
                                                                                                        

לקוטי הלכות חו"מ - הלכות מתנה הלכה ה: 

י  ה, ּכִ דָ קֵ עֲ ת הָ עַ ׁשְ ק ּבִ חָ צְ יִ ם וְ הָ רָ (מז) וְזֶה ּבְחִינַת הַּנִּסָיֹון ׁשֶל ַאבְ
י  פִ י לְ ה, ּכִ דָ קֵ עֲ יֹון הָ סְ ל נִ ׁש ׁשֶ עַ רַ ל הָ דֶ ל ּגֹ ם עַ עֹולָ יֹות הָ ׁשְ דּועַ קֻ יָ
י  ה, ּכִ אֹורָ כְ ְך לִ ל ּכָ דֹול ּכָ יֹון ּגָ ּסָ ה נִ ין זֶ ם אֵ הָ רָ ל ַאבְ תֹו ׁשֶ קָ דְ ל צִ דֶ ּגֹ

ר לֹו  אמַ ּיֹ ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ יֹון זֶ ּסָ נִ דּו ּבְ מְ עַ ים יַ ׁשּוטִ ים ּפְ ׁשִ נָ ם אֲ ּגַ נּו ׁשֶ ה לָ מֶ דְ נִ
יו  רָ בָ ם ּדְ ּיֵ קַ אי יְ ּדַ וַ ידֹו ּבְ חִ נֹו יְ ת ּבְ ט אֶ חֹ ׁשְ רּוׁש לִ פֵ ְך ּבְ רַ ּבָ תְ ה' יִ

יו  ּדֹותָ ר מִ ר ַאחַ הֵ רְ ֹּלא הִ ה ּׁשֶ ה מַ יָ יֹון הָ ּסָ ּנִ ר הַ ּקַ ְך עִ הּו. אַ טֵ חֲ ׁשְ יִ וְ
ה  כָ רָ בְ ם לִ רֹונָ כְ ינּו זִ ּבֹותֵ י רַ רֵ בְ דִ ן ּבְ ּמּובָ כַ ה וְ ּזֶ א מִ ּמּובָ כַ ְך וְ רַ ּבָ תְ יִ

יָך  נֶ פָ י לְ תִ יחָ ׁש שִֹ רֵ פָ ְך אֲ ר ּכָ ר ַאחַ ָאמַ ה ּׁשֶ ּמַ "י מִ ׁשִ רּוׁש רַ פֵ א ּבְ ּומּובָ
י  ּתָ לִ רְ ְך ָאמַ ר ּכָ ַאחַ ע וְ רַ ָך זָ א לְ רֵ ּקָ ק יִ חָ צְ יִ י בְ י ּכִ ּתָ לִ רְ מֹול ָאמַ תְ אֶ

ר  ּקַ ה עִ יָ ה הָ ּזֶ קֹומֹות ׁשֶ ָאר מְ ּׁשְ ה ּומִ ּזֶ ן מִ כּו'. מּובָ ה וְ עֹולָ לֹותֹו לְ עֲ הַ לְ
י  נִ אֲ סּוק וַ ל ּפָ ה עַ כָ רָ בְ ם לִ רֹונָ כְ ינּו זִ ּבֹותֵ רּו רַ ָאמְ מֹו ׁשֶ ּלֹו ּוכְ יֹון ׁשֶ ּסָ ּנִ הַ
ה  ן הּוא מַ יכָ ה הֵ אֶ רְ "י, אֶ ׁשִ רּוׁש רַ פֵ א ּבְ ה ּומּובָ ד ּכֹ ה עַ כָ לְ ר נֵ עַ ּנַ הַ וְ
ֹלא  ה וְ מּונָ אֱ ק ּבָ ּזֵ חַ תְ ם הִ הָ רָ ל ַאבְ בָ ָך. אֲ עֲ רְ ה זַ יֶ הְ ה יִ י ּכֹ ר לִ ָאמַ ּׁשֶ

אי  ּדַ וַ יו, ּבְ כָ רָ ין ּדְ בִ י מֵ ינִ אֵ י ׁשֶ ל ּפִ ר, ַאף עַ ָאמַ יו וְ ּדֹותָ ר מִ ר ַאחַ הֵ רְ הִ
ת  ֹות אֶ שֹ עֲ ב לַ ּיָ חֻ י מְ נִ אֲ י ה' וַ כֵ רְ ין ּדַ בִ הָ ר לְ ׁשָ פְ י אֶ אִ ה ׁשֶ ּדָ ּמִ ְך הַ ּכָ
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲאנִי ַמֲאִמין ֶׁשה'  ה וְ יטָ חִ ׁשְ י לִ ידִ חִ י יְ נִ יְך ּבְ הֹולִ י לְ ּלִ ׁשֶ
יְִתָּבַרְך יְַקּיֵם ָּכל ְּדָבָריו ֶׁשִהְבִטיָחנִי, ִּכי ְּדָרָכיו ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין 

א ֶאָחד. ּוְכמֹו  ֵֹ ְּכָלל, ִּכי הּוא יָכֹול ַלֲעשֹֹות ְׁשנֵי ֲהָפִכים ְּבנֹוש
ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָּבֶזה ַהְרֵּבה.


