” ַא ְ ּד ַר ָּב ה ֵ ּ ,ת ן

ְ ּב לִ ֵּב נ ּו

ֶׁש ִ ּנ ְר ֶא ה ָּכ ל ֶא ָח ד ַמ עֲ ַל ת
חֲ בֵ ֵר י נ ּו ְו ל א ֶח ְס ר ו נָ ם ,
וְ ֶׁש ְ ּנ ַד ֵּב ר ָּכ ל ֶא ָח ד ֶא ת
חֲ בֵ ר ו ַּב ֶ ּד ֶר ְך ַה ָ ּי ָׁשר ְו ָה ָר צ ּו י
לְ פָ נֶ י ָך  ,וְ ַא ל ַי עֲ ֶל ה ׁש ּו ם
ש נְ ָא ה ֵמ ֶא ָח ד ַע ל חֲ בֵ ר ו
ָחלִ ילָ ה ּו ְת ַח ֵז ּק ִה ְת ַק ּ ְ ׁשר ּו ֵתנ ּו
ְ ּב ַאהֲ בָ ה ֵא ֶלי ָךַּ ,כאֲ ֶׁשר ָּגל ּוי
וְ ָי ד ּו ַע לְ פָ נֶ י ָך ֶׁ .ש יְ ּ ֵה א ַה ּכ ל
רוח ֵאל ָ
ֶיך“
נַ ַחת ּ ַ

רבי אלימלך מליז‘נסק
יארצייט כ“א באדר

תפלה מהרב החסיד המפורסם איש אלהי מו"ה אלימלך מליזענסק זצ"ל:
וּת ַשׁגֵּר ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ְבּ ִפינוּ .וְ ַת ְק ִשׁיב
בוֹתינוּ ְ
וּתכוֹנֵן ַמ ְח ְשׁ ֵ
וּמ ֲא ִזין ְלקוֹל ְתּ ִפ ַלּת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַר ֲח ִמיםֶ .שׁ ָתּ ִכין ִל ֵבּנוּ ְ
ֲתירוֹתַ .
שׁוֹמ ַע קוֹל ַשׁוְ ַעת ע ִ
בוֹתינוּ ֵ
ֶיך יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
אָ ְז ֶני ָך ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל ְתּ ִפ ַלּת ֲע ָב ֶדי ָך ַה ִמּ ְת ַחנְּ נִ ים ֵא ֶלי ָך ְבּקוֹל ַשׁוְ ָעה וְ רוּ ַח נִ ְשׁ ָבּ ָרה :וְ אַ ָתּה ֵאל ַרחוּם ְבּ ַר ֲח ֶמי ָך ָה ַר ִבּים וּ ַב ֲח ָס ֶדי ָך ַהגְּ דוֹ ִליםִ .תּ ְמחוֹל וְ ִת ְס ַלח וּ ְת ַכ ֶפּר ָלנוּ וּ ְל ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית
ֶיך ִכּי לֹא ְבּ ֶמ ֶרד וּ ְב ַמ ַעל ָח ִלי ָלה וְ ָח ִלי ָלה ָמ ִרינוּ ֶאת ִפּי ָך וְ ִד ְב ֵרי תוֹ ָר ֶת ָך וּ ִמ ְצוֹ ֶתי ָךִ .כּי ִאם ֵמרֹב ַה ֵיּ ֶצר
ָדוּע ְל ָפנ ָ
ֶיךִ ,כּי גָלוּי וְ י ַ
וּפ ַשׁ ְענוּ ְל ָפנ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .את ָכּל ַמה ֶשּׁ ָח ָטאנוּ וְ ֶהעֱוִ ינוּ וְ ִה ְר ַשׁ ְענוּ ָ
ַהבּוֹ ֵער ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ָתּ ִמיד .לֹא ָינוּ ַח וְ לֹא יִ ְשׁקֹט ַעד ֲא ֶשׁר ְמ ִבי ֵאנוּ ֶאל ַתּ ֲא ַות ָהעוֹ ָלם ַה ָשּׁ ָפל ַה ֶזּה וְ ֶאל ֲה ָב ָליו .וּ ְמ ַב ְל ֵבּל ֶאת ַמ ְח ְשׁבוֹ ֵתינוּ ָתּ ִמידֲ ,א ִפלּוּ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ עוֹ ְמ ִדים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ֶח ַלשׁ ִשׂ ְכ ֵלנוּ וּמ ֵֹחנוּ וְ ִל ֵבּנוּ ַעד ְמאֹד .וְ ָכ ַשׁל כּ ַֹח ַה ַסּ ָבּל ֵמרֹב
כוֹלים ַל ֲעמֹד נ ְֶגדּוִֹ .כּי נ ֱ
בּוּלוֹתיו ,וְ ֵאין אָנוּ יְ ִ
ָ
בוֹתינוּ ָתּ ִמיד ְבּ ַת ְח
ַפ ֵשׁנוּ .הוּא ְמ ַב ְל ֵבּל ֶאת ְתּ ִפ ָל ֵתנוּ וְ ֶאת ַמ ְח ְשׁ ֵ
וּל ַב ֵקּשׁ ַעל נ ְ
ֶיך ְ
ְל ָפנ ָ
ַה ָצּרוֹת וְ ַה ְתּ ָלאוֹת וְ ִט ְר ַדּת ַה ְזּ ַמןָ :ל ֵכן אַ ָתּה ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּןֲ .ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ ְכּמוֹ ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ַעל יְ ֵדי ֶנ ֱא ַמן ֵבּי ְת ָך .וְ ַחנּ ִֹתי ֶאת ֲא ֶשׁר אָחֹן וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת ֲא ֶשׁר ֲא ַר ֵחם ,וְ אָ ְמרוּ ֲח ָכ ֵמינוּ
ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה .אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ ָהגוּן וְ ֵאינוֹ ְכ ַדאיִ ,כּי ֵכן ַדּ ְר ֶכּ ָך ְל ֵהי ִטיב ָל ָר ִעים וְ ַלטּוֹ ִביםִ ,כּי ָגלוּי וְ ָידוּ ַע ְל ָפ ֶני ָך ֶאנְ ָק ֵתנוּ וְ ַצ ֲע ֵרנוּ וְ ִשׂי ֵחנוּ ַעל ֲא ֶשׁר ֵאין אָנוּ יְ כוֹ ִלים ְל ָק ֵרב ַע ְצ ֵמנוּ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם :וְ ַע ָתּה ְתּעוֹ ֵרר ָנא ָע ֵלינוּ ַר ֲח ֶמי ָך ַו ֲח ָס ֶדי ָך ַה ְגּדוֹ ִלים וְ ַה ְמ ֻר ִבּים ְל ָג ֵרשׁ וּ ְל ַב ֵער ֶאת יִ ְצ ֵרנוּ
ַפ ֵשׁנוּ ,אוֹי ָע ֵלינוּ ְמאֹדִ ,
וּב ָת ִמיםֲ ,א ָההּ ַעל נ ְ
וּל ַד ֵבּק ִל ֵבּנוּ ְבּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
ֲבוֹד ֶת ָךְ .
ַלע ָ
אוֹתנוּ ְל ַה ִדּי ֵחנוּ ֵמ ֲעבוֹ ָד ֶת ָך ָח ִלי ָלה .וְ אַל ַי ֲע ֶלה ְבּ ִל ֵבּנוּ שׁוּם ַמ ֲח ָשׁ ָבה ָר ָעה ָח ִלי ָלה ֵהן ְבּ ָה ִקיץ ֵהן ַבּ ֲחלוֹםִ .בּ ְפ ַרט ְבּ ֵעת ֶשׁ ֲא ַנ ְחנוּ
ָסית ָ
ֵל ְך ֵמ ִא ָתּנוּ ,וְ אַל י ִ
ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֵבּנוּ ,וְ ִת ְג ַער בּוֹ ֶשׁיָּסוּר וְ י ֵ
עוֹס ִקים ְבּ ִמ ְצוֹ ֶתי ָךְ ,תּ ֵהא ַמ ְח ְשׁבוֹ ֵתינוּ ַז ָכּה ְצלוּ ָלה וּ ְברוּ ָרה ַו ֲח ָז ָקהֶ ,בּ ֱא ֶמת וּ ְב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ִכּ ְרצוֹנְ ָך ַהטּוֹב
ַחנוּ ְ
וּב ָשׁ ָעה ֶשׁ ֲאנ ְ
תּוֹר ֶת ָךְ .
לוֹמ ִדים ָ
ַחנוּ ְ
ֶיך ,אוֹ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֲאנ ְ
וֹמ ִדים ִבּ ְת ִפ ָלּה ְל ָפנ ָ
ע ְ
ִע ָמּנוּ :וּ ְתעוֹ ֵרר ְל ָב ֵבנוּ וּ ְל ַבב ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַע ְמּ ָך ,וּ ְל ַבב ָכּל ַהנִ ְלוִ ים ֵא ֵלינוּ ,וּ ְל ַבב ָכּל ַה ֲח ֵפ ִצים ְב ֶח ְב ָר ֵתנוְּ ,ל ַי ֶח ְד ָך ֶבּ ֱא ֶמת וּ ְבאַ ֲה ָבהְ .ל ָע ְב ְד ָך ֲעבוֹ ָדה ַהיְ ָשׁ ָרהַ ,ה ְמ ֻק ֶבּ ֶלת ִל ְפ ֵני ִכ ֵסּא ְכבוֹ ֶד ָך.
ָת ָך ְקשׁוּ ָרה ְבּ ִל ֵבּנוּ ְכּ ָי ֵתד ֶשׁלֹּא ִתמּוֹט ,וְ ַת ֲע ִביר ֵמ ָע ֵלינוּ ָכּל ַה ְמּ ָס ִכים ַה ַמּ ְב ִדּי ִלים ֵבּי ֵנינוּ ְל ֵבי ֶנ ָך אָ ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם .וְ ַת ִצּי ֵלנוּ ִמ ָכּל
וּת ֵהא ֱאמוּנ ְ
ָת ָך ְבּ ִל ֵבּנוּ ָת ִמיד ְבּ ִלי ֶה ְפ ֵסקְ ,
וְ ִת ְק ַבּע ֱאמוּנ ְ
ִמּ ְכשׁוֹל וְ ָטעוּת ,אַל ַתּ ַע ְז ֵבנוּ וְ אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ וְ אַל ַתּ ְכ ִלי ֵמנוּ ,וּ ְת ֵהא ִעם ִפּינוּ ְבּ ֵעת ַה ִטּי ֵפנוּ ,וְ ִעם ָי ֵדינוּ ְבּ ֵעת ַמ ֲע ָב ֵדינוּ ,וְ ִעם ִל ֵבּנוּ ְבּ ֵעת ַמ ְח ְשׁבוֹ ֵתינוּ :וּ ְת ַז ֵכּנוּ אָ ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵאל ָמ ֵלא
ַר ֲח ִמיםֶ ,שׁנְּ ַי ֵחד ֶאת ְל ָב ֵבנוּ וּ ַמ ְח ְשׁבוֹ ֵתינוּ וְ ִדבּוּ ֵרנוּ וּ ַמ ֲע ֵשׂינוּ וְ ָכל ְתּנוּעוֹ ֵתינוּ וְ ַה ְר ָגּשׁוֹ ֵתינוַּ ,היְ דוּעוֹת ָלנוּ וְ ֶשׁ ֵאי ָנן יְ דוּעוֹת ָלנוַּ ,הנִּ ְגלוֹת וְ ַהנִּ ְס ָתּרוֹתֶ ,שׁיְּ ֵהא ַהכֹּל ְמיוּ ָחד ֵא ֶלי ָך ֶבּ ֱא ֶמת
וּ ְב ָת ִמים ְבּ ִלי שׁוּם ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת ְפּסוּל ָח ִלי ָלה ,וְ ַט ֵהר ִל ֵבּנוּ וְ ַק ְדּ ֵשׁנוּ ,וּ ְזרֹק ָע ֵלינוּ ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים וְ ַט ֲה ֵרנוּ ְבּאַ ֲה ָב ְת ָך וּ ְב ֶח ְמ ָל ְת ָך ,וְ ִת ַטּע אַ ֲה ָב ְת ָך וְ יִ ְראָ ְת ָך ְבּ ִל ֵבּנוּ ָתּ ִמיד ְבּ ִלי ֶה ְפ ֵסקְ ,בּ ָכל ֵעת
וּ ְב ָכל ְז ַמן וּ ְב ָכל ָמקוֹםְ ,בּ ֶל ְכ ֵתּנוּ וּ ְב ִשׁ ְב ֵתּנוּ וּ ְב ָשׁ ְכ ֵבּנוּ וּ ְבקוּ ֵמנוּ ִתּ ְב ַער ָתּ ִמיד רוּ ַח ָק ְד ְשׁ ָך ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ .וְ נִ ְשׁ ָענִ ים ָתּ ִמיד ְבּ ָך וּ ִב ְג ֻד ָלּ ְת ָך וּ ְבאַ ֲה ָב ְת ָך וּ ְביִ ְראָ ְת ָך .וּ ְבתוֹ ָר ְת ָך ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב וְ ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה
ַהנִּ ְג ֶלה וְ ַהנִּ ְס ָתּר וּ ְב ִמ ְצוֹ ֶתי ָךַ ,הכֹּל ְל ַי ֵחד ִשׁ ְמ ָך ַהגִּ בּוֹר וְ ַהנּוֹ ָרא :וְ ִת ְשׁ ְמ ֵרנוּ ִמן ַה ְפּנִ יּוֹת וְ ַה ֵגּאוּת וּ ִמן ַה ַכּ ַעס וְ ַה ַקּ ְפּ ָדנוּת וְ ָה ַע ְצבוּת וְ ָה ְר ִכילוּת וּ ְשׁאָר ִמדּוֹת ָרעוֹת ,וּ ִמ ָכּל ָדּ ָבר ַה ַמּ ְפ ִסיד
רוּח ָק ְד ְשׁ ָך ָע ֵלינוּ ֶשׁנִּ ְה ֶיה ְד ֵב ִקים ָבּ ְך .וְ ֶשׁנִּ ְשׁתּוֹ ֵקק ָתּ ִמיד ֵא ֶלי ָך יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ,וּ ִמ ַמּ ְד ֵר ָגה ְל ַמ ְד ֵר ָגה ַתּ ֲע ֵלנוֶּ ,שׁנִּ ְז ֶכּה ָלבוֹא ְל ַמ ֲע ַלת
יע ַ
יבה ָע ֵלינוּ ,וְ ַת ְשׁ ִפּ ַ
הוֹרה ַה ֲח ִב ָ
דוֹשׁה וְ ַה ְטּ ָ
בוֹד ְת ָך ַה ְקּ ָ
ֲע ָ
ָחיד אוֹ ַעל
יך ָע ֵלינוּ אוֹ ַעל שׁוּם ֶא ָחד ֵמ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,על י ִ
כוּתם ַי ֲעמֹד ָלנוּ ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ֶשׁנִּ ְהיֶה ָתּ ִמיד ֶנעֱנִ ים ְבּ ֵעת ֶשׁנִּ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ֶל ָ
וּז ָ
אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹבְ ,
דוֹשׁים ְ
בוֹתינוּ ַה ְקּ ִ
ֲא ֵ
ֲשׂה ְפּ ִרי ְל ַמ ְע ָלה וְ שׁ ֶֹרשׁ ְל ַמ ָטּה :וְ אַל ִתּ ְז ָכּר ָלנוּ ַחטֹּא ֵתינוּ וּ ִב ְפ ָרט ַחטֹּאת נְ עוּ ֵרינוְּ ,כּ ַמ ֲא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ַחטֹּאת נְ עוּ ַרי וּ ְפ ָשׁ ַעי אַל ִתּ ְזכֹּר,
ַר ִבּים ,וְ ִת ְשׂ ַמח וְ ִת ְת ָפּ ֵאר ָבּנוּ ,וְ ַנע ֶ
יך ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם .וּ ְל ַת ֵקּן ֶאת ֲא ֶשׁר ָפּ ַג ְמנוּ ִבּ ְשׁמוֹ ֶתי ָך ַה ְקּדוֹ ִשׁים וְ ַה ְטּהוֹ ִרים :וְ ַת ִצּי ֵלנוּ ִמ ִקּנְ אַת
שׁוּבה ָתּ ִמיד ִה ְרהוּר ָלשׁוּב ֵא ֶל ָ
עוֹלם ַה ְתּ ָ
יע ָע ֵלינוּ ֵמ ָ
וּפ ָשׁ ֵעינוּ ִל ְזכוּת ,וְ ַת ְשׁ ִפּ ַ
ֲוֹנוֹתינוּ ְ
וְ ַת ֲהפ ְֹך ע ֵ
ִאישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ וְ לֹא ַי ֲע ֶלה ִקנְ אַת אָ ָדם ַעל ִל ֵבּנוּ וְ לֹא ִקנְ אָ ֵתנוּ ַעל ֲא ֵח ִרים ,אַ ְדּ ַר ָבּהֵ ,תּן ְבּ ִל ֵבּנוּ ֶשׁ ִנּ ְר ֶאה ָכּל ֶא ָחד ַמ ֲע ַלת ֲח ֵב ֵרינוּ וְ לֹא ֶח ְסרוֹ ָנם ,וְ ֶשׁ ְנּ ַד ֵבּר ָכּל ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ָיּ ָשׁר
וּת ַחזֵּק ִה ְת ַק ְשּׁרוּ ֵתנוּ ְבּאַ ֲה ָבה ֵא ֶלי ָךַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָגּלוּי וְ ָידוּ ַע ְל ָפ ֶני ָךֶ .שׁ ְיּ ֵהא ַהכֹּל ַנ ַחת רוּ ַח ֵא ֶלי ָך ,וְ ֶזה ִע ַקּר ַכּ ָוּ ָנ ֵתנוּ .וְ ִאם
ילהְ :
ֲלה שׁוּם ִשׂ ְנאָה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברוֹ ָח ִל ָ
ֶיך ,וְ אַל ַיע ֶ
וְ ָה ָרצוּי ְל ָפנ ָ
ֵאין ָלנוּ ֵשׂ ֶכל ְל ַכ ֵוּן ֶאת ְל ָב ֵבנוּ ֵא ֶלי ָך ,אַ ָתּה ְת ַל ְמּ ֵדנוּ ֲא ֶשׁר ֵנ ַדע ֶבּ ֱא ֶמת ַכּ ָוּ ַנת ְרצוֹ ְנ ָך ַהטּוֹב :וְ ַעל ָכּל זֹאת ִמ ְת ַח ְנּ ִנים ֲא ַנ ְחנוּ ְל ָפ ֶני ָך ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ֶשׁ ְתּ ַק ֵבּל ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ ְבּ ַר ֲח ִמים
אָמן ֵכּן ְי ִהי ָרצוֹן:
וּב ָרצוֹןֵ ,
ְ
ֲשׂר ִתּקּוּנִ ין
יקת ע ַ
אַפּ ַ
יסא ָב ְך ְכּ ָלל :אַנְ ְתּ הוּא ְד ֵ
ימיןֵ .לית ַמ ֲח ָשׁ ָבא ְתּ ִפ ָ
ימא ַעל ָכּל ְס ִת ִ
אָמר ִרבּוֹן ָע ְל ִמין ְדּאַנְ ְתּ הוּא ַחד וְ ָלא ְב ֻח ְשׁ ָבּן .אַנְ ְתּ הוּא ִע ָלּאָה ַעל ָכּל ִע ָלּ ִאין ְס ִת ָ
ָפּ ַתח ֵא ִליָּהוּ וְ ַ
וּב ִגין ְדּאַנְ ְתּ ִמ ְלגָאו ָכּל ָמאן
ַחד לוֹןְ .
וּמי ֵ
ָשׁא .וְ אַנְ ְתּ הוּא ְד ָק ִשׁיר לוֹן ְ
וּבהוֹן ִא ְת ְכּ ִסיאַת ִמ ְבּנֵי נ ָ
ַליָןְ .
ַליָן וְ ָע ְל ִמין ְדּ ִא ְתגּ ְ
ימין ְדּ ָלא ִא ְתגּ ְ
ירן ְלאַנְ ָהגָא ְבהוֹן ָע ְל ִמיןְ .ס ִת ִ
ֲשׂר ְס ִפ ָ
וְ ָק ִרינָן ְלהוֹן ע ַ
יך וְ ַחד ְק ִציר וְ ַחד ֵבּינוּנִ י .וְ אַנְ ְתּ הוּא ְדאַנְ ִהיג לוֹן .וְ ֵלית ָמאן
אָז ִלין ְכּ ִס ְד ָרןַ .חד ֲא ִר ְ
ירןִ .אנּוּן ְ
ֲשׂר ְס ִפ ָ
אַפ ֵרישׁ ָבּ ְך :וְ ִא ֵלּין ע ַ
ירן ִא ְת ַח ֵשּׁב ֵלהּ ְכּ ִאלּוּ ְ
ֲשׂר ְס ִפ ָ
אַפ ֵרישׁ ַחד ֵמ ַח ְב ֵריהּ ֵמ ִא ֵלּין ע ַ
ְדּ ְ
ֲליהוֹן:
בוּשׁין ִדּ ְמ ַכ ְסיָן ע ֵ
ַבּי ְל ִ
גוּפין ְלג ֵ
גוּפין ְתּ ִקינַת לוֹן ְדּ ִא ְת ְק ִריאוּ ִ
ָשׁא .וְ ַכ ָמּה ִ
בוּשׁין ְתּ ִקינַת לוֹן ְדּ ִמנַּיְ הוּ ָפּ ְר ִחין נִ ְשׁ ָמ ִתין ִל ְבנֵי נ ָ
ְדּאַנְ ִהיג ָל ְך ָלא ְל ֵע ָלּא וְ ָלא ְל ַת ָתּא וְ ָלא ִמ ָכּל ִס ְט ָראְ :ל ִ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה
גוּפא אוֹת ְבּ ִרית ק ֶֹדשַׁ .מ ְלכוּת ֶפּה ָ
יּוּמא ְד ָ
שׁוֹקין .וִ יסוֹד ִס ָ
ֶצח וָהוֹד ְתּ ֵרין ִ
גּוּפא .נ ַ
אלאִ .תּ ְפ ֶא ֶרת ָ
רוֹעא ְשׂ ָמ ָ
בוּרא ְדּ ָ
רוֹעא יְ ִמינָאְ .ג ָ
וְ ִא ְת ְק ִריאוּ ְבּ ִתקּוּנָא ָדאֶ .ח ֶסד ְדּ ָ
אשׁית
ֲלהּ ִא ְת ַמר ַמגִּ יד ֵמ ֵר ִ
וּבהּ ַה ֵלּב ֵמ ִבין .וְ ַעל ִא ֵלּין ְתּ ֵרין ְכּ ִתיב ַהנִּ ְס ָתּרוֹת ַליְ ָי ֱאל ֵֹהינוֶּ .כּ ֶתר ֶע ְליוֹן ִאיהוּ ֶכּ ֶתר ַמ ְלכוּתַ .וע ֵ
מוֹחא ִאיהוּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ִמ ְלּגָאוִ .בּינָה ִל ָבּא ָ
ְק ִרינָן ָלהָּ .ח ְכ ָמה ָ
ילנָא ִבּ ְדרוֹעוֹי וְ ַענְ פּוֹיְ .כּ ַמיָּא
ילּין (נ"א ַק ְר ַק ְפ ָתּא ְד ָלא ָמנַח ְתּ ִפ ִלּין) ִמ ְלּגָאו ִאיהוּ ֵשׁם ַמ"ה (יו"ד ה"א וא"ו ה"א) ְדּ ִאיהוּ א ַֹרח ֲא ִצילוּת .וְ ִאיהוּ ַשׁ ְקיוּ ְד ִא ָ
אַח ִרית וְ ִאיהוּ ַק ְר ַק ְפ ָתּא ִדּ ְת ִפ ִ
ֲ
גוּפא ְדּ ִאיהוּ ַחיִּ ים
ילנָא ְבּ ַההוּא נְ ִביעוּ .וְ ַההוּא נְ ִביעוּ ִאיהוּ ְכּנִ ְשׁ ָמ ָתא ְל ָ
אַשׁ ֵקי ְל ִא ָ
עוֹל ִמים אַנְ ְתּ הוּא ִע ַלּת ָה ִעלּוֹת וְ ִס ַבּת ַה ִסּבּוֹת ְדּ ְ
ילנָא וְ ִא ְת ַר ֵבּי ְבּ ַההוּא ַשׁ ְקיוִּ :רבּוֹן ָה ָ
אַשׁ ֵקי ְל ִא ָ
ְד ְ
וּד ָשׁ ִאין וְ ִגנְ ָתא ְד ֵע ֶדן וְ ִע ְשׂ ִבּין
ילנִ ין ְ
אַר ָעא ִא ָ
וּב ְ
ָליָּאְ ,
וּמזּ ַ
כוֹכ ַביָּא ַ
יה ָרא וְ ְ
יקת ִמנְּ הוֹן ִשׁ ְמ ָשׁא וְ ִס ֲ
אַפּ ַ
אַר ָעא וְ ִ
את ְשׁ ַמיָּא וְ ְ
וּב ָר ָ
וּל ָברְ :
יוּקנָא ִמ ָכּל ַמה ִדּ ְלגָאו ְ
וּב ְך ֵלית ִדּ ְמיוֹן וְ ֵלית ְדּ ְ
גוּפאָ .
ְל ָ
חוּדא (
ָך ֵלית יִ ָ
וּבר ִמנּ ְ
ָדע ָבּ ְך ְכּ ָללַ .
מוֹד ָעאן ִע ָלּ ֵאי ִמ ַתּ ָתּ ֵאי וְ ֵלית ְדּי ַ
יך ִא ְשׁ ְתּ ְ
ַהגוּן ְבּהוֹן ִע ָלּ ִאין וְ ַת ָתּ ִאין וְ ֵא ְ
יך יִ ְתנ ֲ
מוֹד ָעא ְבּהוֹן ִע ָלּ ִאין וְ ֵא ְ
ָשׁא ְל ִא ְשׁ ְתּ ְ
וּבנֵי נ ָ
עוֹפין וְ נוּנִ ין ְ
ירין וְ ִ
וּב ִע ִ
וְ ֵחיוָן ְ
יעא ְדּאַנְ ְתּ הוּא
אָכיָּא .וְ אַנְ ְתּ ֵלית ָל ְך ֵשׁם יְ ִד ָ
וּבהוֹן ִא ְת ְק ִריאוּ ַמ ְל ַ
יעא ְ
ירא ִאית ָלהּ ֵשׁם יְ ִד ָ
כּוֹלא וְ אָדוֹן ַעל כּ ָֹלּא .וְ ָכל ְס ִפ ָ
ילת ַעל ָ
מוֹדע ִע ַ
ידא) ְבּ ִע ָלּ ֵאי וְ ַת ָתּ ֵאי .וְ אַנְ ְתּ ִא ְשׁ ְתּ ָ
ס"א יְ ִח ָ
יעא .אַנְ ְתּ הוּא ֵמ ִבין וְ ָלא ְבּ ִבינָה
גוּפא ְבּ ָלא נִ ְשׁ ָמ ָתא .אַנְ ְתּ הוּא ַח ִכּים וְ ָלא ְבּ ָח ְכ ָמה יְ ִד ָ
ֻלּהוּ ְשׁ ָמ ָהן ְכּ ָ
ֻלּהוּ :וְ ַכד אַנְ ְתּ ִתּ ְס ַתּ ֵלּק ִמנְּ הוֹן ִא ְשׁ ָתּ ֲארוּ כ ְ
ְמ ַמ ֵלּא ָכל ְשׁ ָמ ָהן וְ אַנְ ְתּ הוּא ְשׁ ִלימוּ ְדכ ְ
ָשׁאִ :דּין
עוֹב ֵדיהוֹן ִדּ ְבנֵי נ ָ
וּמ ְשׁ ָפּט ְכּפוּם ְ
וּב ַר ֲח ֵמיְ .ד ִאית ֶצ ֶדק ִ
ַהג ָע ְל ָמא ְבּ ִדינָא ְ
יך ִמ ְתנ ֵ
אַחזָאָה לוֹן ֵא ְ
וּל ֲ
ָשׁאְ .
יל ְך ִל ְבנֵי נ ָ
תּוּק ָפ ְך וְ ֵח ָ
מוֹד ָעא ְ
יעאֶ .א ָלּא ְל ִא ְשׁ ְתּ ְ
יעאֵ .לית ָל ְך ֲא ַתר יְ ִד ָ
יְ ִד ָ
ַהג ָע ְל ָמאֲ .א ָבל ַלאו ְדּ ִאית ָל ְך
יך ִמ ְתנ ֵ
אַחזָאָה ֵא ְ
קוֹדשׁ .כּ ָֹלּא ְל ֲ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק ְתּ ֵרין ַס ְמ ֵכי ְקשׁוֹטִ .הין ֶצ ֶדק אוֹת ְבּ ִרית ֶ
ישׁא .מ ְ
כוּתא ַק ִדּ ָ
יתאֶ .צ ֶדק ַמ ְל ָ
מּוּדא ְד ֶא ְמ ָצ ִע ָ
בוּרהִ .מ ְשׁ ָפּט ַע ָ
ִאיהוּ ְג ָ
אָמן:
אָמן וְ ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך יְ ָי ְל ָ
יעא ְד ִאיהוּ ַר ֲח ֵמי .וְ ָלא ִמ ָכּל ִא ֵלּין ִמדּוֹת ְכּ ָללָ :בּ ְ
יעא ְד ִאיהוּ ִדין .וְ ָלא ִמ ְשׁ ָפּט יְ ִד ָ
ֶצ ֶדק יְ ִד ָ

צעטיל קטן מרבי אלימלך מליזענסק
אלה הדברים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם:
א .בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר או שוכב על מטתו ואינו יכול לישן יהיה מהרהר במצות עשה זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאלו אש
גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים והוא בשביל קדושת הש"י שובר את טבעו ומפיל א"ע להאש על קידוש הש"י ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל רק מקיים מצות עשה
דאורייתא:
ב .בפסוק א' של ק"ש וברכה ראשונה של שמונה עשרה יהרהר כנ"ל ועוד יכוין אם יענו אותו כל או"ה בכל עינוים קשים ויפשטו עורו מבשרו להכחיש ח"ו ביחודו יסבול כל היסורים ולא יודה להם ח"ו ויצייר
בדעתו ומחשבתו כאלו עושין לו כנ"ל ובזה יצא ידי חיוב ק"ש ותפלה כדין:
ג .גם בשעת אכילה וזיווג יכיון כנ"ל וכשיתחיל להרגיש תענוג גשמי יצייר במחשבתו כנ"ל ותיכף ומיד יאמר בפיו ובלבבו שיותר הי' לו תענוג ושמחה בעשיית מ"ע של ונקדשתי באופן הנ"ל מהרגשת תענוג גשמי
הזה שהוא מהצרעת משכא דחויא וכך יאמר וראיה לדבר שיותר הי' לו תענוג ושמחה בעשיית מ"ע של ונקדשתי באופן הנ"ל שאפילו היו חוטפין אותו רוצחים באמצע אכילה וזיווג לעשות לו העינוים קשים
הייתי משמח א"ע על קידוש הש"י יותר מתענוג גשמי הזה .אך יזהר שיהי' דובר אמת בלבבו ושיהי' אז בשעת מעשה תקוע על לוח לבו בתוכיות ובפנימיות הלב באמת גמור ולא ישטה א"ע להיות כגונב דעת
עליונה ח"ו:
ד .בכל הדברים שבעולם הן בתורה הן בתפלה הן במצות מעשיות ירגיל א"ע לומר בזה הלשון הריני עושה זאת לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה לעשות נחת רוח להבורא ית"ש וירגיל א"ע לומר זאת בתוכיות
ופנימיות הלב ובהמשך הזמן ירגיש הארה גדולה באמירה זו:
ה .כשיתחיל להתעורר בו מדה רעה ח"ו ממדות רעות שהוא רגיל בהם כגון עקשנות ובושת של גאוה ועצלות ובטלה המביאה לידי שיעמום וכיוצא בהם יאמר תיכף ומיד בזה הלשון ובכל כחו הכנעני החתי
האמורי הפריזי החיוי והיבוסי והגרגשי וינצל .וירגיל א"ע לצמצם ראייתו שלא להסתכל חוץ לד' אמות אפי' בהיותו בביתו ובפרט בבה"כ ובחדר שלומד בדרך הילוכו בחוץ ובהזדמן לפניו אשה אפי' אשתו ובניו
הקטנים וכיוצא יצייר לפני עיניו השם אדנ"י:
ו .כשיבא לו ח"ו מחשבה רעה מניאוף יאמר כמה פעמים ונשמרת מכל דבר רע ויהרהר אז בדרשות חז"ל שדרשו עליו שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי קרי בלילה ולא יניח ח"ו לשהות המחשבה רעה במוחו
שלא לטמאות שכל העליון ח"ו:
ז .כשיבא ח"ו לידו בהזדמנות כנגדו הסתכלות רעה ח"ו כגון בהמה וחיה או עוף שנזקקין זה לזה או טפח מגולה באשה במקום ערוה או בצורת אשתו נדה וכיוצא בהן יאמר תיכף ומיד הפסוק ולא תתורו אחרי
לבבכם ולא יטמא את שכלו ח"ו:
ח .ירגיל את עצמו שלא יתחיל לדבר לשום אדם זולת לצורך גדול ההכרח לו ואף ההכרח ידבר בדברים קצרים מאוד מנופה בי"ג נפה שלא יהי' בדיבורו שום שקר ח"ו ושום חנופה ושום לשה"ר ורכילות ושום
הלבנת פנים ולא שום הראות מעשיו לבני אדם וירגיל א"ע בכלל שאמרו חז"ל למוד לשונך לומר איני יודע .כשמדברין אליו ב"א אשר אין נזהרים מלדבר דברים בטלים ישמיט א"ע מהם בכל כחו ובכל מיני
תחבולות וכשלא אפשר לו להשמט מהם בשום אופן עכ"פ יקצר מאוד מאוד בזה שמוכרח להשיב להם:
ט .ירגיל את עצמו תיכף ומיד כשיתעורר משינתו יאמר מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך .ויאמר אפילו בלשון אשכנז בלב שמח ברוך אל עליון אשר נתן לי מצות ציצית
אלה אשר אני מסובב בהן ומצות נטילת ידים שחרית להעביר רוח רעה והקליפה הקשה מעל שתי ידים שלי ויראה שיהי' לבו מלא שמחה באמרו כנ"ל ויקבל עליו הגדר של מיעוט הדיבור בנזכר לעיל סי' ח':
י .יזהר מאוד בהתמדת הלימוד שעורין כסדרן תיכף ומיד אחר קומו משינתו ואחר אמרו תיקון חצות והצעטיל קטן לא יזוז מהספר שלומד בו אפילו שעה אחת בכל פעם שיישב א"ע ללמוד ואחר שיאמר תפלת
השב המתחל' אנא השם וכו' ותפלת הת"ת בש"צ המתחל' הנני רוצה ללמוד יראה בכל כחו שלא לעשות שום הפסק אפילו במחשבה אחרת זולת מחשבת הלימוד ומחשבת הצעטיל קטן שהוא לפני עיניו כי
המאור שבה יחזירנו למוטב:
יא .ירגיל א"ע להתפלל בכל כחו ובקול המעורר הכוונה להדבק המחשבה לדיבור ופניו אל הכותל בתוך סידור התפלה בבוקר ובערב ולא יסתכל לצדדין מתחלת התפלה עד סופה ובחזרת הש"ץ הש"ע יעיין
בסידור לענות אמן בכל כחו על כל ברכה וברכה ובשעת קריאת התורה להטות אזנו על כל דיבור ודיבור מהקורא כקורא את המגילה ולעשות עצמו כאלם בבית הכנסת אפילו קודם התפלה ואחריה עד הליכתו
לביתו:
יב .יצייר במחשבתו תמיד ובפרט בשעת קריאת הצ"ק הזה כאלו איש אחד עומד סמוך לו ומעורר אותו בקול רעש גדול לקיים כל הנהגות אלו ואל יפיל שום דבר ארצה אפילו נקודה קטנה וכשירגיל עצמו כך
אזי במשך הזמן יבא עליו התעוררות גדול מצד נשמתו רשפי אש שלהבת י"ה:
יג .לספר בכל פעם לפני המורה לו דרך השם ואפי' לפני חבר נאמן כל המחשבות והרהורים רעים אשר הם נגד תוה"ק אשר היצה"ר מעלה אותן על מוחו ולבו הן בשעת תורה ותפלה הן בשכבו על מטתו והן
באמצע היום ולא יעלים שום דבר מחמת הבושה ונמצא ע"י סיפור הדברים שמוציא מכח אל הפועל משבר את כח היצה"ר שלא יוכל להתגבר עליו כ"כ בפעם אחרת חוץ עצה הטובה אשר יוכל לקבל מחבירו
שהוא דרך השם והוא סגולה נפלאה:
יד .יזהר מאוד ומאוד לחזור לפעמים בכל מעת לעת זה הצעטיל קטן ויפרש כל תיבה ותיבה בלשון אשכנז וזה יהי' לו חוק ולא יעבור מללמוד קודם הזיווג פרק ט"ז בר"ח והנהגות האר"י ז"ל ואם ישאר לו פנאי
ילמוד גם פרק י"ז מר"ח הנ"ל וזה יהי' לו חוק ולא יעבור:
טו .קודם נט"י לאכילה יאמר תפלת השב של ר"י ז"ל ואחר אכילת המוציא יאמר בזה הלשון לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיא אין אני אוכל להנאת גופי ח"ו רק שיהי' גופי בריא וחזק לעבודתו ית"ש ואל
יעכב שום חטא ועון והרהור רע ותענוג גשמי את היחוד קוב"ה על ידי ניצוצות קדושות של האכילה והשתיה הזה ויכוין כשהוא אוכל דבר מה או שותה דבר מה שהטעם שהוא מרגיש בפיו בשעת לעיסה ובשעת
גמיעה היא פנימיות הקדוש' וניצוצו' הקדוש' השורה במאכל או במשק' ההוא וע"י האכילה והטחינה בשינים והאצטומכא נברר הפנימיות מהמאכל שלא יעשה מותר להשפיע לחיצוני' ואז נפשו נהנית
מהפנימיות ,והפסולת נעשה מותרות ונדחה אל החיצונים ויקבל אז במחשבתו שתיכף ומיד כשירגיש שיצטרך לנקביו לא ישהה את הפסולת בקרבו לטמא ח"ו את מוחו ולשקץ את נפשו להשהות את הצואה
והשתן בקרבו אפי' רגע א' .וגם יצייר לפניו בשעת אכילה האותיות מאכ"ל בכתב אשורית ויהרהר שעולה צ"א כמנין הויה בשילוב אדני:
טז .האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע לכן יזרז א"ע לתקן מדותיו בשנת י"ח דוקא כמו שאבאר כגון מי שנולד בטבע של עקשנות ישבר את טבעו מ' יום רצופים לעשות דוקא להיפך ממה שיעלה
במחשבתו וכן מי שבטבע עצל ירגיל את עצמו מ' יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות הן בהולך לשכוב על מטתו הן לקום בבוקר ממשכבו הן בזריזות לבישת בגדים ונט"י ולנקות את גופו ולילך בזריזות לבהכ"נ
תיכף אחר קומו מהספר וכיוצא בהן וכן מי שטבעו ביישן מהחלק של בושה רעה ירגיל את עצמו מ' יום להתפלל דוקא בקול רם וכח תנועת אבריו ולקיים כל עצמותי תאמרנה ולברך על התורה בקול רם עד
שיעזרהו מן השמים להסיר הבושה הרעה ממנו וכן מי שאמרי פיו אינם עולים יפה ומסודר מחמת הרגל טבעו וכלי הדיבור שלו ירגיל את עצמו מ' יום להטות אזנו להדיבורים היוצאים מאליו הן במילי דעלמא
והן במילי דשמיא הן בשעת הלימוד כי הרגל של כל דבר נעשה שלטון וכן מי שטבעו אינו מתמיד בלימודו ירגיל את עצמו גם כן מ' יום וילמוד יותר מהרגל שלו ויסתכל בכל פעם קודם הלימוד בצעטיל קטן שלי
ומשם ואילך מן השמים יעזרוהו להיות מוסיף והולך בשבירת מדות הרעות עד תומם:
יז .בכל עת שהוא פנוי מהתורה ומהתפלה ילמוד את עצמו בעל פה דברים הצריכים לו כגון תיקון רחל ותיקון לאה ותפלה השב וברכת לבנה ובריך שמיה ועל הכל ומודים דרבנן ויהרהר במצות עשה של

הנהגות צדיקים
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אלה הדברים אשר יעשה האדם וחי בהם:
א .הראשון צריך האדם ללמוד גמרא ופירש"י ותוס' ומפרשים כל אחד לפי השגתו והפוסקים אחריהם ומתחלה ילמוד ש"ע או"ח וצריך להתפלל להשי"ת שיבא על האמת
כי חטאת נעורים של האדם הראשון מסמין עיניו שלא יראה אף שיכול לפלפל ולהגיד לאחרים דינו אבל הוא בעצמו שוכח ולא מקיימם באמת ,לכן צריך האדם להתחרט
מאוד על עונותיו ולהתבודד עצמו קודם אור היום שאז עת רצון לבכות על גלות השכינה פעמים הרבה עד אין חקר ויבכה בדמעות וגם ביום לפעמים יתבודד ואז יראה
בעצמו שעמדו עונותיו נגד עיניו ,ויזכור את חטאותיו ועונותיו ופשעיו כהרים וגבעות אשר מעולם לא זכר אותם אם עשה ככה ,ככה יעשה לא פעם ולא שתיים ולא מאה
פעמים עד אשר ירחמו עליו מן השמים ויתפלל להש"י שידריכוהו בדרך ,ויורה דרכו שלא יבלה חיי חייו ואז הש"י ברחמיו וברו"ח יאיר עיניו באור תורתו הקדושה ויבין
וישכיל תוכן הדבר לעשותו ולקיימו:
ב .אלה הדברים צריך ליזהר מחנופה ומשקרים וליצנות ולה"ר וקנאה ושנאה ותחרות וכעס וגאוה ומלהסתכל בנשים ומלהרבות שיחה עם אשה אפי' עם אשתו אמרו וכו'
ובפרט בעת נדתה צריך הרחקה:
ג .ויזכור תמיד יום המיתה וכשילמוד גמרא או שאר ספרים לא יפסיק שלא יעבור על דברי חז"ל שדרשו על הקוטפים וכו' ,ויתפלל להשי"ת שילמוד תורה לשמה:
ד .ויעסוק באימה וביראה באיזה ספרי מוסר בכל יום בר"ח ושל"ה וח"ה:
ה .ולפעמים ילמוד באימה במעט איזה כתבים מהאר"י זצלל"ה וכ"ז באימה וביראה ופחד ה' ,בדורות הראשונים היה נשמותיהם נשמות קדושות והיו נשמרים מנעוריהם
מכל חטא ועון והיו נשמותיהם ראוים ומסוגלים ללמוד חכמה זאת ,אבל עתה בעו"ה שיש לנו גוף עכור וחומר עב צריך האדם לזכך ולכבס עצמו מכל חטא ולזכך נשמתו
ויבין האדם אם זכך נשמתו כאשר אין יצה"ר מסיתו לשטות והבלים כאשר בתחלה ,ואז יוכל ללמוד בכל פעם הכתבים והש"י יזכהו אם יזכך מחשבתו בקדושה באמת
ובתמים שיפתח לו שערי החכמה בכתבי האר"י זללה"ה אשר לא כן כ"ז שמלובש בתאות גופניות בהבלי זמן שהלימוד קשה לו מאד ח"ו:
ו .צריך האדם לזכך גופו ונפשו בלימוד כנ"ל בלימוד הגמ' ותוס' ,גם דברי אגדה שבגמ' המה מסוגלים מאד לזכך נשמתו:
ז .וישמור עצמו מעבירות מהרהורים רעים בכל אופן ואופן:
ח .וישמור עצמו מלשנוא שום אדם מישראל כ"א הרשעים שנודעים לו בבירור שא"א לדונם לכף זכות וכל שאפשר לדונם לזכות מחויב לאהוב כנפשו בכל מאודו בגופו
וכנפשו לקיים ואהבת לרעך כמוך:
ט .וישמור את עצמו מלדבר שום דבור קודם התפלה אפי' דבר א' כי זה מבטל כוונת התפלה:
י .ויזהר לנקות א"ע קודם התפלה וקודם סעודה ,גם בכל פעם שצריך לנקביו שלא להשהות ויעבור על בל תשקצו:
יא .ויזהר שיהיה בגדיו הכתונת ומכנסים מנוקים מלכלוך וצואה וש"ז ח"ו:
יב .לא יטיל אימה יתירה בתוך ביתו ולא יקפיד שום הקפדה בתוך ביתו ואם יהיה לו שום הקפדה על שום אדם או על דבר אחד ,יזכור מיד חטאת נעוריו ויאמר בלבו אין
זה כ"א עונותי הביאוני לידי הקפדה זו וכן בכל דבר יזכור חטאותיו ועי"ז יוכנע ויושבר כח היצה"ר:
יג .ויתפלל להשי"ת שיעזרוהו לעשות תשובה שלימה ,ושלא ימות בלא תשובה ויכלול א"ע בתוך שאר ב"ת שיעזרוהו שיעשה תשובה שלימה ויתפלל על מחילת עונותיו
בכלל מחילת עונות ב"י:
יד .ויהיו דבריו בנחת עם בנ"א ואם משבחין אותו ילך בזריזות ויצטער א"ע ויאמר מה זה משבחין אותי ואין בי אלו היו מכירין בשפלותי ושטותי ומעללי ומעשי הרעים
ואיך אשא פני לפני הבורא ית"ש שהוא יודע ורואה מעשי בכל עת ורגע אעפ"כ הוא מרחם עלי בכל דברי:
טו .ידמה בעיניו כאלו אדם עומד לנגדו תמיד ולא ירף ממנו השגחתו במעשיו תמיד ואלו היה רואה בו דבר מכוער היה מתבייש ונמאס בעיניו והיה מטמין א"ע באמתחת
עכבר מגודל הבושה על אחת כמה וכמה ית"ש עומד עליו ורואה במעשיו בכל עת ורגע בלתי אפשר להטמין עצמו ממנו כמ"ש אם יסתר כמ"ש בא"ח:
טז .אם יגנה אותו שום אדם ישמח מאוד שהקרה ה' לפניו איש כזה שמתגנה במעשיו המכוערים וכל אדם יהיה בעיניו טוב ממנו:
יז .ירחיק א"ע מכל דבר שאין בו צורך לתכלית בריאת גופו לעבודת הש"י הן באכילה ושתיה הן בכל תאות והנאות:
יח .ועיקר שישמור את עצמו ממשקה המשכרו כי זה חולי רע ומביא את האדם לשפלות גדול כמאמר התנא לא תרוי ולא תחטא:
יט .וישמור מלהזכיר שם לבטלה:
כ .וישמור עצמו מלדבר ומלחשוב שום דבר קדושה במקום מטונף כי היצר הרע מתגבר דוקא להזכיר דבר קדושה במקום מטונף:
כא .וישמור עצמו מלדבר בבית הכנסת הקדוש אף דברי מוסר שלא יומשך מתוך כן לדבר בטל:

