
תפי_לה _להנצ_ל מה'קורונה'

ָמה  ְנׁשָ י  ּבִ ְוָנַפְחּתָ  ֵלמּות,  ּוִבׁשְ ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  ּבְ ּגּוִפי  ֶאת  ָראָת  ּבָ ׁשֶ ַהֶחֶסד  ַעל  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ  ִרּבֹונֹו 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ְמתּוקֹות.  ימֹות  ְנׁשִ ָלנּו  ְונֹוֵתן  ֲאבֹוֵתינוּ,  ְוֶאת  אֹוָתנּו  ה  ְמַחּיֶ ה  ַאּתָ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ּוְכָבר    ְטהֹוָרה, 

אָת אֹוָתנוּ. ֱחֶלּנּו ִרּפֵ ּנֶ ׁשֶ ִדיָת אֹוָתנוּ, ְוַגם ּכְ ִמיד ּפָ ים ָרִעים ּוַמֲחלֹות ָרעֹות, ּתָ ּקִ ֲאִויר ַחְיּדַ  ּבָ

רּוׁשֹו  ּפֵ ַלַעז,  ּבְ ]'ְקרֹוין'  ֲחלֹות  ַהּמַ ל  ּכָ 'ֶמֶלְך'  ּכְ ִהיא  זֹו  ּוַמֲחָלה  'קֹורֹוָנה',  ְקָרא  ַהּנִ ה  ׁשֶ ַהּקָ ִגיף  ַהָנּ ֶאת  ָלעֹוָלם  ֵהֵבאָת  ֵעת   ּכָ
ּה ׁשּום ּכַֹח ְוֵיׁשּות  ָך, ְוַה'ּקֹורֹוָנה' ֵאין ּבָ ּלְ ִליִחים ׁשֶ ֲחלֹות ֵהם ׁשְ ה הּוא ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְוָכל ַהּמַ ַאּתָ ֶזת ׁשֶ ֶתר'[, ּוְמַרּמֶ  'ּכֶ

ּזֹוִהי ֵאיָנּה  ְדעּו ׁשֶ רֹות ה'', ְוָידַֹע ּתֵ עּו ִנְסּתָ א 'ָידֹוָנה' ]נֹוְטִריקֹון: 'ּדְ ְקֵרי 'קֹורֹוָנה' ֶאּלָ ָחׁש ֵמִמית', ְוַאל ּתִ ֲהֵרי: 'לֹא ַהּנָ א ִהיא ַיד ה', ׁשֶ ֶאּלָ

ׁשֹון 'ִמְקֶרה' -  ִהיא ִמּלְ ֲחָלה ַהּזֹו - ׁשֶ ם ַהּמַ יִרים ֶאת ׁשֵ ְזּכִ ּמַ ַעם ׁשֶ ה זֹאת[, ּוְבָכל ּפַ הּוא ְלַבּדֹו עֹוׂשֶ ַרְך, ׁשֶ ל ה' ִיְתּבָ טּוָיה ׁשֶ א 'ָידֹו' ַהּנְ ֶאּלָ

עֹוָלם. ֶעֶצם ֶאת ַיד ה' ּבָ יִרים ּבְ ָרָתּה ַמְזּכִ ל ה' ּוְבַהְזּכָ ִליָחה ׁשֶ ִהיא ׁשְ ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ

ה  ַהּזֶ ִגיף  ַהּנָ י  ּכִ ָמּה ָרַמְזּתָ ָלנוּ, 'ִקְראּו ָנא' - ִקְראּו ֵאַלי!  ּוִבׁשְ ֲחלֹות.  ל ַהּמַ נּו ִמּכָ ְלּתָ ִהּצַ ׁשֶ ֶזת ַעל ַהֶחֶסד  זֹו ְמַרּמֶ  ּוַמֲחָלה 
ַרת ַהּטֹוב. הֹוָדָאה ְוַהּכָ ימֹות ּוְבִריאּות, ְוֵאיֶנּנּו ְמִריִמים ֵעיֵנינּו ֵאֶליָך ּבְ ָך ְנׁשִ ִלים ִמּמְ ָאנּו ְמַקּבְ א ֵמֲחַמת ׁשֶ  ּבָ

ל  ׁשֶ ּמּות'  ַה'ּכַ ֶאת  ִלְמנֹות  ּלֹא  ׁשֶ ְרצֹוְנָך  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ה,  ָקׁשָ ָפה  ַמּגֵ ֵהֵבאָת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ָמָנה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּו  ַמְלּכֵ ִוד  ּדָ  ּוִביֵמי 
ּלֹא ִלְסּפֹר  יָת ׁשֶ יֶהם ַהּטֹוִבים. ָלֵכן ִצּוִ 'ֵאיכּות' ַמֲעׂשֵ א ּבְ ּמּות ֶאּלָ ִרּבּוי ַהּכַ ָרֵאל ֵאיָנּה ּבְ ל ִיׂשְ ֲעָלה ׁשֶ י ַהּמַ ָרֵאל, ּכִ  ִיׂשְ

ה ַהּטֹוב  ֲעׂשֶ ֶזה סֹוְפִרים ֶאת ַהּמַ ּבָ ְתנּו ִלְצָדָקה, ׁשֶ ּנָ ֶקל' ׁשֶ ֶ ֶסף – 'ַמֲחִצית ַהּשׁ א ִלְסּפֹר ַרק ֶאת ַהּכֶ גּוָפם, ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ ֶאת ִיׂשְ

ֶלְך  ַהּמֶ אּול  ְוׁשָ ִלְסּפֹר.  ְוַרק אֹוָתם ָראּוי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל ַעם  ׁשֶ ַמֲעָלָתם  ר  ִעּקַ ֵאּלּו ֵהם  ּכָ ים טֹוִבים  ֲעׂשִ ּמַ ׁשֶ ָעׂשוּ.  ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ל  ׁשֶ

ים ַעְצָמם  יׁשִ ְרּגִ ּמַ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ ל ָהֲעָנָוה ׁשֶ ה ַהּטֹוָבה ׁשֶ ּדָ ֶזה ָמָנה ֶאת ַהּמִ ּבָ ָבֶזק"( – ׁשֶ ְפְקֵדם ּבְ ֲחָרִסים )"ַוּיִ ָרֵאל ּבָ ָמָנה ֶאת ִיׂשְ

ְכֵלי ֶחֶרס. ֵפִלים ּכִ ׁשְ

ַרת  ְוַהּכָ ֶרְך'  ּבֶ ִריַעת  ְנְבעּו ִמּתֹוְך 'ּכְ ּיִ ׁשֶ ָרכֹות',  ָכל יֹום ֵמָאה 'ּבְ ן ְלָבֵרְך ּבְ ְוִתּקֵ ִוד  ּדָ ָעַמד  ָעם ַעד ׁשֶ ָפה ּבָ ּגֵ  ְולֹא ֶנֶעְצָרה ַהּמַ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ְראּו ּתַ ּיִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָבְרכּו אֹוְתָך ּבְ ּיְ ֲעֵליֶהם ְמָבְרִכים. ְוֵכן ׁשֶ ִקים ׁשֶ ׁשְ ֲאָכִלים ְוַהּמַ  ַהּטֹוב ֵאֶליָך ַעל ֶחֶסד ַהּמַ

דֹוׁשֹות  יִקים ּוְלֵעצֹוֵתיֶהם ַהּקְ ּדִ דֹוָלה ַלּצַ ָרָכה זֹו נֹוַבַעת ֵמַהֲעָרָכה ּגְ ּבְ ָחַלק ֵמָחְכָמתֹו ִליֵרָאיו", ׁשֶ רּוְך ׁשֶ ת "ּבָ ְרּכַ יִקים, ּבִ ַצּדִ

ב לֹו  יִקים ֶנְחׁשָ ּדִ ָרָכה זֹו ַעל ַהּצַ ָבֵרְך ָהָאָדם ּבְ ּמְ ת פ"א ה"ב(, ּוְכׁשֶ ּבָ ְלִמי ׁשַ ִהיא ְיסֹוד ַהּתֹוָרה )ְירּוׁשַ ָחַלק ָלֶהם ה' ׁשֶ ְוַלֲעָנָוה ׁשֶ

ֵלמּות ֵעֶסק ַהּתֹוָרה. ית )זוה"ק( ְוזֹוִהי ׁשְ ֵראׁשִ ה ּבְ ִחָלה' ְלַמֲעׂשֵ יִקים ִנְבְראּו 'ּתְ ּדִ י ַהּצַ ה', ּכִ ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ָבֵרְך 'ּבַ ּמְ ׁשֶ

ִרּיֹות  ַלּבְ ּוִבְפָרט ִמּתֹוְך ַהֲעָרָכה  ִרּיֹות,  ַלּבְ ְנָפׁשֹות ַרּבֹות', ִמּתֹוְך ַהֲעָרָכה  ת 'ּבֹוֵרא  ְרּכַ ּבִ ֵני ָהָאָדם  ּבְ ל  ּכָ ָבְרכּו ַעל  ּיְ  ְוֵכן ׁשֶ
ָפה. ּגֵ ק ָלנּו ַמִים ּוָמזֹון. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֶעְצָרה ַהּמַ  ָהעֹוְסִקים ְלַסּפֵ

ים ֲעצּוִמים, ּוְמַפְרֵנס  ְפָלאֹות ּוְבִנּסִ ִריאּוֵתנּו ּבִ ה ׁשֹוֵמר ַעל ּבְ ַאּתָ ְך ׁשֶ ְמָחה ַעל ּכָ ר ּוְבׂשִ אֹשֶׁ ְמקֹום ִלְהיֹות ְמֵלִאים ּבְ  ְוָאנוּ, ּבִ
ָחֵסר. ָהָיה ִנְדֶמה ָלנּו ּכְ דֹול - ִהְתלֹוַנּנּו ְוִהְתַרַעְמנּו ַעל ַמה ׁשֶּ ַפע ּגָ ׁשֶ ִנים ַרּבֹות ּבְ ָבר ׁשָ  ְוָזן אֹוָתנּו ּכְ

ָכל יֹום ַעל  אן ָוֵאיָלְך ְרצֹוֵננּו ְלהֹודֹות ְלָך ְוַלֲעׂשֹות ִרּקּוִדים ּבְ ְענּו ְוָכִפינּו ְלָך טֹוָבה, ּוִמּכָ ׁשַ י ָחָטאנוּ, ּפָ א ה', ְסַלח ָלנּו ּכִ  ָאּנָ
ל  ִמיָמה ׁשֶ ה ּתְ ּקָ ְך ּדַ ָעה ַנֲעצֹר ְלֶמׁשֶ ת ׁשָ ִחּלַ ָכל ּתְ ימֹוֵתינּו ַהְמתּוקֹות. ּוְבִלי ֶנֶדר ּבְ ִריאּוֵתנּו ּוְנׁשִ ַפע ְוַעל ֶחֶסד ּבְ ֶ  ַהּשׁ

ֲחָלה ַהּזֹאת,  ַחד ַהּמַ ִבּדּוד ִמּתֹוְך ּפַ ב ּבְ ׁשֵ ּנֵ ל חִֹלי ְוָרָעה. ְוַתַחת ׁשֶ יֵענּו ִמּכָ ּתֹוׁשִ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ הֹוָדָאה ְלָפֶניָך, ּוְקִריָאה ֵאֶליָך ּבְ

הֹוָדָאה ּוְבַתֲחנּוִנים ְלָפֶניָך. ינּו ּבְ ַח ּפִ ֵני ָאָדם, ְוִלְפּתֹ ְבִדידּות ִמּבְ ֶבת ְלָפֶניָך ּבִ ְרצֹוֵננּו ָלׁשֶ

י  נּו "ּכִ ם ּבָ ה. ַקּיֵ ּנָ ָרֵאל ִמּמֶ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ל ֶאת ּכָ ה ַהּזֹאת, ְוַהּצֵ ׁשָ ָפה ַהּקָ ּגֵ ים ֲחמֹל ָעֵלינּו ּוְפֵדנּו ֵמַהּמַ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ  ְוַעּתָ
ְרּבּוָתם ָהָרָעה,  ִלים ֵמֶהם ּוִמּתַ ב אֹוָתנּו ּבֹוְדִדים ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם ּוֻמְבּדָ יֵבִני" – הֹוׁשֵ ה ה' ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ  ַאּתָ

יק  ּלֹא ַנְדּבִ ק ֵמֲאֵחִרים ְוֵכן ׁשֶ ּבֵ ִהּדַ יֵלנּו ִמּלְ ָמזֹון ּוְבַפְרָנָסה. ְוֵכן ַהּצִ ְבִריאּות, ּבְ ַטח, ְללֹא ׁשּום ַמְחסֹור ּבִ ֶבת ּבֶ ה ָלׁשֶ ְוָכְך ִנְזּכֶ

ְנָאה ְוַתֲחרּות. ַעִין ָרָעה, ִקְנָאה, ׂשִ רּוָחִנּיּות, ּכְ ִמּיּות ְוֵהן ּבְ ַגׁשְ ֲאֵחִרים ֵהן ּבְ

ֶאת  ָלנּו  ֲהֹפְך  א,  ָאּנָ ר.  ּבֵ ַמׁשְ ַעד  ִנים  ּבָ אּו  ּבָ י  ּכִ זֹו,  ַמֲחָלה  ּבְ ָחלּו  ׁשֶ ָך  ַעּמְ ֵני  ּבְ ְלָכל  א  ְוַרּפֵ ָעְנֵינוּ,  ּבְ ָנא  ּוְרֵאה  ָעֵלינּו   ֲחמֹל 
ְוִתְגָאֵלנּו  יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ׁשֹוָפרֹו  ָקרֹוב ֶאת קֹול  ּבְ ִמיֵענּו  ְוַתׁשְ ְלָחמֹות',  'ִמּמִ יֵלנּו  ְוַתּצִ ּוְלִזְמָרה,  ִל'ְמחֹולֹות'  ֲחלֹות'    ַה'ּמַ

ת עֹוָלִמים, ָאֵמן ֶסָלה. ֻאּלַ  ּגְ

"ה' ִמִּסיַנִּסיַני ָּבא"



עצות וסגו_לות נפ_לאות
_להנצ_ל מהמגפה

ִרים»»	 ְזּכָ ְפָרט»אֹוָתם»ַהּמֻ ִמים,»ּבִ ׂשָ ֲחִרית»ּוְבִמְנָחה»–»ְלָהִריַח»ּבְ ׁשַ ֲעַמִים,»ּבְ ְפָרט»ּפַ טֶֹרת'»–»ּבִ ּטּום ַהּקְ אֹוְמִרים»ֶאת»'ּפִ ַעם»ׁשֶ ָכל»ּפַ ּבְ

ֵלמּות»ַמֲעַלת» יָמה.»ְוזֹוִהי»ׁשְ יָמה»ּוְנׁשִ ל»ְנׁשִ ֵעת»ֲהָרָחָתם»ְלהֹודֹות»ַלה'»ַעל»ּכָ ן»ּבְ מֹון»ְוִצּפֶֹרן;»ּוְלַכּוֵ ֻדְגַמת»ִקּנָ טֶֹרת,»ּכְ ה»ַהּקְ ַמֲעׂשֵ ּבְ

פֹות. ּגֵ יָלה»ִמּמַ ּצִ טֶֹרת»ַהַמּ ּטּום»ַהּקְ ֲאִמיַרת»ּפִ

רֹוַע,»»	 ִריַכת»ָהְרצּועֹות»ַעל»ַהּזְ ִריא.»ּוְבֵעת»ּכְ ב»ַהּבָ ב»–»ְלהֹודֹות»ַלה'»ַעל»ַהּלֵ ֶנֶגד»ַהּלֵ הּוא»ּכְ ל»ָיד,»ׁשֶ ין»ׁשֶ ִפּלִ ַחת ּתְ ֵעת»ַהּנָ ן»ּבְ ְלַכּוֵ

ָליֹות,»ֵמַעִים,»ְטחֹול,»ָיַדִים,»ַרְגַלִים»ְוכּו'.» ֵבד,»ּכְ ט,»ָהֵראֹות,»ּכָ ׁשֶ ֶנה,»ַהּוֵ מֹו»ַהּקָ ִריָכה»ַעל»ֵאֶבר»נֹוָסף»–»ּכְ ָכל»ּכְ ן»ְלהֹודֹות»ַלה'»ּבְ ְלַכּוֵ

ן»הֹוָדָאה» ֶפׁש.»ּוֵמְרצּועֹוָתיו,»ְלַכּוֵ ִריאּות»ַהּמַֹח»ְוַהּנֶ ן»ְלהֹודֹות»ַלה'»ַעל»ּבְ ֶנֶגד»ַהּמַֹח»–»ְלַכּוֵ הּוא»ּכְ ל»רֹאׁש»ׁשֶ ין»ׁשֶ ִפּלִ ּוַבֲהָנַחת»ּתְ

גּוֵפנּו. ּזֹוֵרם»ּבְ ְך»ׁשֶ ם»ַהּזָ יִדים»ְוַהּדָ ל»ָהעֹוְרִקים»ְוַהּגִ ַלה'»ַעל»ֶחֶסד»ּכָ
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ְצִניעּות! ׁש ּבִ ימֹות! ְלִהְתַלּבֵ ׁשִ ּבּוִרים ֲאסּוִרים! ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ַהּנְ ָאר ּדִ ִנים, ָלׁשֹון ָהָרע ּוׁשְ ַנת ּפָ ַנע ֵמַהְלּבָ ִנים – ְלִהּמָ ָכה ַעל ַהּפָ ַמּסֵ
ק ָיֵדינּו. ֵהר ֵמֹעׁשֶ ֶזל, ּוְלִהּטָ ֵהר ֵמֲעֹון ּגֶ ַדִים – ְלִהּזָ ים ָלנּו ַחִיל. ִחּטּוי ַהּיָ ה ָיֵדינּו עֹוׂשִ ּלֹא ּכֹוֵחנּו ּוַמֲעׂשֵ ַדִים – ׁשֶ ָפפֹות ַעל ַהּיָ ּכְ

ּתֹוָרה  ָבבֹות(. ְוֵכן ִלְחיֹות ֶאת ַעְצֵמנּו, ְולֹא ַלֲעֹסק ּבַ ּבֹון ֶנֶפׁש )חֹוַבת ַהּלְ ְבִדידּות ִעם ה' ְוַלֲעֹרְך ֶחׁשְ ָכל יֹום ּבִ ֶבת ּבְ ּדּוד - ָלׁשֶ )א( ּבִ
ּלֹא  ב ְלתֹוָרה ּוִמְצוֹות ׁשֶ ה ֶנֱחׁשַ ּזֶ ֶחְבָרה – ׁשֶ ֲעָמד ּבַ ד ֶאת ַהּמַ ּום ַלַחץ ְלַאּבֵ ּלֹא ִיְלֲעגּו ָעָליו ַהֶחְבָרה. ְולֹא ִמּשׁ ה ׁשֶ ְגַלל ּבּוׁשָ ְצוֹות ּבִ ּוַבּמִ
אֹות ֶאת ְרצֹון  ָראּוי ָלנּו ְלַמּלְ ית ׁשֶ ָרה ִאיׁשִ ּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות ִמּתֹוְך ַהּכָ א ַלֲעֹסק ּבַ ה ֶאת ָהָאָדם. ֶאּלָ ַחּקֶ ֶזה ְלקֹוף ַהּמְ ָמּה, ְודֹוִמים ּבָ ִלׁשְ

עֹוָלם. ּלֹו ּבָ י ׁשֶ ְפִקיד ָהִאיׁשִ ְוָקא ֶאת ַהּתַ ָרה ְלַמּצֹות ּדַ ים לֹו ְלַמּטָ ל ֶאָחד ָיׂשִ ּכָ ָכל ֵעת, ְוׁשֶ ִטיב ָלנּו ּבְ ּבֹוְרֵאנּו ַהּמֵ

ִרים ֶאת  ְ ַקּשׁ ּמְ ֵמִאים, ׁשֶ ְכנֹולֹוְגָיה ַהּטְ ֵלי ַהּטֶ כֹוָנה, ְלִהְתַרֵחק ּוְלִהְתּבֹוֵדד ִמּכְ ִחיָרה ַהּנְ ָקָנא ְוַלּבְ יַע ְלַמּסְ ֵדנּו – ְלַהּגִ ּדּוד ְמַלּמְ )ב( ַהּבִ
עֹוָלם. ּבָ ְמָאה ׁשֶ ָהָאָדם ְלָכל ַהּטֻ

בּולֹו. יג ֶאת ּגְ ּלֹא ְלַהּשִׂ מֹור ֶמְרָחק ֵמְרכּוׁש ַהּזּוַלת ׁשֶ ל ַהּזּוָלת, ְוִלׁשְ ָרט ׁשֶ חּום ְוַלּפְ ֵנס ַלּתְ ּלֹא ְלִהּכָ ֹמר ֶמְרָחק ֵמֶהָחֵבר – ׁשֶ ִלׁשְ
ַעס ְוַתֲאוֹות ָרעֹות. ִקְנָאה, ּכַ ִמּדֹות ָרעֹות, ּכְ יק ֶאת ַהֲחֵבִרים ּבְ ַהְדּבִ ֵהר ִמּלְ יק ֶאת ֶהָחֵבר – ְלִהּזָ ַהְדּבִ ֵהר ִמּלְ ְלִהּזָ

ה' ָנַתן ָלנּו, ּוְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם. ָבע ׁשֶ נֹות ַהּשָׂ זֹון ּוׁשְ זֹון – ְלַהֲעִריְך ֶאת ַהּמָ ִצְמצּום ַהּמָ
ַעְצֵמנּו ִמְצַות  ִמים ּבְ ֶזה ְמַקּיְ ּבָ ֲעַדִין ֵיׁש. ׁשֶ ָהָיה ְוׁשֶ ל ַהֶחֶסד ׁשֶ ָדם ּתֹוָרה ִעם הֹוָדָאה ַלה' ַעל ּכָ ָלִדים ּוְלַלּמְ ֶבת ִעם ַהּיְ ר )א( - ָלׁשֶ ֶהְסּגֵ
ם  ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ ינּו "ְוִלּמַ ֹמַע" ִנְצַטּוֵ לּוחֹו. ּוְב"ְוָהָיה ִאם ׁשָ ׁשְ ֵביֶתָך", ּוִמְצָוה ּבֹו יֹוֵתר ִמּבִ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ְלָבֶניָך... ּבְ ְנּתָ ּנַ "ְוׁשִ
ָך  ָכל ְלַבְבֶכם... ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרׁשְ ה זֹו – "ּוְלָעְבדֹו ּבְ ָרׁשָ ת ּפָ ְתִחּלַ תּוב ּבִ ּכָ ֵנינּו ֶאת ַמה ׁשֶ ד ֶאת ּבָ רּוׁשֹו ְלַלּמֵ ּפֵ ֵביֶתָך", ׁשֶ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ה  ׁשָ ּקָ ל ּבַ ִפּלֹות ׁשֶ ה"( – ּתְ ִפּלָ ב, ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ּתְ ּלֵ ּבַ ַמֲאָמָרם "ֵאיזֹוִהי ֲעבֹוָדה ׁשֶ ְתִפּלֹות )ּכְ ָדם ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּבִ לֹוַמר, ְלַלּמְ ְוִיְצָהֶרָך"; ּכְ

ירֹוׁש ְוִיְצָהר. ָגן ּתִ ל הֹוָדָאה ַעל ֶחֶסד ַהּדָ ַלה' ּוְתִפּלֹות ׁשֶ

ין  ּלֹא ַיְפלּו ּבֵ ֵדי ׁשֶ ִית – ּכְ ּבַ ם ּבַ ּלָ יב ֶאת ּכֻ ין ֲחֵבָריו, ָלֵכן הּוא מֹוׁשִ ָאָדם ַמְפֶלה ּבֵ "ה ִמְצַטֵער ֵמַהַהְפָליֹות ׁשֶ ּבָ )ב( ּוְבסּור ֵמָרע: ַהּקָ
ֶאָחד ַלֲחֵברֹו. 

ּום  ֶזה ִמּשׁ ׁש ּבָ ּיֵ ים ֶזה ְלַצד ֶזה, ׁשֶ ְמקֹומֹות ִצּבּוִרּיִ בֹות ּבִ חֹות יֹוׁשְ ּפָ ׁשְ ּמִ ְך ׁשֶ ה ִמּכָ "ה לֹא ְמֻרּצֶ ּבָ ִרים – ַהּקָ ְסָעדֹות ִנְסּגָ לֹונֹות ְוַהּמִ ַהּמְ
ֹחֶסר ְצִניעּות.

ִאים  ָנה; ַהִאם ָאנּו ּבָ ָ ל ַהּשׁ ּתֹוָרה ּכָ ק ֵאיְך ָאנּו עֹוְסִקים ּבַ ִית', ְוִלְבּדֹ ֶדק ַהּבַ ינּו ְוַלֲעׂשֹות 'ּבֶ ָבּתֵ ֶבת ּבְ רֹות – ָעֵלינּו ָלׁשֶ יבֹות ִנְסּגָ ְיׁשִ
ִאים  ַעל ָיָדּה ּבָ ִרּיֹות, ׁשֶ ּמּוֵדנּו ְלַעִין טֹוָבה ַעל ַהּבְ ִאים ִמּלִ ָעֵלינּו, ְוֶלֱאֹהב אֹותֹו? ַהִאם ָאנּו ּבָ יר ֶאת ה' ְוֶאת ֲחָסָדיו ׁשֶ ּמּוֵדנּו ְלַהּכִ ִמּלִ
ְכָלל  ּלֹא ִנְהֶיה ּבִ ֵדי ׁשֶ ְנָאה ּוַמְחלֶֹקת, ּכְ ֲחרּות, ׂשִ יֵנינּו ּתַ ְהֶיה ּבֵ ּלֹא ּתִ אי ׁשֶ דֹו, ְוִלְגֹמל ֲחָסִדים. ּוְבַוּדַ ר ַלּזּוַלת, ְלַכּבְ ְלִמּדֹות טֹובֹות: ְלַוּתֵ

דּו ֶזה ֶאת ֶזה. ּבְ ּלֹא ּכִ ּמּוָדם ֵעֶקב ׁשֶ ה ִמּלִ "ה לֹא ָהָיה ְמֻרּצֶ ּבָ י ַהּקָ ָפה ּכִ ּגֵ ּמַ תּו ּבַ ּמֵ י ֲעִקיָבא, ׁשֶ ְלִמיֵדי ַרּבִ ע ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ

ְלַבד,  ָלאכֹות ּבִ ִביָתה ִמּמְ ׁשְ ת" ּבִ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ְמנּו ַרק "ׁשָ ַבְתנּו, ִקּיַ ָ ּשׁ ת. ּוְכׁשֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַבְתנּו ּבְ עֹוָלם – לֹא ׁשָ דֹוָלה ּבָ ִביָתה ּגְ ׁשְ
ת  ׁשֶ בּוַע ּוְבׁשֵ ל אֹותֹו ׁשָ ְך ּכָ ֶמׁשֶ נּו ּבְ ה ִעּמָ ָעׂשָ ר ֶאת ַחְסֵדי ה' ׁשֶ רּוׁשֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ְוִלְזּכֹ ּפֵ ת", ׁשֶ ּבָ ַ ם "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ְלנּו ְלַקּיֵ ּכַ ְולֹא ִהׂשְ

ה ּוִבְנָך..." ת... ַאּתָ ּבָ ַ תּוב "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ּכָ מֹו ׁשֶ ית, ּוְלׂשֹוֵחַח ֲעֵליֶהם ִעם ַהְיָלִדים, ּכְ ֵראׁשִ ְיֵמי ּבְ

ֵלנּו' ּוְמַפְרֵנֵסנּו,  ָלה ְוַרק הּוא ְמ'ַכְלּכְ ְלּכָ ּכַ הּוא ׁשֹוֵלט ּבַ ָבר" ְלַהְראֹות ָלנּו ׁשֶ ה ֶלֶחם ׁשָ ל ַמּטֵ ם "ּכָ ָלה - ה' ְמַקּיֵ ְלּכָ ִהְתמֹוְטטּות ַהּכַ
ה ָהֱאמּוָנה. ֵען ַרק ַעל ַמּטֶ ָ ּשׁ ִנּ ְכֵדי ׁשֶ ה ה' ּבִ ָהב ְנֻאם ה'", ְוָכל ֶזה עֹוׂשֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ תּוב "ִלי ַהּכֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
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