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להיות בטחונו בה’ יתברך
ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו  ָ ה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ אֶמר ה’ ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיֹ
ר  תֹוָרִתי ִאם לֹא )שמות טז ד(. ֶאְפׁשָ ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו ְלַמַען ֲאַנּסֶ ַבר יֹום ּבְ ּדְ
ְולֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ה’  ּבַ ְטחֹונֹו  ּבִ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ּדְ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ ַעל  ִלְרֹמז 
ְהֶיה לֹו ָממֹון  ּיִ ׁשֶ ַדְעּתֹו לֹוַמר ּכְ ב ּבְ ְחׁשֹ ּיַ מֹון, ׁשֶ ִיְהֶיה ָלהּוט ַאַחר ִקּבּוץ ַהּמָ
ַעל ֶזה ָאַמר  ּתֹוָרה, ּדְ נּוי ַלֲעֹסק ּבַ ָידֹו ָאז ִיְהֶיה ִלּבֹו ּפָ ְוִיְהֶיה ְמזֹונֹו ָמצּוי ּבְ
ֶנה.  ִתּפָ לֹא  א  ּמָ ׁשֶ ֶנה  ֶאׁשְ ֶנה  ֶאּפָ ִלְכׁשֶ אַמר  ּתֹ ְוַאל  מ”ד(  פ”ב  )אבות  א  ּנָ ַהּתַ
ָראּוי ִלי ָיבֹוא  ֶ ַרְך, ּוַמה ּשׁ ָידֹו ִיְתּבָ ל ּבְ ה’ ְוֹיאַמר ַהּכֹ ְטחֹונֹו ּבַ ים ּבִ א ָיׂשִ ֶאּלָ
ר לֹו ַלֲעֹסק  ֶדֶרְך זֹו, ִאי ֶאְפׁשָ ְך ּבְ ר ִהיא ֲעבֹוַדת ה’. ְוִאם לֹא ִיְתַהּלֵ ִלי, ְוָהִעּקָ

ּתֹוָרה )רמב”ם ת”ת פ”ג ה”ז(: ּבַ

הפרנסה תלויה רק בקב”ה
ְדעּו  ּתֵ לֹוַמר, ָצִריְך ׁשֶ ָמִים, ּכְ ָ ָאַמר ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ ְוֶזהּו ׁשֶ
ם,  ֵני ָאָדם ִהיא ְלִחּנָ ּטֹוְרִחים ּבְ ְרָחא ְיֵתָרה ׁשֶ ָיִדי, ְוַהּטִ לּוָיה ּבְ ְרָנָסה ּתְ ַהּפַ ׁשֶ
ְרָנָסה  ְוַהּפַ ְמִטיר  ָמִים, ֲאִני הּוא ַהּמַ ָ ְוֶזהּו ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ
ה’  ּבַ ִיְבְטחּו  מֹון, ַרק  ַהּמָ ִיְהיּו ְלהּוִטים ֶלֱאֹסף  ְוָלֵכן ָהָעם לֹא  ָיִדי,  ּבְ ִהיא 
ִאם  תֹוָרִתי ִאם לֹא, ּדְ ר ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו, ּוָבֶזה ְיֵהא ִנּכָ ַבר יֹום ּבְ ְוָיְצאּו ְוָלְקטּו ּדְ
לּו ִמן  ּטְ אי ִיְתּבַ ָראּוי, ְוִאם ָלאו, ַוּדַ ּתֹוָרה ּכָ ֶזה ָיבֹואּו ַלֲעֹסק ּבַ ה’ ּבָ ִיְבְטחּו ּבַ

תֹוָרִתי ִאם לֹא: ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו ֲהֵיֵלְך ּבְ
)פיתוחי חותם פרשת בשלח(

ישים האדם בטחונו אך ורק בידו 
יתברך

ל  ּכָ י  ּכִ ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ְועֹוד  )בראשית א א(.  וגו’  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ
לּום,  ּכְ יֹוִעיל  נֹו לֹא  ּוְבַמּתָ אֹו  ּוְבַמּשָׂ ִעְסֵקי ָהעֹוָלם  ּבְ ָהָאָדם  ב  ְחׁשֹ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה 
ּתֹוָרה )שם ח יח( ‘ְוָזַכְרּתָ ֶאת  תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ָידֹו ִיְתּבָ לּוי ּבְ ל ּתָ י ַהּכֹ ּכִ
‘ֲאֵרי  אּוְנְקלּוס  ְוַתְרּגּום  ָחִיל’,  ַלֲעׂשֹות  ַח  ּכֹ ְלָך  ֵתן  ַהּנֹ הּוא  י  ּכִ ֱאלֶֹקיָך  ה’ 
ֵני  ָיֵהב ָלְך ֵעָצה ְלִמְקֵני ִנְכִסין’. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )מו”ק כח.(, ּבְ הּוא ּדְ
ָתא. ִאם  ְלָיא ִמּלְ ּתַ ָלא  ַמּזָ ּבְ א  ָתא ֶאּלָ ְלָיא ִמּלְ ּתַ ְזכּוָתא  ּבִ ּוְמזֹוֵני ָלאו  י  ַחּיֵ
בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ּיֹוִעילּו  ַמה  ַרְך,  ִיְתּבָ ָידֹו  ּבְ לּוָיה  ּתְ ָהָאָדם  ְרָנַסת  ּפַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ן,  ּכֵ
ל  ַהּכֹ ִמיד ּדְ ָבר ֶזה ּתָ ב ָהָאָדם ּדָ ְחׁשֹ ּיַ יַע לֹו. ְוֵכיָון ׁשֶ ַיּגִ ַזר ה’ ָעָליו  ּגָ ֶ ַמה ּשׁ
ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַוֲעָסָקיו,  בֹות ּבְ ַרְך, לֹא ָיבֹוא ְלַהְרּבֹות ַמֲחׁשָ ָידֹו ִיְתּבָ לּוי ּבְ ּתָ
ְבּתֹו ְטהֹוָרה ּוְפנּוָיה  ה ִיְמָצא ַמֲחׁשַ ִפּלָ ַעת ַהּתְ ִבׁשְ יָלא ָאְתָיא ְרָוָחא, ּדְ ּוִמּמֵ

ְוָקא: ַלֲעבֹוַדת ה’ ּדַ
יָך  ל ֶאל ה’ ַמֲעׂשֶ לֹום )משלי טז ג( ‘ּגֹ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ַנת ׁשְ ּוָ ְוֶזה הּוא ּכַ
ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם  ה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ּבְ ַאּתָ יָך ׁשֶ ל ַמֲעׂשֶ רּוׁש ּכָ ֹבֶתיָך’, ּפֵ נּו ַמְחׁשְ ְוִיּכֹ

ה ה’  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ר ַמה ּשׁ י הּוא ָהִעּקָ ַיד ה’, ְוַדע ּכִ ֵלה אֹוָתם ּבְ ּוַבֲעָסָקיו ּתְ
נּו  ּנּו ֵאין ִלְגֹרַע, ְוָאז ‘ְוִיּכֹ ְהֶיה, ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף ּוִמּמֶ ּיִ הּוא ׁשֶ

בֹוֶתיָך  ַמְחׁשְ ְמָצא  ּתִ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ֹבֶתיָך’,  ַמְחׁשְ

ה: ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ נּויֹות ּבִ ּפְ
ּבֹו  יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ הּוא  י  ּכִ ְוֵיַדע  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹו  ְטחֹונֹו  ּבִ ָהָאָדם  ים  ׂשִ ּמֵ ׁשֶ ּכְ ה  ְוִהּנֵ
ֱאַמר  ּנֶ ְרָנָסתֹו, ׁשֶ רּוְך הּוא ְמַרֵחם ָעָליו ּוַמְזִמין לֹו ּפַ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ּוְמַפְרְנסֹו, ּגַ
ִליְך  ׁשְ ּתַ ׁשֶ ּכְ רּוׁש,  ּפֵ ֶלָך’,  ְיַכְלּכְ ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה’  ַעל  ֵלְך  ‘ַהׁשְ כג(  נה  )תהלים 
ן,  ֶלָך’. ִאם ּכֵ ן אֹוְתָך, ָאז ‘ְוהּוא ְיַכְלּכְ י הּוא ַהּזָ ְבַטח ּכִ ַעל ה’ ְיָהְבָך ּובֹו ּתִ
ילּו  ַיּצִ ְולֹא  יֹוִעילּו  בֹות ָאָדם לֹא  ּוַמְחׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָידֹו  ּבְ לּוי  ּתָ ל  ַהּכֹ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָאגֹות, ּוִבְפָרט  בֹות ּוְלהֹוִסיף ּדְ את ְלַהְרּבֹות ַמֲחׁשָ ָרה ַהּזֹ ה לֹו ְוַלּצָ ֶזה, ָלּמָ ּבָ
בֹוָתיו  יֹוֵתר ְלַטֵהר ַמְחׁשְ ֵהר ּבְ ׁשּוָבה ָצִריְך ְלִהּזָ ַעל ּתְ ה. ָלֵכן ּבַ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ּבִ
ָאמּור,  ּכָ ׁשּוָבה  ַלּתְ ָהרֹוֵמז  ית  ֵראׁשִ ָנכֹון ּבְ ָהֶרֶמז ַעל  ּוָבא  ה,  ִפּלָ ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ

ים ַרְעיֹוֶניָך ֶאל ֲהָוָי”ה: ה ׂשִ ִפּלָ ַעת ּתְ ׁשְ ׁשּוָבה ּבִ ַעל ּתְ ה ּבַ ַאּתָ
)גנזי המלך, תיקון התשובה אות לה(

לדעת שהקב”ה מצוי ומשגיח על כל 
פרט ופרט

ִלְרֹמז  י  ְעּתִ ּדַ ַלֲעִנּיּות  ִנְרֶאה  א(.  א  )בראשית  ְוגֹו’  ֱאלִֹקים  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ
ּה,  ל ֶאָחד ְלַבּדָ ת ּכָ ֵרי ַהּדָ ֵרה ִעּקָ לֹׁש ֶעׂשְ ית ׁשְ ֵראׁשִ ל ּבְ ְפסּוִקים ֵאּלּו ׁשֶ ּבִ
יִדיָעה  יר ּבִ ִריְך ָהָאָדם ֵליַדע ּוְלַהּכִ ּצָ ר ֱאמּוָנֵתנּו ְוָדֵתנּו. ׁשֶ ה הּוא ִעּקַ ּזֶ ַיַען ׁשֶ
ָכל ֵעת  מֹו ָמצּוי ּבְ ַרְך ׁשְ רּוְך הּוא ִיְתּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵלָמה ׁשֶ ֵלָמה ֶוֱאמּוָנה ׁשְ ׁשְ
יַח  ּגִ ּוַמׁשְ ָהעֹוָלם,  ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  ְמִציאּותֹו  לּוֵלא  י  ּכִ ֶרַגע,  ּוְבָכל  ְזַמן  ּוְבָכל 
ּתּוף.  ִלי ׁשִ ָרה. ְוהּוא ֶאָחד ְמֻיָחד ּבְ ּנּו לֹא ֶנְעּדָ ָרט ּוְפָרט ֶאָחד ִמּמֶ ָכל ּפְ ּבְ
מּות ּגּוף ָחִליָלה. ְוהּוא ַקְדמֹון ְלָכל ְקדּוִמים. ְוֵאין ֲעבֹוָדה  ּוְבִלי ּגּוף ּוְבִלי ּדְ
ָרה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ְוִהׁשְ ֵני ָאָדם ּכָ בֹות ּבְ לֹום. ְויֹוֵדַע ַמְחׁשְ ְלזּוָלתֹו ַחס ְוׁשָ
ִביִאים  ל ַהּנְ לֹום הּוא ֲאדֹון ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ִביִאים. ּוֹמׁשֶ ִכיָנתֹו ַעל ַהּנְ ׁשְ
ׁשּום  ה ּבְ ּנֶ ּתַ ׁשְ ַמִים ַעל ָידֹו. ְולֹא ּתִ ָ ָנה ִמן ַהּשׁ ּוְנבּוָאתֹו ֱאֶמת. ְוַהּתֹוָרה ִנּתְ
ם  ּלֵ ּוְמׁשַ ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  ַמֲעִניׁש  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוׁשֶ לֹום.  ְוׁשָ ַחס  ְזַמן 
לֹׁש  ׁשְ ּבִ ִתים.  ַהּמֵ ְוָיקּומּו  ִצְדֵקנּו.  יַח  ְמׁשִ בֹוא  ּיָ ְוׁשֶ יִקים.  ּדִ ַלּצַ טֹוב  ָכר  ׂשָ
ֵלָמה,  ֱאמּוָנה ׁשְ ה ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהֲחִזיק ּוְלַהֲאִמין ּבֶ ת ֵאּלֶ ֵרי ּדָ ֵרה ִעּקָ ֶעׂשְ
ין  ּבֵ רֹון  ּוְלִזּכָ ֹראׁשֹו  ַעל  ֲעָטָרה  ַלֲעׂשֹוָתם  ָצִריְך  ׁשּוָבה  ּתְ ַעל  ּבַ ּוִבְפָרט 

ָרה: ֵעיָניו, ּומֹוִעיִלים לֹו ְלַכּפָ
רּוְך הּוא ָמצּוי  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַדע ְוַיֲאִמין ׁשֶ ּיֵ ל ָצִריְך ָהָאָדם ׁשֶ ית ּכֹ ה ֵראׁשִ ְוִהּנֵ
ה )ב”ר ב  ִמְדָרׁש ַרּבָ ָאְמרּו ּבְ ֶ ַמה ּשׁ ָרט ּוְפָרט. ְוֶזה ָרמּוז ּבְ ָכל ּפְ יַח ּבְ ּגִ ּוַמׁשְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם ָצָפה ַהּקָ תֹו ׁשֶ ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ הּו, ִמּתְ י ַאּבָ ה(, ָאַמר ַרּבִ
ֹתהּו  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ  ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ יֶהם  ּוְבַמֲעׂשֵ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ
ל  יֶהם ׁשֶ אֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ ִעים, ַוּיֹ ל ְרׁשָ יֶהם ׁשֶ ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ
ְרא ֱאלִֹקים ֶאת  הּוא אֹוֵמר ַוּיַ ׁשֶ ֵאיֶזה ֵמֶהם ָחֵפץ, ּכְ יִקים, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ַצּדִ
אן ְלׁשֹונֹו.  יִקים ָחֵפץ, ַעד ּכָ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ י טֹוב ֱהֵוי אֹוֵמר ַמֲעׂשֵ ָהאֹור ּכִ

ָנה: ים ְוָכל ֶאָחד ְלַדְרּכֹו ּפָ ל ַהְמָפְרׁשִ ְמהּו ּבֹו ּכָ ה ּתָ ֲאָמר ַהּזֶ ּמַ ה ּבַ ְוִהּנֵ
ַמֲאָמר ַאֵחר  ה ִנְתֶלה ּבְ ֲאָמר ַהּזֶ ַהּמַ י ּדְ ְעּתִ ר ֲאִני ִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ַוֲאׁשֶ
ָרא  ּבָ ׁשֶ ּכְ ם  ׁשָ ָקָאַמר  ּדְ ז(,  )יט  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ ם  ׁשָ לֹו  ָסמּוְך 
ִכיָנתֹו  ׁשְ ָרה  ִהׁשְ ָהעֹוָלם  ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

›››



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".

ָקּה ָרִקיַע ֶאָחד  ל ּדֹור ָהָיה ְמַסּלְ ָהיּו חֹוְטִאים ּכָ ְחּתֹוִנים, ּוְכׁשֶ ּתַ ּבַ
ָלבֹוא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ִהְתִחילּו  ּוְכׁשֶ ִביִעי,  ְ ַהּשׁ ָלָרִקיַע  ָעְלָתה  ׁשֶ ַעד 
ה  ֹמׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶאָחד  ָרִקיַע  מֹוִריָדּה  ָהָיה  יק  ַצּדִ ל  ּכָ ָלעֹוָלם 
דֹוׁש  ַהר ַהּקָ ּזֹ ּבַ תּוב  ה ּכָ ְוִהּנֵ לֹום ְוהֹוִריָדּה ָלָאֶרץ.  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ְלִפי  ְזֵעיָרא,  )ויקרא א א(  ְקָרא’  ’ַוּיִ ּדְ ֵני ָמה ָאֶל”ף  ִמּפְ )ח”א רלט.(, 

ִעים  ָהְרׁשָ ָאֶרץ הּוא ֶמֶלְך זּוָטא. ִנְמָצא ׁשֶ רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ
יִקים  ּדִ ִכיָנה ֵמָהָאֶרץ, ְוַהּצַ ְ ֶקת ַהּשׁ ּלֶ יֶהם ָהָרִעים ִמְסּתַ ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֵ
ֱאֶמת  ּבֶ ָלָאֶרץ.  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ מֹוִריִדים  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְיֵדי  ַעל 
ָאֶרץ ִנְקָרא ֶמֶלְך ָקָטן,  ִכיָנתֹו ּבָ ֶרה ׁשְ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ

דֹוׁש: ַהר ַהּקָ ּזֹ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ
ֵאּלּו  ֹתהּו  ָהְיָתה  ְוָהָאֶרץ  ָנכֹון,  ַעל  ֲאָמר  ַהּמַ ָיבֹוא  א  ּתָ ְוַהׁשְ
ּגֹוְרִמים  ָהָרִעים  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ִעים,  ְרׁשָ ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ
אֶמר  ַוּיֹ ָוֹבהּו.  ֹתהּו  ֲאָרה  ְוִנׁשְ ָהָאֶרץ  ִמן  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ
יִקים ַעל ְיֵדי  ּדִ ַהּצַ יִקים, ׁשֶ ל ַצּדִ יֶהם ׁשֶ ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ֵאּלּו ַמֲעׂשֵ
ָאֶרץ ְוֶזהּו ָהאֹור.  ִכיָנה ּבָ ְ ֶרה ַהּשׁ ׁשְ ּתִ יֶהם ַהּטֹוִבים ּגֹוְרִמים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
י  אי ְלַגּבֵ ְבַוּדַ ָנה ּדִ ּוָ ֵאיֶזה ֵמֶהם ָחֵפץ’, ַהּכַ ָאַמר ‘ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּבְ ֶ ּוַמה ּשׁ
ָעִדיף  יִקים  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ ּדְ ִעים  ָהְרׁשָ ה  ּוַמֲעׂשֵ יִקים  ּדִ ַהּצַ ה  ַמֲעׂשֵ
יֵדּה  י ּדִ ִעים ָענֹוׁש ַיֲעִניׁש, ֲאָבל ְלַגּבֵ דֹול ְוָלְרׁשָ ָכר ּגָ ְוֵיׁש ָלֶהם ׂשָ
א  ּמָ ׁשֶ ָקָטן  ֶמֶלְך  ְוִנְקָרא  ָלָאֶרץ  ִכיָנתֹו  ׁשְ ּמֹוִריד  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַרְך  ִיְתּבָ
ְיִהי  אֶמר ֱאלִֹקים  ַוּיֹ ְכִתיב  ִמּדִ ְלָכְך ָאַמר  זֹו,  יִריָדה  ּבִ ָחֵפץ  ֵאינֹו 
ְיִריָדה,  ָחֵפץ ּבַ ה ּדְ ַמע ִמּנַ י טֹוב, ׁשְ ְרא ֱאלִֹקים ֶאת ָהאֹור ּכִ אֹור ַוּיַ
יֹוֶרֶדת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  עֹוָלם  ּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ִבְזַמן  ּדְ ִנְמָצא 
ִרים,  ָהיּו ַהּדֹורֹות ֻמְכׁשָ ה ּדֹורֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ָלָאֶרץ. ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ ֶקת, ְוֶזה מֹוֶרה ׁשֶ ּלֶ ִכיָנה ִמְסּתַ ְ עֹוָלם ַהּשׁ ִעים ּבָ ָהְרׁשָ ּוְכׁשֶ

ָכל ֵעת: יַח ּבְ ּגִ רּוְך הּוא ָמצּוי ּוַמׁשְ ּבָ
ְך  ֹחׁשֶ ֵני  ִמּפְ ‘ּגֹוֵלל אֹור  יֹום  ָכל  ּבְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִמּדְ ן  ּכֵ ְוַגם 
ָחתֹו.  ּגָ מּוָרה ַעל ְמִציאּותֹו ְוַעל ַהׁשְ ֵני אֹור’, זֹו הֹוָרָאה ּגְ ְך ִמּפְ ְוֹחׁשֶ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ב  ְחׁשֹ ּיַ ׁשֶ ָצִריְך  ׁשּוָבה  ּתְ ּוַבַעל 
ֵני ָאָדם, ּוָבֶזה לֹא ָיבֹוא ַלֲחֹטא  ה ּבְ ַמֲעׂשֵ יט ּבְ יַח ּוַמּבִ ּגִ ָמצּוי ּוַמׁשְ
הּוא  ין ֵעיָניו ְויֹוֵדַע ׁשֶ רּוְך הּוא ּבֵ דֹוׁש ּבָ ים ַהּקָ ׂשִ ּיָ יָון ׁשֶ י ּכֵ עֹוד, ּכִ
ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶיֱחָטא,  ְולֹא  ֵלם  ְוִיּכָ ֵיבֹוׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ּבֹו,  יט  ַמּבִ
י ָתִמיד’ ְוגֹו’,  יִתי ה’ ְלֶנְגּדִ ּוִ ‘ׁשִ לֹום )תהלים טז ח(  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ
’ִמיִמינֹו’  ּדְ אי  ַוּדַ ּבְ ִמיד,  ּתָ ֵעיָניו  ין  ּבֵ ם  ֵ ַהּשׁ ים  ׂשִ ּיָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָנה  ּוָ ַהּכַ

ֶעְזרֹו: ל ִיּמֹוט’, ְוָהָיה ה’ ּבְ הּוא ַצד ֵיֶצר ַהּטֹוב ‘ּבַ ׁשֶ
)גנזי המלך, תיקון התשובה אות סא(

השגחת הבורא בעולם על כל 
פרט

אן ָרמּוז  ית ּכָ ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹקים וגו’ )בראשית א א(. ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ֵני  ה ּבְ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַדע ָהָאָדם ׁשֶ ּיֵ ‘ָיַדע’. ָצִריְך ׁשֶ
ְוֶזה  ָרה.  ֶנְעּדָ ה לֹא  ֵמֵהּנָ ּוִבְפָרט, ַאַחת  ְכָלל  ּבִ בֹוָתם  ּוַמְחׁשְ ָאָדם 
ְך,  ְוֹחׁשֶ ְואֹור  ָהעֹוָלמֹות  ָרא  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ נֹוָדע 
ְוֵכיָון  לֹו,  ִריְך  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֵתת  עֹוָלם  ּבָ יַח  ּגִ ּוַמׁשְ
ָבר  ה ׁשּום ּדָ ָהָאָדם ַיֲעׂשֶ ֵכן ׁשֶ יַח, ֵאיְך ִיּתָ ּגִ ׁשְ הּוא ַהּבֹוֵרא ְוַהּמַ ׁשֶ

רּוְך הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבֹו ָחִליָלה: דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
)ירמיה  סּוק  ּפָ ַעל  ה(  נשא  )תנחומא  ז”ל  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ל  ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו’ ְוגֹו’, ָמׁשָ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ כג כד( ‘ִאם ִיּסָ

ּה ֲחָדִרים ּוַמֲחבֹואֹות ְוַחְדֵרי ֲחָדִרים  ה ּבָ ָנה ִעיר ְוָעׂשָ ּבָ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ֶלְך ָיבֹוא  ַהּמֶ ְדעּו ׁשֶ ּיָ ּוְנָתָנּה ַלֲעָבָדיו, ְלָיִמים ָמְרדּו ָעָליו, ְוֵכיָון ׁשֶ
בּו  ָחׁשְ ּוַמֲחבֹואֹות  ֲחָדִרים  ַחְדֵרי  ּבְ אּו  ְוִנְתַחּבְ ָהְלכּו  ֵמֶהם  ַרע  ִלּפָ
ׁשֹוִטים  ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר  ֲחבֹואֹות,  ְוַהּמַ ַהֲחָדִרים  ֵיַדע  לֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ
ּוָבֶהם  ֲחבֹואֹות  ְוַהּמַ ַהֲחָדִרים  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ֲאִני  לֹא  ְוִכי  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ֵתר  ִיּסָ ‘ִאם  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ְך  ּכָ י.  ּנִ ִמּמֶ ִרים  ִנְסּתָ ם  ַאּתֶ
ַמִים ְוֶאת  ָ ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה’ ֲהלֹוא ֶאת ַהּשׁ ְסּתָ ּמִ ִאיׁש ּבַ
יַח ּבֹו ּוָמצּוי ּבֹו  ּגִ ָראֹו ּוַמׁשְ ל הּוא ּבְ ַהּכֹ ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא’, ְוֵכיָון ׁשֶ
ָבה ְוהּוא ַחס  ב ַמֲחׁשָ ה אֹו ַיְחׁשֹ ה ָאָדם ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ֵכן ׁשֶ ֵאיְך ִיּתָ

לֹום ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבֹו: ְוׁשָ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ מכ”ב(  )פ”ד  ָאבֹות  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ א  ּנָ ַהּתַ ָאַמר  ּוְכָבר 
ָכל ֵעת  ין. ְוֵכן ָאנּו רֹוִאים ּבְ ַעל ּדִ ן הּוא ּבַ ּיָ הּוא הּוא ָהֵעד הּוא ַהּדַ
ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ָכר ּבָ רּוְך הּוא ַמֲעִניׁש ְונֹוֵתן ׂשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְבָכל ְזַמן, ׁשֶ
יֶהם  ֵני ָאָדם ּוַמֲעׂשֵ בֹות ּבְ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמְחׁשְ דֹוׁש ּבָ ְוִאם ֵאין ַהּקָ
ר ֵעיֵנינּו  ֲאׁשֶ ה ּכַ עֹוָלם ַהּזֶ ָכר ּבָ לֹום ֵאיְך ַמֲעִניׁש ְונֹוֵתן ׂשָ ַחס ְוׁשָ
ָרא  ית ּבָ ְבֵראׁשִ אן ּבִ ָכל יֹום. ְוָכל ֶזה ְמֹפָרׁש ּכָ ים ּבְ רֹואֹות ַמֲעׂשִ
הּוא  ְך ּוַמִים, ְוֵכיָון ׁשֶ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְואֹור ְוֹחׁשֶ ָ ֱאלִֹקים ֵאת ַהּשׁ
ּה  ִעּמֵ ּוְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ּבַ ַמה  ְוָיַדע  ל,  ּכֹ ּבַ יַח  ּגִ ּוַמׁשְ ל  ַהּכֹ ָרא  ּבָ
ָרט ּוְפָרט.  ָכל ּפְ יר ּבְ ֵני ָאָדם ּוַמּכִ בֹות ּבְ אי יֹוֵדַע ַמְחׁשְ ַוּדַ ְרָיא, ּבְ ׁשָ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ּבֹו ּוִמּכָ בֹות ָרעֹות ִמּלִ ׁשּוָבה ָצִריְך ְלָהִסיר ַמֲחׁשָ ּוַבַעל ּתְ
ֵני  בֹות ּבְ רּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמְחׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ים ָרִעים, ְוֵיַדע ׁשֶ ַמֲעׂשִ

ָפָניו: ַנע ְוֵיבֹוׁש ִמּלְ ָאָדם, ּוָבֶזה ִיּכָ
)גנזי המלך, תיקון התשובה אות סו(

›››

נר
 ק

קי
שו

שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת האזינו: 
ה’  ישראל חיים בלומנטל משכונת הר נוף 

ירושלים.

ֹבֶתיָך’? נּו ַמְחׁשְ יָך ְוִיּכֹ ל ֶאל ה’ ַמֲעׂשֶ חידה שבועית: מה מבאר רבינו בפסוק  )משלי טז, ג( ‘ּגֹ
)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'


