
 
   

 
 
 
 

 

 ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  'ִהְרָבה' ֶאת ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך  ' ְלַזּכֹות' ב"ה קָרָצה ה
העידו    רבים!  (55גליון מספר  )על השיעור הקודם    נלהבותהתקבלו תגובות  
ריבוי העצום של  ל  לב  יםלִש   חלו, כאשר הגדולשינוי    שזה פעל עליהם

 ם בכל רגע ורגע מהיממה! קייזוכים למצוות שה

ע את  כאן  שהובהרוינסכם  הנקודות  המבואר  )  קרי  פי  על  הם  היסודות 
 :(ראה שם למראי מקומות מדויקים , ועוד ישמח משה  , חרדים, אור השניםברמב"ם, 

 ' עניין'כל  כן  ו  ,כל מצוה מדרבנן, וכל תקנה או מנהג שהנהיגו חז"ל •
י  ]  תעשה-ולא  עשה-מצותשמוזכר בשו"ע ובפוסקים, כולל בתוכו   ַעל פִּ

ר יֹורּוָך ר יֹאְמרּו ְלָך    ,ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ ְשָפט ֲאשֶׁ ר    ָתסּור  לֹא   ,ַּתֲעֶשה ְוַעל ַהמִּ ן ַהָדָבר ֲאשֶׁ מִּ
ין ּוְשמֹאל  ידּו ְלָך ָימִּ  . יא( )דברים יז  ַיגִּ

מצוה   • התורהכל  כתוב  מן  שלמדו חז"אלא  ,  בפירוש  השלא  הם  ל 
דרשה  אותה פי  או  מהפסוק  על  אופן   והגדירו  שפרטו,  באיזה 

קיום , אזי בנוסף ל [המצוות  ם ככולם שלרוב  ושזה ]מקיימים את המצוה  
 הנ"ל.  ת"ומצות ל עשה-צותמקיימים גם כן מ ,מדאורייתא המצו

מה   תעשה: כפי-עשה שבתורה, כולל בתוכו גם מצות לא-תכל מצו •
הפסוק   על  רש"י  יג(שפירש  כג  ם   ּוְבֹכל  )שמות  ֲאֵליכֶׁ י  ָאַמְרּתִּ ר  ֲאשֶׁ

עשה:  ִּתָשֵמרּו  מצות  כל  שכל    לעשות  שבתורה   ' שמירה'באזהרה, 
 . שנה בשם המכילתא(  "ש)יל 'לאו'אזהרה היא במקום 

מצוה    כלצא שנמ,  )דחילי ורחימי(ביראה ובאהבה    עשותצריך ל   כל מצוה •
עמה גוררת  התורה  פרטית  מן  מצוות  שתי  מסביר  עוד  ובזה   .

מועדים,  )  שלמה  התפארת המצוותלחלק  אשר   (ברכת  הברכה  נוסח  את 
'במצותיו' רבים,    קדשנו  ויראה.   וגם  שעושיםמצוה  הלשון  אהבה 

נחשב ברמב"ם    ,העונש שהיא דרגה פחותה  תיהודי יש משהו מזה, אפילו ירא  כל]ואצל  
   יהודי, יש משהו גם בגלוי[.בחרדים למצות יראה, וכן חוץ מאהבה מוסתרת שיש לכל ו

נחשב    על  עוברים  לאו   נמנעים  כאשר • ה',   ה מצו  שמקיימיםרצון 
ממש   לידו(בפועל  עבירה  דבר  בא  כשלא  לדוגמא)גם  כשמתלבשים   :: 

או כשנזהרים   ,שעטנזמאיסור  כלי גבר על אשה, ואיסור  ונזהרים מ
ולא ל פי התורה  עוחיים  כשמתחתנים  וכן    ,כל סוג של מאכל איסורמ

שאסור מי  מצוות  ח"ו  עם  מקיימים  האיסורים רבות  ,  מספר  כפי 
זה  יםמוזכרה יוצא  ו.  בעניין  זה  מצוות  לפי  ספור  אין  שמקיימים 

ע: לה, לו,  "מ  השנים  באורראה  )ממש מבהיל על הרעיון!    ממש כל הזמן!
 לז. ל"ת: נ, נא, נב(. 

,  מאתנוואחד אחד  של כל  לעבור על סדר היום  התחלנו  בשיעור הקודם  
 : ענייניםלכמה לב  יםופתאום שמ

'עניין גדול',   רקשזה    חושבים'נעגל וואסער',    -נטילת ידיים    לדוגמא: •
 פתאום מתברר שמקיימים בזה מצות עשה ולא תעשה! 

 ( וכיוצא בו) מישהו פעם חשב שכאשר מורידים את המים בשירותים   •
 ! עשה מן התורה-מצות ומתברר שזה ?!מקיימים מצוה

מי לא הולך עם כיפה על הראש?! הלא דבר פשוט הוא! מתברר שבזה  •
 ה בכל רגע ורגע מהיממה! ש תע -עשה ולא-מקיימים מצות

הקודם  עברנו   לבית  העל  בשיעור  להגעה  עד  היום  תחילת  של  סדר 
בס"ד    נמשיךבשיעור זה    !וכבר הגענו לריבוי עצום של מצוות  ,הכנסת

   , וכן נבהיר עוד כמה נקודות חשובות:סדר היוםשל  על ההמשך

 : לבישת טלית ותפילין 

ן התורה בכל רגע  עשה מ-מקיימים מצות  גדול(\ )קטןטלית  בלבישת   •
יצִּ ,  ורגע ם צִּ ה ָלְך,  )במדבר טו לח(  ת ְוָעשּו ָלהֶׁ ים ַּתֲעשֶׁ לִּ      .)דברים כב יב(  ְגדִּ

יד כךעל  הציצית  ש  י  תיקון  שמונה   נעשהכל  חז"ל,  קבלת  פי  על 
מברכים על      ת."ע ול", נוסף בכל רגע מקשרים וכו'  הטים, חמשוח

   זה ברכות כתקנת חז"ל, עובר לעשייתן.

בשו"ע  את  מקיימים   • ט מה שכתוב  לזכור ,  ()ח  יש  ציצית  שבלבישת 
,  יךקודפ  דרךמביא בספרו    יששכר  בניה)  לעשות ולקיים את כל המצוות.

ה ) א  ש(הקדמה  ב,  חובה  ידי  לצאת  ציצית  בתורה   ה כתוב  םמטע שות  ומצבכדי   :
 . (בריש הלכות סוכה והמשנ"ב מובא גם , חייבים לכוון הטעם ,תפילין וסוכה 

 תפילין ד )  ברמב"ם.  נפרדות  מצוות  שתי  הםתפילין של יד ושל ראש   •

ָּוה שהרי  מצוות,    שמונהשמקיימים בזה  כתוב    (כו בארבע פרשיות צִּ
כאשר עושים את כל ריבוי פרטי      .י"ועל תפלין ש   "רעל תפלין ש 

פי   על  בתפילין  מרובעות, חז"ל,    הוראותהפרטים  מעור,  בתים 
 . כנ"ל מקיים מ"ע ול"תרצועות שחורות וכו', בכל פרט ופרט 

בתפילין   • המצוהישההכוונה  מעיקר  המחבר  ,  א  ה(וז"ל  כה  : )או"ח 
בהנחתם שצונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יכוין  

 , יחוד שמו ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח
ואשר   ,שהם מורים על יחודו   ,כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו

כרצונו בהם  לעשות  ובתחתונים  בעליונים  והממשלה  הכח    , לו 
שהוא עיקר התאוות    ,לבוישעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח וגם ה 

 .ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו ,והמחשבות

כולנו יודעים שכאשר מתפללים מקיימים מצוה, אבל  תפילת שחרית:
 ריבוי עצום של מצוות! הבתוכ תנתבונן ונראה שתפילת שחרית כולל

  : )א י(   שו"ע אדמו"ר הזקןוב  .)שו"ע א ה(  דהיהעק  פרשתמצוה לומר   •
טוב לומר פרשת העקידה, כדי לזכור זכות האבות לפני הקב"ה, וגם  

 . כדי להכניע יצרו לעבודת השי"ת, כמו שמסר יצחק נפשו

בכוונה   .   דאורייתאממצוה  עצם הקריאה    :קטנה  שמע  ריאתק •
באחד נפשו  לקרוץ   הקפדהב  .   למסור  ולא  בדיבור  להפסיק  לא 

 כמה וכמה הלכות.וכהנה  ,בעיניו

, זוה"ק , שו"ע שם:מגילה לא  :)תענית כז,  קרבנות ה  פרשיותמצוה לאמר   •

 \ העוסק בתורת עולה    כל  )מנחות קי.(חז"ל אומרים    . (ויקהל  'פוב  "מבכ
וכן כל קרבן וקרבן )אשם.  \חטאת   \ כאילו הקריב עולה ,אשם \ חטאת 

: שחיטה, מצותשל  ובכל קרבן יש ריבוי גדול  .  ( שמוזכר ב'איזהו מקומן'
וכל וריבוי עצום של פרטים,  ,  קבלת הדם, הולכה, זריקה, הקטרה

בתורת... העוסק  של  לזכותו  נזקף  ]זה  שהקריבו  ,  בקרבנות 
קא, זמנים מסוימים לקרבנות  והגבלות של: כהן דו  היה  בביהמ"ק,

  סוג  כליכול להקריב    אחד  כלת,  מסוימות וכו', אבל באמירת קרבנו
 . [(פ' פנחס)לקוטי תורה  זמן  בכלשל קרבן 

לומר   • ט(שו"ע  )  הקטורת  פרשתמצוה  לפני  ,  שם  דבר החביב  לך  אין 
 .)זוה"ק ויקהל( הקב"ה כמו הקטורת

חז"למקיימים  ,  דזמרה  פסוקיבאמירת   • ה.(   מאמר  לעולם  ,  )ברכות 
ואח מקום  של  שבחו  כךיסדר  לואין  )יתפלל.    ר  רק  ברכות ג'  הכוונה 

כן       (.עשרה -שמונה ד  ראשונות  התפילהכמו  מפסוקים,   רוב  מורכבת 
 אשר באמירתם מקיימים גם מצוות לימוד התורה בכל מילה. 

 מצוה   -   לתודה  מזמור      . הם ברכות שתקנו  וישתבח  שאמר   ברוך •
בכל    ' לדוד  תהילה' כל האומר        .)עוד נאריך בזה אי"ה(הכרת הטוב  של  
 . שו"ע נא()ברכות ד:  ה"במובטח לו שהוא בן עוג"פ  יום

)מובא במשנ"ב נא    "קבזוהדברים נפלאים!    כתוב  הים  שירתעל אמירת   •

יז( שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו    ויאמר  סוף ס"ק 
והא בים,  עבר  עונותיו.  -בשמחה    ו מרוהיום  לו  ובספר   מוחלין 

עג(  בחרדים הים כתוב:    )פרק  שירת  סוף  עד  השם'  מ'ויושע  לומר 
בשמחה ובניגון כמו שאמרו בני ישראל בשעת קריעת ים סוף, הוא 

 ! מהדברים המכפרים בלי סיגוף ובלי עינוי

 ( קכד קכה   שו"ע סימנים נה נו נז) אמן, אמן יהא שמיה רבה, ברכו:

עניית      .  מניםא  )תשעים(  'צ  של  מצוהן. יש  ממצוה גדולה לענות א •
  עניית קדיש קדושה וברכו.    .)שבת קיט:(רבה'  ה'אמן יהא שמי

 קריאת שמע: 

.  שמע  אתקרימצות עשה של       .תקנת חז"ל  -  יאת שמעקר  ברכות •
  כוונהבו  אמירת המילים בדקדוק.     .'לא בשכיבה וכו       לכוון

ניים בפסוק יע  כיסוי     )ב"ח מובא במשנ"ב סא סק"ג(.למסור נפשו באחד  
על   הסתכלות    .מצרים   יציאת  זכירתמצות    .  )שו"ע סא ה(ראשון,  
ם ֹאתֹובאומרו  הציצית יתֶׁ  . ּוְראִּ

 שמונה עשרה: 

ְשָראֵ מקיימים    במניין תפילה   • י ְבתֹוְך ְבֵני יִּ ְקַדְשּתִּ     .)ויקרא כב, לב(  לְונִּ

לתפילה. גאולה  כמ  הכנה     סמיכת  שמו"ע  לפני  בא  ווהתבוננות 
 םּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבכֶׁ   -  תפילהמצות עשה של       .)סימנים צג וצח(בשו"ע  

 



יג( , עומד: מהלכות       או דרבנן(.  רייתאדאו לוקת אם זה מ)מח   )דברים יא 
 .כריעות ארבע, מחזיר פניו לארץ ישראל, מכוון רגליו

אמונה   -במחיה מתים        שמקיימים תוך כדי תפילה:  נלוות  מצות  •
   .(עפ"י קבלה)את צמח דוד לכוון לצפות לישועה         בתחיית המתים.

    ובספר    - מודים כג)  חרדיםלהזכיר חסדי ה'.    ( מ"ע התלויות בלב אות 
מצוה   בזה  שמקיימים  ְךכתוב  רֶׁ ַהדֶׁ ָכל  ת  אֶׁ ב(  וכו'  ְוָזַכְרָּת  ח  , )דברים 

יָך -על כל פרט ופרט  ,לזכור חסדי ה' סֶׁ  שבכל יום עמנו. נִּ

)ברכות הא דאיתא בגמרא  מפרש    מסכת תמיד()  של"הה  :חזרת הש"ץ •

נענה    לב:( ולא  שהתפלל  אדם  ראה  ויתפלל"אם  שיכוון   -  "יחזור 
עניית 'ברוך הוא וברוך שמו'       שיסתכל בסידור(.  כותבגם  )בחזרת הש"ץ  

 יז(. אות  לח סימן  חרדים)מצות עשה מדברי סופרים  היא 

 סיום התפילה: 

  ( מצוה שסד )  חינוך   המנחתלפי  )דאורייתא של תשובה,  צות עשה ממ  -  וידוי •
 . (רמב"םמלשון ה   מדייק כן, ועיקר המצוה  וזה 

מה יהתנהגות בא     .)ב"ק פב.(משה רבינו!  תקנה של    התורה  קריאת •
  ,בעניין זה   מיוחדת  התעוררותל)  .(שו"ע קמו)  וביראה בשעת קריאת התורה

 .(263-264 ים עמודתרצ"ז,   יםמאמרה בספרראה 

של   צות עשהמ : באמירת היום יום ... בשבת, מקיימיםיום   של  שיר •
ת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו' של"ה  )  זכירות  שש    .(שמות כ ח   רמב"ן)  ' ָזכֹור אֶׁ

 . ( מס' יומא

 :וכו'  אכילה

 נטילת ידים, ברכות, מים אחרונים, ברכת המזון.: לחם  באכילת •

 אריה   ובגור  במזרחיאבל    ,: בפשטות זה רק מדרבנןהנהנין   ברכות •
  )דברים כו יג(  יְולֹא ָשָכְחּתִּ פרשת ביכורים, על מה שפירש"י ב -מקשים 

הנהניןהלא    -  'מלברכך' שסבראהם    ברכות  ומתרצים,    מדרבנן? 
רק    !דאורייתא מוזה    -  ולהודות על הטובהשיש לברך  היא  פשוטה  

, ט כג, בשם  המצות יממונשהוא  )  חרדיםבוכן כתוב מדרבנן. א וה 'נוסח'ה

 ם! דאורייתא להזכיר חסדי המקומ צות עשהמש (רבינו יונה 
יש  ]!  הטוב   הכרת של  עמוקה  עם הרגשה  רכת הנהנין  בלברך    כיםצרי

ויש   אוכל,  שאין  בעולם  מקומות  שיש  לע"ללזכור  לאכול  יכולים  שלא    .[אנשים 
 .)אי"ה עוד נאריך בזה( מביאה שמחה! זוהרגשה 

שיהיה כוח לקיים ו  לשמור על הבריאות  -  הגוף  צרכי  ובכל  באכילה •
 הרמב"ם וז"ל    . שו"ע רלא(רמב"ם דעות ג' וד',  )  , מקיימים מצוה רצון ה'
ובפרט לפי   !כל ימיו עובד את ה' תמיד  -  המהלך בדרך זו :  )שם ג ג( 

יָך ָדֵעהּו , שעשו דגש חזק על  ותלמידיו הק'   הבעש"טדרך     ְבָכל ְדָרכֶׁ

חלק  ופכים להיותכל צרכי הגוף ה , וכל מעשיך לשם שמים!)משלי ג ו(
ת ה'  ִעְבדּו :מעבודת ה', וממילא  ! )תהלים ק ב( הְבִשְמחָ אֶׁ

יש   מאכללא כדת וכדין, וכמעט בכל  ש שלא לאכול משהו    יםנזהר •
מין כשר, שלא יהיה נבילה וטריפה,    : בשר    :תריבוי עצום של מצוו

מליחה   הֵחלב  -שחיטה,  ניקור  דם,  יהיה  בשר שלא  בין  זהירות   .
 , קטניות, ירקות   , פירות    ממין כשר, חלב ישראל.  :חלבי    לחלב.

ערלהדגניםו  שביעית,  )בפירות(  :  טבל  ומעשרות, הפרשת  ,  תרומות 
 ת חלה. שנוסף גם הפר מאפים מיניבו זהירות מתולעים. 

 : יושבי אוהל

אחרי שעה של לימוד, האם מרגישים בשמחה כפי שהיו מרוויחים  •
אלפי מצוות בכל שעה, כי כל   לקייםזוכים  ?!  הרי  ויותר  מיליונים

 ( 50)ראה בארוכה בגליון מספר  א  ימצוה בפני עצמה ה  -  תורהשל  מילה  
עַ  י  ָאֹנכִּ ָרב  לָשש  ָשָלל  ְכמֹוֵצא  ָך  ְמָרתֶׁ קסב(  !אִּ קיט  ואלו        )תהלים 

לאחרים,   ללֵמד  לשער,   גדולכותם  זשזוכים  אין  עד  ממש  יותר 
י ים ַככֹוָכבִּ יֵקי ָהַרבִּ לי'ה מאן דמתני לית  ו,  (ב"ב ח:)  )דניאל יב ג(  םּוַמְצדִּ

 ד[. גם ללמֵ  יםבחברותא זוכ בלימוד , ](כתובות יז:) שיעורא

 : בעלי עסק

ביתם  לפרנסתם  העובדים • בני  את  לפרנס  ומצוה  חיוב   .מקיימים 
הזן בניו זה    -   )תהלים קו ג(  תעֵ   ְבָכלֹעֵשה ְצָדָקה    )כתובות נ.(  אומרים  חז"ל

בדרך      אונאה, וכו'., גניבה, גזילה,  בדיני ממונות  זהירות      .וובנותי
 לקיים מצות צדקה.אפשריות יש יותר לבעלי עסק כלל 

 משך היום: 

ְך  -  התורה  בלימוד :  ברחוב  בהליכה • רֶׁ ַבדֶׁ ְכְּתָך  ז(  ּוְבלֶׁ ו    .  )דברים 

ְשַמְרּתֶׁ   -  בזהירות  הכביש  בחציית טו(ש )  םְונִּ ד     -  בעדינות  .  ם 
ְקַדְשּתִּ   . )במדבר טו לט( ְולֹא ָתתּורּו - עניים שמירת  . )ויקרא כב לב( יְונִּ

טוב    ומאחלים   אנשים  פוגשיםכש • חיוך,   \בוקר  עם  טוב  ערב 
של  מקיימים   מ"ע  ָכמֹוָךבזה  ְלֵרֲעָך  יח(  ְוָאַהְבָּת  יט  ו)ויקרא  מאמר  , 

   .)אבות א טו(! והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות חז"ל:
תרב המאמרים  קצט)  ץ"חספר  של כאשר  ,  (עמוד  העניין  על  מדבר 

הגילויים שיהיה לעתיד לבוא, ושהכל תלוי בהעבודה דעכשיו בזמן  
, בין שהוא אדם עושההטוב שודבר  על כל דבר  א, כותב:  וקהגלות דו

טובות   המדות  בעניין  שהוא  ובין  המצוות,  טובה  בעניין  והנהגה 
, הנה ה קלה לפייס לנשברי לבואפילו שיח,  וישרה בין אדם לחבירו 

דלמעלה נותנים לו רוב ברכה, הנה   -לבד זאת כי טוב עין הוא יבורך 
זה הוא מה שפירותיהם אדם אוכל בעולם הזה  כל   לבד זאת הנה 

 מתגלה בהגילוי דלעתיד לבוא, עכ"ל.  -  , אבל הקרן קייימת (פאה א א)

וממש    הרבה  תטובה פועל  שמילה  ברור  !כל יוםהזדמניות כאלו  ש  י
נפשות דאורייתא!  !מחיה  עשה  מצות  מקיימים  בבית    ובזה  גם 

 .מקיימים מ"ע לעודדולבני הבית, לחזק מילה טובה  כשאומרים

 : עקרת הבית

ברכות הנהנין,  כל  נשים גם כן שייכות בהרבה מצות כמו הגברים:   •
    לפחות חלק מהתפילה(  מתפללותנשים  הרבה(.      יש גם את שלושת

 ועוד!  .(ומשנה  ב פרק )שבת  המצוות המיוחדות לנשים 

הבית    ותמנהל • המאכלים  ואת  כשרות  על  וכו',   \נזהרות  תולעים 
)אפילו על צחצוח נעליים לכבוד שבת, כתוב   ,לכבוד שבת  תכוננות ומכינותמ
הפסוק  מדרש  ב ְך    ה"ש)שעל  ְפָעַמיִּ ָיפּו  ַמה  ב(  יב:    ַבְנָעִליםז  ָנדִּ אינם  "ַבת  ישראל 

 (. "יודעים שכר המגיע להם עבור נקיות המנעלים בערב שבת

ועוש  ותמכינ • וביגוד,  שבעליה  ותאוכל  ההכנות  כל   \   ןבניה  \  ןאת 
מצוה בכל פעולה    ותיוכלו לעשות את המוטל עליהם, מקיימ  ןאחיה

בעליהן ובניהן התורה של  חלק גדול בלימוד    ןובזה יש לה  ופעולה!
חז"ל  כמאמ יז.(ר  זכיין:  )ברכות  במאי  לבי   ?נשים  בנייהו  באקרויי 

ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי    ,ובאתנויי גברייהו בי רבנן  ,כנישתא
אות]  .רבנן ומביאות  בניהן,  של  התורה  ללימוד  דואגות  שהן  למקום    ם בזכות 

בבית המדרש, ששם שונים    למודהן מאפשרות לבעליהן לו,  הלימוד בבית הכנסת
 [. ממתינות לבעליהן, ונותנות להם רשות ללכת וללמוד תורה ו,  משנה וגמרא

א  יהתשובה ה  ?!מצוה  יםמקיימטיטול    בהחלפתמישהו פעם חשב ש •
יָך ָקדֹוש  !כן! פסוק מפורש שיוכלו לומר שם   ,)דברים כג טו(  ְוָהָיה ַמֲחנֶׁ

 התינוק. וזה חוץ מהחסד שעושים עם  .דבר שבקדושה

 :עוד מצות שמקיימים בכל רגע

רה יכל הפורש מעב  :)יסודי התורה ה י( כותב  : הרמב"ם  קידוש השם •
לא פחד ולא יראה ולא לבקש   ,לא מפני דבר בעולם  ,או עשה מצוה

  , כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו  ,"האלא מפני הבורא ב  ,כבוד
כמעט   !ברביםכ"ש  וזה היה בסתר! ו  , עכ"ל.הרי זה מקדש את השם

 מקיימים גם מצות עשה של ונקדשתי! בכל מניעה מעבירה

ויו"ט: •   'הק  החיים  האורבשם    (50)בגליון  כבר כתבנו    שמירת שבת 
 : שבכל רגע ורגע ששומרים שבת מקיימים מצוה.( שמות לא טז)

)תהלים   בַבה' ַוֲעֵשה טֹו  ְבַטחבכל רגע מקיימים מצוה!    :בטחון מצות ה •

ג( כך לז  כל  לקיימו! אומרים  המון הזדמנויות  יש  ! במשך התפילה 
ָבְך    ֹבֵטחַ ַאְשֵרי ָאָדם  :  [ות ופסוקי דזמרה נקרב]     !של בטחון  פסוקיםהרבה  

י ְבֵשם ָקְדשֹו  .  לג כ(  שם )  'ַלה  ִחְּכָתה ַנְפֵשנּו    ,פד יג(  שם) י ְבַחְסְדָך ,  כא(   שם )  ָבָטְחנּוכִּ ַוֲאנִּ
ּוַבֲעבּור   [:ברכות קר"ש]     .קמו ה(  שם)   ויַעל ה' ֱאֹלקָ   ִשְברֹו     .ם יג ו(ש)  יָבַטְחִּת 

בֹור ְוַהּנֹוָרא  ,  ְבָך  ֶשָבְטחּוֲאבֹוֵתינּו   י ְבֵשם ָקְדְשָך ַהָגדֹול ַהגִּ ְוֵתן    [:שמו"ע]     .ָבָטְחנּוכִּ
ת  ַהבֹוְטִחיםָשָכר טֹוב ְלָכל   ֱאמֶׁ ְמָך בֶׁ י ְבָך  ,  ְבשִּ י  ,  ָבָטְחנוכִּ      .ָכל ַהיֹום  ִקִּוינּו  ִלישּוָעְתָךכִּ

ר  ,  ם פד יג(שָבְך )  ֹבֵטחַ ַאְשֵרי ָאָדם    [:ובא לציון] ר ֲאשֶׁ בֶׁ )ירמיהו יז    'ַבה   ִיְבַטח ָברּוְך ַהגֶׁ
ָך )תהלים ט יא(  ְוִיְבְטחּו,  )ישעיהו כו ד( דַבה' ֲעֵדי עַ   ִבְטחּו ,  ז(   עלינו ]    .ְבָך יֹוְדֵעי ְשמֶׁ

ֵכן    לשבח[: המטה ]     . ינּוקֵ ֱאֹל   ה'   ְלָך  ְנַקֶּוה ְוַעל  שעל  י    [:קרי"ש  ַמְחסִּ ַלה'  ֹאַמר 
י ֱאֹלַקי   יְצָנאלֹא ַעל    [:בריך שמיה ]     .בֹו )תהלים צא ב(  ֶאְבַטח ּוְמצּוָדתִּ   ... ֱאָנש ָרחִּ

ְשַמָיא  ֱאָלָהא דִּ ָלא בֶׁ ֵּנה    [:הבדלה ]     !ָרִחיץֵבּה ֲאָנא  ,  אֶׁ י  קֵ הִּ ְפחָ   ֶאְבַטח ל ְישּוָעתִּ  דְולֹא אֶׁ
 ועוד ועוד.  .ָבְך )תהלים פד יג(  ֹבֵטחַ ַאְשֵרי ָאָדם , )ישעיהו יב ב( 

י  !פסוקיםיש בזה כמה    :לחכות לביאת המשיח • עֹוד ָחזֹון ַלמֹוֵעד ְוָיֵפַח   כִּ
ֹ   ִאם ִיְתַמְהָמּה ַחֵּכה לֹוַלֵקץ ְולֹא ְיַכֵזב   י בֹא ָיב  ַחּכּו ִליָלֵכן  ,  לֹא ְיַאֵחר )חבקוק ב ג(   אכִּ

לישועתך קוינו כל  כי    , (יב, מג ה   \ )תהלים מב ו   ים ִק ִלי ֵלאֹליהֹוִח ,  )צפניה ג ח(  ' ְנֻאם ה 
 ם מצוה!!!מימקיי יםומצפ יםשמחכבכל רגע ו ,(תפילת שמו"ע)  היום

עֹו,  קצרות  רק נקודות  הנ"לכל   ְויְֶׁחַכם  ְלָחָכם  הרוצה להרחיב בזה ]  ...דֵּתן 
   .[מרה"ג ר' שמואל הומינר זצ"ל, ועוד מלך עבד  יובספר , השנים אור, חרדים בספר יעיין 

כאשר 'פותחים את העיניים', רואים עד כמה שבכל צעד ושעל מקיימים 
להמשיך  וחשק  כוח  נותן  עצמו  זה  נפלא!  ממש  זה  הבורא!  רצון  את 

 בשמחה רבה!להתמיד בזה, ולהיות מוסיף והולך, 
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