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מעלת קריאת שמע בשמחה
ֵמָאה  ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ִמּכֶ ְוָרְדפּו  ֶלָחֶרב.  ִלְפֵניֶכם  ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ם  ּוְרַדְפּתֶ
פּו ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב. ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם  ם ְרָבָבה ִיְרּדֹ ּוֵמָאה ִמּכֶ
ֶכם. )ויקרא כו  ִריִתי ִאּתְ יִתי ֶאְתֶכם ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ּבְ ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם ְוִהְרּבֵ
נּו ָהֲאִר”י  דֹוׁש )ח”ג ריא:( ּוְבִדְבֵרי ַרּבֵ ַהר ַהּקָ ּזֹ תּוב ּבַ ּכָ א ִלְרֹמז ַמה ׁשֶ ז-ט(. ּבָ

ּפֹות  ִמּטִ ְבָרִאים  ַהּנִ יִקין  ּזִ ַהּמַ ָכל  ּדְ ז(,  ַז”ל )שער הכונות דרושי הלילה דרוש 
הֹוְרָגם  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְוקֹוֵרא  ְתׁשּוָבה  ּבִ חֹוֵזר  ׁשֶ ּכְ ָאָדם  ְקִרי, 
לֹום )תהלים  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ַמע. ְוַעל ֶזה ָאַמר ּדָ ל ְקִריַאת ׁשְ ֶחֶרב ׁשֶ ּבַ
ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ִהיא  ָיָדם’,  ּבְ יִפּיֹות  ּפִ ְוֶחֶרב  ְגרֹוָנם  ּבִ ֵאל  ‘רֹוְממֹות  ו(  קמט 

ְרָבבֹות  ה  ְוַכּמָ ָידֹו  ּבְ יִפּיֹות  ּפִ י  ּתֵ ׁשְ ל  ׁשֶ ֶחֶרב  אֹוֵחז  ִאּלּו  ּכְ ַהּקֹוְרָאּה  ל  ּכָ ׁשֶ
ּגֹוִים’, ֵהם  ּבַ ְנָקָמה  ‘ַלֲעׂשֹות  ם )שם פסוק ז(  ְמַסּיֵ ּדִ ְוַהְינּו  ַלְיָלה,  ָכל  ּבְ הֹוֵרג 

ּפֹות ]וכו’[: ְבְראּו ִמן ַהּטִ ּנִ יִקים ׁשֶ ּזִ ַהּמַ
ְיֵדי  ְבְראּו ַעל  ּנִ ׁשֶ יִקין  ּזִ ַהּמַ ם ֶאת ֹאְיֵביֶכם, ֵהם  אן ּוְרַדְפּתֶ ּכָ ָאַמר  ְוֶזהּו ׁשֶ
ִביל ‘ֶחֶרב’  ׁשְ ו ְוָנְפלּו ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב, ּבִ ּפֹות ְוֵהם ְלאֹוְיִבים ָלֶכם, ַעְכׁשָ ַהּטִ

ה: ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל ְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

הקורא קריאת שמע כראוי יש לו שמחה רבה
ָאְמרּו  ֶ א ִלְרֹמז ַמה ּשׁ ה ֵמָאה, ּבָ ָ ם ֲחִמּשׁ ָאַמר ַאֲחֵרי ֶזה ְוָרְדפּו ִמּכֶ ְוֶזהּו ׁשֶ
בֹות  ּתֵ סֹוֵפי  ד(,  ו  )דברים  ‘ֶאָחד’  ִעם  ַמע’  ’ׁשְ ּדִ רלו:(,  )ח”ג  דֹוׁש  ַהּקָ ַהר  ּזֹ ּבַ
ַהּקֹוֵרא  ּדְ ַמח’,  ‘ֶאׂשְ אֹוִתּיֹות  הּוא  בֹות  ֵמַהּתֵ ָאר  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ֵעד,  ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ו נּוַכל  רּוְך הּוא. ְוַעְכׁשָ דֹוׁש ּבָ ְמָחה ִעם ַהּקָ ָראּוי ֵיׁש לֹו ׂשִ ַמע ּכָ ְקִריַאת ׁשְ
ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ לֹו  ֵיׁש  ָראּוי  ּכָ ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא  ּדְ לֹוַמר, 
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִנְקַמת ָהאֹוֵיב, ּכְ ְמָחה ּכְ ֵאין ׂשִ י ָרָעתֹו, ּדְ ׁשֵ הֹוֵרג אֹוְיָביו ְמַבּקְ ׁשֶ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ה  ְוִהּנֵ קיג:(.  לט:,  לז:,  )סנהדרין  ה’  ִרּנָ ִעים  ְרׁשָ ‘ּוַבֲאֹבד  י(  יא  )משלי 

ַהְינּו  ְמָחה’, ּדְ ּה ‘ׂשִ ה ְקֵרי ּבֵ ָ ם ֲחִמּשׁ ָאַמר ְוָרְדפּו ִמּכֶ ְמָחה’, ְוֶזהּו ׁשֶ אֹוִתּיֹות ‘ׂשִ
ַכּלּו ָהאֹוְיִבים: ְמָחה, ּתְ ּה ׂשִ תּוב ּבָ ּכָ ַמע ׁשֶ ְקְראּו ְקִריַאת ׁשְ ּתִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

בזכות השמחה בקריאת שמע הורג יותר מזיקים
ַמע’  ‘ׁשְ ַבת  ּתֵ ה סֹוף  ִהּנֵ ּדְ ִלְרֹמז,  א  ּבָ ׁשֶ ר  פּו. ֶאְפׁשָ ם ְרָבָבה ִיְרּדֹ ִמּכֶ ּוֵמָאה 
ַבת ‘ָוֶעד’ ד’. ִנְמָצא,  רּוְך’ כ’, ְוסֹוף ּתֵ ַבת ‘ּבָ ַבת ‘ֶאָחד’ ד’, ְוסֹוף ּתֵ ע’, ְוסֹוף ּתֵ
ָבה ָהַאֲחרֹוָנה  סּוק ִראׁשֹון, ִעם סֹוף ּתֵ ַבת( ּפָ ל )ּתֵ ָבה ]ִראׁשֹוָנה[ ׁשֶ סֹוף ּתֵ
בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ רּוְך  ‘ּבָ הּוא  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ סּוק  ַהּפָ ַנִמי  ְוֵכן  סּוק[,  ]ַהּפָ ָבה(  )ַהּתֵ ל  ׁשֶ
ֵני  ׁשְ ִעם  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ל  ׁשֶ חּוד  ַהּיִ ר  ִעּקַ ֵהם  ׁשֶ ָוֶעד’  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותֹו 
ַהּלֹוֵמד  אֹו  ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ אֹו  ְצָוה  ַהּמִ ה  ָהעֹוׂשֶ ה,  ְוִהּנֵ ק’.  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ּכֹוְלִלים 
ִביל  ׁשְ ָכר נֹוָסף ּבִ ָברֹו, ֵיׁש לֹו ׂשָ ם ּדְ ָכה ְלַקּיֵ ּזָ ְמַחת ה’ ׁשֶ ׂשִ ֵמַח ּבְ ּתֹוָרה ְוׂשָ
ם  אן, ְוָרְדפּו ִמּכֶ א ִלְרֹמז ּכָ ּבָ ַעְצמֹו. ְוֶזה ׁשֶ ָבר ּבְ ַכר ַהּדָ ְמָחה, חּוץ ִמּשְׂ ַהּשִׂ
ְמחּו  ׂשְ ּתִ ְמָחה ׁשֶ ִביל ַהּשִׂ ׁשְ ָנה, ּבִ ּוָ ַתְבנּו, ְוַהּכַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה’ ּכְ ה ִהיא ‘ׂשִ ָ ֲחִמּשׁ
ִהיא  ׁשֶ ַעְצָמּה  ִריָאה  ַהּקְ ִביל  ּוִבׁשְ אֹוְיִבים.  ֵמָאה  פּו  ְרּדְ ּתִ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ
ם  ִמּכֶ ּוֵמָאה  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  ְרָבָבה,  פּו  ְרּדְ ּתִ ַתְבנּו,  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָאה  ּבְ ְרמּוָזה 

ּפֹות,  ַהּטִ ל  ׁשֶ יִקין  ּזִ ַהּמַ ֵהם  ֹאְיֵביֶכם,  ְוָנְפלּו  ּוָבֶזה  פּו.  ִיְרּדֹ ְרָבָבה 
ַמע: ל ְקִריַאת ׁשְ ִביל ַהֶחֶרב ׁשֶ ׁשְ ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב, ּבִ

)פיתוחי חותם פרשת בחוקותי(

חשיבות הדיבור ושמירת הפה
ת ַלה’ )ויקרא כז  ְנָפׁשֹ ָך  ֶעְרּכְ ּבְ ֶנֶדר  ַיְפִלא  י  ּכִ ָרֵאל ִאיׁש  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר ֶאל  ּבֵ ּדַ
ר ֶנֶדר’  י ִיּדֹ י ַיְפִלא, ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ִאיׁש ּכִ אי ָקָאַמר ּכִ ק ַאּמַ ב(. ֵיׁש ְלַדְקּדֵ
ָאמֹור  ה  ִהּנֵ ּדְ ִלְרֹמז,  ר  ְוֶאְפׁשָ ג(.  ל  )במדבר  ַמּטֹות  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְהֶיה ָהָאָדם  ּיִ ָעְלָמא, ַעד ׁשֶ ְדָבִרים ּבְ ָגם ֵיׁש ּבִ ֹיאַמר ָהָאָדם ַמה ִחּיּוב ּוַמה ּפְ
ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ּמֹוִעיל  ַמה  ב,  ִיְתַחּיֵ ֶנֶדר  ְוִאם  יו,  ּפִ ִאְמֵרי  ּבְ ד  ִנְלּכָ
ׁש  ּמָ ּבּור ַמה ּמַ ב ָעָליו, ֲאָבל ַהּדִ ה ִיְתַחּיֵ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ָלָמא ַהּמַ ׁשְ ׁש, ּבִ ַמּמָ
ם,  ְרׁשָ ְוׁשָ ָבִרים  ּדְ ל  ׁשֶ ָרן  ִעּקָ ָלנּו  ְלַגּלֹות  ַהּתֹוָרה  ָאה  ּבָ ָלֶזה  ָבִרים.  ּדְ ּבַ ֵיׁש 
ה  ֻעּלָ ה ּפְ דֹול ְלֵאין ֵקץ ְועֹוׂשֶ ׁש ּגָ יו ֵיׁש ּבֹו ַמּמָ ָאָדם מֹוִציא ִמּפִ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ּדְ
ּבּור  ּדִ ּבַ ָהָאָדם  ַזְלֵזל  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ ְוהּוא,  ָרע.  ּוֵבין  ין טֹוב  ּבֵ ְלַמְעָלה,  דֹוָלה  ּגְ
ׂש, ְוֶזה ּגֹוֵרם ְלָהָאָדם  ֵאינֹו ִנְתּפָ ָבר ׁשֶ ָהֵוי ּדָ ּום ּדְ ׁש, ִמּשׁ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ְואֹוֵמר ׁשֶ

ׂש: ְתּפָ ָדָבר ַהּנִ יׁש ַרק ּבְ ה ָעָליו ְוֵאינֹו ַמְרּגִ ַרּבָ ּסּות ַהֹחֶמר ׁשֶ ֵמֲחַמת ּגַ
ּבּור  ַהּדִ ר ׁשֶ ִנּכָ ּבֹו  ין ֵעיֵנינּו, ׁשֶ ּבֵ רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ דֹול ָנַתן ַהּקָ ּגָ ָבר  ּדָ ָאֵכן 
נּו,  ִקְרּבֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ָפׁשֹות ׁשֶ ׁש, ְוֵהם ַהּנְ דֹול ְוֵיׁש ּבֹו ַמּמָ ָבר ּגָ ּדָ
הּוא  ָפׁשֹות  ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ׁשּות  ּמָ ְוַהּמַ ָלל,  ּכְ ׂש  ִנְתּפָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָבר  ּדָ רּוָחִנּיּות  ְוֵהם 
ֵאין ּבֹו  ׁש, הּוא ׁשֶ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ְרֶאה ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ּנִ ִרי, ְוַהּגּוף ׁשֶ ׁש ָהִעּקָ ַמּמָ
ם  ֶהם, ּגַ דֹול ּבָ ׁש ּגָ ׂש, ְורּוָחִני, ּוַמּמָ ֵאינֹו ִנְתּפָ ָבר ׁשֶ ָפׁשֹות ּדָ ַהּנְ ׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ַמּמָ

ּבּור: ִקיׁש ַלּדִ ָפׁשֹות ּתָ ן, ּוִמן ַהּנְ ּבּור ּכֵ ַהּדִ
ֶדר, ְואֹוֵמר  ֵעיָניו ִעְנַין ַהּנֶ א ּבְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ י ַיְפִלא ֶנֶדר, ּדְ ָאַמר ִאיׁש ּכִ ְוֶזהּו ׁשֶ
ב ָעָליו.  ׁש, ְוֵאיְך ֲאִני ֶאְתַחּיֵ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ָבר ׁשֶ ָעְלָמא הּוא ּדָ ּבּור ּבְ ֲהלֹא ּדִ
ָפׁשֹות, ַוֲהֵרי ֵעיֵנינּו  ּבּור ִעם ַהּנְ לֹוַמר ַהֲעֵרְך ַהּדִ ת, ּכְ ָך ְנָפׁשֹ ֶעְרּכְ ָלֶזה ָאַמר ּבְ
ׁש, הּוא  ּמָ ם הּוא ַהּמַ ׁשָ ׁש, ּוַמּמָ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ָבר רּוָחִני ׁשֶ ָפׁשֹות ּדָ ַהּנְ רֹואֹות ׁשֶ
י לֹא  בּועֹות, ‘ּכִ ְנָדִרים ּוׁשְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּבּור, ּוִמּכָ ּדִ ֵהר ּבַ ּבּור. ָלֵכן ִהּזָ ין ַהּדִ ַהּדִ

ָבר ֵריק הּוא’ )דברים לב מז(: ּדָ
)פיתוחי חותם פרשת בחוקותי(

זהירות בדיבור ושיחה בטלה
ֶלְך  ִוד ַהּמֶ ה ּדָ יָחִתי )תהלים קיט צז(. ִהּנֵ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך ּכָ ָמה ָאַהְבּתִ
ָראּוי  ִמיָרה ּכָ לֹום ֵמֹרב ַאֲהָבתֹו ֶאת ַהּתֹוָרה ָהָיה ׁשֹוֵמר ַעְצמֹו ׁשְ ָ ָעָליו ַהּשׁ
ָגם  ּפְ ה  ְיֵתָרה עֹוׂשָ יָחה  ׂשִ ּדְ ְיֵתָרה,  יָחה  ׂשִ ִהיא  ׁשֶ ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ יָחה  ׂשִ ּום  ִמּשׁ
ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְוָכל  מי”ז(  פ”ד  )אבות  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  א  ּנָ ַהּתַ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ּבָ
לֹום )משלי כא  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ָבִרים ֵמִביא ֵחְטא. ְוֵכן ָאַמר ַנִמי ׁשְ ּדְ
ּתֹוָרה )דברים ל יד(  תּוב ּבַ רֹות ַנְפׁשֹו’. ְוֵכן ּכָ ֵמר ִמּצָ יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹ ֵמר ּפִ כג( ‘ׁשֹ
ַהְינּו ֵאיָמַתי ‘ָקרֹוב  תֹו’, ּדְ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹ ָבר ְמֹאד ּבְ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ‘ּכִ
ִנים  ִנים ּוְמֻזּמָ יָך ּוְלָבְבָך’ ְמֻכּוָ ’ּפִ ְזַמן ׁשֶ תֹו’, ּבִ ָבר ְמֹאד’ ְותּוַכל ‘ַלֲעׂשֹ ֵאֶליָך ַהּדָ
ָך ְותֹוִציֵאם  ִלּבְ ֵטִלים ּבְ ָבִרים ּבְ ב ּדְ ֵ ה ְמַחּשׁ ְצֹות, ְוֵאין ַאּתָ י ִאם ַלּתֹוָרה ְוַלּמִ ּכִ
יָחה  ּלֹא יֹוִציא ׂשִ לֹום ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ה ָהָיה ִנְזָהר ּדָ ָבר ַהּזֶ ִפיָך. ּוַבּדָ ּבְ
י ּתֹוָרְתָך,  ָמה ָאַהְבּתִ ַהְינּו ּבְ י תֹוָרֶתָך, ּדְ ֱאַמר ָמה ָאַהְבּתִ ּנֶ יו. ְוֶזהּו ׁשֶ ְיֵתָרה ִמּפִ
ִריִכים ִלי ְלגּוִפי ְוַלֲהָנָאִתי ֲאִני ְמַמֵעט  ָבִרים ַהּצְ ּוֵמֹרב ַאֲהָבָתּה ַאף ּדְ
ֵחֶפץ  ִלי  ֵאין  י  ּכִ ִנְמָרץ,  ִקּצּור  ּבְ ִאם  י  ּכִ אֹוָתם  ְואֹוֵמר  ֶהם  ּבָ
יַחת ּתֹוָרְתָך, ְוִאם  ׂשִ יָחה ַאֶחֶרת זּוַלת ּבְ ׁשּום ׂשִ ְוָרצֹון ּבְ

›››



התשובה צריכה להיות מתוך ספרי מרן ה'אביר יעקב' זי"ע )או מתוך עלון זה(
בין שולחי התשובות תיערך הגרלה

על סידור לשחרית מתיבתא
בהוצאת "עוז והדר".

א  ּמָ ׁש ֲאִני ׁשֶ ְדָבִרים ֲאֵחִרים ֲאִפּלּו ֵהם ְלֹצֶרְך ַעְצִמי, חֹוׁשֵ ַאֲאִריְך ּבִ
ּום ָהִכי ֲאִני  ה, ִמּשׁ דֹוׁשָ יָחה ַהּקְ ח ׂשִ ּכַ ְוֶאׁשְ ין  יַחת ֻחּלִ ׂשִ ּבְ ְך  ׁשֵ ֶאּמָ
ִהיא  ר  ְוָהִעּקָ ַעְצִמי.  ְלֹצֶרְך  ֵהם  ֲאִפּלּו  ָבִרים  ַהּדְ יַחת  ׂשִ ּבְ ְמַמֵעט 

יַח: ּה ֵמׂשִ ל ַהּיֹום ֲאִני ּבָ ְוָקא, ּכָ יָחִתי ּתֹוָרְתָך ּדַ ׂשִ

שבח דוד היה שמיעט בשיחה אף שהיה מלך
ֱאַמר )דברים ו ז(  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֵאר ֵהיֵטב, ּכְ ּתֹוָרה ּבָ ָבר ֶזה ְמֹבָאר ּבַ ה ּדָ ְוִהּנֵ
ּוְבקּוֶמָך’,  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּתָ  ‘ְוִדּבַ
ְדָבִרים  ּבִ ְולֹא  ם  ּבָ ְרּתָ  ּבַ ּדִ ַהְינּו  ּדְ ה,  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ִהיא  ם’  ּבָ ְרּתָ  ‘ְוִדּבַ
ְוֵכיָון  יט:(.  )יומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵטִלים  ּבְ
ַעְצמֹו  לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ַח ּדָ ּבֵ ּתַ ַבח ֶזה ִמׁשְ ֶ ָהִכי הּוא ַמה ּשׁ ּדְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ יָחִתי, ּכָ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך ּכָ ְואֹוֵמר ָמה ָאַהְבּתִ
ְבחֹו  ׁשִ ר, ּדְ ם’ ְוכּו’. ְוֶאְפׁשָ ְרּתָ ּבָ ֱאַמר ‘ְוִדּבַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְך ִנְצַטּוּו ְוִנְזֲהרּו ּכְ ּכָ
ל ָעָליו  ָהָיה ֶמֶלְך, ְוָהָיה ֻמּטָ לֹום הּוא ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ׁשֶ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ָצִריְך  ּוְבֶהְכֵרַח  ָהל,  ַהּקָ ֹעל 
יָחה  ד ַלּשִׂ ֵדי ַלֲחֹזר ִמּיָ ְדָבָריו ּכְ ר ּבִ ָמר ּוְמַקּצֵ ְלָפָניו, ְוָהָיה ִנְזָהר ְוִנׁשְ
סֹוֵפי  ַהּיֹו’ם  ’ל  ּכָ תֹוָרֶת’ָך  ה  ְוִהּנֵ ַהּתֹוָרה.  יַחת  ׂשִ ִהיא  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָהָיה ֶמֶלְך,  ּום ׁשֶ ַח, הּוא ִמּשׁ ּבֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ַבח ׁשֶ ֶ ַהּשׁ בֹות ‘ֶמֶלְך’, ִלְרֹמז ּדְ ּתֵ

ַתְבנּו: ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ע”י תורה לשמה רוה”ק מגלה לו סתרי תורה
רּוַח  ָעה ּדְ ּפָ יַח’ ְלׁשֹון הֹוָפָעה ְוַהׁשְ ת ‘ׂשִ ִמּלַ ר ִלְרֹמז ּדְ ִאי ַנִמי, ֶאְפׁשָ
ְרֵפי  ׂשַ סֹוד  יַח  ׂשִ ֹנַעם  ‘ּכְ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ אֹוְמִרים  ָאנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶדׁש,  ַהּקֹ
ִוד  יַח’ ש’ ַח”י. ְואֹוֵמר ּדָ דֹוׁש )ח”א כה:( ָאַמר ‘ׂשִ ַהר ַהּקָ ּוַבּזֹ ֹקֶדׁש’. 
ה ְועֹוֵסק  הּוא אֹוֵהב ַהּתֹוָרה ַהְרּבֵ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ לֹום, ׁשֶ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ
מֹו  ּה ִנְפָלאֹות, ּכְ ׁש ּבָ ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ּוְמַחּדֵ ּלִ ֶזה ִמְתּגַ ָמּה, ּבָ ּה ִלׁשְ ּבָ
ה  לֹום )אבות פ”ו מ”א( זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ ָ א ָעָליו ַהּשׁ ּנָ ָאַמר ַהּתַ ׁשֶ
ר. ְוֶזהּו ָמה  ּבֵ ְתּגַ ַמְעָין ַהּמִ ה ּכְ ין לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ם ּוְמַגּלִ ְוכּו’, ּוְמַסּיֵ
ַהְינּו  יָחִתי, ּדְ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך. ּוֵמֹרב ַאֲהָבִתי אֹוָתּה ּכָ ָאַהְבּתִ
ין ִלי ָרֵזי ּתֹוָרה, ֲאִני  ּלִ ֶדׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּגַ י רּוַח ַהּקֹ ִהיא מֹוִפיָעה ּבִ
י  רּוׁש ִהיא מֹוִפיָעה ּבִ יָחִתי ּפֵ ר. ִנְמָצא ִהיא ׂשִ ּבֵ ְתּגַ ַמְעָין ַהּמִ ה ּכְ ַנֲעׂשֶ

ין ִלי ָרֵזי ּתֹוָרְתָך: ּלִ ְרֵפי ֹקֶדׁש, ּוָבֶזה ִמְתּגַ יַח סֹוד ׂשַ ׂשִ ּבְ

מרוב אהבת דוד לתורה לא פסק ממנה בכדי 
להתפלל

ְרָסא  ּגִ ֵסיק  ּפָ ְוָלא  נּותֹו  ֻאּמָ ּתֹוָרתֹו  ׁשֶ ִמי  ּדְ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ ַנִמי,  ִאי 

ָעָליו  ”י  ּבִ ָהַרׁשְ ַעל  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ִמן  טּור  ּפָ יּה,  ּמֵ ִמּפֻ
ָמה  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  יא.(.  )שבת  לֹום  ָ ַהּשׁ
ֲאִפּלּו  ה  ּנָ ִמּמֶ ּפֹוֵסק  ֵאיִני  אֹוָתּה,  ַאֲהָבִתי  ּוֵמֹרב  תֹוָרֶתָך,  י  ָאַהְבּתִ
דּוַע )ברכות כו:(,  ּיָ יָחה’ ּכַ ה ִנְקֵראת ‘ׂשִ ִפּלָ ִפּלֹות. ְוַהּתְ לֹׁש ּתְ ְזַמן ׁשָ ּבִ
ל ּתֹוָרה  יָחה ׁשֶ יַח ַהּשִׂ ַהְינּו ֵאיִני ַמּנִ יָחִתי, ּדְ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ ְוֶזהּו ּכָ
ִהיא  ה  ִפּלָ ְוַהּתְ יָחה  ׂשִ ִהיא  ַהּתֹוָרה  ּדְ ה,  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ יָחה  ׂשִ ּבְ ְועֹוֵסק 
ְלִמי  ירּוׁשַ ָאְמרּו ּבִ מֹו ׁשֶ יָחה. ּכְ ֵני ׂשִ יָחה ִמּפְ ִלין ׂשִ יָחה, ְוֵאין ְמַבּטְ ׂשִ
ֵני  ִמּפְ ינּון  ׁשִ ַמְפִסיִקין  ְוֵאין  ינּון  ׁשִ ְוֶזה  ינּון  ׁשִ ֶזה  ה”ב(  פ”א  )שבת 

ין  ּלִ ָמּה ִמְתּגַ ּה ִלׁשְ הּוא עֹוֵסק ּבָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּום ּדְ ַעם ִמּשׁ ינּון. ְוַהּטַ ׁשִ
דֹוָלה  רּוְך הּוא ֵיׁש לֹו ֲהָנָאה ּגְ דֹוׁש ּבָ ָאמּור, ְוַהּקָ לֹו ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּכָ
ים  ּה ִחּדּוׁשִ ׁש ּבָ ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ִאם ְמַחּדֵ ים ּבַ ׁשִ ְתַחּדְ ים ַהּמִ ִחּדּוׁשִ ּבַ
נּותֹו לֹא  ְהֶיה ּתֹוָרתֹו ֻאּמָ ן הּוא, ִאם ּתִ ּכֵ ֶרְך ָהֱאֶמת, ְוֵכיָון ׁשֶ ַעל ּדֶ
יָחִתי,  ׂשִ ִהיא  ַהּיֹום  ל  ּכָ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ה.  ִלְתִפּלָ ַהּתֹוָרה  ִמן  ִיְפֹסק 
ַעְצָמּה  ה ֵאיִני ּפֹוֵסק ִמן ַהּתֹוָרה, ַרק ַהּתֹוָרה ּבְ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ

ִתי: ִפּלָ ְמקֹום ּתְ יָחִתי, ַהְינּו ּבִ ה, ְוֶזהּו ִהיא ׂשִ ִפּלָ ְמקֹום ַהּתְ ִהיא ִלי ּבִ

)מעגלי צדק אות מ”ם(

עיקר חיוב שתיקה הוא בשעת 
מריבה

ז(  כו  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִריָבה,  ַהּמְ ַעת  ׁשְ ּבִ ִהיא  ִתיָקה  ְ ַהּשׁ ר  ְוִעּקַ
ִליָמה’, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )חולין פט.( ֵאין ָהעֹוָלם  ֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ ‘ּתֹ
ָבֶזה מֹוֶרה  ַעת ְמִריָבה, ּדְ ׁשְ ּבֹוֵלם ַעְצמֹו ּבִ א ַעל ִמי ׁשֶ ם ֶאּלָ ִמְתַקּיֵ
דֹול  ּקּון ּגָ ָעָפר, ְוֶזהּו ּתִ ב ַעְצמֹו ּכְ ם ֶנֶגד ֵעיָניו ְוָחׁשַ ֵ בֹוד ַהּשׁ ב ּכְ ָחׁשַ ּדְ

ִרית: ִלְפַגם ַהּבְ

בדברי תורה ותפילה - לא ישתוק, אלא ירבה 
בהם בשיחה

ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ֶיְהּגֶ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ
רּון’ )תהלים נח ב(, לֹא ִנְבָרא  ַדּבֵ )חולין פט.( ‘ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְ

ְלמּוד לֹוַמר  ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּתַ ם, ָיכֹול ֲאִפּלּו ּבְ א ִלְהיֹות ִאּלֵ ָהָאָדם ֶאּלָ
ִתיָקה  ׁשְ ה ּבִ ִרית ַיְרּבֶ ִתּקּון ּבְ רּון’. ּוָבא ָהֶרֶמז ַעל ָנכֹון ּדְ ַדּבֵ ‘ֶצֶדק ּתְ
ה’, ּוָבֶזה  ה, ‘ֶיְהּגֶ ְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֵהם ּדִ ’ֱאֶמת’, ׁשֶ ְמֹאד ְמֹאד, ֲאָבל ּבֶ ּבִ

ב ְוָרָפא לֹו: ָוׁשָ

)גנזי המלך, תיקון הברית אות כה(

›››
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שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת ויקהל: 
ה' מרדכי משולם ויזל מאלעד.

י ַיְפִלא ֶנֶדר – מהו הלשון 'יפליא'? חידה שבועית: מה מבאר רבינו בפסוק ִאיׁש ּכִ
)נא לכתוב תשובה קצרה ומתומצתת!(. 

פתרונות יש לשלוח עד יום שלישי הקרוב, כמו כן נא לציין כתובת מדויקת וטלפון
למייל: p0774702681@gmail.com או לפקס 0774702681, יש לציין בראש הדף 'עבור אביר יעקב'




