ

ֵהן. ִדיָנה,. ַלּמְ ְמִדיָנה. ין. ּבֵ ְכָלִלּיּות. ּבִ ֵהן. עֹוָלם,. ּבָ ּוַמֲחלֶֹקת. ִמְלֲחמֹות.

ְלִדְבֵרי. ׁשֹוְמִעים. ֵאין. ֶ ּשׁ ְגַלל. ּבִ זֹאת. ְוָכל. ַלֲחֵברֹו.. ָאָדם. ין. ּבֵ ְפָרִטּיּות. ּבִ

ל.ָאָדם. ים,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּתֹוֶעה.ּכָ ּיִ י.ַהּמֹוִכיִחים.ָהֲאִמּתִ ָהֱאֶמת.ְוַהּמּוָסר.ִמּפִ

ָגִמים. י.ִמּפְ ה.ִמְכׁשֹולֹות.ּוְפָגִמים..ּכִ עֹוָתיו.ַהּכֹוְזבֹות.ְונֹוֵפל.ְלַהְרּבֵ ַעל.ְיֵדי.ּדֵ

יֵקי. ל.ַהּמֹוִכיִחים,.ַצּדִ עֹות.ׁשֶ ֵצל.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ַהּדֵ ר.ְלִהּנָ ּוִמְכׁשֹולֹות.ֶאְפׁשָ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ "ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות".ּבְ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָהֱאֶמת..ּכָ

י

יֵקי. ִדים.ְוַהחֹוְלִקים.ַעל.ַצּדִ ְתַנּגְ ַרְך.רֹוֶצה.ִלְדחֹות.ֶאת.ַהּמִ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ

יל.אֹוָתם.ְלַתֲאַות.ָממֹון,.ּוְמעֹוֵרר. ָהֱאֶמת.ּוְמקָֹרֵביֶהם,.ֲאַזי.ַמּפִ

ִמיד.ַאַחר.ָממֹון,.ָהְרָחָבה.ְוַתֲענּוֵגי.עֹוָלם. פּו.ּתָ ְרּדְ ּיִ ֶהם.ָרצֹון.ּוְתׁשּוָקה.ׁשֶ ּבָ

ִמיד. ּתָ ְטרּוִדים. ְהיּו. ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ָממֹון,. ַתֲאַות. ּבְ לּוִלים. ּכְ ֵאּלּו. ל. ּכָ ׁשֶ ה,. ַהּזֶ

חּו.ִמַצִדיֵקי.ָהֱאֶמת.ּוְמקָֹרֵביֶהם..ְוָצִריְך.ָלַדַעת. ּכְ ׁשְ ּיִ ַתֲאוֹוֵתיֶהם,.ַעד.ׁשֶ ּבְ
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ָמד",.ֲעבֹוָדה.ָזָרה,. ׁש."ׁשְ ָלן,.ַמּמָ ֲאַות.ָממֹון.ִהיא,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ י.ּתַ ְוִלְזּכֹר,.ּכִ

ְמֶרּנּו. חֹוָרה.ּוִמיָתה,.ה'.ִיׁשְ ִנים.ֲחׁשּוכֹות(.ַעְצבּות,.ָמָרה.ׁשְ ין.ֲחׁשֹוִכין,.)ּפָ ַאְנּפִ

יֹוֵתר. דֹול. ּגָ ּוִמְכׁשֹול. ִקְלקּול. ֵאין. ֶ ּשׁ ַהְינּו,. דֹוָלה,. ּגְ ְנִפיָלה. ְוֵאין. יֵלנּו.. ְוַיּצִ

ִזְכרֹונֹו. נּו. ֵמַרּבֵ ּיֹות". ַמֲעׂשִ "ִסּפּוֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוִבְפָרט,. ָממֹון.. ֲאַות. ִמּתַ

ֵצל. ְלִהּנָ יֹוֵתר. ַקל. ֲאוֹות. ַהּתַ ל. ּכָ ּמִ ׁשֶ ה(,. ִפּלָ ּתְ ַעל. ִמּבַ י"ב. ה. )ַמֲעׂשֵ ִלְבָרָכה,.

י. ַחּיֵ ְמָמְרִרים.ֶאת. ְרָנָסה. ּפַ ְוַדֲאַגת. זֹו. ֲאָוה. ּתַ י. ּכִ ֲאַות.ָממֹון.. ִמּתַ ר. ֵמָאׁשֵ

ד,.ָחִליָלה,.ֶחְלקֹו. ה.זֹו.ָעלּול.ְלַאּבֵ ל.ָיָמיו,.ְוַעל.ְיֵדי.ַתֲאָוה.ְמֻגּנָ ָהָאָדם.ּכָ

ְלקּוִלים. ַהּקִ ֶאת. יׁש. ְלַהְרּגִ ָראּוי. ּכָ ִמְתּבֹוֵנן. ֵאינֹו. ִאם. ָהעֹוָלמֹות. ֵני. ׁשְ ּבִ

ר. ְוַכֲאׁשֶ ֵצל.ֵמֶהם.. ְלִהּנָ ְכֵדי. ּבִ מֹון,. ַהּמָ ֲאַות. ִמּתַ ַהּיֹוְצִאים. ְכׁשֹולֹות,. ְוַהּמִ

ִריתֹו. ֹוֵמר.יֹוֵתר.ּבְ ּשׁ י.ׁשֶ ּמִ ים,.ָצִריְך.ָלַדַעת,.ׁשֶ ין.ֲאָנׁשִ ּפֹוֶרֶצת.ַמֲחלֶֹקת.ּבֵ

ֲחֵברֹו,. ֶאת. יל. ְלַהּפִ ָיכֹול. ֱאֶמת,. יק. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל.

ִהיא. ִרית.ְלַתֲאַות.ָממֹון,.ׁשֶ ִמיַרת.ַהּבְ ִעְנַין.ׁשְ ּבְ ְדֵרָגתֹו. ּנּו.ִמּמַ ָהָרחֹוק.ִמּמֶ

בָֹאר. ּמְ יֹוֵתר,.ּכַ דֹול.ּבְ ְכׁשֹול.ַהּגָ ְלקּול.ְוַהּמִ י.הּוא.ַהּקִ דֹוָלה.ְמֹאד,.ּכִ ְנִפיָלה.ּגְ

ּלֹא.ִיּפֹל.ְלַתֲאַות.ָממֹון. ֵהר.ְמֹאד,.ׁשֶ ל.ָאָדם.ְלִהּזָ ן.ָצִריְך.ּכָ ְלַמְעָלה..ַעל.ּכֵ

ֲחלֶֹקת. יֹוֵתר.ִהיא,.ְלִהְתַרֵחק.ְמֹאד.ִמּמַ ַעל.ְיֵדי.ַמֲחלֶֹקת..ְוָהֵעָצה.ַהּטֹוָבה.ּבְ

הּו. ֶ ַמּשׁ ֲאִפילּו.ּבְ

יא

ן. ים.ּכֵ ים,.עֹוׂשִ ּיִ ם.ָהֲאִמּתִ ֵ ים.ּוְמָחְרִפים.ֶאת.ִיְרֵאי.ַהּשׁ ִדים ַהְמַבּזִ ְתַנּגְ ַהּמִ

ּכֹוְזִבים,. ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ִמּתַ ּתֹוָרה. ִלים. ַקּבְ ּמְ ׁשֶ ֵמֲחַמת.

ְיהּוָדִאין".. ִדין. "ׁשֵ ם. ׁשֵ ּבְ ה.אֹוָתם. ְמַכּנֶ רנג(. ף. ּדַ יְנָחס. )ּפִ דֹוׁש. ַהּקָ ַהּזַֹהר. ׁשֶ

ְוֵאיָנּה. ִהיא. ּכֹוֶזֶבת. ּתֹוָרה. יֶהם,. ִמּפִ ִלים. ְמַקּבְ ִדים. ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשֶ זֹו,. ְותֹוָרה.

ֱאֶמת.. ּבֶ ְצוֹות. ַהּמִ ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ָאָדם. ׁשּום. ְלעֹוֵרר. ְיכֹוָלה.
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א,. ַרּבָ ל.ׁשּום.ּתֹוֶעֶלת.ְוטֹוָבה,.ַאּדְ ר.ְלַקּבֵ ֵאּלּו.ִאי.ֶאְפׁשָ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ּכָ ִמּתַ

דּות. ַעל.ָיָדם.נֹוְפִלים,.ָחִליָלה,.ִלְכִפירֹות.ּוְלִהְתַנּגְ

יב

ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ּתַ אֹוְרִחים. ַהְכָנַסת. ְיֵדי. ַעל 

ִדים,. ְתַנּגְ ַהּמִ ֶנֶגד. ּכְ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ זֹו. ִמְצָוה. ְיֵדי. זֹוִכים.ַעל. ם. ּגַ ית.. ֲאִמּתִ

ָלל. ֵניֶהם.ּכְ ֵטל.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּבָ ִצים,.ּוִבְפָרט.ׁשֶ ַהחֹוְלִקים.ְוַהּלֵ

יג

ִמיד.ֶחְסרֹונֹות. ים.ּתָ ׂשִ ל.ָאָדם.ְלַכף.חֹוב,.ּוְמַחּפְ ִמיד.ּכָ ִנים.ּתָ ים ַהּדָ ָהֲאָנׁשִ

ַאֳחָרא,. ְטָרא. ַהּסִ ִמּתֶֹקף. ִאים. ּבָ ֵאּלּו. ֲאֵחִרים,. ּבַ ּוְפָגִמים.

ֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ִלְסּבֹל. ית.ו,.יג(.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ֵראׁשִ ר",.)ּבְ ׂשָ ל.ּבָ ִחיַנת."ֵקץ.ּכָ ּוִמּבְ

ל. ה.ָרָעה.זֹו.ׁשֶ ָכל.ָאָדם.ֶחְסרֹונֹות.ְוִקְלקּוִלים..ִמּדָ ׁשּום.ָאָדם,.ּומֹוְצִאים.ּבְ

ְרִכילּות,. ָהַרע,. ָלׁשֹון. ַהְינּו. ּבּור,. ַהּדִ ַגם. ִמּפְ נֹוַבַעת. ֶחְסרֹונֹות. ִחּפּוׂש.

זֹו,. ָרָעה. ה. ִמּדָ ְלַהְכִניַע. ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. יֵלנּו.. ְוַיּצִ ְמֶרּנּו. ִיׁשְ ה'. ְוכּו',. ֵליָצנּות.

ֵהר. ּבּור,.ַהְינּו.ְלִהּזָ ּקּון.ַהּדִ י.ִאם.ַעל.ְיֵדי.ּתִ ל.ָאָדם.ְלַכף.חֹוב,.ּכִ ַהְינּו.ָלדּון.ּכָ

ה. ָ ִדּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ גּוִמים.ּוְלַהְרּבֹות.ּבְ ּבּוֵרים.ּפְ ֵמר.ְמֹאד.ִמּדִ ָ ּוְלִהּשׁ

יד

ִהְתעֹוְררּות. ִלים.ּבְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ה,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ִפּלָ ּתְ ִים.ּבַ ּפַ ַעל ְיֵדי.ְמִחיַאת.ּכַ

ה.ּוִמְתעֹוְרִרים. ִפּלָ ִמּלֹות.ַהּתְ ים.ִחּיּות.ְואֹור.ּבְ יׁשִ ּוְבִהְתַלֲהבּות.ּוַמְרּגִ

לֹות.ַמֲחלֹקֹות.ַוֲהִריגֹות. ּטְ ִים,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבַ ּפַ ַעל.ְיֵדי.ִחּיּות.זֹו.ִלְמֹחא.ּכַ

לֹום. עֹוָלם.ְוזֹוִכים.ְלׁשָ ּבָ
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טו

ַעס. ֲחלֶֹקת.ְוַהּכַ ר.ַהּמַ י.ִעּקַ ֲחלֶֹקת..ּכִ י.ִמְתַרֵחק.ִמּמַ ַעת.ֲאִמּתִ ׁש.לֹו.ּדַ ּיֵ ִמי ׁשֶ

ֵני.ָאָדם,.ִהיא. ין.ּבְ ֲחלֶֹקת.ַהּפֹוֶרֶצת.ּבֵ ַעת..ַהְינּו,.ַהּמַ נֹוְבִעים.ֵמֹחֶסר.ּדַ

ֵאיָנם.ְמִביִנים.ֶזה.ֶאת.ֶזה,.ּוִבְגַלל.ֶזה.ֵיׁש. ָראּוי,.ׁשֶ ֵאיָנּה.ּכָ ם.ׁשֶ ְעּתָ ֵמֲחַמת.ּדַ

ִמי. ַאְך. ֲחֵברֹו.. ִעם. ֶאָחד. ּוְלִהְתקֹוֵטט. ָלִריב. ּוָבִאים. יֵניֶהם,. ּבֵ ְלּבּוִלים. ּבִ

יֹוֵתר. ַעס.ּוַמֲחלֶֹקת.ְמכָֹעִרים.ּבְ ּכָ ֶ יׁש.ּשׁ ְעּתֹו.ְרָחָבה.יֹוֵתר,.ֵמִבין.ּוַמְרּגִ ּדַ ׁשֶ

ּוְמבָֹאר. ְמֹאד.. ֵמֶהם. ּוִמְתַרֵחק. ְך. ּכָ ְלִהְתַנֵהג. ַעת. ּדַ ְלַבר. ָראּוי. ֵאין. ֶ ּשׁ

ְגַלל.ָממֹון,. ֵני.ָאָדם,.ֵהן.ּבִ ין.ּבְ ר.ֵיׁש.ַמֲחלֶֹקת.ּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ "ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות".ׁשֶ ּבְ

לֹו. יַע. ּגִ ַהּמַ ֶחְלקֹו. ַלֲחֵברֹו. ִאיׁש. ר. ְלַוּתֵ ָצִריְך. ֲאֵחִרים,. ִעְנָיִנים. ְגַלל. ּבִ ֵהן.

ֲחלֶֹקת..ְוַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה. ַעס.ּוִמן.ַהּמַ ֵצל.ִמן.ַהּכַ ְכֵדי.ְלִהּנָ ֱאֶמת,.ּבִ ּבֶ

ַעת.ָלָאָדם.ָהעֹוֵסק. י.ַהּתֹוָרה.ְמִביָאה.ּדַ ית,.ּכִ ֱאֶמת.זֹוִכים.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ּבֶ

ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ֶלת. ּטֶ ִמְתּבַ ֱאֶמת,. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ָלֵכן,. ֱאֶמת,. ּבֶ ּה. ּבָ

י. "ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א',.ִסיָמן.נ"ו."ּכִ בָֹאר.ּבְ ּמְ לֹום,.ּכַ ָ ה.ַהּשׁ ּוִמְתַרּבֶ

ן.ַאְדמֹו"ר,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ְלַדַעת. ּוֵ אי.ִמְתּכַ ַעת",.ּוְבַוּדַ ּדַ לּוי.ּבַ לֹום.ּתָ ׁשָ

ַעת.ּתֹוָרה. ית,.ּדַ ֲאִמּתִ

טז

ְוהּוא. ית,. ֲאִמּתִ ַעת. ּדַ ָהָאָדם. ַעל. ְך. ִנְמׁשָ ִמְקֵוה. ּבְ ְטִביָלה. ְיֵדי. ַעל. ם  ּגַ
ֲחלֶֹקת.ְוַהְקַטטֹות. ִמְתַרֵחק.ִמן.ַהּמַ

יז

לֹום,. ַעס.ִמְתעֹוְרִרים.ַעל.ָהָאָדם,.ַחס.ְוׁשָ ל.ּכַ ה.ָהָרָעה.ׁשֶ ּדָ ַעל ְיֵדי.ַהּמִ

ּקּון. ִמיד..ַהּתִ ְמַקְטְרִגים.ְוׂשֹוְנִאים,.ְוֵהם.ְמַקְטְרִגים.ְוחֹוְלִקים.ָעָליו.ּתָ
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ת. ּבָ ׁשַ ְיֵדי.עֶֹנג. ֲעִנית.אֹו.ַעל. ּתַ ְיֵדי. ַעס.הּוא.ַעל. ַהּכַ ִמן. ֵצל. ְלִהּנָ ְוָהֵעָצה.

ְוָהְרָחבֹות. ֲענּוִגים. ּתַ ּבַ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִגים. ְתַעּנְ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו,. ַמִים.. ׁשָ ם. ְלׁשֵ

ת. ּבָ ַ ד.ֶאת.ַהּשׁ ֵדי.ְלַכּבֵ ל.זֹאת.ּכְ ְבָגִדים.ְוכּו',.ֲאָבל.ּכָ ֶקה,.ּבִ ַמֲאָכל.ּוְבַמׁשְ ּבְ

ֶזה. ְיֵדי. ַעל. אּות,. ּגֵ אֹו. ַתֲאָוה. ֵמֲחַמת. ָחִליָלה,. ְולֹא,. ה',. ְרצֹון. ְלִקּיּום.

ִמיֵני. ל. ִמּכָ ֵצל. ְלִהּנָ ָהֵעָצה. ר. ִעּקַ ָאְמָנם. ְוׂשֹוְנִאים.. ַקְטְרִגים. ִמּמְ ִנּצֹוִלים.

ה,.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִרּבּוי. ֻגּנָ ַעס.ַהּמְ ת.ַהּכַ ּדַ ֵצל.ִמּמִ ִמּדֹות.ָרעֹות.ְוֵכן.ְלִהּנָ

"ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ְוַתֲחנּוִנים. ה. ִפּלָ ּתְ

ֲהָלכֹות".

יח

ַמֲאִמין. ֵאינֹו. ׁשֶ ֵמֲחַמת. הּוא. ָאָדם. ַעל. ְתעֹוֶרֶרת. ַהּמִ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ר  ִעּקַ

ָאָדם,. ַעל. ַמֲחלֶֹקת. ִמְתעֹוֶרֶרת. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ן. ּכֵ ַעל. ֱאֶמת.. יֵקי. ַצּדִ ּבְ

יֹות,.הּוא.ָצִריְך.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּוְלִהְתעֹוֵרר. חֹוְלִקים.ָעָליו.ְוׁשֹוֲאִלים.ָעָליו.ֻקׁשְ ׁשֶ

ים,.ְוַעל.ְיֵדי. ּיִ ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ ּלֹא.ֶהֱאִמין.ּבַ ַגם.ֶזה.ׁשֶ ְתׁשּוָבה.ַעל.ּפְ ָלׁשּוב.ּבִ

לֹום. ה.ְלׁשָ ֲחלֶֹקת.ֵמָעָליו.ְוִיְזּכֶ ל.ַהּמַ ּטֵ ְתּבַ ֱאמּוַנת.ֲחָכִמים.ּתִ ן.ּבֶ ֻתּקָ ּיְ ׁשֶ

יט

ה.ִסְפֵרי.ֱאֶמת,.ַוֲעִתיִדין.ִלְהיֹות.עֹוד.ְסָפִרים.נֹוָסִפים,. עֹוָלם.ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ

ים.ַעל. ל.ָהֲאָנׁשִ ּכָ ׁשֶ חּוץ.ְמֹאד. ּנָ ׁשֶ ִנְצָרִכים.ָלעֹוָלם..ַהְינּו,. ְוָכל.ֵאּלּו.

ם.ְוִקּיּום. ֵ ְתעֹוְררּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת,.ּבִ ֵבל.ִיְלְמדּו.ּבַ ֵני.ּתֵ ּפְ

ַעת.ּתֹוָרה. י.ּדַ ר.ַעל.ּפִ ְתַחּבֵ ּנִ ַהּתֹוָרה..ְוָאסּור.ַלְחלֹק.ְוִלְלעֹג.ְלׁשּום.ֵסֶפר.ׁשֶ

ם,. ֵ אי.ִמְתעֹוְרִרים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ַוּדַ ֶזה.ּבְ ֵסֶפר.ּכָ י.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּבְ ֱאֶמת,.ּכִ ּבֶ

רּו. ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים. ּסְ ּבַ ֲאָבל. ּתֹוָרה.. ּבַ ׁשֶ ְצוֹות. ַהּמִ ל. ּכָ ְוׁשֶֹרׁש. ְיסֹוד. ִהיא. ׁשֶ
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נּו. יחֹות.ַרּבֵ ׂשִ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ יט,.ּכָ י.ָחְכמֹות.ַוֲחִקירֹות.ָאסּור.ֲאִפילּו.ְלַהּבִ ַעל.ּפִ

ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.

כ

י.ֵכן.ֵיׁש.ֲעֵליֶהם. אי,.ְוַאף.ַעל.ּפִ ַוּדַ ֵלָמה.ּבְ ֱאמּוָנָתם.ׁשְ יֵקי.ֱאֶמת.ׁשֶ ֵיׁש ַצּדִ

ַהְינּו. עֹוָלם,. ּבָ ֱאמּוָנה. ֶחְסרֹון. ֵמֲחַמת. נֹוֵבַע. ֶזה. ָבר. ּדָ ַמֲחלֶֹקת..

ַעל. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְיֵדי. ְוַעל. ֲחָכִמים.. ֱאמּוַנת. ֵאין. עֹוָלם. ּבָ ים. ֲאָנׁשִ ּלַ ׁשֶ

ֶנת.ֱאמּוַנת.ֲחָכִמים.ֵאֶצל.ֲהמֹון.ָהָעם. יֵקי.ֱאֶמת.ִמַתּקֶ ַצּדִ

כא

ַמֲחלֶֹקת.. ֲעֵליֶהם. ְוֵיׁש. ּה. ַלֲאִמּתָ ֱאֶמת. י. ַאְנׁשֵ ֵהם. ׁשֶ ים,. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ֵיׁש 

ֵאיָנם.ַמֲאִמיִנים. ַעְצָמם..ַהְינּו,.ׁשֶ ֵאין.ָלֶהם.ֱאמּוָנה.ּבְ ֶ ְוזֹאת.ֵמֲחַמת.ּשׁ

ְמָבֲאִרים. ֵהם. ׁשֶ לֹוַמר,. ּכְ ים.. ׁשִ ְמַחּדְ ַעְצָמם. ֵהם. ׁשֶ ּתֹוָרה,. י. ִחּדּוׁשֵ ּבְ

ֶאת. יִרים. ַמְסּבִ ְוֵהם. ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ אּוִרים. ּבֵ ים. ּוְמָפְרׁשִ

ים.ִמְתעֹוְרִרים.ַעל.ָיָדם. ֲאָנׁשִ ֹאֶפן.ׁשֶ ֵבאּוִרים.ּוְסָברֹות.ּבְ ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ּבְ

ֵעיֵני.ַעְצָמם. ְפלּוָתם.ְוַקְטנּוָתם.ּבְ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּוֵמֲחָמת.ׁשִ ֵ ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

י. ִחּדּוׁשֵ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ רּוַח. ַנַחת. ּגֹוְרִמים. ׁשֶ ַמֲאִמיִנים. ֵאיָנם. ֵהם.

ַמֲאִמיִנים. ֵאיָנם. ׁשֶ ֶזה. ּוֵמֲחָמת. יֶהם.. ּוֵפרּוׁשֵ אּוֵריֶהם. ּבֵ ּבְ ַהְינּו. ּתֹוָרָתם,.

י. ּבֵ ִלים.ַלֲעסֹק.ְוִלְכּתֹב.אֹוָתם.ַעל.ּגַ ְ י.ּתֹוָרָתם,.ֵהם.ִמְתַרּשׁ ִחּדּוׁשֵ ָראּוי.ּבְ ּכָ

ְתעֹוְררּו.ִלְתׁשּוָבה.ַעל. ּיִ ֵדי.ׁשֶ ֵסֶפר..ַוֲאַזי.ִמְתעֹוֶרֶרת.ֲעֵליֶהם.ַמֲחלֶֹקת,.ּכְ

ׁש.ַעל.ְיֵדי. כּו.ְלַחּדֵ ּזָ י.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ִחּדּוׁשֵ ֵאיָנם.ַמֲאִמיִנים.ּבְ ַגם.ָהֱאמּוָנה,.ׁשֶ ּפְ

ֱאמּוַנת. ּבֶ ַגם. ּפְ ְכָלל. ּבִ הּוא. ֶזה,. ֱאמּוָנה. ֶחְסרֹון. ם. ּגַ י. ּכִ ֱאֶמת.. ּתֹוַרת.

ֶזה,. ַגם. ּפְ ַעל. ְתׁשּוָבה. ּבִ חֹוְזִרים. ֵהם. ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְיֵדי. ְוַעל. ֲחָכִמים..
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יֶהם,. ַסת.ִחּדּוׁשֵ ְכִתיַבת.ְוַהְדּפָ ִקים.ַלֲעסֹק.ּבִ ְזִריזּות.ּוִמְתַחּזְ ים.ּבִ ׁשִ ּוִמְתַחּדְ

יֶהם. ּוֵמִחּדּוׁשֵ ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהעֹוָלם,. ְלטֹוַבת. ְמֹאד. חּוִצים. ַהּנְ

ים. ים.ְסָפִרים.ְקדֹוׁשִ ׁש.עֹוד.ֵסֶפר,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתַרּבִ ּוֵבאּוֵריֶהם.ִמְתַחּדֵ

ים.ִנְפָלִאים,. ֵבאּוִרים.ּוֵפרּוׁשִ יִרים.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ּבְ ְסּבִ ַלּתֹוָרה,.ַהּמַ

ִקּיּום. ְיסֹוד. ר. ִעּקַ ָאמּור. ּכָ ה,. ּזֶ ׁשֶ ם,. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ים. ָהֲאָנׁשִ ֶאת. ְלעֹוֵרר.

ל.ִמיֵני. ּכָ ִקים. ְוִנְמּתָ ל.ִמיֵני.ַמֲחלֶֹקת,. ּכָ ִלים. ּטְ ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבַ ְוַעל. ַהּתֹוָרה..

ִמיֵני. ְלָכל. ְוזֹוִכים. ַרּבֹות,. ָצרֹות. ָהעֹוָלם. ִמן. ִלים. ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. יִנים,. ּדִ

טֹובֹות.

כב

נּוי. ַהּפָ ֶהָחָלל. ִמן. נֹוֵבַע. ָבר. ַהּדָ ֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ין. ּבֵ ַמֲחלֶֹקת. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַמה 

ֶכל. ׂשֵ ר.ַלֲהִבינֹו.ּבְ ִאי.ֶאְפׁשָ ָבר.ׁשֶ הּוא.ּדָ ְבִריַאת.ָהעֹוָלם,.ׁשֶ ּנֹוַצר.ּבִ ֶ ּשׁ

ים,.ַרק. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ין. ּבֵ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְלַהְרֵהר.ַעל. ָלֵכן.ָאסּור. י.. ָהֱאנֹוׁשִ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ָהֱאֶמת.ֵהם. יֵקי. ַצּדִ ל. ּכָ ל. ׁשֶ עֹות. ַהּדֵ ׁשֶ ְלַהֲאִמין,. ָצִריְך.

ם.. ַדְעּתָ ּכְ ִנְפְסָקה. לֹא. ַהֲהָלָכה. ׁשֶ ָהֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ עֹוֵתיֶהם. ּדֵ ֲאִפילּו.

ֶרְך.ֶאֶרץ. ּדֶ ּוְבִעְנְיֵני. ַהּתֹוָרה. ֶדֶרְך. ּבְ ִלְנהֹג. ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ ַהְינּו,.

ְלִיְרַאת. ְלִהְתעֹוֵרר. ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. ְוַגם. ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם,. עֹוֵתיֶהם. ּדֵ ְלִפי.

י.ֵכן.ָצִריְך. ּדֹוֵתיֶהם.ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם,.ְוַאף.ַעל.ּפִ ם.ּוְלִמּדֹות.טֹובֹות.ִמּמִ ֵ ַהּשׁ

ֶהם. ּבָ ִנים. ְמַכּוְ ֵהם. ִאם. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ֵהם. עֹוֵתיֶהם. ּדֵ ם. ּגַ י. ּכִ ָלַדַעת,.

"ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ֵחֶלק.א'.ִסיָמן. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּה,.ּכַ ֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ְלׁשֵ

ְסָברֹות,. ֵאּלּו. יִקים. ַצּדִ ל. ׁשֶ ם. ַדְעּתָ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵמִביא. ּוַמּדּוַע. נ"ו..

ֶכל. ׂשֵ ׁשּום. ּבְ ְלָהִבין. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. זֹאת. ָאָדם?. ְלָכל. ַהֲהָלָכה. ִפי. ּכְ ֵאיָנן. ׁשֶ

ֶרת.ְלַמְעָלה,."ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן".ִסיָמן.נ"ו,. ְזּכֶ ּתֹוָרה.ַהּנִ בָֹאר.ּבַ ּמְ י,.ּכַ ֱאנֹוׁשִ
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ְולֹא. זֹאת,. ְלָהִבין. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין. ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ַרק.

יֵקי.ֱאֶמת. ל.ַצּדִ ל.ִמַמֲחלֶֹקת.ׁשֶ ְלּבֵ ְיַהְרֵהר.ְולֹא.ִיְתּבַ

כג

ִעים,.ַעל. ֹוְנִאים.ְוָהְרׁשָ ין.ַהּשׂ ֹוְרִרים.ּבֵ רּוד.ְוַהִהְתַרֲחקּות.ַהּשׂ ַעל ְיֵדי.ַהּפֵ

ֲאַזי. ִדים,. ִמְתַאּגְ ֹוְנִאים. ַהּשׂ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל. ִקּיּוָמם.. ק. ִמְתַחּזֵ ֶזה. ְיֵדי.

ְמֵהָרה. ִלים.ּבִ ּטְ נֹוְפִלים.ֵהם.ּוִמְתּבַ

כד

ִמים. ַהּדָ ִמן. ִכים. ִנְמׁשָ ָאָדם,. ּבָ ׁשֶ ְלָחָמה. ְוַהּמִ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ חֹון,. ּצָ ַהּנִ ת  ִמּדַ

ָצִריְך. ָאָדם. ל. ּכָ י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ֶהם. ּבָ ָעְבדּו. לֹא. ֲעַדִין. ׁשֶ

ִדּבּוֵרי. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו,. ָמיו.. ּדָ ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. ַלֲעבֹד.

ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ּוְתִפּלָ ְלתֹוָרה. כּו. ִיְתַהּפְ ִמים. ַהּדָ ל. ּכָ ׁשֶ ַעד. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה.

לֹום. ה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלׁשָ ִמים.ְלתֹוָרה.ְוִלְתִפּלָ ל.ַהּדָ ִכים.ֶאת.ּכָ ַהּפְ ּמְ ׁשֶ

חֹון.ְוַהַמֲחלֶֹקת. ּצָ ת.ַהּנִ ּוְלִבּטּול.ִמּדַ

כה

ְוֵאינֹו. אֹותֹו. ים. ַבּזִ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ְוׁשֹוֵתק,. תֹו. ֶחְרּפָ ׁשֹוֵמַע. ָהָאָדם. ׁשֶ ְיֵדי. ַעל 

ָעה. ׁשָ ּבְ ֵהן. אֹותֹו,. ים. ַהְמַבּזִ ים. ָהֲאָנׁשִ ֶנֶגד. ּכְ לֹוֵחם. ְוֵאינֹו. יב. ֵמׁשִ

ַרְך,.ַהְינּו. ם.ִיְתּבָ ֵ ְך,.ְוׁשֹוֵתק.ֵמֲחַמת.ַאֲהַבת.ַהּשׁ ים.אֹותֹו,.ֵהן.ַאַחר.ּכָ ַבּזִ ּמְ ׁשֶ

ָעה. ׁשָ ּבְ ִתיָקתֹו. ׁשְ ּבִ ן. ּוְמַכּוֵ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ָחָטא. ֶ ּשׁ יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ֵמֲחַמת.

ֲחָטָאיו,. נּו. ּקְ ִויַתּ ֲעוֹונֹוָתיו. רּו. ּפְ ִיְתּכַ ֶזה. ּזּוי. ּבִ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ אֹותֹו,. ים. ַבּזִ ּמְ ׁשֶ

זֹו. ִתיָקה. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ֵמַבָזיו,. ּוְלַהְכִעיס.ֶאת. ְלַהְרִעים. ּתֹק. ִלׁשְ ן. ְמַכּוֵ ְוֵאינֹו.



ֹבָארֹות ַמֲחלֶֹקת.ּוְמִריָבהָהֵעצֹות                            ַהּמְ קעד

ק. ּבֵ ְלִהּדַ יּוְכלּו. ּלֹא. ׁשֶ ֵמאֹות,. ַהּטְ ִלּפֹות. ַהּקְ ל. ּכָ ֶאת. ֵמָעָליו. ּדֹוֶחה. הּוא.

ִמיֵני. ל. ּכָ ּנּו. ִמּמֶ ִקים. ּלְ ִמְסּתַ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו,. ּבֹו.. ַהְמצּוָיה. ה. ָ ֻדּשׁ ַלּקְ

ְלַהֲחִזיק. ְוזֹוֶכה. ְטֵמאֹות.. ְקִלּפֹות. ר. ִעּקַ ֵהן. ׁשֶ ָרעֹות,. ְוַתֲאוֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ

ה.ּוֶבֱאֶמת. ָ ְקֻדּשׁ ַעְצמֹו.ּבִ

כו

ים.ַהחֹוְלִקים.ָעָליו. ל.ָאָדם.ְלַכף.ְזכּות..ַוֲאִפילּו.ֶאת.ָהֲאָנׁשִ ָצִריְך ָלדּון.ּכָ

ְגָלָלּה.ֵהם.חֹוְלִקים. ר.ּבִ ה.ֲאׁשֶ ל.ִלְמצֹוא.ָטַעם.ְוִסּבָ ּדֵ ּתַ ָצִריְך.ְלִהׁשְ

ל. ן.ּכָ ּדָ ה.טֹוָבה.זֹו,.ׁשֶ ּיּוַכל.ְלדּוָנם.ְלַכף.ְזכּות..ְוַעל.ְיֵדי.ִמּדָ ְכֵדי.ׁשֶ ָעָליו,.ּבִ

ִלימּו.ִעּמֹו. ַהחֹוְלִקים.ַיׁשְ ל.ַמֲחלֶֹקת.ְלַגְמֵרי,.ׁשֶ ר.ְלַבּטֵ ָאָדם.ִלְזכּות,.ֶאְפׁשָ

דּון.אֹוָתם.ְלַכף.ְזכּות. ּיָ ְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ָלה..ְוזֹאת.ּדַ ְנֲחלּו.ַמּפָ ּיִ אֹו.ׁשֶ

כז

ְכִניַע. ֲאוֹות..ְוָהָאָדם.ַהּמַ ָכל.ַהּתַ ֲאָוה.ּכְ ַמֲחלֶֹקת.ִהיא.ּתַ ָצִריְך ָלַדַעת,.ׁשֶ

ּבּוֵרי. ּדִ רּו. ַדּבְ ּיְ ׁשֶ ַהְינּו. מֹו,. ׁשְ ּבִ ֲהָלכֹות. ּיֹאְמרּו. ׁשֶ זֹוֶכה. זֹו,. ֲאָוה. ּתַ

ַהְינּו. עֹוָלמֹות,. ֵני. ִלׁשְ זֹוֶכה. ֶזה. ְוָאָדם. ֲאָמָרם.. הּוא. ׁשֶ ַוֲהָלכֹות. ּתֹוָרה.

ירֹות. ּיְ ּתַ ּיֹות.ִמׁשְ עֹוָתיו.ָהֲאִמּתִ י.ּדֵ ִאּלּו.לֹא.ֵמת,.ּכִ קּותֹו.הּוא.ּכְ ּלְ ְלַאַחר.ִהְסּתַ

ָלֶנַצח.

כח

ּתֹוָרה. ל. ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבּוֵרי. ּדִ ר. ּוְלַדּבֵ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ה. ָקׁשֶ ַמֲחלֶֹקת. ְיֵדי. ַעל 

ִמְצַות. ָעָליו. ל. ְלַקּבֵ ָצִריְך. ה. ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני. ן. ּכֵ ַעל. ְוכּו'.. ה. ּוְתִפּלָ

לֹום.ְוַאֲהָבה,.ְוָאז. יְך.ׁשָ ֵדי.ְלַהְמׁשִ ְקָרא.יט,.יח(.ּכְ מֹוָך".)ַוּיִ .ְלֵרֲעָך.ּכָ "ְוָאַהְבּתָ
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ְך. ִנְמׁשָ ּבּור. ַהּדִ ר. ִעּקַ י. ּכִ יו,. ִמּפִ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבּוֵרי. ּדִ ּוְלהֹוִציא. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל.

לֹום. ָ ִמּשׁ

כט

ִרים..ַהְינּו. ׁשֵ ַדַעת.ַהּכְ ִעים.ּבְ ל.ְרׁשָ בֹות.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ַמֲחלֶֹקת.נֹוְפלֹות.ַמֲחׁשָ

בֹות. ֲחׁשָ ֵצל.ִמּמַ ָלן..ְוָהֵעָצה.ְלִהּנָ ִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּוְכִפיָרה,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ָבה. ַמְחׁשָ רּוִצים.ֲאִפילּו.ּבְ ׂש.ּתֵ ּתֹק.ְולֹא.ְיַחּפֵ ׁשְ ּיִ ִתיָקה..ַהְינּו.ׁשֶ ָרעֹות,.ִהיא.ׁשְ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ְעּתֹו.. ּדַ לֹות. ַהְמַבְלּבְ ּוְכִפירֹות. ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ְלאֹוָתן.

ַרק. יֹוֵתר,. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ִפירֹות. ַהּכְ ְיכֹולֹות. ְלַתְרָצם,. ה. ַנּסֶ ּמְ ׁשֶ רּוִצים. ַהּתֵ

ַרְך. ׁש.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ה.ְלַבּקֵ ַרּבֶ ּיְ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלָחָמה.ְלַהּשׁ ִיְמסֹר.ֶאת.ַהּמִ

ּנּו. בֹות.ָהָרעֹות,.ְוָיִסיר.אֹוָתם.ִמּמֶ ֲחׁשָ ִפירֹות.ּוִמן.ַהּמַ ילֹו.ִמן.ַהּכְ ּצִ ּיַ ׁשֶ

ל

ְדֵרָגתֹו.. ִמּמַ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ילֹו. ְלַהּפִ ר. ֶאְפׁשָ ָהָאָדם,. ַעל. ַמֲחלֶֹקת. ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ָעָליו,. חֹוְלִקים. ׁשֶ ָאָדם. אֹותֹו. ָעלּול. ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְגַלל. ּבִ ׁשֶ ַהְינּו.

ן.ָצִריְך. ֶכת.לֹו..ַעל.ּכֵ ּיֶ ַ ר.ַהּשׁ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ לֹום.ִמן.ָהֱאֶמת.ּוִמּדֶ ְלִהְתַרֵחק.ַחס.ְוׁשָ

ח. ּלֹא.ִיּדַ ה,.ׁשֶ ְתִפּלָ ק.ְמֹאד.ּוְלַהְרּבֹות.ּבִ חֹוְלִקים.ָעָליו,.ְלִהְתַחּזֵ ָהָאָדם.ׁשֶ

ֲחלֶֹקת. ּה.ַעל.ְיֵדי.ַהּמַ ִמן.ָהֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ

לא

ׁש ַמֲחלֶֹקת.ַעל.ָהָאָדם,.ַאל.לֹו.ַלֲעמֹוד.מּול.ׂשֹוְנָאיו.ּוְלָהַרע.ָלֶהם,. ּיֵ ׁשֶ ּכְ

ֹתֶקף.ֶנֶגד.ׂשֹוְנָאיו,. עֹוֵמד.ּבְ י.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ים.לֹו..ּכִ ֵהם.עֹוׂשִ ִפי.ׁשֶ ּכְ

ַהְינּו. לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ָרָתם,. ַמּטְ ָנֵקל. ּבְ יג. ּוְלַהּשִׂ ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ָלֶהם. ּגֹוֵרם. הּוא.
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ֹוְנִאים. א,.ָצִריְך.ָלדּון.ֶאת.ַהּשׂ ַרּבָ ּיּוְכלּו.יֹוֵתר.ְלָהַרע.לֹו,.ָחִליָלה..ַרק.ַאּדְ ׁשֶ

ל.ִמיֵני.טֹובֹות,.ְוַעל. ֶהם.ּכָ ְוֶאת.ַהחֹוְלִקים.ְלַכף.ְזכּות,.ְוָצִריְך.ִלְגֹמל.ִעּמָ

ָרצּו. ׁשֶ ְוָהָרע. ְוֵדעֹוֵתיֶהם,. ֹוְנִאים. ַהּשׂ בֹות. ַמֲחׁשָ ֶאת. ִלים. ְמַבּטְ ֶזה. ְיֵדי.

ְך.ֲעֵליֶהם,.ְוהּוא.ִנּצֹול.ֵמֶהם. ִלְגרֹם.לֹו,.ִמְתַהּפֵ

לב

ִעים.ֵהם,.ֲאַזי. ֹוְנִאים.ְלָאָדם,.ְרׁשָ ר.ַהחֹוְלִקים.ְוַהּשׂ ֲאׁשֶ י.ּכַ ָצִריְך ָלַדַעת,.ּכִ

ְגַלל. חֹוְלִקים.ַעל.ָהָאָדם.ּבִ ֲחלֶֹקת.ְלָרָעה,.ַהְינּו.ׁשֶ ַמּ ָנָתם.ּבַ ּוָ אי.ּכַ ַוּדַ

ָנָתם. ּוָ אי.ּכַ יִקים,.ֲאַזי.ַוּדַ ר.ַהחֹוְלִקים.ֵהם.ַצּדִ ֲאׁשֶ ְנָאה.אֹו.ִקְנָאה..ֲאָבל.ּכַ ׂשִ

ֶאת. ֵמָעָליו. ֵהם. יִקים. ַמְמּתִ ָהָאָדם,. ַעל. חֹוְלִקים. ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ְלטֹוָבה..

ֵטִלים. ּבְ ָעָליו,. חֹוְלִקים. ׁשֶ ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ים.. ׁשִ ַהּקָ יִנים. ַהּדִ

ֵצל.ִמן. ַרְך.ְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ּנּו.ָצרֹות.ַרּבֹות.ְוִיּסּוִרים..ְוָצִריְך.ְלִהְתּפַ ִמּמֶ

ֵדי. מּוָרה,.ּכְ יִקים.ִהיא.ַמֲחלֶֹקת.ּגְ ּדִ י.ַמֲחלֶֹקת.ַהּצַ ּלֹא.ַלֲחׁשֹב.ּכִ עּות,.ְוׁשֶ ַהּטָ

ְטָרא.ַאֳחָרא. לֹום,.ְלַמֲחלֶֹקת.ַהּסִ ְך.ַחס.ְוׁשָ ְתַהּפֵ ַמֲחלֶֹקת.זֹו.לֹא.ּתִ ׁשֶ

לג

לֹום,.ְוֵאין.זֹוִכים.ִלְרפּוָאה..ֲאָבל. ָאה.ֲעִנּיּות,.ַחס.ְוׁשָ ַעל ְיֵדי.ַמֲחלֶֹקת.ּבָ

ן.ֵיׁש.ְלִהְתַרֵחק.ְמֹאד. אֹות.ְרפּוָאה.ּוַפְרָנָסה..ַעל.ּכֵ לֹום.ּבָ ַעל.ְיֵדי.ׁשָ

ל.ָאָדם. לֹום.ִעם.ּכָ ׂש.ׁשָ ִמַמֲחלֶֹקת.ּוְלַחּפֵ

לד

ַחס. ִמים,. ׁשָ ּגְ ֲעִציַרת. ֵיׁש. עֹוָלם,. ּבָ ים. ּמִ ּדַ ִפיכּות. ּוׁשְ ִמְלֲחמֹות. ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ
עֹוָלם. דֹול.ּבָ ה,.ָחִליָלה,.יֶֹקר.ּגָ לֹום,.ְוַנֲעׂשָ ְוׁשָ
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לה

עֹוְבִרים.ָחִליָלה.ַעל.ִמְצוֹות. ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ְכבֹודֹו.ִיְתּבָ ּפֹוְגִמים.ּבִ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ַרְך,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתעֹוֶרֶרת. ם.ִיְתּבָ ֵ בֹוד.ַהּשׁ אי.ֶנֶגד.ּכְ ַוּדַ ה.ּבְ ּזֶ ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ל.ָאָדם,. ּכָ ְפָרִטּיּות.ֵאֶצל. ּבִ ֵהן. עֹוָלם,. ּבָ ְכָלִלּיּות. ּבִ ֵהן. ַמֲחלֶֹקת,.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ּבְ

לו

ָכל.ִעיר. ין.ֻאּמֹות.ָהעֹוָלם,.ֵהן.ּבְ ַמֲחלֶֹקת..ֵהן.ּבֵ א.ּבְ ּלֹו.ַמּלֵ ל ָהעֹוָלם.ּכֻ ּכָ

יתֹו,. י.ּבֵ ל.ָאָדם.ְלַאְנׁשֵ ין.ּכָ ֵכִנים,.ֵהן.ּבֵ ין.ׁשְ ִית,.ֵהן.ּבֵ ָכל.ּבַ ָוִעיר,.ֵהן.ּבְ

ל. ְכִלית.ִמּכָ ֵהא.ַהּתַ ם.ַעל.ִלּבֹו.ַמה.ּתְ ְרָתיו.ּוָבָניו,.ְוֵאין.ִאיׁש.ׁשָ ין.ְמׁשָ ֵהן.ּבֵ

ל.ֲעָסָקיו,.ְיִגיעֹוַתיו.ְוִטְרחֹוַתיו..ֵאין.ִאיׁש.ִמְתּבֹוֵנן.ֵאיְך. נֹוָתיו,.ִמּכָ ָיָמיו.ּוׁשְ

ַעת. ׁש.לֹו.ּדַ ּיֵ ן,.ִמי.ׁשֶ י.יֹום.ִמְתָקֵרב.הּוא.ְלִקּצֹו..ַעל.ּכֵ ִמים,.ּוִמּדֵ ִלים.ַהּיָ ּכָ

ְזַמּנֹו. ּבִ ׁש. ּמֵ ּתַ ְוִיׁשְ ֲחלֶֹקת,. ַהּמַ ּוִמן. ַעס. ַהּכַ ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ָצִריְך. ית,. ֲאִמּתִ

ל.ָאָדם. לֹום.ִעם.ּכָ ׁשָ ית..ְוִיְהֶיה.ּבְ ְכִלית.ָהֲאִמּתִ ְתבּוָנה.ַלּתַ ּבִ

ְמִניעֹות

א

ְגָלָלן. ּבִ ְתעֹוְררֹות.ֵאֶצל.ָהָאָדם,.ׁשֶ ּמִ ל.ִמיֵני.ְמִניעֹות.ׁשֶ י.ּכָ ָצִריְך ָלַדַעת.ּכִ

ה'. ֲעבֹוַדת. ּבַ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַהּתֹוָרה. ִמְצוֹות. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ָיכֹול. ֵאינֹו.

ֶיֶתר. ר.ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ַרְך.ׁשֹוֵלַח.אֹוָתן,.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ י.ַהּשׁ ָראּוי,.ֵיׁש.ָלַדַעת.ּכִ ּכָ

ִמְתעֹוְררֹות. ן. ֶנְגּדָ ּכְ ׁשֶ טֹוִבים. ים. ֲעׂשִ ְוַהּמַ ְצוֹות. ַהּמִ ְלִקּיּום. ְוָרצֹון. ק. ֵחׁשֶ
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ִניעֹות,. ְתַרּבֹות.ַהּמְ ּמִ ָכל.ׁשֶ ּכְ ל.ָאָדם,.ׁשֶ ְך.הּוא.ִטְבעֹו.ׁשֶ י.ּכָ ִניעֹות..ּכִ ַהּמְ

ְגּדֹו. ּנֶ ׁשֶ ָבר,. ַהּדָ ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ּסּוִפים. ְוַהּכִ ָהְרצֹונֹות. ּבֹו. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ ן. ּכֵ

ם.ִמְצָוה.אֹו. א.ְלַקּיֵ ָרֵאל.ּבָ ׂשְ ר.ָאָדם.ִמּיִ ֲאׁשֶ ן,.ּכַ ִניעֹות..ַעל.ּכֵ ִהְתעֹוְררּו.ַהּמְ

יק. ָחֵפץ.ִלְנסַֹע.ְלַצּדִ ׁשֶ ֵהם.טֹוָבה.ִנְצִחית.ֲעבּורֹו,.ּוִבְפָרט.ּכְ ה.טֹוב,.ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

יק,. ּדִ ַלּצַ ִסיָעה. ַהּנְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ּום. ִמּשׁ ַיֲהדּותֹו,. ל. ּכָ לּוי. ּתָ ֶזה. ּבָ ׁשֶ י,. ֲאִמּתִ

ָחָזק. ָרצֹון. ָצִריְך. ֲאַזי. טֹובֹות,. ּדֹות. ַהּמִ ְלָכל. ְוזֹוֶכה. ְמֹאד. הּוא. ק. ִמְתַחּזֵ

ֵדי. ּכְ ַרּבֹות. ְמִניעֹות. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ לֹו. ַמְזִמין. ן. ּכֵ ַעל. ְמֹאד.. ָעז. ק. ְוֵחׁשֶ

ֶזה.ָיכֹול.ִלְזּכֹות.ַרק.ַעל. ּלָ ית,.ׁשֶ ה.ְלִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ר.ֲעֵליֶהן.ְוִיְזּכֶ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

י. ּכִ ִניעֹות,. ַהּמְ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ָלַדַעת. ָצִריְך. ְלזֹאת. ְמֹאד.. דֹול. ּגָ ק. ֵחׁשֶ ְיֵדי.

ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ֲעֵליֶהן. ר. ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ֵאָליו. ְלחּו. ִנׁשְ לּו. ַהּלָ

ר.הּוא. ּמּוָבא.ְלַמְעָלה..ְוַכֲאׁשֶ דֹול.ּכַ ק.ּגָ ֵחׁשֶ ה.ַהּטֹוב.ּבְ ֲעׂשֶ ְצָוה.אֹו.ַהּמַ ַהּמִ

עֹו. ַרְך.ְמַסּיְ ם.ִיְתּבָ ֵ ִניעֹות,.ֲאַזי.ַהּשׁ ק.ְוִכּסּוִפים.ַעל.ַהּמְ ֵחׁשֶ ר.ּבְ ּבֵ זֹוֶכה.ְלִהְתּגַ

ּוִבְפָרט. ַהּטֹוב. ָבר. ְוַהּדָ ְצָוה. ַהּמִ ם.ֶאת. ְלַקּיֵ ְויּוַכל. ָלן,. ּוְלַבּטְ ּבֹר.אֹוָתן. ִלׁשְ

ה.ְיסֹוד.ְוׁשֶֹרׁש. ּזֶ יק.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ה.ְלהֹוִציא.ַלּפַֹעל.ֶאת.ִהְתָקְרבּותֹו.ְלַצּדִ ְזּכֶ ּיִ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֲהדּות,.ּכַ ַהּיַ

ב

ה.ַהּטֹוב.ֲחׁשּוִבים. ֲעׂשֶ ְצָוה.אֹו.ַהּמַ ַהּמִ ָכל.ׁשֶ י.ּכְ ָצִריְך ְלָהִבין.ְוָלַדַעת.ּכִ

ן.ַמְזִמין. ָמן..ַעל.ּכֵ ֵדי.ְלַקּיְ ים.יֹוֵתר.ָרצֹון.ְוִכּסּוִפים.ּכְ רּוׁשִ ן.ּדְ יֹוֵתר,.ּכֵ

רּו. ּבְ ֶחְפצֹו.ּוְרצֹונֹו.ִיְתּגַ ֵדי.ׁשֶ ֵבדֹות.יֹוֵתר,.ּכְ ַרְך.ָלָאָדם.ְמִניעֹות.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ָהָרצֹון. ר. ּבֵ ִמְתּגַ ן. ּכֵ יֹוֵתר,. דֹולֹות. ּגְ ִניעֹות. ַהּמְ ׁשֶ ָכל. ּכְ ָאמּור,. ּכָ י. ּכִ יֹוֵתר..

ִניעֹות. ַהּמְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ְלָהִבין,. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. יֹוֵתר.. ֲעֵליֶהן. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ

ה. ּיּום.ִמְצָוה.אֹו.ַמֲעׂשֵ רֹות.ְמֹאד.ַעל.ָהָאָדם,.ְלַהְפִריעֹו.ּוְלָמְנעֹו.ִמּקִ ּבְ ִמְתּגַ
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ִמי. ָאמּור. ּכָ י. ּכִ י,. ֲאִמּתִ יק. ְלַצּדִ ֵמִהְתָקְרבּות. ְלָמְנעֹו. ֵדי. ּכְ ּוִבְפָרט. טֹוב,.

ְמִניעֹות. ֶנְגּדֹו. ּכְ ִמְתעֹוְררֹות. י,. ֲאִמּתִ יק. ְלַצּדִ ְלִהְתָקֵרב. ֱאֶמת. ּבֶ ָחֵפץ. ׁשֶ

יֹות. ד.ֻקׁשְ ְבִריאּות.ַהּגּוף,.ֵהן.ִמּצַ ַפְרָנָסה,.ֵהן.ּבִ ָדִדים,.ֵהן.ּבְ ל.ַהּצְ ָקׁשֹות.ִמּכָ

ה. ֵאּלֶ ּבָ ְוַכּיֹוֵצא. ָרִטים,. ּפְ ה. ַכּמָ ּבְ ֱאמּוָנה. ִעְנְיֵני. ּבְ ָבה,. ַמְחׁשָ ּבְ ּוְסֵפקֹות.

ל. ׁשֶ זֹו. רּות. ּבְ ֵמִהְתּגַ ּוְלָהִבין. ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ּנֹות. ּוְמׁשֻ ׁשֹונֹות. ְמִניעֹות.

דֹוִלים. ּגְ ְלָיָדיו,. אּו. ּבָ ׁשֶ ֶזה. טֹוב. ה. ַמֲעׂשֵ אֹו. זֹו. ִמְצָוה. י. ּכִ ִניעֹות,. ַהּמְ

ֱאֶמת,. יק. ּדִ ַלּצַ ִהְתָקְרבּות. ּבְ ר. ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט. ְמֹאד.. ֵהם. ַוֲחׁשּוִבים.

ן. ל.ַיֲהדּותֹו,.ַעל.ּכֵ לּוי.ּכָ ֶזה.ּתָ י.ּבָ ים.טֹוִבים,.ּכִ ֲעׂשִ ל.ַהּמַ דֹוָלה.ִמּכָ ִהיא.ּגְ ׁשֶ

ר.ָהָאָדם. ֲאׁשֶ עּור..ֲאָבל.ּכַ ֶנְגּדֹו.ְמִניעֹות.ְלֵאין.ׁשִ רֹות.ּכְ ּבְ ִמְתעֹוְררֹות.ּוִמְתּגַ

ִניעֹות.ְוִלְזּכֹות. ּבֹר.ֶאת.ַהּמְ עֹו.ִלׁשְ ַרְך.ְמַסּיְ ם.ִיְתּבָ ֵ ָרצֹון.ָחָזק,.ַהּשׁ ר.ּבְ ּבֵ ִמְתּגַ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ְמִניָעה. ׁשּום. ֵאין. ֶ ּשׁ ָלל,. ַהּכְ ֶזהּו. י. ּכִ יק.. ּדִ ַלּצַ ְלִהְתָקְרבּות.

ים. ַעּזִ ִכּסּוִפים. ּבְ ְמֹאד. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ָצִריְך. ַרק. ָרה,. ּבְ ּוְלׁשַ ָעֶליָה. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי,.ֲאַזי.ַהּשׁ יר.ּכָ ָרצֹון.ַאּדִ ִרים.ּבְ ּבְ ִמְתּגַ ל.ְמִניָעה..ּוְכׁשֶ ֶנֶגד.ּכָ ּכְ

ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ֱאֶמת. ּבֶ ּוְלִהְתָקֵרב. ִניעֹות. ַהּמְ ל. ּכָ ֶאת. ּבֹר. ִלׁשְ ַע. ְמַסּיֵ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ג

ָחֵפץ.ָהָיה. י.ׁשֶ ּמִ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל,.ׁשֶ בָֹאר.ּבְ ָבר.ֶזה.ַהּמְ י.ּדָ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ ּגַ

דֹולֹות.ְמֹאד.לֹא. ִניעֹות.ּגְ ִהי,.ַרק.ֵמֲחַמת.אֹוֵנס.ִמּמְ ְלׁשֶ ם.ִמְצָוה.ּכָ ְלַקּיֵ

ל. ְצָוה,.ּכָ ם.ַהּמִ ִאּלּו.ִקּיֵ יב.לֹו.ּכְ ַרְך.ַמֲחׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְצָוה,.ׁשֶ ם.ֶאת.ַהּמִ ִקּיֵ

ֵדי.ָלֵצאת. ְצָוה.ַרק.ּכְ ם.ֶאת.ַהּמִ ֶחְפצֹו.ְלַקּיֵ י.ָאָדם.ׁשֶ זֹאת.ָאְמרּו.חז"ל.ְלַגּבֵ

ׁש..ֲאָבל.ָאָדם. ּפַֹעל.ַמּמָ ָמּה.ּבַ ֱאֶמת.ְלִמְצָוה.ְלַקּיְ ְיֵדי.חֹוָבתֹו,.ְוֵאינֹו.ִנְכָסף.ּבֶ

ה. ְזּכֶ ֹפַעל,.ּיִ ְצָוה.ּבְ ם.ַהּמִ ָכל.ְמֹאדֹו.ְלַקּיֵ ְפטֹור.ֶזה.ְוָחֵפץ.ּבְ ק.ּבִ ּפֵ ֵאינֹו.ִמְסּתַ ׁשֶ
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ׁש. ֹפַעל.ַמּמָ ם.ּבְ ָרֵאל.ְלַקּיֵ ׂשְ ל.ָאָדם.ִמּיִ ב.ְוָיכֹול.ּכָ ֱאֶמת.ַחּיָ י.ּבֶ ם.ְרצֹונֹו..ּכִ ְלַקּיֵ

ק. ּפֵ ְלִהְסּתַ ְולֹא. ם,. ְלַקּיֵ ִנְכָסף. הּוא. ׁשֶ טֹוב. ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹו. ְצָוה. ַהּמִ ֶאת.

ַעל.ְיֵדי. ֱאֶמת.ׁשֶ יׁש.ּבֶ ְלַבד..ֲאָבל.ִאם.הּוא.ַמְרּגִ ָרצֹון.ּבִ יִציָאה.ְיֵדי.חֹוָבה.ּבְ ּבִ

ֲאַזי. ֵנֶזק,. ִלְצֹמַח.ָחִליָלה.ִקְלקּול.אֹו. ָבר,.ָעלּול. ַהּדָ ם.ֶאת. ְלַקּיֵ נּותֹו. ַעְקׁשָ

ְצָוה. ם.ֶאת.ַהּמִ ַעְזֵרהּו.ְלַקּיֵ ּיַ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ָצִריְך.הּוא.ְלַחּכֹות.ּוְלַבּקֵ

ָעז. ָרצֹון. ּבְ רּות. ּבְ ַהִהְתּגַ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ְלַהֲאִמין. ָצִריְך. ם. ּגַ ִקְלקּול.. ׁשּום. ִלי. ּבְ

ָמן,.ֲאַזי. ְכַסף.ְלַקּיְ ּנִ ה.ַהּטֹוב.ׁשֶ ֲעׂשֶ ְצָוה.אֹו.ַהּמַ ׁש.ֶאת.ַהּמִ ֹפַעל.ַמּמָ ם.ּבְ ְלַקּיֵ

ּפַֹעל.ֶאת. ם.ּבַ ל.ִמיֵני.ְמִניעֹות.ּוְלַקּיֵ ּבֹר.ּכָ ּיּוַכל.ִלׁשְ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִניעֹות. ל.ַהּמְ י.ּכָ ִלי.ׁשּום.ִקְלקּוִלים.ּוְנָזִקים..ּכִ ה.טֹוב,.ּבְ ֲעׂשֶ ְצָוה.ְוֶאת.ַהּמַ ַהּמִ

ִלּבֹו. ּבְ ְתעֹוְררּו. ּיִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ַרק. ָאמּור. ּכָ ֵהן. ְלָאָדם. ַמְזִמין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ִעיִפים.א'.ּוב'. ּסְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְצָוה,.ּכַ ם.ַהּמִ ים.ְלַקּיֵ ּסּוִפים.ִעּזִ ּכִ

ד

ה. י.ִעּוָ ְך.ִהְתעֹוֵרר.ְלִהְתּבֹוֵנן.ּכִ ל.ָיָמיו.ְוַאַחר.ּכָ ַתֲאַות.ִלּבֹו.ּכָ ָהַלְך.ּבְ ִמי ׁשֶ

ֶדֶרְך. ּבְ ֵליֵלְך. ֱאֶמת. ּבֶ ְוָחֵפץ. ֶהָעָבר. ַעל. ּוִמְתָחֵרט. ה. ֵהּנָ ַעד. ְרּכֹו. ּדַ

ם. ֵ ַרְך.ַמְזִמין.לֹו.ְמִניעֹות..ַהְינּו,.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶרְך.ַהּתֹוָרה,.ֲאַזי.ַהּשׁ ר,.ּדֶ ׁשָ ַהּיָ

ק.ּוְבָרצֹון. ֵחׁשֶ ר.ּבְ ּבֵ ַרְך.ׁשֹוֵלַח.לֹו.ִנְסיֹונֹות.ּוְמִניעֹות.ְלַנּסֹותֹו.ִאם.ִיְתּגַ ִיְתּבָ

ְך.. רֹות.ָעָליו.ְלָמְנעֹו.ִמּכָ ּבְ ִניעֹות.ִמְתּגַ ַהּמְ י.ׁשֶ ר,.ַאף.ַעל.ּפִ ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּיָ ֵליֵלְך.ּבְ

ָראּוי,.ֲאַזי. ר.ּכָ ּבֵ ית.ְוֵאינֹו.ִמְתּגַ ַעת.ֲאִמּתִ ֵאין.ּבֹו.ּדַ ֶ ִסיל,.ַהְינּו.ּשׁ ְוִאם.הּוא.ּכְ

ֲאוֹות. ְסיֹונֹות.ְוַהְמִניעֹות,.ּופֹוֶנה.ָלסּור.ַאַחר.ַהּתַ ֵני.ַהּנִ ל.הּוא.ִמּפְ ּטֵ ִמְתּבַ

ֲאַזי.ִמְתעֹוֵרר. ַעת.הּוא,. ּדַ ר. ּבַ לֹום..ֲאָבל.ִאם. ְוׁשָ ּדֹות.ָהָרעֹות,.ַחס. ְוַהּמִ

ַרְך,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ִניעֹות.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ַהּמְ הּוא.ּדַ

ִניעֹות.ֵהם. י.ַהּמְ ִבין.ּכִ ּמֵ ֶ ק,.ֵמֲחַמת.ּשׁ ֶיֶתר.ָרצֹון.ְוֵחׁשֶ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבְ ֵ ַהּשׁ
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ְמִניעֹות..ַהְינּו,. ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ יׁש.הּוא.ְורֹוֶאה.ֶאת.ַהּשׁ יֹון.ּוֶבֱאֶמת.ַמְרּגִ ַרק.ִנּסָ

ֵדי. ִניעֹות.ּכְ ַלח.לֹו.ֶאת.ַהּמְ ַרְך.ׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ית.ׁשֶ ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ הּוא.ֵמִבין.ּבֶ

ּבֹו. נֹוֵתן. ם. ּגַ ַעְצמֹו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוַמֲאִמין. יׁש. ַמְרּגִ ְוהּוא. ְלַנּסֹותֹו,.

י.ִאם.ְלֶהֶפְך,. ְפֵניֶהן,.ּכִ ל.ּבִ ּטֵ ן.ֵאינֹו.ִמְתּבַ ִניעֹות..ַעל.ּכֵ ּבֹר.ֶאת.ַהּמְ ּכֹחֹות.ִלׁשְ

ק.ְוָרצֹון.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו. ֶיֶתר.ֵחׁשֶ ק.הּוא.ּבְ ִניעֹות.ִמְתַחּזֵ ְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ַהּמְ ּדַ

ִמיד. ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת.ּתָ ּבְ

ה

ית.עֹוְבִרים.ַעל.ָהָאָדם.ִנְסיֹונֹות,.ְמִניעֹות. ת ַהִהְתָקְרבּות.ָהֲאִמּתִ ְתִחּלַ ּבִ

ֵהן. יתֹו,. ּבֵ ֵני. ּוִמּבְ ַהְינּו.ֵמהֹוָריו. רֹוָביו,. ִמּקְ ֵהן. ים,. ַרּבִ ְוִיּסּוִרים.

ַהּגּוף,. ּוִבְבִריאּות. ַפְרָנָסה. ּבְ ּוְמִניעֹות. ִנְסיֹונֹות. ְוַגם. ֲאֵחִרים,. ים. ֵמֲאָנׁשִ

ֱאֶמת. ק.ּבֶ ִניעֹות,.ּוְלִהְתַחּזֵ ל.ַהּמְ ְפֵני.ּכָ ֵטל.ּבִ ֵדי.לֹא.ְלִהּבָ ר.ּכְ ּבֵ ְוָצִריְך.ְלִהְתּגַ

ֱאֶמת,. ּבָ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ִניעֹות. ַהּמְ ּבֹר. ִלׁשְ ר. ּבֵ ִמְתּגַ הּוא. ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ָראּוי.. ּכָ

ּזֹוֶכה.ְלָחְכַמת. ה.ְוָטֳהָרה..ַהְינּו.ׁשֶ ָ ֶהם.ְקֻדּשׁ ל.ּבָ ֹמחֹו.ְלַקּבֵ ִלים.ּבְ יֹוֵצר.הּוא.ּכֵ

ם. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבְ יל.ֵאיְך.ְלִהְתַחּזֵ ּכִ ה,.ְלָהִבין.ּוְלַהׂשְ ָ ְקֻדּשׁ ָהֱאֶמת.ּוְלַדַעת.ּדִ

ה.ּוְלָטֳהָרה..ּוִמי. ָ יָלא.ִלְקֻדּשׁ יִעים.ִמּמֵ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַמּגִ ּוְבִמּדֹות.טֹובֹות,.ׁשֶ

יֹון,. ִנּסָ עֹוֵמד.יֹוֵתר.ּבַ ם,.ְוֵכן.ִמי.ׁשֶ ֵ ֲעבּור.ִיְרַאת.ַהּשׁ ַע.ְוטֹוֵרַח.יֹוֵתר.ּבַ ְתַיּגֵ ּמִ ׁשֶ

ה,.ּבֹוֶנה.יֹוֵתר. ָ ֻדּשׁ ַלּקְ ּבֹר.יֹוֵתר.ְמִניעֹות.ְלַמַען.ַהִהְתָקְרבּות. ּוֻמְכָרח.ִלׁשְ

ְוַדַעת. ָחְכָמה. ְליֹוֵתר. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ְוָטֳהָרה.. ה. ָ ְקֻדּשׁ ֶהם. ּבָ ל. ְלַקּבֵ ִלים. ּכֵ

ְוַדַעת. ֱאֶמת. ָחְכַמת. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ְוָטֳהָרה.. ה. ָ ְקֻדּשׁ ר. ִעּקַ ֵהם. ׁשֶ ית. ֲאִמּתִ

ֲהָלכֹות.. ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ ֱאֶמת.. ּבֶ ְוָטֳהָרה. ה. ָ ִלְקֻדּשׁ זֹוִכים. ית,. ֲאִמּתִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יְך.ֵמַהּשׁ ֱאֶמת,.ְוזֹוִכים.ְלַהְמׁשִ ם.ּבֶ ֵ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ר. י.ִעּקַ ַרְך..ּכִ ם.ָקְדׁשֹו.ִיְתּבָ ִלים.ֶאת.ׁשֵ עֹות.טֹובֹות,.ְוזֹוֶכה.ְלַהׁשְ ּפָ ל.ַהׁשְ ּכָ
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י.ֵאין. ים.)ל"ד,.י(."ּכִ ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ית,.ּכַ ֵלמּות.ִהיא.ַעל.ְיֵדי.ִיְרָאה.ֲאִמּתִ ְ ַהּשׁ

י. רֹון..ּכִ י,.ֵאין.ּבֹו.ִחּסָ ַמִים.ֲאִמּתִ הּוא.ְיֵרא.ׁשָ ַמְחסֹור.ִליֵרָאיו"..ַהְינּו.ִאיׁש.ׁשֶ

ים.טֹוִבים. ית.זֹוִכים.ְלָכל.ִמיֵני.ִמּדֹות.טֹובֹות.ּוַמֲעׂשִ ַעל.ְיֵדי.ִיְרָאה.ֲאִמּתִ

ו

רֹוֶצה.ָלֶלֶכת. ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵנס.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ֱאֶמת.ְלִהּכָ ל ָהרֹוֶצה.ּבֶ ּכָ

ּלֹא.יּוַכל.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו. ֶדֶרְך.ַהּתֹוָרה.ְוָהֱאמּוָנה,.ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ּבְ

ַבּדֹו.ֵאין. עֹוָלם,.ּוִמּלְ הּוא.ְיִחיִדי.ּבָ ַדְעּתֹו.ׁשֶ א.ִאם.ַיֲחׁשֹב.ּבְ ֶדֶרְך.ֶזה,.ֶאּלָ ּבְ

עֹות.ַהּכֹוְזבֹות. ְיֵדי.ַהּדֵ ֶרְך.ָהֱאֶמת.ַעל. ח.ִמּדֶ ִיּדַ ּלֹא. ְכֵדי.ׁשֶ ּבִ ָאָדם.נֹוַסף,.

ח"ב(. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ַמת. ַהְקּדָ )ּבְ ַז"ל. ָהַאְדמֹו"ר. ׁשֶ מֹו. ּכְ ָהעֹוָלם.. י. ֵמַאְנׁשֵ

ן. ּמִ סּוק.)ְיֶחְזֵקאל.ל"ג,.כ"ד(."ֶאָחד.ָהָיה.ַאְבָרָהם"..ַהְינּו.ׁשֶ ְמָפֵרׁש.ֶאת.ַהּפָ

ֱאֶמת. ּבָ ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ָאִבינּו,. ְלַאְבָרָהם. ָהָיה. ְמָנע. ַהּנִ

הּוא.ְיִחיִדי. ַדְעּתֹו.ׁשֶ ר.ּבְ ר.ִצּיֵ ֲאׁשֶ א.ּכַ ִלּבֹו,.ֶאּלָ ָהיּו.ּבְ ית.ׁשֶ ּוֶבֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ

ֱאֶמת,.ִמי. י.ּבֶ ֶדֶרְך.ה'..ּכִ ָחֵפץ.ָלֶלֶכת.ּבְ ל.ִמי.ׁשֶ עֹוָלם..ְוָכְך.ָצִריְך.ִלְנהֹג.ּכָ ּבָ

ְגַלל. ָלל..ַרק.ּבִ ית,.ֵאינֹו.ָאָדם.ּכְ ֵאינֹו.נֹוֵהג.ְלִפי.ַהּתֹוָרה.ְוָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ׁשֶ

ֵאין.יֹוְדִעים. ֶ י.ּשׁ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל,.ֲאַזי.לֹא.ּדַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָהעֹוָלם.נֹוֵהג.ַהּפּוְך,.ּכַ ׁשֶ

א,.עֹוד. ַרּבָ ֶדֶרְך.ַהּתֹוָרה.ְוָהֱאמּוָנה,.ַאּדְ הֹוֵלְך.ּבְ ר.ָהָאָדם.הּוא.ֶזה.ׁשֶ ִעּקַ ׁשֶ

ָחֵפץ. ׁשֶ ִמי. ל. ּכָ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ָלל.. ּכְ ָאָדם. ֵאינֹו. ׁשֶ ָעָליו. לֹוַמר. מֹוִסיִפים.

ֶרְך.ָהֱאֶמת,. ֶנֶגד.ּדֶ ֵהם.ּכְ ים.ׁשֶ ל.ָהֲאָנׁשִ ּכָ ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת,.ָלַדַעת.ׁשֶ ָלֶלֶכת.ּבְ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ְדמּות.ָאָדם,.ּכַ ָלל,.ְוֵהם.ַחּיֹות.ּוְבֵהמֹות.ּבִ ים.ּכְ ֵאיָנם.ֲאָנׁשִ

ק. י.ְמַרֲחָמם.ְיַנֲהֵגם"..ְוָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּתֹוָרה."ּכִ ִני,.ִסי'.ז',.ּבַ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

ֶרְך.ָהֱאֶמת,. ֵני.ׁשּום.ָאָדם.ֶהָחֵפץ.ְלָמְנעֹו.ִמּדֶ ֵטל.ִמּפְ ֵדי.לֹא.ְלִהּבָ ֵדָעה.זֹו.ּכְ ּבְ

ְלָמְנעֹו. ַהֲחֵפִצים. ים. ֲאָנׁשִ ּוִבְפָרט. יתֹו.. ּבֵ ֵני. ּבְ אֹו. הֹוָריו. ֵני. ִמּפְ ַוֲאִפילּו.
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ל. ַדְרּכֹו.ׁשֶ ֵניֶהם,.ַרק.ֵיֵלְך.ּבְ ל.ִמּפְ ּטֵ ּלֹא.ִיְתּבַ ְוִלְדחֹותֹו.ִמן.ָהֱאֶמת,.ָצִריְך.ׁשֶ

ִמיד. ּתָ ְחׁשֹב. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ָאִבינּו. ַאְבָרָהם.

עֹוָלם. הּוא.ְיִחיִדי.ּבָ ׁשֶ

ז

ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת. ָהָאָדם. ֶאת. ַהּמֹוְנעֹות. ִניעֹות. ַהּמְ ל  ּכָ

ים. ָהֲאָנׁשִ ְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ּנִ י.ׁשֶ ּיּום.ַהּתֹוָרה,.ַאף.ַעל.ּפִ ם.ּוִמּקִ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ִמּיִ

ֱאֶמת.ֵאין. ָרם,.ֲאָבל.ּבֶ ּבְ ּלֹא.יּוַכל.ְלׁשַ ים.ּוְגדֹוִלים.ֵהם.ַעד.ׁשֶ ְוַהְמִניעֹות.ַרּבִ

ְך,. ּכָ ל. ּכָ ּוְכֵבדֹות. ָקׁשֹות. ְמִניעֹות. ֶנְגּדֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָאָדם. ֵאין. י. ּכִ ְך.. ּכָ ָבר. ַהּדָ

י.ַמה. ָראּוי..ּכִ ק.ּכָ ָרצֹון.ּוְבֵחׁשֶ ר.ּבְ ּבֵ ר.הּוא.ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ָרם,.ּכַ ּבְ ּלֹא.יּוַכל.ְלׁשַ ׁשֶ

ָהָרצֹון. י. ּכִ ִהיא. תֹו. ִסּבָ ִניעֹות,. ַהּמְ ֶאת. ּבֹר. ִלׁשְ ר. ּבֵ ִמְתּגַ ֵאינֹו. ָהָאָדם. ׁשֶ

ּבֹר. י.ִאם.ַיֲחׂשֹק.ְוִיְרֶצה.ְמֹאד,.ָיכֹול.ָהָאָדם.ִלׁשְ ָראּוי..ּכִ ק.ֵאיָנם.ּכָ ְוַהֵחׁשֶ

ׁשֹוֵלַח. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאין. י. ּכִ ְוִלְזּכֹר,. ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ְמִניעֹות.. ִמיֵני. ל. ּכָ

י.ְמִניעֹות.ֵאּלּו.ֵהן.ַרק. דֹולֹות.ִמּכֹחֹו.ּוֹמחֹו..ּכִ ֵהן.ּגְ ְלׁשּום.ָאָדם.ְמִניעֹות.ׁשֶ

ִניעֹות,.ְוִיְתּבֹוֵנן. ֶנֶגד.ַהּמְ ֱאֶמת.ּכְ ר.ּבֶ ּבֵ יֹון..ְוִאם.ִיְתּגַ ּסָ ּנִ ּיּוַכל.ַלֲעמֹוד.ּבַ ֵדי.ׁשֶ ּכְ

ַרְך.ַמְזִמין.לֹו,. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ית.ַלַהְרָחבֹות.ְוָלֵעצֹות.ׁשֶ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ּבֶ

ַעְצמֹו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוִיְרֶאה. יׁש. ַיְרּגִ ֲאַזי. ִניעֹות,. ַהּמְ ּבֹר.ֶאת. ִלׁשְ ֵדי. ּכְ

ְפֵני. ל.ּבִ ּטֵ ק.ְולֹא.ְלִהְתּבַ ְמִניעֹות,.ְונֹוֵתן.לֹו.ּכַֹח.ְלִהְתַחּזֵ ר.ּבַ ְבָיכֹול,.ֻמְסּתָ ּכִ

י. ּכִ ָלַדַעת,. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ד'.. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ עֹוָלם,. ּבָ ׁשֶ ְמִניָעה. ׁשּום.

ָאמּור.ַאְך.ְוַרק. י.ֵאּלּו.ּכָ ָרן,.ּכִ ְבּ כַֹח.ָהָאָדם.ְלׁשַ ֵאין.ּבְ ֶ ֱאֶמת.ֵאין.ְמִניעֹות.ּשׁ ּבֶ

ר. ַרְך..ְוַכֲאׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ְרצֹון.ַהּשׁ ֱאֶמת.ְלַקּיֵ ק.ּבֶ ְלַנּסֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ִאם.ִיְתַחּזֵ

ִניעֹות. ל.ַהּמְ ֵטלֹות.ּכָ ָראּוי,.ּבְ ק.ְוָרצֹון.ּכָ ֵחׁשֶ ק.ּבְ ָהָאָדם.ִמְתַחּזֵ
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ח

ָהָאָדם. ִניעֹות,.ִהיא.ְמִניַעת.ַהּמַֹח..ַהְינּו.ׁשֶ ָכל.ַהּמְ ּבְ דֹוָלה.ׁשֶ ִניָעה ַהּגְ ַהּמְ

יבּות. מֹוחֹו.ּוְבִלּבֹו.ְלָהִבין.ֶאת.ּגֶֹדל.ַמֲעַלת.ַהֲחׁשִ ֵאינֹו.ִמְתּבֹוֵנן.ּבְ

ֵאינֹו.ֵמִבין.ֶאת. ם..ּוֵמֲחָמת.ׁשֶ ָחֵפץ.ְלַקּיֵ ה.ַהּטֹוב.ׁשֶ ֲעׂשֶ ְצָוה.אֹו.ַהּמַ ל.ַהּמִ ׁשֶ

ם.ֶאת. ק.ּוְבָרצֹון.ְלַקּיֵ ֵחׁשֶ ָראּוי.ּבְ ִקים.ּכָ יבּות.ָהִעְנָין,.ֵאין.ִלּבֹו.ּוֹמחֹו.ְמֻחּזָ ֲחׁשִ

ר. ֲאׁשֶ ל,.ּכַ הּוא.ָצִריְך.ַלֲעׂשֹות..ְלָמׁשָ מֹוחֹו.ּוֶבֱאמּוָנתֹו.ׁשֶ יׁש.ּבְ ְרּגִ ּמַ ַמה.ׁשֶ

יֵקי.ֱאֶמת,.ֲאָבל.ְמִניעֹות.ׁשֹונֹות.ְוַרּבֹות. הּוא.ָצִריְך.ִלְנסַֹע.ְלַצּדִ יׁש.ׁשֶ ַמְרּגִ

ּוְמִביִנים.ֶאת. ים. יׁשִ ַמְרּגִ ְוִלּבֹו. ֲאַזי.ִאם.ֹמחֹו. ִסיָעתֹו,. ִמּנְ בֹות.אֹותֹו. ְמַעּכְ

יֵקי. ְלַצּדִ ּוְבִהְתָקְרבּות. זֹו. ְנִסיָעה. ּבִ לּוָיה. ּתְ ִחּיּותֹו. ל. ּכָ ׁשֶ ָראּוי,. ּכָ ָהֱאֶמת.

ָהֱאֶמת. יֵקי. ְלַצּדִ ַהִהְתָקְרבּות. ׁשֶ ּוֵמִבין. ָחׁש. ר.הּוא. ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט. ֱאֶמת,.

יט. ל.ְולֹא.ַיּבִ ּטֵ אי.לֹא.ִיְתּבַ ַוּדַ ֵהא.ֲעבּורֹו.טֹוָבה.ִנְצִחית.לֹו.ּוְלדֹורֹוָתיו,.ּבְ ּתְ

ה. ְזּכֶ ּיִ ה.ְוָרצֹון.ָעז,.ַעד.ׁשֶ ק.ְמֻרּבֶ ֵחׁשֶ ר.ּבְ ּבֵ ְפֵני.ׁשּום.ְמִניָעה,.ַרק.ִיְתּגַ ָלל.ּבִ ּכְ

ָזָכה. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַוֲאִפילּו. ָראּוי.. ּכָ ׁש,. ַמּמָ ֹפַעל. ּבְ יק.ָהֱאֶמת. ְלַצּדִ ְלִהְתָקְרבּות.

בֹו.ִמן. ָרצּו.ְלַעּכְ ִניעֹות.ׁשֶ ל.ַהּמְ ּכָ ַבר.ֶאת. ּוְכָבר.ׁשָ יק.ֱאֶמת,. ּוָבא.ֶאל.ַצּדִ

יק,. ּדִ ַהּצַ ְמִחיַצת. ּבִ ָמצּוי. הּוא. ׁשֶ ְזַמן. אֹותֹו. ּבְ ׁשֶ ַרק. ַהִהְתָקְרבּות,.

ַהֲאִמין. ִמּלְ ִלּבֹו. ָרחֹוק. זֹאת. ֲחַמת. ּמֵ ׁשֶ ָעָליו,. יֹות. ֻקׁשְ ֹמחֹו. ּבְ ִמְתעֹוְררֹות.

דֹוָלה. ּגְ ֱאמּוָנה,. ֶחְסרֹון. ל. ׁשֶ זֹו. ְמִניָעה. ּוְבַגְדלּותֹו. יק. ּדִ ַהּצַ יבּות. ֲחׁשִ ּבַ

ִחָלה. ְלַכּתְ ָבר. ּכְ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ִעְנַין. ּבְ ְוֵכן. ִניעֹות.. ַהּמְ ל. ִמּכָ ִהיא. ה. ְוָקׁשָ

ָראּוי.. ל.ּכָ ּלֵ ְגָלָלן.ֵאין.ָהָאָדם.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ּבִ ִמְתעֹוְררֹות.ְמִניעֹות.ַרּבֹות.ׁשֶ

ת.ֵמֲחַמת. ִניעֹות,.ֲעַדִין.ִלּבֹו.ְמֻעּוָ ל.ַהּמְ ּבֹר.ֶאת.ּכָ הּוא.זֹוֶכה.ִלׁשְ ְוַלְמרֹות.ׁשֶ

ַרְך,.ַהְינּו. ם.ִיְתּבָ ֵ ְרֵכי.ַהּשׁ לֹום,.ַעל.ּדַ יֹות,.ַחס.ְוׁשָ חֹוְדרֹות.ּבֹו.ּוְבֹמחֹו.ֻקׁשְ ׁשֶ

ל. ׁשֶ זֹו. ְמִניָעה. לֹו".. ְוטֹוב. ע. ָרׁשָ לֹו,. ְוַרע. יק. "ַצּדִ ל. ׁשֶ רּוץ. ְוַהּתֵ ָיה. ׁשְ ַהּקֻ

ה. ָקׁשָ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמּוָנה. ֶחְסרֹון. ּוִבְפָרט. ֱאמּוָנה,. ֶחְסרֹון.



ֹבָארֹות קפהְמִניעֹותָהֵעצֹות                            ַהּמְ

יֹות.ַהחֹוְדרֹות.ַלּמַֹח,.ָחִליָלה,.ַעל. ׁשְ י.ַהּקֻ ִניעֹות..ּכִ ל.ַהּמְ ּוְכֵבָדה.ִהיא.ִמּכָ

ׁש,.ַרֲחָמָנא. יקֹוְרסּות.ַמּמָ יק.ָהֱאֶמת,.ֲהֵרי.ֵהן.ֶאּפִ ַרְך.אֹו.ַעל.ַצּדִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְלַהְרּבֹות. ֵהם. יקֹוְרסּות,. ּוְלֶאּפִ ֵאּלּו. יֹות. ְלֻקׁשְ ּקּון. ְוַהּתִ ָהֵעָצה. ָלן.. ִלּצְ

ָהַאְדמֹו"ר. מֹו.ׁשֶ ב..ּכְ ַרְך.ֵמעֶֹמק.ַהּלֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ְך.ְלַהּשׁ ה.ְוִלְצעֹק.ַעל.ּכָ ְתִפּלָ ּבִ

סּוק. ל.ַהּפָ בֹות.ׁשֶ י.ַהּתֵ ָראׁשֵ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.)ח"ב.סי'.מו(,.ׁשֶ ַז"ל.ְמָפֵרׁש.ּבְ

ִעְנַין. ּלְ ָיא"..ַהְינּו.ׁשֶ ַמע.ה'.קֹוִלי.ֶאְקָרא".ֵהם.אֹוִתּיֹות."ֻקׁשְ ים.כז,.ז(."ׁשְ ִהּלִ )ּתְ

סּוק. ַהּפָ ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ִאם. י. ּכִ ֵעָצה,. ֵאין. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ֱאמּוָנה,. ּבֶ יֹות. ֻקׁשְ

ם. ֵ ַהּשׁ ַיֲעזֹר. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ִפּלָ ּתְ ִרּבּוי. ַהְינּו,. ֶאְקָרא",. קֹוִלי. ה'. ַמע. "ׁשְ

ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ְלַהֲאִמין. ה. ְוִיְזּכֶ ַיַעְזבּוהּו.. יקֹוְרסּות. ְוַהֶאּפִ יֹות. ָהֻקׁשְ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ֵלמּות.ָהְראּוָיה. ׁשְ יֵקי.ָהֱאֶמת.ּבִ ַרְך.ּוְבַצּדִ ִיְתּבָ

ט

ִלּבֹו. ָהָאָדם.ִיְהֶיה.ָחָזק.ּבְ יץ..ַהְינּו.ׁשֶ קּות.הּוא.ֵלב.ָחָזק.ְוַאּמִ ר ַהִהְתַחּזְ ִעּקַ

אי.לֹא.תּוַכל.ׁשּום.ְמִניָעה. ַוּדַ ָאז.ּבְ יׁש,.ׁשֶ הּוא.ַמְרּגִ ֱאֶמת.ׁשֶ ּוְבֹמחֹו.ּבָ

ָממֹון. ַהְינּו. ִמּיֹות,. ׁשְ ּגַ ְמִניעֹות. ּוִבְפָרט. ָהֱאֶמת.. ִמן. ּוְלַהְרִחיקֹו. ְלָמְנעֹו.

ר. ֲאׁשֶ ֲאֵחִרים. ים. ַוֲאָנׁשִ יתֹו. ּבֵ ֵני. ּבְ הֹוָריו,. ד. ִמּצַ ְמִניעֹות. אֹו. ּוַפְרָנָסה,.

ּבּוֵריֶהם. ּדִ ְיֵדי. ַעל. ָלֱאֶמת,. ָהְראּוָיה. ַהִהְתָקְרבּות. ִמן. ְלָמְנעֹו. ֲחֵפִצים.

ּוְבָרצֹון. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ֲחָזִקים. ְוִלּבֹו. ֹמחֹו. ִאם. ֲאָבל. ֵליָצנּות.. ְבֵרי. ּדִ אֹו. ָהָרִעים.

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ית. ָהֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ּבְ

בֹו.. ׁש.ְלַעּכְ ֶהם.ַמּמָ לֹות.ְוֵאין.ּבָ ֵטלֹות.ּוְמֻבּטַ ִניעֹות.ּבְ ל.ַהּמְ ַהּתֹוָרה,.ֲאַזי.ּכָ

ית. ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ יֵקי.ֱאֶמת.ּבְ ַרְך.ּוְלַצּדִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוָאז.הּוא.ִמְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ
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י

ֱאֶמת.ְלָהִבין. ּבֹו.ִמְתעֹוֵרר.ּבֶ ּלִ ֶ ַעל.ְלַבב,.ַהְינּו.ּשׁ ָאָדם.ּבָ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ּגַ

ם.ְרצֹון.ה',. ָכל.ִלּבֹו.ְלַקּיֵ ּה,.ְוהּוא.ָחֵפץ.ּבְ יׁש.ֶאת.ָהֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ ּוְלַהְרּגִ

ם. ֵ ַהּשׁ ְרַאת. ִמּיִ ַהְינּו. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמֲעבֹוָדתֹו. ְמָנֵעהּו. ּיִ ׁשֶ ֵאין.ׁשּום.ָמקֹום. ֲאַזי.

קֹום.ּבֹו.הּוא. ֲחַמת.ַהּמָ ּמֵ ל.ְולֹוַמר.ׁשֶ ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתַנּצֵ

ֵלב. לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ִמי. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת. ּבַ ַלֲעסֹק. ָיכֹול. ֵאינֹו. ִנְמָצא,.

ּלֹו..ַהְינּו,. ׁשֶ עֹוָלם.ֵהם.ּכְ קֹומֹות.ּבָ ל.ַהּמְ ם.ָרצֹון.ה',.ֲאַזי.ּכָ ֱאֶמת.ְלַקּיֵ ְוָחֵפץ.ּבֶ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ הּוא. ק. ִמְתַחּזֵ ִנְמָצא,. הּוא. ם. ָ ּשׁ ׁשֶ ָמקֹום. ָכל. ּבְ

ל. ּכָ ם.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ַמה.ׁשֶ ּום.ָאָדם.ְלַקּיֵ ׁש.ִמּשׁ ּיֵ ַהּתֹוָרה,.ְוֵאינֹו.ִמְתּבַ

ת.ְוכּו'.. ּבָ ין,.ׁשַ ִפּלִ גֹון.ִציִצית,.ּתְ ְלָחן.ָערּוְך,.ּכְ י.ַהׁשֻ ם.ַעל.ּפִ ב.ְלַקּיֵ ְיהּוִדי.ַחּיָ

ֱאלֶֹקיָך".. ה'. ֶאת. ם. ָ ִמּשׁ ם. ּתֶ ׁשְ "ּוִבּקַ כט(:. ד. ָבִרים. )ּדְ ּתֹוָרה. ּבַ ְמבָֹאר. ְוֵכן.

ף. ִלּקּוִטים.ּדַ דֹוׁש,.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.)ָמאֹור.ֵעיַנִים.ּבְ ם.טֹוב.ַהּקָ ַעל.ׁשֵ ּוֵפֵרׁש.ַהּבַ

ָאָדם.ִנְמָצא. ָכל.ָמקֹום.ׁשֶ ּבְ ת(,.ׁשֶ ֵצא.ופ'.ֻחּקַ צד.ע"ג,.ּוְבֶדֶגל.ַמֲחֵנה.ֶאְפַרִים.פ'.ַוּיֵ

ק. ב.ְלִהְתַחּזֵ ַחּיָ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ֶאת.ַהּשׁ ְוָקא.ׁשָ ׂש.ּדַ ב.ְלַחּפֵ ּבֹו,.הּוא.ַחּיָ

ֵני. ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה,.ּוִמּפְ ל.ִמּפְ ּטֵ ם.ּוְבִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְולֹא.ְלִהְתּבַ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ּבְ

ָמן..ֲאָבל.ָצִריְך. בֹות.ְלַקּיְ ְתַחּיְ ם.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ַהּמִ ַקּיֵ ׁשּום.ָאָדם,.ִמּלְ

ְכֵדי.ָלַדַעת. יֵקי.ָהֱאֶמת,.ּבִ ל.ַצּדִ ְבֵריֶהם.ַוֲעצֹוֵתיֶהם.ׁשֶ ה.ֶאת.ּדִ ִלְלֹמד.ַהְרּבֵ

ּוְבַתֲחנּוִנים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְרּבֹות. ִניעֹות.. ַהּמְ ִביַרת. ׁשְ ּבִ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך.

יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ְוֵדעֹוֵתיֶהם. ֲעצֹוֵתיֶהם. ֶאת. ם. ְלַקּיֵ ַיַעְזֵרהּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ָהֱאֶמת.
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יא

ֶאת. ָחִליָלה. ִלְמנַֹע. ִעים. ָהְרׁשָ ֲעלּוִלים. ּוְבֵלָצנּות,. ָרִעים. ִדּבּוִרים  ּבְ

יֹוֵתר. ֱאֶמת,. יֵקי. ִדּ ּוִמּצַ ם. ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת. ּוְלַהְרִחיקֹו. ָהָאָדם.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ן.ָצִריְך.ָהָאָדם.ֶהָחֵפץ.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ֶצר.ָהַרע..ַעל.ּכֵ ִמן.ַהּיֵ

ֵני. ִמּפְ ל. ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא. ׁשֶ ֵדי. ּכְ דֹוָלה,. ּגְ קּות. ִהְתַחּזְ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ יָקיו,. ַצּדִ ְוֶאל.

ָראּוי,. ֱאֶמת.ּכָ ק.ּבֶ ִסיִתים.ְוַהּמֹוְנִעים..ְוִאם.ִיְתַחּזֵ ְלִעיִגים,.ַהּמְ ִצים,.ַהּמַ ַהּלֵ

ל. ּכָ ָפָניו. ִמּלְ ְטלּו. ִיּבָ ֲאַזי. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ּכֹחֹוָתיו,. ָכל. ּבְ

ּה. ֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ ה.ְלַהֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּבָ ְלִעיִגים,.ְוִיְזּכֶ ִצים.ְוַהּמַ ַהּלֵ

ִמְקֶוה

א

ם. ל.ִמיֵני.ָצרֹות..ַהְינּו,.ְטִביַלת.ִמְקֶוה.ְלׁשֵ יָעה.ִמּכָ ְטִביַלת ִמְקֶוה.מֹוׁשִ

ן. ּכֵ ַעל. ְוִיּסּוִרים.. רֹות. ִמּצָ ָהָאָדם. יל.ֶאת. ְלַהּצִ ֶלת. ְמֻסּגֶ ַמִים. ׁשָ

ַחס. ְלִיּסּוִרים,. אֹו. ְלָצרֹות. נֹוְפִלים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ּוְלַהֲאִמין,. ָלַדַעת. ָצִריְך.

ִביָלה. אי.ְצִריָכה.ַהּטְ ַוּדַ ְקֶוה..ַרק.ּבְ ּמִ ֶכף.ָלֶלֶכת.ִלְטּבֹל.ּבַ לֹום,.ָצִריְך.ּתֵ ְוׁשָ

ְזכּות. י.ּבִ דֹוָלה..ַהְינּו.ְלַהֲאִמין.ּכִ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה.ּגְ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ִלְהיֹות.ְלׁשֵ

בָֹאר. ּמְ ּסּוִרים,.ּכַ רֹות.ְוַהּיִ יֵעהּו.ִמן.ַהּצָ ַרְך.יֹוׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְקֶוה,.ַהּשׁ ת.ַהּמִ ַ ְקֻדּשׁ

ּוְמבָֹאר. ָצָרה".. ֵעת. ּבְ יעֹו. מֹוׁשִ ָרֵאל. ִיׂשְ "ִמְקֵוה. ח(:. יד,. )ִיְרְמָיה. סּוק. ּפָ ּבַ

ְטִביַלת. ּבִ ִנְזָהר. ְיהּוִדי. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ סּוק.הּוא,. ַהּפָ רּוׁש. ּפֵ י. ּכִ ֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ּבְ

ָצרֹות. ִמיֵני. ל. ִמּכָ יעֹו. מֹוׁשִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת,. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ִמְקֶוה.

ֻטְמאֹות. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ְלַטֵהר. ֶלת. ְמֻסּגֶ ַאף. ְקֶוה. ּמִ ּבַ ְטִביָלה. ְוִיּסּוִרים..



ֹבָארֹות ִמְקֶוהָהֵעצֹות                            ַהּמְ קפח

דֹול.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. ַעת.ּגָ ְך.ַעל.ָהָאָדם.ּדַ ְקֵוה.ִנְמׁשָ י.ַעל.ְיֵדי.ַהּמִ ַוֲחָטִאים,.ּכִ

ֵאין.ָאָדם. ֶ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.)סֹוָטה.ג'(,.ּשׁ בָֹאר.ּבְ ּמְ ִנּצֹוִלים.ֵמֲחָטִאים.ַוֲעוֹונֹות,.ּכַ

ְך. טּות..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִמְקֶוה.ִנְמׁשָ י.ִאם.ִנְכֶנֶסת.ּבֹו.רּוַח.ׁשְ עֹוֵבר.ֲעֵבָרה.ּכִ

ַעל. ְך. ִנְמׁשָ ם. ּגַ ָהֲעוֹונֹות.. ּוִמן. ִאים. ַהַחּטָ ִמן. ִנּצֹול. ְוהּוא. ַעת,. ּדַ ָלָאָדם.

בָֹאר. ּמְ ַמִים,.ֶחֶסד.ֶעְליֹון.ְמֹאד,.ּכַ ם.ׁשָ ָהָאָדם,.ַעל.ְיֵדי.ְטִביַלת.ִמְקֶוה.ְלׁשֵ

רֹות.ְוִיּסּוִרים,. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.נ"ו,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה,.ִנּצֹול.ִמּצָ ּבְ

ְוזֹוֶכה.ִליׁשּועֹות.ַרּבֹות.ּוְלַחָסִדים.

ב

י. ָנֵקל..ּכִ ְרָנָסה.ּבְ ֱאֶמת,.זֹוִכים.ַלּפַ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ַעל ְיֵדי.ְטִביַלת.ִמְקֶוה.ְלׁשֵ

דֹול,.ּוְמבָֹאר. ַעת.ּגָ ְך.ַעל.ָהָאָדם.ּדַ ָאמּור.ְלַמְעָלה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמׁשָ ּכָ

ָנֵקל.. ְרָנָסה.ּבְ ן.ַהּפַ ַעת.ּכֵ ַלת.ַהּדַ י.ְלִפי.ַהְגּדָ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ִסיָמן.נ"ו,.ּכִ ּבְ

ַעס.ּוִמַמֲחלֶֹקת.ְוזֹוִכים. ַמִים,.ִנּצֹוִלים.ִמּכַ ם.ׁשָ ְוַעל.ְיֵדי.ְטִביַלת.ִמְקֶוה.ְלׁשֵ

ַלֲאִביֶהם. ים. ֲאָנׁשִ ֵלב. ְלעֹוֵרר. ְוזֹוִכים. ָיִמים,. ְוַלֲאִריכּות. ִלְרפּוָאה.

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה. ֵ ַמִים,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ג

ְקֶוה.ֵאיָנם. יָקה,.ִאם.ֵמי.ַהּמִ ַמּזִ ְקֶוה.ֵאיָנּה. ּמִ ּבַ י.ְטִביָלה. ּכִ ָצִריְך ָלַדַעת.

לֹום,. ְוׁשָ ַחס. יק,. ַמּזִ ְקֶוה. ַהּמִ י. ּכִ ָהאֹוֵמר. ְוָהרֹוֵפא. י.. ִמּדַ ְקִריִרים.

ִביָלה. י,.ֲאַזי.ַהּטְ ְקֶוה.ֵאיָנם.ְקִריִרים.ִמּדַ י.ִאם.ֵמי.ַהּמִ ָלל..ּכִ ֵאינֹו.רֹוֵפא.ּכְ

גּוף.ָהָאָדם.ְמצּוִיים.ִנְקֵבי.ֵזָעה,.ְוַעל.ְיֵדי. י.ּבְ ָיָפה.ְמֹאד.ִלְבִריאּות.ַהּגּוף..ּכִ

ִחים. ִנְפּתָ ְקֵוה. ַהּמִ ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ָחִליָלה.. ַלֲחלֹות,. ָהָאָדם. ָעלּול. ָעה. ַהּזֵ

ם. ָעה.טֹוָבה.ְמֹאד.ִלְבִריאּות.ָהָאָדם..ִמְקֶוה.ּגַ ת.ַהּזֵ ָעה,.ְוַהְפָרׁשַ ִנְקֵבי.ַהּזֵ



ֹבָארֹות קפטמֹוֲעֵדי.ה'.ִמְקָרֵאי.קֶֹדׁשָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ֵהר. ֶרְך,.ָצִריְך.ְלִהּזָ ּדֶ ר.נֹוְסִעים.ּבַ ֲאׁשֶ ן,.ּכַ יל.ֵמרֹוְצִחים,.ַעל.ּכֵ ל.ְלַהּצִ ְמֻסּגָ

ֶחְזַקת. ּבְ ָרִכים. ַהּדְ ל. "ּכָ ֲחַז"ל. ִדְבֵרי. ּבְ ְמבָֹאר. י. ּכִ ִמְקֶוה.. ְטִביַלת. ּבִ ְמֹאד.

ן. ּכֵ ְוַעל. ָרִכים,. ַהּדְ ָכל. ּבְ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ִכיחֹות. ׁשְ נֹות. ּכָ ּסַ ׁשֶ ַהְינּו. ָנה",. ַסּכָ

ּוְבִהְתעֹוְררּות. ָנה. ַכּוָ ּבְ ֶרְך. ַהּדֶ ִפיַלת. ּתְ ֲאִמיַרת. ּבַ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך.

ּוִבְפָרט. ְוָכָאמּור. ִמיד,. ּתָ ִמְקֶוה. ְטִביַלת. ּבִ יד. ְלַהְקּפִ ְצִריִכים. ְוֵכן. ְראּוָיה..

ְצלּו. ִיּנָ ִמְקֶוה,. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְזכּות. ּבִ י. ּכִ ְלַהֲאִמין. ְוָצִריְך. ָרִכים,. ּדְ ּבַ ע. ַמּסָ ֵעת. ּבְ

נֹות,.ְוִיְזּכּו.ְלָכל.ִמיֵני.ְיׁשּועֹות. ל.ִמיֵני.ַסּכָ ִמּכָ

מֹוֲעֵדי ה' ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש
ל  ים ׁשֶ ַמּנִ ִמים טֹוִבים ְוָכל ֵסֶדר ַהּזְ ת ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְוָכל ַהּיָ ּבָ ּובֹו ׁשַ

ָנה ָ ל ַהּשׁ ּכָ

ת ּבָ ׁשַ

א

ְלִתּקּון. זֹוִכים. ת,. ּבָ ׁשַ ֶעֶרב. ּבְ ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ין,. ַחּמִ ּבְ ְרִחיָצה. ְיֵדי. ַעל 

ה. ּזֶ בֹות.ָרעֹות,.ׁשֶ ֲחׁשָ ֵמר.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּוִמּמַ ָ ִרית..ַהְינּו.ְלִהּשׁ ַהּבְ

ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ ׁשֶ ַז"ל.. ָהַאְדמֹו"ר. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ

ָבה.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים..ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ְקִריַאת. ֲחׁשָ ִמיַרת.ַהּמַ ִרית.הּוא.ׁשְ ַהּבְ

ִרית,.ַהְינּו. ת,.זֹוִכים.ְלִתּקּון.ַהּבְ ּבָ ֶעֶרב.ׁשַ ְרּגּום".ּבְ ַנִים.ִמְקָרא.ְוֶאָחד.ּתַ "ׁשְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ִרית,.ּכַ ּקּון.ַהּבְ ר.ּתִ ה.ִעּקַ ּזֶ ָבה,.ׁשֶ ֲחׁשָ ְלִתּקּון.ַהּמַ



ֹבָארֹות תָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּבָ ׁשַ קצ

ב

ָלאָכה,. ְזָהִרים.ִמּמְ ּנִ ת.זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ַעל ְיֵדי.ׁשְ

ִנְמָנִעים. ְוֵכן. ת,. ּבָ ׁשַ ּבְ ָהֲאסּוִרים. ִעְנָיִנים. ִמיֵני. ּוִמּכֹל. ן. ּוַמּתָ א. ּשָׂ ִמּמַ

ְלָחן.ָערּוְך,.ַעל.ְיֵדי. ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ת,.ּכַ ּבָ ׁשַ ּבּוֵרי.חֹול.ָהֲאסּוִרים.ּבְ ר.ּדִ ַדּבֵ ִמּלְ

ּנֹוְתִנים,.ֵאין.ָלֶהם. ָדקֹות.ׁשֶ ל.ַהּצְ ם.ּכָ ית..ְוֵכן,.ּגַ ֶזה.זֹוִכים.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

נֹוְתִנים. ִאם. ַהְינּו,. ֱאמּוָנה.. ִחיַנת. ּבְ ִהיא. ׁשֶ ת,. ּבָ ׁשַ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ֵלמּות,. ׁשְ

ם.ֶאת. ֵדי.ְלַקּיֵ י.ָצִריְך.ָלֵתת.ְצָדָקה.ּכְ ֲאִמיִנים.ּכִ ּמַ ְצָדָקה.ֵמֲחַמת.ֱאמּוָנה.ׁשֶ

ים.ֲהגּוִנים. ָדָקה.ַלֲעִנּיִ ַרְך,.ְוִאם.נֹוְתִנים.ֶאת.ַהּצְ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַהּשׁ ּוָ ּצִ ְצָוה.ׁשֶ ַהּמִ

ָדָקה. ה.ְרצֹון.ה',.אֹו.ָאז.ֵיׁש.ַלּצְ ּזֶ י.ַמֲאִמיִנים.ׁשֶ ה.ֲאֵחִרים,.ּכִ ָ אֹו.ְלָצְרֵכי.ְקֻדּשׁ

אֹו. ֱאמּוָנה,. ֵמֲחַמת. לֹא. ְצָדָקה. נֹוְתִנים. ִאם. ֲאָבל. ֵלמּות.. ּוׁשְ יבּות. ֲחׁשִ

ּנֹוְתִנים.הּוא. ַרְך,.ּוְצָדָקה.זֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵאיָנם.ִלְרצֹון.ַהּשׁ נֹוְתִנים.ְלִעְנָיִנים.ׁשֶ

ל. ׁשֶ ְרָנָסה. ַהּפַ ֶחְסרֹון. ִלְסּבֹל. לֹו. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ַבע,. ַהּטֶ ֲחִליׁשּות. ֵמֲחַמת.

ּנֹוְתִנים.ְצָדָקה. ַהּזּוַלת,.אֹו.ִסּבֹות.ֲאֵחרֹות,.ַהּגֹוְרמֹות.ַלּנֹוֵתן.ָלֵתת,.אֹו.ׁשֶ

אֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ יבּות,.ּכַ ֵלמּות.ַוֲחׁשִ ּה.ׁשְ זֹו.ֵאין.ּבָ בֹוד.ֲאַזי.ְצָדָקה.ּכָ ֵמֲחַמת.ּכָ

עֹות. ּפָ ׁשְ עֹות.ַהּמֻ ּפָ ָרכֹות.ְוָכל.ַהַהׁשְ "ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנה".ָסִעיף.ט"ז..ְוָכל.ַהּבְ

יבּות,.ַרק.ַעל.ְיֵדי. ֵלמּות.ַוֲחׁשִ ֶהם.ׁשְ ְלָאָדם.ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ְצָדָקה,.ֵאין.ּבָ

ָרכֹות. י.ַהּבְ ֲאִמיִנים.ּכִ ּמַ ִחיַנת.ֱאמּוָנה..ַהְינּו,.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ִהיא.ּבְ ת.ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ְלָכל. ִהיא. ָמקֹור. ָהֱאמּוָנה. י. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ֵמַהׁשְ ֵהן. עֹות. ּפָ ְוַהַהׁשְ

ים.טֹוִבים. ֲעׂשִ ל.ַהּמַ י.ּכָ ים.טֹוִבים..ּכִ ֲעׂשִ ל.ַהּמַ ל.ּכָ ֵלמּות.ׁשֶ ָרכֹות,.ּוׁשְ ַהּבְ

ִמים.אֹוָתם.ֵמֲחַמת.ֱאמּוָנה,. א.ִאם.ְמַקּיְ יבּות,.ֶאּלָ ֵלמּות.ַוֲחׁשִ ֶהם.ׁשְ ֵאין.ּבָ

ַדַעת. ּבְ קּות. ִהְתַעּסְ ֲאִפילּו. ְוֵכן. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. ִצּוָ ְך. ּכָ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַהְינּו.

ֶהם. ּבָ ֵאין. ֱאֶמת,. ִמַצִדיֵקי. מּוַסר. ּוְבִסְפֵרי. ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ּבְ ַהְינּו. י,. ֲאִמּתִ



ֹבָארֹות תָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּבָ קצאׁשַ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַרק. ַהְינּו. ֱאמּוָנה.. .- ת. ּבָ ׁשַ ְיֵדי. ַעל. א. ֶאּלָ יבּות,. ַוֲחׁשִ ֵלמּות. ׁשְ

ֱאֶמת. ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ֶהם.ְלׁשֵ עֹוְסִקים.ּבָ

ג

ִרית.. ִמיַרת.ַהּבְ יִכים.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ִחיַנת.ֱאמּוָנה,.ַמְמׁשִ ת.ּבְ ּבָ ת.ׁשַ ַ ר ְקֻדּשׁ ִעּקַ

א.ַעל. ית,.ֶאּלָ ת.ֶוֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ּבָ ת.ׁשַ ַ יג.ְקֻדּשׁ ר.ְלַהּשִׂ ַהְינּו,.ִאי.ֶאְפׁשָ

ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי. ְפׁשּוטֹו,.ֶאְפׁשָ ת.ּכִ ּבָ ֵהר.ֵמִחּלּול.ׁשַ ִרית..ְוַגם.ְלִהּזָ ּקּון.ַהּבְ ְיֵדי.ּתִ

ֶזה. ַעם. ּוִמּטַ ָרִעים.. ֵמִהְרהּוִרים. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ּקּון. ּתִ ַהְינּו. ִרית.. ַהּבְ ּקּון. ּתִ

ִמיַרת. ׁשְ ֱאֶמת.הּוא. יֵקי. ַצּדִ ת. ַ ְקֻדּשׁ ר. ִעּקַ י. ּכִ ת,. ּבָ ְלׁשַ יִקים. ְלַצּדִ נֹוְסִעים.

ֵלמּות,. ׁשְ ִרית.ּבִ ִמיַרת.ַהּבְ כּו.ִלׁשְ ּזָ יִקים.ׁשֶ ּדִ ֵלמּות..ַהְינּו,.ַרק.ַהּצַ ׁשְ ִרית.ּבִ ַהּבְ

ֲאֵליֶהם.ָצִריְך.ְלִהְתָקֵרב,.ַוֲאֵליֶהם.ְצִריִכים. ים.ׁשֶ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ֵאּלּו.ֵהם.ַצּדִ

י. ֵלמּות.ֱאמּוָנה..ּכִ ת.ּוׁשְ ּבָ ת.ׁשַ ַ ל.ֵמֶהם.ְקֻדּשׁ ֵדי.ְלַקּבֵ ת.קֶֹדׁש.ּכְ ּבָ ִלְנסַֹע.ְלׁשַ

ָראּוי,.ּוִבְפָרט. ת.ּכָ ּבָ ת.ׁשַ ַ יֵקי.ֱאֶמת.זֹוִכים.ִלְקֻדּשׁ ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ

יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ת.. ּבָ ׁשַ ֵמִחּלּול. ֵהר. ְלִהּזָ זֹוִכים.

ל. ּכָ ל. ׁשֶ ֵלמּות. ׁשְ ִהיא. ית. ֲאִמּתִ ֶוֱאמּוָנה. ָראּוי,. ּכָ ֶלֱאמּוָנה. זֹוִכים. ֱאֶמת.

ים.טֹוִבים. ֲעׂשִ ּדֹות.ְוַהּמַ ל.ַהּמִ ים..ַהְינּו,.טֹובֹות..ַהְינּו.ּכָ ֲעׂשִ ּדֹות.ְוַהּמַ ַהּמִ

ִמים.אֹוָתם.ִמּתֹוְך.ֱאמּוָנה. א.ִאם.ְמַקּיְ ֵלמּות,.ֶאּלָ ּוׁשְ יבּות. ֶהם.ֲחׁשִ ּבָ ֵאין.

ָאמּור.ְלַמְעָלה. ית,.ּכָ ֲאִמּתִ

ד

אֹות. בָֹאר.ּבָ ּמְ ת.ִליֵמי.ַהחּוִלין,.ּכַ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ ל ָאָדם.ָצִריְך.ִלְמׁשְֹך.ֶאת.ְקֻדּשׁ ּכָ

ֶאת. ׁש. ְמַקּדֵ ָהָאָדם. ׁשֶ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְכִפי. מ'.. ְסִעיף. ֶוֱאמּוָנה". "ֱאֶמת.

ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ בּוַע,. ָ ַהּשׁ ימֹות. ּבִ ְוִעְנָיָניו. ִעּסּוָקיו. ְלִפי. ַהְינּו,. ַהחֹול,. ְימֹות.
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ֵהן. ּוְמָלאָכה,. ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ּבְ ֵהן. ה,. ּתֶ ּוְבִמׁשְ ַמֲאָכל. ּבְ ֵהן. רּות,. ּוְבַכׁשְ

ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ָחׁש..ַהְינּו.ׁשֶ ּנּו.ֻזֲהַמת.ַהּנָ ֶקת.ִמּמֶ ּלֶ ן.ִמְסּתַ ִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים,.ּכֵ ּבְ

ים. ַמֲעׂשִ ד. ִמּצַ ֵהן. הֹוָלָדה,. ד. ִמּצַ ֵהן. ּבֹו,. צּוי. ַהּמָ ָהַרע. ִמן. ְך. ּכֵ ִמְזּדַ הּוא.

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ּבּור,. ַהּדִ ן. ְמַתּקֵ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ּבֹו.. ׁשֶ ָרעֹות. ּוִמּדֹות. ָרִעים.

ּבּוֵרים. ִמּדִ ֵצל. ְלִהּנָ זֹוִכים. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ַהחֹול. ְיֵמי. ֶאת. ים. ׁשִ ַקּדְ ּמְ ׁשֶ

ם.ְוכּו'. ֵ ה,.ִיְרַאת.ַהּשׁ ִפּלָ ה:.ּתֹוָרה,.ּתְ ָ ּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ ר.ּדִ גּוִמים,.ְוזֹוִכים.ְלַדּבֵ ּפְ

ה

ּנֹוְדִרים. ׁשֶ אֹו. ִלְצָדָקה,. ן. ִלּתֵ ּנֹוְדִרים. ׁשֶ ַהְינּו. ֶנֶדר,. ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל 

ֶדר,.זֹוִכים.ְלעֶֹנג. ֶכף.ֶאת.ַהּנֶ ִמים.ּתֵ ה.טֹוב.ְוכּו'.ּוְמַקּיְ ַלֲעׂשֹות.ַמֲעׂשֵ

ם. ת,.ַרק.ְלׁשֵ ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ֲענּוֵגי.ַהּגּוף.ּבְ ָכל.ּתַ ּזֹוִכים.ַלֲעסֹק.ּבְ ת..ַהְינּו.ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ֲאַות.ַהּגּוף,.ָחִליָלה..ְוַגם.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי. ת.ְולֹא.ֵמֲחַמת.ּתַ ּבָ ִמְצַות.עֶֹנג.ׁשַ

ְכָלל. ב.ּבִ ה.ֶנְחׁשָ ּזֶ ימֹות.ַהחֹול.ׁשֶ רּות.ְראּוָיה.ּבִ ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ֶזה,.ֶלֱאכֹול.ּבִ

ת. ּבָ ׁשַ עֶֹנג. ׁשֶ נ"ז,. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ ּמּוָבא. ּכַ ת,. ּבָ ׁשַ עֶֹנג.

ת,. ּבָ ׁשַ ְלעֶֹנג. זֹוֶכה. ָהָאָדם. ּוְכׁשֶ רּות.. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ְלֲאִכיָלה. ז. ְמַרּמֵ

ֲאִכיָלתֹו. ּבַ ּפֹוֵעל. הּוא. י. ּכִ ְלִהְתַעּנֹות.. ָצִריְך. ֵאינֹו. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ּזֹוֶכה.ַעל.ְיֵדי.ֲאִכיָלה. ֲעִנית,.ַהְינּו.ׁשֶ ָהָיה.ּפֹוֵעל.ַעל.ְיֵדי.ּתַ ֻעּלֹות.ׁשֶ אֹוָתן.ּפְ

ַעס. ת.ַהּכַ ת,.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ִמּדַ ּבָ ְכָלל.עֶֹנג.ׁשַ ֵהם.ּבִ רּות,.ׁשֶ ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ד. ַעס.ְמַאּבֵ ַעל.ְיֵדי.ּכַ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל.ׁשֶ י.ְמבָֹאר.ּבְ יב.ָחְכָמתֹו..ּכִ ה.ּוְלָהׁשִ ֻגּנָ ַהּמְ

ַהָחְכָמה. ׁשֶ זֹוֶכה. ֲעסֹו,. ּכַ ְלַהְכִניַע. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ִמי. ֲאָבל. ָחְכָמתֹו.. ָהָאָדם.

אֹותֹו,. ִהְכִניַע. ְולֹא. ֵמַאַחר. ְבַכַעס. ל. ְוִנְכׁשַ ַפל. ּנָ ׁשֶ ֵעת. ּבְ ּנּו. ִמּמֶ ָלה. ּטְ ּנִ ׁשֶ

ה.ָוֵאיָלְך..ְוַעל.ְיֵדי. ַעס.ֵמָעּתָ אֹוָתּה.ָחְכָמה.ֻמְחֶזֶרת.לֹו.ַעל.ְיֵדי.ַהְכָנַעת.ַהּכַ

ּבֹו,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.נֹוְפִלים. ָניו.ֶצֶלם.ָהֱאלִֹקים.ׁשֶ ָחְכַמת.ֱאֶמת.ֵמִאיר.ֶאת.ּפָ
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ִלים.ְלָפָניו,.ְוׁשּום.ִנְבָרא.לֹא.ָיכֹול. ּטְ ְכָנִעים.ּוִמְתּבַ ּנִ ׂשֹוְנָאיו.ְלָפָניו,.ַהְינּו.ׁשֶ

ִיְהֶיה.ַעל. ֶכם. ְוִחּתְ ית.ט,.ב(."ּומֹוַרֲאֶכם. ֵראׁשִ )ּבְ ָפסּוק. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ יקֹו.. ְלַהּזִ

ת.ָהָאֶרץ".ְוגֹו'. ל.ַחּיַ ּכָ

ו

ה. ָ ה.ְקֻדּשׁ י.ֵמֲאִכיָלה.זֹו.ַנֲעׂשָ ת.ְיָקָרה.ַוֲחׁשּוָבה.ִהיא.ְמֹאד,.ּכִ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

יְטָרא. ּסִ ּלַ ׁשֶ ַהְינּו. ָלל.. ּכְ ֲערֶֹבת. ּתַ ׁשּום. ִלי. ּבְ מּוָרה,. ּגְ ֶוֱאלֹקּות.

רּות. ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ת,.ִאם.אֹוְכִלים.ּבִ ּבָ ֲאִכיַלת.ׁשַ ַאֳחָרא.ֵאין.ׁשּום.ֵחֶלק.ּבַ

ּה.ֱאלֹקּות,. ּלָ ת.ּכֻ ּבָ י.ֲאִכיַלת.ׁשַ ָסִעיף.ה'..ּכִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֱאֶמת,.ּכַ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ְלׁשֵ

ה. ּזֶ ׁשֶ ָראּוי,. ּכָ רּות. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ת. ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת. ְיֵדי. ְוַעל. קֶֹדׁש.. ּה. ּלָ ּכֻ

ַעס.ִמן. ל.ַהּכַ ּטֵ ָסִעיף.ה',.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ת.ּכַ ּבָ ְבִחיַנת.עֶֹנג.ׁשַ ּבִ

ְלַאֲהָבה. ְוזֹוֶכה. יִקים,. ּוַמּזִ ׂשֹוְנִאים. ִמיֵני. ל. ּכָ ּנּו. ִמּמֶ ֵטִלים. ּבְ ְוֵכן. ָהָאָדם,.

ל.ָאָדם. לֹום.ִעם.ּכָ ּוְלׁשָ

ז

דֹול..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי. לֹום.ּגָ ְכֵדי.ִלְזּכֹות.ְלׁשָ ִמְצַות.ְצָדָקה.ּבִ ָצִריְך ְלַהְרּבֹות.ּבְ

ִמְצַות. ְוִקּיּום. רּות,. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֲאִכיָלה. ַמע. ַמׁשְ ת. ּבָ ׁשַ עֶֹנג.

ִפים. ר.ִמְתַאּסְ ֲאׁשֶ ּכַ ְך,.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ ים.ּכָ לֹום.ְמֻרּבִ ְצָדָקה,.זֹוִכים.ְלַאֲהָבה.ְוׁשָ

ַאֲהָבה. ּגֶֹדל. ֵמֲחַמת. ֵרֵעהּו. ִעם. ִאיׁש. ֵהם. ִרים. ְמַדּבְ ים,. ֲאָנׁשִ ֲחבּוַרת.

ְנָאה.ִאיׁש.ְלֵרֵעהּו,.ֲאָבל. יֵניֶהם.ׂשִ ֱאֶמת.ֵאין.ּבֵ ּבֶ ים.ׁשֶ י.ֵיׁש.ֲאָנׁשִ לֹום..ּכִ ְוׁשָ

ֲחֵברֹו. ִעם. ִאיׁש. ְלׂשֹוֵחַח. ֵדי. ּכְ יֵניֶהם. ּבֵ ֵאין. ְוַאֲהָבה. לֹום. ׁשָ ם. ּגַ ֵמִאיָדְך.

לֹום. ת.ּוִמְצַות.ְצָדָקה,.זֹוִכים.ְלַאֲהָבה.ְוׁשָ ּבָ ם..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.עֶֹנג.ׁשַ ְגׁשָ ְבִהיּפַ

ֵרֵעהּו. ִעם. ִאיׁש. ִרים. ְמַדּבְ ים. ֲאָנׁשִ ף. ִהְתַאּסֵ ּבְ ַהְינּו. ֵלמּות.. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ
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אֹור. ה.ּבְ ַלם.ַהּפֶ ת.ִנׁשְ ּבָ י.ַעל.ְיֵדי.ֲאִכיַלת.ׁשַ ית,.ּכִ ַאֲהָבה.ְוַאְחדּות.ֲאִמּתִ ּבְ

דֹול. ּגָ

ח

ֶנה.ּתֹוָרה",.ַעל. ֶנה",.ַהְינּו."ִמׁשְ ִחיַנת."ֶלֶחם.ִמׁשְ ְך.ּבְ ת.ִנְמׁשָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ

י.ּתֹוָרה.ַעל.ַחד. ׁש.ִחּדּוׁשֵ יק.ָהֱאֶמת,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלַחּדֵ ְיֵדי.ַצּדִ

י.ּתֹוָרה. יק.ָהֱאֶמת.ִחּדּוׁשֵ ה.ַצּדִ ת.ְמַגּלֶ ּבָ ת.ׁשַ ַ ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ַעל. ֵרין..ַהְינּו.ׁשֶ ּתְ

ַרב,. מּוַסר. ֵאּלּו. ּתֹוָרה. ִלּמּוֵדי. ּבְ ִלְמצֹוא. ר. ְוֶאְפׁשָ ִבים,. ּגָ ְוִנׂשְ ִנְפָלִאים.

ֵאּלּו. ׁשֶ ָהֱאֶמת.. ַלֲהָבַנת. דֹול. ּגָ ְוַדַעת. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. דֹוָלה. ּגְ ִהְתעֹוְררּות.

חֹוְדִרים. ָהֵאּלּו,. ּמּוִדים. ַהּלִ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ אֹוָרְייָתא".. ּדְ ים. "ִחּדּוׁשִ ים. ְמֻכּנִ

דֹוָלה.ְלִקּיּום. ה.ְוִהְתעֹוְררּות.ּגְ ַעת.ֲחָדׁשָ ֱאֶמת,.ּדַ יב.ָלֶהם.ּבֶ ְקׁשִ ָאָדם.ַהּמַ ּבָ

ת. ַ אֹוָרְייָתא..ּוְקֻדּשׁ ין.ּדְ ים.ִלּמּוִדים.ֵאּלּו,.ִחּדּוׁשִ ַהּתֹוָרה,.ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ְמֻכּנִ

ָכל. ָכל.ָהעֹוָלמֹות.ְוׁשֹוַלַחת.ֶהָארֹות.ּבְ ָרכֹות.ְמֻרּבֹות.ּבְ יָעה.ּבְ ּפִ ת.ַמׁשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ָהְרחֹוִקים. ים. ֲאָנׁשִ ַוֲאִפילּו. ׁשּוִטים. ּפְ ים. ֲאָנׁשִ ֲאִפילּו. ׁשֶ ַהְינּו. ְדֵרגֹות.. ַהּמַ

ַמִים,. ם.ׁשָ יטּות.ְלׁשֵ ְפׁשִ ת.ּבִ ּבָ ַ ר.ֵהם.ׁשֹוְמִרים.ֶאת.ַהּשׁ ֲאׁשֶ ם,.ּכַ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ִמּיִ

ֶכל. ּזֹוִכים.ְלׂשֵ דֹוָלה..ַהְינּו.ׁשֶ ְלָחן.ָערּוְך,.זֹוִכים.ֵהם.ְלֶהָאָרה.ּגְ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ת. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי. ְוַעל. ֶוֱאמּוָנה.. ּתֹוָרה. ִעְנְיֵני. ְלָהִבין. ַרב. ְוַדַעת. דֹול. ּגָ

ֶפׁש.ְוִלְרפּוַאת.ַהּגּוף. ַמִים,.זֹוִכים.ִלְרפּוַאת.ַהּנֶ ם.ׁשָ ִהְלָכָתּה,.ְלׁשֵ ּכְ

ט

ׁש. ְוֶהְרּגֵ ִהְלָכָתּה,. ּכְ ת. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי. ַהְינּו.ַעל. ת,. ּבָ ׁשַ ְיֵדי.ֶהָאַרת. ַעל 

ת,.ִמְתעֹוְרִרים.ִלְתׁשּוָבה.ֵמֲחַמת.ַאֲהָבה..ַהְינּו. ּבָ ׁשַ ַתֲענּוג.רּוָחִני.ּבְ ּבְ

ְתעֹוֶרֶרת. ַהּמִ ַאֲהָבה. ֵמֲחַמת. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ִמְתעֹוְרִרים.
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ם,.ַעל.ְיֵדי.ִיּסּוִרים,. ֵ ים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ י.רֹב.ִמְתעֹוְרִרים.ֲאָנׁשִ י.ַעל.ּפִ ב..ּכִ ּלֵ ּבַ

ִעיף,. ַהּסָ ת. ְתִחּלַ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ת,. ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. לֹום.. ְוׁשָ ַחס.

ְוֵאין. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ַאֲהָבה. רֹב. ֵמֲחַמת. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ִמְתעֹוְרִרים.

ֵהם. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ֵ ֵדי.ְלִהְתעֹוֵרר.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ָצִריְך.ִלְסּבֹל.ִיּסּוִרים.ּכְ

ים. ָהֲאָנׁשִ ל. ּכָ ִאים. ִמְתַרּפְ ת,. ּבָ ׁשַ ֶהָאַרת. ְיֵדי. ְוַעל. ְיהּוִדי.. ל. ּכָ ַעל. ִחּיּוב.

ִדים. ְמֻכּבָ ִלְהיֹות. זֹוִכים. ְוֵהם. ה,. ֵהּנָ ַעד. ְבלּו. ּסָ ֶ ּשׁ ּסּוֵריֶהם. ִמּיִ ִרים. ׁשֵ ַהּכְ

ן. ל.ֶאָחד.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו,.ּכֵ ִרים,.ּכָ ׁשֵ ים.ַהּכְ ל,.ְוָכל.ִאיׁש.ֵמָהֲאָנׁשִ ֵעיֵני.ּכָ ּבְ

ה.ְוָכבֹוד. ר.הּוא.זֹוֶכה.ִלְגֻדּלָ בֹוד..ּוַבֲאׁשֶ ה.ְוַהּכָ ֻדּלָ ַלת.ַהּגְ הּוא.זֹוֶכה.ְלַקּבָ

יַע. ּפִ ַמׁשְ ַהּדֹור. יק. ּדִ ּצַ ׁשֶ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ּוְלָהִבין. ל. ְלַקּבֵ ָיכֹול. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ת. ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ה.ּבְ ּוְמַגּלֶ

י

ם.ְוִקּיּום. ֵ ַרְך,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ָקְרִבים.ְנָפׁשֹות.ְלַהּשׁ ּמְ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ְתּבֹוְדִדים. ּמִ ית,.ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ַהּתֹוָרה,.ְוַעל.ְיֵדי.ִהְתּבֹוְדדּות.ֲאִמּתִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ם,.ְוָסִחים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּום.ִאיׁש.ֵאינֹו.ִנְמָצא.ׁשָ ּשׁ ָמקֹום.ְיִחיִדי.ׁשֶ ּבְ

ִמּיּות,.ֵהן.טֹובֹות. ַגׁשְ רּוָחִנּיּות.ֵהן.ּבְ ֲהּפּוכֹות,.ֵהן.ּבְ ל.ַהּקֹורֹות.ְוַהּתַ ֶאת.ּכָ

ֲעבּור.ַהֲחָסִדים.מֹוֶדה.הּוא. ּבַ ֹאֶפן.ׁשֶ לֹום.ִיּסּוִרים.ּבְ ַוֲחָסִדים,.ֵהן.ַחס.ְוׁשָ

ּנּו,. ַרְך.ְיִסיֵרם.ִמּמֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁש.הּוא.ׁשֶ ּסּוִרים.ְמַבּקֵ ַרְך,.ְוַעל.ַהּיִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ָראּוי,. ּכָ ֵהם. ּוִמּדֹוָתיו. יו. ַמֲעׂשָ ִאם. ֵהיֵטב,. ַעְצמֹו. ּבְ ִמְתּבֹוֵנן. ם. ּגַ ּוְבנֹוָסף.

ִמיַרת. ל.ֶזה.זֹוֶכה.ִלׁשְ ָכל.ָהִעְנָיִנים.ַעל.ְיֵדי.ּכָ ִפי.ְרצֹון.ה',.ְוָדן.ַעְצמֹו.ּבְ ַהְינּו.ּכְ

ִלים.ִמן.ָהָאָדם. ּטְ ִלּפֹות..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבַ ת,.ּוְלִבּטּול.ָהַרע.ְוַהּקְ ּבָ ׁשַ

ים.ַרע.ּוְקִלּפֹות,.ְוזֹוֶכה. ֵהם.ְמֻכּנִ ים.ָרִעים,.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ִמּדֹות.ָרעֹות.ּוַמֲעׂשִ ּכָ

ים. ְלִתּקּוִנים.ַרּבִ
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יא

ָלה. ְך.ַמּפָ ִחיַנת.ֱאֶמת..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמׁשָ א,.ּבְ ִחיַנת.עֹוָלם.ַהּבָ ת הּוא.ּבְ ּבָ ׁשַ

ֲהָלָכה,.זֹוִכים.ֶלֱאֶמת,. ת.ּכַ ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ִעים..ַהְינּו.ׁשֶ ָלְרׁשָ

ם,. ְלּתָ ַמּפָ ַעְצָמּה. ּבְ ִהיא. ִעים. ָהְרׁשָ ַהְצָלַחת. י. ּכִ ּוְמִביִנים. ּוַמֲאִמיִנים.

ת. ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ים..ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ּיִ ִרים.ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים.ְוַהּכְ ּדִ ת.ַהּצַ ֻדּלַ ה.ּגְ ּלָ ְוִנְתּגַ

ְוִלְקרֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ִמְתעֹוְרִרים. ם. ּגַ

ת,. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ְוֵכן. ָלל.. ּכְ ּכַֹח. ְלׁשּום. ְולֹא. ֵאָליו. ַרק. ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ׁשֹון.ָהַרע,. גּוִמים,.ִמּלָ ּבּוֵרים.ּפְ ה,.ַהְינּו.ֶשִנּצֹוִלים.ִמּדִ ָ ְקֻדּשׁ ּבּור.ּדִ ַלם.ּדִ ִנׁשְ

ִמיַרת. ה..ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ָ ּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ ר.ַרק.ּדִ ְרִכילּות,.ֵליָצנּות.ְוכּו',.ְוזֹוִכים.ְלַדּבֵ

ֵלמּות. ׁשְ ה.ּבִ ם.זֹוִכים.ִלְתִפּלָ ת.ּגַ ּבָ ׁשַ

יב

זֹוִכים. ָראּוי,. ּכָ ת. ּבָ ׁשַ ֹוְמִרים. ּשׁ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ת,. ּבָ ׁשַ ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל 

ְפלּות.ָהַעְצִמית,. ִ ּלּות.ְוַהּשׁ ים.ֶאת.ַהּדַ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ית..ַהְינּו.ׁשֶ ַלֲעָנָוה.ֲאִמּתִ

ְמִסירּות. ִליֵדי. ּוָבִאים. ָרֵאל.. ִיׂשְ ַעם. יבּות. ֲחׁשִ ֶאת. ּוְמִביִנים. ים. יׁשִ ּוַמְרּגִ

לֹום. ָ נּו.ָעָליו.ַהּשׁ ה.ַרּבֵ ֹמשֶׁ ל.ְיהּוִדי.ּכְ ֶנֶפׁש.ֲעבּור.ּכָ

יג

ַעת. ַהּדַ ְיֵדי. ְוַעל. י,. ֲאִמּתִ ַעת. ּדַ ָאָדם. ל. ּכָ ַעל. ְך. ִנְמׁשָ ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ

י.ָצִריְך.ְלַרֵחם.ַעל. ִבין.ּכִ ּמֵ ֶ ת.ָהַרֲחָמנּות,.ַהְינּו.ּשׁ ִמּדַ ִקים.ּבְ ִמְתַחּזְ

ְעּתֹו. ּדַ ִפי. ּכְ ַהְינּו,. ַדַעת.. ּבְ לּוָיה. ּתְ ָהַרֲחָמנּות. ת. ִמּדַ י. ּכִ ִרּיֹות.. ּבְ ִמיֵני. ל. ּכָ

ַרֵחם.ַעל. ת.ָהַרֲחָמנּות..ְוָכל.ַהּמְ ן.ְמצּוָיה.ּבֹו.ִמּדַ ּכֵ ל.ָאָדם,. ית.ׁשֶ ָהֲאִמּתִ

ת.קנ"א( ּבָ ַמִים..)ׁשַ ָ ִרּיֹות.ְמַרֲחִמין.ָעָליו.ִמן.ַהּשׁ ַהּבְ
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יד

ֵדי. עּודֹות.ֵאיָנן.ּכְ לֹשׁ.ַהּסְ לֹוַמר,.ׁשָ ִביָעה..ּכְ ם.ׂשְ ת.ֵאיָנּה.ְלׁשֵ ּבָ ֲאִכיַלת ׁשַ

ָאָדם.אֹוֵכל. בּוַע.ׁשֶ ָ ימֹות.ַהּשׁ ֲאִכיָלה.ּבִ יַע.ֶאת.ָהָרָעב,.ּכַ ּבִ ְלַהׁשְ

ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ם. ְלַקּיֵ ֵיׁש. ת. ּבָ ׁשַ ְסעּודֹות. ַרֲעבֹונֹו.. ִקיט. ְלַהׁשְ

י. ּכִ ַהחּוִלין.. ְימֹות. ְרכּו. ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ּוְכֵדי. ְסעּודֹות. לֹשׁ. ׁשָ ּבְ ִבים. ַחּיָ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ׁשֶ

ת.הּוא. ּבָ בּוַע,.ַוֲאִכיַלת.ׁשַ ָ ַפע.ּוְבָרָכה.ְלָכל.ַהּשׁ ע.ׁשֶ ּפָ ת.ֻמׁשְ ּבָ ת.ׁשַ ַ ֻדּשׁ ִמּקְ

ָסִעיף.ט"ו. בָֹאר.ּבְ ּמְ ת,.ּכַ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ בֹוד.ּוְקֻדּשׁ ר.ּכְ ִעּקַ

טו

לֹשׁ.ְסעּודֹות. ִמים.ׁשָ ַקּיְ ּמְ ת..ַהְינּו.ׁשֶ ּבָ ת.הּוא.ֲאִכיַלת.ׁשַ ּבָ ַ בֹוד.ַהּשׁ ר ּכְ ִעּקַ

ר. ד.ּוְמַיּקֵ ן,.ְמַכּבֵ ה.ּכֵ עֹוׂשֶ ת..ּוִמי.ׁשֶ ּבָ ֵני.ָרָעב,.ַרק.ִלְכבֹוד.ׁשַ לֹא.ִמּפְ

דֹוָלה.ַוֲחׁשּוָבה.ְמֹאד,. ת.ִהיא.ּגְ ּבָ י.ֲאִכיַלת.ׁשַ ת..ּכִ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ ְמֹאד.ֶאת.ְקֻדּשׁ

ֲאִכיַלת. דֹוָלה.ִהיא.ְלַהְרּבֹות.ּבַ ן.ִמְצָוה.ּגְ ּה.קֶֹדׁש..ַעל.ּכֵ ּלָ ּה.ֱאלֹקּות,.ּכֻ ּלָ ּכֻ

ת,. ּבָ ֵהא.ֵמֲחַמת.ָרָעב,.ַרק.ִלְכבֹוד.ׁשַ ַנת.ָהֲאִכיָלה.לֹא.ּתְ ּוָ ת..ֲאָבל.ּכַ ּבָ ׁשַ

רּות,. ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ת.ְצִריָכה.ִלְהיֹות.ּבִ ּבָ ָסִעיף.י"ד..ֲאִכיַלת.ׁשַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ת. ּבָ ּקּון.הּוא.ְלִחּלּול.ׁשַ ָראּוי.ּתִ ת.ּכָ ּבָ אֹות."ֲאִכיָלה"..ַוֲאִכיַלת.ׁשַ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ֵצל.ֵמִחּלּוָלּה. ה.ְלִהּנָ ה,.ְוָיכֹול.ִלְזּכֹות.ֵמָעּתָ ָעַבר.ַעד.ֵהּנָ ׁשֶ

טז

ם. ֵ בּוַע.ֵאיָנן.ְיכֹולֹות.ָלבֹוא.ִלְפֵני.ַהּשׁ ָ ימֹות.ַהּשׁ ִמין.ּבִ ַקּיְ ּמְ ְצוֹות.ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ

ל.ָאָדם. ל.ּכָ ְצוֹות.ׁשֶ אֹות.ַהּמִ יֹום.ֶזה.ּבָ י.ּבְ ת..ּכִ ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ַרְך,.ַרק.ּבְ ִיְתּבָ

ם.ִאם.ָאָדם. ֶהן,.ַאף.ּגַ ַע.ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ְבָיכֹול.ִמׁשְ ַרְך.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַרְך,.ְוַהּשׁ ְלָפָניו.ִיְתּבָ

ָראּוי,. ֵלמּות.ּכָ ׁשְ ּלֹא.ַנֲעׂשּו.ּבִ ְצוֹות.ׁשֶ ָמן..ַוֲאִפילּו.ַהּמִ ׁשּוִטים.ִקּיְ ּפְ ּבַ ׁשּוט.ׁשֶ ּפָ
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י.ֵכן,.ֵיׁש. ָראּוי.ְלִקּיּום.ִמְצָוה,.ַאף.ַעל.ּפִ ְדִחילּו.ּוְרִחימּו.ּכָ ָמן.ּבִ ּלֹא.ִקּיְ ַהְינּו.ׁשֶ

ת.עֹוׂשֹות. ּבָ ַ ה..ּוְביֹום.ַהּשׁ ְצוֹות.ָהֵאּלֶ ַרְך.ַנַחת.רּוַח.ְוַתֲענּוג.ִמן.ַהּמִ לֹו.ִיְתּבָ

ֶרְך. ּדֶ ר,. ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך. ּבְ ְלכּו. ּיֵ ׁשֶ ֵמיֶהן,. ִלְמַקּיְ ּוְרָחָבה. ה. בּוׁשָ ּכְ ֶרְך. ּדֶ ְצוֹות. ַהּמִ

ְצוֹות.עֹוז.ְוכַֹח.ַרב. ת.ַמְכִניסֹות.ַהּמִ ּבָ ת.ׁשַ ַ ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ַהּתֹוָרה..ַהְינּו,.ׁשֶ

ְיֵדי. ַעל. ה. ַנֲעׂשָ ֶזה. ְוָכל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ּיּוַכל. ׁשֶ ָאָדם,. ּבָ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ָראּוי,.ּכַ ת.ּכָ ּבָ ֲאִכיַלת.ׁשַ
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ת. ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ִחיַנת."נַֹח"..ַהְינּו.ׁשֶ ן",.ּבְ ְבִחיַנת."ּבֶ ת הּוא.ּבִ ּבָ ׁשַ

ת,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ּבָ עֶֹנג.ׁשַ ׁש.ּבְ ְלָחן.ָערּוְך,.ְוֶהְרּגֵ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֲהָלָכה,.ּכַ ּכַ

ִדְבֵרי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ן",.ּכַ ז."ּבֶ ַעת.ֶזה.ְמַרּמֵ ַעל.ּדַ דֹול,.ׁשֶ ר.ִלְזּכֹות.ְלַדַעת.ּגָ ֶאְפׁשָ

ן". "ּבֶ ָבִנים..ְוִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ח"א.סי'.ל(.ׁשֶ ֶבת.ּכְ ֶ ן.ְמֻיּשׁ ְעּתָ ּדַ ֲחַז"ל.)ע'.ְמָנחֹות.קי,.ׁשֶ

ז. ְמַרּמֵ ֶזה. ַעל. ׁשֶ ָראּוי,. ּכָ ִלְמנּוָחה. ְוזֹוִכים. ֶעְליֹון.. ֶכל. ְוׂשֵ ַעת. ּדַ ַעל. ז. ְמֻרּמָ

ל.ָאָדם.ֵמַעְצבּות,.ִאם.הּוא. ַחת.ּכָ ּמַ ת.ְמַנֶחֶמת.ּוְמׂשַ ּבָ ת.ׁשַ ַ ֻדּשׁ ּקְ "נַֹח",.ׁשֶ

ְצוֹות. ַהּמִ ל. ּכָ ִמְתַעּלֹות. ת,. ּבָ ׁשַ ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ְוַעל. ָראּוי.. ּכָ ת. ּבָ ׁשַ ׁשֹוֵמר.

ְמָחה..ְוַעל.ְיֵדי. ְך.ֲעֵליֶהם.ׂשִ בּוַע.ֵמַעְצבּות,.ְוִנְמׁשָ ָ ימֹות.ַהּשׁ ִמים.ּבִ ַקּיְ ּמְ ֶ ּשׁ

ְיֵדי. ְוַעל. ָהָאָדם,. ִעם. ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהֲחָסִדים. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ַההֹוָדָיה.

ם. ֵ ַעל.ָיָדם.ִמְתעֹוְרִרים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ִלּמּוד.ֲהָלכֹות,.ַהְינּו.ִלּמּוֵדי.ֱאֶמת.ׁשֶ

ת. ׁשֶ ְמָחָתּה.ְלׁשֵ ת.ְוׂשִ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ יְך.ֶאת.ְקֻדּשׁ ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.זֹוִכים.ְלַהְמׁשִ

ֹמַח. ִלׂשְ זֹוִכים. מ',. ָסִעיף. ֶוֱאמּוָנה. ֱאֶמת. אֹות. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ בּוַע,. ָ ַהּשׁ ְיֵמי.

ם. ְמָחה.ּגַ ׂשִ ְצוֹות.ּבְ ל.ַהּמִ ם.ֶאת.ּכָ ַרְך.ְוזֹוִכים.ְלַקּיֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ִהְתָקְרבּות.ְלַהּשׁ ּבַ

ֻעּלֹות. ּפְ תֹוְך. ּבְ ׁשּוט. ַהּפָ "ַאְחדּות. ה. ּלָ ִנְתּגַ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַהחּוִלין.. יֵמי. ּבִ

יׁש.ּוְלַהֲאִמין. ָראּוי,.זֹוִכים.ְלַהְרּגִ ת.ּכָ ּבָ ִמיַרת.ׁשַ נֹות"..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ּתַ ִמׁשְ
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ְכָלל,.ְוָכל.ָהעֹוֵבר. עֹוְבִרים.ַעל.ָהעֹוָלם.ּבִ ּנּוִים.ְוַהְמֹאָרעֹות.ׁשֶ ִ ל.ַהּשׁ י.ּכָ ּכִ

ׁשּוט".. ה."ֶאָחד.ַהּפָ ַרְך.ַהְמֻכּנֶ ְפָרט,.ַהּכֹל.ַרק.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ל.ָאָדם.ּבִ ַעל.ּכָ

ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַאְחדּות. ּבְ ֵלָמה. ׁשְ ֱאמּוָנה. ל. ׁשֶ זֹו. ה. ּוִמּדָ

ֶרְך. ִמּדֶ ְולֹא. ְלַבּדֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַרק. ֵהם. ּנּוִיים. ִ ַהּשׁ ל. ּכָ ׁשֶ ָרִטית,. ַהּפְ

ַרְך. ָבר.ֶזה.ָחׁשּוב.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ ַבע,.ּדָ ַהּטֶ
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ְלַעְצבּות,. נֹוְתִנים. ְוֵאין. ת,. ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות. ִקים. ְתַחּזְ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל 

ֵמֲחַמת. ַהּמַֹח,. ְוַעל. ב. ַהּלֵ ַעל. לֹט. ִלׁשְ חֹוָרה. ׁשְ ּוְלָמָרה. ְלַדֲאגֹות.

ְלֵחרּות.. זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ֲעֵליֶהם,. ָהעֹוְבִרים. ְוַהֶחְסרֹונֹות. ְסיֹונֹות. ַהּנִ

י. ְלּבּוִלים,.ִיּסּוִרים.ּוְפָחִדים..ּכִ ל.ִמיֵני.ּבִ ים.ִמּכָ ּזֹוִכים.ְלּמַֹח.ְוֵלב.ְנִקּיִ ַהְינּו.ׁשֶ

זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ַעת. ַהּדַ ּוב. ְלִיּשׁ זֹוִכים. ת. ּבָ ׁשַ ְמַחת. ׂשִ ְיֵדי. ַעל.

ֵהן. ָרט,. ּפְ ׁשּום. ּבְ ְמאּוָמה. ִלְפעֹל. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. י. ּכִ ים. יׁשִ ּוַמְרּגִ ַמֲאִמיִנים.

ׁש. ְלַבּקֵ ְוִעְנָין. ָבר. ּדָ ָכל. ּבְ ָצִריְך. ַרק. ַהּגּוף,. ְבִריאּות. ּבִ ֵהן. ַפְרָנָסה,. ּבְ

ֲהֵרי. זֹו,. ֱאֶמת. יִגים. ּוַמּשִׂ ים. יׁשִ ַמְרּגִ ר. ְוַכֲאׁשֶ ַרְך.. ִיְתּבָ ֵאָליו. ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

ה.ֶאל. ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ ֵטִלים.ֵהיֶמּנּו.ְוסֹוֵמְך.ַרק.ַעל.ּתְ ּסּוִרים.ּוִבְלּבּוִלים.ּבְ ּיִ ׁשֶ

ת.זֹוִכים. ּבָ ְמַחת.ׁשַ ְיֵדי.ׂשִ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ְוַעל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ּום. ָאסּור.ְלַפֵחד.ִמּשׁ ים.ּוַמֲאִמיִנים.ׁשֶ יׁשִ ְרּגִ ּמַ ַעת..ַהְינּו.ׁשֶ ְלִיְרָאה.ִמּתֹוְך.ּדַ

ָצִריְך. א. ֶאּלָ ְוכּו'. ה.ָרָעה. ַחּיָ ְזָלן.אֹו. ּגַ ֵני.רֹוֵצַח,. ִמּפְ ַהְינּו.לֹא. ּכַֹח.ִחיצֹוִני,.

ְלַבד. ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִליָרא.ּוְלַפֵחד.ֵמַהּשׁ
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ָאָגה.ְוַעְצבּות.. ִלי.ׁשּום.ּדְ ת,.ּבְ ּבָ ׁשַ ְמָחה.ּבְ ׂשִ ֵהר.ְמֹאד.ִלְהיֹות.ּבְ ָצִריְך ְלִהּזָ

ָכל. בָֹאר.ּבְ ּמְ דֹוָלה.ִויָקָרה.ְמֹאד,.ּכַ ָתּה.ּגְ ָ ת.ּוְקֻדּשׁ ּבָ ַ י.ַמֲעַלת.ַהּשׁ ּכִ

ה.. ָ ֻדּשׁ ַער.ַהּקְ ת.ׁשַ ְתִחּלַ ית.ָחְכָמה",.ּבִ ֵסֶפר."ֵראׁשִ ִסְפֵרי.ֱאֶמת,.ּוִבְפָרט.ּבְ

יבּוָתּה,. ת.ַוֲחׁשִ ּבָ ַ ְדָבִרים.ֵאּלּו.ַעל.אֹודֹות.ּגֶֹדל.ַהּשׁ ם.ּבִ ן.ׁשָ ּוְכַדאי.ְוָראּוי.ְלַעּיֵ

ְמָחה,. רֹב.ׂשִ ת.ּבְ ּבָ ַ ל.ֶאת.ַהּשׁ יר.ְלַקּבֵ ק.ּוְבָרצֹון.ַאּדִ ֵחׁשֶ ְכֵדי.ְלִהְתעֹוֵרר.ּבְ ּבִ

ְמָחה.ּוְמִניָעה.ֵמַעְצבּות. ׂשִ קּות.ּבְ ת.קֶֹדׁש.ִהיא.ַהִהְתַחּזְ ּבָ בֹוד.ׁשַ ר.ּכְ י.ִעּקַ ּכִ

ֵהן. ה,. ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה. ּבָ ֵהן. ת,. ּבָ ׁשַ ַתֲענּוֵגי. ּבְ ְלַהְרּבֹות. ְוָצִריְך. ּוְדָאָגה..

ה. ָ ְקֻדּשׁ ְהֶיה.ּבִ ּיִ ּכֹל.ׁשֶ ן.ּבַ ד..ֲאָבל.ָצִריְך.ְלַכּוֵ ג.ַהּיָ ִפי.ֶהּשֵׂ י.ָכבֹוד,.ּכְ ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ

ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ֱאֶמת.. ּבֶ ת. ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד. ִעְנַין. ָכל. ּבְ ן. ְלַכּוֵ ְוָצִריְך. רּות,. ּוְבַכׁשְ

ֵמֲחַמת. בֹוד. ּכָ ִבְגֵדי. ּבְ ׁש. ְלִהְתַלּבֵ ְולֹא. ַתֲאָוה,. ֵמֲחַמת. ּתֹות. ְוִלׁשְ ֶלֱאכֹל.

ת. ּבָ ׁשַ ֲאִכיַלת. י. ּכִ ְוִלְזּכֹר. ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ָחִליָלה.. ַעְצמֹו. בֹוד. ּכְ אֹו. אּות. ּגֵ

ַהחּוִלין.. ְיֵמי. ֲאִכיַלת. ּכַ לֹא. ֱאלֹקּות,. ּה. ּלָ ּכֻ רּוָחִנּיּות,. ּה. ּלָ ּכֻ קֶֹדׁש. ּה. ּכּוּלַ

ת. ּבָ ַ בֹוד.ַהּשׁ ר.ּכְ י.ִעּקַ ת,.ּכִ ּבָ ׁשַ ְמָחה.ּבְ ׂשִ ק.ִלְהיֹות.ּבְ ְתַחּזֵ ֵרי.ָהָאָדם.ַהּמִ ַאׁשְ

ָאמּור. ִניָעה.ֵמַעְצבּות.ּוְדָאגֹות,.ּכָ ְמָחה,.ְוַהּמְ ׂשִ קּות.ּבְ הּוא.ַהִהְתַחּזְ

כ

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ֵנַדע".. ּלֹא. ׁשֶ ִדיָעה. ַהּיְ ְכִלית. "ּתַ ִהיא. ת. ּבָ ׁשַ ת  ַ ְקֻדּשׁ

ֶכל. ׂשֵ ּבְ ׁשֶ ְלָהִבין. י,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוִכים. ָראּוי. ּכָ ת. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ

ה. ְתִפּלָ ָבר,.ַרק.ָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ יג.ּוְלָהִבין.ׁשּום.ּדָ ר.ְלַהּשִׂ י.ִאי.ֶאְפׁשָ ֱאנֹוׁשִ

ֶלֱאמּוָנה. ַהְינּו. ית,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ה. ׁשָ ּוַבּקָ

ּה. ר.ְלָהִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת.ַלֲאִמּתָ ְך.ֶאְפׁשָ ֵלָמה,.ְתִמיָמה.ּוְפׁשּוָטה,.ְוַרק.ּכָ ׁשְ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָבר..ּכָ ל.ּדָ ל.ּכָ ׁשֶ
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כא

ְבִחיַנת.אֹור. ת.ִהיא.ּבִ ּבָ ת.ׁשַ ַ ִריְך.הּוא..ְקֻדּשׁ א.ּבְ ֻקְדׁשָ א.ּדְ ּמָ ת הּוא.ׁשְ ּבָ ׁשַ

ְיֵדי. ַעל. ּלֹו.. ּכֻ ָהעֹוָלם. ּוְבָכל. ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ֵבית. ּבְ ִאיִרים. ַהּמְ ָהֵעיַנִים.

ַעת. ּדַ ׁשֶ ַהְינּו. ֶכל,. ַהּשֵׂ ֵעיֵני. ַתְחָנה. ּפָ ּתִ ׁשֶ זֹוִכים. ָראּוי,. ּכָ ת. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ

הֶֹגן,. ם.ּכַ יו.ִהּנָ ח.ִלְראֹות.ּוְלָהִבין.ִאם.ִמּדֹוָתיו.ּוַמֲעׂשָ ָאָדם.ִנְפּתָ ּבָ ָהֱאֶמת.ׁשֶ

ים..ְוַעל. ֲעׂשִ ּדֹות.ּוַבּמַ ּמִ ְגמּו.ּבַ ּפָ ֶ ָגִמים.ּשׁ ל.ַהּפְ ּוִמְתעֹוְרִרים.ִלְתׁשּוָבה.ַעל.ּכָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ת. ְגֻדּלַ ּבִ ל. ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ְלִהְתּבֹוֵנן. זֹוִכים. ת. ּבָ ׁשַ ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי.

ל. ּכָ ַעל. ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ .- ַמע. ַמׁשְ תֹו,. ְגֻדּלָ ּבִ יׁש. ּוְלַהְרּגִ ְלָהִבין. ַהְינּו.

ְלִהְתָקֵרב. ְוזֹוִכים. עֹוָלם. ּבָ ְפַעל. ְוַהּנִ ה. ֲעׂשָ ַהּנַ ֶאת. ְלָהִבין. זֹוִכים. ִנְבָרא,.

ָראּוי. ת.ּכָ ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ם.ַעל.ְיֵדי.ׁשְ ים..ּגַ ּיִ ִרים.ֲאִמּתִ יִקים.ִויֵרִאים.ּוְכׁשֵ ְלַצּדִ

ִאּלּו.עֹוֵסק. ב.ּכְ י.ֶנְחׁשָ דֹול.ַוֲאִמּתִ ּזֹוֶכה.ְלַדַעת.ּגָ דֹול..ּוִמי.ׁשֶ זֹוִכים.ְלַדַעת.ּגָ

ָרכֹות.לג(. ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ׁש,.ּכַ ְקּדָ ית.ַהּמִ ִבְנָין.ּבֵ ּבְ

ְיֵדי. ְוַעל. ָיָמיו".. ּבְ ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית. ּבֵ ִנְבָנה. ִאּלּו. ּכְ ָעה,. ּדֵ ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ל.ָאָדם. "ּכָ

ְרפֹות.ְוֵיׁש.ָלֶהם.ִקּיּום. ָרֵאל.ִמׂשְ י.ִיׂשְ ּתֵ ת.ִנּצֹוִלים.ּבָ ּבָ ִמיַרת.ׁשַ ׁשְ

רֹאׁש ֹחֶדׁש

א

ֶלת. ְלׁשֶ ּתַ ִמׁשְ ֹחֶדׁש. רֹאׁש. ּבְ י. ּכִ ֹחֶדׁש.. ֵמרֹאׁש. הּוא. ׁשּוָבה. ַהּתְ ׁשֶֹרׁש 

ֻמְכָרִחים. יִהּנֹום. ּגֵ ּבַ ִעים. ְרׁשָ ַוֲאִפילּו. ְבָרִאים.. ַהּנִ ְלָכל. ׁשּוָבה. ַהּתְ

ֲחָטֵאיֶהם. ַעל. ִמְתָחְרִטים. ַהְינּו. ֹחֶדׁש.. רֹאׁש. ּבְ ׁשּוָבה. ּתְ ֵאיזֹו. ַלֲעׂשֹות.
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י. ּכִ ָלַדַעת. ָצִריְך. אי. ַוּדַ ּבְ ַרק. ֱאֶמת.. ּבֶ ים. ׁשִ ּיְ ּוִמְתּבַ ֵעיֶהם. ׁשְ ּפִ ַעל. ּומֹוִדים.

ֵני.ָהֲאָדָמה. ל.עֹוד.ָהָאָדם.ָחי.ַעל.ּפְ ְתׁשּוָבה.ּכָ ר.הּוא.ָלׁשּוב.ּבִ ָהִעּקָ

לֹשׁ ְרָגִלים ׁשָ

א

בּועֹות.ְוֻסּכֹות,. ַסח.ׁשָ לֹשׁ.ָהְרָגִלים,.ּפֶ ׁשָ ְמָחה.ּבְ ׂשִ קּות.ּבְ ַעל ְיֵדי.ַהִהְתַחּזְ

ים.ֶאת. ַעל.ָידֹו.ֵמַחּיִ י.ׁשֶ דֹול.ַוֲאִמּתִ ִנים,.ַהְינּו.ְלַדַעת.ּגָ זֹוִכים.ְלאֹור.ַהּפָ

ּזֹוִכים. ַגת.ֱאלֹקּות..ַהְינּו.ׁשֶ ֶכל.ֶזה.זֹוִכים.ְלַהּשָׂ ה..ְוַעל.ְיֵדי.ׂשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֶכל.ּדִ ַהּשֵׂ

גֹות. ים."ַהּשָׂ ֵאּלּו.ְמֻכּנִ ָראּוי,.ׁשֶ ם.ּכָ ֵ ית.ּוְלִיְרַאת.ַהּשׁ ֵלָמה.ַוֲאִמּתִ ֶלֱאמּוָנה.ׁשְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יִרים.ֶאת.ַהּשׁ ֵלִמים.ַמּכִ י.ַעל.ְיֵדי.ֱאמּוָנה.ְוִיְרָאה.ׁשְ ֱאלֹקּות"..ּכִ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָראּוי..ּכָ ָרִטית.ּכָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ְוַהׁשְ

ב

ֵמַח. ׂשָ ָהָאָדם. ׁשֶ ְמָחה. ַהּשִׂ ׁשֶ ַהְינּו. ְצוֹות.. ַהּמִ ִמן. ִהיא. ְמָחה. ַהּשִׂ ר  ִעּקַ

ְמָחה.ּכֹוֶזֶבת,. ה,.זֹוִהי.ׂשִ ל.עֹוָלם.ַהּזֶ ירֹות.ׁשֶ בּוָרה.ַוֲעׂשִ ָחְכָמה,.ּגְ ּבְ

יֹום.מֹותֹו..ְוֵכן.לֹא. ֶמת.ּוְבֵטָלה.ּבְ ּיֶ ה.ִמְסּתַ ל.עֹוָלם.ַהּזֶ ירּות.ׁשֶ ל.ָהֲעׁשִ י.ּכָ ּכִ

ְמָחה. יֵמי.ֶחְלּדֹו..ֲאָבל.ַהּשִׂ ָהָיה.לֹו.ּבִ ַאר.לֹו.ְמאּום.ֵמָחְכָמתֹו.ּוְגבּוָרתֹו.ׁשֶ ִנׁשְ

ֶאֶרת.ָלָאָדם.ְלעֹוָלם. ם,.זֹו.ִנׁשְ ֵ ְצוֹות.ּוְבִיְרַאת.ַהּשׁ ִקּיּום.ַהּמִ ֹמַח.ּבְ ָכה.ִלׂשְ ּזָ ׁשֶ

ֶסף.ְולֹא. ין.לֹו.ָלָאָדם.לֹא.ּכֶ ֶכת.ֲאבֹות.)פ"ו(:."ֵאין.ְמַלּוִ ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָוֶעד..ּכַ

ְמָחה. ר.ַהּשִׂ ן.ִעּקַ ְלַבד"..ַעל.ּכֵ ים.טֹוִבים.ּבִ ׁשּוָבה.ּוַמֲעׂשִ א.ּתְ ָזָהב.ְוכּו'.ֶאּלָ

ם. ֵ ר.רּוָחִני,.ַהְינּו.ִיְרַאת.ַהּשׁ עֹשֶׁ ֹמַח,.הּוא.ַרק.ּבְ ָראּוי.ּוְכַדאי.ָלָאָדם.ִלׂשְ ׁשֶ

יׁש. ְלַהְרּגִ ָצִריְך. ָהָאָדם. ׁשֶ ב,. ּלֵ ּבַ הּוא. ְמָחה. ַהּשִׂ ר. ְוִעּקָ ְצוֹות.. ַהּמִ ְוִקּיּום.
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ְצוֹות,. ַהּמִ ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ְיַקר. ְוֶאת. יבּות. ֲחׁשִ ֶאת. ֱאֶמת. ּבֶ ִלּבֹו. ּבְ

ית. י.ֵאּלּו.ֵהם.טֹוָבה.ֲאִמּתִ ֶמת,.ּכִ ָבה.ִמּזֹו.ֵאיָנּה.ַקּיֶ ּגָ דֹוָלה.ְוִנׂשְ ירֹות.ּגְ ַוֲעׂשִ

ת. ְגֻדּלַ ם.ִאּלּו.ָהָיה.ָאָדם.ִמְתּבֹוֵנן.ּבִ א..ּגַ ה.ּוָבעֹוָלם.ַהּבָ עֹוָלם.ַהּזֶ ָלָאָדם.ּבָ

הּוא. ָכְך.ׁשֶ ָכל.ִמְצָוה.ּבְ ֹמַח.ּבְ ה.ָצִריְך.ִלׂשְ ּמָ יׁש.ּכַ ַרְך,.ָהָיה.ַמְרּגִ ַהּבֹוֵרא.ִיְתּבָ

הּוא. מֹו.ָלֶנַצח,.ׁשֶ ַרְך.ׁשְ ְצִחי,.ִיְתּבָ ְדמֹון,.ַהּנִ ִחיד.ַהּקַ ם.ֶאת.ְרצֹון.ה',.ַהּיָ ְמַקּיֵ

ָכל.ִמְצָוה,. ֹמַח.ְמֹאד.ּבְ ן.ָצִריְך.ִלׂשְ ָכל.ָהעֹוָלמֹות..ַעל.ּכֵ ל.ּבְ ֶלְך.ְוַהּמֹוׁשֵ ַהּמֶ

ְצוֹות. ל.ַהּמִ ל.ּכָ ְמָחה.ׁשֶ ר.ַהּשִׂ ַמִים..ְוִעּקָ ם.ׁשָ ָמּה.ְלׁשֵ אי.ָצִריְך.ְלַקּיְ ַוּדַ ַרק.ּבְ

בּועֹות. ׁשָ ַסח. ּפֶ ְרָגִלים. לֹשׁ. ׁשָ ּבְ ץ. ּוִמְתַקּבֵ ֶנֱאָסף. ָנה. ָ ַהּשׁ ָכל. ּבְ ים. עֹוׂשִ ׁשֶ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יׁש.ֶאת. ְלַהְרּגִ ָהָאָדם. זֹוֶכה. ֵאּלּו. ים.טֹוִבים. ַיּמִ ּבְ ַהְינּו,. ְוֻסּכֹות..

ְמַחת.יֹום. ל.ׂשִ ַעם.ׁשֶ ָנה..ְוֶזה.ַהּטַ ָ ָכל.ַהּשׁ ם.ּבְ ּיֵ ּקִ ְצוֹות.ׁשֶ ל.ַהּמִ ְמָחה.ׁשֶ ְוַהּשִׂ

ֻקּדֹות. ל.ַהּנְ ל.ּכָ ְמָחה.ׁשֶ ה.ְוַהּשִׂ ָ ֻדּשׁ ים.טֹוִבים.ִמְתעֹוֶרֶרת.ַהּקְ ַיּמִ י.ּבְ טֹוב,.ּכִ

ים. ֵאין.עֹוׂשִ ֶ ָנה..ַהְינּו.ֲאִפילּו.ּשׁ ָ ָכל.ַהּשׁ ים.ּבְ עֹוׂשִ ְצוֹות.ׁשֶ ל.ַהּמִ ל.ּכָ טֹובֹות.ׁשֶ

טֹוָבה. ְנקּוָדה. ְמצּוָיה. ֵכן. י. ּפִ ַעל. ַאף. ָראּוי,. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ְצָוה. ַהּמִ ֶאת.

ָרה. "ֲאַזּמְ ּתֹוָרה. ּבַ רפ"ב(. ִסיָמן. )ח"א. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְצָוה,. ּמִ ּבַ

צּוי. ֹמַח.ִעם.ְמַעט.ַהּטֹוב.ַהּמָ ר.ְוִלׂשְ ּבֵ ן.ָצִריְך.ְלִהְתּגַ עֹוִדי"..ַעל.ּכֵ ֵלאלַֹקי.ּבְ

ְמָחה,. ׂשִ ק.ְמֹאד.ּבְ אי.ְלִהְתַחּזֵ ַוּדַ ִמים.טֹוִבים.ָצִריְך.ּבְ ּיָ ָכל.ִמְצָוה,.ּוִבְפָרט.ּבַ ּבְ

ִמים. ַהּיָ ִלים. ְמֻסּגָ ם. ּגַ ָך".. ַחּגֶ ּבְ . ַמְחּתָ ָיד(."ְוׂשָ ָבִרים.טז,. )ּדְ ָפסּוק. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְמָחה. ַהּשִׂ ֶפת. ּוִמְתַאּסֶ ִמְתעֹוֶרֶרת. ָאז. י. ּכִ ְמָחה,. ְלׂשִ טֹוִבים.

ל.ִקּיּום. דֹוָלה.ִמּזֹו.ׁשֶ ְמָחה.ּגְ י.ׂשִ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ּכִ ּמְ ְצוֹות,.ּכַ ַהּמִ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֶמת,.ּכַ ם,.ֵאיָנּה.ַקּיֶ ֵ ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ
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ָכבֹוד. ּבְ טֹוִבים. ִמים. ַהּיָ ֶאת. ל. ְלַקּבֵ ִהיא. ְדלּות. ִמּגַ ֵצל. ְלִהּנָ ְסגּוָלה 

ד. ַהּיָ ׁשֶ ִפי. ּכְ ָכבֹוד,. י. ּוַמְלּבּוׁשֵ ה. ִתּיָ ּוׁשְ ּוַבֲאִכיָלה. ְמָחה,. ּוְבׂשִ

בָֹאר. ּמְ ה.ּכַ ָ ָכבֹוד.ּוִבְקֻדּשׁ ִלים.יֹום.טֹוב.ּבְ ַקּבְ ּמְ ַעת..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ׁשֶ ַמּגַ

ֶקה. ּוְבַמׁשְ ַמֲאָכל. ּבְ ְוִלְנהֹג. ְמָלאָכה. ל. ּכָ ַלֲעׂשֹות. ּלֹא. ׁשֶ ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ

ָרִכים. ׂש.ּדְ ֶגת..ֲאָבל.לֹא.ְיַחּפֵ דֹו.ַמּשֶׂ ּיָ ַהְרָחָבה.ַעד.ֵהיָכן.ׁשֶ ּוְבִבְגֵדי.ָכבֹוד.ּבְ

בֹו. ָחׁשְ עֶֹנג.יֹום.טֹוב,.ּבְ ֵדי.ְלַהְרּבֹות.ּבְ לֹום,.ּכְ ִאּסּור.ַחס.ְוׁשָ ַגת.ָממֹון.ּבְ ְלַהּשָׂ

עֹות.ִאּסּור,.עֹוֵבר. הֹוָצאֹות.יֹום.טֹוב.ִמּמָ ה.ּבְ ְרּבֶ ל.ַהּמַ י.ּכָ י.ִמְצָוה.ִהיא..ּכִ ּכִ

טֹוב. יֹום. ְסעּודֹות. ּבִ ה. ַמְרּבֶ ִאם. ֲאָבל. ָלל.. ּכְ ִמְצָוה. ם. ְמַקּיֵ ְוֵאינֹו. ֲעֵבָרה.

ֱאֶמת. ָנתֹו.ִהיא.ּבֶ רּות,.ְוַכּוָ ַכׁשְ ִדים.ּבְ ים.ְמֻכּבָ רֹות,.ְוֵכן.ַמְלּבּוׁשִ ׁשֵ עֹות.ּכְ ִמּמָ

ֶזה. ָבר. ּדָ אי. ַוּדַ ּבְ ֲאַזי. אּות,. ּגֵ אֹו. ֲאוֹות. ּתַ ֵמֲחַמת. ְולֹא. טֹוב. יֹום. ִלְכבֹוד.

ת.ְויֹום. ּבָ יֵמי.ׁשַ ִמיד,.ּוִבְפָרט.ּבִ ֵהר.ּתָ ם.ָצִריְך.ְלִהּזָ ְדלּות..ּגַ יל.ִמּגַ ל.ְלַהּצִ ְמֻסּגָ

ִהְלכֹות.יֹום.טֹוב,. ְלָחן.ָערּוְך.ּבְ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָצנּות.ּוִמַקלּות.רֹאׁש,.ּכַ טֹוב,.ִמּלֵ

ְדלּות,. יל.ִמֵגאּות.ּוִמּגַ ל.ְמֹאד.ְלַהּצִ בֹוד.יֹום.טֹוב,.ּוְמֻסּגָ ל.ֶזה.הּוא.ּכְ ּכָ ׁשֶ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.קל"ה.ּוְבִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ד

ַלת. ִחיַנת.ַקּבָ ָסִעיף.ג',.ֲהֵרי.ֶזה.ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ל יֹום.טֹוב.ּכָ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ְרָסאֹות.. ּפַ ה. ּמָ ּכַ ֵמַרּבֹו. ָרחֹוק. ֲאִפילּו.הּוא. ֶרֶגל,. ּבָ ַרּבֹו. ֵני. ּפְ

ְוַדַעת. ה. ָ ְקֻדּשׁ ל. ְמַקּבֵ ָראּוי,. ּכָ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ טֹוב. יֹום. ַלת. ַקּבָ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו.

ת. ַ ְקֻדּשׁ י.ּבִ ֵני.ַרב.ָהֱאֶמת..ּכִ ַלת.ּפְ ל.ַעל.ְיֵדי.ַקּבָ הּוא.ְמַקּבֵ מֹו.ׁשֶ ית.ּכְ ֲאִמּתִ

ל.ַרב.ָהֱאֶמת.. דֹוׁשֹות.ׁשֶ ָפָניו.ַהּקְ יֹום.טֹוב.ְמצּוָיה.אֹוָתּה.ֶהָאָרה.ַהְמצּוָיה.ּבְ

ְמָחה. ּוְבׂשִ רּות,. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָראּוי,. ּכָ יֹום.טֹוב. ל. ְמַקּבֵ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ן. ּכֵ ַעל.
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ּפַֹעל.. ת.ַרב.ָהֱאֶמת.ִאם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ָלבֹוא.ֵאָליו.ּבַ ְרִאּיַ ית,.ֲהֵרי.ֶזה.ּכִ ֲאִמּתִ

ת.יֹום. ַ יׁש.ְקֻדּשׁ יק.ָהֱאֶמת,.ָיכֹול.ְלַהְרּגִ ֱאֶמת.ְלַצּדִ ר.ּבֶ ָ ֻקּשׁ ּמְ ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ

ִלּפֹות..ַהְינּו.ָהֱאמּוָנה. ה.ִמן.ַהּקְ ָ ְקֻדּשׁ טֹוב,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַמֲעֶלה.ַמְלכּות.ּדִ

ֵפקֹות. ַהּסְ ּוִמן. ָגִמים. ַהּפְ ִמן. ֵכת. ּכֵ ִמְזּדַ "ַמְלכּות". ה. ֻכּנָ ַהּמְ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ

ַהְינּו. ָעה.. ָהִרׁשְ ַמְלכּות. ָהָאָדם. ִמן. ֶלת. ּטֶ ּוִמְתּבַ ְונֹוֶפֶלת. ְלּבּוִלים,. ְוַהּבִ

ְמֻכּנֹות. ֵאּלּו. ׁשֶ ּכֹוְזבֹות,. ֶוֱאמּונֹות. ִפירֹות. ּכְ ָהָאָדם. ִמן. לֹות. ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ

ָעה. ַמְלכּות.ָהִרׁשְ

ה

י. ּפִ ַעל. ַאף. ׁשֶ ַהְינּו. ְמָחה,. ׂשִ ִמּתֹוְך. ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ָצִריְך. טֹוב. יֹום  ּבְ

י.ֵכן. דֹוָלה,.ַאף.ַעל.ּפִ ְמָחה.ּגְ ׂשִ ִמים.טֹוִבים.ּבְ ל.ֶאת.ַהּיָ ִריְך.ְלַקּבֵ ּצָ ׁשֶ

ִמּתֹוְך. ַרק. ֲאָבל. ְוִלְתׁשּוָבה,. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ָיָדּה. ַעל. ְלִהְתעֹוֵרר. ָצִריְך.

ַחג. ּבַ י. ּכִ טֹוִבים,. ים. ַיּמִ ּבְ ׁשּוָבה. ּתְ ל. ׁשֶ ַעם. ְוַהּטַ ַעְצבּות.. ּוְבִלי. ְמָחה. ׂשִ

ָנה.ט"ז(. ָ ִדְבֵרי.ֲחַז"ל,.)רֹאׁש.ַהּשׁ בָֹאר.ּבְ ּמְ ה.ִעְנָיִנים,.ּכַ ּמָ ָהעֹוָלם.ִנּדֹון.ַעל.ּכַ

ָנה.ַעְצבּות. ָ ָאר.ְימֹות.ַהּשׁ ׁשְ ם.ּבִ ּגַ ֵהר.ְמֹאד.ֵמַעְצבּות..ַוֲאִפילּו.ׁשֶ ְוָצִריְך.ְלִהּזָ

ם. דֹול.יֹוֵתר,.ַרק.ָצִריְך.ְלַקּיֵ יֵמי.ַהַחג.ִהיא.ִאּסּור.ּגָ ֲאסּוָרה.ְמֹאד,.ֲאָבל.ּבִ

ָהֲעבֹוָדה. ְרָעָדה"..ַהְינּו.ׁשֶ ִיְרָאה.ְוִגילּו.ּבִ ים.ב,.יא(."ִעְבדּו.ֶאת.ה'.ּבְ ִהּלִ )ּתְ

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ּוִבְתׁשּוָבה,. ִיְרָאה. ּבְ ִלְהיֹות. ְצִריָכה. טֹוב. יֹום. ּבְ ְמָחה. ְוַהּשִׂ

ה. ֻכּנָ ה.ַהּמְ דֹוׁשָ ִלּפֹות..ַהְינּו.ָהֱאמּוָנה.ַהּקְ ה.ִמן.ַהּקְ ָ ְקֻדּשׁ ה.ַמְלכּות.ּדִ ִמְתַעּלָ

ָסִעיף. בָֹאר.ּבְ ּמְ ָגִמים,.ְסֵפקֹות.ּוִבְלּבּוִלים,.ּכַ ֵכת.ִמן.ַהּפְ ּכֵ "ַמְלכּות",.ִמְזּדַ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוְבִיְרָאה,. ְתׁשּוָבה. ּבִ ְמָחה,. ׂשִ ּבְ טֹוב. יֹום. ַלת. ַקּבָ ְיֵדי. ְוַעל. ד'..

ָיֵמינּו.ָאֵמן. ְמֵהָרה.ּבְ ֵלָמה.ּבִ ְ אּוָלה.ַהּשׁ ָסִעיף.ֶזה,.ְמָקְרִבים.ֶאת.ַהּגְ ּבְ
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ים.ׂשֹוֲחִקים.ָעָליו.ְוהּוא.ֶנֱעַלב,. ֶרְך.ּומֹוֵעד.ְונֹוֵפל,.ַוֲאָנׁשִ ּדֶ הֹוֵלְך.ּבַ ִמי ׁשֶ

ְמַחת.יֹום.טֹוב,. ׂשִ א.ְלִמְכׁשֹול.ֶזה.ֵמַאַחר.ּוָפַגם.ּבְ י.ּבָ ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ

ָראּוי. רּות.ּכָ ְמָחה.ּוְבַכׁשְ ׂשִ ל.ֶאת.ַהּיֹום.טֹוב.ּבְ ּלֹא.ִקּבֵ ַהְינּו.ׁשֶ

ז

ה. ִתּיָ ׁשְ ֲאִכיָלה,. ּבַ ַהְינּו. ָראּוי,. ּכָ ָכבֹוד. ּבְ טֹוִבים. ִמים. ַהּיָ ַלת. ַקּבָ ְיֵדי. ַעל 

ַמִים,.ַעל. ם.ׁשָ רֹות.ּוְלׁשֵ ׁשֵ עֹות.ּכְ ג.ָידֹו,.ִמּמָ י.ָכבֹוד,.ְלִפי.ֶהּשֵׂ ּוַמְלּבּוׁשֵ

יֵמי. ּבִ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך. ם. ּגַ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ יר.ֶאת. ְלַהּכִ זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי.

ֹמר.ֶאת.ַהּמַֹח.ֵמִהְרהּוִרים. ָבה.ְוָטֳהָרָתּה..ַהְינּו.ִלׁשְ ֲחׁשָ ת.ַהּמַ ַ ְקֻדּשׁ ַהַחג.ּבִ

ַהּמַֹח. ֶאת. ִמיד. ּתָ ֹמר. ִלׁשְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַוֲהַגם. ָרעֹות.. בֹות. ֲחׁשָ ּוִמּמַ ָרִעים,.

ק. ְמרֹו.יֹוֵתר..ּוִבְפָרט.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ יֵמי.ַהַחג.ָצִריְך.ְלׁשָ ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ּבִ

ב..ַהְינּו,. ית.ַלּלֵ ַעת.ֲאִמּתִ ְמַחת.יֹום.טֹוב,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלַהְכִניס.ּדַ ׂשִ ּבְ

ֲאוֹות. ְכִניִעים.ֶאת.ַהּתַ ּמַ ית,.ַעד.ׁשֶ ַדַעת.ֲאִמּתִ ְך.ּבְ ל.ּכָ ק.ּכָ זֹוִכים.ְלִהְתַחּזֵ

ְמָחה,. ּוְבׂשִ רּות. ַכׁשְ ּבְ טֹוב. יֹום. ִלים. ְמַקּבְ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ב. ַהּלֵ ִמן. ָהָרעֹות.

ֲאַות.ָממֹון,. ּדֹות.ָהָרעֹות..ַהְינּו.ּתַ ֲאוֹות.ְוַהּמִ לֹשׁ.ַהּתַ ן.ֶאת.ׁשָ ְוזֹוִכים.ְלַתּקֵ

ֶנת. ְמֻתּקֶ ָהְרָגִלים. לֹשׁ. ָ ִמּשׁ ֶרֶגל. ָכל. ּבְ י. ּכִ ֲאִכיָלה.. ְוַתֲאַות. ל. ּגָ ִמׁשְ ֲאַות. ּתַ

ֲאַות. ֶנת.ּתַ ַסח.ְמֻתּקֶ ָחג.ַהּפֶ ּדֹות.ָהָרעֹות..ַהְינּו.ּבֶ ת.ַהּמִ לֹשֶׁ ְ ה.ַאַחת.ִמּשׁ ִמּדָ

ּקּוָנּה. ָאה.ַעל.ּתִ ּכֹות.ּבָ ל,.ּוְבַחג.ַהּסֻ ּגָ ׁשְ ֲאַות.ַהּמִ בּועֹות.ּתַ ָ ָחג.ַהּשׁ מֹון,.ּבֶ ַהּמָ

ְמָחה. רּות.ּוְבׂשִ ַכׁשְ ל.יֹום.טֹוב.ּבְ ֵהר.ְלַקּבֵ ן.ָצִריְך.ְלִהּזָ ֲאַות.ֲאִכיָלה..ַעל.ּכֵ ּתַ

לֹשׁ. ׁשָ ּקּוָנן. ּתִ ַעל. אֹות. ּבָ ַעת. ַהּדַ ְיֵדי. ְוַעל. ְלַדַעת.. ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ ָראּוי,. ּכָ

ּתֹוָרה.)ִסיָמן.א'(. ִני,.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ רֹות,.ּכַ ְזּכָ ּדֹות.ַהּנִ ַהּמִ

לֹשׁ. ּקּוָנן.ׁשָ אֹות.ַעל.ּתִ ָיִמים.טֹוִבים.ּבָ ַעת.ּדְ ַעל.ְיֵדי.ּדַ ָלה",.ׁשֶ ְקעּו.ֶמְמׁשָ "ּתִ



ֹבָארֹות לֹשׁ.ְרָגִליםָהֵעצֹות                            ַהּמְ רזׁשָ

ֲאוֹות.. ִתּקּון.אֹוָתן.ּתַ לּוָיה.ּבְ ֲהדּות.ּתְ רֹות..ְוָכל.ַהּיַ ְזּכָ ּדֹות.ָהָרעֹות.ַהּמֻ ַהּמִ

ְוזֹוִכים. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ַעת.ְנבּוָאה.ְוִלְתִפּלָ ּפָ ּקּוָנן.זֹוִכים.ְלַהׁשְ ְיֵדי.ּתִ י.ַעל. ּכִ

ַיְכִניס. יַח. ׁשִ ּמָ ֶ ּשׁ ַעת. ַהּדַ ְלאֹור. ַהְינּו. יַח.. ָמׁשִ ּוְלִהְתנֹוְצצּות. ִלְרפּוָאה.

ַעל. ִלְמׁשֹל. כֹוִלים. ּיְ ׁשֶ ַעד. ּדֹות,. ַהּמִ ל. ּכָ ְלִתּקּון. זֹוִכים. ם. ּגַ עֹוָלם.. ּבָ

ֶצר. כֹוִלים.ִלְמׁשֹל.ַעל.ַהּיֵ ּיְ ׁש.ָלּה.ִקּיּום..ַהְינּו.ׁשֶ ּיֵ ָלה.ׁשֶ ֶמְמׁשָ ְלָאִכים,.ּבְ ַהּמַ

לֹוַמר,.ִלְכּבֹשׁ.אֹוָתן.ּוְלַהְכִניָען,. ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ּכְ ל.ַהּתַ ָהַרע.ְוַעל.ּכָ

ִליָכם.ִמן.ָהֱאֶמת.. ְלּבּול.ֵאיָנן.ְיכֹולֹות.ִלְדחֹוָתם.ּוְלַהׁשְ ְוׁשּום.ְמִניָעה.אֹו.ּבִ

ן.ּוְלַהְכִניָען,. ֲאוֹות,.ְלָכְבׁשָ ֶצר.ְוַהּתַ ִביל.ֲעבֹוָדה.זֹו,.ַהְינּו.ִלְמׁשֹל.ַעל.ַהּיֵ ּוִבׁשְ

ַהְינּו. ְוַהּסֹוף.. ְכִלית. ַהּתַ ר. ִעּקַ ְוֶזה. ָרֵאל,. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד. ל. ּכָ ִנְבָרא. ֶזה. ל. ׁשֶ ּבְ

ָרֵאל,.לֹא. ׂשְ ל.ֶאָחד.ִמּיִ ל.ַהְיִגעֹות,.ִטְרחֹות.ְוִיּסּוִרים.ָהעֹוְבִרים.ַעל.ּכָ ּכָ ּמִ ׁשֶ

ְוִלְכּבֹשׁ. ִיְצרֹו. ַעל. ִלְמׁשֹל. ל. ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַמה. א. ֶאּלָ ֶרַוח,. ׁשּום. לֹו. נֹוַתר.

ְמִניָעה.. אֹו. ְלּבּול. ּבִ ׁשּום. ְיֵדי. ַעל. ָהֱאֶמת. ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ְולֹא. ֲאוֹוָתיו,. ּתַ

ִמן. ְוָגדֹול. ָחׁשּוב. הּוא. ְוַתֲאוֹוָתיו,. ִיְצרֹו. ַעל. ִלְמׁשֹל. ַהּזֹוָכה. ְוָהָאָדם.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ְלָאִכים.ְוָכְך.ְמבָֹאר.ַהּכֹל.ּבְ ַהּמַ

ח

ל. ּכָ ְוִעם. ְכָלל. ּבִ עֹוָלם. ּבָ ְפָעל. ַהּנִ ל. ּכָ ׁשֶ ּומֹוִדיַע. קֹול. ַמְכִריז. ַהַחג. יֵמי  ּבִ

ִלי. ּבְ ַרְך,. ִיְתּבָ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ְרצֹונֹו. ּבִ ַהּכֹל. ְפָרט,. ּבִ ָאָדם.

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ נּו. ִעּמָ ה. ָעׂשָ ּומֹוֵעד. ַחג. ָכל. ּבְ י. ּכִ ָלל.. ּכְ ִטְבִעי. ִחּיּוב. ׁשּום.

ֶפַסח.הֹוִציָאנּו. ַבע..ּבְ ִנּגּוד.ְלֶדֶרְך.ַהּטֶ ים.ְוִנְפָלאֹות,.ּבְ אֹותֹות.ּומֹוְפִתים,.ִנּסִ

ְצַרִים.לֹא. י.ִמּמִ ֶדֶרְך.ַעל.ִטְבִעית,.ּכִ אֹותֹות.ּוְבמֹוְפִתים,.ּבְ ְצַרִים.ּבְ ה'.ִמּמִ

ָחתֹו,.הֹוִציא. ּגָ ְרצֹונֹו.ּוְבַהׁשְ ַרְך,.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָיכֹול.ָהָיה.ׁשּום.ֶעֶבד.ִלְברַֹח..ְוַהּשׁ

ְצִרים.ָראּו.זֹאת.ְולֹא.ָיְכלּו.ַלֲעצֹר. ֶעֶצם.ַהּיֹום,.ְוָכל.ַהּמִ ֲאָלִפים.ּוְרָבבֹות.ּבְ



ֹבָארֹות לֹשׁ.ְרָגִליםָהֵעצֹות                            ַהּמְ ׁשָ רח

ם. ֵ ַהּשׁ ָלנּו. ָנַתן. בּועֹות. ׁשָ ּבְ הּוא.. ֶטַבע. ּנּוי. ׁשִ ֶזה. ָבר. ּדָ אי. ּוְבַוּדַ ֲעָדם,. ּבַ

ַבע..ּוְבֻסּכֹות. ֶרְך.ַהּטֶ ִלי.ׁשּום.ּדֶ מֹוְפִתים.נֹוָרִאים,.ּבְ ַרְך.ֶאת.ַהּתֹוָרה.ּבְ ִיְתּבָ

ַע. יק.לֹא.יּוְכלּו.ִלְנּגֹ ּום.ׂשֹוֵנא.ּוַמּזִ ּשׁ ֵדי.ׁשֶ ֲעָנִנים,.ּכְ ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵהִקיַפנּו.ַהּשׁ

ָרִטית.. ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַרְך.ּוְבַהׁשְ כֹחֹו.ִיְתּבָ ַבע,.ַרק.ּבְ ִנּגּוד.ְלֶדֶרְך.ַהּטֶ ָרֵאל,.ּבְ ִיׂשְ ּבְ

עֹוָלם. ְפָעל.ּבָ ל.ַהּנִ ּכָ ַדע.ְוַנֲאִמין.ׁשֶ ּנֵ ְכֵדי.ׁשֶ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַעל.ַהּשׁ ְוָכל.זֹאת.ּפָ

ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ּכִ ַהּכֹל. ְפָרִטּיּות,. ּבִ ָאָדם. ל. ּכָ ְוִעם.

יר. ה,.ְלהֹוִדיַע.ּוְלַהְזּכִ ָ ְקֻדּשׁ ַבע..ּוִביֵמי.ַהַחג.זֹוֵעק.קֹול.ּדִ ִלי.ׁשּום.ִחּיּוב.ַהּטֶ ּבְ

ָאְזַנִים. יב.ְמֹאד.ְלקֹל.ֶזה.ּבָ חּו..ֲאָבל.ָצִריְך.ְלַהְקׁשִ ּכְ ָבִרים.ֵאּלּו.לֹא.ִיׁשַ ּדְ ׁשֶ

ים.ָחִליָלה.ֶאת. ְכִחיׁשִ ְוֵלִצים.ַהּמַ ל.ּכֹוְפִרים. י.ְמצּוִיים.קֹולֹות.ׁשֶ ּכִ ב.. ּוַבּלֵ

ַבע,. ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ד.ַעל.ּפִ ַהּכֹל.ְמֻיּסָ ָחה,.ּוִבְכִפיָרָתם.רֹוִצים.ְלהֹוִכיַח.ׁשֶ ּגָ ַהַהׁשְ

ַהּזֹוֵעק. ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ קֹול. ֶאת. ׁשֹוְמִעים. ֵאין. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. לֹום,. ְוׁשָ ַחס.

ִני.ִסיָמן.ד'.. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָחה,.ּכַ ּגָ ִעְנַין.ַהַהׁשְ ּוְמעֹוֵרר.ּבְ

ֱאמּוָנה. ּבֶ ִקים. ִמְתַחּזְ ֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל.

ַהּכֹל. ׁשֶ ּוַמֲאִמיִנים. ל.ַהַחג,. ׁשֶ ה,.קֹולֹו. ַהּזֶ ְוׁשֹוְמִעים.ֶאת.ַהּקֹול. ׁשּוָטה. ּפְ

ַבע,. ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ ַרְך,.ְולֹא.ַעל.ּפִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ ָרִטית.ׁשֶ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ִנְפָעל.ּבְ

זֹוִכים. ַהחֹול. ימֹות. ּבִ ַוֲאִפילּו. טֹוב.. יֹום. ְמַחת. ְלׂשִ זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל.

ה.ַרק.ֵמֲחַמת. ָאָדם.ֵהּנָ צּויֹות.ּבָ ל.ִמיֵני.ַעְצבּות.ּוְדָאגֹות.ַהּמְ י.ּכָ ְמָחה,.ּכִ ְלׂשִ

ַבע. ֶדֶרְך.ַהּטֶ ַהּכֹל.ִנְפָעל.ּבְ ב.ׁשֶ י.חֹוׁשֵ ָרִטית,.ּכִ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּבְ ׁשֶ

ְבִריאּות.ֵהן. י.ֶטַבע,.ֵהן.ּבִ יג.ְיׁשּוָעה.ַעל.ּפִ ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהּשִׂ לֹום..ּוְכׁשֶ ַחס.ְוׁשָ

ַהּכֹל. ׁשֶ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ּוְלַדֲאגֹות.. ְלַעְצבּות. הּוא. ׁשֹוֵקַע. ַפְרָנָסה,. ּבְ

ּסּוִרים.ָהעֹוְבִרים.ָעָליו,. ָרִטית,.ֵאינֹו.ָעצּוב.ְוֵאינֹו.ּדֹוֵאג.ִמן.ַהּיִ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ְמָחה,. ׂשִ ּבְ ִמיד. ּתָ ק. ִמְתַחּזֵ ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס.

י. ּפִ ַעל. ׁשֶ ֲהַגם. ָרִטית.. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ּנּו. ִמּמֶ ּסּוִרים. ַהּיִ ָיִסיר.ֶאת. ַרְך. ִיְתּבָ



ֹבָארֹות ַסח.ְוֹחֶדׁש.ִניָסןָהֵעצֹות                            ַהּמְ רטּפֶ

ַרְך.ֲחָזָקה. ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ יׁש.ׁשֶ יַצד,.ֲאָבל.ַמֲאִמין.ּוַמְרּגִ ֶטַבע.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ּכֵ

ֱאמּוָנתֹו. ּוֵמֲחָמת. ְלַגְמֵרי,. ַבע. ַהּטֶ ֶאת. ל. ְלַבּטֵ ִויכֹוָלה. ַבע,. ַהּטֶ ֶרְך. ִמּדֶ

ֲחָסִדים. יֵעהּו.ּבַ ַרְך.עֹוד.יֹוׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ה.הּוא.ׁשֶ ָרִטית,.ְמַקּוֶ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ר. ְזּכָ ה.ַהּנִ ָ ֻדּשׁ ֹמַע.ֶאת.קֹול.ַהּקְ ּזֹוֶכה.ִלׁשְ ׁשֶ יֵמי.ַהַחג,.ּכְ ּוְבטֹובֹות..ּוִבְפָרט.ּבִ

ה.. ְמָחה.ַרּבָ אי.זֹוֶכה.ְלׂשִ ַוּדַ ָרִטית,.ּבְ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ְלַמְעָלה,.ַהּמֹוִדיַע.ַעל.ַהׁשְ

ִריָאה. ֹמַע.ֶאת.קֹול.ַהּקְ ָראּוי,.זֹוִכים.ִלׁשְ ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ְצָדָקה.ּכָ ר.ׁשֶ ּוַבֲאׁשֶ

ֶרְך. י.ּדֶ ַרְך.ְולֹא.ַעל.ּפִ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל.ִנְפָעל.ּבְ יֹום.טֹוב,.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ּדְ

ְמַחת. ְכֵדי.ִלְזּכֹות.ְלׂשִ ְצָדָקה.קֶֹדם.ַהַחג.ּבִ ן.ָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ַבע,.ַעל.ּכֵ ַהּטֶ

ֵלמּות. ׁשְ יֹום.טֹוב.ּבִ

ַסח ְוֹחֶדׁש ִניָסן ּפֶ

א

מֹו. ּכְ ׁשֶ ַהְינּו. ֵרי.. ׁשְ ּתִ ֹחֶדׁש. ְיֵמי. מֹו. ּכְ ֵהם. ׁשּוָבה. ּתְ ְיֵמי. ִניָסן. ֹחֶדׁש. ְיֵמי 

ִמיִני.ֲעֶצֶרת,. ּפּור,.ֻסּכֹות.ּוׁשְ ָנה,.יֹום.ּכִ ָ יֵמי.רֹאׁש.ַהּשׁ ֵרי,.ּבִ ׁשְ ֹחֶדׁש.ּתִ ּבְ

ָכל. ְצוֹות.יֹוֵתר.ִמּבְ ם.ְוִקּיּום.ַהּמִ ֵ ְתׁשּוָבה.ּוְבִעְנְיֵני.ִיְרַאת.ַהּשׁ ָצִריְך.ַלֲעסֹק.ּבִ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ּוְבִיְרַאת. ְתׁשּוָבה. ּבִ ַלֲעסֹק. ָצִריְך. ִניָסן. ּבְ ם. ּגַ ְך. ּכָ ָנה,. ָ ַהּשׁ

ָנה. ָ ָאר.ְימֹות.ַהּשׁ ְ ְצוֹות.יֹוֵתר.ִמּשׁ ַהּמִ

ב

ִרית. ל.ְלִתּקּון.ַהּבְ ֹחֶדׁש.ֶזה.ְמֻסּגָ ִרית..ַהְינּו.ׁשֶ ּקּון.ַהּבְ ִחיַנת.ּתִ ִניָסן הּוא.ּבְ

לֹות. ַהְמֻסּגָ ֵעצֹות. ּבְ עֹוְסִקים. ִאם. ָנה,. ָ ּשׁ ּבַ ַאֶחֶרת. ֵעת. ל. ִמּכָ יֹוֵתר.

ְמָחה. ת.ַהּשִׂ ּדַ ּמִ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ִסְפֵרי.ַרּבֵ בָֹאר.ּבַ ּמְ ִרית,.ּכַ ְלִתּקּון.ַהּבְ



ֹבָארֹות ַסח.ְוֹחֶדׁש.ִניָסןָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּפֶ רי

ּוַלַדֲאגֹות. ָלַעְצבּות. ָלֵתת. ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ִרית.. ַהּבְ ְלִתּקּון. ְמֹאד. מֹוִעיָלה.

ַהְרָחבֹות. ְמָחה,.ֵהן.ּבְ ת.ַהּשִׂ ִמּדַ ק.ּבְ ב,.ַרק.ְלִהְתַחּזֵ לֹט.ַעל.ַהּמַֹח.ְוַעל.ַהּלֵ ִלׁשְ

. ר.ִהְרַחְבּתָ ּצָ ים.ד,.ב(."ּבַ ִהּלִ סּוק.)ּתְ נּו.ֶאת.ַהּפָ ָבֵאר.ַרּבֵ ּמְ ִפי.ׁשֶ ִמּיֹות,.ּכְ ׁשְ ּגַ

ֻקּדֹות.ַהּטֹובֹות. ְמָחה.ַעל.ְיֵדי.ַהּנְ ׂשִ ק.ּבְ רּוָחִנּיּות.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ י",.ֵהן.ּבְ ּלִ

תֹוָרה. ּבְ רפ"ב(. סי'. )ח"א. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַעְצמֹו,. ּבְ ּמֹוֵצא. ֶ ּשׁ

יִכים.ֶאת. ָראּוי,.ַמְמׁשִ ְמָחה.ּכָ ת.ַהּשִׂ עֹוִדי"..ְוַעל.ְיֵדי.ִמּדַ ָרה.ֵלאלַֹקי.ּבְ "ֲאַזּמְ

ּה.יּוַכל. ּלָ ָנה.ּכֻ ָ ל.ַהּשׁ ּכָ ּה,.ׁשֶ ּלָ ָנה.ּכֻ ָ ְמָחתֹו.ְלָכל.ַהּשׁ ת.ֹחֶדׁש.ִניָסן.ְוׂשִ ַ ְקֻדּשׁ

ַרֲחָמָנא. ַלְיָלה. ְקֶרה. ִמּמִ ֵצל. ִיּנָ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָראּוי,. ּכָ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ

ִרית. ה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ָלן,.ְוִיְזּכֶ ִלּצְ

ג

ִרית..)ִלּקּוֵטי. ֶלת.ְלִתּקּון.ַהּבְ ַסח.ְמֻסּגֶ ל.ּפֶ ֶדר.ׁשֶ ֵליל.ַהּסֵ ָדה.ּבְ ֲאִמיַרת ַהַהּגָ

ָחָזק. קֹול. ּבְ ָדה. ַהַהּגָ ֶאת. לֹוַמר. ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. י.(. כ,. סי'. מֹוֲהַר"ן.

ַעת,. קֹול.ָחָזק.ְמעֹוֶרֶרת.ֶאת.ַהּדַ ָדה.ּבְ י.ֲאִמיַרת.ַהַהּגָ ה..ּכִ ּוְבִהְתעֹוְררּות.ַרּבָ

ִריְך. ּצָ ַדַעת.זֹו.ֶאת.ׁשֶ ַעת..ַהְינּו.ְלָהִבין.ּבְ ּלּות.ַהּדַ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלִהְתּגַ

לּות. י.ּגָ אּוָלה..ּכִ ר.ַהּגְ י,.הּוא.ִעּקַ ּזֹוִכים.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ֱאֶמת..ּוְכׁשֶ ְלָהִבין.ּבֶ

ַעת. ֶמת.ַהּדַ ִרית.ִנְפּגֶ ַגם.ַהּבְ ִרית,.ְוַעל.ְיֵדי.ּפְ ַגם.ַהּבְ ִמְצַרִים.ִנְגַרם.ַעל.ְיֵדי.ּפְ

ל.ְיִציַאת.ִמְצַרִים,. ְפָלאֹות.ׁשֶ ים.ְוַהּנִ ּסִ ָלן..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִסּפּור.ַהּנִ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ אּוָלה.. ַהּגְ ר. ִעּקַ ְוֶזה. ַעת,. ַהּדַ ּקּון. ּתִ ִרית,. ַהּבְ ְלִתּקּון. זֹוִכים.

ּקּון. ּתִ ַעת,. ַהּדַ ְלִתּקּון. זֹוִכים. ֶפַסח,. ּבְ ַיִין. ּכֹוסֹות. ע. ַאְרּבַ ִמְצַות. ת. ִתּיַ ׁשְ

ָכל.ִמְנָהג.ָקדֹוׁש. ֵהר.ּבְ ה.ָצִריְך.ְלִהּזָ ּמָ ִעיף.ֶזה.ְיכֹוִלים.ִלְלֹמד.ּכַ ִרית..ִמּסָ ַהּבְ

י.ַעל.ְיֵדי. ַסח..ּכִ ַהְנָהַגת.ֵסֶדר.ּפֶ ְלָחן.ָערּוְך,.ּבְ ׁשֻ בָֹאִרים.ּבְ ְנָהִגים.ַהּמְ ִמן.ַהּמִ

ּוִבְפָרט. ְמֻיָחד,. ְלִתּקּון. זֹוִכים. ֶדר,. ַהּסֵ ֵליל. ּבְ הּוג. ַהּנָ ּוִמְנַהג. ִמְנָהג. ל. ּכָ



ֹבָארֹות ִפיָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ בּועֹות.ִויֵמי.ַהּסְ ריאׁשָ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּקּוִנים.ּכַ ל.ַהּתִ ָלל.ּכָ ה.ּכְ ּזֶ ִרית,.ׁשֶ ְלִתּקּון.ַהּבְ

א'.ִסיָמן.כ"ט.

ד

ְזָעָקה. ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ י. ּכִ ְוָחָזק,. יר. ַאּדִ קֹול. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך. ַסח. ַהּפֶ יֵמי  ּבִ

דֹול. ּגָ קֹול. ּבְ ָדה. ַהַהּגָ ֲאִמיַרת. ׁשֶ ם. ׁשֵ ּכְ ִרית.. ַהּבְ ְלִתּקּון. ֶלת. ְמֻסּגֶ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ִרית,.ּכַ ֶלת.ְלִתּקּון.ַהּבְ ְמֻסּגֶ

ִפיָרה בּועֹות ִויֵמי ַהּסְ ׁשָ

א

ִים.ּוְבִרּקּוִדים,. ּפַ ְמִחיַאת.ּכַ יֵמי.ַהּפּוִרים.ּבִ ְמָחה.ּבִ ׂשִ קּות.ּבְ ַעל ְיֵדי.ִהְתַחּזְ

ֵלמּות,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. ׁשְ ם.ִמְצַות.ְסִפיַרת.ָהעֶֹמר.ּבִ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלַקּיֵ

ְצוֹות. ַהּמִ ִקּיּום. ּבְ ֵהן. ַהְינּו,. ר.. ְסּתָ ּוַבּנִ ְגֶלה. ּנִ ּבַ ַהּתֹוָרה. ַלת. ְלַקּבָ זֹוִכים.

ּיֹות. ָהֲאִמּתִ עֹות. ַהּדֵ ֲהָבַנת. ּבַ ֵהן. ּתֹוָרה,. ּבַ ֹפָרׁשֹות. ַהּמְ בָֹארֹות. ַהּמְ

ּתֹוָרה. זֹות.ְוֵאיָנן.ְמֹפָרׁשֹות.ּבַ ֻרּמָ ַהּמְ

ב

ִרים.ַרק.ֵמִעְנָין. ִפיָרה,.ֵאיָנם.ְמַדּבְ יֵמי.ַהּסְ ִרים.ּבִ ים.ְמַדּבְ ֲאָנׁשִ ל ַמה.ׁשֶ ּכָ

י. הּוא.יֹוֵדַע.ּוֵמִבין.ֲאִמּתִ ִבין,.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ ְסִפיַרת.ַהּיֹום..ְוָהָאָדם.ַהּמֵ

ֶזת. ְמַרּמֶ ַמה. ֱאֶמת. ּבֶ יֹוֵדַע. ְוהּוא. ָלה. ּבָ ַהּקַ ּוְבָחְכַמת. ַהּתֹוָרה. סֹודֹות. ּבְ

ַרק. ִרים. ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ַמע. ִיׁשְ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ יב. ַיְקׁשִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ יֹום,. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְסִפיָרה.

ל.אֹותֹו.יֹום. ִפיָרה.ׁשֶ ֵמִעְנַין.ַהּסְ



ֹבָארֹות ִפיָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ בּועֹות.ִויֵמי.ַהּסְ ׁשָ ריב

ג

ֶנֶגד.מ"ט. ּכְ ֵהם. ׁשֶ ׁשּוָבה. ּתְ ֲעֵרי. ׁשַ ֶנֶגד.מ"ט. ּכְ ֵהם. ִפיָרה. ַהּסְ ְיֵמי. מ"ט 

לֹום.. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ָאִבינּו. ַיֲעקֹב. ֵני. ּבְ ָבִטים. ְ ַהּשׁ מֹות. ׁשְ ּבִ ׁשֶ אֹוִתּיֹות.

ְתׁשּוָבה,.ְוָלׁשּוב.ֶאל. ִפיָרה,.ָצִריְך.ַלֲעסֹק.ּבִ ָעה.ְיֵמי.ַהּסְ ִעים.ְוִתׁשְ ּוְבַאְרּבָ

ֲעֵרי. ָעה.ׁשַ ִעים.ְוִתׁשְ ע.אֹוִתּיֹות.ְוַאְרּבָ ִעים.ָוֵתׁשַ ַרְך.ַעל.ְיֵדי.ַאְרּבָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ְלאֹות. ְוָקׁשּור. ְך. ּיָ ַ ׁשּ ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ִאיׁש. ל. ּכָ י. ּכִ ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ׁשּוָבה,. ּתְ

ׁשּוָבה..ְוַרק.ַעל. ֲעֵרי.ּתְ ַ ַער.ְמֻיָחד.ִמּשׁ ָבִטים.ּוְלׁשַ ְ אֹוִתּיֹות.ַהּשׁ ּבְ ְמֻיֶחֶדת.ׁשֶ

ֶבט. ֵ ַהּשׁ ל. ׁשֶ יַע.ָלאֹות. ְלַהּגִ ִלְזּכֹות. ָאָדם. ל. ּכָ ָיכֹול. ית. ֲאִמּתִ ׁשּוָבה. ּתְ ְיֵדי.

ים. ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ בּועֹות.הּוא.ׁשַ ָ ִכים.ֵאָליו..ּוְבַחג.ַהּשׁ ּיָ ַ ׁשּוָבה.ַהּשׁ ַער.ַהּתְ ּוְלׁשַ

ַרֲחִמים. ָניו.ּבְ ַרְך.ֶאל.ּבָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַער.ֶזה.ִמְתָקֵרב.ַהּשׁ ׁשּוָבה,.ְוַעל.ְיֵדי.ׁשַ ּתְ ּדִ

ְמִתינּות. ים,.ּוִבְפָרט.ֲאִמיָרה.ּבִ ִהּלִ י.ֲאִמיַרת.ּתְ ם.ָצִריְך.ָלַדַעת.ּכִ דֹוִלים..ּגַ ּגְ

ִביא. ׁשּוָבה.ּתָ ַהּתְ ֹאֶפן.ׁשֶ ֶלת.ְמֹאד.ְלעֹוֵרר.ִלְתׁשּוָבה.ּבְ ּוְבִהְתעֹוְררּות,.ְמֻסּגֶ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ְך.לֹו,.ּכַ ּיָ ַ ַער.ַהּשׁ ְך.ְלָאָדם.ֶזה,.ְוַלׁשַּ ּיָ ַ ּשׁ ֶבט.ׁשֶ ֵ ל.ַהּשׁ ָלאֹות.ׁשֶ

ן. ל.ִלְתׁשּוָבה"..ַעל.ּכֵ ים.ְמֻסּגָ ִהּלִ תֹוָרה."ּתְ ִני.)ִסיָמן.עג(.ּבְ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

ֵדי. ִפיָרה,.ּכְ יֵמי.ַהּסְ ה.ּבִ ָנה.ְמֻרּבָ ַכּוָ ים.ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת.ּתְ ֵהר.ְמֹאד.ּבַ ָצִריְך.ְלִהּזָ

ל.ִמיֵני. ל.ִמיֵני.ֻטְמאֹות,.ַהְינּו.ִמּכָ כּות.ִמּכָ ּכְ ית.ְוִהְזּדַ ִלְזּכֹות.ִלְתׁשּוָבה.ֲאִמּתִ

ֵדי. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְוָלׁשּוב.ֶאל. ָגֵמי.ֱאמּוָנה,. ּפְ ִמיֵני. ּוִמּכֹל. יקֹוְרסּות. ֶאּפִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ַרֲחִמים,.ּכַ בּועֹות,.ּבְ יֹום.טֹוב.ׁשָ הּוא.ָיׁשּוב.ֵאֵלינּו.ּבְ ׁשֶ

ד

ַעת. ּדַ ְך. ִנְמׁשָ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. דֹול. ּגָ ּקּון. ּתִ בּועֹות.הּוא. ׁשָ ּבְ ִמְקֶוה. ְטִביַלת 

ִפי. י.ָהַרֲחִמים.ֵהם.ּכְ ים.ּוְגדֹוִלים..ּכִ ִכים.ֲחָסִדים.ַרּבִ דֹול.ְוִנְמׁשָ ּגָ

יֹוְרִדים. ן. ּכֵ ַעל. ְמֹאד,. דֹול. ּגָ ַעת. ּדַ ְך. ִנְמׁשָ בּועֹות. ׁשָ ּבְ ׁשֶ יָון. ּוִמּכֵ ַעת,. ַהּדַ
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ּזֹוֶכה. ֵרי.ָהִאיׁש.ׁשֶ ים..ַאׁשְ דֹוִלים.ְוַרֲחִמים.ַרּבִ ּוָבִאים.ִמְלַמְעָלה.ֲחָסִדים.ּגְ

ִהיא. ׁשֶ ְקֶוה. ּמִ ּבַ ִביָלה. ַהּטְ ּוִבְפָרט. רּות,. ּוְבַכׁשְ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ בּועֹות. ׁשָ ל. ְלַקּבֵ

ִביָלה. ִעיף..ְוַעל.ְיֵדי.ַהּטְ ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ דֹוָלה.ְמֹאד,.ּכַ אי.ִמְצָוה.ּגְ ַוּדַ ּבְ

בּועֹות..ִמְקֶוה. ת.ׁשָ ַ ָראּוי,.זֹוִכים.ִלְקֻדּשׁ ַלת.ַהּיֹום.טֹוב.ּכָ בּועֹות,.ְוַקּבָ ׁשָ ּבְ

ֲעֵרי. ים.ׁשַ ִ ים.ֵמֲחִמּשׁ ִ ַער.ַהֲחִמּשׁ ת.ׁשַ ַ ם.ַעל.ְקֻדּשׁ ֶזת.ּגַ בּועֹות.ְמַרּמֶ ל.ׁשָ ׁשֶ

בּועֹות. ׁשָ ָרֵאל.ּבְ ה.ְוָטֲהָרה.ַעל.ִיׂשְ ָ ְך.ְקֻדּשׁ ם.ִנְמׁשָ ָ ּשׁ ּמִ יָנה,.ׁשֶ ּבִ

ה

ָנה. ָכל.ׁשָ ְך.ּבְ יֹום.ֶזה.ִנְמׁשָ ּבְ ִלים.ֶאת.ַהּתֹוָרה..ַהְינּו.ׁשֶ בּועֹות ְמַקּבְ ׁשָ ּבְ

ה.ָלַדַעת.ּוְלָהִבין.ֵעצֹות.ְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,. ָנה.ְיִדיָעה.ֲחָדׁשָ ְוׁשָ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ְתִפּלָ ּבִ ה. ַמְרּבֶ ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ּוְכִפי. ַהּתֹוָרה.. ַלת. ַקּבָ ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ

ְרצֹונֹות. ּבִ ק. ִמְתַחּזֵ ֶאָחד. ל. ּכָ ׁשֶ ּוְכִפי. ַהּתֹוָרה,. ִקּיּום. ֲעבּור. ַרְך. ִיְתּבָ

ל. ָנה.ְלַקּבֵ ׁשָ ָנה.ּבְ י.ׁשָ ן.הּוא.זֹוֶכה.ִמּדֵ ּסּוִפים.ְוִנְכָסף.ְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּכֵ ּוְבּכִ

ה. ּזֶ ַמִים.ְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ָ ְך.ִמן.ַהּשׁ ְמׁשַ ּנִ ֶ דֹול.ּשׁ ַעת.ּגָ בּועֹות.ּדַ ָ ָחג.ַהּשׁ ּבֶ

יֹום.טֹוב. ל.ּבְ ר.ְלַקּבֵ ם.ֶאְפׁשָ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ּגַ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָלָתּה..ּכָ ר.ַקּבָ ִעּקַ

יְך.ְרפּוָאה.ָלֵריָאה. ה.ּוְלַהְמׁשִ בּועֹות.ִחּיּות.ֲחָדׁשָ ׁשָ

ֹחֶדׁש ֱאלּול

א

ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ִרית.. ַהּבְ ִלְפָגם. ּקּון. ּתִ ִהיא. ֱאלּול. ֹחֶדׁש. ַנת  ּוָ ּכַ

מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹארֹות. ַהּמְ ְוָהֵעצֹות. עֹות. ַהּדֵ ְוִקּיּום. ָראּוי. ּכָ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ָכל.ֵעת.ְולֹא.ְלִהְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ ק.ּבְ ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ו',.ֵאיְך.ְלִהְתַחּזֵ
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ַחס. יֹוֵתר,. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ַהְיִריָדה. ְיֵדי. ַעל. ֵהן. יֹוֵתר,. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ה. ֲעִלּיָ ּבַ ֵהן.

נֹות.ֱאלּול.. ּוָ ים.ּכַ רּוָחִנּיּות,.ִלּמּוִדים.ֵאּלּו.ְמֻכּנִ ין.ּבְ ִמּיּות.ּבֵ ַגׁשְ ין.ּבְ לֹום,.ּבֵ ְוׁשָ

ִזים. ִכְתֵבי.ָהֲאִר"י.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ְמַרּמְ בָֹאִרים.ּבְ נֹות.ֱאלּול.ַהּמְ ּוָ ל.ּכַ י.ּכָ ּכִ

ִרית.. ַעל.ָיָדם.זֹוִכים.ְלִתּקּון.ַהּבְ רֹות.ְלַמְעָלה,.ׁשֶ ְזּכָ עֹות.ְוֵעצֹות.ַהּנִ ַעל.ּדֵ

ֱאֶמת,.זֹוִכים.ִלְמצֹוא. ִלּמּוִדים.ְוֵעצֹות.ֵאּלּו,.ְוִקּיּוָמם.ּבֶ ִקיאּות.ּבְ ְוַעל.ְיֵדי.ַהּבְ

ה. יָמה.ּוְמֻרּצָ ִהיא.ַמְסּכִ ֵטל.ִלְרצֹונֹו..ַהְינּו.ׁשֶ ּוּוג.ּבָ י,.ְוַהּזִ ּוּוג.ָהֲאִמּתִ ֶאת.ַהּזִ

ָרט. ָכל.ּפְ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבְ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ְלֵדעֹוָתיו.ְוַהְנֲהגֹוָתיו.ּבְ

ב

ִעים. ְעּגְ לֹוַמר,.ִנְכָסִפים.ּוִמְתּגַ ַעת"..ּכְ ל.ִלְמִציַאת."ּדַ ְזַמן ֹחֶדׁש.ֱאלּול.ְמֻסּגָ

ַוֲחֵפִצים. ֱאֶמת. ּבֶ ִעים. ְעּגְ ִמְתּגַ ִאם. ׁשֶ ַהְינּו. ית.. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. ָראּוי. ּכָ

ָלַדַעת. ֱאלּול. ֹחֶדׁש. ּבְ ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ ית,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. ִלְזּכֹות. ָראּוי. ּכָ

ית. ַעת.ָהֲאִמּתִ ּלֹא.ְיָדָעם.ִמּקֶֹדם..ְוַעל.ְיֵדי.ַהּדַ ּיֹות.ׁשֶ ּוְלָהִבין.ָחְכמֹות.ֲאִמּתִ

ְכִלּיּות. ׂשִ ל. ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ָמה.. ׁשָ ַלּנְ ים. ֲחָדׁשִ ים. ְלבּוׁשִ ה. עֹוׂשֶ ָלּה,. ָכה. ּזָ ׁשֶ

ין. "ְלבּוׁשִ ה. ְמֻכּנָ זֹו. ְכִלּיּות. ּשִׂ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. יר. ְלַהּכִ ה. ֲחָדׁשָ

רֹות. ל.ַהּצָ דֹוׁש,.ְוִנּצֹול.ִמּכָ ּזַֹהר.ַהּקָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְמָתא",.ּכַ ִנׁשְ ּדְ

ג

ית,. ׁשּוָבה.ֲאִמּתִ ִעם.ּתְ ב..ַהְינּו.ׁשֶ ל.ָלמּול.ֶאת.ָעְרַלת.ַהּלֵ ֹחֶדׁש ֱאלּול.ְמֻסּגָ

ֹחֶדׁש. ּבְ ֶהם. ּבָ עֹוְסִקים. ׁשֶ טֹוִבים,. ים. ּוַמֲעׂשִ ּיֹות. ֲאִמּתִ ִפּלֹות. ּתְ

ִניָעה.ֵמִהְתָקְרבּות. ר.ַהּמְ ּזֹו.ִעּקַ ב,.ׁשֶ ֱאלּול,.זֹוִכים.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ֲאִטיַמת.ַהּלֵ

ב,.ּגֶֹדל.ַהֵחְטא. ּלֵ יׁש.ּבַ ּזֹוִכים.ְלַהְרּגִ ַרְך.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ַעד. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ְך. ּכָ ל. ּכָ ּוִמְתעֹוֵרר. ַרְך,. ִיְתּבָ ְלָפָניו.
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ִנים,.ַעד. ם.ַלּבָ ַעת.ּגַ ב,.ְוִהְתעֹוְררּות.זֹו.ַמּגַ ּזֹוִכים.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ָעְרַלת.ַהּלֵ ׁשֶ

ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוזֹוִכים.ִלְתׁשּוָבה. ֵ ם.ֵהם.ִמְתעֹוְרִרים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ּגַ ׁשֶ

ד

ָאז. י.ְיֵמי.ֱאלּול.ֵהם.ְיֵמי.ָרצֹון,.ׁשֶ ׁשּוָבה.הּוא.ֹחֶדׁש.ֱאלּול..ּכִ ר ְזַמן.ּתְ ִעּקַ

ַהּלּוחֹות. ֶאת. ל. ְלַקּבֵ רֹום. ַלּמָ לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ ָעָלה.

ׁשּוָבה. ֶרְך.ּתְ ר.ּדֶ ׁשּוָבה.ְלָכל.ָאָדם..ְוִעּקָ ֶרְך.ּתְ ַתח.ּדֶ ֶזה.ּפָ ּבָ ָהַאֲחרֹונֹות,.ׁשֶ

ַרְך.ָמצּוי.ִעּמֹו. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ל.ָאָדם.ֵיַדע.ׁשֶ ּכָ נּו.הּוא,.ׁשֶ ה.ַרּבֵ הֹוִדיַע.ֹמשֶׁ ֶ ּשׁ

ה. ר.הּוא.זֹוֶכה.ַלֲעִלּיָ ֲאׁשֶ ין.ּכַ ּבֵ ל.ָאָדם.ִלְזּכֹר,.ׁשֶ ן.ָצִריְך.ּכָ ָכל.ָמקֹום..ַעל.ּכֵ ּבְ

הּוא. ׁשֶ ּכְ ּוֵבין. רּוָחִנּיּות,. ּבְ ֵהן. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ֵהן. ּוְלַהְרָחָבה,. יֹוֵתר. ּבְ דֹוָלה. ּגְ

רּוָחִנּיּות,.ָצִריְך. ִמּיּות.אֹו.ּבְ ַגׁשְ לֹום,.ּבְ יֹוֵתר.ַחס.ְוׁשָ דֹוָלה.ּבְ נֹוֵפל.ִליִריָדה.ּגְ

ים. ֲאָנׁשִ י.ָאנּו.רֹוִאים.ׁשֶ ַרְך..ּכִ ִיְתּבָ ם. ֵ ּלֹא.ִיְתַרֵחק.ֵמַהּשׁ ר.ׁשֶ ּבֵ הּוא.ְלִהְתּגַ

ְוָהְרָחָבה. ַהְצָלָחה. רֹב. ֵמֲחַמת. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ִמְתַרֲחִקים. ים. ַרּבִ

ַרְך.ֵמֲחַמת.ִרּבּוי.ָחְכָמה,.ַוֲאִפילּו. ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֲחִקים.ֵמַהּשׁ ּמִ ִמּיּות,.אֹו.ׁשֶ ַגׁשְ ּבְ

ם. ֱאֶמת.ְלׁשֵ ה,.ִאם.ֵאיָנּה.ּבֶ ָחְכמֹות.ַהּתֹוָרה,.אֹו.ֵמֲחַמת.ֲעבֹוַדת.ה'.ְמֻרּבָ ּבְ

ִלים. ֻסּבָ ּמְ ׁשֶ ֵמֲחַמת. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. נֹוְפִלים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ְוֵכן. ָראּוי.. ּכָ ַמִים. ׁשָ

ה',. ֵמֲעבֹוַדת. ְמֹאד. נֹוְפִלים. אֹו. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ יֹוֵתר. ּבְ דֹוִלים. ּגְ ִיּסּוִרים. ּבְ

לֹום,. ים.ַחס.ְוׁשָ ָגִמים.ַרּבִ ּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּוָבִאים.ִליֵדי.ּפְ ם.ּוִמּקִ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ִמּיִ

ה.ְוֵהן. ֵעת.ֲעִלּיָ ל.ָאָדם,.ֵהן.ּבְ ַרְך.ִנְמָצא.ִעם.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאַזי.ָצִריְך.ִלְזּכֹר.ׁשֶ

ֵהר.ְמֹאד. ִמּיּות,.ָצִריְך.ְלִהּזָ ַגׁשְ ֵעת.ָעֶליָה.ְוָהְרָחָבה.ּבְ ֵעת.ְיִריָדה..ְוָלֵכן.ּבְ ּבְ

רּוָחִנּיּות,.ָצִריְך. ה.ּבְ ֵעת.ֲעִלּיָ אי.ּבְ ָרט,.ּוְבַוּדַ ָכל.ּפְ ִמֵגאּות.ּוִמַגסּות.ָהרּוַח.ּבְ

ִמית,. ׁשְ ּגַ אֹו. רּוָחִנית. ְיִריָדה. ּוְבֵעת. אֹור.. ּוֵמִרּבּוי. ִמֵגאּות. ֵמר. ָ ְלִהּשׁ ם. ּגַ

ְמָחה.. ׂשִ ּבְ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ אּוׁש,. ּוִמּיֵ ֵמַעְצבּות. ְמֹאד. ֵהר. ּוְלִהּזָ ֵמר. ָ ְלִהּשׁ ָצִריְך.



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ רטז

ר. ּצָ "ּבַ סּוק. ַהּפָ ַעל. קצה(. )ִסיָמן. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ּתֹוָרה. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.)ִסיָמן.רפ"ב(.ּבַ בָֹאר.ּבְ ּמְ י",.ּוְברּוָחִנּיּות.ּכַ .ּלִ ִהְרַחְבּתָ

ים. ּיִ חֹון.ּוְבִתְקָוה.ֲאִמּתִ ִבּטָ ִמיד.ּבְ ק.ּתָ עֹוִדי"..ְוַגם.ְלִהְתַחּזֵ ָרה.ֵלאלַֹקי.ּבְ "ֲאַזּמְ

ְוִיְרַאת. ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ִמיד. ּתָ ק. ִיְתַחּזֵ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ָראּוי. ם.ּכָ ֵ ַהּשׁ

ָנה ּוִמְצַות ׁשֹוָפר ָ רֹאׁש ַהּשׁ

א

ָיֵרא. הּוא. ׁשֶ ר,. ׁשֵ ּכָ ֵמִאיׁש. ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ ׁשֹוָפר. ִקיַעת. ּתְ ֹוֵמַע. ּשׁ ׁשֶ ִמי 

ּה. ּלָ ָנה.ּכֻ ָ ְך.ַהּשׁ ֶמׁשֶ אי.ִלְדֹאג.ְוִלְפֹחד.ּבְ ַוּדַ ֱאֶמת,.ֵאינֹו.ָצִריְך.ּבְ ְוָחֵרד.ּבֶ

ִמְצַות. ְזכּות. ּבִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ִלְבטַֹח. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו. ְרָעִמים.. ֵני. ִמּפְ

ְמֵרהּו. ִיׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ י,. ֲאִמּתִ ַמִים. ׁשָ ִמיֵרא. ַמע. ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשֹוָפר. ִקיַעת. ּתְ

ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ּוְכִפי. ָהְרָעִמים.. ִמן. ּה. ּלָ ּכֻ ָנה. ָ ַהּשׁ ְך. ֶמׁשֶ ּבְ ֵזק. ִיּנָ ּלֹא. ׁשֶ

ז.ַעל. ֹוָפר.ְמַרּמֵ ּשׁ ְקעּו.ּתֹוָכָחה",.ׁשֶ תֹוָרה."ּתִ ִני.)ִסיָמן.ח'(.ּבְ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

ר.ׁשֹוֵמַע.ֶאת.ִלּמּוד. ֲאׁשֶ ּכַ אן.ׁשֶ יק.ָהֱאֶמת,.ִנְלַמד.ִמּכָ ּדִ ַעת.ִמּצַ ִלּמּוד.ַהּדַ

ּמּוד. ּלִ אּור.ּבַ ִפי.ַהּבֵ ם.ּכְ ר.ְלַקּיֵ ּבֵ י,.ּוִמְתּגַ ַמִים.ֲאִמּתִ יק.ּוִמיֵרא.ׁשָ ּדִ ַעת.ִמּצַ ַהּדַ

ל.ִמיֵני.ֵנֶזק.ּוִמּכֹל.ִמיֵני. ְמֵרהּו.ִמּכָ ַרְך.ִיׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ "ל,.ָצִריְך.ִלְבטַֹח.ׁשֶ ַהּנַ

בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ְלִעְנָין.ׁשֹוָפר. ִפי.ַהּמְ ִיּסּוִרים,.ּכְ

ב

ָראּוי,. ּכָ ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ּבְ ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ ׁשֹוָפר. ִקיַעת. ּתְ ִמְצַות. ְיֵדי. ַעל 

ָמה,. ׁשָ הּוא.ַהּנְ ֶכל.ׁשֶ ׁש.ַהּשֵׂ ּזֹוֶכה.ְלַחּדֵ זֹוִכים.ְלִחּדּוׁש.ַהּמַֹח..ַהְינּו.ׁשֶ



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ ריזרֹאׁש.ַהּשׁ

ֶכל. ׂשֵ יְך. ְלַהְמׁשִ ְוזֹוִכים. ַהּתֹוָרה,. ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ה. ֲחָדׁשָ ִחּיּות. ּבְ

יק. ּדִ ִמּצַ ַעת. ַהּדַ ִלּמּוד. ּבְ ִמיד. ּתָ ַלֲעסֹק. ָצִריְך. ם. ּגַ ִנים.. ַהּפָ ֵמאֹור. ָחָדׁש.

ִקיַעת.ׁשֹוָפר,. ן.ַעל.ּתְ ם.ּכֵ ז.ּגַ ּמּוד.ֶזה.ְמַרּמֵ ּלִ ָראּוי,.ׁשֶ ם.ּכָ ֵ ָהֱאֶמת.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ

ר.ְלַמְעָלה.. ְזּכָ ּמּוד.ַהּנִ ּלִ בָֹאר.ּבַ ּמְ ִקּיּום,.ּכַ ק.ּבְ ָסִעיף.א',.ּוְלִהְתַחּזֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ִיְרַאת. ָנה.ּבְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ֹמַע.ּתְ אי.ִלׁשְ ַוּדַ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיְתעֹוֵרר.ּבְ

ְיֵדי. ַעל. ים. ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַהּטֹובֹות. ּוְלָכל. ּקּוִנים. ַהּתִ ְלָכל. ה. ְוִיְזּכֶ ָראּוי,. ּכָ ַמִים. ׁשָ

ָראּוי. ֱאֶמת.ּכָ ָנה.ּבֶ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ּתְ

ג

יִנים.. ִקים.ַהּדִ ָראּוי,.ִנְמּתָ ַמִים.ּכָ ִיְרַאת.ׁשָ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ּתְ

ַלֲחָסִדים. ְוזֹוִכים. ָרֵאל,. ׂשְ ִמּיִ ְוִיּסּוִרים. ִקְטרּוִגים. ִלים. ּטְ ִמְתּבַ ַהְינּו.

ים.ְוטֹובֹות. ַרּבִ

ד

ָראּוי,.ִמְתעֹוְרִרים. ַמִים.ּכָ ִיְרַאת.ׁשָ ָנה.ּבְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ָהָאָדם. ַעל. ר. ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ ה,. ַדּמֶ ַהּמְ רּות. ּבְ ֵמִהְתּגַ ַהְינּו. ָנה,. ֵ ַהּשׁ ִמן.

ׁשֹוָפר. ִקיַעת. ּתְ ִמְצַות. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ָהֱאֶמת. ִמן. ּוַמְרִחיקֹו.

ְוזֹוִכים. ה.. ַדּמֶ ַהּמְ רּות. ּבְ ֵמִהְתּגַ ַהְינּו. ָנה,. ֵ ַהּשׁ ִמן. ִמְתעֹוְרִרים. ָראּוי,. ּכָ

ית. ַעת.ֲאִמּתִ ה.ַמְרִחיָקה.ֶאת.ָהָאָדם.ִמּדַ ַדּמֶ רּות.ַהּמְ ּבְ י.ִהְתּגַ ּכִ יׁש. ְלַהְרּגִ

ַעת. יטּות.ִמּדַ ְפׁשִ הּוא.ְמֻרָחק.ּבִ ִפי.ׁשֶ ׁש.ּכְ ן,.ַמּמָ ֵאינֹו.ָיׁשֵ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ֲאִפילּו.ּבְ

ד.ֶאת. ּלֹא.ְלַאּבֵ ל.ׁשֶ ּדֵ ּתַ ִריְך.ְלִהׁשְ ּצָ ָנתֹו.ַוֲאַזי.ִמְתעֹוְרִרים.ְלָהִבין.ׁשֶ ֵעת.ׁשְ ּבְ

ֶזה,. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ה,. ַדּמֶ ַהּמְ ּכַֹח. רּות. ּבְ ִהְתּגַ ּבְ ַהְינּו. ָנה,. ׁשֵ ּבְ ִנים. ָ ְוַהּשׁ ִמים. ַהּיָ

ָנה..ְוַעל. ַעת.ׁשֵ ׁשְ מֹו.ּבִ ׁש.ּכְ ית,.ַמּמָ ַעת.ֲאִמּתִ ָאמּור,.ִמְתַרֵחק.ָהָאָדם.ִמּדַ ּכָ



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ריח

ֲאוֹות. ּתַ ִמיֵני. ְלָכל. נֹוְפִלים. ָנה,. ׁשֵ ִנְקָרא. ה. ּזֶ ׁשֶ ה. ַדּמֶ ַהּמְ רּות. ּבְ ִהְתּגַ ְיֵדי.

ְוכּו'.. ָממֹון. ְוַתֲאוֹות. ְרָנָסה. ּפַ ְוִטְרדֹות. ַרּבֹות. ְוִליִגיעֹות. ָרעֹות,. ּוִמּדֹות.

ָראּוי,.ְוַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד. ם.ּכָ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ּתְ

א',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ׁשֹוָפר. ִחיַנת. ּבְ ה. ּזֶ ׁשֶ י,. ֲאִמּתִ יק. ּדִ ִמּצַ ַעת. ַהּדַ

ֵצל. ּוְלִהּנָ ָהֱאֶמת. ֶאת. ְלָהִבין. ְוזֹוִכים. ה,. ַדּמֶ ַהּמְ רּות. ּבְ ֵמִהְתּגַ ִמְתעֹוְרִרים.

ָנה,.ַהְינּו.ַעל. ֵ ם.ַעל.ְיֵדי.ִהְתעֹוְררּות.ַהּשׁ ִרים.ְלַמְעָלה..ּגַ ְזּכָ ָגִמים.ַהּנִ ֵמַהּפְ

ֶזה.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי. ּלְ ה,.ׁשֶ ַדּמֶ רּות.ַהּמְ ּבְ ְיֵדי.ַהְיִקיָצה.ְוַהִהְתעֹוְררּות.ֵמִהְתּגַ

יק. ּדִ ִמּצַ ַעת. ַהּדַ ִלּמּוד. ּבְ ָראּוי,. ּכָ ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ ׁשֹוָפר. ִקיַעת. ּתְ ִמְצַות.

כַֹח. ה.ְסִעיִפים,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלִדּבּור.ּבְ ַכּמָ בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ָהֱאֶמת,.ּכַ

דֹוָלה.ּוְבקֹול. ִהְתעֹוְררּות.ּגְ ה.ּבְ תֹוָרה.ּוִבְתִפּלָ ר.ּבְ ּזֹוִכים.ְלַדּבֵ דֹול..ַהְינּו.ׁשֶ ּגָ

חֹון. ּטָ ַהּבִ ת. ִמּדַ ּבְ ִקים. ְתַחּזְ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. י.. ֲאִמּתִ חֹון. ּטָ ּבִ ְך. ִנְמׁשָ ה. ּוִמּזֶ ָחָזק,.

ֵהן. ַפְרָנָסה. ּבְ ֵהן. ִעְנַין,. ָכל. ּבְ ע. ׁשַ ְלִהּוָ ֵדי. ּכְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ַרק. ִלְבטַֹח.

ִקיַדת.ֲעָקרֹות.ְוַגם. ִכים.ּפְ ִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים..ַוֲאַזי.ִנְמׁשָ ְבִריאּות.ַהּגּוף,.ֵהן.ּבְ ּבִ

ים.ּוְמִביִנים. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ית,.ׁשֶ ם.ֲאִמּתִ ֵ ּזֹוִכים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ דֹוָלה..ַהְינּו.ׁשֶ ִיְרָאה.ּגְ

ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ִיְרָאה. ָפָניו.ִיְתּבָ ֵני.ׁשּום.ּכַֹח,.ַרק.ִמּלְ ֵאין.ָצִריְך.ְלַפֵחד.ִמּפְ ֶ ּשׁ

ֶקר,.ְוזֹוִכים.ַלֲאִריכּות. ל.ׁשֶ אּוף.ּוֵמֶהֶבל.ַהּיִֹפי.ּוֵמֵחן.ׁשֶ ית,.ִנּצֹוִלים.ִמּנִ ֲאִמּתִ

ה.ְוַדַעת. ָ ְקֻדּשׁ ים.ּבִ ל.יֹום.ֵמַהַחּיִ יל.ּכָ ּזֹוִכים.ְלַהְגּדִ ה..ַהְינּו.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ָיִמים.ּדִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָיִמים,. ֲאִריכּות. ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּקֹוֵדם,. ַהּיֹום. ִמן. יֹוֵתר. ית. ֲאִמּתִ

ְמעֹון",.ְוזֹוִכים. י.ׁשִ ַתח.ַרּבִ ּתֹוָרה."ּפָ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.)ִסיָמן.ס'(.ּבַ ּבְ

ֶחְלקֹו",. ּבְ ֵמַח. ל."ׂשָ ׁשֶ ה.ַהּטֹוָבה. ּדָ ַלּמִ ַהְינּו. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ דֹוָלה. ּגְ ירּות. ְלֲעׁשִ

ֵמַח. יר.ַהּשָׂ ֶכת.ֲאבֹות.)פ"ד(."ֵאיֶזהּו.ָעׁשִ ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ירּות,.ּכַ ר.ֲעׁשִ ה.ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

ה. ָ ְקֻדּשׁ ירּות.ּדִ ׁש..ְוַעל.ְיֵדי.ֲעׁשִ ירּות.ַמּמָ ם.זֹוֶכה.ַלֲעׁשִ ֶחְלקֹו",.ְוִלְפָעִמים.ּגַ ּבְ

ְלַדַעת. ּזֹוִכים. ׁשֶ ַהְינּו. ה.. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרה. ּבַ דֹוָלה. ּגְ ְלִהְתּבֹוְננּות. זֹוִכים.



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ ריטרֹאׁש.ַהּשׁ

חּוִצים. ַהּנְ ּתֹוָרה. ּבַ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ַרּבִ ים. ּוֵפרּוׁשִ אּוֵרים. ּבֵ ְלָהִבין. דֹוָלה. ּגְ

ּקּוִנים. ַהּתִ ְלָכל. ֲהדּות.. ַהּיַ ְיסֹוד. ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת.

ָנה.ֵאֶצל. ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ִקיַעת.ׁשֹוָפר.ּבְ ָסִעיף.ֶזה,.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ּתְ נּוִיים.ּבְ ַהּמְ

י.ַרק. ם..ּכִ ַעת.ִמַצִדיֵקי.ֱאֶמת.ַלֲעׂשֹות.ּוְלַקּיֵ יֵקי.ֱאֶמת,.ְוַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּדַ ַצּדִ

ֱאֶמת. ּבֶ ֲאֵליֶהם. ַהְמקָֹרִבים. יֶהם. ְלַאְנׁשֵ יְך. ְלַהְמׁשִ ִלים. ְמֻסּגָ יֵקי.ֱאֶמת. ַצּדִ

ָנה. ָ ִאים.ֲאֵליֶהם.ְלרֹאׁש.ַהּשׁ ר.ּבָ ֲאׁשֶ ִרים,.ּכַ ְזּכָ ּקּוִנים.ַהּנִ ֶאת.ַהּתִ

ה

ל.ִמיֵני. ִקים.ּכָ ים,.ִנְמּתָ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ָנה.ְלַצּדִ ָ ִסיָעה.ְלרֹאׁש.ַהּשׁ ַעל ְיֵדי.ַהּנְ

ל.ִמיֵני.ִקְטרּוִגים.ְוִיּסּוִרים.ִמן. ִלים.ּכָ ּטְ ְתּבַ ּמִ עֹוָלם..ַהְינּו.ׁשֶ ּבָ יִנים.ׁשֶ ּדִ

ים. ִמְתַהּוִ ֶהם. ּמֵ ׁשֶ ָחִליָלה,. ִקְטרּוג. אֹו. ין. ּדִ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ָמקֹום. ּוְבָכל. ָהעֹוָלם,.

ִסיָעה. ַהּנְ ְיֵדי. ַעל. ּוְבֵטִלים. לּו. ַהּלָ ִקים. ִנְמּתָ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְוִיּסּוִרים. ָצרֹות.

ל. ין.ׁשֶ ָנה.הּוא.יֹום.ַהּדִ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ֵני.ׁשֶ ָנה..ּוִמּפְ ָ יֵקי.ֱאֶמת.ְלרֹאׁש.ַהּשׁ ְלַצּדִ

יק.ֶאת. ְכֵדי.ְלַהְמּתִ ָנה,.ּבִ ָ יִקים.ְלרֹאׁש.ַהּשׁ ן.ָצִריְך.ִלְנסַֹע.ְלַצּדִ ָנה,.ַעל.ּכֵ ָ ַהּשׁ

רֹאׁש. ּבְ ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ל. ׁשֶ ּבּוץ. ַהּקִ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ יִנים.. ַהּדִ

ְמָחה. ִכים.ׂשִ ַאֲהָבה.ּוְבַאְחּדּות,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמׁשָ דּוָתם.ּבְ ַלּכְ ָנה,.ְוִהּתְ ָ ַהּשׁ

יק. ּדִ אּו.ֶאל.ַהּצַ ּבָ ים.ׁשֶ ְוֶחְדָוה.ַלֲאָנׁשִ

ו

ר. ִעּקַ ׁשֶ ֵני. ִמּפְ הּוא. ָנה,. ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש. יִקים. ְלַצּדִ נֹוְסִעים. ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ ַמה 

ָבה.ְוָטֳהָרָתּה,. ֲחׁשָ ת.ַהּמַ ַ ה.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ יִנים.ַנֲעׂשָ ַקת.ַהּדִ ַהְמּתָ

יִקים.. רּות.ְלַצּדִ ְ ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתַקּשׁ ָבה.ֶאְפׁשָ ֲחׁשָ ׁש.ֶאת.ַהּמַ ּוְלַטֵהר.ּוְלַקּדֵ

ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ָנה,. ָ ַהּשׁ ְלָכל. יִנים. ַהּדִ ְמקֹור. הּוא. ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ׁשֶ ֵני. ּוִמּפְ



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ רכ

ל. ּוְלַבּטֵ יק. ְלַהְמּתִ ֵדי. ּכְ ָנה,. ָ ַהּשׁ יֵמי.רֹאׁש. ּבִ ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ָטֳהַרת. ּבְ ֵהר. ְלִהּזָ

ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ ָנה,. ָ ַהּשׁ ְלרֹאׁש. יִקים. ְלַצּדִ נֹוְסִעים. ן. ּכֵ ְוַעל. יִנים.. ַהּדִ ֶאת.

ָבה.ְוָטֳהָרָתּה. ֲחׁשָ ת.ַהּמַ ַ ִלְקֻדּשׁ

ז

ֶזהּו. ַהֹחֶדׁש,. רֹאׁש. ּבְ ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ֶאת. ָקַבע. רּוְך.הּוא. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ׁשֶ ֶזה 

ּתֹוָרה. ּבַ )ִסיָמן.א'(. ִני. ׁשֵ ֵחֶלק. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ דֹול,. ּגָ ֶחֶסד.

ָלה". ְקעּו.ֶמְמׁשָ "ּתִ

ח

ַהְינּו. ָרֵאל,. ִיׂשְ מֹות. ִנׁשְ י. ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ ַעְצמֹו. ּוְלַהְחִזיק. ר. ֵ ְלִהְתַקּשׁ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ִמי 

ִלּקּוֵטי. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָנה..ּכָ ָ בֹוד,.הּוא.ָיכֹול.ַלֲעׂשֹות.רֹאׁש.ַהּשׁ א.ַהּכָ ִכּסֵ ּבְ

ֵלמּות. ׁשְ ָבר.ֶזה.ּבִ ּדָ ֵני.ׁשֶ ָלה"..ּוִמּפְ ְקעּו.ֶמְמׁשָ ּתֹוָרה."ּתִ ִני.ּבַ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

ָנה. ָ ן.ָצִריְך.ִלְנסַֹע.ֵאָליו.ְלרֹאׁש.ַהּשׁ יק.ָהֱאֶמת,.ַעל.ּכֵ ָיכֹול.ַלֲעׂשֹות.ַרק.ַצּדִ

ט

ּבּוִצים. ַהּקִ ִרּבּוי. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ָהֱאמּוָנה.. ּקּון. ּתִ ְזַמן. הּוא. ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש 

ַעל. ָנה,. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ֵאֶצל. ִפים. ְתַאּסְ ַהּמִ ִהּלֹות. ְוַהּקְ

ֶנת. ְמֻתּקֶ ְוָהֱאמּוָנה. ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה. ֶחְלֵקי. ל. ּכָ ִצים. ִמְתַקּבְ ֶזה. ְיֵדי.

ְלרֹאׁש. ֱאֶמת. יֵקי. ְלַצּדִ ִאים. ַהּבָ ים. ָהֲאָנׁשִ ל. ׁשֶ ַהּמֹוִחין. ם. ּגַ ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ

ַעל.ְיֵדי.ִעְנְיֵני. ׁשּוָבה,.ׁשֶ ֶרת.ְיֵמי.ּתְ ֲעׂשֶ ִנים..ְוֵכן.ּבַ ָנה,.ִמְתנֹוְצִצים.ּוִמַתּקְ ָ ַהּשׁ

ִנים. ים.ֵאּלּו,.ִמְתנֹוְצִצים.ּוִמַתּקְ ַיּמִ עֹוְסִקים.ּבְ ים.טֹוִבים.ׁשֶ ׁשּוָבה.ּוַמֲעׂשִ ּתְ

ִרית",. ּקּון.ַהּבְ ה,.ּתִ ָ ְקֻדּשׁ ין,.חֹוָתם.ּדִ ִפּלִ ה."ּתְ ַהּמֹוִחין..ְוִתּקּון.ַהּמֹוִחין.ְמֻכּנֶ



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רכארֹאׁש.ַהּשׁ

ְקעּו.ֱאמּוָנה".. ּתֹוָרה."ּתִ ִני.)ִסיָמן.ה'(.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ז.ַעל. ה.ְמַרּמֵ ּזֶ ה,.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ל.חֹוָתם.ּדִ ּקּון.ׁשֶ ַמר.ַהּתִ ּפּוִרים.הּוא.ּגְ יֹום.ַהּכִ ּבְ

ְמָחה.ִמַתְקִנים. ְמָחה,.ְוַעל.ְיֵדי.ׂשִ יִכים.ׂשִ ּכֹות.ַמְמׁשִ ָחג.ַהּסֻ ּקּון.ַהּמַֹח..ּבֶ ּתִ

ּוְלִמְקֶרה. ָרִעים. ַלֲחלֹומֹות. ֲאָכִלים. ַהּמַ ְיֵדי. ַעל. ָיבֹוא. ּלֹא. ׁשֶ ֲאָכִלים,. ַהּמַ

ּקּון. ט,.ְוַעל.ְיֵדי.ּתִ ּפָ ׁשְ ּקּון.ַהּמִ ְך.ּתִ ִמיִני.ֲעֶצֶרת.ִנְמׁשָ ׁשְ לֹום..ּבִ ַלְיָלה.ַחס.ְוׁשָ

א.ַעל.ְיֵדי. ּבָ ָלן,.ׁשֶ ְקֶרה.ַלְיָלה.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ם.ִמּמִ ָראּוי.ִנּצֹוִלים.ּגַ ט.ּכָ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ּתֹוָרה. ּבַ ִני. ׁשֵ ֵחֶלק. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ ְך.ְמבָֹאר. ּכָ ִרים.. ׁשֵ ּכְ ֵאיָנם. ׁשֶ ִנים. ּיָ ּדַ

ְיֵדי. ַעל. ְלַמְעָלה. ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ִעְנָיִנים. ִנים. ְמַתּקְ ם. ּגַ ֱאמּוָנה".. ְקעּו. "ּתִ

ִאים.ֵאָליו. ּבָ ר.הּוא.ׁשֶ י,.ְוָהִעּקָ י.ֲאִמּתִ ִאים.ֶאל.ַרּבִ ים.ּבָ ּיִ ְלִמיִדים.ֲאִמּתִ ּתַ ׁשֶ

ם.ַעל.ְיֵדי. ִרים.ְלַמְעָלה..ּגַ ְזּכָ ּקּוִנים.ַהּנִ ר.ְזַמן.ַהּתִ ה.ִעּקַ ּזֶ ָנה,.ׁשֶ ָ ְלרֹאׁש.ַהּשׁ

י.ַעל.ְיֵדי. ּקּוִנים.ֵאּלּו..ּכִ ִנים.ּתִ ָנה.ְמַתּקְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ דֹוׁשֹות.ּדְ ִקיעֹות.ַהּקְ ַהּתְ

ין,. ִפּלִ ת.ּתְ ַ רּוָעה.זֹוִכים.ִלְקֻדּשׁ ִקיָעה.זֹוִכים.ְלִתּקּון.ָהֱאמּוָנה,.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ּתְ

ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ְוָטהֹור. ָזְך. ִיְהֶיה. ַהּמַֹח. ׁשֶ ַהּמַֹח,. ּקּון. ּתִ ַהְינּו.

ְלִתּקּון. ַהֲחלֹום,. ְלִתּקּון. זֹוִכים. ָבִרים. ׁשְ ְיֵדי. ְוַעל. ָרִעים,. ְוִהְרהּוִרים.

ֵיׁש. ְלַמְעָלה. ר. ְזּכָ ַהּנִ ל. ִמּכָ ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ַלְיָלה. ְקֶרה. ִמּמִ ֵצל. ּוְלִהּנָ ט. ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ִיְרַאת. ּבְ ָנה,. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ ׁשֹוָפר. ִמיַעת. ׁשְ ּבִ ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך. ה. ּמָ ּכַ יק. ְלַהּסִ

ַעת. ַהּדַ י. ְוַקּלֵ ֵלִצים. ּכַ ּלֹא. ׁשֶ ר,. ּבַ ִנׁשְ ּוְבֵלב. דֹוָלה. ּגְ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ם,. ֵ ַהּשׁ

קֹול. ִמין. ל. ּכָ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ׁשֹוָפר.. ִקיַעת. ִמּתְ ָלן. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְתלֹוְצִצים. ַהּמִ

ֵהם.ְנחּוִצים.ְמֹאד.ְלִתּקּון.ַנְפׁשֹו,. ָאָדם,.ׁשֶ ּקּוִנים.ׁשֹוִנים.ּבָ ים.ּתִ ׁשֹוָפר.ַנֲעׂשִ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ רכב

י

כַֹח.ַרב.ּוְבִהְתעֹוְררּות. ל.ּבְ ּלֵ ק.ְמֹאד.ְלִהְתּפַ ָנה.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

הּוא. ׁשֶ ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ תֹו. ִפּלָ ּתְ ר. ֵ ְלַקּשׁ ָצִריְך. ָאָדם. ְוָכל. ה.. ַרּבָ

ל. ּלֵ ִריְך.ְלִהְתּפַ ּצָ ִפי.ׁשֶ ין,.ּכְ ְבִחיַנת.ּדִ ה.ּבִ ִפּלָ ל.ּתְ ּלֵ כֹול.ְלִהְתּפַ ּיָ ַעל.ּכַֹח.ׁשֶ ּבָ

ָהֱאֶמת. יק. ַצּדִ זֹוֶכה. ין,. ּדִ ְבִחיַנת. ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ָנה.. ָ ַהּשׁ רֹאׁש. ּבְ

ָרֵאל.. ת.ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ְלָעה.ִמּקְ ּבָ ֶ ל.ַהִחּיּות.ּשׁ ְטָרא.ַאֳחָרא.ֶאת.ּכָ ְלהֹוִציא.ִמן.ַהּסִ

ְטָרא. דֹול,.ֻמְכַרַחת.ַהּסִ ַעל.ּכַֹח.ּגָ הּוא.ּבָ יק.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ִפיַלת.ַצּדִ י.ֵעֶקב.ּתְ ּכִ

ָרֵאל.. ׂשְ ְלָעה.ִמּיִ ּבָ ֶ ַעת.ּשׁ ִפּלֹות,.ָהַרְחָמנּות.ְוַהּדַ ל.ַהּתְ יב.ֶאת.ּכָ ַאֳחָרא.ְלָהׁשִ

ְקעּו.ּתֹוֵכָחה".. ּתֹוָרה."ּתִ ִני.ִסיָמן.ח'.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ַרְך,.ְוַעל.ְיֵדי. ם.ִיְתּבָ ֵ בֹוד.ַהּשׁ ל.ּכְ ּדֵ ִרים.ַוֲאַזי.ִמְתּגַ ִרים.ּגֵ ּיְ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּגַ

לֹות.ָהֱאמּונֹות.ַהּכֹוְזבֹות,. ּטְ ית,.ִמְתּבַ ֶזה.זֹוִכים.ִלְנבּוָאה.ְוֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ְלַהֲאִמין. ּזֹוִכים. ׁשֶ ַהְינּו. ָעָבר,. ּבֶ ֵהן. ָהעֹוָלם.. ִחּדּוׁש. ּבְ ְלַהֲאִמין. ְוזֹוִכים.

ָרא.ֶאת.ָהעֹוָלם.ֵמַאִין.ְלֵיׁש.ּוַמְנִהיג.ֶאת. הּוא.ּבָ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת.ּבְ ּבֶ

ה. ַכּסָ ַהּמְ ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְלַהֲאִמין. ְפָרט. ּבִ ְוֵהן. ְכָלל,. ּבִ ָהעֹוָלם.

ֱאֶמת. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִחיָרה,. ְוַהּבְ יֹון. ּסָ ַהּנִ ֵמֲחַמת. ַבע. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ

ְגַלל. ּבִ הּוא. ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ִנְסיֹון. ר. ִעּקַ ׁשֶ ֲהָלכֹות,. ִלּקּוֵטי. ּבְ ּוִבְפָרט.

ָאר. ׁשְ ְרפּוָאה.ְוֵכן.ּבִ ַפְרָנָסה,.ֵהן.ּבִ ַבע..ֵהן.ּבְ ֶדֶרְך.ַהּטֶ ה.ּבְ ָחה.ְמֻכּסָ ּגָ ַהַהׁשְ ׁשֶ

ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ּקּוִנים. ַהּתִ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ָהָאָדם.. ְלִקּיּום. ְכָרִחים. ַהּמֻ ָהִעְנָיִנים.

ְלַגְמֵרי,. ָהעֹוָלם. ֶאת. ׁש. ְיַחּדֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלַהֲאִמין. זֹוִכים. ְלַמְעָלה,.

ַבע.. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָגלּוי,. ּבְ ָהעֹוָלם. ֶאת. ְוַיְנִהיג.

ֲענּוג. ר.ּתַ ה.ִעּקַ ּזֶ ר.ֶלָעִתיד,.ׁשֶ ּיּוׁשַ ּגּון.ׁשֶ יר.ְוַהּנִ ִ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלקֹול.ַהּשׁ

ְקעּו. ּתֹוָרה."ּתִ ִני.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ ְך.ְמבָֹאר.ַהּכֹל.ּבְ א..ּכָ עֹוָלם.ַהּבָ

ּתֹוֵכָחה".



ֹבָארֹות ָנה.ּוִמְצַות.ׁשֹוָפרָהֵעצֹות                            ַהּמְ ָ רכגרֹאׁש.ַהּשׁ

יא

ׁשּוָבה,.ָצִריְך.ְלַהְרּבֹות. ֶרת.ְיֵמי.ּתְ ּפּוִרים.ַוֲעׂשֶ ָנה,.יֹום.ַהּכִ ָ יֵמי רֹאׁש.ַהּשׁ ּבִ

ר.הּוא. ָגִמים..ְוָהִעּקָ ִאים.ְוַהּפְ ַרְך.ַעל.ַהַחּטָ ם.ִיְתּבָ ֵ ְבִכּיֹות.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּבִ

ל.ָאָדם. ּכָ ל."ַנַער.ּבֹוֶכה"..ַהְינּו.ׁשֶ ַמְדֵרָגה.ׁשֶ ּבְ ל.ָאָדם.ָצִריְך.ִלְהיֹות. ּכָ ׁשֶ

י. ֶלד.ּבֹוֶכה.ִלְפֵני.ָאִביו..ּכִ ּיֶ ִפי.ׁשֶ ׁש.ּכְ ַרְך,.ַמּמָ ם.ִיְתּבָ ֵ ָצִריְך.ִלְבּכֹות.ִלְפֵני.ַהּשׁ

ַרְך,. יו.ִיְתּבָ ַלּפָ ֶכל.ְוׁשּום.ָחְכָמה.ּכְ ֵאין.ְלַאף.ֶאָחד.ׁשּום.ׂשֵ ֶ ָצִריְך.ָלַדַעת.ּשׁ

ַעל. יטּות. ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ְלָפָניו. ִלְבּכֹות. ַרק. ָצִריְך. ָלֵכן.

ִקים. ְתַחּזְ ּמִ ַרֲחקּותֹו.ּוְפָגָמיו,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלֶאְתרֹוג.ָנֶאה..ּוְכָכל.ׁשֶ ִהּתְ

ְתִמימּות. ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ּבֹוִכים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ֶ ל."ַנַער.ּבֹוֶכה".ַהְינּו.ּשׁ ְבִחיָנה.ׁשֶ ּבִ

ן.זֹוִכים.ְלֶאְתרֹוג.ָנֶאה.יֹוֵתר. ֶכל,.ּכֵ ֵאין.ּבֹו.ָחְכָמה.ְוׂשֵ ֶ ֶיֶלד.ּשׁ יטּות,.ּכְ ּוִבְפׁשִ

יב

ָטֳהַרת. ְוַעל. ַהּמַֹח. ַעל. ֹמר. ִלׁשְ ָחָכם. ִלְהיֹות. ָצִריְך. ָנה. ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ַהְינּו. טֹובֹות,. בֹות. ַמֲחׁשָ ַרק. ְוַלֲחׁשֹב. ָבה,. ֲחׁשָ ַהּמַ

ּוְבַרֲחִמים. ֶחֶסד. ּבְ נּו. ִיְנַהג.ִעּמָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ חֹון.ְוִתְקָוה.ׁשֶ ּטָ ּבִ ֱאמּוָנה,. ּבֶ

ָנה. ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ָנה.טֹוָבה..ָאְמָנם.ָצִריְך.ִלְבּכֹות.ּבְ ן.ָלנּו.ׁשָ ָרִטים,.ְוִיּתֵ ָכל.ַהּפְ ּבְ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ם. ּגַ ֲאָבל. ְוָהֲעוֹונֹות.. ָגִמים. ַהּפְ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני.

ָנה.טֹוָבה,. ן.ָלנּו.ׁשָ ִיּתֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ חֹון. ּוִבּטָ ּוְבִתְקָוה. ְמָחה. ׂשִ ּבְ ְמֹאד.

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ּכַ



ֹבָארֹות ּפּורָהֵעצֹות                            ַהּמְ יֹום.ּכִ רכד

יג

ִדּבּור,.ּוִבְפָרט.ָאָדם. ָנה.ָצִריְך.ְלַמֵעט.ְמֹאד.ּבְ ָ רֹאׁש.ַהּשׁ יֹום ִראׁשֹון.ּדְ ּבְ

יֹום.ִראׁשֹון. ִדּבּוִרים.ּבְ ַעְצמֹו.ְלַמֵעט.ּבְ ק.ּבְ דֹול.ָצִריְך.יֹוֵתר.ְלַדְקּדֵ ּגָ

ָנה. ָ רֹאׁש.ַהּשׁ ּדְ

יד

ְדיֹון,.ֵהן. ם.ּפִ ְדיֹון..ַהְינּו,.ָלֵתת.ְצָדָקה.ְלׁשֵ ָנה.ָצִריְך.ָלֵתת.ּפִ ָ ֶעֶרב רֹאׁש.ַהּשׁ

ֵיׁש. ִאם. ָראּוי,. אי. ּוְבַוּדַ יתֹו.. ּבֵ ֵני. ּבְ ֲעבּור. ֵהן. ַעְצמֹו,. ִביל. ׁשְ ּבִ

ַעת.ּתֹוָרה. ׁש.ּבֹו.ּדַ ּיֵ דֹול,.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ ְדיֹון.ֶזה.ְלָאָדם.ּגָ רּותֹו,.ָלֵתת.ּפִ ֶאְפׁשָ ּבְ

ִלי.ׁשּום. ָראּוי,.ּבְ ָרִטית.ּכָ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ י.ּוַמֲאִמין.ּבְ ַמִים.ֲאִמּתִ ֱאֶמת,.ְיֵרא.ׁשָ ּבֶ

ָכל. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ דֹול"..ּכָ ה."ָאָדם.ּגָ ֶזה.ְמֻכּנֶ י.ַרק.ָאָדם.ּכָ ָחְכמֹות.ַוֲחִקירֹות,.ּכִ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת.ּוִבְפָרט.ּבְ

ּפּור יֹום ּכִ

א

ְיֵמי. ֶאת. ה. ְמַחּיֶ ֶזה. יֹום. י. ּכִ ָנה,. ָ ַהּשׁ ְימֹות. ל. ּכָ ָלִלּיּות. ּכְ ּפּור.הּוא. ּכִ יֹום 

ַהְינּו. ב,. ַהּלֵ ן. ּקֵ ִמּתַ ּפּוִרים. ַהּכִ יֹום. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ְוַעל. ּה.. ּלָ ּכֻ ָנה. ָ ַהּשׁ

ִמיֵני. ל. ּכָ ִלים. ּטְ ִמְתּבַ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ַרק. ִיְהיּו. ְרצֹונֹוָתיו. ׁשֶ

ֶכת. ִנְמׁשֶ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. לֹום.. ׁשָ ה. ְוַנֲעׂשָ ּוְברּוָחִנּיּות,. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ַמֲחלֹקֹת.

ְמָחה.ָלָאָדם. ׂשִ



ֹבָארֹות ּפּורָהֵעצֹות                            ַהּמְ רכהיֹום.ּכִ

ב

ִרית.. ּקּון.ַהּבְ ה,.ַהְינּו.ּתִ ָ ְקֻדּשׁ ל.חֹוָתם.ּדִ ּקּון.ׁשֶ ַמר.ַהּתִ ּפּור.הּוא.ּגְ יֹום ּכִ ּבְ

ִיְרָאה,. ּפּוִרים,.ּבְ ָנה.ַעד.יֹום.ַהּכִ ָ ִאם.ָאָדם.עֹוֵסק.ֵמרֹאׁש.ַהּשׁ ַהְינּו.ׁשֶ

ּפּוִרים. ַהּכִ יֹום. ּבְ ְך. ּכָ ְיֵדי. ַעל. זֹוֶכה. ָראּוי,. ּכָ טֹוִבים. ים. ּוַמֲעׂשִ ְתׁשּוָבה. ּבִ

י. יֹוֵתר..ּכִ דֹוָלה.ּבְ ה.ַהּגְ ָ ֻדּשׁ ִהיא.ַהּקְ ִרית,.ׁשֶ ּקּון.ַהּבְ דֹוָלה,.ַהְינּו.ּתִ ה.ּגְ ָ ִלְקֻדּשׁ

טֹובֹות. ּדֹות. ַהּמִ ְלָכל. יַע. ְלַהּגִ ר. ֶאְפׁשָ ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ַעל.

ַהּמַֹח. ְוִתּקּון. ָטֳהַרת. הּוא. ִרית. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ר. ְוִעּקָ טֹוִבים.. ים. ּוַמֲעׂשִ

ל. ל.ִנאּוף.ֵהן.ׁשֶ בֹות.ָרעֹות,.ֵהן.ׁשֶ ּלֹא.ַלֲחׁשֹב.ַמֲחׁשָ ָבה..ַהְינּו.ׁשֶ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ל.ִיְרַאת. בֹות.טֹובֹות.ׁשֶ ִמיד.ַלֲחׁשֹב.ַמֲחׁשָ ֲאוֹות.ָרעֹות.ֲאֵחרֹות,.ַרק.ּתָ ּתַ

ַהּכֹל. ְמבָֹאר. ְך. ּכָ ַוֲחִקירֹות,. ָחְכמֹות. ׁשּום. ִלי. ּבְ ׁשּוָטה. ּפְ ֶוֱאמּוָנה. ם. ֵ ַהּשׁ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ּבְ

ג

ת. ַ ִלְקֻדּשׁ זֹוִכים. ן. ּכֵ ּפּוִרים,. ַהּכִ יֹום. ּבְ ָנא". ּפֹוֲעִלים.ֶאת.ַה"ְסַלח. ׁשֶ ִפי  ּכְ

ִחּנּוְך. ְלׁשֹון. הּוא. ׁשֶ ִית,. ַהּבַ ת. ֲחֻנּכַ ַעל. ז. ְמַרּמֵ ה. ַוֲחֻנּכָ ה.. ֲחֻנּכָ

ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ַהּדַ י. ּכִ ית.. ֲאִמּתִ ַדַעת. ּבְ ׁשּות. ִהְתַחּדְ ַהְינּו. ׁשּות.. ְוִהְתַחּדְ

ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ׁש,. ְקּדָ ַהּמִ ית. ּבֵ ר. ִעּקַ ִהיא.

ָיָמיו".. ׁש.ּבְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ִאּלּו.ִנְבָנה.ּבֵ ָעה,.ּכְ ׁש.ּבֹו.ּדֵ ּיֵ ל.ִמי.ׁשֶ ָרכֹות.ל"ג(."ּכָ )ּבְ

י. ּכִ ָיָמיו,. ּבְ ִנְבָנה. ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית. ּבֵ ִאּלּו. ּכְ הּוא. ית. ֲאִמּתִ ַעת. ּדַ ַעל. ּבָ ַהְינּו,.

ית. ַעת.ָהֲאִמּתִ ׁש.הּוא.ַהּדַ ְקּדָ ית.ַהּמִ ר.ּבֵ ָאמּור,.ִעּקַ ּכָ
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ד

יֹום. ּבְ ֵני.ׁשֶ ם.ה'",.הּוא.ִמּפְ ּפּור,."ׁשֵ ל.יֹום.ּכִ ֳחָרת.ׁשֶ ּקֹוִרין.ְליֹום.ַהּמָ ַמה ׁשֶ

ְסִליַחת. ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֲעוֹונֹות. מֹוֵחל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּפּוִרים. ַהּכִ

ֵזרֹות.ָרעֹות,. ים.ּוִמּכֹל.ִמיֵני.ּגְ ל.ִמיֵני.עֹוְנׁשִ ָרֵאל.ִמּכָ ֵני.ִיׂשְ ֲעוֹונֹות.ִנּצֹוִלים.ּבְ

ה. ְמֻכּנֶ זֹאת. ֵמֲחַמת. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ם. ׁשֵ ְמֹאד. ל. ּדֵ ִמְתּגַ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ

ם.ה'". ּפּוִרים."ׁשֵ ל.יֹום.ַהּכִ ָמֳחָרתֹו.ׁשֶ

ֻסּכֹות ְוד' ִמיִנים

א

ַעת.זֹו. ּדַ דֹוָלה.ְמֹאד,.ׁשֶ ָראּוי,.זֹוִכים.ְלַדַעת.ּגְ ה.ּכָ ַעל ְיֵדי.ִקּיּום.ִמְצַות.ֻסּכָ

ַפע.ֱאלֹוִקי"..ּוְכֵדי.ִלְזּכֹות.ְלַדַעת.זֹו,. ְבִחיַנת."רּוַח.ַהּקֶֹדׁש,.ׁשֶ ִהיא.ּבִ

רֹאׁש.ָהָאָדם..ַהְינּו.ָהֵעיַנִים,. צּוִיים.ּבְ ָקִבים.ַהּמְ ְבַעת.ַהּנְ ן.ֶאת.ׁשִ ָצִריְך.ְלַתּקֵ

כ"א(. )ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ְוַהּפֶ ַהַאף. ָהָאְזַנִים,.

ן.ֶאת.ִצינֹורֹות.ַהּמַֹח.ָהֵאּלּו.. יַצד.ְלַתּקֵ יָקא.ְטִמיר.ְוָסִתים",.ּכֵ תֹוָרה."ַעּתִ ּבְ

ִיְרַאת. עֹוֵסק.ּבְ עֹוָלם.ׁשֶ ל.ָאָדם.ּבָ ל.ּכָ ְכִלית.ָהֲעבֹוָדה.ׁשֶ ּתַ ְוָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ

ַפע.ֱאלֹוִקי",.רּוַח.ַהּקֶֹדׁש.ְוַדַעת. ה.ְל"ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.הּוא.ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ר. ִעּקַ ַהְינּו. א.. ַהּבָ עֹוָלם. ֲעׁשּוֵעי. ׁשַ ר. ִעּקַ ֵהם. ׁשֶ ְלַמְעָלה.. ר. ְזּכָ ַהּנִ דֹול. ּגָ

ּוְכִפי. בָֹאר.. ּמְ ּכַ ַעת. ַהּדַ ַגת. ַהּשָׂ ִיְהֶיה. ָאָדם,. ל. ּכָ ל. ׁשֶ א. ַהּבָ ֲענּוג.עֹוָלם. ּתַ

ּנֹורֹות. ַהּצִ ֶאת. ְך. ְלַזּכֵ ּזֹוִכים. ׁשֶ ּוְכִפי. ָראּוי,. ּכָ ה. ֻסּכָ ִמְצַות. ִמים. ַקּיְ ּמְ ֶ ּשׁ

ר. ָאמּור.ִעּקַ ה.ּכָ ּזֶ דֹוָלה,.ׁשֶ ַפע.ָהֱאלִֹקי,.ָלַדַעת.ַהּגְ ְך.זֹוִכים.ְלׁשֶ ִרים,.ּכָ ְזּכָ ַהּנִ

א. ֲעׁשּוֵעי.עֹוָלם.ַהּבָ ׁשַ
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ב

ָראּוי,.זֹוִכים.ְלֵלב.ָזְך.ְוָנִקי,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה,.זֹוִכים. ה.ּכָ ַעל ְיֵדי.ִקּיּום.ִמְצַות.ֻסּכָ

ֵאּלּו. ּבּוֵרים. ּדִ ב.. ּלֵ ּבַ צּוי. ַהּמָ ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ּוְלָפֵרׁש. ר. ְלַדּבֵ

ְבִחיַנת.רּוַח.ַהּקֶֹדׁש. ַרְך,.ֵהם.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִחים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּשָׂ ׁשֶ

ג

ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ְוַעל. ְלָבִנים.. ְסגּוָלה. ִהיא. ָראּוי,. ּכָ ה. ֻסּכָ ִמְצַות. ִקּיּום 

ֶקר. ֶ ל.ַהּשׁ ּטֵ ל.ִמיֵני.ְמִריבֹות.ּוַמֲחלֶֹקת,.ִמְתּבַ ָראּוי,.ִנּצֹול.ִמּכָ ה.ּכָ ֻסּכָ

ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. ּדֹור.. ּבַ ׁשֶ י. ָהֲאִמּתִ י. ָהַרּבִ ה. ּלֶ ּוִמְתּגַ ָהֱאֶמת,. ֶקת. ּוִמְתַחּזֶ

ים. כֹול.ְלַהֲחִזיר.ֲאָנׁשִ ּיָ יק.ָהֱאֶמת.ׁשֶ רֹוֶאה.ֶאת.ָהֱאֶמת.ּוֵמִבין.ִמי.הּוא.ַצּדִ

ִבים. יק.ַהּדֹור,.ֲאִפילּו.ֻאּמֹות.ָהעֹוָלם.ׁשָ ה.ַצּדִ ּלָ ְתּגַ ּנִ ְתׁשּוָבה..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ּבִ

ֵדָעה.ַאַחת. ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶאל.ַהּשׁ

ד

ִחיָנה.ַאַחת.ּוְתלּויֹות.זֹו. ה.ֵהם.ּבְ ָרֵאל.ּוִמְצַות.ֻסּכָ כַֹח,.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ה. ִלְתִפּלָ זֹוִכים. ָראּוי. ּכָ ה. ֻסּכָ ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. זֹו.. ּבְ

ה. כַֹח,.זֹוִכים.ְלִמְצַות.ֻסּכָ ה.ּבְ ִפּלָ ָרֵאל..ְוֵכן.ַעל.ְיֵדי.ּתְ כַֹח.ּוִביַאת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ּבְ

זֹוִכים. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְוִלְקֻדּשׁ ָראּוי. ּכָ

ה. כַֹח.ּוְלִמְצַות.ֻסּכָ ה.ּבְ ִלְתִפּלָ

ה

ְצָוה. ַהּמִ ִלים.ֶאת. ַבּטְ ּמְ ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ֻסּכָ ִמְצַות. ּבְ ָחִליָלה. ּפֹוְגִמים. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַעל. ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִמים.אֹוָתּה. ַקּיְ ּמְ ֵאין. ֶ ּשׁ ְלַגְמֵרי.אֹו.
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ַעל. ֵהָמה..ַהְינּו.ׁשֶ ל.ּבְ ַפע.ׁשֶ ל.ָאָדם.ְונֹוְפִלים.ְלׁשֶ ַפע.ׁשֶ ִדים.ׁשֶ ְיֵדי.ֶזה.ְמַאּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ ִדיָעה.ְוָהֱאמּוָנה.ׁשֶ ה.אֹוְבדֹות.ִמן.ָהָאָדם.ַהּיְ ּטּול.ִמְצַות.ֻסּכָ ְיֵדי.ּבִ

יׁש. ּוַמְרּגִ ַמֲאִמין. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ָהָאָדם.. ַפְרֵנס.ֶאת. ַהּמְ ַרְך.הּוא. ִיְתּבָ

ְרָנָסתֹו. ַרְך,.ַרק.ָאז.ּפַ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ ָרִטית.ׁשֶ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ְרָנָסתֹו.ִהיא.ּבְ ּפַ ׁשֶ

ּנּו. ה,.ֶנֱאָבדֹות.ִמּמֶ ּטּול.ִמְצַות.ֻסּכָ ל.ָאָדם"..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ּבִ ַפע.ׁשֶ ֶ ִהיא.ִמ"ּשׁ

ַלֲחׁשֹב. ִטְבִעּיֹות,. ּוְסָברֹות. ְלֵדעֹות. נֹוֵפל. ְוהּוא. זֹו,. ה. ׁשָ ְוַהְרּגָ זֹו. ֱאמּוָנה.

ַפע. ה."ׁשֶ ְרָנָסתֹו.ְמֻכּנָ ְרחֹות.ְמַפְרְנסֹות.ֶאת.ָהָאָדם..ֲאַזי.ּפַ ַהְיִגעֹות.ְוַהּטִ ׁשֶ

ְרָנָסת. ּפַ ִגיעֹות.ּוְטָרחֹות..ֲהַגם.ׁשֶ ְרֶנֶסת.ִמּיְ ֵהָמה.ִמְתּפַ י.ּבְ ֵהָמה",.ּכִ ל.ּבְ ׁשֶ

ֵהָמה. ַלּבְ ֵאין. ֶ ּשׁ ֵני. ִמּפְ ֲאָבל. ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ן. ּכֵ ם. ּגַ ִהיא. ֵהָמה. ַהּבְ

ה. ְמֻכּנָ זֹאת. ֵמֲחַמת. ַרְך,. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִהיא. ְרָנָסָתּה. ּפַ ׁשֶ ְלָהִבין. ַעת. ּדַ

ַמֲאִמין. ְוֵאינֹו. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ׁשֶ ָהָאָדם. ְוֵכן. ֵהָמה".. ּבְ ל. ׁשֶ ַפע. "ׁשֶ ְרָנָסָתּה. ּפַ

ן. ם.ּכֵ ְרָנָסתֹו.ִהיא.ּגַ ַרְך,.ֲאַזי.ּפַ ָרִטית.ִיְתּבָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ְרָנָסתֹו.ִהיא.ּבְ ּפַ ׁשֶ

ְלִמיַתת. ּגֹוְרִמים. ה,. ֻסּכָ ִמְצַות. ּבְ ּפֹוְגִמים. ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ֵהָמה.. ּבְ ל. ׁשֶ ַפע. ׁשֶ

ָראּוי,. ּכָ ה. ֻסּכָ ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ַמן.. ַהּזְ ֶטֶרם. ְוַחּיֹות. ֵהמֹות. ּבְ

ִרים.ְלַמְעָלה. ְזּכָ ָגִמים.ַהּנִ ִנּצֹוִלים.ֵמַהּפְ

ו

ִעְסֵקי. ֹאֶפן.ׁשֶ ִבְנָיִנים.ּבְ ר.ַלֲעסֹק.ּבְ ָראּוי,.ֶאְפׁשָ ה.ּכָ ַעל ְיֵדי.ִקּיּום.ִמְצַות.ֻסּכָ

ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ ְמבָֹאר. י. ּכִ ְלעְֹסֵקיֶהם.. יקּו. ַיּזִ לֹא. ְנָין. ַהּבִ

יק.ָלֶהם. ְנָין.ַמּזִ ִבְנָיִנים,.ַהּבִ ים.ָהעֹוְסִקים.ּבְ ָהֲאָנׁשִ ִלְבָרָכה.)ע'.סֹוָטה.יא(,.ׁשֶ

ְנָין. ֶזק.ַהּבִ ָראּוי,.ִנּצֹוִלים.ִמּנֵ ה.ּכָ לֹום..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ֻסּכָ ַחס.ְוׁשָ



ֹבָארֹות רכטֻסּכֹות.ְוד'.ִמיִניםָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ז

ֵעת. ּבְ ַהּתֹוָרה. ת. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ים. ׁשִ ִמְתַקּדְ ָראּוי,. ּכָ ה. ֻסּכָ ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל 
ל.ַהּתֹוָרה. ה.יֹוֵצאת.ּכָ ִחיַנת.ֻסּכָ י.ִמּבְ ה..ּכִ ּכָ ִניָסה.ַלּסֻ ַהּכְ

ח

ל.ִמְצַות. ָראּוי.ׁשֶ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ְנִטיַלת.לּוָלב.ּוִמיָניו,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ִקּיּום.ּכָ

ֱאֶמת. ּבֶ ָלַדַעת. ית,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוִכים. ּכֹות,. ַהּסֻ ַחג. יֵמי. ּבִ לּוָלב.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת,.ׁשֶ ּזֹוִכים.ְלַהֲאִמין.ּבֶ בֹודֹו..ַהְינּו.ׁשֶ ל.ָהָאֶרץ.ּכְ לֹא.ּכָ ּמְ ׁשֶ

י.ָהָאָדם,.ׁשֹוֵמַע. ִמיד.ֶאת.ַמֲעׂשֵ ל.ָאָדם,.רֹוֶאה.ּתָ ָכל.ָמקֹום.ְוִעם.ּכָ ָמצּוי.ּבְ

ל.זֹאת. ּזֹוְכִרים.ּכָ ּוְכׁשֶ בֹוָתיו.. ְויֹוֵדַע.ַמְחׁשְ יו. ּיֹוֵצא.ִמּפִ ׁשֶ ּבּור. ּדִ ל. ּכָ ִמיד. ּתָ

ִדּבּור.ֵהן. ָבה.ֵהן.ּבְ ַמְחׁשָ אי.ִנְזָהִרים.ְמֹאד.ֵמֲעׂשֹות.ַרע,.ֵהן.ּבְ ַוּדַ ֱאֶמת,.ּבְ ּבֶ

ם.זֹוִכים.ָלַדַעת.ּוְלַהֲאִמין,. ָראּוי.ּגַ ה..ַעל.ְיֵדי.ִמְצַות.ְנִטיַלת.לּוָלב.ּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהְינּו. ַהּגֹוִים.. ְלׁשֹונֹות. ָכל. ּבְ ֲאִפילּו. ְמצּוָיה. ַרְך. ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו. ׁשֶ

ל. ׁשֶ ים. ַרּבִ ְרָמִזים. ֶהם. ּבָ ׁשֹוְמִעים. ַהּגֹוִים,. ִלְלׁשֹונֹות. ָראּוי. ּכָ יִבים. ַמְקׁשִ

דֹוׁש. ַהּקָ טֹוב. ם. ׁשֵ ַעל. ֵמַהּבַ דּוַע. ּיָ ּכַ ַמִים,. ׁשָ ְלִיְרַאת. ּוִמְתעֹוְרִרים. מּוַסר.

ּוְלַאֲהָבה. ְלִיְרָאה. ִהְתעֹוְררּו. ׁשֶ ֱאֶמת,. י. ַאְנׁשֵ ּוֵמעֹוד. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו.

ְצָוה. ַהּמִ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ַהּגֹוִים.. ׁשֹונֹות. ִמּלְ ים. ִמּלִ ה. ּמָ ּכַ ְיֵדי. ַעל. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

קֹומֹות. ַרְך.ֲאִפילּו.ִמן.ַהּמְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶרת.ְלַמְעָלה,.זֹוִכים.ְלִהְתָקֵרב.ְלַהּשׁ ְזּכֶ ַהּנִ

ב..ַהְינּו. ית.ֶאל.ַהּלֵ ַעת.ָהֲאִמּתִ ר.ֶאת.ַהּדַ ֵ יֹוֵתר,.ְוזֹוִכים.ְלַקּשׁ ָהְרחֹוִקים.ּבְ

ֲאוֹות. ַהּתַ ֶאת. ְלַהְכִניַע. ַהּמַֹח,. ל. ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ַהּדַ ְיֵדי. ַעל. ּזֹוִכים. ׁשֶ

ַאֲהָבה. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוזֹוִכים.ֶלֱאהֹב.ֶאת.ַהּשׁ ב,. ל.ַהּלֵ ּדֹות.ָהָרעֹות.ׁשֶ ְוַהּמִ

ֵהם. ׁשֶ יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ׁשֶ ָהֱאֶמת. אֹור. ֶאת. יׁש. ְלַהְרּגִ זֹוִכים. ם. ּגַ ית.. ֲאִמּתִ



ֹבָארֹות ֻסּכֹות.ְוד'.ִמיִניםָהֵעצֹות                            ַהּמְ רל

ִמן. נּוז. ּגָ הּוא. ׁשֶ ּתֹוָרה,. ּבַ ׁשֶ ָהֱאֶמת. ְואֹור. ִמן.ָהעֹוָלם,. ים. ּוְמֻכּסִ ֶנֱעָלִמים.

עֹוָלם. לֹום.ּבָ ָ ה.ַהּשׁ ָהעֹוָלם,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתַרּבֶ

ט

ִמים.ַהּנֹוָרִאים,.ֵמֲחַמת. ּיָ ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ּבֹוִכים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ֶ ִכּיֹות.ּשׁ ַעל ְיֵדי.ַהּבְ

ה. ר.ְוָנֶאה,.ְוַכּמָ ׁשֵ ית,.זֹוִכים.ְלֶאְתרֹוג.ּכָ ם.ֲאִמּתִ ֵ ׁשּוָבה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ ּתְ

ּכֹות. ּבֹוֶכה.יֹוֵתר,.זֹוֶכה.ְלֶאְתרֹוג.ָנֶאה.יֹוֵתר.ְלַחג.ַהּסֻ ׁשֶ

י

ִית". הּוא."רֹאׁש.ּבַ יק.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ּדִ ְך.ִמּצַ רּותֹו.ִנְמׁשָ ִהּדּור ָהֶאְתרֹוג.ְוַכׁשְ

י,. ִית.ָהֲאִמּתִ יק.ָהֱאֶמת,.רֹאׁש.ּבַ ּדִ ּצַ ִפי.ׁשֶ ּלֹו..ַהְינּו,.ּכְ ל.ָהעֹוָלם.ּכֻ ׁשֶ

ִרים. ְמֻהּדָ ְלֶאְתרֹוִגים. זֹוִכים. ן. ּכֵ ָראּוי,. ּכָ עֹוָלם. ּבָ ה. ּלֶ ּוִמְתּגַ ְרֵסם. ִמְתּפַ

ן. ּכֵ יק.ָהֱאֶמת,. ֱאֶמת.ְלַצּדִ ּבֶ ִפי.ַהִהְתָקְרבּות. ּכְ ן,. ּכֵ ִרים.ְלֻסּכֹות..ַעל. ּוְכׁשֵ

ם.ִמְצַות.לּוָלב.ְוֶאְתרֹוג. ר.ְלֻסּכֹות,.ְוזֹוִכים.ְלַקּיֵ ר.ּוְמֻהּדָ ׁשֵ זֹוִכים.ְלֶאְתרֹוג.ּכָ

ם. ְלׁשֵ לּות. ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ ְיֵדי. ְוַעל. ְראּוָיה.. ּוְבִהְתעֹוְררּות. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ ְוכּו'.

ֱאֶמת. ּבֶ ְלִהְתָקֵרב. זֹוִכים. ר,. ּוְמֻהּדָ ר. ׁשֵ ּכָ ֶאְתרֹוג. יג. ְלַהּשִׂ ֱאֶמת,. ּבֶ ַמִים. ׁשָ

יק.ָהֱאֶמת. ְלַצּדִ

יא

ְלֻסּכֹות.. ר. ּוְמֻהּדָ ר. ׁשֵ ּכָ ֶאְתרֹוג. יג. ְלַהּשִׂ ְמֹאד. ְמֹאד. ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך 

ָנה. ָ יֵמי.רֹאׁש.ַהּשׁ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְבִכּיָ ְוָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ

ר.ְוָהדּור.. ׁשֵ יג.ֶאְתרֹוג.ּכָ ּיּוַכל.ְלַהּשִׂ ַרְך.ַיֲעזֹר.ׁשֶ הּוא.ִיְתּבָ ּפּוִרים,.ׁשֶ ְויֹום.ַהּכִ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ רלאְיֵמי.ַהֲחֻנּכָ

ַעל.ָיָדּה. יבּות.ְוֹגֶדל.ִמְצַות.ֶאְתרֹוג,.ׁשֶ ָלל.ֶאת.ֲחׁשִ י.ֵאין.ָאנּו.יֹוְדִעים.ּכְ ּכִ

ָיֵמינּו.ָאֵמן. ְמֵהָרה.ּבְ ׁש.ּבִ ְקּדָ ית.ַהּמִ ְנָין.ּבֵ זֹוִכים.ְלָקֵרב.ּבִ

יב

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'. ּבְ ּתֹוָרה.ְמבָֹאר. ְמַחת. ְוׂשִ ה. ַרּבָ ְעָנא. הֹוׁשַ ִעְנַין 
ַמִים". ָ ּתֹוָרה."רּוָמה.ַעל.ַהּשׁ ִסיָמן.ע"ד.ּבַ

יג

ָאָדם.עֹוֵרְך. ט.ׁשֶ ּפָ ׁשְ ט..ַהְינּו.ַהּמִ ּפָ ׁשְ ּקּון.ַהּמִ ִחיַנת.ּתִ ִמיִני ֲעֶצֶרת.הּוא.ּבְ ׁשְ

ִמּדֹוָתיו. ָכל. ּבְ הֶֹגן. ּכַ נֹוֵהג. הּוא. ִאם. ֵהיֵטב. ּוִמְתּבֹוֵנן. ְלַעְצמֹו,.

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ית. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה. ַהְינּו. ט.ה',. ּפָ ִמׁשְ ּבְ ַההֹוָדָאה. ם. ּגַ יו.. ּוַמֲעׂשָ

ל. ּכָ ָטיו.ְוַהְנֲהגֹוָתיו,.ְוָהֱאמּוָנה.ׁשֶ ּפָ ָכל.ִמׁשְ ר.ּבְ ֶצֶדק.ּוְביֹשֶׁ ַרְך.נֹוֵהג.ּבְ ִיְתּבָ

דֹוָלה. ּגְ ְלטֹוָבה. אי. ַוּדַ ּבְ הּוא. ָהָאָדם. ִעם. ב. ְמַסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַמה.

ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ ט.. ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ ֶזה. ּוְברּוָחִנּיּות,. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ

זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָסִעיף.י"א.. ו'. ֲהָלָכה. ֹחֶדׁש,. ִהְלכֹות.רֹאׁש. ֲהָלכֹות,.

ִרית. ְלִתּקּון.ַהּבְ

ה ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ

א

ִהירּות. ַרְך..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ַהּזְ ְכבֹודֹו.ִיְתּבָ יִרים.ּבִ ה.ַמּכִ ַעל ְיֵדי.ִמְצַות.ֵנר.ֲחֻנּכָ

ְצָוה. ִמים.ֶאת.ַהּמִ ַקּיְ ר.ּמְ ֲאׁשֶ רֹות,.ּוִבְפָרט.ּכַ ִקּיּום.ִמְצַות.ַהְדָלַקת.ַהּנֵ ּבְ

ית. ים,.זֹוִכים.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ּיִ דֹוָלה.ּוְבִיְרָאה.ְוַאֲהָבה.ֲאִמּתִ ִהְתעֹוְררּות.ּגְ ּבְ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ְיֵמי.ַהֲחֻנּכָ רלב

ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ַמְדֵרָגתֹו.. ְלִפי. ִאיׁש. ל. ּכָ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ת. ְגֻדּלַ ּבִ יר. ּוְלַהּכִ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ בֹוד. ּכְ ל. ּדֵ ּוִמְתּגַ ה. ִמְתַעּלֶ ה,. ֲחֻנּכָ ֵנר. ִמְצַות. ּבְ ִהירּות. ַהּזְ

ַרְך,.ָלׁשּוב.ְלִיְרַאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ְרחֹוִקים.ֵמַהּשׁ עֹוָלם.ְוזֹוִכים.ְלעֹוֵרר.ֲאָנׁשִ ּבָ

ה,. ִית.ְוִלְתִפּלָ לֹום.ּבַ ית,.ְוִלׁשְ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוזֹוִכים.ְלִיְרָאה.ֲאִמּתִ ֵ ַהּשׁ

ָכל.ָהעֹוָלמֹות. לֹום.ּבְ ְך.ׁשָ ֲחלֶֹקת.ְוָלׁשֹון.ָהַרע.ְוִנְמׁשָ ֶלת.ַהּמַ ּטֶ ִמְתּבַ

ב

ית. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוִכים. ָראּוי,. ּכָ ה. ֲחֻנּכָ ֵנר. ִמְצַות. ּבְ ִהירּות. ַהּזְ ְיֵדי. ַעל 

ְמָצא.עֹוד.עֹוָלם..ְוַעל.ְיֵדי. ּנִ ֶ ָראּוי.ּשׁ ּזֹוְכִרים.ּכָ י..ַהְינּו.ׁשֶ רֹון.ֲאִמּתִ ּוְלִזּכָ

ָראּוי. ם.ּכָ ֵ ים.ַוֲעוֹונֹות,.ְוזֹוִכים.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ְזִכיָרה.זֹו.ִנּצֹוִלים.ֵמֲחָטִאים.ַרּבִ

ג

ים.ֵאּלּו. ַיּמִ ּבְ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְוהֹוָדָאה.ְלַהּשׁ ה.ֵהם.ְיֵמי.ַהּלֵ ְיֵמי ֲחֻנּכָ

ִעם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ה. ָעׂשָ ׁשֶ ְפָלאֹות. ּוַבּנִ ים. ּסִ ּנִ ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן. ָראּוי.

ים.ֵאּלּו.ֵיׁש.ְלהֹודֹות. ֹוְנֵאיֶהם..ְוַעל.ִנּסִ יָלם.ִמּשׂ ִמים.ָהֵהם.ְוִהּצִ ּיָ ֲאבֹוֵתינּו.ּבַ

ָכל. ָרֵאל.ּבְ ים.ְוִנְפָלאֹות.ְלִיׂשְ ה.ִנּסִ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ל,.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ּוְלַהּלֵ

ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ִמיד,. ּתָ ֹוְנֵאינּו. ִמּשׂ יֵלנּו. ּוַמּצִ ָודֹור. ּדֹור.

ְלַכּלֹוֵתנּו. ָעֵלינּו. עֹוְמִדים. ָודֹור. ּדֹור. ָכל. "ּבְ ַסח(:. ּפֶ ל. ׁשֶ ָדה. ַהּגָ )ּבַ ִלְבָרָכה.

ם. ֵ ַהּשׁ ל.ָאָדם.ָלַדַעת.ׁשֶ ָדם"..ְוֵכן.ָצִריְך.ּכָ יֵלנּו.ִמּיָ רּוְך.הּוא.ַמּצִ דֹוׁש.ּבָ ְוַהּקָ

ֵהן. ְבִריאּות. ּבִ ֵהן. ְוִנְפָלאֹות,. ים. ִנּסִ ָויֹום. יֹום. ָכל. ּבְ ִעּמֹו. ה. עֹוׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ְוַעל. נּו. ִעּמָ יֹום. ָכל. ּבְ ׁשֶ יָך. ִנּסֶ "ַעל. ֵרה:. ֶעׂשְ ֹמֶנה. ׁשְ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַפְרָנָסה.. ּבְ

ק. ְלִהְתַחּזֵ ַע. ְמַסּיֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ רּוָחִנּיּות,. ּבְ ּוִבְפָרט. ְוכּו'",. ִנְפְלאֹוֶתיָך.

ֵלמּות. ׁשְ רֹון.ּבִ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה..ֲאָבל.ֵמֲחַמת.ִחּסָ ֵ ֱאמּוָנה.ּוְבִיְרַאת.ַהּשׁ ּבֶ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ רלגְיֵמי.ַהֲחֻנּכָ

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְפָלאֹות. ְוַהּנִ ים. ּסִ ַהּנִ ֶאת. רֹוֶאה. ְוֵאינֹו. יׁש. ַמְרּגִ ֵאינֹו. ָהֱאמּוָנה,.

ק. ל.ָאָדם.ְלִהְתַחּזֵ ן.ָצִריְך.ּכָ ְפָרִטּיּות..ַעל.ּכֵ ל.ָאָדם.ּבִ ה.ִעם.ּכָ ַרְך.עֹוׂשֶ ִיְתּבָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוַבֲחָסִדים. ים. ּסִ ּנִ ּבַ ֱאֶמת. ּבֶ ּוְלִהְתּבֹוֵנן. ָראּוי,. ּכָ ֱאמּוָנה. ּבֶ

ר. ל..ְוֶזה.ִעּקַ ָכל.יֹום.ָויֹום,.ּוַבֲעבּור.זֹאת.ְלהֹודֹות.לֹו.ּוְלַהּלֵ ה.ִעּמֹו.ּבְ עֹוׂשֶ

יר. א.הּוא.ְלַהּכִ ֲענּוג.עֹוָלם.ַהּבָ ר.ּתַ ִעּקַ מֹו.ׁשֶ ּכְ א..ַהְינּו.ׁשֶ ֲענּוג.עֹוָלם.ַהּבָ ּתַ

ָרִטית,.ְוַעל.ְיֵדי. ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ן.ַעל.ְיֵדי.ָהֱאמּוָנה.ּבְ ַרְך,.ּכֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַגְדלּות.ַהּשׁ ּבְ

ל.ְוַההֹוָדָאה. ה,.ְוַעל.ְיֵדי.ַהַהּלֵ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ים.ַוֲחָסִדים.ׁשֶ ִנּסִ ָרה.ּבְ ַהּכָ

ית. ֲאִמּתִ ה. ִלְתִפּלָ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ִבְגֻדַלתֹו.. יִרים. ַמּכִ דֹול,. ַהּגָ מֹו. ִלׁשְ

ה,.ַרק. ֵאּלֶ בֹוד,.ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ם.ּכָ ּלֹא.ְלׁשֵ ֶקר,.ׁשֶ ָמּה,.ְללֹא.ׁשֶ ְוִלְלּמֹד.ִלׁשְ

ּדּוִכים. ם.זֹוֶכה.ְלׁשִ י..ּגַ ֱאֶמת,.ְוזֹוֶכה.ְלִהְתָקֵרב.ְלַרב.ֲאִמּתִ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ְלׁשֵ

ר. ְלַדּבֵ ַהְינּו,. ּבּור,. ַהּדִ ֵלמּות. ִלׁשְ ְוזֹוֶכה. ּוְברּוָחִנּיּות,. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ים. ּיִ ֲאִמּתִ

ֵטִלים.ְוכּו'..ַוֲאַזי. ֶקר.ּוְדָבִרים.ּבְ ּבּוֵרי.ׁשֶ ה.ֶוֱאֶמת,.ְוִנּצֹול.ִמּדִ ָ ּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ ַרק.ּדִ

בָֹאר. ּמְ ה,.ּכַ ֲעׂשֶ ת.ְיֵמי.ַהּמַ ׁשֶ ְמָחָתּה.ְלׁשֵ ת.ְוׂשִ ּבָ ַ ת.ַהּשׁ ַ יְך.ְקֻדּשׁ זֹוֶכה.ְלַהְמׁשִ

ׁשּוט. ה.ַאְחדּותֹו.ַהּפָ ּלָ אֹות."ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנה".ְסִעיף.מ'..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְתּגַ ּבְ

ַעל. ּנּוִיים.ָהעֹוְבִרים. ִ ַהּשׁ ל. ּכָ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין. יׁש. ְלַהְרּגִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך.. ִיְתּבָ

"ֶאָחד. ה. ַהְמֻכּנֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ה. ַנֲעׂשָ ַהּכֹל. ָאָדם,. ל. ּכָ

ָסִעיף.ֶזה,.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי. בָֹאִרים.ּבְ ּקּוִנים.ַהּמְ ַרְך"..ְלָכל.ַהּתִ ׁשּוט.ִיְתּבָ ַהּפָ

ּוְבִיְרָאה. ָראּוי,. ּכָ ׁשּוָטה. ּפְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ה. ֲחֻנּכָ ֵנר. ַהְדָלַקת. ִמְצַות. ִקּיּום.

ים. ּסִ ַרְך.ַעל.ַהּנִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ם.ַעל.ְיֵדי.ַההֹוָדָאה.ְוַהַהּלֵ ְוַאֲהָבה.ְראּוִיים..ּגַ

ֹוְנֵאיֶהם,. יָעם.ִמּשׂ הֹוׁשִ ה,.ׁשֶ יֵמי.ֲחֻנּכָ ה.ַלֲאבֹוֵתינּו.ּבִ ָעׂשָ ְוַעל.ַהִנְפָלאֹות.ׁשֶ

ל.ָאָדם. ה.ִעם.ּכָ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ים.ְוַהֲחָסִדים.ׁשֶ ּסִ ּנִ ָרה.ּבַ ְוַעל.ְיֵדי.ַהַהּכָ

ה. ם.ִמְצַות.ַהְדָלַקת.ֵנר.ֲחֻנּכָ ּזֹוֶכה.ְלַקּיֵ ֵרי.ָהִאיׁש.ׁשֶ ָכל.יֹום..ַאׁשְ ְפָרִטּיּות.ּבְ ּבִ

ּוְרִחימּו. ְדִחילּו. ּבִ ּוְתִמיָמה,. ׁשּוָטה. ּפְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ְוהֹוָדָאה. ל. ַהּלֵ ּוִמְצַות.



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ְיֵמי.ַהֲחֻנּכָ רלד

ָסִעיף. בָֹארֹות.ּבְ ּדֹות.ַהּטֹובֹות.ַהּמְ ָראּוי,.ְוזֹוֶכה.ְלִתּקּוִנים.ֵאּלּו,.ַהְינּו.ַלּמִ ּכָ

ֶזה.

ד

ת."ְסַלח.ָנא",.ַהְינּו. ׁשַ ַבּקָ ּפּוִרים.ּבְ יֹום.ַהּכִ ל.ֶאָחד.זֹוֶכה.ִלְפעֹל.ּבְ ּכָ ִפי ׁשֶ ּכְ

ֲחָטָאיו. ְמִחיַלת. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. ִלְפעֹל. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ִפי. ּכְ

ֶכת.ִמן. ה.ִנְמׁשֶ ת.ֲחֻנּכָ ַ י.ְקֻדּשׁ ה..ּכִ ת.ֲחֻנּכָ ַ ן.הּוא.זֹוֶכה.ִלְקֻדּשׁ ַוֲעוֹונֹוָתיו,.ּכֵ

ׁש.. ְקּדָ ית.ַהּמִ ת.ּבֵ ז.ַעל.ֲחֻנּכַ ה.ְמַרּמֵ י.ֲחֻנּכָ ּפּוִרים,.ּכִ ל.יֹום.ַהּכִ ִליָחה.ׁשֶ ַהּסְ

ַהּקֹוְדִמים,. ִעיִפים. ּסְ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ֲחֻנּכָ ֵנר. ִמְצַות. ִקּיּום. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו.

יְך. ְלַהְמׁשִ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ה,. ֲחֻנּכָ ִעְנַין. ג',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוִבְפָרט.

ל. ת.ְסִליָחה.ּוְמִחיָלה.ׁשֶ ֻעּלַ ׁש..ְוָלזֹאת.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ּפְ ְקּדָ ית.ַהּמִ ת.ּבֵ ַ ְקֻדּשׁ

י. "ּכִ ּתֹוָרה. ּבַ ז'(. )ִסיָמן. ִני. ׁשֵ ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּפּור,. ּכִ יֹום.

ה,.ִהיא. ֲחֻנּכָ יְך.ּבַ ְמׁשִ ּמַ ׁש.ׁשֶ ְקּדָ ית.ַהּמִ ת.ּבֵ ַ ר.ְקֻדּשׁ ְמַרֲחָמם.ְיַנֲהֵגם"..ְוִעּקָ

הּוא. ה'. י. "ּכִ לט(. ד,. ָבִרים. )ּדְ ּוְלהֹוִדיַע. ָלַדַעת. ית. ֲאִמּתִ ַדַעת. ּבְ ה. ִכּיָ ַהּזְ

ִנְפָעִלים. י. ּכִ לֹו. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ ָהִעְנָיִנים. ל. ּכָ ׁשֶ ְוַיֲאִמין. ַדע. ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו. ָהֱאלִֹקים"..

ֵדי. ּכְ ְוַרק. ֵהם.. ַרְך. ִיְתּבָ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ם. ּלָ ּכֻ ַבע,. ַהּטֶ ֶדֶרְך. ּבְ ֵהם.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יׁש.ַהּשׁ ָרִטית,.ִהְלּבִ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ְלַנּסֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ִאם.ַיֲאִמין.ּבְ

ְפָרט..ְוָצִריְך.ָלַדַעת.ּוְלַהֲאִמין. ְכָלל.ֵהן.ּבִ ַבע,.ֵהן.ּבִ ֶדֶרְך.ַהּטֶ ָחתֹו.ּבְ ּגָ ֶאת.ַהׁשְ

ל. ְבָרִאים,.ּוַמְנִהיג.ּומֹוׁשֵ ל.ָהעֹוָלמֹות.ְוָכל.ַהּנִ ַרְך.הּוא.ּבֹוֵרא.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ּוִבְפָרט,.ַהּכֹל. ְכָלל. ּבִ ְתָקאֹות. ְוַהְרּפַ ּבֹות,.ְמֹאָרעֹות. ֶהם.ְלַבּדֹו.ְוָכל.ַהּסִ ּבָ

ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ָלל.. ּכְ ִטְבִעי. ִחּיּוב. ׁשּום. ִלי. ּבְ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִנְפָעל.

ָחתֹו. ּגָ ִלי.ַהׁשְ ּום.ִנְבָרא.ֵאינֹו.ָיכֹול.ַלֲעׂשֹות.טֹוָבה.אֹו.ָרָעה.ּבְ ּשׁ ּוְלָהִבין.ׁשֶ

ר.ָהָאָדם.ָזקּוק.ְלטֹוָבה. ֲאׁשֶ ן,.ּכַ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ַעל.ּכֵ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ַרְך..ּכָ ִיְתּבָ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ רלהְיֵמי.ַהֲחֻנּכָ

ַבּדֹו. י.ִמּלְ ה..ּכִ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵצל.ֵמָרע,.ִיְפֶנה.ַרק.ֶאל.ַהּשׁ אֹו.ְלִהּנָ

ּיּוַכל. ׁשֶ ּכַֹח. ֵאין. ַרְך. ִיְתּבָ ַבּדֹו. ּוִמּלְ ָהָרָעה,. ִמן. יעֹו. ְלהֹוׁשִ ּיּוַכל. ׁשֶ ּכַֹח. ֵאין.

ה. ּזֶ ית.ַהּזֹאת.ִנּצֹוִלים.ֵמֲעוֹונֹות,.ׁשֶ ַעת.ָהֲאִמּתִ ְלֵהיִטיב.ִעּמֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ַהּדַ

הּוא. ְיהּוִדי. ַעל. ָהַרְחָמנּות. ר. ִעּקַ ׁשֶ ַהְינּו. ָרֵאל.. ִיׂשְ ַעל. ָהַרְחָמנּות. ר. ִעּקַ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ י.ה'.הּוא.ָהֱאלִֹקים,.ּכַ ית,.ָלַדַעת.ּכִ ה.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

ָלִדים.ּוְבַתְלִמיִדים. ּיְ ם.ּבַ ית.זֹאת.ָצִריְך.ְלַהְכִניס.ּגַ ַעת.ֲאִמּתִ ָסִעיף.ֶזה..ּדַ ּבְ

דֹולֹות. ּגְ גֹות. ַלַהּשָׂ זֹוִכים. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ְנָצִחים,. ּוְלֵנַצח. ְלדֹור. ִמּדֹור.

ֲעׁשּוֵעי.עֹוָלם. ר.ׁשַ ה.ֵהם.ִעּקַ גֹות.ֵאּלֶ יִפים"..ְוַהּשָׂ ֻכּנֹות."ַמּקִ ּיֹות,.ַהּמְ ַוֲאִמּתִ

ה. ל.ֵנר.ֲחֻנּכָ דֹוׁש.ׁשֶ ֶמן.ַהּקָ ר.ִלְזּכֹות.ַעל.ְיֵדי.ַהְדָלַקת.ׁשֶ א.ּוְלֵאּלּו.ֶאְפׁשָ ַהּבָ

זֹוִכים. ם. ּגַ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָראּוי.. ּכָ ְוַאֲהָבה. ִיְרָאה. ּבְ ֱאמּוָנה,. ּבֶ ִמים. ַקּיְ ּמְ ֶ ּשׁ

ָלַדַעת. ּזֹוִכים. ׁשֶ ַהְינּו. ָהֶעְליֹון.. ָהָרצֹון. ִמן. ֶכת. ְמׁשֶ ּנִ ׁשֶ ה. ְקדֹוׁשָ ְלַפְרָנָסה.

ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ְרצֹונֹו. ּבִ ֶכת. ִנְמׁשֶ ְרָנָסה. ַהּפַ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין.

ֵעת.ָהֲאִכיָלה.ְלָרצֹון.ֻמְפָלג,. ְרָנָסה.זֹוִכים.ּבְ י.ֶטַבע..ְוַעל.ְיֵדי.ּפַ ּלֹא.ַעל.ּפִ ׁשֶ

יּוַכל. ְוזֹאת. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. עּור. ׁשִ ְללֹא. ְוִכּסּוִפים. ְלַגֲעגּוִעים. ַהְינּו.

ר.ִלְזּכֹות.ַרק. בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֶאְפׁשָ ּמְ זֹאת,.ּכַ ה.ּכָ ֲחֻנּכָ ּלַ ל.ָאָדם,.ׁשֶ ְלָהִבין.ּכָ

ַהְינּו. י,. ֲאִמּתִ ַרְחָמן. הּוא. ׁשֶ ֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל.

ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ית,. ֲאִמּתִ ַעת. ּדַ ַמְדֵרָגתֹו,. ְלִפי. ָאָדם. ָכל. ּבְ ְלַהְכִניס. כֹול. ּיָ ׁשֶ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ר.ְלַרֵחם.ּוְלֵהיִטיב,.ּכַ ֶאְפׁשָ ָהַרֲחָמנּות.ׁשֶ



ֹבָארֹות ת.ּפּוִריםָהֵעצֹות                            ַהּמְ ַ ְקֻדּשׁ רלו

ת ּפּוִרים ַ ְקֻדּשׁ

א

ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ְוִרּקּוִדים,. ִים. ּפַ ּכַ ְמִחיַאת. ּבִ ּפּוִרים. ְמַחת. ׂשִ ְיֵדי. ַעל 

ֵדי. ּכְ ַעד. ה,. ְוַרּבָ דֹוָלה. ּגְ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ַהּפּוִרים. יֵמי. ּבִ קּות. ַהִהְתַחּזְ

ַהּתֹוָרה. ַלת. ַקּבָ ַעְצמֹו. ַעל. יְך. ְלַהְמׁשִ זֹוֶכה. ִים,. ּפַ ּכַ ּוְמִחיַאת. ִרּקּוִדים.

ּזֹוֶכה. ר..ַהְינּו.ׁשֶ ַכי.ְוֶאְסּתֵ ל.ָמְרּדְ ּזֹוִהי.ֶהָאָרה.ִנְפָלָאה.ׁשֶ ר,.ׁשֶ ְסּתָ ְגֶלה.ּוַבּנִ ּנִ ּבַ

ְגֶלה,. ּנִ ּבַ ם.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ק.ָעצּום.ְלַקּיֵ דֹוָלה.ְוֵחׁשֶ ְלִהְתעֹוְררּות.ּגְ

ר..עֹוד. ְסּתָ תֹוַרת.ַהּנִ ּבְ ּיֹות.ׁשֶ ם.סֹודֹות.ְוָחְכמֹות.ֲאִמּתִ ֱאֶמת.ּוְלַקּיֵ ּוְלָהִבין.ּבֶ

ּפּוִרים. ְמַחת. ׂשִ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ָראּוי.. ּכָ ָהעֶֹמר. ְסִפיַרת. ִמְצַות. ם. ְלַקּיֵ זֹוֶכה.

ֲאוֹות. מֹו,.ַהְינּו.ַהּתַ ח.ׁשְ ן.ֲעָמֵלק.ִיּמַ ת.ַהּמָ ָראּוי,.זֹוֶכה.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ְקִלּפַ ּכָ

ְמַחת.ּפּוִרים. ן.ֲעָמֵלק..ְוַעל.ְיֵדי.ׂשִ ת.ַהּמָ ֵהן.ְמֻכּנֹות.ְקִלּפַ ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ׁשֶ

דֹוָלה. ֲאָוה.ַוֲעבֹוָדה.ָזָרה.ּוְכִפירֹות,.ְוזֹוֶכה.ֶלֱאמּוָנה.ּגְ ִלים.ּגַ ּטְ ָראּוי.ִמְתּבַ ּכָ

ל.ִמיֵני. ִקים.ּוְבֵטִלים.ּכָ ה,.ּוְלָחַיִים.ַוֲאִריכּות.ָיִמים,.ְוִנְמּתָ ָ ְקֻדּשׁ ּוְלָחְכָמה.ּדִ

ָרֵאל. ׂשְ יִנים.ּוְגֵזרֹות.ָרעֹות.ִמּיִ ּדִ

ב

ּפּוִרים. ְמַחת. ְוׂשִ ִמְצוֹות. ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ְלֶפַסח.. ֲהָכָנה. הּוא. ּפּוִרים 

ל.ִמְצוֹות. ם.ּכָ ֶפַסח,.ְוזֹוִכים.ְלַקּיֵ ֵצל.ֵמָחֵמץ.ּבְ ָראּוי.זֹוִכים.ְלִהּנָ ּכָ

ָראּוי. ַסח.ּכָ ַהּפֶ



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ רלזּתַ

ְלמּוד ּתֹוָרה ּתַ

א

ּלֹא. ַמִים,.ׁשֶ ם.ׁשָ ֱאֶמת,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ְלׁשֵ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ׁשֹות..ְוַהֵחן. ּקָ ִפּלֹות.ְוָכל.ַהּבַ ל.ַהּתְ ִלים.ּכָ בֹוד.אֹו.ָממֹון,.ִמְתַקּבְ ַעד.ּכָ ּבְ

ַעל.ְיֵדי. ִמּיּות..ַהְינּו.ׁשֶ רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ ה.ּבְ ָרֵאל.ִמְתַעּלֶ ל.ִיׂשְ יבּות.ׁשֶ ְוַהֲחׁשִ

ׁשֹוֵמַע. ְוהּוא. ַרְך. ִיְתּבָ ָפָניו. ִמּלְ ֵחן. א. נֹוׂשֵ ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד.

טֹובֹות. ֵהן. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ׁש. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ׁשֹוָתיו. ּקָ ּבַ א. ּוְמַמּלֵ ִלְתִפּלֹוָתיו.

רּוָחִנּיּות. ִמּיּות.ֵהן.ּבְ ַגׁשְ ּבְ

ב

ּוְבָרצֹון,. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. כַֹח,. ּבְ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל 

ּמֹוְנעֹות.ֵמֵעֶסק.ַהּתֹוָרה. ִניעֹות.ׁשֶ כַֹח.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּמְ רּות.ּבְ ּבְ ְוִהְתּגַ

ַהְינּו. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות. ָאָדם. ּבָ ֶקת. ִמְתַחּזֶ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ

ק. ִמְתַחּזֵ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַמְלכּות. ה. ֻכּנָ ַהּמְ ית. ָהֲאִמּתִ ָהֱאמּוָנה.

ק.ְלַהְכִניַע.ֶאת. ָהָאָדם.ִמְתַחּזֵ ר.ֵיֶצר.ַהּטֹוב.ַעל.ֵיֶצר.ָהַרע..ַהְינּו.ׁשֶ ּבֵ ּוִמְתּגַ

ל.ֵיֶצר.ַהּטֹוב. עֹוָתיו.ׁשֶ ל.ֵיֶצר.ָהַרע.ְוהּוא.ֵמִקים.ֶאת.ּדֵ עֹוָתיו.ׁשֶ ּדֵ

ג

ר. ִעיִפים.א'.ּוב',.ֶאְפׁשָ ּסְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ֱאֶמת.ּוְבכַֹח,.ּכַ ַעל ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ב. ְמַסּבֵ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּבֹות. ַהּסִ ל. ִמּכָ ָהְרָמִזים. ֶאת. ְלָהִבין. ִלְזּכֹות.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָבר.ְלִהְתָקֵרב.ֶאל.ַהּשׁ ל.ּדָ ִעם.ָהָאָדם,.ְוהּוא.ִמְתעֹוֵרר.ַעל.ְיֵדי.ּכָ

ֲאִפילּו. ית,.ׁשֶ ֱאֶמת,.זֹוֶכה.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ם.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֱאֶמת..ּגַ ּבֶ



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּתַ רלח

ים.ְמֻרָחִקים,. ל.ֲאָנׁשִ ָמקֹום.ׁשֶ ְך,.ַהְינּו.ּבְ לֹום.ִלְמקֹום.ֹחשֶׁ ִאם.נֹוֵפל.ַחס.ְוׁשָ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְמֹאד.ִלְהיֹות.ָקרֹוב.ֶאל.ַהּשׁ ָמקֹום.ֶזה.ָקׁשֶ ּבְ ְדֶמה.ׁשֶ ּנִ ַעד.ׁשֶ

ֱאֶמת,. ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֵ ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ל. ָמקֹום.ׁשֶ ם.ּבְ ַרְך.ּגַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַמִים,.זֹוֶכה.ְלָהִבין.ֵאיְך.ִלְמצֹוא.ֶאת.ַהּשׁ ם.ׁשָ ְלׁשֵ

ְלִהְתָקֵרב. יּוַכל. ִנְמָצא,. הּוא. ּבֹו. ְוָחׁשּוְך. ְמֻרָחק. קֹום. ִמּמָ ְוַדְוָקא. ְך,. ֹחשֶׁ

ֱאֶמת. ֵאָליו.ּבֶ

ד

ּוֵמֲחָמת. טּות,. ִנְכְנָסה.ּבֹו.רּוַח.ׁשְ ן. ּכֵ א.ִאם. ֵאין ָאָדם.עֹוֵבר.ֲעֵבָרה.ֶאּלָ

ִפי. ּכְ ָאָדם,. ל. ּכָ ן,. ּכֵ ַעל. ָהֲעֵבָרה.. ַגם. ּפְ ּגֶֹדל. ֶאת. ֵמִבין. ֵאינֹו. זֹאת.

ע. ּגָ ה.ְמׁשֻ ְך.הּוא.ַנֲעׂשָ ָלן,.ּכָ ָעַבר.ּוָפַגם.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ָגִמים.ׁשֶ ָהֲעֵברֹות.ְוַהּפְ

ַעל. ּבָ ל. ׁשֶ ֹמחֹו. ְמֹאד. ִמְתַקְלֵקל. ַוֲעוֹונֹות. ֲחָטִאים. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ׁש.. ַמּמָ

ר.ָעָליו.ִקְלקּול. ּבֵ ְתׁשּוָבה,.ִמְתּגַ ב.ּבִ ָהֲעֵבָרה,.ְוִאם.ֵאינֹו.ִמְתָחֵרט.ְוֵאינֹו.ׁשָ

ֲעֵלי. ל.ּבַ יְגעֹוָנם.ׁשֶ י.רֹב.ׁשִ ָלן..ָאְמָנם.ַעל.ּפִ ַע.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ּגֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ַהּמַֹח.ַעד.ׁשֶ

ִכים.ַאַחר. ים.ֲעֵברֹות.ַרּבֹות.ְוִנְמׁשָ עֹוׂשִ רּוָחִנּיּות..ַהְינּו.ׁשֶ ֲעֵבָרה.הּוא.ַרק.ּבְ

יֶהם.. ַמֲעׂשֵ ים.ׁשּום.ָעֶול.ּבְ ֵאיָנם.ָחׁשִ ֲאוֹוֵתיֶהם.ּוִמּדֹוֵתיֶהם.ָהָרעֹות.ַעד.ׁשֶ ּתַ

ָלן..ּוֵמֲחָמת.ֶזה. ִמּיּות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ַגׁשְ עֹון.ּבְ ּגָ ם.ְלׁשִ ַאְך.ִלְפָעִמים.נֹוְפִלים.ּגַ

ּקּון.ְוָהְרפּוָאה.ְלִקְלקּול. ְוַהּתִ ים.. ים.ַרּבִ ֲאָנׁשִ ּבַ עֹון. ּגָ ה.ִמיֵני.ׁשִ ּמָ ּכַ ְמצּוִיים.

ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. הּוא. ַוֲעוֹונֹות. ֲחָטִאים. ְיֵדי. ַעל. ה. ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ַהּמַֹח.

י.ַעל.ְיֵדי.ּכַֹח.ַהּתֹוָרה. ִעיִפים.א'.ּוב'..ּכִ ּסְ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ּבַ ּמְ ֱאֶמת.ּוְבכַֹח,.ּכַ ּבֶ

ְכְנסּו. ּנִ טּות.ׁשֶ ְ עֹון.ְורּוַח.ַהּשׁ ּגָ ִ ים.ֶאת.ַהּשׁ ֶצר.ָהַרע,.ּוֵמַגְרׁשִ ַמְכִניִעים.ֶאת.ַהּיֵ

ְוִלְתׁשּוָבה. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. זֹוֶכה. הּוא. ְוָאז. ַוֲעוֹונֹוָתיו,. ֲחָטָאיו. ֵעֶקב. ּבֹו.

ית. ֲאִמּתִ
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ה

עֹות.ַהּכֹוְזבֹות. ֵצל.ִמן.ַהּדֵ ֱאֶמת,.זֹוִכים.ְלִהּנָ ם ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ּגַ

ֶכף. ית.ֶאת.ָהָאָדם.ַלֲעֵבָרה.ּתֵ י.רֹב.ֵאינֹו.ַמּסִ ַעל.ּפִ ל.ֵיֶצר.ָהַרע,.ׁשֶ ׁשֶ

ֶאת. ה. ְמַפּתֶ הּוא. ַהְינּו,. ִמְצוֹות.. ּבְ ׁש. ִמְתַלּבֵ הּוא. ה. ִחּלָ ּתְ א. ֶאּלָ ד,. ּוִמּיַ

ֲעֵברֹות. ֵאּלּו. ֱאֶמת. ּבֶ ֲאָבל. ִמְצוֹות,. ּכְ ְדִמים. ּנִ ׁשֶ ים. ַמֲעׂשִ ַלֲעׂשֹות. ָהָאָדם.

ּוֵמֲחָמת. יָבן.. ּטִ ַעל. ד. ִמּיַ ְועֹוֵמד. ֵמִבין. ֱאֶמת,. ִאיׁש. הּוא. ׁשֶ ּוִמי. דֹולֹות,. ּגְ

ִנְדֵמית. ֲעֵבָרה. ׁשֶ ֵמֲחַמת. ַרּבֹות,. ֲעֵברֹות. ּבַ ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ִלים. ִנְכׁשָ זֹאת.

ָזב,.זֹוִכים. ֱאֶמת,.ְללֹא.ּכָ י.ִמְצָוה.ִהיא..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ָלֶהם.ּכִ

ׁש. ְתַלּבֵ ֶצר.ָהַרע.ַהּמִ ֵצל.ִמן.ַהּיֵ ים.ּוְמִביִנים.ֵאיְך.ְלִהּנָ ּיִ ֶכל.ּוְלַדַעת.ֲאִמּתִ ְלׂשֵ

"ִמְצוֹות". ּבְ

ו

ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק. ה.ֵמַחְזקֹות.ּוְמִאירֹות.ֵאּלּו.ֶאת.ֵאּלּו..ַהְינּו.ׁשֶ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ

זֹוִכים. ַהּקֹוְדִמים,. ִעיִפים. ּסְ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ַהּתֹוָרה.

יׁש. ְלַהְרּגִ ְוזֹוִכים. ית,. ֲאִמּתִ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת. ּבַ ק. ְלִהְתַחּזֵ

ִמיֵני. ָכל. ּבְ ְוֵהן. בּועֹות. ַהּקְ ִפּלֹות. ַהּתְ ֵהן. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִמּלֹות. ּבְ ְואֹור. ִחּיּות.

ָראּוי,. ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ ְתִפּלָ ֱאֶמת..ְוַעל.ְיֵדי.ָהֵעֶסק.ּבִ ֶהן.ּבֶ עֹוְסִקים.ּבָ ִפּלֹות.ׁשֶ ּתְ

ָכל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה. ים.ִחּיּות.ְואֹור.ּבְ יׁשִ ֱאֶמת,.ּוַמְרּגִ ּתֹוָרה.ּבֶ זֹוִכים.ַלֲעסֹק.ּבַ

ז

בֹוד,. ּכָ ל. ׁשֶ ּבְ לֹא. ָראּוי,. ּכָ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ֱאֶמת. ּבֶ ְיָלה,. ּלַ ּבַ ָמָרא. ּגְ ִלּמּוד 

ל.ֶחֶסד.ַעל.לֹוְמָדה..ַהְינּו,. יְך.חּוט.ׁשֶ ה,.ַמְמׁשִ ֵאּלֶ ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ

בֹות. ֲחׁשָ ים.ְוטֹוִבים,.ְוהּוא.ִנּצֹול.ִמּמַ ה.ִעּמֹו.ֲחָסִדים.ַרּבִ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ
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בֹות.ָרעֹות.ַהְמַפּתֹות.ֶאת.ָהָאָדם. ֲחׁשָ ָמּה,.ַהְינּו.ִמּמַ ּלֹא.ִלׁשְ ל.ִלּמּוד.ׁשֶ ׁשֶ

ִגיָנה..ַהְינּו. ן.ֶאת.קֹול.ַהּנְ ֱאֶמת.ְוָכָראּוי,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַתּקֵ ּלֹא.ּבֶ ִלְלֹמד.ׁשֶ

יק. ע.ַמּזִ ן.ָרׁשָ ַנּגֵ י.קֹול.ְנִגיָנה.ִמּמְ ע..ּכִ ן.ָרׁשָ ַנּגֵ יק.לֹו.קֹול.ְנִגיָנה.ִמּמְ ּלֹא.ַיּזִ ׁשֶ

ָראּוי,. ֱאֶמת.ּכָ ָמָרא.ּבֶ ַרְך,.ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּגְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְמֹאד.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ

ל. ֶזק.ָהָעלּול.ָלבֹוא.ִמּקֹול.ְנִגיָנה.ׁשֶ ִעיף,.ִנּצֹול.ִמן.ַהּנֶ ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ּכַ

ֹמַע.קֹול. ּלֹא.ִלׁשְ ל.ׁשֶ ּדֵ ּתַ ה.ְלִהׁשְ ִחּלָ אי.ָצִריְך.ְלַכּתְ ַוּדַ ע..ָאְמָנם.ּבְ ן.ָרׁשָ ְמַנּגֵ

ׁשֵֹמַע. ֲאִפילּו. אֹו. ֹאֶנס,. ּבְ אֹו. ׁשֹוֵגג. ּבְ ׁשֵֹמַע. ִאם. ַרק. ע,. ָרׁשָ ל. ׁשֶ ְנִגיַנתֹו.

ֶזק.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד. ֹמַע,.ֲאַזי.ִנּצֹול.ִמן.ַהּנֶ ָאסּור.ִלׁשְ ּלֹא.ָיַדע.ׁשֶ ֵעת.ׁשֶ ֵמִזיד,.ּבְ ּבְ

ִגיָנה. ָראּוי..ְוָאז.זֹוֶכה.ְלָהִקים.ּוְלַהֲעלֹות.ֶאת.ַהּנְ ֱאֶמת.ּכָ ְיָלה,.ּבֶ ּלַ ָמָרא.ּבַ ּגְ

ַעְצמֹו. ק. ְלַדּבֵ ּיּוַכל. ׁשֶ ִגיָנה,. ַהּנְ קֹול. ֶאת. ן. ְלַתּקֵ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ִנים. ל.ּפָ יׁש.ַעל.ּכָ ַרְך.ַעל.ְיֵדי.ְזִמירֹות.ְוִנּגּוִנים..ּוִבְפָרט,.ְלַהְרּגִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּבְ

ְיֵדי. ַעל. זֹוֶכה. ם. ּגַ ַאֳחָרא.. ִסְטָרא. ּדְ ְוִנּגּוִנים. ְזִמירֹות. ל. ׁשֶ ָהִאּסּור. ֶאת.

ה,.ְוזֹוֶכה. ָ ְקֻדּשׁ ק.ַמְלכּות.ּדִ ָסִעיף.ֶזה,.ְלַהֲעלֹות.ּוְלַחּזֵ ר.ּבְ ְסּבָ ּמֻ ּמּוד,.ּכַ ַהּלִ

ית. ִלְנבּוָאה.ֲאִמּתִ

ח

ַדע.ְלַהְבִחין. ּיֵ ְכֵדי.ׁשֶ ְלָחן.ָערּוְך.ּבִ ּלֹוֵמד.ׁשֻ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ּפֹוְסִקים,.ַהְינּו.ׁשֶ

ִחּיּוב. ְצוֹות.ׁשֶ ם.ֶאת.ַהּמִ ַדע.ֵאיְך.ְלַקּיֵ ּיֵ ר,.ּוִבְכֵדי.ׁשֶ ין.ָאסּור.ְלֵבין.ֻמּתָ ּבֵ

ֶאת. ר. ִעּקָ ּבְ ִלְלֹמד. ְצִריִכים. זֹאת. ֲחַמת. ּמֵ ׁשֶ ֵעת,. ּוְבָכל. יֹום. ָכל. ּבְ ָמן. ְלַקּיְ

ין,. ִפּלִ גֹון.ִהְלכֹות.ִציִצית,.ּתְ חּוצֹות.ְלָכל.ָאָדם.ּוְלָכל.ֵעת,.ּכְ ַהֲהָלכֹות.ַהּנְ

ִריְך. ּצָ ת,.יֹום.טֹוב.ְוכּו',.ּוִבְפָרט.ַהֲהָלכֹות.ׁשֶ ּבָ ה,.ׁשַ ִפּלָ ַמע,.ּתְ ְקִריַאת.ׁשְ

ְלָחן. ּלֹא.לֹוְמִדים.ׁשֻ ֶהם.ֵעֶקב.ׁשֶ ִלים.ּבָ ְכׁשָ ּנִ ֵצל.ֵמֲעֵברֹות.ׁשֶ ֵדי.ְלִהּנָ ָלַדַעת.ּכְ

ָכל.ָאָדם.ָמצּוי.טֹוב. י.ּבְ ִלים.ֶאת.ָהַרע.ִמן.ַהּטֹוב..ּכִ ָערּוְך.-.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַבּטְ
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א.ְלָכל.ִמיֵני.ִמּדֹות.ָרעֹות..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד. ּבֹו.ּבָ ְוַרע,.ְוַעל.ְיֵדי.ָהַרע.ׁשֶ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ְלָחן.ָערּוְך,.ּוִבְפָרט.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ֲהָלכֹות.ְנחּוצֹות,.ּכַ ׁשֻ

ְוזֹוֶכה. ָאָדם,. ּבָ צּוי. ַהּמָ ַהּטֹוב. ר. ּבֵ ּוִמְתּגַ ָהַרע,. ּוָבֵטל. ִנְכַנע. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ

ל.ָאָדם..ְוַעל. ל.ּכָ ּקּונֹו.ׁשֶ ר.ּתִ ה.ִעּקַ ּזֶ ים.טֹוִבים,.ׁשֶ ְלִמּדֹות.טֹובֹות.ּוַמֲעׂשִ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ תֹו. ׁשָ ּקָ ּבַ את. ּוִמְתַמּלֵ ּפַֹעל. ּבַ ִנְגֶמֶרת. ֶזה. ְיֵדי.

ׁש,. ַבּקֵ ּמְ ן.לֹו.ֶאת.ַהּטֹוָבה.ׁשֶ ּתֵ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ הּוא.ּפֹוֵעל.ֵאֶצל.ַהּשׁ ַהְינּו.ׁשֶ

ים. ִדים,.ַהְינּו.ֶאת.ָהֲאָנׁשִ ְתַנּגְ יל.ּוְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהחֹוְלִקים.ְוַהּמִ ּפִ ְוזֹוֶכה.ְלַהׁשְ

יֵקי.ָהֱאֶמת. ים.ֶאת.ַצּדִ ַהְמַבּזִ

ט

ּלֹוֵמד. ׁשֶ ֲהָלָכה. ל. ּכָ ָראּוי. ּכָ ְלָהִבין. ַהְינּו. ֲהָלָכה,. ַסק. ּפְ ְלָבֵרר. ִלְזּכֹות 

ה..ַהְינּו. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ר.ַרק.ַעל. ִלי.ׁשּום.ָטעּות,.ֶאְפׁשָ ּבְ ה,. ּוְלַמֲעׂשֶ

ל. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ְלָהִבין. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ִריְך. ּצָ ׁשֶ

ָראּוי.. ל.ִמְצָוה.ּכָ ם.ּכָ ּיּוַכל.ְלַקּיֵ ֹאֶפן.ׁשֶ ִלי.ׁשּום.ָטעּות,.ּבְ ּלֹוֵמד,.ּבְ ֲהָלָכה.ׁשֶ

ְולֹא. ְלַהְחִמיר,. ָצִריְך. ֵאין. ֶ ּשׁ ָמקֹום. ּבְ ִמְצָוה. ׁשּום. ּבְ ְלַהְחִמיר. ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו.

ָראּוי,. ל.ִמְצָוה.ּכָ ם.ּכָ ָאסּור.ְלָהֵקל..ַרק.ְלַקּיֵ ָמקֹום.ׁשֶ ׁשּום.ִמְצָוה.ּבְ ְלָהֵקל.ּבְ

ְלָחן.ָערּוְך. ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵמר.ּוְלִהְתַרֵחק.ֵמֲעֵבָרה,.ּכַ ָ ּוִבְפָרט.ְלִהּשׁ

י

מֹוִציא. לֹוֵמד. הּוא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַהְינּו. ּתֹוָרה,. ּבַ ּבּוֵרים. ּדִ ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל 

ַמִים,. ם.ׁשָ ַתְלמּודֹו.ְלׁשֵ ן.ּבְ ּוֵ ּמּוד,.ּוִמְתּכַ בֹות.ַהּלִ ָראּוי.ֶאת.ּתֵ יו.ּכָ ִמּפִ

ּבּור.ְלָכל. ה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵמִאיר.לֹו.ַהּדִ ֵאּלֶ בֹוד,.ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ם.ּכָ לֹא.ְלׁשֵ

ּוְלָהִבין. ָלַדַעת. זֹוֶכה. הּוא. ׁשֶ ַהְינּו. ְתׁשּוָבה.. ּבִ ָלׁשּוב. ָעָליו. ׁשֶ קֹומֹות. ַהּמְ



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּתַ רמב

ִלְתׁשּוַבת. זֹוֶכה. ְוהּוא. ָחָטא,. ֶ ּשׁ קֹומֹות. ַהּמְ ָכל. ּבְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ָלׁשּוב. ֵאיְך.

ה,. ה.ַעד.ֵהּנָ ָעׂשָ ָכל.ָהֲעֵברֹות.ׁשֶ יֹון.ּבְ ִנּסָ עֹוֵמד.ּבְ ׁש..ַהְינּו.ׁשֶ ָקל.ַמּמָ ׁשְ ַהּמִ

ׁשּוַבת. "ּתְ ה. ְמֻכּנֶ ה. ּזֶ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות,. ַעל. ַלֲחזֹר. ּלֹא. ׁשֶ ִמיד. ּתָ ק. ּוִמְתַחּזֵ

א. ְרָגּ ִמּדַ ַלֲעלֹות. זֹוֶכה. הּוא. ה,. עֹוׂשֶ ׁשֶ ׁשּוָבה. ּתְ ָכל. ּבְ ם. ּגַ ָקל".. ׁשְ ַהּמִ

ם.ְוִקּיּום. ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ דֹול.יֹוֵתר.ּבְ ׁש.ּגָ ַעם.ְלֶהְרּגֵ ל.ּפַ ּזֹוֶכה.ּכָ א,.ַהְינּו.ׁשֶ ְלַדְרּגָ

ּוִמּדֹות. ֲאוֹות. ַהּתַ ִמן. ַהְינּו. מּוָכה,. ַהּנְ ְדֵרָגתֹו. ִמּמַ עֹוֶלה. ׁשֶ ַעד. ַהּתֹוָרה,.

ָכל.ִלּמּוֵדי. ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ּבְ בּונֹות.ַהּתֹוָרה.ְלָעְמָקּה..ַהְינּו.ׁשֶ יג.ּתְ ָרעֹות,.ּוַמּשִׂ

ִלי.ׁשּום.ָטעּות. ים.ּבְ ּיִ ים.ֲאִמּתִ אּוֵרים.ּוֵפרּוׁשִ ַהּתֹוָרה,.ּבֵ

יא

א. ֶאּלָ י',. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ֶזה. ּכָ ֵמִאיר. ְלִדּבּור. ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ַאְך 

אּות.ְוַהַגְדלּות.ָהָרָעה.. ת.ַהּגֵ ֱאֶמת.ֶאת.ִמּדַ ָראּוי.ּבֶ ר.ׁשֹוֵבר.ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

ּוְמִקְנטּור,. ֲאָוה. ִמּגַ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך. ּתֹוָרה,. ּבַ עֹוֵסק. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ּוִבְפָרט.

ַתְלמּודֹו,. הּו.ּבְ ֵדי.ְלַהְרִעים.ִמיׁשֶ ֲארּות.אֹו.ּכְ ם.ִהְתּפָ ּלֹא.ִיְלַמד.ְלׁשֵ ַהְינּו.ׁשֶ

ִרית,. ַהּבְ ִמיַרת. ׁשְ ּבִ לּוי. ּתָ ֶזה. ְוָכל. אּות.. ְוִהְתַנּשְׂ נּות. ַרּבָ יג. ְלַהּשִׂ ֵדי. ּכְ אֹו.

ַהְינּו,. ִרית.. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ר. ֶאְפׁשָ ְוַגְדלּות. ִמֵגאּות. ֵצל. ְלִהּנָ ַהְינּו.

ֵצל. ּנָ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ָרִעים,. ּוֵמִהְרהּוִרים. ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ַהּמַֹח. ִמיַרת. ׁשְ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֹפַעל,.ּכַ ִרית.ּבַ ַגם.ַהּבְ ִמּפְ

יב

ַעל. ּבְ ר.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ׁשֶ ָמּה,.ּוְבִעּקָ ּלֹא.ִלׁשְ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

ל. ׁשֶ ּלֹוֵמד.ּבְ לֹוַמר.ׁשֶ ַמִים,.ּכְ ם.ׁשָ ּלֹא.ְלׁשֵ ָמָרא.ּופֹוְסִקים,.ׁשֶ ה,.ַהְינּו.ּגְ ּפֶ

יֵקי.ֱאֶמת,. ר.ַעל.ַצּדִ ה.ְלַדּבֵ ל.ּפֶ נּות.ְוכּו',.ַעל.ְיֵדי.ֶזה,.ְמַקּבֵ בֹוד,.ָממֹון,.ַרּבָ ּכָ
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ל.לֹוְמִדים. דּות.ׁשֶ ה.נֹוַבַעת.ִהְתַנּגְ ֶקר.ְוכּו',.ּוִמּזֶ ַנאי,.ָלׁשֹון.ָהַרע,.ׁשֶ ּבּוֵרי.ּגְ ּדִ

בָֹאר. ּמְ ֵגאּות.ּוְבַגְדלּות,.ּכַ יֵקי.ֱאֶמת..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ּבְ ַעל.ַצּדִ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. בָֹאר.ּבְ ּמְ יֵקי.ֱאֶמת,.ּכַ ד.ְלַצּדִ ה.חֹוֵלק.ּוִמְתַנּגֵ ְלַמְעָלה,.ַנֲעׂשָ

ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.י"ב.

יג

ֵעֶדן. ַגן. ּבְ יק. ּדִ ַהּצַ יב. ַמְקׁשִ ִלּמּודֹו. ֵעת. ּבְ ׁשֶ ָלַדַעת. ָצִריְך. ּתֹוָרה. ַהּלֹוֵמד 

ׁש.ֶאת. ה.ְוִחּדֵ ּלָ ּגִ יק.ׁשֶ ּדִ א.אֹו.ַלּצַ ּנָ ר.ַלַתּ ֵ ְלקֹולֹו,.ְוָצִריְך.ְלִהְתַקּשׁ

ֱאֶמת,. ּבֶ ָמּה. ִלׁשְ ּתֹוָרה. ִלּמּוד. ְיֵדי. ְוַעל. לֹוֵמד.. הּוא. אֹוָתּה. ַהּתֹוָרה.

ה.ֶאת. ּלָ ּגִ יק.ׁשֶ ּדִ ַמת.ַהּצַ ָמּה,.ִעם.ִנׁשְ ַמת.ַהּלֹוֵמד.ּתֹוָרה.ִלׁשְ ֶקת.ִנׁשְ ּבֶ ִמְתּדַ

ׁש.ֶאת. ית..ַהְינּו,.ְלַחּדֵ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ַהּלֹוֵמד.ִלְתׁשּוָבה.ֲאִמּתִ ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ

ַרְך.. ם.ִיְתּבָ ֵ ָהָיה.ָרחֹוק.ֵמַהּשׁ ַמן.ׁשֶ ָכה,.ַהְינּו.ַהּזְ ֲחׁשֵ ָעְברּו.ָעָליו.ּבַ ִמים.ׁשֶ ַהּיָ

ק. ֱאֶמת.זֹוֶכה.ְלַדַעת.ּוְלִהְתעֹוְררּות,.ְלִהְתַחּזֵ י.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ּכִ

ֲאוֹות. ִמּתַ ּוְלִהְתַרֵחק. טֹוִבים,. ים. ּוְבַמֲעׂשִ טֹובֹות. ִמּדֹות. ּבְ ׁש. ּוְלִהְתַחּדֵ

ֱאֶמת.. ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ר.לֹוֵמד.ּתֹוָרה.ְלׁשֵ ֲאׁשֶ ֶזה.הּוא.זֹוֶכה.ּכַ ּלָ ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ׁשֶ

ָממֹון. ל. ׁשֶ ּבְ אֹו. ן. ַלְמּדָ ֵרא. ּקָ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ַרק. ָמּה,. ִלׁשְ ּלֹא. ׁשֶ ּלֹוֵמד. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל.

ָיכֹול. ֵאינֹו. ֶזה. ּכָ ָאָדם. אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ֵבָלה,. ִמּנְ רּוַע.הּוא. ּגָ ֲאַזי. ֵאּלּו,. ּבְ ְוַכּיֹוֵצא.

ּלֹא. י.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ׁשֶ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּכִ ּמְ א,.ּכַ ּנָ רּוַח.ַהּתַ ק.ּבְ ּבֵ ְלִהּדַ

יק.ָהֱאֶמת.. ה.ׂשֹוֵנא.ְוחֹוֵלק.ַעל.ַצּדִ ָמּה,.ֵאינֹו.ֵמִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת,.ְוַנֲעׂשָ ִלׁשְ

ַהְינּו. לּות,. ּגָ ּבַ ִנְמֵצאת. ה. ּפֶ ַעל. ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ׁשֶ ִכיָנה,. ְ ַהּשׁ לּות. ּגָ ִנְקָרא. ְוֶזה.

אּות. ם.ּגֵ ן.ַהּלֹוֵמד.ְלׁשֵ ְמּדָ ל.ַהּלַ ִפיו.ׁשֶ ּבְ
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יד

ֱאֶמת,. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ּוְלׁשֵ רּות. ַכׁשְ ּבְ ּתֹוָרה. ַהּלֹוֵמד. ַהְינּו. ר,. ׁשֵ ַהּכָ ן  ְמּדָ ַהּלַ

ְיֵדי. ַעל. ַהּקֹוְדִמים,. ִעיִפים. ּסְ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְרִמית,. ּתַ ׁשּום. ִלי. ּבְ

יב.הּוא. ׁש.ַהּתֹוָרה,.ֵמׁשִ יק.ְמַחּדֵ ּדִ ל.ַהּצַ א.אֹו.ׁשֶ ּנָ ּלֹוֵמד.ֶאת.ּתֹוַרת.ַהּתַ ׁשֶ

ֶבר". ּקֶ ְפתֹוָתיו.ּדֹוְבבֹות.ּבַ ְקָרא."ׂשִ ּנִ ם.ְלגּוָפם,.ַמה.ׁשֶ ֶאת.ַנְפׁשָ

טו

יר. ֵדי.ְלַהְזּכִ ֵאר.ַהּגֹוָלה",.ּכְ ְלָחן.ָערּוְך,.ִעם."ּבְ טֹוב ִלְלֹמד.ּפֹוֵסק,.ַהְינּו.ׁשֻ

ְלָחן.ָערּוְך.אֹותֹו. ׁשֻ ין.ּבְ ׁש.ֶאת.ַהּדִ ִחּדֵ ֶ א.אֹו.ַהּפֹוֵסק.ּשׁ ּנָ ם.ַהּתַ ֶאת.ׁשֵ

ִלּמּוד. ַעת. ׁשְ ּבִ יק. ּדִ ַהּצַ אֹו. א. ּנָ ַהּתַ ם. ׁשֵ ַרת. ַהְזּכָ ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ לֹוֵמד.. הּוא.

יק,. ּדִ ַהּצַ אֹו. א. ּנָ ַהּתַ רּוַח. ּבְ ָמּה. ִלׁשְ ַהּלֹוֵמד. ל. ׁשֶ רּוחֹו. ק. ּבֵ ִמְתּדַ ּתֹוָרָתם,.

ְלֶמֶדת. ׁשּו.ְוִגּלּו.ֶאת.ַהּתֹוָרה.ַהּנִ ִחּדְ ׁשֶ

טז

ם. ּלֹא.ְלׁשֵ ֱאֶמת,.ׁשֶ ּבֶ ַמִים. ם.ׁשָ ה,.ַהְינּו.ְלׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.

ִעיִפים.ַהּקֹוְדִמים,.ַעל.ְיֵדי. ּסְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ה,.ּכַ ֵאּלֶ בֹוד,.ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ּכָ

ֲעֵבָרה. עֹוְבֵרי. ַהְינּו,. ִלְתׁשּוָבה.. ְוֵגִרים. ָרֵאל. ִיׂשְ ֵעי. ּפֹוׁשְ ְמעֹוְרִרים. ֶזה.

ם. ְרּכָ ַרְך,.ִמְתעֹוְרִרים.ָלׁשּוב.ִמּדַ ם.ִיְתּבָ ֵ ִהְתַרֲחקּו.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ָרֵאל.ׁשֶ ׂשְ ִמּיִ

ֵמֻאּמֹות. ַוֲאִפילּו. ַהּתֹוָרה,. ּוְלִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ּוְלִהְתָקֵרב. ָהָרָעה,.

ִאי. ֲאָבל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶלֱאמּוַנת. ּוְלִהְתָקֵרב. ר. ּיֵ ְלִהְתּגַ ִמְתעֹוְרִרים. ָהעֹוָלם.

ֲעָנָוה. ת. ִמּדַ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ּתֹוָרה. ִלְלֹמד. ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.י"ד. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַתְכִלית,.ּכַ ְפלּות.ּבְ ְוׁשִ
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יז

ְך. ל.ּכָ רּות.ּכָ ה.ּוְבַכׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ְלִמיד.ָחָכם,.ָצִריְך.ִלְלֹמד.ּבִ ל ָאָדם.ּוִבְפָרט.ּתַ ּכָ

ּמֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.יּוַכל. ׁשֶֹרׁש.ַהְנׁשַ ִאיר.ְוַיְזִריַח.ִלּמּוד.ּתֹוָרתֹו.ּבְ ּיָ ַעד.ׁשֶ

ְוַעל. ּנּו,. ִמּמֶ ֲאִפילּו.ָהְרחֹוִקים. ְוֵגִרים,. ִעים. ְרׁשָ ִלְתׁשּוָבה. ּוְלעֹוֵרר. ְלָקֵרב.

ה. ָ ְקֻדּשׁ ּלֹא.ּבִ ּלֹוֵמד.ׁשֶ ׁשֶ ְלִמיד.ָחָכם..ֲאָבל.ּכְ נֹו.ִיְהֶיה.ּתַ ם.ּבְ ּגַ ה,.ׁשֶ ְזּכֶ ְיֵדי.ֶזה.ּיִ

ּמֹות,.ֲאַזי. ִלּמּודֹו.ְלָהִאיר.ֶאת.ׁשֶֹרׁש.ַהְנׁשַ ּיּוַכל.ּבְ רּות.ָהְראּוָיה.ַעד.ׁשֶ ְוַכׁשְ

ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה. ְלֹמד. ּלִ ׁשֶ יּוַבן,. יָלא. ִמּמֵ ָחָכם.. ְלִמיד. ּתַ ִיְהֶיה. לֹא. נֹו. ּבְ

ֱאֶמת. קָֹרב.ֵאָליו.ּבֶ ּמְ י,.ּוִמי.ׁשֶ יק.ֲאִמּתִ ָסִעיף.ֶזה,.זֹוֶכה.ַרק.ַצּדִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

זֹו. ִחיַנת.ִלּמּוד.ּכָ הּו.ִמּבְ ֶ ם.הּוא.ִלְזּכֹות.ְלַמּשׁ ָיכֹול.ּגַ

יח

ִמְתּבֹוֵדד. הּוא. ם. ׁשָ ם,. ְמֻסּיָ ָמקֹום. ּבֹוֵחר. ֶ ּשׁ ַהְינּו. ִהְתּבֹוְדדּות,. ְיֵדי. ַעל 

ּדֹות. ָכל.ַהּמִ הֶֹגן.ְוָכָראּוי.ּבְ יו,.ִאם.ִמְתַנֵהג.ּכַ ַעְצמֹו.ּוְבַמֲעׂשָ ּוִמְתּבֹוֵנן.ּבְ

הּוא. יו,. ּוְבַמֲעׂשָ ִמּדֹוָתיו. ּבְ ִקְלקּול. אֹו. ִעּוּות. ּבְ יׁש. ַמְרּגִ ּוְכׁשֶ ים,. ֲעׂשִ ְוַהּמַ

ְלקּוִלים,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלִיְרָאה,.ַהְינּו. ן.ֶאת.ָהַעְולֹות.ְוַהּקִ ל.ְלַתּקֵ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ְגֶלה,.ַהְינּו. ּנִ ּבַ ּפֹוֵחד.ַלֲעבֹר.ַעל.ְרצֹון.ה'..ְוַעל.ְיֵדי.ִיְרָאה.זֹוֶכה.ְלתֹוָרה.ׁשֶ ׁשֶ

ְכָתב,.ֵהן. ּבִ ּתֹוָרה.ׁשֶ ְגֶלה,.ֵהן.ּבַ תֹוַרת.ַהּנִ ֹפָרׁשֹות.ּבְ ְצוֹות.ַהּמְ ם.ֶאת.ַהּמִ ְלַקּיֵ

יׁש. ְלַהְרּגִ ַהְינּו. ית,. ֲאִמּתִ ַלֲעָנָוה. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ּפֶ ַעל. ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה. ּבַ

ּקּוִנים. ל.ַהּתִ יג.ֶאת.ּכָ לּות.ְלַהּשִׂ ּדְ ּתַ ּוְלָהִבין.ֶאת.ַאְפִסּיּותֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ַהִהׁשְ

ה'. ִיְרַאת. ָראּוי,. ּכָ ִהְתּבֹוְדדּות. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ ָהֲאמּוִרים.

ה. ִלְתִפּלָ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ית,. ֲאִמּתִ ַוֲעָנָוה. ְגֶלה,. ּנִ ּבַ ׁשֶ ּתֹוָרה. ית,. ֲאִמּתִ

ֵעת. ִמּיּות.ּבְ ׁשְ ׁשּות.ְוֶאת.ַהּגַ ל.ֶאת.ַהּיֵ ּזֹוֶכה.ְלַבּטֵ ְמִסירּות.ֶנֶפׁש,.ַהְינּו.ׁשֶ ּבִ

ׁשּום. ּבְ ה.ָאסּור.ַלְחׁשֹב. ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ּבְ יׁש,.ׁשֶ ּזֹוֶכה.ְלַהְרּגִ ה,.ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ
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ל.ָממֹון,.ּוְבׁשּום.ִעְנַין.ֵמִעְנְיֵני.ַהּגּוף,.ַרק.ָצִריְך. ׁשּום.ִעְנַין.ׁשֶ ן,.ּבְ א.ּוַמּתָ ַמּשָׂ

ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ה.ְוִלְזּכֹר.ׁשֶ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ יב.ְלּתֵ ְלַהְקׁשִ

ֵאיָנם. ׁשֶ ֱאֶמת. ִעְנְיֵני. ּתֹוָרה. ּבַ ְלָהִבין. ַהְינּו. ּתֹוָרה,. ִסְתֵרי. ַגת. ְלַהּשָׂ זֹוֶכה.

ַעת. ִרים,.זֹוִכים.ְלאֹור.ַהּדַ ְזּכָ ַהּנִ ּקּוִנים. ְיֵדי.ַהּתִ י.ַעל. ּכִ ְמֹפָרׁש.. ּבִ תּוִבים. ּכְ

ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ְלָכל. ֶלָעִתיד. ה. ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ָהאֹור. הּוא. ׁשֶ ּתֹוָרה,. ּבַ נּוז. ַהּגָ

זֹוֶכה. ְלַמְעָלה,. בָֹאִרים. ַהּמְ ּקּוִנים. ַהּתִ ֶאת. יג. ְלַהּשִׂ ֱאֶמת. ּבֶ לּות. ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ָכל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה,. ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵמִבין.ּבְ ר..ׁשֶ ְזּכָ ַעת.ַהּנִ ה.ְלאֹור.ַהּדַ ָבר.ַעּתָ ּכְ

ִלּקּוֵטי. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ֵפרּוׁש..ּכָ תּוִבים.ּבְ ֵאיָנם.ּכְ ים.ׁשֶ ּיִ ים.ֲאִמּתִ אּוֵרים.ּוֵפרּוׁשִ ּבֵ

ָסִעיף. בָֹאִרים.ּבְ לּו.ַהּמְ ּקּוִנים.ַהּלָ ּזֹוֶכה.ְלָכל.ַהּתִ ֵרי.ָהָאָדם.ׁשֶ ֲהָלכֹות..ַאׁשְ

ֶזה.

יט

ה. עֹוֵרב.ְוַנֲעׂשָ ָניו.ּכְ ִחיר.ֶאת.ּפָ ׁשְ ּמַ ְלִסְתֵרי ַהּתֹוָרה.ָיכֹול.ִלְזּכֹות.ַרק.ִמי.ׁשֶ

ַעְצמֹו. ְלַהֲחִזיק. ְמָנת. ַעל. לֹוַמר,. ּכְ ָניו.. ּבָ ַעל. עֹוֵרב. ּכָ ַאְכָזִרי.

ִמּיּותֹו,. ׁשְ ִליל.ֶאת.ּגַ ל.הּוא.ּכָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְמַבּטֵ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ֱאֶמת.ּבְ ּבֶ

ק. ֱאֶמת.ַרק.ַעל.ְמָנת.ְלִהְתַחּזֵ ּבֶ ָנתֹו.ִהיא. ְוַכּוָ עֹוָלם,. ּבָ ִאּלּו.ֵאינֹו.ִנְמָצא. ּכְ

ִיְרַאת. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ רֹוֶצה. ׁשֶ ָהָאָדם. ַהְינּו. ַהּתֹוָרה.. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ּבְ

לֹום,. ִיּסּוִרים.ַחס.ְוׁשָ הּו.ּבְ ַרְך.ְמַנּסֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי,.ַהּשׁ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּכָ ֵ ַהּשׁ

ֱאֶמת. ּבֶ הּוא. ְוָחֵרד. ָיֵרא. ִאם. ִלְראֹות. ְוכּו',. ַפְרָנָסה. ּבְ ֵהן. ְבִריאּות. ּבִ ֵהן.

ְוַגם.סֹוֵבל.הּוא. ִיּסּוִרים,. ִחירֹות.ֵמֲחַמת. ַמׁשְ ָניו. ּפָ ׁשֶ ִיּסּוִרים.ַעד. ְוסֹוֵבל.

ת. לֹום,.אֹו.ֻחְלׁשַ ְרָנָסה.ַחס.ְוׁשָ ֲחקּות.ּפַ יתֹו,.אֹו.ּדַ ֵני.ּבֵ ָניו.ּוִמּבְ ִיּסּוִרים.ִמּבָ

ִיְרָאתֹו.ְוִקּיּום. ם.ָאז.ּבְ ָכל.זֹאת.ַמֲחִזיק.ַעְצמֹו.ּגַ ָלן,.ְוִאם.ּבְ ַהּגּוף,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ַהְינּו. ּתֹוָרה.. ִסְתֵרי. ְלָהִבין. ל. ְמֻסּגָ ֶזה. ּכָ ָאָדם. ֱאֶמת,. ּבֶ ָראּוי. ּכָ ַהּתֹוָרה.
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ֵאיָנם. ָכל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ים.ּבְ ּיִ ים.ֲאִמּתִ אּוֵרים.ּוֵפרּוׁשִ ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ּבֵ ׁשֶ

ים. ְמֹפָרׁשִ

כ

ַהְינּו,. קֶֹדׁש.. ֲאִכיַלת. ּבַ ָאסּור. ָזר. ְוָכל. "קֶֹדׁש",. ים. ְמֻכּנִ ּתֹוָרה. ִסְתֵרי 

ֲאוֹוָתיו.ּוִמּדֹוָתיו.ָהָרעֹות,. ַבר.ֶאת.ּתַ ּלֹא.ִהְכִניַע.ְולֹא.ׁשָ ָהָאָדם.ׁשֶ

ָעָליו. עֹוְבִרים. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ יֹון. ּסָ ּנִ ּבַ ָעַמד. ְולֹא.

ָיכֹול. ְוֵאינֹו. "ָזר",. ה. ְמֻכּנֶ ֶזה. ָאָדם. ּוְבַפְרָנָסה,. ַהּגּוף. ְבִריאּות. ּבִ ִיּסּוִרים.

ה. ָ ֻדּשׁ ִסְתֵרי.ַהּתֹוָרה..ִמן.ַהּקְ ִזים.ּבְ ֻרּמָ ים.ַהּמְ ּיִ ּמּוִדים.ָהֲאִמּתִ ְלָהִבין.ֶאת.ַהּלִ

קֶֹדׁש.. י. ַאְנׁשֵ ַרק. ְלָהִבין,. ַהְינּו. ֶלֱאכֹל,. ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. ּתֹוָרה,. ִסְתֵרי. ּבְ ׁשֶ

ִמן. ַעְצָמם. ְך. ּוְלַזּכֵ ׁש. ְלַקּדֵ ֱאֶמת. ּבֶ ִלים. ּדְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ים. ָהֲאָנׁשִ ַרק. ַהְינּו,.

ִסְתֵרי.ַהּתֹוָרה.. ּבְ ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ְיכֹוִלים.ְלָהִבין.ֶאת.ָהְרָמִזים.ׁשֶ ַהּתַ

ה.ִסְתֵרי.ּתֹוָרה. ָסִעיף.י"ח.ְמבָֹאר.ַמה.ְמֻכּנֶ ּבְ

כא

ּתֹוָרה. ַעת. ּדַ ַרת. ַהְחּדָ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. עֹוָלם,. ּבָ ַהּתֹוָרה. ַכת. ַהְמׁשָ ְיֵדי. ַעל 

א. ַמּשָׂ ִעְנְיֵני.ָהעֹוָלם,.ּבְ ים.ָהעֹוְסִקים.ּבְ ֵהם.ֲאָנׁשִ י.ָהעֹוָלם,.ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּבְ

ם. ֵ ם.ֵהם.ְצִריִכים.ִלְזּכֹר.ֶאת.ַהּשׁ ּגַ יׁשּו.ׁשֶ ִבינּו.ְוַיְרּגִ ּיָ ן.ּוִבְמָלאכֹות,.ׁשֶ ּוְבַמּתָ

ְרָנָסָתם. ּפַ ִעְסֵקיֶהם,.ְוֵיְדעּו.ְוַיֲאִמינּו.ׁשֶ ֵהם.ְטרּוִדים.ּבְ ַרְך,.ַעל.ַאף.ׁשֶ ִיְתּבָ

עֹוְסִקים. ּבֹות.ׁשֶ ָאה.ִמּסִ ַרְך,.ְולֹא.ּבָ ִיְתּבָ ם. ֵ ָרִטית.ֵמַהּשׁ ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִהיא.

ְרצֹונֹו. ִלי. ּבְ ְרָנָסה. ּפַ ְלָהִביא. ְיכֹולֹות. ֵאיָנן. ַעְצָמן. ּבְ ּבֹות. ַהּסִ י. ּכִ ֶהן,. ּבָ

א. ַמּשָׂ ִקים.ֵהם.ַלֲעסֹק.ּבְ ַעת.ּתֹוָרה.ִמְתַחּזְ ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ּדַ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ְוַהׁשְ

ים. ְרִמית.ְוָכָזב,.קֹוְבִעים.ִעּתִ ִלי.ּתַ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה,.ּבְ ם,.ּבֶ ן.ּוִבְמַלאְכּתָ ּוַמּתָ
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ְרָנָסָתם,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ה.ִלְצָדָקה.ִמּפַ ֱאֶמת,.ְונֹוְתִנים.ַהְרּבֵ ְלִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ָחה,. ּגָ ֶקת.ֱאמּוַנת.ַהׁשְ ְתַחּזֶ ּמִ עֹוָלם..ַהְינּו.ׁשֶ ַרְך.ּבָ ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ֶכת.ַהׁשְ ִנְמׁשֶ

הּוא. ּוִבְפָרִטּיּות. ְכָלִלּיּות. ּבִ עֹוָלם. ּבָ ְפָעל. ַהּנִ ל. ּכָ ׁשֶ יׁש. ּוְלַהְרּגִ ְלַהֲאִמין.

הּוא.ְמקָֹרב.יֹוֵתר. ָכל.ׁשֶ י.ֶטַבע..ְוָכל.ָאָדם,.ּכְ ַרְך.ְולֹא.ַעל.ּפִ ָחתֹו.ִיְתּבָ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ם. ּוְמַקּיֵ ֱאֶמת,. ּבֶ ּתֹוָרה. ּבַ ַלֲעסֹק. ה. ַרּבֶ ּמְ ֶ ּשׁ ָכל. ּכְ ַהְינּו. ַלּתֹוָרה,.

ְלַהֲאִמין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך.. ִיְתּבָ ָחתֹו. ּגָ ְלַהׁשְ יֹוֵתר. זֹוֶכה. ן. ּכֵ ּתֹוָרה,. ּבַ

ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ הּוא. ָאָדם. ל. ּכָ ִעם. ְפָעל. ַהּנִ ל. ּכָ ׁשֶ יֹוֵתר. יׁש. ּוְלַהְרּגִ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

כב

ִדְבֵרי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּטּוָלּה..ּכַ ְוָקא.ַעל.ְיֵדי.ּבִ ִלְפָעִמים זֹוֶכה.ְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּדַ

ל. ּטּוָלּה.ׁשֶ ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ְמָנחֹות.צט(."ִלְפָעִמים.ּבִ

ה'. ּוַבֲעבֹוַדת. ּתֹוָרה. ּבַ ַלֲעסֹק. ָחֵפץ. ׁשֶ ִמי. י. ּכִ ִקּיּוָמּה".. הּוא. ֶזה. ּתֹוָרה.

ִלי.ׁשּום. ִמיד,.ּבְ ַרְך.ּוַבּתֹוָרה.ּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ בּוק.ּבְ ִמיד,.ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְהיֹות.ּדָ ּתָ

ּוק,.ַלֲעסֹק. ל.ִלְפָעִמים.ְוָלֵצאת.ָלְרחֹוב.ְוַלּשׁ ֶהְפֵסק,.ַרק.ֻמְכָרח.ְקָצת.ְלַבּטֵ

ְכָרח. ּמֻ ִפי.ׁשֶ ְמָלאָכה.ְוַכּיֹוֵצא,.ּכְ ן.אֹו.ּבִ א.ּוְבַמּתָ ַמּשָׂ ָצְרֵכי.עֹוָלם,.ַהְינּו.ּבְ ּבְ

ים. ֶהְכֵרִחּיִ ֵהם. ׁשֶ ֲאֵחִרים. ִעְנָיִנים. ל. ׁשֶ ּבְ ֵהן. ְרָנָסה. ּפַ ל. ׁשֶ ּבְ ֵהן. ַלֲעסֹק,.

ל. ּטֵ ְלִהְתּבַ ֻיְכַרח. ָהָאָדם. ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ב. ְמַסּבֵ ֵאּלּו. ל. ּכָ י. ּכִ ֱאֶמת.. ּבֶ

ְטָרא. ְלּבּוֵלי.ַהּסִ רּו.ָעָליו.ּבִ ּבְ ּלֹא.ִיְתּגַ ְכֵדי.ׁשֶ ה.ּבִ ל.ִעְנְיֵני.עֹוָלם.ַהּזֶ ׁשֶ ְמַעט.ּבְ

עֹוֵסק. הּוא. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ָרִעים,. ְוִהְרהּוִרים. ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ַהְינּו. ַאֳחָרא,.

ּתֹוָרה.ּוַבֲעבֹוָדה. י.ִאם.ַיֲעסֹק.ָהָאָדם.ּבַ ַרְך..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ּתֹוָרה.ּוַבֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ּבַ

ּנּו.ְלַגְמֵרי,. ל.ִמּמֶ ּטֵ ְתּבַ ִלי.ׁשּום.ֶהְפֵסק,.ֵיָחֵלׁש.ָחִליָלה.ֹמחֹו,.ְוָחְכָמתֹו.ּתִ ּבְ

ְללֹא. ֲעבֹוָדתֹו. ֵמֲחַמת. ָעָליו,. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ָהָעלּול. ַהּמַֹח. ְלּבּול. ּבִ ֵמֲחַמת.
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עֹוֵסק. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ּוְלַדְעּתֹו,. ְלֹמחֹו. ֵנֶזק. ָחִליָלה. יַע. ַיּגִ ּלֹא. ׁשֶ ּוִבְכֵדי. ֶהְפֵסק..

ִדּבּור.ֵהן. ָבה.ֵהן.ּבְ ַמְחׁשָ ֵהר.ְמֹאד.ֵמָרע,.ֵהן.ּבְ ִעְנְיֵני.ָהעֹוָלם,.ָצִריְך.ְלִהּזָ ּבְ

ל.ִמן.ַהּתֹוָרה.ּוִמן. יַח.ָיבֹוא,.לֹא.עֹוד.ִיְצָטְרכּו.ְלַבּטֵ ׁשִ ּמָ ׁשֶ ה..ֲאָבל.ּכְ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֶאת. ל. ְלַבְלּבֵ ֻטְמָאה. עֹוד. ֵהא. ּתְ לֹא. ָאז. י. ּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ֵבקּות. ַהּדְ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ט"ז( ן.ּבְ ַהּמַֹח..)ַעּיֵ

כג

אּוֵרים. רֹוֶצה.ְלָהִבין.ּבֵ אּוֵרי.ַהּתֹוָרה,.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ יְך.ּבֵ ָחֵפץ.ְלַהְמׁשִ ִמי ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ְלִהְתָקֵרב. ְלִהְתעֹוֵרר. ְכֵדי. ּבִ ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ

ַגֲחֵלי.ֵאׁש.. ּבּוֵרים.לֹוֲהִטים.ּכְ ֱאֶמת,.ָצִריְך.קֶֹדם.ִלְמׁשְֹך.ְלַעְצמֹו.ּדִ ַרְך.ּבֶ ִיְתּבָ

ן.ּבֹו. ּתֵ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ּוְבַתֲחנּוִנים.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְתִפּלָ ִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ּצָ ַהְינּו.ׁשֶ

ִמְתעֹוְרִרים. ֱאֶמת. ִפיַלת. ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ית.. ֲאִמּתִ ְוִהְתַלֲהבּות. ִהְתעֹוְררּות.

ְלתֹוָרה. ְוִהְתַלֲהבּות. ִהְתעֹוְררּות. ָעָליו. יַע. ּפִ ַמׁשְ ְוהּוא. ַרְך,. ִיְתּבָ ַרֲחָמיו.

ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ אּוֵרים. ּבֵ ְלָהִבין. ֶכל. ְוׂשֵ ַעת. ּדַ ּבֹו. ְונֹוֵתן. ה. ְוִלְתִפּלָ

ּתֹוָרה,.ְללֹא.ׁשּום.ָטעּות. ּבַ

כד

ׁש. ּוְלַבּקֵ ֲחנּוִנים. ּתַ תֹו. ִפּלָ ּתְ ַלֲעׂשֹות. ָצִריְך. ּמּוד,. ַהּלִ ִלְפֵני. ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ

ם. ֵ ַהּשׁ ּלֹא.ַיְחׁשֹב.ׁשֶ ם..ַהְינּו.ׁשֶ ַנת.ִחּנָ ַרְך.ַרק.ַמּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ֵמֲחַמת. ַהּתֹוָרה. אּוֵרי. ּבֵ ְלָהִבין. ֶכל. ְוׂשֵ ַעת. ּדַ לֹו. ָלֶתת. ב". "ְמֻחּיָ ַרְך. ִיְתּבָ

ָצִריְך. ם. ּגַ ְוָדל.. ָרׁש. ּכְ ׁש. ְלַבּקֵ ָצִריְך. ַרק. ַהּטֹוִבים,. יו. ַמֲעׂשָ אֹו. ִצְדקּותֹו.

ְלמּודֹו,. ּתַ ֶאת. ֹמַע. ִלׁשְ ִאים. ַהּבָ ים. ָהֲאָנׁשִ ִעם. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵעת. ּבְ ר. ֵ ְלִהְתַקּשׁ
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ַרְך,.ְוַגם.ָאז. ל.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ְתַקּבַ אי.ּתִ ים.ּוְבַוּדַ ִפיַלת.ַרּבִ תֹו.ִהיא.ּתְ ִפּלָ ְוָאז.ּתְ

ה. ָהָחָכם.ַהּדֹוֵרׁש.ְמַגּלֶ ּתֹוָרה.ׁשֶ ִאים.ֵחֶלק.ּבַ ֵיׁש.ְלָכל.ָאָדם.ִמן.ַהּבָ

כה

ַעל. ָרֵאל..ַהְינּו.ׁשֶ יִכים,.זֹוִכים.ָלבֹוא.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ְמׁשִ ּמַ ְזכּות ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ּבִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה,. ּמְ ּקּוִנים.ּכַ אּוֵרי.ּתֹוָרה.ִעם.ַהּתִ יִכים.ּבֵ ְמׁשִ ּמַ ְיֵדי.ׁשֶ

ָלַדַעת. ָצִריְך. אי. ּוְבַוּדַ ָרֵאל.. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. ָלבֹא. זֹוִכים. ִעיִפים.כ"ג.כ"ד,. ּסְ ּבַ

ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ּקּוִנים. ַהּתִ יָה.ִעם. ּוֵפרּוׁשֶ ּתֹוָרה. אּוֵרי. ּבֵ יְך. ַהְמׁשִ ּלְ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין,.

מֹוֲהַר"ן. ָהַאְדמֹו"ר. ׁשֶ ּוֵמֲחָמת. ֱאֶמת.. יק. ַצּדִ ַרק. ָיכֹול. זֹאת. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ּקּוִנים. ְוַהּתִ ַהּתֹוָרה. אּוֵרי. ּבֵ יְך. ְלַהְמׁשִ ָזָכה. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו.

יג.ֶאת. ׁש.ְוִהּשִׂ ָרֵאל.ַמּמָ מּוָרה,.ֵמֲחַמת.ֶזה.ָזָכה.ָלבֹא.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ֵלמּות.ּגְ ׁשְ ּבִ

ַהְמקָֹרִבים. ים. ְוָהֲאָנׁשִ ֵלמּות.. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ מּוָרה,. ּגְ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ָתּה. ָ ְקֻדּשׁ

ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ּקּוִנים. ַהּתִ ִעם. ּתֹוָרה. ִלְמׁשְֹך. כֹול. ּיָ ׁשֶ י,. ֲאִמּתִ יק. ְלַצּדִ ֱאֶמת. ּבֶ

ַעד. ָרֵאל,. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ. ָלבֹא. ֱאֶמת. ּבֶ ְוַלֲחׁשֹק. ַע. ְעּגֵ ְלִהְתּגַ זֹוִכים. ְלַמְעָלה,.

ֵהם.ְמקָֹרִבים.ֵאָליו.. יק.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ְזכּות.ַצּדִ ׁש,.ּבִ ּזֹוִכים.ָלבֹא.ָלָאֶרץ.ַמּמָ ׁשֶ

ׁש,.ַרק. ָרֵאל.ַמּמָ יק.ָהֱאֶמת.ְוָחֵפץ.ָלבֹא.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ְוִאם.הּוא.ְמקָֹרב.ְלַצּדִ

ָמקֹום. ל. ִמּכָ ה,. ּמָ ׁשָ יַע. ְלַהּגִ ָיכֹול. ֵאינֹו. ּוְכֵבדֹות. ָקׁשֹות. ְמִניעֹות. ֵמֲחַמת.

ר. ִעּקַ ִהיא. ָהֱאֶמת. יק. ְלַצּדִ ית. ָהֲאִמּתִ ַהִהְתָקְרבּות. י. ּכִ ָלַדַעת,. ָצִריְך.

יַע. ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהּגִ ָרֵאל..ְוָאסּור.ְלֶהָעֵצב.ְוִלְדֹאג.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ְקֻדּשׁ

ַעד. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ּוֵבִכּסּוִפים. ה. ְתִפּלָ ּבִ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ַרק. ָרֵאל,. ִיׂשְ ְלֶאֶרץ.

ָרֵאל.. לּו.ְויּוַכל.ָלבֹא.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ּטְ ִניעֹות.ִיְתּבַ ַהּמְ ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ֲעצֹוָתיו. ְוִקּיּום. ְסָפָריו. ִלּמּוד. ִהיא,. ּה. רּוׁשָ ּפֵ יק,. ּדִ ַהּצַ ֶאל. ִהְתָקְרבּות.

ל.מֹוֲהַרַנ"ת. דֹוׁש.ׁשֶ ְלׁשֹונֹו.ַהּקָ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות,.ּבִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֱאֶמת,.ּכַ ּבֶ
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כו

ֵאינֹו. ׁשֶ ַהְינּו. ִחּדּוׁש,. ׁשּום. ּה. ּבָ ֵמִבין. ְוֵאינֹו. ּתֹוָרה. לֹוֵמד. ָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ּיּוַכל. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ֶכל. ְוׂשֵ ָחְכָמה. ִרְמֵזי. ׁשּום. ַתְלמּודֹו. ּבְ ֵמִבין.

תּוב. ּכָ ק.ּוְלִהְתעֹוֵרר,.ַרק.לֹוֵמד.ֶאת.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּכַ ׁש,.ְלִהְתַחּזֵ ְלִהְתַחּדֵ

ל.ָאָדם.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו,. ּמּוד,.ּכָ ּלִ ִזים.ּבַ ֻרּמָ ֶכל.ַוֲהָבָנה.ַהּמְ ִלי.ׁשּום.ׂשֵ ֶפר,.ּבְ ּסֵ ּבַ

ִעּבּורֹו.. ֵעת. ּבְ ָעלּום. ינֹוק. ַהּתִ ׁשֶ מֹו. ּכְ ים. ְמֻכּסִ ְוַדְעּתֹו. ּמֹחֹו. ׁשֶ הּוא. ִסיָמן.

ִלּמּוֵדי. ְוָהֵעָצה.ְלהֹוִליד.ֶאת.ַהּמֹוִחין,.ַהְינּו.ִלְזּכֹות.ְלּמַֹח.ְוַדַעת,.ְלָהִבין.ּבְ

ׁש.ּוְלִהְתעֹוֵרר. ְכֵדי.ְלִהְתַחּדֵ ים,.ּבִ ּיִ ים.ֲאִמּתִ ְכִלּיִ ּלֹוֵמד,.ְרָמִזים.ׂשִ ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

ה,. ְתִפּלָ ּבִ ֵהן. תֹוָרה,. ּבְ ֵהן. ְזָעָקה,. ְיֵדי. ַעל. ִהיא. ָראּוי,. ּכָ ה'. ַלֲעבֹוַדת.

ְך.ְמבָֹאר. ה..ּכָ ִנּיָ ֱאֶמת,.ְללֹא.ׁשּום.ּפְ ב.ּבֶ ית.ֵמעֶֹמק.ַהּלֵ ִהְתעֹוְררּות.ֲאִמּתִ ּבְ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ּבְ

כז

ין. ֵאינֹו.ִמּבֵ ִלּמּודֹו,.ַהְינּו.ׁשֶ ּלֹוֵמד.ּתֹוָרה.ְוֵאינֹו.ֵמִבין.ׁשּום.ִחּדּוׁש.ּבְ ִמי ׁשֶ

ּמּוד,. ַהּלִ ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ִלּמּודֹו,. ִמּתֹוְך. ה. ֲחָדׁשָ ִחּיּות. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך.

ֹוְמִעים,.ַעל. ים.ַהּשׁ ָראּוי.ַלֲאָנׁשִ ּמּוד.ּכָ ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ְלָפֵרׁש.ֶאת.ַהּלִ ּוִבְפָרט.ׁשֶ

ֲהַגם. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ה. ֲחָדׁשָ ִחּיּות. ּבְ ְתעֹוְררּו. ּיִ ׁשֶ ְמָנת.

ִיְרַאת. ֶזה,.ִאם.הּוא.ּבְ ְלמּוד.ּכָ ג.ֲאִפילּו.ִמּתַ ְבָיכֹול.ִמְתַעּנֵ ַרְך.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ה,.ַאף.ַעל. ֵאּלֶ בֹוד.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ם.ָממֹון,.ּכָ ָנה.ְלׁשֵ ּוָ ִלי.ׁשּום.ּכַ ֱאֶמת.ּבְ ם.ּבֶ ֵ ַהּשׁ

ּמּוד. ַהּלִ ֶאת. ְלָפֵרׁש. ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ ָאָדם. ּבּור. ַהּצִ ִלְפֵני. ִיְלַמד. לֹא. ֵכן,. י. ּפִ

ַהּלֹוֵמד. ָהָאָדם. ׁשֶ ד',. יִרים. ִ ַהּשׁ יר. ׁשִ ה. ַרּבָ ִמְדַרׁש. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ

יִבים.ְלקֹולֹו,. ְקׁשִ ים.ַהּמַ ְדַבׁש.ְוָחָלב.ַלֲאָנׁשִ ים.ְוַתְלמּודֹו.ֵאינֹו.ָמתֹוק.ּכִ ַרּבִ ּבָ

הּו.ְלָהִבין,. ַרְך.ִזּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְפֵניֶהם..ֲאָבל.ָהָאָדם.ׁשֶ ּלֹא.ִיְלַמד.ּבִ מּוָטב.ׁשֶ
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ֹאֶפן. ים.ּבְ ַרּבִ ד.ּבָ ַלּמֵ ּמְ יר.ֵהיֵטב.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה,.ַהְינּו.ׁשֶ ְלָפֵרׁש.ּוְלַהְסּבִ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,. ֵ ה.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ִחּיּות.ֲחָדׁשָ יִבים.ִמְתעֹוְרִרים.ּבְ ְקׁשִ ַהּמַ ׁשֶ

ֹוְמָעיו.ִיְתעֹוְררּו.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד. ּשׁ ְכֵדי.ׁשֶ ים,.ּבִ ַרּבִ ד.ּבָ ב.ְלַלּמֵ ָאָדם.ֶזה.ְמֻחּיַ

ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ ּוֵבאּוָריו. ָהֱאֶמת.

ים.טֹוִבים.ְוִלּמּוד.ַהּתֹוָרה. ֲעׂשִ ל.ַהּמַ ְוַתְכִלית.ּכָ

כח

ּתֹוָרה. ּבַ עֹוֵסק. ׁשֶ י. ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ְמָחה.. ְלׂשִ זֹוִכים. ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ְיֵדי. ַעל 

ה,.ַרק.לֹוֵמד.ַעל. ֵאּלֶ בֹוד.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ִביל.ָממֹון,.ּכָ ׁשְ ּלֹא.ּבִ ֱאֶמת,.ׁשֶ ּבֶ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֱאֶמת,.ּכַ ק.ּבֶ ְמָנת.ִלְמצֹוא.ֵעצֹות.ְלִהְתַחּזֵ

ָהָאָדם.לֹוֵמד,.ָצִריְך.הּוא.ְלהֹוִציא.ֵעצֹות. ּמּוִדים.ׁשֶ ל.ַהּלִ ּכָ ּמִ ִסיָמן.ס"א,.ׁשֶ

יו,. ּוְבַמֲעׂשָ ִמּדֹוָתיו. ּבְ ְלִהְתַנֵהג. ֵאיְך. ְלָהִבין. רֹות,. ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות. ּיֹות. ֲאִמּתִ

אי. ַוּדַ ֶזה,.זֹוֶכה.ּבְ ם.ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבָ ֱאֶמת,.לֹא.ְלׁשֵ ה.ּבֶ ְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבִ ׁשֶ ְוֵכן.ּכְ

ה. ִפּלָ ְמַחת.ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ ְמָחה..ְוַעל.ְיֵדי.ׂשִ ה.ְלׂשִ ִפּלָ ַעל.ְיֵדי.ַהּתֹוָרה.ְוַהּתְ

ֵטל. ְלִהּבָ ְולֹא. ֲהדּות. ּיַ ּבַ ק. ְלִהְתַחּזֵ ַהְינּו. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ְלַעּזּות. זֹוֶכה. ֱאֶמת,. ּבֶ

ה,.זֹוֶכה. ָ ְקֻדּשׁ דּות.אֹו.ְמִניעֹות..ְוַעל.ְיֵדי.ַעּזּות.ּדִ ֵני.ׁשּום.ֵליָצנּות,.ִהְתַנּגְ ִמּפְ

ים,. ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ים,.ְוַעל.ְיֵדי.ַהִהְתָקְרבּות.ְלַצּדִ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ְלִהְתָקֵרב.ְלַצּדִ

מּוַסר. ל. ְלַקּבֵ זֹוֶכה. ֵלָמה,. ׁשְ ֱאמּוָנה. ְיֵדי. ְוַעל. ֵלָמה,. ׁשְ ֶלֱאמּוָנה. זֹוֶכה.

ְהיֹות.ָנע.ָוָנד,.ְוִנּצֹול. ין,.ַהְינּו.ִמּלִ רּוׁשִ ִמּמֹוִכֵחי.ֱאֶמת,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנּצֹול.ִמּגֵ

ְלֵבין. ָרֵאל. ִיׂשְ ין. ּבֵ לֹום. ׁשָ ה. ְוַנֲעׂשֶ עֹוָלם.. ּבָ לֹום. ׁשָ ה. ְוִנְתַרּבֶ ִמַמֲחלֶֹקת,.

ֵני. ׁשְ ּבִ ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ חֹוָתם. ֶאת. ִנים. ְמַתּקְ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ַמִים.. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינּו.

ק. ִמְתַחּזֵ ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאִרים. ַהּמְ ּקּוִנים. ַלּתִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. חֹוָתמֹות..
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ּום. ּשׁ ֹאֶפן.ׁשֶ תֹוְך.חֹוָתם,.ּבְ ְבִחיַנת.חֹוָתם.ּבְ ֵלמּות,.ּבִ ׁשְ ה.ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ם.ּבִ ְוֶנְחּתָ

ֶרְך.ָהֱאֶמת. ר,.ּדֶ ׁשָ ֶרְך.ַהּיָ ְלּבּול.ּוְמִניָעה.ֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ְלָמְנעֹו.ִמּדֶ ּבִ

כט

ֵאיָנם. ׁשֶ ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ִמּתַ ּתֹוָרה. ִמיַעת. ְ ִמּשׁ ְמֹאד. ְלִהְתַרֵחק. ָצִריְך 

ִדין.ְיהּוָדִאין".. ף.רנג(."ׁשֵ יְנָחס.ּדַ דֹוׁש.)ּפִ ּזַֹהר.ַהּקָ ים.ּבַ ֻכּנִ ֲהגּוִנים,.ַהּמְ

ָלן,. ִדים.ְוִסְטָרא.ַאֳחָרא.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֵ ִלים.ֶאת.ּתֹורֹוֵתיֵהם.ִמּשׁ י.ֵהם.ְמַקּבְ ּכִ

ן. ּכֵ ַעל. ּכֹוְזבֹות.. ּתֹורֹות. ַהְינּו. ְנפּולֹות,. ּתֹורֹות. ֵהן. ּתֹורֹוֵתיֶהם. ן. ּכֵ ְוַעל.

ים. רּוׁשִ ִמיד.ּדְ ִנים,.לֹוַמר.ּתָ ֵאיָנם.ְמֻהּגָ ְלִמיֵדי.ַהֲחָכִמים.ׁשֶ ל.ּתַ ם.ׁשֶ ְרּכָ ִמּדַ

ְוָכל. ָלֶהם,. ֹוְמִעים. ַהּשׁ ָהָעם. ֲהמֹון. ָאְזֵני. ּבְ ַרב. ֵחן. ַהּמֹוְצִאים. ִנְפָלִאים.

ל.ּוְמִליָצה.ּוִבְטָעִמים.ִנְפָלִאים.. ָמׁשָ לּוִבים.ּבְ יֶהם.ׁשְ ְבֵריֶהם.ַהּיֹוְצִאים.ִמּפִ ּדִ

ִלים.ֵמֶהם.ׁשּום. יֶהם.ֵאיָנם.ְמַקּבְ רּוׁשֵ ֹוְמִעים.ֶאת.ּדְ ים.ַהּשׁ ל.ָהֲאָנׁשִ ֲאָבל.ּכָ

ְלַהְדִריְך. ְיכֹוִלים. ֵאיָנם. יֶהם. ּוְדרּוׁשֵ ּתֹורֹוֵתיֶהם. י. ּכִ ּקּון,. ּתִ ְוׁשּום. טֹוָבה.

ֶלב.ָאָדם.ָרצֹון. ר,.ְוֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ְלעֹוֵרר.ּבְ ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּטֹוב.ְוַהּיָ ׁשּום.ָאָדם.ּבְ

א,.ַעל.ְיֵדי.ּתֹורֹוֵתיֶהם.ּוְדָרׁשֹוֵתיֶהם.נֹוְפִלים. ַרּבָ ר..ַאּדְ ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּיָ ָלֶלֶכת.ּבְ

ּוְמָחְרִפים. ים. ְמַבּזִ ְוֵהם. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ִלְכִפירֹות. ֹוְמִעים. ַהּשׁ ים. ָהֲאָנׁשִ

ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ַעל. דּות. ַהִהְתַנּגְ ִמיֵני. ל. ּכָ ם. ּגַ ים.. ּיִ ָהֲאִמּתִ ם. ֵ ַהּשׁ ִיְרֵאי. ֶאת.

ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֵאּלּו. יֶהם,.יֹוְצִאים.ִמּתַ ְוַאְנׁשֵ

ל

ם. ִנים.הּוא,.ְלַקּיֵ ֵאיָנם.ְמֻהּגָ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ׁשֶ ֵצל.ִמּתַ ּקּון ְוָהֵעָצה.ְלִהּנָ ַהּתִ

ְיֵדי. ים..ְוַעל. ּיִ ִמְצַות.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים.ְלַתְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ

ֶלֱאמּוָנה. זֹוֶכה. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ֲחָכִמים. ְלִמיֵדי. ּתַ אֹוְרִחים. ַהְכָנַסת. ִמְצַות.
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ְזכּות.ִמְצָוה. ה.ִעּמֹו.ֲחָסִדים,.ּבִ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ית.ּוְלֶחֶסד..ַהְינּו.ַהּשׁ ֲאִמּתִ

ם.ַעל. ית..ּגַ ְפלּות.ֲאִמּתִ ֲעָנָוה.ּוְבׁשִ ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ֶאל.ַהּשׁ ּטֵ זֹו,.ְוזֹוֶכה.ְלִהְתּבַ

ר. ּבֵ ים,.זֹוֶכה.ְלִהְתּגַ ּיִ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ ְיֵדי.ִמְצַות.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים.ּתַ

ּבֹר. ִלׁשְ ְוזֹוֶכה. ד,. ִמְתַנּגֵ ׁשּום. ֵני. ִמּפְ ֵטל. ְלִהּבָ ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ִדים,. ִמְתַנּגְ ַעל.

ַהּטֹוב. ֶאת. ּוְלַהֲעלֹות. ְלָבֵרר. ְוזֹוֶכה. יקֹוְרסּות,. ְוֶאּפִ ִפירֹות. ּכְ ּוְלַהְכִניַע.

ִנים. ֵאיָנם.ְמֻהּגָ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ׁשֶ ל.ּתַ תֹוְך.ּתֹורֹוֵתיֶהם.ׁשֶ ֶהָחבּוי.ּבְ

לא

ה..ַהְינּו.ַעל. ָ ְקֻדּשׁ א.ַעל.ְיֵדי.ַעּזּות.ּדִ ר.ִלְזּכֹות.ְלתֹוַרת.ֱאֶמת.ֶאּלָ ִאי ֶאְפׁשָ

לּות. ּטְ ֵמר,.ְוִאי.ִהְתּבַ ּנָ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת.ַהּשׁ קּות.ּבַ ְיֵדי.ּתֹוֵקף.ְוִהְתַחּזְ

ה",.ְולֹא.ַחס. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ה."ַעּזּות. ְיֻכּנֶ ְוָקא. ּדַ ּוַמְלִעיג..ָלזֹאת. ֵני.ׁשּום.ֵלץ. ִמּפְ

ָהַעּזּות. ּוְכִפי. ִדים.. ּוִמְתַנּגְ ֵלִצים. ּוִבּזּוי.ִעם. ַנאי. ּגְ ְוִדְבֵרי. לֹום.ַמֲחלֶֹקת. ְוׁשָ

יְך. ְלַהְמׁשִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ְלתֹוָרה.. זֹוֶכה. הּוא. ן. ּכֵ ָהָאָדם,. ל. ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

יר. ְלַהְסּבִ זֹוֶכה. ְוַגם. ַעְצמֹו,. ּבְ ְלָהִבין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ

ים. ִחּדּוׁשִ ֶהם.הּוא.עֹוֵסק,.ּבְ ים.ֲאֵחִרים.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ּבָ ּוְלָפֵרׁש.ַלֲאָנׁשִ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ים. ֲאָנׁשִ ְלעֹוֵרר. ִלים. ַהְמֻסּגָ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ

ים. ֲאָנׁשִ י. ּכִ תֹוָרה",. י. "ִחּדּוׁשֵ ים. ְמֻכּנִ ֵאּלּו. ים. ּיִ ֲאִמּתִ אּוִרים. ּבֵ ַהּתֹוָרה..

ְוֵכן. ר.. ָהִעּקָ הּוא. ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ִקּיּום. ּבְ ׁש. ְלִהְתַחּדֵ ָיָדם. ַעל. ִמְתעֹוְרִרים.

ק. ֵאינֹו.ִמְתַחּזֵ ְלַבד.ׁשֶ ּבִ ֲחָמָתּה.לֹא. ּמֵ ׁשֶ ּבֹו.ַעּזּות.ָרָעה,. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ְלֶהֶפְך,.ִמי.

ֶנֶגד. ָניו.ּכְ ּה.ְלָהֵעז.ּפָ ׁש.ּבָ ּמֵ ּתַ ה,.ִמׁשְ ַרּבָ ר.ַעל.ְמִניעֹות,.ַרק.ַאּדְ ּבֵ ְוֵאינֹו.ִמְתּגַ

ים,. ּיִ י.ּתֹוָרה.ֲאִמּתִ ים,.ֵאינֹו.זֹוֶכה.ְלִחּדּוׁשֵ ּיִ ֵרי.ַהּדֹור,.ַהְינּו.ִיְרֵאי.ה'.ֲאִמּתִ ׁשֵ ּכְ

ָלן..ַהְינּו.ִלּמּוָדיו.ִלּמּוֵדי. ְטָרא.ַאֳחָרא.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ל.ּתֹוָרה.ִמן.ַהּסִ ַרק.ְמַקּבֵ

בָֹאר. ּמְ ּבֹו,.ּכַ ַעּזּות.ׁשֶ לּוי.ּבְ ה.ּתָ ּזֶ ל.ָאָדם,.ׁשֶ ֶקר.ֵהם..ּוְלִפי.ּתֹוָרתֹו.ׁשֶ ָזב.ָוׁשֶ ּכָ
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בָֹאר. ּמְ ה,.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ה..ַהְינּו.ִאם.ֵיׁש.ּבֹו.ַעּזּות.ּדִ ן.הּוא.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ְלַמְעָלה,.ּכֵ

ָראּוי.. ית.ּכָ ם.ִהיא.ֲאִמּתִ תֹו.ּגַ אי.ּתֹוָרתֹו.ּתֹוַרת.ֱאֶמת,.ּוְתִפּלָ ַוּדַ ְלַמְעָלה,.ּבְ

ָלן,.ֲאַזי.ּתֹוָרתֹו. ִסְטָרא.ַאֳחָרא,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֲאָבל.ִאם.ַעּזּותֹו.ִהיא.ַעּזּות.ּדְ

ק. ַרֲחָמיו.ְלִהְתַחּזֵ ַרְך.ַיַעְזֶרּנּו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ תֹו.ֵאיָנּה.ֱאֶמת..ַהּשׁ ִפּלָ ֶקר.ְוַגם.ּתְ ׁשֶ

ִסְטָרא.ַאֳחָרא,.ְוִלְזּכֹות.ְלתֹוָרה. ֵצל.ֵמַעּזּות.ּדְ ה,.ְלִהּנָ ָ ְקֻדּשׁ ַעּזּות.ּדִ ִמיד.ּבְ ּתָ

ֶקר. ֱאֶמת,.ְללֹא.ׁשּום.ׁשֶ ה.ּבֶ ּוְתִפּלָ

לב

ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ַעל. ּבָ ַהְינּו. ן.. ְוַלְמּדָ יק. ַצּדִ ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ִהיא,. ָהָאָדם. ֵלמּות  ׁשְ

ָבר.ָאְמרּו.ָעָליו. י.ִאם.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִלְלֹמד,.ּכְ י.ְויֹוֵדַע.ֵסֶפר..ּכִ ֲאִמּתִ

י. ּמִ ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)ֲאבֹות.פ"ב.מ"ו(."ְולֹא.ַעם.ָהָאֶרץ.ָחִסיד"..ׁשֶ

ָלל,.ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְהיֹות.ָיֵרא. ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִלְלֹמד.ּכְ הּוא.ַעם.ָהָאֶרץ,.ַהְינּו.ׁשֶ ׁשֶ

ְלֲעֵדי. ִמּבַ י. ּכִ ְלַהְחִמיר.. ְוֵהיָכן. ְלָהֵקל. ֵהיָכן. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. י. ּכִ ָראּוי,. ּכָ ְוָחֵרד.

ִלּפֹול. ִמיד(. ּתָ ֲחִמיר. ּמַ )ׁשֶ ַה"ְפרּוְמַקייט". ְיֵדי. ַעל. ר. ֶאְפׁשָ ּתֹוָרה,. ַעת. ּדַ

אי. ַוּדַ ַמִים,.ֶזה.ּבְ ּיֹוֵדַע.ִלְלֹמד.ְוֵאינֹו.ְיֵרא.ׁשָ ים..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ְלִמְכׁשֹולֹות.ַרּבִ

ְך.ְמבָֹאר. מּור..ּכָ ע.ּגָ ן.ְוָרׁשָ לֹום.ִלְהיֹות.ַלְמּדָ ר.ַחס.ְוׁשָ י.ֶאְפׁשָ לּום..ּכִ ֵאינֹו.ּכְ

ְיֵרא. ְוֵאינֹו. ִלְלֹמד. ּיֹוֵדַע. ׁשֶ ִמי. י. ּכִ ִסיָמן.ל"א,. ֵחֶלק.א'. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ

ָלן.. ְך.לֹו.ְלַסם.ָמֶות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ה."לֹא.ָזָכה"..ְוַתְלמּודֹו.ֶנְהּפַ ַמִים,.ְמֻכּנֶ ׁשָ

ִפירֹות,. ַמִים,.נֹוֵפל.ְלֵגאּות,.ּכְ ִלי.ִיְרַאת.ׁשָ ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרתֹו.ּבְ ַהְינּו.ׁשֶ

ל. ן.ָצִריְך.ּכָ ָלן..ַעל.ּכֵ ֵהם.ַסם.ָמֶות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ים.ַוֲעוֹונֹות,.ׁשֶ ֲחָטִאים.ַרּבִ

ֱאֶמת. יו..ַרק.ַהּכֹל.ּבֶ ַמֲעׂשָ ּתֹוָרה.ְוָחִסיד.ּבְ ן.ּבַ ל.ִלְהיֹות.ַלְמּדָ ּדֵ ּתַ ָאָדם.ְלִהׁשְ

ָהָאָדם. ֶאת. ִדים. ַלּמְ ַהּמְ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ִלּמּוָדם. ּכְ ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ

ִלּמּוד. ל.ּבְ ּדֵ ּתַ ָהָאָדם.ִמׁשְ ים..ּוְכׁשֶ ֲעׂשִ ּדֹות.ּוְבָכל.ַהּמַ ָכל.ַהּמִ ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ
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ִלי.ׁשּום. ַמִים.ּבְ ם.ׁשָ ָנתֹו.ְלׁשֵ ּוָ ים.טֹוִבים,.ְוָכל.ּכַ ֲחִסידּות.ּוְבַמֲעׂשִ ַהּתֹוָרה,.ּבַ

ֵלם,.ְוהּוא. ְך.הּוא.ָאָדם.ׁשָ ֶקר,.ּדֹוֶמה.הּוא.ְלַמְלָאְך.ה'.ְצָבאֹות..ַהְינּו,.ּכָ ׁשֶ

ל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.לֹוֵמד.הּוא. ר.ֶאת.אֹוִתּיֹות.ַהּתֹוָרה.ְלטֹוב..ַהְינּו,.ִמּכָ ְמַצּיֵ

ִמי. ֲאָבל. ה.. ַרּבָ טֹוָבה. ָלעֹוָלם. ּוֵמִביא. טֹובֹות,. ּוִמּדֹות. טֹובֹות. עֹות. ּדֵ

ַמִים.ְטֵפָלה.ִהיא.ֶאְצלֹו,. ן,.ְוִיְרַאת.ׁשָ ר.הּוא.ִלְהיֹות.ַלְמּדָ ָהִעּקָ ּסֹוֵבר.ׁשֶ ׁשֶ

ר.הּוא. ַמִים,.ֲאָבל.ָהִעּקָ ם.ִיְרַאת.ׁשָ ִריְך.ּגַ ּצָ ּמֹוֶדה.ׁשֶ ָלן,.ַהְינּו.ׁשֶ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

יקֹורֹוס. ָהַפְך.ְלֶאּפִ ֶ מֹו."ַאֵחר".ּשׁ יקֹוְרס.ְוכֹוֵפר,.ּכְ ּמּוד,.ָאָדם.ֶזה.הּוא.ֶאּפִ ַהּלִ

ר. ָהִעּקָ ב.ׁשֶ י.ָחׁשַ ְטעֹות,.ּכִ עֹוָתיו.ַהּכֹוְזבֹות.ּוְסַברֹוָתיו.ַהּמֻ ְוכֹוֵפר.ַעל.ְיֵדי.ּדֵ

הּוא.ַהַלְמָדנּות.

לג

ָסִעיף.ל"ב,. בָֹאר.ּבְ ּמְ ן,.ּכַ יק.ְוַלְמּדָ הּוא.ַצּדִ מּור,.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ יק.ּגָ ֲאִפילּו ַצּדִ

קֹו. יו,.ִהְתעֹוְררּותֹו.ְוֶחׁשְ ְדֵרָגתֹו,.ַהְינּו.ְמֵהְרֵגׁשַ ּנֹוֵפל.ִמּמַ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ּמּוד. ַהּלִ ל. ׁשֶ ֲעָלה. ּמַ ּבַ ק. ְתַחּזֵ ַוּיִ ַעְצמֹו. ַיֲחִזיק. ַרק. ִאם. ֲאַזי. ה',. ַלֲעבֹוַדת.

ָבר.ֶזה.ֵאינֹו.טֹוב,. ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה,.ּדָ ִמיד.ַרק.ּבְ ֲעסֹק.ּתָ ּיַ ַהְמצּוָיה.ּבֹו,.ַהְינּו.ׁשֶ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ מּור,.ּכַ ע.ּגָ ַמִים.ָיכֹול.ְלֵצאת.ָרׁשָ ֵאינֹו.ָיֵרא.ׁשָ ן.ׁשֶ ְמּדָ י.ִמּלַ ּכִ

ִפּלֹות. ם.ּוְלַהְרּבֹות.ּתְ ֵ ִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבְ א.ָצִריְך.הּוא.ְלִהְתַחּזֵ ָסִעיף.ל"ב..ֶאּלָ ּבְ

ַעְזֵרהּו.ָלׁשּוב.ְלַמְדֵרָגתֹו,.ַהְינּו.ְלֶרֶגׁש. ּיַ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ְלַהּשׁ ׁשֹות.ּבֶ ּוַבּקָ

ָנַפל. ֶטֶרם. לֹו. ָהָיה. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת. ק. ְוַהֵחׁשֶ ַהִהְתעֹוְררּות.

ְכֵדי. צּויֹות.ּבֹו.ָעִדין,.ּבִ ְנֻקּדֹות.ַהּטֹובֹות.ַהּמְ ַמח.ּבִ ׂשְ ק.ַוּיִ ְתַחּזֵ ְדֵרָגתֹו,.ַוּיִ ִמּמַ

ִזְכרֹונֹו. מֹוֲהַר"ן. ֵמַאְדמֹו"ר. ְמבָֹאר. ְוֵכן. ַהּקֹוֶדֶמת.. ְלַמְדֵרָגתֹו. ׁשּוב. ּיָ ׁשֶ

ְנֻקּדֹות. ּבִ ְמָחה. ְוַהּשִׂ קּות. ַהִהְתַחּזְ ׁשֶ רפב(,. ִסיָמן. ח"א. )ליקו"מ. ִלְבָרָכה.

ְכָלל.ּוִבְפָרט. ה.ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ק.ּבִ ֶלת.ְלעֹוֵרר.ּוְלַחּזֵ ַהּטֹובֹות,.ְמֻסּגֶ
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לד

עֹוֵסק. לֹום..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ יִקים.זֹוִכים.ְלׁשָ ּדִ ַעל ְיֵדי.ַהּתֹוָרה.ְוַעל.ְיֵדי.ַהּצַ

ְוַכּיֹוֵצא. ָכבֹוד. ָממֹון,. ְגַלל. ּבִ ּלֹא. ׁשֶ ֱאֶמת. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ּתֹוָרה. ּבַ

ַעת. ִלי.ּדַ י.ּבְ ים,.ּכִ ִמּדֹות.ּוְבַמֲעׂשִ ה,.ַרק.ַעל.ְמָנת.ָלַדַעת.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ ֵאּלֶ ּבְ

ֶכת. ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ים.ּכָ ִמּדֹות.ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ

ָלל,. ַעת.ּתֹוָרה.ּכְ ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ִמּדַ ֲאבֹות."ְולֹא.ַעם.ָהָאֶרץ.ָחִסיד",.ַהְינּו.ִמי.ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל. ִלְנהֹג.. ֵאיְך. יֹוֵדַע. ֵאינֹו.

יֵקי.ֱאֶמת,.זֹוֶכה. ית.ְלַצּדִ ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ָסִעיף.ֶזה,.ְוַעל. ּבְ ְלַמְעָלה.

לֹום.. ְלׁשָ ְוזֹוֶכה. ֲהָלכֹות,. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ יו,. ַמֲעׂשָ ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ְלָהִבין.

ּוְמקָֹרב. ֱאֶמת. ּבֶ ּתֹוָרה. ּבַ ָהעֹוֵסק. ָהָאָדם. ֵהן. ָרֵאל,. ִיׂשְ ָלל. ּכְ ֵהן. ַהְינּו,.

ַדְעּתֹו,. לֹום.ּבְ ִמיד.ְלׁשָ ָזב,.זֹוֶכה.ּתָ ִלי.ׁשּום.ּכָ ֱאֶמת,.ּבְ ים.ּבֶ ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ ְלַצּדִ

נֹוֵהג. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ַמה. ָכל. ּבְ י. ּכִ ֵפקֹות.. ּוִמּסְ ְלּבּוִלים. ִמּבִ ִנּצֹול. ְוהּוא.

ֵמֲחַמת. י. ּכִ ל.. ְלּבֵ ִמְתּבַ ֵאינֹו. ִיּסּוִרים,. ּבְ ָחִליָלה. ֵהן. ַהְרָחבֹות,. ּבְ ֵהן. ִעּמֹו,.

ְיֵדי. ְוַעל. ֱאֶמת,. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ּזֹוֶכה. ׁשֶ בֹו,. ׁשְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת.

ְולֹא. ָהְרָחָבה,. ֵעת. ּבְ ְלֵגאּות. נֹוֵפל. ֵאינֹו. ֱאֶמת,. יֵקי. ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות.

ה. ִפּלָ ִיּסּוִרים.ֵאין.ׁשּום.ֵעָצה.ַרק.ּתְ ּלְ ֵעת.ִיּסּוִרים,.ְוהּוא.יֹוֵדַע.ׁשֶ ְלַעְצבּות.ּבְ

ְלעֹוָלם,. ל. ְלּבֵ ִמְתּבַ ֵאינֹו. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ֱאֶמת.. ּבֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ׁשָ ּוַבּקָ

נּוָחה. לֹום.ְוִלּמְ ְוזֹוֶכה.ְלׁשָ

לה

עֹוָלם,.חּוץ.ֵמָחְכַמת. צּויֹות.ּבָ ל.ַהָחְכמֹות.ַהּמְ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות,.ַהְינּו.ּכָ

ַהּתֹוָרה. ָחְכַמת. ּוְכֶנֶגד. ִחיצֹוִנּיֹות.. ָחְכמֹות. ְמֻכּנֹות. ַהּתֹוָרה,.

י. ְך"..ּכִ ל.ַהָחְכמֹות.ֵהם.ִחיצֹוִנּיֹות,.ּוְמכּונֹות."ִסְכלּות".ְו"ֹחׂשֵ ִניִמית,.ּכָ ַהּפְ
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ֲעִנית. ָחְכַמת.ַהּתֹוָרה..ְוַעל.ְיֵדי.ּתַ ר.ִחּיּות,.ָחְכָמה.ְואֹור,.ְמצּוִיים.ַרק.ּבְ ִעּקַ

ָרֵאל,.זֹוִכים.ְלָחְכַמת.ַהּתֹוָרה..ְוַעל.ְיֵדי. ֱאֶמת.ְוַעל.ְיֵדי.ְצָדָקה.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ּבֶ

ְוִיּסּוִרים,. ָצרֹות. ִלים. ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. יִנים,. ַהּדִ ִלים. ּטְ ּוִמְתּבַ ִקים. ִנְמּתָ ֶזה.

ְוזֹוִכים.ִליׁשּועֹות.ְוַלֲחָסִדים.

לו

ל. ׁשֶ יֶהם. ּפִ ֶהֶבל. ְיֵדי. ַעל. ַרק. ים. ַנֲעׂשִ רֹות. ַהּצָ ּוִבּטּול. ָהעֹוָלם. ִקּיּום 

ים. דֹוׁשִ ַהּקְ ּמּוִדים. ַהּלִ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ן.. ַרּבָ ית. ּבֵ ל. ׁשֶ ינֹוקֹות. ּתִ

ן. ּכֵ ַעל. ִויֵרִאים.. ִרים. ׁשֵ ּכְ ִדים. ְמַלּמְ י. ִמּפִ "ֲחָדִרים". ּבַ לֹוְמִדים. ָלִדים. ּיְ ׁשֶ

ד.ֶאת. ַמִים.ְלַלּמֵ ר.ִויֵרא.ׁשָ ׁשֵ ד.ּכָ ׂש.ְמַלּמֵ ל.ּוְלַחּפֵ ּדֵ ּתַ ל.ָאָדם.ְלִהׁשְ ָצִריְך.ּכָ

ד. ְמַלּמֵ לֹו. ְזִמין. ּיַ ׁשֶ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ְוָצִריְך. ָניו,. ּבָ

ל.ַהְיָלִדים.. דֹוׁש.ׁשֶ יֶהם.ַהּקָ ּלֹא.ִיְתַקְלֵקל.ֶהֶבל.ּפִ ֵדי.ׁשֶ ַמִים,.ּכְ ר.ִויֵרא.ׁשָ ׁשֵ ּכָ

ם.. ּלֹוֵמד.ִעּמָ ת.ַהְיָלִדים.ׁשֶ ַ יק.ִלְקֻדּשׁ ַמִים.ַמּזִ ֵאין.ּבֹו.ִיְרַאת.ׁשָ ֶ ד.ּשׁ י.ְמַלּמֵ ּכִ

ִדים. ְמַלּמְ ָלנּו. ְוַיְזִמין. ִנים. ְמֻהּגָ ֵאיָנם. ׁשֶ ִדים. ַלּמְ ִמּמְ יֵלנּו. ַיּצִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִרים.ִויֵרִאים. ׁשֵ ּכְ

לז

ֵעת. לֹום,.ַהְינּו.ּבְ ֵעת.לֹא.טֹוָבה.ַחס.ְוׁשָ ָאָדם.לֹוֵמד.ּבְ ַעל ְיֵדי.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

ם.ֶאת. ּתֹוָרה.ּוְלַקּיֵ ק.ַלֲעסֹק.ּבַ ָלן,.ּוִמְתַחּזֵ ֲעִנּיּות.ְוַדֲחקּות.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּיּום,. ַהּקִ הּוא. ר. ָהִעּקָ י. ּכִ ְלמּודֹו,. ּתַ

ה",.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ֲעׂשֶ א.ַהּמַ ר.ֶאּלָ ְדָרׁש.ִעּקַ ִלְבָרָכה:.)ֲאבֹות.פ"א.מי"ז(."לֹא.ַהּמִ

ה. ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ֶחֶסד..ַהְינּו.ַהּשׁ ַרְך.חּוט.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ יְך.ָעָליו.ַהּשׁ ַמְמׁשִ

יִנים.ְוִקְטרּוִגים..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. ל.ִמיֵני.ּדִ ָניו.ּכָ ים.ּוְמָגֵרׁש.ִמּפָ ִעּמֹו.ֲחָסִדים.ַרּבִ
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ּבּוֵרים. ּדִ ר. ּבֵ יו.ִמּדַ ּפִ מֹור.ֶאת. ּזֹוֶכה.ִלׁשְ ׁשֶ ּבּור,.ַהְינּו. ן.ֶאת.ַהּדִ זֹוֶכה.ְלַתּקֵ

יַח.ִלְפֵני. ׁשֹון.ָהַרע,.ְרִכילּות,.ֵליָצנּות,.ְוכּו',.ְוזֹוֶכה.ְלָהׂשִ גּוִמים,.ַהְינּו.ִמּלָ ּפְ

ה. עֹוׂשֶ ל.ִלּבֹו,.ְלהֹודֹות.לֹו.ַעל.ַהּטֹובֹות.ְוַהֲחָסִדים.ׁשֶ ַרְך.ֶאת.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ִמן. מּוָרה. ּגְ ְיׁשּוָעה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ּוְלַבּקֵ ְחקֹו,. ּדָ ַעת. ׁשְ ּבִ ֲאִפילּו. ִעּמֹו.

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ר. ְלַדּבֵ זֹוֶכה. ְוַגם. ֶהם.. ּבָ רּוי. ׁשָ הּוא. ׁשֶ ָחק. ַהּדְ ּוִמן. ּסּוִרים. ַהּיִ

מּוָרה.ֵמִעְמֵקי.ִלּבֹו. ִהְתעֹוְררּות.ּוֶבֱאֶמת.ּגְ ַרְך.ּבְ ִיְתּבָ

לח

ְכלֹו. ְכִניס.ֶאת.ֹמחֹו.ְוׂשִ ּמַ ֶ ְיֵדי.ּשׁ ּתֹוָרה,.ַהְינּו.ַעל. ְכלֹו.ּבַ ַעל ְיֵדי.ִחּדּוד.ׂשִ

ַעת. ֱאֶמת.ֶאת.ַהָחְכָמה.ְוַהּדַ ּלֹוֵמד.ְוָחֵפץ.ְלָהִבין.ּבֶ ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ּבְ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ְלִהְתעֹוֵרר. ְכֵדי. ּבִ ּלֹוֵמד,. ׁשֶ ּתֹוָרה. ּבַ בָֹאִרים. ַהּמְ

ּזֹוֶכה. ּלֹו..ַהְינּו.ׁשֶ ִדים.ַהּמֹוִחין.ׁשֶ ר,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתַחּדֵ ה.ָהִעּקָ ּזֶ ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ

ֶאת. יר. ְלַהּכִ ית. ָהֲאִמּתִ ַעת. ַהּדַ ּבֹו. ה. ּוִמְתַרּבֶ לּו,. ּדְ ִיְתּגַ ְוָחְכָמתֹו. ּמֹחֹו. ׁשֶ

ֶאת. יר. ְלַהּכִ ִלים. ּדְ ִמְתּגַ ְוָחְכָמתֹו. ְעּתֹו. ּדַ ׁשֶ ּכְ ְוָאז. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ת. דּוּלַ ּגְ

ַרְך,.ַעל.ֲחָטָאיו.ַוֲעוֹונֹוָתיו,. ָניו.ִיְתּבָ ׁש.הּוא.ִמּפָ ּיֵ ַרְך,.ִמְתּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ת.ַהּשׁ דּוּלַ ּגְ

ׁשּוָבה. ר.ַהּתְ י.ִעּקַ ׁשּוָבה..ּכִ ר.ַהּתְ ָחָטא.ֶנְגּדֹו,.ְוֶזה.ִעּקַ ֶ ּוִמְתָחֵרט.ְמֹאד.ַעל.ּשׁ

ל. ק.ּוְלַקּבֵ ָעַבר.ִמּקֶֹדם,.ּוְלִהְתַחּזֵ ִאים.ַוֲעוֹונֹות.ׁשֶ הּוא.ַהֲחָרָטה.ַעל.ַהַחּטָ

ין,. ִפּלִ ּלֹא.ַלֲחטֹא.עֹוד..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוִכים.ְלאֹור.ַהּתְ א.ׁשֶ ַעל.ַעְצמֹו.ְלַהּבָ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ית,. ּוְלַדַעת.ֲאִמּתִ ֱאֶמת. ּבֶ ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ַהְינּו.

ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ל"ח.
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לט

ֵאינֹו.ַמֲאִמין. ִאים.ְלִבּטּול.ּתֹוָרה..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ַגם.ָהֱאמּוָנה.ּבָ ַעל ְיֵדי.ּפְ

ָרִטית,.ַרק.ִנְדֶמה. ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ַרְך.ְמַפְרֵנס.ֶאת.ָהָאָדם.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

לּות.ִויִגיעֹות.ּוְטָרחֹות,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.הּוא.ֻמְטָרד. ּדְ ּתַ ְרֵנס.ֵמִהׁשְ ְתּפַ ּמִ לֹו.ׁשֶ

ַעם. ְרָנָסה.ּוָממֹון,.ְוֵאין.לֹו.ַאף.ּפַ ְגַלל.ּפַ ה.ְיִגיעֹות.ְוִטְרחֹות.ּבִ ַהְרּבֵ ִמיד.ּבְ ּתָ

לּות,. עֶֹנׁש.ּגָ ב.ּבְ ּטּול.ּתֹוָרה.ִמְתַחּיֵ ּתֹוָרה..ּוַבֲעבּור.ֵחְטא.ּבִ ַנאי.ַלֲעסֹק.ּבַ ּפְ

ְלֵטל,. ִמיד.ִלְהיֹות.ָנע.ָוָנד.ּוִמּטַ ְכָרח.ּתָ ּמֻ ָרִכים..ַהְינּו.ׁשֶ ּדְ ְוִטְלטּול.ּוְנִסיעֹות.ּבַ

ֱאֶמת. ּבֶ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ְרָנָסה.. ּפַ ׂש. ְלַחּפֵ ֵדי. ּכְ ְלָמקֹום. קֹום. ִמּמָ ִלְנסַֹע.

אי.לֹא.ַיַעְזֵבהּו.ְוַיְזִמין.לֹו. ַוּדַ ּבְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָרִטית,.ּובֹוֵטַח.ּבְ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ים.ַלּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ָכל.יֹום.ִלְקּבַֹע.ִעּתִ ק.ּבְ ל.ִהְצַטְרכּויֹוָתיו,.ּוִמְתַחּזֵ ּכָ

ְרָנָסה. ּפַ לֹו. ַמְזִמין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַהְינּו. ּוְבֶרַוח.. ָנֵקל. ּבְ ְלַפְרָנָסה. זֹוֶכה.

ַח. ּמֵ ְמׂשַ לֹו. ַמְזִמין. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוַמה. ְמַעּטֹות.. ּוִביִגיעֹות. ִטְרחֹות. ּבְ

ירּות. ֲעׁשִ ִמּבַ יֹוֵתר. ִמיד. ּתָ ֶחְלקֹו. ּבְ ֵמַח. ְוׂשָ ָהְרָחָבה,. ּה. ּבָ יׁש. ּוַמְרּגִ אֹותֹו.

יֹוֵתר. דֹוָלה.ּבְ ַהּגְ

מ

ת. ִמּדַ ׁש.ּבְ ּמֵ ּתַ ם.ְלִהׁשְ ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ָצִריְך.ּגַ י.ּבְ ם ָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ּכִ ּגַ

ָעָליו. רֹות. ּבְ ּוִמְתּגַ ה. ַהְרּבֵ ִלְלֹמד. ק. חֹוׁשֵ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו. קּות.. ּפְ ַהִהְסּתַ

ק. ּפֵ ְרצֹונֹו,.ָצִריְך.הּוא.ְלִהְסּתַ ּתֹוָרה.ּכִ ֵאינֹו.ָיכֹול.ַלֲעסֹק.ּבַ ְמִניעֹות,.ַעד.ׁשֶ

ל.ָהָאָדם.ֵמֲחַמת. ְלּבֵ ם.ִמְתּבַ ּגַ ִלְפָעִמים. ִלְלֹמד.. יק. ְסּפִ ּמַ ׁשֶ ה. ּמָ ּכַ ְמַעט,. ּבִ

ה.ִלְלֹמד.ְוִנְכָסף. ׁש.ַהְרּבֵ ּיֵ ה..ַהְינּו.ׁשֶ ָלאָכה.ְמֻרּבָ ַמן.ָקַצר.ְוַהּמְ ַהּזְ רֹוֶאה.ׁשֶ ׁשֶ

יּוַכל. ּלֹא. ׁשֶ רֹוֶאה. ּוֵמֲחָמת.ׁשֶ ְזַמן.ָקַצר,. ּבִ ּה. ּכּוּלַ ל.ַהּתֹוָרה. ּכָ ִלְלֹמד.ֶאת.

לֹוֵמד. ְוֵאינֹו. ַהּתֹוָרה,. ּמּוד. ִמּלִ ְלַגְמֵרי. הּוא. ִמְתַרֵחק. ַהּכֹל,. ֶאת. ִלְלֹמד.
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ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה,. ּבְ ם. ּגַ קּות. ּפְ ת.ַהִהְסּתַ ִמּדַ ּבְ ן.ָצִריְך.ֶלֱאֹחז. ּכֵ ְמאּוָמה..ַעל.

ל. ּיֹות,.ֵהן.ְמִניעֹות.ׁשֶ ְרצֹונֹו.ֵמֲחַמת.ְמִניעֹות.ֲאִמּתִ ֵאינֹו.ָיכֹול.ַלֲעסֹק.ּכִ ּוְכׁשֶ

ל.ֹחִלי.ַהּגּוף.ָחִליָלה,.אֹו.ְמִניעֹות.ֲאֵחרֹות. ְרָנָסה,.ֵהן.ְמִניעֹות.ׁשֶ ְטָרדֹות.ּפַ

ּמּוָעט..ְואֹוָתּה.ּתֹוָרה. ק.ּבַ ּפֵ ָראּוי,.ָצִריְך.ְלִהְסּתַ ּמּוד.ּכָ ַהּמֹוְנעֹות.אֹותֹו.ִמּלִ

ק. ְלִהְתַחּזֵ הּוא. ְוָצִריְך. ְמֹאד,. ֵעיָניו. ּבְ ֲחׁשּוָבה. ִלְהיֹות. ְצִריָכה. מּוֶעֶטת,.

ֵהא. ּתֹוָרה.מּוֶעֶטת.זֹו.ּתְ ה.ָחִליָלה..ּוְכׁשֶ ל.ֶאת.ַהְמַעט.ַהּזֶ ְמֹאד.לֹא.ְלַבּטֵ

ֶיֶתר. ּבְ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ְמֹאד. ִיְכסֹוף. אי. ַוּדַ ּבְ ֵעיָניו,. ּבְ ֲחׁשּוָבה.

ּמּוד. ַהּלִ ְמַעט. ֶאת. ָראּוי. ּכָ יב. ַיְחׁשִ לֹא. ִאם. ֲאָבל. ֵיכֹוְלתֹו.. ָכל. ּכְ ֵאת,. ׂשְ

ל.ְלַגְמֵרי. ִניעֹות,.ָיכֹול.ִלְגרֹם.לֹו.ָחִליָלה.ְלַבּטֵ ּזֹוֶכה.ִלְלֹמד.ַעל.ַאף.ַהּמְ ׁשֶ

ֶכת. ַמּסֶ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ הּוא,. דֹול. ּגָ ִאּסּור. ְלַגְמֵרי,. ּתֹוָרה. ּוִבּטּול. ּמּוד.. ֵמַהּלִ

חֹוִרין. ן. ּבֶ ה. ַאּתָ ְולֹא. ִלְגֹמר,. ָלאָכה. ַהּמְ ָעֶליָך. "לֹא. פ"ב(. )סֹוף. ֲאבֹות.

ְלָך. ֵיׁש. ִאם. ַהּתֹוָרה. ל. ּכָ ֶאת. ִלְלֹמד. ב. ַחּיָ ֵאיְנָך. ַהְינּו,. ה".. ּנָ ִמּמֶ ֵטל. ְלִהּבָ

ל. ָראּוי,.ֲאָבל.ְלַבּטֵ ּיֹות.ַהּמֹוְנעֹות.אֹוְתָך.ֵמֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּכָ ְמִניעֹות.ֲאִמּתִ

ָכל. ּתֹוָרה.ּבְ ב.ַלֲעסֹק.ּבַ אי.ָאסּור..ְוָכל.ָאָדם.ַחּיָ ַוּדַ ּמּוד.ְלַגְמֵרי,.ּבְ ֶאת.ַהּלִ

ֵאינֹו.ֵמִבין. ׁשּוט.ׁשֶ ל.ָאָדם.ּפָ ה..ְוֵכן.ּכָ ָכל.ֵיכֹוְלתֹו,.ֵהן.ְמַעט.ֵהן.ַהְרּבֵ יֹום.ּכְ

ְלָחן.ָערּוְך. ָכל.יֹום.ִלְלֹמד.ִסְפֵרי.מּוַסר.ְוׁשֻ ב.ּבְ ְלׁשֹון.קֶֹדׁש,.ַחּיָ ְסָפִרים.ּבִ ּבִ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ סֹוֵבב. ֶזה. ּוֵמֲחָמת. ִעְבִרי.. ֵבאּור. ּבְ ִסים. ְדּפָ ַהּמֻ ְסָפִרים. ּבִ

ים. ל.ָהֲאָנׁשִ ּכָ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ִמים,. ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ְמֻתְרּגָ ל. ּכָ ְמַעט. ּכִ ׁשֶ ָיֵמינּו,. ּבְ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּתֹוָרה.ּוְלָהִבין.ֶאת.ָהֱאֶמת,.ּכַ ׁשּוִטים.יּוְכלּו.ַלֲעסֹק.ּבַ ַהּפְ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ ֲהָלכֹות.ּבְ
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מא

ַהְינּו. ים.. ֲחָדׁשִ ָוָאֶרץ. ַמִים. ׁשָ ִנְבָרִאים. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ְיֵדי. ַעל 

ֵאיָנם. ׁשֶ ים. ּיִ ְוָהֲאִמּתִ ים. ַהֲחָדׁשִ ים. רּוׁשִ ְוַהּפֵ אּוֵרים. ַהּבֵ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ

ַעל.ָיָדם.ִמְתעֹוְרִרים. ֶהם.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ יִרים.ּבָ ְסּבִ ּמַ ים,.ׁשֶ ְמֹפָרׁשִ

ְוָהָאֶרץ. ַמִים. ָ ַהּשׁ ים. ׁשִ ִמְתַחּדְ ֶזה. ְיֵדי. ַהּתֹוָרה,.ַעל. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת.

ים,. ּיִ ים.ָהֲאִמּתִ ַעל.ְיֵדי.ַהִחּדּוׁשִ כַֹח.ָחָדׁש.ּוְכִאּלּו.ִנְבְראּו.ֵמָחָדׁש..ַהְינּו.ׁשֶ ּבְ

עֹוָלם..ֲאָבל. עֹות.ּוְבָרכֹות.ּבָ ּפָ ל.ִמיֵני.ַהׁשְ עֹות.ּכָ ּפָ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֻמׁשְ ּמְ ּכַ

ים.ַהּיֹוְדִעים.ִלְלֹמד. ׁש.ֲאָנׁשִ ּיֵ ֶקר,.ַהְינּו.ׁשֶ ל.ׁשֶ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ם.ִחּדּוׁשֵ ְמצּוִיים.ּגַ

מּור.. ֶקר.ּגָ ה.ֵהם.ׁשֶ ים.ַעל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה,.ְוֵאּלֶ אּוֵרים.ּוֵפרּוׁשִ ְואֹוְמִרים.ּבֵ

רּו. ְולֹא.ִהְתַגּבְ ְוִנְסיֹונֹות,. ְמִניעֹות. ּבֹר. ְוִלׁשְ יֹון. ִנּסָ ּבְ י.לֹא.ָטְרחּו.ַלֲעמֹוד. ּכִ

ְלמּוָדם,. ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ּוֵמֲחָמת.זֹאת.ּתַ ַעל.ַעְצָמם.ְלִהְתַרֵחק.ִמּתַ

יֶהם. ְוִחּדּוׁשֵ ְלמּוָדם. ּתַ ְיֵדי. ְוַעל. מּור.ֵהם.. ּגָ ֶקר. ׁשֶ יֶהם,. ּוֵפרּוׁשֵ אּוֵריֶהם. ּבֵ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ִמְתַרֲחִקים.ָחִליָלה.ֵמַהּשׁ

א.ָרָעב.ָלעֹוָלם.ְוִנּזֹוֶקת. ֶקר,.ּבָ ל.ׁשֶ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ם.ַעל.ְיֵדי.ִחּדּוׁשֵ ִסיָמן.כ"ח..ּגַ

ֵצל. ְלִהּנָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ ְמֹאד. ְוָצִריְך. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ְרָנָסה. ַהּפַ

ה. י.ּתֹוָרה.ֵאּלֶ ֵצל.ִמִחּדּוׁשֵ ּקּון.ְוָהֵעָצה.ְלִהּנָ ֶקר..ַהּתִ ל.ׁשֶ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ִמִחּדּוׁשֵ

ִמיד. ּתָ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָהַרע,. ָלׁשֹון. ִמיַעת. ְ ּוִמּשׁ ּבּור. ִמּדִ ְמֹאד. ֵמר. ָ ְלִהּשׁ הּוא.

ם. ֵ ַהּשׁ ַיַעְזֵרהּו. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָהַעְצבּות.. ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ּוִבְפָרט. ְמָחה,. ׂשִ ּבְ

ֶקר. ׁשֶ י. ַאְנׁשֵ ֵהם. ִמי. ְלָהִבין. ים. ּיִ ֲאִמּתִ ּוְלַדַעת. ֶכל. ְלׂשֵ ִלְזּכֹות. ַרְך. ִיְתּבָ

ֵצל.ֵמֶהם. ֶקר.ְוָכָזב,.ַוֲאַזי.ִיּנָ ֶהם.ׁשֶ ּלָ י.ּתֹוָרה.ׁשֶ ִחּדּוׁשֵ ׁשֶ
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מב

ּמּוד. ֱאֶמת.ְוִקּיּום.ַהּלִ ַעל ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ֱאֶמת,. ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ י.ַעל. ּכִ ה,.זֹוֶכה.ַלֲאִריכּות.ָיִמים.. ְלַמֲעׂשֵ

יְך. ים",.ּוַמְמׁשִ ה."ָחי.ַהַחּיִ ַרְך.ַהְמֻכּנֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַמִים,.הּוא.קֹוֵרא.ְלַהּשׁ ם.ׁשָ ְלׁשֵ

ְלהֹוִציא. ָצִריְך. ּתֹוָרה,. ּלֹוֵמד. ּוְכׁשֶ ָיִמים.. ַוֲאִריכּות. ים. ַחּיִ ַרְך. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו.

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ְך.הּוא.זֹוֶכה.ִלְקרֹא.ְלַהּשׁ ַעל.ְיֵדי.ּכָ ה,.ׁשֶ בֹות.ִמן.ַהּפֶ ֶאת.ַהּתֵ

ה. יְך.ֵמִאּתֹו.ֲאִריכּות.ָיִמים.ְוטֹוָבה.ַרּבָ ּוְלַהְמׁשִ

מג

ֱאֶמת,.ָיכֹול.לֹוַמר.מּוַסר.ּוְלהֹוִכיַח.ֲאִפילּו.ֶאת. ַעל ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ְבֵרי.הֹוָכָחה.ְצִריִכים. ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ֵאּלּו.ּדִ י.ׁשֶ ּנּו,.ַאף.ַעל.ּפִ ָהְרחֹוִקים.ִמּמֶ

ְלִהְתעֹוְררּות,. מּוַסר. הֹוָכָחה,. ְבֵרי. ּדִ ִמיֵני. ל. ּכָ ְמצּוִיים. י. ּכִ ָלֶהם..

ְלהֹוִכיָחם. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ים. ָהֲאָנׁשִ ַוֲאִפילּו. טֹובֹות.. ְלִמּדֹות. ְוֵכן. קּות,. ְלִהְתַחּזְ

ְיֵדי. ַעל. ֵכן,. י. ּפִ ַעל. ַאף. ְלהֹוִכיָחם,. ּיּוַכל. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ֵאָליו. ְקרֹוִבים. ֵאיָנם.

ל. רֹז.ׁשֶ ָראּוי,.ׁשֹוְמִעים.ָהְרחֹוִקים.ֶאת.קֹול.ַהָכּ ֱאֶמת.ּכָ ּתֹוָרה.ּבֶ ִעּסּוקֹו.ּבַ

ים.ָהְרחֹוִקים. ִמיד.ְוקֹוֵראת.ַלֲאָנׁשִ י.ַהּתֹוָרה.צֹוַוַחת.ּתָ ה..ּכִ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה.ַהּקְ

ֵאֲהבּו.ֶפִתי...".ַרק.ֵאין. ָתִים.ּתְ ֵלי.א,.כב(."ַעד.ָמַתי.ּפְ ַרְך:.)ִמׁשְ ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ

ְרמּו.ָהֲעוֹונֹות.. ּגָ ֶ ׁשֹוְמִעים.ֶאת.קֹול.ַהּתֹוָרה,.ֵמֲחַמת.ַהַהְסָתרֹות.ָהַרּבֹות.ּשׁ

ים,. ֲעוֹונֹות.ַרּבִ ָלן.ּבַ ִעים.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ּקָ ים.ָהֵאּלּו.ְמׁשֻ ָהֲאָנׁשִ ַהְינּו.ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ַרְך.ּוִמן.ַהּתֹוָרה,.ְוֵאיָנם.ׁשֹוְמִעים.ֶאת.קֹול. ן.ִהְתַרֲחקּו.ֵמִאּתֹו.ִיְתּבָ ְוַעל.ּכֵ

ָרה. ַהְסּתָ ּבְ נּו. ֵמִאּתָ ֶנְעָלם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֲעוֹונֹוֵתינּו,. ּוֵמֲחָמת. ַהּתֹוָרה..

ר. ַהְסּתֵ "ְוָאנִֹכי. ל"א(:. ָבִרים. )ּדְ ּתֹוָרה. ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָרה,. ַהְסּתָ תֹוְך. ּבְ ׁשֶ

ר.ַעְצִמי. ֶכם.ָוַאְסּתִ ְרּבּו.ָחִליָלה.ָעוֹון.ֶאְתַרֵחק.ֵמִאּתְ יר"..ַהְינּו,.ִאם.ּתַ ַאְסּתִ
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ל. ה.ּכָ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ְמַגּלֶ ּמְ ֱאֶמת,.ּכַ ם..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ִמּכֶ

ֲאִפילּו. ָראּוי.הּוא.ּפֹוֵעל,.ׁשֶ ִמיֵני.ַהְסָתרֹות..ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּכָ

ִיְתעֹוְררּו. ַהּתֹוָרה,. ּוִמן. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד. ִהְתַרֲחקּו. ׁשֶ ים. ָהֲאָנׁשִ

ׁשּובּו.ֶאל.ה'. ּיָ ְמעּו.ֶאת.קֹול.ַהּתֹוָרה.ּומּוָסָרּה,.ַעד.ׁשֶ ְוִיׁשְ

מד

ַרְך.ּוִמן.ַהּתֹוָרה,.ְיכֹוִלים.ָלׁשּוב. ם.ִיְתּבָ ֵ ְתַרֲחקּו.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ּנִ ים.ׁשֶ ם ֲאָנׁשִ ּגַ

ִהְתַרֲחקּות. ּבְ י. ּכִ ה,. דֹוׁשָ ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ ּוְלִהְתָקֵרב.ֵאָליו.ַעל.

ַרְך,. ִיְתּבָ ֵאָליו. ָהיּו.ַרק.ְמַעט.ְקרֹוִבים. ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ֵיׁש. ַמְדֵרגֹות,. ה. ּמָ ּכַ ֵיׁש.

ְכחּו.אֹותֹו. ָ ּשׁ ְך.ַעד.ׁשֶ ל.ּכָ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ְוִהְתַרֲחקּו.ּכָ ֵ ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ּלֹא. ַרְך,.ַהְינּו.ׁשֶ עֹוד.זֹוְכִרים.אֹותֹו.ִיְתּבָ ים.ׁשֶ לֹום,.ְוֵיׁש.ֲאָנׁשִ ְלַגְמֵרי,.ַחס.ְוׁשָ

ֶרְך.ַהּתֹוָרה,.ַרק.ֵאיָנם. ר.ּדֶ ׁשָ ֶדֶרְך.ַהּיָ ִהְתַרֲחקּו.ְלַגְמֵרי.ּוִבְרצֹוָנם.ָלֶלֶכת.ּבְ

ָהָרעֹות,. ּוִמּדֹוֵתיֶהם. ֲאוֹוֵתיֶהם. ּתַ ּבֹר. ְוִלׁשְ ִיְצָרם. ַעל. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ְיכֹוִלים.

ּיּום.ַהּתֹוָרה..ֲאָבל.ַעל. ם.ּוִמּקִ ֵ ְרַאת.ַהּשׁ ם.ְמֻרָחִקים.ִמּיִ ֲחַמת.זֹאת.ֵהם.ּגַ ּמֵ ׁשֶ

קֹול. ֶאת. ְמעּו. ִיׁשְ ם. ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּפֹוֲעִלים. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ְיֵדי.

ם.ֶאל.ה'. ׁשּובּו.כּוּלָ ַעְצָמּה,.ַוּיָ ל.ַהּתֹוָרה.ּבְ רֹוז.ְוַהּתֹוֵכָחה.ׁשֶ ַהּכָ

מה

ּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה. ל.ִמּלִ ַקּבֵ ּיְ ֹאֶפן.ׁשֶ ר ָאָדם.לֹוֵמד.ּתֹוָרה,.ָצִריְך.ִלְלֹמד.ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ּיֹות.ְוֵדעֹות. רֹות..ַהְינּו.ֵעצֹות.ֲאִמּתִ ֵטי.ֱאֶמת.ְוַהְנָהגֹות.ְיׁשָ ּפְ ִמׁשְ

ה. ּזֶ ׁשֶ ים,. ֲעׂשִ ַהּמַ ּוְבָכל. ּדֹות. ַהּמִ ָכל. ּבְ ָראּוי. ּכָ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ְלָהִבין. טֹובֹות.

ים. ּלֹוֵמד,.ַמה.ְלַיֵעץ.ַלֲאָנׁשִ ּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ ם.ָצִריְך.ְלָהִבין.ִמּלִ ר..ּגַ ָהִעּקָ

ּוְכִפי. ָהֱאֶמת. ִפי. ּכְ ִעְנְיֵניֶהם. ּבְ ִלְנהֹג. יַצד. ּכֵ ִעּמֹו,. ְתַיֲעִצים. ּמִ ׁשֶ ֲאֵחִרים.



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ רסהּתַ

קָֹרב. ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ֲחָכִמים.. ֱאמּוַנת. ְיֵדי. ַעל. זֹוִכים. ְוָלֶזה. ַהּתֹוָרה..

ם.ֲעצֹוֵתיֶהם.ְוֵדעֹוֵתיֶהם,. ָראּוי,.ּוְמַקּיֵ ֶהם.ּכָ יֵקי.ֱאֶמת.ּוַמֲאִמין.ּבָ ֱאֶמת.ְלַצּדִ ּבֶ

ֱאֶמת. ֵטי. ּפְ ִמׁשְ ּלֹוֵמד,. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוֵדי. ָכל. ּבְ ִלְמצֹוא. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ַעל.

ד. ְלַלּמֵ ְוַאף. ָבר,. ּדָ ָכל. ּבְ ַעְצמֹו. ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ַדע. ּיֵ ׁשֶ רֹות,. ְיׁשָ ְוַהְנָהגֹות.

ֲאֵחִרים.

מו

ָפִרים. ים,.ַוֲעִתיִדים.ִלְהיֹות.עֹוד.ְסָפִרים..ְוָכל.ַהּסְ עֹוָלם.ְסָפִרים.ַרּבִ ֵיׁש ּבָ

ה.ְנחּוִצים.ְמֹאד.ָלעֹוָלם,.ְוָאסּור.ִלְלעֹג.ּוְלַבּזֹות.ׁשּום.ֵסֶפר.ִמן. ָהֵאּלֶ

ַעל. דֹות. ְמֻיּסָ ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ָפִרים. ַהּסְ ל. ׁשֶ עֹות. ַהּדֵ י. ּכִ ה.. ָהֵאּלֶ ָפִרים. ַהּסְ

רּו. ְתַחּבְ ּנִ ָפִרים.ׁשֶ ַעל.ֶפה..ֲאָבל.ַהּסְ ּבְ ְכָתב.ֵהן.ׁשֶ ּבִ ה..ֵהן.ׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתנּו.ַהּקְ

ֵאּלּו. ָפִרים.ּכָ יקֹוְרסּות,.ִמּסְ ִעְנְיֵני.ֲחִקירֹות.ְוָחְכמֹות.ִחיצֹוִנּיֹות,.ַהְינּו.ַאּפִ ּבְ

ם,. ֵ ַהּשׁ ּוְלִיְרַאת. ָלֱאמּוָנה. ְמֹאד. יִקים. ַמּזִ ֵהם. י. ּכִ ְמֹאד,. ְלִהְתַרֵחק. ָצִריְך.

ָפִרים. ַהּסְ ִמן. ֵסֶפר. ה. ּוְמַבּזֶ ּלֹוֵעג. ׁשֶ ּוִמי. ֲהדּות.. ַהּיַ ְוׁשֶֹרׁש. ְיסֹוד. ֵהם. ׁשֶ

ְוֵיָעֵנׁש. ֵפט. ָ ִיּשׁ יַני,. ִמּסִ ְלנּו. ּבַ ּקִ ׁשֶ ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו. י. ּפִ ַעל. ר. ְתַחּבֵ ּנִ ׁשֶ

ַעם.ֵעצֹות. ּלֹא.יּוַכל.ִלְמצֹוא.ַאף.ּפַ ִבְלּבּול.ֹמַח..ַהְינּו.ׁשֶ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ִעְנַין. ׁשּום. ֵיָדע. ְולֹא. ק. ּפֵ ִיְסּתַ ְוָתִמיד. ְלַמד,. ּיִ ׁשֶ ִלּמּוָדיו. ָכל. ּבְ ּיֹות. ֲאִמּתִ

ז.ְולֹוֵעג.ְלִסְפֵרי.ֱאֶמת.הּוא,. ּבָ ּקּון.ְלִמי.ׁשֶ ָראּוי..ַהּתִ ַלֲאׁשּורֹו.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּכָ

ַגם. ּפָ ׁשֶ ַמה. ַעל. ֱאֶמת. ּבֶ ְתָחֵרט. ּיִ ֶ ּשׁ ַהְינּו. ית,. ֲאִמּתִ ְתׁשּוָבה. ּבִ ׁשּוב. ּיָ ׁשֶ

ה,. דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו. י. ּפִ ַעל. רּו. ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָהֱאֶמת. ְלִסְפֵרי. ּוְבַלֲעגֹו. ַבּזֹותֹו. ּבְ

י. ּפִ ַעל. רּו. ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים. ַהּסְ ָכל. ּבְ ּוְלַהֲאִמין. יב. ְלַהְחׁשִ ֵמָחָדׁש. ְוַיְתִחיל.

ה.ְלִתּקּון. ְזּכֶ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּיִ ּמְ ַעל.ֶפה,.ּכַ ּבְ ְכָתב.ְוׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה.ׁשֶ
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ִלּמּוֵדי. ָכל. ּבְ ּיֹות. ַוֲאִמּתִ ֵלמֹות. ׁשְ ֵעצֹות. ְוִלְמצֹא. ִלְמׁשְֹך. ְויּוַכל. ַהּמַֹח,.

ְלַמד. ּיִ ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

מז

ים. אּוִרים.ּוֵפרּוׁשִ ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ּבֵ י.ּתֹוָרה,.ַהְינּו.ׁשֶ ׁש.ִחּדּוׁשֵ ָכה.ְלַחּדֵ ּזָ ִמי ׁשֶ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ים. ֲאָנׁשִ ּוְלעֹוֵרר. ׁש. ְלַחּדֵ ִלים. ַהְמֻסּגָ ים. ּיִ ֲאִמּתִ

ֵהם. י. ּכִ ּתֹוָרה,. י. ִחּדּוׁשֵ ים. ֻכּנִ ּמְ .- ֵאּלּו. ּכָ ים. ּוֵפרּוׁשִ אּוִרים. ּבֵ ַהּתֹוָרה,.

ר.. ה.ָהִעּקָ ּזֶ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ּוְלעֹוְרָרם.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ׁש.ֲאָנׁשִ ִלים.ְלַחּדֵ ְמֻסּגָ

אֹוָתם. ד. ְמַלּמֵ ַהּתֹוָרה,. י. ְוִחּדּוׁשֵ אּוֵרים. ַהּבֵ ֶאת. ִבין. ּמֵ ֶ ּשׁ ָהָאָדם. ְוִאם.

ה,. ֵאּלֶ בֹוד,.ָממֹון.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ם.ּכָ ּלֹא.ְלׁשֵ ַמִים,.ׁשֶ ם.ׁשָ ֱאֶמת.ְלׁשֵ ַלֲאֵחִרים.ּבֶ

הּוא. ָצִריְך. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ם. ִלּבָ ְלעֹוֵרר. ְמָנת. ַעל. ַרק.

ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ֲאִמין. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. ַעְצמֹו,. ּבְ ם. ּגַ ְלַהֲאִמין.

אּוֵרי.ַהּתֹוָרה. ּבֵ ְוִלְכּתֹב.ֶאת. ק. ְלִהְתַחּזֵ ְוָצִריְך. ּתֹוָרתֹו.. י. דֹוִלים.ִמִחּדּוׁשֵ ּגְ

ה,. דֹוׁשָ ּתֹוָרה.ַהּקְ הּו.ִלְמצֹוא.ּבַ ַרְך.ִזּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ים.ׁשֶ ּיִ ים.ָהֲאִמּתִ רּוׁשִ ְוַהּפֵ

ל. ִקים.ּכָ ים,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְמּתָ ים.ֵאּלּו.ֵיְצאּו.ְסָפִרים.ְקדֹוׁשִ ֵמִחּדּוׁשִ ֶ ַעד.ׁשּ

ָפִרים. ַהּסְ ֶאת. ְלְמדּו. ּיִ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. עֹוָלם.. ּבָ ׁשֶ יִנים. ּדִ ִמיֵני.

לּו.ִמן. ּטְ ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיְתּבַ ֵ ָהֵאּלּו,.ִיְתעֹוְררּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ָהעֹוָלם.ִיּסּוִרים.ְוָצרֹות.ְוָיבֹואּו.ָלעֹוָלם.ְיׁשּועֹות.ַוֲחָסִדים.

מח

ֶאת. ָלַדַעת. ְכֵדי. ּבִ ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ִלּמּוד. ַהְינּו. ּפֹוְסִקים,. ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל 

ְוֵעצֹות. ֲהָלכֹות. ּלֹוְמִדים. ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ְוכּו',. ר. ָתּ ַהּמֻ ְוֶאת. ָהָאסּור.

ֵלָמה. ׁשְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְלִהְתַחּזֵ ֵאיְך. ָלַדַעת. ים,. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ַצּדִ ִסְפֵרי. ּבְ ׁשֶ
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ִלים. ְמַבּטְ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ר,. ָהִעּקָ ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ָרִטית. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ

ֶלת. ּטֶ ּוִמְתּבַ עֹוָלם,. ּבָ ה. ְלָמּטָ ְוֵהן. ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ַהְינּו. ּה,. ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֵהן. ַמֲחלֶֹקת.

יֹות,. ׁשְ ַהּקֻ לֹות. ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ָאָדם.. ל. ּכָ ֵלב. ּבְ ׁשֶ ָהַרע. ֶצר. ַהּיֵ ַמֲחלֶֹקת.

ל.ָאָדם,. ל.ּכָ ִלּבֹו.ׁשֶ ֶצר.ָהַרע.ַמְכִניס.ּבְ ַהּיֵ ֶ ִפירֹות.ּוִבְלּבּוֵלי.ָהֱאמּוָנה.ּשׁ ַהּכְ

ל. ּלֵ ַרְך.ָחִליָלה,.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲחַמת.זֹאת.ִלּבֹו.ֶנְחָלק.ֵמַהּשׁ ּמֵ ׁשֶ

ָראּוי,.ַהְינּו. ל.ּכָ ּלֵ ר.ְלִהְתּפַ ֲחָמָתּה.ִאי.ֶאְפׁשָ ּמֵ ִניָעה.ׁשֶ ר.ַהּמְ י.ִעּקַ ָראּוי..ּכִ ּכָ

בֹות. ְלּתֵ יב. ַמְקׁשִ ֵאינֹו. ׁשֶ ַעד. ֵעיָניו. ּבְ ָחִליָלה. ֲחׁשּוָבה. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵאין. ֶ ּשׁ

י. ֵלָמה..ּכִ ֵאיָנּה.ׁשְ ָבר.ֶזה.נֹוֵבַע.ַרק.ֵמֲחַמת.ֱאמּוָנה.ׁשֶ אֹוֵמר,.ּדָ ֶ ה.ּשׁ ִפּלָ ַהּתְ

"ְמלֹא.ָכל.ָהָאֶרץ. ָכל.ְלָבבֹו.ׁשֶ ּבְ ֱאֶמת. ִאּלּו.ָהָיה.יֹוֵדַע.ָהָאָדם.ּוַמֲאִמין.ּבֶ

אי. ַוּדַ תֹו,.ּבְ ִפּלָ ה.ִמּתְ ל.ִמּלָ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ בֹודֹו.")ישעיהו.ו,.ג(,.ְוׁשֶ ּכְ

ן. ִנְזָהר.ְלַכּוֵ דֹוָלה.ּוְברֹב.ִהְתַלֲהבּות,.ְוָהָיה. ּגְ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ל. ּלֵ ָהָיה.ִמְתּפַ

ֱאמּוָנה. ֵלם.ְוָחָזק.ּבֶ ֵאינֹו.ׁשָ יו.ַרק.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ּמֹוִציא.ִמּפִ ֶ ה.ּשׁ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ ְלּתֵ

ן.ִלּבֹו. ָראּוי.ְוֵאינֹו.ְמַדְקֵדק.ְלַכּוֵ ה.ֲחׁשּוָבה.ֶאְצלֹו.ּכָ ִפּלָ ָראּוי,.ָלֵכן.ֵאין.ַהּתְ ּכָ

רֹון.ָהֱאמּוָנה.הּוא.ִלּמּוד.ּפֹוְסִקים,. ּקּון.ְוָהֵעָצה.ְלִחּסָ ן.ַהּתִ תֹו..ַעל.ּכֵ ְתִפּלָ ּבִ

ָצִריְך. ְוֵכן. ר,. ָתּ ַהּמֻ ְוֶאת. ָהָאסּור. ֶאת. ָלַדַעת. ָערּוְך,. ְלָחן. ׁשֻ ִלּמּוד. ַהְינּו.

ֱאמּוָנה. ק.ּבֶ יִקים,.ָלַדַעת.ֵאיְך.ְלִהְתַחּזֵ ְפֵרי.ַצּדִ סּוקֹות.ִמּסִ ִלְלֹמד.ֲהָלכֹות.ּפְ

ְלָחן.ָערּוְך.ַעל. י.ִלּמּוד.ׁשֻ ּכִ ָסִעיף.ֶזה.. ּבְ בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ּכַ ם,. ֵ ְוִיְרַאת.ַהּשׁ

ל.ְמֹאד.ְלַהְכִניַע. ְלָחן.ָערּוְך.)יו"ד.ִסיָמן.רמו(.ְמֻסּגָ ׁשֻ בָֹאר.ּבְ ּמְ ם,.ּכַ ְמָנת.ְלַקּיֵ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ח'. בָֹאר.ּבְ ּמְ ָאָדם,.ּכַ ּבָ ל.ֶאת.ָהַרע.ׁשֶ ּוְלַבּטֵ

ֵדי. יֵקי.ֱאֶמת,.ּכְ ְפֵרי.ַצּדִ ּתֹוָרה."ָרִאיִתי.ְמנֹוַרת.ָזָהב"..ְוִלּמּוד.ֲהָלכֹות.ִמּסִ ּבַ

ל. ל.ְלַהְכִניַע.ּוְלַבּטֵ אי.ְמֻסּגָ ַוּדַ ָראּוי,.ּבְ ם.ּכָ ֵ ֱאמּוָנה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ ק.ּבֶ ְלִהְתַחּזֵ

ם.זֹאת,. ַקּיֵ ּמְ ב..ּוִמי.ׁשֶ ֶצר.ָהַרע.ַמְכִניס.ַלּלֵ ּיֵ ִפירֹות.ׁשֶ יֹות.ְוֶאת.ַהּכְ ׁשְ ֶאת.ַהּקֻ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. ִמַצִדיֵקי. מּוַסר. ִסְפֵרי. ְוִלּמּוד. ָערּוְך. ְלָחן. ׁשֻ ִלּמּוד. ַהְינּו.
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ָכל.ְלָבבֹו..ְוַעל. ַרְך.ְוָיכֹול.ְלָעְבדֹו.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַמְעָלה,.ִלּבֹו.ֵאינֹו.ֶנְחָלק.ֵמַהּשׁ

ל. יֹות.ּוְלַבּטֵ ׁשְ ב.ֶאת.ַהּקֻ ֵ יַצד.ְלַיּשׁ ים.ּכֵ ּיִ ֶכל.ֲאִמּתִ ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלַדַעת.ְוׂשֵ

ָכל.ְלָבבֹו. ָראּוי,.ּבְ ֱאֶמת.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ב,.ְוזֹוֶכה.ְלִהְתּפַ ּלֵ ּבַ יקֹוְרסּות.ׁשֶ ֶאת.ָהַאּפִ

מט

ִלּמּוד. ל.ֹמחֹו.ְוִלּבֹו.ּבְ ְכִניס.ֶאת.ּכָ ּמַ ֶ ָראּוי,.ַהְינּו.ּשׁ ּתֹוָרה.ּכָ ַעל ְיֵדי.ַהְיִגיָעה.ּבַ

ֹאֶפן. ּבְ ְלמּודֹו,. ּתַ ֶאת. ָראּוי. ּכָ ְלָהִבין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַעד. ּלֹוֵמד. ׁשֶ ַהּתֹוָרה,.

א.ֶאת. ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַרּפֵ ֵ ּיּוַכל.ְלִהְתעֹוֵרר.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ׁשֶ

ִאים. ֲעׂשּו.ַעל.ְיֵדי.ַהַחּטָ ּנַ ָגִמים.ׁשֶ את.ִמן.ַהּפְ ָמתֹו.ִמְתַרּפֵ ׁשְ ּנִ ֶפׁש..ַהְינּו.ׁשֶ ַהּנֶ

ל. יק.ּכָ ּה.ּוַמְמּתִ ְרׁשָ ָמתֹו.ְלׁשָ ָעַבר.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַמֲעֶלה.ֶאת.ִנׁשְ ַוֲעוֹונֹות.ׁשֶ

ְכָלל. ל.ִמיֵני.ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים.ּבִ ִלים.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּכָ ּטְ ְתּבַ ּמִ יִנים..ַהְינּו.ׁשֶ ִמיֵני.ּדִ

נֹוֵטַע. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ַהּמְ ֹאֶפן. ּבְ ּתֹוָרה. ִלּמּוד. ּבְ ָהעֹוֵסק. ָהָאָדם. ּוִבְפָרט..

יר. כֹול.ְלָפֵרׁש.ּוְלַהְסּבִ ּיָ ל.ִמיֵני.ְרפּואֹות..ַהְינּו.ׁשֶ ֶהם.ּכָ ׁש.ּבָ ּיֵ ים.ׁשֶ ֲעֵצי.ַחּיִ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ּוְרפּוָאה. ִחּיּות. ֵנס. ּכָ ּתִ ׁשֶ ֶזה. ּכָ ֹאֶפן. ּבְ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוֵדי. ֶאת.

ים. ּיִ ים.ָהֲאִמּתִ רּוׁשִ אּוֵרים.ְוֶאת.ַהּפֵ ֹוֵמַע.ֶאת.ַהּבֵ ְורּוָחִנּיּות.ְלָכל.ָאָדם.ַהּשׁ

ִלּמּוד.ּתֹוַרת.ֱאֶמת.ַמְכִניס. ל.ָהעֹוָלמֹות..ַהְינּו.ּבְ ם.ֶאת.ּכָ ׁש.ּוְמַקּיֵ ְוַגם.ְמַחּדֵ

ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ עֹוָלם,. ּבָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ בֹוד. ּכְ ה. ּוְמַגּלֶ ָהעֹוָלמֹות. ָכל. ּבְ ּכַֹח.

ׁש. ל.ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ְוָקא.ַעל.ָידֹו.ִיְתּגַ ּדַ ל.ָאָדם,.ַהְינּו.ׁשֶ ל.ּכָ ל.ָהֲעבֹוָדה.ׁשֶ ְכִלית.ּכָ ּתַ

עֹוָלם. ַרְך.ּבָ בֹודֹו.ִיְתּבָ ּכְ

נ

ם.ֶזה.טֹוב. ל.ָמקֹום.ּגַ ְלמּודֹו,.ִמּכָ ּתֹוָרה.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלָהִבין.ּתַ עֹוֵסק.ּבַ ִמי ׁשֶ

עֹוֶלה. ּמּודֹו. ִמּלִ ּבּור. ּדִ ל. ּכָ י. ּכִ ַמִים.. ָ ַלּשׁ ִלּבֹו. הּוא. ן. ְמַכּוֵ ִאם. ְמֹאד.
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ֵאּלּו.נְֹטִעים.ֵעִצים. ּמּוִדים.ּכָ ֵמַח.ּבֹו,.ּוִמּלִ ַרְך.ׂשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ַרְך,.ְוַהּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ף.פה( ים.ּדַ ִחיַנת."ַעְרֵבי.ַנַחל"..)ע'.זַֹהר.ְקדֹוׁשִ ּבְ

נא

ַעת.ּתֹוָרה.ֵאין.יֹוְדִעים. ִלי.ּדַ י.ּבְ ר.ִלְחיֹות..ּכִ ִלי ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ִאי.ֶאְפׁשָ ּבְ

ּדֹות. ִמּמִ ֵצל. ְלִהּנָ יַצד. ּכֵ ּוִבְפָרט. טֹוָבה,. ה. ִמּדָ ׁשּום. ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך.

י,.ַהְינּו. ַרְך.יֹוֵתר.ִמּדַ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ָאָדם.ְלַהּשׁ י.ִלְפָעִמים.ּבֹוֵער.ִלּבֹו.ׁשֶ ָרעֹות..ּכִ

ִפי.ַמְדֵרָגתֹו,. ּלֹא.ּכְ ה.ְיֵתָרה.ׁשֶ ִמּדָ ַמִים(.ּבְ ְתעֹוֵרר.ְל"ְפרּוְמַקייט".)ִיְרַאת.ׁשָ ּמִ ׁשֶ

ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ֵזק.. ְלִהּנָ ָחִליָלה. ָעלּול. תֹו,. ּדָ ִמּמִ ְלַמְעָלה. ְתעֹוֵרר. ּמִ ּוְכׁשֶ

לֹום.. ְוׁשָ ַחס. ָיָדן. ַעל. ֵזק. ְלִהּנָ כֹול. ּיָ ׁשֶ ֻעּלֹות. ּפְ ַע. ְלַבּצֵ ָעלּול. ִהְתעֹוְררּותֹו.

ֵאיְך. ּוֵמִבין. ְלַדַעת,. זֹוֶכה. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל.

ּוַמְדֵרָגתֹו.. תֹו. ִמּדָ ְלִפי. ְלַהְתִאיָמּה. ֵדי. ּכְ ַהִהְתעֹוְררּות. ֶאת. ְלַצְמֵצם.

ֵאּלּו.ְיכֹוִלים. ְוִלְפָעִמים.ּבֹוֵער.ָחִליָלה.ָהָאָדם.ְלַתֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ׁשֶ

יֵקי. ַעת.ַצּדִ ִלי.ּדַ ַעת.ּתֹוָרה.ּוִבְפָרט.ּבְ יק.ָחִליָלה.ֲאִפילּו.ְלגּופֹו,.ּוְבִלי.ּדַ ְלַהּזִ

ְבֵעָרה.ָהָרָעה..ֲאָבל.ַעל. ל.ֶאת.ַהּתַ ֱאֶמת,.ֵאין.יֹוְדִעים.ֵאיְך.ְלַהְכִניַע.ּוְלַבּטֵ

ל. ׁשֶ ַעת. ַהּדַ ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ּוִבְפָרט. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת,. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ְיֵדי.

ֶאת. ל. ּוְלַבּטֵ ְלַהְכִניַע. ֵאיְך. ָלַדַעת. ית,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוֶכה. ֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ

ּדֹות. ָכל.ַהּמִ ֶצר,.ְויֹוֵדַע.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ רּות.ַהּיֵ ּבְ ל.ִהְתּגַ ְבֵעָרה.ָהָרָעה.ׁשֶ ַהּתַ

ר.ַהִחּיּות.הּוא.ַרק. י.ִעּקַ אן.ְמבָֹאר.ּכִ ל.ִאיׁש.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו..ִמּכָ טֹובֹות,.ּכָ

ית.ִמַצִדיֵקי.ֱאֶמת. ַעת.ּתֹוָרה.ְוַדַעת.ֲאִמּתִ ַעל.ְיֵדי.ּדַ
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נב

ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ֱאֶמת.. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ַרק. ׁשּוָבה.הּוא. ַהּתְ ר  ִעּקַ

ָבר..ַהְינּו. ָבר.ִמּתֹוְך.ּדָ ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ּדָ דֹול.ַעד.ׁשֶ ִעּיּון.ּגָ ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ּבְ

ֵאיָנם. ׁשֶ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ אּוֵרים. ּבֵ ּלֹוֵמד. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד. ּבְ ִבין. ּמֵ ֶ ּשׁ

ׁשּוָבה. ּתְ זֹו. ֲהֵרי. ֱאֶמת,. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ן. ְמַכּוֵ ְוִאם. ֵפרּוׁש.. ּבְ ְמבָֹאִרים.

ַעת.ּתֹוָרה. ִלי.ּדַ י.ּבְ ה..ּכִ ְבָרא.ֶזה.ַעּתָ ּנִ מֹו.ׁשֶ הֹוֵפְך.ְלָאָדם.ָחָדׁש.ּכְ מּוָרה,.ׁשֶ ּגְ

הּוא. ּתֹוָרה. ְלַדַעת. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ֲאָבל. ָאָדם,. ְדמּות. ּבִ ֵהָמה. ּבְ הּוא. ֲהֵרי.

ַעת,. ּוב.ַהּדַ ִנְבָרא.ֵמָחָדׁש,.ְוזֹוֶכה.ְלִיּשׁ ן.ּדֹוֶמה.הּוא.ּכְ ְבִחיַנת.ָאָדם,.ַעל.ּכֵ ּבִ

ֵלמּות. ׁשְ דֹוָלה.ּבִ ַרְך,.ְוִליׁשּוָעה.ּגְ ם.ִיְתּבָ ֵ ּוְלעֹוֵרר.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ

נג

ִבין,. ּמֵ ֶ ָלׁשֹון.ּשׁ ָפֵרׁש.אֹוָתּה.ּבְ ּיְ יִחידּות,.טֹוב.ׁשֶ ּלֹוֵמד,.ֲאִפילּו.ּבִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִלּמּוד. ֶאת. יר. ְלַהְסּבִ אי. ַוּדַ ּבְ ָצִריְך. ים. ַרּבִ ּבְ ּלֹוֵמד. ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט.

ַעת. י.ּדַ י.ֶזה.טֹוָבה.ָלעֹוָלם,.ּכִ ֹוֵמַע.ָיִבין..ּכִ ל.ַהּשׁ ּכָ זֹו.ׁשֶ ָלׁשֹון.ּכָ ַהּתֹוָרה.ּבְ

ְך.ְמבָֹאר. ָראּוי..ּכָ ָרה.ּכָ ׁשּוִטים.ַעל.ְיֵדי.ַהַהְסּבָ ים.ּפְ ַהּתֹוָרה.ִנְכֶנֶסת.ַלֲאָנׁשִ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ּבְ

נד

ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ַעְצמֹו.. ֶאת. ּבֹו. ִלְמצֹוא. ָצִריְך. לֹוֵמד. ָאָדם. ׁשֶ ֵסֶפר. ל  ּכָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְוִהְתַרֲחקּותֹו. ְפלּותֹו. ׁשִ ִחיתּותֹו,. ּפְ יׁש. ַיְרּגִ ּמּוד. ַהּלִ

ַרְך.. ם.ִיְתּבָ ֵ ּמּוד.מּוַסר.ְוִהְתעֹוְררּות.ְלִהְתָקֵרב.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ְוָיִפיק.ִמן.ַהּלִ

ָסִעיף. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַתְלמּודֹו,.ּכַ ּמֹוֵצא.ַעְצמֹו.ּבְ ֶ ִעּיּון.ֶוֱאֶמת,.ַהְינּו.ּשׁ ּלֹוֵמד.ּבְ ּוְכׁשֶ

ים.)מ,.ח.ט(. ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ַרְך,.ּכַ ָחֵפץ.ַלֲעׂשֹות.ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ ֶזה,.ִסיָמן.הּוא.ׁשֶ
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י". ָחָפְצּתִ ַלֲעׂשֹות.ְרצֹוְנָך.ֱאלַֹקי. ָעָלי,. תּוב. ּכָ ת.ֵסֶפר. ְמִגּלַ ּבִ ה.ָבאִתי. "ִהּנֵ

רֹוֶצה.ַלֲעׂשֹות,. ם.ֶאת.ַעְצמֹו,.ִסיָמן.הּוא.ׁשֶ ֶפר.ּומֹוֶצא.ׁשָ ּסֵ ּלֹוֵמד.ּבַ ׁשֶ ַהְינּו.ּכְ

ַרְך. ם.ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ ַהְינּו.ְלַקּיֵ

נה

ְהֶיה. ּתִ ים.ָצִריְך.ִלְהיֹות.ָראּוי.ְלָכְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ַרּבִ ָאָדם אֹוֵמר.ּתֹוָרה.ּבָ ׁשֶ ּכְ

ּתֹוָרתֹו. ִדְבֵרי. ּבְ ּיּוַכל. ׁשֶ ַעד. ָראּוי,. ּכָ ֶוֱאֶמת. ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת. ּבֹו.

ר. ה.ִעּקַ ּזֶ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ֵ ֹוְמִעים.ִלְדָבָריו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ְלעֹוֵרר.ֶאת.ַהּשׁ

ל.ָאָדם. ּכָ ׁשֶ ן. ְלַכּוֵ ים. ַרּבִ ּבְ ד. ַלּמֵ ַהּמְ ָצִריְך. ם. ּגַ ים.. ַרּבִ ּבָ ִלּמּוד. ל. ׁשֶ ָנה. ּוָ ַהּכַ

ים. ַרּבִ ְך.לֹו..ְוָאְמָנם.ִאם.ַהּלֹוֵמד.ּבָ ּיָ ַ ַמע.ַרק.ֶאת.ַהּשׁ יב.ִלְדָבָריו.ִיׁשְ ְקׁשִ ַהּמַ

ַמִים.ְוִקּיּום. ים.ְלִיְרַאת.ׁשָ ַמִים,.ַהְינּו.ְלעֹוֵרר.ֵלב.ָהֲאָנׁשִ ם.ׁשָ ן.ַרק.ְלׁשֵ ְמַכּוֵ

ְבֵרי.ּתֹוָרתֹו,. ֹוֵמַע.ֶאת.ּדִ ל.ָאָדם.ַהּשׁ ּכָ ב.ׁשֶ ַרְך.ְמַסּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּתֹוָרה,.ֲאַזי.ַהּשׁ

ְך.ֵאָליו,.ֵאינֹו. ּיָ ַ ׁשּ ֵאינֹו. ִכים.ֵאָליו,.ּוַמה.ׁשֶ ּיָ ַ ּבּוֵרים.ַהּשׁ ַמע.ַרק.ֶאת.ַהּדִ ִיׁשְ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק. ז.ּבְ בָֹאר.ּוְמֻרּמָ ּמְ ֹוֵמַע.ְוׁשֹוֵכַח,.ּכַ ּשׁ ָלל,.אֹו.ׁשֶ ׁשֹוֵמַע.ּכְ

ים. ַרּבִ ְמעֹון".ְסִעיף.ז'..ְוִאם.ַהּלֹוֵמד.ּבָ י.ׁשִ ַתח.ַרּבִ תֹוָרה."ּפָ א',.)ִסיָמן.ס'(.ּבְ

ָסִעיף.ֶזה,.ְוַאף.ַעל. בָֹאר.ּבְ ּמְ ּקּוִנים.ָהֵאּלּו.ַעל.ָידֹו,.ּכַ ָעׂשּו.ַהּתִ ּיֵ ֵאינֹו.ָראּוי.ׁשֶ

ֲאַות.ִנאּוף. ר.ָעָליו.ּתַ ּבֵ ים,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ָיכֹול.ְלִהְתּגַ ַרּבִ ד.הּוא.ּבָ י.ֵכן.ְמַלּמֵ ּפִ

דֹוָלה.ִהיא.לֹוַמר.ּתֹוָרה.ֲאִפילּו.ְלָיִחיד,.ּוִבְפָרט. י.ֲעבֹוָדה.ּגְ ָלן..ּכִ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ן.ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.קל"ד. ים..ַעּיֵ ָלַרּבִ

נו

ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ יק,.ָצִריְך.ְלָתֵאר.ּבְ א.אֹו.ַצּדִ ּנָ ל.ּתַ ר ָאָדם.לֹוֵמד.ּתֹוָרה.ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

א. ּנָ ַהּתַ ֶ ִריְך.ַלְחׁשֹב.ּשׁ ּצָ יק..ַהְינּו.ׁשֶ ּדִ א.ְוַהּצַ ּנָ ל.ַהּתַ מּותֹו.ׁשֶ ֶאת.ּדְ
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יִבים.ְלקֹולֹו,. ּוַמְקׁשִ ָידֹו. ּתֹוָרָתם,.עֹוְמִדים.ַעל. י. ִחּדּוׁשֵ ּלֹוֵמד. ׁשֶ יק. ּדִ ְוַהּצַ

ֵכָחה. ִ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנּצֹול.ִמּשׁ

נז

יׁש.ִחּיּות. ּלֹוֵמד.ּתֹוָרה.ּוַמְרּגִ ּתֹוָרה,.ַהְינּו.ׁשֶ יׁש.ְמִתיקּות.ּבַ ְרּגִ ּמַ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ
ָלן. ְהיֹות.ַאְלָמן,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ִלּמּודֹו,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנּצֹול.ִמּלִ ּבְ

נח

ָבֵאר. ּמְ ׁש,.ַהְינּו.ׁשֶ ֶהם.ַמּמָ ׁש.ּבָ ּיֵ אֹוָרְייָתא.ׁשֶ י.ּדְ ׁש.ִחּדּוׁשֵ ּזֹוֶכה.ְלַחּדֵ ִמי ׁשֶ

ים. עֹוְרִרים.ֲאָנׁשִ ים.ַהּמְ ֵבאּוִרים.ּוֵפרּוׁשִ יר.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ּבְ ּוַמְסּבִ

י. ִחּדּוׁשֵ ים. ְמֻכּנִ ֵאּלּו. ים. ּוֵפרּוׁשִ ּוֵבאּוִרים. ַהּתֹוָרה,. ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת.

ּתֹוָרה. ְלַאֲהַבת. ּוִמְתעֹוְרִרים. ים. ֲאָנׁשִ ים. ׁשִ ִמְתַחּדְ ָיָדם. ַעל. י. ּכִ ּתֹוָרה.

ִרים.ְלַמְעָלה,. ְזּכָ י.ַהּתֹוָרה.ַהּנִ ִחּדּוׁשֵ ַמִים,.ָהָאָדם.ַהּזֹוָכה.ַלֲעסֹק.ּבְ ְוִיְרַאת.ׁשָ

ַעְזֵרהּו. ּיַ ּנּו.ׁשֶ ׁש.ִמּמֶ ְלמּודֹו,.ּוְלַבּקֵ ַרְך.קֶֹדם.ּתַ ם.ִיְתּבָ ֵ ָצִריְך.ִלְבּכֹות.ִלְפֵני.ַהּשׁ

ֵצל. ִיּנָ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ַלֲאִמּתֹו. ֱאֶמת. ּבֶ ים. ִחּדּוׁשִ ּבְ ַלֲעסֹק.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יו..ַהְינּו.ַהּשׁ ּלֹא.ִייְנקּו.ֵמִחּדּוׁשָ ְטָרא.ַאֳחָרא.ּוֵמַהְקִליפֹות.ׁשֶ ֵמַהּסִ

י. ִחּדּוׁשֵ ּבְ ַלֲעסֹק. ה. ְוִיְזּכֶ ּכֹוְזבֹות,. עֹות. ּדֵ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ֵצל. ְלִהּנָ ַיַעְזֵרהּו.

ֱאֶמת. ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ אֹוָרְייָתא.ְלׁשֵ ּדְ

נט

אֹוְמִרים. ה.ְרָחָבה.ְמֹאד,.ַהְינּו.ׁשֶ ִהיא.ְלָמּטָ אֹוְמִרים.ּתֹוָרה.ׁשֶ ים.ׁשֶ ֵיׁש ֲאָנׁשִ

ִנְדֶמה. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. בֹוהֹות,. ּגְ גֹות. ּוְבַהּשָׂ דֹולֹות. ּגְ נֹות. ַכּוָ ּבְ ּתֹוָרה.

ְלַמְעָלה. ֲאָבל. ּוְרָחָבה.. דֹוָלה. ּגְ ִהיא. אֹוְמִרים,. ֵהם. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ָלֶהם.
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ַאר.ִמּתֹוָרָתם. ה.לֹא.ִנׁשְ ָ ְקֻדּשׁ י.ְלַמְעָלה.ּבִ ה.ּוְקָצָרה..ּכִ ֶֹרׁש,.ּתֹוָרָתם.ְקַטּנָ ּשׁ ּבַ

יֹוֵצא. ְוֵאין. דֹוָלה,. ּגְ יבּות. ֲחׁשִ ֵאין. תֹוָרָתם. ּבְ ׁשֶ ַהְינּו. ָקָטן.. ִניצֹוץ. ַרק.

ים. ֲאָנׁשִ ֵלב. ְלעֹוֵרר. ְיכֹוָלה. ֵאיָנּה. ּתֹוָרָתם. י. ּכִ ָנכֹוָנה.. ְכִלית. ּתַ ִמּתֹוָרָתם.

ְותֹוָרָתם. ּתֹוָרה,. אֹוְמִרים. ׁשֶ ֱאֶמת. יֵקי. ַצּדִ ֵיׁש. ֲאָבל. ַרְך.. ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו.

בֹוהֹות. ּגְ נֹות. ַכּוָ ּבְ ּלֹא. ׁשֶ ּתֹוָרה. אֹוְמִרים. ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ְלָמּטָ ְקָצָרה. ּכִ ִנְרֵאית.

ּתֹוָרָתם,. ְבֵרי. ּדִ ֶאת. ְלָהִבין. יּוַכל. ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ דֹולֹות,. ּגְ גֹות. ְוַהּשָׂ

יבּות. ֲחׁשִ ֶהם. ּבָ ֵאין. ֶ ּשׁ ָאְמרּו. ׁשּוִטים. ּפְ ָבִרים. ּדְ י. ּכִ ִנְדֶמה. זֹאת. ּוֵמֲחָמת.

ם. ֵ ׁש.ְלַהּשׁ ּיֵ ׁשֶֹרׁש,.ּתֹוָרָתם.ְרָחָבה.ְמֹאד,.ַהְינּו.ׁשֶ ָראּוי..ֲאָבל.ְלַמְעָלה.ּבְ ּכָ

ִהיא. ֵמֶהם. ַהּיֹוֵצאת. ְכִלית. ַהּתַ י. ּכִ ִמּתֹוָרָתם,. ים. ַרּבִ ֲעׁשּוִעים. ׁשַ ַרְך. ִיְתּבָ

ים.ִמְתעֹוְרִרים.ַעל.ְיֵדי.ּתֹוָרָתם.ְלִיְרַאת. ל.ִמיֵני.ֲאָנׁשִ ּכָ טֹוָבה.ְמֹאד..ַהְינּו.ׁשֶ

נֹות.ַהּתֹוָרה. גֹות.ְוַכּוָ ל.ַהּשָׂ ל.ּכָ ָנה.ׁשֶ ּוָ ר.ַהּכַ ה.ִעּקַ ּזֶ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ֵ ַהּשׁ

ס

ֱאֶמת.ּוְבָכל.ִלּבֹו.ּוֹמחֹו. ֵסֶפר.ּבֶ ן.ּבְ ל.ִויַעּיֵ ּכֵ ׁשּוט,.ִאם.ִיְסּתַ ֲאִפילּו ָאָדם.ּפָ

ָיכֹול. לֹוֵמד,. הּוא. ּבֹו. ֶפר. ּסֵ ּבַ ר. ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה. אֹוִתּיֹות. ּבְ יט. ַיּבִ

רּוׁש. יר.ַמה.ּפֵ ר.ְלַהְסּבִ ים.ְוִנְפָלאֹות..ְוִאי.ֶאְפׁשָ ים.ַרּבִ ֶפר.ִחּדּוׁשִ ּסֵ ִלְראֹות.ּבַ

ַרק. ים.. ַרּבִ ים. רּוׁשִ ּפֵ ְמצּוִיים. ֶזה. ָדָבר. ּבְ י. ּכִ ְוִנְפָלאֹות",. ים. ַרּבִ ים. "ִחּדּוׁשִ

ֶפר.ַעל.ְמָנת. ּסֵ ּבַ ָאסּור.ְלִהְתּבֹוֵנן. יֹון,.ַהְינּו.ׁשֶ ִנּסָ ּכְ ָאסּור.ַלֲעׂשֹות.זֹאת. ׁשֶ

ּתֹוָרה. ּבַ ִלּמּוד. ל. ּכָ ִלְלֹמד. ָצִריְך. ַרק. ְוִנְפָלאֹות,. ֲחָדׁשֹות. ְוָקא. ּדַ ִלְמצֹוא.

אֹוִתּיֹות. ּבְ יט. ַיּבִ ְוִאם. ֱאֶמת.. ּבֶ ַמִים. ׁשָ ם. ְלׁשֵ יטּות,. ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות. ּבִ

ה. ַרְך.ְוִיְזּכֶ ם.ִיְתּבָ ֵ אי.ַיַעְזֵרהּו.ַהּשׁ ַוּדַ ָראּוי,.ּבְ ֵלמּות.ּכָ ׁשְ ֶפר.ּבִ ּסֵ ּבַ ֶ ַהּתֹוָרה.ּשׁ

ִלְזּכֹות. ֵדי. ּכְ ֱאֶמת. ּבֶ ן. ְלַכּוֵ ר.הּוא. ָהִעּקָ ֲאָבל. ְוִנְפָלאֹות.. ֲחָדׁשֹות. ִלְראֹות.
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יִדיעֹות. ּבִ אֹות. ְלִהְתּגָ ְמָנת. ַעל. ָחִליָלה. ְולֹא. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלִקְרַבת.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ גֹות,.ּכָ ְוַהּשָׂ

סא

ַוֲאִפילּו.הּוא. ַהּתֹוָרה,. ְלֵעֶסק. יֹום.ֵעת. ָכל. ּבְ ִלְקּבַֹע.לֹו. ָצִריְך. ָאָדם. ל  ּכָ

ה. ַהְרּבֵ לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ִמי. ם. ּגַ י. ּכִ ֲעָסִקים.. ה. ּוְבַכּמָ ְטָרדֹות. ִמיֵני. ּבְ ָעסּוק.

ל.ִעְנָיִנים.ְנחּוִצים.ֲאֵחִרים,.לֹא. ְרָנָסה.ֵהן.ׁשֶ ּפַ ל. ְטָרדֹות.ַוֲעָסִקים,.ֵהן.ׁשֶ

ּיֹום.אֹו. ּבַ ּתֹוָרה,. ּבַ ֲעסֹק. ּיַ ׁשֶ ְמָנת. ַעל. ַמּנֹו. ִמּזְ ְלַהְפִריׁש. יּוַכל. ּלֹא. ׁשֶ ֵכן. ִיּתָ

אי. ַוּדַ ּבְ ַוֲאַזי. ַלּתֹוָרה,. ים. ִעּתִ ִלְקּבַֹע. ֱאֶמת. ּבֶ ִלְרצֹות. ָצִריְך. ַרק. ְיָלה.. ּלַ ּבַ

ֲחָכֵמינּו. ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְרצֹונֹו.. ם. ְלַקּיֵ ּיּוַכל. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַיַעְזֵרהּו.

ָחֵפץ. ִעין.לֹו"..ַהְינּו,.ִמי.ׁשֶ ֵהר.ְמַסּיְ א.ִלּטָ ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה.)יֹוָמא.ל"ח(."ַהּבָ

ם. ּיּוַכל.ְלַקּיֵ עֹו.ׁשֶ ַרְך.ְמַסּיְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַרְך,.ֲאַזי.ַהּשׁ ם.ֶאת.ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ ֱאֶמת.ְלַקּיֵ ּבֶ

ְרצֹונֹו.

סב

עּור.ּפֹוֵסק,. ָכל.יֹום.ׁשִ ָרֵאל,.ִלְלֹמד.ּבְ ׂשְ ל.ֶאָחד.ִמּיִ דֹול.הּוא.ַעל.ּכָ ִחּיּוב ּגָ

ְלׁשֹון. ּבִ ְלָחן.ָערּוְך. ׁשֻ ּבְ ְלָחן.ָערּוְך..ְוִאם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְלֹמד. ׁשֻ ַהְינּו.

ְלָחן. ׁשֻ ּבְ ּמּוד. ַהּלִ יבּות. ַוֲחׁשִ לֹו.. ַהּמּוֶבֶנת. ָפה. ׂשָ ּבְ ִלְלֹמד. ָצִריְך. ַהּקֶֹדׁש,.

ֶרת.לֹו,.ַאַחת.ִהיא.ּוְללֹא.ׁשּום. ּכֶ ְלׁשֹון.ַהּמֻ ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש,.ֵהן.ּבִ ָערּוְך,.ֵהן.ּבִ

ְטָרדֹות.ְנחּוצֹות,. ָעסּוק.ּבִ ַנאי,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ֵאין.לֹו.ּפְ ֶ יֵניֶהם..ַוֲאִפילּו.ּשׁ ִחּלּוק.ּבֵ

ֲחַמת.זֹאת.ֵאינֹו. ּמֵ ֶרְך,.ׁשֶ ּדֶ ָנְסעֹו.ּבַ ִעְנָיִנים.ֲאֵחִרים,.אֹו.ּבְ ַפְרָנָסה,.ֵהן.ּבְ ֵהן.ּבְ

ְלָחן.ָערּוְך. ׁשֻ י.ֵכן.ָצִריְך.ִלְלֹמד.ָסִעיף.ֶאָחד.ּבְ ָראּוי,.ַאף.ַעל.ּפִ ָיכֹול.ִלְלֹמד.ּכָ

ִיְמַנע. ּלֹא. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ יֹום,. ָכל. ּבְ לֹוֵמד. הּוא. ׁשֶ ִלּמּודֹו. ֵסֶדר. ּכְ ּלֹא. ׁשֶ ֲאִפילּו.
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חּוק,. ֵאין.ְזַמּנֹו.ּדָ ׁשֶ ְלָחן.ָערּוְך..ֲאָבל.ּכְ ּמּוד.ׁשֻ ַעְצמֹו.ֲאִפילּו.יֹום.ֶאָחד.ִמּלִ

ִפי. ָכל.יֹום.ָויֹום.ּכְ ִסְדָרם,.ּבְ ְלָחן.ָערּוְך.ּכְ ַעת.ֶחְלֵקי.ַהׁשֻ ָצִריְך.ִלְלֹמד.ַאְרּבַ

ְוַגם. ָערּוְך.. ְלָחן. ַהׁשֻ ל. ּכָ ֶאת. ם. ְלַסּיֵ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַעד. יק,. ְלַהְסּפִ ּיּוַכל. ׁשֶ ַמה.

ַעם. ּפַ ם. ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ ַעד. ֵסֶדר. ּכְ ּוִלְלֹמד. ֵמָחָדׁש. ְלַהְתִחיל. ָצִריְך. ם. ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר.

ּקּון. יו..ְוֶזה.ּתִ ל.ְיֵמי.ַחּיָ ְלָחן.ָערּוְך,.ְוֵכן.ָצִריְך.ִלְנהֹג.ּכָ נֹוֶסֶפת.ֶאת.ִלּמּוד.ַהׁשֻ

ְיֵדי.ִלּמּוד. י.ַעל. ּכִ ִאים.. ְוַחּטָ ַגם.ֵמֲחַמת.ֲעוֹונֹות. ּפָ ָגִמים.ׁשֶ דֹול.ְלָכל.ַהּפְ ּגָ

ָלל. הּוא.ּכְ ְלָחן.ָערּוְך,.ְמָבְרִרים.ֶאת.ַהּטֹוב.ִמן.ָהַרע,.ׁשֶ ּפֹוְסִקים,.ַהְינּו.ׁשֻ

ּקּוִנים. ל.ַהּתִ ּכָ

סג

ָראּוי,. ֱאֶמת.ּכָ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ְלָחן.ָערּוְך,.ְלׁשֵ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ּפֹוְסִקים,.ַהְינּו.ׁשֻ

זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָהָאֶרץ,. ַעל. ל. ּומֹוׁשֵ ִית. ַהּבַ ַעל. ּבָ ִלְהיֹות. זֹוֶכה.

ָאה.. ּתָ ּתַ ְוָחְכָמה. ָאה. ִעיּלָ ָחְכָמה. ְלָהִבין. ְוזֹוֶכה. ֵעֶדן,. ן. ּגַ ֲעֵרי. ׁשַ ְלָהִקים.

ָכל. ּבְ רּוָחִנּיּות. ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ָלַדַעת. י. ֲאִמּתִ ֶכל. ּוְלּשֵׂ ְלַדַעת. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו.

ָאה".. ה."ָחְכָמה.ִעיּלָ ה.ְמֻכּנֶ ּזֶ ְכׁשֹול.ׁשֶ ֵצל.ִמּמִ ּנָ ּיִ ֹאֶפן.ׁשֶ ִעְנְיֵני.ֲעבֹוַדת.ה'.ּבְ

ְכׁשֹול,. ֵצל.ִמּמִ ּנָ ּיִ ָכל.ִעְנְיֵני.ַהּגּוף.ַעל.ְמָנת.ׁשֶ ִמּיּות.ּבְ ַגׁשְ ְוֵכן.ֵיַדע.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ

ָאה". ּתָ ה."ָחְכָמה.ּתַ ה.ְמֻכּנֶ ּזֶ ׁשֶ

סד

ׁש,.ַמְתִחיִלים.ֵהם. ר.ַמְתִחיִלין.ִלְלֹמד.ֻחּמָ ֲאׁשֶ ן.ּכַ ית.ַרּבָ ל.ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ

ר.ֵמִעְנָין.ֲהָקַמת. ְקָרא".ְמַדּבֵ ׁש."ַוּיִ ֻחּמָ י.ּבְ ְקָרא"..ּכִ ֶפר."ַוּיִ ִמּסֵ

לֹום.. ָ נּו.ָעָליו.ַהּשׁ ה.ַרּבֵ ר.ִעם.ֹמשֶׁ ַרְך.ְלַדּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ָאז.ָהֵחל.ַהּשׁ ן.ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ

ְיֵדי. ַעל. ן,. ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִמן. יֶהם. ּפִ ֶהֶבל. ֶאת. ִלים. ְמַקּבְ ינֹוקֹות. ַהּתִ ׁשֶ ּוֵמֲחָמת.
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עֹוֵתיֶהם. ִפי.ּדֵ ֶדֶרְך.ָהֱאֶמת,.ּכְ ִאם.ַמְדִריִכים.אֹוָתם.ּבְ יֵקי.ַהּדֹור,.ַהְינּו.ׁשֶ ַצּדִ

ְמֹאד. הּוא. ְוָקדֹוׁש. ָטהֹור. יֶהם. ּפִ ֶהֶבל. אי. ַוּדַ ּבְ ֲאַזי. ַהּדֹור,. יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ

ֶאת. ִלְלֹמד. ֵהם. ַמְתִחיִלים. זֹאת. ֵמֲחַמת. ן,. ּכָ ׁשְ ַהּמִ ִמן. אֹותֹו. ִלים. ּוְמַקּבְ

ְקָרא". ׁש."ַוּיִ ַהּתֹוָרה.ֵמֻחּמָ

סה

ְכֵדי. ֱאֶמת.ּבִ ְלָחן.ָערּוְך,.ִאם.לֹוֵמד.ּבֶ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ֲהָלכֹות,.ֵהן.ֲהָלכֹות.ׁשֻ

ֲחָכֵמינּו. ְבֵרי. ּדִ ם. ְלַקּיֵ ֵדי. ּכְ ר. ּוְבִעּקָ ר,. ֻמּתָ ּוַמה. ָאסּור. ַמה. ַדע. ּיֵ ׁשֶ

ֵהן. ה",. ֲעׂשֶ ַהּמַ א. ֶאּלָ ר. ִעּקַ ְדָרׁש. ַהּמִ "לֹא. יז(. א,. )ֲאבֹות. ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם.

ִדים.ֶאת.ָהָאָדם.ֵאיְך. ַלּמְ ּמְ ׁשֶ ים.ִמַצִדיֵקי.ֱאֶמת,. ּיִ ּלֹוֵמד.ִלּמּוִדים.ֲאִמּתִ ׁשֶ

יֵקי. ַצּדִ ל. ׁשֶ ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ ּמּוִדים. ַהּלִ ים. ְמֻכּנִ זֹאת. ֲחַמת. ּמֵ ׁשֶ יו,. ַחּיָ ּבְ ִלְנהֹג.

ֶדֶרְך. ּבְ ִדים.ֶאת.ָהָאָדם.ֵאיְך.ִלְנהֹג. י.ֵהם.ְמַלּמְ ּכִ ם."ֲהָלכֹות",. ׁשֵ ּבְ ֱאֶמת.

"ל,. ִלּמּוֵדי.ֱאֶמת.ַהּנַ ׁש.ּבְ ּזֹוֶכה.ְלַחּדֵ ׁשֶ ִלי.ׁשּום.ִמְכׁשֹול,.ּוִבְפָרט.ּכְ ַהּתֹוָרה.ּבְ

אּוִרים. ּבֵ ְלַמְעָלה,. ִרים. ְזּכָ ַהּנִ ָהֱאֶמת. ִלּמּוֵדי. ּבְ ִלְמצֹוא. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו.

ְלִיְרַאת. ּוְלעֹוְררֹו. ָהָאָדם. ֶאת. ׁש. ְלַחּדֵ ִלים. ֻסּגָ ַהּמְ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ּוֵפרּוׁשִ

א"..ַהְינּו. ֲעׁשּוֵעי.עֹוָלם.ַהּבָ ְבִחיַנת."ׁשַ ל.ֶזה.הּוא.ּבִ ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ּכָ ֵ ַהּשׁ

ּמּוד. ּלִ ּבַ הּוא. יׁש. ַמְרּגִ ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ "ל. ַהּנַ ּמּוִדים. ַהּלִ ֶאת. לֹוֵמד. ִאם.

ָנֵקל,.ֵהן.הֹוָלַדת. ּבְ ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלהֹוָלָדה. ְוַעל. א.. ל.עֹוָלם.ַהּבָ ֲענּוג.ׁשֶ ּתַ

ר.הֹוָלָדה,. ה.ִעּקַ ּזֶ ים.טֹוִבים,.ׁשֶ ִמּיּות,.ֵהן.הֹוָלַדת.ִמְצוֹות.ּוַמֲעׂשִ ַגׁשְ ִנים.ּבְ ּבָ

"י. ַרׁשִ ת.פ'.נַֹח.ְוהּוָבא.ּבְ ִחּלַ ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה,.)ִמְדַרׁש.ּתְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ים.טֹוִבים..ְוַעל.ְיֵדי. יִקים.ֵהם.ִמְצוֹות.ּוַמֲעׂשִ ל.ַצּדִ ר.ּתֹוָלדֹות.ׁשֶ ִעּקַ ם(.ׁשֶ ׁשָ

ל.ִמיֵני.ָצרֹות. ֶזה.ִנּצֹול.ִמּכָ
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סו

ה.חֹוֶלה. ַנֲעׂשֶ ְלמּוָדם,. ים.ִמּתַ ּיִ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ ּתַ ל. ַבּטֵ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל 
ַרְגָליו. ּבְ

סז

יִבים.ְלַתְלמּודֹו,.ַעל. ים.ְוַתְלִמיִדים.ָרִעים.ַמְקׁשִ ַרּבִ ד.ּתֹוָרה.ּבָ ַלּמֵ ּמְ ִמי ׁשֶ

ס. לֹום,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְתּפַ ִמים,.ַחס.ְוׁשָ ׁשָ ָאה.ְלעֹוָלם.ֲעִציַרת.ּגְ ְיֵדי.ֶזה.ּבָ

ִנים,. ְמֻהּגָ י. ְלּתִ ַהּבִ ְלִמיִדים. ַהּתַ ְיֵדי. ַעל. ֵזק. ְלִהּנָ ּלֹא. ׁשֶ ָהֵעָצה. ִלְתִפיָסה..

ְמעֹון",. י.ׁשִ ַתח.ַרּבִ ּתֹוָרה."ּפָ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ס'.ּבַ ְמבֶֹאֶרת.ּבְ

מֹור. ִלׁשְ ד. ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד. ְמָנת. "ַעל. ִלּמּודֹו. ְיֵהא. ים. ַרּבִ ּבָ ד. ַלּמֵ ַהּמְ ׁשֶ

ְוַכּיֹוֵצא. בֹוד. ּכָ לֹום,.ְלָממֹון,. ְוׁשָ ֶקר,.ַחס. ן.ְלׁשֶ ְיַכּוֵ ּלֹא. ׁשֶ ְוַלֲעׂשֹות"..ַהְינּו.

ׁשֹוְמֵעי. ַמִים.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבְ ְהֶיה.ְלַהְכִניס.ִיְרַאת.ׁשָ ָנתֹו.ּתִ ּוָ ה,.ַרק.ּכַ ֵאּלֶ ּבְ

ְלמּודֹו.לֹא. ּבּוֵרי.ּתַ ּדִ ְמֵרהּו.ְוַיַעְזֵרהּו.ׁשֶ ַרְך.ִיׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְקחֹו..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַהּשׁ

ְמעּו. ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְוֶאת. ִנים,. ְמֻהּגָ י. ְלּתִ ַהּבִ ְלִמיִדים. ַהּתַ ל. ׁשֶ ְלֵדעֹוֵתיֶהם. ְנסּו. ִיּכָ

ַרק. ְלמּודֹו,. ִמּתַ לֹום. ְוׁשָ ַחס. ֵנֶזק. ׁשּום. ָחִליָלה. ֵיֵצא. ְולֹא. ֵמֶהם,. ַכח. ָ ִיּשׁ

ה,.טֹובֹות.ַרּבֹות.ָיבֹואּו.ַעל.ְיֵדי.ֶזה. ַרּבָ ַאּדְ

סח

ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו,. ָלעֹוָלם.. ִמים. ׁשָ ּגְ ִאים. ּבָ ַהּתֹוָרה. בֹוד. ּכְ ְיֵדי. ַעל 

ם,. ֵ ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ְכֵדי.ְלִהְתעֹוֵרר. ּבִ ַמִים,. ם.ׁשָ ּלֹוְמִדים.ְלׁשֵ ַהּתֹוָרה.ׁשֶ

ְכִלית. י.ּתַ ֵלָמה,.]ּכִ ית.ּוׁשְ יַע.ֶלֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ ְכֵדי.ְלַהּגִ ּוִבְפָרט.ִאם.לֹוֵמד.ּבִ

בָֹאר. ּמְ ֵלמּות,.ּכַ ׁשְ ָאָדם.ֱאמּוָנה.ּבִ ְכֵדי.ְלַהְכִניס.ּבָ ל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ִהיא.ּבִ ּכָ

ל.ִמְצֹוֶתיָך.ֱאמּוָנה",.ַהְינּו. ים.קיט,.פו(."ּכָ ִהּלִ סּוק.)ּתְ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.ַעל.ַהּפָ ּבְ
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ָהֱאמּוָנה. ְלַמַען. ַרק. ִהיא. ְצוֹות. ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ְכִלית. ַהּתַ ׁשֶ

ְיֵדי. ְוַעל. ַהּתֹוָרה.. בֹוד. ּכְ ה. ּלָ ִנְתּגַ ֶזה,. ּכָ ּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ֵלמּות[,. ׁשְ ּבִ

ִויׁשּוָעה. ָרָכה. ּבְ ַפע. ְוׁשֶ ָלעֹוָלם,. ִמים. ׁשָ ּגְ ִאים. ּבָ ַהּתֹוָרה. בֹוד. ּכְ ּלּות. ִהְתּגַ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ יֹוֵרד.ָלעֹוָלם,.ּכַ

סט

ר.ׁשּום.ַרע.ַעל.ׁשּום.ִאיׁש. ּלֹא.ְלַדּבֵ ֵהר.ׁשֶ ְסגּוָלה ְלַהְתָמָדה.ִהיא,.ְלִהּזָ

ּוְנֻקּדֹות. ְזכּות. ִלְמצֹוא. ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך. ה,. ְוַאְדַרּבָ ָרֵאל.. ׂשְ ִמּיִ

ָצִריְך. י. ּכִ ע.הּוא,. ָרׁשָ י. ּכִ ִנְדֶמה. ְכאֹוָרה. ּלִ ׁשֶ ֲאִפילּו. ְיהּוִדי,. ָכל. ּבְ טֹובֹות.

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ע,.ּכַ ֶהן.ֵאינֹו.ָרׁשָ ל.ִלְמצֹוא.ּבֹו.ְנקּודֹות.טֹובֹות.ּבָ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְלַכף. ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד. ל. ּכָ ן. ּדָ ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. רפ"ב.. ִסיָמן. א'. ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן.

ּלֹא. ֵהר.ׁשֶ ק.ּוְבַהְתָמָדה..ֲאָבל.ָצִריְך.ְלִהּזָ ֵחׁשֶ ְזכּות,.זֹוֶכה.ִלְלֹמד.ּתֹוָרה.ּבְ

ִנים.ְלַכף.ְזכּות.. אֹוָתם.ּדָ ל.עֹוְבֵרי.ֲעֵבָרה.ׁשֶ ִלּפֹול.ְלִמּדֹוֵתיֶהם.ָהָרעֹות.ׁשֶ

ִלְזּכֹות,. ן. ּדָ הּוא. אֹוָתם. ים. ָהֲאָנׁשִ ִאם. ֵהיֵטב. ְלִהְתּבֹוֵנן. ָצִריְך. ְוַגם.

ָראּוי,. י.ִאם.ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ָלדּון.ִלְזכּות.ּכָ ֲהדּות.ַעל.ְיֵדי.ֶזה,.ּכִ ִמְתָקְרִבים.ַלּיַ

בָֹאר. ּמְ ּכַ יֹוֵתר,. עֹוד. ָהֱאֶמת. ִמן. ָחִליָלה. ְלַרֲחָקם. ְזכּותֹו. ִלּמּוד. ָעלּול.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. ּבְ

ע

ל. ל.ִמיֵני.ִלּמּוִדים.ׁשֶ ק.ּכָ ֵחׁשֶ דֹוׁש,.זֹוֶכה.ִלְלֹמד.ּבְ ַעל ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּזֹוַהר.ַהּקָ

ֶלת.ְמֹאד. ל.ַהּזֹוַהר.ְמֻסּגֶ ה.ׁשֶ דֹוׁשָ ם.ְלׁשֹונֹו.ַהּקְ ּגַ ה.. דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה.ַהּקְ

ַרְך. ב.ַלֲעבֹוָדתֹו.ִיְתּבָ ּוְמעֹוֶרֶרת.ֶאת.ַהּלֵ



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ רעטּתַ

עא

ְרּגּום,.ַהְינּו.ֲאָרִמית,. יֹוֵתר.ֶאת.ְלׁשֹון.ַהּתַ ׁש.ּבְ ן.יֹוַחאי.ִקּדֵ ְמעֹון.ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ְבֵרי. ָאר.ּדִ ֲאִפילּו.ׁשְ ְרּגּום,.ַעד.ׁשֶ ְלׁשֹון.ּתַ ַעל.ְיֵדי.ִחּבּורֹו.ֶאת.ַהּזֹוַהר.ּבִ

ם. ֵ כָֹחם.ְלעֹוֵרר.ֶאת.ָהָאָדם.ַלֲעבֹוַדת.ַהּשׁ ָלׁשֹון.זֹו,.ּבְ ִבים.ּבְ ְכּתָ ּתֹוָרה.ַהּנִ

ַרְך. ִיְתּבָ

עב

ה.. ַהּזֶ ַהּנַֹעם. ֶאת. יׁש. ְלַהְרּגִ ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ הּוא. ר. ְוָהִעּקָ ְנִעימּות,. ּתֹוָרה. ּבַ ֵיׁש 

בֹוד.. ּקּון.ַהּכָ ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתִ יׁש.ֶאת.נַֹעם.ַהּתֹוָרה,.ֶאְפׁשָ ְוִלְזּכֹות.ְלַהְרּגִ

ֶחּנּו.ְלַעְצמֹו.. ּלֹא.ִיּקָ בֹוד,.ׁשֶ רּוְך.הּוא.ׁשֹוֵלַח.לֹו.ֵאיֶזה.ּכָ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַהְינּו.ּכְ

ָכבֹוד.ֶזה.ְלׁשּום.ֲהָנָאה.אֹו.ְלֵגאּות.ֲעבּור.ַעְצמֹו,. ׁש.ּבְ ּמֵ ּתַ ּלֹא.ִיׁשְ ַהְינּו,.ׁשֶ

יֹוִכיַח. ֶזה. בֹוד. ּכָ כַֹח. ּבְ ַהְינּו,. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ בֹוד. ַהּכָ ֶאת. ַיְקִריב. ַרק.

ּבּוָריו. ּדִ י. ּכִ ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה.. ֲעבֹוַדת.ה'. ּבַ ָקם. ְלַחּזְ ִדְבֵרי.מּוַסר,. ּבְ ים. ֲאָנׁשִ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ים. ֲאָנׁשִ ִיְתָקְרבּו. ָידֹו. ְוַעל. ַמֲעָמדֹו,. ֵמֲחַמת. ֶאְצָלם. לּו. ִיְתַקּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ בֹוד. ּכְ ל. ּדֵ ִמְתּגַ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ בֹוד,. ַהּכָ ּקּון. ּתִ אי. ַוּדַ ּבְ ְוֶזה. ַרְך.. ִיְתּבָ

ֶאֶרץ. ֲעבּור. ְצָדָקה. ּוִבְפָרט. ְצָדָקה,. ִמְצַות. ְיֵדי. ְוַעל. עֹוָלם.. ּבָ ַרְך. ִיְתּבָ

ַהְינּו.ְלָחְכַמת.ֶאֶרץ. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ זֹוִכים.ְלמֹוִחין. ְיֵדי.ֶזה. ָרֵאל,.ַעל. ִיׂשְ

ִאי. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּוְלָחְכַמת. ַהּתֹוָרה.. נַֹעם. ר. ִעּקַ ָמצּוי. ּה. ּבָ ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ

ים. ּיִ ֲאִמּתִ יִקים. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ְיֵדי. ַעל. ַרק. ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ

ית. ָרֵאל.ַנֲעׂשֵ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ר.ְקֻדּשׁ י.ִעּקַ ַרְך..ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ְלַהּשׁ ַהְמָקְרִבים.ֲאָנׁשִ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ב'.ִסיָמן. ְך.ְמבָֹאר.ּבְ יֵקי.ֱאֶמת.הנ"ל..ּכָ ַרק.ַעל.ְיֵדי.ַצּדִ

ֶאֶרץ. ְלָחְכַמת. ַהְינּו. ָרֵאל,. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ּדְ ְלמֹוִחין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ָהִאיׁש. ֵרי. ַאׁשְ מ'..

יׁש.ֶאת.נַֹעם.ַהּתֹוָרה. י.הּוא.יֹוֵדַע.ּוַמְרּגִ ָרֵאל,.ּכִ ִיׂשְ
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עג

ֱאֶמת,.ָיכֹול.ָלַדַעת.ֲעִתידֹות.ִמן.ַהּתֹוָרה. ּלֹוֵמד.ּתֹוָרה.ּבֶ ִמי ׁשֶ

עד

ִעּיּון.ּוְמִתינּות. יֵקי.ֱאֶמת,.ָצִריְך.ִלְלֹמד.ּבְ ל.ַצּדִ ּלֹוֵמד ֶאת.ִסְפֵריֶהם.ׁשֶ ׁשֶ ּכְ

עֶֹמק. ֶאת. ְפָלִאים,. ַהּנִ יֶהם. ִחּדּוׁשֵ ֶאת. ִבין. ּיָ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ דֹוָלה,. ּגְ

ֶפר,.אֹוָרם.ָעלּום. י.ַהּסֵ ּבֵ בֹות.ַעל.ּגַ ְכּתָ עֹות.ַהּנִ י.ַהּדֵ ְבֵריֶהם.ּוְמִתיקּוָתם..ּכִ ּדִ

דֹולֹות. ַהּגְ ַהּתֹורֹות. ִמן. ַוֲאִפילּו. ֵסֶפר,. ֵמֵהן. ה. ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ֶכף. ּתֵ י. ּכִ ה.. ּוְמֻכּסֶ

ַהְסָתרֹות. ה. ַהְרּבֵ ה. ַהְרּבֵ ֶפר. ַהּסֵ ֶאת. ים. ְמַכּסִ יֹוֵתר,. ּבְ בֹות. ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ַוֲאִפילּו. ֶפר,. ַהּסֵ ה. ַנֲעׂשָ ֶהן. ּמֵ ׁשֶ ַהּתֹורֹות. ים.ֶאת.אֹור. ּוְמַכּסִ ֲעִליִמים. ַהּמַ

ן.ֵהיֵטב. ן.ָצִריְך.ְלַעּיֵ ֶפר..ַעל.ּכֵ ה.ֵמאֹור.ַהּסֵ יָרה.ַהְרּבֵ ֶפר.ַמְסּתִ ִריַכת.ַהּסֵ ּכְ

ֶאת. ָראּוי. ּכָ יׁש. ְוַיְרּגִ ִבין. ּיָ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ לֹוֵמד,. הּוא. ֶהם. ּבָ יִקים. ּדִ ַהּצַ ִסְפֵרי. ּבְ

ֶהם. ר.ּבָ ְפָלִאים.ֲאׁשֶ ים.ַהּנִ ַהִחּדּוׁשִ

עה

ְלָבֵאר. ַהְינּו,. ּתֹוָרה.. ּבַ ׁש. ְלַחּדֵ ְמֹאד. ק. ְלִהְתַחּזֵ ְצִריִכים. ּתֹוָרה. לֹוְמֵדי 

ֹוְמִעים. ים.ַהּשׁ ָהֲאָנׁשִ ֶזה,.ׁשֶ ֹאֶפן.ּכָ ּוְלָפֵרׁש.ֶאת.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ּבְ

ַלֲעבֹוַדת. ׁשּו. ְוִיְתַחּדְ ִיְתעֹוְררּו. ּוֵבאּוֵריֶהם. יֶהם. ִחּדּוׁשֵ ַהּלֹוְמִדים.ֶאת. אֹו.

י.ּתֹוָרה. דֹול.ְלִהְרהּוִרים..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ַהִחּדּוׁשֵ ּקּון.ּגָ ַרְך,.ְוֶזה.ּתִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

בֹות.טֹובֹות.ּוְנִקּיֹות.. ֵצל.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ְוזֹוֶכה.ְלַמֲחׁשָ "ל.זֹוֶכה.ְלִהּנָ ּנַ ּכַ

ל.ֶאָחד.ְלִפי.ַמְדֵרָגתֹו. ִדְבֵרי.ּתֹוָרה.ּכָ ּוּוג.ָצִריְך.ַלְחׁשֹב.ּבְ ַעת.ַהּזִ ׁשְ ם.ּבִ ּגַ
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עו

ַרֲחָמָנא. ֲאֵבלּות. ִעְנְיֵני. ַהְינּו. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְרָענּות. ּפֻ ִעְנְיֵני. ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ

הנ"ל. ּמּוִדים. ַהּלִ ֶאת. ִלְלֹמד. ָצִריְך. ה,. ֵאּלֶ ּבְ ְוַכּיֹוֵצא. ָלן,. ִלּצְ

ּתֹוֵקף. ֵיׁש. ָבה. ְחׁשָ ַלּמַ י. ּכִ ְבּתֹו,. ַמֲחׁשַ ּבְ ה. ַהְרּבֵ ַיֲעִמיק. ְולֹא. ְמִהירּות,. ּבִ

דֹול. ּגָ

עז

ַהְתָמָדה. ּתֹוָרה.ּבְ ִמיד.ּבַ עֹוֵסק.ּתָ דֹול.ְמֹאד..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ּתֹוָרה ָמצּוי.ּכַֹח.ּגָ ּבַ

ִלְפעֹל. ָיכֹול. ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ מּור. ּגָ ֱאֶמת. ּבֶ ַרק. ק,. ּוְבֵחׁשֶ

נֹות..ּוִבְפָרט.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּפֹוְסִקים,. ּוָ ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ׁשּום.ּכַ מֹוְפִתים,.ֲאִפילּו.ׁשֶ

ם. ֱאֶמת.ְלׁשֵ ֵאלֹות,.ְולֹוֵמד.ּבֶ כֹול.ִלְפסֹק.ׁשְ ּיָ ּלֹוֵמד.ּפֹוְסִקים.ַעד.ׁשֶ ַהְינּו.ׁשֶ

בֹוד.ְוַכּיֹוֵצא,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ָיכֹול.ַלֲעׂשֹות. ל.ָממֹון,.ּכָ ָנה.ׁשֶ ּוָ ִלי.ׁשּום.ּכַ ַמִים,.ּבְ ׁשָ

יִקים. דֹוִלים.ְוַצּדִ ִרים.ַעל.ּגְ ַסּפְ ּמְ ִפי.ׁשֶ נֹות..ּכְ ּוָ ֵאינֹו.יֹוֵדַע.ּכַ מֹוְפִתים.ֲאִפילּו.ׁשֶ

דֹוִלים.ַרק.ַעל.ְיֵדי.עֹוְסָקם. ֲעלּו.מֹוְפִתים.ּגְ ּפָ ֶ ּדֹורֹות.ַהּקֹוְדִמים,.ּשׁ ָהיּו.ּבַ ׁשֶ

ָראּוי. ֱאֶמת.ּכָ ִמיד,.ּבֶ ּתֹוָרה.ּתָ ּבַ

עח

דֹול.ְלהֹוִציא.ֶאת.ָהָאָדם.ֲאִפילּו.ֵמֲעֵברֹות.. ה.ֵיׁש.ּכַֹח.ּגָ דֹוׁשָ ַלּתֹוָרה ַהּקְ

יֹוֵתר. דֹוִלים.ּבְ ֲחָטִאים.ַוֲעוֹונֹות.ַהּגְ ל.ּבַ ְכׁשַ ּנִ ֶ ַהְינּו,.ֲאִפילּו.ִמי.ּשׁ

יֹומֹו,. ּבְ יֹום. י. ִמּדֵ ּתֹוָרה,. ּבַ עּור. ׁשִ ִלְלֹמד. ק. ִיְתַחּזֵ ַרק. ִאם. ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא.

ם. ֱאֶמת.ְלׁשֵ עּור.ֶזה.ֵמֲחַמת.ׁשּום.ְמִניָעה,.ְוִיְלַמד.ּבֶ ל.ׁשִ ּלֹא.ְלַבּטֵ ֵהר.ׁשֶ ְוִיּזָ

ֲאַזי. ְוַכּיֹוֵצא,. ָממֹון. אֹו. בֹוד. ּכָ ל. ׁשֶ ַאֶחֶרת,. ָרה. ַמּטָ ְלׁשּום. ְולֹא. ַמִים,. ׁשָ



ֹבָארֹות ְלמּוד.ּתֹוָרהָהֵעצֹות                            ַהּמְ ּתַ רפב

ים. ּדֹוָתיו.ָהָרעֹות.ְוָלבֹא.ְלַמֲעׂשִ יו.ָהָרִעים.ּוִמּמִ ֲעׂשָ ה.ָלֵצאת.ִמּמַ ְזּכֶ אי.ּיִ ַוּדַ ּבְ

טֹוִבים.ּוִמּדֹות.טֹובֹות.

עט

י.ֵכן.טֹוב. ְלמּודֹו,.ַאף.ַעל.ּפִ ּלֹוֵמד.ּתֹוָרה.ְוׁשֹוֵכַח.ָחִליָלה.ֶאת.ּתַ ָאָדם ׁשֶ

יִרים. ַמְזּכִ א. ַהּבָ עֹוָלם. ּבָ י. ּכִ ָלִריק.. ְוֵאינֹו. ַמד. ּלָ ׁשֶ ַמה. הּוא. ְמֹאד.

אי.ָעִדיף.יֹוֵתר. ַוּדַ ָבר..ֲאָבל.ּבְ ַכח.ּכְ ָ ּשׁ ַמד.ַוֲאִפילּו.ַמה.ׁשֶ ּלָ ל.ַמה.ׁשֶ ָלָאָדם.ּכָ

ְלמּודֹו. ְזּכֹר.ֶאת.ּתַ ּיִ ׁשֶ

פ

ה,.ַהְינּו. דֹוׁשָ ל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ ל.ִלְלֹמד.ֶאת.ּכָ ּדֵ ּתַ ל ָאָדם.ָצִריְך.ְלִהׁשְ ּכָ

ל. ּכָ ְוַגם. ְגֶלה,. ּנִ ּבַ ְוַאֲחרֹוִנים. ְוָכל.ַהּפֹוְסִקים.ִראׁשֹוִנים. "ס. ַנ"ְך,.ׁשַ ּתַ

ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ְוִכְתֵבי. ים. ְדָרׁשִ ַהּמִ ל. ּכָ דֹוׁש,. ַהּקָ ַהּזֹוַהר. ִסְפֵרי.

א,. ַהּבָ עֹוָלם. ּבָ ֵאר. ְלִהְתּפָ ּיּוַכל. ׁשֶ ֵדי. ּכְ ְוֶזה. ים.. דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים. ַהּסְ ָאר. ּוׁשְ

ל,. ְלּבֵ ֵחד.ְולֹא.ִיְתּבַ ּלֹא.ִיְתּפַ ל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה..ֲאָבל.ָצִריְך.ׁשֶ ַמד.ֶאת.ּכָ ּלָ ׁשֶ

י. ָפִרים,.ּכִ ל.ַהּסְ י.ִלְלֹמד.ֶאת.ּכָ ה.ִמּדַ ִרי.אֹו.ָקׁשָ י.ֶאְפׁשָ ְלּתִ ּבִ ְולֹא.ַיְחׁשֹב.ׁשֶ

יֹום.ֶאָחד..ַרק.ָצִריְך.ַלְחׁשֹק. ע.ִלְלֹמד.ַהּכֹל.ּבְ ֱאֶמת.ֵאין.צֶֹרְך.ְוֵאינֹו.ִנְתּבָ ּבֶ

ל.ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה,.ַרק.ִיְלֵמָדם.ְמַעט.ְמַעט. ֱאֶמת.ִלְלֹמד.ֶאת.ּכָ ְוִלְרצֹות.ּבֶ

ִלְלֹמד. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ְוָצִריְך. ַאַחת.. ַבת. ּבְ ָפִרים. ַהּסְ ל. ּכָ ְולֹא. ָויֹום,. יֹום. ָכל. ּבְ

עּור.ֶזה.ֵמֲחַמת.ׁשּום.ְמִניָעה,.ַוֲאַזי. ל.ׁשִ ָכל.יֹום,.ְולֹא.ְלַבּטֵ עּור.ָקבּוַע.ּבְ ׁשִ

ָהיּו. מֹו.ׁשֶ י,.ּכְ ִלי.ׁשּום.קֹשִׁ ל.ַהּתֹוָרה,.ּבְ ם.ִלְלֹמד.ֶאת.ּכָ ֵ ֶעְזַרת.ַהּשׁ יּוַכל.ּבְ

ַש"ס. ּבְ ִקיִאים. ּבְ ְוָהיּו. ל.ַהּתֹוָרה. ּכָ ְמדּו.ֶאת. ּלָ ׁשֶ ּתֹוָרה. ֲעֵלי. ּבַ ה. ּמָ ּכַ ָבר. ּכְ

ְוַהְתָמָדָתם. ָקם. ֶחׁשְ ֵמֲחַמת. ַרק. ָהָיה. ה. ּזֶ ׁשֶ "ל.. ּנַ ּכַ ָהֱאֶמת. ִסְפֵרי. ּוְבָכל.
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ֱאֶמת,.יּוַכל. ק.ּוְבַהְתָמָדה.ּבֶ ֵחׁשֶ ק.ּבְ ְתַחּזֵ ּיִ ל.ָאָדם.ׁשֶ ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה..ְוֵכן.ּכָ ּבְ

ַנאי. ּפְ ָידֹו. ּבְ ֵאר. ָ ִיּשׁ ְועֹוד. ַהּתֹוָרה,. ִלּמּוֵדי. ל. ּכָ ֶאת. ִלְלֹמד. ם. ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת. ּבְ

ָכל. ּבְ ַמן.ׁשֶ י.ַהּזְ ר..ּכִ ה.ָהִעּקָ ּזֶ ַרְך,.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹות.ְלַהּשׁ ְתִפּלֹות.ּוַבּקָ ַלֲעסֹק.ּבִ

ָראּוי,. ה.ּכָ ִפּלָ ָבר,.ֵהן.ְלִלּמּוד.ַהּתֹוָרה,.ֵהן.ַלֲעבֹוַדת.ַהּתְ יק.ְלָכל.ּדָ יֹום.ַמְסּפִ

ל. ּוְלַנּצֵ מֹור. ִלׁשְ ִנְזָהר. ִלְהיֹות. ָצִריְך. ן.אֹו.ְמָלאָכה..ֲאָבל. ּוַמּתָ א. ְלַמּשָׂ ֵהן.

יק.לֹו. י.ֲאַזי.ַיְסּפִ עֹות.ַהּיֹום,.ּכִ ְ ָעה.ִמּשׁ ל.ׁשּום.ׁשָ ָכל.יֹום,.ְולֹא.ְלַבּטֵ ְזַמּנֹו.ּבְ

ל. ֵהר.ְמֹאד.ִלְלֹמד.ְוַלֲחזֹר.ֶאת.ּכָ חּוִצים..ְוָצִריְך.ְלִהּזָ ָבִרים.ַהּנְ ַהּיֹום.ְלָכל.ַהּדְ

ָסִעיף.ס"ב. בָֹאר.ּבְ ּמְ עּור.ָקבּוַע,.ּכַ ָכל.יֹום.ׁשִ ָעִמים,.ּבְ ה.ּפְ ּמָ ַהּפֹוְסִקים.ּכַ

פא

ָראּוי. ַעְצמֹו.ּכָ ּיּוַכל.ְלָהִבין.ּבְ ְכֵדי.ׁשֶ ֱאֶמת,.ּבִ ִעְנְיֵני.ּתֹוָרה.ּבֶ ב ּבְ חֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ

ּיּוַכל. ׁשֶ ּוִבְכֵדי. לֹוֵמד,. הּוא. אֹוָתם. ַהּתֹוָרה. ִעְנְיֵני. ֶאת.

ְלָמד,. ם.ֵהם.ָיִבינּו.ֶאת.ַהּנִ ּגַ ים.ֲאֵחִרים,.ַעד.ׁשֶ יר.ֶאת.ָהִעְנָיִנים.ַלֲאָנׁשִ ְלַהְסּבִ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,.ָצִריְך.ְלִהְתּבֹוֵנן.ְוַלְחׁשֹב. ֵ ְתעֹוְררּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ּיִ ְכֵדי.ׁשֶ ּבִ

מּור,. ֱאֶמת.ּגָ הּוא.לֹוֵמד,.ּבֶ ִעְנָיִנים.ׁשֶ סּוִקים.אֹו.ּבָ ּפְ ָעִמים.ּבַ ה.ּפְ ֵהיֵטב.ַהְרּבֵ

סּוִקים.ְוִעְנְיֵני. ַעְזֵרהּו.ְלָהִבין.ֶאת.ַהּפְ ּיַ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ּוְלַהְרּבֹות.ּבִ

ַרְך.ַיַעְזֵרהּו.ְלָהִבין.ֶאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִלי.ׁשּום.ָטעּות,.ַעד.ׁשֶ ֱאֶמת,.ּבְ ַהּתֹוָרה.ּבֶ

יר.ַלֲאֵחִרים. ִביל.ְלַהְסּבִ ׁשְ ִביל.ַעְצמֹו,.ֵהן.ּבִ ׁשְ ָראּוי..ֵהן.ּבִ ֱאֶמת.ּכָ ָהִעְנָיִנים.ּבֶ

ְוִקּיּום. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ְתעֹוְררּו. ּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ִלּמּוָדיו,. ֶאת. ָראּוי. ּכָ ִבינּו. ּיָ ׁשֶ

ר. ה.ָהִעּקָ ּזֶ ָראּוי,.ׁשֶ ַהּתֹוָרה.ּכָ
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ה ִפּלָ ּתְ

א

ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. ׁשֹות. ּקָ ְוַהּבַ ִפּלֹות. ַהּתְ לֹות. ִמְתַקּבְ ֵאין. ֶ ּשׁ ַמה. ַעם. ַהּטַ ר  ִעּקַ

ַרְך..ַעל. ֶהם.ֵחן.ְלָפָניו.ִיְתּבָ ֵאין.ּבָ ֶ ּבּוֵרים.ּשׁ ַרְך,.הּוא.ֵמֲחַמת.ַהּדִ ִיְתּבָ

י..ְוִלְזּכֹות.ְלִדְבֵרי. ְלִדּבּורֹו.ִיְהֶיה.ֵחן.ֲאִמּתִ ל.ׁשֶ ּדֵ ּתַ ל.ָאָדם.ְלִהׁשְ ן.ָצִריְך.ּכָ ּכֵ

ּתֹוָרה,.ֵהן. ֲעסֹק.ּבַ ּיַ ֱאֶמת..ַהְינּו.ׁשֶ ר.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ֵחן.ֶאְפׁשָ

בֹוד. ם.ָממֹון.ּכָ ּלֹא.ְלׁשֵ ר.ַהּתֹוָרה,.ׁשֶ ה.ִעּקַ ּזֶ ְצוֹות,.ׁשֶ ִקּיּום.ַהּמִ ִלּמּוד,.ֵהן.ּבְ ּבְ

ַחס. ְוִנְסיֹונֹות. ְמִניעֹות. ֵמֲחַמת. ַהּתֹוָרה. ֵמֵעֶסק. ֵטל. ִיּבָ לֹא. ְוֵכן. ְוַכּיֹוֵצא,.

ֱאֶמת. ִמיד.ּבֶ ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּתָ ה,.ָצִריְך.ְלַהֲאִמין.ׁשֶ ַרּבָ לֹום,.ַאּדְ ְוׁשָ

ּתֹוָרה.ִמּתֹוְך.ָהְרָחָבה,. ְסיֹונֹות,.ְויּוַכל.ַלֲעסֹק.ּבַ ִניעֹות.ְוַהּנִ ל.ַהּמְ לּו.ּכָ ּטְ ִיְתּבַ

ם.ֶאת. ַקּיֵ ּמְ ם.ֶאת.ַהּתֹוָרה.ֵמעִֹני",.ׁשֶ ַקּיֵ ל.ַהּמְ ֶכת.ֲאבֹות."ּכָ ַמּסֶ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ם. ֵ ַהּשׁ ַהְינּו,. ר".. ֵמעֹשֶׁ ָמּה. ְלַקּיְ "סֹופֹו. ְוִנְסיֹונֹות,. ְמִניעֹות. ֵעת. ּבְ ַהּתֹוָרה.

ּתֹוָרה. ּבַ עֹוֵסק. ּוְכׁשֶ ָהְרָחָבה.. ִמּתֹוְך. ַהּתֹוָרה. ם.ֶאת. ְלַקּיֵ ַיַעְזֵרהּו. ַרְך. ִיְתּבָ

ׁשֹוָתיו. ּוַבּקָ ּוְתִפּלֹוָתיו. ֵחן. ְלִדּבּוָריו. ֵיׁש. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ

לֹות. ִמְתַקּבְ

ב

ֵצל. ְחּבּוָלה.ְלִהּנָ ר.ָהֵעָצה.ְוַהּתַ ָרֵאל,.ַהְינּו.ִעּקַ ל.ִאיׁש.ִיׂשְ ֵלי.ֵזינֹו.ׁשֶ ר ּכְ ִעּקַ

ם. ֵ ֱאֶמת.ְלַהּשׁ ה.ּבֶ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ רֹות.ְוִיּסּוִרים,.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ִמּצָ

ַעל.ָהָאָדם.ִלְכּבֹשׁ,.ֵהן.ִמְלָחָמה.רּוָחִנית,.ַהְינּו. ְלָחמֹות.ׁשֶ ַרְך..ְוָכל.ַהּמִ ִיְתּבָ

ֲאוֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ּוִבְפָרט.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ֵהן. ֶצר,.ִמּתַ ִמְלֲחֹמת.ַהּיֵ

ְורֹוְדִפים,. ׂשֹוְנִאים. ִדים,. ִמְתַנּגְ ַמֲחלֶֹקת,. ֲעֵלי. ִמּבַ ִמית,. ׁשְ ּגַ ִמְלָחָמה.
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ָלן,.ָצִריְך.ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר. ל.ֲעִנּיּות.ְוחֹוַלָאת.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ּוִבְפָרט.ִמְלֲחמֹות.ׁשֶ

ִמי. ן. ּכֵ ַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ׁשָ ּוַבּקָ ה. ִפּלָ ִמּתְ חּוץ. ֵעָצה,. ׁשּום. ֵאין. ֶ ּשׁ

ם.ְוִקּיּום.ַהּתֹוָרה,. ֵ ֱאֶמת,.ַהְינּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ רֹוֶצה.ִלְזּכֹות.ַלֲעבֹוַדת.ה'.ּבֶ ׁשֶ

ְתִפּלֹות. ּבִ ְלַהְרּבֹות. ָצִריְך. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ ְוִיּסּוִרים. רֹות. ִמּצָ ֵצל. ְלִהּנָ ְוֵכן.

ֲעֵרי.ִצּיֹון,. ים,.ׁשַ ִהּלִ ְלׁשֹון.ַהּקֶֹדׁש,.ַהְינּו.ּתְ ַרְך,.ֵהן.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹות.ְלַהּשׁ ּוַבּקָ

ם. ֵ ַהּשׁ ְפֵני. ּבִ יַח. ְלָהׂשִ ַנז,. ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון. ּבִ ֵהן. ְוכּו',. ִפּלֹות. ּתְ ִלּקּוֵטי. ּוִבְפָרט.

ר.ָאָדם. ַסּפֵ ּמְ ל.ְלָבבֹו,.ְוָכל.ִיּסּוָריו.ָהעֹוְבִרים.ָעָליו.ּוְכִפי.ׁשֶ ַרְך.ֶאת.ּכָ ִיְתּבָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יַח.ִלְפֵני.ַהּשׁ ְך.ָצִריְך.ְלָהׂשִ ל.ִלּבֹו,.ּכָ רֹוב.ֶאת.ּכָ ַלֲחֵברֹו.ִויִדידֹו.ַהּקָ

ֹוֵפְך.ְלָפָניו,. ּשׁ ל.ַמה.ׁשֶ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ּכָ הּוא.ִיְתּבָ ל.ְלָבבֹו,.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ֶאת.ּכָ

י.ַרק. ִריְך,.ְוַיֲאִמין.ּכִ ּצָ ָבר.ְוָדָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ַרְך.ְיׁשּוָעה.ַעל.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ִויַבּקֵ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ית.ְלַהּשׁ ה.ֲאִמּתִ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ י.ַרק.ּתְ אי..ּכִ ַוּדַ ע.ּבְ ׁשַ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיּוָ

ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוִיּסּוִרים. ָצרֹות. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ע. ׁשַ ְלִהּוָ ִין. ַהּזַ ֵלי. ּכְ ר. ִעּקַ ִהיא.

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ּוְברּוָחִנּיּות,.ּכַ

ג

ִנים. ְך.ָיִמים.ְוׁשָ ֶמׁשֶ ַרְך,.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹות.ְלַהּשׁ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ה.ּבִ ִאם ָאָדם.ַמְרּבֶ

ֲאוֹות. ֶצר,.ַהְינּו.ִמּתַ ְלֶחֶמת.ַהּיֵ ֵצל.ִמּמִ ֵדי.ְלִהּנָ רּוָחִנּיּות.ּכְ ים,.ֵהן.ּבְ ַרּבִ

ֵצל. ִמּיּות,.ְלִהּנָ ַגׁשְ ָרעֹות.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ּוִבְפָרט.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים,.ֵהן.ּבְ

רּוָחִנּיּות.הּוא.ֲעַדִין.ָרחֹוק. ּבְ עֹוְבִרים.ָעָליו,.ְורֹוֶאה.ׁשֶ רֹות.ְוִיּסּוִרים.ׁשֶ ִמּצָ

ע. נֹוׁשַ לֹא. ֲעַדִין. ִמּיּות. ּוְבַגׁשְ ַהּתֹוָרה,. ּיּום. ּוִמּקִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְמֹאד.

ָלל.ֶאת. ַרְך.ֵאינֹו.ׁשֹוֵמַע.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ב.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ּסּוָריו,.ְוהּוא.חֹוׁשֵ ִמּיִ

י. ּכִ ְך,. ּכָ בֹו. ָחׁשְ ּבְ י.טֹוֶעה.הּוא. ּכִ ֲאַזי.ָעָליו.ָלַדַעת. לֹום,. ְוׁשָ תֹו,.ַחס. ִפּלָ ּתְ

ׁשֹות. ּקָ ִפּלֹות.ְוַהּבַ ָבה.ִמן.ַהּתְ ַרְך.ׁשֹוֵמַע.ְלָכל.ּתֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָהֱאֶמת.ִהיא.ׁשֶ
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אֹוְבִדים,. ֵאיָנם. ה. ׁשָ ּוַבּקָ ה. ִפּלָ ּתְ ְוׁשּום. ּבּור. ּדִ ְוׁשּום. ּנּו,. ִמּמֶ ים. ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ

ל. ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ָאָדם,.ְמעֹוְרִרים.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ ל.ּכָ ה.ׁשֶ ִפּלָ ּבּור.ְוָכל.ּתְ ְוָכל.ּדִ

ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ י. ּכִ ֱאֶמת,. ּבֶ אי. ַוּדַ ּבְ ְך. ּכָ ׁשֶ ְלַהֲאִמין. ְוָצִריְך. ַעם.. ּפַ

ּום.ָאָדם.ֵאיָנם. ה.ִמּשׁ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ ּום.ּתְ ּשׁ דֹוׁש,.ׁשֶ ּזַֹהר.ַהּקָ ֱאֶמת.ּוִבְפָרט.ּבַ

ה. ׁשָ ּוַבּקָ ה. ְתִפּלָ ּבִ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ְלַחּכֹות. ָצִריְך. ַרק. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. אֹוְבִדים.

ל. ּלֵ ָהָאָדם.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ ִפּלֹות.ׁשֶ עּור.ַהּתְ א.ׁשִ ְתַמּלֵ ּיִ ַרְך,.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ִמּיּות.ְורּוָחִנּיּות..ְוִאם. ַגׁשְ ֵלָמה,.ּבְ יׁשּוָעה.ׁשְ ע.ּבִ ׁשַ ּוָ ּיִ ֵדי.ׁשֶ ַרְך.ּכְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ה.ִליׁשּוָעה,. ּיָ ּפִ ַדְעּתֹו.ֵמֲחַמת.ַהּצִ ָהָאָדם.לֹא.ִיְהֶיה.ׁשֹוֶטה,.ְולֹא.ֵיָחֵלׁש.ּבְ

אי.ְיעֹוֵרר. ַוּדַ ַרְך,.ֲאַזי.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ִמיד.ּבִ ק.ּתָ א.ִיְתַחּזֵ ֶאּלָ

ל. יֵלהּו.ִמּכָ ַרְך,.ְוַיַעְזֵרהּו.ְוַיּצִ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹוָתיו.ֶאת.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ ְתִפּלֹוָתיו.ּוַבּקָ ּבִ

ים. ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְזכּות. ּבִ ּוְברּוָחִנּיּות,. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ְוִיּסּוָריו. ָצרֹוָתיו.

ים. ַרֲחִמים.ַרּבִ ם.ּוְלִקּיּום.ַהּתֹוָרה.ּבְ ֵ ְוהּוא.ְיַקְרֵבהּו.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ

ד

ִרית. ַהּבְ ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ִלְתִפּלָ ִלְזּכֹות. ר. ֶאְפׁשָ ִאי 

בֹות. ֲחׁשָ ּוִמּמַ ָרִעים. ֵמִהְרהּוִרים. ַהּמַֹח. ִמיַרת. ׁשְ ַהְינּו,. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ

ִרית. ִמיַרת.ַהּבְ ׁשְ ּלִ ים,.ּוִבְפָרט.ֵמִהְרהּוֵרי.ְזנּות..ְוֵכיָון.ׁשֶ ָכל.ָהאֹוַפּנִ ָרעֹות.ּבְ

ר. ֵ ְלַקּשׁ ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך. ֶזה. ֵמֲחַמת. ָהֱאֶמת,. יק. ַצּדִ ַרק. זֹוֶכה. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ִמיַרת. יק.ָהֱאֶמת.ַהּזֹוֶכה.ִלׁשְ י.ַרק.ַצּדִ יק.ָהֱאֶמת,.ּכִ תֹו.ְלַצּדִ ְתִפּלָ ַעְצמֹו.ּבִ

קֹום. ַלּמָ ה. ִפּלָ ּתְ ל. ּכָ ְלַהֲעלֹות. ֶזה,. ֵמֲחַמת. ָיכֹול. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ִרית. ַהּבְ

יֵקי.ֱאֶמת.ַמֲעִלים. ּדִ ּצַ ְיֵדי.ׁשֶ ַרְך..ְוַעל. ִיְתּבָ ם. ֵ ִריָכה.ָלַגַעת,.ַהְינּו.ְלַהּשׁ ּצְ ׁשֶ

ֵלָמה. ְ אּוָלה.ַהּשׁ יַח.ְוָתבֹוא.ַהּגְ ַרְך,.ָיבֹוא.ָמׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל.ְלַהּשׁ ִפּלֹות.ִיׂשְ ּתְ

ים. ַרֲחִמים.ַרּבִ ּבְ
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ה

ית.ִנּצֹוִלים. י.ַעל.ְיֵדי.ְצָדָקה.ֲאִמּתִ ה,.ּכִ ִפּלָ ָצִריְך ְלַהְפִריׁש.ְצָדָקה.ִלְפֵני.ַהּתְ
ה. ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ בֹות.ָזרֹות.ּבִ ֲחׁשָ ִמּמַ

ו

ל. י.ּכָ יו.ַהּטֹוִבים..ּכִ ֲעבּור.ַמֲעׂשָ ָכר.ּבַ ַלת.ׂשָ ֵאין ָראּוי.ָלָאָדם.ְלַצּפֹות.ְלַקּבָ

ם. ֵ ֵמַהּשׁ הּוא. ַהּכֹל. ַלֲעׂשֹות,. זֹוֶכה. ָהָאָדם. ׁשֶ טֹוִבים. ים. ֲעׂשִ ַהּמַ

ים. ֲעׂשִ עֹו.ַלֲעׂשֹות.ֶאת.ַהּמַ ַרְך.נֹוֵתן.ּבֹו.ּכַֹח.ּוְמַסּיְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ִיְתּבָ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ְלִהְתָקְרבּות. זֹוֶכה. ָאָדם. ׁשֶ ּכְ ֲאִפילּו. ן,. ּכֵ ַעל. ה.. עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהּטֹוִבים.

ּתֹוָרה. ּבַ עֹוֵסק. ׁשֶ ֵמֲחַמת. זֹו. ְלִהְתָקְרבּות. ָכה. ּזָ ׁשֶ ַיְחׁשֹב. ל. ּבַ ַרְך,. ִיְתּבָ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ה,.ַהּכֹל.ֵמַהּשׁ הּוא.עֹוׂשֶ י.ַמה.ׁשֶ ים.טֹוִבים..ּכִ ה.ּוְבַמֲעׂשִ ּוִבְתִפּלָ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ָחִליָלה. ה. ָעׂשָ ִאּלּו.לֹא. י. ּכִ ֶזה.. ָסִעיף. ּבְ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ

ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות..ְוַאף. ַגׁשְ לֹום.ּבְ ֲחָסִדים.ִעּמֹו,.ָהָיה.ָהָאָדם.אֹוֵבד.ַחס.ְוׁשָ

ִמיד. ּתָ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָאָדם. ל. ּכָ ב. ַחּיָ י. ּכִ ֲעׂשֹות. ִמּלַ ּפֹוְטרֹו. ֶזה. ֵאין. ֵכן. י. ּפִ ַעל.

ק. אי.ָצִריְך.הּוא.ְלִהְתַחּזֵ ים.טֹוִבים..ּוְבַוּדַ ה.ּוְבַמֲעׂשִ ּתֹוָרה.ּוִבְתִפּלָ ַלֲעסֹק.ּבַ

עֹוד. ִעּמֹו. ה. ַיֲעׂשֶ אי. ַוּדַ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין. ֱאמּוָנה,. ּבֶ ה. ַהְרּבֵ

ז. ּוְמֻרּמָ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ ּוְברּוָחִנּיּות.. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ יֵעהּו. ְויֹוׁשִ ים. ַרּבִ ֲחָסִדים.

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ב'. ּבְ

ז

ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו.ׁשֶ ּוְמִאיִרים.ֶזה.ָלֶזה.. ִקים.ֶזה.ֶאת.ֶזה. ה.ְמַחּזְ ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה 

זֹוֶכה. ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ַמִים,. ׁשָ ם. ְלׁשֵ ֱאֶמת,. ּבֶ ּתֹוָרה. ּבַ עֹוֵסק. ׁשֶ

ְלֵפרּוׁש. ן. ְלַכּוֵ ִהְתַלֲהבּות,. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוָרצֹון. ק. ֵחׁשֶ ֶאְצלֹו. ְתעֹוְררּו. ּיִ ׁשֶ
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קּות. ה..ְוַעל.ְיֵדי.ַהִהְתַחּזְ ִפּלָ ִדּבּוֵרי.ַהּתְ יׁש.ִחּיּות.ּבְ ָראּוי.ּוְלַהְרּגִ ילֹות.ּכָ ַהּמִ

ק.ְוַהְתָמָדה.ְלֵעֶסק. ֶקר,.זֹוֶכה.ְלֵחׁשֶ ִלי.ׁשּום.ׁשֶ ֱאֶמת.ּבְ ה.ּבֶ ִפּלָ ֲעבֹוַדת.ַהּתְ ּבַ

ּתֹוָרה. ְוָקא,.ֵהן.ּבַ ֵניֶהם.ּדַ ׁשְ ן.ָצִריְך.ַלֲעסֹק.ּבִ ָראּוי..ַעל.ּכֵ ֱאֶמת.ּכָ ַהּתֹוָרה.ּבֶ

ֵלמּות. יַע.ִלׁשְ ר.ְלַהּגִ י.ִאי.ֶאְפׁשָ מּוָרה..ּכִ ֱאֶמת.ּגְ ְהֶיה.ּבֶ ּיִ ה,.ַרק.ׁשֶ ְתִפּלָ ֵהן.ּבִ

ָראּוי. ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבַ ׁשֶ ַרק.ּכְ

ח

ם. ֵ יִכים.אֹור.ֵאין.סֹוף,.ַהְינּו.אֹור.ַהּשׁ ים.ַמְמׁשִ ּיִ יִקים.ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵלי ַהּצַ ּגְ

רֹוִאים. ֶ ּשׁ ְוֶזה. ֱאֶמת.. ּבֶ ים.ַהְמקָֹרִבים.ֲאֵליֶהם. ַרְך.ַעל.ָהֲאָנׁשִ ִיְתּבָ

ִמן. בֹות. ּתֵ ה. ּמָ ּכַ ְואֹוֵמר. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵעת. ּבְ ָהָאָדם. ִנְתַלֵהב. ְפָעִמים. ּלִ ׁשֶ

ֵתבֹות. ּבְ ֶפַתע. ּבְ יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ֵמֲחַמת. ֶזהּו. דֹוָלה,. ּגְ ִהְתַלֲהבּות. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ

ַרְך,.ּוֵמֲחָמת.ֶזה.הּוא. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.אֹור.-.ֵמאֹור.ֵאין.סֹוף,.ַהְינּו.ֵמַהּשׁ ִפּלָ ַהּתְ

ַעת. ּפָ ת.ַהׁשְ ַרְך..ּוְכִפי.ִמּדַ ם.ִיְתּבָ ֵ דֹוָלה.ְלַהּשׁ ְדֵבקּות.ּגְ ִמְתעֹוֵרר.ּוִמְתַלֵהב.ּבִ

בֹות. ִהְתַלֲהבּות.ּוִבְדֵבקּות.ֶאת.ּתֵ ְך.אֹוֵמר.הּוא.ּבְ ה,.ּכָ ִפּלָ ּתְ ָהאֹור.ָעָליו.ּבַ

זֹוִכים. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵתבֹות. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְואֹור. ִחּיּות. יׁש. ּוְלַהְרּגִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ

ים. ּיִ יִקים.ֲאִמּתִ י.ַרק.ַצּדִ יֵקי.ֱאֶמת..ּכִ ית.ְלַצּדִ ַרק.ַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ

ים.ַהְמקָֹרִבים. ֲאָנׁשִ ית.ֵמאֹור.ֵאין.סֹוף,.ּבַ ְיכֹוִלים.ְלַהְכִניס.ִהְתנֹוְצצּות.ֲאִמּתִ

ּמּוד. ַהּלִ ה. ִהּנֵ ַהּדֹור. יֵקי. ְלַצּדִ ית. ֲאִמּתִ ִהְתָקְרבּות. ֱאֶמת.. ּבֶ ֲאֵליֶהם.

ִלּקּוֵטי. ּבְ ְך.ְמבָֹאר. ֵלמּות..ּכָ ׁשְ ּבִ ְוִקּיּום.ֲעצֹוֵתיֶהם.ְוֵדעֹוֵתיֶהם. ִסְפֵריֶהם. ּבְ

ֲהָלכֹות.
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ט

ִבילֹו,. ׁשְ ּלֹו.ִנְבָרא.ּבִ ל.ָהעֹוָלם.ּכֻ ּכָ ִמיד.לֹוַמר.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ל ָאָדם.ָצִריְך.ּתָ ּכָ

ן.ָצִריְך. ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה..)ַסְנֶהְדִרין.לז(.ַעל.ּכֵ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ּקּון.ָהעֹוָלם.הּוא.ְלַהְכִניס. ר.ּתִ ִתּקּון.ָהעֹוָלם,.ְוִעּקָ ָכל.ֵעת,.ּבְ ל.ּבְ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָחתֹו. ּגָ ַרְך.ּוֵמַהׁשְ ּנּו.ִיְתּבָ ֵאי.עֹוָלם.ֵיְדעּו.ִמּמֶ ָבּ ית..ַהְינּו.ׁשֶ ַעת.ֲאִמּתִ עֹוָלם.ּדַ ּבָ

עֹוָלם,. ּבָ ם. ּיָ ַהּקַ רֹון. ַהִחּסָ ֶאת. א. ְלַמּלֵ ְמֹאד. ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוָצִריְך. ָרִטית.. ַהּפְ

אי.ֶחְסרֹון. ַוּדַ ֵאּלּו.ּבְ ּסּוִרים.ׁשֶ רֹות.ְוֶאת.ַהּיִ ל.ִמן.ָהעֹוָלם.ֶאת.ַהּצָ ַהְינּו.ְלַבּטֵ

ל.ֲעבּור.ָהעֹוָלם,. ּלֵ ה..ַהְינּו.ְלִהְתּפַ ְתִפּלָ לּות.ִהיא.ּבִ ּדְ ּתַ ר.ַהִהׁשְ ָהעֹוָלם,.ְוִעּקָ

ָחתֹו. ּגָ ּוְבַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ירּו. ַיּכִ ַהּכֹל. ׁשֶ רּוָחִנּיּות,. ּבְ ּקּונֹו. ּתִ ַעל. ֵהן.

ּלֹא. ׁשֶ ַהְינּו. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ ְלִתּקּונֹו. ּקּון.ָהעֹוָלם,.ֵהן. ּתִ ר. ִעּקַ ה. ּזֶ ׁשֶ ָרִטית,. ַהּפְ

ָרִטים. ָכל.ַהּפְ ְלָוה.ּבְ לֹום.ְוׁשַ עֹוָלם.ׁשּום.ָצרֹות,.ַרק.ׁשָ ִיְהיּו.ָחִליָלה.ּבָ

י

ָכל. ק.ּבְ ץ.ּוְלִהְתַחּזֵ ִריְך.ְלִהְתַאּמֵ ּצָ ָכל.ַהּכֹחֹות..ַהְינּו.ׁשֶ ל.ּבְ ּלֵ ָצִריְך ְלִהְתּפַ

ְולֹא. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵתבֹות. ּבְ ֵהיֵטב. ן. ְלַכּוֵ ב. ְוַהּלֵ ַהּמַֹח. ִרּכּוז. ּבְ ַהּכֹחֹות.

ָצִריְך. ּוִבְפָרט. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ָזָרה. ָבה. ַמֲחׁשָ ׁשּום. ַלּמַֹח. ְלַהְכִניס.

מֹוֶנה. ׁשְ ת. ּוְתִפּלַ ַמע. ׁשְ ְקִריַאת. ֵעת. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהּכֹחֹות. ָכל. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ַהּכֹחֹות. ָכל. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ָערּוְך.. ְלָחן. ֻ ּשׁ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֵרה. ֶעׂשְ

קֹול. ֶאת. ב. ּוַבּלֵ ּמַֹח. ּבַ יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ַהְינּו. ּמַֹח,. ּבַ ַהּקֹול. ּפֹוֵגַע. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ

ב,. ּלֵ ּבַ ר.ֶאת.ָהַעְקמּוִמּיּות.ׁשֶ ֵ ה..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלַיּשׁ ִפּלָ ל.ַהּתְ בֹות.ׁשֶ ַהּתֵ

ֵמֱאמּוָנה. ב. ַהּלֵ ִמים.ֶאת. ְמַעּקְ ֵאּלּו. ׁשֶ יֹות. ׁשִ ּוִמֻקּ ִפירֹות. ִמּכְ ְלַטֲהרֹו. ַהְינּו.

ּוִמַטֵהר. ר. ֵ ִמְתַיּשׁ ב. ַהּלֵ ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ְמָחה.. ְלׂשִ ְוזֹוֶכה. ַמִים,. ׁשָ ְרַאת. ּוִמּיִ

ם. ְמָחה,.ְוזֹוֶכה.ְלַקּיֵ אי.ֶלֱאמּוָנה.ּוְלׂשִ ַוּדַ ִפירֹות,.הּוא.זֹוֶכה.ּבְ יֹות.ּוִמּכְ ׁשְ ִמּקֻ
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ְמָחה.. ׂשִ ּבְ ָמּה. ְלַקּיְ הּוא. ר. ָהִעּקָ ִמְצָוה. ִקּיּום. ּבְ י. ּכִ ְמָחה,. ׂשִ רֹב. ּבְ ִמְצוֹות.

יֹוֵתר. דֹוָלה. ּגְ ְצָוה,. ּמִ ּבַ ֵמִחים. ּשְׂ ׁשֶ ְמָחה. ַהּשִׂ ׁשֶ ֲהָלכֹות,. ִלּקּוֵטי. ּבְ ּוְמבָֹאר.

ּוִמן. ל.ֵמַעְצמֹו. ְלַבּטֵ ר. ְמַחת.ִמְצָוה.ֶאְפׁשָ ׂשִ ְיֵדי. ְוַעל. ְצָוה.ַעְצָמּה.. ַהּמִ ִמן.

ְך. ּכָ לֹום.. ְוׁשָ ין.ַחס. ּדִ ַזר. ּגְ ְלַאַחר. ֵזרֹות.ָרעֹות,.ֲאִפילּו. ּגְ ִמיֵני. ל. ּכָ ָהעֹוָלם.

ֲחצֹוְצרֹות". ּתֹוָרה."ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.ה'.ּבַ ְמבָֹאר.ּבְ

יא

בֹות. ְחׁשָ ֵהר.ְמֹאד.ְלַפּנֹות.ֶאת.ַהּמַֹח.ֵמָחְכמֹות.ִחיצֹוִנּיֹות.ּוִמּמַ ָצִריְך ְלִהּזָ

בֹות. ּוַמֲחׁשָ ִחיצֹוִנּיֹות. ָחְכמֹות. י. ּכִ "ָחֵמץ".. ים. ְמֻכּנִ ֵאּלּו. ׁשֶ ָזרֹות,.

ְיֵדי.ֲאִכיַלת.ָחֵמץ,. מֹו.ַעל. ִפירֹות,.ּכְ ּכְ יִקים.ַלּמַֹח.ּוַמְכִניִסים.ּבֹו. ָזרֹות.ַמּזִ

ְמֵטם.ַהּמַֹח. ַסח..ַעל.ְיֵדי.ָחְכמֹות.ִחיצֹוִנּיֹות.ִמַטּ יֵמי.ַהּפֶ ָלן,.ּבִ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ּוִבְפָרט. ָראּוי,. ּכָ ה. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ְלּתֵ יב. ְלַהְקׁשִ ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי.

ה. ְתַהּוֶ ה..ְוָכל.ֶזה.ֵמֲחַמת.ִטְמטּום.ַהּמַֹח.ַהּמִ ִפּלָ ּתְ יׁש.ׁשּום.ִחּיּות.ּבַ ְלַהְרּגִ

ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ר. ֶאְפׁשָ ְוִאי. ָזרֹות,. בֹות. ּוַמְחׁשָ ַהִחיצֹוִנּיֹות. ַהָחְכמֹות. ְיֵדי. ַעל.

בֹות.ָזרֹות.ְוַהָחְכמֹות.ַהִחיצֹוִנּיֹות.ֶנֱאַבד.ִמן. ֲחׁשָ י.ַעל.ְיֵדי.ַהּמַ ְמָחה..ּכִ ׂשִ ּבְ

ָאגֹות.ְוַעְצבּות. ִרים.ָעָליו.ּדְ ּבְ ים,.ּוִמְתּגַ ּיִ ָהָאָדם.ֱאמּוָנתֹו.ּוִבְטחֹונֹו.ָהֲאִמּתִ

ּלֹא. ְראֹות.ִחיצֹוִנּיֹות,.ַהְינּו.ׁשֶ ֵמר.ְמֹאד.ִמּיִ ָ ם.ָצִריְך.ְלִהּשׁ ָלן..ּגַ ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ִחיצֹוִנּיֹות,. ִיְראֹות. ְיֵדי. י.ַעל. ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ זּוַלת. ָבר,. ּדָ ּום. ִמּשׁ ְלַפֵחד.

הּוא. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ זּוַלת. ָבר. ִמּדָ ְתָיֵרא. ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו.

ְמָחה.. ׂשִ ק.ּבְ ה.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתַחּזֵ ִפּלָ ּתְ ֲהָלָכה.ּבַ ן.ּכַ ל.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַכּוֵ ְמֻבְלּבָ

ָאגֹות. רֹות.ּדְ ּבְ ְראֹות.ַהִחיצֹוִנּיֹות.ִמְתַרֲחִקים.ֵמֱאמּוָנה.ּוִמְתּגַ י.ַעל.ְיֵדי.ַהּיִ ּכִ

ַהּמַֹח. ֶאת. מֹור. ִלׁשְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ הּוא. ר. ְוָהִעּקָ ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְוַעְצבּות.

בָֹאר. ּמְ ּכַ "ָחֵמץ". ה. ְמֻכּנֶ ה. ּזֶ ׁשֶ ֲאָוה,. ּתַ ּוֵמִהְרהּוֵרי. ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ
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בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ּוִמן. ַעת. ַהּדַ ִמן. ְלָגֵרׁש. ְוָצִריְך. ְלַמְעָלה,.

ְסִעיף. ְוִהְרהּוִרים". בֹות. ֵעֶרְך."ַמְחׁשָ ּבְ ִלּקּוֵטי.ֵעצֹות.אֹות.מ'. ּבְ ָהָרעֹות..

בֹות. ל.ִמיֵני.ַמֲחׁשָ ּיֹות.ֵאיְך.ְלָגֵרׁש.ִמן.ַהּמַֹח.ּכָ י"א,.ְמבָֹארֹות.ֵעצֹות.ֲאִמּתִ

ַבד. ּלְ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ם,. ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת. ִעם. ַאֲהָבה. ף. ּתֵ ְלׁשַ ָצִריְך. ם. ּגַ ָרעֹות..

ֵהר.ְמֹאד. ִריְך.ְלִהּזָ ּצָ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ׁשֶ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ִיְרַאת.ה'.ּכָ קּות.ּבְ ַהִהְתַחּזְ

ָראּוי,. ּכָ ֵהא. ּתְ ית. ָהֲאִמּתִ ְרָאה. ַהּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ִחיצֹוִנּיֹות. ְוָחְכמֹות. ְראֹות. ִמּיִ

ק. ִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּצָ ן..ַהְינּו.ׁשֶ ם.ּכֵ ם.ּגַ ֵ ַאֲהַבת.ַהּשׁ ק.ּבְ ַבד.ֶזה.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ִמּלְ

ן..ְוָאז. ם.ּכֵ ה.ּגַ ַאֲהָבה.ַרּבָ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ם.ֶאת.ִמְצוֹות.ַהּתֹוָרה.ּוְרצֹון.ַהּשׁ ְלַקּיֵ

ֶאת. ּוְלַטֵהר. ְך. ְלַזּכֵ ר. ֶאְפׁשָ ָראּוי,. ּכָ ּוְלַאֲהָבתֹו. ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. ּזֹוִכים. ׁשֶ ּכְ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ר. ֶאְפׁשָ ָרִעים,. ְוִהְרהּוִרים. ָרעֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיֵני. ל. ִמּכָ ַהּמַֹח.

ֹוֵמַע. ּשׁ ְבִחיַנת.ְרָעִמים..ַהְינּו.ׁשֶ ה.ִהיא.ּבִ ִפּלָ ָראּוי,.ְוָאז.ַהּתְ ָכל.ַהּכֹחֹות.ּכָ ּבְ

ז. ּוְמֻרּמָ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ "ְרָעִמים".. ה. ְמֻכּנֶ ה. ּזֶ ׁשֶ אֹוֵמר,. יו. ּפִ ׁשֶ ֶאת. מֹוחֹו. ּבְ

ק. ר.ְלִהְתַחּזֵ ְוָאז.ֶאְפׁשָ ֲחצֹוְצרֹות".. ּתֹוָרה."ּבַ ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'. ּבְ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ְמָחה.ּכָ ׂשִ ּבְ

יב

ֶזה. ּוְתלּוִיים. ַאַחת. ִחיָנה. ּבְ ֵהם. ָרֵאל. ִיׂשְ ְוֶאֶרץ. ים. ִנּסִ ֱאמּוָנה,. ה,  ִפּלָ ּתְ

ֵעֶרְך."ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנה".ְסִעיף.ב'. ִלּקּוֵטי.ֵעצֹות.אֹות.א'.ּבְ ֶזה..ּבְ ּבָ

ן. ּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.ַעל.ְסִעיף.ֶזה,.ַעּיֵ י.ִמּלִ רּוׁש.ֲאִמּתִ ֲאִריכּות.ּפֵ ְמבָֹאר.ְקָצת.ּבַ

ָחִליָלה. ּגֹוֵרם. ן. ּכֵ ְוכּו',. ֶוֱאמּוָנה. ה. ְתִפּלָ ּבִ לֹום. ְוׁשָ ַגם.ַחס. ּפָ ׁשֶ ּוְכִפי. ם.. ׁשָ

ֱאֶמת. ּבֶ ה. ּוְתִפּלָ ֱאמּוָנה. ּבֶ ק. ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ ִפי. ּכְ ּוְלֵהֶפְך,. לּות.. ַהּגָ ַלֲאִריכּות.

אּוָלה. ן.ּגֹוֵרם.ְלִהְתָקְרבּות.ַהּגְ ָראּוי,.ּכֵ ּכָ
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ֵכָחה.. ִ יָלה.ִמּשׁ רֹון.ּוַמּצִ ֶלת.ְלִזּכָ ִחיַנת.ֱאמּוָנה,.ְוִהיא.ְמֻסּגֶ ה ִהיא.ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶקר,.ּוִבְפָרט. ִלי.ׁשּום.ׁשֶ ֱאֶמת,.ּבְ ה.ּבֶ ְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבִ ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ

ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ְוִעְנָין,. ָבר. ּדָ ל. ּכָ ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל.

ַרְך,.ְולֹא.ַעל. ָרִטית.ִיְתּבָ ָחתֹו.ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל.ִנְפָעל.ּבְ ֵלם.ׁשֶ ֱאֶמת.ּוְבֵלב.ׁשָ ּבֶ

נֹוְבִעים.ֵמֶחְסרֹון. ֵהם. ׁשֶ ֵכָחה,. ִ ִמּשׁ ְוִנּצֹול. רֹון. ְלִזּכָ זֹוֶכה. ַבע,. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ י. ּפִ

ֱאמּוָנה.
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ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו. ה.. ִפּלָ ִמּתְ נֹוֵבַע. ַהּתֹוָרה. ָחְכַמת. ַמְעָין 

ִלי.ׁשּום. ּלֹוֵמד,.ּבְ ִלּמּוֵדי.ַהּתֹוָרה.ׁשֶ י.ּבְ רּוׁש.ֲאִמּתִ ה.ְלָהִבין.ּפֵ ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ

אי. ַוּדַ ּבְ ָצִריְך. ָערּוְך,. ְלָחן. ֻ ִמּשׁ ַוֲהָלכֹות. יִנים. ּדִ ּלֹוֵמד. ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט. ָטעּות..

ָראּוי.. ּכָ ָהֱאֶמת. ִפי. ּכְ ַוֲהָלָכה. ין. ּדִ ל. ּכָ ְלָהִבין. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות.

ְכלֹו. ׂשִ י.ּבְ ּיֹוֵדַע.ִלְלֹמד,.ּכִ ֶכל.ַעְצמֹו,.ַהְינּו.ַעל.ֶזה.ׁשֶ ְוָאסּור.ִלְסֹמְך.ַעל.ׂשֵ

ׁש. ּתֹוָרה.ּוְמַבּקֵ עֹוֵסק.ּבַ ׁשֶ ים.ּכֹוְזִבים..ֲאָבל.ּכְ רּוׁשִ ָיכֹול.ִלְטעֹות.ּוִלְלֹמד.ּפֵ

ֶאת. ִבין. ּיָ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ים,. ּיִ ֲאִמּתִ ֶכל. ְוׂשֵ ַעת. ּדַ ָעָליו. יַע. ּפִ ׁשְ ּיַ ֶ ּשׁ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ

ְלָחן. ֻ ִמּשׁ ַהֲהָלכֹות. ְוֶאת. יִנים. ַהּדִ ֶאת. ּוִבְפָרט. ּלֹוֵמד,. ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִלּמּוד.

ְלמּודֹו.ָחׁשּוב.ְמֹאד.ֶאְצלֹו. ֱאֶמת.ְללֹא.ׁשּום.ָטעּות,.ֲאַזי.ּתַ ִבין.ּבֶ ּיָ ָערּוְך,.ׁשֶ

ִאּלּו. ב.ּכְ עֹוָלם,.ְוֶנְחׁשַ ה.ּבָ ֶזה.ַמְכִניס.ִחּיּות.ֲחָדׁשָ ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ּכָ ִיְתּבָ

ָעה. ַאְרּבָ ּבְ ָהַרע. ִמן. ַהּטֹוב. ֶאת. ְלָבֵרר. ְוזֹוֶכה. ֵמָחָדׁש. ָהעֹוָלם. ּבֹוֵרא.

זֹוֶכה. ֶזה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶזה,. ּכָ ּתֹוָרה. ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. ַהְיסֹודֹות..

ֵהן. הֹוָלָדה,. ד. ִמּצַ ֵהן. ַהְיסֹודֹות,. ָעה. ַאְרּבָ ּבְ צּוי. ַהּמָ ָהַרע. ִמן. ֵהר. ְלִהּטָ

ה.ַהְמצּוָיה.ּבֹו,. ָ ֻדּשׁ ַאר.ַרק.ַהּטֹוב.ְוַהּקְ ים.ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ְוִנׁשְ ֵמֲחַמת.ַמֲעׂשִ
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ִדים.ָלֱאֶמת.. ְתַנּגְ ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהחֹוְלִקים,.ַהְינּו.ֵאּלּו.ַהּמִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ְתִפּלָ ּבִ לּוָבה. ְיֵדי.ִלּמּוד.ּתֹוָרה.ַהׁשְ זֹוִכים.ַעל. ְלִתּקּוִנים.ֵאּלּו.

ָסִעיף.ֶזה. ּבְ

טו

ָראּוי. ּכָ יב. ְלַהְקׁשִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ִמן. ִלים. ְמַקּבְ ַהִחּיּות. ר  ִעּקַ

ה. ִפּלָ ּתְ ִעְנְיֵני. ּבְ עֹוֵסק. ׁשֶ ּכְ אֹו. יו,. ִמּפִ ַהּיֹוְצאֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ְלּתֵ

ָראּוי.ְלֵתבֹות. יב.ּכָ ה,.ּוַמְקׁשִ ֵאּלֶ ִחּנֹות.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ים,.ּתְ ִהּלִ ֲאֵחִרים,.ַהְינּו.ּתְ

ים. יׁשִ ַמְרּגִ ֵאין. ֶ ּשׁ ִנְפָלָאה. ִחּיּות. יׁש. ְלַהְרּגִ זֹוֶכה. ֶהן,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ

ָכל.ּכֹחֹו,. ל.ּבְ ּלֵ ן.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ ה.טֹוב.ַאֵחר..ַעל.ּכֵ ׁשּום.ַמֲעׂשֵ זֹו.ּבְ ִחּיּות.ּכָ

ּוְלַהְכִניס. ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. יב. ְלַהְקׁשִ ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו.

ה..ַהְינּו. ִפּלָ ׁש.ּכֹחֹו.ַעל.ְיֵדי.ַהּתְ ה,.ְוָצִריְך.ְלַחּדֵ ִפּלָ אֹוִתּיֹות.ַהּתְ ל.ּכֹחֹו.ּבְ ּכָ

ִפּלֹות. ּתְ ל. ׁשֶ ְלֵתבֹות. ְוֵכן. ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ָראּוי. ּכָ יב. ְקׁשִ ּמַ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ה. ֲחָדׁשָ ּוְבִחּיּות. ָחָדׁש. כַֹח. ּבְ ק. ִמְתַחּזֵ ֶהן,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ ֲאֵחרֹות.

ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ִהיא. ר. ְוָהִעּקָ ֶלֱאמּוָנה.. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ְלַמְעָלה,.

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ ים,.ּכַ ִמּיִ ׁשְ ָכל.ָהִעְנָיִנים.ַהּגַ ָרִטית.ּבְ ּפְ

טז

בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ְתִפּלָ ּבִ ק. ִמְתַחּזֵ ָהָאָדם. ׁשֶ ִפי. ּכְ ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ַמֲעַלת. ִפי  ּכְ

ְך. ַמִים.ֶאת.ִזּוּוגֹו.ּוַפְרָנָסתֹו..ַהְינּו.ּכָ ָ ְך.נֹוְתִנים.לֹו.ִמּשׁ ָסִעיף.ט"ו,.ּכָ ּבְ

ַנַחת. ֵהא.ּבְ ֶנְגּדֹו,.ּוַפְרָנָסתֹו.ּתְ ּכְ ּוּוגֹו.לֹא.ִיְהֶיה. ּזִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ עֹוֵזר.לֹו.ַהּשׁ

ּוְבָנֵקל.
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אֹות. ָסִעיף.ט"ו.ּוְבעֹוד.ְסִעיִפים.ּבָ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵלמּות,.ּכַ ׁשְ ה.ּבִ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ֵפל,.עֹוָלם. ָ ת.ָהעֹוָלמֹות..עֹוָלם.ַהּשׁ לֹשֶׁ ׁשְ יַע.ִחּיּות.ּבִ ּפִ ה",.ַמׁשְ ִפּלָ "ּתְ

ְלָאִכים. ַהּכֹוָכִבים.ְועֹוָלם.ַהּמַ

יח

ַהְינּו. ָזרֹות.. בֹות. ַמֲחׁשָ ְלֹמחֹו. אֹות. ּבָ ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד. ָאָדם. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

א. ּשָׂ ִמּמַ בֹות. ַמֲחׁשָ גֹון. ּכְ ה,. ִפּלָ ַלּתְ כֹות. ּיָ ׁשַ ֵאיָנן. ׁשֶ בֹות. ַמֲחׁשָ

אֹוָתן. ְמַהְרְהִרים. ִאם. ּתֹוָרה,. ִדְבֵרי. ּבְ בֹות. ַמֲחׁשָ ַוֲאִפילּו. ְוַכּיֹוֵצא.. ן. ּוַמּתָ

לֹות.ֶאת. י.ֵהן.ְמַבְלּבְ בֹות.ָזרֹות..ּכִ ֶגֶדר.ַמֲחׁשָ ם.ֵהן.ּבְ ה,.ֲהֵרי.ּגַ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ּבְ

ּוִבְפָרט. ה.. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ְלּתֵ יב. ְלַהְקׁשִ ָיכֹול. ֵאינֹו. זֹאת. ּוֵמֲחָמת. ַעת. ַהּדַ

ה,.ֶזה. ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ִאים.ַלּמַֹח.ּבְ בֹות.ָרעֹות.ְוִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּבָ ר.ַמֲחׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

"ל. רֹות.ַהּנַ בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ ה..ּוֵמֲחָמת.ַהּמַ ִפּלָ דֹול.ּוִבְלּבּול.ַלּתְ אי.ִקְלקּול.ּגָ ַוּדַ ּבְ

תֹו..ָהֵעָצה. ְתִפּלָ יְך.ּבִ ל.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהְמׁשִ ְלּבֵ ְתּבַ ּמִ ְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ֹחשֶׁ ַאר.ּבַ ִנׁשְ

ּבּוֵרי. ק.ְלהֹוִציא.ֶאת.ּדִ ְתַחּזֵ ּיִ בֹות.ָזרֹות.הּוא,.ׁשֶ ֲחׁשָ ּקּון.ְלָגֵרׁש.ֶאת.ַהּמַ ְוַהּתִ

בֹות. ר.ֵאינֹו.ָיכֹול.לֹוַמר.ֶאת.ּתֵ ֲאׁשֶ ָראּוי..ַהְינּו.ֲאִפילּו.ּכַ ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ ִפּלָ ַהּתְ

ק.לֹוַמר.ֶאת. י.ֵכן.ִיְתַחּזֵ ָראּוי,.ַאף.ַעל.ּפִ ִהְתעֹוְררּות.ּוְבַחּיּות.ּכָ ה.ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

רּוׁש. ֹמַע.ֶאת.ּפֵ ק.ִלׁשְ כֹול,.ְוִיְתַחּזֵ ּיָ ִפי.ׁשֶ יטּות.ּוִבְתִמימּות.ּכְ ְפׁשִ ּבּוֵרים.ּבִ ַהּדִ

ִפּלֹות. ּתְ ַאר. ׁשְ אֹו. ה. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ּתֵ ט. ִלְפׁשָ יב. ְלַהְקׁשִ ַהְינּו. ילֹות.. ַהּמִ

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֶקר.. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ מּוָרה. ּגְ ֱאֶמת. ּבֶ זֹאת. ְוָכל. ֶהן,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ

בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִדּבּוֵרי. ּבְ אֹור. יׁש. ְלַהְרּגִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַיַעְזֵרהּו.

ק. ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ָראּוי.. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְויּוַכל. ִמּמֹחֹו. ָיסּורּו. רֹות. ַהּזָ

ָכל.ָהעֹוָלמֹות. ּקּון.ְוִקּיּום.ּבְ ָסִעיף.ֶזה,.ַמְכִניס.ּתִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ל.ּכַ ּלֵ ְלִהְתּפַ
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יט

ים.ֲאֵחִרים.. ְתׁשּוָבה.ֲאָנׁשִ יב.ּבִ ָעִרים.ְלָהׁשִ ה.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִלְפּתַֹח.ׁשְ ְזּכֶ ם ּיִ ּגַ

ה. ַכּמָ ּבְ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ ה. ְתִפּלָ ּבִ קּות. ַהִהְתַחּזְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו.

יב. ְלָהׁשִ ם. ּגַ ּיּוַכל. ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ עֹוֵזר. י"ח,. ָסִעיף. ּבְ ּוִבְפָרט. ְסִעיִפים,.

ּה. ּבָ ת.ׁשֶ ֶרְך.ַהּתֹוָרה,.ּוְלהֹוִציָאם.ִמן.ָהֶרׁשֶ ים.ֲאֵחִרים.ְלֶדֶרְך.ַהּטֹוב,.ּדֶ ֲאָנׁשִ

ֲאוֹוֵתיֶהם.ּוִמּדֹוֵתיֶהם.ָהָרעֹות. ל.ּתַ ֵהם.ְלכּוִדים,.ַהְינּו.ִמּכָ

כ

ם. ֵ תֹו.ְלַהּשׁ ִפּלָ ה.ְלַהֲעלֹות.ֶאת.ּתְ ְזּכֶ ּיִ ֵדי.ׁשֶ דֹוָלה.ּכְ ָהָאָדם ָזקּוק.ִלְזכּות.ּגְ

ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ְבטֹו.. ְלׁשִ ְך. ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ ַער. ַ ַהּשׁ ֶרְך. ּדֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ יֹוֵדַע. ַהּדֹור. יק. ַצּדִ י. ּכִ י.. ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור. יק. ְלַצּדִ תֹו. ִפּלָ ּתְ ר. ֵ ְלַקּשׁ

ַער. ַ ֶרְך.ַהּשׁ ל.ְיהּוִדי,.ּדֶ ל.ּכָ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַרְך.ֶאת.ַהּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵאיְך.ְלַהֲעלֹות.ְלַהּשׁ

ְך. ּיָ ַ ֶבט.ֵאָליו.הּוא.ׁשּ ֵ ִפי.ַהּשׁ ְך.לֹו,.ּכְ ּיָ ַ ַהּשׁ

כא

ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ַהְינּו. ְך,. ּכָ ל. ּכָ ה. ָנה.ְמֻרּבָ ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך 

ּפְֹך.ִלּבֹו. ׁשְ ּיִ ה,.ַעד.ׁשֶ ִפּלָ ל.ַהּתְ ילֹות.ׁשֶ רּוׁש.ַהּמִ ַנת.ּפֵ ית.ּוְבַכּוָ ֲאִמּתִ

יַח. ִים,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ָיבֹוא.ָמׁשִ ּמַ ַרְך.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

כב

יֵקי. ַצּדִ ַרק. ַהְינּו. ים.. ּיִ ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור. יֵקי. ַצּדִ ַרק. יֹוְדִעים. ה. ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

ן. ָראּוי..ַעל.ּכֵ ֵלמּות.ּכָ ׁשְ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ֱאֶמת.ְיכֹוִלים.ְלִהְתּפַ

יתֹו.ָחִליָלה,. ֵני.ּבֵ לֹום.ַצַער.אֹו.ִיּסּוִרים.ֵמַעְצמֹו.אֹו.ִמּבְ ׁש.לֹו.ַחס.ְוׁשָ ּיֵ ִמי.ׁשֶ
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ּנּו. ִמּמֶ ׁש. ִויַבּקֵ י,. ָהֲאִמּתִ ַהּדֹור. יק. ְלַצּדִ ַהְינּו. י,. ֲאִמּתִ ְלָחָכם. ָלֶלֶכת. ָצִריְך.

ת. ה.ִלְתִפּלַ ַרְך.ִמְתַאּוֶ ִיְתּבָ ם. ֵ י.ַהּשׁ ּכִ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ׁש.ָעָליו.ַרֲחֵמי.ַהּשׁ ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ

יַע.ֶאת. י.ְויֹוׁשִ יק.ָהֲאִמּתִ ּדִ ִפיַלת.ַהּצַ ל.ֶאת.ּתְ אי.ְיַקּבֵ ַוּדַ יִקים..ְוהּוא.ּבְ ּדִ ַהּצַ

ָלֶלֶכת. רֹוִצים. ֵאיָנם. ׁשֶ ֲאָוה. ַהּגַ ּוַבֲעֵלי. ָעָליו.. ׁש. ְמַבּקֵ יק. ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ָהָאָדם.

ֵדי. ּכְ ֶלֶכת.ֲאֵליֶהם. ִמּלָ ים.ֲאֵחִרים. ֲאָנׁשִ ם. ּגַ ְוֵהם.מֹוְנִעים. יֵקי.ֱאֶמת,. ְלַצּדִ

ֲאָוה.ֵאּלּו. ֲעֵלי.ּגַ ָרָתם,.ּבַ יָעם.ִמּצָ לּו.ֲעֵליֶהם.ְלהֹוׁשִ ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁש.אֹוָתם.ׁשֶ ְלַבּקֵ

ַרְך. ִבים.ֶאת.ְרצֹונֹו.ִיְתּבָ ְמַעּכְ

כג

ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ַהְינּו. ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל 

עֹוֵרר. ּמְ ֱאֶמת,.ַעד.ׁשֶ ַמִים.ּבֶ ם.ׁשָ ן.ְלׁשֵ בֹוד.אֹו.ָממֹון,.ַרק.ְמַכּוֵ ל.ּכָ ׁשֶ ּבְ

ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ָרׁשִ ֻמׁשְ ֵהם. ׁשֶ ָרֵאל,. ִיׂשְ מֹות. ִנׁשְ י. ְרׁשֵ ׁשָ ֶאת.

ַחס. ְמֹאד. ִהְתַרֲחקּו. ָבר. ּכְ ׁשֶ ֲאִפילּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ים. ֲאָנׁשִ יִבים. ְמׁשִ

ם. ֵ בֹוד.ַהּשׁ ר.ּכְ י.ִעּקַ ַרְך..ּכִ בֹודֹו.ִיְתּבָ ל.ְמֹאד.ּכְ ּדֵ לֹום,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּגַ ְוׁשָ

ִלים.ֲעֵליֶהם. ָהְרחֹוִקים.ְוַהּתֹוִעים.ִמְתָקְרִבים.ֵאָליו.ּוְמַקּבְ ַרְך.הּוא,.ׁשֶ ִיְתּבָ

ְוזֹוֶכה. ָראּוי,. ּכָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלִיְרַאת. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ּוַמְלכּותֹו.. עֹל.ֱאלֹקּותֹו.

ֵאינֹו. ׁשֶ ְבָיכֹול,. ּכִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִעם. ֵהן. לֹום,. ְלׁשָ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. לֹום.. ְלׁשָ

ְוֵהן. לֹום,. ְוׁשָ ִיּסּוִרים.ַחס. ָעָליו. ִאים. ּבָ ׁשֶ ּכְ ַרְך.ֲאִפילּו. ִיְתּבָ ָעָליו. ִמְתַרֵעם.

ִמְתַרֵחק. ְוהּוא. ָאָדם,. ׁשּום. ִעם. ַמֲחלֶֹקת. לֹו. ֵאין. ֶ ּשׁ ַהְינּו. ים,. ֲאָנׁשִ ִעם.

י.ַעל.ְיֵדי. ָראּוי,.ּכִ ֱאֶמת.ּכָ ֲעֵלי.ַמֲחלֶֹקת.ְוַהּכֹל.ַעל.ְיֵדי.ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה.ּבֶ ִמּבַ

לֹום. ְלׁשָ זֹוֶכה. ַעת. ּדַ ְיֵדי. ְוַעל. ית,. ֲאִמּתִ ְלַדַעת. זֹוֶכה. ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה.

ֵלמּות,. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ֵעֶסק. ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ּוִבְפָרִטּיּות.. ְכָלִלּיּות. ּבִ
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ָכל. ּבְ לֹום. ְלׁשָ ְוזֹוֶכה. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ִלְתִפּלָ זֹוֶכה. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ רּוָחִנּיּות,.ּכַ ִמּיּות.ֵהן.ּבְ ַגׁשְ ָהעֹוָלמֹות,.ֵהן.ּבְ

כד

ׁשּום.ֵעֶסק.ֵמִעְסֵקי.ָהעֹוָלם,.ַרק.ַעל. ָהָאָדם ֵאינֹו.ָצִריְך.ִלְרצֹות.ַלֲעסֹק.ּבְ

עֹוֵסק. ָכל.ֵעֶסק.אֹו.ִעְנַין.ׁשֶ ּבְ ָמתֹו..ַהְינּו.ׁשֶ א.ִנׁשְ ן.ּוְלַרּפֵ ְמָנת.ְלַתּקֵ

ִהְזִמין.לֹו.ֶאת.ָהֵעֶסק. ֶ ַרְך.הּוא.ּשׁ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֶהם.ָצִריְך.ִלְזּכֹר.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ּבָ

ְיָקא.ַעל.ָיָדם.ִיְתעֹוֵרר.ֶלֱאמּוָנתֹו. ּדַ ְכֵדי.ׁשֶ ֶהם.הּוא.ָעסּוק,.ּבִ אֹו.ֶאת.ָהִעְנָין.ּבָ

ָמה.הּוא. ׁשָ ר.ֹחִלי.ַהּנְ י.ִעּקַ ָמה.ּוְרפּוָאָתּה..ּכִ ׁשָ ּקּון.ַהּנְ ר.ּתִ ַוֲעבֹוָדתֹו,.ְוֶזה.ִעּקַ

ִמְתַנֵהג. ַהּכֹל. ׁשֶ ב. ְוחֹוׁשֵ ָחה,. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ֵמָהָאָדם. ֱעַלם. ּנֶ ׁשֶ ַהַהֲעָלָמה.

ִפירֹות.נֹוֵפל.ְלָכל. ַבע,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.נֹוֵפל.ִלְכִפירֹות,.ְוַעל.ְיֵדי.ַהּכְ י.ַהּטֶ ַעל.ּפִ

ָכל.ֵעֶסק.ְוִעְנָין. ָלן..ְוִאם.ָהָאָדם.זֹוֵכר.ּבְ ִמיֵני.ֲחָטִאים.ַוֲעוֹונֹות,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ

ְכִלית. ּתַ ר. ִעּקַ ׁשֶ ָעְלָמא,. ּדְ י. ִמּלֵ ּבְ ֵהן. א. ַמּיָ ׁשְ ּדִ י. ִמּלֵ ּבְ ֵהן. ֶהם,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ

ּוִבְכֵדי. ָחה,. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ּבֶ ק. ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ּה,.הּוא. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה.

ה. ּבָ ְייָקא.ַעל.ְיֵדי.ַהּסִ ַרְך,.ּדָ ַרת.ַמְלכּותֹו.ִיְתּבָ ְתעֹוֵרר.ַלֲעבֹוָדתֹו.ּוְלַהּכָ ּיִ ׁשֶ

ִתּקּון. ִמיד.ָעסּוק.ּבְ ּה,.ֲאַזי.הּוא.ּתָ רּוְך.הּוא.ַלֲעסֹק.ּבָ דֹוׁש.ּבָ ִהְזִמין.לֹו.ַהּקָ ֶ ּשׁ

ִפּלֹות. ַהּתְ ל. ּכָ ַוֲאִפילּו. ֲהָלכֹות.. ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ ּוְרפּוָאָתּה.. ָמתֹו. ִנׁשְ

ּקּון. ר.ֲעבּור.ּתִ ִעּקָ ן.ּבְ ַרְך.ַעל.ָצְרֵכי.ַהּגּוף,.ָצִריְך.ְלַכּוֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ֵהן.ְמֹפָרׁשֹות.ַעל. ֵרה,.ׁשֶ מֹוֶנה.ֶעׂשְ ְתִפּלֹות.ׁשְ ָמתֹו.ּוְרפּוָאָתּה..ֲאִפילּו.ּבִ ִנׁשְ

ר. ִעּקָ ּבְ ן. ְלַכּוֵ ָצִריְך. ָעֵלינּו". ּו"ָבֵרְך. "ְרָפֵאנּו". ת. ְרּכַ ּבִ ַהְינּו. ַהּגּוף,. ָצְרֵכי.

ַרְך.ֶאת. ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּמְ ֵעת.ׁשֶ ָמה.ּוְלַפְרָנָסָתּה..ַהְינּו.ּבְ ׁשָ ִלְרפּוַאת.ַהּנְ

ל.ִמיֵני. ָמה,.ְרפּוָאה.ִמּכָ ׁשָ ר.ִלְרפּוַאת.ַהּנְ ִעּקָ ן.ּבְ "ל,.ָצִריְך.ְלַכּוֵ ָרכֹות.ַהּנַ ַהּבְ

ָמה.. ׁשָ ר.ֹחִלי.ַהּנְ ִפירֹות.ּוְפָגם.ֱאמּוָנה.ֵהם.ִעּקַ י.ּכְ ִפירֹות.ּוְפָגֵמי.ֱאמּוָנה..ּכִ ּכְ
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ה. ּזֶ ָרִטית,.ׁשֶ ָחה.ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵלמּות.ֱאמּוָנה.ּבְ ַרְך.ׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ְוָצִריְך.ְלַבּקֵ

ן. ֻתּקַ ּיְ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות..ּוְכׁשֶ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָמה.ּוַפְרָנָסָתּה..ּכָ ׁשָ ר.ְרפּוַאת.ַהּנְ ִעּקַ

ּוֵמֶחְסרֹון. ִפירֹות. ִמּכְ ֵצל. ּנָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ִמּיּות.. ַגׁשְ ּבְ ם. ּגַ ן. ְיֻתּקַ רּוָחִנּיּות,. ּבְ

אי. ַוּדַ יָלא.ּבְ ה.ִמּמֵ ְזּכֶ ָראּוי,.ּיִ ֵלמּות.ּכָ ׁשְ ָחה.ּבִ ּגָ ה.ֶלֱאמּוַנת.ַהׁשְ ֱאמּוָנה,.ְוִיְזּכֶ

ִמּיּות. ַגׁשְ ם.ְלַפְרָנָסה.ְוִלְרפּוָאה.ּבְ ּגַ

כה

ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ ֵעת,. ָכל. ּבְ ַעְצמֹו. יל. ְלַהְרּגִ ָצִריְך. ָאָדם. ל  ּכָ

יֵני. ִמּמִ ְיׁשּוָעה. אֹו. ְרפּוָאה. ִנים,. ּבָ ְרָנָסה,. ּפַ גֹון,. ּכְ לֹו. ְצַרְך. ּנִ ׁשֶ ָבר. ּדָ

ׁש. ר.ָהֵעָצה.הּוא.ַרק.ְלַבּקֵ ִעּקַ לֹום..ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ִיּסּוִרים.ֲאֵחִרים,.ַחס.ְוׁשָ

ַרְך.טֹוב.ַלּכֹל..ַהְינּו. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרְך,.ְוָצִריְך.ְלַהֲאִמין.ׁשֶ ִיְתּבָ ּנּו. ְיׁשּוָעה.ִמּמֶ

ּתֹוִעיל. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ְוַרֲחִמים. ְיׁשּוָעה. ת. ׁשַ ּקָ ּבַ ׁשֶ ְלַהֲאִמין. ָצִריְך.

ֱאמּוָנה. ְיֵדי. ַעל. י. ּכִ ִיּסּוִרים.. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ֵצל. ּוְלִהּנָ ִלְרפּוָאה. ְלַפְרָנָסה,.

ל.ִמיֵני.ָצרֹות.ְוִיּסּוִרים,. ִעים.ִמּכָ ֱאֶמת,.נֹוׁשָ ַרְך.ּבֶ חֹון.ּבֹו.ִיְתּבָ ית.ּוִבּטָ ֲאִמּתִ

ׁשֹון:. ֶזה.ַהּלָ חֹון.ָסִעיף.ז'.ּבְ ּטָ ּדֹות.ֵמַאְדמֹו"ר.ַז"ל.אֹות.ּבִ ֵסֶפר.ַהּמִ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

רֹות. ַהּצָ ל. ִמּכָ ילֹו. ַמּצִ רּוְך.הּוא. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבְ ּבֹוֵטַח. ׁשֶ "ִמי.

ְחּבּולֹות. ּתַ ַאַחר. ָלרּוץ. ּלֹא. ׁשֶ ָחִליָלה,. ָצָרה. ֵעת. ּבְ ִלְזּכֹר. ְוָצִריְך. ְוכּו'"..

ַלְעזֹר. ְיכֹולֹות. ֵאיָנן. ִטְבִעּיֹות. ְחּבּולֹות. ּתַ י.רֹוב. ּכִ ִמְנַהג.ָהעֹוָלם,. ּכְ ַרּבֹות.

יָגן,.ַרק. ְחּבּולֹות.ַהּמֹוִעילֹות,.ֵאין.ִאיׁש.יֹוֵדַע.ֵהיָכן.ְלַהּשִׂ ָלל,.ּוְמַעט.ַהּתַ ּכְ

ה. ִפּלָ ה.ְוַהּתְ ׁשָ ּקָ ילֹו..ֲאָבל.ַהּבַ ְחּבּוָלה.ְלַהּצִ רּוְך.הּוא.ׁשֹוֵלַח.לֹו.ּתַ דֹוׁש.ּבָ ַהּקָ

טֹוָבה. ְוֶזה. ִמיד,. ּתָ עֹוְזִרים. ֵאּלּו. ְוַרֲחִמים,. ְיׁשּוָעה. ַעל. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ל. י.ּכָ ם.זֹאת,.ּכִ ָהָאָדם.ִנְצָרְך.לֹו..ְוָכל.ָאָדם.ָיכֹול.ְלַקּיֵ ָבר.ׁשֶ ּוְרפּוָאה.ְלָכל.ּדָ

ׁש,. הּוא.ְמַבּקֵ ַרְך..ּוְכמֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ְיׁשּוָעה.ְוטֹוָבה.ֵמַהּשׁ ָאָדם.ָיכֹול.ְלַבּקֵ
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ים.)ִמְזמֹור.קמה(:."ָקרֹוב.ה'. ְתִהּלִ בָֹאר.ּבִ ּמְ ַרְך.קֹולֹו,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ן.ׁשֹוֵמַע.ַהּשׁ ּכֵ

ִפיַלת.ּכֹל. ה.ׁשֹוֵמַע.ּתְ י.ַאּתָ ֵרה."ּכִ מֹוֶנה.ֶעׂשְ ׁשְ בָֹאר.ּבִ ְלָכל.קְֹרָאיו",.ְוַכּמְ

ה". ּפֶ

כו

ַעת. ׁשְ ּבִ ִמּיּות. ׁשְ ַהּגַ ּטּול. ּבִ ֵדי. ּכְ ַעד. ֶנֶפׁש,. ְמִסירּות. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך 

ָבר. ּדָ ׁשּום. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ְלַהְרֵהר. ָאסּור. ׁשֶ ַהְינּו. ה.. ִפּלָ ַהּתְ

ְוֵכן. ֲאֵחִרים.. ְרָנָסה. ּפַ ִעְנְיֵני. ֵהן. ּוְמָלאָכה,. ן. ּוַמּתָ א. ַמּשָׂ ל. ׁשֶ ֵהן. ִמי,. ׁשְ ּגַ

ׁשּום.ִעְנַין.ֵמִעְנְיֵני.ַהּגּוף,.ַוֲאִפילּו.ִהְרהּוֵרי.ּתֹוָרה.ָאסּור. ָאסּור.ְלַהְרֵהר.ּבְ

ילֹות. ַהּמִ ְלֵפרּוׁש. ֵהיֵטב. יב. ְלַהְקׁשִ ָצִריְך. ַרק. ה.. ִפּלָ ּתְ ְזַמן. ּבִ ְלַהְרֵהר.

יׁש.ֶאת.ָהאֹור.ְוַהִחּיּות. ְרּגִ ּיַ ְכֵדי.ׁשֶ ה,.ּבִ ִפּלָ ִמּלֹות.ַהּתְ ּוְלַהְכִניס.ֹמחֹו.ְוִלּבֹו.ּבְ

ׁשּום. ִלי. ּבְ יטּות,. ּוִבְפׁשִ ְתִמימּות. ּבִ ְוַהּכֹל. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ֵתבֹות. ּבְ צּוִיים. ּמְ ׁשֶ

ֵהר. ְלִהּזָ ֵדי. ּכְ י. ּכִ ֶנֶפׁש.. ְמִסירּות. ּבִ ה. ִפּלָ ּתְ ה. ְמֻכּנֶ ְוֶזה. ַוֲחִקירֹות.. ָחְכמֹות.

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ יב. ְלַהְקׁשִ ַרק. ָזָרה,. ָבה. ַמֲחׁשָ ׁשּום. ַלְחׁשֹב. ּלֹא. ׁשֶ ה. ְתִפּלָ ּבִ

ֶנֶפׁש. ְמִסירּות. ּבִ ק. ָסִעיף.ֶזה,.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ילֹות,. ְלֵפרּוׁש.ַהּמִ

ְלָמְנעֹו. רֹוצֹות. ׁשֶ ִניעֹות. ַהּמְ ֶאת. ּבֹר. ְוִלׁשְ יֹון. ּסָ ּנִ ּבַ ַלֲעֹמד. ּוִבְפָרט. ה.. ַרּבָ

ִמית,. ׁשְ ֲעבּור.טֹוָבה.ּגַ ה.ִהיא.ּבַ ִפּלָ ַהּתְ ה..ְוָאסּור.ַלְחׁשֹב.ׁשֶ ִפּלָ ְלַגְמֵרי.ִמּתְ

ְרָנָסה,. גֹון.ּפַ תֹו,.ּכְ ִפּלָ ֲעבּור.ּתְ ָכר.ּבַ ם.לֹו.ׂשָ ּלֵ ַרְך.ְיׁשַ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְכֵדי.ׁשֶ ַהְינּו.ּבִ

י.ִחּיּוב.הּוא.ַעל. ַעם.ּכִ ל.ִמּטַ ּלֵ ֵהר.ְלִהְתּפַ ְרפּוָאה,.ְוַכּיֹוֵצא,.ַרק.ָצִריְך.ְלִהּזָ

ר.ֹמַח. ל.ָאָדם.ּבַ או.ּכָ ּלָ ֶ ָכל.יֹום..ּוְלִפי.ּשׁ ַרְך.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ָאָדם.ְלהֹודֹות.ְלַהּשׁ ּכָ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות. ׁשִ ַעְצמֹו. ּבְ ר. ְלַסּדֵ הּוא,. ַעת. ּדַ ּוַבר.

ל. ּכָ ְכֵדי.ׁשֶ ה,.ּבִ ִפּלָ דֹוָלה.ֶאת.ֵסֶדר.ַהּתְ ֶנֶסת.ַהּגְ י.ּכְ ֵמֲחַמת.ֶזה.ִסְדרּו.ַאְנׁשֵ

ן. ּכֵ ַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות. ׁשִ יֹום. ָכל. ּבְ לֹוַמר. יּוַכל. ָאָדם.
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יב. ּוְלַהְקׁשִ ּוְבִיְרַאת.ה'. ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵהר. ְלִהּזָ ָאָדם. ל. ּכָ ָצִריְך.

ָסִעיף. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ יטּות.ּוִבְתִמימּות,.ּכַ ְפׁשִ ילֹות.ּבִ ֵהיֵטב.ְלֵפרּוׁש.ַהּמִ

ט,.ַהְינּו.ִהְתּבֹוְדדּות.. ּפָ ְמִסירּות.ֶנֶפׁש.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ִמׁשְ ל.ּבִ ּלֵ ֶזה..ּוְלִהְתּפַ

ם. ֵאין.ׁשָ ֶ ָמקֹום.ּשׁ ֵביתֹו,.ַרק.ּבְ ם.ֲאִפילּו.ּבְ ע.ָאָדם.ָמקֹום.ְמֻסּיָ ְקּבַ ּיִ ַהְינּו.ׁשֶ

ֵהן. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ ֵהן. ִעְנָיָניו,. ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. יַח. ָיׂשִ ם. ְוׁשָ ים,. ֲאָנׁשִ

ל.ַהֲחָסִדים. ּכָ ְוַעל. ִעּמֹו. ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ ל.ַהּטֹובֹות. ּכָ יֹוֶדה.לֹו.ַעל. רּוָחִנּיּות,. ּבְ

ַרְך.ְיׁשּוָעה.ְוַרֲחִמים.ַעל.ִיּסּוָריו. ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ָכל.יֹום,.ְיַבּקֵ ּגֹוֵמל.לֹו.ּבְ ׁשֶ

ָכל. ּפֹט.ַעְצמֹו.ְוִיְתּבֹוֵנן.ֵהיֵטב.ִאם.נֹוֵהג.הּוא.ּבְ ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות,.ְוִיׁשְ ַגׁשְ ּבְ

ְרָאה. הֶֹגן.ְוָכָראּוי..ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלַהֲעלֹות.ֶאת.ַהּיִ יו.ּוִמּדֹוָתיו.ּכַ ַמֲעׂשָ

ֵאין.ָצִריְך.ִלְפֹחד. ֶ יׁש.ּשׁ ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ּוְלַהְרּגִ ּה,.ַהְינּו.ְלַדַעת..ַהְינּו.ׁשֶ ְרׁשָ ְלׁשָ

ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ְלתֹוָרה. ם.ִיְתּבָ ֵ ָבר,.ַרק.ֵמַהּשׁ ּום.ּדָ ּום.ִנְבָרא.ּוִמּשׁ ִמּשׁ

ְיֵדי. ְוַעל. ּמּוד.. ַהּלִ ּוְלִקּיּום. ְגֶלה. ּנִ ּבַ ׁשֶ ַהּתֹוָרה. ִליִדיַעת. ַהְינּו. ְגֶלה,. ּנִ ּבַ ׁשֶ

זֹוֶכה. ֱאֶמת,. ּבֶ ָראּוי. ּכָ ְוִהְתּבֹוְדדּות. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ְגֶלה. ּנִ ּבַ ׁשֶ ּתֹוָרה.

ְמִסירּות. ּבִ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶנֶפׁש,. ְמִסירּות. ּבִ ה. ִלְתִפּלָ

ַהְינּו. ַהּתֹוָרה,. סֹודֹות. ֶאת. ְלָהִבין. ַהְינּו. אֹוָרְייָתא.. ּדְ ְלִסְתֵרי. זֹוֶכה. ֶנֶפׁש.

"ל.ֵהם. ים..ְוסֹודֹות.ַהּתֹוָרה.ַהּנַ ֵאיָנם.ְמֹפָרׁשִ ּתֹוָרה.ׁשֶ ים.ּבַ ּיִ ים.ֲאִמּתִ רּוׁשִ ּפֵ

יֵקי.ֱאֶמת.. ִריַאת.ָהעֹוָלם.ֲעבּור.ַצּדִ ת.ּבְ ְתִחּלַ ָנזֹו.ּבִ ַרְך.ּגְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ָהאֹור.ׁשֶ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ה.ּכַ ּזֹוֶכה.ְלתֹוָרה.ְוִלְתִפּלָ ֵרי.ָהִאיׁש.ׁשֶ ַאׁשְ

כז

ה.ֶאת.ָהָאָדם. ַפּתֶ ֶצר.ָהַרע,.ַהּמְ ִחיַנת.ָנָחׁש,.ַהְינּו.ַהּיֵ ָכל ָאָדם.ְמצּוָיה.ּבְ ּבְ

לֹוַמר. ּכְ ִמית.. ׁשְ ַהּגַ טֹוָבתֹו. ֲעבּור. ַרק. ל. ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ִלּבֹו. ַעל. ר. ּוְמַדּבֵ

ִריאּות.ּוַפְרָנָסה.ְוַכּיֹוֵצא..ְוֵאין. ן.לֹו.ּבְ ַרְך.ִיּתֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ְכֵדי.ׁשֶ ל.ּבִ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
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ל.ָאָדם. ה.ִחּיּוב.ִהיא.ַעל.ּכָ ִפּלָ י.ַהּתְ ל.ּכִ ּלֵ ן,.ַרק.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ ָנכֹון.ַלֲעׂשֹות.ּכֵ

ה.ִעּמֹו. עֹוׂשֶ ְוַהֲחָסִדים.ׁשֶ ַרְך.ַעל.ַהּטֹובֹות. ִיְתּבָ ם. ֵ ל.ְלַהּשׁ ּוְלַהּלֵ ְלהֹודֹות.

ָאָדם. ְלָכל. ה. עֹוׂשֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ֵרה. ֶעׂשְ ֹמֶנה. ׁשְ ּבִ בָֹאר. ּמְ ּכַ יֹום,. ָכל. ּבְ

ֲעבּור. ַרְך.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ָכל.יֹום..ְוַעל.ְיֵדי.ַההֹוָדָיה.ְוַהַהּלֵ ים.ְוטֹובֹות.ּבְ ִנּסִ

בָֹאר. ּמְ ַרְך.ּוִמְתָקְרִבים.ֵאָליו,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ יִרים.ֶאת.ַהּשׁ טֹובֹוָתיו.ַוֲחָסָדיו,.ַמּכִ

ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ֲחֻנּכָ ְיֵמי. ּתֹוָרה. ּבַ ב'(,. )ִסיָמן. ֵני. ׁשְ ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ

ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוִבְפָרט. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהֱאֶמת,. יֵקי. ַצּדִ ֲעבּור. ָנזֹו. ּגְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָלאֹור. זֹוֶכה. כ"ו,.

סֹופֹו. ָסִעיף.כ"ו,.ּבְ ּבְ

כח

ם. ֵ ַהּשׁ ַהְינּו. ָרֵאל.. ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד. ל. ּכָ ל. ׁשֶ תֹו. ִלְתִפּלָ ה. ִמְתַאּוֶ ַרְך. ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

רּוׁש.לֹו.. ָבר.ַהּדָ ל.ּדָ ׁש.ֵמִאּתֹו.ּכָ ל.ְיהּוִדי.ְיַבּקֵ ּכָ ה.ׁשֶ ַרְך.ִמְתַאּוָ ִיְתּבָ

רֹות. ֵצל.ִמּצָ ַרְך.ֵהן.טֹוָבה.ְנחּוָצה,.ֵהן.ְלִהּנָ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ֵמַהּשׁ ר.ְמַבְקׁשִ ֲאׁשֶ י.ּכַ ּכִ

ֶאת. יר. ַמּכִ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. יעֹו,. ּומֹוׁשִ קֹולֹו. ׁשֹוֵמַע. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְוַהּשׁ ְוִיּסּוִרים,.

ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ּבֶ ק. ִמְתַחּזֵ ְוהּוא. ָרִטית,. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ְוַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ִלים. ּלְ ָרֵאל.ִמְתּפַ ׂשְ ּיִ ר.ְיסֹוד.ְוׁשֶֹרׁש.ֲעבֹוַדת.ה'..ּוְכׁשֶ ה.ִעּקַ ּזֶ ם,.ׁשֶ ֵ ְוִיְרַאת.ַהּשׁ

דֹול. ֲענּוג.ּגָ ְבָיכֹול.ּתַ ֱאֶמת,.ּגֹוְרִמים.לֹו.ּכִ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

כט

ָבִחים. ְ ּשׁ ּבַ ּוְבָרכֹות,. ְתִפּלֹות. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ קֹוְרִאים. ָאנּו. ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ּבֹור",. "ּגִ דֹול",. גֹון."ֶמֶלְך",."ּגָ ּכְ ְלָאָדם,. ּקֹוְרִאים. ׁשֶ ָאִרים. ּוַבּתְ

ַרְך.. ַרְך.ׁשֹוֵמַע.קֹוֵלנּו,.ֶזהּו.ַחְסּדֹו.ִיְתּבָ ם.ִיְתּבָ ֵ ה,.ְוַהּשׁ ֵאּלֶ "ּנֹוָרא".ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ
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ָלנּו. ר. ֻהּתַ לֹא. "ל,. ַהּנַ ָבִחים. ְ ּשׁ ּבַ לֹו. ִלְקרֹא. ְרׁשּות,. ָלנּו. ָנַתן. לֹא. ִאּלּו. י. ּכִ

ל. תֹו.ׁשֶ בֹודֹו.ּוְגֻדּלָ י.ּכְ ֱאָמִרים.ַעל.ָאָדם,.ּכִ ָבִחים.ּוְתָאִרים.ַהּנֶ ְ ּשׁ ִלְקרֹא.לֹו.ּבַ

ַרק. "ל.. ַהּנַ ָאִרים. ְוַהּתְ ָבִחים. ְ ַהּשׁ ִמן. עּור. ׁשִ ְלֵאין. דֹול. ּגָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

אֹותֹו. ִלְקרֹא. ְרׁשּות. ָלנּו. ָנַתן. ים,. ָהַרּבִ ַוֲחָסָדיו. אֹוָתנּו. ַאֲהָבתֹו. ֵמֲחַמת.

ּוְבֵעת. ּבֹו.. ק. ּבֵ ְלִהּדַ ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ֵאָליו. ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ "ל. ַהּנַ ָבִחים. ְ ּשׁ ּבַ

ְלׁשֹון. ִפּלֹות.ֲאֵחרֹות,.ֵהן.ּבִ ֵעת.ּתְ ִפיַלת.ִחּיּוב,.ֵהן.ּבְ ֵעת.ּתְ ה,.ֵהן.ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

ַרְך,.ִלְפֵני.ִמי. תֹו.ִיְתּבָ ְגֻדּלָ ֶרת.לֹו,.ָצִריְך.ִלְזּכֹר.ּבִ ּכֶ ָפה.ַהּמֻ ׂשָ ַהּקֶֹדׁש,.ֵהן.ּבְ

ּוְבִהְתַלֲהבּות. דֹוָלה. ּגְ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ עֹוֵמד. הּוא.

"ל,. ָבִחים.ַהּנַ ְ ֵעת.ֲאִמיַרת.ַהּשׁ ֵהר.ּבְ ֱאֶמת..ּוִבְפָרט.ֵיׁש.ְלִהּזָ ה,.ְוַהּכֹל.ּבֶ ְמֻרּבָ

ְלִמּלֹות. יב. ְלַהְקׁשִ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ְוָצִריְך. ֱאֶמת.. ּבֶ ִלּבֹו. ָכל. ּבְ לֹוַמר.אֹוָתם.

ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֶנֶפׁש.. ּוִבְמִסירּות. ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ יו,. ִמּפִ ַהּיֹוְצאֹות. ה. ִפּלָ ַהּתְ

כ"ו.

ל

ָחֵפץ.ְלָפֵרׁש.ֶאת.ִלּמּוֵדי. ל.ָאָדם.ׁשֶ י.ַהּתֹוָרה,.]ַהְינּו.ּכָ ָפְרׁשֵ ל ֶאָחד.ִמּמְ ּכָ

ד. ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ִמי. ּוִבְפָרט. ּמּוד,. ַהּלִ רּוׁש. ּפֵ ֶאת. ִבינּו. ּיָ ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ַהּתֹוָרה,.

ל.ָאָדם. ּכָ ֶזה.ׁשֶ ֹאֶפן.ּכָ ָבָריו.ּבְ יר.ֶאת.ּדְ אי.ְלַהְסּבִ ַוּדַ ים,.ָצִריְך.ּבְ ַרּבִ ּתֹוָרה.ּבָ

ה. ִמְדַרׁש.ַרּבָ בָֹאר.ּבְ ּמְ ֹוֵמַע,.ּכַ ּשׁ ָבִרים.ׁשֶ ּמּוד.ָיִבין.ֶאת.ַהּדְ ֹוֵמַע.ֶאת.ַהּלִ ַהּשׁ

ָאסּור. ַחת.ְלׁשֹוֵנְך".]ׁשֶ ַבׁש.ְוָחָלב.ּתַ יִרים,.ד,.יא.(."ּדְ ִ יר.ַהּשׁ סּוק.)ׁשִ ַעל.ַהּפָ

ָבִרים. ַהּדְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ִלּמּוד. ֶאת. יר. ְלַהְסּבִ ָיכֹול. ִאם. ַרק. ים,. ַרּבִ ּבָ ד. ְלַלּמֵ

ּמּוד,.ָצִריְך. ְדַבׁש.ְוָחָלב.[.ֶטֶרם.ַהּלִ ֹוְמִעים.ּכִ ָמִעים.ֲעֵרִבים.ִיְהיּו.ַלּשׁ ׁשְ ַהּנִ

ֵדי. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ה. ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות. ַהּתֹוָרה,. יר. ַמְסּבִ ָפֵרׁש,. ַהּמְ

ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַרֲחֵמי. ְלעֹוֵרר. ֵדי. ּכְ ַהְינּו. ָהֶעְליֹון".. ב. ַה"ּלֵ ֶאת. ְלעֹוֵרר.
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ִהְתעֹוְררּות,. ּבּוֵרי. ּדִ ַהְינּו. ֵאׁש,. ַלֲהבֹות. חֹוְצֵבי. ּבּוֵרים. ּדִ ָעָליו. יַע. ּפִ ׁשְ ּיַ ֶ ּשׁ

ְלמּודֹו,.ְוַרק. ֹמַע.ֶאת.ּתַ ִאים.ִלׁשְ ּבָ ים.ׁשֶ ֱאֶמת.ֶאת.ָהֲאָנׁשִ ּיּוַכל.ְלעֹוֵרר.ּבֶ ׁשֶ

ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ַהּתֹוָרה,. ְמָבֵאר. ר. ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ ְלָבֵאר.. ַיְתִחיל. ְך. ּכָ ַאַחר.

ָראּוי,.ֶטֶרם.ַיְתִחיל. יר.ּוְלָבֵאר.ֶאת.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ּכָ עֹו.ְלַהְסּבִ ַסּיְ ּיְ ַרְך.ׁשֶ ִיְתּבָ

ב. ן.ִמּלֵ ם.ּכֵ דֹול.ּגַ ַפע.ּגָ ׁשֶ אּוֵרי.ַהּתֹוָרה.ּבְ יְך.הּוא.ּבֵ ִלְלֹמד.ּוְלָבֵאר,.ֲאַזי.ַמְמׁשִ

ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ּיִ ֲאִמּתִ אּוֵרים. ּבֵ ְלָהִבין. עֹו. ְמַסּיְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַהְינּו. ָהֶעְליֹון..

ָיִבין. ּמּוד,. ַהּלִ ֹוֵמַע.ֶאת. ּשׁ ׁשֶ ל.ָאָדם. ּכָ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ יר. ְלַהְסּבִ ּיּוַכל. ׁשֶ עֹו. ּוְמַסּיְ

ָמִעים. ׁשְ ָבִרים.ַהּנִ ָראּוי.ֶאת.ַהּדְ ּכָ

לא

ָסִעיף.ל',. בָֹאר.ּבְ ּמְ ַרְך.ֶטֶרם.ִלּמּודֹו,.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ִלְפֵני.ַהּשׁ ּלֵ ר ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ

ַנת. ַמּתְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ּוְלַבּקֵ ַתֲחנּוִנים. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך.

י. יו.ַהּטֹוִבים..ּכִ ֲעבּור."ִצְדקּותֹו".ּוַמֲעׂשָ ׁש.ֵמִאּתֹו.ְיׁשּוָעה.ּבַ ם,.ְולֹא.ְלַבּקֵ ִחּנָ

יו. ּוַמֲעׂשָ ִצְדקּותֹו. ֲעבּור. ּבַ ַיַעְזֵרהּו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ָחֵפץ. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ׁש.ֵמִאּתֹו. אּות.ְוַגְדלּות..ַרק.ָצִריְך.ְלַבּקֵ ֶגֶדר.ּגֵ ָבר.ֶזה.הּוא.ּבְ ַהּטֹוִבים,.ֲהֵרי.ּדָ

ֵלב. ִנְדַבת. ים. ְמַבְקׁשִ ל. ְוַהּדַ ֶהָעִני. ׁשֶ ִפי. ּכְ ׁש. ַמּמָ ם,. ִחּנָ נֹת. ַמּתְ ַרְך. ִיְתּבָ

ַהְינּו. ָבר.. ּדָ ׁשּום. ַעל. ׁש. ְלִהְתַעּקֵ ָאסּור. ׁשֶ ָלַדַעת. ָצִריְך. ְוֵכן. ים.. ֲאָנׁשִ

ֶכף. ּתֵ ְרצֹונֹו. ה. ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ׁש. ִיְתַעּקֵ ַאל. טֹוָבה,. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָבר.ָנחּוץ,.ְוִאם.ַהּשׁ ל.ּדָ ׁש.ֵמִאּתֹו.ַעל.ּכָ ְייָקא,.ַרק.ָצִריְך.ְלַבּקֵ ּדָ

ַעְזֵרהּו. ּיַ ה.ַעד.ׁשֶ ׁש.ִויַחּכֶ ד,.ַמה.טֹוב,.ְוִאם.לֹא,.יֹוִסיף.ְלַבּקֵ יעֹו.ִמּיַ יֹוׁשִ
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לב

בָֹאר. ּמְ ּכַ ִלּמּודֹו,. ֶטֶרם. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ים. ַרּבִ ּבָ ד  ַלּמֵ ַהּמְ ׁשֶ ּכְ

ִאים. ּבָ ׁשֶ ים. ָהֲאָנׁשִ ִעם. ַעְצמֹו. ר. ֵ ְלַקּשׁ ָצִריְך. ל',. ָסִעיף. ּבְ

ל. ְוִתְתַקּבֵ ִהיא. ים. ַרּבִ ִפיַלת. ּתְ ֶגֶדר. ּבְ תֹו. ִפּלָ ּתְ ְוָאז. ְלתֹוָרתֹו.. יב. ְלַהְקׁשִ

ְוָלֵכן. ְלַמְעָלה,. ה. ַרּבָ ה. ָ ְקֻדּשׁ נֹוֶסֶפת. ְוַגם. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני. אי. ַוּדַ ּבְ

ָראּוי. רֹות.ּכָ ה.ּפֵ אי.עֹוׂשֶ ַוּדַ ים.ּבְ ַרּבִ ִלּמּודֹו.ּבָ

לג

ה..ַהְינּו. ִחיַנת.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ה.ּבְ ּזֶ ר,.ׁשֶ ִחיַנת.ִנְגֶלה.ְוִנְסּתָ ל ָאָדם.ֵיׁש.לֹו.ּבְ ּכָ

ַדַעת. ּבְ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ים. ׁשִ ֶהְרּגֵ ַהְינּו. ִויִדיעֹות,. גֹות. ַהּשָׂ ּבֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ ַמה.

ֶזה. ֲאֵחִרים,. ים. ַלֲאָנׁשִ ם. ּגַ יָרם. ּוְלַהְסּבִ ְלַגּלֹוָתם. כֹול. ּיָ ׁשֶ ֶוֱאמּוָנה,. ּתֹוָרה.

ים. ּיִ ים.ֲאִמּתִ ׁשִ גֹות.ִויִדיעֹות,.ַהְינּו.ֶהְרּגֵ ם.ֵיׁש.ּבֹו.ַהּשָׂ ה."ִנְגֶלה"..ֲאָבל.ּגַ ְמֻכּנֶ

ּלֹא. ׁשֶ ַרק. ָראּוי,. ּכָ ֱאֶמת. ּבֶ אֹוָתם. ִבין. ּמֵ ֶ ּשׁ ְוָהֱאמּוָנה,. ַהּתֹוָרה. ַדַעת. ּבְ

ה. ְמֻכּנֶ ְוֶזה. ַלֲאֵחִרים,. יָרם. ּוְלַהְסּבִ ְלַגּלֹוָתם. ּיּוַכל. ׁשֶ ׁש.ַעד. ַמּמָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ִריְך. ּצָ א..ַהְינּו.ׁשֶ א.ְלַדְרּגָ ְרָגּ ַעם.ִמּדַ ל.ּפַ ר"..ְוָכל.ָאָדם.ָצִריְך.ַלֲעלֹות.ּכָ "ִנְסּתָ

יֹוֵתר. דֹול. ּגָ ׁש. ְוֶהְרּגֵ יֹוֵתר. דֹוָלה. ּגְ ָגה. ַהּשָׂ יג. ְלַהּשִׂ ַעם. ּפַ ָכל. ּבְ ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ים.ֲאֵחִרים. ּיּוַכל.ְלַגּלֹות.ּוְלָבֵאר.ַלֲאָנׁשִ ֹאֶפן.ׁשֶ ַדַעת.ַהּתֹוָרה.ְוָהֱאמּוָנה,.ּבְ ּבְ

ה..ַהְינּו. ִפּלָ ֶזה.זֹוֶכה.ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ַהּתֹוָרה.ְוִרּבּוי.ּתְ ּלָ ר,.ׁשֶ ְסּתָ ם.ֶאת.ַהּנִ ּגַ

אֹות.ת'. בָֹאר.ּבָ ּמְ ׁש,.ּכַ ֱאֶמת.ַמּמָ ֵעֶסק.ַהּתֹוָרה,.ֲאָבל.ּבֶ ִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבְ ּצָ ׁשֶ

ם. ֵ ה.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ה.ְסִעיִפים..ְוָצִריְך.ְלַהְרּבֹות.ּבִ ַכּמָ ְלמּוד.ּתֹוָרה",.ּבְ ֵעֶרְך."ּתַ

ְוַהְיִדיעֹות. גֹות. ַהַהּשָׂ ֶאת. ַהְינּו. ר",. ְסּתָ ַה"ּנִ ֶאת. ְלָהִבין. ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ה. ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֲאֵחִרים,. ים. ַלֲאָנׁשִ ּוְלָבֲאָרם. ְלַגּלֹוָתם. ָהָיה. ָיכֹול. לֹא. ּקֶֹדם. ּמִ ׁשֶ

ֲאֵחִרים,. ים. ַלֲאָנׁשִ ְלַגּלֹוָתם. ּיּוַכל. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ דֹול,. ּגָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ַלֲהִביָנם.
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דֹול.יֹוֵתר,.ַהְינּו. ר".ּגָ ה.ְל"ִנְסּתָ ְזּכֶ ּיִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ֵמַהּשׁ ׁשָ ַבּקָ ּוְלַהְרּבֹות.ּבְ

ַדַעת.ַהּתֹוָרה. דֹולֹות.יֹוֵתר.ּבְ ּיֹות.ּגְ גֹות.ֲאִמּתִ דֹוָלה.יֹוֵתר,.ּוְלַהּשָׂ ְלַדַעת.ּגְ

ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְלַבּקֵ ָצִריְך. ם. ּגַ ִמּקֶֹדם.. לֹו. ָהָיה. ׁשֶ ה. ִמּמַ ְוָהֱאמּוָנה,.

ֵלמּות. ׁשְ ְך.ּבִ ל.ּכָ ה.יֹוֵתר,.ָיִבין.ּכָ ֻרּבָ ַעת.ַהּמְ דֹול.יֹוֵתר,.ַהְינּו.ַהּדַ ר.ַהּגָ ְסּתָ ַהּנִ ׁשֶ

ְלַדַעת. ה. ִכּיָ ְוַהּזְ ֲאֵחִרים.. ים. ַלֲאָנׁשִ זֹאת. ם. ּגַ ּוְלָבֵאר. ְלַגּלֹות. ּיּוַכל. ׁשֶ ַעד.

ַלֲעלֹות. ּזֹוֶכה. ּוְכׁשֶ א".. ְלַדְרּגָ א. ְרָגּ "ִמּדַ ה. ְמֻכּנָ ַעם,. ּפַ ָכל. ּבְ יֹוֵתר. דֹוָלה. ּגְ

בָֹאר. ּמְ ת.ה'..ּכַ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.זֹוֶכה.ְלתֹוַרת.ה'.ּוְתִפּלַ ּמְ א,.ּכַ א.ְלַדְרּגָ ְרָגּ ִמּדַ

תֹוְך.חֹוָתם"..ְוַעל. תֹוָרה."חֹוָתם.ּבְ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.)ִסיָמן.כב(,.ּבְ ּבְ

ְמָחה,. בָֹאר.ְלַמְעָלה,.זֹוֶכה.ְלׂשִ ּמְ א,.ּכַ א.ְלַדְרּגָ ְרָגּ ק.ַלֲעלֹות.ִמּדַ ְתַחּזֵ ּמִ ְיֵדי.ׁשֶ

"ל. ְמָחה.ַהּנַ ה.טֹוָבה..ְוַעל.ְיֵדי.ַהּשִׂ ָכל.ְנקּוָדה.טֹוָבה.ּוִמּדָ מֹוַח.ּבְ ַהְינּו.ִלׂשְ

ֵני.ׁשּום. ל.ִמּפְ ּטֵ ֱאֶמת.ְולֹא.ְלִהְתּבַ ק.ּבֶ ה,.ַהְינּו.ְלִהְתַחּזֵ ָ ְקֻדּשׁ זֹוֶכה.ְלַעּזּות.ּדִ

ְלּבּול. ּבִ ֵני.ׁשּום. ּוִמּפְ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה. ל.ִמּפְ ּטֵ ד,.ְוֵכן.לֹא.ְלִהְתּבַ ּוִמְתַנּגֵ ֵלץ.

ִמן. ְלִהְתַרֵחק. ק. ִמְתַחּזֵ הּוא. ְוֵכן. ָהֱאֶמת.. ִמן. ְלַהְרִחיקֹו. ַהֲחֵפִצים.

ל.ֵמֶהם. יֵקי.ֱאֶמת,.ַעל.ְמָנת.ְלַקּבֵ ֶקר,.ּוְלִהְתָקֵרב.ְלַצּדִ ל.ׁשֶ ֻפְרָסִמים.ׁשֶ ַהּמְ

ּזֹוֶכה.ְלָכל.ַמה. ר.ַמה.ׁשֶ דֹוָלה..ְוָהִעּקָ ֵלמּות.ּגְ ׁשְ ה.ּבִ דֹוׁשָ ֶאת.ָהֱאמּוָנה.ַהּקְ

ָסִעיף. בָֹאר.ּבְ ּמְ ֵלָמה..ּכַ ָנה.ׁשְ ַכּוָ ה.ּבְ ִפּלָ ָסִעיף.ֶזה,.הּוא.ַעל.ְיֵדי.ּתְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ׁשֶ

ֱאֶמת,.ְוַעל.ְיֵדי. ָראּוי.זֹוֶכה.ַעל.ְיֵדי.ִיְרַאת.ה'.ּבֶ ה.ּכָ ם..ְוִלְתִפּלָ ן.ׁשָ כ"ו,.ַעּיֵ

ם. ֵ ֵני.ַהּשׁ תֹו.ִמּפְ ּבֹו,.ּבּוׁשָ י.ׁשֶ ַמִים.ֲאִמּתִ ִפי.ִיְרַאת.ׁשָ ה..ַהְינּו.ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ה.ּדִ ּבּוׁשָ

ָראּוי. ָנה.ּכָ ַכּוָ ה.ּבְ ן.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ַרְך.ַלֲעבֹר.ֲעֵברֹות.ְוִריחּוקֹו.ִמן.ָהַרע,.ּכֵ ִיְתּבָ

ִמַצִדיֵקי. ַהְינּו. ֱאֶמת,. ִמּמֹוִכיֵחי. ל.מּוַסר. ְלַקּבֵ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֱאֶמת.. ּבֶ

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ית,. ֲאִמּתִ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֵהם. ּומּוָסָרם. ם. ּתֹוַכְחּתָ ׁשֶ ֱאֶמת,.

עֹוָלם. ּבָ לֹום. ָ ַהּשׁ ה. ִמְתַרּבֶ ָהעֹוָלם,. ִמן. ּוַמֲחלֶֹקת. ים. רּוׁשִ ּגֵ ִלים. ּטְ ִמְתּבַ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְוַגם. ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם. ְלֵבין. ָרֵאל. ִיׂשְ ין. ּבֵ לֹום. ׁשָ ה. ְוַנֲעׂשֶ
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ִלּקּוֵטי. ּבְ ַהּכֹל. ְמבָֹאר. ְך. ּכָ חֹוָתם.. תֹוְך. ּבְ חֹוָתם. ּבְ ֶמת. ְוֶנְחּתֶ ֶנת. ִמַתּקֶ

תֹוְך.חֹוָתם. ּתֹוָרה.חֹוָתם.ּבְ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ּבַ

לד

ׁש.לֹו.ְמִניעֹות. ּיֵ ׁשֶ ם.ּכְ ה,.ַהְינּו.ּגַ ִפּלָ ִמית.ַעְצמֹו.ּומֹוֵסר.ַנְפׁשֹו.ַעל.ַהּתְ ּמֵ ִמי ׁשֶ

לֹו. ְלַבּטְ ִעְנָיִנים.ְנחּוִצים.ֲאֵחִרים,.ַהֲחֵפִצים. ּבְ ַפְרָנָסה.אֹו. ּבְ ְוִנְסיֹונֹות.

יֹון,. ּסָ ּנִ ּבַ ְועֹוֵמד. ק. ִמְתַחּזֵ ְוהּוא. ֲאֵחִרים,. ה. ִפּלָ ּתְ ֵמִעְנְיֵני. אֹו. ה. ִפּלָ ַהּתְ ִמן.

ה. ִפּלָ ה.ּתְ ְסיֹונֹות,.ֶזה.ְמֻכּנֶ ִניעֹות.ְוַהּנִ ה.ֵמֲחַמת.ַהּמְ ִפּלָ ל.ׁשּום.ּתְ ְוֵאינֹו.ְמַבּטֵ

ַלֲעמֹוד. דֹוָלה. ּגְ ֶנֶפׁש. ְמִסירּות. ּבִ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. י. ּכִ ֶנֶפׁש.. ְמִסירּות. ּבִ

ִנְסיֹונֹות. ְלָפָניו. עֹוְמִדים. ׁשֶ ָעה. ׁשָ ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ׁשּום. ל. ְלַבּטֵ ְולֹא. יֹון,. ּסָ ּנִ ּבַ

ָסִעיף.ֶזה,.ָצִריְך.ָלַדַעת. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ה. ְתִפּלָ ּבִ ק. ְתַחּזֵ ּוְמִניעֹות..ָהָאָדם.ַהּמִ

ְמִסירּות. ק.ּבִ בֹות.ָזרֹות,.ָצִריְך.הּוא.ְלִהְתַחּזֵ ְכָנִסים.ְלֹמחֹו.ַמֲחׁשָ ּנִ ֵעת.ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ּנּו. ִמּמֶ לּו. ּטְ ִיְתּבַ יָלא. ִמּמֵ ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. יב. ְלַהְקׁשִ ֶנֶפׁש.

ים. ּקּוִנים.ַרּבִ נּו.ּתִ רֹות.ִויַתּקְ בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ ַהּמַ

לה

ל. י.ּכָ ה..ּכִ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ רֹות.ּבְ בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ ק.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ַהּמַ ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ

ּלֹו. ְך.ַהּיֹום.ּכֻ ֶמׁשֶ ׁש.ָלָאָדם.ּבְ ּיֵ ְלּבּוִלים.ׁשֶ ֻטּיֹות.ְוָכל.ִמיֵני.ּבִ ִמיֵני.ׁשְ

ְתִפּלֹות. עֹוֵסק.ּבִ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ה.אֹו.ּבְ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ְעּתֹו.ּבִ ִאים.ַעל.ּדַ ֵמִעְנָיָניו,.ּבָ

ן. ּכֵ ַעל. ְייָקא.. ּדָ ה. ִפּלָ ּתְ ֵעת. ּבְ ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ֶאת. ְמֹאד. ִלים. ּוְמַבְלּבְ ֲאֵחרֹות,.

רֹות. ַהּזָ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ְוֶאת. ְלּבּוִלים. ַהּבִ ֶאת. ְלָגֵרׁש. ְמֹאד. ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך.

בֹות. ְיָקא..ָהֵעצֹות.ְלָגֵרׁש.ַמֲחׁשָ ה.ּדַ ִפּלָ ֵעת.ּתְ לֹו.ּבְ ַדְעּתֹו.ְלַבְלּבְ עֹוִלים.ּבְ ׁשֶ
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ֵעֶרְך. מ'. אֹות. ֵעצֹות. ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹארֹות. ן. ִהּנָ ַהּמַֹח,. ּוִבְלּבּוֵלי. ָזרֹות.

ה.ְסִעיִפים. ַכּמָ בֹות.ְוִהְרהּוִרים",.ּבְ "ַמֲחׁשָ

לו

ק. ְלִהְתַחּזֵ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַעּזּות. ְיֵדי. ַעל. ִהיא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

ִמּיּות.ֵהן. ַגׁשְ חּוץ.לֹו,.ֵהן.ּבְ ּנָ ָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ַרְך.ַעל.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ְלַבּקֵ

ים. קּוק.ְלִנּסִ ּזָ ֵאּלּו.ׁשֶ ָצרֹות.ּכָ לֹום.ּבְ רּוי.ַחס.ְוׁשָ רּוָחִנּיּות..ַוֲאִפילּו.הּוא.ׁשָ ּבְ

ׁש. ק.ּוְלַבּקֵ ע,.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ׁשַ ֵדי.ְלִהּוָ ַבע.ּכְ ֶרְך.ַהּטֶ ְוִנְפָלאֹות.ְלַמְעָלה.ִמּדֶ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ַהּשׁ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ ַעל.ְיֵדי.ִרּבּוי.ּתְ ַרְך,.ּוְלַהֲאִמין.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ַהּמְ ִפי. ּכְ ַבע,. ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה. ים. ִנּסִ ּבְ ֲאִפילּו. ילֹו,. ַיּצִ אי. ַוּדַ ּבְ

ר. ִאי.ֶאְפׁשָ ַבע..ְוָצִריְך.ִלְזּכֹר.ׁשֶ ה.ַהּטֶ ּנָ ה.ְמׁשַ ִפּלָ ּתְ מֹוֲהַר"ן,.)ח"א.ִסיָמן.ז(.ׁשֶ

ָפָניו.ַעל.ְצָרָכיו,.ַרק.ִאם. ׁש.ִמּלְ ה.ְלַבּקֵ ְתִפּלָ ַרְך.ּבִ ם.ִיְתּבָ ֵ ַלֲעמֹוד.ִלְפֵני.ַהּשׁ

ל.ָאָדם.ְלִפי.ַמה. י.ּכָ ִעיף..ּכִ ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ה,.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ַעּזּות.ּדִ ק.ּבְ ִמְתַחּזֵ

ְפלּותֹו. ׁשִ ַקְטנּותֹו,. ֶאת. יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ּוְכִפי. ַהּבֹוֵרא,. ת. ֻדּלַ ּגְ ֶאת. יׁש. ְרּגִ ּמַ ׁשֶ

ָבר. ּדָ ל. ּכָ ֵמִאּתֹו. ׁש. ְלַבּקֵ ִלּבֹו. ּבְ עֹוז. ָהָיה. לֹא. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ְוִריחּוקֹו.

חּוץ. ל.ַהּנָ ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ה,.ְלַבּקֵ ָ ְקֻדּשׁ יג.ַעּזּות.ּדִ ִריְך..ּוְכֵדי.ְלַהּשִׂ ּצָ ׁשֶ

ּלֹא. ר.ׁשֶ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ זֹו.ּשׁ ה.ּכָ ָ ְקֻדּשׁ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ָלֶזה.זֹוֶכה.ַעל.ְיֵדי.ַעּזּות.ּדִ ּמְ ּכַ

ְלָמְנעֹו. ַהֲחֵפִצים. ים. ֵמֲאָנׁשִ ַהְינּו. ּומֹוְנִעים,. חֹוְלִקים. ֵני. ִמּפְ ל. ּטֵ ְלִהְתּבַ

ה,. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ּתֹוָרה. י. ִחּדּוׁשֵ ל. ְלַקּבֵ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֱאֶמת.. ּבֶ ֵמֲעבֹוַדת.ה'.

ֶקר. ים.ִמּמֹוִכיֵחי.ֱאֶמת,.ְוזֹוֶכה.ְלִהְתַרֵחק.ִמּמֹוִכיֵחי.ׁשֶ ּיִ ַהְינּו.ִלּמּוִדים.ֲאִמּתִ

ה.הּוא.ַרק.ַעל. ִפּלָ ר.ַהּתְ ִעּקַ ָנה,.ׁשֶ ַכּוָ ה.ּבְ ֶקר..ְוָאז.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ְנִהיֵגי.ׁשֶ ּוִמּמַ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ה,.ּכַ ָ ְקֻדּשׁ ְיֵדי.ַעּזּות.ּדִ
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לז

ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַמה. ַבר. ּדְ ׁש. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו,. ְיָקא.. ּדַ ה. ּפֶ ּבַ הּוא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

יק. ָראּוי,.ְוֵאין.ַמְסּפִ ִפיו.ּכָ ּבְ ה. ׁשָ ּקָ ַרְך,.ָצִריְך.ְלהֹוִציא.ֶאת.ַהּבַ ִיְתּבָ

בֹות.. יֹוֵדַע.ַמֲחׁשָ הּוא. ְבּתֹו,.ֲהַגם.ׁשֶ ַמֲחׁשַ ּבְ ַרְך.ַרק. ִיְתּבָ ם. ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ

ִפיו. א.ּבְ ִמּיּות,.ָצִריְך.ְלַבּטֵ ׁשְ ֲעבּור.ּגַ ׁש.ַעל.רּוָחִנּיּות,.אֹו.ּבַ ר.ְמַבּקֵ ֲאׁשֶ ֵהן.ּכַ

יו.הּוא. ּמֹוִציא.ִמּפִ ֶ ה.ּשׁ ִפּלָ ּבּור.ַהּתְ י.ּדִ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי.ִלְפֵני.ַהּשׁ ַהּכֹל.ּכָ

ל.ָאָדם.ָלַדַעת. ן.ָצִריְך.ּכָ ַפע.ּוְבָרָכה..ַעל.ּכֵ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ֵמַהּשׁ ִלי.ְלַקּבֵ ּכְ

ָצִריְך. ִמּיּות,. ַגׁשְ ּבְ ֵהן. רּוָחִנּיּות. ּבְ ֵהן. ִנְצָרְך,. ָבר. ּדָ הּוא. ָחֵסר. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ְכֵדי. ּבִ תֹו,. ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת. יו. ִמּפִ ּוְלהֹוִציא. ַרְך,. ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו. ְך. ּכָ ַעל. ׁש. ְלַבּקֵ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַפע.ּוְבָרָכה.ֵמַהּשׁ ֶזה.ׁשֶ ְך.ּבָ ׁשֵ ּמָ ּיִ ׁשֶ

לח

ֵדי.ְלַטֵהר.ֶאת.ָהֲאִויר. ּכְ ה.הּוא. ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ּבִ ף. ּכַ ף.ֶאל. ּכַ ין. ּכִ ּמַ ֶ ַמה ׁשּ

ִים.ְמַטֶהֶרת.ֶאת.ָהֲאִויר. ּפַ ּכַ י.ְמִחיַאת. ּכִ ל,. ּלֵ ָמקֹום.ּבֹו.הּוא.ִמְתּפַ ּבְ

ָנה. ַכּוָ ּבְ ִים. ּפַ ּכַ ִחיַאת. ּמְ ׁשֶ ִנְמָצא. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ּבִ ּתֹו. ׁשְ ּוְמַקּדֵ

דֹול. ּקּון.ּגָ ָרֵאל..ְוֶזה.הּוא.ּתִ ל.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ֲאִויר.ׁשֶ ה.ּבָ ית.ּגֹוֶרֶמת.ִלְתִפּלָ ֲאִמּתִ

ִדְבֵרי. בָֹאר.ּבְ ּמְ ל,.ּכַ ְתַקּבֵ ה.ּתִ ִפּלָ ַהּתְ ֶלת.ׁשֶ ָרֵאל.ְמֻסּגֶ י.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה..ּכִ ִפּלָ ַלּתְ

ּקּון. ּתִ ְוֶזה. ְוכּו'(. בא"י. ֲהַדר. ל. ּכָ קי:. תּובֹות. ּכְ )ע'. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו.

ה..ְוַעל.ְיֵדי. ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ בֹות.ָזרֹות.ּבְ ֲחׁשָ ֵצל.ִמּמַ בֹות.ָזרֹות..ַהְינּו.ְלִהּנָ ְלַמֲחׁשָ

ִמן. ַוֲאַבּדֹון. ְרִציחֹות. לֹות. ּטְ ּוִמְתּבַ ָזָרה,. ֲעבֹוָדה. בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ִנּצֹול. ֶזה.

ָהעֹוָלם.



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ שטּתְ

לט

י. ל,.ּכִ ּלֵ ה.לֹו.ְלִהְתּפַ יק,.ָקׁשֶ ל.ַצּדִ ּלֵ ּבֹו.ִהְתּפַ ָמקֹום.ׁשֶ ל.ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ֲאִפילּו ּכְ

ִמי. ל. ּלֵ ִהְתּפַ ּבֹו. ׁשֶ ָמקֹום. ּבְ ּוִבְפָרט. קֹום.. ַהּמָ ֲאִויר. ּבָ ָרִגיל. ֵאינֹו.

ן.ָצִריְך.ִלְקּבַֹע.ְלַעְצמֹו. ם..ַעל.ּכֵ ל.ׁשָ ּלֵ ה.ְלִהְתּפַ אי.ָקׁשֶ ַוּדַ יק,.ּבְ ֵאינֹו.ַצּדִ ׁשֶ

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם.ִלְבָרָכה. בָֹאר.ּבְ ּמְ ְקִביעּות,.ּכַ ל.ּבִ ּלֶ ּבֹו.ִיְתּפַ ָמקֹום,.ׁשֶ

מ

ּזֹוֶכה. ים.סֹודֹות.ַהּתֹוָרה..ַהְינּו,.ׁשֶ ּלִ ָראּוי,.ִמְתּגַ ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ
ים. ֵאיָנם.ְמֹפָרׁשִ ים.ׁשֶ ּיִ אּוִרים.ֲאִמּתִ ּתֹוָרה.ּבֵ ְלָהִבין.ּבַ

מא

ר. לֹות.ֶאת.ָהָאָדם,.ּוְבִעּקָ י.ֵהן.ְמַבְלּבְ בֹות ָזרֹות.ְמֻכּנֹות."ַמּבּול",.ּכִ ַמֲחׁשָ

ה.. ִפּלָ ַעת.ּתְ ׁשְ רֹות.ֶאת.ָהָאָדם.ּבִ בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ לֹות.ַהּמַ ְמַבְלּבְ

י.ַעל.ְיֵדי.ְנִתיַנת. ָרֵאל..ּכִ ֵצל.ֵמֵהן.הּוא.ָלֶתת.ְצָדָקה.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ ּקּון.ְלִהּנָ ַהּתִ

ָאָדם. ָרֵאל..ַהְינּו.ִנְכֶנֶסת.ּבָ ֲאִויר.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ָרֵאל,.ִנְכָלל.ּבָ ְצָדָקה.ְלֶאֶרץ.ִיׂשְ

בֹות. ֲחׁשָ ִמּמַ ִנּצֹול. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ ְיֵדי. ְוַעל. ָרֵאל.. ִיׂשְ ֶאֶרץ. ת. ַ ְקֻדּשׁ

ֶזה.זֹוֶכה.ַעל.ְיֵדי.ְצָדָקה.ְלֶאֶרץ. ּלָ ָרֵאל,.ׁשֶ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ ם.ַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ָזרֹות..ּגַ

ִרית. ּקּון.ַהּבְ ם.ּתִ ָבה,.ְוֶזה.הּוא.ּגַ ֲחׁשָ ְך.ּוִמַטֵהר.ַהּמַֹח.ְוַהּמַ ּכֵ ָרֵאל,.ִמְזּדַ ִיׂשְ

מב

ֱאֶמת. ְהֶיה.ּבֶ ּיִ ה,.ַרק.ׁשֶ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ִים.ּבִ ּפַ ְתעֹוֵרר.ִלְמִחיַאת.ּכַ ּמִ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ירֹות. ר.ׁשִ ּבּור,.לֹוַמר.ּוְלַזּמֵ ה.ְוַהּדִ ק.ֶאְצלֹו.ַהּפֶ ה,.ִמְתַחּזֵ ִנּיָ ִלי.ׁשּום.ּפְ ּבְ

רּוְך.הּוא. דֹוׁש.ּבָ ָראּוי.ְלַהּקָ חֹות.ּכָ ּבָ ְוִתׁשְ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ ּתְ שי

מג

ה,. ִנּיָ ִלי.ׁשּום.ּפְ ָראּוי,.ּבְ ֱאֶמת.ּכָ ה,.ּבֶ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ִים.ּבִ ּפַ ַעל ְיֵדי.ְמִחיַאת.ּכַ
ֶלת.ַמֲחלֶֹקת. ּטֶ ֵכָחה.ּוִמְתּבַ ִ ּסּוִרים.ְוִנּצֹול.ִמּשׁ יִנים.ְוַהּיִ ִקים.ַהּדִ ִנְמּתָ

מד

ל.ּכֹחֹו. ית,.ּוַמְכִניס.ֶאת.ּכָ ִהְתעֹוְררּות.ֲאִמּתִ כַֹח,.ַהְינּו.ּבְ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

לֹא. ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ ק. ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ַהּתְ אֹוִתּיֹות. ּבְ

ָראּוי. יב.ּכָ ה,.ַרק.ְלַהְקׁשִ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ָבה.ָזָרה.ּבְ ְלַהְכִניס.ְלֹמחֹו.ׁשּום.ַמֲחׁשָ

ית. ֲאִמּתִ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ּכֹחֹו. ָכל. ּבְ ק. ּוִמְתַחּזֵ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות.

ְוכּו'",. ּתֹאַמְרָנה. ַעְצמֹוָתי. ל. "ּכָ י(. ים.לה,. ִהּלִ )ּתְ סּוק. ּפָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָראּוי,. ּכָ

ַמֲאָמרֹות. ָרה. ַוֲעׂשָ ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ּבּוֵרי. ּדִ ׁש. ַמּמָ ֵאּלּו.ֵהם. ה. ִפּלָ ּתְ ּבּוֵרי. ּדִ

"ל. ה.ַהּנַ ִפּלָ ִלים.ּכַֹח.ֵמאֹוִתּיֹות.ַהּתְ ֶהם.ִנְבָרא.ָהעֹוָלם,.ְמַקּבְ ּבָ ׁשֶ

מה

ל.אֹות. ׁשֶ ְסִעיִפים. ה. ּמָ ּכַ ּוְבעֹוד. ָסִעיף.מ"ד,. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ כַֹח,. ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ

כַֹח. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ְלָבִנים.. ְסגּוָלה. ִהיא. ה",. ִפּלָ "ּתְ

ְיֵדי. ם.ַעל. ּגַ ֵני.ִקּיּום.. ּבְ ִנים. ּבָ ַרְך.ְלהֹוִליד. ִיְתּבָ ם. ֵ ר.ִלְפעֹל.ֵאֶצל.ַהּשׁ ֶאְפׁשָ

ּזֹוֶכה.ְלָהִבין.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ִעם. כַֹח,.ִנּצֹול.ֵמִריב.ּוַמֲחלֶֹקת,.ַהְינּו.ׁשֶ ה.ּבְ ִפּלָ ּתְ

ּוֶבֱאֶמת,. כַֹח. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ִמַמֲחלֶֹקת.. ֵצל. ּנָ ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ָאָדם. ל. ּכָ

עֹוָלם,. ֶקת.ָהֱאֶמת.ּבָ ה",.ִמְתַחּזֶ ִפּלָ ל.אֹות."ּתְ ה.ְסִעיִפים.ׁשֶ ַכּמָ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ֶלה. ֶכם.ֶאָחד,.ְוִנְתּגַ ַרְך.ְלָעְבדֹו.ׁשְ ם.ִיְתּבָ ֵ ים.ִמְתָקְרִבים.ֶאל.ַהּשׁ ְוָכל.ָהֲאָנׁשִ

ן.ֶאת.ַהּדֹור. יכֹוְלתֹו.ְלַתּקֵ ִבּ ְרֵסם.ַרב.ָהֱאֶמת.ׁשֶ ּוִמְתּפַ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ שיאּתְ

מו

ִחיָנה.ַאַחת,.ּוְתלּוִיים. ה,.ֵהם.ּבְ ָרֵאל.ּוִמְצַות.ֻסּכָ כַֹח,.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ה ּבְ ִפּלָ ּתְ

ֶוֱאמּוָנה". "ֱאֶמת. ֵעֶרְך. א'. אֹות. ֵעצֹות. ִלּקּוֵטי. ּבְ ן. ַעּיֵ ֶזה.. ּבָ ֶזה.

ֲאִריכּות. ְך.ְלָסִעיף.ֶזה,.ְקָצת.ּבַ ּיָ ַ רּוׁש.ַהּשׁ ם.ְמבָֹאר.ּפֵ ָסִעיף.ב'..ׁשָ

מז

ה,.ֵהן. ִפּלָ ּתְ ל.ִלּבֹו.ּבַ ִריְך.ְלַהְכִניס.ּכָ ּצָ ב..ַהְינּו.ׁשֶ ּלֵ לּוי.ּבַ ה.ּתָ ִפּלָ ר ַהּתְ ִעּקַ

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֶהן,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ ֲאֵחרֹות. ְתִפּלֹות. ּבִ ֵהן. ת.חֹוָבה. ְתִפּלַ ּבִ

ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ֶקת. ְתַחּזֶ ּמִ ׁשֶ ַהְינּו. ַרְך.. ִיְתּבָ ַמְלכּותֹו. ל. ּדֵ ּוִמְתּגַ ה. ּלֶ ִמְתּגַ

ֵמִאּתֹו. ָרִטית. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ִנְפָעל. ַהּכֹל. ׁשֶ ּוַמֲאִמיִנים. ים. יׁשִ ּוַמְרּגִ עֹוָלם,. ּבָ

ּכֹוְזבֹות.. ֶוֱאמּונֹות. ִפירֹות. ּכְ ַהְינּו. נֹוֶפֶלת,. ָעה. ָהִרׁשְ ּוַמְלכּות. ַרְך,. ִיְתּבָ

ם. ֵ ֵמַהּשׁ ַרּבֹות. ּוְבָרכֹות. ה. ַרּבָ ירּות. ֲעׁשִ ה,. ַרּבָ ִחּיּות. ָרֵאל. ְלִיׂשְ ְך. ְוִנְמׁשָ

יׁש.ּוְלָהִבין.ֶאת.ַהּתֹוָרה,. ּקּוִנים,.ְוזֹוִכים.ְלַהְרּגִ ה.ּתִ ים.ַהְרּבֵ ם.ַנֲעׂשִ ַרְך..ּגַ ִיְתּבָ

יַח.ָיבֹוא. ׁשִ ּמָ ׁשֶ ה.ּכְ ּלֶ ְתּגַ ּתִ ַדַעת.ׁשֶ ּבְ

מח

הּוא.ׁשֹוֵמר.ֶאת. ִפי.ׁשֶ ִרית,.ַהְינּו.ּכְ הּוא.זֹוֶכה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ִפי.ׁשֶ ל ְיהּוִדי.ּכְ ּכָ

ָרִעים. ִהְרהּוִרים. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ְוֵכן. ִנאּוף,. ֵמִהְרהּוֵרי. ְבּתֹו. ּוַמֲחׁשַ ֹמחֹו.

ֱאֶמת. סֹופֹו(,.ְוהּוא.ְמקַֹרב.ּבֶ ָסִעיף.מ"א,.ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ִרית,.ּכַ ּקּון.ַהּבְ ה.ּתִ ה.ְמֻכּנֶ ּזֶ )ׁשֶ

ָלחּוׁש. ָיכֹול.הּוא. ְך. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ִרית. ַהּבְ ִמיַרת. ִלׁשְ כּו. ּזָ ׁשֶ ֱאֶמת. יֵקי. ְלַצּדִ

ִפּלֹות. ּתְ ִמיֵני. ל. ּכָ ל. ׁשֶ ֵתבֹות. ּבְ ְוֵכן. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵתבֹות. ּבְ ְוִחּיּות. ְנִעימּות.

ַרְך..ֲאָבל.ַעל. ם.ִיְתּבָ ֵ ֶלת.ִלְפֵני.ַהּשׁ תֹו.ִמְתַקּבֶ ֶהן,.ּוְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבָ ׁשֹות.ׁשֶ ּוַבּקָ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ ּתְ שיב

ִפּלֹות. ַהּתְ ֵתבֹות. ּבְ ְוִחּיּות. יׁש.ֲעֵרבּות. ְלַהְרּגִ ָיכֹול. ִרית.ֵאינֹו. ַהּבְ ַגם. ּפְ ְיֵדי.

תֹו. ִפּלָ ַרְך.ִמּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְבָיכֹול.ְלַהּשׁ ֶהן,.ְוֵאין.ַנַחת.ְוַתֲענּוג.ּכִ עֹוֵסק.ּבָ ׁשֶ

מט

ִצים.ַהחֹוְלִקים. ִדים.ְוַהּלֵ ְתַנּגְ ָכל.ּדֹור,.ַהְינּו.ַהּמִ צּוִיים.ּבְ ִנים.ַהּמְ י.ּפָ ַעּזֵ ְוַדע ׁשֶ

ָזָכה. ּלֹא. ׁשֶ ֲהַגם. ה,. ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעסֹק. ק. ְתַחּזֵ ַהּמִ ָהָאָדם. ים.ֶאת. ְוַהְמַבּזִ

ָלִבים.. ים.ּכְ "ל.ְמֻכּנִ ִנים.ַהּנַ ֵלמּות,.ַהחֹוְלִקים.ְוַהָעֵזי.ּפָ ׁשְ ִרית.ּבִ ְלִתּקּון.ַהּבְ

ם. ֵלמּות,.ּגַ ׁשְ ִרית.ּבִ עֹוד.לֹא.ָזָכה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ֱאֶמת.ֲאִפילּו.ָהָאָדם.ׁשֶ י.ּבֶ ּכִ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹות.ְלַהּשׁ ְתִפּלֹות.ּוַבּקָ ָכל.ּכֹחֹו.ַלֲעסֹק.ּבִ ק.ּבְ הּוא.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ

ים. ים.אֹותֹו,.ְמֻכּנִ ים.ַהחֹוְלִקים.ָעָליו.ּוְמַבּזִ ה..ְוָהֲאָנׁשִ ִנּיָ ִלי.ׁשּום.ּפְ ֱאֶמת.ּבְ ּבֶ

ַהֵיִגעֹות. י. ּכִ ָלַדַעת. ְוָצִריְך. ְמֹאד.. דֹוָלה. ּגְ אָתם. ְוַחּטָ ׁש,. ַמּמָ ָלִבים. ּכְ

ה.ׁשּום.ִחּיּות,. ִפּלָ ּתְ יׁש.ּבַ ֵאינֹו.ַמְרּגִ ל,.ֲהַגם.ׁשֶ ּלֵ ק.ְלִהְתּפַ ַע.ּוִמְתַחּזֵ ְתַיּגֵ ּמִ ׁשֶ

י.ֵכן.ָצִריְך.ָלַדַעת. ֵלמּות,.ַאף.ַעל.ּפִ ׁשְ ִרית.ּבִ י.ֲעַדִין.לֹא.ָזָכה.ְלִתּקּון.ַהּבְ ּכִ

ִפי.ְיָכְלתֹו,.ָחׁשּוב.ְוָיָקר. ל.ּכְ ּלֵ ּכֹוֶפה.ַעְצמֹו.ְלִהְתּפַ י.ִהְתַחְזקּותֹו,.ּוַמה.ׁשֶ ּכִ

ַרְך. הּוא.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ

נ

יק,. ּדִ ַהּצַ ל. ׁשֶ ֵעיָניו. ָמאֹור. ק. ִמְתַחּזֵ ע,. ָהָרׁשָ ַעל. ְזכּות. ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל 

ָיכֹול. ְוהּוא. ָהֱאמּוָנה,. ֶאְצלֹו. ֶקת. ִמְתַחּזֶ ַהְינּו. ָעָליו.. ְזכּות. ד. ַלּמֵ ַהּמְ

ֵטי. ּפְ ׁשְ ּמִ ַרְך..ְוהּוא.יֹוֵדַע.ּוֵמִבין.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלְראֹות.ּוְלָהִבין.ֶאת.ִצְדקֹות.ַהּשׁ

ָכל.ִעְנָיָניו,.ְוִלּבֹו. ע.ַמְצִליַח.ּבְ ָהָרׁשָ י.ׁשֶ ט.ּוְבֶצֶדק,.ַאף.ַעל.ּפִ ּפָ ִמׁשְ ה'.ֵהם.ּבְ

ה. ִפּלָ ַלּתְ ְוזֹוֶכה. ֱאמּוָנה,. ֵמֶחְסרֹון. ַהְינּו. ַעְקמּוִמּיּות,. ל. ִמּכָ ר. ֵ ִמְתַיּשׁ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ
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נא

ָלל.. ְכּ ּבַ ָרט.ְוֶאת.ָהַרע.ׁשֶ ּפְ ּבַ ֶ ה.ָצִריְך.ְלַהְכִניַע.ֶאת.ָהַרע.ּשׁ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ַהּגּוף. ֶאת. ַהְינּו. ַעְצמֹו,. ּבְ צּוי. ַהּמָ ָלַרע. ָנה. ּוָ ַהּכַ ָרט. ּפְ ּבַ ֶ ּשׁ ָהַרע.

ָאסּור. ה. ִפּלָ ּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַהְינּו. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ֵעת. ּבְ ל. ְלַבּטֵ ָצִריְך. ם. ָ ַהְמֻגּשׁ

ְרָנָסה.ְוכּו'..ַרק. ים,.ֵהן.ֵמִעְנְיֵני.ַהּגּוף,.ֵהן.ֵמִעְנְיֵני.ּפַ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים.ּגַ ְלַהְרֵהר.ּבְ

ַרְך.ׁשֹוֵמַע. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְוִלְזּכֹר.ׁשֶ ה,. ִפּלָ בֹות.ַהּתְ יב.ֵהיֵטב.ְלּתֵ ָצִריְך.ְלַהְקׁשִ

ָבה. ה.ׁשּום.ַמֲחׁשָ ִפּלָ ַעת.ּתְ ׁשְ ן.ָאסּור.ַלֲחׁשֹב.ּבִ ה..ַעל.ּכֵ ִפּלָ ָבה.ִמן.ַהּתְ ל.ּתֵ ּכָ

ה..ְוֶזה. ִפּלָ ֵלמּות.ְלִמּלֹות.ַהּתְ ׁשְ ּבִ ָראּוי. ּכָ יב. ָאמּור,.ְלַהְקׁשִ ִמית,.ַרק.ּכָ ׁשְ ּגַ

ֵעי. ָנה.ְלפֹוׁשְ ּוָ ְכָלל.ַהּכַ ּבִ ִמּיּות"..ָהַרע.ׁשֶ ׁשְ טּות.ַהּגַ ְ ּשׁ ְזַמן.ֶזה."ִהְתּפַ ה.ּבִ ְמֻכּנֶ

ִרים. ׁשֵ ַהּכְ ׁשֶ ַהְינּו. ִרים.. ׁשֵ ַהּכְ ִעם. א. ַצְווּתָ ּבְ ִלים. ּלְ ִמְתּפַ ֵהם. ׁשֶ ָרֵאל. ִיׂשְ

ָתם,. ִפּלָ ַעל.ְיֵדי.ּתְ ֹאֶפן.ׁשֶ זֹו,.ּבְ ֱאֶמת.ּוְבִהְתעֹוְררּות.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ְצִריִכים.ְלִהְתּפַ

ְוֵיָהְפכּו. א,. ַצְווּתָ ּבְ ם. ִעּמָ ִלים. ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ָרֵאל. ִיׂשְ ֵעי. ִמּפֹוׁשְ ָהַרע. ל. ּטֵ ִיְתּבַ

ה. ָ ֻדּשׁ ִעים.ַלּקְ ִלְמַסּיְ

נב

ַעת. ׁשְ ל.ׁשֹוְכֵני.ָעָפר,.ּבִ ה.ׁשֶ ּמָ ם ָצִריְך.ִלְקׁשֹר.ַעְצמֹו.ִעם.ֶנֶפׁש.רּוַח.ּוְנׁשַ ּגַ

ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך. ָאָדם. ל. ּכָ ׁשֶ ַהְינּו. ְפָרט,. ּבִ ּוִבְפָרט.. ְכָלל. ּבִ ה,. ִפּלָ ַהּתְ

רּוַח. ֶנֶפׁש. ּבְ ִחּיּות,. ְכִניס. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. עֹוֵרר,. ּיְ ׁשֶ ֵאּלּו,. ּכָ ֵלמּות. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ

תֹו. ְתִפּלָ עֹוֵרר.ּבִ ּיְ ְקנּו..ּוִבְכָלל,.ַהְינּו.ׁשֶ עֹוָלם.ְוִנַתּ ָבר.ָהיּו.ּבָ ּכְ ּלֹו.ׁשֶ ה.ׁשֶ ּמָ ּוְנׁשַ

תֹו. ְתִפּלָ עּו.אֹותֹו.ּבִ ַסּיְ ּיְ ל.ׁשֹוְכֵני.ָעָפר.ֲאֵחִרים,.ׁשֶ ה.ׁשֶ ּמָ ֶנֶפׁש.רּוַח.ּוְנׁשַ
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נג

ֶאת. ן. ְלַתּקֵ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ֶאָחד,. ָבִרים.. ּדְ ה. לֹוׁשָ ׁשְ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ן. ְלַתּקֵ ָצִריְך. ם  ּגַ

ֱאֶמת. ל.ּבֶ ּלֵ ִריְך.ְלִהְתּפַ ּצָ ְפלּו.ֶלֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות..ַהְינּו.ׁשֶ ּנָ ים.ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ֵנס.ִהְתעֹוְררּות.ְלִיְרַאת. ּכָ ּתִ תֹו. ִפּלָ ְיֵדי.ּתְ ַעל. ֹאֶפן.ׁשֶ ּבְ ה,. ֵאּלֶ ּכָ ֵלמּות. ּוִבׁשְ

ָלן.ֶלֱאמּונֹות.ּכֹוְזבֹות,. ְפלּו.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ּנָ ים.ׁשֶ ֲאָנׁשִ ית.ּבַ ם.ְוַדַעת.ֲאִמּתִ ֵ ַהּשׁ

ית. ֲאִמּתִ ֱאמּוָנה. ם. ִלּבָ ּבְ ְוַיְכִניסּו. ַהּכֹוְזבֹות. ָהֱאמּונֹות. ֶאת. ִליכּו. ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ה,. ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ן.ּבְ ִריְך.ְלַכּוֵ ּצָ ן,.הּוא.ׁשֶ ִריְך.ְלַתּקֵ ּצָ ִני.ׁשֶ ֵ ָבר.ַהּשׁ ֵלמּות..ַהּדָ ׁשְ ּבִ

ה. ַכּמָ ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ אֹות. ּבָ בָֹאר. ּמְ ּכַ זֹו,. ּכָ ֵלמּות. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהְינּו.

ַחְכֵמי. ִרים. ַהְמַחּקְ ל. ׁשֶ ב. ַהּלֵ ן. ְיֻתּקַ תֹו. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ְסִעיִפים,.

י.ַעל.ְיֵדי. ִליׁשִ ְ ם.ָהַעְקמּוִמית..ְוַהּשׁ ְעּתָ ּלֹא.ֶיְחֶטאּו.ַעל.ְיֵדי.ּדַ ִפילֹוסֹוְפָיה,.ׁשֶ

ּוִבְזיֹונֹות. ֶחְרּפֹות. ִמיֵני. ל. ּכָ ִלים. ְמַבּטְ ָראּוי,. ּכָ ּוֶבֱאֶמת. ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ִפּלָ ּתְ

ַהְינּו. ְלָכבֹוד.. ְזיֹונֹות. ְוַהּבִ ַהֶחְרּפֹות. ֶאת. ִכים. ּוְמַהּפְ ֹוְנִאים,. ִמּשׂ לֹו. ׁש. ּיֵ ׁשֶ

ל.ַהֶחְרּפֹות. ּכָ ית,.ְלָהִבין.ׁשֶ ֵלמּות.זֹוֶכה.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ׁשְ ה.ּבִ ִפּלָ ַעל.ְיֵדי.ּתְ ׁשֶ

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ י..ּכַ בֹוד.ֲאִמּתִ ל.ּכָ ֹוְנָאיו,.ֵהם.ִעְנַין.ׁשֶ ׁש.לֹו.ִמּשׂ ּיֵ ּוִבְזיֹונֹות.ׁשֶ

אּול".ָסִעיף.ו'. א.ׁשָ ּתֹוָרה."ַאּבָ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.א'.ִסיָמן.נ"ה,.ּבַ

נד

ל.עֹוָלם,.ַהְינּו. ֶלְך,.ַמְלּכֹו.ׁשֶ ֵהיַכל.ַהּמֶ ה.עֹוֵמד.ָהָאָדם.ּבְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

מּור,. ּגָ ִבּטּול. ּבְ ְלָפָניו. ל. ּטֵ ְלִהְתּבַ ָצִריְך. ן. ּכֵ ַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ַרְך.. ם.ִיְתּבָ ֵ ַבד.ַהּשׁ ָבר,.ִמּלְ ה.ׁשּום.ּדָ ִפּלָ ַעת.ּתְ ׁשְ יׁש.ּבִ ּלֹא.ִיְרֶאה.ְולֹא.ַיְרּגִ ׁשֶ

עֹוֵמד.ִלְפֵני.ֶמֶלְך.ַמְלֵכי. יׁש.ׁשֶ יׁש,.ַרק.ִיְזּכֹור.ְוַיְרּגִ ְוַגם.ֶאת.ַעְצמֹו.לֹא.ַיְרּגִ

ִעיף. ּסָ בָֹאר.ּבַ ּמְ ְזיֹונֹות,.ּכַ ִלים.ַהֶחְרּפֹות.ְוַהּבִ ּטְ ָלִכים..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּבַ ַהּמְ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ שטוּתְ

"ל,.ָסִעיף. ּתֹוָרה.ַהּנַ ל.ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,.ּבַ רּוׁש.ׁשֶ ִפי.ַהּפֵ סֹופֹו,.ּכְ ַהּקֹוֵדם,.ּבְ

"ל. ַהּנַ

נה

ה.ְסִעיִפים,.זֹוֵרַח.אֹור. ַכּמָ בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ִתּקּוָנּה,.ּכַ ה.ּכְ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ים,.ְלָהֵגן. דֹוׁשִ ל.ָהָאבֹות.ַהּקְ כּות.ׁשֶ ְתעֹוֵרר.ַהּזְ ּמִ ְזכּות.ֲאבֹות..ַהְינּו.ׁשֶ

ּלֹו..ְוַעל.ְיֵדי. ֱאֶמת,.ְוֵהן.ַעל.ָהעֹוָלם.ּכֻ ה.ּבֶ ְתִפּלָ ק.ּבִ ְתַחּזֵ ֵהן.ַעל.ָהָאָדם.ַהּמִ

ת. ַ לּות,.ְוַעל.ְיֵדי.ְקֻדּשׁ ְזַמן.ַהּגָ ָרֵאל.ֲאִפילּו.ּבִ ת.ֶאֶרץ.ִיׂשְ ַ יִכים.ְקֻדּשׁ ֶזה.ַמְמׁשִ

ְלָהִבין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַהְינּו. ִעים.. ָהְרׁשָ ַלת. ַמּפָ ִלְראֹות. זֹוֶכה. ָרֵאל. ִיׂשְ ֶאֶרץ.

ה.ַעל.ְיֵדי. ם..ְוָכל.ֶזה.ַנֲעׂשָ ְלּתָ ִעים,.ִהיא.ַעְצָמּה.ַמּפָ ל.ָהְרׁשָ ַהַהְצָלָחה.ׁשֶ ׁשֶ

א. "ַאּבָ ּתֹוָרה. ּבַ מֹוֲהַר"ן. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ע,. ָהָרׁשָ ַעל. ְזכּות. ד. ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ה. ּוְתִפּלָ ֶלֱאמּוָנה. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. "ל.. ַהּנַ אּול". ׁשָ

"ל. ּתֹוָרה.ַהּנַ ּבַ

נו

בָֹאִרים. ָבִרים.ַהּמְ ת.ַהּדְ לֹוׁשֶ תֹו.ֶאת.ׁשְ ְתִפּלָ ן.ּבִ ל.ָאָדם.ָיכֹול.ְלַתּקֵ ָלאו ּכָ

ֹוְנִאים..ַרק. ְוַהּשׂ ִעים. ָהְרׁשָ ְלַהְכִניַע.ֶאת. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ָסִעיף.נ"ג,. ּבְ

ָיכֹול. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ ְלַמְדֵרַגת. ָכה. ּזָ ׁשֶ דֹול,. ַהּגָ יק. ּדִ ַהּצַ

יק. ּדִ ַהּצַ ַוֲאִפילּו. ּקּוִנים.. ַהּתִ ָכל. ּבְ ָראּוי. ּכָ מּוָרה. ּגְ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ק.ְמֹאד. ִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּצָ ס.ָמְתָניו,.ַהְינּו.ׁשֶ ּנֵ ן.ְלׁשַ ם.ּכֵ "ל,.ָצִריְך.ּגַ דֹול.ַהּנַ ַהּגָ

דֹוִלים,. ַהּגְ ִעים. ָהְרׁשָ ֶאת. ַח. ְלַנּצֵ ּיּוַכל. ׁשֶ ֶנֶפׁש,. ּוִבְמִסירּות. ה. ְתִפּלָ ּבִ

ָלם. ִמיָדם.ּוְלַבּטְ ְלַהׁשְ



ֹבָארֹות הָהֵעצֹות                            ַהּמְ ִפּלָ ּתְ שטז

נז

ִסְפֵרי. ּבְ ָראּוי. ּכָ ִלּמּוד. ְיֵדי. ְוַעל. יֹום,. ָכל. ּבְ ָערּוְך. ְלָחן. ׁשֻ ִלּמּוד. ְיֵדי. ַעל 

ִמּדֹות. ּבְ ִלְנהֹג. ֵאיְך. ִדים. ְמַלּמְ ֵהם. ׁשֶ ֱאֶמת,. ִמַצִדיֵקי. מּוַסר,.

ר,.ַעל.ְיֵדי. ִאּסּור.ְוֶהּתֵ ְלָחן.ָערּוְך.ֵאיְך.ִלְנהֹג.ּבְ ּמֹוֶרה.ַהׁשֻ ִפי.ׁשֶ ים,.ּכְ ּוְבַמֲעׂשִ

י. ּכִ ֲהָלכֹות.. ִלּקּוֵטי. ּבְ ְך.ְמבָֹאר. ּכָ ְלָבבֹו.. ָכל. ּבְ ָראּוי. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ זֹוֶכה. ֶזה.

ָמצּוי. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלָבבֹו. ָכל. ּבְ ְוֵיַדע. ַיֲאִמין. ָהָאָדם. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ

יב. ה,.ּוַמְקׁשִ ִפּלָ ַעת.ּתְ ׁשְ ל.ָאָדם.ּבִ ָכל.ָהעֹוָלם.ּוְבָכל.ָמקֹום,.ְועֹוֵמד.ֵאֶצל.ּכָ ּבְ

ָנה,. ַכּוָ ה.ּבְ ל.ִמּלָ יו.ּכָ ק.ְלהֹוִציא.ִמּפִ אי.ָהָיה.ִמְתַחּזֵ ַוּדַ תֹו,.ּבְ ִפּלָ ה.ִמּתְ ְלָכל.ִמּלָ

ֵלמּות. ְ ּבֹו.ָחלּוק.ִמּשׁ ּלִ ֶ דֹוָלה..ַרק.ֵמֲחַמת.ּשׁ ִהְתַלֲהבּות.ּגְ ל.ּבְ ּלֵ ְוָהָיה.ִמְתּפַ

ְמַדְקֵדק. ֵאינֹו. ֶזה. ֵמֲחַמת. ְלָבבֹו,. ָכל. ּבְ זֹו. יִדיָעה. ּבִ ָחָזק. ְוֵאינֹו. ֱאמּוָנה,.

ה.. ִפּלָ יב.ְלִמּלֹות.ַהּתְ ל.ַמֵהר.ְוֵאינֹו.ַמְקׁשִ ּלֵ ְתּפַ ּמִ תֹו..ַהְינּו.ׁשֶ ְתִפּלָ ָראּוי.ּבִ ּכָ

ֶצר.ָהַרע. ב,.ַהְינּו.ַמֲחלֶֹקת.ַהּיֵ ּלֵ צּויֹות.ּבַ יֹות.ּוְכִפירֹות.ַהּמְ ׁשִ ְוֶזה.נֹוֵבַע.ִמּקֻ

ְלָחן.ָערּוְך. ּקּון.ָלֶזה,.הּוא.ִלּמּוד.ּפֹוְסִקים,.ַהְינּו.ִלּמּוד.ׁשֻ ן.ַהּתִ ב..ַעל.ּכֵ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

ל. י.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ְמַבּטֵ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּכִ ּמְ יֵקי.ֱאֶמת,.ּכַ ל.ַצּדִ ְוִסְפֵרי.מּוַסר.ׁשֶ

ִפירֹות.ִמן. יֹות.ְוַהּכְ ׁשְ לֹות.ַהּקֻ ּטְ ּה,.ּוִמְתּבַ ְרׁשָ ׁשָ ֶצר.ָהַרע.ּבְ ֶאת.ַמֲחלֶֹקת.ַהּיֵ

ָכל.ְלָבבֹו. ָראּוי.ּבְ ֱאֶמת.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ב..ְוזֹוֶכה.ְלִהְתּפַ ַהּלֵ

נח

ית.ַלֲעׂשֹות. יַע.ְלַתְכִלית.ָהֲאִמּתִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ה.הּוא.ַרק.ּכְ ִפּלָ ֵלמֹות.ַהּתְ ר ׁשְ ִעּקַ

ל,.ּוַמְתִחיל. ּלֵ ר.ָהָאָדם.עֹוֵמד.ְלִהְתּפַ ֲאׁשֶ י.ּכַ ה..ּכִ ִפּלָ ל.ַהּתְ ֶאָחד.ִמּכָ

ֶכף. ּתֵ ֲאַזי. רּוְך",. ב"ּבָ ְתִחיל. ּמַ ׁשֶ ל. ְלָמׁשָ ָהִראׁשֹוָנה,. ָבה. ַהּתֵ ֶאת. לֹוַמר.

ַהְינּו.אֹות.ב',. יו,. ִמּפִ יֹוֵצאת. רּוְך". ַבת."ּבָ ִמּתֵ ר.ָהאֹות.ָהִראׁשֹוָנה. ֲאׁשֶ ּכַ

ָנה..ְוָהאֹות.ֵאיָנּה.נֹוֶתֶנת. ּלֹא.ִיְפרֹשׁ.ִמּמֶ ת.ָהאֹות.ִמן.ָהָאָדם.ׁשֶ ׁשֶ ֲאַזי.ְמַבּקֶ
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ּלֹא. ׁשֶ ת. ׁשֶ ּוְמַבּקֶ אֹותֹו. ֶפת. ּוְמַלּפֶ חֹוֶבֶקת. א. ֶאּלָ תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ יְך. ְלַהְמׁשִ לֹו.

ל. ּלֵ ְתּפַ ָבה.ֶאת.ַהּמִ ֶקת.ַהּתֵ ֵלָמה,.ְמַחּבֶ ָבה.ׁשְ ּגֹוֵמר.ּתֵ ׁשֶ ּה..ּוִבְפָרט.ּכְ ַיַעְזֶבּנָ

ֵתבֹות.ֲאֵחרֹות.. יְך.ּבְ ֵדי.ְלַהְמׁשִ ּה,.ּכְ ְחִזיָקּה.ְולֹא.ַיַעְזֶבּנָ ּיַ ת.אֹותֹו.ׁשֶ ׁשֶ ּוְמַבּקֶ

ה,.ּדֹוֶמה. ִפּלָ ּתְ ּבּוֵרי. ּדִ יו. ל.ּומֹוִציא.ִמּפִ ּלֵ ר.ָהָאָדם.עֹוֵמד.ְלִהְתּפַ ֲאׁשֶ ּכַ י. ּכִ

ים,. ּנִ ָרִחים.ָנִאים.ְוׁשֹוׁשַ ט.ַאַחת.ְלַאַחת.ּפְ ֶרם.ּוְמַלּקֵ ְכַנס.ְלֶכּ ּנִ הּוא.ְלָאָדם.ׁשֶ

ְך. ּכָ ְוַאַחר. ה.. ֲאֻגּדָ ֵמֶהם. ה. עֹוׂשֶ ים,. ּנִ ְוׁשֹוׁשַ ָרִחים. ּפְ ה. ּמָ ּכַ ט. ְמַלּקֵ ּוְכׁשֶ

ֶאת. ר. ְוקֹוׁשֵ ה,. ֲאֻגּדָ עֹוד. ה. ְועֹוׂשֶ ים,. ַרּבִ ים. ּנִ ְוׁשֹוׁשַ ָרִחים. ּפְ עֹוד. ט. ְמַלּקֵ

ים. ּנִ ָרִחים.ְוׁשֹוׁשַ ט.עֹוד.ְועֹוד.ֲאֻגּדֹות.ִמּפְ ַיַחד,.ְוֵכן.הּוא.ְמַלּקֵ ָהֲאֻגּדֹות.ּבְ

ה.אֹוִתּיֹות,. ּמָ ט.ּכַ ַלּקֵ ּמְ ָראּוי,.ׁשֶ ֱאֶמת.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ן.הּוא.ִמי.ׁשֶ ָיִפים.ְמֹאד..ּכֵ

ים. ֲעׂשִ ּנַ בֹות,.ַעד.ׁשֶ ה.ּתֵ ּמָ ִטים.ּכַ ָבה.ַאַחת,.ְוֵכן.ִמְתַלּקְ ה.ֵמֶהם.ּתֵ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ַעד.ּשׁ

ָרכֹות. ּבְ ה. ּמָ ּכַ ִטים. ִמְתַלּקְ תֹו,. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ְוָכְך. ֵלָמה.. ׁשְ ָרָכה. ּבְ ֵמֶהם.

ָהָאָדם. ּבּוִצים.ׁשֶ ּקּוִטים.ְוַהּקִ יַע.ֶאת.ַהּיִֹפי.ִמן.ַהּלִ ר.ְלַהּבִ ּוְתִפּלֹות,.ְוִאי.ֶאְפׁשָ

ָמע. ְוִנׁשְ ֶפׁש. ַהּנֶ ִמן. יֹוֵצא. ּבּור. ְוַהּדִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ִמּתֵ ץ. ּוְמַקּבֵ ט. ְמַלּקֵ

ָהָאָדם. ׁשֶ ֵרד.ֵמָעָליו..ְוֵתֶכף.ּכְ ּפָ ּלֹא.ּתִ ֶפׁש.ׁשֶ ׁש.ִמן.ַהּנֶ ָלָאְזַנִים,.ְוהּוא.ְמַבּקֵ

ָבה.ָהִראׁשֹוָנה,.ּתֹוֶפֶסת.אֹותֹו.ָהאֹות.ּוַמֲחִזיָקה.ּבֹו. יו.ֶאת.ַהּתֵ מֹוִציא.ִמּפִ

ֵלָמה,. ׁשְ ָבה. ּתֵ ּגֹוֵמר. ר. ֲאׁשֶ ּכַ ן,. ּכֵ ׁשֶ ל. ִמּכָ יְך.. ְלַהְמׁשִ לֹו. נֹוֶתֶנת. ְוֵאיָנּה.

ּה,.ְואֹוֶמֶרת.לֹו:. ּנָ ּנּו.לֹא.ְלִהְתַרֵחק.ִמּמֶ ת.ִמּמֶ ׁשֶ ָבה.זֹו.אֹוֶחֶזת.ּבֹו.ּוְמַבּקֶ ּתֵ ׁשֶ

ִזיִוי. יֹוְפִיי,. ֵיַקר. ֶאת. ה. ַאּתָ רֹוֶאה. ֲהֵרי. י?. ּנִ ִמּמֶ ֵרד. ְלִהּפָ ָיכֹול. ה. ַאּתָ ֵאיְך.

יָך. ּפִ ָאְזֶניָך.ֶאת.ׁשֶ ַמע.ָנא.ּבְ רּוְך"..ׁשְ ַבת."ּבָ י.ֲהלֹא.ֲאִני.ִהיא.ּתֵ י,.ּכִ ְוִתְפַאְרּתִ

ה.ָצִריְך. ַאּתָ כֹון.הּוא.ׁשֶ ּנָ י?.ֲהַגם.ׁשֶ ּנִ ֵרד.ִמּמֶ ה.ָיכֹול.ְלִהּפָ מֹוִציא!.ְוֵאיְך.ַאּתָ

ָרכֹות.ּוְתִפּלֹות.ְיָקרֹות.ַוֲחמּודֹות,.ַאף.ַעל. ט.עֹוד.ּבְ ְכֵדי.ְלַלּקֵ יְך,.ּבִ ְלַהְמׁשִ

ִנים.ִתְרֶאה. ל.ּפָ ֵחִני?.ַעל.ּכָ ָכּ י.ְוִלׁשְ ּנִ ֵרד.ִמּמֶ ה.ְלִהּפָ י.ֵכן,.ֵאיְך.ָיכֹול.ַאּתָ ּפִ

ֵחִני.ְוֶאל. ּכָ ׁשְ ִפּלֹות.ּוְבָרכֹות,.ֶאל.ּתִ ֵלְך,.ַהְינּו.ְלִעְנְיֵני.ּתְ ּתֵ ָכל.ָמקֹום.ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
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ל. ִמּכָ ֶאָחד. ה. ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ הּוא,. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ן. ּכֵ ַעל. ַעְזֵבִני".. ּתַ

ם. ּגַ ַיֲעֹמד. ֲעַדִין. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ל. ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה. ֵתָבה. ּבְ עֹוֵמד. ּוְכׁשֶ ה.. ִפּלָ ַהּתְ

ב.ֵהיֵטב. ְקׁשִ ִהְתעֹוְררּות.ּוְבִחּיּות,.ְוּיַ ל.ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ָבה.ָהִראׁשֹוָנה..ַהְינּו.ׁשֶ ּתֵ ּבַ

ֵעת. ּבְ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ת. ִחּלַ ִמּתְ ַהִחּיּות. ֶאת. יׁש. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד. ה,. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ְלּתֵ

ַאף. ִיְתַרֵחק. ְולֹא. ֵרד. ִיּפָ לֹא. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה.. ִפּלָ ַהּתְ סֹוף. ּבְ ָבר. ּכְ עֹוֵמד. ׁשֶ

ְוָאז. ה.. ִפּלָ ַהּתְ סֹוף. ּבְ ֲאִפילּו. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ל. ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה. ָהאֹות. ִמן. ַעם. ּפַ

ֵלמּות,.ַהְינּו. ׁשְ ה.ּבִ ר.ִלְזּכֹות.ִלְתִפּלָ ֵלמּות..ֲאָבל.ִאי.ֶאְפׁשָ ׁשְ ה.ִהיא.ּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ָסִעיף.ֶזה,.ַרק.ַעל.ְיֵדי. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ה,.ּכַ ִפּלָ ל.ַהּתְ ַלֲעׂשֹות.ֶאָחד.ִמּכָ

ֶדה.ָהֶעְליֹון.ְוהּוא. ַעל.ַהּשָׂ הּוא.ּבָ יק.ָהֱאֶמת,.ׁשֶ ּדִ ית.ַלּצַ ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ

ית.. ְכִלית.ָהֲאִמּתִ ֱאֶמת,.ֶאל.ַהּתַ ל.ָאָדם.ַהְמקָֹרב.ֵאָליו.ּבֶ ָיכֹול.ְלָהִביא.ּכָ

ל. ר.ַלֲעׂשֹות.ֶאָחד.ִמּכָ יק.ָהֱאֶמת,.ֶאְפׁשָ ּדִ ית.ַלּצַ ְוַעל.ְיֵדי.ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ה,.ּכַ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ָאמּור.ִעּקַ ה.ּכָ ּזֶ ה,.ׁשֶ ִפּלָ ַהּתְ

נט

ן.ְלׁשּום. ּוֵ ַרְך,.ְוֵאינֹו.ִמְתּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ַרק.ְלַמַען.ַהּשׁ ל.ּבֶ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ַעל ְיֵדי.ׁשֶ

ל.ָממֹון,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה. ׁשֶ ים.אֹו.ּבְ ד.ַעל.ֲאָנׁשִ ּבֵ ְתּכַ ּיִ ְגַלל.ׁשֶ ה,.ּבִ ִנּיָ ּפְ

ֶזה.ָהעֹוָלם. יג.ּבְ ּזֹוֶכה.ְלַהּשִׂ עֹוָלם.ֶזה..ַהְינּו.ׁשֶ ָאֵתי".ּבְ יְך."ָעְלָמא.ּדְ ְלַהְמׁשִ

ָלה. ְהֶיה.ַמּפָ ּתִ ְיֵדי.ֶזה. ְוַעל. יַח.ָיבֹוא,. ר.ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ ה. ּלֶ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ ֶאת.ָהֱאֶמת.

בָֹאר.ְלַמְעָלה,. ּמְ ָראּוי.ּכַ יׁש.ֶאת.ָהֱאֶמת.ּכָ ּזֹוֶכה.ְלַהְרּגִ ׁשֶ ִעים..ַהְינּו.ּכְ ָלְרׁשָ

ַהְצָלָחָתם. י. ּכִ ם.. ְלּתָ ַמּפַ ַעְצָמּה. ּבְ זֹוִהי. ִעים. ָהְרׁשָ ַהְצָלַחת. י. ּכִ יׁש. ַמְרּגִ

יֹוֵתר. ּבְ דֹוָלה. ַהּגְ ָלה. ּפָ ַהּמַ אי. ַוּדַ ּבְ ְוֶזה. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ם. ַמְרִחיָקּתָ

בָֹאר. ּמְ דֹוָלה,.ּכַ ָלה.ּגְ ִאי.ִיְנֲחלּו.ַמּפָ ִמית.ַוּדָ ׁשְ רּוָחִנּיּות,.ּוְבַהְצָלָחָתם.ַהּגַ ּבְ

ים,. ּיִ ִרים.ָהֲאִמּתִ ׁשֵ יִקים.ְוַהּכְ ּדִ ת.ַהּצַ ֻדּלַ ה.ּגְ ּלֶ ָכל.ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת..ְוָאז.ִמְתּגַ ּבְ
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ּבּור. ַלם.ַהּדִ יַח.ָיבֹוא,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנׁשְ ׁשִ ּמָ ׁשֶ ְהֶיה.ֶלָעִתיד.ָלבֹוא,.ּכְ ּיִ ִפי.ׁשֶ ּכְ

זֹוֶכה. "ל,. ּנַ ּכַ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ָהֱאֶמת. ֶאת. יׁש. ְלַהְרּגִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ה.ְוכּו'..ְוַעל. תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ים,.ַהְינּו.ּבְ ִעְנָיִנים.ְקדֹוׁשִ ּבּור.ַרק.ּבְ ַלֲעסֹק.ִעם.ַהּדִ

ל. ּכָ ֹפַעל.ֶאת. ּבַ ִלְגֹמר. ַהְינּו. ַהּפַֹעל,. ַהּכַֹח.ֶאל. ִמן. ְלהֹוִציא. זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי.

ָחֵפץ.ַלֲעׂשֹוָתם. ה.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ָהֲעבֹודֹות.ּדִ

ס

ַהְינּו,. ֵלָמה.. ׁשְ תֹו. ִפּלָ ּתְ ֵאין. ְרָנָסה,. ּפַ ְגַלל. ּבִ ִרּיֹות. ַלּבְ ְצָרְך. ַהּנִ ָהָאָדם 

ּבֹוֵטַח. ֵאינֹו. ָראּוי,. ּכָ ָרִטית. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמין. ֵאינֹו. ׁשֶ ָהָאָדם.

ַרְך.לֹא.ַיַעְזֵבהּו. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת.ׁשֶ ַרְך,.ְוֵאינֹו.ַמֲאִמין.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֱאֶמת.ּבְ ּבֶ

ָכל.ֵעת,.ּוֵמֲחָמת. ִריְך.ּבְ ּצָ ְרָנָסתֹו.ְוָכל.ִהְצַטְרכּויֹוָתיו.ׁשֶ ַלח.לֹו.ֶאת.ּפַ ְוִיׁשְ

ים,.ֵהן.ְלַפְרָנָסתֹו,.ֵהן.ְלִעְנָיִנים.ְנחּוִצים. ִמיד.ְלטֹוַבת.ֲאָנׁשִ ה.ּתָ זֹאת.ְמַצּפֶ

ְלקּול. ִקּ ּבַ ִרּיֹות"..ְוֶזה.ָצִריְך.ָלַדַעת,.ׁשֶ ה."ִנְצָרְך.ַלּבְ ֲאֵחִרים,.ָאָדם.ֶזה.ְמֻכּנֶ

ּוַבֲעֵלי. סֹוֲחִרים. ם. ּגַ ֵכד. ְלִהּלָ ֲעלּוִלים. ִרּיֹות". ַלּבְ "ִנְצָרְך. ל. ׁשֶ דֹול. ַהּגָ

ֵאינֹו. ָראּוי..ַוֲאִפילּו.ָהָאָדם.ׁשֶ חֹון.ּכָ ֵרי.ֱאמּוָנה.ּוִבּטָ ְמָלאכֹות,.ִאם.ֵהם.ְמֻחּסְ

ְסָחר. ֶרַוח,.ִמּמִ ְרָנָסה.ּבְ ׁש.לֹו.ּפַ ּיֵ ְרָנָסה,.ֵמֲחַמת.ׁשֶ ְגַלל.ּפַ ִרּיֹות.ּבִ ִנְצָרְך.ַלּבְ

ָחֵפץ. הּוא. ַהְינּו. יבּות,. ַוֲחׁשִ ְלָכבֹוד. ה. ִמְתַאּוֶ הּוא. ׁשֶ ַרק. ָלאָכה,. ִמּמְ אֹו.

רּוָחִנּיּות. ֵהם.ְיַהְללּוהּו,.ֵהן.ּבְ ים,.ְוָחֵפץ.ׁשֶ ֵעיֵני.ֲאָנׁשִ יבּות.ּבְ ִלְמצֹוא.ֵחן.ַוֲחׁשִ

ַהְנָהגֹוָתיו.ּוְבִמּדֹוָתיו.ַרק. ל.ּבְ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ ִמּיּות,.ּשׁ ַגׁשְ ַעל."ִצְדקּותֹו".ְוכּו',.ֵהן.ּבְ

ִנְצָרְך. אי. ַוּדַ ּבְ ֶזה. ָאָדם. חּוהּו,. ּבְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ֵעיֵני. ּבְ ֵחן. ְמָצא. ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ

דּו.אֹותֹו..ּוֵמֲחָמת. יבּוהּו.ִויַכּבְ ֲחׁשִ ּיַ ים.ׁשֶ י.ָזקּוק.הּוא.ַלֲאָנׁשִ ִרּיֹות.הּוא,.ּכִ ַלּבְ

ל. נּועֹות.ׁשֶ ה.ּתְ עֹוׂשֶ ה,.ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ דֹול.ּבְ ֶקר.ּגָ ֶזה.ָיכֹול.ִלּפֹול.ְלׁשֶ

טֹובֹות. ֵמֶהם. ל. ְלַקּבֵ ָחֵפץ. ְוהּוא. ּבֹו,. יִטים. ַמּבִ ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ ְגַלל. ּבִ ֶקר. ׁשֶ
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ר. ׁשֵ הּוא.ְקָצת.ִאיׁש.ּכָ ה..ַוֲאִפילּו.ִמי.ׁשֶ ֵאּלֶ ַפְרָנָסה.אֹו.ָכבֹוד.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ּבְ

ִרּיֹות. הּוא.ִנְצָרְך.ַלּבְ ְגַלל.ׁשֶ י.ֵכן,.ּבִ ְוֵאינֹו.ָצבּוַע,.ַהְינּו.ָאָדם.ּכֹוֵזב,.ַאף.ַעל.ּפִ

י.ְמצּוִיים. מּוָרה..ּכִ ֱאֶמת.ּגְ ְהֶיה.ּבֶ תֹו.ּתִ ִפּלָ ּתְ ה.ְמֹאד.ׁשֶ ָבר.ֶאָחד,.ָקׁשֶ ל.ּדָ ׁשֶ ּבְ

ׁש,.ֵהם.ֲחֵפִצים. מּור.ַמּמָ ֶקר.ּגָ ׁשֶ ל.ּבְ ּלֵ ים.ְלִהְתּפַ ׁשִ ּיְ ְתּבַ ִרים,.ַהּמִ ׁשֵ ים.ּכְ ֲאָנׁשִ

ר.ַלֲעׂשֹות. ל.ִמיֵני.ֱאֶמת..ּוֵמֲחָמת.ֶזה.ֶאְפׁשָ ֱאֶמת,.ַרק.ְמצּויֹות.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְתנּוָעה.אֹו. ה,.ּבִ ִפּלָ ּתְ ב.ּבַ ר.ְלַכּזֵ ֱאֶמת.הּוא..ְוֵכן.ֶאְפׁשָ דֹול,.ְוִנְדֶמה.ׁשֶ ֶקר.ּגָ ׁשֶ

אֹו. ַפְרָנָסה. ּבְ ֲהָנָאה. טֹוַבת. ֵמֶהם. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֵדי. ּכְ ף,. ּכַ ְמִחיַאת.

ֱאֶמת,.ַהְינּו. נּוָעה.ַהִהיא.ּבֶ ה.ֶאת.ַהּתְ י.ָעׂשָ בֹוד.ְוכּו',.ְוִנְדֶמה.לֹו.ּכִ ל.ּכָ ׁשֶ ּבְ

ף,. ַהּכַ ְמִחיַאת. אֹו. ַהִהיא,. נּוָעה. ַהּתְ ֶאת. ַלֲעׂשֹות. ב. ַחּיָ ׁשֶ לֹו. ְדֶמה. ּנִ ׁשֶ

ם. ֵ ַהּשׁ ֲאָבל. ֱאֶמת.. ל. ׁשֶ ִכּסּוי. ּבְ ֶקר. ֶ ַהּשׁ ֶאת. ה. ּוְמַכּסֶ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֶאְמַצע. ּבְ

ְחׁשֹב. ּיַ י.ָהֱאֶמת.ִהיא.ַרק.ַאַחת..ַהְינּו.ׁשֶ ה.ֵאינֹו.ֱאֶמת,.ּכִ ּזֶ ַרְך.יֹוֵדַע.ׁשֶ ִיְתּבָ

ְצַרְך. ּנִ ׁשֶ ִמי. ן,. ּכֵ ַעל. ה.. ִנּיָ ּפְ ׁשּום. ִלי. ּבְ ָבר,. ּדָ ָכל. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַעל. ַרק.

י.ַעל. ֱאֶמת..ּכִ ים.ּבֶ ַרּבִ ל.ּבָ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ה.ְמֹאד.ׁשֶ הּו,.ָקׁשֶ ְלׁשֶ ָבר.ּכָ ל.ּדָ ׁשֶ ִרּיֹות.ּבְ ַלּבְ

תֹו. ִפּלָ ֵעת.ּתְ ה.ּבְ עֹוׂשֶ ָקִרים,.ׁשֶ ִנּיֹות.ּוׁשְ ה.ּפְ ים.נֹוְפִלים.ַהְרּבֵ ַרּבִ ל.ּבָ ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ה.אֹוָתן,. ֱאֶמת.עֹוׂשֶ ּבֶ י. ּכִ ְוִנְדֶמה.לֹו. ֶקר,. ל.ׁשֶ נּועֹות.ַרּבֹות.ׁשֶ ּתְ

ֵעת. ה,.ּוִבְכָלל.ּבְ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ְפָרט.ּבְ ֵהר.ּבִ ן.ָצִריְך.ָהָאָדם.ְלִהּזָ ְלַמְעָלה..ַעל.ּכֵ

ַרק. ִרּיֹות.. ַלּבְ ִנְצָרְך. ִיְהֶיה. ָעה,.לֹא. ׁשָ אֹוָתּה. ּבְ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ׁשֶ ֲעבֹוָדתֹו,.

ם. ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְוַיֲאִמין. ּבֹו,. ַרק. ְוִיְבַטח. ְלַבד. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִתְקָוה. ּבְ ק. ִיְתַחּזֵ

ִריְך. ּצָ ׁשֶ ָבר. ּדָ ָכל. ּבְ ֵהן. ְרָנָסה,. ּפַ ִעְנַין. ּבְ ֵהן. ַיַעְזֵבהּו,. לֹא. אי. ַוּדַ ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ

ּום.ָאָדם..ָאז. ה.ַעל.ׁשּום.טֹוָבה.ִמּשׁ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ְנִחיצּות,.ְולֹא.ַיְחׁשֹב.ּבְ ּבִ

י. ים..ּכִ ין.ֶאֶלף.ֲאָנׁשִ ַרְך.ְלַבּדֹו,.ֲאִפילּו.ּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ְלַהּשׁ ל.ּבֶ ּלֵ יּוַכל.ְלִהְתּפַ

ְוַכּיֹוֵצא,.ַרק. בֹוד. ל.ּכָ ׁשֶ ּבְ ְרָנָסה,.ֵהן. ּפַ ל. ׁשֶ ּבְ ִרּיֹות,.ֵהן. ִנְצָרְך.ַלּבְ ֵאינֹו. ׁשֶ ּכְ
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יּוַכל. ָאז. ַרְך,. ִיְתּבָ ּבֹו. ַרק. ֱאֶמת. ּבֶ ּובֹוֵטַח. ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמין.

ים. ה.ֲאָנׁשִ ּמָ ין.ּכַ ֵלמּות,.ֲאִפילּו.ּבֵ ׁשְ ָראּוי,.ּבִ ֱאֶמת.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

סא

ָכל. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ֶאת. יׁש. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד. ְלָבבֹו,. ָכל. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך 

ַעְצמֹוַתי. ל. "ּכָ י(. לה,. ים. ִהּלִ )ּתְ סּוק. ּפָ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ַעְצמֹוָתיו,.

יב. ּוְלַהְקׁשִ זֹו,. ּכָ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהְינּו. ְוכּו'.. ּתֹאַמְרָנה".

י. ּכִ ַעְצמֹוָתיו.. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ִחּיּות. יׁש. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד. ילֹות,. ַהּמִ ְלֵפרּוׁש. ֵהיֵטב.

א. ֶזה,.ֶאּלָ ר.ָלחּוׁש.ּבָ דֹוָלה,.ַאְך.ִאי.ֶאְפׁשָ ה.ִחּיּות.ּגְ ִפּלָ ּתְ ֱאֶמת.ְמצּוָיה.ּבַ ּבֶ

ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ָכל.ְלָבבֹו.ּוֹמחֹו..ֲאָבל.ּכְ ה,.ּבְ ִפּלָ יב.ֵהיֵטב.ְלֵתבֹות.ַהּתְ ְקׁשִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ִלּבֹו.ַמה. יׁש.ּבְ בֹות,.ֲאָבל.ֵאינֹו.ַמְרּגִ יו.ֶאת.ַהּתֵ ּמֹוִציא.ִמּפִ ֶ ִלי.ֵלב,.ַהְינּו.ּשׁ ּבְ

ּה. ה.זֹו.ֵאין.ּבָ תֹו,.ּוְתִפּלָ ְתִפּלָ יׁש.ׁשּום.ִחּיּות.ּבִ ר,.ֲאַזי.ֵאינֹו.ַמְרּגִ יו.ְמַדּבֵ ּפִ ׁשֶ

ְתַרֵחק.ּוַמְפִסיק.ָחִליָלה.ְלַגְמֵרי. ּמִ ה.נֹוֵבַע.ׁשֶ ל,.ּוִמּזֶ ּלֵ ְתּפַ יבּות.ֵאֶצל.ַהּמִ ֲחׁשִ

ק,. ִלי.ִחּיּות.ּוְבִלי.ַאֲהָבה.ְוֵחׁשֶ ה.אֹוָתּה.ּבְ עֹוׂשֶ ל.ִמְצָוה.ׁשֶ ל..ְוֵכן.ּכָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ים. ֲעׂשִ ְצוֹות.ְוַהּמַ לֹום,.ּוִמְתַרֵחק.ְלַגְמֵרי.ִמן.ַהּמִ ֵטָלה.ַחס.ְוׁשָ ְצָוה.ּבְ ֲאַזי.ַהּמִ

ֵלב. לֹא. ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ַאֲהָבה.. ּוְבִלי. ִחּיּות. ִלי. ּבְ ה. עֹוׂשֶ ׁשֶ ַהּטֹוִבים.

ֵקִנים.ּוִמן.ַהֲחָכִמים. ֶקת.ַהָחְכָמה.ִמן.ַהּזְ ּלֶ ְסּתַ ּמִ ָנה,.ּגֹוֵרם.ָחִליָלה.ׁשֶ ְוַכּוָ

סב

ְך."ַמִים.ָקִרים".ְלַהֲחיֹות.ְנָפׁשֹות.ֲעֵיפֹות..ַהְינּו,. יֵקי.ֱאֶמת.ִנְמׁשָ ַעל ְיֵדי.ַצּדִ

ְטָרדֹות. רֹוב. ֵמֲחַמת. מּוֶעֶטת,. ִחּיּות. ֲעֵלי. ּבַ ָהֲעֵיִפים,. ים. ָהֲאָנׁשִ

ה. ּזֶ ְרָנָסה.ְוִעְנְיֵני.ּגּוף.ֲאֵחִרים,.ׁשֶ ִגיָעָתם.ּוְרִדיָפָתם.ַאַחר.ּפַ ּוִבְלּבּוִלים.ִמּיְ

ם..ֲאָבל.ַעל.ְיֵדי. ֵ ָחה.ְוִיְרַאת.ַהּשׁ ּגָ א.ֵמֲחַמת.ִהְתַרֲחקּוָתם.ֵמֱאמּוַנת.ַהׁשְ ּבָ
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ית,. ַעת.ְוָחְכָמה.ֲאִמּתִ ָאָדם.ּדַ יֵקי.ֱאֶמת,.ִנְכֶנֶסת.ּבָ ית.ְלַצּדִ ִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ

ים.ָאָדם.ָעֵיף.ְוָצֵמא,.ְוָאז.זֹוֶכה. ַחּיִ מֹו.ַמִים.ָקִרים,.ַהּמְ ים.אֹותֹו,.ּכְ ְוֵאּלּו.ֵמַחּיִ

ַעד. דֹוָלה,. ּגְ ּוְבִהְתעֹוְררּות. ָעצּום. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ַהְינּו. ְלָבבֹו.. ָכל. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

תֹו,. ְתִפּלָ יׁש.ִחּיּות.ּבִ ה.ּוַמְרּגִ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ ֲאִפילּו.ַעְצמֹוָתיו.ׁשֹוְמעֹות.ֶאת.ּתֵ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר.ׁשְ ָכל.ּכֹחֹו.ּוֹמחֹו..ְוֶזה.ִעּקַ ל.ּבְ ּלֵ ְתעֹוֵרר.ְלִהְתּפַ ּמִ ַעד.ׁשֶ

סג

ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ֶאת. ְוָחָזק. יץ. ַאּמִ ר. ֶקׁשֶ ּבְ ר. ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ָנה,. ַכּוָ ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל 

ִפיַלת.ִחּיּוב,.אֹו.עֹוֵסק. ל.ּתְ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ה,.ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ִפּלָ ְלִמּלֹות.ַהּתְ

ָכל.ֹמחֹו.ּוְבָכל. ה.ּבְ ִפּלָ יב.ְלֵתבֹות.ַהּתְ ָכל.ְלָבבֹו,.ּוַמְקׁשִ ִפּלֹות.ּבְ ָאר.ּתְ ׁשְ ּבִ

ַהְינּו. ַהּתֹוָרה.. ּוְפִניִמּיּות. רֹות. ִנְסּתָ יג. ְלַהּשִׂ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ְבּתֹו,. ַמֲחׁשַ

ים. ְמֹפָרׁשִ ֵאיָנם. ׁשֶ ּתֹוָרה,. ּבַ ים. ּיִ ֲאִמּתִ ּוֵבאּוִרים. ים. רּוׁשִ ּפֵ ְלָהִבין. ּזֹוֶכה. ׁשֶ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָנה,. ַכּוָ ּבְ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ְוַעל. ֵבאּוֵרי.ַהּתֹוָרה.. ּבְ ִזים. ְמֻרּמָ ׁש,.ַרק. ַמּמָ

הּוא. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ְוַהּקָ עֹוָלם,. ּבָ ּוְבָרכֹות. עֹות. ּפָ ַהׁשְ יְך. ַמְמׁשִ ְלַמְעָלה,.

ֵאּלּו. ה.ִלְתִפּלֹות.ּכָ ִמְתַאּוֶ

סד

יצֹוצֹות. ַהּנִ ל. ּכָ ֶאת. ַמֲעֶלה. ֱאֶמת,. ּבֶ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ּבּוֵרי. ּדִ ְיֵדי. ַעל 

ַהְינּו. פּוִלים.. ַהּנְ ָהעֹוָלמֹות. ל. ּכָ ים. ׁשִ ּוִמְתַחּדְ ִנים. ּקְ ּוִמַתּ פּולֹות,. ַהּנְ

ים. ַנֲעׂשִ ָראּוי,. ּכָ ֵלמּות. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ ה. ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה. ּבּוֵרי. ּדִ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ

ִדּבּוֵרי.ּתֹוָרה. ֱאֶמת.ּבְ ָכל.ָהעֹוָלמֹות,.ְוָהָאָדם.ָהעֹוֵסק.ּבֶ ים.ּבְ ּקּוִנים.ַרּבִ ּתִ

י.ַמְכִניס. ּכִ ָוָאֶרץ.ֵמָחָדׁש,. ַמִים. ִנְבְראּו.ַעל.ָידֹו.ׁשָ ִאּלּו. ּכְ ב. ֶנְחׁשָ ה,. ּוְתִפּלָ

ּבּוֵרי. ר.ַרק.ּדִ ֵהר,.ְלַדּבֵ ן.ָצִריְך.ְלִהּזָ ָכל.ָהעֹוָלמֹות..ַעל.ּכֵ הּוא.ּכַֹח.ְוִחּיּות.ּבְ
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ם..ְוָצִריְך. ֵ ּבּוֵרי.ֱאמּוָנה.ְוִעְנְיֵני.ִיְרַאת.ַהּשׁ ה,.אֹו.ּדִ ל.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ה.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ

ְרִכילּות. ָהַרע,. ָלׁשֹון. ּוִבְפָרט. ֵטִלים,. ּבְ ָבִרים. ּדְ ר. ַדּבֵ ִמּלְ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ

בָֹאר.ְלַמְעָלה,. ּמְ ה,.ּכַ ָ ּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ ר.ַרק.ּדִ ְוֵליָצנּות..ְוַעל.ְיֵדי.ְזִהירּותֹו,.ְלַדּבֵ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ָהעֹוָלמֹות,. ל. ּכָ ֶאת. ן. ּוְלַתּקֵ יצֹוצֹות. ַהּנִ ֶאת. ְלַהֲעלֹות. זֹוֶכה.

ֵלָמה. ה.ׁשְ יַח.ּוְגֻאּלָ יַאת.ָמׁשִ ִעיף,.ְוגֹוֵרם.ִהְתָקְרבּות.ּבִ ת.ַהּסָ ְתִחּלַ ּבִ

סה

ם.ִמְצָוה.אֹו. ִריְך.ְלַקּיֵ ּצָ ׁשֶ ם,.ַהְינּו,.ּכְ ֵ ַעל ְיֵדי.ְמִסיַרת.ֶנֶפׁש.ַעל.ִקּדּוׁש.ַהּשׁ

עֹוָלם,.ַרק. ַרְך.ּבָ מֹו.ִיְתּבָ ׁש.ׁשְ ל.ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִיְתּגַ ה.טֹוב.ׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ְצָוה.אֹו. ם.ֶאת.ַהּמִ ְגָלָלן.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַקּיֵ ּבִ עֹוְמִדים.ְלָפָניו.ְמִניעֹות.ָקׁשֹות.ׁשֶ

ַרק. ִניעֹות. ַהּמְ ֶאת. ל. ְלַבּטֵ ָיכֹול. ְוֵאינֹו. ַלֲעׂשֹות,. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ַהּטֹוב. ָבר. ַהּדָ

ִניעֹות,. ב.ִעם.ַהּמְ ֵ ְמִסירּות.ֶנֶפׁש,.ַוֲאַזי.ַמְפִקיר.ּומֹוֵסר.ַנְפׁשֹו,.ְוֵאינֹו.ִמְתַחּשׁ ּבִ

ל. ּדֵ ַעל.ָיָדם.ִמְתּגַ ה.ַהּטֹוב,.ׁשֶ ֲעׂשֶ ְצָוה.אֹו.ֶאת.ַהּמַ ֵלמּות.ֶאת.ַהּמִ ׁשְ ם.ּבִ ּוְמַקּיֵ

רּוָחִנּיּות. ּבְ לֹום. ְלׁשָ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. זֹוֶכה. עֹוָלם,. ּבָ ַרְך. ִיְתּבָ מֹו. ׁשְ ׁש. ּוִמְתַקּדֵ

ה. ִפּלָ ּתְ ּתֹוָרה,. ל. ׁשֶ ה. ָ ְקֻדּשׁ ּבּוֵרי. ּדִ ר. ְלַדּבֵ זֹוֶכה. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ִמּיּות.. ּוְבַגׁשְ

ה. ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִדּבּוֵרי. ּבְ ְוַדְעּתֹו. ָחְכָמתֹו. ֹמחֹו,. ל. ּכָ ְלַהְכִניס. ְוזֹוֶכה. ְוַכּיֹוֵצא,.

ֹוֵמַע. ּשׁ ׁשֶ ַעד. ֵאּלּו,. ְלִדּבּוִרים. ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ר. ְלָקׁשֵ ְוזֹוֶכה. ֶהם,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ

ה,.ִאם.מֹוִציִאים.אֹוָתם. ָ ּבּוֵרי.ְקֻדּשׁ י.ֲאִפילּו.ּדִ יו..ּכִ ּוֵמִבין.ֵהיֵטב.מֹוָצא.ּפִ

ֶאת. ב. ּלֵ ּבַ יׁש. ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד. ָמעּוָתם,. ְלַמׁשְ ָראּוי. ּכָ יִבים. ַמְקׁשִ ְוֵאין. ה. ַהּפֶ ִמן.

ָהֱאֶמת,. ִסְפֵרי. ָכל. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְמֹאד,. חּוָתה. ּפְ ֲעבֹוָדה. זֹו. ֲהֵרי. בֹות,. ַהּתֵ

י".. ּנִ דּוִני.ְוִלּבֹו.ִרַחק.ִמּמֶ ּבְ ָפָתיו.ּכִ ְעָיה.)כט,.יג(."ּוִבׂשְ יׁשַ ָפסּוק.ּבִ ּוִבְפָרט.ּבְ

זֹוֶכה. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ מֹו,. ׁשְ ִקּדּוׁש. ַעל. ֶנֶפׁש. ְמִסירּות. ְיֵדי. ַעל. ֲאָבל.

ּתֹוָרה.ֵהן. ַרְך,.ֵהן.ּבַ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ֶאל.ַהּשׁ ַדּבֵ ּמְ ּבּור.ׁשֶ יב.ֵהיֵטב.ְלָכל.ּדִ ְלַהְקׁשִ
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דֹול. ֲענּוג.ּגָ ַרְך.ּתַ ם.ִיְתּבָ ֵ ּבּור,.ְוֵיׁש.ְלַהּשׁ ת.ַהּדִ ַ ר.ְקֻדּשׁ ה.ְוכּו',.ְוֶזה.ִעּקַ ְתִפּלָ ּבִ

ם,. ֵ ּבּוֵרים.ֵאּלּו..ּוְלָכל.ֶזה.זֹוִכים.ַעל.ְיֵדי.ְמִסירּות.ֶנֶפׁש.ַעל.ִקּדּוׁש.ַהּשׁ ִמּדִ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ּבְ ּמְ ּכַ

סו

טֹוָבה. ֵעָצה. ִהיא. ס"ה,. ָסִעיף. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ם,. ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש. ל. ׁשֶ ה  ּדָ ַהּמִ

י. ּכִ ה.. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ָראּוי. ּכָ יב. ְלַהְקׁשִ ַהְינּו,. ָנה,. ַכּוָ ּבְ ה. ִלְתִפּלָ

ֵאינֹו.ָיכֹול. ה,.ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ְעּתֹו.ַלּתְ ן.ֶאת.ּדַ ה.לֹו.ְלַכּוֵ ׁשֶ ּקָ ֶ ָאָדם.רֹוֶאה.ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָזרֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ רֹוב. ֵמֲחַמת. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ָראּוי. ּכָ יב. ְלַהְקׁשִ

ֲאִפילּו. ה. ְמֻרּצֶ ִיְהֶיה. אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַעְצמֹו,. יר. ַיְזּכִ ן. ּכֵ ַעל. ְעּתֹו,. ּדַ לֹות. ַהְמַבְלּבְ

ְיֵדי. ְוַעל. ַרּבֹות.. ָעִמים. ּפְ חּוׁש. ּבְ רֹוִאים. ֶ ּשׁ מֹו. ּכְ ם,. ֵ ַהּשׁ ִקּדּוׁש. ַעל. ֵלָהֵרג.

ָבה.ֶאל. ֲחׁשָ ר.ֵהיֵטב.ֶאת.ַהּמַ ֵ ם,.זֹוֶכה.ְלַקּשׁ ֵ ְמִסיַרת.ֶנֶפׁש.ַעל.ִקּדּוׁש.ַהּשׁ

ָראּוי.ְלֵתבֹות. יב.ּכָ בֹות.ָזרֹות.ּוְלַהְקׁשִ ֲחׁשָ ֵצל.ִמּמַ ּזֹוֶכה.ְלִהּנָ ּבּור..ַהְינּו.ׁשֶ ַהּדִ

הּוא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ י. ּכִ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות. ׁשְ ר. ִעּקַ ְוֶזה. ה,. ִפּלָ ַהּתְ

ְמִסירּות.ֶנֶפׁש. ל.ּבִ ּלֵ ְלִהְתּפַ

סז

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ תֹו.ְוִלְפעֹל.ֵאֶצל.ַהּשׁ ְתִפּלָ ָרֵאל.ָיכֹול.ִלְמׁשֹול.ּבִ ׂשְ ל ֶאָחד.ִמּיִ ּכָ

ָיכֹול. לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ָצָרה. ּבְ ִנְמָצא. הּוִדי. ּיְ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו. רֹוֶצה.. ׁשֶ ַמה.

ם. ֵ ַהּשׁ ֵאֶצל. ָרה. ַהּצָ ִמן. ְיׁשּוָעה. ְוִלְפעֹל. ָרה,. ַהּצָ ֶאת. ל. ְלַבּטֵ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ

לֹום,.ָיכֹול. ּסּוִרים.ֲאֵחִרים.ַחס.ְוׁשָ ַרְך..ֵהן.ֵמֲעִנּיּות.ֵהן.ְמחֹוַלַאת.ֵהן.ִמּיִ ִיְתּבָ

ֵאין. ֶ ִניָעה.ַמה.ּשׁ ר.ַהּמְ ֵלמּות,.ַרק.ִעּקַ ׁשְ ּבִ ה.ְיׁשּוָעה. ְתִפּלָ אי.ִלְפעֹל.ּבִ ַוּדַ ּבְ

ֵיׁש. י. ּכִ רֹות.. ַהּזָ בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ִנּיֹות. ַהּפְ ְדלּות,. ַהּגַ ִהיא. ַמַעת,. ִנׁשְ תֹו. ִפּלָ ּתְ
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ֲאבֹוֵתיֶהם. ֶזה.ׁשֶ ִאים.ּבָ ֵהם.ִמְתּגָ ְדלּות.ֵמֲחַמת.ִיחּוס,.ׁשֶ ׁש.ָלֶהם.ּגַ ּיֵ ים.ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ֲעבֹוַדת.ה',. עּו.ּבַ י.ִהְתַיּגְ ְדלּות.ּכִ דֹוִלים..ְוֵחֶלק.ֵמֶהם.ֵיׁש.ָלֶהם.ּגַ יִקים.ּגְ ַצּדִ

ן. ְצָרְך.ָלֶהם..ַעל.ּכֵ ָתם.ֶאת.ַהּנִ ְתִפּלָ ֲאָוָתם.ֵאיָנם.ְיכֹוִלים.ִלְפעֹל.ּבִ ּוֵמֲחָמת.ּגַ

ּכַֹח.ֵהן. אּות.ְוַגְדלּות,.ְוִלׁשְ ל.ּגֵ ה.ָהָרָעה.ׁשֶ ּדָ ּבֹר.ֶאת.ַהּמִ ק.ִלׁשְ ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ

ִאּלּו. ֵעיָניו.ּכְ א.ִיְדֶמה.ּבְ ֲעבֹוַדת.ה',.ֶאּלָ ַע.ּבַ ִהְתַיּגֵ הּוא."ְמֻיָחס".ְוֵהן.ׁשֶ ֶזה.ׁשֶ

ָיִחיד. ִאּלּו.הּוא. ּכְ ַיֲחׁשֹב. ְוֵכן. ֲעבֹוַדת.ה'.. ּבַ ַוֲעַדִין.לֹא.ָעַסק. ַהּיֹום,. נֹוָלד.

בֹות.ָזרֹות. ל.ִמיֵני.ַמֲחׁשָ ּבֹר.ּכָ עֹוָלם,.ְוֵאין.לֹו.ׁשּום.ִיחּוס..ְוָכְך.ָצִריְך.ִלׁשְ ּבָ

ָצרֹות,. ִמיֵני. ל. ּכָ ל. ּוְלַבּטֵ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ִלְמׁשֹול. יּוַכל. ְוָאז. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ֵעת. ּבְ

א.ְרצֹונֹו. ָרִטים..ְוָאז.ִמְתַמּלֵ ָכל.ַהּפְ ַרְך.ְיׁשּוָעה.ּבְ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוִלְפעֹל.ֵאֶצל.ַהּשׁ

ִלים. ּלְ ְתּפַ ּמִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ֲענּוג.ַרב.ִמּתְ ַרְך,.ּתַ י.ֵיׁש.לֹו.ִיְתּבָ ַרְך,.ּכִ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ַהּשׁ ׁשֶ

ל.ִמיֵני. יְך.ּכָ ֶקר..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַמְמׁשִ בֹות.ָזרֹות.ּוְבִלי.ׁשֶ אּות.ּוְבִלי.ַמֲחׁשָ ִלי.ּגֵ ּבְ

עֹוָלם. עֹות.טֹובֹות.ּבָ ּפָ ַהׁשְ

סח

ִאים.ָעָליו. ּבָ ׁשֶ יִנים.ַעל.ָהָאָדם,.ַהְינּו,.ּכְ לֹום.ּדִ ִרים.ַחס.ְוׁשָ ּבְ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ ּכַ

ה. ּזֶ ׁשֶ לֹום,. ְוׁשָ ַחס. ַמֲחלֹות. ּוִבְפָרט. ְוִיּסּוִרים,. ָצרֹות. ָחִליָלה,.

ּטּול. ל.ַעל.ּבִ ּלֵ ר.ִמְתּפַ ֲאׁשֶ ָלן,.ֲאַזי.ּכַ יִנים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ רּות.ַהּדִ ּבְ נֹוֵבַע.ֵמִהְתּגַ

ּסּוִרים,. ַהּיִ ַעל. ּבָ ל. ׁשֶ מֹו. ׁשְ ֶאת. יר. ַיְזּכִ לֹא. ָאָדם,. ל. ׁשֶ רֹות. ְוַהּצָ יִנים. ַהּדִ

יֹוֵתר..ְוָידּוַע.ֵאֶצל. לֹום.ּבְ רּו.ַחס.ְוׁשָ ּבְ ּסּוִרים.לֹא.ִיְתּגַ יִנים.ְוַהּיִ ַהּדִ ְכֵדי.ׁשֶ ּבִ

ּסּוִרים. ַעל.ַהּיִ ל.הּוא.ּבָ ּלֵ ְתּפַ ר.ַהּמִ ֲאׁשֶ ָבר.ֶזה.ָאמּור.ַרק.ּכַ ּדָ לֹוֵמנּו.ׁשֶ י.ׁשְ ַאְנׁשֵ

ַעְצמֹו. ּבְ
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סט

ִדְבֵרי.ֲחָכֵמינּו.ִזְכרֹוָנם. בָֹאר.ּבְ ּמְ ִפּלֹות.ָרעֹות..ַהְינּו.ּכַ ל.ָאָדם.ּתְ ֵיׁש ֵאֶצל.ּכָ

ם. ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ הֹוֵלְך.ִלְגנֹב,.ִמְתּפַ ׁשֶ ַנב,.ּכְ ּגָ ֶ ָרכֹות.סג..בע"י(.ּשׁ ִלְבָרָכה,.)ע'.ּבְ

ם. ֵ ַהּשׁ י. ּכִ ִהיא,. ָרָעה. ה. ִפּלָ ּתְ זֹו. ה. ִפּלָ ּתְ אי. ּוְבַוּדַ ְרּכֹו.. ּדַ ְצִליַח. ּיַ ׁשֶ ַרְך. ִיְתּבָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ל.ָאָדם.ּכְ ה..ְוֵכן.ּכָ ֵאּלֶ ִפּלֹות.ּכָ ַרְך.ׂשֹוֵנא.ּתְ ִיְתּבָ

ָלֶזה. ָצִריְך. ֵאינֹו. ׁשֶ ַהְינּו. ְלַגְמֵרי,. ֵהן.מֹוָתרֹות. ׁשֶ ָהְרָחָבה,. אֹו. ַעל.טֹוָבה.

ׁש,. ָדָבר.ֶזה.ָעָליו.הּוא.ְמַבּקֵ ֶצר.ָהַרע,.ָחֵפץ.ְבּ ֲאַות.ַהּיֵ ֱאֶמת,.ַרק.ֵמֲחַמת.ּתַ ּבֶ

ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ לֹות.ֶאת.ָהָאָדם,.ּכְ ֵאּלּו.ְמַבְלּבְ ה.ָרָעה..ּוְתִפּלֹות.ּכָ ִפּלָ ה.ּתְ ֶזה.ְמֻכּנֶ

ַרְך.ַנַחת. ִיְתּבָ ׁש.לֹו. ּיֵ ׁשֶ ִפּלֹות. ּתְ ַהְינּו,. ּיֹות.. ִפּלֹות.ֲאִמּתִ ּתְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ

ִפּלֹות.ָרעֹות,.ִהיא.ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים. ֵצל.ִמּתְ ּקּון.ְוָהֵעָצה.ְלִהּנָ רּוַח.ֵמֵהן..ַהּתִ

ן.ִלּקּוֵטי.ֵעצֹות,.ֵעֶרְך."ַהְכָנַסת.אֹוְרִחים". ים..ַעּיֵ ּיִ ְלִמיֵדי.ֲחָכִמים.ֲאִמּתִ ּתַ

ֲאִריכּות.ִעְנַין.ֶזה. ם.ְמבָֹאר.ְקָצת.ּבַ ָסִעיף.ב',.ׁשָ

ע

ִלי. ב.ּבְ ה,.ֵמֲחַמת.ִהְתעֹוְררּות.ַהּלֵ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ִים.ּבִ ּפַ ַעל ְיֵדי.ְמִחיַאת.ּכַ

ָבִחים. ׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ר. ְלַדּבֵ ר. ֶאְפׁשָ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום.

ְכָתב.ּוַבּתֹוָרה. ּבִ ּתֹוָרה.ׁשֶ ה.ּבַ ִפּלָ ָראּוי,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִנְכֶלֶלת.ַהּתְ ּוְתָאִרים.ּכָ

ה. ַעל.ּפֶ ּבְ ׁשֶ

עא

ַהְינּו. ַבע.. ַהּטֶ ּנֹות. ְלׁשַ ָיכֹול. ָראּוי,. ּכָ ֵלמּות. ּוִבׁשְ ֱאֶמת. ּבֶ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל 

ֶרְך. ּדֶ י. ּפִ ַעל. ׁשֶ ֵאּלּו,. ּכָ ִיּסּוִרים. ָאָדם. ַעל. ָחִליָלה. ִאים. ּבָ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ק. ִיְתַחּזֵ ֲאַזי.ִאם. לֹום,. ְוׁשָ ֵאּלּו.ַחס. ּסּוִרים. ִמּיִ ע. ׁשַ ְלִהּוָ ָיכֹול. ֵאינֹו. ַבע. ַהּטֶ
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ם. ֵ אי.ַיַעְזֵרהּו.ַהּשׁ ַוּדַ ֵלמּות.ּוֶבֱאֶמת,.ּבְ ׁשְ ָראּוי,.ּבִ ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְלַהּשׁ ְתִפּלָ ּבִ

ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ֶטַבע.. י. ּפִ ַעל. ּלֹא. ׁשֶ ָצרֹוָתיו,. ל. ִמּכָ יׁשּוָעה. ּבִ ַרְך. ִיְתּבָ

יקֹוְרִסים. ר.ְלַהְכִניַע.ּכֹוְפִרים.ְוֶאּפִ ָראּוי,.ֶאְפׁשָ ֱאֶמת.ּכָ ּבֶ

עב

ֲחִוים",. ּתַ ַמִים.ְלָך.ִמׁשְ ָ בֹות."ּוְצָבא.ַהּשׁ ה.ֶאת.ַהּתֵ ִפּלָ ּתְ ר אֹוְמִרים.ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ָעה.זֹו. ׁשָ י.ּבְ ָבר.ָנחּוץ..ּכִ ל.ּדָ ַרְך.ַעל.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ָראּוי.ְלַבּקֵ

ירֹות. ַרְך.ְולֹוַמר.ְלָפָניו.ׁשִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֲחוֹות.ְלַהּשׁ ּתַ ל.ְצָבא.ָמרֹום.ְלִהׁשְ ִאים.ּכָ ּבָ

ה.ֶאת.ְצָבא. ַצּוֶ ּיְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ן.טֹוב.ְמֹאד.ְלַבּקֵ חֹות..ַעל.ּכֵ ּבָ ְוִתׁשְ

ִלְרפּוָאה,. ָזקּוק. ִאם. ַהְינּו,. לֹו.. חּוץ. ַהּנָ ל. ּכָ ֲעבּורֹו. ּבַ יכּו. ְמׁשִ ּיַ ׁשֶ ַמִים,. ָ ַהּשׁ

ִים,. ְוַהּמַ ֶחם. ַהּלֶ ְיֵדי. ַעל. ְרפּוָאה,. לֹו. יְך. ְלַהְמׁשִ ְזִהיֵרם. ּיַ ׁשֶ ּנּו. ִמּמֶ ׁש. ְיַבּקֵ

ָלה".. ְקעּו.ֶמְמׁשָ ּתֹוָרה."ּתִ ֵני.ִסיָמן.א'.ּבַ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ְזִהיר. ּיַ ֶ ּשׁ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ ׁש. ְיַבּקֵ ְנִחיצּות.טֹוָבה.ַאֶחֶרת,. ּבִ ָצִריְך. ְוֵכן.ִאם.

קּוק.ָלֶהם.. ּזָ יכּו.לֹו.ֶאת.ַהּטֹוָבה.ְוֶאת.ַהְיׁשּוָעה.ׁשֶ ְמׁשִ ּיַ ַמִים.ׁשֶ ָ ֶאת.ְצָבא.ַהּשׁ

ֶרְך. ּדֶ ל. ּכָ ַהְינּו,. ַמִים,. ָ ַהּשׁ ְצָבאֹות. ל. ּכָ ׁשֶ ְוִלְזּכֹר,. ֵהיֵטב. ָלַדַעת. ְוָצִריְך.

ַבע.ֵאינֹו. י.ַהּטֶ ָלל,.ּכִ ָלה.ּכְ ַבע,.ֵאין.לֹו.ֵמַעְצמֹו.ׁשּום.ּכַֹח.ְוׁשּום.ֶמְמׁשָ ַהּטֶ

ַבע. ֶרְך.ַהּטֶ ַרְך.ּגֹוֵזר.ַעל.ּדֶ ם.ִיְתּבָ ֵ יק,.ַרק.ִאם.ַהּשׁ ָיכֹול.ַלְעזֹר.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהּזִ

ַיד. מֹו.ֻקְלמֹוס.ּבְ ַיד.ה'.ּכְ ַבע.הּוא.ּבְ י.ַהּטֶ ַלֲעׂשֹות.טֹוָבה.אֹו.ָחִליָלה.ָרָעה..ּכִ

ִפי. מֹו.ֵכן,.ּכְ ְך.הּוא.ּכֹוֵתב..ּכְ ַהּסֹוֵפר.ְמַנֲעֵנַע.ְבֻקְלמּוסֹו,.ּכָ ִפי.ׁשֶ ַהּסֹוֵפר,.ּכְ

ְך.ְמבָֹאר. ב.הּוא.ַלֲעׂשֹות..ּכָ ְך.ַחּיָ ַבע,.ּכָ ֶרְך.ַהּטֶ ַרְך.ּגֹוֵזר.ַעל.ּדֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ׁשֶ

ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.מֹוֲהַר"ן.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה.. ָכל.ִסְפֵרי.ָהֱאֶמת,.ּוִבְפָרט.ּבַ ּבְ

ם. ֵ ָבר.ַרק.ֵמַהּשׁ ּדָ ל. ּכָ ׁש.ַעל. ִריְך.ְלַבּקֵ ּצָ ׁשֶ ל.ָאָדם.ָלַדַעת. ּכָ ן.ָצִריְך. ּכֵ ַעל.

ד.ַעְצמֹו,.ֵאינֹו.ָיכֹול.ַלְעזֹר,.ַרק. ַבע.ִמּצַ ֶרְך.ַהּטֶ י.ּדֶ הּוא.ַיַעְזֵרהּו..ּכִ ַרְך,.ׁשֶ ִיְתּבָ
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ע,. נֹוׁשַ הּוא. ן. ּכֵ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ֵמַהּשׁ תֹו. ְתִפּלָ ּבִ ָהָאָדם. ּפֹוֵעל. ֶ ּשׁ ַמה. ִפי. ּכְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ּכַ

עג

ָצִריְך. ְוכּו'". ַמִים. ָ ַהּשׁ ִמן. ה'. ֶאת. "ַהְללּו. ה. ִפּלָ ּתְ ּבַ אֹוֵמר. ֶ ּשׁ ָעה  ׁשָ ּבְ

י. ּכִ דֹוָלה.. ּגְ ּוְבִהְתַלֲהבּות. ִחּיּות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד,. ְלִהְתעֹוֵרר.

ְוַחּיֹות. ים. אֹוַפּנִ ָרִפים,. ַהּשְׂ ְלָאִכים,. ַהּמַ ְלָכל. תֹו. ְתִפּלָ ּבִ קֹוֵרא. ר. ֲאׁשֶ ּכַ

ְוָכל. אי. ַוּדַ ּבְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ לּו. ִויַהּלְ ּיֹודּו. ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות,. ּוְלָכל. ַהּקֶֹדׁש,.

ירֹות. ׁשִ ַרְך.ּבְ מֹו.ִיְתּבָ ַח.ִלׁשְ ּבֵ ל.ּוְלׁשַ ָהָאָדם.ַהּקֹוֵרא.ָלֶהם,.ָצִריְך.ְלַהּלֵ ן.ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ָראּוי. דֹוָלה.ְוַאֲהָבה.ְוִיְרָאה.ּכָ ִהְתעֹוְררּות.ּגְ חֹות,.ּבְ ּבָ ְוִתׁשְ

עד

ִפיַלת. ָאָדם.ׁשֹוֵמַע.ּתְ צּוָיה.ִהְתעֹוְררּות.ֵמָאָדם.ַלֲחֵברֹו,.ַהְינּו,.ׁשֶ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִהְתעֹוְררּות,. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ׁשֹות. ּוַבּקָ ִחּנֹות. ּתְ אֹוֵמר. ׁשֶ ּכְ ֲחֵברֹו.

ִפּלֹות. ן.לֹוַמר.ּתְ ם.ּכֵ ָראּוי,.ִמְתעֹוֵרר.הּוא.ּגַ ַעת.ּכָ ּוב.ַהּדַ ִהְתַלֲהבּות.ּוְבִיּשׁ ּבְ

ם.ִהְתעֹוְררּות.ֵמַעְצמֹו..ַהְינּו. ְך.ְמצּוָיה.ּגַ ִהְתעֹוְררּות.ְראּוָיה,.ּכָ ׁשֹות.ּבְ ּוַבּקָ

ַרְך,. ם.ִיְתּבָ ֵ ׁשֹות.ְלַהּשׁ ִפּלֹות.ֲאֵחרֹות.ּוַבּקָ ל.אֹו.לֹוַמר.ּתְ ּלֵ ּזֹוֶכה.ְלִהְתּפַ ׁשֶ ּכְ

ְך.ְמבָֹאר. ה,.ּכָ ם.ִמּזֶ ָראּוי,.ִמְתעֹוֵרר.ְמֹאד.ּגַ ַעת.ּכָ ּוב.ַהּדַ ִהְתעֹוְררּות.ּוְבִיּשׁ ּבְ

ם. ן.ׁשָ ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,.)ח"א.ִסיָמן.ער(.ַעּיֵ ּבְ

עה

ַרְך,.ְוִנְדֶמה. ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ְמאּוָמה.ֶאל.ַהּשׁ ָהָאָדם.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַדּבֵ ׁשֶ ֲאִפילּו ּכְ

ֵמֲחַמת. ְלִהְתּבֹוֵדד,. אֹו. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ יו. ּפִ ִלְפּתַֹח. ָיכֹול. ֵאינֹו. ׁשֶ לֹו.
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ֲאוֹוָתיו.ּוִמּדֹוָתיו. ם.ְמֹאד.ַעל.ְיֵדי.ּתַ ָ הּוא.ְמֻגּשׁ ה,.ַמה.ׁשֶ ֻרּבָ ִמּיּותֹו.ַהּמְ ׁשְ ּגַ

ָלן,.ָהעֹוְבִרים.ָעָליו,. ּסּוִרים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ רֹות.ְוַהּיִ ָהָרעֹות,.אֹו.ֵמֲחַמת.ַהּצָ

ם. ֵ ְגָלָלם.ְמֻרָחק.הּוא.ָחִליָלה.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ ר.ּבִ ִמּיּות,.ֲאׁשֶ רּוָחִנּיּות.ּוְבַגׁשְ ּבְ

ל. ּכָ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ר. ְלַסּפֵ יו,. ּפִ ִלְפּתַֹח. ָיכֹול. ֵאינֹו. ֶזה. ּוֵמֲחָמת. ַרְך,. ִיְתּבָ

ְיָקא.ָאז,.ָצִריְך.הּוא. ּדַ י.ֵכן.ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ְהּפּוכֹוָתיו.ְוקֹורֹוָתיו,.ַאף.ַעל.ּפִ ּתַ

ַצר.ְוַהּדַֹחק.. ַרְך.ִמּתֹוְך.ַהּמֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ק.ּוְלַהְכִריַח.ַעְצמֹו.ִלְצעֹק.ֶאל.ַהּשׁ ְלִהְתַחּזֵ

ֵמַצר. ר.ָהָאָדם.ִנְמָצא.ָחִליָלה.ּבְ ֲאׁשֶ ְייָקא.ּכַ ר.ַהִהְתעֹוְררּות.ִהיא.ּדָ י.ִעּקַ ּכִ

ַרְך..ְוַעל.ְיֵדי.ַזֲעקֹוָתיו.ִמן. ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ְוִיְתעֹוֵרר.ִלְצעֹק.ֶאל.ַהּשׁ ּבֵ ְתּגַ ּיִ דֹול,.ׁשֶ ּגָ

דֹוָלה.ְמֹאד..ְוָאז. י.רֹוב.ְלַהְרָחָבה.ּגְ א.ַעל.ּפִ ְך.ּבָ יעֹו.ה',.ְוַאַחר.ּכָ ַצר.מֹוׁשִ ַהּמֵ

ר. ֶאְפׁשָ חּוץ.לֹו,.ַעד.ׁשֶ ל.ַהּנָ ר.לֹו.ּכָ ַרְך.ּוְלַסּפֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ָיכֹול.ְלִהְתּפַ

ַרְך.ִמּתֹוְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יַע.ְלרּוַח.ַהּקֶֹדׁש..ְוָכל.ֶזה.ַעל.ְיֵדי.ַהִהְתעֹוְררּות.ְלַהּשׁ ְלַהּגִ

ַרְך. ֱאֶמת.ֵאָליו.ִיְתּבָ ָאז.הּוא.ִמְתָקֵרב.ּבֶ ִרירּות,.ׁשֶ ַצר.ְוַהּמְ ַהּמֵ

עו

ָראּוי,.הּוא. ּכָ ּוְבִחּיּות. ק. ֵחׁשֶ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ַמה. י.רֹוב,. ּפִ ַעל 

ים.ָרִעים. ַמֲעׂשִ קּוַע.ּבְ הּוא.ׁשָ יׁש.ׁשֶ י.ַמְרּגִ ַדְעּתֹו,.ּכִ ּנֹוֵפל.ּבְ ֵמֲחַמת.ׁשֶ

ן.ָצִריְך.ְלַהֲחיֹות.ַעְצמֹו. ַרְך..ַעל.ּכֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ּוִמּדֹות.ָרעֹות,.ְוָרחֹוק.ְמֹאד.ֵמַהּשׁ

י. ַעְצמֹו.ֵאיֶזה.ְנקּודֹות.טֹובֹות..ּכִ ׂש.ְוִיְמָצא.ּבְ ַחּפֵ ּיְ ה,.ַעל.ְיֵדי.ׁשֶ ִפּלָ ִלְפֵני.ַהּתְ

ים.טֹוִבים..ַוֲהַגם. ה.ִמְצוֹות.ּוַמֲעׂשִ ּמָ ה.ּכַ יו.ָעׂשָ יֵמי.ַחּיָ אי.ּבִ ַוּדַ הּוא.ּבְ ֵאיְך.ׁשֶ

ִנּיֹות.ּוְפסֶֹלת,. ה.ּפְ ַהְרּבֵ ה.ְמעָֹרִבים.ּבְ ָעׂשָ ים.טֹוִבים.ׁשֶ ֲעׂשִ ְצוֹות.ְוַהּמַ ַהּמִ ׁשֶ

ח. ּמַ ה.ִויׂשַ ַחּיֶ ּיְ ה.ְנקּודֹות.טֹובֹות,.ׁשֶ ם.ַהְרּבֵ ֶהם.ּגַ י.ֵכן,.ְמצּוִיים.ּבָ ַאף.ַעל.ּפִ

ָראּוי. ל.ּכָ ּלֵ ֶהם..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.יּוַכל.ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו.ּבָ
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עז

ט.ֶאת. ּיּוַכל.ְלַלּקֵ ְבִחיָנה.ׁשֶ ְהֶיה.ּבִ ּיִ ל.ִלְפֵני.ָהַעּמּוד,.ָצִריְך.ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ן ַהּמִ ַהַחּזָ

ִלים.ִעּמֹו. ּלְ ְתּפַ ָכל.ָאָדם.ִמן.ַהּמִ צּויֹות.ּבְ ֻקּדֹות.ַהּטֹובֹות.ַהּמְ ל.ַהּנְ ּכָ

ל. ּכָ ִעם. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך. ְוהּוא. ּבֹו,. ְללּו. ִיּכָ ַהּטֹובֹות. ֻקּדֹות. ַהּנְ ל. ּכָ ׁשֶ ַעד.

ֶאת. ל. ְלַקּבֵ ְיכֶֹלת. ּבֹו. ְהֶיה. ּיִ ׁשֶ ַהְינּו. ִעּמֹו.. ׁשֶ ִלים. ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ל. ּכָ ל. ׁשֶ ַהּטֹוב.

ִלים. ּלְ ְתּפַ צּויֹות.ֵאֶצל.ַהּמִ ֻקּדֹות.ַהּטֹובֹות.ַהּמְ ל.ַהּנְ ל.ּכָ ה.ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּכַֹח.ְוַהּקְ

ֱאֶמת. ל.ּבֶ ּלֵ ה.ֵאּלּו,.ְלִהְתּפַ ָ ִעּמֹו,.ּוְבכַֹח.ּוִבְקֻדּשׁ

עח

ִכיַח. ׁשָ ֵאינֹו. ְמַעט. ּכִ נּו. ְזַמּנֵ ּבִ ׁשֶ ַהְינּו. ָגלּות,. ּבְ ִנְמֵצאת. ה. ִפּלָ ַהּתְ ו  ַעְכׁשָ

ֱאֶמת. י.ּבֶ כָֹחּה..ּכִ ה.ְוַיֲאִמין.ּבְ ִפּלָ יבּות.ַהּתְ יׁש.ֶאת.ֲחׁשִ ָאָדם.ַיְרּגִ ׁשֶ

יל. ָראּוי,.ָיכֹול.ְלַהּצִ ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ ְתִפּלָ דֹול.ְמֹאד,.ַהְינּו.ּבִ ה.ּכַֹח.ּגָ ִפּלָ ּתְ ָמצּוי.ּבַ

ה. ִפּלָ כַֹח.ַהּתְ ֵאין.ַמֲאִמין.ּבְ ֶ נֹות..ַרק.ֵמֲחַמת.ּשׁ ל.ִמיֵני.ִיּסּוִרים.ְוַסּכָ ַעְצמֹו.ִמּכָ

ה.ּוֶבֱאמּוָנה,. ְתִפּלָ ׁש.ּבִ ּמֵ ּתַ ָראּוי,.ֵמֲחַמת.ֶזה.ֵאינֹו.ִמׁשְ ֱאֶמת.ּוִבְתִמימּות.ּכָ ּבֶ

יקֹוְרסּות. ְוֶאּפִ ִלְכִפירֹות. ָחִליָלה. ְונֹוֵפל. ַבע,. ַהּטֶ ְלִפי. ַהּכֹל. ׁשֶ לֹו. ְוִנְדֶמה.

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן,. ּבְ ְוֵכן.ְמבָֹאר. ים.ְמֹאד.. ֶנְחָלׁשִ ְוָהֱאמּוָנה. ה. ִפּלָ ְוֶדֶרְך.ַהּתְ

ר. ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ָרֵאל". ִיׂשְ ל. ּכָ ְלֵעיֵני. ית. ֵראׁשִ "ּבְ תֹוָרה. ּבְ סז(. )ִסיָמן. ֵני,. ׁשְ ֵחֶלק.

ְבִעּיֹות,.ַעל.ְיֵדי. ָברֹות.ַהּטִ ִפירֹות.ְוַהּסְ ִקים,.ַהְינּו.ַהּכְ "ְמאֹוֵרי.ֵאׁש".ִמְתַחּזְ

ה. ה..ּוִמּזֶ ִפּלָ ית.ְוכַֹח.ַהּתְ ים."ְמאֹוֵרי.אֹור"..ַהְינּו.ָהֱאמּוָנה.ָהֲאִמּתִ ֶזה.ֶנְחָלׁשִ

ַעד. ה,. ִפּלָ ּוִמּתְ ֵמֱאמּוָנה. ְך. ּכָ ל. ּכָ ִמְתַרֲחִקים. ים. ַרּבִ ים. ֲאָנׁשִ ׁשֶ יֹוֵצא.

ֵמֱאמּוָנה. ְלַגְמֵרי. ָלן. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ּוִמְתַרֲחִקים. ה,. ִפּלָ ּתְ ְלַגְמֵרי. ִלים. ַבּטְ ּמְ ׁשֶ

ַוֲאִפילּו. ְלַגְמֵרי,. ה. ִפּלָ ּתְ ִלים. ְמַבּטְ ֵאיָנם. ׁשֶ ים. ָהֲאָנׁשִ ַוֲאִפילּו. ית.. ֲאִמּתִ

ים.ׁשּום. יׁשִ ַמְרּגִ ל.יֹום,.ֲאָבל.ֵמֲחַמת.ֶחְסרֹון.ֱאמּוָנה.ֵאיָנם. ּכָ ִלים. ּלְ ִמְתּפַ
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ל,.ֲאַזי.חֹוַבת. ּלֵ עֹוְמִדים.ֵהם.ְלִהְתּפַ ה..ּוְכׁשֶ ִפּלָ ּתְ יבּות.ּבַ ִחּיּות.ְוׁשּום.ֲחׁשִ

ה,.ֵמֲחַמת. ִפּלָ ֵטר.ַמֵהר.ִמן.ַהּתְ א,.ַוֲחֵפִצים.ְלִהּפָ ה.ֲעֵליֶהם.עֹל.ּוַמּשָׂ ִפּלָ ַהּתְ

ֵלָמה,.ַהְינּו.ַעל.ְיֵדי. ּה.ָטַעם.ְוִחּיּות..ְוַעל.ְיֵדי.ִיְרָאה.ׁשְ ים.ּבָ יׁשִ ֵאיָנם.ַמְרּגִ ׁשֶ

זּוָלתֹו,. ְולֹא. ֶנְגּדֹו. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַחד. ּפַ ַרק. ׁשֶ ית,. ֲאִמּתִ ַמִים. ׁשָ ִיְרַאת.

ּדֹות. ַהּמִ ת. לֹוׁשֶ ׁשְ ּקּון. ּתִ ְיֵדי. ַעל. ַרק. יַע. ְלַהּגִ ר. ֶאְפׁשָ ִאי. זֹאת. ּכָ ְרָאה. ּיִ ּלְ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ֵעֶרְך."ִיְרָאה".ָסִעיף.כ',.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּפֹוֶדה.ֶאת.ַהּתְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ָהָרעֹות,.ּכַ

יבּות. ֲחׁשִ ה. ִפּלָ ַלּתְ ֵיׁש. ָאז. ַהְינּו,. ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ְוָאז. לּות,. ַהּגָ ִמן.

תֹו.ּוִבְתִפּלֹות. ְתִפּלָ דֹוָלה.ּבִ יׁש.ָטַעם.ְוִחּיּות.ּגְ ל,.ּוַמְרּגִ ּלֵ ְתּפַ ֵעיֵני.ַהּמִ דֹוָלה.ּבְ ּגְ

בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֵאינֹו. ּמְ ֵלמּות,.ּכַ ׁשְ ה.ּבִ ּזֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ׁשֹות.ֲאֵחרֹות..ּוְכׁשֶ ּוַבּקָ

א. ָראּוי,.ִמְתַרּפֵ ה.ֶוֱאמּוָנה.ּכָ ִפּלָ י.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ָצִריְך.ׁשּום.רֹוֵפא.ִלְרפּוָאתֹו..ּכִ

מֹות,.כג,. ּתֹוָרה.)ׁשְ בָֹאר.ּבַ ּמְ ִאים.ְלִקְרּבֹו,.ּכַ ּבָ ֵקה.ׁשֶ ל.ַמֲאָכל.ּוַמׁשְ ַעל.ְיֵדי.ּכָ

ם.ֵאת.ה'.ֱאלֵֹקיֶכם.ּוֵבַרְך.ֶאת.ַלְחְמָך.ְוֶאת.ֵמיֶמיָך.ַוֲהִסרִֹתי. כה(:."ַוֲעַבְדּתֶ

ֱאֶמת. ּבֶ ּוֶבֱאמּוָנה. ה. ְתִפּלָ ּבִ קּו. ְתַחּזְ ּתִ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו. ָך".. ְרּבֶ ִמּקִ ַמֲחָלה.

ְוַעל. ָקאֹות,. ׁשְ ּוַבּמַ ֲאָכִלים. ּמַ ּבַ ָרָכה. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ן. ִיּתֵ ֲאַזי. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. ִלְתִפּלָ ּזֹוֶכה. ּוְכׁשֶ ְוִרְפיֹון.. ֹחִלי. ִמיֵני. ל. ִמּכָ אּו. ִיְתַרּפְ ֶזה. ְיֵדי.

ִלּקּוֵטי. בָֹאר.ּבְ ּמְ יַח,.ּכַ ִחיַנת.ִהְתנֹוְצצּות.ָמׁשִ בָֹאר.ְלַמְעָלה,.ֲהֵרי.ֶזה.ּבְ ּמְ ּכַ

ַעת. ה.ַהּדַ ּזֶ ָלה"..ַהְינּו.ׁשֶ ְקעּו.ֶמְמׁשָ ּתֹוָרה."ּתִ ִני.)ִסיָמן.א(.ּבַ מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק.ׁשֵ

עֹוָלם,. ית.ּבָ ַעת.ֲאִמּתִ יַח.ִצְדֵקנּו.ַיְכִניס.ּדַ י.ְמׁשִ יַח.ָיבֹוא..ּכִ ׁשִ ּמָ ׁשֶ ה.ּכְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

ָאָדם. ָבר.ׁשֶ ל.ּדָ ּכָ ה,.ְוֵיְדעּו.ׁשֶ ִפּלָ יבּות.ַהּתְ יׁשּו.ֶאת.ֲחׁשִ ים.ַיְרּגִ ְוָכל.ָהֲאָנׁשִ

ַרְך.. ם.ִיְתּבָ ֵ ה.ְוַתֲחנּוִנים.ְלַהּשׁ ִפּלָ יגֹו.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ָצִריְך.לֹו,.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלַהּשִׂ

ָבר. ּדָ ל. ּכָ ֵמַעְצמֹו,.ַרק. ׁש. ַמּמָ ּבֹו. ֵאין. ַבע. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ ׁשֶ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֵיְדעּו. ם. ּגַ

ִנְקָרִאים."ִהְתנֹוְצצּות. ֵאּלּו. ּכָ ְוַדַעת. ַרְך,.ֶוֱאמּוָנה. ִיְתּבָ ִצּוּויֹו. ּבְ ה.ַרק. ַנֲעׂשָ

ִרים.ָהֶעְליֹוִנים,. לֹות,.ְוָכל.ַהּשָׂ ּזָ ַמִים,.ַהּכֹוָכִבים.ְוַהּמַ ָ יַח"..ְוָכל.ְצָבא.ַהּשׁ ָמׁשִ
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ּזֹוֶכה. ָהָאָדם.ׁשֶ ֵלָמה..ַהְינּו.ׁשֶ ֱאמּוָנה.ׁשְ ה.ּבֶ ּזֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ִנְכָנִעים.ְלָאָדם.ׁשֶ

ל. ּכָ ַעל. הּוא. רּוְך. ּבָ דֹוׁש. ַהּקָ ְרׁשּות. ּבִ ל. מֹוׁשֵ ֵלָמה,. ׁשְ ֱאמּוָנה. ּבֶ ה. ִלְתִפּלָ

ַבע. ַהּטֶ ּכֹחֹות. ל. ּכָ י. ּכִ ַבע.. ַהּטֶ ֶרְך. ּדֶ ל. ּכָ ַעל. ַהְינּו. ְוכּו',. ַמִים. ָ ַהּשׁ ְצָבא.

ָלה". ֶמְמׁשָ ְקעּו. "ּתִ ּתֹוָרה. ּבַ ַהּכֹל. בָֹאר. ּמְ ּכַ ִחּיּוָתם,. ֶאת. ּנּו. ִמּמֶ ִלים. ְמַקּבְ

ר.ַעְצמֹו. ֵ ְלַקּשׁ ָיכֹול. ְיֵדי.ֶזה. ְוַעל. ֵעיֵני.ַהּכֹל,. ּבְ א.ֵחן. ְוָאז.הּוא.נֹוׂשֵ "ל.. ַהּנַ

ים,. ּיִ ֻפְרָסִמים.ּוַמְנִהיֵגי.ַהּדֹור.ָהֲאִמּתִ ָרֵאל..ַהְינּו,.ַהּמְ מֹות.ִיׂשְ י.ִנׁשְ ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ

מֹות. י.ִנׁשְ ְרׁשֵ ים.ׁשָ ָרֵאל,.ּוֵמֲחָמת.ֶזה.ְמֻכּנִ מֹות.ִיׂשְ ל.ִנׁשְ ים.ַעל.ּכָ ֵהם.ְמֻמּנִ ׁשֶ

ם. ְלּתָ ל.ֶמְמׁשַ ּכָ ֶקר,.ׁשֶ ל.ׁשֶ ְנִהיִגים.ּוְמֻפְרָסִמים.ׁשֶ ל.ַהּמַ ָרֵאל..ְוָהַעּזּות.ׁשֶ ִיׂשְ

ה. ּזֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ֵני.ָהָאָדם.ׁשֶ ֶלת.ִמּפְ ּטֶ ִהיא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ַעּזּות,.נֹוֶפֶלת.ּוִמְתּבַ

ְלּתֹו. ּוֶמְמׁשַ ְלָאִכים,. ַהּמַ ַעל. ִלְמׁשֹול. הּוא. זֹוֶכה. ם. ּגַ ֵלמּות.. ׁשְ ּבִ ֶוֱאמּוָנה.

ֵדי. ָרֵאל,.ְוָכל.ְיהּוִדי.ִנְבָרא.ּכְ ׂשְ ל.ִאיׁש.ִמּיִ ְכִלית.ּכָ ה.הּוא.ּתַ ּזֶ ֶמת..ׁשֶ ִמְתַקּיֶ

"ל. ְקעּו".ַהּנַ ּתֹוָרה."ּתִ ְך.ְמבָֹאר.ַהּכֹל.ּבַ ְלָאִכים,.ּכָ ִלְמׁשֹול.ַעל.ַהּמַ

עט

לֹוׁש.ִמּדֹות.ָרעֹות,. ה..ַהְינּו.ׁשָ ִפּלָ ָבִרים.ַמְפִסיִדים.ֲעבֹוַדת.ַהּתְ ה ּדְ לֹוׁשָ ׁשְ

ָראּוי,.ְוֵאינֹו.ָיכֹול. ל.ּכָ ּלֵ ֶהן.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ִאם.ָאָדם.ָלכּוד.ּבָ ׁשֶ

"ל.מֹוֵנַע. ּדֹות.ָהָרעֹות.ַהּנַ י.ָהַרע.ֵמַהּמִ ה,.ּכִ ִפּלָ ׁשּום.ֲעבֹוַדת.ַהּתְ ַלֲעסֹק.ּבְ

ז.ְלָכל. ִהי.ּבַ ֵהר.לֹא.ַלֲעבֹר.ַעל."ַאל.ּתְ ֲעדֹו..ָהִראׁשֹון,.ָצִריְך.ְלִהּזָ ב.ּבַ ּוְמַעּכֵ

ה. ַבּזֶ ַבד.ָאָדם.ַהּמְ ּלֹא.ְלַבּזֹות.ׁשּום.ָאָדם.)ִמּלְ ָאָדם"..)ֲאבֹות.פ"ד.מ"ג(.ַהְינּו.ׁשֶ

ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות. בָֹאר.ּבְ ּמְ יק.ָהֱאֶמת,.ּכַ ה.ֶאת.אֹור.ַצּדִ ַבּזֶ ּמְ ַרְך.אֹו.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ָחִליָלה.ֶאת.ַהּשׁ

ֶמת. ִנְפּגֶ ֶזה,. ּבָ ִנְזָהר. ֵאינֹו. ְוִאם. ָסִעיף.ט"ו(,. ֲהָלָכה.ח'. רֹות,. ַהּפֵ ת. ְרּכַ ּבִ ִהְלכֹות.

ָראּוי. ל.ְוַלֲעסֹק.ּכָ ּלֵ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ה..ַהְינּו.ׁשֶ ִפּלָ ְוִנְפֶסֶדת.ַהּתְ

ִני.הּוא.ִקְלקּול.ָהֱאמּוָנה..ַהְינּו.ָהֱאמּוָנה. ֵ ָבר.ַהּשׁ ה..ַהּדָ ִפּלָ ׁשּום.ֲעבֹוַדת.ּתְ ּבְ
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ַהּכֹל. ׁשֶ ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ָחִליָלה. ַמֲאִמין. ֵאינֹו. ׁשֶ ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ֵאיָנּה.

ָרִטית. ָחה.ּפְ ּגָ י.ַהׁשְ י.ִאם.ַעל.ּפִ ְלטֹוָבה..ְוֵהן.טֹובֹות,.ֵהן.ִיּסּוִרים,.ֵאיָנם.ּכִ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ַרק.ַהּשׁ ָלל,.ְוֵאינֹו.ַמֲאִמין.ׁשֶ י.ֶטַבע.ּכְ ַרְך,.ְולֹא.ַעל.ּפִ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵמַהּשׁ

ִמי. י. ּכִ ִטְבִעּיֹות.. ְוִסּבֹות. לּות. ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְולֹא. ְוִיּסּוִרים,. רֹות. ִמּצָ ַלְעזֹר. ָיכֹול.

לּות.ְוִסּבֹות.ִטְבִעּיֹות.ְיכֹולֹות.ַלְעזֹר,.ֶזה.ִנְקָרא.ִקְלקּול. ּדְ ּתַ ִהׁשְ ֲאִמין.ׁשֶ ּמַ ׁשֶ

ֶאְצלֹו. ֶמת. ְוִנְפּגֶ ִנְפֶסֶדת. ֶזה. ּוֵמֲחָמת. ָזָרה.. ֲעבֹוָדה. ּוְבִחיַנת. ָהֱאמּוָנה.

ל.אֹו.ְלׁשּום.ֲעבֹוַדת. ּלֵ ק.ְלִהְתּפַ ֵאין.לֹו.ָרצֹון.ְוֵחׁשֶ ֶ ה..ַהְינּו.ּשׁ ִפּלָ ֲעבֹוַדת.ַהּתְ

ַגם. ּפְ הּוא. י. ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָראּוי.. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ֶלֱאמּוָנה. ּזֹוֶכה. ׁשֶ ַעד. ה,. ִפּלָ ּתְ

ִהְרהּוֵרי. ּוִבְפָרט. ָרִעים. ִהְרהּוִרים. ְיֵדי. ַעל. ַהּמַֹח. ִקְלקּול. ַהְינּו. ִרית.. ַהּבְ

ִמיַרת. ׁשְ ְיֵדי. ַעל. ַרק. ִרית.הּוא. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ר. ִעּקַ י. ּכִ ָלן.. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ִנאּוף,.

ְך.ְמבָֹאר. ְכָלל,.ּוִבְפָרט.ֵמִהְרהּוֵרי.ִנאּוף..ּכָ ָבה.ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּבִ ֲחׁשָ ַהּמַ

מֹור.ֹמחֹו. ֵאינֹו.ִנְזָהר.ִלׁשְ ָכל.ִסְפֵרי.ָהַאְדמֹו"ר.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה..ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ּבְ

ִרית,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵאינֹו. ַגם.ַהּבְ בֹות.ָרעֹות,.ֶזה.ּפְ ֲחׁשָ ֵמִהְרהּוִרים.ָרִעים.ּוִמּמַ

ּזֹוֶכה. ה..ּוְכׁשֶ ִפּלָ ׁשּום.ֲעבֹוַדת.ּתְ ָראּוי.ְוֵאינֹו.ָיכֹול.ַלֲעסֹק.ּבְ ל.ּכָ ּלֵ ָיכֹול.ְלִהְתּפַ

ֵלמּות. ׁשְ ּבִ ה. "ל,.ֲאַזי.הּוא.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ָבִרים.ֵאּלּו.ַהּנַ ּדְ ה. לֹוׁשָ ְ ְוִנּצֹול.ִמּשׁ

ל.ִמיֵני.חֹוָלִאים.ַעל. א.ִמּכָ ְוֵאינֹו.ָזקּוק.ְלרֹוֵפא.ִלְרפּוָאה,.ַרק.זֹוֶכה.ְלִהְתַרּפֵ

ְוזֹוֶכה. ָסִעיף.ע"ח.. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ְלִקְרּבֹו,. ִאים. ּבָ ׁשֶ ֵקה. ּוַמׁשְ ַמֲאָכל. ל. ּכָ ְיֵדי.

"ל. ָסִעיף.ע"ח.ַהּנַ בָֹאִרים.ּבְ ּקּוִנים.ַהּמְ ְלָכל.ַהּתִ

פ

ַהְינּו. ֵמָהָאָדם,. ֲחָלה. ַהּמַ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ֶנֱעֶלֶמת. ֲעַדִין. ִלְפָעִמים 

ַעל. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. ְוִאיׁש. ָחִליָלה,. ים.חֹוִלים. ִניִמּיִ ַהּפְ ֵאיָבָריו. ׁשֶ

ה,. ּלֶ ִמְתּגַ ֵאינֹו. ַהחֹוִלי. י. ּכִ ֶזה.. ַמה. יֹוֵדַע. ֵאינֹו. רֹוֵפא. ׁשּום. ַוֲאִפילּו. ְך,. ּכָ
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ַהחֹוִלי. ׁשֶ יׁש.זֹאת.ּכְ ְפִנים,.ַוֲאִפילּו.ַהחֹוֶלה.ַעְצמֹו.ֵאינֹו.ַמְרּגִ ְוׁשֹוֵכן.ָחִליָלה.ּבִ

ר.ַרֲחָמָנא. ט.ָחִליָלה,.ּוְכָבר.ִנּכָ ֵ ּשׁ ֵדל.ּוִמְתּפַ ּגָ ׁשֶ ְך,.ּכְ תֹו..ְוַאַחר.ּכָ ְתִחּלָ ֲעַדִין.ּבִ

ֵני.ּגּופֹו.. ּפְ ט.ַעל. ֵ ּשׁ ָבר.ִהְתּפַ י.ּכְ ּכִ אֹותֹו,. ה.ְלַרּפְ ָבר.ָקׁשֶ ּגּוף,.ָאז.ּכְ ּבַ ָלן. ִלּצְ

ָראּוי,.ָיכֹול.ְלֵהָרֵפא.ַעל.ְיֵדי. ֵלמּות.ּכָ ׁשְ ה.ְוֶלֱאמּוָנה.ּבִ ּזֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ׁשֶ ֲאָבל.ּכְ

ִמן. ֲעַדִין. ה. ְמֻכּסֶ ַהחֹוִלי. ׁשֶ ּכְ ֲאִפילּו. ֹחִלי,. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ה,. ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה.

ִלְזּכֹות.ִלְרפּוָאה,.ַעל. ֵלמּות,.ָיכֹול. ׁשְ ּבִ ה.ֶוֱאמּוָנה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ָהָאָדם..ְוַעל.

ְמֶרּנּו. ִיׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ְלֹחִלי.. ְלעֹוָלם. ָיבֹוא. ּלֹא. ׁשֶ ֵקה,. ּוַמׁשְ ַמֲאָכל. ְיֵדי.

ל.ִמיֵני.ֳחָלִאים.ּוִמּכֹל.ִמיֵני.ִיּסּוִרים. ַרֲחָמיו,.ִמּכָ ִמיד.ּבְ ּתָ

פא

ֱאֶמת,.זֹוֶכה.ַעל. ה.ּבֶ ה.ִהיא.ַעל.ְיֵדי.ֱאֶמת..ְוִלְתִפּלָ ִפּלָ ֵלמּות.ַהּתְ ר ׁשְ ִעּקַ

יר. ַמּכִ ָהָאָדם. ׁשֶ ְיֵדי. ַהְינּו.ַעל. ַרְך.. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוהֹוָדָאה. ל. ַהּלֵ ְיֵדי.

לֹו.ּומֹוֶדה. ִמיד,.ּוְמַהּלְ ַרְך.ְוטֹובֹוָתיו.ִעּמֹו.ּתָ ם.ִיְתּבָ ֵ יׁש.ֶאת.ַחְסֵדי.ַהּשׁ ּוַמְרּגִ

א,.ַהְינּו. ֲעׁשּוֵעי.עֹוָלם.ַהּבָ ר.ׁשַ ֵהם.ִעּקַ ִמיד..ְוַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ֲהָלכֹות,.ׁשֶ לֹו.ּתָ

ם. ֵ עֹוְרִרים.ֶאת.ָהָאָדם.ְלִיְרַאת.ַהּשׁ ַעל.ְיֵדי.ִלּמּוד.ֲהָלכֹות,.ְוִלּמּוִדים.ַהּמְ

ַעל.ְיֵדי. ה.ִעּמֹו,.ׁשֶ ַרְך.עֹוׂשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ יר.ֶאת.ַהֲחָסִדים.ְוַהּטֹובֹות.ׁשֶ ּוְלַהּכִ

א,. ֲעׁשּוֵעי.עֹוָלם.ַהּבָ ר.ׁשַ ה.ִעּקַ ּזֶ ִמיד,.ׁשֶ ל.לֹו.ּתָ ֶזה.ִמְתעֹוֵרר.ְלהֹודֹות.ּוְלַהּלֵ

ה". ֲחֻנּכָ "ְיֵמי. ּתֹוָרה. ּבַ ב(. )ִסיָמן. ִני. ׁשֵ ֵחֶלק. מֹוֲהַר"ן,. ִלּקּוֵטי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ

ָראּוי. ֵלמּות.ּכָ ֱאֶמת.ּוִבׁשְ ה.ּבֶ ָתּה,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ִלְתִפּלָ ְתִחּלָ ּבִ

פב

ֵלמּות. ֱאֶמת.ּוִבׁשְ ַרְך.ּבֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ִלים.ְלַהּשׁ ּלְ ָרֵאל.ִמְתּפַ ׂשְ ּיִ ה.ׁשֶ ִפּלָ ַעל ְיֵדי.ּתְ

ֵזרֹות.ָרעֹות,. ל.ִמיֵני.ּגְ ל.ּכָ ָראּוי,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ֵיׁש.ָלֶהם.ּכַֹח.ִויכֶֹלת.ְלַבּטֵ ּכָ
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אֹות. ֵזרֹות.ָרעֹות.ּבָ י.ּגְ ל.ִמיֵני.ְיׁשּועֹות.ְוטֹובֹות..ּכִ ַרְך.ּכָ ְוִלְפעֹל.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ

ִלים. ֱאֶמת,.ְמַבּטְ ה.ּבֶ ִפּלָ ָלן..ְוַעל.ְיֵדי.ּתְ ְטרּוִגים.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ רּות.ַהּקִ ּבְ ֵמִהְתּגַ

ֵזרֹות.ָרעֹות..ְוָאז.ִנְקָרא. ל.ִמיֵני.ּגְ ִלים.ּכָ ּטְ יָלא.ִמְתּבַ ל.ִמיֵני.ִקְטרּוִגים,.ּוִמּמֵ ּכָ

ּתֹוָרה."ְיֵמי. ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ּבַ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ָרֵאל..ּכָ דֹוׁש.ַעל.ִיׂשְ ם."ֶאל".ַהּקָ ׁשֵ

"ל. ה".ַהּנַ ֲחֻנּכָ

פג

ם. ֵ ְלַהּשׁ ל. ּלֵ ִמְתּפַ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַהְינּו. ְוַתֲחנּוִנים.. ַרֲחִמים. ֵהם. ה. ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ

ֲחִרית",. "ׁשַ בּועֹות,. ַהּקְ ִפּלֹות. ַהּתְ ֶאת. ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֵהן. ַרְך,. ִיְתּבָ

ים". ִהּלִ "ּתְ גֹון. ּכְ ֲאֵחרֹות,. ְתִפּלֹות. ּבִ עֹוֵסק. ׁשֶ ּכְ ֵהן. ּו"ַמֲעִריב",. "ִמְנָחה".

ם. ֵ ְלַהּשׁ ּוְבַתֲחנּוִנים. ַהְכָנָעה. ּבְ ְמִתינּות,. ּבִ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ָצִריְך. ְוַכּיֹוֵצא,.

ׁש.ֵמֶהם.טֹוָבה,. ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ דֹול.ּכְ ר.ּגָ ר.ִלְפֵני.ֶמֶלְך.אֹו.ׂשַ ַדּבֵ ּמְ ַרְך..ּוְכֶדֶרְך.ׁשֶ ִיְתּבָ

ֶאל. ר. ְלַדּבֵ ָצִריְך. ְך. ּכָ ְוַתֲחנּוִנים,. ַהְכָנָעה. ְמִתינּות,. ּבִ ָאז. ר. ְיַדּבֵ אי. ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

עֹוֵסק. ׁשֶ ּכְ ֵהן. בּועֹות,. ַהּקְ ִפּלֹות. ַהּתְ ֶאת. ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֵהן. ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ

ַהחֹוְטִפים. ים. ֲאָנׁשִ אֹוָתם. ּכְ ְולֹא. ְלַמְעָלה.. בָֹאר. ּמְ ּכַ ֲאֵחרֹות,. ְתִפּלֹות. ּבִ

ְתִפּלֹות.ֲאֵחרֹות,.אֹוְמִרים. עֹוְסִקים.ּבִ ֵעת.ׁשֶ ְמִהירּות.אֹו.ּבְ ה.ּבִ ִפּלָ ֶאת.ַהּתְ

יֶהם,.ְוֵאיָנם.יֹוְדִעים. יִבים.ְלִאְמֵרי.ּפִ בֹות.ַמֵהר.ְמֹאד,.ֵאיָנם.ַמְקׁשִ ֶאת.ַהּתֵ

אֹו. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ְוִלְזּכֹר. ָלַדַעת. ָצִריְך. ַרק. ר.. ְמַדּבֵ יֶהם. ּפִ ׁשֶ ַמה.

ן.ָצִריְך. ַרְך..ַעל.ּכֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.ֶאל.ַהּשׁ י.ְמַדּבֵ ְתִפּלֹות.ֲאֵחרֹות,.ּכִ עֹוֵסק.ּבִ ׁשֶ ּכְ

ִרים.ֶאל.ֶמֶלְך.אֹו. ַדּבְ ּמְ מֹו.ׁשֶ ַהְכָנָעה.ּוְבַתֲחנּוִנים,.ּכְ ְמִתינּות,.ּבְ ל.ּבִ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַעׂש. ּתַ "ַאל. מי"ח(:. )פ"ב. ֲאבֹות. ֶכת. ַמּסֶ ּבְ בָֹאר. ּמְ ׁשֶ ּוְכמֹו. דֹול,. ּגָ ר. ְלׂשַ

ר. ִעּקַ ם.ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ּגַ ְוַתֲחנּוִנים.ְוכּו'".. א.ַרֲחִמים. ְתָך.ֶקַבע,.ֶאּלָ ִפּלָ ּתְ

ית,.ֲאַזי.ֵמִבין.הּוא.ַמה. ּזֹוֶכה.ְלַדַעת.ֲאִמּתִ ׁשֶ ַדַעת..ַהְינּו.ּכְ לּוי.ּבְ ַרֲחִמים.ּתָ
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ית,.ָיכֹול.ַלֲעׂשֹות. ַעת.ֲאִמּתִ ֵאין.ּבֹו.ּדַ ֶ י.ָהָאָדם.ּשׁ ית..ּכִ ִהיא.ַרֲחָמנּות.ֲאִמּתִ

י. יֹוֵתר,.ְוִנְדֶמה.לֹו.ּכִ דֹוָלה.ּבְ יֹוֵתר,.אֹו.ַלֲעבֹור.ֲעֵבָרה.ּגְ דֹוָלה.ּבְ ַעְוָלה.ַהּגְ

ְרָנָסה.ַחס. ר.ּפַ ָאָדם.ְמֻחּסָ ׁשֶ ל,.ּכְ ן..ְלָמׁשָ ב.ַלֲעׂשֹות.ּכֵ ֵמֲחַמת.ַרֲחָמנּות.ַחּיָ

מּוָרה.ַחס. ּגְ ֲעֵבָרה. ּוִבְפָרט.ִאם.עֹוֵבר. ַעְוָלה,. ה. ְועֹוׂשֶ ְוַכּיֹוֵצא,. לֹום,. ְוׁשָ

ב.ַלֲעׂשֹות. ַחּיָ א.ֶחְסרֹונֹו,.ְוִנְדֶמה.לֹו.ׁשֶ ְכֵדי.ְלַמּלֵ ְרָנָסתֹו.ּבִ ִעְנַין.ּפַ לֹום,.ּבְ ְוׁשָ

ָניו. ּבָ ל. ְמַגּדֵ הּוִדי. ּיְ ׁשֶ ּכְ אֹו. יתֹו.. ּבֵ ֵני. ּבְ ַעל. אֹו. ָעָליו. ַרֲחָמנּות. ֵמֲחַמת. ן. ּכֵ

ֵמֲחַמת. ן. ּכֵ ַלֲעׂשֹות. ב. ַחּיָ ׁשֶ לֹו. ְוִנְדֶמה. ָחִליָלה,. ּתֹוָרה,. ַעת. ּדַ ֶנֶגד. ּכְ

ָעִתיד,.ְוַכּיֹוֵצא,.ָצִריְך. ְרָנָסה.ּבְ ְהֶיה.ָלֶהם.ּפַ ּתִ ֵדי.ׁשֶ ַרֲחָמנּותֹו.ַעל.ְיָלָדיו,.ּכְ

ִהיא. ׁשֶ זֹו. ּכָ ֵמַרֲחָמנּות. י. ּכִ ַאֳחָרא.. ִסְטָרא. ּדְ ַרֲחָמנּות. זֹו. י. ּכִ ָלַדַעת. הּוא.

זֹו. ּכָ ּוֵמַרֲחָמנּות. לֹום.. ְוׁשָ ּוְרִציָחה,.ַחס. ַאְכָזִרּיּות. יֹוֵצאת. ֶנֶגד.ַהּתֹוָרה,. ּכְ

ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.ֵחֶלק. בָֹאר.ּבְ ּמְ יְטָרא.ַאֳחָרא,.ּכַ נֹוְתִנים.ְיִניָקה,.ַהְינּו.ּכַֹח.ַלּסִ

ת. ּיַ ֲעׂשִ ְדֶמה.ְלָאָדם.ּבַ ּנִ ְקעּו.ּתֹוֵכָחה"..ְוַעל.ְיֵדי.ׁשֶ תֹוָרה."ּתִ ִני,.)ִסיָמן.ח'(.ּבְ ׁשֵ

ַאְכָזִרּיּות. ֶזה. ֱאֶמת. ּבֶ ׁשֶ ַרֲחָמנּות,. ה. ּזֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,. ֶנֶגד. ּכְ ֵהן. ׁשֶ טֹובֹות.

ה. ְקַטּנָ ַעת. ַהּדַ ֶאְצלֹו. ית. ַנֲעׂשֵ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ְלַמְעָלה,. בָֹאר. ּמְ ּכַ ּוְרִציָחה,.

הּוא. ִפּלֹות.ׁשֶ ָלן,.ְוַהּתְ ֲאַות.ִנאּוף,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ֶרת.ָעָליו.ּתַ ּבֶ ּומּוֶעֶטת,.ּוִמְתּגַ

ם. ֵ ִפּלֹוָתיו.ֵאיָנן.ְלָרצֹון.ְלַהּשׁ ּתְ ין..ַהְינּו.ׁשֶ ְבִחיַנת.ּדִ אֹותֹו.ְזַמן.ֵהן.ּבִ ל.ּבְ ּלֵ ִמְתּפַ

ּכַֹח. ַעל. ּבַ ְוָצִריְך. ִפּלֹוָתיו.. ִמּתְ ַנַחת. ׁשּום. ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ֵאין. ֶ ּשׁ ַרְך,. ִיְתּבָ

ין. ּדִ ְבִחיַנת. ּבִ ה. ִפּלָ ּתְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיּוַכל. ׁשֶ י,. ַוֲאִמּתִ דֹול. ּגָ יק. ַצּדִ ַהְינּו. דֹול,. ּגָ

ִחּיּותּה. ל. ּכָ ֶאת. ַאֳחָרא. ְטָרא. ַהּסִ ִמן. ְלהֹוִציא. ּיּוַכל. ׁשֶ זֹו,. ּכָ ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

"ל..ּוָבֶזה. ְקעּו.ּתֹוֵכָחה".ַהּנַ ּתֹוָרה."ּתִ בָֹאר.ּבַ ּמְ ָרֵאל,.ּכַ ת.ִיׂשְ ַ ֻדּשׁ ְנָקה.ִמּקְ ּיָ ׁשֶ

ִסְטָרא. ּדְ ַרֲחָמנּות. ְיֵדי. ַעל. ִהְתַקְלֵקל. ׁשֶ ַמה. ל. ּכָ ָהֱאֶמת. יק. ַצּדִ ן. ְמַתּקֵ

ַרְך,.ְוַעל.ְיֵדי. ם.ִיְתּבָ ֵ בֹוד.ַהּשׁ ל.ּכְ ּדֵ ִרים.ּוִמְתּגַ ים.ּגֵ ַאֳחָרא..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ַנֲעׂשִ

ר. ֲאׁשֶ י.ּכַ ה..ּכִ ֵהר.ַהְמַדּמֶ בּוָאה,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.ִמּטַ טּות.ַהּנְ ְ ּשׁ ֶזה.זֹוִכים.ְלִהְתּפַ
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ָגִמים,. ל,.נֹוֵפל.ָהָאָדם.ְלַתֲאוֹות,.ִלְכִפירֹות.ּוְלָכל.ִמיֵני.ּפְ ה.ְמֻבְלּבָ ַהְמַדּמֶ

ִמיֵני. ּוִמּכֹל. ִפירֹות. ִמּכְ ֲאוֹות,. ִמּתַ ִנּצֹול. ְוָנִקי,. ָזְך. ה.הּוא. ַדּמֶ ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל.

ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ֱאמּוַנת. ַהְינּו. ֵלמּות,. ׁשְ ּבִ ֶלֱאמּוָנה. ְוזֹוֶכה. ָטֻעּיֹות,.

ָרִטית,. ּפְ ָחה. ּגָ ַהׁשְ ּבְ ים.ֵהם.ַרק. ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ל.ָהִעְנָיִנים. ּכָ ׁשֶ ֱאֶמת. ּבֶ ֲאִמין. ּמַ ׁשֶ

ר.ֶלָעִתיד..ַהְינּו. ּיּוׁשַ יר.ׁשֶ ַבע,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.זֹוֶכה.ָלׁשִ ֶרְך.ַהּטֶ ּום.ּדֶ ְולֹא.ִמּשׁ

מֹו. ּכְ ַרְך,. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ִמְתעֹוְרִרים. ָיָדם. ַעל. ׁשֶ ִנּגּוִנים. ַרק. יר. ָלׁשִ ּזֹוֶכה. ׁשֶ

ְתעֹוְרִרים.ַעל. ּמִ ִנּגּוִנים.ׁשֶ ָרֵאל.ַרק.ּבְ ל.ִיׂשְ ָאז.ַיַעְסקּו.ּכָ ְהֶיה.ֶלָעִתיד,.ׁשֶ ּיִ ׁשֶ

רּוׁש. ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות,.ַהּפֵ ְך.ְמבָֹאר.ַהּכֹל.ּבְ ַרְך..ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ָיָדם.ְלִהְתָקֵרב.ְלַהּשׁ

ֵלמּות.ָהֱאמּוָנה. ה.ּוׁשְ רּור.ַהְמַדּמֶ ִיְתַער.ֶלָעִתיד",.ּבֵ ֶ יר.ׁשּ ים."ׁשִ ּלִ ל.ַהּמִ ׁשֶ

פד

ים. ל.ֲאָנׁשִ צּוי.ִקּבּוץ.ׁשֶ ּמָ ׁשֶ ף.ְלִקּבּוץ.ְיהּוִדי,.ַהְינּו.ּכְ ְתַוּסֵ ּמִ ֵכן.ׁשֶ ָ ַעל ְיֵדי.ַהּשׁ

ִפי. ּכְ ֶקר,. ׁשֶ ׁשּום. ִלי. ּבְ ֱאֶמת. ּבֶ ַהּתֹוָרה. ּוְבִלּמּוד. ה. ְתִפּלָ ּבִ ָהעֹוְסִקים.

ָראּוי,.ֲאַזי. ֱאֶמת.ּכָ ה.ּבֶ תֹוָרה.ּוִבְתִפּלָ יֵקי.ָהֱאֶמת.ַלֲעסֹק.ּבְ ִדים.ַצּדִ ַלּמְ ּמְ ׁשֶ

ֱאֶמת,.ַעל. ה.ּבֶ ִפּלָ ּתֹוָרה.ּוַבּתְ ם.ּבַ ר.ְלִקּבּוץ.ֶזה.נֹוַסף.ָאָדם.ַלֲעסֹק.ִעּמָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָרֵאל,. ָלִלּיּות.ִיׂשְ ל.ּכְ ה.ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ה,.ַהְינּו.ּכַֹח.ַהּקְ ִפּלָ ית.ַהּתְ ל.ּבֵ ּדֵ ְיֵדי.ֶזה.ִמְתּגַ

ַרֲחָמיו. ִמְתעֹוְרִרים. ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ה,. ִמּזֶ ַרב. ֲענּוג. ּתַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ְלַהּשׁ ְוֵיׁש.

ֶכת.ָלֶהם.ְרפּוָאה. ָרֵאל.ַעל.ֲעוֹונֹוֵתיֶהם,.ְוִנְמׁשֶ ִלְסלַֹח.ְלִיׂשְ

פה

ה,. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ׁשֶ ל"ד,. ְסִעיף. ה". ִפּלָ "ּתְ ֵעֶרְך. ּבְ ְלַמְעָלה. ְמֹבָאר 

ְלּבּוִלים.. ּבִ ִמיֵני. ְוָכל. ָזרֹות. בֹות. ַמֲחׁשָ ִמיֵני. ל. ּכָ ַלּמַֹח. חֹוְדִרים.

ְלּבּוִלים,. ַהּבִ ּוִמן. רֹות. ַהּזָ בֹות. ֲחׁשָ ַהּמַ ִמן. ֵצל. ּוְלִהּנָ ִלְברַֹח. ָהֵעָצה. ר. ְוִעּקָ
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ל. ְלּבּוִלים,.ַרק.ְלַהְכִניס.ֶאת.ּכָ ים.ֵלב.ַלּבִ ּלֹא.ִלְפֹחד.ְולֹא.ָלׂשִ ְלַבד.ׁשֶ ִהיא.ּבִ

יו..ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה. יב.ֵהיֵטב.ְלמֹוָצא.ּפִ ה,.ּוְלַהְקׁשִ ִפּלָ ֵתבֹות.ַהּתְ ב.ּבְ ַהּמַֹח.ְוַהּלֵ

ֵעֶרְך. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ רֹות,. ַהּזָ בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְלּבּוִלים. ַהּבִ לּו. ְיֻבּטְ יָלא. ִמּמֵ

ׁש. ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֲאִפילּו. זֹאת,. ָכל. ּבְ ְוִאם. ָסִעיף.ח'.. ְוִהְרהּוִרים". בֹות. "ַמֲחׁשָ

ְלּבּוִלים. רֹות.ְוַהּבִ בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ ל.ָמקֹום.ַהּמַ ָסִעיף.ֶזה,.ִמּכָ ֵעָצה.ַהְמבֶֹאֶרת.ּבְ ּבְ

הּוא. ׁשֶ ִלְזּכֹר. ָצִריְך. ֵכן. י. ּפִ ַעל. ַאף. אֹותֹו,. ִלים. ּוְמַבְלּבְ ָעָליו. ִרים. ּבְ ִמְתּגַ

ָעִמים.ַרּבֹות,.ְולֹא.ְלִהְתּבֹוֵנן. "ל.ּפְ ם.ֶאת.ָהֵעָצה.ַהּנַ ר.ּוְלַקּיֵ ּבֵ ב.ְלִהְתּגַ ְמֻחּיָ

ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת. ֵהיֵטב. ר. ֵ ְלַקּשׁ ַרק. ְלּבּוִלים,. ּבִ ּבַ ָלל. ּכְ

רֹות.. בֹות.ַהּזָ ֲחׁשָ ְלּבּוִלים.ְוָכל.ַהּמַ ל.ַהּבִ אי.ָיסּורּו.ִמּמֹחֹו.ּכָ ַוּדַ ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבְ ׁשֶ

בֹות.ְוִהְרהּוִרים".ְסִעיף.ח'. "ַמֲחׁשָ ן.ּבְ ַעּיֵ

פו

ם. ֵ ַהּשׁ ְתִפּלֹות.ֲאֵחרֹות,.ָצִריְך.ִלְדּבֹק.ּבְ עֹוֵסק.ּבִ ׁשֶ ה.אֹו.ּכְ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ

יׁש. ַרְך.ְולֹא.ַיְרּגִ ם.ִיְתּבָ ֵ ִריְך.ִלְזּכֹר.ַרק.ֶאת.ַהּשׁ ּצָ ַרְך..ַהְינּו.ׁשֶ ִיְתּבָ

ם. ֵ ַהּשׁ זּוַלת. ָבר. ּדָ עֹוָלם. ּבָ ֵאין. ֶ ּשׁ ֲחׁשֹב. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. ָאָדם.. ׁשּום. ִיְזּכֹר. ְולֹא.

ֵני. ִמּפְ ל. ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא. ׁשֶ ְכֵדי. ּבִ ִנְבָרא,. ׁשּום. ֵאין. ל. ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ַבד. ּוִמּלְ ַרְך,. ִיְתּבָ

ם. ֵ ְלַהּשׁ א. ֶאּלָ ָאָדם. ְלׁשּום. ה. ְיַקּוֶ ְולֹא. ָבר,. ּדָ ּום. ִמּשׁ ִיְפָחד. לֹא. לּום,. ּכְ

אי.לֹא.יּוַכל. ַוּדַ ַרְך,.ּבְ ַבּדֹו.ִיְתּבָ הּו.ִמּלְ ֶ יׁש.ַמּשׁ ר.ַיְרּגִ ֲאׁשֶ י.ּכַ ְלַבד..ּכִ ַרְך.ּבִ ִיְתּבָ

אֹו. ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ ָלֵכן. ָראּוי.. ּכָ ה. ִפּלָ ּתְ ׁשּום. ּבְ ְוַלֲעסֹק. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

יב. ָבר,.ַרק.ְלַהְקׁשִ ּדָ ׁשּום. ּבְ ְתִפּלֹות.ֲאֵחרֹות,.ָאסּור.ְלַהְרֵהר. ּבִ עֹוֵסק. ׁשֶ ּכְ

ְמבָֹאר,. ה". ִפּלָ "ּתְ ֵעֶרְך. ּבְ נ"ה. ָסִעיף. ּבְ ֶהן.. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ ִפּלֹות. ַהּתְ ְלֵתבֹות.

ם. יׁש.ּגַ ּלֹא.ַיְרּגִ ל.ַעְצמֹו,.ַהְינּו.ׁשֶ ם.ְלַבּטֵ ה.ָצִריְך.ּגַ ְתִפּלָ עֹוֵסק.ּבִ ָעה.ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ב.ֵהיֵטב.ְלֵתבֹות.ַהּתְ ְקׁשִ ַרְך.ְלַבד..ְוּיַ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶאת.ַעְצמֹו.ַרק.ֶאת.ַהּשׁ
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ַעְצמֹו. ּבְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ר. ְמַדּבֵ ֵאּלּו. ים. ִמּלִ ּבְ ׁשֶ ְוִיְזּכֹר. ּה,. ּבָ עֹוֵסק. ׁשֶ

ָסִעיף.ֶזה. בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ָבר.זּוָלתֹו,.ּכַ ֵאין.ּדָ ְוׁשֶ

פז

ַרְך.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי. ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ רּות.ּוְדֵבקּות.ּבְ ר ִהְתָקְרבּות,.ִהְתַחּבְ ִעּקַ

ם. ֵ ִאים.ֶאל.ַהּשׁ ְרּכֹו.ּבָ ּדַ ַער.ׁשֶ ַ ה.ִהיא.ַהּשׁ ִפּלָ י.ּתְ ּכִ ֱאֶמת,. ה.ּבֶ ִפּלָ ּתְ

ַרְך,.ְוַעל.ְיֵדי. ית.ִמְתָקְרִבים.ֵאָליו.ִיְתּבָ ה.ֲאִמּתִ ִפּלָ ַרְך..ַהְינּו,.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ִיְתּבָ

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ יִרים.ֶאת.ַהּשׁ ֵלָמה.ַמּכִ ִפיַלת.ֱאֶמת.ֶוֱאמּוָנה.ׁשְ ּתְ

פח

בֹות. ִאים.ְלֹמחֹו.ַמֲחׁשָ ה,.ּבָ ִפּלָ ּתֹוָרה.ּוַבּתְ ר.ָאָדם.עֹוֵסק.ּבַ ֲאׁשֶ י.רֹב.ּכַ ַעל ּפִ

ִחיַנת. ּבְ ְוֶזה. תֹו,. ְתִפּלָ ּבִ אֹות. ְלִהְתּגָ ה.הּוא. ַהְינּו,.ִמְתַאּוֶ ְדלּות.. ּגַ ל. ׁשֶ

ק. ְתַחּזֵ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ַהְינּו. כַֹח,. ּבְ ל. ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ְיֵדי. ְוַעל. ִכיָנה.. ְ ַהּשׁ לּות. ּגָ

ֵני. ֵטל.ִמּפְ ּלֹא.ְלִהּבָ ק.ׁשֶ ֶקר,.ּוִמְתַחּזֵ ִלי.ׁשּום.ׁשֶ ָראּוי.ּבְ ֱאֶמת.ּכָ ל.ּבֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֱאֶמת. ה.ּבֶ ְתִפּלָ י.ַלֲעסֹק.ּבִ תֹו,.ּכִ ִפּלָ רֹוָצה.ִלְמנַֹע.אֹותֹו.ִמּתְ ׁשּום.ְמִניָעה.ׁשֶ

ַרב,. כַֹח. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ָצִריְך. ְמִניעֹות,. ֵני. ִמּפְ ֵטל. ְלִהּבָ ְולֹא. ָראּוי,. ּכָ

ִנּיֹות. ַהּפְ ַעל. ר. ּבֵ ְלִהְתּגַ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. זֹוִכים. ָראּוי,. ּכָ ִקים. ְתַחּזְ ּמִ ּוְכׁשֶ

ָלם,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.מֹוִציִאים.ֶאת. ְדלּות.ְלַהְכִניָעם.ּוְלַבּטְ ל.ּגַ בֹות.ׁשֶ ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ִריְך. ּבְ א. קּוְדׁשָ ְלִיחּוד. ְוגֹוְרִמים. אֹוָתּה,. ִנים. ּוְמַתּקְ לּות. ַהּגָ ִמן. ִכיָנה. ְ ַהּשׁ

ֱאֶמת. ּבֶ ה. ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעסֹק. קּות. ַהִהְתַחּזְ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ַהְינּו. ּה.. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא.

ם. ֵ ְלַהּשׁ ֱאֶמת. ּבֶ ִמְתָקְרִבים. ְמִניעֹות,. ׁשּום. ֵני. ִמּפְ ֵטל. ְלִהּבָ ְולֹא. ָראּוי. ּכָ

בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת,. ּבֶ ָרִטית. ַהּפְ ָחתֹו. ּגָ ַהׁשְ ְוֶאת. אֹותֹו. יִרים. ּוַמּכִ ַרְך,. ִיְתּבָ

יִרים. ֵלָמה.ַמּכִ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה.ׁשְ ה.ּבֶ ִפּלָ ַעל.ְיֵדי.ּתְ ָסִעיף.פ"ז,.ׁשֶ ְלַמְעָלה.ּבְ
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ָרה. ַרְך,.ְוַהּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ית.ְלַהּשׁ ָראּוי..ְוִהְתָקְרבּות.ֲאִמּתִ ַרְך.ּכָ ם.ִיְתּבָ ֵ ֶאת.ַהּשׁ

ִריְך.הּוא. א.ּבְ ַרְך,.ִנְקָרא."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ם.ִיְתּבָ ֵ ֱאֶמת.ּוִבְתִמימּות.ֶאת.ַהּשׁ ּבֶ

רּוׁש. ּפֵ יֹוֵתר. ּבְ ְמבָֹאר. ם. ׁשָ ט',. ָסִעיף. "ֲאִכיָלה". ֵעֶרְך. ן. ְוַעּיֵ ּה".. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ

ּה". ִכיְנּתֵ ִריְך.הּוא.ּוׁשְ א.ּבְ ִעְנַין."ִיחּוד.קּוְדׁשָ ּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.ּבְ י.ִמּלִ ֲאִמּתִ

פט

ָהָאָדם.ָצִריְך.לֹו.. ָבר.ׁשֶ ָראּוי.מֹוִעיָלה.ְלָכל.ּדָ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה.ּכָ ה ּבֶ ִפּלָ ּתְ

ּסּוִרים. ִמּיִ ִליׁשּוָעה. קּוק. ּזָ ׁשֶ ּכְ ֵהן. ְלַפְרָנָסה,. ֵהן. ִלְרפּוָאה,. ֵהן.

ַרְך. ם.ִיְתּבָ ֵ ָראּוי.ְלַהּשׁ ה.ּכָ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ק.ּבִ לֹום,.ִאם.ִיְתַחּזֵ ּוְפָחִדים.ַחס.ְוׁשָ

דֹוָלה..ַוֲאִפילּו.ָהָאָדם. יׁשּוָעה.ּגְ ע.ּבִ ׁשַ אי.ִיּוָ ַוּדַ ָראּוי,.ּבְ ֱאֶמת.ּוֶבֱאמּוָנה.ּכָ ּבֶ

ה.ִלְפעֹל. ׁשָ ה.ּוַבּקָ ְתִפּלָ ֵאינֹו.ָיכֹול.ִלְלֹמד,.ַרק.ָחֵפץ.ָלַדַעת.ִלְלֹמד,.ָיכֹול.ּבִ ׁשֶ

ה. ִפּלָ י.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ּיּוַכל.ִלְלֹמד..ּכִ ֶכל.ׁשֶ ַעת.ְוׂשֵ ל.ּדַ ַרְך.ְלַקּבֵ ם.ִיְתּבָ ֵ ֵאֶצל.ַהּשׁ

ֹות. ֻדּשׁ ַהּקְ ּוְלָכל. ַלֲעבֹוָדה. ְלתֹוָרה,. ַהּטֹובֹות,. ְלָכל. ִלְזּכֹות. ָיכֹול. ֱאֶמת. ּבֶ

ִמּיּות.ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ל.ָהעֹוָלמֹות.ּבְ ּוְלָכל.ַהּטֹובֹות.ִמּכָ

צ

ַהְינּו. ָנה,. ַכּוָ ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַעְצמֹו. ְלַהְכִריַח. ְמֹאד. ָצִריְך 

י. ה..ּכִ ִפּלָ יב.ֵהיֵטב.ְלֵתבֹות.ַהּתְ ִהְתעֹוְררּות.ּוִבְמִתינּות,.ּוְלַהְקׁשִ ּבְ

ֵדי. ּכְ י. ִמּדַ ַעְצמֹו. ְלַהְכִריַח. ָצִריְך. ֵאין. ֶ ּשׁ ָהאֹוְמִרים. ִפי. ּכְ ֵאיָנּה. ָהֱאֶמת.

ה. ִפּלָ ּתְ ָכל. ּבְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ִהיא. ָהֱאֶמת. ַרק. ּוִביִגיעֹות,. כֹחֹות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ִעיף..ַוֲהַגם. ת.ַהּסָ ְתִחּלַ בָֹאר.ּבִ ּמְ ָראּוי,.ּכַ ל.ּכָ ּלֵ ָכל.ַהּכַֹח.ְלִהְתּפַ ק.ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

כֹון,. ְוַכּנָ ָראּוי. ּכָ ה,. ִפּלָ ל.ֵסֶדר.ַהּתְ ּכָ ל.ֶאת. ּלֵ ה.ְמֹאד.ְלִהְתּפַ ֱאֶמת.ָקׁשֶ ּבֶ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ל.ַרק.ְמַעט,.ַהְינּו.ֵחֶלק.ֶאָחד.ִמן.ַהּתְ ּלֵ ר.ְלִהְתּפַ י.ָהרֹב.ִאי.ֶאְפׁשָ ְוַעל.ּפִ
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ִדים.ֶאת.ָהֶרֶגׁש.ְוִאי. ִפים.ּוְמַאּבְ ְך.ִמְתַעּיְ ִהְתעֹוְררּות,.ְוַאַחר.ּכָ ִלים.ּבְ ּלְ ִמְתּפַ

ל. ּלֵ ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ל.ָמקֹום.ֲאִפילּו.ׁשֶ ָראּוי,.ִמּכָ ל.ּכָ ּלֵ ר.יֹוֵתר.ְלִהְתּפַ ֶאְפׁשָ

ֶרֶגׁש. ל.ּבְ ּלֵ ּיּוַכל.ְלִהְתּפַ ֵאינֹו.זֹוֶכה.ְלׁשּום.ִהְתעֹוְררּות.ׁשֶ לּום,.ַוֲאִפילּו.ׁשֶ ּכְ

ּיֹוֵתר. ׁשֶ ַמה. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַהּכֹחֹות,. ָכל. ּבְ ק. ְלִהְתַחּזֵ ב. ְמֻחּיָ ם.הּוא. ּגַ ָראּוי,. ּכָ

ְלַהְכִריַח. ִריְך. ּצָ ׁשֶ ָרחֹות. ְוַהּטְ ַהְיִגעֹות. י. ּכִ ְוִלְזּכֹר. ָלַדַעת. ָצִריְך. י. ּכִ טֹוב..

ם. ֵ ָראּוי,.ֲחׁשּוִבים.ְמֹאד.ֵאֶצל.ַהּשׁ ל.ּכָ ּלֵ ּלֹא.ִהְתּפַ ל.ֲאִפילּו.ׁשֶ ּלֵ ַעְצמֹו.ְלִהְתּפַ

ֶזה. ְיֵדי. ַעל. ים. ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַהְינּו. נֹות.. ָקְרּבָ ַהְקָרַבת. ֶנֶגד. ּכְ קּול. ׁשָ ְוֶזה. ַרְך. ִיְתּבָ

ָכל. ּבְ ְוֵכן. נֹות.. ְרּבָ ַהּקָ ְיֵדי. ַעל. ׁש. ְקּדָ ַהּמִ ית. ּבֵ ְזַמן. ּבִ ֲעׂשּו. ּנַ ׁשֶ ּקּוִנים. ּתִ

ַלֲעׂשֹוָתם. זֹוֶכה. ֵאינֹו. ִאם. ֲאִפילּו. ַלֲעׂשֹוָתם,. ִריְך. ּצָ ׁשֶ טֹוִבים. ים. ֲעׂשִ ַהּמַ

יִגיעֹות.ּוִבְטָרחֹות.ּוְרצֹונֹות. ֱאֶמת.ּבִ ק.ּבֶ ָכל.זֹאת.ִמְתַחּזֵ ָראּוי,.ַרק.ִאם.ּבְ ּכָ

ַרְך,. ה.ַהּטֹוב,.ֲאַזי.ַהְיִגעֹות.ֲחׁשּובֹות.ְמֹאד.ֶאְצלֹו.ִיְתּבָ ֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות.ֶאת.ַהּמַ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ נֹות,.ּכַ ְרּבָ מֹו.ִמּקָ ּקּוִנים.ּכְ ים.ֵמֶהם.ּתִ ְוַנֲעׂשִ

צא

ד. ִמּיַ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ם. ּכֵ ַהׁשְ ּבֶֹקר. ּבַ ִמיד. ּתָ ֵרז. ְלִהְזּדָ ְמֹאד. ֵהר. ְלִהּזָ ָצִריְך 

ְכֵדי. ּבִ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני. ִיְלַמד. לֹא. ְוַגם. ַהּיֹום.. ְלָהִאיר. ְתִחיל. ּיַ ׁשֶ

ְלָחן.ָערּוְך,.ּוִבְפָרט. ֻ ּשׁ בָֹאר.ּבַ ּמְ ה,.ּכַ ַמע.ּוְתִפּלָ ּלֹא.ְיַאֵחר.ְזַמן.ְקִריַאת.ׁשְ ׁשֶ

אי.ָאסּור.ִלְפֵני. ַוּדַ ה.ּבְ ּזֶ ה,.ׁשֶ ֵאּלֶ ְרָנָסה.ְוֹחל.ְוַכּיֹוֵצא.ּבְ ִעְנְיֵני.ּפַ לֹא.ַלֲעסֹק.ּבְ

ַהּנֹוֲהִגים. ים. ָהֲאָנׁשִ מֹו. ּכְ טּות,. ׁשְ ל. ׁשֶ ִמְנָהג. ּבְ ִיְנַהג. לֹא. ם. ּגַ ה.. ִפּלָ ַהּתְ

עֹוְבִרים. ֶזה. ּוֵמֲחָמת. ה,. ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני. ּגּוָפם. ְלַנּקֹות. ְיֵתרֹות,. חּוְמרֹות. ּבְ

ְזַמן.ַרב.ַעל. ִלים. ּוְמַבּטְ ה. ּוְתִפּלָ ַמע. ְזַמן.ְקִריַאת.ׁשְ ָכל.יֹום.ֶאת. ּבְ ְמַעט. ּכִ

ְפִסיִדים. ּמַ ה.ׁשֶ ה,.חּוץ.ִמּמַ ִקּיּות,.ּוַמְפִסיִדים.ֵמֲחַמת.ֶזה.ּתֹוָרה.ּוְתִפּלָ ַהּנְ

ֶטֶרם. ִלְנִקּיּות. ַעְצמֹו. ְכִריַח. ּמַ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ם. ּגַ ה.. ּוְתִפּלָ ַמע. ׁשְ ְקִריַאת. ְזַמן.
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ָלן,.ְוָלֵכן.ֶזה. ים,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ָבר.ְלגּופֹו.ּוָבא.ְלחֹוָלִאים.ַרּבִ יק.ַהּדָ ַמן,.ַמּזִ ַהּזְ

ֶנֶגד. ֵהם.ּכְ ֵאּלּו.ׁשֶ ה.ֶאת.ָהָאָדם.ְלֻחְמרֹות.ּכָ ַפּתֶ ּמְ ָבר.ׁשֶ ַעל.ּדָ ה.ּבָ ַרק.ַמֲעׂשֵ

ר. ִקּיּות,.ֻמּתָ ׁש.ִעְנַין.ַהּנְ ֵאין.ָנחּוץ.ַמּמָ ֶ ל.ְזַמן.ּשׁ ֱאֶמת.ּכָ י.ּבֶ ְלָחן.ָערּוְך..ּכִ ַהׁשֻ

ַהּפֹוְסִקים. ַוֲאִפילּו. ָערּוְך.. ְלָחן. ֻ ּשׁ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ָסֵפק,. ׁשּום. ִלי. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַעל.ָיָדם.עֹוֵבר. ה.ׁשֶ ֵאּלֶ ָנָתם.ְלֻחְמרֹות.ּכָ ּוָ ִעְנַין.ְנִקּיּות,.ֵאין.ּכַ ְחִמיִרים.ּבְ ַהּמַ

ְכָרח. ּמֻ ׁשֶ ִנְרָאה. ִאם. ַרק. ׁשֶ ָנָתם. ּוָ ּכַ א. ֶאּלָ ה,. ּוְתִפּלָ ַמע. ׁשְ ְקִריַאת. ְזַמן.

ֶזה. ַעל. ל. ּדֵ ּתַ ִיׁשְ לֹא. ֲאָבל. ה,. ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם. ַעְצמֹו. ה. ְיַנּסֶ ֲאַזי. ִלְנִקּיּות,.

עֹוֵבר.ֵמֲחַמת.ֶזה.ְזַמן.ְקִריַאת. ֹוִטים.ַעד.ׁשֶ ִמְנַהג.ַהּשׁ יִגיעֹות.ְוַתְחּבּולֹות.ּכְ ּבִ

ל.ַעְצמֹו,.ַרק. ׁש,.לֹא.ְיַבְלּבֵ ה.ֵאינֹו.ָנחּוץ.ַמּמָ ּזֶ ׁשֶ ה..ּוִבְפָרט.ּכְ ַמע.ּוְתִפּלָ ׁשְ

ְלּבּול.ּוְסֵפק. ִלי.ׁשּום.ּבִ ָראּוי,.ּבְ ַעת.ּוִבְמִתינּות.ּכָ ּוב.ַהּדַ ִיּשׁ ל.ּבְ ּלֶ ֶכף.ִיְתּפַ ּתֵ

ִלים. ָתם.ַוֲעבֹוָדָתם.ְמֻבְלּבָ ִפּלָ ִעְנַין.ְנִקּיּות,.ּתְ ְחִמיִרים.ּבְ ּמַ ם.ֵאּלּו.ׁשֶ ְנִקּיּות..ּגַ

ִקּיּות.. ִעְנַין.ַהּנְ ָראּוי.ּבְ ֵאיָנם.יֹוְצִאים.ּכָ ִמיד.ִנְדֶמה.ָלֶהם.ׁשֶ י.ּתָ ִמיד,.ּכִ ֵהן.ּתָ

ָאנּו.ְצִריִכים.ִלְסֹמְך. ם.ַעל.ִמי.ִלְסֹמְך,.ַהְינּו.ׁשֶ ֵ רּוְך.ַהּשׁ ׁש.ָלנּו.ּבָ ּיֵ ּוִבְפָרט.ׁשֶ

רֹב. ְוַעל. ְנִקּיּות,. ִעְנַין. ּבְ ים. ֵקּלִ ַהּמְ ָערּוְך. ְלָחן. ַהׁשֻ ִמן. ַהּפֹוְסִקים. רֹב. ַעל.

ָלל.ּוְכָלל..ְוָצִריְך. ִעְנַין.ְנִקּיּות.ּכְ ל.ַעְצמֹו.ּבְ ּלֹא.ְיַבְלּבֵ ִהְזִהירּו.ׁשֶ יִקים.ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ם.ּוִבְפָרט.לֹא.ַלֲעבֹור. ּיֹוֵתר.ֻמְקּדָ ה.ַמה.ׁשֶ ְתִפּלָ ֵרז.ּבִ ל.יֹום.ְלִהְזּדָ ֵהר.ּכָ ְלִהּזָ

ּוְכמֹו. ָערּוְך,. ְלָחן. ֻ ּשׁ ּבַ בָֹאר. ּמְ ּכַ ה,. ּוְתִפּלָ ַמע. ׁשְ ְקִריַאת. ְזַמן. ֶאת. ָחִליָלה.

יֵקי.ֱאֶמת. ְך.ַצּדִ ִהְזִהירּו.ַעל.ּכָ ׁשֶ

צב

בֹות.ָזרֹות,.ֲאַזי. ִנּיֹות.ּוַמֲחׁשָ ְבּתֹו.ּפְ ה.ִנְכָנִסים.ְלַמֲחׁשַ ִפּלָ ֵעת.ַהּתְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֵהיֵטב. ר. ֵ ְיַקּשׁ ַרק. ֶהן,. ּבָ ְלִהְתּבֹוֵנן. ְולֹא. ִלְפנֹות. לֹא. ָהֵעָצה.

ֶעה. ִיׁשְ ְולֹא. ה. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ֵהיֵטב. ֲאִזין. ּיַ ׁשֶ ַהְינּו. ּבּור.. ַלּדִ ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ
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בֹות. ֲחׁשָ ְוַהּמַ ְלּבּוִלים. ַהּבִ לּו. ְיֻבּטְ יָלא. ִמּמֵ ַוֲאַזי. ָבה,. ֲחׁשָ ַהּמַ ְלִבְלּבּוֵלי.

ְוִהְרהּוִרים". בֹות. ּוְבֵעֶרְך."ַמֲחׁשָ ָסִעיף.פ"ו,. ּבְ בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ ּכַ רֹות,. ַהּזָ

ָסִעיף.ח'.

צג

ִלי. ּבְ ִהיא. תֹו. ִפּלָ ּתְ ׁשֶ ַהְינּו. ה,. ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתַלֲהבּות. ׁשּום. ָלָאָדם. ֵאין  ׁשֶ ּכְ

ַעְצמֹו. ְלַהְכִריַח. ָצִריְך. ֶרֶגׁש,. ׁשּום. ּוְבִלי. ִהְתעֹוְררּות. ׁשּום.

ה,.ְוַעל.ְיֵדי.ֶזה.יּוַכל.ְלִהְתעֹוֵרר. ִפּלָ ק.ְלִהְתַלֵהב.ּוְלִהְתעֹוֵרר.ַלּתְ ּוְלִהְתַחּזֵ

הּוא. ִנים.ׁשֶ ֲעִמיד.ּפָ ּמַ י.ׁשֶ ּמִ ם.ׁשֶ ֱאֶמת.ְלִהְתַלֲהבּות.ּוְלִהְתעֹוְררּות..ּוְכׁשֵ ּבֶ

ה.ְלִעְנָין. ָ ְקֻדּשׁ ׁש.ּבִ ְך.הּוא.ַמּמָ ׁש,.ּכָ ַעס.ַמּמָ א.ִלְכָלל.ּכַ ּכֹוֵעס,.ַעל.ְיֵדי.ֶזה.ּבָ

ִהְתַלֲהבּות. ּבְ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ק. ּוִמְתַחּזֵ ַעְצמֹו. ְכִריַח. ּמַ ׁשֶ ְיֵדי. ַעל. ׁשֶ ה,. ִפּלָ ּתְ

ֶלב.ָחם.ּוְבֶרֶגׁש..ְוֵכן. ָראּוי.ּבְ ל.ּכָ ּלֵ ֱאֶמת.ְלִהְתּפַ ּוְבִהְתעֹוְררּות,.ִמְתעֹוֵרר.ּבֶ

יֵקי. ֲעצּו.ַצּדִ ּיָ ָכל.ָהֵעצֹות.ׁשֶ ַח.ַעְצמֹו.ּבְ ּמֵ ר.ְלׂשַ ִאי.ֶאְפׁשָ ׁשֶ ְמָחה,.ּכְ ִעְנַין.ַהּשִׂ ּבְ

ְמָחה,. ׂשִ ִאּלּו.הּוא.ּבְ ק.ַלֲעׂשֹות.ַעְצמֹו.ּכְ ָהֱאֶמת,.ָצִריְך.ְלַהְכִריַח.ּוְלִהְתַחּזֵ

ָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות..ֲאָבל.ָחִליָלה.לֹא.ַעל.ְיֵדי.ִעְנְיֵני.ֲעֵבָרה,. ח.ַעְצמֹו.ּבְ ּמַ ִויׂשַ

ָצִריְך. ַרק. ם,. ֵ ַהּשׁ ִחּלּול. ָחִליָלה. ְלֵצאת. ָיכֹול. ָיָדם. ַעל. ׁשֶ ְתנּועֹות. ּבִ ְולֹא.

ים. ָהֲאָנׁשִ ּוְלִפי. ַמן,. ְוַהּזְ קֹום. ַהּמָ ִפי. ּכְ דֹוָלה,. ּגְ ָחְכָמה. ּבְ ֶזה. ִעְנַין. ּבְ ִלְנהֹג.

ֶזה. ְיֵדי. ְוַעל. ֲהָלכֹות.. ִלּקּוֵטי. ּבְ ְמבָֹאר. ְך. ּכָ יֵניֶהם.. ּבֵ ִנְמָצא. הּוא. ר. ֲאׁשֶ

אי. ַוּדַ ּבְ ִריְך. ּצָ ׁשֶ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן. ּבִ ּוִבְפָרט. ְמָחה,. ְלׂשִ ֱאֶמת. ּבֶ ִיְתעֹוֵרר.

יל.ַעְצמֹו. ם.ָצִריְך.ְלַהְרּגִ ְמָחה..ּגַ ׂשִ ל.ּבְ ּלֵ ָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות.ְלִהְתּפַ ק.ּבְ ְלִהְתַחּזֵ

ֵמַח. ִנּגּון.ׂשָ ה.ּבְ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ יו.ֶאת.ּתֵ ְלהֹוִציא.ִמּפִ
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צד

יב. ְקׁשִ ּיַ יטּות,.ׁשֶ ְפׁשִ ה.ּבִ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ ּיֹאַמר.ֶאת.ּתֵ ֶ ה.הּוא.ּשׁ ִפּלָ ר ַהּתְ ִעּקַ

י. יו..ְוִיְזּכֹר.ֵהיֵטב.ּכִ ים,.ְוַיֲאִזין.ֵהיֵטב.ְלמֹוָצא.ּפִ ּלִ ֵהיֵטב.ְלֵפרּוׁש.ַהּמִ

ר.עֹוֵסק.הּוא. ֲאׁשֶ ַרְך..ְוֵכן.ּכַ ם.ִיְתּבָ ֵ ר.הּוא.ֶאל.ַהּשׁ ה.ְמַדּבֵ ִפּלָ ַעת.ַהּתְ ׁשְ ּבִ

ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ר. ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ֵהיֵטב. ִלְזּכֹר. ָצִריְך. ים,. ָרִטּיִ ּפְ ְוַתֲחנּוִנים. ְתִפּלֹות. ּבִ

ַיְחׁשֹב. ה..ְולֹא. ִפּלָ ַנת.ַהּתְ ּוָ ּכַ ר. ה.ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ ה,. ִפּלָ ַלּתְ ב.ֵהיֵטב. ְקׁשִ ְוּיַ ַרְך,. ִיְתּבָ

ֲאִפילּו. י. ּכִ ְוַכּיֹוֵצא,. ִלְבָרָכה. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. נֹות. ַכּוָ ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ַעת. ׁשְ ּבִ

דֹוׁש. ַהּקָ זַֹהר. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. ָהֲאִר"י. ְתֵבי. ּכִ ֶאת. ַהּלֹוְמִדים. ים. ָהֲאָנׁשִ

ל.ָאָדם.ָצִריְך. "ל,.ַרק.ּכָ נֹות.ַהּנַ ַכּוָ ל.ּבְ ּלֵ ָלה,.ֲאסּוִרים.ְלִהְתּפַ ְועֹוד.ִסְפֵרי.ַקּבָ

ל. ּלֵ י.ְלִהְתּפַ בָֹאר.ְלַמְעָלה..ּכִ ּמְ מּוָרה,.ּכַ יטּות.ּוִבְתִמימּות.ּגְ ְפׁשִ ל.ּבִ ּלֵ ְלִהְתּפַ

דֹוִלים. ּגְ יִקים. ְלַצּדִ ַרק. ר. ּוֻמָתּ ר. ֶאְפׁשָ ָלה". ּבָ ַה"ּקַ ּתֹוַרת. ל. ׁשֶ נֹות. ַכּוָ ּבְ

מּוָרה,. ֵלמּות.ּגְ ׁשְ י.ּבִ יק.ֲאִמּתִ ֵאינֹו.ַצּדִ ים,.ְיִחיִדי.ַהּדֹורֹות,.ֲאָבל.ִמי.ׁשֶ ּיִ ֲאִמּתִ

בָֹאר.ְלַמְעָלה. ּמְ יטּות.ּוִבְתִמימּות,.ּכַ ְפׁשִ ל.ּבִ ּלֵ ָצִריְך.ְלִהְתּפַ

צה

לֹום,. לּום,.ַוֲאִפילּו.ֵמֲחַמת.אֹוֵנס.ַחס.ְוׁשָ ל.ּכְ ּלֵ ֵאינֹו.ָיכֹול.ְלִהְתּפַ ָאָדם ׁשֶ

ה.ׁשּום. ִפּלָ ּתְ יׁש.ּבַ ה,.ֵאינֹו.ַמְרּגִ ִפּלָ ּתְ ד.הּוא.ֶאת.ָהֶרֶגׁש.ּבַ ֲאַזי.ְמַאּבֵ

ָכל. ּבְ ל. ּלֵ ְוָלֵכן.ָצִריְך.ְלִהְתּפַ ל,. ּלֵ ְוֵאין.לֹו.ׁשּום.ִהְתעֹוְררּות.ְלִהְתּפַ ִחּיּות,.

יטּות. ְפׁשִ ּבִ ה. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ר.ֶאת. ְלַדּבֵ ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַעְצמֹו. ּוְלַהְכִריַח. ֹאֶפן.

ל,. ּלֵ ְלִהְתּפַ דֹו. ְמַלּמְ ד. ַלּמֵ ַהּמְ ר. ֲאׁשֶ ּכַ ַרּבֹו,. ֵבית. ּבְ ינֹוק. ּתִ ׁשֶ ִפי. ּכְ מּוָרה,. ּגְ

ְך.ָצִריְך. ּדּור,.ּכָ ּסִ ב.ּבַ ִנְכּתַ מּוָרה,.ּכַ יטּות.ּגְ ְפׁשִ ה.ּבִ ִפּלָ בֹות.ַהּתְ אֹוֵמר.ֶאת.ּתֵ

יב. ְלַהְקׁשִ ַהְינּו,. ה.. ִפּלָ ַהּתְ ּבּוֵרי. ּדִ ֶאת. לֹוַמר. ק. ּוְלִהְתַחּזֵ ַעְצמֹו. ְלַהְכִריַח.

ֶאת. ֵהיֵטב. ֹמר. ְוִלׁשְ ה,. ִפּלָ ַהּתְ ְלֵתבֹות. ֹמחֹו. ּוְבָכל. ְלָבבֹו. ָכל. ּבְ ֵהיֵטב.
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ם. ַקּיֵ ּמְ ּוְכׁשֶ ה.. ִפּלָ ַהּתְ בֹות. ּתֵ זּוַלת. ָבר. ּדָ ׁשּום. ּבְ ַיֲחׁשֹב. ּלֹא. ׁשֶ ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ

י.רֹב. ָסִעיף.ֶזה.ּוְבָסִעיף.צ"ד,.ַעל.ּפִ בָֹאר.ְלַמְעָלה.ּבְ ּמְ ה,.ּכַ ְתִפּלָ ק.ּבִ ְלִהְתַחּזֵ

ֶרֶגׁש.ּוְבִהְתעֹוְררּות. ה.ּבְ ַרְך,.ְוהּוא.זֹוֶכה.ְלִהְתעֹוֵרר.ִלְתִפּלָ ם.ִיְתּבָ ֵ עֹוְזרֹו.ַהּשׁ

ָראּוי. ּכָ

צו

ָכל.ּכֹחֹוָתיו.ּוְבָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות. ק.ּבְ ִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ּצָ ָצִריְך ָלַדַעת.ְוִלְזּכֹר,.ׁשֶ

ִאי. ְוִטְרחֹות. ְיִגיעֹות. ִלי. ּבְ י. ּכִ ַלֲעׂשֹות.. ִריְך. ּצָ ׁשֶ טֹוב. ָבר. ּדָ ְלָכל.

ִדְבֵרי. ּבְ בָֹאר. ּמְ ּכַ ֱאֶמת.. ּבֶ ה.טֹוב. ַמֲעׂשֵ ְוׁשּום. ִמְצָוה. ׁשּום. ם. ְלַקּיֵ ר. ֶאְפׁשָ

ֲאִמין",. ּתַ ַאל. ּוָמָצאִתי. י. ָיַגְעּתִ "לֹא. ו'(. ה. )ְמִגּלָ ִלְבָרָכה. ִזְכרֹוָנם. ֲחָכֵמינּו.

ְלָחן.ָערּוְך,. י.ׁשֻ בֹות.ַעל.ּפִ ְתַחּיְ ה..ֵהן.ִלְתִפּלֹות.ַהּמִ ִפּלָ ּוִבְפָרט.ַלֲעבֹוַדת.ַהּתְ

ַהְינּו. ֲאֵחרֹות,. ּיֹות. ֲאִמּתִ ִלְתִפּלֹות. ֵהן. ּוַמֲעִריב,. ִמְנָחה. ֲחִרית. ׁשַ ַהְינּו.

ַרְך.ַעל. ם.ִיְתּבָ ֵ ל.ְלַהּשׁ ּלֵ ִריְך.ְלִהְתּפַ ּצָ ים.ְוַכּיֹוֵצא,.ּוִבְפָרט.ִלְתִפּלֹות.ׁשֶ ִהּלִ ּתְ

ָצִריְך. ֶזה. ּלָ ׁשֶ ָלן,. ִלּצְ ַרֲחָמָנא. ְוִיּסּוִרים. רֹות. ִמּצָ ְיׁשּוָעה. ִלְפעֹל. ְמָנת.

ָלה. ר.ַהּצָ י.ִעּקַ ים.ּוִמְצוֹות.ֲאֵחִרים..ּכִ ר.ְלַמֲעׂשִ ה.יֹוֵתר.ֵמָאׁשֵ ק.ַהְרּבֵ ְלִהְתַחּזֵ

ֱאמּוָנה. ּבֶ ה. ִפּלָ ּתְ ְיֵדי. ַעל. ַרק. הּוא. ְוִיּסּוִרים,. ָצרֹות. ִמיֵני. ל. ִמּכָ ִויׁשּוָעה.

ָחתֹו. ּגָ ְוַהׁשְ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאת. יר. ְלַהּכִ ר. ֶאְפׁשָ ׁשֶ ר. ְוָהִעּקָ ית.. ֲאִמּתִ

ה.ִעם. ִפּלָ ֲהדּות,.הּוא.ַרק.ַעל.ְיֵדי.ּתְ ל.ַהּיַ ה.ְיסֹוד.ְוׁשֶֹרׁש.ּכָ ּזֶ ָרִטית,.ׁשֶ ַהּפְ

ָכל.ִמיֵני.ֵעצֹות. ֶצר.ָהַרע.ְמֹאד.ּבְ ר.ַהּיֵ ּבֵ ית..ֵמֲחַמת.ֶזה.ִמְתּגַ ֱאמּוָנה.ֲאִמּתִ

ֶצר. ַהּיֵ ֶ ּשׁ ַמה. הּוא,. ִניָעה. ַהּמְ ר. ְוִעּקָ ֱאֶמת.. ּבֶ ה. ִפּלָ ִמּתְ ְלָמְנעֹו. ּוְמִניעֹות.

ה. ִפּלָ ּתְ ּלֹא.ַיֲאִמין.ׁשֶ ָלן,.ׁשֶ יל.ֶאת.ָהָאָדם.ִלְכִפירֹות.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ָהַרע.ַמּפִ

ִפּלֹות. ַהּתְ ִמן. ֲאִפילּו. ָחִליָלה. ִמְתַרֵחק. ִפירֹות. ַהּכְ ּוֵמֲחָמת. עֹוֶזֶרת..

ה. ִפּלָ ֲעבֹוַדת.ַהּתְ ק.ְמֹאד.ּבַ ן.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ ֲהדּות..ַעל.ּכֵ בּועֹות.ּוִמּכֹל.ַהּיַ ַהּקְ
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ַמע. אי.ִיׁשְ ַוּדַ ִפירֹות,.ַוֲאַזי.ּבְ ֵני.ׁשּום.ּכְ ֵני.ׁשּום.ְמִניָעה.ּוִמּפְ ֵטל.ִמּפְ ְולֹא.ְלִהּבָ

אי. ָבר.ְוִעְנָין,.ּוְבַוּדַ ל.ּדָ ׁש.ַעל.ּכָ ַבּקֵ ּמְ תֹו.ׁשֶ ׁשָ תֹו.ּוַבּקָ ִפּלָ ַרְך.ֶאת.ּתְ ם.ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ֱאֶמת. ל.ּבֶ ּלֵ ִאם.רֹוֶצה.ְלִהְתּפַ ם.ָצִריְך.ָלַדַעת.ׁשֶ ל.ִמיֵני.ִיּסּוִרים..ּגַ יעֹו.ִמּכָ יֹוׁשִ

ְך,. ל.ּכָ ּלֵ ָראּוי,.ּוְבָכל.זֹאת.ֵאינֹו.זֹוֶכה.ְלִהְתּפַ ִהְתעֹוְררּות.ּוְבִהְתַלֲהבּות.ּכָ ּבְ

ָסִעיף. ּבְ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ כֹול,. ּיָ ׁשֶ ֵאיְך. ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ ַעְצמֹו. ְלַהְכִריַח. ב. ַחּיָ

ֶזה. ל. ׁשֶ ּבְ ֵנס. ְלִהּכָ אֹו. ְעּתֹו,. ִמּדַ ֶזה. ָבר. ּדָ ְגַלל. ּבִ ּפֹול. ּיִ ׁשֶ לֹו. ְוָאסּור. צ"ה..

ל. ּלֵ ִהְתּפַ ְמָחה.ַעל.ֶזה.ׁשֶ ׂשִ ק.ְמֹאד.ּבְ ְלַעְצבּות.ּוְדָאגֹות,.ַרק.ָצִריְך.ְלִהְתַחּזֵ

צ"ה.. ָסִעיף. ּבְ ְלַמְעָלה. בָֹאר. ּמְ ּכַ ִהְתעֹוְררּות,. ִלי. ּבְ ֲאִפילּו. יטּות. ְפׁשִ ּבִ

ׁשֹות. ִחּנֹות.ּוַבּקָ ים.אֹו.ּתְ ִהּלִ ה.ְקָצת.ּתְ ִפּלָ ל.לֹוַמר.ַאַחר.ַהּתְ ּדֵ ּתַ ְוָצִריְך.ְלִהׁשְ

ׁשֹות.ֵאּלּו.ֵאינֹו.ָיכֹול. ִפּלֹות.ּוַבּקָ ם.ּתְ ָראּוי..ְוִאם.ּגַ ִהְתעֹוְררּות.ּכָ ֲאֵחרֹות,.ּבְ

ַרק. ה,. ִמּזֶ ַדְעּתֹו. ּבְ ְלִהָחֵלש. לֹו. ָאסּור. ָראּוי,. ּכָ ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ְלאֹוְמָרם.

ְזַמן.ַאֵחר. ּיּוַכל.ּבִ ַעְזֵרהּו.ׁשֶ ּיַ ַרְך.ַעד.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ַע.ֶאל.ַהּשׁ ְעּגֵ ה.ְוִיְתּגַ ה.ִויַקּוֶ ְיַחּכֶ

ה. ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת. ּבַ ְנַהג. ּיִ ּוְכׁשֶ ּוְבֶרֶגׁש.. ִהְתעֹוְררּות. ּבְ ָראּוי. ּכָ ל. ּלֵ ְלִהְתּפַ

ים.ַהּטֹוִבים,. ֲעׂשִ ָכל.ַהּמַ ָסִעיף.ֶזה.ּוְבעֹוד.ְסִעיִפים.ֲאֵחִרים,.ְוֵכן.ּבְ בָֹאר.ּבְ ּמְ ּכַ

ֶעְזַרת. אי.ֵיֵלְך,.ּבְ ַוּדַ ָראּוי,.ּבְ ַעת.ּכָ ּוב.ַהּדַ ה.ּוְבִיּשׁ ִמּדָ ַהְדָרָגה,.ּבְ ִאם.ִיְתַנֵהג.ּבְ

ים.טֹוִבים.ֲאֵחִרים,. ַמֲעׂשִ ה.ֵהן.ּבְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת.ַהּתְ ָרה,.ֵהן.ּבַ ֶדֶרְך.ְיׁשָ ם,.ּבְ ֵ ַהּשׁ

ה.ְמקֹומֹות. ַכּמָ ִלּקּוֵטי.ֲהָלכֹות.ּבְ ְך.ְמבָֹאר.ּבְ ה..ּכָ ה.ְלטֹוָבה.ַרּבָ ְוִיְזּכֶ

צז

ַחס. ים,. ַרּבִ ָצרֹות. ּוִבְפָרט. ָיִחיד,. ָצַרת. ֲאִפילּו. ב. ּלֵ ּבַ יׁש. ְלַהְרּגִ ָצִריְך 

לֹום,. ְוׁשָ ָצָרה.ַחס. ּבְ רּוי. ׁשָ ָאָדם.ֶאָחד. ׁשֶ ּכְ ַהְינּו,.ֲאִפילּו. לֹום.. ְוׁשָ

סֹוֵבל.. ִחיד. ַהּיָ ׁשֶ ּסּוִרים. ְוַהּיִ ִרירּות. ַהּמְ ֶאת. ִלּבֹו. ּבְ יׁש. ְלַהְרּגִ ם. ּגַ ָצִריְך.

יׁש.ֶאת. אי.ְלַהְרּגִ ַוּדַ ָצרֹות.ָצִריְך.ּבְ לֹום.ְסבּוִכים.ּבְ ים.ַחס.ְוׁשָ ַרּבִ ׁשֶ ּוִבְפָרט.ּכְ



ֹבָארֹות שמזֵעצֹות.ֲאָחדֹותָהֵעצֹות                            ַהּמְ

ל. ׁשֶ ּבְ ֵהן. ֱאֶמת,. ּבֶ ֵאָליו. ל. ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ֶאל. ִלְצעֹק. ִיּסּוֵריֶהם,.

ים.ְזקּוִקים. ָהַרּבִ ִחיד,.ּוִבְפָרט.ֲעבּור.ְיׁשּוָעה.ׁשֶ ל.ַהּיָ ׁשֶ ים.ֵהן.ּבְ ְיׁשּוַעת.ָהַרּבִ

ָלּה.

צח

ל. ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ֶ ּשׁ ִמי. ַהְינּו. ים.. ִהּלִ ּתְ לֹוַמר. ר. ֶאְפׁשָ טֹובֹות. ׂשֹורֹות. ּבְ ְיֵדי. ַעל 

לֹוַמר. ְוָרצֹון. ק. ְלֵחׁשֶ ֶזה. ְיֵדי. ַעל. זֹוֶכה. טֹובֹות,. ׂשֹורֹות. ּבְ ר. ְלַבּשֵׂ

ָראּוי. ִהְתעֹוְררּות.ּכָ ים.ּבְ ִהּלִ ים,.ְוזֹוֶכה.לֹוַמר.ּתְ ִהּלִ ּתְ

ֵעצֹות ֲאָחדֹות
ֶרְסַלב ִזיָע"א,  דֹוׁש מֹוֲהַר"ן ִמּבְ יק ַהּקָ ּדִ ל ַהּצַ ים ׁשֶ דֹוׁשִ ָפָריו ַהּקְ ִמּסְ

ל ַרע. ֵצל ִמּכָ ֵאיְך ְלִהּנָ

א

ַעל. ה.ַעְצמֹו.ׁשֶ ּלֹא.ְיַרּמֶ ְבּתֹו,.ְוׁשֶ ַמֲחׁשַ ּלֹא.ָיֵקל.ּבְ ב.ָלַדַעת.ׁשֶ ל ָאָדם.ַחּיָ ּכָ

י.ָהֱאֶמת. ָלן,.ֵאינֹו.ּגֹוֵרם.ַרע..ּכִ ַתֲאַות.ִנאּוף,.ַרֲחָמָנא.ִלּצְ ְיֵדי.ִהְרהּור.ּבְ

ָלל,. ּכְ ְלָפְרָטּה. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ דֹוָלה. ּגְ ֲעֵבָרה. ִהיא. ָרָעה. ָבה. ֲחׁשָ ּמַ ׁשֶ ִהיא.

ה.)ע"ז.כ(. דֹוׁשָ ָמָרא.ַהּקְ ִפי.ַמֲאָמר.ַהּגְ ֶעְטָיּה,.ּכְ ְגֶרֶמת.ּבְ ַבד.ָהָרָעה.ַהּנִ ִמּלְ

ל. ן.ָצִריְך.ּכָ ְיָלה..ַעל.ּכֵ ּלַ ּלֹא.ָיבֹוא.ְלֻטְמָאה.ּבַ ֵדי.ׁשֶ יֹום.ּכְ ּלֹא.ַיֲחׁשֹב.ַרע.ּבְ ׁשֶ

ְבּתֹו.ְוַיֲחׁשֹב.ַאְך.טֹוב. מֹור.ְמֹאד.ֶאת.ַמֲחׁשַ ָאָדם.ִלׁשְ
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ב

בֹות. י.ַמֲחׁשָ ּתֵ י.ׁשְ רֹוֶצה..ּכִ ַיד.ָהָאָדם.ְלַהּטֹוָתּה.ְלָאן.ׁשֶ ָבה ִהיא.ּבְ ֲחׁשָ ַהּמַ

ב. ן.ִאם.ָהָאָדם.חֹוׁשֵ ֹמחֹו..ַעל.ּכֵ ַיַחד.ֵאיָנן.ְיכֹולֹות.ָלדּור.ּבְ ּבְ

ָעה.ַלֲחׁשֹב. אֹוָתּה.ׁשָ ל.ִמְסָחר,.ֵאינֹו.ָיכֹול.ּבְ בֹות.ׁשֶ טֹוב,.אֹו.ֲאִפילּו.ַמֲחׁשָ

בֹות.ָרעֹות. ַמֲחׁשָ

ג

טֹוב,. לֹא. ָדָבר. ּבְ ְלַהְרֵהר. ְבּתֹו. ַמֲחׁשַ ָנְטָתה. ים. ֵמׂשִ לֹא. ּבְ ִאם. ֲאִפילּו 

ִדּיּוק. ָבה.ַאֶחֶרת,.ּבְ ם.ַעל.ְיֵדי.ֵעָצה.זֹו.ְלַהּטֹוָתּה.ְלַמֲחׁשָ ר.ּגַ ֶאְפׁשָ

ֶרְך.ַהּטֹוָבה. ָרה,.ַלּדָ ֶרְך.ַהְיׁשָ ר.ִמן.ַהּדֶ ּסָ ֶ ים.סּוס.ּשׁ ּטִ ּמַ ִפי.ׁשֶ ּכְ

ד

ַעל. ִלְגּבֹר. יּוַכל. ִאם. ָרֵאל.הּוא,. ׂשְ ִמּיִ ָאָדם. ל. ּכָ ים. ַנּסִ ּמְ ׁשֶ יֹון. ּסָ ַהּנִ ר  ִעּקַ
ְבּתֹו,.ַהְינּו.ָלסּור.ִמן.ָהַרע.ְוַלֲחׁשֹב.ַרק.טֹוב. ַמֲחׁשַ

ה

יַח.ִלּבֹו. ַרְך.ּוְלַהּשִׂ ם.ִיְתּבָ ֵ ׁש.ֵמַהּשׁ ית.ַלּכֹל.ִהיא,.ַרק.ְלַבּקֵ ָהֵעָצה ָהֲאִמּתִ

לּותֹו. ּכְ ְוִהְסּתַ בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ל. ּכָ ְוֵכן. ֶרת.. ַהְמֻדּבֶ ָלׁשֹון. ּבְ ְלָפָניו.

ָרצֹון,. ּבְ ין. ּבֵ אֹוֵנס. ּבְ ין. ּבֵ ֵמִזיד,. ּבְ ין. ּבֵ ׁשֹוֵגג. ּבְ ין. ּבֵ ַרְך,. ִיְתּבָ ִלְרצֹונֹו. ֵאינֹו. ׁשֶ

ְבּתֹו. מֹור.ַמֲחׁשַ ַעְזֵרהּו.ִלׁשְ ּיַ ׁש.ַעל.ַנְפׁשֹו.ׁשֶ יַח.ַהּכֹל.ְלָפָניו.ְוִיְצַעק.ִויַבּקֵ ָיׂשִ

ה. דֹוׁשָ י.ַהּתֹוָרה.ַהּקְ תֹו.ַעל.ּפִ ּוְרִאּיָ
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ו

לֹום,. ּקּון.ְלִמְקֶרה.ַלְיָלה.ַחס.ְוׁשָ דֹוׁש.ִלּקּוֵטי.מֹוֲהַר"ן.מּוָבא.ּתִ ֶפר ַהּקָ ּסֵ ּבַ

דּוִעים..)ט"ז,.ל"ב,. ְזמֹוִרים.ַהּיְ ֶרת.ַהּמִ אֹותֹו.יֹום.ֶאת.ֲעׂשֶ ּיֹאַמר.ּבְ ֶ ּשׁ

מ"א,.מ"ב,.נ"ט,.ע"ז.צ'.ק"ה.קל"ז.ק"ן,.]ִמְזמֹוִרים:.16,.23,.41,.42,.59,.77,.90,.

ּוְלַאַחר. ְקֶוה. ּמִ ּבַ ד. ִמּיַ ִלְטּבֹל. יּוַכל. ים[(.ִאם. ִהּלִ ַהּתְ ֶפר. ִמּסֵ .,150.,137.,105

ְקֶוה.הּוא. י.ַהּמִ אי.טֹוב.ְמֹאד,.ּכִ ַוּדַ ְזמֹוִרים,.ּבְ ֶרת.ַהּמִ ן.לֹוַמר.ֶאת.ֲעׂשֶ ִמּכֵ

אֹו. ְוחֹוֶלה,. ָחלּוׁש. ל. ְלָמׁשָ ָאנּוס,. הּוא. ִאם. ַרק. ְלַטֲהָרּה.. ִראׁשֹון. ָבר. ּדָ

ן. ּכֵ ם. ּגַ ְזמֹוִרים. ַהּמִ ֶרת. ֲעׂשֶ ֲאִמיַרת. ֲאַזי. ְוַכּיֹוֵצא,. ִמְקֶוה. ְמָצא. ּנִ ּבַ ֵאין. ֶ ּשׁ

ְבָהק. ְלִמידֹו.ַהּמֻ י.ָנַתן.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ּתַ ם.ִהְבִטיַח.ַרּבִ דֹול.הּוא..ּגַ ּקּון.ּגָ ּתִ

ֵדי.ְלִהְתָקֵרב. ָכל.יֹום.ְויֹום.ּכְ ְטּבֹל.ּבְ ּיִ ל.ִמי.ׁשֶ ּכָ נּו.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ׁשֶ ל.ַרּבֵ ׁשֶ

ה.ִלְתׁשּוָבה. עֹוָלם,.ְוִיְזּכֶ ן.ּבָ ָעָליו.ְלַתּקֵ ל.ׁשֶ ן.ּכָ ה.ְלַתּקֵ ְזּכֶ ַרְך,.ּיִ ם.ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

מֹוֲהַר"ן. יק. ּדִ ַהּצַ ה. ִצּוָ ְזמֹוִרים. ַהּמִ ֶרת. ֲעׂשֶ ֶאת. ָאֵמן.. טּוב. ּוְלָכל. ֵלָמה. ׁשְ

ֶרת. ם.ִאם.ִלְכאֹוָרה.ַקל.ְמֹאד.לֹוַמר.ֶאת.ֲעׂשֶ ְלהֹוִדיָעם.ּוְלַפְרְסָמם.ַלּכֹל..ּגַ

ן. ּכֵ ַעל. ְלָאְמָרם.. ה. ָקׁשֶ ם. ֶעְרּכָ ְויֶֹקר. יבּוָתם. ֲחׁשִ ֵני. ִמּפְ ַאְך. ְזמֹוִרים,. ַהּמִ

ּקּון. ַהּתִ ּוְלַפְרֵסם.ֶאת. ְלהֹוִדיַע. ַלֲעׂשֹות,. ָעֵלינּו. ל. ּטָ ַהּמֻ ָאנּו.ֶאת. ים. עֹוׂשִ

ּקּון. ּתִ ׂש. ְוָכל.ָאָדם.ַהְמַחּפֵ ., ְזמֹוִרים. ַהּמִ ָרה. ֲעׂשָ ְיֵדי.ֲאִמיַרת. דֹול.ַעל. ַהּגָ

ְזמֹוִרים.ְויֹאְמֵרם. ֶרת.ַהּמִ ד.ְלָפָניו.ֶאת.ֲעׂשֶ ן.ִמּיַ ְלַנְפׁשֹו,.ְיַצּיֵ

ִפי. ּכְ ּבֶֹקר. ּבַ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ִנים. ּפָ ל. ּכָ ַעל. ִצּבּור,. ּבְ ְלַהְנִהיג. ָהָיה. ְמֹאד. טֹוב 

ִצּבּור. ּבְ ה. ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר. לֹוַמר. ְמקֹומֹות,. ה. ַכּמָ ּבְ ּנֹוֲהִגים. ׁשֶ

ָלִלי". ּקּון.ַהּכְ "ּתִ



ֹבָארֹות ֵעצֹות.ֲאָחדֹותָהֵעצֹות                            ַהּמְ שנ

עֹוָלם. ְיסֹוד. יק. ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות. לֹום,. ָ ַהּשׁ ָעָליו. ֶלְך. ַהּמֶ ִוד. ּדָ ל. ׁשֶ ּוְזכּותֹו 

ים,. דֹוׁשִ יִקים.ַהּקְ ּדִ ל.ַהּצַ ּקּון,.ּוְזכּות.ּכָ ה.ָלנּו.ֶאת.ַהּתִ ּלָ ּגִ ׁשֶ

ָיֵמינּו,. ְמֵהָרה.ּבְ ִביַאת.ּגֹוֵאל.ֶצֶדק.ּבִ ה.ִלְראֹות.ּבְ ל.ַרע,.ְוִנְזּכֶ ה.ָעֵלינּו.ִמּכָ ּנָ ּגֶ ּתָ

ָאֵמן.

ק:  ָחָזק ָחָזק ְוִנְתַחּזַ

ה ַח ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרּבֶ ֵעף ּכֹ רּוְך ַהּנֹוֵתן ַלּיָ  ּבָ

ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם. ָלם ׁשֶ ם ְוִנׁשְ ּתָ

ַנ ַנח ַנְחָמ ַנְחָמן ֵמאּוָמן



מֹו ָנֶאה לֹו זֶה ְשׁ

ֵסֶפר
ָלִלי ּקּון ַהְכּ ִתּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ח"א כט  ְמבָֹאר ּבְ ִרית (ּכַ ּקּון ַהּבְ הּוא ּתִ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְוהּוא  ד).  אֹות 

אֹותֹו ַהּיֹום  ים ּבְ ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ
ּלּוי, ֲאדֹוֵננּו  ָרה לֹו. הֹוִציאֹו ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהּגִ ּקָ ׁשֶ
ַנַחל  עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצּדִ ַהָקדֹוׁש  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 
ן  ּבֶ ֵפיֶגא  ן  ּבֶ ַנְחָמן  נּו  ַרּבֵ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע 
יק  ַצּדִ ֵזֶכר  ֵמאּוָמן  ַנְחָמן  ַנְחָמ  ַנְח  ַנ  ְמָחה,  ׂשִ

ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן:



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ ְדיֹוןּתִ ּפִ שנב

ְדיֹון ּפִ
עֹות ְויֹאַמר: ָיִניַח ָיָדיו ַעל ַהּמָ

ֶצֶדק. ְלַרְגלֹו:. ִיְקָרֵאהּו. ֶצֶדק. ַרְגֵליֶהם:. ּבְ ר. ֲאׁשֶ קּום. ַהּיְ ְוֵאת. ָמעֹות 

יָנה.. יִנים.ּבִ יָנא..ׁשֶֹרׁש.ַהּדִ ַמְלכּוָתא.ּדִ יָנא.ּדְ א:.ּדִ יׁשָ ַמְלכּוָתא.ַקּדִ

ָיַדִים. ה. לֹשָׁ ׁשְ ְרׁשֹו.. ׁשָ ּבְ א. ֶאּלָ ק. ִנְמּתָ ין. ַהּדִ ֵאין. בּוָרה.. ּגְ ִלי. יָנה. ּבִ ֲאִני.

א. יַמְטִרּיָ ָעִמים.ָיד.ּגִ לֹשׁ.ּפְ דֹוָלה,.ָיד.ַהֲחָזָקה,.ָיד.ָהָרָמה..ׁשָ ִביָנה:.ָיד.ַהּגְ ּבְ

ֵני. ִריָאה:.ׁשְ ְבּ ּבַ כַֹח..מ"ב.ׁשֶ א.ּבְ ל.ָאּנָ ם.ׁשֶ ִציָרה.ׁשֵ ּיְ ּבַ ל.מ"ב..מ"ב.ׁשֶ ם.ׁשֶ ׁשֵ

ּוִמּלּוי. ִמּלּואֹו,. ּבְ ׁשּוט(,. )ּפָ ֲהָוָי"ה. ֲאִצילּות:. ּבָ ׁשֶ מ"ב. אקי"ק.. ָעִמים. ּפְ

ְדִמּלּוי:

ׁשֹות.ֵמַעל.)פלוני.בן. בּורֹות.ַהּקָ ְוַהּגְ יִנים. קּו.ַהּדִ ְמּתְ ּיֻ ׁשֶ ָפֶניָך. ְיִהי ָרצֹון.ִמּלְ
מּוִרים.. דֹוִלים.ְוַרֲחִמים.ּגְ הּוא.ֲחָסִדים.ּגְ ֶלא.ֶעְליֹון.ׁשֶ פלונית(.ַעל־ְיֵדי.ּפֶ

ָלל,.ָאֵמן: ין.ּכְ ֵאין.ּבֹו.ַתֲערֶֹבת.ּדִ ּוְפׁשּוִטים.ׁשֶ

ר. ִעּקַ י. ּכִ רֹות,. ַהּצָ ל. ִמּכָ יַע. מֹוׁשִ ְוהּוא. יִנים. ַהּדִ ַקת. ַהְמּתָ הּוא. ְדיֹון  ּפִ

בֹות(. י.ַהּתֵ ּתֵ א".)ִעם.ׁשְ י."ְוַרּפֹא.ְיַרּפֵ ְוָקא,.ּכִ ְדיֹון.ּדַ ָהְרפּוָאה.ַעל־ְיֵדי.ּפִ

ְדיֹון.ֶנֶפׁש"..)לקו"מ.ח"ב,.ג( ר."ּפִ ִמְסּפַ
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ָלִלי ּקּון ַהּכְ ּתִ
ָמה ַהְקּדָ

ּקּון.ְלִמְקֵרה.ַלְיָלה.ַרֲחָמָנא.ִלְצָלן.לֹוַמר. ְנָיָנא",.ּתִ ִסיָמן צ"ב."ִלּקּוֵטי.ּתִ ּבְ

ֵאּלּו. ִסיָמן.ר"ה.ְוכּו'..ְוַדע.ׁשֶ ְמבָֹאר.ּבְ ים.ּכַ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ֲעׂשָ

ה.ָאַמר. ְתִחּלָ י.ּבִ ע.ָאִחי,.ּכִ ים.ְוכּו'..ּדַ ִהּלִ יְטל.ִמְזמֹוֵרי.ּתְ ָרה.ַקּפִ ֵהם.ָהֲעׂשָ

ס. ְדּפַ ּנִ ּכַ ַלְיָלה. ְלִמְקֵרה. ּקּון. ּתִ ְתֶחֶלת. ַהּמַ ַהּתֹוָרה. ִלְבָרָכה,. ִזְכרֹונֹו. הּוא.

לֹא. ְלַגּלֹוָתּה. ִהְתִחיל. ׁשֶ ֵעת. ּבְ ה. ּוִבְתִחּלָ ר"ה,. ִסיָמן. ּבְ ָהִראׁשֹון. ֶפר. ּסֵ ּבַ

ְמֹאד. ָסמּוְך. ֶאְצלֹו. ּוָבאִתי. ִני. ִזּכַ ַרְך. ִיְתּבָ ם. ֵ ַהּשׁ ַאְך. ָאז,. ְלָפָניו. ָהִייִתי.

"ל. מֹו.ַהּתֹוָרה.ַהּנַ ׁשְ ר.ִלי.ֶאָחד.ּבִ ִהְתִחיל.ְלַגּלֹוָתּה.ְוִסּפֵ ְלאֹוָתּה.ָהֵעת.ׁשֶ

י. ַמְעּתִ ָ ּשׁ ָעה.ׁשֶ ָ אֹוָתּה.ַהּשׁ ְך,.ּבְ דֹוׁש,.ּוְבתֹוְך.ּכָ יו.ַהּקָ ָמָעּה.ִמּפִ ְ ּשׁ ִפי.ַמה.ׁשֶ ּכְ

י. ְרּתִ ּבַ ּדִ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ב.ַהּשׁ ְך.ִסּבֵ תֹוְך.ּכָ "ל,.ּבְ מֹו.ַהּתֹוָרה.ַהּנַ ׁשְ י.ַאֵחר.ּבִ ִמּפִ

"ל. ִסיָמן.ר"ה.ַהּנַ ָבר.ּבְ ס.ּכְ ְדּפַ ּנִ ִקּצּור.ּכַ ה.ְוָחַזר.ַוֲאָמָרּה.ְלָפַני.ּבְ ִעּמֹו.ִמּזֶ

יְטַלְך.לֹוַמר,.ַרק. ה.ָאז.ֵאיֶזה.ַקּפִ ּלָ ה.ַהּתֹוָרה.לֹא.ּגִ ּלָ ּגִ ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת.ׁשֶ

"ל,. ַהּנַ ְלִתּקּון. ים. ִהּלִ ּתְ יְטַלְך. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ לֹוַמר. ְסָתם. ָאַמר.

ָרה. ָהָיה.ָראּוי.ְלַגּלֹות.ֵאיֶזה.ֵהם.ֲעׂשָ ָאַמר,.ׁשֶ דֹוׁש.ָאז.ׁשֶ יו.ַהּקָ י.ִמּפִ ַמְעּתִ ְוׁשָ

ים. ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ֵהם.ֲעׂשָ ִריִכין.לֹוַמר,.ַאְך.ֵאיֶזה.ׁשֶ ּצְ ים.ׁשֶ ִהּלִ יְטַלְך.ּתְ ַקּפִ

ֵהם,. ׁשֶ ֵאיֶזה. ים. ִהּלִ ּתְ יְטל. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ ל. ּכָ י. ּכִ ָלֶזה,. ּקּון. ּתִ ֵהם. ּיֹאְמרּו. ׁשֶ

ה. ּלָ ּגִ ֵעת.ׁשֶ "ל..ְוָאז.ּבְ ּקּון.ְלַהּנַ ֵהם.ּתִ ָרה.ִמיֵני.ְנִגיָנה.ׁשֶ ֶנֶגד.ֲעׂשָ ם,.ֵהם.ּכְ ּלָ ּכֻ

ִריִכין. ּצְ ְקֶוה,.ׁשֶ ּקּון.ָהִראׁשֹון.הּוא.ַהּמִ ּתִ ה,.ׁשֶ ְתִחּלָ "ל.ָאַמר.ּבִ ַהּתֹוָרה.ַהּנַ
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יְטל. ַקּפִ ָרה. ֲעׂשָ לֹוַמר. "ל. ַהּנַ ּקּון. ַהּתִ ה. ּלָ ּגִ ְך. ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה,. ּמִ ּבַ ִלְטּבֹל.

"ל. ּנַ ים.ּכַ ִהּלִ ּתְ

ְהֶיה. ּיִ אֹותֹו.ַהּיֹום.ׁשֶ ֵהר.ְמֹאד.ִלְטּבֹל.ּבְ ִריִכין.ִלּזָ ּצְ ַעם.ַאַחת.ָאַמר.ׁשֶ ם ּפַ ּגַ
ל־ ַעל־ּכָ ּבֶֹקר,. ּבַ ִלְטּבֹל. יּוַכל. ַוֲאִפּלּו.ִאם.לֹא. י.ָטהֹור,. ְלּתִ ּבִ ָהָאָדם.

ֵהר.ְמֹאד.ִלְטּבֹל. י.ְצִריִכין.ִלּזָ אֹותֹו.ַהּיֹום.ֲאִפּלּו.ִלְפנֹות.ֶעֶרב.ּכִ ִנים.ִיְטּבֹל.ּבְ ּפָ

ד. ֶכף.ּוִמּיָ ּטֹוב.ְמֹאד.ִלְטּבֹל.ּתֵ ָאַמר,.ׁשֶ ּיֹות.ׁשֶ סֹוף.ִסּפּוֵרי.ַמֲעׂשִ ן.ּבְ ְיָקא..)ְוַעּיֵ אֹותֹו.ַהּיֹום.ּדַ ּבְ

ָעַבר. ֶ ּשׁ ּוַמה. ִנים,. ׁשָ ע. ְלַאְרּבַ ָקרֹוב. ָעְברּו. ׁשֶ ַאַחר. ְך. ַאַחר־ּכָ ם(.. ׁשָ ן. ַעּיֵ ְוכּו'.

ַהחֹוַלַאת. לֹו. ָהָיה. ּוְכָבר. ר,. ְלַסּפֵ ְיִריעֹות. ִרְבבֹות. ִיְקְצרּו. ִנים. ָ ַהּשׁ ֵאּלּו. ּבְ

. ְרּגְ ְמּבֶ ּנּו,.ּוְכָבר.ָחַזר.ִמּלֶ ק.ִמּמֶ ּלֵ ְסּתַ ּנִ ּלֹו.ׁשֶ ׁשֶ

ְוִהְתִחיל. ְלָפָניו. ָעַמְדנּו. ַוֲאַנְחנּו. תֹו. ִמּטָ ַעל. ַכב. ׁשָ ֹחֶרף. ּבַ ַאַחת. ַעם  ּפַ

"ל,.ְוָאז. ּקּון.ְלַהּנַ ֵהם.ּתִ ים.ׁשֶ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ר.ֵמִעְנַין.ָהֲעׂשָ ְלַדּבֵ

ָרה.ִמיֵני.ְנִגיָנה. ֶהם.ָהֲעׂשָ ז.ּבָ ֻרּמָ ּמְ סּוִקים.ׁשֶ ָיר.ַהּפְ ה.ָעַלי.ִלְכּתֹב.ַעל.ַהּנְ ִצּוָ

סּוִקים. ה.ִלי.ַהּפְ יו.ִיְקָרא.ֵאַלי,.ְוִגּלָ י.ִלְכּתֹב.ּוִמּפִ ְבּתִ "ל,.ְוָיׁשַ ּקּון.ְלַהּנַ ֵהם.ּתִ ׁשֶ

"ל(,.ְוָאז. ְנָיָנא".ִסיָמן.צ"ב.ַהּנַ "ִלּקּוֵטי.ּתִ ִסים,.)ּבְ ר.ֵהם.ִנְדּפָ ֲאׁשֶ ֶפר.ּכַ ים.ַעל.ַהּסֵ ּוְכַתְבּתִ

ים. ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ְפָרִטּיּות.ֵאיזֹו.ֵהם.ָהֲעׂשָ ְרצֹונֹו.ְלַגּלֹות.ּבִ ְעּתֹו.ׁשֶ ה.ּדַ ּלָ ּגִ

ה.ָלנּו.ְולֹא. ַגּלֶ ּיְ ים.ׁשֶ אֹותֹו.ַהּיֹום,.ְוָהִיינּו.עֹוְמִדים.ּוְמַצּפִ ִריִכים.לֹוַמר.ּבְ ּצְ ׁשֶ

ת. ּבָ ֵאיֶזה.ׁשַ ְך.ָהִייִתי.ֶאְצלֹו.ּבְ ְך.ָנַסְענּו.ֵמִאּתֹו.ְוַאַחר־ּכָ ד.ַאַחר־ּכָ ָזִכינּו,.ִמּיָ

ם. ָבר.ָרׁשַ ּכְ דֹוׁש.ׁשֶ ִתיַבת.ָידֹו.ַהּקָ ֵעיַני.ּכְ ָרִאיִתי.ּבְ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְוִהְזִמין.ַהּשׁ

ֶרְך. ִריִכין.לֹוַמר,.ַאְך.לֹא.ָהָיה.ִמּדֶ ּצְ ים,.ׁשֶ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ְלַעְצמֹו.ָהֲעׂשָ

ַעל. ֹמִחי.ּבְ ִלי.ְרׁשּותֹו,.ְוָרִציִתי.ְלָתְפָסם.ּבְ ַעְצִמי.ּבְ ַתב.ָידֹו.ּבְ ח.ּכְ ֶאּקַ ֶאֶרץ.ׁשֶ

אִתי.ְלַחְדרֹו.ּוָמָצאִתי. י.ּבָ יד,.ּכִ ן.ַיְקּפִ י,.ּפֶ י.ֵמֲחַמת.ֵאיַמת.ַרּבִ ה,.ְולֹא.ָיכְֹלּתִ ּפֶ

ת. ּבַ ׁשַ ה.ַהּזֹאת.ָהְיָתה.ּבְ ֲעׂשֶ י.ַהּמַ לֹא.ְרׁשּותֹו,.)ּכִ י.ּבֹו.ּבְ ְלּתִ ּכַ "ל.ְוִהְסּתַ ַתב.ָידֹו.ַהּנַ ּכְ
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דֹול. ִית.ַהּגָ הּוא.ִזְכרֹונֹו.ִלְבָרָכה,.ָיָצא.ֵמַחְדרֹו.ְוִנְכַנס.ַלּבַ ַנת.תק"ע.ִלְפָרט.ָקָטן.ׁשֶ ָקִלים.ׁשְ ת.ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

יֹום. ְך.ּבְ "ל(..ְוַאַחר־ּכָ ַתב.ָידֹו.ַהּנַ ַחְדרֹו.ְוָרִאיִתי.ּכְ י.ּבְ ֵעת.ְקִריַאת.ַהּתֹוָרה.ְוָאז.ִנְכַנְסּתִ ּלֹו.ּבְ ׁשֶ

י. ַאְלּתִ י.ִעּמֹו.ְוׁשָ ְרּתִ ּבַ י.ְרׁשּות.ֵמִאּתֹו.ָלׁשּוב.ְלֵביִתי,.ּדִ ַקְחּתִ ּלָ ֵעת.ׁשֶ ִראׁשֹון.ּבְ

ִמים. ָבר.ֵהם.ִנְרׁשָ ּכְ י.ׁשֶ י.ָיַדְעּתִ "ל,.ּכִ יְטל.ַהּנַ ָרה.ַקּפִ ה.ִלי.ֲעׂשָ ַגּלֶ ּיְ ּנּו.ׁשֶ ִמּמֶ

י.ֵמִאּתֹו. ְהֶיה.ֵעת.ַאֵחר.ָלֶזה,.ְוָהַלְכּתִ ּיִ "ל..ְולֹא.ָרָצה.ְוָאַמר.ׁשֶ ּנַ ֶאְצלֹו.ּכַ

ֶנעְמרֹוב,.ָאז. ֵביִתי.ּבְ ָהִייִתי.ֲאִני.ּבְ ֵעת.ׁשֶ ְך ָסמּוְך.ְלאֹוָתּה.ָהֵעת.ּבְ ַאַחר־ּכָ

ֶרְסַלב.ְוִלְפֵני. ֹפה.ּבְ ים.ִלְפֵני.ָהַרב.ּדְ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ה.ָהֲעׂשָ ּלָ ּגִ

ָאַמר. ְך. ְוָכּ ֶזה. ַעל. ְלֵעדּות. אֹוָתם. ְוִיֵחד. עְמרֹוב,. ִמּנֶ ִלי. ַנְפּתָ י. ַרּבִ ֲחֵבִרי.

ִדים. ִנְלּכָ לֹום(,. ְוׁשָ ַחס. ַלְיָלה. ִמְקֵרה. ִעְנַין. )ַהְינּו. דּוַע,. ַהּיָ ֶזה. ִעְנָין. ּבְ ֱהיֹות. ָלֶהם,.

ֵאּלּו. ה.ֶחְלֵקי.ָהעֹוָלם,.ֲאִני.לֹוֵקַח.ֶאְתֶכם.ְלֵעדּות..ְוֵתְדעּו.ׁשֶ לֹשָׁ אי.ׁשְ ַוּדַ ּבְ

ּקּון. ּתִ ְוֵהם. ֶקִרי. ְלִתּקּון. ְמֹאד. ְמֹאד. מֹוִעיִלים. ים. ִהּלִ ּתְ יְטל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ

ֲאִכיָלה. ִרּבּוי. ַעל־ְיֵדי. לֹו. ְקֶרה. ּיִ ׁשֶ ִמי. ְוֵיׁש. ְמֹאד,. ְמֹאד. ּומֹוִעיל. מּור. ּגָ

ָראּוי,.ְוָכל. ֵאינֹו.ׁשֹוֵכב.ּכָ ה.ַוֲעֵיפּות.אֹו.ַעל־ְיֵדי.ׁשֶ ה.אֹו.ַעל־ְיֵדי.ֻחְלׁשָ ִתּיָ ּוׁשְ

אֹותֹו. ֹוְמִרים. ּשׁ ׁשֶ ֵיׁש. ם. ּגַ ָנה(. ֵ ּשׁ ּבַ ין. ּתִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ינֹוק. ּתִ מֹו. ּכְ )ְוהּוא. לּום,. ּכְ ֵאינֹו. ֶזה.

ם. ּגַ ְוִנּצֹול.. אֹותֹו. ׁשֹוֵמר. ל. ּזָ ַהּמָ ׁשֶ אֹו. ְקֶרה,. ַהּמִ ִמן. ְוִנּצֹול. ַמְעָלה. ִמּלְ

ְך. ְוַאַחר־ּכָ נֹוֵפל. הּוא. ִאּלּו. ּכְ ֲחלֹום. ּבַ ָנה. ׁשֵ ּבְ ְלָהָאָדם. ִנְדֶמה. ִלְפָעִמים.

ִמי. ַרק. ה,. ִמּזֶ אֹותֹו. יִלין. ּצִ ּמַ ׁשֶ ַמִים. ָ ַהּשׁ ִמן. ֶזה. ם. ּגַ ָנתֹו,. ְ ִמּשׁ ִמְתעֹוֵרר.

ׁש.ְקִלּפֹות. ה.ִנְבָרִאים.ַמּמָ לֹום,.ֵמֲחַמת.ִהְרהּוִרים,.ִמּזֶ ְקֶרה.לֹו.ַחס.ְוׁשָ ּיִ ׁשֶ

ֵאּלּו. ַהּיֹום. אֹותֹו. ּבְ ּיֹאַמר. ׁשֶ ִמי. ֲאָבל. ָפִרים. ּסְ ּבַ ְמבָֹאר. ּכַ לֹום,. ְוׁשָ ַחס.

ֶזה.ְמֹאד.ְמֹאד. ן.ּבָ אי.ְיַתּקֵ ַוּדַ ים.ּבְ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ָהֲעׂשָ

עּו.ִלְמצֹא. ָרצּו.ַלֲעֹמד.ַעל.ִעְנָין.ֶזה.ְוִנְתַיּגְ דֹוִלים.ׁשֶ יִקים.ּגְ ה.ַצּדִ ּמָ ה ְוַכּ ְוַכּמָ

ָלל.ַמהּו.ִעְנָין.ֶזה,.ּוְקָצָתם. מּור,.ּוְקָצָתם.לֹא.ָיְדעּו.ּכְ ּקּון.ּגָ ָלֶזה.ּתִ
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ֶאְמַצע.ָעְסָקם. קּו.ְלעֹוָלָמם.ּבְ ּלְ ּקּון.ֶזה,.ְוִנְסּתַ ִעְנַין.ּתִ ִהְתִחילּו.ֵליַדע.ְקָצת.ּבְ

ֵלמּות.. ׁשְ ִכיִתי.ַלֲעֹמד.ַעל.ֶזה.ּבִ ּזָ ַרְך.ׁשֶ ם.ִיְתּבָ ֵ ְמרּו..ְוִלי.ָעַזר.ַהּשׁ ֶזה.ְולֹא.ּגָ ּבָ

ָבר. "ל.הּוא.ּדָ ים.ַהּנַ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ ּקּון.ֶזה.ַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ָהֲעׂשָ ְוִעְנַין.ּתִ

ּקּון.ִנְפָלא.ְונֹוָרא.ְמֹאד.ְמֹאד..ּוִמי. י.הּוא.ּתִ ָחָדׁש.ְלַגְמֵרי.ִחּדּוׁש.ִנְפָלא.ּכִ

אי.ַמה.ּטֹוב,.ַאְך.ֲאִפּלּו.ִאם. ַוּדַ ְך.יֹאְמֵרם.ּבְ ְקֶוה,.ְוַאַחר־ּכָ ּיּוַכל.ֵליֵלְך.ַלּמִ ׁשֶ

ֶרְך,.ַאף־ ּדֶ הּוא.ּבַ הּוא.חֹוֶלה.אֹו.ׁשֶ גֹון.ׁשֶ ר.ִלְטּבֹל.ּכְ ִאי.ֶאְפׁשָ הּוא.ָאנּוס.ׁשֶ

דֹול.ְונֹוָרא.ְמֹאד..ְוִאם. ּקּון.ּגָ י.ֵהם.ּתִ ֵרי.לֹו.ּכִ י־ֵכן.ִאם.יֹאְמֵרם.ַאׁשְ ַעל־ּפִ

ל. ַעְצָמּה.ְמֻסּגָ ם.ָהֲאִמיָרה.ּבְ אי.ַמה.טֹוב,.ַאְך.ּגַ ַוּדַ ָראּוי.ּבְ ָנה.ּכָ ַכּוָ יֹאְמֵרם.ּבְ

ְמֹאד.

ָתָמא.ָהִייִתי.רֹוֶצה. ִריַאת.ָהעֹוָלם..ִמּסְ י.לֹא.נֹוַדע.זֹאת.ִמּיֹום.ּבְ ְוָאַמר: ּכִ

ְולֹא. ִמּיּות. ַגׁשְ ּבְ לֹא. זֹאת. ר. ֶאְפׁשָ ִאי. ַאְך. ְלַגְמֵרי,. זֹאת. ל. ְלַבּטֵ

ַבע. ּנֹות.ַהּטֶ ּוְלׁשַ ל. ְלַבּטֵ י.ָהָיה.ָצִריְך. ּכִ ר. ִמּיּות.ִאי.ֶאְפׁשָ ַגׁשְ ּבְ רּוָחִנּיּות,. ּבְ

ֲאִפּלּו. י. ּכִ ר,. ֶאְפׁשָ ִאי. ׁשֶ ָבר. ּדָ ְוֶזה. ְתִמידּות. ּבִ ָהָאָדם. ֵני. ּבְ ָלִלּיּות. ּכְ ל. ׁשֶ

ָעה. ׁשָ ְלִפי. ַרק. ָהָיה. ַבע. ַהּטֶ ל. ּטֵ ּבִ ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,. לֹום. ָ ַהּשׁ ָעָליו. נּו. ַרּבֵ ה. ֹמשֶׁ

ָהָיה.ַרק. ן.ְוַכּיֹוֵצא.ׁשֶ ְרּדֵ ִקיַעת.ַהּיַ גֹון.ְקִריַעת.ַים.סּוף.אֹו.ּבְ ָרִטי,.ּכְ ּוְבָדָבר.ּפְ

ֶאָחד. ל. ּכָ י. ּכִ ֵני־ָאָדם,. ּבְ ָלִלּיּות. ּכְ ל. ׁשֶ ַבע. ַהּטֶ ל. ְלַבּטֵ ֲאָבל. ָעה,. ׁשָ ְלִפי.

ּנֹות. ל.ּוְלׁשַ ַבע.ֶאְצלֹו,.ְוַגם.ָצִריְך.ְלַבּטֵ ּנֹות.ַהּטֶ ל.ּוְלׁשַ ֶהְכֵרַח.ְלַבּטֵ ְוֶאָחד.ּבְ

ר.ְוכּו'..ַאְך. רּוָחִנּיּות.ִאי.ֶאְפׁשָ ר,.ְוַגם.ּבְ ִאי.ֶאְפׁשָ ָבר.ׁשֶ ִמיד,.ְוֶזה.ּדָ ַבע.ּתָ ַהּטֶ

ָבר.ִנְפָלא.ְוָיָקר.ּומֹוִעיל.ְמֹאד. יְטל.ֵהם.ּדָ ָרה.ַקּפִ ָהֲעׂשָ
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נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהְבָטַחת ַרֵבּ

בֹוא.ַעל.ִקְברֹו. ּיָ קּותֹו,.ִמי.ׁשֶ ּלְ י.ִיְמְלאּו.ָיָמיו,.ֲאַזי.ַאַחר.ִהְסּתַ ם.ּכִ ּגַ ָאַמר, ׁשֶ

רּוָטה. ּפְ ן. ְוִיּתֵ "ל,. ַהּנַ ים. ִהּלִ ּתְ יְטל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ ֵאּלּו. ם. ׁשָ ְויֹאַמר.

ְדלּו.ְוָעְצמּו.ֲעוֹונֹוָתיו.ַוֲחָטָאיו.ְמֹאד.ְמֹאד.ַחס. ִלְצָדָקה.)ֲעבּורֹו(,.ֲאִפּלּו.ִאם.ּגָ

נֹו.ְוכּו'.. ּוְלַתּקְ יעֹו. ְוָלרַֹחב.ְלהֹוׁשִ ל.ָלֹאֶרְך. ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ ץ. לֹום,.ֲאַזי.ֶאְתַאּמֵ ְוׁשָ

ֵאּלּו. ׁשֶ יֹוֵתר,. ּבְ ָחָזק. ֲאִני. ֶזה. ּבָ ַאְך. י,. ּלִ ׁשֶ ָבִרים. ַהּדְ ָכל. ּבְ ְמֹאד. ָחָזק. ַוֲאִני.

ים:. ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ יְטל.מֹוִעיִלים.ְמֹאד.ְמֹאד..ְוֵאּלּו.ֵהן.ָהֲעׂשָ ָרה.ַקּפִ ָהֲעׂשָ

ָבר. ר.ּכְ ֲאׁשֶ ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ,.ּכַ

ָעִמים. ה.ּפְ ּמָ סּו.ּכַ ִנְדּפְ
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ים ִהּלִ ְיִהי ָרצֹון קֶֹדם ֲאִמיַרת ּתְ

ת ְויו"ט ֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו( ָבּ ַשׁ )ְבּ

ַעְבּדֹו. ָדִוד. ְבּ ַהּבֹוֵחר. ֲאבֹוֵתינּו,. ְואלֵֹהי. ֱאלֵֹהינּו. ְיָי. ָפֶניָך. ִמְלּ ָרצֹון. ְיִהי 

ַרֲחִמים.ֶאל. ֶפן.ְבּ ֵתּ חֹות,.ֶשׁ ָבּ ירֹות.ְוִתְשׁ ִשׁ ּוְבַזְרעֹו.ַאֲחָריו,.ְוַהּבֹוֵחר.ְבּ

לֹום. ׁ ֶלְך.ָעָליו.ַהָשּ ִוד.ַהֶמּ ִאּלּו.ֲאָמָרם.ָדּ ֶאְקָרא,.ְכּ ים.ֶשׁ ִהִלּ ְקִריַאת.ִמְזמֹוֵרי.ְתּ

ּוְזכּות. ים,. ִהִלּ ְתּ סּוֵקי. ְפּ ְזכּות. ָלנּו. ְוַיֲעָמד. ָעֵלינּו.. ָיֵגן. ְזכּותֹו. ַעְצמֹו. ְבּ

ַהּיֹוְצִאים. מֹות. ׁ ְוַהֵשּ ְוַטֲעֵמיֶהם,. ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם. ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם,. בֹוֵתיֶהם. ֵתּ

ַוֲעֹונֹוֵתינּו. ֵעינּו. ׁ ָשּ ְפּ ר. ְלַכֵפּ בֹות,. ֵתּ ּוִמּסֹוֵפי. בֹות. ֵתּ י. ֵמָראֵשׁ ֵמֶהם.

ל.ַהחֹוִחים.ְוַהּקֹוִצים.ַהּסֹוְבִבים. ר.ָעִריִצים.ּוְלַהְכִרית.ָכּ אֵתינּו,.ּוְלַזֵמּ ְוַחטֹּ

ַאֲהָבה. ְבּ ּדֹוָדּה. ִעם. ְנעּוִרים. ת. ֵאֶשׁ ר. ּוְלַחֵבּ ָהֶעְליֹוָנה,. ה. ָנּ ֹוַשׁ ַהּשׁ ֶאת.

ְלַטֲהֵרנּו. ָמה. ּוְנָשׁ רּוַח. ְלֶנֶפׁש. ַפע. ֶשׁ ָלנּו. ְך. ֵשׁ ִיָמּ ם. ׁ ּוִמָשּ ְוֵרעּות,. ְוַאֲחָוה.

ְלָדִוד. . ָסַלְחָתּ ֶשׁ מֹו. ְכּ ֵעינּו,. ׁ ָשּ ְפּ ר. ּוְלַכֵפּ אֵתינּו. ַחטֹּ ְוִלְסלַֹח. ֵמֲעֹונֹוֵתינּו.

אְתָך.לֹא. ם.ְיָי.ֶהֱעִביר.ַחָטּ ֱאַמר,.ַגּ ֶנּ מֹו.ֶשׁ ָאַמר.ִמְזמֹוִרים.ֵאּלּו.ְלָפֶניָך,.ְכּ ֶשׁ

ֶהם. נּו.ַעד.ְמלֹאת.ְשנֹוֵתינּו.ָבּ ֵחנּו.ֵמָהעֹוָלם.ַהֶזּה.קֶֹדם.ְזַמֵנּ ָקּ מּות..ְוַאל.ִתּ ָתּ

ֶלְך. ִוד.ַהֶמּ ַחְתנּו..ּוְזכּות.ָדּ ר.ִשׁ ן.ֵאת.ֲאֵשֶ ּנּוַכל.ְלַתֵקּ ֹאֶפן.ֶשׁ ָנה.ְבּ ְבִעים.ָשׁ ִשׁ

ֵאֶליָך. ׁשּוֵבנּו. ַעד. ָך. ַאְפּ ֲאִריְך. ַתּ ֶשׁ ֲעֵדנּו,. ּוַבּ ָעֵלינּו. ָיֵגן. לֹום. ׁ ַהָשּ ָעָליו.

ְכִתיב,.ְוַחּנֹוִתי. ִדּ נּו,.ְכּ ם.ָחֵנּ ַנת.ִחָנּ ֵלָמה.ְלָפֶניָך..ּוֵמאֹוַצר.ַמְתּ ְתׁשּוָבה.ְשׁ ִבּ

ָאנּו.אֹוְמִרים.ְלָפֶניָך. ם.ֶשׁ ר.ֲאַרֵחם..ּוְכֵשׁ י.ֶאת.ֲאֵשֶ ר.ָאֹחן.ְוִרַחְמִתּ ֶאת.ֲאֶשׁ

ָבָחה. ּוְשׁ יר. ִשׁ ֱאלֵֹהינּו. ְיָי. ְלָפֶניָך. לֹוַמר. ה. ִנְזֶכּ ְך. ָכּ ַהֶזּה,. עֹוָלם. ָבּ יָרה. ִשׁ

יר. רֹון.ְוָלִשׁ ׁ ֶלת.ַהָשּ ְתעֹוֵרר.ֲחַבֶצּ ים.ִתּ ִהִלּ א..ְוַעל־ְיֵדי.ֲאִמיַרת.ְתּ ָלעֹוָלם.ַהָבּ

ֵבית. ְבּ ְוָהָדר. הֹוד. ָלּה,. ן. ִנָתּ ָבנֹון. ַהְלּ בֹוד. ְכּ ן,. ְוַרֵנּ ִגיַלת. ְבּ ָנִעים. קֹול. ְבּ

ָיֵמינּו.ָאֵמן.ֶסָלה: ְמֵהָרה.ְבּ ֱאלֵֹהינּו,.ִבּ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ ָמהּתִ שנטַהְקּדָ

ים יֹאַמר ֶזה: ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ַיְתִחיל ּבַ קֹוֶדם ׁשֶ

ְזִמרֹות. תֹוָדה,.ּבִ ָמה.ָפָניו.ּבְ ֵענּו:.ְנַקּדְ ָנה.ַליהָֹוה,.ָנִריָעה.ְלצּור.ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ
ל.ֱאלִֹהים:. דֹול.ַעל.ּכָ דֹול.ְיהָֹוה,.ּוֶמֶלְך.ּגָ י.ֵאל.ּגָ ָנִריַע.לֹו:.ּכִ

ם.ִיחּוד. ַח.ֶאת.ּבֹוְרִאי..ְלׁשֵ ּבֵ ּוְלׁשַ ל. ּוְלַהּלֵ י.ְלהֹודֹות. ּפִ ן.ֶאת. ֲהֵריִני ְמַזּמֵ

ַההּוא. ַעל־ְיֵדי. ּוְרִחימּו. ְדִחילּו. ּבִ ּה. ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא. ִריְך. ּבְ א. ֻקְדׁשָ

ָרֵאל: ל.ִיׂשְ ם.ּכָ ׁשֵ ָטִמיר.ְוֶנְעָלם.ּבְ

ָרה ִמְזמֹוִרים טֹוב לֹוַמר זֹאת ִלְפֵני ָהֲעָשׂ

ְלָכל. ֵאּלּו. ים. ִהּלִ ּתְ ִמְזמֹוֵרי. ָרה. ָהֲעָשׂ ֲאִמיַרת. ַבּ ַעְצִמי. ר. ְמַקֵשׁ ֲהֵריִני 

ּים. ָהֲאִמִתּ יִקים. ִדּ ַהַצּ ּוְלָכל. דֹוֵרנּו,. ְבּ ֶשׁ ִיּם. ָהֲאִמִתּ יִקים. ִדּ ַהַצּ

יק. דֹוׁש.ַצִדּ נּו.ַהָקּ ה,.ּוִבְפָרט.ְלַרֵבּ ָאֶרץ.ֵהָמּ ר.ָבּ ים.ֲאֵשֶׁ ׁשֹוְכֵני.ָעָפר.ְקדֹוִשׁ

ְמָחה,.ַנ. ן.ׂשִ ן.ֵפיֶגא.ּבֶ נּו.ַנְחָמן.ֶבּ ְיסֹוד.עֹוָלם.ַנַחל.נֹוֵבַע.ְמקֹור.ָחְכָמה,.ַרֵבּ

ִמְזמֹוֵרי. ָרה. ָהֲעָשׂ ֵאלּו. לֹוַמר. ן. ּקֵ ְוּתִ ָלה. ּגִ ֲאֶשר. ֵמאּוָמן,. ַנְחָמן. ַנְחָמ. ַנְח.

ָרֵאל,.ָאֵמן.. ל.ִיְשׂ ִרית,.ְזכּוָתם.ָיֵגן.ָעֵלינּו.ְוַעל.ָכּ ּקּון.ַהּבְ ִביל.ּתִ ׁשְ ים.ּבִ ִהּלִ ּתְ

ֵאּלּו,. ים. ִהּלִ ּתְ יְטל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ אֹוֵמר. ֲאִני. ָנָתם. ּוָ ּכַ ְוַעל. ם. ְעּתָ ּדַ ְוַעל 

ְנִגיָנה. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ ל. ּכָ ּוְלַגּלֹות. ְלעֹוֵרר. ה. ֶאְזּכֶ ְוכָֹחם. ּוִבְזכּוָתם.

יר,.ִנּצּוַח,. יל,.ׁשִ ּכִ ָרָכה,.ַמׂשְ ֵרי,.ּבְ ֵהם:.ַאׁשְ ים,.ׁשֶ ִהּלִ ֶהם.ֵסֶפר.ּתְ ֱאַמר.ּבָ ּנֶ ׁשֶ

פּול,. ּכָ ׁשּוט,. ּפָ יר. ׁשִ ֵהם:. ׁשֶ ַהְללּוָיּה,. ִמְזמֹור,. הֹוָדָאה,. ה,. ִפּלָ ּתְ ִנּגּון,.

דֹוׁש..ּוִבְזכּות. דֹול.ְוַהָקּ ְמָך.ַהְמֻיָחד.ַהּגָ ׁשִ לּוִלים.ּבְ ֵהם.ּכְ ע,.ׁשֶ ש,.ְמֻרּבָ ּלָ ְמׁשֻ

ֶזה(:. ֵהם.ֵאל.ֱאלִֹהים.)ּכָ ִמּלּוָאם,.ׁשֶ ים.ָהֵאּלּו.ּבְ דֹוׁשִ מֹות.ַהּקְ ֵני.ׁשְ ְוכַֹח.ַהׁשְ

ר. ִמְסּפַ ר.תפ"ה,.ּכְ ִמְסּפָ ֵהם.עֹוִלים.ּבְ ָאֶלף.ָלֶמד,.ָאֶלף.ָלֶמד.ֵהי.יֹוד.ֵמם,.ׁשֶ

ָלִלי,. ּקּון.ַהּכְ הּוא.ּתִ ִרית,.ׁשֶ ִני.ְלִתּקּון.ַהּבְ ַזּכֵ מֹות.ּתְ ֵ כַֹח.ֵאלּו.ַהּשׁ ים,.ּבְ ִהּלִ ּתְ

ָאֵמן:



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ טזּתִ שס

טז

. י.ָחִסיִתי.ָבְך:א. ְמֵרִני.ֵאל.ּכִ ם.ְלָדִוד,.ׁשָ ִמְכּתָ

. ל.ָעֶליָך:ב. ה,.טֹוָבִתי.ּבַ .ַליהָֹוה.ֲאדָֹני.ָאּתָ ָאַמְרּתְ

. ל.ֶחְפִצי.ָבם:ג. יֵרי.ּכָ ה,.ְוַאּדִ ָאֶרץ.ֵהּמָ ר.ּבָ ים.ֲאׁשֶ ִלְקדֹוׁשִ

. א.ד. ָ ם,.ּוַבל.ֶאׂשּ יֶהם.ִמּדָ יְך.ִנְסּכֵ ל.ַאּסִ בֹוָתם.ַאֵחר.ָמָהרּו,.ּבַ ִיְרּבּו.ַעּצְ
ָפָתי: מֹוָתם.ַעל.ׂשְ ֶאת.ׁשְ

. ה.ּתֹוִמיְך.ּגֹוָרִלי:ה. ְיהָֹוה.ְמָנת.ֶחְלִקי.ְוכֹוִסי,.ַאּתָ

. ְפָרה.ָעָלי:ו. ִעִמים,.ַאף.ַנֲחָלת.ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים.ָנְפלּו.ִלי.ּבַ

. רּוִני.ִכְליֹוָתי:ז. ר.ְיָעָצִני,.ַאף.ֵלילֹות.ִיּסְ ֲאָבֵרְך.ֶאת.ְיהָֹוה.ֲאׁשֶ

. ל.ֶאּמֹוט:ח. י.ִמיִמיִני.ּבַ י.ָתִמיד,.ּכִ יִתי.ְיהָֹוה.ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ

. ּכֹן.ָלֶבַטח:ט. ִרי.ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי,.ַאף.ּבְ ֶגל.ּכְ י.ַוּיָ ַמח.ִלּבִ ָלֵכן.ׂשָ

. ַחת:י. ן.ֲחִסיְדָך.ִלְראֹות.ׁשָ אֹול,.לֹא.ִתּתֵ י.ִלׁשְ י.לֹא.ַתֲעזֹב.ַנְפׁשִ ּכִ

. יִמיְנָך.יא. ֶניָך,.ְנִעמֹות.ּבִ ָמחֹות.ֶאת.ּפָ ים,.ׂשַֹבע.ׂשְ ּתֹוִדיֵעִני.ֹאַרח.ַחּיִ
ֶנַצח:

לב

. סּוי.ֲחָטָאה:א. ע.ּכְ ׁשַ ֵרי.ְנׂשּוי.ּפֶ יל,.ַאׁשְ ּכִ ְלָדִוד.ַמׂשְ

. ה:ב. רּוחֹו.ְרִמּיָ ֵרי.ָאָדם.לֹא.ַיְחׁשֹב.ְיהָֹוה.לֹו.ָעֹון,.ְוֵאין.ּבְ ַאׁשְ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ שסאמאּתִ

. ל.ַהּיֹום:ג. ֲאָגִתי.ּכָ ׁשַ לּו.ֲעָצָמי,.ּבְ י.ּבָ ּתִ י.ֶהֱחַרׁשְ ּכִ

. ַקִיץ.ד. ַחְרבֵֹני. ּבְ י. ּדִ ְלׁשַ ְך. ֶנְהּפַ ָיֶדָך,. ָעַלי. ד. ְכּבַ ּתִ ָוַלְיָלה. יֹוָמם. י. ּכִ
ֶסָלה:

. ַעי.ה. ְפׁשָ ֲעֵלי. אֹוֶדה. י. ָאַמְרּתִ יִתי,. ִכּסִ לֹא. ַוֲעֹוִני. אֹוִדיֲעָך. אִתי. ַחּטָ
אִתי.ֶסָלה: אָת.ֲעֹון.ַחּטָ ה.ָנׂשָ ַליהָֹוה,.ְוַאּתָ

. ַמִים.ו. ֶטף. ְלׁשֵ ַרק. ְלֵעת.ְמצֹא,. ֵאֶליָך. ָחִסיד. ל. ּכָ ל. ּלֵ ִיְתּפַ זֹאת. ַעל.
יעּו: ים.ֵאָליו.לֹא.ַיּגִ ַרּבִ

. סֹוְבֵבִני.ֶסָלה:ז. ט.ּתְ י.ַפּלֵ ֵרִני,.ָרּנֵ ּצְ ר.ּתִ ה.ֵסֶתר.ִלי***.ִמּצַ ַאּתָ

. ֶדֶרְך.זּו.ֵתֵלְך,.ִאיֲעָצה.ָעֶליָך.ֵעיִני:ח. יְלָך.ְואֹוְרָך.ּבְ ּכִ ַאׂשְ

. ל.ט. ֶמֶתג.ָוֶרֶסן.ֶעְדיֹו.ִלְבלֹום.ּבַ ֶפֶרד.ֵאין.ָהִבין,.ּבְ סּוס.ּכְ ְהיּו.ּכְ ַאל.ּתִ
ְקרֹב.ֵאֶליָך:

. יהָֹוה.ֶחֶסד.ְיסֹוְבֶבּנּו:י. ע,.ְוַהּבֹוֵטַח.ּבַ ים.ַמְכאֹוִבים.ָלָרׁשָ ַרּבִ

. ֵרי.ֵלב:יא. ל.ִיׁשְ יִקים,.ְוַהְרִנינּו.ּכָ ְמחּו.ַביהָֹוה.ְוִגילּו.ַצּדִ ׂשִ

מא

. ַח.ִמְזמֹור.ְלָדִוד:א. ַלְמַנּצֵ

. ֵטהּו.ְיהָֹוה:ב. יֹום.ָרָעה.ְיַמּלְ ל,.ּבְ יל.ֶאל.ּדָ ּכִ ֵרי.ַמׂשְ ַאׁשְ

. ֶנֶפׁש.ֹאְיָביו:ג. ֵנהּו.ּבְ ּתְ ָאֶרץ,.ְוַאל.ּתִ ר.ּבָ ַ הּו.ְוֻאׁשּ ְמֵרהּו.ִויַחּיֵ ְיהָֹוה.ִיׁשְ

. .ְבָחְליֹו:ד. בֹו.ָהַפְכּתָ ּכָ ל.ִמׁשְ ָוי,.ּכָ ְיהָֹוה.ִיְסָעֶדּנּו.ַעל.ֶעֶרׂש.ּדְ

אן ָצִריְך ְלַהְפִסיק ְמַעט )לקו"מ ח"א ִסיָמן רי"ג(  *** ּכָ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ מבּתִ שסב

. י.ָחָטאִתי.ָלְך:ה. י.ּכִ ִני,.ְרָפָאה.ַנְפׁשִ י.ְיהָֹוה.ָחּנֵ ֲאִני.ָאַמְרּתִ

. מֹו:ו. אֹוְיַבי.יֹאְמרּו.ַרע.ִלי,.ָמַתי.ָימּות.ְוָאַבד.ׁשְ

. ר:ז. ץ.ָאֶון.לֹו,.ֵיֵצא.ַלחּוץ.ְיַדּבֵ ר,.ִלּבֹו.ִיְקּבָ ְוא.ְיַדּבֵ א.ִלְראֹות.ׁשָ ְוִאם.ּבָ

. בּו.ָרָעה.ִלי:ח. ל.ׂשְֹנָאי,.ָעַלי.ַיְחׁשְ ַיַחד.ָעַלי.ִיְתַלֲחׁשּו.ּכָ

. ַכב.לֹא.יֹוִסיף.ָלקּום:ט. ר.ׁשָ ַעל.ָיצּוק.ּבֹו,.ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר.ּבְ ּדְ

. יל.ָעַלי.ָעֵקב:י. י.בֹו.אֹוֵכל.ַלְחִמי,.ִהְגּדִ ַטְחּתִ ר.ּבָ לֹוִמי.ֲאׁשֶ ם.ִאיׁש.ׁשְ ּגַ

. ָמה.ָלֶהם:יא. ּלְ ִני.ַוֲהִקיֵמִני,.ַוֲאׁשַ ה.ְיהָֹוה.ָחּנֵ ְוַאּתָ

. י.לֹא.ָיִריַע.ֹאְיִבי.ָעָלי:יב. י,.ּכִ .ּבִ י.ָחַפְצּתָ י.ּכִ זֹאת.ָיַדְעּתִ ּבְ

. יֵבִני.ְלָפֶניָך.ְלעֹוָלם:יג. ּצִ י,.ַוּתַ .ּבִ ַמְכּתָ י.ּתָ ֻתּמִ ַוֲאִני.ּבְ

. ָרֵאל.ֵמָהעֹוָלם.ְוַעד.ָהעֹוָלם,.ָאֵמן.ְוָאֵמן:יד. רּוְך.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהי.ִיׂשְ ּבָ

מב

. יל.ִלְבֵני.קַֹרח:א. ּכִ ַח.ַמׂשְ ַלְמַנּצֵ

. י.ַתֲערֹג.ֵאֶליָך.ֱאלִֹהים:ב. ן.ַנְפׁשִ ֲערֹג.ַעל.ֲאִפיֵקי.ָמִים,.ּכֵ ל.ּתַ ַאּיָ ּכְ

. ֵני.ֱאלִֹהים:ג. י.ֵלאלִֹהים.ְלֵאל.ָחי,.ָמַתי.ָאבֹוא.ְוֵאָרֶאה.ּפְ ָצְמָאה.ַנְפׁשִ

. ה.ד. ל.ַהּיֹום.ַאּיֵ ֱאֹמר.ֵאַלי.ּכָ י.ִדְמָעִתי.ֶלֶחם.יֹוָמם.ָוָלְיָלה,.ּבֶ ָהְיָתה.ּלִ
ֱאלֶֹהיָך:

. ם.ַעד.ה. ּדֵ ֶאּדַ ְך. ּסָ ּבַ י.ֶאֱעבֹר. ּכִ י,. ַנְפׁשִ ָכה.ָעַלי. ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה. ֶאְזּכְ ה. ֵאּלֶ
ה.ְותֹוָדה.ָהמֹון.חֹוֵגג: קֹול.ִרּנָ ית.ֱאלִֹהים,.ּבְ ּבֵ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ שסגנטּתִ

. עֹוד.ו. י. ּכִ ֵלאלִֹהים. הֹוִחיִלי. ָעָלי,. ֱהִמי. ַוּתֶ י. ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי. ׁשְ ּתִ ַמה.
ָניו: אֹוֶדּנּו.ְיׁשּועֹות.ּפָ

. ן.ז. ַיְרּדֵ ֵמֶאֶרץ. ְרָך. ֶאְזּכָ ן. ַעל־ּכֵ ּתֹוָחח,. ִתׁשְ י. ַנְפׁשִ ָעַלי. ֱאלַֹהי,.
ְוֶחְרמֹוִנים.ֵמַהר.ִמְצָער:

. יָך.ָעַלי.ח. ֶריָך.ְוַגּלֶ ּבָ ל.ִמׁשְ הֹום.קֹוֵרא.ְלקֹול.ִצּנֹוֶריָך,.ּכָ הֹום.ֶאל.ּתְ ּתְ
ָעָברּו:

. י:ט. ה.ְלֵאל.ַחּיָ ִפּלָ י.ּתְ ירֹה.ִעּמִ ְיָלה.ׁשִ ה.ְיהָֹוה.ַחְסּדֹו.ּוַבּלַ יֹוָמם.ְיַצּוֶ

. ַלַחץ.י. ּבְ ֵאֵלְך. קֵֹדר. ה. ָלּמָ ִני,. ַכְחּתָ ׁשְ ָלָמה. ַסְלִעי. ְלֵאל. אֹוְמָרה.
אֹוֵיב:

. ה.יא. ַאּיֵ ַהּיֹום. ל. ּכָ ֵאַלי. ָאְמָרם. ּבְ צֹוְרָרי,. ֵחְרפּוִני. ַעְצמֹוַתי. ּבְ ֶרַצח. ּבְ
ֱאלֶֹהיָך:

. י.עֹוד.יב. ֱהִמי.ָעָלי,.הֹוִחיִלי.ֵלאלִֹהים.ּכִ י.ּוַמה.ּתֶ ּתֹוֲחִחי.ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה.ּתִ
ַני.ֵואלָֹהי: אֹוֶדּנּו,.ְיׁשּועֹת.ּפָ

נט

. ְמרּו.ֶאת.א. ׁשְ ַוּיִ אּול. ׁשָ לַֹח. ׁשְ ּבִ ם,. ִמְכּתָ ְלָדִוד. ֵחת. ׁשְ ּתַ ַאל. ַח. ַלְמַנּצֵ
ִית.ַלֲהִמיתֹו: ַהּבַ

. ֵבִני:ב. ּגְ ׂשַ ִמְתקֹוְמַמי.ּתְ יֵלִני.ֵמֹאְיַבי,.ֱאלָֹהי,.ּמִ ַהּצִ

. יֵעִני:ג. י.ָדִמים.הֹוׁשִ יֵלִני.ִמּפֲֹעֵלי.ָאֶון,.ּוֵמַאְנׁשֵ ַהּצִ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ נטּתִ שסד

. אִתי.ד. ִעי.ְולֹא.ַחּטָ י,.ָיגּורּו.ָעַלי.ַעִזים,.לֹא.ִפׁשְ ה.ָאְרבּו.ְלַנְפׁשִ י.ִהּנֵ ּכִ
ְיהָֹוה.:

. ִלי.ָעֹון.ְירּוצּון.ְוִיּכֹוָננּו,.עּוָרה.ִלְקָראִתי.ּוְרֵאה:ה. ּבְ

. ל.ו. ָרֵאל,.ָהִקיָצה.ִלְפקֹד.ּכָ ה.ְיהָֹוה.ֱאלִֹהים.ְצָבאֹות.ֱאלֵֹהי.ִיׂשְ ְוַאּתָ
ל.ּבְֹגֵדי.ָאֶון.ֶסָלה: ֹחן.ּכָ ַהּגֹוִים,.ַאל.ּתָ

. ֶלב.ִויסֹוְבבּו.ִעיר:ז. ָיׁשּובּו.ָלֶעֶרב.ֶיֱהמּו.ַכּכָ

. י.ִמי.ׁשֵֹמַע:ח. ְפתֹוֵתיֶהם,.ּכִ ׂשִ ִפיֶהם.ֲחָרבֹות.ּבְ יעּון.ּבְ ה.ַיּבִ ִהּנֵ

. ְלַעג.ְלָכל.ּגֹוִים:ט. ַחק.ָלמֹו,.ּתִ ׂשְ ה.ְיהָֹוה.ּתִ ְוַאּתָ

. י:י. ּבִ ּגַ י.ֱאלִֹהים.ִמׂשְ ֹמָרה,.ּכִ ֻעּזֹו.ֵאֶליָך.ֶאׁשְ

. ֵמִני,.ֱאלִֹהים.ַיְרֵאִני.ְבׁשְֹרָרי:יא. י.ְיַקּדְ ֱאלֵֹהי.ַחְסּדִ

. נּו.יב. י,.ֲהִניֵעמֹו.ְבֵחיְלָך.ְוהֹוִריֵדמֹו,.ָמִגּנֵ חּו.ַעּמִ ּכְ ן.ִיׁשְ ַהְרֵגם.ּפֶ ַאל.ּתַ
ֲאדָֹני:

. ַחׁש.יג. ּוִמּכַ ּוֵמָאָלה. ִבְגאֹוָנם,. ְכדּו. ְוִיּלָ ָפֵתימֹו. ׂשְ ַבר. ּדְ ימֹו. ּפִ את. ַחּטַ
רּו: ְיַסּפֵ

. ַיֲעקֹב.ְלַאְפֵסי.יד. ל.ּבְ י.ֱאלִֹהים.ֹמשֵׁ ה.ְוֵאיֵנמֹו,.ְוֵיְדעּו.ּכִ ּלֵ ה.ְבֵחָמה.ּכַ ּלֵ ּכַ
ָהָאֶרץ.ֶסָלה:

. ֶלב.ִויסֹוְבבּו.ִעיר:טו. בּו.ָלֶעֶרב.ֶיֱהמּו.ַכּכָ ְוָיׁשֻ

. ִלינּו:טז. עּו.ַוּיָ ּבְ ה.ְיִניעּון.ֶלֱאכֹל,.ִאם.לֹא.ִיׂשְ ֵהּמָ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ שסהעזּתִ

. ב.ִלי.ּוָמנֹוס.יז. ּגָ י.ָהִייָת.ִמׂשְ ָך,.ּכִ ן.ַלּבֶֹקר.ַחְסּדֶ ָך.ַוֲאַרּנֵ יר.ֻעּזֶ ַוֲאִני.ָאׁשִ
יֹום.ַצר.ִלי: ּבְ

. י:יח. י.ֱאלֵֹהי.ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י.ֱאלִֹהים.ִמׂשְ ָרה,.ּכִ י.ֵאֶליָך.ֲאַזּמֵ ֻעּזִ

עז

. ַח.ַעל.ְידּותּון.ְלָאָסף.ִמְזמֹור:א. ַלְמַנּצֵ

. קֹוִלי.ֶאל.ֱאלִֹהים.ְוֶאְצָעָקה,.קֹוִלי.ֶאל.ֱאלִֹהים.ְוַהֲאִזין.ֵאָלי:ב.

. ֵמֲאָנה.ג. ָתפּוג,. ְולֹא. ָרה. ִנּגְ ַלְיָלה. ָיִדי. י,. ּתִ ָרׁשְ ּדָ ֲאדָֹני. ָצָרִתי. יֹום. ּבְ
י: ֵחם.ַנְפׁשִ ִהּנָ

. ף.רּוִחי.ֶסָלה:ד. יָחה.ְוִתְתַעּטֵ ָרה.ֱאלִֹהים.ְוֶאֱהָמָיה,.ָאׂשִ ֶאְזּכְ

. ר:ה. י.ְולֹא.ֲאַדּבֵ ֻמרֹות.ֵעיָני,.ִנְפַעְמּתִ .ׁשְ ָאַחְזּתָ

. נֹות.עֹוָלִמים:ו. ֶדם,.ׁשְ י.ָיִמים.ִמּקֶ ְבּתִ ַ ִחׁשּ

. ׂש.רּוִחי:ז. יָחה,.ַוְיַחּפֵ ְיָלה,.ִעם.ְלָבִבי.ָאׂשִ ּלָ ָרה.ְנִגיָנִתי.ּבַ ֶאְזּכְ

. ַהְלעֹוָלִמים.ִיְזַנח.ֲאדָֹני,.ְולֹא.יִֹסיף.ִלְרצֹות.עֹוד:ח.

. ַמר.ֹאֶמר.ְלדֹר.ָודֹר:ט. ֶהָאֵפס.ָלֶנַצח.ַחְסּדֹו,.ּגָ

. ַאף.ַרֲחָמיו.ֶסָלה:י. ַכח.ַחּנֹות.ֵאל,.ִאם.ָקַפץ.ּבְ ֲהׁשָ

. נֹות.ְיִמין.ֶעְליֹון:יא. ָוֹאַמר.ַחּלֹוִתי.ִהיא,.ׁשְ

. ְלֶאָך:יב. ֶדם.ּפִ ָרה.ִמּקֶ י.ֶאְזּכְ ֶאְזּכֹור.ַמַעְלֵלי.ָיּה,.ּכִ

. יָחה:יג. ֳעֶלָך,.ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך.ָאׂשִ ְוָהִגיִתי.ְבָכל.ּפָ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ צּתִ שסו

. אלִֹהים:יד. דֹול.ּכֵ ָך,.ִמי.ֵאל.ּגָ ְרּכֶ ּקֶֹדׁש.ּדַ ֱאלִֹהים,.ּבַ

. ָך:טו. ים.ֻעּזֶ .ָבַעּמִ ה.ֶפֶלא,.הֹוַדְעּתָ ה.ָהֵאל.עֹׂשֵ ַאּתָ

. ֵני.ַיֲעקֹב.ְויֹוֵסף.ֶסָלה:טז. ָך,.ּבְ ְזרֹוַע.ַעּמֶ .ּבִ ַאְלּתָ ּגָ

. זּו.ְתהֹמֹות:יז. ִים.ָיִחילּו,.ַאף.ִיְרּגְ ִים.ֱאלִֹהים,.ָראּוָך.ּמַ ָראּוָך.ּמַ

. כּו:יח. ָחִקים,.ַאף.ֲחָצֶציָך.ִיְתַהּלָ זְֹרמּו.ַמִים.ָעבֹות,.קֹול.ָנְתנּו.ׁשְ

. ְרַעׁש.ָהָאֶרץ:יט. ֵבל,.ָרְגָזה.ַוּתִ ל.ֵהִאירּו.ְבָרִקים.ּתֵ ְלּגַ ּגַ קֹול.ַרַעְמָך.ּבַ

. בֹוֶתיָך.לֹא.נָֹדעּו:כ. ים,.ְוִעּקְ ַמִים.ַרּבִ ִביְלָך.ּבְ ָך.ּוׁשְ ְרּכֶ ם.ּדַ ּיָ ּבַ

. ה.ְוַאֲהרֹן:כא. ַיד.ֹמשֶׁ ָך,.ּבְ ָנִחיָת.ַכּצֹאן.ַעּמֶ

צ

. דֹר.א. נּו.ּבְ ה.ָהִייָת.ּלָ ה.ִאיׁש.ָהֱאלִֹהים,.ֲאדָֹני.ָמעֹון.ַאּתָ ה.ְלֹמשֶׁ ִפּלָ ּתְ
ָודֹר:

. עֹוָלם.ב. ַעד. ּוֵמעֹוָלם. ְוֵתֵבל,. ֶאֶרץ. חֹוֵלל. ַוּתְ דּו. ֻיּלָ ָהִרים. ֶטֶרם. ּבְ
ה.ֵאל: ַאּתָ

. א,.ַוּתֹאֶמר.ׁשּובּו.ְבֵני.ָאָדם:ג. ּכָ ב.ֱאנֹוׁש.ַעד.ּדַ ׁשֵ ּתָ

. מּוָרה.ד. ְוַאׁשְ ַיֲעבֹר,. י. ּכִ ֶאְתמֹול. יֹום. ּכְ ֵעיֶניָך. ּבְ ִנים. ׁשָ ֶאֶלף. י. ּכִ
ְיָלה: ַבּלָ

. ָחִציר.ַיֲחלֹף:ה. ּבֶֹקר.ּכֶ ָנה.ִיְהיּו,.ּבַ ם.ׁשֵ ְזַרְמּתָ

. ּבֶֹקר.ָיִציץ.ְוָחָלף,.ָלֶעֶרב.ְימֹוֵלל.ְוָיֵבׁש:ו. ּבַ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ שסזקהּתִ

. ָך,.ּוַבֲחָמְתָך.ִנְבָהְלנּו:ז. י.ָכִלינּו.ְבַאּפֶ ּכִ

. ֶניָך:ח. ָך,.ֲעֻלֵמנּו.ִלְמאֹור.ּפָ ה.ֲעֹונֵֹתינּו.ְלֶנְגּדֶ ּתָ ׁשַ

. ֵנינּו.ְכמֹו.ֶהֶגה:ט. ינּו.ׁשָ ּלִ נּו.ְבֶעְבָרֶתָך,.ּכִ י.ָכל.ָיֵמינּו.ּפָ ּכִ

. ָנה,.י. מֹוִנים.ׁשָ ְגבּורֹת.ׁשְ ָנה,.ְוִאם.ּבִ ְבִעים.ׁשָ נֹוֵתינּו.ָבֶהם.ׁשִ ְיֵמי.ׁשְ
ֻעָפה: י.ָגז.ִחיׁש.ַוּנָ ם.ָעָמל.ָוָאֶון,.ּכִ ְוָרְהּבָ

. ָך,.ּוְכִיְרָאְתָך.ֶעְבָרֶתָך:יא. ִמי.יֹוֵדַע.עֹז.ַאּפֶ

. ן.הֹוַדע,.ְוָנִבא.ְלַבב.ָחְכָמה:יב. ִלְמנֹות.ָיֵמינּו.ּכֵ

. ֵחם.ַעל.ֲעָבֶדיָך:יג. ׁשּוָבה.ְיהָֹוה.ַעד.ָמָתי,.ְוִהּנָ

. ָכל.ָיֵמינּו:יד. ְמָחה.ּבְ ָנה.ְוִנׂשְ ָך,.ּוְנַרּנְ ֵענּו.ַבּבֶֹקר.ַחְסּדֶ ּבְ ׂשַ

. נֹות.ָרִאינּו.ָרָעה:טו. יָתנּו,.ׁשְ ימֹות.ִעּנִ ֵחנּו.ּכִ ּמְ ׂשַ

. ֵניֶהם:טז. ֵיָרֶאה.ֶאל.ֲעָבֶדיָך.ָפֳעֶלָך,.ַוֲהָדְרָך.ַעל.ּבְ

. ָעֵלינּו,.יז. ּכֹוְנָנה. ָיֵדינּו. ה. ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,. ֱאלֵֹהינּו. ֲאדָֹני. נַֹעם. ִויִהי.
ה.ָיֵדינּו.ּכֹוְנֵנהּו: ּוַמֲעׂשֵ

קה

. ים.ֲעִלילֹוָתיו:א. מֹו,.הֹוִדיעּו.ָבַעּמִ הֹודּו.ַליהָֹוה.ִקְראּו.ִבׁשְ

. ָכל.ִנְפְלאֹוָתיו:ב. יחּו.ּבְ רּו.לֹו,.ׂשִ ירּו.לֹו.ַזּמְ ׁשִ

. י.ְיהָֹוה:ג. ַמח.ֵלב.ְמַבְקׁשֵ ם.ָקְדׁשֹו,.ִיׂשְ ׁשֵ ִהְתַהְללּו.ּבְ

. ִמיד:ד. ׁשּו.ָפָניו.ּתָ ּקְ ְרׁשּו.ְיהָֹוה.ְוֻעּזֹו,.ּבַ ּדִ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ קהּתִ שסח

. ֵטי.ִפיו:ה. ּפְ ה,.ֹמְפָתיו.ּוִמׁשְ ר.ָעׂשָ ִזְכרּו.ִנְפְלאֹוָתיו.ֲאׁשֶ

. ִחיָריו:ו. ֵני.ַיֲעקֹב.ּבְ ֶזַרע.ַאְבָרָהם.ַעְבּדֹו,.ּבְ

. ָטיו:ז. ּפָ ָכל.ָהָאֶרץ.ִמׁשְ הּוא.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהינּו,.ּבְ

. ה.ְלֶאֶלף.ּדֹור:ח. ָבר.ִצּוָ ִריתֹו,.ּדָ ָזַכר.ְלעֹוָלם.ּבְ

. ָחק:ט. בּוָעתֹו.ְלִיׂשְ ַרת.ֶאת.ַאְבָרָהם,.ּוׁשְ ר.ּכָ ֲאׁשֶ

. ִרית.עֹוָלם:י. ָרֵאל.ּבְ ֲעִמיֶדָה.ְלַיֲעקֹב.ְלֹחק,.ְלִיׂשְ ַוּיַ

. ָנַען,.ֶחֶבל.ַנֲחַלְתֶכם:יא. ן.ֶאת.ֶאֶרץ.ּכְ ֵלאֹמר.ְלָך.ֶאּתֵ

. ּה:יב. ְמַעט.ְוָגִרים.ּבָ ר,.ּכִ ְהיֹוָתם.ְמֵתי.ִמְסּפָ ּבִ

. ְמָלָכה.ֶאל.ַעם.ַאֵחר:יג. כּו.ִמּגֹוי.ֶאל.ּגֹוי,.ִמּמַ ְתַהּלְ ַוּיִ

. ָקם,.ַוּיֹוַכח.ֲעֵליֶהם.ְמָלִכים:יד. יַח.ָאָדם.ְלָעׁשְ לֹא.ִהּנִ

. ֵרעּו:טו. יָחי,.ְוִלְנִביַאי.ַאל.ּתָ עּו.ִבְמׁשִ ּגְ ַאל.ּתִ

. ָבר:טז. ה.ֶלֶחם.ׁשָ ל.ַמּטֵ ְקָרא.ָרָעב.ַעל.ָהָאֶרץ,.ּכָ ַוּיִ

. ר.יֹוֵסף:יז. ַלח.ִלְפֵניֶהם.ִאיׁש,.ְלֶעֶבד.ִנְמּכַ ׁשָ

. ָאה.ַנְפׁשֹו:יח. ְרֶזל.ּבָ ֶבל.ַרְגלֹו,.ּבַ ִעּנּו.ַבּכֶ

. ַעד.ֵעת.ּבֹא.ְדָברֹו,.ִאְמַרת.ְיהָֹוה.ְצָרָפְתהּו:יט.

. ֵחהּו:כ. ים.ַוְיַפּתְ ל.ַעּמִ יֵרהּו,.ֹמשֵׁ ַלח.ֶמֶלְך.ַוַיּתִ ׁשָ

. ָכל.ִקְנָינֹו:כא. ל.ּבְ מֹו.ָאדֹון.ְלֵביתֹו,.ּוֹמשֵׁ ׂשָ
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. ם:כב. ַנְפׁשֹו,.ּוְזֵקָניו.ְיַחּכֵ ָריו.ּבְ ֶלְאסֹר.ׂשָ

. ֶאֶרץ.ָחם:כג. ר.ּבְ ָרֵאל.ִמְצָרִים,.ְוַיֲעקֹב.ּגָ בֹא.ִיׂשְ ַוּיָ

. ָריו:כד. ֲעִצֵמהּו.ִמּצָ ֶפר.ֶאת.ַעּמֹו.ְמֹאד,.ַוּיַ ַוּיֶ

. ֲעָבָדיו:כה. ל.ּבַ נֹא.ַעּמֹו,.ְלִהְתַנּכֵ ם.ִלׂשְ ָהַפְך.ִלּבָ

. ַחר.ּבֹו:כו. ר.ּבָ ה.ַעְבּדֹו,.ַאֲהרֹן.ֲאׁשֶ ַלח.ֹמשֶׁ ׁשָ

. ֶאֶרץ.ָחם:כז. ְבֵרי.ֹאתֹוָתיו,.ּוֹמְפִתים.ּבְ מּו.ָבם.ּדִ ׂשָ

. ָברֹו:כח. ְך,.ְולֹא.ָמרּו.ֶאת.ּדְ ְחׁשִ ְך.ַוּיַ ַלח.ֹחשֶׁ ׁשָ

. ָגָתם:כט. ֶמת.ֶאת.ּדְ ָהַפְך.ֶאת.ֵמיֵמיֶהם.ְלָדם,.ַוּיָ

. ַחְדֵרי.ַמְלֵכיֶהם:ל. ִעים,.ּבְ ַרץ.ַאְרָצם.ְצַפְרּדְ ׁשָ

. בּוָלם:לא. ָכל.ּגְ ים.ּבְ ּנִ בֹא.ָערֹב,.ּכִ ָאַמר.ַוּיָ

. ַאְרָצם:לב. ָרד,.ֵאׁש.ֶלָהבֹות.ּבְ ֵמיֶהם.ּבָ ׁשְ ָנַתן.ּגִ

. בּוָלם:לג. ר.ֵעץ.ּגְ ּבֵ ְפָנם.ּוְתֵאָנָתם,.ַוְיׁשַ ְך.ּגַ ַוּיַ

. ר:לד. ה,.ְוֶיֶלק.ְוֵאין.ִמְסּפָ בֹא.ַאְרּבֶ ָאַמר.ַוּיָ

. ִרי.ַאְדָמָתם:לה. ַאְרָצם,.ַוּיֹאַכל.ּפְ ב.ּבְ ל.ֵעׂשֶ ַוּיֹאַכל.ּכָ

. ית.ְלָכל.אֹוָנם:לו. ַאְרָצם,.ֵראׁשִ כֹור.ּבְ ל.ּבְ ְך.ּכָ ַוּיַ

. ל:לז. ָבָטיו.ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף.ְוָזָהב,.ְוֵאין.ּבִ ַוּיֹוִציֵאם.ּבְ

. ם.ֲעֵליֶהם:לח. ְחּדָ י.ָנַפל.ּפַ ֵצאָתם,.ּכִ ַמח.ִמְצַרִים.ּבְ ׂשָ
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. ַרׂש.ָעָנן.ְלָמָסְך,.ְוֵאׁש.ְלָהִאיר.ָלְיָלה:לט. ּפָ

. יֵעם:מ. ּבִ ַמִים.ַיׂשְ ָלו,.ְוֶלֶחם.ׁשָ ֵבא.ׂשְ ַאל.ַוּיָ ׁשָ

. ּיֹות.ָנָהר:מא. ּצִ זּובּו.ָמִים,.ָהְלכּו.ּבַ ַתח.צּור.ַוּיָ ּפָ

. ַבר.ָקְדׁשֹו,.ֶאת.ַאְבָרָהם.ַעְבּדֹו:מב. י.ָזַכר.ֶאת.ּדְ ּכִ

. ִחיָריו:מג. ה.ֶאת.ּבְ ִרּנָ ׂשֹון,.ּבְ ַוּיֹוִצא.ַעּמֹו.ְבׂשָ

. ים.ִייָרׁשּו:מד. ן.ָלֶהם.ַאְרצֹות.ּגֹוִים,.ַוֲעַמל.ְלֻאּמִ ּתֵ ַוּיִ

. יו.ְותֹורָֹתיו.ִיְנצֹרּו,.ַהְללּוָיּה:מה. ְמרּו.ֻחּקָ ֲעבּור.ִיׁשְ ּבַ

קלז

. ָזְכֵרנּו.ֶאת.ִצּיֹון:א. ִכינּו,.ּבְ ם.ּבָ ְבנּו.ּגַ ם.ָיׁשַ ֶבל.ׁשָ ַעל.ַנֲהרֹות.ּבָ

. ּנֹרֹוֵתינּו:ב. ִלינּו.ּכִ תֹוָכּה,.ּתָ ַעל.ֲעָרִבים.ּבְ

. ירּו.ָלנּו.ג. ְמָחה,ׁשִ יר.ְותֹוָלֵלינּו.ׂשִ ְבֵרי.ׁשִ ֵאלּונּו.ׁשֹוֵבינּו.ּדִ ם.ׁשְ י.ׁשָ ּכִ
יר.ִצּיֹון: ִ ִמׁשּ

. יר.ְיהָֹוה,.ַעל.ַאְדַמת.ֵנָכר:ד. יר.ֶאת.ׁשִ ֵאיְך.ָנׁשִ

. ח.ְיִמיִני:ה. ּכַ ׁשְ ָלִים,.ּתִ ֵחְך.ְירּוׁשָ ּכָ ִאם.ֶאׁשְ

. ֶאת.ו. ַאֲעֶלה. לֹא. ִאם. ֵרִכי,. ֶאְזּכְ לֹא. ִאם. י. ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני. ק. ְדּבַ ּתִ
ְמָחִתי: ָלִים.ַעל.רֹאׁש.ׂשִ ְירּוׁשָ

. ָלִים,.ָהֹאְמִרים.ָערּו.ָערּו.ַעד.ז. ְזכֹר.ְיהָֹוה.ִלְבֵני.ֱאדֹום.ֵאת.יֹום.ְירּוׁשָ
ּה: ַהְיסֹוד.ּבָ
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. .ָלנּו:ח. ַמְלּתְ ּגָ מּוֵלְך.ׁשֶ ם.ָלְך.ֶאת.ּגְ ּלֶ ְיׁשַ ֵרי.ׁשֶ דּוָדה,.ַאׁשְ ְ ֶבל.ַהׁשּ ת.ּבָ ּבַ

. ַלע:ט. ץ.ֶאת.עָֹלַלִיְך.ֶאל.ַהּסָ ּיֹאֵחז.ְוִנּפֵ ֵרי.ׁשֶ ַאׁשְ

קנ

. ְרִקיַע.ֻעּזֹו:.א. ָקְדׁשֹו,.ַהְללּוהּו.ּבִ ַהְללּוָיּה.ַהְללּו.ֵאל.ּבְ

. ְדלֹו:ב. רֹב.ּגֻ ַהְללּוהּו.ִבְגבּורָֹתיו.ַהְללּוהּו.ּכְ

. ֵנֶבל.ְוִכּנֹור:ג. ֵתַקע.ׁשֹוָפר,.ַהְללּוהּו.ּבְ ַהְללּוהּו.ּבְ

. ים.ְועּוָגב:ד. ִמּנִ ֹתף.ּוָמחֹול,.ַהְללּוהּו.ּבְ ַהְללּוהּו.ְבּ

. ִצְלְצֵלי.ְתרּוָעה:ה. ַמע,.ַהְללּוהּו.ּבְ ַהְללּוהּו.ְבִצְלְצֵלי.ׁשָ

. ל.ָיּה,.ַהְללּוָיּה:ו. ַהּלֵ ָמה.ּתְ ׁשָ ּכֹל.ַהּנְ

סּוִקים ֵאּלּו: ה ּפְ לֹוׁשָ ְזמֹוִרים יֹאַמר ׁשְ ְלַאַחר ִסּיּום ַהּמִ

ַמח. בּות.ַעּמֹו,.ָיֵגל.ַיֲעקֹב.ִיׂשְ ׁשּוב.ְיהָֹוה.ׁשְ ָרֵאל.ּבְ ּיֹון.ְיׁשּוַעת.ִיׂשְ ן.ִמּצִ ִמי.ִיּתֵ

ְיהָֹוה. ְעְזֵרם. ַוּיַ ָצָרה:. ֵעת. ּבְ ם. ָמעּוּזָ ֵמְיהָֹוה,. יִקים. ַצּדִ ּוְתׁשּוַעת. ָרֵאל:. ִיׂשְ

י.ָחסּו.בֹו: יֵעם.ּכִ ִעים.ְויֹוׁשִ ֵטם.ֵמְרׁשָ ֵטם,.ְיַפּלְ ַוְיַפּלְ
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ָלִלי ה ְלִתּקּון ַהּכְ ִפּלָ ּתְ
י ָנַתן ַזַצ"ל: ה זֹו, ְיָסָדּה מֹוֵרנּו ַרּבִ ִפּלָ ְך טֹוב לֹוַמר ּתְ ַאַחר־ּכָ

יִחי.ָאנִֹכי. עֹוִדי,.ֶיֱעַרב.ָעָליו.ׂשִ ָרה.ֵלאלַֹהי.ּבְ י,.ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַליהָֹוה.ּבְ ָאׁשִ

רּו.לֹו:. ַזּמְ ֵנֶבל.ָעׂשֹור. ּבְ ִכּנֹור,. ּבְ יהָֹוה:.הֹודּו.ַליהָֹוה. ּבַ ַמח. ֶאׂשְ

ְך:.ֲעֵלי.ָעׂשֹור. ָרה.ּלָ ֵנֶבל.ָעׂשֹור.ֲאַזּמְ ְך,.ּבְ יָרה.ּלָ יר.ָחָדׁש.ָאׁשִ ֱאלִֹהים,.ׁשִ

י.ָיֶדיָך. ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך,.ּבְ ִני.ְיהָֹוה.ּבְ ְחּתַ ּמַ י.ׂשִ ִכּנֹור:.ּכִ יֹון.ּבְ ַוֲעֵלי.ָנֶבל,.ֲעֵלי.ִהּגָ

ן: ֲאַרּנֵ

ים,. ֲעׂשִ ל.ַהּמַ מֹות,.ִרּבֹון.ּכָ ׁשָ ל.ַהּנְ ל.עֹוָלם,.ֲאדֹון.ּכֹל,.ּבֹוֵרא.ּכָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ים.ּוַבֲחָסֶדיָך. ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ִני.ּבְ יֵרי.ִזְמָרה,.ָעְזֵרִני.ְוָחּנֵ ׁשִ ַהּבֹוֵחר.ּבְ

ְנִגיָנה. ִמיֵני. ָרה. ָהֲעׂשָ ל. ּכָ ּוְלַגּלֹות. ּוְלהֹוִציא. ְלעֹוֵרר. ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים,.

ים. ִהּלִ ּתְ יְטל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ ֵאּלּו. ּוִבְזכּות. ים.. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ֶהם. ּבָ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ

ֶהם.ֵסֶפר. ּבָ ֱאַמר. ּנֶ ׁשֶ ְנִגיָנה,. ִמיֵני. ָרה. ֲעׂשָ ֶנֶגד. ּכְ ֵהם. ׁשֶ ְלָפֶניָך,. י. ָאַמְרּתִ ׁשֶ

ה,. ִפּלָ ּתְ ִנּגּון,. ִנּצּוַח,. יר,. ׁשִ יל,. ּכִ ַמׂשְ ָרָכה,. ּבְ ֵרי,. ַאׁשְ ֵהם:. ׁשֶ ים,. ִהּלִ ּתְ

סּוִקים.ּוִבְזכּות. ְזמֹוִרים.ּוִבְזכּות.ַהּפְ ְזכּות.ַהּמִ הֹוָדָאה,.ִמְזמֹור,.ַהְללּוָיּה:.ּבִ

ַהּיֹוְצִאים. מֹות. ֵ ְוַהּשׁ ְוַטֲעֵמיֶהם. ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם. ְואֹוִתּיֹוֵתיֶהם. בֹוֵתיֶהם. ּתֵ

לֹום,. ָ ֶלְך,.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ בֹות,.ּוִבְזכּות.ּדָ בֹות.ּוִמּסֹוֵפי.ּתֵ י.ּתֵ ֵמֶהם.ֵמָראׁשֵ

ְיסֹוד. יק. ּדִ ַהּצַ ּוִבְזכּות. ים. ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר. ְסדּו. ּיָ ׁשֶ יִקים,. ַצּדִ ָרה. ָהֲעׂשָ ל. ּכָ ִעם.

ן.ֵפיֶגא,.ַנ.ַנְח.ַנְחָמ.ַנְחָמן. נּו.ַנְחָמן.ּבֶ עֹוָלם,.ַנַחל.נֹוֵבַע.ְמקֹור.ָחְכָמה,.ַרּבֵ

יְטל. ַקּפִ ָרה. ָהֲעׂשָ ֵאּלּו. ן.לֹוַמר. ְוִתּקֵ ה. ּלָ ּגִ ר. ֲאׁשֶ ָעֵלינּו,. ָיֵגן. ְזכּותֹו. מאומן.

ְוַהֲחִסיִדים. יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ּכָ ּוִבְזכּות. ִרית,. ַהּבְ ּקּון. ּתִ ִביל. ׁשְ ּבִ ים. ִהּלִ ּתְ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ הּתִ ִפּלָ שעגּתְ

ל. ּכָ ְלהֹוִציא. ים. ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך. ּבְ ה. ֶאְזּכֶ ׁשֶ ִני,. ּוְתָחּנֵ ִני. ַזּכֵ ּתְ ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֹאֶנס. ין.ּבְ ֵמִזיד,.ּבֵ ין.ּבְ ׁשֹוֵגג.ּבֵ ין.ּבְ ָלה,.ּבֵ י.ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו.ִמּמֶ ּיָ ּפֹות.ֶקִרי,.ׁשֶ ַהּטִ

ְיָלה,.יֹאַמר:.ּוִבְפָרט. אֹותֹו.ַהּלַ ן.לֹו.ּבְ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ִביל.ִמְקֶרה.ׁשֶ ׁשְ לֹום.ּבִ ָרצֹון,.)ִאם.אֹוֵמר.ַחס.ְוׁשָ ין.ּבְ ּבֵ

ם. ּלָ ים(,.ּכֻ ֲעוֹונֹוַתי.ָהַרּבִ ָרה.ִלי.ּבַ ּקָ ַלְיָלה.ֶזה.ַעל־ְיֵדי.ִמְקֵרה.ַלְיָלה,.ׁשֶ י.ּבְ ּנִ ְצאּו.ִמּמֶ ּיָ ּפֹות.ׁשֶ ל.ַהּטִ ּכָ

דֹול,.ְלהֹוִציָאם. דֹוָלה.ּוְבכֲֹחָך.ַהּגָ ים.ּוְבֶחְמָלְתָך.ַהּגְ ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ה,.ּבְ ֶאְזּכֶ

רּו.ְוָנפֹוצּו. ּזְ ְפלּו.ְוִנְתּפַ ּנָ קֹומֹות.ׁשֶ ל.ַהּמְ ְטִרין.ָאֳחָרִנין,.ִמּכָ ִלּפֹות.ּוֵמַהּסִ ֵמַהּקְ

ר. ּוְתַעּקֵ ְוַתֲהרֹג. ר. ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתְכִניַע. ח.. ִנּדָ ָך. ִמּמְ ח. ִיּדַ ְוַאל. ם,. ְלׁשָ חּו. ְוִנּדְ

ֲעׂשּו.ְוִנְבְראּו. ּנַ ִדין.ְוִליִלין,.ׁשֶ ִלּפֹות.ְוָכל.ָהרּוִחין.ְוׁשֵ ל.ַהּקְ ל.ּכָ ה.ּוְתַבּטֵ ּוְתַכּלֶ

ֵמֶהם. ְוָתִסיר. ָלה,. ְלַבּטָ י. ּנִ ִמּמֶ ְצאּו. ּיָ ׁשֶ ּפֹות,. ַהּטִ ֵאּלּו. ַעל־ְיֵדי. ְונֹוְצרּו.

ים. דֹוׁשִ יצֹוצֹות.ַהּקְ ה,.ְוָכל.ַהּנִ ָ ְקֻדּשׁ ִחּיּוָתם,.ְותֹוִציא.ְוִתְגזֹל.ֵמֶהם.ַהִחּיּות.ּדִ

ְלעּו: ּבָ ׁשֶ

ל. ן.ֶאת.ּכָ ים,.ָמֵלא.ַרֲחִמים,.ַהּדָ ם,.ַחי.ַהַחּיִ ל.עֹוָלם,.ֵאל.ַחי.ְוַקּיָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָאִבי. ְלֵהיִטיב.. ה. ּוַמְרּבֶ ֶחֶסד. ֶהָחֵפץ. ִמיד,. ּתָ ְזכּות. ְלַכף. ָהעֹוָלם.

ַע. ב.ְוַהּפֹוׁשֵ ַעְצִמי.ַהַחּיָ י.ֲאִני.ּבְ י,.ּכִ י.ְיהָֹוה.ָיַדְעּתִ ָאִבי,.ּגֹוֲאִלי.ּופֹוִדי..ָיַדְעּתִ

ָבה. ֲחׁשָ ַהּמַ י.ֶאת. ַמְרּתִ ׁשָ י.לֹא. ּכִ ׁשֹוֵגג,. ּבְ ִלי. נּו. ּמְ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ְקרֹות. ַהּמִ ּבְ ֲאִפּלּו.

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְיָלה,. ּלַ ּבַ ֻטְמָאה. ִליֵדי. אִתי. ּבָ ׁשֶ ַעד. ּיֹום,. ּבַ י. ְוִהְרַהְרּתִ ָלל. ּכְ

י.. ַחְתּתִ ִ ּשׁ ֶ י.ַמה.ּשׁ ַחְתּתִ י,.ְוׁשִ ַרְמּתִ ּגָ ֶ י.ַמה.ּשׁ י,.ְוָגַרְמּתִ ְלַקְלּתִ ּקִ ֶ י.ַמה.ּשׁ ִקְלַקְלּתִ

י.ִלי.ָרָעה..ָמה.ֹאַמר,. ַמְלּתִ י.ּגָ י,.ּכִ י,.אֹוי.ְלַנְפׁשִ אֹוי.אֹוי.אֹוי,.אֹוָיה.ַעל.ַנְפׁשִ

ק..ָהֱאלִֹהים. ר,.ָמה.ֶאְצַטּדָ ק..ָמה.ֹאַמר,.ָמה.ֲאַדּבֵ ר,.ָמה.ֶאְצַטּדָ ָמה.ֲאַדּבֵ

ה. ּבּוׁשָ ָמֵלא. ְלָפֶניָך. ִהְנִני. ה,. ַרּבָ ָמה. ַאׁשְ ּבְ ְלָפֶניָך. ִהְנִני. ֲעוֹוִני.. ָמָצא.ֶאת.

ה,.ָמֵלא.ִטּנּוִפים.ְוִלְכלּוִכים,.ָמֵלא.ּתֹוֵעבֹות.ָרעֹות,.ְוֵאין.ׁשּום.ָלׁשֹון. ּוְכִלּמָ

י. י.ַרע.ָוַמר,.ּכִ ׁש.ָעַלי,.ּכִ ּיֵ אּוַכל.ְלַכּנֹות.ּבֹו.עֶֹצם.ָהַרֲחָמנּות.ׁשֶ עֹוָלם.ׁשֶ ּבָ

ל. ּכָ ִרּבֹון. ְמֹאד,. ִלי. ַמר. ַמִים,. ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי. ְמֹאד,. ִלי. ַמר. ֶפׁש,. ַהּנֶ ַעד. ָנַגע.
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ר.ֵאיִני. י.ָמָרה.ִלי.ְמֹאד,.ַעד.ֲאׁשֶ י.ַנְפׁשִ ָהעֹוָלִמים..ְרֵאה.ַאְנָחִתי.ְוֶאְנָקִתי,.ּכִ

ַמִים. ְבֵהי.ׁשָ ר.ַעד.ּגָ י,.ֲאׁשֶ יֹוֵדַע.ֵאיְך.ֲאִני.ָיכֹול.ִלְחיֹות.ֵמעֶֹצם.ְמִרירּות.ַנְפׁשִ

ֶות.. ים.ָמִרים.ּוְמרּוִרים.ִמּמָ ה,.ַחּיִ ֵאּלֶ ים.ּכָ ה.ִלי.ַחּיִ י,.ָלּמָ ַחּיַ י.ּבְ י.ַקְצּתִ יַע,.ּכִ ַיּגִ

י: ִתית,.ָמִצית,.ַנְפׁשִ ְרֵעָלה..ׁשָ ַעת.ּכֹוס.ַהּתַ ֶאת.ֻקּבַ

דֹוִלים,. ַהּגְ ָגִמים. ַהּפְ ְועֶֹצם. ִרּבּוי. . ָיַדְעּתָ ְלַבד. ה. ַאּתָ עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ָהעֹוָלמֹות,. ָכל. ּבְ ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ים. ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ְוַהּנֹוָרִאים,. ָהֲעצּוִמים.

ר. ן.ֶאת.ֲאׁשֶ מֹוִני.ְלַתּקֵ ה.ַנַער.ּכָ ִיְזּכֶ ה. ּוַבּמֶ ן.זֹאת. ה.ֵאיְך.אּוַכל.ְלַתּקֵ ְוַעּתָ

י. ּכִ ֵלָמה,. ֱאמּוָנה.ׁשְ ַוֲאִני.ַמֲאִמין.ּבֶ י,. ָיַדְעּתִ י־ֵכן. י..ַאְך.ַאף־ַעל־ּפִ ַחְתּתִ ׁשִ

ָאְבָדה. לֹא. ַוֲעַדִין. ְקָוה,. ּתִ ִלי. ֵיׁש. ַוֲעַדִין. ָלל,. ּכְ עֹוָלם. ּבָ ֵיאּוׁש. ׁשּום. ֵאין.

י.לֹא.ָכלּו.ַרֲחָמיו: י.לֹא.ָתְמנּו,.ּכִ י.ְיהָֹוה.ּכִ י.ַחְסּדֵ י.ֵמְיהָֹוה,.ּכִ ּתֹוַחְלּתִ

ַאְבָרָהם,. ֱאלֵֹהי. ֲאבֹוַתי,. ֵואלֵֹהי. ֱאלַֹהי. ְיהָֹוה. ְלָפֶניָך,. אִתי. ּבָ ן  ַעל־ּכֵ

ְוַהֲחִסיִדים. יִקים. ּדִ ַהּצַ ל. ּכָ ֱאלֵֹהי. ַיֲעקֹב,. ֵואלֵֹהי. ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי.

ַרֵחם. ּתְ ָרֵאל,.ֱאלֵֹהי.ָהִראׁשֹוִנים.ְוָהַאֲחרֹוִנים,.ׁשֶ ל.ִיׂשְ ים.ֵואלֵֹהי.ּכָ ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֹמר,.ְוָתכֹף.ֶאת. ֶטיָך.ֶאׁשְ ּפָ יָך.ֵאֵלְך.ְוֶאת.ִמׁשְ ֻחּקֶ ר.ּבְ ה.ֶאת.ֲאׁשֶ ָעַלי.ְוַתֲעׂשֶ

ה.ְוַעד. י.ֵמַעּתָ ּנִ ֶצר.ָהָרע.ּוְתָגְרׁשֹו.ִמּמֶ ַהּיֵ ְך,.ְוִתְגַער.ּבְ ד.ּלָ ְעּבֶ ּתַ ִיְצִרי.ְלִהׁשְ

ל.ִמיֵני.ִהְרהּוִרים.ָרִעים. ה.ִמּכָ ֵטִני.ֵמַעּתָ יֵלִני.ּוְתַפּלְ ְמֵרִני.ְוַתּצִ עֹוָלם,.ְוִתׁשְ

ה. ֵמַעּתָ יֵלִני. ְוַתּצִ ּבּור,. ַהּדִ ַגם. ּוִמּפְ ָהְראּות. ַגם. ּוִמּפְ ָרעֹות. בֹות. ֲחׁשָ ּוִמּמַ

ְוִתְהֶיה. ה,. ּוַמֲעׂשֶ ּבּור. ּדִ ָבה,. ַמֲחׁשָ ּבְ עֹוָלם. ּבָ ׁשֶ ִרית. ַהּבְ ַגם. ּפְ ִמיֵני. ל. ִמּכָ

ה. ְיָלה.ֵמַעּתָ ּלַ ּבַ ּוֵבין. ּיֹום. ּבַ ין. ּבֵ ְקֶרה,. יֵלִני.ִמּמִ ְוַתּצִ ְמֵרִני. ְוִתׁשְ ִמיד. ּתָ י. ִעּמִ

ְוַעד.עֹוָלם:

ל,. ל.ַהּצֵ י..ַהּצֵ י.ֵאֶליָך.ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ם,.ּגֹוֵאל.ָחָזק..ׁשִ ָאִבינּו, ֶמֶלְך.ֵאל.ַחי.ְוַקּיָ

ב. ְוַחּיָ ף. ִנְרּדָ ל. ַהּצֵ ֶות,. ַלּמָ ְלקּוִחים. ל. ַהּצֵ יָעה,. הֹוׁשִ יָעה. הֹוׁשִ
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ַחס. ֹאַבד,. ְולֹא. ְקָוה. ּתִ ִלי. ן. ּתֶ ּיֹות.. ְחּתִ ּתַ אֹול. ְ ַהּשׁ ִמן. יֵלִני. ַהּצִ מֹוִני,. ּכָ

יד. ֲהַיּגִ ָעָפר,. ֲהיֹוְדָך. ַחת,. ׁשַ ֶאל. י. ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי,. ּבְ ַצע. ּבֶ ַמה. י. ּכִ לֹום,. ְוׁשָ

ָך.ְלטֹוב,. ָקה.ִלי,.ָעְרֵבִני,.ֲערֹב.ַעְבּדְ רֹום,.ְיהָֹוה.ָעׁשְ ָך..ָדלּו.ֵעיַני.ַלּמָ ֲאִמּתֶ

ָמנֹוס. ׁשּום. ִלי. ֵאין. ִפי,. ּבְ א. ֶאּלָ ּכַֹח. ׁשּום. ִלי. ֵאין. י. ּכִ ֵזִדים.. ֻקִני. ַיַעׁשְ ַאל.

ַרֲחֶמיָך. ַעל. ְלַבד,. ָהֲעצּוִמים. ֲחָסֶדיָך. ַעל. ְלַבד,. ָעֶליָך. ִאם. י. ּכִ ּוִמְבָטח,.

ּכַֹח. ְוַעל. ְצִחּיֹות. ַהּנִ ֲחִנינֹוֶתיָך. ַעל. ית,. ָהֲאִמּתִ ֶחְמָלְתָך. ַעל. דֹוִלים,. ַהּגְ

ֵאין. ׁשֶ ֵלמּות,. ְ ַהּשׁ ַתְכִלית. ּבְ ִרית. ַהּבְ ֶאת. ְמרּו. ָ ּשׁ ׁשֶ יִקים,. ּדִ ַהּצַ ּוְזכּות.

ְזכּוָתם. ֵמְך,.ּבִ ֵען.ְוֶאּסָ ָ ֶהם.ֶאּשׁ י.ְיֵתדֹוַתי,.ּבָ ַמְכּתִ ֶהם.ּתָ ֵלמּות.ַאֲחָריו,.ּבָ ׁשְ

ֲחִסיְדָך. ן. ִתּתֵ לֹא. אֹול,. ִלׁשְ י. ַנְפׁשִ ַתֲעזֹב. לֹא. י. ּכִ ה,. ַוֲאַקּוֶ ֶאְבַטח. ְוכָֹחם.

מֹוִני. ן.ּכָ ֵדִני,.ְרֵאה.ְמֻסּכָ ֵטִני,.ֲאָהּה.ְיהָֹוה,.ּפְ ַחת..ֲאָהּה.ְיהָֹוה,.ַמּלְ ִלְראֹות.ׁשָ

ֶריָך. ּבָ ל.ִמׁשְ הֹום.קֹוֵרא.ְלקֹול.ִצּנֹוֶריָך,.ּכָ הֹום.ֶאל.ּתְ ים,.ּתְ ֵלב.ַיּמִ טֹוֵרף.ּבְ

ּדּו. י,.ַוּיַ ם..ָצְמתּו.ַבּבֹור.ַחּיָ ּפֹור,.ֹאְיַבי.ִחּנָ ּצִ יָך.ָעַלי.ָעָברּו..צֹוד.ָצדּוִני.ּכַ ְוַגּלֶ

ְמָך.ְיהָֹוה,.ִמּבֹור. י..ָקָראִתי.ׁשִ י.ִנְגָזְרּתִ י,.ָאַמְרּתִ י..ָצפּו.ַמִים.ַעל.רֹאׁשִ ֶאֶבן.ּבִ

ּיֹות: ְחּתִ ְמָך.ְיהָֹוה.ִמּבֹור.ּתַ ּיֹות.,..ָקָראִתי.ׁשִ ְחּתִ ּתַ

ם,. ִחּנָ ֶחֶסד. ָמֵלא. ַרֲחִמים,. ָמֵלא. ל.עֹוָלם,. ׁשֶ ִרּבֹונֹו. ל.עֹוָלם,. ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ָבר. ּכְ ָרצֹון.. ָמֵלא. טֹוב,. ָמֵלא. ַרֲחָמנּות,. ָמֵלא. ֲחִנינֹות,. ָמֵלא.

קֹוֵרא. ְוִהְנִני. ָלֵתנּו,. ַקּבָ ם. ְמַקּיֵ ְוִהְנִני. ִמיד,. ּתָ ֵאֶליָך. ִלְקרֹא. ָעֵלינּו. ְלנּו. ִקּבַ

ים.ְקָראִתיָך. ֲעַמּקִ ה..ִמּמַ ֵאּלֶ ים.ּכָ קֹומֹות.ְמֻגּנִ ֶזה,.ִמּמְ ָפל.ּכָ קֹום.ׁשָ ֵאֶליָך.ִמּמָ

ְוִאם. ָיּה.. ְרָחב. ַבּמֶ ָעָנִני. ָיּה,. ָקָראִתי. ַצר. ַהּמֵ ִמן. ֲעָמִקים,. ֵמִעְמֵקי. ְיהָֹוה,.

ִעְקבֹות. ּבְ ו. ַעְכׁשָ ְוָיַרְדנּו. ַרְדנּו,. ּיָ ׁשֶ ְלָמקֹום. ָיַרְדנּו. ים. ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו. ּבַ

ָרֵאל. ִיׂשְ ָיְרדּו. ּלֹא. ׁשֶ ְמֹאד,. ְמֹאד. ָפִלים. ּוׁשְ ְנמּוִכים. ִלְמקֹומֹות. יָחא. ְמׁשִ

ָלִאים,.ֵאין.ְמַנֵחם.ָלּה,.ַאף־ַעל־ ֶרד.ּפְ תּוב:.ַוּתֵ ּכָ מֹו.ׁשֶ ְלתֹוָכם.ֵמעֹוָלם,.ּכְ

ָלל,. עֹוָלם.ּכְ ׁשּום.ֹאֶפן.ּבָ לֹום,.ּבְ ים.ַעְצֵמנּו,.ַחס.ְוׁשָ י־ֵכן.ֵאין.ָאנּו.ְמָיֲאׁשִ ּפִ
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תּוב:.ָאַמר.ֲאדָֹני. ּכָ מֹו.ׁשֶ צּולֹות.ָים,.ּכְ יֵבנּו.ִמּמְ נּו.ַלֲהׁשִ ָבר.ִהְבַטְחּתָ י.ּכְ ּכִ

ְהיֹוָתם. ּבִ זֹאת,. ם. ּגַ ְוַאף. ּוְכִתיב:. ָים.. צּולֹות. ִמּמְ יב. ָאׁשִ יב,. ָאׁשִ ן. ׁשָ ִמּבָ

ִריִתי.. ּבְ . ְלָהֵפר. . ְלַכּלָֹתם. ים. ְגַעְלּתִ ְולֹא. ים. ְמַאְסּתִ לֹא. ֹאְיֵביֶהם. ֶאֶרץ. ּבְ

י.ֲאִני.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהיֶהם: ם,.ּכִ ִאּתָ

עֹון. ּבּוִרים.ִמּמְ ַלח.ִלי.ּדִ מֹוִני,.ְוִתׁשְ ם.ּכָ יָך.ְלִאּלֵ ַתח.ּפִ ל.עֹוָלם,.ּפְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ס. ַח.אֹוְתָך,.ְלַרּצֹות.ּוְלַפּיֵ אּוַכל.ְלַנּצֵ ֹאֶפן.ׁשֶ ַמִים,.ּבְ ָ ָך.ִמן.ַהּשׁ ָקְדׁשְ

ָרה. ים.ּוַבֲחָסֶדיָך.ָהֲעצּוִמים.ֶאת.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ ַרֲחֶמיָך.ָהַרּבִ ל.ּבְ ַקּבֵ ּתְ אֹוְתָך,.ׁשֶ

לֹום. ָ ֶלְך.ָעָליו.ַהּשׁ ִוד.ַהּמֶ ִאּלּו.ֲאָמָרם.ּדָ י.ְלָפֶניָך,.ּכְ ָאַמְרּתִ ים.ׁשֶ ִהּלִ יְטל.ּתְ ַקּפִ

נֹות.ָהֲעצּומֹות. ּוָ ָנה.ֵמַהּכַ ּוָ ן.ׁשּום.ּכַ ֵאיִני.יֹוֵדַע.ְלַכּוֵ י.ׁשֶ ַעְצמֹו,.ְוַאף־ַעל־ּפִ ּבְ

ְיהָֹוה. ָפֶניָך,. ִמּלְ ָרצֹון. ְיִהי. ִמְזמֹוִרים,. ָרה. ָהֲעׂשָ ֵאּלּו. ּבְ ׁש. ּיֵ ׁשֶ ְוַהּנֹוָראֹות,.

ִאּלּו. ה.ְלַבד,.ּכְ ּפֶ ֵהא.ֲחׁשּוָבה.ְלָפֶניָך.ָהֲאִמיָרה.ּבַ ּתְ ֱאלַֹהי.ֵואלֵֹהי.ֲאבֹוַתי,.ׁשֶ

ְלָרצֹון. ֲאָמַרי. ְוִיְהיּו. ֶהם,. ּבָ ׁש. ּיֵ ׁשֶ נֹות. ּוָ ְוַהּכַ ַהּסֹודֹות. ל. ּכָ י. ְנּתִ ְוִכּוַ י. ְגּתִ ִהּשַׂ

ְלָכל. ַעְצִמי. ר. ֵ ְמַקּשׁ ְוִהְנִני. ָעֶליָך,. ְיָהִבי. ִליְך. ַמׁשְ ְוִהְנִני. ּכֹל.. ֲאדֹון. ִלְפֵני.

ים,.ׁשֹוְכֵני.ָעָפר,. ּיִ יִקים.ָהֲאִמּתִ ּדִ דֹוֵרנּו.ּוְלָכל.ַהּצַ ּבְ ים.ׁשֶ ּיִ יִקים.ָהֲאִמּתִ ּדִ ַהּצַ

נֹוֵבַע. ַנַחל. ְיסֹוד.עֹוָלם,. יק. ּדִ ְלַהּצַ ּוִבְפָרט. ה,. ֵהּמָ ָאֶרץ. ּבָ ר. ֲאׁשֶ ים. ְקדֹוׁשִ

ן.ֵפיֶגא,.ַנ.ַנְח.ַנְחָמ.ַנְחָמן.מאומן,.ְזכּותֹו.ָיֵגן. נּו.ַנְחָמן.ּבֶ ְמקֹור.ָחְכָמה,.ַרּבֵ

יְטל. ָרה.ַקּפִ ל.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ י.ּכָ ָנָתם.ָאַמְרּתִ ּוָ ם.ְוַעל.ּכַ ְעּתָ ָעֵלינּו.ָאֵמן,.ְוַעל.ּדַ

ָרה.ִמיֵני.ְנִגיָנה,. ל.ָהֲעׂשָ ה.ְלעֹוֵרר.ּוְלַגּלֹות.ּכָ ים,.ּוִבְזכּוָתם.ְוכָֹחם.ֶאְזּכֶ ִהּלִ ּתְ

ע,. ׁש,.ְמֻרּבָ ּלָ פּול,.ְמׁשֻ ׁשּוט,.ּכָ יר.ּפָ ֵהם:.ׁשִ ים,.ׁשֶ ִהּלִ ֶהם.ֵסֶפר.ּתְ ֱאַמר.ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ֵני. ְ ַהּשׁ ְוכַֹח. ּוִבְזכּות. דֹוׁש. ְוַהּקָ דֹול. ַהּגָ ֻיָחד,. ַהּמְ ְמָך. ׁשִ ּבְ לּוִלים. ּכְ ֵהם. ׁשֶ

אל"ף. ֶזה(:. )ּכָ ֱאלִֹהים". "ֵאל. ֵהם. ׁשֶ ִמּלּוָאם,. ּבְ ָהֵאּלּו. ים. דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות. ׁשֵ

ע. ר.תפ"ה.)ַאְרּבַ ִמְסּפָ ֵהם.עֹוִלים.ּבְ למ"ד,.אל"ף.למ"ד.ה"י.יו"ד.מ"ם,.ׁשֶ

ִני.ְלהֹוִציא. ַזּכֵ מֹות.ּתְ ֵ כַֹח.ֵאּלּו.ַהּשׁ ים,.ּבְ ִהּלִ ר.ּתְ ִמְסּפַ מֹוִנים.ְוָחֵמׁש(,.ּכְ ֵמאֹות.ׁשְ
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ָמּה. ׁשְ ר. ִמְסּפַ ר. ֲאׁשֶ ָלָעם,. ּבְ ׁשֶ ה. ִלּפָ ַהּקְ ֶטן. ִמּבֶ ָלה. ְלַבּטָ ֶקִרי. ּפֹות. ַהּטִ ל. ּכָ

ים.. ִהּלִ ת.ֵסֶפר.ּתְ ַ ֶנֶגד.ְקֻדּשׁ ה.ּכְ ִלּפָ ּקְ ִהיא.ּבַ ִעם.ָהאֹוִתּיֹות.עֹוֶלה.תפ"ה,.ׁשֶ

ים. דֹוׁשִ מֹות.ַהּקְ ֵ ֵני.ַהּשׁ ְ עֹוֵרר.ַהּשׁ ים.ּתְ ִהּלִ ָרה.ִמְזמֹוֵרי.ּתְ ּוְבכַֹח.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ

ל.ֶאת. ּוְתַבּטֵ ה. ּוְתַכּלֶ ר. ּוְתַעּקֵ ְוַתְכִניַע,. ר. ּבֵ ּוְתׁשַ ְוַתֲהרֹג,. "ֵאל.ֱאלִֹהים",.

דֹוׁשֹות. ּפֹות.ַהּקְ ל.ַהּטִ ָלָעם,.ְוַתְכִריַח.אֹוָתּה.ְלַהְפִליט.ּכָ ּבְ ה.ַהּזֹאת.ׁשֶ ִלּפָ ַהּקְ

ִמְקָרא. ם. ּוְתַקּיֵ ָהעֹוָלם,. ִמן. ְוִזְכָרּה. ָמּה. ׁשְ ְוִתְמֶחה. ּה,. ְוִקְרּבָ ְטָנּה. ִמּבִ

ִלּפֹות,. ל.ַהּקְ ּנּו.ֵאל..ְוַתֲהרֹג.ּכָ ְטנֹו.יֹוִריׁשֶ ַלע.ַוְיִקיֶאּנּו,.ִמּבִ תּוב:.ַחִיל.ּבָ ּכָ ׁשֶ

ה.. ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ַהִחּיּות. ֵמֶהם. ְוִתְגזֹל. ְותֹוִציא. ּפֹות,. ַהּטִ ֵאּלּו. ְבְראּו.ַעל־ְיֵדי. ּנִ ׁשֶ

ם.ּתֹוִציֵאם,. ּלָ ַגם.ֵחְטא.ֶזה,.ּכֻ ְלעּו.ַעל־ְיֵדי.ּפְ ּבָ דֹוׁשֹות.ׁשֶ יצֹוצֹות.ַהּקְ ְוָכל.ַהּנִ

ַמִים. ל.ָעֵלינּו.עֹל.ַמְלכּות.ׁשָ נּו.ְלַקּבֵ ִנית,.ּוְתַזּכֵ ה.ׁשֵ ָ ְקֻדּשׁ ֵצם.ּבִ ְוַתֲחזֹר.ּוְתַקּבְ

ים.טֹוִבים. ה.ּוַמֲעׂשִ תֹוָרה.ּוְתִפּלָ ל.ָיֵמינּו.ּבְ ה.ַלֲעסֹק.ּכָ ִמיד,.ְוִנְזּכֶ ַאֲהָבה.ּתָ ּבְ

ְלָכל. ים. ְקדֹוׁשִ ְוֵכִלים. ּגּוִפים. ִלְברֹא. ה. ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ֹאֶפן. ּבְ ֵלם,. ׁשָ ּוְבֵלב. ֱאֶמת. ּבֶ

ַגם. ּפְ ים.ַעל־ְיֵדי. ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו. . ַעְרִטיָלִאין..ַעל־ְיֵדי. ָאְזִלין. ּדְ מֹות. ׁשָ ַהּנְ

ָלה: י.ְלַבּטָ ּנִ ְצאּו.ִמּמֶ ּיָ ּפֹות.ֶקִרי,.ׁשֶ ַהּטִ

ַרֲחֶמיָך. ה.ּבְ ֲעׂשֶ ּתַ ֶ ה.ַמה.ּשׁ יץ.ּכַֹח,.ְוַרב.אֹוִנים,.ֲעׂשֵ ל.עֹוָלם,.ַאּמִ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ין. י.ַהּמַֹח,.ּבֵ ַגם.ִטּפֵ ִרית,.ּפְ ַגם.ַהּבְ ן.ּפְ ה.ְלַתּקֵ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן.ׁשֶ ים.ּבְ ָהַרּבִ

ָרצֹון.-.ַעל.ַהּכֹל. ין.ּבְ ֹאֶנס,.ּבֵ ין.ּבְ ֵמִזיד,.ּבֵ ין.ּבְ ׁשֹוֵגג,.ּבֵ ֶזה.ּבְ ַגְמנּו.ּבָ ּפָ ֶ ַמה.ּשׁ

ן. ה.ְלַתּקֵ ה.ִלְסלַֹח,.ְוִנְזּכֶ ְרּבֶ .ְסִליחֹות,.ַחּנּון.ַהּמַ ְמַחל.ְוִתְסַלח.ִלי,.ֱאלֹוּהַ ּתִ

ָאֶרץ. ר.ּבָ ים.ֲאׁשֶ דֹוׁשִ יִקים.ַהּקְ ּדִ ְזכּות.ַהּצַ ינּו.ּבִ ַחּיֵ ֵלמּות.ּבְ ׁשְ ָגִמים.ּבִ ל.ַהּפְ ּכָ

יק.ְיסֹוד.עֹוָלם. ֹוֵכן.ּפֹה,.ַצּדִ ה.ַהּשׁ יק.ַהּזֶ ּדִ דֹוׁש.יֹאַמר:.ּוִבְזכּות.ַהּצַ ה.)ִאם.ִיְהֶיה.ַעל.ִקְברֹו.ַהּקָ ֵהּמָ

ַעְצִמי. י. ְוִטְלַטְלּתִ ַרְגַלי. ת. ְמַכּתֵ ֲאִני. ר. ֲאׁשֶ מאומן,. ַנְחָמן. ַנְחָמ. ַנְח. ַנ. ָחְכָמה,. ְמקֹור. נֹוֵבַע. ַנַחל.

ר. ֲאׁשֶ ה. ַהּזֶ דֹוׁש. ַהּקָ ָהֱאֶמת. יק. ּדִ ַהּצַ ֶקֶבר. ַעל. ַח. ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה. ֵהּנָ ָלבֹוא. ִביל. ׁשְ ּבִ ה. ׁשֶ ַהּקָ ִטְלטּול. ּבְ

ן. ְוִנּתֵ דֹוׁש. ַהּקָ ִקְברֹו. ַעל. בֹוא. ּנָ ׁשֶ ּכְ ִמיד,. ּתָ ֶסָלה. ֶעְזָרֵתנּו. ּבְ ַלֲעֹמד. ים,. דֹוׁשִ ַהּקְ יו. ַחּיָ ּבְ ִהְבִטיָחנּו.
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ה.ַמה. ל.ָעַלי,.ֲעׂשֵ ּטָ ּמֻ ֶ יִתי.ַמה.ּשׁ ה.ָעׂשִ ים..ְוִהּנֵ ִהּלִ יְטל.ּתְ ָרה.ַקּפִ רּוָטה.ִלְצָדָקה.ְונֹאַמר.ֵאּלּו.ָהֲעׂשָ ּפְ

ְוָהֲעוֹונֹות. ַהֲחָטִאים. ל. ּכָ ַעל. ִלי. ר. ְוַכּפֵ ִלי,. ּוְסַלח. ִלי,. ּוְמַחל. ָעֶליָך(,. ֶ ּשׁ

ֵאיָבַרי. ְרַמ"ח. ּבִ ְלָפֶניָך. י. ְעּתִ ׁשַ ּפָ ְוׁשֶ ָעִויִתי. ְוׁשֶ ָחָטאִתי. ׁשֶ ִעים,. ׁשָ ְוַהּפְ

ָאר. ּוִבׁשְ ים. חּוׁשִ ה. ָ ּוַבֲחִמּשׁ ה,. ּוַמֲעׂשֶ ּבּור. ּדִ ָבה,. ַמֲחׁשָ ּבְ יַדי,. ּגִ ָס"ה. ּוׁשְ

ְפַגם. ּבִ ָך. ֶנְגּדְ י. ּוָפַגְמּתִ י. ְעּתִ ּוָפׁשַ ָחָטאִתי. ֶ ּשׁ ַמה. ּוִבְפָרט. ַהּגּוף,. ּכֹחֹות.

עּוַרי.ַעד. יִתי.ִמּנְ ֵעיֶניָך.ָעׂשִ ּה,.ְוָהַרע.ּבְ ּלָ ל.ַהּתֹוָרה.ּכֻ ַלל.ּכָ הּוא.ּכְ ִרית,.ׁשֶ ַהּבְ

ל. א.ּכָ ר,.ָמֵלא.ַרֲחִמים,.ּוְתַמּלֵ ְמַחל.ְוִתְסַלח.ּוְתַכּפֵ ה..ַעל.ַהּכֹל.ּתִ ַהּיֹום.ַהּזֶ

אִתי. ּוֵמַחּטָ ֵמֲעֹוִני,. ֵסִני. ּבְ ּכַ ֶהֶרב. דֹול.. ַהּגָ ְמָך. ׁשִ ּבְ י. ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ מֹות. ֵ ַהּשׁ

ִמיֵעִני. ׁשְ ּתַ ין.. ַאְלּבִ ֶלג. ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני,. ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר,. ְבֵאזֹוב. ֵאִני. ַחּטְ ּתְ ַטֲהֵרִני..

ְוָכל. ֵמֲחָטָאי,. ֶניָך. ּפָ ר. ַהְסּתֵ יָת.. ּכִ ּדִ ֲעָצמֹות. ֵגְלָנה. ּתָ ְמָחה,. ְוׂשִ ׂשֹון. ׂשָ

מֹוֶחה. הּוא. ָאנִֹכי,. ָאנִֹכי. ָאמּור:. ּכָ ְלַמַעְנָך,. ַעי. ׁשָ ּפְ ְמֵחה. ְמֵחה.. ֲעֹונֹוַתי.

ְוִתְהֶיה. ַרֲחִמים,. ּבְ ָעַלי. ֵלא. ְוִתּמָ ֶאְזּכֹור,. ְוַחּטֹאֶתיָך.לֹא. ְלַמֲעִני,. ֶעיָך. ְפׁשָ

יֵלִני. ְוַתּצִ ְמֵרִני. ְוִתׁשְ ים,. ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְוכַֹח. ְזכּות. ּבִ ִמיד. ּתָ ֶעְזִרי. ּבְ

ֲאָוִתי,.ְולֹא. ר.ֶאת.ּתַ ּבֵ ר.ַעל.ִיְצִרי.ְוָלכֹף.ּוְלׁשַ ּבֵ ן.ִלי.ּכַֹח.ְלִהְתּגַ ִמיד,.ְוִתּתֵ ּתָ

ֵעיֶניָך,.ְולֹא.ָאׁשּוב. ּבְ ה.עֹוד.ָהַרע. י,.ְולֹא.ֶאֱעׂשֶ ַגְמּתִ ּפָ ֶ ּשׁ ֶאְפּגֹם.עֹוד.ַמה.

ם.ַעל. ּגַ נּו,.ׁשֶ ָבר.ִהְבַטְחּתָ י.ּכְ י.לֹא.אֹוִסיף,.ּכִ ַעְלּתִ עֹוד.ְלִכְסָלה..ִאם.ָאֶון.ּפָ

ֶצר. ים,.ִמן.ַהּיֵ ּיִ ַרֲחֶמיָך.ָהֲאִמּתִ א.ּבְ ֵצל.ְלַהּבָ ה.ְלִהּנָ ׁשָ ה.ּוַבּקָ ִפּלָ ֶזה.מֹוִעיל.ּתְ

ה,. דֹוׁש.ַהּזֶ דֹוׁש.יֹאַמר:.ּוִבְפָרט.ַעל.ְמקֹום.ִצּיּון.ַהּקָ יֵלּה..)ִאם.ִיְהֶיה.ַעל.ִקְברֹו.ַהּקָ ָהַרע.ְוַכת.ּדִ

ָך,. ֵמִאּתְ ּוְגבּוָרה. ּכַֹח. ִלי. ְוֶתן. ָעַלי,. ְוַרֵחם. ּפֹה(. נּוִזים. ַהּגְ יִקים. ּדִ ַהּצַ ְזכּות. ּבִ ָעְזֵרִני.

ַרֲחֶמיָך.ְלָגְרׁשֹו. ה.ּבְ ֶאְזּכֶ ִמיד,.ַעד.ׁשֶ ר.ְוִלְכּבֹשׁ.ֶאת.ִיְצִרי.ּתָ ּבֵ ה.ְלִהְתּגַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ

י,. לּו.ְבָיגֹון.ַחּיָ ָבר.ּכָ י.ּכְ ה.ְוַעד.עֹוָלם,.ּכִ לֹו.ֵמָעַלי.ְלַגְמֵרי.ֵמַעּתָ קֹו.ּוְלַבּטְ ּוְלַסּלְ

ל. ׁשַ ר.ּכָ ׁשּו,..ַעד.ֲאׁשֶ ֲעֹוִני..כִֹחי,..ַוֲעָצַמי..ָעׁשֵ ל..ּבַ ׁשַ ֲאָנָחה,..ּכָ נֹוַתי.ּבָ ּוׁשְ

ל: ּבָ ּכַֹח.ַהּסַ
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ה,.חּוס.ַוֲחֹמל.ָעַלי,. ִפּלָ ַרֵחם ָעַלי.ָאִבי.ָאב.ָהַרֲחָמן,.ַרֵחם.ָעַלי.ׁשֹוֵמַע.ּתְ

ל. ַהּצֵ ַרֵחם,. ַרֵחם. ֲאָנָקה,. ׁשֹוֵמַע. ֲאָנָחה,. ׁשֹוֵמַע. ְצָעָקה,. ׁשֹוֵמַע.

ַחת. ן.ְלׁשַ ּתֵ ִמי.ַאְרָצה.ְלָפֶניָך,.ַאל.ּתִ יָעה,.ַאל.ִיּפֹל.ּדָ יָעה.הֹוׁשִ ל,.הֹוׁשִ ַהּצֵ

ן.ְלׁשֹוִני.ִצְדָקֶתָך.. ַרּנֵ ִמים,.ֱאלִֹהים,.ֱאלֵֹהי.ְתׁשּוָעִתי..ּתְ יֵלִני.ִמּדָ י,.ַהּצִ ַנְפׁשִ

רֹב.ֲחָסֶדיָך,.ֶיֱהמּו.ָנא.ֵמֶעיָך.ַוֲחִנינֹוֶתיָך.ַעל. רֹב.ַרֲחֶמיָך,.ּכְ חּוָסה.ָעַלי,.ּכְ

מֹוִני,.ַעל. ּכָ ֲחָטִאים. ּבַ מֹוִני,.ַעל.ְמֻלְכָלְך. ּכָ ף. ִנְרּדָ מֹוִני,.ַעל. ּכָ ֶנֶפׁש. ֲעלּוב.

ְלַבד. ְלָך. ְתלּויֹות,. ֵעיֵנינּו. ְלַבד. ְלָך. י. ּכִ מֹוִני,. ּכָ ֵעָצה. ֲחַסר. ָעה,. ּדֵ ֲחַסר.

א,.חּוס.ַוֲחֹמל.ָנא. יָעה.ּנָ רֹום,.ֲעזֹר.ָנא,.הֹוׁשִ ּלּו.ֵעיַני.ַלּמָ ַרְעיֹוַני.צֹוִפּיֹות,.ּדַ

ֵלם,. ׁשָ ּוְבֵלב. ֱאֶמת. ּבֶ ֵלָמה,. ׁשְ ְתׁשּוָבה. ּבִ ֵאֶליָך. ָלׁשּוב. יֵעִני. ְוהֹוׁשִ ָעַלי.

ָך.. ַחְסּדְ ּכְ . עֹוָלם.. . ְוַעד. . ה. ֵמַעּתָ ַהּטֹוב. ְרצֹוְנָך. ּכִ ִמיד. ּתָ ִלְהיֹות. ה. ְוֶאְזּכֶ

ָרא.ִלי.ֱאלִֹהים,.ְורּוַח.ָנכֹון. ּבְ יָך..ֵלב.ָטהֹור. ּפִ ְמָרה..ֵעדּות.. ְוֶאׁשְ יִני,.. ַחּיֵ

י: ִקְרּבִ ׁש.ּבְ ַחּדֵ

ְמָחה. ָפֶניָך,.ְיהָֹוה.ֱאלֵֹהינּו.ֵואלֵֹהי.ֲאבֹוֵתינּו,.ֲאדֹון.ַהּשִׂ ּוְבֵכן, ְיִהי.ָרצֹון.ִמּלְ

מֹו. ּכְ ְלעֹוָלם,. ָלל. ּכְ ַעְצבּות. ׁשּום. ֵאין. ְלָפֶניָך. ר. ֲאׁשֶ ְוַהֶחְדָוה,.

ַרֲחֶמיָך. ּבְ ַעְזֵרִני. ּתַ ׁשֶ ְמקֹומֹו.. ּבִ ְוֶחְדָוה. עֹז. ְלָפָניו,. ְוָהָדר. הֹוד. תּוב:. ּכָ ׁשֶ

ֲעגּוִמים,. ַנְפׁשֹות. ַח. ּמֵ ְמׂשַ ִמיד.. ּתָ ְמָחה. ׂשִ ּבְ ִלְהיֹות. ִני. ּוְתַזּכֵ ָהֲעצּוִמים.

ֵמָאה.ְוָהְרֵעָבה. י.ָהֻאְמָלָלה.ְמֹאד,.ָהֲעלּוָבה.ְמֹאד,.ָהֲעֵיָפה.ְוַהּצְ ח.ַנְפׁשִ ּמַ ׂשַ

י.ֵאֶליָך.ְיהָֹוה. ָך,.ּכִ ַח.ֶנֶפׁש.ַעְבּדֶ ּמֵ י.ָיגֹון.ַוֲאָנָחה,.ׂשַ ּנִ ֵאֶליָך.ְמֹאד,.ָהֵסר.ִמּמֶ

א. י.ֶאּשָׂ ַנְפׁשִ

יִמיְנָך.ֶנַצח.. ֶניָך,.ְנִעימֹות.ּבִ ָמחֹות.ֶאת.ּפָ ים..ׂשַֹבע.ׂשְ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח.ַחּיִ

ֵעִני. ּבְ ׂשַ ִתְסְמֵכִני.. ְנִדיָבה. ְורּוַח. ֶעָך,. ִיׁשְ ׂשֹון. ׂשְ ִלי. יָבה. ָהׁשִ

עּוָרה. ֱאֶמת.. ּבֶ ָך. ְלָעְבּדְ י. ִלּבִ ְוַטֵהר. יׁשּוָעֶתָך,. ּבִ י. ַנְפׁשִ ח. ּמַ ְוׂשַ ִמּטּוֶבָך,.
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ָרה.ִמיֵני.ְנִגיָנה. ִני.ְלָכל.ָהֲעׂשָ ַחר..ַזּכֵ ֶבל.ְוִכּנֹור,.ָאִעיָרה.ׁשָ ְכבֹוִדי,.עּוָרה.ַהּנֵ

ָאמּור:.ֲאָבֵרְך.ֶאת. ִרית,.ּכָ ַגם.ַהּבְ ִנים.ּפְ ֵהם.ַמְכִניִעים.ּוְמַתּקְ ה,.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּדִ

ֵרי.ְנׂשּוי. יל,.ַאׁשְ ּכִ רּוִני.ִכְליֹוָתי..ְלָדִוד.ַמׂשְ ר.ְיָעָצִני,.ַאף.ֵלילֹות.ִיּסְ ְיהָֹוה.ֲאׁשֶ

ֶלת.. ּכָ ַמׂשְ ה. ָ ִאּשׁ ּוֵמְיהָֹוה. ָאבֹות,. ַנֲחַלת. ָוהֹון. ִית. ּבַ ָאה.. ַחּטָ סּוי. ּכְ ע. ׁשַ ּפֶ

ַח. י..ַלְמַנּצֵ ה.ְלֵאל.ַחּיָ ִפּלָ י,.ּתְ ירֹה.ִעּמִ ְיָלה.ׁשִ ה.ְיהָֹוה.ַחְסּדֹו,.ּוַבּלַ יֹוָמם.ְיַצּוֶ

ַלֲהִמיתֹו.. ִית. ַהּבַ ֶאת. ְמרּו. ׁשְ ַוּיִ אּול. ׁשָ לַֹח. ׁשְ ּבִ ם. ִמְכּתָ ְלָדִוד. ֵחת. ׁשְ ּתַ ַאל.

ֵפל. ּתָ ֲהֵיָאֵכל. ׂש.רּוִחי.. ַוְיַחּפֵ יָחה. ָאׂשִ ְלָבִבי. ְיָלה,.ִעם. ּלָ ּבַ ְנִגיָנִתי. ָרה. ֶאְזּכְ

הֹוֶדָך. ַלֲאֵחִרים. ן. ּתֵ ּתִ ן. ּפֶ ֲחָלמּות.. ִריר. ּבְ ַטַעם. ֵיׁש. ִאם. ֶמַלח,. ִלי. ִמּבְ

ְיָלה.. ּלָ ּבַ ְזִמירֹות. ּנֹוֵתן. י. עֹׂשָ . ֱאלֹוַהּ ה. ַאּיֵ ָאַמר,. ְולֹא. ְלַאְכָזִרי.. נֹוֶתיָך. ּוׁשְ

ְוֶנֱאַמר:. ל.. ִתְתַהּלָ ִהיא. ְיהָֹוה. ִיְרַאת. ה. ָ ִאּשׁ ַהּיִֹפי,. ְוֶהֶבל. ַהֵחן. ֶקר. ׁשֶ

ְרִקיַע.ֻעּזֹו..ַהְללּוהּו.ִבְגבּורֹוָתיו,. ָקְדׁשֹו,.ַהְללּוהּו.ּבִ ַהְללּוָיּה,.ַהְללּו.ֵאל.ּבְ

ְוִכּנֹור:. ֵנֶבל. ּבְ ַהְללּוהּו. ׁשֹוָפר,. ֵתַקע. ּבְ ַהְללּוהּו. ְדלֹו,. ּגֻ רֹב. ּכְ ַהְללּוהּו.

ַמע,. ׁשָ ְבִצְלְצֵלי. ַהְללּוהּו. ב:. ְוֻעּגָ ים. ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו. ּוָמחֹול. ֹתף. ּבְ ַהְללּוהּו.

ל.ָיּה.ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה.ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי.ְתרּוָעה..ּכֹל.ַהּנְ ַהְללּוהּו.ּבְ

ץ. ְלַקּבֵ ֵנס. א. ְוׂשָ ְלֵחרּוֵתנּו,. דֹול. ּגָ ׁשֹוָפר. ּבְ ַקע. ּתְ עֹוָלם,. ל. ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ֵתי. ְרּכְ ס.ִמּיַ ּנֵ ין.ַהּגֹוִים,.ּוְנפּוצֹוֵתינּו.ּכַ זּוֵרנּו.ִמּבֵ ֻלּיֹוֵתינּו,.ְוָקֵרב.ּפְ ּגָ

נּו. ּבָ ם. ְוַקּיֵ ְלַאְרֵצנּו:. ָהָאֶרץ. ְנפֹות. ּכַ ע. ֵמַאְרּבַ ַיַחד. ֵחנּו. ִנּדָ ץ. ְוַקּבֵ ָאֶרץ..

ְצָך. ב.ְוִקּבֶ בּוְתָך.ְוִרֲחֶמָך,.ְוׁשָ ב.ְיהָֹוה.ֱאלֶֹהיָך.ֶאת.ׁשְ תּוב:.ְוׁשָ ּכָ ִמְקָרא.ׁשֶ

ְקֵצה. ֲחָך.ּבִ ה..ִאם.ִיְהֶיה.ִנּדָ ּמָ ר.ֱהִפיְצָך.ְיהָֹוה.ֱאלֶֹהיָך.ׁשָ ים,.ֲאׁשֶ ל.ָהַעּמִ ִמּכָ

ְיהָֹוה. ֶוֱהִביֲאָך. ֶחָך.. ִיּקָ ם. ָ ּוִמּשׁ ֱאלֶֹהיָך. ְיהָֹוה. ְצָך. ְיַקּבֶ ם. ָ ִמּשׁ ָמִים,. ָ ַהּשׁ

ָך. ְוִהְרּבְ ְוֵהיִטיְבָך,. ּה. ּתָ ִויִרׁשְ ֲאבֹוֶתיָך,. ָיְרׁשּו. ר. ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,. ֶאל. ֱאלֶֹהיָך.

ץ. ָרֵאל,.עֹוד.ֲאַקּבֵ ץ.ִנְדֵחי.ִיׂשְ ֵמֲאבֹוֶתיָך..ְוֶנֱאַמר:.ְנֻאם.ְיהָֹוה.ֱאלִֹהים,.ְמַקּבֵ

ס.. ְיַכּנֵ ָרֵאל. ִיׂשְ ִנְדֵחי. ְיהָֹוה,. ַלִים. ְירּוׁשָ ּבֹוֵנה. ְוֶנֱאַמר:. ָציו.. ְלִנְקּבָ ָעָליו.



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ הּתִ ִפּלָ שפאּתְ

ית. יַח.ִצְדֵקנּו,.ְוִתְבֶנה.ֶאת.ּבֵ ּוְתַמֵהר.ְוָתִחיׁש.ְלָגֳאֵלנּו,.ְוָתִביא.ָלנּו.ֶאת.ְמׁשִ

ית. ּבֵ ַלִים. ְוִלירּוׁשָ ה,. ִרּנָ ּבְ ִעיְרָך. ְלִצּיֹון. ַוֲהִביֵאנּו. נּו,. ְוִתְפַאְרּתֵ נּו. ָקְדׁשֵ

תּוב:.ּוְפדּוֵיי.ְיהָֹוה.ְיׁשּובּון,.ּוָבאּו.ִצּיֹון. ּכָ מֹו.ׁשֶ ְמַחת.עֹוָלם..ּכְ ׂשִ ָך.ּבְ ִמְקָדׁשְ

ָיגֹון. ְוָנסּו. יגּו,. ַיּשִׂ ְמָחה. ְוׂשִ ׂשֹון. ׂשָ ם,. רֹאׁשָ ַעל. עֹוָלם. ְמַחת. ְוׂשִ ה,. ִרּנָ ּבְ

ָבעֹות. לֹום.ּתּוָבלּון,.ֶהָהִרים.ְוַהּגְ ְמָחה.ֵתֵצאּו,.ּוְבׁשָ ׂשִ י.ּבְ ַוֲאָנָחה..ְוֶנֱאַמר:.ּכִ

י.ִנַחם.ְיהָֹוה. ֶדה.ִיְמֲחאּו.ָכף..ְוֶנֱאַמר:.ּכִ ה,.ְוָכל.ֲעֵצי.ַהּשָׂ ִיְפְצחּו.ִלְפֵניֶכם.ִרּנָ

ְיהָֹוה,. ַגן. ּכְ ְוַעְרָבָתּה. ֵעֶדן. ּכְ ָרּה. ִמְדּבָ ם. ׂשֶ ַוּיָ ָחְרבֹוֶתיָה,. ל. ּכָ ִנַחם. ִצּיֹון,.

ְוִגילּו. ַביהָֹוה. ְמחּו. ׂשִ ִזְמָרה.. ְוקֹול. ּתֹוָדה. ָבּה,. ֵצא. ִיּמָ ְמָחה. ְוׂשִ ׂשֹון. ׂשָ

ְמָחה.. ֵרי.ֵלב.ׂשִ יק,.ּוְלִיׁשְ ּדִ ֵרי.ֵלב..אֹור.ָזרּוַע.ַלּצַ ל.ִיׁשְ יִקים,.ְוַהְרִנינּו.ּכָ ַצּדִ

יהָֹוה,.ְוהֹודּו.ְלֵזֶכר..ָקְדׁשֹו...ָאֵמן.ֶנַצח.ֶסָלה.ָוֶעד: יִקים.ּבַ ְמחּו.ַצּדִ ׂשִ



ָלִלי ּקּון                            ַהּכְ הּתִ ִפּלָ ּתְ שפב

ָתִבים, ַחת ַהְכּ ַאְמַתּ ה ָמָצאנּו ְבּ ִפָלּ  זֹאת ַהְתּ

ּמּות ְוַרב ָהֵאיכּות ְוִהיא ְמָעט ַהַכּ

א. א,.ְלֵעָלּ .ְלֵעָלּ ּבֹות,.ַאְנְתּ ל.ַהִסּ ת.ָכּ ת.ָהִעּלֹות.ְוִסַבּ ל.עֹוָלם,.ִעַלּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ָלל,. ְכּ ְך. ָבּ ִפיָסא. ְתּ ָבה. ַמֲחָשׁ ֵלית. ְדּ ְך,. ִמָנּ א. ְלֵעָלּ ְוֵלית. ָלא,. ִמן.כֹּ

ה..אֹוְתָך.ֶאְדרֹשׁ,.אֹוְתָך. ִהָלּ ָרָכה.ּוְתּ ל.ְבּ ה,.ּוְמרָֹמם.ַעל.ָכּ ִהָלּ ּוְלָך.ּדּוִמָיּה.ְתּ

ל.ָהעֹוָלמֹות,.ַעד. ֶרְך.ָכּ ָך,.ֶדּ ה.ֵמִאְתּ בּוָשׁ ֶרְך.ְכּ ר.ֲחִתיָרה.ֶדּ ְחֹתּ ַתּ ׁש.ֶשׁ ֲאַבֵקּ

יֹוֵדַע. ְלָך,. ִנְגָלה. ר. ֲאֶשׁ ִפי. ְכּ עֹוֵמד,. ֲאִני. ֶשׁ קֹום. ָמּ ַבּ י. ִלּ ֶשׁ לּות. ְלְשׁ ַתּ ַהִהְשׁ

ְתׁשּוָבה. ִבּ ְלַהֲחִזיֵרִני. ָעַלי.אֹוְרָך,. ִאיר. ָתּ ַהֶזּה. ּוְנִתיב. ֶרְך. ּוַבֶדּ ֲעלּומֹות,. ּתַ

רּוִאים,. ִפי.ְרצֹון.ִמְבָחר.ַהְבּ ֱאֶמת,.ְכּ ִפי.ְרצֹוְנָך.ֶבּ ֱאֶמת,.ְכּ ֵלָמה.ְלָפֶניָך.ֶבּ ְשׁ

ּוִבְלּבּול. ָבה. ַמֲחָשׁ ְוׁשּום. חּוץ. ֶבת. ַמֲחֶשׁ ׁשּום. י. ְבִתּ ַמֲחַשׁ ְבּ ב. ַלֲחשֹׁ ִלְבִלי.

ּוְקדֹוׁשֹות. ַצחֹות. ַזּכֹות. בֹות. ַמֲחָשׁ ְבּ ק. ְלַדֵבּ ַרק. ְרצֹוְנָך,. ֶנֶגד. הּוא. ֶשׁ

י.ֶאל.ֵעְדֹוֶתיָך",.ְוֶתן.ִלי. ָגְתָך.ּוְבתֹוָרְתָך.."ַהט.ִלִבּ ׂ ַהָשּ ֱאֶמת.ְבּ ֲעבֹוָדְתָך.ֶבּ ַבּ

דֹול.ִחיׁש.ַקל. צּולֹות.ָים.ּתֹוִציֵאִני.ְלאֹור.ָגּ ֱאֶמת..ּוִמְמּ ָך.ֶבּ ֵלב.ָטהֹור.ְלָעְבְדּ

ל.ְיֵמי.ֱהיֹוִתי.ַעל. ים.ָכּ אֹור.ַהַחִיּ ֶהֶרף.ַעִין,.ֵלאֹור.ְבּ ׁשּוַעת.ְיהָֹוה.ְכּ ְמֵהָרה..ְתּ

ְך,.ְלַהֲחִזיָרם. ֹחֶשׁ ַבּ ָעְברּו. ִמים.ֶשׁ ׁש.ְנעּוָרי,.ַהָיּ ה.ְלַחֵדּ ְוֶאְזֶכּ ֵני.ָהֲאָדָמה.. ְפּ

ה. לֹא.ֵחְטא..ְוֶאְזֶכּ ִביָאִתי,.ְבּ ה,.ְוִתְהֶיה.ְיִציָאִתי.ִמן.ָהעֹוָלם.ְכּ ׁ ֻדָשּ ֶאל.ַהְקּ

בֹוד,.ָאֵמן.ֶנַצח.ֶסָלה. ּלֹו.אֹוֵמר.ָכּ ֵהיָכלֹו,..ֻכּ ר.ְבּ נַֹעם.ְיהָֹוה..ּוְלַבֵקּ ַלֲחזֹות.ְבּ

ָוֶעד:



ז"ל  רפאל  בת  שרה 
ז"ל ישראל  בן  יצחק 
ז"ל ישראל  בת  שושנה 
ז"ל ישראל  בת  לאה 
ז"ל ישראל  בת  רחל 
ז"ל ישראל  בן  יוסף 
ז"ל יוסף  בן  ישראל 
ז"ל ישראל  בת  מרים 
ז"ל ישראל  בת  רבקה 

ז"ל ישראל  בת  אסתר 
ז"ל ישראל  בן  מרדכי 
ז"ל אברהם  בת  אודל 
ז"ל וזיוה  בכור  בת  לאה 
ז"ל חיים  בן  דוד 
ז"ל שרה  בת  לאה 
ז"ל חוה  בן  אשר 
ז"ל פנינה  בת  נאוה 
ז"ל וזיוה  בכור  בת  לאה 

ַמת ְלִעּלּוי ִנְשׁ

ת. נ. צ. ב. ה

יל, ִלְרפּוַאת ִויׁשּוַעת ּוֲלַהְבִדּ

ז"ל אסתר  סלולה  בת  רינה 
ז"ל הדסה  למשפחת  גוהר  בת  אסתר 
ז"ל תפילין  למשפחת  בימה  בת  מרים 

עידן נתן חי בן תמר
יעל בת שרה

שרה פייגה בת יעל
נחמן שלמה אפרים פנחס בן יעל

רבקה אודל בת יעל



הוצאת "מלא וגדיש מקו לקו"

ָבֵעי ל ַמאן ְדּ ְלֹכּ
ּדֹוֵרׁש. ְלָכל. ק. ֻחּלָ ּוּמְ ים. ָהַרּבִ ְלִזּכּוי. ס. ֻמְדּפָ ַהֵסֶפר 
ָפִרים. ַסת.ַהְסּ ַהְדָפּ ָרֵתנּו.ְבּ ל.ַמְטּ ׁש..ָכּ ּוְמַבּקֵ

ַאת.מֹוֲהַרַנ"ת.ַזַצ"ל,. ים.ִהיא.ְלַקֵיּם.ֶאת.ַצָוּ דֹוִשׁ ַהְקּ

קּותֹו."ָיפּוצּו.ַמְעְינֶֹתיָך.חּוָצה".. ְלּ ָוּה.קֶֹדם.ִהְסַתּ ִצּ ֶשׁ

יס. ְלַהְדִפּ ְרצֹונֹו. ִבּ ֶשׁ ִמי. ל. ְלכֹּ ְנתּוָנה. ָהְרׁשּות 

הּוא. ֶשׁ ָלׁשֹון. ָכל. ְבּ ֶזה. ֶפר. ִמֵסּ ְקָטִעים.

ֶאָחד. ְלַאף. ְרׁשּות. ְוֵאין. ּוְמִדיָנה,. ְמִדיָנה. ָכל. ְבּ

יר". יל.ּתֹוָרה.ְוַיְאִדּ ה,."ַיְגִדּ א.ַאְדַרָבּ ְלאֹוְסרֹו.ֶאָלּ


