
ים ִפיַלת ַרּבִ ְתּ
חֹוְטִאין  ֶהן  ּבָ ָהיּו  ַוֲאִפילּו  ִמיד  ּתָ ַמַעת  ִנׁשְ יּבּור  ַהּצִ ִפיַלת  ְתּ
ָאָדם  ָצִריְך  ְלִפיָכך  ים,  ַרִבּ ל  ׁשֶ ְתִפיָלָתן  ִבּ מֹוֵאס  ֵאין הקב”ה 

ָיִחיד. ֵלל ּבְ יּבּור ְולֹא ִיְתּפַ ֵתף ַעְצמֹו ִעם ַהּצִ ְלׁשַ

)רמב”ם הלכות תפילה(

דֹול ֶהְפֵסד ָגּ
דֹול ְוִנְקָרא ְוֶחְסרֹון לֹא  לֹא ִמְנָין ִהְפִסיד ֶהְפֵסד ָגּ ל ְבּ ֵלּ ְתַפּ ַהִמּ
ת ַאְבָרָהם( ְרַכּ נֹות.     )ִבּ יּוַכל ְלִהָמּ

לֹא ִנְמָנה ִעָמֶהם
ִמְצָווה  ַבר  ִלְדּ נּו  ִנּמְ ֲחֵבָריו  ׁשֶ ֶזה  נֹות  ְלִהּמָ יּוַכל  לֹא  רֹון  ְוִחָסּ
ֵלל  ִמְתּפַ ר ַעל ָאָדם ׁשֶ ְוהּוא לֹא ִנְמָנה ִעָמֶהם )חגיגה ט’:( ּוְמדּוּבָ
ָרה.               )מהרש”א( לֹא ִמְנַין ֲעׂשָ יִחידּות ְבּ ִבּ

עצור...
אם אתה מאלו שבורחים לפני סוף התפילה או מאלו שמאחרים 

לתפילה, אז יש נקודה אחת שכדאי שתחשוב עליו וזה...

כנראה שהתרגלת לקבל הכל בחינם
התרגלת לקבל מתנות חינם

התרגלת לא לשלם להקב”ה חובות
התרגלת לחשוב שהכל מגיע לך...

לו,  חייב  שאתה  מה  ממך  ודורש  רוצה  עולם  בורא  לך...  ודע 
וגם אין  לך  יעזור לך שום דבר. לא תצליח לברוח  ולא  נקודה. 

לאן לברוח. ולכן תשקיע אצלו ותרוויח.

הקב”ה  איתך  עשה  חסד  כמה  ותחשוב.  דקה  עצור 
עד היום.  הרי אי אפשר לספור את זה, ואי אפשר 
בתמורה?...  לו  מחזיר  אתה  ומה  זה.  את  למדוד 
שאתה בורח לפני סוף התפילה ולא יכול להמתין 
עוד כמה דקות עד לסיום הקדיש האחרון שבתפילה, 
שאין  הקב”ה  כלפי  טובה  כפיות  זו  הרי  לתפילה?...  מאחר  או 
כדוגמתה! ומה עם החילול השם שבדבר, בפרט אם אתה בחור 
או אברך בן תורה, ואם אתה חושב שאתה הולך להרויח משהו 
אצל  כי  בידך.  גדולה  טעות   - התפילה  סוף  לפני  שברחת  מזה 
על  מקיזוזים  להרויח  בעולם  שייך  ולא  מדוייק  הכל  הקב”ה 

חשבון התפילה, אלא רק מפסידים מזה. 
מתוך דרשתו של הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ”ל

ואני תפילתי

ניתן לכתוב את התשובות גם מתוך העלון ולא חייבים בע”פ. כל הזוכים יקבלו הודעה 
אישית על זכייתם, אין להעתיק מאחרים, לזיכוי הרבים מותר לפרסם, להדפיס ולהפיץ 
עלון זה לכל מכריך וחבריך ולצרפם להגרלה. כל הזוכים בהגרלה מס’ 1 קבלו הודעה 

אישית על זכייתם.

ְמאֹד ְמאֹד? ה ִמְצוֹוָתיו ּוְזֻכּיֹוָתיו ִבּ ְתַרֶבּ ִמּ ים זיע”א ֶשׁ א. ַעל ִמי אֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיּ
ּיֹום  ַבּ ָעִמים  ְפּ  3 ְקִביעּות  ִבּ ִלים  ְלּ ְתַפּ ַהִמּ ְלֵאּלּו  ֶמׁש  ָוָשׁ אֹור  ַהָמּ ְבִטיַח  ַמּ ַמה  ב. 

ִמְנָין? ְבּ
ִצּבּור? ל ְבּ ֵלּ ְכֵדי ְלִהְתַפּ ל ָאָדם ָלֶלֶכת ִבּ ב ָכּ  ג. ְלִפי ַהֲהָלָכה ֵאיֶזה ֶמְרָחק ַחָיּ

עֹוָלם  ָבּ ָאֵמן  ל  ֶשׁ ָכרֹו  ְשׂ ִבים  ְמַחְשּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֵאיְך  זיע”א  ים  ַחִיּ ֶהָחֵפץ  ְלִפי  ד. 
א? ַהָבּ

ה? יׁש, ּוְקֻדָשּׁ ּטּול ַקִדּ ב ִנּדּוי ַעל ִבּ יִחידּות ַחָיּ ל ִבּ ֵלּ ְתַפּ ה.  ַהִאם ַהִמּ
ה  ִפָלּ ה אֹו ֵאּלּו “ַהּבֹוְרִחים” ִלְפֵני סֹוף ַהְתּ ִפָלּ יַע ַלְתּ ַאֲחִרים ְלַהִגּ ו. ַהִאם ֵאּלּו ַהְמּ

ם? עֹוְבִרים ַעל ִחּלּול ַהֵשּׁ
ִכים ַאֲחֵרי ִיְצָרם? ְמָשׁ ת ַאְבָרָהם” ַהִנּ ְרַכּ ה “ַהִבּ ז. ֶאת ִמי ְמַכֶנּ

ֵיׁש  ִלים  ְלּ ְתַפּ ַהִמּ ין  ֵבּ ִאם  ַוֲאִפילּו  ִמיד  ָתּ ַמַעת  ִנְשׁ ּבּור  ַהִצּ ִפיַלת  ְתּ ַהִאם  ח. 
חֹוְטִאים?

דֹול אֹו ָקָטן? לֹא ִמְנָין ִהְפִסיד ֶהְפֵסד ָגּ ל ְבּ ֵלּ ְתַפּ ט.  ַהִמּ
נֹות? י. ְלִפי המהרש”א ַעל ִמי ֶנֱאַמר ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהָמּ

ה? ָלִכים? ְוָלָמּ יִחידּות ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ל ִבּ ֵלּ ה ְלִהְתַפּ יא. ַהִאם ְמֻגֶנּ
ִצּבּור? ל ְבּ ֵלּ ן קֹוֵדם ְלָאִביו ְלִהְתַפּ יב. ַהִאם ַהֵבּ

ִצּבּור? ה ְבּ ִפָלּ ִרים ַעל ְתּ ִלים אֹו ְמַווְתּ ַבְטּ ֶלא יֹוֵעץ ֶאת ֵאּלּו ַהְמּ ה ַהֶפּ יג. ֵאיְך ְמַכֶנּ
יד. כתוב בכמה שורות את עיקר דבריו של הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ”ל.

בס”ד ַהְגָרַלת ַוֲאִני ְתִפיָלִתי
ֲעלֹון ֶזה, ִנְכַנס  תּובוֹת ּבְ ֵאלֹות ֵאּלּו ַהּכְ ׁשּובוֹת ַעל ְשׁ ל ָהעֹוֶנה ֶאת ַהְתּ ָכּ

ם אי”ה בל”נ ְבּ - כ”ז ֱאלּול תשע”ה.  ְתַקֵיּ ִתּ ְלַהְגָרָלה ֶשׁ
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ִניָזה - - ָטעּון ְגּ
”ץ - ּוְקִריַאת ַהּתוָֹרה ה - ֲחָזַרת ַהַשּׁ ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ָנא לֹא ִלְקרֹא ִבּ

ֵעף ִצּבּור ְוַהִמְסּתָ ִפיָלה ּבְ ֲעלֹון ְלִחּזּוק ּתְ

ַלַחת יִעים ִעם ִמְשׁ ַמִגּ
ר ָוָדם, ֵאין הֹוְלִכים  ָשׂ הּוא ָבּ יא ֶשׁ ִשׂ הּו ִמָנּ יג ַמֶשּׁ ׂ רֹוִצים ְלַהִשּ ֶשׁ ְכּ
ָפָניו, ַעל ַאַחת  ְבּ ְוָכְך מֹוִפיִעים  ַלַחת,  יִבים ִמְשׁ א ַמְרִכּ ְלַבד, ֶאָלּ
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ְבּ ר  ְמדּוָבּ ֶשׁ ְכּ יִחידּות  ִבּ ַההֹוָפָעה  ה  ְמֻגֶנּ ה  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ

ִמְנָין. ל ְבּ ֵלּ ִבים ְלִהְתַפּ ָלִכים הקב”ה, ְוָלֵכן ַחָיּ ַהְמּ

דֹול מקראלין זיע”א י ַאֲהרֹן ַהָגּ ָהָרה”ק ַרִבּ

ִיְצָרם ַמְטֶעה אֹוָתם
ַזְלְזִלים  א ְלִהיָגֵרר ַחס ְוָחִליָלה ַאֲחֵרי ַהְמּ לֹּ ה ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר ֶשׁ ְוַכָמּ
ִכים ַאֲחֵרי  ִלים ְוִנְמָשׁ ם ּוִמְתַעְצּ ְעָתּ ִמְנָין, ְוָקְצָרה ַדּ ה ְבּ ִפָלּ ִעְנַין ְתּ ְבּ
ְוַלֲעבֹוַדת  ַמִים,  ָשׁ ִלְכבֹוד  ָראּוי  ָכּ ִלְטרַֹח  יָחם  ַמִנּ ֵאינֹו  ֶשׁ ִיְצָרם, 
ֵאיָנם  ִמְנָיָנם  ֶאת  ִאיֲחרּו  ר  ְוַכֲאֶשׁ רּוָחִנּיּות,  ְבּ ם  ּוְלָצְרָכּ ַעְצָמם, 
ין  ּוְלַהְמִתּ אֹו  ִצּבּור  ְבּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ַאֵחר  ְלָמקֹום  ֵליֵלְך  ִלים  ְדּ ַתּ ִמְשׁ

יִחידּות. ְלִלים ִבּ ְלִמְנָין ַאַחר ּוִמְתַפּ

ת ַאְבָרָהם( ְרַכּ )ִבּ

ֵאלוֹת  ההשתתפות היא לכל המשפחה מגיל 9 ומעלה ׁשְ
 מותר לילדים בגילאי 9-11 להעזר בתשובות ע”י אביהם בלבד



? ַדעּתָ ַהּיָ
ּבֹוֵרַח  ה  ַאָתּ ֶשׁ ְכּ ח”ו  אֹו  ה  ִפָלּ ַלְתּ ִאחּור  ְבּ יַע  ַמִגּ ָך  ִהְנּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ
ה  ַאָתּ ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ִאם  ֶשׁ אי  ּוְבַוַדּ ה,  ִפָלּ ַהְתּ ִלְפֵני סֹוף  ְויֹוֵצא 
ִלי ִמְנָין, ִהְפַסְדָתּ ֶהְפֵסד ָעצּום  ְבּ ה ַאַחת  ִפָלּ ל ֲאִפילּו ְתּ ֵלּ ִמְתַפּ
ְווָים  ְוָשׁ ָכָרם  ְשׂ ם  ֶעְרָכּ ֶשׁ ה  ַרָבּ ֵמיּה  ְשׁ ִויֵהא  ָאֵמן,  רֹות  ֲעָשׂ ל  ֶשׁ
ֹוְמִרים  ַהּשׁ ָך,  ְלּ ֶשׁ ר  יֹוֶשׁ ִליִצי  ַהְמּ ֵהם  ְוֶשׁ ָפז,  ְבּ ְיסּוָלא  לֹא 
ָכָרם  ּוְשׂ ּוְבָבא,  ֶזה  ָבּ ָך,  ְחְתּ ַפּ ִמְשׁ ל  ְוֶשׁ ָך,  ְלּ ֶשׁ ְוַהָמִגיִנים  ָך,  ְלּ ֶשׁ
ִצּבּור  ֶשׁ ְכּ ְגַרם  ִנּ ֶשׁ ם  ַהֵשּׁ ְלִחּלּול  נֹוָסף  ְבּ ְוזֹאת  ְנָצִחים...  ֵנַצח 

 ... ַרְחָתּ ְעָתּ ּוָמַתי ָבּ ִלים רֹוֶאה ָמַתי ִהַגּ ְלּ ְתַפּ ַהִמּ

ָך  ְחְתּ ַפּ ְולִמְשׁ ְלָך  נֹוֵתן  ָרץ? הקב”ה  ה  ַאָתּ ְלָאן  טֹוב...  ב  ְחשֹׁ ַתּ
ִריאּות,  ְבּ ל  ֶשׁ ְיָמָמה  ַבּ עֹות  ָשׁ ע  ְוַאְרַבּ ִרים  ֶעְשׂ ם  ִחָנּ נֹת  ַמְתּ
לֹא  ה  ַאָתּ ַמה?  וכו’  ים,  ַחִיּ ימֹות,  ְנִשׁ ְיָלִדים,  ַנַחת,  ְרָנָסה,  ַפּ
ַרת  ַהָכּ ְכּ ֵלמּות  ְשׁ ִבּ ְוַעְרִבית,  ִמְנָחה,  ֲחִרית,  ַשׁ ְלַהְחִזיר לֹו  ָיכֹול 

ֵכן??? ַהּטֹוב? ֲהִיָתּ

ל ָאֵמן ֶאָחד הּוא  ְוויֹו ֶשׁ ְוָשׁ ִחירֹו  ְמּ ים זי”ע ֶשׁ ַחִיּ ְוכֹוֵתב ֶהָחֵפץ 
ַכר  ב ְשׂ א ֶנְחָשׁ עֹוָלם ַהָבּ ל ִמְלַיאְרִדים ְויֹוֵתר, ֲאָבל ָבּ ִגים ֶשׁ ׂ ֻמָשּ ְבּ
ה,  עֹוָלם ַהֶזּ אן ָבּ יבֹו ָכּ ָהָאָדם ֶהְחִשׁ ל ָאָדם ְלִפי ַמה ֶשׁ ל ָכּ ָאֵמן ֶשׁ
ַעְצְמָך  ה קֹוֵבַע ְבּ ה ּבֹוֵרַח אֹו ְמַאֵחר ִלְתִפּלֹות ַאָתּ ְוָלֵכן ִאם ַאָתּ
הֹון  ׁשּום  ִביל  ְשׁ ִבּ ִאם  ְוְלִחילּוִפין  ָך...  ְלּ ֶשׁ ַלָאֵמִנים  ָנמּוְך  ֶעֶרְך 
ָתם ְוַעד  ִחָלּ ִצּבּור ִמְתּ ִפּלֹות ְבּ ר ַעל ְתּ ַווֵתּ עֹוָלם לֹא ְתּ ָבּ ה ֶשׁ ְוִסָבּ
עֹוָלם ְלָאֵמן  ֵוה ֶעֶרְך ָבּ ֵאין ְמִחיר ְשׁ יָך מֹוִכיִחים ֶשּׁ סֹוָפם ַמֲעֶשׂ

ִמּיּות, ּוְברּוָחִנּיּות.  ַגְשׁ ָך ְוַהּתֹוָצאֹות בהתאם, ְבּ ְלּ ֶשׁ

רֹאׁשֹו. ְוֶהָחָכם ֵעיָניו ְבּ

ן קֶֹדם ְלָאִביו ֶבּ
ִצּבּור, ְוִלְפָעִמים לֹא,  ִלים ְבּ ְלּ ְפָעִמים ִמְתַפּ ִלּ ים, ֶשׁ ָרִאיִתי ֲאָנִשׁ
ְפַטר ֶאָחד ֵמהֹוֵריֶהם, לֹא ָעֵלינּו,  ִנּ ֶשׁ ן ָלֶהם, ְוִאּלּו ְכּ ֵמּ ְזַדּ ִמּ ִפי ֶשׁ ְכּ
ין  ִצּבּור. ְוֶזה לֹא מּוָבן, ֲהלֹא ְלִפי ַהִדּ ל ְבּ ֵלּ יִדים ְלִהְתַפּ ֵהם ַמְקִפּ
ֶנֶסת,  ַהְכּ ְלֵבית  א  ָבּ ְוָכאן  ּתֹוָרה.  ְלִלּמּוד  ְלָאִביו  קֹוֵדם  ן  ַהֵבּ
ִיְהֶיה  ַמה  ַעְצמֹו:  ַעל  ב  חֹוֵשׁ ְוֵאינֹו  ֵעֶדן,  ְלַגן  ֵנס  ִיָכּ ָאִביו  ֶשׁ ֵדי  ְכּ

ִאּתֹו?!      

 )אֹור ְלִצּיֹון(

מּור ִחּיּוב ָגּ
מּור  ָגּ ִחּיּוב  ְוהּוא  ִצּבּור,  ְבּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ל  ֵדּ ַתּ ְלִהְשׁ ֵיׁש  ּוְביֹוֵתר 
ֵליֵלְך  ָאָדם  ל  ָכּ ב  ַחָיּ ֶשּׁ ָסִחים מ”ו(  )ְפּ ְגָמָרא  ִבּ ְדִאיָתא  ִכּ יָנא,  ִמִדּ
ָעה ֲהִליָכה(  ָשׁ ע ק”מ - ְכּ ַאְרַבּ ֲעבּור ֶזה ְלָפָניו ַעד ד’ ִמיִלין )ְכּ

ְלָחן ָערּוְך. ֻשׁ אֹו ְלַאֲחָריו ַעד ִמיל ְוֵכן ִנְפַסק ְבּ

ר(  )אֹוְרחֹות יֹוֶשׁ

ִחיל ּוְרָעָדה
ֲהֵרי  יִחידּות ֶשׁ ל ִבּ ֵלּ ָרה ָהְרצּוָעה ְלִהְתַפּ ְרָעָדה ֲאָחַזְתנּו ֵאיְך ֻהְתּ

ה. יׁש ּוְקֻדָשּׁ ּטּול ַקִדּ ַחָיב ִנּדּוי ַעל ִבּ ָאְמרּו ֲחַז”ל ֶשׁ

    )החיד”א זי”ע(

ים ְזֻכּיֹוָתיו ִמְתַרִבּ
ְמאֹד  ּוְזֻכּיֹוָתיו  ִמְצוֹוָתיו  ה  ִמְתַרֶבּ ִצּבּור  ְבּ ל  ֵלּ ְתַפּ ַהִמּ ְוָהִאיׁש 
ה  ְקִביעּות, ְולֹא ִיְתַרֶפּ ְצָוה זֹו ִבּ ְהֶיה לֹו ִמּ ִיּ ֶזה, ֶשׁ ר ָבּ ְמאֹד ְוָהִעָקּ
ַחס  ה  ָנּ ִמֶמּ ה  ִיְתַרֶפּ ּוַפַעם  ה  ָנּ ַיֲעֶשׂ ַעם  ַפּ ִאם  ֲאָבל  ה,  ָנּ ִמֶמּ
ּוְכמֹו  ו(  ְכּ ְקָרא  )ַוִיּ ֶקִרי  ְבּ י  ִעִמּ ְלכּו  ֵתּ ִאם  ְכָלל,  ִבּ הּוא  ְוָחִליָלה 

ם. ן ָשׁ ֵרׁש רש”י, ַעֵיּ ֵפּ ֶשׁ

ים( ַעל ֶהָחֵפץ ַחִיּ ׁשֹון ַבּ ִמיַרת ַהָלּ )ְשׁ

ַמִים בֹוד ָשׁ ְכּ
ה,  ִפָלּ ַהְתּ ּקֹות קֶֹדם  ַדּ ין ֵאיֶזה  ְלַהְמִתּ ַמִים  ָשׁ בֹוד  ְכּ ְוָראּוי הּוא 
ו.(:  ָרכֹות  )ְבּ רש”י  ּוֵפַרׂש  ְלִמְצֹוָתי”,  ְבָתּ  ִהְקַשׁ “לּוא  ּוְכִתיב: 
יִתי.  ִצִוּ ר  ֲאֶשׁ ִמְצֹוַתי  ִביל  ְשׁ ִבּ ין  ְמִתּ ַתּ ֶשׁ הּוא,  ָנה  ַהְמָתּ ָלׁשֹון 
ם  י ַהָיּ ַגֵלּ לֹוֶמָך ְוִצְדָקְתָך ְכּ ָהר ְשׁ סּוק: ַוְיִהי ַכָנּ ם ַהָפּ ְוַעל ֶזה ְמַסֵיּ

ַוְיִהי ַכחֹול ַזְרֶעָך”. 

ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ֶאְמַצע,  ְבּ ַהּיֹוֵצא  ְוֵכן  ה,  ִפָלּ ַלְתּ ָרצֹון  ְבּ ַאֵחר  ְוַהְמּ
מֹו  ְכּ ּוְבסֹוָפּה,  ה  ִפָלּ ַהְתּ ֶאְמַצע  ְבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ִמֵבּ הּו  ְיָגְרֻשׁ

ֵסֶפר ֲחִסיִדים )ִסיָמן תשע”ט(  תּוב ְבּ ָכּ ֶשׁ

ר(  )אֹוְרחֹות יֹוֶשׁ

ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר
ַמְטֶעה  ְצָרם  ִיּ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ִצּבּור,  ְבּ ה  ִפָלּ ְתּ ִדים  ַאְבּ ְמּ ֶשּׁ ים,  ַרִבּ ְוֵיׁש 
ְוִאם  ָנם,  ּוַמָתּ ָאם  ׂ ַמָשּ ְבּ ַמְרִויִחים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ אֹוָתם, 

ִצּבּור, ַיְפִסידּו. ל ְבּ ֵלּ ֶנֶסת ְלִהְתַפּ ָיבֹואּו ְלֵבית ַהְכּ

ַרְך  ִיְתָבּ שה’  ר,  ְיֻסָפּ י  ִכּ ן  ַהְיֻאַמּ ֵעיֵניֶהם:  ַסְמיּות  ּוְרֵאה  ּבֹוא 
ֵאּלּו  ֵאין  ְרצֹונֹו?!  י  ְלעֹוֵשׁ ְוַיְפִסיד  ְרצֹונֹו  ַעל  ְלעֹוֵבר  ַיֲעִדיף 
ה  ִחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָשׂ ה: כֹּ ִחָלּ אֹוְמִרים ְתּ י ֲאָמָנה, ֶשׁ ַטֵנּ א ִמְקּ ֶאָלּ
ֲאָבל  ַמֲאִמיִנים,  ֵהם  ֶשׁ אֹוְמִרים  ִפיֶהם  ְבּ ּוְכָבר  ֶהָחִיל,  ֶאת  ִלי 

ים. יֶהם ַמְכִחיִשׁ ַמֲעֵשׂ

ה  ִפָלּ ְתּ ֲחנּוָתם  ְבּ ִלין  ְלּ ִמְתַפּ ְלהֹון  ְבָהִלים  ִנּ ֶשׁ ֲחַמת  ֵמּ ֶשׁ ְוֵיׁש, 
ֱאמּוָנתֹו  נּו  ִלֵבּ ְבּ ע  ַטּ ַוִיּ ר  ְיַכֵפּ ַהּטֹוב  ה’  ּוְקטּוָפה,  ֲחטּוָפה 

ְוַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו. אכי”ר.

ֶלא יֹוֵעץ( )אֹורֹות ֵאִלים ְלַבַעל ַהֶפּ

יִדּיֹות! ֶוה ְלַנּסֹות - ּתֹוָצאֹות ִמָיּ ׁשָ

ָעִמים  ְפּ לֹׁש  ָשּׁ ל  ֵלּ ְתַפּ ַהִמּ ֶשׁ ְבִטיַח  ַמּ ֶמׁש  ָוָשׁ אֹור  ַהָמּ
ֶרַוח.  ְרָנָסה ְבּ ְקִביעּות, ִיְהֶיה לֹו ַפּ ִמְנָין, ִבּ ּיֹום ְבּ ַבּ

ם( ִטים ד”ה ַוֲעַבְדֶתּ ָפּ ת ִמְשׁ ָרַשׁ )ָפּ

ַבּזֹות ּוְלַזְלֵזל ֵהר ִמְלּ ֵיׁש ְלִהָזּ
ה  ִפָלּ ֶאְמַצע ַהְתּ ּיֹוֵצא ְבּ ִאחּור ְוֵכן ִמי ֶשׁ ה ְבּ ִפָלּ יַע ַלְתּ ִגּ ָאָדם ַהַמּ
ְמַבֶזּה  ְלָך  ה, ֵאין  ִפָלּ ַהְתּ ה ַעד סֹוף  ְולֹא ְמַחֶכּ ְמָרה,  ָגּ ִלְפֵני  אֹו 
ֵאינֹו  ּוְכִאּלּו  ה,  ִמֶזּ יֹוֵתר  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ל  ֶשׁ ֲעבֹוָדתֹו 
ה,  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ֶנֶסת  ַהְכּ ֵבית  ְבּ ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְשּׁ ֶשׁ ַמֲאִמין 

תֹו? ִפָלּ ל ְתּ ְתַקֵבּ ְוֵאיְך ִתּ

ִמְתַנֲהִגים  ְך  “ָכּ אֹוְמִרים:  ֶשׁ ם, רח”ל,  ַהֵשּׁ ִחּלּול  ם  ַגּ ֶזה  ָבּ ְוֵיׁש 
ַעת  ְשׁ ִבּ ִרים  ַהְמַדְבּ ְוֵאּלּו  רּוץ,  ֵתּ ׁשּום  ֶזה  ָבּ ְוֵאין  ּתֹוָרה”?  ֵני  ְבּ
ָבר ָצִריְך ִלְראֹות ַמה  ָכל ָדּ ְבּ ר ֶשׁ ם ֵהם ֵיָעְנׁשּו. ְוָהִעָקּ ה ּגַ ִפָלּ ַהְתּ
ֶזה,  ָבּ ַזְלֵזל  ְוַהְמּ ה’.  ָרצֹון  ְוֶזהּו  ָערּוְך,  ְלָחן  ּוַבֻשּׁ ּתֹוָרה  ַבּ תּוב  ָכּ
לּו  א לֹא ְיַקְבּ יקֹוֶרס, ַחס ְוָחִליָלה, ּוְלעֹוָלם ַהָבּ ְכָלל ֶאִפּ הּוא ִבּ

ֶזה.  ָראּו ֲאֵחִרים ְמַזְלְזִלים ָבּ רּוץ ֶזה ֶשׁ ָלל ֵתּ ְכּ

ר( )אֹוְרחֹות יֹוֶשׁ




