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ָאמַ רִ :אם הָ יָה הַ ּבַ עַ ל ֵׁשם טו ֹב ׁשו ֹמֵ עַ ּתו ֹרָ תו ֹ הָ יָה אֶ צְ לו ֹ ּגַם ּכֵ ן ִחּדּושִׁ ,אם הָ יָה רַ ּבִ י ִׁש ְמעו ֹן ּבַ ר יו ֹחַ אי
ׁשו ֹמֵ עַ ּתו ֹרָ תו ֹ הָ יָה ּגַם ּכֵ ן ִחּדּושׁ ּגַם ָאז.
(חיי מוהר"ן  -שפא)

תורה ע"ג ח"ב



שער החמישים
"מי ֶׁשרו ֹצֶ ה לִ זְ ּכו ֹת לִ ְתׁשּובָ ה ,יִ ְהיֶה רָ גִ יל
ִ
ּבַ אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ יםּ ,כִ י אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים ְמסֻ ּגָל
לִ ְתׁשּובָ הִּ .כי יֵׁש נּון ַׁשעֲרֵ י ְּתׁשּובָ ה ,ומ"ט
ְׁשעָ ִרים יָכו ֹל ּכָ ל ָאדָ ם לִ כְ נ ֹס ּבָ הֶ ם ּולְ הַ ִּש ֹיגָם ,אַ ְך
ַׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים הּוא ּבְ ִחינַת הַ ְּתׁשּובָ ה ֶׁשל הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְך ְּבעַ ְצמו ֹ ...וְ ִהּנֵה הַ ּכ ֹל חֲ פֵ צִ ים לְ יִ רְ ָאה אֶ ת
ְׁשמֶ ָך ,וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן לָ או ּכָ ל ָאדָ ם זו ֹכֶ ה לַ ֲעשֹו ֹת
ְּתׁשּובָ הִּ .כי יֵׁש אֶ חָ ד ֶׁשאֵ ין לו ֹ ִה ְתעו ֹרְ רּות
ְּכלָ ל לִ ְתׁשּובָ ה ,וַאֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשּיֵׁש לו ֹ ִה ְתעו ֹרְ רּות
לִ ְתׁשּובָ ה ,אֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה לְ הַ ּגִ יעַ אֶ ל הָ או ֹת וְ הַ ַּׁשעַ ר
ֶׁשל ְּתׁשּובָ ה הַ ַּׁשּיְָך לו ֹ; וַאֲ ִפּלּו ִאם מַ ּגִ יעַ לְ ָׁשם,
יָכו ֹל לִ ְהיו ֹת ֶׁשהַ ַּׁשעַ ר ֶׁשל ְּתׁשּובָ ה ָסגּורּ ,ומֵ חֲ מַ ת
ּכָ ל זֶה אֵ ין הָ ָאדָ ם זו ֹכֶ ה לִ ְתׁשּובָ ה .וְ עַ ל יְ דֵ י אֲ ִמירַ ת
ְּת ִהּלִ ים ,אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשאֵ ין לו ֹ ׁשּום ִה ְתעו ֹרְ רּות
לִ ְתׁשּובָ ה ,הּוא ִמ ְתעו ֹרֵ ר לַ ֲעשֹו ֹת ְּתׁשּובָ ה ,וְ גַם
זו ֹכֶ ה עַ ל יְ דֵ י ְּת ִהּלִ ים לְ הַ ּגִ יעַ אֶ ל הַ ַּׁשעַ ר וְ או ֹת
הַ ַּׁשּיְָך לו ֹ וְ לִ ְפּת ֹחַ הַ ַּׁשעַ ר .נִ ְמצָ א ֶׁשּזו ֹכֶ ה עַ ל יְ דֵ י
ְּת ִהּלִ ים לַ ֲעשֹו ֹת ְּתׁשּובָ ה.
...וְ זֶה ֶׁשָאנּו רו ִֹאיןֶׁ ,שּבִ ימֵ י ְּתׁשּובָ הּ ,דְ הַ יְ נּו
ּבֶ אֱ לּול ַו ֲע ֶש ֹרֶ ת יְ מֵ י ְתׁשּובָ הּ ,כָ ל יִ ְש ֹרָ אֵ ל עו ְֹס ִקין
ָאז ּבַ אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ יםּ ,כִ י אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים ְמסֻ ּגָל
לִ ְתׁשּובָ ה ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ ל ּכֵ ן הּוא ּדָ בָ ר ּגָדו ֹל ְמא ֹד
לַ ֲעס ֹק ּתָ ִמיד ּבַ אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ יםּ ,כִ י ְּת ִהּלִ ים הּוא
ִה ְתעו ְֹררּות ּגָדו ֹל ְמא ֹד ְמא ֹד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך,
אַ ְׁשרֵ י ֶׁשּי ֹאחַ ז ּבו ֹ".

תשובה
כל יהודי רוצה ,כל יהודי נכסף ומשתוקק,
רק שהוא לא יודע איך חוזרים בתשובה ,איך
באמת מתנתקים מהרע ופותחים דף חדש...
אולם לאמיתו של דבר ,השם יתברך אינו דורש
מהאדם מעבר ליכולות שיש לו ,השם יתברך
רק מצפה לראות שהאדם רוצה ,שהאדם
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.
"עִ ּקַ ר הַ ִה ְתרַ חֲ קּות מֵ הַ ְּתׁשּובָ ה הּוא מֵ חֲ מַ ת
ֶׁשָאנּו נִ ְתעו ֹרֵ ר לָ ׁשּוב אֵ לָ יו,
ֶׁשּצְ רִ יכִ ין
וְ הַ ִה ְתעו ֹרְ רּות ּכָ רָ אּוי קָ ָׁשה ְמא ֹדּ ,ובִ ְפרָ ט לְ ִמי
ֶׁשּכְ בָ ר נִ ְתרַ חֵ ק וְ עָ ָשה מַ ה ֶּׁשעָ ָשה ,וְ ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן
הַ ּכ ֹל חֲ פֵ צִ ים לְ יִ רְ ָאה ְׁשמו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,אַ ְך קָ ֶׁשה וְ כָ בֵ ד
לָ הֶ ם לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר וְ כֻּלָ ם רו ֹצִ ים ֶׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
ּמּוטב ,אֲ בָ ל ּכְ ֶׁשּיו ֹדְ עִ ים
יְ עו ֹרֵ ר או ֹתָ ם וְ יַחֲ זִ ירֵ ם לַ ָ
ּומַ אֲ ִמינִ ים ּבְ הָ אֱ מֶ ת ֶׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבו ֹחֵ ר ּבָ זֶה
ּבְ עַ צְ מו ֹ ֶׁשּיִ ְהיֶה רְ צוֹנֵנּו וְ חֶ ְפצֵ נּו ּתָ ִמיד לְ ִה ְתקָ רֵ ב
אֵ לָ יו וְ ֶׁשאֵ ין ָאנּו צְ רִ יכִ ין רַ ק לִ יקַ ח ּדְ בָ רִ ים וְ לָ ׁשּוב
"קחּו עִ ּמָ כֶ ם ּדְ בָ רִ ים וְ ׁשּובּו
אֵ לָ יוּ ,כְ מו ֹ ֶׁשּכָ תּובְ :
אֶ ל ה'"...
ּומי ֶׁשּיֵדַ ע ּכָ ל ז ֹאת ּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ וַּדַ אי ּבְ קַ ל יָׁשּוב
ִ
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ִמּכ ֹל מָ קו ֹם ֶׁשהּוא אֲ ִפּלּו ִאם
ַי ֲעב ֹר עָ לָ יו מָ הּ ,כִ י ּתָ ִמיד יּוכַ ל לִ יקַ ח ּדִ ּבּורִ ים
מֵ ִאּתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ִאם יִ רְ צֶ ה עַ ד אֲ ֶׁשר סו ֹף ּכָ ל סו ֹף
יָׁשּוב אֵ לָ יו וִ ירַ חֲ מֶ ּנּו .וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת ּג ֹדֶ ל מַ עֲלַ ת
אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים ֶׁשּגִ ּלָ ה הּוא זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה,
ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה ּבְ וַּדַ אי נִ זְ ּכֶ ה לִ ְתׁשּובָ ה ,וְ עַ ל יְ דֵ י
זֶה ִּת ְהיֶה הַ ּגְ אֻ ּלָ ה ְׁשלֵ מָ ה ּבִ ְמהֵ רָ ה ּבְ יָמֵ ינּו ּכָ ל

זְ מַ ן ֶׁש ַּנ ֲעס ֹק ּבַ אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים ְּבכַ ָּונָה
לְ הַ ְׁש ִמיעַ ָאזְ נו ֹ וְ לִ ּבו ֹ לְ מַ ה ֶּׁשאו ֹמֵ ר,
ּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךּ ,כִ י ּבֶ אֱ מֶ ת
ְּבוַּדַ אי יָׁשּוב לְ הַ ֵ
הַ ּכ ֹל מֵ ִאּתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך וְ אֵ ין הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך חָ פֵ ץ רַ ק
הָ רָ צו ֹן וְ הַ ִה ְתעו ֹרְ רּות וְ הַ ִה ְׁשּתַ ּדְ לּות ַאחַ ר הָ אֱ מֶ ת,
ּכִ י ּבְ לִ י ׁשּום ִה ְתעו ֹרְ רּות ּכְ לָ ל ִאי אֶ ְפ ָׁשר ,אֲ בָ ל
ּבֶ אֱ מֶ ת הַ ּכ ֹל מֵ ִאּתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך1".

לכל המדרגות
"אֲ ֶׁשר ֹלא נִ ְמצָ א ׁשּום רָ ָׁשע ּובַ עַ ל עֲבֵ רָ ה ּבָ עו ֹלָ ם
ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לִ ְמצ ֹא אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבְ ֵספֶ ר ְּת ִהּלִ ים הַ ּכו ֹלֵ ל
ּכָ ל ּבָ אֵ י עו ֹלָ ם ּבְ כָ ל הַ ּדו ֹרו ֹת ּובְ כָ ל הַ ּמַ דְ רֵ גו ֹת
ֶׁשּבָ עו ֹלָ ם מֵ ר ֹאׁש וְ עַ ד סו ֹף עַ ד ּתַ כְ לִ ית הַ יְ רִ ידָ ה
ֶׁשאֵ ין יְ רִ ידָ ה ַאחֲ רָ יו רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לָ ן לְ כֻּלָ ם הּוא
המשך בעמ' הבא
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א .אֱ מּונַת ִחּדּוׁש הָ עו ֹלָ ם ִאי אֶ פְ ָׁשר
לְ הַ ִּשיג ְּבׁשּום ֵש ֹכֶ ל ּומו ֹפֵ ת ִש ֹכְ לִ י ֶׁשל
ִהּגָיו ֹן ִּכי ִאם עַ ל יְ דֵ י רּוחַ הַ ּק ֹדֶ ׁש ֶׁשל
הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶׁש ְּבכָ ל ּדו ֹר ֶׁשהָ רִ אׁשו ֹן
וְ הָ רַ ִּבי ֶׁש ְּבכֻּלָ ם הּוא מ ֶֹׁשה רַ ּבֵ נּו.
(ה  -ט)
_______________________

ב .עִ ּקַ ר הַ ִּתּקּון עַ ל יְ דֵ י צַ ִּדיקֵ י אֱ מֶ ת
ֶׁש ְּבכָ ל ּדו ֹר ֶׁשּיֵׁש לָ הֶ ם אֵ יזֶה ּבְ ִחינַת
רּוחַ הַ ּק ֹדֶ ׁש ּגַם עַ ְכ ָׁשו ,אֲ בָ ל ְצרִ יכִ ין
לְ חַ ּפֵ ש ֹ ּולְ בַ ּקֵ ׁש ַאחֲ רָ יו ְמא ֹד ּבְ כָ ל עֵ ת
אֲ פִ ּלּו ִמי ֶׁש ְּכבָ ר ִה ְת ִחיל לְ מָ ְצאו ֹ.
(ה  -י)
_______________________

ג .אֵ צֶ ל הַ ּצַ ִּדיק הָ רַ ִּבי הָ אֱ מֶ ת ֶׁשּיֵׁש
ידים אֵ ינו ֹ ִּכפְ ׁשּוטו ֹ ִמיתָ ה
לו ֹ ּתַ לְ ִמ ִ
מַ ּמָ ׁש ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹםְּ ,כמו ֹ ְׁשָאר ּבְ נֵי
ָאדָ םִּ ,כי עִ ּקַ ר הַ ִחּיּות הּוא חָ כְ מַ ת
הַ ּתו ֹרָ ה הַ ְּקדו ָֹׁשהֶׁ ,שרַ ק ִהיא הַ חָ כְ מָ ה
הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ית הַ ְמחַ ּיָה ּכָ ל הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת ,וְ עַ ל
ּכֵ ן ּכָ ל זְ מַ ן ֶׁשּתַ לְ ִמידו ֹ ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יק
ּומגַּלֶ ה ּתו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה ּבְ וַּדַ אי
קַ ּיָם ְ
ֹלא מֵ ת( .ה  -יא)
_______________________

יכין לְ חַ ּפֵ ש ֹ אֶ ת הַ ּצַ ּדִ יק
דּ .בֶ אֱ מֶ ת ְצ ִר ִ
הָ אֱ מֶ ת ּתָ ִמיד אֲ ִפּלּו הַ ְמק ֹרָ בִ ין אֵ לָ יו
ֶׁשּיִ זְ ּכּו לְ ִה ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יו ִּביגִ יעו ֹת יו ֹתֵ ר
וְ יו ֹתֵ ר ְּכדֵ י לְ קַ ּבֵ ל ִמּמֶ ּנּו יו ֹתֵ ר וְ יו ֹתֵ ר
עֵ צו ֹת וְ כּו'ִּ .כי הַ ּצַ ִּדיק ִמ ְסּתַ ּתֵ ר ּבְ כָ ל
ּפַ עַ ם מֵ הָ עו ֹלָ ם מֵ חֲ מַ ת ִקלְ קּולָ ם
וְ נִ ְתרַ חֵ ק מֵ הֶ ם הַ ְרּבֵ ה עַ ד ֶׁשּקָ ֶׁשה
לָ הֶ ם לְ קַ ּבֵ ל וְ לִ ינ ֹק מֵ או ֹרו ֹ הַ ּגָדו ֹל ּכִ י
ִאם עַ ל יְ דֵ י יְ גִ יעו ֹת ּובַ ּקָ ָׁשה וְ ִחּפּוש ֹ
הַ ְרּבֵ ה( .ה  -יב)
_______________________

יכין לְ חַ ּפֵ ש ֹ ּולְ בַ ּקֵ ׁש ְמא ֹד ְמא ֹד
הְ .צ ִר ִ
אֶ ת זֶה הַ ּתַ לְ ִמיד הָ אֲ ִמ ִּתי ֶׁש ִּקּבֵ ל ּדַ עַ ת
רַ ּבו ֹ ּכָ רָ אּוי עַ ד ֶׁשּיֵׁש ְּב ִדּבּורָ יו ּבְ ִחינַת
רּוחַ הַ ּק ֹדֶ ׁשֶׁ ,שעַ ל יְ דֵ י ֶׁש ְּמגַּלֶ ה ּבֵ אּורֵ י
ּתו ֹרָ תו ֹ הַ ְּקדו ִֹׁשים ֶׁשל רַ ּבו ֹ זִ כְ רו ֹנו ֹ
לִ בְ רָ כָ ה נִ ְתּבָ רֵ ר הַ ְמדַ ּמֶ ה ֶׁשל ּכָ ל
הַ ְמק ֹרָ ִבין ,וְ כָ ל אֶ חָ ד ְּכפִ י קֵ רּובו ֹ ּוכְ פִ י
ּבַ ּקָ ָׁשתו ֹ וְ ִחּפּושֹו ֹ יו ֹתֵ ר ִמ ְתּבָ רֵ ר אֶ ְצלו ֹ
הַ ְמדַ ּמֶ ה יו ֹתֵ ר( .ה  -יב)

וּ .בְ כָ ל ּדו ֹר וָדו ֹר נִ ְמצָ ִאים ּכַ ּמָ ה וְ כַ ּמָ ה
יְ ִחידֵ י ְסגֻּלָ ה ׁשֶ ּיִ ְתחַ ּזְ קּו ּבְ כָ ל לְ ׁשו ֹטֵ ט
ּולְ חַ ּפֵ ש ֹ ּולְ בַ ּקֵ ׁש אֶ ת ּדְ בַ ר ה' ׁשֶ הּוא ּדִ בְ רֵ י
יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים
ִחּדּוׁשֵ י ּתו ֹרָ ה ׁשֶ ל הַ ּצַ ּדִ ִ
וִ יבַ ְּקׁשּו עַ ד ׁשֶ ּיִ ְמ ְצאּו הַ ּתַ לְ ִמידִ ים
אֲ ִמ ִּתּיִ ים ׁשֶ הֵ ם ּבִ בְ ִחינַת יְ הו ֹׁשֻ עַ וְ עַ ל
יְ דֵ י זֶה ִּת ְתחַ ּזֵק הָ אֱ מּונָהׁ ,שֶ עַ ל יְ דֵ י זֶה
יִ ְהיֶה ִחּדּוׁש הָ עו ֹלָ ם( .ה  -יב)
_______________________

זּ .בְ חַ ּיֵי הַ ּצַ ּדִ יק ְצרִ יכִ ין לְ בַ ְּקׁשו ֹ
ְמא ֹדּ ,כִ י ּלִ פְ עָ ִמים נִ ְתּכַ ּסֶ ה וְ נֶעְ לָ ם
או ֹר הַ ּצַ ּדִ יק הָ רַ ּבִ י הָ אֱ מֶ ת עַ ל יְ דֵ י
ּבְ ִחינַת ְקלִ ּפַ ת עֵ ָש ֹו וְ יִ ְׁשמָ עֵ אל ֶׁשּמֵ הֶ ם
נִ ְמ ָׁשכִ ין ּכָ ל ִמינֵי ִה ְתנַּגְ דּות וְ הַ ְסּתָ רו ֹת
ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה אֵ ין
יו ֹדְ עִ ין ִמּמֶ ּנּו .וַאֲ פִ ּלּו ִמי ֶׁשּזו ֹכֶ ה לָ בו ֹא
אֶ ְצלו ֹ צָ רִ יְך יְ גִ יעו ֹת לְ קַ ּבֵ ל ִמּמֶ ּנּו מַ ה
ֶּׁשּצָ רִ יְך וְ כּו'( .ה  -יג)
_______________________

חְ .בכָ ל עֵ ת ֶׁשּיִ ְש ֹרָ אֵ ל ִמ ְתרַ ְּׁשלִ ים
לְ חַ ּפֵ ש ֹ ַאחַ ר הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ֶׁשהּוא
ְּב ִחינַת מ ֶֹׁשה ָאז ִמ ְתעו ֹרֵ ר ,חַ ס וְ ָׁשלו ֹם
ִק ְטרּוג הָ רָ עָ ה( .ה  -יד)
_______________________

ט .הָ ָאדָ ם יֵׁש לו ֹ ְּב ִחירָ ה וְ צָ ִריְך לָ ש ֹּום
אֶ ל לִ ּבו ֹ ֶׁשהּוא ְּכ ֶש ֹה או ֹבֵ ד ֶׁשּנִ ְקרָ א
ֶש ֹה או ֹבֵ ד עַ ל ֵׁשם הָ או ְֹבדָ ּה מֵ חֲ מַ ת
ֶׁש ְּכבָ ר נִ ְתרַ חֵ ק ּכָ ל ּכָ ְך עַ ד ֶׁש ִּכ ְמעַ ט
אֵ ין לו ֹ ּדַ עַ ת לְ הָ ִבין ֶׁשּנֶאֱ בַ ד וְ נִ ְתרַ חֵ ק
מֵ הַ ּצַ ִּדיק( .ה  -טו)
"אֲ בָ ל אעפ"כ ּכָ ל זְ מַ ן אֲ ֶׁשר הּוא חַ י
ּומַ רְ ּגִ יׁש ּבְ עַ צְ מו ֹ אֵ יזֶה ִחּיּות ּכָ ל ֶׁשהּוא
צָ רִ יְך לִ צְ ע ֹק ,עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים זֶה ּבְ עַ צְ מו ֹ
יתי ּכְ ֶש ֹה א ֹבֵ ד' ,עַ ד ֶׁשאֵ ין לִ י ּדַ עַ ת
'ּתָ עִ ִ
ּכְ לָ ל לְ הֵ יכָ ן נֶאֱ בַ דְ ִּתי וְנִ ְתרַ חַ ְק ִּתי ִמּבַ עַ ל
ּומ ְתחַ ּנֵן
הָ אֲ בֵ דָ ה ,אֲ בָ ל אֲ נִ י ְמבַ ּקֵ ׁש ִ
'ּבַ ּקֵ ׁש עַ בְ ּדֶ ָך וְכּו'' ,הַ יְ נּו ּבַ ּקֵ ׁש אַ ּתָ ה
אֶ ת עַ בְ ּדֶ ָך עַ ד ֶׁש ִּת ְמצָ אֵ נִ יּ ,כִ י אֲ נִ י
נִ ְתרַ חַ ְק ִּתי ּכָ ל ּכָ ְך עַ ד ֶׁשאֵ ין ּבִ י ּדַ עַ ת
ּכְ מו ֹ ֶש ֹה או ֹבֵ ד וְָאז ּכְ ֶׁשּיִ צְ עַ ק וְיִ ְתחַ ּנֵן
ּכָ ְך ּבֶ אֱ מֶ ת ּכַ ּמָ ה ְּפעָ ִמים יִ ְהיֶה נֶחֱ ָׁשב
ּומחַ ּפֵ ש ֹ אֶ ת הַ ּצַ ּדִ יק
ּגַם ּכֵ ן ֶׁש ְּמבַ ּקֵ ׁש ְ
וְָאז יִ זְ ּכֶ ה לְ מָ צְ או ֹּ ,כִ י רַ חֲ מֵ י ה' יִ ְתּבָ רַ ְך
יקים אֲ ִמ ִּתּיִ ים אֵ ינָם
וְרַ חֲ מֵ י הַ ּצַ ּדִ ִ
ּכָ לִ ים לְ עו ֹלָ ם".
_______________________

יכין יְ גִ יעו ֹת הַ ְרּבֵ ה ּוזְ מַ ן זְ מַ ּנִ ים
יְ .צ ִר ִ
הַ ְרּבֵ ה עַ ד ֶׁשּמו ְֹצ ִאין או ֹתו ֹ וְ אֶ ת הָ רּוחַ
יכין לְ בַ ְּקׁשו ֹ
הַ ּק ֹדֶ ׁש ֶׁשּלו ִֹּ .כי ְצ ִר ִ
ּולְ חַ ּפְ שֹו ֹ ְמא ֹד ְמא ֹד ּבָ עִ יר ּובַ ְּׁשו ִָקים
ּובָ ְרחו ֹבו ֹת ּבַ ְּכרַ ִּכים ּובַ ְמ ִדינו ֹתִּ ,כי
ְּבכָ ל הָ עֲסָ ִקים ֶׁשעו ִֹש ֹין הֵ ן ּתו ֹרָ ה
ּומ ְצוו ֹת וְ הֵ ן מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן
ּותפִ ּלָ ה ִ
ְ
יכין לְ כַ ּוֵן ְּבכָ ל
ּוׁשָאר עֲסָ ִקים ְצ ִר ִ
ְ
ּוכרָ ְך
ּובכָ ל ּדֶ רֶ ְך וְ עִ יר ְ
ע ֲִשֹּיָה ֶׁשעו ִֹש ֹין ְ
ֶׁשהו ֹלְ ִכין אּולַ י יִ זְ ּכֶ ה עַ ל יְ דֵ י עֵ סֶ ק
ּונְ ִסיעָ ה ז ֹאת לִ ְמצ ֹא אֶ ת ֶׁשָאהֲ בָ ה
נַפְ ׁשו ֹ זֶה מ ֶֹׁשה ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת הַ ּצַ ּדִ יק
הָ אֱ מֶ תּ .כִ י ּכָ ל ִחּיּותו ֹ וְ ִת ְקוָתו ֹ לָ נֶצַ ח
וְ זַרְ עו ֹ וְ כָ ל ּדו ֹרו ֹתָ יו עַ ד סו ֹף ּכָ ל
הַ ּדו ֹרו ֹת ,וְ כָ ל הַ ּנְ פָ ׁשו ֹת וְ הָ עו ֹלָ מו ֹת
הַ ְּתלּויִ ים ּבו ֹ ּובְ זַרְ עו ֹ ּכֻּלָ ם ְּתלּויִ ים
ּבְ הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ ת( .ה  -טז)

המשך מעמ'
ּות ִפּלו ֹתָ יו לָ ׁשּוב
קודם ְמעו ֹרֵ ר ּבְ צַ עֲקו ֹתָ יו ְ
תו' ע"ג ח"ב
לַ ה' יִ ְתּבָ רַ ְךּ .וכְ מו ֹ ֶׁש ְּמבָ אֵ ר אֲ דוֹנֵנּו
(ּבלִ ּקּוטֵ י ִּתנְ ָינָא ְּב ִסימָ ן
מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ ה ְ
ׁש ְּת ִהּלִ ים ְמסֻ ּגָל לִ ְתׁשּובָ ה2".
ע"ג) ֶ

הגאולה
בכח אמירת תהילים מתעורר שכל ואור נפלא,
שעל-ידי-זה האדם ,איך שהוא ואיפה שהוא
הוא אינו מפסיק מלצעוק לה' ,ובכח זה יתתקן
הכל והשם יתברך יאיר את פניו אלינו ויוציא
אותנו מהגלות.
"ּכִ י זֶה הַ ּוִ ּכּוחַ ּבֵ ין הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּובֵ ין יִ ְשרָ אֵ ל,
ֶׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך צו ֹעֵ ק אֵ לֵ ינּוׁ" :שּובּו אֵ לַ י
וְ אָ ׁשּובָ ה אֲ לֵ יכֶ ם"ֶׁ ,שאֲ נ ְַחנּו נָׁשּוב ְּת ִחּלָ ה.
וְ יִ ְשרָ אֵ ל או ְֹמרִ ים" :הֲ ִׁשיבֵ נּו ה' אֵ לֶ יָך וְ נָׁשּובָ ה
וְ כּו'"ֶׁ ,שהּוא יְ ִׁשיבֵ נּו אֵ לָ יו וְ כַ ּמּובָ א ּבַ ְּספָ רִ ים.
וְ עַ ל יְ דֵ י ְּת ִהּלִ יםֶׁ ...שנֶאֱ מַ ר עַ ל יְ דֵ י ּדָ וִ ד מֶ לֶ ְך
יִ ְשרָ אֵ לֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת מָ ִׁשיחַ ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ הַ ִּשיג
ַׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים ֶׁשּכו ֹלֵ ל הַ ּכ ֹלֶׁ ,שהּוא ֵשכֶ ל נִ ְפלָ א
ֶׁשּזו ֹכִ ין עַ ל יְ דֵ י זֶה לְ הַ כְ נִ יס ּבְ לֵ ב יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשּיִ צְ עֲקּו
ּתָ ִמיד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּיְ ִׁשיבֵ נּו אֵ לָ יו .וְ עַ ל יְ דֵ י
זֶה ּבְ עַ צְ מו ֹ יִ ְהיֶה נֶחֱ ָׁשב לְ ִה ְתעו ֹרְ רּות ֶׁשּלָ נּו ּכְ ִאּלּו
ָאנּו ָׁשבִ ים אֵ לָ יו מֵ עַ צְ מֵ נּוּ ,כִ י ּבֶ אֱ מֶ ת ּכָ ל צַ עֲקָ תו ֹ
יִ ְתּבָ רַ ְך ֶׁשּצו ֹעֵ ק אֵ לֵ ינּו ׁשּובּו אֵ לַ י וְ כּו'ּ ,כַ ָּונָתו ֹ זֶה
ּבְ עַ צְ מו ֹ ֶׁשאֲ נ ְַחנּו נִ צְ ע ֹק אֵ לָ יו ּתָ ִמיד" ,הֲ ִׁשיבֵ נּו ה'
אֵ לֶ יָך וְ כּו'".
נִ ְמצָ אֶׁ ,שּבֶ אֱ מֶ ת לַ אֲ ִמּתו ֹ אֵ ין מַ חֲ ֹלקֶ ת וְ ִחּלּוק
ּכְ לָ ל ּבֵ ין ּכְ נ ֶֶסת יִ ְשרָ אֵ ל ּובֵ ין הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ,רַ ק
ֶׁשאֵ ין ּכָ ל אֶ חָ ד מֵ בִ ין ּכַ ָּונָתו ֹ הַ ְּקדו ָֹׁשה .וְ כָ ל זֶה
מֵ חֲ מַ ת ֶׁשֹּלא נִ ְתּגַּלָ ה עֲדַ יִ ן ַׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים ,אֲ בָ ל
עַ ל יְ דֵ י הַ ְּת ִהּלִ ים נִ ְמ ָׁשְך הֶ ָארַ ת ַׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים
ֶׁשּכו ֹלֵ ל הַ ּכ ֹל ִמּתַ ּתָ א לְ עֵ יּלָ א ּומֵ עֵ ּלָ א לְ תַ ּתָ א ,עַ ד
ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ צְ ע ֹק אֵ לָ יו ּתָ ִמיד אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה וְ עַ ל יְ דֵ י
זֶה יִ ְתּתַ ּקֵ ן הַ ּכ ֹל1".

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.
"ּכִ י עַ כְ ָׁשו ּכָ ל ִּת ְקוָתֵ נּו הּוא רַ ק עַ ל יְ דֵ י אֲ ִמ ִּתּיּות
הָ עֵ צו ֹת הַ ְּקדו ֹׁשו ֹת הַ ְּת ִמימו ֹת הַ ּנִ ְמ ָׁשכִ ין
מֵ הַ ִה ְתנו ֹצְ צּות מָ ִׁשיחַ ֶׁש ִה ְת ִחיל לְ ִה ְתנו ֹצֵ ץ ִמימֵ י
הָ אֲ רִ יזַ"ל .וְ כָ ל מַ ה ֶּׁש ִּמ ְתקָ רְ בִ ין יו ֹתֵ ר לְ בִ יַאת
מָ ִׁשיחַ ַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׁשהַ ּצָ רו ֹת הַ ּנֶפֶ ׁש ִמ ְתּגַּבְ רִ ין
יו ֹתֵ ר ,אֲ בָ ל ּבְ רַ חֲ מָ יו ּגַם ִה ְתנו ֹצְ צּות מָ ִׁשיחַ
ִמ ְתנו ֹצֵ ץ ּבְ כָ ל ּפַ עַ ם יו ֹתֵ רּ .וכְ מו ֹ ֶׁש ְּמ ַס ְּפרִ ים עִ נְ יָן
יטׁשו ֹב זֵכֶ ר צַ ּדִ יק
זֶה ּבְ ֵׁשם הָ רַ ב הַ ּקָ דו ֹׁש ִמּבַ רְ ּדִ ְ
וְ קָ דו ֹׁש לִ בְ רָ כָ ה .וְ עִ ּקַ ר אֵ ּלּו הָ עֵ צו ֹת הָ אֲ ִמ ִּתּיו ֹת
נִ ְמ ָׁשכִ ין ִמּבְ ִחינַת ַׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים ֶׁשּיְ גַּלֶ ה ְמ ִׁשיחַ
צִ דְ קֵ נּוּ .וכְ לָ ל הָ עֵ צו ֹת ּכְ לּולִ ים ּבְ ֵספֶ ר ְּת ִהּלִ ים
ֶׁשהֵ ם חַ ְסּדֵ י ּדָ וִ ד הַ ּנֶאֱ מָ נִ יםֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת נו"ה,
ּבְ ִחינַת עֵ צו ֹת ְקדו ֹׁשו ֹת וְ נִ ְפלָ או ֹת ְמא ֹד (ּכַ ּיָדּועַ
ֶׁשחַ ְסּדֵ י ּדָ וִ ד הֵ ם ְּב ִחינַת נו"ה ְּב ִחינַת עֵ צוֹת) ,הַ יְ נּו לִ צְ ע ֹק
ּתָ ִמיד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה.
ּכִ י הַ ּגָלּות ֶׁשל עַ כְ ָׁשו נִ ְמ ָׁשְך ִמּבְ ִחינַת ַׁשעַ ר
הַ חֲ ִמ ִּׁשים ֶׁשל הַ ּטֻ ְמָאה ,רַ חֲ מָ נָא לִ צְ לַ ןֶׁ ,ש ִּמ ָּׁשם
ִאי אֶ ְפ ָׁשר לָ צֵ את ּכִ י ִאם ּבִ יׁשּועַ ת ה' וְ חַ ְסּדו ֹ
הַ ּנִ ְפלָ א .וְ עַ ל ּכֵ ן זֶה הַ ּגָלּות הָ ַאחֲ רו ֹן ִהכְ ּבִ יד ְמא ֹד
ּומ ְתָארֵ ְך ְמא ֹד ּבַ עֲווֹנֵינּו הָ רַ ּבִ ים וְ עִ ּקַ ר הּוא
ְמא ֹד ִ
ּגָלּות הַ ּנֶפֶ ׁש מַ ה ֶּׁשָאנּו רְ חו ִֹקים ּכָ ל ּכָ ְך ּכָ ל ּכָ ְך
מֵ ָאבִ ינּו ֶׁשּבַ ָּׁשמַ יִ ם וְ אֵ ין לָ נּו ׁשּום עֵ צָ ה וְ ִת ְקוָה ּכִ י

ּגַם ְּת ִהּלִ ים ְמסֻ ּגָל לִ ְתׁשּובָ ה
וְ יֵׁש ּבָ ּה ַׁשּיָכּות לְ ִמּדַ ת הַ ִּבינָה ּכַ ּמּובָ א
ּבְ לִ ּקּוטֵ י מו ֹהֲ רַ "ן ִּתנְ ָינָא ִסימָ ן ע"ג (וְ עַ ּיֵן ּגַם
לְ עֵ יל ְּבאוֹת ט"ז) וְ יֵׁש לְ רַ ּמֵ ז ִּכי עַ ל ּכֵ ן נִ ְמצָ א ּבו ֹ
קמ"ט ִמזְ מו ֹרִ ים (ּכִ י הַ ְּׁשנֵי ִמזְ מו ֹרִ ים הָ רִ אׁשו ֹנִ ים
נ ְֶחׁשָ בִ ים ּכְ ַאחַ ת ּכַ ְמב ָֹאר ּבְ מַ ּסֶ כֶ ת ּבְ רָ כו ֹת ּדַ ף ט ע"ב ּבְ סו ֹפו ֹ)

ּכְ ִמ ְסּפַ ר "נ ְַחמָ ן" עִ ם הַ ּכו ֹלֵ ל.
(כוכבי אור  -חכמה ובינה כ"ז)

ִאם עַ ל יְ דֵ י הַ ּדִ ּבּור לְ דַ ּבֵ ר וְ לִ ְצע ֹק הַ ְרּבֵ ה לְ הַ ֵּׁשם
יִ ְתּבָ רַ ְך וְ לו ֹמַ ר ְּת ִחּנו ֹת ּובַ ּקָ ׁשו ֹת וְ כּו' הַ ְרּבֵ ה
לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ּבְ כָ ל יו ֹם וָיו ֹם וְ לִ לְ מ ֹד ּתו ֹרָ ה
הַ רְ ּבֵ ה1".

התשובה
אסור לעזוב ל-ע-ו-ל-ם את עבודת התפילה
ואמירת התהלים ,כי סוף כל סוף בוודאי
יזכה...
"מי ֶׁשּיֵלֵ ְך ּבְ דֶ רֶ ְך זֶה ְּבוַּדַ אי יִ זְ ּכֶ ה לָ עו ֹלָ ם הַ ּבָ א,
ִ
ּכִ י עַ ל יְ דֵ י זֶה עִ ּקַ ר הַ ְּתׁשּובָ ה וְ הַ ִה ְתקָ ְרבּות אֵ לָ יו
יִ ְתּבָ רַ ְך ִמּכָ ל מָ קו ֹם ֶׁשהּואְּ ,דהַ יְ נּו ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשאֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה לְ ִה ְת ַיּגֵעַ וְ לִ ְטר ֹחַ ּבַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך
ידים ֶׁשּלְ פָ נֵינּו
יקים וְ הַ ְּכ ֵׁש ִרים וְ הַ חֲ ִס ִ
ּכְ מו ֹ הַ ּצַ ּדִ ִ
ֶׁשאֲ ִפּלּו הַ ְּק ַטּנִ ים ֶׁשּבָ הֶ ם יָגְ עּו וְ ָט ְרחּו ְמא ֹד ְמא ֹד
ֲצּומים
ּגּופים קָ ִׁשים ַוע ִ
ּוב ִס ִ
יתים רַ ּבִ ים ְ
ּבְ תַ עֲנִ ִ
רַ ּבִ ים ְמא ֹד ,וְ ִאם אֵ ינו ֹ זו ֹכֶ ה לָ זֶה ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשּיו ֹדֵ עַ ּבְ נ ְַפׁשו ֹ ֶׁשהָ יָה צָ ִריְך לָ זֶה לְ ִפי עֲוו ֹנו ֹתָ יו
ּופגָמָ יו הַ ְמרֻּבִ ים .וַאֲ ִפּלּו ִאם יו ֹדֵ עַ ְּבעַ ְצמו ֹ ֶׁשּגַם
ְ
עַ ּתָ ה עו ֹבֵ ר עָ לָ יו מַ ה ֶּׁשעו ֹבֵ ר ְּבכָ ל עֵ ת וְ כּו'ַ ,אף עַ ל
ִּפי כֵ ן ִאם ֹלא יַּנִ יחַ אֶ ת עַ ְצמו ֹ לִ ּפ ֹל לְ עו ֹלָ ם וִ יחַ ּזֵק
ּבּורים ,עַ ל ּכָ ל ּפָ נִ ים ּתָ ִמיד
אֶ ת עַ צְ מו ֹ לְ דַ ּבֵ ר ּדִ ִ
ּות ִחּנו ֹת ּובַ ּקָ ׁשו ֹת
לִ ְפנֵי הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך ִּב ְצעָ קו ֹת ְ
הַ רְ ּבֵ ה לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְךְּ ,בוַּדַ אי סו ֹף ּכָ ל סו ֹף יָׁשּוב
ּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך1".
לְ הַ ֵ

דוד המלך
"אמירת תהלים מעלה גדולה כאלו אמרם דוד
המלך בעצמו .כי הוא אמרם ברוח הקודש,
והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם
הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש עד
שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום
בעצמו .והוא מסוגל מאד לרפאות החולה
להיות לו בטחון רק על השם יתברך ,שעל
ידי אמירת תהלים יושיעו ה' .והבטחון הוא
בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה
כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו ה'
כמו שאמר דוד" :ויהי ה' למשען לי"3".

התפילה השלימה
תהלים שהיא התפילה בשביל צרכי הנשמה,
היא שווה לתורה ואף גבוה ממנה.
"עִ ּקַ ר הַ ְּת ִפּלָ ה הַ ְּׁשלֵ מָ ה ִהיא ּכְ ֶׁשָאדָ ם ִמ ְתּפַ ּלֵ ל רַ ק
עַ ל צָ רְ כֵ י נִ ְׁשמָ תו ֹ ּבְ עַ צְ מו ֹּ ,דְ הַ יְ נּו ֶׁשּכָ ל ְּת ִפּלו ֹתָ יו
ּות ִפּלָ ה ּכָ ז ֹאת
לִ זְ ּכו ֹת לְ יִ רְ ַאת ד' ַועֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְךְ .
אֵ ינָּה ְטפֵ לָ ה לַ ּתו ֹרָ ה ,אַ ּדְ רַ ּבָ אְּ ,ת ִפּלָ ה ּכָ ז ֹאת ִהיא
עִ ּקַ ר ִקּיּום הַ ּתו ֹרָ ה ,מֵ ַאחַ ר ֶׁש ְּמבַ ּקֵ ׁש רַ ק לְ קַ ּיֵם
אֶ ת הַ ּתו ֹרָ הֶׁ ,שּזֶה עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ּתו ֹרָ הּ ,כִ י ֹלא
ֲשה .וְ ז ֹאת הַ ְּת ִפּלָ ה
הַ ִּמדְ רָ ׁש הּוא הָ עִ ּקָ ר אֶ ּלָ א הַ ּמַ ע ֶ
ִהיא ָׁשוָה עִ ם הַ ּתו ֹרָ ה וְ ָגב ֹּהַ ִמּמֶ ּנָהּ ,כִ י עִ ּקַ ר
הַ ּכַ ָּונָה ּבְ לִ ּמּוד הַ ּתו ֹרָ ה הּוא לְ קַ ּיֵם אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה,
ֲשה .וְ זֶהּו
ּכִ י ֹלא הַ ִּמדְ רָ ׁש הּוא הָ עִ ּקָ ר אֶ ּלָ א הַ ּמַ ע ֶ
ּכַ ָּונָתו ֹ ּבִ ְת ִפּלָ תו ֹ ֶׁש ְּמבַ ּקֵ ׁש לְ יִ רְ ָאה אֶ ת ד' ּולְ קַ ּיֵם
אֶ ת הַ ּתו ֹרָ ה ...אֲ בָ ל עַ ל יְ דֵ י ְּת ִפּלָ ה
המשך בעמ' הבא

המשך מעמ'
קודם יְ כו ֹלִ ין לִ זְ ּכו ֹת לְ יִ רְ ַאת ָׁשמַ יִ ם,
תו' ע"ג ח"ב
ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּכָ ל ֵספֶ ר ְּת ִהּלִ ים
ֶׁשּי ַָסד ּדָ וִ ד הַ ּמֶ לֶ ְך ,עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹםֶׁ ,שּכֻּלו ֹ ְּת ִפּלו ֹת
ׁשמַ יִ ם וְ לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך4".
לִ זְ ּכו ֹת לְ יִ רְ ַאת ָ

למנצח
"וְ זֶה ּבְ ִחינַת ּכָ ל ֵספֶ ר ְּת ִהּלִ יםֶׁ ,שּי ַָסד ּדָ וִ ד הַ ּמֶ לֶ ְך
עָ לָ יו הַ ָּׁשלו ֹם ֶׁשהּוא ׁש ֹרֶ ׁש מַ לְ כּות מָ ִׁשיחַ ֶׁ ,שהּוא
הָ יָה לו ֹחֵ ם ִמלְ חֲ מו ֹת ה' ּכָ ל יָמָ יו ּבְ ג ְַׁש ִמּיּות
וְ רּוחָ נִ ּיּות וְ נִ ּצַ ח ּכֻּלָ ם עַ ל יְ דֵ י הַ ּדִ ּבּור ּפֶ ה ּדְ הַ יְ נּו
עַ ל יְ דֵ י רִ ּבּוי ְּת ִפּלו ֹת ּבְ לִ י ִׁשעּור עַ ד ֶׁשּכָ לַ ל ּכֻּלָ ם
ּבְ רּוחַ קָ דְ ׁשו ֹ ּבְ ֵספֶ ר ְּת ִהּלִ ים .וְ עַ ל ּכֵ ן זָכָ ה ּבֶ אֱ מֶ ת
לְ מַ לְ כּות נִ צְ ִחי ֶׁש ִהיא מַ לְ כּות מָ ִׁשיחַ .
וְ זֶהּו ְּב ִחינַת 'לַ ְמנַּצֵ חַ ' ֶׁש ִה ְת ִחיל ּבָ הֶ ם ר ֹב
הַ ִּמזְ מו ִֹרים ֶׁשּבַ ְּת ִהּלִ יםִּ ,כי ִעּקַ ר אֲ ִמירַ ת
יכין
ְּת ִהּלִ ים ,הָ ִעּקָ ר הּוא ִּב ְב ִחינַת לַ ְמנַּצֵ חַ ֶׁש ְּצ ִר ִ
לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבָ זֶה ְּבנִ ּצָ חו ֹן ּגָדו ֹל מַ ּמָ ׁש ְּכמו ֹ הַ ּלו ֹחֵ ם
ִמלְ חָ מָ ה ֶׁשּצָ ִריְך לִ ּזָהֵ ר ֶׁשֹּלא יְ אַ ּבֵ ד אֶ ת לְ בָ בו ֹ.
ּמּודים עַ ל זֶה
וְ יֵׁש ּבֵ ין ָשרֵ י הַ ִּמלְ חָ מָ ה ּכַ ּמָ ה לִ ִ
לְ חַ ּזֵק אֶ ת לֵ ב ַאנְ ֵׁשי הַ חַ יִ ל ִּב ְׁשעַ ת הַ ִּמלְ חָ מָ ה
ֶׁשֹּלא יְ אַ ְּבדּו לְ בָ בָ םְּ .כמו ֹ כֵ ן מַ ּמָ ׁש הּוא ְּב ִענְ יָן
יכין לְ חַ ּזֵק אֶ ת עַ ְצמו ֹ ְּבכָ ל עֵ ת ְמא ֹד
זֶה ֶׁש ְּצ ִר ִ
וְ לֵ ידַ ע ּולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשאֵ יְך ֶׁש ִהיא יֵׁש ּכ ֹחַ ּגָדו ֹל
לְ הַ ִּדּבּור ְמא ֹד ְמא ֹדִּ ,כי ִעּקַ ר הַ ּנִ ּצָ חו ֹן עַ ל יְ דֵ י
הַ ִּדּבּור .וְ זֶהּו ְּב ִחינַת לַ ְמנַּצֵ חַ ֶׁש ִהזְ ִּכיר ְּבכָ ל ּפַ עַ ם
ק ֹדֶ ם הַ ִּמזְ מו ֹרְּ ,כאו ֹמֵ ר ּומַ זְ ִּכיר ּומַ זְ ִהיר לְ כָ ל ִמי
ֶׁשרו ֹצֶ ה לִ ְכנ ֹס לִ לְ ח ֹם ִמלְ חֶ מֶ ת ה' ֶׁשהּוא מֻ ְכרָ ח
ּבָ זֶה ִּכי רַ ק ִּב ְׁש ִביל זֶה נִ ְברָ א ,וְ הּוא ְמלַ ְּמדָ ם
לְ כָ ל אֶ חָ ד ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁשרו ֹצֶ ה לִ ְהיו ֹת ְמנַּצֵ חַ
ְּב ִמלְ חָ מָ ה ז ֹאת י ֹאמַ ר ִמזְ מו ֹר זֶה או ֹ ִמזְ מו ֹר זֶה
ְּבפֶ ה מָ לֵ א .וְ זֶהּו לַ ְמנַּצֵ חַ וְ הָ בֵ ן.

וְ כֵ ן הּוא ְמחַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ ּבְ דִ ּבּורו ֹ וְ או ֹמֵ ר עַ ל
עַ צְ מו ֹ לַ ְמנַּצֵ חַ ִמזְ מו ֹר לְ דָ וִ דֶׁ ,שהַ ִּמזְ מו ֹר הַ ּזֶה
הּוא לְ דָ וִ ד ֶׁשהּוא הַ ְמנַּצֵ חַ אֶ ת הַ ּכ ֹל ּבְ דִ ּבּורו ֹ
הַ ּקָ דו ֹׁשּ .כִ י כֵ ן צְ רִ יכִ ין לְ חַ ּזֵק אֶ ת עַ צְ מו ֹ הַ רְ ּבֵ ה
ּכְ ֶׁשרו ֹצִ ין לַ ֲעס ֹק ּבִ ְת ִפּלָ ה וְ ִשיחָ ה וְ דִ ּבּור ּבֵ ינו ֹ
לְ בֵ ין קו ֹנו ֹּ ,ולְ הַ אֲ ִמין ֶׁשּבְ וַּדַ אי יְ נַּצַ ח עַ ל יְ דֵ י זֶה
ִאם יִ ְהיֶה חָ זָק ּבָ זֶה לַ ֲעס ֹק ּבָ זֶה ּכָ ל יָמָ יו עַ ד
הַ ּסו ֹף עַ ד ֶׁשּתֵ צֵ א נ ְַפׁשו ֹ יִ ְהיֶה אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה,
ֶׁשּזֶה נִ ְקרָ א ְמנַּצֵ חַ ּבְ וַּדַ איּ ,כִ י אֵ יְך ֶׁשּיִ ְהיֶה ּכְ בָ ר
נִ ּצַ ח הַ רְ ּבֵ ה עַ ל יְ דֵ י ּדִ ּבּורו ֹ הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשּדִ ּבֵ ר ּובִ ּקֵ ׁש
מֵ ה' יִ ְתּבָ רַ ְך לְ ִה ְתקָ רֵ ב אֵ לָ יוּ .כִ י ּכָ ל מַ ה ֶּׁשעו ִֹשין
ֻּׁשה נִ ְׁשָאר קַ ּיָם לְ עו ֹלָ ם,
ּבִ ְׁשבִ יל נִ צְ חו ֹן ּדִ ְקד ָ
ׁשּיָקָ ר מֵ הַ ּכ ֹל4".
ּבִ ְפרָ ט ּדִ ּבּור וְ קו ֹל ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה ֶ

פרנסה
חובה להתחזק באמונה ולזכור שהפרנסה
מה' ,כך שתמיד ימצא לנפשו כמה שעות
לעסוק באמירת תהלים והתבודדות.
"הַ ְּמנִ יעָ ה הַ ּגְ דו ֹלָ ה עַ ל זֶה ִהיא הַ ּפַ רְ נ ָָסה.
וְ הּוא חֶ ְסרו ֹן אֱ מּונָה ֶׁשאֵ ינו ֹ ִמ ְתחַ ּזֵק לְ הַ אֲ ִמין
ֶׁשהַ ּפַ רְ נ ָָסה רַ ק מֵ ִאּתו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך ,וְ עַ ל זֶה ִהּנִ יחַ
אֶ ת עַ צְ מו ֹ הַ ּבַ עַ ל ּדָ בָ ר עַ ּתָ ה ְמא ֹד עַ ל ּכָ ל אֶ חָ ד
וְ אֶ חָ ד לְ הַ ְטרִ ידו ֹ ּכָ ל יְ מֵ י חַ ּיָיו ּבְ ִטרְ ּדַ ת הַ ּפַ רְ נ ָָסה
עַ ד ֶׁשאֵ ינו ֹ מַ ּנִ יחו ֹ אֲ ִפּלּו לִ צְ ע ֹק לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך
ּכָ רָ אּוי .וְ זֶה נִ ְמ ָׁשְך ִמ ַּׁשעַ ר הַ חֲ ִמ ִּׁשים ֶׁשל
הַ ּטֻ ְמָאה ֶׁש ִּמ ָּׁשם הַ ּגָלּות הַ ּזֶה ֶׁש ִּמ ָּׁשם קָ ֶׁשה
ְמא ֹד ְמא ֹד לָ צֵ את.
וְ הּוא ּבְ ִחינַת מַ ה ֶּׁשָאמַ ר אֲ דוֹנֵנּו ,מו ֹרֵ נּו וְ רַ ּבֵ נּו,
ֲשה ֶׁשל הַ ּבַ עַ ל ְּת ִפּלָ ה,
זִ כְ רו ֹנו ֹ לִ בְ רָ כָ הּ ,בַ ּמַ ע ֶ
ּומּדו ֹת רָ עו ֹת יְ כו ֹלִ ין לָ צֵ את,
ֶׁש ִּמּכָ ל הַ ּתַ אֲ וו ֹת ִ
אֲ בָ ל ִמּתַ אֲ וַת מָ מו ֹן ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ הו ֹצִ יא ּכִ י ִאם

עַ ל יְ דֵ י הַ ּדֶ רֶ ְך וְ כּו' ...רַ ק יִ ְב ַטח ּבַ ה' ֶׁשהּוא
יִ ְתּבָ רַ ְך יְ פַ רְ נְ סו ֹ ּבְ רַ חֲ מָ יו וַאֲ ִפּלּו ִאם הּוא ּבַ עַ ל
מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן או ֹ ְמלָ אכָ הַ ,אף עַ ל ִּפי כֵ ן יֵדַ ע
ֲשה
הָ אֱ מֶ תּ ,כִ י ֹלא ּבְ כ ֹחַ יִ גְ ּבַ ר ִאיׁש .וְ ִאם ַיע ֶ
ֲשה אֵ ינו ֹ יָכו ֹל לְ קַ ּבֵ ל ּפַ ְרנ ָָסתו ֹ עַ ל
מַ ה ֶּׁש ַּיע ֶ
יְ דֵ י יְ גִ יעָ תו ֹ וְ ִטרְ חָ תו ֹ לְ בַ ד ִּכי ִאם ִּביׁשּועַ ת ה'
וְ חַ ְסּדו ֹּ ,כַ אֲ ֶׁשר יו ֹדֵ עַ ּכָ ל אֶ חָ ד ְּבעַ ְצמו ֹ ֶׁש ִעּקַ ר
הַ ּפַ רְ נ ָָסה ּכְ ֶׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך מַ זְ ִמין לו ֹ אֵ יזֶה
ּומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן הַ ְּטרָ דו ֹת וְ הַ ְּדָאגו ֹת
רֶ וַח וְ כַ ּיו ֹצֵ אִ .
יקים
ַאדרַ ּבָ א ,מַ ּזִ ִ
ְ
ֶׁשאֵ ינָם מו ֹעִ ילִ ים ְּכלָ ל,
הַ רְ ּבֵ ה לַ ּפַ רְ נ ָָסה ,עַ ל ּכֵ ן אֲ ִפּלּו הַ ּבַ עַ ל מַ ָּשא ּומַ ּתָ ן
ּומלָ אכָ ה יָכו ֹל לִ ְמצ ֹא לְ נ ְַפׁשו ֹ ּכַ ּמָ ה ָׁשעו ֹת ּבַ ּיו ֹם
ְ
ֶׁש ַּי ֲעס ֹק ּבָ הֶ ם ּבַ אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים וְ ִה ְתּבו ְֹדדּות
וְ כּו' לְ קַ ּדֵ ׁש הַ ּדִ ּבּור ֶׁשל הָ א"ב וְ עַ ל יְ דֵ י זֶה יָׁשּוב
ּׁשם יִ ְתּבָ רַ ְך1 ".
ּבְ וַּדַ אי לְ הַ ֵ

תפ"ה
"מובא בליקוטי תנינא סימן ע"ג" :אמירת
תהלים מסוגל לתשובה ופותח את השערים,
כי בכל תפילה צריכין לבקש שתתקבל
בשער השייך לשבטו ,אבל אמירת תהלים
פותח את כל השערים" ע"כ.
ידוע שתהילים גימטריא 'תפ"ה' ,ותפ"ה
ראשי תיבות :ת'שובה פ'ותחת ה'שערים,
שתהלים מסוגל לדברים האלו".
____________________
 .1ליקוטי הלכות או"ח  -קריאת שמע ה.
 .2ליקוטי הלכות יו"ד  -ערלה ד.
 .3שיחות הר"ן – צ"ח.
 .4ליקוטי הלכות או"ח  -ראש חדש ה.
 .5ליקוטי הלכות או"ח  -ברכות הראיה וברכות פרטיות ה'.
 .6כלילת יופי – ר' אלעזר מרדכי רוזנפלד ע"ה.

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
(לקוטי תפילות ח"ב – ל"ו)
מכל נשמות ישראל ומכל המדרגות שבעולם ,מן תכלית מדרגה העליונה עד תכלית דיוטא התחתונה.

מאחורי הסיפור

תו' ע"ב ח"ב

ֻלָה ִהיא ִׁש ְפלוּת".
ֻלָה .ו ְִע ָּקר ַה ְּגד ּ
ׁשרו ִֹאין ֶאת ַע ְצמוֹ ִעם ַה ַּצ ִּדיקַ ,על י ְֵדי זֶה ְמ ַק ְּב ִלין ְּגד ּ
"על י ְֵדי ֶ
ַ

שפלות

דרכו של הרב הצדיק הרב ייבי ז"ל היה
שהלך מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין
מביתו לבית הכנסת .והנה בהעיר
אוסטראה היה טיט ורפש גדול על פני
הרחוב .ועשו שם מסילת עץ גבוה מעט
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
מבית הכנסת לביתו אזי כל אחד פינה
הדרך ונתן לו לילך מקודם ,אף העכו"ם
הנכרים וכן אף שרי המלוכה הגדולים
פנו לו הדרך ביראת הכבוד.
והיה שם רב אחד אשר קנא לו על זה
מדוע לא יתנו גם לו הכבוד הזה .ופעם
אחת התאמץ מאוד לכוונה גדולה וילך
למקוה מקודם וכיון כל הכוונות מספר
האר"י ז"ל וכוונה מיוחדת על שם
הפסוק "והיה כי יראו וכו' כי שם נקרא
וכו'" והוא היה בעל מקובל גדול,

(ליקו"מ תורה ע"ב ח"ב)

וכאשר חזר מבית התפילה אחר כל אלו
הכוונות ובמוחו כיוון כל הדרך הכוונה
המיוחדת והלך בטח שיפנו לו הדרך ,ולכן
לא השגיח מי הולך ,והאיך הולך ,רק הלך
מישור בטח וכאשר בא אל מקום הצר
והלך כך בודאי ,פגע בו איזה נכרי והשליכו
למטה על הארץ כדרכם כאשר פוגעים
בישראל אף שנותן להם הדרך .וחרה לו
מאוד ,בפרט כאשר אחר כך תיכף הלך
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.
וענה אותו הרב ייבי ז"ל בזה הלשון :חס
ושלום אין שום כוונות ,רק החילוק אני
וביניכם אשר כל ההארוואניע [העבודה]
שלי ,איך זאל זיין איהר (היינו איש פשוט)
אין אייער ההארוואניע שלי איז איהר זאלט
זיין איך [כל עבודתי הוא להיות אתה ,ואתה כל
עבודתך הוא להיות כמוני( .כלומר שאני אינני מחפש
להיות חשוב ,ועל-כן מכבדים אותי .ואתה ,שהינך
מחפש להיות חשוב ,על-כן אין מכבדים אותך)].

מאחורי הסיפור

תו' ע"ח ח"ב

"כי הוּא ַח ּיֶי ָך
ׁש ּכָתוּבִּ :
"דעִּ ,כי ִע ָּקר ַה ַח ּיִים ִהיא ַה ּתוֹרָהְּ ,כמוֹ ֶ
ַּ
ָמיךָ"ְ ' ,וכָל ַה ּפוֹ ֵרׁש ִמן ַה ּתוֹרָה ְּכפוֹ ֵרׁש ִמן ַה ַח ּיִים'".
ֶך י ֶ
ְואֹר ְ
(ליקוטי מוהר"ן – ע"ח ח"ב)

אהבת תורה

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

טעם כל היום כי אם כוס
קפה ובא לביתו בתחילת
הלילה .ותיכף כאשר בא
לביתו ,לא הסיר ממנו אף
הבגדים ,ורץ במהירות
גדול ובאהבה ולקח הגמרא
ולמד בעמידה כל הלילה
בלי הפסק רגע ממש ,עד
שהצריכו לעוררו לתפילה.
ואמר לי המלמד הנ"ל
שראה כשלקח הגמרא
נזדעזעו איבריו ,כי אהבה
רבה נראה על פני קדשו
יותר ויותר מהאב אשר לא
ראה את בן יחידו החביב לו
מאוד ,ולא ראה אותו זמן
עשרים שנה .כזה שמעתי
מפיו ,והוא היה מפורסם
ואיש אשר לא יגזים דבר
מה ח"ו.

לצדיקים
געגוע

ר"ח א'ל'וּ'ל'

ּ...ת ֹאמַ ר ּבְ לֵ ב ָׁשלֵ ם ּבָ רּוְך ֶׁשהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְ מָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו לַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה.
לִ זְ ּכו ֹת לְ ִה ְתוַעֵ ד יַחַ ד עִ ם ַאנְ ֵׁשי אֱ מֶ ת אֲ נ ִָׁשים ּכְ ֵׁשרִ ים לְ ִה ְתקַ ּבֵ ץ עַ ל
צִ ּיּון הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשל הַ ּצַ ּדִ יק הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁש ִהבְ ִטיחַ לַ ֲעז ֹר לְ כָ ל ִמי ֶׁשּיָבו ֹא
אֵ לָ יוּ ,בִ ְפרָ ט ּבְ עֶ רֶ ב ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ּולְ ִהּמָ נו ֹת יַחַ ד ּבְ ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה אֶ צְ לֵ נּו
ָאחי ְמעַ ט ְמעַ ט ָׁשמַ עְ ּתָ וְ הֵ בַ נְ ּתָ מֵ רָ חו ֹק ,אֲ בָ ל יו ֹתֵ ר ִמּזֶה ּבְ נִ י
מָ ה א ֹמַ ר לְ ָך ִ
ִהּזָהֵ ר וְ ִהּזָהֵ ר ֶׁשֹּלא ִּת ְהיֶה חַ ס וְ ָׁשלו ֹם ּבִ כְ לַ ל חֶ ְסרו ֹן לא יּוכַ ל לְ ִהּמָ נו ֹת
ֶׁשּדָ ְרׁשּו רַ ּבו ֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ רָ כָ ה זֶה ֶׁשּנִ ְמנּו חֲ בֵ רָ יו וְ כּו'ּ .בִ פְ רָ ט לְ עֵ סֶ ק
קָ דו ֹׁש וְ נו ֹרָ א ּכָ זֶה".
(עלים לתרופה  -מכתב של"ז)

עניני דיומא 
ר"תְ -:ל'ב ּו ָׁש ּה וַ' ִּת ְשֹ ַחק ְל'יוֹם ַא'חֲרוֹן

(ליקו"מ – כ"א)

"וְ ִהּנֵה יְ מֵ י הַ ִּמ ְׁשּפָ ט וְ הַ ּדִ ין הַ ּגָדו ֹל ֶׁשל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ְממַ ְׁש ְמ ִׁשין
יכין לִ ְרע ֹד וְ לִ ְפח ֹד
ּוצ ִר ִ
ּובָ ִאין ּוכְ בָ ר ּבֵ רְ כּו ר ֹאׁש ח ֹדֶ ׁש אֱ לּול ְ
ְמא ֹד ִמ ִּמ ְׁשּפָ ט הַ ּזֶה ֶׁשּנוֹגֵעַ לְ חַ ּיִ ים נִ ְצ ִחּיִ ים וְ ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ ַׁשחֵ ד
ּבְ מָ מו ֹן ּולְ פַ ּיֵס ּבִ דְ בָ רִ ים ...וְ תֵ כֶ ף ֶׁשּזו ְֹכ ִרין ְּביִ ְרַאת ה' ַאף עַ ל ִּפי
ֶׁשּיו ֹדְ עִ ים ּכָ ל אֶ חָ ד ּבְ נ ְַפׁשו ֹ ֶׁשאֵ ינו ֹ נ ִָקי ְּכלָ ל ַאף עַ ל ִּפי כֵ ן יְ כו ֹלִ ים
לִ ְשֹמ ֹחַ וְ לִ ְחיו ֹת חַ ּיִ ים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ִּכי יִ ְרַאת ה' ּתו ִֹסיף י ִָמים,
ּבְ ִחינַת יִ רְ ַאת ה' לְ חַ ּיִ ים ,וְ זֶה עִ ּקַ ר ְׁשלֵ מּות הַ ּיִ ְרָאה ֶׁשּדַ יְ קָ א עַ ל
יְ דֵ י הַ ּיִ רְ ָאה הַ ּגְ דו ֹלָ ה יַּגִ יעַ לְ ִש ְֹמחָ ה ְּכמו ֹ ֶׁשּכָ תּוב וְ גִ ילּו ִּב ְרעָ דָ ה,
יכין
וְ עִ ּקַ ר ּבְ כ ֹחַ הַ ּצַ ּדִ יק הָ אֱ מֶ תּ ,כִ י מֵ ַאחַ ר ֶׁשּזו ְֹכ ִרין אֵ יְך ְצ ִר ִ
ּומ ַש ְֹּמ ִחין עַ ְצמָ ן
לִ ְפח ֹד וְ לִ רְ ע ֹד מֵ ע ֹצֶ ם הַ ְּפג ִָמים וְ כּו' ּתֵ כֶ ף ְמחַ ּיִ ין ְ
מַ ה ֶּׁשָאנּו ְסמּוכִ ין ּבְ כ ֹחַ ּגָדו ֹל וְ נִ ְפלָ א ּכָ זֶה וְ כּו'".
(עלים לתרופה  -מכתב קע"ט)

.

להתעורר ולהשתוקק ולהתייגע להתקרב לדודי
___________________________________________
עד כמה זוכה הנמצא אצל הצדיק בראש השנה ,כמה זה משפיע
עליו ומשנה אותו ,עד כדי כך --שבכל מקום שהוא נמצא ,מתעורר
ומתגלה שם קדושת ארץ-ישראל.
"מי ֶׁשּיו ֹדֵ עַ מֵ אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ לֶׁ ,שּטָ עַ ם ּבֶ אֱ מֶ ת טַ עַ ם אֶ רֶ ץ יִ ְש ֹרָ אֵ ל ,הּוא יָכו ֹל
ִ
לְ הַ ִּכיר ְּבַאחֵ רִ ,אם הָ יָה אֵ צֶ ל צַ ּדִ יק עַ ל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ִאם לָ או ,וְ ִאם או ֹתו ֹ
הַ ּצַ ִּדיק הּוא ּגָדו ֹל ּבְ מַ עֲלָ ה או ֹ קָ ָטן ,וְ ִאם הּוא צַ ּדִ יק אֲ ִמ ִּתי ִאם לָ או ,או ֹ
ִאם הּוא ְּבעַ ְצמו ֹ צַ ּדִ יק".
(ליקוטי מוהר"ן  -תנינא מ')
"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
ישראל כנ"ל".
(ספר המידות  -ערך צדיק ח"ב – כ"א)
"ּומסַ ּיֵם ָׁשם ּבְ טַ עֲמו ֹ ּכִ י עַ ל יְ דֵ י זֶה הָ ִאיׁש ֶׁשהָ יָה אֵ צֶ ל הַ ּצַ ּדִ יק אֲ ִמ ִּתי עַ ל
ְ
ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ַנע ֲֶשה הָ אֲ וִ יר ּבִ בְ ִחינַת אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ּבְ כָ ל מָ קו ֹם ֶׁשהּוא ִמ ְסּתַ ּכֵ ל
יׁשין טַ עַ ם אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ָׁשם וְ כּו' .וְ ָאמַ ר ֶׁשהּוא יָדַ ע ז ֹאת ִמּק ֹדֶ ם ּכִ י
ּבו ֹּ .ומַ רְ ּגִ ִ
ק ֹדֶ ם ֶׁשהָ יָה ּבְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל הָ יָה ִמ ְׁשּתו ֹקֵ ק ְמא ֹד לְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ לּ .ופַ עַ ם אֶ חָ ד
ִה ְתוַעֵ ד יַחַ ד עִ ם ִאיׁש אֶ חָ ד .וְ נִ ְתעו ֹרֵ ר לו ֹ ְּתׁשּוקָ ה ּגְ דו ֹלָ ה לְ אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל.
יקים עַ ל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה .וְ ָׁשַאל אֶ ת
וְ הֵ בִ ין ֶׁשּזֶה הָ ִאיׁש הָ יָה ּבְ וַּדַ אי אֵ צֶ ל הַ ּצַ ּדִ ִ
יקים עַ ל ר ֹאׁש
או ֹתו ֹ הָ ִאיׁש .וְ כֵ ן הֲ וָהּ .כִ י ִסּפֵ ר לו ֹ ֶׁשהָ יָה אֵ צֶ ל ּכַ ּמָ ה צַ ּדִ ִ
הַ ָּׁשנָה וְ כּו'( .וְ עַ ּיֵן עִ נְ יָן זֶה ּבְ ִשיחוֹת ֶׁשּלוֹ( .חיי"מ  -נ"ד) נִ ְמצָ א ֶׁשעַ ל יְ דֵ י זֶה הָ ִאיׁש
ֲשה ּבְ ִחינַת אֶ רֶ ץ
ֶׁשּזו ֹכֶ ה לָ עֵ ינַיִ ם הַ ּנַ"ל ֶׁשּבְ כָ ל מָ קו ֹם ֶׁשהּוא ִמ ְסּתַ ּכֵ ל ַנע ֶ
ּומ ְׁשּתו ְֹק ִקים ּבְ יו ֹתֵ ר לְ אֶ רֶ ץ
יִ ְשרָ אֵ ל אֲ ִפּלּו ּבְ חּוץ לָ ָארֶ ץ .עַ ל יְ דֵ י זֶה חו ֹזְ רִ ים ִ
ֻּׁשת אֶ רֶ ץ יִ ְשרָ אֵ ל ּבְ יו ֹתֵ ר עַ ל יְ דֵ י זֶה הָ ִאיׁש".
יִ ְשרָ אֵ ל מַ ּמָ ׁשּ .כִ י נִ ְתּגַּלֶ ה ְקד ַ
(ליקוטי הלכות או"ח  -ברכת המזון ומים אחרונים ד)

ראש השנה אצל הצדיק
וְ זֶה ְּב ִחינַת ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ֶׁשָאז ּכָ ל יִ ְשרָ אֵ ל עו ְֹס ִקין ּבָ זֶה ֶׁשּכָ ל אֶ חָ ד טו ֹרֵ חַ
ּומ ְת ַיּגֵעַ לָ ב ֹא לְ הַ ִּקּבּוץ הַ ּקָ דו ֹׁש ֶׁשל יִ ְשרָ אֵ ל ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּבְ תו ְֹך עַ ִּמי ָאנ ֹכִ י
ִ
יו ֶֹׁשבֶ ת ,הַ ּנֶאֱ מַ ר עַ ל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָה ּכְ מו ֹ ֶׁש ִאיתָ א ּבַ ּז ֹהַ ר הַ ּקָ דו ֹׁש .וַאֲ פִ ּלּו
ּומקו ֹמו ֹת הָ רְ חו ִֹקים ִמ ְתקַ ּבְ ִצים אֶ ל הַ ּמָ קו ֹם ֶׁשּיֵׁש ִקּבּוץ
ִמּכָ ל הַ ְּכפָ ִרים ְ
ִמּיִ ְשרָ אֵ ל.

ֹיש ֹ ּכְ גִ ּבו ֹר לָ רּוץ א ֹרַ חּ ,כִ י הַ ּבְ ִחירָ ה חָ פְ ִׁשית ּתָ ִמיד ,וְ הַ ּבָ א
וְ תָ ִש ִ
לִ ּטָ הֵ ר ְמסַ ּיְ עִ ין לו ֹ וְ כּו' ,וְ ִתזְ ּכֶ ה לִ ְהיו ֹת ּבָ ִקי ּבַ הֲ לָ כָ ה וְ כּו' ֶׁשּזֶהּו
סו ֹד ּכַ ָּונַת אֱ לּול ּכַ ּיָדּועַ לְ ָך ,אַ ְׁשרֵ ינּו ֶׁשָאנּו זו ִֹכים לֵ ידַ ע ִמּסו ֹדו ֹת
ּכָ אֵ ּלֶ ה ֶׁשהֵ ם ּדְ רָ כִ ים נִ ְפלָ ִאים לְ כָ ל אֶ חָ ד לַ עֲבו ֹדָ תו ֹ יִ ְתּבָ רַ ְך! אֲ 'נִ י
לְ 'דו ֹדִ י וְ 'דו ֹדִ י לִ 'י יְ זַּכֵ נּו לָ לֶ כֶ ת ּבָ הֶ ם ּבֶ אֱ מֶ ת ,וְ זֶהּו ְּבעַ ְצמו ֹ הַ ּכַ ָּונָה
ֶׁשאֲ נִ י צָ רִ יְך לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר ּולְ ִה ְׁשּתו ֹקֵ ק ּולְ ִה ְת ַיּגֵעַ ּולְ ִה ְתקָ רֵ ב לְ דו ֹדִ י
יִ ְתּבָ רַ ְך וְ לִ ְהיו ֹת ּבָ ִקי ּבָ זֶה ,וְ דו ֹדִ י לִ י יְ זַּכֵ נּו וְ יַעַ זְ רֵ נּו לְ קָ ְרבֵ נּו אֵ לָ יו
ּבְ חֶ ְמלָ תו ֹ וְ כּו'.
(עלים לתרופה  -מכתב ק"ח)

.

תנ"ך
___________________________________________

בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא
רבא צווה לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחלתם
ועד סופם .וגם הוא בעצמו נהג כך כמה פעמים .גם היה
גומר כמה ספרים בימים הללו ,ואיני זוכר לבארם היטב.
(שיחות הר"ן – רנ"א)

תורה ע"ג ח"ב
אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשאֵ ין לו ֹ ׁשּום ִה ְתעו ֹרְ רּות לִ ְתׁשּובָ ה
יִ זְ ּכֶ ה עַ ל-יְ דֵ י אֲ ִמירַ ת ְּת ִהּלִ ים לְ ִה ְתעו ֹרֵ ר לִ ְתׁשּובָ ה

ְוגַם לְ הַ ּגִ יעַ אֶ ל הַ ַּׁשעַ ר הַ ַּׁשּיְָך לְ נִ ְׁשמָ תו ֹ
וְלִ ְפּת ֹחַ הַ ַּׁשעַ ר
עַ ד ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה
לִ ְתׁשּובָ ה
ְׁשלֵ מָ ה.
(קיצור ליקו"מ)

יקים הָ אֲ ִמ ִּתּיִ ים ּכַ אֲ ֶׁשר נו ֹהֲ גִ ין ּכָ ל
וְ הָ עִ ּקָ ר ּכְ ֶׁשּזו ֹכִ ין לָ ב ֹא לְ הַ ּצַ ּדִ ִ
יקים עַ ל ר ֹאׁש הַ ָּׁשנָהּ ,כִ י עִ ּקַ ר הַ ִּקּבּוץ וְ ִקּיּומו ֹ
יִ ְשרָ אֵ ל לִ נְ ס ֹעַ לְ צַ ּדִ ִ
הּוא עַ ל יְ דֵ י הַ ּצַ ּדִ יק הָ רו ֹעֶ ה הָ אֲ ִמ ִּתי ּבְ ִחינַת מ ֶֹׁשה.
(ליקוטי הלכות או"ח  -נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ו' – פ"ט)
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