קֹבֶץֶ

ּתוֹ ךֶֶהַ ּנַחֶַל

ֶ

ֶ
דִּּ בּ ו ִּּריםֶנוֹ ָראִּ יםֶונִּ פל ִָּאים,
ֶמעוֹ ר ִּריםֶמ ִּע ִּיריםֶוּמחַ זּ ִּקיםֶֶ,
רֶמ ּתוֹ ךֶהַ ּנַחַ לֶנוֹ בֵ ַעֶמקוֹ רֶחָ כמָ הֶנוֹ ב ִּעיםֶ,
אֲש ִּ
ֶכלֶחַ יֶו ִּּמ ּ ָשםֶיִּ שֶקֶּוןֶהָ ֲעדָ ִּריםֶ,
ֶלהַ חֲיוֹ תֶנפש ּ ָ
לֶדר ּגָהֶש ִּ ּיהיוֶּנִּ מצָ אִּ יםֶ
ֶלהִּ תחַ זּ ַּ
ֵקֶב ֲעבוֹ דַ תֶהַ בּ וֹ ֵראֶבּ כָ ַ ּ
*ֶ
של ֶ
אֲשרֶנאמרֶּוֶ ָּב ַר ִּ ּביםֶבּ מַ ֲהלַךֶֶסעוּדוֶֹתֶ ַש ֶָּבתֶ ֶ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַַׁׁ
ָּפ ָּר ַׁ
ִּ ּבש ֶַנתֶתשס"זֶ

*ֶ ֶ

ֶַעלֶידֵֶיֶמָ ֶָרןֶמוֹ ה ֲָרא"שֶֶשלִּ יטֶָ"אֶ
ֶ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשע"גַׁ
יָּ ַָּׁצאַׁלָּאוַׁרַׁלִ קראתַׁש ַָּׁבתַׁ ָּפ ָּר ַׁ
ַׁ
ֶַעלֶידֵֶיֶ ַּתל ִּמידֵֶיֶמ ִּתיבתֶָאֶהֵ יכֶַלֶהַ קּ ֹדשֶֶֶ
חֲסִּ ידֵֶיֶבּ רסלֶבֶ
ִּעירֶהַ קּ ֹדשֶֶירו ָּשלַיִֶּםֶתובב"אֶ

ֶ

ַׁ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשס"ז
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
בַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

ָּפ ָּרשַׁתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁ
בתַׁק ֶדשַַׁׁ ָּפ ָּרשַׁתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁה'תשס"זַׁ
לֵילַׁש ַָּׁ
בר ֶמוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"י ֶדִּּ בּ ו ִּּריםֶ
בת ֶקֹדשֶּ ִּ ֶ ,בסעוּדֶָה ֶ ִּראשוֹ נֶָהֶ ,דִּּ ֵֶּ
בּ לֵיל ֶ ַש ֶָּ
בהַׁ
כי ַׁנִ ש ַָּׁ
הם ַׁ ִַׁ
פי ֶהַ ּ ָפסֶּוק ֶ"ו ִישמַׁע ַׁאב ָּר ַָּׁ
על ֶ ּ ִֶּ
אדֶַ ֶ ,
נוֹ ָר ִּאים ֶונִּ פל ִָּאים ֶמ ֶֹ
שםֶ .
ָּא ִחיו"ַׁוגוַׁ'ַ ֶ,ע ֵ ֶּיןֶ ֶָ
ּע ֶ(ידֶ ,יד)ֶ :ו ִישמַׁעַׁ
ּ ָפתֶַח ֶואָ מֶַר ֶמוֹ ה ֲָרא"שֶ ֶנ"יֶ ,כּ ִּתיב ֶבּ פָ ָרשֶַת ֶהַ ּ ָשבו ֶַ
שרַׁ
ידי ַׁ ֵביתוַׁ ַׁשמו ַָּׁנה ַׁ ָּע ַָּׁ
את ַׁחֲנִ יכָּ יו ַׁילִ ֵַׁ
בה ַׁ ֶאחָּ יו ַׁו ָּירֶַׁק ַׁ ֶַׁ
כי ַׁנִ ש ַָּׁ
אברַָּׁם ַׁ ִַׁ
מזֶבּ פָ סוּקֶזֶהִּ ֶ,התחַ זּקֶּותֶ
ושלשַׁ ַׁמֵ אוַׁתַׁו ִירדַׁףַׁעַׁדַׁדַָּׁןֶ,ויֵשֶ ֶלוֹ מֶַרֶש ּמ ֻר ֶָּ
שםֶ
רב ֶרחוֹ ִּקים ֶל ֲַעבוֹ דֶַת ֶהַ ּ ֵֶ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,ואֵ יךֶ ֶל ָק ֵֶ
ֶּגדוֹ ֶָלה ֶל ֲַעבוֹ דֶַת ֶהַ ּ ֵֶ
על ֶנַפשוֶֶֹ
כי ֶ ִּה ֵֶּנה ֶזהֶּו ֶ ִּע ֶַּקר ֶהַ ּ ַתכלִּ יתֶ ,ש ִּּיזכֶּה ֶהָ אָ דֶָם ֶלהָ ִּאיר ֶ ֶַ
יִּ ת ָּב ַרךִֶֶּּ ֶ ,
כלֶי ָָמיוֶי ִָּאירֶּו ֶבּ אוֹ רוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶהָ אֵ יןֶסוֶֹףֶ
עדֶש ּ ֶָ
שםֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶַ ֶ,
אתֶאוֶֹרֶהַ ּ ֵֶ
ֶ
שלֶאוֶֹרֶ,ש ּי ִָּאירֶלכֶָלֶהָ עוֹ ֶָלםֶכּ ֻלּ וֶֶֹ
ָּברוּךֶ ֶהֶּואֶ,ויִּ הֶיהֶבּ ַעצמוֶֹ ֶכּ מוֶֹ ֶ ִּמגדֶָּלֶ ֶ
צדִּּ
ֶ
אתֶאוֹ רוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ,ולָכֵֶןֶהַ ַ ּ

ש ֶ(לִּ ּקוּטֵ יֶמוֹ ה ֲַר"ןֶחֵ לקֶ
ִּיקיםֶנִּ ק ָר ִּאיםֶבּ שֵֶםֶשמ ֶ

אלֹקוּתוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ,
כיֶהֵֶםֶמ ִּא ִּיריםֶלכֶָלֶהָ עוֹ ֶָלםֶ ּכֻלּ וֶֹ ֶאֶתֶאוֶֹר ֶ ֱ
ימן ֶא') ֶ ִֶּּ
ֶס ָ
א' ִּ
כּ מוֶֶֹהַ ּשמשֶֶש ּ ֵמ ִּאירֶלכֶָלֶהַ בּ ִּריּוֶֹתֶהַ ִּ ּנמצָ ִּאיםֶ ָּבעוֹ ֶָלםֶהַ ֶזּהֶ,וזֹאתֶהָ יתֶָהֶ
מי ֶהֵ ִּעיר ֶ ִּמ ִּּמזרֶַח"ֶ
ֱמר ֶ(י ַשעֶָיה ֶמא)ִֶּ "ֶ :
מַ ד ֵר ֶַגת ֶאַ ב ָרהֶָם ֶאָ ִּבינֶּוֶ ,ש ָעלָיו ֶנא ֶַ
ימן ֶג') ֶ– ֶ'זֶהֶ
בה ֶ ּ ָפ ָרשֶָה ֶב' ֶ ִּס ָ
אשית ֶ ַר ֶָּ
שים ֶ(בּ ֵר ִּ
וגוֶֹ'ֶ ,ו ָדרשֶּו ֶחֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּ
כי ֶהֶּוא ֶהָ ִּראשוֶֹןֶ
שםִֶּּ ֶ ,
אַ ב ָרהֶָם'; ֶאֶַל ֶ ִּּתקרֵֶי ֶ'הֵ ִּעיר' ֶא ֶָּלא ֶ'הֵ ִּאיר'ַ ֶ ,ע ֵ ֶּין ֶ ֶָ

שבועַׁ _______________________________ ג
שתַׁה ָּ
ִדברֵַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

אלֹקוּתוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶבּ כֶָלֶהָ עוֹ ֶָלםֶ,ולָכֵֶןֶבּ כֹחוֶֹ ֶו ִּּבזכוּתוֶֹ ֶהָ יתֶָהֶ
ּשהֵ ִּאירֶאוֶֹרֶ ֱ
ימןֶט')ֶ
(שםֶ ּ ָפ ָרשֶָהֶי"בֶ ִּס ָ
שיםֶ ֶָ
כלֶהַ בּ ִּריאֶָהֶ ּכ ֻּלָהֶֶּ,וּכמוֶֶֹשאָ מרֶּוֶחֲכָ מֵ ינֶּוֶהַ ּקדוֹ ִּ
ּ ֶָ
רץ ֶבּ ִּה ָּבראֶָםֶ ,אֶַלֶ
אשית ֶב') ֶאֵ לֶּה ֶ ּתוֹ לדוֶֹת ֶהַ ּ ָשמַ יִֶּם ֶוהָ אָ ֶ
פסֶּוק ֶ(בּ ֵר ִּ
על ֶהַ ּ ָ
ֶַ
צדִּּ יקֶ
כלֶהָ עוֹ ֶָלםֶנִּ ב ֶָ
כיֶ ּ ֶָ
ִּּתקרֵֶיֶבּ ִּה ָּבראֶָםֶ,א ֶָּלאֶבּ אַ ב ָרהֶָםִֶּּ ֶ,
ראֶ ִּ ּבש ִּבילֶהַ ַ ּ
אלֹקוּתוֶֶֹיִּ ת ָּב ַרךֶֶבּ כֶָלֶהָ עוֹ ֶָלםֶ .
שזּוֹ כֶהֶלהָ ִּאירֶ ֱ
שהֶ,וּל ָקרֵֶבֶ
צדִּּ ִּיקיםֶ,לִּ רדֶֹּףֶאַ חֶַרֶהָ רחוֹ ִּקיםֶמִֶּןֶהַ ּקדֻ ּ ֶָ
ו ִּה ֵֶּנהֶ ִּע ֶַּקרֶ ֲעבוֹ דֶַתֶהַ ַ ּ
כל ֶאחֶָד ֶואחֶָדֶ
יטב ֶאֶת ֶמַ ֲע ֶַלת ֶ ּ ֶָ
כי ֶיוֹ ד ִּעים ֶוּמַ ִּּכ ִּירים ֶהֵ ֵֶ
אוֹ תֶָם ֶ ִּ ּבפנִּ יםִֶּּ ֶ ,
ִּמ ִּּיש ָראֵֶלֶ,ואֵ יךֶ ֶש ּכ ֻּלָנֶּו ֶנִּ ק ָר ִּאיםֶ ָּבנִּ יםֶל ּ ַָמקוֶֹםֶ,וּכמוֶֹ ֶש ּ ָכתֶּובֶ(דּ בָ ִּרים ֶי"ד)ֶ
אל ֵֹקיכֶםֶ ,וכ ֻּלָנֶּו ֶבּ ֵֶני ֶאֶָב ֶאחֶָד ֶאֲנַחנֶּוֶ ,ולָכֵֶן ֶ ִּע ֶַּקרֶ
תם ֶ ַלהֲוָ ֶָי"ה ֶ ֱ
ָּבנִּ ים ֶאַ ֶּ
של ֶהַ ַּצדִּּ ִּיקים ֶלהוֹ ִּציא ֶנִּ שמוֶֹת ֶיִּ ש ָראֵֶל ֶמִֶּן ֶהַ ּ ִּשבֶָיהֶ
ּתשו ָּקתֶָם ֶו ִּכ ּסוּפֶָם ֶ ֶ
שהֶ ,והֶּואֶ
תם ֶאֶל ֶגּ ב ּו ֵֶלי ֶהַ ּקדֻ ּ ֶָ
ש ּלָהֶם ֶבּ ֶַיד ֶהַ ּ ָסמֶ"ך ֶמֵֶ"םֶ ,וּלהַ חזִּ יר ֶאוֹ ֶָ
ַמד ֶאוֹ תֶָם ֶ ֲעבוֹ דֶַתֶ
שהֶ ,וּמל ּ ֵֶ
מחַ ּנֵךֶ ֶאוֹ תֶָם ֶבּ לִּ ּמוּדֵֶי ֶהָ אֱמוּנֶָה ֶהַ ּקדוֹ ֶָ
בםֶ
כל ֶלִּ ֶָּ
ָשיח ּוֶ ֶ ּ ֶָ
על ֶידֵֶי ֶ ּת ִּפ ֶָּלה ֶו ִּהתבּ וֹ דדֶּותֶ ,ש ּי ִּ
הַ ּת ִּפ ֶָּלהֶ ,אֵ יךֶ ֶש ֶַ
כלֶ
צחֶַ ֶ ּ ֶָ
ִּ ּבת ִּמימֶּות ֶוּפ ִּשיטֶּות ֶ ּגמוּרֶָה ֶלִּ פ ֵֶני ֶהַ ּ ֵֶ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,יִּ זכּ ּוֶ ֶלנַ ֵ ּ
בה ַׁ ָּא ִחיו"ֶ ,שאַ ב ָרהֶָםֶ
כי ַׁנִ ש ַָּׁ
רם ַׁ ִַׁ
הַ ִּּמלחָ מוֶֹת ֶש ּלָהֶםֶ ,וזהֶּו ֶ"ו ִישמַׁע ַׁאב ַָּׁ
אָ ִּבינֶּו ֶ ָשמֶַע ֶשהָ אַ ִּחים ֶשלּ וֶֶֹ ,שהֵֶם ֶנִּ שמוֶֹת ֶיִּ ש ָראֵֶל ֶהַ ּקדוֹ ִּשיםֶ ,נִּ שבּ ֶּוֶ
את ַׁחֲנִ יכָּ יו"ֶ ,שזֵּרֵֶז ֶאֶתֶ
בּ ֶַיד ֶהַ ּ ָסמך ֶמֵ ם ֶוחֵ ילוֹ ָתיו ֶהַ ּטמֵ אוֶֹת"ֶ ,ו ָּירֶַׁק ַׁ ֶַׁ
עםֶ ֲעבוֹ דֶַתֶהַ ִּח ּנוּךֶֶשלּ וֶֶֹ,לחַ ּנֵךֶ ֶנִּ שמוֶֹתֶיִּ ש ָראֵֶלֶבּ לִּ ּמו ֵּדי ֶהָ אֱמוּנֶָהֶ
ַעצמוֶֹ ֶ ִֶּ
ָהם ֶש ּיֵשֶ ֶלכֶָל ֶאחֶָד ֶואחֶָד ֶכּ ֹחוֶֹת ֶ ֲעצו ִּּמיםֶ ,ל ֲַעמֹדֶ
שהֶ ,וּלגַלּ וֶֹת ֶל ֶ
הַ ּקדוֹ ֶָ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשס"ז
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
דַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

ידי ַׁ ֵביתוַׁ"ֶ ,הֵֶם ֶהַ ּ ַתל ִּמ ִּידיםֶ
נגֶד ֶהַ ּ ָסמך ֶמֵ ם ֶוחֵ ילוֹ ָתיו ֶהַ ּטמֵ אוֶֹת"ֶ ,ילִ ֵַׁ
שלּ וֶֶֹ ,והַ ּנפָ שוֶֹת ֶש ֵּקרֵֶב ֶ ּ ַתחֶַת ֶ ּ ַכנפֵֶי ֶהַ ּש ִּכינֶָהֶ ,שהֵֶם ֶכֶּמוֶֹ ֶיל ִָּדים ֶ ַמ ָּמשֶֶ,
ַמד ֶבֶּן ֶחֲבֵ רוֶֶֹ
כל ֶהַ ּמל ּ ֵֶ
וּכמוֶֹ ֶשאָ מרֶּו ֶחֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּשים ֶ(סַ נהד ִּרין ֶי"טֶָ ּ ֶ ):
שרַׁושלשַׁ ַׁמֵ אוַׁת"ֶ,
ּתוֹ רֶָהֶ,מַ ֲעלֶהֶ ָעלָיוֶהַ ּ ָכתֶּובֶכּ ִּאלּ ֶּו ֶילָדוֶֹ"ֶ,שמו ַָּׁנהַׁ ָּע ַָּׁ
כלֶ
על ֶ ֲעבוֹ דֶַת ֶהַ ּת ִּפ ֶָּלהֶ ,להָ ִּשיחֶַ ֶוּלפָ ֵרשֶ ֶ ּ ֶָ
מז ֶ ֶַ
פר ֶ ִשי"חֶַׁ ,הַ ּמ ַר ּ ֵֶ
הַ ינֶּו ֶ ִּמס ֶַּ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶ ִּ ּבת ִּמימֶּות ֶו ִּּבפ ִּשיטֶּות ֶגּ מוּרֶָה"ֶ ,ו ִירדַׁףַׁעַׁדַׁ
ִּשיחָ תוֶֹ ֶלִּ פ ֵֶני ֶהַ ּ ֵֶ
שהֶ,שהֵֶםֶבּ ִּחינֶַתֶ
דַָּׁן"ֶ,ש ָרדֶַףֶאַ חֶַרֶהַ ּנ ָשמוֶֹתֶשהֵֶםֶ ִּמחֶּוץֶלִּ גב ּו ֵֶליֶהַ ּקדֻ ּ ֶָ
סףֶלכֶָלֶהַ ּ ַמחֲנוֶֹתֶ,שהָ ָיֶה ֶל ֲַע ָמ ֵֶלקֶ ָּבהֶםֶ
מַ ֲח ֵֶנהֶדֶָּןֶ,ש ִּ ּנקרֶָאֶ( ַּב ִּּמד ֶָּברֶי') ֶמאַ ּ ֵֶ
כי ֶבּ סוֶֹף ֶהַ ּ ַמחֲנֶה ֶהָ יֶּו ֶהַ ּנ ָשמוֶֹת ֶהַ חֲלוּשוֶֹת ֶשהָ ֶָיהֶ
שלִּ יטֶָה ֶחֶַס ֶו ָשלוֶֹםִֶּּ ֶ ,
לק ֶשלִּ יטֶָה ֶ( ּ ַכ ּמוּבֶָא ֶבּ פֵ רוּשֶ ֶ ַרשִֶּ"י ֶדּ בָ ִּרים ֶכ"הֶ
ה ָענֶָן ֶפֶּוֶֹלֶטֶָםֶ ,וּבָ הֶם ֶהָ ֶָיה ֶל ֲַע ָמ ֵֶ

כיֶ ֲע ָמ ֵֶל"קֶבּ גִּ ימַ ט ִּר ָ ֶּיאֶ
ּ ָפסֶּוקֶי"ח)ֶ,ו ֲַע ָמ ֵֶלקֶ ִּהכנִּ יסֶ ָּבהֶםֶספֵ קוֶֹתֶו ִּּבלבּ וּלִּ יםִֶּּ ֶ,
סָ פֵֶ"קֶ ,ו ַדיקֶָא ֶאַ חֶַר ֶנ ָשמוֶֹת ֶאֵ לּ ֶּו ֶ ָרדֶַף ֶאַ ב ָרהֶָם ֶאָ ִּבינֶּו ֶבּ יוֹ תֵֶרֶ ,ל ָקרֵֶבֶ
כי ֶזהֶּו ֶ ִּע ֶַּקר ֶ ַש ֲעשו ָּעיו ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,כּ ש ּמ ָקר ִּביםֶ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךִֶֶּּ ֶ ,
אל ֶהַ ּ ֵֶ
אוֹ תֶָם ֶ ֶ
(תרוּמֶָהֶ
קֶא'ֶס ָ
ִּ
שהֶ(לִּ ּקוּטֵ יֶמוֹ ה ֲַר"ןֶחֵ ל
אלֶהַ ּקדֻ ּ ֶָ
הָ רחוֹ ִּקיםֶ ֶ
ימןֶי')ֶ,ו ִּכד ִּאיתֶָאֶ ַּ
בזֹּהֶַרֶ ּ

מיֶשרוֹ ֵֶדףֶאַ חֶַרֶר ָש ִּעיםֶ,
ריֶ ִֶּ
רדֶַףֶ ָּבתֶַרֶחֶַ ָ ֶּיבֶֶַָיאֶ,אַ ש ֵֶ
קכ"חֶ ).ז ּ ַָכאֶָהֶמַ אןֶ ֶד ֶָ
תםֶבּ יוֹ תֵֶרֶש ִּּי ָזהֲרֶּוֶ
תחֶַתֶ ּ ַכנפֵֶיֶהַ ּש ִּכינֶָהֶ,והָ ֶָיה ֶ ַמז ִּהירֶאוֹ ֶָ
ל ָקרֵֶבֶאוֹ תֶָםֶ ּ ֶַ
שהֶ,
אד ֶמִֶּן ֶהַ ּלֵיצָ נִּ ים ֶש ַּבדּ וֶֹרֶ ,ש ּמ ָקר ִּרים ֶנִּ שמוֶֹת ֶיִּ ש ָראֵֶל ֶמִֶּן ֶהַ ּקדֻ ּ ֶָ
מ ֶֹ
כן ֶדּ רךֶֶ
כי ֶ ֵֶּ
ך ֶ ַּבדּ רךִֶֶּּ ֶ ,
שר ֶ ָקר ֶָ
וּכמוֶֹ ֶש ּ ָכתֶּוב ֶאֵ צֶל ֶ ֲע ָמ ֵֶלק ֶ(דּ בָ ִּרים ֶכ"ה)ֲ ֶ ,א ֶ
שםֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ,ואֶָזֶהֶּואֶ ָעלֶּולֶ
הַ ּלֵיצָ נִּ יםֶ,ל ָקרֵֶרֶהָ אָ דֶָםֶמֵ ִּהתלַהֲבוּתוֶֹ ֶאֶלֶהַ ּ ֵֶ

שבועַׁ ______________________________ ה
שתַׁה ָּ
ִדברֵַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

יע ֶלִּ באֵֶר ֶ ַשחֶַת ֶ ַרח ֲָמנֶָאֶ
לִּ ּפוֶֹל ֶבּ ֶַיד ֶהַ ָּסמך ֶמֵ ם ֶ ַרח ֲָמנֶָא ֶלִּ יצ ֶָלןֶ ,וּלהַ ִּ ּג ֶַ
עד ֶש ּ ָמ ִּצינֶּו ֶש ּלֵצָ נִּ ים ֶנִּ משלֶּו ֶלגוֹ יִֶּםֶ
כל ֶ ּ ָכךֶ ֶ ֶַ
ּעה ֶ ּ ֶָ
צ ֶָלןֶ ,ולֵיצָ נֶּות ֶ ּגרו ֶָ
לִּ ּ
ֶפסוּק ֶכ"ג) ֶשאַ ב ָרהֶָםֶ
אשית ֶי"ז ּ ָ
ש"י ֶ(בּ ֵר ִּ
ולָאֻ ּמוֶֹת ֶהָ עוֹ ֶָלםֶ ,וּכמוֶֹ ֶש ּ ָכ ַתב ֶ ַר ִֶּ
מןַׁהגוִַׁיםַׁ
ָראֶ" ַׁלאַׁ ִַׁ
אָ ִּבינֶּו ֶמֶָלֶ ַעצמוֶֹ ֶבּ עצֶםֶהַ יּוֶֹםֶשבּ וֶֹ ֶנִּ צ ַט ָ ֶּוהֶ,ו ֶלֹאֶנִּ תי ֵֶ
כי ֶ ֵֶלץ ֶהֶּוא ֶכּ מוֶֹ ֶגּוֶֹי ֶ ַרח ֲָמנֶָא ֶלִּ יצ ֶָלןֶ,
שםִֶּּ ֶ ,
מן ַׁהלֵיצָּ נִ ים" ֶוכֶּו' ֶ ַע ֵ ֶּין ֶ ֶָ
ו ַׁלא ַׁ ִַׁ
צדִּּ ִּיקים ֶ ַמז ִּה ִּיריםֶ
וּצ ִּריכִּ ין ֶל ִּהת ַרחֵֶק ֶ ִּמ ּמ ּנֶּו ֶבּ ַתכלִּ ית ֶהָ ִּרחֶּוקֶ ,ולָכֵֶן ֶהַ ַ ּ
מן ֶהַ ּלֵיצָ נִּ ים ֶש ַּבדּ וֶֹרֶ,
אד ֶ ִֶּ
אד ֶמ ֶֹ
יהם ֶש ִּּי ָזהֲרֶּו ֶמ ֶֹ
כל ֶמק ָֹרבֵ ֶ
את ֶ ּ ֶָ
אד ֶ ֶ
מ ֶֹ
ת ָּב ַרךֶ ֶ ִּ ּבת ִּמימֶּותֶו ִּּבפ ִּשיטֶּותֶגּ מוּרֶָהֶ,וי ַּטֶּוֶ
יקבּ לֶּו ֶ ֲעלֵיהֶםֶעֹלֶמַ לכוּתוֶֹ ֶיִּ ֶ
וִּ ַ
ֹרבֶ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶיז ּ ֵַכנֶּו ֶלִּ היוֶֹת ֶמק ֶָ
שכֶם ֶאחֶָד ֶל ָעבדוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶבּ אֱמֶתֶ ,והַ ּ ֵֶ
תת ֶמ ִּציאוּתוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,ונִּ זכֶּהֶ
לצַ דִּּ ִּיקים ֶא ֲִּמ ִּּת ִּּיים ֶהַ מג ִַּּלים ֶלָנֶּו ֶאֲ ִּמ ּ ֶַ
כל ֶימֵֶי ֶחַ ּיֵינֶּוֲ ֶ ,עדֵֶי ֶנִּ זכֶּה ֶל ֲַעלוֶֹתֶ
ל ָעבדוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶבּ אֱמֶת ֶ ֶוּב ָת ִּמים ֶ ּ ֶָ
עדֶעוֹ ֶָלםֶאָ מֵֶןֶואָ מֵֶןֶ ֶֶֶֶֶֶֶ.
תהֶו ֶַ
וּל ִּה ּ ָכ ֵֶללֶבּ וֶֶֹיִּ ת ָּב ַרךֶֶלגַמרֵֶיֶמֵ ַע ֶָּ
ַׁ

ישיתַׁ ָּפ ָּרשַׁתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁה'תשס"זַׁ
סעודַָּׁהַׁשלִ ִ
ברֶמוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"יֶדִּּ בּ ו ִּּריםֶ
ישיתֶ,סעוּדֶַתֶ ַר ֲעוֶָאֶד ַר ֲעוִּ יןֶ,דִּּ ֵֶּ
ִּ ּבסעוּדֶָהֶשלִּ ִּ
פיֶדִּּ ברֵֶיֶ ַר ֵּבנוֶֶַּז"ל ֶבּ לִּ ּקוּטֵֶיֶמוֹ הֲ רֶַ"ןֶחֵ לֶקֶא'ֶ
עלֶ ּ ִֶּ
אדֶ ֶַ
נוֹ ָר ִּאיםֶונִּ פל ִָּאיםֶמ ֶֹ
שםֶ .
ש"ֶשבּ וֹ נִּ יםֶהַ ַּצדִּּ ִּיקיםַ ֶ,ע ֵ ֶּיןֶ ֶָ
ברֶמֵֶ"הֵ יכַׁלַׁהק ֶד ַׁ
ימןֶנ"טֶהַ מ ַד ֵֶּ
ִּס ָ
ֶעלֶ
ּ ָפתֶַח ֶואָ מֶַר ֶמוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"יַ ֶ ,ר ֵּ
בנ ּו ֶזַ"ל ֶאוֹ מֵֶר ֶ(מוֹ ה ֲָרא"ש ֶנ"י ֶחָ זַר ֶבּ ִּק ּצוּר ַ

ַׁא ָּדםַׁ
ַׁת ִמיד ַׁל ָּק ֵרב ַׁבנֵי ָּ
ַׁש ִמשת ֵדל ָּ
מי ֶ
ֶשבּ תוֹ ָרה ֶזוֹ ֶשל ֶַר ֵּבנ ּו ֶזַ"ל)ִַׁ :
נקֻ דָּ ה ֶאַ חַ ת ּ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשס"ז
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
וַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

ַׁשלא ַׁיִ תאחֲזו ַׁבוַׁ
ַׁאת ַׁעצמו ֶ
ַׁצ ִריך ַׁלִ שמר ֶ
שם ַׁיִ ת ָּברךָּ ,
ל ֲעבודת ַׁה ֵ
ַׁכי ַׁזֶה ַׁהָּ ִאיש ַׁה ִמשת ֵדל ַׁל ָּק ֵרבַׁ
ַׁא ָּדםִ .
ַׁאלו ַׁבנֵי ָּ
ַׁשל ֵ
הק ִַׁלפות ַׁוהָּ ָּרע ֶ
ַׁבבַׁ ִחינת
ול ֲעשות ַׁנפָּ שותִ ,

אשית
ַׁ(ב ֵר ִ

ַׁעשוַׁ
ַׁיב)"ַׁ :ו ֶאת ַׁהנֶפֶ ש ַׁאֲ ֶ
שר ָּ

בחָּ ָּרן"ַׁ,הואַׁבונֶהַׁב ִחינתַׁ'הֵ יכלַׁהק ֶדש''ַׁ.ק ֶדש'ַׁ,זֶהַׁב ִחינתַׁ(ישעיָּ הַׁד)ַׁ:
ֵיַׁא ָּדםַׁנִ ש ָּא ִריםַׁ
ֶהַׁשבנ ָּ
ֶ
םַׁקדוש ַׁ ֵי ָּאמֶ רַׁלו"ַׁ,הינו ַׁז
שליִ ָּ
רַׁבירו ָּ
"והנו ָּת ִ
הַׁש ָּנפלוַׁ
יַׁש ֵישַׁכ ָּמהַׁוכ ָּמ ֶ
לַַׁׁפ ֶ
ִ
דבו ִקיםַׁביִ ר ָּאהַׁשל ֵָּמהַׁעלַׁיָּ דוַׁ.אףַַׁׁע
הַׁשלֵםַׁ,עלַַׁׁי ֵדיַַׁׁ
ָּ
ַׁש ִנשאֲ רו ַׁביִ ר ַָּׁ
א
לַַׁׁפיַַׁׁכֵ ןַׁמֵ ֵאלו ֶ
ִ
ש ָּתםַׁ,אףַַׁׁע
ִמק ֻד ָּ
ֶהַׁ"קדוש ַׁ ֵי ָּאמֵ רַׁלו"ַׁ,וזֶהַׁב ִחינתַׁ'ק ֶדש'ַׁ.ו'הֵ יכָּ ל'ַׁ,זֶהַׁב ִחינתַׁה ָּכבודַׁ
ָּ
ז
שםַׁיִ ת ָּברךַׁ.כמובָּ אַׁבזהרַׁ(יִ תרו ַׁדף ַׁס"ט'ַׁ ).כדַׁאֲ ִתיַׁיִ תרוַׁ,
ש ִנתכ ֵבדַׁה ֵ
ֶ
שא ַׁב ִריךַׁ ַׁהוא'ַׁ .וזֶה ַׁב ִחינת ַׁ(ת ִה ִלים ַׁצ"ו)ַׁ:
ַׁאתיקר ַׁש ָּמא ַׁדקֻ ד ָּ
כ ֵדין ִ
יםַׁאתַׁעצ ָּמןַׁל ֲעבודתַׁ
ֶ
יַׁשמ ָּקר ִב
"ַׁ,שעלַַׁׁי ֵד ֶ
ֶ
םַׁאתַׁכבודו
"ספרו ַׁבגויִ ֶ
ַׁאלו ַׁהָּ רחו ִקיםַׁ ,זֶהו ַׁכבודו ַׁיִ ת ָּברך ַׁשמוַׁ .וה ָּכבוד ַׁזֶהוַׁ
שם ַׁיִ ת ָּברך ֵ
ה ֵ
ַׁכבוד"; ֶ ַע ֵ ֶּיןֶ
ַׁכלו ַׁאומֵ ר ָּ
(שם ַׁכט)"ַׁ :ובהֵ יכָּ לו ֻ
ַׁבב ִחינת ַׁ ָּ
ב ִחינַׁת ַׁ'הֵ יכָּ ל'ִ ,
כלֶֶזהֶבּ ִּדברֵֶיֶ ַר ֵּבנוֶּזַ"לֶ .
שםֶ ּ ֶָ
ֶָ
ֲכי ֶ ָּגדוֶֹלֶ ,ל ָקרֵֶב ֶרחוֹ ִּקיםֶ
כי ֶ ִּה ֵֶּנה ֶזהֶּו ֶהַ דָּ בֶָר ֶה ִֶּ
ו ִּהס ִּ ּביר ֶמוֹ ה ֲָרא"שֶ ֶנ"יִֶּּ ֶ ,
כי ֶ ָּבזֶה ֶעוֹ שֶהֶ
שהִֶּּ ֶ ,
תם ֶאֶל ֶ ַמח ֲֶנה ֶדִּּ קדֻ ּ ֶָ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,וּלהַ כנִּ יס ֶאוֹ ֶָ
אל ֶהַ ּ ֵֶ
ֶ
אתַׁ
אשיתֶי"ב) ֶו ֶַׁ
ּע ֶ(בּ ֵר ִּ
וּבוֹ רֵֶאֶנפָ שוֶֹתֶמַ ּ ָמשֶֶ,וּכמוֶֹ ֶש ּ ָכתֶּוב ֶבּ פָ ָרשֶַתֶהַ ּ ָשבו ֶַ
יתֶר ָּבהֶ
ַ
אש
שיםֶ(בּ ֵר ִּ
עלֶזֶהֶחֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּ
שרַׁ ָּעשוַׁ ַׁבחָּ רַָּׁןֶ,ואָ מרֶּו ֶ ֶַ
הנֶפֶ שַׁ ַׁאֲ ֶַׁ

עלֶ
שרֶלֶאָ דֶָםֶלִּ ברֹאֶ ֲא ִּפלּ ֶּו ֶי ַּתוּשֶ ֶ ָקטֶָןֶ,א ֶָּלאֶ ֶַ
ימן ֶי"ד) ֶוכִֶּיֶאפ ֶָ
ּ ָפ ָרשֶָה ֶל"ט ֶ ִּס ָ

שבועַׁ _______________________________ ז
שתַׁה ָּ
ִדברֵַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

ידֵֶיֶש ֵּקרֵֶבֶאֹתֶָםֶאַ ב ָרהֶָםֶאֶלֶ ּ ַתחֶַתֶ ּ ַכנפֵֶיֶהַ ּש ִּכינֶָהֶ ַמ ֲעלֶהֶ ָעלָיוֶהַ ּ ָכתֶּובֶ
שםֶ ,וזה ּוֶ ֶ ִּע ֶַּקר ֶ ּ ַת ֲענוּגָ יו ֶו ַש ֲעשו ָּעיו ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ,
כּ ִּאלּ ֶּו ֶ ֲע ָשאֶָםַ ֶ ,ע ֵ ֶּין ֶ ֶָ
אלֹקוּתוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ,
תם ֶ ֱ
יעים ֶאוֹ ֶָ
כּ ש ּמ ָקר ִּבים ֶאֵ לּ ֶּו ֶש ַּבחֶּוץֶ ,ל ִּבפנִּ יםֶ ,וּמוֹ ִּד ִּ
אֶד ֶשלֶּ ֹא ֶיֵאָ חֵֶזֶ
יכים ֶל ִּהזָּהֵֶר ֶמ ֹ
אֲבֶָל ֶאֵ לּ ֶּו ֶהָ עוֹ ס ִּקים ֶבּ ֵקרֶּוב ֶרחוֹ ִּקים ֶצ ִּר ִּ
עדֶ
ֲמת ֶשהָ יֶּו ֶרחוֹ ִּקים ֶ ֶַ
כי ֶמֵ ח ֶַ
רבִֶּּ ֶ ,
של ֶהָ אֲנָ ִּשים ֶשהֶּוא ֶמ ָק ֵֶ
ָּבהֶם ֶהָ רֶַע ֶ ֶ
ַעכשֶָיוֶ ,והָ יֶּו ֶנאֱחָ זִּ ים ֶבּ ֶַיד ֶהַ ּקלִּ ּפוֶֹתֲ ֶ ,אֶַזי ֶכּ שהֵֶם ֶ ָּב ִּאיםֲ ֶ ,ע ַדיִֶּן ֶיֵשֶ ֶ ָּבהֶםֶ
רעֶ
דֵּ עוֶֹת ֶכּ וֹ זבוֶֹתֶ ,ו ִּּמדּ וֶֹת ֶמֻ שחָ תוֶֹתֶ ,ויֵשֶ ֶסַ ּ ָכנֶָה ֶשלֶּ ֹא ֶיַש ּ ִּפיעֶּו ֶמִֶּן ֶהָ ֶַ
עםֶחוֹ מֶָהֶ ֲחזָקֶָהֶ
בבֶ ַעצמוֶֶֹ ִֶּ
תםֶ,ולָכֵֶןֶצָ ִּריךֶֶלסַ ֵֶּ
עלֶמִֶּיֶש ּמ ָקרֵֶבֶאוֹ ֶָ
ש ּלָהֶםֶ ֶַ
רעֶ
כלֶהָ ֶַ
עלֶ ַעצמוֶֹ ֶ ִּמ ּ ֶָ
שהֶ,שהֶּואֶבּ ִּחי ֶַנתֶ"הֵ יכַׁלַׁהק ֶדשַׁ"ֶ,וּלהָ ֵֶגןֶ ֶַ
שלֶקדֻ ּ ֶָ
ֶ
אֶדֶ ,וּכמוֶֶֹ
והַ ּקלִּ ּפוֶֹת ֶשרוֹ ִּצים ֶל ִּהתאַ חֵֶז ֶבּ וֶֶֹ ,וּצ ִּריכִּ ין ֶלָזֶה ֶכּ ֹחֶַ ֶ ָּגדוֶֹל ֶמ ֹ
כיֶבּ וַ דַּ איֶצָ ִּריךֶֶ
ֲשרֶכּ ֹחֶֶַ ָּבהֶםֶל ֲַעמֹדֶבּ הֵ יכֶַלֶהַ ּמלךִֶֶּּ ֶ,
ש ּ ָכתֶּובֶ(דָּ נִּ ּיֵאלֶא')ֶ ַוא ֶ
כאֶ(לִּ ּקו ֵּטיֶ
מדֶ ָּבזֶהֶש ִּּיזכּ ֶּו ֶלִּ היוֶֹתֶבּ הֵ יכ ֶָלאֶדּ מַ ל ּ ֶָ
ָהםֶכּ ֹחֶַ ֶ ָּגדוֶֹל ֶל ֲַע ֶֹ
ש ִּּיהיֶהֶל ֶ

ימן ֶע"א)ֶ ,והָ ֵעצֶָה ֶלָזֶה ֶלהַ ז ִּמין ֶ ַמלאֲכֵֶי ֶלִּ בּ וֶֶֹ ,שהֶּוא ֶ ִּענֶַיןֶ
ֶס ָ
מוֹ ה ֲַר"ן ֶחֵ לק ֶב' ִּ
כל ֶהַ ּקלִּ ּפוֶֹתֶ ,ואֵ ינָ הֶּ ֶ ַמ ּנַחֶַתֶ
פת ֶאֶת ֶ ּ ֶָ
ִּהת ַלהֲבֶּות ֶהַ ֵֶּלבֶ ,והָ אֵ שֶ ֶהַ זּוֶֹ ֶשוֹ ר ֶ
שתֶאֵ לָיוֶכּ ֶָללֶ .
אוֹ תֶָםֶלָג ֶ
שהֶ,
שךֶ ֶ ּתוֹ רֶָה ֶזֹאתֶ ,ש ִּהת ַלהֲבֶּות ֶהַ ֵֶּלב ֶשהֶּוא ֶאֵ שֶ ֶהַ ּקדוֹ ֶָ
וּמבֹאֶָר ֶבּ המ ֵ
אתֶ
פטֶ,שאָ דֶָםֶשוֹ פֵֶטֶ ֶ
עלֶידֵֶיֶבּ ִּחי ֶַנתֶ ִּמש ּ ֶָ
אתֶהַ ּקלִּ ּפוֶֹתֶ,נ ֲַעשֶהֶ ֶַ
הַ מכַ ֶָּלהֶ ֶ
פט ֶמגָ ֵרשֶ ֶאֶת ֶהָ רֶַע ֶ ִּמ ִּ ּקרבּ וֶֶֹ ,ואֵ ינוֶֹ ֶמֵ נִּ יחֶַ ֶאֶת ֶהַ ּקלִּ ּפוֶֹתֶ
ַעצמוֶֶֹ ,והַ ִּּמש ּ ֶָ
שםֶ ,ו ִּהס ִּ ּביר ֶמוֹ ה ֲָרא"שֶ ֶנ"יֶ ,שז ּהֶּו ֶ ִּענֶַין ֶ ֲעבוֹ דֶַתֶ
שת ֶאֵ לָיוַ ֶ ,ע ֵ ֶּין ֶ ֶָ
לָג ֶ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשס"ז
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
חַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

כי ֶכּ שאָ דֶָם ֶשוֹ פֵֶט ֶאֶת ֶ ַעצמוֶֹ ֶ ִּ ּבת ִּפ ֶָּלהֶ
הַ ּתוֹ רֶָה ֶוהַ ּת ִּפ ֶָּלה ֶ ֶַּגם ֶיָחֶַדִֶּּ ֶ ,
ש ִּריםֶ
כל ֶדּ ָרכָ יו ֶוהַ נהָ גוֹ ָתיו ֶכּ ֵ
וּב ִּהתבּ וֹ דדֶּות ֶבּ כֶָל ֶיוֶֹםֶ ,וּבוֹ דֵֶק ֶאִֶּם ֶ ּ ֶָ
כלֶהַ ּקלִּ ּפוֶֹתֶהָ רוֹ ִּציםֶ
רףֶאֶתֶ ּ ֶָ
שהֶ,זֶהֶשוֹ ֵֶ
פיֶהַ ּתוֹ רֶָהֶהַ ּקדוֹ ֶָ
עלֶ ּ ִֶּ
וַ הֲגוּנִּ יםֶ ֶַ
אדֶבּ לִּ ּמֶּודֶהַ ּתוֹ רֶָהֶ,וּלבָ רֵֶרֶל ַעצמוֶֶֹ
שתֶאֵ לָיוֶ,ולָכֵֶןֶצָ ִּריךֶ ֶלהַ ת ִּמידֶמ ֶֹ
לָג ֶ
כל ֶהַ ֲהלָכוֶֹת ֶו ִּדי ֵֶני ֶהַ ּתוֹ רֶָהֶ ,כּ דֵֶי ֶש ּיֵדֶַע ֶאֵ יךֶ ֶלִּ ש ּפוֶֹט ֶאֶת ֶ ַעצמוֶֶֹ,
את ֶ ּ ֶָ
ֶ
פי ֶדַּ רכֵֶי ֶהַ ּתוֹ רֶָהֶ ,וכֵֶן ֶיֵשֶ ֶלִּ ּמו ִּּדים ֶהַ ּמסֻ ָּגלִּ יםֶ
על ֶ ּ ִֶּ
כל ֶדּ ָרכָ יו ֶ ֶַ
ַשר ֶ ּ ֶָ
וּלי ּ ֵֶ
את ֶהַ ּיֵצֶר ֶהָ רֶַע ֶולִּ שרֹף ֶאֶת ֶהָ רֶַע ֶשבּ ִּקרבּ וֶֶֹ ,כּ גוֶֹן ֶלִּ ּמֶּודֶ
יעֶ ֶ ֶ
להַ כנִּ ַ
ִּמשנָ יוֶֹתֶ,ש ּיֵשֶ ֶלוֶֹ ֶכּ ֹחֶַ ֶ ָעצֶּוםֶלגָ ֵרשֶ ֶ ִּמ ּמנּ ֶּו ֶאֶתֶהָ רוּחֶַ ֶשטֶּותֶ,וּלהַ מ ִּשיךֶֶ
כי ֶ ִּמשנֶָ"ה ֶאוֹ ִּתיּוֶֹת ֶנ ָשמֶָ"הֶ ,והֵֶםֶ
שה ֶוּטהוֹ רֶָהִֶּּ ֶ ,
על ֶ ַעצמוֶֹ ֶנ ָשמֶָה ֶקדוֹ ֶָ
ֶַ
יע ֶאֶתֶ
שה ֶס ָד ִּריםֶ ,שהֶּוא ֶאוֶֹתֶו'ֶ ,שהֶּוא ֶכּ צוּרֶַת ֶ ַמ ֵֶּקלֶהַ ּ ַמכֶּה ֶו ַּמכנִּ ֶַ
ִּש ּ ֶָ
כל ֶמִֶּי ֶשרוֹ צֶהֶ
ימן ֶא')ֶ ,ולָכֵֶן ֶ ּ ֶָ
ֶס ָ
הַ ּיֵצֶר ֶהָ רֶַע ֶלגַמרֵֶי ֶ(לִּ ּקו ֵּטי ֶמוֹ ה ֲַר"ן ֶחֵ לק ֶא' ִּ
אד ֶבּ הַ ת ָמדֶַת ֶהַ ּתוֹ רֶָהֶ
ל ֲַעסֹק ֶבּ ֵקרֶּוב ֶרחוֹ ִּקיםֶ ,צָ ִּריךֶ ֶלִּ היוֶֹת ֶחָ ֶָזק ֶמ ֶֹ
אםֶ
אתֶ ַעצמוֶֹ ֶבּ כֶָלֶיוֶֹםֶ ִּ ּבת ִּפ ֶָּלהֶוּב ִּהתבּ וֹ דדֶּותִֶּ ֶ,
שהֶ,וכֵֶןֶלִּ ש ּפוֶֹטֶ ֶ
הַ ּקדוֹ ֶָ
תאֶ
בלֶ ִּס ּיַיע ֶָּ
כיֶהַ ּתוֹ רֶָהֶ,ואֶָזֶבּ ַודַּ איֶי ַק ֵֶּ
פיֶדַּ ר ֵֶּ
עלֶ ּ ִֶּ
ִּמת ַנהֵֶגֶ ּ ָכ ָראֶּויֶוכַ ּשוּרֶָהֶ ֶַ
של ֶהָ אֲנָ ִּשיםֶ
כל ֶהָ רֶַע ֶוהַ ּקלִּ ּפוֶֹת ֶ ֶ
מר ֶ ִּמ ּ ֶָ
דִּּ שמַ ָ ֶּיא ֶמיֻחדֶתֶ ,לִּ היוֶֹת ֶנִּ ש ֶַ
ש"ֶ ,וּלהַ ר ִּחיב ֶגּ ב ּו ֵֶליֶ
אד ֶ ַּבהֲ ָקמֶַת ֶ"הֵ יכַׁל ַׁהק ֶד ַׁ
שרוֹ צֶה ֶל ָקרֵֶבֶ ,ויַצלִּ יחֶַ ֶמ ֶֹ
כל ֶנִּ שמוֶֹת ֶיִּ ש ָראֵֶלֶ
רב ֶ ּ ֶָ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶיז ּ ֵַכנֶּו ֶל ָק ֵֶ
שה ֶבּ כֶָל ֶהָ עוֹ ֶָלםֶ ,והַ ּ ֵֶ
הַ ּקדֻ ּ ֶָ
שיחֶַ ֶ ִּצד ֵקנֶּוּ ִּ ֶ ,במהֵ רֶָה ֶבּ יָמֵ ינֶּוֶ,
בל ֶ ּפ ֵֶני ֶמ ִֶּ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ,ונִּ זכֶּה ֶל ַק ֵֶּ
אל ֶהַ ּ ֵֶ
ֶ
אָ מֵֶןֶואָ מֵֶןֶ ֶ.

