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  מתוך ויקיטקסט

  חיפוש, ניווט: קפיצה אל

  ).משלי א ח" (ְו&ל ִּתּטֹׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך, ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר �ִביָך"

ִהיא ִמָּדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ֶׁש, ּוַבֶּזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ְלָכל �ָדם ּוְבָכל ֵעת, ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת
): קהלת יא י(ֶׁשֶּנֱאַמר , ּבֹו ָּכל ִמיֵני ֵגיִהּנֹום ׁשֹוְלִטים –ָּכל ַהּכֹוֵעס ): א"נדרים כב ע(ל "ְוֵכן �ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז. �ָדם

ְוַגם ָרָׁשע ְליֹום ): "משלי טז ד(ֶׁשֶּנֱאַמר , ֶאָּלא ֵגיִהּנֹום" ָרָעה"ְוֵאין ". ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך, ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך"
  ".ָרָעה

): משלי כב ד(ֶּנֱאַמר ֶׁש, ֶׁשִהיא ִמָּדה טֹוָבה ִמָּכל ִמּדֹות טֹובֹות, ַּתֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִמַּדת ָהֲעָנָוה, ְוַכֲאֶׁשר ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס
  ".'ִיְר&ת ה, ֵעֶקב ֲעָנָוה"

ְוֶׁש&ָּתה ִרָּמה ; ּוְל&ן &ָּתה הֹוֵלְך, ִין ָּבאָתֵמ&: ִּכי ִתֵּתן ֶאל ִלְּבָך ָּתִמיד, ַּתֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִמַּדת ַהִּיְר�ה, ּוַבֲעבּור ָהֲעָנָוה
): ב ו יח"דה(ֶׂשֶּנֱאַמר , ִלְפֵני ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ְוִלְפֵני ִמי &ָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון; ְו&ף ִּכי ְּבמֹוָתְך, ְותֹוֵלָעה ְּבַחֶּייָך

): ירמיהו כג כד(ְוֶנֱאַמר ). משלי טו יאפ "ע(&ף ִּכי ִלּבֹות ְּבֵני �ָדם , "ִהֵּנה ָׂשַמִים ּוְׂשֵמי ַהָׂשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּוָך"
  ".'ְנֻאם ה,  ֲאִני ָמֵלאֲהלֹא ֵאת ַהָׂשַמִים ְוֵאת ָה�ֶרץ"

ְוַכֲאֶׁשר . ּוַבִּמדֹות ָהֵאֶּלה ִּתְהֶיה ָשֵֹמַח ְּבֶחְלֶקָך, ִּתיָרא ִמּבֹוְרֶאָך ְוִתָּׁשֵמר ִמן ַהֵחְטא, ְוַכֲאֶׁשר ַּתֲחׁשֹב ֶאת ָּכל ֵאֶּלה
ְוִזיו ,  �ז ִּתְׁשֶרה ָעֶליָך רּוַח ַהְּׁשִכיָנה– ּוִמן ַהֵחְטא ּוְלִהְתַּפֵחד ִמֶּמּנּו, ִּתְתַנֵהג ְּבִמַּדת ָהֲעָנָוה ְלִהְתּבֹוֵׁשׁש ִמָּכל �ָדם

  .ְוַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא, ְּכבֹוָדּה

ִּכי ִמְתָּפֵאר הּוא ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ,  מֹוֵרד הּוא ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים–ִּכי ַהִּמְתָּגֶאה ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּבִריֹות , ְוַעָּתה ְּבִני ַדע ּוְרֵאה
  .'וגו, "ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבש' ה): "תהלים צג א(ֶׁשֶּנֱאַמר , ַמִיםָׁש

,  ֲהלֹא ֵלאלִֹהים הּוא–ְוִאם ְּבָכבֹוד ). א ב ז"שמ" (מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר' ה "–ִאם ְּבעֶֹׁשר ? ּוַבֶמה ִיְתָּגֵאה ֵלב ָה�ָדם
ֵמִסיר : "ְוִאם ִמְתָּפֵאר ְּבָחְכָמה? ְוֵאיְך ִמְתָּפֵאר ִּבְכבֹוד קֹונֹו, "ְוָהעֶֹׁשר ְוַהָּכבֹוד ִמְלָפֶניָך): "א כט יב"דה(ֶׁשֶּנֱאַמר 

ּוִבְרצֹונֹו , ִּכי ְב&ּפֹו ַמְׁשִּפיל ֵּגִאים, ַהָּכל ָׁשֶוה ִלְפֵני ַהָּמקֹום: ִנְמָצא). איוב יב כ" (ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיַקח, ָשָֹפה ְלֶנֱאָמִנים
  .ַּשֲֹאָך ַהָּמקֹוםִויַנ, ָלֵכן ַהְׁשִּפיל ַעְצְמָך. ַמְגִּביַה ְׁשָפִלים

ְוֵעיֶנָך ַיִּביטּו ; ְורֹאְׁשָך ָּכפּוף, ָּכל ְדָבֶריָך ִיְהיּו ְּבַנַחת: ָלֶלֶכת ָּבּה ָּתִמיד, ַעל ֵּכן &ָפֵרׁש ְלָך ֵאיְך ִּתְתַנֵהג ְּבִמַּדת ָהֲעָנָוה
ִאם ָחָכם אֹו : ְוָכל �ָדם ִיְהֶיה ָגדֹול ִמְמָך ְּבֵעיֶניָך. ָך ִעמֹוְו&ל ַּתִּביט ִּבְפֵני �ָדם ְּבַדֶּבְר; ְוִלְּבָך ְלַמֲעָלה, ְלַמָּטה ָל�ֶרץ
ְוהּוא ,  ֲחׁשֹב ְּבִלְּבָך ִּכי &ָּתה ַחָּיב ִמֶמנּו–ְו&ָּתה ָעִׁשיר אֹו ָחָכם ִמֶמנּו , ְוִאם ָרׁש הּוא.  ָעֶליָך ְלַכְּבדֹו–ָעִׁשיר הּוא 
  .ְו&ָּתה ֵמִזיד, ֹוֵגג הּוא ׁש–ֶׁשִאם הּוא חֹוֵטא , ַזַּכאי ִמְמָך

 ֲחׁשֹוב ְּבִלָּבְך ְּכִאלּו &ָּתה עֹוֵמד ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְׁשִכיָנתֹו –ּוְבָכל ֵעת , ְּבָכל ְּדָבֶריָך ּוַמֲעֶשֹיָך ּוַמְחְׁשבֹוֶתיָך
  .ְּכֶעֶבד ִלְפֵני ַרּבֹו, ִיְר�הּוְדָבֶריָך ִיְהיּו ְּבֵאיָמה ּוְב. ִּכי ְּכבֹודֹו ָמֵלא ָּכל ָהעֹוָלם, ָעֶליָך

  .ַרק ְּבַנַחת ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַרּבֹו,  &ל ַּתֲעֵנהּו ְּבקֹול ָרם–ְוִאם ִיְקָרֲאָך ִאיׁש . ְוִתְתַּבֵּיׁש ִמָּכל �ָדם

 ְּתַחֵּפשֹ ַּבֲאֶׁשר ָלַמְדָּת ִאם ֵיׁש ּבֹו –ֶפר ְוַכֲאֶׁשר ָּתקּום ִמן ַהֵּס. ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּיָמּה, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִלְקרֹות ַּבּתֹוָרה ָּתִמיד
  .ּוָבֶזה ִיְהיּו ָּכל ָיֶמיָך ִּבְתׁשּוָבה, ּוְתַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעֶשֹיָך ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב. ָדָבר ֲאֶׁשר ּתּוַכל ְלַקְּימֹו



ַוֲחׁשֹב ַהִּדּבּור , ְוַטֵהר ַרֲעיֹוֶניָך. ֵני ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּואְוָהֵכן ִלְּבָך ִלְפ, ְוַהֵסר ָּכל ִדְבֵרי ָהעֹוָלם ִמִלְּבָך ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה
  .קֶֹדם ֶׁשּתֹוִציֶאּנּו ִמִּפיָך

; ּוָבֶּזה ִיְהיּו ְּדָבֶריָך ּוַמֲעֶשֹיָך ּוַמְחְׁשבֹוֶתיָך ְיָׁשִרים. ְולֹא ֶתֱחָטא, ְוֵכן ַּתֲעֶשֹה ָּכל ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך ְּבָכל ָּדָבר ְוָדָבר
 – ִלָּבם ָּתִכין): "תהלים י יז(ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוְמֻכֶּוֶנת ּוְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, ּוְתִפָּלְתָך ִּתְהֶיה ַזָּכה ּוָבָרה ּוְנִקָּיה

  ".ַּתְקִׁשיב �ְזֶנָך

ְלַמַען ַּתְצִליַח , ְלַקְּיָמּה ְוָלֶלֶכת ָּבּה ָּתִמיד &ַחר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּתְקָרא ָהִאֶּגֶרת ַהּזֹאת ַּפַעם &ַחת ְּבָׁשבּוַע ְולֹא ִתְפחֹת
 ַיֲענּוָך ִמן ַהָּׁשַמִים ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ַעל ִלְּבָך –ָכל יֹום ֶׁשִּתְקָרֶאָּנה ּוְב. ְוִתְזֶּכה ָלעֹוָלם ַהָּבא ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ְּבָכל ְּדָרֶכיָך

  .�ֵמן ֶסָלה. ַעד עֹוָלם, ִלְׁשאֹל

   
 


