!ĐĒĕĜĎ ěđĞĔ ğďĐ

~

40

~   ~
~~~~

~~

 ~
~~~~~
~ ~~~ ~
~~

~
אות תצב
ֵאל ָּברוְּּ גדוֹל ֵּד ָעה ,זַ ֵּכנוּ ְּב ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִּבים וְ גַ ֵּלה ָלנוּ
ׁהוּא ַּב ַעל ַּד ַעת
צוּמים ֶאת ַה ַּצ ִּדיק ָה ֱא ֶמת ֶש
ַּב ֲח ָס ֶדיָ ה ֲע ִ
ׁמע
וּל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ִל ְש ַ
ָּגדוֹל זַ ֵּכנוּ ִל ְמצוֹא אוֹתוֹ ְ
ׁה
ׁר ָק ֶש
ְׂר ֵאל ֲא ֶש
תּוֹרה ִמ ִּפיו ַה ָּקדוֹשׁ ,וְ ַר ֵחם ַעל ָּכל יִ ש ָ
ָ
ׁיעה ָל ֶהם ְמ ֵה ָרה
הוֹש ָ
ָל ֶהם ִל ְמצוֹא זִ וּוּגָ ם ,וַ ֲעזוֹר ָל ֶהם וְ ִ
ׁיזְ כּוּ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְמצוֹא זִ וּוּגוֹ ָה ֲא ִמ ִּתי ֶה ָהגוּן לוֹ
ֶש ִּ
וּב ִלי שׁוּם
ׁמיִ ם ִחישׁ ַקל ְמ ֵה ָרהְּ ,ב ִלי שׁוּם ִעכּוּב ְ
ִמן ַה ָּש ַ
יוֹד ַע ַעד ָמה ,שׁוּם ֵע ָצה
סּוּרים ְּכ ָלל ִּכי ֵאין ִא ָּתנוּ ֵ
ַצ ַער וְ יִ ִ
יוֹד ַע
בּוּלה ֵאיְ ל ַב ֵּקשׁ ַה ִּזוּוּג ְל ָכל ֶא ָחד ִּכי ַא ָּתה ֵ
וְ ַת ְח ָ
ׁה ָל ָא ָדם ִל ְמצוֹא זִ וּוּגוֹ ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ,כי ָכל ַה ִּזוּוּגִ ים
ַּכ ָּמה ָק ֶש
וּב ְפ ָרט ִּכי ִל ְפ ָע ִמים ֵהם ְּב ֵה ֶפָּ גדוֹל
ׁנֵ י ֲה ָפ ִכיםִ ,
ֵהם ְש
ׁר
יעת יַ ם סוּף ,וְ ִאי ֶא ְפ ָש
ׁה ְלזַ ְּוגָ ן ִּכ ְק ִר ַ
ׁר ָק ֶש
ְמאדֲ ,א ֶש
ׁד
וּלזַ ְּוגָ ם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַה ַּד ַעת ָה ֲא ִמ ִּתי ַה ְמ ַש ֵּ
ְל ַח ְּב ָרם ְ
תּוֹרה ִמ ִּפי ַה ַּבר
ׁמע ָ
יכים ִל ְש ַ
ׁדּוּכים ַעל ֵּכן ְצ ִר ִ
ָּכל ַה ִּש ִ
ׁים
דּוּש
ׁהוּא ְמ ַח ֵּדשׁ ִח ִ
ַּד ַעת ָה ֲא ִמ ִּתי ֶש
וּמיַ ֵחד
וּמ ַח ֵּבר ְ
תּוֹרהְ ,
נִ ְפ ָל ִאים ַּב ָ
ירין,
ַא ְתוָ ן ַר ְב ְר ִבין וְ ַא ְתוָ ן זְ ִע ִ
תוֹרה
ָ
ׁדִּ ד ְב ֵרי
וּמ ַש ֵּ
ׁר ְ
וּמ ַק ֵּש
ְ
ׁר ַעל
ִמ ָּמקוֹם ְל ָמקוֹםֲ ,א ֶש

ִׂ'פ ֵתי
"כי ש ְ
עוֹלם ְּבסוֹד ִּ
ׁב ָ
ׁדּוּכים ֶש ָּ
יָ דוֹ נִ גְ ָמ ִרים ָּכל ַה ִּש ִ
ׁי ֵתבוֹת
אש
'תוֹרה יְ ַב ְקשׁוּ ִמ ִּפיהוּ" ָר ֵ
ׁמרוּ ַּד ַ'עת וְ ָ
'ש ְ
כ'הן יִ ְ
ֵ
ווֹנוֹתינוּ ָה ַר ִּבים נֶ ְע ַלם ֵמ ִא ָּתנוּ וְ א
ֵ
ׁידּוּ"ֲ ,א ָבל ַּב ֲע
ִש
ׁמע
נֵ ַדע ֵאיִ ל ְמצא ֶאת ַה ַּב ַעל ַּד ַעת ַה ָּקדוֹשׁ ַה ֶּזה וְ ִל ְש ַ
תּוֹרה ִמ ִּפיו ,וְ ַע ָּתה ֵמ ַאיִ ן יָ בא ֶעזְ ֵרנוַּ ,על ֵּכן ֵעינֵ ינוּ
ָ
וּמזַ ֵּוג זִ וּוּגִ ים,
ׁב ְ
יוֹש
ְתלוּיוֹת ֵא ֶליְ ל ַבד ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ֵ
יכים ִל ְמצוֹא זִ וּוּגָ ם,
ְׂר ֵאל ַה ְּצ ִר ִ
ׁת ְחמל ַעל ָּכל ַע ְּמ יִ ש ָ
ֶש ַּ
ׁמיִ ם
ׁלח ְל ָכל ֶא ָחד ְמ ֵה ָרה זִ וּוּגוֹ ֶה ָהגוּן לוֹ ִמן ַה ָּש ַ
וְ ִת ְש ַ
יק ַּים
הוֹעיל ,וִ ֻ
וּל ִ
ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ִת ְהיֶ ה ִּכ ְרצוֹנוֹ וְ ִת ְהיֶ ה לוֹ ְל ֵעזֶ ר ְ
ׁה ָמ ָצא טוֹב
"מ ָצא ִא ָּש
יכים ִל ְמצוֹא זִ וּוּגָ ם ָ
וּב ָכל ַה ְּצ ִר ִ
בּוֹ ְ
וַ ָּי ֶפק ָרצוֹן ֵמיְ הוָ ה".
אות תצג
וּמ ִּביט ַעד סוֹף ָּכל
צוֹפה ַ
ָאדוֹן יָ ִחידָ ,מ ֵלא ַר ֲח ִמיםֶ ,
ַהדּוֹרוֹתַ ,ה ְמנַ ֵהג
יּוֹתיו ְּב ַר ֲח ִמים,
וּב ִר ָ
עוֹלמוֹ ְּב ֶח ֶסד ְ
ָ
ׁל נַ ֲע ֵרי
עוּרים ֶש
חוּס וְ ַר ֵחם וַ ֲחמל ַעל יְ ֵמי ַה ְּנ ִ
יענוּ נָ א ֶאת
הוֹד ֵ
ְׂר ֵאל ,וְ ִ
ַע ְּמֵּ בית יִ ש ָ
ְּד ָר ֶכיֵ ,אי נִ זְ ֶּכה ָל ַד ַעת ִל ְמצוֹא
ׁל ָּכל ַה ְּתלוּיִ ם
זִ וּוּגָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי ֶש
כח וּזְ כוּת
ׁב ַ
ָּבנוּ זַ ֵּכנוּ וְ ָעזְ ֵרנוּ ֶש ְּ
דוֹלים ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים
יקים ַה ְּג ִ
ַה ַּצ ִּד ִ
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ׁל ָּכל
ׁהם ַה ַּד ַעת ַה ָּקדוֹשׁ ֶש
ֶש ֵ
ׁיכוּ
ׁר ִה ְמ ִש
עוֹלמוֹתֲ ,א ֶש
ָה ָ
וְ גִ לּוּ ַּד ַעת ָּגדוֹל וְ נִ ְפ ָלא ֶּב ֱא ֶמת
כוּתם
כחם וּזְ ָ
עוֹלם ַה ֶּזהְּ ,ב ָ
ַּגם ָּב ָ
ׁל ָּכל
נִ זְ ֶּכה ְמ ֵה ָרה ִל ְמצא ַּבת זִ וּוּגָ ם ֶש
ּׂיאם
ְׂר ֵאל ,וְ נִ זְ ֶּכה ְל ַה ִש ָ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ַע ְּמֵּ בית יִ ש ָ
ׁלוֹם וְ ִת ְהיֶ ה
וּל ָש
רוּכים ְ
טוֹבים ֲא ִ
ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ָּזל טוֹב ְל ַח ִּיים ִ
ׁלוֹםַ ,רק
ִּכ ְרצוֹנוֹ ,וְ א ִת ְהיֶ ה ְמנַ ֶּג ֶדת ֵא ָליו ְּכ ָלל ַחס וְ ָש
וּב ָט ֳה ָרה ִּכ ְרצוֹנְ ֶּ ב ֱא ֶמת
ׁה ְ
ׁלוֹם ִּב ְקדֻ ָּש
יָ דוּרוּ ְּב ַא ֲה ָבה וְ ָש
קדשׁ
ׁמוֹר ֶאת ַה ְּב ִרית ֶ
ְׂר ֵאל ִל ְש
וְ יִ זְ כּוּ ָּכל ַע ְּמֵּ בית יִ ש ָ
תּוֹרה ּ ֻכ ָּלהּ ְּתלוּיָ ה
ׁר ָּכל ַה ָ
דוֹלה ֶּב ֱא ֶמתֲ ,א ֶש
ׁה גְ ָ
ִּב ְקדֻ ָּש
ׁל ָּכל ָא ָדם ְּבזֶ ה
ירה ֶש
ָּבזֶ ה ,וְ הוּא ִע ַּקר ַה ִּנ ָּסיוֹן וְ ַה ְּב ִח ָ
ׁים
דוֹש
ית ָלנוּ ַעל יְ ֵדי ֲח ָכ ֶמיַ ה ְּק ִ
ׁר ִּג ִּל ָ
עוֹלםַּ ,כ ֲא ֶש
ָה ָ
וּבנוֹת
ׁתּוֹ ָּבנִ ים ָ
הוֹליד ֵמ ִא ְש
וְ יִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְל ִ
עוֹלם ,וְ כֻ ָּלם יִ ְהיוּ ַח ִּיים וְ ַק ָּי ִמים
דוֹרי דוֹרוֹת ַעד ָ
דּוֹרוֹת וְ ֵ
טוֹבים וְ יַ ִּכירוּ
ׁנִ ים ִ
אר יָ ִמים וְ ָש
וּליִ ְר ָא ְתְ ל ֶ
בוֹד ְתְ 
ַל ֲע ָ
ׁר ָּב ֶהם
יקיָ ה ֲא ִמ ִּת ִּיים ֲא ֶש
אוֹת וְ ֶאת ְּגדֻ ַּלת ַצ ִּד ֶ
וְ יֵ ְדעוּ ְ
ׁאירוּ ָּכל
ׁה ְש ִ
ָּב ַח ְר ָּת ,וְ יִ ְת ַּג ֶּלה ָל ֶהם ַה ַּד ַעת ַה ָּקדוֹשׁ ֶש ִ
עוֹלם.
יקים ָּבזֶ ה ָה ָ
ַה ַּצ ִּד ִ
אות תצד
ווֹנוֹתינוּ
ֵ
ִׂית ָלנוּ וְ א ַכ ֲע
עוֹלם א ַכ ֲח ָט ֵאינוּ ָעש ָ
ׁל ָ
ִרבּוֹנוֹ ֶש
וּש ַ
גָ ַמ ְל ָּת ָע ֵלינוּ ,גַ ם ַע ָּתה חוּס וַ ֲחמל ָע ֵלינוְּ ,
ׁמע ְּת ִפ ָּל ֵתנוּ,
ווֹנוֹתינוּ ְמ ֵחה וְ ַאל ַּת ִּביט
ֵ
וְ ַה ְס ֵּתר ָּפנֶ יֵ מ ֲח ָט ֵאינוּ וְ ָכל ֲע
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים
ַעל ַמ ֲעשֵׂינוַּ ,רק ַּת ִּביט ַעל זְ כוּת ַה ַּצ ִּד ִ
יהם
ימי ַד ְע ֵּת ֶ
ׁר ֵמ ֵ
יהם ְּב ָכל ֵעתֲ ,א ֶש
סוֹמ ִכים ֲע ֵל ֶ
ׁאנוּ ְ
ֶש ָ

יהם
וּמ ִּפ ֶ
שׁוֹתין ִ
ִ
ַה ָּקדוֹשׁ ָאנוּ
ָאנוּ ַח ִּייןַ ,עד ַהיּוֹם ַה ֶּזה וְ ַעל
ְׂר ֵאל
יְ ֵדי זֶ ה יִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד ִמ ִּיש ָ
וּת ַמ ֵּלא
ִל ְמצוֹא זִ וּוּגוֹ ָה ֲא ִמ ִּתי ְמ ֵה ָרה ְ
ׁר
לוֹתנוּ ְּב ַר ֲח ִמיםְּ ,ככל ֲא ֶש
ׁא ֵ
ָּכל ִמ ְש ֲ
ׁא ְל ִּתי ֵמ ִא ְּתַּ ב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַּב ַעל ַה ֶח ְמ ָלה ַּב ַעל
ָש ַ
רוּע
ׁגם ָּג ַ
ַה ֲחנִ ינָ ה ִּכי ַר ֲח ֶמי א ָכ ִלים ,וְ ַא ָּתה ָח ֵפץ ֶש ַּ
אוֹתַ על ָּכל ַהטּוֹב וְ ַה ֶח ֶסד,
וּפחוּת ָּכמוֹנִ י ָּכמוֹנִ י ,יְ ַב ֵּקשׁ ְ
ָ
ׁא ָּתה
וּמ ִטיב ַלכּל ,וְ זֶ ה ִע ַּקר ְּגדֻ ָּל ְתְּ כ ֶש ַ
ִּכי ַא ָּתה טוֹב ֵ
וּב ְפ ַרט ִעם ָרחוֹק
חוֹקים ִמ ְּמִ 
עוֹשֶׂה ֶח ֶסד נִ ְפ ָלא ִעם ָה ְר ִ
וּמ ַר ֵחם
ׁאינוֹ ָראוּי ָלחוֹןְ ,
ָּכמוֹנִ יִּ ,כי ַא ָּתה חוֹנֵ ן ֶאת ִמי ֶש ֵ
רוֹאה ְּב ָכל ֵעת
ׁאנִ י ֶ
וּב ְפ ַרט ֶש ֲ
ׁאינוֹ ָראוּי ְל ַר ֵחם ִ
ַעל ִמי ֶש ֵ
ׁר ַא ָּתה ַמ ְפ ִליא
ֶאת ָּכל ַה ֲח ָס ִדים וְ ַהטּוֹבוֹת וְ ַה ִּנ ְפ ָלאוֹת ֲא ֶש
"כי ַח ְס ְּד
ׁעה ִּ
וּב ָכל ָש ָ
וּב ָכל ֵעת ְ
ַח ְס ְּדָ ע ַלי ְּב ָכל יוֹם ְ
"ח ְס ְּדָּ גדוֹל
ׁאוֹל ַּת ְח ִּת ָּיה" ַ
ׁי ִמ ְּש
ָּגדוֹל ָע ָלי וְ ִה ַּצ ְל ָּת נַ ְפ ִש
"כי גָ ַבר ָע ֵלינוּ ַח ְסדּוֹ
וּמ ְס ָּפרִּ ,
ׁעוּר וָ ֵע ֶרִ 
ָע ָלי" ְּב ִלי ִש
עוֹלם ַה ְללוּיָ הּ" ַעל ֵּכן ָמ ָצא ַע ְב ְּדֶ את
וֶ ֱא ֶמת יְ הוָ ה ְל ָ
קוֹתי
ִלבּוֹ ְל ִה ְת ַח ֵּנן ְל ָפנֶ יַ על ָּכל ֵא ֶּלהִּ ,כי א ַעל ִצ ְד ַ
כּח
ֲאנִ י ַמ ִּפיל ְּת ִח ָּנ ִתי ְל ָפנֶ יִּ כי ַעל ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִּבים וְ ַעל ַ
וּמזַ ִּכים ֶאת ָה ַר ִּבים,
זּוֹכים ְ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים ַה ִ
וּזְ כוּת ַה ַּצ ִּד ִ
אוֹתי
ׁיע ַּגם ִ
הוֹש ַ
כוּתם ַמ ְס ִּפיק ַּגם ָע ַליְ ,ל ִ
כּחם וּזְ ָ
ׁר ָ
ֲא ֶש
עוֹלם
ְׂר ֵאל ַעד ָ
וְ ֶאת זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי וְ ָכל ַע ְּמֵּ בית יִ ש ָ
נּוֹרא
ַׁ ה ָּגדוֹל וְ ַה ָ
ׁם ָק ְד ְש
עוֹלם ִּכי ְב ֵש
ׁב ָ
ְּב ָכל ַהיְ שׁוּעוֹת ֶש ָּ
ישׁוּע ֶת" ,יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי
ְׂמ ָחה ִּב ָ
ילה וְ נִ ש ְ
ָּב ָט ְחנוּ ,נָ גִ ָ
גוֹא ִלי"ָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן.
צוּרי וְ ֲ
ִפי וְ ֶהגְ יוֹן ִל ִּבי ְל ָפנֶ י יְ הוָ ה ִ

"על ידי תפילה בכוח זוכה לזיווגו"
"מי שקשה לו למצוא זיווגו ,יאמר בכוונה שירת הים" )ספר-המידות חיתון א'(
"מי שקשה לו למצוא זיווגו ,ירגיל את עצמו לקרות בקרבנות הנשיאים" )ספר המידות ,חיתון ו'(
"על ידי הלל והודאה לשם יתברך ועל ידי לימוד הלכות ,זוכין למצא
זיווגם האמיתי של כל הצריכים למצוא זיווגם" )ליקוטי עצות ,חיתון ה'(
)ליקוטי עצות ,חיתון א'(
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