
א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ְמׁשֹון ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ֶזַרע ׁשִ
ה ָרׁשָ ִניִנים ִנְפָלִאים ּוְמתּוִקים ַעל ַהּפָ ּפְ

ְדמֹון  ל ָהֱאלִֹקי ַהּקַ רֹו ַהְמֻקּבָ ִחּבְ ְמׁשֹון" ׁשֶ ְמׁשֹון""ֶזַרע ׁשִ ל "ֶזַרע ׁשִ ֻסּגָ ֶפר ַהּמְ  ִמּתֹוְך ַהּסֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה.  ים ב"ר ַנְחָמן ִמיָכֵאל ַנְחָמִניַנְחָמִני ֵזֶכר ַצּדִ ְמׁשֹון ַחּיִ ים ׁשִ ְמׁשֹון ַחּיִ י ׁשִ  ַרּבִ

תֹו. ׁשָ ּקָ ֵמי ּבַ ִסְפרֹו ְוִהְבִטיַח ְיׁשּועֹות ַרּבֹות ִלְמַקּיְ ְלְמדּו ּבְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ַלח תשפ"ג � ִגְליׂון 225 ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ה ֵני ֹמׁשֶ ַרע ִמּפְ ם ְלִהּקָ ּלֹא ָרָצה ַהּיָ ַעם ׁשֶ הַהּטַ ֵני ֹמׁשֶ ַרע ִמּפְ ם ְלִהּקָ ּלֹא ָרָצה ַהּיָ ַעם ׁשֶ ַהּטַ

ל  רּוַח ָקִדים ַעָזּה ָכּ ם ְבּ ם ַוּיֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָיּ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָיּ ַוֵיּט ֹמֶשׁ

ְדָרׁש  ּמִ ִים )יד כא(: ָמִצינּו ּבַ ְקעּו ַהָמּ ָבּ ם ֶאת ַהָיּם ֶלָחָרָבה ַוִיּ ֶשׂ ְיָלה ַוָיּ ַהַלּ

ה, ְוָאַמר  ְפֵני ֹמׁשֶ ַרע ּבִ ם ְלִהּקָ ּלֹא ָהָיה רֹוֶצה ַהּיָ )שמו"ר כא, ו( ׁשֶ

ַתן ַהקב"ה ְיִמינֹו ַעל ְיִמינֹו  ּנָ ֶניָך, ַעד ׁשֶ ה ֵאין ֲאִני ִנְקָרע ִמּפָ ְלֹמׁשֶ

ְמׁשֹון  ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ה ַרּבֵ ה עיי"ש. ּוַמְקׁשֶ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ

ל ַמַעְרכֹות  דּו ּכָ ּדְ ָבר ׁשִ ה ְוַאֲהֹרן ּכְ זלה"ה: ֲהלֹא ֹמׁשֶ

ַבע, ְולֹא ָהָיה  ֶנֶגד ַהּטֶ ָעׂשּו ּכְ ַמּכֹות ִמְצַרִים ׁשֶ ַבע ּבְ ַהּטֶ

ְפָלאֹות  ל ַהִנּ ַבע ִלְמֹנַע ֵמֶהם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ ֹכַח ַהּטֶ ּבְ

ם ִלְמֹנַע  ׁש ַהּיָ ּקֵ ה ּבִ ֵני ָמה ַעּתָ ה, ּוִמּפְ דֹולֹות ָהֵאּלֶ ַהּגְ

ָידֹו ַלֲעֹצר  ֲעֶלה ּבְ ּיַ ב ׁשֶ ה ְלָקְרעֹו, ּוַמּדּוַע ָחׁשַ ִמּמֹׁשֶ

ם  ָאַמר ַהּיָ ְקֹרַע אֹותֹו. ְועֹוד ַמהּו ׁשֶ ה ִמּלִ ֶאת ֹמׁשֶ

ׁשֹון  ְקּדּוק ַהּלָ ֶניָך ֵאין ֲאִני ִנְקָרע', ַמהּו ּדִ ה 'ִמּפָ ְלֹמׁשֶ

ה ֵאינֹו ִנְקָרע  ֵני ֹמׁשֶ ְוָקא ִמּפְ ּדַ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ֶניָך' ׁשֶ 'ִמּפָ

ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַאֵחר ָהָיה ִנְקָרע.

ָאֵכן  ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ֶ י ַמה ּשׁ נּו: ְוֵיׁש לֹוַמר ַעל ּפִ ּוְמָתֵרץ ַרּבֵ

ל  יף ְלַהְכִניַע ֶאת ּכָ דֹול ְוַתּקִ ה ּכַֹח ּגָ ָהָיה ְלֹמׁשֶ ַאף ׁשֶ

לֹט.  ִים לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלׁשְ ּמַ ל ָמקֹום ּבַ לֹות, ִמּכָ זָּ ַהּמַ

ְרֹעה ְלַפְרֹעה  ָאְמרּו ִאְצַטְגִניֵני ּפַ ְוֶזה ֹעֶמק ַמה ּשֶׁ

ִים. ְוַהְיינּו  ּמַ ָרֵאל ִיְלֶקה ּבַ ל ִיׂשְ יָען ׁשֶ ּמֹוׁשִ רֹוִאים ׁשֶ ׁשֶ

ר  ב ַהּשַׂ ִים. ּוְלָכְך ָחׁשַ ּמַ יף ּבַ ּקִ ֵאין ּכֹחֹו ּתַ ָראּו ׁשֶ ׁשֶ

ּלֹא  ְקֹרַע אֹותֹו, ׁשֶ ה ִמּלִ ּיּוַכל ִלְמֹנַע ִמּמֹׁשֶ ם ׁשֶ ל ַהּיָ ׁשֶ

ּנֹות ֶאת ִטְבעֹו. ְוֶזה ַמה  לֹט ָעָליו ּוְלׁשַ ה ִלׁשְ יּוַכל ֹמׁשֶ

ּנּו  ׁש ִמּמֶ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ָאַמר לֹו ׁשֶ ֶניָך ֵאין ֲאִני ִנְקָרע', ַהְיינּו ׁשֶ ָאַמר לֹו 'ִמּפָ ּשֶׁ

ַתן ַהקב"ה ֶאת ְיִמינֹו ַעל ְיִמינֹו  ּנָ ִים. ַעד ׁשֶ ּמַ ֵאין ּכֹחֹו ַרב ּבַ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ם. )זרע שמשון' פרשת שמות אות ז( ה ְוִנְקַרע ַהּיָ ל ֹמׁשֶ ׁשֶ

ֵצל ַאף  ְצוֹות ִיּנָ ְזכּות ִקּיּום ַהּמִ ֵצל ַאף  ּבִ ְצוֹות ִיּנָ ְזכּות ִקּיּום ַהּמִ  ּבִ
ַבע ַבעֵמֳחָלִיים ָהְראּוִים ָלבֹוא ֵמֲחַמת ַהּטֶ ֵמֳחָלִיים ָהְראּוִים ָלבֹוא ֵמֲחַמת ַהּטֶ

ה  ֲעֶשׂ ֵעיָניו ַתּ ר ְבּ ָשׁ ַמע ְלקֹול ה' ֱאלֶֹקיָך ְוַהָיּ ְשׁ מֹוַע ִתּ ַויֹּאֶמר ִאם ָשׁ

י  ְמִתּ ר ַשׂ ֲחָלה ֲאֶשׁ ל ַהַמּ יו ָכּ ל ֻחָקּ ַמְרָתּ ָכּ ְוַהֲאַזְנָתּ ְלִמְצֹוָתיו ְוָשׁ

י ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך )שמות טו, כו(: ים ָעֶליָך ִכּ ְבִמְצַרִים לֹא ָאִשׂ

ְמׁשֹון זלה"ה: ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל  ַרע ׁשִ ק ַהזֶּ ְמַדְקּדֵ

קֹול  ֹוֵמַע ּבְ ּשׁ סּוק ֶזה, ֲהלֹא ִמי ׁשֶ ֵאיֶזה ָאָדם ֶנֱאַמר ּפָ

ַמע'  ׁשְ מֹוַע ּתִ סּוק 'ִאם ׁשָ ת  ַהּפָ ְתִחּלַ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ה' ּכְ

ים ָעָליו ַמֲחלֹות ֵאּלּו  ׂשִ ּיָ ד ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ְוכּו', ַמה ַצּ

ים. ּלֹא ָיׂשִ תּוב ְלהֹוִדיֵענּו ׁשֶ ִריְך ַהּכָ ּצָ ׁשֶ

ל  ָרָכה 'ּכָ ַהּבְ ְמׁשֹון זלה"ה: ׁשֶ ַרע ׁשִ נּו ַהזֶּ ּוְמָבֵאר ַרּבֵ

ֹאֶפן  ֲאִפּלּו ּבְ ים ָעֶליָך', הּוא ׁשֶ ֲחָלה ְוכּו' לֹא ָאׂשִ ַהּמַ

ַבע,  ֶרְך ַהּטֶ י ּדֶ ָראּוי ָהָאָדם ָלבֹוא ִליֵדי ֹחִלי ַעל ּפִ ׁשֶ

ִריאּות  ָהֲאִויר ֵאינֹו טֹוב ַלּבְ ָמקֹום ׁשֶ ְמָצא ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ ּכְ

ידֹות  ְכּבִ ּמַ דֹולֹות ׁשֶ ׁש לֹו ְטָרדֹות ּגְ ּיֵ ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ

ַאף  ָעָליו ַוֲעלּוִלים ַלֲהִביאֹו ְלֹחִלי, ְוָהָיה ַצד לֹוַמר ׁשֶ

ל  ם ֶאת ּכָ ַקּיֵ ּמְ ֵאינֹו ָראּוי ְלֹעֶנׁש ֱהיֹות ׁשֶ י ׁשֶ ַעל ּפִ

ֵלט ֵמַהֹחִלי ָהָראּוי  ל ָמקֹום לֹא ִיּמָ ְצוֹות, ִמּכָ ַהּמִ

ְך ִהְבִטיחֹו  עֹוָלם. ַעל ּכָ ּבָ ַבע ׁשֶ ָלבֹוא ֵמֲחַמת ֵסֶדר ַהּטֶ

ַמע ְלקֹול ה'  מֹוַע ִיׁשְ ִאם ׁשָ ָפסּוק ֶזה ׁשֶ ַהקב"ה ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה, ֲאַזי ַהּקָ ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ר ּבְ ׁשָ ֱאלֶֹקיָך ְוַהּיָ

ְצוֹות  ִמיַרת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְזכּות ׁשְ ּבִ ּנּו ַהֹחִלי, ְוַהְיינּו ׁשֶ הּוא ַיְרִחיק ִמּמֶ

ַבע. )'זרע שמשון'  ְראּוִיים ָלבֹוא ֵמֲחַמת ַהּטֶ ם ֵמֵאּלּו ֶהֳחָלִיים ׁשֶ יֵלם ּגַ ַיּצִ

פרשת בחקותי אות א(
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ְצַעק ֵאָלי" ה "ַמה ּתִ ָאַמר ה' ְלֹמׁשֶ אּור ַמה ּשֶׁ ּבֵ

ה ָהֵרם  עּו ְוַאָתּ ָרֵאל ְוִיָסּ ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ ְצַעק ֵאָלי ַדּ ה ַמה ִתּ ַויֹּאֶמר ֶאל ֹמֶשׁ
ם  תֹוְך ַהָיּ ָרֵאל ְבּ ם ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְשׂ ָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָיּ ֶאת ַמְטּ

ה. )יד, טו-טז(.  ָשׁ ָבּ ַיּ ַבּ

דֹוׁש זלה"ה: ֵיׁש ִלְתֹמּהַ ְמֹאד, ְלמּול ִמי ִיְצַעק ִאם  ים ַהּקָ נּו ָהאֹור ַהַחּיִ ה ַרּבֵ ַמְקׁשֶ
ָרה ִלי'. ּוְכמֹו  תּוב )יונה ב, ג( 'ָקָראִתי ִמּצָ ּכָ ֵעת ָצָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ לֹא ַלה' ֱאלָֹקיו, ּוִבְפָרט ּבְ
ל,  ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ה ִהְרּבָ ּמֹׁשֶ ַצר ָקָראִתי', ְוִאם ְלַצד ׁשֶ תּוב )תהלים קיח, ה( 'ִמן ַהּמֵ ּכָ ׁשֶ
ֲהלֹא  ה ׁשֶ ה! עֹוד ָקׁשֶ ִפּלָ ר לֹו לֹא ִיֶרף ִמּתְ ּצַ ּלֹא ַנֲעָנה ֵמָהעֹוֶנה, ּבַ ל עֹוד ׁשֶ אי ּכָ ַוּדַ ֲהלֹא ּבְ
ן,  ָך' ְוגֹו', ִאם ּכֵ תֹו, ְוָאַמר לֹו ה' )שמות יד, טז( 'ָהֵרם ֶאת ַמּטְ ִפּלָ ָלה ּתְ י ִנְתַקּבְ רֹוַאִני, ּכִ

ה. ְצַעק ֵאָלי' ָלּמָ ָאַמר 'ַמה ּתִ ָקְבָלנּות זֹו ׁשֶ
ם  עּו ִאם רֹוֵדף ֵמָאחֹור ְוַהּיָ עּו' ְלֵהיָכן ִיּסְ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה, ָאְמרֹו 'ּדַ עֹוד ָקׁשֶ
ָך' ְוַאַחר  ן ָהָיה לֹו לֹוַמר 'ָהֵרם ֶאת ַמּטְ ם, ִאם ּכֵ ַקע ַהּיָ ּבָ ּיִ ָנה ַאַחר ׁשֶ ּוָ ִלְפֵניֶהם. ְוִאם ַהּכַ

ָרֵאל' ְוגֹו'.  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְך יֹאַמר 'ּדַ ּכָ

חֹון  ּטָ ַבד ַהּבִ יר ַצד ַהֶחֶסד ִמּלְ ָרֵאל לֹא ָהָיה ְזכּות ְלַהְגּבִ ְלִיׂשְ
ַרְך ֶהֱאִמינּו  ּבֹו ִיְתּבָ ׁשֶ

ָרֵאל ָהיּו  ׂשְ ּיִ ָאְמרּו ַז"ל, ׁשֶ י ַמה ּשֶׁ ֵרׁש ַעל ּפִ ים זלה"ה: ִיְתּפָ נּו ָהאֹור ַהַחּיִ ּוְמָבֵאר ַרּבֵ
ִדין, ָמה ֵאּלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַאף ֵאּלּו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוָדָבר ָידּוַע  ְנתּוִנים ּבְ
ה יֹוִסיפּו  ֵהּמָ ה, ׁשֶ ה ָהָאָדם ְלַמּטָ ר ַיֲעׂשֶ ים טֹוִבים ֲאׁשֶ י ּכַֹח ָהַרֲחִמים הּוא ַמֲעׂשִ הּוא ּכִ

ן, ַיְמִעיטּו ַהּכַֹח. ר ִמיּנַ ת ָהַרֲחִמים. ּוְלֵהיֶפְך, ּבַ ִמּדַ ּכַֹח ּבְ
ין, ְוֵהן ֱאֶמת  ת ַהּדִ ָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמּדַ י ִקְטְרָגה ַעל ִיׂשְ ָרָאה ֵא-ל ֶעְליֹון ּכִ ה, ְלַצד ׁשֶ ְוִהּנֵ
ן  ר ַעל ּכֵ ר, ֲאׁשֶ ְזּכָ ּנִ יֶהם ּכַ ַרֲחִמים ְלַצד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ֲאָבל ֵאין ּכַֹח ּבָ ק ִיׂשְ י ָחֵפץ ה' ְלַצּדֵ ּכִ
ֲאִני  ָיִדי, ֲהַגם ׁשֶ לּוי ּבְ ָבר ּתָ י ֵאין ַהּדָ ְצַעק ֵאָלי', ּכִ ַחת, 'ַמה ּתִ ׁשּוָבה ִנּצַ ה ּתְ ָאַמר ְלֹמׁשֶ
ין מֹוַנַעת, ְוֵאין ּכַֹח  ת ַהּדִ ֵהם ֵאיָנם ְראּוִיים, ִמּדַ יָון ׁשֶ ָרֵאל ֵנס, ּכֵ ָחֵפץ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ

ין ַהּמֹוַנַעת. ת ַהּדִ ֶנֶגד ִמּדַ ַרֲחִמים ּכְ ּבָ
רּוׁש, ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה,  עּו', ּפֵ ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה 'ּדַ ְוָאַמר ַהקב"ה ְלֹמׁשֶ
ם,  ָכל ִלּבָ ֱאמּוָנה ּבְ מּו ּבֶ ָרֵאל ְוִיְתַעּצְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ יר ַצד ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ּדַ ְלַהְגּבִ
ה ָלֶהם ֵנס, ּוְבֶאְמָצעּות  י ֲאִני עֹוׂשֶ חֹון ּכִ ּטָ ָחֵלק, ַעל ְסַמְך ַהּבִ ּיֵ ם ֹקֶדם ׁשֶ עּו ֶאל ַהּיָ ְוִיּסְ

ר ֲעֵליֶהם ָהַרֲחִמים. ּבֵ ְתּגַ ֶזה ּתִ
ַקע  ס ְוִיּבָ ה ַהּטֹוב, ִיְהֶיה ָלֶהם ַהּנֵ ֶאְמָצעּות ַמֲעׂשֶ רּוׁש, ּבְ ָך' - ּפֵ ה ָהֵרם ֶאת ַמּטְ 'ְוַאּתָ
ן ָהָיה,  ּכֵ ז ְלַהְכִריָעם ְלטֹוָבה. ְוִתְמָצא ׁשֶ חֹון ְוָהֱאמּוָנה ַהּלָ ּטָ דֹול ּכַֹח ַהּבִ י ּגָ ם, ּכִ ַהּיָ
ָאַמר  ם, ַעד ׁשֶ רֹונֹו ְולֹא ִנְבַקע ַהּיָ יָנָדב, ְוִנְכַנס ַעד ּגְ ן ַעּמִ יק ָהִראׁשֹון הּוא ַנְחׁשֹון ּבֶ ְוַצּדִ

ַמֲאָמָרם ַז"ל. י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש', ּכְ 'ּכִ

ָרֵאל ֲהֵרי הּוא  רֹוֵעי ִיׂשְ ֲאִמין ּבְ  ַהּמַ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַמֲאִמין ּבְ ּכְ

ה'  ֲאִמינּו ּבַ ִמְדַרׁש ַיְלקּוט )שמעוני בשלח רמז ר"מ( 'ַוּיַ

ה', ּוַמה  ה ֶהֱאִמינּו ַקל ָוֹחֶמר ּבַ ֹמׁשֶ ה ַעְבּדֹו' ִאם ּבְ ּוְבֹמׁשֶ

רֹוֵעי  ֲאִמין ּבְ ל ַהּמַ ּכָ ְדָך ׁשֶ ה', ְלַלּמֶ ֹמׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר 'ּבְ ּתַ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם עכ"ל. ִמי ׁשֶ ִאּלּו ֶהֱאִמין ּבְ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ

ָרֵאל  רֹוֵעי ִיׂשְ ֲאִמין ּבְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵדנּו ְלדֹורֹות, ׁשֶ א ְלַלּמְ ּבָ

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ׁשֵ ָמם ְולֹא ּבְ ׁשְ אֹוְמִרים ּבִ ַאף ַמה ּשֶׁ

ַלל ִהין  רּוְך הּוא, ּוִמּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִאּלּו ֶהֱאִמינּו ּבְ ִמְקֵרי ּכְ

ָרֵאל  רֹוֵעי ִיׂשְ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ י ׁשֶ ּמִ ה ׁשֹוֵמַע ָלאו, ׁשֶ ַאּתָ

אן  ַאף ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִאּלּו ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבְ ּכְ

ְזכּות ָהֱאמּוָנה, ִאם לֹא  ס ּבִ ה ָלֶהם ַהּנֵ ָרֵאל ַנֲעׂשָ ִיׂשְ ּלְ ׁשֶ

ּלֹא ָהָיה  ְדָבִרים ׁשֶ ה ַאף ּבִ ם ְלַהֲאִמין ְלֹמׁשֶ ִלּבָ ָהָיה ּבְ

ה ָלֶהם  רּוְך הּוא, לֹא ָהָיה ַנֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ אֹוֵמר ִמּפִ

ה  ה' ּוְבֹמׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ ּום ָהֵכי ֻהְצַרְך לֹוַמר ַוּיַ ס, ּוִמּשׁ ַהּנֵ

ַעְבּדֹו. )אות ח(

ַח זֹוֶכה  ּבֵ ּמֹוֶדה ּוְמׁשַ  ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ים ְלתֹוֶסֶפת ִנּסִ

ֲעׂשּו  ּנַ ְלָחן ָערּוְך )או"ח סימן ריח סעיף ה(, ִמי ׁשֶ ׁשֻ ַתב ּבְ ּכָ

יַע ֶאל ֶאָחד  ַהּגִ ה ְמקֹומֹות, ּבְ ַהְרּבֵ ה ּבְ ים ַהְרּבֵ לֹו ִנּסִ

ל  יר ּכָ ם ֵנס ָצִריְך ְלַהְזּכִ ה לֹו ׁשָ ֲעׂשָ ּנַ קֹומֹות ׁשֶ ֵמַהּמְ

ְבָרָכה ַאַחת עכ"ל.  ם ּבִ ּלָ קֹומֹות ִעּמֹו, ְוִיְכלֹל ּכֻ ָאר ַהּמְ ׁשְ

ת ֶאָחד ֵמֶהם,  ְרִאּיַ ים ּבִ ּסִ ל ַהּנִ יר ּכָ ִריְך ְלַהְזּכִ ּצָ ַעם ׁשֶ ְוַהּטַ

י, ְוֵכן  ִליׁשִ ְ ִני ַהּשׁ ֵ ִני, ְוֵכן ַהּשׁ ֵ ַרם ַהּשׁ ָהִראׁשֹון ּגָ ְלִפי ׁשֶ

ס  ּנֵ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ִאם לֹא ָהָיה מֹוֶדה ְלַהּקָ ם. ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ִני,  ֵ ה לֹו ַהּשׁ פּוי טֹוָבה לֹא ָהָיה ַנֲעׂשָ ָהִראׁשֹון ְוָהָיה ּכְ

ל ָהִראׁשֹון  ּבֵ ּקִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ִני, ׁשֶ ֵ ַרם ַהּשׁ ָהִראׁשֹון ּגָ ְוִנְמָצא ׁשֶ

ִני. ְוָלֵכן  ֵ ַרם ַהּשׁ א לֹו ִחּיּוב ַההֹוָדָאה, ּוְזכּות ַההֹוָדָאה ּגָ ּבָ

ֲהֵרי הּוא  יר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִני ָצִריְך ְלַהְזּכִ ֵ ִאם ִיְרֶאה ַהּשׁ

ִני  ֵ יר ַהּשׁ ָהָיה ַהּגֹוֵרם, ּוִבְראֹותֹו ָהִראׁשֹון ָצִריְך ְלַהְזּכִ

ִני. ֵ ם ַהּשׁ ֵהִביא ִעּמֹו ּגַ ְלַהְראֹות ּכֹחֹו ׁשֶ

י  י טֹוב ּכִ תּוב )תהלים קו, א( 'ֹהדּו ַלה' ּכִ ט ַהּכָ ׁשַ ְוֶזהּו ּפְ

ּנֹוֵתן ָלֶכם  ֵעת ׁשֶ י טֹוב' ּבְ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו', 'הֹודּו ַלה' ּכִ

ֶזה ַיְתִמיד ָלֶכם ְלעֹוָלם ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד.  י ּבָ ַהּטֹוב, ּכִ

)אות כד(
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