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ַרַ ָׁ ּיוַ ַתַהְכש  ֱאמּונַַָׁתַמֲעש ִׂ ַההָׁ
ַ

:ביַהַמֲעש ַ   

ּלוַּ" ֳַַאפִׂ ֶרץַַעלַַהמּוַנחַַקש  "ַהאָׁ  

ר ּקַ ל ְלַהֲאִמין: ֱאמּוָנה הּוא עִׂ ּכָ ֶׁ  - ּוְמֹאְרעֹוָתיו ַהְנָהגֹוָתיו ש 

א ַהּכ ל ּתוַ  ּבָׁ אִׂ ַרךְַ מ  ְתּבָׁ ה יִׂ חָׁ ּגָׁ ְ ַהש  רַָׁ ּבְ יּפְ יר ְוָהָיה. תטִׂ  ַמה ַמְזּכִ
 ֶׁ תּובש  ְגָמָרא ּכָ א{: א"ע כד מכות} ּבִ ֱעִמיָדן ֲחַבּקּוק ּבָ , ַאַחת ַעל ְוהֶׁ

ֱאַמר ּנֶׁ ֶׁ יק {:ב חבקוק} ש  ֱאמּוָנתוֹ  ְוַצּדִ  .ִיְחיֶׁה ּבֶׁ

י, ֶוֱאמּונָׁה ֱאֶמת {:דערבית ש"ק סוף} אֹוְמִרים ְוָאנוּ  ר ִמי ּכִ ַדּבֵּ ּמְ ֶׁ  ש 

ת םבְּ  ֱאמּוָנה לוֹ  ְויֵּש   ִיםלָ ַרגְ  לוֹ  יֵּש   - ֱאמֶׁ ֵּ ַרךְ  ַהש ּ ין ַמה .ִיְתּבָ אֵּ ֶׁ  ש ּ

ן ר ִמי ּכֵּ אֹומֵּ ֶׁ ר ש ּ קֶׁ ֶׁ מוֹ . ש  ַתב ּכְ ּכָ ֶׁ ְקָרִנים :ָהַרב ש  ַ דֹוִלים ַהש ּ  יֵּש   ַהּגְ

ם י ָלהֶׁ ן. ָזָרה ֲעבֹוָדה ִהְרהּורֵּ ָמָרא ָאַמר ָלכֵּ  {:א"ע כד מכות} ַהּגְ
ֱעִמיָדן י, ְוהֶׁ ּמִ ֶׁ ּיֵּש   ש  ֶׁ אי - ָנהמוּ אֱ  לוֹ  ש  ַוּדַ ר ּבְ תאֱ  אֹומֵּ ן .מֶׁ  יֵּש   ָלכֵּ

 .ַרְגִלין ַעל ַהֲעָמָדה לוֹ 

יךְַ רִׂ ל ְוצָׁ ּל  ְתּפַ ָאָדם ,ֱאמּונָׁה ַעל ְלהִׂ ֶׁ  :ְלַהֲאִמין ָצִריךְ  ש 

 ֶׁ ילוַּש  ַ ֲאפִׂ ּנָׁח ַקש  ֶרץ ַעל ַהּמֻּ אָׁ ַרת הּוא - הָׁ ְגז  ם ּבִׂ ַרךְַ ַהש ּ  ְתּבָׁ  יִׂ

ַזר ּגָ ֶׁ ח ִלְהיֹות ש  ם ֻמּנָ ָ ּיֵּ , ש  ֶׁ ָחה ש  ש  ּגָ ְ ָרִטית ַהש  יךְַ ּפְ א א  הֵּ ַחת ּתְ  ֻמּנַ
ָצווֹ  ִעם  .ְלָכאן אוֹ  ְלָכאן תַהּקְ

ת עֵּ ּנֹוַסַעת ּבְ ֶׁ ן ָמְלָאה ֲעָגָלה ש  בֶׁ ָחד ְוַקש  , ּתֶׁ ל אֶׁ י נֹופֵּ  ֲאחֹורֵּ
ַמִים ִמן ַמְכִריִזין – ָהֲעָגָלה ָ יזֶׁה ַעל ַהש ּ ִדּיּוק ֹוםָמק אֵּ  ִיּפֹול ּבְ
ש    .ַהּקַ
ן ר ְוכֵּ ֶׁ ֲאש  לנוֹ  ּכַ ה פֵּ ָהִאיָלן ָעלֶׁ ה ּכֹל ַעל ְגַזרנִ  – מֵּ ה ָעלֶׁ  ַוֲעלֵּ

יזֶׁה אֵּ ֹר ְזָמן ּבְ ְנש  יזֶׁה ְוִתּפֹל ּתִ ּפֹל ָמקֹום ּוְבאֵּ  :ּתִ
 שמות' ופר ולא כג או לך לך' ופר קכב אות בראשית' פר ת"עה ט"בעש ספר] 

 [ג אות ת"השי עבודת דרכי ו שער פינחס אמרי' וס יז אות
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