
תורה ע"ג ח"ב  

ָרִגיל  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  "ִמי 
ְמֻסָּגל  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת 
ומ"ט  ְּתׁשּוָבה,  ַׁשֲעֵרי  נּון  ֵיׁש  ִּכי  ִלְתׁשּוָבה. 
ְׁשָעִרים ָיכוֹל ָּכל ָאָדם ִלְכנֹס ָּבֶהם ּוְלַהִּשֹיָגם, ַאְך 
ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים הּוא ְּבִחיַנת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַרְך ְּבַעְצמוֹ... ְוִהֵּנה ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת 
ְׁשֶמָך, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו ָּכל ָאָדם זוֶֹכה ַלֲעשֹוֹת 
ִהְתעוְֹררּות  לוֹ  ֶׁשֵאין  ֶאָחד  ֵיׁש  ִּכי  ְּתׁשּוָבה. 
ִהְתעוְֹררּות  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו  ִלְתׁשּוָבה,  ְּכָלל 
ְוַהַּׁשַער  ָהאוֹת  ֶאל  ְלַהִּגיַע  זוֶֹכה  ֵאינוֹ  ִלְתׁשּוָבה, 
ְלָׁשם,  ַמִּגיַע  ִאם  ַוֲאִפּלּו  לוֹ;  ַהַּׁשָּיְך  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל 
ָיכוֹל ִלְהיוֹת ֶׁשַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָסגּור, ּוֵמֲחַמת 
ָּכל ֶזה ֵאין ָהָאָדם זוֶֹכה ִלְתׁשּוָבה. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת 
ִהְתעוְֹררּות  ׁשּום  לוֹ  ֶׁשֵאין  ִמי  ֲאִפּלּו  ְּתִהִּלים, 
ְוַגם  ְּתׁשּוָבה,  ַלֲעשֹוֹת  ִמְתעוֵֹרר  הּוא  ִלְתׁשּוָבה, 
ְואוֹת  ַהַּׁשַער  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְּתִהִּלים  ְיֵדי  ַעל  זוֶֹכה 
ְיֵדי  ַעל  ֶׁשּזוֶֹכה  ִנְמָצא  ַהַּׁשַער.  ְוִלְפּתַֹח  לוֹ  ַהַּׁשָּיְך 

ְּתִהִּלים ַלֲעשֹוֹת ְּתׁשּוָבה.

ְּדַהְינּו  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשִּביֵמי  רוִֹאין,  ֶׁשָאנּו  ...ְוֶזה 
ָרֵאל עוְֹסִקין  ֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ָּכל ִישְֹ ֶּבֱאלּול ַוֲעשֶֹ
ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל  ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים,  ָאז 
ְמאֹד  ָּגדוֹל  ָּדָבר  הּוא  ֵּכן  ְוַעל  ַּכַּנ"ל.  ִלְתׁשּוָבה 
ַלֲעסֹק ָּתִמיד ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ְּתִהִּלים הּוא 
ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ְמאֹד  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ִהְתעוְֹררּות 

ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאַחז ּבוֹ."

תשובה

ומשתוקק,  נכסף  יהודי  כל  רוצה,  יהודי  כל 
יודע איך חוזרים בתשובה, איך  רק שהוא לא 

באמת מתנתקים מהרע ופותחים דף חדש...

אולם לאמיתו של דבר, השם יתברך אינו דורש 
יתברך  השם  לו,  שיש  ליכולות  מעבר  מהאדם 
שהאדם  רוצה,  שהאדם  לראות  מצפה  רק 
מתעוררר, שהוא כוסף לצאת מהרע ולהתקרב 

לה'!

ואת הרצון הנפלא הזה צריך להוציא במילים 
שוב ושוב, ועוד פעם להתפלל, ועוד פעם לכסוף, 

על-אף כל מה שעובר עליו. ואת זה עושים על-
ידי אמירת תהלים בכוונת הלב.

ֵמֲחַמת  הּוא  ֵמַהְּתׁשּוָבה  ַהִהְתַרֲחקּות  "ִעַּקר 
ֵאָליו,  ָלׁשּוב  ִנְתעוֵֹרר  ֶׁשָאנּו  ֶׁשְּצִריִכין 
ְלִמי  ּוִבְפָרט  ְמאֹד,  ָקָׁשה  ָּכָראּוי  ְוַהִהְתעוְֹררּות 
ֶׁשְּכָבר ִנְתַרֵחק ְוָעָשה ַמה ֶּׁשָעָשה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ְׁשמוֹ ִיְתָּבַרְך, ַאְך ָקֶׁשה ְוָכֵבד 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  רוִֹצים  ְוֻכָּלם  ְלִהְתעוֵֹרר  ָלֶהם 
ְּכֶׁשּיוְֹדִעים  ֲאָבל  ַלּמּוָטב,  ְוַיֲחִזיֵרם  אוָֹתם  ְיעוֵֹרר 
ָּבֶזה  ּבוֵֹחר  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם  ְּבָהֱאֶמת  ּוַמֲאִמיִנים 
ְלִהְתָקֵרב  ָּתִמיד  ְוֶחְפֵצנּו  ְרצוֵֹננּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבַעְצמוֹ 
ֵאָליו ְוֶׁשֵאין ָאנּו ְצִריִכין ַרק ִליַקח ְּדָבִרים ְוָלׁשּוב 
ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים  ִעָּמֶכם  ֶׁשָּכתּוב: "ְקחּו  ְּכמוֹ  ֵאָליו, 

ֶאל ה'"...

ָיׁשּוב  ְּבַקל  ְּבַוַּדאי  ֶּבֱאֶמת  זֹאת  ָּכל  ֶׁשֵּיַדע  ּוִמי 
ִאם  ֲאִפּלּו  ֶׁשהּוא  ָמקוֹם  ִמּכֹל  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ִּדּבּוִרים  ִליַקח  יּוַכל  ָּתִמיד  ִּכי  ָמה,  ָעָליו  ַיֲעבֹר 
סוֹף  ָּכל  סוֹף  ֲאֶׁשר  ַעד  ִיְרֶצה  ִאם  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתוֹ 
ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו  ִויַרֲחֶמּנּו.  ֵאָליו  ָיׁשּוב 
ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  הּוא  ֶׁשִּגָּלה  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת 
ְיֵדי  ְוַעל  ִלְתׁשּוָבה,  ִנְזֶּכה  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 

ָּכל  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ְׁשֵלָמה  ַהְּגֻאָּלה  ִּתְהֶיה  ֶזה 

ְּבַכָּוָנה  ְּתִהִּלים  ַּבֲאִמיַרת  ֶׁשַּנֲעסֹק  ְזַמן 
ֶּׁשאוֵֹמר,  ְלַמה  ְוִלּבוֹ  ָאְזנוֹ  ְלַהְׁשִמיַע 
ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ָיׁשּוב  ְּבַוַּדאי 
ַרק  ָחֵפץ  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְוֵאין  ִיְתָּבַרְך  ֵמִאּתוֹ  ַהּכֹל 
ָהָרצוֹן ְוַהִהְתעוְֹררּות ְוַהִהְׁשַּתְּדלּות ַאַחר ָהֱאֶמת, 
ֲאָבל  ֶאְפָׁשר,  ִאי  ְּכָלל  ִהְתעוְֹררּות  ׁשּום  ְּבִלי  ִּכי 

ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל ֵמִאּתוֹ ִיְתָּבַרְך."1

לכל המדרגות

ֲעֵבָרה ָּבעוָֹלם  ִנְמָצא ׁשּום ָרָׁשע ּוַבַעל  "ֲאֶׁשר ֹלא 
ֶׁשֹּלא יּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ַעְצמוֹ ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ַהּכוֵֹלל 
ַהַּמְדֵרגוֹת  ּוְבָכל  ַהּדוֹרוֹת  ְּבָכל  עוָֹלם  ָּבֵאי  ָּכל 
ַהְיִריָדה  ַּתְכִלית  ַעד  סוֹף  ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ֶׁשָּבעוָֹלם 
הּוא  ְלֻכָּלם  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ַאֲחָריו  ְיִריָדה  ֶׁשֵאין 
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הל' שלוחין  ה'

ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהעוָֹלם  ִחּדּוׁש  ֱאמּוַנת  א. 
ְלַהִּשיג ְּבׁשּום ֵשֶֹכל ּומוֵֹפת ִשְֹכִלי ֶׁשל 
ִהָּגיוֹן ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל 
ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשְּבָכל ּדוֹר ֶׁשָהִראׁשוֹן 
ַרֵּבנּו. מֶֹׁשה  הּוא  ֶׁשְּבֻכָּלם  ְוָהַרִּבי 

)ה - ט(
_______________________

ַצִּדיֵקי ֱאֶמת  ְיֵדי  ַעל  ִעַּקר ַהִּתּקּון  ב. 
ְּבִחיַנת  ֵאיֶזה  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ּדוֹר  ֶׁשְּבָכל 
ְצִריִכין  ֲאָבל  ַעְכָׁשו,  ַּגם  ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַבֵּקׁש ַאֲחָריו ְמאֹד  ְלַחֵּפשֹ 
ְלָמְצאוֹ. ִהְתִחיל  ֶׁשְּכָבר  ִמי  ֲאִפּלּו 

)ה - י(
 _______________________

ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאֶמת  ָהַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֵאֶצל  ג. 
ִמיָתה  ִּכְפׁשּוטוֹ  ֵאינוֹ  ַּתְלִמיִדים  לוֹ 
ְּבֵני  ְׁשָאר  ְּכמוֹ  ְוָׁשלוֹם,  ַחס  ַמָּמׁש, 
ָחְכַמת  הּוא  ַהִחּיּות  ִעַּקר  ִּכי  ָאָדם, 
ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה, ֶׁשַרק ִהיא ַהָחְכָמה 
ָהֲאִמִּתִּיית ַהְמַחָּיה ָּכל ַהְּנָפׁשוֹת, ְוַעל 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ֶׁשַּתְלִמידוֹ  ְזַמן  ָּכל  ֵּכן 
ַקָּים ּוְמַגֶּלה ּתוָֹרתוֹ ַהְּקדוָֹׁשה ְּבַוַּדאי 

ֹלא ֵמת. )ה - יא(
_______________________

 ד. ֶּבֱאֶמת ְצִריִכין ְלַחֵּפשֹ ֶאת ַהַּצִּדיק 

ֵאָליו  ַהְמקָֹרִבין  ֲאִפּלּו  ָּתִמיד  ָהֱאֶמת 
ֶׁשִּיְזּכּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִּביִגיעוֹת יוֵֹתר 
ְויוֵֹתר  יוֵֹתר  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ְויוֵֹתר 
ֵעצוֹת ְוכּו'. ִּכי ַהַּצִּדיק ִמְסַּתֵּתר ְּבָכל 
ִקְלקּוָלם  ֵמֲחַמת  ֵמָהעוָֹלם  ַּפַעם 
ֶׁשָּקֶׁשה  ַעד  ַהְרֵּבה  ֵמֶהם  ְוִנְתַרֵחק 
ִּכי  ַהָּגדוֹל  ֵמאוֹרוֹ  ְוִלינֹק  ְלַקֵּבל  ָלֶהם 
ְוִחּפּושֹ  ּוַבָּקָׁשה  ְיִגיעוֹת  ְיֵדי  ַעל  ִאם 

ַהְרֵּבה. )ה - יב(
_______________________

ה. ְצִריִכין ְלַחֵּפשֹ ּוְלַבֵּקׁש ְמאֹד ְמאֹד 
ֶאת ֶזה ַהַּתְלִמיד ָהֲאִמִּתי ֶׁשִּקֵּבל ַּדַעת 
ָּכָראּוי ַעד ֶׁשֵּיׁש ְּבִדּבּוָריו ְּבִחיַנת  ַרּבוֹ 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַגֶּלה ֵּבאּוֵרי 
ִזְכרוֹנוֹ  ַרּבוֹ  ֶׁשל  ַהְּקדוִֹׁשים  ּתוָֹרתוֹ 
ָּכל  ֶׁשל  ַהְמַדֶּמה  ִנְתָּבֵרר  ִלְבָרָכה 
ַהְמקָֹרִבין, ְוָכל ֶאָחד ְּכִפי ֵקרּובוֹ ּוְכִפי 
ְוִחּפּושֹוֹ יוֵֹתר ִמְתָּבֵרר ֶאְצלוֹ  ַּבָּקָׁשתוֹ 

ַהְמַדֶּמה יוֵֹתר. )ה - יב(

שער החמישים 

מעלת הלימוד

ָאַמר: ִאם ָהָיה ַהַּבַעל ֵׁשם טוֹב ׁשוֵֹמַע ּתוָֹרתוֹ ָהָיה ֶאְצלוֹ ַּגם ֵּכן ִחּדּושׁ, ִאם ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעוֹן ַּבר יוַֹחאי 
ׁשוֵֹמַע ּתוָֹרתוֹ ָהָיה ַּגם ֵּכן ִחּדּושׁ ַּגם ָאז.                                                                      )חיי מוהר"ן - שפא( 



ְמעוֵֹרר ְּבַצֲעקוָֹתיו ּוְתִפּלוָֹתיו ָלׁשּוב 
ַלה' ִיְתָּבַרְך. ּוְכמוֹ ֶׁשְּמָבֵאר ֲאדוֵֹננּו 
ְּבִסיָמן  ִּתְנָיָנא  )ְּבִלּקּוֵטי  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  ְוַרֵּבנּו  מוֵֹרנּו 

ע"ג( ֶׁשְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה."2

הגאולה

בכח אמירת תהילים מתעורר שכל ואור נפלא, 
שהוא  ואיפה  שהוא  איך  האדם,  שעל-ידי-זה 
הוא אינו מפסיק מלצעוק לה', ובכח זה יתתקן 
הכל והשם יתברך יאיר את פניו אלינו ויוציא 

אותנו מהגלות.

ִיְשָרֵאל,  ּוֵבין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵּבין  ַהִּוּכּוַח  ֶזה  "ִּכי 
ֵאַלי  "ׁשּובּו  ֵאֵלינּו:  צוֵֹעק  ִיְתָּבַרְך  ֶׁשַהֵּׁשם 
ְּתִחָּלה.  ָנׁשּוב  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲאֵליֶכם",  ְוָאׁשּוָבה 
ְוָנׁשּוָבה  ֵאֶליָך  ה'  "ֲהִׁשיֵבנּו  אוְֹמִרים:  ְוִיְשָרֵאל 

ְוכּו'", ֶׁשהּוא ְיִׁשיֵבנּו ֵאָליו ְוַכּמּוָבא ַּבְּסָפִרים. 

ֶמֶלְך  ָּדִוד  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּתִהִּלים...  ְיֵדי  ְוַעל 
ְלַהִּשיג  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָמִׁשיַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִיְשָרֵאל, 
ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשּכוֵֹלל ַהּכֹל, ֶׁשהּוא ֵשֶכל ִנְפָלא 
ֶׁשּזוִֹכין ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְכִניס ְּבֵלב ִיְשָרֵאל ֶׁשִּיְצֲעקּו 
ְיֵדי  ְוַעל  ֵאָליו.  ֶׁשְּיִׁשיֵבנּו  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ָּתִמיד 
ֶזה ְּבַעְצמוֹ ִיְהֶיה ֶנֱחָׁשב ְלִהְתעוְֹררּות ֶׁשָּלנּו ְּכִאּלּו 
ָאנּו ָׁשִבים ֵאָליו ֵמַעְצֵמנּו, ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ַצֲעָקתוֹ 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשּצוֵֹעק ֵאֵלינּו ׁשּובּו ֵאַלי ְוכּו', ַּכָּוָנתוֹ ֶזה 
ְּבַעְצמוֹ ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְצעֹק ֵאָליו ָּתִמיד, "ֲהִׁשיֵבנּו ה' 

ֵאֶליָך ְוכּו'". 

ְוִחּלּוק  ַמֲחֹלֶקת  ֵאין  ַלֲאִמּתוֹ  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִנְמָצא, 
ַרק  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ּוֵבין  ִיְשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ֵּבין  ְּכָלל 
ֶזה  ְוָכל  ַהְּקדוָֹׁשה.  ַּכָּוָנתוֹ  ֵמִבין  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשֵאין 
ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ִנְתַּגָּלה ֲעַדִין ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים, ֲאָבל 
ִנְמָׁשְך ֶהָאַרת ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים  ְיֵדי ַהְּתִהִּלים  ַעל 
ַעד  ְלַתָּתא,  ּוֵמֵעָּלא  ְלֵעיָּלא  ִמַּתָּתא  ַהּכֹל  ֶׁשּכוֵֹלל 
ְיֵדי  ְוַעל  ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְצעֹק ֵאָליו ָּתִמיד ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה 

ֶזה ִיְתַּתֵּקן ַהּכֹל."1

התקווה

הגלות הנוראה שאנו נמצאים בה נמשכת משער 
החמישים של הטומאה, ועל-כן תקוותינו על-

ידי עצות אמיתיות הנמשכות משער החמישים 
של הקדושה, וכל אלו העצות כלולות בתהילים 

שהוא השער החמישים של הקדושה.

"ִּכי ַעְכָׁשו ָּכל ִּתְקָוֵתנּו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֲאִמִּתּיּות 
ַהִּנְמָׁשִכין  ַהְּתִמימוֹת  ַהְּקדוֹׁשוֹת  ָהֵעצוֹת 
ֵמַהִהְתנוְֹצצּות ָמִׁשיַח ֶׁשִהְתִחיל ְלִהְתנוֵֹצץ ִמיֵמי 
ְלִביַאת  יוֵֹתר  ֶּׁשִּמְתָקְרִבין  ַמה  ְוָכל  ָהֲאִריַז"ל. 
ִמְתַּגְּבִרין  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשַהָּצרוֹת  ִּפי  ַעל  ַאף  ָמִׁשיַח, 
ָמִׁשיַח  ִהְתנוְֹצצּות  ַּגם  ְּבַרֲחָמיו  ֲאָבל  יוֵֹתר, 
ִעְנָין  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ִמְתנוֵֹצץ ְּבָכל ַּפַעם יוֵֹתר. ּוְכמוֹ 
ַצִּדיק  ֵזֶכר  ִמַּבְרִּדיְטׁשוֹב  ַהָּקדוֹׁש  ָהַרב  ְּבֵׁשם  ֶזה 
ָהֲאִמִּתּיוֹת  ָהֵעצוֹת  ֵאּלּו  ְוִעַּקר  ִלְבָרָכה.  ְוָקדוֹׁש 
ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ַׁשַער ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשְּיַגֶּלה ְמִׁשיַח 
ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ְּכלּוִלים  ָהֵעצוֹת  ּוְכָלל  ִצְדֵקנּו. 
ֶׁשֵהם ַחְסֵּדי ָּדִוד ַהֶּנֱאָמִנים, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת נו"ה, 
)ַּכָּידּוַע  ְמאֹד  ְוִנְפָלאוֹת  ְקדוֹׁשוֹת  ֵעצוֹת  ְּבִחיַנת 
ֶׁשַחְסֵּדי ָּדִוד ֵהם ְּבִחיַנת נו"ה ְּבִחיַנת ֵעצוֹת(, ַהְינּו ִלְצעֹק 

ָּתִמיד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה. 

ַׁשַער  ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ַהָּגלּות  ִּכי 
ֶׁשִּמָּׁשם  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהֻּטְמָאה,  ַהֲחִמִּׁשים ֶׁשל 
ְוַחְסּדוֹ  ה'  ִּביׁשּוַעת  ִאם  ִּכי  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַהִּנְפָלא. ְוַעל ֵּכן ֶזה ַהָּגלּות ָהַאֲחרוֹן ִהְכִּביד ְמאֹד 
ְמאֹד ּוִמְתָאֵרְך ְמאֹד ַּבֲעווֵֹנינּו ָהַרִּבים ְוִעַּקר הּוא 
ָּכְך  ָּכל  ָּכְך  ָּכל  ְרחוִֹקים  ֶּׁשָאנּו  ַמה  ַהֶּנֶפׁש  ָּגלּות 
ֵמָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְוֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ְוִתְקָוה ִּכי 

ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְוִלְצעֹק  ְלַדֵּבר  ַהִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ִאם 
ַהְרֵּבה  ְוכּו'  ּוַבָּקׁשוֹת  ְּתִחּנוֹת  ְולוַֹמר  ִיְתָּבַרְך 
ּתוָֹרה  ְוִלְלמֹד  ָויוֹם  יוֹם  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 

ַהְרֵּבה."1

התשובה

התפילה  עבודת  את  ל-ע-ו-ל-ם  לעזוב  אסור 
בוודאי  סוף  כל  סוף  כי  התהלים,  ואמירת 

יזכה... 

ִיְזֶּכה ָלעוָֹלם ַהָּבא,  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְּבֶדֶרְך  ֶׁשֵּיֵלְך  "ִמי 
ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה ְוַהִהְתָקְרבּות ֵאָליו 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְּדַהְינּו  ֶׁשהּוא,  ָמקוֹם  ִמָּכל  ִיְתָּבַרְך 
ִיְתָּבַרְך  ַּבֲעבוָֹדתוֹ  ְוִלְטרַֹח  ְלִהְתַיֵּגַע  זוֶֹכה  ֶׁשֵאינוֹ 
ֶׁשְּלָפֵנינּו  ְוַהֲחִסיִדים  ְוַהְּכֵׁשִרים  ַהַּצִּדיִקים  ְּכמוֹ 
ֶׁשֲאִפּלּו ַהְּקַטִּנים ֶׁשָּבֶהם ָיְגעּו ְוָטְרחּו ְמאֹד ְמאֹד 
ַוֲעצּוִמים  ָקִׁשים  ּוְבִסּגּוִפים  ַרִּבים  ְּבַתֲעִניִתים 
ִּפי  ַעל  ַאף  ָלֶזה  זוֶֹכה  ֵאינוֹ  ְוִאם  ְמאֹד,  ַרִּבים 
ֲעווֹנוָֹתיו  ְלִפי  ָלֶזה  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ְּבַנְפׁשוֹ  ֶׁשּיוֵֹדַע 
ֶׁשַּגם  ְּבַעְצמוֹ  יוֵֹדַע  ַוֲאִפּלּו ִאם  ַהְמֻרִּבים.  ּוְפָגָמיו 
ַעָּתה עוֵֹבר ָעָליו ַמה ֶּׁשעוֵֹבר ְּבָכל ֵעת ְוכּו', ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ִאם ֹלא ַיִּניַח ֶאת ַעְצמוֹ ִלּפֹל ְלעוָֹלם ִויַחֵּזק 
ָּתִמיד  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִּדּבּוִרים,  ְלַדֵּבר  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ּוַבָּקׁשוֹת  ּוְתִחּנוֹת  ִּבְצָעקוֹת  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִלְפֵני 
ַהְרֵּבה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְּבַוַּדאי סוֹף ָּכל סוֹף ָיׁשּוב 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך."1

דוד המלך

"אמירת תהלים מעלה גדולה כאלו אמרם דוד 
הקודש,  ברוח  אמרם  הוא  כי  בעצמו.  המלך 
והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם 
עד  הקודש  הרוח  את  פיו  ברוח  מעורר  הוא 
שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום 
החולה  לרפאות  מאד  מסוגל  והוא  בעצמו. 
שעל  יתברך,  השם  על  רק  בטחון  לו  להיות 
הוא  והבטחון  ה'.  יושיעו  תהלים  אמירת  ידי 
על המטה  נשען  כמו שהאדם  בחינת משענת 
כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו ה' 

כמו שאמר דוד: "ויהי ה' למשען לי"."3

התפילה השלימה

הנשמה,  צרכי  בשביל  התפילה  שהיא  תהלים 
היא שווה לתורה ואף גבוה ממנה. 

"ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִהיא ְּכֶׁשָאָדם ִמְתַּפֵּלל ַרק 
ְּתִפּלוָֹתיו  ֶׁשָּכל  ְּדַהְינּו  ְּבַעְצמוֹ,  ִנְׁשָמתוֹ  ָצְרֵכי  ַעל 
ִלְזּכוֹת ְלִיְרַאת ד' ַוֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך. ּוְתִפָּלה ָּכזֹאת 
ֵאיָנּה ְטֵפָלה ַלּתוָֹרה, ַאְּדַרָּבא, ְּתִפָּלה ָּכזֹאת ִהיא 
ְלַקֵּים  ַרק  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ֵמַאַחר  ַהּתוָֹרה,  ִקּיּום  ִעַּקר 
ֹלא  ִּכי  ַהּתוָֹרה,  ְׁשֵלמּות  ִעַּקר  ֶׁשֶּזה  ַהּתוָֹרה,  ֶאת 
ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶשה. ְוזֹאת ַהְּתִפָּלה 
ִעַּקר  ִּכי  ִמֶּמָּנה,  ְוָגבַֹּה  ַהּתוָֹרה  ִעם  ָׁשָוה  ִהיא 
ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ְלַקֵּים  הּוא  ַהּתוָֹרה  ְּבִלּמּוד  ַהַּכָּוָנה 
ְוֶזהּו  ַהַּמֲעֶשה.  ֶאָּלא  ָהִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש הּוא  ִּכי ֹלא 
ּוְלַקֵּים  ד'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִּבְתִפָּלתוֹ  ַּכָּוָנתוֹ 

ְּתִפָּלה  ְיֵדי  ַעל  ֲאָבל  ַהּתוָֹרה...  ֶאת 

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ג ח"ב

המשך בעמ' הבא  

ְוַכָּמה  ִנְמָצִאים ַּכָּמה  ָודוֹר  ְּבָכל ּדוֹר  ו. 
ְלׁשוֵֹטט  ְּבָכל  ֶׁשִּיְתַחְּזקּו  ְסֻגָּלה  ְיִחיֵדי 
ּוְלַחֵּפשֹ ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְּדַבר ה' ֶׁשהּוא ִּדְבֵרי 
ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים 
ַהַּתְלִמיִדים  ֶׁשִּיְמְצאּו  ַעד  ִויַבְּקׁשּו 
ְוַעל  ְיהוֹֻׁשַע  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֲאִמִּתִּיים 
ְיֵדי ֶזה ִּתְתַחֵּזק ָהֱאמּוָנה, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה 

ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעוָֹלם. )ה - יב(
 _______________________

ְלַבְּקׁשוֹ  ְצִריִכין  ַהַּצִּדיק  ְּבַחֵּיי  ז. 
ְוֶנְעָלם  ִנְתַּכֶּסה  ִּלְפָעִמים  ִּכי  ְמאֹד, 
ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת  ָהַרִּבי  ַהַּצִּדיק  אוֹר 
ֶׁשֵּמֶהם  ְוִיְׁשָמֵעאל  ֵעָשֹו  ְקִלַּפת  ְּבִחיַנת 
ִנְמָׁשִכין ָּכל ִמיֵני ִהְתַנְּגדּות ְוַהְסָּתרוֹת 
ֵאין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל 
יוְֹדִעין ִמֶּמּנּו. ַוֲאִפּלּו ִמי ֶׁשּזוֶֹכה ָלבוֹא 
ַמה  ִמֶּמּנּו  ְלַקֵּבל  ְיִגיעוֹת  ָצִריְך  ֶאְצלוֹ 

ֶּׁשָּצִריְך ְוכּו'. )ה - יג(
_______________________

ִמְתַרְּׁשִלים  ֶׁשִּיְשָֹרֵאל  ֵעת  ְבָכל  ח. 
ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת  ַהַּצִּדיק  ַאַחר  ְלַחֵּפשֹ 
ְּבִחיַנת מֶֹׁשה ָאז ִמְתעוֵֹרר, ַחס ְוָׁשלוֹם 

ִקְטרּוג ָהָרָעה. )ה - יד( 
_______________________

ט. ָהָאָדם ֵיׁש לוֹ ְּבִחיָרה ְוָצִריְך ָלשֹּום 
ֶׁשִּנְקָרא  אוֵֹבד  ְּכֶשֹה  ֶׁשהּוא  ִלּבוֹ  ֶאל 
ֵמֲחַמת  ָהאוְֹבָדּה  ֵׁשם  ַעל  אוֵֹבד  ֶשֹה 
ֶׁשִּכְמַעט  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ִנְתַרֵחק  ֶׁשְּכָבר 
ְוִנְתַרֵחק  ֶׁשֶּנֱאַבד  ְלָהִבין  ַּדַעת  לוֹ  ֵאין 

ֵמַהַּצִּדיק. )ה - טו( 

ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ְזַמן  ָּכל  אעפ"כ  "ֲאָבל 
ּוַמְרִּגיׁש ְּבַעְצמוֹ ֵאיֶזה ִחּיּות ָּכל ֶׁשהּוא 
ְּבַעְצמוֹ  ֶזה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ִלְצעֹק,  ָצִריְך 
'ָּתִעיִתי ְּכֶשֹה אֵֹבד', ַעד ֶׁשֵאין ִלי ַּדַעת 
ְּכָלל ְלֵהיָכן ֶנֱאַבְדִּתי ְוִנְתַרַחְקִּתי ִמַּבַעל 
ּוִמְתַחֵּנן  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ֲאָבל  ָהֲאֵבָדה, 
ַאָּתה  ַּבֵּקׁש  ַהְינּו  ְוכּו'',  ַעְבֶּדָך  'ַּבֵּקׁש 
ֲאִני  ִּכי  ֶׁשִּתְמָצֵאִני,  ַעד  ַעְבֶּדָך  ֶאת 
ַּדַעת  ִּבי  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ִנְתַרַחְקִּתי 
ְוִיְתַחֵּנן  ְּכֶׁשִּיְצַעק  ְוָאז  אוֵֹבד  ֶשֹה  ְּכמוֹ 
ֶנֱחָׁשב  ִיְהֶיה  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֶּבֱאֶמת  ָּכְך 
ַהַּצִּדיק  ֶאת  ּוְמַחֵּפשֹ  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ֵּכן  ַּגם 
ְוָאז ִיְזֶּכה ְלָמְצאוֹ, ִּכי ַרֲחֵמי ה' ִיְתָּבַרְך 
ֵאיָנם  ֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  ְוַרֲחֵמי 

ָּכִלים ְלעוָֹלם."
 _______________________

י. ְצִריִכין ְיִגיעוֹת ַהְרֵּבה ּוְזַמן ְזַמִּנים 
ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשּמוְֹצִאין אוֹתוֹ ְוֶאת ָהרּוַח 
ְלַבְּקׁשוֹ  ְצִריִכין  ִּכי  ֶׁשּלוֹ.  ַהּקֶֹדׁש 
ּוַבְּׁשָוִקים  ָּבִעיר  ְמאֹד  ְמאֹד  ּוְלַחְּפשֹוֹ 
ִּכי  ּוַבְמִדינוֹת,  ַּבְּכַרִּכים  ּוָבְרחוֹבוֹת 
ּתוָֹרה  ֵהן  ֶׁשעוִֹשֹין  ָהֲעָסִקים  ְּבָכל 
ּוַמָּתן  ַמָּשא  ְוֵהן  ּוִמְצווֹת  ּוְתִפָּלה 
ְּבָכל  ְלַכֵּון  ְצִריִכין  ֲעָסִקים  ּוְׁשָאר 
ּוְכָרְך  ְוִעיר  ֶּדֶרְך  ּוְבָכל  ֶׁשעוִֹשֹין  ֲעִשָֹּיה 
ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ִיְזֶּכה  אּוַלי  ֶׁשהוְֹלִכין 
ֶׁשָאֲהָבה  ֶאת  ִלְמצֹא  זֹאת  ּוְנִסיָעה 
ַנְפׁשוֹ ֶזה מֶֹׁשה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהַּצִּדיק 
ָלֶנַצח  ְוִתְקָותוֹ  ִחּיּותוֹ  ָּכל  ִּכי  ָהֱאֶמת. 
ָּכל  סוֹף  ַעד  ּדוֹרוָֹתיו  ְוָכל  ְוַזְרעוֹ 
ְוָהעוָֹלמוֹת  ַהְּנָפׁשוֹת  ְוָכל  ַהּדוֹרוֹת, 
ְּתלּוִיים  ֻּכָּלם  ּוְבַזְרעוֹ  ּבוֹ  ַהְּתלּוִיים 

ְּבַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. )ה - טז(

ַּגם ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה
ְוֵיׁש ָּבּה ַׁשָּיכּות ְלִמַּדת ַהִּביָנה ַּכּמּוָבא

ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ִּתְנָיָנא ִסיָמן ע"ג )ְוַעֵּין ַּגם 
ְלֵעיל ְּבאוֹת ט"ז( ְוֵיׁש ְלַרֵּמז ִּכי ַעל ֵּכן ִנְמָצא ּבוֹ 

קמ"ט ִמְזמוִֹרים )ִּכי ַהְּׁשֵני ִמְזמוִֹרים ָהִראׁשוִֹנים 
ֶנְחָׁשִבים ְּכַאַחת ַּכְמבָֹאר ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכוֹת ַּדף ט ע"ב ְּבסוֹפוֹ( 

ְּכִמְסַּפר "ַנְחָמן" ִעם ַהּכוֵֹלל. 
)כוכבי אור - חכמה ובינה כ"ז(    

____________________



       רבונו של עולם אב הרחמן, זכנו ברחמיך הרבים, שנזכה לעסוק באמירת תהלים כל ימינו. ותעזרני אותי ואת כל בני ביתי 
בכלל ישראל עמך, שאזכה בכל יום ויום לומר תהלים הרבה בהתעוררות גדול בלב שלם באמת, ואזכה להטות לבבי היטב 
להשמיע לאזני מה שאני מוציא בפי, באופן שאזכה למצוא עצמי בכל דרגא ודרגא בתוך פסוקי תהלים הקדושים הכלולים 
מכל נשמות ישראל ומכל המדרגות שבעולם, מן תכלית מדרגה העליונה עד תכלית דיוטא התחתונה.        )לקוטי תפילות ח"ב – ל"ו(  

ָׁשַמִים,  ְלִיְרַאת  ִלְזּכוֹת  ְיכוִֹלין 
ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָּכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו 
ֶׁשָּיַסד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָעָליו ַהָּׁשלוֹם, ֶׁשֻּכּלוֹ ְּתִפּלוֹת 

ִלְזּכוֹת ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ְוַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך."4

למנצח

"ְוֶזה ְּבִחיַנת ָּכל ֵסֶפר ְּתִהִּלים, ֶׁשָּיַסד ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
ָעָליו ַהָּׁשלוֹם ֶׁשהּוא ׁשֶֹרׁש ַמְלכּות ָמִׁשיַח, ֶׁשהּוא 
ְּבַגְׁשִמּיּות  ָיָמיו  ָּכל  ה'  ִמְלֲחמוֹת  לוֵֹחם  ָהָיה 
ְּדַהְינּו  ֶּפה  ַהִּדּבּור  ְיֵדי  ַעל  ֻּכָּלם  ְוִנַּצח  ְורּוָחִנּיּות 
ְיֵדי ִרּבּוי ְּתִפּלוֹת ְּבִלי ִׁשעּור ַעד ֶׁשָּכַלל ֻּכָּלם  ַעל 
ְּברּוַח ָקְדׁשוֹ ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים. ְוַעל ֵּכן ָזָכה ֶּבֱאֶמת 

ְלַמְלכּות ִנְצִחי ֶׁשִהיא ַמְלכּות ָמִׁשיַח. 

רֹב  ָּבֶהם  ֶׁשִהְתִחיל  'ַלְמַנֵּצַח'  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֲאִמיַרת  ִעַּקר  ִּכי  ֶׁשַּבְּתִהִּלים,  ַהִּמְזמוִֹרים 
ְּתִהִּלים, ָהִעָּקר הּוא ִּבְבִחיַנת ַלְמַנֵּצַח ֶׁשְּצִריִכין 
ְלִהְתַּגֵּבר ָּבֶזה ְּבִנָּצחוֹן ָּגדוֹל ַמָּמׁש ְּכמוֹ ַהּלוֵֹחם 
ְלָבבוֹ.  ֶאת  ְיַאֵּבד  ִלָּזֵהר ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּצִריְך  ִמְלָחָמה 
ֶזה  ַעל  ַּכָּמה ִלּמּוִדים  ַהִּמְלָחָמה  ָשֵרי  ֵּבין  ְוֵיׁש 
ַהִּמְלָחָמה  ִּבְׁשַעת  ַהַחִיל  ַאְנֵׁשי  ֵלב  ֶאת  ְלַחֵּזק 
ְּבִעְנָין  ַמָּמׁש הּוא  ֵכן  ְּכמוֹ  ְלָבָבם.  ְיַאְּבדּו  ֶׁשֹּלא 
ְמאֹד  ֵעת  ְּבָכל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַחֵּזק  ֶׁשְּצִריִכין  ֶזה 
ָּגדוֹל  ּכַֹח  ֵיׁש  ֶׁשִהיא  ֶׁשֵאיְך  ּוְלַהֲאִמין  ְוֵליַדע 
ְיֵדי  ַעל  ַהִּנָּצחוֹן  ִעַּקר  ִּכי  ְמאֹד,  ְמאֹד  ְלַהִּדּבּור 
ַהִּדּבּור. ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַלְמַנֵּצַח ֶׁשִהְזִּכיר ְּבָכל ַּפַעם 
קֶֹדם ַהִּמְזמוֹר, ְּכאוֵֹמר ּוַמְזִּכיר ּוַמְזִהיר ְלָכל ִמי 
ֶׁשרוֶֹצה ִלְכנֹס ִלְלחֹם ִמְלֶחֶמת ה' ֶׁשהּוא ֻמְכָרח 
ְמַלְּמָדם  ְוהּוא  ִנְבָרא,  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ַרק  ִּכי  ָּבֶזה 
ְמַנֵּצַח  ִלְהיוֹת  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ֶׁשָּכל  ֶאָחד  ְלָכל 
ְּבִמְלָחָמה זֹאת יֹאַמר ִמְזמוֹר ֶזה אוֹ ִמְזמוֹר ֶזה 

ְּבֶפה ָמֵלא. ְוֶזהּו ַלְמַנֵּצַח ְוָהֵבן. 

ַעל  ְואוֵֹמר  ְּבִדּבּורוֹ  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְמַחֵּזק  הּוא  ְוֵכן 
ַהֶּזה  ֶׁשַהִּמְזמוֹר  ְלָדִוד,  ִמְזמוֹר  ַלְמַנֵּצַח  ַעְצמוֹ 
ְּבִדּבּורוֹ  ַהּכֹל  ֶאת  ַהְמַנֵּצַח  ֶׁשהּוא  ְלָדִוד  הּוא 
ַהָּקדוֹׁש. ִּכי ֵכן ְצִריִכין ְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמוֹ ַהְרֵּבה 
ֵּבינוֹ  ְוִדּבּור  ְוִשיָחה  ִּבְתִפָּלה  ַלֲעסֹק  ְּכֶׁשרוִֹצין 
ְלֵבין קוֹנוֹ, ּוְלַהֲאִמין ֶׁשְּבַוַּדאי ְיַנַּצח ַעל ְיֵדי ֶזה 
ַעד  ָיָמיו  ָּכל  ָּבֶזה  ַלֲעסֹק  ָּבֶזה  ָחָזק  ִיְהֶיה  ִאם 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ַנְפׁשוֹ  ֶׁשֵּתֵצא  ַעד  ַהּסוֹף 
ֶׁשֶּזה ִנְקָרא ְמַנֵּצַח ְּבַוַּדאי, ִּכי ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה ְּכָבר 
ִנַּצח ַהְרֵּבה ַעל ְיֵדי ִּדּבּורוֹ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשִּדֵּבר ּוִבֵּקׁש 
ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשעוִֹשין 
ְלעוָֹלם,  ַקָּים  ִנְׁשָאר  ִּדְקֻדָּׁשה  ִנְצחוֹן  ִּבְׁשִביל 

ִּבְפָרט ִּדּבּור ְוקוֹל ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשָּיָקר ֵמַהּכֹל."4

פרנסה

שהפרנסה  ולזכור  באמונה  להתחזק  חובה 
שעות  כמה  לנפשו  ימצא  שתמיד  כך  מה', 

לעסוק באמירת תהלים והתבודדות.

ַהַּפְרָנָסה.  ִהיא  ֶזה  ַעל  ַהְּגדוָֹלה  "ַהְּמִניָעה 
ְלַהֲאִמין  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשֵאינוֹ  ֱאמּוָנה  ֶחְסרוֹן  ְוהּוא 
ִהִּניַח  ֶזה  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ֵמִאּתוֹ  ַרק  ֶׁשַהַּפְרָנָסה 
ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְמאֹד  ַעָּתה  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ַעְצמוֹ  ֶאת 
ְוֶאָחד ְלַהְטִרידוֹ ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּבִטְרַּדת ַהַּפְרָנָסה 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלְצעֹק  ֲאִפּלּו  ַמִּניחוֹ  ֶׁשֵאינוֹ  ַעד 
ֶׁשל  ַהֲחִמִּׁשים  ִמַּׁשַער  ִנְמָׁשְך  ְוֶזה  ָּכָראּוי. 
ָקֶׁשה  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהֶּזה  ַהָּגלּות  ֶׁשִּמָּׁשם  ַהֻּטְמָאה 

ְמאֹד ְמאֹד ָלֵצאת. 

ְוהּוא ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשָאַמר ֲאדוֵֹננּו, מוֵֹרנּו ְוַרֵּבנּו, 
ְּתִפָּלה,  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ַּבַּמֲעֶשה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ 
ָלֵצאת,  ְיכוִֹלין  ָרעוֹת  ּוִמּדוֹת  ַהַּתֲאווֹת  ֶׁשִּמָּכל 
ִאם  ִּכי  ְלהוִֹציא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָממוֹן  ִמַּתֲאַות  ֲאָבל 

ֶׁשהּוא  ַּבה'  ִיְבַטח  ַרק  ְוכּו'...  ַהֶּדֶרְך  ְיֵדי  ַעל 
ַּבַעל  הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְּבַרֲחָמיו  ְיַפְרְנסוֹ  ִיְתָּבַרְך 
ֵיַדע  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְמָלאָכה,  אוֹ  ּוַמָּתן  ַמָּשא 
ַיֲעֶשה  ְוִאם  ִאיׁש.  ִיְגַּבר  ְּבכַֹח  ֹלא  ִּכי  ָהֱאֶמת, 
ַעל  ַּפְרָנָסתוֹ  ְלַקֵּבל  ָיכוֹל  ֵאינוֹ  ֶּׁשַּיֲעֶשה  ַמה 
ה'  ִּביׁשּוַעת  ִאם  ִּכי  ְלַבד  ְוִטְרָחתוֹ  ְיִגיָעתוֹ  ְיֵדי 
ֶׁשִעַּקר  ְּבַעְצמוֹ  ֶאָחד  ָּכל  יוֵֹדַע  ַּכֲאֶׁשר  ְוַחְסּדוֹ, 
ֵאיֶזה  לוֹ  ַמְזִמין  ִיְתָּבַרְך  ְּכֶׁשַהֵּׁשם  ַהַּפְרָנָסה 
ְוַהְּדָאגוֹת  ַהְּטָרדוֹת  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ְוַכּיוֵֹצא.  ֶרַוח 
ַמִּזיִקים  ַאְדַרָּבא,  ְּכָלל,  מוִֹעיִלים  ֶׁשֵאיָנם 
ַהְרֵּבה ַלַּפְרָנָסה, ַעל ֵּכן ֲאִפּלּו ַהַּבַעל ַמָּשא ּוַמָּתן 
ּוְמָלאָכה ָיכוֹל ִלְמצֹא ְלַנְפׁשוֹ ַּכָּמה ָׁשעוֹת ַּבּיוֹם 
ְוִהְתּבוְֹדדּות  ְּתִהִּלים  ַּבֲאִמיַרת  ָּבֶהם  ֶׁשַּיֲעסֹק 
ְוכּו' ְלַקֵּדׁש ַהִּדּבּור ֶׁשל ָהא"ב ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיׁשּוב 

ְּבַוַּדאי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך." 1

תפ"ה

"מובא בליקוטי תנינא סימן ע"ג: "אמירת 
תהלים מסוגל לתשובה ופותח את השערים, 
שתתקבל  לבקש  צריכין  תפילה  בכל  כי 
תהלים  אמירת  אבל  לשבטו,  השייך  בשער 

פותח את כל השערים" ע"כ. 

ותפ"ה  'תפ"ה',  גימטריא  שתהילים  ידוע 
ה'שערים,  פ'ותחת  ת'שובה  תיבות:  ראשי 

שתהלים מסוגל לדברים האלו."
____________________

1. ליקוטי הלכות או"ח - קריאת שמע ה. 
2. ליקוטי הלכות יו"ד - ערלה ד.

3. שיחות הר"ן – צ"ח.
4. ליקוטי הלכות או"ח - ראש חדש ה.

5. ליקוטי הלכות או"ח - ברכות הראיה וברכות פרטיות ה'.  
6. כלילת יופי – ר' אלעזר מרדכי רוזנפלד ע"ה.

המשך מעמ' קודם
תו' ע"ג ח"ב

גדול,  מופלג  לי  סיפר 
במלמדות  שעסק  המלמד 
נ"ע,  הזקן  אדמו"ר  בבית 
נסע  שפעם  התניא(  )בעל 
הרב  הקדוש  אדמו"ר 
)המגיד  זי"ע  דובער   מו"ה 
ממעזריטש( לקהילת קודש 
ימים  שם  ונשתהה  שקלאו 
מאוד  לו  וֵהיצר  אחדים. 
ונסע  תורה,  מהביטול 
שנפל  עד  במהירות  לביתו 
סוס מהעגלה. וכבוד קדשו 
לא חש לזה וציוה להעגלון 
עד  הסוסים  את  שירדוף 
והעת  מגעת.  שידו  מקום 
ולא  מאוד,  גדול  קור  היה 
מלון  בשום  לעמוד  רצה 

לחמם מעט.
שלא  אמר  העגלון  וגם 

כוס  אם  כי  היום  כל  טעם 
בתחילת  לביתו  ובא  קפה 
בא  כאשר  ותיכף  הלילה. 
אף  ממנו  הסיר  לא  לביתו, 
במהירות  ורץ  הבגדים, 
גדול ובאהבה ולקח הגמרא 
הלילה  כל  בעמידה  ולמד 
עד  ממש,  רגע  הפסק  בלי 
שהצריכו לעוררו לתפילה. 

הנ"ל  המלמד  לי  ואמר 
הגמרא  כשלקח  שראה 
אהבה  כי  איבריו,  נזדעזעו 
קדשו  פני  על  נראה  רבה 
יותר ויותר מהאב אשר לא 
ראה את בן יחידו החביב לו 
זמן  אותו  ראה  ולא  מאוד, 
שמעתי  כזה  שנה.  עשרים 
מפורסם  היה  והוא  מפיו, 
דבר  יגזים  לא  אשר  ואיש 

מה ח"ו.

דרכו של הרב הצדיק הרב ייבי ז"ל היה 
בתפילין  ומעוטר  בטלית  מעוטף  שהלך 
בהעיר  והנה  הכנסת.  לבית  מביתו 
פני  על  גדול  ורפש  טיט  היה  אוסטראה 
מעט  גבוה  עץ  מסילת  שם  ועשו  הרחוב. 
אך צרה מאוד באופן כשפגעו שני אנשים 
הוכרח אחד להמתין עד שילך חבירו ואז 
היה יכול גם הוא לילך. וכאשר הרב ייבי 
ז"ל הלך מעוטף בטלית לבית הכנסת וכן 
פינה  אחד  כל  אזי  לביתו  הכנסת  מבית 
הדרך ונתן לו לילך מקודם, אף העכו"ם 
הגדולים  המלוכה  שרי  אף  וכן  הנכרים 

פנו לו הדרך ביראת הכבוד. 
זה  על  לו  קנא  אשר  אחד  רב  שם  והיה 
ופעם  הזה.  הכבוד  לו  גם  יתנו  לא  מדוע 
וילך  גדולה  לכוונה  מאוד  התאמץ  אחת 
הכוונות מספר  כל  וכיון  למקוה מקודם 
שם  על  מיוחדת  וכוונה  ז"ל  האר"י 
הפסוק "והיה כי יראו וכו' כי שם נקרא 

וכו'" והוא היה בעל מקובל גדול, 

אלו  כל  אחר  התפילה  מבית  חזר  וכאשר 
הכוונה  הדרך  כל  כיוון  ובמוחו  הכוונות 
המיוחדת והלך בטח שיפנו לו הדרך, ולכן 
לא השגיח מי הולך, והאיך הולך, רק הלך 
הצר  מקום  אל  בא  וכאשר  בטח  מישור 
והלך כך בודאי, פגע בו איזה נכרי והשליכו 
פוגעים  כאשר  כדרכם  הארץ  על  למטה 
לו  וחרה  הדרך.  להם  שנותן  אף  בישראל 
הלך  תיכף  כך  אחר  כאשר  בפרט  מאוד, 
הרב ייבי ז"ל וכל אחד פנה לו הדרך חרה 
לו עוד יותר, עד שהסכים בדעתו לשאול פי 
הרב ייבי ז"ל מדוע הוא זאת? ואם יש לו 
איזה כוונה מיוחדת לזה אז יודיעהו גם לו. 

חס  הלשון:  בזה  ז"ל  ייבי  הרב  אותו  וענה 
אני  החילוק  רק  כוונות,  שום  אין  ושלום 
]העבודה[  ההארוואניע  כל  אשר  וביניכם 
)היינו איש פשוט(  זיין איהר  שלי, איך זאל 
אין אייער ההארוואניע שלי איז איהר זאלט 
כל  ואתה  אתה,  להיות  הוא  עבודתי  ]כל  איך  זיין 
עבודתך הוא להיות כמוני. )כלומר שאני אינני מחפש 
שהינך  ואתה,  אותי.  מכבדים  ועל-כן  חשוב,  להיות 

מחפש להיות חשוב, על-כן אין מכבדים אותך([.

ְפלּות."  ה ִהיא שִׁ ֻדלָּ ר ַהגְּ ה. ְוִעקָּ ֻדלָּ ִלין גְּ יק, ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקבְּ דִּ רוִֹאין ֶאת ַעְצמוֹ ִעם ַהצַּ "ַעל ְיֵדי שֶׁ
)ליקו"מ תורה ע"ב ח"ב(

 מאחורי הסיפור מאחורי הסיפור
 תו' ע"ב ח"ב תו' ע"ח ח"ב

שפלות
 אהבת תורה

י הּוא ַחיֶּיָך  תּוב: "כִּ כָּ מוֹ שֶׁ ים ִהיא ַהּתוָֹרה, כְּ ר ַהַחיִּ י ִעקָּ ע, כִּ "דַּ
ים'."   ַהַחיִּ ִמן  פוֵֹרׁש  כְּ ַהּתוָֹרה  ִמן  ַהּפוֵֹרׁש  'ְוָכל  ָיֶמיָך",  ְואֶֹרְך 
)ליקוטי מוהר"ן – ע"ח ח"ב( 



 shuvubonim.com :לתרומות והנצחות להחזקת העלון  פלא': 050-418-0673 .  ת.ד. 5136 ירושלים )לציין: "אור הגאולה"(  . ניתן לראות את העלון ב

תורה ע"ג ח"ב

057-3155-466  : ג י הש ל הספר הנדיר "יחוס הגדולים"  מאת הרה"ח ר' שמואל הורביץ ז"ל   

"ְוִהֵּנה ְיֵמי ַהִּמְׁשָּפט ְוַהִּדין ַהָּגדוֹל ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְמַמְׁשְמִׁשין 
ְוִלְפחֹד  ִלְרעֹד  ּוְצִריִכין  ֱאלּול  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֵּבְרכּו  ּוְכָבר  ּוָבִאין 
ְמאֹד ִמִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֶׁשּנוֵֹגַע ְלַחִּיים ִנְצִחִּיים ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵחד 
ְּבָממוֹן ּוְלַפֵּיס ִּבְדָבִרים... ְוֵתֶכף ֶׁשּזוְֹכִרין ְּבִיְרַאת ה' ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשּיוְֹדִעים ָּכל ֶאָחד ְּבַנְפׁשוֹ ֶׁשֵאינוֹ ָנִקי ְּכָלל ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְיכוִֹלים 
ָיִמים,  ּתוִֹסיף  ה'  ִיְרַאת  ִּכי  ֲאִמִּתִּיים  ַחִּיים  ְוִלְחיוֹת  ִלְשֹמַֹח 
ְּבִחיַנת ִיְרַאת ה' ְלַחִּיים, ְוֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּיְרָאה ֶׁשַּדְיָקא ַעל 
ְיֵדי ַהִּיְרָאה ַהְּגדוָֹלה ַיִּגיַע ְלִשְֹמָחה ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְוִגילּו ִּבְרָעָדה, 
ְצִריִכין  ֵאיְך  ֶׁשּזוְֹכִרין  ֵמַאַחר  ִּכי  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ְּבכַֹח  ְוִעַּקר 
ִלְפחֹד ְוִלְרעֹד ֵמעֶֹצם ַהְּפָגִמים ְוכּו' ֵּתֶכף ְמַחִּיין ּוְמַשְֹּמִחין ַעְצָמן 

ַמה ֶּׁשָאנּו ְסמּוִכין ְּבכַֹח ָּגדוֹל ְוִנְפָלא ָּכֶזה ְוכּו'."
)עלים לתרופה - מכתב קע"ט(

___________________________________________.להתעורר ולהשתוקק ולהתייגע להתקרב לדודי

ְוַהָּבא  ָחְפִׁשית ָּתִמיד,  ַהְּבִחיָרה  ִּכי  ְּכִגּבוֹר ָלרּוץ אַֹרח,  ְוָתִשֹיִשֹ 
ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לוֹ ְוכּו', ְוִתְזֶּכה ִלְהיוֹת ָּבִקי ַּבֲהָלָכה ְוכּו' ֶׁשֶּזהּו 
סוֹד ַּכָּוַנת ֱאלּול ַּכָּידּוַע ְלָך, ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו זוִֹכים ֵליַדע ִמּסוֹדוֹת 
ָּכֵאֶּלה ֶׁשֵהם ְּדָרִכים ִנְפָלִאים ְלָכל ֶאָחד ַלֲעבוָֹדתוֹ ִיְתָּבַרְך! ֲא'ִני 
ְל'דוִֹדי ְו'דוִֹדי ִל'י ְיַזֵּכנּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת, ְוֶזהּו ְּבַעְצמוֹ ַהַּכָּוָנה 
ֶׁשֲאִני ָצִריְך ְלִהְתעוֵֹרר ּוְלִהְׁשּתוֵֹקק ּוְלִהְתַיֵּגַע ּוְלִהְתָקֵרב ְלדוִֹדי 
ִיְתָּבַרְך ְוִלְהיוֹת ָּבִקי ָּבֶזה, ְודוִֹדי ִלי ְיַזֵּכנּו ְוַיַעְזֵרנּו ְלָקְרֵבנּו ֵאָליו 

ְּבֶחְמָלתוֹ ְוכּו'.
)עלים לתרופה - מכתב ק"ח( 

___________________________________________.תנ"ך

הושענא  עד  נוראים  וימים  תשובה  ימי  ועשרת  אלול  בימי 
רבא צווה לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחלתם 
וגם הוא בעצמו נהג כך כמה פעמים. גם היה  ועד סופם. 

גומר כמה ספרים בימים הללו, ואיני זוכר לבארם היטב.
)שיחות הר"ן – רנ"א( 

ַהֶּזה.  ַלְּזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָּברּוְך  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ...ּתֹאַמר 
ִלְזּכוֹת ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְלִהְתַקֵּבץ ַעל 
ִצּיּון ַהָּקדוֹׁש ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהָּקדוֹׁש ֶׁשִהְבִטיַח ַלֲעזֹר ְלָכל ִמי ֶׁשָּיבוֹא 
ֵאָליו, ִּבְפָרט ְּבֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ּוְלִהָּמנוֹת ַיַחד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצֵלנּו

ָמה אַֹמר ְלָך ָאִחי ְמַעט ְמַעט ָׁשַמְעָּת ְוֵהַבְנָּת ֵמָרחוֹק, ֲאָבל יוֵֹתר ִמֶּזה ְּבִני 
ְלִהָּמנוֹת  יּוַכל  לא  ֶחְסרוֹן  ִּבְכַלל  ְוָׁשלוֹם  ַחס  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ְוִהָּזֵהר  ִהָּזֵהר 
ְלֵעֶסק  ִּבְפָרט  ְוכּו'.  ֲחֵבָריו  ֶׁשִּנְמנּו  ֶזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרוָֹנם  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו 

)עלים לתרופה - מכתב של"ז(ָקדוֹׁש ְונוָֹרא ָּכֶזה."

משפיע  זה  כמה  השנה,  בראש  הצדיק  אצל  הנמצא  זוכה  כמה  עד 
עליו ומשנה אותו, עד כדי כך-- שבכל מקום שהוא נמצא, מתעורר 

ומתגלה שם קדושת ארץ-ישראל.

ָרֵאל, הּוא ָיכוֹל  ָרֵאל, ֶׁשָּטַעם ֶּבֱאֶמת ַטַעם ֶאֶרץ ִישְֹ "ִמי ֶׁשּיוֵֹדַע ֵמֶאֶרץ ִישְֹ
ְלַהִּכיר ְּבַאֵחר, ִאם ָהָיה ֵאֶצל ַצִּדיק ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ִאם ָלאו, ְוִאם אוֹתוֹ 
ַהַּצִּדיק הּוא ָּגדוֹל ְּבַמֲעָלה אוֹ ָקָטן, ְוִאם הּוא ַצִּדיק ֲאִמִּתי ִאם ָלאו, אוֹ 

)ליקוטי מוהר"ן - תנינא מ'( ִאם הּוא ְּבַעְצמוֹ ַצִּדיק."

"כי מי שזוכה להיות אצל צדיק אמתי על ראש השנה, אזי בכל מקום 
שהאיש הזה מסתכל, נעשה אותו האויר בחינת אוירא דארץ ישראל, 
ועל כן מי שיודע מטעם ארץ ישראל כל אחד לפי ערכו, הוא מחויב 
להרגיש ארץ ישראל כשפוגע ומתועד יחד עם זה האיש, שהיה אצל 
הצדיק אמתי על ראש השנה, כי על ידו נעשה האויר בבחינת ארץ 

)ספר המידות - ערך צדיק ח"ב – כ"א(ישראל כנ"ל."

ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ֲאִמִּתי ַעל  "ּוְמַסֵּים ָׁשם ְּבַטֲעמוֹ 
רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַנֲעֶשה ָהֲאִויר ִּבְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְּבָכל ָמקוֹם ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכל 
ּבוֹ. ּוַמְרִּגיִׁשין ַטַעם ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָׁשם ְוכּו'. ְוָאַמר ֶׁשהּוא ָיַדע זֹאת ִמּקֶֹדם ִּכי 
קֶֹדם ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָהָיה ִמְׁשּתוֵֹקק ְמאֹד ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ּוַפַעם ֶאָחד 
ִיְשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְּגדוָֹלה  ְּתׁשּוָקה  לוֹ  ְוִנְתעוֵֹרר  ֶאָחד.  ִאיׁש  ִעם  ַיַחד  ִהְתַוֵעד 
ְוֵהִבין ֶׁשֶּזה ָהִאיׁש ָהָיה ְּבַוַּדאי ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה. ְוָׁשַאל ֶאת 
רֹאׁש  ַעל  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  לוֹ  ִסֵּפר  ִּכי  ֲהָוה.  ְוֵכן  ָהִאיׁש.  אוֹתוֹ 
ַהָּׁשָנה ְוכּו'. )ְוַעֵּין ִעְנָין ֶזה ְּבִשיחוֹת ֶׁשּלוֹ. )חיי"מ - נ"ד( ִנְמָצא ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש 
ֶאֶרץ  ְּבִחיַנת  ַנֲעֶשה  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשהּוא  ָמקוֹם  ֶׁשְּבָכל  ַהַּנ"ל  ָלֵעיַנִים  ֶׁשּזוֶֹכה 
ִיְשָרֵאל ֲאִפּלּו ְּבחּוץ ָלָאֶרץ. ַעל ְיֵדי ֶזה חוְֹזִרים ּוִמְׁשּתוְֹקִקים ְּביוֵֹתר ְלֶאֶרץ 
ִיְשָרֵאל ַמָּמׁש. ִּכי ִנְתַּגֶּלה ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְּביוֵֹתר ַעל ְיֵדי ֶזה ָהִאיׁש."

)ליקוטי הלכות או"ח - ברכת המזון ומים אחרונים ד( 

ראש השנה אצל הצדיק

ִיְשָרֵאל עוְֹסִקין ָּבֶזה ֶׁשָּכל ֶאָחד טוֵֹרַח  ְוֶזה ְּבִחיַנת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָאז ָּכל 
ּוִמְתַיֵּגַע ָלבֹא ְלַהִּקּבּוץ ַהָּקדוֹׁש ֶׁשל ִיְשָרֵאל ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ְּבתוְֹך ַעִּמי ָאנִֹכי 
ַוֲאִפּלּו  ַהָּקדוֹׁש.  ַּבּזַֹהר  ֶׁשִאיָתא  ְּכמוֹ  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ַהֶּנֱאַמר  יוֶֹׁשֶבת, 
ִקּבּוץ  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּמקוֹם  ֶאל  ִמְתַקְּבִצים  ָהְרחוִֹקים  ּוְמקוֹמוֹת  ַהְּכָפִרים  ִמָּכל 

ִמִּיְשָרֵאל. 

ָּכל  נוֲֹהִגין  ַּכֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתִּיים  ְלַהַּצִּדיִקים  ָלבֹא  ְּכֶׁשּזוִֹכין  ְוָהִעָּקר 
ִיְשָרֵאל ִלְנסַֹע ְלַצִּדיִקים ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ִּכי ִעַּקר ַהִּקּבּוץ ְוִקּיּומוֹ 

הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ָהרוֶֹעה ָהֲאִמִּתי ְּבִחיַנת מֶֹׁשה.
)ליקוטי הלכות או"ח - נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו' – פ"ט( 

געגועים
 לצדיק

                          עניני דיומא   
ַחק ְל'יֹום ַא'ֲחרֹון  )ליקו"מ – כ"א(  שְֹ ּה ַו'תִּ ר"ח א'ל'ּו'ל' ר"ת:- ְל'בּושָׁ

ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשֵאין לוֹ ׁשּום ִהְתעוְֹררּות ִלְתׁשּוָבה
ִיְזֶּכה ַעל-ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְלִהְתעוֵֹרר ִלְתׁשּוָבה

ְוַגם ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ַהַּׁשָּיְך ְלִנְׁשָמתוֹ
ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער

ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה
ִלְתׁשּוָבה

ְׁשֵלָמה.
)קיצור ליקו"מ(


