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 ֶַנתֶתשע"בֶ

*ֶ ֶ

ֶַ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 ַָּׁךַׁתשע"ב
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
בַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

ָּפ ָּרשַׁתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁ
ישיתַׁ ָּפ ָּרשַׁתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשע"ב ֶ
סעודַָּׁהַׁשלִ ִ
ברֶ
ישיתֶ ,סעוּדֶַת ֶ ַר ֲעוֶָא ֶד ַר ֲעוִּ יןֶ ,בּ יַבנאֵֶל ֶ ִּעיר ֶבּ רסלֶבֶ ,דִּּ ֵֶּ
ִּ ּבסעוּדֶָה שלִּ ִּ
פיֶדִּּ ברֵֶיֶ ַר ֵּבנ ּו ֶֶַז"לֶ
עלֶ ּ ִֶּ
אדֶ ֶַ
מוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"יֶדִּּ בּ ו ִּּריםֶנוֹ ָר ִּאיםֶונִּ פל ִָּאיםֶמ ֶֹ
צ ָדקֶָהַ ֶ,ע ֵ ֶּיןֶ
ימן ֶק"ו ֶֶ -הַ מ ַד ֵֶּ
לִּ ּקוּטֵֶיֶמוֹ הֲרֶַ"ןֶחֵ ֶלקֶא'ֶ ִּס ָ
ברֶמֵ ִּענֶַיןֶ ִּמדֶַּתֶהַ ּ
שם.
ֶָ
עלֶ
בנ ּו ֶֶַז"ל ֶאוֹ מֵֶר ֶ(מוֹ ה ֲָרא"שֶ ֶנ"י ֶחָ ַזֶר ֶבּ ִּק ּצֶּור ֶ ֶַ
ּ ָפתֶַח ֶואָ מֶַר ֶמוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"יַ ֶ ,ר ֵּ

אל ַׁדַָּׁל ַׁביוַׁםַׁ
דִּּ ברֵֶי ֶ ַר ֵּבנ ּו ֶזַל ֶבּ תוֹ רֶָה ֶזוֶֹ)ַׁ ,כ ִתיב ַׁ(ת ִה ִלים ַׁמ"א) ַׁאשרַׁי ַׁמש ִכיל ַׁ ֶַׁ
מןַׁהדעַׁת'ַׁ(נ ָּד ִריםַׁמא)ַׁ ,ועַׁלַׁ
יתאַׁ'דאיןַׁ ֲענִ יוַׁתַׁ ֶא ַָּׁלאַׁ ִַׁ
עהַׁימלטהוַׁ ַׁה'ִ ַׁ,א ַָּׁ
ָּר ַָּׁ
כיַׁאיןַׁרח ָּמנוַׁתַׁגדו ַָּׁלהַׁ ִמֶַׁזהַׁ ,ו ֲענִ יוַׁתֶַַׁׁזהַׁ ִבכלָּלוַׁתַׁ
ֶַׁזהַׁ ָּצ ִריךַׁ ַׁרח ָּמנוַׁתִַׁ ַׁ,
ראַׁ,וצָּ ִריךַַׁׁ
כלַׁב ֲעבודַׁתַׁהבו ַׁ
שאיןַׁלוַַׁׁש ֶַׁ
ו ִבפ ָּרטוַׁתִ ַׁ,בכלָּלוַׁתַׁעַׁלַׁ ִאישַַׁׁ ֶ
שאיןַׁ
מןַׁ ֶ
כיַׁישַׁ ַׁז ַׁ
יש ַׁעצמוִַַׁׁ ַׁ,
כלַׁלהש ִכילוַַׁׁ ,ו ִבפ ָּרטוַׁתַׁעַׁלַׁהָּ ִא ַׁ
הבעַׁלַׁש ֶַׁ
אתַׁעצמוַׁ ַׁלָּ בוַׁאַׁ
כלַׁ,והוַׁאַׁנִ קרַָּׁאַׁקטנוַׁתַׁהמו ִחיןַׁ,וצָּ ִריךַׁ ַׁלחזַׁקַׁ ֶַׁ
לוַׁ ַׁש ֶַׁ
כל ַׁה ִדינִ יןַׁ,
בא ַׁלגדלוַׁת ַׁהמו ִחיןַׁ ,נמתקין ַׁ ַָּׁ
ש ַָּׁ
לגדלוַׁת ַׁהמו ִחיןַׁ ,וכ ֶ
וממ ִשיךַׁ ַׁ ָּעלָּיו ַׁחֲסָּ ִדים ַׁורח ֲִמים ַׁוכוַׁ'ַׁ ,וזֶהוַׁ ַׁפרושַׁ ַׁה ָּפסוַׁקַׁ ,אשרַׁיַׁ
שהוַׁא ַׁבקטנוַׁת ַׁהמו ִחיןַׁ ,ומש ִכיל ַׁעצמוַַׁׁ
אל ַׁדַָּׁלַׁ ,הינוַׁ ַׁכ ֶ
מש ִכיל ַׁ ֶַׁ
אםַׁ
כלַׁה ִדינִ יןַׁ,ו ִַׁ
ת ִַׁקיןַׁ ַָּׁ
עהַׁימלטהוַַׁׁה'ִַׁ ַׁ,נמַׁ ַָּׁ
לגדלוַׁתַׁהמו ִחיןַׁ,אֲ ַׁזיַׁביוַׁםַׁ ָּר ַָּׁ

שבועַׁ _______________________________ ג
שתַׁה ָּ
ִדברַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

שיש ִכילַׁאֲ ח ִריםַׁ,
צהַׁ ָּלֶַׁזהֶ ַׁ,
ַׁלאַׁיָּ כוַׁלַׁבעצמוַׁ ַׁ ָּלבוַׁאַׁלגדלוַׁתַׁהמו ִחיןַׁ,ע ַָּׁ
כלֶזֶהֶבּ ִּדברֵֶיֶ ַר ֵּבנוֶֶַּז"לֶ .
שםֶ ּ ֶָ
ועַׁלַׁידַׁיֶַַׁׁזהַׁנִ תעורַׁרַׁ ַׁגםַׁ ֶאצלוַַׁ ֶ,ע ֵ ֶּיןֶ ֶָ
כי ֶ ִּה ֵֶּנה ֶ ַר ֵּבנֶּו ֶזַ"ל ֶמגַלֶּה ֶבּ תוֹ רֶָה ֶזֹאתֶ ,עֹצֶםֶ
ו ִּהס ִּ ּביר ֶמוֹ ה ֲָרא"שֶ ֶנ"יִֶּּ ֶ ,
מַ ֲע ֶַלת ֶ ִּמצֶַות ֶצ ָדקֶָהֶ ,שלֶּ ֹא ֶרֶַק ֶבּ כסֶף ֶו ָּממוֶֹן ֶיכוֹ לִּ ין ֶל ֲַעשׂ וֶֹת ֶצ ָדקֶָהֶ,
בה ֶזהֶּו ֶ ִּע ֶַּקרֶ
עת ֶיכוֹ לִּ ין ֶל ֲַעשׂ וֶֹת ֶצ ָדקֶָהֶ ,ואַ ד ַר ֶָּ
ֶשכל ֶו ַד ֶַ
עם ֵ ׂ
א ֶָּלא ֶ ֶַּגם ֶ ִֶּ
שלֶ
כיֶכּ מוֶֹ ֶש ִּע ֶַּקרֶהָ ֲענִּ ּיֶּותֶוהֶַדַּ לּ ֶּותֶ,הֶּואֶ ֲענִּ ּיֶּותֶו ַדלּ ֶּותֶ ֶ
ִּמצֶַותֶצ ָדקֶָהִֶּּ ֶ,
עתֶ ,וּכמוֶֹ ֶשאָ מרֶּו ֶחֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּשים ֶ(נ ָד ִּרים ֶמ"אֶ ).אֵ ין ֶ ֲענִּ ּיֶּותֶ
שכֶל ֶו ַד ֶַ
ֵׂ
עתֶ,
שכֶלֶו ַד ֶַ
צ ָדקֶָהֶהֶּואֶלהַ ֲענִּ יקֶלאָ דֶָםֶ ֵׂ
א ֶָּלאֶמִֶּןֶהַ דַּ ֶַ
עתֶ,כּ מוֶֶֹכֵֶןֶ ִּע ֶַּקרֶהַ ּ
כי ֶבֶּן ֶאָ דֶָם ֶש ּ ָשבֶּור ֶמיֹאָ שֶ ֶבּ ֵעי ֵֶניֶ
וּבאֱמֶת ֶאֵ ין ֶצ ָדקֶָה ֶל ַמע ֶָלה ֶ ִּמֶז ּהִֶּּ ֶ ,
כיֶרוֹ צֶהֶ
פתֶלוֶֹ ֶכּ ֶָללִֶּּ ֶ,
כלֶהוֶֹןֶדּ ָעלמֶָאֶ ֶלֹאֶ ִּאכ ּ ֶַ
תןֶלוֶֹ ֶ ֶָּ
ַעצמוֲֶֹ ֶ,א ִּפלּ ֶּו ֶאִֶּםֶ ִּּת ּ ֵֶ
לָמֶּותֶ ַרח ֲָמנֶָאֶלִּ יצ ֶָלןֶ,ו ֶלֹאֶמ ַענֵֶיןֶאוֹ תוֶֹ ֶהַ כּ סֶףֶכּ ֶָללֶ,אֲבֶָלֶאִֶּםֶמ ַדבּ ִּריםֶ
על ֶלִּ בּ וֶֹ ֶדִּּ בּ וּרֵֶי ֶאֱמוּנֶָה ֶויִּ ראַ ת ֶ ָש ַמיִֶּםֶ ,ו ַּמר ִּאים ֶלוֶֹ ֶש ֲע ַדיִֶּן ֶאֵ ינוֶֹ ֶסוֶֹףֶ
ֶַ
ֵיטיבֶ
כלֶסוֶֹףֶי ִּ
ֲמןֶ,וּב ַודַּ איֶסוֶֹףֶ ּ ֶָ
כיֶהַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶ ֶהֶּואֶאֶָבֶהָ ַרח ֶָ
הָ עוֹ ֶָלםִֶּּ ֶ,
ת ֶימֵֶי ֶחַ ּיָיוֶ,
כל ֶהַ ּטוֹ בוֶֹת ֶש ָּבעוֹ ֶָלםָּ ֶ ,בזֶה ֶ ִּה ַּצל ֶָּ
הַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶ ֶהֶּוא ֶ ִּע ּמוֶֹ ֶ ּ ֶָ
בהֶ
צ ָדקֶָהֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּותֶ ִּהואֶהַ ר ֵֶּ
ו ָע ִּ ׂ
שיתֶָ ֶ ִּע ּמוֶֹ ֶצ ָדקֶָהֶהֲכִֶּיֶ ּגדוֹ ֶָלהֶ,נִּ מצֶָאֶש ּ
כי ֶבּ גַ ש ִּמ ּיֶּות ֶאָ דֶָם ֶבּ וַ דַּ אי ֶמצֻ מצֶָםֶ
צ ָדקֶָה ֶבּ גַש ִּמ ּיֶּותִֶּּ ֶ ,
יוֹ תֵֶר ֶחֲשוּבֶָה ֶ ִּמ ּ
ָתתֶל ָענִֶּיֶ ָמזוֶֹןֶסֶעוּדֶָהֶאַ חֶַתֶאוֶֶֹ
ריֶיָכוֶֹלֶל ֵֶ
מהֶיָכוֶֹלֶלָתֵֶתֶלִּ צ ָדקֶָהֶ,ש ֲה ֵֶ
ּ ַכ ּ ֶָ
ּע ֶאחֶָדֶאוֶֹ ֶחֹדשֶֶאחֶָדֶאוֶֹ ֶא ֲִּפלּ ֶּוֶ ָשנֶָהֶאַ חֶַתֶ,אֲבֶָלֶ
תיֶסעוּדוֶֹתֶאוֶֶֹ ָשבו ֶַ
ש ּ ֵֶ
כן ֶצ ָדקֶָה ֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּותֶ ,הֲרֵֶי ֶיכוֹ לִּ ין ֶלהַ ִּּצילֶ
ֶלֹא ֶלעוֹ ֶָלם ֶוָ עֶדֶ ,מֶַה ֶשאֵ ין ֶ ֵֶּ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשע"ב
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
דַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

תֶאוֹ תוֶֶֹוכֶָלֶהַ דּ וֹ רוֶֹתֶהָ ֲע ִּת ִּידיםֶלָצֵ אתֶ ִּמ ּמנּ ֶּוֶ,
צל ֶָּ
אוֹ תוֶֶֹ ִּמ ּ ָמוֶתֶלחַ ִּּייםֶ,ו ִּה ַ ּ
אלֶצ ָדקֶָהֶ ּ ָכזֹאתֶכּ ֶָללֶ .
נִּ מצֶָאֶשאֵ יןֶ ֵערךֶֶ ֶ
עםֶשהֶּואֶ ּ ָפטֶּורֶ ִּמ ִּּמצֶַותֶצ ָדקֶָהֶמֵ חֲמֶַתֶ
שֹבֶאֶַףֶ ּ ַפ ֶַ
כןֶאֵ יןֶלאָ דֶָםֶלַח ֶ
עלֶ ֵֶּ
ו ֶַ
בה! ֶאִֶּםֶאֵ יןֶלוֶֹ ֶכּ סֶףֶ ֲאֶַזיֶ ָעלָיוֶ ַלחֲגוֶֹרֶ ָמתנָ יוֶ
שאֵ יןֶלוֶֹ ֶכּ סֶףֶ,א ֶָּלאֶאַ דּ ַר ֶָּ
עתֶ,אֱמ ּו ֶָנהֶויִּ ראַ ת ֶ ָש ַמיִֶּםֶ,
כלֶו ַד ֶַ
שֶ
ל ֲַעשׂ וֶֹתֶצ ָדקֶָהֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּותֶ,וּלהַ שׂ ִּּכילֶ ֵׂ
בר ֶדִּּ בּ וּרֵֶי ֶאֱמוּנֶָה ֶויִּ ראֶַתֶ
עם ֶבּ ֵֶני ֶאָ דֶָם ֶהַ חֲסֵ ִּרים ֶ ִּמ ּמ ָּנהֶֶּ ,ויַרבֶּה ֶל ַד ֵֶּ
ִֶּ
תםֶ ִּמ ַּקטנֶּותֶהַ ּמוֹ ִּחיןֶאֶלֶ
עדֶשיּוֹ ִּציאֶאוֶֹ ֶָ
כלֶ ַמ ִּּכ ָיריוֶוּמיֻדָּ ָעיוֶַ ֶ,
עםֶ ּ ֶָ
ָשמַ יִֶּםֶ ִֶּ
יע ֶ ָעלָיוֶ
ַּגדלֶּות ֶהַ ּמוֹ ִּחיןֶ ,ואֶָז ֶ ִּ ּבשׂ כֶַר ֶזֹאת ֶ ֶַּגם ֶהַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶ ֶהֶּוא ֶיַש ּ ִּפ ֶַ
עדֶש ּיוּכֶַלֶל ֲַעשׂ וֶֹתֶ
שםֶַ ֶ,
כלֶ ָּגדוֶֹלֶ ַּב ֲעבוֹ דֶַתֶהַ ּ ֵֶ
שֶ
ַּגדלֶּותֶהַ ּמוֹ ִּחיןֶ,ויִּ זכֶּהֶל ֵׂ
תםֶאֶלֶהַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶֶ
עםֶהֲמוֶֹןֶנפָ שוֶֹתֶ ַרבּ וֶֹתֶ,וּל ָקרֵֶבֶאוֹ ֶָ
צ ָדקֶָהֶוָ חסֶדֶ ִֶּ
רי ֶ ַמשׂ ִּּכיל ֶאֶל ֶדֶָּלֶ ,אַ שרֵֶי ֶמִֶּי ֶש ּ ַמכנִּ יסֶ
הֶּואֶ ,שֶז ּה ֶ ּ ֵפרוּשֶ ֶהַ ּ ָפסֶּוקֶ ,אַ ש ֵֶ
עה ֶי ַמלּ ֵטהֶּו ֶה'ֶ ,ש ֶַּגםֶ
כי ֶאֶָזֶ ,בּ יוֶֹם ֶ ָר ֶָ
שכֶל ֶבּ דֶַל ֶשהֶּוא ֶחָ סֵֶר ֶ ִּמ ּמ ָּנהִֶֶּּּ ֶ ,
ֵׂ
עה ֶחֶַס ֶו ָשלוֶֹםֶ ,ויַר ִּ ּגישֶ ֶ ַעצמוֶֹ ֶבּ ַקטנּ ֶּות ֶהַ ּמוֹ ִּחיןֶ,
כּ שהֶּוא ֶיִּ הֶיה ֶ ִּ ּבימֵֶי ֶ ָר ֶָ
על ֶ ַעצמוֶֶֹ
ימַ לּ טֵ הֶּו ֶה'ֶ ,ויַשׂ ִּּכיל ֶאוֹ תוֶֹ ֶ ַּגדלֶּות ֶהַ ּמוֹ ִּחיןֶ ,ויִּ זכֶּה ֶלהַ מ ִּשיךֶ ֶ ֶַ
אוֹ רוֶֶֹיִּ ת ָּב ַרךֶֶהָ אֵ יןֶסוֶֹףֶ .
ֲכיֶ ֶּגדוֹ ֶָלהֶ,וּמִֶּיֶשזּוֹ כֶהֶל ֲַעשׂ וֶֹתֶ
צ ָדקֶָהֶה ִֶּ
צ ָדקֶָהֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּותֶ ִּהואֶהַ ּ
נִּ מצֶָאֶש ּ
על ֶלִּ בּ וֶֹת ֶבּ ֵֶני ֶאָ דֶָם ֶדִּּ בּ וּרֵֶי ֶאֱמוּנֶָה ֶויִּ ראַ תֶ
בר ֶ ֶַ
צ ָדקֶָה ֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּותֶ ,וּל ַד ֵֶּ
ֲכי ֶ ָּגדוֶֹלֶ ,וּב ַודַּ אי ֶיִּ זכֶּה ֶלהַ ש ּ ָפעוֶֹת ֶטובותֶ,
על ֶצ ָדקֶָהֶה ִֶּ
ָשמַ יִֶּםֶ ,הֶּוא ֶהַ ַּב ֶַ

שבועַׁ ______________________________ ה
שתַׁה ָּ
ִדברַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

באֶלָנצֶַחֶ,אַ שרֵֶיֶלוֶֹ ֶואַ שרֵֶיֶ
לוֶֹ ֶוּלכֶָלֶדּ וֹ רוֹ ָתיוֶהָ ֲע ִּת ִּידיםֶלָבוֶֹאָּ ֶ ,בזֶה ֶוּבַ ֶָּ
חלקוֶֶֹ .
ּע ֶבּ קשֶר ֶנּ וֹ רֶָאֶ
שת ֶהַ ּ ָשבו ֶַ
את ֶהָ ִּענֶָין ֶהַ ֶַּנ"ל ֶלפָ ָר ֶַ
שר ֶמוֹ ֲה ָרא"שֶ ֶנ"י ֶ ֶ
ו ִּק ּ ֵֶ
ה ַׁלוַַׁׁ
אשית ֶט"ו) ֶוהֶ אֱ ִמין ַׁבה' ַׁויחשבֶ ַָּׁ
נה ֶכּ ִּתיב ֶ(בּ ֵר ִּ
כי ֶ ִּה ֵֶּ
אדִֶּּ ֶ ,
ונִּ פ ֶָלא ֶמ ֶֹ
בה' ֶל ִּמצוֶַת ֶצ ָדקֶָהֶ ,וכֵֶןֶ
שר ֶ ֵּבין ֶאֱמוּנֶָה ֶ ֶַּ
לִ צ ָּד ַָּׁקהֶ ,ויֵשֶ ֶלהָ ִּבין ֶמַ הֶּו ֶהַ ּק ֶ
ימן ֶמ"ב) ֶאֱמוּנֶָהֶחָ שֶּובֶ ִּּכצ ָדקֶָהֶ,ו ָראֶּויֶ
מוּבֶָאֶבּ סֵ פֶרֶהַ ִּּמדּ וֶֹתֶ(אוֶֹת ֶצ ָדקֶָה ֶ ִּס ָ
פי ֶדִּּ ברֵֶי ֶ ַר ֵּבנֶּו ֶֶַז"ל ֶהַ ֶַּנ"ל ֶמוּבֶָןֶ
שר ֶ ֵּבינֵיהֶםֶ ,ו ִּה ֵֶּנה ֶל ִֶּ
להָ ִּבין ֶמֶַה ֶהַ ּק ֶ
עלֶידֵֶיֶש ּיֵשֶ ֶלאָ דֶָםֶאֱמוּנֶָהֶבּ רוּרֶָהֶוּמזֻכּ כֶתֶ,
אדֶ,ש ֲהרֵֶיֶדַּ יקֶָאֶ ֶַ
הָ ִּענֶָיןֶמ ֶֹ
כי ֶיָכוֶֹלֶ
כל ֶהַ בּ ִּריּוֶֹתִֶּּ ֶ ,
עם ֶ ּ ֶָ
סד ֶ ִֶּ
על ֶידֵֶי ֶֶזה ֶיֵשֶ ֶבּ כֹחוֶֹ ֶל ֲַעשׂ וֶֹת ֶצ ָדקֶָה ֶוָח ֶ
ֶַ
שהֶ,
מן ֶהָ אֱמֶּונֶָה ֶהַ ּקדוֹ ֶָ
כל ֶאֵ לּ ֶּו ֶהָ רחוֹ ִּקים ֶ ִֶּ
על ֶ ּ ֶָ
יעֶ ֶמאֱמוּנָ תוֶֹ ֶ ֶַ
להַ ש ּ ִּפ ַ
באֶלָנצֶַחֶ,ולָכֵֶןֶכּ שאָ דֶָםֶ ַמגדִּּ ילֶוּמז ּ ֵַכךֶ ֶאֱמוּנָ תוֶֶֹ
וּלהַ ִּּצילֶחַ ּיֵיהֶםֶ ָּבזֶהֶוּבַ ֶָּ
כןֶ ִּּיזכֶּהֶ
כיֶכּ פִֶּיֶגֹדֶלֶוזִּ כּ וּךֶֶאֱמוּנָ תוֵֶֶֹּ ֶ,
ַּבה'ֲ ֶ,הרֵֶיֶֶזהֶחָ שֶּובֶ ִּּכצ ָדקֶָהֶ ַמ ּ ָמשִֶֶּּ ֶ,
יעֶמאֱמוּנָ תוֶֶֹ ַלאֲחֵ ִּריםֶ,ואֵ יןֶצ ָדקֶָהֶלמַ ע ֶָלהֶ ִּמֶז ּהֶ .
להַ ש ּ ִּפ ֶַ
עלֶידֵֶיֶשהא ֱִּמיןֶאַ ב ָרהֶָםֶאָ ִּבינֶּוֶ
הַׁלוַַׁׁלִ צ ָּד ַָּׁקהֶַ ֶ,
וזהֶּוֶוהֶ אֱ ִמיןַׁבה'ַׁויחשבֶ ַָּׁ
שבֶ
עלֶידֵֶיֶזֶהֶנח ֶָ
שםֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶַ ֶ,
ַּבה'ֶ,וזָכֶָהֶלאֱמוּנֶָהֶמזֻכּ כֶתֶוּמבֹררֶתֶבּ הַ ּ ֵֶ
עםֶ
שה ֶבּ גַ ש ִּמ ּיֶּות ֶ ִֶּ
צ ָדקֶָה ֶש ָע ֶָׂ
לוֶֹ ֶלִּ צ ָדקֶָה ֶהֲכִֶּי ֶ ּגדוֹ ֶָלהִֶּּ ֶ ,
כי ֶבּ נוֹ סֶָף ֶלכֶָל ֶהַ ּ
כלֶ
עם ֶ ּ ֶָ
שה ֶ ֶַּגם ֶצ ָדקֶָה ֶבּ רוּחָ נִּ ּיֶּות ֶ ִֶּ
על ֶידֵֶי ֶגֹדֶל ֶאֱמוּנָ תוֶֹ ֶ ָע ֶָׂ
הַ בּ ִּריּוֶֹתֶַ ֶ ,
ֲכיֶ ּגדוֹ ֶָלהֶ .
שבֶלוֶֶֹלִּ צ ָדקֶָהֶה ִֶּ
הַ בּ ִּריּוֶֹתֶ,וֶזהֶנח ֶָ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשע"ב
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
וַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

אדֶדִּּ ברֵֶיֶ ַרשִֶּ"יֶהַ ָּקדוֹ שֶ ֶ( ּ ָפסֶּוקֶֶזה)ֶ,והֶ אֱ ִמיןַׁבה'ֶ,
פיֶֶזהֶיוּבנֶּו ֶמ ֶֹ
עלֶ ּ ִֶּ
ו ִּה ֵֶּנהֶ ֶַ
רץ ֶ ָשאֶַל ֶלוֶֹ ֶאוֶֹתֶ,
על ֶירוּשֶַת ֶהָ אָ ֶ
על ֶזֹאתֶ ,אֲבֶָל ֶ ֶַ
ֶלֹא ֶ ָשאֶַל ֶלוֶֹ ֶאוֶֹת ֶ ֶַ
עלֶ
ָמה ֶבּ אֱמֶת ֶ ֶַ
שםֶ ,ו ִּה ֵֶּנה ֶבּ ַודַּ אי ֶיִּ ּ ָפ ֵֶלאֶ,ל ֶָּ
מהַׁאדַׁע"ַ ֶ ,ע ֵ ֶּין ֶ ֶָ
ואָ מֶַר ֶלוֶֹ ֶ"ב ַָּׁ
עלֶירוּשֶַתֶהָ אָ רֶץֶ
בּ שׂ וֹ רֶַתֶהַ ָּבנִּ יםֶ ֶלֹאֶ ָשאֶַלֶאַ ב ָרהֶָםֶאָ ִּבינֶּו ֶאוֶֹתֶ,אֲבֶָלֶ ֶַ
כיֶאַ ב ָרהֶָםֶאָ ִּבינֶּוֶ
אדִֶּּ ֶ,
פיֶדִּּ ברֵֶיֶ ַר ֵּבנֶּו ֶֶַז"ל ֶמוּבֶָןֶמ ֶֹ
עלֶ ּ ִֶּ
ָשאֶַלֶאוֶֹתֶ,ו ִּה ֵֶּנהֶ ֶַ
ָרצֶָהֶלהוֹ ִּרישֶ ֶירוּשֶַתֶהָ אֱמוּנֶָהֶלכֶָלֶיוֹ צאֵֶיֶ ֲחלָצָ יוֶלדוֹ רוֶֹתֶעוֹ ֶָלםֶ,אֲבֶָלֶ
שהֶ
רץֶיִּ שׂ ָראֵֶלֶיִּ היֶהֶלָהֶםֶנִּ ָּסיוֶֹןֶ ָק ֶ
שבּ ִּענֶָיןֶירוּשֶַתֶא ֶ
ָראֶָהֶבּ רוּחֶַ ֶ ָקדשוֶֹ ֶ ֶ
עדֶ
עלֶארֶץֶיִּ שׂ ָראֵֶלֶַ ֶ,
עהֶ ֶַ
בהֶ ָר ֶָ
כיֶהַ מ ַר ּגלִּ יםֶיוֹ ִּציאֶּוֶ ִּד ֶָּ
שלֶאֱמוּנֶָהִֶּּ ֶ,
אדֶ ֶ
מ ֶֹ
על ֶהַ ַּביִֶּת ֶיָכוֶֹלֶ
כי ֶחָ ֶָזק ֶהֶּוא ֶ ִּמ ּמנּ ֶּוֶ ,שאֵ ין ֶ ַּב ֶַ
ש ּיֹאמרֶּו ֶ( ַּב ִּּמד ֶָּבר ֶיגֶ ,לא) ֶ ִֶּּ
של ֶכּ ִּפירוֶֹת ֶוא ּ ִּפיקוֹ רסֶּות ֶ ַרח ֲָמנֶָאֶ
שםֶ ,שהֶּוא ֶ ּפ ֶַגם ֶ ֶ
להוֹ ִּציא ֶ ּ ֵכלָיו ֶ ִּמ ּ ֶָ
בן ֶ ֵּבית ֶהַ ִּּמקדָּ שֶֶ ,וּכמוֶֹ ֶשאָ מרֶּוֶ
לִּ יצ ֶָלןֶ ,וֶזה ֶבּ אֱמֶת ֶיִּ גרֹם ֶאַ חֶַר ֶ ּ ָכךֶ ֶחֻ ר ֶָּ
שלֶ ִּח ֶָּנםֶ,חַ ּיֵיכֶםֶ
תםֶבּ ִּכיתֶםֶבּ כִּ ָ ֶּיהֶ ֶ
חֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּשיםֶ( ּ ַת ֲענִּ ית ֶכט ֶע"א) ֶאַ ֶּ
בעֶלָכֶםֶבּ כִּ ָ ֶּיהֶלדוֹ רוֶֹתֶ,ולָכֵֶןֶ ִּ ּב ֵּקשֶ ֶאַ ב ָרהֶָםֶאָ ִּבינֶּו ֶמֵ הַ ָּקדוֹ שֶֶ
שאֲנִֶּיֶאק ֶַּ
רץֶ ,ש ּיַב ִּטיחֶַ ֶלוֶֹ ֶהַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶ ֶהֶּואֶ
על ֶירוּשֶַת ֶהָ אָ ֶ
ָּברוּךֶ ֶהֶּוא ֶאוֶֹת ֶ ֶַ
יעתֶ
על ֶנִּ ּ ָסיוֶֹן ֶהָ אֱמוּנֶָהֶ ,ו ִּתהיֶה ֶנִּ משכֶת ֶנ ִּט ֶַ
ַבר ֶ ֶַ
ש ִּּיזכּ ּוֶ ֶ ָּבנָ יו ֶל ִּהת ּג ֵֶּ
כלֶחפצוֶֹ ֶוּרצוֹ נוֶֹ ֶל ֲַעשׂ וֶֹתֶצ ָדקֶָהֶ
כיֶ ּ ֶָ
כלֶצאֱצָ אָ יוִֶּּ ֶ,
הָ אֱמוּנֶָהֶשלּ וֶֶֹ,בּ לִּ בּ וֶֹתֶ ּ ֶָ
עלֶידֵֶיֶזֶהֶיִּ זכּ ֶּוֶ
עםֶדּ וֹ רוֶֹתֶהָ ֲע ִּת ִּידיםֶ,ש ִּּיזכּ ֶּוֶלאֱמוּנֶָהֶבּ רוּרֶָהֶוּטהוֹ רֶָהֶ,ו ֶַ
ִֶּ
מ ִּאיר ֶבּ ארֶץ ֶיִּ שׂ ָראֵֶל ֶבּ יוֹ תֵֶר ֶ(לִּ ּקוּטֵֶיֶ
שת ֶהָ אָ רֶץֶ ,וּלאוֶֹר ֶהֶָאֱמוּנֶָה ֶהַ ּ ֵ
יר ּ ֶַ
לִּ ֻ

ימןֶז')ֶ .
ֲר"ןֶחֵ לֶקֶא'ֶ ִּס ָ
מוֹ ה ֶַ

שבועַׁ _______________________________ ז
שתַׁה ָּ
ִדברַׁיַׁ ִחזוַׁקַׁו ִהתעוררוַׁתַׁלפָּ ָּר ַׁ

על ֶהַ ּטו ִּּריםֶ
אד ֶדִּּ ברֵֶי ֶהַ ּ ָמסוֹ רֶָה ֶהַ ּמוּבֶָא ֶבּ בַ ֶַ
פי ֶֶזה ֶי ִָּאירֶּו ֶמ ֶֹ
על ֶ ּ ִֶּ
ו ִּה ֵֶּנה ֶ ֶַ
( ּ ָפסֶּוק

ֶזֶה)ֶ ,בּ שֵֶם ֶאָ ִּביו ֶהָ רֹא"שֶ ֶֶַז"לֶ ,וזֶה ֶלשוֹ נוֶֶֹ :ג' ֶ ַּב ָּמסֹרֶתֶ ,הָ כֶָאֶ

אשית ֶלחֶ ,טו)ֶ,
תמֶָר ֶ(בּ ֵר ִּ
ַבי ֶ ָּ
ה ֶלזוֹ נֶָה ֶ ּג ֵֶּ
ידךֶֶ ,ויחשבֶ ַָּׁ
ה ַׁלוַׁ ַׁצ ָּד ַָּׁקהֶ ,ו ִּא ָ
ויחשבֶ ַָּׁ
ַבי ֶחַ ֶָּנה ֶ(שמוּאֵֶל ֶא' ֶאֶ ,יג)ֶ ,הַ ינֶּו ֶדּ אָ מֶַרֶ
ה ֶ ֵעלִֶּי ֶל ִּשכּ וֹ רֶָה ֶ ּג ֵֶּ
ידךֶֶ ,ויחשבֶ ַָּׁ
ו ִּא ָ
מי ֶשחושדין ֶאוֹ תוֶֹ ֶואֵ ין ֶבּ וֶֶֹ,
עם ֶ ִֶּ
בי ֶיוֹ סִֶּי ֶ( ַש ֶָּבת ֶקיח ֶע"ב) ֶיהֵֶא ֶחל ִֶּקי ֶ ִֶּ
ַר ִֶּּ
רחֶ,
תה ֶויָצאֶּו ֶ ִּמ ּמ ֶָּנה ֶ ּפרֶץ ֶוָ ז ֶַ
ֲש ָדהֶּ ֶיהוּדֶָהֶ ,זָכ ֶָ
ש ֲהרֵֶי ֶ ּ ָתמֶָר ֶ ִּ ּבש ִּביל ֶשח ָ
ֲש ָדהֶּ ֶ ֵעלִֶּיֶ ,זָכתֶָהֶויָצֶָאֶ
יאיםֶ ,וחַ ֶָּנהֶ ִּ ּבש ִּבילֶשח ָ
הםֶמלָכִּ יםֶוּנ ִּב ִּ
ש ּיָצאֶּו ֶמֵ ֶ
שב ֶלָהֶןֶ
ִּמ ּמ ֶָּנה ֶשמוּאֵֶלֶ ,וזהֶּו ֶ ִּ ּבש ִּביל ֶש ּנחשדֶּו ֶלזוֹ נֶָה ֶוּל ִּשכּ וֹ רֶָהֶ ,נח ֶָ
עדֶ ּ ָכאןֶלשוֹ נוֶֶֹ ֶ.
לִּ צ ָדקֶָהֶ,אֲדוֹ נֶָיֶאֲבִֶּיֶהָ רֹא"שֶֶֶַז"לֶַ ֶ,
כלֶהַ דּ בָ ִּריםֶאֵ לּ ֶּו ֶמקֻ ּ ָש ִּריםֶאֶלֶ
רהֶצָ ִּריךֶ ֶ ֵּבאֶּורֶבּ יוֹ תֵֶרֶ,אֵ יךֶ ֶ ּ ֶָ
ו ִּה ֵֶּנהֶלִּ כאוֹ ֶָ
ה ַׁלוַׁ ַׁצ ָּד ַָּׁקהֶ,
מֶַה ֶש ּ ָכתֶּוב ֶאֵ צֶל ֶאַ ב ָרהֶָם ֶאָ ִּבינֶּוֶ ,והֶ אֱ ִמין ַׁבה' ַׁויחשבֶ ַָּׁ
עםֶמִֶּיֶ
שלֶ"יהֵֶאֶחלקִֶּיֶ ִֶּ
כיֶ ַמד ֵרגֶָהֶזֹאתֶ ֶ
אדִֶּּ ֶ,
פיֶהַ ֶַּנ"לֶמוּבֶָןֶמ ֶֹ
עלֶ ּ ִֶּ
אֲבֶָלֶ ֶַ
עלֶידֵֶיֶ ַמד ֵרגֶָהֶגּ בוֹ הֶָהֶונִּ שּׂ ָ אֶָהֶ
שחושדיןֶאוֹ תוֶֶֹואֵ יןֶבּ וֶֹ"ֶ ֶלֹאֶיִּ ָּתכֵֶןֶא ֶָּלאֶ ֶַ
פתֶלוֶֹ ֶכּ ֶָללֶמֶַהֶ
שםֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ֶ,לֹאֶ ִּאכ ּ ֶַ
אדֶבּ אֱמוּנֶָהֶ,ש ּ ֵמרֹבֶאֱמוּנָ תוֶֹ ֶבּ הַ ּ ֵֶ
מ ֶֹ
ע ֶשהַ כֶֹּלֶ ָּתלֶּויֶאַ ךֶֶ
כיֶהֶּואֶיוֹ ֵד ֶַ
שאֲנָ ִּשיםֶחוֹ ש ִּדיםֶאוֹ תוֶֹ ֶוּמ ַדבּ ִּריםֶ ָעלָיוִֶּּ ֶ,
ורֶַקֶבּ יָדוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶלבֶַדֶ,ואֵ יןֶשֶּוםֶמ ִּציאֶּותֶ ִּ ּבל ָעדוֶֹ ֶיִּ ת ָּב ַרךֶ ֶכּ ֶָללֶ,נִּ מצֶָאֶ
ה ֶלזוֹ נֶָהֶ ,שנּ חשדֶָהֶ
מה ֶש ּ ָכתֶּוב ֶאֵ צֶל ֶ ּ ָתמֶָר ֶַ ֶ -ו ִּּיראהֶָ ֶיהוּדֶָה ֶויחשבֶ ַָּׁ
ש ּ ֶַ
בה'ֶ,
ֹדלֶאֱמוּנָ ָתהֶֶּ ֶַּ
ֲמתֶ ּג ֶ
תהֶרֶַקֶמֵ ח ֶַ
רהֶדָּ בֶָרֶ,הָ י ֶָ
עלֶזֹאתֶ,ו ֶלֹאֶאָ מ ֶָ
בּ ִּח ֶָּנםֶ ֶַ
ֻלם ֶ ָעשׂ ֶּו ֶצ ָדקֶָהֶ
שכּ ֶָּ
יאיםֶ ֶ ,
וּמֵ חֲמֶַת ֶֶזה ֶזָכתֶָה ֶויָצאֶּו ֶ ִּמ ּמ ֶָּנה ֶמל ִָּכים ֶוּנ ִּב ִּ

שתַׁלֶךַַׁׁל ַָּׁךַׁתשע"ב
בץַׁתוךַַׁׁהנחַׁלָּ ַׁ/פ ָּר ַׁ
חַׁ ___________________________ ק ֶַׁ

מהֶש ּ ָכתֶּובֶאֵ צֶלֶחַ ֶָּנהֶ
ו ִּהמ ִּשיכֶּו ֶדּ רךֶ ֶהָ אֱמ ּו ֶָנהֶבּ נִּ שמוֶֹתֶיִּ שׂ ָראֵֶלֶ,וכֵֶןֶ ֶַ
שם ֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶ ֶ ,לֹא ֶחַ ֶָּנהֶ
ה ֶ ֵעלִֶּי ֶל ִּשכּ וֹ רֶָהֶ ,מֵ רֹב ֶאֱמוּנָ ָתהֶּ ֶבּ הַ ּ ֵֶ
ויחשבֶ ַָּׁ
מה ֶ ּשחָ שדֶּו ֶאוֹ ָתהֶֶּ ,רֶַק ֶ ִּהמ ִּשיכֶָה ֶל ִּהת ּ ַפ ֵֶּלל ֶוּלבַ ֵּקשֶֶ
ִּהת ּ ַפ ֲע ֶָלה ֶכּ ֶָלל ֶ ִּמ ּ ֶַ
תה ֶויָצָ א ֶ ִּמ ּמ ֶָּנהֶ
הַ ָּקדוֹ שֶ ֶ ָּברוּךֶ ֶהֶּוא ֶש ִּּתזכֶּה ֶלילֶד ֶצַ דִּּ יקֶ ,ולָכֵֶן ֶזָכ ֶָ
כל ֶהַ בּ ִּריּוֶֹתֶ,
עם ֶ ּ ֶָ
סדֶ ִֶּ
שה ֶח ֶ
שמוּאֵֶלֶש ִּהמ ִּשיךֶ ֶדּ רךֶ ֶהָ אֱמוּנֶָה ֶ ָּבעוֹ ֶָלם ֶו ָע ֶָׂ
עדֶשאָ מרֶּו ֶחֲכָ מֵ ינֶּו ֶהַ ּקדוֹ ִּשיםֶ(רֹאשֶ ֶהַ ּ ָשנֶָה ֶכה ֶע"א) ֶ ָּגדוֶֹלֶשמוּאֵֶלֶכּ מֹשֶהֶ
ֶַ
ֻלןֶמֵ ראוֶֹתֶ
כיֶכּ ֶָּ
כלֶ ָשלֹשֶֶ ָמסוֹ רוֶֹתֶאֵ לּ ֶּוֶקשוּרוֹ תֶבּ יַחֶַדִֶּּ ֶ,
רֹןֶ,נִּ מצֶָאֶש ּ ֶָ
ואַ ֲה ֶ
צ ָדקֶָה ֶהֲכִֶּיֶ
שהֶ ,ש ִּהיא ֶנחש ֶ
על ֶעֹצֶם ֶמַ ֲע ֶַלת ֶהָ אֱמוּנֶָהֶהַ ּקדוֹ ֶָ
ֶַ
בתֶכּ מוֶֹ ֶהַ ּ
כלֶ
עםֶ ּ ֶָ
עלֶידֵֶיֶאֱמוּנֶָהֶזוֹ ִּכיןֶלכֹחֶֶַ ָעצֶּוםֶל ֲַעשׂ וֶֹתֶצ ָדקֶָהֶ ִֶּ
כיֶדַּ יקֶָאֶ ֶַ
ּגדוֹ ֶָלהִֶּּ ֶ,
הַ בּ ִּריּוֶֹתֶ,וּלהָ ִּאירֶלדוֹ רוֶֹתֶהָ ֲע ִּתידיםֶלָבוֶֹאֶאֶתֶאוֶֹרֶהָ אֱמוּנֶָהֶהַ ּטהוֹ רֶָהֶ,
עםֶ
שםֶיִּ ת ָּב ַרךֶֶיז ּ ֵַכנֶּוֶלִּ שלֵמֶּותֶהָ אֱמוּנֶָהֶ,ונִּ זכֶּהֶל ֲַעשׂ וֶֹתֶצ ָדקֶָהֶוחסֶדֶ ִֶּ
והַ ּ ֵֶ
שהֲ ֶ,עדֵֶיֶנִּ זכֶּהֶ
כלֶהָ עוֹ ֶָלםֶבּ אוֶֹרֶהָ אֱמוּנֶָהֶהַ ּקדוֹ ֶָ
עדֶש ָּנ ִּאירֶ ּ ֶָ
כלֶהַ בּ ִּריּוֶֹתֶ ֶַ
ּ ֶָ
בלֶ ּפ ֵֶניֶמ ִּשיחֶֶַ ִּצד ֵקנֶּוֶ ִּ ּבמהֵ רֶָהֶבּ יָמֵ ינֶּוֶ,אָ מֵֶןֶואָ מֵֶןֶֶֶֶ.
ל ַק ֵֶּ
ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ
ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ ֶ
ֶ
ֶ

