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חובת הזהירות בקדושת בית הכנסת
ית  ר ִלְרֹמז ַעל ּבֵ ב ַאְרָצה ְוכּו’ )בראשית כח יב(. ֶאְפׁשָ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחלֹם ְוִהּנֵ ַוּיַ
ֵני  ּבְ ֲעִתיִדים  ׁשֶ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָרָאה  ּדְ ֶנֶסת,  ַהּכְ
י  ּתֵ ן ּבָ ֶנְגּדָ ה ֵיׁש ּכְ ל ַמּטָ ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ּבָ ֶהם, ְוָרָאה ׁשֶ ל ּבָ ּלֵ ָרֵאל ְלִהְתּפַ ִיׂשְ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )זוהר ח”ב  מֹו ׁשֶ נֹות ְלַמְעָלה, ּכְ ֵנִסּיֹות ְמֻכּוָ ּכְ
א  יַמְטִרּיָ ם ּגִ ה ֻסּלָ ֶנְגּדֹו ְלַמְעָלה. ְוִהּנֵ ה ֵיׁש ּכְ ה ְלַמּטָ ָ ָכל ְמקֹום ְקֻדּשׁ נט:( ּדְ
ל ַמְעָלה, ְוֶזהּו  ה ְוֵהיָכל ׁשֶ ל ַמּטָ ָעִמים ‘ֵהיָכל’, ִלְרֹמז ַעל ֵהיָכל ׁשֶ י ּפְ ּתֵ ׁשְ
ה  ֶנֶגד ֵהיָכל, ְוִהּנֵ ָמְיָמה, הּוא ֵהיָכל ּכְ ָ יַע ַהּשׁ ב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ָאַמר ֻמּצָ ׁשֶ
ְך  ָרֵאל, ַאַחר ּכָ ל ִיׂשְ ִפּלֹוֵתיֶהם ׁשֶ ל ּתְ ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹקים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ְלַקּבֵ

ה: ִפּלָ ל ַהּתְ ב ָעָליו, ְלַקּבֵ ה ה’ ִנּצָ ְוִהּנֵ

הקב”ה יושב בביהכנ”ס המכוון כנגדו לקבל התפילה
ָניו  ִמּפָ ַהס  ָקְדׁשֹו  ֵהיַכל  ּבְ ‘ַוה’  כ(  ב  )חבקוק  ִביא  ַהּנָ ָרַמז  ָלֶזה  ּדְ ר  ְוֶאְפׁשָ
ל עֹוָלם  ְנסּו ְלֵהיַכל ַמְלּכֹו ׁשֶ ּכָ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ א ְלַהְזִהיר ּבְ ל ָהָאֶרץ’, ּבָ ּכָ
ּה ְלַמְעָלה  ֶנְגּדָ ֶנת ּכְ ֶנֶסת ְמֻכּוֶ ית ּכְ ׁש ּבֵ ּיֵ ֶנֶסת, ֵיְדעּו ְוָיִבינּו ׁשֶ ית ַהּכְ ִהיא ּבֵ ׁשֶ
ה. ְוַעל ֶזה ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג  ִפּלָ ל ַהּתְ רּוְך הּוא ְלַקּבֵ דֹוׁש ּבָ ב ַהּקָ ּה יֹוׁשֵ ּבָ ׁשֶ
ין  יַחת ֻחּלִ יחּו ׂשִ ּלֹא ָיׂשִ אֲחֵזם, ׁשֶ ְלמּו ּוְרָעָדה ּתֹ ה ְיֵתָרה, ְוֵיבֹוׁשּו ְוִיּכָ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ
ֶנת: ָנה ְמֻכּוֶ ַכּוָ ה ּבְ ְתִפּלָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה זּוַלת ּבִ ָבר ֲאִפּלּו ּבְ ׁשּום ּדָ קּו ּבְ ְולֹא ִיְתַעּסְ
א ‘ֵהיָכל’,  יַמְטִרּיָ ל ָהָאֶרץ’, ‘ַהס’ ּגִ ָניו ּכָ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמּפָ ָאַמר ַוה’ ּבְ ְוֶזהּו ׁשֶ
‘ַוה’  ָנה,  ּוָ ְוַהּכַ ‘ֵהיָכל’.  א  יַמְטִרּיָ ּגִ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ָהָאֶרץ’  ל  ּכָ ָניו  ‘ִמּפָ ְועֹוד, 
ִהיא  ֵהיָכל ׁשֶ ּבַ ִבים  ָרֵאל יֹוׁשְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּבִ ַהְינּו  ּדְ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו’,  ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָהָאֶרץ’,  ל  ּכָ ָניו  ‘ִמּפָ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ ָהָרמּוז  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ
ָרמּוז  ֶ ּשׁ ְלַמה  ַעְצְמָך  ַהְתֵקן  ְלַמְעָלה,  ֶנְגּדֹו  ּכְ ׁשֶ ֵהיָכל  ּבַ ב  יֹוׁשֵ הּוא  רּוְך  ּבָ
יר ׁשּום  ּלֹא ְלַהְזּכִ ַהְינּו ַהס ׁשֶ ל ‘ֵהיָכל’, ּדְ א ׁשֶ יַמְטִרּיָ הּוא ‘ַהס’ ּגִ ֵהיָכל ׁשֶ ּבְ

ה ַלֲחַבּקּוק’ )שם ג א(: ִפּלָ ַמְך ָלֶזה ‘ּתְ ּסָ ה, ְוֶזהּו ׁשֶ ִפּלָ ָבר זּוָלִתי ַהּתְ ּדָ
)מחשוף הלבן פרשת ויצא(

הצדיק מתפלל שתשאר נשמתו נקיה 
וטהורה

ר  ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ָמַרִני ּבַ ִדי ּוׁשְ ר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעּמָ ּדַ ַוּיִ
ית  לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ׁש. ְוׁשַ ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹ
ה,  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ ּדְ ִלְרֹמז,  א  ּבָ )שם פסוקים כ-כא(.  ִלי ֵלאלֹקים  ְוָהָיה ה’  ָאִבי 
א  ּמָ ה, ִנְתָיֵרא ׁשֶ ֲעבֹוָדה ַרּבָ ְיָלה ּבַ ּיֹום ּוַבּלַ תֹו ַלֲעֹבד ֶאת ה’ ּבַ ל ְמַגּמָ ּכָ יָון ׁשֶ ּכֵ
לֹום ֵמֲעבֹוַדת ה’ ְוַיֲחִטיאֹו, ּוְלִפיָכְך הּוא  לֹו ַחס ְוׁשָ ר ָעָליו ִיְצרֹו ִויַבּטְ ּבֵ ִיְתּגַ
ְוֶזהּו  ָהִראׁשֹון.  ִלְמקֹוָמּה  ָמתֹו  ִנׁשְ ֲחֹזר  ּתַ ׁשֶ ַעד  ֶעְזרֹו  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַלה’  נֹוֵדר 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָמַרִני  ּוׁשְ ִדי  ִעּמָ ִיְהֶיה ֱאלִֹקים  ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם  ַיֲעֹקב  ר  ּדַ ָאַמר ַוּיִ ׁשֶ
ּוֶבֶגד  ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן  ה’,  ֲעבֹוַדת  ִהיא  ׁשֶ הֹוֵלְך,  ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ

ית ָאִבי,  לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ ל ֵמֲעבֹוָדתֹו, ְוׁשַ ּטֵ ּלֹא ֶאְתּבַ ֵדי ׁשֶ ׁש, ּכְ ִלְלּבֹ
ָאִביָה  ית  ּבֵ ֶאל  ָבה  ְוׁשָ ֵלָמה,  ׁשְ ה,  ְנִקּיָ ָמתֹו  ִנׁשְ ֲחֹזר  ּתַ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ְך, ְוָהָיה ה’ ִלי ֵלאלֹקים, ָראּוי  ְהֶיה ּכָ ּיִ ׁשֶ ְנעּוֶריָה. ָאז, ּכְ ּכִ

ה ְרצֹון ה’ ֵאינֹו ִנְקָרא  ֵאינֹו עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ ה ְרצֹונֹו, ּדְ ָעׂשָ ֵרא ָעָליו ֱאלָֹהיו, ׁשֶ ִלּקָ
ֱאַמר )מלאכי  ּנֶ מֹו ׁשֶ ם ִמְצֹוָתיו, ּכְ ה ֵאינֹו ְמַקּיֵ ִאם הּוא ֱאלָֹהיו ָלּמָ ֱאלָֹהיו, ּדְ
ׁש  ה מֹוָרִאי’. עֹוד ְמַבּקֵ ה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאּיֵ א ו( ‘ְוִאם ָאב ָאִני ַאּיֵ
ֶדר,  ַהּנֶ ֶזהּו  ָלְך,  ֶרּנּו  ֲאַעּשְׂ ר  ַעּשֵׂ ִלי  ן  ּתֶ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ְוֹכל  ]וכו’[.  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ַהּצַ
מֹו  ל ִלׁשְ ּנּו ַלֲאֵחִרים, ְוַהּכֹ ה ִמּמֶ ן אֹותֹו ה’ ָחְכָמה ּוָממֹון ְיַהּנֶ ַחּנֵ ּיְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ַרְך, ְוֶזהּו ָלְך: ִיְתּבָ
)פיתוחי חותם פרשת ויצא(

הנהגות לבעל תשובה
ַעל  רֹוֶמֶזת  ִהיא  ית  ֵראׁשִ ּבְ א(.  א  )בראשית  וגו’  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ
ׁשּוָבה’  ה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )שער רוה”ק תיקון יז(, ‘ּתְ ָאמּור. ְוִהּנֵ ׁשּוָבה ּכָ ַהּתְ
ָבִרים  ם ּדְ ב ָצִריְך ְלַקּיֵ ָ י ַהּשׁ ד, ּכִ ִכי ֶהְסּפֵ ק ָוֵאֶפר ּבְ ֲעִנית ׂשַ בֹות ּתַ י ּתֵ ָראׁשֵ
רּוי  ל ּגֵ ּכָ ה ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות, ְלִפי ׁשֶ ִחּלָ ׁשּוָבה’. ּתְ ת ‘ּתְ ִמּלַ ְרָמִזים ּבְ ה ַהּנִ ֵאּלֶ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  הּוא  ָאָדם  ּבָ ּוִפּתּויֹו  ָהָרע  ֵיֶצר 
ה ָמדֹור ְלֵיֶצר  ל ָאָדם ְוַנֲעׂשֶ ם ּגּופֹו ׁשֶ ֹהֶגן ִמְתַחּמֵ ּלֹא ּכַ ה ׁשֶ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ִאים  ּבָ ֵהם  ָהֲעֵברֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ְוִכְמַעט  ָהָרע, 
ַח ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה ֲאָבל  ׁש ֵאין ּבֹו ּכֹ ִאם ַהּגּוף ָהָיה ַחּלָ )ברכות כט: לב.(, ׁשֶ
ֶצר ָהָרע,  ִמיד ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵנעֹור, ֶזהּו ְרצֹון ַהּיֵ ֵבַע ּתָ ְהיֹותֹו ָחָזק ְוׂשָ ּבִ
ָמה ֵאיָנּה ְמִאיָרה ּבֹו ְוַהּגּוף  ׁשָ ֲאוֹות ַהּגּוף ַהּנְ י ִאם ַאַחר ּתַ ָאָדם רֹוֵדף ּכִ ּוְכׁשֶ
י  ה, ּכִ ִתּיָ י ִאם ִמעּוט ֲאִכיָלה ּוׁשְ ר, ָלֵכן ֵאין ְרפּוָאה ָלָאָדם ּכִ ּבֵ הֹוֵלְך ּוִמְתּגַ

ר ָעָליו: ּבֵ ָמתֹו ְמִאיָרה ּבֹו ְוֵיֶצר ָהָרע ֵאינֹו ִמְתּגַ ְהֶיה ִנׁשְ ֶזה ּתִ ּבָ
ַעל  ַמְזִהיִרים  ם  ּלָ ּכֻ ַהּמּוָסר  ּוְבִסְפֵרי  ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ י  ּדּוְכּתֵ ּוְבָכל 
מֹו  ּכְ ֵלָמה  ׁשְ ֲעבֹוָדה  ְוֵאין  ְלָאָדם  ְרפּוָאה  ֵאין  י  ּכִ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ִמעּוט 
ֲאִכיָלתֹו  ּבַ ַהְמַמֵעט  ְוָכַתב ָהַרֲאַב”ד ז”ל )בעלי הנפש, שער הקדושה( ׁשֶ ֶזה. 
ַתֲעִנית. ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )תענית יא:(, ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם  ב לֹו ּכְ ֶנְחׁשָ
ָך ָקדֹוׁש’. ְלִפי  ִקְרּבְ ֱאַמר )הושע יא ט( ‘ּבְ ּנֶ תֹוְך ֵמָעיו, ׁשֶ רּוי ּבְ ִאּלּו ָקדֹוׁש ׁשָ ּכְ
ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )יבמות  מֹו ִמעּוט ֲאִכיָלה, ּדְ ה ָלָאָדם ּכְ ָ ָבר ּגֹוֵרם ְקֻדּשׁ ֵאין ּדָ ׁשֶ
יֵני  ִמּמִ ַעְצמֹו  ְרִחיק  ּיַ ׁשֶ ִהיא  ָהֲאִכיָלה  ְוַאְזָהַרת  ר.  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצְמָך  ׁש  ַקּדֵ כ.( 
ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ַתְכִלית,  ּבְ ֶהם  ּבָ ְמַמֵעט  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְמִתיָקה  ּוִמיֵני  ים  ַמְטַעּמִ
ֵבַע  ה. ְולֹא ִיְהֶיה ׂשָ ְך ָיְדָך ֵהיֶמּנָ ַאְתָך ְמׁשֹ ִהּנְ ה ׁשֶ ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )גיטין ע.( ְסֻעּדָ

ֵאיָנם ְמתּוִקים וכו’: ֲאָכִלים ׁשֶ ה ֲאִפּלּו ֵמַהּמַ ַהְרּבֵ
ִפי  ּלְ ֲעִנית, ׁשֶ ל הּוא ַהּתַ ת ּכֹ ִחּלַ ָרָצה ָלׁשּוב ֵמֲחָטָאיו, ּתְ ׁשּוָבה ׁשֶ ַעל ּתְ ָלֵכן ּבַ
ה  ִחּלָ ה, ְלִפיָכְך ָצִריְך ּתְ ּתֶ אּו לֹו ֵמֹרב ַמֲאָכל ּוִמׁשְ ָידֹו ּבָ ּבְ ֹרב ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ׁשֶ
ו  ָחָטא, ַעְכׁשָ ה ַעד ׁשֶ ִחּלָ ְברּו ָעָליו ּתְ ּגָ ְתַמֵעט ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ׁשֶ ּיִ ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ
ְתׁשּוָבה  ׁשּוב ּבִ ּיָ ְך ׁשֶ ּיָ ִלי ַהְכָנַעת ַהּגּוף לֹא ׁשַ ָצִריְך ְלַמֵעט אֹוָתם. ְועֹוד, ּבְ
ֵצא ַהּגּוף ֻמְכָנע ְוָראּוי  ֶזה ִיּמָ ֲעִנית, ְוָאז ּבָ ל ִהיא ַהּתַ ת ּכֹ ִחּלַ ֵלָמה, ָלֵכן ּתְ ׁשְ

ָלֲעבֹוָדה:

לבישת שק לתקן גאוותו בלבושים מפוארים
ָהָיה ִמְתָנֶאה  ֶ ּקּון ַמה ּשׁ ק, ְוֶזה ּתִ ׁש ׂשַ ׁשּוָבה ִלְלּבֹ ַעל ּתְ עֹוד, ָצִריְך ּבַ
ִיְצרֹו,  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ּוְמֹפָאִרים  ָנִאים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ ֶאה  ּוִמְתּגָ
ָנִאים  ים  ּוַמְלּבּוׁשִ ֲאִכיָלה  ִרּבּוי  ד  ִמּצַ י  ּכִ

›››



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".

)סוטה  סֹוָטה  י  ּבֵ ּגַ ְוִכְדָאְמִריַנן  ּוַמֲחִטיאֹו,  ָאָדם  ּבָ ר  ּבֵ ִמְתּגַ ֶצר  ַהּיֵ
ר ָרְמָזה  ָלּה. ְוֶזה ֶאְפׁשָ קֹום ִנּוְ ָטה ַעְצָמּה ַלֲעֵבָרה ַהּמָ ְ ח:( ִהיא ִקּשׁ
ים  ּתִ ּוִפׁשְ ֶצֶמר  ַעְטֵנז  ׁשַ ׁש  ִתְלּבַ ‘לֹא  יא(  כב  )דברים  ַהּתֹוָרה  ָלנּו 
חיים  עץ  )ראה  ַעז’  ָטן  ‘ׂשָ אֹוִתּיֹות  ִהיא  ַעְטֵנז’  ‘ׁשַ ֵתַבת  ּדְ ו’,  ַיְחּדָ
הּוא ֵיֶצר ָהָרע  ָטן ׁשֶ ַעְטֵנז ַהּשָׂ ת ׁשַ י ַעל ְיֵדי ְלִביׁשַ שער ח פ”ו(, ּכִ

ָנִאים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ַעל  ַנִמי  ְוָרַמז  ָעָליו,  ר  ּבֵ ּוִמְתּגַ ָהָאָדם  ַעל  ַעז 
‘לֹא  ְוֶזהּו  ָעָליו,  ִיְצרֹו  ר  ּבֵ ִיְתּגַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵמֶהם  ָהָאָדם  ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ
ר  ּבֵ ָטן ַעז ּוִמְתּגַ ַהּשָׂ ׁש ַמְלּבּוׁש ׁשֶ ְלּבַ ַהְינּו לֹא ּתִ ַעְטֵנז’, ּדְ ׁש ׁשַ ִתְלּבַ

ים ָנִאים: ִבילֹו, ְוַהְינּו ַמְלּבּוׁשִ ׁשְ ָעֶליָך ּבִ

ְצרֹו  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  רֹוֶאה  ִאם  יז.(,  )מו”ק  ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוַהְינּו 
חֹוִרים,  ׁש ׁשְ יִרים אֹותֹו ְוִיְלּבַ ֵאין ַמּכִ ר ָעָליו ֵיֵלְך ְלָמקֹום ׁשֶ ּבֵ ִמְתּגַ

ב ִנְכָנע ּבֹו: ְלּבּוׁש ַהְמֹכָער ַהּלֵ ַהּמַ ּדְ

לֹום )בראשית כח כ( ‘ְוָנַתן ִלי  ָ ְוַעל ֶזה ָאַמר ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ּוֶבֶגד’ ְותּו  ׁש’, ּדְ ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹ
ַאל ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו  לֹא ׁשָ ְרנּו, ּדְ ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ א הּוא ַהּדָ לֹא, ֶאּלָ
ג ַרק  ְוָקא, לֹא ְלִהְתַעּנֵ ָקה ּדַ י ִאם ‘ֶלֶחם ֶלֱאֹכל’ ְלַהְסּפָ לֹום ּכִ ָ ַהּשׁ
ֶגד  י ִאם ‘ּבֶ ַאל ּכִ ַרְך. ְוָהִכי ַנִמי לֹא ׁשָ ְלִקּיּום ַהּגּוף ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
טּות,  ְ ֶרְך ִהְתַקּשׁ ְוָקא ְולֹא ּדֶ ה ּדַ ֶרְך ְלִביׁשָ ָאר ָהָעם, ּדֶ ׁשְ ׁש’ ּכִ ִלְלּבֹ
ר  ַחת ֲאׁשֶ ְתׁשּוָבה, ּתַ ב ּבִ ָ ֶאה ִיְצרֹו ָעָליו. ָלֵכן ַהּשׁ ּלֹא ִיְתּגָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ב ָצִריְך  ָ ּשׁ ה ׁשֶ ים ָנִאים, ַעּתָ ַמְלּבּוׁשִ ַח ֵיֶצר ָהָרע ּבְ יר ּכֹ ָהָיה ַמְגּבִ

ק: ׁש ׂשַ ִלְלּבֹ

יתפלש באפר וירבה בבכיה
ר  ֲאׁשֶ ַחת  ּתַ ְוֶזה  ֵאֶפר,  ּבְ ׁש  ּלֵ ְלִהְתּפַ ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ּבַ ָצִריְך  עֹוד, 
ׁשּוָבה ְלַהְרּבֹות  ַעל ּתְ ן ְורֹוֵחץ ְוָסְך ּגּופֹו. עֹוד, ָצִריְך ּבַ ָהָיה ְמַעּדֵ
ַעל ְיֵדי  ְדַבר ֲעֵבָרה. ְועֹוד, ּדְ ֵמַח ּבִ ר ָהָיה ׂשָ ַחת ֲאׁשֶ ה, ְוֶזה ּתַ ְבִכּיָ ּבִ
ַזר  ּגְ ִנְגַזר ָעָליו  לֹום  ַוֲאִפּלּו ַחס ְוׁשָ ׁשּוָבתֹו,  ל ּתְ ֻקּבַ ּתְ ִכי ְמֵהָרה  ּבְ
ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ּדִ ַזר  ּגְ ִיְקַרע  ה  ִכּיָ ּבְ ְיֵדי  ַעל  ין,  ּדִ

ְמָעה: ֲעֵרי ּדִ ַ ָעִרים ִנְנֲעלּו חּוץ ִמּשׁ ְ ל ַהּשׁ )ברכות לב:(: ּכָ

יעשה הספד על הראשונות
ד הּוא ַהֲחָרָטה  ד, ְוַהֶהְסּפֵ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ֶהְסּפֵ ַעל ּתְ עֹוד, ָצִריְך ּבַ
]ְוִיְתֶהה[  )ְותֹוֵהא(  ָעָליו,  ָעְברּו  ׁשֶ ָרִעים  ים  ַמֲעׂשִ ַעל  ְתָחֵרט  ּיִ ׁשֶ
ידֹוִנים, ְוַעל  ַעל ָהִראׁשֹונֹות ְוֹיאַמר ֵאיְך ָעְברּו ַעל ַנְפׁשֹו ַמִים ַהּזֵ
ָבִרים  ה ּדְ ָ ם ֲחִמּשׁ ַקּיֵ ּמְ ִרים ֲעֹונֹוָתיו יֹוֵתר. ּוְכׁשֶ ּפְ ְיֵדי ַהֲחָרָטה ִמְתּכַ
ׁשּוָבה’, ָאז ָעָליו ֶנֱאַמר  ל ‘ּתְ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ ֵהם ְרמּוִזים ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ

ָמתֹו,  ְוִנׁשְ ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ּבֹו  ְוָיִאירּו  לֹו’,  ְוָרָפא  ב  ‘ָוׁשָ י(  ו  )ישעיה 

תּוב  ָאַמר ַהּכָ ין אֹותֹו, ְוֶזהּו ׁשֶ ָהיּו ְמַלּוִ ְלָאִכים ׁשֶ ְוָיׁשּובּו ֵאָליו ַהּמַ
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ָרִכים  ַהּדְ ַהְינּו  ּדְ ֵאהּו’,  ְוֶאְרּפָ ָרִאיִתי  ָרָכיו  ‘ּדְ יח(  נז  )שם 

בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ּבְ ָהְרמּוִזים  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵהם  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  ּבַ
ַעל  ִלְרֹמז  אֹוִתּיֹות  ה  ָ ֲחִמּשׁ ּה  ּבָ ֵיׁש  ָרָכיו’  ‘ּדְ ַנִמי  ְוֵכן  ׁשּוָבה’,  ‘ּתְ

ִרים: ְזּכָ ָבִרים ַהּנִ ה ּדְ ָ ֲחִמּשׁ

ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ָתּה,  ְתִחּלָ ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ּתֹוָרֵתנּו  ָלנּו  ָרְמָזה  ְוֶזה 
ְלֵעיל,  ָאַמְרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ִהיא  ית  ֵראׁשִ ּבְ ְוגֹו’,  ֱאלִֹקים 
ָהְרמּוִזים  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ְלַקּיֵ ָצִריְך  ְתׁשּוָבה  ּבִ ׁשּוב  ּיָ ּוְכׁשֶ
ָמם ֲאַזי ָיִאירּו ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו  ַקּיְ ּמְ ׁשּוָבה’, ּוְכׁשֶ ל ‘ּתְ בֹות ׁשֶ י ּתֵ ָראׁשֵ ּבְ
ה  ָפָרׁשָ ּבְ בּו  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ ‘אֹור’  ָעִמים  ּפְ ְלה’  ֶרֶמז  ְוֶזה  ֶהם,  ּבָ ָמתֹו  ְוִנׁשְ

ית: ְבֵראׁשִ ִראׁשֹוָנה ּדִ

)גנזי המלך, תיקון התשובה אות ח(

צדיק ירדוף אחר האמת
ִקּיּוָמם  ּדְ מֹוִרים  ֵהם  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ה,  ֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ה  ְוִהּנֵ
ִעם  ָבָריו  ּדְ ִלְהיֹות  ָאָדם  ָצִריְך  ָהֱאֶמת  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּזּוַלת,  ּבַ לּוי  ּתָ
ַהְינּו ָצִריְך  ט ּדְ ּפָ ׁשְ ֱאֶמת, ְוַהּמִ נֹו ּבֶ אֹו ּוַמּתָ ֱאֶמת ּוַמּשָׂ ֵני ָאָדם ּבֶ ּבְ
ְולֹא  ל  ּדַ ֵני  ּפְ א  ִיּשָׂ ּלֹא  ׁשֶ ֱאֶמת  ּבֶ ָאָדם  ִלְבֵני  ט  ּפָ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות 
ין  לֹום ּבֵ לֹום ַלֲעׂשֹות ׁשָ ָ ט, ְוַהּשׁ ּפֹ ֶצֶדק ִיׁשְ דֹול ַרק ּבְ ֵני ּגָ ר ּפְ ֶיְהּדַ
ה  ִחּלָ ם ּתְ ל ָמקֹום ָצִריְך ְלַקּיֵ ּתֹו, ִמּכָ ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלִאׁשְ
זּוָלתֹו. ְוָכְך הּוא  ֵמם ּבְ ְך ְיַקּיְ גּופֹו ְוַאַחר ּכָ ה ּבְ ָבִרים ֵאּלֶ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ
ת ָהֱאֶמת, ְוִקּיּוָמּה  ם ִמּדַ ה הּוא ְיַקּיֵ ִחּלָ גּופֹו, ּתְ ֵמם ּבְ ַקּיְ ּיְ ּיּום ׁשֶ ַהּקִ
י  ּכִ דֹו  ּוְמַלּמְ ֶקר  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ָהָאָדם  ַמְתֶעה  ָהָרע  ֶצר  ּיֵ ׁשֶ ְלִפי  הּוא, 
ֶדֶרְך ֱאֶמת ּוַמֲעִמידֹו ַעל  ֶקר, ְוֵיֶצר ַהּטֹוב ַמְנֶחה ָהָאָדם ּבְ ִאם ׁשֶ
ֵיֶצר  ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ֵעיֵני  ּבְ ֲאִפּלּו  ל  ּכֹ ְלֵעין  ּוָפׁשּוט  ָהֱאֶמת, 
ף ַאַחר  ֶקר ְוִדְבֵרי ֵיֶצר ַהּטֹוב ֱאֶמת, ָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְרּדֹ ָהָרע ׁשֶ
ְלָבבֹו,  ּבִ תּוב )תהלים טו ב( ְוֹדֵבר ֱאֶמת  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאֶמת, 
ָאָדם,  ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ִלּבֹות ׁשֶ ִלּבֹו’ מֹוֶרה ַעל ׁשְ ‘ּבְ ְלָבבֹו’ ְולֹא  ‘ּבִ ְוָאְמרֹו 
ֶקר ְוֵיֶצר  ר ׁשֶ ְרּכֹו ְלַדּבֵ ֵהם ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר ַהּטֹוב, ְוֵיֶצר ָהָרע ּדַ ׁשֶ
לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ר ֱאֶמת, ַעל ֶזה ָאַמר ּדָ ְרּכֹו ְלַדּבֵ ַהּטֹוב ּדַ

ל ֵיֶצר ַהּטֹוב ְוִיְהֶיה ּדֹוֵבר ֱאֶמת ]וכו’[: ְרּכֹו ׁשֶ יק ּדַ אֵחז ַצּדִ ּיֹ ׁשֶ

)גנזי המלך, תיקון התשובה אות ו(

›››

נר
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שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת דברים: 
ה’ שמואל ליבערמאן מאנסי נ.י.

חידה שבועית: מה כתב רבינו לרמז במה שביקש יעקב אבינו ע”ה ‘ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל’ – מדוע 
הדגיש לאכול? )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'


