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ירבה בשתיקה, ולא ידבר אלא לצורך
ֵעֶקב’  ‘ְרֵאה  כו(.  יא  )דברים  ּוְקָלָלה  ָרָכה  ּבְ ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ְרֵאה 
ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  ּדָ ַמל’  ‘ַחׁשְ ‘ַמְלּבּוׁש’.  א  יַמְטִרּיָ ּגִ ְוהּוא  ַמל’,  ‘ַחׁשְ א  יַמְטִרּיָ ּגִ
ים ָחׁשֹות  ִעּתִ ַחּיֹות  ‘ָחׁש ַמל’,  ַהַחּיֹות  ּה )חגיגה יג:( ַעל  ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ָאָדם  ל  ּכָ ָצִריְך  ּדְ ָהָאָדם,  ַעל  ִלְדֹרׁש  ֵיׁש  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל  לֹות.  ְמַמּלְ ים  ִעּתִ
ל ָהָאָדם  ר ּכָ י ֶזה ִעּקַ ָבִרים, ּכִ ה ּדְ ִדּבּורֹו, לֹא ִיְהֶיה ַמְרּבֶ ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִלׁשְ
ּבּורֹו לֹא ִיְהֶיה  ר ּדִ ֶרְך, ְוָכל ִעּקַ ר ַרק ְלֵעת ַהּצֹ ִתיָקה, ְולֹא ְיַדּבֵ ְ הּוא ִרּבּוי ַהּשׁ
א )אבות פ”א מי”ז( לֹא ָמָצאִתי ַלּגּוף  ּנָ ָאַמר ַהּתַ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ תֹוָרה ּוִבְתִפּלָ ַרק ּבְ
ַהְינּו,  ה ‘ְרֵאה ֵעֶקב’, ּדְ בֹות ֵאּלֶ י ּתֵ ּתֵ ׁשְ ִתיָקה. ּוְלָכְך ִנְרָמז ֶזה ּבִ א ׁשְ טֹוב ֶאּלָ
ָהעֹוָלם  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ א,  ַהּבָ עֹוָלם  הּוא  ׁשֶ ַהּסֹוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶהָעֵקב  ת  ְרִאּיַ
ים  ֹמר, ִעּתִ ׁשְ ּתִ ּבּוְרָך ׁשֶ ִמיַרת ּדִ ׁשְ לּוָיה ּבִ ַהְינּו ּתְ ’ָחׁש ַמל’, ּדְ לּוָיה ּבְ א ּתְ ַהּבָ
ר,  ה ָצִריְך ְלַדּבֵ ַאּתָ ים ׁשֶ ר, ְוִעּתִ ַדּבֵ ֹמר ַעְצְמָך ִמּלְ ה ָצִריְך ַלֲחׁשֹות ׁשְ ַאּתָ ׁשֶ
ק: ּתֹ ׁשְ ֹמר ַעְצְמָך ִמּלִ ַמִים, ׁשְ ְרֵכי ׁשָ ה ְוַכּיֹוֵצא ִמּצָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ גֹון ּבְ ּכְ

הימים שמקיים בהם מצוות נעשים מלבוש לעולם הבא
דֹוׁש )ח”א רכד.(  ַהר ַהּקָ ּזֹ ַתב ּבַ ּכָ ֶ א ‘ַמְלּבּוׁש’, ִלְרֹמז ַעל ַמה ּשׁ יַמְטִרּיָ עֹוד, ּגִ
סּוק )שם מז  ּפָ ְוַעל  ִמים’  ּיָ ּבַ א  ּבָ ָזֵקן  ‘ְוַאְבָרָהם  סּוק )בראשית כד א(  ּפָ ַעל 
ה  עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ָאָדם עֹוׂשֶ ים טֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ָרֵאל’, ּדְ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ כט( ‘ַוּיִ

ָמתֹו  ִנׁשְ ֶהם  ּבָ ת  ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ ׁשֶ ַמְלּבּוׁש  לֹו  ים  ַנֲעׂשִ ִמים  ַהּיָ אֹוָתם  ִמים,  ּיָ ּבַ
אֹותֹו ַמְלּבּוׁש  ִמים’, ּבְ ּיָ א ּבַ ה, ְוֶזהּו ‘ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבְ
ן  ַתּקֵ ּתְ ַמה  ְרֵאה  ַהְינּו  ּדְ ֵעֶקב’,  ‘ְרֵאה  אן,  ּכָ ָהֶרֶמז  ְוֶזהּו  ָמיו.  ִמּיָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ֶמיָך: ִכין ַמְלּבּוׁש ִמּיָ ּתָ ּקּון הּוא ׁשֶ ְלַאֲחִריְתָך, ְוַהּתִ
)פיתוחי חותם פרשת ראה(

הרוצה להשיג קדושה - יקדש לבו ופיו
ֵמָרע  ְלׁשֹוְנָך  ְנֹצר  טֹוב.  ִלְראֹות  ָיִמים,  ֹאֵהב  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש,  ִמי 
ַאְבָרָהם  ּדְ לֹוַמר  ֵיׁש  ְועֹוד  יג-יד(.  לד  )תהלים  ִמְרָמה  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפֶתיָך,  ּוׂשְ
ַרְך ּוַמְלכּותֹו,  ַלת ֱאָלהּותֹו ִיְתּבָ ד ַקּבָ ִדּבּורֹו ִמּצַ לֹום ָעַמד ּבְ ָ ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
ן ָהֵאׁש  ַלְך ְלִכְבׁשַ ֲהֵרי ֻהׁשְ ַרְך, ׁשֶ ִיְתּבָ ְעּתֹו ֵמַאֲחָריו  ּדַ עֹוָלם לֹא ָנָטה  ּמֵ ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ְועֹוד,  ג(.  לט  )ב”ר  ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ִקּדּוׁש  ַעל 
ָאְזנֹו  לֹו  ָנָטה  לֹא  ְלַפּתֹותֹו,  ָטן  ַהּשָׂ ּוָבא  ְלעֹוָלה  נֹו  ּבְ ֶאת  ְלַהֲעלֹות  הּוא 
ן, זֹו ִהיא ֲעִמיַדת  ֻכּלָ ה ְוָעַמד ּבְ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ )תנחומא וירא כב(, ַוֲעׂשָ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ָלל, ּכְ ה ּכְ ּנֶ ּתַ ַרְך, ְוֵאינֹו ִמׁשְ ַלת ֱאָלהּותֹו ִיְתּבָ ַקּבָ ּבּור ּבְ ַהּדִ
ַאְבָרָהם  ֶזה ָהִאיׁש ָהֵוי ּדּוְמָיא ּדְ ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמר’, ּדְ ּבַ )תהלים טו ד( ‘ִנׁשְ

ָטֳהָרה  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ָבר  ַהּדָ ְוֶזה  ֶעְזרֹו.  ּבְ ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ָהִכי  ּום  ּוִמּשׁ
ה ֵיׁש ּבֹו  ִפּלָ ּתֹוָרה ּוַבּתְ קֹולֹו ּבַ ְהֶיה ַהֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ּבְ ּיִ ָראּוי, ַעד ׁשֶ ה ּכָ ָ ּוְקֻדּשׁ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ּקּון.  ּתִ ְוַלֲעׂשֹות  ָהֶעְליֹוָנה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ְלעֹוֵרר  ַח  ּכֹ
ים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב,  לֹום )שם לד יג( ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ ָ ָעָליו ַהּשׁ

ל  ֶהֶבל קֹול ׁשֶ לּוי ּבְ ים ָהֶעְליֹוִנים ּתָ ל ַחּיִ את ׁשֶ ָגה ַהּזֹ ר ַהַהּשָׂ ִעּקַ ּדְ
בֹוא  ּיָ ֲעֶלה ְלַמְעָלה ִויעֹוֵרר עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ׁשֶ ּיַ ָהָאָדם, ׁשֶ

קֹול ִויעֹוֵרר קֹול ]וכו’[:

ָבִרים  ִמּדְ יָך  ּפִ ֶאת  ֹמר  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַוֲהַגם  יָך,  ּפִ ֹמר  ּוׁשְ ֵהר  ְוִהּזָ ְלָך  ֵמר  ָ ִהּשׁ ָלֵכן 
ָראּוי  ל ּכָ ּלֵ ּתֹוָרה ּוְלִהְתּפַ ְוָזִריז ַלֲעֹסק ּבַ ְהֶיה ָזִהיר  ּתִ ַהּפֹוְגִמים ּבֹו, ָצִריְך ׁשֶ
ֵמָרע  ‘סּור  ְוֶזהּו  ָהֶעְליֹוִנים.  קֹולֹות  ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ ָראּוי,  ּכָ ָרכֹות  ּבְ ּוְלָבֵרְך 

ָרכֹות: ה ְוַהּבְ ִפּלָ ֵהם ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ה טֹוב’, ׁשֶ ַוֲעׂשֵ
)שערי תשובה, אות יד(

ריבוי שתיקה - דבקות בה’
ּקּון  בֹות ּתִ י ּתֵ ית ָראׁשֵ ֵראׁשִ ָרא ֱאלִֹקים וגו’ )בראשית א א(. ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ִתיָקה,  ְ ִרית הּוא ַהּשׁ ּקּוֵני ַהּבְ ִמּתִ א ִלְרֹמז ּדְ ה. ּבָ ִתיָקה ֱאֶמת ֶיְהּגֶ ִרית ִרּבּוי ׁשְ ּבְ
ין ַהֲחָכִמים ְולֹא  י ּבֵ ַדְלּתִ ל ָיַמי ּגָ ֶכת ָאבֹות )פ”א מי”ז(: ּכָ ַמּסֶ ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ָאְמרֹו ‘ַלּגּוף טֹוב’,  ָבא ִלְרֹמז ּבְ ִתיָקה. ְוִנְרֶאה ּדְ א ׁשְ ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאּלָ
‘טֹוב’  ְקָרא  ַהּנִ ִרית  ּבְ ּבַ ַהּפֹוֵגם  ּדְ ‘טֹוב’,  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִרית  ַלּבְ רֹוֵמז  הּוא  ‘טֹוב’ 
ה’  קּותֹו ּבַ ּבְ ָרָמא ְלִהְתּדַ ִתיָקה ֶזהּו ּגְ ׁשְ ה ּבִ ְרּבֶ ִתיָקה. ְוָכל ַהּמַ ּקּונֹו הּוא ׁשְ ּתִ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ָבִרים ַמְרִחיק ָהָאָדם ֵמה’ ִיְתּבָ ַרְך, ְוִרּבּוי ּדְ ִיְתּבָ

ָבִרים ֵמִביא ֵחְטא: ה ּדְ ְרּבֶ ז”ל )שם( ְוָכל ַהּמַ

עיקר חיוב שתיקה הוא בשעת מריבה
ֶלה ֶאֶרץ  ֱאַמר )איוב כו ז( ‘ּתֹ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִריָבה, ּכְ ַעת ַהּמְ ׁשְ ִתיָקה ִהיא ּבִ ְ ר ַהּשׁ ְוִעּקַ
א ַעל  ם ֶאּלָ ִליָמה’, ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )חולין פט.( ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ַעל ּבְ
ֶנֶגד  ם  ֵ ַהּשׁ בֹוד  ּכְ ב  ָחׁשַ ּדְ ָבֶזה מֹוֶרה  ּדְ ַעת ְמִריָבה,  ׁשְ ּבִ ּבֹוֵלם ַעְצמֹו  ׁשֶ ִמי 

ִרית: דֹול ִלְפַגם ַהּבְ ּקּון ּגָ ָעָפר, ְוֶזהּו ּתִ ב ַעְצמֹו ּכְ ֵעיָניו ְוָחׁשַ

בדברי תורה ותפילה - לא ישתוק, אלא ירבה בהם 
בשיחה

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז”ל )חולין פט.(  ּדָ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ה ֶיְהּגֶ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ
א ִלְהיֹות  רּון’ )תהלים נח ב(, לֹא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאּלָ ַדּבֵ ‘ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְ
רּון’. ּוָבא ָהֶרֶמז  ַדּבֵ ְלמּוד לֹוַמר ‘ֶצֶדק ּתְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּתַ ם, ָיכֹול ֲאִפּלּו ּבְ ִאּלֵ
ֵהם  ’ֱאֶמת’, ׁשֶ ְמֹאד ְמֹאד, ֲאָבל ּבֶ ִתיָקה ּבִ ׁשְ ה ּבִ ִרית ַיְרּבֶ ִתּקּון ּבְ ַעל ָנכֹון ּדְ

ב ְוָרָפא לֹו: ה’, ּוָבֶזה ָוׁשָ ה, ‘ֶיְהּגֶ ְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ ּדִ
)גנזי המלך, תיקון הברית אות כה(

הבלי העולם הזה
ָרָכה ּוְקָלָלה )דברים יא כו(. עֹוד ֵיׁש ִלְרֹמז  ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ּבְ
ת ְרֵאה, ְוָכְך  מּוָכה ָלּה )לעיל ז יב( ִעם ִמּלַ ה ַהּסְ ָרׁשָ ּפָ ֶאְמָרה ּבַ ת ‘ֵעֶקב’ ַהּנֶ ִמּלַ
הּוא עֹוָלם  ה ׁשֶ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ק ּבְ ְתַעּסֵ לֹוַמר, ַאל ּתִ אֹוֵמר, ‘ְרֵאה ֵעֶקב’, ּכְ
ֵאין  הּוא עֹוָלם ָקבּוַע, ׁשֶ ה הֹוֵלְך לֹו ׁשֶ ַאּתָ א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ן ֵעיֶניָך ּבָ עֹוֵבר, ּתֵ
ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַבּסֹוף,  לֹו  מֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה  ׁשֶ ֲהָנָאה  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ׁשּות  ִטּפְ
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֶ י ַמה ּשׁ ר הּוא ּכִ ֶזה. ָלֵכן ָהִעּקָ יָחּה ְוהֹוֵלְך לֹו, ּוַמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו ּבָ ַמּנִ
ּנּו  ֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמּמֶ ָבר ׁשֶ ּנּו, ֲאָבל ַהּדָ ָהֶנה ִמּמֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ ָהָאָדם הּוא ַהּדָ
ַהְינּו, ְרֵאה  ֲאִסיָפתֹו. ָלֶזה ָאַמר ‘ְרֵאה ֵעֶקב’, ּדְ ַמה ּתֹוֶעֶלת ֵיׁש ּבַ
א, ָלֶזה ָצִריְך  הּוא עֹוָלם ַהּבָ ִהיא ‘ֵעֶקב’ ׁשֶ ָהַאֲחִרית ׁשֶ

›››



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".

ּסֹוף: ְהֶיה ּבַ ץ ֲהָנָאה ְוִלְראֹות ַמה ּיִ ה ְלַקּבֵ ַאּתָ
)פיתוחי חותם פרשת ראה(

זריזות וזהירות בכוונת הברכות
ָאֹנִכי  ר  ְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה’ ֱאלֵֹקיֶכם ֲאׁשֶ ׁשְ ּתִ ר  ָרָכה ֲאׁשֶ ַהּבְ ֶאת 
ק, ָהָיה לֹו לֹוַמר ‘ֶאת  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום )דברים יא כז(. ֵיׁש ְלַדְקּדֵ ְמַצּוֶ
כח(  פסוק  )להלן  ְקָלָלה  י  ּבֵ ּגַ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמעּו’,  ׁשְ ּתִ ִאם  ָרָכה  ַהּבְ
ָרָכה  ָרָכה ִהיא, ְוֵאין ּבְ ַעְצָמּה ּבְ זֹו ּבְ ר, ּדְ ְמעּו’. ְוֶאְפׁשָ ‘ִאם לֹא ִתׁשְ
ְהיּו  ּיִ ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ְרָכם  ּבֵ ה  ְתִחּלָ ּדִ ִמּזֹו,  ה  ְמֻעּלָ
ֵני  ּבְ יַאת  ּבִ ר  ִעּקַ הּוא  ּדְ ה’  ִמְצֹות  ִמים  ּוְמַקּיְ ִלים  ּוְמַקּבְ ׁשֹוְמִעים 
ָכל  ּבְ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ָלעֹוָלם,  ָרֵאל  ִיׂשְ

ים: ֲחָדׁשִ יֹום ּכַ
ֲאָבֵרְך  ָרָכה ׁשֶ ַהְינּו, ַהּבְ ְמעּו, ּדְ ׁשְ ר ּתִ ָרָכה ֲאׁשֶ ָאַמר ֶאת ַהּבְ ְוֶזהּו ׁשֶ
ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ְמעּו,  ׁשְ ּתִ ר  ְיִהי ָרצֹון ֲאׁשֶ זֹו,  ה ִהיא  ִחּלָ ּתְ ֶאְתֶכם 
ר  ֲאׁשֶ ְועֹוד,  ֱאלֵֹקיֶכם,  ה’  ִמְצֹות  ִמים  ּוְמַקּיְ ִלים  ּוְמַקּבְ ׁשֹוְמִעים 
ֵעיֵניֶכם  ּבְ ִיְהיּו  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  ַהּיֹום,  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי 

ַעְצָמּה: ָרָכה ּבְ ים )ספרי ואתחנן לג(, ִנְמָצא זֹו ּבְ ֲחָדׁשִ ּכַ
)פיתוחי חותם פרשת ראה(

יתן צדקה בעין יפה
ר ָנַתן ָלְך )דברים טז יז(.  ת ה’ ֱאלֶֹקיך ֲאׁשֶ ִבְרּכַ ַנת ָידֹו ּכְ ַמּתְ ִאיׁש ּכְ
לֹום )אבות פ”ג מ”ז(  ָ א ָעָליו ַהּשׁ ּנָ ָאַמר ַהּתַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ר ִלְרֹמז ּכְ ֶאְפׁשָ
ָדִוד הּוא אֹוֵמר )דבה”י  ּלֹו, ְוֵכן ּבְ ָך ׁשֶ ּלְ ה ְוׁשֶ ַאּתָ ּלֹו ׁשֶ ֶ ן לֹו ִמּשׁ ּתֵ
ה  ֹמׁשֶ א  ּבָ ׁשֶ ְוַהְינּו,  ָלְך’.  ָנַתּנּו  ְדָך  ּוִמּיָ ל  ַהּכֹ ָך  ִמּמְ י  ‘ּכִ יד(  כט  א’ 

ָרֵאל, ְוָאַמר ָלֶהם, ַאל ֵיַרע  אן ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ לֹום ּכָ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ַרּבֵ
ַתן  ּנָ רּוְך הּוא הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ים, ׁשֶ נֹות ֲעִנּיִ ַמּתְ ֵעיֵניֶכם ּבְ ּבְ
ם  ּלֹו ַאּתֶ ֶ ים, ִנְמָצא ִמּשׁ ן ַלֲעִנּיִ ה ָלֶכם ִלּתֵ ּוָ ּצִ ן, ְוהּוא ׁשֶ ּתֵ ָלֶכם ַמה ּלִ
ַנת  ַמּתְ ָאַמר ִאיׁש ּכְ ֵעיֵניֶכם. ְוֶזהּו ׁשֶ ה ֵיַרע ּבְ ן ָלּמָ נֹוְתִנים, ִאם ּכֵ
ֲהֵרי לֹא ָנַתּתָ  ֵעיֶניָך, ׁשֶ ה נֹוֵתן ַאל ֵיַרע ּבְ ַאּתָ ָנה ׁשֶ ּתָ ָידֹו, ְוזֹו ַהּמַ
ַנִמי  ִאי  ָלְך.  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֶֹקיך  ה’  ת  ְרּכַ ִמּבִ ַרק  לּום  ּכְ ָך  ּלְ ֶ ִמּשׁ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַתן ְלָך ַהּקָ ּנָ מֹו ׁשֶ ַעִין ָיָפה ּכְ ן ּבְ ָצִריְך ִלּתֵ א ִלְרֹמז ּדְ ּבָ
ְהֶיה  ּתִ ַנת ָידֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ַמּתְ ָאַמר ִאיׁש ּכְ ַעִין ָיָפה, ְוֶזהּו ׁשֶ הּוא ּבְ
ה ָצִריְך  ְך ַאּתָ הּוא ָנַתן ְלָך ּכָ מֹו ׁשֶ ַהְינּו, ּכְ ת ה’ ֱאלֶֹקיך, ּדְ ִבְרּכַ ּכְ

ַעִין ָיָפה: ן ּבְ ִלּתֵ
)פיתוחי חותם פרשת ראה(

בכל יום הקב”ה מסייע ללומד 
לחדש בתורה

ָנה  ּוָ יָחִתי )תהלים קיט צז(. ַהּכַ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך ּכָ ָמה ָאַהְבּתִ
דֹוׁש  ַהּקָ ָויֹום  ְבָכל יֹום  ּדִ ַרּבֹוֵתינּו ַז”ל )יובא להלן(  ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ּכְ
ים  ִחּדּוׁשִ ׁש  ְלַחּדֵ ָמּה  ִלׁשְ ּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  ֵלב  ּבְ נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ
ה  רּוְך ַאּתָ ְלׁשֹון ֹהֶוה ‘ּבָ ָעה ּבִ ת ַהּתֹוָרה ִנְקּבְ ְרּכַ ּתֹוָרה, ּוְלִפיָכְך ּבִ ּבַ

ר ָנַתן ַהּתֹוָרה’: ה ה’ ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ה’ נֹוֵתן ַהּתֹוָרה’, ְולֹא ‘ּבָ
ֶרת  ֲעׂשֶ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֶאְמָרה  ַהּנֶ ‘ָאֹנִכי’  ֵתַבת  ּבְ ִנְרַמז  ֶזה  ּדְ ר  ְוֶאְפׁשָ
ָלֶהם  ָרַמז  יֹום’,  ל  ּכָ נֹוֵתן  ‘ֲאִני  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ’ָאֹנִכי’  ּדְ רֹות,  ּבְ ַהּדִ
י ִאם  ְוָקא ּכִ אְמרּו ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ּדַ ּלֹא ּתֹ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָכל יֹום ָויֹום ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, ַרק  ּבְ עּו ׁשֶ יֹום ֶזה, ּדְ ּבְ

ְרּפּו ְיֵדיֶכם ִמן ַהּתֹוָרה: ִחְזקּו ְוִאְמצּו ְולֹא ּתַ

לזה רמז משה באומרו ‘ראה אנוכי נותן לפניכם היום’
ֵנה  ִמׁשְ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמׁשֶ ָרַמז  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶזה  ּדְ ר  ְוֶאְפׁשָ
ַהּיֹום’,  ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ‘ְרֵאה  כו(  יא  )דברים  ָאְמרֹו  ּבְ ּתֹוָרה 
‘ְרֵאה  ָאְמרֹו  ּבְ ַדי  ּדְ ִרים,  ְמֻיּתָ ּכִ ִנְראּו  ‘ַהּיֹום’  ְוֵתַבת  ‘ָאֹנִכי’  ֵתַבת  ּדְ
ּתֹוָרה ְולֹא  ֲחִזיקּו ּבַ ּיַ ָבא ְלעֹוְרָרם ׁשֶ א ּדְ ָרָכה’. ֶאּלָ ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ּבְ
ָבר  ׁש ָלֶהם ּדָ ָכל יֹום ִמְתַחּדֵ י ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ה, ּכִ ּנָ ַיְרּפּו ְיֵדיֶהם ִמּמֶ
יט(  ה  )משלי  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ַתב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ּוְכּ ָחָדׁש. 
ה  ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ ָך ְבָכל ֵעת ּבְ יָה ְיַרּוֻ ּדֶ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ּדַ ‘ַאּיֶ
נּו  ה ַרּבֵ ּה. ְוָאַמר ֹמׁשֶ ׁש ָלָאָדם ּבָ ְבָכל ֵעת ִמְתַחּדֵ ַמע ּדִ ָתִמיד’, ַמׁשְ
ת  ְתִחּלַ ֶאְמָרה ּבִ ת ‘ָאֹנִכי’ ַהּנֶ ִמּלַ ָרֵאל, ִהְתּבֹוְננּו ּבְ לֹום ְלִיׂשְ ָ ָעָליו ַהׁשּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְבָכל יֹום נֹוֵתן ַהּקָ ם ִנְרַמז ּדִ ׁשָ רֹות, ּדְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֲעׂשֶ
ַהְינּו,  ָאַמר ‘ְרֵאה ָאֹנִכי’, ּדְ ל ֲחַכם ֵלב ּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, ְוֶזהּו ׁשֶ ֵלב ּכָ ּבְ
ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ׁשֶ ִנְרַמז  ם  ְוׁשָ ‘ָאֹנִכי’,  ת  ִמּלַ ּבְ ְוִהְתּבֹוְננּו  ְראּו 
ְוִאְמצּו,  ִחְזקּו  ְלִפיָכְך  ַהּתֹוָרה,  ִהיא  ׁשֶ ֵמָחָדׁש  ָרָכה  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ

לֹום: ֵהֶפְך ַחס ְוׁשָ ָרָכה, ְוִאם ָלאו ּבְ ּה ֲהֵרי ּבְ ֲחִזיקּו ּבָ ִאם ּתַ ּדְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַהּקָ ל ּבְ ָאָדם ֵאינֹו ִמְתַעּצֵ ׁשֶ ִנְמָצא, ּכְ
י תֹוָרֶתָך, ְוָהַאֲהָבה  ָאַמר ָמה ָאַהְבּתִ נֹוֵתן לֹו ָחְכָמה ֵמָחָדׁש. ְוֶזהּו ׁשֶ
ַהּתֹוָרה ִהיא  ה, ׁשֶ ּה הֹוִעיָלה ִלי ַהְרּבֵ ֲאִני אֹוֵהב אֹוָתּה ְוָדֵבק ּבָ ׁשֶ
ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  ָאמּור.  ּכָ ָחְכָמה  יֹום  ָכל  ּבְ ִלי  ּומֹוִסיָפה  ִלי  יָחה  ְמׂשִ
י רּוַח  יָחה ִלי ּומֹוִפיָעה ּבִ לֹוַמר, ִהיא ְמׂשִ יָחִתי, ּכְ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ ּכָ
ּה  ֵבק ּבָ ֲאִני ּדָ ּה, ׁשֶ ָכל יֹום, ְוֶזה ֵמֹרב ַאֲהָבִתי ּבָ ה ּבְ ָחְכָמה ֲחָדׁשָ

ָמּה: ִלׁשְ
)אלף בינה, תהלים קיט אות מ(
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שם הזוכה בסידור לשחרית 
מתיבתא בהוצאת עוז והדר:

פרשת קדושים: 
ה’ אהרן רבינוביץ מביתר עילית.

חידה שבועית: מה מבאר רבינו במילים ‘ְרֵאה ֵעֶקב’?
 )נא לכתוב תשובה קצרה ומתומצתת!(. 
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