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ֻח ָּמ ׁש

יעי ִעם ַר ׁ ּ ִש"י
ְ /ר ִב ִ

ִּש ָּכן.
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִיסָ ןֶ ׁ ,ש ּבוֹ מ ׁ ֶֹשה ֵהכִין ֶאת ַה ּכ ֲֹהנִים ַל ֲעבוֹ דָתָ ם ַּבמ ׁ ְ
ָל ַמ ְדנ ּו ְּכ ָבר ַעל ַה ׁ ּ ָשב ּו ַע ׁ ּ ֶש ָ ּק ַדם לְ ר ׁ
ְ
ָּכ ֵעת לוֹ ְמדִים ׁ ֶש ֶ ּז ה קוֹ ֶרה! בכ"ג ֲא ָדר ,ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה לְ ַק ֵּבץ ֶאת ָּכל ַה ְ ּד ָברִים ׁ ֶשה ּוא ָצרִיךַ .א ֲהרֹן ּובָנָיוִּ ,בגְ ֵדי
ִיקי ַמ ּצוֹ ת.
שעִירִים ,וְ ַסל ּבוֹ ְ 30רק ֵ
ַה ּכ ֲֹהנִיםֶ ׁ ,ש ֶמן ַהמ ׁ ְ
ִּשחָהַ ּ ,פר לְ ָק ְר ָּבן ַח ָּטאתְ ׁ ,שנֵ י ְ ׂ
מ ׁ ֶֹשה ָצר ְ
ִּש ָּכן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ּו ְכל ּו לִ ְראוֹ ת .מ ׁ ֶֹשה יְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְּככ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל וַ ִ ּי לְ ַּב ׁש
יִש ָר ֵאל לְ יַ ד ַהמ ׁ ְ
ִיך לְ ַק ֵּבץ ֶאת ָּכל ְּבנֵ י ְ ׂ
(ק ְר ָּבן עוֹ לָהָ ,ק ְר ָּבן ַח ָּטאתָ ,ק ְר ָּבן ִמלּ ּואִים ְמיֻ ָחד ּו ׁ ְשלוֹ ׁשָה ָק ְרבָּנוֹ ת
ִּבגְ ֵדי ָל ָבן .ה ּוא יַ ְקרִיב ָק ְרבָּנוֹ ת ְמיֻ ָחדִים ָ
מִנְ חָה).
שה זֹאת ִּבגְ ַלל ׁ ֶשה' ִצ ּוָה ָעלָיו ל ֹא ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ ְּב ָכבוֹ ד אוֹ ׁ ֶשרוֹ ֶצה
יִש ָר ֵאל ׁ ֶשה ּוא עוֹ ֶ ׂ
מ ׁ ֶֹשה ָא ַמר לִ ְבנֵ י ְ ׂ
ְּב ָכבוֹ ד לְ ָאחִיו.
שם ֶאת ַה ּצִיץ ַעל
ִּיש ֶאת ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ְּבגָ דִים ַה ְּמיֻ ָחדִים ׁ ֶשל ַה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ָ ׂ
מ ׁ ֶֹשה הִ לְ ב ׁ
יִהיֶ ה מ ּו ָכן לְ ׁ ִש ּמ ּו ׁש.
ִּש ָּכןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ
ִּשחָה ָּכל ֵח ֶלק ַּבמ ׁ ְ
ָשח ְּב ׁ ֶש ֶמן ַהמ ׁ ְ
ֹאשוֹ .מ ׁ ֶֹשה מ ׁ ַ
ר ׁ

ְּת ִה ִּלים

יום ז' ַלח ֶֹד ׁש ּ ְפ ָר ִקים ל"ט -מ"ד
ֹ /

חו"ַּ .ב ֶה ְמ ֵׁש ְך ַה ּ ְפס ּוקִים נֶ ֱא ַמר ֶׁש ָא ָדם
ְּב ֶפ ֶרק מ' ַּב ְּתהִ ִּלים יֶ ְׁשנוֹ ּפָ ס ּוק ַ
"א ְׁש ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ֶׁשר ָשׂם ה' ִמ ְב ַט ֹ
ָּכזֶ ה ל ֹא ּפוֹ נֶ ה לְ ַאף ֶא ָחד ַא ֵחר לְ ֶעזְ רָה.
ִס ּ ַפר ֶׁש ּפָ ס ּוק זֶ ה ְמ ַד ֵּבר ַעל יוֹ ֵסף ַה ַ ּצ ִ ּדיקֶׁ ,ש ּתָ מִיד ָּב ַטח ַּבה'ֲ .א ָבל ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַה ִּב ָּטחוֹ ן ֶׁשלּ וֹ ל ֹא
ָש מ ְ
ַה ִּמ ְדר ׁ
ִשׂר ַה ַּמ ְׁשקִים לִזְ ֹּכר אוֹ תוֹ ְּב ָמקוֹ ם לִ ְבט ַֹח ַרק ַּבה'.
הָיָה מוֹ ְׁש ָלם -ה ּוא ִּב ֵ ּק ׁש מ ּ ַ
הָ ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶׁש ִאם ִּכי יְ ה ּו דִי ָצר ְ
הִש ַּת ְ ּדל ּות ַג ְּׁשמִית ְּכ ֵדי
ִיך ַ
"ל ֲעשׂוֹ ת ְּכלִי ְּב ֶט ַבע" – ַל ֲעשׂוֹ ת ֵאיזוֹ ֶׁשהִיא ְׁ
ִפָ ה מ ּ
ִי וֹ ֵסף לְ יוֹ ֵתר מִזֶ ּה .לְ יוֹ ֵסף הָיְ תָה נְ שָׁ מָה ְמאוֹ ד ְמיֻ ָחד ּו ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָּכ ְך
ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה ַל ְּב ָרכָה ַעל ַמה ָלח ּול ,ה' צ ּ
ַה ֶ ּק ֶׁשר ֶׁשלּ וֹ ַלה' ה ּוא ָּכל ָּכ ְך חָזָ ק ֶׁש ּל ֹא הָיָה ָעלָיו לִ ְדאֹג ַל ֲעשׂוֹ ת ְּכלִי לִ ְב ָרכָה ְּב ֶט ַבע.

ִתָ נ ּו ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לָנ ּו ִּב ָּטחוֹ ן חָזָ ק ְּכמוֹ ֶׁשל יוֹ ֵסף ַה ַ ּצ ִ ּדיק ,אָנ ּו יְ כוֹ לִים לִ לְ מֹד ִמ ָּכ ְך ַעד ַּכ ָּמה
ִאם ִּכי ל ֹא ְמ ֻצ ּ ֶפה ֵמא ּ
ִתָ נ ּו.
ח ָׁש ּוב ֶׁשיִ ּ ְהיֶ ה לָנ ּו ֶאת ַה ִּב ָּטחוֹ ן ַה ְמ ֻצ ּ ֶפה ֵמא ּ
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ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק ל"ט (ז' ניסן שנה פשוטה)

ִתִ ים ְקצָת ִּבנְ מִיכ ּות הָ ר ּו ַח
ֶא ְפשָׁ ר ָלח ּו ׁש לְ ע ּ
לִהיוֹ ת נְ פוּלוֹ ת
ַה ּפָ נִים ֲעלוּלוֹ ת ְ
נִש ַמע טוֹ ב ִּב ְכ ָלל
ִּבגְ ַלל ֶׁשזֶ ּה ל ֹא ְׁ
ֶׁש ַה ַּכוָ ּ נָה ֶׁש ָ ּלנ ּו ּדוֹ מָה לְ ַחיָ ּה.
ֲא ָבל ַאל ְ ּד ָאגָהַ ,היְ ַד ְע ֶּתם
לְ מִי יֵ ׁש ַ ּגם ֵּכן ָּכזוֹ ַּכוָ ּ נָה?
ַל ַּמלְ ָאכִים.

ִידי יוֹ ם.
ֵהם חָשִׁ ים ָּכ ְך ְּכ ֶׁש ֵהם ְמשָׁ ְרתִים ֶאת ה' מ ֵ
(ל ֵכן ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּתוֹ רָה ַמלְ ָאכִים נִ ְק ָראִים חָיוֹ ת וְ גַ ם ְּב ֵפר ּוט ֶׁשל ַמ ֲע ֶשׂה ֶמ ְר ָּכבָה).
ָ
ָהם ָּכזוֹ ַח ּי ּות ְּכ ֶׁש ֵהם ְּמ ַקיְ ּמִים
יֵ ׁש ל ֶ
ּו ַמ ְר ִ ּגשִׁ ים ֶאת ה' ְּב ָכל ֶרגַ ע ַמ ָּמ ׁש
אָז אָנ ּו ַ ּגם ְּבד ּ
ִי ּוק ְכמוֹ ֶהם ָלח ּו ׁש זֹאת
ְּכ ֶׁשאָנ ּו עוֹ ְבדִים ֶאת ה'
~
ַצ ִ ּדיקִים ֵהם ֲאפִ לּ ּו ְּב ַד ְר ָ ּגה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ֵמ ֲא ֶׁשר ַמלְ ָאכִיםֱ .היוֹ ת ֶׁש ַה ַּכוָ ּ נָה ֶׁש ָ ּל ֶהם ַמ ְׁשוָה אוֹ תָ ם לְ ַד ְר ַ ּגת ְמ ַד ֵּבר.
ָּכ ֵעת נַ ְבחִין ַעד ַּכ ָּמה ַצ ִ ּדיקִים ֵהם ְ ּגדוֹ לִיםַ .היְ ּ דִיעָה ַהזּוֹ עוֹ זֶ ֶרת לְ ַחזֵ ּק ֶאת ֱאמ ּונַ ת ֲח ָכמִים ,לִ ְבט ַֹח ָּב ֶהם,
ִתָ נ ּו -אָז ֵא ְ
יך נ ּו ַכל לְ הָ בִין אוֹ תָ ם?
ֱהיוֹ ת ֶׁש ֵהם ַמ ִגּיעִים ִמ ַ ּד ְר ָ ּגה ַה ְר ֵּבה יוֹ ֵתר ְ ּגבוֹ הָה ֵמא ּ

יום
יום ֹ
ַה ֹ

יסן
 /ז' נִ ָ

ְּבנֻ ַּסח ַח ַּב"ד "וַ יְ הִי ִּבנְ ס ַֹע הָ ָארֹן" ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר ִּב ְתפִ ָ ּלה ַּכ ֲא ֶׁשר ְמבִיאִים ֶאת ֵס ֶפר ַה ּתוֹ רָה ֵמ ֲארוֹ ן ַה ּקֹ ֶד ׁש ֶאל
יִש ָׂר ֵאל".
ַה ִּבימָה ,אוֹ ְמרִים ֶאת ַה ִּמ ִּלים " ּו ְכ ָרצוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ְ
~
הָ ַר ִּבי ּכוֹ ֵתב ַהיוֹ ם ַעל ְׁשמוֹ ת ַה ִּמ ְׁש ּפָ חָה ֶׁשל הָ ֵר ֵּביִ ּ ים.

ֵׁשם ַה ִּמ ְׁש ּפָ חָה ֶׁשל הָ ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן הָיָה ָּברוּכוֹ בִיץ' (לְ ַא ָּבא ֶׁשלּ וֹ ָק ְרא ּו ָּבר ּו ְך ).

(על ֵׁשם ָאבִיו -הָ ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן).
הָ ַא ְדמוֹ "ר הָ ֶא ְמ ָצעִי ָּב ַחר ֵׁשם ַא ֵחר – ְׁשנֵ יאוֹ רִי ַ
ַה ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק שִׁ נָ ּ ה ֶאת ֵׁשם מ ְִׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ א ּו ָלם ל ֹא ָּב ַחר ֶאת ְׁשמוֹ ֶׁשל ָאבִיו ֶא ָ ּלא ָּב ַחר ֵׁשם ֶׁשהָיָה ְמ ֻק ׁ ּשָ ר
נִהיֶ ה ֵׁשם ַה ִּמ ְׁש ּפָ חָה ֶׁשל הָ ֵר ֵּביִ ּ ים ַעד לְ יָ ֵמינ ּו.
לְ ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן – ְׁשנֵ יאוֹ ְרסוֹ ן .וְ זֶ ה ְ
אשוֹ ן-
הִתוַ ֲעד ּות ֶׁשל הָ ַר ִּבי ִּבי' ְׁש ָבט תשי"א ,הָ ַר ִּבי ָא ַמר ֶׁשאָנ ּו ַה ּדוֹ ר ַה ׁ ּ ְשבִיעִי -מ ְ
ַּב ְ
ִס ּ ַפר ֶׁש ַבע ֵמ ַה ּדוֹ ר הָ ִר ׁ
ְ
(אפִ לּ ּו ֶׁשהָי ּו ּדוֹ רוֹ ת ַר ִּבים ֶׁש ָ ּק ְדמ ּו לְ ָכך ) ֵּכיוָ ן ֶׁשאָנ ּו ְצרִיכִים לִ ְחיוֹ ת ִעם ְמסִיר ּות
ַה ּדוֹ ר ֶׁשל הָ ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקן ֲ
ִת ַח ׁ ּ ֵשק לָנ ּו.
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֶׁש ָ ּל ַמ ְדנ ּו ְמ ַה ַא ְדמוֹ "ר ַהזָ ּ ֵקןַ ,ל ֲעשׂוֹ ת ֶאת ַמה ֶׁשה' אוֹ ֵמר ַל ֲעשׂוֹ תֲ ,אפִ לּ ּו ִאם ל ֹא ַמ ָּמ ׁש מ ְ

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה ק”ט
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

תָה ִמ ְצוָה ׁש ּובִ ,מ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ק”טֱ ,היוֹ ת ּו ַמ ְמשִׁ יכִים לִ לְ מֹד ֶאת אוֹ תוֹ נוֹ ֵשׂא ָּב ַר ְמ ַּב”ם,
ַה ּיוֹ ם לוֹ ְמדִים ֶאת אוֹ ּ
ָהרָה ַעל יְ ֵדי ַהשִׁ ימ ּו ׁש ְּב ִמ ְקוֵ ה.
טֲ
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ַר ְמ ַּב”ם

אות
כות ִמ ְק ָו ֹ
ִ /הלְ ֹ

ָ ּב ַר ְמ ַ ּב”ם ַהיּוֹם לו ְֹמ ִדים ָמ ַתי ִמ ְקוֶ ה ָּפסוּל.
ּ ֶפ ֶרק ה’ַ -מיִ ם ֶׁש ָּבאִים ִמ ְּכלִי וְ ל ֹא ִמ ֵּמי ְ ּגשָׁ מִים נִ ְק ָראִים ַמיִ ם ְׁשא ּובִיםִ .אם יֵ ׁש יוֹ ֵתר ִמ ַ ּדי ַמיִ ם ְׁשא ּובִים
ַּב ִּמ ְקוֶ ה ה ּוא ּפָ ס ּולְּ .ב ֶפ ֶרק ַהזֶ ּה לוֹ ְמדִים ַעל ְ ּד ָרכִים ׁשוֹ נוֹ ת ֶׁש ַּמיִ ם ְׁשא ּובִים יְ כוֹ לִים לְ הִ ָּכנֵ ס ַל ִּמ ְקוֶ ה וְ לִ גְ רֹם לוֹ
לִש ּפוֹ ְך ֶאת ַה ַּמיִ ם
ְ
לִש ּפוֹ ְך ַקנְ ַקן ַמיִ ם אוֹ מ ֶׁ
לִהיוֹ ת ּפָ ס ּול .לְ מָשָׁ ל ְׁשנֵ י ֲאנָשִׁ ים יְ כוֹ לִים ְׁ
ִישה ּו יָ כוֹ ל לִ ְט ֹּבל ַמ ׁ ּ ֶשה ּו וְ ְׁ
ְ
ֶׁשהָי ּו ְּבתוֹ ך ַה ְּכלִי חָזְ רָה ַל ִּמ ְקוֶ ה.
ֶּפ ֶרק ו’ – לוֹ ְמדִים ֶאת ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵאיזֶ ה ס ּוג ֶׁשל ְּכלִי גּ וֹ ֵרם ָלמָיִ ם ל ֹא לְ ֵהח ֵָׁשב עוֹ ד ְּכ ֵמי ְ ּגשָׁ מִים .יֶ ְׁשנָ ם ס ּוגֵ י
צִינוֹ רוֹ ת ֶׁש ֶ ּנ ְחשָׁ בִים לִ ְכלִיֱ ,היוֹ ת וְ ֵהם ל ֹא נוֹ ְצר ּו ַעל ְמנָת ֶל ֱאגֹר ֶאת ַה ַּמיִ ם ֶא ָ ּלא ֶׁש ַה ַּמיִ ם יַ ּ ַע ְבר ּו ַ ּד ְר ָּכם.
לִהיוֹ ת ָּכ ֵׁשר ,אוֹ ּפָ ס ּול.
לִפ ָעמִים לִ גְ רֹם ַל ִּמ ְקוֶ ה ְ
ֶּפ ֶרק ז’ַּ -כ ֲא ֶׁשר ְ ּד ָברִים נוֹ ְפלִים לְ תוֹ ְך ַה ְּמ ֻקוֶ ּ הֵ ,הם יְ כוֹ לִים ְ
הִש ַּתנּ וֹ תַ ,ה ָ ּד ָבר ּפוֹ ֵסל ֶאת ַה ְּמ ֻקוֶ ּ הֲ .א ָבל ִאם ֶׁש ֶלג
ִאם ַ
נָפל לְ תוֹ ְך ַה ְּמ ֻקוֶ ּ ה ָ ּד ָבר ָּכלְ ֶׁשה ּו ֶׁשגּ וֹ ֵרם לְ ֶצ ַבע ַה ַּמיִ ם לְ ְׁ
ָהם זְ ק ּוקִים לְ צ ֶֹרךְ
ִידת ִמ ָ ּדה) ל ֶ
אוֹ ֶמ ַלח נוֹ ְפלִים ּ ְפנִימָה ֵהם יְ כוֹ לִים לְ ֵהח ֵָׁשב ְּכ ֵח ֶלק ֵמהָ ַא ְר ָּבעִים ְסאָה (יְ ח ַ
הִפָ ֵסל.
ִמ ְקוֶ ה ָּכ ֵׁשר .מִיץ ֵאינֶ נּ ּו נֶ ְחשָׁ ב ְּכ ֵח ֶלק ֵמהָ ַא ְר ָּבעִים ְסאָה ,א ּו ָלם ֵמא ָ
ִיד ְךֵ ,אינֶ נּ ּו גּ וֹ ֵרם ַל ִּמ ְקוֶ ה לְ ּ

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

יסן
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ָה ֶאת ָּכל ַה ְ ּנשָׁ מוֹ ת ֶׁשל
הָ ַר ִּבי ה ּוא נְ שָׁ מָה ְּכ ָללִיתַ .מ ְׁש ָמע ּות ַה ִּב ּט ּוי הִיא ֶׁש ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁשל הָ ַר ִּבי ּכוֹ ֶל ֶלת ְּבתוֹ כ ּ
ָּכל ַהיְ ה ּו דִיםָ .ל ֵכן יוֹ ם ַה ֻה ֶ ּל ֶדת ֶׁשל הָ ַר ִּבי ה ּוא ְּב ִמ ָ ּדה ְמ ֻסיֶ ּ ֶמת יוֹ ם ה ּו ֶ ּל ֶדת ֶׁשל ָּכל יְ ה ּו דִי.
ַמה ְמיֻ ָחד ָּכל ָּכ ְך ְּביוֹ ם ה ּו ֶ ּל ֶדת? ַה ִאם הָ ֻע ְב ָ ּדה ֶׁשהָ ָא ָדם נַ ֲע ֶשׂה ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר? ִאם זוֹ הָיְ תָה ַה ְ ּנק ּו דָה
הִת ַּב ֵ ּגר -א ּו ַלי יוֹ ְמ ּבוֹ גֶ ר אוֹ יוֹ ם – סוֹ ף-
הָ ִע ָ ּקרִית ,הָיִינ ּו ְצרִיכִים לְ ַכנּ וֹ ת ֶאת זֶ ה ְּב ֵׁשם ֶׁש ֵּמעִיד ַעל ָּכ ְך ֶׁשהָ ָא ָדם ְ

שָׁ נָה אוֹ ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ּדוֹ ֶמהִּ .ב ְמקוֹ ם זֶ ה אָנ ּו קוֹ ְראִים לוֹ יוֹ ם ה ּו ֶ ּל ֶדת ,זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁשזֶ ּה ק ָׁש ּור לְ ֻע ְב ָ ּדה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת
ֶׁשנּ וֹ ַל ְדנ ּו!
ְּב ֵס ֶפר א ּ
"א ָדם לְ ָע ָמל י ּו ָ ּל ד"ֵ .איזֶ ה ס ּוג ֶׁשל ָע ָמל?
ִי וֹ ב ָּכת ּוב ָ
ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁשיֶ ּ ְׁשנָ ם ְׁשלוֹ שָׁ ה ס ּוגֵ י ָע ָמלֲ -עבוֹ דָה ק ֶָׁשה
ָע ָמל ְמ ָלאכָהָ ,ע ָמל שִ ׂיחָה וְ ָע ָמל ַה ּתוֹ רָה.
לִהיוֹ ת ְמאוֹ ד קָשִׁ ים.
ש ּויִים ְ
ָע ָמל ְמ ָלאכָה ַה ַּכוָ ּ נָה לְ ַה ְרו ַ
ִיח ֶּכ ֶסף אוֹ לְ ַת ְחזֵ ק ֶאת ַה ַּביִת וְ ַכ ּדוֹ ֶמה ֶׁש ֲע ׂ
ִידי יוֹ ם ְּכפִי ֶׁש ָרא ּוי .זֶ ה ל ֹא ַקל.
תָה אָנ ּו ְּמ ַקיְ ּמִים מ ֵ
ָע ָמל שִ ׂיחָה ַה ַּכוָ ּ נָה ַל ְּתפִ ָ ּלהִ ,מ ְצוָה אוֹ ּ

ָע ָמל ַה ּתוֹ רָה ה ּוא ַה ֹּכ ַח ֶׁשאָנ ּו מ ְִׁש ַּת ְּמשִׁ ים ּבוֹ ְּכ ֵדי לִ לְ מֹד ּולְ הָ בִין ֶאת ָח ְכ ַמת ה'.
ַל ְמרוֹ ת ֶׁש ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ֶׁש ַה ָ ּד ָבר הָ ִע ָ ּקרִי ה ּוא ָע ָמל ַה ּתוֹ רָה ,אָנ ּו ֶּב ֱא ֶמת ְצרִיכִים ֶאת ֻּכ ָ ּלם .אָנ ּו ְצרִיכִים
ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ַעל יְ ֵדי ָע ָמל ְמ ָלאכָה ּכוֹ ֵלל ָּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת ֶׁשעוֹ שִ ׂים ְּב ֶא ְמ ָצע ּות ֶּכ ֶסף ְׁשהִ ְרוַ ְ
וחנ ּו אוֹ ַה ַּביִת ֶׁשאוֹ תוֹ
ְּת ַחזְ ּ ֵקנ ּוַ .על יְ ֵדי ָע ָמל ַה ּשִ ׂיחָהַ -ה ְּתפִ ָ ּלה ,וְ ַעל יְ ֵדי לִ ּמ ּו ד ּתוֹ רָה.
ָה נוֹ ַל ְדנ ּוַ .מ ְחלִיטִים
זוֹ ַה ּסִ ָּבה ֶׁשזֶ ּה נִ ְק ָרא יוֹ ם ה ּו ֶ ּל ֶדת! ְּביוֹ ם ַה ֻה ֶ ּל ֶדת אָנ ּו חוֹ ְׁשבִים ַעל ַה ּסִ ָּבה ֶׁש ִּבגְ ָלל ּ
ִיח עוֹ ד יוֹ ֵתר ְּב ָכל ס ּוגֵ י ֶה ָע ָמל ֶׁשה' ֵהבִיא ֶאת ַה ְ ּנשָׁ מָה ֶׁש ָ ּלנ ּו לְ עוֹ ָלם ַּב ֲעב ּו ָרם.
ֶׁש ַּב ׁ ּשָ נָה זוֹ נַ ְצל ַ
יסן תשמ"ג)
(י"א נִ ָ
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