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רדיפת השלום
ּקּון  בֹות ּתִ י ּתֵ ית ָראׁשֵ ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹקים וגו’ )בראשית א, א(. ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ר  ֵמִעּקַ ּדְ ִלְרֹמז  לֹום.  ׁשָ רֹוֵדף  אֹוֵהב  ִיְהֶיה  ִרית  ּבְ
ְטָרא ַאֲחָרא  ִרית ֵהִרים ֹראׁש ַלּסִ ִבְפַגם ַהּבְ ּום ּדְ לֹום, ִמּשׁ ָ רֹוֵדף ַאַחר ַהּשׁ
ְתׁשּוָבה  לֹום, ּוְבׁשּובֹו ּבִ ָ ָבה ְמקֹום ַהּשׁ ְקֵראת ‘ַמֲחלֶֹקת’, ְוִהְכִניָסּה ְוִעְרּבְ ַהּנִ

ת: ר ִעּוֵ ן ֲאׁשֶ ּקֵ יָלא ּתִ לֹום ִמּמֵ ָ ף ַאַחר ַהּשׁ ְוִיְרּדֹ

העוסק בתורה ירבה ברדיפת השלום
ְוָיבֹוא  לֹום’,  ‘ׁשָ ְקֵראת  ַהּנִ ּתֹוָרה  ּבַ ַיֲעֹסק  ּדְ ֶזה,  ֶרֶמז  ּבְ ם  ּגַ לֹוַמר  ֵיׁש  ְועֹוד 
תּוב )ישעיה  ַנת ַהּכָ ּוָ לֹום’. ְוֶזה ּכַ ְקֵראת ‘ׁשָ ִרית ַהּנִ ַגם ַהּבְ ר ַעל ּפְ לֹום ִויַכּפֵ ׁשָ
ֶפל  י’, ַטַעם ַהּכֶ ּלִ ה  ַיֲעׂשֶ לֹום  לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ַיֲעׂשֶ י  ָמעּוּזִ ּבְ ַיֲחֵזק  כז ה( ‘אֹו 

ְוֶזהּו  לֹום,  ָ ַהּשׁ ּוְרִדיַפת  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ָצִריְך  ִרית  ּבְ ּבַ ַהּפֹוֵגם  ּדְ א  ּבָ ְלהֹורֹות 
לֹום  ה ׁשָ ְקֵראת ‘ֹעז’, ְועֹוד ‘ַיֲעׂשֶ י’ ִהיא ַהּתֹוָרה ַהּנִ ָמעּוּזִ ָאַמר ‘אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ֶ ׁשּ
ַגם  ּפָ ִרית ׁשֶ ת ַהּבְ לֹום’ ִהיא ִמּדַ ְך, ‘ׁשָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ לֹום, ּכְ ָ ף ַאַחר ַהּשׁ ְרּדֹ ּיִ ִלי’, ׁשֶ
ן אֹוָתּה. ּוָבא ָהֶרֶמז ַעל ָנכֹון  ְיַתּקֵ ַהְינּו  ּדְ י’,  ּלִ ה  ‘ַיֲעׂשֶ ו  ּה ְלַמְעָלה, ַעְכׁשָ ּבָ

לֹום: ָ ִרית ִיְהֶיה רֹוֵדף ַאַחר ַהּשׁ ַגם ַהּבְ ִתּקּון ּפְ ּדְ
)גנזי המלך, תיקון הברית ב(

לטרוח לעשות שלום בין בני ישראל
ּקּון  בֹות ּתִ י ּתֵ ית ָראׁשֵ ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹקים וגו’ )בראשית א א(. ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ִרית ִלְהיֹות רֹוֵדף ַאַחר  ּקּון ַהּבְ ָרֵאל. עֹוד ֵמַהּתִ לֹום ִיׂשְ ִרית ְרֹדף ַאַחר ׁשְ ּבְ
ִסְטָרא  תֹוְך  ּבְ ָרם  ּוִפּזְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִניצֹוצֹות  ר  ּזֵ ּפִ ׁשֶ ַחת  ּתַ י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ לֹום  ׁשְ
ה  ִמּזֶ ֶזה  ּוֻמְפָרִדים  ִרים  ְמֻפּזָ ִיְהיּו  ִאם  ֹקֶדׁש  ֶזַרע  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲחָרא, 
ַאֲהָבה ְוָהיּו  יֵניֶהם ּוְלָקְרָבם ֶזה ִעם ֶזה ּבְ לֹום ּבֵ ַמֲחלֶֹקת, ִיְטַרח ַלֲעׂשֹות ׁשָ ּבְ

ַלֲאָחִדים:
ְלִפי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל  לֹום  ְוׁשָ ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ר  ְמַדּבֵ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִיּזָ ְועֹוד 
ְבִרית  ְלֵקל ּבִ ּקִ ֶ קּוִלים ֵהם, ּוְלִפיָכְך ַמה ּשׁ עֹור ׁשְ ׁשֹון ּוְבִרית ַהּמָ ִרית ַהּלָ ּבְ ׁשֶ
קּוִלים  ׁשְ א ‘ִמיָלה’, ִלְרֹמז ּדִ יַמְטִרּיָ ה’ ּגִ ׁשֹון. ּוְלָהִכי ‘ּפֶ ְבִרית ַהּלָ ן ּבִ עֹור ְיַתּקֵ ַהּמָ
ֵני  ין ּבְ לֹום ּבֵ ה ׁשָ ְתׁשּוָבה ַיֲעׂשֶ ֲחֹזר ּבִ ּיַ ׁשֶ עֹור ּכְ ְבִרית ַהּמָ ַגם ּבִ ּפָ ֵהם. ּוִמי ׁשֶ
ָרֵאל, ּוָבא ָהֶרֶמז ַעל  לֹום ַעל ִיׂשְ י ִאם טֹוב ְוׁשָ ר ּכִ ָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ְמַדּבֵ ִיׂשְ

ָרֵאל: לֹום ִיׂשְ ף ַאַחר ׁשְ ְרּדֹ ּיִ ִרית הּוא ׁשֶ ִתּקּון ַהּבְ ָנכֹון ּדְ
)גנזי המלך, תיקון הברית אות ז(

חומר עוון שנאת חינם
ׂשֹון  ׂשָ ֶמן  ׁשֶ ֱאלֶֹקיָך  ֱאלִֹקים  ֲחָך  ְמׁשָ ן  ּכֵ ַעל  ע  ֶרׁשַ ָנא  ׂשְ ַוּתִ ֶדק  ּצֶ ָאַהְבּתָ 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ ר לֹוַמר ּכְ ֵמֲחֵבֶרָך )תהלים מה ח(. ֶאְפׁשָ
ְמעֹון  י ׁשִ ד ְלַרּבִ ּמֵ ּלִ י ֲעִקיָבא הּוא ׁשֶ ַרּבִ ִלְבָרָכה )יבמות סב:(, ּדְ

ָעה  ִרים ְוַאְרּבָ ר יֹוַחאי ַהּתֹוָרה ְוָהָיה ַרּבֹו, ְוָהָיה לֹו ֶעׂשְ ּבַ

ַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת, לֹא  ם ִנְפְטרּו ִמּפֶ ְנַאת ִחּנָ ִביל ׂשִ ׁשְ ם ּבִ ְלִמיִדים, ְוֻכּלָ ֶאֶלף ּתַ
ְמעֹון  י ׁשִ ְלִמיִדים ְוַרּבִ ה ּתַ ָ ְך ֲחִמּשׁ ֶהם ַעד ֶאָחד, ְוֶהֱעִמיד ַאַחר ּכָ ַאר ּבָ ִנׁשְ
ְלִמיִדים ָהיּו  ָעה ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבָ ֲארּו ָהֶעׂשְ ר יֹוַחאי ֶאָחד ֵמֶהם. ְוִאם ִנׁשְ ּבַ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְקָרִאים ֲחֵבִרים  י ּתַ ר יֹוַחאי, ּכִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ם ֲחֵבִרים ְלַרּבִ ּלָ ּכֻ
ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַלֲחֵבָריו  ה  ִצּוָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְוַגם  ָלֶזה.  ֶזה 
י ֵהם  ּכִ ם,  ְנַאת ִחּנָ יֵניֶהם ׂשִ ּבֵ ְהֶיה  ּתִ ִיְגְרמּו ׁשֶ יֵניֶהם ַאֲהָבה ְוֵרעּות, ְולֹא  ּבֵ
לֹום  ְסִפיָרה ַאַחת, ְוִאם ַחס ְוׁשָ ל ֶאָחד ָרמּוז ּבִ יֹו”ד ְסִפירֹות, ּכָ ְרמּוִזים ּבְ

דֹוָלה ָלעֹוָלם: יֵניֶהם ִהיא ָרָעה ּגְ ם ּבֵ ְנַאת ִחּנָ ְהֶיה ׂשִ ּתִ ִיְגְרמּו ׁשֶ
ְנָאה, ַעל  ִהיא ַהּשִׂ ע ׁשֶ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ִהיא ָהַאֲהָבה, ַוּתִ ֶדק ׁשֶ ָאַמר ָאַהְבּתָ ּצֶ ְוֶזה ׁשֶ
י ֲעִקיָבא  ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ּבְ ְלִמיד ׁשֶ ה ַהּתַ ה, ַאּתָ ֲחָך ֱאלִֹקים ֱאלֶֹהיָך ִלְגֻדּלָ ן ְמׁשָ ּכֵ
יָת  ה ִנְתַעּלֵ ָעה ֶאֶלף, ְוַאּתָ ִרים ְוַאְרּבָ ם ִנְטְרדּו ָהֶעׂשְ ּלָ י ּכֻ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּכִ
ְלִמיִדים,  ָעה ֶאֶלף ּתַ ִרים ְוַאְרּבָ ֵהם ֶעׂשְ ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך, ׁשֶ ֶמן ׂשָ ֵמֶהם. ְוֶזהּו ׁשֶ

ם ֲחֵבֶריָך: ּלָ ֲארּו, ָהיּו ּכֻ ם ְוִנׁשְ ְנַאת ִחּנָ ֶהם ׂשִ ְוִאם לֹא ָהְיָתה ּבָ
)דורש טוב, דרוש ד’ למתן תורה(

משה אמת ותורתו אמת
א  ּבָ קס(.  קיט  )תהלים  ִצְדֶקָך  ט  ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת,  ָבְרָך  ּדְ ֹראׁש 
ר ָהעֹוָלם ַעל ֶזה ִנְבָרא  ִעּקַ ה, ְלִפי ׁשֶ ָעׂשֶ ּתֵ ֵאָלתֹו ָראּוי ׁשֶ ׁשְ ו לֹוַמר, ּדִ ַעְכׁשָ
ֶרְך  רּוְך הּוא עֹוְזרֹו ּומֹוֶרה לֹו ּדֶ דֹוׁש ּבָ ָהרֹוֵדף ַאַחר ָהֱאֶמת ַהּקָ ד, ׁשֶ ְוִנְתַיּסֵ
תּוב )תהלים פד יב( ‘לֹא ִיְמַנע טֹוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָהֱאֶמת ּוַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת, ּכְ
ַנִמי  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִנְרָמז  ְוֶזה  ָתִמים’.  ּבְ ַלֹהְלִכים 
רּוְך הּוא ֱאֶמת, ְוחֹוָתמֹו ֱאֶמת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם’, ּדְ ֹ )שם קמו ו( ‘ַהּשׁ
ַעל  לֹום, ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ )שבת נה. ב”ר פא ב(, ְותֹוָרתֹו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ּוֹמׁשֶ
ָנה ַהּתֹוָרה, ֱאֶמת, ּוְנבּוָאתֹו ֱאֶמת. ָלֵכן ָהרֹוֵדף ַאַחר ָהֱאֶמת ָלַדַעת  ָידֹו ִנּתְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהְינּו, ַהּקָ ִמים ּבֹו, ּדְ ַכְרנּו ִנְרׁשָ ּזָ ל ָהֱאֶמת ׁשֶ מֹו, ּכָ אֹותֹו ּוְלַקּיְ
ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת,  הּוא חֹוַתם ֱאֶמת, ּומֹוִדיעֹו ּתֹוָרתֹו ׁשֶ חֹוֵתם ּבֹו חֹוָתמֹו ׁשֶ
הּוא ֱאֶמת ּוְנבּוָאתֹו ֱאֶמת.  לֹום ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ׁשֶ ּומֹוִפיַע ּבֹו ִניצֹוץ ִמּמֹ
ַהְינּו, ָהרֹוֵדף ַאַחר  ם’, ּדְ ֹוֵמר’ אֹוִתּיֹות ‘ָהרֹוׁשֵ ֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם’, ‘ַהּשׁ ֹ ְוֶזהּו ‘ַהּשׁ
ד  ַעל ֶזה ִנְתַיּסֵ ִרים, ּדְ ְזּכָ ל ָהֱאֶמת ַהּנִ ם ּבֹו ּכָ רּוְך הּוא רֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָהֱאֶמת, ַהּקָ
ָהרֹוֵדף  ַהְינּו, ֶזה הּוא ְיסֹוד ָהעֹוָלם, ּדְ ֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם’, ּדְ ֹ ָהעֹוָלם. ְוֶזהּו ‘ַהּשׁ

ִרים: ְזּכָ ל ָהֱאֶמת ַהּנִ מּו ּבֹו ּכָ ַאַחר ָהֱאֶמת ִנְרׁשְ

תחילת התורה וסופה
ירמזו שאמת היא יסוד העולם

ֱאלִֹהי’ם’  ָר’א  ּבָ י’ת  ֵראׁשִ ‘ּבְ ַהּתֹוָרה  ַהְתָחַלת  ּדְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָרמּוז  ֶזה  ל  ּכָ ה  ְוִהּנֵ
ד ַהֲחָזָקה ּוְלֹכל  בֹות ‘ֱאֶמת’, ְוסֹוף ַהּתֹוָרה ‘ּוְלֹכל ַהּיָ )בראשית א א( סֹוֵפי ּתֵ
ה  ָרֵאל’ )דברים לג יב(. ִהּנֵ ל ִיׂשְ ה ְלֵעיֵני ּכָ ה ֹמׁשֶ ר ָעׂשָ דֹול ֲאׁשֶ ַהּמֹוָרא ַהּגָ
א  יַמְטִרּיָ ּגִ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ָרֵאל’  ִי’ׂשְ ’ל  ּכָ ְל’ֵעיֵני  ה  ֹמ’ׁשֶ ה  ָע’ׂשָ ר  ֲא’ׁשֶ דֹול  ‘ַה’ּגָ
ִלְרֹמז  סֹוָפּה,  ּבְ ּו’ְלעֹוָלם’  ַהּתֹוָרה,  ֹראׁש  ּבְ ‘ֱאֶמת’  ִנְמָצא  ‘ְלעֹוָלם’, 
ַתְבנּו.  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  ֶזהּו  ּדְ ְלעֹוָלם’,  ֱאֶמת  ֵמר  ֹ ‘ַהּשׁ
א ‘סֹוף’, ִלְרֹמז  יַמְטִרּיָ ן ּגִ ם ּכֵ ה ‘עֹוָלם’ ּגַ ְוִהּנֵ

›››



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".

ֹראׁש ַהּתֹוָרה,  ְבסֹוף ַהּתֹוָרה ָחתּום ‘ְלעֹוָלם’. ְוִעם ‘ֱאֶמת’ ֶהָחתּום ּבְ ּדִ
ֵמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם’: ֹ יר ‘ַהּשׁ ּפִ ָהֵוי ׁשַ

כיון שרודף אחר האמת יבקש לזכות לתורת 
אמת

ַהְינּו, ֹראׁש ּתֹוָרְתָך ָחתּום ֱאֶמת,  ָבְרָך ֱאֶמת, ּדְ ָאַמר ֹראׁש ּדְ ְוֶזהּו ׁשֶ
ָרׁשּום  ם  ׁשָ ‘עֹוָלם’,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ הּוא  ׁשֶ ּתֹוָרְתָך  ’סֹוף’  ּבְ ּוְלעֹוָלם 
ּתֹוָרְתָך  ’סֹוף’  ּבְ ַהְינּו,  ּדְ ִצְדֶקָך,  ט  ּפַ ִמׁשְ ל  ּכָ ּוְלעֹוָלם  ְוֶזהּו,  ְלעֹוָלם, 
ֶזהּו  ּדְ ְלהֹורֹות  ֶזה  ל  ּכָ ְלעֹוָלם,  ָחתּום  ‘עֹוָלם’,  א  יַמְטִרּיָ ּגִ הּוא  ׁשֶ
ּבֹו  ִנְכָלִלים  ָהרֹוֵדף ַאַחר ָהֱאֶמת  ּדְ ַהְינּו,  ּדְ ִצְדֶקָך,  ט  ּפַ ָללּות ִמׁשְ ּכְ
תֹו,  ֲאִמּתָ ַעל  ָהֱאֶמת  ָלַדַעת  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ְוַגם  ִרים.  ְזּכָ ַהּנִ ֱאֶמת  ל  ּכָ

ָבְרָך: ָבְרָך ְוסֹוף ּדְ י ֹראׁש ּדְ ם ּבִ ַקּיֵ
)אלף בינה, תהלים קיט אות ר(

דובר אמת בלבבו
ר  ִעּקַ יָך )תהלים קיט קעא(. ּדְ ֵדִני ֻחּקֶ י ְתַלּמְ ה ּכִ ִהּלָ ָפַתי ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ ּתַ
ִפיו  ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ֶ ְהֶיה ַמה ּשׁ ּיִ ִוין, ׁשֶ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ְהיּו ּפִ ּיִ ֵלמּות ָהָאָדם ׁשֶ ׁשְ
ָלל. ְוַעל ֶזה ָאַמר ‘ְוֹדֵבר  ִלי ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּכְ ִלּבֹו ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ הּוא ַמה ּשׁ
ב ֵאינֹו  ַהּלֵ ְלָבבֹו’, ּדְ ב ֱאֶמת ּבִ ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ְוחֹוׁשֵ ְלָבבֹו’, ּדְ ֱאֶמת ּבִ
ְך הּוא ָהֱאֶמת  ִפיו ּכָ ּדֹוֵבר ּבְ ֶ ַמה ּשׁ ָנה ּדְ ּוָ א ַהּכַ ב, ֶאּלָ ֵ ר ַרק ְמַחּשׁ ְמַדּבֵ
יו  ּפִ ִעם  ֵלם  ׁשָ ִלּבֹו  ְהֶיה  ּיִ ְכׁשֶ ּדִ ּבֹו,  ִמּלִ יו  ּפִ ָחלּוק  ְוֵאין  ְלָבבֹו,  ּבִ

ָרצֹון: ל ּבְ ב ְוִתְתַקּבֵ ֵאין ְמַעּכֵ תֹו ּבְ ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ֶזה ּתַ תֹו, ּבָ ְתִפּלָ ּבִ
)מעגלי צדק אות תי”ו(

צריך האדם זהירות, מלהוציא דבר 
שקר מפיו

י )תהלים  ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְוַאל ּתַ
ֶקר  ַבר ׁשֶ ּלֹא יֹוִציא ּדְ ַרְך ׁשֶ ַיַעְזֵרהּו ה’ ִיְתּבָ ָנתֹו לֹוַמר ּדְ ּוָ קיט מג(. ּכַ

יֹוֵתר  ה  ְמֻגּנֶ ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ְדָעְלָמא,  י  ִמּלֵ ּבְ ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם,  יו  ִמּפִ
תֹוַרת ה’  עֹוֵסק ּבְ ֶקר )סנהדרין צב. סוטה מב:(, ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ֶ ִמן ַהּשׁ
יו  ּלֹא ְלהֹוִציא ִמּפִ ה ׁשֶ ֵהר ַהְרּבֵ ִמיָמה, ּתֹוַרת ֱאֶמת, ָראּוי לֹו ְלִהּזָ ּתְ
יו  ּה ֱאֶמת ְוהּוא מֹוִציא ִמּפִ ּלָ י ֵאיְך ְמַלאְכּתֹו ּכֻ ֶקר, ּכִ ַבר ׁשֶ ׁשּום ּדְ
ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  ֶזה.  ד  ִמּצַ ְוסֹוֵתר  ֶזה  ד  ִמּצַ ּבֹוֶנה  ִנְמָצא  ֶקר,  ׁשֶ ַבר  ּדְ
ּלֹא ְלהֹוִציא  ַהְינּו, ָעְזֵרִני ׁשֶ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד, ּדְ ל ִמּפִ ּצֵ ְוַאל ּתַ
י,  ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ ַעם, ּכִ ָבר. ְוַהּטַ ׁשּום ּדָ י ְלעֹוָלם ּבְ ֶקר ִמּפִ ַבר ׁשֶ ּדְ
ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ּה  ֲאִמּתָ ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ ן  ּוְמַעּיֵ ּוְמַיֵחל  ה  ְמַצּפֶ ֲאִני  ַהְינּו,  ּדְ

י: ֶקר ִמּפִ ִלְפֹסק ַהֲהָלָכה ַעל ֱאֶמת, ְולֹא ָנֶאה ִלי ַלֲחֹזר ּוְלהֹוִציא ׁשֶ
)אלף בינה, תהלים קיט אות ו(

להתרחק בתכלית מהשקר ולדבוק 
באמת

בֹות  י ּתֵ ית ָראׁשֵ ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹקים וגו’ )בראשית א א(. ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ִרית  ּקּון ַהּבְ ִמּתִ ר. ִלְרֹמז ּדְ ָקִרים ּתֹוֵעָבה ֱאֶמת ְיַדּבֵ ִרית ׁשְ ְרפּוַאת ּבְ
ֶקר  ר ׁשֶ ַדּבֵ ּיְ ֶקר ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ֶ ְרִחיק ַהּשׁ ּיַ ָצִריְך ׁשֶ
ה  ֶקר ַאּתָ ֶצּנּו ְוַתֵעב ְיַתֲעֶבּנּו ְוִיְגַער ּבֹו ְוֹיאַמר לֹו ׁשֶ ּקְ ץ ְיׁשַ ּקֵ ָפָניו ׁשַ ּבְ
ַחד ְולֹא ֵמֲחִניפּות.  ָאְמרֹו לֹא ִמּפַ ַנע ִמּלְ ן לֹא ִיּמָ ם ּכֵ ּדֹוֵבר, ְוָהֱאֶמת ּגַ

ִרית: ּקּוֵני ַהּבְ דֹול ִמּתִ ּקּון ּגָ ְוֶזה ּתִ
ָאְמרֹו )תהלים טו א-ג(  לֹום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ר ָלֶזה ָרַמז ּדָ ְוֶאְפׁשָ
ִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק  ָך, הֹוֵלְך ּתָ ַהר ָקְדׁשֶ ן ּבְ ּכֹ ָאֳהֶלָך ִמי ִיׁשְ ‘ה’ ִמי ָיגּור ּבְ
ְלִפי  ִהיא,  ְך  ּכָ ָנה  ּוָ ְוַהּכַ נֹו’.  ְלׁשֹ ַעל  ָרַגל  לֹא  ְלָבבֹו,  ּבִ ֱאֶמת  ְוֹדֵבר 
)שם  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָעָליו  ָאַמר  ַזְרעֹו  פֹוֵגם  ּבְ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ
ֵנס  ְקָרא ‘ַרע’ לֹא ִיּכָ ִחית ַזְרעֹו ַהּנִ ׁשְ ַהְינּו ַהּמַ ה ה( ‘לֹא ְיֻגְרָך ָרע’, ּדְ

י  ָאַמְרּתִ ֶ ַמה ּשׁ ו לֹוַמר ּדְ רּוְך הּוא, ּוָבא ַעְכׁשָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ְמִחּצָ ּבִ
ּקּון  ּתִ ה  ָעׂשָ ַהְינּו ִאם לֹא  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִעם  ָיגּור  ַזְרעֹו לֹא  ִחית  ַמׁשְ ּדְ
ִכיָנה.  ְ ה ָלגּור ִעם ַהּשׁ ּקּון ַהּמֹוִעיל ִיְזּכֶ ה ּתִ ַהּמֹוִעיל, ֲאָבל ִאם ָעׂשָ
ה ָלגּור  ְזּכֶ ּיִ ִרית ׁשֶ ּבְ ָאֳהֶלָך’, ֵאיֶזהּו ַהּפֹוֵגם ּבַ ָאַמר ‘ִמי ָיגּור ּבְ ְוֶזהּו ׁשֶ
‘ָיגּור’,  ָאַמר  ִמּדְ ִרית  ּבְ ּבַ ַגם  ּפָ ׁשֶ ִמי  ַעל  ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ְוָהְרָאָיה  ָאֳהֶלָך.  ּבְ
ָאֵתי  ָקא  ְלָהִכי  ָלאו  ִאי  ּדְ ָרע’,  ְיֻגְרָך  ‘לֹא  ִרית  ּבְ ּבַ פֹוֵגם  ּבְ ְוֶנֱאַמר 
ר הּוא,  ְמֻיּתָ ב’ אֹו ‘ִמי ָידּור’ ְוַכּיֹוֵצא. ְועֹוד, ּדִ ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ִמי ֵיׁשֵ
ַפְלִגיְנהּו ְוָנַקט  ָך’, ּוִמּדְ ָאֳהֶלָך ּוְבַהר ָקְדׁשֶ ן ּבְ ּכֹ ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ִמי ִיׁשְ ּדְ
ִחית ַזְרעֹו ֵאין  ׁשְ י ַהּמַ ָאַמְרּתִ ַאף ׁשֶ א, ּדְ ֵדנּו ּבָ ּה ְלַלּמְ ַמע ִמּנַ ‘ָיגּור’ ׁשְ
ּקּון  ִלי ּתִ רּוְך הּוא, ַהְינּו ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ְמִחּצָ ַמְכִניִסין אֹותֹו ּבִ

ּקּון ַהּמֹוִעיל ָזָכה: ה ּתִ ַהּמֹוִעיל, ֲאָבל ִאם ָעׂשָ
ְלָבבֹו’, ּוֵפרּוׁש  ִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ ּקּון, ‘הֹוֵלְך ּתָ ְוֶזהּו ַהּתִ
ׁשּום  ּבְ ִנְמָנע  ֵאינֹו  ְלָבבֹו  ּבִ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְלָבבֹו’  ּבִ ֱאֶמת  ֵבר  ‘ּדֹ
ַהְינּו לֹא ָהַלְך  נֹו’, ּדְ ַתְבנּו, ְו’לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאְמרֹו ּכְ ֹאֶפן ִמּלְ
ְוָסר  ְלׁשֹונֹו  ַעל  ַלט  ׁשָ הּוא  ַרק  רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְלַדּבֵ ְלׁשֹונֹו  ַאַחר 

ַתְבנּו: ּכָ מֹו ׁשֶ ר ַרע, ַרק טֹוב, ּכְ ֵמַרע, ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ
ָנכֹון  ַעל  ָהֶרֶמז  ּוָבא  ׁשֹון,  ַהּלָ הּוא  ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ ֵרי  ִעּקְ ּמֵ ׁשֶ ֲהֵרי 
ָהֱאֶמת  ְוַיְקִריב  ָהִרחּוק  ַתְכִלית  ּבְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְיַרֵחק  ִרית  ַהּבְ ְרפּוַאת  ּדִ

רּוב: ַתְכִלית ַהּקֵ ּבְ
)גנזי המלך, תיקון הברית אות ט(
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שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת ויקהל: 
ה' יועד שלמה מנהריה.

ֵֹמר ֱאֶמת ְלעֹוָלם'? חידה שבועית: מה מרמז רבינו בפסוק )תהלים קמו, ו( 'ַהּשׁ
)נא לכתוב תשובה קצרה ומתומצתת!(. 
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