
ׁש, ל מֹוָרא ִמְקָדּ א ֶשׁ ֲעלֹון ְלִחּזּוק ַהּנֹוֵשׂ
ה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ִתיָקה ִבּ ּוְשׁ

ה אֹוי ְלאֹוָתּה ְכִלָמּ
סּוק  ַהָפּ ְמֵקייִמין  ה  ִפָלּ ַהְתּ ֵעת  ְבּ ִרים  ַהְמַדְבּ ֵאּלּו  א  ָתּ ְוָהַשׁ
ים  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִבּ י ַבּ יחּו. ִכּ רּו לֹו - ָאז ִשׂ ירּו לֹו ַזְמּ ָמעֹו. ִשׁ ַמְשׁ ְכּ
ִרים  ְמַדְבּ ְוֵהם  וכו’  ִזְמָרה,  ְדּ ְפסּוֵקי  ִבּ יִחים  ִשׁ ַהְמּ ים  ֲאָנִשׁ ֵיׁש 
ִעים ֵהם  ה, מֹוְרִדים ּופְֹשׁ ֵטִלים, אֹוי ְלאֹוָתּה ְכִלָמּ ָבִרים ְבּ ָאז ְדּ
ל  ְכִפיָרה סֵֹרָרה, ֵאין ֱאלִֹקים ָכּ א ִכּ ֶלְך, ְוֵאין ֶזה ֶאָלּ ֵהיַכל ַהֶמּ ְבּ

ְמִזּמֹוָתיו ח”ו.
ָרֵאל  ַמח ִיְשׂ ִיְשׂ

ה ּנֹוָרא ְוָאיֹם ַמֲעֵשׂ
ַיַחד  ְבּ ְדָרׁש  ַהִמּ ֵבית  ְבּ ל  ֵלּ ִמְתַפּ ָהָיה  ֶשׁ ֶאָחד  ִאיׁש  ְבּ ה  ּוַמֲעֵשׂ
ִלים  ְלּ ְתַפּ ַהִמּ לֹו  ָאְמרּו  ה,  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ר  ֵבּ ִדּ ּוְבנֹו  נֹו,  ְבּ ִעם 
ה, ְוָעָנה ָלֶהם ָהָאב ֲעַדִין ָצִעיר  ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ר ִבּ ְנָך ְמַדֵבּ ְרֵאה ִבּ
אֹותֹו ִעְנַין  ה ְכּ ְרצֹונֹו, ְוׁשּוב ְלָמָחר ָעָשׂ נּו לֹו ַלֲעׂשֹות ִכּ הּוא ְתּ
ָיָצא  ְולֹא  הּוא,  ינֹוק  ִתּ ֲעַדִין  ה  ֶאֱעֶשׂ ּוַמה  ָלֶהם  עֹוֶנה  ְוָאִביו 
ת אֹותֹו ָהִאיׁש,  ֵמּ ית ַעד ֶשׁ ִליִשׁ ה ְולֹא ְשׁ ִנָיּ ָנה ְולֹא ְשׁ אֹותֹו ַהָשּׁ
ֵרה ְנָפׁשֹות  נֹו, ְוָיְצאּו ָחֵמׁש ֶעְשׂ נֹו, ּוֶבן ְבּ ּתֹו, ּוֵמת ְבּ ָוֵמָתה ִאְשׁ
ֵני ָאָדם ֶאָחד  ל ְבּ א זּוג ֶאָחד ֶשׁ ר לֹו ֶאָלּ ֵיּ ַתּ יתֹו ְולֹא ִנְשׁ ִמּתֹוְך ֵבּ

ע. ר ְוסּוָמא, ְוֶאָחד ׁשֹוֶטה ְוָרָשׁ ִחֵגּ

הּו ָנא ְדֵבי ֵאִלָיּ ָתּ

רֹב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ְבּ
ֵיׁש  י  ִכּ ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ִדּ ֲאִפילּו  ר  ְלַדֵבּ ָאסּור  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ
ַהְדַרת  ַעם  רֹב  “ְבּ תּוב  ַהָכּ ַמֲאָמר  ְכּ ַיַחד  ְבּ ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ִמְצָוה 

ל עֹוָלם. ֶמֶלְך” - ַמְלּכֹו ֶשׁ
ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה

ִביא הּו ַהָנּ ֵאִלָיּ ה ְבּ ַמֲעֵשׂ
ע  ָרָשׁ ִנְקָרא  ֶנֶסת  ַהְכּ ית  ֵבּ ֲאחֹוֵרי  ל  ֵלּ ְתַפּ ַהִמּ ל  ָכּ ָרִביָנא  ָאַמר 
ִביא  הּו ַהָנּ ֵאִלָיּ ְבּ ה  כּון”. ּוַמֲעֵשׂ ִעים ִיְתַהָלּ ֱאַמר “ָסִביב ְרָשׁ ֶנּ ֶשׁ
ְוָהְרגּו,  ֶנֶסת  ַהְכּ ית  ֵבּ ֲאחֹוֵרי  ל  ֵלּ ִהְתַפּ ֶשׁ ֶאָחד  ִאיׁש  ָרָאה  ֶשׁ

ְכבֹוד ה’. הּוא ִזְלֵזל ִבּ יָון ֶשׁ ְך ָהָיה ֵכּ ְוָעְנׁשֹו ַעל ָכּ

ָרכֹות ו: ְבּ

ים ַחִיּ ּוָבַחְרָתּ ַבּ
יו”ל ע”י חברת “ויראת מאלוקיך- ומקדשי תיראו”
לפרטים, לתגובות, והערות ולהשיג חינם פקס: 02-5-716-716

   a0573199990@gmail.com  או מייל

ִניָזה - - ָטעּון ְגּ
”ץ - ּוְקִריַאת ַהּתוָֹרה ה - ֲחָזַרת ַהַשּׁ ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ָנא לֹא ִלְקרֹא ִבּ

ניתן לכתוב את התשובות גם מתוך העלון ולא חייבים בע”פ. כל הזוכים יקבלו הודעה אישית 
על זכייתם. אין להעתיק מאחרים. לזיכוי הרבים נא לפרסם ולהפיץ עלון זה לכל מכריך 

וחבריך ולצרפם להגרלה

ה? ִפָלּ ָעָנן ָלך ֵמֲעבֹור ְתּ סּוק ַסּכֹוָתה ְבּ רּוׁש ַהָפּ א. ְלִפי ַהַיֲערֹות ְדַבׁש ַמה ֵפּ
י  ַעֵמּ ל  ֶשׁ ֵנִסּיֹות  ְכּ י  ֵתּ ָבּ ים  עֹוִשׂ ֶשׁ ֵאּלּו  ַעל  יֹוֵעץ  ֶלא  ַהֶפּ א  ִמְתַבֵטּ ָלׁשֹון  ֵאיֶזה  ב. ְבּ

ה? ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ חּוץ ִבּ ֵהם עֹוְמִדים ַבּ ָכְך ֶשׁ ָהָאֶרץ, ְבּ
ָתם  ִפָלּ ְתּ ֶשׁ ֲאֵחִרים  ִלים  ְלּ ְלִמְתַפּ ם  ַגּ יק  ְלַהִזּ ָיכוֹל  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ר  ַהְמַדֵבּ ג. ַהִאם 

ל ח”ו? ְתַקֵבּ לֹא ִתּ
י ִמְדָרׁשוֹת? ֵנִסּיֹות ּוָבֵתּ י ְכּ ֵתּ ִביל ֵאיֶזה ָעוֹון ֶנְחָרִבים ָבּ ְשׁ ד. ִבּ

ה? ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה ִבּ ר ִדּ ר ְלַדֵבּ ה. ַהִאם ֻמָתּ
ְנָיא? ַעל ַהַתּ ו. ַמה ּכֹוֵתב ַבּ

ֶלְך? ֵהיַכל ַהֶמּ ִעים ֵהם ְבּ ָרֵאל: מֹוְרִדים ּוֹפְשׁ ְשַׂמח ִיְשׂ א ַהִיּ ז. ַעל ִמי ִמְתַבֵטּ
ה? ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ר ִבּ ַדֵבּ ְמּ יַע ֵסֶפר ָהרֹוֵקַח ַעל ִמי ֶשׁ סּוק ַמְצִבּ ח. ַעל ֵאיֶזה ָפּ

ְלעוָֹלם  ֵנס  ְלִהָכּ ֵמֶהם  מֹוֵנַע  הּוא  ֶשׁ ָכְך  ְבּ ְלָבָניו  יק  ַמִזּ ה  ְתִפָלּ ִבּ ר  ַהְמַדֵבּ ט. ַהִאם 
א? ַהָבּ

ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ְדָבִרים ֲאֵחִרים  ִבּ עֹוְסִקים  ֵאּלּו ֶשׁ ”י ַעל  ִבּ ַרְשׁ י. ַמה אֹוֵמר 
קֹוֶדׁש?

ָאֶרץ?  ם ָבּ בֹוד ַהֵשּׁ ָרֶאה ְכּ ֵיּ ֵדי ֶשׁ ה ובהמד”ר ְכּ ָכל ְקִהָלּ יא. ַמה ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְבּ
גֹור? ַעל ָוֵוי ָהַעּמּוִדים, ְוֵאין ָקֵטגֹור ַנֲעֶשׂה ַסֵנּ יב. ַעל ַמה ּכֹוֵתב ַבּ

הּו  ֵאִלָיּ ל ֲאחוֵֹרי בהמד”ר, ּוַמה ָהעֶֹנׁש ֶשׁ ֵלּ ְתַפּ ִמּ ָמָרא ְלֶזה ֶשׁ ּנּוי נֹוֶתֶנת ַהְגּ יג. ֵאיֶזה ִכּ
ֶזה? ִביא ֶהֱעִניׁש חוֵֹטא ָכּ ַהָנּ

ה? דֹול ִמֶזּ ׁשֹון ֲהֵיׁש ְלָך ָעוֹון ָגּ ֶבט מּוָסר, ֶאת ַהָלּ ַעל ַהֵשּׁ יד. ַעל ַמה אֹוֵמר ַבּ
ּוְקִריַאת  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ ר  ְמַדֵבּ נוֹ  ְבּ ֶשׁ ם  ְמֻסָיּ חּור  ָבּ ל  ֶשׁ ְלָאִביו  ִרים  ַסְפּ ְמּ ֶשׁ טו. ְכּ

ה? ּדֹון, ְוָלָמּ ִנּ ל ַבּ ב ְלַטֵפּ ַהּתֹוָרה ַהִאם ָהָאב ַחָיּ

בס”ד

ֶהם ב ִעָמּ ַבר ה’ לֹא ֵיֵשׁ ֵרא ֶאת ְדּ ְוַהָיּ
ֵנִסּיֹות  ְכּ י  ֵתּ ָבּ אִליׁש  ָפּ ְקָרא  ַהִנּ בהמד”ר  ֶעְזַרת  ְבּ ים  עֹוִשׂ ֶשׁ ְוֵיׁש 
יַע  ִגּ ַיּ תֹות ּוַבּמֹוֲעִדים ַעד ֶשׁ ָבּ ַשּׁ ם ַבּ ִבים ָשׁ י ָהָאֶרץ, ְויֹוְשׁ ל ַעֵמּ ֶשׁ
לבהמד”ר  ִנְכָנִסים  ְוָאז  וכו’.  ָאַמר  ֶשׁ ְלָברּוְך   - ִצּבּור  ִליַח  ָשׁ

ָיִחיד. ִדּלּוג אֹו ְבּ ְלִלים - ְבּ ּוִמְתַפּ

ּוִמי  ה’,  ֶאת  ָעְזָבם  ָוָמר  ְוַרע  ם  ְלַנְפָשׁ ָרָעה  ְמלּו  ָגּ ֶשׁ ָלֶהם  אֹוי 
ב  ַבר ה’ - לֹא ֵיֵשׁ ֵרא ֶאת ְדּ ָיָדם ְוַהָיּ ָידֹו ִלְמחֹות - ִיְמֶחה ְבּ ׁש ְבּ ֵיּ ֶשׁ

ֶהם... ִעָמּ

ֶלא יֹוֵעץ ֶפּ

לּו ָבם ְשׁ ִעים ִיָכּ יִקים ֵיְלכּו ָבם, ּופְֹשׁ ַצִדּ
ִחים ּוְמׁשֹוְרִרים קֹוֵרא  ְבּ ֲחֵבָריו ְמַשׁ ֶשׁ ְכּ ְדָרׁש  ֵבית ַהִמּ ר ְבּ ַהְמַדֵבּ
י  ֵכַני ָהָרִעים, ִכּ ל ְשׁ ִיְרְמָיהּו י”ב( הֹוי ַעל ָכּ סּוק )ְבּ ֲאִני ָעָליו ֶאת ַהָפּ
ְולֹא  ם,  ָבּ לּו  ְשׁ ִיָכּ ִעים  ּופְֹשׁ ם  ָבּ ֵיְלכּו  יִקים  ַצִדּ ה’  ְרֵכי  ַדּ ִרים  ְיָשׁ
ׁש  ֵקּ ִנְמֶנה ִעם ֲחֵבָריו, ְוָלָמה ִיְקצֹף ה’ ַעל קֹוְלָך ְוִיְקָרא ָעֶליָך ִמי ִבּ

מֹוָרא. ב ְלָפָניו ְבּ ֲחֶוה לֹו ְוֵשׁ ַתּ ְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי, ַאְך ִהְשׁ ִמֶיּ

ֵסֶפר ָהרֹוֵקַח

הגרלת ובחרת בחיים
ֲ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

א. 1000 ₪ במזומן
ב. 500 ₪ במזומן

ג. עשרות פרסים נוספים
את התשובות יש לשלוח באופן קריא וברור בצירוף שם ומשפחה כתובת, עיר, וטלפון 
ירושלים  בעלזא  קרית   23 חיים  דברי  רח'  מאלוקיך  ויראת   - תיראו  ומקדשי  לחברת 
a0573199990@gmail.com במייל  או    02-5716-716 בפקס  או   94479 מיקוד 

שאלות

1

הגרלה נוספת ע”ס 300 ש”ח
כל מי שיכתוב בדף התשובות קבלה שקיבל על עצמו בנושא מורא מקדש, 

ושתיקה בשעת התפילה וקריאת התורה יכנס להגרלה נוספת ע”ס 300 ש”ח במזומן

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

העלון לרפואת בתי’ה רבקה בת חוה



ִמּנּוי ׁשֹוְמִרים
ַבר ַמְלּכֹו  ר ְדּ ה ְמקֹום ֲאֶשׁ ה ּוְקִהָלּ ָכל ְקִהָלּ ְבּ ן ִמן ָהָראּוי ֶשׁ ַעל ֵכּ
ִאיּוִמים  יחּו ְבּ ִגּ ר ַיְשׁ ים ַעל ֶזה ֲאֶשׁ יַע, ַיַעְמדּו ֲאָנִשׁ ל עֹוָלם ַמִגּ ֶשׁ
בֹוד  ּכְ ִנְרֶאה  ּוָבֶזה  ים,  ַרִבּ ְבּ ׁשּו אֹוָתם  ִויַבְיּ ִרים  ים ַעל ַהְמַדְבּ ַרִבּ

ְמעּו ְוִייָראּו ְולֹא ְיִזידּון עֹוד. ָאֶרץ, ְוָכל ָהָעם ִיְשׁ ה’ ָבּ

ָוֵוי ָהַעּמּוִדים 

יִחין ִשׂ ְמּ ים ֶשׁ אֹוי ַלֲאָנִשׁ
יִחין  ִשׂ ְמּ ֶשׁ ים  ַלֲאָנִשׁ אֹוי  ּבֹו,  ל  ַהכֹּ ם  ֵשׁ ְבּ א  ַרָבּ ה  ֵאִלָיּ ְבּ ַתב  ָכּ
ִביל  ְשׁ ִבּ ֶנֶחְרבּו  ֵנִסּיֹות  ְכּ י  ֵתּ ָבּ ה  ָמּ ַכּ ָרִאינּו  י  ִכּ ה,  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ

ָעוֹון ֶזה.

רּוָרה או”ח סי’ קכ”ד ָנה ְבּ ִמְשׁ

מֹוֵתיֶהם ַוי ָלֶהם ְוְלִנְשׁ
ֵטָלה  יָחה ְבּ ר ִשׂ ַדֵבּ ב, ְוַהְמּ ְדָרׁש ְלִמְצָוה ֵיָחֵשׁ ֵבית ַהִמּ יָבה ְבּ ִשׁ ְוַהְיּ
ה ּוְקִריַאת  ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ן ִבּ ֵכּ ל ֶשׁ ְצָוה, וכו’ ּוִמכֹּ ה ִמּ ֲעֵבָרה ְמַכֶבּ
ְוֵאּלּו  ין,  ֻחִלּ ל  ֶשׁ ּבּוִרים  ִדּ ר  ְלַדֵבּ א  לֹּ ֶשׁ ֵהר  ְלִהָזּ ֵיׁש  ַהּתֹוָרה 
ִפּלֹוֵתיֶהם  ְתּ ַיֲעלּו  ְוֵאיְך  מֹוֵתיֶהם,  ְלִנְשׁ ּוַוי  ָלֶהם  ַוי  ִרים  ַהְמַדְבּ
ה  ַנֲעֶשׂ ָקֵטגֹור  ְוֵאין  ִאים,  ַחָטּ ִמיֵני  ְבּ ְמֻלְכֶלֶכת  ְוִהיא  ְלַמְעָלה 

גֹור. ַסֵנּ

ָוֵוי ָהַעּמּוִדים 

א י עֹוָלם ַהָבּ ָניו ַחֵיּ ה מֹוֵנַע ִמָבּ ְתִפָלּ ר ִבּ ַהְמַדֵבּ
חֹוק ְוַקּלּות  ים ְשׂ ֵטִלים, אֹו עֹוִשׂ ָבִרים ְבּ ִרים ְדּ ְואֹוי ָלֶהם ִלְמַדְבּ
י עֹוָלם  ֵניֶהם ֵמַחֵיּ ה ּומֹוְנִעים ְבּ ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ רֹאׁש בבהמד”ר ִבּ
ֵאיָנם  ר  ֲאֶשׁ ֱאִליִלים  ֵמעֹוְבֵדי  ק”ו  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ֵיׁש  י  ִכּ א,  ַהָבּ
ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ָכּ ָתם,  ֶחְרָפּ ֵבית  ְבּ ִמים  ִאְלּ ְכּ עֹוְמִדים  ֵהם  ֶשׁ ַמֲאִמיִנים, 

ָלִכים הקב”ה. ָאנּו עֹוְמִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ֶשׁ ְכּ

סמ”ג 

ְדַבר ִמְצָוה ֲאִפילּו ִבּ
ּבּור  ַהִצּ ֶשׁ ָעה  ָשׁ ְבּ ּוִבְפָרט  ְדָרׁש  ַהִמּ ֵבית  ְבּ ר  ַדֵבּ ִמְלּ ֵהר  ָזּ ִיּ

ָעה זֹו. ָשׁ ר ְבּ ְדַבר ִמְצָוה ָאסּור ְלַדֵבּ ִלין, ַוֲאִפילּו ִבּ ְלּ ִמְתַפּ

הרה”ק מקאזניץ זי”ע

ר יֹוַחאי ְמעֹון ַבּ י ִשׁ ָאַמר ַרִבּ
קֹוֶדׁש  ת  ָבּ ַשׁ ְבּ בבהמד”ר  ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ ּבּור  ַהִצּ אּו  ָבּ ֶשׁ יָון  ...ֵכּ
חֹות  ָבּ ִדְבֵרי ִתְשׁ א ְבּ ָצְרֵכי בהמד”ר ֶאָלּ ָאסּור ַלֲעסֹק ֲאִפילּו ְבּ
ְדָבִרים ֲאֵחִרים ּוְבִדְבֵרי ָהעֹוָלם  עֹוֵסק ִבּ ה ְותֹוָרה. ּוִמי ֶשׁ ִפָלּ ְתּ
ֵחֶלק  לֹו  ְוֵאין  ת  ָבּ ַשׁ ל  ַחֵלּ ְמּ ֶשׁ ָאָדם  הּוא  ֶזה  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַעת  ְשׁ ִבּ

ָרֵאל. ַעם ִיְשׂ ְבּ

יִחים  ַמִנּ ְוֵהם  ת  ָבּ ַהַשּׁ יֹום  ְבּ ֶזה  ַעל  ים  ְמֻמִנּ ַמְלָאִכים  ֵני  ּוְשׁ
ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ֶשּׁ ִלְפלֹוִני  אֹוי  ָעָליו  ְואֹוְמִרים  רֹאׁשֹו  ַעל  ְיֵדיֶהם 

בהקב”ה.
ְקֵהל ת ַוַיּ ָרַשׁ זוה”ק ָפּ

ׂשֹוא דֹול ֲעוֹונֹו ִמְנּ ָגּ
ה  ׂשֹוא, ְוָלָמּ דֹול ֲעוֹונֹו ִמְנּ ה ָגּ ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ר ִבּ ל ַהְמַדֵבּ ּוֶבֱאֶמת ָכּ
הּוא  ֶהְדיֹוט  ִעם  ר  ְלַדֵבּ א  ָבּ הּוא  ִאם  ֶשׁ ַעְצמֹו,  ְבּ ק”ו  ח  ִיַקּ לֹא 
י  ּוְלַגֵבּ ָבָריו,  ְדּ ַעל  לֹו  יב  ְלָהִשׁ ֵדי  ְכּ ֲחֵברֹו  ְבֵרי  ִדּ מֹוַע  ִלְשׁ ן  ְמַכֵוּ
ִעם  ר  ְלַדֵבּ עֹוֶרף  ַמְפֶנה  הּוא  ָחי  ל  ָכּ ֶנֶפׁש  ָידֹו  ְבּ ר  ֲאֶשׁ הקב”ה 

דֹול ִמֶזּה. ֲחֵברֹו ֲהֵיׁש ְלָך ָעוֹון ָגּ

יִחים ְלַהְזִהיר  ִגּ ְדָרׁש ַמְשׁ ית ַהִמּ ָכל ֵבּ ָלֵכן ָראּוי ְוָנכֹון ְלַהֲעִמיד ְבּ
ה. ִפָלּ ַעת ַהְתּ ְשׁ ר ִבּ ַדֵבּ ְמּ ִמי ֶשׁ ֶאת ָהָעם, ְוִלְגעֹר ְבּ

ֶבט מּוָסר ֵשׁ

ל ל ֲאֵחִרים ְלִהְתַקֵבּ ַמְפִריַע ִלְתִפיָלָתם ֶשׁ
ֶלְך  ַהֶמּ ִעם  ר  ַדֵבּ ְמּ ֶשׁ ִמי  ְכּ ּדֹוֶמה  ֵטִלים,  ְבּ ָבִרים  ְדּ ר  ַדֵבּ ְמּ ֶשׁ ְכּ
ָך  ר ִעְמּ י ְלַדֵבּ ֶלְך ִאי ֶאְפִשׁ ּנּו ְואֹוֵמר ֲאדֹוִני ַהֶמּ ָניו ִמֶמּ ָפּ ְוהֹוֵפְך 
ְוַאף  ח”ו,  ִכיָנה  ַהְשּׁ ַרְגֵלי  ּדֹוֵחק  הּוא  ּוָבֶזה  ֶחְפֵצי,  ר  ֲאַדֵבּ ַרק 
ָתם  ִפָלּ ל ח”ו ְתּ א ְתקּוָבּ לֹּ ִלים ג”כ יּוַכל ִלְהיֹות ֶשׁ ְלּ ְתַפּ ָאר ַהִמּ ְשׁ

ֲעוֹון ָהֲאֵחִרים. ַבּ

ָרֵאל ֲעבֹוַדת ִיְשׂ

אֹוי ָלנּו
ֵמֲעבֹור  ְלָך  ָעָנן  ֶבּ “ַסּכֹוָתה  סּוק  ָפּ ַבּ ֶנֱאַמר  ר  ֲאֶשׁ ָלנּו,  אֹוי 
ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ְוֶהֶבל  ָהֵאִדים  ֶהָעָנן-  ִהיא  ּוַמה  ג’(  )ֵאיָכה  ה”  ִפָלּ ְתּ
ֵטָלה  יָחה ְבּ ִשׂ ִרים, ּוְבִיחּוד ְבּ ל ַהְמַדְבּ יֶהם ֶשׁ ֵחְטא ַהּיֹוֵצא ִמִפּ
ַעב  הּוא עֹוֶלה ְבּ ה, ֶהֶבל ֶשׁ ִפָלּ ֵעת ַהְתּ ן ְבּ ֵכּ ל ֶשׁ בבהמד”ר, ּוִמָכּ

ה ַלֲעלֹות. ִפָלּ ְוָעָנן ּומֹוֵנַע ַלְתּ

ְיָערֹות ְדַבׁש

ֵכן טֹוב ָשׁ
ְדָרׁש ֵאֶצל  ֵבית ַהִמּ ל ְבּ ֵלּ ְוִיְרֶאה ִלְבחֹר לֹו ָמקֹום ְמֻיָחד ְלִהְתַפּ
יל  ַיְכִשׁ א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ֵכן ַרע,  ִמָשּׁ ְוִיְתַרֵחק  ר,  ְוָיָשׁ ר  ֵשׁ ָכּ ֵכן טֹוב  ָשׁ
ֵכן  ר לֹו ְלִהְתַרֵחק ֵמַהָשּׁ ְדָרָכיו ח”ו, ְוִאם ִאי ֶאְפָשׁ אֹותֹו ֵליֵלְך ִבּ
ְדָבִרים יֹום יֹום,  י ֵאין לֹו ָמקֹום ַאֵחר, ִיְרֶאה ְלהֹוִכיחֹו ִבּ ָהַרע ִכּ
ה ֶאת ֲחֵברֹו  ל ַהּתֹוֵכָחה ְואּוַלי ְיַזֶכּ ַקֵבּ ְיּ אּוַלי ִיְמָצא ֵעת ָרצֹון ֶשׁ

ַעל ָידֹו.

ַרע  ִאיׁש  הּוא  ה  ְתִפָלּ ִבּ ְלָידֹו  ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ֶשׁ ִיְרֶאה  ְוִאם 
לֹום. ֶלְך לֹו ְלָשׁ עֹו, ָיִניַח ֶאת ְמקֹומֹו ַוֵיּ ִרְשׁ ַעל עֹוֵמד ְבּ ִלַיּ ְבּ

ר ָשׁ ַקב ַהָיּ

ה ְוַעד סֹוָפּה ִפָלּ ר ֵמְתִחיַלת ַהְתּ ָאסּור ְלַדֵבּ

ָוה ְלָכל  ֵזָרה ׁשָ ִליחּוֵתייהּו דרז”ל ָקא ַעִביְדָנא ִלְגזֹר ְגּ ן ְשׁ ַעל ֵכּ
ל  ֵלּ ”ץ ְלִהְתַפּ ְתִחיל ַהַשּׁ ַיּ ֵטָלה ִמֶשּׁ יָחה ְבּ א ָלׂשּוַח ִשׂ לֹּ ֶנֶפׁש ֶשׁ

ֲחִרית, ִמְנָחה, ְוַעְרִבית. ְתָרא, ַשׁ יׁש ּבַ ַמר ַקִדּ ה, ַעד ְגּ ִפָלּ ַהְתּ

ְנָיא ֶדׁש ְלַבַעל ַהַתּ ֶרת ַהקֹּ ִאֶגּ

ֵמִעיד ַעל ַעְצמֹו
ל  ְבחֹו ֶשׁ ִשׁ ּבּור ֲעסּוִקים ְבּ ַהִצּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ר בבהמד”ר ְבּ ל ַהְמַדֵבּ ָכּ

ָרֵאל. ֵאין לֹו ֵחֶלק ֵבאלֹוֵקי ִיְשׂ ַעְצמֹו ֶשׁ ָמקֹום ַמְרֶאה ְבּ

שו”ע הרב או”ח קכ”ד


