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גנות רדיפת הממון והתאוות
ֶרס  ר ְוֶאת ַהּפֶ ׁשֶ ֶקץ ֵהם ֶאת ַהּנֶ צּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָאְכלּו ׁשֶ ּקְ ׁשַ ה ּתְ ְוֶאת ֵאּלֶ
ר  ה ְלִמיָנּה וגו’ )ויקרא יא יג-יד(. ֶאְפׁשָ ָאה ְוֶאת ָהַאּיָ ה ְוֶאת ַהּדָ ְוֵאת ָהָעְזִנּיָ
ים  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ י ּבַ מֹון ְוַתֲאָותֹו. ּכִ ה ַעל ְרִדיַפת ַהּמָ סּוִקים ָהֵאּלֶ ִלְרֹמז ַהּפְ
ם ְודֹוֶחה אֹוָתם  ֵני ָאָדם ּוְמַטְמֵטם ִלּבָ א ֵעיֵני ּבְ ַסּמֵ ּמְ ה הּוא ׁשֶ ָבר ָהָרע ַהּזֶ ַהּדָ
ֵאי עֹוָלם,  א ְלָכל ּבָ יְמּתָ ֵמֲעבֹוַדת ה’, ּוְבָדָבר ֶזה ָמָצא ֵיֶצר ָהָרע ַטֲעָנה ַאּלִ
ְלָך  ְוֵאין  דֹול,  ּגָ ּכַ ֹטן  ּקָ ּכַ ָדָבר ֶזה,  ּבְ ְלּתֹו  ַחת ֶמְמׁשַ ּתַ ּוְנָתָנם  ַלט ֲעֵליֶהם  ְוׁשָ
לֹא  ְוֵעינֹו  ה  ַיְרּבֶ ל’ֹו  יר  ֶהָעׁשִ ֶזה,  ָדָבר  ּבְ ֵמֲחֵברֹו  ה  ְמֻרּבָ ָרָעתֹו  ֵאין  ׁשֶ ּדֹור 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  לֹו  יקּו  ַיְסּפִ י אֹוֵמר לֹא  ּכִ ַיְמִעיט,  ל לֹא  ְוַהּדַ ר,  ֹעׁשֶ ע  ּבַ ׂשְ ּתִ
ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ָאָדם  ְלׁשּום  ְמנּוָחה  ְוֵאין  ֵקט  ַהׁשְ ְוֵאין  יתֹו,  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ְלַפְרָנַסת 
ִעְנָין  ְוַעל  לֹום.  ְוׁשָ ַחס  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ ׁשֶ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִהיא  זֹו  ְמַעט  ּכִ ה,  ֲעׂשֶ ּוַבּמַ
ים  ְרּבִ ּמַ ִביל ׁשֶ ׁשְ לֹות ּבִ ּטְ ִפּלֹות ִמְתּבַ ה, ְוַגם ַהּתְ דֹוׁשָ ָלה ּתֹוָרה ַהּקְ ּטְ ֶזה ִנְתּבַ
ה ְוַכּיֹוֵצא,  ׁשָ ּבָ ם ְוֶזה ַלּיַ ֵרׁש ַלּיָ ֲהִליַכת ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקּלֹות, ֶזה ּפֵ ֵני ָאָדם ּבַ ּבְ
ם  ַלאְכּתָ ל ִמּמְ ּטֵ ה ֵאיָנם רֹוִצים ְלִהְתּבַ ה ְוַכּמָ ּמָ ְמקֹוָמם, ּכַ ִבים ּבִ ָ ַוֲאִפּלּו ַהְמֻיּשׁ
ל ִמְנָחה  ה ַהֲחִביָבה ַהּזֹו ׁשֶ ִפּלָ ִלים ַהּתְ ַעת ִמְנָחה, ּוְמַבּטְ ׁשְ אֹו ֵמִעְסֵקיֶהם ּבִ
אחרי  )תנחומא  ֵלאלֵֹהינּו  ּדֹורֹון  ְקֵראת  ַהּנִ א(  פע”ז  בראשית  אגדת  )מדרש 
ם  ִלּבָ ים  ָהַרּבִ ֲעֹונֹוֵתינּו  ּבַ ם  ֻרּבָ ִפּלֹות,  ּתְ לֹׁש  ׁשָ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ַוֲאִפּלּו  מות ט(. 
ָלֶהם  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ְוַהּבֵ עֹוָלם,  ַהְבֵלי  ַעל  ְלָרע  בֹוָתם  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ ם,  ִעּמָ ל  ּבַ
ה  ּקּוֵציֶהם ּוְבִגּלּוֵליֶהם. ּוִמּדָ ׁשִ ק ּבְ אֹוְמִרים ֵאיָמַתי ֵיְצאּו ְלִהְתַעּסֵ ַמֲאָסר, ׁשֶ ּכְ
ֵני ָמה  ם ַעל ֵלב לֹוַמר, ִמּפְ ֵאי עֹוָלם, ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ָכל ּבָ ָעה ּבְ ּקְ ּתַ ָרָעה זֹו ִנׁשְ
ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ּתֹות  ְוִלׁשְ ֶלֱאֹכל  ֵדי  ּכְ ָהָאֶרץ, ִאם  ָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל  ּבָ
ל  ִנְמׁשָ ֲהֵרי  ִלְבֵהָמה,  ָאָדם  ין  ּבֵ ֶהְפֵרׁש  ַמה  ַמִים,  ׁשָ ֶחְפֵצי  יַח  ּוְלַהּנִ ְוֶחְפצֹו 
ַהּתֹוָרה  ָלֻאּמֹות, ִאם ָלאו  ָרֵאל  ִיׂשְ ין  ּבֵ ֶהְפֵרׁש  ְועֹוד, ַמה  ִנְדמּו.  ֵהמֹות  ּבְ ּכַ
ִרים  ִנּכָ ה  ּמֶ ּבַ ָהֻאּמֹות,  ִמן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יָלנּו  ִהְבּדִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ִפּלֹות  ְוַהּתְ

ָרֵאל ֵמֻאּמֹות: ִיׂשְ
המבטל תורה ותפילה בגלל הממון כופר בהשגחת ה’

ֶזה,  ַעל  ֹקֶהֶלת  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה,  יָטה  ְוַהּבִ
ְתבּו ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוֵאין  ה מּוָסר ְותֹוָכחֹות ּכָ ְוַכּמָ
מֹון  הּוִטים ַאַחר ְרִדיַפת ַהּמָ ים ַהּלְ ה ָאְזנֹו ְוָיׁשּוב ְלָאחֹור. ְוָהֲאָנׁשִ ּטֶ ּיַ ִמי ׁשֶ
ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ּכֹוְפִרים  יטּות  ְפׁשִ ּבִ ִנְקָרִאים  ְגָללֹו,  ּבִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ִלים  ּוְמַבּטְ
ְרצֹונֹו ְלַהְרּבֹות ּוְלַהְמִעיט,  לּוי ּבִ ל ּתָ ל, ְוַהּכֹ ן ּוְמַפְרֵנס ַהּכֹ הּוא ַהּזָ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ
ל  ַהּכֹ ׁשֶ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ַמֲאִמיִנים  ֵהם  ׁשֶ ִאיָתא  ִאם  ּדְ ה.  ַיֲעׂשֶ ץ  ַיְחּפֹ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ
אי ּכֹוְפִרים ְוֵאיָנם ַמֲאִמיִנים  א ַוּדַ תֹו, ֶאּלָ ִפּלָ ִלים ּתְ ה ְמַבּטְ ָידֹו, ָלּמָ לּוי ּבְ ּתָ
ַח  ֵתן ְלָך ּכֹ י הּוא ַהּנֹ ַחִיל )דברים ח יח( ‘ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה’ ֱאלֶֹהיָך ּכִ ְלִמְקָרא ָקֵרא ּבְ
ִלים  יֶהם ַהּטֹוִבים, ֵאיָנם ְמַבּטְ ַמֲעׂשֵ ִרים ּבְ ה’, ִנּכָ ַלֲעׂשֹות ָחִיל’. ְוַהּבֹוְטִחים ּבַ
ְוֵאין  ִלים אֹוָתּה,  ֵיׁש ָלֶהם ְקִביעּות ַלּתֹוָרה ֵאיָנם ְמַבּטְ ה, ְוִאם  ִפּלָ ּתְ ׁשּום 

ה’: ְטחֹוָנם ּבַ יִמים ּבִ ֵני ָאָדם, ַרק ְמׂשִ ָאר ּבְ ׁשְ ָלֶהם ְלִהיָטה ּכִ
האוסף ממון בביטול תורה ותפילה וכפירת ההשגחה יפסידנו
ה ָראּו ְולֹא  י ֵהּמָ ֵניֶהם, ּכִ רֹון ַעל ּפְ הּוִטים, ַמְסֵוה ָהִעּוָ ים ַהּלְ ה, ָהֲאָנׁשִ ְוִהּנֵ

ָיַגע,  ְוָלִריק  ָידֹו  ּבְ ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  מֹון  ַהּמָ סֹוף  הּוט,  ַהּלָ ל  ּכָ ָמהּו,  ּתָ
ר  ה’ )איוב טו כג(, ‘ְוָאַבד ָהֹעׁשֶ ֶחם ַאּיֵ ְוַלּסֹוף ‘נֹוֵדד הּוא ַלּלֶ

יא(,  יז  )ירמיה  ט’  ּפָ ְבִמׁשְ ְולֹא  ר  ֹעׁשֶ ה  ‘ֹעׂשֶ יג(.  ה  )קהלת  ָרע’  ִעְנָין  ּבְ ַההּוא 
ִבּטּול ּתֹוָרה ּוִבּטּול  ּבְ ּלֹא ֲאָספֹו ַרק  ת, ׁשֶ ּדָ ּכַ ּלֹא  מֹון ׁשֶ ָאַסף ַהּמָ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
ֲחִצי ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו  ינֹו הּוא ‘ּבַ ָחה, ְוַעל ֶזה ּדִ ּגָ ה ּוְכִפיַרת ַהַהׁשְ ִפּלָ ּתְ
ָאְמרֹו )משלי  לֹום, ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ לֹֹמה ַהּמֶ ִיְהֶיה ָנָבל’ )שם(. ְוַעל ֶזה ִהְזִהיר ׁשְ
מֹון  ֶרַוח ַהּמָ אַמר ׁשֶ ַהְינּו ַאל ּתֹ יָנְתָך ֲחָדל’, ּדְ יר ִמּבִ יַגע ְלַהֲעׁשִ כג ד( ‘ַאל ּתִ
ה  ֲעׂשֶ י ִאם ּתַ יִגיַעת ָהָאָדם ְוָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו )קהלת ט יא(, ּכִ לּוי ּבִ ּוְקִביָצתֹו ּתָ
ְוסֹוף  ָחה,  ּגָ ַהַהׁשְ ִלְכִפיַרת  ְוָתבֹוא  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ּטּול  ּבִ ִליֵדי  בֹוא  ּתָ ְך,  ּכָ
ה  י ָעׂשֹ י ‘ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ּכִ ּנּו ְמאּוָמה, ּכִ ָיְדָך ִמּמֶ מֹון לֹא ַיֲעֶלה ּבְ ַהּמָ
סּוק ֶזה  ֹוֵמַע ּפָ ָמִים’ )שם פסוק ה(. ּוִמי ַהּשׁ ָ ר ָיעּוף ַהּשׁ ׁשֶ ּנֶ ה ּלֹו ְכָנַפִים ּכַ ַיֲעׂשֶ
ֶזה ִמְקֵרי ִלְבֵני ָאָדם, ְוֵאין ִאיׁש  ר ְלָבבֹו, ְוֵעיֵנינּו ָהרֹואֹות ּכָ ְולֹא ֶיֱחַרד ְוִיּתֵ

ב ְלָאחֹור: ׁשָ
חסרון הביטחון בה’ גורם לאיסורים רבים

ים לֹא ְלָגֵזל ְולֹא  ׁשִ הּוִטים ֵאיָנם חֹוׁשְ ים ַהּלְ ים, ָהֲאָנׁשִ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְועֹוד, ּבַ
מֹון ְוַתֲאַות  ֲאַות ַהּמָ בּועֹות, ּתַ אּות ְולֹא ַלֲחָרִמים ְולֹא ִלׁשְ ְלָחָמס ְולֹא ְלַרּמָ
חֹון  ּטָ ַהּבִ ֶחְסרֹון  ֶזה,  ל  ּכָ ָלֶהם  ַרם  ּגָ ּוִמי  ֹעל.  ל  ּכָ ְרקּו  ּפָ ִביָלּה  ׁשְ ּבִ ם  ַנְפׁשָ
קֹול  ִביא )ישעיה נ י( ‘ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה’ ׁשֹוֵמַע ּבְ ְוָהֱאמּוָנה. ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהּנָ
אלָֹהיו’,  ֵען ּבֵ ָ ְוִיּשׁ ם ה’  ׁשֵ ּבְ ֹנַגּה לֹו, ִיְבַטח  ְוֵאין  ִכים  ר ָהַלְך ֲחׁשֵ ַעְבּדֹו ֲאׁשֶ
ָמָרא )ברכות ו:(, ַעל ִמי  דֹוׁש )ח”ג קצו.( ּוַבּגְ ַהר ַהּקָ ּזֹ ָרׁשּוהּו ּבַ ה ּדְ ְקָרא ַהּזֶ ְוַהּמִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ א יֹום ֶאָחד, ְוָקָרא ָעָליו ַהּקָ ֶנֶסת ְולֹא ּבָ ָרִגיל ָלבֹוא ְלֵבית ַהּכְ ׁשֶ
ים ַעל אֹודֹות ֵאיֶזה ֶרַוח,  ַרּבִ ה ּבָ ִפּלָ ל ּתְ ּטֵ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִכים’ ּבִ ’ָהַלְך ֲחׁשֵ הּוא ׁשֶ
ָעָליו,  ֵען  ָ ּוְלִהּשׁ ה’  ּבַ ִלְבֹטַח  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ חֹון,  ּטָ ַהּבִ ֲחַסר  הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ְוָאַמר 
ֱאַמר ‘ִיְבַטח  ּנֶ ַרְך ְלָהַרע אֹו ְלֵהִטיב, ְוֶזהּו ׁשֶ ָידֹו ִיְתּבָ ל ּבְ ַהּכֹ ְוֵליַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ

ַטח: ָהָיה לֹו ִלְבֹטַח ְולֹא ּבָ ם ה’’, ׁשֶ ׁשֵ ּבְ
הבוטחים בה’ אינם מבטלים שום תפילה

ה ַמה  ה ְוַכּמָ ּמָ ל יֹום ֶאָחד, ַעל ַאַחת ּכַ ּטֵ ּבִ ֱאַמר ַעל ִמי ׁשֶ ּוֹבא ּוְרֵאה ַמה ּנֶ
ִים,  ּתַ ה ַאַחת אֹו ׁשְ ִפּלָ ָכל יֹום ּתְ ל ּבְ ֲעֵבָרה ּוְמַבּטֵ ל ָיָמיו ּבַ ּכָ ֵיָאֵמר ַעל ִמי ׁשֶ
א  ְוֵריׁשָ ּמּו’,  ִיּדָ ְך  ֹחׁשֶ ּבַ ִעים  ‘ּוְרׁשָ ט(  ב  א’  )שמואל  ֶנֱאַמר  ֶזה  ַעל  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
ַהְינּו,  ֹמר’, ּדְ ָאַמר ‘ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ר, ׁשֶ ַעל ֶזה ָהִעְנָין ְמַדּבֵ ְקָרא מּוָכח ׁשֶ ּדִ
ְקּפּוק  ּפִ ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ְויֹוְדִעים  ה’  ּבַ ַהּבֹוְטִחים  ַהֲחִסיִדים  ׁשֶ
ה ְולֹא ׁשּום ְקִביעּות  ִפּלָ ִלים ׁשּום ּתְ ַרְך, ֵאיָנם ְמַבּטְ ָידֹו ִיְתּבָ ְרָנָסָתם ּבְ ּפַ ׁשֶ
ֵאיֶזה  ל ֶזה ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ֶהם ְמֻנּוָ ַגע ּבָ ָלל, ְוִאם ּפָ ִביל ֵאיֶזה ֶרַוח ּכְ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶרַוח,  ֵאיֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ְלַבּטֵ אֹוָתם  ה  ּוִפּתָ ַעם  ּפַ
‘ַרְגֵלי  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  לּו.  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֵיְלכּו  ּלֹא  ׁשֶ ם  ִלּבָ ּבְ ְונֹוֵתן  ְמִניָחם  ֵאינֹו 
ָלֶלֶכת  ַעם רֹוִצים  ּפַ ֵאיֶזה  ּבְ ה’, ִאם  ּבַ ַהּבֹוְטִחים  ַהֲחִסיִדים  ַהְינּו  ּדְ ֲחִסיָדיו’ 
ְוֵאינֹו  ַרְגֵליֶהם  ׁשֹוֵמר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶרַוח,  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּוְלַבּטֵ
ְוָהֱאמּוָנה  חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ֵמֶהם  הּוְסָרה  ׁשֶ ִעים’  ‘ּוְרׁשָ ֲאָבל  ָלֶלֶכת,  ְמִניָחם 
ָכה  ֲחׁשֵ ּבַ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ׁשֶ ִיָדּמּו’,  ְך  ֹחׁשֶ ‘ּבַ ם ֵהם  ּגַ ה,  ִפּלָ ּתְ ִלים  ְמַבּטְ ּוְבָכל יֹום 
ְך  ּיָ ׁשַ י לֹא  ּכִ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ְולֹא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֹנַגּה ָלֶהם לֹא  ְוֵאין  כּו  ִיְתַהּלָ

ֲעֹבד ה’: ּיַ חֹון ׁשֶ ּטָ ת ַהּבִ ִסיר ִמּדַ ַהּמֵ
החושב שממונו הגיע אליו מצד חכמתו יפסידנו ויהיה 

בצער
ְוָנבֹוא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרֵתנּו  ּבְ ָרמּוז  ל  ְוַהּכֹ

›››



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".

ֶקץ  צּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָאְכלּו ׁשֶ ּקְ ׁשַ ה ּתְ סּוִקים: ְוֶאת ֵאּלֶ ְלֵבאּור ַהּפְ
ה. עֹוף, הּוא רֹוֵמז ְלָממֹון,  ֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנּיָ ר ְוֶאת ַהּפֶ ׁשֶ ֵהם ֶאת ַהּנֶ
‘ָממֹוְנָך’,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ עֹוף  ְועֹוד,  ּבֹו’.  ֵעיֶניָך  ‘ֲהָתִעיף  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ
הּוא  מֹון  ַהּמָ ַרַעת  ּדְ לֹוַמר  ‘ָממֹוְנָך’,  ְלֹנַכח,  ִכּנּוי  ּבְ ּבֹון  ַהֶחׁשְ ּוָבא 
ִמי  ָכל  ּדְ לֹו,  א  ּבָ ּוְבִקיאּותֹו  ָחְכָמתֹו  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ ָהָאָדם  ב  ְחׁשֹ ּיַ ׁשֶ ּכְ
מֹון לֹא  ּדֹו, עֹוֵזב ה’, ְוסֹופֹו ַהּמָ א ִמּצִ מֹון ּבָ ַהּמָ ּבֹוֵטַח ְואֹוֵמר ׁשֶ ׁשֶ
ה  ֵאּלֶ ְוֶאת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו  ה’.  ַאּיֵ ֶחם  ַלּלֶ הּוא  ְו’נֹוֵדד  ָידֹו  ּבְ ֵאר  ָ ִיּשׁ
ַהְינּו לֹא ַתֲעׂשּו ְולֹא  מֹון, לֹא ֵיָאְכלּו, ּדְ צּו ִמן ָהעֹוף הּוא ַהּמָ ּקְ ׁשַ ּתְ
ֶקץ ֵהם.  ׁשֶ י  ּכִ יר,  ְלַהְזּכִ ָרָצה  ׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ַהְמֻגּנֹות  ּדֹות  ַהּמִ ִמן  ָהנּו  ּתֵ
מֹון, סֹוף  ל ַהּמָ ה ׁשֶ ְועֹוד, לֹא ֵיָאְכלּו לֹוַמר, ָהרֹוֵדף ִמּדֹות ָרעֹות ֵאּלֶ
ם  י ִיְתַקּיֵ ּנּו, ּכִ ָידֹו ְולֹא ֹיאַכל ְולֹא ֵיָהֶנה ִמּמֶ מֹון ּבְ ֵאר ַהּמָ ָ ּלֹא ִיּשׁ ׁשֶ
ַהְינּו סֹוף  ר, ּדְ ׁשֶ ֱאַמר ֶאת ַהּנֶ ּנֶ ּבֹו ‘ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו’. ְוֶזהּו ׁשֶ
ֵרס  ֶרס, ְלׁשֹון ‘ּפְ ַמִים’. ְוֶאת ַהּפֶ ָ ר ָיעּוף ַהּשׁ ׁשֶ ּנֶ ה ‘ּכַ מֹון ַהּזֶ ַרע ַלּמָ ּיֵ ׁשֶ
ַההּוא  מֹון  ַהּמָ ר  ּבֵ ּתַ ְוִיׁשְ ר  ּזֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ )דניאל ה כח(,  ַמְלכּוָתְך’  ִריַסת  ּפְ
רֹוַח  ּבָ ַאַחר ׁשֶ ּלְ ה אֹוִתּיֹות ‘ַעז ְנִהי’, ׁשֶ דֹו. ְוֶאת ָהָעְזִנּיָ ְוָהלֹוְך ֵיֵלְך ִמּיָ
ֹתֶקף  ּבְ ָעָליו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַחת  ּתַ ֵריָקם,  ָאר  ְוִנׁשְ מֹון  ַהּמָ דֹו  ִמּיָ ִיְבַרח 
ו ַיֲחֹזר  יר ַיֲעֶנה ַעּזֹות’, ַעְכׁשָ ֱאַמר )משלי יח כג( ‘ְוָעׁשִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוַעּזּות ּכְ

ַחת ַעז, ְנִהי: ַלֲאָנָחה ּוְנִהי, ְוֶזהּו ‘ַעז ְנִהי’, ּתַ

צריך להתרחק מכל מדה מהמידות הללו
ְולֹא  ֵמֶהם  ִהְתַרֵחק  מֹון,  ַהּמָ ָרַעת  ל  ׁשֶ ַכְרנּו  ּזָ ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ
ַאַחת ֵמֶהן, ֵהִסיר  ֵבק ֲאִפּלּו ּבְ י ַהּדָ ַאַחת ֵמֶהם, ּכִ ק ֲאִפּלּו ּבְ ּבֵ ְתּדַ ּתִ
ּתֹוָרה  ל  ּוְמַבּטֵ ַרְך,  ִיְתּבָ ָחתֹו  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְוכֹוֵפר  ּנּו  ִמּמֶ חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ
ֶקר, ּוְלַבּסֹוף לֹא  בּוַעת ׁשֶ ֵזל ְוִליֵדי ׁשְ ִפּלֹות ּוָבא ִליֵדי ּגָ ל ּתְ ּוְמַבּטֵ

ָידֹו ְמאּוָמה: ֵאר ּבְ ָ ִיּשׁ

מֹון  ֲאוֹות ַהּמָ ָרֵאל ִמּתַ ֵני ִיׂשְ ים ַיְרִחיֵקנּו ְוַיְרִחיק ּבְ ַרֲחָמיו ָהַרּבִ ה’ ּבְ
ן ְיִהי ָרצֹון: ֲאוֹות ֵיֶצר ָהָרע, ָאֵמן ּכֵ ל ּתַ ּוִמּכָ

)פיתוחי חותם פרשת שמיני(

רעת רדיפת הממון ותוצאותיה
ְטִחים ַעל ֵחיָלם ּוְבֹרב  ִני, ַהּבֹ יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ ה ִאיָרא ּבִ ָלּמָ
ְפרֹו,  ן ֵלאלִֹהים ּכָ ה ִאיׁש לֹא ִיּתֵ לּו, ָאח לֹא ָפֹדה ִיְפּדֶ ָרם ִיְתַהּלָ ָעׁשְ
ִוד  ּדָ ה  ִהּנֵ ו-ט(.  מט  )תהלים  ְלעֹוָלם  ְוָחַדל  ם  ַנְפׁשָ ְדיֹון  ּפִ ְוֵיַקר 
ְטִריִדים  ָבִרים ַהּמַ ֵני ָאָדם ַעל ַהּדְ א ְלהֹוִכיַח ּבְ לֹום ּבָ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ַהּמֶ
ְטִריד ָהָאָדם  ר ַהּמַ ִעּקָ א, ּוְברּוַח ָקְדׁשֹו ּדְ אֹוָתם ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ

ֵעיֵנינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ִמּזֶ יֹוֵתר  ֶנַגע  ֵאין  מֹון,  ַהּמָ ִקּבּוץ  ְרִדיַפת  הּוא 
ה  ל ָהָרעֹות, ְוִהיא ִסּבָ מֹון ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ּכָ י ְלִהיַטת ַהּמָ ָהרֹואֹות ּכִ
ֵני  ה ּבְ ְצֹות. ְוִהּנֵ ָנָתּה ּוְלִבּטּול ַהּמִ ה ְוַכּוָ ִפּלָ ְלִבּטּול ּתֹוָרה ּוְלִבּטּול ּתְ
ל ְיֵמיֶהם ְלהּוִטים  ּכָ ׁשֶ ים ּכְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְמיּות ֵעיֵניֶהם ּבַ ָאָדם ִמּסַ
ָבר,  ּדָ ם ֵאין ָעֹון ְולֹא ֵחְטא ּבַ ַדְעּתָ מֹון, אֹוְמִרים ּבְ ַאַחר ִקּבּוץ ַהּמָ
ים ֲעֵברֹות, ַרק טֹוְרִחים ִלְמֹצא ֶטֶרף ְלַהֲחיֹות  ֵאיָנם עֹוׂשִ ֵמַאַחר ׁשֶ
ְמֵצי  ּתִ ְוִאם  ָלֶהם.  ִריְך  ַהּצָ ל  ּכָ ְוַלֲעׂשֹות  יָתם  ּבֵ ֵני  ּבְ ְוֶנֶפׁש  ם  ַנְפׁשָ
א ָלעֹוָלם ְולֹא  ַמן ָאֹרְך ְוֹיֶקר ּבָ ִריְך, ֹיאְמרּו ַהּזְ ל ַהּצָ צּו ּכָ לֹוַמר ַקּבְ
ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ּבּוץ,  ִמּקִ ְמנּוָחה  ָלנּו  ֵאין  ּוְלִפיָכְך  יֹום,  ֵלד  ּיֵ ַמה  ַדע  ּתֵ
י  ּכִ ים ְסָבָרָתם ְרעּוָעה,  ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ ץ. ֲאָבל  ץ ְנַקּבֵ נּוַכל ְלַקּבֵ
ֶזה, מּוָטב, ַאף ַעל  ה ּוִמְצֹות ּבָ ִפּלָ ּטּול ּתְ ָלָמא ִאם לֹא ָהָיה ּבִ ׁשְ ּבִ
ה  ִפּלָ ּתְ ְלִבּטּול  ּגֹוֵרם  ֶזה  ָדָבר  ּדְ יָון  ּכֵ ּתֹוָרה, ֲאָבל  ּטּול  ּבִ ֵיׁש  ּדְ ב  ּגַ
י לֹא  אּו ְלֶזה ָהעֹוָלם ָחֵסר, ּכִ ּבָ ֶ ר ַעל ַמה ּשׁ ָהִעּקָ ּוִמְצֹות, ִנְמָצא ׁשֶ
ים טֹוִבים, ְוִאם  י ִאם ַעל ִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ ָבא ָהָאָדם ְלֶזה ָהעֹוָלם ּכִ
ה  ְוִהּנֵ ֵטִלים.  ּבְ ַטֲענֹוָתיו  ל  ּכָ ר,  ָהִעּקָ יַח  ְוַיּנִ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ּבְ ַיֲעֹסק 
ִעְנָין ֶזה, ִאיׁש ֶאת ָאִחיו  ֵני ָאָדם ּבְ לּו ּבְ ֻהְרּגְ ׁשֶ ים ּכְ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ּבַ
ְך ָיֶפה ָלנּו  ִרים ֶזה ָהִעְנָין, ְואֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה ּכָ ְ ְוִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְמַיּשׁ
ִדים ֶזה  יֵתינּו, ּוִמְתַלּמְ ּבֵ ֵני  ּבְ ְוַנְפׁשֹות  ַלֲעׂשֹות ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹוֵתינּו 
ּטּול  ָדָבר ֶזה ּבִ ׁש ּבְ ּיֵ ַבד ׁשֶ ה ִמּלְ ה. ְוִהּנֵ ִעְנָין ָהָרע ַהּזֶ ה, ְוהֹוְלִכים ּבָ ִמּזֶ
דֹוָלה ַוֲעֵבָרה  ֶזה ָרָעה ּגְ ָאמּור, ֵיׁש ּבָ ים טֹוִבים ּכָ ה ּוַמֲעׂשִ ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ
י  ַרְך, ּכִ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ל ַהׁשְ מֹון ְמַבּטֵ הּוט ַאַחר ַהּמָ ל ַהּלָ י ּכָ ֵרא, ּכִ ּקָ ּתִ
ֵתן  י הּוא ַהּנֹ ִמְקָרא ָמֵלא הּוא )דברים ח יח( ‘ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה’ ֱאלֶֹהיָך ּכִ
ְלִמְקֵני  ֵעָצה  ָלְך  ָיִהיב  ּדְ אּוְנְקלּוס  ם  ְוִתְרּגֵ ָחִיל’,  ַלֲעׂשֹות  ַח  ּכֹ ְלָך 
ל ֲעבֹוַדת  הּוא ְמַבּטֵ יָון ׁשֶ ים, ּכֵ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ הּוט ּבַ ִנְכִסין, ְוֶזה ַהּלָ
ֵאינֹו  ה  ַהְרּבֵ ֵאינֹו טֹוֵרַח  ִאם  ּדְ יּה  ְעּתֵ ַאּדַ י  ּלֵ ּגַ ֶזה,  ִעְנָין  ֲעבּור  ּבַ ה’ 
ַרְך, ַוֲעֵבָרה  ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ל ַהׁשְ ָבר ְמַבּטֵ יג, ּוְבֶזה ַהּדָ ּשִׂ ּמַ ֶ יג ַמה ּשׁ ַמּשִׂ
ֵדי  ֶות ּכְ ם ְזִכיַרת יֹום ַהּמָ ֵני ָאָדם ּגַ ב לֹו. ְוֶזה ָהִעְנָין מֹוֵנַע ִמּבְ ָחׁשֵ ּתֵ
ר  ֶהּתֵ ּומֹוִרים  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ְטְרדּו  ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  ּכִ ֵצָדה,  ָלֶהם  ְלָהִכין 
ָלעֹוָלם  ֹעֶנׁש  ָלֶהם  ֵאין  ֲעֵברֹות  ים  עֹוׂשִ ֵאיָנם  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ ָאְמָרם  ּבְ
ְדעּו  ּיֵ ׁשֶ ָצִריְך  י  ּכִ ִלּבֹוָתם,  יל  ּכִ ֵמַהׂשְ ֵעיֵניֶהם  ֵמְראֹות  ְוַטח  א,  ַהּבָ
ָאָדם  ֵאין  א  ַהּבָ י עֹוָלם  ּכִ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ִיְזּכּו  ְזכּות  ֵאיֶזה  ּבְ
ִביל  ׁשְ ל ּבִ ַבּטֵ ּמְ ים טֹוִבים, ְוֵכיָון ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשִ זֹוֶכה לֹו ּכִ

א: ה ִייַרׁש עֹוָלם ַהּבָ ּמֶ ים טֹוִבים, ּבַ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ִמְצֹות ּוַמֲעׂשִ

)דורש טוב, דרוש ו’ לנפטרים(
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שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת ויחי:
יעקב רייזמן מבית שמש.

חידה שבועית: מהו עיקר המונע את האדם לעולם הבא? 
)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'


