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 ד "בס

י יֵלנִּ ים �ְבַרֲחֶמי ְוַתצִּ ַסָכַנת ָהַרבִּ  מִּ

ים יְש ְותִּ . ְדָרכִּ י ְמֵרנִּ יֵלנִּ ָכל ְוַתצִּ יֵני מִּ  מִּ

ין ַצַער סּורִּ כּוב ְויִּ ָכל, �ַבֶדֶר  ְועִּ  ּומִּ

ין ְואֹוֵיב אֹוֵרב ְהֶיה. ּוַמְסטִּ יד ְותִּ  ָתמִּ

י מִּ ישִּ בְ  עִּ יְבבֵ  ְבתִּ י, יתִּ . �ַבֶדֶר  ּוְבֶלְכתִּ

 �מְ שִּ ּובְ , ַלָשלֹום �ַלֶדֶר  ֵאֵצא �מְ שִּ בְ 

י ּובשְואָ , לֹוםשָ בְ  �ַהֶדֶר  ֶאֱעֹבר  ְלֵביתִּ

י. לֹוםשָ לְ  יֵלנִּ ָכל ְוַתצִּ יֵני מִּ  ֶהֵזּקֹות מִּ

ּיּותְש ְבגַ  �ַבֶדֶר  ְוֶהְפֵסד ּיּות מִּ , ּוְברּוָחנִּ

 ֵצאֵתנּו ֹמרְש ּו .ּוָממֹון שְוֶנפֶ  ְבגּוף

ים ּובֹוֵאנּו ים ְלַחּיִּ  ֵמַעָתה לֹוםשָ ּולְ  טֹובִּ

י. עֹוָלם ְוַעד ֵתן ּוְתַזֵכנִּ  ֹקֶדם ְצָדָקה לִּ

י ֶצֶדק : "ָכתּובשֶ  ְכמֹו, �ַלֶדֶר  ֵצאתִּ

", ְפָעָמיו �ם ְלֶדֶר שֵ ְויָ  �ְלָפָניו ְיַהלֵ 

כֹון ֶזה ְיֵדי ְוַעל  הְוַאתָ . �ַהֶדֶר  ְלָפַני תִּ

ים �ְבַרֲחֶמי י ְלָפַני �ֵתלֵ  ָהַרבִּ  ְלַהְנחֹותִּ

יר. ָבּה �ֵאלֵ  רשֶ אֲ  �ַהֶדֶר   ְלָפַני ְוָתאִּ

י. ַהָגדֹול �ְבאֹוְר  יֵאנִּ י ּוְתבִּ יֵענִּ  ְוַתגִּ

ְמחֹוז י לִּ ים ֶחְפצִּ ְרצֹונְ  לֹוםשָ ּולְ  ְלַחּיִּ  �כִּ

  :ַהּטֹוב
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 ד "בס

יל ְביֹוֵתר ָלבֹוא ַעל  ְהיֹות ָרגִּ י לִּ ּוְתַזֵכנִּ

ְבֵריֶהם ַהְּקדֹו ּיּון קִּ ַתֵּטַח ְש ים, ּוְלהִּ שִּ צִּ

ְפֵניֶהם ֶבֱאֶמת, שִּ  שם, ּוְלָפֵר שָ  י לִּ יָחתִּ

ים ַחּיּוָתם ְויֹוֵתר ְויֹוֵתר.  לּו ָהיּו ַבַחּיִּ ְכאִּ

ָבם ָעַליְוֶאְזֶכה ְלעֹוֵרר ַר  . ְוֶיֱהמּו ֲחֵמי לִּ

ָכְמרּו ַרֲחֵמיֶהם ָעַלי, אֲ  י ָכלּוא שֶ ְויִּ ר ֲאנִּ

ְמקֹומֹות ָכֵאלּו שָ  �ְוָסגּור ָכל כָ  ים בִּ נִּ

מְ  ים מִּ ים שֶ ַכאֲ  �ָהְרחֹוקִּ ר ֵהם יֹוְדעִּ

ְנָיֵנינּו ּוַמהּוֵתנּו ָבֶזה  ְבֵברּור ָכל עִּ

ָלה וְ  ְתחִּ ַעד סֹוף. ְוֵהם ָהעֹוָלם ָהעֹוֵבר מִּ



ים ֹעֶצם ָהַרְחָמנּות  ַעל  שּיֵ שֶ יֹוְדעִּ

ָהָאָדם ָהעֹוֵבר ָבעֹוָלם ַהֶזה "ְכאֹוֵרַח 

יתֹו שֵ ָנָטה ָללּון", ְוֵאינֹו חֹו ב ַעל ַאֲחרִּ

ה ָבעֹוָלם ָהעֹוֵמד ְוַהַּקָּים ָלַעד שֶ ַמה ַּיעֲ 

ים. ָמָרא ְדָעְלָמא  , ֹכָלאּוְלֶנַצח ְנָצחִּ

חּוָסה ַעל  �לָ שֶ ָמה שָ ְוַהנְ  �לָ שֶ ַהגּוף 

י, �מֶ ְש ְלַמַען  השֵ ַועֲ  �ֲעָמלָ   ְוָעְזֵרנִּ

י יְ שִּ ְוהֹו יתֵלָמה ְש ּוָעה שיֵענִּ ּיִּ תִּ  :ַוַאמִּ
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