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ִיְתַּגֵּבר ַּכֲאִרי ַלֲעֹמד ַּבֹּבֶקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ֶׁשְּיֵהא הּוא ְמעֹוֵרר ַהַּׁשַחר.

ַהָג״ה: ״ִׁשִּויִתי ה׳ ְלֶנְגִּדי ָתִמיד״ ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ְוכּו׳ (ארח חיים סימן

א׳ סעיף א׳).

א

ִּכי ִאיָתא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז״ל (בסימן רפב): ב

ֶׁשְּכֶׁשָאָדם ַמְתִחיל ְלַחֵּפׂש ַעְצמֹו, ְורֹוֶאה ֶׁשהּוא ָרחֹוק ְמֹאד ֵמַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�, ְוהּוא

ָמֵלא ֲחָטִאים ּוְפָגִמים ַהְרֵּבה, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשהּוא ָרחֹוק ִמּטֹוב, ֲאַזי הּוא ָצִרי�

ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ְוִלְמֹצא ְּבַעְצמֹו ֵאיֶזה טֹוב, ִּכי ֵאי� ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ָעָׂשה ֵאיֶזה טֹוב

ִמָּיָמיו?

ג

ְוַאף ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשַּגם ְמַעט ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה הּוא ָמֵלא ְּפָצִעים, ִּכי ְמֹעָרב ִּבְפֹסֶלת

ַהְרֵּבה, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן, ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֵאין ּבֹו ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ַעל ָּכל ָּפִנים.

ד

ְוֵכן ְיַחֵּפׂש ְוִיְמָצא ְּבַעְצמֹו עֹוד ֵאיֶזה טֹוב, ְוַאף ֶׁשֶּזה ַהּטֹוב ַּגם ֵּכן ְמֹעָרב ִּבְפֹסֶלת

ַהְרֵּבה, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַעל ָּכל ָּפִנים ֵיׁש ּבֹו ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה. ְוֵכן ְיַחֵּפׂש ְוִיְמָצא

ְּבַעְצמֹו עֹוד ֵאיֶזה ְנֻקּדֹות טֹובֹות.

ה

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶׁשָּדן ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות ּומֹוֵצא ְּבַעְצמֹו ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֲעַדִין,

ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה ּוָפַגם ַמה ֶּׁשָּפַגם, ַעל־ְיֵדי־ֶזה הּוא יֹוֵצא ֶּבֱאֶמת

ִמַּכף חֹוָבה ְוִנְכַנס ְּבַכף ְזכּות ֶּבֱאֶמת, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיכֹול ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה.

ו
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וֶזְה ְּבִחיַנת (תהלים לז, י): ״ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוכּו׳״, ַעל־ְיֵדי אֹותֹו ָה״עֹוד

ְמַעט״ ֶׁשָּׁשם ֵאינֹו ָרָׁשע, ַעל־ְיֵדי־ֶזה: ״ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ְוכּו׳״, ַעֵּין ָׁשם.

ז

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ָיֹכל ְלַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצמֹו. ַוֲאַזי ָיֹכל ְלִהְתַּפֵּלל, ְוֶזה ְּבִחיַנת (שם קמו, ב):

״ֲאַזְּמָרה ֵלא�ַקי ְּבעֹוִדי״, ַעל־ְיֵדי ָה״עֹוד ְמַעט״ ֶׁשּמֹוֵצא ְּבַעְצמֹו, ַעל־ְיֵדי ֶזה ָיכֹול

ְלַזֵּמר ּוְלהֹודֹות ַלה׳.

ח

ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעִׂשין ִנּגּוִנים, ִּכי ַהִּנּגּוִנים ַנֲעִׂשין ַעל־ְיֵדי ֶׁשְּמָבְרִרין רּוַח טֹוָבה ִמן רּוַח

ְנֵכָאה ְוכּו׳. ְוֶזהּו ״ֲאַזְּמָרה״ ַּדְיָקא, ְּבִחיַנת ִנּגּוִנים ְוכּו׳.

ט

ְוֵכן ְצִריִכין ָלדּון ֶאת ֲאֵחִרים ְלַכף ְזכּות, ֲאִפּלּו ָרָׁשע ָּגמּור ְצִריִכין ְלַחֵּפׂש ְוִלְמֹצא

ּבֹו ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ְוכּו׳ ְוכּו׳. ַעֵּין ָׁשם.

י

ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ֹזאת, ִלְמֹצא ְנֻקָּדה טֹוָבה ֲאִפּלּו ְּבפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל, הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות

ַחָּזן ּוְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְוכּו׳, ַעֵּין ָׁשם.

יא

ְוַדע, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור ּבֹוֶנה ִמְׁשָּכן. ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקְּבִלין ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית

ַרָּבן ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא, ִּבְׁשִביל ֶזה ֵהם ַמְתִחיִלין ִמן ״ַוִּיְקָרא ְוכּו׳״, ַעֵּין

ָׁשם.

יב

ְוֶזה ַהַּצִּדיק ֶׁשָּיכֹול ְלַלֵּקט ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשִּנְמָצא ְּבָכל ֶאָחד, הּוא יֹוֵדַע ָּכל ַהְּבִחינֹות

ֶׁשֵּיׁש ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכנֹות ַהַּנ״ל ֶׁשּבֹוִנין ַהַּצִּדיִקים, ֶׁשִּמָּׁשם ְמַקְּבִלין ַהִּתינֹוקֹות

ֶהֶבל ִּפיֶהם ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא ְוכּו׳ ְוכּו׳, ַעֵּין ָׁשם ָּכל ֶזה ֵהיֵטב.

יג
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