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וכיסופים,  בהשתוקקות  עינים,  בכיליון  נעמוד  כולנו  הבאים,  בחודשים 

אל הקיבוץ הקדוש של בעל השדה הקרב ובא. בחודשים אלו יש לכולנו 

הזדמנות נפלאה שתעמוד למול נחשול של טרדות שינסה לקחת מכולנו 

את אותה מתנה והזדמנות נפלאה.

אלו יהיו ימים גועשים בחדשות ועדכונים מהנעשה הרחק אלפי קילומטרים 

מציאות  לפתחנו  הביאה  באוקראינה,  המלחמה  אירופה.  ביבשת  שם  אי 

כולנו  שבה  שלישית  שנה  כבר  זו  ברציפות.  שלישית  שנה  בערפל  לוטה 

עומדים דרוכים ומתוחים במשך כמה חודשים לפני ראש השנה, כששאלה 

אחת מנקרת בראשנו שוב ושוב 'מה יעלה בגורל הקיבוץ הקדוש' 'האם 

הוא יתקיים כסדרו, האם נזכה לעלות להיראות ולראות...'

או  יום  בכל  מיוחדות,  הפתעות  צפויות  לא  השנה  גם  קודמות,  כבשנים 

יומיים, חדשים לבקרים, יזרמו חדשות ועדכונים לכאן ולשם. זה אומר וזה 

מכחיש, השגריר ההוא יצהיר והעסקן הזה יודיע, האוזניים יתפוצצו מכמויות 

וההתלבטויות  המידע  הררי  תחת  ליפול  עלולים  והלב  והמוח  המילים, 

היישר אל זרועות הבלבול ופיזור הדעת.

בתוך כל הבלגן, בתוך כל פיזור הנפש, יש אי אחד של שקט ויישוב הדעת, 

אי שכולנו יכולים להיכנס לתוכו בחודשים הקרובים, ולא רק שנינצל על ידו 

ההכנה!!!
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ולו במעט, מהטרדות שמאיימות עלינו להגיע ריקים ודלים אל הציון הקדוש, 

אלא אדרבה, נוכל לחטוף הרבה הרבה טוב, אוצרות יקרים מפז ומפנינים, 

כלים והכנה לקבל את כל תיקוני הצדיק הגדול, בעל השדה שביקש וקרא 

לכולנו להתקבץ אצלו בימי הכסה - ימי ראש השנה הקדושים.

  

בחודשים הקרובים, אב אלול תשרי, ימי התשובה, ימי הדין, הימים הנוראים 

וכל החגים, כולנו, אלפי חסידי ברסלב בכל העולם, מתאחדים והולכים עם 

תורה אחת, תורה ס"ה – ויאמר בועז אל רות, המדברת ועוסקת בתיקון 

הנשמות על ידי הצדיק הגדול במעלה - בעל השדה.

מי שיזכה להימנות בחלקם של ההולכים בתורתו הקדושה, מי שיזכה לעיין 

האדם  בני  כל  בין  אדמות  עלי  כאן  יסתובב  הקדושה,  בתורתו  ולהעמיק 

כאחד מהם. כלפי חוץ הוא יהיה דומה לכל בני העולם הסובבים אותו, אך 

באמת הוא יהיה מוקף באור אחר, שקוע וטבול במים טהורים אחרים לגמרי.

בתוך תורה ס"ה הוא יזכה לתפילה מסוג אחר לגמרי, להבין מרחוק כיצד 

הזה  בעולם  כאן  שייכים  כיצד  עלמא,  דהאי  מחיזו  העיניים  את  סותמים 

לתכלית של עולם אחר, איך ממשיכים תורה, כיצד ניצולים מייסורי פיזור 

הנפש, ואיך כל אחד מהנשמות הגדלות בשדה העליון מסייע לבעל השדה 

בתיקוניו הנפלאים.
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זהו רק חלקיק אחד ממה שאפשר לדבר במונחים של עולם הזה על תורות 

ששייכות לעולמות אחרים, אנו יכולים לדבר בעיקר על מה שגלוי לנו, אבל 

מה שנסתר ואיננו יודעים, לא מכירים ולא מבינים, על זה אי אפשר לדבר, 

זה שייך לדברים שעין לא ראתה, וגם בזה נעסוק בתוך תורה ס"ה...

חס ושלום, כולנו מקווים שלא... אבל יכול להיות שיהיו כאלו שלא יזכו 

לנצל את החודשים הקרובים בהכנה דרבה לימי הקיבוץ הקדושים. יכול 

הבל  בדיבורי  ושלימזלניקע'ס  עניים  יישארו  שחלק  וחלילה,  חס  להיות 

ורעות רוח על מה שקרה קורה ויקרה בגבול, במוסקווה או במולדובה. 

אבל רבינו הקדוש, קורא לכל אחד מאיתנו ברחמנות אין קץ:

חדלו לכם עוד מלהיות עניים! 

שובו אל האוצרות שלכם!  

ואנחנו?! צריכים רק לקבל החלטה:

אנחנו לא נהיה שלימזלניקע'ס!

ביקרא דאורייתא 
מערכת לטייל בתורתו
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ּבּוִצים,  ּקּוִטי+ם ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ ִמי ְיָפֵאר ֹגֶד ּפְ
ה ִפָּ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ץ ּבְ ט ּוְמַקּבֵ ָאָד+ם ְמַלּקֵ ׁשֶ

ּבּו+ר ְוִדּבּור הּוא עֹוָ+ם ָמֵלא,  ל ּדִ י ּכָ ּכִ
ה,  ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ר ּדִ ל, ּוְמַדּבֵ ּלֵ ָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתּפַ  ּוְכׁשֶ
י+ם ָנִאים. ּנִ ט ִציִצים ּוְפָרִחי+ם ְוׁשֹוׁשַ ֲאַזי הּוא ְמַלּקֵ

ים ּוְפָר+ִחים ָנִאי+ם ַאַחת ְַאַחת,  ּנִ ט ׁשֹוׁשַ ֶד+ה, ּוְמַלּקֵ ָשֹ ָאָד+ם ַההֹוֵלְך ּבְ   ּכְ
+ה  ְועֹוֶשֹ ְלַאַחת  ַאַח+ת  עֹוד  ט  ְמַלּקֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶאָחת.  ה  ֲאֻגּדָ ה  עֹוֶשֹ ׁשֶ ַעד 
ה ֲאֻגּדֹות ָיִפים  ה ְוַכּמָ ּמָ ץ ּכַ ט ּוְמַקּבֵ ָרם ַיַחד, ְוֵכן הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ ה ַאֶחֶרת ּוְמַחּבְ ֲאֻגּדָ

ְוָנִאים. 

ִרי+ם  ְתַחּבְ ּמִ ה ֵמאֹות ְלאֹו+ת, ַעד ׁשֶ ְתִפּלָ מֹו ֵכן הּוא הֹוְֵך ּבִ ּכְ
ֵתבֹו+ת  ּבְ ה  עֹוֶשֹ ְוֵכן  ּבּור.  ּדִ ֵמֶהם  ה  ְוַנֲעֶשֹ אֹוִתּיֹו+ת,  ה  ּמָ ּכַ
ְך  ּכָ ְוַא+ַחר  בֹו+ת.  ַהּתֵ י  ּתֵ ׁשְ ִרין  ִנְת+ַחּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֵלמֹות,  ׁשְ

+ָרָכה ַאַחת.  ּגֹוֵמר ּבְ ט יֹוֵתר, ַע+ד ׁשֶ הֹוְֵך ּוְמַלּקֵ
ט יֹוֵתר ְויֹו+ֵתר, ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹו+ת ִלְגבּורֹו+ת,  ְך ְמַלּקֵ  ְוַא+ַחר ּכָ

ן יֹוֵתר.  ֹות, ְוֵכן הֹוְֵך ְלַהּלָ בּורֹות ִלְקֻדּשׁ ּוִמּגְ

ּבּוִצי+ם,  ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ  ִמי ְיָפֵא+ר ֹגֶד ּפְ
+ה:  ִפּלָ ִדּבּוֵרי ַהּתְ ץ ּבְ ט ּוְמַקּבֵ ָאָדם ְמַלּקֵ ׁשֶ
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תורה ס"ה
ַמַעּתְ  ַעז ֶאל רּות, ֲהלֹא ׁשָ ַוּיֹאֶמר ּבֹ

ָשֶֹדה  ּבְ ִלְלקֹט  ְלִכי  ּתֵ ַאל  י,  ּתִ ּבִ

ה ְוכּו'.  ִמּזֶ ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי  ַאֵחר, 

ִיְקצֹרּון,  ר  ֲאׁשֶ ֶֹדה  ּשָ ּבַ ֵעיַנִיְך 

יִתי  ִצּוִ ֲהלֹוא  ַאֲחֵריֶהן,  ְוָהַלְכּתְ 

י ָנְגֵעְך. ְוָצִמת,  ָעִרים ְלִבְלּתִ ֶאת ַהּנְ

ִתית,  ְוׁשָ ִלים  ַהּכֵ ֶאל  ְוָהַלְכּתְ 

ָעִרים )רּות ב(  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ֵמֲאׁשֶ
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א 

ֵדִלים ִאיָלנֹות  ם ּגְ י ֵיׁש ָשֶֹדה, ְוׁשָ ע, ּכִ ע, ּדַ ּדַ
ְיִפי  ְיַקר  ְוֹגֶדל  ְמֹאד.  ְוָנִאים  ָיִפים  ַוֲעָשִֹבים 

ֵרי ַעִין  ר, ַאׁשְ ר ְלַסּפֵ ֶֹדה ְוִגּדּוָליו ִאי ֶאְפׁשָ ַהּשָ

ִחיַנת  ָרֲאָתה זֹאת. ְוִאיָלנֹות ַוֲעָשִֹבים, ֵהם ּבְ

ה  ּמָ ּכַ ְוֵיׁש  ם.  ׁשָ ֵדִלים  ַהּגְ ְקדֹוׁשֹות  מֹות  ְנׁשָ

ְוָנִדים  ָנִעים  ֵהם  ׁשֶ ֲעֻרּמֹות,  מֹות  ְנׁשָ ה  ְוַכּמָ

ּקּון,  ים ַעל ּתִ יִנים ּוְמַצּפִ ֶֹדה, ּוַמְמּתִ ִמחּוץ ַלּשָ

ּיּוְכלּו ָלׁשּוב ְוִלְכנֹס ֶאל ְמקֹוָמם. ְוַגם ֲאִפּלּו  ׁשֶ

מֹות,  ה ְנׁשָ ּמָ לּוִיים ּכַ ּה ּתְ ּבָ דֹוָלה, ׁשֶ ָמה ּגְ ְנׁשָ

ָלּה  ה  ָקׁשֶ ַלחּוץ,  יֹוֵצאת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ִלְפָעִמים 
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ים  ּוְמַצּפִ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם  ם.  ְלׁשָ ַלֲחזֹר 

צֶֹרְך  ּבְ ק  ְלִהְתַעּסֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ֶֹדה,  ַהּשָ ַעל  ּבַ ַעל 

ּקּוָנּה ַעל ְיֵדי ִמיָתה  ּתִ ָמה, ׁשֶ ּקּוָנם. ְוֵיׁש ְנׁשָ ּתִ

ל  ׁשֶ ַוֲעבֹוָדה  ִמְצָוה  ְיֵדי  ַעל  אֹו  ֶאָחד,  ל  ׁשֶ

ֶאָחד.

רֹוֶצה ַלֲחֹגר ָמְתָניו, ְלַהְכִניס ַעְצמֹו  ּוִמי ׁשֶ
ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶֹדה,  ַהּשָ ַעל  ַהּבַ הּוא  ִלְהיֹות 

ְוָחָכם,  ַחִיל,  ְוִגּבֹור  יף,  ְוַתּקִ ָאמּוד  ִאיׁש 

דֹול  י ָצִריְך ִלְהיֹות ָאָדם ּגָ דֹול ְמֹאד. ּכִ יק ּגָ ְוַצּדִ

ֵאינֹו ָיכֹול  ַמֲעָלה ְמֹאד. ְוֵיׁש ֶאָחד, ׁשֶ ּוֻמְפָלג ּבְ

י ִאם ִעם ִמיָתתֹו. ַוֲאִפּלּו ָלֶזה  ִלְגֹמר ָהִעְנָין ּכִ

ה  ה ְוַכּמָ ּמָ י ֵיׁש ּכַ דֹול ְמֹאד, ּכִ ָצִריְך ִלְהיֹות ּגָ
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ֲאִפּלּו ִעם ִמיָתָתם לֹא יֹוִעילוּ. ַרק  דֹוִלים, ׁשֶ ּגְ

ְמֹאד  ַמֲעָלה  ּבְ ּוֻמְפָלג  דֹול  ּגָ ָאָדם  ֵיׁש  ִאם 

ים ִחּיּותֹו.  ַחּיִ ִריְך ּבַ ּצָ ֶ ְמֹאד, ָיכֹול ִלְגֹמר ַמה ּשׁ

עֹוְבִרין  ים  ָקׁשִ ּוְדָבִרים  ִיּסּוִרין  ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ

ְדלּותֹו ּוַמֲעָלתֹו עֹוֵבר ַעל  ָעָליו, ַאְך ַעל ְיֵדי ּגַ

ִריְך. ּצָ מֹו ׁשֶ ֶֹדה ּכְ ֻעּלֹות ַהּשָ ם, ְועֹוֶשֹה ּפְ ּלָ ּכֻ

ּוְלַהְכִניָסם,  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ן  ְלַתּקֵ ּזֹוֶכה  ּוְכׁשֶ
ֲאַזי  י  ּכִ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמֹאד  ְוָיֶפה  טֹוב  ֲאַזי 

ּקּוָנּה. ה ַעל ּתִ ִפּלָ ַהּתְ

ל  ּדֵ ּתַ יַח ּוִמׁשְ ּגִ ֶֹדה, הּוא ַמׁשְ ַעל ַהּשָ ְוֶזה ַהּבַ
ָאר  ָלם, ּוִבׁשְ קֹות ָהִאיָלנֹות ּוְלַגּדְ ִמיד ְלַהׁשְ ּתָ
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ה  ֶדה. ּוְלַהְרִחיק ָהִאיָלנֹות ֶזה ִמּזֶ ּקּוֵני ַהּשָ ּתִ

ֶאת  ֶאָחד  ַיְכִחיׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָהָראּוי,  ַהְרָחָקה 

ְלַהְראֹות ִלְמקָֹרב  ָצִריְך  ִלְפָעִמים  י  ּכִ ֲחֵברֹו. 

ּלֹא ַיְכִחיׁש ֶאת  ֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּכְ דֹול ַהְרָחָקה ּגְ ּגָ

ֲחֵברֹו.

ב 

עֹוִשֹין  רֹות ׁשֶ מֹות עֹוִשֹין ּפֵ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ ְוַדע, ׁשֶ
ַעל  ּבַ ֵעיֵני  ְמִאיִרין  ֲאַזי  ָמקֹום.  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו 

ָמקֹום  ֶֹדה, ִויכֹוִלין ִלְהיֹות צֹוִפין ְורֹוִאין ּבְ ַהּשָ

ר כ"ג(: "ְשֵֹדה צֹוִפים".  ְדּבָ ּמִ ִחיַנת )ּבַ ִריְך. ְוֶזה ּבְ ּצָ ׁשֶ
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ַחס  ַרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  עֹוִשֹין  ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ֵעיָניו,  ִכים  ְ ִנְתַחּשׁ ֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ

ֶרק י"ח ֹמֵעד  ִחיַנת: "ְשֵֹדה ּבֹוִכים" )ָאֳהלֹות ּפֶ ְוֶזה ּבְ

ָהְראּות,  ִקְלקּול  הּוא  ִכי  ּבְ י  ּכִ ם(,  ׁשָ ן  ה:  ַעּיֵ ָקָטן 

בּו ֶהָעִבים ַאַחר  תּוב )קֶֹהֶלת י"ב(: "ְוׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינוּ,  ְוָדְרׁשּו  ם",  ׁשֶ ַהּגֶ

ִכי'.  הֹוֵלְך ַאַחר ַהּבֶ ת קנ"א:(: 'ֶזה ָהְראּות ׁשֶ ּבָ )ׁשַ

ְבִחינֹות 'ְשֵֹדה  ֵעיָניו ְמִאירֹות ְוצֹופֹות, ּבִ ּוְכׁשֶ

ָכל ֶאָחד  ל ּבְ ּכֵ "ל, ֲאַזי ָיכֹול ְלִהְסּתַ צֹוִפים' ַהּנַ

כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְינּו  ְכִלית.  ַהּתַ ֶאל  ַלֲהִביאֹו  ְוֶאָחד, 

ל ֶאָחד, ִאם ֵאינֹו ַעל  ל ּכָ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ְכִלית  ָרחֹוק ֵמַהּתַ ֵלמּות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ ּקּונֹו ּבִ ּתִ
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ְוָאז  ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ְמִביאֹו  הּוא  ֲאַזי  ֲעַדִין, 

ֵלמּות. ׁשְ הֶֹגן ּבִ ּבּור ּכְ ַהּדִ

ָמֵלא,  עֹוָלם  הּוא  ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ י  ּכִ
ּבּוֵרי  ּדִ ר  ּוְמַדּבֵ ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ עֹוֵמד  ָאָדם  ּוְכׁשֶ

ּוְפָרִחים  ִציִצים  ט  ְמַלּקֵ הּוא  ֲאַזי  ה,  ִפּלָ ַהּתְ

ָשֶֹדה,  ּבְ ַההֹוֵלְך  ָאָדם  ּכְ ָנִאים.  ים  ּנִ ְוׁשֹוׁשַ

ַאַחת  ָנִאים  ּוְפָרִחים  ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ ט  ּוְמַלּקֵ

ְוַאַחר  ֶאָחת.  ה  ֲאֻגּדָ עֹוֶשֹה  ׁשֶ ַעד  ְלַאַחת, 

ה  ט עֹוד ַאַחת ְלַאַחת ְועֹוֶשֹה ֲאֻגּדָ ְך ְמַלּקֵ ּכָ

ט  ּוְמַלּקֵ הֹוֵלְך  ְוֵכן  ַיַחד,  ָרם  ּוְמַחּבְ ַאֶחֶרת 

ְוָנִאים.  ָיִפים  ֲאֻגּדֹות  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ץ  ּוְמַקּבֵ

ְלאֹות,  ֵמאֹות  ה  ְתִפּלָ ּבִ הֹוֵלְך  הּוא  ֵכן  מֹו  ּכְ
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ְוַנֲעֶשֹה  אֹוִתּיֹות,  ה  ּמָ ּכַ ִרים  ְתַחּבְ ּמִ ׁשֶ ַעד 

ֵלמֹות,  ׁשְ ֵתבֹות  ּבְ עֹוֶשֹה  ְוֵכן  ּבּור.  ּדִ ֵמֶהם 

ְך  בֹות. ְוַאַחר ּכָ י ַהּתֵ ּתֵ ִרין ׁשְ ְך ִנְתַחּבְ ְוַאַחר ּכָ

ָרָכה ַאַחת.  ּגֹוֵמר ּבְ ט יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ הֹוֵלְך ּוְמַלּקֵ

ט יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוהֹוֵלְך ֵמָאבֹות  ְך ְמַלּקֵ ְוַאַחר ּכָ

הֹוֵלְך  ְוֵכן  ֹות,  ִלְקֻדּשׁ בּורֹות  ּוִמּגְ ִלְגבּורֹות, 

ּקּוִטים  ַהּלִ ֵאר  ּפְ ֹגֶדל  ְיָפֵאר  ִמי  יֹוֵתר.  ן  ְלַהּלָ

ִדּבּוֵרי  ּבְ ץ  ּוְמַקּבֵ ט  ְמַלּקֵ ָאָדם  ׁשֶ ּבּוִצים,  ְוַהּקִ

ה. ִפּלָ ַהּתְ

יֹוֵצא  הּוא  ּבּור  ְוַהּדִ יֹוֵצא,  ּבּור  ַהּדִ ּוְכׁשֶ
"ַוְיִהי  ב(:  ית  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶפׁש,  ֵמַהּנֶ

'ְלרּוַח  ְוַתְרּגּומֹו:  ה",  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם 
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מֹו  ּכְ ְלָאְזָניו,  ָמע  ְוִנׁשְ א  ּבָ ּבּור  ְוַהּדִ ָלא'.  ְמַמּלְ

ָרכֹות ט"ו(  )ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ׁשֶ

ִפיָך'.  ה מֹוִציא ּבְ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ּשׁ 'ַהׁשְ

ְלַבל  ֶפׁש,  ֵמַהּנֶ ן  ּוִמְתַחּנֵ ׁש  ְמַבּקֵ ּבּור  ַהּדִ ֲאַזי 

ּיֹוֵצא אֹות ִראׁשֹוָנה,  ׁשֶ ּנוּ. ְוֵתֶכף ּכְ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ּתִ

ׁש  ְמַבּקֵ ֲאַזי  רּוְך,  ּבָ ַבת  ִמּתֵ י"ת  ּבֵ אֹות  גֹון  ּכְ

י ֵאיְך  ּנוּ. ּכִ ֵרד ִמּמֶ ּפָ ֶפׁש ְלַבל ּתִ ן ֵמַהּנֶ ּוִמְתַחּנֵ

רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ְלֹגֶדל  י,  ּנִ ִמּמֶ ֵרד  ְלִהְתּפָ ּתּוַכל 

ֶאת  רֹוֶאה  ה  ַאּתָ י  ּכִ יֵנינוּ.  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָהַאֲהָבה 

י, ְוֵאיְך ּתּוַכל  ְיַקר ָיְפִיי ְוִזיִוי ַוֲהָדִרי ְוִתְפַאְרּתִ

י. ֵהן ֱאֶמת,  י ְוִלְפרֹד ֵמִאּתִ ּנִ ק ַעְצְמָך ִמּמֶ ְלַנּתֵ

עֹוד  ט  ְלַלּקֵ ֵדי  ּכְ יֹוֵתר,  ֵליֵלְך  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ

דֹולֹות, ֲאָבל ֵאיְך  ְסֻגּלֹות ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ּגְ
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ִנים  ל ּפָ ּכַֹח אֹוִתי, ַעל ּכָ י ְוִלׁשְ ּנִ ּתּוַכל ִלְפרֹד ִמּמֶ

ם  ְלׁשָ ְוָתבֹוא  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ

ל  ִמּכָ י.  ּנִ ִמּמֶ ֵרד  ּפָ ּתִ ְולֹא  אֹוִתי,  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ לֹא 

ָבה  ַהּתֵ ל  ּכָ ֲאַזי  ַאַחת,  ָבה  ּתֵ ּגֹוֵמר  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶקת אֹותֹו,  ֶפת ּוְמַחּבֶ "ל. ּוְמַלּפֶ ל ַהּנַ ת ּכָ ׁשֶ ְמַבּקֶ

"ל. ּנַ ּה ּכַ ַחת אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ ְוֵאיָנּה ַמּנַ

עֹוד  ר  ְלַדּבֵ ּוֻמְכָרח  ָצִריְך  הּוא  ּוֶבֱאֶמת 
ַעד  ְוִעְנָיִנים  ָרכֹות  ּבְ ה  ְוַכּמָ ּבּוִרים,  ּדִ ה  ַהְרּבֵ

ִריְך ַלֲעשֹֹות  ּצָ ָלל, ׁשֶ ן ַהּכְ ה. ַעל ּכֵ ִפּלָ ַמר ַהּתְ ּגְ

ּבּור  ּדִ ּוְבָכל  ּה.  ּלָ ּכֻ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ ֶאָחד 

ּבּוִרים  ַהּדִ ל  ּכָ ם  ׁשָ ִנְמָצא  ִיְהֶיה  ר,  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

ַעד  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוֵמַהְתָחַלת  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ
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ּבּור  ַהּדִ עֹוֵמד ּבְ ַהּסֹוף ִיְהֶיה ַהּכֹל ֶאָחד. ּוְכׁשֶ

עֹוֵמד  ֲעַדִין  ִיְהֶיה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון 

ַעל ְיֵדי  ֵדי ׁשֶ ה. ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ֵתָבה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבְ

ְוַאף  ּה,  ּלָ ּכֻ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יּוַכל  ֶזה 

ֵרד ֲאִפּלּו ֵמאֹות ִראׁשֹוָנה  י ֵכן לֹא ִיְתּפָ ַעל ּפִ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ ׁשֶ

ג 

ֶזה  ֶאָחד,  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  זֹו,  ִחיָנה  ּבְ ׁשֶ ְוַדע, 
)ְזַכְרָיה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְכִלית.  ַהּתַ ִחיַנת  ּבְ הּוא 

מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  "ּבַ י"ד(: 
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ְכִלית. ְוהּוא  ֶאָחד". 'ּוַבּיֹום ַההּוא', ַהְינּו ַהּתַ

טֹוב.  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ֶאָחד  י  ּכִ טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ִחיַנת  ּבְ

ָסִחים  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּפְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד"  סּוק ֶזה: "ּבַ נ( ַעל ּפָ

א  ֶאּלָ הּוא,  ֶאָחד  ָלאו  ָנא  ָהִאּדְ 'ַאּטּו  ְוכּו', 

ן ֱאֶמת', ְוַעל  ּיַ ָנא ְמָבְרִכין ַעל ָהָרָעה: 'ּדַ ָהִאּדְ

ֶלָעִתיד  ֲאָבל  יִטיב',  ְוַהּמֵ 'ַהּטֹוב  ַהּטֹוָבה: 

יִטיב'.  ְיָבְרכּו ַעל ַהּכֹל ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

ְכִלית.  ַהּתַ הּוא  ֶאָחד  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא, 
ּלֹו טֹוב.  ְכִלית הּוא ּכֻ י ַהּתַ ּלֹו טֹוב, ּכִ ְוהּוא ּכֻ

ְוָהָרעֹות  ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ ל  ּכָ ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ל  ּכֵ לֹום, ִאם ִיְסּתַ ָהעֹוְבִרין ַעל ָהָאָדם, ַחס ְוׁשָ
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ָלל, ַרק  אי ֵאיָנם ָרעֹות ּכְ ַוּדַ ְכִלית, ּבְ ַעל ַהּתַ

ִאים  ּסּוִרין ּבָ ל ַהּיִ אי ּכָ ַוּדַ י ּבְ דֹולֹות. ּכִ טֹובֹות ּגְ

ירֹו  ַרְך ְלטֹוָבתֹו, ִאם ְלַהְזּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ָנה ֵמַהּשׁ ַכּוָ ּבְ

ְתׁשּוָבה, ִאם ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו. ְוִאם  ׁשּוב ּבִ ּיָ ׁשֶ

ַנת  ּוָ ּכַ י  ּכִ דֹולֹות,  ּגְ טֹובֹות  ֵהם  ּסּוִרין  ַהּיִ ן  ּכֵ

אי ַרק ְלטֹוָבה. ִנְמָצא,  ַוּדַ ַרְך הּוא ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ַחס  ָלָאָדם,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ ָהָרעֹות  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ַהְינּו  ְכִלית,  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ ִאם  לֹום,  ְוׁשָ

ִיּסּוִרין  לֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ַנת  ּוָ ּכַ

א ִשְֹמָחה, ִמּגֶֹדל רֹב  א ִיְתַמּלֵ ַרּבָ ָלל. ַרק ַאּדְ ּכְ

לוּ.  ַהּלָ ּסּוִרין  ַהּיִ ַתְכִלית  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה 

"ל.  ּנַ ּלֹו ֶאָחד ּכַ ּלֹו טֹוב. ּכֻ ְכִלית הּוא ּכֻ י ַהּתַ ּכִ

ּלֹו טֹוב. עֹוָלם, ַרק ּכֻ ּוֶבֱאֶמת ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ
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ּסּוִרין  ֵמַהּיִ ָלָאָדם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַער  ַהּצַ ר  ִעּקַ ַאְך 
לֹום. הּוא ַרק ֵמֲחַמת  עֹוְבִרים ָעָליו, ַחס ְוׁשָ ׁשֶ

ָיכֹול  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ַעת,  ַהּדַ ֵמָהָאָדם  ּלֹוְקִחין  ׁשֶ

טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ

ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ י ּכְ ּסּוִרין. ּכִ יׁש ַצַער ּוְכֵאב ַהּיִ ְוָאז ַמְרּגִ

יׁש  ְכִלית, ֵאינֹו ַמְרּגִ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ַעת, ּוִמְסּתַ ּדַ

"ל.  ּנַ ּסּוִרין ּכַ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ָלל ַהּצַ ּכְ

ע  ְטּבָ ּנִ ֶ ר, ַמה ּשׁ ָבר ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ִבין ּדָ ּוָבֶזה ּתָ
דֹוִלים,  ּגְ ִיּסּוִרין  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם,  ֶנֶפׁש  ּבְ

חֹוְתִכין ֵאיֶזה  ׁשֶ ל ּכְ גֹון ְלָמׁשָ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּכְ

לֹום. ֲאַזי סֹוֵתם ְועֹוֵצם  ֵאיָבר ָלָאָדם, ַחס ְוׁשָ

חּוׁש,  ּבְ רֹוִאים  ָאנּו  ֶזה  י  ּכִ חֶֹזק.  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת 
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הּוא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ רֹוֶצה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ

ּנוּ, ֲאַזי סֹוֵתם ֶאת ֵעיָניו, ּוְמַצְמֵצם  ָרחֹוק ִמּמֶ

ֶאל  ָהְראּות  ן  ְלַכּוֵ ֵדי  ּכְ ָהְראּות,  ץ  ּוְמַכּוֵ

רֹוֶצה ִלְראֹות. ְוֶזה ֵמֲחַמת  ָבר ָהָרחֹוק ׁשֶ ַהּדָ

ַהּמַֹח,  ל  ׁשֶ ִליַח  ְוׁשָ ֵרת  ְמׁשָ י ָהְראּות הּוא  ּכִ

רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמַֹח:  ָבר ׁשֶ ְלָהִביא ַהּדָ

ַהְינּו ֵליַדע  ה ִהיא ַהְיִדיָעה, ּדְ ר ָהְרִאּיָ י ִעּקַ ּכִ
ּמַֹח.  רֹוֶאה, ְוַהְיִדיָעה ִהיא ּבַ ָבר ׁשֶ ַמהּות ַהּדָ

עֹוֵמד  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ֵליַדע  ַהּמַֹח  רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ

ֶנְגּדֹו, ֲאַזי הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאת ָהְראּות, ְוָהְראּות  ּכְ

ַהּמַֹח,  ְלתֹוְך  ּוְמִביאֹו  ָבר,  ַהּדָ ְורֹוֶאה  הֹוֵלְך 

ֲעִביִרין  ּמַ ׁשֶ ן ּכְ רֹוֶאה. ְוַעל ּכֵ ֶ ְוֲאַזי יֹוֵדַע ַמה ּשׁ
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דֹול, ֵאינֹו יֹוֵדַע  ְמִהירּות ּגָ ָבר ִלְפֵני ָאָדם ּבִ ּדָ

ָבר  ַהּדָ ָרָאה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ַאף  ָבר,  ַהּדָ ַמהּות 

ִהירּות,  ל ֶזה ֵמֲחַמת ַהּמְ ׁש, ִעם ּכָ ֵעיָניו ַמּמָ ּבְ

ַהּמַֹח.  ְלתֹוְך  ָבר  ַהּדָ ְלָהִביא  ַנאי  ּפְ ָהָיה  לֹא 

ּכַֹח  ֵאין  ּנוּ,  ִמּמֶ ָרחֹוק  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 

ם ְוַלֲהִביאֹו ְלתֹוְך ַהּמַֹח,  ָהְראּות ֵליֵלְך ְלׁשָ ּבְ

ד  רֹוֶאה ִמן ַהּצַ ָבִרים ֲאֵחִרים ׁשֶ ַהּדְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ר  ּזֵ ְתּפַ ּנִ ּזּור ׁשֶ ִלים אֹותֹו. ְוֵכן ֵמֲחַמת ַהּפִ ְמַבְלּבְ

ָהְראּות, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִנְקָלׁש, ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח 

רֹוֶאה ְלתֹוְך ַהּמַֹח.  ָבר ׁשֶ ְלָהִביא ַהּדָ

ּוְלַצְמֵצם  ֵעיָניו,  ֶאת  ִלְסּתֹם  ָצִריְך  ן  ּכֵ ַעל 
ֵדי  ּכְ ִריְך,  ּצָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶאל  נֹו  ּוְלַכּוְ ָהְראּות, 
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ֵדי  ּכְ ְוַגם  ֲאֵחִרים.  ָבִרים  ּדְ לּו  ְיַבְלּבְ ּלֹא  ׁשֶ

ק ּכַֹח ָהְראּות, ְולֹא ִיְהֶיה ָקלּוׁש, ְוָאז  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ

מֹו ֵכן,  ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ָבר ָהָרחֹוק  ַהּדָ יּוַכל ִלְראֹות 

הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ רֹוִצים  ׁשֶ ּכְ

ּלֹו ֶאָחד. ָצִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ֵעיָניו,  ּלֹו טֹוב, ּכֻ ּכֻ

ְכִלית:  לּות ֶאל ַהּתַ ּכְ ן ַהִהְסּתַ ּוְלַכּוֵ

ה ִהיא ְרחֹוָקה ֵמָהָאָדם,  ְכִלית ַהּזֶ י אֹור ַהּתַ ּכִ
ֵעיִנין.  ְסִתימּו ּדְ י ִאם ּבִ ר ִלְראֹותֹו ּכִ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ִריְך ִלְסּתֹם ֶאת ָהֵעיַנִים ְלַגְמֵרי, ּוְלָסְגָרם  ּצָ ׁשֶ

ע,  ָהֶאְצּבַ ּבְ ְלָדְחָקם  ם  ּגַ ַאף  ְמֹאד,  ָחְזָקה  ּבְ

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ יּוַכל  ְוָאז  ְלַגְמֵרי,  ְלָסְתָמם  ֵדי  ּכְ

ִריְך ִלְסּתֹם ֶאת  ּצָ ה. ַהְינּו ׁשֶ ְכִלית ַהּזֶ ַעל ַהּתַ
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ְלַהֲעִלים  ְלַגְמֵרי,  ַעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחזּו  ֵעיָניו 

ָלל  ּכְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִלְבִלי  ְמֹאד,  ּוְלָסְגָרם  ֵעיָניו 

יּוַכל  ְוָאז  ַוֲהָבָליו.  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ֲאוֹות  ּתַ ַעל 

ּלֹו  ּכֻ ה, ׁשֶ ְכִלית ַהּזֶ ֹיג אֹור ַהּתַ ִלְראֹות ּוְלַהּשִ

ר  ִעּקַ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ַהּיִ לּו  ּטְ ִיְתּבַ ְוָאז  טֹוב. 

"ל.  ּנַ ְכִלית ּכַ ָרחֹוק ֵמַהּתַ ּסּוִרין ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהּיִ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם ִלְסּתֹם ֵעיָניו  ע ּבְ ן ִנְטּבָ ְוַעל ּכֵ
ּסּוִרין  ֵמַהּיִ ִלְברַֹח  ֵדי  ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ִיּסּוִרין  ַעת  ׁשְ ּבִ

ְכִלית,  לּות ַעל ַהּתַ ּכְ ָלם, ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּוְלַבּטְ

ִאי  ַהּזֹאת  לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ׁשֶ טֹוב.  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ

"ל.  ּנַ י ִאם ַעל ְיֵדי ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים ּכַ ר, ּכִ ֶאְפׁשָ

הּוא  ַמה  לּום  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ׁשֶ ְוַאף 
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ַהּכֹל,  יֹוַדַעת  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  עֹוֶשֹה, 

ַעת  ׁשְ ּבִ ָהֵעיַנִים  ִלְסּתֹם  ָעה  ֻמְטּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 

"ל:  ּנַ ִיּסּוִרין ּכַ

ד 

ל  ּטֵ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ּטּול  ּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ ֱאֶמת,  ּבֶ ה  ְוִהּנֵ
ֶאָחד,  ּלֹו  ּכֻ טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל 

ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ַהּיִ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאַזי 

ְבִחינֹות  ּבִ ָקבּוַע  ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ְוַעל  י,  ֶדר ֱאנֹוׁשִ ִמּגֶ ֵיֵצא  ן  ּכֵ י ִאם  ּכִ ּטּול,  ַהּבִ

ָרצֹוא  ְבִחינֹות  ּבִ ּטּול  ַהּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֻמְכָרח  ן  ּכֵ
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ּטּול ֶאל  ֶֹכל ֵמַהּבִ חֹוֵזר ַהּשֵ ׁשֶ ן ּכְ ָוׁשֹוב. ַעל ּכֵ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאַזי  ֶֹכל,  ַהּשֵ ִלי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַהּמַֹח, 

ֶֹכל  ַהּשֵ ֶזה  ל  ְלַקּבֵ ִלים,  ַהּכֵ ֵהם  ׁשֶ ְלַהּמִֹחין, 

ֵאין  ִחינֹות  ּבְ הּוא  י  ּכִ ּטּול.  ּבִ ִחינֹות  ּבְ ל  ׁשֶ

ּלֹו  ּכֻ הּוא  ְכִלית, ׁשֶ ִחינֹות ַהּתַ ּבְ הּוא  סֹוף, ׁשֶ

ַהּמַֹח  יׁש  ַמְרּגִ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  טֹוב,  ּלֹו  ּכֻ ֶאָחד, 

ל  ה ׁשֶ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ י ִעּקַ ּסּוִרין. ּכִ ל ַהּיִ ַער ׁשֶ ַהּצַ

הּוא  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֵאִבים,  ְוַהּכְ ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ

ְלָכל  ִצּנֹורֹות  יֹוְצִאין  ֵמַהּמַֹח  י  ּכִ ַהּמַֹח.  ּבְ

ַהּמַֹח  יׁש  ַמְרּגִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ם,  ּלָ ּכֻ ָהֵאיָבִרים 

הּוא. ֵאיזֹו ֵאיָבר ׁשֶ ֵאב ּבְ ַהּכְ
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ֶאל  ּטּול  ֵמַהּבִ חֹוֵזר  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ׁשֶ ְוַדע 
ּסּוִרין  ִרין ַהּיִ ּבְ ַהְינּו ַהּמִֹחין, ֲאַזי ִמְתּגַ ִלים, ּדְ ַהּכֵ

ים  ֵני ֲאָנׁשִ ֶדֶרְך ׁשְ ָהיּו ִמּקֶֹדם. ּכְ ֶ ה ּשׁ יֹוֵתר ִמּמַ ּבְ

ֶנֶגד  ּכְ ִרים ֶזה  ּבְ ְוִנְתּגַ ְוִנְלָחִמים  ִקים  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ

ר ָעָליו,  ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ ֶאָחד רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ֶזה, ׁשֶ

יֹוֵתר.  ּבְ ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ְמֹאד  ק  ִמְתַחּזֵ הּוא  ֲאַזי 

הּוא  ׁשֶ יִנים,  ּדִ ֲעֵלי  ַהּבַ רֹוִאין  ׁשֶ ּכְ ֵכן  מֹו  ּכְ

ַעל  ָלם,  ּוְלַבּטְ ּסּוִרין  ַהּיִ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ רֹוֶצה 

ֵהם  ֲאַזי  "ל,  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ּטּול  ַהּבִ ְיֵדי 

ַאַחר  ן  ּכֵ ְוַעל  יֹוֵתר.  ּבְ ִרים  ּבְ ּוִמְתּגַ ִקים  ִמְתַחּזְ

ֵהם  ּסּוִרין  ַהּיִ ֲאַזי  ּטּול,  ֵמַהּבִ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

ִרים  ּבְ ִמְתּגַ ֵהם  י  ּכִ ִמּקֶֹדם.  יֹוֵתר  דֹוִלים  ּגְ

"ל. רֹוֶצה ִלְברַֹח ֵמֶהם ְוַכּנַ ֶנְגּדֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּכְ
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ּוִמְתַנֲחִמין  ּסּוִרין  ַהּיִ ים  ְמִקּלִ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך 
ּזֹוִכין  ׁשּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֲעֵליֶהם, ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ

א  ּבָ ּסּוִרין  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ּסּוִרין.  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל 

י  ְך, ַאף ַעל ּפִ "ל. ְוַאַחר ּכָ ּנַ ּטּול ּכַ ִלְבִחיַנת ּבִ

ימּו  ֵמָהְרׁשִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ּטּול,  ֵמַהּבִ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ

ַנֲעֶשֹה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ּטּול,  ֵמַהּבִ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ׁשּות ַהּתֹוָרה.  ִהְתַחּדְ

ְכִלית,  ל ֶאל ַהּתַ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ּטּול ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ַהּבִ ּכִ
דֹולֹות  ּגְ טֹובֹות  ֵהם  ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ ׁשֶ ֹיג  ְוִהּשִ

ְֹמָחה  א ִשְֹמָחה. ְוַהּשִ ְמֹאד, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַמּלֵ
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ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ אֹוַרְיָתא, ּכְ ין ּדְ ִלי ֶאל ִחּדּוׁשִ הּוא ּכְ

ָעה  ׁשָ 'ּבְ פ"ח(:  ת  ּבָ )ׁשַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ים  ִ ּשׁ ַמע, ָיְרדּו ׁשִ ָאְמרּו ִיְשָֹרֵאל ַנֲעֶשֹה ְוִנׁשְ ׁשֶ

רֹאׁש  ּבְ ָתִרים  ּכְ ֵני  ׁשְ ְוָנְתנּו  ַמְלָאִכים,  ִרּבֹוא 

דֹוׁש  ַהּקָ ְוָעִתיד  ְוכּו',  ָחְטאּו  ּוְכׁשֶ ֶאָחד,  ל  ּכָ

ֱאַמר "ְוִשְֹמַחת  ּנֶ רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרן ָלנוּ, ׁשֶ ּבָ

ְֹמָחה ִהיא  ַהּשִ ם"'. ִנְמָצא ׁשֶ עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ

ַלת  ִחיַנת ַקּבָ הּוא ּבְ ַמע, ׁשֶ ִחיַנת ַנֲעֶשֹה ְוִנׁשְ ּבְ

ַהּתֹוָרה.

ַעל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ׁשּות  ִהְתַחּדְ ְיֵדי  ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה  "ל, ַעל  ּנַ ּכַ ּטּול  ל ַהּבִ ימּו ׁשֶ ְיֵדי ָהְרׁשִ

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ְך,  ּכָ ַאַחר  ּסּוִרין  ַהּיִ ְמָקְרִרין 
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ּסּוִרין  ַהּיִ ת  ׁשַ ַהְרּגָ י  ּכִ ֶפׁש,  ַהּנֶ ִצְמאֹון  ין  ְמַכּבִ

אֹון הּוא  י ִצּמָ ּכִ ֶפׁש,  ִחיַנת ִצְמאֹון ַהּנֶ ּבְ הּוא 

ִחיַנת  ּבְ הּוא  ּוְמִליחּות  ְמִליחּות,  ְיֵדי  ַעל 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינוּ,  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִיּסּוִרין, 

ֶמַלח, ְוֶנֱאַמר  ִרית ּבְ ָרכֹות ה(: 'ֶנֱאַמר ּבְ ִלְבָרָכה )ּבְ

ֶֹכל,  ת ַהּשֵ ֶפׁש ִהיא ּבַ י ַהּנֶ ּכִ ִיּסּוִרין'.  ּבְ ִרית  ּבְ

ֶֹכל,  ַהּשֵ ְיֵדי  ַעל  ֶפׁש, הּוא  ַהּנֶ ּדּול  ּגִ ר  ִעּקַ י  ּכִ

ֵלי י"ט(:  תּוב )ִמׁשְ ּכָ ָנּה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָלּה ּוְמַתּקְ ַגּדְ ּמְ ׁשֶ

ֶֹכל  ַהּשֵ ַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב". ּוְכׁשֶ לֹא ּדַ ם ּבְ "ּגַ

ֲאָבל  רֹות.  ּפֵ עֹוֶשֹה  הּוא  ֲאַזי  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ

"ֶאֶרץ  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ֲאַזי  ֶֹכל,  ַהּשֵ ם  ְפּגָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

הּוא  ְוַהְמִליחּות,  ק"ז(.  ים  ִהּלִ )ּתְ ִלְמֵלָחה"  ִרי  ּפְ

ֵאין  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ין,  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ּסּוִרין  ַהּיִ ִחיַנת  ּבְ
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ִחיַנת ִצְמאֹון  "ל, ְוהּוא ּבְ ּנַ ֵלמּות ּכַ ׁשְ ֶֹכל ּבִ ַהּשֵ

ׁשּות ַהּתֹוָרה  "ל. ְוַעל ְיֵדי ַהִהְתַחּדְ ּנַ ֶפׁש ּכַ ַהּנֶ

ין  ּסּוִרין, ּוְמַכּבִ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמָקְרִרין ַהּיִ ַהּנַ

ְעָיה נ"ה(: "הֹוי ָכל ָצֵמא  ְבִחינֹות )ְיׁשַ אֹון, ּבִ ּמָ ַהּצִ

ִים".  ְלכּו ַלּמַ

ֶבר  ַהּגֶ ֵרי  "ַאׁשְ צ"ד(:  ים  ִהּלִ )ּתְ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה 
י  ּכִ ֶדּנּו",  ְתַלּמְ ּוִמּתֹוָרְתָך  ָיּה  ֶרּנּו  ַיּסְ ּתְ ר  ֲאׁשֶ

ׁשּות ַהּתֹוָרה  ּסּוִרין, זֹוֶכה ְלִהְתַחּדְ ַעל ְיֵדי ַהּיִ

ּסּוִרין  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ַעל  ּפָ ׁשֶ ִסיָמן  ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ

ין  ְך ְלִחּדּוׁשִ ּזֹוֶכה ַאַחר ּכָ ׁשֶ ָראּוי, ּכְ ָלם ּכָ ְוִקּבְ

ּטּול  ָכה ִלְבִחינֹות ּבִ ּזָ ה ִסיָמן ׁשֶ ּזֶ אֹוַרְיָתא. ׁשֶ ּדְ

ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ּסּוִרין,  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ְכִלית  ַהּתַ ֶאל 
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ימּו  ָהְרׁשִ ְיֵדי  ַעל  אֹוַרְיָתא,  ּדְ ין  ְלִחּדּוׁשִ ָזָכה 

"ל. ּנַ ּכַ

ֵעיָניו ְמִאירֹות,  ׁשֶ "ל, ּכְ ֶֹדה ַהּנַ ַעל ַהּשָ ְוַהּבַ
ָיכֹול  ֲאַזי  צֹוִפים".  "ְשֵֹדה  ְבִחינֹות  ּבִ

ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִאם הּוא ָקרֹוב  ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ָרחֹוק  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ רֹוֶאה  ּוְכׁשֶ ְכִלית.  ַהּתַ ֶאל 

ֵלמּות  ׁשְ תֹו ֲעַדִין ּבִ ִפּלָ ְכִלית, ֲאַזי ֵאין ּתְ ֵמַהּתַ

ל  י ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעשֹֹות ֶאָחד ִמּכָ "ל, ּכִ ּנַ ָראּוי ּכַ ּכָ

ׁשֹוֵכַח  ָבה,  ַהּתֵ סֹוף  ּבְ עֹוֵמד  ּוְכׁשֶ ה.  ִפּלָ ַהּתְ

תֹו  ִפּלָ ּתְ ִלְכלֹל  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָבה,  ַהּתֵ ת  ִחּלַ ּתְ

"ל,  ֶֹדה ַהּנַ ַעל ַהּשָ "ל. ְוַהּבַ ּנַ ְבִחינֹות ֶאָחד ּכַ ּבִ

הּוא  ׁשֶ ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ּוְמִביאֹו  ּבֹו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ
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ֶאָחד  ַלֲעשֹֹות  ָיכֹול  ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ

סֹוף  ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ

ָבה  ת ַהּתֵ ְתִחּלַ ּבִ ה, ֲעַדִין הּוא עֹוֵמד  ִפּלָ ַהּתְ

"ל. ּנַ ה ּכַ ִפּלָ ת ַהּתְ ִחּלַ ל ּתְ ׁשֶ

צֹוִפים  "ְך  'ַמְנַצּפַ ק"ד(:  ת  ּבָ )ׁשַ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה 
ֵהי  נּו  ּקְ ּתִ ַהּצֹוִפים  ׁשֶ ם,  ׁשָ יק  ּוַמּסִ ָאְמרּו', 

צֹוִפים,  ָבה.  ּתֵ סֹוף  ּבְ ְוֵהי  ָבה  ּתֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ

ֵעיָניו  ׁשֶ ּכְ ֶֹדה,  ַהּשָ ַעל  ַהּבַ ִחינֹות  ּבְ ֶזה 

ן  "ל. ֲאַזי ָיכֹול ְלַתּקֵ ּנַ ְבִחינֹות ְשֵֹדה צֹוִפים ּכַ ּבִ

ֶאל  ְסמּוִכים  ֵהם  ׁשֶ אֹוָתם  ַעל  ל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ה ֲעַדִין  ִפּלָ סֹוף ַהּתְ עֹוְמִדים ּבְ ְכִלית, ּוְכׁשֶ ַהּתַ

ֵהם  "ל. ְוַעל אֹוָתם ׁשֶ ּנַ ָבה ּכַ ת ַהּתֵ ְתִחּלַ ֵהם ּבִ
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סֹוף  ִחינֹות  ּבְ ְוֵהם  ְכִלית,  ֵמַהּתַ ְרחֹוִקים 

סֹוף  ּבְ ֵהם  ָבה  ַהּתֵ סֹוף  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָבה.  ּתֵ

ִנים  ְמַתּקְ ְוַהּצֹוִפים  "ל.  ּנַ ּכַ ׁש  ַמּמָ ָבה  ַהּתֵ

"ל.  ּנַ ְכִלית ּכַ אֹוָתם, ּוְמִביִאים אֹוָתם ֶאל ַהּתַ

ַהְינּו  דּום',  ְוִיּסְ ְוָחְזרּו  ָכחּום  'ׁשְ ִחינֹות  ּבְ ְוֶזה 

ְכחּו  ְכִלית, ׁשָ ֵהם ְרחֹוִקים ֵמַהּתַ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ

ָתם  ִפּלָ ּתְ ּכֹוְלִלים  ֵאיָנם  י  ּכִ ָבה,  ַהּתֵ ת  ִחּלַ ּתְ

נּו  ְוִתּקְ דּום  ְוִיּסְ ְוָחְזרּו  "ל,  ּנַ ּכַ ֶאָחד  ְבִחיַנת  ּבִ

"ל. ּנַ ּלֹו ֶאָחד ּכַ ְהֶיה ּכֻ ּיִ אֹוָתם, ׁשֶ

  

רּוׁש, ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות. ּבַֹעז הּוא  ְוֶזה ּפֵ
עֹז  תּוב )קֶֹהֶלת ז(: "ַהָחְכָמה ּתָ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶֹכל, ּכְ ַהּשֵ
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ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  רּות  ְלָחָכם". 

ירֹות  ִ ְוַהּשׁ ִפּלֹות  ַהּתְ ל  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ יֹוֵצא 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינוּ, ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ חֹות, ּכְ ּבָ ׁשְ ְוַהּתִ

רּות,  ָמּה  ׁשְ ִנְקָרא  ה  'ָלּמָ ז:(:  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה 

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ה  ִרּוָ ׁשֶ ִוד  ּדָ ָיָצא  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ַמַעּתְ  ׁשָ ֲהלֹוא  חֹות'.  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ׁשִ ּבְ הּוא 

"ל. ְוֶזהּו  ּנַ ֶֹכל ּכַ ת ַהּשֵ ֶפׁש ִהיא ּבַ י ַהּנֶ י. ּכִ ּתִ ּבִ

ַמה  ְלָאְזֶניָך  ַמע  ַהׁשְ ַהְינּו   , ַמַעּתְ ׁשָ ֲהלֹוא 

ָאְזֶניָך  ה  ַהּטֵ ַהְינּו  ִפיָך,  ּבְ מֹוִציא  ה  ַאּתָ ֶ ּשׁ

ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ְוַתֲחנּוָניו,  ּבּור  ַהּדִ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ַמע  ּוׁשְ

"ל. ּנַ ּנּו ּכַ ֵרד ִמּמֶ ְתּפָ ן ְלַבל ּתִ ּוִמְתַחּנֵ
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"ל,  ּנַ ָשֶֹדה ַאֵחר ּכַ ְלִכי ִלְלקֹט ּבְ ְוֶזהּו ַאל ּתֵ
ִלּקּוִטים  ֵהם  ּבּוִרים  ְוַהּדִ ָהאֹוִתּיֹות  ל  ּכָ י  ּכִ

"ל.  ּנַ ּכַ ֶעְליֹוִנים  ָשֹדֹות  ּבְ ִטים  ַלּקְ ּמְ ׁשֶ ְיָקִרים 

ֵמִאּתֹו  ֵלְך  ּתֵ ְלַבל  ֶפׁש,  ֵמַהּנֶ ׁש  ְמַבּקֵ ּבּור  ְוַהּדִ

ִאי  ֶזה  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ֲאֵחִרים  ִלּקּוִטים  ִלְלקֹט 

"ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ְוִלְלקֹט  ֵליֵלְך  ָצִריְך  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַהְינוּ,  ה.  ִמּזֶ ַתֲעבּוִרי  ְולֹא  ְוַגם  ַאְך 

ָבה  ִמּתֵ ֲעבֹר  ּתַ ֵלְך ְלֵתָבה ַאֶחֶרת, ַאל  ּתֵ ׁשֶ ּכְ

ּזֹוֶכה  ְיֵדי ׁשֶ "ל. ְוֶזה ַנֲעֶשֹה, ַעל  ּנַ ּכַ ִראׁשֹוָנה 

ֶֹדה  ּשָ ּבַ ֵעיַנִיְך  ְוֶזה,  "ל.  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל 

לּות  ּכְ ַהִהְסּתַ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ִיְקצֹרּון.  ר  ֲאׁשֶ

ְכִלית  ּתַ ִהיא  ִציָרה  ַהּקְ י  ּכִ ְכִלית,  ַהּתַ ַעל 

ֶאת  יִתי  ִצּוִ ֲהלֹוא  ִריָעה.  ְוַהּזְ ה  ַהֲחִריׁשָ
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ִחיַנת ְסִתיַמת  ּבְ ָנְגֵעְך, ֶזה  י  ְלִבְלּתִ ָעִרים  ַהּנְ

ר ָהְראּות,  ּוְלַחּבֵ ִריְך ְלסֹוְגָרם,  ּצָ ׁשֶ ָהֵעיַנִים, 

ִאי  ֶזה  לֹא  ּבְ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  נֹו  ְלַכּוְ

ְוֶזה  "ל.  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ר  ֶאְפׁשָ

א  ַצְוּתָ ְלׁשֹון  ָעִרים",  ַהּנְ ֶאת  יִתי  ִצּוִ "ֲהלֹוא 

ר ָהְראּות  ת ּוְלַחּבֵ ִריְך ְלַצּוֵ ּצָ רּות, ׁשֶ ְוִהְתַחּבְ

ֵהם  י  ּכִ ְנָעִרים,  ִנְקָרִאים  ְוָהֵעיַנִים  "ל.  ּנַ ּכַ

ִליַח  י ָהְראּות הּוא ׁשָ "ל, ּכִ ּנַ ֶֹכל ּכַ ְרֵתי ַהּשֵ ְמׁשָ

"ל. ּנַ ֶֹכל ּכַ ֵרת ְלַהּשֵ ּוְמׁשָ

י  ֶפׁש. ּכִ ִחיַנת ִנְגֵעי ַהּנֶ י ָנְגֵעְך, ּבְ ְוֶזהּו ְלִבְלּתִ
ָפָניו,  ּלְ ֶ ל ַמה ּשׁ ר, ְורֹוֶאה ּכָ ּזֵ ָהְראּות ִנְתּפַ ׁשֶ ּכְ

ַהאי  ֵאינֹו סֹוֵתם ְוסֹוֵגר ֵעיָניו ֵמֵחזּו ּדְ ַהְינּו ׁשֶ
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ֶפׁש. ְוָצִריְך  ִחיַנת ִנְגֵעי ַהּנֶ "ל, ֶזהּו ּבְ ּנַ ָעְלָמא ּכַ

ַהְינּו ָהְראּות,  ָעִרים, ּדְ ר ֶאת ַהּנְ ת ּוְלַחּבֵ ְלַצּוֵ

ה,  ד ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ל ִמן ַהּצַ ּכֵ ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ל  ּכֵ ֶפׁש. ְוָאז יּוַכל ְלִהְסּתַ ַע ֶאת ַהּנֶ י ְלַנּגֵ ְלִבְלּתִ

לּות  ּכְ "ל, ַוֲאַזי ַעל ְיֵדי ַהִהְסּתַ ּנַ ְכִלית ּכַ ַעל ַהּתַ

"ל.  ּנַ ּכַ ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ ִלין  ּטְ ִנְתּבַ ְכִלית,  ַהּתַ ַעל 

ִרין  ּבְ ִמְתּגַ ּטּול,  ֵמַהּבִ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ַאְך 

ִצְמאֹון  ִחיַנת  ּבְ ה  ּזֶ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ יֹוֵתר  ּבְ ּסּוִרין   ַהּיִ

"ל. ּנַ ֶפׁש ּכַ ַהּנֶ

ִתית  ִלים ְוׁשָ ְוֶזה, ְוָצִמית ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
ְלַכּבֹות  י  ּכִ ָעִרים.  ַהּנְ ֲאבּון  ִיׁשְ ר  ֵמֲאׁשֶ

ׁשּות ַהּתֹוָרה,  אֹון, הּוא ַעל ְיֵדי ִהְתַחּדְ ּמָ ַהּצִ
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ֶֹכל,  ל ַהּשֵ ִלים ׁשֶ ֵהם ַהּכֵ ִלין ַהּמִֹחין, ׁשֶ ַקּבְ ּמְ ׁשֶ

"ל,  ּנַ ּכַ ּטּול  ֵמַהּבִ ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ָהְרׁשִ ְיֵדי  ַעל 

"ל.  ּנַ ֶפׁש ְלַכּבֹות ִצְמאֹוָנּה ּכַ ם ׁשֹוָתה ַהּנֶ ָ ּוִמּשׁ

י  ּכִ ָעִרים.  ֲאבּון ַהּנְ ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ ְוֶזה, ְוׁשָ

ׁשֹוֲאִבין  ֵהם  ֶֹכל,  ַהּשֵ ֵעיֵני  ֵהם  ׁשֶ ָעִרים  ַהּנְ

ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ימּו  ֵמָהְרׁשִ ַהּתֹוָרה,  ׁשּות  ִהְתַחּדְ

ְוַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ְכִלית  ַהּתַ ַעל  לּות  ּכְ ֵמַהִהְסּתַ

ין  ְך, ּוְמַכּבִ ּסּוִרין ַאַחר ּכָ ִלין ַהּיִ ּטְ ְיֵדי ֶזה ִנְתּבַ

"ל. ּנַ ֶפׁש ּכַ ִצְמאֹון ַהּנֶ

ה ְוַאֲהרֹן.  ִחיַנת מׁשֶ ן ֵעֶדן, ּבְ ִחיַנת ַהּגַ ְוֶזה ּבְ
ל"א(:  )ִיְרְמָיה  ִחיַנת  ּבְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ן,  ּגַ

ִחיַנת  ַגן ָרֶוה". ֵעֶדן, הּוא ּבְ ם ּכְ "ְוָהְיָתה ַנְפׁשָ
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ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  )ּכְ ָרֲאָתה  ַעִין לֹא  ֵעֶדן  י  ּכִ ְכִלית.  ַהּתַ

ּטּול  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ל"ד:(  ָרכֹות  ּבְ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינוּ, 

"ל.  ּנַ ּכַ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֲעִנית לא(: 'ָעִתיד ַהּקָ ִחיַנת )ּתַ ְוֶזה ּבְ
יִקים ְלָעִתיד ָלבֹוא,  ּדִ הּוא ַלֲעשֹֹות ָמחֹול ַלּצַ

'ָמחֹול',  ְוכּו'.  עֹו'  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ֶאָחד  ְוָכל 

ַלת  ְלַקּבָ ִלי  ּכְ ִהיא  ׁשֶ ְֹמָחה,  ַהּשִ ִחיַנת  ּבְ ֶזה 

ַעל  ּטּול, ׁשֶ "ל. ְוָכל ֶזה ַעל ְיֵדי ַהּבִ ּנַ ַהּתֹוָרה ּכַ

ם  ָ ּטּול, ִמּשׁ ימּו ִמן ַהּבִ ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ְיֵדי ַהּזְ

ּמּוָבא  מֹו ׁשֶ ִלים, ּכְ ָאה ַהּתֹוָרה, ַעל ְיֵדי ַהּכֵ ּבָ

עֹו'. 'ַמְרֶאה',  ֶאְצּבָ ִחיַנת 'ַמְרֶאה ּבְ ם. ְוֶזה ּבְ ׁשָ

ימוּ,  ל ָהְרׁשִ ִריָחה ׁשֶ ְרֶאה ְוַהּזְ ִחיַנת ַהּמַ ֶזה ּבְ
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'ַמְרֶאה  ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה  ַהּתֹוָרה.  ָאה  ּבָ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ִחינֹות  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ִחיַנת  ּבְ עֹו',  ֶאְצּבָ ּבְ

ע ֱאלִֹקים". מֹות ל"א(: "ֶאְצּבַ )ׁשְ
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ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ִני  ַזּכֵ ְוִיְהֶיה,  ה  הֹוֶ ָהָיה  ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ֶאָחד  ְיִהי 

ְוָעְזֵרִני  ִני  ַזּכֵ ַרֲחִמים  ָמֵלא  א  ָאּנָ ֱאֶמת,  ּבֶ ַאְחדּוְתָך  ּבְ ֵלל  ִלּכָ

ְוִלְסּתֹם  ִלְסּגֹר  ְוַתֲעצּומֹות,  ָכל עֹז  ּבְ ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ יֵעִני  ְוהֹוׁשִ

ָחְזָקה  ּבְ ֵעיַני  ְוִלְסּגֹר  ְלַהֲעִצים  ְלַגְמֵרי,  ָעְלָמא  ַהאי  ּדְ ֵמֵחיזּו  ֵעיַני 

ה ְוַתֲאוֹוָתיו ְוֶאְהֶיה  ָלל ַעל ַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ ל ּכְ ּכֵ ְמֹאד, ִלְבִלי ְלִהְסּתַ

ה  ְרִאּיָ ׁשּום  ִלי  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ ְוסּוָמא  ר  ִעּוֵ ּכְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבָ

ן ֶאת ֵעיַני  ה ְלַכּוֵ ָלל, ַרק ֶאְזּכֶ ּכְ ֶזה ָהעֹוָלם  ּבָ ָטה  ְוַהּבָ לּות  ּכְ ְוִהְסּתַ

ְכִלית  ּתַ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ַעל  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוִשְֹכִלי  י  ְוַדְעּתִ

ה  י, ְוֶאְזּכֶ ֱאֶמת טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ה ֵליַדע ּוְלָהִבין ּבֶ ֶאְזּכֶ ְצִחי, ַעד ׁשֶ ַהּנִ

ּלֹו טֹוב ָוֶחֶסד,  ָלל, ַרק ּכֻ עֹוָלם ּכְ ֵאין ׁשּום ַרע ּבָ ֱאֶמת ׁשֶ ָלַדַעת ּבֶ

ָנְתָך  ּוָ י ּכַ ָעה, ּכִ ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָשֹר ּבְ ל ּבָ ה ְלֵהִטיב ִעם ּכָ ה ַמְרּבֶ ְוַאּתָ

ְכִלית  ַלּתַ ַלֲהִביֵאנּו  אֹוָתנּו  ְלַזּכֹות  ָחֵפץ  ה  ַאּתָ י  ּכִ ָתִמיד,  ְלטֹוָבה 

ִמיד. ה ִלְהיֹות ָמֵלא ִשְֹמָחה ּתָ ים, ְוֶאְזּכֶ ים ִנְצִחּיִ י ְלַחּיִ ָהֲאִמּתִ

+ליקוטי תפילו+ת
על תורה ס"ה
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ֵעת  ָכל  ּבְ ָתִמיד  י  ִעּמִ ְוִתְהֶיה  ָרה,  ִמּצָ יֵלִני  ּצִ ּתַ ָקדֹוׁש  נֹוָרא  א  ָאּנָ

ַחס  ִיּסּוִרין  ָעַלי  ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ יֵעִני  ְותֹוׁשִ ְוַתַעְזֵרִני 

ָוֵשֶֹכל  כַֹח  ִלי  ן  ּתֶ ּתִ ׁשֶ ַהּטֹוִבים,  ּוְדָרֶכיָך  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ּפִ ַעל  לֹום  ְוׁשָ

ּסּוִרין  ל ַהּיִ ְכִלית ַהּטֹוב ׁשֶ י ַעל ַהּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ל ַעְצִמי ְלַגְמֵרי  ּסּוִרין, ַוֲאַבּטֵ ַעת ַהּיִ ׁשְ ֱאֶמת ּבִ ָך ּבֶ ֵלל ּבְ ה ְלִהּכָ ְוֶאְזּכֶ

ה ִלְסּגֹר ּוְלַהֲעִצים  ֶאְזּכֶ ַהאי ַעְלָמא ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ְוֶאְסּתֹם ֵעיַני ֵמֵחזּו ּדְ

ה  ֶאְזּכֶ כַֹח ּוְגבּוָרה ְגדֹוָלה, ַעד ׁשֶ ה ַוֲהָבָליו ּבְ ֲאַות עֹוָלם ַהּזֶ ֵעיַני ִמּתַ

יַע ִלי  ּגִ ּיַ ְצִחי ׁשֶ ְכִלית ַהּטֹוב ַהּנִ ל ַעל ַהּתַ ּכֵ ִלְראֹות ְלֵמָרחֹוק ְלִהְסּתַ

ַעל  ְלַגְמֵרי  ּסּוִרין  ַהּיִ ל  ּכָ ֶאְצִלי  לּו  ּטְ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ּסּוִרין,  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל- 

ְיֵדי ֶזה.

ה  ה ָיַדְעּתָ ֶאת ִנְגֵעי ְלָבִבי ּוַמְכאֹוִבי, ַאּתָ ָמֵלא ַרֲחִמים, ַאּתָ א  ָאּנָ

ֵעיַני  י ּבְ ַגְמּתִ ר ּפָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ֲאׁשֶ י, ַאּתָ ָיַדְעּתָ ֶאת ִנְגֵעי ַנְפׁשִ

ֶכל,  ַהּשֵ ּוְבֵעיֵני  ָשֹר  ּבָ ֵעיֵני  ּבְ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ

י ֵעיַני ְמֹאד, ְוַעל  ל ּוָפַגְמּתִ ּכֵ ָאסּור ְלִהְסּתַ ה ׁשֶ ּמֶ י ּבַ ְלּתִ ּכַ ר ִהְסּתַ ֲאׁשֶ

י  ְבּתִ י ִהְרהּוִרים ָרִעים ְוָחׁשַ י ְמֹאד, ְוִהְרַהְרּתִ י ֶאת ַנְפׁשִ ַגְמּתִ ְיֵדי ֶזה ּפָ

ְוָיָצאִתי  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ ְוָרעֹות  ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ י  ַדְעּתִ ּבְ י  ְנּתִ ְוִעּיַ

י  ַדְעּתִ י ּבְ י ְוֵהַצְצּתִ ְלּתִ ּכַ י ִהְסּתַ ה ִליִמין ְוִלְשֹמֹאל, ּכִ דּוׁשָ בּול ַהּקְ ִמּגְ

י  ַדְעּתִ י ּבְ ָאסּור ְלָהִציץ, ּוְלֶהֶפְך ִהְכַנְסּתִ ֶ ה ּשׁ ּמֶ ְדֵרָגִתי ּבַ ְלַמְעָלה ִמּמַ
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ד,  ה ִמן ַהּצַ י ַהְרּבֵ ְלּתִ ּכַ בֹות ָרעֹות ְוָזרֹות ְוִעּיּוִנים ָרִעים, ְוִהְסּתַ ַמֲחׁשָ

ָך  ִמּמְ י  ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  י  ְוִהְפַסְקּתִ ְוַלחּוץ,  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בּול  ִמּגְ

ר, ַעד  ָעִמים ַעד ֵאין ִמְסּפָ ה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּפְ דֹוׁשָ ּוִמּתֹוָרְתָך ַהּקְ

בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ָרִגיל ְמֹאד  ִלְהיֹות  ַנֲעָשֹה ֶטַבע ֶאְצִלי,  ל  ַהֶהְרּגֵ ר  ֲאׁשֶ

י  ְעּתִ ּדַ ם  ִנְפּגַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוַלחּוץ,  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בּול  ִמּגְ ּיֹוְצִאים  ׁשֶ חּוץ, 

ֵאיְך  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָלל,  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹל  ֵאיִני  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך  ל-ּכָ ּכָ י  ְוַנְפׁשִ

עּוִתי, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום  י ִמּטָ ְבּתִ ִתי ְלָפֶניָך ַוֲעַדִין לֹא ׁשַ ִפּלָ ר ּתְ ְלַסּדֵ

ֶזה  ַעת ּכָ ִבְלּבּול ַהּדַ ֶזה, ּבְ ֲחִליׁשּות ּכַֹח ּכָ ֶרְך ֵאיְך ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבַ ּדֶ

ׁש ִלי ֵמַעְצִמי ּוִמּשֹוְנִאים  ּיֵ ה, ׁשֶ ֵאּלֶ נֹות ּוְרִדיפֹות ּכָ ַסּכָ ֶזה, ּבְ ִרחּוק ּכָ ּבְ

ה  ַכּמָ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּבְ ַגׁשְ עּור, ּבְ ִלי ׁשִ ה ּבְ ְואֹוְיִבים ְורֹוְצִחים ַהְרּבֵ

ִעים. יִקים ּוֵבינֹוִנים ּוְרׁשָ ּדִ ֳאָפִנים ּוְבִחינֹות, ִמּצַ

דֹוִלים  ּגְ ְמֹאד  ים  ַרּבִ ָעָלי",  ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי,  ַרּבּו  ָמה  "ְיהָֹוה 

ְזבּוב  ַעל  ָחְכָמה ֲחמֹל  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ר  עֹשֶׁ ּבָ דֹוִלים  ּגְ ּתֹוָרה,  ּבַ

ְלַכּנֹות  ְמיֹון  ּדִ ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ מֹוִני,  ּכָ גּום  ּפָ ַעל  מֹוִני,  ּכָ ִנְמָאס 

ְעּתֹו  ּדַ ּוִבְלּבּול ֲעִכיַרת  ְוִרְפיֹון ָידֹו  ַוֲחִליׁשּותֹו  ָגמֹו  ּפְ ּבֹו  ּמֹות  ּוְלִהּדַ

ִרים ְמֹאד ְמֹאד  ים ְוַהּמָ ׁשִ ְוָצרֹות ְלָבבֹו ְוִנְגֵעי ַנְפׁשֹו ּוַמְכאֹוָביו ַהּקָ

ִהְזַהְרּתָ אֹוָתנּו ִלְסּתֹם ְוִלְסּגֹר ֵעיֵנינּו  ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּוְכמֹו ׁשֶ ַגׁשְ ּבְ

ֶאל  ֵמֶהֶפְך  ֶזה  ּבָ ּוָפַגְמנּו  ָמַרְדנּו  ן  ּכֵ ְלַגְמֵרי,  ָעְלָמא  ְדַהאי  ֵמֵחיזּו 
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ָפָלה  ַהאי ָעְלָמא ׁשְ ּדְ ַוֲהָבִלים  טּוִתים  ׁשְ ּבִ ָיֵמינּו ָפנּו  י ָכל  ּכִ ֵהֶפְך, 

ָכל ֵעת ִעְנָיֵני ָהעֹוָלם  ְחׁשֹב ּבְ קֹט ִמּלַ יֹוָמם לֹא ָננּוַח ַלְיָלה לֹא ִנׁשְ

ָכל  בֹוֵתינּו ַלֲחׁשֹב ּבְ לּו ַמְחׁשְ ר ֻהְרּגְ ה ְוַתֲאֹוָתיו ַוֲהָבָליו, ַעד ֲאׁשֶ ַהּזֶ

ַתֲאֹות  ּוְבִעְנָיֵני  ה  ַהְמֻרּבֶ ְוַהִהְצָטְרכּות  ְרָנָסה  ַהּפַ ִעְנָיֵני  ּבְ ַרק  ֵעת 

ר  ה, ִקְנָאה ְוַתֲאָוה, ְוָכבֹוד ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ַעד ֲאׁשֶ ְוַהְבֵלי עֹוָלם ַהּזֶ

ְך,  ל ּכָ ַבר ּכָ ל ּגָ נּו, ְוַהֶהְרּגֵ ַלְכנּו ַאֲחֵרי ַגּוֵ י ִהׁשְ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ר ַהּתַ ִעּקַ

ל ַעל  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ ָאנּו רֹוִצים ַלְחׁשֹב ַעל סֹוֵפנּו  ׁשֶ ּכְ ר ֲאִפּלּו  ַעד ֲאׁשֶ

ְלַצְמֵצם  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ְמֹאד,  ָעֵלינּו  ְוָכֵבד  ה  ָקׁשֵ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ

ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ַאַחת,  ָעה  ׁשָ ֲאִפּלּו  ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  נּו  ְעּתֵ ּדַ ן  ּוְלַכּוֵ

בֹוֵתינּו ְמׁשֹוְטטֹות  ם ָאז ַמְחׁשְ ּגַ ַוֲעבֹוָדה,  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ָהֵעֶסק 

בֹות ָזרֹות  ַמֲחׁשָ ִלים ָאז ּבְ ְלָכל ַצד ֶאל ַהחּוץ, ְוֵהם ְטרּוִדים ּוְמֻבְלּבָ

ה ְמֹאד. ַעת ַהְרּבֵ ְוִעְרּבּוב ַהּדַ

ָאן  ִשְֹכֵלנּו  ָאן  ָחְכָמֵתנּו,  ָאן  עֹוָלם,  ּבָ ֲאַנְחנּו  ֵהיָכן  ַוֲאבֹוי,  אֹוי 

ְחׁשֹב ַעל ְיהָֹוה, ְוַעל ָמה ֲאִתיָנן ְלַהאי ָעְלָמא  נּו, ַמה ּנַ ְעּתֵ ּדַ

ה,  ֵאּלֶ ָבִרים ּכָ ִביל ּדְ ׁשְ אנּו ָחִליָלה ָלֶזה ָהעֹוָלם ּבִ ּבָ ֵכן ׁשֶ ָפָלה ֲהִיּתָ ׁשְ

י  אנּו ָלֶזה ָהעֹוָלם, ּכִ ה ָחִליָלה ֲהלֹא לֹא ּבָ ֵאּלֶ בֹות ּכָ ִביל ַמֲחׁשָ ׁשְ ּבִ

ָהעֹוָלם  ה  ִמּזֶ נּו  ְוִלּבֵ ְוֵעיֵנינּו  נּו  ְעּתֵ ּדַ ְוַלֲהֹפְך  ִחיָרה  ַהּבְ ר  ּבֵ ְלׁשַ ִאם 

מֹו  ָך, ּכְ ק ּבְ ּבֵ י ּוְלִהְתּדַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ל ַרק ַעל ַהּתַ ּכֵ ְלַגְמֵרי, ּוְלִהְסּתַ
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ם  ר ַאּתֶ תּוב: "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ

יָרא אֹותֹו ַתֲעבֹוד,  זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם" ּוְכִתיב: "ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ֵלכּו,  ֵבַע" ּוְכִתיב:  "ַאֲחֵרי ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ּתֵ ָ ּשׁ מֹו ּתִ ק ּוִבׁשְ ּובֹו ִתְדּבָ

ְואֹותֹו  ָמעּו  ִתׁשְ ּוְבקֹולֹו  מֹרּו,  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  יָראּו  ּתִ ְואֹותֹו 

ַמִים  ָ ֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהּשׁ קּון" ּוְכִתיב:  "ַהִעדִֹתי ּבָ ַתֲעבֹודּו, ּובֹו ִתְדּבָ

ָלָלה, ּוָבַחְרּתָ  ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ְוֶאת ָהָאֶרץ ַהַחּיִ

מַֹע  ה ְוַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ּבַ

ה, ֵאיְך  ה ַעּתָ יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך" ְוַעּתָ י הּוא ַחּיֶ קֹולֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ּכִ ּבְ

ֶנֶהַפְכנּו, "ֲהַיֲעזֹב ִמּצּור ָשַֹדי ַמִים ָקִרים נֹוְזִלים ַלְחצֹב ָלֶהם ּבֹארֹות 

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְלַהְפִסיק  ֵכן  ֲהִיּתָ ִים"  ַהּמָ ָיִכילּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִרים  ּבָ ִנׁשְ

ים  ַהַחּיִ ְמקֹור  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוִמּתֹוָרתֹו  ים  ַהַחּיִ ֵמַחי  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ֶהם  ָאנּו ְרִגיִלים ּבָ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ְדָבִרים ּכָ ים, ַלְחׁשֹב ּבִ ְצִחּיִ ים ְוַהּנִ ּיִ ָהֲאִמּתִ

טּותֹו ְוָטעּותֹו ּוְכִסילּותֹו. ִפי ׁשְ ל ֶאָחד ּכְ ּכָ

ַמה  ה  ֻקּדָ ּפְ ְליֹום  ֲעֶשֹה  ּנַ ַמה  נּו,  ַמְלּכֵ ֲאדֹוֵננּו  ֲאָהּה  ְיהָֹוה  ֲאָהּה 

ת  ּבָ ׁשַ ּלּו  ּכֻ ׁשֶ ְליֹום  ֲעֶשֹה  ּנַ ַמה  ְצִחי,  ַהּנִ ָלעֹוָלם  ֲעֶשֹה  ּנַ

ט  ֵ ַקּשׁ ּמְ י ִאם ִמי ׁשֶ ם ּכִ ֵלל ׁשָ ֵנס ּוְלִהּכָ ר ְלִהּכָ ר ִאי ֶאְפׁשַ ּוְמנּוָחה, ֲאׁשֶ

ַהאי  ּדְ ֵמֵחיזּו  ְלַגְמֵרי  ְלַגְמֵרי  ְעּתֹו  ּדַ יט  ּוַמְפׁשִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַעְצמֹו 

ּוַמה  ְצִחי  ְוַהּנִ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ ּבְ ַרק  ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ּוְמַדּבֵ ָעְלָמא 
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יֵון  ּבִ י  "ָטַבְעּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָעשֹּו,  ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו  ָעשֹּו  ַוֲחָטֵאינּו  ֲעֶשֹה,  ּנַ

ָטָפְתִני" ָאִבי  ּבֶֹלת ׁשְ אִתי ְבַמֲעַמֵקי ַמִים ְוׁשִ ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד, ּבָ

ל",  ּלָ ֶאְתּפַ ֵאֶליָך  ֵואלָֹהי  י  "ַמְלּכִ ֲאדֹוִני,  ֲאדֹוִני  ֲאדֹוִני  ָאִבי,  ָאִבי 

ן, ֲעֵשֹה ְלַמַעְנָך ְלָבד ֲעֵשֹה  ל ְוֶאְתַחּנֵ ַח, ֵאֶליָך ֶאְתַנּפֵ ּטֵ ּתַ ֵאֶליָך ֶאׁשְ

ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַהֲחִזיֵרִני  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּתּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה 

י  ִעּמִ ֶוְהֵיה  ה  ֵמַעּתָ יֵעִני  ה, הֹוׁשִ ֵמַעּתָ ָעְזֵרִני  ה,  ֵמַעּתָ ִני  ַזּכֵ ֱאֶמת,  ּבֶ

י  ְוַדְעּתִ ּוְלָבִבי  ֵעיַני  ְוִלְסּתֹם  ּוְלַהֲעִצים  ִלְסּגֹר  ִני  ְוַזּכֵ ְוָעְזֵרִני  ָתִמיד, 

ל ַעל  ּכֵ ֵפָלה ְלַגְמֵרי, ְולֹא ֶאְסּתַ ַהאי ָעְלָמא ׁשְ י ֵמֵחיזּו ּדְ ְבּתִ ּוַמֲחׁשַ

ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ י  ּכִ ָלל,  ּכְ ּוְטָרּדֹוָתיו  ְוַתֲאֹוָתיו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ַהְבֵלי 

ְתרֹון  ּיִ "ּוַמה  רּוַח  ּוְרעּות  ֶהֶבל  ַהּכֹל  י  ּכִ ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ עֹוֶלה  ֵאינֹו 

ֲאֹוָתיו ַוֲהָבָליו. ל ּתַ ל ֲעָמלֹו" ּוִמּכָ ָלָאָדם ִמּכָ

ִמיד, טֹוב ּוֵמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים,  טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל, טֹוב ּוֵמִטיב ּתָ

מֹוִני,  ְרצֹוְנָך ִעם ָרחֹוק ִמּטֹוב ּכָ ֱאֶמת, ֵהיִטיָבה ּבִ טֹוב ּוֵמִטיב ּבֶ

ֹאֶנס ּוְבָרצֹון ֲאָלִפים  ֵמִזיד ּוְבׁשֹוֵגג ּבְ ָיַדִים, ּבְ טּוְבָך ּבְ י ּבְ ר ָמַרְדּתִ ֲאׁשֶ

י  ה טֹוב ָהֲאִמּתִ י ַהְרּבֵ ר ִהְתַחְלּתָ ְלֵהִטיב ִעּמִ ָעִמים ֲאׁשֶ ּוְרָבבֹות ּפְ

ָעִמים,  ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ ָיַדִים טּוְבָך ָהֲאִמּתִ ְצִחי, ְוָאנִֹכי ָדִחיִתי ּבְ ְוַהּנִ

ר טּוְבָך  א ָהֵאל ַהּטֹוב, ֲאׁשֶ ר" ָאּנָ י ֵאין ִמְסּפָ י ָחַדל ִלְסּפֹר ּכִ "ַעד ּכִ

ֵעִני ִמּטּוְבָך  י, ַשֹּבְ ה ְלטּוְבָך ָהֲאִמּתִ ִני ֵמַעּתָ ֵאינֹו ִנְפַסק ְלעֹוָלם, ַזּכֵ
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ָלִלּיּות  ַהּכְ ַתְכִלית  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ ֶאָחד  ּבְ ֵלל  ִלּכָ ִני  ְוַזּכֵ ָעְזֵרִני  ְצִחי,  ַהּנִ

ה  ֶאְזּכֶ ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַעד ׁשֶ ָראּוי, ְבָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכִ ּטּול ּכָ ַתְכִלית ַהּבִ ּבְ

ּסּוִרין  רֹות ְוַהּיִ ָלל ְוָכל ַהּצָ עֹוָלם ּכְ ּלֹו טֹוב ְוֵאין ׁשּום ַרע ּבָ ּכֻ ָלַדַעת ׁשֶ

ל  ל ּכָ ה ְלַבּטֵ ֶאְזּכֶ דֹולֹות, ַעד ׁשֶ ם ֵהם טֹובֹות ּגְ ּלָ עֹוָלם ּכֻ ִאין ּבָ ַהּבָ

ּסּוִרים  ַהּיִ ל  ְלַקּבֵ ה  ְוִנְזּכֶ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל-  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ּסּוִרין  ְוַהּיִ רֹות  ַהּצָ

ּסּוִרין  ל ַהּיִ ל ּכָ ַאֲהָבה ּוְבִשְֹמָחה ְגדֹוָלה, ּוְלַבּטֵ ְכָרִחים ָלבֹוא, ּבְ ַהּמֻ

ל  ה ְלַקּבֵ ר ִנְזּכֶ ֱאֶמת, ַעד ֲאׁשֶ ְכִלית ַהּטֹוב ּבֶ ּטּול ֶאל ַהּתַ ַעל ְיֵדי ַהּבִ

ּטּול  ל ַהּבִ ימּו ׁשֶ ְמָחה ֵמָהְרׁשִ יְך ֵמיֵמי ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ַהּשִ ּוְלַהְמׁשִ

ׁשּוָעה,  ַעְיֵני ַהּיְ ָשֹשֹֹון ִמּמַ ֹאב ַמִים ּבְ ה ִלׁשְ ִאיר ֶאל ַהּמִֹחין ְוִנְזּכֶ ּתָ ׁשֶ

ִצְמאֹון  ּוְלַכּבֹות  ּסּוִרין  ַהּיִ ְלָקֵרר  ה  ִנְזּכֶ ַהּתֹוָרה  ַגת  ַהּשָ ְיֵדי  ְוַעל 

ַעת, ְולֹא ִיְהֶיה ׁשּום ּכַֹח  ּטּול ֶאל ַהּדַ ׁשּוב ֵמַהּבִ ּנָ ֵעת ׁשֶ ם ּבָ ֶפׁש ּגַ ַהּנֶ

ׁשּוב  ּנָ ׁשֶ ַאַחר  ְך,  ּכָ ַאֲחֵרי  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָעֵלינּו  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ סּוִרין  ְלַהּיִ

נּו  ַזּכֵ ּתְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַגת  ַהּשָ ְיֵדי  ַעל  ָאז  ָלם  ְלַבּטְ ה  ִנְזּכֶ ַרק  ּטּול,  ֵמַהּבִ

ה  דֹוׁשָ ימּו ַהּקְ ְמָחה ֵמאֹור ְזִריַחת ָהְרׁשִ יג ַעל-ְיֵדי ַהּשִ ל ּוְלַהּשִ ְלַקּבֵ

טֹוב  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ֶאל  ּטּול,  ְוַהּבִ לּות  ּכְ ֵמַהִהְסּתַ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ִסְתֵרי  ַגת  ַהּשָ ַהּמִֹחין  ֵלי  ּכְ ֶאל  ימּו  ָהְרׁשִ ִאיר  ּתָ ׁשֶ ֶאָחד,  ּלֹו  ּכֻ

ֶרּנּו  ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ תּוב:  "ַאׁשְ ּכָ נּו ִמְקָרא ׁשֶ ם ּבָ אֹוַרְייָתא, ִויֻקּיַ

ֶדּנּו". ָיּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלּמְ
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ה  ְוִנְזּכֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ִלְתִפּלָ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ יֵענּו  ְותֹוׁשִ ָעֵלינּו  ַרֵחם  ּתְ ּוְבֵכן 

ִפּלֹוֵתינּו  ּתְ ל  ּכָ ְוִתְהֶיה  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ִמּכָ ֶאָחד  ַלֲעשֹֹות 

ֹאֶפן  ּבְ ָהַאְחדּות,  ַתְכִלית  ּבְ ַיַחד  לּוִלים  ּכְ ׁשֹוֵתינּו  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹוֵתינּו 

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ִמיד ׁשִ ָכל יֹום ּתָ ר ְלָפֶניָך ּבְ ִיְהֶיה ָלנּו כַֹח ְלַסּדֵ ׁשֶ

ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ּוְתִפּלֹות 

ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב. ּכִ

יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ִיְשָֹרֵאל,  ַעּמֹו  ת  ְתִפּלַ ּבִ ָהרֹוֶצה  ִטיב  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  א  ָאּנָ

ה  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ת ּדִ ַ ֶאת עֶֹצם ְיַקר יִֹפי ַהְדַרת ְקֻדּשׁ

ֵאר  ה יֹוֵדַע ֶאת הֹוד ּפְ ן ְלָפֶניָך ַאּתָ ל ּוְלִהְתַחּנֵ ּלֵ ָאנּו זֹוִכים ְלִהְתּפַ ׁשֶ

ר ִמי ְיָפֵאר  י ִמי ְיַהּדֵ ה ּכִ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ל אֹות ָואֹות ִמּדִ ת ּכָ ַ ִיְקַרת ְקֻדּשׁ

ים  ּנִ ִצים ׁשֹוׁשַ ִטים ּוְמַקּבְ ָאנּו ְמַלּקְ ּבּוִצים ׁשֶ ּקּוִטים ְוַהּקִ ֵאר ַהּלִ ּגֶֹדל ּפְ

ִרים, ְסֻגּלֹות  ּוְמֻהּדָ ְונֹוָרִאים, ְמֹפָאִרים  ִנְפָלִאים  ּוְצָמִחים  ּוְפָרִחים 

דֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַעל-ְיֵדי  דֹות ַהּקְ ּשָ דֹולֹות, ּבַ ְיָקרֹות ַוֲחמּודֹות ּגְ

ָרָכה  ל ּבְ ן ַעל- ְיֵדי ּכָ ּכֵ ל-ׁשֶ ּבּור ּוִמּכָ ּבּור ְוּדִ ל ּדִ ל אֹות ְוַעל-ְיֵדי ּכָ ּכָ

ָאְזֵנינּו  ְלַהּטֹות  זֹוִכים  ָהִיינּו  ְוִאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ּוְבָרָכה 

ִלּיֹות ְיָקרֹות ַוֲאָבִנים טֹובֹות  ִפינּו ַמְרּגָ ָאנּו מֹוִציִאים ּבְ ֶ מַֹע ַמה ּשׁ ִלׁשְ

ת הֹוד יִֹפי  ֻדּלַ ְפֶאֶרת ּגְ יל ֶאת ְיַקר ּתִ ֵאּלּו, ְלָהִבין ּוְלַהְשֹּכִ ִויָקרֹות ּכָ

ה, ֶאת עֶֹצם ִיְקַרת  דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ל ַהּתְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ּבּור ַהּקָ ַהּדִ
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ר ֲאִפּלּו  ִלים ְלַדּבֵ ּבּור, לֹא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ּבּור ְוּדִ ל ּדִ ת ּכָ ַ ְקֻדּשׁ

ְוִנְכָרִכים  ִרים  ִנְקׁשָ ָהִיינּו  י  ּכִ ֶאָחד,  ּבּור  ּדִ ַוֲאִפּלּו  ַאַחת,  ָרָכה  ּבְ

ר ֵליֵלְך ִמן  י ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּבּור, ּכִ ל ַהּדִ אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִקים ּבָ ּוְמֻהּדָ

ּבּור ְלֹגֶדל עֶֹצם ְיָקר ָיְפָיּה ְוִזיָוּה ַוֲהָדָרּה,  ל ַהּדִ אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ּתֶֹקף  עֶֹצם  ּוְלֹגֶדל  ִשְֹפָוָתא,  ּבְ ְלִמְפַרט  ר  ֶאְפׁשָ ָלא  ּדְ ֲהָדָרא 

יַח ֶאת  ַמּנִ ּבּור  ַהּדִ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֶפׁש,  ַהּנֶ ִעם  ּבּור  ַהּדִ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ

ן יֹוֵתר. ֶפׁש ֵליֵלְך ֵמִאּתֹו ְלַהּלָ ַהּנֶ

ה  ַאּתָ ים,  ַרּבִ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ָוֶחֶסד,  טֹוב  ָמֵלא  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ּזֹוֶכה ִלְבִחיָנה זֹאת,  ם ִמי ׁשֶ ּגַ ים, ׁשֶ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ נּו ּבְ הֹוַדְעּתָ

יַח אֹותֹו ֵליֵלְך  ּבּור ַמּנִ ר ֵאין ַהּדִ ּבּור, ַעד ֲאׁשֶ מַֹע הֹוד יִֹפי ַהּדִ ִלׁשְ

י ְצִריִכין  ה ּכִ ִפּלָ ֵלמּות ַהּתְ ם ֶזה ֵאינֹו טֹוב, ְוֵאין ֶזה ׁשְ ן יֹוֵתר, ּגַ ְלַהּלָ

ֵסֶדר  ל  ּכָ ִלים  ּוְלַהׁשְ ְוַההֹוָדאֹות  ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיָקא  ּדַ

ִחּנֹות  ּתְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ַאַחר  עֹוד  לֹוַמר  ְוַגם  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ַהּתְ

ר  ִעּקָ ן  ּכֵ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ִפּלֹות  ּתְ ֲאֵרי  ְוׁשַ ים  ְתִהּלִ ּוִמְזמֹוֵרי  ׁשֹות,  ּוַבּקָ

הּוא  ׁשֶ ֶאָחד,  ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְכלֹל  ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ הּוא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵלמּות  ׁשְ

ְפלּוֵתנּו  ה ְיהָֹוה ָיַדְעּתָ ׁשִ ּלֹו ֶאָחד ְוַאּתָ הּוא ֻכּלֹו טֹוב ּכֻ ְכִלית, ׁשֶ ַהּתַ

ה,  ִחינֹות ָהֵאּלֶ ֵני ַהּבְ ְ ל ָוכֹל ִמּשׁ ה ָאנּו ְרחֹוִקים ִמּכָ ּוְפִחיתּוֵתנּו, ַכּמָ

ה  ַכּמָ ּבְ ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ ְמֹאד  ְמֹאד  ה  ִפּלָ ִמּתְ ְרחֹוִקים  ָאנּו  י  ּכִ
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ר ֵאין ָאנּו זֹוִכים  נּו ָאטּום ְמֹאד, ַעד ֲאׁשֶ עּור, ְוִלּבֵ ִלי ׁשִ ַהְרָחקֹות ּבְ

ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ִפינּו ּבִ ִרים ּבְ ָאנּו ְמַדּבְ ֶ מַֹע ַמה ּשׁ ְלַהּטֹות ָאְזֵנינּו ְוִלׁשְ

ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּבּוִרים  ֵמַהּדִ ָרחֹוק  י  ְוִלּבִ ל,  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  ּוִבְשָֹפַתי  ּוְבִפי 

ִפי ְוִאם ִלְפָעִמים  ֲאִני מֹוִציא ּבְ ֶ ִמיַע ְלָאְזַני ַמה ּשׁ ר ְלַהׁשְ ּבֵ ְוֵאיִני ִמְתּגַ

ֵמָרחֹוק  מַֹע  ְוִלׁשְ ָאְזַני  ְלַהּטֹות  ַמְתִחיל  ֲאִני  ׁשֶ ַעד  ִלי,  עֹוֵזר  ה  ַאּתָ

ָרחֹוק  ֲאִני  ֲעַדִין  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  אֹות  ֵאיֶזה 

ֲאִני  י רֹב  ּפִ ן ַעל  ּכֵ ְוַעל  ְכִלית ָהַאְחדּות,  י, ִמּתַ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ֵמַהּתַ

ְמעֹו, ְוֵאיִני  ֲאִני ַמְתִחיל ְלׁשָ ּבּור ׁשֶ רּוְך ְמֹאד ַאַחר ֵאיֶזה ּדִ ָאר ּכָ ִנׁשְ

ם ֶזה  ּגַ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ר יֹוֵתר ְוַאּתָ ן ְלַדּבֵ ּנּו ְוֵליֵלְך ְלַהּלָ ָיכֹול ִלְפרֹד ִמּמֶ

ֵסֶדר  ל  ּכָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה,  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ָצִריְך  ֲאִני  י  ּכִ ֵלמּות,  ׁשְ ֵאינֹו 

ה  ְצָרַכי ֵהּמָ י  ּכִ ה,  ַהְרּבֵ ׁשֹות  ּוַבּקָ ִחּנֹות  ּתְ ּוְלהֹוִסיף עֹוד  ה,  ִפּלָ ַהּתְ

ים ְמֹאד. ְמֻרּבִ

ל  ּכָ ֲאדֹון  ֲעִשֹים  ַהּמַ ל  ּכָ ִרּבֹון  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ּוְבֵכן 

מֹות ִיְשָֹרֵאל, ּוִבְפָרט ַעל  ֵלא ַרֲחִמים ַעל ִנׁשְ ּמָ ּתִ מֹות, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

יִתי  ִהְרּבֵ ר  ֲאׁשֶ ָהָרִעים,  ַמֲעַשֹי  ְיֵדי  ַעל  ה  ּלָ ְוַהּדַ ה  ָהֲעִנּיָ ָמִתי  ִנׁשְ

ֵעיֶניָך ָעִשֹיִתי, ַעד  י ְוָהַרע ּבְ ְעּתִ ָך, ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפׁשַ ִלְפׁשַֹע ֶנְגּדֶ

ְוָנָדה,  ָנָעה  הֹוֶלֶכת  ָמִתי  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ

ל  ּכָ ֵדִלים  ּגְ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶדה  ַהּשָ ִמן  ה  ְרׁשָ ְוִנְתּגָ ְוִנְתַרֲחָקה 
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יר, ְוִהיא הֹוֶלֶכת  ּגֹוָלה ְוֵאין ָלּה ַמּכִ דֹוׁשֹות, ְוָיְצָאה ּבַ מֹות ַהּקְ ׁשָ ַהּנְ

ין  ּבֵ יגּוָה  ִהּשִ ל רֹוְדֶפיָה  ּכָ ַרְגָלּה,  ְלַכף  ָלּה "ָמנֹוַח  ְוֵאין  ּוְמטֶֹרֶפת, 

ה לּוֵלא  ה ְויֹוֵתר ִמּזֶ ל ֵאּלֶ ְרמּו ּכָ ָצִרים" ּוָמה ֶאֱעֶשֹה ַוֲעוֹונֹוַתי ּגָ ַהּמְ

ה ֵאיְך יּוַכל ֶעֶבד  י ְבָעְנִיי ָחִליָלה ְוַעּתָ ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ָאז ָאַבְדּתִ

ל  ָמִתי ּכָ ׁשְ ֲאִני ָרחֹוק ִמּנִ ר ִעם ֲאדֹוִני ֶזה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֲאדֹוִני ֶזה ְלַדּבֵ

ְבֵרי ֱאלִֹהים  ּדִ ר  ְלַדּבֵ ּוְמטָֹרף  ל  ְמֻבְלּבָ ּגֶֹלם ָסרּוַח  יּוַכל  ְוֵאיְך  ְך,  ּכַ

י ִאם ַעל ְיֵדי  ן, ּכִ ְקָוה ָלׁשּוב ּוְלִהְתַחּנֵ ן ֵאין ִלי ׁשּום ּתִ ים, ַעל ּכֵ ַחּיִ

ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  אִתי  ּבָ ֶזה  ְוַעל  י  ָהֲאִמּתִ ֶדה  ַהּשָ ַעל  ּבַ

א,  ר ְוִנְדּכָ ּבָ ֵלב ִנׁשְ ִתי ְלָפֶניָך ָמֵלא ַרֲחִמים, ּבְ ִחּנָ יל ּתְ ֲאבֹוַתי, ְלַהּפִ

ִגים,  ַלֲעֵגי ָשָֹפה ּוִבְלׁשֹון ִעּלְ ֵלב ָחֵרד ְוֶנֱאָנח, ּבְ ח, ּבְ ֵלב ָקרּוַע ּוֻמְרּתָ ּבְ

ב  ּיֹות, יֹוׁשֵ ה ְלַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ָהֲאִמּתִ יט ּוְמַיֵחל ּוְמַחּכֶ צֹוֶפה ּוַמּבִ

ר ְולֹא ֵמַצח  ה ְלַדּבֵ י ֵאין ִלי ּפֶ ֶהֶרף ַעִין, ּכִ ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ְיהָֹוה ּכְ

ל טֹובֹוֶתיָך ַוֲעצֹוֶתיָך  ָיַדִים ּכָ י ּבְ ַחְתּתִ י ְוׁשִ י ִקְלַקְלּתִ ְלָהִרים רֹאׁש, ּכִ

ִלי עֹוד  ׁש  ּיֵ ה ַמה  ְוַעּתָ ָכל ֵעת,  ּבְ ָעַלי  ְעּתָ  ּפַ ִהׁשְ ר  דֹוׁשֹות ֲאׁשֶ ַהּקְ

ֶלְך. ְצָדָקה ְוִלְזעֹק עֹוד ֶאל ַהּמֶ

ה ְלַבד  י ַאּתָ ָמִתי ּכִ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים, ַרֵחם ַעל ַנְפׁשִ

ה  ַהְרּבֵ ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ֶזה  ֲעֵליֶהם,  ׁשֶ ָהַרֲחָמנּות  עֶֹצם  יֹוֵדַע 

מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ גּוָמה ְמֹאד ְוַעל ּכָ ָמִתי ַהּפְ ֶיֱהמּו ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ַעל ִנׁשְ
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ָמה  אֹוי,  אֹוי  אֹוי  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוַתי  ּבַ ִאין  ַעְרִטּלָ ָאְזִלין  ּדְ ָהֲעֻרּמֹות 

דֹוִלים  ָגִמים ּגְ ן ּפְ ה ְלַתּקֵ ר, אֹוי אֹוי אֹוי ָמַתי ֶאְזּכֶ אֹוַמר ָמה ֲאַדּבֵ

י  ַגְמּתִ ּפָ ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ י ְוִקְלַקְלּתִ ַגְמּתִ ר ּפָ ה, ֲאׁשֶ ֵאּלֶ בֹוִהים ַוֲעצּוִמים ּכָ ּגְ

ל  ּכָ ַעל  ִיְשָֹרֵאל,  ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ְוַעל  מֹוֵתינּו  ִנׁשְ ַעל  ְוַרֵחם  ֲחמֹל 

ָשֶֹדה  ַבַעל  ָלנּו  ְוֵתן  ִתים,  ְוַהּמֵ ים  ַהַחּיִ ְוַנְפׁשֹות  ְורּוחֹות  מֹות  ִנׁשְ

ְהֶיה לֹו  ּיִ ָמֵתינּו, ׁשֶ נּו ְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ִתּקּון ַנְפׁשֵ ּיּוַכל ַלֲעסֹק ּבְ י ׁשֶ ֲאִמּתִ

מֹות  ׁשָ ל ַהּנְ ִתים, ְלַהְכִניס ּכָ ים ְוַהּמֵ ל ַהַחּיִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ן ּכָ כַֹח ְלַתּקֵ

ּקּוֵניֶהם  ּתִ ָכל  ּבְ ְוַלֲעסֹק  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶדה  ַהּשָ ְלתֹוְך  ִלְפִנים,  ִמחּוץ 

ּוְלַהְצִמיָחם  ָלם  ּוְלַגּדְ קֹוָתם  ּוְלַהׁשְ ּוְלָנְטָעם  ְלָזְרָעם  ּוְצָרֵכיֶהם 

ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ ין  ּבֵ ָראּוי  ּכָ ַהְרָחָקה  ן  ְוִלּתֵ רֹוֵתיֶהם  ּפֵ ּוְלַהְרּבֹות 

ם ְמֵהָרה  לֹום, ִויֻקּיַ ּלֹא ַיְכִחיׁשּו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַחס ְוׁשָ ְוָהֲעָשִֹבים ׁשֶ

ה ְלמֹוָצֵאי ָמִים  ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצּיָ תּוב: "ָיֵשֹם ִמְדּבָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ

עּו ְכָרִמים,  ּטְ ְזְרעּו ָשֹדֹות ַוּיִ ב, ַוּיִ ם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ ַוּיֹוׁשֶ

ם לֹא ַיְמִעיט". ִרי ְתבּוָאה ַוְיָבֲרֵכם ַוִיְרּבּו ְמֹאד ּוְבֶהְמּתָ ֲעשֹּו ּפְ ַוּיַ

ִתּקּון  ּבְ ָהעֹוְסִקים  ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ ַעל  ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ּוְתַרֵחם 

ל יֹוְצֵאי  ֶדה, ְוַעל ּכָ ֲעֵלי ַהּשָ ְקָרִאים ּבַ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ֶדה ַהּקְ ַהּשָ

ל  ִמּכָ יֵלם  ְוַתּצִ ְמֵרם  ְוִתׁשְ ֶהם,  ּבָ לּוִיים  ַהּתְ ל  ּכָ ְוַעל  ֲחָלֵציֶהם 

ּגֶֹדל  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ י  ּכִ רֹוְדֵפיֶהם,  ל  ּוִמּכָ שֹֹוְנֵאיֶהם  ל  ּוִמּכָ אֹוְיֵביֶהם 
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ּסּוִרים  ְוַהּיִ ְנָאה  ְוַהּקִ ְנָאה  ַהּשִ ְוֹגֶדל  ֶהם,  ּבָ ִרין  ְתּגָ ּמִ ׁשֶ רּות  ַהִהְתּגָ

ִאים ֲעֵליֶהם ַעל ְיֵדי ֶזה חּוס ַוֲחמֹל ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו  ּבָ ְוָהְרִדיפֹות ׁשֶ

ֵקם  ְוַחּזְ ֵמם,  ְוַקּיְ ַהֲחֵים  יֵלם,  ְוַהּצִ ְמֵרם  ְוׁשָ י,  ּדַ ְלָצרֹוֵתיֶהם  ֶוֱאמֹר 

ֶדה  ל ַהּשָ ִתּקּוֵננּו ּוְבִתּקּון ּכָ ּיּוְכלּו ַלֲעסֹק ּבְ ֹאֶפן ׁשֶ ֵצם ּוָבְרֵכם, ּבְ ְוַאּמְ

מֹות  ֵאּלּו, ַעל ְנׁשָ מֹות ֲעׁשּוקֹות ּכָ ּה ַרֵחם ָמֵלא ַרֲחִמים ַעל ְנׁשָ ּלָ ּכֻ

ְלּגּוִלים ָעְברּו  ה ּגִ ִנים, ְוַכּמָ ה ֵמאֹות ׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ּקּון ֶזה ּכַ ְרחֹוקֹות ִמּתִ

ָכל  ּבְ ֲעֵליֶהם  ָעְברּו  ְתָקאֹות  ְוַהְרּפַ ְוָצרֹות  ִיּסּוִרין  ה  ְוַכּמָ ֲעֵליֶהם, 

ַעל  ּוִבְפָרט  פֹות,  ְוִנְרּדָ ֲעֵיפֹות  מֹות  ְנׁשָ ַעל  ֲחמֹל  ְוִגְלּגּול  ְלּגּול  ּגִ

ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ִאין,  ַעְרִטּלָ ָאְזִלין  ּדְ ָהֲעֻרּמֹות  מֹות  ְנׁשָ

ֲעֵליֶהם ֲחמֹל ַעל  ה ָיַדְעּתָ עֶֹצם ָהַרֲחָמנּות ׁשֶ ר ַאּתָ ׁשּום ּגּוף, ֲאׁשֶ ּבְ

ְמָעָתם ְוַצֲעָקָתם, ֲחמֹל ַעל ַאְנָחָתם ּוְגִניָחָתם ְוֶאְנָקָתם, ֲחמֹל ַעל  ּדִ

ל  ׁשַ ר "ּכָ ֵבד ְמֹאד ֲאׁשֶ ה ְוַהּכָ ׁשֶ ר, ֲחמֹל ַעל ִטְלטּוָלם ַהּקָ ַצֲעָרם ַהּמַ

ים ְלַבד,  ֶמָך, ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל" ֲחמֹל ֲעֵליֶהם ְלַמַען ׁשְ ּבָ ּכַֹח ַהּסַ

ל ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו, ֲעֵשֹה ְלַמַעְנָך ְולֹא  ּלֵ נּו ּכַֹח ָוַדַעת ְלִהְתּפַ י ֵאין ּבָ ּכִ

י  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ְזּכֹר ָלֶהם ְוָלנּו ֲעוֹונֹוֵתינּו "ַמֵהר ְיַקּדְ ְלַמֲעֵננּו, ְוַאל ּתִ

ָעְננּו. י ָעֶליָך ִנׁשְ ּלֹונּו ְמֹאד", ָעְזֵרנּו ּכִ ּדַ

ַעל  ִאירּו ֵעיֵני ּבַ ּיָ ֱאֶמת ַעד ׁשֶ ֵלָמה ְלָפֶניָך ּבֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ָלׁשּוב ּבִ ְוַזּכֵ

ְהֶיה  ּתִ ְולֹא  צֹוִפים  ְשֵֹדה  ִנְקֵראת  ֶדה  ַהּשָ ְוִתְהֶיה  ֶדה,  ַהּשָ
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ַרֲחֶמיָך  ּבְ יַע  ְותֹוׁשִ ֲעזֹר  ּתַ ׁשֶ ּבֹוִכים,  ְשֵֹדה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִנְקֵראת 

ִלְהיֹות  ֶדה  ַהּשָ ַעל  ְלַהּבַ ּכַֹח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲחָסֶדיָך  ים  ָהַרּבִ

ְשָֹרֵאל ָהָרחֹוק ִמן  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ל ַעל ּכָ ּכֵ יט ּוִמְסּתַ צֹוֶפה ּוַמּבִ

ל ֶאָחד ִלְסּתֹם  ה ּכָ ְזּכֶ ּיִ י, ׁשֶ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ְכִלית ַלֲהִביאֹו ֶאל ַהּתַ ַהּתַ

ִמיד  ְהֶיה ִנְכָלל ּתָ ּיִ ַהאי ָעְלָמא ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ ֵעיָניו ְוַדְעּתֹו ֵמֵחיזּו ּדְ

הּוא  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ תֹוְך  ּבְ ָוׁשֹוב  ָרצֹוא  ּבְ ּטּול  ַהּבִ ַתְכִלית  ּבְ

ְשָֹרֵאל ִלְכלֹל  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ה ּכָ ְזּכֶ ּיִ ֹאֶפן ׁשֶ ּלֹו טֹוב, ּבְ ּלֹו ֶאָחד ּכֻ ּכֻ

ִמּיּוֵתנּו ַעד  ׁשְ ל ּגַ ל ּכָ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ֶאָחד ָעְזֵרנּו טֹוב ַלּכֹל ׁשֶ תֹו ּבְ ִפּלָ ּתְ

ּלֹו  הּוא ּכֻ ֱאֶמת ׁשֶ ַאְחּדּוְתָך ּבֶ ֵלל ּבְ ל ַעְצֵמנּו ְלַגְמֵרי ִלּכָ ה ְלַבּטֵ ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ

לּוָלה ַיַחד  ֵלמּות ּכְ ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ֵתנּו ּבְ ְהֶיה ְתִפּלָ ּתִ ִמיד, ַעד ׁשֶ טֹוב ּתָ

ח ׁשּום אֹות  ּכַ ַתְכִלית ָהַאְחדּות ְולֹא ִנׁשְ ָתּה ְוַעד סֹוָפּה ּבְ ִחּלָ ִמּתְ

ה, ִנְזּכֹר  ִפּלָ סֹוף ַהּתְ ֲעמֹד ּבְ ּנַ ׁשֶ ה ְלעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ּכְ ִפּלָ ל ַהּתְ ְוִדּבּור ׁשֶ

ה ְולֹא ֵנֵלְך ְולֹא ַנֲעבֹר  ִפּלָ ל ַהּתְ ֲעַדִין ֶאת אֹות ְוִדּבּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ֲאִפּלּו  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְוִדּבּור  ֵמאֹות  ְלעֹוָלם  ִנְפסֹק  ְולֹא 

ל ְוַהְרָחָקה  רּוד ְוֶהְבּדֵ ה ְולֹא ַנֲעֶשֹה ׁשּום ּפֵ ִפּלָ בֹוא ְלסֹוף ַהּתְ ּנָ ׁשֶ ּכְ

לּוָלה  ְהֶיה ּכְ ּה ּתִ ּלָ ה ּכֻ ִפּלָ ל ַהּתְ ה, ַרק ּכָ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ִפּלָ ּבּוֵרי ַהּתְ ין ּדִ ּבֵ

ּה,  ְלרֹאׁשָ ּוִמּסֹוָפּה  ְלסֹוָפּה,  ּה  ֵמרֹאׁשָ ַיַחד  ֶרת  ֶ ּוְמֻקּשׁ ֶרת  ּוְמֻחּבֶ

ּלֹו טֹוב,  ּכֻ ֶאָחד  ּלֹו  ּכֻ י  ּכִ ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ָהַאְחדּות  ַתְכִלית  ּבְ

ירֹות  ׁשִ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ְולֹוַמר  ר  ְלַסּדֵ ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
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ה  ַהְרּבֵ ּוִפּיּוִסים  ּוִוּדּוִיים  ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ּוְתִפּלֹות  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

ְרצֹוְנָך  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ב  ַנת ַהּלֵ ּוָ ּכַ ַתְכִלית  ּבְ ָנה ְגדֹוָלה,  ַכּוָ ּבְ ֶפה ָמֵלא,  ּבְ

ַתְכִלית ָהַאְחדּות  ְמָך ַהְמֻיָחד ּבְ ׁשִ לּוִלים ַיַחד ּבְ ם ִיְהיּו ּכְ ַהּטֹוב ְוֻכּלָ

ִחּנֹוֵתינּו,  יב ּתְ ִפּלֹוֵתינּו ְוַתְקׁשִ ְוָעֵתנּו ְוַתֲאִזין ּתְ ַמע ׁשַ ׁשְ ר ּתִ ַעד ֲאׁשֶ

ה ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה  ְזּכֶ ּנִ ַרֲחִמים, ׁשֶ ֲאלֹוֵתינּו ְלטֹוָבה ּבְ ל ִמׁשְ א ּכָ ּוְתַמּלֵ

ֱאֶמת  ּבֶ ַהּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ּכִ ְוִלְהיֹות  ְלָפֶניָך  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ָלׁשּוב 

ַגן ֵעֶדן,  ִבים ְלָפֶניָך ּבְ ִרים ַהּיֹוׁשְ ׁשֵ יִקים ְוַהּכְ ּדִ ְוָתִשֹים ֶחְלֵקנּו ִעם ַהּצַ

ְוִנְחֶיה  ה  ְוִנְזּכֶ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ַעד  ְלעֹוְלֵמי  נּו  ַנְפׁשֵ ִעם  ע  ֲעׁשַ ָ ְוִתּשׁ

י  ּוְלַחּיֵ יַח  ׁשִ ַהּמָ ְימֹות  ֵני  ִלׁשְ ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ְוִניַרׁש  ְוִנְרֶאה 

א. ָהעֹוָלם ַהּבָ

ִשְֹמָחה ָתִמיד ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו  ה ִלְהיֹות ּבְ ְזּכֶ ּנִ יֵענּו ׁשֶ ְוַתַעְזֵרנּו ְותֹוׁשִ

ה  ְזּכֶ ּנִ ֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים, ׁשֶ נּו ּבַ ַרֲחֶמיָך ַוֲחִנינֹוֶתיָך ּוְתַזּכֵ ּבְ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְוָכל  ּדִ ֲעֶשֹה ַלּצַ ּתַ חֹול ׁשֶ ַלֲעמֹד ְוִלְראֹות ֶאת ַהּמָ

מֹו  ּכְ לֹו",  ינּו  ִקּוִ ְיהָֹוה  "ֶזה  ְואֹוֵמר  עֹו  ֶאְצּבָ ּבְ ַמְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶאָחד 

יֵענּו,  ינּו לֹו ְויֹוׁשִ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה, ִקּוִ ּיֹום ַההּוא ִהּנֵ תּוב: "ְוָאַמר ּבַ ּכָ ׁשֶ

ה ָלֶזה,  ֵרי ַהְמַחּכֶ יׁשּוָעתֹו" ַאׁשְ ינּו לֹו, ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ּבִ ֶזה ְיהָֹוה ִקּוִ

ִשְֹמַחת  ים  ַהֲחַרּכִ ִמן  ְלָהִציץ  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ּוְתָקֵרב"  ְבַחר  ּתִ ֵרי  "ַאׁשְ

ה. חֹול ַהּזֶ ַהּמָ
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ל עֹוד  ּכָ ִרּיֹוֶתיָך, ַרֵחם ָעֵלינּו  ּבְ ַרֲחִמים ָחֵפץ ְלֵהיִטיב ְלָכל  ָמֵלא 

יׁשּוָעְתָך  ּבִ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְוָעְזֵרנּו  נּו  ְוַזּכֵ ינּו  ְוַחּיֵ נּו,  ּבָ ינּו  ַנְפׁשֵ

ְצִריִכין  ָאנּו  ׁשֶ ַהְיׁשּועֹות  ל  ּכָ ֶאת  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ית,  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ָפֶניָך ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה,  נּו ִמּלְ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ יַע ְלָכל ַמה ּשׁ ה ְלַהּגִ ְזּכֶ ּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ּבְ

י ְלָפֶניָך,  ְך, "ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ִכּסּוָפא ַקּמָ ְוָלא ֵנעּול ּבְ

ֵרי  ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְיהָֹוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי ִשְֹמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ

ם  ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָֹוה ָמָלְך" ִויֻקּיַ ָ ֵלב ִיְשְֹמחּו ַהּשׁ

ּיֹום ַההּוא  ּבַ ל ָהָאֶרץ,  ּכָ תּוב:  "ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶלְך ַעל  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא 

ַמע  "ׁשְ ֵלאמֹר:  תּוב  ּכָ ּוְבתֹוָרְתָך  ֶאָחד"  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ְיהָֹוה  ִיְהֶיה 

ִיְשָֹרֵאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד".
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